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δέν έπραγματοποιήθησαν—οΰχί πάντως ύπαιτιότητι της Ε.Κ.Ι.Μ.—κατά τό λήξαν 
έτος, έλπίζεται δμως δτι θά πραγματοποιηθούν κατά τό παρόν.

Δ'. Τη είσηγήσει τοΰ έταίρου κ. Στυλιανού Φιοράκη καί κατόπιν συνεννοή- 
σεως μετά της “Ιερας Μητροπόλεως Κρήτης άπεφασίσθη καί ήρχισεν ή ταξινό- 
μησις τοΰ ’Αρχείου τής Δημογεροντίας 'Ηρακλείου, ώστε νά καταστή ευχερής ή 
χρήσίς του δπό των ερευνητών τής τοπικής ιστορίας τοΰ 19ου αΐώνος. Ή ταξί· 
νόμησις αΰτη άνετέθη δπό του Δ. Σ. εις τήν έπιμελήτριαν τοΰ Μουσείου κ. Σωσώ 
Πλάτωνος έν συνεργασία μετά τοΰ έταίρου κ. Σπυρίδωνος Πλατάκη.

Ε'. Κατά τό λήξαν Ιτος εξελέγη τακτικόν μέλος τής "Εταιρίας δ κ. Ξενοφών 
Λήμνιος, άντεπιστελλον δέ δ Εταλός νεοελληνιστής κ. Mario Vitti.

’Εν 'Ηρακλείφ τή 31η ’Ιανουάριου 1960.

Ό Πρόεδρος Ό Γραμματεύς
Γ. Α. ΓΕΰΡΓΙΑΔΠΣ Α. Γ. ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΣ

Η ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ ΕΝ ΚΡΗΤΗ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 1959

Καί κατά τό λήξαν έτος ζωηρά, παρά τάς δχι μικράς αντιξοότητας, ύπήρ- 
ξεν ή αρχαιολογική κίνησις εις σχεδόν απαντας τούς τομείς. Ή νήσος Κρήτη 
εξακολουθεί νά άποδίδη έκάστοτε νέους αρχαιολογικού; θησαυρούς διά των 
οποίων συμπληροϋνται αί μοναδικαί εις τό είδος των μουσειακοί συλλογαί. 
Ή δέ μελέτη τών νέων στοιχείων διεφώτισε νέας σελίδας τής παναρχαίας 
ιστορίας τής μεγαλονήσου. Τά μέσα τά όποια διατίθενται εξακολουθούν νά 
είναι πενιχρά καί ή δλη όργάνωσις τής Αρχαιολογικής Υπηρεσίας δέν 
έπαυσε νά είναι στοιχειώδης καί ανεπαρκής διά τήν διάσωσιν, διαφύλαξιν καί 
επεξεργασίαν τού τόσον πλουσίου υλικού. Ή επί τοσοϋτον χρόνον άναμενομένη 
άναδιοργάνωσις δέν έπραγματοποιήθη καί άτυχώς δέν υπάρχουν ενδείξεις δτι 
θά πραγματοποιηθή συντόμως, παρά τάς έκάστοτε ύπό τών ιθυνόντων παρε- 
χομένας επαγγελίας. ’Ενθαρρυντικόν μόνον είναι δτι άναγνωρίζη τις τάς κα
λάς προθέσεις τών διαχειριζομένων τά βασικά αρχαιολογικά θέματα, ’Επίσης 
άγαθάς ελπίδας παρέχει ή όλονέν έπαυξανομένη δράσις τής έν Άθήναις 
Άρχαιολ. ’Εταιρείας, ή οποία νυν χορηγεί τά περισσότερα χρηματικά μέσα 
διά τήν προαγωγήν τών αρχαιολογικών έν Έλλάδι έρευνών. Ή γενίκευσις 
δμως τής μηχανικής καλλιέργειας τής γής έν Κρήτη καί αλλαχού κατέστησε 
μάλλον ένεργόν τήν ανάγκην τής διαθεσεως περισσοτέρων υλικών μέσων καί 
πνευματικών κεφαλαίων, ινα κατορθωθή ή διάσωσις τών όσημέραι εις μεγα· 
λύτερον αριθμόν άποκαλυπτομένων αρχαιολογικών θησαυρών. Τήν κινητοποί- 
ησιν μεγαλυιέρων δυνάμεων, έξ άλλου, έπιβάλλει καί ή ανάγκη διασώσεως κα; 
συντηρήσεως τών ήδη άποκεκαλυμμένων μνημείων, μάλιστα τών κειμένων έντός 
τής άκτΐνος τών οικιστικών κέντρων, τών οποίων ή άνάπτυξις κατέστη ραγδαι- 
οτάτη. Είναι παράλογον νά πιστεΰη τις δτι μέ ιόν νέον ρυθμόν τής άναπτύ- 
ξεως τής ζωής είναι δυνατόν νά έπσρκέσουν τά μέσα καί ό κρατικός μηχανι
σμός, δστις καί πρό τριακονταετίας άπεδεικνύετο έντελώς ανεπαρκής. Καί είναι 
χρέος μας νά έπισημάνωμεν καί έντευθεν τόν κίνδυνον δστις σαφώς απειλεί 
τούς αρχαιολογικούς θησαυρούς τής χώρας μας καί νά ζητήσωμεν τόν συντονι
σμόν τών προσπαθειών διά τήν δσον τό δυνατόν ταχυτέραν βελτίωσιν τής κατα- 
στάσεως.
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Είς τό Μουσεϊον ‘Ηρακλείου συνετελέσθη σημαντική πρόοδος. 
Ή βόρεια πτέρυξ έξ όκτώ μουσειακών αιθουσών καί τεσσάρων εΰρυχώρων 
αποθηκών, τών οποίων ό χώρος διπλασιάζεται δι' ήμιορόφων, έτελείωσε καί 
έτέθη είς τήν διάθεσιν τής Άρχαιολ. 'Υπηρεσίας, δέν κατέστη όμως είσέτι 
δυνατόν νά χρησιμοποιηθώ, διότι δέν παρηγγέλθησαν εγκαίρως αί νέαι, ομοιό
τυποι πρός τάς ήδη χρησιμοποιούμενος, μεταλλικοί κρυσιαλλόφρακτοι προ- 
θήκαι. Αί νέαι αΐθουσαι είναι φωτεινόιεραι τών λοιπών, διότι έβελτιώθη τό 
σύστημα τών φωταγωγών, είναι όμως κατασκευασμένοι κατά τό αυτό σύστημα 
καί κατά προέκτασιν τών λοιπών, ώστε νά μή διαταράσσεται ή κατ’ ένιαίαν 
πορείαν έπίσκεψις τών έκθεμάτων, έκτιθεμένων έξελικτικώς. Ουτω τό κύριον 
τμήμα τής τουριστικής έκθέσεως θά περιλάβη συνολικώς είκοσι καί μίαν 
αίθουσας, τό δέ τών επιστημονικών συλλογών εννέα. Ή σημαντική αϋτη έπαύ- 
ξησις τοΰ μουσειακού χώρου θά έπιτρέ-ψη τήν άνετωτέραν έγκατάστασιν τών 
συλλογών, συνοδευομένων ΰπό πολλών βοηθητικών διά τόν επισκέπτην καί 
τόν επιστήμονα μέσων, καί τήν έπίδειξιν μεγάλου πλήθους αντικειμένων, ίδίςι 
έκ τών προσφάτων άνασκαφών, διά τά όποια προηγουμένως δέν υπήρχε χώρος. 
Έξ άλλου έξησφαλίσθη καί ή δυνατότης τής μελλοντικής έπαυξήσεως τών 
συλλογών τούτων δι’ Ικανά έτη. Είς τόν περίβολον τού Μουσείου φκοδομήθη 
καί άλλη ευρύχωρος αποθήκη καί τό όλον σύστημα τών αποθηκών ώργανώθη 
κατά ιρόπον έπιτρέποντα τήν σύνδεσιν τών χώρων άποθηκεύσεως καί τήν 
ευχερή προσκόμισιν καί άποθήκευσιν τών αρχαιοτήτων. Ελύθη οϋιω τό λίαν 
όξύ πρόβλημα τών αποθηκεύσεων τών μή έκτιθεμένων αρχαιοτήτων, καθιστά
μενης τού λοιπού δυνατής τής εφαρμογής ενός συστήματος διά τοΰ οποίου οί 
έρευνηταί θά δύνανται νά έργάζωνται μέ πλήρη άνεσιν επί τού δλικοΰ τών 
αποθηκών, όπερ ούσιαστικώς ήτο άπροσπέλαστον ή δυσχερώς προσπελάσιμον 
μέχρι σήμερον.

Διά τήν άποπεράτωσιν τοΰ Μουσείου ‘Ηρακλείου υπολείπεται νΰν ή συμ- 
πλήρωσις τοΰ παραρτήματος τοΰ έπιγραφικοΰ Μουσείου έπί τού κατέναντι 
χώρου τοΰ προμαχώνος Άγ. Φραγκίσκου (Άλκαζάρ), ή κατασκευή τής αμφι
θεατρικής αιθούσης κατά τό κέντρον τής ήδη κατασκευασθείσης περιφερικής 
στοάς καί ή σύνδεσις τοΰ συνόλου διά γεφύρας μέ τήν περιοχήν τού κυρίως 
Μουσείου επίσης ή διαρρύθμισις τοΰ όλου περιβόλου τοΰ Μουσείου καί ή 
φΰτευσίς του.

Διά τό έργον έπανεκθέσεως τοΰ Μουσείου ‘Ηρακλείου 
εκ τοΰ λογαριασμοΰ Δημοσίων 'Επενδύσεων διετέθη τό ποσόν τών δραχμών 
160 χιλιάδων, 360 δέ έπί πλέον χιλιάδες, προοριζόμεναι διά τήν προμήθειαν 
τών νέων προθηκών, δέν κατέστη δυνατόν νά χρησιμοποιηθούν, διότι ή σχε
τική δημοπρασία δέν έπραγματοποιήθη Έξετέθησαν πολλά έκ τών νέων ευρη
μάτων κεραμεικής, μικροπλαστικής καί χαλκουργίας καί συνεπληρώθη ή έκθε- 
σις τών παλαιοτέρων ευρημάτων. Διά τής κατασκευής ίκανοΰ άριθμοΰ δρύι
νων κρυσταλλοφράκτων προθηκών κατέστη δυνατόν νά βελτιωθή ή έκθεσις 
πολλών μικροτεχνημάτων. Σημαντικόν έργον ύπήρξεν ή ταξινόμησις κατά τύπον 
τών παμπληθών μινωικών σφραγισμάτων, ώ; έπίσης τών νομισμάτων έλληνορ- 
ρωμαϊκών χρόνων, γενομένη διά τής αρχαιολόγου ‘Αναστασίας Λογιάδου - 
Πλάτωνος. Λίαν βοηθητική διά τούς έργαζομένους έπιστήμονας είναι έξ άλλου 
ή γενομένη διά τής έπιστήμονο; Αίκ. Μαυριγιαννάκη έργασία τής ταξινομή- 
σεως είς ειδικά ερμάρια μέ συρτάρια τών εκατοντάδων πινακίδων τής μινωι. 
κής γραφής τών τριών συστημάτων. Ή έκθεσις τών μικροτεχνημάτων τής
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πηλοπλαστικής καί μικροχαλκουργίας έβελτιώθη σημαντικούς μέ τήν άντικα- 
τάστασιν των ξύλινων βάθρων καί στηριγμάτων δι’ άλλων έκ πλαστικής δια
φανούς ίλης. Ή ζωγραφική άποκατάστασις τών αγγείων, ειδωλίων, σαρκοφά
γων κλπ., γενομένη διά των καλλιτεχνών Θωμά Φανουράκη καί Κωνστ. Πε- 
τράκη, συνεχίσθη συστηματικώτερον οϋτως ώστε ή παρουσίασις ιών συλλογών 
νά γίνη αΐσθητώς καλύτερα.

Σημαντικόν εργον έγένετο εις τήν άποκατάστασιν τών μινωικών τοιχο
γραφιών, πάντοτε τή βοηθείφ τών ειδικών τεχνιτών τού ’Ινστιτούτου Άποκα- 
ταστάσεως τής Ρώμης καί τής εν Άθήναις ’Ιταλικής Σχολής (Πάολα Φ’ιυρεν- 
τίνο καί Άλή Καραβέλλα)- ό αρχιτεχνίτης τού Μουσείου Ηρακλείου Ζαχ. 
Κανάκης έξειέλεσεν επίσης συστηματικόν καθαρισμόν ώρισμένων τοιχογρα
φιών. Εις τήν δλην εργασίαν συνέβαλεν καί δ έκτ. τεχνίτης ’Αναστάσιος Κα- 
ροϋσος. Τάς άποκατασταθείσας διά τού νέου συστήματος τών κινητών τεμα. 
χίανν τοιχογραφίας συνεπλήρωσεν ακολούθως ζωγραφικώς δ καλλιτέχνης Θω
μάς Φανουράκη;. Οδτω συνειτληρώθη ή πέρυσιν άποκατασταθεΐσα τοιχογρα
φία τής γονατιζούσης έν κήπφ μορφής έξ Άγ. Τριάδος. Εις νέαν ολως 
μορφήν άπεκατεστάθη ή εις χειριστήν κατάστασιν τέως ευρισκόμενη τοιχο
γραφία τής επί βωμού καθημένης θεότητος έξ Άγ. Τριάδος. Αίσθητώς έβελ. 
τιώθη ή μικρά τοιχογραφία τών έλάφων καί τελετουργουσών μορφών, ή έκ 
τού αυτού χώρου προερχομένη. Τόν καθαρισμόν τής σημαντικής τοιχογραφίας 
τής πομπής τών σπονδοφορούντων έξ Άγ. Τριάδος έξετέλεσεν άριστοτεχνικώς 
ό αρχιτεχνίτης Ζαχαρίας Κανάκης. Έγένετο έπίσης προπαρασκευή δι’ άνασύν- 
θεσιν εις τήν τελικήν μορφήν τής γνωστής τοιχογραφίας τών αϊλούρων τής 
Έπαύλεως Άγ. Τριάδος, άνευρεθέντων πολλών άλλων τεμαχίων.

Είς τά έργαστήρια τού Μουσείου Ηρακλείου έγένετο άποκατάστασις πλή
θους αντικειμένων τής έκθέσεως, τών οποίων έβελτιώθη ή έμφάνισις, συνε- 
κολλήθησαν νά νέα ευρήματα τών άνασκαφών καί τών γενομένων έργασιών 
περισυλλογής καί πολλά τών αποθηκών. Πρός τούτο εΐργάσθησαν οί τεχνίτα1 
Ί. Μεραμβελλιωτάκης, Κωνστ. Βιτωράκης, Άναστ. Καρούσος καί Ίωάν. 
Τακάκης (οί τρεις τελευταίοι έκτάκτως). Έξηκολούθησε κυρίως ή συγκόλλησις 
πρωτομινωικών αγγείων έκ τών θολωτών τάφων Λεβήνος, τών γεωμετρικών 
αγγείων τού θολωτού τάφου Ροτασίου, τών άνασκαφών Χόνδρου Βιάννου καί 
'Αχλαδιών Σητείας. Συνεκροτήθη έπίσης σημαντική σειρά πίθων καί σαρκο
φάγων έκ τών προανακτορικών μινωικών χρόνων τάφων τών Γαλανών Χαρα
κιών Βιάννου, λαμπρά σειρά άγγείων καί σαρκοφάγων τών ΥΜΙΙΙ λαξευτών 
τάφων Μυρσίνης, τού προανακτορικοΰ μινωικοΰ θολωτού τάφου Γαλανών 
Χαρακιών Μυρσίνης, αί σημαντικοί σαρκοφάγοι τής περιοχής Γιοφυρακίων 
κλπ. Άπεκατεστάθησαν καθαρισθεϊσαι καί συγκολληθεϊσαι αί νέαι σημαντι
κοί άρχαϊκαί έγχάρακτοι στήλαι τής περιοχής Πρινιά. Πλήθος χαλκών άντι · 
κειμένων έκ τών παλαιών άνασκαφών ύπέστη νέαν τεχνικήν έπεξεργασίαν μέ 
τήν έφαρμογήν τών ήλεκτρολυτικών μεθόδων καί τής μονίμου συγκολλήσεως.

Παραλλήλως διά τών τεχνιτών οί όποιοι έργάζονται διά λογαριασμόν τών 
ξένων άρχαιολ. Σχολών άπεκατεστάθη σημαντικός άριθμός άγγείων ιών τε" 
λευταίων άνασκαφών Φαιστού, θολωτού τάφου Καμηλάρη παρά τήν Άγ. Τρι
άδα, τής παρά τήν Μητρόπολιν Γόρτυνος μινωικής άγροικίας, δπου συνεπλη- 
ρώθησαν καί άλλοι πίθοι τή συμβολή καί ήμετέρων τεχνιτών καί έτοποθετή- 
θησαν εις τήν άρχικήν αυτών θέσιν, ώς καί ιών άιασκαφών Κνωσού.

Δέον ένταύθα νά σημειωθή δτι, παρά τήν καταβαλλομένην έντατικήν
23α
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προσπάθειαν καί τήν συνεργασίαν τών ξένων Σχολών είς τό έργον τής άπο- 
καταστάσεως, υποδεικνύεται ότι τά διατιθέμενα μέσα καί προσωπικόν τεχνιτών 
είναι τελείως ανεπαρκή διά τήν άποκατάστασιν τοϋ συνόλου τών κατ’ έτος 
άνευρισκομένων ευρημάτων. Οδτω επαυξάνεται βαθμηδόν τό υλικόν, τό όποιον 
άσυγκόλλητον καί έν πολλοΐς ακαθάριστον άποτίθεται είς τάς άποθήκας, μέ 
αποτέλεσμα νά γίνεται ή σύγχυσις μεγαλυτέρα καί ή τελική δημοσίευσις τών 
ευρημάτων δυσκολωτέρα

Είς τό κεφάλαιον τής έπαυξήσεως τών βοηθητικών μέσων τής τουριστικής 
έκθέσεως δέον νά μνημονευθή ένταϋτθα ή γινομένη έπιμελεστάτη εργασία ίχνο- 
γραφήσεως τών μινωικών σφραγιδόλιθων καί σφραγισμάτων πρός δημοσίευσιν 
είς τό προετοιμαζόμενον Corpus μερίμνη τής ’Ακαδημίας τού Mainz, έκτε- 
λουμένη κατά τρόπον αριστοτεχνικόν υπό τών Piet de Jong καί Θωμά Φα" 
νουράκη, εργασία ήτις θέλει χρησιμοποιηθή καί διά τήν έκθεσιν τοϋ Μου" 
σείου. *0 τελευταίος ζωγράφος έξετέλεσεν άριστοτεχνικώς καί τά σχέδια τών 
νέων άνακαλυφθεισών στηλών ΙΙρινιά

Συνεχίσθη περαιτέρω ή ταξινόμησις τών επιστημονικών συλλογών είς τό 
διά ταύτας είδικώς προοριζόμενον τμήμα τοϋ Μουσείου, κυρίως διά τοϋ Έπι- 
μελητοΰ Στυλ. ’Αλεξίου, ϋστις καί σημαντικώς συνέβαλε καί είς τήν πρόοδον 
πασών τών λοιπών μουσειακών εργασιών. Ήδη ή ταξινόμησις πλησιάζει εις τό 
τελειωτικόν στάδιον, τό όποιον θά πραγματοποιηθώ ευθύς μετά τήν χρήσιμο· 
ποίησιν τών τριών νέων αιθουσών τής ήδη άποπερατωθείσης νέας πτέρυγος. 
Μέ ταχύτερον ρυθιτόν συνεχίσθη επίσης ή καταγραφή τών άκαταγράφων τοϋ 
Μουσείου, άνερχομένων είς πολλάς χιλιάδας. Τό επίπονον τοΰτο έργον έγένετο 
διά τοϋ Έπιμελητοϋ, έπικουρουμένου καί ύπό τινων πτυχιούχων τοϋ Πανεπι
στημίου (Παναγιοιτάκη, Σακελλαράκη, Σαπουνά, Δουλγεράκη, Μαυριγιαννάκη). 
Πρός αποστολήν είς τό Ύπουργειον Παιδείας προετοιμάσθησαν αντίγραφα τών 
περισσοτέρων καταλόγων τοϋ Μουσείου άπό τοϋ έτους 1940 καί εφεξής.

Μετά τήν άποπεράτωσιν τών νέων άποθηκών ήρχισεν ή τοποθέτησις θη
κών - έταζερών τύπου Dexion εκ συναρμολογουμένων ελασμάτων καί πλαι
σίων, ϊνα γίνη ή τελειωτική ταξινόμησις τών άποθηκών. "Ατυχώς τά έκ τής 
τηοήσεως τών διιιάξεων τοϋ Δημοσίου Λογιστικού προκύψαντα προσκόμματα 
δέν έπέτρεψαν τήν είς σημαντικόν βαθμόν προαγωγήν τοϋ σπουδαίου τούτου 
έργου. Προπαρεσκευάσθ η όμως περαιτέρω ή μεταφορά καί ταξινόμησις τών έν 
άποθηκεύσει άρχαιοτήτων είς τάς νέας άποθήκας.

Έπραγματοποιήθη ή νέα ταξινόμησις τής βιβλιοθήκης τοϋ Μουσείου 
μετά εξονυχιστικόν έλεγχον είς τάς νέας θήκας-έταζέρας τύπου Dexion, αΐτι- 
νες είχον ήδη τοποθετηθή κατά τό τέλος τοϋ προηγουμένου έτους.

Έκυκλοφόρησεν ή νέα, τρίτη κατα σειράν, έκδοσις τοϋ Όδηγοΰ τοϋ Μου
σείου είς τήν ’Αγγλικήν.

Τό 'Ιστορικόν Μουσείον Κρήτης, τό στεγαζόμενον, ώς γνω
στόν, είς τό Μέγαρον Καλοκαιρινού καί τελούν ύπό τήν διαχείρισιν τής έν 
Ήρακλείφ 'Εταιρείας τών Κρητικών ‘Ιστορικών Μελετών, έπλούτισε τάς σύλ
λογός του, ώς έκτενέστερον διαλαμβάνει ή σχετική έκθεσις τών πεπραγμένων 
τής ώς άνω 'Εταιρείας, δημοσιευομένη ανωτέρω.

Όχι μεγάλη πρόοδος συνετελέσθη είς τά λοιπά Μουσεία καί Συλλογάς 
τής νήσου Κρήτης' έλλείψει πςιοαωπικοΰ καί μέσων παραμένουν μάλλον είς 
ατάσιμυν κατάσιααιν καί άπό άπόψεως έκθέσεως είς μάλλον μειονεκτικήν 
μοίραν. Ελήφθησαν μέτρα διά τήν είς προσεχές μέλλον βελτίωσιν τής κατα-
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στάσεώς των. Πολλά νέα ευρήματα έπλούασαν τάς συλλογάς τοΰ Μουσείου 
X α ν ί ω ν (ίδίςι έκ των τάφων Μαζαλή Χανίων καί έκ Λισσοΰ), Ρεθύμνης 
(χριστιανικών Βασιλικών Βυζάρι Άμαρίου καί Βιράν ’Επισκοπής), Ά γ. Ν ι- 
κολάου καί Ίερα πέτρας (διά περισυλλογής επιγραφών καί γλυπτών).

“Εργα άποκαταστάσεως είς αρχαιολογικούς χώρους 
έγένοντο κατά κύριον λόγον είς τήν Κνωσόν, μικροτέρας δέ κλίμακος είς τό 
άνάκτορον τής Φαιστού. Είς τό Άνάκτορον τής Κνωσού συνεπλη- 
ρώθη ή άποκατάστασις τών χρωμάτων είς ολόκληρον τήν Δυτικήν πτέρυγα> 
άκολουθηθέντος τού αυτού συστήματος μιμήσεως τών ξύλινων δοκών, περιθυ- 
ρωμάτων, παραστάδων κλπ. καί άνανεώσεως τών χρωματισμών τών κιόνων 
Έλήφθη φροντίς όπως τά έν ύπαίθρω χρώματα γίνουν στερεώτερα καί άντέ- 
χοντα είς τήν επήρειαν τών καιρικών μεταβολών. Ώς πρός τήν διά στεγά
στρων προστασίαν τμημάτων τού ’Ανακτόρου έγένετο μόνον ριζική επισκευή 
τοΰ έξ έτερνίτου όπάρχοντος είς τήν περιοχήν τοΰ 'Ιερού τών Διπλών Πελέ- 
κεών, παρόντος έκ τών λίαν βιαίων, κατά τό θέρος έπισυμβάντων νοτίων 
άνεμων. Είς τό μέγα κλιμακοστάσιον δέν έτοποθετήθη τό έκ διαφανούς πλα
στικής όλης στέγαστρον, διότι τό έξ Ιταλίας άφιχθέν υλικόν είχε ΰποπράσινον 
μή προσαρμοζόμενον είς τό σύνολον, χρώμα. Έπροτιμήθη νά τοποθετηθή 
τούτο είς τήν Νοτιανατολικήν Οικίαν, ήτις οϋτω έπροστατεύθη καθ· 
όλην αυτής τήν έκτασιν. Τό στέγαστρον τούτο έγένετο βάσει τής κτηθείσης 
πείρας κατά τήν έφαρμογήν τού λίαν έκτεταμένου στεγάστρου είς τήν μινωικήν 
αγροικίαν Γόρτυνος, καί ή άρχιτέκτων τής ’Ιταλικής Σχολής, άδεια τού Διευ- 
θυντοΰ αυτής κ. Levi, παρέσχε τήν έπιστημονικήν αυτής αρωγήν διά τήν 
καλήν τοποθετησιν τούτου. Οϋτω έπραγματοποιήθη έν Κνωσό) ή πρώτη έφαρ- 
μογή στεγάστρου τού νέου συστήματος, διαφώτου, λίαν έλαφρού καί έπί λεπτών 
σωληνωτών στηριγμάτων μικρός διατομής στηριζομένου, καί έλάχιστα παρα- 
βλάπτοντος τήν έμφάνισιν τού αρχαιολογικού χώρου. Τό τοποθετηθέν υλικόν 
είναι λίαν ανθεκτικόν έναντι τών βιαίων άνέμων, οϊτινες κυριολεκτικώς σαρώ
νουν τήν κοιλάδα τού Καιράτου ποταμού.

Ή κυρία εργασία αποκαταστάσεων έγένετο κατά τήν Βασιλικήν 
'Οδόν, συνδέουσαν τό Μέγα Άνάκτορον πρός τό Μικρόν. Άπεκομίσθησαν οί 
μεγάλοι όγκοι τών χωμάτων τών προσφάτων κατά τήν “Οδόν άνασκαφών, 
άπεκαλύφθησαν καί έστερεώθησαν άπαντα τά πλακόστρωτα, έγένετο άποχέ- 
τευσις τών όμβριων ύδάτων, διεπλατύνθη είς ίσον πλάτος ολόκληρος ή οδός 
καί άντεστηρίχθησαν δι’ ισχυρών άντερεισματικφν τοίχων κατ’ άμφοτέρας τάς 
πλευράς τά υψηλά χώματα, τά όποια συνεχώς κστέπιπτον έπιχώνοντα ταύτην. 
Τό αποτέλεσμα τής ώς άνω μακράς καί έπιπόνου έργασίας είναι ότι ή έξόχως 
έντυπωτική αυτή οδός, ή παλαιοτέρα έν Ευρώπη, κατέστη ορατή είς τά αύνο- 
λόν της καί έξησφαλίσθη σχεδόν άπό τής φθοράς. Κατά τήν διαπλάτυνσιν 
άπεκαλύφθησαν καί άλλα λείψανα, άνήκοντα είς διαφόρους περιόδους, διά τά 
όποια έλήφθη ιδιαιτέρα φροντίς στερεώσεως καί ΰποστηρίξεώς των- ώρισμένα 
ένδιαφέροντα λείψανα έλληνορρωμαϊκών οικιών διετηρήθησαν ΰποστηριχθέντα 
δι’ ιδιαιτέρας κρηπϊδος. Έλήφθη έπίσης φροντίς όπως άπό τής 'Οδού γίνουν 
προσβαταί αί εκατέρωθεν άνασκαφεισαι προσφάτως οίκίαι.

Διά τήν στερέωσιν τών κατά τήν βασιλικήν ’Οδόν οικιών έγέ
νοντο ειδικά έργα ύποθεμελιώσεως τών τοίχων, κατασκευής πέριξ άντερεισμα- 
τικών τοίχων, παρεμποδιζόντων τήν πτώσιν τών χωμάτων, στερεώσεως τών 
λίθων τών τοίχων, καθαρισμού καί έξασφαλίσεως τοΰ σημαντικού αρχαίου
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οχετού κλπ. Κατά τήν εργασίαν ταύτην άνεκαλΰφθησαν καί σημαντικά ευρή
ματα, περί ών κατωτέρω. Ή κυριωτέρα εργασία έγένετο διά τήν στερέωσιν, 
άποκατάστασιν καί έξααφάλισιν τής Οικίας ιών Τοιχογραφιών καί 
των περί ταύτην λειψάνων. Τά αρχαία κτήρια κατά τόν χώρον τούτον ήσαν 
λίαν συγκεχυμένα, διότι από τής άνασκαφής των (1922) οΰδεμία σχεδόν εργα
σία είχε γίνει επ' αυτών. Παραλλήλως έλήφθη φροντίς όπως διασαφηθοΰν 
πολλά σημεία, τά όποια εΤχον παραμείνει ασαφή, καί όπως παραμείνουν ορατά 
τά λείψανα τών παλαιοτέρων περιόδων. Τοίχοι, πλακόστρωτα, παραστάδβς, 
κατώφλια έστερεώθησαν καί άπεκατεστάθησαν τά μετατοπισθέντα έπανήλθον 
είς τήν θέσιν των. Τό σχέδιον τής οικίας διεσαφήθη πλήρως καί ώρισμένα 
άνασκαφικά λάθη έπηνωρθώθησαν. Αί πέριξ οίκίαι, έν μέρει μόνον υπό τού 
"Εβανς άνασκαφεΐσαι, έκαθαρίσθησαν καί έστερεώθησαν. Πολλά νέα στοιχεία 
ήλθον είς φώς περί τών οποίων γίνεται κατωτέρω λόγος. Υψηλοί άντερεισμα- 
τικοί τοίχοι κατεσκευάσθησαν περί τόν χώρον πρός συγκράτησιν τών χωμά
των. Μεγάλοι σωροί οστράκων μετετοπίσθησαν διά τήν περαιτέρω άποκατά- 
στασιν τού δλου χώρου. Τέλος κατεσκευάαθη οδός προσπελάσεως, συνδέουσα 
τόν χώρον μέ τήν Βασιλικήν 'Οδόν

Έργασίαι στερεώσεως καί άποκαταστάσεως έγένοντο επίσης κατά τήν 
Βορείαν Οικίαν, ή όποια είχε σχεδόν καταστή αθέατος λόγω τής πυ
κνής βλαστήσεως καί τών όγκων τών χωμάτων, δι' ών έπεκαλύφθη. Έγένετο 
έκρίζωσις τών μεγάλων δένδρων, κυρίως συκών, τά όποια είχον αποκλείσει 
τάς διαβάσεις καί εΤχον εκτοπίσει τούς μεγάλους πελεκητούς λίθους τής τοιχο
ποιίας. Έστερεώθησαν πάντες οί τοίχοι, άπεκατεστάθησαν οί καταπεσόντες 
τετραγωνικοί πεσσοί, έγένετο διάνοιξις θυρών, άποκάλυψις πλακοστρώτων καί 
τοίχων, άντεστηρίχθησαν τά πέριξ χώματα καί ό χώρος, κατόπιν συμφωνίας 
μέ τούς πέριξ ίδιοκτήτας, ώρθογωνίσθη καί περιεφράχθη. Ή οικία άπεδείχθη 
ότι έκτείνεται πρός πάσας τάς πλευράς, έχει δέ ανάγκην περαιτέρω άνασκα
φής. ’Επί πλέον διεπλατΰνθη, ίσοπεδώθη καί έπροστατεΰθη διά ξηρολιθικών 
τοίχων ή πρόσβασις άπό τό Άνάκτορον.

Τέλος ήρχισεν ή άποκατάστασις τών Οικιών τής Δυτικής αΰλής, 
καθαρισθέντος τού χοίρου καί στερεωθέντων τών τοίχων, Ή εργασία πρόκειται 
νά συνεχισθή.

Είς τό Άνάκτορον τής Φαιστού έγένοντο μόνον δευιερευουσαι 
έργασίαι στερεώσεως. Έγένετο όμως μέ έπιμέλειαν μετακίνησις τού πλακό
στρωτου τού κυρίου διαδρόμου εισόδου, ΐνα γίνη έρευνα υπό τούτον. Μετά τήν 
έρευναν έκρίθη άναγκαϊον όπως άποκατασταθή διάβασις, ΐνα παραμείνη θεα
τός ό διάδρομος τού παλαιοτέρου ’Ανακτόρου.

Είς τήν προσφάτως άποκαλυφθεϊσαν μινωικήν αγροικίαν παρά τήν 
Μητρόπολιν Γόρτυνος (θέσις Καννιά) μετά προηγουμένην στερέωσιν 
τών τοίχων καί έπανατοποθέτησιν τών άνασυγκροτηθέντων πεντήκοντα επτά 
πίθιον είς τήν αρχικήν αυτών θέσιν κατεσκευάσθη μέ σχέδια καί έπιμέλειαν 
τής άρχιτέκτονος τής ’Ιταλικής Σχολής Erica Fiandra στέγαστρον έκτεταμέ- 
νον έκ πλαστικής ημιδιαφανούς, ύλης τύπου Edilux χρώματος ύποπρασίνου 
στηριζομένου έπί στύλων έκ σιδηρών σωλήνων μικράς διατομής. Τό στέγα
στρον τούτο έξησφάλισε τό πρότυπον διά τήν κατασκευήν καί άλλων στεγά
στρων. Ό χώρος ακολούθως περιεφράχθη ύπό τής ελληνικής Άρχαιολ. Ύπη' 
ρεσίας δαπάνη τού Ταμείου Άρχαιολ. Άπολλοτριώσεων μέ πλαίσια έκ πλε
κτού δικτυωτοΰ.
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'Εργασία συστηματικής περιφράξεως έν μέρει διά πλαισίων δικτυωτοϋ 
πλεκτού σύρματος, έν μέρει δι’ ακανθωτού σύρματος έπί σιδηρών πασάλων, 
έγένετο εις τόν ’Αρχαιολογικόν χώρον τών μινωικών οικιών Τυλίσο υ, 
δπου έλήφθη φροντίς διά την εϋθυγράμμισιν τών ορίων καί διά τήν κατα
σκευήν εισόδου.

Στερέωσις μωσαϊκών έγένετο εις τήν παλαιοχριστιανικήν Βασιλικήν 
Χερσοννήσου (Καστρί), δπου καί δι’ ειδικού θαλαμωτού στεγάστρου 
έπροστατεύθησαν οί άποκαλυφθέντες σημαντικοί τάφοι τού νοτίου παστό, 
φορΐου.

Σημαντικά υπήρξαν τά έργα τά όποια έξετελέσθησαν διά τήν προστασίαν 
τών μεσαιωνικών μνημείων τής νήσου. ’Ιδιαιτέρως δέον νά έξαρθή τό γεγονός 
τής ένάρξεως τής τουριστικής άξιοποιήσεως τών ένετικών τειχών τής 
πόλεως 'Ηρακλείου, συνδυαζομένης μέ τήν άποκατάστασιν καί άνάδει- 
ξιν τούτων ώς μνημείων. Ό ’Ελληνικός ’Οργανισμός Τουρισμού ανέγραψε 
τούτο εις τόν πίνακα τών έκ τού λογαριασμού Δημοσίων ’Επενδύσεων χρημα
τοδοτούμενων έργων μέ τό ποσόν τών δέκα έκατομμυρίων διά μίαν πενταετίαν, 
αλλά προβλέπεται δτι ή συνολική δαπάνη άξιοποιήσεως θά ΰπερβή τά πεντή. 
κοντά εκατομμύρια δραχμών. Ήδη διά τού τεχνικού γραφείου Πετυχάκη— 
Τζομπανάκη έγένετο πλήρης άποτύπωσις τού περιβόλου τών τειχών, μετά τών 
πυλών καί στοών των. Άνετέθη δέ είς τόν αρχιτέκτονα Πάτροκλον Καραντι. 
νόν ή έκπόνησις τών προσχεδίων άξιοποιήσεως. Διά τήν άμεσον έναρξιν τών 
έργων έζητήθη ή έκτέλεσις τής γεφυρώσεως τού ρήγματος παρά τήν πύλην 
Βηθλεέμ κατά τόν Άγ. Άνδρέαν καί κατά τό τέλος τού έτους είχον ήδη έκπο- 
νηθή τά σχετικά σχέδια. Διά προπαρασκευαστικήν έργασίαν διετέθη εν έκα- 
τομμύριον δραχμών είς έκτέλεσιν διά τού ‘Εφόρου ’Αρχαιοτήτων Ν. Πλάτω
νος άπολογιστικώς έργων κατά τήν κρίσιν αύτοΰ, μέχρι δέ τού τέλους τού 
έτους είχε δαπανηθή τό ήμισυ τού ποσού τούτου καί έπραγματοποιήθησαν τά 
άκόλουθα : Τά προπετάσματα καί οί προμαχώνες άπηλλάγησαν κατά τό μεγα- 
λύτερον μέρος καί δπου ήτο δυνανόν από τά έπικαλύπτοντα σαπρόφυτα. Έκλεί. 
σθησαν πολλά ρήγματα τών προπετασμάτων, μάλιστα τό μέγα κατά τόν προ
μαχώνα Βιτούρη. Έπανωκοδομήθη τό καταπεσόν άνω τμήμα τού προπετά
σματος τού προμαχώνος Μαρτινέγκο, δστις Ισοπεδώθη καί ήρχισεν άξιοποιού- 
μενος μέ τήν μερικήν άποκατάστασιν, τών κατά τά ώτία χαμηλών πλατειών τών 
Piazze Basse. Κατά τό πλεϊστον άπεκατεστάθη ό έπιπρομαχιον (Cavaliere) 
Μαρτινέγκο, δπου ό τάφος τού παγκοσμίου φήμης ουγγραφέως Νικ. Καζαν- 
τζάκη, συμπληρωθεισών τών πλευρών του, κατασκευασθέντων κατά προέκτασιν 
τούαον τών θωρακίων του καί ίσοπεδωθείσης τής κορυφής του- ήρχισε δέ κατα 
σκευαζομένη καί ή κλιμακωτή πρόσβασις. Ή πρόσοψις τής Πύλης τού Παν- 
τοκράτορος άπεκατεστάθη είς τήν παλαιάν αυτής μορφήν. Διά τήν απαλλα
γήν τών τειχών άπό τά έπ’ αυτών προκτίσματα ήρχισαν λαμβανόμενα (ορι
σμένα μέτρα, κατηδαφίσθη δέ μέρος έκ τών δευτερευουσών έγκαταστάσεων. 
Αί έργασίαι συνεχίζονται.

Είς τό Φρούριον τού Λιμένος, έπιβλέποντος τού έπιμελητοΰ Στυλ. 
’Αλεξίου, συνεχίσθησαν τά έργα άποκαταστάσεως είς μικράν κλίμακα- ό πύρ
γος τού φάρου άπηλλάγη τελείως τών έπικατασκευών, ώρισμένα οικήματα τών 
ναυτοπροσκόπων καί τού φαρφύλακος κατηδαφίσθησαν, έκαθαρίσθη ή νοτία 
καί άνατολική ζώνη τών ένετικών οικημάτων έπί τού άνω ίσοπέδου, ώρισμέ- 
ναι κανονιοθυρίδες άπεκατεστάθησαν.
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ΕΙς ιόν δουκικόν ναόνιοΰ Άγ. Μάρκου έξετελέσθησαν τά έργο 
άποκαταστάσεως τρίτης φάσεως, τη έποπτείφ τού "Εφόρου ’Αρχαιοτήτων Νικ. 
Πλάτωνος καί τή τεχνική έπιβλέψει τοϋ μηχανικού Άλεξ. Μανιδάκη: Έγέ’ 
νοντο τά εσωτερικά επιχρίσματα, υδροχρωματισμοί, καί χρώματα τών δοκών 
τής στέγης καί τών ξύλων τής οροφής' εις τό τοξωτόν άνοιγμα τοΰ νοτίου 
τοίχου κατεσκευάσθη τρίλοβον παράθυρον- διεμορφώθησαν οι κοσμήται τών 
τοξοστοιχιών- διεστρώθη τό έδαφος μετά τήν απαραίτητον προπαρπσκευήν διά 
μαρμάρινων πλακών, λοξώς τοποθετημένων καί μέ περιβάλλοντα πλαίσια συμ- 
φώνως πρός τήν παλαιάν διάταξιν κατεσκευάσθησαν αί αποχετεύσεις μετά 
τών φρεατίων των' διεστρώθη ή μικρά νοτία αυλή καί διεμορφώθη ή βορεία· 
έτοποθετήθηααν αί ύδρορρόαι τών στεγών έτοποθετήθηααν ημιδιαφανή ύελώ- 
ματα εις τά ύελοστάσια τών πολυαρίθμων παραθύρων τέλος έγένετο ή ηλεκ
τρική έγκατάστασις πλήν τής τοποθετήσεως τών φωτιστικών σωμάτων.

Είς τό Ρέθυμνον ή Ένετική Λέσχη, ένθα στεγάζεται τό Μου- 
σεϊον, άπηλλάγη τέλος τών κατά τήν βορείαν πλευράν νεωτερικών προσκτισμά· 
των, ΐνα δε προστατευθή ή νοτία πλευρά από πάσαν έπικάλυψιν έξηγοράσθη 
ή άνεγειρομένη νεωτερική οικοδομή. Μελετάται ή εξαγορά τών οικημάτων ά- 
νατολικώς καί περαιτέρω νοτίως, ΐνα λυθή τό θέμα τής έπεκτάσεως τού Μου
σείου.

Έπιβλέποντος τού Έπιμελητοΰ Μύρωνος Μιχαηλίδου έγένοντο έργασίαι ά- 
ποκαταστάσεως είς τήν Ί. Μ ο ν ή ν Ά ρ κ α δ ΐ ο υ. Έγένετο άνακεράμωσις τοΰ 
ναοΰ διά παλαιών κεραμίδων, μετά προστασίας τών καμαρών καί τών τέταρτο, 
σφαιρίων τών δύο ’Ιερών Βημάτων διά σιμεντομανδύου ώπλισμένου' άνακατα- 
σκευάσθησαν τά καταστραφέντα επιχρίσματα, πλήν επί τής κυρίας προσόψεως, 
καί διεστρώθη τό δάπεδυν τής Τραπέζης. ’Επίσης είς τόν εξωτερικόν περίβο
λον τής μονής έγένοντο έπισκευαί καί διανοίξεις παραθύρων

Είς τόν "Αγ. Φραγκίσκον Χανιών διά τοϋ Νομομηχανικοϋ Κωνστ. 
Λασιθιωτάκη συνεχίσθη τό έργον τής άποκαιαστάσεως, έν όψει τής οτεγάσεως 
έν αύτψ τοΰ Μουσείου Χανιών. Λόγφ τής άποδειχθείσης μερικής καθιζήσεως 
τοΰ βορείου τοίχου, ήτις εΐχεν ως αποτέλεσμα καί τήν διάνοιξιν της καμαρω
τής στέγης, έχρειάσθη νά κατεσκευασθοΰν δοκοί άντιστηρίξεως έξωτερικώς. 
Τοΰτο έπέφερε μειονεκτικήν έμφάνισιν τής βόρειας πλευράς τοΰ ναοΰ, αλλά 
πρόκειται νά γίνουν έργα άποκρύψεως τούτων. Έγένετο πλήρης έπικάλυψις 
τής καμάρας τοϋ ναοΰ μειά προηγουμένην έμφραξιν ιών ρωγμών καί ένί- 
σχυσιν επίσης προπαρασκευή διά τήν πλακόστρωσιν τοΰ δαπέδου, διαμόρφω 
σις τών ανοιγμάτων τών παραθύρων, μερική έκτέλεσις τής ήλεκτρικΰς έγκατα- 
στάσεως. Έγένετο παραλλήλους ή γενική διαμόρφωσις τών προαυλίων, τόσον 
τοΰ βορείου οσον καί τοΰ νοτίου. ‘Υπολείπονται είσέτι ή μαρμαρόστρωσις τοϋ 
δαπέδου, ή κατασκευή τών κουφωμάτων καί κιγκλιδωμάτων, ή διαμόρφωσις 
τής άνατολικής όψεως, ή συμπληρωματική εργασία διαμορφώσεως τών περιβό
λων καί τής ήλεκτρικής έγκαταστάσεως.

Τέλος έργα συντηρήσεως έγένοντο έπιβλέψει τοΰ αϋιοΰ Νομομηχανικοϋ είς 
τό έξωκκλήσιον τοΰ Άγ Παύλου Σφακίων, τό όποιον ίσχυρώς 
είχε πάθει ώς ευρισκόμενον παρά τήν ακτήν έπροσιατεύθη ή κρηπίς, έγένετο 
άρμολόγησις τών τοίχων, σιεγανοποίησις τοΰ τρούλου καί κατεσκευάσθησαν 
θύρα καί φεγγίται.

Διά τοΰ αρχιτεχνίτου Ζαχαρία Κανάκη έγένοντο έργασίαι έξασφαλίσεως 
καί προχείρου στερεώσεως τής τελευταίως ύπό τής Άρχαιολ. 'Υπηρεσίας, δα·
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πάνη τής εν Άθήναις Άρχαιολ. 'Εταιρείας, έξαγορασθείσης σημαντικής ένετι- 
κής Έπαύλεως De Mezzo εις ’Ιτιάν Σ η τ ε ί α ς.

Εις τά καθαρώς τουριστικά έργα έγινε σχετική πρόοδος. Τό Γρα- 
φεϊον Πληροφοριών τοΰ Τουρισμού έλειτούργησε διά πρώτην φοράν καί ήρχι- 
σε άναδιοργανοΰν αρχεία φωτογραφιών, χαρτών, δελτίων πληροφοριών κλπ., 
ύπό υπεύθυνον διευθυντήν. Έδόθησαν άδειαι άσκήσεως τού επαγγέλματος το
πικού οδηγού καί εις άλλους ξεναγού; είς τήν αγγλικήν, γαλλικήν καί γερμα
νικήν γλώσσαν.

Ή πρός Φαιστόν διακλάδωσις ήσφαλτοστριόθη καί ιό Περίπτερον απέ
κτησε τέλος άφθονον ύδαιρ έκ τού διανοιγέντος άρτεσιανοΰ φρέατος κατά τήν 
ΒΔ κλιτύν. Ό ξενών εύρίσκεται νύν είς Ικανοποιητικήν κατάστασιν καί λει
τουργεί κανονικώς, συμπληρωθέντος πως τού έξοπλισμοΰ του. Είς τό άναπαυτή- 
ριον τοΰ άρχαιολ. χώρου Τυλίσου συνεπληρώθη ό έξοπλισμός, έπιτρέπων τήν 
εκεί παραμονήν μικρών ομάδων. Σημαντικόν βήμα διά τήν άνάπτυξιν τοΰ Του
ρισμού έν Κρήτη είναι δτι έπροχώρησαν ικανοποιητικούς τά έργα διαπλατύν- 
σεως καί άσφαλτοστρώσεως τών κυρίων αρτηριών άπό 'Ηράκλειον είς Μεσα- 
ράν καί πρός Άνατολ. Κρήτην.

Λίαν σημανίικά ήσαν τά αποτελέσματα τών έπί τής Κρήτης έκτελεσθεισών 
άνασκαφών τόσον τής ελληνικής ’Αρχαιολογικής "Υπηρεσίας δσον καί τών 
ξένων Άρχαιολ. Σχολών, καί έξαιρετικώς πλούσιον υλικόν κατετέθη είς τό 
Μουσεϊον ’Ηρακλείου κυρίως καί κατά μικρόν ποσοστόν είς τά λοιπά Μουσεία 
καί Σύλλογός.

Α) ’Ανασκαφεί τής Ελληνικής Άρχαιολ. Υπηρεσίας.

Είς τήν Κεντρικήν Κρήτην έγένοντο αί ακόλουθοι άνασκαφικαί 
έργασίαι : Διά τοΰ ‘Εφόρου Αρχαιοτήτων Ν. Πλάτωνος έγενετο άνασκαφή δύο 
μάλλον πτωχών λαξευτών πρωτογεωμετρικών τάφων παρά τό χωρίον Μ π α- 
μπαλή περιοχής Τεμένους, ΒΑ τής Κνωσού. Οί τάφοι ούτοι περιεϊχον έλα- 
χίστας ταφάς καί πολύ ολίγα άγγεια, τά πλεϊστα τοΰ τύπου τών μικρών ψευ- 
δοστόμων μέ γεωμετρικήν διακόσμησιν' τό ένδιαφέρον τό όποιον παρουσίασεν 
ό τάφος Β είναι ότι ακριβώς κάτω τοΰ ταφικοΰ στρώματος καί έντός τοΰ μα
λακού βράχου άνευρέθη σημαντικόν παλαιοντολογικόν εύρημα έξ επτά ΰπερ- 
μεγέθων σπονδύλων αγνώστου θηλαστικού. Τά λείψανα τούτου έπεχώσθησαν 
κατά χώραν πρός μελέτην ύπό ειδικού. Φαίνεται ότι κατά τήν αυτήν περιοχήν 
υπάρχουν καί άλλοι τάφοι καί άνιχνεύθησαν λείψανα κτηρίων άνηκόντων είς 
τού; αυτούς χρόνους.

Κατά τήν έκρίξωσιν έλαιοδένδρων πρός φύτευσιν άμπέλου εις κτήμα τής 
περιοχής ΒΑ τών Γιοφυρακίων καί κάτω ιών ριζών ύπερμεγέθους δέν
δρου άνευρέθη σημαντικός τάφος ΥΜ III β χρόνων, λαξευτός είς ιόν μαλακόν 
βράχον καί περιέχων ταφάς έντός σαρκοφάγων. Παρά τήν διατάραξιν, ή οποία 
είχε γίνει παλαιόθεν, άλλά καί κατά τήν άνεύρεσιν τοΰ τάφου, κατωρθώθη νά 
περισυλλεγοΰν τρεις σαρκοφάγοι, καίτοι έν μέρει έλλιπείς τό άνώτερον αυτών 
τμήμα, ή μία διασώζουσα τό κάλυμμά της καί έτερον κάλυμμα Τετάρτης λάρ- 
νακος, τής οποίας τμήμα μόνον διεσώθη. Αί λάρνακες φέρουν λίαν άξιόλογον 
διακόσμησιν1 ή μία τούτων πλέγματος έκ σχηματικών άνθέων, ή άλλη σύμβολα 
ιών διπλών Ιερών κεράτων, μεταξύ τών οποίων διανοιγόμενα φυτικά στελέχη, 
καί κεράτων μετά διπλού πελέκεως έφ" ού έπικάθηται πτηνόν, ή τρίτη σειρών

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 16:53:15 EEST - 54.161.213.156



368 Χρονικά

επαλλήλων ιερών κεράτων μετά διπλών πελέκεων έν τώ μέσφ, ενώ σχηματικόν 
άνθος καί σηπία έκόσμουν τάς στενάς πλευράς’ τέλος τό κάλυμμα καί ή κατά 
τό ήμισυ καταστραφεΐσα λάρναξ φέρει διάκοσμον κηλίδων ατρογγύλων ή φυλ
λοειδών καί σχηματικόν πτηνόν εις τήν στενήν πλευράν. 'Ολίγα κτερίσματα, 
κύαθοι κύπελλα επί ποδός, ιρευδόστομα, συνώδευσαν τάς ταφάς. ’Ενδιαφέρον 
είναι καλυκόμορφον έκ λευκού λίθου άγγεϊον. Οί σκελετοί οί εντός τών λσρνά 
κων άνευρέθησαν τελείως διατειαραγμένοι. Τό σχήμα τού θαλάμου τού τάφου 
είναι ορθογώνιον, ό δέ δρόμος άνευρέθη κατά τό πλεϊυτον κεκλιισμένος διά 
φράγματος. Ή οροφή τού θαλάμου είχε τελείως καιαρρεύσει καί αποκοπή. 
Προφανώς υπάρχουν καί άλλοι τάφοι κατά τήν περιοχήν, άλλ’ ή άνίχνευσί; 
των μετά τήν δι’ εκσκαφέων μειακίνηοιν τού χώματος είναι λίαν δυσχερής 
“Όχι μακράν άνευρέθησαν λείψανα ταφών άνατολιζούσης γεωμετρικής εποχής 
καί έκεΐθεν περισυνελέγησαν δύο ενδιαφέροντα αγγεία. Δέν άπουσίαζοτ καί τά 
λείψανα κτηρίων έλληνορρωμαϊκών χρόνων.

Ό αυτός 'Εφορος διενήργησε καί τήν περισυλλογήν τών κατά τήν διάνοι- 
ξιν τής κοινοτικής οδού άπό Ιΐρινιά εις Άνω Άσίτες οδού, δχι μακράν 
τής περιοχής όπου εύρίσκονται οί λαξευτοί εις τόν βράχον μετά κογχών τάφοι 
εις θέσιν Σιντερόσπηλα, ένθα άνεκαλφύθησαν δύο σημαντικοί έγχάρακιοι στή- 
λαι μέ παραστάσεις οπλιτών έν πλήρει όπλισμφ Αί στήλαι αΰιαι ανήκουν εις τό 
τέλος τού Ζ' π. X. αίώνος και είναι χαρακταί μέ τήν αυτήν τεχνικήν μέ τήν 
οποίαν καί αί άλλαι γνωσταί έκ Πρινιά στήλαι, αί όποϊαι εύρέθησαν πρό πολ. 
λών ετών (1909) τεμαχισμένοι ή λίαν έφθαρμέναι. Ευθύς αμέσως διενεργήθη 
εις τόν χώρον ένθα άνευρέθησαν μικρά δοκιμαστική άνασκαφή, ή οποία άπε- 
κάλυψεν έννέα είσέτι στήλας καί τινα άλλα τεμάχια, εν μέρει χρησιμοποιηθεί" 
σας ώς οικοδομικόν υλικόν εις διαχωριστικόν τοίχον μικρού οικοδομήματος έν 
μέρει έστρώμένου εντός ενός τών δωματίων. Πολύ πιθανόν τό υλικόν είχε πε- 
ρισυλλεχή έκ παρακειμένων τάφων, διότι άνευρέθησαν δύο πυραί νεκρικοί εύ- 
θύς έξω τού οικοδομήματος, ώς καί εις τάφος μέ πτωχόν περιεχόμενον. Τό οι
κοδόμημα, ίσως άπλοΰν περίφραγμα, ανήκει ίσως είς τήν αρχήν τού ΣΤ' π. Χ· 
αίώνος, άν κρίνη τις έκ τής περισυλλεγείσης κεραμεικής. Αί πλεϊσται τών στη
λών ποριστούν όρθιους πολεμιστάς μέ πλήρη άμυνιι^όν οπλισμόν, δόρυ καί 
ξίφος’ αί ασπίδες διακοσμούνται μέ έπισήματσ ή μέ θέματα άλλα διακοσμητι- 
κά’ άλλαι ποριστούν γυναικείας μορφάς όρθιας ή καθημένας καί κρατούσας 
διάφορα αντικείμενα. Μία τούτων φέρει κατοποίκιλτον φόρεμα καί κρατεί διά 
μέν τής μιας χειρός στεφάνην, διά δέ τής άλλης πτηνόν άλλη κάθηται έπί 
περιτέχνου θρόνου μέ ύποπόδιον, κρατεί σκήπτρον καί έχει παραπόδας ζφον 
τό άνω μέρος δυστυχώς είναι ελλιπές’ άλλη τέλος μορφή είναι πολοφόρος. 
Μία τών στηλών ήτο ίσως γραπτή διότι σώζει έγχαρακτον πλαίσιον, άλλ’ όχι 
παράστασιν. Άλλη είχε, φαίνεται, τήν παράστασιν εις τό έγκοιλον βάθος, μέ 
άναθυρώσεις κύκλφ ίσχυρώς έξεχούσας καί διακοσμούμενος ύπό σπειρών. Τό 
εύρημα είναι έξόχως σημαντικόν, διότι αί στήλαι έμφανίζουν λίαν σπανίαν τε
χνικήν καί άποτελούν άξιόλογα δείγματα τής αρχαϊκής κρητικής τέχνης.

Συνεχίσθη διά τού ’Εφόρου Ν. Πλάτωνος δαπάνη τής έν Άθήναις Άρ" 
χαιολογικής 'Εταιρείας ή άποκάλυψις τού μετανακτορικών μινωικών χρόνων 
(ΥΜΙΙΙ) συνοικισμού είς τό Κεφάλι Χόνδρου Βιάννου μέ άξιόλογα 
άποτελέσματα. Μετά τόν πλήρη καθαρισμόν τών διαμερισμάτων τών κατά τό 
έτος 1957 άνασκαφεισών οικιών καί τήν διασάφησιν πλείατων όσων νέων στοι
χείων, ίδίρ. ώς πρός τήν έπικοινωνίαν τών δωματίων, τήν μορφήν τών πλακο-
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στρώτων, τήν ϋπαρξιν θρανίων, παραστάδων κατωφλίων, τήν χρησιμοποίησιν 
έσαών κλπ., έξηρευνήθησαν ιά κατώτερα στρώματα πολλών δωματίων, ά- 
νακαλυφθείσης Ικανής κεραμεικής, υφαντικών βαρών σφαιρικοί ή κυλινδρικοί 
σχήματος. Περισυνελέγησαν καί άλλα τεμάχια τοί ωραίου μέ στεφάνην φύλλων 
λύχνου έκ ψαμμόλιθου. Διά τής κεραμεικής έπεβεβαιώθη δτι ή χρονολογία τοί 
συνοικισμοί είναι από τής ΥΜ III Αβ μέχρι τής ΥΜ IIIβ περιόδου, καί δτι 
επομένως ή χρονική διάρκεια του θά ήτο 100 - 150 ετών. ’Επίσης έπεβεβαιώθη 
δτι ό συνοικισμός έγένετο παρανάλωμα βιαίου πυρός μετά προηγηθεισαν σύ- 
λησιν ή έστω άφαίρεσιν τών σημαντικών αντικειμένων. Τά σχήματα τών αγ
γείων είναι τά συνήθη τής μινωικής κεραμεικής κατά τήν ώς άνω περίοδον 
πλεονάζουν at ύψίποδες κύλικες καί τά χαμηλά επί ποδός κύπελλα. Ψευδόστο· 
μοι άμφορεΐς, άρύταιναι, τριποδικαί χύτραι, πρόχοι καί αμφορείς είναι μεταξύ 
τών συχνώς συναντωμένων σχημάτων. Περαιτέρω άνεσκάφησαν Ικανά δωμάτια 
τής βόρειας καί νοτίας παρυφής τών οικημάτων τού διασέλλου, ούτως ώστε τά 
άνασκαφέντα εις τόν τομέα τούτον διαμερίσματα νά φθάσουν τόν αριθμόν 50. 
Τά έτι περαιτέρω πάλαι υπάρχοντα δωμάτια παρεσύρθησαν πρός τάς κλιτύς. 
Μεταξύ τών βορειοτέρων διαμερισμάτων εν εύμέγεθες έχει κεντρικόν κίονα καί 
κατά τήν ανατολικήν πλευράν κλιμακωτόν βάθρον. Φαίνεται δτι έκεΐ ήτο τό 
ιερόν- διότι κατά τόν τομέα τούτον είχον περισυλλεγή άντικείμενα χρήσεως 
θρησκευτικής. Εις τό δωμάτιον τούτο άνευρέθη Ικανή κεραμεική, ιδίως κύπελ
λα καί χύτραι, Ό διαχωρισμός τών οικιών δεν είναι τόσον εύκολος, διότι τά 
διαμερίσματα δεν διαστέλλονται τόσον σαφώς ώς άνήκοντα εις ώρισμένας οι
κίας. Πιθανώς δ ανατολικός καί δυτικός τομείς τού διασέλλου άπετελεΐτο έξ 
ένδεκα ή δώδεκα οικιών. Περαιτέρω άνεσκάφη ό επί τοί δυτικού υψώματος 
οικοδομικός πυρήν έκ 16 · 18 δωματίων, άποτελούντων τρεις ή τέσσαρας οικίας, 
δχι καλώς διατηρούμενος. Προφανώς ό πυρήν ουτος εκτείνεται περαιτέρω νο· 
τιώτερον. Εις έν τών δωματίων μέ πεσσούς ή βάθρα κατά τόν βόρειον τοίχον 
άνευρέθησαν κέρατα ταύρου όμοΰ μετά αγγείων. Εις άλλο μικρότερον μικρός 
τετραγωνικός τορνευτός βωμίσκος μέ δύο κοιλότητας έκ πωρολίθου. Διάδρομοι 
δίδουν εισόδους εις πλείονα δωμάτια καί πρός νότον εκτείνονται πλακόστρω
τοι, προφανώς υπαίθριοι χώροι, μέ μικρούς άποχετευτικοΰς αγωγούς. Λόγφ τής 
μικρός έπιχώσεως τά εις τόν τομέα τούτον άνευρεθέντα σκεύη ήσαν εις πολύ 
κακήν κατάστασιν. Λείψανα οικιών άνεσκάφησαν καί έπί τού ανατολικοί ύψώ" 
ματος, άλλ’ ώς διεσπαομένα έκ τής καλλιέργειας καί τής άφαιρέσεως λίθων 
έπεχώσθησαν έκ νέου ‘Εξηκριβώθη οτι ισχυρόν κτήριον καταλαμβάνει τήν ίσο- 
πεδωθεΐσαν κορυφήν τοί κατέναντι δυτικού υψώματος.

ΕΕς θέσιν Ρ ο υ σ σ έ ς τής αύτής περιφερείας Χόνδρου άνεσκάφη περαιτέ
ρω ή προπέρυσιν άνακαλυφθεΐσα καί έν μέρει έρευνηθεΐσα οικία, ή οποία διά 
τήν θέσιν, τήν μορφήν, τά έντός αυτής άνευρεθέντα ιερά σκεύη καί στρώματα 
θυσιών μετά κυπέλλων έθεωρήθη ώς άγροτικόν ιερόν. Ή περαιτέρω ερευνά 
κατέστη μόνον δυνατή διά τής εξαγοράς καί κατεδαφίσεως τού νεωτερικοΰ έπί 
τού χώρου έγκατεστημένου οΐκίσκου. Οΰτω πλήν τών δύο τό 1957 άποκαλυ· 
φθέντων δωματίων άνεσκάφησαν τρία είσέτι συνεχόμενα καί συμπληροΰντα ένα 
σχεδόν ορθογώνιον χώρον. ‘Επικοινωνούν μετά τών πρώτων διά δύο θυρών με" 
τά κατωφλίων καί δι' άλλων δύο πρός άλληλα. Τό έν είναι άρκετά εύρύχωρον, 
διαστάσεων 3,20 X 4,20, μέ κεντρικόν πεσσόν στηρίξαντα τήν οροφήν, τού ο
ποίου άνευρέθη ή τετραγωνική βάσις, τά δύο άλλα πρός δυσμάς πολύ μικρά. 
Καί τά τρία άνευρέθησαν υπερπλήρη πίθων καί μικροτέρων άγγείων, τοποθε-
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τημένων κατά ιούς τοίχους καί περί τόν πεσσόν κυρίως, άλλ’ οΰσιαστικώς πλη 
ρούντων, ώς πολλά τούτων κατέπεσον καί διεσπάρησαν, άπαντα τόν χώρον. Ό 
καθαρισμός των υπήρξε δύσκολος λόγφ των πυκνών ριζών τών πρίνων, οΐτινες 
έφύησαν επί τοΰ χώρου. Πανταχοΰ, άλλ’ ίδίφ εις τόν κεντρικόν χώρον, ήσαν 
ορατά τά ίχνη εντατικής πυρκαϊάς, προφανώς τροφοδοτηθείσης υπό τοΰ ελαίου 
τοΰ περιεχομένου είς πολλούς τών πίθων. Οΰτοι είχον ποικίλα σχήματα, ώς 
τοΰ άνοικτοΰ κολουροκωνικοΰ (jar), τοΰ τριώτου μετά χαμηλοΰ λαιμοΰ άμφο- 
ρέως, τοΰ σφαιροειδούς πίθου, τοΰ κανονικού μετά κυματιστών σχοινίνων ται
νιών, άλλ' έμπιέστων διά τοΰ δακτύλου, πίθου, οί πλεΐστοι δέ τούτων έφερον 
δύο σειράς λαβών. Ή ίίπαρξις τόσων πίθων είς τόσον περιωρισμένον χώρον— 
υπολογίζεται δτι άνήρχοντο άρχικώς είς τριάκοντα περίπου, τών οποίων δμοις 
τινές κατεστράφησαν τελείως — δέν αποτελεί άντένδειξιν τής άρχικής ύποθέ- 
σεως περί αγροτικού ιερού. Ώς είναι γνωστόν καί εντός τών ανακτόρων και 
είς αγροτικά ή επί κορυφών όρέων ίερά ύπήρχον πολλαί άποθήκαι είς ας έ- 
φυλάσσοντο τά είς τήν θεότητα προσφερόμενα είδη. Είς τούς δύο άρχικώς ά· 
νευρεθέντος βωμίσκους προσετέθη νύν τμήμα διπλού κέρατος έκ λίθου. ’Από 
τά μικρότερα άγγεϊα τά πλείστα ήσαν πρόχοι καί άμφορείς ολίγα δμως έχουν 
μάλλον ενδιαφέροντα σχήματα, ώς λ. χ. γεφυροστόμων σκύφων. Αί μορφαί καί 
διακοσμήσεις τών αγγείων έπικυροΰν τήν άρχικώς δοθεϊσαν χρονολογίαν τοΰ 
οικήματος είς τήν MM III β εποχήν. Φαίνεται δτι τούτο άνήκει είς τήν προ· 
σεισμικήν μάλλον περίοδον, καθ’ ήν άφθονοΰν τά κοινής χρήσεως σκεύη καί 
είναι έν χρήσει οί πίθοι τύπου jar.

Ή έξερεύνησις τής κύκλφ περιοχής άπέδειξε τήν Οπαρξιν εκτεταμένου συν
οικισμού τής περιόδου τής ακμής κατά τήν κατέναντι κλιτύν τής Τούρκισσας 
καί Ξυναχλάδας, έξικνουμένην μέχρι τοΰ χωρίου Χόνδρος' πολλά λείψανα κτη- 
ρίαιν ισχυρών διακρίνονται, μάλιστα είς ά σημεία διέρχονται οί πρός τό διά" 
σελλον άνερχόμενοι ατραποί. 'Εκεί είς τό ΰψωμα Μπουμπούλι έξηκριβώθη ή 
δπαρξις κτηρίων προανακτορικών μινωικών χρόνων. 'Ορθογώνιον ήμικατε- 
στραμμένον κτήριον εύρίσκεται είς τό διάσελλον Άμύγδαλοι. Τέλος είς θέσιν 
Μέλιος, παρά τήν φάραγγα τήν κατερχομένην πρός τόν Κερατόκαμπον, περισυ- 
νελέγη μέσου μεγέθους ταφική κάλπη μετ’ επιπέδου καλύμματος, ήτις είχεν ά· 
ποτεθή είς μικρόν κοίλωμα τοΰ βράχου' φαίνεται δτι πρόκειται περί έγχυτρι- 
σμοΰ πρός ταφήν νηπίου κατά τούς παλαιοανακτορικούς μινωικούς χρόνους.

Ύπό τού Έπιμελητοΰ Στυλ. 'Αλεξίου συνεχίσθη μέ δλως εξαιρετικά απο
τελέσματα ή έρευνα θολωτών τάφων τής προανακτορικής μινωικής περιόδου 
είς Λεβήνα (Λέντα). Είς άπόστασιν 500 περίπου μέτρων δυτικώς τού πέ- 
ρυσιν άναοκαφέντος θολωτού τάφου καί επί χαμηλοΰ υψώματος δχι πολύ άπέ- 
χονιος άπό τής παραλίας άνεσκάφη μέγας διπλούς πρωτομινωικός τάφος, άπο- 
τελούμενος έκ δύο κυκλικών θολωτών εφαπτομένων πρός άλλήλους θαλάμων 
καί συστήματος άσυνήθως μεγάλων εξωτερικών δωματίων, τά οποία έχρησιμο- 
ποιήθησον κυρίως διά τήν νεκρικήν λατρείαν, ενώ οί κυκλικοί θάλαμοι διά 
τήν άπόθεσιν τών νεκρών. Καί τήν φοράν ταύτην διηκριβώθη δτι έπρόκειτο 
περί γνησίων θόλων έξ ήμικατειργασμένων λίθων έξ ολοκλήρου οίκοδομηθέν- 
των, καί δτι ή είσοδος ήτο χαμηλή καί σχετικώς μικρά. Ίσως οί νεκροί έθά- 
πτοντο κατά γένη άποτιθέμενοι ένιός τών θαλάμων επί τοΰ εδάφους επί αιώ
νας. Οί θάλαμοι έχρησιμοποιοϋντο παραλλήλως ΐνα μή ανοίγεται έκάστοτε 6 
θάλαμος είς δν είχε γίνει πρόσφατος άπόθεσις. Καί ενταύθα διεπιστώθη δτι 
ήνάπτοντο πυραί, ένθα έκαίοντο αρωματικοί υλαι Ϊνα έλαττώνεται ή άποδιδο"

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 16:53:15 EEST - 54.161.213.156



Χρονικά 371

μένη δυσωδία. 'Εκατοντάδες νεκροί είχον ένταφιασθή εις τούς θολούς τούτους, 
τών οποίων τά όστά άπετέλεσαν παχύ στρώμα. Τό πάχος τού στρώματος έβοή- 
θησε νά ·γίνονιν στρωματογραφικαί παρατηρήσεις' τό παλαιότερον μάλιστα 
στρώμα εΰρέθη καλυπτόμενον υπό παχέος στρώματος άμμου, άφοϋ πρώιον ή- 
νάφθη μεγάλη πυρά διά τήν άποξήρανσιν των οστών. Ή ακριβής παρατήρη- 
σις τοΰ τρόπου καθ' δν έπεσαν εντός τών θαλάμων τά έκφορικώς φκοδομημέ- 
να τοιχώματα αποτελεί σημαντικόν αποδεικτικόν στοιχεΐον τής έξ ολοκλήρου 
θολωτής κατασκευής τούτων, καίτοι ή εσωτερική διάμετρος εις τόν μεγαλύτε- 
ρον έξ αυτών υπερβαίνει τά πέντε μέτρα. Μονολιθικά! είναι αί παραστάδες τής 
θύρας καί τό ΰπέρθυρον καί άνευ αμφιβολίας διά τής θύρας εΐσήχθησαν εντός 
τοΰ τάφου οί νεκροί, παρά τήν αντίθετον ύποστηριχθεΐσαν γνοόμην. Τούς νε
κρούς συνώδευσεν αφθονία σκευών, σφραγίδες, περιδέραια και άλλα κοσμήμα
τα, ως καί άλλα τινά αντικείμενα προσωπικής χρήσεως. Ή άφθονωτάτη άνευ. 
ρεθεΐσα εντός τών θαλάμων κεραμεική καί ή παρατηρουμένη έξέλιξις τών 
σχημάτων καί διακοσμήσεων αυτών έν συνδυασμφ μέ τάς στρωματογραφικάς 
παρατηρήσεις, έπιβεβαιοϊ τήν επί μακρόν χρόνον χρησιμοποίησιν τών ταφικών 
θαλάμων. Αί γενόμεναι μετά σχολαστικής ακρίβειας παρατηρήσεις αίρουν έκ 
τοΰ μέσου τήν πλάνην δτι τά διαφόρων ρυθμών πρωτομινωικά αγγεία ανήκουν 
είς μίαν καί μόνην περίοδον μέ τά παλαιοανακτορικά, ώς ΰπεστηρίχθη ΰπό 
τινων ερευνητών καί μελετητών. Τά αγγεία τής παλαιοτέρας φάσεως έχουν σα
φώς ύπονεολιθικόν χαρακτήρα καί είναι κυρίως τών ρυθμών Πύργου καί Άγ. 
Όνουφρίου. Μεταξύ τούτων εμφανίζονται καί τά πρώτα πλαστικού σχήματος, 
ώς έν μορφής χοιριδίου. Μετ' αυτών άνευρέθησαν καί κυκλαδικά τιια είδώλια 
καί ψήφοι περιδέραιων πήλινοι. Είς τό αμέσως άνώτερον στρώμα εμφανίζεται 
καί τελικώς επικρατεί ό ρυθμός Βασιλικής, μέ τά χαρακτηριστικά κηλιδωτά 
αγγεία του, αλλά παραλλήλως εξελίσσεται ό ρυθμός μέ τήν πυκνήν χαρακτήν 
διακόσμησιν καί ό ρυθμός τών μονόχρωμων. Ήδη εμφανίζονται καί τά πρώτα 
μεσομινωικοΰ τύπου άγγεΐα, τα όποια επί μάλλον καί μάλλον γίνονται πολύ, 
πληθέστερα. Τά περιδέραια είς τό στρώμα τούτο είναι έκ πολυτιμότερων υλών, 
ώς φαγεντιανής, χρυσού, καί στεατίτου καί τά λίθινα άγγεΐα είναι πολυπληθή’ 
τό μέταλλον νΰν είναι είς εΐρεϊαν χρήσιν ώς καί τό έλεφαντοστοΰν διά τάς 
σφραγίδας καί τά έξαρτήματα. Σημαντικόν είναι τό γεγονός τής άνευρέσεως 
είς τό στρώμα τούτο αιγυπτιακού σκαραβαίου όχι παλαιοτέρου τής 12ης δυνα
στείας. Χαρακτηριστικόν είναι δτι δέν έμφανίζονται άγγεΐα ρυθμού τής ΠΜ 
III φάσεως τού "Εβανς, ρυθμού ό όποιος διά τούτο κατά τόν άνασκάψαντα 
δέον νά θεωρηθή ώς τοπικός τής άνστολικής Κρήτης.

Είς τά έξωιερικά ορθογώνια διαμερίσματα δέν άνευρέθησαν ένιαφιασμοί, 
τά δέ έκεϊ άποκείμενα άγγεΐα είχον χρησιμεύσει προφανώς είς προσφοράς είς 
τούς νεκρούς. Συνολικώς τά άγγεΐα τού συγκροτήματος άνήλθον είς άνω τών 
επτακοσίων. Σημαντικόν έπίτευγμα τής άνασκαφικής έρεύνης ήτο ή άνακάλυψις 
τού συνοικισμού είς τόν όποιον άσφαλώς άνήκον οί θολωτοί τάφοι. 'Εκτείνε
ται οδτος έπί ύψώματος συνεχομένου προς ιό άκρωτήριον τοΰ Λέοντος καί ή 
υπαρξίς του μαρτυρεΐται άπό πολυάριθμα όστρακα καί λείψανα τοίχων. Γενι
κώς ή έρευνα ιών πρωτομινωικών τάφων Λεβήνος συνετέλεσεν είς τήν προαγω
γήν τών έπιστημονικών γνώσεων διά τάς παλαιοτέρας φάσεις έξελίξεως τού 
μινωικοϋ πολιτισμού.

Είς τήν 'Ανατολικήν Κρήτην έγένοντο αί άκόλουθοι άνασκαφι- 
καί έργασίαι διά τού ’Εφόρου Νικολ. Πλάτωνος:
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Είς τήν περιοχήν ιών Τουρτούλων Σ η τ ε ί α ς καί κατά τήν ΝΑ 
κλιτύν τοϋ υψώματος Μανιάλια νοτιανατολικώς τού χωρίου καί είς άπόστασιν 
20' λεπτών άνεκαλύφθη άπό ικανού χρόνου υπό τών χωρικών ταφικόν περί
φραγμα με πολυαρίθμους ταφάς. "Ο ιδιοκτήτης τοΰ χώρου επ' εύκαιρίφ καλ
λιεργητικής εργασίας προέβη είς ιήν έξσγωγήν ώρισμένων αγγείων καί κρα
νίων, τά όποια παρεδόθησαν ακολούθως είς τό Μουσεΐον 'Ηρακλείου. Ουτω 
έδόθη ή αφορμή διά μικράν άνασκαφικήν εργασίαν, δι’ ής άπεκαλύφθη μετά 
τήν μετατόπισιν τού δέτου (ξηρολιθικοΰ τοίχου άντιστηρίξεως) καί μεγάλων 
όγκων χωμάτων ολόκληρον ιό ταφικόν περίφραγμα έκ δύο δωματίων, διαχωρι
ζόμενων δι' έπιμήκους διαχωριστικοΰ τοίχου, τών οποίων τό εξωτερικόν είναι 
πλατύτερον' τμήμα τών τοίχων τοΰ τελευταίου εύρέθη κατεστραμμένον. Τό εσω
τερικόν δωμάτιον διαπλατύνεται είς μικρόν τετράγωνον χώρον κατά τό δυτικόν 
πλευράν. Ό δυτικός τοίχος έπεκτείνεται καί πέραν τοϋ περιφράγματος. Τά ΰπό 
τοΰ χωρικού έξαχθέντα προήλθον έκ τού εξωτερικού δωματίου καί διεπισιώθη 
δη αί ταφαί είχον γίνει παραλλήλως μέ τάς κεφαλάς πρός βορράν. Είς τό ε
σώτερον δαιμάτιον άνευρέθησαν σποραδικά αγγεία καί οστά όχι πολλά, αλλά 
άδιατάρακτοι ταφαί άνευρέθησαν μόνον κατά τόν μικρόν τετράγωνον δυτικόν 
χώρον. Τά όσια τών λοιπών ταφών είχον προφανώς μετακινηθή, ώς φαίνεται 
κατά τάς έκάστοτε γινόμενός ταφάς. Τά παραδοθέντα καί τά κατά τήν άνα- 
σκαφήν άνευρεθένια αγγεία είναι πάντα προανακτορικών μινωικών χρόνων καί 
δή τής τελευταίας φάσεως. Πολλαί ομάδες μικρών σχετικώς άγγείων, αλλά χα
ρακτηριστικών σχημάτων, είχον τοποθετηθή έξω τοΰ περιφράγματος καιά τάς 
έσωτερικάς γωνίας. Προφανώς είχον άποτεθή περιέχοντα προσφοράς είς τούς 
νεκρούς. Τά συνολικώς έκ τού περιφράγματος καί τών έξω χώρων άγγεϊα ά- 
νέρχονται είς πεντήκοντα, είναι δέ κατά τό μεγαλύτερον αυτών μέρος πρόχοι 
καί κύπελλα.

Λίαν σημαντική άπέβη ή έξερεύνησις νεκροταφείου έκ λαξευτών θαλαμο
ειδών τάφων μετανακτορικών μινωικών χρόνων καί θολωτού τάφου προανα
κτορικών μινωικών χρόνων είς τήν περιοχήν τής Μυρσίνης Σ η τ ε ί α ς. Τό 
πρώτον άνεκαλύφθη κατά τήν ίσοπέδωσιν κατά άνδηρον τής κλιτύος τού γηλό
φου Άοπροπηλιά είς άπόστασιν 15’ λεπτών άπό τού χωρίου καί όχι μακράν 
τής θαλάσσης, γενομένην δι’ έκσκαφέων' κατά τήν έργασίαν τούτην κατεσιρά- 
φη τελείως εις τάφος (ιάφος Δ) μέ λίαν ένδιαφέρουσαν σαρκοφάγον κιβωτιό- 
σχημον μετά καλύμματος, διακοσμουμένου μέ πλαστικός προτομάς λεαινών, 
τής οποίας μόνον τεμάχια περισυνελέγησαν, ώς καί μέρος άπό τά συνοδεύοντα 
άγγεϊα μεταξύ ιών όποιων ωραίος τρίωτος άμφορεύς μέ πλουσίαν διακόσμησιν, 
ρυτά κωνικό, κάλυμμα θυμιατηριού, σωληνωτόν σκεύος μέ κοτυλίσκον, λεκάνη 
μέ κοτυλίσκον κατά τό μέσον, τμήμα τριποδικού ΰποκρατηριδίου, πρόχοι. Δύο 
άλλοι τάφοι (Β καί Γ) είχον άποκαλυφθή, αλλά τό περιεχόμενόν των δέν είχε 
θιγή, τετάρτου τέλος τάφου (τάφος Α) τό περιεχόμενόν δέν ύπέστη μέν καταστρο
φήν, άλλ' είχε μετακινηθή έν μέρει υπό τού Ιδιοκτήτου τού χώρου, έξαγαγόν- 
τος περί τά τριάκοντα καλώς διατηρούμενα καί κατά τό πλεϊστον πλουσίως 
διακεκοσμημένα άγγεϊα. Μεταξύ τούτων υπάρχουν ένδιαφέροντες κρατήρες, 
πρόχοι, ψευδόστομοι άμφορεϊς, πυξίδες, λεκάναι, κωνικά ρυτά, κύπελλα κα( 
κύαθοι. Δύο φυσικοί τρίτωνες άνευρέθησαν μετά τών αγγείων. Μετά ιόν πλή
ρη καθαρισμόν τού τάφου Α, κατά τόν όποιον άνευρέθησαν χαλκά όπλα, με
ταξύ τών οποίων έν ξίφος ιού τύπου Naue, άνεσκάφησαν οι τάφοι Β καί Γ. 
Ό πρώτος απέδωσε κιβωτιόσχημου λάρνακα περισυλλεγεϊσαν είς τεμάχια, καί
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περί τά ΐριάκονια αγγεία, λίαν ενδιαφέροντα καί ποικίλων οχημάτων (πρόχοι, 
ψευδόσιομοι αμφορείς, κύπελλα, τμήμα κρατήρος, κυλινδρικόν σκεύος, κωνικόν 
ρυτόν καί ρυτόν σφαιροειδές) Έπί πλέον άνευρέθησαν δύο φυσικοί τρίτωνες 
καί χαλκά τινα εργαλεία καί όπλα, καί άκόνιον, παρουσία ξίφους τύπου 
Naue. Ό τάφος Γ είχε μικρόν κοίλωμα καί περιείχε ταφήν, πιθανώς νηπίου, 
εντός πίθου μετά επιπέδου δισκοειδοΰς καλύμματος συνοδευομένην υπό δεκάδος 
κοινών αγγείων. Όχι μακράν τής όμάδος τών τάφων τούτων άνεκαλύφθη πέμ
πτος τάφος (Ε), τού οποίου ό δρόμος έφράσσετο ύπό ισχυρού φράγματος' πε
ριείχε κιβωτιόσχημον σαρκοφάγον μέ σαμαροειδές κάλυμμα καί δωδεκάδα αγ
γείων μεταξύ τών οποίων δύο θυμιατήρια μετά τοΰ καλύμματος των ΟΙ τάφοι 
ΣΤ καί Ζ ήσαν ύψηλότερον καί σχετικώς άπομεμονωμένοι κατά τήν κλιτόν' 
άμφότεροι ήσαν μικροί καί άνευρέθησαν σεσυλημένοι. ’Ολίγον κατωτέρω άνε- 
σκάφη ό σχετικώς μικρός τάφος Η περιέχων λουτηροειδή λάρνακα, δέκα πε
ρίπου αγγεία, μεταξύ τών οποίων ενδιαφέρον δίδυμον με κυλινδρικά δοχεία 
σκεύος, καί χαλκούν κάτοπτρον. ’Ολίγον ύψηλότερον εις τήν κλιτύν άνεσκάφη 
ό τάφος Θ, τοΰ οποίου ή είσοδος έκλείετο δι' Ισχυρού φράγματος' ή λάρναξ 
ήτο λουτηροειδοΰς σχήματος καί περιείχε πιθανώς ταφήν παιδίσκης, καί δύο 
αγγεία, τών οποίων τό εν ήτο θήλαστρον. "Έξω τής λάρνακος περισυνελέγησαν 
τέσσαρα άγγεϊα, είδος χαμηλού σκίμποδος καί ψήφοι περιδέραιου Ιξ ύαλο- 
μάζης.

Κατά τήν συνέχισιν τής άνασκαφής άνεκαλύφθησαν καί άλλοι τρεις τάφοι 
(I’, ΙΑ' καί ΙΒ'), πάντες νοτιώτερον τής σειράς τών προηγουμένως άνασκαφέν- 
των. *0 τάφος I' είναι άπλοΰν κοίλωμα, όπου άπετέθησαν δύο ταφαί, συνο- 
δευόμεναι ύπό δύο μόνον αγγείων (ψευδοστόμου καί τροχαλιοειδούς καλάθου 
μέ κοτυλίσκην εις τό χείλος). Ό θάλαμος τού τάφου ΙΒ' έπροστατεύετο ύπό 
φράγματος λίθων λείψανα δύο ταφών καί άλλα οστά, τά όποια είχον περισυλ- 
λεγή καί άποτεθή είς κατώτερον τμήμα πίθου καλυφθέντα διά δισκοειδοϋς έ· 
πιπέδου καλύμματος συνωδεύοντο ύπό είκοσάδος αγγείων, τών οποίων δέκα ά
νευρέθησαν έπί τού καλύμματος, ήσαν εντός τοΰ πίθου μετά τών οστών καί έν 
μόνον έπί τού δαπέδου. Πάντα τά αγγεία ήσαν μικρά καί ποικίλα τό σχήμα 
(πρόχοι, άμφορίσκοι, ψευδόστομα, κύαθοι καί κυπελλίδια, σωληνωτόν σκεύος, 
τρίωτα αγγεία, κυλινδρικόν σκεύος, θήλαστρον). Λείψανα δύο αλαβάστρινων 
αγγείων ήσαν μετά τών άλλων αγγείων. Έξόχως ένδιαφέρον είναι τρίδυμον 
σκεύος μέ τοξοειδή λαβήν, ηθμόν καί προχοήν, διακοσμούμενον μέ έπικαθήμε- 
να εκατέρωθεν τής τοξοειδούς λαβής βούκρανα μέ περιστεράς, καί φέρον έν- 
διαφέρουσαν χηματικήν, έν μέρει μέ φυτικά θέματα διακόσμησιν. Ό τάφος 
ΙΑ' είχε παχύ καί ύψηλόν φράγμα καί ό θάλαμος ήτο ορθογώνιος· αί έντός 
αυτού ταφαί είχον διαταραχθή καί ή σαρκοφάγος είχε θραυσθή καί κατά τό 
πλεϊστον έξαφανισθή άνευρέθη τό 1/3 σαμαρωτοϋ καλύμματος καί είκοσάς αγ
γείων, ιών πλείσιων τεμαχισμένων, αλλά πολλών έκ τούτων αξιόλογων* εις 
τρίτων φυσικός καί μικρά τινα άντικείμενα περισυνελέγησαν έντός τού θαλά
μου

Κατά τήν νοτίαν πλευράν τού λόφου περισυνελέγησαν δι’ άνασκαφής λεί
ψανα τάφων τών γεωμετρικών χρόνων, μεταξύ τών όποιων άξιόλογα είναι τά 
ύπολείμματα δύο μεγάλων κρατήρων, χαλκών τινων σκευών καί σιδηρών όπλων 
καί έργαλείων. Όχι μακράν τής περιοχής ταύτης διεπιστώθη ή ΰπαρξις μι- 
νωικών κτηρίων.

Είς θέσιν Γαλανά Χαράκια Μυρσίνης άνεσκάφη ύπό τού αϋ-
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τοΰ Έφορου βοηθουμένου ΰπό ιών τελειόφοιτων τής αρχαιολογίας Ί. Σακελ- 
λαράκη καί Έ. Σαπουνά θολωτός τάφος τής τελευταίας προανακτορικής φά- 
σεως. Μέρος τής βορείου πλευράς είχε καταστροφή άφαιρεθέντων των λίθων, 
αλλά τό υπόλοιπον τοΰ θόλου έσώζετο εις ικανόν ύψος, ώστε σαφώς νά δια· 
κρίνεται ή εκφορά τών λίθων δι’ ής έοχηματίζετο πλήρης θόλος. Έξ άλλου ή 
ακριβής παρατήρησις τών κατά κύκλον έντός τοΰ τάφου καταπεσόντων λίθαιν 
οΰδεμίαν αμφιβολίαν καταλείπει περί τής θολωτής μορφής τοΰ κατασκευάσμα
τος. Ή μία τών παραστάδων τής πρός τά ΒΑ εισόδου διεσώθη καί ή ΰπαρξις 
θύρας δικαιολογεί τήν κατά τό τμήμα τοΰτο διαμόρφωσιν μάλλον ευθέος τοι
χώματος. Ό τάφος άνευρέθη εντελώς πλήρης έκ ιαφικών πίθων καί σαρκο
φάγων, έντός τών όποιων είχον ένταφιαοθή οΐ νεκροί, συιοδευομένων τών τα
φών ΰπό τινων αγγείων, πήλινων ή λίθινων καί ολίγων άλλων αντικειμένων 
Ή εσωτερική διάμετρος τοΰ τάφου είναι 4,70 μ , τά δέ τοιχώματα έχουν πά
χος 1,20 μ. ‘Υπολογίζεται ότι αί ταφαί έντός τών πίθων καί σαρκοφάγων δέν 
ήσαν όλιγώτεραι τών είκοσι πέντε, πολλοί άλλοι όμως νεκροί είχον ένταφια- 
σθή απλώς άποτεθέντες έπί τοΰ δαπέδου ή είς άβαθεις βόθρους "Αλλων νε
κρών τά οστά είχον μετατεθή, συσσωρευθέντα είς σωρούς, ϊνα δημιουργηθή 
χώρος διά τήν άπόθεσιν άλλων νεκρών. Οΰτω ό συνολικός αριθμός τών έντα- 
φιασθέντων φαίνεται δτι δέν είναι μικρότερος τοΰ εξήκοντα, δύναται όμως νά 
είναι σημαντικώς υπέρτερος. Οί πίθοι είναι ποικίλων σχημάτων καί πολλοί 
τούτων διακοσμοΰνται μέ έμπίεστα σχοινιά Τών σαρκοφάγων, πασών βραχειών 
τό μήκος, αί πλεΐσται ήσαν έλλειψοειδεϊς. Συνήθης διακόσμησις τών πίθων 
είναι ή μέ έμπίεστα σχοινιά καί ή μέ καταλειβάδας. Τά συνοδεύοντα αγγεία 
ήσαν ποικίλα τό σχήμα καί τήν διακόσμησιν, τά πλειατα χαρακτηριστικά τής 
μεταβατικής περιόδου από τής πρωτομινωικής είς τήν μεσομινωικήν : πρόχοι 
καί προχοΐδια, πιθίσκοι, λεκανίδια τρυπιδωτά σκεύη, λαπάδες, κύπελλα, τινά 
τοΰ διωρόφου τύπου, Ιδιόρρυθμα καλύμματα κλπ. ‘Ολίγα σχετικώς είναι τά 
λίθινα γνωστών πρωτομινωικών τύπων. Λεπίδες όψιανοΰ, λίθινοι δίσκοι χαλ
κά τινα έργαλεΐα, μικρά έξαρτήματα καί σφονδύλια ήσαν μεταξύ τών λοιπών 
αντικειμένων. Αισθητή είναι ή απουσία σφραγίδων, συνήθων είς θολωτούς τά
φους τών προανακτορικών μινωικών χρόνοιν Ό ανασκαφείς θολωτός τάφος 
είναι ό πρώτος βστις άνευρέθη είς τήν Άνατολ. Κρήτην καί μόνος αυτός μετά 
τών τάφων Βοροΰ Μεσαράς ό όποιος περιείχε σαρκοφάγους καί τυφικούς πί
θους.

Δαπάνη τής Άρχαιολ. Εταιρείας καί κατ’ έντολήν αυτής άνεσκάφη υπό 
τοΰ Εφόρου Ν. Πλάτωνος ή έκιετσμένη μινωικη οικία ‘Αχλαδιών 
Σ η τ ε ί α ς, άνήκουσα είς τήν MM III περίοδον, ώς διεπιστώθη απολύτως διά 
τής έντός αυτής άνευρεθείσης κεραμεικής. Ή οικία είχεν άνακαλυφθή τό 1952, 
άνασκαπτομένου τότε τοΰ γνωστού θολωτοΰ τάφου ΥΜ III χρόνων, είς τήν πε
ριοχήν τής Ρίζας καί είχεν άνασκαφή μικρόν τμήμα ταύτης, κυρίως κατά τήν 
βορείαν καί ανατολικήν πλευράν. Ή οικία άπεδείχθη διά τής συμπίηρώσεως 
τής άνασκαφής ώς μία τών μάλλον ένδιαφερουσών διά τό μέγεθος καί τήν 
μορφήν έξ όσων μέχρι σήμερον άνεσκάφησαν τής περιόδου ταύτης. Καίτοι, λό- 
ΥΦ τής είς πολλά σημεία μικράς έπιχώσεως, ή κατάστασις διατηρήσεως τών 
τοίχων δέν είναι πανταχοΰ Ικανοποιητική, τό σχέδιον τοΰ οικήματος διεσαφή- 
θη πλήρως' ό μύγας αριθμός τών ογκωδών λίθων, οί όποιοι κυρίως κατέπε
σαν έκ τοΰ νοτίου τοίχου καί τό πλήθος τών έντός τοΰ χώρου φυέντων δέν
δρων, μάλιστα κατά τό βόρειον πλευράν, έδυσχέραναν τήν άνασκαφήν. Οί έξω-
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τερικοί τοίχοι της άπετελοΰντο έξ ογκωδών, χονδροειδώς πελεκητών μεγάλων 
λίθων, οΪΓίνες εδιδον επιβλητικήν όψιν είς το οικοδόμημα. Πιθανώς ή οικία 
άπετέλεσε μέρος εύρυιέρου συνοικισμού, διόιι πέριξ παρετηρήθησαν πολλά λεί
ψανα οικημάτων, πρός νότον δέ άνεσκάφησαν καί οί εξωτερικοί τοίχοι άλλης 
εκτεταμένης οικίας Ή άνασκσφεϊσα οικία είναι άδρώς ορθογωνίου σχήματος 
μέ τάς μικρός, συνήθεις είς τα μινωικά οικοδομήματα, εϊσοχάς κατά τός τρεις 
κυρίας προσόψεις (H, Α καί Ν). Πρόχειροι περίβολοι έσχηματίσθηοαν κατά 
τήν βορείαν καί ανατολικήν πλευράν ίσως ιός βοηθητικοί χώροι, μάλιστα διά 
τόν στοβλισμόν ζώων. Ή κυρία είσοδος ήτο έξ’Ανατολών καί ταύτης διεσώθη 
ή μεγάλη μονόλιθος βαθμίς καί τό επίσης μονόλιθον κατώφλιον. ‘Υπήρχε καί 
άλλη δευτερεύουσα, υπηρεσιακή θύρα κατά τήν νοτίαν πλευράν πρός τήν ΒΔ 
γωνίαν, της οποίας διεσώθη μόνον ή μία παραστάς Μέ ιδιαιτέραν επιμέλειαν 
είχον κατασκευασθ-ή αΐ γωνίαι καί συνεπληρώθη τό επίπεδον τής οικίας, κατα 
σκευασθέν δι’ έπιπεδώσεως τοΰ βράχου καί άντιστηρίξεως ισχυρού τοίχου κατά 
τήν βορείαν πλευράν, τής οικίας οΰσης κατασκευασμένης επί ελαφρώς κατερ 
χομένης κλιτύος. Έκ τών οστράκων των άνευρεθέντων ΰπό τά θεμέλια τής οι
κίας εξάγεται δτι αδτη φτοδομήθη κατά τό τέλος τής MM III περιόδου καί ή 
ζωή της υπήρξε βραχεία, ίσως καταστρσφεϊσα κατά τήν μεγάλην σεισμικήν 
καταστροφήν τού 1600 π X.

Τά άποκαλυφθέντα διαμερίσματα είναι συνολικώς δοιδεκα' εισερχόμενος 
τις διά τής κυρίας άνατολικής θΰρας μεσορ μικρού πλακόστρωτου προθαλάμου, 
έφθανεν επ' αριστερά είς εύρύχωρον δωμάτιον μέ τρία στηρίγματα κατά τόν 
άξονά του καί επέκεινα μέσιρ πολυθύρου είς μικρότερον δωμάτιον μέ θρανίον 
κατά τόν νότιον τοίχον καί πεζούλιον κατά τόν δυτικόν Δυο θύραι έφερον είς 
δύο άνατολικώτερα δωμάτια, τά όποια έχρησίμευσσν ώς μαγειρεϊον καί απο
θήκη, άφοΰ ήσαν ύπερπλήρη σκευών μαγειρικών καί έργαλείαιν τριβής κλπ. 
Λίθοι έφ’ ών έγίνειο ή τριβή, θήκη έκ πλακών, λείψανα σκευοθήκης μέ πλή
θος κυπέλλων καί πλάξ άποθέσεως επιμαρτυρούν τήν χρήσιν ταύτην. Έκ τοΰ 
δωματίου μέ τό θρανίον είναι προσιτή ολόκληρος σειρά δωματίων, τά όποια 
είς δύο παραλλήλους σειράς καταλαμβάνουν τό κεντρικόν καί βορειοδυτικόν 
τμήμα τής οικίας. Ταΰτα εύρίσκοντο είς σύνδεσιν πρός τό μέγα ΒΑ γωνιακόν 
δωμάτιον, όπερ ήτο προσιτόν έπί δεξιά τοΰ εισερχομένου έκ τοΰ προθαλάμου' 
πιθανώς ευρύ βόρειον παράθυρον παρεϊχεν άναπεπταμένην θέαν πρός τήν πα
ραλίαν περιοχήν καί τόν κόλπον τής Σητείας. Πίθοι καί διάφορα οικιακά 
σκεύη άνευρέθησαν καί είς τό τελευταίον τούτο δωμάτιον, τό όποιον έφιρε καί 
πεσσόν στηρίξεως τής στέγης, ώς επίσης >αί είς τά ΝΑ διαμερίσματα' άλλ’ έκ 
τούτου δέν συνάγεται ότι τά δωμάτια ταΰτα ήσαν άποθήκαι, άφοΰ είναι τά κυ- 
ριώτερα τοΰ οίκου. Ενδείξεις δευτέρου ορόφου δέν προέκυψαν

Τά περισσότερα τών άνακαλυφθέντων άνήκουν είς τήν κατηγορίαν τών 
κοινής χρήοεως σκευών κατά τό πλείστον επαναλαμβάνονται τά αύτά σχήματα 
καί είναι ακόσμητα τούτο είναι χαρακτηριστικόν, ώς ήδη παρετήρησεν ο νΕ· 
βανς, φαινόμενον τής ληγούσης μεσομινωικής περιόδου. Χαρακτηριστικοί είναι 
οί σχετικώς μικροί πίθοι μέ τάς έμπιέστους, σχοινιά άποδιδούσας, ταινίας, πι- 
θίσκοι τοΰ τύπου jar, χύτραι, λεκάναι, πρόχοι, άμφορεΐς μέ έλλειπτικά στό" 
μια, κύαθοι καί κύπελλα, σκυφοειδή αγγεία καί κάδοι. Μεταξύ τών ιδιόμορ
φων είναι πήλινος δ'μυξος λύχνος μέ αυλακώσεις καί είδος ψευδοστόμου, όστις 
θά είναι έκ τών παλαιότέρων δειγμάτων τοΰ τύπου τούτου. Πήλινα ύφαντικά 
βάρη παραλληλεπιπέδου ή δισκοειδοΰς σχήματος, λίθινα έργαλεϊα κυρίως τρι.
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βής, όχόνια, χαλκά τινα εργαλεία καί μολύβδινον βάρος, φυσικοί τρίτωνες καί 
ώραΐον καλυκόσχημον όλμοειδές σκεδος, άνευρεθέν άπερριμένον εκτός τής οι
κίας, εΐ'αι μεταξύ τφν λοιπών αντικειμένων τής σκευής τοϋ οίκου. Έν επαφή 
μέ τήν νοτίαν πλευράν τής οικίας, έξωτερικώς, διεμορφώθησαν δυο άποθέται 
άνευρεθέντες εντελώς πλήρεις συντετριμμένων αγγείων, όμοιων τής οικίας.

Είς τήν Λυτικήν Κρήτην έγένοντο αί ακόλουθοι άνασκαφαί διά τοΰ 
Εφόρου Ν. Πλάτωνος :

Εις τό άνω τών Μεγάρων τών Δικαστηρίων ϊσόπεδον Μαζαλή τής 
πόλεως Χανίων κατά τήν διάνοιξιν θεμελίων διά τήν οίκοδόμησιν με 
γάλου Ναοΰ ήλθαν είς φώς λε ψανά τινα μυκηναϊκών καί έλληνορρωμαϊχών 
χρόνων. Άπεφασίαθη ή έξερεύνησις ολοκλήρου τοϋ χώρου τοΰ ισόπεδου προ. 
τοϋ δοθή ή άδεια τής οίκοδομήσεως, διότι καί πρό τινων ετών είχον άνευρεθή 
κατά χώραν μυκηναϊκοί λαξευτοί τάφοι καί παλαιόθεν ήτο γνωστός έκεϊ μέγας 
τάφος μετά δεκατριών κογχών μετά θηχοειδόίν σκαμμάτων, δστις έθεωρεϊτο 
επίσης άνήκων είς τούς μυκηναϊκούς χρόνους (τάφος Α). Τέσσαρες τάφοι άτε- 
καλύφθησαν κατά τήν δοκιμαστικήν άνασκαφήν, πάντες πλησίον άλλήλαιν καί 
μάλλον πρός τό δυτικόν τμήμα τοϋ ίσοπέδου (Β, Γ, Δ καί Ε). Καί οί τέσσα
ρες άνευρέθησαν σεσυλημένοι μέ τό φράγμα τής εισόδου καθηρημένον οί θά
λαμοί των είναι σχεδόν ορθογώνιοι, άλλ' δχι πολύ κανονικοί. Τρεις τούιων 
(οί Β, Γ, καί Ε) είς τό δάπεδον τοΰ θαλάμου είχον μάλλον άβαθεΐς βόθρους· 
Εΐ; ή δυο τών τάφων τούτων είναι οί κατά τό 1955 άνευρεθέντες καί οϊιινες 
περιεϊχον άδιαταράκτους ταφάς συνοδευομένας υπό πήλινων ΥΜ III Β αγγείων 
ό Β όμως έκ τής έπιχώσεώς του έφαίνετο παλαιόθεν συληθείς Περαιτέρω έ- 
πεσημάνθηααν τέσσαρες άλλοι τών αυτών χρόνων λαξευτοί τάφοι, οϊιινες όμως 
ίξαντληθείσης τής πιστώσεως δέν άνεσκάφησαν.

Όμάς τριών κιβωτιοσχήμων έκ πλακών πώρου λίθου, συνεχομένων κατ’ 
ορθογώνιον σχήμα, τάφων άνεσκάφη κατά τήν ΝΑ γωνίαν τοΰ αΰιοϋ ίσοπέ- 
δου" καί οΰιοι άνευρέθησαν σεσυλημένοι, είς ύψηλότερον στρώμα όμως περι- 
συνελέγη ευμεγέθης άμφορεύς μέ στολιδωτήν όριζοντίως επιφάνειαν έλληνορ- 
ρωμαΐκών χρόνων' πιθανώς οί τάφοι ανήκουν είς τούς υστέρους έλληνορρω- 
μαϊκούς χρόνους.

Συνεχίσθη μέ σημαντικά αποτελέσματα ή άνασκαφή τοΰ ’Ασκληπιείου 
Λισσοΰ είς ιόν όρμον τοΰ Άϊ Κυρκοΰ Σέλινου (βλ. Κρητ. Χρονικά ΙΑ’ 
1957 σ 336 κέξ. ΙΒ' 1958. σ 465 κέξ.). Ό σκοπός τής άνασκαφής μετά τήν 
άποκάλυψιν τοΰ κυρίου σηκοΰ τοΰ ναού μετά τοΰ ιερού χοίρου, όπου τό πόδειον 
τών αγαλμάτων, καί ιόν καθαρισμόν τοΰ μετά μωσαϊκών δαπέδου, ήιο νά έ- 
ρευνηθή ό πρόναος καί ό πρό τοΰ ναοΰ χώρος καί νά άποκαλυφθοΰν τά έν 
συναφείφ μέ τόν ναόν υπάρχοντα οικοδομήματα.‘Ηλπίζετο ότι θά εΰρίσκετο τά 
άβατον καί ότι θά άπεκαλύπτετο ή πηγή τοΰ ίεροΰ ΰδατος, τό όποιον πάλαι 
έρρεεν είς τήν άνακαλυφθεϊσαν κρήνην. Τά αποτελέσματα έν σύντομα? ήσαν τά 
ακόλουθα: Άπεδείχθη ότι ό ναός δέν είχε πρόδομον, άλλ’ ότι είχε προαύλιον. 
Τό θύρωμα τής εισόδου τοΰ ναοΰ άνευρέθη σχεδόν ολόκληρον μέ πλούσιον διά
κοσμον, λαξευθέν έκ τεσσάρων μονολίθων όγκων πωρολίθου (διά ιός παρασιά- 
δας, τό ύπέρθυρον καί τό γείσωμα). ’Επί τής μιας παραστάδος έχαράχθη μεγάλη 
έπιγραφή μέ μικρά κεφαλαία στοιχεία καθορίζουσα, ως φαίνεται, τιμάς είς 
τόν Τιβέριον Καίσαρα. Άλλαι έπιγραφαί, προξενικά! αύταί, άνεκαλύφθησαν 
εν συνεχείφ μέ τάς πέρυσιν άνευρεθείσας, κεχαραγμέναι έπί τών λίθων τής νο
τιάς προαόψεως τοΰ ναοΰ. Δυστυχώς μέρος τών έπιγραφών τούτων είναι κατε-
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στραμμένον. Άπηλευθερο'ιθη ή κρηπίς τοΰ ναοΰ έχουσα τρεις βαθμίδας καί 
έκαθαρίσθη to πλακόστρωτον κατά τήν δυτικήν πλευράν τοΰ ναοΰ. Κατά τήν 
εργασίαν ταύτην άπεκαλύφθησαν πολλά άλλα τεμάχια τοΰ πώρινου διαζώματος 
μέ τά τρίγλυφα, τών μικρών αετωμάτων μέ τάς κυκλικός ασπίδας, των γεισω- 
μάτων μέ τάς προμόχθους καί σταγόνας κατέστη οϋιω δυνατόν νά άνασυντείΐή 
δοκιμαστικώς μέρος τοϋ διαζώματος τούτου, τό όποιον, ώς φαίνεται, περιέβαλ 
λε καθ’ δλας τάς πλευράς τόν ναόν. Άνευρεθησον επίσης τμήματα επιστυλίου 
μετά γεισώματος ίσως μικράς στοάς μέ έπιγραηήν, ής μετά δυσκολίας άναγι-
νώσκονται όλ'γαι λέξεις: Ίερομνάμονι........ τιμώ ,. .. εστασε άελίδρομο(ν) Σωαί-
τιμος. ’Επί άλλου κυβολίθου άνευρεθέντος εις τήν αυτήν περιοχήν υπάρχει άρ- 
χή ψηφίσματος εις ήν άναφέρονται οί κόσμοι καί ή τυπική φράσις : εδοξε Αι
σίων τοϊς κόαμοις καί τ(μ πόλει). Πρό τοΰ ναοΰ δύο ογκόλιθοι ίσως καταπε- 
σόντες έκ τής προσόψεως καί συνεχόμενοι μέ τμήμα τοιχοδομής φέρουν επι
γραφήν: Σηρίων Δεξίω Έλνριος εις ήν ακολουθεί ψήφισμα τοΰ όποιου σώζε
ται ή αρχή.

Κατά τήν πρό τής δυτικής πλευράς τοΰ ναοΰ πλατείαν άνεκαλύφθη ελα
φρά στοά μέ μικρόν βάθος, διήκουσα καθ’ δλον τό μήκος τοΰ ναοΰ, διά μέσου 
τής οποίας έγίνετο ή άνοδος πμός τόν ναόν έκ τοΰ άνω τής κρήνης ανδήρου 
μέσιρ ίκανώς εύρείας κλίμακος. Τμήματα τών κιόνων, βάσις κίονος μετά τρο
χίλου καί σπείρας, καί μέρη τοΰ επιστυλίου τής στοάς ταύτης άνευρέθηοαν 
κατά χώραν. "Ισως τό ανωτέρω μνημονευθέν ένεπίγραφον έπιστύλιον μετά γει
σώματος άνήκεν εις τήν στοάν τής εισόδου

ΕΙς τόν βορείως τοΰ ναοΰ στενόν διαμορφούμενον χώρον διεσαφήθη ή αρ
χική διάταξις, έπιτρέπουσα τήν διά κλιμακίδος άνοδον εις τό άνώτερον επίπεδον 
τής μή άνασκαφείσης είσέτι βραχώδους περιοχής. Τοίχος έπεκάλυψε τήν πλευράν 
τοΰ βράχου. Είς τόν χώρον τοΰτον άνευρεθη μέγας άριθμός πελεκητών λίθων 
έκ τών δόμων τοΰ ναοΰ, μέρος τών οποίων έτοποθετήθη είς τήν θέσιν του

Εντός τοΰ ναοΰ έκαθαρίσθη μέ επιμέλειαν τό δάπεδον καί έξήχθησαν 
πρός έπανατοποθέτησιν τά καθιζήσαντα τμήματα τοΰ μωσαϊκού δαπέδου. Τοΰ- 
το έδωσεν αφορμήν είς τήν έξερεύνησιν τών κάτω τοΰ δαπέδου κοιλοτήτων, 
δι’ ής έπηληθεύθη ή αρχική ύπόθεοις δτι τό ύδωρ τής πηγής έρρεε κάτω τοΰ 
δαπέδου' οϋτω άνεκαλύφθη ή άρχαία πηγή άφθονου δδατος, τό όποιον διά 
μακράς καί έπιπόνου έργασίας ώδηγήθη είς τήν άρχαίαν κρήνην. Πολλοί τών 
αρχαίων υδαταγωγών έκαθαρίσθησαν καί έστερεώθησαν Κατά τάς έργασίας 
ταύτας άνευρέθησάν τινα μικρά γλυπτά καί τεμάχια επιγραφών, πήλινοι κέρα
μοι στρωτήρες καί καλυπτήρες καί τμήμα ώοκελύφου σκεύους έκ στίλβοντος 
λίθου. Μία επιγραφή έπί άετωματώδους στήλης σχετική μέ άφιερωθείσαν είς 
τό ιερόν δούλην προς παιδοποιίαν, παρεδοθη ύπό τοΰ άνευρόντος προπέρυσι 
κατά τήν πρώτην άνακάλυψιν τοΰ ναοΰ. Διά τής στερεώσεως τών τμημάτων 
τοΰ μωσαϊκού τοΰ δαπέδου είς τήν αρχικήν αύτών θέσιν διηυκρινίσθη ότι τά 
τέσσαρα διάχωρα έντός τών διακοσμητικών ζωνών καί πλαισίων παρίστων 
πτηνόν μέ πολύχρωμον πτέρωμα, νήσσαν, κάπρον καί λέοντα ή πάρδαλιν. Τής 
τραπέζης τοΰ Άσκληπιοΰ έξ υπερύθρου μαρμάρου μέ έπιγραφήν άνευρέθησάν 
καί άλλα τεμάχια.

Περαιτέρω άπεκαλύφθη δ βορειοδυτικός χώρος στηριζόμενος ύπό Ισχυρού 
άναλημματικοΰ τοίχου καί δπου άνεκαλύφθησαν έγκαταστάσεις λουτήρων κτι" 
στών έντός τοΰ έδάψους, είς ους φαίνεται δτι έλούοντο οί άσθενεϊς είς καθι- 
στήν στάσιν δυστυχώς τμήμα τών έγκαταστάσεων τούτων άνευρέθη ίσχυρώς
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κατεστραμμένον Έιι βορειότερον ίκανώς έκτεταμένον οϊκημσ μέ βαθέα θεμέ
λια διαμερίσματα έκ τριών δωματίων, ών τό μεγαλύτερον έφερε κατά τήν επι
μήκη νοτίαν πλευράν θρανίον, ανήκει είς τούς προκεχωρημένους έλληνορρωμα- 
ϊκούς χρόνους καί ίσως είναι ξενών ή οίκημα των ιερέων. Τούτο είχεν ύποστή 
μεταβολάς είς έπακολουθήσασαν περίοδον, καί ίσως τότε διεχωρίσθη διά τοί
χου διήκοντος έκ δυσμών πρός άνα'τολάς, ενώ άρχικώς ή διαίρεσις έγίνετο διά 
τοίχου έκ βορρά πρός νότον. Μέγα πλήθος κεράμων άνευρέθη ίδίφ είς τό νό
τιον διαμέρισμα, όμοΰ μετά κεραμεικής καί τεμαχίων δόλων τών αδιοκρατορι- 
κών ρωμαϊκών χρόνων. ’Αμέσως νοτίως τοϋ οικοδομήματος διαμορφοϋται στε
νή επικλινής άνάβασις διά μέσου τοϋ τοίχου τοϋ περιβόλου.

Μικρά μαρμάρινα τεμάχια άγαλματίων, δακτύλων, πτυχών, χειρός κρατού- 
σης μήλον, βάσεων, πλακίδια μέ έπιγραφάς, δύο ή τρία νομίσματα τής Λισσοδ 
καί εν νόμισμα Αύρηλιανοΰ άνευρέθησαν είς τήν περιοχήν τοϋ περιβόλου. 
Άλλα μαρμάρινα τεμάχια καί άγαλμάτιον παιδός μέ ήκρωτηριασμένα τά άκρα 
άνευρέθησαν μεταξύ τοϋ καταπεσόντος δλικοΰ τής προσόψεως. Παράλληλος 
πρός τήν πρόσοψιν ταύτην τοίχος κλείει, φαίνεται, τόν χώρον τοϋ προαυλίου, 
αλλά δέν κατωρθώθη νά άνασκαφή οδτος έξ ολοκλήρου. Έκ τών κορμών τών 
κιόνων τών άνευρεθέντων προ τής δυτικής πλευράς τοϋ ναοϋ τινές διατηροΰν 
μέρος τοϋ κονιάματος έφ" οδ άπεδόθησαν δωρικοί ραβδοίσεις' περισυνελέγησαν 
επίσης κιονόκρανα, ών δ έχϊνος τείνει πρός τό κωνικόν σχήμα.

Ή άνασκαφή πρόκειται νά συνεχισθή πρός άποκάλυψιν καί τών άλλων 
οικοδομημάτων τοϋ περιβόλου τού Ναοϋ καί τήν έξερεύνησιν τής περιοχής τής 
αρχαίας κρήνης.

Δαπάνη τής έν Άθήναις Άρχαιολ. Εταιρείας άνεσκάφησαν δύο χριστια
νικά μνημεία Ό καθηγ. Άν. Όρλάνδος άνέσκαψε περαιτέρω τήν παλαιοχρι
στιανικήν Βασιλικήν τοϋ Καστριοΰ Χερσονήσου, βοηθούμενος ύπό 
δύο πτυχιούχων τοϋ ιστορικού καί άρχαιολ. τμήματος τοϋ Πανεπιστημίου Α
θηνών. Άπεκαλύφθησσν όλοσχερώς τό βόρειον καί μέσον κλιτός, τό βόρειον 
πλευρικόν σιενόμηκες διαμέρισμα, τό νότιον τμήμα τοϋ νάρθηκος καί τό νότιον 
παστοφόριον, παραμείνανιος άνεξερευνήτου μόνον τοϋ νοτίου κλιτούς. Νέα διά- 
χωρα τοϋ μωσαϊκού δαπέδου ήλθον είς φώς μέ διακοσμητικά θέματα πυκνών 
πλοχμών καί συμβολικών ιχθύων. Άνεκαλύφθη τό θεμέλιον τοϋ άμβωνος είς 
τό βόρειον τμήμα του μέσου κλιτούς, μετά δύο κλιμάκων καί κυκλικού έξώ- 
σιου Τό βόρειον κ'ϊτος δέν είχε μωσαϊκόν δαπέδου, Ινώ τό οτενόμηκες πρόσ- 
κτισμα είχεν άπλοϋν μωσαϊκόν μέ ταινίας κατ' άποστάσεις. Μέ σύνθετα γεω
μετρικά σχέδια διακοσμούνται καί τά διάχωρα καί ή πλαισιοϋσα ζώνη τοϋ 
μωσαϊτοϋ δαπέδου τού νάρθηκος. Μαρμάρινη λεκάνη επί αρχαίας βάσεως πε
ριρραντηρίου εΰρίσκετο πρό τοϋ νάρθηκος. Έξόχως σημαντική ΰπήρξεν ή άπο* 
κάλυψις δύο τάφων εντός τοϋ vociou παστοφορίου, ίσως μαρτύρων, ών ιό κά
λυμμα έκοσμεΐτο διά μαρμαροθετημάτων έκ λευκών καί κυανών πλακών μέ 
ομφάλια τού μέν μεγαλυτέρου τάφου έκ χρωματιστού μαρμάρου μέ ένθετον 
στεφάνην μέ φύλλα έκ μάργαρου περί βάλλουσαν τό έπίσης έκ μαργάρου σταυ
ρικόν μονόγραμμα, τοϋ δέ μικροτέρου έκ πολύχρωμων μαρμάρων, συνθετόν- 
των ακτινωτόν τροχόν, ένιός ιοΰ όποιου τό έκ μαργάρου χρίσμα. Ό πρώτος 
έχει ιήν επιγραφήν έπί μαρμάρινου πλακιδίου: Πηγάαιος νπερ νγίας εαυιοϋ. 
Παρά ιήν άφϊδα ιοΰ ίεροΰ τρίτος τάφος άνευρέθη περιέχων δύο ακόσμητα λη- 
κιϊθια. Οί τάφοι έπροστατευθησαν διά στεγάστρου έπί τόπου καί έστερεώθη- 
σαν έπισης τά άνακαλυφθέντα μωσαϊκά.
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’Υπό τού έφορεύοντος τής Δ' Εφορείας Βυζαντινών καί Μεσαιωνικών ’Αρ
χαιοτήτων ύφηγητοΰ Κ. Καλοκύρη άιεσκάφη βυζαντινή μεγάλη εκκλησία είς τό 
χωρίον Βέράν ’Επισκοπή Ρεθύμνης. Πρόκειται περί τρικλίτου βασιλικής 

μετά τριών αψίδων, τών οποίων ή μεσαία έξωτερικώς είναι έξαγωνική· τό συ
νολικόν σωζόμενον μήκος είναι 22 περίπου μέτρων, τό δε πλάτος 14,άΟ μ.- εις 
τό μήκος τούτο δέον νά προστεθή τό πλάτος τού κατά τό πλεϊστον καταστρα. 
φέντος νάρθηκος. Τά κλίτη χωρίζονται άπ' άλλήλων διά τριών τετραγωνικών 
πεσσών- φαίνεται ότι ό ναός ήτο καμαροσκεπής, ώς τούτο συνηθίζετο έν Κρή
τη κατά τήν β' βυζαντινήν περίοδον είς ήν ανήκει δ ναός. Τό δάπεδον τού 
Ιερού έκαλύπτετο διά μαρμαροθετημάτων πολυχρώμων με θέματα σταυρικά. 
Έκ τού γλυπτού διακόσμου έσώθησαν τρία μεγάλα κορινθιακά κιονόκρανα, τά 
όποια όμως φαίνονται παλαιοχριστιανικά, τμήματα μικροτέρων καί μεγαλύτε
ρων κιόνων, ών είς φέρει εγχάρακτον συντομογραφικώς άποδιδομένην ευχήν . 
Πέτρου Ζωής και τών τέκνων αυτών, τμήματα κοσμήτου μέ τριπλήν ζώνην πλοχ. 
μοΰ καί άκανθοφύλλων, τμήμα επιστυλίου ή υπερθύρου μέ κόσμημα τόξων επί 
διδύμων κιονίσκων, τμήματα θωρακίων, ών τινα έπιπεδόγλυφα μέ ενθέσεις. Ό 
ναός εΰρίσκεται επί παλαιοτέρου οικοδομήματος, ίσως έλληνορρωμαϊκών χρό
νων, έν μέρει καταστραφέντος. Μεταξύ τού περισυλλεγέντος υλικού είναι όδό. 
σημον μέ επιγραφήν άναφέρουσαν ανθύπατον, όστις <όδού; έκ χρημάτων Ιερών 
ϋ·εάς Δικτΰνης γενέούαι έκέλευσεν· καί μικρός κορμός εφήβου. "Ο άνασκάψας 
πιστεύει ότι ό ναός υπήρξε καθεδρικός τής Επισκοπής Άρίου, διαδεχθείσης 
κατά τήν Β' βυζαντινήν περίοδον τήν καταστραφεϊσαν ’Επισκοπήν Συβρίτου.

Β'. Άνασκαφαί τών ξένων ’Αρχαίο λ. Σχολών.

Παραλλήλως μέ τήν Ελληνικήν Άρχαιολ. Υπηρεσίαν άνέσκαψαν αί έν 
Κρήτη έργαζόμεναι ξέναι αρχαιολογικοί Σχολαί, ή ’Αγγλική καί Ιταλική, μέ 
έξ ίσου σημαντικά αποτελέσματα.

Ή ’Αγγλική Σχολή διά τού Διευθυντοΰ αυτής Sinclair Hood, βοηθουμέ. 
νου ύπό τού Ν. Goldstream, συνέχισε τάς άνασκαφάς αυτής εις τούς αυτούς 
τομείς είς οΰς άνέσκαψε κατά τό παρελθόν έτος. Α) Είς τήν Βασιλικήν 'Οδόν 
ΒΔ τού ’Ανακτόρου αί στρωματογραφικαί έρευναι τού νοτίως τής όδοΰ τομέως 
διελεύκαναν ουσιαστικούς τήν διαδοχήν τών παλαιοανακτορικών περιόδων ΜΜ 
I β καί MM II α· ή διαδοχή είναι έντελώς σαφής. Άνευρέθη όμως καί πα- 
λαιότερον στρώμα πληρούν χάσμα τής δυτικής πλευράς τής άνσσκαφείσης πε. 
ριοχής χαρακτηριστικούς MM I α καί πιθανώς προανακτορικόν. Είς τά παλαιό, 
τέρα ταύτα στρώματα άνευρέθησαν αγγεία μέ ώραίαν διακόσμησιν πολύχρωμον 
χαρακτηριστικού τύπου, μέρος κυκλαδικού αγγείου, μεγάλη πηλίνη οφραγίς καί 
χαλκά βέλη τού κοίλου τύπου, τά παλαιότερα γνωστά δείγματα είς τήν περιο
χήν τού Αιγαίου. Δοκιμαί ύπό τό πλακόστρωτον τής Βασιλικής Όδοΰ φαίνεται 
νά βεβαιοΰν χρονολογίαν τού β' ήμίσεος τής 15ης έκ. π. X., άλλά κάτω τού 
πλακοστρώτου τούτου υπάρχουν λείψανα παλαιοτέρων οδών.

Β) Eic τήν Βορείαν πλευράν τής Βασιλικής Όδοΰ, περιοχήν τού 'Οπλο
στασίου ή άνασκαφή έπεξετάθη έπί 180 τ. μ., έξεκαθαρίσθησαν τά μεταγινέ- 
στερα οικήματα τής πρωίμου αύτοκρατορικής ρωμαϊκής εποχής μέ δύο παλαιο- 
τέρας φάσεις τού Α' μ. X. καί Γ' π. X. αίώνος. ’Από τό τελευταϊον στρώμα 
προέρχεται χρυσούς δακτύλιος μέ χαρακτήν σφίγγα έπί τής σφενδόνης. Ύπό 
τούτο έκειτο στρώμιι βόθρων έντός έπιχώσεως γεωμετρικών χρόνων. 'Ακόμη 
κατωτέρω άνεκαλύφθησαν κτήρια χρονολογούμενα είς τήν έποχήν τού τελευ

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 16:53:15 EEST - 54.161.213.156



380 Χρονικά

ταίου 'Ανακτόρου, 15ος αιών π. X , δχι όμως καλώς διασωζόμενα' δέν ύπήρχον 
ίχνη μεταγενεστέρων μινωικών κτηρίων, ή πρωτογεωμετρικών. Τέσσαρα τεμά
χια πινακίδων εΰρέθησαν όχι έπί τών δαπέδων, άλλα κατολισθήσαντα άπό τό 
πρός άνατολάς κτήριον τοΰ ’Οπλοστασίου. Έπί τοϋ δαπέδου περισυνελέγησαν 
τά λείψανα κιβωτίου εξ ελεφαντοστού, τό οποίον περιείχε σφραγίδας έξαιρετι- 
κώς λεπτής εργασίας' κύλινδρος έκ κυάνου φέρει σκηνήν γρυπών διωκόντων 
άλλα ζφα' φακοειδής έκ μελανός αίματίτου φέρει παράστασιν αγριόχοιρου. 
Φαίνεται ότι τό μέρος εις τό όποιον άνευρέθη τό κυτίον ήτο έργαστήριον έλε- 
φαντουργίας, άν κρίνχ) τις έκ τών λειψάνων. Ρινίσματα ελεφαντοστού καί ημι
τελή ή αποτυχημένα τεμάχια άνευρέθησαν ικανά μεταξύ τών τεμαχίων είναι 
πούς ειδωλίου καί κτένιον.

Γ) Εις τήν περιοχήν τοΰ ελληνικού ιερού τού λόφου Γυψάδων έξηκολού 
θησεν ή άνευρεσις άποθετών πληρών άπό πήλινα ειδώλια διαφόρων τύπων, 
προερχομένων έκ προσφορών εις τόν βωμόν τού Ιερού. Ή γενική έντύπωσις 
είναι ότι οί άποθέται ήσαν έν χρήσει άπό τό μέσον τού Ε' π X. μέχρι τής 
άρχής τοΰ Β’ π X. αί. Γλυπτά μαρμάρινα τεμάχια άνεκαλύφθησαν έντός λάκκου 
ρωμαϊκού τάφου τού 4ου μ. X. αίώνος· μεταξύ τούτων ήτο άγαλμα έκ λευκού 
μαρμάρου γυναικός περικεκαλυμμένης μέ τό ίμάτιον καί παριστώσης ιέρειαν ή 
θεότητα. Προέρχεται ασφαλώς έκ τοΰ ‘Ιερού. Λείψανα αυτού τού βωμού εις 
σχήμα ορθογωνίου κτηρίου 10 X 5 μ άνεκαλύφθησαν ΒΔ τού συμπλέγματος 
τών άποθετών. Πλήθος ειδωλίων άνευρέθη άπερριμμένον εις τήν περιοχήν τοΰ 
Βωμού, τά περισσότερα κλασσικών τύπων, ώς έπίσης διεσπαρμένα αρχιτεκτο
νικά μέλη μεταξύ τοόν όποιων καί τεμάχια δωρικών κιονοκράνων τοΰ Ε' π. X. 
αί., μεγέθους προσαρμοζομένου εις τά άνευρεθέντα λείψανα τού ναού. ΒΔ τοΰ 
τελευταίου εόρέθησαν στρώματα μέ πήλινα άφιεριόματα καί άπηνθρακωμένα 
λείψανα. Πρός βορραν παρόμοιον στρώμα περιείχε τεμάχια λύχνων τοΰ Α' κα( 
Β' μ. X. αί. Λείψανα περιβόλου καί ενός άλλου οικοδομήματος, ίσως στοάς, 
άνεκαλύφθησαν εις τήν περιοχήν τοΰ Ιερού. Πλήν τών παμπληθών ειδωλίων, 
άνεκαλύφθησαν άργυρό κοσμήματα έσθήτων, έπίχρυσα πήλινα κοσμήματα (έν 
μορφής στεφάνου περιβάλλοντος άνθρωπίνην κεφαλήν), άργυρα ενώτια καί δα
κτύλιοι, νομίσματα, ιδίως τοΰ Άργους τοΰ Γ' π. X. οί. Ιδιότυπα είναι όρει- 
χάλκινον άγαλμάτιον γυναικός καί αυλητής έξ αιγυπτιακής φαγεντιανής. Είς 
τήν περιοχήν περισυνελέγησαν καί μινωικοί σφραγιδόλιθοι.

Δ) Κατά τήν άνατολ. κλιτύν τής Άκροπόλεως, δυτικώς τοΰ ’Ανακτόρου, 
κατά τήν διαπλάτυνσιν τής όδικής άρτηρίας, άνεκαλύφθησαν μινωικά καί ρω 
μαϊκά κτήρια, έπίσης άλλα ΥΜ χρόνων κατά τήν καλλιέργειαν τής κλιτύος 
ύψηλότερον. Μικρά διερεύνησις έγένετο κατά τήν περιοχήν ταύτην.

Ε) Ευνεχίσθη ή έξερεύνησις τοΰ πρωτομινωικού φρέατος είς τήν ΒΑ πε
ριοχήν τοΰ "Ανακτόρου καί έξήχθη ικανή ποσότης άγγείων καί οστράκων χα
ρακτηριστικών τής πρώτης προανακτορικής μινωικής φάσεως. Ή έρευνα είναι 
λίαν σημαντική διά τήν γνώσιν τής άρχαιοτέρας μινωικής περιόδου έν Κνωσφ.

Τ) Νοτίως τοΰ Άγ. Ίωάννου κατά τήν τοποθέτησιν άγωγοΰ ύδρεύσεως 
άνεκαλύφθη τάφος, όστις έχρησιμοποιήθη είς δύο διαφορετικός περιόδους, τήν 
ΥΜΙΙ, είς ήν άνήκουν λείψανα κύλικος καί άλαβάστρου, καί είς τήν πρώιμον 
ύπομινωικήν, είς ήν άνήκουν δύο ένταφιασμοί μέ δύο ψευδοστόμους καί ένα 
άμφορέα. Δύο όρειχάλκινοι καρφίδες, ή μία μέ κεφαλήν έξ έλεφαντοστοΰ, άνή- 
κουσαι είς τήν ένταφιασθεΐσαν γυναίκα άποδεικνύουν τήν πρώιμον χρήσιν τοΰ 
δωρικοΰ (ματιού
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Ζ) Δυτικώς των ’Αμπελοκήπων (Τεκέ)έπί κλιτύος άνεσκάφη λαξευτός τάφος 
τών ύστερων πρωτογεωμετρικών χρόνων’ παρά τήν μερικήν καταστροφήν του 
κατά τήν ΰνόρυξτν άσβεστολάκκου άνεκαλύφθησαν περί τά 17 αγγεία καί υπο
λείμματα σιδηρού ξίφους, ώς καί χάλκινος δακτύλιος.

Η) Παρά τό ρωμαϊκόν φρέαρ δυτικώς τοΰ μετοχιού Κνωσού άνεκαλύφθη- 
σαν υπό τού επιστάτου τής Σχολής μικρογραφικά τινα αγγεία καί κωδωνόμορ- 
φος κρατήρ τών ύστερων πρωτογεωμετρικών χρόνων, προερχόμενα ίσως έκ τα
φής παιδιού διαταραχθείσης.

Θ) Τό άνακαλυφθέν τό 1958 φρέαρ Β τής Έπαύλεως 'Αριάδνης έκαθαρί- 
σθη’ είχε κατά τά πλευρικά του τοιχώματα δύο αύλακας καί ό πυθμήν του 
ήτο πλήρης ακεραίων υδριών μέ γεωμετρικόν διάκοσμον. Τό φρέαρ έκλείσθη 
κατά τά μέσα τού Ζ' αί. π. X., άν κρίνη τις άπό τά πρωτοκορινθιακά όστρα
κα τής έπιχώσεώς του.

Σημαντικά αποτελέσματα απέδωσε καί ή συνέχισις τής έξερευνήσεως ιών 
νεολιθικών στρωμάτων είς τήν Κεντρικήν Αυλήν τού 
Ανακτόρου Κνωσού, διεξαχθεϊσα ύπό τού καθηγ. J. Evans. Ή ερευνά 
άπέβλεψεν είς τήν έκκαθάρισιν τού μεγάλου δωματίου τής ΒΑ τάφρου D καί 
είς τήν έρευναν μέχρι τού βράχου είς έν τών άλλων τετραγώνων. Είς τήν τά. 
φρον Β άνεκαλύφθη άλλη οικία μέ λιθίνην βάσιν τοίχων έκ πηλοχώματος, τό 
όποιον διελύθη, δημιουργήσαν συμπαγή σωρόν. Ή οικία συνεχίζεται καί πέ. 
ραν τοΰ άνασκαφέντος χώρου’ τά όστρακα τήν χρονολογούν μεταξύ τής Μέσης 
καί Νεωτέρας Νεολιθικής περιόδου. Ύπ' αυτήν άνεφάνη ή συνέχεια τού μέσο- 
νεολιθικού οικήματος τής τάφρου D τούτο διηρευνήθη εΰρύτερον καί άπεκά- 
λυψε δοιμάτιον άπομεμονωμένον ακριβώς τετράγωνον μέ είσοδον κατά τήν ΒΔ 
αυτού γωνίαν. Εντός τοΰ δωματίου άνεκαλύφθησαν άντιτοίχισμα καί δύο μι
κρά περιφράγματα, τό εν μέ έν άγγεϊον. Λείψανα λύχνων χονδροειδών εύρέ- 
θησαν κατά τήν ΒΔ γωνίαν. Είς τήν τάφρον C ελεύθερος μεταξύ τών οικιών 
χώρος έπέτρεψε τήν άνασκαφήν μέχρι τοΰ φυσικού βράχου’ ύπό τό μεσονεολι- 
θικόν στρώμα άνευρέθησαν λείψανα πρωίμου νεολιθικού’ τά ίχνη τών οικημά
των ήσαν μάλλον ευτελή καί ασφαλώς τό πλεΐστον ήτο ελεύθερος χώρος. "Αγ
γεία τοΰ πρωίμου νεολιθικού τύπου άνευρέθησαν είς βάθος 4 1/2 μ. ύπό τό 
έπίήεδον τής αυλής, ώς καί βόθροι πυρών έκ δύο ομοκέντρων κοιλωμάτων. 
Τμήμα οίκήματος σώζοντος έν δωμάτιον, συνεχόμενον πρός άλλα μή άνασκα- 
φέντα, είχε έξοδον πρός τά ΒΔ πρός λιθόστρωτον ουλήν’ ίχνη πυράς εστίας 
δ.εκρίνοντο είς τόν έκ πηλού τοίχον άνω τού λίθινου κρηπιδώματος. Βόθροι 
πυρών διαδοχικών έσημειώθησαν καί περί τό κέντρον τού δωματίου.

Είς έν έλεύθερον σημεΐον κατωρθώθη νά είσχωρήση ή έρευνα μέχρι βά
θους 7 μ. Δύο μικροί βόθροι είς τόν τομέα τούτον έδωσαν τά μάλλον ένδια- 
φέροντα ευρήματα. Στιλπνόν κύπελλον καί λοπάς άνευρέθησαν όμού μέ θαυμα
στόν είδώλιον έκ λευκού μαρμαροειδοΰς λίθου μέ αίδοιοθύλακον καί τάς χεϊ- 
ρυς σταυρωμένας έπί τού στήθους, έξόχως φυσιοκρατικής άποδόσεως, έλλιπές 
όμως τήν μίαν κνήμην καί τήν κεφαλήν. “Εν λίθινον έξάρτημα είς σχήμα ό- 
κλαζούσης ανθρώπινης μορφής άνευρέθη όμού. Ταύτα άποδεικνύονται προϊόν
τα μακράς παραδόσεως τεχνικής λίθινων γλυπτών, τής οποίας όμως δέν σώ
ζονται άλλα παραδείγματα είς τήν Κρήτην. Είς τό αυτό πρώιμον νεολιθικόν 
στρώμα άνεκαλύφθησαν καί άλλα δύο ειδώλια, πήλινα αυτά, έν φυσιοκρατικόν 
καί έν σχηματικόν. Είς τήν τάφρον Α πολύ ολίγα λείψανα οικοδομών εύρέθη- 
σαν’ άλλά περισυνελέγησαν άφθονα ειδώλια θηλειών μορφών, άναλόγων τών
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ΰπό τού ’Αρθούρου “Εβανς άνακαλυφθεισών. Ένώ άφθονοΰν τά λείψανα τής 
πρωίμου νεολιθικής περιόδου, ελλείπουν ιό τής μέσης καί υστέρας, προφανώς 
άποκοπέντα. Διά μιας τάφρου ήνώθη ή άνασκαφεΐσα περιοχή μέ τήν πάλαι 
ΰπό τοΰ 'Εβανς άνασκαφεϊσαν" άπεδείχθη οδτω δτι ui νεολιθικά! οίκίαι αί 
τότε άνευρεθεΐσαι ήσαν πάσαι νεώτεραι των διά των νέων άνασκαφών άποκα- 
λυφθεισών πλήν μιάς οικοδομής κατά τήν ΒΔ γωνίαν τής τάφρου D, διασω- 
θεΐσαν λόγφ τής αποτόμου κλίσεως τής κλιτΰος. Τό κατά τάς άνασκαφάς γε
νικώς περισυλλεγέν υλικόν είναι άφθονον καί περιλαμβάνει ποικίλην χαρακτη
ριστικήν κεραμεικήν, λίθινα εργαλεία, κυρίως πελέκεις καί ρόπαλα, εργαλεία 
έξ όστοΰ, ατράκτους καί κερκίδας. Τεμάχια όψιανοΰ καί όρειας κρυστάλλου ά· 
νευρέθησαν σχετικώς ολίγα καί ή τεχνική ιών πελεκητών λίθων φαίνεται μάλ
λον πτωχή. Περισσότερα παραδείγματα εΰρέθησαν είς τά χαμηλότερα στρώμα
τα. Μετά τήν άνασκαφήν αί τάφροι Β καί D έκαλύφθησαν, ένώ είς τάς Α καί 
C ή έρευνα θά συνεχισθή μέχρι συναντήσεως τοΰ φυσικού βράχου.

Έξαιρεακήν επιτυχίαν έσημείωσαν καί αί άνασκαφαί τής ’Ιταλικής 
’Αρχαιολογικής Σχολής είς τήν Φαιστόν καί τήν περιοχήν τής Άγ. 
Τριάδος. Τά αποτελέσματα συνοπτικώς υπήρξαν τά ακόλουθα :

Είς τήν Φαιστόν ή άνασκαφή διήρκεσεν επί ένα μήνα μέ προπαρα
σκευαστικόν στάδιον δοκιμών είς τόν περί τήν Άγ. Φωτεινήν τομέα τής πό- 
λεως. 'Ολίγον περαιτέρω ΒΔ τού πέρυσιν άνασκαφέντος τμήματος είς τόν τομέα 
τούτον άνεκαλύφθησαν οικήματα γεωμετρικής εποχής, διασωζόμενα μόνον είς 
τά θεμέλιά των. Διακρίνονται μέρος κεραμεικοΰ κλιβάνου καί φρέαρ" τά οική
ματα ταύτα ύπέρκεινται άλλων παλαιοτέρων.

Είς τό Άνάκτορον ή άνασκαφή κάτω τού διαδρόμου τής κυρίας εισόδου 
άπέβλεψεν εις τήν έρευναν των υποκειμένων στρωμάτων, προτού γίνη ή άπο- 
κατάστασις τού έκ γυψολιθικών πλακών δαπέδου. Άπεκαλύφθησαν ουτω τά 
λείψανα τού πλακόστρωτου τού διαδρόμου εισόδου τοΰ πρώτου ανακτόρου (τρί
της φάσεως)" ό διάδρομος οΰτος δέν έχει τό αύτό πλάτος οΰιε εδρίσκεται εξ 
ολοκλήρου κάτω τοΰ νεωτέρου, έχων έπ’ αριστερά ολόκληρον σειράν διαμερι
σμάτων, έν συνεχείφ τών ΰπό τού Pernier άποκαλυφθεισών παλαιοανακτορι- 
κών αποθηκών. Πιθανώς θά άπαιτηβή νά παραμείνη τό σημαντικόν τούτο 
τμήμα ιού παλαιοτέρου ανακτόρου θεατόν, κατασκευαζομένης ειδικής διαβά- 
σεως διά τούς έπισκέπτας τού άρχαιολ. χώρου.

Είς τήν νοτίαν ζώνην πέραν τών λειψάνων τής πρώτης φάσεως παλαιοα- 
νακτορικής ήρευνήθησαν περαιτέρω λείψανα οικιών τής τρίτης παλαιοανακτο- 
ρικής φάσεως, αΐτινες ψκοδομήθησαν δτε κατά τήν φάσιν τούτην όπισθοχώ- 
ρησεν ή πρόσοψις τοΰ ’Ανακτόρου κατά τήν πλευράν ταύτην' άνω τούτων ήρευ
νήθησαν κακώς διατηρούμενα λείψανα νεοανακτορικών κτηρίων καί οικιών 
γεωμετρικών χρόνων. Φρέαρ άνακαλυφθέν είς τό δριον τού πρώτου ανακτόρου 
απέδωσε σημαντικήν κεραμεικήν παλαιοανακτορικήν ή άνωτέρα έπίχωσις πε- 
ριεΐχεν εν ώραΐον πήλινον είδώλιον γυναικός μέ μακράν έσθήια, κλινούσης 
έπίχαρίτως τήν κεφαλήν, καί λείψανα δύο άλλων διασωζόντων πολύχρωμον 
διακόσμησιν, ίσως άνήκοντα είς τήν άρχομένην νεοανακτορικήν εποχήν.

Είς τήν περιοχήν δυτικώς τής δυτικής πλακοστρώιου αύλής τού παλαιοτέ- 
ρου ανακτόρου συνεχίσθη ή έξερεύνησις οικιών τής γεωμετρικής εποχής, καλώς 
διασωζουσών πολλά δωμάτια μέ κεραμεικήν κατά χώραν καί μεγάλους χαρα
κτηριστικούς πίθους. 'Επί τόπου περισυνελέγησαν μικρά καί μεγάλα πήλινα ει
δώλια καί τινα μικρά καί χονδροειδή χαλκά. Τινά δείγματα κεραμεικής προ
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έρχονται έξ εισαγωγής (’Αττικής καί Κορίνθου). Τό πλακόστρωτον τής δυτικής 
παλαιοανακτορικής αυλής συνεχίζεται υπό τάς οικίας μέ κλίσιν πρός δυσμάς.

"Ιδιαίτερον ενδιαφέρον παρουσίασεν ή άναακαφή ίδύο θολωτών τάφων, ά- 
νακαλυφθέντων μεταξύ ιής Έπαύλεω; Άγ. Τριάδος καί τού χωρίου Καμηλά- 
ρ η ς, εις θέσιν Γληγόρη Κορφή καί τοΰ Μυλωνά ό Λάκκος. Εις τήν πρώτην 
περιοχήν είχεν άναακαφή ύπό τοΰ Έπιμελητοϋ Στ 'Αλεξίου ιό έτος 1958 άπο 
θετής κλασσικών ελληνικών χρόνων ίεροΰ τής Δήμητρος, εγκατεστημένος εντός 
τών λειψάνων άλλου μινωικοϋ θολωτού τάφου (βλ. Κρητικά Χρονικά ΙΑ' ο. 
335). Σχεδόν εις τήν κορυφήν τοΰ υψώματος άνευρέθη 6 μεγαλύτερος θολωτός 
τάφος, εξωτερικής διαμέτρου 10,80 μ καί εσωτερικής περίπου 7 μ. Τό πελιό- 
ριον ΰπέρθυρον καί τό κατώφλιον μέ δύο βαθμίδας άνεκαλύφθησαν εις τήν 
θέσιν των καί τά τοιχώματα διειηροϋντο εις ικανόν ύψος, ένώ τό υλικόν τοΰ 
ανωτέρω μέρους κατέπεσε συγκεντρικώς πρός τά έσω καί άνευρέθη έπικαλύ" 
πτον τό περιεχόμενον τοΰ τάφου. Έν τούτοις ουτος άνευρέθη οεσυλημένος πρό 
τής πτώσεως τοΰ θόλου ύπό αυλητών οϊτινες μετεκίνησαν τήν κλείδα καί τήν 
άπέρριψσν πρός βορράν. Τά λείψανα τών ταφών άνευρέθησαν κατά τό κλει
στόν σαρωμένα πρός τήν περιφέρειαν καί διεκρίνοντο τά ίχνη τών δοκών δι 
ών ύπεστήριξαν οΐ συλήσαντες προχείρως τόν θόλον. Μια μικρά παιδική σαρ
κοφάγος η τις είχεν άποτεθή πρός τήν θύραν κατά δευτέραν χρήσιν τοΰ θόλου 
άνευρέθη καί αδτη μέ μετακινημένον τό κάλυμμα καί τεταραγμένον τό εσωτε
ρικόν της. Εις προθάλαμος ήτο προσιτός διά διαδρόμου εκ δύο διαδοχικών 
δωματίων, τών όποιων τό έν προσετέθη άσφαλώς έκ τών υστέρων. Ό προθά” 
λσμος συνείχετο πρός νότον μέ ένα μικροσκοπικόν θόλον έχοντα επίσης πλευ
ρικόν δωμάτιον καί ιδίαν θύραν, τής οποίας τό ΰπέρθυρον καί τό κατώφλιον 
ύψώθησαν εις μίαν δευτέραν περίοδον. Τά δύο πρό τοΰ προθάλαμου δωμάτια 
είχον χρησιμοποιηθή διά τήν λατρείαν τοΰ νεκροΰ' παρά ταΰτα πλήθος σκελε
τών έν άταξία άνευρέθη καθ’ δλην τήν έκτασιν τών μικρών δωματίων, άποτε- 
θέντων μεταγενεστέρως. Σημαντικά άντικείμενα σχειιζόμενα μέ τήν λατρείαν 
άνευρέθησαν εις τόν προθάλαμον καί τό πρώτον δωμάτιον. Πηλοπλαστικά σύ
νολα άπέδιδον σκηνάς τελετουργίας πρός τιμήν τών νεκρών' εις μικράν στοάν 
κάθηνται τέσσαρες μορφαί πρός τό βάθος πρός τάς όποιας προσφέρονται ύπό 
Ισαρίθμων μορφών επί βωμίσκων ίσως πόπανα καί σπονδαί' εις τό δεύτερον 
δύο γυναίκες καθήμεναι επί τοΰ εδάφους εκατέρωθεν χαμηλής τραπέζης προ
ετοιμάζουν πόπανα, ένώ τρίτη μορφή εισέρχεται εις τόν χώρον διά μέσου θύ- 
ρας· εις τρίτον τέλος πλαστικόν σύνολον τρεϊς χορευταί κρατούμενοι μέ εκτε
ταμένος συμπλεκομένας χείρας χορεύουν κύκλιον χορόν εντός κυκλικού χώρου 
μέ περίβολον πάντα τά σύνολα ταΰτα δηλοΰνται ως ιεροί χώροι δι’ ιερών κε
ράτων καί μικρών πτηνών. Εις εξωτερικόν βόρειον περίβολον πλήθος άλλο 
άγγείων έχρησίμευσεν διά τάς πρός τους νεκρούς προσφοράς. Κατά τόν άνα» 
σκαφέα ό θολωτός τάφος κατεσκευάσθη κατά τήν παλαιό ανακτορικήν περίοδον, 
μετά δέ άπό μίαν περίοδον έγκαταλείψεως έπανεχρησιμοποιήθη περί τό τέλος 
τών νεοανακτορικών ή τήν αρχήν τών μετανακτορικών χρόνων. Βεβαιοϋτσι 
όμως ότι ή πλειονότης τών εντός τοΰ τάφου άνευρεθέντων άντικειμένων χρονο
λογείται εις τήν MM III περίοδον, δηλ εις τήν πρώτην νεοανακτορικήν φάσιν. 
Ή κεραμεική είναι λίαν χαρακτηριστική τής φάσεως ταύτης, ενδιαφέρον δέ 
είναι άγγεϊον μέ πλαστικήν μορφήν αιγάγρου' δωδεκάς σφραγίδων παλαιοτέ- 
ρου ή νεωτέρου τύπου περισυνελέγη μετ' άλλων μικρών εύρημάτων, ώς χρυσού 
ενωτίου μέ σχηματικήν κεφαλήν ταύρου, ψήφοι χρυσού περιδέραιου μέ κογχύ-

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 16:53:15 EEST - 54.161.213.156



384 Χρονικά

λια καί άλλου έξ Οαλομάζης κλπ. Εις ιήν δευτέραν περίοδον (ΥΜ ΙΙΙΑ2) με
ταξύ τών αγγείων είναι δυο σχήματος αλαβάστρου μέ διακόσμησιν πτηνών καί 
δικτυωτοΰ φολιδωτού μέ φυλλίδια.

"Ο μικρότερος βώλος είς τήν κλιτύν τοΰ κατέναντι υψώματος είχε κατά τό 
ήμισυ καταστροφή δι’ εξαγωγής τών λίβων του' ή εσωτερική του διάμετρος α
νέρχεται είς 5 μ. καί άπό τήν σδλησίν του διεσώβησαν μόνον ολίγα αγγεία τής 
τελευταίας παλαιοανακτορικής φάσεως.

Δαπάνη τοΰ Corning Museum of Glass έγένετο διά τής ειδικής είς τά 
προβλήματα τής άρχυίας δόλου έπιστήμονος Gladys Weinberg δοκιμαστική 
άνασκαφή είς τήν περιοχήν τής αρχαίας Τ ά ρ ρ α ς (Ά γ. Ρούμελης Σ φα- 
κ ί ω ν) κατά τήν νοτίαν ακτήν τής Δυτ Κρήτης, άποβίέπουσα είς τήν άναζή- 
τησιν εργαστηρίων καί λειψάνων άρχαίας υελουργιας, διά τά όποια εΐχον ήδη 
προκόψει ενδείξεις. Ή βέσις τής αρχαίας πόλεως είναι επί λόφου κατά τήν 
άνατολ όχθην τοΰ έκ τής φάραγγος τής Σαμαριάς κατερχομένου πρός τήν θά
λασσαν ρύακος. Η πρώτη δοκιμαστική τάφρος άπέδωσε άφθονα λείψανα τεμα
χίων ύαλίνων άγγείων, πολλά κεκαυμένα καί συνεστραμμένα, άλλ’ ή κατάστα 
σις είς ήν ταϋτα εδρέβησαν φαίνεται όχι εργαστηριακή, άλλα προελβοΰοα έκ 
πυρκα'ίάς. Ή ποσότης των όμως ενισχύει τήν εκδοχήν δπάρξεως εργαστηρίων 
ύαλου εκεί πλησίον. Έπί τόπου άνευρεβησαν ταφαί είς τρία στρώματα; όσιε' 
ρορρωμαϊκόν, προΐμων αδιοκρατορικών χρόνων, Δ' π. X. αίώνος' οί τάφοι τοΰ 
τελευταίου ήσαν σεσυλημένοι πλήν ενός, όστις περιεΐχεν άδιατάρακτον ταφήν 
νεάνιδος μέ τά άργυρά κοσμήματά της (δύο δακτυλίους, δύο καρφίδας έσθή' 
τος, δύο σφηκωτήρας κόμης καί άργυροΰν νόμισμα ίσως Ίτάνου)' έπί τοΰ τά
φου άνευρέβη πυρά μέ λείψανα άγγείων καί αστραγάλων. "Άλλοι δοκίμασα' 
καί τάφροι άπεκάλυψαν τήν συνέχειαν τού νεκροταφείου είς ρωμαϊκόν τάφον 
είχε χρησιμοποιηβή ώς κάλυμμα επιτύμβια πλάξ μέ τήν επιγραφήν ΡΑΝΘΥΟΟ 
ΘΑΡΟΗΤΟΥ' τάφος τοΰ Δ' π X. αί περιείχε λύχνον, σιδηράν στλεγγίδα καί 
σιδηροΰν δακτύλιον. “Ετερος τάφος τής Ε' π X έκ. περιείχε σκελετόν γυναι- 
κός, φερούσης τά άργυρά κοσμήμστά της (δύο καρφίδας έσβήτος, βηλυκωτήρα 
καί είδος όκτωσχήμου πόρπης) καί συνοδευόμενον δπό δύο ερυθρόμορφων άγ
γείων. "Εγγύς εύρίσκοντο αί ταφαί παιδός εντός πίθου καί γέροντος μέ τοπικά 
άγγεϊα. Δι" άλλων τάφρων άνιχνεύθησαν τοίχοι περιβόλων καί κτηρίων έλλη- 
νορρωμαϊκών χρόνων καί είς βαθύτερα στρώματα μέχρι τριών μέτρων ελληνι
κών. Άνεκαλύφθη επίσης μέρος τοΰ οχυρωματικού περιβόλου τής έλληνορρω 
μαϊκής περιόδου έκ διπλού τείχους μέ τετραγώνους καί στρογγυλούς πύργους.

Είς κτήριον καλώς διασωξόμενον μέχρι καί τής οροφής δοκιμαστικοί τά
φροι άπέδειξαν χρονολογίαν του είς τούς ύστέρους ρωμαϊκούς χρόνους. Ούδέν 
όμως μεταγενέστερον τοΰ Τ' μ. X. αίώνος άνευρέθη καί ή πόλις φαίνεται τότε 
έγκαταλειφθεΐσα. Δέν κατέστη δυνατόν νά διερευνηθή ή φύσις τοΰ έκ μεγάλων 
πελεκητών λίθων οικοδομήματος, έφ’ οδ σήμερον, κατά τήν δυτικήν όχθην τοΰ 
ρύακος, εδρίσκεται ή εκκλησία τής Παναγίας1 δέν άποκλείεται νά πρόκειται 
περί τής κρηπΐδος τοΰ γνωσιοΰ ναοΰ τοΰ "Απόλλωνος Ταρραίου.

Γ) Τυχαία εδρήματα.

Πλήν τών άνωτέρω άνασκαφικών εργασιών καί τής συστημαιικωιέρας πε
ρισυλλογής ευρημάτων διενεργηθεισών δπό τής Έλλην. Άρχαιολ. 'Υπηρεσίας 
καί ιών άνασκαπτουσών ξένων Σχολών ή Μουσείων, πλήθος άλλων άρχαιοτή'
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των ήλθον τ υ χ α ί ω ς είς φώς κατά τάς καλλιεργητικός εργασίας, οικοδομή
σεις, διανοίξεις οδών κλπ. αΐ όποϊαι, ώς γίνονται νΰν διά μηχανικών κατά τό 
πλεΐστον μέσων, επιφέρουν ούχί σπανίως και καταστροφάς είς τά άνευριοκόμε- 
να, συχνά δμως φέρουν είς τήν άνακάλυψιν ευρημάτων, τά όποια άλλως θά έ- 
μενον διά παντός ή επί μακρόν χρόνον απροσπέλαστα. Δέσν νά σημειωθή εν
ταύθα ότι είς τάς πλείστας τών περιπτώσεων ουδέ ειδοποιείται κάν περί τής 
άνευρέσεως ή Άρχαιολ. Υπηρεσία ή ειδοποιείται όταν πλέον είναι πολύ αργά 
διά νά περιοώσχι τά άνακαλυφθέντα.

Κατά τάς έν Κνωσό) στερεωτικός εργασίας άπεκαλύφθησαν καί περι- 
συνελέγησαν Ικανά ευρήματα, τά όποια συνεπλήρωσαν τάς συλλογάς τοΰ Στρω- 
ματογραφικοΰ Μουσείου Κνωσού' τά άξιολογώτερα τούτων άπετέθησαν είς τό 
Μουσείον Ηρακλείου. Οδτω είς τήν Οικίαν τών Τοιχογραφιών καί τάς πέριξ 
οικίας περισυνελέγη πλήθος αγγείων καί ενδιαφερόντων οστράκων καί άλλων 
μικρών αντικειμένων. ’Υπό δίδυμον θύραν τού νοτίου τμήματος τής Οικίας 
Τοιχογραφιών άνεκαλύφβη αποθέτης πλήρης παλαιοανακτορικών οστράκων. 
Κατά τήν ΒΑ γωνίαν τών δωματίων τής εισόδου περισυνελέγησαν τοιχογραφι- 
κά κονιάματα, άποτελοϋντα μικρούς σωρούς, ανάλογα προς τά πάλαι ύπό τοΰ 
Έβανς άνακαλυφθέντα. Κατά τήν διαπλάτυνσιν τής Βασιλικής όδοΰ έκ ρωμαϊ
κών στρωμάτων περισυνελέγησαν ενδιαφέροντες λύχνοι—είς μέ Έρωτιδέα έ. 
νώπιον βωμού, έ'τερος μέ κισσόφυλλα — έλληνορρωμαϊκών χρόνων καί άλλα 
σύγχρονα αγγεία· εις κιβωτιόσχημος τάφος, πιθανώς τών υστέρων ελληνιστικών 
χρόνων, περιείχε πολλούς σκελετούς, τουλάχιστον πέντε, άλλα μέ όατσ διατετα- 
ραγμένα' ούδέν κτέρισμα άνευρέθη, άλλ' ή χρονολόγησις έδόθη ύπό τεμαχίου 
στιλπνού μελανού αγγείου μέ έλισσομένους βλαστούς. Κατά τήν στερέωσιν τών 
τοίχων τών παλαιοανακτορικών χρόνων οικημάτων ιών τελευταίως άνασκαφέν- 
των ύπό τής Άγγλ. Σχολής, κάτωθεν τοίχου τοΰ κατωτέρω στρώματος άνευρέ- 
θησαν άφθονα λείψανα πολυχρώμου κεραμεικής τής MM I β φάσεως, τών ό
ποιων τινα συμπληροΰν τά πρότερον άνευρεθέντα. Σημαντική ύπήρξεν ή άνεύ- 
ρεσις δύο τριποδικών κινητών βωμών κατά χώραν ύπό τό δάπεδον οικίας τών 
προανακτορικών μινωικών χρόνων είς τήν περιοχήν τής Δυτ. αύλής.

Είς τήν περιοχήν Πόρου ’Ηρακλείου, κατά τήν αίγιαλίτιδα ζώνην 
έναντι οικίας Ν. Σακλαμπάνη, άνεφάνη κατά οίκοδομικάς εργασίας μινωικόν 
κτήριον, έκτειαμένον, ώς φαίνεται, μέ δάπεδα σχιστόλιθου' ή κεραμεική φαίνε
ται παλαιοανακτορική. Περισυνελέγη ήμισυ κυκλικού πώματος πι,λίνου κιβω
τίου μέ λαβάς τοξοειδείς' επί τόπου διεκρίνετο λίθος κοίλοι:, ίσως χρησιμο
ποιηθείς ώς λίθος τριβής ή ώς βάσις πίθου Είς τήν περιοχήν τοΰ κινηματο
γράφου «Κρόνος» κατά τήν ίσοπέδωσιν άνεκαλύφθη τάφος θαλαμοειδής τελείωζ 
σεσυλημένος, δστις καθαρισθείς τή επιβλέψει τοΰ τελειόφοιτου τής άρχαιολο- 
γίας κ. Σακελλαράκη απέδωσε τεμάχια ενδιαφερόντων άλαβαστρίνων αγγείων 
καί εν ολόκληρον έκ τεφροΰ λίθου, όλμοειδές μέ καθέτους ραβδώσεις. “Εν άγ- 
γεϊον μικρόν έκ διορίτου καί πώμα χύτρας περισυνελέγησαν καί έκομίσθησαν 
είς τό Μουσείον, άνευρεθέντα ύπό καλλιεργητοΰ αμπέλου παρά τό νεκροταφείον 
Κατσαμπά, θέσις Καστρινά.

'Εκ τής περιοχής τής έκκλησίας Άγ. Ίωάννου καί Άγ. Νικολάου τών 
Μαρτζέρων τής πόλεως 'Ηρακλείου περισυνελέγη ορθογώνιος λίθος είς 
δύο προσαρμοζόμενα τεμάχια περικλείοντα έντός κοιλότητος ύάλινον άγγεϊον 
καί φέρων τήν έπιγραφήν κάτωθι σταυρού συντομογραφικώς: “Α γ. Ιωάν
νης ό Θεολόγος. Είς τήν περιοχήν τών Δαφνών, θέσις Λίθινες, περισυνε-

. ΚΡΗΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΙΓ. 25
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λέγη δίσκος μέ εγχάρακτον, λίαν δυσξύμβλητον επιγραφήν βυζαντινών χρόνων.
Κατά τήν τοποθέτησιν υδραγωγών σωλήνων είς τήν περιοχήν Λ ι μένος 

Χερσονήσου παρετηρήθησαν αρχαία ελληνικά κτήρια είς θέσιν Άτρίβο- 
λος, είς εγγύς άπόστασιν άπό τής διακλαδώσεως πρός τό χ. Πισκοπιανώ καί 
είς βάθος 0,50 μ., ολίγον δέ νοτιώτερον άπεκαλύφθη μικρός αποθέτης μέ ό
στρακα αγγείων. Μία πηλίνη λάρναξ μέ δύο αγγεία, κατά παρασχεθεΐσαν 
πληροφορίαν, άνευρέθη πέραν τής Χερσονήσου, πρός τήν Σταλίδα, κατά τάς 
αύιάς εργασίας ύδρεύσεοις τής Άμερικ. Βάσεως Γσυρνών. Ή λάρναξ παραμέ
νει εϊαέτι κατά χώραν.

Είς θέσιν Κουτσουρελιά περιοχής Άγ. Σίλα Τεμένους περισυνελέ- 
γησαν ολίγα αγγεία καί πήλινον εξάρτημα αγγείου έλληνορρωμαϊκών χρόνων. 
Χαλκούς διπλούς πέλεκυς πρακτικής χρήσεως άνευρέθη είς τήν περιοχήν Λού- 
ματα τών "Ανω Ά ρ χ α ν ώ ν καί παρεδόθη είς τό Μουσεϊον ‘Ηρακλείου. Είς 
θέσιν Κεφάλα τής περιοχής Κουνάβων, αρχαίας Έλτύνης, άνευρέθη- 
σαν άγγεϊά τινα ελληνικής εποχής κατά τό πλεϊστον ακόσμητα.

Μινωική σαρκοφάγος κοινή καί ακόσμητος άνευρέθη όμοΰ μετά τινων κτε- 
ρισματικών άγγείων είς θέσιν Στον Πίθο τής περιοχής Σμάρι Πεδιάδος 
κατά εργασίαν εξαγωγής λίθων διά κοτασκευήν δεξαμενής' ταΰτα παρεδόθησαν 
είς τό Μουσεϊον Ηρακλείου μερίμνη τού Προέδρου τής Κοινότητος. Είς τό 
Καστέλλι Πεδιάδος εντός κτήματος άνατολικώς τού Γυμναστηρίου ά- 
νευρέθησαν δυο πίθοι καί πλαστικά τινα τεμάχια ιδιότυπα ελληνικής έποχής, 
μέρος τών όποιων παρεδόθη είς τό Μουσεϊον 'Ηρακλείου έπί τόπου διακρί- 
νονται τοίχοι κτηρίων. Κατά τήν κατασκευήν τής όδοΰ άπό ’Ασκών είς Ξυδά 
άνεκαλύφθησαν καί άλλοι τάφοι τού νεκροταφείου τής άρχαίας Λόττο υ, 
οι πλείστοι τούτων χαμηλών ελληνικών ή καί έλληνορρωμαϊκών χρόνων. Τό 
περιεχόμενόν των άτυχώς διεσκορπίσθη. Παράδοξα πλαστικά τεμάχια, ίσως έξ 
άυχαϊκών πήλινων σχημαιικώς παραοταθέντων άγαλμάτων άνεΰρεν είς θέσιν 
Μεσάρμι Καοταμονίτσας ό ίερεΰ; τού χωρίου.

Είς θέσιν Νταβερόνα Καβροχωρίου άνευρέθησαν τεμάχια έκ τού 
λαιμού μειά ισχυρών καθέτων λαβών καί διακοσμήσεως έντυπων ροδάκων πί
θου άνοτολιζούσης γεωμετρικής εποχής, ατινα περισυνελέγησαν ύπό τού φύλα- 
κος αρχαιοτήτων Τυλίσου μετ' άλλαιν χαρακτηριστικών οστράκων. Ό αυτός πε- 
ρισυνέλεξε είς θέσιν Λαγκούφι Τ υ λ ί σ ο υ μαρμαρίνην βάσιν περιρραντηρίου 
ή τραπέζης μέ πρός τά κάτω διανοιγομένας ραβδώσεις.

Νομίσματα αΰτοκρατορικών ρωμαϊκών χρόνων καί κωνική στάθμη έκ στι
κτού λίθου παρεδόθησαν είς τό Μουσεϊον, προερχόμενα έκ θέσεως Βούλισμα 
ή Άσφεντάμοι περιοχής τού χωρίου Μιλιαράδω Πεδιάδος.

Χαλκούς μονόστομος πέλεκυς καί αιχμή δόρατος τεθραυσμένη παρεδόθη 
σαν είς τό Μουσεϊον 'Ηρακλείου, άνευρεθέντα είς θέσιν Γερακίνα Νι 
βρίτου Καινούριου. Παρά τό χωρίον Γ ε ρ ά κ ι Πεδιάδος κατά τήν διά· 
νοιξιν οδού είς ΰψόμετρυν 1000 μ άνευρέθησαν εντός κτηρίου δύο ξίφη, τά ο
παία μέχρι νΰν δέν παρεδόθησαν είς τό Μουσεϊον. Ληκύθιον μέ στολιδώσεις 
ύστέραιν ρωμαϊκών χρόνων άνευρέθη εντός τάφου κατά τήν διάνοιξιν όδοΰ με 
ταξύ Άστυρακίου καί Καλαμακίου καί παρεδόθη υπό τού μηχα
νικού κ. Ουρανού.

Είς θέσιν Άμαξές κατά τήν διάνοιξιν όδοΰ άπό Κράσι Πεδιάδος 
είς Κεράν άνεκαλύφθη πρωτομινωικός τάφος κατοστραφείς κατά τό ήμισυ. 
Τά μόνα διασωθέντα καί παραδοθέντα ύπό τών κατεχόντων, μερίμνη τού Έπι-
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μελητοΰ Σι. ’Αλεξίου, είναι χαλκοΰν γλωσσοειδές έγχειρίδιον έξ έλάσματος καί 
άλλο τριγωνικόν. Εις θέσιν Μετόχι η αυλόπορτα τής περιοχής Κ ρ ά σ ι άνευ
ρέθη τάφος, οστις κατεστράφη δι’ εξαγωγής των λίθων του' πολλά τεμάχια πί
θων διακρίνονται εις μικρόν άπόστασιν. Εις θέσιν Καταλείμματα είς ιό υπερ- 
κείμενον καί μίαν καί ήμισείαν ώραν άπέχον δάσος διακρίνεται πρωτομινωικός 
θολωτός τάφος, έξ οδ προέρχεται εξάρτημα είς σχήμα ειδωλίου γυναικός. Είς 
τήν περιοχήν τοΰ χωρίον Κράσι καί άνωθεν τής μεγάλης κρήνης άνευρέθηοαν 
τάφοι κατά τήν τοποθέτησιν υδραγωγών σωλήνων έκ τούτων προερχόμενα πα· 
ρεδόθησαν είς τό Μουσεϊον Ηρακλείου δύο μινωικά χαλκά άνιικείμενα, λόγχη 
καί ξίφος. Πρωτογεωμετρικά αγγεία προήλθον άπό περιοχήν ύπερκειμένην τής 
Ί. Μονής Κεράς.

Είς θέσιν Ρίζικας Καγκαλών Καινούριου έξηκριβώθη ή ΰπαρξις μεγά
λου οικοδομήματος κυκλοτερούς, ώς καί άλλου μικρότερου είς θέσιν Περβολάκια 
τής αυτής περιφερείας' άμφότερα κινδυνεύουν έκ τής μηχανικής καλλιέργειας.

’Επί τοΰ υψώματος Ά ϊ Λιάς Βορού περιοχής Μεγ. Βρύσης 
έσημειώθη ή ΰπαρξις κυκλικών μεγάλων κατασκευασμάτων, πιθανώς θολωτών 
τάφων' επί τόπου διακρίνονται καί άλλα ερείπια κτηρίων, είς ά πσρετηρήθη 
έναρξις παρανόμων άνσσκαφών. Υπάρχουν έπί τοΰ υψώματος καί κτήρια μέ 
ασβεστοκονίαμα χαμηλών έλληνορρωμαϊκών χρόνων. Λέγεται ότι έκεϊ εύρέθη 
ό σημαντικός, παραδοθείς είς τό Μουσεϊον ’Ηρακλείου, διπλοΰς χαλκούς πέλεκυς 
μέ χαρακιάς παραστάσεις ιερών κόμβων έπί βουκράνου.

Είς τήν περιοχήν τής Πόμπιας καί είς θέσιν ”Αγ. Κοσμάς ΒΑ τοΰ 
χωρίου παρετηρήθησαν λείψανα κτηρίων αρχαϊκών ελληνικών χρόνων' έκ τού 
χώρου περισυνελέγη ΰπό τού έκτ. Έπιμελητοΰ Πόμπιας καθηγ. Μύρωνος Χα· 
τζηζαχαράκη τεμάχιον αναγλύφου πίθου μέ πόδας θηρίου καί βάσιν ίσως βω
μού. Είς αγρόν παρά τό χ. Ρ ο τάσι (άρχ. Ρ ύ τ ι ο ν) κατά τήν θέσιν Ξερό
καμπος άνευρέθη κίων μετά άβακος κιονοκράνου (ή βάσεως ;) μήκους δύο μέ
τρων, οχι μακράν τοΰ χώρου ένθα άνευρέθη πρό έτους 6 γεωμετρικός θολω
τός τάφος. Παρά τό χωρίαν Άντισκάρι περισυνελέγη πρωτομινωικόν κύ· 
πελλον λέγεται ότι υπάρχουν κατά τήν περιφέρειαν θολωτοί τάφοι. Είς Λ έ V 
τ α (άρχ. Λ ε β ή ν α) έσημειώθη ή ΰπαρξις καί άλλου θολωτού τάφου προανα- 
κτορικών μινωικών χρόνων. Είς ιήν οδόν τήν άγουσαν άπό Καλών Λιμένων 
είς Λ α σ α ί α ν, ό έκτ. ’Επιμελητής άρχαιοτήτων καθηγ. Ν. Παδουβάς πάρε- 
τήρησεν Ιχνη λαθραίας άνασκαφής' έπί τόπου έκειντο μία παραστάς καταλήγου- 
σα είς ραβδωτόν άμφικίονα μήκους 1,50 μ. καί πλάτους 0,50 μ., έτέρα όμοια 
θρυμματισθεϊσα καί ΰπέρθυρον, Ισως άνήκον είς τό αυτό θύρωμα.

Είς θέσιν Άγουτσακιά τοΰ χ. “Ινι Μονοφατσίου άνεκαλύφθη τά
φος έκ πελεκητών λίθων έλληνορρωμαϊκών χρόνων, περιέχων όξυπύθμενον άμ- 
φορέα καί δακρυδόχα τινα άγγεϊα. Είς θέσιν Γούρνα ή Πετροκεφάλια τής πε
ριφέρειας τού αϋτοΰ χωρίου άνευρέθη κατά τήν καλλιέργειαν λίθος έλαιοτρι- 
βείου καί έτερος μεγάλος λίθος μορφής κίονος. Είς τήν περιφέρειαν τού χ. 
Καπετανιανά Μονοφατσίου έπί ύψηλοΰ υψώματος τής περιοχής Κο
φινάς τών Άστερουσίων έξηκριβώθη ή ΰπαρξις μινωικοΰ ίεροΰ κορυφής ιών 
παλαιοανακτορικών χρόνων. Ώρισμένα ειδώλια καί ζώδια πήλινα, τά πλεϊστα 
χονδροειδή, προσεκομίσθησαν είς τό Μουσεϊον καί ήγοράσθησαν.

Είς θέσιν Δώματα άμέσως έξω τοΰ χ. Καμάρες Πυργιωτίσσης ά- 
νευρέθησαν καί παρεδόθησαν είς τό Μουσεϊον Ηρακλείου δύο χαλκαϊ μινωι- 
καί σμίλαι.
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Έκ τοΰ θησαυρού ιών αργυρών νομισμάτων ιών άνευρεθέντων παρά ιό 
χωρίον Σ ί β α Πυργιωιίσσης καί ό όποιος φαίνεται διι ήιο λίαν ση
μαντικός (βλ. Κρηι. Χρονικά ΙΒ' 1958, σ 480), περιήλθεν εις ιό Μουσεϊον 
’Ηρακλείου δι* άγοράς εκ άξιόλογον τμήμα έκ 36 τετράδραχμων, ιών πλείστων 
’Αττικών, Γορτυνίων καί Φαιστίων, καλώς διατηρούμενων. Κατά τάς συγκεν- 
τρωθείσας πληροφορίας ό θησαυρός περιελάμβανεν άνω ιών 300 αργυρών νο
μισμάτων.

Έκ τής ’Ανατολικής Κρήτης προήλθον επίσης πολλά αξιόλογα ιυ. 
χαϊα ευρήματα. Παρά τό χ. Φουρνή Μεραμβέλλου, κατασκευαζομένης 
πελώριας δεξαμενής εις μέγα βάθος εντός τών βραχωδών πετραιμάτων διανοι- 
γείσης, άνεκαλύφθη πανάρχαιον φρέαρ, άνορυχθέν, ως φαίνεται, κατά τήν ΰπο- 
νεολιθικήν εποχήν είς βάθος άπό τήν σημερινήν επιφάνειαν τοΰ εδάφους άνω 
τών 17 μέτρων ή διάμετρος τοΰ φρέατος ήτο μικρά, όχι μεγαλύτερα τών 2 ’ 
2 1/2 μέτρων, είς δέ τό κατώτερον μέρος αύτοΰ άνευρέθη μεγάλη ποσότης αγ
γείων, άλλων είς τεμάχια, τών πλείστων δμως ακεραίων, χαρακτηριστικώς ύπο- 
νεολιθικών καί ώς πρός τήν τεχνικήν καί ώς πρός ιό σχήμα. Προφανώς πρό 
κειται περί τών αγγείων δι’ ών ήνιλεΐτο τό ύδωρ έκ τοΰ φρέατος, άφοΰ τά 
πλεϊστα έχουν σχήματα άντληιικών σκευών μέ μίαν ή δύο λαβάς καί αχετικώς 
εύρύν λαιμόν' τινές τών λαβών άναδιπλοΰνται είς δξεΐαν γωνίαν, ύπερυψούμε- 
ναι τού χείλους- ή τεχνική είναι ή γνωστή στιλβωτή, ενιαχού κηλιδωτή, δχι 
δμως χαρακιή. Τό σύνολον τών άγγείων, άνω τών είκοσι, αποτελεί μίαν τών 
μάλλον άξιολόγων ομάδων τής ύπονεολιθικής περιόδου. Άτυχώς ελλείψει τε
χνικών μέσων καί επειδή τό τεχνικόν έργον τής δεξαμενής είχε προχωρήσει δέν 
κατέστη δυνατόν νά προχωρήση ή έρευνα είς μεγαλύτερον βάθος.

Παρά τό Καλό Χωριό Μεραμβέλλου (άρχ. Ί σ τ ρ ώ ν α) καί είς 
θέσιν Κατεβατή έκ κοιλώματος τοΰ πλευρού παλαιότερον άνορυχθέντος φρέα- 
τος καί είς βάθος δύο περίπου μέτρων περισυνελέγησαν είς δχι καλήν κατά- 
σιασιν τρία αγγεία μέ διακόσμησιν, ελληνιστικών, ώς φαίνεται, χρόνων. Ταϋτα 
παρεδόθησαν εις τήν Συλλογήν Ίεραπέτρας.

Είς τήν περιοχήν τοΰ χωρίου Μυρσίνης Σητείας είς τήν χαράδραν 
πρός ΝΔ τοΰ γνωστού ΰψώμαοος "Ελληνικά, δπου ύπήρχεν άγνωσιος ελληνική 
πόλις, άνεκαλύφθη πρό πολλοϋ χρόνου καί παρεδόθη νΰν χαλκούς πέλανος άμ- 
φ'κυρτος βάρους περίπου 14 χιλιογρ., ήτοι ήμίσεος περίπου μινωικοϋ ταλάν
του" φαίνεται διι άποτελεϊ νομισματικήν μονάδα τής μινωικής έποχής, διότι 
παρόμοιοι πέλανοι άνευρέθησαν είς τό σπήλαιον Άρκαλοχωρίου καί αλλαχού. 
Είς θέσιν Χαλινομοΰρι μεταξύ τής άκροπόλεως τών "Ελληνικών καί τών Γα
λανών Χαρακιών έσημειώθη ή θέσις μινωικοϋ κτηρίου, έκ ιού οποίου προέρ
χεται τμήμα κυλινδρικού σκεύους μέ ήμικυκλικήν άπόφυσιν ώς λαβήν. Τά πε- 
ρισυλλεγένια όστρακα άγγείων καί πίθων μέ έμπίεστα σχοινιά φαίνονται ΜΜΙ. 
’Εκεί πλησίον, θέσιν Παλιά Βάρδια, υπάρχει άλλο οικοδόμημα μινωικών 
χρόνων διαστάσεων 9 X 14 μ. Είς τό νοτίως τής Μυρσίνης ύψωμα Άντρας, 
ΰπερκείμενον τής πηγής τού υδατος, έξ ής ύδρεύεται τό χ. Τουρλωτή, παρετη- 
ρήθησαν λείψανα έλληνορρωμαϊκών χρόνων οικοδομήματος φκοδομημένου κατά 
μέγα μέρος έκ σχισιολιθικών πλακών' αναγνωρίζονται έπί τόπου τεμάχια κα- 
λυπιήρων άειωμαιώδους μορφής κεράμων. Είς τά κάτω τού χ. Τουρλωτή 
ύψώματα διακρίνεται ολόκληρος σειρά λαξευτών ΥΜ III τάφων, μεταξύ τών 
οποίων ό είς πρό πολλών έτών άνασκαφείς, δστις απέδωσε πλήθος περι
δέραιων, σφραγιδόλιθων καί άλλων κοσμημάτων. Οί τάφοι πρόκειται νά άνα-
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σκαφοΰν προσεχώς. Εις τήν περιοχήν τής Σφάκας Σητείας περισυνελέ- 
γησαν ολίγα αγγεία καί ή λάρναξ τοΰ πρό πολλών έτών είς , τό ύψωμα Κερα- 
τίδι άνακαλυφθέντος ΥΜ III λαξευτοί) τάφου- ή λάρναξ είναι κιβωτιόσχημος 
με σχηματικήν κοσμητικού χαρακιήρος διακόσμησιν' προχοϊσκη, ψευδόστομον 
άγγεΐον καί ενδιαφέρον σκεύος μέ δύο λεκανοειδή αγγεία συνεζευγμένα μέ το
ξοειδή άνω λαβήν, προερχόμενα, φαίνεται, έκ τοΰ τάφου παρελήφθησαν παρ’ 
ημών. Είς τήν περιοχήν τής Σφάκας άνευρέθη καί περισυνελέγη επιγραφή έ- 
πιτυμβία τοΰ Γ" ή Δ- μ. X. αΐώνος μέ άτέχνως χαρακτόν τό όνομα τού νεκρού.

Είς τό χωρίον Λάστρος Σητείας παρελήφθη τό κατά τήν ίσοπέ- 
δωσιν τού προαυλίου τού Σχολείου άνευρεθέν πηλοπλαστικόν άντικείμενον, πα- 
ριστών λουτήρα μικρογραφικόν εντός τοΰ οποίου λούονται δύο παΐδες. Τούτο 
ασφαλώς χρονολογείται είς τήν ΥΜ III β εποχήν. Τό άντικείμενον εΰρίσκετο 
μετ’ άλλων αγγείων τεθραυσμένων καί μή περισυλλεγέντων είς μικρόν θάλα
μον λαξευθέντα εντός τού σχιστολιθικοΰ βράχου' ό σκελετός, κατά τάς παρα- 
σχεθείσας υπό τοΰ διδασκάλου πληροφορίας, ήτο μικρού παιδιού. Λίθινος τρι- 
πτήρ έκ τοΰ αύτοΰ χώρου παρεδόθη επίσης. Τό κύριον ΥΜ III νεκροταφεϊον 
ήτο ΝΔ τοΰ χωρίου καί είς άντικρυνόν ύψωμα ό συνοικισμός- έκ τάφου τού 
τελευταίου τούτου νεκροταφείου παρεδόθη είς τό Μουσεϊον Ηρακλείου πρό 
έτών χαλκοΰν μακρόν ξίφος καί δύο διακόσμητα ΥΜ III β αγγεία. Παρεδόθη, 
έπίσης παρά τήν Λάστρον άνευρεθέν, πήλινον αρχαϊκόν είδώλιον γυναικός μέ 
τάς χεΐρας παρά τούς μηρούς.

Άνατολικώς τού χωρίου Μέσα Μουλιανά καί είς θέσιν τοΰ Κακού, 
ρη ό Πρίνος, έπί δεσπόζοντος υψώματος, έξήχθησαν έκ σπηλαιωδών κοιλοτήτων 
ύπό τών άρκάλων όστρακα αγγείων χαρακτηριστικούς μινωικά. Είς θέσιν Σελ- 
λιά τών Έξω Μουλιανών, όπου οί γνωστοί ύπό τοΰ Ξσνθουδίδου άνα· 
σκαφέντες θολωτοί τάφοι, διακρίνονται πιθανά ίχνη άλλων θολωτών τάφων' 
έπί τοΰ δεξιά παρά τήν ατραπόν υψώματος λείψανα μινωικών οικημάτων, ίσως 
τοΰ συνοικισμού είς όν άνήκον οί τάφοι.

Είς τήν νοτιοανατολικήν κλιτόν τοΰ αυτού υψώματος όπου άνεσκάφη τό 
ΠΜ ταφικόν περίφραγμα είς θέσιν Μανδάλια Τουρτούλων Σητείας 
άνευρέθησαν μεμονωμένοι τάφοι έλληνορρωμαϊκών χρόνων έκ κεραμίδων έπι- 
πέδων μέ πλευρικήν άναθύρωσιν. Έκ παλαιοτέρου τάφου ελληνιστικών χρόνων 
εόρεθέντος είς τήν αυτήν περιοχήν τό μέσον τμήμα ομφαλωτής φιάλης μέ άνά- 
γλυφον κεφαλήν Μεδούσης. Κατά τόν ρύακα Παντέλη γειτονικής περιοχής, είς 
θέσιν Καταλείμματα παρετηρήθησαν λείψανα συνοικισμού μινωικοΰ, ώς 
έξάγεται έκ τών οστράκων έπιφανείας. Είς τό ύψωμα Προφήτης Ήλίας 
περιοχής Τουρτούλων, αλλά παρά τήν αμαξιτήν πρός Πραισόν οδόν, ύπεδείχθη 
ύτό τοΰ έκ Σητείας Έμ. Φυγετάκη έκτεταμένον μινωικόν οικοδόμημα, ακριβώς 
προσαρμοζόμενον είς τήν ίσόπεδον κορυφήν τοΰ λόφου. Τούτο ΰπέστη ίσχυράν 
καταστροφήν δι’ έξαγωγής λίθων πρός χρησιμοποίησιν είς γειτονικά τεχνικά 
έργα. Πολλοί τών λίθων είναι έκ μεγάλων πελεκητών λίθων, ιδίως κατά τήν 
έπί τοΰ χείλους τοΰ ίσοπέδου οικοδομικήν γραμμήν. ’Επίσης τμήμα τοίχου μέ 
ίσοδομικήν κατασκευήν παρετηρήθη κατά τήν νοτίαν παρυφήν. Διακρίνονται 
πολλοί τών διαχωριστικών τοίχων του Τό οικοδόμημα πρόκειται νά άνασκα- 
φή προσεχώς.

Είς τήν περιοχήν τής αρχαίας Π ρ α ι σ ο ΰ, ύπό τήν καθοδήγησιν τοΰ αύ
τοΰ Έμ. Φυγετάκη, άνιχνεύθησαν πολλοί αρχαιολογικοί χώροι. Μικρόν σπη
λαιώδες κοίλωμα είς θέσιν Χαυγάς ΝΑ τοΰ χωρίου Βαβέλοι (Ν. Πραισός)
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κλείεται διά περιβόλου. Έχεϊθεν προέρχονται δυο αγγεία παλαιότερον προσκο- 
μισθέντα είς τό Μουσείον 'Ηρακλείου. Μικρό δοκιμή έγένετο εις τάφον άνα- 
φανέντα εντός τής αμαξιτής όδοΰ καί δπου, ώς λέγουν, άνευρέθησαν δυο αγ
γεία. Άπεκαλύφθη ό είς τοίχος τοΰ κτιστοί τάφου, άλλ’ οΰδέν περαιτέρω εύ
ρημα άπεδόθη Έκ τής θέσεως Κουτσουνάρια, δπου μικρά δοκιμή πάλαι εΐχεν 
άποκαλύψετ τήν θέσιν αρχαίου ιεροί καί όπόθεν πολυάριθμα προήλθον ειδώ
λια, παρεδόθη μικρά πηλίνη περιστερά. Κύαθος μέ στενήν βάσιν καί περιχεί- 
λωμα έξήχθη υπό άρκάλου έκ κοιλώματος του βράχου είς θέσιν Σκουλήκα. Έκ 
θέσεως Λούτρα προέρχεται δακρυδόχον άνευρεθέν εντός τάφου. Είς θέσιν Πα- 
σκάληδες άετωματώδης μαρμάρινη στήλη επιτύμβια μέ έπιμελώς χαραχθέντα 
γράμματα τής αρχής τοί Β' π. χ. αϊώνος φέρει ιό δνομα ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΚΟ- 
ΡΙΝΘΙΟΣ. ΝΔ τοί χωρίου είς τό ϋψωμα Μπουτουράκια υπάρχουν πολλοί τά
φοι ελληνικών καί έλληνορρωμαϊκών χρόνων, τών όποίοιν τινες έσυλήθησαν 
προσφάτως. Είς ένα τούτων κιβωτιόσχημον μέ έπικάλυψιν πλακών άνευρέθη 
ύάλινον δοχείον. 'Ωραίος χαλκούς τσίρος καλής μινωικής εποχής ήγοράσθη 
παρά τοί άνευρόντος τούτον είς τήν κλιτόν υψώματος παρά τόν χείμαρον Ρι- 
χτάρα, έναντι τής άκροπόλεως μέ τούς τάφους τής Πραισοί Είς τήν κορυφήν 
διεκρίναμεν έν μέσψ πυκνότατης βλαστήσεως οικοδόμημα, πιθανώς μινωικόν, 
ίσως ιερόν κορυφής, άν έκ τούτου παρεσύρθη ο χαλκούς ταύρος. Πλυμοχόη 
μικρά άνευ πώματος προερχομένη έκ τάφου τής άκροπόλεως ήγοράσθη, ώς έ- 
πίσης πραίσια καί ρωμαϊκά νομίσματα. Είς τήν περιοχήν τής άκροπόλεως, δχι 
μακράν τών άλλοτε άνασκαφέντων άνατολιζόντων γεωμετρικών τάφων, άνεσκά- 
φησαν τά λείψανα άλλου μεγάλου συληθέντος τάφου, έξ οδ προήλθεν ώραϊον 
πλαστικόν άγγεϊον μορφής νήασης' πολλά άνατολίξοντα καί άρχαϊκά ελληνικά 
όστρακα καί τμήματα άγγείων περισυνελέγησαν καί δχι ολίγα τεμάχια σιδη
ρών έργαλείων καί οπλών. Άνιχνεύθησαν άλλά δέν άνεσκάφησαν καί άλλοι 
τάφοι κατά τήν αυτήν περιοχήν. Πήλινος κύβος μέ αρνητικός παραστάσεις 
πρός τύπωσιν (σκόρπιου, άνθους, έντόμου, άλλας δυσδιάκριτους) ήγοράσθη προ
ερχόμενος έκ Πραισοί. Λεγεται δτι άνευρέθη είς τήν περιοχήν τού ιερού κο
ρυφής, έξ οδ ό χαλκούς ταύρος. Άλλά τούτο δέν είναι βέβαιον.

Είς τήν στενήν κοιλάδα τήν συνορεύουσαν μέ τήν Ρίζαν Αχλαδιών, 
δπου άνεσκάφη ή έκτεταμένη MM III οικία καί ΒΔ τού χωρίου έξηρευνήθη έν 
μέρει δοκιμαστικώς τμήμσ μινωικοί κτηρίου, σώζοντος ισχυρόν, άλλ' άκανόνι- 
στον πως είς μέγα ϋψος διατηρούμενον τοίχον, σύγχρονον τής οικίας τής Ρίζας. 
Έκεϊθεν προήλθε σειρά παραλληλεπιπέδων υφαντικών βαρών Είς τήν γειτο
νικήν θέσιν Σταυρός τά λείψανα μεταλλευτικού κλιβάνου καί κτηρίων έλληνορ- 
ρωμαϊκών χροιών. Πλησίον τού μετοχιού Πετρά Σητείας άνεφάνησαν 
κατά τήν μηχανικήν καλλιέργειαν λαξευτοί ΥΜ III τάφοι, οΐτινες δμως κατε- 
στράφησαν. Έξ ενός τούτων παρεδόθησαν δύο άγγεϊα, είς μέγας κάλαθος μέ 
προχοήν, τύπου θηλάστρου, διακοσμούμενος μέ σπείρας καί έν άμφοροειδές πε- 
πλατυσμένον άγγεϊον έξ έρυθρωποΰ πηλού.

Είς τήν περιοχήν τής Άγ. Φ ω θ ι ά ς έπί λόφου παρά τήν θάλασσαν πα- 
ρετηρήθησαν λείψανα κυκλοτερών οικοδομημάτων ή θόλων, ώς καί ίχνη εύ· 
ρέος περιβόλου περικλείοντος τήν περιοχήν. Τά κατά χώραν όστρακα φαίνον
ται μεσομινωικά. "Οχι μακράν έπεσκέφθημεν τόν χώρον ένθα εντός τάφου ά
νευρέθη πρωτομινωικός τριπλούς κέρνος- λείψανα άλλων τάφων διακρίνονται. 
"Οχι μακράν ίχνη άλλων τάφων ελληνικών, ώς φαίνεται, χρόνων, καί υψηλόν 
ίγδίον. Είς τήν πρός τήν θάλασσαν πλευράν τού υψώματος αί είσοδοι δύο σπη-
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λσίων, των όποιων εν είναι έκτεταμένον μέ πολλούς fl-αλάμους, to άλλο μι
κρόν. Εις άμφόιερα παρετηρήθησαν λείψανα οικήσεων καί ταφών, άλλ’ εις ιήν 
είσοδον τοΰ μικροτέρου περισυνελέγησαν άφθονα μεσομινωικά όστρακα και 
τμήματα άγγείων- τινά χαρακτηριστικά. Ταϋτα ήσαν συναιάμικτα μετ’ οστών 
εις σχεδόν επιφανειακόν στρώμα. Εις τήν θέσιν Κομποφιλιά δυτικώς τοΰ χ. 
Άγ. Φωθιά άνευρέθη αξιόλογος προτομή ειδωλίου δαιδαλικοΰ τύπου γυναικός 
μέ λίαν χαρακτηριστικήν κόμωσιν. Τούτο βραδύιερον ήγοράσθιι καί κατετέθη 
εΐς τό Μουσεϊον ’Ηρακλείου Χαλκοϋν είδώλιον ταύρου ήγοράσθη επίσης παρά 
τού άνευρόντος εις τήν περιοχήν των λατομείων τής Σητείας.

Παρά ιό Σταυροχώρι τής Σητείας έγένετο αΰιοψία τού χώρου 
όπου παλαιότερον άνευρέθησαν ΥΜ III τάφοι εις τήν θέσιν Στοΰ Κηπουρού μέ 
λάρνακας καί διακόσμητα αγγεία, μεταξύ ιών όποιων ΰπήρχον κωνικά ρυτά 
ταΰτα άτυχώς, πλήν ενός κομψού ψευδοαιόμου άμφορίσκου, όσης έπεδειχθη 
ήμΐν, έξηφανίσθησαν.

Παρά τόν Μακρύ Γιαλόν τής νοτίας παρά ιό Σταυροχώρι παραλίας 
πολλά λείψανα ρωμαϊκών κτηρίων έγίνετο λόγος περί κλιμακίδος, ή οποία πα
λαιότερον είχεν άνακαλυφθή, όδηγούσης πρός κρύπτην. Κατά τόν αίγιαλόν, δυ- 
τικο'ίτερον, λείψανα ταφών τής μεσομινωικής καί άνατολιζούσης γεωμετρικής 
εποχής εντός πίθων, τών οποίων οί τής πρώτης περιόδου φέρουν καταλιβάδας 
καί έμπίεστα σχοίνινα κοσμήματα, οί τής δευτέρας τυπωμένα κοσμήματα ρο
δάκων καί τετρασπειρών.

Έπί υψώματος γειτονικού τής ’Ιτιάς Σητείας άνεκαλύφθη νέον μι- 
νωικόν ιερόν κορυφής. Ό αρχιτεχνίτης Ζαχ. Κανάκης περισυνέλεξε λείψανα 
πήλινων ειδωλίων καί ζωδίων, χρονολογούμενων εις τήν παλαιοανακτορικήν 
μινωικήν εποχήν.

Τά τυχαία ευρήματα τής Δυτικής Κρήτης, καίτοι όχι τόσον άφθο
να, παρουσιάζουν άνάλογον ενδιαφέρον Παρά τό Γενί Καβέ Μυλοπο
τ ά μ ο υ έπί υψώματος βορείως τού χωρίου είς θέσιν Στέρνες - Μουρί άνευρέ
θη αποθέτης ελληνικών χρόνων μέ πλήθος ειδωλίων σχεδόν κατά κανόνα γυ
ναικείων, σταθερώς επαναλαμβανομένων τύπων, τών οποίων τά πλεΐστα φαί
νονται ότι είναι τού Ε' π. X. αΐώνος. Εκεί πλησίον παρηκολουθήθησαν τά 
λείψανα εκτεταμένου συνοικισμού

Είς τήν περιοχήν Μ ε λ ά μ π ω ν Άγ. Β α σ ι λ ε ί’ο υ, είς θέσιν Βούλγαρη 
Άρμοκάστελλα, άπεκαλύφθησαν λείψανα κτηρίων καί δύο έπιγραφαί, την ο
ποίων ή μία όμιλεϊ περί αρχόντων έπιμεληθέντων τού ναού' άπό τήν φράσιν 
«ά πεντηκοοιός ά πόλιος Κωρίων* μανθάνομεν τό όνομα τής αγνώστου τέως πό- 
λεως ή δεύτερα επιγραφή έπί μικρού τεμαχίου μαρμάρου μάς πληροφορεί co 
όνομα τής θεότητος είς ήν ήτο πιθανώς αφιερωμένος ό ναός : COAPX / Α- 
ΘΑΝ(ΑΙΑΙ).

Παρά τήν Μεγ. ’Επισκοπήν Ρεθύμνης, κστά τά άναντη τής πη
γής Φουντάνας, άνεκαλύφθησαν λείψανα παλαιοχριστιανικού ναού μετά μωσαϊ
κού δαπέδου μέ σχήματα σταυρού δ χώρος εύρίσκεται κατά τό όριον τών δύο 
νομών Ρεθύμνης καί Χανίων παρά τόν ρύακα Μουσέλλα. Ή Βασιλική, λόγφ 
τής μεγάλης, περί τά δύο μέτρα, έπιχώσεως ασφαλώς θά διασώζεται καλώς. 
Είς τήν Άργυρούπολιν (άρχ. Λάππαν) κατά τήν διαπλάτυνσιν τής πρό τό 
νεκροταφεϊον άγούσης οδού άνεκαλύφθη υπόγειος λαξευτός θάλαμος μέ δύο 
παραλλήλως τοποθετημένος θήκας έκ πλακών πωρολίθου *0 τάφος έαυλήθη, 
προφανώς όμως είναι ελληνορρωμαϊκών χρόνων, ώς φαίνεται έκ τού σχήματος
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τοϋ τάφου καί τών λειψάνων δακρυδόχων καί ΰαλίνων αγγείων Ή είσοδος έ- 
φράσσετο έκ μεγάλου μονολίθου έκ πώρου, μετακινηθέντος όμως τής δέσεως 
του

‘Εντός τής πόλεως τών Χανιών, άνεγειρομένης οικοδομής εις τόν 
χώρον εις τόν όποιον άλλοτε είχεν άνακαλυφθή τό μωσαϊνόν μέ την παράστα- 
σιν τού Ποσειδώνος άπάγοντος τήν Άμυμώνην, άνευρέθη κοί άλλο τμήμα μω
σαϊκού δαπέδου, τετραγωνικού σχεδόν δωματίου, ίσως συνεχομένου μέ τό τοϋ 
Ποσειδώνος. Τούτο έξήχθη ύπό τής τεχνικής υπηρεσίας τοϋ Μουσείου 'Ηρα
κλείου (αρχιτεχνίτου Ζαχαρία Κανάκη) καί μειεφέρθη εις τό Μουσεϊον. Τά 
θέματα είναι άπλδ διακοσμητικά μονόχρωμα μέ μεγάλος ψηφίδας είργασμένα. 
Έπί τόπου ύπάρχει μέγας κυκλικός βωμός καί βάσις περιρραντηρίου μέ δια 
νοιγομένας ραβδώσεις. Εις τόν χώρον ένθα πέρυσι περισυνελέγη ή επιγραφή 
Σώσου τοΰ Νεοκύδους (βλ. Κρητ. Χρονικά ΙΒ' 1958. σ 482) έγένετο αυτοψία 
τοϋ εκτεταμένου υπογείου μετά κογχών καί άρκοοολίων τάφου, έλληνορρωμαϊ- 
κών ώς φαίνεται χρόνων. 'Ανάλογος είναι ό υπόγειος, μορφής κατακόμβης, τά
φος εντός τοϋ χωρίου Στέρνες Ακρωτηρίου, τοΰ οποίου άπεκαλύφθη ό θά
λαμος διά διατρήσεως τής οροφής. Ό τάφος ήτο γνωστός εις τόν ιδιοκτήτην 
τοϋ χώρου, δοτις μέρος τούτου έχρηαιμοποιει ώς αποθήκην

Παρά τόχ. Βρύσες Άποκορώνου καί πρός βορράν τούτου άνεκα- 
λύφθη εντός πίθου τοποθετημένου είς κοίλωμα δμάς χαλκών αντικειμένων ελ
ληνικής, ώς φαίνεται, εποχής' βελόνη μακρύ, τεμάχια κοσμήματος, τεμάχια μορ. 
φής έλισασμένης πόρπης, δύο διπλοί πελέκεις, στεφάνη μέ σταυρόν εις τό μέ
σον, τέσσαρες κεφαλαί μικρών όφεων, ίσως έκ ψελίων, ψήφοι περιλαίμιου έξ 
όστρέων, ήσαν μεταξύ τών ευρημάτων, τά όποια παρά τάς προσπάθειας τής 
Έλλην. Άρχαιολ. Ύπηρεσ.ας δέν παρεδόθησαν είσέτι εις τό Μουσεϊον Χα
νιών. Είς θέσιν Άγ. Γεώργιος Βατολάκκου Χανίων άνευρέθησαν πλίν 
θοι ή κέραμοι διαφόρων μεγεθών καί σχημάτων καί λείψανα οικοδομής' δέν 
έγένετο είσέτι αύτοψια τοΰ χώρου.

Είς θέσιν Φοΐνιξ τής Άνωπόλεως Σφακίων άνευρέθη μαρ
μάρινη λάρναξ καλώς διατηρουμένη διαστάσεων 0,70 X 0,70 αυτή παραμένει 
είσέτι λόγψ τοϋ βάρους της κατά χώραν.

Είς θέσιν Μαζερό τής συν. Λυχνιανών Κακοδικίου Σέλινου 
άνεκαλύφθησαν πήλινα ζώδια είκονίζοντα ταύρους καί μόσχους, συνολικώς έξ.

Είς Κουνένι Κισάμου (Βάθη) άνεκαλύφθησαν δύο τάφοι έλληνι. 
κών χρόνων μέ διακόσμητα αγγεία καί άλλα μικρά κτερίσματα, τά όποια πα
ρεδόθησαν είς τό Μουσεϊον Χανίων. Είς τόΚαστέλλι Κισάμου άνεκα- 
λύφθη μεταξύ τοϋ Νοσοκομείου καί τοϋ Δημοτ. Σχολείου άγαλμάτιον Έρωτι- 
δέως κοιμωμένου, καλής τέχνης καί εποχής έλληνορρωμαϊκής. Τοΰτο κατειέθη 
είς τήν Συλλογήν Κισάμου, ώς επίσης τό κατά τό έτος 1957 άνευρεθέν άγαλ
μάτιον ίματιοφόρου άνδρός μέ γυμνόν τό στήθος, ήκρώτηριασμένον τήν κεφα
λήν καί τούς πόδας άπό τό μέσον τών κνημών. Κατετέθησαν επίσης τέσσαρες 
ενεπίγραφοι πλάκες μέ τάς έπιγραφάς: ΕΡΜΕΙΑΝ - ΣΟΦΙΑ FOPTYNIA
ΠΡΑΣΒΥΤΕΡΑ ΚΕ ΑΡΧΙΣΥΝΑΓΩΓΙΣΣΑ ΚΙΣΑΜΟΥ ΕΝΘΑ ΜΝΗΜΗΣ 
ΔΙΚΕΑΣ ΙΣ ΕΩΝΑ ΑΜΙ1Ν. Έπί πεταλοειδούς λίθου μέ γεϊσον κύκλιρ πεντά
στιχος επιγραφή: ΤΟΝΔΙ EAEHMOCYNHC ΒΙΟΝ------ --------- ΕΝΘΑΔΕ ΚΑ-
ΤΑΚΙΤΕ ΚΑΤΑΛΙΠΩΝ ΤΟΝ ΜΑΤΕΟΝ ΒΙΟΝ I ΠΡΟΟ CE ΤΟΝ ΦΙΛΑΝ
ΘΡΩΠΟΝ ΚΡΙΤΗΝ ΚΑΙ-----------ΑΕΔΡΑΜΗΚΑΙΝ ΕΠΙΖΗΤΩΝ EAEOC ΠΑ
ΡΑ THC CHC ΕΥ (onlay νίας) ΕΤΕΛΙΩΘΗ ΔΕ ΜΗΝΙ ΑΙ1ΡΙΛ1Ω Θ ΝΔ Α (Ινδ
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α;). Ή πλάξ αυτή έκάλυπτεν τάφον άνευρεθέντα κατά τήν εκσκαφήν θεμελίων 
εντός τοΰ Καστελλίου. Ή τέταρτη πλάξ φέρει εγχάρακτα γεωμετρικά σχέδια 
καί φυλλώματα.

Πολλών άλλων τυχαίων ευρημάτων καθ' δλην τήν νήσον γενομένων δέν 
κατώρθωσεν ή Άρχαιολ. Υπηρεσία νά παρακολούθηση τά ίχνη καί έπιτύχη 
τήν διάσωσιν. Ή ανεπάρκεια των μέσων, ή ελλειψις άρκετοΰ επιστημονικοί 
προσωπικοί καί ή άτυχώς εις μεγάλον βαθμόν ύπάρχουσα τάσις άποκρύψεως 
καί καταστροφής τών άντυρισκομένων άρχαιοτήιων, δχι δέ όλιγοίτερον ή γρα 
φειοκρατική διαδικασία καταβολής αμοιβής εις τούς παραδιδοντας ή υποδει
κνύοντας άρχαΐα συντελούν είς τήν μεγάλην κλίμακα έξαφάνισιν σημαντικών 
άρχαιοτήτων. "Ομως καί τά περισωθέντα, ως καταδείκνυται έκ τών ώς άνω 
έκτεθέντων, δέν είναι ολίγα.
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