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Ή κατά τό τέλος τοϋ παρελθόντος έτους κρατήσασα αισιοδοξία, διαφαινο- 
μένη καί εις τό πέρυσι δημοσιευθέν Χρονικόν τής έν Κρήτη άρχαιολ. κινή- 
σεως, άπεδείχθη άτυχώς υπερβολική. Πολλά από τά τότε έλπιζόμενα, μάλιστα 
τά σχετιζόμενα μέ τήν διάθεσιν κονδυλίων τής βοήθειας τοϋ Σχεδίου Μάρσαλι 
δέν έπραγματοποιήθησαν, καί τά νΰν άναγγελόμενα, κατόπιν τής διαψεύσεως 
των περυσινών ελπίδων, δέν γεννούν άνάλογον τής τότε αισιοδοξίαν. Οΰτω δέν 
ήρχισαν είσέτι αί έργασίαι τής ριζικής επισκευής, άποπερατώσεως καί συμπλη- 
ρώσεως διά μιας ακόμη πτέρυγος τοΰ μουσειακού κτηρίου. Τά προκαταρκτικά 
σχέδια έγένοντο καί ύπεγράφη ή σύμβασις τής διαθέσεως ενός δισεκατομμυ
ρίου διακοσίων εκατομμυρίων δραχμών, άδηλον δμως παραμένει πότε θά γίνη 
έναρξις τών εργασιών. Άγνοοΰμεν κατά πόσον ή έκρυθμος πολιτική κατάστα- 
σις θά έπηρεάση τήν διάθεσιν τών σχετικών κονδυλίων. Κατά τήν διάρκειαν 
τοΰ έτους τά διατεθέντα ΰπό τοϋ 'Υπουργείου Παιδείας έκ τοϋ προϋπολογισμού 
του ποσά υπήρξαν λίαν περιωρισμένα καί ανεπαρκή, διά τήν έπανέκθεσιν τοΰ 
περιεχομένου τοϋ Μουσείου. Ευτυχώς ήλθον αρωγοί ή Γενική Διοίκησις Κρή
της διά τοπικών πόρων, ή όργανο)τική επιτροπή τοΰ VI Διεθνούς Συνεδρίου 
’Αμπέλου καί Οίνου, ϊνα καταστή δυνατή ή έπίσκεψις αιθουσών τοϋ Μουσείου 
υπό τών μελών του, καί—διά μικροΰ ποσοΰ—τό ’Εμπορικόν καί Βιομηχανικόν 
Έπιμελητήριον Ηρακλείου. Κατωρθώθη οΰτω νά προωθηθή σημαντικώς ή 
άποσυσκευασία καί έπανέκθεσις τών αντικειμένων τοΰ Μουσείου, μετά τήν το
ποθέτησήν τόύν ύελωμάτων είς τά παράθυρα τοΰ κτηρίου καί εις τάς προθήκας. 
Δοθέντος δτι νέαι προθήκαι δέν παρηγγέλθησαν, ώς ήλπίζετο, είς τό ’Εξωτε
ρικόν, έχρησιμοποιήθησαν αί ύπάρχουσαι έπισκευασθεΐσαι. Λόγορ τής πάντοτε 
άναμενομένης ριζικής επισκευής τοϋ κτηρίου ήκολουθήθη πρόγραμμα προσω
ρινής έκθέσεως εντός άπομονωθέντος τμήματος επτά αιθουσών. ’Εντός τοΰ 
τμήματος τούτου έτερματίσθη ή προπαρασκευαστική εργασία καί έπροχώρησεν 
ή έκθεσις μέχρι τοΰ σημείου ώστε ήδη τέσσαρες αίθουσαι νά είναι προσιταί 
είς τούς έπισκέπτας, καίτοι συνεχίζονται πάντοτε εντός αυτών αί έργασίαι βελ- 
τιώσεως τής έκθέσεως. Έλήφθη φροντίς νά καταστούν προσιταί αί πλεΐσται 
τών σημαντικών μινωικών καί αρχαϊκών αρχαιοτήτων καί νά βοηθηθοΰν οί 
έργαζόμενοι περί τήν δημοσίευσιν τών ευρημάτων έπιστήμονες. Ύπό τάς ώς 
άνω προϋποθέσεις δέν ήτο δυνατόν, ώς ήτο επόμενον, νά έπιδιωχθή τουριστικούς 
Ικανοποιητική έκθεσις τών αντικειμένων. Ή άποσυσκευασία έπροχώρησεν ίκα- 
νοποιητικώς.Τά s/4 τών αρχαιοτήτων τοΰ Μουσείου άπεσυσκευάσθησαν καί άπε- 
τέθησαν εντός τών αιθουσών ή εντός τών άποθηκίϋν. ’Απομένει νά άποσυσκευα- 
σθοΰν τινά κιβώτια τών γεωμετρικών καί ελληνικών αρχαιοτήτων. Διεπιστώθη 
οΰτω ή κατάστασις τών αρχαιοτήτων κατόπιν τοΰ έπί δεκαετίαν έγκλεισμοΰ 
των έντός τών καταφυγίων τοΰ Μουσείου. Τό μέγα πλήθος τών αντικειμένων 
έξήχθη άθικτον. Ζημίαι ύπήρχον εις τινα χαλκά αντικείμενα, δχι δμως ανεπα
νόρθωτοι, πολλαί δέ τούτων ήδη έπηνωρθώθησαν διά τής έντατικής καί έπι- 
μελημένης έργασίας τοΰ αρχιτεχνίτου Ζαχαρία Καγάκη. Τά άποκολληθέντα άρ-
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χαΐα ευτυχώς δέν είναι πολλά, λόγφ τοΰ επιμελούς τής συσκευασίας. 'Ικανός 
αριθμός όμως πίθων καί σαρκοφάγων χρήζει ολοκληρωτικής άνασυνθέσεως 
λόγο) τής συντριβής των άπό τούς βομβαρδισμούς τοΰ Μουσείου. Τά εξ ευαί
σθητου ύλης αντικείμενα, φαγεντιανής καί ελεφαντοστού, διά τά όποια υπήρχε 
φόβος φθοράς έξ υγρασίας ή των μυών, ούδέν σχεδόν επαθον. Λυπηρά υπήρ
ξαν τά αποτελέσματα τής υγρασίας επί τινων, δλίγων ευτυχώς, τοιχογραφιών. 
Τοΰ «Πρίγκηπος των Κρίνων» ό ξύλινος σκελετός έσάπη καί ώς έκ τούτου ή 
τοιχογραφία έθραύσθη εις τεμάχια. Ευτυχώς κατωρθώθη ικανοποιητική ανα
συγκρότησή, ούτως ώστε νά μή είναι αισθητή ή ζημία. Αίσθηταί όμως είναι 
αί φθοραί εϊς δύο σημαντικάς τοιχογραφίας, τήν των Ταυροκαθαψίων καί τήν 
τοΰ Κυανού Πιθήκου. Ή φθορά έπήλθε δι’ άπολεπίσεως τής επιφάνειας καί 
άποπτώσεως τοΰ λεπτοΰ στρώματος τοΰ βερνικιού, τό όποιον πρό πολλών ετών 
εΐχεν έπιχρισθή πρός προφύλαξιν τών τοιχογραφιών. Έλπίζεται πάντως ότι δι’ 
επιμελημένης εργασίας θά καταστή δυνατή ή βελτίωσις τής καταστάσεως τού
των πρός έπανέκθέσιν.

Αί έργασίαι έπανεκθέσεως έπροχώρησαν έκ παραλλήλου ικανοποιητικούς, 
ώστε οι κατά τό φθινόπωρον έπισκεφθέντες τήν νήσον μας πολυάριθμοι περιη- 
γηταί ήδυνήθησαν νά έπισκεφθοΰν τέσσαρας έκ τών αιθουσών τοΰ Μουσείου, 
καίτοι ούχί πλήρως τακτοποιημένος. Εις μίαν τών αιθουσών έξετέθησαν αί 
τοιχογραφίαι καί οί πίθοι μετά τών σαρκοφάγων, μεταξύ τών οποίων καί ή 
περίφημος γραπτή έξ Αγίας Τριάδος. Εϊς δύο άλλας αίθούσας έξετέθησαν αρ
χαιότητες τοΰ νεολιθικού, προανακτορικοΰ καί παλαιοανακτορικοΰ μινωικοΰ 
πολιτισμού καί έκ τοΰ νεοανακτορικοΰ τά αντικείμενα τών ανακτορικών κέν
τρων καί έπαύλεων, ώς καί τών νεκροπόλεων τής αυτής περιόδου. Τά χρυσά 
καί αργυρά κοσμήματα, οί σφραγιδόλιθοι καί τά πήλινα σφραγίσματα έξετέ
θησαν εις ιδίας προθήκας. ’Ιδιαιτέρα προσοχή κατεβλήθη διά τήν έ'κθεσιν τών 
αρχαϊκών ελληνικών γλυπτών καί έργων μεταλλοτεχνίας. Αί έργασίαι συνεχί
ζονται έντατικώς, αλλά ό ρυθμός τής έπανεκθέσεως δέν δύναται νά είναι ταχύς 
λόγφ τής έλλείψεως τών μέσων καί τοΰ μικροΰ αριθμού τοΰ έπιστημονικοϋ, τε
χνικού καί φυλακτικοΰ προσωπικοΰ.

Διά τής γενομένης άποσυσκευασίας καί έπανεκθέσεως κατέστη δυνατή ή 
μελέτη τών μινωϊκών πινακίδων γραφής διά τήν έκδοσιν τοΰ Β' τόμου τοΰ 
Scripta Minoa. Τήν έκδοσιν ετοιμάζει ό καθ. John My res, τή συνεργασία; 
τών Alice C ο b e r καί Emmett Bennett. Κατέστη επίσης δυνατή ή μελέτη 
τών λίαν πολυαρίθμων αγγείων τής γεωμετρικής νεκροπόλεως τής περιοχής 
Κνωσού παρά τήν Φορτέτσαν. Τήν τελικήν δημοσίευσιν ετοιμάζει ό John 
Brock.

Άτυχώς οΰδεμία βελτίωσις έπήλθεν εις τήν έκ τής έλλείψεως τοΰ προσω
πικού προελθοΰσαν κατάστασιν. Τό φυλακτικόν προσωπικόν ήλαττώθη έτι μάλ
λον καί ή κατά μίαν μονάδα αύξησις τοΰ έπιστημονικοϋ προσωπικοΰ διά τής 
το.τοθειήσεως έπιμελητοΰ εϊς τό Μουσεϊον Ηρακλείου δέν έπαρκεϊ διά τήν 
κανονικήν πρόοδον τών εργασιών άποκαταστάσεως τών μουσείων, άρχαιολ· 
συλλογών καί χώρων τής νήσου. Τό κλείσιμον τοΰ άρχαιολ. χώρου ΚνωσΟΰ ού
δέν άπέδωκεν αποτέλεσμα καί τό Ύπουργεΐον Παιδείας ήναγκάσθη νά ένδώση 
καί νά άνοιξη καί πάλιν εις τούς έπισκέπτας τό Άνάκτορον.

Ουσιαστική βελτίωσις έπήλθεν εις τήν τουριστικήν έμφάνισιν τής ζώνης 
τοΰ Μουσείου' έγένοντο έργασίαι έξωραϊσμοΰ υπό τής Τοπικής ’Επιτροπής Του- 
ριρμοΰ 'Ηρακλείου καί άπεμακρύνθησαν άπό τήν περιοχήν τοΰ κτηρίου οί
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σταθμοί αυτοκινήτων καί αί αποθηκεύσεις υλικών τής ΕΔΜΕ. Τό ζήτημα τής 
διαμορφώσεως ευπρεπούς εισόδου εις τον άρχαιολ. χώρον Κνωσού άιυχώς έχρό- 
νισεν, αν καί τό ύποβληθέν σχέδιον ένεκρίθη καί κατηρτίσθη ή σύμβασις τής 
έκτελέσεως τού έργου δι’ δ πρόκειται νά διατεθούν 150 έκατομ. δραχμών. Διά 
τό περίπτερον Φαισιιοϋ διά τό όποιον διατίθεται άνάλογον ποσόν έκ τής βοή
θειας Μάρσαλ, οΰδεμία τελική άπόφασις περί τής έπεκτάσεώς του έλήφθη.

Έκ των Συλλογών μόνον ή τής Νεαπόλεως έστεγάσθη ίκανοποιητικώς εις 
τό νεότευκτον οίκημα τού Δήμου, ; αί αξίζει νά έπαινεθή εντεύθεν τό ενδιαφέ
ρον τών κατοίκων τής προοδευτικής πολίχνης. Άντιθέτως δέν θά έ'δει νά συγ- 
καλυφθή τό λυπηρόν γεγονός τής άντιδράσεως έ| ιδιοτέλειας ώρισμένων παρα- 
γόντων τής πόλεως Ρεθύμνης είς τήν προσπάθειαν τής άποκαταστάσεως τής 
Ένετικής Λέσχης διά τήν εντός αυτής στέγασιν τού εκεί Μουσείου.

Έργασίαι άποκαταστάσεως καί στερεώσεως είς τούς αρχαιολογικούς χώ
ρους έγένοντο είς λίαν περιωρισμένην κλίμακα, μή διατεθέντων τών αναμενο
μένων κονδυλίων. Έλπίζεται πάντοτε δτι έκ τών χρημάτων τής βοήθειας Μάρ
σαλ θά διατεθούν διά τήν στερέωσιν τών χώρων τών μινωικών ανακτόρων πε
ρί τά 300—400 έκατομ. δραχμών. Έν τφ μεταξύ έξετελέσθησαν ώρισμένα μι
κρά έργα είς τό άνάκτορον τής Κνωσού υπό τού Έπιμελητού τής ’Αγγλικής 
Σχολής κ. Pit de Jong καί είς τό άνάκτορον τής Φαιστού υπό μελών τής 
’Ιταλικής ’Αρχαιολογικής Σχολής μέ επικεφαλής τόν Doro Levi. Είς ιόν τε- 
λευταϊον αρχαιολογικόν χώρον άπεκαλύφθησαν καί πάλιν τά δάπεδα καί έστε- 
ρεώθησαν ώρισμένα τμήματα τούτων, μάλιστα τά κλιμακοστάσια. Έγένετο δο
κιμή ΰποκαταστάσεως διά νέων γυψοπλακών τών έφθαρμένων, χωρίς νά έπι- 
τευχθή είσέτι ικανοποιητικόν αποτέλεσμα. ’Ιδιαζόντως προσέθηκεν είς τήν α’ί- 
γλην ιών ανακτόρων ή επιμελής άποκατάστασις τών μεγάλων παραστάδων,- δπου 
έμελετήθη διά τών άποκαλυφθέντων λειψάνων ξύλων τό σύστημα τής κατα
σκευής των.

Είς τά βυζαντινά καί ενετικά μνημεία έγένοντο επίσης περιωρισμένης κλί- 
μακος έργασίαι. Διά τού Έπιμελητού Νεαπόλεως κ. Άρ. Βουρλάκη καί τής 
τεχνικής υπηρεσίας τού Μουσείου Ηρακλείου έστερεώθησαν δύο μικροί ναοί 
τής περιφερείας Νεαπόλεως (τής Παναγίας παρά τό χ. Λατσίδα καί τής Άγ. 
Παρασκευής), τών όποιων έκαθαρίσθησαν έν μέρει καί αί τοιχογραφίαι. Πολ
λοί ένέργειαι κατεβλήθησαν διά τήν διάσωσιν άπό τής καταστροφής τών με
σαιωνικών τειχών καί τών ένετικών μνημείων τής πόλεως ’Ηρακλείου. Άπε- 
τράπησαν μόνιμοι εγκαταστάσεις επί τών τειχών καί τών προμαχώνων των καί 
προελήφθη ή καταστροφή τής πυλίδος Σαμπιονέρας καί ένετικής οικίας παρά 
τήν Ώραίαν Πύλην. Τό παρά τήν Πύλην Βηθλεέμ κατόπιν άδειας τού ’Αρ
χαιολογικού Συμβουλίου διανοιγέν ρήγμα παρέμεινεν άγεφύρωτον. Πολλαπλαΐ 
κατεβλήθησαν προσπάθειαι ϊνα έπιτευχθή ή τουριστική άξιοποίησις τής ζώ
νης τών τειχών καί υπάρχουν πάντοτε ελπίδες πραγματοποιήσεως ταύτης. Μετά 
δυσκολίας άπεφεύχθη ή υπό τού 'Υπουργείου Οικονομικών έκποίησις τών έπί 
τών τειχών καταληφθέντων οικοπέδων, αλλά τό δλον ζήτημα τής άπελευθερώ- 
σεως τής ζώνης ταύτης άπό τάς αυθαιρέτους οικοδομάς παρέμεινεν έκκρεμές. 
Τού παλαιοτέρου εσωτερικού περιβόλου τειχών έμελετήθησαν καί άλλα τμήμα
τα κατά γενομένας έκεΐ οίκοδομικάς έργασίας· τά θεμέλια καί άλλου πυργί
σκου τής βυζαντινής όχυρώσεως άπεκαλύφθησαν παρά τήν Πύλην τού Φόρου. 
Τέλος καί άλλαι ίδιωτικαί δεξαμεναί ΰδατος, τρεις έν συνόλφ, άπεκαλύφθησαν 
κατά τήν άνόρυξιν θεμελίων τής οικοδομής τών Φιλανθρωπικών 'Ιδρυμάτων
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Καλοκαιρινού εις τήν Πλατείαν Στράταν' τούτων έγένετο φωτογράφησις καί 
άποτύπωσις, αλλά ή διατήρησίς των δέν κατέστη δυνατή.

Εις τό Ρέθυμνο ν ή Ένετική Λέσχη κατόπιν πολυμόχθων προσπαθειών έγέ. 
νέτο κτήμα τής Άρχαιολ. 'Υπηρεσίας μέ πρόγραμμα τήν άποκατάστασίν της εις 
τήν παλαιόν μορφήν. Ή Φορτέτσα τής πόλεως Ρεθύμνης παρεχωρήθη εις τον 
Δήμον διά τήν τουριστικήν της άξιοποίησιν, ή οποία δμως, ώς έχουν εκεί τά 
πράγματα, φαίνεται δυσκόλως πραγματοποιήσιμος· Έργασίαι άποκαταστάσεως 
μέ ικανοποιητικόν αποτέλεσμα, παρά τό περιωρισμένον τοϋ διατεθέντος ποσού, 
εγένοντο εις τήν Μονήν Άρκαδίου. ΑΙ τοξοστοιχίαι έν μέρει άπεκατεστάθησαν 
καί έστερεώθησαν. Έλπίζεται δτι αί έργασίαι θά καταστή δυνατόν νά συνε- 
χισθοΰν.

Άνασκαφαί μεγάλης κλίμακος δέν εγένοντο. Ό καθηγητής κ. Μαρινάτος 
έσυνέχισε δαπάνη τής έν Άθήναις Άρχαιολ. Εταιρείας τήν άνασκαφήν τοϋ 
Μεγάρου Βαθυπέτρου, ΝΑ των Άρχανών. Ώς προεβλέπετο, ή έκτασίς του είναι 
σημαντική καί τό σχέδιόν του ένδιαφέρον. Παρά τήν καταστροφήν πολλοί τοί
χοι διασώζονται καλώς καί εις Ικανόν ϋψος, μάλιστα οί φκοδομημένοι διά πε
λεκητών λίθων. Νοτίως τοϋ δωματίου μέ τούς πεσσούς καί τούς πίθους, τό 
όποιον άνεσκάφη πέρυσι, άνευρέθη μικρόν δωμάτιον τοϋ οποίου τό δάπεδον 
άπετέλει παχύ πυρίκαυστον στρώμα. "Ισως ύπήρχεν έν αύτίρ άποθήκευσις προϊ
όντων. Άνεσκάφη επίσης εις διάδρομος καί τινα μικρά δωμάτια. Ή άνασκαφή 
δμως δέν έπροχώρησε μέχρι τοϋ σημείου νά είναι κατανοητόν τό γενικόν σχέ- 
διον τοϋ οικήματος. Ή άνασκαφή είναι δυσχερής καί εις ώρισμένα σημεία 
μετά δυσκολίας διακρίνονται οί τοίχοι άπό τούς καταπεσόντας λίθους. Τά κι
νητά ευρήματα είναι παραδόξως ολίγα καί μάλλον πενιχρά, ιδίως κεραμεική 
τής ΥΜΙα περιόδου, συνήθως μέ ζώνας καί σπείρας. Κύπελλα καί κύαθοι εΰ· 
ρέθησαν εις σημαντικόν αριθμόν, αλλά σπανίως εμφανίζουν ένδιαφέρουσαν δια- 
κόσμησιν. Ή κυρία προσπάθεια τοϋ άνασκαφέως κατεβλήθη διά τήν άνασκα
φήν τοϋ πέρυσιν άνακαλυφθέντος σπηλαίου τής ΝΑ πλευράς τοϋ Γιούκτα παρά 
τό χωρίον Καρνάρι. Τό σπήλαιον άποτελεΐται κυρίως άπό δύο επαλλήλους 
στοάς, τών οποίων έκάστη, προσβατή δι’ ιδίας εισόδου, διακλαδίζεται καθ’ δσον 
προχωρεί. Τό βάθος των δέν είναι μέγα καί τά ευρήματα προέρχονται κυρίως 
έκ τοϋ προσθίου τούαον μέρους. Κατά τήν είσοδον τής κάτω στοάς παρετηρή- 
θη είδος κατωφλιού ή ίσως βωμοΰ έκ πώρου λίθου. Ή εις τεμάχια άνευρε- 
θεΐσα κεραμεική είναι ενδιαφέρουσα καί άνήκει εις τρεις περιόδους κυρίως, 
τήν νεολιθικήν, τήν πρωτομινωικήν καί τήν γεωμετρικήν. ’Ελάχιστα άγγεΐα 
συνεκροτήθησαν, καί ταΰτα ίσχυρώς συμπληρωθέντα. Είς τήν ύπονεολιθικήν 
περίοδον άνήκουν ολίγα όστρακα τοϋ ρυθμού Πύργου. ’Ενδιαφέροντα είναι 
τμήματα δύο πρωτομινωικών πρόχων μέ γραμμικήν σκοτεινήν έπί άνοικτοϋ βά
θους διακόσμησιν, τών οποίων δ λαιμός διακοσμείται έμπροσθεν μέ πλαστι
κήν κεφαλήν ζώου. Είς τήν γεωμετρικήν εποχήν άνήκουν έκτος πολλών τεμα
χίων κυάθων άφθονα όστρακα πίθων, τών οποίων εις φαίνεται δτι δύναται να 
άνασυγκροτηθή.

Μικρά άνασκαφή περισυλλογής έγένετο υπό τοϋ Έπιμελητοΰ τοϋ Μουσείου 
'Ηρακλείου Στυλιανού Αλεξίου είς σεσυλημένον παλαιόθεν γεωμετρικόν 
τάφον τής περιοχής Άγ. Ίωάννου Ηρακλείου, άνατολικώς τής οδικής άρτη- 
ρίας. Τά περισυλεγέντα όστρακα ήσαν ενδιαφέροντα, μάλιστα θραύσματα κάλ
πης καί τοϋ καλύμματος της μέ διακόσμησιν σχηματοποιημένων όκταπόδων, 
προφανούς έπιβιώσεως έκ τής μινωϊκής έποχής (βλ. δημοσίευσιν είς τόν προ·
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κείμενον τόμον σ. 2!)1κ.εξ·). Ό ιάφος, τοΰ οποίου δένάνεσκάφη ό δρόμος, ένε- 
φάνιζε χύ ενδιαφέρον δη είχε καστάς παραστάδας Φόρας, ενώ ό Φάλαμος έστε 
ρεϊτο λιΦοδομής. Ό αυτός ’Επιμελητής περισυνέλεξε τά είς Φέσιν Παχλιτζάνη 
’Αγριάδα παρά ιό χωρίον Καβοϋσι Ίεραπέτρας τυχαίως άνευρεΦέντα αρχαία 
κατά τήν άνόρυξιν υδραγωγείου, τά όποια άπεδείχφησαν σπουδαία. ’Ανήκουν 
είς τήν γεωμετρικήν, άνατολίζουσαν καί αρχαϊκήν ελληνικήν περίοδον είναι δέ 
κυρίως πήλινα ειδώλια Φεοτήτων, λατρευτών καί ζωδίων, ενδιαφέρον γεωμε
τρικόν χαλκοΰν είδώλιον άνδρός πρωτογόνου έμφανίσεως καί στρογγυλή πηλίνη 
βάσις φέρουσα συμφυείς τούς άκρους πόδας αγάλματος φυσικού σχεδόν μεγέ- 
Φους, διακοσμούμενη μέ τρητόν άνατολίζοντα πλοχμόν. Τά αντικείμενα φαί
νονται νά προέρχωνται έξ άποΦέτου ιερού. Πρόχειρος σκαφή άπέδωκε τεμάχια 
τινα καί άπεκάλυψε τήν γωνίαν οικοδομήματος. ΈνεκρίΦη ήδη παρά τοΰ 'Υ
πουργείου ή διενέργεια δοκιμαστικής άνασκαφής.

Ή’Αγγλική Άρχαιολ. Σχολή διενήργησε διά τού αρχαιολόγου κ. Hood 
μικράν άνασκαφήν είς ΜΜΙ τάφον τής κατέναντι καί άνατολικώς τοΰ ’Ανακτό
ρου Κνωσού κλιτύος. Ό τάφος ήτο ή μικυκλικός λαξευμένος υπό προστέγασμα 
βράχου καί περιεϊχεν ίκανάς ταφάς έντός πίΦων μέτριου μεγέΦους. Ό άνασκά- 
ψας πιστεύει δτι ό τάφος είς τήν αρχικήν αυτού κατάστασιν ήτο κυκλικός μέ 
στενόν έκ τοΰ πλαγίου δρόμον καί δτι τό πρόσΦιον τούτου μέρος παρεσύρφη 
προς τήν κλιτύν. ΠίΦοι περί τούς 10 περισυνελέγησαν οί πλείστοι μέ διακό- 
σμησιν «καταλειβάδων». ’Ολίγα μικρότερα αγγεία τής ΜΜΙβ περιόδου συνώ- 
δευσαν τάς ταφάς. Δύο κρανία κατέστη δυνατόν νά περισυλλεγούν, είς τήν δε. 
ξιότητα δέ τοΰ άρχιτεχνίτου Κανάκη οφείλεται ή περισυλλογή πίΦου μετά τού 
έν αύτφ σκελετού άΦίκτου είς ϊσχυρώς συσπειρωμένην στάσιν. "Αλλοι τάφοι 
τού αυτού νεκροταφείου έλπίζεται δτι Φά ανασκαφούν κατά τό προσεχές έτος.

Ή Γαλλική ’Αρχαιολογική Σχολή διά τών εταίρων αυτής Gallet de San- 
terre καί Dessetme έξηρεύνησαν καί άνέσκαψαν δοκιμαστικώς είς τήν περιοχήν 
τής Ίτάνου, επί τοΰ άκροτάτου ΒΑ ακρωτηρίου τής Κρήτης. Έπί τής Φέσεως 
τής αρχαίας πόλεως έγένοντο δοκιμαί έπί τής άκροπόλεως, τής δυτικώς ταύτης 
πόλεως καί τής νεκροπόλεως. Οί πλείστοι τών τάφων άνευρέΦησαν σεσυλημέ- 
νοι καί τινες ασύλητοι είχον πτωχά κτερίσματα καί άνήκον κυρίως είς ελληνι
στικούς χρόνους. Μία έπιτύμβιος έπιγραφή καί τό άνω μέρος μιας βάσεως άνευ
ρέΦησαν. Έπί τής άκροπόλεως τά κτήρια άνευρέΦησαν κατεστραμμένα καί ή 
περισυλλεγεϊσα κεραμεική ήτο σχεδόν μόνον όστρακα καί δχι στρωματογραφη- 
μένη, άνήκουσα είς διαφόρους έποχάς άπύ τής πρωτογεωμετρικής καί έπέκεινα. 
Κάτω τής άκροπόλεως τό πλεϊστον τών τοίχων, ικανού μήκους, έφαίνοντο βυ
ζαντινής έποχής. ΠιΦανώς υπάρχουν κτήρια άρχαιότερα είς βαφύτερα στρώ
ματα. Αί δοκιμαί είς τούς πέριξ λόφους έδωσαν μέτρια άποτελέσματα. Έπί 
λόφου νοτίως τής Ίτάνου είναι φανερά δχύρωσις κυκλώπειου συστήματος άρ- 
χαϊκής ελληνικής έποχής. Έπί λόφου δυτικώς τής περιοχής τών φοινικοδένδρων 
άνεγνωρίσΦη μινωικός συνοικισμός. ΆνεγνωρίσΦησαν κτήρια χαρακτηριστικής 
μινωικής οικοδομικής μέ σιδερόπετρα καί γωνιώσεις τών προσόψεων, Ή κε. 
ραμεική ήτο κατά τό πλεϊστον ΥΜΙα χρόνων. ’Ολίγα χαλκά έργαλεία περισυ- 
νελέγησαν. Μεταξύ τών έξ Ίτάνου ευρημάτων ένδιαφέρον ιδιαίτερον παρουσιά
ζει έπιγραφή φέρουσα έπίγραμμα δι’ ού άνετίΦετο ή στήλη είς τό τέμενος τής 
ΛευκοΦέας.

Ή Ιταλική Άρχαιολ. Σχολή διά τού ΔιευΦυντοΰ αυτής Doro I, e ν i καί 
τής άρχαιολόγου I/uisa Β a n t i διενήργησεν ένδιαφερούσας δοκιμάς διά τήν
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έξακρίβωσιν τής στρωματογραφίας καί τήν λύσιν [ορισμένων προβλημάτων. Αΐ 
κύριαι δοκιμαί έγένοντο εις τά αμέσως πρός Ν τοΰ διαδρόμου τής εισόδου δια
μερίσματα, όπου πρό τοΰ πολέμου ειχεν άνευρεθή εξαιρετικής ποιότητος καμα
ραϊκή κεραμειχή. Νέα λίαν ενδιαφέροντα αγγεία ήλθον ούτω εις φως, άνήκον- 
τα κυρίως εις δύο διαδοχικός φάσεις των παλαιοτέρων ανακτόρων. Τόσον τά 
δάπεδα καί οί επάλληλοι τοίχοι, δσον καί ή άνευρεθεϊσα περί αύτά κεραμειχή 
καθιστούν σαφή τήν διαδοχήν τούτων. Πρωτομινωικόν στρώμα δέν άνευρέθη, 
αλλά μόνον μεμονωμένα στριυματα. Εντός τοΰ εις μέγα βάθος ευρισκομένου 
νεολιθικού στρώματος, ευθύς άμέσως υπό τό παλαιότερον καμαραϊκόν, εύρί- 
σκονται ανάμικτα όστρακα μέ γραμμικήν χρώσιν, τά όποια θά πρέπη νά ανή
κουν εις τήν νεολιθικήν περίοδον. Εις τό δωμάτιον 8 ή άνασκαφή έφθασεν εις 
βάθος 5 μ. ύπό τό δάπεδον τοΰ δευτέρου ανακτόρου. Διαστέλλονται σαφώς δύο 
νεολιθικά στρώματα. Ποικιλώτατα είναι τά άνευρεθέντα καμαραϊκά αγγεία 
μεταξύ των οποίων, τινά λίαν ενδιαφέροντα τής άκανθρωτής τεχνικής «barbo- 
tine». Εντός έσωτερικώς έπιχρίστου κιβωτιδίου, τοΰ οποίου διελύθη, ιΰς πι
στεύει ό Levi, τό ξύλινον περίβλημα, άνευρέθη ικανός αριθμός κυπέλλων καί 
άλλων μικρών αγγείων. Μία δοκιμή κατά τήν προέκτασιν τοΰ πλακόστρωτου 
«δρόμου» τής βορείας αύλής πρός άνακάλυψιν τυχόν ύπαρχούσης έκεϊθεν κα
θόδου, δέν κατέληξεν είς αποτέλεσμα' άνω τοΰ βράχου κατά τό σημεΐον τούτο 
ύπήρχεν ελληνικών χρόνον κτήριον.

Έκτών τυχαίων ευρημάτων τά μάλλον άξια λόγου είναι τά 
ακόλουθα : Είς τό προάστειον “Αγ. ’Ιωάννης τής πόλεως ‘Ηρακλείου άνεκαλύ- 
φθησαν κατά τήν άνόρυξιν βόθρου κοιλότης, ίσως τμήμα λαξευτού τάφου έκ 
τών κάτακορύφων (shaft-graves ΥΜ εποχής) καλυπτόμενου ποτέ δι’ άριθμοϋ 
τίνος πλακών, χαλκά όπλα, ήτοι ξίφος τοΰ σταυροειδοΰς τύπου, αιχμή δόρατος 
μακρά, αιχμή λόγχης καί ενδιαφέρουσα λεπίς κυνηγετικού όπλου, ίσως «σιγύ- 
νης», μέ δύο έπιμήκεις παραλλήλους οπός κατά τό μέσον πρός στερέωσιν τοΰ 
κοντοΰ καί ώραίαν διακόσμησιν σπειρών. Μικρά κατά χώραν έρευνα ούδέν πε
ραιτέρω άπέδωκε.

Κατά τάς παρά τήν Γόρτυνα εργασίας διά τήν οίκοδόμησιν κτηρίου τής 
Γεωργ. "Υπηρεσίας άνευρέθη αριθμός τις πρωτογεωμετρικών αγγείων, μάλλον 
κοινών, πλήν δύο. έκ τούτων τά όποια έχουν διαμεμορφωμένον κατά τόν λαι
μόν των ανθρώπινον πρύσωπον. Τά Μγγεΐα συνώδευσαν προφανώς ταφάς, άλλ1 

ό τάφος ήτο άπλοΰν σκάμμα εντός τοΰ εδάφους.
ΥΜΙΙΙ πήλινοι κιβωτιόσχημοι σαρκοφάγοι άνευρέθησαν παρά τό χωρίον 

Άρχάνες "Ηρακλείου καί τό χωρίον Κανένε Σητείας. Ή περισυλλογή τούτων 
δέν έγένετο είσέτι. Τής δευτέρας ή διακόσμησις κατά τάς παρασχεθείσας πλη
ροφορίας είναι ενδιαφέρουσα. Είς τήν περιοχήν Πόρου "Ηρακλείου κατά τήν 
άνόρυξιν θεμελίων άνευρέθησαν μινωϊκοί τοίχοι καί τινα ΥΜ III χρόνων άγ· 
γεια. Παρά τό χωρίον Βαγιονιά Μονοφατσίου άνευρέθη άρχαΐον ύδραγωγεΐον 
υπόγειον, ορθογωνίου διατομής καί μέ φρεάτια κατά διαστήματα. Δέν κατέστη 
δυνατόν νά γίνη είσέτι διερεύνησις τούτου. Κατά τήν λατόμησιν περιοχής πλη
σίον τής θέσεως Σπήλιά Κνωσού άνεφάνη λαξευτός θάλαμος μέ κόγχας, δστις 
έξετασθείς άπεδείχθη ότι άνήκει είς ελληνορωμαϊκούς χρόνους.

Έκ τής θέσεως τής άρχαίας Λύττου περισυνελέγησαν γλυπτά τινα καί έπι- 
γραφαί ήττονος σημασίας. ’Αξιόλογος όμως είναι κεφαλή ρωμαίου Αύτοκράτο- 
ρος (Τραϊανού ή Νέρβα;) έκ μαρμάρου φυσικοΰ μεγέθους καί σχετικώς καλώς 
διατηρούμενη. ’Ιδιαίτερον ενδιαφέρον παρουσιάζει επιγραφή επί δύο όψεων
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•/υβολίθου εις τήν έπιτόπιον αρχαϊκήν διάλεκτον καί γραφήν. Καθ'" δσον έξη- 
κριβώθη περιέχει δύο ψηφίσματα τής πόλεως των Λυτίων, βουστροφηδόν γε- 
γραμμένα, των οποίων τό μέν «φορά είς τόν καθορισμόν ζωνών νομής ζώων 
καί τό έτερον αποτελεί απαγορευτικήν διάταξιν έγκαταστάσεως ξένων είς τί]ν 
πάλιν.

Τά υπό τοϋ Μουσείου άγορασθέντα παρά ιδιωτών αντικείμενα είναι μι
κρός αξίας. Τά μάλλον ενδιαφέροντα είναι δύο μινωϊκοί σφραγιδόλιθοι, ό%είς 
έκ Κιωααΰ εξ ι.ίματίτου μέ θαυμασίαν παςάστασιν αιλουροειδούς άγρεύοντος 
υδρόβια πτηνά, ό έτερος έκ σαρδίου μέ σχηματικήν παράστασιν δελφίνων, προ
ερχόμενος εξ Όλοϋντος. ΊΤγοράσθη επίσης λίαν άξιόλο,ος έκ χρυσού ελάσμα
τος ήμιελλειψοιϊδόΰς σχήματος ψήφος, παριστώοα κεφαλήν παρδάλεωςή λέον- 
τος κατ’ ενώπιον, άνευρεθεϊσα τυχαίοι; υπό ιδιώτου είς θέσιν Σφακώ στσί Λάκ
κους τής περιοχής Λύττου.

Ν. ΠΛΑΤΩΝ

II ΣΥΛΛΟΓΗ ΓΙΑΜΑΛΑΚΗ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 1950

Ή Συλλογή Γιαμαλάκη έπλουτίσθη κατά τό λήγον έτος δΓ άξιολόγων αν
τικειμένων. Οΰιω, ώς πρός τά πήλινα, άπεκτήθη ό δημοσιευόμενος είς τό πα
ρόν τεύχος πρωτογεωμετρικός, στρογγυλός ναΐσκος μέ τήν εντός αυτού καθημέ- 
νην θεάν καί τού; επί τής στέγης έξηπλωμένους άρρενας συνοδούς καί τόν φύ
λακα κύνα. Πρόκειται περί αντικειμένου έξόχως σημαντικού διά τήν έρευναν 
των προελληνικών θρησκευτικών πίστεων καί τών ιστορικών των επιβιώσεων, 
ιδιαιτέρως δέ διαφωτιστικόν τής πίστεως είς τριάδα θείων προσώπων *. Είς τό 
αύτό σύνολον ανήκει καί είκοσάς πρωτογεωμετρικών αγγείων δημοσιευόμενων 
επίσης ενταύθα.

Άπεκτήθησαν επίσης τρεις κεφαλαί πήλινων χυτών ειδωλίων εξ Άξοϋ, ών 
ή μία άρχαϊκωτάτη, τού καλούμενου «δαιδαλικοΰ» τύπου, μέ οξύ πρόσωπον 
καί χαρακτηριστικήν κόμην, έτέρα γυναικεία, νεωτέρα, μέ λίαν εύρύν πόλονι 
ή δέ τρίτη τών αρχών τού 5ου αί. Μετ’ αυτών άπεκτήθησαν καί τρεις πήλινα ι 
άκραι χεΐρες.

Πρός ταύτα άπεκτήθη μέγα λαμπρόν τεμάχιον πίθου έκ Πρινιά, τής γνω
στής έκ τών ευρημάτων τής ’Ιταλικής Σχολής έντύπου τεχνικής, μέ παραστά 
σεις σφιγγών εκατέρωθεν σπειροιτοΰ καί άνθεμωτοΰ θέματος, ώς καί ωραία 
τεμάχια αγγείων ρωμαϊκών χρόνων μέ γλυπτήν’φυτικήν διακόσμησιν.

Μεταλλικά είναι τρία ςέγχειρίδια σιδηρά έξ Άξοΰ καί τέσσαρες χαλκαϊ 
σμίλαι έκ Πύργου Μονοφατσίου, ώς καίζείς διπλούς'πέλεκυς καίζτέσσαρες μο- 
νόστομοι, μέ τήν γνωστήν διακόσμησιν έκ χαρακτών καμπύλων καί λοξών ευ
θειών παραλλήλων γραμμών, προερχόμενοι'έκ Βουτουφοϋ Πεδιάδος.

'Η ουλλογή σφραγίδων τού κ. Στυλιανού Γιαμαλάκη ηύξήθη διά μιας 
σειράς έξ είκοσι τριών ανατολικών κυλίνδρων έξ αίματίτου, μεγάλων καί μι

*) ”Ας προστεθή μεταξύ τών παραλλήλων ομοιωμάτων στρογγύλων ιερών 
καί τό έκ Σφουγγαρά, Edith Hall, «Sphoungaras», University of Penn
sylvania, Antropological publication vol. Ill, No 2, σελ.;49, είκ. 22 E. 
Τούτο, προερχόμενον εκ ΠΜ στρώματος, πρέπει νά θεωρηθή τό παλαιότατον 
δείγμα τής σειράς, αξιολογον ιδίως διότι, επι τών τοιχωμάτων του είναι πρα- 
οκεκολλημένα ζώα, ίσως κύνες.
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