
ΧΡΟΝΙΚΑ

Η ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ ΕΝ ΚΡΗΤΗ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 1949.

Εξαιρετικής σημαντικόν είναι τό γεγονός, δτι κατόπιν τόσων δισταγμών, 
αναβολών καί ποικίλων παρεμβληθέντων εμποδίων ήρχισαν τέλος αί προκα
ταρκτικοί έργασίαι διά τό άνοιγμα καί τήν έπανέκθεσιν τοϋ Μουσείου Ηρα
κλείου. Έπετεύχθη κατόπιν επιμόνων προσπαθειών καί τής έπισυμβάσης ένάρ- 
ξεως πυρκαϊάς ή άποδέσμευσις των ως αποθηκών εφοδίων χρησιμοποιούμενων 
αιθουσών τού Μουσείου, ουτω δέ έγένετο ή άποσυμφόρησις τών άλλων μου
σειακών χώρων καί μάλιστα τών εργαστηρίων διά μεταφοράς τοΰ ύλικοΰ είς 
τήν έκκενωθεϊσαν ήμιτελή πτέρυγα. Ή έναρξις όμως τών κανονικών εργασιών 
διά τό άνοιγμα τοϋ Μουσείου έγένετο μόλις κατά τό τέλος τοϋ έτους, διατε- 
θέντος τοϋ πρώτου τμήματος τοΰ πρός τόν σκοπόν τούτον όρισθέντος κονδυλίου. 
Λίαν εύφροσύνως όμως αναγγέλλεται ή οριστική διάθεσις ενός καί ήμίσεος 
περίπου δισεκατομμυρίου δραχμών διά τήν πραγματοποίησιν τής επισκευής, άπο- 
περατώσεως καί συμπληρώσεως μιας ακόμη πτέρυγος τοϋ κτηρίου τοϋ Μουσείου, 
τό όποιον οϋτω θά άποβή, μέ τήν διαμόρφωσιν τών κύκλφ χώρων καί τοΰ 
έναντι αύτοΰ χώρου τοΰ Προμαχώνος Άλκαζάρ, τό καλύτερον μουσειακόν 
κτήριον τής 'Ελλάδος. Ό άρχιτέκτων Πάτροκλος Καραντινός προετοιμάζει τά 
τελικά σχέδια καί ή πραγματοποίησις τοΰ όλου έργου έλπίζετατ βασίμως ότι 
θά έ'χη συντελεσθή εντός τοΰ προσεχούς έτους. Δέον νά ύπογραμμισθή ένταΰθα 
ή συμβολή τοΰ Καθηγητοΰ τής Προϊστορικής 'Αρχαιολογίας καί Ιστορίας τοΰ 
Πανεπιστημίου ’Αθηνών κ. Σπυρ. Μαρινάτου διά τήν έξασφάλισιν καί διάθε- 
σιν τών άπαιτουμένων κονδυλίων έκ τοΰ Σχεδίου Μάρσαλ καί τήν προετοιμα
σίαν τής μελέτης. Κατά τόν μνημονευθέντα Προμαχώνα θά κατασκευασθή μου
σειακόν παράρτημα διά τά μεσαιωνικά καί τά δευτερεύοντα γλυπτά καί αρχι
τεκτονικά μύλη, τοΰ χώρου διαμορφουμένου κατά τρόπον έξυπηρετοΰντα τούς 
τουριστικούς σκοπούς τούς πόλεως. Έν τώ μεταξύ συνεχίζονται αί προκαταρ
κτικοί έργασίαι διά τήν έπανέκθεσιν τοΰ Μουσείου, μέ προοπτικήν νά γίνουν 
κατά κλιμάκια καί τμηματικής προσιτοί αί κύριαι αρχαιότητες, μέχρι τής 
πραγματοποιήσεως τής τελικής διαρρυθμίσεως, ή οποία είναι δυνατόν νά πρα" 
γματοποιηθή μόνον μετά τήν άποπεράτωσιν τοΰ όλου κτηρίου. Κύριον μέλη μα 
τής Διευθύνσεως είναι νά γίνη ή έπανέκθεσις κατά τρόπον υποδειγματικόν, 
ικανοποιούντο τόσον τήν ανάγκην τής τουριστικής έπιδείξεως τοΰ Μουσείου 
όσον τήν ανάγκην τής έπιστημονικής άξιοποιήσεως τοΰ περιεχομένου του. ’Α
ναγγέλλεται ότι νέαι μεταλλικοί καί κρυσταλλόφρακτοι προθήκαι θά παραγ- 
γελθοΰν είς τό εξωτερικόν, διά τών οποίων θά καταστή πραγματοποιήσιμος ό 
ώς άνω σκοπός.

’Επί τοΰ παρόντος εξαιρετικής δυσμενείς εμφανίζονται αί συνθήκαι τοΰ 
Μουσείου καί τών αρχαιολογικών χώρων τής Κρήτης ώς πρός τό προσωπικόν. 
Πολλαί θέσεις φυλάκων παραμένουσι κεναί, ώστε τό Ύπουργεΐον Παιδείας, 
έβεβαιοίθη ότι κινδυνεύουν οί άρχαιολ. χώροι καί διέταξε τό κλείσιμον τοϋ 
αρχαίο λ. χώρου τής Κνωσοΰ, επίτρεψαν τήν είσοδον μόνον είς τούς ξένους 
ϊνα ύποχρεωδή τό Ύπουργεΐον Οικονομικών νά έγκρίντι τούς διορισμούς φυ-
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λάκων. Παραμένει πάντοτε προβληματικόν, πώς θά έκτελεσθοϋν αί έργασίαι 
έπανεκθέσεως ιόσιον χιλιάδων αντικειμένων μέ επιστημονικόν καί τεχνικόν προ
σωπικόν περιοριζόμενον εις δύο μονάδας καί φυλακτικόν προσωπικόν τελείως 
ανεπαρκές.

Ή Τουριστική Επιτροπή Ηρακλείου συνέβαλεν εις τήν βελτίωσιν τής 
έμφιανίσεως τής ζώνης τοϋ Μουσείου καί τήν διαμόρφωσιν μικροί κήπου κατά 
τόν περίβολον τοϋ περιστύλου, μέ τήν βοήθειαν τοϋ Έπιθεωρητοΰ Γεωργίας 
κ. Άνδρ. Ξανθουδίδου. Μετά μεγίστης δυσκολίας έπετεύχθη ή μερική άπομά- 
κρυνσις τοϋ σταθμοί φορτηγών αυτοκινήτων έκ τής περιοχής ταύτης. Ή αυτή 
’Επιτροπή μεριμνά διά τήν διαμόρφο)σιν ευπρεπούς εισόδου μετά πλατείας εις 
τόν άρχαιολ. χώρον τοϋ ανακτόρου τής Κνωσοί.

Ή κατάστασις των άρχαιολ. Συλλογών δέν είναι ευχάριστος. Τό Μουσειυν 
Χανίων εξακολουθεί νά στεγάζεται είς τό ακατάλληλον λόγιμ τής γειτονίας 
τής θαλάσσης οίκημα Γιαλό Τζαμισί. Τό Μουσεϊον Ρεθύμνης, προσωρινώς 
στεγαζόμενον εις έν Δημοτ. Σχολεΐον, κινδυνεύει νά έκβληθή χωρίς νά εύρεθή 
κατάλληλον οίκημα διά τήν έξασφάλισίν του. Προωθήθη δμαις διά τήν ορι
στικήν του στέγασιν τό ζήτημα τής άποκαταστάσεως τής Ένετικής Λέσχης είς 
τήν παλαιάν αυτής μορφήν. Ή Συλλογή Νεαπόλεως μετετοπίσθη στεγασθεϊσα 
προσωρινώς εις μικρόν να'ίδριον παρά τήν Μεγάλην Παναγίαν καί εις γειτονεϋον 
δωμάτιον τής ’Επισκοπής. 'Οριστική στέγασις προβλέπεται νά γίνη είς τό οίι 
κοδομούμενον κτήριον τοϋ Δήμου Νεαπόλεως. Αί λοιπαί συλλογαί παραμένουν 
είς τήν αυτήν κατάστασιν.

'Ως πρός τήν συντήρησιν καί προστασίαν τών αρχαιολογικών χώρων καί 
μεμονωμένων μνημείων έγένοντο τά ακόλουθα :

Έργασίαι συντηρήσεως τών μινωικών ανακτόρων, έπαύλεων καί συνοικι
σμών δέν έξετελέσθησαν, είμή είς περιωρισμένην κλίμακα είς τό άτάκτορον τής 
Κνωσοΰ, έκ μέρους τής ’Αγγλικής ’Αρχαιολ. Σχολής διά τοϋ Έπιμελητοί αυ
τής έν Κνωσώ άρχιτέκτονος Pit de Jong. Αί τελευταϊαι άπέβλεψαν είς στερέ- 
ωσιν δαπέδων γυψολιθικών, άποκατάστασιν τών βωμών τών αύλών, στερέωσιν 
τών τοίχων, άποχέτευσιν τών ύδάτων τών άνω ορόφων κλπ' τά αρχιτεκτονικά 
μέλη τής κλίμακος τής άγούσης είς τόν 4ον όροφον τών βασιλικών διαμερι
σμάτων κατεβιβάσθησαν καί άπετέθησαν έκεΐ πλησίον, διότι ήπείλουν πτώσιν· 
ΓΙοσά διά τήν συντήρησιν τών άρχαιολ. μινωικών χώρων διετέθησαν παρά τοϋ 
Δημοσίου λίαν περιωρισμένα καί μόνον διά τόν καθαρισμόν ώρισμένων χώρων 
(Ώδείον Γόρτυνος, Ναός Άγ. Τίτου, Άνάκτορον Φαιστοΰ), άνηγγέλθη όμως ώς 
προσεχής ή διάθεσις 390 εκατομμυρίων διά τήν στερέωσιν τών μνημείων τής 
Κρήτης. Άντιθέτως διετέθησαν μικρά σχετικώς ποσά, ικανά όμως διά τήν προσω
ρινήν προστασίαν, διά τά μικρά τοιχογραφημένα παρεκκλήσια τών ΕΙσοδίων τοϋ 
Σκλαβεροχωρίου καί τής Άγ. Πελάγιος τής Άνω Βιάννου. Αί έργασίαι έξε
τελέσθησαν υπό τήν έποπτείαν τής άρχαιολ. Υπηρεσίας, είς τό πρώτον δέ τών 
δύο μνημείων έγένετο καί καθαρισμός καί στερέωσις τών τοιχογραφιών. Διά 
κοινής συμβολής τής άρχαιολ. Υπηρεσίας καί τοϋ Τουρισμοί άπεκατεστάθη 
καί έπροστατεύθη διά κιγκλιδώματος ή ιστορική Κρήνη Πρίουλι τής πόλεως 
Ηρακλείου. Ή ένετοτουρκική ωραία κρήνη, ή γνωστή ύπό τό όνομα Κρήνη 
Ίδομενέως, κατέστη άναπόφευκτον, επειδή έρυμοτομεΐτο έξ ολοκλήρου, νά κα. 
τεδαφισθή καί νά μεταφερθή τό υλικόν αυτής είς τόν χώρον τοϋ Προμαχώνος 
τοϋ Άλκαζάρ πρός έπανοικοδόμησιν. Δέν κατέστη δυνατόν νά προστατευθή έγ" 
καίρως ή μεσαιωνική οικία τοϋ γνωστοί άπό τήν πολιορκίαν τοϋ Χάνδακοξ
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Στρατηγού Βερντμύλλερ' '/.αϊτοί δέν διεσώζετο αυτή ίκανοποιητικώς, είχε κη- 
ρυχθή διατηρητέον μνημείον διά τήν ιστορικότητα της. Τό υλικόν αυτής, εν 
οίκόσημον, τμήμα γοτθικού τόξου, ξύλινος λέων έξ υποβάθρου εξώστου έτέθη- 
σαν εις τήν διάθεσιν τής άρχαιολ. 'Υπηρεσίας.

’Εξακολουθεί νά προσκρούη είς ουσιαστικός δυσχερείας ή τελεσφόρος 
προστασία τών μεσαιωνικών τειχών των κυρίων πόλεων τής Κρήτης. Ή 
ασκούμενη χαλαρά παρακολούθησις διά τών αστυνομικών οργάνων δέν είναι 
Ικανή πάντοτε νά προλάβη τήν καταστροφήν τών επενδύσεων έκ κυβολίθων τών 
προπετασμάτων υπό ιδιωτών, αυθαίρετοι δέ οίκοδομαί εγκαθίστανται επί τών 
τειχών καί παρ’ αυτά. Άδείφ τοΰ Άρχαιολ. Συμβουλίου επετράπη ή διάνοιξις 
καί άλλου ρήγματος μεταξύ τών προμαχώνων Μαρτινέγκο καί Βηθλεέμ τοίν 
εξωτερικών τειχών τοΰ ‘Ηρακλείου, τό. οποίον έδημιουργήθη ήδη χωρίς νά έκ. 
τελεσθοΰν μέχρι τής στιγμής υπό τοΰ Δήμου τής πόλεως αί άναληφθεΐσαι υπο
χρεώσεις γεφυρώσεως, επισκευών κλπ. ‘Υπό τής άρχαιολ. ‘Υπηρεσίας παρημ- 
ποδίσθη ή παραχώρησις χοίρων είς ίδιώτας πρός οικοδομήν κατά τάς Πύλας 
τοΰ Παντοκράτορος, τής Σαμπιονέρας, καί τοΰ Άγ. Γεωργίου. Έμελετήθη κατ’ 
αρχήν ή τουριστική άξιοποίησις τής έξω ζώνης τών τειχών τοΰ Χάνδακος-Ή- 
ρακλείου μέ τήν δημιουργίαν τριπλής ζώνης πρασίνου (επί τών τειχών, εντός 
τοΰ Χάνδακος καί περί αυτόν) καί έκμετάλλευσιν τών πλατειών τών προμαχώ
νων εντός τοΰ οίκονομικοΰ πλαισίου τοΰ σχεδίου Μάρσαλ. Ή πραγματοποίησις 
τοΰ προγράμματος τούτου δχι μόνον θά άποδώση τήν μνημειακήν μορφήν είς 
τά τείχη καί θά τά διασώση είς τό μέλλον από βανδαλισμούς, αλλά καί θά 
έπιτρέψη τήν άνάπτυξιν τοΰ τουρισμοΰ μέ κέντρον τήν πόλιν τοΰ Ηρακλείου. 
Περί τών τειχών τής πόλεως Χανιών έλήφθη κοινή άπόφασις τών ‘Υπουρ
γείων Παιδείας καί Άνοικοδομήσεως, συμβιβαστική τών εκατέρωθεν απόψε
ων. Τόσον τά εξωτερικά οσον καί τά εσωτερικά (τοΰ Καστελλίου) τείχη δια
τηρούνται κατά τό κύριον αύτσιν μέρος' τών εξωτερικών επετράπη ή κατεδά- 
φισις ενός ακόμη τμήματος' είς τά εσωτερικά δημιουργοΰνται κλιμακωταί 
προσβάσεις συνεχίζουσαι τάς πρός νότον όδικάς αρτηρίας, άποκαθίσταται δέ 
ή δψις τών τειχών κατά τό δυνατόν βάσει ενός ενιαίου, αίσθητικώς ικανοποιη
τικού, σχεδίου. Διά τήν Φορτέτσαν τής Ρεθύμνης μέ τόν ιστορικόν ναόν της 
έγένετο είσήγησις δπως παραχωρηθή είς τόν Δήμον Ρεθύμνης διά τόν έξωραϊ- 
σμόν καί τήν άποκατάστασιν. Δυστυχώς μεμονωμένα μνημεία μεσαιωνικών κυ
ρίως χρόνων, τών πόλεων Χανίων καί Ρεθύμνης,. μάλιστα προσόψεις ένετικών 
μεγάρων ή οικιών, εξαφανίζονται μέ γοργόν ρυθμόν, προτού προφθάση νά 
έπέμβη ή μακράν ευρισκόμενη καί συνήθως απληροφόρητος άρχαιολ. ‘Υπηρε
σία. Αί πολεοδομικαί άνάγκαι έξ άλλου είναι επιτακτικοί : είς ταύτας έθυσιά- 
σθησαν μετ’ άπόφασιν τοΰ Άρχαιολ. Συμβουλίου τά λείψανα τοΰ ναού τής 
Άγ. Κλαίρης καί τά καμαρωτά οικοδομήματα τής όδοΰ Σκρυδλώφ. Μόλις 
προελήφθη ή δι’ έποικοδομήσεως έξαφάνισις τοΰ παρεκκλησίου τοΰ Αγίου 
Φραγκίσκου Ρεθύμνης.

Διά τήν Ιστορικήν Μονήν Άρκαδίου έγένετο πρότασις άποκαταστάσεως 
είς τήν αρχικήν μνημειώδη μορφήν, αίρομένων έκ τοΰ μέσου τών κακοζήλων 
έπικατασκευασμάτων καί στερεουμένων τών κινδυνευόντων τμημάτων τής προ · 
σόψεως τοΰ ναού καί τών κλαούστρων.

Άναοκαφαί είς μεγάλην κλίμακα δέν διενηργήθησαν κατά τό λήγον 
έτος, καίτοι έν τφ μεταξύ ήρθη ή περιοριστική τούτων διάταξις. Τά διατε- 
θέντα μέσα υπήρξαν πενιχρά, ‘Υπό βαρύν χειμώνα καί δυσμενείς συνθήκας
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διεξήχθη ύπό τοΰ Έφορου δοκιμαστική άνασκαφή είς θέσιν Πίσω Λειβάδια 
ΝΑ τών Άρχανών, καί είς άπόστασιν ενός τετάρτου από τό χωρίον Βαθύπετρο, 
καθ’ δν χώρον πέρυσιν άνιχνεύθη μινωικόν μέγαρον κατόπιν τυχαίων εύρημά- 
τιον (βλ. «Κρητ. Χρονικά» Β', 589). Διά ταύτης διεπιστώθη ή ΰπαρξις ενός 
εκτεταμένου μεγάρου ΥΜΙα χρόνων, τοΰ οποίου έξηρευνήθησαν μέχρι τίνος 
δυο διαμερίσματα κατά τήν ΒΔ γωνίαν καί παρηκολουθήθησαν οί εξωτερικοί 
κυρίως τοίχοι έκ μεγάλων πελεκητών λίθων επί ικανά μέτρα. Άνεφάνη τε
τράγωνος πεσσός εντός ενός τών διαμερισμάτων περί τόν όποιον άπέκειντο πί
θοι. Κινητά ευρήματα ήλθον είς φως τμήματα περιτέχνου διμύξου λύχνου έκ 
λευκοΰ μαλακού λίθου καί έγχειρίδιον χαλκοΰν μέ τρεις ήλους. Κατόπιν τής 
δοκιμής ταύτης έγένετο κατά μήνα Σεπτέμβριον υπό τοΰ καθηγητοϋ κ. Σπ. 
Μαρινάτου έναρξις κανονικής άνασκαφής, ή οποία, παρά τό γεγονός οτι έξε- 
τελέσθη διά περιωρισμένων μέσων, έσχεν ενδιαφέροντα αποτελέσματα. Άνε- 
σκάφη ή ΒΔ γωνία τοΰ μεγάρου καί τά παρ’ αυτήν διαμερίσματα, τών οποί
ων τό κύριον ήτο δωμάιιον δύο πεσσών, χρησιμοποιηθέν ώς αποθήκη, ήτις 
περιείχε δεκαέξ πίθους, μερικοί τών όποιων διεσώζοντο καθ' δλον αυτών τό 
ύψος, καί πολλά μικρά αγγεία, καταπεσόντα, ώς φαίνεται, κατά τό πλεΐστον έκ 
τοΰ άνω όριίφου. Πρός δυσμάς τοΰ μεγάρου άνευρέθη πλακόστρωτον- είς 
έ'ν σημεΐον τούτου έκειτο λίθος έκθλίψεως μέ γοΰρναν εισδοχής τοΰ άποθλι- 
βέντος υγρού. Οί εσωτερικοί τοίχοι δέν είναι είσέτι σαφείς. Κινητά ευρήμα
τα είναι κυρίως κεραμεική χαρακτηριστική τών ΥΜΙα χρόνων μέ σπείρας, μί- 
μησιν στολιδιόσεων, φυτικά θέματα ή κοκκίδας. Άπεκατεστάθη διά συγκολ- 
λήσεως ικανός αριθμός αγγείων, μεταξύ τών οποίων υπάρχουν ενδιαφέρον
τες «κάλαθοι».

Μινωική λάρναξ ΥΜΙΙΙ χρόνων, άνευρεθεϊσα παρά τό χωρίον Καρνάρι 
τής περιοχής Γιούκτα, περισυνελέγη, άτυχώς είς τεμάχια, ύπό τής άρχαιολ. 
"Υπηρεσίας. ’Ενδιαφέρουσα ύπήρξεν ή άνακάλυψις καί άνασκαφή λαξευτού 
ΥΜΙΙΙ β χρόνων τάφου είς τό προάστειον Μασταμπά τοΰ Ηρακλείου. 
Άπεδόθη μία κοινή λάρναξ, συνοδευομένη ύπό επίσης κοινών κτερισμα- 
τικών αγγείων. Τό ενδιαφέρον τής άνακαλύψεως σύγκειται είς τό δτι ή 
όιαπίστωσις ύπάρξεως νεκροταφείου ΥΜΙΙΙ χρόνων κατά τά κράσπεδα τής 
πόλεως Ηρακλείου έπιβεβαιοϊ τήν άποψιν, δτι είς τήν θέσιν τής σημερινής 
πόλεως ύπήρξέ ποτέ μινωικός συνοικισμός. ’Αρνητική άφ’ ετέρου άπέβη μικρά 
σκαφική έ'ρευνα είς τήν περιοχήν Κατσαμπα Ηρακλείου, είς τό σημεΐον είς 
τό όποιον άνεκαλύφθη διά καθιξήσεως τοΰ εδάφους ύπόγειος λαξευτός θάλα
μος. Άπεδείχθη—ευτυχώς έγκαίρως—δτι έπρόκειτο περί αγνώστου τέως κατα
σκευάσματος τών Γερμανών, τής περιόδου τής Κατοχής, φύσεως οχυρωματικής.

Είς τούς λόφους Γυψάδες παρά τήν Κνωσόν, ούχί μακράν τοΰ σημείου 
είς τό όποιον είχεν άνασκάψει ό Χόγκαρθ μινωικάς οικίας, ήλθον είς φώς 
λείψανα οικημάτων, τά όποια, διά προχείρου άνασκαφής γενομένης ύπό τοΰ 
Έπιμελητοΰ τής Άγγλ. Σχολής, διεπιστώθη δτι άπετέλουν συνέχειαν τών επι 
τών λόφων ήδη ανεσκαμμένων οικήσεων. Μικρόν χονδροειδές είδώλιον καί λί
θινη λαβή ξίφους κατετέθησαν είς τό Μουσεΐον.

ΙΙεριωρισμένη έπίσης ύπήρξεν ή άνασκαφή τής Γαλλικής Άρχαιολ. Σχο
λής· ή γενομένη διά τοΰ καθηγητοϋ τοΰ Πανεπιστημίου τής Σορβόννης κ. 
Chapouthier καί τοΰ Εταίρου κ. Desseine, περιορισθεΐσα είς δοκιμαστικός 
έρεύνας ύπό τά δάπεδα τοΰ άνακτόρου, είς μερικήν άπελευθέρωσιν τοΰ πλα
κόστρωτου τής δυτ. αύλής του καί είς τήν έπιμελεστέραν διερεύνησιν τής πέρυσιν 
άνασκαφείσης, νοτίως τοΰ άνακτόρου κειμένης, οικίας Ε. Τό σχέδιον τής τελευ
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ταίας, μετά τήν άπομάκρυνσιν δευτερευόντων διατειχισμάτων ΥΜΙΙΙ χρόνων, 
κατέστη εναργές: περί μικρόν φωταγωγόν περιβαλλόμενον ύπό στοάς συσπει- 
ροϋνται δωμάτια, περαιτέρω δέ διά διαδρόμου γίνονται προσιτά άλλα δια
μερίσματα, μέ δάπεδα έξ ασβεστοκονιάματος, μέ έν χαρακτηριστικόν δωμάτιον 
τοΰ τύπου των λεγομένων «καθαρτηρίων χώρων». Ή οικία ανήκει προφανώς 
εις τήν περίοδον τής ακμής των νεοανακτορικών χρόνων, ύπ’ αυτήν δέ δια- 
φαίνονται λείψσνα παΛαιοτέρας εποχής. Μετά τήν καταστροφήν της έχρησιμο- 
ποιήθη έν μέρει μέ προχείρους μετασκευάς καί εις τήν περίοδον τούτην ανή
κει τό μεγαλύτερον μέρος τής άνευρεθείσης κεραμεικής ΥΜΙΙΙ χρόνων. Ούδέν 
σημαντικόν εύρημα άπέδωσεν ή έφετεινή άνασκαφή.

Ή άνασκαφή τής Παλαιοχριστιανικής Βασιλικής Πανόρμου σχεδόν συνε- 
πληρώθ-η διά δαπάνης πάντοτε τής έν Άθήναις Αρχαιολογικής ‘Εταιρείας. 
Άνεσκάφη τό υπόλοιπον τοΰ αίθριου καί έξεκειώθη τό μεγαλύτερον μέρος 
τής είς τό κέντρον ταύτης μεγάλης τετραγώνου δεξαμενής. Ή δεξαμενή κατα
λαμβάνει ολόκληρον σχεδόν, πλήν περιχέοντας κεραμοστρώτου διαδρόμου, τό 
υπαίθριον μέρος, περιεβάλλετο δ’ ασφαλώς υπό στηθαίου καί έκαλύπτετο, φαί
νεται, δι’ επιπέδου σανιδώματος- προφανώς περισυνέλεγε τά όμβρια ϋδατα των 
στεγών. Τά περιβάλλοντα τό αίθριον διαμερίσματα έκαθαρίσθησαν μέχρι τοΰ 
δαπέδου καί κατωρθώθη νά άποκατασταθοΰν δι’ άνευρεθεισών σχιστολιθικών 
πλακών εις τό αρχικόν αυτών ύψος. Τά δυτικά (πολύ πιθανόν, τοΰ διακονι
κού) είναι δύο μόνον καί δέν υπήρχε κατά τήν πλευράν ταύιην. ιός εΐχεν ΰπο- 
τεθή πρόπυλον- τά βόρεια ίσως ήσαν τό βαπτιστήριον, καίτοι τοΰτυ δέν έβεβαι- 
ώθη δι’ άνευρέσεως κτιστού βαπτιστηρίου- είναι συνολικώς τέσσαρα καί περι- 
εΐχον άφθονους κεράμους καί πληθώραν τεθραυσμένων αγγείων. Άνεσκάφη- 
σαν επίσης οί κατά τήν νοτίαν πλευράν τοΰ αίθριου τάφοι καί ή θέσις των 
αποτελεί ένδειξιν τής θέσεως τής εισόδου είς τό αίθριον κατά τήν πλευράν 
ταύτην. ’Ενδιαφέρουσα ύπήρξεν ή άποκάλυψτς τοΰ έγκαινίου τού ναού . ατά τό 
κέντρον τής κρηπϊδος τής Άγ. Τραπέζης, άποτελουμένου έκ δύο κιβωτιδίων, 
τού ενός εντός τού άλλου, συνισταμένων έκ πλακών μαλακού λίθου. ’Επί τού 
τάφου τού άνακαλυφθέντος είς τό βαθύτερον διαμέρισμα τού βορείου παστο- 
φορίου άνεκαλύφθη επιγραφή : ΕΝΘΑΔΕΚΙΊΑΙ \ ΘΕΟΔΩΡΟΟΨΑΛ \ ΊHC 
ΠΕΡΙΜΕΝΩΝ \ ΊΑΟΑΨΕΥΔΕΙΕ | ΊΟΥΧ(ριατο)ΥΕΓ1ΑΙΤΕΛΙ AC ΑΝ ΕΠΑΥ
Ε ΑΤΟ ΔΕ 1 ΜΗΝΙΔΕΚΕΝ \ ΒΡΙΩΚΓΗΜΕΡΑ \ ΚΥΡΙΑΚΗΙΝΔ /· Διεπιστώθη 
ή ΰπαρξις ξύλινων θρανίων κατά τόν νάρθηκα καί ή αρχική επικοινωνία τού
του πρός τά έ'ξω διά πλαγίων θυρών πρός Β καί Ν.

Έκ τών τυχαίων ανακαλύψεων καί ευρημάτων ση- 
μειώ απλώς ενταύθα τήν άνακάλυψιν κιβωτιοσχήμου έκ πλακών τάφου ελλη
νικών χρόνων είς θέσιν Λίμνη τοΰ ’Ακρωτηρίου Χανιών, άτυχώς συληθέντος, 
τάφων ελληνορωμαϊκών χρόνων μέ πτωχά κτερίσματα παρά τό χωρίον Καλαμά 
Μυλοποτάμου, λαξευτού διδύμου μνημείου μέ τετραγώνου; θαλάμους καί προσ
βάσεις διά χωριστών κλιμάκων, πιθανώς τάφου, κατά τήν περιοχήν τής Έλευ- 
θέρνης, είς θέσιν‘Αγ. Παρασκευή δυτικώς τοΰ χωρίου Πρινέ Μυλοποτάμου, τήν 
άνακάλυψιν αποθέτου, δστις άπέδωσεν ειδώλια καί ζώδια τού γ’νωστού τύπου τής 
Άξού, κατά τήν περιοχήν Άξοΰ (θέσις Δρακοπήγαδο χ. Φαράτσι Μυλ]τάμου), καί 
άλλου είς τήν περιοχήν τού χωρίου Άλόϊδες Μυλοποτάμου, όπύθεν προέρχεται 
εϊδώλιον γυναικός καθημένης καί κρατούσης επί τοΰ ώμου πίνακα, τήν άνεύ- 
ρεσιν υπό ιδιώτου καί παράδοσιν είς τό Μουσείων προτομής λέοντος μαρμαρί
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νης ελληνορωμαϊκών χρόνων, πιθανώς επιθήματος θρόνου, τήν παράδοσιν θη
σαυρού μικρού αργυρών νομισμάτων μεσαιωνικών χρόνων, έκ των οποίων πα- 
ρεδόθησαν 4 δουκάτα καί περί τά 35 μικρά ένετικά, ισπανικά καί τουρκικά. 
Τέλος περισυνελέγησαν καί κατετέθησαν είς'-τό Μουσεϊον δύο έκ Λύττου αγάλ
ματα, έν μαρμάρινον καί έν έκ πωρολίθου, τής θεάς 'Υγείας, τά όποια οί Γερ
μανοί είχον μεταφέρει εις τό χωρίον Βαρβάρω, μικρός γυμνός κορμός γυναικός, 
διασφζόμενος μόνον κατά τό άνω ήμισυ, ίσως αγάλματος ’Αφροδίτης, ώραϊον 
μέγα κιονόκρανον έκ Κνωσού ελληνορωμαϊκών χρόνων καί ικανά γλυπτά με
σαιωνικών (βυζαντινών, ένετικών καί τουρκικών) χρόνων.

Ν. ΠΛΑΤΩΝ

Η ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ό κ. Νικόλαος Σταυρινίδης, Διευθυντής τού Τουρκικού ’Αρχείου Ηρα
κλείου, έπαυσε νά συμμετέχη τής Συντακτικής Επιτροπής τών «Κρητικών Χρο
νικών» άπό τού παρελθόντος ’Οκτωβρίου, ευθύς μετά τήν έναρξιν τής έκτυ- 
πώσεως τού παρόντος τεύχους. Ή Σ. Ε. καί ό ’Εκδότης έκφράζουν πρός αυτόν 
τάς ευχαριστίας των διά τήν έπί τριετίαν πολύτιμον συμπαράστασίν του πρός 
εΰόδωσιν τών σκοπών τού Περιοδικού.
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