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σχοινοειδή διακόσμησιν όριζοντίως καί λοξώς διατεταγμένην. "Αλλος πίθος τε- 
τράωτος, μικρός τό σχήμα άλλα λίαν κομψός, διακοσμούμενος μέ έξίτηλον 
διακόσμησιν μιμουμένην στολίδωαιν (ripple) περισυνελέγη εις θέσιν Άκονίζι 
Καβουσίου.

Τρεις όξυπύθμενοι αμφορείς ήλιεύθησαν ύπό αλιευτικού πλοιαρίου τρία 
μίλια ΒΑ τής νησίδος Ψ ύ ρ ρ α ς.

’Εντός τής πόλεως τής Σητείας άνευρέθη επί τής αμαξιτής παρά τό 
Νοσοκομεΐον όδοΰ ΥΜΙΙΙ τάφος μετά λουτηροειδοϋς σαρκοφάγου ήτις άνα- 
στρόφως τεθεΐσα έκάλυψε συνεπτυγμένων νεκρόν ψευδόστομος άμφορεύς καί 
φυσικός τρίτων συνώδευον τήν ταφήν. Παρά την 'Α γ. Φ ω θ ι ά ν Σητείας 
άνευρέθη περίεργον άντικείμενον μορφής πέπονος, φέρον έπ’ αύτοΰ χαρακτόν 
ίχθύν. “Ομοιον άκόσμητον περισυνελεγη έν Π ρ α ι σ φ. Έκ τής αυτής περιο
χής προήλθον χαλκούς διπλούς πέλεκυς καί μαχαίριον ελαφρώς κυρτόν.

Έκ Παλαικάστρου προέρχεται μικρόν εξάρτημα έξ ανοικτού ύπο- 
πρασίνου στεατίτου, παριστών όκλάζοντα πίθηκον φέροντα τάς χεϊρας ιίς τό 
πρόσωπον. Έκ τού αύτοΰ σημείου ήγοράσθησαν νεολιθικός μονόστομος πέλεκυς 
έκ πρασίνου λίθου, λίθινον σκεύος μέ οπήν εις τόν πυθμένα, διακοσμούμειον 
έξωτερικώς μέ γλυφάς τριγωνικός καί ορθογώνιας. "Αλλος νεολιθικός μονό
στομος πέλεκυς μέ εγκοπήν άνευρέθη έν Κάτω Ζ ά κ ρ φ. Δύο χαλκαϊ ομίλα1 

άνευρέθησαν έν Ζ ή ρ ιρ.
At πλείονες αρχαιότητες τής περιοχής Σητείας περισυνελέγησαν μερίμνη 

τού έκ Σητείας Έμμ. Φυγετάκη, δστις υπέδειξε δι’ αναφοράς του εις τό Ύ" 
πουργεϊον Παιδείας ολόκληρον σειράν άρχαιολογικών χώρων, ϊνα άνασκαφοΰν 
έν καιρφ.

Τά ύπό τής Άρχαιολ. Υπηρεσίας περισυλλεγόμενα ή απλώς σημειούμενα 
κινητά ή άκίνητα άρχαϊα βεβαίως άποτελούν μικρόν μόνον μέρος τών συνολι- 
κώς κατά τύχην άνευρισκομένων, τών όποιων τά περισσότερα καταστρέφοντα1 
ή άπεμπυυλοΰνται. Τά διατιθέμενα διά τήν περίσωσίν των μέσα είναι μηδαμι
νά καί ή διάθεσις τών μικρών κονδυλίων γίνεται μέ μεγάλην αργοπορίαν- 
Είναι άνάγκη όπως τό συντομώτερον μελετηθή τό όλον πρόβλημα τής τύχης 
τών αρχαιοτήτων.

Ν. ΠΛΑΤΩΝ

ΑΝΑΣΚΑΦΑΙ ΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ

ΊΙ ’Αγγλική Σχολή προέβη εις άνασκαφικάς έρευνας έν τή περιοχή 
Κνωσού. II α ρ ά τήν δπλοθήκην ΒΔ τού ανακτόρου, παρά τόν λεγόμενον 
Βασιλικόν Δρόμον, όστις συνδέει τά θέατρον πράς τό Μ. Άνάκτορον, έγένετο βα- 
θυτάτη δοκιμή, παρά τόν χώρον, δθεν διά τών άνασκαφών τού Έβανς εΐχον Ιλ* 
θει εις φώς πινακίδες. 'Η δοκιμή άπεβλεπεν εις τήν άνεϋρεσιν καί άλλων τοιού- 
των. Εύρέθησαν μόνον δύο μικρά τεμάχια εις βαθύ στρώμα.

Έναντι τού ώς άνω χώρου νοτίως τού Βασιλικού Δρόμου ή* 
ρευνήθησαν λείψανα οικιών γειτονικών πράς τήν Οικίαν τών Τοιχογραφιών. Τά 
λείψανα παρουσιάζουν φάσιν MM II, MM III, καί ΓΜ I - II. ’Εντός συνεχομένου 
χώρου καί πιθανώς άνήκοντος εις τά αΰτά οικοδόμημα έγένετο σημαντικόν εύρημα 
έλεφαντίνων τεμαχίων. Ταΰτα περιλαμβάνουν μίαν θαυμασίαν χεΐρα πιθανώς άκρο*
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βάτου, τμήμα κορμού άναλόγου ειδωλίου, έτερον τμήμα παριστών περίζωμα, καί 
πρόσοψιν οικίας μετά θύρας, ώς τά πλακίδια έκ φαγεντιανής έκ τοΰ ανακτόρου.

Εντός τής κεντρικής α ύ λ ή ς τοϋ ανακτόρου ήρευνήθησαν λείψανα 
νεολιθικών οικιών. Αύται είναι οίκοδομημέναι έξ άργών μικρών κατά τό πλεΐστον 
λίθων, οί δέ τοίχοι είναι έν διαλύσει, ώστε νά μή είναι δυνατή ή έξακρίβωσις τής 
κατόψεως. 'βρισμένοι χώροι κεκαυμένοι μετά στρώματος χαλίκων έθεωρήθησαν ύπά 
τών άνασκαφέων πυραί. 'Εργαλεία τινα νεολιθικά προέρχονται έντεΰθεν.

Εις τόν λόφον τών Γ υ ψ ά δ ω ν εντός τοΰ άγροΰ Μαχ. Άκουμιανάκη ήρευνή 
θη χώρος έλληνιστικοΰ αποθέτου. Οΰτος δπέρκειται τεταραγμένου μινωικοϋ στρώ. 
ματος μετά τοίχων καί καταλαμβάνει έκτασιν σημαντικήν, έξ ής έκαθαρίσθη εις 
χώρος 6 X 3 μ. Έντεΰθεν περισυνελέγησαν έκατοντάδες μελών ειδωλίων πηλίνων 
Δ' καί Γ' αίώνος, καί αναθηματικά άγγεία, επίσης άργυρά τινά κοσμήματα δευτε- 
ρευούσης σημασίας (κυρίως ένώτια), εις στατήρ άργυροΰς τής Γόρτυνος καί εις 
σκαραβαίος έκ σαρδίου μέ παράστασιν πολεμιστοϋ.

Έπί τοΰ αΰτοϋ λόφου άνεκαλύφθη εϊς θολωτός τάφος του τύπου τής Μεσαρας 
μετά ορθογωνίων όστεοφυλακείων έξωθεν. 'Ο τάφος κλείεται διά πλακάς κειμένης 
κατά χώραν. Έπί τοΰ παλαιοτέρου δαπέδου έκειτο είς συνεσταλμένος νεκρός καί 
ή βάσις μιας ώοειδοΰς λάρνακος μεθ’ ένάς νεκρού. Έκ τών όστράκων προκύπτει 
δτι δ τάφος κατεσκευάσθη κατά τήν παλαιοανακτορικήν περίοδον. Τάφος καί 
δστεοφυλάκια έχρησιμοποιήθησαν μέχρι καί τών ΓΜ Ια χρόνων. Πλησίον τοΰ τάφου 
τούτου υπάρχει καί έτερος έν μέρει σωζόμενος.

Πλησίον τών οικιών Χόγκαρθ εντός τοΰ άγορασθέντος άγροΰ Δανέλλη 
άνεκαλύφθησαν συγκεχυμένα οικοδομήματα μετ’ επαλλήλων φάσεων. Βαθύ όρυγμα 
μετά τοιχίου κατά τάς πλευράς αποτελεί πιθανώς αποθέτην. Έκ τοΰ χώρου τού. 
του προέρχεται πωρίνη τράπεζα προσφορών. Έκειτο έπί δαπέδου έκ χαλίκων δμοϋ 
μετά όστρέου τρίτωνος καί κωνικών άώτων κυπέλλων άνεστραμμένων. 'Ομοϋ μετ’ 
όστράκων ΓΜ Ια εύρέθησαν πολλά τεμάχια λίθινων αγγείων, μεταξύ τών δποίων 
καί μικρόν τμήμα ζωοιιόρφου ρυτοΰ.

Ρωμαϊκή έπαυλις Διονύσου: Ενταύθα άπεκαλύφθη, ώς πιστεύεται 
τά μέρος τής οικίας τά καλούμενον tablinum ή «οίκος» μετά δύο κιόνων πρά 
αύτοΰ καί ψηφιδωτού δαπέδου, 5πά βαθεϊαν έπίχωσιν. Τά δάπεδον παριστφ έν τφ 
κέντρψ προτομήν τοϋ Διονύσου καί πέριξ κεφαλάς Πανός, Σατύρων καί Μαινάδων 
καλής τέχνης. Τά ψηφιδωτόν ανάγεται πιθανώς είς τάς άρχάς τοΰ Β' αίώνος μ. 
X. Τά διαμέρισμα κεϊται κατά τήν δυτικήν πλευράν τοΰ περιστυλίου τής οικίας. 
Νοτιοδυτικώς εύρίσκετο μικρόν Λαράριον, ώς προκύπτει έξ άνακαλυφθείσης κόγχης 
καί πήλινου βωμοΰ.

Βασιλική παρά τό Σανατόρι ον: ”η άρξαμένη πρό τινων έτών ά. 
νασκαφή τοϋ παλαιοχριστιανικού τούτου μνημείου συνεχίσθη έφέτος. Τούτο έχει 
τά σύνηθες σχήμα τρικλίτου βασιλικής μετά μιας άψίδος κατά τά κεντρικόν κλίτος 
άνατολικώς. ΟΕ στυλοβάται δέν έκαθαρίσθησαν ούτε καί βάσεις κιόνων ήλθον είς 
φώς, πλήν μικρών τινων κιονιδίων προερχομένων πιθανώς έκ παρασπάδων. Δυτικώς 
δ ναός έχει νάρθηκα. Έντεΰθεν προέρχονται μαρμάρινα τινά ύπέρθυρα. Δέν έξη. 
κριβώθη άν ή είσοδος ήτο έκ δυσμών ή κατά μίαν τών πλαγίων πλευρών τοΰ 
νάρθηκος. Τμήματα μωσαϊκών σώζονται έν τφ κεντρικφ καί βορείψ κλίτει. Τά 
νότιον κλίτος σώζει τμήματα δαπέδου έκ πλακών εις χαμηλότερον έπίπεδον. 'Γπά 
τά μωσαϊκά καί τάς πλάκας δπάρχουν πολλοί τάφοι παλαιοχριστιανικοί καί έπί. 
σης ρωμαϊκοί, προϋπάρχοντες τοΰ κτιρίου, είτε άνήκοντες είς προγενέστερον 
οικοδόμημα, έχον τόν αυτόν προσανατολισμόν.
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Μικροί καί πτωχοί τινές τάφοι έλληνιστικοί εδρέθησαν Οπέ τόν Π ρ ο φ ή. 
την Ή λ £ α ν. Είς νεκρός είχεν είς τό στόμα μικρόν άργυροδν νόμισμα.

Έπ’ εύκαιρίφ της άνακαλύψεως δπά της ’Αρχαιολογικής δπηρεσίας κατά τά 
έργα άναστηλώσεως Κνωσοδ Ινάς μικρού κλιβάνου παρά τήν οικίαν τοδ Ίεροδ 
Βήματος παρά τά Άνάκτορον τής Κνωσοδ, ένήργησε ερευνάν αυτόθι ή ’Αγγλική 
Σχολή. Διεπιστώθη δτι επρόκειτο περί κλιβάνου μετά αΰλακοειδών έξαεριστήρων 
οίος 6 ανακαλυφθείς έν Βαθυπέτρψ. Πρά τοΰ κλιβάνου δπήρχε λάκκος (διά τήν 
πυράν ;) πλήρης θραυσμάτων άγγείων. Τεμάχια τινά σκωρίας χαλκού προέρχοντα; 
εντεύθεν.

Περί των άνασκαφέντων υπό τοδ ’Εφόρου κ. Πλάτωνος έν συνεργασίφ πρός 
τήν ’Αγγλικήν Σχολήν τάφων παρά τά Σελλόπουλον, γίνεται λόγος Ανωτέρω.

Ή ’Ιταλική Σχολή έξετέλεσεν εφέτος περιωρισμένον έργον. ’Εν Φ α ι_ 
σ τ φ άνεσκάφη τά δωμάτιον 65 μέ δύο δάπεδα, εξ ών τά νεώτερον είναι έκ κονι. 
άματος τά δε κατώτερον έκ πλακών. Έκ τοΰ ανώτερου προήλθε κεραμεική ρυθμοϋ 
Καμαρών, έκ δέ τοδ κατωτέρου, όπερ είναι σύγχρονον τής πρώτης φάσεως τοΰ 
ανακτόρου καί τής οικίας 'Αγίας Φωτεινής, προήλθον ένδιαφέροντα αγγεία ρυθμοδ 
barbotine, μετά συνδυασμοδ πράς πολυχρωμίαν. Αυτικώς του <προμαχώνος» (ba- 
stione) τής δυτικής κυρίας εισόδου τής πρώτης φάσεως τοΰ πρώτου άνακτόρου, 
ε&ρέθη κεκλιμένον επίπεδον άγον πιθανώς πράς τά άνάκτορον καί παρακάμπτον τάν 
προμαχώνα. Άνεσκάφη έπίσης τά δωμάτιον 67. Χώροι τινές ένταδθα είναι ένδια. 
φέροντες, έχοντες θρανία καί δάπεδα έπενδεδυμένα δι’ άλαβάστρου. Έξηρευνήθη 
έπίσης ό χώρος τών γεωμετρικών οικιών, νοτίως τοΰ άνακτόρου, ένθα άνεκαλύφθη 
είς κεραμεικάς κλίβανος. Κατά τόν καθαρισμόν τών δοκιμαστικών τάφρων παρά 
τήν κεντρικήν αυλήν άνεκαλύφθη έπί τοδ βράχου ταφή δπονεολιθική μετά κρανίου 
καί ένδιαφερούσης νεολιθικής κεραμεικής.

Είς θέσιν Πατερ ικιές Φαιστοδ άνεκαλύφθη κατά τύχην σύνολον άγγείων 
περισυλλεγέν δπά τής Σχολής. Είναι τεϊέραι ώς αί τοδ ρυθμοδ Βασιλικής, ούχί 
κηλιδωταί, αλλά μετ’ εγχρώμου διακοσμήσεως. Συνεπληρώθησαν άνω τών τεσσά
ρων δωδεκάδων άγγείων. Ή θέσις αδτη κεϊται μεταξύ Φαιστοδ καί Τυμπακίου καί 
έπί τοδ τελευταίου λόφου τής σειράς, ήτις άρχεται έκ τοΰ λόφου τής Φαιστοδ, 
άμέσως άνωθεν τής Άγιας Τριάδος. 'Ο κ. D. Levi δποθέτει δτι τά άγγεία προ
έρχονται έξ άποθήκης ή έργαστηρίου τεϊερών. Άνατολικώς τής ζώνης τών άγγείων 
τούτων άνεκαλύφθη σειρά έξ δωματίων άνοιγομένων κατά μήκος ένάς εύθέος τοί
χου. Ή κεραμεική ένταδθα ώς καί ή έκ τοδ προηγουμένου σημείου φαίνεται δτι 
προηγείται άμέσως τής κατασκευής τών άνακτόρων. Άνεκαλύφθη έδώ καί τμήμα 
τής δδοδ τών μινωικών χρόνων (πλ. 2,30 μ.) τής άγούσης πράς τάν κόλπον.

Είς Γ ό ρ τ υ ν α είς τήν κλιτόν τής Άκροπόλεως έγένετο συμπληρωματική 
σκαφή τοδ άποθέτου, μέ άποτέλεσμα τήν άνεύρεσιν άρχαϊκών τινών ειδωλίων ά- 
κόμη. Πρωτογεωμετρικός τάφος περιέχων άγγεία, σιδηρά δπλα καί χάνδρας έκ μάζης 
ήρευνήθη είς Πετροκεφάλι.

'Η Γαλλική Σχολή συνέχισε τάς έρευνας είς Μ ά λ ι α. Άνεκαλύφθη 
μεγάλη μαρμάρινη λάρναξ σώζουσα καί τά πώμα, τοΰ Γ' αϊ. μ. X. μετ’ αναγλύφων 
Έρωτιδέων, βουκρανίων γιρλανδών καί Γοργονείων, κάτωθεν τοΰ δαπέδου παλαιό, 
χριστιανικής βασιλικής είς θεσιν Μάρμαρα. Ή λάρναξ περιείχε δυο νεκρούς 
καί χρυσά τινά κοσμήματα, έπίσης τοΰ Γ' αί. μ. X. (Ένα δακτύλιον, δύο περό- 
νας καί μίαν αλυσιν). Παρά τήν παραλίαν άνεσκάφη σύστημα δωματίων τής MM I 
περιόδου, μετά δπερκειμένων MM III κατασκευών, καί έπιφανειακών ρωμαϊκών 
τοίχων. Άνω τών 100 άγγείων έξήχθησαν. Έκ τών μάλλον ένδιαφερόντων άντι.
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κειμένων είναι μικρόν άγγείον μέ ιερογλυφικήν επιγραφήν, λαβή κατόπτρου, σφρα" 
γΐς ε!ς σχήμα μελίσσης. Βορείως τοΰ φυλακείου, εις 9lotv ένθα προβλέπεται ή οΐ 
κοδόμησις τής νέας οικίας τής Σχολής, έγενετο έργασία άναγνωρίσεως τοΰ πεδίου. 
Οί ανασκαφείς πιστεύουν ότι εδρον τμήμα τής άγούσης πρός τήν θάλασσαν δδοΰ. 
Κτίρια τινόο εΐνα» δρατά ενταύθα οΰχί λίαν σαφή. Έκ τούτων τά μάλλον ένδιαφε. 
ρον είναι Ισχυρός τοίχος εκ ξεστών λίθων, ου ή άνασκαφή δέν έχει περατωθή.

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΑΛΕΞΙΟΥ
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