
18. ΜΙΚΡΑΙ ΑΝΑΣΚΑΦΑΙ ΚΑΙ ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

(ΓΙίν. 165 - 166)

Κατά το 1968 έγένοντο αί ακόλουθοι έργασίαι μικρών άνασκαφών καί 
περισυλλογής αρχαιοτήτων. Κατά τον Ιανουάριον συνεχίσθη διά τής έπι- 
μελητρίας δίδος Ά. Λεμπέση ή άρξαμένη τον Δεκέμβριον τοΰ προηγουμένου 
έτους άνασκαψή τοΰ σπηλαιώδους λαξευτού ΜΜ ΙΙΙΑ - ΥΜ I τάφου τοΰ 
Πόρο υ μέ άξιολογώτατα ευρήματα, περί ών έδημοσιεύθη ήδη συνοπτική 
έκθεσις (Έργον 1967, σ. 121 εξ.).

Έκ τοΰ χωρίου 'Αγίου Μΰρωνος (θέσεως ’Απάνω Βρύση) περι- 
συνελέγησαν τον ’Ιούλιον εις ταφικός πίθος, δστις έκειτο ανεστραμμένος 
μέ τό στόμιον προς τά κάτω, μία ελλειψοειδής σαρκοφάγος καί τεμάχια 
ετέρας σαρκοφάγου. Αΰται, ως καί ό πίθος, συνεκρατοΰντο διά λίθων τοπο
θετημένων κυκλικώς άποτελουμένων οΰτω προχείρων ταφικών περιφραγμά
των. Χαρακτηριστικά όστρακα έπιβεβαιοΰν τήν χρονολόγησιν κατά τούς 
ΜΜ ΙΑ καί Β χρόνους. Άνευρέθησαν επίσης άοκά τινα κύπελλα, εις λύ
χνος πήλινος καί μικρόν φωλεόσχημον άγγεΐον έκ λευκού λίθου (πίν. 165β). 
Εις τό αυτό σημεΐον ειχον εύρεθή καί παλαιότερον λάρνακες, ταφικοί πίθοι 
καί αγγεία λίθινα (’Έργον 1967, σ. 117 εξ.). Έπιβεβαιοΰται ουτω ή υπαρ- 
ξις άξιολόγου νεκροπόλεως τών τελευταίων προανακτορικών καί των πα- 
λαιοανακτορικών χρόνων εις τήν περιοχήν τοΰ 'Αγίου Μύρωνος. Αί λάρνα
κες καί οί πίθοι δέν συνεκολλήθησαν ακόμη.

Παρά τον Καλοχωραφίτην ΙΙυργιωτίσσης, όπου καί προ ετών 
ειχεν άνακαλυφθή λαξευτός ΥΜ ΙΙΙΒ τάφος ανασκαφείς υπό τοΰ έπιμε- 
λητοΰ Κ. Δαβάρα (ΑΔ 17, 1961/62, σ. 286 εξ.), εύρέθη καί εφέτος κατά 
τύχην θάλαμος άναλόγου τάφου σωζόμενος κατά τό ήμισυ καί έχων μεγί- 
στην διάμετρον 2.42 μ., έκ τοΰ οποίου περισυνελέγησαν ένδιαφέροντα δεί
γματα τοΰ τέλους τοΰ ΙΙΙΒ ρυθμού μέ διακόσμησιν σχηματικών όκταπόδων, 
ροδάκων, ημικυκλίων, ραβδώσεων κλπ. Συνολικώς άνευρέθησαν 23 πήλινα 
αγγεία, κατά τό πλεΐστον μικροί ψευδόστομοι αμφορείς (πίν. 16δγ) καί 
προχοΐδια, ώς καί πέντε λίθινα σφονδύλια κωνικά. Είς τό δάπεδον τοΰ 
θαλάμου παρά τό τοίχωμα υπήρχε λαξευτή θήκη διά τον νεκρόν.

Είς τον Πρινιάν έξετελέσθη διά τής έπιμελητρίας δίδος Ά. Λεμ-
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πέση μικρά δοκιμή εις τον χώρον τής εστίας τοΰ ναοΰ Α, τον όποιον είχον 
τελευταίως άναμοχλεΰσει άρχαιοκάπηλοι. Ή δοκιμή διεπίστωσε τήν ύπαρξιν 
στρώματος πάχους 45 εκ. περιέχοντος όστρακα υστέρων γεωμετρικών χρό
νων, κάτωθεν δέ αΰτοΰ άνευρέθη στρώσις αργών λίθων και ύπ’ αυτήν 
στρώμα οστών καί ανθράκων μέ όστρακα ΥΜ ΙΙΙΒ καί Γ χρόνων. Δεν έπε- 
βεβαιώθη αν πρόκειται περί λειψάνων λατρείας προηγηθείσης τής άνεγέρ- 
σεως τοΰ ελληνικού ναοΰ, τό πράγμα όμως είναι πιθανόν.

Εις τήν Λ ύ τ τ ο ν επί τοΰ δεσπόζοντος τοΰ χωρίου Ξειδάς λόφου 
έγινε διά τής έπιμελητρίας δίδος Ά. Λεμπέση πρόχειρος έρευνα άποβλέ- 
πουσα ε’ις τήν περισυλλογήν τεμαχίων αναγλύφων πίθων, αρχαϊκών χρόνων. 
Περισυνελέγησαν τμήματα τριών τουλάχιστον μεγάλων πίθων, έκ τών 
οποίων οί δυο έχουν άνάγλυφον διακόσμησιν σφιγγών (πίν. 166α) καί γρυ
πών, ό δέ τρίτος έντυπον διακόσμησιν ροδάκων καί φυλλοειδών θεμάτων. 
Οί ανάγλυφοι πίθοι ανάγονται πιθανώς εις τό τρίτον τέταρτον τοΰ 7ου αίώ- 
νος π. X. Έλπίζεται ότι θά καταστή δυνατή ή περαιτέρω έξερευνησις τής 
περιοχής διά συστηματικής σκαφής, ώστε νά περισυλλεγοΰν καί τά υπόλοιπα 
τεμάχια τών πίθων. Πιθανώς εκεί, επί τής νοτίας κλιτύος τοΰ λόφου, έξε- 
τείνετο ή πόλις τών αρχαϊκών χρόνων. Σημειωτέον ότι παρετηρήθησαν καί 
τοίχοι οικοδομημάτων καί λείψανα πλακοστρώτου ώς καί δύο βάσεις, επί 
τών οποίων έβαινον πίθοι. ’Από τήν αυτήν περιοχήν καί δή από τό χω- 
ρίον Ξειδάς μετεφέρθησαν εις τό Μουσεϊον δύο επιτάφια ενεπίγραφα σή
ματα, ήτοι στήλη ορθογωνίου σχήματος, δημοσιευθεΐσα ήδη υπό τής 
Guarducci (IC XVIII, 98), καί έτερον, σχήματος πεσσοΰ, μέ επιγραφήν 
τοΰ 3ου αϊώνος μ. X. :

Δα ματοία 
Ματροδώρ- 
ω κνρίω μνή
μης χάριν.

Εις Ί ν α τ ο ν (Τσούτσουρον) έξετελέσθη μικρά εργασία διά τήν έξα- 
κρίβωσιν τοΰ χαρακτήρας χώρου, όστις είχε θεωρηθή ως τάφος. Διεπιστώθη 
ότι πρόκειται περί κατωφλιού οικοδομήματος, τοΰ οποίου είναι ορατά καί 
άλλα τμήματα.

’Αρνητική άπέβη ή έρευνα καί εις Καστελλιανά - 'Αγίους 
’Αποστόλους, όπου κατά τάς πληροφορίας τής Χωροφυλακής είχον 
έλθει εις φώς αρχαιότητες, εις θέσιν Χρυσαφίδα. Εις τήν αυτήν περιοχήν 
παρά τά Καλύβια διεπιστώθη σειρά ρωμαϊκών τάφων συλημένων, νοτίως 
δέ τής Χρυσαφίδας επί τοΰ λόφου λείψανα οικοδομήματος μετά κεράμων 
καί τμημάτων κίονος. Έκ τοΰ Καστέλλου τής αυτής περιοχής περισυνελέ-
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γησαν τεμάχια πίθων μινωικών χρόνων μέ τήν χαρακτηριστικήν διακόσμη- 
σιν σχοινιών.

Έκ τής παραλίας Γουβών άνατολικώς τοΰ Ηρακλείου, έκ τής θέ- 
σεως Σβούρου Μετόχι, έξήχθησαν καί μετεφέρθησαν εις τό Μουσεΐον Ηρα
κλείου τέσσαρες λάρνακες ελλειψοειδείς τής αρχής των νεοανακτορικών 
χρόνων (ΜΜ ΠΙΑ), εκ των οποίων μία σώζει διακόσμησιν μέ παχείας λεύ
κάς σπείρας (πίν. 166β).

’Από τό Κ α ρ ν ά ρ ι παρά τάς Άρχάνας περισυνελέγη αξιόλογος 
λατινική επιγραφή μνημονεΰουσα τον αύτοκράτορα Δομιτιανόν (81 - 96 μ.Χ.). 
Σημειωτέον ότι σπανίζουν λατινικαί έπιγραφαι έκ των χρόνων τούτων έν 
Κρήτη.

Έκ τοΰ χωρίου 'Αγιες Παρασκιές περισυνελέγη πίθος 
(πίν. 165α) άπολήγων κάτω εις κόμβον καί φέρων επιγραφήν, τής οποίας 
άναγινώσκεται τό τέλος . . . ΡΙΚΟΥ· Είναι ασφαλώς αί τελευταΐαι συλλαβαί 
ονόματος κυρίου ή εθνικού. Ό πίθος ανήκει εις τούς ρωμαϊκούς χρόνους.

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΑΛΕΞΙΟΥ
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α. Πιβος ενεπίγραφος έξ 'Αγιών 
Παρασκιών.

γ. Ψευδόστομοι αμφορείς έκ τοϋ τάφου Καλοχωραφίτη.
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α. Τεμάχιον αναγλύφου πίθου έκ Λύττου.

β. Λάρναξ έκ της παραλίας Γουβών 'Ηρακλείου.
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