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ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ 
ΚΑΙ ΜΝΗΜΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΚΡΗΤΗ

ΕΙσαγωγικά : Κατά τό διαρρεϋσαν έτος, ή 
Κρήτη έχωρίσθη καί πάλιν εις δύο αρχαιολογι
κός περιφέρειας, τήν ΙΕ' καί ΙΣΤ', καί ό ’Επι
μελητής Στ. ’Αλεξίου, προαχθείς είς "Εφορον, 
άνέλαβε τήν δευτέραν, τής Δυτ. Κρήτης. ΕΙς 
άντικατάστασίν του μετετέθη είς Ηράκλειον έξ 
’Αττικής ό ’Επιμελητής Κωνσταντίνος Δαβάρας. 
Άφ’ έτέρου, ό ’Επιμελητής Βυζαντινών ’Αρχαιο
τήτων Μύρων Μιχαηλίδης άντικατέστησε τόν 
’Επιμελητήν Κ. Καλοκύρην, μετατεθέντα είς ’Αθή
νας καί άναλαβόντα τήν διεύθυνσιν τής Δ' ’Εφο
ρείας Βυζαντινών καί Μεσαιωνικών ’Αρχαιοτήτων 
Νήσων.

ΜΟΥΣΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΑΙ

Μουσείον Ηρακλείου
Άπεπερατώθησαν καί κατά τάς λεπτομερείας 

αί νέαι μεγάλοι άποθήκαι. Οΰτω βαίνει πρός όρι- 
στικήν λύσιν τό πρόβλημα τής άποθηκεύσεως τών 
άπειραρίθμων άρχαιοτήτων καί τής έξ αύτών 
άποσυμφορήσεως τών έργαστηρίων καί αίθουσών 
μελέτης. Παραλλήλως διεμορφώθη ό περίβολος 
τού Μουσείου διά κατασκευής κιγκλιδώματος καί 
πεζοδρομίου καί διά φυτεύσεως 100 καλλωπιστι
κών δενδρυλλίων. Άφ’ έτέρου, άνεβλήθη καί πά
λιν ή συμπλήρωσις τής ’Επιγραφικής Συλλογής 
τοΟ Μουσείου καί ή κατασκευή τού μικρού άμφι- 
θεάτρου είς τόν χώρον έπί τού έναντι τοϋ Μου
σείου προμαχώνος.

Σημαντική πρόοδος έτελέσθη είς τό έργον έπα- 
νεκθέσεως τού Μουσείου Ηρακλείου, διά δαπα- 
νηθέντος συνολικώς ποσού 415.000 δραχμών. 
Συνεπληρώθη ή είς τό σύνηθες κοινόν τών έπι- 
σκεπτών προσιτή έκθεσις διά προσθήκης νέων 
άξιολόγων άντικειμένων, προπαρεσκευάσθη ή έκ- 
θεσις τής νέας πτέρυγος καί έπληρώθησαν αί νέαι 
αιθουσαι τής ’Επιστημονικής Συλλογής διά ταξι- 
νομήσεως μεγάλου άριθμού νέων όμάδων άρχαίων 
καί διά κατασκευής πολλών νέων δρύινων κρυ- 
σταλλοφράκτων προθηκών. Διά τής άρχαιολόγου 
Αίκ. Μαυριγιαννάκη ήρχισεν ή ταξινόμησις τού 
περιεχομένου τών άποθηκών, όπου έτοποθετήθη- 
σαν μεταλλικά ράφια τύπου Dexion, άξίας 150.000 
δραχ. Συνεχίσθη ή ιδιαιτέρως σημαντική έργα- 
σία τής άποκαταστάσεως τών μινωικών τοιχογρα
φιών. Ό "Εφορος Ν. Πλάτων, βοηθούμενος ύπό τού 
ειδικευμένου ζωγράφου Θωμά Φανουράκη, προέ- 
βη είς μίαν νέαν άνασύνθεσιν τριών έκ τών ση- 
μαντικωτέρων έξ αύτών, τής μεγάλης συνθέσεως 
τής περιλαμβανούσης τήν «Παριζιάναν», τής

τοιχογραφίας τών αίλούρων έκ τής Έπαύλεως τής 
Αγίας Τριάδος καί, τέλος, τού Κροκοσυλλέκτου. 
Μελέτη σχετική πρός τήν άνασύνθεσιν τής πρώ
της έδημοσιεύθη ήδη είς τά Κρητικά Χρονικά. 
Διά τόν Κροκοσυλλέκτην έπεβεβαιώθη όριστι- 
κώς ότι πρόκειται περί πιθήκου καί όχι παιδός, 
όπως έπίστευον πολλοί. Ή τοιχογραφία έμεγά- 
λωσε σημαντικώς διά τής άνακαλύφεως καί προσ
θήκης νέων τεμαχίων, είς τά όποια είκονίζεται 
καί δεύτερος πίθηκος άντωπός πρός τόν πρώτον, 
ώς καί κάλαθος πλησίον τής κεφαλής του.

Διά τής προσλήψεως καί νέων έκτάκτων τεχνι
τών, τών Κ. Βιτωράκη, Γ. Ήλιάκη, καί Κ. Κων- 
σταντάκη, έξηκολούθησεν ή έντατική έργασία 
είς τά έργαστήρια τού Μουσείου, όπου άποκατε- 
στάθησαν πολλαί όμάδες τών νέων καί παλαιών 
άνασκαφών. Ούτως άνασυνεκροτήθησαν τάάγγεϊα 
τής Μυρσίνης, τής Φορτέτσας καί διάφορα άλλα 
γεωμετρικά, τά ύπονεολιθικά τής Φουρνής, τά 
άγγεία καί οί πίθοι έκ Χόνδρου Βιάννου καί έγέ- 
νετο νέα έργασία είς τά σφυρήλατα τής Δρήρου, 
είς πολλά τών χαλκών τής έκθέσεως καί τών άπο
θηκών καί, τέλος, είς τά χαλκά τής όμάδος τής 
Άγ. Γαλήνης. Τεχνικόν έπίτευγμα άπετέλεσεν ή 
στερέωσις καί έκθεσις τών σκελετών τών άνευρε- 
θέντων εντός σαρκοφάγων λαξευτού τάφου είς 
Άρχάνες. ’Εκ παραλλήλου, οί τεχνΐται τών ξένων 
Σχολών άποκατέστησαν τά πολυπληθή εύρήματα 
τών άνασκαφών τής Κνωσού καί Φαιστού. Είς 
τήν ζωγραφικήν άποκατάστασιν είργάσθη ό ειδι
κευμένος ζωγράφος Θωμάς Φανουράκης. ’Ενδια
φέρουσα άπό αισθητικής άπόψεως ήτο ή έργα
σία τού ζωγράφου Κ. Πετράκη, διορθώσαντος τάς 
παλαιάς συμπληρώσεις πολλών άγγείων, έν πολ- 
λοϊς άκαλαισθήτους ή ύπερβολικώς όμοιας πρός 
τά άρχαΐα μέρη καί πλαστογραφούσας τοιουτο
τρόπως τό σύνολον.

Συνεχίσθη ύπό τού έφορου Ν. Πλάτωνος καί 
τού ζωγράφου Θωμά Φανουράκη ή προπαρασκευή 
τού Corpus τών μινωικών σφραγίδων καί σφρα
γισμάτων, έκδιδομένου ύπό τής ’Ακαδημίας ’Επι
στημών τής Μαγεντίας, διά περαιτέρω μελέτης, 
ταξινομήσεως καί σχεδιάσεως τού ύλικού.

Διάφορα νέα βιβλία άπέκτησεν ή βιβλιοθήκη 
τού Μουσείου, καθισταμένη βαθμηδόν άξιόλο- 
γον βοήθημα άρχαιολογικής μελέτης.

Τέλος, ύπό τού Έπιμελητοΰ Κ. Δαβάρα κατε- 
γράφη είς τά εύρετήρια μέγας άριθμός έκ τών 
άκαταγράφων άντικειμένων τού Μουσείου.

Ιστορικόν Μουσείον Κρήτης

Τό έν Ηράκλειοί Ίστορ. Μουσείον άπέκτησε 
πολλά καί άξιόλογα νέα άντικείμενα τού κύκλου
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τής άρμοδιότητός του. Σχετικώς διαλαμβάνει ή 
έκθεσις πεπραγμένων τής Εταιρείας Κρητικών 
'Ιστορικών Μελετών.

Άντιθέτως πρός τάς ’Αρχαιολογικός Σύλλογός 
Νεαπόλεως καί Τεραπέτρας, αί όποϊαι παρέμειναν 
ούσιαστικώς στάσιμοι, ικανή πρόοδος συνετελέ- 
σθη εις τά λοιπά Μουσεία τής Κρήτης. Οΰτω, 
διά τό Μουσεϊον 'Αγίου Νικολάου διερρυθμίσθη 
χώρος λίαν ικανοποιητικής έμφανίσεως εις τό Ισό
γειον τοδ Δημαρχείου, περιλαμβάνων δύο αίθού- 
σας καί άποθήκην. Τοϋτο όφείλεται κυρίως εις 
τήν όκαταπόνητον δραστηριότητα καί άρχαιο- 
φιλίαν τοΟ δημάρχου κ. Ρούσσου Καπετανάκη. 
’Ενταύθα έστεγάσθησαν τά ευρήματα τών άνα- 
σκαφών Όλοϋντος καί Κριτσας, τά όποια καί 
άνεσυγκροτήθησαν ένταϋθα ύπό τεχνιτών τοΰ 
Μουσείου Ηρακλείου.

Εις τό Ηράκλειον ίδρύθη νέα ιδιωτική άρχαιο- 
λογική Συλλογή ύπό τοΰ μηχανικού κ. Ν. Μετα
ξύ, τής όποιας προβλέπεται ταχεία ή άνάπτυξις.

ΑΛΛΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΙ ΤΗΣ ΙΕ' ΕΦΟΡΕΙΑΣ

Εόρύς ύπήρξεν ό καθαρισμός τών αρχαιολογι
κών χώρων. Οΰτω, πλήν τής Κνωσού, Άγ. Τριά- 
δος, Τυλίσου, Μεγάρου Νίρου καί κυρίως τών 
Μαλίων. έκαθαρίσθησαν ριζικώς διά τοΰ Έπιμελη- 
τοΰ Κ. Δαβάρα καί τά Γουρνιά. Ή μινωική πο
λίχνη έλαβε νέαν όψιν διά τής άποκαλύψεως με
γάλων εκτάσεων δαπέδου οικιών καί λιθοστρώτων 
τών όδών, ώς καί διά τής άπομακρύνσεως μεγά
λων όγκων χωμάτων έκ τής κεντρικής πλατείας, 
άτινα είχον συσσωρευθή κατά τόν άπό τών άνα- 
σκαφών διαρρεύσαντα ήμισυν αιώνα.

Ίκανοποιητικώς έπροχώρησαν τά έργα άποκα- 
ταστάσεως άρχαιολογικών χώρων.

Κνωσός

Αί έργασίαι έγένοντο διά τοΰ Εφόρου Ν. Πλά
τωνος, τεχνικώς έπιβλέποντος τοΰ άρχιτεχνίτου 
τοΰ Μουσείου Ζαχ. Κανάκη. Συνεχίσθη τό έργον 
άποκαταστάσεως τού ’Ανακτόρου, Ιδίως εις τήν 
νοτίαν είσοδον, τάς περί αύτήν οικίας καί τήν 
βαθμιδωτήν στοάν, όπου διά πρώτην φοράν έγέ- 
νετο συστηματική στερέωσις καί άποκατάστα- 
σις, άνακαλυφθέντων καί νέων τμημάτων αυτής 
( Πίν. 221 α ).

Μέγαρον Νίρου

Εις τό μινωικόν τοΰτο μέγαρον έγένετο συστη
ματική στερέωσις τών δαπέδων καί τοίχων, τών 
πλακοστρώτων αύλών, τών ορθομαρμαρώσεων 
κλπ. (Πίν. 221 β, 222, 223 ).

’Ιδίως διεσαφήθη ύπό τοΰ ’Εφόρου διά τής 
γενικής έργασίας τό σύστημα άποθηκών μετά τοΰ 
διαδρόμου των καί ή παρακειμένη κλϊμαξ πρός 
τόν άνω όροφον. Άπεμακρύνθησαν πάντα τά 
νεωτερικά έρείπια, τά καταλαμβάνοντα μέρος τής 
αυλής, καί διά τής έξαγορας ζώνης έκ τών παρα
κειμένων άγρών κατέστη δυνατόν νά κατασφαλι- 
σθη ό χώρος διά περιφράξεως.

Μάλια

Έφ’ όλοκλήρου τής έκτάσεως τοΰ άνακτόρου 
( Πίν. 224 α - γ) έστερεώθησαν καί άποκατεστά- 
θησαν τά δάπεδα, οί τοίχοι καί αί κλίμακες. Διε- 
σαφήθη τό δάπεδον τών βορείων άποθηκών καί 
συνεπληρώθησαν αί βάσεις τών παραστάδων τοΰ 
πολυθύρου μεγάρου. Εις τήν νοτίαν πτέρυγα άπο- 
κατεστάθησαν τά ύπερβολικώς άνεσκαμμένα πα- 
λαιότερον δάπεδα. Τέλος, έγένετο άποχωμάτωσις 
καί στερέωσις έκτάσεως εις τό Β.Δ. τμήμα τής 
δυτικής αυλής καί άποκατεστάθη συστηματικώς 
ή πομπική οδός καί τό πλακόστρωτον. Εις τάς 
έργασίας συνέβαλον ή άρχαιολόγος ΑΙκ. Μαυρι- 
γιαννάκη καί ό άρχιτεχνίτης Ζαχαρίας Κανάκης.

Φαιστός

Κατά τήν διάρκειαν τής άνασκαφής, έγένοντο 
αί άπαραίτητοι έργασίαι στερεώσεως τών άποκα- 
λυφθέντων.

Τείχη Ηρακλείου

Διά τήν άποκατάστασιν τών ένετικών τειχών 
ήρχισαν αί προεργασίαι κατασκευής τής γεφυρώ- 
σεως τοΰ ρήγματος τοΰ παρά τήν πύλην Βηθλεέμ, 
κατόπιν δέ άπομακρύνσεως οικογενειών τινων κα- 
τεδαφίσθη σειρά προχείρων οίκοδομημάτων έπί 
τών τειχών, όπου ή γεφύρωσις.

Ηράκλειον

Ήρχισεν ή Δ' φάσις άναστηλώσεως τής έκκλη- 
σίας τοΰ 'Αγίου Μάρκου ύπό τήν έπιστημονικήν 
έπίβλεψιν τοΰ ’Εφόρου Ν. Πλάτωνος, διά τής δια- 
μορφώσεως τοΰ προστφου καί συμπληρώσεως τών 
μαρμάρινων πλακών τών δαπέδων, ώς καί διά τής 
κατασκευής βοηθητικών χώρων εις τήν νοτίαν 
αύλήν.

Εις τήν Παναγίαν Σταυροφόρων έκαθαρίσθη ό 
χώρος καί άπεκαλύφθησαν ικανά δάπεδα.

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΚΡΗΤΗ

Πλούσια ύπήρξεν ή άνασκαφική δράσις εις τήν 
Κεντρικήν Κρήτην:

Άρχάνες

Οί τυχαίως άνακαλυφθέντες εις θέσιν ’Ανήφο
ρος δύο λαξευτοί ΥΜ III τάφοι άνεσκάφησαν διά
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του ’Εφόρου Ν. Πλάτωνος βοηθουμένου ύπό τής 
Αίκ. Μαυριγιαννάκη. Κατ’ άρχάς περισυνελέγη 
κιβωτιόσχημος μέ έξίτηλον διακόσμησιν λάρναξ, 
έξαχθεΐσα έκ τοΰ ένός των τάφων ύπό των άνευ- 
ρόντων τούτον χωρικών, όμοΟ μετά συνοδευούσης 
ραμφιδοστόμου προχοΐσκης. Δοθέντος ότι τό μέ
γεθος τής λάρνακος ήτο σμικρότατον, τά δέ όστα 
άνήκον είς ένήλικα, είναι φανερόν ότι ή λάρναξ 
έχρησιμοποιήθη ώς όστεοφυλάκιον. Είς τό δά- 
πεδον τοϋ τάφου τούτου εύρέθησαν δύο βόθροι 
μέ τούς είς συνεσταλμένην στάσιν νεκρούς είς 
τήν θέσιν των. Τό κρανίον τοϋ ένός κατηυθύνετο 
πρός Νότον, τού δέ έτέρου πρός Δυσμάς. Τρίτος 
βόθρος έκαλύπτετο ύπό άνεστραμμένης έλλειψοει- 
δοϋς λάρνακος ΜΜ χρόνων, έπαναχρησιμοποιη- 
θείσης. Ό νεκρός, άριστα διατηρούμενος, είχε 
τό κρανίον πρός Νότον καί έφερεν άπλούν χάλ- 
κινον δακτύλιον εις ένα τών δακτύλων. Λόγο) 
τής άρίστης του διατηρήσεως ό σκελετός ούτος, 
στερεωθείς διά τεχνικών μέσων, άπεσπάσθη μετά 
τού βόθρου καί μετεφέρθη είς τό Μουσεΐον Ηρα
κλείου. Παραπλεύρως τής σαρκοφάγου ταύτης 
έκειτο τό τεμαχισμένον κάλυμμά της, τό όποιον 
έφερε μικράς λαβάς καί έτερος νεκρός. ’Ολίγα 
άγγεία, ώς τρεις ψευδόστομοι άμφορείς, δύο πρό- 
χοι καί μία κύαθος, συνώδευον τούς νεκρούς.

Ό δεύτερος τάφος, μετά δρόμου άπό Β. πρός Ν. 
εΐχεν άκανόνιστον κυκλικόν σχήμα καί εΰρέθη 
άσύλητος. Μία σαρκοφάγος κατά τήν ΒΑ. πλευ
ράν, έφ’ ής δέν διεκρίνετο διακόσμησις, περιεί
χε δύο νεκρούς. Τό σαγματοειδές κάλυμμά της, 
μετά μεσαίας ράχεως καί τεσσάρων λαβών κατά 
τάς γωνίας, έκειτο τεθραυσμένον. Τά συνοδεύοντα 
κτερίσματα ήσαν τρία άγγεία.

Κατσαμπάς Ηρακλείου

Περισυνελέγησαν, ύπό τού ’Εφόρου, βοηθου
μένου ύπό τής άρχαιολόγου Αίκ. Μαυριγιαννά- 
κη, τέσσαρες σαρκοφάγοι έντός ΥΜ III λαξευτού 
τάφου, τού όποιου ή οροφή είχε καταπέσει καί 
δστις άνεκαλύφθη τυχαίως κατά τήν διάνοιξιν 
θεμελίων. Αί σαρκοφάγοι ήσαν κιβωτιόσχημοι 
μετά διακοσμήσεως μή διακρινομένης. Ή μία έξ 
αύτών έφερε κάτωθεν τού γείσου είδος άναγλύφου 
σχοινιού.

Παναγία Φόρου, 'Ηρακλείου

Είς τό κέντρον τοΰ Ηρακλείου, ύπό τόν ένε- 
τικόν τούτον ναόν, ό ’Επιμελητής Βυζαντ. ’Αρ
χαιοτήτων Μ. Μιχαηλίδης προέβη είς δοκιμα
στικήν άνασκαφήν, άποκαλύψας θεμέλια τού 
πρώτου βυζαντινού ναού, χρονολογουμένου πιθα
νώς είς τούς άμέσως μετά τόν Νικηφόρον Φωκαν 
χρόνους.

Μητρόπολις Γόρτυνος
Κατόπιν άνευρέσεως τμήματος ψηφιδωτού κατά 

τήν διάνοιξιν θεμελίων οικίας τοϋ Γεωργ. Λουπά- 
κη, ή Άρχαιολ. 'Υπηρεσία διά τού Έπιμελητοΰ 
Κ. Δαβάρα διενήργησε δοκιμαστικήν άνασκα
φήν. Διά ταύτης ήλθον είς φώς τμήματα μεγάλου 
πολυτελούς ψηφιδωτού δαπέδου, διαστάσεων του
λάχιστον 7 τ. μ., όριζομένου πρός Δ. ύπό τοίχου 
φέροντος πολύχρωμον όρθομαρμάρωσιν. ’Εκ τοϋ 
τοίχου τούτου άπεσπάσθησαν ύπό τοΰ ιδιοκτήτου 
κατά τήν άνεύρεσιν δύο έντετειχισμένα εύμεγέθη 
άρχιτεκτονικά μέλη, έν κορινθιακόν κιονόκρανον 
καί εν τμήμα έπιστυλίου μετ’ έπιγραφής άναφε- 
ρούσης τόν αύτοκράτορα Τραϊανόν. Διά ταύτης 
όδηγούμεθα, φαίνεται, έπί τά ίχνη ένός άγνώστου 
μέχρι σήμερον, ίσως γειτονικού πρός τό ψηφιδω
τόν, μνημειώδους κτηρίου τής Γόρτυνος, άνήκον- 
τος είς τούς χρόνους τοΰ Τραϊανού. Ύπεράνω τοϋ 
δαπέδου εύρέθησαν οί κέραμοι τής καταπεσούσης 
στέγης. Τό ψηφιδωτόν, μετά ψηφίδων μεγέθους 
0,005 - 0,01, χωρίζεται ύπό λωρίδων έκ μαρμάρι
νων πλακών εις τρία μέρη, έκαστον τών όποιων 
κοσμείται αύτοτελώς. Τό πρώτον τμήμα φέρει 
είς τό κέντρον κύκλον μετά στροβιλιζομένων πο- 
λυχρώμων φύλλων, πέριξ δέ τοϋ κύκλου όμοκέν- 
τρους ταινίας μέ σειράς τριγώνων, έναλλάξ έρυ- 
θρών καί κυανών, συγκλινόντων πρός τό κέντρον. 
Τό δεύτερον τμήμα περιλαμβάνει έν έξάγωνον 
περικλεΐον πολύπλοκον σπειροειδές κόσμημα. 
Πρός τό έξάγωνον συνάπτονται έναλλάξ τρίγωνα 
καί τετράγωνα, περικλείοντα, τά μέν πρώτα άνά 
έν μικρότερον τρίγωνον, τά δέ δεύτερα κόσμημα 
έκ τεσσάρων φύλλων χιαστϊ τεταγμένων. Ή ώα 
κοσμείται διά ταινίας μετά φύλλων κισσοϋ. Τό 
τρίτον, τέλος, τμήμα, τό καί ώραιότερον (Πίν. 
224 δ ), έχει κεντρικόν πίνακα μετά πτηνών, ώς ίέ- 
ρακος, πέρδικος κ.ά. καί άνθέων μεγάλης λαμπρό- 
τητος. Ό κεντρικός ούτος πίναξ πλαισιοϋται ύπό 
ταινιών φερουσών διάφορα κοσμήματα, όπως σει
ράν βαθμιδωτών πυραμίδων, πλοχμόν, τέλος δέ 
καμπυλογράμμους ρόμβους έγγεγραμμένους έντός 
έφαπτομένων κύκλων καί φέροντας είς τό κέντρον 
σταυρόσχημον κόσμημα. Τό χρώμα τών ψηφίδων 
είναι ιδιαιτέρως λαμπρόν. Έφάνησαν ήδη 15 διά
φορα χρώματα. Τό ψηφιδωτόν διατηρείται κα
λώς, άν καί ένιαχοϋ έν καθιζήσει. Μετά τήν δοκι
μήν, αί διανοιγεΐσαι τάφροι έπληρώθησαν πάλιν 
διά χώματος, έν άναμονή τής τελικής άνασκαφής.

Ή ΰπαρξις τμήματος άψϊδος ίεροΰ, κειμένης 
όχι μακράν τοϋ ψηφιδωτοΰ, ώδήγησε τόν Έφορον 
Ν. Πλάτωνα είς τήν σκέψιν ότι ίσως πρόκειται 
περί μεγάλης παλαιοχριστιανικής βασιλικής, όχι 
άπιθάνως είς τήν θέσιν τοΰ μαρτυρίου τών τόπι-

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:36:22 EEST - 3.236.241.27



ΚΡΗΤΗ 257

κών 'Αγίων Δέκα, ήτις, ώς έδρα χρισιτανικής Μη- 
τροπόλεως, θά έδωσε τό δυσερμήνευτον μέχρι 
σήμερον όνομα Μητρόπολις είς τό χωρίον.

'Αγία Γαλήνη

Κατόπιν νέας άνευρέσεως χαλκών άντικειμέ- 
νων ύπό άλιέων παρά τήν άκτήν μεταξύ 'Αγίας 
Γαλήνης καί Κόκκινου Πύργου, είς θέσιν όπου 
τό 1936 είχεν εύρεθή θησαυρός χαλκών αντικει
μένων άποτεθεΐς είς τό Μουσεϊον Ρεθύμνου, διε- 
νηργήθη ύπό τού ’Εφόρου Πλάτωνος, ύποβρύχιος 
έρευνα καί περισυλλογή, τη βοηθείμ καταδυτικού 
συνεργείου τού σκάφους Π/ΑΚ 21 τού Β.Ν., εύγε- 
νώς τεθέντος είς τήν διάθεσιν τής ’Αρχαιολογικής 
'Υπηρεσίας. Τά διάφορα χαλκά άντικείμενα, τά 
όποια περισυνελέγησαν κατόπιν δωδεκαώρου έρ- 
γασίας ύπό τό ύδωρ, ήσαν διεσκορπισμένα έπί τού 
βυθού είς βάθος 4 - 5 μ. καί είς έκτασιν 300 τ.μ., 
είς μικράν άπόστασιν άπό τής άκτής. Αείψανα 
πλοίου ούδαμοϋ εύρέθησαν, συνεκεντρώθησαν 
όμως πλεΐστα όσα τεμάχια χαλκών έλασμάτων, 
πολλάκις τμηθέντα διά βιαίας, ώς φαίνεται, έκτι- 
νάξεως, ή όποια ήτο άδύνατον νά έγινεν είς άρ- 
χαίους χρόνους. Έκ τούτου, πιθανόν συμπέρασμα 
φαίνεται ότι χαλκούν κιβώτιον άρχαίου ναυαγίου, 
ή ίσως άπορριφθέν κατά άβαρίαν άρχαίου πλοίου, 
ένετοπίσθη τυχαίως κατά τούς νεωτέρους χρόνους 
καί έν άδυναμίμ άνελκύσεως έπεχειρήθη ή άνατί- 
ναξίς του, είς τήν όποιαν όφείλεται ή μεγάλη 
διασπορά τών τοιχωμάτων τού κιβωτίου καί τού 
περιεχομένου του. Τήν σύλησιν απέδειξε καί τό 
γεγονός τής εύρέσεως πολλών βάσεων ειδωλίων 
άλλ’ έλαχίστων έκ τών ειδωλίων αύτών. ’Εκ τών 
πλέον ένδιαφερόντων εύρημάτων ήτο είς θησαυρός 
έκ 259 ρωμαϊκών νομισμάτων, μιας όλοκλήρου 
σειράς αύτοκρατόρων άπό τόν Αύγουστον μέχρι 
τού Πρόβου, άποτελοΰντος καί τό terminus post 
quem τού ναυαγίου. Τά πλεΐστα έξ αύτών άνή- 
κον είς τόν Γ’ αί, πολλά δέ ήσαν έξαιρέτου διατη- 
ρήσεως. ’Ενδιαφέρουσα έφάνη ή συνύπαρξις τών 
νομισμάτων τριών αιώνων. ’Ιδιαιτέρου ένδιαφέ- 
ροντος ήσαν έν μικρόν είδώλιον ’Αφροδίτης πρα- 
ξιτελείου τύπου ( Πίν. 225 α ) διαβεβρωμένον όλί- 
γον τήν έπιφάνειαν, είς μικρός Έρωτιδεύς οίονεί 
τρέχων καί μία προτομή Δήμητρος - Ίσιδος μέ 
στέμμα μηνίσκου, στάχεων καί ήλιακοΰ δίσκου 
( Πίν. 225 β). Περισυνελέγησαν όμως καί τμήματα 
μεγαλυτέρων άγαλματίων, όπως άριθμός έλασμά
των μέ πτυχάς έσθήτος καί δεξιά χειρ εύμεγέθους 
άγαλματίου, κρατούσα άσαφές τι άντικείμενον. 
"Αφθονα ήσαν τά έξαρτήματα σκευών, έκ τών 
όποιων άξιοπρόσεκτα ήσαν είς πούς τριποδικοΰ 
σκεύους, ίσως κάδου, είς σχήμα πτερωτής Με-

δούσης κρατούσης κυρτόν τι άντικείμενον, ίσως 
δρπην (δρέπανον), μία λαβή, προφανώς τού αύ- 
τοΰ σκεύους, είς σχήμα άνθεμίου μέ έκατέρωθεν 
προτομάς λαγωνικών κυνών, έχουσα ανω κρίκον 
έξαρτήσεως, πόδες σκευών είς σχήμα ποδών λέον- 
τος καί ίππου, τμήμα άλύσεως, άγγιστρον κ.ά. 
’Ενδιαφέρουσα ήτο μία σειρά κλείθρων, διαφό
ρων μεγεθών καί σχημάτων, έχόντων τό πλείστον 
προέχον πλακοειδές στέλεχος καί τρητήν βάσιν 
διά τήν προσαρμογήν τού κλείοντος έλάσματος. 
Περισυνελέγη έπίσης άριθμός έργαλείων, ήλων 
μέ θολωτήν κεφαλήν, λύχνων, κωδωνίσκων, αρ
μών, στροφάλων, γομφώσεων, πωμάτων, σφραγι
στικοί τινες δακτύλιοι, έν άκρον έρεισινώτου, ώς 
ήρμηνεύθη, ιδιόρρυθμόν τι άντικείμενον μέ έξέ- 
χον θολωτόν κόσμημα, τέλος δέ έν κηροπήγιον 
έπί τρισκελοΰς βάσεως καί τεμάχια χαλινού ίππου. 
Τά ανωτέρω άντικείμενα έκαθαρίσθησαν καί έφω- 
τογραφήθησαν είς τό Μουσεϊον 'Ηρακλείου, μετά 
δέ τό πέρας τής μελέτης των θά άποτεθούν είς τό 
Μουσεϊον Ρεθύμνου. Ή ύποβρύχιος ερευνά θά 
έπαναληφθή κατά τό έρχόμενον έτος.

ΝΙΚ. ΠΛΑΤΩΝ

*

ΑΝΑΣΚΑΦΗ ΛΕΒΗΝΟΣ

Είς Λεβήνα (Λέντα ) συνεχίσθησαν διά τρίτην 
περίοδον αί άνασκαφαί τών προανακτορικών λα
ξευτών τάφων ύπό τού ’Εφόρου Στ. ’Αλεξίου διε- 
ξαχθεϊσαι λίαν συστηματικώς καί μέ άκριβεΐς 
στρωματογραφικάς παρατηρήσεις.

Αί άνασκαφαί1 διήρκεσαν άπό τής 9 μέχρι τής 
29 ’Ιουνίου 1960. Άνεσκάφη ό γνωστός ήδη άπό 
τού 1958 τάφος είς θέσιν Ζερβού, άνατολικώς τού 
Λέντα, άνεκαλύφθη δέ διά δοκιμών καί άνεσκά
φη καί έτερος είς θέσιν Παπούρα (Πίν. 225 γ ), 
συνεχόμενος μετά τού τάφου I καί άποτελών έπο- 
μένως τμήμα ταφικοΰ συστήματος, ώς τό τού Γε
ροκάμπου ( Πίν. 226 α ).

Ό τάφος είς Ζερβού, κληθείς III, εόρίσκεται είς 
τήν κλιτύν μικρού υψώματος. "Εχει διάμετρον 
έσωτερικήν 5,20 - 5,40 μ., πάχος τοιχωμάτων 
1,50-2 μ., μέγιστον σωζόμενον ύψος 98 έκ. Ή 
θύρα, κειμένη κατά τήν άνατολικήν πλευράν, έχει 
ύψος 50 έκ. καί πλάτος 85 έκ. Πρό αυτής έξωτε- 
ρικώς κεϊται ή πλάξ, δι’ ής έκλείετο.

Παρά τήν βορείαν πλευράν έσώζοντο τμήματα

1. Περί τών άποτελεσμάτων τών προηγουμένων έτών βλ. 
BCH 83 (1959) Chronique des Fouilles en 1958, καί BCH 84 
(1960) Chron. des Fouilles en 1959 σελ. 841-6. Έπίσης I. Lon
don News 8.6.1960 σ. 225-7. Έκ τών τάφων της Λεβήνος ό 
Π ( Γεροκάμπου ) άπέδωσε τό μεγαλύτερου γνωστόν σύνολον 
προανακτορικης κεραμεικής (Είκ. 226 α).

33

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:36:22 EEST - 3.236.241.27



258 ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ 16 (1960) : ΧΡΟΝΙΚΑ

τοϋ καταπεσόντος θόλου έκ πλακών ύπερκειμένων 
άλλήλων καί ύπό αύτά ήρχιζε τό ταφικόν στρώ
μα, άποτελούμενον έκ πυκνών όστών καί όλίγων 
άγγείων. Ταΰτα ανήκουν εις τούς ΠΜ II - MM I 
χρόνους. Ούδέν άπολύτως άγγεϊον τών ΠΜ I 
ρυθμών 'Αγ. Όνουφρίου καί Πύργου προήλθεν έκ 
τού τάφου τούτου.

Τό άνώτερον τμήμα τού ταφικοΟ στρώματος 
απέδωσε κύπελλα μόνωτα καί άωτα ένίοτε μέ με
γάλη ν λαβήν, προχοΐδια μέ «όφθαλμόν», καί ένίο
τε μέ λαβήν τεθειμένην καθέτως πρός τήν πρό- 
χυσιν, έκ χονδρού, ώχρού πηλού, έν άγγείδιον 
μέ σωληνωτήν πρόχυσιν «barbotine», έν λίθι- 
νον μικρόν άγγείον έκ πολυχρώμου λίθου. ’Απαν
τούν ήδη τά κυματοειδή στόμια.

Ή κεραμεική τού δαπέδου παρουσιάζει κατά τό 
πλεΐστον ΠΜ II χαρακτηριστικά : μία λοπάς, εν 
μικρογραφικόν προχοΐδιον έντοπίου ρυθμού Βα
σιλικής, έτερον μέ ώχράν έρυθράν διακόσμησιν, 
έν πυξίδιον σφαιροειδούς τύπου, έν είδώλιον κυ
κλαδικού τύπου πεπλατυσμένον.

Ό τάφος άπέδωσεν έπίσης έξ σφραγίδας, άπλών 
καί γνωστών σχημάτων, έκ τών όποιων μόνον δύο 
έλεφάντιναι. Μία έκ πρασίνου στεατίτου έχει κο
χλιοειδές σχήμα καί χαρακτόν S.

Ό νέος τάφος τής Παπούρας, κληθείς Ιβ, έχει 
διάμετρον 4,50 μ. περίπου, μέγιστον πάχος τοι
χωμάτων 1,90 μ., ύψος 1,40 μ. Ύπήρχον πρό τής 
εισόδου διαλελυμένα διαμερίσματα λατρείας, έξ 
ών προήλθον δύο λοπάδες μετά προχύσεων καί 
διακοσμήσεως φαιών παχειών ταινιών, έν άθυρμα- 
τικόν, λίθινον, άβαθές κυπελλίδιον καί δύο κύαθοι.

Ό κυρίως τάφος, μετά τήν άφαίρεσιν τών λίθων 
τού καταρρεύσαντος θόλου, έν μέρει σωζομένων, 
άπέδωσε Μ Μ I άγγεία έξ ώχρού άκαθάρτου πη
λού, κύπελλα μέ πιέσεις δακτύλων παρά τήν βά- 
σιν, προχοΐδια, καί έν λίθινον άγγείδιον Μ Μ I 
τύπου.

Τό κατώτερον στρώμα ( ΠΜ II) διακρίνεται καί 
έδώ σαφώς, χαρακτηριζόμενον έξ ένός άγγειδίου 
έκ πρασίνου στεατίτου μέ πυκνήν γραμμικήν χά- 
ραξιν, ένός πυξιδίου μέ χαρακτά ήμικύκλια, καί 
ένός ειδωλίου κυκλαδικού τύπου. "Ετερον είδώ- 
λιον κυκλαδικόν εόρέθη καί έπιφανειακώς, έξα- 
χθέν πιθανώς έκ τού βαθυτέρου στρώματος κατά 
παλαιάν τινα διατάραξιν. Οί ΠΜ I ρυθμοί Άγ. 
Όνουφρίου καί Πύργου, οί γνωστοί έκ τού βαθυ
τέρου στρώματος τού τάφου II τού Γεροκάμπου, 
άπουσιάζουν καί έδώ τελείως.

Ό τάφος άπέδωσε καί τινας πενιχράς σφραγί
δας καί έξαρτήματα καί τινας λεπίδας όψιδιανοΰ.

Είναι πιθανόν ότι ό τάφος καί πρό τής τελικής 
έγκαταλείψεώς του είχε καταρρεύσει καί άνακατα-

σκευασθή, διότι παρετηρήθησαν ταφαί ύπερκεί- 
μεναι σωρών πλακών καταπεσουσών έκ τοϋ θόλου.

ΣΤΥΛ. ΑΛΕΞΙΟΥ

*

ΕΡΕΥΝΑΙ ΤΗΣ A. Ε. ΕΙΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΝ 
ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΝ ΚΡΗΤΗΝ

Χόνδρος Βιάννου

Ό Έφορος Ν. Πλάτων δαπάνη τής έν Άθήναις 
Άρχαιολ. Εταιρείας καί διά λογαριασμόν αυτής 
προέβη εις τάς άκολούθους άνασκαφάς ( βλ. έκτε- 
νέστερον εις τό Έργον τής Άρχαιολ. Εταιρείας 
1960, όπου καί σχετικαί φωτογραφίαι) :

α. Έκαθαρίσθη, έστερεώθη καί διεσαφήθη πλη- 
ρέστερον τό έπί τοϋ διασέλου Κεφάλι συγκρό
τημα ΥΜIII οικιών.

β. Έπί τού άμέσως δυτικού υψώματος Λαζανά 
Κεφάλι άπεκαλύφθη μεγάλη μινωική άγρέπαυλις, 
μέ Ισχυρούς έξωτερικούς τοίχους, έν μέρει μόνον 
διατηρουμένους. Χρονολογείται, ώς έκ τής κερα- 
μεικής άποδεικνύεται, εις τούς ΜΜ ΙΙΙβ χρόνους 
καί φαίνεται ότι κατεστράφη όλοκληρωτικώς 
αίφνιδίως, ίσως κατά τήν περί τό 1600 π.Χ. σει
σμικήν καταστροφήν. Βραδύτερον άφηρέθη έξ 
αύτής τό έκ μεγάλων πελεκητών λίθων υλικόν, ϊνα 
χρησιμοποιηθή εις τόν γετνιάζοντα ΥΜ III συνοι
κισμόν ίδίως άπεγυμνώθησαν τά διαμερίσματα 
τής κορυφής. Ή διάταξις τών δωματίων έχει γίνει 
κλιμακωτώς κατ’ άνδηρα. Τό καλύτερον διασω- 
ζόμενον τμήμα είναι τό δυτικόν, ένθα ή κυρία θύρα 
πρός τήν όποιαν φέρει κλιμακωτή πρόσβασις. Διε- 
σώθη ίκανοποιητικώς τό μονόλιθον κατώφλιον 
μετά τών ύποδοχών τών στροφίγγων. Έξω τής 
κυρίας εισόδου, ή προέχουσα γωνία τής δυτικής 
προσόψεως είχε διαμορφωθή είς άναπαυτήριον μέ 
χαμηλόν θρανίον. Κατά τήν τελευταίαν περίοδον 
ό χώρος ούτος έχρησιμοποιήθη ώς τόπος άπορρί- 
ψεως τών τεθραυσμένων σκευών.

γ. Είς τήν κατέναντι πρός νότον κλιτύν έκειτο 
προφανώς ό κύριος μινωικός συνοικισμός τών χρό
νων τής άκμής, έκτεινόμενος είς τάς περιοχάς 
Τούρκισσα καί Ηυναχλάδα. Δοκιμαστική σκαφή 
είς περιοχήν τής πρώτης θέσεως, όπου ήσαν έμ- 
φανή άξιόλογα λείψανα, άπεκάλυψε συγκρότημα 
έκτεταμένης οικίας τώνΥΜ I α χρόνων, τού όποιου 
άνεσκάφησαν πέντε δωμάτια, κατά τό πλεΐστον 
άποθήκαι, διατηρούντο τά σκεύη των κατά χώ
ραν. Δυστυχώς ή διατήρησις τών δωματίων καί 
τού περιεχομένου των, λόγφ τής βαθείας καλλιέρ
γειας δέν είναι Ικανοποιητική. Περισυνελέγη όμως
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όλόκληρος σειρά μικρών πίθων, άμφορέων, τριώ- 
των άγγείων, πρόχων καί κυάθων.

δ. Έπΐ τοϋ υψώματος Μπουμποΰλι μικρά δο
κιμαστική σκαφή, γενομένη έξ άφορμής τυχαίας 
άνευρέσεως ΠΜ άντικειμένων, άπεκάλυψεν έν- 
διαφέρον κτήριον προανακτορικών μινωικών χρό
νων, άτυχώς ούχΐ καλώς διατηρημένον. Όχι μα
κράν, εις θέσιν Άμύγδαλοι, άνιχνεύθη άλλο κτή
ριον τών αύτών χρόνων, περισσότερον κατεστραμ- 
μένον. Έπΐ τού βραχώδους καί λίαν όχυροϋ ύψώ- 
ματος Κάστελλος άλλη έπίσης παλαιά έγκατάστα- 
σις, ίδρυθεϊσα προφανώς έκεϊ ώς κρησφύγετον.

ε. Έπΐ τής ύψηλοτάτης καί δεσποζούσης κορυ
φής γνωστής ύπό τό όνομα Ρουκούνη Κορφή άνε- 
σκάφη έξόχως σημαντικόν κυκλικόν οικοδόμημα, 
τό όποιον φαίνεται ότι ήτο πύργος φρυκτωρίας. 
’Ανάγεται εις τούς τελευταίους έλληνιστικούς καί 
παλαιοτέρους έλληνορρωμαϊκούς χρόνους, αν κρί- 
νη τις άπό τήν άνευρεθεϊσαν κεραμεικήν. Άποτε- 
λεΐται άπό δύο δακτυλίους τοίχων, οΐτινες σώ
ζονται ίκανοποιητικώς μέχρις ύψους 2 μ. Ό έξω- 
τερικός κυρτοΰται έλαφρώς θολούμενος πρός τά 
έσω. Ό έσωτερικός βαίνει κατακορύφως. Εις τόν 
μεταξύ τών δύο δακτυλίων χώρον σχηματίζονται 
διά διατειχισμάτων τέσσαρα διαμερίσματα' είς τόν 
κεντρικόν χώρον, προσιτόν διά δύο κατέναντι άλ- 
λήλων θυρών, άνευρέθη κεντρική έστία έφ’ ής 
ήνάπτετο ή πυρά. Θρανία περιβάλλουν κύκλω, 
κατά τά τοιχώματα τοϋ εσωτερικού δακτυλίου, τόν 
προφανώς ύπαιθρον πλακόστρωτον κεντρικόν χώ
ρον. Ή συνολική διάμετρος τοϋ κτηρίου ύπερβαί- 
νει τά 11,50 μ. Είς τήν θέσιν τής κεντρικής έστίας, 
έπΐ άφθονου τέφρας καί πυρικαύστου στρώματος, 
άνευρέθη πήλινον εύμέγεθες πύραυνον. Μέγα λί- 
θινον ίγδιόσχημον σκεύος εκειτο άνεστραμμένον 
όχι μακράν τής έστίας. Μαγειρικά σκεύη εύρέθη- 
σαν κατά χώραν, μάλιστα πλησίον ένός σκευο- 
φυλακείου τού πρώτου έπΐ δεξιά μετά τήν είσοδον 
διαμερίσματος. Μεταξύ τών λίθων τού άνωτέρου 
στρώματος διά τών όποιων έπεχώσθη τό κτήριον 
περισυνελέγη εύμέγεθες λίθινον ζώδιον παριστών, 
ώς φαίνεται, ταύρον. Υπάρχουν λόγοι νά πιστευ- 
θή ότι τούτο άνήκει είς ΠΜ χρόνους καί ότι με- 
τεφέρθη μετά τών άλλων λίθων έκ τού παρακειμέ
νου πρωτομινωικού συνοικισμού τού Καστέλλου.

Τουρτοϋλοι Σητείας

Είς τήν θέσιν Προφήτης Ήλίας, ή Άρχαιολ. 
Εταιρεία διενήργησε διά τού Εφόρου Ν. Πλά
τωνος άνασκαφήν λίαν έκτεταμένης μινωικής 
άγροικίας τών μεταβατικών ΜΜΙΠβ-ΥΜΙα χρό
νων ( βλ. Τό Έργον κλπ. 1960, σ. 308 κ.έ. όπου

καί σχετικοί φωτογραφία!). Άπεκαλύφθησαν 
πλέον τών τριάκοντα διαμερισμάτων, μικρών κλι
μακοστασίων, διαδρόμων, άποθηκών κλπ. διατε
ταγμένων κατ’ άνδηρα έπΐ τής ήπιας κλιτύος μέχρι 
τής κορυφής τού λόφου. Ή διατήρησις δέν ήτο 
πανταχού καλή· διαταράξεις έπήλθον κατά τήν 
χρησιμοποίησιν τού λόφου διά ταφάς κατά τούς 
βυζαντινούς χρόνους καί πάλιν κατά τούς νεω- 
τέρους χρόνους, όπότε ό χώρος έχρησιμοποιήθη 
ώς πρόχειρον λατομεϊον. Μεταξύ τών μάλλον έν- 
διαφερόντων διαμερισμάτων είναι τό « δωμάτιον 
τού ληνού » μέ τά σκεύη του έπΐ τόπου, τό « μα- 
γειρεΐον » καί μία άποθήκη πλήρης πίθων. Άφθο
να σκεύη κοινής χρήσεως, πίθοι, μικρά χαλκά άν- 
τικείμενα, ένδιαφέρον λίθινον κιονόκρανον ήμικί- 
ονος κοσμηματικού ήσαν μεταξύ τών εύρημάτων.

• Εις τήν γειτονικήν περιοχήν τής Πραισοϋ καί 
είς θέσιν Φωτοϋλα άνεσκάφη, έπίσης διά λογα
ριασμόν τής Άρχαιολ. Εταιρείας ( βλ. Τό Έρ
γον κλπ. 1960, 212 κ.έ.), σημαντικός ορθογώνιος 
θολωτός τάφος τών ΥΜ ΙΙΙγ χρόνων, ό όποιος άπέ- 
δωσε λουτηροειδή σαρκοφάγον, μέ τόν νεκρόν in 
situ φέροντα κοσμήματα (ώραιότατον χρυσουν 
δακτύλιον μέ κοκκιδωτήν διακόσμησιν, χρυσοϋν 
έλασμα μέ παράστασιν ναυτίλου) καί έχοντα ώς 
κτερίσματα κυλινδρικόν σκεύος ξύλινον μέ έπέν- 
δυσιν έκ χαλκών σειρητίων καί ήμισφαιριδίων, καί 
χρύσηλον, μέ έπικάλυψιν έλεφαντίνων πλακών, 
λαβήν ίσως ριπιδίου. Μία κυλινδρική κάλπη μέ 
κεκαυμένα όστά παιδίου είχεν άποτεθή έντός τής 
λουτηροειδοΰς λάρνακος.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΚΡΗΤΗ

Πλούσια ύπήρξεν ή δράσις τής Αρχαιολογικής 
'Υπηρεσίας καί εις τήν Ά. Κρήτην. Όλως ιδιαι
τέρου ενδιαφέροντος, κυρίως δέ διά τά έξαίρετα 
ευρήματα, ήτο ή διά τού ’Εφόρου Ν. Πλάτωνος γε
νομένη άνασκαφή ένός μεγάλου άποθέτου είς 
Όλοΰντα. Έρευνα μεγάλου γειτονικού κτηρίου, 
κειμένου πρός τά Β.Α., κατέδειξεν ότι δέν πρό
κειται περί τού ναού, ώς έπιστεύθη άρχικώς, άλλά 
περί τίνος οικοδομήματος άνήκοντος προφανώς 
είς τό ιερόν. Απαραίτητος τυγχάνει μία μελλον
τική έρευνα πρός έντοπισμόν τού ναού. 'Ως χώρος 
διά τήν άπόθεσιν έχρησίμευσαν αί πολυάριθμοι 
σχισμαί ένός μεγάλου βράχου. Τά άνευρεθέντα 
άντικείμενα άνέρχονται είς ύπερχίλια, χρονολο
γούμενα άπό τά τέλη περίπου τού 7ου αί., μέχρι 
τών άρχών τού 5ου. Μεταξύ τών παλαιοτέρων 
είναι μία έξαίρετος μικρά δαιδαλική προτομή καί 
διάφορα ειδώλια έπΐ πλακιδίων. Μεγάλης πλα
στικής άξίας είναι σειρά άρχαϊκών γυναικείων 
προτομών, μικρών καί μεγάλων. Μία έξ αύτών
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είναι άξιοσημείωτος διά τό μέγεθος. Έκ των ειδω
λίων, σχεδόν πάντων γυναικείων, είς ποικίλας 
στάσεις, άνευρέθη όλόκληρος λαός. Τήν πλειο- 
ψηφίαν έχουν αί ένθρονοι θεαί, μερικαί των όποιων 
είκονίζουν τό, ώς είκάζεται, άρχαϊκόν ξόανον τής 
Άθηνάς έπί τής Άκροπόλεως. ’Απαντάται καί ό 
Κρητικός τύπος τών ύφ’ ένα πέπλον ένθρόνων δι
δύμων Οεαινών. Ενδιαφέροντα ήσαν εν έλλιπές 
είδώλιον Λήδας καθημένης έπί τοϋ κύκνου, μία 
καθημένη γυναικεία μορφή κρατούσα κιβωτίδιον 
έπί των γονάτων καί πολλοί έκφραστικοί όκλά- 
ζοντες ιθυφαλλικοί σειληνοί. Είς μέγαν άριθμόν 
άντιπροσωπεύονται τά ίστάμενα γυναικεία είδώ- 
λια τού αύστηρού ρυθμού. Καλή πτυχολογία πα- 
ρατηρεϊται είς πολλά των είδωλίων. Ό άποθέτης 
άπέδωσε πολλά άγγεϊα, μεταξύ των όποιων μίαν 
μεγάλην σειράν πρωτοκορινθιακών μικρογραφι- 
κών άγγείων, τά πλεϊστα των όποιων είναι κοτυ- 
λίσκαι, ώς καί τινα μελανόμορφα μέτριας τέχνης, 
κυρίως σκύφους καί κοτύλας. Έπί ένός τούτων 
ζωηρός Ιθυφαλλικός σειληνός διώκει αίγαγρον. 
Μεγάλων διαστάσεων είναι μία μελανογάνωτος 
κοτύλη. Μεταξύ των παμπληθών λύχνων ιδιαίτε
ρον ένδιαφέρον παρουσιάζει είς έχων 70 μύξας, 
τεταγμένας είς δύο σειράς, έσωτερικήν καί έξω- 
τερικήν. Τά εύρήματα τής άνασκαφής ταύτης άπε- 
τέθησαν είς τό νεοϊδρυθέν Μουσεϊον τοϋ 'Αγίου 
Νικολάου. Έκ τής περιοχής τής άνασκαφής περι- 
συνελέγησαν καί τινες έπιγραφαί, μία έκ τών ό
ποιων άναγράφει: « Πεισίλα/Άνδρούχου/Θεαι 
νώι /Τεισικρατεύς ».

Είς Όλοϋστα έπίσης, κατά τήν θέσιν Πόρος, ή 
’Αρχαιολογική Εταιρεία διά τού καθηγητοϋ Άν. 
Όρλάνδου καί τού Έπιμελητοϋ Μ. Μιχαηλίδου 
συνέχισε τάς έρεύνας της πρός έξακρίβωσιν τού 
σχεδίου τής βασιλικής είς τήν όποιαν άνήκον τά 
δημοσιευθέντα ήδη ( ΠΑΕ 1955 ) ( βλ. φωτογρα
φίας είς «Τό Έργον κτλ. » έ.ά. ψηφιδωτά τού 
μέσου κλιτούς αύτής. Ή άνασκαφή άπεκάλυψε 
τρίκλιτον βασιλικήν όλικού πλάτους 17.10 μ. καί 
μήκους 34.90 μ. καταλήγουσαν πρός άνατολάς είς 
ύπερυψωμένην κυκλικήν αψίδα ίερού, διαμέτρου 
6.12 μ. Αί έπιγραφαί καί τά μικρότερα αρχιτε
κτονικά διακοσμητικά μέλη τής βασιλικής άπε- 
τέθησαν είς τό νέον Μουσεϊον τού 'Αγ. Νικολάου.

Περί τής άνασκαφής καί τών έκ ταύτης εύρη- 
μάτων, μεταξύ τών όποιων προέχει έλληνιστική 
έπιγραφή φέρουσα συνθήκην συμμαχίας Όλουν- 
τίων καί Ροδίων, βλ. Τό Έργον έ.ά.

ΤΥΧΑΙΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ

Πλουσιώτατα ύπήρξαν, ώς συνήθως, καί τά τυ
χαία εύρήματα άνά τήν νήσον, έρχόμενα σχεδόν

κατά κανόνα είς φως διά τής μηχανικής καλλιέρ
γειας. Μικρόν μέρος τούτων φθάνει άσφαλώς είς 
τά Μουσεία, διότι συνήθως ούδέ ειδοποιείται κάν 
ή ’Αρχαιολογική Υπηρεσία.

Είς Κνωσόν, κατά τάς έργασίας καθαρισμού καί 
στερεώσεως τού ’Ανακτόρου, άνευρέθη ύπό τού 
άρχιτεχνίτου τού Μουσείου Ζαχ. Κανάκη έν πώ- 
ρινον τεμάχιον μέ άνάγλυφον πάπυρον ή κρίνον 
δυτικώς τής Κλιμακωτής Στοάς. Κατά τόν άγρόν 
τοϋ κ. Φρουδαράκη εύρέθησαν διάφορα ρωμαϊκά 
άγγείδια καί είς πολύμυξος λύχνος, κοσμούμενος 
δΡ άναγλύφων φύλλων άκάνθης. Είς τά θεμέλια 
τού Μουσείου Ηρακλείου κατά γενομένας έργα
σίας εΰρέθη μία τεμαχισμένη ρωμαϊκή πρόχους. 
Έκ Περίδη Μετόχι Ηρακλείου έκομίσθησαν 2 
ΠΜ ήμισφαιρικά άγγεϊα μετά 4 διατρήτων λαβών 
καί χαμηλού κυλινδρικού λαιμού, ώς καί 3 πώμα
τα, έν τών όποιων, άρχαϊκών χρόνων, φέρει ίδιό- 
τυπον πλέγμα.

Είς Άνω Άρχάνες, κατά τήν θέσιν Χωματό- 
λακκος, εύρέθη άριθμός σφαιρικών ύφαντικών βα
ρών, είς τριπτήρ καί τμήμα κεραμεικού τροχού κο- 
σμουμένου δι’ έγχαράκτου ίχθυακάνθης. Έξ Άγ. 
Βλασίου Τεμένους έκομίσθησαν 4 γεωμετρικά 
άγγεϊα, μεταξύ τών όποιων δύο προχοϊσκαι μέ 
όμοκέντρους κύκλους καί είς άρύβαλλος.

Είς Γάζι Τεμένους, κατά τήν θέσιν Μακράκη 
Μετόχι, όπου προφανώς ύπήρχον τάφοι ύπό προ
πέτασμα βράχου, εύρέθησαν δύο μικρά σφαιρικά 
ΠΜ άγγεϊα μετά ζεύγους λαβών διατρήτων δίς 
καθέτως. Τό εν φέρει έγχάραξιν έξ ομοκέντρων 
ήμικυκλίων, τό δέ έτερον έκ λεπτοτάτου πλέγμα
τος είς τρεις ζώνας. Όμοϋ άνευρέθησαν καί οί πό- 
δες μαρμάρινου κυκλαδικού ειδωλίου. Έκ τής 
περιοχής Ρογδιάς, έκ μέν τής θέσεως Κακάσι 
έκομίσθη είς χαλκούς διπλούς πέλεκυς, έκ δέ 
τής θέσεως Ελληνικό μία σειρά μεγάλων μινωι- 
κών ύφαντικών βαρών.

Είς Χουδέτσι Πεδιάδος καί κατά τήν θέσιν 
Φλαμπουριάρη εύρέθη μικρόν λίθινον άμφικωνι- 
κόν άγγεΐον μετά δακτυλιοειδούς ποδός καί χαμη
λού λαιμού. Ιδιαιτέρου ένδιαφέροντος είναι τά 
έκ θέσεως Μεσάρμι Κασταμονίτσας Πεδιάδος κο- 
μισθέντα λείψανα πήλινου ήμιελλειψοειδοΰς το
μής διαζώματος ή περιθύρου, πλάτους περίπου 
0.25 μ., φέροντος πλοχμοειδή διακόσμησιν έξ 
άκανονίστων βαθειών αύλακώσεων. Τό δλον ήτο 
χυτόν έντός μήτρας, ικανά τεμάχια τής όποιας 
ήσαν έπικεκολλημένα είσέτι έπ’ αυτού. Αί αυλα
κώσεις είναι όφιοειδεΐς καί βραχεΐαι καί δίδουν 
είς τό σύνολον, ώς έλέχθη ήδη, πλοχμοειδή όψιν.

Είς Κόξαρη Πεδιάδος, κατά τήν θέσιν Άλή 
Χωράφι, άνευρέθη είς τεμαχισμένος γεωμετρικός
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πίθος φέρων εις τό χείλος έγχαράκτους όμοκέν- 
τροος κύκλους. ’Ενδιαφέροντα ήσαν τά παραπλεύ- 
ρως έμφανισθέντα λείψανα λιθοστρώτου δρόμου 
καί κτιστού άγωγοϋ κεκαλυμμένου διά λίθων. 
Άλλα γεωμετρικά άντικείμενα ήλθον είς φώς είς 
Νιπηδητόν Πεδιάδος, όπως μικρά τριφυλλόστομος 
πρόχους, σιδηρά πόρπη καί δύο ψήφοι.

Ό ’Επιμελητής Κ. Δαβάρας περισυνέλεξεν είς 
Άστρίτσι Πεδιάδος καί κατά τήν θέσιν Έμινάκη 
Πλάι ένα πώρινον κορμόν δαιδαλικού άγάλμα- 
τος, υπερφυσικού μεγέθους, έξαιρετικοΰ ένδιαφέ- 
ροντος, αν καί είς κακήν, δυστυχώς, κατάστασιν. 
Έπί των ώμων είναι έρριμμένον έπίβλημα, ή δέ 
μέση περισφίγγεται ύπό πλατείας ζώνης. Ή κόμη 
είναι τού τύπου τής αιγυπτιακής όροφωτής φε
νάκης. Έπ’ εύκαιρίμ περισυνελέγη καί μετεφέρθη 
είς τό Μουσεΐον τό γυναικεϊον άγαλμα τό δημο- 
σιευθέν ύπό τού Ρ. Faure BCH LXXXII ( 1958 ), 
505.

Είς Μουκτάρω Πεδιάδος καί κατά θέσιν Πα
ναγιά εύρέθη είς ρωμαϊκός λύχνος μετ’ έκτύπου 
παραστάσεως Έρωτιδέως τοξοφόρου. 'Ωραίος 
άνάγλυφος σπειρομαίανδρος έκόσμει τεμάχιον 
πίθου κομισθέντος έκ Λύττου. Άλλα τεμάχια μι- 
νωικών πίθων καί σαρκοφάγων άνευρέθησαν είς 
Σμάρι Πεδιάδος, κατά τήν θέσιν Λειβαδίτσα.

Ό Έφορος Ν. Πλάτων είς τήν περιοχήν Ποτά- 
μων Άϊτανίων καί κατά τήν θέσιν Γρίδια περισυ- 
νέλεξεν εύμεγέθη γεωμετρικήν τεφροδόχον κάλ
πην, έχουσαν πώμα καί κυλινδρικόν τρητόν πόδα 
πλήρη κεκαυμένων όστών, προσέτι δέ μίαν με- 
λαμβαφή στρογγυλόστομον πρόχουν καί τρία 
κύπελλα. Τά άνωτέρω είχον άποτεθή έντός λα
ξευτού τάφου.

Ό ’Επιμελητής Κ. Δαβάρας διενήργησεν είς 
Πέρι Μεσσαράς άνασκαφικήν περισυλλογήν πί
θων ρωμαϊκών χρόνων. Ούτοι ήλθον είς φώς κατά 
διαπλάτυνσιν τής άγούσης πρός τό χωρίον όδοΰ 
καί έξω αύτοΰ. 12 έξ αύτών, μεγάλων διαστάσεων, 
συναπτόμενοι σχεδόν καί είς μίαν σειράν άπό Β. 
πρός Ν., ήσαν έντετειχισμένοι μέχρι τού χείλους 
σχεδόν έντός χαμηλού τοίχου έκ λίθων καί άσβέ- 
στου (Πίν. 225 δ ). Ό τοίχος ούτος συνήπτετο 
πρός άλλον, λεπτότερον καί ύψηλότερον, άποτε- 
λούντα προφανώς τό ανατολικόν όριον τής μεγά
λης ταύτης άποθήκης. Μία μεγάλη ρωγμή είς ένα 
τών πίθων είχε στερεωθή διά σιδηρού συνδέσμου. 
Πρός Β. καί είς μικράν άπόστασιν εύρέθησαν 3 
μικρότεροι πίθοι. Δέν κατέστη δυνατόν νά δια
τηρηθούν οί πίθοι κατά χώραν ώς τέμνοντες τήν 
δημοσίαν όδόν, ώς έκ τούτου δέ μετεφέρθησαν είς 
τό Μουσεΐον Ηρακλείου. Μετά τήν άποκατά- 
στασίν των σχεδιάζεται νά τοποθετηθούν ούτοι

ύπό στέγαστρον κατά τήν είσοδον τού χωρίου.
Έκ Κορφών Μαλεβιζίου καί έκ τής θέσεως 

Καμινάκια έκομίσθησαν 5 ΜΜ ραμφόστομοι 
προχοΐσκαι, έν κωδωνόσχημον είδώλιον καί έν 
λίθινον φωλεόσχημον άγγεΐον. Μία μικρά ραδινή 
γεωμετρική πρόχους εύρέθη κατά τά έργα όδο- 
ποιίας μεταξύ Άγ. Ειρήνης καί Κρουσώνος Μα
λεβιζίου.

Παρά τό Άστυράκι Μονοφατσίου κατά θέσιν 
Έρμα Άνώγεια άνεκαλύφθη τάφος περιέχων λύ
χνον, δύο άγγεία καί τεμάχια πήλινων πλακι
δίων.

Έκ Καπετανιανών Μονοφατσίου καί έκ θέσεως 
Μετζολατί, κειμένης ύπό τήν ύψηλοτέραν κορυ
φήν τών Άστερουσίων Κοφινάς, συνεχίσθη καί 
έφέτος ή προσκόμισις είς τό Μουσεΐον σημαντι
κού αριθμού Μ Μ ειδωλίων καί ζωδίων. Ό Έφο
ρος, φρονών ότι πρόκειται περί ίερού κορυφής, 
άπεφάσισε νά προβή είς κανονικήν άνασκαφήν 
κατά τό έρχόμενον έτος.

Είς θέσιν Κάτω Τζιγρίνια Μητροπόλεως Γόρ- 
τυνος περισυνελέγησαν τεμάχια πίθου καί ψευδο- 
στόμου άμφορέως ύστάτων μυκηναϊκών χρόνων. 
Έκ Γόρτυνος, έπίσης, περισυνελέγησαν διάφορα 
θραύσματα άρχαϊκών καί νεωτέρων έπιγραφών.

'Υποσχέσεις διά πλούσια ευρήματα παρέχει ή 
περιοχή Κάτω Ζάκρου Σητείας, όπου ό Έφορος Ν. 
Πλάτων προτίθεται νά διενεργήση προσεχώς άνα- 
σκαφάς. Έφέτος έκομίσθησαν ύπό τού βοηθοΰντος 
τήν Υπηρεσίαν κ. Έμμ. Φυγετάκη — όστις, ση- 
μειωτέον, προσεκόμισε είς τό Μουσεΐον τά πλεΐ- 
στα τών τυχαίων εύρημάτων έξ ’Ανατολικής Κρή
της — λίθινος χρωματοτρίπτης, λίθινον έπίσης 
πώμα αγγείου, βάσις διπλού πελέκεως έκ στεατί- 
του καί τέλος σειρά ύιραντικών βαρών. Έκ γειτο
νικής περιοχής παρεδόθησαν άγγεία τινά έσχάτων 
μυκηναϊκών χρόνων, ώς κύπελλον καί κύαθος άσυ- 
νήθους σχήματος.

Έν ώραΐον άπόκτημα τού Μουσείου ήτο τό είς 
Λίθινες Σητείας καί κατά τήν θέσιν Βίγλες εύ- 
ρεθέν κομψόν μικρόν ΠΜ άγγεΐον έκ πολυχρώ- 
μου κροκαλοπαγούς λίθου, κυπελλοειδούς σχή
ματος, μετά προχοής καί τριών άποφύσεων - λα
βών (Πίν. 226 β).

Είς θέσιν Λαψανάρι ’Αχλαδιών Σητείας προω- 
θητήρ έφερεν είς φώς διάφορα ένδιαφέροντα άρ- 
χαϊκά άντικείμενα, όπως 2 είδώλια γυμνής θεάς, 
κεφαλήν άλλου είδωλίου, λύχνον καί τεμάχιον 
πλακιδίου με άνάγλυφον άνδρικήν μορφήν.

Έξ άλλου, προερχόμενα έκ γεωμετρικού τάφου 
εύρεθέντος είς Άνδρομύλους Σητείας κατά τήν 
περιοχήν Καντέμι Κεφάλι, έκομίσθησαν είς τό 
Μουσεΐον διάφορα άγγεία, μεταξύ τών όποιων
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εν θήλαστρον, δύο αίχμαϊ δοράτων, δύο χαλκαϊ 
περόναι καί εν σιδηροϋν μαχαίριον.

Τεμάχια πίθων καί σαρκοφάγων έκομίσθησαν 
έκ Πραισοϋ καί έκ Παλαικάστρου Σητείας, θέ- 
σις Κουρεμένος, ένφ έκ καταστραφέντος ΥΜ III 
τάφου, εις Σφάκαν, ό κ. Φυγετάκης περισυνέλε- 
ξε κύπελλον καί τεμάχια άλλου γραπτού άγγείου. 
Κάτωθεν τού ίερού τής Πραισοϋ εύρέθη μελανο- 
γάνωτος κώθων έφ’ υψηλού ποδός καί μία μεγάλη 
στρογγυλόστομος πρόχους κοσμούμενη διά στε
φάνης φύλλων πλήρων μετά περιγράμματος. Έξ 
οίκίας τής πόλεως Σητείας, πλησίον τού Τελω
νείου, άπετειχίσθησαν 2 κορινθιακά κιονόκρανα 
καί μετεφέρθησαν εις Ηράκλειον.

’Επί τής νησΐδος Μόχλος κατ’ άρχαιολογικήν 
έκδρομήν των άρχαιολόγων Πλάτωνος καί ’Αλε
ξίου περισυνελέγησαν δύο λίθινα άγγεϊα, μεταξύ 
τών όποιων εν ώραιότατον έκ φλεβωτοΰ πολύχρω
μου σταλακτίτου, έλλειψοειδοΰς, μοναδικού μέχρι 
σήμερον σχήματος καί άνοικτόν άνω μετά προ- 
χοής, σχήματος βέλους, ώς έπίσης άλλο λίθινον 
έκ κροκαλοπαγούς λίθου καί ένδιαφέρουσα τεϊ
οδόχη ρυθμού Βασιλικής ευμεγέθης. Ταΰτα άπε- 
τέθησαν εις τό Μουσεΐον 'Αγ. Νικολάου, τού ό
ποιου άποτελοΰν, άσφαλώς, τά πολυτιμότερα 
άποκτήματα.

Δύο ταφικοί πίθοι κατατεμαχισθέντες ύπό προω- 
θητήρος τής όδοποιΐας περισυνελέγησαν ύπό 
τού Έπιμελητοΰ Κ. Δαβάρα εις Δρήρον. Τό στό- 
μιον των πίθων ήτο πρός Α. καί έφράσσετο διά 
λίθινης πλακάς. ’Εντός τού ένός εύρέθη τεμαχι
σμένη κύλιξ τού ΣΤ' αί. π.Χ. Τά άντικείμενα ταϋτα 
άπετέθησαν είς τήν Συλλογήν Νεαπόλεως.

Ό αύτός’Επιμελητής περισυνέλεξεν είς Χριστόν 
Ίεραπέτρας καί ύπεράνω τής πηγής τής Άγ. Πα
ρασκευής διαφόρους ρωμαϊκούς λύχνους, ύφαν- 
τικά βάρη κ.ά. Ή περιοχή αΰτη έμφανίζει άφθονα 
Ιχνη οικισμού ρωμαϊκών χρόνων έπί τής ύπεράνω 
τής πηγής κλιτύος τού λόφου, μεταξύ των όποιων 
καί κατεστραμμένον δάπεδον οίκίας μετά ψηφι
δωτού έκ θαλασσίων λίθων.

Είς τό Μουσεΐον παρεδόθη, τέλος, σημαντικός 
αριθμός έλληνικών καί ρωμαϊκών νομισμάτων 
καί ίκανοί σφραγιδόλιθοι, τινές τών όποιων είναι 
άξιόλογοι.

ACTIVITIES OF THE BRITISH SCHOOL 
AT CRETE (1952-1960)

Crete has continued to be a main scene of 
the School’s activities. Mrs. M. Seiradaki has 
published the pottery from Pendlebury’s ex

cavations at Karphi in Lasithi in 1938-9 (BSA 
55 (1960), p. 1 f.). In 1955 submarine explo
rations were made at selected points on the 
north and south coasts of the island (J. Leatham 
and M.S.F. Hood, BSA 53-4 (1958-9), p. 263 f.). 
Geometric cemeteries excavated in the area 
of Knossos before the war were published by 
J. Brock, Fortetsa (1957), and Proto-geome
tric graves found at Ayios Ioannis north of 
Knossos in 1939, together with others cleared 
in 1953 by J. Boardman (BSA 55 ( 1960), 
p. 128 f.). A Late Minoan Warrior Grave, and 
Late Minoan tholos tombs, together with some 
Geometric graves excavated by R.W. Hutchin
son between 1938-40 have been published by 
him in BSA 49 (1954), p. 215 f.; 51 (1956), 
p. 68 f. An archaeological Survey of the Knossos 
Area compiled by Hood with a map surveyed by
D. Smollett was published in 1958.

Work in the Middle Minoan cemetery on the 
slopes of Ailias East of the Kairatos stream at 
Knossos was completed by Hood in 1953. At 
the request of the Ephor of Antiquities, N. 
Platon, a Warrior Grave of the Late Minoan 
period, with fine bronze weapons and a gold 
cup, was cleared by Hood in 1953 at Ayios 
Ioannis (BSA 51 (1956), p.81 f.). A second Late 
Minoan chamber tomb was cleared at Ayios 
Ioannis in 1958, and a Middle Minoan built 
tholos tomb was explored on Gypsades south 
of the Palace of Minos in 1957. A Late Mi
noan cemetery further south of Gypsades was 
excavated by Hood, G. Huxley and Miss N. 
Sandars in 1954 (BSA 53-4 (1958-9), p. 194 f.). 
Roman tombs on the site of the new hos
pital immediately north of the Palace of 
Minos were cleared by P. de Jong (1952) and 
J.M. Cook (1953). An early Christian Basilica 
church built above part of the cemetery with 
graves, some of which seem to be Christian, 
came to light here in 1953 and was subse
quently explored by W. Frend (1955-60). From 
1957-60 M. Gough completed the clearing of 
the Roman Villa Dionysos with fine mosaic 
pavements which was partly excavated just 
before the war.

In 1957 a campaign of systematic excavations 
was begun in the area of the Minoan city at 
Knossos. In the course of these a sanctuary of 
the Classical period was found and explored 
on the north slopes of Gypsades immediately 
south of the Palace (1957-60). A sounding into 
the Neolithic deposits below the Central Court
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of the later Palace of Minos was begun in 1957 
and completed by J. Evans in 1958-60.

The main series of excavations from 1957 
onwards have had as their object the obtaining 
of stratified deposits of all the Minoan periods 
with a view to testing and where necessary am
plifying or correcting the system of Minoan 
periods devised by Sir Arthur Evans. In the 
main the results of the excavations have con
firmed the validity of the system of Evans at 
Knossos, although some modifications are ne
cessary, particularly in regard to the phases 
of Early Minoan. The three main areas of ex
cavation inside the Minoan city were beside, 
the Late Minoan houses on Gypsades excavat
ed by Hogarth in 1900, and on the south and 
north sides of the Royal Road immediately 
West of the Palace. In 1961 these stratigraphic 
excavations were brought to a close with the 
completion of work in the sounding on the 
north side of the Royal Road. This site had 
been chosen because it was next to the Armoury 
explored by Evans from 1904 onwards. Here 
Evans recovered an interesting series of Linear 
B tablets listing military equipment and sup
plies in the ruins of a building which he assig
ned to the Late Minoan II period. But in the 
new sounding since 1957, although several 
scraps of tablets have been found, they all 
appear to have come from a mixed deposit of 
rubbish with pottery of all periods ranging 
from Neolithic to the end of Late Minoan III. 
The latest Minoan building in this area of 
which any substantial traces remain seems to 
have been destroyed during the Late Minoan 
I B period. A large deposit with many fine 
decorated vases assignable to the Late Minoan 
I B period was recovered here in 1959-61. The 
largest part of this deposit, which was only 
found last year, included the upper part of a 
large jar with octopus designs in the finest 
Marine Style, and several seal stones. Other 
finds from the Late Minoan I B deposit include 
the debris of an ivory worker’s shop and some 
complete ivory objects, notably an ivory bird, 
perhaps a dove, carved in the round, and the 
arm of a statuette grasping a dagger-like object. 
A number of fragments of similar dut even 
larger ivory statuettes was recovered in 1957 
from Late Minoan deposits in the sounding on 
the south side of the Royal Road.

*

KNOSSOS

NEOLITHIC EXCAVATIONS 1960

The Neolithic excavations begun in 1957 on 
the site of the Bronze Age Palace at Knossos 
were completed by Professor John Evans of 
London University during four weeks of Au
gust and September 1960.

The South-West quarter (A) of the main 
11-metre square sounding in the Central Court 
was carried down through the lowest Neolithic 
(Early Neolithic 1) levels to the rock. The top 
of the Early Neolithic 1 deposits at this point 
was found to be only three metres below the 
surface of the Central Court. A series of small 
compartments, with flimsy clay walls, some
times on stone foundations, appeared to be 
working areas, since one of the compartments 
contained a clay-lined cooking hole, in which 
lay an ox jaw-bone; but others may have been 
pens for animals. Immediately below this com
plex was another, consisting of more solid 
walls of stones faced with mud plaster, but again 
more like out-buildings than houses.

A striking series of figurines was the most 
interesting find from these Early Neolithic 1 
levels. They differed completely from the series 
of clay figurines found in the upper levels in 
this quarter in 1959, being made of stone or 
shell, and representing standing figures (ex
cept in one case) with elongated featureless 
heads, which bear a strong resemblance to 
Cycladic types.

Below these two Early Neolithic 1 archite
ctural levels came a thick, almost featureless 
deposit corresponding with the similar level 
found in the S.E. quarter (C) of the sounding 
in 1959. Below this was a room of about the 
same shape and dimensions as the one found in 
1959 in the S.E. quarter (C) and adjacent to 
it. This had a similar floor of stamped mud, 
with two cooking holes, while in the North 
West corner a small area enclosed by lines of 
stones had a flooring of baked clay. As usual 
the floor had been kept clean and little mate
rial was found on it. This second room had a 
door in the North East corner which opened 
upon the cobbled area found in 1959 to the 
North.

Between the remains just described and bed
rock there lay rather over a metre of deposit, 
and the excavation of this brought the most 
surprising discoveries of the year. Here was a
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series of architectural remains constructed, 
not of packed mud on stone foundations as 
elsewhere in the Neolithic levels, but to a large 
extent of fired mud brick. The bricks were of 
different sizes, and stones, often discarded 
quernstones, were sometimes mixed indiscri
minately with them, rather than set below 
them as foundations. In the highest of these 
levels with the burnt mud-bricks were the re
mains of a rectangular room, on the floor of 
which traces of what were probably two re
ctangular brick ovens, with a pit beside them 
into which the ashes of fires appeared to have 
been raked.

Below this again was another room which 
appeared to have been several times remodelled 
with floors at different levels. This was the ear
liest building on the site, and the foundation 
of its East wall went down almost to bedrock. 
Below the West wall, however, was a gap of 
about 0.25-0.30 m. between the bottom of the 
wall and the lowest floor, which was at the 
same level, and bedrock. In the dark deposit 
which filled the gap was a small «cemetery» 
of children. There were 7 skeletons in all, rang
ing from the foetal stage to about 8 years of 
age (Plate 227 a). They were strung out more or 
less in a line, though in some cases interments 
had been made one above the other. There 
was no special orientation, but all that were 
sufficiently well preserved to see, were in the 
crouched position. An eighth child skeleton 
just to the West had been interred in a small 
pit cut into bedrock and covered by a stone 
(Plate 227 b).

In the central part of this S. end of the main 
sounding (AC), also below the level of the lo
west Early Neolithic I building, were found 
remains of what appeared to be a corn-drying 
area. Here was much carbonised grain, in an 
area circumscribed by a ring of stake-holes, 
the foot of one of which was well preserved in 
a carbonised condition.

In the last 0.30-0.40 m. of the deposit pot
tery became extremely rare, then disappeared 
entirely. This presumably means that there 
was a phase before pottery production was 
properly organised on the new site, not that 
the people were in a «pre-pottery» stage when 
they arrived. On the other hand stone querns 
and mortars are exceptionally common in the 
lowest levels, and show a wide variety of sha
pes. Finds of exceptional interest in these lowest

Early Neolithic 1 levels were small pieces of 
blue frit and malachite, and two bone spatulae 
similar to those found in early contexts in Ana
tolia; also a small clay female figurine of a new 
type. The bedrock itself was full of pits and stake 
and post-holes, but it was impossible to make out 
any plans of structure, other than the one men
tioned.

What seemed to be the North wall of a sub
stantial house of the Middle Neolithic period 
was showing in the South side of the main 
sounding. A new area was opened to the South 
of the sounding in the hope of recovering so
mething of a plan of this house. The house had 
been much destroyed, but a most interesting 
seated male figurine and a group of clay weights 
(perhaps loom weights) were recovered here.

A small cutting near what appears to be the 
extreme North edge of the Neolithic settlement 
just North of the Palace borders produced no 
remains of the Late Neolithic period; these 
may have been removed by erosion of the site 
or owing to other disturbances in later times. 
Below the ruins of Middle Neolithic house was 
another of E.N. 2 date, a feature of which were 
small «cupboards» containing pots, similar to 
those found in the M.N. house in the main 
sounding in 1959. Bedrock was reached 2.75 
m. below the Minoan surface here. A little
E.N. 1 pottery was found at the bottom, but 
there was no real E.N. 1 level, and it seems a 
legitimate conclusion that the E.N. 1 settle
ment was smaller than that of later phases. The 
M.N. and E.N. 2 houses had an identical orien
tation to those found in the main sounding 
under the Central Court, which confirms over
all planning of the settlement from E.N. 2 
times. It was noticeable that the orientation 
of the E.N. 1 houses in the main sounding was 
somewhat, though not greatly, different, and 
differed slightly from house to house in these 
levels. So planning may only have started with 
the E.N. 2 expansion and may indicate a stri
cter organisation of the community.

*

EXCAVATIONS AT KNOSSOS, 1960

Excavations at Knossos were continued dur
ing six weeks of July and August by the Director 
assisted by Messrs. N. Coldstream, H. Sackett, 
E. Jones, A. Snodgrass, G. Cadogan and Mrs.
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D. French in charge of different areas. Miss S. 
Hoult and Mr. J. Burd acted as architects, 
Mrs. Snodgrass and Mrs. Jones as draughtsmen.

1. Classical Sanctuary on Gypsades south of 
the Palace. Excavation of the Sanctuary be
gun in 1957 was completed. Work was mainly 
concentrated in the north-west part of the area. 
At the end of the season all the excavations 
were filled with the help of a bulldozer.

The Temple foundations discovered last 
year were further examined, and from a de
posit of votives found running beneath the foun
dation blocks it appears that the Temple was 
built in the 4th century B.C. No trace of any 
earlier Temple was detected, but there were 
remains of what appears to have been an earlier 
terrace wall (A) cut by the Temple foundations. 
The back of the Temple on the west coincided 
with a well-preserved terrace wall (B), (Plate 
227 c) beyond which had been dumped a mass 
of Sanctuary debris, forming a heap with alter
nate layers of ash and small stones full of ter
racottas and other votives, some in the earlier 
levels Classical, but mostly Hellenistic in date. 
On the north, down the slope of the hill, this 
mound of debris was held in place by a retain
ing wall (C). Large numbers of clay lamps dat
ing from the 1st century A.D. were found above 
this pile of debris. Also to this Roman period 
belong a number of small clay ovens, built in 
the open air outside the retaining wall. These 
had apparently been used for cooking, perhaps 
on the occasion of festivals at the Sanctuary. 
Still later, and presumably after the Temple 
and Sanctuary had gone out of use, a large 
building with concrete foundations about half 
a metre or more deep was erected in this north
west part of the Sanctuary area. This appears 
to date from the 4th century A.D. or later, 
and may have been a house or farm.

Objects recovered this year include a remar
kable fibula with the bow of bone or ivory in 
the form of a bird with two smaller birds on 
its back ( Plate 227 d ).

2. Royal Road: north side. Excavation was 
continued in depth in the Minoan sounding 
on the north side of the Royal Road. A well 
containing Late Archaic pottery of about 500 
B.C. was of considerable interest, since little 
or no material of this period had previously 
been recovered at Knossos. A few more scraps 
of Linear B tablets were found; but it was 
realised that all the scraps of tablets so far reco

vered here come from a deposit of rubbish fill
ing great pits left by quarrying for stones from 
earlier buildings. The precise date of this quar
rying cannot be fixed with precision until the 
pottery from the fill of rubbish has been exa
mined in detail. The impression to date is that 
the quarrying took place some time after the 
great destruction at the end of Late Minoan II 
(about 1400 B.C.), perhaps in connection with 
the building of fortifications for the existence 
of which in a late period at Knossos there is 
some slight evidence (see below (4)).

Some, and perhaps all, of the new fragments 
of Linear B tablets belong to the same group 
as those found by Evans in the Armoury a few 
metres to the east. There seems little doubt that 
they date from the Late Minoan II period, 
as Evans thought, although the deposit of rub
bish from which they came appears to be later.

On the other hand the debris from an Ivory 
worker’s shop ( Plate 228 a), part of which was 
cleared last year, was evidently in the ruins of 
a building which had been destroyed apparent
ly by fire at the time of the great destruction 
of the Palace itself about 1400 B.C. A mass 
of fragmentary pottery, some with decoration 
characteristic of the Late Minoan II period 
but much of it with designs in a style more ty
pical of Late Minoan IB, was mingled with 
the ivory objects and chips of ivory waste. 
The building with the ivory-worker’s shop ap
pears to have been substantial, although little 
except the foundations had survived the inten
sive quarrying of Late Minoan III times.

A remarkable find among the ivories was 
the figure of a bird (dove?) (Plate 228 b), se
mi-flattened, but worked in relief on both sides 
and in very fine condition. The surface had 
been polished, except in places (round the head, 
for example, and the upper edge of the wing) 
where it had probably been covered with gold 
leaf in its original state.

A probe was made to the rock, below the 
level of the floor of the building with the ivo
ries, revealing Late Minoan IA, Middle Mi
noan IIIB and Middle Minoan IA deposits. In 
one place Middle Minoan IA buildings ap
peared to be well-preserved.

3. Trials in the Early Houses south of the 
Palace. Small soundings were made in the area 
of the Early Minoan II Houses on the south 
edge of the Palace in the hopes of recovering 
stratified Early Minoan material. These revea-
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led successive floors, the latest at any rate dat
ing from Middle Minoan A. Below were de
posits that may be classifiable as Early Minoan, 
with Neolithic beneath them. There seems to 
be no trace of Early Minoan I here.

4. Minoan fortification wall (?) by the South 
House. A massive wall, over 2 metres thick, 
on the south edge of the South House looks 
very much as if it had been built for de
fence. The wall is not marked on any existing 
plan of the Palace, and does not appear to have 
been described by Evans. Tests revealed that 
it was founded on the rock, not at a great depth 
below the surface here. Unfortunately no dat
ing evidence was obtained, although from the 
position of the wall it appears most probable 
that it was built after the destruction of the 
South House in Late Minoan times; but it 
might be earlier. It would be interesting if the 
building of such a defence wall could be equat
ed with the intensive quarrying for stone observ
ed on the north side of the Royal Road.

5. Late Minoan tombs south of the Palace. 
At the request of Dr. Platon, Ephor of Antiqui
ties for Crete, a group of four tombs revealed 
by deep ploughing on the slopes east of the Kai- 
ratos stream opposite the Temple Tomb was 
examined. The tombs were all close together, 
and three of them cut into each other. One, 
perhaps the latest, was an ordinary chamber 
tomb with a single burial in a wooden coffin 
accompanied by three steatite «blossom bowls»
( Plate 229 a). The other three tombs were of a 
peculiar type, with chambers open on one side 
which had been blocked by a massive wall, 
like the pit-caves found by Evans in the Zafer 
Papoura cemetery. One with larnax burials 
had been thoroughly plundered and wrecked. 
Another produced a jar decorated in the finest 
Late Minoan II «Palace Style». The third 
tomb had been re-used three times with the 
floor at three different levels, a single burial 
on each floor, two of them in wooden coffins 
(Plate 229b). In the cases of the second bu
rial the wooden coffin was clearly traceable, 
long and narrow like a modern coffin, with 
low feet at the corners.

6. Trials west of the main Herakleion road. 
At the request of Dr. Platon trials were made 
along the west side of the main Herakleion 
road opposite the modern entrance to the Pa
lace where widening of the road is contemplat
ed. Roman, Classical, Geometric, Protogeo

metric, and Minoan deposits ranging from 
Middle Minoan IA onwards, were noted here. 
An interesting group of Late Geometric vases 
was recovered from a circular pit, which may 
have been an abortive well.

*

EARLY CHRISTIAN BASILICA CHURCH

Early Christian Basilica Church on the site of 
the new hospital ( Plate 229 d). Supplementary 
investigations were made by Dr. W.H.C. Frend 
of Cambridge University during two weeks of 
September with the object of learning more 
about the annexes to the north and south of the 
Early Christian Church in the Roman ceme
tery area north of the ancient city.

On the south side of the Church a structure 
which was originally thought to have been a 
large Roman tomb was examined. It now seems 
that this may in fact have been the bottom of 
a low campanile or bell-tower. It was rectan
gular, measuring about 3 by 2 metres, and 
built of massive blocks of limestone. The foun
dations were comparatively shallow, but the 
amount of building debris overlying the struc
ture suggested that it might have been tower
like. Inside at ground level was a room with a 
cobbled floor whith continued outside across a 
passage 1.45 m. wide dividing the structure 
from the south wall of the Church. In the room 
were traces of occupation by squatters after 
the Church had fallen into disuse. Below the 
cobbled floor and continuing underneath the 
north wall of the structure was a large stone- 
lined tomb containing four levels of burials, 
both adults and children.

On the north side of the Church a cobbled 
courtyard was revealed beyond the annexe 
abutting on the north aisle of the Church. On 
the west this courtyard was bounded by a wall 
which was traced for some eighteen metres 
running north-east at an angle from the Church. 
The wall seems to have been originally construct
ed as a boundary between two parts of the ce
metery. It was earlier than the Church in date, 
and a lamp with a peacock design assigned to 
the 2nd or 3rd century A.D. was found in the 
debris of its foundations. Below the courtyard 
were tombs of the Roman period. These had 
not the strict north-east-south-west orientation 
of the tombs on the south side of the Church,
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and are therefore more likely to have been pa
gan than Christian. Below the skull of one of the
se burials was a silver signet ring with an en
graved carnelian gem thought to be Hermes 
carrying a cloak over his shoulder and a fish 
in his right hand ( Plate 229 c).

It now seems clear that the Church itself 
was built early in the 6th century A.D., no 
in the 7th century or later as was originally 
thought to be the case. The Church covered 
two distinct areas of graves, one where the gra
ves were strictly orientated north-east-south- 
west, and the other with graves not strictly 
orientated although most of them lay north- 
south. It seems likely that the first group of 
graves were Christian and the church itself 
was built therefore on top of what had been the 
Christian area of the cemetery in the 3rd and 
4rd centuries A.D. From the literature (Euse
bius, H.E. IV. 23) it is known that a Christian 
bishopric existed at Knossos by 170 A.D.

SINCLAIR HOOD

*

SCAVI A FEST0S 1960 (Tav. 230 - 2)

Gli scavi effettivi a Festos sono durati dal 
1 Agosto al 3 Settembre, ma sono stati preceduti 
peraltro da mold lavori di sistemazioni dei 
materiali e di riordinamento del Museo stra- 
tigrafico. Hanno partecipato a tali lavori, as- 
sieme al Direttore e a tutti gli alunni della 
Scuola compreso il Dr. Scichilone, gli ex-alunni 
Dott. Clelia Laviosa, Dott. Lucia Guerrini e 
Dott. Luigi Rocchetti, la prima dal 30 Luglio 
alia fine di Agosto e gli altri due per gli interi 
mesi di Luglio e Agosto; la Dott. Laviosa ha 
in seguito, dal 1 al 10 Settembre, fatto delle 
escursioni in Attica e nel Peloponneso onde ap- 
profondire lo studio affidatole sulla ceramica 
della fase micenea a Creta, e la Dott. Guerrini 
nello stesso periodo ha visitato alcune isole 
dell’Egeo. L’Arch. Fiandra, continuando le sue 
indagini sulla tecnica dell’ architettura mi- 
noica, ha studiato inoltre il problema del pas- 
saggio attraverso al Corridoio 7 del Palazzo di 
Fes tbs, in maniera da lasciar visibile in basso 
il lastricato del corridoio del I Palazzo, nonche 
il problema di un’eventuale copertura di questo 
delicato ambiente. La Dott. Pelagatti si έ 
trattenuta nell’isola dall’inizio di Luglio alia 
fine di Ottobre, per coordinare i lavori dei 
fotografi a della disegnatrice, nonche l’ordi-

namento dei materiali nel Museo e la loro ca- 
talogazione, e ha inoltre avviato uno studio sul 
forno del quartiere geometrico della citta sul 
margine meridionale del Palazzo. Hanno atteso 
all’allestimento delle fotografie la Signorina 
Monica Brill, trattenutasi nell’isola per i tre 
mesi di Luglio-Settembre, e il Signor Guido Ciar- 
niello, che invece ha soggiornato a Festos dal 
15 Luglio alia fine di Agosto. La Signorina 
Andy Seuffert e stata aggregata alia missione 
per eseguire disegni ed acquerelli dei piii signi- 
ficativi trovamenti, trattenendosi a Candia 
dalla meta di Giugno alia meta di Agosto.

Nella campagna del 1960 la Scuola Archeo- 
logica Italiana di Atene da un lato ha conti- 
nuato gli scavi sul margine occidentale dei 
primitivi palazzi minoici di Festos, alio scopo 
di arrivare a un limite ben definito dei ruderi 
antichi e iniziare la sistemazione di tutte le 
rovine al pubblico; dall’ altro ha ripreso i son- 
daggi per determinare l’estensione della cittb 
nei vari periodi dell’ antichita, nonche studiare 
i caratteri dei resti archeologici delle case pri
mitive in confronto con quelli dei palazzi mi
noici.

Sul margine occidentale dei palazzi sono 
stati messi in luce tre vani dell’abitato geome
trico, che s’e sovrapposto parzialmente al la
stricato del piazzale occidentale antistante il 
palazzo, e si estendeva piu a Ovest di esso al 
medesimo livello. Uno dei tre vani (GG) e 
collocato a Occidente e in comunicazione col 
vano CC precedentemente scavato, gli altri 
due (FF e HH) a Nord di esso; ma tutti e tre i 
vani sono fiancheggiati a Ovest da una bella 
strada lastricata che scende il colle da Nord, 
e che all’altezza del vano GG piega verso Ovest, 
strada fiancheggiata sul lato opposto alle case 
da un muretto alto circa m. 0,50, e che nel 
punto della svolta verso Ovest invece che le 
consuete lastre presentava come uno sbarra- 
mento di pietre poste per ritto, verisimilmente 
per arrestare possibili slittamenti di carri nella 
curva.

Cosi si e raggiunto un possibile confine 
della zona archeologica, e nello stesso tem
po s’e procurato qualche elemento di una 
fisionomia urbanistica all’abitato geometrico. 
A Sud del vano GG non vi sono altri vani, 
ma solo un muretto di contenimento, a una 
certa distanza e per protezione dell’ampio 
vano AA, precedentemente scavato, e di uno 
piu piccolo (EE) messo in luce ora presso al
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suo spigolo sud-ovest. Sotto al livello geome- 
trico a Sud di GG s’6 scavato fmo alia roccia 
scoprendo profondamente resti di abitazioni 
e suppellettili dei palazzi minoici, muri minoici 
che sono collegati con altri da noi scavati sotto 
ai pavimenti dei vani AA e CC. Rimossi in un 
sol blocco i resti di un focolare ovale sul pavi- 
mento geometrico in AA si sono trovati pre- 
cisamente cospicui muri di due stanze della 
tarda fase protopalaziale, sulla sommita dei 
quali posavano le pietre poste per ritto del fo
colare stesso, mentre sotto la base di essi in 
qualche punto si sono trovati presso alia roccia 
piu modesti ruderi di muri e resti di suppel
lettili delle fasi precedenti. Una stratigrafia 
assai completa si έ potuta osservave sotto il 
focolare —lasciato in posto— nel centro del 
vano CC: qui muri, pavimenti e frammenti 
ceramici hanno testimoniato ricostruzioni dell’ 
abitato in eth micenea, nell’etit tardo-pa- 
laziale, nella terza fase proto-palaziale, come 
in una fase precedente, fmo, presso alia roccia, 
ai ruderi di case pre-palaziali corrispondenti 
a quelli scavati ρίύ ad est sotto al lastricato del 
piazzale occidentale.

Per i saggi nella citta di Festos έ stato scelto 
un quartiere che si estendeva lungo il pendio 
del colle subito sotto all’angolo sud-est del cor- 
tile centrale del palazzo. Tutta l’area ha ri- 
sentito fortemente della frana che ha travolto 
quest’ala del palazzo; molti resti di muri e di 
ruderi in varie direzioni affioravano un po’ 
dappertutto sul terreno. Si sono aperti due fo- 
colari di scavo, a poca distanza l’uno dall’altro, 
in locality detta Halara (Χάλαρα) i quali hanno 
dimostrato l’estensione della citth da questa 
parte a cominciare dall’inizio dell’etk palaziale 
se non prima, come pure la manomissione della 
zona attraverso a tutti i tempi sino all’avanzata 
etk ellenistica, manomissione che tuttavia ha 
lasciato i ruderi assai importanti e significativi, 
e tali da offrirci il quadro piu consistente fi- 
nora acquisito dai nostri scavi per la storia edi- 
lizia della citta. Infatti nella fase dell’eta sto- 
rica le costruzioni sono awenute, lungo il ri- 
pido declivio del colle scendente da Ovest verso 
Est come anche da Nord verso Sud, con una 
sistemazione a terrazze, terrazze ritagliate fra 
i ruderi spesso lasciando tuttavia alle spalle e 
piu in alto degli edifici di nuova costruzione 
resti di quelli antichi, fino proprio a quelli 
iniziali.

Nella sezione nord precisamente una casa di

vari piccoli ambienti, di cui uno pavimentato in 
stucco bianco, e stato fondato proprio verso l’i- 
nizio dell’eta protopalaziale, e dopo la distru- 
zione riempita di frammenti ceramici che hanno 
dato resti di quasi un centinaio di vasi, compren- 
denti alcuni delle piu antiche fasi palaziali come 
quella della categoria da noi chiamata di H. 
Fotini, similmente al riempimento a suo tempo 
scoperto sotto ad alcuni pavimenti appunto nel 
quartiere di H. Fotini; alia piu antica casa s’e 
sovrapposta, a un livello di un metro pm in 
alto, una seconda, della quale si sono scavate 
due stanze disposte a L, e un corridoio. La mag- 
giore delle due stanze presenta un pavimento 
a lastre di gesso e due banchine, originaria- 
mente pure ricoperte di lastre alabastrine, su 
una delle quali posavano vari vasi e una delle. 
consuete lampade protopalaziali a superficie 
rossa lucente, materiali che datano la constru- 
zione nella seconda fase protopalaziale. Una 
terza casa di simile etk έ stata scavata un po’ 
piil a monte della precedente, e addossato a 
questa un piccolo pozzetto cilindrico, senza 
intonaco sui fianchi e sul fondo, di uso incerto. 
Piii a Sud di questo primo gruppo, sopra a tre 
altri vani protopalaziali che hanno lasciato 
scarsi ruderi, s’e posato, fondandosi su una mas- 
sicciata di pietre di riempimento, un quartiere 
dell’eta protogeometrica, che ha palesato tre 
successivi rimaneggiamenti di questa medesima 
etk Un’ancora piii radicale trasformazione ha 
subito la zona in eta ellenistica, quando sulla 
terrazza piu bassa dell’area da noi scavata, 
ai margini del quartiere minoico in parte ab- 
battuto a questo scopo, si e levato un ampio 
edificio, di cui abbiamo scavato tre spaziose 
stanze. La maggiore di queste presenta una 
vasca in muratura, presso alia quale posavano 
sul terreno due mezzi pithoi rovesci, elementi 
che hanno suggerito che l’edificio fosse una fab- 
brica di «pesi>> discoidali da rete in terracotta, 
dei quali s’e trovato un notevole numero in 
tutte le stanze, alcuni con iscrizioni, mentre 
una catasta di altri ancora crudi e quindi pronti 
per la cottura, giaceva sul pavimento. Degli 
edifici di etk ellenistica di una terrazza piu 
alta, proprio sul ciglio superiore del nostro scavo, 
s’e messo in luce solo un profondo pozzo a bot- 
tiglia.

Una simile alternanza di relitti di edifici di 
etk diverse si presenta anche nella sezione sud 
dello scavo, dove avanzi di edifici medio-mi- 
noici, e resti ceramici posti in mezzo ad essi,
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si sono rinvenuti vicino a due lunghi muri pa- 
ralleli di terrazzamento estesi in direzione nord- 
sud. Sotto l’estremita di uno di questi s’e notato 
un deposito di frammenti ceramici, sigillati da 
una colata di astraki, appartenenti e eta pre- 
palaziale e all’inizio della prima fase protopa- 
laziale. Sotto all’estremita meridionale del pivi 
basso dei due muri di terrazzamento e venuto 
in luce un vano della piu tarda eta micenea, 
di cui si sono conservate tre pareti, mentre 
quella orientale e stata asportata da una frana, 
che nella sua caduta ha lasciato presso al ciglio 
del pavimento conservato una teierina di tipo 
Patrikies; piu in la invece sul medesimo pavi
mento giaceva un’anforetta a staffa apparte- 
nente alia suppellettile della stanza micenea 
stessa. Pitt in alto di questa stanza, sulla china 
del colle, sempre presso all’estremita meridio
nale dei due muri di terrazzamento, si sono 
conservati invece ruderi dell’eta geometrica, 
tra cui quelli di un ampio vano lastricato con 
resti di focolare presso al quale giacevano di- 
versi vasi. La parte nord di questa stanza era 
costeggiata da una strada geometrica scendente 
da Sud-Ovest, dove passava davanti a una grotta 
contenente uno strata alto di ceramica geome
trica e uno piii basso di ceramica protopalaziale. 
L’eta ellenistica invece e rappresentata, oltre 
che dai resti di un piccolo vano a Ovest 
della stanza geometrica, da un grandioso edi- 
ficio sottostante all’ inferiore dei due muri 
di terrazzamento, edificio consistente in una 
ben costruita scala a due rampe, in parte 
limitata da grandi lastroni rettangolari, colle 
spalle posate sui muri e riempimenti minoici, 
scala che scende in un vasto ambiente non an- 
cora completamente sgomberato. Numerosi 
frammenti ceramici ellenistici aderenti al pavi
mento ne determinano l’eta.

Degna di nota l’assenza di relitti di eta romana 
da entrambe le aree cittadine, fatto che si puo 
ricollegare con la notizia fornitaci da Strabone 
della distruzione di Festas da parte di Gortina 
verso la meta del II sec. a. C. La scarsita, qui 
come nell’area del palazzo, di relitti micenei, 
e al contrario l’entita dei ruderi del periodo 
geometrico, testimoniano l’esistenza a Festas 
di uno dei piu grandi centri finora conosciuti 
dell’eta omerica: citta geometrica di cui un trat- 
to di cinta dell’acropoli e stato da noi messo, 
in luce sulla sommita del colle presso la zona del 
Museo stratigrafico, acropoli di cui abbiamo 
vista resti di strade scendenti alia citta bassa.

della quale si sono incontrate cospicue rovine 
sul versante nord-est presso H. Fotini, su quello 
sud-est presso Halara, a Ovest presso S. Gior
gio in Falandra, mentre piii in la a Ovest altri 
ruderi sono stati constatati anticamente fin sulle 
pendici dell’Aphendi Christos.

DORO LEVI

*

MALL IA

Interrompue depuis 1938 (k cause de la guerre 
et de ses suites), l’exploration du site de Mallia 
a eta reprise au mois d’aoiit 1946 par l’Ecole 
frangaise d’Athenes. Des sondages et des veri
fications ont 6t6 faits en 1946 et 1947; des re- 
cherches plus importantes on eta menees dans 
les campagnes de 1948, 1949, 1951, 1952, 1953, 
1956 et 1957. La fouille du palais a eta comple- 
tae; et 1’attention des chercheurs s’est portae 
sur les quartiers d’habitations environnant le 
complexe palatial: quartiers Z et maison E.

On se reportera aux Chroniques du Bulletin 
de Correspondance hellenique qui donnent un 
resume des travaux effectues a chaque cam- 
pagne. La publication des Etudes cretoises 
s’est enrichie pendant cette periode de quatre 
des Etudes cretoises s’est enrichie pendant cette 
periode de quatre fascicules nouveaux:

Fasc. VIII: 

Fasc. IX.

Fasc. X:

Fasc. XI:

H. Van Effenterre, Ndcropoles 
du Mirabello (1948).
P. Demargne et H. Gallet de 
Santerre, Mallia, Maisons (1) 
(1953).
Agnes Xenaki-Sakellariou, Les 
cachets minoens de la collec
tion Giamalakis (1958).
J. Deshayes et A. Dessenne, 
Mallia, Maisons (II) (1959).

En 1960 a eta acheve le deblaiement de la 
cour Ouest, avec, pour la partie Nord, la col
laboration du Service hellenique des Antiquitas. 
La cour ( Planche 233 a) se presente comme un 
vaste quadrilatere pave d’un calderim bien con
serve le long de la fagade du palais; au centre 
affleurentdes alignements appartenant a des con
structions antarieures (tessons du style de Vassi- 
liki). La cour est traversee d’une chaussee dallee 
Nord-Sud, avec un systeme ttas intaressant de 
voies secondaires dans la moitie Sud; l’existence 
de ces voies souligne le role capital que les 
silos jouaient dans la vie du Palais. La fonction 
economique de celui-ci semble encore accusee
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par la dicouverte d’une s6rie de magasins, 
destines pour la plupart a abriter des pithoi. Cet 
ensemble date de la lere epoque, et se trouve 
en bon Atat de conservation.

A la maison de la plage (maison Θ), qui a 
abriti une interessante installation artisanale 
de la premiere Apoque, on a proc^de a des net- 
toyages compldmentaires.

Entre le quartier Aet l’entrAe N.O. du palais, 
un mur d’ammouda rep6r6 en 1957 s’est τένέΐε 
appartenir a un vaste ensemble architectural 
que l’on appellera provisoirement «crypte hy- 
postyle». Sur 21 m. de long et sur 5 m. de large 
se succedent 5 salles d’apparat communiquant 
entre elles, dont le sol est situ6 a 2 m. au-dessous 
du niveau de la rue (Planche 233 b, c).

Cette enfilade de pieces communique avec 
une suite de magasins situds k un niveau 
sup6rieur. Sols et parois des murs 6taient stuquis; 
les pieces 1 et 5 sont bordies de 3 cotAs par 
des banquettes igalement stuquAes. Trois ba
ses de colonnes ont €l€ ddcouvertes en pla
ce; en maints endroits on conserve l’em- 
preinte des montants de portes, des gonds ou 
des taquets de fermeture aujourd’hui disparus. 
Pour la premiere fois k Mallia, on a la hauteur 
des pieces fouillies: la porte et la fenetre sApa- 
rant les pieces 4 et 5 ont des embrasures stuquies 
qui ont έίέ d6gagAes entieres. Quelques beaux 
vases ont 6t6 retrouvAs au Nord de cet ensemble 
dans un batiment plus ancien. Selon H. Van 
Effenterre, la crypte hypostyle pourrait con- 
stituer une sorte d’aile avanc6e du premier 
palais.

Une reconnaissance plus itendue a έΐέ faite 
de la basilique palAochrAtienne decouverte en 
1957.

FCOLE FRANCAISE D'ATHENES

*

ΔΥΤΙΚΗ ΚΡΗΤΗ 

A'. ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΕΙσαγωγικά: Τόν Αύγουστον 1960 άναλαβών 
ό νέος Έφορος Στ. ’Αλεξίου τήν διεύθυνσιν τής 
Εφορείας ’Αρχαιοτήτων Δυτικής Κρήτης έπε- 
δίωξε τήν όργάνωσιν τής ύπηρεσίας, τήν βελτίω- 
σιν τής έκθέσεως τού ύπάρχοντος είς Χανιά μι
κρού Μουσείου, τήν περισυλλογήν διαφόρων Αρ
χαιοτήτων καί τήν έξερεύνησιν τής περιοχής. 
Άναλυτικώς έξετελέσθησαν τά Ακόλουθα :

1. Όργάνωσις τής ύπηρεσίας

Ώργανώθη έργαστήριον άποκαταστάσεως τών 
Αρχαίων, έξοπλισθέν διά τών Αναγκαίων Αργα
λειών καί σκευών, Αποθήκη, είς ήν έταξινομήθη- 
σαν καταλλήλως αί όμάδες ευρημάτων καί γρα- 
φείον έφοδιασθέν διά τών Απαραιτήτων ειδών. 
Έγινεν άναταξινόμησις τής ύπαρχούσης μικρδς 
βιβλιοθήκης καί ήρχισεν ή βιβλιοδεσία τών τό
μων αυτής.

2. Έκθεσις τού Μουσείου

Άποκατεστάθησαν πάντα τά χρήζοντα άπο
καταστάσεως Αντικείμενα καί δή τά προερχόμε
να έκ τών νέων άνασκαφών Μαζαλή, Λισού, Μο
διού, ’Απτέρας καί Τάρρας. Άποκατεστάθησαν 
έπίσης πλεΐστα γλυπτά, έπιτύμβιαι στήλαι καί 
έπιγραφαί, παλαιά άποκτήματα τού Μουσείου, 
προερχόμενα έκ διαφόρων χώρων. Τά γλυπτά 
ταύτα ήσαν είς τεμάχια καί νΰν τό πρώτον συνηρ- 
μολογήθησαν διά μεταλλικών γόμφων, συνεκολ- 
λήθησαν καί συνεπληρώθησαν. Πολλά έκ τών 
παλαιών ευρημάτων έκαθαρίσθησαν έκ νέου. ’Ι
διαιτέρως σημαντική ύπήρξεν ή άποκατάστασις 
τού ύπερφυσικού άνδριάντος τής Έλύρου, δστις 
είχε καταστροφή κατά τήν πυρκαϊάν τού 1934 
καί παρέμενεν έκτοτε είς τεμάχια. Ή έργασία 
αΰτη έξετελέσθη ύπό τού Αρχιτεχνίτου κ. Ζαχα
ρία Κανάκη παραμείναντος έπί τρίμηνον είς Χα
νιά. Έγένετο έπισκευή τού παρά τήν παραλίαν 
τουρκικού τεμένους, όπου στεγάζεται τό Μου- 
σεϊον. Ό χώρος Απέκτησε ήδη νέαν δψιν μέ τήν 
γενομένην νέαν τοποθέτησιν τών Αντικειμένων, 
τήν άπομάκρυνσιν τού δευτερεύοντος ύλικού είς 
τήν Αποθήκην καί τήν βελτίωσιν τών χρωματισμών 
τού κτηρίου. Κατεσκευάσθη μία νέα προθήκη, 
δπου έξετέθησαν ώρισμένα Αντικείμενα άπομα- 
κρυνθεισών τριών έκ τών παλαιών Ακαταλλήλων 
προθηκών. Οΰτω άφ’ ένός τά Αντικείμενα είναι 
έτοιμα διά τήν μεταφοράν των είς τό νέον Μου- 
σεϊον, άφ’ έτέρου δέ κατέστη καί τό ύπάρχον 
Μουσεϊον έπισκέψιμον. Τούτο μετά τήν έκκένωσίν 
του θά μετατροπή είς τουριστικόν περίπτερον.

3. Κτήριον τού νέου Μουσείου

Ό μεσαιωνικός ναός τού 'Αγίου Φραγκίσκου, 
ό όποιος άναστηλοΰται ίνα χρησιμεύση ώς Μου- 
σεΐον, δέν έπερατώθη Ακόμη. Πάντως προωθεί
ται καί τό έργον τούτο, έτοποθετήθησαν τά κιγ
κλιδώματα καί αί θύραι καί έγένοντο οί κατάλλη
λοι ύδροχρωματισμοί. Ήρχισεν ή διαμόρφωσις 
τών βοηθητικών χώρων ήτοι έργαστηρίου καί 
Αποθήκης, έπίσης δέ τού πυλώνος καί τού παρα
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θύρου τής προσόψεως. Έχει ζητηθή ή άπαλλο- 
τρίωσις τών παρακειμένων χώρων διά τήν πλήρη 
άξιοποίησιν τοΰ μνημείου.

4. Μουσεϊον Ρεθύμνου

Τό Μουσεϊον Ρεθύμνου άπέκτησε τά ευρήματα 
τής ύποβρυχίου έρεύνης τής 'Αγίας Γαλήνης, κα- 
θιστάμενον οΰτω άξιόλογον καί διά τάς συλλογάς 
χαλκών άντικειμένων καί νομισμάτων.

5. Παναγία Κεράς

Άνεστηλώθη ό βυζαντινός ναός τής Πανα
γίας Κεράς Χρωμοναστηρίου Ρεθύμνης, τό πλεϊ- 
στον έρειπωμένος, διά τοΰ Έπιμελητοΰ Βυζαντ. 
’Αρχαιοτήτων Μ. Μιχαηλίδου, οΰτω δέ περιε- 
σώθησαν αί ύπάρχουσαι τοιχογραφίαι, αί όποϊαι 
άλλως θά κατέπιπτον.

6. 'Αγιος Γεώργιος Ξιφηφόρου

Ό αυτός ’Επιμελητής προέβη είς τήν στερέωσιν 
καί άνακεράμωσιν τής στέγης τοΰ βυζαντινοΰ 
ναοΰ τοΰ Αγίου Γεωργίου Ξιφηφόρου εις Άπο- 
δούλου Άμαρίου Ρεθύμνης.

7. Περισυλλογή άρχαιοτήτων

Περισυνελέγησαν πλεΐσται άρχαιότητες, έκ 
τών όποιων άλλαι μέν μετεφέρθησαν δΓ είδικοΰ 
συνεργείου έκ τοΰ τόπου προελεύσεως, άλλαι δέ 
προσεκομίσθησαν ύπό Ιδιωτών. Οΰτω έξ Άπτέ- 
ρας περισυνελέγη μία άνάγλυφος επιτύμβιος στή
λη, έκ Κουκουνάράς τεμάχιον μέ μακράν έπιγρα- 
φήν, δι’ ού όλοκληροΰται ή γνωστή στήλη τής 
Συμφερούσης, ή προερχομένη έξ Άπτέρας. Έκ 
Χανιών περισυνελέγη μικρά άνάγλυφος έπιτύμ- 
βιος στήλη. Πάσαι αί στήλαι αύται είναι ρωμαϊ
κών χρόνων. Έκ Φαλασάρνης περισυνελέγησαν 
δύο ταφικοί πίθοι έλληνικών χρόνων. Έξ Ύρτα- 
κίνης περισυνελέγη άξιόλογον ρωμαϊκόν άγαλμα 
τοΰ Πανός, τό όποιον είχεν άνευρεθή τυχαίως 
πρό τοΰ πολέμου. Έκ ρωμαϊκών θηκοειδών τά
φων παρά τήν Σκλαβοπούλαν Σέλινου περισυνε- 
λέγη άξιόλογος όμάς ύελίνων άγγείων. Έκ Χα
νιών περισυνελέγη μέγας ένετικός λέων, μία ένε- 
τική δεξαμενή μέ οικόσημα άνάγλυφα καί τινα 
δευτερεύοντα άλλα γλυπτά. Έκ τών παραδοθέν- 
των ύπό ιδιωτών τά άξιολογώτερα είναι τά χαλκά 
ευρήματα τών Βρυσών Κυδωνιάς (Πίν.234γ), άνή- 
κοντα είς γεωμετρικούς χρόνους καί προερχό
μενα έκ ταφικοΰ πίθου : μεταξύ τούτων υπάρχουν 
δύο μικρά όμοιώματα διπλών πελέκων άναθημα- 
τικοΰ χαρακτήρος, άποτελοΰντα άξιόλογον έπι- 
βίωσιν έκ τής μινωικής έποχής. ’Επίσης άξιόλογα 
είναι εν χαλκοΰν είδώλιον τοΰ Ήρακλέους άγνώ-

στου προελεύσεως ( Πίν. 234 β ), μία μικρά πηλίνη 
κεφαλή έξ Άπτέρας καί έτέρα έκ Βρυσών καί τά 
είδώλια καί πλακίδια έκ τοΰ σπηλαίου Αρκούδας, 
μεταξύ τών όποιων καί καλλίστης κλασσικής τέ
χνης παραστάσεις τοΰ Απόλλωνος ( Πίν. 234 α ) 
καί τής Άρτέμιδος. Περισυνελέγησαν καί τινα άγ- 
γεΐα Δ' π.Χ. αίώνος έκ θέσεως Βαροΰσι Χανίων, 
ώς καί σημαντική σειρά μεσαιωνικών άγγείων έκ 
Γαβαλοχωρίου.

ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΣΚΑΦΑΙ

Ύπό τοΰ Εφόρου τής ΙΣΤ' Περιφερείας Στυλ. 
Αλεξίου έξετελέσθησαν αί κάτωθι έξερευνήσεις : 
Είς τήν περιοχήν Φαλασάρνης, έπί τών ΰψωμά- 
των Καστρί καί Μιτσό Καστρί, διεπιστώθη ή 
ΰπαρξις άξιολόγων ψευδισοδομικών οικοδομημά
των πιθανώτατα ναών ( Πίν. 234 ε ). Αυτόθι έκα- 
θαρίσθησαν οί τυχαίως άνακαλυφθέντεςθηκοειδεΐς 
τάφοι Δ' π.Χ. αίώνος κατά τήν διάνοιξιν όδοΰ 
πρός Μονοδάσι. Έγένοντο αύτοψίαι τών χώρων 
Καντάνου, Λισοΰ, Δικτυνναίου, καί Φοίνικος, ώς 
καί τής Έλύρου, όπου ήλθον τυχαίως είς φως θη- 
κοειδείς τάφοι έλληνικών χρόνων κατά τήν διά- 
νοιξιν όδοΰ. Έπεσημάνθησαν (διά πρώτην φο
ράν έν δυτική Κρήτη) λείψανα προϊστορικών συν
οικισμών είς Αγίαν Ειρήνην Κολυμπαρίου, όπό- 
θεν προήλθε διά μικράς δοκιμής τμήμα ώραίου 
μυκηναϊκού κρατήρος καί έπίσης είς Στΰλον Άπο- 
κορώνου, όπου κατά τήν διάνοιξιν θεμελίων ναοΰ 
είς μικράν άπόστασιν άπό τοΰ σχολείου άνευρέ- 
θησαν ΥΜ III όστρακα. Τοίχοι συγχρόνων πι
θανώς κτηρίων είναι όρατοί ευθύς πρό τοΰ Σχο
λείου. Είναι πιθανή ή ΰπαρξις συγχρόνου συνοι
κισμού καί παρά τό Γαβαλοχώρι είς θέσιν Άμ- 
μοΰτσες. Αύτοψία διενηργήθη καί είς τόν θολω
τόν ΥΜ III τάφον παρά τό Μάλεμε, ώς καί είς 
τά σπήλαια Αγίας Μαρίνας (τούτου άπετρά- 
πη ή περαιτέρω λατόμησις) καί Κεράς Σπηλιώ- 
τισσας Βρυσών, όπερ άπέδωσεν ένδιαφέροντα 
όστρακα νεολιθικά καί προανακτορικά.

Σημαντική ΰπήρξεν ή βοήθεια τοΰ ’Εφόρου Αρ
χαιοτήτων Ηρακλείου κ. Ν. Πλάτωνος προθύ- 
μως διαθέσαντος τόν αρχιτεχνίτην κ. Ζ. Κανάκην 
έπί τρίμηνον καί άπαξ τό συνεργεϊον μεταφοράς 
διά τάς άνάγκας τής περιφερείας Χανίων. Ό Δή
μος Χανίων χάρις είς τό προσωπικόν ένδιαφέρον 
τοΰ Δημάρχου κ. Ν. Σκουλά έβοήθησεν είς τό 
έργον έπανεκθέσεως καί είς τάς άνασκαφάς Μα- 
ζαλή καί Λισοΰ διά σημαντικής άρωγής.

Β. ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

Είς τόν Νομόν Ρεθύμνης έξετελέσθη εΰρεΐα 
έξερεύνησις καί περισυλλογή άρχαιοτήτων τή
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βοηθείςι καί τοϋ έκτ. Έπιμελητοΰ κ. Χρ. Μάκρη.
Είς Μειξόρρουμα, όπόθεν είχε προέλθει λίθι

νος μινωικός λύχνος, διεπιστώθη ή ΰπαρξις οικο
δομήματος μετά πίθων διακοσμουμένων διά σχοι
νιών είς θέσιν Κωστίλη. Τό οίκοδόμημα άνήκει 
εις τούς χρόνους άκμής τού μινωικοΰ πολιτισμού.

Έξ 'Αγίας Πελαγίας περισυνελέγησαν πέντε 
πήλινα είδώλια των αυτών χρόνων εόρεθέντα 
έντός λοπάδος είς θέσιν Κατσάρες.

Έξ Άξοϋ μετεφέρθησαν είς τό Μουσεΐον Ρε- 
θύμνης τρία τεμάχια έπιγραφών ελληνιστικών 
χρόνων, μεταξύ των όποιων καί τμήμα συνθήκης 
Άξού καί Γορτυνος. Έκομίσθη, έπίσης, άγαλ- 
μάτιον γυναικός φερούσης ποδήρη χιτώνα, έλ- 
λιπές τό άνω ήμισυ, χαμηλών έλληνικών χρό
νων.

Έξ Άνωγείων παρελήφθησαν τά είς τόν αύτό- 
θι ’Αστυνομικόν Σταθμόν άρχικώς παραδοθέντα 
καί έκ θέσεως Γαλένι Άξού προερχόμενα άντι- 
κείμενα, ήτοι είς χρυσούς δακτύλιος μετά σαρδίου 
λίθου, φέροντος παράστασιν χειρός κρατούσης 
στάχυς καί μήκωνας, είς άργυροΰς δακτύλιος μετά 
σταυρού καί τεμάχια χαλκών καί ύελίνων σκευών.

Είς Πατσόν έξηρευνήθη έκ νέου ή φάραγξ τού 
Έρμοΰ Κραναίου (ΥΜ I όστρακα παρετηρήθη- 
σαν πρό τού σπηλαίου Φουρναρέ) καί έλήφθη, έν 
συνεννοήσει μετά τών άρμοδίων δικαστικών άρ- 
χών, πρόνοια διά τήν προστασίαν τής βλαστήσεως 
αυτής. Έν λίθινον μινωικόν φωλεόσχημον παρε- 
δόθη ύπό Ιδιώτου.

Είς ’Αποστόλους καί Γένναν διενηργήθη αύ- 
τοψία, άνακαλυφθέντος κατά τύχην κτηρίου μετά 
πίθων ύστάτων έλληνιστικών χρόνων είς θέσιν 
Άγια Φωτεινή. Ελληνιστικά είδώλια προήλθον 
έκ τού βορείως κειμένου άγροΰ είς θέσιν Λαγκός.

Είς Μοναστηράκι έξητάσθη ή κατάστασις τής 
άνασκαφείσης κατά τόν πόλεμον μινωικής έπαύ- 
λεως, είς δέ τόν Πρινέν άπετράπη παραμόρφωσις 
τής Άκροπόλεως τής Έλευθέρνης, ήτις θά έπήρ- 
χετο διά τής διελεύσεως όδοΰ. Εντεύθεν μετε
φέρθησαν είς τό Μουσεΐον Ρεθύμνης τρία τμή
ματα άρχαϊκών έπιγραφών φυλασσόμενα έκτοτε 
είς τό σχολεϊον.

Είς Σταυρωμένον Ρεθύμνης άνεσκάφη συστη
ματικούς, κατά τόν Νοέμβριον 1960, ΥΜ III β 
τάφος, δστις είχεν αύτόθι έπισημανθή κατά προη- 
γουμένην έξερεύνησιν βάσει παρατηρηθείσης 
κοιλότητος τού έδάφους προκληθείσης έκ τής 
καταρρεύσεως τής όροφής. Ό τάφος ήτο λαξευτός 
είς τόν μαλακόν βράχον καί θαλαμοειδής μετά 
δρόμου πρός άνατολάς (Πίν. 234 δ). Περιείχε 
πέντε λάρνακας μετά γραπτής διακοσμήσεως καί 
ικανά μικρά άγγεϊα. Τά ευρήματα, μή συγκολ-

ληθέντα είσέτι, εύρίσκονται είς τήν άποθήκην 
τού Μουσείου Ρεθύμνης. Ή άνασκαφή διενηρ
γήθη δαπάναις τού Δήμου Χανιών.

ΣΤΥΛ. ΑΛΕΞΙΟΥ

*

ΑΝΑΣΚΑΦΑΙ ΕΙΣ ΧΑΝΙΑ, ΡΟΚΚΑΝ ΚΑΙ ΛΙΣΟΝ

Διά τού Εφόρου κ. Ν. Πλάτωνος έγένοντο κατά 
τό 1960 αί κάτωθι άνασκαφαί:

1. Μαζαλή Χανίων
Είς τό άνω τών Δικαστηρίων ίσόπεδον Μαζαλή 

Χανίων καί δι’ οίκονομικής συμβολής τού Δήμου 
Χανίων συνεχίσθη, είς δύο περιόδους, ή άνασκα
φή τού ΥΜ III νεκροταφείου. Έκαθαρίσθησαν καί 
έσχεδιογραφήθησαν οί πέρυσιν έκσκαφέντες, άνε- 
σκάφησαν οί πέρυσιν άνιχνευθέντες 7 θαλαμοει
δείς τάφοι καί έπεσημάνθησαν νέοι. Πολλοί τών 
άνασκαφέντων τάφων είχον συληθή όλικώς ή με
ρικώς. Είς είχε καταστροφή τελείως έκ τών θεμε
λίων ύπερκειμένου νεωτερικού κτίσματος. Τό 
σχήμα τών περισσοτέρων ήτο άκανόνιστον τε
τράγωνον ή όρθογώνιον, άπαξ δέ κυκλικόν. Ό 
τάφος Λ εφερεν είς μίαν τών πλευρών θρανίον 
καί 2 βόθρους είς τό δάπεδον καί άπέδωσε πενι
χρά τι να κυάθια καί έν θυμιατήριον. Δύο τών τά
φων συνήπτοντο διότι τό ένδιάμεσον τοίχωμα είχε 
καταπέσει. Έκ τούτων ό Η είχε θύραν τοξωτήν 
καί είς τό δάπεδον 4 βόθρους καί άπέδωσε σει
ράν ψευδοστόμων άμφορέων είς τούτων διεκο- 
σμεΐτο μέ φύλλα παπύρου, άλλος μέ ήμικύκλια. 
Είς τόν I εύρέθησαν 18 άγγεϊα διαφόρων σχημά
των όπως : φιάλαι, ψευδόστομοι άμφορεϊς, πυξί
δες, είς άρυτήρ, έν είδώλιον λατρευτού καί μία 
μικρά όστείνη περιστερά. Ό τάφος Ν περιεΐχεν 
έν παράδοξον τρισκελές άντικείμενον, ίσως κηρο- 
πήγιον. Άλλος μικρός τάφος, πιθανώς παιδιού, 
άποτελούμενος έκ στενού δρόμου καί λαξευτού 
θυλάκου περιείχε 3 άγγεϊα. Κείμενος έντός τού 
άνωτέρω νεκροταφείου καί λίαν σημαντικός διά 
τό σχήμα του ήτο είς μέγας λαξευτός έννεάκογχος 
τάφος τού Α’ αί. π.Χ., μέ τήν είσοδον έκάστης 
κόγχης κλειομένην διά πλακών άριστα προσαρμο- 
ζομένων είς τάς έγκοπάς τών παραστάδων ( Πίν. 
235 α ). Μόνον έν τών θηκοειδών σκαμμάτων τών 
κογχών εύρέθη άδιατάρακτον, όπου ό νεκρός συν- 
ωδεύετο ύπό ληκυθίου καί κατόπτρου. Στλεγγίδες, 
κάτοπτρα, ληκύθια, χύτραι, άμφορίσκοι καί, τέλος, 
μία μικρά πηλίνη κεφαλή κόρης περισυνελέγησαν 
έκ τών λοιπών διαταραχθέντων σκαμμάτων καί έκ 
τής έπιχώσεως τού θαλάμου καί τού δρόμου. Πα- 
ραλλήλως περισυνελέγησαν άντικείμενα γειτονι
κού έλληνιστικοΰ τάφου έκ κεραμίδων, τό ση-
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μαντικώτερον των όποιων ήτο μία γελοιογραφική 
πλαγγών δύσμορφου έγκύου γυναικός, γυμνής καί 
μέ άρθρωτά μέλη μή εόρεθέντα, έχούσης εύμεγέ- 
θεις μαστούς καί αίδοϊον δηλούμενον διά βαθείας 
έντομής. Έκαθαρίσθη έν μέρει καί ό γνωστός ώς 
«κατακόμβη» μέγας τάφος μετά 13 κογχών καί 
διηνοίχθη τό ύπεράνω τής κόγχης τοΰ βάθους 
άπολήγον άρχαϊον φρέαρ έξαερισμοΰ.

2. Ρόκκα

Έπ’ εύκαιρίςι έγένετο περισυλλογή τών κτερι- 
σμάτων ένός έλληνιστικοΟ τάφου είς Ρόκκαν, 
όπου ή άρχαία Κεραία. Οδτος ήτο όρθογώνιος 
κτιστός διά πελεκητών λίθων καί άπετελεΐτο έκ 
2 ύπερκειμένων θηκών. Ή άνω θήκη έκαλύπτετο 
διά σειράς έκ 5 πλακών καί άπέδωσε μόνον όλί- 
γας δακρυδόχους. Είς τήν κάτω θήκην εόρέθησαν 
όστά βρέφους έντός άμφορέως έχοντος λεπτάς 
ραβδώσεις, στρεπτάς λαβάς καί πλαστικήν παρά- 
στασιν ήρωος άγωνιζομένου πρός λέοντας καί 
όφεις. Κισσόφυλλα έκόσμουν τόν λαιμόν τοΟ άγ- 
γείου. Παραπλεύρως, άνευρέθη είς κάνθαρος, είς 
λύχνος καί εν πυξοειδές άγγεΐον. Κατά γενομέ- 
νην έπιθεώρησιν τής περιοχής έπεσημάνθησαν 
νέοι τάφοι, ώς καί λαξευτοί είς τόν βράχον οί- 
κίαι μέ έδώλια, κόγχας καί κλιμακίδας, τέλος δέ 
μία ευρύχωρος δεξαμενή.

3. Άσκληπιεΐον Λισοΰ

Συνεχίσθησαν διά τρίτην περίοδον αί άνασκα- 
φαί είς τό Άσκληπιεΐον Λισοΰ ( Πίν. 235 β, γ, δ ).

Ή κρήνη άπηλλάγη τών καλυπτόντων αύ- 
τήν όγκων χωμάτων καί λίθων, έμφανίσασα έν- 
διαφέρον σχέδιον έγκαταστάσεων. Ό μέγας άνα- 
λημματικός πολυγωνικός τοίχος, ό συναπτόμε- 
νος πρός τήν κρήνην, υποβαστάζει τό ύπερκεί- 
μενον έπίπεδον. Ύπεράνω τής κρήνης ό τοίχος 
ούτος διακόπτεται ύπό μακράς κλίμακος, πλάτους 
1.40 μ. έχούσης 8 βαθμίδας, πλάτους 0.50 μ. Ελ
λείπουν αί δύο κατώταται πρός τήν κρήνην βα
θμίδες. Πρός τά άνω, ή κλϊμαξ απολήγει είς έν 
πλατύ, τριγωνικόν ώς φαίνεται, κεφαλόσκαλον, 
τό όποιον, ώς καί ή λοιπή κλϊμαξ, έστερεώθη καί 
συνεπληρώθη διά σιμέντου. Πρός Βορράν ή κρήνη 
περιέχει μίαν μεγάλην δεξαμενήν έχουσαν τόν 
πυθμένα έστρωμένον δΤ ύδραυλικοΰ κονιάματος. 
Έντός αύτής διά διατειχίσματος σχηματίζεται 
μικροτέρα δεξαμενή. Ό συναπτόμενος πολυγωνι
κός τοίχος φέρει είς τό σημεϊον τοΰτο έν μικρόν 
ορθογώνιον διά τήν διέξοδον τοΰ ύδατος.

Έν συναπτόμενον διαμέρισμα περιείχεν άβαθές 
φρέαρ, συνδεόμενον έξωτερικώς πρός τά τοιχώ
ματα τοΰ διαμερίσματος δι’ έγκαρσίων τοιχαρίων.

Έπί τών όγκολίθων τής κρήνης άνευρέθησαν κε- 
χαραγμένοι ύπό τών Χριστιανών σταυροί. Δυ
σχερής ΰπήρξεν ή έργασία καθαρισμού τών άγω- 
γών τής κρήνης. Μετά τήν περάτωσιν τοΰ έργου 
τούτου, έπετεύχθη ή έλευθέρα ροή τοΰ ϋδατος 
είς τούς άρχαίους αύτοΰ δρόμους καί κατέστη 
οΰτω δυνατή ή έπαναλειτουργία τής κρήνης ώς 
κατά τήν άρχαιότητα. Παραλλήλως, έξηκολούθη- 
σεν ή έργασία είς τόν ναόν καί τά πέριξ. Δυσχε
ρής ύπήρξεν ή μετακίνησις μεγάλων καταπεσόν- 
των βράχων, τή βοηθείςι καί δυναμίτιδος. Έγέ
νετο έπίσης είς εύρεϊαν κλίμακα έπανατοποθέ- 
τησις τών τεμαχίων καί συνολική στερέωσις τοΰ 
ψηφιδωτού δαπέδου τοΰ ναοΰ. Σημαντική βοήθεια 
διά τήν άναπαράστασιν τοΰ ναοΰ ύπήρξεν ή άνεύ- 
ρεσις πλήθους άρχιτεκτονικών μελών, όπως τμη
μάτων τοΰ έπιστυλίου καί παραστάδος θύρας, 
ώς καί ένός έπικράνου. Διεπιστώθη τελικώς ότι 
ό ναός έστερεΐτο προνάου, άντικαθισταμένου ύπό 
χαμηλής κρηπΐδος, ήτις συνέχιζε τήν δυτικήν κρη
πίδα, τήν άποτελοΰσαν τό δριον τοΰ πρό τοΰ ναοΰ 
χώρου. Συνεχίσθη ή έρευνα τοΰ παραλλήλου πρός 
τόν ναόν τοίχου, τοΰ άποκαλυφθέντος πέρυσι. 
Ούτος φαίνεται ότι ήτο άναλημματικός καί μετα
γενεστέρων χρόνων. Τά κινητά εύρήματα τής 
άνασκαφής δέν ήσαν άξιόλογα. Είς στρώμα κα
τώτερον τοΰ ψηφιδωτού δαπέδου τοΰ ναοΰ εύρέθη 
πηλίνη κεφαλή γυναικείου ειδωλίου, χρονολο- 
γουμένη περίπου είς τήν στροφήν τοΰ Δ' πρός τόν 
Γ' αί. π.Χ. Μέτριου ένδιαφέροντος ήτο μαρμαρίνη 
κεφαλή Ασκληπιού μέσου μεγέθους καί κακής 
διατηρήσεως. Μεταξύ τών άνευρεθέντων όλίγων 
έπιγραφών είναι στήλη άετωματώδης άναγρά- 
φουσα: Πολύδωρος Τλάσιος κτλ. Παραλλήλως, 
έμελετήθησαν αί πέρυσιν ιεύρεθείσαι έπιγραφαί. 
Αί άνασκαφαί τοΰ Ασκληπιείου θά συνεχισθοΰν.

ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ

Εισαγωγικά : Τής Εφορείας προΐστατο ό Έ
φορος Βυζαντινών Αρχαιοτήτων κ. Έμμ. Χατζη- 
δάκης άπό τοΰ 1949 μέχρι τοΰ Ιουνίου τοΰ 1959. 
Επιμελητής Βυζαντινών ’Αρχαιοτήτων Κρήτης 
διωρίσθη ό κ. Κ. Καλοκύρης άπό τοΰ Ιανουά
ριου 1951.

Κατά τό διάστημα τοΰτο τήν Εφορείαν άπησχό- 
λησαν συνεχώς τά θέματα τών τειχών Ηρακλείου 
καί Χανίων, ή διάσωσις σημαντικών μνημείων 
ώς τοΰ Αγίου Φραγκίσκου Χανίων, τής Ένετι- 
κής Λέσχης Ρεθύμνης, τής Παναγίας Σταυροφό
ρων Ηρακλείου, καθώς καί άλλων ήσσονος ση
μασίας.
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Κατά Νοέμβριον τού 1950 ό Έφορος περιώ- 
δευσεν είς Κρήτην έπισκεφθείς τάς μεγαλυτέρας 
πόλεις τής νήσου και έξετάσας έπΐ τόπου διάφορα 
άρχαιολογικά προβλήματα, ώς είναι τό των άρ- 
χαιολογικών μνημείων τά όποια ύπάγονται είς 
τά άνταλλάξιμα. Έπεσκέφθη ώσαύτως παλαιός 
Μονός, όπως ή Μονή Βροντήση, Βαλσαμονέρου, 
Γκουβερνιώτισσας, Άρκαδίου καί τούς καταγρά- 
φους ναούς πολλών χωρίων των Νομών Λασηθίου 
καί Ηρακλείου, ών διεπίστωσε τάς άνάγκας. Διά 
τάς Βυζαντινός τοιχογραφίας τών ναών τούτων 
έδημοσίευσε μελέτην είς Κρητ. Χρονικά, 6 
( 1952) 59-91, ύπό τόν τίτλον: Τοιχογραφίες 
στήν Κρήτη.

Τφ 1951 διά τού τεχνίτου τού Μουσείου Ηρα
κλείου κ. Ζαχαρίου Κανάκη έκαθαρίσθησαν είς 
τό Καστέλλι Μεραμβέλλου, αί τοιχογραφίαι τού 
ναού τών 'Αγίων Πέτρου καί Παύλου. Ωσαύτως 
ύπό τήν έποπτείαν τού Εφόρου καί τού τότε Έπι- 
μελητού ’Αρχαιοτήτων Κρήτης κ. Στ. ’Αλεξίου 
έστερεώθησαν ναοί τής ’Επαρχίας Πεδιάδος Κρή
της, ίδίμ δέ ό ναός τής Γκουβερνιώτισσας καί 
αί τοιχογραφίαι αύτής διά τού τεχνίτου κ. Ζαχ. 
Κανάκη καί τού καλλιτέχνου κ. Φ. Ζαχαρίου 
(περί τών τοιχογραφιών έδημοσίευσε μελέτην 
ό Έφορος ύπό τόν τίτλον Rapports entre la pein- 
ture de Crete et de la Macedoine, Πεπραγμένα Θ' 
Διεθνούς Βυζαντινολογικοΰ Συνεδρίου Θεσσα
λονίκης, Άθήναι 1954, τ. Α', 136-148, πίν. 7-13).

Στερεωτικοί έργασίαι έγένοντο κατά τό ίδιον 
έτος διά τού τότε Έπιμελητοΰ Βυζαντινών ’Αρ
χαιοτήτων Κρήτης κ. Κ. Καλοκύρη είς τήν Μο
νήν Άρκαδίου ( κλάουστρα, Τράπεζα). Ύπό τήν 
έποπτείαν τού ίδιου άνεστηλώθη έν Ρεθύμνω ή 
Ένετική Λέσχη, έν ή έστεγάσθη τό Μουσεΐον 
τής πόλεως (Βλ. έκθεσιν περί τών άνωτέρω έργα- 
σιών είς Κρητ. Χρονικά, 5 ( 1951 ) 451-454). 
Τά προσκεκολλημένα άπό άνατολών είς τήν Λέ
σχην καταστήματα κατεδαφίσθησαν βραδύτερον, 
άφοΰ έγένετο άπαλλοτρίωσις αύτών. Ό αύτός 
’Επιμελητής περιώδευσεν άνά τόνΝομόνΡεθύμνης 
έξετάσας τάς άνάγκας τών βυζαντινών μνημείων 
τής περιοχής, ίδίςι δέ τής έπαρχίας Άμαρίου.Έκ 
τών ναών τούς όποιους έπεσκέφθη έδημοσίευσεν 
έπιγραφάς καί χαράγματα είς Κρητ. Χρονικά, 5 
( 1951 ) 337 - 348. Ύπό τήν έποπτείαν τού ίδιου 
έστερεώθησαν καί έκαθαρίσθησαν αί τοιχογρα- 
φίαι τού ναού τής Θεοτόκου έν Κριτσά (Βλ. 
Κ. Καλοκύρης, Κρητ. Χρονικά 6 (1952) 211-270.

Τώ 1953 διά τού τεχνίτου κ. Ζαχ. Κανάκη έγέ
νοντο έργασίαι στερεώσεως καί καθαρισμού τοι
χογραφιών τού ναού Παναγία έν τφ χωρίω Λαμ- 
πινή Άγιου Βασιλείου Ρεθύμνης τή έπιβλέψει

τού Έπιμελητοΰ. Άπεκαλύφθη όλόκληρος ό 
γραπτός διάκοσμος τελείως άθέατος προηγουμέ
νως, άναγόμενος είς δύο περιόδους.

Τφ 1954 ό Επιμελητής άνέσκαψεν είς άνω Μα- 
λάκι Ρεθύμνης δίκλιτον βασιλικήν.

Κατά τό 1955 έγένοντο τά κάτωθι :
Ό Έφορος Αρχαιοτήτων Κρήτης κ. Ν. Πλά

των συνέχισε τήν άνασκαφήν παλαιοχριστια
νικής βασιλικής είς θέσιν Κερά Γουλεδιανών 
Ρεθύμνης (Τό Έργον 1955 σ. 102 - 103 καί τό 
Έργον 1956, σ. 116-117). Ύπό τήν έποπτείαν 
τού Έπιμελητοΰ έγένοντο έργασίαι στερεώσεως 
τής στέγης τού είς Άράδεναν Σφακίων μεσαιω
νικού ναού τού Αρχιστρατήγου. Κατά τήν 
διάρκειαν αύτών διεπιστώθη ότι ό ναός εί
ναι φκοδομημένος έπί τρικλίτου παλαιοχριστια
νικής βασιλικής, ής ή άψίς, διασφζουσα μέρος 
τού σύνθρονού, περιβάλλει κύκλω ώς Ισχυρά 
κρηπίς τήν άψϊδα τού μεσαιωνικού ναού.

Ό Επιμελητής διενήργησεν έν Ήρακλείω δοκι
μαστικήν σκαφήν έπί οίκοπέδου τού Ιατρού Εύαγ. 
Χατζάκη, έγγύς τού Αρχαιολογικού Μουσείου 
Ηρακλείου. Κατά τήν άνασκαφήν ήλθεν είς φώς 
τμήμα τής άνατολ. γωνίας τού βυζαντινοαραβι- 
κού τείχους τού Χάνδακος, αύλαξ όδραγωγείου 
καί βαθύ μεσαιωνικόν φρέαρ.

Κατά τό 1955 ό ’Επιμελητής περιώδευσεν άνά 
τήν Δυτικήν Κρήτην έπισκεφθείς 38 βυζαντινούς 
ναούς, έξετάσας τάς άνάγκας αύτών καί φωτογρα- 
φήσας τοιχογραφίας των.

Ό αύτός διενήργησεν ώσαύτως συμπληρωμα
τικήν άνασκαφήν είς τήν έν Πανόρμω Ρεθύμνης 
παλαιοχριστιανικήν βασιλικήν, άνασκάψας τό 
αϊθριον καί προσκτίσματα αύτής ( Βλ. Τό Έργον 
1955, 107 - 109).

Τφ 1955 ή Διεύθυνσις Άναστηλώσεως τού 
Υπουργείου Παιδείας άνεστήλωσε τόν έν Άλυ- 
κιανού Κρήτης ναόν τού Άϊ - κύρ Γιάννη ( περί 
αύτοΰ ό κ. Ά. Όρλάνδος έν Α.Β.Μ.Ε., τομ. Η' 
( 1955 - 56, 170 - 205 ).

Ύπό τήν έποπτείαν τού Έπιμελητοΰ άνεστη
λώθη ό έτοιμόρροπος βόρειος τοίχος τού έν Ή
ρακλείω ναού τής Παναγίας τών Σταυροφόρων. 
Πρέπει νά σημειωθή ότι κατά καιρούς κατεβλή- 
θησαν πολλοί κόποι καί προσπάθειαι ύπό τής 
Αρχαιολογικής Εταιρείας διά τήν σωτηρίαν 
άπό τής έπαπειλουμένης κατεδαφίσεως τού ναού 
τούτου, δστις άνήκων είς Ιδιώτην άπηλλοτριώθη 
έν τέλει.

Ό Επιμελητής έπώπτευσε καί τών έργασιών 
έπισκευής καί στερεώσεως τού παρά τό χωρίον 
Γερακάρι Άμαρίου Κρήτης έτοιμορρόπου ναού 
τού Αγίου Ίωάννου κειμένου είς θέσιν Φώτης.
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Ύπό τήν έποπτείαν τοϋ ίδιου, δαπάναις τής'Εται- 
ρείας Κρητικών 'Ιστορικών Μελετών διά τοϋ 
τεχνίτου κ. Ζαχ. Κανάκη έστερεώθη ό είς Σπηλιά 
Κισσάμου ναός τής Θεοτόκου καί έκαθαρίσθη- 
σαν αί βυζαντινοί τοιχογραφίαι του.

Τό 1956 ό Έφορος έπεθεώρησεν έν Δυτική 
Κρήτη μονάς καί ναούς καί ήσχολήθη μέ θέματα 
τών τειχών Χανιών καί Ηρακλείου.

Ό Επιμελητής ήρχισε τήν άνασκαφήν τής έν 
Βυζαρίφ Άμαρίου βασιλικής δαπάναις τής ’Αρ
χαιολογικής Εταιρείας (Κρητ. Χρονικά, 13 
( 1959) 7-38. Ή βασιλική τής Βυζαντινής Συ- 
βρίτου). Κατά τό Ιδιον έτος συνεχίσθησαν αί 
έργασίαι στερεώσεως τοϋ ναοϋ τοϋ Αγίου Ίω- 
άννου είς θέσιν Φώτης παρά τό χωρίον Γερακάρι. 
Τοϋ ναοϋ έστερεώθησαν καί αί τοιχογραφίαι. 
Ωσαύτως ύπό τήν έποπτείαν τοϋ Έπιμελητοϋ κ. 
Καλοκύρη έγένετο στερέωσις καί άνακεράμωσις 
τοϋ είς τό χωρίον Γέννα Άμαρίου ναοϋ τοϋ Αγίου 
Όνουφρίου ( 1329), ού έστερεώθησαν καί αί 
τοιχογραφίαι.

Τέλος, ό ’Επιμελητής άνέσκαψεν είς τό χω
ρίον Βέράν ’Επισκοπή Ρεθύμνης τρίκλιτον βα
σιλικήν (Βλ. ΤόΈργον 1959, 153- 157).

Μ. ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

*

ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΜΝΗΜΕΙΑ 
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

Κατά τό 1960 τάς έργασίας τής Κ' ’Αρχαιολο
γικής Περιφερείας έξετέλεσεν ό ’Επιμελητής 
’Αρχαιοτήτων κ. Γ. Κωνσταντινόπουλος, έπο- 
πτευόμενος ύπό τοϋ ’Εφόρου Β’ ’Αρχαιολογικής 
Περιφερείας καί έν συνεχεία Διευθυντοΰ ’Αρχαιο
τήτων κ. Ί. Δ. Κοντή. Ή κατέχουσα τήν έτέραν 
τών θέσεων Έπιμελητοϋ ’Αρχαιοτήτων τής Περι
φέρειας δ. Κ. Φατούρου διετέλεσε κατά τό έτος 
τοϋτο ύπότροφος τοϋ Κράτους είς τό έξωτερικόν.

Περί τής έν γένει δράσεως τής Εφορείας ’Αρ
χαιοτήτων Δωδεκανήσου, άπό τής έγκαθιδρύσεως 
τών Ελληνικών άρχών κατά τό 1947 καί έξής, 
θά έκδοθή ιδιαίτερον τεϋχος έπί τή συμπληρώσει 
δεκαπενταετίας άπό τής άπελευθερώσεως τών νή
σων. Ένταϋθα σημειοϋνται απλώς τά κυριώτερα 
τών έκτελεσθέντων έργων, ώς είναι ή συντήρησις 
καί άναστήλωσις τών έκ τών βομβαρδισμών τοϋ 
τελευταίου πολέμου καταστραφέντων ή βλαβέν- 
των μνημείων τής μεσαιωνικής πόλεως τής Ρόδου, 
ή συντήρησις τών μνημείων τής ύπαίθρου τής 
Ρόδου, τής Κώ, τής Άστυπαλαίας, ώς έπίσης 
καί ή λίαν έκτεταμένη άναστηλωτική άποκατά- 
στασις τής Μονής τοϋ 'Αγίου Ίωάννου τοϋ Θεο

λόγου είς τήν Πάτμον (Πίν. 236) μετά τόν 
καταστρεπτικόν σεισμόν τοϋ 1956. Κατά τήν έκ- 
τέλεσιν τούτου τοϋ έργου ύπό τής ’Εφορείας ’Αρ
χαιοτήτων έβοήθησεν αύτήν τεχνικώς ή Διεύθυν- 
σις Άναστηλώσεως τοϋ Υπουργείου.

Έκ τών έργασιών αί όποϊαι έγιναν είς τά Μου
σεία τής Δωδεκανήσου σημειοϋται ή τακτοποίη- 
σις τοϋ Μουσείου τής Κώ, είς τό όποιον, πλήν 
μικρός συλλογής ύστεροαρχαϊκών καί κλασσι
κών γλυπτών, περιελήφθη μεγάλη συλλογή έλ- 
ληνιστικών γλυπτών, ώς καί συλλογή μυκηναϊ
κών καί γεωμετρικών άγγείων. Έπίσης σημειοϋ- 
ται ή κατάρτισις ιδιαιτέρας, λίαν ένδιαφερούσης 
συλλογής άρχιτεκτονικών μελών (έλληνιστι- 
κών, ρωμαϊκών, παλαιοχριστιανικών), ή όποια 
έξετέθη είς οίκημα εύρισκόμενον έντός τοϋ με- 
σαιωνικοϋ Κάστρου τής Κώ. Είς τήν Μονήν τής 
Πάτμου έξετέθη μουσειακώς, είς ιδιαιτέραν αί
θουσαν, μέρος τοϋ σκευοφυλακείου, τό όποιον 
τελικώς θά στεγασθή έν συνόλφ είς είδικόν οικο
δόμημα, κατασκευασθέν έν συνδυασμώ πρός τά 
συνεχιζόμενα άναστηλωτικά έργα.
Ή έπανέκθεσις τοϋ Μουσείου τής Ρόδου πε- 

ριωρίσθη κυρίως είς τήν τακτοποίησιν τών άρ- 
χαίων καί τών ίπποτικών γλυπτών, έπίσης δέ καί 
είς τήν πρόχειρον δειγματικήν παρουσίασιν συλ
λογής έκ τών λοιπών άντικειμένων. Ή καθυστέ- 
ρησις τής έπανεκθέσεως τοϋ συνόλου τών έκθε- 
μάτων όφείλεται είς τάς συνεχιζομένας είσέτι έρ
γασίας έπισκευής τοϋ κτηρίου. Είς τήν πόλιν 
τής Ρόδου, πλήν τής τακτοποιήσεως τής συλλογής 
τών δυτικοευρωπαϊκών έπίπλων είς τό Παλάτιον 
τοϋ Μ. Μαγίστρου, είς τό όποιον είναι τοποθε
τημένα καί περί τά 30 ψηφιδωτά, προερχόμενα 
κατά τό πλεΐστον έκ Κώ, έπανεξετέθη κατά 
μέγα μέρος, συμπληρωθεΐσα διά νέων άντικει- 
μένων, ή Συλλογή Λαϊκής Κοσμητικής τοϋ Μου
σείου. Αϋτη έξετέθη είς ιδιαίτερον οίκημα τοϋ 
οικοδομικού συγκροτήματος τοϋ ίπποτικοϋ 'Ο
πλοστασίου. 'Ωσαύτως παρεσκευάσθη οίκημα 
έντός τοϋ οικοδομικού συγκροτήματος τοϋ Μου
σείου διά τήν στέγασιν τής Βυζαντινής Συλλογής.

'Ως πρός τό προσηρτημένον είς τήν ’Εφορείαν 
’Αρχαιολογικόν καί 'Ιστορικόν "Ιδρυμα Δωδε
κανήσου, έλήφθη κυρίως μέριμνα ένημερώσεως 
καί συμπληρώσεως τής πλούσιας βιβλιοθήκης 
του.

Άνασκαφικαί έρευναι έξετελέσθησαν, άπό τοϋ 
1951 καί έξής, διά δαπάνης τής Εφορείας ’Αρ
χαιοτήτων καί άρωγής, τής ’Αρχαιολογικής Ε
ταιρείας, είς τήν πόλιν τής Ρόδου κυρίως. Μικραί 
έρευναι έγιναν έπίσης είς τήν πόλιν τής Κώ καί 
τήν άκρόπολιν τής Πάτμου.
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