17.

ΜΙΚΡΑΙ

ΑΝΑΣΚΑΦΑΙ ΚΑΙ ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗ

ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΙΣ ΚΡΗΤΗΝ

(Πίν. 195 - 203)
Ύπ’ εμοΰ κα'ι υπό την άμεσον έποπτείαν μου έγένοντο αί ακόλουθοι
έργασίαι περισυλλογής αρχαιοτήτων εν Κρήτη κατά χρονολογικήν των ευρη
μάτων τάξιν :
Διά τοΰ Έπιμελητοΰ κ. Ί. Σακελλαράκη έγένετο τον Ιούνιον του 1967
σκαφική διερεύνησις εις θολωτόν ΠΜ II - MM I τάφον παρά τον "Αγιον
Κύριλλον Μεσαράς, <5 όποιο; είχεν εν μέρει συληθή ύπό άρχαιοκαπήλων
και εις μικρόν άσΰλητον τομέα, έκ τοΰ οποίου ειχον περισυλλεγή κατά την
άνοιξιν μικρά λίθινα αγγεία, σφραγίδες καί τ|ιήφοι περιδέραιου. Κατά τάς
εργασίας τοΰ ’Ιουνίου άνεσκάφησαν τά ασύλητα εξωτερικά διαμερίσματα τοΰ
τάφου καί περισυνελέγησαν πλεΐστα αντικείμενα ήτοι πήλινον είδώλιον ά'ρρενος λάτριος, ύψους 0.156 μ., φέροντος περίζωμα (πίν. 195α), μέ τάς άκρας
χεΐρας επί τοΰ στήθους, καί πήλινον ρυτόν εις σχήμα βοός μήκους 0.156 μ. μέ
δυο διατρήτους οριζοντίους αποφύσεις εκατέρωθεν αντί λαβών καί μέ άνά
μίαν κυκλικήν οπήν επί τοΰ αύχένος τοΰ ρύγχους (πίν. 195α). Τό ρυτόν σώζει
ίχνη έρυθροΰ χρώματος. Περισυνελέγη επίσης τό πρόσθιον τμήμα ζωδίου
και πολλά λίθινα αγγεία των συνήθων έν Μεσαρφ απλών τύπων, κατά τό
πλεΐστον έξ δφείτου λίθου (πίν. 196α). Άπηρτίσθησαν όμοΰ μετά τών
προηγουμένως περισυλλεγέντων 24 φωλεόσχημα, τρία καλυκόσχημα, δέκα
έξ μικρά κύπελλα, επτά λοπάδια μετά ή άνευ προχύσεως καί τμήμα αγγείου
κοσμουμένου μέ ζώνην κατακορύφων χαρακτών γραμμών καί σειράν κυκλι
κών βαθύνσεων δι’ ένθετον ύλην. Περισυνελέγησαν επίσης δύο λίθιναι σφρα
γίδες (μία κωνική καί μία κόλουρος πυραμιΐς) μέ τρίλοβον πλέγμα καμπύλης
γραμμής ή πρώτη καί μέ «προσωπεΐον» ή δευτέρα, ως καί τμήματα σφρα
γίδων εξ ελεφαντοστού, ών μία μέ δικτυωτόν είς τήν σφραγιστικήν επιφά
νειαν καί έτέρα δισκοειδής. Αί ψήφοι, δισκοειδεΐς, κυλινδρικαί καί άμυγδαλοειδεΐς, αί πλεΐσται εκ στεατίτου καί μία εκ σαρδώνυχος άνήλθον είς 147.
Έκ τής περιοχής 'Αγίου Μ ύ ρ ω ν ο ς Μαλεβιζίου είς θέσιν Βρύση,
νοτιοδυτικώς καί ευθύς έξω τοΰ χωρίου, όπόθεν κατά τον Δεκέμβριον τοΰ
έτους 1966 ειχον περισυλλεγή ύφ’ ημών τρεις σαρκοφάγοι, ών δύο ελλειψοει
δείς καί μία λουτηροειδής (πίν. 195β) κεχρωσμένη φαιά καί έν λίθινον άγγεί-
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διον 1 (πίν. 196β) περισυνελέγησαν εφέτος και άλλοι ταφικοί πίθοι κα'ι λάρνα
κες εις τεμάχια μή συγκολληθέντα είσέτι και τρία λίθινα αγγεία εξ δφείτου,
εκ τών οποίων δυο φωλεόσχημα και εν τροπιδωτόν με διακρινόμενα χείλη
κα'ι βάσιν, ως καί τινα πήλινα άπλα κύπελλα (πίν. 196γ και 197α). Τά λίθινα
αγγεία ανήκουν εις τύπους τών προανακτορικών χρόνων έπιβιώσαντας κα'ι
κατά τους παλαιοανακτορικοΰς, εις οΰς ανήκουν καί οί ταφικοί πίθοι καί αί
λάρνακες (ή λουτηροειδής δυναται νά άνήκη καί εις τάς άρχάς τών νεοανακτορικών χρόνων). Οί ταφικοί πίθοι ήσαν ανεστραμμένοι καί συνεκρατοΰντο
διά λίθων.
Έξετελέσθη ύφ’ ημών μετά τοϋ εκτάκτου Έπιμελητοΰ Βιάννου κ. Μαργαριτάκη διερεΰνησις τής μακρινής, άπομεμονωμένης καί λίαν σημαντικής,
ώς άπεδείχθη, περιοχής τής κοιλάδος τοΰ Φαφλάγκου, νοτίως τοΰ χωρίου
Καλάμι τής περιοχής Βιάννου επί τοΰ Λιβυκοϋ πελάγους πλησίον τοΰ ναΐ
σκου τής 'Αγίας Παρασκευής, όπόθεν είχον προέλθει ενδιαφέροντα αντι
κείμενα, ήτοι MM III κέρνος καί ΥΜ IIIΑ κύλιξ, παραδοθέντα υπό τοΰ
διδασκάλου κ. Κασωτάκη κατά τό παρελθόν έτος (πίν. 197β καί 198α)1
2.
Κατά την διερεΰνησιν άπεδείχθη δτι ΰφίστανται λαξευτοί ή πιθανώτερον σπη
λαιώδεις τάφοι παρά τον αυτόθι ναΐσκον τής 'Αγίας Παρασκευής, πιθανώς
άποκοπέντες κατά την διάνοιξιν τής όδοΰ, εξ αυτών δέ προήλθον τά ώς ά'νω
αντικείμενα άνευρεθέντα εις δύο διάφορα σημεία εις άπόστασιν 10 περίπου
μέτρων άπ’ άλλήλων. ’Οστά είναι ορατά επί τής επιφάνειας τοΰ εδάφους.
Διεπιστώθη επίσης εκτεταμένη κατοίκησις τής παραλιακής ταύτης περιοχής,
άνατολικώς καί δυτικώς τής κοιλάδος τοΰ Φαφλάγκου, ώς καταφαίνεται έκ
τών πυκνών οστράκων, τών οποίων περισυνελέγησαν χαρακτηριστικά καί
ενδιαφέροντα δείγματα. Έκ τής περιοχής 'Αγίας Παρασκευής περισυνελέγη
κατά την γενομένην εφέτος διερεΰνησιν μικρός δίωτος πίθος μέ διακόσμησιν καταλειβάδων δι’ έρυθροΰ χρώματος, τής αρχής τών νεοανακτορικών
χρόνων, προερχόμενος έκ τοΰ σημείου εύρέσεως τοϋ κέρνου. Πρόκειται πιθα

1 Τοΰτο εΰρίσκετο εντός της μιας τών ελλειψοειδών λαρνάκων μήκους 0.80 μ.
καί πλάτους 0.40 μ. μή σωζομένης καθ’ δλον τό ύψος αυτής. Πλησίον τών λαρνά
κων εύρέθησαν τμήματα μικρών απλών κυπέλλων. 'Υπό κατοίκου τοϋ 'Αγίου Μΰρωνος παρεδόθη MM I κΰπελλον μετά ποδός φαιάς χρώσεως μερικώς διατηρούμε
νης, προερχόμενον, ώς έλέχθη, έκ τοϋ χώρου άνευρέσεως τών λαρνάκων (πίν. 197α
αριστερά). Παρεδόθη

επίσης αργυρούς στατήρ

τής Ρόδου. Ό νεκρός

τής λουτη-

ροειδοϋς λάρνακος είχε την κεφαλήν προς Νότον. Τά εντός τών άλλων λαρνάκων
οστά είχον διαλυθή.
2 Άπεικόνισις τούτων παρέχεται εδώ, ώστε νά δοθή κατά τό δυνατόν πληρεστέρα εΐκών τής αρχαιολογικής σημασίας τής περιοχής.
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νώς περί ταφικοϋ πίθου δια ταφήν βρέφους (πίν. 198β). Πιθανώς κατά
την φάσιν αυτήν έγίνοντο τοιαΰται ταφαί εις τάς μικράς σπηλαιώδεις κοι
λότητας καί κάτωθεν βραχωδών προεξοχών, αί όποΐαι κατά τάς πληροφο
ρίας των κατοίκων ύπήρχον εκεί προ τής διανοίξεως τής όδοϋ. Αι πληροφορίαι φέρουν καί άλλας περιπτώσεις τυχαίας εΰρέσεως πίθων μέ οστά εις
τήν περιοχήν. Δυτικώς τοϋ Φαφλάγκου εκ τής ανατολικής κλιτύος τοϋ υψώ
ματος Τραπέζα περισυνελέγησαν, επίσης κατά τήν αυτήν ημέραν τής έρεΰνης, εκ τής επιφάνειας τοΰ εδάφους πλεΐστα όστρακα παλαιοανακτορικών
και νεοανακτορικών χρόνων λίαν καλής ποιότητος καί διατηρήσεως. Μεταξύ
τούτων τά περισσότερον ενδιαφέροντα είναι, ώς άπεδείχθη κατά τον γενόμενον εις τό Μουσεΐον καθαρισμόν, τμήματα MM ΙΒ κυπέλλου, MM II
γεφυροστόμου αγγείου καί πρόχου, τμήμα MM II ποτηριού μέ στενήν βάσιν,
έν ΥΜ I τμήμα σκεύους μέ διάτρητον διάφραγμα καί εξωτερικήν διακόσμησιν αναγλύφου σχοινιού, ΥΜ I όστρακα μέ γραπτήν «στολιδωτήν» διακόσμησιν κλπ. Κτίρια δέν είναι ορατά, πιθανώς όμως ύπήρχεν αυτόθι αξιό
λογος συνοικισμός τών χρόνων τούτων, τοΰ οποίου ένδείκνυται νά γίνη
συστηματική άνασκαφή (πίν. 199α).
Άνατολικώς τοϋ κολπίσκου τοϋ Φαφλάγκου εις θέσιν Ψαρή Φοράδα,
όπου επίσης σχηματίζεται αμμώδης όρμος, διεπιστώθη ή ϋπαρξις μινωικοΰ
συνοικισμού τών αυτών χρόνων (πίν. 199β), ως προκύπτει έκ τών ορατών
τοίχων εξ άργολιθοδομής καί τών περισυλλεγέντων οστράκων παλαιοανακτο
ρικών καί νεοανακτορικών χρόνων (MM I - ΥΜ III Α). Χαρακτηριστικόν
τοπωνύμιον τής περιοχής είναι τό δυτικώς τοΰ κολπίσκου τούτου άκρωτήριον Σ ε ν τ ό ν α, όπερ θά ήδύνατο νά συναφθή προς τό Σ ι δ ώ ν, εάν έγίνετο
δεκτόν ότι καί τά Λ ε β ή ν καί Ά ρ α δ ή ν τής νοτίας παραλίας τής Κρή
της συνάπτονται προς τοπωνύμια τής συριακής ακτής.
Έπ’ ευκαιρία έγένετο έπίσκεψις τοϋ δυτικώς τοΰ Φαφλάγκου κειμένου
χωρίου Άρβη, εις τήν περιοχήν τοΰ όποιου ύπεδείχθη υπό Ιδιώτου θέσις
άνευρέσεως λαρνάκων εις τοποθεσίαν Τραπέζα Κερατοκάμπου.
Έκ τοϋ Δημοτικού Σχολείου Βιάννου μετεφέρθησαν είς τό Μουσεΐον
Ηρακλείου τρία φωλεόσχημα αγγεία έξ δφείτου, εν πήλινον μόνωτον
κύπελλον μέ στιλβωτήν διακόσμησιν ρυθμού Πύργου καί δύο κυλινδρικοί
λίθινοι πυρήνες προερχόμενοι εκ κοιλάνσεως αγγείων διά σωληνοειδοΰς τρυπάνου. "Απαντα προέρχονται έκ τών προανακτορικών τάφων Γαλωνών Χα
ρακιών άνασκαφής τοΰ Καθ. κ. Ν. Πλάτωνος, έκρίθη δέ σκόπιμον νά μεταφερθοΰν είς τό Μουσεΐον προς μεγαλυτέραν έξασφάλισιν. Οί κυλινδρικοί
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πυρήνες είναι ενδιαφέροντα δείγματα διά τον τρόπον κατασκευής τών λίθι
νων αγγείων.
Είς την περιοχήν Πόρου Ηρακλείου, όπου καί υπό τοϋ κ. Ν.
τωνος

Πλά

ειχεν άνασκαφή είς σπηλαιώδης τάφος, άνεσκάφη διά τής Έπιμελη-

τρίας Δίδος ’Αγγελικής Λεμπέση MM III - ΥΜ I τάφος, περί τοϋ οποίου
ίδέ ανωτέρω σ. 195 κέ.
Είς την περιοχήν ’Αθανάτων Ηρακλείου είς θέσιν Ποταμός ανατο
λικούς τής άγούσης προς Φαιστόν όδοϋ καί έναντι τής θέσεως, ένθα προ ετών
ειχον άνακαλυφθή τάφοι μέ ΥΜ III λάρνακας, εύρέθη κατά μηχανικήν καλ
λιέργειαν λίθινος λύχνος εξ δφείτου καί περισυνελέγη είς τό ΜουσεΧον. Έκ
τών σωρών αργών λίθων καί οστράκων προκύπτει ότι πρόκειται περί έπαΰλεως πιθανώς ΥΜ III χρόνων (πίν. 200α).
Είς τήν Φοινικιάν 'Ηρακλείου καί είς τήν δυτικήν πλευράν τής κοιλάδος, είς θέσιν Δρακουλιάρη ή Χοχλιοδολόϊ, εύρέθη κατά τήν ίσοπέδωσιν διά
προωθητήρος μικρός σπηλαιώδης τάφος μέ περίπου στρογγυλόν θάλαμον
διαμ. 1.39 μ. καί ύψους 0.78 μ. μέ μικρόν δρόμον, τοϋ οποίου τό δάπεδον,
σχηματίζον τρείς βαθμίδας, εΰρίσκεται εις ύψος 0.60 μ. από τοϋ δαπέδου
τοϋ θαλάμου. Ό δρόμος εχρησιμοποιήθη ως βόθρος προσφορών, ώς προκύ
πτει έκ τοϋ ότι εύρέθη πλήρης τέφρας' οστά όμως δεν άνευρέθησαν. Ό
τάφος ανήκει εις τούς πρωτογεωμετρικούς Α χρόνους. Εις τό δυτικόν ά'κρον
τοϋ θαλάμου (πίν. 200β καί 201α) εύρέθη μικρός δίωτος πίθος μέ άνάγλυφον
ταινίαν περί τον λαιμόν καί ομάδας χαρακτών γραμμών Ιπί τής γάστρας. Ό
πίθος περιείχε (μόνον αυτός έκ τών αγγείων τοϋ τάφου) οστά νεκροΰ κεκαυμένα καί δύο χαλκάς ήμισφαιρικάς άώτους φιάλας, μίαν χαλκήν λόγχην μέ
ένισχυτικήν ράβδωσιν (πίν. 201 β. γ) καί σιδηρά όπλα ήτοι κεκαμμένην
αιχμήν λόγχης, τμήμα ξίφους μετά τής λαβής, έγχειρίδιον καί σιδηράν περό
νην διερχομένην διά μέσου χαλκοϋ δίσκου καί τμήματα άλλων. Έπί τών
φιαλών διακρίνονται προσκεκολλημένα τμήματα μάλλινου ύφαντοϋ. Νοτίως
τοϋ πίθου ΐσταντο δύο αμφορείς σώζοντες πτωχήν διακόσμησιν κυματοει
δών γραμμών κατά τον λαιμόν καί σιγμοειδούς καί διπλών σπειρών είς τούς
ώμους ώς καί ταινιών κατωτέρω. Τά στόμια τών δύο αμφορέων έκλείοντο
μέ άνά έ'να ψευδόστομον αμφορέα τοϋ πρωτογεωμετρικοϋ τύπου μέ μικράν
οπήν. Τρίτος ψευδόστομος άμφορεύς μεγαλύτερος τών δύο άλλων έκειτο εις
τεμάχια μεταξύ τών δύο αμφορέων. Εις τό ανατολικόν ά'κρον τής νοτίας
πλευράς παρά τήν είσοδον εύρέθη πρόχους, βορείως δέ τοϋ πίθου πρόχους
μέ τριφυλλοειδές στόμιον, δύο κρσ.τηρίδια (πίν. 202α) καί μία σιδηρά κε-
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χαμμένη αιχμή λόγχης κείμενη επί τής πλακός, επί τής οποίας έβαινε καί ό
πίθος.
Έξετελέσθη επίσης αυτοψία τοΰ χώρου εΰρέσεως μικρού τμήματος δαπέ
δου ρωμαϊκών χρόνων έκ μεγάλων λευκών ψηφίδων εντός τοΰ χωρίου Μ υ ρτ ο ς 'Ιεραπέτρας. Τό εύρημα εγένετο κατά την διάνοιξιν τάφρου προς έγκατάστασιν άγωγοϋ ΰδατος υπό τής Κοινότητος. Άπεκαλΰφθη εις βάθος 2 μ.
υπό την επιφάνειαν τής δδοϋ γωνία καί τμήματα τών δυο παρακειμένων
πλευρών οικοδομήματος μήκους 1.50 μ. καί 1.45 μ. Ό τοίχος σωζόμενος εις
ύψος 1.46 μ. είναι κατεσκευασμένος έκ πλίνθων έστρωμένων εις κανονικούς
δόμους, παρεμβαλλομένου εις ΰτβος 1.05 μ. από τοΰ δαπέδου ενός δόμου έκ
ζεστών ογκολίθων ΰψους 0.38 μ. (πίν. 202β). Τό τμήμα τοΰ δαπέδου έκ
ψηφίδων σώζεται παρά τον δυτικόν τοίχον '.
Έκ τής περιοχής Κνωσού έκ θέσεως Κεφάλα παρά τό Σανατόριου
περισυνελέγη μαρμάρινον ά'γαλμα γυναικός, ρωμαϊκών χρόνων, ακέφαλου
μετά συμφυοϋς βάσεως, ΰψους 1.28 μ., μετά ζώνης καί ίματίου περιβάλλον
τος τό κατώτερον τμήμα τοΰ σώματος καί πίπτοντος επί τής άριστεράς χειρός, ήτις ήτο προτεταμένη καί πρόσθετος, μή σωζομένη. Πρόσθετος ήτο καί
ή δεξιά χειρ από τοΰ άγκώνος, ομοίως μή σωζομένη (πίν. 203α).1

1 ’Επ’ ευκαιρία εγένετο έξέτασις μικράς σχολικής Συλλογής τοΰ Δημοτικού
Σχολείου Μύρτου Ιεραπέτρας περιλαμβανούσης όστρακα μέ έξειλιγμένην διακόσμησιν 'Αγίου Όνουφρίου (ΠΜ II) έκ θέσεως Πύργου άνατολικώς τής Μύρτου ώς
καί παλαιοανακτορικά μέ διακόσμησιν λευκήν έπί μέλανος καί νεοανακτορικά μέ
γραπτός στολιδώσεις, διακόσμησιν ρυίΐμοΰ χλωρίδος ή σπειροειδή επίσης
γου. Όστρακα

ρυθμοΰ Βασιλικής

είχον περισυλλεγή

έκ Πύρ

έκ θέσεως Φούρνου Κορφή

άνατολικώς τοΰ Μύρτου πρό τής άνασκαφής, ήτις έγένετο αυτόθι υπό τήν διεύθυνσιν τοΰ κ. Warren τής ’Αγγλικής ’Αρχαιολογικής Σχολής. Υπάρχει έπίσης έκ
Πύργου σειρά απλών γεφυροστόμων, ών έν μέ σπείρας καί κλάδον ώς καί πρόχους μέ γραπτόν

έπίσης κλάδον. Μικρά λίθινα ομοιώματα

ποδών προέρχονται έκ

Πύργου καί Βάτου δυτικώς τοΰ Μύρτου, έπίσης δέ λίθινον άγγεΐον έξ όφείτου μέ
πρόχυσιν καί κάθετον τοξοειδή λαβήν καί μικρά πωρίνη κεφαλή, λίθινος νεοανακτορικός βωμίσκος τοΰ τύπου τών ιερών σκευοφυλακείων Κνωσοΰ, τμήμα κεραμεικοΰ τροχοΰ, άπαντα έκ Πύργου. Προφανώς πρόκειται περί έξαιρετικώς σημαντικής
καί ανεξερεύνητου θέσεως, τής όποιας επιβάλλεται ή ταχεία άνασκαφή. Ή σχολική
Συλλογή περιλαμβάνει καί μίαν πηλίνην κυλινδρικήν βάσιν καρποδόχης μέ άναγλύφους αργοναύτας, τών όποιων
οπερ φέρεται

δηλοΰνται μόνον

ώς προερχόμενου έκ Πύργου

τά όστρεα ανευ τών πλοκάμων,

Μεσαράς. ’Ενδιαφέρον

είναι καί έν

ληκύθιον πήλινον υστάτων ρωμαϊκών χρόνων μετ’ έπιγραφής δυσξυμβλήτου. Τά
αντικείμενα έχει περισυλλέξει έπιφανειακώς ό Διδάσκαλος κ. Δημητριανάκης.
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Μικρότεροι έκτελεσθεϊσαι έργασίαι είναι αι ακόλουθοι: Εις Σκοπήν
Σητείας εις θέσιν Προσκέφαλα κατόπιν αυτοψίας γενομένης υπό τοΰ Έπιμελητοϋ κ. Έ. Μπορμπουδάκη, έγένετο άνίχνευσις διά τοΰ ειδικού άρχιφυλακος κ. X Παπαδάκη διά την διαπίστωσιν ύπάρξεως τάφου, ήτις άπέβη
αρνητική. ’Αξιόλογος είναι ή ΰπαρξις λίθινου πιεστηρίου (πίν. 203β), πιθανώτατα δι’ ελαίας, ελληνικών χρόνων, εις την περιοχήν, δπου ύφίστανται
και άλλα λείψανα οικημάτων. Έγένετο επίσης αυτοψία ύφ’ ημών πιθανής
θέσεως τάφου παρά την 'Αγίαν Τριάδα. Κατεβλήθη ή δαπάνη άποτυπώσεως τών μυκηναϊκών οικημάτων Άμνισοϋ, εκ τών οποίων ομοίως έγένετο
περισυλλογή κεραμεικής, κατά τό πλεϊστον ΥΜ ΙΙΙΒ χρόνων, ής ή μελέτη
δεν έχει είσέτι περατωθή. Ή άποτυπωσις εξετελέσθη υπό τοΰ άρχιτέκτονος
κ. J. Shaw. Κατεβλήθησαν επίσης δφειλόμενα ημερομίσθια διά τήν άνασκαφήν τοΰ πρωτογεωμετρικού τάφου Γόρτυνος καί τών ρωμαϊκών τάφων
ε’ις Σπήλιά Ηρακλείου, ήτις έγένετο κατά τό παρελθόν έτος. Μικρά δαπάνη
διά τήν δρυξιν λάκκου άπορρίψεως τών κοινών οστράκων τών προερχομένων έξ έργασιών περισυλλογής, μετά τήν μελέτην καί συγκόλλησιν τών δυναμένων νά ολοκληρωθούν αγγείων, επραγματοποιήθη έπίσης, ως καί έπείγουσα δαπάνη τοποθετήσεως κιγκλιδώματος ασφαλείας έν Κνωσφ, προμή
θειας ξύλινων κιβωτίων περισυλλογής, φωτογραφήσεως αντικειμένων έκ
περισυλλογής τοΰ προανακτορικοϋ θολωτού τάφου Άπεσωκαρίου, τοΰ πρωτο
γεωμετρικού τάφου Γόρτυνος, έκ Χερσονήσου, Ματάλων, Φαφλάγκου,
Καβροχωρίου, 'Αγίου Μυρωνος καί Καλών Λιμένων, ώς καί (κατά παράκλησιν τοΰ κ. Φ. Σταυροπούλλου) κατασχεθέντων κιβδήλων οστέινων ειδω
λίων, ών πάντως ή φωτογράφησις κρίνεται χρήσιμος διά τήν διάγνωσιν
τών κιβδήλων έργων.
Έξ ιδιωτών ήγοράσθησαν μικρά τινα αντικείμενα προσκομισθέντα εις
τό Μουσεϊον ήτοι τμήμα τριπτήρος έκ τραχίτου έκ Κνωσού, ψήφος έκ στι
κτού λίθου, χαλκούς δακτύλιος έκ Κνωσού, πηλίνη κεφαλή ζωδίου καί
μικρόν άγγεΐον, ως και δυο χαλκά νομίσματα έκ Γόρτυνος.
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

ΑΛΕΞΙΟΥ
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ΠίΝΑΞ 195

α. Πήλινα αντικείμενα έκ τοΰ θολωτού τάφου τοΰ 'Αγίου Κυρίλλου.
Είδιόλιον λάτριος καί ρυτόν εις σχήμα ταύρου

με τετρημένας απο

φύσεις αντί λαβών.

β. Λουτηροειδής λάρνα; έξ 'Αγίου Μύρωνος.
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ΠίΝΑΞ 196

IIAE 1967. —17. ΜΙΚΡΑΙ ΑΝΑΣΚΑΦΑ1 ΚΑΙ ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗ ΑΡΧ. ΕΙΣ ΚΡΗΤΗΝ

α. Λίθινα αγγεία έκ τοΰ προανακτορικοϋ τάφου 'Αγίου Κυρίλλου.

β. Λίθινον άγγεΐον έξ ’Αγίου Μΰρωνος.

γ. ΓΕν πήλινον κΰπελλον καί τρία λίθινα αγγεία έξ 'Αγίου Μΰρωνος.
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1 ΛΕ 19β7.

17. ΜΙΚΡΑΙ ΑΝΑΣΚΑΦΑΙ ΚΑΙ ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗ ΑΡΧ. ΕΙΣ ΚΡΗΤΗΝ

α. Κύπελλα MM I χρόνων έξ 'Αγίου Μύρωνος.

(3. Κέρνος έκ Φαιρλάγκου παρά το Καλάμι Βιάννου.
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ΙΙΐΝΑΞ 197

Πιναξ 198

HAΕ 1967.

17.

μικραι αναςκαφαι

και περισυλλογή αρχ. εις κρητην

α. Κύλιξ έκ Φαφλάγκου παρά τό Καλάμι Βιάννου.

β. Ταφικός πίθος μέ καταλειβάδας έκ Φαφλάγκου.
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ΠΑΕ 1967.—17.

μικραι

ΑΝΑΣΚΑΦΑΙ ΚΑΙ ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗ ΑΡΧ. ΕΙΣ ΚΡΗΤΗΝ

α. ”Λποψις τής κοιλάδος Φαψλάγκου. Δεξιά τό ύψωμα Τραπέζα,
ένθα ό μινωικός συνοικισμός.

β. Τοίχοι μινιοικοΰ νεοανακτορικοΰ οικισμού εις ιόν όρμον
τής Ψαρής Φοράδας Βιάννου.
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ΠΙΝΑΞ 199

Πιναξ 200

ΠΑΕ 1967.—17.

μικραι αχαςκαφαι

και

περισυλλογή αρχ. εις κρητην

α. Λίθινος λύχνος έκ τής περιοχής ’Αθανάτων Ηρακλείου.

β. Πρωτογεωμετρικός τάφος παρά τήν Φοινικιάν 'Ηρακλείου.
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IIAE 1967.—17.
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ΠίΝΑΕ 201

α. Πίθος καί αμφορείς έκ του πριοτογεωμετρικοϋ τάφου Φοινικιάς.

β. Χαλκαΐ φιάλαι έκ του πρωτογεωμετρικού τάφου Φοινικιάς 'Ηρακλείου.

γ. Χάλκη λόγχη έκ του πρωτογεωμετρικού τάφου.
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ΠΑΕ 1967.—17.

μικραι

ΑΝΑΣΚΑΦΑΙ ΚΑΙ ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗ ΑΡΧ. ΕΙΣ ΚΡΗΤΗΝ

α. Μικρά αγγεία έκ τού πρωτογεωμετρικού τάφου Φοινικιάς.

β. Ρωμαϊκόν κτίσμα Μόρτου Ίεραπέτρας.
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