
19. ΜΙΚΡΑΙ ΑΝΑΣΚΑΦΑ1 ΚΑΙ ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΙΣ ΚΡΗΤΗΝ

(Πίν. 272 - 273)

Διά πιστώσεως 20.000 δραχμών τής ’Αρχαιολογικής Εταιρείας έξετελέ- 
σθησαν κατά τό λήξαν έτος αί άκόλουθοι έργασίαι σκαφικών έρευνών και 
περισυλλογής άρχαιοτήτων τής Κ' Περιφερείας.

Άνεσκάφη τάφος έπί τής άνατολικής όχθης τοϋ Καιράτου (Κατσαμπά) 
Ιπισημανθείς διά τής παρατηρήσεως κοιλότητος τοϋ έδάφους, ήτις έσχηματί- 
σθη, έκ τής καταρρεύσεως τής οροφής τοϋ λελαξευμένου εις τον μαλακόν βρά
χον θαλάμου. Τούτου έκριθη έπείγουσα ή άνασκαφή, λόγω τοϋ υφισταμένου 
κινδύνου οίκοδομήσεως τοϋ χώρου. Τό δάπεδον τοϋ θαλάμου εύρίσκεται είς 
βάθος 5.30 μ. άπό τής έπιφανείας τοϋ έδάφους, ό δέ θάλαμος είναι περίπου 
ορθογώνιος, άλλά μέ άνίσους πλευράς, καί την νοτίαν έξ αυτών (μήκους 2.95 μ. 
έναντι 4.10 μ. τής άνατολικής) ελαφρώς κυρτήν. 'Η είσοδος είναι έκ Δυσμών 
καί έχει πλάτος 0.94 μ., έκλείετο δέ διά φράγματος λίθων σωζομένου μέχρι 
όψους 1.10 μ. Αί πλευραί τής εισόδου σώζονται μέχρι όψους 2.35 μ. 'Ο δρόμος 
δεν άνεσκάφη.. 'Ο θάλαμος ήτο σεσυλημένος άπό τής άρχαιότητος, ώς κατεδεί- 
χθη έκ τής άνευρέσεως οστράκων μελαμβαφών τοΰ4ουπ.Χ. αίώνος. Περισυνε- 
λέγησαν όμως άντικείμενά τινα ήτοι τρίωτος άνακτορικός άμφορεύς μέ δια- 
κόσμησιν άνθέων παπύρου, ών τινα άνεστραμμένα (πίν. 272α), ψευδόστομος άμ
φορεύς, δύο κύλικες δίωτοι, δύο κύλικες μόνωτοι, λεκανίδιον μέ δύο οριζόντιας 
λαβάς καί δύο άωτα κύπελλα. Τά μικρά έκ τών άγγείων άπετέλουν ομάδα «in 
situ» κατά την ΝΔ. γωνίαν τοϋ θαλάμου, ένώ ό τρίωτος άμφορεύς καί ό ψευδό
στομος ήσαν εις τεμάχια κατεσπαρμένα κατά τό βόρειον καί τό δυτικόν κυρίως 
τμήμα. Άνευρέθησαν έπίσης όδόντες τινές άγριοχοίρου έξ έπενδύσεως κρά
νους τοϋ γνωστού μυκηναϊκού τύπου, λίθινον άντικείμενον έπενδεδυμένον διά 
φύλλου χρυσοΰ (έλκον 8 γραμμ.), ψήφος έξ άμεθύστου καί έτέρα έκ χλωρίτου 
λίθου, αργυρά σφενδόνη δακτυλίου, τρία τμήματα χρυσών έλασμάτων, ών εν 
σώζει έκτυπον διακόσμησιν δικτυωτοΰ, λαβή χαλκοϋ έγχειριδίου, τμήματα 
χαλκ,οϋ σκεύους μέ ήλους καί εΐς άστράγαλος. Φαίνεται ότι ό τάφος περιείχε 
μόνον ενα νεκρόν, όστις έκειτο κατά τό μέσον τοϋ θαλάμου, όπου παρετηρήθη- 
σαν οστά τινα διαλελυμένα καί καστανή όλη, πιθανώς έκ ξύλων φορείου, σώ- 
ζουσα καί ίχνη, κυανής χρώσεως.. 'Η κεραμεική άποτελεΐ ένδιαφέρον σύνολον 
άνήκον εΐς τούς ΤΜ ΙΙΙΑ χρόνους, ώς δεικνύει κυρίως ό τύπος καί ή διακό- 
σμησις τοϋ τριώτου άγγείου.
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Έξ 'Αγίου Μύρωνος (θέσεως Βρύση) περισυνελέγησαν καί πάλιν 
εφέτος ταφικοί πίθοι καί λάρνακες της αυτόθι μινωικής νεκροπόλεως. Τά 
περισυλλεγέντα άγγεϊα είναι ένδιαφέροντα, διότι άνήκουν εις τήν προανακτορι- 
κήν περίοδον καί διαφωτίζουν τήν χρονικήν διάρκειαν των ταφών καί τοϋ οικι
σμού. Σημαντικοί είναι δύο ταφικοί πίθοι μετά γεφυρωτής προχύσεως (εις 
έξ αύτών μέ διακόσμησιν αναγλύφων σχοινιών καί καταλειβάδων), πρόχοι μέ 
«άποκεκομμένον στόμιον», πλαστικόν «οφθαλμόν» καί άποφύσεις κατά τό μέ
σον τής σχεδόν τροπιδωτής γάστρας, μέ άμαυράν, καστανήν διακόσμησιν ται
νιών ή καταλειβάδων (πίν. 272β), κύπελλα μέ δισκοειδή βάσιν όμοιάζοντα προς 
τά ΠΜ II τοϋ ρυθμοΰ Βασιλικής, άλλά μέ άμαυρόν έπίχρισμα, καί τινα άγγεϊα 
μικρογραφικά, άναθηματικά ήτοι κυπελλίδια καί λοπάδια καί εις άμφορίσκος 
μέ οριζόντιας λαβάς κατά τό μέσον τής γάστρας, κυρίως δέ έν άνθρωπόμορφον 
άγγεϊον εις σχήμα γυναικός φερούσης διά τής άριστεράς πρόχουν (πίν. 273α), 
τοϋ τύπου τοϋ δείγματος έκ Κουμάσας (ΞΑΝΘΟΥΔΙΔΗΣ, Vaulted Tombs, 
πίν. XIX 4993). Δύο άγγεϊα έξ όφείτου λίθου μικρά (έν τροπιδωτόν καί έν 
κυλινδρικόν) άνευρέθησαν έπίσης ώς καί τρία κρανία. Πρόκειται περί ομοιο
γενούς όμάδος, ήτις άνήκει εις τήν μεταβατικήν φάσιν μεταξύ ΠΜ II καί ΜΜ ΙΑ 
χαρακτηριζομένη καί ώς ΠΜ III.

Έξ ’Αρκάδων (Άφρατί) περισυνελέγησαν διά τής έπιμελητρίας δίδος 
Λεμπέση πολλά άγγεϊα καί τινες λύχνοι όψιμων αρχαϊκών χρόνων έκ τοϋ χώ
ρου τών οικιών τής αρχαίας πόλεως.

'Υπό τής αύτής άνεσκάφη κτιστός ορθογώνιος καμαροσκέπαστος τάφος ρω
μαϊκών χρόνων είς Γ ό ρ τ υ ν α. Ό τάφος έ'χει διαστάσεις 2.85 X 2.10 μ. καί 
ύψος 0.98 μ. Ό θόλος σχηματίζεται διά καλώς πελεκητών ογκολίθων, οί δέ τοί
χοι καλύπτονται δι’ άλαβαστρίνων πλακών. Ή είσοδος είναι κατά τήν δυτικήν 
πλευράν, αί δέ άλλαι τρεις έχουν κόγχας. Έκ τοϋ τάφου περισυνελέγησαν άγγεϊα 
τινά καί λύχνοι τοϋ 1ου μ.Χ. αΐώνος.

'Η αύτή έπιμελήτρια περισυνέλεξεν έκ Νιπηδητοΰ (θέσεως Σταυρω
μένος) έπιτύμβιον στήλην ύψους 1.013 μ. ρωμαϊκών χρόνων 2ου ή 3ου αΐώνος 
μ.Χ. (πίν. 274β) μετ’ έπιγραφής:

Κοσούτις 
Φορτουνάτ 
α τη Ιδία γνν 
αικι μνήμη 
ς χάριν

'Η στήλη έχει καί χαρακτάς άτέχνους παραστάσεις πυξίδος, καλάθου, κατό
πτρου καί κτενιού ώς καί διακοσμητικά φύλλα κισσοΰ.

Παρά τάς Μοίρας Καινούργιου είς θέσιν Τάχερη ΒΑ. τοϋ χωρίου έξη- 
ρευνήθη άνακαλυφθείς κατά τύχην άποθέτης έλληνιστικοΰ ίεροΰ τοϋ 3ου π.Χ.
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αΐώνος, άποδώσας τμήματα πήλινων πολυφώτων, άγγείων και ειδωλίων, έκ 
των όποιων τό άξιολογώτερον παριστα γυναίκα όρθίαν ένδεδυμένην, φέρουσαν 
υψηλόν πόλον καί κρατούσαν διά των χειρών χοιρίδιον. Τα ευρήματα ομοιάζουν 
πολύ προς τά άνακαλυφθέντα τό 1909 ύπό του Ιωσήφ Χατζιδάκη παρά τήν 
Γόρτυνα, τά όποια, ώς πιστεύεται, ανήκουν εις αποθέτην ίεροϋ της Δήμητρος.

Εις Μ ά τ α λ α ήρευνήθη σεσυλημένος λαξευτός τάφος ρωμαϊκών χρόνων. 
Οδτος ούδέν άπέδωσεν. Έκ δύο άλλων τάφων περισυνελέγησαν λύχνοι γνω
στών τύπων τοϋ 1ου καί του 2ου μ.Χ. αΐώνος.

Έκ Χερσονήσου περισυνελέγη μικρός κορμός ’Αφροδίτης έκ μαρ
μάρου, ρωμαϊκών χρόνων, ύψους 0.43, καί τινα τμήματα δευτερευόντων άλλων 
γλυπτών.

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΑΛΕΞΙΟΥ
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α. Τρίωτος άμφορεύς έκ τοϋ τάφου Θ Λιμένος Κυωσοϋ.

β. Προανακτορικά άγγεϊα έξ ‘Αγίου Μύρωνος.
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α. ’Ανθρωπόμορφου αγγείου έξ 'Αγίου Μύρωυος.

18

β. Επιτύμβιου έκ Νιπηδητοΰ.
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