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ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΜΝΗΜΕΙΑ
ΚΡΗΤΗΣ
Λ' ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Μουσεϊον "Ηρακλείου
Συνεχίσθη ή έργασία έκθέσεως τών άρχαιοτήτων εις τό Μουσεϊον καί έπραγματοποιήθη ύπό
τοϋ ’Εφόρου, βοηθουμένου ύπό τής έκτάκτως προσληφθείσης βοηθοϋ Στυλιανής Παρλαμά καί των
τεχνιτών Κ. Βιτωράκη καί Γ. Ήλιάκη, ή έκθεσις
τών πολυπληθών άντικειμένων τής άγορασθείσης ύπό τού Δημοσίου κατά τό 1962 Συλλογής
Γιαμαλάκη είς μίαν τών αίθουσών τού άνωτέρου
όρόφου τού Μουσείου Ηρακλείου. Τά άντικείμενα, έκ τών όποιων τά περισσότερα ούδέποτε
είχον τύχει έργαστηριακής μερίμνης, έξαχθέντα
έκ τών κιβωτίων έκαθαρίσθησαν καί άποκατεστάθησαν, έν συνεχείμ δέ έξετέθησαν κατά χρο
νολογικήν τάξιν. ΕΙς Ιδιαιτέρας προθήκας έτοποθετήθησάν τινα δλως μοναδικά ή σπάνια, ήτοι
ό χαλκούς κριοφόρος, ό πρωτογεωμετρικός ναΐ
σκος έξ Άρχανών καί τό χαλκοϋν κράνος κοριν
θιακού τύπου έξ Άξοΰ. Ή συλλογή περιλαμβάνει
πήλινα καί λίθινα άγγεϊα καί ειδώλια άπό τών
νεολιθικών μέχρι τών έλληνορρωμαϊκών χρόνων,
χαλκά έργαλεϊα καί όπλα, έξαίρετον σειράν κο
σμημάτων καί έκατοντάδας σφραγιδόλιθων. Με
ταξύ τών δειγμάτων τής πλαστικής Ιδιαιτέρως ένδιαφέροντα είναι τό νεολιθικόν είδώλιον έξ Ίεραπέτρας, αί δαιδαλικαί κεφαλαί έξ Άξοϋ καί τά
σύγχρονα μέ αύτάς τμήματα άναγλύφων πίθων. Τά
νομίσματα δέν έξετέθησαν άκόμη, έγένετο όμως
ήδη ή προπαρασκευαστική έργασία ταξινομήσεως
καί καταγραφής. Ή αίθουσα ήνοιξε διά τό κοινόν
άπό τού θέρους τού 1963 (Πίν. 513α).
Κατά τήν διάρκειαν τού λήξαντος έτους 1963
παρελήφθησαν τέλος καί αί νέαι μεταλλικαί κρυσταλλόφρακτοι προθήκαι τοϋ Μουσείου 'Ηρα
κλείου κατασκευασθεϊσαι δΓ έργολαβίας Συρίγου,
μερίμνη τής "Υπηρεσίας ’Αρχαιοτήτων καί Άναστηλώσεων τού "Υπουργείου Προεδρίας Κυβερνήσεως. Αί προθήκαι έχρειάσθησαν συμπληρω
ματικήν έργασίαν βελτιώσεως καί έπισκευών,
πάντως δέ ύστεροϋν τών μεταλλικών προθηκών
τής προηγουμένης προμήθειας, αίτινες ήσαν άγγλικής κατασκευής.
Ύπό τού καλλιτέχνου - ζωγράφου κ. Θωμά
Φανουράκη συνεχίσθη ύπό τήν έποπτείαν τού
'Εφόρου ή έργασία ζωγραφικής άποκαταστάσεως
τών νέων εύρημάτων, κυρίως έκ Ζάκρου, Κατσαμπά καί Άμνισοΰ. Ό αυτός συνεπλήρωσε τήν με-

γάλην τοιχογραφίαν τού γρυπός, άφοΰ αΰτη έκαθαρίσθη ύπό τού κ. Ζ. Κανάκη τέως άρχιτεχνίτου τού Μουσείου 'Ηρακλείου καί ήδη συντη ρη
τού τής έν Άθήναις ’Αρχαιολογικής Εταιρείας,
είδικώς άποσταλέντος τή αιτήσει τού ’Εφόρου
έξ ’Αθηνών. Ό γρύψ κατέστη ήδη πολύ εύκρινέστερος καί τό έκ τού πυρός προκληθέν μαύρισμα,
ήλαττώθη κατά πολύ, διά δέ τής ζωγραφικής συμπληρώσεως τό θέμα κατέστη διά πρώτην φοράν
σαφές. ’Αντιμετωπίζεται καί ή δυνατότης νέας
καλυτέρας προσαρμογής τών τεμαχίων τής τοι
χογραφίας. Ύπό τού κ. Φανουράκη συνεχίσθη,
κατά τάς όδηγίας τού ’Εφόρου, καί ή έργασία φιλοτεχνήσεως έγχρώμων βοηθητικών σχεδίων
τών τεμαχίων τοιχογραφιών, έκτιθεμένων παραπλεύρως τών πρωτοτύπων κατά τό έφαρμοσθέν
άπό πέρυσι σύστημα, άνευ συμπληρώσεων καί
προσθηκών έπί τού πρωτοτύπου. Τοιαΰτα βοηθη
τικά σχέδια έγένοντο καί δι’ ώρισμένας μεγάλας,
έκτεθειμένας έντός πλαισίων τοιχογραφίας, αί
όποΐαι λόγφ κακής διατηρήσεως δέν ήσαν εύκρινεϊς, ώς διά τήν θεάν παρά βωμόν καί τήν πομ
πήν λάτρεων έξ Αγίας Τριάδος. Ύπό τού αύτοΰ
έγένοντο βοηθητικά σχέδια διά σινικής μελάνης
τής χαλκής φαρέτρας έκ τών γεωμετρικών τά
φων τής Φορτέτσας καί τοϋ έλεφαντίνου κτενιού
έκ τού τάφου Κατσαμπά. Έγένετο έπίσης προ
παρασκευαστική έργασία έπί τού τρόπου χρησιμοποιήσεως τών νέων αίθουσών τού Μουσείου,
τηρουμένου γενικώς τού ύφισταμένου συστήμα
τος έκθέσεως. Κατεσκευάσθησαν έπίσης τρί
γλωσσοι έπεξηγηματικαί πινακίδες διά τήν Συλ
λογήν Γιαμαλάκη καί τήν άρχαϊκήν αίθουσαν.
Έγένετο καταγραφή μεγάλου άριθμοΰ άκαταγράφων άντικειμένων.
Είς τό έργαστήριον έμελετήθη καί άποκατεστάθη δΓ έντατικής έργασίας τό σύνολον τών
λίθινων καί χαλκών άντικειμένων τής άνασκαφής
Ζάκρου. Ή άποκατάστασις τής σειράς λίθινων
ρυτών καί ίερών σκευών, ώς καί τών άντικειμένων
έκ φαγεντιανής, χαλκού καί έλέφαντος έκ τού
άνακτόρου Ζάκρου έγένετο ύπό τού μονίμου καί
έκτάκτου τεχνικού προσωπικού τού Μουσείου,
ήτοι I. Μεραμβελιωτάκη, Κ. Βιτωράκη, Γ. Ήλιάκη, Άλ. Παπαδάκη, Άναστ. Καρούσου καί
Κ. Νικάκη κατά τρόπον άριστοτεχνικόν. Ούτως
ήδη κατά τό τέλος τοϋ έτους τά σημαντικώτερα
έκ τών λίθινων καί χαλκών άντικειμένων έκ Ζά
κρου τής άνασκαφής τού 1963 ώς καί μέγας άριθμός τών πήλινων άγγείων τής προηγουμένης πε
ριόδου ήσαν έτοιμα πρός τοποθέτησιν καί έξασφάλισιν έντός τοϋ μουσειακού χώρου. Έκαθα
ρίσθησαν, συνεκολλήθησαν καί άνασυνεκροτή-
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θησαν είς τό έργαστήριον καί άλλαι μικρότεροι
όμάδες εύρημάτων, ώς αί έκ τοϋ νέου τάφου Κατσαμπά, έκ των μινωϊκών καί μυκηναϊκών στρω
μάτων Άμνισοϋ καί μεμονωμένα έξαίρετα άντικείμενα, ώς ό ώραΐος μέγας τρίωτος άμφορεύς
«θαλασσίου ρυθμού» έκ τοϋ ΒασιλικοΟ Δρόμου
ΚνωσοΟ κ.λ.π. Τό ώς άνω άγγεϊον ώς καί έτερον
της αυτής τάξεως, τό όποιον είχε παραμείνει
είς τό Στρωματογραφικόν Μουσεϊον ΚνωσοΟ
καί μετεφέρθη τώρα είς τό Μουσεϊον Ηρακλείου,
συνεπληρώθησαν καί ζωγραφικώς.
Ή Βιβλιοθήκη τοϋ Μουσείου 'Ηρακλείου έπλουτίσθη μέ έργα βασικής σημασίας, ήτοι μέ
τήν σειράν τοϋ American Journal of Archaeology
τόμ. 44 - 64 καί μέ τούς ήμιτόμους 31-39 τής
Real - Encyclopadie, Pauly - Wissowa.
Λοιπά Μουσεία καί Συλλογαΐ
Τό περατωθέν πέρυσι δαπάνη τής ’Αγγλικής
Σχολής καί τής Ελληνικής ’Αρχαιολογικής Υ
πηρεσίας νέον κτήριον τοΟ Στρωματογραφικοϋ
Μουσείου ΚνωσοΟ έντός τοΟ περιβόλου τής έπαύλεως «’Αριάδνη» έφωδιάσθη κατά τό λήξαν έτος
διά έταζερών Dexion δαπανώσης τής έλληνικής
Υπηρεσίας καί ήρχισε μεταφερόμενον είς αύτό
τό υλικόν έκ τοϋ παλαιοΟ ύγροΟ καί άκαταλλήλου χώρου τοΟ άνακτόρου ΚνωσοΟ. ΤοΟτο τα
ξινομείται έντός νέων ξύλινων θηκών, έφ’ ών
άναγράφεται ή άκριβής προέλευσις τών όμάδων
όστράκων έπί τή βάσει τών ύπαρχουσών έπί τών
παλαιών κιβωτιδίων ένδείξεων, μερίμνη τοϋ ΎποδιευθυντοΟ τής ’Αγγλικής Σχολής κ. Μ. Popham.
’Απομένει έπίσης ή συμπλήρωσις τής ύδραυλικής έγκαταστάσεως πρός παροχήν Οδατος, άπαραιτήτου διά τήν λειτουργίαν τοϋ Στρωματογραφικοϋ Μουσείου, δεδομένου ότι πλεϊσται
όμάδες όστράκων είναι άκαθάριστοι.
Όμαλώς έλειτούργησεν ή Συλλογή Αγίου Νι
κολάου Οπό τήν έπίβλεψιν τής έκτάκτου έπιμελητρίας δ. Μαρίας Τζώρτζη - Καρύδη, ένώ
προωθήθη σχεδόν μέχρι πέρατος ή έργασία άνεγέρσεως τοϋ νέου μεγάλου Μουσείου μετά κα
τοικίας έπιμελητοϋ, ήτις ήρχισε πέρυσι. Υπολεί
πεται ή κατασκευή δαπέδων, έπιχρισμάτων καί
κουφωμάτων.
Διά νέας πιστώσεως διατεθείσης κατά τό 1963
6πό τοϋ EOT, ώς καί διά δαπάνης τής Εταιρείας
Κρητικών 'Ιστορικών Μελετών, σχεδόν άπεπερατώθη ή άρξαμένη πέρυσι νέα πτέρυξ τοϋ έν Ήρακλείφ Ιστορικού Μουσείου Κρήτης. Υπολεί
πονται όμως άκόμη συμπληρωματικοί τινες έργασίαι. Ή νέα πτέρυξ θά χρησιμεύση, μετά τήν
πλήρη άποπεράτωσιν αύτής, διά τήν έγκατάστα-

σιν τής Βιβλιοθήκης Τσουδεροΰ καί τής Αιθού
σης Καζαντζάκη, ώς καί διά τήν έπέκτασιν τής
Λαογραφικής Συλλογής καί διά τήν προβλεπομένην δημιουργίαν αίθούσης έκμαγείων τών μεσαι
ωνικών μνημείων τής Κρήτης. Κατά τό διάστη
μα τών οικοδομικών έργασιών τό Μουσεϊον παρέ
μενε κλειστόν.
Συλλογή Μεταξα
Ή Συλλογή Μεταξα έπλουτίσθη κατά τό λήξαν
έτος μέ σειράν άξιολόγων άντικειμένων. ’Ιδιαιτέ
ρως ένδιαφέρων είνα πίθος τοϋ 7ου π.Χ. αίώνος,
ΰψ. 1.15 μ., μετ’άναγλύφων παραστάσεων σφιγγών
κατά τόν λαιμόν, κατωτέρω δέ μέ παράστασιν
πτερωτοϋ ίππου, κάτωθεν τοϋ όποιου εΰρίσκεται
πεπτωκώς άνήρ. Τό θέμα τοΰτο έπαναλαμβάνεται,
άποτελουμένης οϋτω σειράς μετοπών. 'Ο πίθος
κοσμείται προσέτι μέ κυματοειδή άνάγλυφον ται
νίαν καί όριζοντίας τοιαύτας, ώς καί μέ σειράν
στρογγυλών άποφύσεων. 'Ο πίθος προέρχεται έξ
Άφρατί (’Αρκάδων ). Έτερος MM III πίθος μετά
διακοσμήσεως καταλειβάδων καί άναγλύφων σχοι
νιών ώς καί άποφύσεων καί μετά όκτώ έν συνόλφ
καθέτων λαβών προήλθεν άπό τό Χουμέρι.
Ή Συλλογή άπέκτησεν ένδιαφέρουσαν ΥΜ
III όμάδα άγγείων έκ Σητείας (κρατήρας, τριώτους άμφορείς, κωνικά κύπελλα μετά ποδός καί
όπής κατά τόν πυθμένα, καί τριώτους άμφορίσκους, μεταξύ τών όποιων είς μέ παράστασιν
ύδροβίου πτηνοΰ). Είς ένδιαφέρων ΥΜ III α
τρίωτος άμφορεύς μέ έσχηματοποιημένους άργοναύτας καί ίχθΰς λέγεται προερχόμενος έκ Ζάκρου (Π ί ν. 514 α ). ’Αξιόλογος είναι καί κάλ
πη τριποδική μετά πώματος καί ψευδόστομος άμφορεΰς μέ ΥΜ III γ διακόσμησιν τοϋ Close Style
έκ Σητείας. Μία έξαίρετος ΥΜ II άλαβαστρίνη
κυλινδρική πυξίς μετά πώματος διακοσμουμένου
διά ρόδακος καί λαβών όκτωσχήμων περιήλθεν
είς τήν Συλλογήν προερχομένη, ώς λέγεται, έκ
Σητείας ( Π ί ν. 514 β), είς δέ χαμηλός λύχνος
έξ όφείτου έκ Σταλίδος.
’Ιδιαιτέρως ένδιαφέρον είναι λίθινον γυναικεΐον
μετ’ έξεχόντων γλουτών είδώλιον έκ τής περιοχής
Καλών Λιμένων (Π ί ν. 514 γ ), κυκλαδικόν
είδώλιον έλλιπές τήν κεφαλήν έκ Καβροχωρίου
καί δύο χαλκά γυναικεία είδώλια μέ έσθήτας καί
είς στάσιν λατρείας έκ τοϋ MM I ίεροϋ Κόφινα
(Πίν. 514 δ).
Έκ Σητείας προέρχεται καί σειρά άγγείων τών
τελευταίων πρωτογεωμετρικών χρόνων, κυρίως
ΰψιλαίμων άμφορέων.
Άρύβαλλος μετά στομίου είς σχήμα άνθρωπίνης κεφαλής (Πίν. 515 α), άγγείδιον είς σχή
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μα γυναικός έχούσης καθειμένας τάς χεϊρας ( Π ί ν.
515 β) καί πτηνόμορφον άγγεϊον μετά ποδός καί
λαβής ( Π ί ν. 515 γ ), άπαντα 7ου αίώνος, προήλθον ώς ό μνημονευθεϊς πίθος έξ ’Αρκάδων. Είσήλθον έπίσης είς τήν Συλλογήν δύο κεφαλαΐ ταύ
ρου καί μία χειρ ειδωλίου φυσικού μεγέθους μετά
τμήματος τού ένδύματος άρχαϊκών χρόνων έξ
Άξού. Τέσσαρες έλληνιστικαί γυναικείοι κεφαλαί ( 2ου ή 3ου αίώνος π.Χ.) εύρεθεΐσαι έντός τά
φου πλησίον τού χωρίου Βακιώτες έμφανίζουν
περίτεχνον κόμμωσιν (Πίν. 516α-δ). Άπασαι φέρουν ένώτια, μία δέ έξ αύτών είχε φύλλα
κισσού έπί τής κόμης. Όμοΰ μετ’ αύτών εύρέθη
ώραίον χρυσοΰν περιδέραιον άποτελούμενον έξ
άλύσεως, διατρήτων κυλίνδρων μετ’ άνθεμίων
καί λεοντοκεφαλών, έξ ών κρέμονται δι’ άλυσιδίων σφαιρίδια. Είς τό κέντρον τού περιδέραιου
χρυσοϋν πτηνόν μέ άνεωγμένας πτέρυγας (Πίν.
513 β ). Έν περίεργον πήλινον είδώλιον, Οψ. 0,47
έκ. είκονίζον γυναίκα μετά πέπλου καί ίματίου, έπί
τετραγώνου πλίνθου, έλλιπές τάς άκρας χεϊρας,
λέγεται προερχόμενον έξ Ίνάτου ( Τσούτσουρος ).
Έπλουτίσθη σημαντικώς καί ή Συλλογή τών
σφραγίδων διά σειράς νέων τοιούτων, άνηκουσών
είς άπάσας τάς μινωϊκάς περιόδους. ’Ιδιαιτέρως
άξια μνείας είναι πλαστική σφραγίς έξ έλέφαντος είς σχήμα λεοντοκεφαλής ( άριθ. 253 ) μετά
δικτυωτού κατά τήν σφραγιστικήν έπιφάνειαν,
έτέρα έκ Σητείας (άριθ. 298 ) μέ παράστασιν άγώνος άνδρός καί λέοντος καί αί ύπ’ άριθ. 290 (έκ
Βόνης ) καί 295 (έκ Βροντούς Σητείας ) μέ πα
ραστάσεις τού «Ποτνίου Θηρών». Έπροχώρησεν
ή καταγραφή τών άντικειμένων τής Συλλογής ύπό
τού Έπιμελητού Κ. Δαβάρα καί τού διαδεχθέντος
αύτόν είς τήν θέσιν τού Έπιμελητού Κ' Περιφέ
ρειας I. Σακελλαράκη.
ΑΝΑΣΚΑΦΑΙ

Έπανελήφθησαν κατά τό λήξαν έτος δαπάναις
τής έν Άθήναις ’Αρχαιολογικής Εταιρείας αί
άνασκαφαί είς τήν μινωϊκήν νεκρόπολιν τού λιμένος Κνωσού ( Κατσαμπα ) ύπό τήν διεύθυνσιν
τού ’Εφόρου Στυλιανού ’Αλεξίου. Έπί τή βάσει
παρατηρηθείσης ύπό Ιδιώτου καί άναφερθείσης
είς τήν Υπηρεσίαν κοιλότητος προκληθείσης είς
τήν έπιφάνειαν τού έδάφους συνεπείςι καταρρεύσεως τής όροφής θολωτού τάφου, ένετοπίσθη είς
άκόμη τάφος τής άπό έτών άνασκαπτομένης είς
τόν χώρον τούτον μινωϊκής νεκροπόλεως. Ό
τάφος άνήκει είς νέαν συστάδα τάφων κειμένην
βορείως τής άνασκαφείσης παλαιότερον, είναι
λαξευτός, θαλαμοειδής και έχει δάπεδον είς βά
θος 9 μ. άπό τής σημερινής έπιφανείας. Ή όρο-

φή, ής τμήμα συνεκρατεΐτο άκόμη, έβαστάζετο
ύπό λαξευτού πεσσού (Πίν. 517 α ), ή δέ είσοδος
είναι έξ ανατολών κλεισμένη μέ φράγμα λίθων.
Ό θρυμματισμός πάντων τών ευθραύστων εύρημάτων ώς καί ή διασπορά τών τεμαχίων αύτών
δεικνύουν ότι ό τάφος είχε παλαιόθεν συληθή.
Οδτος περιείχε δύο λάρνακας καί σειράν άγγείων,
έξ ών τινα λίθινα (Πίν. 518 α). Τά πήλινα άνήκουν είς τούς ΥΜ ΙΙΙα 1 καί 2 χρόνους. Διεπιστώθη ότι ό τάφος είχε τρεις νεκρούς, ών τά όστά
έκειντο τη δε κάκεΐσε έκτος τών λαρνάκων. Τό
πολυτιμότερον εύρημα είναι μοναδική πυξίς έξ
έλέφαντος μέ άνάγλυφον παράστασιν συλλήψεως
άγριου ταύρου έπί βραχώδους όρους (Πίν.
517 β). Είς άνήρ τρεπόμενος είς φυγήν πρό τού
έξορμώντος ταύρου κατευθύνει στρεφόμενος κατ’
αυτού δόρυ, ένώ έτέρα μορφή άνάστροφος μέ
τούς βραχίονας χιαστί, σφίγγει τά κέρατα τού
ταύρου. 'Ανωθεν ίπταται πτηνόν. Ή πυξίς έχει
κατασκευασθή έξ αύτουσίου όδόντος έλέφαντος
τμηθέντος, προφανώς δέ άνήκει είς χρόνους παλαιοτέρους τής κεραμεικής τού τάφου, διατηρηθεΐσα ώς κειμήλιον. Ή έξαίρετος άνάγλυφος τε
χνική καί ή άπόδοσις τής στιγμιαίας κινήσεως το
ποθετεί τό έργον είς τούς περί τό 1500 - 1450 π.Χ.
χρόνους τό άργότερον. ’Ιδιαιτέρως σημαντική
είναι ή έμφάνισις διά πρώτη ν φοράν ένοπλου άν
δρός άγωνιζομένου έναντίον ταύρου· τούτο ώς
καί ή δήλωσις τού βραχώδους τοπίου καθιστούν
πιθανόν ότι δέν πρόκειται περί ταυροπαιδιας,
άλλά περί Θήρας άγριου ταύρου.
Άνευρέθησαν έπίσης έντός τού τάφου κτένιον
μέ άναγλύφους σφίγγας φερούσας διάδημα, μικρά
όκτώσχημος άσπίς, μικρόν καθήμενον ζφον, άπαν
τα έξ έλέφαντος, καί άστράγαλος μετά όπών δια
φόρου άριθμού είς έκάστην πλευράν, άνήκων,
ώς καί μικροί τινες πεσσοί έλεφάντινοι καί λί
θινοι, είς ζατρίκιον. Μεταξύ τών άγγείων περι
λαμβάνεται τρίωτος «άνακτορικός» άμφορεύς,
ψευδόστομοι άμφορεϊς, άνάγλυφος πρόχους μετά
μιμήσεως ήλων, ώς ή έκ τού τάφου Β, τριποδικοί
βωμοί, θυμιατήρια, κύλικες καί κύπελλα. Άλλα
μικρά εύρήματα είναι ξυρά, βλήματα σφενδό
νης, ρόδακες έξ ύαλομάζης κ.λ.π., ώς καί ταινίαι
χρυσαϊ εύρεθεΐσαι είς τόν διάδρομον.
Δαπάναις τής ’Αρχαιολογικής Εταιρείας έγένετο έπίσης ύπό τού ’Εφόρου Στυλιανού ’Αλεξίου
μικρά δοκιμαστική σκαφή δυτικώς τού Ηρα
κλείου είς τήν περιοχήν Γάζι είς θέσιν Ελληνικά
ή Ρετζέπη, παρά τήν θάλασσαν. ’Ενταύθα άπεκαλύφθη όρθογώνιον κτίσμα μέ έξωτερικούς τοί
χους, πάχους 1.10-1.25 μ., διαιρούμενον έσωτερικώς είς μικρότερα διαμερίσματα. Τό στρώμα
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είναι λίαν έπιφανειακόν καί έλάχιστα άντικείμενα άπέδωσε, μεταξύ των οποίων πρόχουν καί
χαλκοΟν έγχειρίδιον. Δυτικώς του τμήματος τού
του εύρέθη διάδρομος μέ κατεύθυνσιν άπό βορρά
πρός νότον μετά κατωφλιού κατά τό βόρειον
δκρον, δυτικως δέ τούτου δωμάτιον μετ’ άποχετευτικοϋ άγωγοϋ. ’Εντός τού χώρου τούτου είχε
κατασκευασθή κατά τούς ρωμαϊκούς χρόνους
τάφος, έν τφ όποίω εΰρομεν τρεις νεκρούς. (Ή
χρονολογία προέκυψεν έξ αόλακωτοϋ ρωμαϊκού
οστράκου καί θραυσμάτων ύελίνου άγγείου).
Μικραί δοκιμαί έγένοντο βορείως καί νοτίως
τού σκαφέντος τμήματος· έκ τούτων ή πρώτη έφερεν είς φώς μακρότατον άναλημματικόν τοίχον
καί νοτίως αύτού δωμάτιον μέ πλάκας σχιστόλι
θου καταπεσούσας έξ άνωτέρου όρόφου. Γενικώς
κατεδείχθη δτι πρόκειται περί λειψάνων ΥΜ I
άγροτικής οΙκίας έν μέρει τεταραγμένων. ’Αξιό
λογος είναι πάντως ή διαπίστωσις ένός άκόμη
νεοανακτορικοϋ παραθαλασσίου οίκισμοϋ έπί
τών βορείων άκτών τής περιοχής 'Ηρακλείου.
’Ενδιαφέρουσα άλλ’ άνευ Ιδιαιτέρως έντυπωσιακών άποτελεσμάτων ύπήρξεν ή, έπί τή προόψει τής άνεγέρσεως Motel καί λουτρικών έγκαταστάσεων ( Plage) τού EOT είς Καρτεράν, διερεύνησις τμημάτων τού αυτόθι προϊστορικού συν
οικισμού Άμνισοϋ άνατολικώς τού Ηρακλείου.
’Αφού διεκόπη ή έργασία ίσοπεδώσεως καί έξαγωγής ναρκών τοποθετημένων άπό τής γερμανι
κής κατοχής, διηρευνήθη ό χώρος συστηματικώς
διά δαπάνης τής ’Αρχαιολογικής Υπηρεσίας.
Ήρευνήθησαν ύπό τού ’Εφόρου Στυλιανού ’Α
λεξίου δύο κυρίως τμήματα τού άρχαίου οίκισμού, έν κείμενον δυτικώς, μυκηναϊκών χρόνων,
καί έτερον, παλαιότερον, κείμενον άνατολικώς.
Τό πρώτον περιλαμβάνει έν μέγα ορθογώνιον δω
μάτιον μετά δαπέδου έκ κονιάματος καί σύστημα
συγχρόνων πτωχών οίκημάτων (Πίν. 519α).
Ταΰτα ένίοτε έχουν δάπεδα έκ κονιάματος ή πλα
κών σχιστόλιθου καί γυψολιθικούς όγκολίθους
είς δευτέραν χρήσιν, προελθόντας ίσως έκ παλαιοτέρων μινωϊκών κτισμάτων. Τινά τούτων δέν έ
χουν κατώφλια καί φαίνεται ότι ήσαν προσιτά
άνωθεν. Τό όρθογώνιον καί έπιμελέστερον φκοδομημένον κτίσμα, δπερ ένθυμίζει τά μυκηναϊκά
μέγαρα, μόνον όλίγα όστρακα ( ΥΜ III β) άπέδωσεν. Έν έκ τών νοτίων δωματίων άπέδωσεν
όμάδα ΥΜ III β αγγείων, ήτοι άμφορέα, ψευδόστομον άμφορέα, τριποδικήν χύτραν καί πρόχουν
(Πίν. 519 β). Είς μικρόν δωμάτιον, πιθανώς
ίερόν, εύρέθη μικρόν πήλινον όμοίωμα στρογγύλου ναΐσκου μετά θύρας (Πίν. 519 γ), τού
τύπου Φαιστού καί Καρφιού, καί παρ’ αύτό άνε-
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στραμμένον κύπελλον περιέχον τρίτωνα. Ό χώ
ρος οΰτος τών οίκημάτων άπέδωσεν έπίσης τέσσαρα μικρά χαλκά έργαλεϊα, (κοπέα, περόνην,
ήλον καί «βελόνι»), πηλίνην έκ δύο τμημάτων
μήτραν διά τήν κατασκευήν χαλκού στύρακος(;)
καί ένα κεραμεικόν τροχόν. Τά εδρήματα ταΰτα
ώς καί οί έλθόντες είς φώς μικροί κινητοί μυλό
λιθοι δεικνύουν δτι πρόκειται περί οικισμού τε
χνιτών καί έργατών.
Άνατολικώς τού μεγαροειδοΰς κτίσματος (Πίν.
519 δ) εύρέθησαν τρεις πίθοι κατά χώραν καί
τμήμα άγγείου μετ’ έντύπου παραστάσεως λε
όντων άρχαϊκών χρόνων. Ούτως έχομεν ένδειξιν
νεωτέρας τών μυκηναϊκών χρόνων κατοικήσεως
τής περιοχής. 'Ολόκληρον τό μυκηναϊκόν τμήμα
τού οίκισμοϋ διετηρήθη, αίτηθείσης μικράς μετατοπίσεως τού χώρου τής πλάζ.
Βορείως τού χώρου τούτου τών μυκηναϊκών
κτισμάτων άπεκαλύφθη έντός μικρού δωματίου
μόνιμος έγκατάστασις μύλου (Πίν. 520 α ) διά
τήν τριβήν δημητριακών, άποτελουμένη έκ κα
τωτέρου μυλολίθου, μήκους 0,76 καί ύψους 0,38 μ.,
έπί τού όποιου έκειτο ό άνωτέρω μυλόλιθος ή
τρίπτης μήκους 0,40 Ή άνωτέρα έπιφάνεια τής
μύλης είναι κοίλη, ώστε νά εΰκολύνεται ή έντός
αυτής κίνησις τού τριπτήρος. 'Υπάρχει προστα
τευτικόν θωράκιον τής μύλης καί μικρόν άγγεϊον,
διά τήν συγκέντρωσιν τού άλεύρου. Είς πίθος, ό
όποιος εύρίσκετο έντός τού δωματίου, περιεϊχεν
άσφαλώς τόν καρπόν. ’Αποθέτης πολλών όστράκων ΥΜ I χρόνων, ευρισκόμενος πρός βορραν
τού δωματίου τούτου, δεικνύει τήν χρονολογίαν
τής έγκαταστάσεως, ήτις άνήκει είς όλόκληρον
οικίαν έκτεινομένην νοτίως τού μύλου.
Άνατολικώς τού χώρου τών μυκηναϊκών οικο
δομημάτων καί είς τόν χώρον, δστις προωρίζετο
διά τήν οίκοδόμησιν τού ΝΔ. τμήματος τού Mo
tel, διηρευνήθη τμήμα οίκισμοϋ άνήκοντος είς
ΥΜ I χρόνους. Αφορμήν δέ διά τήν έρευναν έδωσεν ή έντός λάκκου, άνοιγέντος πρός θεμελίωσιν
οίκοδομικού πέδιλου, τυχαία εΰρεσις ώραίου πή
λινου ώοειδοΰς ρυτού μέ διακόσμησιν σπειρών.
Αί οίκοδομικαί έργασίαι διεκόπησαν έπί μήνα
καί ό χώρος έξηρευνήθη συστηματικώς. Τά περί
ών πρόκειται κτίσματα είναι άμελώς φκοδομημένα διά μικρών καί μεγάλων λίθων καί άποτελοΰν
σύστημα δωματίων, έκ τών όποιων τινά είχον δάπεδον έκ μείγματος άσβέστου καί χονδρής άμ
μου. Σχιστολιθικαί τινες πλάκες εύρέθησαν έπί
σης σποραδικώς.Έν έκ τών δωματίων τούτων (Πίν.
520 β - γ) άπέδωσε λίθινον λύχνον καί μέγα λίθινον άγγεϊον έξ όφείτου, αλλα άπέδωσαν πή
λινα βάρη. Άνευρέθησαν έπίσης όμάδες μικρών

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
08/01/2023 21:37:28 EET - 54.205.173.217

440

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ 19 (1964) : ΧΡΟΝΙΚΑ

σπονδικών κυπέλλων καί προχοϊδίων, ώς καί είδώλιον γυναικός φερούσης άγγεϊον, εϊς σφραγι
δόλιθος μέ παράστασιν γυναικός καί σταθμίον
μολύβδινον. Μετά τήν διερεύνησιν άδείμ τοΟ 'Υ
πουργείου τά λείψανα τών οίκιών ήρθησαν είςτό
μέσον, ίνα οίκοδομηθή τό Motel. Σημειωτέον ότι
τοΟτο μετετοπίσθη δι’ ένεργείας ήμών δυτικώτερον τοϋ άρχικώς προβλεπομένου χώρου, όστις
έλάχιστα άπεϊχε τοϋ Ίεροΰ τοϋ Διός.
Μεμονωμένα λείψανα μινωϊκών κατοικιών ήρευνήθησαν είς δύο προσέτι σημεία, διεπιστώθη δέ
γενικώς ότι ή μινωϊκή Άμνισός έξετείνετο καί
δυτικώς τοΟ λόφου τής Παλαιοχώρας, έν άντιθέσει πρός δ,τι έπιστεύετο άλλοτε, καί ότι έτι δυτικώτερον, πρός τόν ποταμόν, εύρίσκετο ή μυ
κηναϊκή πόλις, ήν άναφέρει ό Όμηρος. Μεμο
νωμένα παλαιοανακτορικά λείψανα ήλθον είς
φώς άνατολικώτερον έπί τών δυτικών προπόδων
τοϋ λόφου τής Παλαιοχώρας. Αί έρευναι Άμνισοϋ έγένοντο άπό τοϋ τέλους Μαρτίου μέχρι τών
άρχών τοϋ Μαΐου καί έπίσης κατά τό δεύτερον
15ήμερον ’Ιουλίου καί τό πρώτον δεκαπενθήμε
ρον τοϋ Αύγούστου.
ΜΙΚΡΑΙ ΣΚΑΦΙΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΙ
ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

Έγένοντο έπίσης αί άκόλουθοι σκαφικαί έρευναι διά πιστώσεων τοϋ Υπουργείου Προεδρίας.
Παρά τό χωρίον Τύλισος είς τήν κορυφήν βρα
χώδους άποκρήμνου ύψώματος είς θέσιν «Κορφή
τοϋ Πύργου» καί «Πέρα Κορφή» διηρευνήθησαν
κατά Μάρτιον ύπό τοϋ ’Εφόρου, έλθόντα είς φώς
συνεπείμ συλήσεως υπό άρχαιοκαπήλων, λείψανα
MM I «ίεροΰ κορυφής», ήτοι μέγας άποθέτης άναθηματικών είδωλίων λάτρεων καί ζωδίων έντός
βαθέος καί έκτεταμένου στρώματος τέφρας. Ό
άποθέτης κείμενος είς θέσιν «Πέρα Κορφή» άπέδωσε μέγαν άριθμόν είδωλίων λάτρεων, άρρένων
καί θηλέων, μέ τάς χεϊρας είς λατρευτικήν στά
σιν καί μέ κόμμωσιν έλισσομένων πλοκάμων,
χείλη άγγείου μέ προσκεκολλημένον ταϋρον, πινάκιον περιέχον δύο ζώδια κ.λ.π. Εύρέθη έπίσης
τεμάχιον σταλακτίτου, τμήμα λίθινου βωμίσκου
μέ κοιλότητα είς τό μέσον καί 4 μικρούς πόδας
καί πλήθος τεμαχίων μικρών καί μεγάλων χον
δρών άγγείων, λοπάδων καί κυπέλλων. Είς τήν
«Κορφήν τοϋ Πύργου» περισυνελέγησαν σποραδικώς τεμάχια όμοιων είδωλίων καί άγγείων ώς
καί τό ήμισυ ζεύγους λίθινων κεράτων. Αύτόθι
ύφίσταται καί έπίμηκες όρθογώνιον κτίσμα, διαστ.
13 χ 4.50 μ., μετ’έγκαρσίου χωρίσματος. Δυτικώς
σχηματίζεται άνδηρον, διαστ. 9.70x7 μ., μετάπαχέος άναλήμματος πρός νότον καί δυσμάς. Πι

θανώς πρόκειται περί λειψάνων μινωϊκοϋ ίεροϋ.
Πήλινοι στρωτήρες καί έν δστρακον έλληνικόν
(εύρέθη καί έτερον έξωτερικώς ) καθιστοϋν πι
θανόν ότι τό οικοδόμημα τοϋτο άνεχρησιμοποιήθη κατά τούς έλληνικούς χρόνους. Τό κτίσμα
μόνον έν μέρει διηρευνήθη.
Βορείως τοϋ Κράσι Πεδιάδος ήρευνήθη ύπό
τοϋ ’Εφόρου Στυλ. ’Αλεξίου διά μικρας πιστώσεως τοϋ Υπουργείου Προεδρίας κυκλική κα
τασκευή έκ μεγάλων όγκων άσβεστολίθου, εύρισκομένη είς θέσιν Καταλείμματα ή Σκίνου Κατάλειμμα, είς ήν άγει άτραπός μεταξύ τών κορυ
φών Έντείχτης καί Χάλικας, δυτικώς τοϋ δάσους
τοϋ Κράσι. ’Αφορμήν είς τήν έρευναν έδωσεν ή
κατά τό 1959 παράδοσις ύπό χωρικού μικροΰ περιάπτου έκ στεατίτου είς σχήμα παχυσάρκου γυναικός, προερχομένου, ώς έλέγετο, έκ τής θέσεως
ταύτης. Πρόκειται πιθανώς περί άποθέτου, έχοντος κάθετα τοιχώματα καί δάπεδον έκ πλακών,
έν μέρει σφζόμενον. Ούτος άπέδωσε δύο άγγείδια μέ τρκρυλλοειδές στόμιον, τμήματα πίθων,
τριποδικών χυτρών καί μιας πρόχου ώς καί μι
κρόν τμήμα όστοϋ ζώου. Πλησίον ήρευνήθη όρ
θογώνιον κτήριον, άποδώσαν τμήματα πίθων,
έξ ών έν μέ διακόσμησιν άναγλύφων σχοινιών,
τμήμα άγγείου μέ σπείρας γραπτάς ΥΜ I α χρό
νων καί σύγχρονον άκέραιον μόνωτον κύαθον.
Έγινε δοκιμή καί παρά τό Κράσι είς θέσιν Άμαξές ( όπου, ώς έλέγετο, είχον εΰρεθή πρό έτών χαλ
κά έγχειρίδια) μέ άρνητικά άποτελέσματα. Έτέρα δοκιμή είς τήν άπόκρημνον κορυφήν Κάστελλος κατέδειξεν ότι ένταϋθα ύφίσταται πρω
τοελληνική άκρόπολις τοϋ τύπου Βροκάστρου
μέ χαρακτηριστικά οικήματα. Τά έλθόντα είς
φώς όστρακα είναι έπίσης χαρακτηριστικά. Παρετηρήθη έν πιθανώς μινωϊκόν κτίσμα παρά τήν
δυτικήν παρυφήν τοϋ λεκανοπεδίου τοϋ Κράσι.
Έπίσης έγένετο καθαρισμός τοϋ γνωστού ΠΜ
I - II θολωτοϋ τάφου Κράσι.
Ύπό τοϋ Εφόρου Στυλ. ’Αλεξίου διενηργήθη
μικρά σκαφική έρευνα καί είς Καλό Χωριό Ίεραπέτρας. ’Αφορμήν έδωσεν ή ύπό ιδιώτου άνεύρεσις μικροϋ δακτυλιοσχήμου ΥΜ III β άγγείου
είς θέσιν Γούλα. Ή έρευνα έφερεν είς φώς πτω
χήν ταφήν τών χρόνων τούτων έντός όρύγματος
άνοιγέντος είς τόν μαλακόν βράχον, ήτις άπέδωσε
τεμάχια λάρνακος κιβωτιοσχήμου καί όκτώ άκέραια μικρά άγγεϊα άπαντα ΥΜ III β χρόνων, μεταξύ
τών όποιων τέσσαρες ψευδόστομοι άμφορεΐς, δύο
κύπελλα καί εν έτερον δακτυλιόσχημον. Ταϋτα
κατετέθησαν είς τό Μουσεΐον 'Αγίου Νικολάου.
Έπ’ εύκαιρία έγένετο αύτοψία κεραμεικοΰ κλιβά
νου εύρεθέντος πρό τινων έτών κατά τύχην έπί τής
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βόρειας δχθης χειμάρρου καλουμένου Καλός Πο
ταμός. Ό κλίβανος έχει κατασκευασθή έκ πλίν
θων καί μικρών λίθων, άποτελεϊται δέ έκ κατω
τέρου τμήματος διά τήν πυράν, έχοντος κεντρικόν
στύλον έκ δισκοειδών πλίνθων καί κυκλικόν βό
θρον, καί έξ άνωτέρου μή σφζομένου. Παρεμ
βάλλεται όροφή έχουσα 32 κυκλικός όπάς. Ό
κλίβανος ανήκει είς ρωμαϊκούς χρόνους, ώς προέκυψεν έκ μικρας δοκιμής, ήτις άπέδωσε χαρα
κτηριστικά αύλακωτά όστρακα.
Έκ τής Παχυάμμου ( κτήμα Μιχ. Φουκαδάκη )
περισυνελέγησαν τρεις ταφικοΐ πίθοι, οΐτινες
έκειντο έντός τής άμμου παρά τήν θάλασσαν καί
είς βάθος 0,80 -1 μ. άπό τής έπιφανείας τοϋ έδάφους, ανεστραμμένοι (Π ί ν. 521 β ). Έκ τού
των είς είχε διακόσμησιν καταλειβάδων, είς πε
ριείχε κύπελλον μέ πρόχυσιν, παρά δέ τόν έτερον εκειτο κωνικόν κύπελλον άνεστραμμένον. Εύρέθη
έπίσης μόνωτον κύπελλον άνεστραμμένον είς
μικρόν άπόστασιν. Περισυνελέγησαν άφθονα
όστρακα, έκ των όποιων τινά μέ χαρακτηριστι
κήν διακόσμησιν συνδεομένων δίσκων, ήτις, ώς
πιστεύεται, συνεχίζεται έν Παχυάμμω καί κατά
τάς άρχάς τών νεοανακτορικών χρόνων, είς οΰς
ανήκουν αί ταφαί. Τά ευρήματα μετεφέρθησαν εις
τό Μουσεϊον 'Αγίου Νικολάου.
Παρά τήν Παχυάμμον, είς θέσιν Κατερή Κοΰμο, πλησίον τής έπαύλεως τού Seager, άνεσκάφη
ΰπό τοϋ I. Σακελλαράκη λαξευτός θαλαμοειδής
τάφος ΥΜ III β χρόνων, τοϋ όποίου είχε διαταραχθή ό δρόμος καί τμήμα τής άνατολικής πλευ
ράς τοϋ θαλάμου πιθανώς κατά τήν φύτευσιν τής
παρακειμένης αμπέλου. Ό τάφος σχήματος πε
ταλοειδούς, άκτϊνος 1.50- 1.25 μ., περιείχε τρεις
σαρκοφάγους μετ’ ισαρίθμων νεκρών. Έντός
μιας έξ αύτών, κιβωτιοσχήμου, εύρέθη ψευδόστομος άμφορεύς, τρεις ψήφοι σφαιρικοί, άμυγδαλοειδής ψήφος έκ στεατίτου καί σφραγιδόλιθος
έκ σαρδίου μέ παράστασιν πτηνοϋ έμπροσθεν
κλάδου. Ή δευτέρα σαρκοφάγος ήτο λουτηροειδής καί περιείχε ψήφους κολουροκωνικάς έκ
στεατίτου. Ή τρίτη λάρναξ ήτο είς τεμάχια. Έπί
τοϋ δαπέδου εύρέθησαν ψευδόστομοι άμφορεϊς,
κύπελλα καί μία πρόχους.
ΣΤ. ΑΛΕΞΙΟΥ

Παρά τό Άπεσωκάρι, είς τήν πεδιάδα τής Μεσαράς, άνεσκάφη ύπό τοϋ Έπιμελητοϋ Κωνστ.
Δαβάρα είς θολωτός προανακτορικός τάφος μετ’
έκτεταμένων προσκτισμάτων, κείμενος όχι μα
κράν τοϋ τάφου, δστις άνεσκάφη κατά τήν κατο
χήν ύπό τοϋ Schorgendorfer (βλ. Matz, Forschungen auf Kreta σ. 13). Ό νέος τάφος έχει
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διάμετρον 5.70 μ. καί μέγιστον σωζόμενον ύψος
2 μ., είχε δέ τελείως συληθή πρό όλίγων έτών.
Παρά ταϋτα τά χώματα άπέδωσαν άρκετά ΜΜ
όστρακα καί δύο σφραγίδας. Πρός άνατολάς τής
θόλου εύρέθησαν προσκτίσματα άποτελούμενα
έκ προθαλάμου 2.30 x 3.50 μ., διαδρόμου μήκους
5.10 μ. καί μεγάλου όρθογωνίου δωματίου 6 χ
2.40 μ. Οί χώροι ούτοι δέν είχον συληθή καί άπέ
δωσαν ικανά εύρήματα. Ούτως ό προθάλαμος πε
ριείχε τρεις ταφάς καί έκατοντάδας άώτων κω
νικών κυπέλλων, μικρόν λίθινον άγγεΐον μέ πρόχυσιν καί τρεις άποφύσεις άντί λαβών, μίαν λοπάδα κ.λ.π. Τό μέγα δωμάτιον ήτο πιθανώς όστεοφυλάκιον περιέχον σωρόν όστών. Ό χώρος ούτος άπέδωσεν έννέα λίθινα άγγεία καί Ικανά πή
λινα, έκ τών οποίων έν μετά λεπτών τοιχωμάτων,
μικράν λουτηροειδή βρεφικήν σαρκοφάγον, μι
κρόν διπλοϋν πέλεκυν έκ μέλανος στεατίτου καί
έτέρους τοιούτους έκ χαλκοϋ καί μίαν πρισματι
κήν τρίπλευρον σφραγίδα. Τό έπιφανειακόν στρώ
μα τοϋ δωματίου, δημιουργηθέν ίσως έξ άπορριφθέντων ύπό τών συλητών χωμάτων τής θόλου,
έδωσε δύο λίθινα άγγείδια, άπιόσχημον σφραγίδιον καί όστρακα παλαιοανακτορικά. Κατά τήν
ΒΑ. γωνίαν τοϋ δωματίου τούτου εύρέθη έτερον
μικρόν δωμάτιον άποδώσαν λίθινα καί πήλινά
τινα άγγεία καί δύο πύραυνα. Ένταϋθα δέν ύπήρχον ταφαί. Άνατολικώς τών προσκτισμάτων εύ
ρέθησαν λείψανα πλακοστρώτου αυλής. ’Εντεύ
θεν προέκυψε κεραμεική «τραχωτή».
Άνατολικώς τοϋ χωρίου Γαλιά Καινούριου
έγένετο ύπό τοϋ Έπιμελητοϋ Κ. Δαβάρα σκαφική έρευνα τεσσάρων λαξευτών τάφων ΥΜ III β
χρόνων είς θέσιν Σταυρός. Έκ τοϋ τάφου Α είχον ήδη παραδοθή είς τό Μουσεϊον Ηρακλείου
δύο σαρκοφάγοι ύπό τοϋ ιδιοκτήτου. Ό τάφος Β,
έν μέρει τεταραγμένος, άπέδωσε δύο λάρνακας,
ένα ψευδόστομον αμφορέα καί μίαν πρόχουν, ώς
καί τμήμα έλεφαντίνου κτενιού μετ’ άναγλύφου
ρόδακος, πολλάς ψήφους περιδέραιων έκ φαγεν
τιανής, τρεις φακοειδείς σφραγίδας κ.λ.π. Ό
τάφος Γ είχε συληθή καί άπέδωσε μόνον τμήματα
λαρνάκων. Ό τάφος Δ είχεν έπίσης συληθή, άλλά μόνον κατά τό ήμισυ. Τό άδιατάρακτον τμήμα
άπέδωσε δύο λάρνακας καί δύο κωνικά κύπελλα.
Έκ τών λαρνάκων ή μία είχε γραπτήν διακόσμησιν πολυπόδων.
Είς άπόστασιν τριών χιλιομέτρων άπό τό χωρίον Γούβες Πεδιάδος, βορειοανατολικώς αύτοϋ
καί είς θέσιν Συκιά ήρευνήθη ύπό τοϋ Έπιμελητοϋ Κ. Δαβάρα είς ΥΜ III β λαξευτός τάφος,
δστις είχε διαταραχθή ύπό χωρικοϋ. Οδτος είχεν
ήδη έξαγάγει έξ αύτοϋ άκεραίαν λάρνακα άνευ
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διακοσμήσεως καί πώμα λάρνακος μέ παράστασιν έπΐ έκάστης πλευράς δύο πτηνών ραμφιζόντων άνθος παπύρου. Ό θάλαμος είναι όρθογώνιος μέ στρογγυλευμένας γωνίας ( διαστάσεις 2.20
χ 1.55 μ.), έσωζε δέ φράγμα έκ λίθων κατά τήν εί
σοδον. Κατά τήν έρευναν ούτος άπέδωσε δύο άκόμη λάρνακας (έκ τών όποιων ή μία άκεραία),
δύο σφονδύλια, μικρός τινας ψήφους, άρτόσχημον άλάβαστρον σφζόμενον κατά τό ήμισυ καί δύο
μικρά άγγεϊα.
Ή παρά τό Σεϊσι άνατολικώς τών Μαλίων
τυχαία άνεύρεσις πρωτογεωμετρικού είδωλίου
κομισθέντος τό 1962 είς τό Μουσεΐον έδωσεν
άφορμήν είς τήν διενέργειαν μικρός έρεύνης γενομένης ύπό τού Έπιμελητού Κ. Δαβάρα. Διεπιστώθη ότι είς θέσιν Κρέμασμα ύπήρχεν άποθέτης τεταραγμένος, δστις άπέδωσε πλήθος όστράκων ύπομινωϊκών καί πρωτογεωμετρικών ώς καί
τεμάχια είδωλίων, έκ τών όποιων τινά μείζονος
κλίμακος. Δυτικώς τού άποθέτου έκτείνεται τοί
χος. ΈπΙ τού άνατολικώς τού χώρου τούτου κει
μένου λόφου Κεφάλι διεπιστώθη ή ϋπαρξις έκτεταμένου κτηρίου, τού όποιου ήρευνήθη μερικώς
δωμάτιον 8 x 9 μ. άποδώσαν μεγάλην πρόχουν
καί μολύβδινον δισκοειδές σταθμίον. Τό δωμά
τιον έχει είσοδον καί σφζει τμήμα πλακοστρώτου δαπέδου.
Κ. ΔΑΒΑΡΑΣ

’Αξιόλογος έργασία περισυλλογής έκ μικρών
σκαφικών έρευνών έγένετο έπίσης είς τήν πε
ριοχήν τής Σητείας. Ούτω έπΐ τού υψώματος Τραόσταλος άνατολικώς τού χωρίου Άζοκέραμος Ση
τείας, καί βορείως τής Κ. Ζάκρου, ήρευνήθησαν
ύπό τού Έπιμελητού Κ. Δαβάρα τά λείψανα ένός
MM I «ιερού κορυφής». Είς εύρύ έπίπεδον σχηματιζόμενον έπί τής κορυφής τού Τραοστάλου
καί πλησίον τής βάσεως ύψηλών τινων βράχων
εύρέθησαν τά λείψανα δύο μεγάλων πυρών, είς δέ
τό βορειοανατολικόν άκρον τού έπιπέδου άπεκαλύφθη μικρόν κτίσμα 6 x 3 μ. έκ δύο δωματίων.
Έκ τούτων τό βορείως κείμενον περιείχε πρόχει
ρον έστίαν καί παχύ στρώμα τέφρας. Ή χρήσις
αύτη άνάγεται κατά τόν άνασκαφέα είς τούς ρω
μαϊκούς χρόνους. ’Αλλά είς βαθύτερον στρώμα,
έντός τού δωματίου τούτου καί τού έτέρου, ήλθον
είς φώς όστρακα παλαιοανακτορικά. Τό έπίπε
δον άπέδωσεν έλάχιστα άντικείμενα, άλλ’ άνατο
λικώς αύτοΰ έπί τής όμαλής κλιτύος καί είς έκτασιν 15 x 25 μ. περίπου, έντός σχισμών βράχων
καί μεταξύ αυτών, εύρέθησαν ούχί άναμεμειγμένα μέ τέφραν, άφθονα όστρακα καί μικκύλα Αγ
γεία καί ζφδια, δεκάδες κεφαλών μετά περιτέ

χνων κομμώσεων καί καλυμμάτων, άρκετά άκέραια ειδώλια λάτρεων είς ποικίλας στάσεις, ένίοτε μεγάλης κλίμακος, πολλά όμοιώματα ταύρων,
έξ ών έν άμφικέφαλον, πολλά τεμάχια λίθινων
άγγείων καί βωμίσκων, μέγας άριθμός πήλινων
όμοιωμάτων τού έντόμου «ρινόκερως όρύκτης»,
μικκύλον όμοίωμα θρόνου, τρία χαλκά είδώλια
γυναικών καί εν λάτρεως, άριθμός χρυσών έλασμάτων καί εύμεγέθης άναθηματική χειρ.
ΣΤ. ΑΛΕΞΙΟΥ

Έπ’ εύκαιρίμ τής σκαφικής έρεύνης Τραοστά
λου ήρευνήθη ύπό τού Έπιμελητού Κ. Δαβάρα
καί εν κτήριον παρά τό χωρίον Άζοκέραμος κεί
μενον έπί τής κλιτύος λόφου καί άνήκον είς τούς
MM III β - ΥΜ I α χρόνους. Πρόκειται πιθανώς
περί ιδιωτικής οικίας, έχούσης είσοδον μετά κα
τωφλιού, κλίμακα συνδέσεως δύο διαφόρων έπιπέδων ή όρόφων, διάδρομον, άποθήκην, ήτις άπέ
δωσε τμήματα πίθων καί άγγείων, καί ένα «λη
νόν» μετά άγωγοΰ κεκονιαμένου.
’Επίσης παρά τήν Ζήρον ήρευνήθη ύπό τού
αύτοΰ Έπιμελητού μικρός θολωτός τάφος ΥΜ III
χρόνων έχων διάμετρον 1.90 μ. σωζόμενος είς
μικρόν ύψος. Εύρέθησαν τμήματα κιβωτιοσχήμων
λαρνάκων καί είς ψευδόστομος άμφορεύς. 'Ανωθεν
τούτων παρετηρήθη στρώμα χαρακτηριζόμενον
ύπό τού άνασκαφέως βάσει τών όστράκων ώς
άνήκον είς νεωτέραν χρήσιν τού χώρου κατά
τούς έλληνορρωμαϊκούς χρόνους. 'Ομοίως είς
έτέραν θέσιν νοτιοανατολικούς τής Ζήρου είς
κορυφήν τού ύψώματος Πλαγιά (ύψ. 800 μ.)
άνεκαλύφθη κατά τάς γενομένας έργασίας στρα
τιωτικών έγκαταστάσεων έν άκόμη MM I «ίερόν
κορυφής». Είδώλιά τινα έκόμισεν είς τό Μουσεΐον
Άγ. Νικολάου ό κ. Paul Faure. Ή έπακολουθήσασα έρευνα, γενομένη ύπό τού Έπιμελητού Κ.
Δαβάρα, κατέδειξεν ότι ό χώρος τού ίεροΰ είχε
καταστροφή τελείως συνεπεία τών γενομένων
άνατινάξεων. Έλάχιστα όστρακα καί τμήματα
είδωλίων καί ζωδίων ήλθον είς φώς.
Είς θέσιν Μαντάλια Τουρτούλων ήρευνήθη διά
τού Έπιμελητού Κ. Δαβάρα λαξευτός τάφος γεω
μετρικών χρόνων άνήκων είς έκτεταμένον νεκροταφεϊον συληθέν κατά τό πλεΐστον.Ό θάλαμος τετρά
γωνος, διαστ. 1 x 1 μ., σορζόμενος μέχρι ύψους 0,70
μ. περιείχε μίαν ταφήν καί άπέδωσε 14 άγγεϊα, κα
τά τό πλεΐστον κυάθους, πρόχους καί άμφορεΐς ώς
καί δύο χαλκάς πόρπας.
Είς θέσιν Φαρμακοκέφαλο τού χωρίου Σκλάβοι
Σητείας, ήρευνήθησαν ύπό τού αύτοΰ δύο λαξευ
τοί τάφοι άνήκοντες είς έκτεταμένον νεκροταφεΐον
συληθέν πρό όλίγων έτών. Οί τάφοι άνήκον είς τήν
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αρχήν των ΥΜ III χρόνων κατά τόν ένεργήσαντα
τήν περισυλλογήν. Ό τάφος Α ήτο άκανονίστου
έλλειψοειδοΰς σχήματος καί είχε διάμετρον 1.50 μ.
Ό θάλαμος περιείχε μίαν ταφήν άδιατάρακτον
καί τά όστά όκτώ νεκρών συσσωρευθέντα πρός δη
μιουργίαν χώρου. Ό τάφος άπέδωσε τρεις τριώτους άμφορείς, δύο ψευδοστόμους, τρεις χαλκούς
δακτυλίους, μίαν πλατείαν χαλκήν μάχαιραν καί
σφονδύλια.
Ό τάφος Β ήτο μεγαλύτερος, μέ θάλαμον διαμ.
2.30 μ. καί δρόμον, ό όποιος άνεσκάφη είς μήκος 3
μ. Οί νεκροί ήσαν πιθανώς όκτώ. Περισυνελέγησαν τρεις τρίωτοι άμφορείς, δύο πήλινα σφονδύ
λια, ψήφος έκ φαγεντιανής καί μία έκ σαρδίου ώς
καί μία φακοειδής σφραγΐς έφθαρμένη.
Κ. ΔΑΒΑΡΑΣ

Τυχαία ευρήματα παραδοθέντα ύπό ιδιωτών
‘Ικανά καί ένδιαφέροντα ύπήρξαν τά γενόμενα
υπό ίδιωτών κατά τήν καλλιέργειαν ή άλλως ευ
ρήματα, άτινα παρεδόθησαν είς τό Μουσεϊον Η
ρακλείου. Οΰτω νεολιθικοί πελέκεις τού συνήθους
τύπου εύρέθησαν είς Μόχλον, ’Ασκούς, "Αγιον
Θωμαν. Έκ θέσεως Κάτω Βιγλί παρά τήν Κασταμονίτσαν προήλθεν άωτον λίθινον άγγεΐον εύρυνόμενον κατά τό μέσον έξ όφείτου. Είς Γωνιές
Μαλεβυζίου (θέσις Καστέλλι Κεραμουτσίου)
ήλθεν είς φώς ένδιαφέρουσα όμάς πήλινων άντικειμένων άνηκόντων άσφαλώς είς άποθέτην
MM I ίεροϋ. Αΰτη περιλαμβάνει τέσσαρα κωνι
κά κύπελλα μετά βάσεως τού χαρακτηριστικού
MM I τύπου, μίαν πρόχουν, εν λοπάδιον καί άκέφαλον είδώλιον πήλινον λάτριδος μετ’ έσθήτος
τού τύπου Πετσοφα. Είδώλιον πήλινον άρρενος
λάτρεως μέ τάς χεϊρας πρό τού στήθους καί αίδοιοθύλακα εύρέθη είς θέσιν Δεμάτι παρά τόν
Σκινιάν. Έξαιρετικώς ένδιαφέρουσα κιβωτιό
σχημος χαμηλή λάρναξ μετά λαβών καί καλύμ
ματος καί μέ άνάγλυφον διακόσμησιν όριζοντίων
ταινιών μιμουμένων σχοινιά ώς αί τών νεοανακτορικών πίθων τής περιόδου MM III - ΥΜ I,
εύρέθη παρά τό Χουμέρι Μονοφατσίου ( Π ί ν.
518 β). Έξ ’Επισκοπής Πεδιάδος προήλθε χαλκή άξίνη, έκ δέ τής Κνωσού τμήμα χαλκού «τα
λάντου». Παρά τό χωρίον 'Αγία Παρασκευή τής
Κοινότητος Λιλιανώ είς θέσιν Άρμί εύρέθη χαλ
κούς διπλούς πέλεκυς καθημερινής χρήσεως καί
ήμιτελές λίθινον άγγεΐον μετά δύο έπιμήκων προ
εξοχών έκατέρωθεν, αί όποίαι θά διεμορφοΰντο
πιθανώς είς πρόχυσιν καί λαβήν. Είς τήν περιο
χήν Καμηλάρη - Τυμπακίου (θέσις Γρά Ελιά )
ήλθον είς φώς δύο μικρά τμήματα ΥΜ I είδωλίων
πιθανώς έξ άποθέτου ιερού. Άμφότερα άνήκουν
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είς παραστάσεις λάτρεων μέ τάς χεϊρας πρό τού
στήθους, τό εν δέ έξ αύτών έχει καί μακρόν πλό
καμον πίπτοντα έμπρός. Παρά τόν Άνισαράν, δυτικώς τής Χερσονήσου είς θέσιν Νικολακάκη
Κεφάλι, εύρέθη έλλειψοειδής λάρναξ τού παλαιοανακτορικοΰ τόπου. Παρά τό. χωρίον Μηλιαράδω Πεδιάδος είς θέσιν Κουτσουνάρα εύρέθη λί
θινος βωμός τετράπλευρος στενούμενος κατά τήν
βάσιν μετά κοιλότητος έπί τής άνωτέρας έπιφανείας καί περιχειλώματος. Μικρός βωμίσκος
ρωμαϊκών χρόνων προήλθε καί έκ τής περιοχής
Μαύρου Σπήλιου Κνωσού. Παρά τήν Αγίαν
Βαρβάραν είς θέσιν Δρΰς εύρέθη πήλινος κεραμεικός τροχός. Νεοανακτορικός μικρός πίθος,
άκόσμητος μέ δύο όριζοντίας καί δύο καθέτους
λαβάς άνεκαλύφθη παρά τό Λουτράκι Μαλεβυ
ζίου είς θέσιν Κεφάλια.
Λάρναξ ΥΜ III χρόνων εύρέθη παρά τούς Σταμνιούς - Κάτω Βάθειαν ( θέσις 'Αγία Αικατερίνη ).
Ενδιαφέρον ζφδιον ίππου μετά τού ζυγού έπί
τού αύχένος άνήκον είς παράστασιν άρματος ΥΜ
III χρόνων εύρέθη, ώς άνεφέρθη ύπό τού εύρόντος, παρά τό Άπεσωκάρι. Μικρά ώραία κεφαλή
είδωλίου ΥΜ III χρόνων μέ γραφικήν δήλωσιν
τών λεπτομερειών, καλώς διατηρουμένη, προήλ
θεν έκ Κνωσού.
Μικρά όμάς πρωτογεωμετρικών άγγείων προ
ήλθεν έκ Λιγορτύνου Μονοφατσίου, μικρά μελαμβαφής κεφαλή Άθηνάς έκ Μελιδοχωρίου
Μονοφατσίου, έλληνιστικόν είδώλιον καθημένης γυναικείας μορφής πιθανώς 3ου αίώνος π.Χ.
έκ Νιβρίτου, καί μικρός κορμός ίματιοφόρου άνδρός, ώς καί ρωμαϊκός δακτυλιόλιθος μέ παράστασιν Έρωτιδέως (;) έκ Μιαμούς. Όμφαλός φιά
λης μέ παράστασιν κεφαλής Μεδούσης, έκ Terra
Sigillata προήλθεν έκ θέσεως Λειβάδι παρά τό
χωρίον Διονόσι.
’Αξιόλογος θησαυρός έξ έβδομήκοντα άργυρών στατήρων, κυρίως τών πόλεων Κνωσού, Λύττου καί Γόρτυνος, άνεκαλύφθη κατά τύχην κατά
τήν διάνοιξιν όδοΰ είς θέσιν Χαράκι παρά τό
χωρίον Χάρακας Μονοφατσίου, νοτίως τού με
γάλου βραχώδους ύψώματος, ένθα τό ένετικόν
φρούριον. Δι’ άμέσου άποστολής συνεργείου τής
Υπηρεσίας, χορηγήσεως άμοιβών καί μεταβάσεως
τού Εφόρου Στ. ’Αλεξίου, έπετεύχθη ή περισυλ
λογή τών νομισμάτων καί ή παράδοσις τών άνευρεθέντων ύπό ίδιωτών κατά τήν διάνοιξιν τής όδοΰ.
Τρία, τέλος, ληκύθια ύστάτων ρωμαϊκών ή πα
λαιοχριστιανικών χρόνων προήλθον έξ Άμιρα
Βιάννου.
'Ικανός άριθμός άντικειμένων παρεδόθη ύπό
ίδιωτών διά μεσολαβήσεως τής Διοικήσεως Χω
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ροφυλακής 'Ηρακλείου. Οΰτω παρεδόθη σειρά
κοινών λίθινων φωλεοσχήμων καί άλλων άγγειδίων προερχομένη πιθανώς έκ συληθέντος προανακτορικού τάφου, διπλούς χαλκούς πέλεκυς έκ
Μεσαράς, καί άγγεϊα τινά ΥΜ III χρόνων (τρίωτα, ψευδόστομος άμφορεύς, πρόχους) καί δύο
γεωμετρικοί αμφορείς αγνώστου προελεύσεως.
Όμάς έκ Τσουτσούρου, προελθοΰσα προφανώς
έκ τού αύτόθι σπηλαίου τής Είλειθυίας, πιθανώς
διά συλήσεως γενομένης πρό τής άνασκαφής,
περιλαμβάνει τό άνω ήμισυ αιγυπτιακού ειδω
λίου έκ φαγεντιανής, καί τινας μικρογραφικοΰς
διπλούς πελέκεις, έξ ών εις άκέραιος λίθινος, οί
δέ λοιποί έκ χαλκού μετρίως διατηρούμενοι.
Έκ κατασχέσεως έπί άρχαιοκαπήλου προήλθεν
ένδιαφέρουσα όμάς περιλαμβάνουσα μίαν πρόχουν
τού ρυθμού barbotine, έτέραν μέ χαρακτηριστι
κήν MM I β γραπτήν διακόσμησιν, πρόχουν τού
τύπου Πατερικιών, μικρόν λίθινον άγγείδιον κ.λ.π.
Έκ κατασχέσεως έπί άρχαιοκαπήλου προήλθε
καί MM I σειρά ζωδίων, μικκύλων καί τινων μεγαλυτέρας κλίμακος, ίσως έκ τού «ίερού κορυφής»
Κόφινα, πολλά άργυρά νομίσματα, μεταξύ τών
όποιων ίκανά κίβδηλα, λίθινον άγγείδιον, χαλκούς
διπλούς πέλεκυς καί χαλκή άξίνη.Έτέρα κατάσχεσις έκ Μεσαρα άπέδωσεν εξ σφραγίδας προανακτορικών χρόνων, μεταξύ τών όποιων μίαν έκ στεατίτου εις σχήμα ποδός βοός καί δύο σκαραβαίοι.
Επίσης διά κατασχέσεως περιήλθεν εις τήν
Υπηρεσίαν, κατατεθεϊσα εις τό Μουσεϊον "Αγίου
Νικολάου, όμάς έξ έκατόν είκοσι άγγείων τού τέ
λους τής πρωτογεωμετρικής περιόδου, ήτις είχε
συγκεντρωθή ύπό άρχαιοκαπήλων εις οίκίσκον
εις άπόστασιν 1 χλμ. έκ Σητείας. Ή όμάς προερ
χομένη άσφαλώς έκ συληθέντος τάφου περιλαμ
βάνει άμφορεϊς διώτους καί μονώτους, σκύφους
καί κράτη ρίδια (Πίν. 521 γ ).
Παρά τούς Κάτω Άσίτες Μαλεβυζίου εις θέσιν Σιναΐτα άνεκαλύφθη κατά τύχην όρθογώνιον
κτίσμα μετά ήμικυκλικών κογχών πρός βορράν
καί άνατολάς, τού όποιου, έκληφθέντος ώς πα
λαιού χριστιανικού ναού τής Άγιας Αικατερίνης,
έπεχειρήθη ό καθαρισμός ύπό τών χωρικών. Ή
Υπηρεσία είδοποιηθεϊσα διέκοψε τήν έργασίαν,
ή δέ γενομένη αύτοψία κατέδειξεν δτι πρόκειται
περί ρωμαϊκού λουτρού. Δυτικώς τού κτίσματος
όπάρχει στρογγύλη δεξαμενή μέ βαθμίδας· δεξαμεναί βαθμιδωταί διαμορφοΰνται καί έντός
τών μνημονευθεισών κογχών. Ό ορθογώνιος
χώρος σφζει τμήμα μωσαϊκού παρά τήν δυτικήν
πλευράν. Αυλακωτά τινα άγγεϊα ρωμαϊκών χρό
νων άνευρέθησαν καί φυλάσσονται εις τήν έκκλησίαν τού χωρίου.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ
ΜΝΗΜΕΙΩΝ
Διά τών πιστώσεων στερεώσεως μνημείων έκ
τού Λογαριασμού Δημοσίων Επενδύσεων έγένοντο τά άκόλουθα ύπό τήν έπιστημονικήν έπίβλεψιν ήμών καί τών Επιμελητών Κ. Δαβάρα καί
I. Σακελλαράκη.
Εις τόν αρχαιολογικόν χώρον Ανακτόρου
Κνωσού έγένετο ίσοπέδωσις τής κεντρικής αύλής διά μεταφοράς μεγάλης ποσότητος χωμά
των καί έπιστρώσεως αυτών κατά τό σημεΐον ό
που ή κεντρική αύλή είχεν όποστή καθίζησιν
άπό τού άρχικοΰ έπιπέδου αύτής συνεπεία τής
άνασκαφής, ήν έξετέλεσεν ό καθηγητής κ. J.
Evans, εις τά βαθύτερα στρώματα πρός έξερεύνησιν τών αύτόθι οικημάτων τής έσχάτης νεολιθι
κής φάσεως. Οΰτω διά τής γενομένης ίσοπεδώσεως ή αύλή έπανεύρε τήν άρχικήν αύτής στά
θμην.
Έγένοντο έπίσης στερεώσεις έφθαρμένων γυψολιθικών όγκολίθων καί τοίχων είς τόν χώρον κά
τωθεν τών Νοτίων Προπυλαίων, έπισκευαί καί
συμπληρώσεις έφθαρμένων τμημάτων γυψολιθικών δαπέδων καί τοίχων είς τόν Διάδρομον τών
Αποθηκών καί είς τόν Διάδρομον τής Πομπής,
έπίσης δέ εις τόν Προθάλαμον τών Κρυπτών μετά
Πεσσών καί είς τόν νότιον τοίχον τού Διαμερί
σματος τού Υψηλού Πίθου.
Ανάλογος έργασία έγένετο εις τούς τοίχους
τού προθαλάμου τής Αιθούσης τού Θρόνου καί
τής έν τή αιθούση δεξαμενής καθαρμών ώς καί
είς τούς χώρους παρά τόν κλίβανον τής άνατολικής πτέρυγος τού άνακτόρου.
Είς τόν χώρον νοτίως τών διαμερισμάτων τού
βασιλέως καί τής βασιλίσσης έγένετο έπισκευή
τού έκ πλαστικής ύλης στεγάστρου, τό όποιον
είχεν ύποστή μεγάλας φθοράς συνεπείμ τού άνέμου.
Έγένετο έπίσης έπισκευή γυψολιθικών τμημά
των τών καλυπτομένων διά έτερνίτου χώρων περί
τό Μικρόν Ιερόν καί τάς άποθήκας τών άγγείων
τών κρίνων.
Είς τήν οικίαν τού Ιερού Βήματος έγινεν έπι
σκευή νεωτερικών δαπέδων έκ σκυροκονιάματος,
τά όποια είχον φθαρή.
Είς τό άνάκτορον τών Μαλίων έγένοντο στε
ρεώσεις κυρίως τοίχων, κονιαμάτων καί παραστάδων θυρών είς όλόκληρον τήν δυτικήν πτέ
ρυγα. Ή κατάστασις τού άνακτόρου ήτο οίκτρά
καί πλεΐστα λίαν ένδιαφέροντα τμήματα είχον
καταρρεύσει ή ήσαν έτοιμα πρός κατάρρευσιν.Νΰν
έβελτιώθη ή κατάστασις διά τών γενομένων έρ·
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γασιών συντηρήσεως καί άπεφεύχθησαν καταστροφαί.
Περί τόν Βωμόν μετά έσχάρας τής κεντρικής
αυλής εγινε σκαφή καί τοποθέτησις μπετόν διά
τήν έξασφάλισιν τής στεγανότητος. Ό Βωμός
’έχει ήδη προστατευθή διά στεγάστρου έκ πλα
στικής βλης, άλλ’ ύφίσταται πάντοτε τό πρόβλη
μα έξασφαλίσεως αύτοΟ καί άπό τών πλευρών.
Εις τάς άνατολικάς άποθήκας τοϋ άνακτόρου
έγινε καθαρισμός καί τακτοποίησις τοϋ άποκειμένου κατά γής «φύρδην -μίγδην» ύλικοϋ. Αί άποθηκευμέναι έκεϊ σαρκοφάγοι ΥΜ III χρόνων μετεφέρθησαν εις τό Μουσεΐον 'Ηρακλείου.
Εις τό Άπεσωκάρι έγένετο έργασία στερεώσεως καί άποκαταστάσεως τοϋ άνασκαφέντος
ύπό τοϋ Schorgendorfer κατά τό 1942 θολωτοΰ
προανακτορικοϋ τάφου ώς καί τών δύο νέων τά
φων τών άνασκαφέντων ύπό τοϋ Έπιμελητοΰ Κ.
Δαβάρα. Ή έργασία άπέβλεψε κυρίως εις στερέωσιν τών τοίχων γενικώς διά τοϋ συνήθως χρησιμοποιουμένου κονιάματος, καταλλήλως έν συ
νεχείς καλυπτομένου.
Εις τήν μινωϊκήν Έπαυλιν τής Αγίας Τριάδος έγένοντο στερεώσεις έτοιμορρόπων τμημά
των τοίχων όλοκλήρου τοϋ χώρου τής Έπαύλεως ώς καί τής «άγοράς» καί τοϋ αύτόθι προϊστορικοϋ χωρίου. Αί φθοραί καί ένταϋθα συνε
πείς τοϋ χειμώνος ήσαν σοβαραί.
Έργασία συντηρήσεως έγένετο καί εις τάς πλά
κας τοϋ δωματίου μετά θρανίων καί όρθομαρμαρώσεως έκ πλακών αλαβάστρου, ένθα συνεπληρώθησαν καί ώρισμέναι έλλείπουσαι πλάκες τοϋ
δαπέδου. 'Ομοίως άποκατεστάθη τό δάπεδον, οί
τοίχοι καί ή παραπλεύρως εύρισκομένη μικρά
κλίμαξ τής μικρας άποθήκης μετά ύποδοχών βά
σεων πίθων.
Άποκατεστάθη έπίσης καί έστερεώθη ό τοίχος
έναντι τοϋ χαμηλοΰ στεγάστρου έκ σκυροκονιά
ματος τοϋ καλύπτοντος τμήμα τής άποθήκης μετά
σειράς πίθων.
Εις Γουρνιά έγένετο κυρίως έργασία εις τό
αυτόθι μικρόν άνάκτορον. Συνεπληρώθησαν λα
ξευτοί όγκόλιθοι, τών όποιων έλειπον τμήματα
άπειλουμένης οβτω μεγαλυτέρας φθοράς καί διαλύσεως αύτών.
Άποκατεστάθη σαν διαλελυμένα τμήματα τοί
χων εις τόν χώρον τοϋ άνακτόρου έπί τή βάσει
τοϋ σχεδίου τής άνασκαφής. Κατεσκευάσθη έκ
νέου καταρρεύσας έσχάτως τοίχος τών ύπ’ άριθ.
39 καί 40 χώρων εις τά ΒΔ. τοϋ άνακτόρου οι
κήματα.
Άποκατεστάθη έπίσης ό πλακόστρωτος δρομίσκος παρά τήν δυτικήν πλευράν τοϋ άνακτό
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ρου καί ό έναντι αύτοϋ τοίχος, ώς καί αί βαθμίδες
αί εύρισκόμεναι κατά τήν έναρξιν τοϋ δρομίσκου.
Άποκατεστάθησαν οϊ τοίχοι τής περιοχής τοϋ
μικροΰ ΥΜ III ίεροϋ καί άπαντα τά οικήματα τά
εύρισκόμενα ΒΔ. τοϋ ίεροϋ κατά μήκος τής όδοϋ
καί παρά τήν άνατολικήν πλευράν αύτοϋ (ύπ’
άριθ. 30 - 42). Σποραδικώς έγένετο έργασία συν
τηρήσεως εις τά άμεσώτερον κινδυνεύοντα τμή
ματα τής άνατολικής συνοικίας τής πόλεως.
Ένταϋθα όμως δέον άπαραιτήτως όπως συνεχισθή ή έργασία διά τήν άποτροπήν νέων καταρ
ρεύσεων καί φθορών.
Μεγάλης έκτάσεως καί έξαιρετικώς έπιτυχής
έργασία έγένετο εις Βασιλικήν Ίεραπέτρας, όπου
διά πρώτην φοράν άπό τής άνασκαφής έγένετο
καθαρισμός καί συντήρησις, τή έπιβλέψει τοϋ
Έπιμελητοΰ Ί. Σακελλαράκη.
Άπας ό χώρος τής έπί τοϋ λόφου οικίας ( House
on the Hill) είχε καλυφθή έκ νέου ύπό όγκων
χωμάτων καί είχε καταληφθή ύπό τών χωρικών,
όλόκληρα δέ έλαιόδενδρα εΐχον άναπτυχθή έπί
τοϋ άνασκαφέντος χώρου. Μικρόν μόνον μέρος
τής άνασκαφής ήτο όρατόν καί τοΰτο εύρίσκετο
εις άθλίαν κατάστασιν, κυρίως κατά τόν άνατολικόν τομέα τών βαθέων διαμερισμάτων 15 καί 16.
Άπεκαλύφθη καί άποκατεστάθη δλον τό σύμ
πλεγμα τών δωματίων άπό τών μνημονευθέντων
χώρων μέχρι τοϋ 9 καί 4 συμπεριλαμβανομένου
καί τών μεταξύ τούτων εύρισκομένων, ώς καί τό
ΒΑ. συνεχόμενον τμήμα τών διαμερισμάτων ύπ’
άριθ. 1, 2, 3, 6, 13. Κεκαλυμμένος παρέμεινεν ό
χώρος τών δωματίων 11, 26. Εις τά άποκαλυφθέντα τμήματα έγένοντο αποκαταστάσεις τοίχων,
συμπληρώσεις μεγάλων ρηγμάτων, τά όποια είχον άνοιχθή εις τά βαθύτερα διαμερίσματα, στε
ρεώσεις καί καθαρισμός. Έξερριζώθησαν έπί
σης τρία δένδρα κατά τούς χώρους 1, 13 καί νοτίως αύτοϋ, έπίσης δέ έν δένδρον έκ τής ΒΔ. γω
νίας έσωτερικώς. Ούτως ό σημαντικώτατος αρ
χαιολογικός χώρος τής Βασιλικής μέ τά παλαιότατα μινωϊκά οικήματα κατέστη έκ νέου έπισκέψιμος καί προσιτός εις τήν έπιστημονικήν με
λέτην καί τούς περιηγητάς (Π ί ν. 522 α - β ).
Διά πιστώσεως τοϋ EOT έξετελέσθησαν αί
άκόλουθοι έργασίαι εις τόν Αρχαιολογικόν χώ
ρον Γόρτυνος. Κατηδαφίσθη ό πρό έτών κατασκευασθείς ακαλαίσθητος μανδρότοιχος, δστις
περιέβαλλε τόν ναόν τοϋ Άγιου Τίτου τής Γόρ
τυνος.
Ό τοίχος ούτος στερούμενος τελείως άναλογιών έφήπτετο τής άνατολικής πλευράς τοϋ ναοϋ
παραμορφώνων τελείως αύτόν. Μετά τήν κατεδά-
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φισίν του άντικατεστάθη διά χαμηλού τειχίου,
έπϊ τού όποιου έβασίσθησαν στύλοι σίδηροί φέροντες συρματόπλεγμα. Ή μεταβολή αύτη κα
τέστησε διά πρώτην φοράν όρατόν τόν ναόν έν
τώ συνόλω του καί τόν άνέδειξεν αίσθητικώς.
Κατά τήν βορείαν πλευράν τού ναού, ένθα εύρίσκοντο μεγάλοι σωροί λίθων έκ καταρρευσάντων φρακτών, ό χώρος έκαθαρίσθη καί διεμορφώθη, αντί δέ τών μνημονευθέντων λιθοσωρών κατεσκευάσθη έπιμεμελημένος άναλημματικός τοί
χος πρός συγκράτησιν των όγκων χωμάτων τού
παρακειμένου έλαιοφύτου. Διαμόρφωσις τού εδά
φους έγένετο καί κατά τήν νοτίαν πλευράν τού
ναού, ένθα έλήφθη πρόνοια καί διά τήν άποχέτευσιν των όμβριων όδάτων.
Εις τόν νοτίως τού ναού καί μεταξύ αύτοΰ καί
τής δημοσίας όδοΰ χώρον έπετεύχθη ή έκρίζωσις πέντε έλαιοδένδρων καί οΰτω κατέστη δυνα
τόν νά προπαρασκευασθή χώρος σταθμεύσεως
λεωφορείων άντί τού προηγουμένου ύπάρχοντος
τελείως άνεπαρκοΰς τοιούτου.
Άνεμορφώθη έπίσης καί έπεστρώθη έκ νέου ό
πλακόστρωτος δρομίσκος πρός τό Ώδεΐον διαμορφωθείσης συμφώνως πρός τήν μελέτην βαθμι
δωτής προσπελάσεως τού Ωδείου εις τήν άνατολικήν αύτοΰ κατωφέρειαν.
Δρομίσκοι άναλόγου τύπου κατεσκευάσθησαν
διά πρώτην φοράν άγοντες πρός τούς άρχαιολογικούς χώρους τού Πραιτωρίου καί τού ναού τού
Πυθίου ’Απόλλωνος.
Β'

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΧΑΝΙΩΝ

Τό Μουσεϊον Χανίων έλειτούργησε κανονικώς κατά τό λήξαν έτος, καίτοι δέν έπετεύχθη είσέτι ό διορισμός έκτάκτου Έπιμελητοΰ. Διά μεταβάσεως τού ’Εφόρου Στ. ’Αλεξίου έγένετο αύτοψία τού χώρου εις τήν κλιτύν βορείως τού χωρίου
Σαμωνας Άποκορώνου, ένθα διεπιστώθη ή ΰπαρξις συνοικισμού μινωϊκών χρόνων, πιθανώς νεοανακτορικών, ώς προκύπτει έκ τινων περισυλλεγέντων τεμαχίων πίθων μετά διακοσμήσεως σχοι
νιών τών χρόνων τούτων καί τής άπουσίας χαρα
κτηριστικών οστράκων τού συνήθους έν δυτική
Κρήτη μυκηναϊκού ρυθμού. Είναι όρατοί τοίχοι
καί γωνίαι, εις έκτασιν 500 περίπου μέτρων. Τά
οικήματα έκτείνονται εις θέσιν Κυλίντρα έντός
τών κτημάτων Μιχαήλ Γαβρηλάκη. Διακρίνεται
όρθογώνιον οικοδόμημα πλησίον νεωτερικού
άλωνίου, βορειότερον δέ εις κτήμα Γαβριήλ Γα
βρηλάκη καί Μιχ. Ψαρουδάκη ύπάρχει έτερον
οίκημα χωριζόμενον εις δωμάτια. Πιθανώς έντεύθεν προήλθον πρό έτών οί κατατεθέντες πέ
ρυσι εις τό Μουσεϊον Χανίων δύο χαλκοί πελέ-

κεις. Παρεσχέθη ή πληροφορία ότι είχεν άνευρεθή καί τρίτος πέλεκυς καί χαλκούν ξίφος, όπερ
έθραύσθη. Ό συνοικισμός κείται ούχί μακράν
τής περιοχής τού θολωτού τάφου Στύλου τού άνασκαφέντος ύπό τού Ν. Πλάτωνος, έπίσης δέ πλη
σίον τής περιοχής τών παρατηρηθέντων ύπ’ έμοΰ
κτηρίων εις θέσιν Άζογυρές καί έντός τού χωρίου
Στύλος (Βλ. ΑΔ 17 (1961 /2) σ.293,299).Ευμεγέθης
νεολιθικός πέλεκυς έκ μέλανος λίθου προήλθεν
έκ θέσεως Θυμαλάκια, νοτίως τού Σαμωνά, εύρέθη δέ καί τμήμα νεολιθικής σφύρας παρά τό
φαράγγι Άγριμολέ.
Έγένετο έπίσης αύτοψία λίαν ένδιαφέροντος
βαθέος σπηλαίου μετά πολύπλοκων διαδρόμων,
σταλαγμιτών καί σταλακτιτών ευρισκομένου εις
άπόκρημνον κλιτύν παρά τό χωρίον Σκουραχλάδα κοινότητος Πλατυβόλας Κυδωνιάς Χανίων.
Τό σπήλαιον καλείται Σκοτεινή Σπηλιά καί κεΐται εις τήν δυτικήν πλευράν βαθείας φάραγγος.
’Εντεύθεν προήλθον κατά τύχην άνευρεθέντα ύπό
χωρικών λίαν ένδιαφέροντα τμήματα άγγείων,
νεολιθικών καί προανακτορικών χρόνων, στιλβωτά καί άλλα μέ διακόσμησιν διά κτενιού ή ψή
κτρας. Δείγματά τινα έχουν μέλαιναν χρώσιν. Έν
περισυλλεγέν ύπό χωρικού δστρακον ένθυμίζει
περιέργως
τάς
πρωτοελλαδικής
Sauceboats
Ή άνεύρεσις μετά τών όστράκων, όστών καί
όδόντων μεγάλων ζώων δεικνύει ότι πιθανώς πρό
κειται περί κατοικίδιου σπηλαίου τής νεολιθι
κής καί προανακτορικής περιόδου. Εις βαθύτερον διαμέρισμα διεπιστώθη ότι έγένοντο ταφαί.
Έν κρανίον προερχόμενον έντεΰθεν κατετέθη
εις τό Μουσεϊον Χανίων. Τά περισυλλεγέντα καί
παραδοθέντα ύπό χωρικού όστρακα κατετέθησαν
έπίσης εις τό Μουσεϊον Χανίων. Ύπό τού τε
χνίτου Γ. Ήλιάκη, σταλέντος έξ Ηρακλείου, άνασυνεκροτήθησαν τμήματά τινα άγγείων έκ τών
περισυλλεγέντων όστράκων κατά τήν μετάβασίν
μου ώς καί έκ τών παραδοθέντων ύπό τών χωρι
κών. Άπετελέσθη τό άνώτερον τμήμα προανακτο
ρικής ( ΠΜ II) πρόχου μέ διακόσμησιν διά ψή
κτρας (Π ί ν. 523 α), ώς καί τό κατώτερον τμήμα
έτέρου συγχρόνου άγγείου (Π ί ν. 523 β ), τμή
μα μεγάλου νεολιθικού άγγείου μετά λαβών εις
σχήμα άποφύσεων (Π ί ν. 523 γ ) καί ιδιαιτέ
ρως ένδιαφέρον δστρακον μετά χαρακτού διπλού
πελέκεως ( Π ί ν. 523 δ ).
Ύπό ιδιωτών παρεδόθησαν εις τό Μουσεϊον
Χανίων τυχαϊά τινα ευρήματα. Οΰτω έρυθρόμορφος ύδρία 4ου αίώνος προήλθεν έκ τής περιοχής
τού ’Ορφανοτροφείου Χανίων. Άβαφές άγγεϊον
τής αύτής περιόδου, έχον εις τό στόμιόν του ένσφηνωμένον μικρόν κρατηρίδιον, εύρέθη κατά
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στέγης τοϋ αύτοϋ οικοδομήματος. Τμήματα πρω
τογεωμετρικών ζφδίων καί άνθρωπομόρφου είδωλίου προήλθον έκ θέσεως Βουνό τής αύτής πε
ριοχής. ’Επίσης ύδρία, ψευδόστομος άμφορεύς
καί κράτη ρίδιον ώς καί χαλκή περόνη άνευρέθησαν εις θέσιν ’Αμμουδάρα Άξοϋ.
Παρά τό χωρίον Σεϊσες Μυλοποτάμου είς θέσιν
Βρουβιάς άνευρέθησαν δύο νεολιθικοί πελέκεις.
Είς τό Μουσεϊον Ρεθύμνης κατετέθησαν σώ
ματα καί κεφαλαί ζφδίων καί πολλά τεμάχια μι
κρών άγγείων προερχόμενα άπαντα έκ MM I
«ίεροϋ κορυφής» κειμένου έπί τοϋ όρους Βρύσινα
Ρεθύμνης. Μέγας άμφορεύς ύστερομινωϊκών χρό
νων είς τεμάχια εύρέθη όπισθεν τής Σχολής Χω
ροφυλακής είς τόν Συνοικισμόν Βομβοπλήκτων
Ρεθύμνης, είς άπόστασιν 500 μ. άπό τών πρό διε
τίας εύρεθέντων ΥΜ III τάφων Μασταμπά, δύο
δέ μόνωτα άγγεία μικρά τής αύτής περιόδου έξ
Άρμενων Ρεθύμνης ( θέσις Άσωμαθιανό φαράγ
γι ). Κρατήρ ΥΜ III χρόνων μέ παράστασιν πο
λύποδος προήλθεν έκ θέσεως Κερίμ Άγά Ρουσοσπιτίου, ειδώλια έλληνικών χρόνων προήλθον
έξ Αγίου Πνεύματος Βρύσινα, ρωμαϊκός δέ λακκοειδής τάφος μέ ύάλινον ληκύθιον εύρέθη είς
θέσιν Σταυρός - Άρκαλές χωρίου Πηγής. Τρεις
τάφοι λαξευτοί θαλαμοειδείς μινωϊκών χρόνων,
έξ ών ό είς περιείχε δύο λάρνακας, έπεσημάνθησαν ύπό τοϋ έκτάκτου Έπιμελητοϋ Χρ. Μακρή
παρά τόν Μαρουλαν Ρεθύμνης. Κατεστραμμέ
νος έν μέρει «θολωτός τάφος έξ έφηρμοσμένων
πωρολίθων» κατά τόν διενεργήσαντα τήν αυτο
ψίαν Χρ. Μακρήν εύρέθη βορειοδυτικώς τοϋ χω
ρίου Μέση Ρεθύμνης είς θέσιν Αέρας ώς καί
ΰστερομινωϊκή σαρκοφάγος, είς θέσιν Νικήτας,
νοτιοανατολικώς τής Μέσης.

τήν διάνοιξιν όδοΟ Καλαμίτσι - Σιρικάρι. Πήλινον είδώλιον καθημένης 3ου αίώνος π.Χ. καί κορ
μός καί κεφαλή έκ μαρμάρου ρωμαϊκών χρόνων
προήλθεν έκ τής περιοχής 'Αγίου Λουκά Χανιών.
’Αξιόλογος είναι καί λεπίς, μέ ένισχυτικήν ράβδωσιν προερχομένη έκ τοϋ Σπηλαίου Άγιασμάτσι εις Καψοδάσος Σφακίων. Παρεδόθη έπίσης
έπιτύμβιος άνάγλυφος στήλη, πιθανώς 3ου αί.
π.Χ., έκ Χανιών (Π ί ν. 521 α ).
’Από τόν Άΐμονα Μυλοποτάμου προέρχεται έτέρα, παραδοθεΐσα εις Ηράκλειον ΰπό τής Διοικήσεως Χωροφυλακής Ηρακλείου, μεγάλη όμάς
άντικειμένων περιλαμβάνουσα πλακίδια καί τμή
ματα άρχαϊκών πλακιδίων, κατά τό πλεϊστον τής
«γυμνής θεάς» συχνά μετά ύψηλοϋ πόλου ή δαιδαλικής κομμώσεως καί μέ τάς χεϊρας καθημένας ή έπί τής αίδοϋς, ώς καί τμήματα καί κεφαλάς
δύσμορφων αρχαϊκών ειδωλίων καί τμήμα όμοιώματος θρόνου, έπίσης δέ σειρά πινακίων, κυ
πέλλων, ένίοτε μικρογραφικών καί μικρών σπονδικών προχοϊδίων τοϋ τύπου τών «γαλακτοδοχείων».
Έξ Άξοϋ πιθανώς προήλθον τμήματα μικρών
καί μεγάλων αρχαϊκών πήλινων ειδωλίων ή ζφδίων, μεταξύ τών όποιων καί τμήματα έκ τής κε
φαλής μεγάλου ειδώλου, εύρεθέντα εις τήν θέσιν
Λειβάδα. Πιθανώς έκ τοϋ αύτοΰ χώρου προήλθεν
ένδιαφέρον σύνολον περιλαμβάνον πήλινα σωληνοειδή έν μέρει άνθρωπόμορφα είδώλια καί
δύσμορφους κεφαλάς άρχαϊκών χρόνων, ώς καί
είδώλια καί κεφαλάς έλληνιστικών χρόνων. Τά
άνωτέρω εύρέθησαν έντός κεκαυμένου στρώματος
πλησίον οικοδομήματος, ού διακρίνεται ή γωνία.
Κέραμοι στρωτήρες καί καλυπτήρες καί άκροκέραμοι μέ άνθέμια προέρχονται άσφαλώς έκ τής

ΣΤΥΛ. ΑΛΕΞΙΟΥ
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ΠΙΝΑΞ 513

Κρήτη: α. Ή αίθουσα τής Συλλογής Γιαμαλάκη εις τό Μουσεϊον 'Ηρακλείου, β. Χρυσοϋν περιδέραιον
από τούς Βακιώτες ( Συλλογή Μεταξα)
ΣΤ. ΑΛΕΞΙΟΥ
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ΧΡΟΝΙΚΑ Α.Δ. 19 (1964)

Κρήτη. Συλλογή Μεταξα: α. ΥΜ III α τρίωτον άγγεϊον, β. ’Αλαβάστρινη πυξίς, γ. Λίθινον είδώλιον
έκ Καλών Λιμένων, δ. ΧαλκοΟν είδώλιον λατρευούσης έκ Κόφινα
ΣΤ. ΑΛΕΞΙΟΥ

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
08/01/2023 21:37:28 EET - 54.205.173.217

ΠΙΝΑ- 515

Κ ρήτη. Συλλογή Μ εταξα: Ευρήματα έξ ’Αρκάδων: α. Άρύβαλλος μέ στόμιον εις σχήμα ανθρώπινης κεφαλής,
β. Ά γ γ εϊο ν εις σχήμα γυναικός, γ. Πτηνόμορφον άγγεΐον

ΧΡΟΝΙΚΑ Α.Δ. 19 (1964)
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Κρήτη: α - δ. Ελληνιστικά! κεφαλαΐ από τούς Βακιώτες

ΣΤ. ΑΛΕΞΙΟΥ
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Κ ρήτη. ”Υστερομινωϊκός τάφος Κατσαμπα: α. Θάλαμος μετά λαξευτού πεσσού,

β.

Ε λεφάντινη πυξΐς έκ τού τάφου

ΧΡΟΝΙΚΑ Α.Δ. 19 (1964)
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ΧΡΟΝΙΚΑ Α.Δ. 19 (1964)

Κρήτη: α. Κεραμεική καί λίθινα αγγεία έκ Κατσαμπα, β. Πηλίνη λάρναξ νεοανακτορικών χρόνων
από τό Χουμέρι
ΣΤ. ΑΛΕΞΙΟΥ
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Κ ρήτη. Ά νασκαφ αί έν Ά μ ν ισ φ : α. Υ Μ III β οικήματα, β. ’Αγγεία κατά χώραν εις δωμάτιον Υ Μ III
γ. Μ ικρόν ομοίωμα στρογγύλου ναΐσκου, δ. Μ έγα ορθογώνιον δωμάτιον
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ΠΙΝΑΞ 520

ΧΡΟΝΙΚΑ Α.Δ. 19 (1964)

Κρήτη. Άνασκαφαΐ έν Άμνισώ: α. ΥΜ I μύλος, β. Δωμάτιον ΥΜ 1 οικίας μετά λίθινου άγγείου,
γ. Τμήμα τής αύτής οικίας
ΣΤ. ΑΛΕΞΙΟΥ
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γ. Πρωτογεωμετρικά άγγεΐα έκ Σητείας

ΧΡΟΝΙΚΑ Α.Δ. 19 (1964)
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ΧΡΟΝΙΚΑ Α.Δ. 19(1964)

Κρήτη. Προανακτορικαϊ οΐκίαι Βασιλικής: α. "Αποψις έκ Δ. πρό τής άποκαταστάσεως, β. Μετά τήν
άποκατάστασιν
ΣΤ. ΑΛΕΞΙΟΥ
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Κ ρήτη. Κ εραμεική έκ τοϋ σπηλαίου Πλατυβόλας Χανιών: α - β. Τμήματα προανακτορικών αγγείων,
Υ· Τμήμα νεολιθικού αγγείου, δ. "Οστρακον μέ χάραγμα διπλού πελέκεως

ΧΡΟΝΙΚΑ Α.Δ. 19 (1964)
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