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ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΜΝΗΜΕΙΑ 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛ. ΚΡΗΤΗΣ

Μουσεϊον Ηρακλείου

Έργασίαι έπανεκθέσεως. Κατά τό λήξαν έτος 
έπραγματοποιήθη ύπό τοΰ Εφόρου Στυλιανοϋ 
’Αλεξίου ή άναμόρφωσις των αιθουσών έκθέσεως 
τοϋ Μουσείου Ηρακλείου, χρησιμοποιηθεισών 
τεσσάρων νέων αιθουσών καί σειράς νέων προ
θηκών. Οΰτω κατέστη δυνατόν νά είναι έτοιμη 
ή εκθεσις, ύπό τήν νέαν αότής μορφήν, κατά τήν 
εναρξιν τής τουριστικής περιόδου, άπετέλεσε δέ 
εύχάριστον έκπληξιν διά τούς έπιστήμονας καί 
έπισκέπτας τό άνοιγμα τής τελείως νέας αιθού
σης τοΰ Ζάκρου, είς ήν έξετέθησαν διά πρώτην 
φοράν τά έκ τοΰ άνακτόρου εύρήματα τών προ
ηγουμένων έτών, συμπεριλαμβανομένων καί τών 
έξαιρετικώς σημαντικών εύρημάτων τοΰ 1963. 
Διά πρώτην φοράν ώλοκληρώθη τώρα ή εκθεσις 
τοΰ Μουσείου Ηρακλείου, καταλαβοΰσα εΐκοσιν 
όλοκλήρους αίθούσας.

Ή νέα εκθεσις, ήτις έτυχεν ήδη γενικής έπι- 
δοκιμασίας ύπό τών έπιστημόνων, ήκολούθησε 
βασικώς τήν παλαιάν διάταξιν, έγένοντο όμως 
καί ώρισμέναι μεταβολαί καί προσθήκαι κατά τά 
συνταχθέντα ύπό τοΰ Εφόρου Στυλ. ’Αλεξίου 
σχέδια. Αί μεταβολαί αΰται είναι αί Ακόλουθοι:

Είς τήν αίθουσαν τοΰ νεολιθικοΰ καί προανα- 
κτορικοΰ πολιτισμοΰ έξετέθησαν είς Ιδιαιτέραν 
προθήκην χαρακτηριστικά άγγεΐα έκ τών προσ
φάτων άνασκαφών Κνωσοΰ καί Φαιστοΰ, ώς καί 
λαμπρά σειρά, τό πρώτον έκτιθεμένη, έξ Ακεραίων 
ύπονεολιθικών αγγείων έκ Φουρνής. Είς τήν 
αύτήν αίθουσαν έτοποθετήθησαν δύο προθήκαι 
πρός έκθεσιν Αγγείων κατ’ έπιλογήν έκ τής με
γάλης όμάδος εύρημάτων τών άνασκαφών τής 
Λεβήνος.

Τής παλαιοανακτορικής αιθούσης τό ύλικόν 
ήτο κατά γενικήν όμολογίαν δυσαναλόγως πολύ 
διά τόν χώρον μιας μόνης αιθούσης. ’Εκτός τοΰ 
δυσμενούς αισθητικού Αποτελέσματος, είχε δη- 
μιουργηθή καί όξύ πρόβλημα κινήσεως τών τε- 
ραστίως αύξηθεισών όμάδων περιηγητών μέ κίν
δυνον τών εξω τών προθηκών μεγάλων Αγγείων. 
Τό ύλικόν τούτο διηρέθη ήδη είς δύο τμήματα, 
έξ ών τό εν περιλαμβάνει τά εύρήματα έκ τών πα
λαιών Ανακτόρων Κνωσοΰ καί Μαλίων ώς καί 
τά έκ τών λοιπών παλαιοανακτορικών χώρων καί 
«ιερών κορυφής», τό δέ έτερον διετέθη διά τά 
Αντικείμενα τά προελθόντα έκ τών παλαιών ανα
κτόρων τής Φαιστού. Ταΰτα αύξηθέντα διά τών 
μεταπολεμικών άνασκαφών είναι τόσον πολυα-

ριθμότερα τών έκ τών λοιπών χώρων, ώστε νά 
δικαιολογήται ή διάθεσις μιας όλοκλήρου αι
θούσης δι’ αυτά. Είς τήν πρώτην έκ τών δύο τού
των αιθουσών έξετέθησαν διά πρώτην φοράν καί 
χαρακτηριστικά δείγματα έκ τών οικιών Κνω
σοΰ (τινά έκ τών νέων άνασκαφών τοΰ S. Hood ), 
σειρά «κωδωνοσχήμων» ειδωλίων έκ Τυλίσου, 
ώς καί ειδώλια έκ τών νεωστί άνασκαφέντων «ιε
ρών κορυφής». Είς τήν διατεθεΐσαν διά τό άνά- 
κτορον τής Φαιστοΰ αίθουσαν έπετεύχθη μέ τήν 
έξασφαλισθεΐσαν έπάρκειαν τοΰ χώρου καλυτέ- 
ρα προβολή τών Αντικειμένων καί προσθήκη νέων 
έξαιρέτων δειγμάτων τοΰ « καμαραϊκού » ρυθμοΰ 
έκ τών τελευταίων άνασκαφών.

’Ανάλογος διαίρεσις εις δύο τμήματα έγένετο 
είς τήν «νεοανακτορικήν» αίθουσαν, ήτις ήτο 
άσφυκτικώς πλήρης. Ένταΰθα έλήφθη ύπ’ δψιν 
ή ρυθμολογική έξέλιξις καί οΰτως άπηρτίσθη μία 
αίθουσα άντιπροσωπεύουσα τήν παλαιοτέραν 
νεοανακτορικήν φάσιν ( MM III - ΥΜ ΙΑ ) καί 
έτέρα έκπροσωποΰσα τήν νεωτέραν (ΥΜ ΙΒ, 
ΥΜ II, ΥΜ ΙΙΙΑ). Οΰτω κατέστη δυνατή καί ή 
καταλληλοτέρα εκθεσις τών μεγάλων πίθων τοΰ 
«Ανακτορικού ρυθμοΰ», τών προερχομένων έκ 
τοΰ άνακτόρου καί τών παρακειμένων οικιών (ό- 
μάς δυτικών Αποθηκών, ΝΑ. καί ΒΔ. γωνίας, « βα
σιλικής έπαύλεως » κ.λ.π.), οί όποιοι προηγου
μένως λόγψ έλλείψεως χώρου ήσαν έκτεθειμένοι 
εις τήν αίθουσαν τών νεκροπόλεων, έξαφανιζό- 
μενοι μεταξύ τών προθηκών. Έπετεύχθη οΰτως ή 
προβολή τοΰ μνημειώδους χαρακτήρος τών με
γάλων « Ανακτορικών » Αμφορέων καί πίθων, ή 
δέ εκθεσις άπέβη καί περισσότερον διδακτική, 
παρέχουσα άκριβεστέραν εικόνα τής ιστορίας 
τοΰ άνακτόρου. Όμοΰ έξετέθησαν τά άρτόσχημα 
Αλάβαστρα τοΰ δωματίου τοΰ θρόνου, σειρά σφρα
γίδων έκ τών Αγγλικών άνασκαφών καί ή κερα- 
μεική τής κυρίως φάσεως τής τελικής καταστρο
φής, ής ένδιαφέρουσα σειρά άπηρτίσθη τελευ
ταίως έξ όστράκων τής Κνωσοΰ ύπό τοΰ Μ. Ρο- 
pham. Μία πυραμιδική προθήκη διετέθη διά τά 
έξαίρετα τεμάχια κεραμεικής καί έτέρα διά τά 
έλεφάντινα έκ τοΰ ΥΜ ΙΒ στρώματος τοΰ « βα
σιλικού δρόμου ».

Είς τήν αίθουσαν τών νεκροπόλεων προσετέ- 
θησαν τά χαρακτηριστικά πήλινα όμοιώματα 
χορών καί σκηνών λατρείας έκ Καμηλάρη, καί 
έν μοναδικόν διά τήν Κρήτην κράνος έξ όδόν- 
των άγριοχοίρου, προερχόμενον έκ τών άνασκα
φών Evans (Π ί ν. 693 α ) είς Ζαφέρ Παπούραν 
(Prehist. Tombs σ. 66 ) καί άνασυγκροτηθέν τώ
ρα διά πρώτην φοράν.

Είς τήν αίθουσαν τών έπαύλεων έγένετο περισ
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σότερον εΰνοϊκή τοποθέτησις των χαλκών με
γάλων πελέκεων έκ τοΟ μεγάρου Νίρου, οΐτινες 
έτοποθετήθησαν είς τό δκρον τοΟ διαδρόμου 
τής δυτικής πτέρυγος, παρασχεθείσης οΰτω τής 
άναγκαίας προοπτικής. Μικρά μεταβολή θέσεως, 
έπιβαλλομένη έκ τοϋ ρεύματος κινήσεως των έπι- 
σκεπτών, έγένετο είς τά τρία άνάγλυφα άγγεϊα έξ 
'Αγίας Τριάδος, είς τήν αυτήν δέ αίθουσαν μετε- 
φέρθη, ώς έδει, ή μικρά προθήκη μέ τά κοσμήμα
τα τής 'Αγίας Τριάδος καί τούς χρυσούς πελέκεις 
τοϋ Άρκαλοχωρίου, έκτεθεΐσα ούτως είς τήν οί- 
κείαν αίθουσαν, ένθα εκτίθενται καί τά λοιπά εΰ- 
ρήματα έκ των χώρων αύτών.

Είς τήν έξ όλοκλήρου νέαν αίθουσαν τοϋ Ζά- 
κρου έξετέθη ό θησαυρός τών λίθινων άγγείων, 
τά χαλκά τάλαντα καί οί όδόντες των έλεφάντων 
ώς καί σειραί κεραμεικής. Εντός ιδιαιτέρων θη
κών έξετέθη ή κεφαλή τοϋ ταύρου καί τό μονα
δικόν ρυτόν τών αιγάγρων.

Είς τήν «μετανακτορικήν» αίθουσαν έξετέ- 
θησαν διά πρώτην φοράν αί έντυπωσιακαί θεαί 
μεθ’ ύψωμένων χειρών έκ Γάζι καί είς έξαίρετος 
κρατήρ ΥΜ ΙΙΙΓ χρόνων.

Ή τέως «γεωμετρική» αίθουσα διηρέθη έπί- 
σης είς δύο: Μίαν « πρωτογεωμετρικήν καί πρώι
μον γεωμετρικήν », καί μίαν « ώριμον γεωμετρι
κήν καί άνατολίζουσαν ». Οΰτω κατέστη δυνατή 
ή διά πρώτην φοράν έκθεσις τών μνημειωδών γεω
μετρικών καλπών κ.λ.π. τής άνασκαφής Ν. Πλά
τωνος έκ Τεκέ καί ή έπίσης τό πρώτον γενομένη 
παρουσίασις τών μοναδικών, ποικίλων καί λίαν 
ένδιαφερόντων ειδωλίων έκ τοϋ σπηλαίου τής 
Ίνάτου. Είς τήν δευτέραν γεωμετρικήν αίθουσαν 
προσετέθησαν πλεΐσται πολύχρωμοι κάλπαι έκ 
Φορτέτσας.

Έν τή προσπαθείς όπως παν μέτριας διατηρή- 
σεως καί άσαφές άντικείμενον έκ τών έχόντων 
καλλιτεχνικόν ένδιαφέρον συνοδευθή ΰπό βοη
θητικού σχεδίου ή άναπαραστάσεως, έπιτρεπού- 
σης τήν πληρεστέραν κατανόησιν αΰτοΰ ύπό τών 
έπισκεπτών, έφιλοπονήθη, κατά τάς όδηγίας τοϋ 
ύπογράφοντος, ύπό τοϋ έξαιρέτου καλλιτέχνου κ. 
Θωμά Φανουράκη, σειρά τοιούτων άναπαραστά- 
σεων, ών τινες έξετέθησαν ήδη πλησίον τών άντι- 
στοίχων άντικειμένων. Οΰτω έξετέθη άναπαρά- 
στασις τοϋ χαλκοϋ διατρήτου πελέκεως έκ Ζά- 
κρου καί έτέρα τής χαλκής έκκρούστου ζώνης 
τής Φορτέτσας, τοποθετηθείσης ήδη είς χωρι
στήν κατάλληλον προθήκην. 'Υπό τοϋ αύτοΰ έφι
λοπονήθη σειρά έπεξηγηματικών έπιγραφών.

Αλλά καί άλλων βοηθητικών μέσων, συντε- 
λούντων είς τήν γνώσιν τοϋ μινωϊκοϋ πολιτισμού, 
έπεδιώχθη ύπό τοϋ Εφόρου ή κατασκευή. Οΰτω

κατεσκευάσθη ύπό τοϋ κ. Γ. Μαρτίνη κατά τάς 
όδηγίας τοϋ Εφόρου, ώραϊον δμοίωμα τής « βα
σιλικής έπαύλεως » Κνωσοΰ ( Π ί ν. 693 β ), 
θά έπακολουθήση δέ ή φιλοπόνησις καί άλλων. 
ΔΓ αύτών θά δίδεται σαφέστερα Ιδέα τής μινωϊ- 
κής άρχιτεκτονικής άπό έκείνην, τήν όποιαν πα
ρέχουν οί παραμορφωθέντες έκ τών «άναστη- 
λώσεων» χώροι, θά συσχετίζωνται δέ τά άντι- 
κείμενα πρός τούς τόπους προελεύσεως αύτών.

Ή έργασία έκθέσεως τής Συλλογής Γιαμαλάκη 
συνεπληρώθη μέ μίαν προθήκην, περιέχουσαν τά 
σημαντικώτερα έκ τών χρυσών, άργυρών καί χαλ
κών νομισμάτων τής Συλλογής. Ή έργασία κα
ταγραφής καί έκθέσεως τούτων έγένετο ύπό τής 
έπιστημονικής βοηθοΰ δ. Στυλ. Παρλαμά.

Είς τό έργαστήριον τοϋ Μουσείου συνεχίσθη 
μέ έντατικόν ρυθμόν ή έργασία άποκαταστάσεως 
τών εύρημάτων έκ τών τελευταίων άνασκαφικών 
περιόδων, ώς καί έκ τών έργασιών περισυλλογής 
ΰπό τοϋ μονίμου καί έκτάκτου τεχνικού προσω
πικού, ήτοι τών τεχνιτών I. Μεραμβελιωτάκη καί 
Κ. Βιτωράκη καί τών ήμερομισθίων Γ. Ήλιάκη, 
Άλεξ. Παπαδάκη, Άναστ. Καρούσου καί Κ. Νι- 
κάκη.

Λοιπά έργα Μουσείων καί άρχαιολογικών χώρων

Έπερατώθη τό Στρωματογραφικόν Μουσεϊον 
Κνωσοϋ καί συνεχίσθη ή ταξινόμησις τοϋ στρω- 
ματογραφικοϋ ΰλικοϋ έντός είδικώς κατασκευα- 
ζομένων κιβωτιδίων, τοποθετουμένων έπί έταζε- 
ρών Dexion. Ή έπιστημονική έργασία έκτελείται 
ύπό μελών τής ’Αγγλικής ’Αρχαιολογικής Σχο
λής.

Όμαλώς έλειτούργησεν ή Συλλογή Αγίου Νι
κολάου ΰπό τήν έπίβλεψιν τής έκτάκτου Έπιμε- 
λητρίας κ. Μ. Τζώρτζη - Καρύδη, ένώ περατοΰ- 
ται τό νέον μέγα κτήριον, είς δ πρόκειται νά με- 
ταστεγασθή αΰτη.

Συλλογή Μεταξά

Ή Συλλογή αΰτη έπλουτίσθη κατά τό λήξαν 
έτος μέ σειράν άξιολόγων άντικειμένων. Τά ση
μαντικώτερα είναι μέγας πίθος τοϋ 7ου π.Χ. αίώ- 
νος έξ ’Αρκάδων, μέ θαυμασίαν άνάγλυφον πα- 
ράστασιν έπί τοϋ λαιμού ζεύγους άνδρός καί γυ- 
ναικός, έπαναλαμβανομένην μεταξύ καθέτων άνα- 
γλύφων ταινιών καί φοινίκων (Π ί ν. 694 α). 
Ό άνήρ διά τής άριστεράς έναγκαλίζεται τήν γυ
ναίκα, ή όποια φέρει πόλον καί έσθήτα καί έχει 
τάς χεϊρας καθειμένας, κατευθύνει δέ τήν έτέραν 
χεϊρα πρός τήν αιδώ αΰτής. Κατωτέρω ύπάρχει 
σπείρα συνδέουσα λεοντοκεφαλάς καί ταύρος 
έπαναλαμβανόμενος έντός «μετοπών», αί ό-

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:04:19 EEST - 34.211.113.242



ΚΡΗΤΗ 551

ποΐαι περιορίζονται ύπό ταινιών καί κόμβων. Τό 
κατώτερον τμήμα τοΟ πίθου διακοσμείται μέ κυ
ματοειδείς ταινίας, κόμβους καί εντύπους σπεί
ρας καί ρόδακας. Τό ερωτικόν ζεύγος θά ήδύνατο 
νά έρμηνευθή ώς Ζευς καί Ευρώπη (λόγφ τής 
παρουσίας τοΟ ταύρου ) ή ώς Θησεϋς καί ’Αριά
δνη· πιθανώς ό φοϊνιξ δηλοΐ τήν Δήλον, ένθα 
κατά τήν παράδοσιν (όχι όμως τήν παλαιοτέ- 
ραν) έγκατέλειψεν ό Θησεύς τήν Άριάδνην. 
(Πρβλ. διά τόν φοίνικα τής Δήλου Όδ. ζ 62-3 καί 
Θεογν. 6). Έτερον λαμπρόν τεμάχιον πίθου, μέ 
παράστασιν όμοιου έρωτικοΟ ζεύγους καί άντω- 
πών σφιγγών ( Π ί ν. 694 γ) καί δαιδαλική μορφή, 
μέ κόμμωσιν «κατά όρόφους» καί στεφάνην 
ροδάκων (Π ί ν. 694 β ) προέρχονται έπίσης έξ 
άναλόγων πίθων εόρεθέντων εις Άρκάδας. 'Ω
ραία καί κατά τι νεωτέρα είναι πηλίνη μάσκα μέ 
δύο σειράς σπειρών έπί τής κεφαλής (Π ί ν. 
695 α). Τήν αυτήν προέλευσιν έχουν δύο χαλκαΐ 
μίτραι (ή μία φέρει δύο λέοντας έχοντας ένιαίαν 
κεφαλήν). ’Ενδιαφέρουσα μορφή ειδωλίου δαι- 
δαλικών χρόνων (Π ί ν. 695 β) προέρχεται 
άπό τόν Άΐμονα Μυλοποτάμου καί πιθανώς ανή
κει είς όμάδα, ής άλλα δείγματα περιήλθον εις τό 
Μουσεϊον Ηρακλείου.

Έκ τών λοιπών αντικειμένων, ατινα άπέκτησεν 
ή Συλλογή κατά τό 1964, σημαντικά είναι προ- 
χοΐδιον καί τριπλούς κέρνος ΠΜ II χρόνων (Π ί ν. 
695 δ), χαλκοΰν πρωτογεωμετρικόν είδώλιον μέ 
χαρακτηριστικήν έσθήτα (Πίν. 695 γ) καί 
σειρά σφραγίδων, έξ ών τινες έκ τής περιοχής 
Καλών Λιμένων. Μία έκ τούτων είναι λεοντό
μορφος, έτέρα έχει σχήμα όκτασχήμου άσπίδος, 
άλλη φέρει παράστασιν αιγάγρου, άλλη παρά- 
στασιν ζεύγους κυνοκεφάλων (;). Δύο τρίπλευ
ροι ιερογλυφικοί προέρχονται έκ Ζίντα καί Ό- 
λοϋντος. Μία άμυγδαλοειδής έκ σαρδώνυχος άπό 
τό Άμάρι φέρει παράστασιν πλοίου. Δύο φακοει
δείς προέρχονται άπό τήν Όλοϋντα. Έξ αυτών 
ή μία έκ σαρδίου έχει δύο λέοντας έκατέρωθεν 
φυτικού θέματος καί βωμού, ή δέ έτέρα έκ σαρ
δώνυχος έχει δύο αιγάγρους.

Άνασκαφή Κατσαμπά

Ύπό τού ’Εφόρου Στυλιανού ’Αλεξίου συνεχί- 
σθη διά μικράς πιστώσεως τής ’Αρχαιολογικής 
Εταιρείας ή άνασκαφή Κατσαμπα κατά τούς 
μήνας Σεπτέμβριον καί ’Οκτώβριον.

Άνεσκάφη δρόμος τού πέρυσιν άνασκαφέντος 
τάφου Η, όστις άπέδωσε τήν έλεφαντίνην πυξί
δα μετ’ άναγλύφου παραστάσεως ταυρομαχίας, 
καί σειράν ένδιαφερόντων πήλινων καί λίθινων 
άγγείων. Ό δρόμος εόρέθη κενός, ένδιαφέρουσα

ύπήρξεν όμως ή παρατήρησις ότι οδτος δέν ήτο 
άνοικτός άνωθεν, άλλ’ εΐχεν οροφήν θολωτήν 
λαξευμένην είς τόν μαλακόν βράχον, ής έσφζε- 
το μικρόν τμήμα έμπροσθεν τής εισόδου τού τάφου 
(Πίν. 696 α). ’Αλλά καί καθ’ όλον τό μήκος 
τού δρόμου, ήτο πρόδηλον ότι τά τοιχώματα συν- 
ηνοΰντο άρχικώς καί ότι υπήρχε τό πάλαι ορο
φή λαξευτή καταρρεύσασα. Τούτο συνήγετο έκ 
τού ότι ή λεία έπιφάνεια τού βράχου διεκόπτετο 
είς ύψος 6.80 μ. άνωθεν τού δαπέδου καί καθίστα
το άνώμαλος συνεπεία τής καταρρεύσεως τού άρ
χικώς συμφυούς τμήματος τού βράχου, όπερ άπε- 
τέλει τήν οροφήν. Καταπεσόντα τμήματα ταύτης 
παρετηρήθησαν είς τά ανώτερα στρώματα τής 
έπιχώσεως τού δρόμου.

Βάθος ό δρόμος είχε κατά μέν τό άνατολικόν 
άκρον αΰτού 7.90, κατά δέ τό δυτικόν 8.58 μ., 
σχηματιζομένης οΰτω τής κατωφερείας πρός τόν 
θάλαμον. Τό μήκος αύτοϋ ήτο 9.30, τό δέ πλά
τος 1.38 πρό τού τάφου καί 0,95 μ. κατά τήν 
έναρξιν. Τά τοιχώματα συγκλίνουν πρός τά άνω, 
άπέχοντα κατά μέν τό κατώτερον μέρος αύτών 
παρά τό δάπεδον 1.38 μ., είς δέ τό σημεϊον γενέ- 
σεως τού θόλου περί τό 1 μ. Λόγιο τού μεγάλου 
βάθους καί μήκους τού δρόμου ή άνασκαφή αυ
τού ΰπήρξε μακρά καί έπίπονος.

Άνασκαφή τάφου είς Άνω Βάθειαν

Κατά τήν διάνοιξιν διά προωθητήρος άγροτι- 
κής όδοΰ άπό τού συνοικισμού Αγίου Ίωάννου 
είς Βαθύ, Πάνω Βάθειας, εύρέθη, κατά τό άνατο
λικόν ρεϊθρον τής όδοΰ, ή είσοδος λαξευτού τά
φου. Ό θάλαμος εύρίσκεται είς τόν έκ κούσκουρα 
« δέτην », ό όποιος ύπέρκειται τής όδοΰ. Τό ση- 
μεΐον εύρέσεως τού τάφου κεΐται είς άπόστασιν 
περίπου 200 μ. άπό τής διακλαδώσεως τής όδοΰ 
πρός ’Επισκοπήν καί τού άγροτικοΰ δρόμου πρός 
Βαθύ. Κατά τήν έναρξιν τής άνασκαφής ήτο ορα
τόν έκ τής εισόδου τό έσωτερικόν τού πεταλοει
δούς θαλάμου (Πίν. 696 β) καί μία λάρναξ 
άκεραία τού κιβωτιοσχήμου τύπου, κείμενη έπί 
τού δαπέδου μέ τήν μίαν μακράν πλευράν έπί τού 
δαπέδου καί τούς πόδας πρός Β. Πρό τού στομίου 
τής λάρνακος έκειτο τό πώμα αύτής. Ή οροφή 
δέν είχε καταρρεύσει, άλλ’ ό θάλαμος είχεν έν 
μέρει καλυφθή άπό τά έκ τής εισόδου είσδύσαν- 
τα χώματα. Ή σκαφή άπέβλεψεν άρχικώς είς τόν 
καθαρισμόν τμήματος τού δρόμου πρό τής ει
σόδου, όπου διεκρίνοντο καί λίθοι, άνήκοντες 
είς τό φράγμα. Συνεχιζόμενης τής σκαφής τού 
δρόμου άπεκαλύφθη τό φράγμα τής εισόδου είς 
όλον τό σωζόμενον ύψος αυτού, 1.35 μ. Τό δάπε
δον τού δρόμου εύρίσκεται είς βάθος 1.65 μ. πε
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ρίπου άπό τής σημερινής επιφάνειας τής όδοΟ, 
τό δέ πλάτος αύτοϋ πρό τοϋ φράγματος είναι 0,55 
μ. Τό άνω μέρος τής εισόδου εχει διαμόρφωσιν 
ήμικυκλικήν. Ή αμελής λάξευσις καθίστα δυσχε
ρή τόν καθαρισμόν των τοιχωμάτων τοϋ δρόμου. 
Μετά τήν φωτογράφησιν διελύθη τό φράγμα τής 
εισόδου' διεπιστώθη δέ τότε ότι άπετελεΐτο κατά 
τό πλεΐστον άπό άκατεργάστους όγκολίθους 
«κούσκουρα», πιθανώς προελθόντας άπό τήν 
λάξευσιν τοϋ θαλάμου.

Ό θάλαμος — διαστάσεων 1.15 x 1.30 καί υψους 
περίπου 1.50 μ. — κατελαμβάνετο σχεδόν δλό- 
κληρος άπό τήν λάρνακα καί τό παρ’ αύτήν πώ
μα (Π ί ν. 696 γ ). Ή λάρναξ περιείχε μέρος τών 
λειψάνων ένός νεκροϋ. Τά τοιχώματα τής λάρνα- 
κος έχουν καθέτους άναγλύφους ζώνας καί χαρα- 
κτάς γραμμάς. Εις τήν μίαν στενήν πλευράν, 
όπως καί είς τάς τριγωνικός πλευράς τοϋ πώμα
τος, υπάρχουν έγχάρακτα ήμικύκλια.

Κάτωθεν τής λάρνακος καί τοϋ πώματος έκειν- 
το έπί τοϋ δαπέδου δύο νεκροί, έκ τών όποιων ό 
βορείως κείμενος έκειτο έπί τοϋ άριστεροϋ πλευ- 
ροϋ μέ τούς μηρούς κεκαμμένους. Τούτου δέν 
διετή ρεΐτο τό κρανίον. Πιθανώς ούτος είχεν έξ- 
αχθή έκ τής λάρνακος κατά γενομένην παλαιάν 
διατάραξιν. Ό έτερος νεκρός έκειτο ύπτιος, βλέ- 
πων πρός τήν είσοδον τοϋ τάφου ( Π ί ν. 696 δ ). 
Τούτου διατηρείται τό κρανίον — κυρίως κατά 
τό οπίσθιον τμήμα. Παρά τήν κεφαλήν τοϋ 
βορείως κειμένου νεκροϋ εΰρέθη κύπελλον μό- 
νωτον μέ πόδα, ΥΜ ΙΙΙΒ χρόνων. Τό δάπεδον μέ 
τούς δύο νεκρούς καί τό κύπελλον έφωτογραφήθη. 
'Ακολούθως έξήχθη τό κρανίον, περισυνελέγη- 
σαν τά όστά καί ήρευνήθησαν τά χώματα τοϋ δα
πέδου, χωρίς όμως νά εύρεθή τι έντός αύτών. Με
τά τό πέρας τής άνασκαφής έδόθη έντολή νά έπι- 
χωσθή έκ νέου ό δρόμος τοϋ τάφου. Ή έργασία 
αΰτη έγένετο διά πιστώσεως περισυλλογής τής 
’Αρχαιολογικής Εταιρίας.

Μικραί έργασίαι περισυλλογής καί 
τυχαία ευρήματα

Μνημονεύω κατωτέρω κατά χρονολογικήν τά- 
ξιν σειράν άντικειμένων, τά όποια, εύρεθέντα 
κατά τύχην είς διάφορα σημεία τής περιφερείας, 
παρεδόθησαν είς τό Μουσεΐον Ηρακλείου ύπό 
ίδιωτών, σημειώ δέ καί τινας πληροφορίας περί 
έλθόντων είς φώς άρχαίων λειψάνων. Άπό τό 
Άσωράκι Μαλεβυζίου προήλθον δύο νεολιθικοί 
πελέκεις, άπό δέ τούς Καλούς Λιμένας, προφανώς 
έκ συληθέντος προανακτορικοΰ τάφου, περιήλ- 
θον είς τό Μουσεΐον άγγεΐα τινά ΠΜ II χρόνων.

ήτοι πυξίδες, τεϊέραι, λοπάδες καί εν δίωτον μετά 
λαιμοϋ καί στρογγύλου πυθμένος. Στιλβωτά τινα 
όστρακα ρυθμοΰ Πύργου, εύρεθέντα είς τό σπή- 
λαιον Βοϊβόδα παρά τήν Ζήρον Σητείας, έκομί- 
σθησαν ύπό τοϋ Γάλλου σπηλαιολόγου κ. Ρ. 
Faure. Έν έξαίρετον ΠΜ II μικρόν κυλινδρικόν 
άγγεΐον έκ σταλακτίτου, μέ άνάγλυφον σχοινίον 
καί λοξάς καί όριζοντίας χαρακτάς ταινίας, εύ- 
ρεθέν είς άτελώς άνασκαφέντα ύπό τοϋ Seager 
τάφον τοϋ Μόχλου, κατετέθη είς τό Μουσεΐον 
Άγιου Νικολάου· πιθανώς άνήκει είς μικράν ό- 
μάδα άντικειμένων, ήτις εύρέθη ύπό Ιδιώτου είς 
Μόχλον τό 1960 καί παρεδόθη είς τό Μουσεΐον 
Αγίου Νικολάου.

Έκ Πόρου 'Ηρακλείου (όδός Λυκάστου) προ
ήλθον κωδωνόσχημον είδώλιον καί — έξ έτέ- 
ρου σημείου — τμήματα κυλικών ΥΜ II χρόνων 
μέ διακόσμησιν τριπλοϋ C. Είς θέσιν Φιλιόρημος 
Γωνιάς Μαλεβυζίου εΰρέθησαν, κατά τήν άνόρυ- 
ξιν τάφρων πρός θεμελίωσιν μικροϋ ναοϋ, ειδώ
λια τοϋ τύπου Πετσοφά καί Γιούχτα, ήτοι μι
κρόν ζώδιον καί λάτρις. ΔΓ αύτοψίας ένεργηθεί- 
σης ύπό τοϋ ’Εφόρου Στυλιανοϋ Αλεξίου διε- 
πιστώθη ότι πρόκειται περί χαρακτηριστικοΰ 
«ίεροϋ κορυφής», κειμένου έπί ύψηλοϋ καί μέ 
εύρεΐαν θέαν λόφου παρά τό χωρίον. Προβλέπε- 
ται ή διενέργεια έρεύνης κατά τό σημεϊον τοϋτο. 
Παρά τά Καλύβια Μονοφατσίου, είς θέσιν Κα
μαράκι, εύρέθη έντός φρέατος πλησίον πίθου μέ 
όστά (κατά τάς πληροφορίας τοϋ παραδώσαν- 
τος) μικρόν φωλεόσχημον έξ όφείτου. Σφραγίς 
έκ στεατίτου MM II χρόνων προήλθεν έκ Πετρά 
Τυλίσου.

Παρά τό άνεγερθέν τελευταίως Motel τοϋ « Ελ
ληνικού ’Οργανισμού Τουρισμού», δυτικώς τοϋ 
λόφου Παλαιοχώρας είς Άμνισόν, άνευρέθη κατά 
τήν άνόρυξιν βόθρου άποχετεύσεως άνατολικώς 
τοϋ οικοδομικού στοιχείου Γ, σειρά έξαιρετικώς 
ένδιαφερόντων οστράκων, έκ τών όποιων τινά 
σαφώς MM I καί II χρόνων (Σχέδ. 1 ). Τά ό
στρακα αύτά εύρέθησαν περί τά 3 μ. κάτωθεν τής 
έπιφανείας τοϋ έδάφους. Μεταξύ αύτών είναι χα
ρακτηριστικόν τμήμα «γεφυροστόμου πρόχου» 
μελαμβαφοϋς κατά τό ήμισυ, μετά τής προχύσεως, 
τμήμα άγγείου μέ λεύκάς καθέτους, γλωσσοειδεΐς 
ταινίας, τό παρά τήν βάσιν τμήμα άγγείου μέ λο
ξάς ταινίας κ.λ.π. Ύψηλότερον εύρέθησαν χα
ρακτηριστικά ΥΜ ΙΑ καί Β όστρακα τοϋ « ρυ
θμού χλωρίδος » μετά κλάδων, άλλα μετά σπει
ρών καί δισκίων κ.λ.π. Ώρισμένα σπονδικά κυ- 
πελλίδια καθιστούν πιθανόν ότι πρόκειται περί 
άποθέτου. Τό εύρημα δεικνύει τήν παλαιότητα 
καί σπουδαιότητα τοϋ μινωϊκοΰ συνοικισμού Ά-
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μνισού, ό όποιος άτυχώς έκαλύφθη μέ τάς γενο- 
μένας τουριστικός έγκαταστάσεις.

Παρά τό Κατωφύγι περιοχής Έμπάρου, είς θέ- 
σιν Βώλακας, εύρέθη λύχνος δίμυξος έκ πρασί
νου στεατίτου, κατά τάς έργασίας διανοίξεως όδού 
πρός τό χωρίον Ξενιάκω. Ό λύχνος παρεδόθη 
είς τήν άρχαιολογικήν υπηρεσίαν. Έξ Άρχανών 
(θέσεως Πλάκα) προήλθε χαλκούν έγχειρίδιον 
μέ δύο ήλους καί μολύβδινον σταθμίον. Παρά 
τούς Σκιλλούς, είς άγρόν Γ. Τρικουράκη, ήλθον 
είς φώς τμήματα πίθων, κυπελλίδιον καί τμήμα 
σκεύους μέ προσπεφυμένον κέρας. Είς λατομεϊον 
λειτουργούν από έτών είς θέσιν Φουντάνα, παρά 
τήν Ρόκκαν Κανλϊ Καστελλίου, ήλθεν είς φως δι’ 
άνατινάξεως χαλκούς ξυρός καί τριπτήρ λίθινος. 
Ένηργήθη αύτοψία ύπό τού Εφόρου καί έζητή- 
θη άρμοδίως ή αρσις άδειας λειτουργίας τού λα
τομείου. Παρά τήν Κνωσόν, κατά οίκοδομικάς 
έργασίας Ίππ. Μεσαριτάκη είς « Μπουγάδα Με
τόχι», ήλθεν είς φώς λίθινος τριπτήρ, έτερος δέ 
άπιοειδής εύρέθη παρά τά Μάλια είς θέσιν Ζου- 
ριά. Παρά τόν Σκινιάν Μονοφατσίου είς θέσιν 
Σγουροκέφαλα εύρέθη διπλούς πέλεκυς χαλκούς 
καθημερινής χρήσεως. Έπί τόπου είναι όρατοί 
τοίχοι καί όστρακα. "Ετερος διπλούς πέλεκυς 
χαλκούς μετά χαράγματος σχήματος Δ ήλθεν είς 
φώς παρά τό Καλό Χωριό Πεδιάδος έκ θέσεως 
Άμυγδάλοι.

Εύθύς έξω των τειχών τού Ηρακλείου, νοτίως 
τής Παιδαγωγικής ’Ακαδημίας, άνευρέθη ψευδό- 
στομος άμφορεύς ΥΜ ΙΙΙΒ χρόνων. Παρά τό χω
ρίον Άϊτάνια είς θέσιν Πατέλα, έν οικοδόμημα 
έκ λαξευτών λίθων ήλθεν είς φώς κατά τήν διάρ
κειαν μηχανικής καλλιέργειας· πιθανώς πρόκει
ται περί έπαύλεως ΥΜ ΙΙΙΑ2 χρόνων, ώς προκύπτει 
έκ τών όστράκων (πληροφορία κ. J. Hood). 
Ό αύτός έρευνητής παρετήρησεν ένα θολωτόν 
τάφον παρά τόν ναόν Άρχαγγέλλου Μιχαήλ είς 
θέσιν Γαλένι παρά τις Ποταμιές Πεδιάδος. Έ
τερος ύφίσταται πιθανώς παρά τήν Κάτω Βάθειαν 
είς θέσιν Ρίζα. Παρά τόν Χόνδρον Βιάννου εύρέ
θη πώρινον σκεύος μέ πρόχυσιν καί δύο άποφύ- 
σεις άντί λαβών, άσφαλώς μετανακτορικών χρό
νων. ’Οξύ σφηνοειδές έργαλεϊον έκ σκληρού μέ- 
λανος λίθου, χρησιμεΰον πιθανώς διά τήν έπ- 
εξεργασίαν λίθινων άγγείων, όπερ προήλθεν έκ 
τής αύτής περιοχής, άνήκει πιθανώς είς παλαιο- 
τέραν φάσιν. Μία λάρναξ λουτηροειδής μέ δια- 
κόσμησιν έσχηματοποιημένων όκταπόδων εύρέ
θη είς τεμάχια παρά τό Πισκοκέφαλο Σητείας.

Έκ τών Καμαρών Πυργιωτίσσης έκ θέσεως Καμ
πές παρεδόθη ένδιαφέρουσα σειρά πρωτογεωμε
τρικών άγγείων, ψευδοστόμων άμφορίσκων, κρα-

τηριδίων κ.λ.π., εδρεθέντων έντός μικρού ταφικοΰ 
πίθου. ’Από τό Μελιδοχώρι Μονοφατσίου, θέσις 
Καστριώτη, παρεδόθη μικρά πρωτογεωμετρική 
κεφαλή ειδωλίου, έκ λόφου, ένθα ύφίστανται καί 
λείψανα τοίχων, καί όστρακον μέ έμπίεστον πα- 
ράστασιν γρυπών.

’Από τόν Άϊλιαν παρά τό Άφρατί (’Αρκά
δες ), ένθα έλαβε χώραν έκτεταμένη σύλησις άρ- 
χαίων τάφων, έπετεύχθη διά μεταβάσεως τού Ε
φόρου Στυλ. ’Αλεξίου ή παράδοσις λίαν ένδιαφε- 
ρόντων τμημάτων χαλκού θώρακος (Π ί ν. 697 α), 
έκ τών όποιων άπηρτίσθη είς τό έργαστήριον τού 
Μουσείου σχεδόν πλήρης ό θώραξ, άνήκων πιθα
νώς είς έφηβον καί χρονολογούμενος κατά τόν 
6ον π.Χ. αιώνα. Τό μοναδικόν τούτο άντικείμε- 
νον, ύψους 0,38, πάχους 0,21 καί πλάτους 0,30 μ., 
άποτελεϊται έκ δύο τμημάτων, έμπροσθίου καί 
όπισθίου, συνενουμένων διά καρφίδος, διερχομέ- 
νης διά κοίλων προσαρμοζομένων πρός άλλήλας 
προεξοχών, καί σχηματίζει περιχείλωμα περί τόν 
λαιμόν, κοσμείται δέ μέ λεπτήν έκκρουστον ται
νίαν κατά τήν παρυφήν τής θωρακικής κοιλότη- 
τος. Ή θέσις τών μαστών δηλούται διά προεξο
χών, δηλούται δέ διά μικρός καθέτου προεξοχής 
καί τό στέρνον.

Έκ τής αύτής περιοχής προήλθε, δΤ ένεργειών 
τού Τμήματος ’Ασφαλείας Ηρακλείου, χαλκή 
μίτρα μετ’ έπιγραφής τού αρχαϊκού Κρητικού άλ-

Σχέδ. 2. Επιγραφή έπί χαλκής μίτρας 
έξ ’Αρκάδων (Άφρατί)

φαβήτου (Σχέδ. 2), βαινούσης έπί τά λαιά καί 
παρεχοόσης τό όνομα τού Ιδιοκτήτου ή τού άφιε- 
ρωτού ΚΑΛΑΝΟΣ, όπερ δέον πιθανώς νά θεωρηθή 
ώς έναρθρος όνομαστική κυρίου όνόματος ( πρβλ. 
τό τοπωνύμιον Καλήνη έν Κάτω Ίταλίςι καί τό ώς 
Ιλλυρικόν θεωρούμενον κύριον όνομα Καληνός). 
Δέν άποκλείεται όμως καί ή σχέσις πρός τό έπί- 
σης κύριον όνομα Ώκαλέη. Ή μίτρα, μήκους 0,225 
καί ύψους 0,155 μ., έχει διακόσμησιν κατά τήν 
παρυφήν έκ χαρακτού πλοχμού, καί σειρών ρα
βδωτών τριγωνιδίων μεταξύ έκκρούστων λεπτών 
ταινιών ( Π ί ν. 697 β ).

Κατόπιν πληροφορίας τού θεολόγου κ. Προ- 
βατάκη έπετεύχθη ύπό τού Εφόρου Στυλ. ’Αλε
ξίου, μεταβάντος έπί τόπου, ή παράδοσις σημαντι
κής ένεπιγράφου στήλης, έλλιποϋς κατά τό άνώ- 
τερον τμήμα αύτής, εύρεθείσης είς θέσιν Αγία
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Παρασκευή Χριστού Τεραπέτρας. Ή στήλη, διαστ.
0. 395 χ 0,33 μ., έχει προεξοχήν χαμηλά διά τήν 
ένθεσιν καί σφζει ικανόν τμήμα έπιγραφής περι- 
εχούσης συνθήκην μεταξύ τής πόλεως Μάλλας 
καί τού βασιλέως Άττάλου. Ή έπιγραφή θά δη- 
μοσιευθή προσεχώς ύφ’ ήμών. Έκ τής πρώτης 
έξετάσεως προκύπτει ότι πρόκειται μάλλον περί 
Άττάλου τού Α' (241 - 197 π.Χ.), εις δν άνα- 
φέρεται καί ή συνθήκη μετά τής Άπτέρας ( πρβλ.
1. C. II σ. 19-20).

Έκ Γόρτυνος (άγρός Έμμαν. Γαλενάκη) 
προήλθε δίστιχος έπιγραφή γεγραμμένη βουστρο
φηδόν. Έξ Άξοΰ προήλθε τμήμα άρχαϊκής έπι
γραφής εύρεθέν εις θέσιν Βουνό. Επίσης έξ Άξοΰ, 
έκ θέσεως Αγία Πακουή, ήτοι έκ τής άρχαίας 
άκροπόλεως, προήλθεν άκέφαλον πρωτογεωμε
τρικόν είδώλιον άνδρός μέ δήλωσιν τού φύλου, 
γεωμετρική κεφαλή ζωδίου ταύρου καί όδόντες 
κάπρου, ώς καί τμήμα έλληνικού κέρνου έκ μικρών 
κυπελλιδίων. Άπό τόν Άΐμονα Μυλοποτάμου 
προήλθον πλεϊστα τμήματα λίαν άρχαϊκών πλα
κιδίων καί ειδωλίων γυμνής θεάς μέ τήν χεΐρα 
εις τήν αιδώ καί θεάς ένδεδυμένης έχούσης καθει- 
μένας τάς χεϊρας. Ασφαλώς άνήκουν εις άποθέ- 
την ιερού. Τά ώς άνω έκ Δυτικής Κρήτης προερχό
μενα εύρήματα περιλαμβάνονται εις τήν έκθεσιν 
πεπραγμένων τής Κ' Περιφερείας, καθ’ δσον ταΰ- 
τα προσεκομίσθησαν ύπό τών εόρόντων είς τό 
Μουσεϊον Ηρακλείου. Περί τών λοιπών εύρημά- 
των έκ τής Δυτικής Κρήτης δημοσιεύεται ιδιαι
τέρως έκθεσις τού Έπιμελητού κ. Ί. Τζεδάκη.

Έκ τής Κνωσού προήλθε κεφαλή Μεδούσης έκ 
φιάλης όμφαλωτής έλληνιστικών χρόνων καί 
βλήμα σφενδόνης ώς καί όστεΐνη περόνη. Παρά 
τάς Κάτω Άρχάνας, δυτικώς τού χωρίου, διελύ- 
θη, κατά μηχανικήν καλλιέργειαν γενομένην ύπό 
τού άγροφύλακος, μικρόν άγροτικόν οικοδόμημα 
έξ άργών λίθων μέ στέγην έκ κεράμων, έλληνικών 
χρόνων. Παρά τήν Αγίαν Τριάδα Άρχανών εύ- 
ρέθη κεφαλή ταύρου μέ ίχνη μελανής χρώσεως, 
έλληνικών χρόνων. Παρά τόν Σκινιάν καί τά 
Καστελλιανά Μονοφατσίου είς θέσιν Τσίγκρου, 
πλησίον τής κοινοτικής δεξαμενής, άνευρέθησαν 
έλληνικά ζώδια ταύρων, έκ τών όποιων δύο εύρέ- 
θησαν έντός μικρού κτηρίου, τά δέ λοιπά έξωτε- 
ρικώς. Ένηργήθη αύτοψία ύπό τού Εφόρου καί 
παρελήφθησαν παρ’ ιδιώτου άντικείμενα προερχό
μενα έκ τής αύτής περιοχής, ήτοι τμήμα ζωδίου 
ταύρου δμοιον πρός τά έκ Τσίγκρου, κεφαλή γυ
ναικείου ειδωλίου έλληνιστικών χρόνων, χαλκοΰν 
κάτοπτρον, άγγείδιον μέ διακρινομένην βάσιν 
καί μέ κλειστήν έπίπεδον έπιφάνειαν άνωθεν μέ 
μικράν όπήν, δύο άργυρα νομίσματα (τό έν Ρό

δου ) καί έν ύάλινον άγγεϊον μέ κιτρίνας καί κυα- 
νάς φλεβώσεις. Άπό τόν Χάρακα προήλθον πέν
τε έπί πλέον άργυρα νομίσματα, προφανώς άνή- 
κοντα είς τόν τελευταίως άνακαλυφθέντα καί κατά 
τό πλείστον διασωθέντα θησαυρόν. Παρά τά Ά- 
νώγεια (πιθανώτατα έκ τής περιοχής τής γειτο
νικής Άξοΰ), εύρέθησαν έλληνικά τινα άναθη- 
ματικά γυναικεία πλακίδια. Παρά τό Άστρίτσι 
είς θέσιν Κατσάβρα άνεκαλύφθη έλληνιστικόν 
είδώλιον καθημένης γυναικείας μορφής ένδεδυ
μένης, φερούσης στεφάνην καί κρατούσης δυσ
διάκριτα άντικείμενα. Παρά τήν Λασαίαν εύρέ
θησαν κατά τήν διάνοιξιν όδού τρεις τάφοι λακ- 
κοειδεΐς βάθους 3 μ., διαστάσεων περίπου 1.10 x 
0,40 μ., άποδώσαντες έλληνιστικά ειδώλια, άγ- 
γεΐα, άργυρούν δακτύλιον καί περιδέραιον έκ 
πήλινων πτηνομόρφων ψήφων. Υφαντικά βάρη 
έλληνικών χρόνων προήλθον άπό τό Καστρϊ 
Χόνδρου Βιάννου, έκ δέ τής Κνωσού εύρύστομον 
άγγεϊον μέ σωληνοειδή πρόχυσιν καί δύο όρι- 
ζοντίας λαβάς, ώς καί τμήματα λύχνων καί ειδω
λίων ταύρων, έπίσης έλληνικών χρόνων.

Δύο ώραϊα ύάλινα αγγεία ρωμαϊκών χρόνων 
μετά φλεβώσεων ( Π ί ν. 698 α - β ), πήλινον 
lacrimarium καί άργυροϋς δακτύλιος είς τεμάχια 
εύρέθησαν έντός τάφου κεραμοσκεπούς, παρά τόν 
Άγιον ©ωμάν Ηρακλείου. Είς Κάτω Άσίτες 
διεπιστώθη ή ύπαρξις πίθων έντειχισμένων έν
τός οικήματος τής ρωμαϊκής περιόδου, έλθόντος 
είς φώς κατά οίκοδομικάς έργασίας. Ένηργήθη 
μικρά σκαφή καί λήψις φωτογραφιών. Είς Γόρ- 
τυνα, είς τόν αγρόν Π. Γαβαλετάκη, εύρέθη κτι
στός τάφος μέ πλίνθους, όρθογώνιος, διαστ. 1.85 x 
0,55 καί βάθους 0,70 μ., ρωμαϊκών χρόνων, περιέχων 
ένα νεκρόν καί ένα λύχνον, μίαν πρόχουν καί εν 
ύάλινον lacrimarium. Ετέρου λακκοειδούς τάφου 
έξ όπτοπλίνθων, βάθους 2 μ., διεπιστώθη ή δπαρ- 
ξις είς τό έλαιόφυτον καί τόν κήπον Ί. Πρεκατσου- 
νάκη. ’Ογκώδης κεφαλή ταύρου έκ μαρμάρου πε- 
ρισυνελέγη έκ τής οικίας Χρ. Άλιγιζάκη έν Άγ. 
Δέκα. Έκ τής Μητροπόλεως Γόρτυνος προήλθε 
ρωμαϊκόν σκεύος τριβής καρπών έκ λευκού λί
θου, άποτελούμενον έκ κατωτέρου κοίλου τμήμα
τος καί άνωτέρου έφαρμόζοντος είς τό πρώτον, 
έχοντος σχήμα κώνου μέ συμφυές πώμα. Κυλιν
δρική μαρμάρινη κοίλη βάσις στενουμένη άνω 
ήλθεν είς φώς παρά τήν Βασιλικήν Καινούργιου 
( θέσις Βαθιάδες ). Παρά τά Καστελλιανά Μο
νοφατσίου είς Φαβριανά ( θέσις Πρασοκέφαλο ) 
ήλθεν είς φώς ρωμαϊκός λύχνος μετ’ άναγλύφου 
Κενταύρου. Έκ τής αύτής περιοχής ( θέσις Πα- 
τέλα) προήλθε χρυσοΰν ένώτιον είς σχήμα κέ- 
ρατος. Άπό τό Καστρϊ Βιάννου προήλθεν άκέ-
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ραιος όστέϊνος αυλός ρωμαϊκών χρόνων. Παρά 
τόν Άγιον Δημήτριον Χόνδρου Βιάννου, όχι 
μακράν τής θαλάσσης, εύρέθη ρωμαϊκή, σχεδόν 
άκεραία, χονδροειδής πρόχους. Ζώδιον μέ όπήν 
κατά τόν πρωκτόν εύρέθη παρά τό Καταλαγάρι 
εις θέσιν Φλέγα. Παρά τήν Μύρτον Ίεραπέτρας, 
πλησίον τοϋ άνακαλυφθέντος πρό έτών ύποκαΰ- 
στου, ήλθεν είς φώς τμήμα ψηφιδωτού 3.5 x 4 μ. 
μέ κυκλικά θέματα καί άφθονον χρήσιν πρασίνων 
ψηφίδων. Λύχνος μέ άνάγλυφον σφίγγα εύρέθη 
έν Ήρακλείω παρά τήν σταφιδαποθήκην Διαλυ- 
νά. Ρωμαϊκά λείψανα (λιθίνη λεκάνη, ύφαντικά 
βάρη καί τμήματα πίθου καί άγγείων) ήλθον είς 
φως καί παρά τήν Τύλισον είς θέσιν Ντωνιανά. 
Έγένετο έπίσης περισυλλογή άρχαιοτήτων έκτε- 
θειμένων είς τό ύπαιθρον ή έντός όχι άπολύτως 
άσφαλών χώρων καί μεταφορά αύτών είς τό Μου- 
σεϊον πρός έξασφάλισιν. Ούτω έκ Κνωσού μετε- 
φέρθησαν έκ τοϋ 'Ιερού των Διπλών Πελέκεων 
τά έκ κονιάματος κέρατα, καί ή τράπεζα προσφο
ρών, άπαντα εόρισκόμενα εις κατάστασιν διαλύ- 
σεως, εις λύχνος λίθινος άποκείμενος έντός τοϋ 
«έσωτερικού ίεροϋ », δυτικώς τού δωματίου τοϋ 
θρόνου, πώρινος βωμίσκος μετ’ άναγλύφων κε
ράτων καί διπλών πελέκεων έκ τής περιοχής τοϋ 
«θεάτρου», μικρόν τμήμα τοιχογραφίας μετά 
ποδός ταύρου έκ τής άνωτέρας « αιθούσης των 
διπλών πελέκεων », λίθινον « συσσωμάτωμα » 
έκ τοϋ ίεροϋ τοϋ Μικροΰ ’Ανακτόρου, καί τινα 
ένδιαφέροντα τεμάχια τοιχογραφιών καί λίθι
νων άγγείων έκ τοϋ Στρωματογραφικοϋ Μουσείου 
Κνωσοΰ. Άπαντα μετεφέρθησαν είς τό έργαστή- 
ριον τοϋ Μουσείου πρός συντήρησιν.

Έκ τών Μαλίων μετεφέρθησαν έν συνεννοήσει 
μετά τής Γαλλικής Σχολής, καταλλήλως συσκευα- 
σθέντα, άγγεΐα τινά, άτινα παρέμενον αύτόθι άπό 
τών χρόνων τής άνασκαφής καί είς χαλκοϋς λέ- 
βης χρήζων συντηρήσεως.

Έκ Γόρτυνος περισυνελέγησαν καί έξησφαλί- 
σθησαν είς τήν Συλλογήν Αγίων Δέκα, παρά τό 
φυλακεϊον, εν γυναικεϊον άγαλμα τέως άποκείμε- 
νον έντός τοϋ ίεροϋ τών αιγυπτιακών θεοτήτων, 
είς μαρμάρινος κορμός καί τό κάτω τής όσφύος 
σφζόμενον τμήμα πώρινου άγάλματος έκ τοϋ αύ- 
τοϋ χώρου, άρχιτεκτονικά τινα μέλη έκ τοϋ ’Ω
δείου, όκτώ τεμάχια έπιγραφών τέως άποκείμενα 
παρά τήν γέφυραν τοϋ Ληθαίου ποταμοϋ, δύο έπι- 
γραφαί έκ τοϋ ίεροϋ τοϋ Πυθίου Απόλλωνος, μία 
έπιγραφή έκ τοϋ χώρου τοϋ Άγιου Τίτου καί μία 
άρχαϊκή, βουστροφηδόν γεγραμμένη, έκ τόΰ χω
ρίου Μητρόπολις.

Περί τής γενομένης κατόπιν σχετικής είσηγή- 
σεως τοϋ Εφόρου διά τοϋ Έπιμελητοϋ κ. Ί. Σακελ-

λαράκη λίαν έπιτυχοΰς δοκιμαστικής άνασκαφής 
είς ’Αρχάνας, έπί έλευθέρου χώρου άγορασθέντος 
υπό τής Περιηγητικής Λέσχης Άρχανών τή 
ΰποδείξει τοϋ Εφόρου καί μερίμνη τοϋ Προέδρου 
αΰτής κ. Έμμαν. Καλοχριστιανάκη, καί δαπάναις 
τής Λέσχης, δημοσιεύεται Ιδιαιτέρα έκθεσις τοϋ 
έκτελέσαντος τήν έρευναν.

’Αναστηλώσεις μινωϊκών άνακτόρων

Διά πιστώσεως 100.000 δρχ. έκ τοϋ λογαριασμού 
Δημοσίων Επενδύσεων έγένετο έργασία συντη
ρήσεως καί άποκαταστάσεως τών μινωϊκών άνα
κτόρων, κυρίως δέ τοϋ άνακτόρου Κνωσοΰ καί 
Ζάκρου. Είς τό άνάκτορον Κνωσοΰ άποκατεστά- 
θη, ύπό τήν έπίβλεψιν τοϋ Εφόρου Στυλ. Αλε
ξίου, τό τελείως έγκαταλελειμμένον καί φθειρόμε- 
νον τμήμα τοϋ « έσωτερικοϋ ίεροϋ » δυτικώς τοϋ 
« δωματίου τοϋ θρόνου » καί κατέστη έπισκέψι- 
μον διά τούς έπιστήμονας (Π ί ν. 699 α - β). 
Ένταϋθα έγένετο έργασία συντηρήσεως τοϋ βά
θρου τοϋ ίεροϋ, μετά τοϋ παρ’ αύτό προστατευ
τικού θωρακίου, τών τοίχων, τών θρανίων καί 
τής τραπέζης έκ κονιάματος τοϋ δυτικωτέρου 
τμήματος ( Π ί ν. 699 γ - δ ). Άποκατεστάθη 
έπίσης τό τμήμα νοτίως τοϋ « δωματίου τοϋ θρό
νου », όπου αί « κασέλλαι» ύπό τήν « ύπόστυλον 
κλίμακα ». Είς τήν άνατολικήν πτέρυγα άποκα
τεστάθη ή «ιδιωτική κλΐμαξ» τοϋ «μεγάρου τής 
Βασιλίσσης » καί ό Ανατολικός φωταγωγός αύ- 
τοϋ. Τά τεμάχια πίθων τών άποθηκών, τά όποια 
ήσαν συσσωρευμένα τήδε κάκεϊσε, άφαιρούμενα 
κατά διαστήματα ύπό τών έπισκεπτών, συνεκεν- 
τρώθησαν καί έξησφαλίσθησαν είς κιβώτια μετά 
πινακίδων δηλουσών τήν άκριβή προέλευσίν των.

Είς τό άναστηλωμένον ύπό τοϋ Evans δωμάτιον, 
άνωθεν τοϋ «δωματίου τοϋ θρόνου», έγένετο 
έργασία άποκαταστάσεως, άφαιρεθέντων τών Αν
τιαισθητικών πεζουλίων έκ σιμέντου, καί άντι- 
κατασταθέντων τών φθαρέντων καί χονδροειδών 
παλαιών πλαισίων τών τοιχογραφιών διά καινουρ
γών λεπτοτέρων ( Π ί ν. 700 α - β ). Αί τελείως 
κατεστραμμένοι τοιχογραφίαι έξ Άμνισοϋ, αί ό
ποιοι ήσαν τοποθετημένοι άκαλαισθήτως έντός 
τοϋ φωταγωγού, μετεφέρθησαν πρός έπισκευήν 
είς τό Μουσεΐον. Μετεφέρθησαν έπίσης πρός 
έπισκευήν τά έκ τσίγκου όμοιώματα άσπίδων έκ 
τοϋ « μεγάρου τοϋ βασιλέως », άτινα είχον κα- 
λυφθή δι’ όνομάτων έπισκεπτών.

Έργασία συντηρήσεως έγινε καί είς τό «μέ- 
γα κλιμακοστάσιο ν », όπου άφηρέθη ή παλαιά 
έφθαρμένη έκ κονιάματος έπένδυσις τών λίθινων 
κιόνων, άντικατασταθεΐσα δι’ έτέρας έκ σιμέντου, 
μεθ’ δ έγένοντο νέοι χρωματισμοί διά χρωμάτων
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σιμέντου, οΐτινες θά είναι πιθανώς μονιμώτεροι, 
δεδομένου ότι τά παλαιά έλαιοχρώματα, λόγω 
καί τής ύγροσκοπικής φύσεως τών έκ γύψου συμ
πληρώσεων τών κονιαμάτων, είχον περιέλθει είς 
άθλίαν κατάστασιν ( Π ί ν. 700 γ - δ). Άλλα 
τό πρόβλημα τοΰ κλιμακοστασίου δέν θά λυθή 
άνευ τής κατασκευής προστατευτικού στεγάστρου, 
όπερ θέλει έξασφαλίσει τήν στεγανότητα. Σημειω
τέο ν ότι ή κατάστασις τών σιδηροδοκών καί τών 
έκ τούβλων θολίσκων, οΐτινες κατεσκευάσθησαν 
πρό πεντήκοντα έτών, είναι τοιαύτη ώστε καί 
σοβαρός κίνδυνος καταρρεύσεως νά ύφίσταται 
συνεπεία τής κατ’ έτος διελεύσεως έκ τοΰ κλιμα
κοστασίου πολλών δεκάδων χιλιάδων έπισκεπτών.

Έγένοντο έπίσης έργασίαι συντη ρήσεως τού 
άνακτόρου Ζάκρου υπό τήν διεύθυνσιν τού κ. 
Ν. Πλάτωνος κατά τήν διάρκειαν τών άνασκα- 
φών, περί ών θέλει δημοσιευθή Ιδιαιτέρα έκθεσις 
τού ίδιου.

Μεσαιωνικά μνημεία

Κατά τό λήξαν έτος έπραγματοποιήθη τέλος 
ή κτηματογράφησις τών άκινήτων τής άνατολι- 
κής τάφρου τών ένετικών τειχών τοΰ Χάνδακος, 
τής όποιας ή άπαλλοτρίωσις προταθεϊσα ύπό τοΰ 
Εφόρου άπεφασίσθη ήδη ύπό τοΰ 'Υπουργείου 
Προεδρίας Κυβερνήσεως. ΔΤ αύτής θά έπέλθη 
τελική λύσις τοΰ θέματος τής άνατολικής τά
φρου, ή όποια διά τών αΰθαιρέτως ή καί νομίμως 
γενομένων άθλιων οικοδομήσεων καί έπιχώσεων 
έχει περιέλθει είς οίκτράν κατάστασιν. Ή άπαλ- 
λοτρίωσις θά έπιτρέψη τήν έν συνεχείςι άποκα- 
τάστασιν όλοκλήρου τής σημαντικής ζώνης τοΰ 
τείχους άπό τής πύλης τοΰ Λαζαρέττου μέχρι 
τής Sabionara.

Ώς προς τήν έπίσης άποφασισθεΐσαν άπαλλο- 
τρίωσιν τών χώρων βορείως τοΰ έπιπρομαχώνος 
Μαρτινέγκο, γενομένης ήδη τής έκτιμήσεως, άνε- 
λήφθη ή περαιτέρω διαδικασία υπό τοΰ δικηγό
ρου τοΰ Δημοσίου κ. Περάκη.
Ή κρήνη Bembo καί οί θολωτοί χώροι τής πό

λης τοΰ Παντοκράτορος, καίτοι πρό πολλοΰ έκερ- 
δήθησαν αί ύπό τοΰ Δημοσίου έγερθεϊσαι άγωγαί, 
έκδοθεισών δι’ άμφοτέρας τάς περιπτώσεις άπο- 
φάσεων έξώσεως ύπό τοΰ Πρωτοδικείου Ηρα
κλείου, έξακολουθοΰν κατεχόμενοι ύπό τών ιδιω
τών, διότι δέν έξεδικάσθη είσέτι ή άσκηθεϊσα 
ύπό τών ώς άνω έφεσις.
Ή άναληφθείσα ύπό τής Έριφ. Μαθιουδάκη 

μελέτη άποκαταστάσεως τοΰ ένετικοΰ φρουρίου 
τοΰ Λιμένος Ηρακλείου δέν έπερατώθη είσέτι, 
καί ούτω δέν κατέστη δυνατή ή έναρξις τών έρ
γων άποκαταστάσεως.

Περί τών έκτελεσθεισών έκτεταμένων άναστη- 
λωτικών έργασιών έπί βυζαντινών καί μεσαιωνι
κών μνημείων δημοσιεύεται ιδιαιτέρα έκθεσις 
τής Έπιμελητρίας δ. Στυλ. Παπαδάκη, ήτις έξε- 
τέλεσε τάς έργασίας.

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΑΛΕΞΙΟΥ

*

Κατά τό έτος 1964 έγένοντο άνασκαφικαί έρ- 
γασίαι, έρευναι, περισυλλογή άρχαιοτήτων, κα
ταγραφή καί έκθεσις συλλογών είς διάφορα μέ
ρη τής Κρήτης. Είς Άρχάνας, Άφρατί, Γόρτυ- 
να. Ηράκλειον, μονήν Όδηγητρίας καί Πόρον 
τής Κεντρικής Κρήτης, είς Άγιον Νικόλαον, 
Άζοκέραμον, Βραχάσι, Καρύδι καί Νεάπολιν τής 
Άνατολικής Κρήτης καί τέλος είς τήν Άξόν τής 
Δυτικής Κρήτης1.

ΑΡΧΑΝΑΙ

Είς τάς Άρχάνας τής έπαρχίας Τεμένους έγέ
νοντο κατά τό έτος 1964 δύο άνασκαφαί τάφων2, 
δύο πλέον σημαντικαί άνασκαφαί έντός τής κω- 
μοπόλεως, έρευνα καί περισυλλογή άρχαιοτήτων.

Φουρνί

Ή άνασκαφή τοΰ πρώτου τάφου έγένετο είς 
τήν θέσιν Φουρνί, βορειοδυτικώς τής κωμοπό- 
λεως, είς άμπελώνα ιδιοκτησίας Μ. Μπιμπάκη, 
ένθα έπεσημάνθη μικρός ΥΜ θαλαμωτός τάφος. 
’Εντός τοΰ θαλάμου άνευρέθησαν μία κενή κι
βωτιόσχημος σαρκοφάγος μετά πώματος καί δύο 
άγγεΐα, έν κύπελλον καί μία πρόχους. Ό θαλα
μωτός ούτος τάφος ήτο κενοτάφιον.

Τό έθιμον τής ίδρύσεως κενοταφίων, τό όποιον 
ήτο μέχρι τοΰδε γνωστόν άπό τήν κυρίως Ελλά
δα καί τόν "Ομηρον3, διαπιστοΰται οΰτω διά πρώ- 
την φοράν είς τήν Κρήτην, διά τοΰτο δέ καί τό 
άξιοσημείωτον παράδειγμα τών Άρχανών άπε- 
τέλεσεν άντικείμενον ιδιαιτέρας μελέτης4.

Κατσοπρινιάς

Ό δεύτερος τάφος άνευρέθη είς θέσιν Κατσοπρι- 
νιας, δυτικώς τής κωμοπόλεως, παρά βραχώδη

1. Σημαντική ύπήρξεν ή βοήθεια είς τήν άνασκαφήν τών 
Άρχανών, δσον και είς τήν μελέτην τών διαφόρων εύρημά- 
των τής κ. Έφης Σακελλαράκη.

2. Οί τάφοι ούτοι θά δημοσιευθοΰν όμοϋ μετά τών τάφων, 
οΐτινες είχον σκαφή παλαιότερον είς θέσιν Ανήφορος (Κρητ. 
Χρον. ΙΔ' ( 1960), σ. 507 ) κατόπιν παραχωρήσεως τοΰ κα- 
θηγητοΟ Ν. Πλάτωνος.

3. A. Persson, Royal Tombs at Dendra, σ. 108 κ.έ. α 289 - 
292.

4. Τ. Ά. Σακελλαράκη, Ύστερομινωΐκό κενοτάφιο στις 
Άρχάνες, ΑΔ 20 ( 1965) : Ά σ. 110-118.
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Κρήτη. Μουσεϊον 'Ηρακλείου : α. Κράνος έξ όδόντων συός έκ Ζαφέρ Παπούρας, β. Μακέτχα τής 
«βασιλικής έπαύλεως » Κνωσού, γ. Πρόσοψις τοΟ Μουσείου μετά τά έργα συντηρήσεως 

καί έγκαταστάσεως άλεξικεραύνου
ΣΤ. ΑΛΕΞΙΟΥ
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Κρήτη. Συλλογή Μεταξα: α. ’Ανάγλυφος πίθος, β. Δαιδαλική κεφαλή, γ. Τεμάχιον αναγλύφου πίθου
έξ ’Αρκάδων
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Κρήτη. Συλλογή Μεταξα : α. Πηλίνη μάσκα, β. Δαιδαλικόν είδώλιον άπό τόν Άΐμονα Μυλοποτάμου, 
γ. Χαλκοΰν είδώλιον, δ. Π ροανακτορικός κέρνος καί προχοΐδιον
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Κρήτη : α. Ό δρόμος του τάφου Η Κατσαμπα, β. Θαλαμοειδής τάφος 'Ανω Βάθειας, γ. Λάρναξ μετά 
τοϋ πώματος τοϋ τάφου "Ανω Βάθειας, δ. Νεκροί έπί τοϋ δαπέδου τοϋ τάφου Άνω Βάθειας
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Κρήτη. ’Αρκάδες: α. Χαλκούς θώραξ πρό τής τελικής άποκαταστάσεως, β. Χάλκη ένεπίγραφος μίτρα
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Κρήτη. "Αγιος Θωμάς : α - β. Ύάλινα αγγεία
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Κρήτη. Κνωσός: α. Φωταγωγός άνωθεν τοΰ «δωματίου τοϋ θρόνου» πρό τής άποκαταστάσεως, 
β. Ό φωταγωγός μετά τήν αποκατάστασης γ-δ. Κίων τοϋ « μεγάλου κλιμακοστασίου » πρό καί μετά

τάς εργασίας συντηρήσεως
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