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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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λόφον, περιείχε δέ έξ ταφάς, έκ χών όποιων αί 
δύο ένχός σαρκοφάγων, λίαν διαχεχαραγμένας 
έκ χής καλλιέργειας. Άνευρέθησαν είς χρυσούς 
κρίκος καί χέσσαρες σφραγίδες, έκ χών όποιων 
αί χρεϊς έχουν γραμμικά θέμαχα καί ή χεχάρχη 
λέονχα σπαράσσονχα αίγαγρον.

ΕΡΕΥΝΑΙ ΚΑΙ ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗ

Διά χών έρευνών, α'ίχινες έγένονχο είς Άρχάνας, 
έπεσημάνθησαν καί νέοι χάφοι, είς διάφορα ση
μεία χής περιοχής. Οΰχως έσημειώθη ή ύπαρξις 
χάφων είς θέσιν ’Ανήφορος, παρά χούς άνασκα- 
φένχας παλαιόχερον χάφους5 καί είς θέσιν Κα- 
βαλλαρόπεχρα. Τέλος είς θέσιν Χωμαχόλακκος ά
νευρέθησαν έν χεμάχιον λίθινου άγγείου καί χμή- 
μαχα κεραμεικοΟ χροχοΰ, συνανήκονχα πρός χά 
χεμάχια χά άνευρεθένχα είς χόν αύχόν χώρον πα
λαιόχερον6. Είς θέσιν Μερχιώχη άνευρέθη έν άρ- 
γυροΰν νόμισμα, είς θέσιν Φυθιές, ένθα προέρχε- 
χαι καί ό ναΐσκος χής Συλλογής Γιαμαλάκη7, 
άνευρέθη είς σφραγιδόλιθος έξ ίάσπιδος καί είς 
θέσιν Μπόχζη είς διπλούς πέλεκυς έκ χαλκού8.

Τουρκογειχονιά

Σπουδαιοχέρα ύπήρξεν ή άνασκαφή, ή γενομέ- 
νη χόν ’Ιούλιον χοΰ 1964, ένχός χής κωμοπόλεως, 
είς θέσιν Τουρκογειχονιά, διά χρημαχοδοχήσεως 
χού Δήμου Άρχανών. Είς χήν πρώχην παράλλη
λον όδόν άναχολικώς χής κενχρικής όδικής άρ- 
χηρίας χής κωμοπόλεως, ήλθον είς φώς καχά χάς 
δημοχικάς έργασίας διά χήν χοποθέχησιν σωλήνων 
ΰδρεύσεως, οίκοδομικά λείψανα είς μεγάλην έκ- 
χασιν, χρονολογούμενα είς χούς ΥΜ I χρόνους, 
ώς καχεφάνη έκ χής κεραμεικής. Καχά χήν άνα- 
σκαφήν διεκρίθησαν χρεϊς χομεϊς, είς χά σημεία 
ένθα αί δημοχικαί έργασίαι ύδρεύσεως έθιγον χά 
μινωϊκά σχρώμαχα.

Ό νόχιος χομεύς εύρίσκεχαι έμπροσθεν καί 
μεχαξύ χών οίκιών χών Ν. Κουχουλάκη καί Κ. 
Τουλουπάκη άναχολικώς καί Ν. Κουχουλάκη καί 
Ν. Φανουράκη δυχικώς. Είς χόν χομέα χοΰχον, 
άμέσως σχεδόν ύπό χήν έπιφάνειαν χοΰ έδάφους, 
άπεκαλύφθη συγκρόχημα χοίχων, χό όποιον δέν 
ήρευνήθη, έφ’ όσον δέν έθίγεχο έκ χών δημοχικών 
έργασιών. Ένχαΰθα ένευρέθησαν μία χράπεζα 
προσφορών έκ σχεαχίχου καί έν πήλινον πινά-

5. Βλ. σημ. 2.

6. Κρητ. Χρον., έ.ά. σ. 524.

7. Έ. ά. ΙΑ' ( 1957 ) σ. 338.

8. Τά εύρήματα ταϋτα θά δημοσιευθοϋν όμοϋ μετά τών
παλαιοτέρων τυχαίων ευρημάτων έκ τής περιοχής τών Άρ
χανών, κατόπιν άδειας τού ’Εφόρου ’Αρχαιοτήτων κ. Σ. ’Α
λεξίου.

κιον. Είς χόν ίδιον χομέα καί καχά χάς δημοχικάς 
έργασίας είχε περισυλλεγή ύπό χού φύλακος άρ- 
χαιοχήχων Άρχανών Έλ. Συναδινάκη χεμάχιον 
έλεφανχίνης κυλινδρικής πυξίδος.

Ό μεσαίος χομεύς εύρίσκεχαι έμπροσθεν καί 
μεχαξύ χών άμπελώνων χών Ν. Φουνχουλάκη 
άναχολικώς καί Γ. Βογιαχζάκη δυχικώς. Είς 
χόν χομέα χοΰχον άνεφάνη χοΐχος, βαίνων άπό 
Ν. πρός Β., μεχά μικράς άποκλίσεως πρός Δ. 
Δυχικώς χοΰ χοίχου χούχου ή έρευνα δέν έπρο- 
χώρησεν είς βάθος. Έκαθαρίσθη όμως σχρώ- 
μα πλήρες άνεσχραμμένων κωνικών άώχων κυ
πέλλων, παρά χά όποια συνελέγη καί χεμάχιον 
χριποδικής χραπέζης προσφορών έκ κονιάμαχος. 
Άνχιθέχως, άναχολικώς χοΰ χοίχου, ή έρευνα έπρο- 
χώρησεν είς βαθύχερα σχρώμαχα, έκ χών όποιων 
συνελέγησαν σημανχικώχαχα όσχρακα ΥΜ I χρό
νων, άσφαλώς άνακχορικοΰ έργασχηρίου.

Ό βόρειος καί σημανχικώχερος χομεύς εύρί
σκεχαι έμπροσθεν καί μεχαξύ χών οίκιών Γ. Ού- 
σχαμανωλάκη, Λ. Μπιμπάκη καί Γ. Κρασανά- 
κη άναχολικώς καί Έμ. Ψαράκη καί Γ. Βογια
χζάκη δυχικώς. Οί χοΐχοι, οί όποιοι άπεκαλύφθη- 
σαν είς χόν χομέα χοΰχον, άμέσως ύπό χήν έπι- 
φάνειαν χοΰ έδάφους, ήχο σαφές όχι συνήπχονχο 
πρός χό κυκλικόν κχίσμα, χό όποιον είχεν έπι- 
σημάνει παλαιόχερον ό Evans9 καί χό όποιον 
μόλις διακρίνεχαι σήμερον είς χά ύπόγεια χών οί
κιών χών Λ. Μπιμπάκη καί Γ. Κρασανάκη (Π ί ν. 
701 α).

Καχά χό έχος 1922, μέ χήν εύκαιρίαν οίκοδομι- 
κών έργασιών, ήρευνήθη ύπό χοΰ Evans έν κυ
κλικόν κχήριον, έκχισμένον είς κανονικούς δό
μους διά μεγάλων λαξευμένων πωρολίθων, χινές 
χών όποιων είχον μήκος 2 καί ύψος 0,60 μ. Είς 
χό βόρειον χμήμα χοΰ κχίσμαχος χούχου άνευρέ
θη μία κλΐμαξ, όλίγον δέ δυχικώχερον ή άρχή 
ένός άγωγού, διά χοΰ όποιου καχεφαίνεχο όχι χό 
κυκλικόν χοΰχο κχίσμα ήχο σχεχικόν πρός χήν 
ΰδρευσιν, διά χοΰχο δέ καί έχαρακχηρίσθη ύπό 
χοΰ Evans διαδοχικώς ώς « Spring chamber, well- 
house, reservoir».

Διά χής άνασκαφής χοΰ 1964, ή όποια περιωρί- 
σθη όμως έκχός καί βορειοδυχικώς χοΰ κύκλου, 
διηυκρινίσθησαν περαιχέρω προβλήμαχά χινα. 
Έκαθαρίσθη έξωχερικώς χό βορειοδυχικόν χμήμα 
χοΰ κύκλου, χό όποιον έπενδύεχαι διά μικροχέρων 
λίθων (Π ί ν. 701 β ) καί άνεφάνη ή κεφαλή χοΰ 
άγωγοΰ ( Π ί ν. 701 δ ). Τό κύριον ένδιαφέρον 
όμως παρουσιάζει ή συνέχεια χοΰ άγωγοΰ, ό ό
ποιος σφζεχαι είς έξαιρεχικώς καλήν καχάσχα-

9. Ρ. Μ. II, σ. 64 κ.έ., είκ. 29, 30.
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σιν. Άρχικώς διευθύνεται πρός ΒΔ., έν συνεχείμ 
όμως κάμπτεται πρός Δ. καί συνεχίζεται εις ευ
θείαν γραμμήν μέχρι τού σημείου τό όποιον 
ήρευνήθη (Πίν. 701 γ). Αί δύο πλευραί του 
αποτελούνται έκ παχέων τοίχων, έκτισμένων λίαν 
έπιμελώς εις τάς προσόψεις ένισχύονται δέ δι’ 
άναλημματικών τοίχων (Πίν. 702 α). Τό έδα
φος του καλύπτεται διά μεγάλων λαξευμένων πω
ρολίθων.

Είναι βέβαιον οϋτω ότι τό κυκλικόν κτίσμα εί
ναι ύδραγωγεϊον καί μάλιστα όχι ύπόγειον, όπως 
ένόμισεν ό Evans. Ό κύκλος περικλείει τήν πηγήν 
καί θεμελιούται έπΐ μικρών λίθων (Πίν. 702 β ), 
ώς καί είς τήν πηγήν τού Καραβάν - Σεράϊ10, 
κατά τεχνικήν χρησιμοποιουμένην έτι καί σήμε
ρον. Ό αγωγός είναι παρόμοιος πρός τόν σημειω- 
θέντα υπό τού Evans είς τήν πηγήν τού Μαυρο- 
κόλυμπου παρά τήν Κνωσόν11, μέ μόνην τήν δια
φοράν ότι δ δεύτερος είναι έκτισμένος άμελώς 
καί έχει είς τήν κοίτην του αύλακα.

Ή άνασκαφή τού τομέως τούτου ύπήρξεν οΰ- 
τω λίαν σημαντική διά τήν μελέτην των ύδραυλι- 
κών συστημάτων των Μινωϊτών, τά όποια ήσαν 
μέχρι τοϋδε γνωστά κυρίως άπό τήν Κνωσόν12. 
Διαπιστοϋται νϋν ότι κατά τούς ΥΜ I χρόνους, 
έκτος τών γνώσεων τών άρτεσιανών φρεάτων13 
καί τής άρχής τών συγκοινωνούντων δοχείων14, 
οί Μινωίται εϊχον καί πολλάς γνώσεις μηχανι
κής. ’Ενδιαφέρον έξ άλλου παρουσιάζει καί ή 
έξαίρετος οίκοδομή τόσον τού ύδραγωγείου, ό
σον καί τού άγωγοϋ του, ή όποια είναι άσφαλώς 
κατασκευή άνακτορική. Είναι φανερόν ότι ό ά- 
γωγός δέν προωρίζετο μόνον δι’ άρδευσιν.

Ή συνέχεια τής έρεύνης θά λύση πιθανώς τό 
πρόβλημα τής στέγης τού κύκλου, τήν όποιαν ό 
Evans ένόμισε θολωτήν15 καί κυρίως τής σχέσεως 
τού υδραγωγείου πρός τά όρατά μινωϊκά λείψανα 
τών Άρχανών καί τά άναφανέντα κατά τήν άνα- 
σκαφήν τού οίκοπέδου τής τοπικής Περιηγητικής 
Λέσχης16.

Οίκόπεδον Περιηγητικής Λέσχης

Ό Evans πάλιν17 παρετήρησεν είς Άρχάνας έκ- 
τεταμένα μινωϊκά οικοδομικά λείψανα έξαιρετι-

10. Έ. ά. σ. 123 κ.έ., είκ. 60, 61.

11. Έ. ά. σ. 462 κ.έ., είκ. 273.

12. Έ. ά., Index, σ. 82.

13. Έ. ά. σ. 460 κ.έ., είκ. 272.

14. Έ. ά. I σ. 142 κ.έ., είκ. 104.

15. "Ε. ά. Index, σ. 81, λ'. Springs, Wells.

16. Ή άνασκαφή έκαλύφθη και πάλιν διά παχέος στρώμα
τος άμμου καί χώματος.

17. Έ. ά. II, σ. 64 κ.έ., πίν. XIV, A, Β.

κής κατασκευής, διά τούτο δέ καί ύπέθεσεν ότι 
είς Άρχάνας έπρεπε νά τοποθετηθή τό « θερινόν 
άνάκτορον » τών βασιλέων τής Κνωσού, γνώμην 
τήν όποιαν έδέχθη καί ό καθηγητής Σ. Μαρινά
τος18. Ή μελέτη τών όρατών τούτων μινωϊκών 
λειψάνων, τά όποϊα εόρίσκονται είς τά ίσόγεια 
οικιών τινων τής κωμοπόλεως (Πίν. 702 γ, 
703 α - β ) καί είς μίαν μικράν πλατείαν (Πίν.
703 γ) ώδήγησεν είς τήν έκλογήν ένός άκαλύ- 
πτου χώρου (Πίν. 704 α), ό όποιος εύρίσκεται 
μεταξύ τών έρειπίων τούτων καί τής άνασκαφής 
τού υδραγωγείου.

Ή έπακολουθήσασα δοκιμαστική σκαφή19 ά- 
πεκάλυψε μέγα οικοδομικόν συγκρότημα (Πίν.
704 β) ΥΜ I χρόνων, ιδιαιτέρως ένδιαφέρον διά 
τήν διατήρησιν, τήν κατασκευήν καί τό μέγεθος 
του. Οί τοίχοι του διατηρούνται είς έξαιρετικήν 
κατάστασιν, είς ύψος 2 μ., πολλαχοΰ δέ διατηρούν
ται in situ αί τοιχογραφίαι καί τά κονιάματα. Ή 
πρόσοψις τού κτηρίου είναι έκτισμένη διά μεγά
λων λαξευμένων πωρολίθων (Πίν. 704 γ ). Πλή
θος πωρολίθων άνευρέθη έπίσης είς διάφορα ση
μεία τής άνασκαφής, άνήκον είς τόν δεύτερον 
όροφον, τινές δέ τών λίθων έφερον χαράγματα20. 
’Εκτός τών πωρολίθων έσημειώθη έπίσης ή χρη- 
σιμοποίησις καί έτέρων ειδών λίθων, κροκαλοπα
γών, μαρμάρων καί γυψολίθων.

Κατά τήν άνασκαφήν τού 1964 άπεκαλύφθη 
κυρίως ή νοτία πρόσοψις τού κτηρίου, ή νοτία 
είσοδος21 καί έν συγκρότημα δωματίων βορειοδυ- 
τικώς τής εισόδου. Ή είσοδος έχει δύο κίονας 
μεταξύ δύο παραστάδων (Πίν. 705 α). Αί δύο 
βάσεις τών κιόνων άνευρέθησαν είς τήν θέσιν 
των, τοποθετημένοι έντός τής κυκλικής ύποδο- 
χής τού στυλοβάτου, οι αρμοί δ’ έκαλύφθησαν 
διά κονιάματος (Πίν. 705 γ). Έπί τών βάσεων 
άνευρέθησαν τεμάχια τών ξύλινων άπηνθρακω- 
μένων κιόνων, τά όποια διατηρούνται καλλίτερον 
κατά τόν άνατολικόν κίονα (Πίν. 705 γ ). Τέλος 
έπί τού στυλοβάτου καί μεταξύ τής άνατολικής

18. ΠΑΕ 1956 σ. 223 κ.έ.

19. Ή άνασκαφή, ή όποια διήρκεσε περί τόν ένα μήνα, 
άπό τοϋ δευτέρου δεκαπενθημέρου τοϋ ’Οκτωβρίου μέχρι 
τών μέσων τοϋ Νοεμβρίου, έγένετο, όπως καί ή στέγασις 
τών άρχαιοτήτων, διά χρηματοδοτήσεως τής Περιηγητικής 
Λέσχης Άρχανών. Είς τήν Ιδίαν Λέσχην άνήκει καί τό οί- 
κόπεδον, τό όποιον ήγοράσθη κατόπιν ύποδείξεώς μου. Καί 
έκ τής θέσεως ταύτης έκφράζω τάς ευχαριστίας μου είς τόν 
πρόεδρον τής Λέσχης κ. Έμμ. Καλοχριστιανάκην.

20. Βλ. Kadmos III, 2, σ. 185.

21. Είναι σχεδόν βέβαιον ότι ή είσοδος αυτή δέν είναι ή 
κυρία είσοδος τοϋ κτηρίου. Ή τελευταία πρέπει νά άναζητη- 
θή είς τήν βορείαν πλευράν τοϋ οίκοδομήματος, πρός τήν 
κατεύθυνσιν τοϋ άνακτόρου τής Κνωσοϋ.
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παραστάδος καί τοϋ γειτονικοϋ κίονος άνευρέ- 
θησαν εις τήν θέσιν των τέσσαρες λίθινοι αμφί
κοιλοι βωμοί22 ( Π ί ν. 705 α).

’Αμέσως μετά τόν στυλοβάτην σχηματίζεται 
πλατύς προθάλαμος, τοϋ όποιου οί τοίχοι καλύ
πτονται διά τοιχογραφιών, κάτωθεν των όποιων 
8χει τεθή όριζοντίως ταινία έξ έρυθροΰ κονιάμα
τος ( Π ί ν. 705 β). Αί τοιχογραφίαι, αΐτινες είναι 
λίαν λεπταί, κατεστράφησαν κατά μέγα τμήμα 
έκ τής πυρκαϊδς καί έκ τής ύγρασίας· είς πίναξ 
όμως τού άνατολικοϋ τοίχου (Π ί ν. 706 α), παρά 
τούς αμφίκοιλους βωμούς, έδειξε μετά τόν επιτυχή 
καθαρισμόν καί κατά τήν Ιχνογράφησιν, παρά- 
στασιν γυναικός όρθιας,ένδεδυμένης διά ποδήρους 
έσθήτος καί άνοικτοΟ κατά τό στήθος περικορ- 
μίου, ή όποια κρατεί διά τής δεξιάς δυσδιάκριτα 
αντικείμενα, παράστασις ήτις είναι λίαν όμοια 
πρός έτέραν δακτυλίου έκ Μυκηνών23.

Έκ τού πρώτου προθαλάμου, εν πολύθυρον, 
τού όποιου διεκρίθησαν αί παρασπάδες είς τούς 
δύο τοίχους ( Π ί ν. 705 β), όδηγεΐ είς δεύτερον 
προθάλαμον, άπό τούτου δέ 6ν πολύθυρον όδηγεΐ 
είς τά άνατολικά διαμερίσματα, δύο διάδρομοι 
είς τά βόρεια καί μία θύρα πρός τά δυτικά.

'Ως έσημειώθη άνωτέρω, άπεκαλύφθη έπίσης 
κατά τήν άνασκαφήν τοϋ 1964 καί τμήμα τών δω
ματίων, τά όποια εόρίσκονται βορειοδυτικώς τής 
εισόδου. Εντός ένός τούτων άνευρέθη είς ιδιό
τυπος αποθέτης ( Π ί ν. 706 γ ), είς τόν πυθμένα 
τοϋ όποιου, εντός πλακάς μετά ορθογώνιας κοι- 
λότητος, περιείχοντο πλήθος άπλών κωνικών 
κυπέλλων. Δυτικώς τοϋ αποθέτου τούτου άπεκα
λύφθη τό περιεχόμενον ίεροΰ καταπεσόντος έκ 
τοϋ δευτέρου όρόφου. Πέριξ μεγάλης όρθογωνίου 
σχήματος πωρολιθικής τραπέζης προσφορών 
μετά περιχειλώματος ( Π ί ν. 706 γ ), άνευρέθη- 
σαν υπέρ τάς τριάκοντα τριποδικαί τράπεζαι προσ
φορών έκ κονιάματος είς τεμάχια, δύο κέρατα καθ- 
ιερώσεως (Π ί ν. 706 β) καί πολλά άγγεΐα 
(Π ί ν. 707 α ). Τό ισόγειον τού δωματίου τούτου 
έφερε παράθυρα κατά τόν νότιον τοίχον ( Π ί ν. 
707 β ).

Τό κτήριον, τό όποιον άπεκαλύφθη κατά τήν 
άνασκαφήν τοϋ οίκοπέδου τής Περιηγητικής Λέ
σχης, είναι τό ίδιον πρός τό έπισημανθέν παλαιό- 
τερον. Δέν υπάρχουν όμως στοιχεία διά τήν ταύ- 
τισίν του πρός τό λεγόμενον « θερινόν άνάκτο- 
ρον», έκτος τής πράγματι άνακτορικής κατα
σκευής του καί τοϋ μεγέθους του, τά όποια είναι

22. Οί λίθοι, οϊτινες εϊχον καταπέσει άπό τοϋ δευτέρου 
όρόφου έθραυσαν τάς παρυφάς τών βωμών, τών όποιων όμως 
τά τεμάχια συνεκολλήθησαν.

23. A. Sakellariou, CMS I, άριθ. 86.

δύσκολον νά εύρεθοϋν είς έτερον κτήριον τόσον 
πλησίον τής Κνωσοΰ. Τά άνασκαφικά δεδομένα 
όμως όδηγοϋν πρός διάφορον κατεύθυνσιν. 'Ως 
έσημειώθη άνωτέρω παρετηρήθησαν σαφή καί 
έντονα ίχνη λατρείας διά τής ύπάρξεως τών άμ- 
φικοίλων βωμών παρά τήν είσοδον24 ένός πρωί
μου ίεροϋ πύλης26, τής τοιχογραφίας παρά τούς 
βωμούς26, τοϋ αποθέτου μετά τών κωνικών κυ
πέλλων27, τέλος τών τριποδικών τραπεζών προσ
φορών28 καί τών κεράτων, τών κειμένων έπί τής 
μεγάλης μονολιθικής τραπέζης προσφορών29. 
Χωρίς νά άποκλεισθή τό ένδεχόμενον τής συμ- 
πτωματικής άνευρέσεως τοϋ λατρευτικού τμήμα
τος ένός οικοδομήματος διαμονής, δέν πρέπει 
όμως νά μή σημειωθή καί ή γειτνίασις τοϋ κτη
ρίου τών Άρχανών πρός τόν Γιούχταν, ένθα εύ- 
ρίσκεται τό ίερόν κορυφής τής Κνωσοΰ30. Εν
δείξεις άλλωστε διά τήν ΰπαρξιν ένός έκτεταμέ- 
νου λατρευτικού κέντρου είς Άρχάνας έχομεν 
καί έξ έτέρων έρευνών31, ώς καί έκ τών τυχαίων 
εύρημάτων. 'Οπωσδήποτε όμως νέα ένδιαφέροντα 
στοιχεία θά προκόψουν έκ τοϋ καθαρισμού τοϋ 
δαπέδου τοϋ άνασκαφέντος τμήματος άλλά καί 
έκ τής περαιτέρω έρεόνης.

’Απομένει άκόμη νά έπισημανθοϋν δύο θέματα 
σχετικώς πρός τήν άνασκαφήν. Πρώτον ή μεγά
λη κατασκευαστική όμοιότης μεταξύ τών βωμών 
τών Άρχανών καί τών βωμών τής πύλης τών λε
όντων τών Μυκηνών32, τήν κρητικήν καταγωγήν

24. Τά παραδείγματα τών πραγματικών βωμών έχουν συλ- 
λεγή 6πό τοϋ C. Yavis, Greek Altars, σ. 19, 29, έκτος ένός 
δείγματος έκ Minet-el-Beida. (Syria, 13 ( 1932) σ. 4, πίν. 
III, 2) Ό κατάλογος όμως τών παραστάσεων τών βωμών, 
κυρίως έπί σφραγιδόλιθων, δέν είναι πλήρης. Βλ. έπίσης 
G. Elderkin, The ancient altar with incurved sides, Archaeolo
gical Papers, I ( 1941 ) και Σ. Μαρινάτου, ΠΑΑ 31 ( 1956) 
σ. 409 κ.έ.

25. AM 75 ( 1960) σ. 1 κ.έ. ΟΙ άμφίκοιλοι βωμοί συνηθί
ζονται είς τάς είσόδους τών ίερών Evans, PM I, σ. 307, 308. 
Μ. Nilsson, Minoan Mycenaean Religion σ. 173 κ.έ.

26. Βλ. σημ. 23. Ό Evans έσημείωσε τήν σχέσιν τών τοι
χογραφιών πρός τάς παραστάσεις τών δακτυλίων ( PM III, 
σ. 134 κ.έ.).

27. Έ.ά. II, σ. 548, είκ. 348.

28. Παρόμοιον σύνολον τραπεζών προσφορών έκ Νίρου 
Χάνι. Σ. Ξανθουδίδης, ΑΕ 1922 σ. 15, είκ. 12. Nilsson, έ.ά. 
σ. 123 κ.έ.

29. Παρομοία τράπεζα είς Δενδρά. Βλ. A. Persson, ε.ά., 
πίν. XXIX.

30. Evans, έ.ά. I σ. 151. Διά τόν τάφον τοϋ Διός είς Γιού
χταν βλ. Cook, Zeus.

31. Κοχλιάριον Τρούλλου Μ. Nilsson, ά.έ. σ. 104, Ε. Gru- 
mach, Bibliographic des kretisch - mykcnischen Epigraphik, 
σ. 42. Βλ. έπίσης ΠΑΕ 1956, σ. 223 κ.έ.

32. Μαρινάτος - Hirmer, Κρήτη καί Μυκηναϊκή Ελλάς, 
είκ. 141.
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τών όποιων είχεν δποθέσει παλαιότερον ό Evans33. 
Δεύτερον τό θέμα τοΟ λεγομένου Νοτίου Δρόμου, 
ό όποιος ήνωνε την Κνωσόν πρός τήν Φαιστόν 
καί τό Λιβυκόν πέλαγος. Διά τόν Νότιον Δρόμον 
ό Evans ύπέθεσεν34 ότι έβαινε δυτικώς τοΟ Γιού- 
χτα, εις τήν κορυφήν τοϋ όποιου ώδήγει μία 
δευτερευούσης σημασίας όδός καί μία παρομοία 
διήρχετο διά τών Άρχανών. Διά τοΟ άποκαλυ- 
φθέντος όμως άνακτορικοϋ κτηρίου είς τάς Άρ- 
χάνας βεβαιοϋται ότι ή κεντρική άρτηρία τοϋ 
Νοτίου Δρόμου δέν ήτο δυνατόν παρά νά διέρχε
ται διά τών Άρχανών, άνατολικώς τοΟ Γιούχτα, 
έφ’ όσον μάλιστα ούδέν έμπόδιον ύφίσταται έκ 
τής μορφολογίας τοϋ έδάφους.

Άφρατΐ

Τόν ’Οκτώβριον τοϋ 1964 έγένετο γνωστή μία 
μεγάλης έκτάσεως άρχαιοκαπηλία καί λαθραία 
σκαφή τού λόφου τοΟ Προφήτου Ήλία είς Ά- 
φρατί, τμήμα τοϋ όποιου είχεν άνασκαφή παλαι
ότερον ύπό τής ’Ιταλικής ’Αρχαιολογικής Σχο
λής35. Διά τών έρευνών, αΐτινες έγένοντο είς τήν 
περιοχήν, έπεσημάνθησαν τά σημεία, είς τά όποια 
είχον γίνει παράνομοι σκαφαί καί μετεφέρθησαν 
είς τό Μουσεϊον Ηρακλείου μερικά άγγεϊα καί 
πολλά χαρακτηριστικά όστρακα, συλλεγέντα έπί 
τόπου.

Είς τόν άγρόν τοϋ Μιχ. Όρφανουδάκη άνευ- 
ρέθησαν:

1) Τρία τεμάχια πλαστικών άγγείων τοϋ άνα- 
τολίζοντος ρυθμοΰ, έκ τών όποιων σημαντικώτε- 
ρον είναι τμήμα τής κεφαλής καί τοϋ σώματος 
πάνθηρος (Πίν. 707γ). Τό τρίχωμα τοϋ ζώου, 
όπως καί είς τά έτερα δύο τεμάχια, άποδίδεται 
διά διπλών φολίδων περιεχουσών στιγμάς. Τό 
πρόσωπον είναι έπίσης στικτόν καί οί όφθαλμοί 
έγχάρακτοι μέ γραπτήν δήλωσιν τής κόρης. Πλα
στικά άγγεϊα είναι γνωστά άπό τό Άφρατί, όπως 
ή γλαυξ36 καί ό λέων37.

2) Μία πρόχους υστέρων γεωμετρικών χρόνων, 
κοσμουμένη διά λευκών κύκλων καί ταινιών έπί 
μέλανος έδάφους (Πίν. 708 α).

3) Είς εύρύστομος άμφορίσκος (Πίν. 708 α). 
"Ομοιος γνωστός πάλιν άπό τό Άφρατί38.

4) Πέντε σφαιρικοί άρύβαλλοι τοϋ άνατολί- 
ζοντος ρυθμοΰ (Πίν. 708 α). ’Εκ τούτων είς κο
σμείται κατά μέν τόν ώμον διά κύκλων κατά δε τό

33. Evans, έ.ά. IV, σ. 612.

34. Έ. ά. II, σ. 61 κ.έ., πίν. έναντι σ. 71.

35. D. Levi, Annuario X - XII ( 1927 - 29 ).

36. Έ. ά. σ.293, εΐκ.251.

37. Έ. ά. σ. 240, είκ. 281.

38. Έ. ά. σ. 146, είκ. 143.

σώμα διά ταινιών39, έτερος διά τεθλασμένων γραμ
μών καί ταινιών, οί λοιποί δέ είναι άκόσμητοι.

5) Δύο μικραί άκόσμητοι πρόχοι, δύο λύχνοι 
έλληνιστικών χρόνων καί πολλαί πήλιναι ψήφοι.

Τέλος, καθ’ δλην τήν έκτασιν τοϋ λόφου τοϋ 
Προφήτου Ήλία καί είς τά σημεία ένθα έγένοντο 
λαθραϊαι σκαφαί περισυνελέγησαν πλήθος τε
μαχίων πίθων κοσμουμένων διά πλοχμών, ρο
δάκων, συγκεντρικών κύκλων, άνθεμίων κλπ. 
(Πίν. 708 γ) τοϋ πρωίμου άνατολίζοντος ρυ
θμοΰ40.

Γόρτυς

Τόν Μάρτιον τοϋ 1964 μετεφέρθησαν είς τό 
Μουσεϊον 'Ηρακλείου διά λόγους άσφαλείας τά 
σπουδαιότερα τών γλυπτών τής Συλλογής Γόρ- 
τυνος:

1) Άκέφαλον άγαλμα γυμνοϋ νέου, φέροντος 
άσκόν.

2) Πέντε άκέφαλοι άνδρικοί κορμοί, γυμνοί.
3) Δέκα άκέφαλοι άνδρικοί κορμοί, γυμνοί, 

μικροϋ μεγέθους.
4) ’Οκτώ κεφαλαί άγαλμάτων.
5) ’Οκτώ τεμάχια κεφαλών.
6) Κορμός καθημένου παιδός.
7) Κορμός γυναικός μικροϋ μεγέθους.
8) Κεφαλή Αθήνας ύπερφυσικοϋ μεγέθους.
9) Κεφαλή « Τύχης ».

10) Άνάγλυφον δύο Κενταύρων, φερόντων κάν
θαρον.

11) Άνάγλυφον άσπίδος μετά γοργονείου.
12) Άνάγλυφον γυναικός μικροϋ μεγέθους.

ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ

Είς τό Ηράκλειον έγένοντο έργασίαι καταγρα
φής είς τό Μουσεϊον καί τήν Συλλογήν Ν. Με- 
ταξά καί περισυλλογής είς τήν πλατείαν Δασκα- 
λογιάννη.

Μουσεϊον Ηρακλείου

Είς τούς καταλόγους τοϋ Μουσείου Ηρακλείου 
κατεγράφησαν έκτος πολλών τυχαίων εύρημάτων 
καί δύο μεγάλαι όμάδες, τά λίθινα άγγεϊα τοϋ Ζά- 
κρου καί τά νομίσματα τοϋ Χάρακα.

Συλλογή Ν. Μεταξα

Είς τόν κατάλογον τής Συλλογής Ν. Μεταξα 
κατεγράφησαν πλήθος σφραγιδόλιθων, οί πλεΐ- 
στοι τών όποιων είναι ΠΜ χρόνων. Ιδιαιτέρως 
ένδιαφέρουσα είναι ή σειρά τών ΥΜ ταλισμανι-

39. J. Κ. Brock, Forteta, πίν. 71, άριΟ. 980.

40. Πρβλ. έξ Άφρατί, Levi, έ.ά. σ. 61, είκ. 43 καί έξ έτέ- 
ρων περιοχών τής Κρήτης, έ.ά. είκ. 48, 71.
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κών σφραγιδόλιθων. Ήρχισεν έπίσης ή μελέτη 
διά τήν δημοσίευσιν τών σφραγιδόλιθων τής Συλ
λογής εις ιδιαίτερον τόμον τοΟ Corpus των μι- 
νωϊκών καί μυκηναϊκών σφραγίδων.

Πλατεία Δασκαλογιάννη

Τόν Δεκέμβριον τοΰ 1964, κατά τήν διάρκειαν 
οίκοδομικών έργασιών είς τό οίκόπεδον τοΰ Άντ. 
Μανασάκη, τό κείμενον έπί τής πλατείας Δασκα- 
λογιάννη τοΟ Ηρακλείου, ήλθεν είς φώς είς 
τάφος ρωμαϊκών χρόνων. Οί έργάται τής οίκο- 
δομής είχον ήδη διαταράξει τόν τάφον, δτε είδο- 
ποιήθη ή άρχαιολογική υπηρεσία, διά τούτο καί 
αί παρατηρήσεις διά τόν τρόπον ταφής είναι πε- 
ριωρισμέναι. Ό τάφος ήτο εν άπλοΰν όρθογώ- 
νιον λάξευμα είς τόν μαλακόν βράχον, είς βάθος 
0,70 μ., διαστάσεων 1.80x1.85 μ., προσανατολι- 
σμένον έκ ΒΑ. πρός ΝΔ. Εντός τούτου άνευρέ- 
θησαν πολλά ένδιαφέροντα δείγματα άγγείων, 
λύχνων, άναγλύφων δίσκων, ειδωλίων, ύαλίνων 
άγγείων καί νομισμάτων, διά τών όποιων χρονο
λογείται είς τόν 2ον αί. μ.Χ. Τά πλεΐστα τών εύ- 
ρημάτων δέν σφζονται είς καλήν κατάστασιν, 
διά τούτο καί άναφέρονται τά πλέον ένδιαφέροντα 
τούτων.

Α'. Κεραμεική ( Π ί ν. 708 β )

1) Άωτον σφαιρικόν άγγεϊον μετά έξω νεύον- 
τος χείλους καί όριζοντίων αύλάκων κατά τήν 
κοιλίαν. Πηλός τεφρός, τραχύς. 1ου - 3ου αί. 
μ.Χ.41.

2) Πρόχους ώοειδής μετά καθέτου ταινιωτής 
λαβής, εύρέος χείλους καί χαμηλού κωνικού πο- 
δός. 'Οριζόντιοι αύλακες κατά τήν κοιλίαν. Πη
λός κίτρινος.

3) Κάνθαρος μετά γωνιώδους σώματος καί δύο 
καθέτων λαβών. Είς τό άνώτερον τμήμα έγχάρα- 
κτον «roulleting pattern». Α' ήμισυ 2ου αί. 
μ.Χ.42.

4) Δύο πρόχοι. 1ου - άρχών 2ου αί. μ.Χ.43.
5) Δίωτον άνοικτόν άγγεϊον. Λαβαί όριζόντιοι 

ταινιωτοί, άναδιπλούμεναι πρός τά έσω. Πηλός 
καστανός, τραχύς. 1ου αί. μ.Χ.44.

6) Σαμιακόν κωνικόν κύπελλον. Terra sigjl- 
lata45. Είς τόν πυθμένα σφράγισμα στιγμορρόδα- 
κος46.

41. Βλ. Η. Robinson, Pottery of the Roman Period, Athe
nian Agora V, σ. 42, πίν. 7, όμάς G, 192.

42. Έ. ά. πίν. 63, όμάς Ρ, 762.

43. Έ. ά. πίν. 7, όμάς G, 103, Υ, 119.

44. Έ. ά. πίν. 64, όμάς F, 29.

45. Έ. ά. σ. 87, πίν. 62, όμάς Μ, 33.

46. Έ. ά. πίν. 57, G, 710.

Β'. Λύχνοι (Πίν. 708δ)

Ή σειρά τών λύχνων είναι έπίσης άντιπροσω- 
πευτική τοΰ 2ου αί. μ.Χ. Τινές τούτων κοσμούν
ται κατά τόν κεντρικόν δίσκον δΓ άναγλύφων 
παραστάσεων μονομάχων, παιδός καθημένου έπί 
δελφίνος καί τριαίνης, ή προτομής γυναικός. 
"Ετεροι λύχνοι κοσμούνται κατά τήν περιφέρειαν 
δι’ άκάνθης καί έλίκων, φύλλων κισσού καί κομ
βίων, ή φύλλων κισσού καί άκτινωτών κοσμημά
των.

Γ'. ’Ανάγλυφοι δίσκοι και ειδώλια

Εντός τοΰ τάφου άνευρέθησαν τρείς πήλινοι 
δίσκοι (Πίν. 709 α) μετά προτομής γυναικός 
φερούσης χιτώνα καί ίμάτιον, στεφομένης δέ διά 
φυλλωτού διαδήματος. Καί οί τρεις δίσκοι προ
έρχονται άπό τήν αύτήν μήτραν. Παρόμοιοι δί
σκοι είναι γνωστοί άπό ρωμαϊκούς τάφους τού 
Σανατορίου, πλησίον τής Κνωσού.

Άνευρέθησαν έπίσης δύο πήλιναι προτομαί γυ
ναικών καί έν είδώλιονπεριστεράς (Πίν. 709 β).

Δ'. Ύάλινα αγγεία

Άνευρέθησαν μία σειρά δακρυδόχων (Πίν. 
709 γ) μεθ’ ύψηλού λαιμού, αΐτινες διαφέρουν ώς 
πρός τό σχήμα τοΰ σώματος, σκοτεινού πρασίνου 
ή πρασινωπού άνοικτοΰ χρώματος.

Ε’. Νομίσματα

1) Χαλκού ν νόμισμα Καλλιγούλα - Γερμανι
κού (37-41 μ.Χ. ) μετά προτομών τών δύο αύ- 
τοκρατόρων είς έκάστην όψιν17.

2) Χαλκοΰν νόμισμα Δομιτιανοΰ (81-96 μ.Χ.). 
Είς τήν μίαν δψιν έστεφανωμένη κεφαλή τού αύ- 
τοκράτορος. Είς τήν έτέραν Άρτεμις καί έλαφος48.

3) Τρία χαλκά νομίσματα Άδριανοΰ (118- 
138 μ.Χ.), τά όποια φέρουν είς τήν μίαν δψιν 
έστεφανωμένην κεφαλήν τοΰ αύτοκράτορος πρός 
τά δεξιά. Είς τήν έτέραν δψιν κάλαθος ή λέβης 
μετά φύλλων καί φρούτων49, βωμός μετά ταινιών 
καί προσφορών50, Τύχη μετά φιάλης καί κέρα- 
τος Άμαλθείας51.

Μονή Όδηγητρίας

Τόν Δεκέμβριον τοΰ 1964, κατόπιν πληροφο
ριών διά τήν δράσιν τών άρχαιοκαπήλων είς τήν

47. J. Svoronos, Numismatique de la Crfcte Ancienne, σ. 
93, άριθ. 208, πίν. VIII, 21.

48. Έ. ά., σ. 343, πίν. XXXIII, 15.

49. Έ. ά. σ. 353, τύπος 123, πίν. XXXV, 33.

50. Έ. ά. 353, τύπος 118, πίν. XXXV, 27, 28.

51. Έ. ά. σ. 353, τύπος 116, πίν. XXXV, 25.
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Μεσαραν, ήρευνήθη ή περιοχή τής μονής Όδη- 
γητρίας. Ή μονή εόρίσκεται εις τό νοτιοδυτικόν 
τμήμα τής Μεσσαρας, είς τήν επαρχίαν Καινού
ριου, ό πλησιέστερος δέ κατφκημένος τόπος είναι 
τό χωρίον Λήσταρος, βορείως ταύτης. Νοτίως τής 
μονής Όδηγητρίας άρχεται μία φάραγξ, ή όποια 
διασχίζει τά ταπεινά υψώματα των Άστερουσίων 
καί έκβάλλει είς τήν θάλασσαν, όλίγον δυτικώ- 
τερον των Καλών Λιμένων.

Ένθεν καί ένθεν τής φάραγγος καί είς άκτΐνα 
περίπου πέντε χιλιομέτρων είναι όρατά τά ίχνη 
μεγάλων κυκλικών θολωτών τάφων, τού γνωστοΟ 
τύπου τής Μεσαράς. Έπεσημάνθησαν δέκα 
τάφοι, τών όποιων διαγράφεται σαφώς τό περί
γραμμα, ύπάρχουν όμως ένδείξεις διά τήν ϋπαρ- 
ξιν περισσοτέρων. Είς μίαν περίπτωσιν τμήμα 
τού κύκλου ένός τάφου σφζεται είς ύψος 2 μ. Οί 
ήμίσεις τών τάφων έχουν έπισημανθή ύπό τών 
άρχαιοκαπήλων καί έχουν έν μέρει συληθή. "Ι
σως τινές τών Προανακτορικών σφραγιδόλιθων, 
τούς όποιους άπέκτησεν έσχάτως ή Συλλογή Ν. 
Μεταξα, νά προέρχωνται άπό τήν σύλησιν τών 
τάφων τούτων, έφ’ όσον ώς προέλευσίς των άνα- 
φέρεται τό χωρίον Πηγαϊδάκια, τό όποιον εύ- 
ρίσκεται όλίγα χιλιόμετρα άνατολικώς τής μο
νής Όδηγητρίας.

Είς τών συληθέντων τάφων εύρίσκεται είς θέ- 
σιν ‘Αγ. Κυριακή, δεξιά τής φάραγγος. Είς έπι- 
φανειακήν έρευναν άνευρέθησαν ένταϋθα πλή
θος όστράκων, πολλά τών όποιων είναι λίαν έν- 
διαφέροντα, τεμάχια λίθινων άγγείων, χαλκών 
όπλων, λεπίδες καί άπολεπίσματα όψιανοΰ.

Ή μελέτη τών όστράκων τού θολωτού τάφου 
τής 'Αγ. Κυριακής όδηγεΐ είς ένδιαφέροντα συμ
περάσματα. Απαντούν όστρακα τού λεγομένου 
ρυθμού Πύργου, τής ΠΜ I έποχής, ρυθμού σπα
νίου είς τήν Μεσαραν62. Πλέον συνήθης είναι 
ή κεραμεική τού Άγ. Όνουφρίου, τού τέλους 
τής ΠΜ I καί τής ΠΜ II έποχής. Τέλος άπαντοΰν 
χαρακτηριστικά δείγματα ΜΜ ΙΑ κεραμεικής53. 
Ή παρουσία καί τών τριών τούτων φάσεων είς 
τόν ίδιον τάφον είναι λίαν σημαντική, διότι δέν 
είχε παρατηρηθή, εί μή μόνον είς τούς τάφους 
τού Λέντα, πλησίον τών όποιων εύρίσκεται καί 
ή 'Αγ. Κυριακή64.

ΠΜ I. Ρυθμός Πύργου

Άνευρέθησαν τρία όστρακα, τό εν έκ τών ό
ποιων είναι προχοή χονδροειδούς άγγείου. Τά

52. J. Pendlebury, The Archaeology of Crete, σ. 50 καί 
Κρητ. Χρον. ΙΕ' - ΙΣΤ' ( 1961 - 2 ) σ. 89.

53. Κρητ. Χρον. ε. ά. σ. 90.

54. Έ. ά.

έτερα δύο, τμήμα χείλους (Πίν. 710α, τέταρ
τον είς τήν β' σειράν) καί κερατοειδής άπό- 
φυσις μετ’όπής (Πίν. 710 α, τελευταΐον είς τήν 
β' σειράν), ίσως άνήκουν εις μεγάλα άμφικωνι- 
κά ποτήρια66.

ΠΜ II. Ρυθμός Άγ. Όνουφρίου

1) Τεμάχιον σφαιρικού άγγείου (Πίν. 710 α, 
τελευταΐον είς τήν α' σειράν) μετά στρογγύλης 
προχοής κατά τήν κοιλίαν, κοσμούμενον κατά 
μέν τήν κοιλίαν διά παραλλήλων λοξών γραμ
μών, κάτωθεν τής προχοής διά θέματος «πετα
λούδας » καί κατά τό κατώτερον τμήμα τής προ
χοής διά ταινιών.

Τό γενικόν σχήμα τού άγγείου είναι γνωστόν 
είς άρκετά παραδείγματα έκ Κουμάσας, είς τά 
πλείστα τών όποιων όμως είναι κυλινδρικόν. Πλη- 
σιέστερον πρός τό δστρακον τής Άγ. Κυριακής 
είναι εν σφαιρικόν άγγεϊον πάλιν άπό τήν Κου- 
μάσαν66 μετά μιάς λαβής τεθειμένης παρά τήν 
προχοήν καί όχι άντιθέτως ταύτης, ώς είς τά έτε
ρα παραδείγματα. Τό κόσμημα τής «πεταλού
δας » είναι γνωστόν πάλιν κυρίως άπό τήν φιά
λην τού Μόχλου67, ένθα ό Seager ένόμισεν ότι 
είκονίζεται διά πρώτην φοράν διπλούς πέλεκυς. 
Δέν πρόκειται όμως δΤ άπεικόνισιν διπλού πε- 
λέκεως68, ό όποιος άλλωστε είναι γνωστός κατά 
τούς χρόνους τούτους, άλλά δι’ έν κόσμημα ΠΜ 
II χρόνων, έτέραν διάταξιν τών συνήθων διαγράμ- 
μων τριγώνων69.

2) Δύο τεμάχια (Πίν. 710 α, πρώτον καί τρί
τον είς τήν α’ σειράν), τμήματα τού λαιμού, τού 
χείλους καί τής λαβής πρόχων. Ραμφόστομος 
προχοή μετά δύο πλαστικών όφθαλμών, λαβή 
κάθετος κυλινδρική. Καί τά δύο δείγματα κοσμούν
ται διά παραλλήλων γραμμών κάτωθεν τού χεί
λους καί ταινιών περί τόν λαιμόν. Τό έν τεμά
χιον κοσμείται πρός τούτοις διά ταινίας κατά 
τήν έσωτερικήν έπιφάνειαν τού χείλους, τό αύτό 
δέ σφζει καί λείψανα βαφής έπί τής λαβής.

Τά τεμάχια ταΰτα όμοιάζουν ώς πρός τό σχή
μα μάλλον πρός τά έκ Μεσαρας παραδείγματα, 
π.χ. πρός τό γνωστόν άγγεϊον έξ Άγ. Όνουφρίου60, 
ή πρός τάς πρόχους έκ Κυπαρισσιού, είς τάς ό-

55. ΑΔ 4 ( 1918 ) σ. 156 κ.έ., Chr., Zervos, L’art de la Crfc- 
te, είκ. 85, 86, Κρητ. Χρον. έ. ά. σ. 89.

56. St. Xanthudides, The vaulted tombs of Messara, πίν. 
XXVII, άριθ. 4148.

57. R. Seager, Explorations in the Island of Mochlos, σ. 
25, II L, είκ. 7, 13 καί Evans έ. ά. I, είκ. 41, 57.

58. Έ. ά. σ. 96, Nilsson, §. ά. σ. 213, είκ. 108.

59 . R. W. Hutchinson, Prehistoric Crete, είκ. 22.

60. Zervos, £. ά. είκ. 132.
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ποιας τό χείλος καμπυλοΟται παρά τήν λαβήν61. 
Οί πλαστικοί όφθαλμοί είναι καί πάλιν γνωστοί 
έκ Μεσαράς, εις τάς γνωστός τριποδικάς πρό- 
χους έκ Κουμάσας62. Δέν είναι όμως γνωστά έ- 
τερα παραδείγματα, εχοντα τήν αυτήν άκριβώς 
διακόσμησιν, ή όποια εις Άγ. Κυριακήν φαίνεται 
ότι είναι λίαν συνήθης.

3) Γεφυρόστομος προχοή άγγείου (Π ί ν. 710 α, 
δεύτερον εις τήν α' σειράν ). Αί δύο πλευραί τοϋ 
χείλους πιέζονται πρός τά έσω. Περί τό χείλος 
έξίτηλοι γραμμαί. Τό δστρακον άνήκει εις μό- 
νωτον άνοικτόν σφαιρικόν άγγεΐον. Όμοια προ
χοή γνωστή εις άγγεΐον έκ Κουμάσας63.

4) Τεμάχιον έκ τού έσω νεύοντος χείλους καί 
τής πλευράς άνοικτοΰ σφαιρικού άγγείου ( Π ί ν. 
710α, πρώτον εις τήν β' σειράν). Εις τήν έξωτε- 
ρικήν πλευράν τού χείλους διάγραμμον τρίγωνον 
μεταξύ δύο ταινιών. Τό δστρακον άνήκει εις άγ
γεΐον δμοιον πρός τό προηγούμενον. Εις άπαντα 
δμως τά γνωστά παραδείγματα64 τό χείλος νεύει 
πρός τά έξω καί ή διακόσμησις περιορίζεται εις 
μίαν ταινίαν περί τούτο.

5) Τεμάχιον πλαστικού άγγείου. Σφζονται οί 
δύο πόδες καί τό κατώτατον τμήμα τής βάσεως, 
έλάχιστα δέ ίχνη διακοσμήσεως. Τά πλαστικά 
άγγεΐα, ταύροι καί πτηνά είναι λίαν συνήθη εις 
τούς τάφους τής Μεσαράς.
ΜΜ Ια

Δύο δστρακα ( Π ί ν. 710 α, δεύτερον καί τρίτον 
εις τήν β' σειράν ) έκ τού έξω νεύοντος χείλους 
καί τής πλευράς άνοικτοΰ άγγείου. Κάτωθεν τού 
χείλους δύο ταινίαι.

Λίθινα

Εις τόν θολωτόν τάφον τής Άγ. Κυριακής ά- 
νευρέθησαν §ξ τεμάχια λίθινων άγγείων, τά πλεϊ- 
στα έκ σχιστόλιθου, δύο δμως έκ λευκού μαρμά
ρου μετά τεφρών φλεβών. Τά τέσσαρα τεμάχια 
άνήκουν εις κωνικά κύπελλα. Καλύτερον δια
τηρούνται τμήμα τής πλευράς καί τού χείλους 
μικράς φιάλης μεθ’ όριζοντίας άποφύσεως εις 
τήν θέσιν τής λαβής, σχήμα γνωστόν έκ Κουμά
σας, Πορτί καί Πλατάνου65 καί έν τεμάχιον λε
πτού κυπέλλου, έχον κοίλην τήν έξωτερικήν πλευ
ράν, σχήμα γνωστόν πάλιν έκ τών ιδίων τάφων66.

61. Κρητ. Χρον. Ε' ( 1951 ), πίν. ΙΓ, είκ. 1, 2.

62. Xanthudides, έ.ά. πίν. XXVI, άριθ. 4109, 4113, 4114.

63. Έ. ά., πίν. XXVI. άριθ. 4118.

64. Έ. ά. πίν. XXVI, β', άριθ. 4147, 4107, 4108, 4118.

65. Έ. ά. πίν. XXII, άριθ. 746, XXXVII, 1052, 1063, L1V, 
1915.

66. Έ. ά., πίν. XXXI, άριθ. 689, XXXIX, 2087, LIII, 1646, 
1650, Zervos, έ. ά., είκ. 149.

Πόρος

Εις τόν Πόρον, τό προάστειον τού Ηρακλείου, 
μία τάφρος ή όποια έγένετο τόν Δεκέμβριον τού 
1964 ύπό τού Κωνσταντίνου Σφακιανάκη, ιδιο
κτήτου τού οικοπέδου έπί τής όδού Νισύρου 10, 
άπεκάλυψε τμήμα τοίχου μέ κατεύθυνσιν άπό 
Α. πρός Δ., καθώς καί μίαν λίθινη ν βάσιν κίο- 
νος. Εις τήν ιδίαν τάφρον άνευρέθησαν πολλά 
δστρακα ΥΜ I χρόνων, τεμάχια κεραμεικού τρο
χού καί έν κωνικόν σφονδύλιον έκ στεατίτου.

Άγιος Νικόλαος

Εις τόν Άγιον Νικόλαον τής έπαρχίας Μεραμ- 
βέλλου, τόν ’Ιούνιον τού 1964, έγένετο περισυλ
λογή άρχαιοτήτων, αΐτινες ήλθον εις φώς κατά 
τήν διάρκειαν άνεγέρσεως μιάς οικοδομής. Εις 
οίκόπεδον ιδιοκτησίας Έμμ. Ί. Λουκαράκη, εις 
τήν γωνίαν τών όδών Ρ. Κουνδούρου καί Σ. Σφα- 
κιανάκη, εις βάθος 1.50 μ. άπό τής έπιφανείας 
τού έδάφους άνεφάνησαν τρεις τοίχοι μέ κατεύ- 
θυνσιν άπό Α. πρός Δ. Εις τό βόρειον τμήμα 
άνευρέθη εις έγκάρσιος τοίχος, νοτιοανατολικώς 
δέ τούτου φρέαρ, τό προστομιαΐον τού όποιου ά- 
ποτελούν τέσσαρες μεγάλοι λίθοι.

Τά εύρήματα τού οικοπέδου μετεφέρθησαν εις 
τό Μουσεΐον τού Αγίου Νικολάου.

1) Άγαλμα γυναικός μικρού μεγέθους έκ μαρ
μάρου. ’Ελλείπουν ή ένθετος κεφαλή, οί πόδες 
άπό τών γονάτων καί κάτω καί αί χεϊρες άπό τών 
βραχιόνων. Εις τήν δεξιάν πλευράν σφζεται σι- 
δηροΰς ήλος, έτερος δέ κατά τήν άριστεράν πα
ρυφήν τού ένδύματος. Ή γυνή φέρει χειριδωτόν 
χιτώνα, έζωσμένον όλίγον κάτωθεν τού στήθους 
καί ίμάτιον πίπτον άπό τού άριστεροΰ ώμου. ’Ερ
γασία χονδροειδής. Όπισθεν ή λάξευσις άμελής.

2) Κιονόκρανον κορινθιακού ρυθμού έκ πώρου 
λίθου. Ύψ. 0,42, κατ. διάμ. 0,40, άνωτ. διάμ. 0,50 μ.

3) Τέσσαρες λύχνοι. Ό πρώτος άκέραιος τού 
1ου αί. π.Χ.-Ιου αί. μ.Χ. ( μήκ. 0,125, μεγ. πλ. 0,06, 
δψ. 0,03 μ. ). Ό δεύτερος έπίσης άκέραιος μετά 
παραστάσεως ταύρου τού 3ου αί. μ.Χ. (μήκ. 0,095, 
διαμ. 0,075, δψ. 0,035 μ.). Ό τρίτος μετά παρα
στάσεως ίππου τοϋ 3ου αί. μ.Χ. (διαμ. 0,075, 
δψ. 0,025 μ.), ό τέταρτος, έπίσης τού 3ου αί.μ. X., 
άνευ παραστάσεως (διαμ. 0,085, δψ. 0,015 μ.).

4) Τεμάχιον πήλινου προσωπείου (δψ. 0,05, 
πλ. 0,05 μ.), δέκα δισκοειδή υφαντικά βάρη, 
έν τών όποιων φέρει δυσανάγνωστον έπιγραφήν, 
μαρμάρινος κωνικός τριπτήρ, δστρακα χυτρών, 
πινακίων καί όξυπυθμένων άμφορέων, έκ τών ό
ποιων άξιόλογος είναι λαβή έξ έργαστηρίου πι
θανώς τής Κώ, τεμάχια κεράμων κλπ.
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Άζοκέραμος

Είς Άζοκέραμον της Σητείας, εις τόν άγρόν τοϋ 
Γ. Σεμερτζάκη άνευρέθη τόν Αύγουστον τοϋ 1964 
είς διπλούς πέλεκυς έκ χαλκού (Πίν. 710 β). 
Ό πέλεκυς (άριθ. Μ. 'Ηρακλείου 2635), ό ό
ποιος είναι πρακτικής χρήσεως, προέρχεται έκ 
τής θέσεως Εύαγγελίστρια. Αί διαστάσεις του 
είναι: Μήκ. 0,13, μέγ. πλ. 0,055, έλάχ. πλ. 0,035, 
πάχ. 0,02, μήκ. όπής 0,03 μ.

Βραχάσι

Είς τό Βραχάσι τής έπαρχίας Μεραμβέλλου, 
κατά τήν διάρκειαν κοινοτικών έργων ύδρεύσεως, 
άπεκαλύφθησαν τόν ’Οκτώβριον τού 1964 δύο 
ρωμαϊκοί τάφοι είς θέσιν Σταυρωμένος. Οί τάφοι 
άνευρέθησαν είς μίαν τάφρον, ή όποια έγένετο 
είς τόν άγρόν τού Γεωργίου Κωνσταντίνου Γρου- 
λάκη, μέ κατεύθυνσιν άπό Ν. πρός Β. Καί οί 
δύο ήσαν άπλοι όρθογώνιοι λάκκοι, έχοντες τόν 
μεγάλον άξονα άπό Α. πρός Δ. Εντός των λάκκων 
είχον τοποθετηθή οί νεκροί ύπτιοι καί άκτέρι- 
στοι. Παρά τάς κεφαλάς μόνον άνευρέθη άνά 
εν νόμισμα, τό όποιον όμως καί είς τάς δύο πε
ριπτώσεις ήτο πολύ έφθαρμένον. Μετά τήν τα
φήν οί λάκκοι έπληρώθησαν διά χώματος καί 
έκαλύφθησαν διά μεγάλων πλακών.

Ό λάκκος τοϋ βορείου τάφου έχει διαστάσεις 
1.50x0,60 μ. καί έσκάφη είς βάθος 1.10 μ. άπό 
τής έπιφανείας τού εδάφους. ’Ολίγον ύψηλότε- 
ρον, είς βάθος 0,70 μ. άπό τής έπιφανείας τού έδά- 
φους, έτοποθετήθησαν τέσσαρες πλάκες, πάχους 
0,10 μ., άνίσων διαστάσεων.

Ό νότιος τάφος εύρίσκεται είς άπόστασιν 1.36 
μ. νοτιοδυτικούς τοϋ βορείου. Ό λάκκος του έχει 
διαστάσεις 2.60 x 0,70 μ. καί έσκάφη είς βάθος 
0,70 μ. άπό τής έπιφανείας τοϋ έδάφους. 0,50 μ. 
ύψηλότερον, είς βάθος 0,30 μ. άπό τής έπιφανείας 
τοϋ έδάφους έτοποθετήθησαν εξ πλάκες άνίσων 
διαστάσεων, πάχους καί πάλιν 0,10 μ.

’Εντός τής τάφρου καί περί τούς τάφους άνευ
ρέθησαν είς χαλκούς ήλος καί όλίγα όστρακα, 
έκ των όποιων άναφέρεται τεμάχιον terra sigil- 
lata (western) τού 1ου αί. μ.Χ.

Καρύδι

Είς τό Καρύδι τής έπαρχίας Σητείας67 είς έν 
σπήλαιον γνωστόν ώς «σπήλιο τής περιστεράς»68 
άνευρέθη τόν Αύγουστον τού 1964 εν χρυσοϋν

67. Pendlebury, ε. ά., σ. 291.

68. Έλ. Κ. Πλατάκη, Σπηλαιολογικά! έρευναι είς Σητείαν,
είς Κρητικήν Πρωτοχρονιάν, 1964, σ. 242 - 245.

ένώτιον (Πίν. 710δ) παραπλεύρως ένός σκε
λετού κειμένου είς τό βάθος τοϋ σπηλαίου69.

Τό ένώτιον άποτελεΐται έκ τοϋ κρίκου καί ένός 
κρεμαμένου έξαρτήματος. Ό κρίκος είναι στρογ- 
γύλος, κυλινδρικής τομής, λεπτυνόμενος κατά τά 
άκρα, ένθα καί δένεται άγκιστροειδώς. Τό κρε- 
μάμενον έξάρτημα, τό όποιον συνδέεται μετά τοϋ 
κρίκου διά τριών κοκκίδων, είναι κύκλος άποτε- 
λούμενος έκ κοκκίδων καί σύρματος καί περιέχει 
τέσσαρα ήμικύκλια, τά όποια στρέφονται κατά 
τά άκρα πρός τά έσω. Βάρος 4,36 γρ., ΰψ. 0,04, 
διάμ. κρίκ. 0,025 μ. ( Άριθ. Μ. Ηρακλείου 972 ).

Αί έρευναι, αί όποϊαι έγένοντο περί τόν σκελε
τόν, δέν είχον άποτέλεσμα. Οί σταλακτΐται είχον 
έπικαλύψει όχι μόνον τό δεύτερον ένώτιον, άλλά 
καί παν δ,τι θά συνώδευε τήν ταφήν70.

Νεάπολις

Τόν Φεβρουάριον τοϋ 1964 έγένετο καταγραφή 
καί έκθεσις τής Συλλογής Νεαπόλεως, ή όποια 
είχε μεταφερθή δι’ αύθαιρέτου ένεργείας τοϋ Δή
μου άπό τοϋ παλαιοϋ χώρου είς μίαν άποθήκην 
τούτου, ούτως ώστε νά συσσωρευθοϋν αί άρχαιό- 
τητες καί νά προξενηθοϋν εις τινας τούτων μικραί 
φθοραί. Ή Συλλογή περιέχει ένδιαφέροντα δεί
γματα κεραμεικής μινωϊκών καί έλληνικών χρό
νων, γλυπτά, έπιγραφάς, νομίσματα, γλυπτά νεω- 
τέρων χρόνων, εικόνας, ξυλόγλυπτα, ένθύμια τών 
Κρητικών ’Επαναστάσεων καί παλαιάς έκδόσεις.

Κατεγράφησαν έξ άρχής 258 άντικείμενα, διότι 
ό παλαιός κατάλογος είχεν άπολεσθή. Είς έν 
δωμάτιον τής Συλλογής έξετέθησαν τά πλέον 
χαρακτηριστικά δείγματα καί είς έν παράπλευρον 
δωμάτιον μετεφέρθησαν τά πλεϊστα τών νεωτέρων 
άντικειμένων καί έκ τών άρχαίων τά όστρακα, τά 
προερχόμενα έκ διαφόρων άνασκαφών τής πε
ριοχής. Διά λόγους άσφαλείας μετεφέρθησαν είς 
τό Μουσεϊον Ηρακλείου τεμάχιον πίθου μετ’ 
έγχαράκτου έπιγραφής είς τήν γραμμικήν Α' 
γραφήν έκ Σχοινιά71, ένδεκα σφραγιδόλιθοι, μία 
είκών τής Παναγίας Όδηγητρίας καί έν βυζαντι
νόν πινάκιον μετά παραστάσεως άετοϋ καί δφεως.

Άξός

Τόν ’Ιανουάριον τοϋ 1964 έγένετο μικρά σκα- 
φική έρευνα καί περισυλλογή άρχαιοτήτων είς 
Άξόν Μυλοποτάμου τοϋ Νομοϋ Ρεθύμνης.

69. Έ. ά. σχέδιον σ. 243 είς θέσιν τ'.

70. Είς τό ίδιον σπήλαιον έσημειώθη ή παρουσία ΠΜ I 
κεραμεικής, Ρ. Faure, Fonctions des Cavernes Cr6toises, σ. 
67.

71. W. C. Brice, Inscriptions in the Minoan Linear script 
of Class Α, σ. 28, II 25, πίν. XXIV.
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ΑΝΑΣΚΑΦΑΙ

Ήρευνήθησαν άνασκαφικώς δύο σημεία έντός 
τοΟ χωρίου, είς θέσιν "Αγ. Γεώργιος, είς οίκόπε- 
δον Ιδιοκτησίας Ί. Δαφέρμου καί είς θέσιν Γερα- 
κάρω, είς τόν άγρόν τού Ν. Σ. Δαφέρμου.

Είς θέσιν "Αγ. Γεώργιος άνευρέθη είς τάφος 
ρωμαϊκών χρόνων. Διά τήν κατασκευήν του είχε 
σκάφη είς βάθος 3 μ. άπό τής έπιφανείας τού έδά- 
φους εν άκανόνιστον τραπεζοειδές λάξευμα, δια
στάσεων 0,40 χ 0,48 μ. κατά τάς στενάς πλευράς 
καί 1.80x 1.86 μ. κατά τάς μακράς. Τό άρχικόν 
τούτο λάξευμα έπενεδύθη καί κατά τάς τέσσαρας 
πλευράς διά τοίχου, έκτισμένου διά μικρών λί
θων άνευ συνδετικής ύλης καί έκαλύφθη διά με
γάλων λαξευτών λίθων. Ό προσανατολισμός τού 
τάφου είναι άπό ΝΔ. πρός ΒΑ. Ό νεκρός είχε 
τεθή έντός τού τάφου ύπτίως, έχων τήν κεφα
λήν πρός ΝΔ. Κατά τήν άριστεράν πλευράν του 
έτοποθετήθη τό μοναδικόν κτέρισμα, έν ύάλινον 
άγγεΐον. Φαίνεται ότι ό τάφος άνήκεν είς γυναί
κα, διότι παρά τό κρανίον άνευρέθησαν δύο χαλ
κά ένώτια.

Τό ύάλινον άγγεΐον (Π ί ν. 710 γ ) έχει σχήμα 
κανθάρου, τού όποιου τό σώμα γωνιούται κατά τό 
κατώτερον τμήμα. Αί τεθλασμένοι λαβαί του σχη
ματίζουν κατά τήν κορυφήν καί τήν βάσιν έξέ- 
χοντα πτερύγια ( ΰψ. 0,077, διάμ. χείλ. 0,09 μ.). 
Παρά τό άγγεΐον τούτο άνευρέθη τεμάχιον ύα- 
λίνου πώματος μετά στρογγύλης κομβιοσχήμου 
λαβής, σφζομένου μήκους 0,025 μ. Τά ένώτια 
άποτελοΰνται έκ λεπτού κρίκου μετά μικρού έλά- 
σματος κατά τό κέντρον, διάμ. 0,03 μ. ’Ολίγα ό
στρακα, τά όποια άνευρέθησαν περί τόν τάφον, 
χρονολογούν τήν ταφήν κατά τούς ύστέρους ρω
μαϊκούς χρόνους.

Τά εύρήματα τής ταφής είς θέσιν "Αγ. Γεώρ
γιος μετεφέρθησαν είς τό Μουσεϊον Ηρακλείου.

Είς θέσιν Γερακάρω ή σκαφική έρευνα είχε 
σκοπόν τήν άνεύρεσιν τού σώματος μιας άρχαϊ- 
κής πηλίνης κεφαλής, ή όποια είχεν άνευρεθή 
είς τόν αύτόν άγρόν72. Παλαιότερον είς τόν ίδιον 
χώρον είχον άνευρεθή πολλά ειδώλια καί έν χαλ- 
κούν ξίφος, τά όποια είχον διοχετευθή είς τό έμ- 
πόριον άρχαιοτήτων, καθώς καί έν άνάγλυφον 
ρωμαϊκών χρόνων. (Άριθ. Μ. Ρεθύμνου 48). 
Τρεις τάφροι, αί όποϊαι έγένοντο είς διάφορα ση
μεία τού άγρού καί έφθασαν μέχρι τού στερεού, 
έδειξαν τήνΤελλειψιν διαδοχής κανονικών στρω
μάτων, έφ’ όσον άντικείμενα άπό τών άρχαϊκών 
μέχρι καί τών ρωμαϊκών χρόνων άνευρίσκοντο 
τό έν παρά τό έτερον, ούδέν δ’ οίκοδομικόν λεί- 
ψανον ήλθεν είς φώς είς ταύτας.

72. ΑΔ 17(1961-2): Χρονικά, σ. 300.

Ή κεραμεική άνήκε κυρίως είς τούς έλληνιστι- 
κούς χρόνους. Άνευρέθησαν τρεις μικραί άβα
φοι οίνοχόαι, δύο άωτα κύπελλα, δύο κύπελλα 
μετ’ άποφύσεων είς τήν θέσιν τής λαβής, δύο λυ- 
χνοστάται, τρεις μονόμυξοι λύχνοι καί είς δίμυ- 
ξος. Πλέον ένδιαφέροντα είναι τά ειδώλια, τά ό
ποια άνήκουν είς διαφόρους έποχάς. Τό σημαντι- 
κώτερον εύρημα ήτο πηλίνη κεφαλή γυναικός, 
ύψους 0,165 μ., άρίστης τέχνης τού τέλους τού 
6ου π.Χ. αί. Είς τούς αυτούς χρόνους άνήκουν 
καί τμήμα τού προσώπου έτέρου μεγάλου ειδω
λίου γυναικός, ώς καί έν άκέραιον μικρόν είδώ- 
λιον. Είς τούς κλασσικούς χρόνους άνήκουν πλή
θος κορμών ειδωλίων γυναικών, αΐτινες κρατούν 
πρό τού στήθους ζώα καί τέλος είς τούς έλληνι- 
στικούς χρόνους άνήκουν κεφαλαί τινες ειδω
λίων γυναικών, φέρουσαι στεφάνην περί τό μέ- 
τωπον, χειρ μεγάλου είδωλίου, είδώλιον βοός καί 
πολλά ειδώλια πτηνών. Είς τόν ίδιον άγρόν άνευ
ρέθησαν έπίσης μία μαρμάρινη κεφαλή γυναικός, 
ρωμαϊκών χρόνων, ΰψ. 0,036 μ., μία όστεΐνη βε
λόνη, μία χαλκή λαβή σκεύους καί τρεις σιδηραΐ 
μάχαιραι.

Τά πλεΐστα τών εύρημάτων πρέπει νά προέρ
χονται έκ τού άποθέτου ίεροΰ τίνος. Ό άποθέτης 
οδτος όμως δέν προσδιωρίσθη άκριβέστερον. 
’Αποκλείεται πάντως νά εύρίσκεται είς τόν άγρόν 
τού Ν. Σ. Δαφέρμου, διότι δέν άνεφάνησαν τά 
ίχνη του διά τών τάφρων, αΐτινες έγένοντο είς 
καίρια σημεία. Ή διασπορά τών εύρημάτων καθ’ 
δλην τήν έκτασιν τού άγρού δεικνύει ότι τά χώ
ματα μετεφέρθησαν άλλοθεν. Πιθανώτερον φαί
νεται ότι ό άποθέτης πρέπει νά άναζητηθή νοτίως 
τού άγρού τούτου.

Τά ευρήματα τής άνασκαφής είς θέσιν Γερακά
ρω μετεφέρθησαν είς τό Μουσεϊον Ρεθύμνου, ώς 
καί αί περισυλλεγεΐσαι άρχαιότητες.

Περισυλλογή άρχαιοτήτων

Ή περισυλλογή άρχαιοτήτων, ή όποια έγένετο 
είς Άξόν, έπλούτισε τό Μουσεϊον Ρεθύμνου δι* 
άρκετών νέων ένδιαφερόντων άποκτημάτων καί 
έπίσης είς τάς πλείστας τών περιπτώσεων έβε- 
βαίωσε τόν άκριβή τόπον προελεύσεως.

1) Άμφίγραφος έπιγραφή ρωμαϊκών χρόνων, 
σφζ. ΰψ. 0,33, σιρζ. μήκ. 0,25, πάχ. 0,08 μ.

Είς τήν μίαν όψιν κατά πρόχειρον μεταγραφήν:

ΝΥΤΟΜΗ 
ΤΩΔΙ. . ΩΔ 
ΑΛΑΘΕΙΑΣΟΡΚ 
ΟΕΠΙΒΑΛΛΩΝΤ 
ΘΥΩΝΜΗ. . ΚΩΝ 
ΕΟΙΑ ΤΟΜΝΥΜΕΝ 
____ΓΡΑΜΜΕΝΑΣ
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Ε{ς τήν έτέραν:

ΑΙΜΑΠΕΙ
ΕΝ
ΤΑΙ
ΝΗ

2) Ενεπίγραφος στήλη ρωμαϊκών χρόνων, σφζ. 
Οψ. 0,25, σψζ. μήκ. 0,27 καί πάχ. 0,10 μ.

A
ΚΑΙΚΑΤΑ
ΔΕΤΑΙΜΑ
ΟΙΣΟΣΚΑ

3) Τεμάχιον ίωνικοΰ κιονοκράνου ρωμαϊκών 
χρόνων. Σφζεται ή μία τών έλίκων καί τμήμα τοΟ 
άβακος, τό όποιον κοσμείται κατά τήν προσθίαν 
δψιν δι’ άναγλύφων έλίκων. Άνευρέθη παρά τήν 
έκκλησίαν τής Παναγίας.

4) Είς θέσιν Σταυρός άνευρέθησαν εξ τεμάχια 
ειδωλίων γυναικείας μορφής δαιδαλικών χρόνων.

5) Είς θέσιν Καβότρυπος άνευρέθησαν τεμά
χια έκ τού κορμού ειδωλίου δαιδαλικών χρόνων, 
βάσις έτέρου είδωλίου μετά πλοχμού, κορμός 
Ιθυφαλλικού είδωλίου καί τέσσαρα είδώλια ζώων.

6) Είς θέσιν Άμμουδάρα άνευρέθησαν δύο πή
λινοι θρόνοι, έκ τών όποιων ό είς σώζει καί τμή
ματα καθημένης μορφής, έπτά κεφαλαί είδωλίων, 
αί πλείσται τών όποιων άνήκουν είς τούς άρχαϊ- 
κούς χρόνους, κορμός άρχαϊκοΰ είδωλίου, κορ
μός είδωλίου γυναικός κλασσικών χρόνων καί 
δύο λίθινοι πελέκεις.

7) Είς θέσιν Κουμουλιά άνευρέθη μία κεφαλή 
είδωλίου γυναικός έλληνιστικών χρόνων, καλής 
τέχνης.

8) Είς θέσιν Ρίζωμα άνευρέθησαν τρεις λήκυ

θοι καί είς κορμός είδωλίου έλληνιστικών χρόνων.
9) Είς θέσιν Κακάπιλα άνευρέθησαν κνήμη άν- 

δρικοΰ είδωλίου έκ μαρμάρου, τέσσαρα είδώλια 
ζώων καί μία μεγάλη πηλίνη κεφαλή βοός.

10) Είς θέσιν Άγιος ’Ιωάννης άνευρέθησαν 
μία μικρά οίνοχόη, είς λύχνος ύστέρων ρωμαϊκών 
χρόνων μετά παραστάσεως καθημένης άνδρικής 
μορφής καί μία πηλίνη μήτρα παραστάσεως ζώου 
καί καρπών.

11) Είς θέσιν ’Ακρόπολη άνευρέθησαν δύο λί
θινοι πελέκεις καί δύο κεφαλαί είδωλίων ρωμαϊ
κών χρόνων, ή μία Σιληνοΰ και ή έτέρα γέροντος.

12) Είς θέσιν Λαδιανή άνευρέθησαν 6ν τεμά
χιον είδωλίου γυναικός κλασσικών χρόνων καί 
έν τεμάχιον λύχνου ρωμαϊκών χρόνων.

13) Είς θέσιν Γύπα άνευρέθησαν τέσσαρα εί
δώλια βοών καί είς κορμός είδωλίου γυναικός.

14) Είς θέσιν Γοργοράφτης άνευρέθησαν εξ 
άγγεϊα ρωμαϊκών χρόνων, δύο κύπελλα, έν θή- 
λαστρον, μία λήκυθος, έν κωνικόν ποτήριον καί 
μία οίνοχόη.

15) Είς θέσιν Λενικά άνευρέθη έν άργυροΰν 
τετράδραχμον ’Αθηνών, έλληνιστικών χρόνων.

16) Είς θέσιν Άγκαραθιδιά άνευρέθη έν άργυ- 
ρούν δίδραχμον Πτολεμαίου Α' Σωτήρος.

Τέλος είς διαφόρους τόπους άνευρέθησαν 2 
άργυρα νομίσματα Άργους καί 5 άργυρα έπί- 
σης νομίσματα ένετικών χρόνων. ’Επίσης άνευ
ρέθησαν 115 χαλκά νομίσματα έλληνικών χρό
νων, τά πλεϊστα τής Άξού, 20 ρωμαϊκά, 3 βυζαν
τινά καί 67 ένετικά καθώς καί πλήθος μικροαντι- 
κειμένων, ένώτια, δακτύλιοι, δακτυλιόλιθοι, ψή
φοι κλπ.

I. Α. ΣΑΚΕΛΛΑΡΑΚΗΣ
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Κρήτη. Άρχάναι : α - β. Τμήμα τοϋ κύκλου τού υδραγωγείου έσωτερικώς εις ύπόγειον οικίας καί 
έξωτερικώς άπό Β., γ - δ. Ό αγωγός άπό Α. καί ή κεφαλή αύτοϋ
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Κρήτη. Άρχάναι : α. Ό αγωγός μέ τούς άναλημματικούς αύτοϋ τοίχους άπό Ν., β. Θεμελίωσις τοϋ 
κύκλου, γ. Μινωϊκός τοίχος εις ισόγειον οικίας
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Κρήτη. Άρχάναι: α - β. Μινωϊκός τοίχος εις ισόγειον οικίας, γ. Μινωϊκός τοίχος εις πλατείαν
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Κρήτη. Εύρήματα έκ ρωμαϊκού τάφου εις Ηράκλειον : α. ’Ανάγλυφοι δίσκοι, β. Ειδώλια,
γ. Ύάλινα αγγεία
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Κρήτη : α. "Οστρακα περισυλλογής έκ τής μονής Όδηγητρίας, β. Χαλκούς διπλούς πέλεκυς άπό τόν 
Άζοκέραμον, γ. Ύάλινον άγγεϊον έκ ρωμαϊκού τάφου εις Άξόν, δ. ΧρυσοΟν ένώτιον άπό τό Καρύδι
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