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ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΜΝΗΜΕΙΑ 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛ. ΚΡΗΤΗΣ

ΜΟΥΣΕΪΟΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Συνεχίσθη ύπό τοΟ ’Εφόρου Στυλιανού ’Αλεξίου 
ή εντατική έργασία όλοκληρώσεως τής έκθέσεως 
τοΟ Μουσείου Ηρακλείου καί έξετέθησαν πλεΐ- 
σται ομάδες παλαιών εύρημάτων, άτινα δέν είχον 
έκτεθή μέχρι σήμερον, ώς καί εύρημάτων έκ τών 
νέων άνασκαφών. Οΰτω έξετέθησαν, διά πρώτην 
φοράν, τά μικρά εύρήματα έκ τοϋ άνασκαφέντος 
ύπό τών Πλάτωνος - Δαβάρα σπηλαίου τής Είλει- 
θυίας παρά τήν Τνατον (Τσούτσουρον), περι- 
λαμβάνοντα σειράν χρυσών καί έλεφαντίνων άντι- 
κειμένων, περιδέραιων, σκαραβαίων, χαλκών καί 
άργυρών περονών καί πορπών. Έξετέθη έπίσης 
εικονιστική κεφαλή έκ Γόρτυνος, πώρινον άγαλμα 
άρχαϊκών χρόνων έξ Άστριτσίου, άκέραιος χαλ
κούς θώραξ έξ ’Αρκάδων ( Άφρατί), σειρά περι
δέραιων καί κοσμημάτων έκ τοϋ άνασκαφέντος 
ύπό τής ’Ιταλικής Σχολής θολωτού τάφου Καμη- 
λάρη καί σειρά πήλινων καί λίθινων άντικειμέ- 
νων έκ τού άνασκαφέντος ύπό τού Στυλ. ’Αλεξίου 
τάφου Η Κατσαμπά, συμπεριλαμβανομένης καί 
τής μοναδικής έλεφαντίνης πυξίδος μέ άνάγλυφον 
παράστασιν συλλήψεως άγριου ταύρου. Έξετέ
θησαν προσέτι ύάλινα άγγεία έκ τών ρωμαϊκών 
τάφων, οίτινες άνεκαλύφθησαν κατά τάς οίκοδο
μικάς έργασίας Μανασάκη καί Καψή έντός τοϋ 
Ηρακλείου, μικρά άντικείμενα έκ Ζίντας καί Κα- 
λοχωραφίτου καί μεγάλη όμάς άγγείων σπανίων 
σχημάτων έκ τών άνασκαφέντων ύπό τού ’Εφόρου 
Στυλ. ’Αλεξίου θολωτών τάφων είς Λεβήνα (Λέν- 
τα). Έξετέθησαν έπίσης διά τής έπιστημονικής 
βοηθού κ. Σακελλαράκη τά άνακαλυφθέντα κατά 
τόν Νοέμβριον 1965 ύπό τού Έπιμελητοϋ κ. Ί. 
Σακελλαράκη χρυσά, έλεφάντινα καί ύέλινα άντι- 
κείμενα έκ τοϋ θολωτού τάφου είς Φουρνί Άρχα- 
νών. Είς τήν έπιστημονικήν συλλογήν τού Μου
σείου έξετέθησαν ύπό τής έπιστημονικής βοηθού 
δ. Στ. Παρλαμδ πλεΐστα χαλκά άντικείμενα έκ 
τών παλαιών τυχαίων εύρημάτων.Άπαντα τά ά- 
νωτέρω ύπέστησαν πρό τής έκθέσεως καθαρισμόν 
καί άποκατάστασιν είς τό έργαστήριον τού Μου
σείου. Πάσαι αί ώς άνω όμάδες έξετέθησαν έντός 
ιδιαιτέρων προθηκών.

Κατά τό έφαρμοσθέν ύπό τοϋ Εφόρου σύστημα, 
δι’ ού προβλέπεται, όπως άπαντα τά έφθαρμένα 
καί άσαφή άντικείμενα συνοδευθώσιν ύπό βοηθητι
κών σχεδίων καί άναπαραστάσεων, συνεχίσθη ύπό 
τοϋ καλλιτέχνου τού Μουσείου κ. Θ. Φανουράκη 
ή φιλοπόνησις τών άναπαραστάσεων τούτων κατά

τάς όδηγίας τού Εφόρου. Ούτω έγένοντο θαυμά
σια άναπτύγματα τού άναγλύφου ρυτού έκ Ζάκρου 
καί τής έλεφαντίνης πυξίδος έκ Κατσαμπά, σχε
δίασμα τοϋ έλεφαντίνου κτενιού έκ Κατσαμπά, 
τού κρυστάλλινου πλακιδίου μέ παράστασιν ταύ
ρου έκ Κνωσού, τής άναγλύφου τοιχογραφίας τών 
γρυπών, τού πελέκεως μέ ίερογλυφικήν έπιγραφήν 
έξ ’ Αρκαλοχωρίου καί άναπαράστασις τοιχογραφίας 
έξ Άρχανών. Έγένοντο έπίσης ύπό τοϋ ίδιου σχε
διάσματα τής έλεφαντίνης σφιγγός καί τής λίθι
νης κόμης σφιγγός έκ Κνωσού, τής χρυσής έκ- 
κρούστου ταινίας έκ Τεκέ καί τής έλεφαντίνης 
λαβής κατόπτρου έξ Άρχανών. Άπαντα τά άνω- 
τέρω έξετέθησαν όμοΰ μετά τών άντικειμένων.

'Υπό τού αύτοΰ καλλιτέχνου έγένετο ζωγραφική 
συμπλήρωσις πολλών εύρημάτων έξ Άρχανών, 
Ζάκρου καί Ίνάτου καί ένός παναθηναϊκού άμφο- 
ρέως έκ Πραισοΰ, ώς καί διόρθωσις παλαιοτέρας 
συμπληρώσεως έπί τής τοιχογραφίας τού τριμε
ρούς Ιερού έκ Κνωσού. Συναφής ύπήρξεν ή προσ
πάθεια πλουτισμού τής έκθέσεως διά μακεττών 
μινωϊκών άρχιτεκτονημάτων, βοηθούντων τόν έπι- 
σκέπτην είς τήν κατανόησιν τών χώρων, έξ ών 
προήλθον τά εύρήματα.

Οΰτω έξετέθη ή κατασκευασθεΐσα πέρυσι μακέτ- 
τα τής « Βασιλικής Έπαύλεως » Κνωσού καί κα- 
τεσκευάσθη έτέρα τού «Μικρού Ανακτόρου» 
ύπό τού καλλιτέχνου κ. Γ. Μαρτίνη, ένφ ύπό τού 
συντηρητοϋ τής Αρχαιολογικής Εταιρείας κ. Ζ. 
Κανάκη έπροχώρησε, διά δαπάνης αυτής, ή κατα
σκευή τού έξαιρετικώς έντυπωσιακοΰ μεγάλου 
όμοιώματος τού άνακτόρου τής Κνωσού.

ΛΟΙΠΑ ΜΟΥΣΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΑΛΟΓΑΙ, ΦΥΛΑΚΕΙΑ

Είς τό Στρωματογραφικόν Μουσεϊον Κνωσού 
έγένετο διά τών έπιστημονικών βοηθών κ. Έ. Σα
κελλαράκη καί δ. Στ. Παρλαμδ ταξινόμησις ό- 
στράκων προελθόντων έκ τών έργων συντηρήσεως 
τού άνακτόρου Κνωσού, άτινα πρό έτών έγένοντο 
ύπό τού τότε Εφόρου κ. Πλάτωνος. Περατουμένου 
καί τοϋ έργου ταξινομήσεως τών έκ τών άγγλικών 
άνασκαφών προελθόντων όστράκων, δπερ έκτε- 
λεΐται ύπό μελών τής Αγγλικής Σχολής, τό Στρω
ματογραφικόν Μουσεϊον Κνωσού θά δύναται νά 
έγκαινιασθή κατά τήν άνοιξιν τού 1966.

Είς τό Στρωματογραφικόν Μουσεϊον Μαλίων, 
δπερ άνηγέρθη ύπό τής Γαλλικής Αρχαιολογικής 
Σχολής έγένετο διά δαπάνης τής Υπηρεσίας τοπο- 
θέτησις μεταλλικών έταζερών έκ διατρήτων έλα- 
σμάτων τόπου dexion διά τήν έπ’ αύτών ταξινόμη- 
σιν τών κυτίων όστράκων έκ τών γαλλικών άνα
σκαφών.

Τό άνεγερθέν Μουσεϊον Αγίου Νικολάου δέν
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έπερατώθη τελείως. Έλπίζεται δτι έντός χοΟ 1966, 
άποπερατουμένου τοΟ κτηρίου, θά άρχίση ή έργα- 
σία έκθέσεως τοΟ Μουσείου καί θά πραγματοποι
ηθώ ή μεταφορά είς αύτό τής Συλλογής έκ τού 
Δημοτικοΰ Μεγάρου, ένθα αϋτη νΰν στεγάζεται.

Σημαντική έργασία βελτιώσεως τής έκθέσεως 
έγένετο είς τό Μουσεϊον Ρεθύμνης, ύπό του Εφό
ρου Στυλ. ’Αλεξίου, βοηθουμένου ύπό τού έκτά- 
κτου ΈπιμελητοΟ Χρ. Μακρή καί τού φύλακος Γ. 
Βαρδάκη καί δαπάναις τού Δήμου Ρεθύμνης, χά
ρις είς τό ένδιαφέρον τού Δημάρχου κ. Εύαγ. Δα- 
σκαλάκη ( Π ί ν. 432 α - β, 433 ). Άντικατεστάθη- 
σαν αί παλαιαί τελείως άκατάλληλοι καί άντιαι- 
σθητικαΐ προθήκαι διά νέων, μεταλλικών, κρυσταλ- 
λοφράκτων προθηκών, κομισθεισών έξ Ηρακλείου. 
Τά άντικείμενα έκαθαρίσθησαν καί συνεπληρώθη- 
σαν ύπό τού τεχνίτου Γ. Ήλιάκη, έγένετο δέ 
καί νέα, καλύτερα τοποθέτησις τούτων είς τρόπον, 
ώστε νά προβάλλωνται τά σημαντικώτερα έξ αύ- 
τών.

Ένεκρίθη τέλος υπό τού ’Αρχαιολογικού Συμ
βουλίου κατά τόν ’Οκτώβριον 1965 προμελέτη έκ- 
πονηθεϊσα ύπό τού Ε.Ο.Τ. κατά τάς όδηγίας τού 
’Εφόρου διά τήν άνέγερσιν φυλακείου - άναπαυ- 
τηρίου καί στοάς γλυπτών είς τόν άρχαιολογικόν 
χώρον Γόρτυνος (παρά τόν "Αγιον Τίτον καί τό 
Ώδεϊον), ώστε, νά καταστή δυνατή ή κατάργησις 
τού παλαιού φυλακείου.

Δέν έξηγοράσθη ούτε έφέτος ή έκτασις παρά τό 
άνάκτορον Μαλίων, ένθα προβλέπεται ή άνέγερσις 
τού άπολύτως άναγκαίου φυλακείου - άναπαυτη- 
ρίου, τής σχετικής κτηματογραφήσεως γενομένης 
καί ύποβληθείσης ύφ’ ήμών είς τό Ύπουργεϊον 
κατά τό 1964. Έγένετο πόντιος, κατόπιν προτάσεώς 
μου, ικανοποιητική προμελέτη διά τήν ώς άνω 
κατασκευήν ύπό τού άρχιτέκτονος τής Γαλλικής 
Σχολής κ. Harboe.

Διά τήν άποπεράτωσιν τών φυλακείων 'Αγίας 
Τριάδος καί Γουρνιών διετέθη ύπό τής Υπηρε
σίας ’Αρχαιοτήτων καί Άναστηλώσεως πίστω- 
σις δρχ. 150.000, άλλ’ ή έργασία δέν έξετελέ- 
σθη, τού έγκατεστημένου άπό έτών έργολάβου 
δηλώσαντος άδυναμίαν όπως άποπερατώση τό 
έργον έλλείψει τεχνιτών, μεθ’ δ έγένοντο έν 
συνεννοήσει μετά τού έπιβλέποντος ένέργειαι 
διά τήν κήρυξίν του ώς έκπτωτου.

ΣΥΛΛΟΓΗ ΜΕΤΛΞΛ

Ή Συλλογή Μεταξα έπλουτίσθη κατά τό 1965 
δι’ ίκανού άριθμού άντικειμένων, έκ τών όποιων 
τά σημαντικώτερα ( Π ί ν. 434 α - β, 435 α - β) 
είναι μικρόν χρυσούν ρομβοειδές διάδημα έκ Ση- 
τείας άρχαϊκών χρόνων, φέρον έκκρουστον διακό-

σμησιν ρόδακος μέ έναλλάξ όξέα καί στρογγυλά 
φύλλα, βουκράνιον έκ λεπτού φύλλου χρυσού άρ- 
χαϊκών χρόνων, έπίσης έκ Σητείας, χρυσούν έξάρ- 
τημα ή ψήφος περιδέραιου έξ ’Αρκάδων ( Άφρα- 
τί) είς σχήμα κεφαλής λέοντος, άργυροδν ψέλιον 
τού 6ου - 5ου αίώνος, άπολήγον έκατέρωθεν είς 
κεφαλάς δφεων, φερόμενον ώς προερχόμενον έξ 
’Αρκάδων, άλλά πιθανώς είσηγμένον, τμήμα άρ- 
χαϊκοϋ πίθου έξ ’Αρκάδων μέ άνάγλυφον παρά- 
στασιν κάπρου καί ιωνικόν κυμάτιον, άλαβαστρί- 
νη πυξίς τού 4ου π.Χ. αί. μεθ’ ύψηλού ποδός καί 
πώματος, έχοντος ύψηλόν κωνικόν κομβίον. ΕΙς 
χαμηλός λύχνος, δίμυξος, έξ όφείτου, νεοανακτο- 
ρικών χρόνων, προέρχεται άπό τήν Μεσαράν. 
’Ενδιαφέροντα είναι καί έν πήλινον σκεύος έκ 
Μεσαράς, έλλειψοειδοΰς σχήματος, μέ λαβήν το
ξοειδή, τό όποίον φέρει έπί τής έλλειψοειδοΰς έπι- 
φανείας πυκνάς έγκοπάς, έν πώμα μικρός κάλπης 
έξ Άφρατί είς σχήμα άσπιδίου, άπολήγον είς κε
φαλήν κερασφόρου ζώου, καί μία λιθίνη στρογ- 
γύλη πλάξ μέ άνάγλυφον παράστασιν άναθημα- 
τικού ώτός, έκ Μεσαράς. Έξ Αγίου Νικολάου 
προήλθε πηλίνη μάσκα άνδρός ρωμαϊκών χρόνων. 
Είς τάς σφραγίδας τής συλλογής προσετέθησαν, 
κατά τό 1965, τριάκοντα όκτώ νέαι σφραγίδες, 
διαφόρων σχημάτων, όλων τών μινωϊκών περιό
δων. Έξ αύτών άξιαι ιδιαιτέρας μνείας είναι μία 
άπό τά Καστελλιανά έξ ίάσπιδος, φακοειδούς σχή
ματος, μέ παράστασιν κυνός, ό όποιος ξέει τό ούς 
διά τού δεξιού όπισθίου ποδός. Έτέρα άμυγδαλο- 
ειδής έκ πρασίνου ίάσπιδος, άπό τό Άφρατί, άνή- 
κει είς τόν « ταλισμανικόν » τύπον καί φέρει δια- 
κόσμησιν έκ τριγώνου καί σιγμοειδών. Άπό τήν 
Σητείαν προέρχεται τρίπλευρος έκ στεατίτου πα- 
λαιοανακτορική σφραγίς, μέ παράστασιν άνδρός 
έπί τής μιδς έπιφανείας, καί διακοσμητικών θε
μάτων έπί τών άλλων δύο. Τέλος, πλαστική σφρα
γίς έξ έλεφαντοστοΰ, προερχομένη άπό τούς Κα
λούς Λιμιώνες, έχει λαβήν είς σχήμα κεφαλής 
πιθήκου.

ΑΝΑΣΚΛΦΛΙ ΚΑΙ ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

Διά τής έπ’ όνόματι τού Εφόρου πιστώσεως 
τής Αρχαιολογικής Εταιρείας διά τήν περι
συλλογήν άρχαιοτήτων Κ' Περιφερείας κατά τό 
έτος 1965 έξετελέσθησαν αί άκόλουθοι έργασίαι :

Έκ Γόρτυνος (Αγίων Δέκα) περισυνελέγη 
τμήμα μαρμαρίνου βωμού ή τραπέζης, ύψους 0,40 
μ., μέ πλαστικήν διακόσμησιν βουκρανίου.

Έκ τής περιοχής Ηρακλείου, δυτικώς τής πό- 
λειος είς θέσιν Τοπαλτί, βορείως τού Γάζι, βορειο- 
ανατολικώς τού ναΐσκου τών 62 Μαρτύρων, πε- 
ρισυνελέγησαν δύο λάρνακες πρωίμων νεοανα-
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ΠΙΝΑΞ 432 ΧΡΟΝΙΚΑ Α.Δ. 21 (1966)

Κρήτη. Ρέθυμνον: α - β. ’Απόψεις τοϋ Μουσείου πρό των νέων έργασιών έκθέσεως

ΣΤ. ΑΛΕΞΙΟΥ
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ΠΙΝΑΞ 434 ΧΡΟΝΙΚΑ Α.Δ. 21 (1966)

Κρήτη. Συλλογή Μεταξα. Εύρήματα έξ ’Αρκάδων: α. Χρυσή ψήφος, β. Τμήμα πίθου μετ’ αναγλύφου κάπρου

ΣΤ. ΑΑΕΞΙΟΥ
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