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τής οροφής σφζονται εις ΰψος 0,90 μ. άνωθεν τοΰ 
δαπέδου, δπερ κεϊται εις βάθος 4 μ. κάτωθεν τής 
στάθμης τής παρακειμένης πλατείας Ελευθερίας. 
'Ο τάφος ούτος ήτο τελείως σεσυλημένος, απέδω
σε δέ μόνον τμήματα άγγείου μετ’ αύλακώσεων, 
έκ τοΟ όποιου προκύπτει καί ή χρονολόγησις κατά 
τούς αΰτοκρατορικούς χρόνους.

Είς άπόστασιν όλίγων μέτρων άνατολικώτερον, 
άνευρέθη τρίτος τάφος (Γ ) λελαξευμένος είς τόν 
βράχον, μεγίστου μήκους 1.80 καί μεγίστου πλά
τους 1.40 μ., μέ έστρογγυλευμένας τάς γωνίας καί 
μέ όροφήν σφζομένην κατά τό ήμισυ καί εύρισκο- 
μένην είς ύψος 0,75 άνωθεν τοΰ δαπέδου, δπερ 
κεϊται είς βάθος 4.50 μ. κάτωθεν τής στάθμης τής 
πλατείας. Ή είσοδος εύρίσκεται πλησίον τοΰ ανα
τολικού άκρου τής Β. πλευράς καί κλείεται διά 
μεγάλης πλακάς, διαστ. 0,66 x 0,56 μ. Ή Ν. πλευρά 
τοΰ τάφου κατεστράφη διά τοΰ προωθητήρος, κατά 
τάς έργασίας διανοίξεως τών θεμελίων. Καί ό 
τάφος ούτος ήτο σεσυλημένος, άπέδωσε δέ μόνον 
οστά τινά καί μικράν χρυσήν δανάκην.

"Ετερον λάξευμα διεπιστώθη βορειότερον, βο- 
ρείως τής γραμμής τοΰ βυζαντινοΰ τείχους καί 
ύψηλότερον τής θεμελιώσεως αύτοΰ, άνήκον πι
θανώς είς τάφον μή χρησιμοποιηθέντα ή τελείως 
συληθέντα.

'Υπό τοΰ Εφόρου έξετελέσθη κατά γενομένην 
μετάβασιν είς τήν περιοχήν Τσουτσούρου, πε
ρισυλλογή οστράκων ύπονεολιθικών καί Μ Μ χρό
νων ώς καί ένός MM III « στολιδωτοΰ » τεμαχίου 
ή άγγείου έκ σπηλαίου είς θέσιν Λαρνάκι.

Αίτηθεϊσαι πιστώσεις δι’ άνασκαφάς είς τήν 
περιοχήν Λεβήνος - Όδηγητρίας, ένθα συλώνται 
προανακτορικοί τάφοι, ώς καί διά τήν άνασκαφήν 
των έλθόντων είς φως προανακτορικών καί μετα- 
νακτορικών τάφων είς θέσιν Φουρνί Άρχανών 
δέν έχορηγήθησαν λόγφ έξαντλήσεως τών σχετι
κών κονδυλίων, κατέστη όμως δυνατή ή όπό τοΰ 
κ. Ί. Σακελλαράκη διενέργεια άνασκαφής εις 
Φουρνί Άρχανών διά χορηγίας τής Περιηγητι
κής Λέσχης Άρχανών μέ έξαίρετα εύρήματα, περί 
ών δημοσιεύεται έκθεσις τοΰ ίδιου ( βλ. σ. 411).

ΤΥΧΑΙΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΑΟΘΕΝΤΑ ΥΠΟ ΙΔΙΩΤΩΝ

Κατά τό έτος 1965 κατετέθησαν είς τό Μουσεϊον 
Ηρακλείου τά έξής τυχαία εύρήματα παραδοθέντα 
ύπό ιδιωτών:

Έκ Γουβών κατά τήν θέσιν Άποσελέμη, Πύρ
γος Κεραμανωλιοΰ, προήλθεν ήμιτελής νεολιθι
κή σφΰρα έκ μέλανος λίθου.

Άπό τά Μάλια, ό φύλαξ Έμμαν. Κατσούλης 
παρέδωσε τμήματα αώτων κωνικών κυπέλλων.

προανακτορικών χρόνων, προελθόντα έκ λαθρα- 
νασκαφής, πιθανώς έξ άποθέτου.

Είς τόν Σκινιδν Μονοφατσίου, κατά τήν θέσιν 
Δεμάτι, άνευρέθησαν έν MM I εΐδώλιον προσκε- 
κολλημένον είς τό έσωτερικόν σκεύους, φέρον 
περίζωμα καί έχον τάς χεΐρας έπί τοΰ στήθους, 
ώς καί κεφαλή έτέρου όμοιου ειδωλίου.

Έκ τής Άμνισοΰ καί δυτικώς τοΰ ίεροΰ τοΰ Διός 
Θενάτα προήλθε MM II άμφορίσκος, τοΰ όποιου 
έλλείπει μέρος τοΰ λαιμοΰ καί τών ώτίων.

Άπό τόν Δρακουλιάρη Φοινικιάς Ηρακλείου, ό 
νυκτοφύλαξ Έμμαν. Μαρκάκης προσεκόμισεν έν 
MM III μελαμβαφές γαλακτοδοχεϊον ( «Milk jug »)

Άπό τά Άϊτάνια, καί έκ θέσεως Κακή Ράχη, 
προήλθε λίθινος νεοανακτορικός λύχνος, ύψους 
0,365 μ., δίμυξος, έλλιπής τήν μίαν μύξαν καί μέ
ρος τοΰ κοιλώματος.

Άπό τό Λοΰμα Μεραμβέλλου, προήλθε τμήμα 
έκ τών χειλέων πίθου νεοανακτορικών χρόνων, μέ 
διακόσμησιν σχοινιού.

Είς τάς Λιθίνας Σητείας έντός τοΰ σπηλαίου 
Λατσίδα, ήλθον είς φώς νεοανακτορικά όστρακα.

Έκ τής Επισκοπής Πεδιάδος καί έκ τής θέσεως 
Κεφάλα προήλθεν άωτον προχοΐδιον τύπου « γα- 
λακτοδοχείου », MM III χρόνων, άνευ διακοσμή- 
σεως.

Είς τήν Κνωσόν, κατά τήν θέσιν Γυψάδες, άνευ
ρέθη τρίπλευρος σφραγιδόλιθος έκ στεατίτου μέ 
έγχαράκτους, συγκεντρικούς κύκλους καί δικτυω- 
τόν έπί τών σφραγιστικών έπιφανειών.

Επίσης έκ τής Κνωσοΰ προήλθε στρογγύλον, 
λίθινον άντικείμενον μινωϊκών χρόνων, μέ έναρξιν 
κυκλικής τρήσεως πιθανώς έκ δοκιμής τρυπάνου.

Άπό τό Σγουροκεφάλι καί έκ τής θέσεως Κάμ
πος ή Πατητήρια, προήλθε μικρόν χαλκοΰν έγ- 
χειρίδιον μέ δύο όπάς κατά τήν λαβήν.

Έκ Βρυσών Μεραμβέλλου καί έκ τής θέσεως 
Δράσι, προήλθον σειρά ΥΜ III άγγείων, ψευδό- 
στομος άμφορεύς, προχοΐδια, δύο πυξίδες, δύο 
χαλκά μαχαιρίδια, έν κρανίον καί τινα όστρακα.

Παρά τό Γάζι, άνευρέθη ψευδόστομος μυκηναϊ
κός άμφορίσκος μέ διακόσμησιν κλάδων.

Είς τήν Τύλισον, εύρέθη σφραγίς έκ μέλανος 
λίθου, μέ παράστασιν λέοντος καί πτηνού, μυκη
ναϊκών χρόνων.

Έκ τής Κνωσοΰ, προήλθον δύο πρωτογεωμετρι
κά προχοΐδια, έλλιπή τήν λαβήν καί τήν πρόχυ- 
σιν.

Έκ Λαγού Λασιθίου, έκομίσθησαν έν μικρόν 
κωνικόν κύπελλον καί είς μικρογραφικός πίθος 
μέ έγχαράκτους τεθλασμένας μεταξύ ταινιών, πιθα
νώς πρωτογεωμετρικών χρόνων.

Είς τόν Άγιον Ίωάννην Ηρακλείου καί κατά
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τήν θέσιν Σόπατα, ήλθον εις φως τμήματα τεφρο
δόχου κάλπης καί άμφορεύς γεωμετρικός, σχεδόν 
άκέραιος.

Έκ τής Επισκοπής Πεδιάδος καί έκ τής θέσεως 
"Αϊ Αίας, προήλθεν άρύβαλλος μέ γεωμετρικήν 
διακόσμησιν.

ΕΙς τήν Κόξαρην, κατά τήν θέσιν Ρίζα, άνευ- 
ρέθησαν τεμάχια τεφροδόχων καλπών, γεωμετρι
κής καί άνατολιζούσης έποχής ώς καί τινες κύα- 
θοι.

Εις τήν Ζήρον καί εις θέσιν « τού Κατεργάρη 
Παπά ό Λάκκος», άνευρέθη πλακίδιον αρχαϊ
κών χρόνων μέ άνάγλυφον παράστασιν άνδρός 
κατά κρόταφον, σφζομένην κατά τό άνώτερον τμή
μα τοΟ σώματος, ώς καί έτερον πήλινον τεμάχιον, 
τής αυτής έποχής, μέ άνάγλυφον ένδεδυμένην, άκέ- 
φαλον μορφήν, ή όποια πιθανώς κρατεί βρέφος.

Είς τήν περιοχήν Ματάλων, είς θέσιν « Μνή
ματα », κατά τήν διάνοιξιν όδοΰ διά προωθητήρος, 
ήλθον είς φώς δύο τάφοι 4ου αΐώνος π.Χ. Έκ τοϋ 
τάφου Α προήλθον τεμάχια πίθου μέ άναγλύφους 
ζώνας, κύλιξ μέ σειράν άνθεμίων, κώθων, λήκυθος 
μέ μελανόμορφον παράστασιν άνδρός τρέχοντος 
μεταξύ δύο έτέρων ίσταμένων ώς καί δύο πυξίδες. 
Έκ τού τάφου Β προήλθον ληκύθια μετ’ άνθεμίων, 
πυξϊς μετά πώματος, δύο χαλκοί δακτύλιοι καί 
τεμάχια ψήφων έκ μάζης.

’Από τά Ελληνικά Κνωσού, έκομίσθη κεφαλή 
γυναικείου πήλινου είδωλίου έλληνικών χρόνων.

’Από τού « Κορώνη τόν Μαγάραν » τής περιο
χής Ηρακλείου, προήλθε μυλόλιθος, έλληνικών 
χρόνων, ώς καί τριπτήρ, τού όποιου σφζεται τό 
άνω μέρος, λεμβοειδούς σχήματος.

Είς τόν Ξειδάν Πεδιάδος, ένθα ή άρχαία Λύτ- 
τος, ήλθον είς φώς άργυρούν νόμισμα Λύττου, 
έλληνικών χρόνων, είς άργυρούς στατήρ Κόριν
θου, 8ν χαλκούν νόμισμα αύτοκρατορικών χρόνων, 
έν μικρόν, χαλκούν νόμισμα μέ παράστασιν πτη
νών, έν χαλκούν, κολουροκωνικόν άντικείμενον 
καί δύο έφθαρμέναι κεφαλαί έλληνικών ειδωλίων.

Έκ τών 'Αγίων Δέκα έκομίσθησαν είς τό Μου- 
σεϊον τεμάχιον κορμού μαρμάρινου είδωλίου καί 
τεμάχιον έκ τής κεφαλής μαρμάρινου άγαλματι- 
δίου, άμφότερα ρωμαϊκών χρόνων.

Έκ τού Καμηλάρη προήλθε μικρά γενειοφόρος 
κεφαλή, μαρμαρίνου ρωμαϊκού άγάλματος, μετά 
περιδεδεμένης κόμης, άποκεκρουμένη τό δεξιόν 
τμήμα τού μετώπου.

Είς Γόρτυνα είς τόν άγρόν Γαβαλετάκη, άνευ- 
ρέθησαν είς ρωμαϊκός λύχνος, έν ύάλινον άγγεΐον, 
μία πρόχους, τρία τεμάχια χαλκά καί χαλκούν 
νόμισμα.

Είς Κάτω Βάθειαν κατά τήν θέσιν Σώχωρα, εύ-

ρέθησαν ρωμαϊκός λύχνος καί ληκύθιον μετ’ αύ- 
λακώσεων.

Είς τό Ίνι Μονοφατσίου, είς θέσιν « Ελληνι
κά», εΰρέθησαν πέντε νομίσματα, έν άργυρούν 
τού Βεσπασιανοϋ καί τέσσαρα χαλκά, έκ τών ό
ποιων τά τρία ρωμαϊκά καί τό έν βυζαντινόν, ώς 
καί ψήφος στρογγύλη, πεπιεσμένη.

Είς τήν Πόμπιαν εύρέθη άργυρούν νόμισμα τού 
Δομιτιανοΰ είς καλήν κατάστασιν.

Έτερον άργυρούν νόμισμα αύτοκρατορικών χρό
νων εύρέθη είς Άνώγεια Μυλοποτάμου.

Είς τόν Ζαρόν Καινούριου, άνευρέθησαν χρυ- 
σοΰν νόμισμα Θεοδοσίου καί είς χαλκούς δακτύ
λιος.

Έκ τής περιοχής 'Ηρακλείου προήλθον δύο ρω
μαϊκοί λύχνοι, εύρεθέντες είς Άγιον Ίωάννην.

Κατά τάς έργασίας, τάς γενομένας είς τό οί- 
κόπεδον Καψή έντός τής πόλεως 'Ηρακλείου, 
ήλθεν είς φώς άγγεΐον μέ σφαιρικήν κοιλίαν καί 
εύρυνόμενον πρός τά άνω μακράν λαιμόν, μεσαιωνι
κών χρόνων. Είς τήν κοιλίαν, τήν βάσιν τού λαι
μού καί είς τό μέσον αύτοΰ φέρει κυματοειδή διά 
ψήκτρας διακόσμησιν.

Είς τήν άγοράν τής αύτής πόλεως άνευρέθη πλάξ 
έκ πωρολίθου μετ’ άναγλύφου άτέχνου οικοσήμου 
καί έπιγραφής, έκ τής όποιας διακρίνεται εύκρι- 
νώς ή φράσις ΤΟΝ ΑΦΟΡΙΣΜΟΝ τον ΧΥ. Ή 
πλάξ αΰτη κατετέθη είς τό Ιστορικόν Μου- 
σεΐον.

’Αριθμός τις άντικειμένων παρεδόθη είς τό ’Αρ
χαιολογικόν Μουσεϊον έκ κατασχέσεων γενομέ- 
νων έπΐ διαφόρων άτόμων. Οϋτω έπί τού Κ. Γαϊ- 
τάνου κατεσχέθησαν τά έξής: Χαλκή μίτρα άρ- 
χαϊκών χρόνων, μέτριας διατηρήσεως, άκόσμητος, 
τμήματα ύαλίνων άγγείων, υφαντικά βάρη, ζώδια, 
τμήματα είδωλίων έκ MM I Ιερού Κορυφής, χαλ
κά έλληνικά καί ρωμαϊκά νομίσματα, λίθινον 
σκεύος μετά ποδός καί άργυρούν νόμισμα Ρόδου.

Έπί τού άλλοδαποΰ R. Piesen κατεσχέθη έν 
Ήρακλείφ καί παρεδόθη είς τό Μουσεϊον μινωϊ- 
κός κέρνος λίθινος, μέ 6 κοιλότητας, άποκεκρου- 
μένος τά δύο άκρα, προερχόμενος κατά τόν ώς 
άνω έκ Κνωσού.

Ή άρχαιοπώλις Ίω. Παπαδάκη παρέδωσεν είς 
τό Μουσεϊον, κατόπιν προτάσεως τού έλέγχοντος 
τάς πωλήσεις Έπιμελητοΰ κ. Ί. Σακελλαράκη, 
μίαν πηλίνην γεφυρόστομον πρόχουν, έν μόνωτον 
κύπελλον πήλινον καί μίαν πηλίνην προχοΐσκην, 
άπαντα MM I χρόνων.

Ή άρχαιοπώλις Σοφία Μαυράκη παρέδωσε, 
κατόπιν προτάσεως τού ώς άνω Έπιμελητοΰ, έν 
δίωτον άγγεΐον ΠΜ I χρόνων, ένα γεωμετρικόν 
άμφορέα, τό πρόσθιον τμήμα είδωλίου, τό άριστε-
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ρόν ήμισυ μαρμάρινης κεφαλής αγάλματος παι
δίσκης έλληνικών χρόνων καί μίαν χαλκήν σφΰ- 
ραν ρωμαϊκών χρόνων.
Ή Χωροφυλακή Μοιρών παρέδωσε, τέλος, είς 

τό Μουσεϊον εν πήλινον είδώλιον ίσταμένης γυ- 
ναικός, στηριζομένης έπΐ έρμαϊκής στήλης, ένα 
ρωμαϊκόν δακτύλιον έξ ύαλου, μίαν χρυσήν ψήφον, 
δύο σφραγιδόλιθους, μίαν χαλκήν μάχαιραν μι- 
νωϊκών χρόνων, έν χρυσοΰν περίαπτον μετά τρι- 
φυλλοειδών κοσμημάτων καί μίαν χρυσήν ψή
φον κυλινδρικήν, άμφότερα μινωϊκών χρόνων. Ταΰ- 
τα προέρχονται έκ κατασχέσειος.

ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΕΙΣ ΜΝΗΜΕΙΩΝ

AtA τήν συνέχισιν τών έργων στερεώσεως τών 
μεγάλων μινωϊκών ανακτόρων δέν έξεδόθη έφέτος 
έπαρκής πίστωσις, λόγφ τής οίκονομικής κρίσεως, 
καίτοι είχεν ύποβληθή λεπτομερές πρόγραμμα 
έργασιών διά τούς χώρους Κνωσού, Μαλίων καί 
Άγ. Τριάδος. Έκ τού έκδοθέντος ποσού, 175.000 
δρχ. μόνον, διετέθησαν δρχ. 40.000 διά τήν έπεί- 
γουσαν στερέωσιν τού άνακτόρου Ζάκρου, τών 
έργων έκτελεσθέντων ύπό τήν διεύθυνσιν τού κ. 
Νικ. Πλάτωνος. Τό ύπόλοιπον έκ δρχ. 135.000 
διετέθη κατόπιν έντολής τού Υπουργείου ύπό τής 
Έπιμελητρίας κ. Στυλ. Παπαδάκη διά τήν πλη
ρωμήν όφειλομένων ποσών δι’ έργασίας στερεώ
σεως τών βυζαντινών καί μεσαιωνικών μνημείων 
Κρήτης.

ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΑ ΜΝΗΜΕΙΑ

Προωθήθη ή διαδικασία άπαλλοτριώσεως τής 
δυτικής τάφρου τών τειχών τού Χάνδακος διά τήν 
άξιοποίησιν αΰτής, γενομένης καί ύποβληθείσης 
είς τό Ύπουργεΐον Προεδρίας Κυβερνήσεως τής 
σχετικής έκτιμήσεως ύπό τής άρμοδίας έπιτρο- 
πής. Προωθήθη δέ καί ή διαδικασία Απαλλοτριώ
σεων τών άκινήτων παρά τόν Προμαχώνα Μαρ- 
τινέγκο, εύρισκομένη ήδη είς τήν τελικήν φάσιν 
αύτής.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

Περί τό τέλος τού λήξαντος έτους μετετέθη είς 
’Αθήνας ή Έπιμελήτρια Βυζαντινών ’Αρχαιοτή
των κ. Στυλ. Παπαδάκη, άντικατασταθεΐσα ύπό 
τού Έπιμελητοΰ Βυζαντινών ’Αρχαιοτήτων κ. 
Έμμαν. Μπορμπουδάκη, τοποθετηθέντος είς Ρέ- 
θυμνον, άλλ’ όρισθέντος ότι θέλει έδρεύει είς 
Ηράκλειον.

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΑΛΕΞΙΟΥ

Κατά τό έτος 1965 έγένοντο ύπό τού Έπιμελη
τοΰ Ί. Σακελλαράκη, άνασκαφικαί έργασίαι, έ- 
ρευναι καί περισυλλογή άρχαιοτήτων είς τάς 
Άρχάνας καί τό Ηράκλειον τής κεντρικής Κρή
της καί είς τόν Άγιον Γεώργιον (Τουρτούλους), 
τήν Άνω Ζάκρον, τήν Μαρωνιά, τήν Μυρσίνην, 
τήν Νέαν Πραισόν ( Βαβέλους) καί τούς Σκλά
βους τής Άνατ. Κρήτης.

ΑΡΧΑΝΑΙ

Είς τάς Άρχάνας συνεχίσθησαν καί κατά τό 
έτος 1965 μικραί σκαφικαί έργασίαι καί περισυλ
λογή Αρχαιοτήτων1. Ήρευνήθησαν οΰτω τμήμα 
τών μινωϊκών νεκροταφείων είς τήν θέσιν Φουρνί 
καί μέ Αφορμήν οίκοδομικάς έργασίας σημεϊά 
τινα είς τάς θέσεις Τρούλλος καί Ακρόπολη.

Φουρνί

Είς τόν λόφον Φουρνί, ό όποιος εύρίσκεται βο- 
ρειοδυτικώς τής κωμοπόλεως, είς τούς βορειοανα
τολικούς πρόποδας τού Γιούχτα, είχεν έπισημανθή 
άπό τού 1964 ή ϋπαρξις νεκροταφείου ΥΜ III α 
χρόνων, τού όποιου είς θαλαμωτός τάφος, τό πρώ
τον Ασφαλές παράδειγμα κενοταφείου είς Κρήτην, 
άπεδείχθη λίαν σημαντικός διά τήν έρευναν2.

Κατά τό 1965 ήρευνήθη τό τμήμα τού λόφου τό 
κείμενον βορειοδυτικώς τού κενοταφείου, σχεδόν 
έπΐ τής κορυφής. Ενταύθα άνευρέθησαν έν όστεο- 
φυλάκιον ΠΜ III - MM I α χρόνων καί δύο θολω
τοί τάφοι3.

’ Οστεοφνλάκιον

Άνεσκάφη τμήμα μόνον τού όστεοφυλακίου1, 
τό όποιον άποτελεϊται έκ τριών έπιμήκων διαμερι
σμάτων, προσανατολισμένων άπό Ν. πρός Β. Τό 
έν τούτων ήτο έντελώς κενόν. Είς τά άλλα δύο ό
μως εύρέθη μέγας Αριθμός κρανίων καί έλάχιστα

1. Διά τάς παλαιοτέρας έρεύνας είς τάς Άρχάνας βλ. ΑΔ 
20 ( 1965): Χρονικά, σ. 557 κ.έ.

2. Ί. Α. Σακελλαράκη, Ύστερομινωίκό κενοτάφιο στίς 
Άρχάνες, ΑΔ 20 ( 1965): Μελέται, σ. 110 κ.έ.

3. Ή άνασκαφική έρευνα έγένετο καί πάλιν μέ τήν πρό
θυμον συμβολήν τής Περιηγητικής Λέσχης Άρχανών καί 
τοϋ φιλάρχαιου προέδρου της κ. Έμμαν. Καλοχριστιανάκη. 
ΕΙς τήν άνασκαφήν συμμετέσχον αί άρχαιολόγοι κ. Έφη 
Σακελλαράκη και δ. Λιάνα Παρλαμά. Τήν τεχνικήν έπίβλε- 
ψιν είχον οΐ κκ. Έλ. Συναδινάκης καί ’Αν. Παπαδάκης, φύ
λακες άρχαιοτήτων καί οι ’Αλ. Παπαδάκης καί ’Αν. Καροϋ- 
σος, τεχνίται τοϋ Μουσείου 'Ηρακλείου.

4. Συμφώνως πρός τήν μαρτυρίαν τοϋ φύλακος άρχαιοτή- 
των κ. Έλ. Συναδινάκη, έκ τοϋ όστεοφυλακίου προέρχεται 
τό χαλκοϋν έγχειρίδιον ( άριθ. Μουσ. Ηρακλείου 2467), 
τό όποιον παρέδωσε παλαιότερον ( Κρητ. Χρον. ΙΑ' ( 1957), 
σ. 339) καί είχεν ύποτεθή ( Ί. Ά. Σακελλαράκη, έ. ά.), 
δτι προέρχεται έκ τάφου.
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