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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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σποραδικά όστα. Κατεμετρήθησαν συνολικώς 196 
κρανία, πολλά των όποιων έσώθησαν είς καλήν κα- 
τάστασιν, άποτεθειμένα είς τό δάπεδον ( Π ί ν. 
438 α), είς άγγεΐα (Π ί ν. 438 β) καί κατά τό 
άνώτερον τμήμα είς σαρκοφάγους (Π ί ν. 439 α) 
ή πίθους (Π ί ν. 439 β )6. Τάς άποθέσεις των κρα
νίων συνώδευσαν καί τινα κτερίσματα. Όλίγα 
λίθινα άγγεία6 καί χαλκά άντικείμενα, μεταξύ των 
όποιων καί είς δακτύλιος, εν περιδέραιον άποτε- 
λούμενον κυρίως έκ δισκοειδών ψήφων στεατίτου 
μετά χαλκού κρίκου κατά τό κέντρον ( Π ί ν. 440 
α) καί τινα έλεφάντινα περίαπτα. Είς πολλάς πε
ριπτώσεις έσημεκδθη ή ϋπαρξις θαλασσίων ό- 
στρέων7.

Τό σημαντικώτερον εύρημα τού όστεοφυλα- 
κίου ήσαν αί σφραγίδες, αί όποΐαι άποτελούν 
μίαν μοναδικήν8 διά τήν Β. πλευράν τής Κρήτης 
συλλογήν, τόσον είς άριθμόν, όσον καί είς έκτέ- 
λεσιν. Έκ των δεκαέξ άνευρεθεισών σφραγίδων 
αί δεκατέσσαρες είναι έλεφάντιναι ( Π ί ν. 440 
β), τινές των όποιων φέρουν ιερογλυφικά9. Μία 
μοναδική σφραγίς ( Π ί ν. 441 α) σχήματος πε
πλατυσμένου παραλληλεπιπέδου, μετά κυλινδρι
κής τετρημένης άπολήξεως, φαίνεται ότι έφέρετο 
καί ώς περίαπτον. Έκάστη πλευρά της διαιρείται 
είς τρία σφραγιστικά πεδία, συνολικώς δέ έχει 
δεκατέσσαρα σφραγιστικά πεδία, διότι φέρει πα
ραστάσεις τόσον είς τήν βάσιν, όσον καί είς τήν 
κορυφήν. Έτέρα κυλινδρικού σχήματος σφραγίς 
φέρει κατά τήν μίαν τών σφραγιστικών έπιφανειών, 
σιγμοειδείς σπείρας (Π ί ν. 441 β) καί είς τήν 
έτέραν τέσσαρας αιγάγρους, τά κέρατα τών όποιων 
συμπλέκονται κατά τό κέντρον ( Π ί ν. 441 γ). 
Σημαντική τέλος διά τάς σχέσεις πρός τήν Αίγυ
πτον είναι μία πλαστική σφραγίς είς σχήμα μυίας10 
καί είς σκαραβαίος.

Ή κεραμεική τού όστεοφυλακίου έδωσε τυπικά 
δείγματα ΠΜ III - MM I α χρόνων. ’Ιδιαιτέρως 
ένδιαφέροντα είναι δύο πήλινα άναθηματικά προ
σωπεία11 τού τύπου τών λεγομένων Sheep Bell.

5. Τό έθιμον τής διαφυλάξεως μόνον τών κρανίων είχεδια- 
πιστωθή παλαιότερον και είς Μεσαράν ( St. Xanthudides, 
The Vaulted Tombs of Messara, σ. 7).

6. Ή άπουσία τών λίθινων άγγείων είχε παρατηρηθή καί 
άπό τόν Ξανθουδίδην είς τόν τάφον τοϋ Πύργου, ΑΔ 4 (1918 ) 
σ. 166.

7. Βλ. BSA VIII ( 1901 - 2 ) σ. 296, X ( 1903 - 4 ) σ. 197.

8. J. Pendlebury, The Archaeology of Crete, σ. 87.

9. E. Grumach - J. Sakellarakis, Kadmos V ( 1966 ) σ. 
109 κ.έ.

10. S. Marinatos, Studies presented to David M. Robinson,
I σ. 129.

11. N. Platon, Mel. Picard II, σ. 833 κ.έ. Είς τάς Άρχάνας 
είχεν άνευρεθή τυχαίως έν άκόμη άναΟηματικόν προσωπεΐον.

Θολωτός τάφος Α'

Είς μικράν άπόστασιν καί Β. τού όστεοφυλα
κίου, είς τόν άμπελώνα τού Κ. Κιαγιαδάκη υπήρχε 
μία μικρά κτιστή « καλύβα » ( Π ί ν. 442 α), 
όρατή καί άπό τήν κεντρικήν όδικήν άρτηρίαν 
Ηρακλείου - Άρχανών. 'Απλή έπίσκεψις τοϋ έ- 
σωτερικοΰ τού σπηλαιώδους τούτου καταφυγίου 
έδειξεν ότι έπρόκειτο διά τό άνώτερον τμήμα 
ένός θολωτού τάφου, τού όποιου μικρόν τμήμα 
άνωθεν τού ύπερθύρου, είχε καταρρεύσει, είχε 
προχείρως διασκευασθή ΰπό τών χωρικών καί ή 
θόλος είχεν έπιχωσθή μέχρι τού ύψους τού ύπερ
θύρου12. Ή έπακολουθήσασα σκαφή έδειξεν ότι 
ό τάφος έχει είς μικρογραφίαν τήν κάτοψιν τών 
λεγομένων θησαυρών τού Μινύου13 καί τού Ά- 
τρέως14, άποτελείται δηλαδή έκ τού δρόμου, τού 
όποιου ήρευνήθη μικρόν τμήμα, τής θόλου καί 
ένός πλευρικού δωματίου, λαξευτού είς τόν μα
λακόν βράχον, άριστερά τής εισόδου15.
Ή θόλος ήτο συλημένη, πλήν μικρού τμήματος 

παρά τήν θύραν έπικοινωνίας πρός τό πλευρικόν 
δωμάτιον. Ή θύρα αΰτη άνευρέθη έκτισμένη 
(Π ί ν. 442 β). Μεταξύ τών λίθων τού φράγμα
τος, κατά τό άνώτερον τμήμα, εύρέθη τό κρανίον 
ένός ταύρου ( Π ί ν. 443 α).

Είς τό πλευρικόν δωμάτιον είχε γίνει μόνον 
μία ταφή έντός λάρνακος ( Π ί ν. 443 β ) γυναι- 
κός, έάν κρίνη τις έκ τών κτερισμάτων. Ελάχιστα 
λείψανα τού σκελετού άνευρέθησαν, άρκετά όμως 
διά νά προσδιορίσουν τήν θέσιν του. Ή νεκρά, 
ένδεδυμένη διά ποδήρους έσθήτος, έπί τής όποιας 
είχον ραφή χρυσά κοσμήματα, άπετέθη έπί τοϋ 
άριστεροΰ πλευρού της, όμοΰ μετά τών περισσο
τέρων κοσμημάτων της, χρυσών περιδέραιων 
( Π ί ν. 444 α ), έτέρου έκ σαρδίου, τριών χρυ
σών δακτυλίων ( Π ί ν. 444 α), μιας σφραγΐδος

12. Χαρακτηριστικώς άναφέρεται δτι μία οίκογένεια διέ- 
μεινεν έκεΐ κατά τήν γερμανικήν κατοχήν.Ίσως τό έσωτερι- 
κώς όρατόν τμήμα τής θόλου τού τάφου, έδωσε, μέ τόν έκ- 
φορικόν τρόπον τής λιθοδομής του, ό όποιος συνηθίζεται 
είς Κρητικούς φούρνους, τό όνομά του καί είς τόν λόφον. 
Τήν παρατήρησιν όφείλω είς τόν "Εφορον "Αρχαιοτήτων κ. 
Στ. ’Αλεξίου.

13. Perrot - Chipiez, Histoire de Γ art dans l’Antiquit6, VI, 
σ. 434 κ.έ., είκ. 160.

14. A. J. B. Wace, Mycenae, σ. 28 κ.έ., πίν. 5.

15. ’Αριστερά τής είσόδου εύρίσκονται τά πλευρικά δω
μάτια είς τούς θαλαμωτούς τάφους III, XXVI, XXXIII τής 
Προσύμνης (C. Blegen, Prosymna, σ. 180, 93, 104, άντιστοί- 
χως) καί είς τόν τάφον 1 τών Μυκηνών (ΑΕ 1888, σ. 129). 
Ή άκανόνιστος διάταξις τοϋ πλευρικού δωματίου τού τά
φου Α' τών Άρχανών όμοιάζει πρός τήν τού τάφου 27 τών 
Μυκηνών ( έ.ά. σ. 145, σχέδ. 6).
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( Π ί ν. 444 β) καί δύο μικρών χρυσών κιβωτι- 
δίων.

Περί καί ύπό τήν σαρκοφάγον είχον τοποθε- 
τηθή πολλά χαλκά άγγεία18 (Πίν. 445α), εν 
λίθινον, χαλκοϋν κάτοπτρον μετ’ έλεφαντίνης ά- 
ναγλύφου λαβής (Πίν. 445 β) καί τινα πή
λινα άγγεία, τά όποια χρονολογούν τήν ταφήν 
εις τούς ΥΜ III α χρόνους. Είς τήν ΝΔ. γωνίαν 
τού δωματίου είχον άποτεθή πολλά περιδέραια έξ 
ύαλομάζης (Πίν. 446 α) καί δύο άκόμη χρυ
σοί δακτύλιοι (Πίν. 444 α). Τέλος έμπροσθεν 
τής σαρκοφάγου καί παρά τήν θύραν άνευρέθη εν 
μοναδικόν είς διατήρησιν σύνολον έξ όγδοήκοντα 
έπτά έλεφαντίνων τεμαχίων, σωθέν είς άρίστην 
κατάστασιν, λόγφ καί τής έπιμελούς έρεύνης. 
Τρεις μεγάλαι (Πίν. 446 β) καί δεκαοκτώ μτ- 
κραί έλεφάντιναι άσπίδες έπί πλακιδίων, μεταξύ 
τών όποίων είχον τεθή κιονοειδή στελέχη καί ρό
δακες, άπετέλουν, ώς κατεδείχθη έκ τής μελέτης, 
έπένδυσιν πρόσθιας πλευράς ύποποδίου, άντιστοί- 
χου τών άναφερομένων είς τάς πινακίδας τής γραμ
μικής Β' γραφής, δύο δέ κεφαλαί πολεμιστών, εύ- 
ρεθείσαι ένθεν καί ένθεν, έκόσμουν τάς πρόσθιας 
όψεις τών λαβών τού έπίπλου17.

Διά πρώτη ν φοράν άνευρίσκεται είς Κρήτην 
άδιατάρακτος ταφή έντός θολωτού τάφου, διά τού
το δέ, τόσον αί άνασκαφικαί παρατηρήσεις, όσον 
καί τά εύρήματα είναι λίαν σημαντικά, κυρίως 
διά τήν μελέτην τής μινωϊκής - μυκηναϊκής θρη
σκείας. Ή νεκρά, ή όποια άνήκεν είς βασιλικόν 
γένος, φαίνεται ότι είχε συγχρόνως καί ιερατικόν 
τι άξίωμα, ώς δεικνύουν οί δακτύλιοι, τούς όποιους 
έφερε. Ό είς, κειμήλιον παλαιοτέρων χρόνων, 
κοσμείται διά σκηνής λατρείας. Οί τέσσαρες άλ
λοι φέρουν όκτωσχήμους άσπίδας, αί όποΐαι συν- 
αντώνται καί πάλιν είς τόν σφραγιδόλιθον καί 
είς τήν διακόσμησιν τού ύποποδίου. Τόν αύτόν 
διπλούν χαρακτήρα της, τής βασιλίσσης ή πριγ- 
κιπίσσης - ίερείας δεικνύει τέλος ή θυσία τού 
ταύρου18.

Θολωτός τάφος Β'

Ν. τού θολωτού τάφου Α' καί είς μικράν άπό- 
στασιν καί Α. τού όστεοφυλακίου ήρευνήθη τμήμα 
δευτέρου θολωτού τάφου. Άνεσκάφη τό έσωτε-

16. ’Ανάλογα είς τόν λεγόμενον τάφον της τριποδικής 
έστίας, είς τήν Κνωσόν. A. Evans, Prehistoric Tombs of 
Knossos, σ. 39 κ.έ., πίν. LXXXIX.

17. Ί. Ά. Σακελλαράκη, Ελεφαντοστά έκ τών Άρχανών, 
(άνακοίνωσις γενομένη είς τό Α' Συνέδριον τών Μυκηναϊ
κών Σπουδών έν Ρώμη, έν έτει 1967 ).

18. Ί. Ά. Σακελλαράκη. Παρατηρήσεις έπί τής σημειω- 
θείσης είς Άρχάνας ΥΜ III θυσίας ταύρου (άνακοίνωσις 
γενομένη είς τό Β' Κρητολογικόν Συνέδριον Χανίων).

ρικόν ένός όρθογωνίου δωματίου19, τό όποιον εί
ναι άσφαλώς πλευρικόν δωμάτιον θολωτού τά
φου. Τούτο έπικοινωνεί πρός τήν θόλον διά θύ- 
ρας, ή όποια άνοίγεται είς τό Β. τμήμα τού Α. 
τοίχου. Άξιοσημείωτον είναι τό γεγονός, ότι είς 
άρκετά σημεία έσωτερικώς σφζονται ίχνη λευκού 
κονιάματος.

Ελάχιστα τών κτερισμάτων είχον διαφύγει τής 
προσοχής τών συλητών. Άνευρέθησαν ψήφοι έκ 
φαγεντιανής, διάφορα έλεφάντινα τεμάχια, με
ταξύ τών όποίων καί κιονίσκοι20, οΐτινες άνευρί- 
σκονται διά πρώτην φοράν είς Κρήτην καί είς 
σφραγιδόλιθος έξ άχάτου μετά παραστάσεως άγε- 
λάδος θηλαζούσης τό νεογνόν της.

Τροϋλλος

Είς τήν συνοικίαν Τροϋλλος, ΝΔ. τού χώρου 
τής άνασκαφής τού καθηγητού Μαρινάτου21, 
κατά τήν διάρκειαν τών έργασιών τού Δήμου Άρ- 
χανών διά τήν τοποθέτησιν άγωγοΰ ΰδατος είς 
μίαν τών όδών τής κωμοπόλεως, άνεφάνησαν σχε
δόν είς τήν έπιφάνειαν μερικά ίχνη μινωϊκών τοί
χων, τά όποϊα, ώς έδειξεν ή περιωρισμένη άνα- 
σκαφική έρευνα, ή όποια έγένετο μέ τήν έπίβλε- 
ψιν τής Έφης Σακελλαράκη, ήσαν τά λείψανα 
μιάς οίκίας ΥΜ I χρόνων22 (Πίν. 447 α - β ).

Τό τμήμα τής οίκίας, τό όποιον ήρευνήθη, έχει 
πέντε δωμάτια καί μίαν αυλήν ή φωταγωγόν. Ή 
είσοδος εύρίσκεται είς τό ΒΔ. τμήμα καί όλόκλη- 
ρον τό συγκρότημα έχει κατεύθυνσιν άπό ΝΔ. 
πρός ΒΑ. Μερικοί τοίχοι είναι έκτισμένοι διά λα- 
ξευμένων πωρολίθων, ένφ είς άλλους διακρίνονται 
έν μέσφ τής άργολιθοδομής τά ίχνη ξυλοδεσιών 
(Πίν. 447 α). Είς μίαν περίπτωσιν έσημειώθη 
ή ϋπαρξις διαχωρίσματος έξ όπτοπλίνθων μετά 
ξυλοδεσιάς.

Είς μίαν γωνίαν τής πλακοστρώτου αύλής, 
μία μεγάλη, όρθογωνίου σχήματος, πλάξ καλύπτει 
ένα άγωγόν, ό όποιος συνεχίζεται είς άρκετήν 
άπόστασιν μέ κατεύθυνσιν άπό Β. πρός Ν. Ή 
οίκία, ή όποια θά είχε καί δεύτερον όροφον, φαί
νεται ότι κατεστράφη άπό πυρκαϊάν, τής όποιας 
τά ίχνη ήσαν όρατά είς πολλά σημεία.

Πολύ σημαντική ήτο ή κεραμεική, ή όποια

19. Πρβλ. ΑΔ 2 ( 1916) σ. 171 κ.έ. είκ. 1 διά τό σχήμα 
του τάφου τών Δαμανίων.

20. Βλ. σημ. 17.

21. ΠΑΕ 1956, σ. 223.

22. Ή άνασκαφή έγένετο διά προθύμου χρηματοδοτήσεως 
τού Δήμου Άρχανών, κατόπιν σχετικής είσηγήσεως τού 
φιλάρχαιου Δημάρχου κ. Εύ. ’Αγογγλωσάκη. Τήν τεχνικήν 
έπίβλεψιν είχον καί πάλιν οί κκ. Έ. Συναδινάκης, φύλαξ 
άρχαιοτήτων καί Ά. Καροϋσος, τεχνίτης τοϋ Μουσείου 'Η
ρακλείου.
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εΰρέθη είς διάφορα τμήματα τής οΙκίας. Άνευρέ- 
θησαν πολλά κύπελλα καί μερικά μεγάλα άγγεΐα 
έξαιρέτου κατασκευής, όπως μία πρόχους μετά 
σπειροειδούς διακοσμήσεως. Άνευρέθησαν έπί- 
σης εν λίθινον φωλεόσχημον άγγεΐον, άρκετά τε
μάχια έτέρων λίθινων άγγείων, εν χαλκοϋν έγ- 
χειρίδιον καί μία τριχολαβίς.

Δυστυχώς τό τμήμα, τό όποιον άνεσκάφη, έκα- 
λύφθη καί πάλιν διά χώματος.

’Ακρόπολη

Είς τήν θέσιν ’Ακρόπολη, παραπλεύρως τού 
Ειρηνοδικείου τών Άρχανών, μέ τήν άφορμήν 
οίκοδομικών έργασιών είς οίκόπεδον Ιδιοκτησίας 
Ί. Νικηφοράκη, άνεσκάφη μικρόν τμήμα οικίας 
ρωμαϊκών χρόνων.

Τής οικίας ταύτης ήρευνήθη κυρίως τμήμα κεί
μενον μεταξύ δύο παραλλήλων τοίχων, οί όποιοι 
έχουν κατεύθυνσιν άπό ΒΑ. πρός ΝΔ. Ό νότιος 
τούτων έχει μήκος 4 μ. καί προχωρεί άκόμη πε
ραιτέρω πρός Α., κάτωθεν τής οίκίας τής Μ. Κα- 
πετανάκη. Παρά τόν τοϊχον τούτον, είς τό ΝΑ. 
τμήμα τού οικοπέδου, άνευρέθη είς τήν θέσιν του 
εις σφαιρικός πίθος, ΰψ. 1 μ.

Ή άνασκαφή δέν έπροχώρησεν είς βάθος, διότι 
ό χώρος ήτο περιωρισμένος καί ύπήρχε κίνδυνος 
καταρρεύσεως τών συγχρόνων κτηρίων, τά όποια 
τόν περιβάλλουν. Είναι πιθανόν όμως νά ύπάρ- 
χουν καί είς τό σημεΐον τούτο παλαιότερα στρώ
ματα μινωϊκών χρόνων, διότι ή άπόστασις άπό 
τήν Τουρκογειτονιά23 καί τόν Τροΰλλον δέν είναι 
μεγάλη. Είς τήν θέσιν ’Ακρόπολη πάντως φαίνε
ται ότι ύπήρχε μία έκτεταμένη έγκατάστασις κα
τά τούς ρωμαϊκούς χρόνους, διότι καί παλαιότε- 
ρον είχον έρευνηθή οικοδομήματα άναγόμενα είς 
τούς χρόνους τούτους21 25.

ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ

Είς τό Ηράκλειον έγένοντο δύο κατασχέσεις 
άρχαιοτήτων έπί τών Κ. Γαϊτάνου καί Στυλ. Λου- 
λουδάκη26.

Κατάσχεσις Κ. Γαϊτάνου

Έπί τού Κ. Γαϊτάνου, κατοίκου Ηρακλείου, 
κατεσχέθησαν μία χαλκή μίτρα, δώδεκα χαλκά 
νομίσματα, έν λίθινον άγγεΐον, δεκαπέντε τμήμα
τα ειδωλίων καί τινα άκόμη μικροαντικείμενα.

23. Βλ. σημ. 1.

24. Πλησίον τοϋ οίκοπέδου Νικηφοράκη. Κρητ. Χρον. 
ΙΑ' ( 1957 ), σ. 329 - 330. Λείψανα ρωμαϊκών χρόνων άνευ
ρέθησαν καί είς θέσιν Ρυάκι, Κρητ. Χρον. ΙΒ' ( 1958 ) σ. 
479.

25. Πρβλ. ΑΔ 20 (1965): Χρονικά, σ. 554, 561.

Ό αυτός παρέδωκε τεμάχια δύο πίθων άρχαϊκών 
χρόνων, τά όποια πιθανώτατα προέρχονται άπό 
τό Άφρατί. Ό εις πίθος έχει παράστασιν σφιγ
γών ( Π ί ν. 448 α ) καί ό έτερος γυμνής ποτνίας 
Θηρών ( Π ί ν. 448 β).

Κατάσχεσις Στυλ. Λονλονδάκη

Έπί τού Στυλ. Λουλουδάκη, κατοίκου Μοιρών, 
κατεσχέθησαν 35 άργυρά δίδραχμα, κυρίως Κρη
τικών πόλεων: εν νόμισμα τού Άργους (άριθ. 
Μουσ. Ηρακλείου 2143), όκτώ τής Γόρτυνος28 
(άριθ. Μουσ. Ηρακλείου 2152 - 2159 ), έν τής 
Δικτύννης27 (άριθ. Μουσ. Ηρακλείου 2174), 
έν τής Κνωσού28 ( άριθ. Μουσ. Ηρακλείου 2144 ), 
πέντε τής Κορίνθου (άριθ. Μουσ. Ηρακλείου 
2145 - 2149 ), δύο τής Κυρήνης (άριθ. Μουσ. 
Ηρακλείου 2150 - 2151 ), δύο τής Λύττου29 ( άριθ. 
Μουσ. Ηρακλείου 2164 - 2165 ), δύο τής Πραι- 
σού30, (άριθ. Μουσ. Ηρακλείου 2170-2171), 
δύο τής Ραύκου31 (άριθ. Μουσ. Ηρακλείου 2172 - 
2173 ), όκτώ τής Φαιστού32 (άριθ. Μουσ. Ηρα
κλείου 2160-2163, 2166-2169) καί τρία άγνώ- 
στων πόλεων (άριθ. Μουσ. Ηρακλείου 2175 - 
2177 ).

ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ( ΤΟΥΡΤΟΥΛΟΙ)

Είς τό χωρίον τής Σητείας Άγιος Γεώργιος 
(Τουρτούλοι )33 κατεσχέθησαν έπί άρχαιοκα- 
πήλων δύο σαρκοφάγοι καί δεκαπέντε άγγεΐα ΥΜ 
III χρόνων34. Διά τών έρευνών, αίτινες έγένοντο 
είς τήν περιοχήν, έβεβαιώθη ότι τά κατασχεθέντα 
άνευρέθησαν είς έν νεκροταφεϊον κείμενον είς τήν 
θέσιν Βόλακας, Β. τού χωρίου. Μικρά σκαφική 
έρευνα, ή όποια έγένετο έξ άλλου είς τήν θέσιν 
Άμμουδόπλακα, έδειξε τήν Οπαρξιν ένός άλλου

26. ’Ανά δύο τών τύπων J. Svoronos, Numismatique de la 
Crdte Ancienne, πίν. XIII 4, 10, XIV 11.

27. Τοϋ τύπου Svoronos, έ.ά., πίν. XXXIII, 23.

28. Τοϋ τύπου Svoronos, έ.ά., πίν. V, 15.

29. Τοϋ τύπου Svoronos, έ.ά., πίν. XXI, 14.

30. Τών τύπων Svoronos, έ.ά., πίν. XXVII, 11, 22.

31. Τοϋ τύπου Svoronos, έ.ά., πίν. XXIX, 11.

32. ’Ανά τέσσαρα τοϋ τύπου Svoronos, έ.ά., πίν. XXIII 
8. Τά ύπόλοιπα τών τύπων Svoronos, έ. ά., πίν. XXIII, 2, 
17, XXIV 24, XXV 1.

33. Ή μετονομασία έγένετο παρά τάς άντιρρήσεις τής 
Ε.Κ.Ι.Μ., ή όποία δι’ υπομνήματος έχαρακτήρισε τό όνομα 
Τουρτοϋλοι ώς προελληνικόν. Κρητ. Χρον. I ( 1956) σ. 
402.

34. Διά διάφορα ευρήματα έκ τών Τουρτούλων βλ. Pen- 
dlebury 6. ά., σ. 326, Κρητ. Χρον. ΙΓ' ( 1959) σ. 899. Διά 
τήν νεοανακτορικήν άγροικίαν τών Τουρτούλων βλ. έ. ά. 
ΙΔ' ( 1960) σ. 513 κ. έ. καί ΠΑΕ 1960.
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ΠΙΝΑΞ 440 ΧΡΟΝΙΚΑ Α.Δ. 21 (1966)

Άρχάναι. Φουρνί. Όστεοφυλάκιον: α. Περιδέραιον έκ ψήφων στεατίτου μετά χαλκού κρίκου, 
β. Σφραγίδες έξ έλεφαντοστοϋ. 'Η μία έχει σχήμα βαθμιδωτής πυραμίδος, ή δ' έτέρα είναι κομβιόσχημος

I. ΣΑΚΕΛΛΑΡΑΚΗΣ
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Άρχάναι. Φουρνί. Όστεοφυλάκιον: α. Σφραγϊς έξ έλεφαντοστοΰ μετά δεκατεσσάρων σφραγιστικών 
έπκρανειών, β - γ. ’Αποτυπώματα κυλινδρικής σφραγΐδος έξ έλεφαντοστοΰ, μετά παραστάσεως εις τήν 

μίαν οψιν σιγμοειδών σπειρών, εις δέ τήν έτέραν αιγάγρων

I. ΣΑΚΕΛΛΑΡΑΚΗΣ
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ΠΙΝΑΗ 442 ΧΡΟΝΙΚΑ Α.Δ. 21 (1966)

"Αρχάναι. Φουρνί. Θολωτός τάφος Α': α. Τό άνώτερον τμήμα τής θόλου πρό τής άνασκαφής, 
β. Ή είσοδος τοΰ πλευρικού δωματίου
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Άρχάναι. Φουρνί. Θολωτός τάφος Α': α. Κρανίον ταύρου, β. Σαρκοφάγος

1. ΣΑΚΕΛΑΑΡΑΚΗΣ
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Αρχάναι. Φουρνί. Θολωτός τάφος Α': α. Χρυσά κοσμήματα, β. Σφραγιδόλιθος έκ σαρδίου μετά 
παραστάσεως αιγάγρων καί όκτωσχήμου άσπίδος

I. ΣΑΚΕΛΑΑΡΑΚΗΣ
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Άρχάναι. Φουρνί. Θολωτός τάφος Α': α. Χαλκά αγγεία κατά χώραν, β. Χαλκοον κάτοπτρον
μετ’ έλεφαντίνης λαβής

I. ΣΑΚΕΛΛΑΡΑΚΗΣ
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Άρχάναι. Φουρνί. Θολωτός τάφος Α': α. Περιδέραιον έξ όαλομάζης, β. Όκτώσχημος άσπίς έξ 
έλεφαντοστοϋ. Λεπτομέρεια έκ τής διακοσμήσεως ύποποδίου
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Άρχάναι. Τροΰλλος: α - β. ’Απόψεις τμήματος τής ΥΜ I χρόνων οικίας έκ Δ. καί ΒΔ.
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