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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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ΥΜ τάφου καί δύο θολωτών τάφων γεωμετρικών 
χρόνων35.

Κατάσχεσις Έμμ. Παπαδάκη καί Έμμ. Έλπι- 
δοφόρου

Έκ τής κατασχέσεως ταύτης προέρχονται μία 
σαρκοφάγος, τέσσαρες ψευδόστομοι άμφορίσκοι 
καί τινα τεμάχια κρανίου.

α) Σαρκοφάγος λουτηροειδής μετά τεσσάρων 
όριζοντίων λαβών, πλατέος χείλους καί πλαστι
κής ταινίας κάτωθεν τούτου. Έσωτερικώς διακο
σμείται κάτωθεν τού χείλους διά ταινίας καί είς 
έκάστην πλευράν δι’ ένός Ιχθύος, ό όποιος περι
βάλλεται έκ συστάδων λοξών γραμμών. Έξωτε- 
ρικώς, κάτωθεν τού χείλους κυματοειδής γραμμή 
καί είς τάς δύο μακράς πλευράς έσχηματοποιημέ- 
νοι όκτάποδες35. Μήκ. 1, πλάτ. 0,67, ύψ. 0,46 μ.

β) Ψευδόστομος άμφορίσκος, άκέραιος. Δια
κοσμείται δι’ έσχηματοποιημένου όκτάποδος. "Υψ. 
0,22, μεγ. διάμ. 0,20 μ.

γ) Όμοιος, είς τρία τεμάχια. "Υψ. 0,26, μεγ. 
διάμ. 0,21 μ.

δ) Όμοιος, άκέραιος. "Υψ. 0,13 διάμ. 0,11 μ. 
ε) Τεμάχιον έκ τού άνωτέρου τμήματος ψευδο- 

στόμου άμφορίσκου.

Κατάσχεσις ’ Αν. ΐίεράκη καί Μιχ. Φνγετάκη

Έκ τής κατασχέσεως ταύτης προέρχονται μία 
σαρκοφάγος καί δώδεκα άγγεΐα, έκ τών όποιων 
όκτώ είναι ψευδόστομοι άμφορίσκοι.

α) Σαρκοφάγος λουτηροειδής μετά τεσσάρων 
όριζοντίων λαβών καί πλατέος χείλους. Έξωτε- 
ρικώς διακοσμείται δι’ έσχηματοποιημένων όκτα- 
πόδων. Μήκ. 1.10, πλάτ. 0,65, ύψ. 0,41 μ.

β) Ψευδόστομος άμφορίσκος, ακέραιος. Δια
κοσμείται κατά μέν τό σώμα διά ταινιών, κατά δέ 
τόν ώμον διά συστάδων όμοκέντρων τμημάτων 
κύκλου. "Υψ. 0,13, διάμ. 0,10 μ. 

γ) Όμοιος άκέραιος. Ύψ. 0,12, διάμ. 0,10 μ. 
δ) Όμοιος, έλλιπής κατά τμήμα τού στομίου. 

Ύψ. 0,11, διάμ. 0,08 μ.

35. ΕΙς τήν άνασκαφήν συμμετέσχεν έπίσης ό κ. Κ. Νι- 
κάκης, τεχνίτης τοϋ Μουσείου 'Ηρακλείου. Άπαντα τά 
εύρήματα μετεφέρθησαν είς τό Μουσεϊον τοϋ 'Αγίου Νικο
λάου. Είς τήν κατάθεσίν των έκεί όφείλονται αί άτελείς πε- 
ριγραφαί, ή έλλειψις φωτογραφιών καί ή έν γένει δυσκολία 
τής μελέτης.

36. Παρομοία σαρκοφάγος είς τό Μουσεϊον τοϋ 'Αγίου 
Νικολάου έκ Σκλάβων. Διά μίαν δευτέραν βλ. σημ. 37. Οί 
όκτάποδες είναι θέμα λίαν σύνηθες είς τάς έξωτερικάς πλευ
ράς κιβωτιόσχημων καί λουτηροειδών σαρκοφάγων.Οί Ιχθύες 
είκονίζονται κυρίως είς τό έσωτερικόν λουτηροειδών σαρ
κοφάγων. Βλ. Κρητ. Χρον. Η' ( 1954) σ. 410, πίν. Ε' 2 έκ 
Παχυάμμου. Πρόσθες καί μίαν άδημοσίευτον σαρκοφάγον 
έκ Βόννης ( Άριθ. Μουσ. 'Ηρακλείου 11163).

ε) Όμοιος, έλλιπής κατά τμήμα τής κοιλίας. 
Ύψ. 0,13, διάμ. 0,11 μ.

ς') Όμοιος, άκέραιος. Ύψ. 0,10, διάμ. 0,09 μ. 
ζ) "Ομοιος, έλλιπής κατά τμήμα τής κοιλίας. 

Ύψ. 0,10, διάμ. 0,085 μ. 
η) Όμοιος είς τεμάχια. "Υψ. 0,10, διάμ. 0,08 μ. 
θ) Όμοιος. Ύψ. 0,11, διάμ. 0,09 μ. 
ι) Προχοίσκη. Ύψ. 0,10, διάμ. 0,07 μ. 

ια) Κύπελλον μετά γεφυροστόμου προχοής, 
άκέραιον. Ύψ. 0,05, διάμ. χείλ. 0,08 μ.

ιβ) Δίωτον κύπελλον, άκέραιον. Ύψ. 0,08, διάμ. 
χείλ. 0,10 μ.

ιγ) Κάλαθος άκέραιος, μετά δύο πλεκτών, όρι
ζοντίων καί ύπερυψωμένων λαβών. Διάμ. 0,215, 
ύψ. 0,15 μ.

Βόλακας

Τό ΥΜ νεκροταφεΐον εύρίσκεται είς τήν νο- 
τίαν πλευράν τού όμωνύμου λόφου. Κατά καιρούς 
έχουν συληθή έννέα θαλαμωτοί τάφοι ( Α' - Θ'). 
Έκ τούτων οί πέντε ( Α' - Ε') έσυλήθησαν ύπό 
τών άρχαιοκαπήλων προσφάτως καί είς τούτους 
άνευρέθησαν αί σαρκοφάγοι καί τά άγγεΐα, τά 
όποια κατεσχέθησαν37. Έτερος τάφος (ΣΤ') έσυ- 
λήθη πρό δύο έτών καί τέλος τρεις άλλοι (Ζ' - 
Θ’) πρό δέκα περίπου έτών38. Οί τάφοι έχουν 
σκαφή κατά συστάδας. Μία συστάς, ή όποια εύ- 
ρίσκεται είς τό κέντρον τού λόφου, άποτελεϊται 
έκ πέντε τάφων ( Α' - Ε' )39. Ό τάφος ΣΤ' εύρίσκε- 
ται 10 μ. βορειοδυτικώς, ό Ζ' 17 μ. νοτιοδυτι- 
κώς καί τέλος οί τάφοι Η’ - Θ' εύρίσκονται 12 μ. 
νοτιοδυτικώς τής συστάδος τών τάφων Α' - Ε'.

Τομαί, αί όποΐαι έγένοντο είς διάφορα καίρια 
σημεία, δέν έδειξαν τήν ΰπαρξιν άλλων τάφων. 
Δυστυχώς οί συληταί είχον διαταράξει τά πάντα, 
διά τούτο καί ή έπακολουθήσασα περισυλλογή 
ήτο περιωρισμένη.

"Απαντες οί τάφοι είναι κοινοί θαλαμωτοί καί 
έχουν σκαφή είς τόν μαλακόν βράχον. Τό σχήμα

37. Πιθανώτατα έκ τοϋ αύτοϋ νεκροταφείου προέρχεται 
καί μία λουτηροειδής σαρκοφάγος, ή όποια παρεδόθη είς τό 
Μουσεϊον Ηρακλείου ύπό τοϋ Κ. Γαΐτάνου μέ προέλευσιν 
τό Πισκοκέφαλο καί διακοσμείται έσωτερικώς διά δύο Ιχθύων 
καί έξωτερικώς δι’ έκφυλισμένων πλοκάμων όκταπόδων. Ή 
άπόδοσίς της είς τό νεκροταφεΐον τών Τουρτούλων γίνεται 
όχι μόνον διά τήν διακόσμησίν της, ή όποια είναι λίαν όμοια 
πρός τάς κατασχεθείσας σαρκοφάγους, άλλά καί διότι ό 
χρόνος προσκτήσεώς της συμπίπτει πρός τήν σύλησιν τοϋ 
νεκροταφείου τοϋ Βόλακα.

38. Ίσως έκ τών τάφων τούτων προέρχεται έν χαλκοΰν 
έγχειρίδιον ( άριθ. Μουσ. 'Ηρακλείου 2499 ), Κρητ. Χρον. 
Η' ( 1954) σ. 516, ΠΑΕ 1954, σ. 368.

39. Ή άρίθμησις τών πέντε αύτών τάφων άρχίζει άπό Δ. 
πρός Α. Ό Β' άπέχει 1.20 μ. άπό τοϋ Α', ό Γ' 2.45 μ. άπό τοϋ 
Β', ό Δ' 0,40 μ. άπό τοϋ Γ' καί τέλος ό Ε' 1.90 μ. άπό τοϋ Δ'.
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τοΟ θαλάμου είναι άκανονίστως κυκλικόν. Οί 
περισσότεροι είναι σχετικής μικροί καί έχουν 
τόν δρόμον εις τήν νοτίαν πλευράν, έκτός τοϋ τά
φου ΣΤ', ό όποιος είναι ό μεγαλύτερος καί ό μα
κρύς δρόμος του είναι εις τήν άνατολικήν πλευ
ράν. Ό δρόμος γενικής κατηφορίζει έλαφρής πρός 
τόν θάλαμον καί είς τάς πλείστας τήν περιπτώ
σεων πλατύνεται όλίγον Εμπροσθεν τής θύρας.

ΕΙς τόν τάφον Β' παρετηρήθησαν ίχνη πυράς. 
Είναι άδηλον όμως έάν προέρχωνται άπό καΰσιν 
νεκρού40 ή είναι σημεία άπολυμάνσεως τού τά
φου41. ΕΙς τόν ίδιον τάφον άλλωστε άνευρέθησαν 
καί τινα τεμάχια τοϋ κρανίου ένός νεκρού, επί 
λίθου, ό όποιος έχρησίμευσεν ώς προσκεφάλαιον, 
κατά τό δυτικόν τμήμα τού τάφου.

’Ολίγα ήσαν καί τά ευρήματα, δ,τι διέφυγε τής 
προσοχής τήν συλητήν. "Εν κύπελλον, ψήφοι 
τινές, τμήμα ένός δακτυλίου, δύο άστράγαλοι42, 
πολλά όστρακα καί τινα τεμάχια σαρκοφάγων.

Τάφος Α'

Άνευρέθησαν μόνον όλίγα όστρακα.
Διαστάσεις: Μήκ. θαλ. 1.30, πλάτ. θαλ. 1.10, 

ΰψ. θαλ. 1.15, μήκ. δρόμ. 2.30, πλάτ. δρόμ. 0,30, 
ϋψ. δαπ. θαλ. άπό τής έπιφανείας τού έδάφους 
0,60, Οψ. δαπ. δρόμ. άπό τής έπιφανείας τού έδά
φους είς τήν άρχήν 0,30, ύψ. δαπ. δρόμ. άπό τής 
έπιφανείας τού έδάφους είς τήν είσοδον 0,50 μ.

Τάφος Β'

Ό νεκρός είχε τοποθετηθή έχων τήν κεφαλήν 
πρός Δ. έπί λίθου, ώς έδειξαν τεμάχιά τινα τού 
κρανίου. Παρετηρήθησαν ίχνη πυράς είς τό δυ
τικόν τμήμα τού θαλάμου. Άνευρέθησαν όλίγα 
όστρακα, τέσσαρες ψήφοι έξ ύελομάζης, μία σφαι
ρικού σχήματος έκ λευκού λίθου μετά μελανήν 
κηλίδων, μία κυλινδρικού σχήματος έκ μέλανος 
λίθου μετά λευκών κηλίδων, δύο δτεραι πλακοει
δείς καί τμήμα τής σφενδόνης χαλκού δακτυλίου 
ρομβοειδούς σχήματος, σωζ. μήκ. 0,033 καί πλάτ. 
0,025 μ. Διαστάσεις: Μήκ. θαλ. 1.55, πλάτ. θαλ. 
1.20, ύψ. θαλ. 0,30, μήκ. δρόμ. 2.20, πλάτ. δρόμ. 
0,30, ΰψ. δαπ. θαλ. άπό τής έπιφανείας τού έδά
φους 0,055, Οψ. δαπ. δρόμ. άπό τής έπιφανείας 
τού έδάφους είς τήν άρχήν 0,30, ΰψ. δαπ. δρόμ. 
άπό τής έπιφανείας τού έδάφους είς τήν είσοδον 
0,50 μ.

40. Μ. ’Ανδρονίκου. At παλαιότεραι καύσεις νεκρών είς 
Κρήτην (άνακοίνωσις γενομένη είς τό β' Κρητολογικόν Συ- 
νέδριον Χανιών ).

41. Πρβλ. A. Evans, έ.ά., σ. 36, A. J. Β. Wace, Chamber 
Tombs at Mycenae, σ. 140 κ.έ.

42. Πρβλ. ’A. Κ. Όρλάνδου, Τό Έργον, 1963. σ. 182.

Τάφος Γ'

Άνευρέθη εν μόνωτον κύπελλον, ΰψ. 0,08 καί 
διάμ. 0,11 μ.

Διαστάσεις: Μήκ. θαλ. 1.30, πλάτ. θαλ. 1.05, 
ΰψ. θαλ. 0,75, ΰψ. δαπ. θαλ. άπό τής έπιφανείας 
τού έδάφους 1.70, μήκ. δρόμ. 1.85, πλάτ. δρόμ. 
είς τήν άρχήν 0,65 μ., πλάτ. δρόμ. είς τήν είσοδον 
0,80, ΰψ. δαπ. δρόμ. άπό τής έπιφανείας τοΟ έδά
φους είς τήν άρχήν 0,65, ΰψ. δαπ. δρόμ. άπό τής 
έπιφανείας τοΰ έδάφους είς τήν είσοδον 1.70 μ.

Τάφος Δ'

Άνευρέθησαν τεμάχια μιάς μικράς οίνοχόης 
καί ένός ψευδοστόμου άμφορίσκου.

Διστάσεις: Μήκ. θαλ. 1.25, πλάτ. θαλ. 0,85, 
ύψ. θαλ. 0,95, ΰψ. δαπ. θαλ. άπό τής έπιφανείας 
τού έδάφους 1.50, μήκ. δρόμ. 2, πλάτ. δρόμ. 0,60, 
ΰψ. δαπ. δρόμ. άπό τής έπιφανείας τού έδάφους 
είς τήν άρχήν 0,70, ΰψ. δαπ. δρόμ. άπό τής έπι
φανείας τοΰ έδάφους είς τήν είσοδον 1.10 μ.

Τάφος Ε'

Διαστάσεις: Μήκ. θαλ. 1.20, πλάτ. θαλ. 0,95, 
Οψ. θαλ. 0,80, Οψ. δαπ. θαλ. άπό τής έπιφανείας 
τού έδάφους 1.90, μήκ. δρόμ. 2.75, πλάτ. δρόμ. 
είς τήν άρχήν 0,80, πλάτ. δρόμ. είς τήν είσοδον 
0,90, ΰψ. δαπ. δρόμ. άπό τής έπιφανείας τοΰ έδά
φους είς τήν άρχήν 0,70, ΰψ. δαπ. δρόμ. άπό τής 
έπιφανείας τού έδάφους είς τήν είσοδον 1.40 μ.

Τάφος ΣΤ'

Άνευρέθησαν δύο άστράγαλοι καί μία σφαι
ρική ψήφος έκ λευκής ύελομάζης.

Διαστάσεις: Διάμ. θαλ. 1.80, ΰψ. δαπ. θαλ. άπό 
τής έπιφανείας τού έδάφους 1.30, μήκ. δρόμ. 9.60, 
πλάτ. δρόμ. είς τήν άρχήν, 0,85, πλάτ. δρόμ. είς 
τήν είσοδον 1.10, Οψ. δρόμ. άπό τής έπιφανείας 
τού έδάφους είς τήν είσοδον 1.25 μ.

Τάφος Ζ' - Θ'

Διακρίνεται μόνον ή θέσις των. Ό θάλαμος τοΰ 
τάφου Ζ' έχει διάμ. 1.75 μ. Πλησίον τοΰ τάφου 
τούτου συνελέγησαν τεμάχιά τινα σαρκοφάγου.

Άμμουδόπλακα

Είς θέσιν Άμμουδόπλακα, άνατολικώς καί 
πλησίον τού συληθέντος ΥΜ νεκροταφείου τοΰ 
Βόλακα, είχον συληθή προσφάτως είς ΥΜ III 
θαλαμωτός τάφος καί έτερος γεωμετρικός θολω
τός. Μικρά σκαφική ερευνά ώδήγησεν είς τήν
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άνεύρεσιν δευτέρου άδιαταράκτου γεωμετρικού 
τάφου43.

ΥΜ θαλαμωτός τάφος

Διαστάσεις: Μήκ. θαλ. 1.55, πλατ. θαλ. 1.40, 
ΰψ. θαλ. 0,90, ΰψ. δαπ. θαλ. άπό τής έπιφανείας 
τοΟ έδάφους 1.70, μήκ. δρόμ. 1.85, πλάτ. δρόμ. 
είς τήν άρχήν 0,70, πλάτ. δρόμ. εις τήν είσοδον 
0,85, Οψ. δρόμ. άπό τής έπιφανείας τοΟ έδάφους 
είς τήν άρχήν 1.50, Οψ. δρόμ. άπό τής έπιφανείας 
τοΟ έδάφους είς τήν είσοδον 1 μ.

Θολωτός τάφος Α 44

Έχει σχήμα τραπεζοειδές καί είναι κανονικώς 
προσανατολισμένος άπό Ν. πρός Β. Ή Β. πλευρά 
του έχει μήκος 2.20, ή Ν. 2.46, ή Α. 2 καί ή Δ. 
1.97 μ. Ή θύρα άνοίγεται είς τό κέντρον τής Ν. 
πλευράς, έχει πλάτος 0,75, μήκ. 0,60 μ. καί κα
λύπτεται δι* ένός μονολιθικού υπερθύρου. Ό 
τάφος έχει σκαφή είς τόν μαλακόν βράχον καί 
έπενδύεται διά τοίχου έκτισμένου διά μικρών καί 
μεγάλων άκανονίστων λίθων. Σφζεται είς καλήν 
κατάστασιν, είς πολλά σημεία είς ύψος 0,95 μ 
άπό τοδ δαπέδου καί είναι Ιδιαιτέρως διδακτικός 
διά τόν τρόπον στεγάσεώς του. Μέχρις ένός ση
μείου, τό όποιον ποικίλλει είς τάς τέσσαρας γω
νίας45, οί τοίχοι είναι κατακόρυφοι, άπό τοϋ ση
μείου τούτου όμως καί άνω τοποθετούνται είς τάς 
γωνίας μεγάλοι πλακοειδείς λίθοι, οί όποιοι προ
εξέχουν, δημιουργοϋντες οδτω μίαν άκανόνιστον 
εκφοράν. Ή στέγη είχε κατασκευασθή διά παρο
μοίων πλακοειδών λίθων, πολλοί τών όποιων άνευ- 
ρέθησαν έντός τοδ τάφου. Ό τάφος περιείχε πέντε 
τουλάχιστον ταφάς. Οί λίθοι τής στέγης, οί ό
ποιοι είχον καταπέσει, είχον διαταράξει τάς τα
φάς, διά τοδτο δέ δέν ήτο δυνατόν τά κτερίσματα 
νά άποδοθούν είς ώρισμένας έξ αύτών.

Τά κτερίσματα είναι:
1) Είδώλιον γυναικός. "Υψ. 0,127, πλάτ. ώμ. 

0,045 μ.
2) Τρεις οίνοχόαι. "Υψ. 0,15, 0,085 καί 0,065 μ.
3) Μία οίνοχόη σφαιρική. "Υψ. 0,08 μ.

43. Ό ΥΜ θαλαμωτός τάφος εύρίσκεται είς τήν άνατολι- 
κήν πλευράν τοϋ χαμηλοϋ λόφου. Είς άπόστασιν 12 μ. περί
που άνατολικώς καί έπί τής κορυφής τοϋ λόφου εύρίσκεται 
ό συληθείς θολωτός τάφος ( Τάφος Β' ) καί περί τά 25 μ. άνα- 
τολικώτερον, είς τόν άγρόν τοϋ Ί. Νικητάκη, ό άσύλητος θο
λωτός τάφος ( Τάφος Α'). Είς τό Μουσεΐον 'Ηρακλείου εύ- 
ρίσκονται 11 γεωμετρικά άγγεία έκ τών Τουρτούλων, ίσως 
έκ τοϋ αύτοϋ νεκροταφείου (ΑΔ 4 ( 1918), ΓΤαρ. I, σ. 13, 
καί Pendlebury, έ. ά. σ. 326).

44. Διά τούς θολωτούς πρωτογεωμετρικούς καί γεωμετρι
κούς τάφους βλ. έ. ά. σ. 306 κ.έ., 319. Διά τάφους είς τήν πε
ριοχήν βλ. ΠΑΕ 1954, σ. 365, 1955, σ. 295.

45. Είς ύψος 0,45 μ. κατά τήν ΒΔ. γωνίαν, 0,30 μ. κατά τήν 
ΒΑ., 0,55 μ. κατά τήν ΝΑ. καί 0,70 μ. κατά τήν ΝΔ.

4) Δύο πινάκια, διάμ. 0,13, 0,08 μ.
5) Δύο μικραί οίνοχόαι.
6) Τρεις σιδηραΐ αίχμαί άκοντίων, μήκ. 0,23 μ.
7) Δύο σιδηραΐ μάχαιραι, μήκ. 0,24 μ.
8) Δύο σιδηρά έγχειρίδια.
9) Διάφορα τεθραυσμένα χαλκά άντικείμενα. 

Ελάσματα, τινά τών όποιων έχουν έμπίεστον δια- 
κόσμησιν, περόναι, πόρπαι, τμήματα μαχαίρας 
μετά ήλων, είς δακτύλιος, διαμ. 0,02 μ.

10) Έν μολύβδινον άντικείμενον είς σχήμα 
θαλασσίου όστρέου, κοΐλον έσωθεν μετά δύο όπών. 
Μήκ. 0,029, πλάτ. 0,02 μ.

11) Είς λίθινος πέλεκυς, μήκ. 0,04, πλάτ. 0,03, 
πάχ. 0,013 μ.

12) Επτά ψήφοι έκ πηλού καί τέσσαρες έξ ύε- 
λομάζης, διαφόρων σχημάτων καί χρωμάτων.

13) Δύο θαλάσσια δστρεα.

Θολωτός τάφος Β'

Καί ό τάφος ούτος έχει σχήμα τραπεζοειδές 
καί είναι κανονικώς προσανατολισμένος άπό Β. 
πρός Ν. Ή θύρα θά ήτο πάλιν είς τήν Ν. πλευράν, 
άλλά δέν έσώθη, διότι όλόκληρος ή πλευρά αύτη 
κατεστράφη ύπό τών άρχαιοκαπήλων. Ή Β. πλευ
ρά έχει μήκος 1.70, ή Α. 1.38, καί ή Δ. 1.50 μ. 
Αί παρατηρήσεις είναι λίαν περιορισμένοι, φαί
νεται όμως ότι άρχιτεκτονικώς ό τάφος ήτο ίδιος 
πρός τόν προηγούμενον. Μόνον έν τμήμα τής 
ΒΑ. γωνίας είχε διαφύγει τήν σύλησιν καί άπέδω- 
κεν έν μόνωτον δακτυλιοειδές άγγεΐον μεθ’ύψηλοΰ 
λαιμού, ΰψ. 0,105 μ. καί ένα λύχνον, διαμ. 0,065 μ.

ΕΠΑΝΩ ΖΑΚΡΟΣ

Είς τήν Επάνω Ζάκρον καί είς τήν θέσιν « Τού 
Κούκου τό κεφάλι »4β, άνευρέθη καί παρεδόθη 
ύπό τού Γ. Κουκάκη, ένεπίγραφος λαβή όξυπυ- 
θμένου άμφορέως47.

Ή λαβή, ή όποια κατεσκευάσθη έξ άκαθάρτου 
κίτρινου πηλού ( Π ί ν. 449 α ) έχει μήκος 0,095 
καί πλάτος 0,04 μ. Έπί τού ώμου σφζεται άποτύ- 
πωμα σφραγΐδος όρθογωνίου σχήματος, μήκ. 0,045 
καί πλάτ. 0,023 μ., μετά τής έπιγραφής48 :

ΑΣΤΥΝΟΜΟΥ 
ΕΣΤΙΑΙ ,ΥΤΟΥ 
ΑΡΤΕΜΙΑΩΡΟΥ 
ΑΠΑΤΟΥΡΙΟΣ

46. Είς τόν ίδιον λόφον άνασκάπτεται ή νεοανακτορική 
άγροικία- Ά. Κ. Όρλάνδου, Τό Έργον, 1964, σ. 143.

Διά παλαιότερα εύρήματα είς τόν ίδιον λόφον βλ. Pendle
bury, έ.ά. σ. 308, 315, 326, 343 καί BSA VII ( 1900- 1 ) 
σ. 148.

47. Κατετέθη είς τό Μουσεΐον 'Ηρακλείου.
48. Πρβλ. Hesperia 1934, σ. 223, 26, 27.
Διά τήν συχνότητα τοϋ όνόματος Άρτεμίδωρος βλ. Ί. 

Ά. Σακελλαράκη, Έκ Θεσσαλονίκης, Χαριστήριον είς Ά. 
Κ. Όρλάνδον, τόμ. Β' σ. 381.
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Τινές των ένεπιγράφων λαβών άμφορέων, αί- 
τινες εύρίσκονται είς τό Μουσεΐον Ηρακλείου49, 
προέρχονται έκ περιοχών γειτονικών πρός τήν 
Ζάκρον50.

ΜΑΡΩΝΙΑ

Είς τό χωρίον τής Σητείας Μαρωνιά, είς τήν 
θέσιν Κόλυμπος, παρά τήν κοινοτικήν όδόν, έσυ- 
λήθη ύπό τών άρχαιοκαπήλων είς προανακτορικών 
χρόνων τάφος, έντός βραχώδους στεγάσματος. 
Μικρά ερευνά δέν άπέδωκε παρά όστά τινά. Εί
ναι πιθανή όμως ή ϋπαρξις είς τήν περιοχήν καί 
έτέρων τάφων51. Είς τήν ιδίαν κοινότητα καί είς 
τήν θέσιν Πλαγούρα, έσημειώθη ή Οπαρξις ένός 
μεγάλου κτηρίου, πιθανώς νεοανακτορικών χρό
νων. Άνευρέθησαν τεμάχιά τινα πίθων μετά πλα
στικής σχοινοειδούς ταινίας.

ΜΥΡΣΙΝΗ

Είς Μυρσίνην52 τής έπαρχίας Σητείας καί είς 
τήν θέσιν Άσπροσπηλιά,ένθα ό Ν. Πλάτων είχεν 
άνασκάψει έν νεκροταφεϊον ΥΜ χρόνων53, άνευ
ρέθησαν εν είδώλιον ΥΜ III χρόνων καί τινα άγ- 
γεϊα54.

Συμφώνως πρός τόν Ιδιοκτήτην τοϋ χώρου Ί. 
Γ. Μετζάκην, όμοϋ μετά τοΟ είδωλίου, τό όποιον 
είναι τοΟ τύπου τής θεάς μεθ’ ύψωμένων χειρών55 
καί σφζεται είς έξαίρετον κατάστασιν, διατηρου- 
μένης καί τής διακοσμήσεώς του, άνευρέθησαν είς 
ψευδόστομος άμφορίσκος, έν σφαιρικόν άγγεϊον 
καί εν μικρόν κύπελλον, παραδοθέντα ώσαύτως. 
Άλλην όμάδα άπό τόν ίδιον χώρον άποτελοΰν 
έν κράτη ροειδές άγγεϊον καί είς ψευδόστομος 
άμφορίσκος. Τέλος είς τήν ιδίαν περιοχήν άνευ
ρέθησαν καί τεμάχια πίθου μετά σχοινοειδοΟς 
διακοσμήσεώς.

Ν. ΠΡΑΙΣΟΣ (ΒΑΒΕΛΟΙ)

Τόν Μάϊον τού 1965 κατεσχέθησαν πλήθος άρ- 
χαιοτήτων, κυρίως άγγείων, τά όποΐα άνευρέθη
σαν είς τήν Ν. Πραισόν (Βαβέλους) καί είς

49. Άριθ. Μουσείου 'Ηρακλείου 1031 ( έκ Κνωσοϋ), 
1542-3 ( έκ Γουλδ, άνασκαφής Demargne).

50. Άριθ. Μουσείου 'Ηρακλείου 1036 - 1037 ( έκ Ξερο
κάμπου ) καί 3564 - 5, 4820 ( έκ Παλαικάστρου ).

51. Άπό παρόμοιον τάφον προέρχεται καί ή γνωστή έγ- 
χάρακτος πυξίς έκ στεατίτου (ΑΔ 1937, σ. 228, είκ. 7. Σ. 
Μαρινάτου - Μ. Hirmer, Κρήτη καί Μυκηναϊκή Ελλάς, 
είκ. 7). "Ετερος τάφος ήρευνήθη ύπό τοΟ Ν. Πλάτωνος 
(Κρητ. Χρον. Η', 51Γ ΠΑΕ 1954, σ. 364).

52. Pendlebury, 6. ά. σ. 236, 266, 292.

53. Κρητ. Χρον. ΙΓ' ( 1959 ) σ. 372 - 3.

54. Κατετέθησαν είς τό Μουσεΐον τού Αγίου Νικολάου.

55. Στ. Αλεξίου,’ Η μινωΐκή θεά μεθ’ ύψωμένων χειρών, 
•Ηράκλειον 1958.

τήν Σητείαν, είς τήν κατοχήν τοϋ άρχαιοκαπήλου 
Έμμ. Φυγετάκη. Τά κατασχεθέντα καλύπτουν ό- 
λόκληρον τό διάστημα άπό τών παλαιοανακτο- 
ρικών χρόνων μέχρι καί τών ρωμαϊκών56.

Είς τούς παλαιοανακτορικούς χρόνους άνήκουν 
έν κύπελλον καί περί τά έβδομήκοντα τεμάχια ει
δωλίων άνθρώπων καί ζώων. Είς τούς νεοανακτο- 
ρικούς, είς λύχνος έκ στεατίτου καί τεμάχια δευ
τέρου. Μετανακτορικών χρόνων είναι τέσσαρα 
άγγεία, είς ψευδόστομος καί τρεις τρίωτοι άμφο- 
ρίσκοι, όκτώ ψήφοι έξ ύελομάζης, έννέα έκ πη
λού καί έξήκοντα σφονδύλια έκ στεατίτου. Είς 
τούς πρωτογεωμετρικούς χρόνους άνήκουν τρία 
άγγεία, είς άμφορεύς, έν κύπελλον καί έν κρατη- 
ροειδές καί είς τούς γεωμετρικούς έτερα τρία άγ- 
γεία, μία πρόχους, είς άμφορίσκος καί έν κύπελ
λον, δύο σιδηρά όπλα, μία μάχαιρα καί μία αιχμή 
άκοντίου, δύο χαλκαΐ πόρπαι, μία μικρά χαλκή 
άναθηματική άσπίς κλπ.

Τέλος είς έλληνικούς χρόνους άνήκουν μικρά 
τινα άγγεία, άγνύθες καί τριπτήρες καί είς τούς 
ρωμαϊκούς λύχνοι τινές, τρείς πίθοι είς τεμάχια57 
καί δύο σωλήνες ΰδατος κυκλικής τομής, οί όποιοι 
σώζουν άποτύπωμα σφραγϊδος μετά παραστάσεως 
ένός άγγείου.

Λίαν σημαντική είναι ή άνεύρεσις ένός πίθου 
άρχαϊκών χρόνων είς τεμάχια, ό όποιος διακοσμεί
ται είς τόν ώμον διά πλοχμών καί έμπιέστου ται
νίας μετά παραστάσεως Κενταύρων καί άνδρών, 
οί όποίοι κρατούν διπλούς πελέκεις58. Έν τεμά- 
χιον τού πίθου τούτου είχεν άποκτήσει όλίγον 
πρό τής κατασχέσεως ό συλλέκτης Ν. Μεταξάς 
(Πίν. 449 β).

Κατά τόν Φυγετάκην ό πίθος άνευρέθη είς τήν 
θέσιν Βαθύ Άδρομύλων. Σχετική έρευνα όμως, 
ή όποια έγένετο είς τήν περιοχήν ύπήρξεν άρ- 
νητική. Ούτω ή πληροφορία πρέπει νά γίνη δε
κτή μετ’ έπιφυλάξεως, διότι είς Άδρομύλους 
γνωρίζομεν λείψανα μινωϊκών59 καί γεωμετρικών 
χρόνων60, άλλ’ όχι καί άρχαϊκών καί πρός τού- 
τοις κατά πληροφορίας χωρικών ό πίθος άνευρέ
θη είς τήν περιοχήν τής Πραισοΰ61. 'Οπωσδήποτε

56. Ώς καί τά εύρήματα τής Μυρσίνης κατετέθησαν είς 
τό Μουσεΐον τοϋ Αγίου Νικολάου.

57. Πιθανώς προέρχονται έκ Πραισού.

58. Πίθος μέ όμοίαν διακόσμησιν έξ Ίαλυσοϋ ( A. Maiuri, 
Annuario VI-VII ( 1923 - 4 ), είκ. 222 β ).

59. Pendlebury, έ. ά. σ. 266, 290, Κρητ. Χρον. Η' ( 1954 ) 
σ. 512.

60. Pendlebury, έ. ά., σ. 325, Κρητ. Χρον. Ζ' ( 1953 ) σ. 
489, Η' ( 1954) σ. 511, ΙΔ' ( 1960) σ. 526, ΠΑΕ 1953 σ. 
296, 1954 σ. 365.

61. Δι* άρχαΐκά είς Πραισόν βλ. Pendlebury, 6. ά., σ. 343. 
Κρητ. Χρον. Ζ' ( 1953 ) σ. 489.
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είναι λίαν σημαντικόν τό γεγονός, ότι εις χήν πε
ριοχήν των Έτεοκρητών άπαντάται κατά τούς 
άρχαϊκούς χρόνους τό μινωϊκόν λατρευτικόν σύμ- 
βολον τού διπλού πελέκεως62.

ΣΚΛΑΒΟΙ

Εις τό χωρίον τής Σητείας Σκλάβοι, συνεχίσθη 
υπό τών άρχαιοκαπήλων ή σύλησις τού μεγάλου 
ύστερομινωϊκοϋ νεκροταφείου, τό όποιον εύρί- 
σκεται είς τήν θέσιν Φαρμακοκέφαλο63. Τό νεκρο- 
ταφεϊον είναι Ιδιαιτέρως σημαντικόν καί λόγορ 
τής κατασκευής καί τής διατη ρήσεως τών λαξευ
τών θαλαμωτών τάφων.

Κατόπιν έρευνών τής Χωροφυλακής περιήλθον 
είς τήν κατοχήν τής ’Αρχαιολογικής 'Υπηρεσίας 
πλήθος έκ τών περιεχομένων τών τάφων64, δέκα-

62. Μ. Nilsson, Minoan - Mycenaean Religion, σ. 194 κ.έ. 
Η. G. Buchholz, Zur Herkunft des Kretischen Doppelaxt, 
MUnchen 1959.

63. ΕΙς τούς άγρούς τών Μιχ. Έμ. Σολιδάκη, Μιχ. Παπα- 
δάκη, Έμμ. Ν. Βουτυράκη καί Ίακ. Γυαλίζη.

64. Άπαντα τά αντικείμενα, τά όποϊα άναφέρονται κατω
τέρω, άνευρέθησαν κατόπιν έπιμόνων Αναζητήσεων τού

τέσσαρα χαλκά άντικείμενα καί τεσσαράκοντα 
όκτώ άγγεΐα.

Έκ τών χαλκών άναφέρονται δύο έγχειρίδια, 
μία μάχαιρα, τρεις ξυροί, δύο στύρακες άκοντίων, 
έντός τών όποιων σφζονται καί μικρά τεμάχια 
ξύλου, τρεις αίχμαί άκοντίων, έν κάτοπτρον καί 
μία φιάλη. Έκ τών πήλινων άγγείων είκοσιοκτώ 
είναι τρίωτοι άμφορίσκοι, έκ τών όποιων λίαν έν- 
διαφέρων είναι είς άμφορίσκος μετά παραστάσεως 
πτηνών, άτινα ραμφίζουν παπυροειδή65. Τά ύπό- 
λοιπα άγγεΐα είναι έπτά ψευδόστομοι άμφορίσκοι, 
πέντε κύπελλα, τρία προχοΐδια, δύο κρατηρίσκοι, 
είς άμφορίσκος καί μία τριφυλλόστομος πρόχους.

I. ΣΑΚΕΛΛΑΡΑΚΗΣ

Άνθ/στοϋ Χωροφυλακής κ. Έμμ. Χουλάκη. Δυστυχώς όμως 
δέν άνευρέθησαν αί σαρκοφάγοι καί αί σφραγίδες, αίτινες 
θά συνώδευον τάς ταφάς. Τά πάντα κατετέθησαν είς τό 
Μουσείο ν 'Αγίου Νικολάου.

65. Πτηνά ραμφίζοντα κωδίας είκονίζονται είς τήν πυξίδα 
τής Παχυάμμου ( Κρητ. Χρον. Η' ( 1954 ) σ. 404 κ.έ.) καί 
έτερα ραμφίζοντα παπυροειδή, είς τό πώμα μιάς σαρκοφά
γου έκ Συκιάς Γουβών ( πρβλ. A. Furumark, The Mycenaean 
Pottery, σ. 197).
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Άφρατί (;): α. Τμήμα πίθου μετά παραστάσεως σφιγγός, 
β. Τμήμα πίθου μετά παραστάσεως ποτνίας Θηρών

I. ΣΑΚΕΛΛΑΡΑΚΗΣ
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Κρήτη: α. ’Επάνω Ζάκρος. ’Ενεπίγραφος λαβή άμφορέως, β. Πραισός (;). Τμήμα πίθου μετά 
παραστάσεως Κενταύρων καί άνδρων, κρατούντων διπλούς πελέκεις

I. ΣΑΚΕΛΛΑΡΑΚΗΙ
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