ΚΡΗΤΗ

Τέλος άνευρέθησαν πολλά δείγματα παλαιοανακτορικής καί μετανακτορικής κεραμεικής.
Παραλλήλως μέ τήν έρευναν είς τό σπήλαιον
τής Πλατυβόλας έγένετο καί μία πρώτη άναγνώρισις τής πέριξ περιοχής καί ένετοπίσθησαν δύο
άκόμη σπήλαια, τά όποϊα έδωσαν εύρήματα, καλύπτοντα άπάσας τάς προϊστορικός περιόδους.
Τά σπήλαια ταύτα είναι: 1. Κέραμος, μέ προανακτορικά καί παλαιοανακτορικά κυρίως εύρήματα
καί 2. Χειλού Άβλώχι.
δ. Σπήλαιον Λερά 'Ακρωτηρίου. Άνευρέθη
σαν όλίγα μετανακτορικά όστρακα, μία σειρά
έλληνιστικών πήλινων είδωλίων καί τεμάχια έρυθρομόρφων άγγείων τού πρώτου ήμίσεως τού 4ου
π.Χ. αί. (Πίν. 456δ).
ε. Σπήλαια Κόκκινου Χωρίου. Μέ τήν βοήθειαν
τού σπηλαιολογικού τμήματος τού 'Ορειβατικού
Χανίων, ένετοπίσθησαν δύο μετανακτορικά σπή
λαια είς τήν περιοχήν τού Κόκκινου Χωρίου τής
έπαρχίας Άποκορώνου.
ςλ Τάφος Σκάφης Σέλινου. Κατά τήν διάρκειαν
έργασιών διανοίξεως κοινοτικού δρομίσκου έξωθι
τού χωρίου Σκάφη Σέλινου, άνευρέθη μικρός κι
βωτιόσχημος τάφος τής ύστέρας κλασσικής πε
ριόδου, μέ ίχνη σκελετού παιδιού καί τρείς άκεραίους έρυθρομόρφους άμφορίσκους.
Έκ τών μεμονωμένων εύρημάτων τά πλέον ένδιαφέροντα είναι:
α. Ελληνιστική έπιτυμβία πλάξ είς τρία τεμά
χια, μέ παράστασιν γυναικείας καθημένης μορ
φής καί δούλης Ισταμένης, προσφερούσης πυξίδα.
’Ελλείπουν ή έπίστεψις καί τμήμα τού δεξιού
άκρου τής πλακός. Προέλευσις άγνωστος.
β. 'Οκτώ ρωμαϊκοί όξυπύθμενοι άμφορεϊς, αύτοκρατορικών χρόνων, προερχόμενοι έκ Χανίων,
πλήν ένός, ό όποϊος μετεφέρθη έκ τού χωρίου
Μεσκλά Κυδωνιάς.
γ. Μετανακτορικός σφραγιδόλιθος έκ στεατίτου, σχεδόν άκέραιος, μέ παράστασιν δύο άντιθετικώς τεθειμένων ζώων. Έκ Χανίων (περιοχή
Δικαστηρίων).
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δ. Είκοσι χαλκά νομίσματα έλληνικών καί ρω
μαϊκών χρόνων διαφόρων πόλεων τής Κρήτης.
ε. Μικρά μαρμάρινη κεφαλή παιδίσκης, είδώλιον βοός έκ πηλού καί τριφυλλόστομος οίνοχόη, άπαντα ρωμαϊκών χρόνων έκ τού ’Ασκληπι
είου τής Λισοΰ.

Β. ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
1. Μουσείον Ρεθύμνου
Περί τά τέλη τού 1965 έγένοντο έργασίαι τακτοποιήσεως καί μερικής έπανεκθέσεως τών εύ
ρημάτων, ύπό τήν άμεσον έπίβλεψιν τού ’Εφόρου
κ. Στ. ’Αλεξίου. Τά παλαιά κεραμεικά εύρήματα
έτέθησαν είς νέας μεταλλικός προθήκας, πολλά
λίθινα έτοποθετήθησαν έπί μαρμάρινων βάσεων
καί τεχνίτης τού Μουσείου Ηρακλείου ήσχολήθη μέ τήν συμπλήρωσιν άλλων. Γενικώς μετά τήν
μεταφοράν τών τμημάτων ψηφιδωτών δαπέδων
είς τήν άποθήκην, ό μουσειακός χώρος άπέκτησεν ένότητα καί τά έκθέματα προεβλήθησαν κατά
τόν άρτιώτερον δυνατόν τρόπον. Αί άνωτέρω έργασίαι έπεχορηγήθησαν ύπό τού Δήμου Ρεθύμνου.
2. Περισυλλογή ’Αρχαιοτήτων
α. Έκ τού χωρίου Άξός Μυλοποτάμου προέρ
χεται ύστεροαρχαϊκή έπιγραφή.
β. Έκ σπηλαίου τής περιοχής Σταυρωμένου,
εύρισκομένου πλησίον τής θαλάσσης, μετεφέρθη
είς τό Μουσεϊον τριποδικόν άγγεϊον παλαιοανακτορικών χρόνων.
γ. Έκ τής περιοχής Μειξόρουμα τής έπαρχίας
Αγίου Βασιλείου προέρχεται χαλκοΰν ύπομινωικόν ζώδιον.
δ. Μετανακτορικός διπλούς χαλκούς πέλεκυς·
προέλευσις άγνωστος.
ε. Δεκαπέντε χαλκά νομίσματα διαφόρων Κρη
τικών πόλεων τής έλληνικής καί ρωμαϊκής πε
ριόδου.
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