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ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΜΝΗΜΕΙΑ 
ΔΥΤΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

Α' ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

1. Μουσεΐον Χανιών

Κατά τό 1964 διεμορφώθη τό βόρειον προαύ- 
λιον τοϋ Μουσείου· ό χώρος περιεφράχθη, έτα- 
κτοποιήθη τό διάσπαρτον άρχαιολογικόν ύλικόν 
( κιονόκρανα έλληνιστικά, ρωμαϊκά καί βυζαντι
νά έκ παλαιών κυρίως περισυλλογών, διάφοροι 
έπιγραφαί καί άρχιτεκτονικά μέλη έκ τής έλληνορ- 
ρωμαϊκής πόλεως Άπτέρας ) καί άπεκαλύφθη είς 
δλην αύτοΰ τήν έκτασιν τό πλακόστρωτον δά- 
πεδον, τό όποιον κατεσκευάσθη όταν ή μονή τοΟ 
Αγίου Φραγκίσκου (όπου τό Μουσεΐον ) μετε- 
τράπη είς τουρκικόν τέμενος. Τέλος, διά τοΟ κα
θαρισμού τής τουρκικής κρήνης τοϋ προαυλίου, 
ό όλος χώρος ελαβεν όργανικήν μορφήν.

2. ’Αρχαιολογικά! ερευναι

Περί τά τέλη τοϋ 1964 δ Δήμος Χανίων, έν τή 
έπιθυμία του δπως δημιουργήση μικρόν άλσος 
είς τήν συνοικίαν Καστέλλι τής πόλεως, δπου ή 
πλατεία Αγίας Αικατερίνης, διέθεσε τό ποσόν 
τών 20.000 δρχ. διά τήν έρευναν τοϋ χώρου τού
του, διά τόν λόγον δτι κατά διαστήματα είχον εύ- 
ρεθή είς τήν έπιφάνειαν τοϋ έδάφους πολλά με- 
τανακτορικά όστρακα.

’Από τής έποχής τής άνευρέσεως τών πρώτων 
θαλαμωτών τάφων είς Χανιά ( μετέπειτα άνασκα- 
φή Δικαστηρίων / Μαζαλή), οί όποιοι έδωσαν 
πλούσια εύρήματα τής δευτέρας φάσεως τής με- 
τανακτορικής περιόδου, ήρχισε νά άποκτά άξίαν 
ή παλαιά « φιλολογική » θεωρία δτι ή προϊστο
ρική πόλις έπρεπε νά άναζητηθή είς τήν περιο
χήν ταύτην, ήτοι κάτωθεν τής πόλεως Χανίων καί 
ό μόνος πιθανός χώρος ήτο τό Καστέλλι. Πρά
γματι τό Καστέλλι κεϊται άκριβώς άνω τοϋ μι- 
κροϋ λιμένος τών Χανίων έπί φυσικού δψώματος 
καί έλέγχει όλόκληρον τήν έκτεταμένην χαμηλήν 
περιοχήν ώς καί τόν πέριξ εύφορον κάμπον.

Δυστυχώς ό χώρος, δπου έγένετο ή έρευνα, περι- 
έκλειε τήν όποθεμελίωσιν τής ένετικής μονής τής 
Santa Maria dei Miracoli. Οί τοίχοι παρηκολου- 
θήθησαν μέχρι τοϋ βάθους τών 4.35 μ. (τό πλά
τος των ήτο άνω τοϋ 1 μ.), ένφ όλίγα έκατοστά 
βαθύτερον παρουσιάσθη ό βράχος. Οϋτως έστά- 
θη άδύνατος οίαδήποτε στρωματογραφική παρα- 
τήρησις. ’Ενδέχεται, μετά τήν μελέτην τοϋ άρχι- 
τεκτονικοϋ σχεδίου τής μονής καί τήν έρευναν 
τών τμημάτων, δπου οί ύπαίθριοι χώροι, νά άπο- 
καλυφθοΰν στρώματα άδιατάρακτα καί άρχιτε-

κτονικά λείψανα, καθ’ δσον ή έλλειψις τών τε
λευταίων πρέπει νά άποδοθή είς τό περιωρισμέ- 
νον τής έρεύνης καί είς λόγους συμπτωματικούς. 
Πάντως ή οίκοδόμησις είς τόν χώρον τοΰτον τής 
ένετικής μονής, ώς καί τών λοιπών ένετικών κα
τασκευών, εσχον έπίδρασιν καταλυτικήν διά τήν 
μινωϊκήν πόλιν.

Παρ’ δλην δμως τήν έλλειψιν στρωματογρα
φιών δεδομένων καί άρχιτεκτονικοΰ ύλικοΰ, τά 
κεραμεικά καί μόνον εύρήματα δηλοΰν σαφώς 
τάς χρονικάς περιόδους τής ζωής καί άναπτύξεως 
μιας πόλεως, ή όποια κατά τήν μετανακτορικήν 
τούλάχιστον περίοδον φέρει τό δνομα Κυδωνιά. 
Έχοντες λοιπόν ώς βάσιν τά εύρήματα ταΰτα 
δυνάμεθα σήμερον νά εΐπωμεν δτι έδώ ήνθισε 
μία άξιόλογος προϊστορική έγκατάστασις μέ 
terminus post quem τήν πρώϊμον προανακτορικήν 
(2600 π.Χ. περίπου ) καί terminus ante quem τήν 
μετανακτορικήν περίοδον (1150 π.Χ. περίπου). 
Εύρέθησαν ώσαύτως όστρακα έκ γεωμετρικών, 
κλασσικών, ρωμαϊκών καί βυζαντινών άγγείων, 
γεγονός τό όποιον δεικνύει τήν συνέχειαν τής 
ζωής· είναι δμως άγνωστον κατά πόσον τό κέν- 
τρον τής πόλεως ήτο είς τό Καστέλλι κατά τάς 
ώς άνω περιόδους.

Ή κατάταξις τοϋ κεραμεικοϋ ύλικοϋ έγένετο 
μέ βάσιν τό σχήμα, τόν πηλόν, τήν διακόσμησιν 
καί τήν σύγκρισιν. Δυστυχώς, έξ αίτιας τής έλ- 
λείψεως ειδικευμένου τεχνίτου, έλάχιστα δστρακα 
συνεκολλή θη σαν.

Χρονικώς τά πρωϊμώτερα δείγματα άνάγονται 
είς τήν άρχήν τής προϊστορικής περιόδου καί 
άνήκουν είτε είς άμφορεΐς μετά κλειστοϋ στομίου, 
είτε είς λοπάδας, είτε είς μεγαλύτερα άγγεΐα μετά 
εύρέος στομίου. Πολλά τών όστράκων τούτων 
έφερον ύποτυπώδεις λαβάς, ένίοτε διατρήτους 
(Πίν. 711α-β). Ώρισμένα τούτων φέρουν έγ- 
χάρακτον διακόσμησιν, καί είς άλλα έμφανίζε- 
ται ή τεχνική τής βούρτσας (Πίν. 711 γ- δ).

Περί τά μέσα τής προανακτορικής περιόδου 
( ΠΜ II) σημειοϋται έντονωτέρα άνάπτυξις τής 
έγκαταστάσεως, έάν κρίνωμεν έκ τής ποσότητος 
καί τής ποιότητος τοϋ ύλικοϋ. (’Ιδιαιτέρως κοι
νός είναι ό ρυθμός Βασιλικής· αί προχοαί έκ πρό- 
χων καί τά δστρακα έκ μικρών μετά ποδός κυ
πέλλων (Πίν. 712α-β) δεικνύουν τήν ίδιαν 
άκριβώς καλήν έργασίαν, ή όποια χαρακτηρίζει 
τά δείγματα τής άνατολικής Κρήτης. Μερικαί 
διαφοραί ίσως όφείλονται είς τήν ϋπαρξιν έντο- 
πίου κεραμεικοϋ έργαστηρίου. ’Εξαιρετικόν έν- 
διαφέρον παρουσιάζει καί 8ν τμήμα λίθινου άγ- 
γείου τοϋ τύπου «θήκη περονών» (Πίν. 712 
γ ), γνωστοϋ έκ τών εύρημάτων τής Κουμάσας,
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τοποθετούμενον χρονικώς όμοΟ μέ τά δείγματα 
τοΟ ρυθμοΰ Βασιλικής ).

Ή τελευταία προανακτορική φάσις (ΠΜ III) 
παρουσιάζεται γενικώς πτωχή καί ίσως δηλοϊ 
« παρακμήν » τής έγκαταστάσεως. Έκ τής στρο
φής πρός τήν έπομένην πρωτοανακτορικήν πε
ρίοδον ( Μ Μ ΙΑ ) εχομεν μερικά δείγματα, ώς 
προχοάς έκ πρόχων τοϋ ανεπτυγμένου ρυθμοΟ 
τής Βασιλικής ( Π ί ν. 712 δ ).

’Ιδιαιτέρως κοινός εις τά εύρήματα τοδ Καστελ- 
λίου παρουσιάζεται 6 «τραχωτός » ρυθμός είς 
έξαιρετικήν μάλιστα ποιότητα (Πίν. 713α-β), 
ώς έπίσης καί ποτήρια (Πίν. 713 γ), κύπελλα 
καί άγγεΐα μετά γεφυροστόμου προχοής (Πίν. 
714α-β). Ενδιαφέρον παρουσιάζει έν όστρα- 
κον λεπτών τοιχωμάτων, προερχόμενον έκ μικρού 
εύρυστόμου άγγείου, διακεκοσμημένον διά λευ
κών στιγμών έπΐ μελαμβαφοϋς βάθους. Ίσως τού
το είναι τό πρώτον δείγμα καμαραϊκής κεραμει- 
κής — τεχνικής άνακτορικής — έκτος τών γνω
στών άνακτορικών κέντρων τής νήσου (Πίν.
715 α).

Έκ τής νεοανακτορικής περιόδου καί έκ τών 
προηγουμένων φάσεων ταύτης (ΥΜ ΙΑ) εύρέ- 
θησαν δείγματα άγγείων τοϋ τύπου rippled ware 
προερχόμενα έκ βαθέων κυπέλλων (Πίν. 715 
β )· ή διακόσμησις τούτων δηλοϊ μίμησιν τών ρα
βδώσεων άντιστοίχων μεταλλικών άγγείων. 'Ωσαύ
τως εύρέθησαν όστρακα μεγαλυτέρων εύρυστό- 
μων άγγείων (Πίν. 715 γ ).

Ή περίοδος όμως, ή όποια σημειοϊ σταθμόν είς 
τήν άνάπτυξιν τής έγκαταστάσεως είναι ή μετα- 
νακτορική καί αί δύο τελευταϊαι φάσεις αύτής 
(ΥΜ III Β/C). Τά πλούσια εύρήματα δηλούν 
στενήν έπικοινωνίαν πρός τήν Πελοπόννησον. 
Τά περισσότερα άνήκουν εις μικρών διαστάσεων 
άγγεΐα, κυρίως κύλικας, κύπελλα, οίνοχοΐσκας καί 
έτεροστόμους άμφορεΐς διαφόρων μεγεθών (Πίν.
716 α-β, 717 α-β, 718 α). Υπάρχουν όμως 
καί δείγματα μεγαλυτέρων άγγείων (Πίν. 718 
β), ώς καί τεμάχια πίθων μετά σχοινοειδούς δια- 
κοσμήσεως. Ή παρουσία έτεροστόμων άμφορέων 
είς τοσαύτην ποσότητα εις περιοχήν οίκιστικήν 
άποτελεϊ ένδειξιν ότι ή θεωρία τής παρουσίας τών 
άγγείων τούτων Ιδιαιτέρως είς τάφους δέν είναι 
άπολύτως όρθή.

Είς έν σημεϊον τής άνασκαφής καί μεταξύ τε
μαχίων καί τεθραυσμένων πυρήνων όψιανού, εύ
ρέθησαν δύο δείγματα κυπριακής είσηγμένης κε- 
ραμεικής τοϋ τύπου white slip paint Β (Πίν. 
718γ). Είναι γνωστή ή σπανιότης τοιούτων δει
γμάτων είς τήν Κρήτην ( εν όστρακον έκ Ζάκρου, 
έτερον έκ Κνωσοΰ καί έν τρίτον έκ Κατσαμπά),

καί τό νέον τοϋτο εϋρημα ίσως δεικνύει έπικοινω- 
νίαν τής έγκαταστάσεως ταύτης μετά τής Κύπρου.

Ήδη, μετά τήν πρόχειρον άπαρίθμησιν τών ό- 
λίγων δειγμάτων, τά όποια έμελετήθησαν, ύπάρ- 
χουν σαφείς ένδείξεις ότι είς τό ύψωμα τοϋ Κα- 
στελλίου άνεπτύχθη μία άξιόλογος έγκατάστα- 
σις, ή όποια είς ώρισμένας περιόδους, ώς ή μετα- 
νακτορική, άποβαίνει έν τών σημαντικωτέρων κέν
τρων τής νήσου. Τοϋτο δεικνύουν ό πλοΰτος τοϋ 
ύλικοΰ, ή ποικιλία τής διακοσμήσεως καί ή καλή 
ποιότης τής έργασίας τών κεραμεικών ευρημά
των. Οΰτως ή θεωρία τής σχεδόν όλοκληρωτικής 
άπουσίας ζωής είς τήν δυτικήν Κρήτην πρό τοϋ 
16ου αί. περίπου δέν εύσταθεϊ. Έπίσης διά τών ευ
ρημάτων τοϋ Καστελλίου τονίζεται ή ένότης τοϋ 
μινωϊκοϋ πολιτισμού έκ τών πρώτων αύτοΰ φά
σεων, παρά τάς έντόνους τοπικάς διαφοράς, αί 
όποΐαι πολλάκις παρουσιάζονται.

3. Περισυλλογή ’Αρχαιοτήτων

1. Σπήλαιον Πλατυβόλας

Είς τήν έπαρχίαν Κυδωνιάς καί πλησίον τοϋ μι
κρού χωρίου Σκουραχλάδα έπί τοϋ όροπεδίου Κε- 
ραμειά (25 χλμ. άνατολικώς τών Χανίων), εύρίσκε- 
ται τό σπήλαιον, είς τό όποιον έδόθη τό όνομα τής 
παρακειμένης Κοινότητος. Διά πρώτην φοράν έγέ- 
νετο γνωστόν, πρό τριετίας, δτε ό φιλάρχαιος 
χωρικός κ. Π. Μπαγάκης προσεκόμισε τά πρώτα 
κεραμεικά δείγματα είς τό Μουσεΐον Χανίων, 
καί τά όποια άνήκουν είς τήν πρώιμον προανα- 
κτορικήν περίοδον. Κατά τό τρέχον έτος, μέ όδη- 
γόν τόν ίδιον, έπεσκέφθην τό σπήλαιον. Πρόκει
ται διά χώρον άποτελούμενον έκ τριών βατών 
δωματίων είς διαφορετικά έπίπεδα καί ένός τε
τάρτου είς τό όποιον ή πρόσβασις είναι δυνατή 
μόνον διά καταλλήλων μέσων. Τό πρώτον μετά 
τήν είσοδον δωμάτιον ούδέν ένδιαφέρον παρου
σιάζει· είς τό δεύτερον όμως εύρέθησαν άκέραιον 
κάλυμμα πυξίδος ( μετά διπλών οπών είς τά δύο 
άκρα), τεμάχια άγγείων τής ίδιας άκριβώς πε
ριόδου μέ τά παλαιότερον εύρεθέντα (Πίν. 
719 α-β), ώς καί δείγματα όλων τών ύπολοί- 
πων περιόδων (Πίν. 719γ). Τά άξιόλογα ταΰ- 
τα δείγματα δηλοΰν ότι τό σπήλαιον έχρησιμο- 
ποιεΐτο άνευ διακοπής μέχρι τών τελευταίων με- 
τανακτορικών χρόνων.

2. Έκ τών περισυλλεγέντων άρχαίων άντικειμέ- 
νων διά κονδυλίων τής Υπηρεσίας ’Αρχαιοτή
των καί τής ’Αρχαιολογικής Εταιρείας τά σπου
δαιότερα είναι:

α) Δέκα όξυπύθμενοι έμπορικοί άμφορεΐς αύ- 
τοκρατορικών χρόνων (πόλις Χανίων ).
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β) Τμήμα κορμοΟ ύπερφυσικοϋ άνδρικοϋ μαρ
μάρινου άγάλματος, παριστώντος στρατηγόν ή 
αύτοκράτορα, ώς δεικνύει ή ένδυμασία (πόλις 
Χανιών).

γ) Τέσσαρα πήλινα είδώλια έλληνιστικών καί 
ρωμαϊκών χρόνων, παριστώντα άνδρα καί ζώα 
(Άπτερα ).

δ) Τρεις ρωμαϊκοί σφραγιδόλιθοι μετά παρα
στάσεων Δήμητρος, ’Αθήνας καί τρίτης θεάς δυσ
διάκριτου (Άπτερα ).

ε) Ρωμαϊκόν άγαλμάτιον κόρης έκ μαρμάρου. 
Ελλείπουν ή κεφαλή καί αί χεΐρες ( Ράμνος ).

ς') ’Επιτύμβια στήλη άκεραία, φέρουσα μόνον 
έπιγραφήν είς δύο στίχους, καί καταλήγουσα είς 
άέτωμα ( Π ί ν. 720 α). ’Ανήκει είς τάς άρχάς 
τού 4ου αί. π.Χ., ώς έμφαίνεται έκ τού τύπου τών 
γραμμάτων (ό πρώτος στίχος : ΕΥΦΡΩΝ, ό 
δεύτερος δυσδιάκριτος ).

ζ) Δεξιόν τμήμα έπιτυμβίας στήλης. Είκονίζε- 
ται έν άναγλύφοι νέος γυμνός φέρων τάς χεΐρας 
έπϊ βράχου ( Π ί ν. 720 β).

Τά δύο τελευταία άντικείμενα προέρχονται έκ 
τής μικρας άρχαιολογικής συλλογής (έπιτύμ- 
βιαι στήλαι, έπιγραφαί, κιονόκρανα), ή όποια 
έφυλάσσετο είς τό δημοτικόν σχολεϊον τού χω
ρίου Ροδοβάνι Σέλινου καί είχον άνευρεθή είς

τήν παρακειμένην έλληνορρωμαϊκήν πόλιν Έλυ- 
ρον.

η) Κάτω τμήμα ρωμαϊκής έπιτυμβίας στήλης. 
Σφζονται δύο γυναικείοι μοριραί· ή νεκρά καθη- 
μένη καί ή δούλη όρθή. Κάτωθεν τής παραστά- 
σεως ύπάρχει έπιγραφή (Συΐα).

θ) Βυζαντινόν κιονόκρανον καλής τέχνης 
( Π ί ν. 721 α ). Είς τάς τέσσαρας γωνίας καί είς 
τάς δύο κεντρικάς πλευράς ύπάρχει άνά μία περι
στερά (Συΐα).

Β' ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 

Περισυλλογή ’Αρχαιοτήτων

α) Έκ τοΰ χωρίου Πρινές Μυλοποτάμου μετε- 
φέρθη είς τό Μουσεϊον Ρεθύμνου άγαλμα έκ 
μαρμάρου, μεγαλύτερον τού φυσικού, παριστών 
γυναικείαν μορφήν τού τύπου τής μεγάλης Ήρα- 
κλειωτίσσης. ’Ελλείπουν ή κεφαλή καί ή άρι- 
στερά χείρ ( Π ί ν. 721 β).

β) Έκ τού χωρίου Άξός Μυλοποτάμου μετε- 
φέρθησαν είς τό Μουσεϊον Ρεθύμνου νεολιθικά 
έργαλεία έκ λίθου ( πέντε πελέκεις καί μία σφύ
ρα ), άρχαϊκά είδώλια έκ πηλού παριστώντα ζώα, 
καί έπιγραφή έλληνιστική.

ΙΩΑΝΝΗΣ Γ. ΤΖΕΔΑΚΙΣ
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ΠΙΝΑΞ 712 ΧΡΟΝΙΚΑ Α.Δ. 20(1965)
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ΧΡΟΝΙΚΑ Α.Δ. 20 (1965) ΠΙΝΑΞ 713

Δυτ. Κρήτη. Καστέλλι Χανίων: α - β. Δείγματα «τραχωτοΰ» ρυθμοΰ, γ. Προχοή καί ποτήριον ( MM II)

I. ΤΖΕΔΑΚΙΣ
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ΠΙΝΑΞ 714 ΧΡΟΝΙΚΑ Α.Δ. 20(1965)

Δυτ. Κρήτη. Καστέλλι Χανίων: α. Κύπελλον, β. Άγγεΐον μέ γεφυρόστομον προχοήν ( MM II)

I. ΤΖΕΔΑΚΙΣInstitutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
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ΧΡΟΝΙΚΑ Α.Δ. 20(1965) ΠΙΝΑΞ 715

Δυτ. Κρήτη. Καστέλλι Χανιών : α. Δείγμα καμαραϊκού ρυθμού, 
β. Δείγματα αγγείων τεχνικής rippled ware ( ΜΜ ΙΙΙ/ΥΜ ΙΑ), 

γ. Τεμάχιον εύρυστόμου αγγείου (ΥΜ I)
I. ΤΖΕΔΑΚΙΣ
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ΠΙΝΑΞ 716 ΧΡΟΝΙΚΑ Α.Δ. 20(1965)

Δυτ. Κρήτη. Καστέλλι Χανιών : α. Οίνοχοΐσκη, β. Ψευδόστομος άμφορεύς (YEIIIB-C)

I. ΤΖΕΔΑΚΙΣInstitutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
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ΧΡΟΝΙΚΑ Α.Δ. 20(1965) ΠΙΝΑΞ 717

Δυτ. Κρήτη. Καστέλλι Χανιών: α - β. Ψευδόστομοι αμφορείς (YEIIIB-C)

I. ΤΖΕΔΑΚΙΣ
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ΠΙΝΑΞ 718 ΧΡΟΝΙΚΑ Α.Δ. 20 (1965)

Δυτ. Κρήτη. Καστέλλι Χανίων: α - β. Δείγματα έκ κύλικος καί μεγαλυτέρων αγγείων (YEIIIB-C), 
γ. Κυπριακή κεραμεική (white slip paint Β)

I. ΤΖΕΔΑΚΙΣ
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ΧΡΟΝΙΚΑ Α.Δ. 20(1965) ΠΙΝΑΞ 719

Δυτ. Κρήτη. Σπήλαιον Πλατυβόλας : α. Πώμα πυξίδος, β. Τεμάχιον αγγείου τής πρωίμου 
Προανακτορικής περιόδου, γ. Δείγμα μυκηναϊκής κεραμεικής

I. ΤΖΕΔΑΚΙΣ
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ΠΙΝΑΞ 720 ΧΡΟΝΙΚΑ Α.Δ. 20(1965)
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ΧΡΟΝΙΚΑ Α.Δ. 20(1965) ΠΙΝΑΞ 721
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