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ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΜΝΗΜΕΙΑ 
ΔΥΤΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

Α. ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

1. Μουσείον Χανίων

Κατά τό 1965 συνεπληρώθη ή τακτοποίησα; 
τών διαφόρων άρχιτεκτονικών μελών καί έπιγρα- 
φών είς τό βόρειον προαύλιον τού Μουσείου καί 
έδημιουργήθη μικρός κήπος, οΰτω δέ ό χώρος 
είναι πλέον προσιτός είς τόν έπισκέπτην.

Περί τό τέλος τοΟ έτους ήρχισαν αί έργασίαι 
συγκολλήσεως τών κεραμεικών εόρημάτων έκ 
τών άνασκαφών Καστελλίου Χανίων κατά τά έτη 
1964 καί 1965 καί έκ τών περισυλλογών είς τό σπή- 
λαιον τής Πλατυβόλας· άρκετά έξ αυτών έξετέ- 
θησαν ήδη είς τό Μουσείον.

Άπηλλοτριώθησαν τά περί τόν "Αγιον Φραγκί
σκον προσκτίσματα (κωδωνοστάσιον, τμήματα 
μονής ). Τό κωδωνοστάσιον μετά άπό πρόχειρον 
έπισκευήν χρησιμεύει ώς άποθήκη τών νέων άρ- 
χαιολογικών εόρημάτων καί συγχρόνως ώς έπι- 
στημονικόν έργαστήριον έντός τού Μουσείου.

2. ’Αρχαιολογικοί έρευναι 

α. Άνασκαφή Καστελλίου Χανίων

Ή έρευνα συνεχίσθη καί κατά τό 1965 είς τήν 
πλατείαν 'Αγίας Αικατερίνης διά κονδυλίων τής 
'Υπηρεσίας ’Αρχαιοτήτων καί τού Δήμου Χανίων. 
’Αντικειμενικοί σκοποί τής δευτέρας ταύτης άνα- 
σκαφικής περιόδου ήσαν ό έντοπισμός άρχιτε- 
κτονικών ίχνών καί αί στρωματογραφικαί παρα
τηρήσεις. Ή κατά τήν άνασκαφήν όμως τού 1964 
διαπίστωσις ότι είς τόν χώρον αυτόν είχεν οίκο- 
δομηθή ένετική μονή μέ βαθεΐαν ύποθεμελίωσιν, 
έδημιούργησεν Ιδιαιτέρας δυσκολίας (βλ. ΑΔ 
20 ( 1965 ): Χρονικά, σ. 568). Μετά τήν μελέτην 
τών προσιτών ένετικών χαρτών τής πόλεως ένε- 
τοπίσθη έν τμήμα τής πλατείας, είς τό όποιον 
θά έπρεπε νά εύρίσκοντο οί άνοικτοί χώροι τής 
μονής. Τά άποτελέσματα έδικαίωσαν τάς προσδο
κίας.

Συνολικώς ήνοίχθησαν δύο τάφροι (Σ χ έ δ. 
1 ) καί έσημειώθησαν στρώματα σχετικώς άδια- 
τάρακτα κάτω τών 2 μ. καί μέχρι τού βράχου (2.80- 
3.10 μ. ), τά όποια έδωσαν πολυάριθμα δείγματα 
παλαιοανακτορικής καί πρωίμου νεοανακτορικής 
κεραμεικής. Ή κεραμεική, ή όποια άπεκαλύφθη 
μέχρι βάθους 2 μ. καλύπτει άπάσας τάς χρονικός 
περιόδους άπό τής ύστέρας νεολιθικής μέχρι καί 
τής γεωμετρικής.

Είς τήν τάφρον I καί είς βάθος 0,25 μ. μόνον 
άπό τής έπιφανείας, άπεκαλύφθη τμήμα τοίχου 
έκ μεγάλων πωρολίθων είς τρεις δόμους, συνολι
κού βάθους 1.45 καί μήκους 2.70 μ. ( Π ί ν. 460 
α). Είς βάθος 0,55 μ. έφάνη τό άνω μέρος πίθου, 
ό όποιος άνευρέθη σχεδόν άκέραιος. Περί τήν 
βάσιν τού πίθου άνευρέθησαν είς τεμάχια έξ ψευ- 
δόστομοι άμφορεΐς καί είς κρατήρ. Ό πίθος, φέ- 
ρων σχοινοειδή διακόσμησιν, τέσσαρας λαβάς 
ύπό τό στόμιον καί δύο είς τό ύψος τής κοι
λίας, έχει ύψος 1.10 μ. καί άνευρέθη in situ. Τό 
τμήμα τούτο τού τοίχου άνήκει είς άποθηκευτικάς 
έγκαταστάσεις. Οί ψευδόστομοι άμφορεΐς είναι 
τού τύπου, ό όποιος συναντάται είς τάς έλλαδικάς 
έγκαταστάσεις, πολλάκις ένεπίγραφος (Π ί ν. 
461 α).

Ή κεραμεική μέχρι βάθους 2 μ. έδωσε πλήν 
τών μετανακτορικών δειγμάτων καί όλίγα ύστερα 
νεολιθικά, προανακτορικά, παλαιοανακτορικά καί 
νεοανακτορικά όστρακα ( Π ί ν. 461 β - δ ). Ή 
άταξία αύτη τών κεραμεικών εόρημάτων εις ση- 
μεϊον μάλιστα κείμενον πλησίον τού τμήματος 
τών οικοδομικών λειψάνων καί τών αγγείων, τά 
όποια άνευρέθησαν in situ, δύναται εόκόλως νά 
έρμηνευθή έκ τής ύπάρξεως νεωτερικών τοίχων 
εις άπόστασιν 1 μ. πρός Ν. καί ύποθεμελιώσεων 
είς άρκετόν βάθος. Κάτω όμως τών 2 μ. καί μέ
χρι τού βράχου ή κεραμεική ήτο βασικώς υστέρα 
παλαιοανακτορική καί πρώιμος νεοανακτορική 
μέ κύριον κεραμεικόν σχήμα τό κύπελλον άνευ 
έπιχρίσματος καί διακοσμήσεως. Είς τά τελευ
ταία άνωθεν τού βράχου έκατοστά τά τεμάχια 
τών κυπέλλων τούτων σχηματίζουν σχεδόν ίδι- 
κόν των « στρώμα », ένώ είς τό βράχον άνευρέ
θη κυκλικόν λάξευμα πλήρες άργίλου· τρία πα
ρόμοια λαξεύματα άνευρέθησαν είς μικράν άπό- 
στασιν πρός Δ. ’Επειδή ώρισμένα τών τεμαχίων 
τών κυπέλλων τούτων είναι κακής ποιότητος 
καί πιθανώς ήχρηστεύθησαν άμέσως μετά τήν 
δπτησιν, έπειδή είναι άνευ χρώματος καί κοσμη
μάτων, άνευρέθησαν είς μεγάλην ποσότητα όμοΰ 
μετά τεμαχίων πηλού καί, τέλος, έπειδή ύπάρχουν 
τά πλήρη άργίλου λαξεύματα, πιστεύεται ότι πρέ
πει νά εύρισκώμεθα πλησίον ένός κεραμεικοΰ έρ- 
γαστηρίου, είς άκμήν κατά τήν κυρίως παλαιο- 
ανακτορικήν περίοδον.

Ή τάφρος II ήνοίχθη άνατολικώς τής I καί είς 
μικράν άπό αυτής άπόστασιν. Είς βάθος 0,40 μ. 
ήρχισε νά άποκαλύπτεται τμήμα τοίχου έκτισμέ- 
νου διά μικρών λίθων, μήκους 0,90 μ., ό όποιος είς 
τό άνατολικόν αυτού άκρον κάμπτεται καί σχη
ματίζει άνοιγμα διά θύραν πλάτους 0,90 μ. Ό τοί
χος ούτος παρακολουθεΐται μέχρι βάθους 2.20
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μ. ( Π ί ν. 460 β ). ΕΙς βάθος 2 μ. έσημειώθησαν 
ίχνη τού δαπέδου έκ κτυπητής γής· είς τά 0,20 μ. 
τής ύποθεμελιώσεως άνευρέθησαν δστρακα κα
μαραϊκής κεραμεικής, άλλα φέροντα τήν γνωστήν 
διακόσμησιν μέ καταλειβάδας ( Π ί ν. 462 α ) καν 
εν έκ πρόχου, τού γνωστοϋ έκ Σκλαβοκάμπου τύ
που (Π ί ν. 462 β ). Ό τοίχος ούτος άνήκει είς 
τήν πρώιμον νεοανακτορικήν περίοδον ή συν- 
έχισις τής άνασκαφικής έρεύνης θά βοηθήση είς 
άκριβεστέραν χρονολόγησιν καί θά καθορίση τό

( Π ί ν. 462 δ, 463 β, δ ). Ή τεχνική καί ή δια- 
κόσμησίς των είναι έφάμιλλος τών καλυτέρων 
κρητικών δειγμάτων, τά όποια είναι γνωστά μέ
χρι σήμερον.

Έκ τών ευρημάτων τής τάφρου II Ιδιαιτέρως

*

·Τι A9a6Vad>o Ι96Λ 

Τι. Tn Avo6uad>o ι9®&

Σχέδ. 1. Καστέλλι Χανίων. Πλατεία 'Αγίας Αίκατερίνης

είδος τοΟ οικοδομήματος. Ή κεραμεική άνω τών 
2 μ. έδωσε δείγματα όλων τών περιόδων, άπό τής 
νεολιθικής μέχρι καί τής γεωμετρικής.

Χαρακτηριστική ύπήρξε καί έφέτος ή παρου
σία πολλών δειγμάτων μετανακτορικών ψευδο- 
στόμων άμφορέων ( Π ί ν. 462 γ), ώς καί κυλι
κών καί βαθέων κυπέλλων τής αύτής περιόδου

πρέπει νά άναφερθοϋν 6ν πρώιμον παλαιοανακτο- 
ρικόν σφράγισμα, τεμάχια γεωμετρικού ρυθμού — 
τά πρώτα δείγματα έκ τής περιοχής Χανίων—( Π ί ν. 
463 γ ) καί πέντε δστρακα κυπριακής εισηγμένης 
κεραμεικής τού τύπου white slip paint Β, τά όποϊα 
άνήκουν είς τό αύτό άγγεϊον μέ έκεΐνα τής έρεύνης 
τού 1964 (ΑΔ 20 (1965): Χρονικά σ. 569, Πίν.718γ)
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καί προέρχονται έκ μονώτου λοπάδος (Π ί ν. 
463 α ). Πλησίον εύρέθησαν δστρακα πρωίμου 
μετανακτορικής κεραμεικής ( Π ί ν. 463 ε - ς'), 
τά όποια βοηθούν εις τήν άκριβεστέραν χρονο- 
λόγησιν τοΟ κυπριακού τούτου κεραμεικοΟ τύπου.

Ή έφετεινή δευτέρα άνασκαφική έρευνα εις τό 
Καστέλλι έδραιώνει πλέον τήν ϋπαρξιν μιας ση
μαντικής έγκαταστάσεως εις δλον τό ύψωμα, ώς 
έδειξαν καί τά εύρήματα δύο οικοπέδων εις άπό- 
στασιν 60 μ. πρός Α., καί δικαιώνει τήν θεωρίαν

Άποκορώνου, καί έπί βραχώδους λόφου, ύψους 
390 μ. ’Ακριβώς έξωθι τού χωρίου καί εις τήν θέ- 
σιν Κυλίντρα σχηματίζεται φυσικόν πλάτωμα μέ 
θέαν πρός τόν κάμπον εις τήν θέσιν ταύτην εί- 
χον κατά καιρούς εύρεθή διπλοί χαλκοί πελέκεις 
καί σφϋραι ( σήμερον εις τό Μουσείον Χανιών). 
Οί κάτοικοι τού χωρίου κατά τήν διάρκειαν άγρο- 
τικών έργασιών άνεύρισκον τεμάχια έκ χονδρο
ειδών άγγείων οικιακής χρήσεως.

Ή δοκιμαστική άνασκαφή τού 1965, ή όποια

Σχέδ. 2. Σαμωνάς. Άνασκαφή έν θέσει Κυλίντρα

τής ένότητος τού μινωϊκοΰ πολιτισμού εις όλό- 
κληρον τήν νήσον. Θά ήτο δέ πολύ περίεργον 
νά έχη άφεθή άνεκμετάλλευτος ό εύφορος κάμ
πος τών Χανίων, τήν στιγμήν κατά τήν όποιαν 
αί σπουδαιότεροι μινωϊκαί έγκαταστάσεις τής 
κεντρικής Κρήτης έλέγχουν τάς πλέον ευφόρους 
περιοχάς. Τέλος φαίνεται δτι ή άνάγνωσις τού 
όνόματος Κυδωνιά εις τάς πινακίδας τής Κνωσού, 
χρονολογουμένας πρό τού 1400 π.Χ., είναι όρθή, 
άφού δχι μόνον ύπάρχει ώς πόλις, άλλά καί εύ- 
ρίσκεται εις περίοδον άκμής, δπως δεικνύουν τά 
μέχρι στιγμής εύρήματα.

β. Άνασκαφή Σαμωνά

Τό χωρίον Σαμωνάς κεϊται εις άπόστασιν 25 
χλμ. άνατολικώς τών Χανίων, εις τήν έπαρχίαν

έγένετο διά κονδυλίου τής "Υπηρεσίας Αρχαιο
τήτων καί εις τήν όποιαν έλαβε μέρος ώς έπιστη- 
μονική βοηθός ή δ. Θέτις Λίβα, περιωρίσθη εις 
τήν άναγνώρισιν τού χώρου καί εις τόν έντοπι- 
σμόν τών σημείων έκείνων, τά όποια θά έβοήθουν 
τήν άρχαιολογικήν μελέτην. Ήνοίχθησαν συν
ολικούς 30 τάφροι είς πέντε διαφορετικούς τομείς, 
κυρίως έκεΐ όπου ήσαν όρατά οίκοδομικά λεί
ψανα, ώς καί είς τά τρία άλώνια τής περιοχής. 
Κατά τομείς έσημειώθησαν τά άκόλουθα ευρή
ματα (Σχέδ. 2):

Τομενς Α. Ήσαν ήδη όρατά τά θεμέλια οικο
δομικού συγκροτήματος. Αί πέντε δμως τάφροι 
δέν έδωσαν κεραμεικόν ύλικόν έκτός έλαχίστων 
τεμαχίων χονδροειδών οικιακών άγγείων καί ώρι- 
σμένων τουρκικών.
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Τομεύς Β. Μόνον μία έκ των πέντε τάφρων έδω- 
σεν όλίγα δείγματα προηγμένης μετανακτορικης 
κεραμεικής. Μεταξύ των τομέων Α καί Β καί είς 
βάθος 0,60 μ. άνευρέθησαν δύο μετανακτορικοί 
άποθηκευτικοί πίθοι, ό είς έπϊ τού άλλου ( Π ί ν. 
464 α).

Τομεύς Γ. Ένετοπίσθησαν τά θεμέλια δύο οι
κιών, έκ τών όποιων ή I είναι μέν νεωτερική, με
ταξύ όμως τών μπάζων άνευρέθη μετανακτορική 
κεραμεική, χαλκοϋν έγχειρίδιον τής αύτής πε
ριόδου καί δείγματα ύπομινωϊκής κεραμεικής. 
Ή II άνήκει είς τήν μετανακτορικήν περίοδον, 
ώς έδειξαν τά όλίγα εύρήματα καί άποτελεϊ τμή
μα μεγαλυτέρου οίκοδομικού συγκροτήματος.

Τομεύς Δ. Είς μίαν έκ τών άνοιγεισών τάφρων, 
βορείως τού άλωνιοϋ, εύρέθησαν τά θεμέλια δω
ματίου καί έπ’ αύτών πλάκες τετράπλευροι είς 
ϊσην μεταξύ των άπόστασιν, αί όποΐαι άσφαλώς 
έχρησίμευον ώς βάσεις ξύλινων πεσσών ή κιό
νων ( Π ί ν. 464 β ). Τά κεραμεικά εύρήματα ήσαν 
καί έδώ μετανακτορικά.

Τομεύς Ε. Είς μίαν τών τάφρων, άκριβώς άνα- 
τολικώς τού άλωνίου, άνευρέθησαν δύο μικρά 
λίθινα σφονδύλια, πηλίνη κεφαλή ζώου έξ άγ- 
γείου θρησκευτικής χρήσεως (Π ί ν. 454 δ ) 
καί όστρακα μετανακτορικών χρόνων.

Φαίνεται ότι είς τήν περιοχήν ταύτην άνεπτύ- 
χθη κατά τήν μετανακτορικήν περίοδον μία έπαρ- 
χιακή έγκατάστασις, ή όποια συνέχισε τήν ζωήν 
της μέχρι τής ύπομινωϊκής περιόδου. Ή κεραμει- 
κή είναι γενικώς κακής ποιότητος, τά άγγεΐα εί
ναι κακώς ώπτημένα καί τό χρώμα τής διακοσμή- 
σεως έχει πολλάκις έξαφανισθή. ’Επειδή ή Κυλίν- 
τρα είναι θέσις στρατηγική, άφού έλέγχει όλον 
σχεδόν τόν κάμπον τού Άποκορώνου καί τάς 
προσβάσεις πρός τήν άνατολικήν πλευράν τής 
νήσου, ύπετέθη ότι άποτελεϊ άκρόπολιν μυκηναϊ
κήν καί ότι ύπάρχει άμεσος σχέσις μέ τήν χαμη- 
λοτέραν έγκατάστασιν τού Στύλου, όπου έχει 
έντοπισθή συνοικισμός καί έχει άνασκαφή είς 
θολωτός τάφος. Μέχρι στιγμής πάντως δέν άνευ
ρέθησαν ίχνη όχυρώσεων.
Ή παράλληλος τέλος άνεύρεσις νεολιθικών 

σφυρών καί πελέκεων (Π ί ν. 464 γ) δηλοϊ, ότι 
ή περιοχή αΰτη κατωκείτο κατά τήν νεολιθικήν 
περίοδον έγκαταλειφθεΐσα άργότερον. Τά νεολι
θικά εύρήματα ίσως άποτελούν ένδειξιν κάποιας 
σχέσεως μέ τά άντίστοιχα τών σπηλαίων τών Κε- 
ραμειών, τά όποϊα κείνται είς μικράν άπόστασιν 
δυτικώς τής Κυλίντρας.

3. Περισυλλογή ’Αρχαιοτήτων

α. Τάφος Νοσοκομείου Χανίων. Ό τάφος ούτος

άνευρέθη κατά τήν διάρκειαν έργασιών έπεκτά- 
σεως τών οικοδομικών έγκαταστάσεων τού Κρα
τικού Νοσοκομείου Χανίων. Είναι ύπόγειος, θαλα
μωτός — είς βάθος 3.25 μ. άπό τής έπιφανείας τού 
έδάφους — έσκαμμένος είς τόν μαλακόν βράχον 
(κούσκουρας ), μέ διαστάσεις θαλάμου 2.80 x 
3.05x2.30 μ. καί δρόμου 1.45x0,85 μ. Είς τόν 
θάλαμον άνευρέθησαν ίχνη ταφής καί όλίγα άγ
γεΐα είς τεμάχια ( Π ί ν. 465 α), τά όποια άνή- 
κουν είς τήν προηγμένην μετανακτορικήν περίο
δον (είς τήν αύτήν περίοδον άνήκει καί τό νε- 
κροταφεϊον Μαζαλή - Δικαστηρίων). 'Ο τάφος 
τού Νοσοκομείου Χανίων θά πρέπει νά άνήκη είς 
μίαν συστάδα τού έκτεταμένου τούτου μετανακτο- 
ρικοϋ νεκροταφείου τής Κυδωνιάς.

β. Ρωμαϊκόν ψηφιδωτόν ’Αγοράς Χανίων. Κατά 
τήν διάρκειαν διανοίξεως θεμελίων τού νέου κτη
ρίου τής ’Εθνικής Τραπέζης, είς τήν πλατείαν 
τής Δημοτικής ’Αγοράς, άνευρέθη, είς βάθος 8 μ. 
άπό τής έπιφανείας τού έδάφους τμήμα ψηφιδω
τού δαπέδου άνευ παραστάσεων, ρωμαϊκών χρό
νων, τό όποιον άποκολληθέν μετεφέρθη είς τό 
Μουσεϊον.

γ. Σπήλαιον Πλατυβόλας. ’Εφέτος έγένετο συ
στηματική περισυλλογή είς τό σπήλαιον τούτο 
(ΑΔ 20 ( 1965 ): Χρονικά, σ. 569, Πίν. 719), 
τά δέ νέα εύρήματα πείθουν ότι είναι έν τών σπου- 
δαιοτέρων τής νήσου. Ή προσεχής άνασκαφή 
θά βοηθήση είς τήν λύσιν διαφόρων προβλημά
των, σχετικών μέ τήν έκτασιν καί τήν ποιότητα 
τού μινωϊκού πολιτισμού είς τήν δυτικήν Κρήτην, 
ώς καί είς τήν άκριβή χρονολόγησιν μερικών 
γνωστών ήδη κεραμεικών τύπων.

Τά πλέον ένδιαφέροντα εύρήματα είναι δεί
γματα νεολιθικής (Πίν. 465 β ) καί ύπονεολιθι- 
κής κεραμεικής, μία σειρά όστράκων έκ πρωίμων 
προανακτορικών άγγείων μεθ’ άπλής έγχαράκτου 
διακοσμήσεως (Πίν. 465 γ - 466 α), μία άλλη 
πλέον προηγμένων άγγείων, είς τά όποια ή έπι- 
φάνεια καλύπτεται σχεδόν όλόκληρος δι’ εγχα
ράκτων γραμμών, ένφ ή κεντρική ζώνη καλύπτε
ται διά τού έγχαράκτου κοσμήματος τών άντιθε- 
τικώς τεθειμένων τριγώνων πλήρων, καί τούτων, 
δι’ έγχαράκτων γραμμών (Πίν. 465 δ, 466 β). 
Εύρέθησαν άκόμη εν λίθινον προανακτορικόν 
άγγεΐον καί έν πήλινον ρυθμού Αγίου Όνου- 
φρίου, φέρον όμως λευκήν γραμμικήν διακόσμη- 
σιν (Πίν. 466 γ).

Τό πλέον όμως σημαντικόν εύρημα ήσαν τρία 
τεμάχια πρωτοελλαδικής κεραμεικής άγγείων 
τού τύπου sauce - boat, τά όποϊα είναι τά μοναδι
κά μέχρι στιγμής δείγματα παρομοίων άγγείων 
είς τήν Κρήτην.
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Χανιά. Καστέλλι: α. Τμήμα μετανακτορικοϋ τοίχου, β. Τμήμα νεοανακτορικοϋ τοίχου

I. ΤΖΕΔΑΚΙΣ
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Χανιά. Καστέλλι: α. Μετανακτορικός ψευδόστομος άμφορεύς, β - δ. Δείγματα παλαιοανακτορικής 
νεολιθικής καί νεοανακτορικής κεραμεικής
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Χανιά. Καστέλλι: α. Κυπριακόν άγγεΐον τοΰ τύπου white - slip paint Β, δ. Δείγματα έκ κυλικών 
μετανακτορικών χρόνων, γ. Δείγμα γεωμετρικής κεραμεικής, ε - ς'. Δείγματα πρωίμου μετανακτορικής

κεραμεικής

I. ΤΖΕΔΑΚΙΣ
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Χανιά. Σαμωνάς: α. Μ ετανακτορικός αποθηκευτικός πίθος, β. Πλάκες θεμελίου, ίσως βάσεως ξύλινων 
πεσσών ή κιόνων, γ. Νεολιθικοί πελέκεις, δ. Πηλίνη κεφαλή ζώου έξ άγγείου θρησκευτικής χρήσεως

I. ΤΖΕΔΑΚΙΣ
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