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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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Τέλος άνευρέθησαν πολλά δείγματα παλαιοανα- 
κτορικής καί μετανακτορικής κεραμεικής.

Παραλλήλως μέ τήν έρευναν είς τό σπήλαιον 
τής Πλατυβόλας έγένετο καί μία πρώτη άναγνώ- 
ρισις τής πέριξ περιοχής καί ένετοπίσθησαν δύο 
άκόμη σπήλαια, τά όποϊα έδωσαν εύρήματα, κα- 
λύπτοντα άπάσας τάς προϊστορικός περιόδους. 
Τά σπήλαια ταύτα είναι: 1. Κέραμος, μέ προανα- 
κτορικά καί παλαιοανακτορικά κυρίως εύρήματα 
καί 2. Χειλού Άβλώχι.

δ. Σπήλαιον Λερά 'Ακρωτηρίου. Άνευρέθη
σαν όλίγα μετανακτορικά όστρακα, μία σειρά 
έλληνιστικών πήλινων είδωλίων καί τεμάχια έρυ- 
θρομόρφων 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 άκε- 
ραίους έρυθρομόρφους άμφορίσκους.

Έκ τών μεμονωμένων εύρημάτων τά πλέον έν- 
διαφέροντα 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, αύ- 
τοκρατορικών χρόνων, προερχόμενοι έκ Χανίων, 
πλήν ένός, ό όποϊος μετεφέρθη έκ τού χωρίου 
Μεσκλά Κυδωνιάς.

γ. Μετανακτορικός σφραγιδόλιθος έκ στεατί- 
του, σχεδόν άκέραιος, μέ παράστασιν δύο άντι- 
θετικώς τεθειμένων ζώων. Έκ Χανίων (περιοχή 
Δικαστηρίων).

δ. Είκοσι χαλκά νομίσματα έλληνικών καί ρω
μαϊκών χρόνων διαφόρων πόλεων τής Κρήτης.

ε. Μικρά μαρμάρινη κεφαλή παιδίσκης, εί- 
δώλιον βοός έκ πηλού καί τριφυλλόστομος οίνο- 
χόη, άπαντα ρωμαϊκών χρόνων έκ τού ’Ασκληπι
είου τής Λισοΰ.

Β. ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

1. Μουσείον Ρεθύμνου

Περί τά τέλη τού 1965 έγένοντο έργασίαι τα- 
κτοποιήσεως 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 ήσχολή- 
θη μέ τήν συμπλήρωσιν άλλων. Γενικώς μετά τήν 
μεταφοράν τών τμημάτων ψηφιδωτών δαπέδων 
είς τήν άποθήκην, ό μουσειακός χώρος άπέκτη- 
σεν ένότητα καί τά έκθέματα προεβλήθησαν κατά 
τόν άρτιώτερον δυνατόν τρόπον. Αί άνωτέρω έρ- 
γασίαι 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 παλαιοανα- 
κτορικών χρόνων.

γ. Έκ τής περιοχής Μειξόρουμα τής έπαρχίας 
Αγίου Βασιλείου προέρχεται χαλκοΰν ύπομινωι- 
κόν ζώδιον.

δ. Μετανακτορικός διπλούς χαλκούς πέλεκυς· 
προέλευσις άγνωστος.

ε. Δεκαπέντε χαλκά νομίσματα διαφόρων Κρη
τικών πόλεων τής έλληνικής καί ρωμαϊκής πε
ριόδου.

/. ΤΖΕΔΑΚΙΣ
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