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10. ΤΟ ΜΕΓΑΡΟΝ ΒΑΘΥΠΕΤΡΟΥ

At άνασκαφαι Βαθυπέτρου καί τής γειτονικής περιοχής τής Λυκάστου 
διεξήχθησαν κατά τούς μήνας Αύγουστον καί Σεπτέμβριον τοΰ 1950, τά 
δ’ αποτελέσματα υπήρξαν τά ακόλουθα:

Έν Βαθυπέτρφ συνεχίσθησαν αΐ άνασκαφαι τοΰ παρελθόντος έτους 
(ΠΑΕ 1949 σ. 100-109). Τό μέγαρον εκαθαρίσθη περαιτέρω προς την νοτίαν 
πλευράν κυριώτατα, αλλά και προς Δ και προς Α έπεξετάθη ή σκάφη, χωρίς 
ετι νά τερματισθή τό ανατολικόν δριον τοΰ κτίσματος. Ή δυτική πλευρά, 
ήτις είχεν ήδη καθαρισθή κατά τάς άνασκαφάς τοΰ παρελθόντος έτους, σχε
δόν συνεπληρώθη νΰν σκαφικώς καί άπεκαλΰφθη έξ ολοκλήρου έν δωμάτων, 
τό όποιον συνέχεται νοτίως προς την αποθήκην τών πίθων. Τό δωμάτων 
τούτο, πιθανώτατα παράρτημα τής αποθήκης (αν και δεν άνεκαλύφθη είσέτι 
θΰρα μεταξύ τών δυο χώρων), παρουσίασε περίεργα ’ίχνη καύσεαις επί τών 
δαπέδων, τά μόνα τά όποια εύρέθησαν εις τοιαύτην έκτασιν καθ’ δλην την 
άνασκαφήν τού μεγάρου.

Πρόκειται περί παχέος στρώματος καλύπτοντος άπαν τό δάπεδον τοΰ 
δωματίου τούτου, από 0,10 μ. κατά τά ά'κρα μέχρι 0,20 περί τό μέσον, διότι 
ή επιφάνεια αύτοΰ ήτο κυρτή. Τό στρώμα συνίσταται έκ μελανού υλικού, 
ου ή ύφη δεν δύναται νά προσδιορισθή. Υπέθεσα άρχικώς μήπως ήσαν 
ελαιοπυρήνες, προς ούς καί παρωμοίασαν τούτο οι έργάται μου, αλλά 
δεν πρόκειται περί τούτων. Ούτε οργανική τις ουσία φαίνεται εντός τού 
χώματος, ούτε λιπαράν υφήν παρουσιάζει τούτο. Λείψανα κεκαυμένων ραβδίων 
ξύλου, πάχους 2-5 έκ. άπαντώσιν εντός τού στρώματος. Είναι δε τούτο 
τόσον κανονικόν, ώστε είναι δύσκολον νά προέρχεται έκ καταπεσούσης στέγης 
(δώματος).

Κατά τό μέσον περίπου τής ανατολικής πλευράς τού δωματίου εύρέθη in 
situ κυλινδρικόν άγγεΐον μετά πώματος (είκ. 1),Εντός αύτοΰ περιείχετο λευ
κόν άργιλλώδες χώμα, ως καί εντός δύο-τριών ανεστραμμένων κυάθων, εύρε- 
θέντων ολίγον περαιτέρω, ενώ πάντα ταΰτα τά αγγεία έ'κειντο βυθισμένα 
εντός τού μελανού στρώματος. Τοίχος τις κατά τήν Β. πλευράν τοΰ δωματίου 
άπεχώριζε στενόμακρον διαμέρισμα από τού υπολοίπου χώρου, ενταύθα δε 
δεν έξετείνετο τό μελανόν στρώμα. Εις ύψος από τοΰ δαπέδου δλιγώτερον 
τοΰ μέτρου εύρέθη τό κάτω μέρος πιθαριού, εντός δ’ αυτού περιείχετο μικρόν 
άγγεΐον.

Κατά τήν άνατολικήν συνοικίαν τού μεγάρου άνεσκάφησαν χώροι παρά 
τούς εξωτερικούς τοίχους, οΐτινες φαίνονται αυλή, αλλά τά πράγματα δεν είναι 
είσέτι σαφή. Πλήθος θραυσμάτων άγγείων άνευρέθησαν ενταύθα, ών δύο ή
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τρία πιθάρια είναι σχεδόν πλήρη. Όλίγον περαιτέρω, εντός τής γειτονικής 
αμπέλου, δπου εκτείνεται ασφαλώς τμήμα τοΰ μεγάρου, άνευρέθη επί τής 
επιφάνειας τεμάχιον εκ τοΰ χείλους εύρυστόμου λίθινου αγγείου έκ πολύ
χρωμου μαρμάρου. Παρόμοιον καί έκ παρομοίου λίθου άγγεϊον υπάρχει Ικ 
τοΰ ανακτόρου τής Κνωσοΰ.

Τά σπουδαιότατα αποτελέσματα άπέδωκεν ή νοτία συνοικία τοΰ μεγάρου,

Είκ. 1. Τό κεκαυμένον δωμάαον έκ Δ. μετά κυλινδρικού αγγείου κατά χώραν.

ήτις ύπέρκειται τών κρημνών των κλιμακωτώς κατερχομένων προς την πεδιάδα 
Τεμένους. Τό πρώτον πράγμα, τό όποιον εμποιεί έντύπωσιν ενταύθα, είναι 
ότι ολόκληρον τό τμήμα τοΰτο τοΰ μεγάρου είναι έκτισμένον διά μεγάλων 
πελεκητών πώρων. Τό πλήθος τούτων, ώς έχουσι καταπέσει προς πάσαν 
κατεύθυνσιν, όμοΰ μετά τών ίσταμένων έτι κατά χώραν, εν οΰδενί άλλφ τών 
μέχρι τοΰδε γνωστών μεγάρων άπαντα, μόνον δέ ανάκτορά τινα εις ώρισμένας 
αυτών συνοικίας παρέχουσιν άνάλογον έντύπωσιν. Αί εικόνες 2-3 άμυδράν 
μόνον παρέχουσιν εικόνα τοΰ πράγματος. Ή ποσότης τών πωρολίθων ήτο 
τοσαΰτη, ώστε κατέστη αδύνατον διά την έφειεινήν άνασκαφήν, δπως μετα- 
κομίσωμέν που καί τακτοποιήσωμεν τούτους, ΐνα ληφθώσιν ικανοποιητικοί 
φωτογραφίαι τών διατηρούμενων τοίχων. Οί μέγιστοι τών λίθων έχουσι μή
κος 2 καί 2.20 μέτρων.
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Είκ. 2. Λίθοι τής Ν. συνοικίας τοΰ μεγάρου έκ ΒΔ.

Είκ. 3. Λίθοι πεπτωκότες εντός δωματίου τής Ν. συνοικίας. Ό κάτω δεξιά 
κατά χώραν ευρισκόμενος πελεκητός πωρόλιθος εχει μήκος 2,20 μ..
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Είς διάδρομος ενταύθα, έχων διεύθυνσιν από Α. προς Δ., χωρίζει 
τό νοηώτατον τμήμα τού μεγάρου από τοΰ υπολοίπου χτίσματος. Άμφό- 
τεροι οί πλευρικοί τοίχοι σύγκεινται έκ πελεκητών πώρων. Δεξιά καί αριστερά 
ΰπάρχουσι δωμάτια, παντού δ’ άφθονεΐ ή χρησις των πελεκητών πώρων.

Μία περίεργος οικοδομική μέθοδος έξηκριβώθη εν τφ μεγάρφ τούτφ: 
Οί πωρόλιθοι δηλ. είναι κατά τοιοΰτον τρόπον λελαξευμένοι, ώστε καί αί

Είκ. 4. Τμήμα τής Β. πλευρας^'τοϋ νοτίου Διαδρόμου.

τέσσαρες αυτών πλευρικά! έπιφάνειαι δεν είναι κάθετοι επί την πρόσοψιν 
τού λίθου, αλλά σχηματίζουσιν δξεΐαν μετά ταύτης γωνίαν. Ούτω ό πωρό
λιθος έχει τό θεωρητικόν σχήμα κολούρου πυραμίδος, ής ή ορθογώνια βάσις 
αποτελεί την πρόσοψιν τού λίθου. Κατ’ αυτόν τον τρόπον, ενώ αί προσόψεις 
τών τοίχων παρουσιάζουσι κανονικόν ψευδοϊσόδομον σύστημα, εσωτερικούς 
ύπάρχουσι πανταχόθεν κενά εντός τών τοίχων, οί δε πωρόλιθοι στερεοΰνται 
6 εις επί τού άλλου ό'πισθεν διά μικρών λίθινων σφηνών. Αί εΙκόνες 4-5 
(τμήμα τοΰ νοτίου Διαδρόμου), παρουσιάζουσι καλώς τό πράγμα. ’Έσωθεν 
άνηγείρετο ως οπίσθιον πρόσωπον τών ξεστών τούτων λιθοδομών τοίχος εξ 
αργών λίθων, δστις ούδεμίαν είχεν οργανικήν σΰνδεσιν προς τό εξωτερικόν 
τμήμα τού τοίχου. Διά τον λόγον τούτον τά οπίσθια εκείνα μέρη τών τοίχων 
έχουν καταπέσει εντός τών δωματίων, μετά μεγάλου δέ κόπου αναγνωρίζονται 
μόνον οί κατώτατοι δόμοι τούτων. Είναι ωσαύτως προφανές, δτι ή στερεότης 
τών τοίχων, ούτω κατασκευαζομένων, ήτο ελάχιστη. Ενταύθα οφείλεται πρός 
τοΐς άλλοις καί ή κακή διατήρησις τοΰ παρόντος μεγάρου. Εφόσον είναι 
γνωστόν, τοιαύτη μέθοδος οικοδομής δεν παρουσιάσδη αλλαχού. Οί πωρό
λιθοι μόνον κατά τάς δύο πλαγίας πλευράς ελαξεύοντο κατ’ όξεΐαν γωνίαν, 
ί'να ελαττούται τό βάρος καί εύκολύνηται ή εφαρμογή τών καθέτων αρμών,
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ουχι όμως και κατά τάς δυο άλλας πλευράς. Εγκαίρως έγκατελείφθη, ως φαί
νεται, ή μέθοδος αΰτη. "Αλλως καί εν τφ μεγάρφ Βαθυπέτρου παρετηρήσαμεν, 
δη οί γωνιαίοι πωρόλιθοι ελαξεΰοντο πάντοτε κυβικώς, ουχι κατά τό σύστημα 
κολοΰρου πυραμίδος.

Όλόκληρος ή νοτία συνοικία τοΰ μεγάρου παρουσίασε πολΰπλοκον καί

Εΐκ. 5. Τό οπίσθιον τμήμα τοΰ τοίχου τής είκ. 4 μετά σφηνίσκων μεταξύ 
των ύπερκειμένων δόμων των λίθων.

δίίσκολον άνασκαφικόν πρόβλημα, διότι κα'ι οί εσωτερικοί μεσότοιχοι παντοΰ 
γενικώς έν τφ μεγάρφ είναι τόσον αμελείς, ώστε δεν διακρίνονται ευκόλως 
από τών πέριξ λίθων, καί ά'λλοι μεταγενέστεροι φαινόμενοι τοίχοι διεσταυροΰντο 
πολλαχώς καί δάπεδα πλείονα τοΰ ενός παρουσιάζοντο. Διά τοΰτο έχωρήσα- 
μεν πατά μικρά τμήματα εις βάθος, κατορθώσαντες οΰτω νά έξακριβώσωμεν 
δυο δάπεδα εις ολίγα μέρη τής παροΰσης συνοικίας. Ή κεραμεική έν τουτοις 
παντοΰ παρουσιάζετο ενιαία, αν καί δεν έπλύθη είσέτι οΰδ’ έξητάσθη 
έπισταμένως.

Πάντως, έπεφυλάσσετο εις ημάς καί έν αρχαιολογικόν απρόοπτον: "Εν 
μικρόν δωμάτιον, τό όποιον εκαθαρίσαμεν πλήρως, παρουσίασε σωρούς ύστε- 
ρομινωικών αγγείων, κυρίως κυάθων, οΐτινες ό εις εντός τοΰ ά'λλου κατέκειντο 
επί τοΰ δαπέδου. Δάπεδον συγκείμενον εκ κονιάματος χονδροειδοΰς υφής, 
εϊχομεν ήδη εξακριβώσει εις τον παρακείμενον χώρον καί πιθανώς καθ’ δλην
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την έκτασιν ύπέρκειται παλαιοτέρου πλακόστρωτου. Τοΰτο δμως δεν είναι 
εΐσέτι βέβαιον. Οί σωρο'ι τών αγγείων τούτων φαίνονται επί τής είκ. 6 και

Εϊκ. G. Αγγεία ΥΜ Ια επί τοΰ δαπέδου ενός τών δωματίων τής νοτίας συνοικίας.

Είκ. 7. Τινά τών αγγείων τής είκ. 6.

τινα έξ αυτών ως δείγματα επί τής είκ. 7. Μεταξύ δμως τών αγγείων τούτων, 
πάντων, ως έλέχθη, ΥΜ I εποχής, εύρέθη καί κορινθιακός άρΰβαλλος έν τεμα-
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Είκ. 8. Πώρινος λύχνος έκ τοϋ μεγάρου.

χίοις. Ούδέν έτερον δ'στρακον μεταμινωικής εποχής άνεκαλύφθη μέχρι τής 
στιγμής καθ’ άπασαν την εκτασιν τοϋ μεγάρου.

’Από άπότρεως κινητών ευρημάτων τό μέγαρον Βαθυπέτρου παρουσιάζει
πενίαν παράδοξον, εν σχέσει προς 
την εκτασιν καί την οικοδομικήν 
αϋτοϋ πολυτέλειαν. Είναι άρα βέ
βαιον εκείνο, τό όποιον ήδη από 
τής πρώτης περιόδου τής άνασκα- 
φής ύπωπτεϋσαμεν: Τό μέγαρον 
δεν παρουσιάζει σημεία αποτόμου 
καταστροφής. Φαίνεται δτι, διά την 
ψαθυρότητα των άργιλλωδών στρω
μάτων, συντελούσης δέ καί τής κα
κής αϋτοϋ κατασκευής, ήρχισε νά 
μεταβάλλεται εις ερείπιον ά'μα τή 
άνεγέρσει αϋτοϋ. Άνακρίνων τούς 
έργάτας μου έμαθον παρ’ αύτών, 
δτι τό έδαφος εκεί ύφίσταται τοι- 
αύτας κατολισθήσεις, ώστε νά συγ- 
χέωνται τά σύνορα των αγρών καί 
νά προκΰπτωσιν έριδες έκ τούτου. 
Τό μέγαρον λοιπόν έδέησε νά έγκα- 
ταλειφθή ειρηνικώς καί φυσιολο
γικούς, έφ’ φ καί έγυμνώθη παντός 
κινητού αντικειμένου. Πιθανώς πα- 
ρέμεινεν ως απλή αγροικία επί τι 
διάστημα, ως τοιαύιη δ’ έχρησιμο- 
ποιήθη ίσως έκ νέου κατά τον 7«ν 
αιώνα. Ή τελειωτική αϋτοϋ έρευνα 
ελπίζεται δτι θά διαφώτιση τά 
προβλήματα ταϋτα. Αί ενταύθα 

δημοσιευόμενοι δλίγαι εικόνες αρχαίων (είκ. 8-11) είναι ευρήματα τής 
περυσινής άνασκαφής, τά όποια εν τώ μεταξύ έκαθαρίσθησαν καί συνεκολ- 
λήθησαν.

Είκ. 9. Μέγας λίθινος λύχνος 
έκ τοϋ μεγάρου.

2. ΤΟ ΣΠΗΛΑΙΟΝ ΤΗΣ ΛΥΚΑΣΤΟΥ

Ή ενδιαφέρουσα άνακάλυψις τοϋ σπηλαίου τούτου1, τό όποιον προστί

1 Δέν πρόκειται περί άνακαλύψεως ίδικής μου, διότι, ώς εν τφ μεταξύ παρετή-
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θεται εις τά ήδη γνωστά σπήλαια, άτινα παρουσιάζουσι συνέχειαν τής λατρείας 
μέχρι τών Ελληνικών χρόνων, έξετέθη ήδη αλλαχοϋ (ΠΑΕ 1949 σ. 109). 
Επειδή παρετηρήσαμεν, δτι πανταχοϋ τό σπήλαιον εδείκνυε σημεία μεγάλης 
άναμοχλεΰσεως εκ μέρους τών χωρικών, έπεχειρήσαμεν ένεργώς την πλήρη 
αΰτοΰ ερευνάν, ήν και έπετΰχομεν, αν καί τό πράγμα ύπήρξεν αρκούντως 
δύσκολον. Τό ό'ρος ό Γιοΰχτας (άρχ. Ίυττός), είναι χαρακτηριστικής καί μεγα-

Εΐκ. 10. Κεραμεική έκ τοϋ μεγάρου (ΥΜ Ια).

Εΐκ. 11. Κεραμεική Ικ τοϋ μεγάρου (ΥΜ Ια).

λοπρεποΰς μορφής λίθινος ό'γκος, όσης δεσπόζει πάσης τής Κνωσίας ένδοχώ- 
ρας. Ή διεΰθυνσίς του είναι από ΒΑ προς ΝΑ. Διά τοΰτο ό πλησιάζων 
άτμοπλοϊκώς προς τό Ηράκλειον άντικρΰζει τοΰτο έκ τής Β. καί προοπτικώς 
εκ τής Δ. πλευράς, τό δ’ οΰτω παρουσιαζόμενον περίγραμμα τών κορυφο
γραμμών του ομοιάζει πρύς ύπτιον γενειοφόρον πρόσωπον, εξ ου καί ή σύγ
χρονος παράδοσις, δτι είναι τό πρόσωπον τοϋ Διός, οΰτινος εκεί που έδει- 
κνύετο δήθεν ό τάφος.

Τό περίγραμμα τοΰτο οφείλεται εις τό γεγονός, δτι ή δυτική πλευρά τοΰ 
ό'ρους καταπίπτει άποτόμως καί εις ώρισμένα μέρη αυτό τοΰτο καθέτως, ενώ 
ή αντίθετος πλευρά είναι ομαλή τήν πρόσβασιν. Παρά τους Α. πρόποδας 
εύρίσκεται τό χωρίον Άρχάνες καί έκεΐθεν άναβαίνουν προς τήν κορυφήν.

ρησα, άναφέρεται ήδη τό σπήλαιον υπό τοΰ Evans κατά τήν περιγραφήν τής υπο
θετικής δδοϋ, ήτις ήνωνε τήν Κνωσόν πρός τήν νοτίαν παραλίαν τής Κρήτης 
(Palace II σ. 68).
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(’Αφέντης Χριστός, μεγάλη πανήγυρις μετά συρροής πανταχόθεν έκάστην 6ην 
Αύγουστου) ένθα εις ΜΜ εποχήν ήγείρετο τό ιερόν, τό όποιον άπεκάλυψε 
καί περιέγραψεν ό Evans (Palace of Minos I, σ. 151 έξ.).

Ό Γιούχτας είναι, ως έλέχθη, ό'ρος χαρακτηριστικόν από πολλών από
ψεων καί άριπρεπές από τής δυτικής πλευράς. Διά τούτο ή σπουδαιότης αυτού 
ανακύπτει ήδη από τής ΜΜ εποχής. Έκτος τού μνημονευθέντος ΜΜ ιερού

Είκ. 12. Ή δυτική πλευρά τοΰ Γωΰχτα έκ νότου.

περιβόλου τής κορυφής, υπάρχει νοτιώτερον, πλησίον χαμηλοτέρας κορυφής, 
μικρόν σπήλαιον μετά ύδατίου, γνωστόν ως τό Χωστό Νερό (=κρΰφιον 
υδιυρ), ένθα προ πολλών ήδη δεκαετηρίδων εύρέθησαν ολίγα Μινωικά αφιε
ρώματα, κυρίως πήλινα ειδώλια ζφων (πρβ. Μ. Nilsson Minoan- Myce
naean Religion, 2α έκδ., σ. 57. Εις τάς ξένας δημοσιεύσεις τό δ'νομα άνα- 
φέρεται παρεφθαρμένον εις Νοστό Νερό). Εις πολλά άλλα μέρη τοΰ ό'ρους 
παρουσιάζονται ϊχνη Μινωικής κεραμεικής καί ταφικών λαρνάκων. Ή δυτική 
τοΰ ό'ρους πλευρά δύναται νά χαρακτηρισθή ως σύνολον δύο ύπερκειμένων 
βραχωδών κρημνών μέ κάθετα τοιχώματα, μεταξύ τών οποίων παρεμβάλ
λεται βατόν άνδηρον, οπού όμως μόνον ποιμένες καί έξησκημένοι δρειβάται 
δύνανται νά άναρριχηθώσιν (είκ. 12). Οί βράχοι έχουσι χροιάν κοκκινωπήν 
έκ τών σιδηρούχων αλάτων τού πετρώματος καί προς τά άνω, συγχεόμενοι 
πολλάκις προς τά νέφη τής απογευματινής δρόσου, καταλήγουσιν εις οξέα καί
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ενίοτε οδοντωτά περιγράμματα. ’Από κάθε χαράδραν, ή οποία εκ τών υψών 
κατέρχεται προς την πεδιάδα τοϋ Τεμένους, έχουσιν έκχυθή πελώριοι λιθοσω- 
ροί, οί όποιοι στεφανώνουν καθ’ όλην αυτής την έ'κτασιν την βάσιν τοϋ βου
νού. ’Εδώ και εκεί έξέχουσι γιγάντιοι ογκόλιθοι, ίσως αποτελέσματα προϊστο
ρικών παγετώνων.

Την άγρίαν μεγαλοπρέπειαν τής άψυχου φΰσεως πλαισιώνει ανάλογος 
ζωή: Αραιότατοι εντός τών κρημνών προβάλλουσιν οί σχϊνοι καί από τάς 
ρωγμάς τοϋ συμπαγούς βράχου κερατέα ή πτελέα τις κρέμαται ύπεράνω τοϋ 
κενού. Άφθονάιτερα φύονται τά άγρια πράσα (έκπμώμενον λαχανικόν), ενφ 
εις τά πλέον απρόσιτα μέρη αραιόν φύεται τό αρωματικόν δίκταμον, τό περί- 
φημον θαυματουργόν βότανον τής άρχαιότητος. Έξησκημένοι συλλέκται δρέ- 
πουσι σήμερον τούτο κρεμάμενοι διά σχοινιών, άλλ’ αρκετά άτομα συχνάκις 
πληρώνουσι τό τόλμημα μέ την ζωήν των. Πέρδικες κεκρυμμέναι εις τάς 
λόχμας τών προπόδων προδίδονται υπό τών κλήσεων τού άρρενος προς την 
αγέλην. Ύψηλότερον απειρία αγρίων περιστερών αύλακώνουν άδιακόπως 
τον ορίζοντα σύρριζα προς τούς βράχους. Ό κίρκος καί ό Ιέραξ διαγράφουν 
από καιρού εις καιρόν την αυτήν τροχιάν, θηρεύοντες τά ειρηνικιότερα πτηνά. 
Έπί τών κορυφών τέλος εμφανίζονται κατ’ αραιά διαστήματα μέ την νωχελή 
πτήσίν των οί πελώριοι γΰπες, μονήρεις ή κατά ζεύγη.

Έν μέση) τής σκηνογραφίας ταύτης κατά τό τρίτον που τής άποστά- 
σεως (εκ Νότου) τής δλης κλιτύος, ανοίγονται τά στόμια τοϋ σπηλαίου έπί 
τών καθέτων τοιχωμάτων τού βουνού, εις άπόστασιν περίπου 300 μ. από τής 
καμαρωτής κρήνης τοϋ Καρνάρη (είκ 13). Τό σπήλαιον τούτο άποτελεΐται 
έκ σειράς στοών πλάτους μεν καί ύψους μικρού (από ενός ή καί όλιγώτερον 
μέχρι τό πολύ τεσσάρων ή πέντε μέτρων), μήκους δε δεκάδων μέτρων. Γενι
κώς αί στοαί αΰται, διακλαδούμεναι εντός τών εγκάτων τού βουνού ως πλό
καμοι πολύποδος, ύπέρκεινται άλλήλων, ώσιε, ούτως είπεΐν, εχομεν δύο ύπερ
κείμενα πατώματα στοών. Τό «ισόγειον» άποτελεΐται κυρίως έκ μιας στοάς, 
ήτις προχωρούσα άρχικώς προς ΝΑ καί ύστερον προς Ν φθάνει μέχρι βάθους 
40 μ. αποσχιζόμενη εις λεπτοτέρας στοάς ανηφορικός καί κατηφορικός. Την 
αυτήν χονδρικήν κατεύθυνσιν έ'χουσι καί αί πολυάριθμοι άνω στοαί τοϋ σπη
λαίου, ών τό ιδιαίτερον στόμιον εύρίσκεται έπί τού κρημνού ιίς ύψος 9 μέτρων 
από τοϋ κάτω στομίου. Αί άνο) στοαί άποτελοΰνται έκ δαιδαλώδους συγκρο
τήματος, αλλά καί ένταϋθα μία είναι ή κυρία στοά, καταλήγουσα έξωτερικώ: 
εις είδος εύρέος, άλλ’ ανωμάλου καί πλήρους ογκολίθων προθαλάμου. Οΰτος 
πάλιν συγκοινωνεί προς τό εξωτερικόν άνω στόμιον καί προς τό κάτω στό
μιον δι’ εύρείας καί αποτόμου κοιλότητος. Έκ τού εσωτερικού τού κάτω σπη
λαίου δύναταί τις νά άνέλθη απ’ ευθείας εις τάς άνω στοάς διά σύριγγος, 
ήτις ενώνει τό κάτω προς τό άνω τμήμα. Είναι απλώς ζήτημα συνήθειας.
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Δέον νά εξασκηθή τις προηγουμένως, δπως σύρεται επί των γονάτων, ερπη 
επί τής κοιλίας καί μή άνεγείρεται άποτόμως, διά νά μή διχοτόμηση την κεφα
λήν του. Δέον ωσαύτως νά άσκηθή τις εις κατανίκησιν τοϋ πνιγηρού αισθή
ματος καταθλίψεως, δπερ δημιουργεί ή στενότης τοϋ χώρου. Ό αήρ άνανεοΰ-

Εϊκ· 13. Αί είσοδοι τοΰ σπηλαίου τής Λυκάστου έκ βορρά.

ται εις τό σπήλαιον τούτο (εΐς ά'λλα ή πνιγηρότης τοΰ άέρος αποτελεί τό κυριώ- 
τερον έμπόδιον τής εξερευνήσεως), διότι διά τών στοών δημιουργεΐται συνε
χές ρεύμα άέρος. Πυκνότατον σκότος επικρατεί εντός τών στοών, τό όποιον 
εις μίαν περίστασιν σβέσεως τής λυχνίας ημών έδημιούργησε κατάστασιν 
υστερίας εΐς τινας εργάτας. Πάντως ή επικοινωνία μεταξύ τοϋ ά'νω καί κάτω 
σπηλαίου προσπίπτει εύκολωτέρα διά τής εσωτερικής σύριγγος ή διά τών 
εξωτερικών είσόδων. Οι έργάται μου προετίμων την πρώτην, αλλά καί ή ά'νω 
είσοδος, εδρισκομένη, ώς έλέχθη, είς ύψος 9 μ. από τής κάτω, είναι δπως
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δήποτε προσιτή δι’ άναρριχήσεως, δίνευ ετέρων τεχνητών μέσων. Τό σπήλαιον, 
οΰτω, ενθυμίζει παραδόξως την εν τή Όδυσσεία περιγραφήν τοΰ άντρου των 
Νυμφών, εκ τών δυο εισόδων τοΰ οποίου : Αί μέν προς βορέαο καταιβατα! 
άνθρώποισιν, | αί δ’ αΰ προς Νότου εισι θεώτεραι... (ΟΔ. ν 110-11) κα'ι 
προσιτά! μόνον εις τούς θεούς. Δεν έλλείπουσι δ5 έκ τοΰ σπηλαίου τής Λυ- 
κάστου ούτε οί λίθινοι περιμήκεις ιστοί (υπάρχουσι μερικοί σταλακτΐται) οΰτε 
τα ΰδατα άενάοντα, διότι μία έκ τών στοών αΰτοΰ είναι υδροφόρος, πιθανώς 
δ’ ήσαν και άλλαι εν τη άρχαιότητι. Εις πολύ ολίγα μέρη αί στοαι είναι 
τόσον στεναί, ώστε δέον νά διέλθη τις ερπων. Συνήθους ό δρΟιος άνθρωπος 
βαδίζει εν άνέσει, κατά διαστήματα δ’ αί στοά! ευρύνονται, ώστε νά σχημα- 
τίζωσιν εΰρΰχωρα δωμάτια, εντός τών όποιων τρεις κα! τέσσαρες έργάται 
είργάζοντο όμοϋ. Αί ανωτέρω περιγραφαι ήσαν άναγκαΐαι, δπως έκτιμήση 
τις τούς ορούς τής ζωής εντός τοΰ σπηλαίου τούτου, δεδομένου ότι επι 
μακρότατον χρόνον, ως θά ίδωμεν, έχρησίμευσεν ως κατοικία Νεολιθικών 
κα! πρωτομινωικών ανθρώπων.

Τό σχέδιον τοΰ σπηλαίου (ηίν. Α) εξεπόνησα ό ίδιος διά μετροταινίας 
κα! πυξίδος, είναι δ’ως έκ τούτου όπωσοΰν άκριβές1. Τομή δμως δεν ήτο 
δυνατόν νά σχεδιασθή άνευ ειδικών εργαλείων. Δέον διά τοϋιο γενικώς 
μόνον νά λεχθή, δτι ή μέν κάτω στοά είναι άνεκτώς όριζοντία κα! μόνον 
περ! τό τέλος αυτής προχωρεί εις βάθος, κα! μάλιστα λίαν άποτόμως. Αί άνω 
στοά! γενικώς έχουσι κατηφορικήν κατεύθυνσιν, προχωροΰσαι ενίοτε άποτό
μως προς τό βάθος. 'Υπάρχουσιν δμως κα! ανηφορικά! στοαι κα! δπου τό 
σπήλαιον ευρύνεται προς σχηματισμόν δωματίων, εκεί συνήθως τό μέρος 
είναι δπως δήποτε επίπεδον. Χώμα μετά μικρών λιθαρίων υπάρχει πανταχοΰ 
τοΰ σπηλαίου, εις τινα δέ μέρη είχε βαθμηδόν συσσωρευθή επίχωσις ύπερ- 
βαίνουσα τό μέιρον εις πάχος. ’Όστρακα ΰπήρχον πανταχοΰ. Εις ώρισμένα 
δμως μέρη, πλησίον ή εντός τών εύρυχώρων σημείων, ή κεραμεική ήτο άφθο- 
νωτέρα. Εις πολύ ολίγα σημεία, εις κόγχας ή γωνίας, εύρέθησαν αγγεία ή τά 
τεμάχια αγγείων εις σχεπκώς άθικτον κατάστασιν.

Ή κυρία είσοδος τοΰ σπηλαίου ήτο άναμφισβηιήτως ή κάτω. Τό ήμισυ 
περίπου τούτης είχεν άποφραχθή διά ξηρολιθιάς υπό τών ποιμένων, οιτινες 
^χρησιμοποιούν τό σπήλαιον ως μάνδραν. Τήν ξηρολιθιάν εκείνην άφηρέσα- 
μεν κα! τότε άνεφάνη, καταλαμβάνον τό αριστερόν περίπου ήμιου τής εισό
δου, έν είδος πώρινου βάθρου συγκείμενον έκ δύο πωρολίθων (ύλικοΰ ούχ! 
εντοπίου, αλλά μακρόθεν κομισθέντος). Τό βάθρον τοΰτο δεικνύει ή φωτο

1 Τό σχέδιον αντέγραψε δι’ εμέ ό επιμελητής κ. Θεοχάρης, διακρίνας συμβατι
κούς τάς κάτω άπό τών άνω στοών, έφ’ φ κα! ευχαριστώ τοΰτον θερμώς.
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γραφία είκ. 14, ειλημμένη έκ των έσω. Άποιελεΐται εκ δυο ίσομήκων πλα
κών, πάχους 0,20, αί όποΐαι εν συνόλφ σχηματίζουσι μήκος 1,05 μ. Εις τό 
έμπροσθεν μέρος σχηματίζεται είδος κατωφλιού, πλάτους 0,17, δπερ κατά τα 
δυο άκρα παρουσιάζει δυο ακίδας, σχηματιζοΰσας άοβλεΐαν γωνίαν μετά τοϋ 
κατωφλιού. Τό όπισθεν μέρος των πλακών παρουσιάζεται χονδροειδώς μόνον 
πελεκηθέν, βαθύτερον κατά 0,04 καί προφανώς ήτο προωρισμένον νά δέχε
ται έτερον κατασκεύασμα, ώστε νά μη είναι ορατόν. Τά πλάγια τοΰ κατα
σκευάσματος είναι τετμημένα κατ’ όξεϊαν γωνίαν. Τό δλον είναι τοποθετη-

Είκ. 14. Πώρινον βόθρον κατά τήν κάτω είσοδον τοΰ σπηλαίου.

μένον επί τών χωμάτων τη; εισόδου, άνευ θεμελιώσεως (ό φυσικός βράχος 
δμως είναι ευθύς αμέσως υπό τά χώματα) καί άνευ συνδετικής Όλης. Είναι 
τελείως οριζόντιον καί δεν πιστεύω νά ύπάρχη αμφιβολία, δη ευρίσκεται 
in situ.

Ή πρώτη φυσική σκέψις, δτι πρόκειται περί κατωφλιού, νομίζω ότι πρέ
πει νά άποκλεισθή. Ούτε φθορά; ίχνη φέρει, ούτε ολόκληρον την είσοδον 
καταλαμβάνει, ούτε ίχνη στροφέαιν διά την θύραν παρουσιάζει, ούτε, τέλος, 
καί τό σχήμα κατωφλιού δεικνύει, άφοΰ κατά τά άκρα ή εντομή καταλήγει 
εις αμβλείας γωνίας. Θεωρώ πιθανώτερον, δτι ήτο είδος βάθρου ή ύποκατα- 
σκευής, ήτις έφερε στήλην ή βωμόν ή έτερον θρησκευτικής σημασίας κατα
σκεύασμα. Έκ τοΰ αύτοϋ πώρου εδρέθησαν είσέτι τρία ή τέσσαρα τεμάχια 
λίθων. Εις εξ αυτών παρουσιάζει πελέκημα καί ίχνη λεπτού κονιάματος, ωσεί 
γύψου, άλλ’ είναι πολύ μικρόν τεμάχιον. "Ετερον, τό μέγισιον πάντων (είκ. 
15), ύψους σχεδόν 60 έκ. παρουσιάζει βέβαια ίχνη εργασίας, άλλ’ είναι αδύ
νατον νά έννοήση τις τι ήτο άρχικώς. Παρουσιάζει ομοιότητά τινα προς τά 
λεγάμενα κέρατα καθιερώσεως, άλλ’ έχει λίαν ογκώδη βάσιν, ής εκείνα στε-
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ροϋνται. Είναι πάντως πιθανόν, δτι άνήκεν εις τό αυτό κατασκεύασμα τής 
εισόδου. Εύρέθη εις βάθος 0,50 περίπου, έσωτερικώς παρά την είσοδον, 
ένθα ευρέθησαν καί τά λοιπά μικρότερα άμορφα τεμάχια εκ πώρου λίθου.

Κατά ταΰτα οΰτε ό προορισμός, οίκε ή χρονολογία τοϋ επί τής εισόδου
τοΰ σπηλαίου πώρινου 
κατασκευάσματος είναι 
προς τό παρόν δυνατά. 
Ή μεγαλύτερα πιθανό- 
της είναι, δτι πρόκειται 
περί βωμοΰ άνήκοντο; 
οΰχί εις την Μινωικήν, 
αλλά την ύστερωτέραν 
Γεωμετρικήν καί πρώ- 
την ’Αρχαϊκήν περίοδον, 
καθ’ ήν, ως θά ίδωμεν, 
τό σπήλαιον έσυχνάζετο 
έντατικώτατα. Οϊ λόγοι, 
έφ’ ών βασίζομεν τήν 
εκδοχήν ταΰτην, είναι οί 
ακόλουθοι:

Ευθύς μετά τήν εί
σοδον τοϋ σπηλαίου καί 
προτού άρχίση ό συμπα
γής λίθος τοϋ ορούς, 
υπάρχει χώρος βράχου 
4 - 5 μ. μήκους, ό όποιος 
είναι ψαθυρός καί εις 
βάθος εξικνουμενον μέ- 
χρις 1 μ. ήτο πλήρης λα
τύπης καί χωμάτων. Τον 
χώρον άνεσκάψαμεν σχε

δόν πλήρως. Μερικά μόνον μέρη εμειναν άσκαφα λόγφ τής παρουσίας μεγά
λων λίθων, οΰς άνευ ειδικών μέσων δεν είναι δυνατόν νά μετακινήση τις. 
Εντός τοϋ χώρου τούτου ευρέθησαν όστρακα πάσης εποχής, άλλ’ ή πλειονότης, 
έψόσον δόναταί τις νά κρίνη προτοϋ πλυθώσι καί μελετηθώσιν, είναι έναργώς 
Γεωμετρικής καί ’Αρχαϊκής εποχής. ’Ολίγα μόνον τεμάχια πίθων καί τινων 
μικροτέρων αγγείων είναι Μινωικά. Όμοϋ μετά τών οστράκων ευρέθη καί 
τό μοιάδικόν μετάλλινον εκ τοϋ σπηλαίου άντικείμενον, ήτοι μονόστομον σι- 
δηροϋν μαχαίριον μήκους 0,21 μ. Νομίζω δτι είναι Γεωμετρικής εποχής, διότι

Είκ. 15. Πελεκητός πώρινος λίθος εύρεθεΐς πλησίον 
τοΰ βάθρου της είκ. 14.
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είναι παρόμοιον προς τα εύρεθέντα δυο μαχαίρια εντός τοΰ κερατώνος βω
μού τής Δρήρου (BCH 60 1936 σ. 274 και εΐκ. 39). Ώς και εκεί, οΰτω και 
ενταύθα πρόκειται περί ιερού εργαλείου προς τέλεσιν των θυσιών.

Περί τών κινητών ευρημάτων τού σπηλαίου μόνον βραχύτατος λόγος 
δΰναται να γίνη ενταύθα, εφόσον δεν έκαθαρίσθησαν καί δεν έμελετήθησαν 
εισέτι. Ταύτα είναι μόνον κεραμεικά ευρήματα, έσημειώθησαν δέ καθ’ ολην 
την έ'κτασιν τού σπηλαίου, ιδίως δμως εις το βάθος τής κάτω στοάς και είς 
δύο-τρία εισέτι μέρη τού άνω σπηλαίου, εκεί δπου ευρύνονται αί στοαί. Ώς 
συνήθως συμβαίνει είς τα ιερά σπήλαια τής Κρήτης, τα όστρακα είναι πάμ- 
πολλα, άλλ’ ελάχιστα αγγεία δύνανται νά άπαρτισθώσι, διότι αί μετακινήσεις 
καί άναμοχλεύσεις κατά την πάροδον τών χιλιετηρίδων κατέθραυσαν καί διε- 
σκόρπισαν τά πάντα. 'Η κεραμεική καλύπτει δλόκληρον την Μινωικήν, την 
Ελληνικήν, ίσως δέ καί την Ελληνιστικήν ή καί την Ρωμαϊκήν έτι περίοδον. 
Ή κυρία δμως ακμή τού σπηλαίου αντιπροσωπεύει δύο κυρίως έποχάς: Τήν 
Ύστερονεολιθικήν μετά τής ΠΜ καί τήν Γεωμετρικήν-’Αρχαϊκήν, οπότε μία 
εντατική λατρεία ασκείται εντός τού σπηλαίου.

Διά τήν πρώτην περίοδον δεν φαίνεται νά πρόκειται περί λατρείας, αλλά 
περί χρησιμοποιήσεως τού σπηλαίου ως κατοικίας. Τά Νεολιθικά καί μαύρα 
καπνιστά ΠΜ όστρακα (τής λεγομένης συλλογής Πύργου) εύρέθησαν κυρίως 
είς τά ευρύχωρα τμήματα τού σπηλαίου, τά όποια ήιο δυνατόν νά χρησιμο- 
ποιηθώσιν ως κατοικία. Όμού μετ’ αυτών εύρίσκοντο καί οστά ζφων. Ταύτα 
δμως εύρίσκοντο καί πανταχοΰ αλλαχού τού σπηλαίου, ήτο δέ δυνατόν νά 
προέρχωνται καί έκ θυσιών καί νά άνήκωσιν είς πάσαν άλλην εποχήν. τΗσαν 
οστά καί δδόντες μόσχων, προβάτων ή αιγών κυριώτατα καί ενίοτε πτηνών 
ή μικρών τρωκτικών. Εύρέθησαν ωσαύτως δλίγαι λεπίδες δψιανού καί τεμά
χια ίκ πυρήνων. Τέλος εντός άπομέρου κόγχης εύρέθη το πλεϊστον μέρος 
Νεολιθικού αγγείου, εντός τού οποίου εύρίσκοντο το ήμισυ τού κρανίου καί 
ελάχιστα δστάρια άρτιγεννήτου βρέφους. Τινά τών χαλκολιθτκών ή πρωιμω- 
τάτων ΠΜ αγγείων φέρουσιν ωραίαν εγχάρακτον διακόσμησιν καί ύπάγονται 
εις δλιγάριθμον κατηγορίαν γνωστών αγγείων, ών ύπόδειγμα είναι τά παρά 
Evans Palace of Minos I εΐκ. 21 καί 22 έκ βραχώδους άσύλου παρά τά 
Γουρνιά καί έκ τών κατωτάτων στρωμάτων τής Βασιλικής.

Τά έκ τής Ύστερογεωμειρικής έποχής εύρήματα είναι άφθονα τεμάχια 
μεγάλων, καλώς ωπτημένων καί μετά λεπτών τοιχωμάτων αγγείων, φερόντων 
πλατείας καί λεπτάς ζώνας. Μικρότερα αγγεία άφθονοΰντα είναι οί μόνωτοι 
κύαθοι. Είς μικρός είναι έντελώς ακέραιος, άλλοι δέ μείζονες είναι ωσαύτως 
σχεδόν ακέραιοι.

Έκ τών ύπολοίπων έποχών αξιοσημείωτος είναι μεγάλη σειρά πίθων 
ΜΜ καί ΥΜ περιόδου. Τά σχετικά τεμάχια άνήκουσιν εις 10-15 πίθους, ών
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τινες δΰνανται νά άνασυγκροτηθώσι πλήρως. Τοιαΰτη αφθονία των μεγάλων 
τούτων αποθηκευτικών αγγείων εντός τοϋ σπηλαίου είναι ασυνήθης καί 
εκπλήττει. Είναι γνωστά καί εκ τοΰ σπηλαίου τοϋ Ψυχρού τεμάχια μεγάλων 
πίθων. Ένταΰθα δμως πρόκειται περί σωστής αποθήκης. Είχον προφανώς 
καί αί θεότητες τών σπηλαίων ιδίαν περιουσίαν, ώς σήμερον τά μοναστήρια, 
εντός δέ τών πίθων άπεθηκεΰοντο σιτηρά, ό'σπρια, ελαιον καί πιθανώτατα 
καί τυρός εκ τών ιερών ποιμνίων. Εις τους εργάτας μου ένεποίει συνεχώς 
έντϋπωσιν, πώς διά τόσον στενών ανοιγμάτων κατωρθώθη νά διέλθωσιν οί 
ογκώδεις πίθοι καί νά τοποθειηθώσιν εντός τών στοών. ’Ίσως τά νΰν άπο- 
στενωθέντα μέρη, λόγω τής αδιάλειπτου σταλακτιτικής διαμορφώσεως, ήσαν 
τότε πράγματι κατά τι εϋρΰτερα.

Τήν έξ άλλοον περιόδων κεραμεικήν μόνον μετά τον καθαρισμόν τών 
οστράκων θά δυνηθώμεν νά έκτιμήσωμεν άκριβέστερον. ’Ολίγα τεμάχια ΥΜ 
αγγείων, ών μεταξύ τό πλεΐστον μέρος μικρού θηλάστρου, εις λύχνος τοϋ 
Ε' ή Δ' π.Χ. αΐώνος, πήλινον ώραΐον σφονδύλων έξ ατράκτου μετά γανώμα- 
τος Ελληνικής εποχής καί ελάχιστα ό'στρακα μεθ’ ύελώσεως, Βυζαντινής 
ή Ένετικής εποχής, δΰνανται νά μνημονευθώσιν από τοϋδε. Εύρέθησαν 
ωσαύτως μερικοί φυσικοί αστράγαλοι (οστάρια ζώων).

Ή σπουδαιότης τοϋ παρόντος σπηλαίου είναι προφανής. Άφοΰ έχρησί- 
μευσεν ως κατοικία εις τούς ανθρώπους τής λιθικής καί χαλκολιθικής περιό
δου, παρέμεινεν ως λατρευτικόν σπήλαιον, ή δέ σημασία αύτοΰ έκληροδο- 
τήθη από τής Μινωικής εις τήν Ελληνικήν εποχήν. ’Ανήκει εις τήν όλιγά- 
ριθμον είσέτι κατηγορίαν σπηλαίων, οπού έλατρεύετο μία ειρηνική θεότης, 
εις ήν μόνον αγγεία προσεφέροντο, ά'νευ ίχνους διπλών πελέκεων, ξιφών, 
εγχειριδίων καί μετάλλινων γενικώς αντικειμένων. Τοιαϋτα σπήλαια ήσαν 
μέχρι τοϋδε τό τών Καμαρών επί τής ’Ίδης καί τό τής Είλειθυίας έν Άμνισώ, 
νϋν δέ προστίθεται καί τό τής Λυκάστου, βεβαιουμένης οϋτω έτι άσφαλέστε- 
ρον τής διαιρέσεως τών ιερών σπηλαίων κατά κατηγορίας, άναλόγως προς 
τήν φύσιν τής λατρευομένης θεότητος. (Πρβ. Μ. Nilsson Minoan-Myce
naean Religion, δευτέρα έ'κδ., σ. 395, ένθα ή ανωτέρω διαίρεσις χαρακτη
ρίζεται «an acute observation»). Θά ήτο βεβαίως πρόωρον, δπως σπεύ- 
σωμεν νά δνομάσωμεν καί τήν θεότητα. Έν τούτοις ή φύσις τών ευρημάτων 
έν τώ σπηλαίφ τής Λυκάστου, ή παρουσία χαρακτηριστικούς γυναικείων καί 
παιδικών αφιερωμάτων (αστράγαλοι, θήλαστρα, έξαρτήματα τής ηλακάτης), 
θά έπέτρεπον ίσως νά συμπεράνωμεν, δτι προ ημών έχομεν μίαν ύπόστασιν 
τής θεότητος, εις ήν ρητώς γνωρίζομεν ήδη δτι ήτο άφιερωμένον τό σπήλαιον 
τοϋ Άμνισοϋ: Τήν θεότητα δηλαδή έκείνην, ήν διά τοϋ Προελληνικοϋ αυτής 
ονόματος άπεκάλουν οί “Ελληνες Είλείθυιαν.
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