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16. ΑΝΑΣΚΑΦΗ ΜΙΝΩΪΚΩΝ ΟΙΚΙΩΝ ΕΙΣ ΠΡΑΣΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Τό έτος 1939 τυχαίως άνεκαλύφθη εις θέσιν Κορακιές Πρασάς Ηρα
κλείου αποθέτης πλήρης παλαιοανακτορικών οστράκων. Τοΰτο έδωκε την 
αφορμήν εΰρυτέρας έρεύνης, ή οποία έξετελέσθη διά περιωρισμένων χρημα
τικών μέσων, διατεθέντων υπό τοΰ Συλλόγου των Φίλων τοϋ Μουσείου Ηρα
κλείου, κατά δύο περιόδους, τά έτη 1939 και 1940. Τό αποτέλεσμα τής ερεύ- 
νης ταύτης ΰπήρξεν άξιόλογον. Ό αποθέτης άπεδείχθη βαθύτατος περιείχε 
δέ κατά στρώματα ποικιλώτατα δ'στρακα, εκ των οποίων συνεκροτήθησαν 
διάφορα αγγεία, τά πλεΐστα μικρά πολύχρωμα κύπελλα, χρονολογούμενα εις 
την MM I περίοδον. Ή εκσκαφή του έσυνεχίσθη τότε μέχρι τοΰ δεκάτου τρί
του μέτρου, χωρίς νά άνευρεθή τό τέρμα. Ήτο φυσικόν νά άναζητηθή εκεί 
πλησίον μινωϊκός συνοικισμός και λείψανα τοίχων εις την αμέσως ΰπερκει- 
μένην ήπιαν κατωφέρειαν καθωδήγησαν την έρευναν. Μιά εκτεταμένη οικία 
άνεσκάφη εν μέρει κα'ι διεπιστώθη δτι ΰπήρχον λείψανα καί άλλων οικημά
των. Σύντομος έκθεσις περί τής τότε έρεύνης περιελήφθη εις τάς Ειδήσεις 
τής Έπετηρίδος τής Εταιρείας Κρητικών Σπουδών (Γ' σ. 489 καί Δ'271). 
Τό άνασκαφέν οίκημα ήτο κατά τοΰτο άξιόλογον, ότι εΐχεν υπόγεια διαμερί
σματα κάλλιστα διασωζόμενα είς ΰψος σχεδόν τριών μέτρων καί δτι ενεφάνιζε 
δύο διαδοχικός περιόδους εγκατοικίσεως, ΜΜΙ-ΙΙ καί ΜΜΙΙΙ-ΥΜΙα. 
Σημαντικόν ήτο δτι άνευρέθησαν πλήν τών πολυαρίθμων καί ποικίλων 
αγγείων καί σκευών, πήλινων καί λίθινων, τεμάχια τοιχογραφιών, τών οποίων 
τινά μέ είκονογραφίκά θέματα, εξαιρετικής δέ ποιότητος. Άτυχώς ταΰτα ήσαν 
μικρά καί σχετικώς ολίγα. Τό σύνολον τών ευρημάτων θά δημοσιευθή προσε
χώς είς την Άρχαιολ. Εφημερίδα, μετά τών είς φώς έλθόντων διά δαπάνης 
τής ’Αρχαιολογικής Εταιρείας.

Ή συνέχισις τής άνασκαφής έπεβάλλετο νά γίνη αμέσως, διότι δ χρόνος 
είχεν αρχίσει νά φθείρη σημαντικώς τά άποκαλυφθέντα, χωρίς νά δύνανται 
ταΰτα νά δημοσιευθοΰν. Ήλπίζετο δτι καί άλλα οικήματα θά ήρχοντο είς 
φώς καί δτι ή πρώτη άνασκαφεΐσα οικία θά εξετείνετο είς πολύ μεγαλυτέραν 
έκτασιν. Εις τό ζωηρόν ενδιαφέρον τής Εταιρείας οφείλεται ή πραγματο- 
ποίησις τής συνεχίσεως τοΰ έργου, τό οποίον άπέδωκεν δχι δλιγώτερα τών 
αναμενομένων.

Ένταΰθα εκτίθενται συνοπτικώς τά αποτελέσματα τής άνασκαφής, παρα 
τίθενται δέ βοηθητικώς τό γενικόν σχέδιον τοΰ χώρου καί τινες φωτογρα- 
φίαι τών άποκαλυφθέντων ερειπίων καί τινων εκ τών μάλλον Ινδιαφερόντων 
άντικειμένων. Ό εν εΐδει φρέατος άποθέτης άνεσκάφη άπό τό 13ον μέτρον, 
άφοΰ προηγουμένως άφηρέθησαν δκτώ μέτρα έπιχωματώσεως διά τής οποίας
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είχε πληρωθή τό φρέαρ κατά τό διάστημα ενδεκα ετών διακοπής. Ή εντός 
τοΰ φρέατος εργασία άπέβη λίαν δυσχερής λόγφ τοΰ μεγάλου βάθους καί 
τής στενότητάς του εις τό κατώτερον μέρος, διαμέτρου όχι μεγαλυτέρας των 
0,80 μ. Τέσσαρα επί πλέον μέτρα έπιχώσεως εξεκενώθησαν, εντός δε αυτής 
τα δ'στρακα ήσαν πολύ ολίγα τα πλεΐστα όμως τούτων χαρακτηριστικά διά 
τό σχήμα καί την διακόσμησιν, άλλ’δχι χαρακτηριστικώς διάφορα των είς τα 
ανώτερα στρώματα τοΰ αποθέτου εύρεθέντα: τμήματα πλατέων κυπέλλων μέ 
λευκήν καί πορτοκαλιόχρουν διακόσμησιν κατά ταινίας, ενίοτε πλαγίας, τμή
ματα Ικ των ώμων καί τοΰ χείλους εύρέος γεφυροστόμου μέ πολύχρωμον 
διακόσμησιν, εις ήν δεσπόζει τό βαθέως βυσσινόν χρώμα, τμήματα σκεύους 
μέ διακόσμησιν κύκλου δίσκων λευκών μέ ερυθρόν κέντρον, τμήμα αγγείου 
μέ λευκόν κλαδίον κλπ., χρονολογούμενα κατά τό πλεΐστον είς τήν MM I β 
περίοδον. Δέν κατέστη δυνατόν νά προχωρήσωμεν είς βαθύτερα στρώματα 
τοΰ φρέατος.

Άνεσκάφησαν καθ’ δλην αυτών τήν έ'κτασιν δύο οίκίαι (Α καί Β). Τής Α 
(ηίν. Κ)εΐχεν ήδη άνασκαφή τό βόρειον τμήμα μέ τάυπόγεια διαμερίσματα καί 
ή προς νότον προέκτασις τών ισογείων δωματίων, τά όποια όμως, λόγφ τής 
καταστροφής μέρους τών τοίχων καί τής ΝΑ παρυφής των, δέν ήσαν καθό
λου σαφή. Τά υπόγεια διαμερίσματα —δωμάτια A, Β, Γ καί Δ — έκαθαρί- 
σθησαν εκ νέου μέ επιμέλειαν καί κατά τον καθαρισμόν τοΰτον εγένοντο συμ
πληρωματικοί παρατηρήσεις ως προς τήν διαμόρφωσιν τών δαπέδων. Είς τό 
δωμάτιον Α διεπιστώθη δ'τι ύπήρχον 16 κανονικά κυκλικά καί διαφόρων δια
μέτρων κοιλώματα (γοϋβες) (είκ. 2) κατά μήκος τών τεσσάρων τοίχων, εξαι
ρέσει ενός, τό όποιον εύρίσκετο κατά τό μέσον. Τό χώμα, τό όποιον περιεΐχον, 
είχε κατά τό πλεΐστον μελανόν χρώμα καί εις τινα διεκρίνοντο σαφώς άνθράκια, 
πιθανώς απανθρακώσεις ζωικών ή φυτικών υλών μέ επιμέλειαν περισυνελέ- 
γησαν πάντα τά εντός τούτων μικρά ό'στρακα, άπεδείχθη δέ οΰτω ότι χρη- 
σιμοποίησίς των έγένετο μόνον κατά τήν παλαιοανακτορικήν εποχήν. Φαίνεται 
δτι κατά τήν δευτέραν περίοδον τό επιτεθέν σανίδωμα, τοΰ οποίου πολλά 
άπηνθρακωμένα λείψανα σαφώς διεκρίνοντο καθ’ δλην τήν έκτασιν τοΰ 
δωματίου, έκάλυψε τούς βόθρους, οι όποιοι πιθανώς είχον χρησιμεύσει διά 
τήν ασφαλή στήριξιν πίθων καί πιθιδίων διαφόρων σχημάτων.

Είς τό υπόγειον δωμάτιον Β (εΐκ.1) παρετηρήθη δτι ό μαλακός βράχος, 
επί τοΰ οποίου έστηρίχθη τό ξύλινον δάπεδον, είχε κοπή κατά δύο επίπεδα, τών 
οποίων τό εσώτερον ήτο κατά 15 έκ. ύψηλότερον, ενώ τό χαμηλότερον άπε- 
τέλει, ούτως είπεΐν διάβασιν. Εις τό ύψηλότερον άντεστοίχει περίεργον εσω
τερικόν κατασκεύασμα, είδος τεμένους μέ εσωτερικόν διαχώρισμα καί λίαν 
στενήν είσοδον έκ δυσμών. Ή συνέχισις τής άνασκαφής τοΰ δωματίου τούτου 
κατά τό δυτικόν αύτοΰ τμήμα, έφερεν εις φώς τον δυτικόν τοίχον καί κατά
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Είκ. 2. Μινωϊκή Οικία Α Πρασάς. Οί βόθροι τοϋ δωματίου Α,
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την ΝΔ γωνίαν στενήν κόγχην, σχηματιζομένην κατά την συνάντησιν των 
δύο τοίχων. Παρέχεται ή εντύπωσις δτι υπήρχε παλαιότερον εκεΐθεν ά'νοιγμα 
πρός εσώτερον διαμέρισμα τό όποιον άπεφοάχθη διά τής κατασκευής ά'λλου 
ισχυρού τοίχου. "Ομως ή περαιτέρω ερευνά όπισθεν τού τοίχου τούτου κατά 
τό νότιον τμήμα άπέδειξεν δτι ούτος εστηρίχθη εις τον φυσικόν βράχον, ή δέ πρός

Είκ. 3. Μιναηκή Οικία Α Πρασας. Ή νοτιά είσοδος μέ τό κλιμακοστάσιον·

δυσμάς έπέκτασίς του απετέλεσε την μίαν πλευράν τετραγώνου αποθέτου, δστις 
είχε κτισθή έν επαφή μέ τον δυτικόν τοίχον τού δωματίου Β (είκ. 1, πρώτον επί
πεδον). 'Ο αποθέτης ούτος άνεκαλύφθη μέ τήν επέκτασιν τής άνασκαφής δυτικώς 
τού δωματίου Β. Δύο πολύ μεγάλαι, βαρύταται και σχετικώς ακανόνιστοι πλάκες 
έκλειον τό στόμιον τού αποθέτου, εντός τής έπιχώσεως τού οποίου άνευρέθη- 
σαν ά'ψθονα όστρακα καί μικρά άγγείδια, κατά τό πλεΐστον κυαθίδια καί λο- 
πάδια κοινά, τά περισσότερα αδιακόσμητα, δμοια πρός εκείνα τά όποια άνευ- 
ρέθησαν εις παχύ στρώμα καθ’δλον τό μήκος τού δυτικού τοίχου τού δωματίου 
Β. Ή κατά τόν τελευταΐον τούτον χώρον άνευρεθεΐσακεραμεική (είκ. 8 καί 9) 
είναι λίαν ενδιαφέρουσα καί χαρακτηριστική τής MM III φάσετος καί τής μετα
βατικής MM III β - ΥΜ I α: μόνωτα μελαμβαφή κύπελλα, τινά τών οποίων 
φέρουν διακόσμησιν διά λευκού (εν τεμάχιον μέ διπλούν πέλεκυν), ικανά
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τεμάχια αγγείων με μίμησιν στολιδώσεων, τεμάχια δύο μεγάλων γεφυροστό- 
μων μέ διακόσμησιν διά λευκού διπλών πελέκεων συνδυαζομένων με τον 
Ιερόν κόμβον έπΐ καστανομέλανος βάθους, κομψή μικρά πρόχους μέ στολι- 
δωτήν διακόσμησιν, δύο κύαθοι τής μεταβατικής φάσεως, ή μία μέ πυκνήν 
δικτυωιήν διακόσμησιν και ή ετέρα μέ διακόσμησιν απλής σπείρας, μέγας

Είκ. 4. Μινωϊκή Οικία Β Πρασας. Όψις έκ δυσμών.

άμφορεύς μέ διακόσμησιν λευκών σπειρών επί φαιοΰ βάθους, δύο άλλα 
μεγάλα αγγεία οικιακής χρήσεως κλπ. Τά περισσότερα τών αγγείων άνευρέ- 
θησαν θρυμματισμένα μέ διεσπαρμένα τά τεμάχιά των και ελλιπή. Προφα
νώς τό στρώμα είχε διαταραχθή μετά τήν νέαν προσαρμογήν και χρησιμο- 
ποίησιν τοϋ οικήματος κατά τήν αρχήν τής ΥΜ Ια περιόδου.

Τό είδος τής εις τό δυτικόν τμήμα τοΰ δωματίου Β άνευρεθείσης κερα- 
μεικής, ίδιοι μάλιστα ή υπεραφθονία τών χαρακτηριστικών κωνικών κυπέλ
λων, τών οποίων τελείως δμοια άνευρέθησαν εις τον γειτονικόν αποθέτην, 
ενισχύουν τήν άποψιν οτι τό δωμάτων τοΰτο έχρησιμοποιήθη διά τήν 
λατρείαν, ήτις εξ αρχής είχε βασισθή εις τήν υπαρξιν εντός αΰτοϋ τοϋ κτιστού 
τέμενους. Τά ολίγα άνευρεθέντα τεμάχια τοιχογραφικών επιχρισμάτων δυστυ
χώς παρουσίαζον κατά τό πλεΐστον μονόχρωμου βάθος, ήσαν δέ άπαντα 
λίαν λεπτά.
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Τά δύο άλλα υπόγεια δωμάτια, τό Γ τοΰ κλιμακοστασίου, και τό Δ, 
δπου κατά την πρώτην έξερεύνησιν άνευρέθη αποθέτης ενδιαφερόντων πα
λαιοανακτορ ικών αγγείων μεταξύ των λίθων τής εις τον μυχόν γενομένης 
επιχώσεως, έκαθαρίσθησαν εκ νέου άπεκαλύφθησαν δε οΰτω τά κατώφλια 
τών θυρών καί αί τρεις βαθμίδες εκ γυψολίθου τής κλιμακίδος, τής άγούσης 
εΐς τον ά'νω δροφον. Δύο γυψολιθικαΐ παραστάδες Ιτοποθετήθησαν εις την 
μεταξύ τών δωματίων Β και Γ θύραν. Άλλαι γυψολιθικαΐ παραστάδες άνευ- 
ρεθεϊσαι κατά την προπολεμικήν άνασκαφικήν περίοδον εγγύς τοΰ διαχωρι- 
στικοΰ τοίχου μεταξύ τών δωματίων Α και Β, άλλ’ εις υψηλότερα στρώ
ματα, προέρχονται, φαίνεται, εκ πολυθύρου μεγάρου άνω τών δωματίων τού
των είς τον ισόγειον δροφον.

Εις τον ισόγειον δροφον ανήκουν όλα τά άλλα άνασκαφέντα δωμάτια 
τής οικίας, ή οποία νΰν άπεκαλύφθη εξ ολοκλήρου. Ούτω, παρά την κατα
στροφήν, διηυκρινίσθη τό σχέδιον τοΰ οικήματος, τό όποιον είναι έξαιρε- 
τικώς ενδιαφέρον. Την ΐσχυράν πρόσοψιν προς άνατολάς τής οικίας δεν 
δύναταί τις νά παρακολουθήσω πέραν ενός σημείου και τά προς την πλευ
ράν ταΰτα διαμερίσματα είναι κατεστραμμένα. Όμως διεσώθη τμήμα επιμή- 
κους δωματίου, τό όποιον εβασίσθη εν μέρει εις την διά λίθων Ιπίχωσιν μέ
ρους τοΰ υπογείου εις τό εσώτερον τοΰ δωματίου Δ. Ό χώρος ούτος φαίνε
ται δτι είχε διαμορφωθή εις βεράνταν, οί κίονες τής οποίας ήδύναντο κάλ- 
λιστα νά εΐχον βασισθή επί τοΰ παχέος ανατολικού τοίχου. Ή βεράντα πιθα
νώς έξετείνετο και καθ’δλον τό πλάτος τών δύο δωματίων Εα κα'ι Εβ, τών 
οποίων μέρος τών έξω τοίχων καί τοΰ εσωτερικού διαχωρίσματος άνευρέθη 
κατεστραμμένον. Τό Εα επικοινωνεί διά δύο θυρών μέ τά δωμάτια Σ καί Η. 
Ή εκτασις τοΰ Η δεν κατωρθώθη νά διευκρινισθή. Τμήμα τοίχου άνευρέθη 
κατά την προέκτασιν τοΰ ίσχυροΰ τοίχου τών θεμελίων διαμερισμάτων μεταξύ 
Α καί Β. Ούδείς δμως τοίχος ήλθεν είς φώς κλείων τό δωμάτιον προς δυσμάς.

Επίσης παραμένει σκοτεινόν αν έσχηματίζετο δωμάτιον είς τον χώρον 
δπου άνευρέθη ό άποθέτης. Τοΰτο φαίνεται μάλλον πιθανόν, αν λάβη τις 
ΰπ’δψιν δτι αί πλάκες δι’ών εκλείετο ό άποθέτης ήσαν εΐς τό αυτό επίπεδον 
τών λοιπών δαπέδων, δτι εις τοίχος έκλειε τον χώρον πρός βορράν, καίτοι 
ελαφρώς άποκλίνων τοΰ δρθοΰ προσανατολισμού, καί δτι τμήματα άγγείων 
καί άφθονα θραύσματα περισυνελέγησαν εΐς τό ύψος τοΰ δαπέδου. Τό δωμά
τιον Ζ δμως διασώζεται ίκανοποιητικώς. ’Ολίγον μετά την είσοδον υπάρχει 
τετραγωνικός πεσσός, δστις φαίνεται δτι είναι εΐς την θέσιν του καί δστις 
πιθανώς άντεστοίχει πρός δεύτερον νοτιώτερον κείμενον καί νΰν εξαφανι- 
σθέντα. Σαφώς διακρίνει τις δτι ό δυτικός τοίχος ειχεν άρχικώς ευρύ άνοιγμα, 
τό όποιον βραδύτερον έτοιχίσθη μέ σύστημα άτακτον μεγαλιθικόν, τό όποιον 
μάλιστα έκαμπτεν εσωτερικώς κατά την γωνίαν (τό τελευταΐον τοΰτο τμήμα
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διελύσαμεν, μετά την διαπίστωσιν orι κάτωθεν τούτου ΰπήρχεν αφθονία 
οστράκων). Υπήρχε καί εξωτερική έξ ανατολών πρόσβασις εις τό δωμάτων 
τούτο διά διαδρόμου, ίσως μετ’ άνερχομένης κλίμακος, αν λάβτ] τις ΰπ’ δψιν 
τον βαθμιαίως άνερχόμενον μαλακόν βράχον, δστις φθάνει σχεδόν μέχρι 
τού μεγάλου μονολιθικού κατωφλιού. Ίσως έκεΐθεν ήτο ή κυρία είσοδος εις 
τον οίκον εξ ανατολών. Ή άνασκαφή πέραν τού νοτίου τοίχου τού δωματίου

Ζ καί τού διαδρόμου άπέβη λίαν 
δύσκολος: άτέρμων σωρός λίθων, 
πληρών εις μέγα ύψος τον επέκεινα 
χώρον, καθίστα αδύνατον τον σαφή 
διαχωρισμόν τών υφισταμένων τοί
χων, τών οποίων μέρος είχε κατα- 
κρημνισθή, πιθανώς λόγφ σεισμικής 
τίνος καταστροφής. Παρά ταΰτα κα
τέστη δυνατόν νά διαχωρισθή σύ
στημα τοίχων άποτελούντων είδος 
κλωβού κλιμακοστασίου (είκ. 3): 
προς την κλίμακα, ήτις πιθανώς ήτο 
ξυλίνη, πλήν τής κατά χώραν εύρε- 
θείσης βάσεώς της έφερε στενός διά
δρομος, ΰπήρχεν δμως και άλλη εί
σοδος άγουσα άπ’ ευθείας εκ νότου 
προς την κλίμακα, θύρα δηλαδή τής

Είκ. 5. Μινωϊκή Οικία Β Ποασάς οποίας άνευρέθησαν κατά^ χώραν 
'Ηρακλείου. ή τετράγωνος παραστάς καί τό κα-

τώφλιον. Ίσως έκεΐθεν ήτο ή δευ- 
τερεύουσα είσοδος εις τον οίκον, έκ νότου, πιθανώς υπηρεσιακή. Κακώς 
φκοδομημένοι τοίχοι μέ διάφορον προσανατολισμόν, οί οποίοι συνεί- 
χοντο μετά τής δευτερευούσης ταύτης εισόδου εκτεινόμενοι προς νότον και 
οΐτινες ήσαν έπιφανειακώτεροι, βασιζόμενοι επί τού μαλακού βράχου (κού- 
σκουρα), άποδεικνύουν προσθήκας μεταγενεστέρας, συγχρόνους προς άλλα 
παρατηρηθέντα καθ’ δλον τον χώρον λείψανα καί ασφαλώς καί προς τόν 
διατοιχισμόν τού δωματίου Ζ. Ή μικρά κλΐμαξ, περί τής οποίας έγένετο 
λόγος, προεξετείνετο φαίνεται καί άνω τού μυχού τού βορείου ταύτης δια
μερίσματος, ένθα έσχηματίζετο sotto scala. Δυστυχώς τά άνατολικώς τού 
κλωβού διαμερίσματα κατεστράφησαν παλαιόθεν έξ ολοκλήρου.

Τά έκ τών λοιπών δωματίων κινητά ευρήματα δεν ήσαν πολλά ούτε 
κατ’ έξοχήν αξιόλογα. Ή κεραμεική ήτο ανάμικτος, ιδίως δέ κατά τάς βάσεις 
τών τοιχών άνεκαλύπτετο πάντοτε παλαιοανακτορική κεραμεική. Τριπτήρες
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και τεμάχια λίθινων λΰχνων (είκ 7), κύπελλά τινα, γουρνίδια έκ μαλακού 
λίθου, ωραία λιθίνη λαβή, ίσως ρυτού, μέ δυο μικράς δπάς στερεώσεως, 
σφραγιδόλιθος άμυγδαλοειδής σιεατίτου μέ γραμμικήν σχηματικήν διακόσμη- 
σιν, κ.ά.

Εΐκ. 6. Λίθινα σκευή καί εργαλεία τά>ν ιιινωϊκών οικιών Πρασά:.

Είκ. 7. Λύχνοι λίθινοι των μινω'ϊκών οικιών ΙΙρασάς.

Είς μικράν άπόστασιν τής οικίας Α, μάλλον βορειοδυτικώς ταΰτη:, άπεκα- 
λύφθη δεύτερα οικία (Όϊκία Β είκ. 4, οχεδ. είκ. 5), καλώς φκοδομημένη μέ πε
λεκητούς λίθους κατά τάς εξωτερικός αυτής πλευράς. Είναι τετραγωνική καί ά.τε- 
δείχθη δτι είχε τέσσαρα συνολικώς δωμάτια, διαχωριζόμενα άη’ άλλήλων μέ 
μάλλον ελαφρά διαχωρίσματα. Θυραι μέ κατώφλια άνεκαλυφθησαν, θετουσαι 
είς επικοινωνίαν τά δωμάτια A - Β καί A - Γ. Άντιθέτως δεν ευρέθη κανέν 
άνοιγμα είς τον διαχωριστικόν τοίχον τών δωματίων Γ καί Δ. Ή οικία ήτο είς
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μικρόν βάθος, εκ τοΰτου δέ σημαντική ζημία έπήλθεν εις τούς τοίχους και τά 
κινηιά αντικείμενα,τών οποίων κατά το πλεΐστον άνευρέθησαν μόνον τα κάτω

Είκ-8. Μικρά αγγεία προσφορών έκ τοΰ δωματίου Β (ίεροΰ) τής μινοοϊκής 
Οικίας Α Πρασας.

Είκ. 9. ’Αγγεία τοΰ δωματίου Β (ίεροΰ) τής μινωϊκής Οικίας Α Πρασας-

μέρη. Έξωτερικως τοΰ δωματίου Α καί ολίγον λοξώς τοποθετημένον ήτο μι
κρόν δωμάπον άνευ οΰδενός ανοίγματος, τοΰ οποίου ό νότιος τοίχος προε
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κτεινόμενος ολίγον εκάλυπτε την γωνίαν τής οικίας. Προφανώς τούτο εκτίσθη 
έκ τών υστέρων, άγνωστον διά τίνα λόγον. Έκ των τεσσάρων κυρίων δωμα
τίων τό Α, πρώτον άνασκαφέν, ήτο άναμφιβόλως τό μαγειρεΐον. Εις την ΝΑ 
γωνίαν του άνευρέθησαν έσφηνωμένα μεταξύ λίθων, επίτηδες εις τετραγωνι-

Είκ. 10. ’Αγγεία καί σκεύη έκ τών μινωΐκών οικιών Πρασας.

κον σχήμα στηριχθέντων, μαγειρικά σκευή, συγκεκριμένος δυο τρίποδες λέβητες 
(είκ. 10, κάτω) καί τό κάτω μέρος άλλου αγγείου. Παρά ταϋτα άνευρέθη κατά 
χώραν λιθίνη μέ βαθύ κοίλωμα «γοϋρνα», μορφής μάλλον ίγδίου, αλλά με τε- 
τρημένον πυθμένα, ίσως είδος νεροχύτου. Κατά την νοτίαν πλευράν τοΰ δω
ματίου καί παραλλήλως προς τον τοίχον ήτο πλάξ καθέτως τοποθετημένη,
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όπισθεν δέ ταύτης ανευρέθη στάμνος εις κεκλιμένην θέσιν, άλλα, φαίνεται, 
άρχικώς όρθια τοποθετημένη επί πυθμένος άλλου αγγείου: προφανώς πρό
κειται περί χώρου άναλόγου με τους «σταμνοστάτες» των σημερινών Κρητι
κών σπιτιών. Παρά τον σταμνοστάτην υπήρχε θρανίον ή επίμηκες βόθρον. 
Τέλος κατά την ΝΔ γωνίαν τοΰ δωματίου ύπήρχεν άνοιγμα εις τον τοίχον 
λίαν στενόν, μέ σαφή ίχνη πυράς, τά οποία έμέλαναν καί κατέστησαν εν μέ- 
ρει πυρόν τον μαλακόν βράχον, δστις εκεί άπετέλεσεν είδος κόγχης: επί τό
που άνευρέθησαν τρία κοινά αγγεία, τών οποίων άτυχώς τό άνω μέρος είχε 
καταστραφή. Προφανώς εκεί ήτο ή εστία τό δέ άνοιγμα άφέθη διά την έξο
δον τοΰ καπνού καί διά «νά τραβά τό τζάκι». Τό δωμάτιον Β ήτο πολύ στε- 
νώτερον. Ό εξωτερικός τοίχος είχεν έκκλίνει ίσχυρώς, πιθανώς εκ τής αυτής 
σεισμικής αιτίας εις την οποίαν οφείλεται τό «μπατάρισμα» τόσων άλλων 
τοίχων τής οικίας Α. Διά νά ίσοπεδωθή τό δάπεδον τοΰ στενού τούτου δω
ματίου, Ιπειδή δ μαλακός βράχος κατήρχετο εις χαμηλότερον επίπεδον, είχε 
γίνει έπίχωσις διά πλήθους πήλινων οστράκων, απάντων τής παλαιοανακτορι- 
κής περιόδου. Έκ τούτου καταφαίνεται δτι ή οικία Β ωκοδομήθη κατά την 
νεοανακτορικήν περίοδον, έν άντιθέσει τής οικίας Β, ήτις ίδρύθη κατά την 
ΜΜ Ιβ εποχήν καί έχρησιμοποιήθη εκ νέου εις την νέαν ανακτορικήν φάσιν. 
Τοϋτο άπεδείχθη καί έξ δλων τών κινητών ευρημάτων, τά όποια δεν ήσαν 
πολλά ούτε πολύτιμα. Τά δωμάτια Γ καί Δ δεν έχουν τίποτε τό χαρακτηριστι
κόν. Ό έξοπερικός τοίχος τοΰ Γ είναι ολίγον εσώτερον τοΰ αντιστοίχου τοίχου 
τοΰ Β καί σχηματίζει τήν χαρακτηριστικήν εις τά μινωϊκά οικοδομήματα 
όδόντωσιν. Παρά τό κατώφλιον τών δωματίων Α και Β ανευρέθη μικρόν 
δοχεΐον τετράγωνον (είκ. 6 κάτω άρισιερά), ίσως ΰποδοχεύς σπονδών, έκ 
πώρου λίθου, φέρων έφ’ δλων αύτοΰ τών πλευρών επιφανειακά χαράγματα 
άποτελοΰντα επιγραφήν τοΰ γραμμικοΰ συστήματος Α, μεταξύ τών οποίων 
αναγνωρίζεται σύμπλεγμα συχνά άπαντών επί τελετουργικών σκευών. ’Όχι 
μακράν, είς τό δωμάτιον Γ, άνεκαλύφθη υψηλόν σκεΰος κυρτόν κυλινδρικόν 
μέ λαβήν τοξοειδή καί δύο δπάς άντικειμένας, τοΰ οποίου τό άνώτερον τμήμα, 
ύποδοχεύς ίσως ανθράκων, ήτο αρκετά βαθύς καί σχεδόν κυλινδρικός. Πιθανώς 
αί άντικείμεναι όπαί έχρησίμευον διά τήν μεταφοράν τοΰ σκεύους διά ράβδου, 
δταν τούτο ήτο πυρακτωμένον. Μολύβδινος δίσκος, ίσως σταθμίον, ανευρέθη 
πλησίον τοΰ Ιξωτερικοΰ τοίχου τοΰ μαγειρείου. ’Άλλα δέ σκεύη, κατά τό πλεΐ- 
στον ελλιπή, καί πολλά χείλη πίθων τοΰ τύπου jar, άνευρέθησαν εις δλα τά 
δωμάτια. Δύο ενδιαφέροντες λίθινοι δίμυξοι λύχνοι Ιλλιπεΐς, άνευρέθησαν είς 
τό δωμάτιον Α καί κατέστη δυνατόν νά συμπληρωθούν.
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Δεν υπάρχει αμφιβολία δτι αΐ δυο άνασκαφεΐσαι οίκίαι δεν ήσαν άπο- 
μεμονωμέναι. Και παλαιότερον είχον παρατηρηθή επί τής επιφάνειας άλλα 
οικοδομικά λείψανα καί νϋν διά δοκιμαστικών τάφρων άπεδείχθη ή ΰπαρξις 
καί άλλων οίκημάτων, δχι μέ τον αυτόν προσανατολισμόν, άναμφιβόλως 
δμως άνηκόντων εις την αυτήν μινωϊκήν περίοδον. Όλίγον προς τά βορειο
δυτικά τής οικίας Β ήλθον εις φως σαφείς τοίχοι τεμνόμενοι κατ’ όρθάς 
γωνίας, τούς οποίους κατέστη δυνατόν νά παρακολουθήσωμεν επί τι διάστημα, 
ελλείψει δμως μέσων δεν άνεσκάψαμεν περαιτέρω. Περαιτέρω τό νέον τούτο 
συγκρότημα ωνομάσαμεν Οικίαν Γ και εκ ταότης προήλθον δυο πρόχοι, τών 
οποίων ή μία (είκ. 10, άνω) λίαν χαρακτηριστική τής ΥΜ Ια εποχής, κομψή τό 
σχήμα καί διακοσμουμένη μέ χαρακτηριστικήν περιθέουσαν σπείραν. Ή οικία 
αΰτη άτυχώς έχει ΰποστή μεγάλην καταστροφήν έκ τής καλλιέργειας, αγνοώ 
δε κατά πόσον είναι δυνατόν νά πρόκυψη ασφαλές τό συνολικόν αυτής σχέ- 
διον δι’ άνασκαφής. Εύρυτέρα δμως έρευνα τής δλης περιοχής ασφαλώς θά 
ήτο διαφωτιστική.

Καθόλου, ή άνασκαφή δύναται νά θεωρηθή δτι έσχεν ικανοποιητικά 
αποτελέσματα- άπέδωκεν ενδιαφέρον σύμπλεγμα μινωΐκών οικιών, τών οποίων 
ή πρώτη τουλάχιστον άποδεικνΰεται δτι εκτίσθη είς τήν παλαιοανακτορικήν 
εποχήν. Διά δέ τής συμπληρώσεως τής άνασκαφής δύο εκ τών οικιών τοΰ 
μικρού τούτου συνοικισμού, δστις εδέσποζε τού μυχού τής μικράς πεδιάδος 
τοΰ Άμνισοΰ καί πιθανώς ήλεγχεν οδικήν εκείθεν διερχομένην προς τήν 
Κνωσόν αρτηρίαν, εγνωρίσαμεν εν τών χαρακτηριστικών μικρών περί τήν 
Κνωσόν κέντρων, τά όποια πιθανώς ετέλουν έν εξαρτήσει άπό τό άνάκτορον. 
Καθίσταται νΰν δυνατή ή τελική δημοσίευσις τού συγκροτήματος τούτου, είς 
τήν δημοσίευσιν δέ ταύτην θά συμπεριληφθούν καί τά σπουδαία άποτελέ- 
σματα τών άνασκαφών τού 1939 καί 1940.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΓΛΑΤΩΝ
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