
258 Πρακτικά τής 'Αρχαιολογικής Εταιρείας 1951

17. ΑΝΑΣΚΑΦΗ ΜΕΓΑΡΟΥ ΒΑΘΥΤΤΕΤΡΟΥ (ΚΡΗΤΗΣ)

Κατά τό 1951 έξηκολούθησεν ή άποκάλυψις τοΰ μεγάρου (δρα Πρακτικά 
1950, σ. 242-257) δι’ άνασκαφών, αί όποΐαι διήρκεσαν από τής 5η? μέχρι 
τής 26η? Σεπτεμβρίου άνευ διακοπής. Συνεπληρώθη σχεδόν ή έξερεύνησις 
των χώρων, ών τά περιγράμματα εΐχον καθορισθή κατά τάς προηγούμενος 
άνασκαφάς. Συγχρόνως διεπιστώθη, δτι τό μέγαρον τοΰτο άρχικώς είχε σχε- 
διασθή εις διαστάσεις πραγματικού ανακτόρου, χωρίς δμως ποτέ νά περα- 
τωθή. Μόνον τό Δυτικόν τμήμα (τό ήδη άνασκαφέν) άνηγέρθη σχεδόν πλή
ρως. Προς Άνατολάς τοΰ τμήματος τούτου ΰπήρχεναΰλή (ή συνήθης κεντρική 
αυλή τών Μινωϊκών ανακτόρων), πέραν δε καί ταύτης Άνατολικώτερον είχεν 
αρχίσει ή άνέγερσιςκαί άλλης πτέρυγος, ήτις όμως δεν φαίνεται νά προεχώρησε 
πολύ. Τά ολίγα λείψανα, ά'τινα διετηροϋντο, κατεστράφησαν προ πολλοϋ 
κατά τήν φύτευσιν αμπελώνων. Διατηρείται δμως μέχρι σήμερον πελώριος 
τοίχος, πάχους 2 μ. καί παρακολουθούμενος εις μήκος άνω τών 60 μ. από 
Ν. προς Β., δστις προωρίζετο νά άποτελέση τήν ’Ανατολικήν πρόσοψιν τοΰ 
ανακτόρου. Πελεκητοί ογκόλιθοι εύρεθέντες εις τούς χώρους τούτους έθραύ- 
σθησαν καί μετεκομίσθησαν εις τά πέριξ χωρία. Σωροί άκατεργάστων λίθων 
(τρόχαλοι) παραμένουσιν είσέτι επί τόπου, πλάκες δε διαστάσεων άνω τοΰ 
τετραγωνικοΰ μέτρου εκ ροδίνου τιτανόλιθου καί εντεύθεν προερχόμενοι είναι 
όραται καί σήμερον εις τάς πέριξ αγροικίας.

Έκ τής άνασκαφείσης Δυτικής πτέρυγος τά κυριώτατα έκ τών έφετει- 
νών σκαφικών αποτελεσμάτων υπήρξαν τά ακόλουθα.

Ή άρχιτεκτονικώς σπουδαιοτέρα αίθουσα (αχέ&ιον άρ. 1) άνεκαλύφθη 
έχουσα τήν πρόσοψιν προς τήν κεντρικήν αυλήν (είκ. 1). Έπί στυλοβάτου 
πελεκητών πώρων διατηρούνται αί βάσεις τριών κιόνων έκ σκληρού λίθου. 
(Διάμ. 0,40 μ., μετακιόνιον 1,40 μ.). Προ τοΰ στυλοβάτου ύπήρχεν ανοικτός 
οχετός σχήματος ανεστραμμένου Π έκ σκληρού μέλανος λίθου. Τμήμα τού
του διατηρείται καλώς. Έκ τών τοίχων τής αιθούσης ταύτης 6 μεν Βόρειος, 
δστις ήτο έξωτερικός, άποτελεϊται έκ μεγάλων πελεκητών πωρολίθων- οί δε 
Νότιος καί Δυτικός, οΐτινες ήσαν έσωτερικοί, συνίστανται έκ μικρών κοινών 
λίθων καί έχουσι μέγα πάχος. Ό Δυτικός φθάνει σχεδόν τά 2 μ., αλλά φέρει 
μόνον δύο πρόσωπα, τό δ’ έσωτερικόν γέμει μικροτέρων λίθων καί χώματος 
χαλαράς συνδέσεως. Έσωτερικώς τό δοψάτιον φέρει δύο τοίχους έν σχήματι 
Τ, οΰ τό μέν οριζόντιον σκέλος είναι παράλληλον προς τούς κίονας, σχημα- 
τιζομένης οΰτω στοάς, το δε κάθετον σκέλος εδρίσκειαι έ'ναντι τοΰ μεσαίου 
κίονος. Μόνον τά θεμέλια τών τοίχων τούτων διατηρούνται.

Κατά τον άξονα τής αιθούσης ταύτης καί ακριβώς ό'πισθεν τής κόγχης
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(σχέδ. άρ. 3), ήτις σχηματίζεται είς την Δυτικήν πρόσοψιν τοϋ Μεγάρου 
(Πρακτικά 1949, 103, εικ. 4 και σχέδ. 1), άνεκαλυφθη ορθογώνιος κτιστός

λάκκος (σχέδ. άρ. 2) προσιτός διά διαδρόμου. 'Ο λάκκος ήτο ιερόν θησαυροφυ- 
λάκιον ή πάντως έχρησιμοποιεϊτο προς ιεράς τελετάς. Ούτως άποδεικνΰεται, 
δτι καί ή κόγχη είχεν ιερόν χαρακτήρα, οΰσα είδος μικρού ιερού. Τό θησαυ
ρό φυλάκων έχει Ιξωτερικάς διαστάσεις 1.70X1.80 μ., εσωτερικούς δ’δ λάκκος
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μετρεΐ 1,40 μ. από Δ. προς Α. και 1.05 μ. από Β. προς Ν. Ό διάδρομος, 
δι’ ού ή to προσιτός, έ'χει πλάτος 0,40 μ. Τά χείλη τοϋ θησαυροφυλακίου απο
τελούνται εκ λίθων. Τό Δυτικόν όμως άποτελεΐται εκ δυο μόνον πλακών, 
πάχους, 0,10 μ., αΐτινες εξέχουν 0,03 μ. τού υποκειμένου τοίχου (είκ. 2, κατά 
ιχνογράφημα τού κ. Piet de Jong/ Τό εσωτερικόν τού λάκκου ήτο πλήρες 
χώματος και αγγείων κατά την εξής σειράν: Μέχρι βάθους 0,15 μ. από τών 
χειλέων ύπήρχον θραύσματα αγγείων, κυρίως αώτων κυάθων. Έν όμως

ΕΙκ. 1. Κεντρική αίθουσα.

άγγεΐον είναι σχήματος λεκάνης. Ό πυθμήν φέρει σπείραν εξωτερικώς και 
εσωτερικώς, τά δε τοιχώματα, αμφοτέρωθεν ωσαύτως, ζώνας καί πυκνάς 
κυματοειδείς γραμμάς δι’ ερυθρού χρώματος. Τό άγγεΐον έφερε μίαν λαβήν. 
Συνεκροτήθη ολόκληρον, ολίγα όμως τεμάχια εξ αυτού δεν άνευρέθησαν. 
ΕΙς τό βάθος τών 15 εκατοστών υπήρχε στρώμα λευκής ύλης, ασβέστου 
ή γύψου, πάχους 2-3 εκατοστών και εντελώς οριζόντιον. Ύπό τό στρώμα 
τούτο ύπήρχον πάλιν χώματα, εντός τών οποίων έκειντο συνήθεις μικροί 
άωτοι κύαθοι μεμονωμένοι ή καθ’ ομάδας δύο καί τριών όμού, σχεδόν κατά 
κανόνα ανεστραμμένοι. Τό επίπεδον, έφ’ ού έκειντο, εύρίσκεται είς βάθος 
0,30 μ. από τών χειλέων τού αποθέτου. Βαθύτερον υπάρχει παρθένον χώμα 
καθαρόν παντός οστράκου. Ή είκ. 2 παρουσιάζει τό κατώτερον στρώμα μετά 
τών κυάθων, είς δέ τό δεξιόν μέρος τμήμα τού άνωτέρου στρώματος τού 
φέροντος την ά'σβεστον. Δεν υπάρχει αμφιβολία, ότι εύρισκόμεθα προ λει
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ψάνων ίεράς τελετής. Άπετέθησαν πρώτον οι κύαθοι ανεστραμμένοι (ερμη
νείαν τών εθίμων δρα εν Άρχ. Έφημ. 1939-41, σ. 78-79), ακολούθως χώμα 
μετά στρώματος άσβεστου, ών ΰπεράνω έπανελήφθη ή θυσία, θραυσθέντων 
και τώιν αγγείων επ'ι τόπου. Ότι ήσαν σύγχρονα τα γεγονότα, άποδεικνύεται

Είκ.’2· 'Ιερόν θησαυροφυλάκιον όπισθεν τής Δυτικής κόγχης.

εκ τοΰ δτι ή λαβή κα'ι ολίγα τεμάχια τής μνημονευθείσης λεκάνης εΰρέθησαν 
υπό τό στρώμα τής άσβεστου.

Νοτίως συνάπτεται προς τον περιγραφέντα άποθέτην τό δωμάτων μετά 
δύο πεσσών (αχέδ. άρ. 4), τό όποιον μετεβλήθη εις άποθήκην εύρεθεΐσαν 
πλήρη μεγάλων πίθων (Πρακτικά 1949 σ. 101, εΐκ. 1 κα'ι 5-7). Άνατολικώς 
τοΰ δωματίου τούτου, εις ύψηλότερον δ’επίπεδον, άνεσκάφησαν δύο δωμάτια, 
(σχέδ. άρ. 5-6), ών τό έν κυρίως παρουσίασεν άρκετά μικρά ευρήματα, εν 
άντιθέσει προς την υπόλοιπον γυμνότητα τοΰ μεγάρου. Ταΰτα ήσαν πλήθος 
σφαιρικών διατρήτων πήλινων άντικειμένων («άγνύθων»), άωτοικύαθοι, μικρά 
άκεραία πρόχους, δύο φωλεόσχημα λίθινα άγγεΐα, έν εκ σχιστόλιθου καί έν
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εκ στεατίτου, δυο τεμάχια χαλκών φύλλων, εξ αγγείου ή σκεύους, ιό κάτω 
ήμισυ χαλκού ειδωλίου, δπερ είκόνιζε Μινωϊκόν νεανίαν, προφανώς είς την 
γνωστήν στάσιν προσευχής και τέλος τρεις γλυπταί λίθοι. Ή μία, κυλινδρική 
πεπιεσμένη εκ πρασίνου σχιστόλιθου, φέρει ωραίαν γλυφήν δύο χηνών εν 
μέσφ φυτών. Ή ετέρα είναι φακοειδής έκ στεατίτου καί είκονίζει βουν 
κατακείμενον. Ή τρίτη είναι άμυγδαλοειδής έκ μαλακού λίθου καί φέρει 
εκφυλισμένου θέμα κοινόν είς εύρεΐαν κατηγορίαν όμοιων σφραγίδων.

Είκ. 3. Ή ΝΔ είσοδος τοΰ μεγάρου.

Ευρέθη είς τα άπορριπτόμενα χώματα, άλλ’ ασφαλώς προέρχεται εκ τού 
ανωτέρω χώρου.

"Ετι Νοτιώτερον άνεκαλύφθη κατά τήν ΝΔ γωνίαν τού μεγάρου μία 
είσοδος (οχέδ. άρ. 7), ήτις προφανώς ή το ή κυριωτάτη. Λιθόστρωτος οδός, 
ής τα λείψανα (καλντιρίμι) διατηρούνται εϊσέτι, κατέληγεν ενταύθα, ΰπερνι- 
κώσα διά στροφών τον ανήφορον τού λόφου. 'Η οδός κατέληγεν είς αυλήν 
ή στοάν λιθόστρωτου ωσαύτως. Κατά τό έν άκρον διατηρείται πελώριον 
κατώφλιον (ορατόν κάτω δεξιά επί τής είκ. 3)· ’Ακολουθεί υπόστυλος 
αίθουσα, ής διατηρούνται τά κατώτερα μέρη τεσσάρων πεσσών. Τά πάντα 
δεικνύουσιν ενταύθα, δτι έ’χομεν δύο αρχιτεκτονικός περιόδους, λείψανα δε 
λίθινων υδαταγωγών, λίθινων λεκανών κλπ. άνήκουσιν εις τήν δευτέραν 
περίοδον. Οι τέσσαρες πεσσοί δεν εύρίσκονται είς εντελώς συμμετρικήν θέσιν 
καί δεν έχουσι τάς αΰτάς διαστάσεις.
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’Άξιον παρατηρήσεως ενταύθα είναι τό ακόλουθον φαινόμενον, τό 
όποιον παρατηρεΐται και εις τον έτερον τών πεσσών τής αποθήκης τών 
πίθων: Έκ τών δυο κυβολίθων, οΐτινες άποτελοΰσι τα διατηρούμενα τμή
ματα τών πεσσών, μόνον ό ανώτερος είναι πλήρως κατειργασμένος. Ό κατώ
τερος ή είναι πλήρως ακατέργαστος ογκόλιθος, ή, ώς συμβαίνει εντός τής 
αποθήκης τών πίθων, μόνον τό άνώτατον αύτοϋ μέρος φέρει έναρξιν κατερ
γασίας τοΰ τετραγωνισμού. Τό άπομεΐναν άκατέργαστον μέρος είναι πολύ 
ύψηλότερον τού δαπέδου, κατ’ ακολουθίαν δεν ήτο προωρισμένον να χωθή. 
Δέον επομένως νά συμπεράνωμεν, ότι, ώς συνέβαινε καί κατά την κλασσικήν 
εποχήν, οί λίθοι έτοποθετούντο χονδρικώς μόνον κατειργασμένοι, ή δέ τελική 
αρχιτεκτονική μορφή εδίδετο αφού επερατοΰτο ή άνέγερσις τού κτίσματος.

Άνατολικώτερον τής ΝΔ εισόδου έπερατώθη ή άνασκαφή τών ωραίων 
διαμερισμάτων, άτινα άπετέλουν τήν Νοτίαν συνοικίαν τού μεγάρου χωριζο- 
μένην από τούτου διά τού όνομασθέντος ύφ’ ημών «Νοτίου Διαδρόμου» 
(σχεδ. άρ. 8). Ενταύθα πάντες οί τοίχοι είναι εκτισμένοι διά μεγάλων 
καί εν μέρει πελωρίων πελεκητών πώρων εις ψευδοϊσόδομον σύστημα. Τό 
διαμέρισμα όμο>ς τούτο έχρησιμοποιήθη εις δευτέραν χρήσιν ώς βιομηχανική 
έγκατάστασις, εγκατελείφθη δ’ αποτόμους κατά τήν τελειωτικήν καταστρο
φήν του. Διά τούτο καί ήτο πλήρες ενδιαφερόντων ευρημάτων, ώς θά 
ίδωμεν κατωτέρω.

Συναπτόμενος άνατολικώς προς τήν περιγραφεΐσαν ήδη ΝΔ. είσοδον 
υπάρχει παχύτατος άναλημματικός τοίχος. Τούτου οί τοίχοι είναι αμελέστεροι 
ή οί τού λοιπού μεγάρου καί διά λίθων εις δευτέραν χρησιμοποίησιν. Τό 
εσωτερικόν είναι πεπληρωμένον χώματος. Είναι προφανές, δη τό ανάλημμα 
τούτο κατεσκευάσθη εκ τών ερειπίων, όπως εύκολύνη τήν άνέγερσιν λίθινης 
κλίμακος (αχέδ. άρ. 9), ήν άπεκάλυψαν αϊ έφετειναί άνασκαφαί (είκ. 4). 
Αύτη έρείδεται δεξιά μέν επί τού μνημονευθέντος αναλήμματος, αριστερά δέ 
επί τοΰ αρχικού εξωτερικού τοίχου τής Νοτίας συνοικίας. Διατηρούνται κατά 
χώραν 8 βαθμίδες έκ πώρου, λίαν άναπαυτικαί, διότι έχουσι μετόπην μόνον 
0,15 μ. ύψους, επί πλάτους τού βατήρος 0,60 μ. (μετά μικρών κυμάνσεων). 
Τό μήκος τών βαθμιδών είναι 1.50 μ. Φρονώ ότι ή κλίμαξ αύτη δεν άπο- 
δεικνύει τήν ΰπαρξιν άνω πατώματος, άλλ’ έχρησίμευεν δπως άποκατασιήση 
συγκοινωνίαν προς είδος άνοικτού εξώστου (αχέδ. άρ. 10), δστις υπήρχε 
προ τής Νοτίας συνοικίας. Έκεΐθεν ήτο δυνατόν νά άπολαμβάνωσι τής θαυ- 
μασίας θέας προς τήν πεδιάδα καί τά υψώματα τής Λυκάστου. Πέραν ταύτης 
είναι ορατή ή περιοχή τής Ριζηνίας (Πρινιά) καί έ'α ύψηλότερον δεσπόζει 
ό δγκος τής ’Ίδη; προβαλλόμενος επί ουρανού, εις δν αί δύσεις προσδίδουσι 
θαυμαστά χρώματα εν ώρα καλοκαιρίας καί άγριας φαντασμαγορίας δίαν 
μαίνεται ή θύελλα. Άριστερώτερον καί βαθύτερον άπλοΰται ή σειρά τών
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Άστερουσίων, υπέρ την Νοτίαν θάλασσαν τής Κρήτης. Ή θέα είναι μία των 
ωραιότατων, ας δύναταί τις νά θαυμάση εν Κρήτη.

’Αριστερά, ήτοι Άνατολικώς τής κλίμακος, εκτείνονται τά τρία διαμερί
σματα τής Νοτίας συνοικίας (οχέδ. άρ. 11-13). Είναι προσιτά διά μιας 
αυλής (αχεδ. άρ. 14), ένθα υπήρχε πεσσός καλώς διατηρούμενος (είκ. 5). 
Κατά την δευτέραν χρησιμοποίησιν τής συνοικίας δ πεσσός οΰτος ήνώθη διά 
προχείρων τοίχων προς πάντας τους απέναντι τοίχους, δπως χωρισθή ή αυλή 
των υπολοίπων χώρων. Εις εκ των τοίχων τούτων είναι ορατός επί τής εΐκόνος 4

Είκ. 4. Λιθίνη κλΐμαξ τής Νοτίας συνοικίας.

προ τής κλίμακος. Άπετελεΐτο Ικ λίθων πελεκητών εν δευτέρα χρησιμοποιήσει, 
οΐτινες έστερεώθησαν άπ’ ευθείας επί τών ερειπίων τοΰ πρώτου κτίσματος, 
ώ; έτυχε νά πέσωσιν. "Ετερος τοίχος φαίνεται επί τής είκόνος 5. Λείψανα ετέ
ρου φαίνονται επί τής είκόνος 6. Την αυλήν περιθέει προς Ν. καί Άν. οχετός· 
δστις ήτο λίθινος καί κεκαλυμμένος, προχείρως δμως, διά λίθων ανωμάλων 
καί έξεχόντων, ως βλέπει τις επί τών εικόνων 5 6. Ό οχετός οΰτος περισυνέλεγε 
τά ΰδατα τής περιγραςιείσης κλίμακος (ήτο άρα ασφαλώς υπαίθρια), προ 
τής όποιας αρχίζει. Δεχόμενος καί τά ΰδατα αυτής ταύτης τής αυλής προχωρεί 
εΐτα υπό μέγα κατώφλιον προ; τον Νότιον διάδρομον, διά μέσου τοΰ οποίου, 
κεκαλυμμένος πάντοτε, προχωρεί προς τήν ’Ανατολικήν αυλήν. Ή έξοδος 
αΰτοϋ δεν άνεκαλύφθη είσέτι.

Έκ τής αυλής εισέρχεται τις εις τό τελευταΐον (ΝΑ) δωμάτων (οχεδ. άρ. 
13) τής Νοτίας συνοικίας (είκ. 6 άνω δεξιά), τό όποιον κατά τήν δευτέραν
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Είκ. 5. Αύλή'τής Νοτίας συνοικίας μετά πεσσοΰ.

Είχ. 6. Ή αυλή τής Νοτίας συνοικίας μετά τοΰ όχετοϋ· Εις τό βάθος 
διακρίνεται τό σιεμφυλοπιεστήριον.
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χρησιμοποίησιν είχε μεταβλητή εϊς στεμφυλοπιεστήριον καί ίσως καί ΰφαν- 
τήριον, ών τά σκεύη εύρέθησαν πάντα κατά χώραν. Ή ’Αρχαιολογική Εται
ρεία, υπό τον νέον αυτής Γραμματέα κ. Άναστ. Όρλάνδον, κατόπιν επείγον
τος τηλεγραφήματος, ενέκρινε γενναιοφρόνως την δαπάνην στεγάσεως τοΰ 
χώρου τούτου. Άνεκτίσθη διά τοΰ αρχαίου ύλικοΰ (είκ. 7), έφωδιάσθη διά 
θυροφύλλου τοποθετηθέντος είς τό άρχαΐον κοΐλον τής θύρας και εστεγάσθη 
διά πλακός σκυροκονιάματος. Ούτω κατέχομεν σήμερον μίαν μοναδικήν

®ΙΓ;·Η" « " ΓΓΓ^~Γ WtBa—txglBSalijfa? vsr: ' - --"t#·* * ii I
!

EIk. 7. To στεμφυλοπιεστήριον άνακτιζόμενον διά τοΰ αρχαίου ύλικοΰ.

είς τό είδος της βιομηχανικήν Μινωϊκήν εγκατάστασιν Ικ τοΰ 16ου αϊώνος π. X.
Τό δωμάτων, ένθα ή εγκατάστασις αυτή ίδρύθη, άρχικώς φυσικά προω- 

ρίζετο προς άλλον σκοπόν, δι’ ο ή μεγαλοπρέπειά του είναι ασυμβίβαστος 
προς τήν αγροτικήν του χρησιμοποίησιν. Είναι δμως πιθανόν νά εκτίσθη 
έν μέρει έκ τοΰ άρχαιοτέρου πελεκητοΰ ύλικοΰ. Είς τουλάχιστον τοίχος, δ Βό
ρειος, παρουσιάζει βέβαια σημεία δευτέρας χρησιμοποιήσεως τών λίθων. 
Πάντως οί πελώριοι πελεκητοί πωρόλιθοι προσδίδουσιν είς τό διαμέρισμα 
ασυνήθη μεγαλοπρέπειαν. Εσωτερικούς φέρει δύο πώρινους πεσσούς, 
οί'τινες δμως καί ενταύθα δεν δεικνύουσιν αξονικήν διάταξιν. Τό δάπεδον 
είναι πλακόστρωτον. Έκ τών τοίχων δ Βόρειος (δστις συγχρόνως είναι καί 
δ Νότιος τοΰ Νοτίου διαδρόμου) διετηρεΐτο είς ύψος ολίγον άνω τοΰ μέτρου. 
Οί λοιποί δμως διετηροΰντο καλύτερον, δ δε Νότιος είχε σχεδόν πλήρες ύψος 
2 μέτρων, δπερ πρέπει νά ήτο περίπου καί τό αρχικόν.

Κατά τήν άνασκαφήν τοΰ χώρου τούτου άνεφάνησαν άρχικώς δ Νοτιώ-
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τερος πεσσός (δστις διατηρείται εις ΰψος μεΐζον τοϋ ετέρου) και τα στόμια 
πίθων. Εις ήτο δ'ρθιος κατά την ΝΔ γωνίαν καί τρεις άλλοι κατά την δια- 
γωνίως αντίθετον, την ΒΑ. Ένομίσθη δτι έπρόκειτο περί νέας αποθήκη? 
μετά πεσσών. Ή έπίχωσις άφηρεΐτο κατά λεπτά οριζόντια στρώματα, 
διότι ήθέλομεν νά εξακριβώσωμεν τυχόν ίχνη πτώσεως άνω πατώματος, ου 
οΰδαμοΰ εΰρέθησαν βέβαια ίχνη Διά τοϋτο Ιπί ημέρας άνεσκάπτετο τό δω
μάτων, χωρίς νά άντιληφθώμεν περί τίνος έπρόκειτο. "Οτε δμως έφθάσαμεν

Είκ. 8. Ή γωνία τοΰ στεμφυλοπιεστηρίου.

εις αρκετόν βάθος, Ιγένετο φανερόν δτι εις των «πίθων » τής ΒΑ γωνίας 
(είκ. 8 άνω δεξιάς ήτο μέγα πήλινον άβαθές άγγεΐον, ώς πελώρια λεκάνη 
έφωδιασμένη διά στερεών λαβών καί ασυνήθους, μακράς προχοής. Τό άγγεΐον 
τοΰτο ΐστατο in situ επί υποβάθρου έκ μικρών λίθων μετά πηλοΰ, 
η δέ προχοή του ΐστατο ύπεράνω πίθου, ενεκτισμένου καί τούτου κατά 
χωράν (είκ. 8 μέσον κάτω). Πέραν άμφοτέρων τούτωντών αγγείων, στηρι- 
ζομενος έπι τής ΒΔ γωνίας τοϋ δωματίου, ήτο ένεκτισμένος ωσαύτως 6 
τρίτος πίθος (είκ. 8 άνω μέσον).'Η σκαψή κατόπιν τούτων διεξήχθη μέχρι 
τοΰ πλακόστρωτου δαπέδου, χωρίς νά μετακινηθή τίποτε. Τά πάντα άφέθη- 
σαν, ινα συγκολληθώσιν επί τόπου καί άνιδρυθώσιν εις τό μέρος ένθα ΐσταντο.

Τό πρώτον περιγραφέν άγγεΐον ήτο ή λεκάνη συνθλίψεως τών στεμφύλων 
ή καί τών σταφυλών κατ’ ευθείαν. Συνεπατοϋντο υπό ενός μόνον άτόμου, 
κρατουμένου άναμφιβόλως διά σχοινιού κρεμαμένου άπό τής οροφής, ως βλέπο- 
μενέπί Αιγυπτιακών άπεικονίσεων. Τό σχοινίον τοΰτο, προφυλάττον άπό τυχόν
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πτώσεως λόγω ολισθήματος, χρησιμοποιείται και μέχρι σήμερον υπό τών 
πατητών έν Κρήτη. Τό γλεϋκος έ'ρρεεν εις τον υποκείμενον πίθον, οστις 
εν Κρήτη σήμερον άποκαλεΐται « τό δοχείο». Ό τρίτος πίθος έχρησιμο- 
ποιεΐτο πρός βοηθητικήν χρήσιν μήπω εξακριβωθεΐσαν. Προ τοϋ «δοχείου» 
(δντος κατά τό ήμισυ Ινεκτισμένου εντός τής γης) άνεκαλΰφθη επί τοΰ πλακο- 
στρώτου δαπέδου ένεκτισμένη ήμικυκλικοΰ σχήματος πλάξ εξέχουσα κατά τι 
τοϋ υπολοίπου πλακόστρωτου κα'ι φέρουσα κοιλότητα, ώστε νά χρησιμεϋη 
αντί λεκανίδος. Τά χείλη τής λεκανίδος φέρουσιν άνοιγμα κατά τι σημεΐον,

Είκ. 9. Λιϋίνη λεκάνη μετά όχετοΰ προ τοΰ πιεστηρίου.

έκεΐθεν δ’ αναχωρεί λίθινος οχετός κατ’ ευθείαν γραμμήν πρός ΒΑ, οστις 
διερχόμενος υπό τον αυτόθι πίθον και διαπερών τά θεμέλια τοϋ τοίχου 
έκδίδει είς τον Νότιον διάδρομον, χωρίς εκεί νά ΰπάρχη συλλεκτήριος εγκατά- 
στασις (είκ 8 καί 9). Κατ’ ακολουθίαν δεν πρόκειται περί έκθλίψεως χρη
σίμου ΰγροϋ, αλλά περί άποχετεΰσεως ακαθάρτων ύδάτων, δι’ ών έπλϋνετό τι. 
’Εντός τοΰ λίθινου άγωγοϋ τών ϋδάτων, δ'ντος άνοικτοϋ, εύρέθησαν κατά 
χώραν άωτοι κΰαθοι, δυο πλήρεις καί πολλών άλλων τεμάχια.

Καθ’ δλην ιήν εκτασιν τοΰ δαπέδου εκειντο επί τοϋ πλακοστρώτου είς 
μέγας πίθος πεπτωκώς κατά τήν ΝΑ γωνίαν καί 16 μικροϋ ή μεσαίου μεγέ
θους αγγεία, ών τά τεμάχια κατέκειντο όμοΰ παρ’ άλληλα έν σωρφ, διότι 
οϋδέν ήτο ακέραιον. Πρόκειται κυρίως περί πιθαρίων, άμφορίσκων, πρόχων 
καί ενός ψευδοστόμου εΰμεγέθους άμφορέως. Προ τής συγκολλήσεως δεν
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δύναται νά γίνη περί αυτών εύρΰτερος λόγος. Έπί πλέον, κατ’ επιστολήν τοϋ 
αρχιτεχνίτου τοϋ μουσείου κ. Ζαχ. Κανάκη, μεταξύ τών χωμάτων άτινα συνε- 
κράτουν τούς παρά τό στεμφυλοπιεστήριον πίθους (άτινα χώματα δεν άφη- 
ρέσαμεν διά νά μή καταρρεύσουν οί πίθοι), εύρέθησαν δύο λίθινοι λύχνοι, 
οϋς δεν ειδον είσέτι. Πλήν τών αγγείων, εύρέθησαν σχεδόν εν σωρφ κατά 
την ΝΑ. περιοχήν τοϋ δωματίου, πλησίον τοϋ πεπτωκότος πίθου, δεκάδες 
σφαιρικών πήλινων διατρήτων αντικειμένων («άγνύθων»). Μία εξ αυτών 
εύρέθη εντός τής λεκάνης τοϋ στεμφυλοπιεστηρίου, φράσσουσα τήν οπήν 
τής προχοής. ”Αν τά αντικείμενα ταϋτα είναι πράγματι ίστουργικαί άγνϋθες, 
τότε πρέπει νά ύποθέσωμεν ότι τό δωμάτων (-χρησιμοποιείτο κατά τήν 
νεκράν εποχήν ως ύφαντήριον. Τό πράγμα δεν είναι άπίθανον. Ή λιθίνη 
λεκάνη μετά τοϋ όχετοϋ εν τώ δαπέδω πρέπει εν τοιαύτη περιπτώσει νά έχρη- 
σιμοποιοϋντο προς χρώσιν ή πλύσιν τών νημάτων.

Πρός Δυσμάς συνάπτονται προς τό περιγραφέν δωμάτων δύο άλλα 
(σχέδ. άρ. 12 και 11). Τό πρώτον χωρίζεται από τοϋ στεμφυλοπιεστηρίου 
διά κοινοϋ τοίχου πηλοκτίστου, όστις φέρει είσέτι σαφή τά ίχνη ξύλινων 
καθέτων δοκών (ξυλοδεσιάς). Τό δωμάτων τούτο είναι τό κατά τήν προη- 
γουμένην σκαφικήν περίοδον έξερευνηθέν, εις τό δάπεδον τοϋ οποίου εύρέ
θησαν άφθονα ΥΜ Ια αγγεία καί εις Κορινθιακός άρύβαλλος (Πρακτικά 
1950, σ. 246-8 καί είκ. 6-7). Δυτικώτερον συνάπτεται πρός τούτο έτερον 
μικρόν δωμάτων, ό δε χωρίζων ταϋτα μεσότοιχος είναι ακόμη προχειρότερος 
τήν κατασκευήν, συνιστάμενος εκ μονής σειράς λίθων μόλις στηριζομένων 
επ’ άλλήλων. Τον τοίχον τούτον, άτελώς άνασκαφέντα πέρυσιν, έκλινα νά 
θεωρήσω ώς Ελληνικόν καί ύπεύθυνον διά τήν διείσδυσιν τοϋ Ελληνικού 
άρυβάλλου μέχρι τών Μινωϊκών στρωμάτων. ’Ήδη όμως ούδεμία αμφιβολία 
ύπάρχει, ότι καί δ μεσότοιχος οΰτος είναι Μινωικής εποχής. Τό δωμάτων, 
όπερ αποχωρίζει από τοϋ ύπολοίπου χώρου, είναι στενόμακρον καί πολύ 
μικρόν. Φώς εδέχετο μόνον εκ τοϋ Νοτίου διαδρόμου διά μικροΰ παραθύ
ρου, ούτινος ίχνος ύπάρχει. Ήτο κατάλληλον ώς κοιτών διά τινα πρόσωπα, 
εργάτας ή έργάτιδας εκ τών άσχολουμένων παραπλεύρως. Πλήν ευτελών 
τινων μικρών αγγείων, εύρέθη παρά τον Δ. τοίχον τοϋ δωματίου τούτου καί 
επί τοϋ δαπέδου μικρά λιθίνη πλάξ κατά χώραν καί παρ’ αυτήν τριπτήρ 
λίθος κυλινδρικός, τρεις μικροί άωτοι κύαθοι καί μικρά εύρύστομος πρόχους. 
Προφανώς επί τής πλακός ελειοτριβοϋντο άλας ή ανάλογα ευτελή συμπλη
ρώματα τής τροφής καί ή πρόχους περιείχε τό οίνάριον ή έτερον άνάλογον 
ποτόν (είκ. 10).

Ό πρός Άνατολάς τοϋ μεγάρου χώρος Βορειότερον μέν, έναντι τής 
Κεντρικής αιθούσης, δεν παρουσιάζει τι τό άξιόλογον. 'Ως ήδη έλέχθη, εκεί 
ύπήρχεν ή κεντρική αυλή καί πέραν ταύτης, εάν τι υπήρχε, κατεστράφη προ
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πολλού. Νοτιώτερον δμως, και κατά την προέκτασιν τής Νοτίας συνοικίας, 
υπάρχει εισέτι χώρος προς ερευνάν. Αμέσως προς Α. τοΰ στεμφυλοπιεστη
ρίου άνεκαλΰφθη στενόμακρος χώρος (αχέδ. άρ. 15), δστις ήτο κυριολε- 
κτικώς πλήρης οστράκων καί τινων ακεραίων ευτελών κυάθων. Ούδεμία 
αμφιβολία, δτι τα όστρακα έρρίφθησαν εκεί εκ τίνος καθάρσεως. Συν τή 
προόδω τής σκαφής ίσως καταλήξωμεν εις θετικώτερον συμπέρασμα. Ώσαυ-

Είκ. 10. Μία γωνία τοΰ όνομασΟέντος «θαλάμου των υφαντριών».

τως τό Άνατολικώτερον άκρον τοΰ Νοτίου διαδρόμου κα'ι ό έναντι τουτου 
χώρος περιέχουσιν αφθονίαν οστράκων εκ μικρών κυρίως αγγείων. Πάντα 
άνήκουσιν εις την ΥΜ Ια εποχήν. Μόνον τρία μικρά όστρακα ωραίου θαλασ
σίου ρυθμού άνευρέθησαν μεταξύ τούτων.

Ενταύθα, εντός τής Κεντρικής αιθούσης καί εις άλλα σημεία τοΰ μεγά
ρου άνεκαλύφθησαν πολλά τεμάχια κεραμεικών τροχοιν. Τινές είναι πρακτι- 
κώς ακέραιοι καί φέρουσιν εγχάρακτον φυλλοειδή διακόσμησιν, εις δέ καί 
διπλούς πελέκεις. Δοκιμαστική σκάφη ετι Άνατολικώτερον, Ιντός μήπω άπαλ- 
λοτριωθείσης αμπέλου, άπεκάλυψε συνέχειαν τών τοίχων τοΰ μεγάρου, κεκαυ- 
μένά χώματα καί ολίγον περαιτέρω, εντός υποκειμένου αγρού, άφθονα τεμά
χια μεσαίου μεγέθους αγγείων, ίσχυρώς κεκαυμένα καί συντετηγμένα υπό 
υπερβολικής θερμότητος. Τή μεσολαβήσει τοΰ κ. Ν. Νησιωτάκη εξ Άρχανών, 
δστις πρώτος υπέδειξε τά κατά την περιοχήν τού μεγάρου άνευρισκόμενα 
αρχαία καί έγένετο ούτως αίτιος τής άποκαλύψεώς του, επετΰχομεν απ’ευ
θείας πώλησιν καί ή ’Αρχαιολογική Εταιρεία κατέβαλε τό τίμημα αγοράς τής 
αμπέλου. Ούτως ή άνασκαφή θά συνεχισθή προς τά εκεί κατά τήν έπομένην
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περίοδον. Τά πάντα πείθουσιν, δτι εύρισκόμεθα εν γειτνιάσει κεραμεικοΰ 
κλιβάνου, δστις δυνατόν νά άνακαλυφθή. Ή τοποθεσία είναι κατ’ εξοχήν 
πρόσφορος: Τά χώματα είναι άρίστης ποιότητος λευκή κεραμεική άργιλος, 
ύδωρ δε και φρύγανα, τά δυο έτερα απαραίτητα πρώτα υλικά, ύπάρχουσιν 
ωσαύτως. Οί σημερινοί κάτοικοι τοΰ χωρίου Θραψανό, οΐτινες ήδη από τών 
Βυζαντινών χρόνων άσκοΰσι τό επάγγελμα τοΰ αγγειοπλάστου («είναι δλοι 
τσουκαλάδες», δρα Ξανθουδίδην παρά S. CasSON, Essays in Aegean 
Archaeology presented to Sir A. Evans σ. 118-119), διασκορπιζόμενοι 
κατά τους θερινούς μήνας πανταχοΰ τής Κρήτης άναζητοϋσιν ακριβώς τήν 
συμπτωσιν τών τριών τούτων παραγόντων, προς έγκατάστασιν τών προχεί
ρων άγγειοπλαστείων των (Ξανθογδιλης, έ.ά. 118: «they set up tempo
rary factories in suitable spots where the right kind of clay, water, 
and wood for the kiln are to be found»).

To γεγονός τοΰτο είναι ενδεικτικόν τής καθόλου τύχης τοΰ μεγάρου Βα- 
θυπέτρου και δυνάμεθα ήδη από τοΰδε νά άναπαραστήσωμεν τήν ιστορίαν 
του, ήτις έχει ώς εξής: Τό κτίσμα ήρχισε νά θεμελιοΰται επί τή βάσει εΰρέων 
σχεδίων. Αί διαστάσεις αΰτοΰ άρχικώς ήσαν παραπλήσιοι προς τάς τών άια· 
κτόρων. Ώς ή κεραμεική δεικνύει, ήρχισεν ή κατασκευή του περί τάς άρχάς 
τής άποκληθείσης «New Era», ήτοι κατά τό 1580 περίπου, οπότε βλέπομεν 
καί εν Κνωσώ καί αλλαχού μέγαν οικοδομικόν και καλλιτεχνικόν οργασμόν. 
Δυστυχώς διά τούς αύθέντας τοΰ μεγάρου, δεν έλήφθη ύπ’ ό'ψιν τό ασταθές 
τοΰ αργιλώδους εδάφους, δπερ κατολισθαίνει διαρκώς. Έπί πλέον ό τρόπος 
τής οικοδομής ήτο πολύ αρχαϊκός. Οί μεγάλοι πωρόλιθοι ήσαν έξ δλιον τών 
πλευρών λοξώς πελεκημένοι, άνευ συνδέσμων μεταξύ των καί άνευ οργανικής 
συνδέσεως τών δυο προσώπων τών τοίχων. (Περιγραφή λεπτομερεστέρα 
Πρακτικά 1950 σ. 24δ -6, εικόνες 4- 5. Σημειωτέον δτι από τής πρωτογό
νου ταύτης μεθόδου ήρχισε καί ή Ελληνική αρχιτεκτονική σχεδόν χίλια έτη 
βραδύτερον, λ.χ. εν τώ Ήραίφ τής ’Ολυμπίας: Weickert, Typen der 
archaischen Architektur 37: Die Quadern stossen nicht mit der ganzen 
Flache oder mit einem breiten Rand aneinander, sondern sind an den 
Stossilachen ausgehohlt uud beriihren sich mit schmalen, scharfkan- 
tigen Randern). Διά ταΰτα, καί διαρκοΰσης είσέτι τής άνεγέρσεως τοΰ ανα
κτόρου, ήτις πρέπει νά διήρκεσε περί τά 30 έτη, άπεδείχθη δτι τοΰτο ήρχισε 
νά έρειπιοΰται. Μόνον ή Δυτική πτέρυξ ειχεν ήδη άνεγερθή σημαντικώς, 
ίσως καί περατωθή, οπότε περί τό 1550, καιέρρευσεν ίσως συνεπεία 
σεισμού.

Ηκολούθησεν ή επομένη φάσις, τής όποιας τά λείψανα άποκαλΰπτουσι 
νΰν αί άνασκαφαί. Τό πλεϊστον μέρος τοΰ ερειπίου εγκατελείφθη, αφού έκε- 
νώθη παντός πολυτίμου κινητού αντικειμένου. Μέρος δμως τούτου, κυριώ-
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τατα ή Νοτία συνοικία, έπισκευασθεΐσα προχείρως, εχρησιμοποιήθη ώς αγροι
κία και ώς βιομηχανική εγκατάστασις. Αί κυριώτεραι μετατροπαί ήσαν αί 
ακόλουθοι:

Ή Νοτία συνοικία, τειχισθείσης προχείρως τής αυλής του πεσσοΰ 
(αχέδ. άρ. 14), κατασκευασθείσης τής λίθινης κλίμακος (σχέδ.άρ.9) και 
διαρρυθμισθείσης τής ΝΔ εισόδου (αχέδ. άρ. 7), κατέστη τό κυρίως κατοι- 
κήσιμόν τμήμα. Ή αίθουσα των δυο πεσσών (αχέδ. άρ. 4) μετεβλήθη είς 
αποθήκην πίθων, ώς και τό γειτονικόν τμήμα τής Δυτικής αυλής, τειχισθέν 
προχείρως. Έν συνεχεία προς τον Νότιον διάδρομον κατεσκευάσθη τοίχος 
βαίνων προς Άνατολάς, όν υπολείπεται εΐσέτι να άποκαλύψωμεν εντός τής 
γειτονικής αμπέλου "Εν ή 3υο είσέτι σημεία τοΰ ανακτόρου παρουσιάζουσιν 
ίχνη δευτέρας χρησιμοποιήσεως. Είς τό ούτως επισκευασθέν έρείπιον έγκα- 
τεστάθησαν στεμφυλοπιεστήριον, υφαντικοί ιστοί καί κεραμεικός κλίβανος. 
Των ιστών έχομεν λείψανα δεκάδας άγνυθων, ευρεθεισών κυρίως εν σωροΐς 
είς δυο μέρη. Τοΰ κλιβάνου ίχνη έχομεν άφθονους κεραμεικούς τροχούς, 
κεκαυμένα χώματα καί συντετηγμένα αγγεία. ’Επί πλέον άνεύρομεν εφέτος 
σωρόν αγγείων άποθηκευμένων παρά τό «κεκαυμένον δωμάτων» καί είς 
προγενεστέραν σκαφήν μέγαν πίθον πλήρη μικρών αγγείων εντός τής μεγά
λης αποθήκης τών πεσσών (Πρακτικά 1949, σ. 107 είκ. 8). Είναι δυνατόν 
καί οί μήπω κενωθέντες πίθοι νά παράσχωσιν ώσαυτως αγγεία. Τέλος εύρέθη 
ά'θικτος ή εγκατάστασις τοΰ στεμφυλοπιεστηρίου. Παράρτημα τούτου ίσως 
νά άποτελή τό εύρεθέν προγενεστέρως εν τή Δυτική αυλή λίθινον πιεστήριον 
(Πρακτικά 1949, σ. 102 είκ. 3), Ικτός εάν τοΰτο ήτο ελαιοπιεστήριον, οπότε 
θά εΐχομεν έν τφ συνόλω πολύτιμον εικόνα Ιλαιουργίας, αμπελουργίας, 
υφαντικής καί κεραμεικής βιομηχανίας έκ τών ημερών τής ακμής τοΰ Μινωι- 
κοΰ πολιτισμού.

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΜΑΡΙΝΑΤΟΣ
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