22. ΑΝΑΣΚΑΦΑΙ ΖΑΚΡΟΥ
ΑΙ άνασκαφαί έν Κάτω Ζάκρω Σητείας συνεχίσθησαν μέ δλως εξαιρετικά
άποτελέσματα ύπό την διεύθυνσίν μου καί μέ την συμμετοχήν μικράς όμάδος
επιστημόνων, ήτοι των άρχαιολόγων Άναστ. Πλάτωνος, Ί. Σακελλαράκη,
Έφης Σαπουνά - Σακελλαράκη καί Ελένης Ζαγανιάρη. Τά σχέδια έξετέλελεσεν ως βοηθός άρχιτέκτων ό κ. Βασ. Ζαβελάκης, τάς δέ φωτογραφίας ή
κ. Άναστ. Πλάτωνος

(έγχρώμους) καί οί φωτογράφοι Γ. Ξυλούρης καί

Στ. Παπαδόπουλος.
Έπίλεκτον συνεργεΐον τεχνικών, επιστατών καί άρχιεργατών συνέβαλεν
εις την κανονικήν πορείαν του έργου.
’Ίσον του ύπό τής ’Αρχαιολογικής Εταιρείας διατεθέντος ποσοϋ κατέβαλεν ως άρωγήν τό έκ Νέας Ύόρκης ζεύγος φιλοτέχνων Leon καί Harriet
Pomerance συνεχίζον τήν πέρυσιν άρξαμένην χορηγίαν των.
'Ο προτεθείς σκοπός ήτο ή περαιτέρω άποκάλυψις του μεγάλου μινωικοΰ
κτηρίου του Τομέως Γ, τό όποιον ήδη είχε χαρακτηρισθή ώς ανακτορικόν,
καί ή εις εόρυτέραν κλίμακα έξερεύνησις εις τούς τομείς Α καί Β του έπί
τής κλιτύος τοϋ Άγ. ’Αντωνίου έκτεινομένου οικισμού. Παραλλήλως είχε προγραμματισθή ή συνέχισις τής έξερευνήσεως τών νεκροταφείων, μάλιστα κατά
τήν άποκληθεΐσαν Φάραγγα τών Νεκρών. Τά άποτελέσματα συνοπτικώς συγκεφαλαιοΰνται εις τά άκόλουθα:
Τομεύς Α (εΐκ. 1).

'Η

εργασία άπέβλεψεν εις τήν διευκρίνησιν

ώρισμένων τμημάτων τής πέρυσιν άνασκαφείσης Οικίας Α καί τήν περαιτέρω
έξερεύνησιν του νοτίου τμήματος ταύτης, εις τήν άποκάλυψιν του συγκροτή
ματος δωματίων, τοϋ προσωρινώς άποκληθέντος Οικία Δ, ώς καί τών περι
βαλλόντων οικημάτων. Διηυκρινήθη δτι ή κυρία προσπέλασις έγίνετο άπό Δυσμών μέσο) διαδρόμου, στενωτέρου τοϋ άρχικώς ύποτεθέντος καί άγοντος κατ’
εύθεΐαν προς τήν είσοδον μέ τό πλατύ καί έπίμηκες μονόλιθον κατώφλιον τοϋ
δωματίου Λ. Τά σωζόμενα MM III τοιχία τοϋ κατωτέρου στρώματος τοϋ δω
ματίου τούτου διεσαφήθησαν έτι μάλλον, ό κτιστός ληνός έκαθαρίσθη εις ολό
κληρον αύτοΰ τήν εκτασιν καί περισυνελέγησαν λίθινά τινα σκεύη έργαστηριακής χρήσεως. 'Η ύπό τό πλακόστρωτον τμήμα τοϋ δωματίου I έρευνα, προωθηθεΐσα μέχρι τοϋ δαπέδου έπί τοϋ οποίου εβαινεν ό ύπό τό κατώφλιον θύρας
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άποκαλυφθείς πέρυσι πιθίσκος, άπεκάλυψεν έπίχριστον δεξαμενήν, έπεκτεινομένην καί πέραν τοϋ μεσαίου διαχωρίσματος του δωματίου, διαστάσεων πε
ρίπου 1.40x1.20 μ. Έκ τοϋ στρώματος τούτου περισυνελέγησαν χαρακτηρι
στικά αντικείμενα τής MM III περιόδου, ως ενδιαφέρουσα κεραμεική, τμή
ματα λίθινων άγγείων, τριπτήρ εις σχήμα ποδός, οστά ζώων καί οστρεα τής
θαλάσσης. Τά δωμάτια Μ', Μ” καί Μ"' τής νοτίας γωνίας διηυκρινήθησαν
ετι μάλλον καί κατέστη πιθανή ή ύπόθεσις δτι τό πρώτον περιέκλειε μικρόν
ξύλινον κλιμακοστάσιον. 'Ο άμέσως όπισθεν σχηματιζόμενος τριγωνικός χώ
ρος Σ πολύ πιθανόν είναι ένδιάμεσος προς άλλην εις ύπερκείμενον επίπεδον
οικοδομήν, τής οποίας δεν έξηκριβώθη ή φύσις καί ή χρονολογία. Τέλος εις
τον άμέσως προς τά ΝΑ. γειτονεύοντα στενόν χώρον Ρ κατήρχετο κλΐμαξ,
λαξευθεΐσα εις τον βράχον.
Έβεβαιώθη ότι 6 μεσολαβών μεταξύ τών Οικιών Α καί Δ τραπεζοειδής
χώρος, ό περικλειόμενος υπό περιβόλου, τοϋ οποίου νυν διεσαφήθη ή Α. πλευρά,
ήτο αύλή μέ πρόχειρον έγκατάστασιν έν τώ μέσω περικλείουσαν έστίαν, παρά
θρανίον, τό όποιον στηρίζεται εις τον έξωτερικόν τοίχον τοϋ δωματίου Ρ. Τό πέ
ραν τής τραπεζοειδούς αύλής προς Ν., ΝΑ. καί Α. έκτεινόμενον οικοδομικόν
συγκρότημα, άνασκαφέν έν μέρει κατά τήν άνασκαφικήν περίοδον τοϋ 1962,
άπεδείχθη διά τής περαιτέρω έρεύνης ότι δεν άποτελεΐ μίαν καί μόνην οικίαν.
Πράγματι ό άρχικώς ως διάδρομος έκληφθείς στενεπιμήκης χώρος Γ, διακο
πτόμενος διά τοιχίων προς Β., καί Ν., ήτο πράγματι πλακόστρωτος στενωπός
μεταξύ δύο οικιών, συναντωμένη προς άλλην έξ Α. κλιμακωτώς άνερχομένην
τά τοιχία προσετέθησαν έκ τών υστέρων, ώς άποδεικνύεται έκ τοϋ γεγονό
τος ότι ή πλακόστρωσις διέρχεται ύπ’ αύτά. 'Όμως διά τό δλον συγκρότημα,
χαρακτηρισθέν ώς Οικία Δ, ίνα μή έπέλθη σύγχυσις, διετηρήθη ή συνεχής διά
γραμμάτων τοϋ άλφαβήτου άρίθμησις (Α - Ξ). Πιθανώς εις τον τομέα Α εύρισκόμεθα προ συγκροτήματος έκ πέντε ή εξ οικιών, τών οποίων τρεις, προς
Δ., Ν. καί Α., μόλις ήρχισαν άνασκαπτόμεναι. Δυστυχώς ή κατάστασις τής
διατηρήσεως δεν είναι πολύ καλή, λόγω τής μικρας έπιχώσεως καί τών έκ
τής καλλιέργειας φθορών. Καλύτερον διατηρούνται οί τοίχοι τών προς Δυσμάς
κειμένων δωματίων.
'Η στενωπός φαίνεται ότι διήρχετο καί προ τής Οικίας Α καί προς Ν.
συνηντάτο μέ άλλην, μόλις άναφανεϊσαν καί σημειωθεΐσαν διά τοϋ γράμματος Μ.
Έκ τής στενωποΰ εΐσήρχετό τις είς τήν κεντρικήν οικίαν διά τριβάθμου εισό
δου, κατά τήν προηγηθεΐσαν άνασκαφικήν περίοδον άνακαλυφθεΐσαν. Νΰν διεσαφήθη ή συνολική διάταξις τών δωματίων, τών οποίων άνεκαλύφθησαν καί
ετερα προς Δ. καί Ν. Διά διαδρόμου εισέρχεται τις είς τό μέγα δωμάτιον Ζ,
έχον δύο θρανία κατά τον Α. καί τον Δ. τοίχον, καί τετραγωνικήν βάσιν
στύλου κατά τό μέσον, προς ύποστήριξιν τής οροφής. Έκεΐθεν διά δύο θυρών
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έγίνετο ή επικοινωνία προς τά δυτικά δωμάτια Ε καί Η, μεταξύ των όποιων
ό μικρός τετραγωνικός περίκλειστος χώρος Ν. ’Άλλος περίκλειστος χώρος Δ,
διαιρούμενος διά μεσοτοίχου εις δύο, θά ήτο ίσως προσιτός διά καταπακτής
έκ τοϋ άνω ορόφου. Θύρα μέ τρεις άνερχομένας βαθμίδας παρείχε προσπέλασιν έκ τοϋ δωματίου Ζ εις τό νότιον τμήμα τής οικίας μέσφ διαδρομίσκου.
Εις τό τμήμα τοΰτο, άμέσως Α. τοϋ διαδρομίσκου, υπήρχε δωμάτιον λουτρού (Θ),
τοϋ τύπου τών μετά κατερχομένης προς βαθύτερον διαμέρισμα κλίμακος, ήτις,
εις τήν παρούσαν περίπτωσιν, ήτο, φαίνεται,
τό εύρύχωρον δωμάτιον Κ, διά τούτου δέ,

ξυλίνη. Νοτιώτερον εύρίσκετο

φαίνεται, ήτο προσιτόν τό δυτι-

κώτερον κείμενον δωμάτιον Π. Άπεκαλύφθη σχεδόν εις ολόκληρον τό μήκος
αύτοΰ ό έπιμήκης Δ. τοίχος, δστις άπετέλει τό δριον προς άλλην οικίαν, δυτικώτερον κειμένην, τής οποίας άνεσκάφη πολύ μικρόν τμήμα δωματίου (έπί
τοϋ παρόντος Ξ).

Τοϋ τοίχου τούτου τό άνώτερον τμήμα είχεν έπανοικο-

δομηθή κατά τήν περίοδον τής άνακαταλήψεως.
Τά έντός τής οικίας άνακαλυφθέντα σκεύη καί έργαλεΐα δεν ήσαν πολλά,
έμφανίζουν όμως ένδιαφέρον γενικώς ή σκευή τοϋ οίκου ύπέστη, φαίνεται, δια
ταραχήν κατά τήν περίοδον τής άνακαταλήψεως (ΤΜ ΙΙΙΑ 2-Β), οπότε
έχρησιμοποιήθη τό δυτικώτερον τμήμα αύτής, κατασκευασθέντων νέων δα
πέδων εις ύψηλότερον έπίπεδον, 0.50 μ. άνω τών άρχικών. Τοΰτο έβεβαιώθη
απολύτως εις τά δωμάτια Ε, Η καί Ν, δπου άνευρέθησαν ικανά σκεύη τής τε
λευταίας ταύτης περιόδου. Χαρακτηριστικόν είναι υπό τά ΤΜ ΙΙΙΑ 2-Β δά
πεδα τό κεκαυμένον στρώμα δηλοΰν καταστροφήν διά πυρός, συνεχιζόμενον
μέχρι 0.20 - 0.30 μ. άνω τών άρχικών δαπέδων. Τά άνευρεθέντα ολόκληρα ή
είς τμήματα μόνον διατηρούμενα άγγεΐα τής πρώτης περιόδου είναι τών συνή
θων σχημάτων (κύαθοι καί κύπελλα, γεφυρόστομοι ή ραμφιδόστομοι πρόχοι, λεκάναι καί λοπάδια, ψευδόστομα άγγεΐα, πίθοι είς τεμάχια), τά πλεΐστα άκόσμητα ή μέ καλύπτον τήν έπιφάνειαν χρώμα, ένίοτε δμως διακεκοσμημένα μέ
στολιδωτά κοσμήματα, συνδεομένας σπείρας, τοξωτάς έπιστέψεις συνοδευομένας ύπό στιγμών (ogival canopy) κλπ. Είς τήν δευτέραν περίοδον ή κεραμεική είναι έπίσης χαρακτηριστική, αν καί μή διατηρουμένη πλήν ώρισμένων
έξαιρέσεων, είς καλήν κατάστασιν μεταξύ τών σχημάτων είναι κρατηροειδή
άγγεΐα, κύαθοι μέ άποφύσεις, πωμάτια μέ λαβήν ή κόμβον, πρόχοι, ρυτά.
Διετηρήθη τό κάτω μέρος πίθου καί άλλα τεμάχια, διασώζοντα ζώνας μέ χαρακτόν κόσμημα ίχθυακάνθης. Σημαντικόν καί καλώς διατηρούμενον είναι έπίμηκες κωνικόν ρυτόν μέ ισχυρόν περιχείλωμα καί διακόσμησιν σχηματικώς
έκτείνοντος τούς πλοκάμους του όκτάποδος τής ΤΜ ΙΙΙΑ 2 περιόδου. Τά
περισυλλεγέντα άφθονα υφαντικά βάρη άνήκουν κυρίως είς τήν πρώτην περίο
δον, είναι δέ δισκοειδοΰς, παραλληλεπιπέδου ή ωοειδούς σχήματος. Λίθινων
σκευών περισυνελέγησαν ικανά τεμάχια, έκ μικρών άγγείων τοϋ όλμοειδοΰς
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τύπου ή μεγάλων λοπαδοειδών. Τά λίθινα εργαστηριακά σκεύη ήσαν περισσό
τερα, κατά τό πλεΐστον άδράς έπεξεργασίας, ώς γοϋρναι (δύο έκ του δωματίου
Θ), μία ορθογώνιος του δωματίου Η, κυρτοί λίθοι τριβής μετά τριπτήρων,
στάθμαι κλπ. Δέον νά μνημονευθή τεμάχιον σταλακτίτου, ίσως ιερού χαρακτήρος, ώς τόσα άλλα άνευρεθέντα εντός ιερών της Κνωσού, Παλαικάστρου
κλπ. Χαρακτηριστικοί είναι οι εις τεμάχια άνευρεθέντες πήλινοι άγωγοί. 'Ικα
νός αριθμός θαλασσίων οστράκων περισυνελέγη εις τά πλεΐστα των δωματίων.
Τής αμέσως δυτικώς κειμένης οικίας ήρχισαν άνασκαπτόμενα δύο δωμά
τια (Ξ, νοτ. του Ξ), τά όποια άπέδωσαν ένδιαφέροντα τεμάχια καί όστρακα
αγγείων (ώς κυλινδρικής πυξίδος μέ μυρτοειδή κλαδία, άγγείου μέ άμφίπλευρον
φυτικήν διακόσμησιν, χυτρίσκων μέ πόδας έλισσομένους κατά τά άκρα των,
τμήματα πίθων καί πιθοειδών άγγείων), ώς επίσης ικανά τμήματα έκ λίθινων
σκευών (ώς λοπαδοειδοϋς σκεύους, μέ ραβδοειδή άπόφυσιν, δύο τεμάχια έκ σφαι
ρικού πεπλατυσμένου σκεύους μέ όριζοντίας κυλινδρικάς άποφύσεις άντί λα
βών, τμήμα φωλεοσχήμου άγγείου κλπ.). Περισυνελέγησαν έπίσης 2 ή 3 δισκοειδή υφαντικά βάρη καί λίθινος κολουροκωνικοΰ σχήματος τριπτήρ.
'Η οικία, ήτις κατά την πρώτην άνασκαφικήν περίοδον ήρχισεν άναφαινομένη ΝΑ. τής συμβολής τών δύο λιθοστρώτων στενωπών μέ καλώς διατηρουμένην μετά μεγάλου κατωφλιού είσοδον καί έπιμήκη διάδρομον φέροντα
προς έσώτερα διαμερίσματα, έλάχιστα άνεσκάφη περαιτέρω. Άπεκαλύφθη μό
νον ή κατά μήκος τής οδού πρόσοψις καί άπεμακρύνθη τό μέγα πλήθος τών έκ
ταύτης καταπεσόντων ογκωδών κυβολίθων, μάλιστα κατά την άνερχομένην μέ
ακανόνιστους βαθμίδας στενωπόν, ήτις άπηλλάγη εις μήκος 5.50 μ. ’Αμέσως
έναντι, είς την βορείως τής στενωπού ταύτης περιοχήν, άπεκαλύφθη έτέρα οι
κία, τής οποίας, ώς φαίνεται, τό μεγαλύτερον μέρος παρεσύρθη κατολισθήσαν
προς την άπότομον κατά τό σημεΐον τούτο κλιτύν. Τά διά τών γραμμάτων
Λ' - Λ'" δηλωθέντα παράλληλα, μάλλον στενά, διαμερίσματα έχρησιμοποιήθησαν ώς άποθήκαι καί δι’ έγκατάστασιν σταφυλοπιεστηρίου (πίν. 142α), τό
όποιον άνευρέθη άθικτον εις την θέσιν του. Άποτελεϊται άπό εύρύν καί ίκανώς
βαθύν κάδον έκθλίψεως μέ κρουνόν είς τό κάτω μέρος καί άπό πιθοειδές άγγεΐον περισυλλογής τού γλεύκους, υποκείμενον είς τον κρουνόν, έφωδιασμένον
καί τούτο μέ κρουνόν - προχοήν διά την ευχερή μετάγγισιν. Τό μεταξύ τών
δωματίων Λ' καί Λ”, ένθα ό ληνός, διατείχισμα έχει άνοιγμα παρά τον κάδον
μέ πλάκα, 'ίνα κάθηται, όταν θά ήθελε νά άναπαυθή, ό έκθλίβων έργάτης. Τό Λ'
έχει πεζούλιον ώς κάθισμα καθ’ όλον τό μήκος τού νοτίου τοίχου του. Τόσον
είς τό Λ όσον καί είς τό Λ' άνευρέθη άφθονωτάτη κεραμεική, ιδίως μικρών
άγγείων, κυάθων, κυπέλλων, πρόχων, οίνοχοϊσκών, λοπαδίων, πυξίδων. 'Τπήρχον όμως έπίσης ικανά τμήματα καί μία βάσις πιθοειδών άγγείων, ώς καί τε
μάχια χυτρών, λεκανών, λοπάδων κλπ. Τινά όστρακα ήσαν τού μεταβατικού
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ρυθμοΰ, μέ διακόσμησιν λευκού επί σκοτεινού. ’Άλλα όστρακα κοσμούνται μέ
συνεχομένας σπείρας, ένίοτε έχούσας παχύ περίβλημα, μέ στολιδωτά κοσμή
ματα μέ μιμήσεις κροκαλοπαγών λίθων ή καί μέ λεπτάς ταινίας μέ φυλλοειδείς
έμπιέσεις. Πήλινοι άγωγοί άνεστραμμένου Π άνευρέθησαν εις δύο των δωμα
τίων. 'Ικανός αριθμός άγνύθων τοϋ δισκοειδοΰς ή κωνικού τύπου περισυνελέγη
εις τά δωμάτια ταΰτα, ώς επίσης πήλινα σφονδύλια, θαλάσσια δστρεα κλπ.
Άξιόλογον είναι τμήμα λοπαδοειδοΰς λίθινου σκεύους. Δι’ εργαστηριακήν ερ
γασίαν προωρίζετο λιθίνη σκάφη. Το έξ όστρακασβέστου δάπεδον των δωμα
τίων άνευρέθη εις στάθμην 1.40 μ. χαμηλότερον τής στάθμης τής στενωπού Γ.
Τοίχος άντιστηρίξεως κλείει τούς χώρους των δωματίων Α'" καί Λ", ένω τά
Α" καί Λ έπεκτείνονται άνατολικώτερον.
’Αμέσως ΒΑ. τού συγκροτήματος τής οικίας μέ τά δωμάτια A - Β άνεφάνη άλλη οικοδομή (Οικία Ζ) ίσχυρας κατασκευής μέ πρόσοψιν έκ μεγάλων
πελεκητών λίθων, διαφόρου προσανατολισμού τών λοιπών κτηρίων τού τομέως, ήτοι ΒΔ. προς ΝΑ. Φαίνεται δτι εις ταύτην, προεκτεινομένην κυρίως
προς ΝΑ., άλλ’ έν μέρει κατά το άνατολικόν αύτής μέρος καταστραφεϊσαν,
άνήκεν ή μεγάλη καί υψηλή βάσις κίονος, ή σημειωθεϊσα κατά τήν εναρξιν τών
άνασκαφών. Ταύτης άνεφάνησαν δύο δωμάτια ορθογώνια (τά Α καί Β), τών
όποιων τό μεγαλύτερον, άλλ’ έν μέρει μόνον διατηρούμενον, είναι τό άνατο
λικώτερον, έπικοινωνοΰντα προς άλληλα διά θύρας κατά τό μέσον τού διαχωριστικοΰ τοίχου, παρά τον όποιον υπάρχει κρηπίς - θρανίον μετά πεσσού κατά
τό μέσον. 'Η έ'ρευνα έπεξετάθη μόνον εις τό δωμάτιον Α, τό όποιον άπεδείχθη
άποθήκη μέ 9 ή 10 πίθους, οίτινες ήσαν μέν εις τήν θέσιν των, άλλ’ εις όχι
καλήν κατάστασιν λόγω τών όγκων τών λίθων, οίτινες επεσαν έπ’ αυτών έκ
τής καταρρεύσεως τού ΝΔ. έξωτερικοΰ τοίχου. Οί πίθοι ούτοι κοσμούνται είτε
διά τών συνήθων πλαστικών ταινιών,

μιμουμένων σχοινιά, είτε διά καταλι-

βάδων, είναι δέ ποικίλων σχημάτων καί μεγεθών. Καί ένταύθα παρετηρήθη
μεταξύ τών πίθων τού ΒΔ. τμήματος τής άποθήκης Α στρώμα ΐσχυρώς κεκαυμένον, μαρτυρούν πυρκαϊάν, ένισχυθεΐσαν έκ τού έλαίου τών πίθων. Προς
τό ΝΑ. τμήμα τού αυτού δωματίου άνευρέθη λίαν ένδιαφέρον άντικείμενον,
μικρόν κιονόκρανον έκ μελανωπού λίθου (όφείτου), εις τον όποιον έλαξεύθησαν
μέ έπιμέλειαν ό άβαξ, ό τροχίλος, ό έχΐνος, ό δακτύλιος τής βάσεως καί οί
ιμάντες· είναι τό πρώτον γνωστόν έκ λίθου παράδειγμα, τό όποιον άποδίδει
τον γνωστόν έκ τών τοιχογραφιών καί άλλων παραστάσεων τύπον κιονοκράνου (πίν. 142β). ’Ίσως είχε χρησιμοποιηθή εις κιονίσκον έλαφροΰ έπιστεγασματος ή ουρανού βωμού ή θρόνου. Τόρμος έχρησίμευσε διά τήν προσαρμογήν
τού κορμού, ήτις έγένετο άσφαλεστέρα διά περόνης, ένσφηνουμένης εις ειδικήν
πλαγίαν οπήν. Μεταξύ τών πίθων ήσαν τοποθετημένα ικανά μικρότερα άγγεϊα, άμφορεΐς, πρόχοι, άφθονα κύπελλα καί κύαθοι, χύτραι, φρουτοδόχαι κλπ.
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Κάτω τοΰ δαπέδου έπί του οποίου εβαινον οί πίθοι άλλο λεπτόν στρώμα περιεΐχεν όστρακα προφανώς παλαιοτέρων τής κεραμεικής δαπέδου άγγείων. Πλήν
των άγγείων περισυνελέγη ικανός άριθμός άγνύθων δισκοειδοΰς, κυβικοϋ, πε
πιεσμένου κυλινδρικού καί παραλληλεπιπέδου τύπου. Τεμάχια οστών καί έλεφαντοστοϋ άπελεπίσθησαν έξ άγνωστου μορφής αντικειμένων.

Είκ. 2. *0 τομεύς Β τοΰ Μινωικοϋ Συνοικισμού Κάτω Ζάκρο

Τ ο μ ε ύ ς Β (είκ. 2 καί πίν. 143β). Συνεχίσθη ή περαιτέρω άνασκαφή τών
δυο μεγάλων συγκροτημάτων οικιών, αΐτινες έδηλώθησαν διά τών γραμμάτων
Β και Ε. Ομως τελικώς είναι δυνατόν νά άποδειχθή οτι το νοτιώτερον συγ
κρότημα Ε άποτελεϊται άπό πλείονας τής μιας οικίας, πολύ πιθανόν έκ τριών,
αν ληφθοϋν ύπ’ οψιν οΐ συνεχείς άπο Β. προς Ν. τοίχοι, οί κλείοντες την επι
κοινωνίαν μεταξύ τών έπί μέρους συνόλων δωματίων.
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'Η κυριωτέρα έργασίά έγένετο περί τήν έκκαθάρισιν της βαθμιδωτής
όδοΰ (πίν. 143α), τής διαχωριζούσης τά δύο κύρια συγκροτήματα Β καί Ε,
καί προς άποχωμάτωσιν, μετά τήν διάλυσιν των έπ’ αύτών μεγάλων λιθοσωρών, τής ΒΑ. όμάδος των εις ύψος διατηρουμένων δωματίων Φ, Τ, Ψ καί Ω
τής Οικίας Β. Τής κλιμακωτής όδοΰ άνεσκάφη το ΒΑ. άκρον μέχρι του ση
μείου εις δ συναντάται μετ’ άλλης έκ ΒΔ. προς ΝΑ. κατευθυνομένης διακλαδώσεως, ήτις, κατά τρόπον οχι άσυνήθη εις τάς μινωικάς πόλεις, διεχωρίσθη
διά διατειχίσματος μετά θύρας εις δύο τμήματα. Τό προς τά ΝΔ. άνερχόμενον
σκέλος τής κλιμακωτής όδοΰ είναι στενώτερον, σχηματιζόμενον μεταξύ τής
προεχούσης γο^νίας τής προσόψεως τής Οικίας Β καί του εξωτερικού τοίχου
τού Κτηρίου Ε. Χαρακτηριστικόν είναι δτι καί ενταύθα μεταξύ των δύο σκε
λών τής κλιμακωτής όδοΰ υπάρχει διαχώρισμα μετά θύρας καί δτι ή όδός
είναι άνίσου πλάτους, κατά τρόπον χαρακτηριστικόν καί δι’ άλλας μινωικάς
πόλεις. Κατά τήν άνατολικήν γωνίαν τής Οικίας Β προς τήν οδόν υπάρχει
είδος θρανίου, ίσως προς άνάπαυσιν των παροδιτών. Κατά τήν βάσιν τής κλί
μακας ή οδός συνεχίζεται μέ επικλινές πλακόστρωτον μέχρι τοίχου κλείοντος
τήν περαιτέρω πορείαν, πλήν μέσω θύρας. Δεν έξηκριβώθη άν καί ένταΰθα
πρόκειται περί διατειχίσματος τής όδοΰ. Τού προς τήν κάθετον οδόν διατειχίσματος ή θύρα διασώζει καλώς τάς παραστάδας καί τό κατώφλιον άρχικώς
μάλιστα ύπετέθη δτι έκεϊθεν υπήρχε προσπέλασις προς άλλην οικίαν ή συνεχιζομένη δμως προς τήν κατεύθυνσιν ταύτην πλακόστρωτος διάβασις φαίνεται
μάλλον προεκτεινομένη εις οδόν. 'Ο τοίχος τής προσόψεως τού συγκροτήματος Ε
προς τήν πάροδον ταύτην λόγω καθιζήσεως διεσπάσθη καί διηνοίχθη. Έξ
άλλου καθ’ δλον τό μήκος τής παρόδου, μάλιστα τό προς τήν πρόσοψιν τής
Οικίας Β τμήμα, άνεφάνη μέγας σωρός κυβολίθων έκ τών έκ τής προσόψεως
καταπεσόντων.
Καθ’ δλον τό μήκος τών δύο οδών περισυνελέγησαν ικανά άγγεΐα ή τμή
ματα αγγείων, κατά τό πλεΐστον τών συνήθων σχημάτων, μέ απλήν διακόσμησιν ή δλως άκοσμήτων, ώς έπίσης τμήματα μεγάλων πίθων. 'Η κυριωτέρα
όμάς όμως άνευρέθη κατά τήν γωνίαν τού μεταξύ τών δύο σκελών τής κλι
μακωτής όδοΰ ΐσοπέδου, ίσως διότι ή γωνία αυτή ήτο τόπος άπορρίψεως τεθραυσμένων σκευών. ’Αμέσως κάτω τού δωματίου X περισυνελέγησαν τεμάχια
τών πίθων τού δωματίου τούτου, τό δάπεδον τού οποίου εύρίσκεται εις υψηλήν
στάθμην. ’Ιδίως χυτρών καί χαρακτηριστικών πωμάτων μέ θολούμενον, τρητόν κάτωθεν κέντρον, εύρέθησαν πολλά τεμάχια. Καί ένταΰθα δέν ήσαν σπά
νια τά υφαντικά βάρη καί οί λίθινοι τριπτήρες.
Ή Οικία Β άπεδείχθη λίαν έκτεταμένη, περιλαμβάνουσα περί τά 26-28
διαμερίσματα- νΰν φαίνεται δτι άπεκαλύφθη τό προς τά ΝΔ.

δριόν

της,

άλλ’ άπομένει νά άνασκαφή ή νοτία γωνία. Τά κατά τάς δύο πρώτας άνασκα-
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φικάς περιόδους άποκαλυφθέντα διαμερίσματα ήρευνήθησαν έπιμελέστερον καί
έγένοντο πολλαί λεπτομερειακά! διασαφήσεις. Ουτω εις το δωματιον των απο
θετών A - Δ διηυκρινήθησαν έπιμελέστερον τά πλίνθινα διαχωρίσματα καί αί
είσοδοι καί εις την καθιζήσασαν Β. γωνίαν τοϋ Α άνευρέθησαν εις τεμάχια
έπίχριστοι πλάκες, ίσως είδους κιβωτιόσχημου ερμαρίου. Απεδειχθη η εκ των
υστέρων προσθήκη τοϋ γωνιακού άνδηρου Τ. Έμελετηθη επακριβεστερον το
σύστημα τοϋ ληνοϋ μεταξύ των δύο χώρων Ν καί Μ κατα την ΒΔ. είσοδον
τής οικίας καί ήρευνήθη τό περιτειχισμένον σκάμμα τοϋ συλλεκτήρος τοϋ γλευκους. Άπεδείχθη δτι υπήρχε χώρισμα μετά μεγάλου άνοίγματος μεταξύ των
δωματίων Λ καί Ο. Τέλος κατά τον νότιον τομέα, δπου 6 βράχος άνέρχεται
άποτόμως, άπεκαλύφθησαν τοιχία τινά διαχωρίζοντα τον χώρον τοΰτον εις
δωμάτια, κακώς διατηρούμενα λόγω τής πολύ μικρας κατά το σημεϊον τοΰτο
έπιχώσεως (Α'-Δ'). Άντιθέτως τά δωμάτια Τ, Φ, Τ’ καί Ω έχουν δάπεδον εις
την αύτήν στάθμην μέ τά δάπεδα τής λοιπής οικίας, προφανώς διότι κατά το
τμήμα τοΰτο έγένετο εκβραχισμός μέ βαθεΐαν κατακόρυφον τομήν τοϋ βρά
χου. Ούτω τά εσώτερα δωμάτια διεσώθησαν εις ύψος άνω των 2.5 μ. καί
διά τοΰτο ή άφαίρεσις τής έπιχώσεώς των, μάλιστα μέ το μέγα πλήθος τών
έντός αυτών καταπεσόντων λίθων, άπησχόλησεν ιδιαιτέρως τούς άνασκαφείς.
Το δωμάτιον Φ είναι προσιτόν έκ τοϋ διαδρόμου, άλλά τά δύο εσώτερα Τ’
καί Ω, έπικοινωνοΰντα πρός άλληλα, ώς καί τό άπομεμονωμένον δωμάτιον Ττοΰ οποίου ό εξωτερικός τοίχος, άγνωστον διά ποιον λόγον, είναι λίαν ισχυρός
καί άνισοπαχής, θά ήσαν προσιτά μόνον έκ τών άνω διαμερισμάτων διά
καταπακτών καί ξύλινων κλιμάκων.
Εις τά πρόσθια δωμάτια Τ καί Φ άνευρέθησαν τρεις μεγάλαι σχετικώς
άκανόνιστοι λίθιναι λεκάναι (γοΰρνες) καί μεγάλη ποσότης κεραμεικής κοινοΰ τύπου, μάλιστα χυτρών, λεκανών, λοπάδων, κυπέλλων καί κυάθων, πρόχων καί οίνοχοών, άμφορέων, τμήματα ψευδοστόμου κλπ. Άνευρέθησαν έπίσης
τμήματα πιθίσκου μέ διπλήν βουκρανοειδή λαβήν καί ικανά τεμάχια πίθων,
τμήματα λίθινων άγγείων, ώς λεκάνης, λοπάδος καί δισκοειδοΰς καλύμματος
μετά κομβοειδοΰς λαβής, έπίσης δέ άγνΰθες τών συνήθων σχημάτων. ’Ελάχι
στα τών άγγείων τούτων φέρουν διακόσμησιν, φυτικήν, σπειρών ή στολιδωτήν.
Σχετικώς υψηλά, εις άνώτερον στρώμα τοϋ δωματίου Ψ, άνευρέθη όμάς
άγγείων,

κυάθων, πρόχου, χύτρας, καί μετ’ αυτής μία λίαν ένδιαφέρουσα

διά τήν εκφρασιν μικρά πλαστική κεφαλή αίλούρου. νέσωτερικώς.
Εις τό συγκρότημα τών κτηρίων Ε άνεσκάφη ό χώρος ό ΝΔ. τοϋ διαχωριστικοΰ τοίχου τών δωματίων Β, Κ, Λ, Μ. Πέραν μιας έκτεταμένης αύλής (Θ, Τ, a), αποδειχθείσης τελικώς ένιαίας, παρά τήν υπαρξιν έντός αυτής
ωρισμενων ευτελών κτηρίων άλλης οικοδομικής περιόδου, άνεσκάφη ολόκλη
ρος σειρά δωματίων, ανηκόντων προφανώς εις μίαν καί τήν αύτήν οικίαν (Η,
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Ζ, Ν, Π, Ρ και Σ). 'Η πρόσοδος εις τήν οικίαν ήτο έκ Νότου, μέσω της εκτε
ταμένης αυλής, άλλα τα νοτιώτερα διαμερίσματα δεν άνεσκάφησαν έξ ολοκλή
ρου. Εις πλεΐστα των δωματίων τα δάπεδα είναι έπεστρωμένα δι’ όστρακασβέστου, ενίοτε έπεκτεινομένου καί ύπό τινα των διαχωρισμάτων, τα όποια
έκ τούτου φαίνονται έκ των υστέρων κατασκευασθέντα- Το Ζ έχει θρανίον
έκ ξεστών πωρολίθων κατά μήκος του Ν. τοίχου. Εις τό Ν υπάρχει μία σειρά
βάσεων παραστάδων (ών δύο μέ τάς συνήθεις εις παραστάδας οδοντώσεις).
Εις τό δωμάτιον Π μία παρομοία παραστάς εχει χωνευθή έντός τού έξ όστρακασβέστου δαπέδου. Εις τό δωμάτιον Π, τό όποιον έχει λίαν στενήν είσοδον,
υπάρχει μικρά δίβαθμος κλιμακίς, εφαπτομένη του Β. τοίχου.
Εις τά διαμερίσματα ταΰτα τά κινητά ευρήματα δεν ήσαν πολλά, δμως
εμφανίζουν σχετικόν ένδιαφέρον. Πλήν τής συνήθως άπαντώσης κεραμεικής,
των άγνύθων ποικίλων σχημάτων, τεμαχίων πίθων κλπ., άνεκαλύφθησαν τε
μάχια πήλινων πλακών, ίσως καλυμμάτων σκευών, στάθμαι, άνω τμήμα με
γάλου ψευδοστόμου άμφορέως (δωμάτιον ΓΤ), κορμός ήκρωτηριασμένου ει
δωλίου, λαβή μέ σφραγίδα άποδίδουσαν δύο άτρακτοειδή κοσμήματα, ίσως
ίχθϋς, τριπτήρές τινες καί τριβεία, τρητοί χάλικες καί άλλοι σφαιρικοί, και
ικανός αριθμός οστών ζώων καί θαλασσίων όστρέων. Εις ώρισμένον σημεΐον
(δωμάτιον Ρ)

όστρακά τινα προφανώς Βυζαντινών χρόνων, άποδεικνύουν

διαταρακτικήν διείσδυσιν, δικαιολογουμένην έκ τής μικράς σχετικώς έπιχώσεως.
Τέλος εις τον αύτόν τομέα Β άνεσκάφη έν μέρει μία σειρά δωματίων,
σχετικώς καλώς διατηρουμένων, λόγω τής μεγαλυτέρας προς τήν πλευράν
ταύτην τής κλιτύος έπιχώσεως, πολύ πιθανόν άποτελούντων μίαν οικίαν, διαχωριζομένην προς Δ. τής προηγουμένης διά συνεχούς τοίχου. 'Ο τρόπος επι
κοινωνίας τών δωματίων τούτων (Τ, Φ, X, Έ καί Ω) προς άλληλα δεν διεσαφηθη
είσέτι. Εις τό δωμάτιον Φ άπεκαλύφθησαν

έργαστηριακαί εγκαταστάσεις

οχι απολύτως σαφείς, εις άς άνήκει περίφραγμα έξ άργών λίθων ήμικυκλικοΰ
σχήματος προς τον Δ. τοίχον, άγωγός έλλειψοειδοΰς τομής προστατευόμενος
έκατέρωθεν ύπό λίθων, πλακόστρωτον κατά τήν ΒΑ. γωνίαν, χαμηλόν θρανίον
κατασκευασθέν διά πλακοειδούς λίθου, καταλλήλως ύποστηριχθέντος- εις ερ
γαστηριακήν χρήσιν ήσαν, φαίνεται , καί οί εις σειράν άνευρεθέντες τεσσαρες
πίθοι, ών εις έχει κρουνόν κατά τό κατώτατον μέρος, διασωζόμενοι άτυχώς
μόνον έν μέρει, καί σκεύη κοινής χρήσεως, ως χύτραι, λεκάναα, πιθίσκοι κλπ.
Ένδιαφέρον εμφανίζουν τά εις τεμάχια περισυλλεγέντα μικρά άγγεία (φρουτοδόχη, εν ασκοειδές, γεφυρόστομος πρόχους, κύπελλον μέ οριζόντιας στολι
δώσεις, προχοειδές άγγείον μέ διακόσμησιν φύλλων διά λευκού έπί σκοτεινού
καί τμήμα λίθινου άγγείου). 'Η χρονολογία τών αγγείων τούτων είναι ή αύτή
μέ τήν τής σκευής τών υπολοίπων οικιών τού τομέως, δηλ. ΤΜ ΙΒ.
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Τ ο μ ε ύ ς Γ (είκ. 3 καί πίν. 144β). Το κύριον άνασκαφικόν εργον έξετελέσθη εις τον Τομέα Γ, δπου κατά τήν προηγουμένην άνασκαφικήν περίοδον
είχον άποκαλυφθή περί τά 12 διαμερίσματα ενός εκτεταμένου καί καλώς ώκοδομημένου, συγκροτήματος, το όποιον σχεδόν ευθύς έξ αρχής έχαρακτηρίσθη
ώς πιθανώς άνακτορικόν. 'Η συνέχεια τής άνασκαφής όχι μόνον έπεβεβαίωσεν
δτι όντως πρόκειται περί ανακτορικής έγκαταστάσεως, άλλα καί εφερεν εις
φώς μοναδικής αξίας θησαυρούς, άποτεθειμένους εις τάς άποθήκας καί τά θη
σαυροφυλάκια καί παραμείναντας εις τήν θέσιν των εις άδιατάρακτον σχεδόν
κατάστασιν μέχρι τοϋ χρόνου τής άνασκαφής. Ούσιαστικώς πρόκειται περί
μοναδικής περιπτώσεως άσυλήτου άνακτόρου άνήκοντος εις τόν χρυσοΰν αιώνα
τοΰ μινωικοΰ πολιτισμού. Κατά τήν περίοδον τοϋ 1962 ειχεν άποκαλυφθή εις
τήν μεταξύ τών δύο λόφων, έφ’ ών εκτείνεται ή μινωική πόλις, πεδινήν λωρίδα,
ένθα σήμερον εκτείνονται βανανεώνες, όπωρόκηποι καί ελαιώνες, ικανόν τμήμα
τοΰ άποκληθέντος Κτηρίου Γ, άποτελούμενον έκ δύο συστημάτων άποθηκών
(δωμάτια A, Β, Γ καί Ζ, Θ, I), τμήμα μεγάλης τετραγωνικής αιθούσης (Δ),
τρεις είσέτι αϊθουσαι (Ε, Ζ καί Λ), 5 άποθέται καί εν τμήμα τής έπεκτάσεως
προς ΒΔ. μέ μίαν έπίχριστον κλιμακίδα. Τό μέγα πλήθος των πέρυσιν άποκαλυφθέντων πίθων, τριώτων καί τετραώτων άμφορέων καί έπιλέκτου κεραμεικής, κατά τό πλεϊστον λαμπρώς κεκοσμημένης, τινά πολύτιμα διακόσμητα
σκεύη καί σημαντική ποσότης πρώτων ύλών (χαλκά τάλαντα καί χαυλιόδοντες
έλέφαντος) είσαχθέντων έκ τής Κύπρου καί τής ’Ανατολής, ικανός άριθμός
μεταλλικών όπλων καί έργαλείων, καθίστων βέβαιον ότι ή περαιτέρω άνασκαφή
τοΰ εκτεταμένου κτηρίου θά ήδύνατο νά εμφάνιση εκπλήξεις μέ τήν άνακάλυψιν θησαυρών, άπαξ έβεβαιώθη ότι τό καταστραφέν άνάκτορον παρέμεινεν
ούσιαστικώς άσύλητον. Τά πράγματα έδικαίωσαν τήν προσδοκίαν πολύ πέραν
καί τής μάλλον αίσιοδόξου προβλέψεως.
'Η άποθήκη Κ άνεσκάφη περαιτέρω καί μετά τήν άφαίρεσιν τών εντός
αυτής καταπεσόντων πελεκητών πωρολίθων, επί τών οποίων ήσαν κεχαραγμένα
τεκτονικά σημεία, άπεκαλύφθησαν εξ εύμεγέθεις πίθοι, εις σειράν παρατεταγμενοι κατά τόν ΝΔ. καί τόν ΒΔ. τοίχον. Τά τεκτονικά σύμβολα ήσαν τά τοΰ
όβελοΰ, τοΰ διπλοΰ πελέκεως καί τοΰ άστέρος. Μετά τών πίθων καί εις τούς
μεταξύ αύτών χώρους άνεκαλύφθησαν πολλά άγγεϊα, ιδίως κύαθοι, κύπελλα,
σκυφοι, πρόχοι, λεκανοειδή σκεύη, άμφορεΐς μέ ελλειπτικόν στόμιον καί χύτραι. Περισυνελέγησαν επίσης οστά καί όδόντες ζώων. Έπιμελεστέρα έρευνα
απεδειξεν ότι ή σειρά τών βαθειών άποθηκών έφωτίζετο διά σειράς παραθύ
ρων υψηλά κατά τόν ΒΔ. τοίχον ευρισκομένων, μέ μονόλιθον κάτω πλαίσιον.
'Η άποθήκη Κ έπεκοινώνει μετ’άλλης στενεπιμήκους (Αα), ήτις άπεδείχθη
ότι ήτο εις έπικοινωνίαν διά θύρας μετά τοΰ Διαδρόμου τών ’Εσοχών καί τών
αποθηκών A, Β καί Γ. 'Η άποθήκη αυτή ειχεν ενα μόνον πίθον, περισυλλεγεντα
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εις τεμάχια, διακοσμούμενου μέ έμπιέστους κυματιστάς ή περιθεούσας ται
νίας, καί όλίγην μέν, άλλ’ εκλεκτήν κεραμεικήν (πρόχουν-οίνοχόην, πρόχουν μέ
άκίδας εις το ράμφος, ώραϊον πρωτοτύπου μορφής κυλινδρικόν σκεύος μέ αυ
λακωτόν περιχείλωμα, τοξοειδείς ΐσχυρώς αύλακωτάς λαβάς, μικράς καθέτους
λαβάς άνά ζεύγη καί ώραίαν διακόσμησιν

ροδάκων καί κισσοειδών ή κρινο

ειδών φυτών). Χάλκη αιχμή ακοντίου μέ ογκίδια περισυνελέγη εις τήν έπίχωσιν. 'Η προς τον Διάδρομον των ’Εσοχών θύρα είχε κατά δύο περιόδους καταστή στενωτέρα δι’ ήμιτοιχίου καί τελικώς διετειχίσθη. Εντός τοϋ ύλικοΰ τής
διατειχίσεως άνευρέθη άμφορεύς, κύαθος, ταινιώδες λίθινον έργαλεΐον καί τεμάχιον άκατεργάστου στεατίτου. Χωριστόν σύστημα άπετέλουν τα διαμερί
σματα Ββ καί Θθ τής Α. γωνίας, προσιτά έκ Ν. Βαθύτερον είναι τό πρώτον,
τό όποιον άναμφισβητήτως έχρησιμοποιήθη ώς αποθήκη, άφοΰ εντός αύτοΰ
ανευρέθησαν 3 ή 4 πίθοι εις τεμάχια, παρατεταγμένοι εις σειράν κατά τον
ΒΑ. τοίχον. Τούς πίθους συνώδευόν τινα μάλλον κοινά σκεύη (άμφορεΐς μέ
έλλειπτικόν στόμιον, πρόχους καί προχοΐσκη, στάμνος, χύτρα καί δύο λίθινοι
τριπτήρες). Εις τό δωμάτιον Θθ πωρίνη κρηπίς κλίμακος κατά τον ΒΔ. τοί
χον διατηρεί είσέτι τρεις έκ τών βαθμιδών αυτής- πιθανώς τό υπόλοιπον τοϋ
κλιμακοστασίου ήτο, ώς συνήθως, έκ ξύλου. Δύο δίμυξοι λύχνοι άπεκαλύφθησαν
εις τό δωμάτιον τοΰτο, άμφότεροι λίθινοι, μέ άναθυρώσεις καί διαμεμορφωμένον πόδα. Προς τήν ΝΑ. πλευράν σώζεται κρηπίς κάτω τής στάθμης τοϋ δα
πέδου, ΐσως πάλαι στηρίξαντος πλίνθινον διαχώρισμα ή βάσεις παραστάδων
πολυθύρου. 'Ο ΒΑ. τοίχος είναι διπλούς καί προς τήν πλευράν ταύτην εκτεί
νεται, πιθανώς εις ύψηλότερον έπίπεδον, πρόσκτισμα ή παράρτημά τι τοϋ άνακτόρου, άλλ’ ή έρευνα, άποκαλύψασα δύο στενά διαμερίσματα (Μμ καί Νν),
δέν έπεξετάθη περαιτέρω. Κατά τήν σχηματιζομένην εξωτερικήν γωνίαν διά
τών τοίχων προσόψεως τών διαμερισμάτων Κ καί Ββ άνεκαλύφθη, εις σχετικώς υψηλόν έπίπεδον έκτεινόμενον, πλακόστρωτον άκανονίστων, αλλά καλώς
συνηρμοσμένων λίθων, παρέχον τήν έντύπωσιν ανδήρου. Τοΰτο ήτο ήδη έν
μέρει κατεστραμμένον, έρευνα δέ γενομένη ύπ’ αυτό ούδέν πλήν συμπαγούς
έπιχώσεως μέ ολίγα όστρακα άπεκάλυψεν. Ή έρευνα έπισης δέν έπεξετάθη ΝΑ.
τών διαμερισμάτων Θθ καί Ηη. Εις τό δωμάτιον Θθ ό σχιστολιθικός βράχος
είναι έμφανής εις τά πλεΐστα σημεία τοϋ δαπέδου. "Ομως εις τό άμέσως γει
τονικόν δωμάτιον Ηη άνεκαλύφθη ύπό τό δάπεδον παχύ άργιλώδες στρώμα
καί ύπό τοΰτο έντός κεκαυμένου στρώματος όχι μεγάλου πάχους τμήματα άγγείων τής τελευταίας προανακτορικής περιόδου (ΠΜ III - ΜΜ ΙΑ) μέ λίαν
χαρακτηριστικήν διακόσμησιν ανοικτού έπί σκοτεινοΰ μέ κύρια στοιχεία άπλας
θεούσας σπείρας καί κύκλους συνδεομένους διά λοξών δεσμών γραμμών. Τά
άγγεΐα κυρίως είναι κύπελλα τοϋ ήμισφαιρικοΰ ή κωνικοΰ τύπου. Τό προανακτορικόν τοΰτο στρώμα φαίνεται ότι συνδέεται μέ κτήριον, τοΰ οποίου κατέ
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βάθος ύπό την θύραν επικοινωνίας μεταξύ Γγ

καί Κκ. Τά κινητά ευρήματα των τελευταίων δωματίων δεν ήσαν πολλά ούτε
πολύ σημαντικά. Εις το στενόν όμως δωμάτιον Γγ άνεκαλύφθη μεγάλη ποσότης κονιαμάτων, καταπεσόντων έκ τού άνω ορόφου, προφανώς άνηκόντων εις
τον αυτόν τοιχογραφικόν διάκοσμον, τοϋ οποίου τεμάχια άνεκαλύφθησαν εις
τάς γειτονικάς άποθήκας Β καί Γ. Παρά την κακήν αύτών διατήρησιν κατέστη
δυνατόν νά περισυλλέγουν καί νά άποκατασταθοϋν καθαριζόμενα καί συναρ
μοζόμενα. Τά διακοσμητικά θέματα κυρίως βασίζονται εις συνδυασμούς μεγάλων
πολυφύλλων ροδάκων, άποδοθέντων μέ τέσσαρα διαφορετικά χρώματα. Επι
χρίσματα μέ ρόδακας άνευρέθησαν παρά το πλακόστρωτον άνδηρον Ιι, άπορριφθέντα ίσως εκεί έκ τοϋ άνακτόρου. Περαιτέρω προς ΝΑ. άνεσκάφη πλήρως
το σχεδόν τετραγωνικόν εύρύχωρον

δωμάτιον Δ μέ το έξ όστρακασβέστου

δάπεδον καί το τετράγωνον μέ τά πήλινα πλακίδια κατά το κέντρον τό δωμά
τιον εΐχεν έκληφθή άρχικώς ώς αύλή, νϋν δμως, μετά τήν άνακάλυψιν τοϋ πε
ριστύλου φωταγωγού Εε, έξ οδ φωτίζεται, δύναται νά θεωρηθή βέβαιον δτι
ήτο αίθουσα, ίσως 6χι διαφόρου χρήσεως τής ωραίας αιθούσης τής προ των Δυτι
κών άποθηκών

τοϋ ’Ανακτόρου Φαιστού κειμένης. Τά ευρήματα έκ τοϋ δω

ματίου τούτου ήσαν έλάχιστα, κυρίως υφαντικά βάρη, τριπτήρες καί άλλα μι
κρά άντικείμενα. ’Αμέσους προς ΝΑ. θύρα οδηγεί προς είδος διαδρόμου, διαχωριζομένου άπό τοϋ Δ διά πλινθίνου τοίχου έπί λίθινης κρηπΐδος. 'Ο διάδρο
μος φαίνεται καμπτόμενος προς ΝΑ., ένώ άλλη θύρα κειμένη έναντι τής εισό
δου φέρει προς άλλα διαμερίσματα. Εις τον διάδρομον άνεκαλύφθησαν αξιό
λογα άντικείμενα: δύο πολύ μεγάλα δισκοειδή έπίπεδα καλύμματα, ίσως πί
θων, μέ 4 γλωσσοειδεΐς τετρημένας προεκτάσεις κατά τήν περιφέρειαν, άφθονα
κύπελλα καί κύαθοι, σκύφοι καί πρόχοι, λύχνος μέ τοξοειδή λαβήν καί είδος
έσχάρας έπί ποδίσκων μέ το επίπεδον όπτήσεως τρητόν εις σχήμα ΐχθυακάνθης.

Μέγας τετράωτος άμφορεύς μέ έπιπεδούμενον χείλος περισυνελέγη εις

τεμάχια κατά τήν προς τά ΝΑ. θύραν, προς τήν όποιαν καί έπεκτείνεται το
έξ όστρακασβέστου δάπεδον τοϋ δωματίου Δ.

Τό σύστημα τών αποθετών

Ν, Ν', Ν" ήρευνήθη έπιμελέστερον εις βάθος· άνευρέθησαν ικανά κύπελλα καί
κύαθοι καί δύο άμφορείς εύμεγέθεις μέ έλλειπτικόν στόμιον. Είναι πολύ πι
θανόν δτι άκριβώς άνο) τών άποθετών τούτων υπήρχε τό θησαυροφυλάκιον
τών πρώτων ύλών (χαλκών ταλάντων καί χαυλιοδόντων έλέφαντος), ώς καί
ή άποθήκη τών όπωροδοχών, υλικόν τό όποιον άνευρέθη εις σωρούς τό 1962
μεταξύ τών δο^ματίων Ε καί Λ.
Κατά μήκος τής προεχούσης ΒΔ. πλευράς τής άρχικής προσόψεως, πλήν
τοϋ ήδη άνασκαφέντος δωματίου Λ, έξηρευνήθησαν τρία εΐσέτι δωμάτια, τά Μ,
Π καί Σ-Τ-Τ, τό τελευταίου διαιρούμενου διά πλινθίνων διαχωρισμάτων εις
τέσσαρα διαμερίσματα. Εις τό δωμάτιον Μ κατά τήν πρώτην άνασκαφικήν
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περίοδον εΐχεν ήδη άνευρεθή μέγας άριθμδς κυπέλλων καί κυάθων καί νυν
περισυνελέγησαν σωροί ολόκληροι, τοιούτων μικρών άγγείων, ώς καί σκύφων,
μικρών πρόχων, κωνικών κυπέλλων έπί βάσεως κλπ. Πολλά τούτων φαίνον
ται διακόσμητα μέ έλαφράν φυτικήν διακόσμησιν σπείρας. Μετά τούτων άπέκειντο καί μεγαλύτερα άγγεΐα, ώς γεφυρόστομον σταμνοειδές μέ δύο τοξοει
δείς καί μίαν κάθετον λαβήν καί θαυμαστός μέγας πολύωτος άμφορεΰς μέ διακόσμησιν λίαν φυσιοκρατικήν όκταπόδων, του οποίου τεμάχια ειχον ήδη καί
προηγουμένως περισυλλεγή. Προς τάς δύο ακραίας θύρας, τήν ΝΔ. καί τήν
ΒΑ., άνευρέθησαν πολλά ευμεγέθη, άλλά κοινής χρήσεως άγγεΐα. Κατά μήκος
τοΰ ΝΑ. τοίχου στρώμα τεμαχίων άνεπεξεργάστου στεατίτου, έπεκτεινόμενον
καί εις τον άμέσως προς ΝΑ. κείμενον διαδρομίσκον Ρ, ελάσματα χαλκά καί
τινα έργαλεΐα χαλκά κατέπεσον, ώς φαίνεται, έκ δωματίου εργαστηριακής
χρήσεως τοΰ άνω ορόφου. Έκ τούτου προήρχετο καί ή κατά τό 1962 άνακαλυφθεΐσα τοξοειδής λαβή ύπερμεγέθους λέβητος, όστις δυστυχώς δέν άνευρέθη,
ώς άνεμένετο. Τοιχογραφικά διακοσμητικά επιχρίσματα κατέπεσον έπίσης έκ
τοΰ αύτοΰ ορόφου. Ό διαδρομίσκος Ρ έξυπηρέτει, καμπτόμενος περαιτέρω
προς τά ΝΑ., κατ’ ορθήν γωνίαν, τήν σύνδεσιν τών περιβαλλόντων δωματίων
καί ώδήγει τελικώς προς τό κυρίως βασιλικόν μέγαρον. Τό εντός αύτοΰ άνευρεθέν υλικόν (τεμάχια στεατίτου, φρουτοδόχη μέ σταυρικόν διαχώρισμα, μέ
γας άμφορεύς μέ κυλινδρικόν λαιμόν καί έπιπεδούμενον χείλος, ΐσως τετράωτος) κατέπεσε προφανώς έκ τοΰ άνω ορόφου. Τό προς τό δωμάτιον Ο δμως
άνευρεθέν υλικόν τελετουργικών άγγείων άπετέλει μέρος τής σκευής τοΰ τελευ
ταίου τούτου δωματίου, τό όποιον έκ τής έσωτερικής αύτοΰ διατάξεως, τής
σκευής καί τών συνδέσεων προς άποθέτας εύθύς έξ αρχής άνεγνωρίσθη ώς
ιερόν. Τά άγγεΐα ταΰτα ήσαν 4 ρυτά τοΰ ώοειδοΰς βραχέος εις αιχμήν κάτω
λήγοντος τύπου μέ διάκοσμον συνδεομένων σπειρών, άγγεΐα τοΰ τύπου τών
χαμηλών χωνοειδών άνθοδοχείων καί άμφορεύς μέ έλλειπτικόν στόμιον.
Το μικρόν δωμάτιον Ο έχει τήν χαρακτηριστικήν διάταξιν τών γνωστών
μετά θρανίου ιερών’ τό θρανίον άποθέσεως τών ειδώλων, σχετικώς υψηλόν,
έσχηματίζετο έντός κόγχης σχηματισθείσης κατά τον ΝΔ. τοίχον μέ πλίνθινα
διαχωρίσματα’ τό έτερον κατά τον ΒΑ. τοίχον θρανίον είναι κανονικόν, έπικαλύπτεται διά πλακός πώρινης καί έστηρίζετο εις πλίνθινον διαχώρισμα, τό
όποιον κατά τό πλεΐστον διελύθη. Τό δάπεδον καί οί τοίχοι καλύπτονται δι5
ΐσχυροΰ κονιάματος λευκοΰ χρώματος. Ή άνατολική γωνιακή παραστάς έχει
τά χαρακτηριστικά τριπλά κατακόρυφα κοιλώματα τών δοκώσεων στερεώσεως τών περιθυρωμάτων, κατά τό γνωστόν μινωικόν σύστημα. Τό μεγαλύτερον μέρος τής σκευής άνευρέθη κατά τον ΝΑ. τοίχον, τό χαμηλότερον θρα
νίον καί τήν προς τον διαδρομίσκον Ρ δίοδον. Είναι έπτά ρυτά όμοιου προς
τον ήδη περιγραφέντα τύπον μέ άνάλογον διακόσμησιν — κατά τήν κρατούσαν
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χρονολογίαν θά έχρονολογοΰντο εις την ΤΜ ΙΑ περίοδον — ποτήρια έπί ποδδς σκυφοειδή μέ διάκοσμον σπειρών καί διπλών πελέκεων,

τμήματα τε-

τραώτου άμφορέως, ώς καί άλλου κοινού άμφορέως μέ ελλειπτικόν στόμιον,
προχο'ί'σκαι, γαστροειδή άγγεΐα του τύπου τών χαμηλών άνθοδοχείων καί δύο
τετραγωνικά χαλκά ελάσματα, ίσως έπενδύσεως πυξίδος, διαστ. 0.20x0.20,
μέ ώραίαν εκκρουστον διακόσμησιν κρινοειδών, συνδυαζομένων μέ παπυροειδή
φυτά, βλαστανόντων έκ τών γωνιών καί χιαστί κατά τό κέντρον συναντωμένων. Έπί τοϋ ΝΔ. θρανίου άνευρέθη μόνον λίθος τριβής. 'Ο όπισθεν τής κόγ
χης σχηματιζόμένος μυχός, άποτελών ούσιαστικώς συνέχειαν τοϋ διαδρομίσκου τοϋ ένοϋντος τό ιερόν μέ τούς άποθέτας Σ-Τ-Τ καί τό άρχειοφυλάκιον Π,
ούδέν περιείχε πλήν πλινθίων,

ίσως καταπεσόντων έκ του διαχωρίσματος,

ήτο όμως έστρωμένος διά σχιστολιθικών πλακών καί ύπό τό δάπεδον διήρχετο πήλινος άγωγός, λοξώς κατευθυνόμενος. Οδτος δέν φαίνεται νά άποτελή συνέχειαν τοϋ ύπό τούς άποθέτας τρΰ δωματίου Ζ διερχομένου, όστις έχει
άλλην κατεύθυνσιν καί είναι μικροτέρας διατομής. Άμφότεροι όμως είναι σχή
ματος άνεστραμμένου Π. Εις τον μικρότερον τών δύο άποθετών, εις χώρον
διαμεμορφωμένον εις ύψηλότερον επίπεδον, άνευρέθησαν εις την θέσιν των δύο
εύμεγέθη άγγεΐα, εν γεφυρόστομον μέ τρεις λαβάς περί τό στόμιον καί δύο
τοξοειδείς οριζόντιας λαβάς κατά τό σώμα καί έτερον χυτροειδές μέ αύλάκωσιν περί τό χείλος. Έπίχριστος παραστάς κατέπεσεν έκ τοϋ άνω ορόφου
εντός τοϋ άποθέτου, εις τό έσωτερικόν τοϋ οποίου άνευρέθησαν κυρίως κω
νικά κύπελλα.
Τό διαμέρισμα μέ τά έπίχριστα πλίνθινα διαχωρίσματα υποδιαιρείται εις
τούς χώρους Τ, Τ καί Σ, χρησιμοποιηθέντας πιθανώτατα δι’ άποθέσεις σκευών
προοριζομένων διά τό ιερόν, μέ τον όποιον, ώς έλέχθη, εύρίσκετο εις άμεσον
έπικοινωνίαν. Ούτως άνεκαλύφθησαν εις μέν τό Σ φρουτοδόχαι ύψηλαί μέ σταυ
ρωτόν διαχώρισμα ή χοανοειδεΐς χαμηλαί, όμοιάζουσαι μέ πύραυνα, εις τό ΐ
μέγας χαλκούς λέβης μέ έπιπεδούμενον χείλος καί δύο ίσχυράς τοξοειδείς ορι
ζόντιας λαβάς, μέγα πήλινον πώμα μέ τρεις τοξοειδείς λαβάς, άμφορεύς μέ
κυλινδρικόν λαιμόν καί έπιπεδούμενα χείλη, εις δέ τό Τ άμφορεύς μέ ελλει
ψοειδές στόμιον, χοανοειδές άνθοδοχεΐον καί εις κεχωρισμένον στενόν άποθέτην, ανοικτόν προς τον διαδρομίσκον, λίθινη τράπεζα έπί ύψηλοΰ ποδός, προ
φανώς χρησιμοποιουμένη εις τό 'Ιερόν. Έκ τών κονιαμάτων τών διαχωρισμάτων τινά διεκοσμοΰντο μέ λεύκάς καθέτους ή οριζόντιας ταινίας έπί έρυθροΰ
βάθους. Τό διυμάτιον Τ κατά την Δ. γωνίαν εΐχεν είδος σκευοφυλακίου άποτελεσθέντος έκ λίθινων πλακών. ’Άλλος μέγας τρίωτος ή τετράωτος άμφορεύς
μέ έπιπεδούμενον χείλος καί κυλινδρικόν λαιμόν άνευρέθη εις τον διάδρομον
τον φέροντα προς τό 'Ιερόν.
’Αμέσως ΒΔ. τοϋ διαδρομίσκου τούτου άνεσκάφη τό έξαιρέτως ένδιαφέ-
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ρον δωμάτιον Π, τδ όποιον έκ του περιεχομένου του άπεκλήθη Άρχειοφυλάκιον. Εις τοΰτο τό κεκαυμένον στρώμα ήτο ισχυρόν καί ολόκληροι άπηνθρακωμέναι δοκοί, πεσοΰσαι ίσως έκ της οροφής, άνευρέθησαν κατά τον ΒΔ. τοί
χον καί την πρώτην ΝΑ. κόγχην. Κατά τό ΒΔ. μέρος τοϋ δωματίου άνεκαλύφθη σημαντική σειρά γεφυροστόμων καί άμφοροειδών άγγείων μέ σφαιρικήν
κοιλίαν ή ωοειδή καί χαμηλόν κυλινδρικόν λαιμόν, προφανώς κατά τό πλεϊστον
τοϋ θαλασσίου ρυθμοΰ καί ρυθμοΰ χλωρίδος καί μετά τούτων δύο τετράωτοι
άμφορεΐς μέ κυλινδρικόν λαιμόν καί έπιπεδούμενον χείλος, ώς επίσης ικανός
άριθμός κωνικών κυπέλλων. Εις διάφορα σημεία τοϋ δωματίου καί ίδίμ προς
τον ΒΑ. τοίχον περισυνελέγησαν λίθινα άντικείμενα, ώς άνω μέρος λίθινου
κωνικού ρυτοϋ, λίθινα λεκανίδια καί πώμα, δισκοειδές μέ οπήν κατά τήν περι
φέρειαν. Κατά τήν Δ. θύραν περισυνελέγησαν λείψανα κιβωτιδίου μέ ένθέματα
έξ έλεφαντοστοΰ μέ ραβδωτήν καί σπειροειδή διακόσμησιν. Κατά τον ΝΔ. τοί
χον σχηματίζονται διά πλινθίνων διαχωρισμάτων, ένισχυομένων διά κατακορύφων δοκώσεων, ών διεσώθησαν αί κοιλότητες καί λείψανα τών άπηνθρακωμένων ξύλων, τρεις κόγχαι ορθογώνιοι τό σχήμα, αίτινες ήσαν πάλαι έφωδιασμέναι διά ξύλινων ρυμών, ένθα ήσαν τοποθετημένα τά κιβωτίδια τά περιέχοντα τά άρχεϊα τοϋ άνακτόρου. Τοΰτο εξάγεται καί έκ τών άπηνθρακωμένων
λειψάνων, μάλιστα κατά τήν κόγχην Α, καί έκ τών μικρών χαλκών γιγγλίμων
τών κιβωτιδίων. Πολλαί τών πινακίδων, λόγω άτελοΰς όπτήσεως, διελύθησαν
πλήρως- άλλαι περισυνελέγησαν, άλλ’ εις κακήν κατάστασιν, ένφ τινές τούτων
είχον πλήρως όπτηθή έκ τής πυρκαϊάς κατά τήν καταστροφήν καί διετηρήθησαν εις πολύ καλήν κατάστασιν. Αί διασωθεΐσαι πινακίδες είναι 13, άπασαι
ορθογωνίου σχήματος, γεγραμμέναι καθ’ όλην τήν προσθίαν έπιφάνειαν ή μό
νον κατά μέρος ταύτης, τινές δέ είναι καί όπισθόγραφοι. Μετ’ αυτών άνευρέ
θησαν καί δύο σφραγίσματα μέ δυσδιάκριτους παραστάσεις, προφανώς έκ τής
σφραγίσεως τών κιβωτιδίων.
Κατά τό προς τό δωμάτιον Ζ τέρμα τοϋ διαδρόμου Ρ άνεκαλύφθησαν
πολλά άγγεΐα, προφανώς καταπεσόντα έκ τοϋ άνω ορόφου, καί άνήκοντα εις
τάς κατηγορίας τών μικρών προχοϊσκών καί τών χοανοειδώς διανοιγομένων
φρουτοδοχών ή πυριατηρίων μετ’ αύτών άνευρέθησαν εόμέγεθες

σταμνο-

ειδές γεφυρόστομον άγγεΐον καί λίθιναι λεκανίσκαι ίγδιόσχημοι. Κατά τό σημεΐον τοΰτο τό στρώμα τών ΐσχυρώς κεκαυμένων πλίνθων καί άσβεστοποιημένων κονιαμάτων ήτο παχύ καί συμπαγές, έπεκτεινόμενον καί έντός τής αμέ
σως προς ΝΑ. τοϋ Ίεροΰ Ο άποκαλυφθείσης δεξαμενής καθαρμοΰ X, ένθα,
κατά τά άνώτερα στρώματα, άνεκαλύφθησαν πλεΐστα όσα αγγεία τών ώς άνω
κατηγοριών. Τά χοανοειδή πυριατήρια ήσαν άνω τών 30, ιδίως κατά τον ΒΑ.
τοίχον καί τήν Β. γωνίαν. ’Αμέσως ύπό τό στρώμα τοΰτο άλλο στρώμα κε
καυμένον, βαθέως πυρροΰ ή καστανοΰ χρώματος, προελθόν έκ τής διαλύσεως
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των πλίνθων του άνω ορόφου, περιείχε πολλά άλλα άγγεΐα τής κατηγορίας
των κυάθων, κυπέλλων, γεφυροστόμων σκύφων καί πρόχων. Τινές των πλίν
θων διετηροΰντο καλώς. Εις βαθύτερον στρώμα άνευρέθη είς διεσκορπισμένα
τεμάχια, προφανώς καί τοϋτο καταπεσόν έκ του άνω ορόφου, λίθινον άγγεϊον
έξόχως ενδιαφέροντος σχήματος καί άρίστης επεξεργασίας, τό όποιον κατέστη
δυνατόν νά άνασυγκροτηθή σχεδόν έξ ολοκλήρου (πίν. 144α). Πρόκειται περί
τελετουργικού

άμφορέως

μέ σφαιρικήν κοιλίαν, λαιμόν χοανοειδώς διανοι-

γόμενον μέ διπλοϋν χείλος, ευρέως έλισσομένας καθέτους

σιγμοειδείς λα-

βάς, ίσχυρώς προέχοντα δακτύλιον κατά την βάσιν του λαιμού καί έξέχουσαν κύκλω βάσιν. Είναι έξ ωραίου κυανολεύκου μαρμάρου μέ έρυθράς κηλΐδας, του όποιου αί φλεβώσεις ήξιοποιήθησαν κατά τρόπον καταπλήσσοντα.
Είναι τό πρώτον του είδους τούτου άγγεϊον έκ λίθου, γνωστόν μέχρι τοΰδε
μόνον έκ παραστάσεων έπί σφραγίδων καί σφραγισμάτων έν συνδυασμώ μέ
σύμβολα, κλαδία ή τελετουργικάς παραστάσεις. Είναι εν τών ώραιοτέρων
λίθινων άγγείων τοϋ κρητομυκηναϊκοΰ κύκλου.
'Η καθαρτήριος δεξαμενή είναι τοϋ γνωστού έκ τών ανακτόρων τής Κεν
τρικής Κρήτης τύπου μέ κατερχομένην είς βάθος κλίμακα, διαχώρισμα μετά
κίονος καί πλακόστρωτον δάπεδον. 'Η κλιμαξ εχει οκτώ βαθμίδας καλώς διατηρουμένας, αίτινες φθάνουν είς ίσόπεδον, όπόθεν άλλαι βαθμίδες, ών διατη
ρούνται δύο, στρέφονται προς τον έσω χώρον. Οδτος άνευρέθη πλημμυρισμέ
νος έκ τοϋ συνεχοίς άναβλύζοντος υδατος, αί καταβληθεΐσαι δέ προσπάθειαι
όπως άφαιρεθή τό ύδωρ διά μηχανοκινήτου αντλίας άπέβησαν άκαρποι. Δέν
φαίνεται πιθανόν δτι άνέβλυζεν ύδωρ κατά τους μινωικούς χρόνους, άφοΰ μά
λιστα τό δάπεδον είναι έπιμελώς έπεστρωμένον. Έπί τής κλίμακος άνευρέθη
υλικόν προερχόμενον έκ δωματίου τοϋ άνω ορόφου, τό όποιον έπεξετείνετο καί
άνω τοϋ γειτονικού γωνιακού περί παρασπάδα διαδρομίσκου, ως φαίνεται έκ
τής όμοιογενείας τών ευρημάτων. Πλήν μικρών πήλινων άγγείων (οίνοχοίσκαι - προχοΐσκαι), άνεκαλύφθησαν είς έπιμήκης λιθοπρίων (μήκους 1.44, πλά
τους 0.125 μ.) καί είδος άκμονος ή κυρτής σφύρας. 'Η δεξαμενή προς ΝΔ.
καί ΝΑ. έ'κλειε διά πλινθίνων διαχωρισμάτων, έδραζομένων έπί τοίχων - κρη
πίδων καί σχηματιζόντων προς τό μέρος τής δεξαμενής πεζούλια. Κάθετοι
ξυλοδοκοί ένίσχυον τούς τοίχους τούτους.
Νοτίως καί ΝΔ. τής καθαρτηρίου δεξαμενής, προσιτά μόνον διά θύρας
έκ τοϋ βασιλικού μεγάρου, ήσαν τρία διαμερίσματα, τά Έ, Ω καί Φ, τά όποια
ήσαν, ώς φαίνεται, έργαστήριον, άποθήκη καί Θησαυροφυλάκιον, άνήκοντα
πάντα είς τό συγκρότημα τοϋ κεντρικού ίεροΰ, ώς άποδεικνύεται έκ τοϋ πε
ριεχομένου των. *Η άποθήκη διερρυθμίσθη έντός γωνιακής προεξοχής τής ΝΔ.
προσόψεως, ένώ τά άλλα δύο δωμάτια ήσαν είς τήν αύτήν γραμμήν τών άποθετών Σ-Τ-Τ, άμέσως έν έπαφή μέ τό ιερόν καί τήν καθαρτήριον δεξαμενήν,
12
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προς τά όποια όμως δεν είχον άμεσον επικοινωνίαν. Ή προέχουσα Δ. γωνία
τοΰ βασιλικού μεγάρου εντός τοΰ δωματίου Τ’ προσέδωκεν εις τούτο σχήμα γω
νιώδες. 'Ο χαρακτήρ του ώς εργαστηρίου άποδεικνύεται κυρίως έκ των εντός
αύτοΰ άνευρεθεισών πρώτων υλών, προοριζομένων εις επεξεργασίαν, ώς καί
έκ της ιδιορρύθμου διατάξεως πλακοειδών λίθων εις τρεις στίχους, έφ’ ών πι
θανώς έστηρίζετο ξύλινον κρηπίδωμα. Αί πρώται ύλαι ήσαν σωρός τεμαχίων
στεατίτου καί λίθοι άνεπεξέργαστοι ερυθρού μαρμαρολίθου, ύλικοΰ έξ ού είχον
κατασκευασθή καί τινα τών λίθινων άγγείων τοϋ Θησαυροφυλακίου. ’Αγγεία
έργαστηριακής χρήσεως άνεκαλύφθησαν εις σειράς, μάλιστα κατά τον ΒΑ.
καί τον ΝΑ. τοίχον, καί κατά την δίοδον προς τό βασιλικόν μέγαρον. ’Άλλα
άγγεΐα εκειντο

κατά τό

κέντρον

τοΰ

τίου ήσαν πιθίσκοι καί σταμνοειδή
μιον,

ψευδόστομοι εύμεγέθεις

δωματίου. Τά αγγεία τοΰ δωμα

σκεύη, αμφορείς μέ ελλειπτικόν στό-

αμφορείς,

πρόχοι,

οίνοχοΐσκαι,

λεκανίσκαι

καί πώμα δισκοειδές μέ λαβάς. Άνευρέθησαν επίσης πολλά δισκοειδή υφαν
τικά βάρη μέ τά συνήθη τρήματα έξαρτήσεως. "Ομως έκ τών μάλλον ση
μαντικών ευρημάτων τοΰ δωματίου ήσαν τό κάτω τμήμα ώοειδοΰς έπιμήκους
σχήματος λίθινου άναγλύφου ρυτοΰ, τοΰ οποίου τό άνω τμήμα άνεκαλύφθη
εις τον φωταγωγόν τοΰ βασιλικοΰ μεγάρου, περί τοΰ όποιου θά γίνη λόγος
περαιτέρω, καί πλεΐστα όσα ένθέματα έκ φαγεντιανής καί έλεφαντοστοΰ διαλελυμένων κιβωτιδίων έκ ξύλου, σημαντικά διά τάς παραστάσεις των καί τό
σχήμά των. Τά ένθέματα ταΰτα έχουν μορφήν όστρέων, διπλών πελέκεων διακοσμήτων, ιερών άμμάτων (κόμβων) μέ κροσσούς, τετραγωνικά, δισκοειδή καί
ραβδοειδή ένθέματα μέ περίεργα έπ’ αυτών σημεία καί άλλα φυτικής μορφής.
Τούτων άλλα έ'κειντο έπί τοΰ έπιχρίστου δαπέδου τοΰ δωματίου, άλλα εις
τά ένδιάμεσα τών σειρών τών πλακοειδών λίθων. Τό πιθανώτερον είναι ότι
ταΰτα κατέπεσον έκ τοΰ άνω ορόφου τοΰ βασιλικοΰ μεγάρου, αν κρίνη τις
άπό τό τμήμα τοΰ άναγλύφου ρυτοΰ καί την ομοιογένειαν τών έμπαισμάτων
τούτων καί τών περισυλλεγέντων έντός τοΰ βασιλικοΰ μεγάρου.
'Η συνεχόμενη άποθήκη Ω (πίν. 145α) ήτο πλήρης πίθων, 15 τον άριθμόν, μάλλον μικροΰ μεγέθους, παρατεταγμένων κατά μήκος τών τοίχων. Τού
των εις, ό 3ος έπί δεξιά, είχε πέσει λοξώς προς τά έμπρός έκ τής θέσεώς τουπολλοί τών πίθων έστηρίζοντο έπί πλακοειδών λίθων. Τό χείλος των εύρίσκετο ολίγα μόλις έκατοστά ύπό την έπιφάνειαν τοΰ έδάφους, παρά ταΰτα
όμως έλάχιστα έβλάβησαν ύπό τής καλλιέργειας. Έκ τών πίθων άλλοι διεκοσμοΰντο μέ την συνήθη σχοινοειδή διακόσμησιν, άλλοι μέ καταλιβάδας. Οί
τελευταίοι ούτοι εϊχον μάλλον λεπτά τοιχώματα καί τινες άπεσαθρώθησαν έν
μέρει. Τό δάπεδον ήτο έκ συμπαγοΰς χώματος, έκαλύπτετο δέ ύπό κεκαυμένου στρώματος. Μετά τών πίθων άνευρέθησαν ικανά μέσου καί μικροΰ μεγέ
θους άγγεΐα, ιδίως άμφορεΐς μέ έλλειπτικόν στόμιον, ών εις μέ ριπιδοειδώς
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διανοιγομένας αύλακώσεις εις τήν βάσιν των λαβών, εις μέ στρογγύλον στόμιον, πρόχοι, κύαθοι καί κύπελλα, εν δισκοειδές πώμα μέ τρεις λαβάς κ.ά.
"Εν κυλινδρικόν χαλκοΰν σκεύος περισυνελέγη διαλελυμένον εις ελάσματα' ιδιαί
τερον ενδιαφέρον εμφανίζει εύρύς κοίλος ήθμός έκ χαλκού. Εντός βόθρου,
ίσως χρησιμοποιηθέν ώς συλλεκτήρ, εκειτο χυτροειδές εύρύστομον σταμνίον.
’Ίσως τήν περισυλλογήν τών χυνομένων ύγρών έκ τών πίθων έξυπηρέτει ό
(ανακαλυφθείς κατά μήκος τού ΝΔ. τοίχου άγωγός. ’Ολίγον έξέχον πεζούλιον κατά μήκος τού ΒΑ. τοίχου σχετίζεται ίσως μέ τήν κατά τήν βάσιν
τής άρχικής προσόψεως τού κτηρίου έξέχουσαν κρηπίδα. Έκ τής προς ΝΔ.
προσόψεως τής αποθήκης κατέπεσον πλεϊστοι δσοι κυβόλιθοι, μεταξύ τών
όποιων εις λίαν επιμήκης έκ πώρου λίθου μέ κεχαραγμένον επ’ αυτού σημεΐον Ψ\
Έκ τού έργαστηρίου Ψ ήτο προσιτόν τό δωμάτιον Φ, δπερ έκ τού περιε
χομένου του καί τής συνολικής διατάξεως άπεδείχθη δτι ήτο τό Θησαυροφυλάκιον τού ιερού. Αί διαστάσεις του είναι 3x4 μ., καί, ώς τελικώς άπεδείχθη, είχε
κατά μήκος τών τοίχων του έννέα πλινθόκτιστα καί έπίχριστα κιβώτια, έντός
τών όποιων έφυλάσσοντο σκεύη καί σύμβολα τού ιερού. Ή ΰπαρξις τών κι
βωτίων τούτων δέν έγένετο εύθύς έξ άρχής άντιληπτή, διότι τά πλινθόκτιστα
διαχωρίσματα κατά τό πλεΐστον εΐχον καταπέσει καί τά εις διάφορα σημεία
άνευρεθέντα τεμάχιά των έξελήφθησαν ώς τμήματα τών διαχωρισμάτων τού
άνω ορόφου. Μόνον ό κεντρικός χώρος είχε παραμείνει έλεύθερος, άλλά καί
εις τούτον άνευρέθησαν ικανά σκεύη, ’ίσως έκφυγόντα έκ τών κιβωτίων.
Ή άνασκαφή έπροχώρησε μέ μεγίστην προσοχήν εις τον πλήρη καθαρι
σμόν έπί τόπου σχεδόν τού συνόλου τών αντικειμένων χωρίς ούδέν τούτων νά
μετακινηθή, έπιχείρημα όντως δυσχερέστατον (πίν. 145β καί 146α). Έγένετο
σχεδιαγράφησις καί έλήφθησαν πλεΐσται δσαι φωτογραφίαι έγχρωμοι ή κοιναί.
Τό Θησαυροφυλάκιον άπεδείχθη άσύλητον, ώς παρέμεινε κατά τήν έπελθοΰσαν καταστροφήν, ή οποία κατά τάς περισυλλεγείσας ένδείξεις ήτο σεισμική.
’Ίσως άφηρέθησαν μόνον έν σπουδή τά έκ πολυτίμου μετάλλου αντικείμενα υπό
τών φευγόντων ένοικων. Τά κατά χώραν δμως άπομείναντα αποτελούν εν
σύνολον έξόχως έντυπωτικόν,

όποιον δέν άπέδωσαν

ούδ’ αύτά τά Θησαυ

ροφυλάκια τού ’Ανακτόρου τής Κνωσού. 'Οπωσδήποτε τά άνευρεθέντα έν
πολλοΐς υπενθυμίζουν τόσον τά έντός τών Θησαυροφυλακίων τού Ιερού (Tem
ple Repositories), δσον καί τά τού Κεντρικού Θησαυροφυλακίου. Είναι δμως
κατά πολύ πληρέστερα, πολυαριθμότερα, έκ μάλλον ποικίλων υλών καί μάλλον
ένδιαφερόντων σχημάτων. Τινά δέ είναι όντως μοναδικά διά τήν λαμπράν αύτών τεχνουργίαν καί διά τήν σπανιότητα τής ύλης, έξ ής κατεσκευάσθησαν.
Τά άνευρεθέντα άνήκουν εις τάς άκολούθους κατηγορίας:
Α) Πήλινα σκεύη, κυρίως άμφορεΐς μέ έλλειπτικόν στόμιον, στάμνοι,
πρόχοι, ύδρίαι, οίνοχόαι, κύαθοι, πώματα μέ τοξοειδείς λαβάς- τά περισυλλε-
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γέντα είναι περί τά πεντήκοντα, τά πλεΐστα ευμεγέθη. "Εν τούτων είναι σφαι
ρικόν ρυτόν μέ δακτύλιον είς τον λαιμόν, επί του οποίου δύο Ιερά άμματα.
Β) Λίθινα σκεύη ποικίλων σχημάτων, κατά τό πλεϊστον έξ εκλεκτών
ύλών. Τά περισσότερα είναι του τύπου των ρυτών κωνικού, ωοειδούς ή σφαι
ρικού σχήματος. Τά κωνικά είναι 16 έκ πορφυρού μαρμαρολίθου, φλεβωτών
μαρμάρων, λευκού μαρμάρου καί άλαβάστρου' άλλων αί κάθετοι τοξοειδείς
λαβαί είναι συμφυείς, άλλαι έπένθετοι, ενίοτε περίτεχνοι' τό χείλος τονίζεται
πλαστικώς ή έχει δριζοντίας αυλακώσεις. “Εν ρυτόν έκ πορφυρίτου μορφοΰται
ως κάλυξ διπλών φύλλων (πίν. 147α) "Εν των ρυτών έξ άλαβάστρου είναι
ένδιαμέσου τύπου μεταξύ κωνικού καί ωοειδούς, ένθυμίζον κέρας. ’Ίσως είς
τούτο άνήκει πρόσθετος τροχαλιοειδής λαιμός. ’Ακόμη ωραιότερα είναι τά
κατά τό μάλλον ή ήττον ωοειδούς σχήματος ρυτά, 7 ή 8 τον αριθμόν. Είναι
έκ πορφυρίτου, σπαρτιατικού βασάλτου (πίν. 147β), φλεβωτών μαρμάρων καί
άλαβάστρου. "Εν έχει πρόσθετον πλαστικόν δακτύλιον προσαρμοζόμενον είς
την

βάσιν τού τροχαλιοειδοΰς λαιμού καί κοσμείται μέ έξόχως δυναμικάς

καθέτους

αυλακώσεις (πίν. 147γ). 'Η προσαρμογή τών φλεβώσεων τού υλι

κού έγένετο

κατά τρόπον ώστε νά έξαίρεται τό σχήμα καί νά προστίθεται

διακοσμητικόν στοιχεΐον έξόχως δυναμικόν καί κινητικόν. "Εν τών ρυτών τού
των άποτελεΐ έν έκ τών καλυτέρων παραδειγμάτων άξιοποιήσεως τού υλι
κού είς ολόκληρον τον κρητομυκηναϊκόν κύκλον (πίν. 148α).
Τό σπουδαιότερον τών έν τώ Θησαυροφυλακίω άνευρεθέντων ρυτών εί
ναι εν έξ όρείας κρυστάλλου, ώοειδοΰς έπιμήκους σχήματος μέ τροχαλιόσχημον λαιμόν, κινητόν δακτύλιον κατά την βάσιν τού λαιμού, άποτελεσθέντα κατ’
έναλλαγήν έκ τορνευτών τεμαχίων κρυστάλλου καί έπιχρύσο^ν δισκίων φαγεν
τιανής, καί έξ ύπερυψουμένης σιγμοειδούς λαβής συντεθείσης έκ κρυσταλλι
κών ψήφων, αΐτινες κρατούνται είς την θέσιν των διά χαλκού μέσω αύτών
διερχομένου σύρματος (πίν. 148β). Πρόκειται περί τού σπουδαιοτέρου μέχρι
σήμερον γνωστού άγγείου ολοκλήρου τού κρητομυκηναϊκοΰ κύκλου. Ή άνασύνθεσίς του έξ ύπερτριακοσίων τεμαχίων — διότι συνετρίβη τελείως ύπό τών
καταπεσόντων έντός τού Θησαυροφυλακίου λίθων καί χωμάτων — άποτελεΐ
μοναδικόν τεχνικόν κατόρθωμα τής τεχνικής υπηρεσίας τού Μουσείου 'Ηρα
κλείου.
Λίαν σημαντική είναι ή σειρά εξ τελετουργικών καλύκων, ποτηρίων δηλαδή
μέ κολουροκωνικόν σώμα βαΐνον έπί στελέχους στηριζομένου έπί δισκοειδοΰς
βάσεως. Τό σπουδαιότερον όλων είναι εν έξ όψιανοΰ (πίν. 149β) μέ μικρά
λευκά στίγματα, άπαντώντος μόνον, ώς έξηκριβώθη, είς τήν μικράν νησίδα
Γυαλί παρά τήν Νίσυρον. Μετά τού έξ 'Αγ. Τριάδος τρίτωνος, δστις έσφαλμένως έθεωρήθη δτι ήτο έκ λιπαρίτου, είναι τά μόνα σκεύη έκ τού σκληρού
ήφαιστειογενοΰς τούτου υλικού, έξόχως διακοσμητικοΰ μέ τήν στιλπνότητα,
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ήμιδιαφάνειαν καί στικτήν μέλαιναν ύφήν του. Τό τρίτον γνωστόν έξ όψιανοϋ
σκεΰος είναι τό ρυτόν έκ Τυλίσου, δπερ δμως είναι έξ όψιανοϋ τής Μήλου.
Εσωτερικόν χαλκοϋν στέλεχος ενισχύει την βάσιν, ήτις είναι περιτέχνως τορ
νευτή. Λίαν άξιόλογα είναι καί τρία άλλα των τελετουργικών τούτων ποτηρίων,
των οποίων δύο είναι έκ φλεβωτών μαρμάρων, τό δέ τρίτον έκ κηλιδωτής πέ
τρας, ένθυμιζούσης διορίτην. Τό πρώτον κοσμείται δι’ οριζοντίων πυκνών αυ
λακώσεων καί είναι λίαν υψηλόν καί τορνευτόν (πίν. 149α)· τό δεύτερον εχει
τό υψηλόν δοχεϊόν του τετράλοβον, σχηματιζόμενον διά του κυματισμοΰ τών
τοιχωμάτων του, βαίνει δέ έπί βάσεως έπίσης τετραλόβου, βωμοειδοΰς, μέ
τριπλας άνω καί κάτω άναθυρώσεις (πίν. 149γ). Παρόμοια βάσις έκ πολυχρώμου λίθου άπόκειται εις τό ’Εθνικόν Άρχαιολ. Μουσεΐον, προερχομένη έκ
τάφου τοΰ Ναυπλίου, μη άναγνωρισθεΐσα ώς τοιαύτη, άλλα δημοσιευθεΐσα ύπό
τοΰ Evans ώς βάσις κηροπηγίου. Τό τρίτον είναι όλιγώτερον ραδινόν καί υπεν
θυμίζει ανάλογον σκεΰος άνευρεθέν έν Θήρα. Τα ποτήρια ταΰτα «τοΰ ίεροΰ
πόματος», γνωστά έκ πολλών τελετουργικών

παραστάσεων τοιχογραφιών

καί σφραγιδόλιθων ή δακτυλίων, ώς καί έξ όλιγίστων πραγματικών παρα
δειγμάτων — δύο υψηλά καί τορνευτά προέρχονται έκ τοΰ V λακκοειδοϋς βα
σιλικού τάφου τής άκροπόλεως τών Μυκηνών, είναι δέ γνωστόν τό έκ χρυσοϋ
κύπελλον, τό άποκληθέν κύπελλον τοΰ Νέστορος — έχρησιμοποιήθησαν άναμφιβόλως διά τάς τελετουργίας τοΰ Ίεροΰ τοΰ ’Ανακτόρου τής Ζάκρου.
Πλήν τών αγγείων τών δύο τούτων κυρίων κατηγοριών άνευρέθησαν καί
πολλά άλλα ποικίλων σχημάτων, άντιπροσωπευομένων ύπό ένός ή δύο παρα
δειγμάτων. ’Εκ τούτων τά μάλλον άξιόλογα είναι τά άκόλουθα.
α) Κομψή τελετουργική πρόχους έκ λευκοΰ μέ έλαφράς κυανας φλεβώσεις μαρμάρου, μέ χαρακτηριστικώς εόρύ καί έξέχον ράμφος, τοΰ τύπου τών
άπαντωσών εις παραστάσεις σχετιζομένας μέ τήν τελετουργίαν τής βλαστήσεως (πίν. 150α). Αΐ φλεβώσεις περιδινοΰνται λοξώς προς τά άνω.
β) 'Ωραΐον σκεΰος έκ καστανομέλανος βασάλτου μέ μεγάλας λεύκάς κηλΐδας, σχήματος σφαιρικού πεπιεσμένου μέ εύρύ στολιδωτόν χείλος, δύο λαβάς κυλινδρικάς, δι’ ών διέρχονται χαλκοί άναρτητήρες καί βάσιν δισκοειδή,
κεχωρισμένως εϊργασμένην (πίν. 150β).
γ) Έκ παρεμφερούς ύλικοΰ σκεΰος, προσλαβόν τήν μορφήν, διά προσ
θήκης γεφυροστόμου στομίου καί λαβών, ών διακρίνονται τά τρήματα, αί
όποΐαι δμως δέν άνευρέθησαν, γεφυροστόμου πρόχου μέ έπιπεδούμενον χεί
λος.

Τό

σχήμα τοΰ σκεύους άνευ τών προσθέτων τεμαχίων υπενθυμίζει

πρωτοδυναστικόν άγγεΐον καί ή μετασκευή ένός τοιούτου έξ Αίγύπτου προερχομένου, έξ έκείνων τών άνευρισκομένων εις νεοδυναστικούς τάφους, δέν
φαίνεται άπίθανος, άφοΰ τό στόμιον ό τεχνίτης έμιμήθη έξ άλλου ύλικοΰ, ύποκαταστήσας τάς λεύκάς κηλΐδας διά λευκών ένθεμάτων.
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δ) Φλασκίον έκ λευκοΰ μαρμάρου μέ έλαφράς κυανάς φλεβώσεις λοξώς
τοποθετημένας,

κομψδν

τδ

σχήμα, μέ χαμηλόν

λαιμόν καί δύο καθέτους

τοξοειδείς λαβάς.
ε) Σκεύος έξ άλαβάστρου σχήματος ήμιωοειδοϋς, μέ εύρΰ στόμιον εχον
παρά τδ χείλος διδύμους κυλινδρικάς καθέτους άποφύσεις άντί λαβών, δι’ ών
διέρχονται χαλκοί άναρτητήρες. Αί φλεβώσεις είναι διατεταγμέναι άμφιπλεύρως τοξοειδώς.
στ) Σκεύος σχήματος καί μορφής ώοΰ στρουθοκαμήλου, μέ στόμιον έ'χον
λεπτδν χείλος, έν μέρει άποκρουσθέν. Είναι έκ λευκοΰ μαρμάρου μέ έλαφράς
κυανάς φλεβώσεις όριζοντίως διατεταγμένας.
ζ) Δίμυξος έπί χαμηλού ποδδς λύχνος έκ πορφυρού λίθου μέ διπλήν κυ
κλοτερή άναθύρωσιν περί τδ εύρύ δοχεΐον έλαίου.
η-θ) Δύο άλλοι παρεμφερείς λύχνοι έκ λευκοΰ λίθου, μέ άναλόγους άναθυρώσεις.
ι-κ) Δέκα λεκανίδια έκ λευκοΰ λίθου, μάλλον άδράς έπεξεργασίας. Μετ’
αυτών άνευρέθησαν καί άλλα τινά λίθινα σκεύη μη άνασυγκροτηθέντα εΐσέτι.
Κατά την Δ. γωνίαν τού Θησαυροφυλακίου άνευρέθησαν, δλαι δμοΰ, τρεις
τελετουργικαί σφΰραι, κομψαί τδ σχήμα, έξ ωραίων φλεβωτών μαρμάρων,
άνάλογοι εκείνων αίτινες είκονίζονται εις παραστάσεις σφραγιδόλιθων, φερόμεναι έπί των ώμων ιερέων (πίν. 151α).
Γ) Σκεύη καί κοσμήματα έκ φαγεντιανής, όχι πολυάριθμα, άλλ’ έξόχως
ένδιαφέροντα διά την μορφήν των. Άτυχώς άνευρέθησαν είς πολύ κακήν κατάστασιν, λόγω τών έπ’ αύτών καταπεσόντων όγκων χώματος, πλίνθων καί λί
θων, περισυνελέγησαν δέ μετά μεγάλης δυσκολίας. Είναι μόνωτον ποτήριον
μέ τοξοειδή λαβήν καί δακτυλίους κατά τδ χείλος, κυάθιον μέ στολίδωσιν καί
φύλλα έξωτερικώς, είδος βωμίσκου προσφορών, διάκοσμος έκ βωμού, είς τδν
όποιον ίσως ανήκουν καί τά ώς μάζα άποσπασθέντα τμήματα λογχοειδών φύλ
λων, καρπών κλπ. καί ίσως διπλών πελέκεων καί βράχων καί σειρά πλαστι
κού σχήματος σκευών, όντως μοναδικών διά τήν Κρήτην. Κατωρθώθη νά άνασυγκροτηθοΰν τέσσαρα, δύο είς μορφήν κεφαλών ταύρων, εν είς μορφήν κε
φαλής λεαίνης καί εν, καλύτερον τών άλλων διατηρούμενον, είς μορφήν ναυ
τίλου άνευ τών πλοκαμίων του (πίν. 151 β). 'Η φαγεντιανή έχει ύπόχλωρον
έπιφανειακήν όέλωσιν, μή διατηρουμένην πανταχοΰ καλώς.
Δ) Χαλκά άντικείμενα άνευρέθησαν ολίγα μέν άλλα σημαντικά, χαρακτη
ριστική δέ είναι ή άπουσία άντικειμένων έκ πολυτίμων μετάλλων. Δύο μεγά
λοι χαλκοί διπλοί πελέκεις τελετουργικής χρήσεως περισυνελέγησαν είς τε
μάχια, άλλά κατωρθώθη ή άνασυγκρότησίς των. 'Ο μεγαλύτερος έχει μήκος
0.45 μ., διπλήν κόψιν, ώς συνήθως άπεικονίζεται είς παραστάσεις τής ΥΜ

ΙΒ

καί ΥΜ II περιόδου, καί θαυμαστήν διακόσμησιν, ήτις τδν καθιστά τδ καλύ
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τερον μέχρι σήμερον γνωστόν παράδειγμα διακοσμήτου πελέκεως εις τον
κρητομυκηναΐκόν κύκλον (πίν. 151γ)' ή διακόσμησις συνίσταται εις δύο σει
ράς κρινοειδών όριζοντίως έκ του κεντρικού στελέχους έκφυομένων εις πυκνήν
διάταξιν, ένώ επί τού τελευταίου τούτου άνέρχονται καλαμοειδή φυτά' το σύνολον πλαισιούται μέ θεούσας μετά λοφίων σπείρας' κρίνα καί σπεΐραι έχουν
τρητούς οφθαλμούς, πράγμα το όποιον επαυξάνει τήν διακοσμητικότητα τού
συνόλου. Τού άλλου, μικροτέρου τό σχήμα, πελέκεως έπί τού παρόντος δέν
διακρίνεται ή διακόσμησις. Δύο μεγάλαι χαλκαΐ στεφάναι μέ άπολήξεις, άγνω
στον εις ποιαν χρήσιν χρησιμοποιηθεΐσαι, άνεκαλύφθησαν εις δύο διαφορετικά
κιβώτια τού Θησαυροφυλακίου' ή μία τούτων φέρει περίτεχνον διακόσμησιν
λοξώς διατεταγμένων διπλών μετά στειλεοΰ πελέκεων, έξηρτημένων έξ όρ
μου περιθέοντος τήν στεφάνην. Τρίτος μικρότερος πέλεκυς μέ έξέχοντα εκα
τέρωθεν στειλεόν έχει έπίσης τελετουργικόν χαρακτήρα. Έκ τών λοιπών χαλ
κών αντικειμένων δέον νά μνημονευθοΰν χαλκούς διπλούς πέλεκυς πρακτικής
χρήσεως, όμάς σμιλών καί τοξοειδής λαβή μετά κομβίων.
Ε) Τέλος άνευρέθησαν ικανά λείψανα έκ διαλελυμένων κιβωτιδίων ή πυ
ξίδων, ξύλινων ή έξ ελεφαντοστού μετ’ ένθεμάτων ποικίλων έξ ελεφαντοστού
φαγεντιανής ή κρυστάλλου. Τών κιβωτιδίων έσώθησαν δύο χαλκοί γίγγλιμοι,
έκ τής σφραγίσεο^ς δέ τούτων προήλθον τά τέσσαρα ή πέντε άνευρεθέντα σφρα
γίσματα μέ παραστάσεις λέοντος, τέρατος καί τελετουργικής πρόχου. Επί
θημα σκεύους αποτελεί ή έκ κεκαυμένου έλεφαντοστοΰ ψυχή μέ άναπεπταμένας τάς διακοσμήτους πτέρυγας, παρασταθεΐσα ώς άναπαυομένη.
Μεταξύ τής καθαρτηρίου δεξαμενής X καί τού βασιλικού μεγάρου μεσο
λαβεί γωνιακός διαδρομίσκος (Χχ) περί τετραγωνικήν παραστάδα μέ καθέ
τους αύλακώσεις διά τάς δοκώσεις προσαρμογής τών θυρών. Κατά τον διαδρομίσκον τούτον καί καθ’ δλην τήν άνασκαφεΐσαν έκτασιν τού κυρίου θαλά
μου τού μεγάρου άνευρέθησαν πολλά χαλκά έργαλεΐα, προφανώς καταπεσόντα
έκ τού άνω ορόφου, ένθα έφυλάσσοντο. Εις τό αυτό σύνολον άνήκουν καί ό λιθοπρίων καί ό ακμών, άτινα, ώς έλέχθη, άνευρέθησαν εις τήν κλίμακα τής δε
ξαμενής καθαρμού. Τά εργαλεία ταύτα ήσαν λιθοπρίων καί ξυλοπρίων, χαλ
κοί πελέκεις συμπαγέστεροι ή λεπτότεροι, άξΐναι, όπεΐς, κοπείς, σμΐλαι, περόναι, μαχαιρίδια, γλύφανα, τρύπανα, εγχειρίδια, ξύστραι, κλπ. Τό σύνολον
τών έργαλείων τούτων υπερβαίνει τάς τρεις δεκάδας. Μετά τούτων άνευρέθη
εις τον διαδρομίσκον ικανός άριθμός λίθινων λεκανιδίων, όμοιων προς τά άνευ
ρεθέντα έντός τού Θησαυροφυλακίου, έπί πλέον δέ πολλά πήλινα άγγεΐα, ιδίως
άμφορεΐς μέ έλλειπτικόν στόμιον, πρόχοι καί εν εύρύστομον άγγεΐον, πιθανώς
πρόχους, μέ διακόσμησιν άνοικτήν έπί σκοτεινού βάθους. Λίθινα έργαλεΐα εύρέθησαν ολίγα, λίθος τριβής καί λίθος μέ κυλινδρικόν τρήμα. Τό προς τήν δε
ξαμενήν διαχώρισμα ήτο λεπτόν, άποτελεσθέν έξ όρθιων έπιχρίστων πλίνθων.
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’Αμέσως προς τά ΝΑ. τής δεξαμενής μετά του συναφοϋς διαδρομίσκου καί
των κατά τό πλεϊστον κατά τδ 1962 άνασκαφέντων δωματίων Ζ καί Ε άπεκαλύφθη καί άνεσκάφη, μόνον έν μέρει, τό μέχρι τοΰδε μεγαλύτερον καί επι
σημότερο'./ δωμάτιον του άνακτόρου, μέ πλακόστρωτον περίστυλον φωταγωγόν
καί κύριον θάλαμον μέ ΐδιότυπον διαμόρφωσιν δαπέδου. Πιθανώς πρόκειται
περί του κυρίως βασιλικού μεγάρου,

τό όποιον ύποτίθεται ότι εύρίσκεται

εις έπικοινωνίαν προς άλλα διαμερίσματα κατοικίας περαιτέρω κείμενα καί
μή

άνασκαφέντα εΐσέτι.

Τό

μήκος του μετά του

φωταγωγού φθάνει τά

12‘/2 μ., τό δέ πλάτος υπερβαίνει οπωσδήποτε τά 6 μ. 'Ο τετράγωνος φω
ταγωγός Εε έφώτιζε διά παραθύρων, προφανώς διδύμων, τών οποίων έσώθησαν αί κάτω προσαρμογαί τών πλαισίων καί ή βάσις του διαχωρίζοντος
ταϋτα στυλίσκου, τά δωμάτια Ε καί Ζ, προς την πλευράν δέ ταύτην άνευρέθη
μέγας αριθμός αγγείων, άποτελών ούσιαστικώς συνέχειαν τών κατά τό 1962
άνευρεθέντων συνόλων, καταπεσόντων, ώς έσημειώθη, έκ του άνω ορόφου. Τά
άγγεϊα ταϋτα ήσαν κύπελλα καί κύαθοι, σκύφοι καί πρόχοι εις μέγαν άριθμόνμετά τούτων δέ δύο ωραίοι τετράωτοι άμφορεΐς, άνάλογοι τών ήδη άνευρε
θέντων, μέ κυλινδρικόν λαιμόν καί έπιπεδούμενον χείλος καί βάσιν δισκοειδή,
προέχουσαν κύκλω.
'Η κρηπίς τών παραθύρων είναι έξ έπιμελώς προσηρμοσμένων πελεκη
τών πωρολίθων· επί χαμηλού στυλοβάτου έκ πλακών έβαινον αί βάσεις μικρών
κιόνων, προφανώς έλαφρών καί ραδινών, σχηματιζόντων μικρόν περίστυλον,
συμπληρούμενον κατά τήν ΒΔ. πλευράν διά τών παραθύρων. Τρεις κίονες ήσαν
κατά τήν ΝΔ. καί τήν ΝΑ. πλευράν, ενώ έτερος μεταξύ παραστάδων έ'θετεν
εις επικοινωνίαν προς τό μέγα δωμάτιον Δ, τό όποιον έφωτίζετο διά τοΰ αύτοΰ φωταγωγού. ’Εκ τών υστέρων προσετέθη λεπτόν διατείχισμα έκ πελεκητών
όρθιων πωρολίθων μεταξύ τοΰ κίονος τούτου καί τής Β. παραστάδος. Ό ΝΑ.
στυλοβάτης έπεκτείνεται περαιτέρω κατά τήν ΝΑ. πλευράν τοΰ μεγάρου, άλλά
δεν είναι εΐσέτι φανερόν αν υπάρχουν περαιτέρω κίονες, αν καί τοΰτο φαίνεται
όχι άπίθανον. Τό πλακόστρωτον τοΰ φωταγωγοΰ είναι έπιμελέστατα έστρωμένον, υπάρχει δέ λευκόν κονίαμα κατά τούς αρμούς. Τό δάπεδον τοΰ κυρίως
θαλάμου έχει τήν άκόλουθον ιδιόρρυθμον κατασκευήν: Διά περιθωρίων έκ κο
νιάματος σχηματίζονται

ορθογώνια διάχωρα, τών

όποιων τό

έσωτερικόν

ίσως ήτο έπεστρωμένον διά φύλλων μολύβδου, αν κρίνη τις άπό τήν μεγάλην
ποσότητα τούτου, χυτήν εις φύλλα, κατά τήν περιοχήν ταύτην. Τό περιθώριον μάλιστα, ΐνα σχηματίση τά διάχωρα, άκολουθεΐ μαιανδροειδή διαδρομήν.
Μεγάλοι πελεκητοί λίθοι έκ πώρου άνευρέθησαν κατά τό ΝΔ., εΐσέτι μή άνασκαφέν πλήρως, τμήμα τοΰ μεγάρου, ίσως προερχόμενοι έκ τοΰ ΝΔ., τοίχου.
Λίαν σημαντικά ήσαν τά ευρήματα τής περιοχής τοΰ μεγάρου. Τά δύο
κυριώτερα άνευρέθησαν εις τήν περιοχήν τοΰ φωταγωγοΰ. Πρόκειται περί τοΰ
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έκ στεατίτου πλαστικού ρυτού εις μορφήν κεφαλής ταύρου καί του αναγλύ
φου μετά παραστάσεων ωοειδούς ρυτού έξ άγνώστου εΐσέτι λίθου σκοτεινού κα
στανού

χρώματος

μέ

εσωτερικά φυλλίδια μαρμαρυγίου

(ΐσως χλωρίτου).

Το πρώτον (πίν. 152α) είναι μικρότερον τού άναλόγου τής Κνωσού, θαυμαστής
επεξεργασίας, μέ λεπτομερή διακοσμητικήν άπόδοσιν τού πυκνού τριχώματος
των βοστρυχίων, δπερ καλύπτει το μεγαλύτερον μέρος τής κεφαλής. Τά δι’ έμπολίων προσαρμοζόμενα ώτα άνευρέθησαν, άλλ’ αί ενθέσεις των οφθαλμών,
προφανώς έκ κρυστάλλου, μαρμάρου καί ΐάσπιδος, ώς εις το έκ Κνωσού παρά
δειγμα, δεν κατέστη δυνατόν νά ανακαλυφθούν, παρά την έπίμονον άναζήτησιν. ’Ελλείπουν έπίσης τά κέρατα, ί'σως οντα έξ έπιχρυσωμένου ξύλου, καί
ολίγα τεμάχια, μάλιστα κατά το ρύγχος.
Το δεύτερον (πίν. 152β) είναι το τέταρτον γνωστόν, μετά τά τρία έξ
'Αγ. Τριάδος, άνάγλυφον μετά παραστάσεων σκεύος, ένώ τεμάχια άλλων δια
σώζονται ικανά τον άριθμόν. Ώς έλέχθη ανωτέρω, τό κάτω τμήμα άνεκαλύφθη έξω τής Δ. γωνίας τού μεγάρου, εις τό έργαστήριον Ψ, καί δια τούτο
ύπετέθη κατ’ άρχάς δτι έπρόκειτο περί άλλου όμοιου αγγείου. Τό ρυτόν δια
σώζεται σχεδόν εις τό σύνολόν του, άνευ δμως τού λαιμού. Δεν αποκλείεται
νά άνήκη εις τούτο ό κατά τό 1962 άνευρεθείς εις την αποθήκην Θ λαιμός μέ
περίτεχνον χείλος μέ χρυσά φύλλα έπ’ αύτοΰ, καίτοι μη άπολύτως προσαρμοζόμενος, διότι έμεσολάβει Ϊσως μεταξύ τών δύο μερών δακτύλιος.

Τού τε

λευταίου τούτου εν τεμάχιον περισυνελέγη μετά τών τεμαχίων τού ρυτοΰ. Γό
άγγεϊον πάλαι έκαλύπτετο, ώς φαίνεται, έξ ολοκλήρου υπό φύλλων χρυσού,
τών όποιων μικρά τμήματα είναι εΐσέτι προσκεκολλημένα έπί τής επιφάνειας.
'Η εις χαμηλόν άνάγλυφον παράστασις έχει τεχνουργηθή μέ έξαίρετον τέχνην.
Άπεδόθη εν τών μάλλον χαρακτηριστικών ιερών κορυφής μέ τρία κύρια άνω
μέρη καί τρεις κάτω πτέρυγας, άναγνωριζόμενον έκ τών έπιστέψεών του διά
διπλών κεράτων, τών κιονίσκων του μέ τετράγωνα έπιθήματα ή κιονόκρανα,
έκ τής μεγαλοπρεπούς αύτοΰ διά συστημάτων σπειρών κοσμουμένης εισόδου,
έκ τών τριών προ αύτοΰ βωμών, ένός μικρού άμφικύρτου, ένός μεγάλου κρηπιδομόρφου, ένός τρίτου βαθμιδωτού παρά τον όποιον εΰρίσκεται τό ιερόν δένδρον ό βράχος έφ’ ου είναι έκτισμένον τό ιερόν άπεδόθη λίαν χαρακτηριστικώς. ’Επί τού άνω γεισώματος δύο άντιθετικώς παρασταθέντα ζεύγη αίγα
γρων κάθηνται περί την άνεικονικήν,

δίκην βαιτύλου, μορφήν τής θεότητος

(πίν. 153), ένω έπί τών κεράτων τών εκατέρωθεν πτερύγων κατέρχεται ή
έπικάθηται άνά εις ιέραξ. Δύο άλλοι αίγαγροι παρεστάθησαν περί τό ιερόν,
ό εις άναρριχώμενος μέχρι τής κορυφής, ό άλλος φεύγων δρομαίως μέ χαρα
κτηριστικήν ορμητικήν κίνησιν (πίν. 154α). 'Η παράστασις συμπληρώνει σημαντικώς τάς γνώσεις μας περί τών ιερών τών κορυφών.
"Αλλα μικρά λίθινα σκεύη άνευρέθησαν εις τήν περιοχήν τού φωταγωγού
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όμοϋ μέ τινα χαλκά εργαλεία' άναφέρονται ενταύθα μικρός δίμυξος λύχνος,
σφαιρικόν άγγεΐον καί μακρά προχοή γεφυροστόμου άγγείου. Έπί των πλα
κών του ΝΑ. στυλοβάτου, παρά λίθινον μέ διπλήν γωνιακήν κάμψιν αποχε
τευτικόν αγωγόν, άνεκαλύφθη 6 μεγαλύτερος γνωστός ξυλοπρίων του κρητομυκηναϊκοΰ κύκλου, μήκους 1.45 μ. καί πλάτους 0.28 μ., μέ εμφανή λείψανα
δύο ξύλινων λαβών κατά τά άκρα, στερεουμένων δι’ ήλων. Κατά τήν περιοχήν
ταύτην τού φωταγωγού ή καΰσις ήτο τόσον ισχυρά, θύστε αί καταπεσοΰσαι
πλίνθοι καί οί διαλελυμένοι πωρόλιθοι ειχον μεταβληθή εις άμορφον λευκάζουσαν μάζαν. Εις τό υποκείμενον κεκαυμένον μέλαν στρώμα περισυνελέγησαν
τα άντικείμενα περί ών έγένετο λόγος' μεταξύ τούτων καί λείψανα ώοΰ στρου
θοκαμήλου.
Έπί του δαπέδου του κυρίως μεγάρου, έντός τών πλαισιωμένων διαχώρων, περισυνελέγησαν πολλά άξιόλογα άντικείμενα, πιθανώς καί ταΰτα καταπεσόντα έκ του άνω ορόφου καί διασκορπισθέντα. Πλήν τών μνημονευθέντων
χαλκών εργαλείων άνεκαλύφθησαν καί άλλα χαλκά άντικείμενα: Δύο ορθογώ
νιοι πλάκες, ’ίσως έπένδυσις πυξίδος, έπί τών οποίων δέν είναι έμφανής ή διακόσμησις, ως εις τάς άλλας δύο παρόμοιας έκ του 'Ιερού Ο, φιάλη ή πώμα
άγγείου μέ στολιδωτήν διακόσμησιν καί σκεύος προσομοιάζον προς χαμηλόν
λύχνον. Λίθινα σκεύη ήσαν εν λεκανίδιον, εν μαρμάρινον σφαιρικόν άγγεΐον
μέ περιχείλωμα, τμήμα κυκλικού τριποδικοΰ βωμού καί άγνΰθες μέ οπήν εις
τό κέντρον. Πολύ ολίγα ήσαν κατά τό τμήμα τούτο τά πήλινα άγγεϊα, μεταξύ
τών όποιων ρυτόν σφαιροειδές μέ αίχμηράν άπόληξιν. Σημαντικά ήσαν τά εις
σωρόν άνακαλυφθέντα ένθέματα, ’ίσως διαλυθέντος κιβωτιδίου, έξ έλεφαντοστοΰ
καί όρείας κρυστάλλου, άποδίδοντα κυρτούμενα λογχοειδή φύλλα πλατύτερα ή
στενότερα καί παπυροειδή άνθη, όμοΰ μέ πλήθος άλλων έκ ταινιών, ροδάκων,
κυρτών ρόμβων κλπ. Φύλλα τινά χρυσού ήσαν συνανάμεικτα. Χαλκοί γίγγλιμοι
έπεβεβαίουν τήν ΰπαρξιν κιβωτιδίου, εις δ ΐσως άνήκε καί τό άνακαλυφθέν σφρά
γισμα μέ παράστασιν γυναικός γονατιζούσης πρό βαιτύλου, ένώ όπισθεν αυ
τής ΐπταται ψυχή. Δύο πινακίδες ορθογώνιοι μέ πολλάς σειράς σημείων τού
Γραμμικού Α συστήματος περισυνελέγησαν εις τήν αύτήν περιοχήν. Έπί τής
μιας επαναλαμβάνεται πολλάκις τό σημεΐον τού διπλού πελέκεως. Έξ έλεφαν
τοστοΰ ήσαν τινά άντικείμενα ΐσως έξ έπικαλύψεως ή έπενδύσεων, ώς ταινία
διακόσμητος, πλάξ έπενδύσεως λαβής μαχαιριού μέ θεούσας σπείρας, τμήματα
έκ τρητοΰ σκεύους μέ κεκομμένα εις σειράν κρίνα. Τέλος εις τήν αύτήν περιο
χήν περισυνελέγησαν τά τεμάχια καί δευτέρου ώοΰ στρουθοκαμήλου.
'Η προς ΝΔ. έστραμμένη πρόσοψις ΐσως έβλεπε προς αυλήν, μή άνασκαφεΐσαν εΐσέτι. Έσχημάτιζεν άλλεπαλλήλους γωνίας, ώς τούτο είναι σύνηθες
εις τά μινωικά οικοδομήματα, καί κατά τό κατώτερον τμήμα προέχει ολίγον
ή κρηπίς. 'Η συνέχισις τής τελευταίας ταύτης καθ’ δλον τό μήκος τού ίσχυ-

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
08/01/2023 20:51:17 EET - 54.91.70.224

Νικολάου Πλάτωνος: Άνασκαφα'ι Ζάκρου

187

ροΰ ΒΔ., επίσης κατά γωνίας προεχούσας, βαίνοντος τοίχου έπιβεβαιοΐ την ευ
θύς έξ αρχής γενομένην ύπόθεσιν δτι το προς τα ΒΔ. άνακαλυφθέν τμήμα του
κτηρίου αποτελεί προσθήκην, γενομένην πιθανώς προς έξυπηρέτησιν βιοτε
χνικών άναγκών. Τούλάχιστον τό άνασκαφέν σύνολον χώρων Ξ, Ξξ, Οο καί
Ππ έχει χαρακτήρα βιοτεχνικόν, μέ το πρόχειρον πολύθυρον, περιβάλλον μικράν αυλήν, τό έργαστήριον μέ τά έπικοινωνοΰντα 9 ορθογώνια λεκανίδια, την
έγκατάστασιν άποχωρητηρίου ανατολικού συστήματος, όπισθεν διαχωρίσματος, καί την εσωτερικήν έπίχριστον κλιμακίδα, έξυπηρετοϋσαν τον άνω όροφον
τοΰ τμήματος τούτου. Έκ του ορόφου τούτου κατέπεσον ισχυρά τμήματα δα
πέδου, κεκαλυμμένου μέ όστρακάσβεστον. Τό πολύθυρον είχε 3-)-3 θύρας. Εν
τατικής πυρκαϊας λείψανα διετηρήθησαν καθ’ άπαντα τον τομέα τούτον, όστις
έπεκτείνεται προς τά ΒΑ., ώς άποδεικνύουν καί άλλοι άναφανέντες, άλλά μη
άνασκαφέντες εΐσέτι τοίχοι.
Κατά την άνευρεθεϊσαν κεραμεικήν ΤΜ ΙΒ καί τά μέχρι σήμερον περισυλλεγέντα ποικίλα άντικείμενα ή χρονολογία τής καταστροφής θά έ'δει νά
τεθή προ τού 1450 π.Χ., ή δέ χρονική διάρκεια δέον νά θεωρηθή ούχί μα
κροτέρα τοΰ ενός καί ήμίσεος αΐώνος.
Τό. μόνον νεολιθικόν εύρημα τής περιοχής είναι μικρός μονόστομος πελεκυς έκ νεφρίτου λίθου, περισυλλέγεις μεταξύ τών λίθων τών λιθοσωρών τοΰ
ΒΑ. κρασπέδου.
Προς προστασίαν τών εύαισθήτων τμημάτων τοΰ ανακτόρου, παραστάδων, έπιχρίστων δαπέδων, έπιχρίστου κλιμακίδος, κογχών κλπ. μέχρι λήψεως
μέτρων οριστικής έξασφαλίσεως έγένοντο έργασίαι μερικής στερεώσεως και
προσωρινής έπιχώσεως τούτων. Οί άνευρεθέντες πίθοι μετεφέρθησαν εις Σητείαν, ίνα άνασυγκροτηθοΰν έκεΐ καί έπανατοποθετηθοΰν βραδύτερον εις τάς
άποθήκας. Τό σύνολον τών πλουσίων ευρημάτων μετεκομίσθη προς άποκαταστασιν καί έξασφάλισιν εις τό Μουσεΐον Ηρακλείου.
'Η

έξερεύνησις τών ταφικών σπηλαίων τής Φάραγγος τών Νεκρών

(πίν. 146β) περιωρίσθη κατ’ άνάγκην εις πολύ ολίγα μικρά σπήλαια, μάλιστα τά
πρός τήν είσοδον έξ ’Ανατολών τής φάραγγος. Πενιχρά λόγω τών συλήσεων
ήσαν τά αποτελέσματα έρεύνης εις τον Σπήλιο τοΰ Γεροβασίλη καί τό μικρόν
παρακείμενον σπήλαιον. Εις τον Σπήλιον τοΰ Μαρμαρά άνευρέθησαν ταφαί διατεταραγμέναι ύπό τών άρχαιοκαπήλων, μέ δύο κρανία, άτινα περισυνελέγησαν.
Μία τών ταφών συνωδεύετο ύπό 2 ή 3 ΤΜ III άγγείων, άλλά τά περισυλλεγέντα όστρακα άνήκουν, ώς έπί τό πλείστον, εις τήν Παλαιοανακτορικήν Πε
ρίοδον. Σημαντικώς όμως άπέδωκεν ή έρευνα μικροΰ ταφικοΰ σπηλαίου μέ
δύο εισόδους καί στενούς διακλαδιζομένους διαδρόμους άκριβώς κατά τήν εί
σοδον τής Φάραγγος. ’Εκ τών εξ ταφών ή 1η κατά τήν είσοδον είχε διαταραχθή ολίγον ολίγα ΠΜ χαρακτά όστρακα περισυνελέγησαν. 'Η 2α ταφή συν-
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ωδεύετο ύπό προχοΐσκης ίσως ρυθμοϋ Βασιλικής. 'Η 3η ήτο ή πλουσιωτέρα
εις κτερίσματα, άποτελοΰντα εν σύνολον έξόχως σημαντικόν: Μία προχοίσκη
καί εν κύπελλον μέ ύπερυψουμένην λαβήν άνήκουν εις τον ρυθμόν Βασιλικής,
μία σφαιρική πυξίς μέ πυκνήν χαρακτήν διακόσμησιν τριγώνων καί ημικυκλί
ων κατά ζώνας άποτελεΐ εισαγωγήν κυκλαδικήν. Μετ’ αύτών άνεκαλύφθη
έκ πρασίνου σχιστόλιθου πυξίς κυκλική καί χαμηλή, μέ έξέχον κύκλω τό ελα
φρώς θολούμενον δισκοειδές πώμα καί τον δίσκον τής βάσεως (πίν. 154β).
Τό κάλυμμα είναι άπαράλλακτον μέ τό γνωστόν έκ Μόχλου πώμα μέ τον κατακεκλιμένον κύνα. Άποδεικνύεται ότι άμφότερα είναι έ'ργον του αύτοϋ τεχνί
του. Ή κεφαλή του κυνός δυστυχώς παρά τήν έπιμελεστάτην έ'ρευναν δέν άνευρέθη. Τέλος ή 4η καί ή 5η ταφή προ τής κόγχης τοϋ βάθους απέδωσαν άγγεΐα
ρυθμοϋ Βασιλικής εις τεμάχια, τμήμα κυπέλλου μέ εξω νεΰον χείλος, όψίπουν
κύπελλον καί όδόντα άγριοχοίρου, ένώ ή 6η ταφή παρά τήν 3ην άπεδείχθη άκτέριστος. Πάντα τά ευρήματα άνήκουν εις τήν δευτέραν Προανακτορικήν Πε
ρίοδον (ΠΜ II), χρονολογούμενα 2300 - 2200 έτη π.Χ.
’Αρχαιολογική έκδρομή εις τάς νησίδας Καβάλους καί τήν κατέναντι τού
των ακτήν, ένθα ή άρχαία ’Άμπελος, κατά τήν ΝΑ. άκραν τής Κρήτης εΐχεν
ώς σκοπόν τήν έξακρίβωσιν τής φύσεως τών έπί τής μιας τών νησίδων άνακαλυφθεισών υπό άλιέων ευρημάτων καί τήν διαπίστωσιν τών έπί τής χαμη
λής άκροπόλεως Φαρμακοκέφαλο ’Αμπέλου άρχαίων λειψάνων. 'Η πρώτη απέ
δειξε μεμονωμένας πτωχάς έγκαταστάσεις άλιέων κατά τήν Μινοκκήν ’Επο
χήν. Περισυνελέγη τμήμα χαρακτηριστικής ραμφιδοστόμου πρόχου μέ τρεις
άκάνθας εις τό ράμφος καί άλλα όστρακα τής ΤΜ I έποχής. ’Επί τοϋ λοφίσκου
τοϋ Φαρμακοκεφάλου διακρίνονται σημαντικά λείψανα τοϋ τείχους καί ένός
τών πύργων αύτοϋ, ώς καί έκτεταμένα κτήρια, ίσως μάλιστα καί λείψανα ναοΰ
προς τό κέντρον, οπού σήμερον τό έξωκκλήσιον,

άναγόμενα εις πρωίμους

Κλασσικούς Ελληνικούς χρόνους.
'Η ερευνά συνολικώς διήρκεσεν 22 ήμέρας.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
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ΠίΝΑΗ 142

ΠΑΕ 1963. — 22. ΑΝΑΣΚΑΦΑΙ ΚΑΤΩ ΖΑΚΡΟΥ

α. Ό ληνός της οικίας Δ τοϋ τομέως Α τοϋ συνοικισμού Ζάκρου.

β. Λίθινον κιονόκρανον έκ της οικίας Ζ τοϋ τομέως Α τοϋ συνοικισμοΰ Ζάκρου.
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ΠΑΕ 1963. — 22.

αναςκαφαι κάτω ζακρου

β. Γενική όίποψις τοϋ τομέως Β του συνοικισμού Ζάκρου έκ Δυσμών,
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Πιναξ 143

ΠίΝΑΞ 144

ΠΑΕ 1963. — 22.

αναςκαφαι κάτω ζακρου

α. Τελετουργική άμφοροειδής πρόχους έκ φλεβωτοϋ μαρμάρου.
Έκ τής Καθαρτηρίου Δεξαμενής του άνακτόρου Ζάκρου.

β. Γενική άποψις τοϋ άνασκαφέντος τμήματος τοϋ ’Ανακτόρου Ζάκρου έκ Βορρά.
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ΠΑΕ 1963. — 22. ΑΝΑΣΚΑΦΑΙ ΚΑΤΩ ΖΑΚΡΟΥ

(3. Γενική όίποψις τοϋ Θησαυροφυλακίου τοΰ Ανακτόρου με τό
περιεχόμενόν του έκ Νότου.
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ΠίΝΑΞ 145

ΠίΝΑΞ

146

HAE 1963. — 22.

αναςκαφαι κάτω

α. Μία όμάς άντικειμένων τοϋ Θησαυροφυλακίου τοϋ ’Ανακτόρου.

β. Ή άκρόπολις - κρησφύγετον είς τήν Φάραγγα των Νεκρών.
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ζακρου

ΠΑΕ 1963. — 22.

αναςκαφαι κάτω ζακρου

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
08/01/2023 20:51:17 EET - 54.91.70.224

Πιναξ 147

ΠΑΕ 1963. — 22.

αναςκαφαι κάτω ζακρου

Ρυτόν έκ φλεβωτοΰ μαρμάρου,
Θησαυροφυλακίου του ’ Ανακτόρου
Ζάκρου.

β. Ρυτόν έξ όρείας κρυστάλλου,
έκ του Θησαυροφυλακίου του ’ Ανακτόρου
Ζάκρου.

ΠίΝΑΞ 148
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ΠΑΕ 1963. — 22.

αναςκαφαι κάτω ζακρου
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ΠίΝΑΞ 150

ΠΑΕ 1963. — 22. ΑΝΑΣΚΑΦΑΙ ΚΑΤΩ ΖΑΚΡΟΥ

α. Τελετουργική πρόχους έκ λευκοϋ φλεβωτοΰ μαρμάρου,
έκ τοϋ Θησαυροφυλακίου τοϋ ’Ανακτόρου Ζάκρου.

β. Σκεύος έκ βασάλτου έκ τοϋ Θησαυροφυλακίου τοϋ ’Ανακτόρου Ζάκρου.
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ΠΑΕ 1963. — 22.

ΠίΝΑΞ 151

αναςκαφαι κάτω ζακρου

;<χ. Τελετουργικοί! σφΰραι έκ φλεβωτοΰ μαρμάρου,
έκ τοϋ Θησαυροφυλακίου τοΰ ’Ανακτόρου Ζάκρου.

β. Ναυτίλος έκ φαγεντιανής,
έκ τοϋ Θησαυροφυλακίου τοϋ ’Ανακτόρου Ζάκρου.

γ.

Διακόσμητος χαλκούς τελετουργικός διπλούς πέλεκυς,
έκ τοΰ Θησαυροφυλακίου τοΰ ’Ανακτόρου Ζάκρου.
(Σχέδιον Θωμά Φανουράχ,η)
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ΠΑΕ 1963.

22. ΑΝΑΣΚΑΦΑΙ ΚΑΤΩ ΖΑΚΡΟΥ
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ΠΑΕ 1963

22. ΑΝΑΣΚΑΦΑΙ ΚΑΤΩ ΖΑΚΡΟΥ
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ΠίΝΑΞ 153

ΓΙΐΝΑΞ 154

ΠΑΕ 196:3. — 2*2.

αναςκαφαι κάτω ζακρου

α. Λεπτομέρεια του λίθινου αναγλύφου ρυτού
τού ’Ανακτόρου Ζάκρου.

β. Λίθινη πυξίς έκ σπηλαιώδους πρωτομινωικού τάφου
της Φάραγγος των Νεκρών.
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