
17. ΑΝΑΣΚΑΦΑΙ ΖΑΚΡΟΥ

At άνασκαφαι εις Ζάκρον Σητείας συνεχίσθησαν και κατά τό έτος 1965, 
πέμπτην άνασκαφικήν περίοδον, από τής 17η? Αΰγούστου μέχρι τής 18ης 
Σεπτεμβρίου, υπό την διεύθυνσίν μου, τόσον προς περαιτέρω άποκάλυψιν 
τοΰ μινωικοϋ ανακτόρου εις Κάτω Ζάκρον δσον και διά τήν έρευναν τής με
γάλης μινωικής αγροικίας παρά τήν Επάνω Ζάκρον. Έκτος τοΰ υπό τής 
’Αρχαιολογικής Εταιρείας διατεθέντος σημαντικού ποσού των 100.000 δρα
χμών, διετέθη ποσόν 3.000 δολλαρίων υπό τοΰ ζεύγους των ’Αμερικανών 
φιλοτέχνων Leon και Harriet Pomerance, χορηγούντων τετάρτην ήδη 
φοράν μετά τής αυτής φιλοτίμου προθυμίας.

Εις τήν άνασκαφήν συμμετέσχον οι αρχαιολόγοι ’Αναστασία Πλάτωνος 
και Ελένη Ζαγανιάρη (εις τήν άποκάλυψιν τού ’Ανακτόρου) και ’Ιωάννης 
και Έφη Σακελλαράκη (εις τήν έρευναν τής αγροικίας ’Επάνω Ζάκρου). 
Τήν εκπόνησιν αρχιτεκτονικών σχεδίων συνέχισεν ό ’Αμερικανός Joseph 
Shaw, βοηθούμενος υπό τής συζύγου του Μαρίας, συμπληρώσας τά σχέδια 
1 : 100 και επεξεργαστείς λεπτομερειακά σχέδια δωματίων πλήρη αγγείων. 
Τό προσωρινόν σχέδιον τής αγροικίας ’Επάνω Ζάκρου συνεπλήρωσεν ή αρχαιο
λόγος Έφη Σακελλαράκη. Τό κύριον φωτογραφικόν έργον ειχεν άναλάβει 
ό φωτογράφος Γεώργιος Ξυλούρης' πολυαρίθμους φωτογραφίας δι’ εγχρώ
μους προβολάς έλαβον τόσον ό ανωτέρω όσον και ή αρχαιολόγος ’Αναστα
σία Πλάτωνος. Έπίλεκτον συνεργείον ειδικών τεχνικών, επιστατών και 
αρχιτεχνιτών, κατά τό πλεΐστον διατεθέντων λίαν προφρόνως υπό τού Διευ- 
θυντοΰ τού Μουσείου Ηρακλείου Στυλιανού ’Αλεξίου, συνέβαλεν ούσιαστι- 
κώς εις τήν επιτυχίαν τής άνασκαφής.

Ό προτεθε'ις σκοπός ύπήρξεν ή περαιτέρω άποκάλυψις τοΰ μινωικού 
’Ανακτόρου, τού οποίου ήδη ειχεν άνασκαφή ολόκληρος ή δυτική πτέρυξ 
και ειχεν άναφανή ή κεντρική αυλή μέ μνημειώδη προς αυτήν πρόσσψιν τής 
ανατολικής πτέρυγος, ένφ τμήματα τοΰ βορείου και τοΰ νοτίου τομέως τοΰ 
κτηρίου έν μέρει άποκαλυφθέντα έδείκνυον ότι τό Άνάκτορον ήτο λίαν 
έκτεταμένον, πιθανώς επεκτεινόμενον έπι τοΰ ΒΔ. λόφου και προς Νότον 
μέχρι τών έπι τοΰ ΝΑ. λόφου ήδη έν μέρει άνασκαφεισών οικιών τής πόλεως. 
’Ήδη ειχεν ύπολογισθή ότι ή έκτασις τήν οποίαν κατελάμβανε τό Άνάκτο- 
ρον θά έδει νά ήτο μεγαλυτέρα τών 7-000 τ. μ. και ή συνέχισις τής έρεύνης
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άπέδειξεν δτι ή έκτίμησις αυτή ήτο μάλλον μετριοπαθής. Ή ερευνά νϋν 
έδει νά στραφή εις την άποκάλυψιν τών βασιλικών διαμερισμάτων τής ανα
τολικής πτέρυγος μετά την πλήρη άποκάλυψιν τής κεντρικής αυλής και 
εις την περαιτέρω έρευναν τών διαμερισμάτων τής βόρειας καί νοτίας πτέ
ρυγος. ’Έδει επίσης νά διενεργηθοΰν ωρισμέναι στρωματογραφικαί έρευναι 
τόσον υπό τά δάπεδα δωματίων τής δυτικής πτέρυγος δσον και υπό την 
δυτικήν αυλήν.

Παραλλήλως ή άνασκαφική έρευνα έδει νά προχωρήση εις τήν περαι
τέρω άποκάλυψιν τής προφανώς εκτεταμένης αγροικίας παρά τήν Επάνω 
Ζάκρον, άνασκαπτομένων καί διαμερισμάτων υπό τήν οδικήν άρτηρίαν, 
ήτις είχε διέλθει διά μέσου τοϋ κτηρίου. Παρά τάς έπελθοΰσας καταστροφάς 
τόσον υπό τών ιδιοκτητών τοϋ χώρου δσον καί κατά τήν κατασκευήν τών 
δημοσίων καί κοινοτικών έργων ήλπίζετο δτι θά καθίστατο δυνατός δ προσ
διορισμός τής συνολικής μορφής τοϋ κτηρίου καί ή άνακάλυψις σημαντικών 
στοιχείων τής σκευής καί διακοσμήσεως τούτου.

Ή συνέχισις τής εργασίας άπέδωσε λίαν σημαντικά αποτελέσματα, παρά 
τό γεγονός δτι σημαντικά τμήματα τών υπό έρευναν κτηρίων ειχον ύποστή 
όχι μικράς καταστροφάς ή ειχον διαταραχθή υπό μεταγενεστέρων κατα
σκευών. Τά άκόλουθα άποτελοΰν μίαν συνοπτικήν προκαταρκτικήν έκθεσιν 
τών μάλλον σημαντικών άποτελεσμάτων. Δέον νά σημειωθή δτι διά τών 
γενομένων στερεωτικών εργασιών τοϋ παρελθόντος έτους αί έπελθοΰσαι ζη- 
μίαι εις τον χώρον παρά τήν βαρύτητα τοϋ χειμώνος υπήρξαν ασήμαντοι 
καί δτι ευτυχώς οϋδεμία παρετηρήθη διατάραξις έκ μέρους λαθρανασκαφέων 
ή περιέργων.

ανακτορον Τής άνασκαφής προηγήθη προπαρασκευαστική εργασία μέ 
(σχέδ πορενθ. πλήρη καθαρισμόν τοϋ ήδη Ιρευνηθέντος χώρου καί έκ νέου 
πινακος a ). άποκάλυψιν τών εΐδικώς προστατευθέντων εϋαισθήτων τμη
μάτων τοϋ ’Ανακτόρου καί τών δαπέδων μέ τους έκ κονιάματος αρμούς. 
Έγένετο ά'ντλησις τοϋ άναβλΰσαντος ϋδατος εις τά βαθέα διαμερίσματα τών 
άποθηκών, τής καθαρτηρίου δεξαμενής καί τοϋ φρέατος. Άπεμακρύνθησαν 
τά τελευταία χώματα τής περυσινής άνασκαφής καί ήρχισεν ή διάλυσις τών 
μεγάλων λιθοσωρών τών ευρισκομένων έπί τοϋ χώρου ΒΑ. τής Στοάς - ’Ανα
παυτηρίου. Κατά τήν προπαρασκευαστικήν ταϋτην εργασίαν περισυνελέγη- 
σαν μικρά τινα αντικείμενα (ώς ήμίτομος λιθίνη άτρακτοειδής ψήφος καί 
δισκίον έξ όρείας κρυστάλλου έκ τοϋ χώματος ΒΑ. τοϋ διαδρόμου XXXVIII 
καί τοϋ στρώματος δαπέδου τής Αιθούσης Συμποσίων). Κατά τήν διάρκειαν 
τής έργασίας έγένοντο ωρισμέναι παρατηρήσεις : Οϋτω έπεβεβαιώθη ή γενο- 
μένη ύπόθεσις δτι άρχικώς ή Αίθουσα Συμποσίων έπεκοινώνει μέ τον έξω-
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τερικόν προς ΝΔ. περίβολον διά θύρας, ακολούθως κλεισθείσης διά μεγά
λων, προς τά έξω έξεχόντων λίθων' παρετηρήθη οτι οί αρμοί μεταξύ των 
πελεκητών εκ πώρου λίθων ως καί το προεξέχον πρεβάζιον τής κρηπΐδος 
ειχον καλυφθή διά κονιάματος' μικροί τετραγωνικοί τορμίσκοι επί τής άνω 
επιφάνειας των πωρολίθων τής προς την Κεντρικήν αυλήν προσόψεως, εις 
την αυτήν γραμμήν κατά διαστήματα ευρισκόμενοι, μαρτυρούν τήν ύπαρξίν 
εις χαμηλόν ύψος διδύμων παραθύρων (παρατηρήσεις άρχιτέκτονος Shaw), 
δτι ανάλογοι τορμίσκοι ύπήρχον εις τούς εκ πωρολίθου πεσσούς των διαχω- 
ρισμάτων καί εις τά παράθυρα τού φωταγωγού τού Μεγάρου' διεπιστώθη οτι 
οί διπλοί χαρακτοί πελέκεις τού γωνιακού τοίχου τού προθαλάμου XXX ήσαν 
πέντε (πίν. 233α)' δτι καί άλλοι μεμονωμένοι πελέκεις, πλήν των ήδη άνακα- 
λυφθέντων, ήσαν κεχαραγμένοι επί πωρολίθων διαμερισμάτων τής δυτικής 
πτέρυγος ως εις διαμέρισμα ΒΑ. τού Μαγειρείου καί κατά τήν παραστάδα 
τού κλιμακοστασίου 11,11)* δτι ό επιφανειακός λαξευτός λίθινος οχετός κατά 
μήκος τού ΒΑ. τοίχου τού Μεγάρου XXVIII διεκλαδίζετο, διερχόμενος υπό 
τον τοίχον, προς τον προθάλαμον XXX' εις τό τελευταίου τούτον διεσα- 
φήθη πληρέστερου ή κατασκευή των αλλεπαλλήλων δαπέδων εκ χαλικασβέ- 
στου καί κονιάματος — τό μετά κεντρικού κίονος σύστημα ανήκει εις τήν 
παλαιοτέραν φάσιν—καί τό σύστημα των ξύλινων τορμίσκων κατά τά κα
τώφλια των εσωτερικών θυρών, ως καί τό σύστημα ξυλοδομής τού εκ πωρο
λίθων τοίχου. Εις τήν ΒΑ. στοάν XXXIV έξητάσθησαν τό σύστημα ύπο- 
θεμελιώσεως τών κιόνων καί τά τούς αρμούς κλείοντα κονιάματα καί διεπι- 
στώθη, δτι τό πλακόστρωτου αυτής προεξετείνετο κατά τό δυτικόν άκρον 
προς τά έσω, πράγμα τό όποιον εμαρτύρει εκεΐθεν δίοδον ή άνοδον προς 
εσώτερον κείμενα διαμερίσματα. Εις τό μέλαν κεκαυμένον στρώμα δαπέδου 
περισυνελέγη οδούς κτενός έξ οστού.

Σημαντικά υπήρξαν τά αποτελέσματα στ ρωματογραφικών ερευ
νών γενομένων εν συνεχεία προγενεστέρων (βλ. ΠΑΕ 1963, σ. 172) εις τήν 
Δυτικήν αυλήν καί υπό τά δάπεδα τού Μαγειρείου (XXXII) καί τού παρα
κειμένου διαδρόμου (XXXI). Εις τήν πρώτην συνεχίσθη και έπεξετάθη 
ή έρευνα τής υπό τό ανώτερου άνδηρον άνακαλυφθείσης MM III οικίας, 
τής οποίας διεσαφήθησαν τέσσαρα δωμάτια επικοινωνοΰντα προς άλληλα διά 
θυρών (δωμάτια α-δ)' διεκρίνοντο δύο στρώματα επάλληλα, μή διαχωριζό
μενα δμως σαφώς διά δαπέδου' οί πλεΐστοι τών διαχωριστικών τοίχων δεν 
είσεχώρουν βαθύτερον εις τό υποκείμενον στρώμα, τό οποίον κατά τάς προ- 
κυψάσας ενδείξεις ανήκει εις τήν παλαιοανακτορικήν περίοδον, χαρακτηρι- 
ζομένην υπό κεραμεικής τύπου MM ΙΒ' εις τό βαθύτερον Τούτο στρώμα πα. 
ρηκολουθήθη καί πέραν τού ΒΑ. τοίχου τής οικίας ό πέρυσιν αναφανείς 
στενός έκ μικρών λίθων αγωγός μέ κατεύθυνσιν από ΒΑ. προς ΝΔ;" τά εντός
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τούτου η περί αυτόν περισυλλεγέντα όστρακα έκ κυπέλλων και προχοϊδίων, 
των οποίων μέρος ανήκει είς τον καμαραϊκόν ανατολικόν ρυθμόν ανοικτού 
επί σκοτεινού, ενίοτε καί μέ ερυθρός ταινίας, έπεβεβαίωσαν οτι ανάγεται είς 
την παλαιοανακτορικήν περίοδον.

Πολύ μάλλον χαρακτηριστικά ήσαν τά εντός τής οικίας εις βαθύτεροι' 
στρώμα άνευρεθέντα αντικείμενα, κατά τό πλεϊστον πήλινα καί λίθινα 
σκεύη, ώς κολουροκωνικόν εύμέγεθες άγγεΐον μέ τοξοειδείς λαβάς καί πρό- 
χυσιν, τεμάχιον λοπάδος μέ συστρεφόμενα φύλλα, τμήμα αγγείου μέ καστα
νάς ταινίας, όστρακα μέ έρυθράς ταινίας, βάσις φρουτοδόχης, τμήμα φωλεο- 
σχήμου λίθινου σκεύους, τεμάχια άλλων λίθινων σκευών κ.ά. Ή κεραμεική 
τοϋ άνωτέρου στρώματος ανήκει εις τό είδος τό θεωρούμενον ως άνήκον 
είς τούς μεταβατικούς από MM ΙΙΙΒ εις ΥΜ ΙΑ χρόνους, ολίγα όμως 
όστρακα (ώς λ.χ. δστρακον μέ λογχοειδή φύλλα μέ έρυθράς νευρώσεις επί 
σκοτεινού βάθους) έφαίνοντο παλαιότερα, ίσως ΜΜ ΙΙΙΑ. Είναι τμήματα 
λοπαδίων κατά τό πλεϊστον μέ έπιπεδούμενα χείλη, κύπελλα καί κυάθια μέ 
κυρτά τοιχώματα, συχνά μέ καστανόν ή ϊόχρουν βάθος καί διακόσμησιν 
ανοικτού επί σκοτεινού, στόμια πρόχων λοξότμητα, χυτρίδια μέ ελισσομέ- 
νους κατά τό άκρον πόδας, όστρακα κοσμούμενα μέ γραπτήν μίμησιν στο- 
λιδώσεως, τεμάχιά τινα λίθινων αγγείων, ών έν μετά προχύσεως, τμήμα 
πήλινου αγωγού εις σχήμα ανεστραμμένου Π, μικρά τμήματα λεπτών κονια
μάτων, ών τινα γωνιακά, ίσως έκ τραπέζης κεκονιαμένης προσφορών μέ 
έρυθράς ταινίας, υφαντικόν δισκοειδές βάρος κλπ. Ή θύρα μεταξύ τών δω
ματίων α καί β άνευρέθη τετοιχισμένη, φραχθεΐσα προφανώς έκ τών υστέ
ρων. Δυστυχώς δέν κατέστη έπί τού παρόντος δυνατή ή περαιτέρω προς 
τά ΒΔ. παρακολούθησις τών λοιπών διαμερισμάτων τής οικίας, καλυπτομέ- 
νης υπό ίσχυράς έπιχώσεως. Προς τά ΝΔ. τμήμα αυτής άπεκόπη, φαίνεται, 
κατά την κατασκευήν τού άντερεισματικοΰ τοίχου, τού έκκινοΰντος από τήν 
προέχουσαν γωνίαν τής προσόψεως τού ’Ανακτόρου.

Ή στρωματογραφική έρευνα υπό τό δάπεδον τού Μαγειρείου (XXXII) 
καί τού συνεχομένου διαδρόμου (XXXI) τά αποτελέσματα υπήρξαν έτι 
σημαντικώτερα. ’Ήδη κατά τήν άνασκαφικήν περίοδον τοϋ 1963, οπότε 
δέν ειχεν ακόμη διαπιστωθή ή ένότης τοϋ χώρου Ηη, Θθ, Κκ καί Λλ 
(βλ. ΠΑΕ 1963, σχέδ. εϊκ. 3, σ. 171), ειχεν άποκαλυφθή εις τον χώ
ρον Ηη υπό παχύ αργιλώδες στρώμα άλλο κεκαυμένον μικρού πάχους 
μέ λίαν χαρακτηριστικά σκεύη τής τελευταίας προανακτορικής περιόδου 
(ΠΜ III - ΜΜ ΙΑ), κυρίως κύπελλα τού κωνικού ή ήμισφαιρικοΰ τύπου, 
είχε δέ ήδη έκτοτε παρατηρηθή ότι τό στρώμα τούτο συνεδέετο προς κτήριον, 
τοϋ οποίου τοίχος διήρχετο υπό τον ΝΔ. τοίχον τοϋ δωματίου, έμφανής 
μάλιστα κατά τό κατώφλιον τής θύρας προς τον διάδρομον Γγ (νΰν XXXI).
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Νύν διά μάλλον εκτεταμένης έρεύνης εις την ΝΔ. περιοχήν τοϋ Μαγειρείου, 
την περιλαμβάνουσαν κα'ι τάς δυο βάσεις στηρίξεως των δοκών τής ορο
φής Α και Β, άπεκαλύφθησαν λείψανα κτηρίου, μη διασωζομένου εις ύψος 
καί πολλαχώς διαταραχθέντος, στηριχθέντος εις τον αμέσως προς ΒΑ. άνερ- 
χόμενον βράχον σχιστολιθικής υφής, άπαρτιζόμενον έκ δυο δωματίων μέ 
έπίχριστον δάπεδον (πίν. 233β). Εις μικρός loculus, είδος εστίας, έσχηματί- 
ζετο εντός τοϋ πάχους τοϋ μεταξύ των δυο δωματίων τοίχου, διατηρών 
πολλά επάλληλα στρώματα λεπτών επιχρισμάτων" μία λίθινη πλάξ είχε πέ
σει εντός αύτοϋ. Στρώμα τέφρας έκάλυπτε την εστίαν ταΰτην. Ίσχυρώς 
κεκαυμένον στρώμα έξετείνετο καθ’ δλην την έκτασιν τοϋ πρώτου προς ΒΔ. 
δωματίου, τοϋ οποίου ή είσοδος ήτο προς τά ΝΔ. Ούδέν εΰρ.|μα έγένετο εις 
τό μικρόν τοϋτο δωμάτιον. ’Αμέσως δμως έξω τούτου καί εις την ρίζαν 
τοϋ παχέος διαχωριστικοϋ τοίχου καί κατά την βάσιν τοϋ πρώτου στηρίγμα
τος Α, εις στενόν χώρον σχηματιζόμενον μέ τον τοίχον ά'λλου κτηρίου, άνή- 
κοντος ίσως εις περίοδον μάλλον προκεχωρημένην (ΜΜ ΙΑ), άνευρέθη 
ολόκληρος σειρά αγγείων, λίαν χαρακτηριστικών, άνηκόντων εις την ΠΜ III 
φάσιν (πίν. 234α). Ήσαν κυαθος μόνωτος μέ διπλάς λοξάς γραμμάς, κυ- 
πελλον τύπου ωοθήκης μέ λεπτά τοιχώματα, βαθύ κωνικόν κύπελλον, δύο 
κύπελλα μέ τοξωτάς ταινίας, έν κυάθιον μέ θλαστήν παρειάν καί μεγάλην 
τοξοειδή λαβήν, ά'λλο ήμισφαιρικόν μέ ελισσομένην γραμμήν, άλλα δύο κυά- 
θια μέ τοξοειδή λαβήν, άλλο υψηλόν κύπελλον μέ τέσσαρας ταινίας, κύπελ- 
λον μέ λευκήν διακόσμησιν επί κηλιδωτοϋ βάθους, τμήμα ραμφοστόμου 
προχοΐσκης μέ λοξάς διπλάς ταινίας πλαισιουμένας μέ σειράς κοκκίδων, κύ
πελλον μέ στιλπνόν βάθος καί περιθέουσαν έρυθράν ταινίαν, τμήματα άλλων 
κωνικών κυπέλλων, πάντα τά ανωτέρω εις τήν τεχνικήν ανοικτού επί 
σκοτεινού, ένφ δύο ή τρία άλλα, ως κωνικόν κύπελλον μέ σκοτεινήν ται
νίαν, εύμέγεθες κολουροκωνικόν γεφυρόστομον (πίν. 2 - 4β), ανήκουν εις τήν 
τεχνικήν σκοτεινού επί ανοικτού βάθους. Μετ’ αυτών άνευρέθησαν τμήμα 
λοπάδος έκ μαρμάρου, επίμηκες δστούν μετατραπέν εις έργαλεϊον, τεμάχιον 
δψιανοΰ (άλλο τεμάχιον εις τον loculus) καί τεμάχια λεπτών ερυθρών 
επιχρισμάτων.

Τό δεύτερον προς ΝΑ. δωμάτιον Β άπεδείχθη στενεπίμηκες, έπεκτει- 
νόμενον, ως έκ τής συνεχίσεως τοϋ ροδίνου έπιχρίσματος τοϋ δαπέδου καί 
πέραν τής δευτέρας βάσεως στηρίξεως (Β) καταφαίνεται, προς τά ΝΑ." 
τού ΝΔ. τοίχου διεσώθησαν ολίγοι μόνον λίθοι, άλλ’ δτι τό δωμάτιον έτερ- 
ματίζετο έκεΐ φαίνεται έκ τής κατ’ ευθείαν γραμμήν διακοπής τοϋ έπιχρί
σματος τοϋ δαπέδου. Έπί τοϋ κεκονιαμένου δαπέδου εΐχον καταπέσει άλλα 
κονιάματα των τοίχων εις θέσιν άνάστροφον.

Ό αμέσως προς ΝΔ. καί εις έγγύς άπόστασιν των δωματίων Α καί Β
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τοίχος κάμπτεται κατ’ ορθήν γωνίαν και διέρχεται ακολούθως υπό τον ΝΔ. 
τοίχον τοϋ Μαγειρείου' τό πλάτος του διακρίνεται εις τό άνοιγμα τής θύρας 
(πίν. 235α), ήτις πιθανώς διά δυο βαθμιδών έφερεν εις τό εις ύψηλότερον 
επίπεδον κείμενον δωμάτιον XXXII. Κατά τό εσωτερικόν τής γωνίας τοϋ 
καμπτόμενου τοίχου., άπέκειντο, ως ε’ις μυχόν, άλλα αγγεία, τά οποία έφαί- 
νοντο άνήκοντα εις τήν ΜΜ ΙΑ περίοδον, εις την οποίαν κατά συνέπειαν θά 
ανήκε καί τό κτήριον τοϋτο (έν κΰπελλον τοϋ τΰπου των διωρόφων κοσμεί
ται μέ έρυθράς ταινίας καί τριγωνικός διατάξεις). Εις τό αυτό κτηριακόν 
συγκρότημα ανήκει, φαίνεται, ό παράλληλος τοίχος, ό βαίνων εις βαθϋτερον 
τοϋ δαπέδου στρώμα κατά μήκος τοϋ ΝΔ. τοίχου τοϋ διαδρόμου XXXI, 
ως άποδεικνύεται έκ τών περισυλλεγέντων οστράκων (χείλος λεπτοϋ κυπέλ
λου μέ κατακορύφους κυματοειδείς γραμμάς). ’Ίσως καί τό επίσης εις βαθύ- 
τερον στρώμα άποκαλυφθέν διατοίχισμα κατά τό ΒΔ. άκρον τοϋ διαδρόμου 
ανήκει εις τό αυτό σύνολον (παλαιότερα όστρακα καί άωτον μέ κυρτάς 
πλευράς κυπελλίδιον), ενφ άντιθέτως άλλη γειτονική γωνία είς κατά τι χαμη- 
λότερον στρώμα αποτελεί μέρος τοϋ ΠΜ III συγκροτήματος. Μεταξύ λίθων 
κατά τό κέντρον τοϋ διαδρόμου εις βάθος 0.20 - 0.30 υπό τό επίπεδον τοϋ 
δαπέδου τοϋ διαδρόμου άνευρέθη τμήμα άβαθοϋς λίθινης λεκάνης μέ επίπε
δον περιχείλωμα, ασφαλώς ΠΜ III χρόνων. Είς τό υπόστρωμα τοϋ διαδρό
μου XXXI, άποτελεσθέντος έκ θαλασσίων χαλίκων καί τεμαχίων χαλικασβέ- 
στου, τά ό'στρακα εφαίνοντο ΜΜ ΙΑ (ό'στρακα κυπέλλου μέ έρυθράν ταινίαν 
καί λεπτάς λεύκάς γραμμάς)' τινές πλάκες εφαίνοντο δτι άπετέλουν λεί
ψανα τής στρώσεως τοϋ δαπέδου. Ύπό ταύτην υπήρχε συμπαγής στρώσις 
κονιαμάτων καί πηλοχώματος. Τό κατώφλιον τής θΰρας προς το μαγει- 
ρεΐον είχε συμπληρωθή διά πλακοειδών λίθων καί κατ’ αυτό περισυνελέγη 
αιχμή βέλους έκ πυριτόλιθου. Παρά τήν άποκαλυφθεϊσαν πωρίνην βασιν 
παραστάδος, κατά τήν δίοδον προς τό τετράγωνον δωμάτιον IX, ήτις έπλαι- 
σιοϋτο ύπό ξύλινων δοκών, τών οποίων άπηνθρακωμένα λείψανα άνευρε- 
θησαν είς τόρμους, περισυνελέγη πρισματικόν τεμάχιον στεατίτου' όμοια 
προς αυτό, έχοντα άτρακτοειδεΐς μάλλον ακανόνιστους πλευράς, άνευρεθη- 
σαν τουλάχιστον δέκα, κατεσπαρμένα άνά τον ΒΑ. καί ΝΑ. τομέα τοϋ 
’Ανακτόρου.

Εις τήν Κεντρικήν αυλήν (πίν. 235β) άφηρέθη τό υπόλοιπον τής 
καλυπτοΰσης τό ΝΑ. καί ΝΔ. μάλιστα τμήμα έπιχώσεως. Νέοι σωροί λίθων 
άπεκαλύφθησαν, κυρίως κατά μήκος τών προσόψεων, μέγα μέρος δέ τών λίθων 
τούτων ήσαν πελεκητοί πωρόλιθοι, οί μεγαλύτεροι καταπεσόντες ίσως εκ τοϋ 
επιστυλίου τής μετά πεσσών καί κίονος προσόψεως τών μεγάλων αιθουσών 
τής ’Ανατολικής πτέρυγος. Τά στρώματα τών λίθων τούτων έκαθαρίσθησαν 
μέ επιμέλειαν καί έφωτογραφήθησαν, ως μαρτυροΰντα τον τρόπον καταστρο
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φής τοϋ ανακτόρου. Εις πολλά σημεία ύπήρχον σωροί κεκαυμένων πλίνθων, 
μάλιστα κατά τό κέντρον καί ιήν νοτίαν περιοχήν πλησίον τής ΝΑ. προσό- 
ψεως. ’Άφθονα κονιάματα παρετηρήθησαν έξω τοΰ διαδρόμου XXXVIII 
καί τής αιθούσης XXXIX. Μεταξύ των κονιαμάτων τούτων, προς την εξο
δον τοϋ διαδρόμου, άνεγνωρίσθησαν τμήματα μεγάλου ζεύγους ίερών κε
ράτων εκ κονιάματος, ίσως άρχικώς τοποθετημένου ά'νωθι τής εισόδου ταύ- 
της. "Εν σκέλος τούτου διετηρεΐτο ολόκληρον. Πολλά τεμάχια κεκαυμένων 
ξύλων άπεκαλύφθησαν κυρίως εις τό προ των θυρών τής δυτικής πτέρυγος 
καί τής ΒΑ. στοάς τμήμα. Τό δάπεδον τής αυλής άνευρέθη βαθύτερου, άπό 
δτι ειχεν άρχικώς ΰποτεθή, άπετελεΐτο δε εξ είδους πηλασβέστου, διασωζό- 
μενον καλύτερον κατά τό ΒΔ. καί τό προ τής ΝΑ. προσόψεως τμήμα. Έκα- 
λύπτετο εξ ολοκλήρου υπό λεπτού σχετικώς στρώματος, μέλανος εκ τοϋ 
πυρός. Εις τό στρώμα τούτο άνευρέθη είς μικράν άπόστασιν άπό τής εισό
δου τής ΒΑ. στοάς μέγα χαλκοϋν κάτοπτρου διαμ. 0.23 μ., διασώζον τάς δύο 
όπάς τής λαβής καί ίχνη ξύλου (πίν. 236α). Είναι έν τών μεγαλύτερων εις 
τον κρητομυκηναϊκόν κύκλον. Πολύ πλησίον τοΰ κατωφλιού περισυνελέγη 
έκ τοϋ κεκαυμένου στρώματος χρυσούς κρίκος έκ παχέος σύρματος τετραγώ
νου τομής, συστραφέντος εις κύκλον, διαμ. 0.03 μ. ’Ίσως άπετέλει εξάρτημα 
καί δεν άποκλείεται νά διέφυγεν άπό άτομον φεΰγον έν σπουδή κατά την 
ώραν τής καταστροφής. Διάφορα ά'λλα μικρά άντικείμενα περισυνελέγησαν 
έκ τοϋ κοσκινισθέντος χώματος τής αυλής ή έκ τοϋ δαπέδου: μικκύλον ά'ωτον 
άγγείδιον, τμήμα χύτρας με διακόσμησιν έμπιέστου σχοινιού σπειροειδώς 
έσωτερικώς έλισσομένου, δισκοειδές υφαντικόν βάρος, ά'λλο κυβικόν με άπο- 
τύπωμα σφραγΐδος, τμήμα βαθμιδωτού βάθρου διπλού πελέκεως, τοϋ οποίου 
τό ά'νω ήμισυ άνευρέθη είς τον προθάλαμον τοϋ βοηθητικοΰ δωματίου τοΰ 
Μαγειρείου L, γλωσσοειδές χαλκοϋν μαχαίριον, λεπίδες καί τεμάχια όψιανοϋ, 
έργαλεΐον έξ όστοΰ, τεμάχια κονιάματος έξ αρμών διαχώρων, έρυθρά τό 
χρώμα, ίσως προερχόμενα έκ τοΰ δαπέδου τών αιθουσών κατοικίας τοϋ ά'νω 
ορόφου τής ’Ανατολικής πτέρυγος κ.ά'.

Εις τον Βορειανατολικόν τομέα ή έρευνα έπροχώρησεν είς την 
περιοχήν τοΰ Μαγειρείου XXXII καί τοΰ συναπτομένου προς τούτο βοηθη
τικού δωματίου L μετά τοϋ προθαλάμου του, ή βαθμιδωτή πρόσβασις προς 
τό όποιον ειχεν ήδη πέρυσιν άναφανή.’Απεδείχθη δτι ή άνακαλυφθεΐσα κατά 
τήν ανατολικήν γωνίαν εστία μέ τήν χύτραν εις τήν θέσιν της δεν ήτο άκρι- 
βώς κατά τό άκρον τοΰ εύρυχώρου δωματίου. Ό ΝΑ. τοίχος έπέκεινα τοΰ 
κατωφλιού οπισθοχωρεί ολίγον, ϊνα δημιουργήση πρόσβασιν είς στενήν άνο
δον, προφανώς διά μικράς ξύλινης κλιμακίδος καμπτομένης προς τά ΝΑ. 
τοϋ δωματίου Ε. Ό ισοπεδωθείς κατά βαθμίδας κατά τήν πρόσβασιν βρά
χος καί τό ήμιτοίχιον κατ’ έπέκτασιν τοΰ ΝΑ. τοίχου έδημιούργουν τήν
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κατάλληλον βάσιν και στήριξιν. Λόγφ τοϋ μεγάλου άριθμοΰ τών διαλυθει- 
σών πυρίκαυστων πλίνθων τών άποτελοΰντων το κύριον μέρος τοϋ ΝΑ. τοί
χου, άνω τής λίθινης κρηπΐδος υπήρξε δύσκολος ή διευκρίνησις τοϋ τμήμα
τος τούτου. ΒΑ. τοϋ ισχυρού ΒΑ. τοίχου τού Μαγειρείου, δστις είχε χρησι- 
μοποιηθή καί ως τοίχος άντιστηρίξεως τοϋ υψηλότερου άνδηρου, άνεφάνη 
μικρόν διαμέρισμα άνευ είσόδου καί τοίχος είσχωρών εις την ύψηλοτέραν 
έπίχωσιν. Τό τμήμα τούτο δεν κατέστη δυνατόν να έρευνηθή πληρέστερον' 
ε’ις τήν έπίχωσίν του δμως άνευρέθησαν μικρά τινα αντικείμενα, ως τεμάχια 
όψιανοΰ καί μολύβδινον ραβδίον. “Ορων προς τά ΒΔ. άνεφάνη λίαν ισχυρός 
τοίχος έκ μεγάλων πελεκητών λίθων, είσχωρών καί οΰτος εντός τής βαθείας 
κατά τό σημείον τούτο έπιχώσεως.

Εξαιρετικόν ενδιαφέρον ένεφάνισεν ή άποκάλυψις τού άποκληθέντος 
Πλινθίνου δωματίου (Ε) καί τού προθαλάμου του (πίν. 236β καί 237α). 
Άπεδείχθη δτι άμφότερα ήσαν βοηθητικά διαμερίσματα τού Μαγειρείου, 
άνευρεθέντα πλήρη μαγειρικών σκευών καί λειψάνων άποθηκευμένων ή 
προπαρασκευαζομένων κρεάτων. Τούτο δε έπεβεβαίωσε πλήρως τήν έξ άρ- 
χής γενομένην ύπόθεσιν δτι τό μέγα ύπόστυλον δωμάτων XXXII ήτο Μα- 
γειρεΐον τών ’Ανακτόρων. Ή ονομασία Πλίνθινον δωμάτων έδόθη δχι μό
νον διότι οί τοίχοι του ειχον οικοδομήθή διά πλίνθων επί λίθινης κρηπΐ- 
δος, άλλά κυρίως διότι ολόκληρος πλίνθινος τοίχος, συνιστάμενος έκ λίαν 
εύμεγέθων πλίνθων, διαστάσεων 0.60 X 0.40 μ., κατέπεσεν εις λοξήν θέσιν 
εντός τού δωματίου καί αί πλίνθοι του διετήρησαν τήν συνοχήν των, κατά 
τρόπον ώστε τό σύνολον νά άποτελή τό μάλλον χαρακτηριστικόν παράδει
γμα καταπεσόντος πλινθίνου τοίχου εις ολόκληρον τον κρητομυκηναϊκόν 
κύκλον. Άπεδείχθη ούτω ή δομική τών πλινθίνων τοίχων, οιτινες φκοδο- 
μοΰντο διά πλίνθων, τών οποίων τό μήκος κατελάμβανεν ολόκληρον τό πάχος 
τοϋ τοίχου. Κατεβλήθη προσπάθεια νά διατηρηθή τό καλύτερον διασωζό- 
μενον τμήμα τών πλίνθων, καίτοι ύπ’ αύτάς εύρίσκοντο μαγειρικά σκεύη 
καταπλακωθέντα. Σχέδων τού άρχιτέκτονος Shaw άπέδωσε τήν θέσιν τών 
καταπεσουσών πλίνθων καί τών κατά χώραν μαγειρικών σκευών τόσον τοϋ 
δωματίου Ε όσον καί τοϋ προθαλάμου του. Ύπό τάς πλίνθους διεκρίνοντο, 
έν μέρει ύπ’ αύτάς καταπλακωθέντα, τινά τών σκευών, μάλιστα χύτραι. Είς 
ύψηλότερον δμως στρώμα, ίσως προελθόντα έκ τοϋ ά'νω ορόφου διά πτώ
σεως, βάσις μεγάλου πίθου καί άμφορεύς είς δύο τμήματα άνευρέθησαν 
κατά τον ΒΑ. τοίχον καί τήν άνατολικήν γωνίαν. Τά έντός τοϋ δωματίου Ε 
περισυλλεγέντα σκεύη ήσαν τά άκόλουθα : Άμφορεύς μέ έλλειπτικόν στόμων, 
σταμνοειδές δοχεΐον μέ τοξωτάς λαβάς, τέσσαρα πυριατήρια επί ύψηλοϋ κυ
λινδρικού ποδός διαφόρων μεγεθών, τό έν μέγα μέ σταυροειδές διαχώρισμα 
(πίν. 237β), έντός τοϋ οποίου άνευρέθησαν λεπτά κεκαυμένα οστά ζώου,
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σειρά επτά χυτρών τριποδικών μέ μικράς τοξοειδείς λαβάς και πρόχυσιν δια
φόρων μεγεθών, τών πλείστων φερουσών σαφή ίχνη μελάνσεως εκ τοΰ πυράς, 
μία πηλίνη έσχάρα έπί ποδίσκων κα'ι τρεις μόνωτοι κυαθίσκοι. Τά σκεύη 
ήσαν τοποθετημένα περί τον τοίχον, παρά δέ τάς χύτρας τοΰ ΒΑ. τοίχου 
άνευρέθησαν τέσσαρες σιαγόνες ζώων καί ά'φθονα οστά, άποτελοϋντα ολό
κληρον στρώμα (πίν. 238α), ούτως ώστε νά παραμένη αμφίβολον δτι τά 
προς ό'πτησιν κρέατα περιείχοντο μόνον εντός τών χυτρών.

Κατά την είσοδον, καί καθ’ δλον τό μήκος τού ΝΑ. τοίχου (πίν. 238β), 
κατά την Β. γωνίαν καί εντός σκάμματος διήκοντος καθ’ δλον τό μήκος τοΰ 
ΝΔ. τοίχου ύπήρχεν άλλη σειρά μαγειρικών σκευών, τών ακολούθων :

Τουλάχιστον δώδεκα χύτραι διαφόρων μεγεθών, άμφορεύς μέ ελλειπτι
κόν στόμιον, σταμνοειδές σκεύος καί σκεύος μέ ποδίσκους (εντός τού σκάμ
ματος, τού χρησιμεύσαντος ίσως ώς εστία, παρά τό όποιον κατά τον ΝΑ. 
τοίχον πρόχειρον υψηλόν θρανίον, ίσως δι’ άπόθεσιν σκευών, πλάτους 
0.30 - 0.40 μ.), λίθινον τριποδικόν λεκανοειδούς μορφής ιγδίον έκ τραχύτου 
λίθου, τμήμα τής έσχάρας, τής οποίας άλλο τμήμα εύρέθη εις τό δωμά
των L, καί μία σειρά έκ πέντε μικκύλων αγγείων, ώς άθυρματικών, άνευ- 
ρεθέντων κατά τό σκάμμα τού ΝΔ. τοίχου (εν άμφοροειδές, μία προχοΐσκη, 
έν σταμνοειδές καί δύο σκύφοι γεφυρόστομοι). Τέσσαρες στεατίται πρισμα
τικοί άνευρέθησαν εις την αυτήν περιοχήν καί κατά τήν είσοδον τού Μαγει
ρείου, ώς επίσης φλεβωτός πυριτικός λίθος καί τό πρόσθιον τμήμα πλαστι
κού σκεύους, παριστώντος ίσως αμνόν. Ό προθάλαμος είχε δάπεδον έκ μι
κρών θαλασσίων χαλίκων (βοτσάλων), καλυψάντων τον ισοπεδωθέντα βρά
χον. Ό ΝΑ. τοίχος, δστις άπετέλει τό διαχώρισμα προς τό κλιμακοστάσιον, 
ήτο έπίσης έκ πλίνθων, μικροτέρων δμως διαστάσεων, καί είχε τρεις καθέ
τους ξυλοδεσιάς. Πλίνθινος ήτο καί ό ΝΔ. τοίχος, έπί τού οποίου έστηρί- 
χθησαν αί πλάκες τοΰ έρεισινώτου τοΰ θρανίου τής στοάς - αναπαυτη
ρίου XXXIV. Τό μεταξύ τών δωματίων L καί ΚΙ διαχώρισμα ήτο πολύ 
παχύ, άποτελεσθέν έκ μεγάλων πλίνθων. ’Αμέσως προς ΒΑ. τού δωματίου 
Κ άνευρέθη πρόχους καί τμήμα λίθινου αγγείου.

’Αμέσως προς ΝΑ. τών βοηθητικών διαμερισμάτων τοΰ Μαγειρείου 
άνεκαλύφθησαν δύο στενεπιμήκεις χώροι, διαχωριζόμενοι υπό ήμιτοιχίου, μέ 
είσοδον άπ’ ευθείας έκ τής ΒΑ. Στοάς (LII)- έντός τών δωματίων τούτων δέν 
άνευρέθη διαμεμορφωμένον δάπεδον, άλλ’ ό βράχος άνήρχετο βαθμηδόν 
άπό ΝΔ. προς ΒΑ. Είναι σαφές οτι πρόκειται περί τού κλωβού τού κυρίου 
κλιμακοστασίου, τού φέροντος εις τον άνω όροφον τής Βόρειας πτέρυγος. 
Ή άγουσα προς αυτό θύρα έχει κατώφλιον καί διαμεμορφωμένας παρα- 
στάδας, εις κυβόλιθον τής οποίας είναι χαρακτόν τό σύμβολον τού διπλού 
πελεκεως και εις το άνοιγμα περισυνελέγησάν τινα όχι σημαντικά άγγεΐα.
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Πολλά άοοτα κύπελλα άνευρέθησαν εις το ΒΔ. σκέλος, όμοΰ μέ σκΰφον και 
μέγα πόδα χύτρας, έχοντα ράχιν μέ μίμησιν έμπιέστου σχοινιού. Λιθορριπή 
ειχεν εξισώσει το έκ βράχου δάπεδον εις τό ΒΔ. σκέλος. ’Εκεί, κατά τον ΒΔ. 
τοίχον, άνεκαλύφθη εύμέγεθες διπλοΰν ιερόν κέρας έκ πωρολίθου, εν μέρει 
ελλιπές, αλλά διασώζον τό ύψος του (0.21 μ.) και μήκος 0.37 μ. (πίν. 239α).

Έκ τής ΒΑ. Στοάς ήσαν προφανώς προσιτά, καίτοι ή θΰρα δεν δια- 
κρίνεται εύκρινώς, τά παραλλήλως προς τό κλιμακοστάσιου κείμενα διαμε
ρίσματα UII και LIV, διαχωριζόμενα απ’ άλλήλων δι’ ήμιτοιχίου, εκ των 
οποίων τό μεγαλΰτερον καί εσώτερον έχει πλευρικώς κατά τό βάθος του 
είδος μυχοΰ μέ αποθέτην, διαχωριζόμενου υπό τοιχίου. Πεσσός έκ τριών 
κυβικών πωρολίθων μέ τούς συνήθεις τορμίσκους αποτελεί τό τέρμα τοΰ 
διαχωριστικοϋ προς τον μυχόν τοίχου, προφανώς στηρίξας ξυλίνην παρα- 
στάδα. Μέγας κυβόλιθος είχε καταπέσει έκ τής Β. γωνίας έντός τοΰ μυχοΰ, 
άλλ’ ολόκληρος δ ΒΑ. τοίχος, άποτελών συνέχειαν τοΰ ΒΑ. τοίχου τοΰ πλιν- 
θίνου δωματίου, ήτο έκ πλίνθων. Και εις τό διαμέρισμα τοϋτο διεκρίνοντο 
σαφώς τά επάλληλα στρώματα τών κεκαυμένων πλίνθων πυρροϋ χρώματος 
και τοΰ μέλανος τοΰ δαπέδου. Τά αντικείμενα τοΰ δωματίου ήσαν δχι σημαν
τικά, κωνικά τινα κύπελλα, τεμάχιον όψιανοΰ, έν έκ τών μικρών πρισματικών 
αντικειμένων έκ στεατίτου και γλωσσοειδή υφαντικά βάρη (ή βάρη δικτύων (;)), 
μέ δύο μικράς δπάς καί έγκοπήν κατά την ευθείαν άπόληξιν. Τό συνεχό
μενον μικρότερον διαμέρισμα LIII έδωσε περισσότερα σκεύη καί ά'λλα 
αντικείμενα, τά δποια όμως, φαίνεται, ειχον καταπέσει έκ τοΰ ά'νω ορόφου. 
Μεταξύ τούτων ήσάν τινα μεγαλύτερα αγγεία, έν μέρει έλλιπή, ως πρόχους 
καί άμφορεύς, πολλά ά'ωτα κωνικά κύπελλα, μέγα πύραυνον μέ μεγάλην 
τοξοειδή λαβήν, άνευρεθέν άνάστροφον εις τό άνοιγμα τής προς την στοάν 
εισόδου υπό στρώμα πλίνθων, άμφίκυρτον δισκοειδές πώμα, κυαθίσκος μέ 
έσωτερικόν στυλίσκον άποκοπέντα κ. ά. ’Επίσης περισυνελέγη τμήμα λίθι
νης τμητής στάθμης. Προφανώς έκ τραπέζης κεκονιαμένης προσφορών 
προέρχονται μικρά τεμάχια έπιχρισμάτων, τινά περιφερή καί γωνιακά, εις 
θαυμασίαν τεχνικήν καί στίλβοντα, κοσμούμενα μέ ταινίας καί θεούσας σπεί
ρας μέ έρυθρόν οφθαλμόν' τεμάχιά τινα φαίνονται νά προέρχωνται έκ τοιχο
γραφίας. ’Εντός τοΰ αύτοΰ δωματίου περισυνελέγη ικανός αριθμός τεμα
χίων κισήρεως, δι’ ών έπληρώθη δλόκληρον σακκίδιον, καί έν τεμάχιον, 
μεγαλύτερον από τά άλλα άνευρεθέντα, έκ χυτής μάζης, έντός τής οποίας 
διακρίνεται σπογγώδης ΰλη καί θειον.

Έξ αρχής ειχεν ΰποτεθή, λόγφ τής προεκτάσεως τοΰ πλακοστρώτου 
τής ΒΑ. Στοάς κατά τό Α. άκρον προς τά έσω, ότι θά ύπήρχεν έκεΐθεν 
δίοδος ή άνοδος προς τά έσώτερα διαμερίσματα. Πράγματι έβεβαιώθη ότι 
έπρόκειτο περί διόδου κλίμακος ξύλινης, άνερχομένης προς τά ανώτερα ΒΑ.
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κατ’ άνδηρά διατεταγμένα διαμερίσματα τοϋ ’Ανακτόρου. Και λείψανα μέν 
της κλίμακος ταύτης ελάχιστα άνεφάνησαν, δμως ό βράχος καί ενταύθα 
άνήρχετο έπικλινώς μέχρι φράγματος τοιχίου κατά τό ΒΑ. ά'κρον, προοριζο- 
μένου διά την ύποστήριξιν κλίμακος. Ό χώρος τής sottoscala (LV) είχε 
χρησιμοποίησή διά την άπόθεσιν παμπληθών σκευών κοινής χρήσεως, μά
λιστα κυπέλλων και κυάθων καί μεγαλύτερων πήλινων μαγειρικών σκευών 
(πίν. 240α καί β). 'Υπολογίζεται δτι τά περισυλλεγέντα εις τον χώρον τούτον 
αγγεία δεν ήσαν όλιγώτερα τών τριακοσίων. Έκαθαρίσθησαν κατά χώραν, 
έφωτογραφήθησαν καί έσχεδιάσθησαν πριν ή περισυλλέγουν. Πλήν τών 
παμπληθών κυπέλλων, κατά τό πλεΐστον αώτων, καί κυάθων, τά όποια 
άπετέλουν παχύ στρώμα, περισυνελέγησαν τά ακόλουθα μεγαλύτερα πήλινα 
σκευή κατά κατηγορίας : περί τάς 10 πρόχοι, 3 ή 4 αμφορείς μέ ελλειπτι
κόν στόμιον, άγγεΐον ίσως τοϋ τύπου τών σταμνοειδών, περί τάς 10 τρι- 
ποδικαί χύτραι, τέσσαρα πυριατήρια, τών οποίων έν μέ διαχώρισμα έκ δια
σταυρουμένων ραβδίων, δύο δισκοειδή καλύμματα, λοπάδιά τινα καί πέντε 
κύαθοι τοϋ εύρέος τύπου. Περισυνελέγη επίσης μικρόν τεμάχιον λίθινου 
αγγείου. Είναι δύσκολον νά ερμηνευθή διατί ακριβώς κατά την είσοδον καί 
κατά την ΝΑ. πλευράν κατεσκευάσθη διά πλακών είδος ορθογωνίου εστίας, 
έχούσης δάπεδον υψηλότερου κατά 0.40 μ. τοϋ πλακοστρώτου τής στοάς, 
άφοϋ προηγουμένως έκλείσθη μία θύρα επικοινωνίας προς τό αμέσως προς ΒΑ. 
συνεχόμενον δωμάτων LVI1 (πίν. 240α).’Ίσως εχρειάσθη ως πρόχειρος εστία, 
ίσως έξυπηρέτησεν άλλον λόγον. Τό στρώμα τέφρας εντός τής εστίας είχε 
πάχος 0.10 μ. Ή κατασκευή δμως ταύτης θά παρημπόδιζεν οπωσδήποτε 
την έλευθέραν διά τής κλίμακος επικοινωνίαν. Καί εις τον χώρον τής εστίας 
κατέπεσον εκ τοϋ άνω ορόφου τμήματα τοϋ στιλπνοϋ διακοσμήτου κονιά
ματος εκ βωμοΰ μέ Ιρυθράν καί κιτρίνην ταινίαν, ως καί τεμάχιον επιχρί
σματος ίόχρουν- επίσης περισυνελέγησαν καί ένταΰθα τεμάχια κισήρεως.

Εις τον Νοτιανατολικόν τομέα τό κατά τό προηγούμενου έτος 
άποκαλυφθέν συγκρότημα δωματίων διεσαφήθη πληρέστερον (πίν. 239β), καί- 
τοι δεν κατέστη δυνατή ή πλήρης έξερεύνησις, λόγφ τοϋ μεγάλου πλήθους τών 
άνευρεθέντων σκευών, τών πληρούντων πολλά δωμάτια τοϋ χοίρου. Πάντως 
παρηκολουθήθησαν οί περιμετρικοί τοίχοι προς τά ΒΔ. καί τά ΝΑ., οΐτινες 
εμφανίζουν περίεργον άπόκλισιν προσανατολισμοΰ, προφανώς προσαρμοζόμε- 
νοι προς τήν λοξήν διάβασιν ΧΕΙΧ τήν όδηγοϋσαν εις τήν Κεντρικήν αυλήν. 
Κατά τήν διάβασιν ταύτην είχε καταπέσει ικανός αριθμός μεγάλων πελεκη
τών πωρολίθων εκ τής προσόψεως τοϋ δωματίου XLVI καί τής Β. γωνίας 
τοϋ XEVII- μεταξύ τούτων εις τών μεγαλυτέρων εμφανίζει όδόντωσιν, ως 
νά ήτο βάσις παραστάδος. ’Άλλος είναι λίαν επιμήκης. ’Ακριβώς κατά τήν 
προέχουσαν γωνίαν είχον καταπέσει, ίσως έκ τοϋ άνω ορόφου, πήλινά τινα
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σκευή καί τμήματα αγγείων, μεταξύ των οποίων τμήμα εκ τοϋ χείλους εύρέος 
καδοειδοϋς σκεύους μέ πλαστικήν κατά δακτυλίους διαμόρφωσιν, τοϋ οποίου 
ά'λλα τμήματα άνευρέθησαν κατά την Β. γωνίαν τοϋ δωματίου XLVII. Εις 
οχετός κάτω τοϋ διαμερίσματος XEVIIa εξέρχεται κατευθυνόμενος επέκεινα 
τοϋ λοξοϋ τοίχου (περιβόλου) καί συναντά ά'λλην διακλάδωσιν δχετοϋ διερχο- 
μένην υπό τον ΝΔ. τοίχον τής Αιθούσης των Συμποσίων. Κατά την διάβα- 
σιν ήρευνήθη μία γωνία παλαιοτέρου τοίχου (ΜΜΙΙΙ;) υπό τό επίπεδον τοϋ 
δαπέδου.

Εις τό δωμάτιον ΧΕΙΙ άνευρέθησαν, ως προεβλέπετο, καί άλλα σκεύη 
πλήν των δέκα καδοειδών καί τοϋ χαλκοΰ τρίποδος, των άνευρεθέντων εις 
τό ΒΑ. τμήμα αύτοΰ κατά τό προηγούμενον έτος. Καί τά νέα άποκαλυ- 
φθέντα, κυρίως κατά μήκος τοϋ ΒΔ. τοίχου, ειχον τον αυτόν χαρακτήρα 
αγγείων οικιακής χρήσεως, κατά τό πλεΐστον καδοειδών ή σταμνοειδών 
(πίν. 241). Τινά ειχον καταπλακωθή εκ καταπεσόντων πελεκητών λίθων. 
Τά σκεύη ήσαν τά ακόλουθα: εξ εύρύστομα κατά τό πλεΐστον σταμνοειδή 
μέ τοξοειδείς λαβάς, τό έν μέ προχοήν μέ ακίδας, εις έν τών οποίων 
άνευρέθη μεγάλη σιαγών ζώου, δύο καδοειδή μέ κυλινδρικόν σώμα, τέσ- 
σαρα καλύμματα μέ τοξοειδείς λαβάς (έν μέ 5) επίπεδα ή μέ περιχεί- 
λωμα, τά δύο άνευρεθέντα εντός αγγείων, έν βαθύ καδοειδές ελλειπτικού 
σχήματος μέ πρόχυσιν, κυάθιον καί κωνικόν κύπελλον, τρία πυριατήρια, 
τών οποίων τά δύο μέ τρητόν κυλινδρικόν πόδα, πώμα χύτρας μέ διά
φραγμα ήμισφαιρικόν άνω καί τρητόν κάτω, εις μέγας άμφορεύς μέ ελλει
πτικόν στόμιον, δτκ) χυτροειδή αγγεία καί έν λίαν άβαθές λεκανίδιον. Επί
σης περισυνελέγησαν πυρήν όψιανοϋ, τεμάχιον κισήρεως καί θαλασσία άχι- 
βάς. Έπί τοϋ δαπέδου έξ δστρακασβέστου περισυνελέγησαν χαλκά τινα ελά
σματα, ίσως τοϋ τρίποδος. Εις βάθυσμα εκ καθιζήσεως τής Α. γωνίας εύ- 
ρέθη τό κάτω μέρος αγγείου περισυλλεγέντος τό παρελθόν έτος. Προσδιω- 
ρίσθη ή ακριβής θέσις τής εισόδου έκ τής Κεντρικής αυλής. Τό αμέσως προς 
ΝΔ. δωμάτιον ΧΚΙΙΙ έπεκοινώνει, φαίνεται, άρχικώς διά δύο θυρών μετά 
τοϋ δωματίου ΧΕΙΙ, τών οποίων ή μία έκλείσθη, όταν κατά μήκος τοϋ τοί
χου κατεσκευάσθη θρανίον κεκονιαμένον- διακρίνεται δμως ή πωρίνη παρα- 
στάς τής κλεισθείσης θύρας. Θρανίον είχε κατασκευασθή καί κατά τήν Νο- 
τίαν γωνίαν κατά τον ΝΔ. τοίχον, ομοίως επίχριστον καί καλώς διατηρού- 
μενον, εις μήκος 1.20 μ. μέ πλάτος 0.42 μ. Έπί τοϋ θρανίου τούτου καί 
κατά τήν γωνίαν άνευρέθη μικρός χαλκούς τρίπους μέ λεπτούς πόδας καί 
δύο τοξοειδείς οριζοντίους λαβάς, συντεθλιμμένος πως. Τό δωμάτιον έπεκοι- 
νώνει διά θύρας καί μέ τον κύριον διάδρομον εισόδου, είχε δέ κατά τό μέ
σον κίονα, τοϋ οποίου έσώθη ή κυλινδρική μικρά βάσις (διαμ. 0.42 μ.). Τό 
δάπεδον ήτο καί ενταΰθα έκ χαλικασβέστου, καλώς διατηρούμενον. Καθ’
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ολην την εκτασιν τοϋ δωματίου, ιδία δμως κατά τό κέντρον, ήπλοΰτο τό 
κεκαυμένον στρώμα, πάχους 0.10 - 0.15 μ. Καί ενταύθα διεκρίνετο ή δια
δοχή τών στρωμάτων, τεφροϋ, πυρροϋ καί μελανός. Περί την βάσιν περι- 
συνελέγησαν πολλά περικεκομμένα εις διάφορα σχήματα ελάσματα, τά όποια 
άρχικώς ειχον νομισθή δτι προέρχονται έκ διπλών περιτέχνων χαλκών πελέ- 
κεων. Τεμάχια χαλκών πελέκεων ύπήρχον πάντως μεταξύ τών ελασμάτων. 
Καί άλλα μικρά αντικείμενα περισυνελέγησαν καθ’ δλην την εκτασιν τοΰ 
στρώματος δαπέδου : ως τμήμα εξαρτήματος εξ δρείας κρυστάλλου, ίσως εις 
σχήμα ναυτίλου, χαλκή περόνη ή όπεΰς, πήλινον άντικείμενον ως άκρος 
ποΰς, άλλο δμοιον έκ φαγεντιανής, μικρός δίμυξος έκ στεατίτου λύχνος μέ 
βοστρυχοειδεϊς σπείρας ως διακόσμησιν, άτυχώς σεσαθρωμένος, κορμός ειδω
λίου τοϋ τϋπου τών γυναικείων τοϋ Πετσοφά μέ περιλαίμιον τΰπου Μεδί- 
κων, τοϋ όποιου ή παρουσία εις τό στρώμα εις τό όποιον άνευρέθη παραμένει 
δυσεξήγητος, τεμάχιον όψιανοϋ, πολυάριθμα ό'στρακα καί τμήματα αγγείων, 
πλακίδιον έφυαλωμένον κ.ά. Τεμάχια παχέα δαπέδου εξ δστρακασβέστου ειχον 
πέσει έκ τοϋ άνω ορόφου. Τό έκ χαλικασβέστου δάπεδον κατά τον ΝΑ. τοί
χον τερματίζεται εις ευθείαν γραμμήν, εις ο σημεΐον άπεσπάσθη έξαφανι- 
σθεΐσα ή έσωτερική σειρά τών λίθων τοϋ τοίχου.

Τό έσωτερικόν τοϋ αμέσως προς τά ΝΔ. δωματίου δεν ήρευνήθη εϊσέτι 
καί ή άνασκαφική έρευνα δεν έπροχώρησε προς τά ΝΔ. (γωνιακόν διάδρο
μον XKV). Ήρευνήθη αντιθέτους τό πρόσθιον προς την αυλήν τμήμα τοΰ 
δωματίου XLVI, τό έχον δυο προσβάσεις μέ ωραία μονόλιθα κατώφλια έκ τής 
Κεντρικής αυλής καί τής διαβάσεως ΧΚΙΧ. 'Ο χώρος τοϋ δωματίου XKVI 
διαχωρίζεται διά διαφράγματος έκ λίθων καί πλίνθων, καταλήγοντος εις τε
τραγωνικόν κυβόλιθον, βάσιν ξύλινης παραστάδος, κατά μήκος εις δυο στενε- 
πιμήκη διαμερίσματα, τά α καί β. Τό α, ίσως διαχωριζόμενου εις δυο τμή
ματα διά θΰρας, κατά τό σημεΐον εις 8 προεξέχει λίθος, ίσως έχρησίμευσεν 
εις διαφϋλαξιν φθαρτών αντικειμένων, διότι ουδέν έντός αϋτοΰ άνευρέθη, 
πλήν ποδός έπιχρίστου βωμοΰ καί έρυθρά τινα ή κυανά έπιχρίσματα, ίσως 
προερχόμενα έκ τοΰ άνω ορόφου. Δέν αποκλείεται νά ήτο sottoscala. Τό β 
είναι στενός διαδρομίσκος φέρων προς τά έσώτερα διαμερίσματα XLIII 
καί XLVII (πίν. 242α)" ήτο έπιμελώς έπενδεδυμένος διά κονιαμάτων, δια- 
τηρουμένων μέχρις ϋψους ενός περίπου μέτρου, τοΰ άνωτέρου τμήματος τών 
έκ πλίνθου διαχωρισμάτων άποτμηθέντος κατά τήν καλλιέργειαν. Διεκρίνοντο 
τοιχογραφικαί διακοσμήσεις, κυρίως λεπτών κλάδων μέ φύλλα' άμυδρώς διε
κρίνετο τό κάτω μέρος ίσως γυναικείας μορφής, αλλά τοΰτο θά ήδΰνατο νά 
βεβαιωθή μόνον μετά έπιμελή καθαρισμόν. Ώρισμένα τεμάχια τών κατά χώ
ραν τοιχογραφιών κατέστη αναπόφευκτου νά άποσπασθοϋν, ΐνα διασωθοϋν, 
μετά έπιμελή προπαρασκευήν. Εις εν σημεΐον άλλο στρώμα τοιχογραφημέ
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νου επιχρίσματος ειχεν έπικαθήσει τοΰ πρώτου. Ή κρηπίς τών διαχωρι- 
σμάτων ήτο λιθίνη. ’Άλλα τεμάχια επιχρισμάτων ειχον καταπέσει εντός τοΰ 
διαδρομίσκον, μεταξύ τούτων εν με λευκάζουσαν σπείραν επί έρυθροΰ βά
θους. Πολλά παχέα τεμάχια εκ χαλικασβέστου επεσον έκ τοΰ δαπέδου τοΰ 
άνω ορόφου. Πλήν τεμαχίων τινών όψιανοΰ και στεατίτου και ενός πεταλο- 
σχήμου ύφαντικοΰ βάρους μέ τρεις όπάς και εγκοπήν κατά τό ευθύ ά'κρον 
(ή βαρίδιον δικτύων ;) οΰδέν έτερον εύρέθη εις τον διαδρομίσκον. Εις τον 
διαδρομίσκον όμως τής άλλης εισόδου, δπου δΰο παράλληλοι αρμοί κονιά
ματος παρά τον πεσσόν εκ πωρολίθου ίσως μαρτυροΰν ΰπαρξιν θύρας, περι- 
συνελέγησαν άωτα κωνικά κύπελλα καί σφαιρικόν άγγεΐον. Τής θύρας προς 
τό δωμάτιον XUII διεσώζοντο έν μέρει αι παραστάδες μέ τά κοιλώματα διά 
την υποδοχήν τών ξύλινων θυρωμάτων. Καί κατά τον χώρον τοΰτον περι- 
συνελέγησαν εκ τοΰ κεκαυμένου στρώματος τοΰ δαπέδου τρία τεμάχια όψια- 
νοΰ λίθου καί έν πυρίτου.

Τό μεγαλύτερου μέρος τοΰ χώρου XL/VII - XLVIII δεν άνεσκάφη 
καί δεν είναι γνωστόν αν ύποδιαιρήται εις δύο ή καί τρία δωμάτια. Τό 
παρά τό ΒΑ. διαχώρισμα δμως τμήμά του ήρευνήθη καί άπεδείχθη έκ τών 
κατά χώραν άνευρεθέντων πολυαρίθμων σκευών, δτι ΰπήρχεν εκεί σημαντική 
αποθήκη (πίν. 242β). Τά αγγεία τοΰ άνωτέρου στρώματος, αμέσως υπό τήν 
καλλιεργηθεΐσαν γήν, περιείχον πολλά λεπτότερα αγγεία, τών οποίων τινά 
ειχον ωραίαν διακόσμησιν. Ό διασκορπισμός τούτων καί ή συνανάμιξις μέ 
στρώμα πλίνθων άπεδείκνυεν δτι τά λεπτότερα ταΰτα σκεύη ειχον πέσει έκ 
τοΰ άνω ορόφου. Ήσαν κυρίως τοΰ τύπου τών γεφυροστόμων σκύφων καί 
προχοϊσκών μέ διακόσμησιν συνεχομένων σπειρών, κυματιστής γραμμής μέ 
κοκκίδας εις τάς περιελίξεις, κυάθια καί κύπελλα, αγγεία μέ έσωτερικόν 
ηθμόν καί κωνικόν πόδα, χαλκή φιάλη κ.ά. Τά εις τήν θέσιν των αγγεία 
τοΰ δωματίου άπετέλουν πυκνόν στρώμα καί πολλά ήσαν έπάλληλα, κατα- 
λαμβάνοντα ιδίως τον περί τήν προέχουσαν έσωτερικώς Β. γωνίαν χώρον. 
Μεταξύ τούτων ήσαν δΰο εύμεγέθεις πίθοι (Α καί Β), 6 εις μέ έμπίεστον 
διακόσμησιν διπλών σχοινιών καί μέ διπλήν σειράν λαβών, ό άλλος, μικρό
τερος, μέ 4 λαβάς καί δύο μεμονωμένος έμπιέστους ταινίας. Τά λοιπά περι- 
συλλεγέντα σκεύη ήσαν μέσου καί μικροΰ μεγέθους, άνήκοντα εις τάς ακο
λούθους κατηγορίας: άνω μέρος τοΰ εύρέος καδοειδοΰς ή λεκανοειδοΰς 
σκεύους μέ τήν πλαστικήν κατά δακτυλίους διαμόρφωσιν χείλους, οκτώ του
λάχιστον πυριατήρια ή πύραυνα, τά πλεϊστα μέ τρητόν πόδα, έν μέ διά
φραγμα έκ διασταυρουμένων ραβδίων, οκτώ πώματα χύτρας μέ τρητόν διά
φραγμα άνω θολούμενον, διαφόρων μεγεθών, τέσσαρες αμφορείς μέ ελλει
πτικόν στόμιον, άγγεΐον σφαιρικόν πεπιεσμένου μέ τοξοειδείς λαβάς, άγγεΐον 
μέ έκκλΐνον προς τά έξω περιχείλωμα, έξ σταμνοειδή ευμεγέθη αγγεία μέ
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τοξοειδείς λαβάς εύρύστομα, τών οποίων εν διακοσμείται μέ σταυρούς έξ 
αναγλύφων έμπιέστων ταινιών, των οποίων εις έχει τούς δύο βραχίονας 
καμπτόμενους κατ’ ορθήν γωνίαν, δύο κωνοειδή αγγεία, τό εν μέ περιθεού- 
σας ταινίας, τρεις ή τέσσαρες πρόχοι, λεκανοειδές σκεύος, τρεις ή τέσσαρες 
χύτραι, άωτά τινα κύπελλα κ.ά. 'Υφαντικόν τραπεζοειδούς σχήματος βάρος, 
τεμάχιον αναγλύφου πλακιδίου έκ φαγεντιανής και τεμάχιον στεατίτου ήσαν 
τά λοιπά πλήν τών αγγείων ευρήματα έκ τού χώρου τούτου.

’Άδηλον παραμένει πόσον εκτείνεται προς τά ΝΔ. ό Νοτιοδυτικός το- 
μεύς τού ’Ανακτόρου. Τό συγκρότημα τών δωματίων XXXIX - XLJ τής 
Νοτίας περιοχής τού κτιστού φρέατος κατά την νοτίαν γωνίαν τής Κεν
τρικής αυλής δέν κατωρθώθη νά διευκρινηθή πλήρως, καίτοι έγένετο σαφής 
ό ΝΔ. τοίχος τού δωματίου τού φρέατος, άποδειχθέντος ότι δέν ύπήρχεν 
έκεΐθεν είσοδος, κα'ι διεπιστώθη ότι τό δωμάτιον XL μέ τό γωνιακόν ά'νευ 
βαθείας θεμελιώσεως διαχώρισμα ήτο τού αυτού τύπου μέ τά δύο άλλα άπο- 
καλυφθέντα αποχωρητήρια" ό οχετός του είχε διέξοδον υπό τον ΝΑ. τοί
χον, διαμορφουμένου, ως φαίνεται, εξωτερικού βόθρου" μία διακλάδωσις 
τού οχετού άπωχέτευε τό πλεονάζον λόγφ ύπερεκχειλίσεως ύδωρ τού φρέα
τος. Ή έρευνα εις τό δωμάτιον XXXIX δέν συνεπληρώθη. ’Ανευρέθησαν 
πολλά επιχρίσματα ήμικατεστραμμένα, πεσόντα πιθανώς έκ τού άνω ορόφου.

Τού μεταγενεστέρου τής έποχής τού ’Ανακτόρου οχετού, άποτελεσθέντος 
έκ πλακοειδών λίθων τόσον κατά τά πλευρικά αυτού τοιχώματα όσον καί 
κατά τον πυθμένα καί τά καλύμματά του, τού οποίου τμήμα είχε παρακο- 
λουθηθή κατά τό παρελθόν έτος διερχόμενον έγκαρσίως εις υψηλότεροι· 
στρώμα μέσιρ τών διαμερισμάτων XXXIX- XLI, παρηκολουθήθη τό κατά 
μήκος τής προσόψεως τών αιθουσών XXXVI - XXXVII καί ένιαχού 
διά μέσου τού στυλοβάτου διερχόμενον τμήμα" ή κατασκευή τούτου μεγάλως 
έβλαψε τούς λίθους τής κρηπΐδος, τής οποίας μέγα μέρος διεσπάσθη, ΐνα 
χρησιμοποιηθούν οί πλακοειδείς λίθοι διά τον οχετόν. Μετά άποτύπωσιν 
καί φωτογράφησιν διελύθη ούτος ΐνα οί λίθοι του κατά τό δυνατόν έπανα- 
τοποθετηθοΰν εις τά σημεία έξ ών έλήφθησαν.

'Ως ήδη παρετηρήθη κατά τό παρελθόν έτος, ό τομεύς τών μεγά
λων αιθουσών τής ΝΑ. πτέρυγος (πίν. 243α) ύπέστη σημαντικήν 
καταστροφήν έκ τού γεγονότος ότι τό έπίπεδον καλλιέργειας ήτο εκεί χαμηλόν, 
ούτως ώστε κατ’ αυτήν νά βλάπτωνται εις βάθος όχι μόνον οί τοίχοι τών δω
ματίων, αλλά καί αυτά τά δάπεδα. Ή μέ μεγάλην όμως επιμέλειαν διεξα- 
χθεΐσα έρευνα κατώρθωσε νά διαλευκάνη κατά μέγα μέρος τό σχέδιον τών 
διαμερισμάτων τού τομέως τούτου, τά όποια άπεδείχθησαν ότι όντως ήσαν τά 
βασιλικά διαμερίσματα κατοικίας, καί νά περισώση πάντα τά είσέτι υφιστά
μενα αρχιτεκτονικά στοιχεία, κρηπίδας, βάσεις παραστάδων, δάπεδα, λείψανα
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κεκονιαμένων αρμών δαπέδων κλπ. Ή κρηπίς τής προς την Κεντρικήν 
αυλήν προσόψεως ήρευνήθη νϋν επιμελέστερου και άπεδείχθη τελικώς δτι 
συνέκειτο εκ δυο τμημάτων, άντιστοιχοΰντων προς τήν εσωτερικήν διαίρεσιν 
δυο συνεχομένων αιθουσών, τών XXXVI και XXXVII. Τό πρώτον 
τμήμα, σχηματίζον ορθήν γωνίαν μέ τήν κρηπίδα τής ΒΑ. στοάς, άπετέλει 
δίβαθμος πρόσβασις μεταξύ δυο τετραγωνικών πεσσών καί μεταξύ κιονωτοϋ 
ανοίγματος πολύ εΰρυτέρου, επίσης μεταξύ δύο πεσσών. Παρά τάς έπελθού- 
σας εις τό τμήμα τούτο ζημίας διεπιστώθη ακριβώς ή ολη διάταξις καί εβε- 
βαιώθη δτι τό μεταξύ τών πεσσών διάστημα ειχεν ένα μόνον καί δχι δύο, 
ως άρχικώς ενομίσθη, κίονας. Αί βάσεις τών τετραγωνικών στύλων εκ μέλα- 
νος τιτανόλιθου άπεκαλύφθησαν καί έδείχθη δτι ειχον κοπή διά πρίονος, 
ύποστάσαι τελικήν επεξεργασίαν μόνον ως προς τό έξέχον τού δαπέδου 
τμήμά των. Διάφορος ήτο ή σύνθεσις τής κρηπιδος κατά τό δεύτερον προς 
τά ΝΔ. τμήμά της : εσχηματίζετο σχετικώς υψηλή άνω τού επιπέδου τής 
αυλής, άνευ προσβάσεως διά βαθμιδών καί κεντρική βάσις πεσσού άπεδεί' 
κνυεν δτι έσχηματίζοντο εις τό τμήμα τούτο τής προσόψεως δύο εύρέα 
ανοίγματα.

"Ολως ιδιόρρυθμος άπεδείχθη ή εσωτερική διάταξις' ό χώρος δεν άπε- 
τέλεσεν, ως άρχικώς επιστεύθη, μίαν καί μόνην αίθουσαν — ίσως αίθουσαν 
υποδοχών ή αίθουσαν θρόνου — αλλά δύο διαμερίσματα τού τύπου τών 
πολυθύρων, γνωστών από τά Ανάκτορα, επαύλεις καί μεγάλας οικίας τής 
Κεντρικής Κρήτης, άλλ’ ενταύθα έμφανιζόντων ιδιόρρυθμόν πως διάταξιν. 
Ή αίθουσα XXXVI, τής οποίας δ χώρος δεν ήτο πλήρες ορθογώνιον, 
αφού τμήμα τής Α. γωνίας ειχεν εκχωρηθή ίσως προς έπαύξησιν τού χώρου 
τής προς τά ΒΑ. αιθούσης XXXV, ειχεν εσωτερικόν πολύθυρον, τού οποίου 
εσώζοντο ολίγα μόνον λείψανα τών βάσεων τών πεσσών, τών κατωφλίων 
τών θυρών, ώς καί μία βάσις παραστάδος' χωριστή ύποθεμελίωσις έξησφά- 
λιζε τήν στερεότητα τού ευαίσθητου τούτου τμήματος. Καθ’ δσον κατέστη 
δυνατόν νά διακριβωθή εκ τών διασωθέντων λειψάνων, ίσχυρώς διαταρα- 
χθέντων εκ τής καλλιέργειας, ΰπήρχον προς τά ΒΑ. δύο συνεχόμενοι θύραι, 
προς τά ΒΔ. τρεις θύραι συνεχόμενοι διαχωριζόμενοι υπό λεπτών παραστά- 
δων, προς τά ΝΔ. μία θύρα μεταξύ πεσσών καί ίσως μία δίδυμος θύρα μέ 
διαχωριστικήν παραστάδα' τό ΝΑ. πλευρόν τού πολυθύρου, τό όποιον διε- 
σαφήθη μόνον έν μέρει κατά τό πέρας τής άνασκαφής, άπετέλει ευρύ άνοι
γμα μέ ενδιάμεσον στηρίζοντα πεσσόν, διά μέσου τού οποίου πιθανώς κατήρ- 
χετό τις εις είδος φωταγωγού. Τό τελευταΐον τούτο στοιχεΐον δεν άνεσκάφη 
είσέτι πλήρως. Κλεισμένων τών θυρών τού πολυθύρου άπεμονούτο δ μικρός 
κεντρικός χώρος καί έδημιουργεΐτο κατά τάς τρεις πλευράς, ΒΑ., ΒΔ. καί 
ΝΔ., είδος στοάς, τής οποίας τό δάπεδον έκοσμεΐτο, ως διηκριβώθη, διά

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:22:03 EEST - 52.90.75.110



Νικολάου Πλάτωνος : Άνασκαφαί Ζάκρου 203

διαχώρων μέ κεκονιαμένους αρμούς βαίνοντας μαιανδροειδώς, ώς εις τα μέ
γαρα τής Δυτικής πτέρυγος. Παρά τάς έπελθούσας ζημίας κατέστη δυνατή 
ή άποκατάστασις τοϋ δαπέδου τούτου και τής δλης αύτοϋ διατάξεως. ’Αμφί
βολον μόνον παραμένει αν τα διάχωρα, τά όποια ήσαν 5 κατά την ΒΑ. 
και 5 — ών σώζονται ίχνη τριών — κατά την ΒΔ. στοάν, συνεχίζοντο κα'ι 
κατά την ΝΔ. πλευράν, ως τούτο φαίνεται πολύ πιθανόν. Θύρα μεταξύ τοϋ 
δευτέρου πεσσού τής προσόψεως καί τοϋ βορείου γωνιακού πεσσού τού πολυ- 
θύρου διεχώριζε την γωνιακήν στοάν εις δύο τμήματα. Πωρίνη κρηπίς περι
βάλλει τον φωταγωγόν. Ή έντύπωσις εκ τού συνόλου είναι μάλλον ότι πρό
κειται περί διαμερίσματος γυναικών, αντιστοίχου προς τό Μέγαρον τής 
Βασιλίσσης εις τό άνάκτορον τής Κνωσού. Ή δυνατότης πλήρους άπομο- 
νώσεως τού εσωτερικού χώρου είναι υπέρ τής εκδοχής ταύτης. Ύπό τό 
δάπεδον τής αιθούσης άνιχνεύθησαν ά'λλοι θεμέλιοι τοίχοι, πιθανώς άνήκον- 
τες εις προγενεστέραν οικοδομικήν φάσιν τού οικοδομήματος. Ό άξων τής 
αιθούσης είναι από ΒΔ. προς ΝΑ. καί κατ’ αυτόν τό πλάτος είναι μεγα- 
λύτερον τού τής προς ΝΔ. συνεχομένης αιθούσης XXXVII, τής οποίας 
ό άξων άντιθέτως είναι εκ ΒΑ. προς ΝΔ. Δεν έβεβαιώθη απολύτως, αλλά 
φαίνεται πολύ πιθανόν δτι διά τοϋ ΝΔ. σκέλους τής στοάς υπήρχε πρόσβα- 
σις, μέσφ θύρας κατά τον ΝΑ. τοίχον, προς τήν μεγάλην τετραγωνικήν 
Αίθουσαν LXII. Ή επικοινωνία τής Αιθούσης XXXVI μετά τής ΒΑ. 
στοάς XXXIV έγίνετο δι’ άλλης θύρας κατά τήν Β. γωνίαν καί τον πρώ
τον πεσσόν' επί τού τελευταίου είχε καταπέσει εις πλαγίαν θέσιν τμήμα παρα- 
στάδος μέ τάς συνήθεις οδοντώσεις υποδοχής θυρώματος, ύπό τούτο δέ 
άνεφάνη παχύ στρώμα άπηνθρακωμένου ξύλου' ίσως ή παραστάς έπεσεν εκ 
τού άνω ορόφου.

Πολύ ολίγα, μικρά καί μάλλον ασήμαντα ήσαν τά αντικείμενα τά άνευ- 
ρεθέντα εις τον χώρον τού Μεγάρου XXXVI: τεμάχια λεπίδων όψιανοΰ 
καί πυρήν καί τεμάχιον στεατίτου, δύο εκ τών μικρών πρισματικών στεατι- 
τών, τών οποίων όμοια άνευρέθησαν εις τον τομέα τών διαμερισμάτων τού 
Μαγειρείου, μικρόν σφαιρίδιον μολύβδου καί τεμάχια διαβεβρωμένου αγγείου.

Ό τύπος τού Μεγάρου XXXVII εμφανίζει μεγαλυτέραν συγγένειαν 
μέ τούς γνωστούς εκ τής Κεντρικής Κρήτης τύπους πολυθύρων αιθουσών. 
Ή προς τήν Κεντρικήν αυλήν στοά, περί τής εξωτερικής κρηπΐδος τής οποίας 
μετά κεντρικού πεσσού έγένετο ήδη λόγος, εμφανίζει μεγάλην ομοιότητα 
μέ τήν αντίστοιχον στοάν τής δυτικής πτέρυγος προς τήν Κεντρικήν αυλήν 
τοϋ ’Ανακτόρου τής Κνωσού. Ενταύθα δμως ή στοά αυτή διαχωρίζεται διά 
θύρας, τής οποίας άνευρέθη ή βάσις τής μιας παραστάδος, από τήν αντί
στοιχον τής προς τά ΒΑ. αιθούσης, συνδέεται δέ επίσης διά δύο θυρών περί
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κεντρικόν πεσσόν με τά δυο τμήματα τοϋ κυρίως μεγάρου. Τό τελευταΐον 
τοΰτο είχε κατά τό ΝΔ. ά'κρον φωταγωγόν, διήκοντα καθ’ δλον τό πλάτος 
τής αιθούσης καί τοϋ οποίου άνευρέθη δ εκ μεγάλων, ακανόνιστων πως πλα
κών στυλοβάτης των πιθανώς δύο τον αριθμόν κιόνων, τών οποίων άτυχώς 
δεν διεσώθησαν λείψανα. Ή αίθουσα δι’ εσωτερικού πολυθύρου με πέντε 
ανοίγματα, τοϋ οποίου σώζονται αί 4 πλάκες στηρίξεως τών παραστάδων, 
διαχωρίζεται εις δύο άνισα τμήματα. Μεγαλύτερον ήτο τό βορειανατολικόν, 
τό όποιον έπεκοινώνει, καθ’ δσον κατέστη δυνατόν να διακριβωθή, διά δύο 
διδύμων θυρών μετά τής Αιθούσης XXXVI. Τά διά τοϋ πολυθύρου δια
χωριζόμενα δύο τμήματα τής αιθούσης έπεκοινώνουν μετά τής προς ΝΑ. 
μεγάλης τετραγώνου αιθούσης Τ,ΧΙΙ διά διδύμων θυρών εκατέρωθεν κεν
τρικού πεσσού κειμένου κατά την γραμμήν τοϋ πολυθύρου. Τό εσωτερικόν 
μήκος τών δύο αιθουσών τών βασιλικών διαμερισμάτων ανέρχεται εις 
17.66 μ., τό δέ πλάτος τής δευτέρας φθάνει τά 7.80 μ. Τό μέγαρον δεν 
αποκλείεται νά είναι τό κύριον διαμέρισμα κατοικίας τού βασιλέως.

’Ολίγα καί σποραδικά, λόγφ τοϋ μικροΰ βάθους καί τών φθορών έκ 
καλλιέργειας, άπεδείχθησαν τά ευρήματα τής Αιθούσης XXXVII, μεταξύ 
τών οποίων λίαν άξιόλογον θά έδει νά ήτο κρυστάλλινον μέ αποχρώσεις 
άμεθύστου δοχεΐον, τοϋ οποίου διεσώθησαν δύο μικρά τμήματα, εν έκ τής 
παρειάς μορφουμένης πολυγωνικώς καί ά'λλο έκ τοϋ χείλους' άτυχώς τά τε
μάχια ταϋτα είναι πολύ μικρά, ώστε νά είναι δυνατή ή άναπαράστασις τοϋ 
σκεύους' άλλα ένθέματα εις μορφήν έπιπέδων πλακιδίων κρυστάλλου, τε
μάχιά τινα αλαβάστρου ύποδηλοΰν ίσως δτι πολύτιμα αντικείμενα άπέκειντο 
άρχικώς εις τό δάπεδον τοϋ μεγάρου. Δοθέντος δτι τά δάπεδα ήσαν εις τό
σον μικρόν βάθος υπό τήν καλλιεργουμένην επιφάνειαν δεν αποκλείεται ό 
γνωστός θησαυρός τών τριών πολυτίμων χρυσών αντικειμένων (διαδήματος, 
εξαρτήματος εις σχήμα κεφαλής ταύρου καί διακοσμήτου φιάλης), δ περιελ- 
θών εις τήν Συλλογήν Γιαμαλάκη καί άποκείμενος νΰν εις τό Μουσεΐον 
Ηρακλείου, νά άνευρέθη τυχαίως ύπό καλλιεργητοϋ ικανά έτη προ τής 
ένάρξεως τών μεγάλων κρητικών άνασκαφών, κατά τάς παρασχεθείσας ύπό 
τοϋ Συλλογέως πληροφορίας. Πλήν τών πολυαρίθμων συλλεγέντων οστρά
κων έκ τού χώρου τούτου, άνευρέθησαν λεπίς όψιανοϋ καί ραβδοειδές τεμά- 
χιον σταλακτίτου.

Είναι πολύ πιθανόν δτι τά Μέγαρα έπεκοινώνουν απ’ ευθείας διά θύ- 
ρας κατά τό ΝΑ. άκρον τοϋ ΒΑ. σκέλους τής στοάς τοϋ τετραγωνικού πο
λυθύρου τής Αιθούσης XXXVI μέ τά προς τά ΒΑ. κείμενα βοηθητικά 
δωμάτια τών βασιλικών διαμερισμάτων, τά όποια μόνον εν μέρει είσέτι 
ήρευνήθησαν. ’Άδηλον, λόγω τής έπελθούσης καταστροφής, παραμένει κατά 
πόσον υπήρχε καί άμεσος διά θύρας σύνδεσις μέ τό συγκρότημα τών δύο
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δωματίων LVI και LVH· Έκ των δωματίων τούτων τό εν ήτο είδος προ
θάλαμου, τοϋ οποίου τδ δάπεδον ήτο κατά δυο βαθμίδας χαμηλότερου τοϋ 
δαπέδου τοϋ δωματίου LVII· Τοϋτο έπεκοινώνει, ως φαίνεται, άρχικώς 
άπ’ ευθείας μέ την μακράν κλίμακα LV, πριν η έντοιχισθή ή θύρα κατά 
την κατασκευήν τής εστίας είς την βάσιν τής κλίμακος (βλ. ανώτερο}). Αί 
προς τό εσωτερικόν δωμάτιον βαθμίδες, άνακαλυφθεΐσαι κατά τό τέλος τής 
προηγουμένης άνασκαφικής περιόδου, έφερον είς την σκέψιν, μήπως ύπήρ- 
χεν έκεΐθεν άνοδος διά κλίμακος προς τά είς υψηλότερου επίπεδον κείμενα 
εσώτερα διαμερίσματα (βλ. ΠΑΕ 1964, σ. 161). Έπί τοϋ δαπέδου τοϋ δω
ματίου LVH, τό όποιον ΐνα άποκαλυφθή εδέησε νά διαλυθή εις μεταγε
νεστέρων χρόνων ισχυρός τοίχος άντιστηρίξεως, βαίνων λοξώς άνω των δω- 
ματίων EVII, L,X καί ΙήΧΙ, έκειντο ανεστραμμένα κατά τό πλεΐστον καί 
κατακεχωσμένα υπό μεγάλους λίθους ικανά πήλινα σκευή, τινά των οποίων 
λίαν ευμεγέθη: μικρός πίθος μέ επίπεδον περιχείλωμα, δυο μεγάλας τοξοει
δείς λαβάς καί μίαν κάθετον, τεμάχια επιπέδου δισκοειδοΰς πώματος, εϋρΰ. 
στομον βαθύ λεκανοειδές σκεϋος μέ τοξοειδείς λαβάς καί προεκτεινομένην 
πρόχυσιν, δϋο ή τρεις τριποδικαί χϋτραι, εϋρϋστομον λεκανοειδές βαθύ 
σκεϋος μέ βάθυσμα υπό τό διαπλατυνόμενον χείλος, δπερ προεκτείνεται είς 
πρόχυσιν, μέ δυο τοξοειδείς λαβάς, άλλο μέγα δισκοειδές πώμα μέ τοξοειδή 
λαβήν, τμήματα ραμφοστόμου πρόχου, κάτω μέρος εύμεγέθους αγγείου, κα- 
δοειδές άγγεΐον, δύο ή τρία κύπελλα. Κατά μήκος τοϋ ΒΑ. τοίχου τοϋ δω
ματίου ύπήρχεν οχετός καί είς τό κοίλωμα τούτου κατά την Β. γωνίαν άνευ- 
ρέθη πούς τραπέξης λίθινης μέ δισκοειδή βάσιν, εχουσαν άνω ταύτης τρείς 
πλαστικούς δακτυλίους. Είς τό άνω πέρας υπήρχε τόρμος διά την στερέωσιν 
τοϋ άνω μέρους τής τραπέξης, έπεξειργασμένου εκ χωριστού τεμαχίου, τής 
στερεώσεως γινομένης διά κινητού ώοειδοΰς έπιμήκους έμπολίου, φέροντος 
δύο δπάς, δΤ ών διήρχοντο τά στελέχη στερεώσεως προς τον πόδα καί προς 
τό άνω τμήμα. Τό σύστημα ήτο γνωστόν έκ τινων άλλων παραδειγμάτων, 
μεταξύ τών οποίων σπουδαιότερον είναι τό έκ πορφυρίτου έκ Κνωσού, 
διακοσμούμενου μέ έλισσομένην ταινίαν φύλλων κισσού (Evans, PM I, 
εϊκ. 249, σ. 345). Διά πρώτην φοράν δμως εύρέθη τό έμπόλιον στερεώ
σεως είς την θέσιν του. "Εν τμήμα δίσκου μέ άναθυρώσεις ύπ’ αυτό, άνευ* 
ρεθέν κατά τι υψηλότερου προς τό άκρον τοϋ ποδός τής τραπέξης πιθανώς 
αποτελεί μέρος τοϋ άνω προσαρμοξομένου τμήματος. Πυρρόν καί κεκαυμέ- 
νον στρώμα άνευρέθησαν καί ενταύθα έν διαδοχή άνω τοϋ δαπέδου. Εντός 
τοϋ κεκαυμένου στρώματος περισυνελέγησαν χαλκά τινα έλάσματα. Τοϋ δω
ματίου XXXV άτυχώς τό μεγαλύτερον μέρος είχε καταστραφή, υπό τον 
λοξον δμως διαλυθέντα τοίχον, υπό τον όποιον ολίγον έσωτέρω ύπήρχεν 
άλλος λοξός άντερεισματικός τοίχος, άνεφάνη ή καλώς διατηρούμενη Β. γω
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νία του έκ πελεκητών πωρολίθων μέ δάπεδον λίαν στερεόν έκ χαλικασβέστου 
καί ή δίβαθμος είσοδος προς τον έπίχριστον στενόν διαδρομίσκον LX, διά 
τοϋ οποίου ήσαν προσιτά τά εσώτερα διαμερίσματα τοΰ λουτροΰ. Τό δάπε
δον εΰρίσκεται εις την αυτήν υψηλοτέραν στάθμην, εις ήν τό δάπεδον τοΰ 
γειτονικού δωματίου KVH" τοϋτο φέρει νά πιστεΰσωμεν δτι εις τό κατα- 
στραφέν τμήμα θά υπήρχε καί ά'λλο δωμάτων εις στάθμην χαμηλοτέραν 
κατά δυο βαθμίδας.

‘Ο έπίχριστος διαδρομίσκος ΚΧ ήτο πλήρης έκ των καταπεσόντων λί
θων καί πολλαί πλίνθοι ήμιδιαλελυμέναι καί πυρραι έκ τοΰ πυρός κατελάμ- 
βανον ολόκληρον τον χώρον τής στενής διόδου προς τό δωμάτων LIX, τό 
όποιον θά έδει νά έχρησίμευσεν ως προθάλαμος είς τό κύριον δωμάτων 
τοΰ λουτροΰ. Τών δυο βαθμιδών ή μία ήτο έκ πωρολίθου, ή δεύτερα έπλαι- 
σωΰτο υπό άναθυρώσεως έκ κονιάματος. Κατά την δεξιάν παραστάδα τής 
εισόδου υπήρχε ξυλίνη δοκός άπηνθρακωμένη. Έσωτερικώς τοΰ διαλυθέν- 
τος άντερεισματικοΰ τοίχου ά'λλος τοίχος μεταγενεστέρου οικοδομήματος 
έσχημάτιζε γωνίαν" έκ τοΰ κτηρίου τοΰτου άφθονα τεμάχια μεγάλων αγγείων 
ειχον χαράξεις διά κτενιού, άνήκοντα ίσως είς την βυζαντινήν ή μεταβυ
ζαντινήν περίοδον. 'Ο ΝΑ. τοίχος τοΰ προθαλάμου τοΰ Λουτροΰ είχε τον 
ΝΑ. τοίχον του μέ κρηπίδα έκ πελεκητών πωρολίθων. Τό δωμάτων τοΰτο 
δεν κατέστη δυνατόν νά έρευνηθή έξ ολοκλήρου προ τοΰ τέρματος τής 
άνασκαφής.

Τό άποκληθέν Δωμάτιον τοΰ Λουτροΰ (LVIII) (πίν. 243β), 
καί τοΰτο έρευνηθέν μόνον έν μέρει, άπεδείχθη έξόχως ένδιαφέρον διά τον 
διακοσμητικόν αρχιτεκτονικόν αΰτοΰ χαρακτήρα, δστις τό διακρίνει πασών 
τών άναλόγου χρήσεως έγκαταστάσεων είς τά ανάκτορα ή τάς έπαΰλεις καί 
αγροικίας. Ενθυμίζει πως τό Δωμάτων τοΰ Λουτροΰ τοΰ Μικροΰ Ανακτό
ρου τής Κνωσοΰ, τοΰ οποίου δμως αγνοείται ή ακριβής μορφή, προ τής 
μετατροπής του είς ‘Ιερόν τών φετιχιτικών ειδώλων (βλ. Evans, PM II, 
σ. 520-521, είκ. 321-322). Προφανώς υπάρχει κάθοδος διά κλιμακίδος 
χωριζομένης από τήν κυρίαν δεξαμενήν διά θωρακείου, καταλήγοντος είς 
τετραγωνικόν πεσσόν μετ’ δδοντώσεως καί τριών τετραγωνικών τορμί
σκων διά τήν στερέωσιν τοΰ άνωτέρου ξυλίνου τμήματος αΰτοΰ. Κατά τον 
ΒΛ. καί τον ΒΑ. τοίχον υπάρχουν δυο θρανία, καλυπτόμενα διά πλα
κών έκ κονιάματος, τών οποίων τό έξέχον άνω τής κρηπΐδος τμήμα έπεσε 
προς τά εμπρός, διασπασθέν. Δυο κιονίσκοι κατά τό ΒΔ. θρανίον καί εις κατά 
τό ΒΑ., στερεοΰμενοι εις φωλεάν έντός τής πλακός, περωριζομένην υπό 
έξέχοντος κΰκλφ υπό μορφήν στεφάνου κονιάματος, άπετέλουν διακοσμητικά 
στοιχεία, ως προεβάλλοντο επί τών τοίχων, κεχρωσμένων δι’ έντόνως έρυ- 
θροΰ χρώματος καί διακοσμούμενων υπό προσθέτων ταινιών έντός λεπτών
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ευθειών χαράξεων. Τά θρανία ήσαν υψηλά, αν λάβη τις ύπ’ δψιν τό βάθος 
τοϋ δωματίου, έλεγχθέν μόνον εις τον παρά τον πεσσόν τοϋ διαχωρίσματος 
χώρον. Τρίτον θρανίον κατά τον ΝΔ. τοίχον ήτο χαμηλότερον, ά'νευ κίονος 
καί πιθανώς κλειόμενον προς τά ΝΔ. διά πλινθίνου φράγματος. Μεταξύ 
τών τριών θρανίων έξέχουσαι γωνίαι εκ πλίνθων εκαλΰπτοντο, ως φαίνε
ται, υπό ξύλινων επενδύσεων, ών τά ά'κρα ένεσφηνοΰντο, εις τον τοίχον καί 
είς ορθογωνίους τόρμους τών θρανίων. Κάτω τών θρανίων αί κρηπίδες 
ήσαν έκ λίθων οχι έπιχρίστων, ως επίσης ή κρηπίς μετά ξυλοδεσιών κατά 
τον ΝΑ. τοίχον, άνω τής οποίας υπήρχε ταινία επιχρίσματος πλάτους 0.40 μ. 
Πιθανώς έμορφοϋτο ξύλινον δίδυμον παράθυρον άνω τοΰ επιχρίσματος 
τούτου. Μέγας αριθμός πλίνθων κεκαυμένων επλήρου τον εσωτερικόν χώρον 
καί σωροί τούτων εΐχον καλύψει τά θρανία. Κατά τό πέρας τής άνασκαφής 
δεν είχεν εισέτι έπιτευχθή ή άφαίρεσις ολοκλήρου τής έπιχωματώσεως. Έπί 
τοϋ παρόντος εκ τοϋ δωματίου περισυνελέγη μόνον τεμάχιον στεατίτου.

Τό επέκεινα τοΰ λουτρού καί τοϋ προθαλάμου του τμήμα δεν άνεσκάφη 
εισέτι είς εκτασιν, αλλά φαίνεται ότι είχεν ίσχυρώς διαταραχθή εκ τών δια- 
δοχικώς κατασκευασθέντων άντερεισματικών τοίχων, τών οποίων ό είς 
κατωτέραν στάθμην είχε διάφορόν πως προσανατολισμόν τοΰ ισχυρού πρώ
του, όστις αποτελεί συνέχειαν τοΰ τοίχου, όστις διήρχετο έκ τών διαμερι
σμάτων L/VII καί ΙνΧ- οί τοίχοι ούτοι διήρχοντο περαιτέρω άνω τοΰ δια
δρόμου ΚΧΙ καί ενός δωματίου, τοϋ οποίου άνεφάνη μία γωνία καί τό 
οποίον διετήρει εις Ικανόν ύψος ένα τοίχον έκ πελεκητών πωρολίθων. Καί 
άλλοι τοίχοι ήρχισαν να άναφαίνωνται εσώτερον, άλλ’ ή μορφή τών διαμε
ρισμάτων τούτων, άποκαλυφθέντων μόλις κατά τάς τελευταίας ημέρας τής 
άνασκαφής, δεν έχει απολύτως έξακριβωθή, διά τούτο δέ δεν άπεδόθησαν 
εις τό γενικόν σχέδιον. Ή καλλιέργεια δυστυχώς κατέστρεψε μέγα τμήμα 
τοΰ κτηρίου, μεταξύ τών δωματίων XXXV, LXI καί LXII, τό όποιον 
δεν είχε προστατευθή διά λιθοσωρών.

Σημαντικώτερον τμήμα τοϋ τομέως τής ’Ανατολικής πτέρυγος άπε- 
δείχθη τό ΒΑ. τών Βασιλικών μεγάρων XXXVI καί XXXVII συγκρό
τημα τής μεγάλης τετραγωνικής αιθούσης Ι,ΧΙΙ μετά τής 
προς ΝΔ. έστραμμένης εισόδου του. Ή τελευταία αύτη προεξετείνετο έπέκεινα 
τοϋ ΒΑ. τοίχου τοϋ διαδρόμου XXXVII, όστις είχεν ύποτεθή έξ αρχής ότι 
άπετέλει την κυρίαν πρόσβασιν έκ ΝΑ. προς την Κεντρικήν αυλήν. Άπε- 
δείχθη όμως ότι ό διάδρομος οΰτος δεν προεξετείνετο κατ’ ευθείαν γραμμήν, 
άλλ’ έκάμπτετο προς τά ΝΔ. κατ’ ορθήν γωνίαν, ένφ πέραν αυτού προς 
ία ΝΑ. έσχηματίζετο εις μορφήν προθαλάμου, μεθ’ ενός βοηθητικοΰ δωμα
τίου, ίσως φυλακείου, ή κυρία είσοδος προς την μεγάλην τετραγωνικήν αί
θουσαν Ι,ΧΙΙ, τήν άποκληθεΐσαν Αίθουσαν τής κυκλικής δεξαμενής. Κατά
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την πρόσοψιν τής εισόδου μία σειρά πελεκητών πωρολίθων, προ τής οποίας 
μία πλατεία βαθμίς παρείχε προσπέλασιν, άπετέλει το ευρύ κατώφλιον τής 
εισόδου. Άτυχώς τοϋ διά μικρών πλακών δαπέδου τοϋ προθάλαμου μικρόν 
τμήμα διεσώθη, τοϋ λοιπού διαταραχθέντος κατά βαθείας καλλιεργητικός 
εργασίας ή πιθανώτερον κατά την άναζήτησιν καί εξαγωγήν οικοδομικού υλι
κού, ήτις ήτο φανερά από την έκτόπισιν πολλών πελεκητών πωρολίθων. 
Κατά ποιον τρόπον άνήρχετό τις έκ τοϋ επιπέδου τού προθάλαμου προς την 
τετραγωνικήν αίθουσαν, τής οποίας τό δάπεδον ήτο κατά ήμισυ μέτρον ύψη- 
λότερον, δεν κατέστη είσέτι σαφές. Τοϋ στενεπιμήκους παραπλεύρου δωμα
τίου, τό οποίον έχαρακτηρίσαμεν ως φυλάκειον, δεν διακρίνεται ή είσοδος, 
άλλ’ ό ΝΑ. τοίχος του προεκτείνεται προς τά ΝΔ. επέκεινα τής γραμμής 
τού κατωφλιού. Τό μήκος τοϋ προθάλαμου ήτο οκτώ περίπου μέτρα καί τό 
εσωτερικόν πλάτος ά'νευ τοϋ φυλακείου περίπου δύο. Μεγάλη ποσότης ογκω
δών λίθων είχε καταπέσει εις τον χώρον τοϋ προθαλάμου, πράγμα τό 
όποιον έδυσχέρανε σημαντικώς τήν τελικήν εκκαθάρισιν καί διασάφησιν τοϋ 
δλου συστήματος. Πλήν τών πολυαρίθμων οστράκων, τά όποια περισυνε- 
λέγησαν, κατά τήν εσωτερικήν είσοδον άνευρέθη τμήμα διμύξου λίθινου 
λύχνου, περισυνελέγησαν δέ επίσης καί τινα τεμάχια όψιανού.

Τής μεγάλης τετραγωνικής αιθούσης παρηκολουθήθησαν οί περιμετρι
κοί τοίχοι, οί όποιοι ίσχυρώς ειχον πάθει έκ τής άφαιρέσεως μεγάλου μέρους 
τών εξωτερικών πελεκητών λίθων. Τών τοίχων τούτων εις ωρισμένην έκτα- 
σιν εΐχεν άπομείνει μόνον ό κατώτατος δόμος ή μόνον τό εσωτερικόν διά 
μικροτέρων αργών κατά τό πλεΐστον λίθων συμπλήρωμα ’Ιδιαιτέρως είχε 
πάθει ή ΝΑ. πλευρά από τής ανατολικής γωνίας, τής οποίας έλειπεν ό γω
νιακός λίθος, ενφ περαιτέρω καί επί 3.60 μ. διεσώζετο μόνον ή έκ πωρολί
θων κρηπίς καί έτι περαιτέρω προς ΒΑ. διετηροϋντο μόνον οί εσωτερικοί 
λίθοι. Ή άποκάλυψις τής προσόψεως τοϋ τοίχου τούτου δεν ώλοκληρώθη. 
Καλύτερον διασώζεται, έν μέρει ά'νω τοϋ επιπέδου τοϋ δαπέδου, ή ΒΑ. 
πλευρά, τής όποιας τό προς ΝΑ. ήμισυ ήτο φκοδομημένον δι’ αρμοστών 
πελεκητών πωρολίθων, κατά τρόπον ώστε νά πιστευθή άρχικώς δτι υπήρχε 
φωταγωγός κατά τό τμήμα τοΰτο. Τελικώς άπεδείχθη δτι παραλλήλως προς 
τό τμήμα τοϋ τοίχου τούτου έπί μήκος 4.50 μ. είχεν άρμοσθή, έντέχνως 
κατεσκευασμένος διά πελεκητών πωρολίθων, βαθύς καί πλατύς οχετός δι’ ου 
άπωχετεύοντο τά ϋδατα προς τά ΝΑ., δπου ό οχετός καμπυλούμενος κατηυ- 
θύνετο προς Νότον. Κατά τό μέσον τοϋ ΒΑ. τοίχου άνεκαλύφθη ή συμβολή 
δύο διακλαδώσεων τοϋ δχετοϋ, διατηροΰντος κατά τό σημεΐον τοΰτο καί τά 
καλύμματά του. Ή μία διακλάδωσις κατήρχετο μέ ήπιαν κλίσιν έκ ΒΑ., 
ή έτέρα καμπύλως πως έκ Βορρά. Δεν διεσαφήθη τελείως τό λαμπρόν τοΰτο 
αποχετευτικόν σύστημα διά περαιτέρω έρεύνης. Κατά μήκος τοϋ ΒΔ. τοίχου,
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δστις έσχημάτιζε προέχουσαν γωνίαν λόγφ τού άνίσου πλάτους των δυο Βασι
λικών μεγάρων, παρετηρήθη σειρά πλακοειδών λίθων, ψωλεαί παραστάδων 
και λείψανα κατωφλίων' μάλλον προσεκτική παρακολούθησις έπεβεβαίωσεν 
δτι έπρόκειτο περ'ι πολυδώρου άποτελουμένου εξ επτά θυρών μεταξύ παρα
στάδων μέ λίθινα κατώφλια μεταξύ τούτων. Τινά των στοιχείων τούτων 
ειχον εξαφανισθή ή άλλοιωθή, οι θεμέλιοι δμως λίθοι άπετέλουν ΐσχυράν 
ενδειξιν δτι τδ πολύθυρον διήκε καθ’ δλον τό μήκος τής ΒΔ. πλευράς τής 
αιθούσης, έπεκτεινόμενον ακόμη καί εις τό βορειότερον, λίαν στενόν λόγφ 
τού μεγαλύτερου πλάτους τοϋ μεγάρου XXXVI τμήμα. Τοϋτο προφανώς 
έγένετο ΐνα εκ τής αιθούσης παρέχεται ομοιόμορφος ό'ψις τοϋ μεγαλοπρε
πούς τούτου πολυθύρου, τό όποιον άπεδείκνυεν δτι 6 ευρύς τετραγωνικός 
χώρος δεν ήτο ύπαιθρος, διότι ά'λλως τό ξύλινον πολύθυρον θά ήτο έκτεθει- 
μένον. Τοϋτο έπεβεβαιώθη τελικώς διά τής διερευνήσεως τοϋ έκ χαλικασβέ- 
στου δαπέδου, τό όποιον ειχεν επιχρισθή διά λεπτού κονιάματος, μη άντέ- 
χοντος εις ύπαιθρον χώρον. Κατά τό κέντρον τοϋ δωματίου άνεφάνη μεγάλη 
κυκλική δεξαμενή, εξωτερικής διαμέτρου 7 μ. περίπου καί εσωτερικής 5.10 μ. 
(πίν. 244α). Προφανώς αύτη περιεβάλλετο υπό χαμηλού θωρακίου εκ συναρ- 
μοστών πωρολίθων, σχεδόν όλοκληρωτικώς καταστραφέντος, τοϋ οποίου 
δμως τό υλικόν άνευρέθη εντός τοϋ εσωτερικού χώρου αυτής. Ότι μεταξύ 
τοϋ άνασυρθέντος ύλικοΰ είναι δύο βάσεις λίθιναι, μία εκ κίονος καί ά'λλη 
έκ πεσσού καταλήγοντος προς τά έξω καί έσω εις κυρτάς επιφάνειας, δτι 
εις την έκ λίθων έπένδυσιν διεκρίνετο κατά διαστήματα είδος ένισχύσεως 
ύποθεμελιώσεως, αποτελεί άπόδειξιν ύπάρξεως στοάς στηριζομένης έπί τού 
θωρακίου καί ύποστηριζούσης την οροφήν τής αιθούσης. Μόνον ή δεξαμενή 
παρέμενεν εις τό κέντρον ύπαιθρος καί δεχόμενη τά ό'μβρια ύδατα. Μετά 
τήν άφαίρεσιν τών πρώτων στρωμάτων τών εντός καταπεσόντων λίθων 
άνέβλυσεν ά'φθονον πηγαΐον ύδωρ, άποδειχθέντος ούτω δτι ή δεξαμενή ήτο 
πάντοτε πλήρης έκ πηγαίου ποσίμου ύδατος, ως τό κτιστόν φρέαρ τής Ν. γω
νίας τής Κεντρικής αυλής. Ευθύς έξ αρχής ΰπετέθη δτι θά υπήρχε κλιμα
κωτή κατάβασις προς τό ύδωρ καί αύτη ήτο φυσικόν νά άναζητηθή προς 
τό μέρος τής εισόδου τής αιθούσης, ως καί πράγματι άνευρέθη, διατηρούσα 
εις άρίστην κατάστασιν καί εις τήν θέσιν των επτά έκ τών οκτώ βαθμιδών 
(μόνον ή άνωτέρα έξηφανίσθη μετά τμήματος τού έκ χαλικασβέστου περί 
αυτήν δαπέδου). 'Υδραυλικόν κονίαμα άνευρέθη εις τεμάχια έντ.ός τής έπι- 
χώσεως τής δεξαμενής καί έπικεκολλημένον έπί μιάς βαθμίδος καί τινων 
λίθων τής έπενδύσεως αυτής. Δεν επραγματοποιήθη είσέτι ή πλήρης έκκέ- 
νωσις τής δεξαμενής έκ τού καταπεσόντος εντός αυτής υλικού, δοθέντος 
δτι ή έργασία παρεμποδίζεται υπό τοϋ συνεχώς άναβλύζοντος ύδατος καί 
δτι είναι άνάγκη νά συντονισθή μέ παράλληλον ά'ντλησιν δΤ ίσχυράς
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υδραντλίας. Άνεφάνησαν δμως ήδη τρεις σειρά! των μεγάλων λίθων τής 
έπενδύσεως τοΰ φρέατος, αΐ δυο κατώτεροι υψηλότεροι τής άνωτέρας.

Δεν είναι δυνατόν από τοΰδε νά καθορισθή τό βάθος τής δεξαμενής, τής 
οποίας ή κλΐμαξ καθόδου έφθανεν ασφαλώς μέχρι τής στάθμης τοΰ ΰδατος. 
"Αν ή δεξαμενή αυτή, μέ την ιδιόρρυθμον αρχιτεκτονικήν αυτής ένταξιν 
εντός τής τετραγώνου αιθούσης, μέ τό μονόπλευρον πολΰθυρον κα! την διά 
τών κιόνων και στυλών στηρίξεως τής δημιουργουμένης περί αυτήν στοάς, 
εξυπηρετεί κα! άλλους σκοπούς, ώς τής χρησιμοποιήσεως αυτής διά κολύμ- 
βησιν ή δΤ ένυδρεΐον, παραμένει άδηλον, ίσως δμως ή συνέχισις τής έρεύ- 
νης φέρη εις φως νέα στοιχεία. 'Οπωσδήποτε δέον νά ύπογραμμισθή ή με
γάλη σημασία τής άνακαλΰψεως μιας τοιαΰτης αρχιτεκτονικής διατάξεως, 
ήτις διά πρώτην φοράν εμφανίζεται εις την μινωικήν ανακτορικήν αρχιτε
κτονικήν. "Αν ή γνωστή δεξαμενή τής περιοχής Τρούλλου των Άρχανών 
(βλ. Evans, PM II, 67 εικ. 30), τής οποίας τό θωράκιον ήτο ωκοδομη- 
μένον επίσης εκ πωρολίθων κα! εις τήν οποίαν, ύπήρχεν ομοίως κάθοδος 
διά κλίμακος, ήτο έντεταγμένη εις άρχιτεκτόνημα κατά άνάλογον πως τρόπον 
παραμένει άγνωστον, διότι ό περ! αυτήν χώρος ελάχιστα έχει ερευνηθή. 
Φαίνεται δμως δτι κα! αυτή ανάγεται εις τους αυτούς χρόνους και είναι 
πολύ ενδιαφέρον δτι εις μικράν άπόστασιν από ταύτης άνεκαλύφθη λίαν 
σημαντικόν μινωικόν κτήριον, τό οποίον δεν αποκλείεται νά είναι τό θερι
νόν άνάκτορον τών βασιλέων τής Κνωσοϋ. Τό περί τήν δεξαμενήν έκ χαλι- 
κασβέστου δάπεδον φαίνεται δτι ήδη κατά τήν τελευταίαν φάσιν τοΰ ’Ανα
κτόρου ειχεν ύποστή μερικήν καθίζησιν κα! επεσκευάσθη, συμπληρωθέντος 
τοϋ κενοϋ προς ίσοπέδωσιν διά κονιάματος. Θά άπαιτηθή είσέτι ικανή εργα
σία δπως εκκενωθή μέχρι τοϋ πυθμένος ή δεξαμενή έκ τοΰ καταπεσόντος 
ύλικοΰ, τό όποιον είναι κατά τό κέντρον πολύ συμπαγέστερον, ένιαχοΰ συνανά- 
μικτον μέ κεκαυμένας πλίνθους και άποσαθρωθέντα ερυθρόν σχιστόλιθον. 
Εις τό πληρούν υλικόν άνευρέθησαν καί τινες κοίλοι λίθοι έξ αγωγού άπο- 
χετεΰσεως, ό εις μέ διαπλάτυνσιν ως κεφαλήν εισδοχής ϋδατος' πιθανώς τά 
τεμάχια ταϋτα νά μή είναι άσχετα μέ σύστημα άποχετεύσεως τοΰ υπερεκχει
λίζοντας ϋδατος, ώς εκείνο τό όποιον είχε τοποθετηθή εις τό κτιστόν φρέαρ.

Έκ τής επιχώσεως τής δεξαμενής περισυνελέγησαν δύο τεμάχια χυτής 
μάζης, περιεχούσης ήφαιστειακήν σποδόν, όμοιας προς τήν εις διάφορα ση
μεία τοΰ ανακτόρου περισυλλεγεΐσαν, αλλά μάλλον μικρά' επίσης τεμάχια 
όψιανοΰ, μολύβδου καί τινα θαλάσσια όστρεα (μία άχιβάς). Κατά τήν κλι- 
μακίδα περισυνελέγησαν δύο παχέα τεμάχια εκ τής βάσεως κυλινδρικού 
λίθινου αγγείου κα! οδούς μεγάλου ζώου. Εις διάφορα άλλα σημεία τής 
αιθούσης συνελέγησαν εις τό στρώμα χώματος τό καλύπτον τό δάπε
δον ή έκ τών κοσκινισθέντων χωμάτων διάφορα μικρά αντικείμενα,
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μεταξύ των οποίων αξία μνείας είναι τεμάχιον πρισματικού στεατίτου, 
δμοιον των άλλων, των ήδη μνημονευθέντων, ελλειψοειδές πλακίδιον ομοίως 
εκ στεατίτου, άμυγδαλοειδής ψήφος ά'νευ γλυφής, τμήμα άλλης ψήφου εκ 
σαρδώνυχος, τμήμα λίθινου αγγείου ήμικατεστραμμένον, κέντρον πήλινου 
πυριατηρίου μέ κωνικήν προεξοχήν, εύμέγεθες άβαθές λεκανοειδές σκεύος 
μέ πλατύ περιχείλωμα, διάφορα τεμάχια στεατίτου καί εν τεμάχιον πυριτό
λιθου. 'Υέλιά τινα έλαιόχροα ή κυανόχροα περισυλλεγέντα εις τό επιφανεια
κόν στρώμα τής έπιχώσεως ανήκουν, φαίνεται, εις μεταγενεστέραν περίοδον. 
’Αμέσως ΒΑ. τής Αιθούσης τής Δεξαμενής περισυνελέγη εντός τού χώμα
τος μικρόν τεμάχιον άμφίκοιλον ποτηριού Ιξ αμέθυστου, διασώζον πολύ μι
κρόν μέρος τού χείλους, λίαν σημαντικόν.

Μικρά αμφιβολία υπάρχει δτι ή ’Ανατολική πτέρυξ εκτείνεται πέραν 
των ερευνηθέντων ορίων καί προς τό μέρος τής θαλάσσης καί προς Νότον, 
αφού δέν άνεκαλύφθη είσέτι τό σύστημα εισόδου καί ά'λλα διαμερίσματα, 
άπαντώντα εις τάς πτέρυγας των βασιλικών διαμερισμάτων. Καίτοι κατά 
τον τομέα τούτον ή καλλιέργεια έχει προχωρήσει βαθέως, ενίοτε καί κάτω 
τών δαπέδων, έλπίζεται δτι θά καταστή δυνατόν νά διακριβωθή τό σχέδιον 
τού ’Ανακτόρου εις τό σύνολόν του. ’Αλλά τό άνάκτορον ά'νευ ούδεμιάς αμφι
βολίας, έπεκτείνεται καί προς τά ΒΑ., κατά τά βαθμιδωτά ισόπεδα τού λόφου, 
καί προς τά ΝΔ., δπου ήδη άνιχνεύθησαν ωρισμένοι τοίχοι' δέν αποκλείεται 
προς τήν πλευράν ταύτην τό ανακτορικόν κτήριον νά επεξετείνετο μέχρι τού 
σημείου, εις τό όποιον ήρχιζον αί συνοικίαι τής πόλεως επί τού ΝΔ. λόφου. 
Θά άπαιτηθή επίσης μεγάλη εργασία διά τήν ολοκληρωτικήν άποκάλυψιν 
τής Δυτικής αυλής, ίσως επεκτεινομένης ως Νοτίας καί προς τήν ΝΔ. πλευ
ράν τού ’Ανακτόρου, μέχρι τού λοξού τοίχου τού περιβόλου, παρά τήν 
προσπέλασιν XLTX.

’Ιδιαίτερον ενδιαφέρον ένεφάνισεν ή έρευνα τού Βορείου τομέως μετά 
τής άποκαλυφθείσης εκεί γωνιακής πλακόστρωτου αυλής (πίν. 244β καί 245β), 
διότι εις τον τομέα τούτον τά άνευρεθέντα λείψανα καί ή συνοδεύουσα 
κεραμεική ανήκουν χωρίς ούδεμίαν αμφιβολίαν εις προγενεστέραν φάσιν 
(τήν μεταβατικήν από ΜΜ ΙΙΙΒ ε’ις ΥΜ ΙΑ δευτέραν νεοανακτορικήν).’Ίσως 
τό τμήμα τούτο τού ’Ανακτόρου κατά τήν τελικήν φάσιν ειχεν έγκαταλει- 
φθή επιχωσθέν. Τό πλακόστρωτον, έξ ακανόνιστων πλακών πυκνώς συνηρ- 
μοσμένων, άπεδείχθη δτι έξετείνετο εις ολόκληρον τον ορθογώνιον χώρον 
μεταξύ τών ΒΑ. τοίχων τών αποθηκών I καί XXXIII καί τού παχέος 
ισχυρού τοίχου, τού άποτελοΰντος τό προς τά ΒΔ. δριον τών εις τό ύπερκεί- 
μενον τού Μαγειρείου άνδηρον διαμερισμάτων (μή είσέτι άνασκαφέντων). 
Δύο ζώναι παρεμενον ακάλυπτοι διά πλακών, μία κατά μήκος τού ισχυρού 
τοίχου, δπου ο βράχος άνήρχετο άκανονίστως, σχηματίζων ίσως κατά τό
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σημεΐον τοΰτο είδος κρηπίδος, και άλλη κατά μήκος ενός τοίχου ή κρηπίδος 
τοίχου έκ πελεκητών πωρολίθων, κατά τήν ΒΔ. πλευράν. Ή έπίχωσις τοΰ 
πλακόστρωτου, μάλιστα τό προς τον ισχυρόν ΝΑ. τοίχον τμήμα ταύτης, ήτο 
πλήρης εξ οστράκων κα'ι τμημάτων, ενίοτε καί ολοκλήρων, αγγείων- προ
φανώς ό χώρος είχε χρησιμοποιηθή ως χώρος άπορρίψεως. Τά έκεΐθεν περι- 
συλλεγέντα ήσαν λίαν χαρακτηριστικά καί αντιπροσωπευτικά τής ως άνω 
περιόδου : λοπάδια μέ περιχειλώματα, κύπελλα άωτα μέ κωνικάς πλευράς 
καί στολιδώσεις κατά τήν επιφάνειαν ή εις τό εσωτερικόν, πρόχοι μέ πλα
στικόν δακτύλιον κατά τήν βάσιν τοΰ λαιμού και περικεκομμένον ράμφος, 
πλατέα κύπελλα μέ ταινιοόδεις λαβάς, τά πλεΐστα ρυθμού ανοικτού επί σκο
τεινού, μέ βάθος καστανόν ή ίόχρουν, τεμάχια διακοσμούμενα μέ στολι- 
δωτήν γραπτήν διακόσμησιν ή μέ φύλλα ρόδακος, τεμάχια αγγείων μέ στίλ- 
βον σκοτεινόν γάνωμα, επί τοΰ οποίου λευκή διακόσμησις, ενίοτε μέ προσ
θήκην ερυθρού, άλλα διασώζοντα διανθίσεις διά λευκού επί σπειρών σκο
τεινού χρώματος, κ.ά. Τινά ό'στρακα παρέχουν τήν εντύπωσιν δτι ανήκουν 
εις τήν πρώτην νεοανακτορικήν περίοδον (ΜΜ ΙΙΙΑ). Μεταξύ τών λίθων 
τοΰ διαλυθέντος λιθοσωροΰ καί εις τήν έπίχωσιν τοΰ αποθέτου περισυνελέ- 
γησαν καί άλλα τινά αντικείμενα, ως ραβδοειδής λαβή λίθινου σκεύους, 
τεμάχιον κυλινδρικού λίθινου αγγείου μέ εγκοπήν, 4 ή 5 κυβικά υφαντικά 
βάρη μέ τάς συνήθεις τέσσαρας διαμπερείς δπάς κατά τάς άκμάς, τμήμα 
άλλου σφαιρικού, μέγας αστράγαλος καί οστά διάφορα ζώων κλπ.

Τό πλακόστρωτον έξετείνετο μέχρι τής βάσεως μιας κρηπίδος προς ΒΑ., 
καλυπτομένης υπό μεταγενεστέρου άντερεισματικοΰ τοίχου, όπισθεν τοΰ 
οποίου, μετά τήν διάλυσιν, άνεφάνη ισχυρός τοίχος παλαιοτέρου μινωικοΰ 
κτηρίου, άνήκοντος εις τήν αυτήν περίοδον εις ήν καί τά όστρακα τού απο
θέτου, ως ή περαιτέρω έρευνα άπέδειξεν. Ό τοίχος οΰτος, έμφανίζων καλήν 
συναρμογήν λίθων, βαίνει έκ ΝΑ. προς ΒΔ., άφήνων στενήν δίοδον μεταξύ 
^ού ΝΑ. άκρου του καί τοΰ ΝΑ. ισχυρού τοίχου. Τό άνοιγμα τοΰτο ήτο 
πλήρες έκ μεγάλων καταπεσόντων λίθων, μετά τήν άφαίρεσιν τών οποίων 
άπεδείχθη δτι ειχεν άφεθή, ΐνα διέλθη έκεΐθεν κατερχόμενος κτιστός οχετός 
(πίν. 245α), δστις περαιτέρω έβαινε παραπλεύρως τοΰ ΒΑ. τοίχου, άποτε- 
λών, ώς είχε μέ τάς καλυπτήριους πλάκας του είδος κρηπίδος ή θρανίου, 
μέχρι τοΰ οποίου, ώς εΐπομεν, έξετείνετο τό πλακόστρωτον εις πλάτος 2.50 μ. 
Κατά τον ΒΔ. τοίχον ή κρηπίδα έκ πωρολίθων έσχηματίζετο είδος θυρίδος, 
σχηματισθείσης διά πλακών, διά τής οποίας έχύνοντο προς τά έξω τά ύδατα 
τοΰ οχετού. Οΰτος ήτο στερεά κατεσκευασμένος, ίκανώς ευρύχωρος καί βαθτίς.

’Αμέσως έξω τού οχετού καί έντός αυτού περισυνελέγησαν άλλα όστρακα 
τής αυτής κατηγορίας μέ τά τοΰ αποθέτου- τινά ενεφάνιζον διακόσμησιν 
ανοικτήν έπί σκοτεινού ταινιών, σπειρών ή έλισσομένων βλαστών καί κοκκί-
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δων, άλλα δέ διεκρίνοντο διά την λεπτότητα των τοιχωμάτων. Τεμάχια λί
θινων σκευών, ως τμήμα λίθινου πώματος, άλλο παρομοίου μέ κόμβον ώς 
λαβήν, έτερον τεμάχιον έκ τής παρειάς αγγείου εκ μελανός λίθου, δυο άλλα 
τεμάχια αγγείων άγνωστου σχήματος περισυνελέγησαν καί μετ’ αυτών δυο 
ή τρία τεμάχια δψιανού καί άφθονα οστά καί σιαγόνες ζώων μέ τούς όδόν- 
τας των. Ό πυθμήν τοΰ δχετοΰ, Ιπίχριστος διά κονιάματος, ένεφάνιζεν έλα- 
φράν κλίσιν προς τά ΒΔ. Μία δοκιμή, γενομένη υπό τον πυθμένα, κατά 
την θυρίδα εξόδου έδειξεν δτι τό κατώτερον στρώμα, εκ λίαν συμπαγούς 
πηλοχώματος, περιείχε χαρακτηριστικά όστρακα τής παλαιοανακτορικής πε
ριόδου (MM ΙΒ), ιδία κυπέλλων μέ έρυθράς ταινίας, λεύκάς γιρλάνδας, πλά
γιας ταινίας καί κοκκίδας διά λευκού χρώματος επί μελανός βάθους.

Πέραν τής ΒΔ. πώρινης κρηπΐδος ή τοιχίου, έσχηματίζετο μικρός υπαί
θριος χώρος περιοριζόμενος προς τά ΒΑ. υπό άλλου τοίχου έκ πελεκητών 
πωρολίθων, τών οποίων τινές ειχον διαφΰγει τής αρχικής αυτών θέσεως, 
άλλοι δέ ειχον πέσει εντός τού χώρου τούτου. Οί πελεκητοί πωρόλιθοι τοΰ 
τοίχου τούτου έπεκάθηντο επί άλλων πελεκητών λίθων έκ πωρολίθου, ώς 
τούτο παρετηρήθη καί εις άλλα τμήματα προσόψεων τοΰ ’Ανακτόρου. Καί 
ένταύθα τά ό'στρακα ήσαν τής MM ΙΙΙΒ - ΥΜ ΙΑ περιόδου (εν μέ σπείρας 
διά λευκού έπί σκοτεινής ταινίας). Περισυνελέγη έπίσης ήμικυκλικόν πήλινον 
βαρίδιον μέ τρεις δπάς κατά την ευθείαν άπόληξιν καί έγκοπήν, άνάλογον 
μέ άλλα περισυλλεγέντα εις διάφορα μέρη τοΰ ’Ανακτόρου.

’Άνω τού έπιμήκους ισχυρού ΝΑ. - ΝΔ. τοίχου άνεψάνησαν δύο τοίχοι 
διαμερισμάτων είσχωροΰντες έντός τής βαθείας έπιχώσεως προς ΒΑ. Προ- 
σωρινώς οί χώροι ώνομάσθησαν Α (προς ΝΑ.) καί Β (προς ΒΔ.). ’Ιδίως 
εις τό διαμέρισμα Α άνεφάνη στρώμα πυκνόν μικρών αγγείων καί όστρά- 
κων, πάχους 0.10 μ. περίπου, καλύπτον ολόκληρον τήν έκτασίν του. Έκ 
τούτου προήλθον πλείστα δσα αγγεία χαρακτηριστικά τής αυτής ώς άνω 
περιόδου, αλλά διατηρούμενα πολύ καλύτερον ή τά εις τον αποθέτην τής 
αυλής καί τού δχετοΰ άνευρεθέντα. ’Ιδίως είναι λοπάδια μέ πλατύ περιχεί- 
λωμα, κύπελλα μέ καμπτίλα ή ευθέα τοιχώματα, χυτρίδια τριποδικά, προ- 
χοΐσκαι, πλατέα κύπελλα μέ σκοτεινόν έπίχρισμα. Υφαντικά τινα βάρη, τών 
οποίων εν μέγα παραλληλεπίπεδον μέ τύπωσιν σφραγΐδος, καί κυλινδρικός 
λίθινος τριπτήρ εύρέθησαν συνανάμικτα μετά τών αγγείων. 'Ικανά τειιάχια 
λίθινων σκευών περισυνελέγησαν μάλιστα κατά τό διαμέρισμα Α, ώς τεμάχιον 
λίθινης λοπάδος, μία λαβή όμοιου σκεύους, καί τμήμα πυθμένος (ίσως τής λο- 
πάδος), άλλο τεμάχιον μέ έγχάρακτον γραμμικήν διακόσμησιν κ.ά." εις τό Β 
άνευρέθη τμήμα σκεύους έκ λίθου σκοτεινού μέ ανοικτάς κηλΐδας καί τμήμα 
χονδρού λίθινου αγγείου. Εις βαθύτερου στρώμα τοΰ στρώματος τών μικρών 
αγγείων άνεφάνησαν in situ δύο μεγάλα σκεύη, τό έν πιθοειδές κατά τό
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μέσον τής ΝΔ. πλευράς τοϋ Α, τό άλλο κατά τό διαμέρισμα Β, παρά το δια- 
χώρισμα τόπου jar μέ πλατύ περιχείλωμα ταινιωτόν. Ή έρευνα δεν επεξε- 
τάθη περαιτέρω εις βάθος καί εκρίθη σκόπιμον να μή εξαχθούν τά μεγάλα 
σκεύη.

Τά γενικά συμπεράσματα εκ τής προόδου τής άνασκαφής είναι έξόχως 
σημαντικά. Διεπιστώθη δτι προ τής οικοδομής τού Ανακτόρου υπήρξαν, 
εκτεινόμενοι επί τοϋ αυτού χώρου, οικισμοί, ολίγων έστω οικιών, διαδε- 
χθέντες άλλήλους κατά την τελευταίαν προανακτορικήν, την παλαιοανακτο- 
ρικήν καί τήν πρώτην νεοανακτορικήν περίοδον, των οποίων ολίγα λείψανα, 
αλλά καλώς είλεγμένα στρωματογραφικώς άνιχνεύθησαν υπό τό Άνάκτορον 
καί τήν Δυτικήν αυλήν αυτού. Έπεβεβαιώθη δτι τό Άνάκτορον, ίδρυθέν, 
ως φαίνεται, μετά τήν μεγάλην σεισμικήν καταστροφήν περί τό 1600 π.Χ., 
διήλθε δύο κυρίως φάσεις, διατηρήσαν τήν αυτήν μορφήν μέ μικράς προσ- 
θήκας καί έπιδιορθοόσεις γενομένας μετά τινα καταστροφήν, ήτις φαίνεται 
σεισμικού χαρακτήρος. Ώρισμένος τομεύς τού Ανακτόρου, ό βόρειος κατά 
τήν μικράν γωνιακήν πλακόστρωτον αυλήν, τού οποίου μικρόν μόνον τμήμα 
σήμερον ήρευνήθη, έπεχώσθη, φαίνεται, μετά τήν πρώτην φάσιν (τέλος τής 
ΥΜ ΙΑ) καί δεν έχρησιμοποιήθη πλέον. Τούτο παρέχει τήν ευκαιρίαν έξε- 
ρευνήσεως καθαρού στρώματος άναγομένου εϊς τήν δευτέραν νεοανακτορικήν 
περίοδον (MM ΙΙΙΒ - ΥΜ ΙΑ).

Ή άνεύρεσις καί άλλων τεμαχίων τής χυτής ύλης εις τον ΒΑ. καί Α. 
τομέα επιβεβαιώνει τήν διασποράν τού υλικού τούτου καθ’ δλην τήν έκτα- 
σιν τού ’Ανακτόρου (άλλα τεμάχια ειχον εΰρεθή εις τό κέντρον τής Δυτικής 
πτέρυγος). Ή προέλευσίς του έκ τοϋ ηφαιστείου τής Θήρας δι’ έκσφενδονί- 
σεως δύναται νά θεωρηθή βεβαία, καίτοι ε’ισέτι δεν έγένοντο αί άναγκαΐαι 
πετρογραφικαί αναλύσεις. Κίσηρις εις μεμονωμένα τεμάχια άνευρέθη εις 
διάφορα σημεία τού ’Ανακτόρου, αλλά εις ποσότητα άνεκαλύφθη μόνον εις 
τό δωμάτιον UII, ίσως εκεί άποθηκευθεΐσα δι’ ωρισμένην χρήσιν. Τό υλι
κόν τούτο θά έφθασε διά τών κυμάτων εις τήν παραλίαν τοϋ Ζάκρου, 
ακόμη καί προ τής μεγάλης τελικής έκρήξεως, ήτις έπέφερε, φαίνεται, τήν 
ριζικήν καταστροφήν. Δύναται νά θεωρηθή βέβαιον δτι καί μεγάλοι σεισμοί 
έγένοντο κατά τήν περίοδον ταύτην. Ή έγκατάλειψις τής περιοχής τής Ζά
κρου, προσλαβοΰσα χαρακτήρα πραγματικής έρημώσεως, θά έδει νά ήτο τό 
επακόλουθου τών εντόνων καί τρομακτικών παρενεργούντων φαινομένων τής 
εκρήξεως. Διά τής εις παχύ στρώμα, ολόκληρον τήν έκτασιν τής κεντρικής 
καί ανατολικής Κρήτης καλυψάσης, σποδού ή γή θά κατέστη καί θά παρέ- 
μεινεν ακαλλιέργητος καί τά ϋδατα θά κατέστησαν μή πόσιμα εκ τών ανα
θυμιάσεων τού ηφαιστείου. Ή καταστροφή θά συνέβη περί τό 1450 π.Χ.
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και ήτο σύγχρονος είς πάντα τά νεοανακτορικά μινωικά κέντρα τής Κεντρι
κής και τής ’Ανατολικής Κρήτης.

Έπί τοΰ χώρου τοΰ ανακτόρου ούδέν πλέον κτήριον φκοδομήθη, πλήν 
ωρισμένων άντερεισματικών τοίχων συγκρατούντων τά επίπεδα καλλιέργειας. 
Κατεσκευάσθη μόνον σχεδόν είς τό επίπεδον τών δαπέδων μεταγενέστερος 
οχετός ή υδραγωγός. Αί κατασκευαί αΰται έπέφερον ώρισμένας διαταράξεις 
εις τον χώρον τής ’Ανατολικής πτέρυγος τοΰ ’Ανακτόρου.

Τό άποκαλυφθέν εφέτος τμήμα περιλαμβάνει σημαντικά μέρη τών Βα
σιλικών διαμερισμάτων, μετά βοηθητικών δωματίων και λουτροϋ μέ λαμπράν 
αρχιτεκτονικήν διακόσμησιν, μεγάλην αίθουσαν ύπόστυλον μέ κεντρικήν 
δεξαμενήν καί πολύθυρον, βοηθητικά δωμάτια τοΰ μαγειρείου, δυο κλωβούς 
κλίμακος έξυπηρετήσεως τής συνδέσεως μέ τούς άνω ορόφους καί τά εσώ
τερα διαμερίσματα, τέλος έτερον σύστημα δωματίων πλήρη σκευών κοινής 
χρήσεως καί δωματίων διαμονής μετά θρανίων άναπαΰσεως. Οίίτω τό μέχρι 
σήμερον άποκαλυφθέν τμήμα τοΰ ανακτόρου, έγγίζον είς έκτασιν 4.500 τ. μ. 
καί περιλαμβάνον άνω τών 65 διαμερισμάτων, τών οποίων πολλά διακρί- 
νονται διά τήν λαμπρότητά των καί ή επέκεινα επιφανειακή άνίχνευσις 
καθιστούν εναργές δτι εΰρισκόμεθα προ ενός λίαν σημαντικού καί Ικτεταμέ- 
νου ανακτόρου, ίσως μη υστερούντος είς έκτασιν αϊσθητώς τών ανακτόρων 
τής Φαιστού καί Μαλίων κατά τά συγκεντρωθέντα στοιχεία, έμφανίζοντος 
δέ ιδιαίτερον ενδιαφέρον διά τήν ιδιοτυπίαν του. Θεωρείται πλέον βέβαιον 
δτι εις έκτασιν θά ύπερβή τά 7.000, ίσως καί τά 8.000 τετραγωνικά μέτρα, 
καί δύναται νά θεωρηθή πλέον ως μετριοπαθής ό υπολογισμός τών δωμα
τίων, τά όποια άρχικώς θά είχε τό Άνάκτορον, αν ήτο απλώς διώροφον, 
είς 200-250 διαμερίσματα.

Παραλλήλως μέ τάς εργασίας άποκαλΰψεως έγένοντο
ΕΡΓΑΣΙΛΙ ΣΤΕΡΕΩΣΕΩΣ c ' / 5 / / s '

του ανακτορου ωρισμεναι εργασιαι στερεωσεως των διάφορων τμη
μάτων τοΰ ’Ανακτόρου, τόσον τών παλαιότερον δσον 

καί τών προσφάτως άποκαλυφθέντων, μάλιστα δέ τών εύαισθήτων μερών, 
ΐνα κατορθωθή ή αποτελεσματική αυτού προστασία (πίν. 246). Ή εργασία 
έγένετο συμφώνως προς πρόγραμμα τής Διευθΰνσεως Άναστηλώσεως, δια- 
τεθέντος συνολικώς ποσού δραχμών 40.000. Δέν κατέστη δυνατή ή έπανα- 
στέγασις τμήματος τών αποθηκών, ΐνα πραγματοποιηθή ή επανατοποθέτησή 
τών άνευρεθέντων εντός αυτών πίθων μετά τήν άποκατάστασιν. Συνοπτι- 
κώς αί γενόμεναι έργασίαι είναι αί ακόλουθοι :

Έξηκολοΰθησεν ή στερέωσις τών τοίχων ωρισμένων τομέων δι’ άντι- 
καταστάσεως τοΰ πηλοχώματος διά σιμέντου επικεκαλυμμένου διά κορασα- 
νίου γηίνου χρώματος. Ή εργασία αυτή επεξετάθη είς τά δωμάτια τοΰ Μα
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γειρείου, των αποθηκών I και XXXIII τοϋ Βορείου τομέως, τοΰ μεγάρου 
καί τής Αιθούσης Συμποσίων τής Δυτικής πτέρυγος, ως καί κτίστου φρέα- 
τος καί τών περί τοϋτο δωματίων τοϋ ΝΑ. τομέως' τό κατώφλιον εισόδου 
προς τό φρέαρ άποκατεστάθη καί συνεπληρώθη. Άποκατεστάθησαν επίσης 
ώρισμένα άλλα κατώφλια, μάλιστα τό μέγα έκ τιτανόλιθου τοϋ δωμα
τίου XLVI τοΰ Νοτίου τομέως.

Πολλαί παραστάδες έστερεώθησαν καί συνεπληρώθησαν, ως ή τής 
εισόδου εις τό Μέγαρον τής Δυτικής πτέρυγος, ή τοΰ προθαλάμου XXX, 
ή τής εισόδου από τής ΒΔ. Στοάς εις τό Μαγειρεΐον κ. ά. Εις τό τελευ
ταίοι» έστερεώθ-ησαν αί βάσεις τών υποστηριγμάτων τής οροφής. ’Ιδιαιτέρα 
εργασία στερεώσεως έγένετο εις τάς φωλεάς τών ξυλοδεσιών, ΐνα στερεω- 
θ-οϋν οί τοίχοι. Εις την Κεντρικήν αυλήν έστερεώθη τό τετραγωνικόν περί
φραγμα (τοϋ ίεροΰ δένδρου ;). Εις την ΒΑ. στοάν αί πλάκες τοΰ ερεισίνω
του τοϋ θρανίου έπανήχθησαν εις την κατακόρυφον καί έστερεώθησαν.

Ή κυριωτέρα εργασία έγένετο διά τήν στερέωσιν καί συμπλήρωσιν τών 
αρχιτεκτονικών στοιχείων τής προσόψεως τών Βασιλικών μεγάρων τής ’Ανα
τολικής πτέρυγος' αί καθιζήσασαι βαθμίδες έπανήχθησαν εις τήν θέσιν 
των, τά τμήματά των εστερεώθησαν καί συνεπληρώθησαν καί έστερεώθη- 
σαν επίσης συμπληρωθέντες οί τετραγωνικοί πεσσοί καί ή φωλεά έδράσεως 
τοϋ κεντρικοΰ κίονος. ’Ακολούθως εστερεώθησαν καί συνεπληρώθησαν 
οί κεκονιαμένοι αρμοί τών διαχώρων εις τό βασιλικόν μέγαρον XXXVI. 
Εργασία στερεώσεως προς κατασφάλισιν τών τοιχογραφιών έγένετο καί εις 
τά διαχωρίσματα τής αιθούσης XLVI.

Μετά τό τέλος τής έργασίας 6 χώρος περιεφράχθη καί πάλιν δι’ άκαν- 
θωτοϋ σύρματος καί έλήφθησαν ώρισμένα μέτρα διά τήν άποχέτευσιν τών 
όμβριων ύδάτων. Τελικώς έπεχώσθησαν προσωρινώς καί μέχρις ένάρξεως 
τών έργασιών,,τοϋ προσεχοΰς έτους τά ευαίσθητα τμήματα τών παραστάδων, 
τών κεκονιαμένων δαπέδων καί κλιμακίδων, τοΰ τοιχογραφημένου διαδρο- 
μίσκου, τοΰ πλινθίνου δωματίου καί τοϋ δωματίου τοϋ λουτροΰ, μέρους τής 
έργασίας ταϋτης γενομένης υπό τήν έπίβλεψιν τοΰ άρχιτέκτονος κ. Shaw. 
Προς κατασφάλισιν έπεχώσθησαν έκ νέου οί άποθέται τών διαμερισμάτων 
ΒΑ. τής γωνιακής πλακοστρώτου αυλής τοΰ Βορείου τομέως.

ΑΓΡΟΙΚΙΑ ΑΝΩ ΖΑΚΡΟΥ 
(Etx. 1).

Διά τήν περαιτέρω έρευναν τής σημαντικής μινωι- 
κής αγροικίας ΝΔ. τοϋ χωρίου ’Επάνω Ζάκρος, κατά 
τήν κλιτύν υψώματος εις θέσιν Κουκου Κεφάλι, τής 

οποίας διαμερίσματά τινα άνεσκάφησαν κατά τό προηγουμενον έτος, άπεφα- 
σίσθη όπως γίνη προσωρινή έκτροπή τής προς Κάτω Ζάκρον κατερχομένης 
οδικής αρτηρίας κατά τό σημεϊον εις τό όποιον έπιφανειακά λείψανα τοί-
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ΛΙΘΙΝΗΣ ΚΡΗΠΙΔΟΣ

ΔΑΠΕΔΑ ΧΑΛΙΚΑΣΒΕΣ ΤΟΤ

Κάτοψις τοΰ μινωικοΰ ’Ανακτόρου Ζάκρου.
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χων ύπεδείκνυον την ι'πό τό κατάστρωμα τής όδοΰ έπέκτασιν τών διαμερι
σμάτων. Ή εκτροπή εγένετο διά τής κατασκευής μικράς παρακαμπτήριου 
διά μέσου τοΰ ΒΑ. τής όδοϋ κειμένου έλαιώνος, πράγμα τό οποίον άπή- 
τησε την έκρίζωσιν ελαωδένδρων τινών. Κατέστη ουτω δυνατόν νά παρακο
λούθησή εις έκτασιν τό μινωικόν κτήριον, ώστε τελικώς νά είναι δυνατόν 
νά συνδεθή μέ τό τμήμα τό κατά την έτέραν πλευράν τής όδοΰ. Προς την 
πλευράν ταϋτην εγένετο μικρά δοκιμαστική σκάφη κατά την ίσχυράν δια- 
κρινομένην γωνίαν τοΰ στηριζομένου εις τον κορυφοΰμενον βράχον τοίχου. 
Διά ταΰτης άνεφάνη ευκρινέστερου ό ΒΑ. τοίχος, διασώζων μέρος τών κο
νιαμάτων του καί τό κατά την γωνίαν κεκονιαμένον δάπεδον' εις τά κονιά
ματα τών τοίχων διεκρίνετο κυανή χρώσις. "Αλλα παχέα τεμάχια έκ χαλικα- 
σβέστου, κείμενα επί τοΰ δαπέδου, ίσως προέρχονται έκ δαπέδου διαμερί
σματος τοΰ άνω ορόφου.

Διά τής γενομένης έρεΰνης κατεφάνη δτι ή αγροικία ειχεν οίκοδομηθή 
εις διαδοχικά ισόπεδα κλιμακούμενα μέχρι τής κορυφής τοΰ υψώματος. Εις 
τό κατώτερον ΐσόπεδον εύρίσκονται τά δωμάτια Α (τοΰ Ληνοΰ), τοΰ κλιμακο
στασίου, τά Δ, Θ (αποθήκη πίθων), ΙΒ καί ΙΓ, ένφ τά ακραία δωμάτια Β 
καί Γ έχουν ύψηλότερον τά δάπεδά των. Εις τό αμέσως άνώτερον ίσόπεδον 
εύρίσκονται τά δωμάτια Ζ, Η, I, ΙΑ καί ΙΔ, τών οποίων νϋν διασώζονται 
μόνον τά θεμέλια διαμερίσματα, ένφ τά δάπεδά των έχουν καταστραφή 
κατά την κατασκευήν τής όδοΰ. Τέλος εις έν ή δυο είσέτι ισόπεδα θά έξετεί- 
νοντο τά λοιπά μη άποκαλυφθέντα είσέτι δωμάτια τοΰ έλαιώνος Κουκάκη, 
τών όποιων έσχατον προς τά ΒΑ. δριον είναι ή διά δοκιμαστικής άνασκα- 
φής έρευνηθεΐσα γωνία.

Ή έκ μεγάλων πελεκητών ογκολίθων ΝΔ. πρόσοψις τοΰ δωματίου A 
καί τοΰ παρ’ αυτό κλιμακοστασίου διεταράχθη ΐσχυρώς υπό τοΰ ιδιοκτήτου 
τοΰ χώρου, κατακυλίσαντος πολλούς τών ογκολίθων, ιδία από τής Ν. γωνίας 
τοΰ δωματίου Α καί επέκεινα. Ουτω δεν είναι βεβαία ή κατ’ ορθήν γωνίαν 
κάμψις τής προσόψεως κατά τό σημεΐον τοΰτο. Ή έρευνα τοΰ δωματίου 
τοΰ Ληνοΰ Α έτελείωσεν, άφαιρεθείσης καί τής υπολοίπου έπιχώσεως κατά 
τό από τοΰ ληνοΰ μέχρι τοΰ ΝΑ. τοίχου τμήμα. Εις την έπίχωσιν ταΰτην 
περισυνελέγησαν πολλά τεμάχια τών διακοσμήτων επιχρισμάτων μέ ζώνας 
έρυθροΰ, κυανοΰ, λευκοΰ καί ωχροΰ χρώματος. Τό επίχριστον δάπεδον άνε
φάνη καθ’ δλην την έκτασίν του καί τό σύστημα τοΰ διπλοΰ ληνοΰ μέ τά 
βοηθητικά αύτοΰ αγγεία διεσαφήθη πλήρως (πίν. 247α). Οί συμβάλλοντες 
εις κοινόν δοχείον περισυλλογής τοΰ γλεύκους κρουνοί τών εντός τής κρη- 
πΐδος - θρανίου ένεκτισμένων καδοειδών δοχείων έκθλίψεως άνεφάνησαν' 
τό δοχεΐον περισυλλογής κοσμούμενου διά δύο έμπιέστων σχοινίνων ταινιών 
κατά τό ήμισυ είναι καί αυτό Ινεκτισμένον εντός τής κρηπΐδος. "Εν βοηθη
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τικόν πιθοειδές σκεύος ήτο βυθισμένον εντός τοΰ εδάφους, ίσως διά την 
περισυλλογήν τοΰ διαφεΰγοντος γλεΰκους. Έτερον βοηθητικόν δοχείον 
ύπήρχεν αμέσως παρά τοϋτο, επίσης έγκτιστον εντός τοϋ δαπέδου, τό όποιον 
άπετέλει συλλεκτήρα ΰγροΰ συλλεγομένου εντός ειδικού βαθΰσματος μέ 
ύπερυψοΰμενα χείλη έκ κονιάματος τοϋ δαπέδου κατά την επί δεξιά προ τοϋ 
θρανίου γωνίαν. Διά προχοής κατά τό κατώτερον μέρος τοΰ συλλεκτήρος 
τοΰτου τά υγρά άπωχετεύοντο εντός όχετοΰ, καταστάντος εν μέρει εμφανούς 
διά καθιζήσεως τοϋ κλείοντος άνω τοΰτου έπιχρίστου δαπέδου. ’Ορθογώνιον 
βάθυσμα υπήρχε καί κατά την ΝΔ. πλευράν τοΰ θρανίου, εις τό άνοιγμα 
θΰρας, συνδεοΰσης τά δυο τμήματα τοΰ δωματίου Α. Τό σύστημα είναι τό 
πληρέστερον γνωστόν εις μινωικάς εγκαταστάσεις τής Κρήτης, εξαιρούμενου 
ίσως τοΰ γνωστοΰ συστήματος ληνοΰ τής μινωικής έπαΰλεως ή αγροικίας 
τοΰ Βαθυπέτρου οΰχί μακράν των Άρχανών Ηρακλείου.

Τεμάχια γυψολίθου και κεκαυμένων ξύλων ειχον πέσει, ως φαίνεται, 
έκ τοΰ άνω ορόφου. ΓΙερισυνελέγησαν τά τεμάχια ενός πιθοειδοΰς αγγείου, 
τμήματα χυτρών μέ έκκλίνον προς τά έξω χείλος, καί δδοΰς μικρού ζώου. 
Δυο θΰραι επικοινωνίας άπεκαλΰφθησαν, μετά των βάσεων παραστάδων 
εκατέρωθεν, ή μία προς τον κλωβόν τοΰ κλιμακοστασίου προς τά ΝΑ., 
ή άλλη προς τό δωμάτων Δ' εις τό τελευταίου άνοιγμα περισυνελέγησαν δυο 
κΰαθοι μέ δήλωσιν πλαστικοΰ ήλου κατά την λαβήν καί άωτον κωνικόν 
κΰπελλον, ως επίσης τεμάχιά τινα επιχρισμάτων μέ βάθος λευκόν, κυανοΰν, 
ερυθρόν καί ωχρόν.

Τοΰ κλωβοΰ τοΰ κλιμακοστασίου άπεδείχθη δτι είχε καταρρεΰσει κατά 
τό πλεΐστον τό μεσαίον διαχώρισμα, ως έκ τοΰτου τά δΰο τμήματά του 
ήσαν έντελώς πλήρη έκ λίθων. Είχε διαταραχθή ακόμη καί ή θεμελίωσις 
των τοίχων, τής οποίας πολλοί τών λίθων έξεΐχον προς τά έσω' ή θεμε- 
λίωσις άλλως είχε γίνει επί πληρώματος έκ μικρών λίθων. Εις παχύς πα- 
λαιότερος τοίχος εΐχεν έγκλωβισθή εις τούς τοίχους τοΰ ΝΑ. σκέλους. Διά 
τής άνακαλΰψεως τής θΰρας έπικοινωνίας κατά τήν Α. γωνίαν τοΰ δωμα
τίου Α άπεδείχθη ή πραγματική κατεΰθυνσις τών πτερΰγων τοΰ κλιμακο
στασίου, τό όποιον ήτο άναμφιβόλως ξΰλινον. Κονιάματα ώχροΰ χρώματος 
είχον πέσει έντός τοΰ κλωβοΰ, ως έπίσης κατά τήν ΝΑ. πλευράν τοΰ δωμα
τίου Α έκ τοΰ άνω ορόφου τοΰ κλιμακοστασίου.

Τών δωματίων Β καί Γ τό δάπεδον άνευρέθη εις επίπεδον αρκετά 
υψηλότερου τοΰ δαπέδου τοΰ Α. Κατά τήν Α. γωνίαν τοΰ Β άνευρέθη πί
θος μέ τήν συνήθη σχοινίνην έμπίεστον διακόσμησιν, στηριζόμενος εις υψη
λόν λίθον, ή καλλιέργεια όμως είχεν άποκόψει τό άνώτερον μέρος του. Παρά 
πόδας άνευρέθη λίθινος αγωγός λαξευθείς ούχί βαθέως εις σειράν λίθων, οι 
μεταξύ τών οποίων αρμοί έφράσσοντο διά κονιάματος, έχων κατεΰθυνσιν
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από ΝΑ. προς ΒΔ. και έκκινών από διαπλατυνομένην κεφαλήν κατά τό μέ
σον περίπου τοϋ δωματίου Β, ινα διέλθη ακολούθως διά μέσου στενού ανοί
γματος εις τό δωμάτιον Γ, τοΰ οποίου έπλεύριζε τον ΒΑ. τοίχον, καί έξελθ-τι 
τελικώς μέσιρ τής έξ αρχής τής άνασκαφής παρατηρηθείσης θυρίδος τοΰ ΒΔ. 
τοίχου τοΰ δωματίου, ήτις διατηρείται άθικτος μέ τον λίθον τοΰ υπέρθυρου 
εις την θέσιν του. 'Ο αγωγός εξυπηρετεί άναμφιβόλως την χρήσιν τοΰ πίθου, 
άφοΰ κατά την βάσιν τοΰ τελευταίου τοΰτου υπήρχε κρουνός. Οί κάτω τοΰ 
επιπέδου τοΰ λίθινου άγωγοΰ έξέχοντες έκ τών τοίχων λίθοι άποδεικνΰουν τό 
ύψος τοΰ δαπέδου, τό όποιον άπετελεΐτο, ως φαίνεται, εκ πατητής γής. Εις τό 
βαθΰτερον τοΰτο στρώμα περισυνελέγησαν άωτα κωνικά κύπελλα καί τμήμα 
χείλους πίθου εις τεμάχια. Κονιάματα ώχροΰ χρώματος είχον πέσει έκ των 
τοίχων τόσον εις τό δωμάτιον Β όσον καί εις τό προς τό δωμάτιον Γ άνοι
γμα. Ποικιλώτερα ήσαν τά κονιάματα τά περισυλλεγέντα εντός τοΰ δωμα
τίου Γ μέ λευκόν, γαλανόν, ερυθρόν καί ωχρόν χρώμα, τινά μέ γωνιακήν 
άρθρωσιν. Ή βιοτεχνική χρήσις τοΰ δωματίου τούτου άπεδεικνύετο έκ τών 
εντός αύτοΰ άνευρεθέντων βάσεως καδοειδοΰς ληνοΰ, κρουνού έκροής ίσως 
τοΰ αύτοΰ σκεύους καί τμήματος τοΰ σωληνωτού έπιμήκους κρουνού, κυρτού 
άνω καί έπιπέδου κάτω, τοΰ οποίου τό τελικόν τμήμα, καταλήγον εις κεφα
λήν ζώου άδρώς άποδιδομένην, άνευρέθη κατά τό παρελθόν έτος (βλ. ΠΑΕ 
1964, σ. 167). Τό σκεύος τοΰτο πιθανώς ήτο κρουνός ύδατος — αί πηγαί τοΰ 
ύδατος είναι εις όχι πολύ άπέχουσαν θέσιν, κατά τό σημερινόν χωρίον — 
συνδεόμενος ίσως μέ σύστημα πήλινου υδραγωγείου άναλόγου μέ τά άνακα- 
λυφθέντα εις Κνωσόν, Τύλισον καί Βαθύπετρον. Τέσσαρα τεμάχια σπογγώ
δους μάζης είναι ίσως ήφαιστειακής προελεύσεως. Εις τό κάτω τοΰ δαπέ
δου, έπίσης έκ πατητής γής, στρώμα άνευρέθησαν παρόμοια άωτα κωνικά 
κύπελλα.

Τό δωμάτιον Δ, τοΰ οποίου οί τοίχοι διατηρούνται εις μέγα ύψος, δέν 
κατωρθώθη, λόγφ τής ανάγκης περισυλλογής πάντων τών εντός αύτοΰ 
καταπεσόντων πολυαρίθμων τοιχογραφικών κονιαμάτων, νά έκκενωθή μέχρι 
τοΰ δαπέδου του, τό όποιον, ως άπεδείχθη έκ τής θύρας επικοινωνίας προς 
τό Δωμάτιον τοΰ Ληνοΰ Α, εύρίσκεται εις τό αύτό έπίπεδον. Ή αίθουσα 
είναι πολύ μεγαλύτερα από δτι άρχικώς ύπετέθη, διότι δέν υπάρχει δια- 
χώρισμα διαιρούν τον χώρον εις Δ καί Ε, ως έπιστεύθη άρχικώς λόγιρ 
λίθων οϊτινες είχον πέσει εις σειράν. Μέγας αριθμός καταπεσόντων λίθων, 
τινών πελεκητών έκ πωρολίθου, έπλήρου τον χώρον καί πολυάριθμα κονιά
ματα εύρέθησαν συνανάμικτα. Κατά τήν ΒΔ. γωνίαν ύπήρχεν είδος κτι
στού αποθέτου ή φρεατίου ή ίσως καπναγωγού εστίας’ ή ακριβής φύσις τοΰ 
κατασκευάσματος δέν κατέστη δυνατόν νά διακριβωθή είσέτι. Τά κονιάματα 
είχον καταπέσει έκ τοΰ άνω ορόφου καί ήσαν χρώματος ώχροΰ, έρυθροΰ,
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κυανοΰ και λευκοί). Είς εν τεμάχιον διεκρίνοντο έρυθραί γραμμαί επί κυα
νού καί ώχροϋ βάθους, είς άλλο κυανά φύλλα επί ωχρού βάθους. ’Άφθονα 
ήσαν τά τεμάχια παχέος δαπέδου έκ χαλικασβέστου, καταπεσόντα καί ταϋτα 
εκ τού άνω ορόφου, ως επίσης πολλαί αί κεκαυμέναι πλίνθοι καί τά άπην- 
θρακωμένα ξύλα, άποτελέσαντα στρώμα, μάλιστα κατά τό κέντρον τού δω
ματίου. Ή ισχυρά έπενέργεια τού πυρός έφαίνετο έκ της άσβεστοποιήσεως 
πολλών έκ τών λίθων. Είς τό βάθος τού στρώματος τούτου τά έπιχρίσματα 
ήσαν πολύ ολίγα. Βαθύτερον δμως ένεφανίσθησαν άλλα πολυαριθμότερα 
επιχρίσματα, ίσως ταύτα προερχόμενα έκ τών τοίχων τού ισογείου δωμα
τίου. Πολλά τούτων είχον ταινίας ποικίλων χρωμάτων μέ ρυθμικήν διαδο
χήν' εν τεμάχιον έφερε θαυμασίως διατηρουμένην διακόσμησιν παπυροει- 
δοΰς φυτού μέ κυανά διανοιγόμενα φύλλα, ένφ τό έσωτερικόν, είς μικρούς 
στήμονας καταλήγον, μέρος τού άνθους είναι ερυθρόν. Οί μίσχοι είναι χλω
ρού χρώματος καί διακλαδίζονται καταλήγοντες είς άνθη καί βόμβυκας. 
’Άλλα τεμάχια φέρουν συνεχομένας σπείρας διά μελανού χρώματος έπί 
ωχρού καί άλλα συστήματα λοξώς διατεταγμένων γραμμών ή τόξων. Τεμά
χια γυψολίθων, έφθαρμένων εκ τού ύδατος καί τού πυρός, άνευρέθησαν είς 
διάφορα σημεία τής έπιχώσεως τού δωματίου. Κατά τον ΝΔ. διεπιστιόθη 
ή παρουσία δύο καθέτων ξυλοδεσιών. Τά κινητά ευρήματα δεν ήσαν αξιό
λογα, άλλα δέον νά σημειωθή δτι ούδαμοΰ πλήν τών εισόδων ή άνα- 
σκαφή έφθασε τό δάπεδον. Ήσαν τμήματα πιθοειδούς αγγείου, άμφο- 
ρεύς, πρόχους, κωνικά τινα κύπελλα καί κάλυμμα μικρού λίθινου αγγείου 
δισκοειδές μέ κόμβον ως λαβήν. Κατά τον ΝΑ. τοίχον, προς την Α. γωνίαν, 
άνευρέθη ή θύρα επικοινωνίας προς τό δωμάτιον Θ, μέ είς την θέσιν των 
διατηρουμένας εκατέρωθεν πλάκας ως βάσεις παραστάδων.

Τό δωμάτιον Θ άπεδείχθη ευμεγέθης αποθήκη, τής οποίας ή οροφή 
έστηρίζετο υπό κεντρικού τετραγωνικού πεσσού εξ άδρώς κατειργασμένων 
λίθων, τών οποίων τρεις διετηρούντο εις την θέσιν των, ένφ τέταρτος είχε 
καταπέσει έπί τού δαπέδου, έπανατοποθετηθείς. Οί τοίχοι τού δωματίου καί 
ένταΰθα είχον διατηρηθή είς μέγα ύψος, πλήν τού ΝΔ., δστις είχε πάθει 
ίσχυρώς' είς τούτον άνεφάνησαν δύο ανοίγματα θυρών, τά όποια δμως 
κατά τό πέρας τής άνασκαφής δέν είχον απολύτως διασαφηθή' πολύ πιθανή 
θεωρείται ή ύπαρξις παραθύρου κατά τό ΝΔ. τμήμα τού ΝΑ. τοίχου, τού 
οποίου διατηρείται είδος άναθυρώσεως διά την στερέωσιν τού ξυλίνου πλαι
σίου. Τό πλάτος τού δωματίου είναι μεγαλύτερον τού τού Δ., ένφ άντιθέ- 
τως τό μήκος του είναι μικρότερον. Εις τούς τοίχους έχουν παραμείνει τμή
ματά τινα τών έπιχρισμάτων. Πλείστα δσα τεμάχια έπιχρισμάτων τού άνω 
ορόφου κατέπεσον μετά πολυαρίθμων λίθων έντός τού δωματίου. Πολλά 
τούτων φέρουν ταινίας έρυθροΰ, ωχρού, λευκού ή κυανοΰ χρώματος. Έν
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άλλο τεμάχιον εμφανίζει δυσδιάκριτον θέμα, διά την άπόδοσιν τοϋ όποιου 
έχρησιμοποιήθη ερυθρόν, κυανοϋν, πράσινον καί μέλαν χρώμα. Εις ά'λλα 
τεμάχια διακρίνονται καμπΰλαι ζώναι καί εις ά'λλα με ωχρόν βάθος χαρα- 
κταί γραμμαί, υποβοηθητικοί τής άποδόσεως τοΰ διακοσμητικοΰ θέματος. 
Τεμάχιον τι εμφανίζει σπείρας, άποδοθείσας διά κυανοϋ χρώματος καί εις 
έ'τερον διακρίνεται σύνθεσις κατά γωνίας καί τόξα. Έκ τοΰ άνω όρόψου 
κατέπεσε καί τμήμα κονιάματος εξ άρμου διαχώρων γωνιακού σχήματος καί 
χρώματος έρυθροΰ. ’Οκτώ πίθοι άνευρέθησαν εντός τής αποθήκης (πίν. 247β 
καί 248α), ών εξ κατά τό ΝΔ. τμήμα ταύτης προς τάς γωνίας καί περί 
τον κεντρικόν πεσσόν, εις κατά τον ΒΑ. τοίχον καί έτερος κατά την Β. γω
νίαν' πάντες πλήν των δυο τελευταίων, ήσαν μεγάλοι μέ σχοινίνην έμπίεστον 
ή χαράκτην διακόσμησιν, βραχύν λαιμόν υπό τό γυριστόν χείλος καί δυο σει
ράς λαβών, την μίαν κατά τους ώμους καί την άλλην περί την βάσιν, ήτις 
έγομφοΰτο κυλινδρικώς μέ πλαστικούς άνω ταυτης δακτυλίους. Εις πίθος 
έφερεν επί τών ώμων τριπλάς λοξάς εμπιέστους ταινίας καί μίαν καμπυ- 
λουμένην καί σύστημα εξ εξ έμπιέστων σχοινιών εις την κοιλίαν' άλλος τρι- 
πλάς λοξάς εμπιέστους ταινίας επί τών ώμων καί δυο συστήματα έκ πέντε 
σχοινοειδών μέ εντομάς καί εξ μέ έμπιέσεις περί την κοιλίαν ταινιών' άλλος 
δυο συστήματα εκ πέντε καί τεσσάρων έμπιέστων σχοινοειδών ταινιών 
περί την κοιλίαν' έτερος μέ τριπλάς λοξάς εμπιέστους ταινίας κατά τούς 
ώμους καί δυο συστήματα περιθεουσών ταινιών, ών έν έκ πέντε έμπιέστων 
σχοινιών καί έν έκ τριών, ών δύο έμπίεστα καί έν μέ έντομάς' άλλος 
πίθος μέ τρία συστήματα περιθεουσών ταινιών έκ πέντε έμπιέστων, έκ τεσ
σάρων έμπιέστων καί άλλο έκ δύο έγχαράκτων καί τεσσάρων έμπιέστων' 
έτερος πίθος μέ σύστημα επτά περιθεουσών έμπιέστων ταινιών. Ό τελευ
ταίος οΰτος έφερε λίαν σημαντικήν έπιγραφήν έξ 26 σημείων τής Γραμμι
κής Α γραφής, διατεταγμένων εις δύο στοίχους μεταξύ δύο λαβών (πίν. 248β). 
Είναι ή μεγαλυτέρα μέχρι σήμερον έπιγραφή έπί πίθου' άλλη έξ ολίγων 
σημείων εΐχεν άναφανή έπί πίθου μιας τών αποθηκών τής κάτω Ζάκρου 
καί δέν αποκλείεται νά υπάρχουν καί άλλαι έπιγραφαί έπί άλλων πίθων, 
δοθέντος δτι έκ τών ύπερπεντήκοντα πίθων μόνον δύο ή τρεις έκαθαρίσθη- 
σαν καί άνασυνεκροτήθησαν. Κατά την ΒΑ. πλευράν δύο άλλα αγγεία, περι- 
συλλεγέντα είς τεμάχια, είναι μάλλον πιθοειδή. Εντός ενός τών πίθων 
άνευρέθη κρανίον μικρού ζώου καί έν δστοΰν περισυλλεγέν όπισθεν ενός 
άλλου έφαίνετο μάλλον ανθρώπινον. Πολλοί πελεκητοί πωρόλιθοι είχον πέ
σει ΒΔ. καί Α. τοϋ πεσσού καί τεμάχια γυψολίθου κατά τό μέσον τής ΝΔ. 
πλευράς.

Τά λοιπά αντικείμενα τά περισυλλεγέντα έκ τής έπιχώσεως τής απο
θήκης Θ είναι ολίγα καί όχι πολύ σημαντικά. Πολλά ήσαν τά άωτα κωνικά
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κύπελλα' χαλκή σμίλη καί μονόστομον χαλκοΰν μαχαίριον περισυνελέγη- 
σαν εις τό κατώτερον στρώμα. Επίσης περισυνελέγη δστρακον θαλασσίας 
πορφύρας.

Ή άνασκαφή δέν έξετάθη πολύ διά την ερευνάν των ΝΑ. τού Θ δω
ματίων ΙΒ καί ΙΓ, των οποίων άνεφάνησαν μόνον αί κορυψαί των τοίχων 
καί μάλιστα δχι καθ’ ολον αυτών τό μήκος. Εις τό ΙΒ ό ΝΔ. τοίχος είχε 
πάθει ίσχυρώς έκ τής κατασκευής ασβεστοκαμίνου' ή κατά τον χώρον τού
τον περισυλλογή καλύμματος με κυπελλοειδή άνω κόμβον καί διακόσμησιν 
περιθεουσσνν λεπτών ταινιών, προφανώς γεωμετρικών χρόνων, δέν απο
κλείει δτι ή καταστροφή έγένετο κατά τούς χρόνους τούτους. Τό κονίαμα 
τού τοίχου διετηρεΐτο καλώς κατά τήν Β. γωνίαν. Καί ενταύθα περισυνε- 
λέγησαν επιχρίσματα τινα μέ ωχρόν, λευκόν καί ερυθρόν χρώμα καί παραλ
λήλους λεπτάς χαρακτάς γραμμάς. Τινά τούτων είναι γωνιώδη ή μέ ελαφρώς 
καμπυλουμένην επιφάνειαν. Τού δωματίου ΙΓ άνεφάνη μόνον ή Β. γωνία 
καί ήδη ήρχισαν νά άναφαίνωνται κονιάματα διακόσμητα, άλλ’ ή έκκένωσις 
αυτού δέν προωθήθη ούσιαστικώς.

Τά εις σειράν δωμάτια Ζ, Η, I, ΙΑ καί ΙΔ, φκοδομηθέντα εις ύψη- 
λότερον ίσόπεδον τής κλιτύος τού υψώματος, εμφανίζουν τό κοινόν χαρα
κτηριστικόν δτι τούτων μόνον τά θεμέλια διαμερίσματα, τά όποια ουδέποτε 
έχρησιμοποιήθησαν δΓ έγκατοίκησιν ή άποθήκευσιν, διεσώθησαν. Μόνον 
εις τον ΝΔ. τοίχον τού ΙΑ διετηρήθη, καθιζήσας ολίγον έκ τής αρχικής του 
θέσεως, πλακοειδής λίθος, δστις δέν αποκλείεται νά είναι τό κατώφλιον εισό
δου εις τό ισόγειον τού άνω τής αποθήκης Θ διαμερίσματος. Πάντα τά 
θεμέλια ταύτα διαμερίσματα έχουν εντός αυτών τον βράχον άνερχόμενον 
προς τά ΒΑ. καί τό εσωτερικόν των πληρούμενον διά μικρών λίθων προς 
δημιουργίαν ερείσματος στηρίξεως τών δαπέδων' εις πάντα οί τοίχοι τών 
θεμελίων έχουν λίθους εις πολλά σημεία προέχοντας προς τά έσω. Πολλοί 
τών λίθων είναι λίαν ογκώδεις. Μεταξύ τών δωματίων Ζ καί Η, κατά τον 
διαχωριστικόν τοίχον, παρέχεται ή έντύπωσις δτι άρχικώς ειχεν άφεθή 
άνοιγμα επικοινωνίας, τό όποιον έκ τών υστέρων έκλείσθη. Τό δωμάτων I 
είναι λίαν στενόν καί ό ΝΑ. τοίχος του πολύ παχύς, ώστε νά δίδεται ή 
έντύπωσις δτι άνω τούτου υπήρχε κλιμακοστάσιον. Οί χώροι ΙΑ καί ΙΔ πολύ 
ολίγον άνεσκάφησαν. Πάντα τά ως άνω δωμάτια άνεκαλύφθησαν, ως καί 
ή ΒΑ. ζώνη τών προς τά ΝΔ. κειμένων, υπό τό κατάστρωμα τής οδού. 
’Έξω καί ΒΔ. τού Ζ έξετείνετο άλλο δωμάτων, τού οποίου άνεφάνη ή Ν. 
γωνία διασώζουσα είσέτι στερεόν επίχρισμα επί τών τοίχων. Εις τήν διά 
μικρών λίθων επίχωσιν τών δωματίων άνευρέθησαν πολλά άωτα κωνικά 
κύπελλα. "Εν εύμέγεθες δισκοειδές κάλυμμα μετά λαβής εκ πρασίνου σχιστό-
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λίθου περισυνελέγη εις σωρόν λίθων ΒΔ. της άνασκαφής, προεκτεινόμενον 
προς κάλυψιν τής προχΰσεως τοϋ αγγείου τό όποιον έκάλυπτεν.

Ή αγροικία εκτείνεται και προς τά ΒΔ. καί προς τά ΝΑ. καί είναι 
πολύ πιθανόν δτι θά άνευρεθοΰν πολλά ά'λλα δώματα, αν καί τά εις την 
σειράν τών Ζ, Η, I, ΙΑ καί ΙΔ θά είναι μόνον θεμέλια διαμερίσματα. Τό 
προς τά ΒΔ. δμως άναφανέν επίχριστον δωμάτιον δεν φαίνεται νά είναι 
θεμέλιον διαμέρισμα. Ελπίδες υπάρχουν δτι τά δωμάτια τά εκτεινόμενα 
εντός τοΰ έλαιώνος Κουκάκη θά διατηρούν εισέτι τά δάπεδά των καί μέρος 
των τοίχων των, ούτως ώστε νά δύναται νά έξαχθή τό συνολικόν σχέδιον 
τής σημαντικής ταύτης αγροικίας. Αυτή θά έδει νά περιελάμβανεν άνω τών 
πεντήκοντα δωματίων, συνυπολογιζομένων τών διαμερισμάτων τοϋ άνω ορό
φου, δστις θά έξετείνετο εφ’ ολοκλήρου τής εκτάσεως τοϋ κτηρίου. Ή άνα- 
σκαφή είναι ανάγκη νά συνεχισθή μέχρι τής ολοκληρωτικής άποκαλΰψεως. 
Παρά την έπελθοΰσαν καταστροφήν τά σωζόμενα λείψανα είναι όντως επι
βλητικά καί κρίνεται σκόπιμος ή διατήρησίς των, εκτρεπομένης κατά τρό
πον οριστικόν τής οδικής αρτηρίας. Ή θέσις τής αγροικίας είναι εις δε- 
σπόζον σημεΐον καί εις περιβάλλον γραφικόν, μέ άφθονα ϋδατα εις γειτο
νικήν άπόστασιν. Άναμφιβόλως ό κύριος τής αγροικίας θά έδει νά εΰρί- 
σκετο εις άμεσον έξάρτησιν από τον βασιλέα τής Ζάκρου, δστις ίσως διά 
τοϋτου ήλεγχε τήν πλουσίαν, κατάφυτον καί κατάρρυτον κοιλάδα τής Άνω 
Ζάκρου, ένθα σήμερον ακμάζει έν τών κυριωτέρων χωρίων τής άκρας 
Ανατολικής Κρήτης.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΛΑΤΩΝ
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ΠΑΕ 1965.—17. αναΣΚαΦαι ζακρου Πίνα- 233

α. Τοίχος έξ αρμοστών πελεκητών πωρόλιθων τοϋ προθάλαμου XXX 
τοϋ ’Ανακτόρου Ζάκρου μέ πέντε χαρακτά σύμβολα διπλών πελέκεων.

β. Στρωματογραφική έρευνα υπό τό δάπεδον τοϋ Μαγειρείου τοϋ Ανάκτορου, 
άποκαλύψασα δύο δωμάτια κτηρίου προανακτορικών χρόνων. Εις το πρώτον 
επίπεδον διακρίνεται τμήμα τοϋ δοιματίου Α, εις τό μέσον τής εϊκόνος τό δωμα- 

τιον Β μέ τό πυρίκαυστον στρώμα.Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:22:03 EEST - 52.90.75.110



Πιναξ 234 ΠΑΕ 1965.—17. αναςκαφαι ζακρου

α. 'Ο αποθέτης των ΠΜ III αγγείων κατά την βάσιν τοΰ στηρίγματος 
δοκοΰ Α τοΰ Μαγειρείου τοΰ ’Ανακτόρου.

β. Κολουροκωνικόν Ι1Μ III άγγεΐον τοΰ αποθέτου υπό τό δάπεδον 
τοΰ Μαγειρείου τοΰ ’Ανακτόρου.
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ΠΑΕ 1965.—17. λναςκαφαι ζακρου Πιναξ 235

α. 'Ο τοίχος τοΰ ΜΜ ΙΑ κτηρίου ορατός κατά τήν ΝΛ. είσοδον τοΰ Μαγειρείου. 
Διακρίνεται τό έπίχριστον δάπεδον τοΰ δωματίου Β τοΰ ΠΜ III κτηρίου.

β. Ή Κεντρική αυλή τοΰ ’Ανακτόρου τής Ζάκρου μετά τήν άποχωμάτω- 
σίν της. Εις τό βάθος τά διαμερίσματα τοΰ ΒΔ. τομέως. Εις τό πρώτον 

επίπεδον ή είσοδος των διαμερισμάτων τοΰ ΝΔ. τομέως.
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ΠίΝΑΞ 236 ΠΑΕ 1965.—17. αναςκαφλι ζακρου

α. Χαλκοϋν εύμέγεθες κάτοπτρον εντός τοϋ πυρίκαυστου στρώματος τοϋ 
καλΰπτοντος τό δάπεδον τής Κεντρικής αυλής τοϋ ’Ανακτόρου Ζακρου.

β. Άνάκτορον Ζάκρου. Τό πλίνβινον διομάτιον L μετά τοϋ εντός αύτοϋ 
καταπεσόντος πλινθίνου τοίχου καί τοϋ προθάλαμου του πλήρους μαγει

ρικών σκευών.
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"AE 1965.—17. αναςκαφαι zakpoy ΠίΝΑΞ 237

α. Άνάκτορον Ζάκρου. Τά δύο βοηθητικά δωμάτια τοΰ Μαγει
ρείου L καί LI μέ τά κατά χώραν εύρεΟέντα μαγειρικά σκευή 

καί τό καταπεσόν πλίνΟινον διαχώρισμα.

β. Τό μέγα πυριατήριον καί τό παρ’ αυτό σταμνοειδές άγγεΐον 
εις τό Πλίνθινον δωμάτιον L τοΰ ’Ανακτόρου Ζάκρου.
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ΓΙΙΝΑΞ 238 ΠΑΕ 1965.—17. αναςκαφαι ζάκρου

α. Τό στρώμα των οστών ζοόων υπό τά μαγειρικά αγγεία του Πλινθίνου 
δωματίου Ιν του ’Ανακτόρου Ζάκρου.

β. Ανάκτορον Ζάκρου. Μαγειρικά σκεύη και λί'θινον τριποδικόν ίγδίον 
τοποθετημένα κατά μήκος τού ΝΑ. τοίχου τού δοοματίου LI (προθα- 

λάμου του Πλινθίνου δωματίου).
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llAE 1965.—17. αναςκαφαι ζάκρου Πιναξ 239

α. Πο'ιρινον διπλούν Ιερόν κεράς, εύρεβέν εις τόν κλωβόν 
τοΰ κλιμακοστασίου LII τοΰ ’Ανακτόρου Ζάκρου.

β. Άνάκτορον Ζάκρου. Ή είσοδος μέ τό μονόλιθον κατώφλιον πρός τά 
διαμερίσματα τοΰ Νοτίου τομέως, τών οποίων αριστερά διακρίνονται 

τά XUI καί XLIII.
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ΠΑΕ 1965.—17. αναςκαφαΙ ζακροΥ Πιναξ 241

α. Στάμνοι, πιΟίσκοι καί κάδοι τοϋ δωματίου ΧΕΠ τής Νοτίας πτέρυγος 
τοϋ 'Ανακτόρου Ζάκρου έκ ΝΑ. όρώμενοι.

β. 'Η όμάς αγγείων τοΰ δωματίου XLII τής Νοτίας πτέρυγος 
τοΰ ’Ανακτόρου Ζάκρου έκ ΝΔ. όρωμένη.
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ΠίΝΑΞ 242 ΠΑΕ 1965.—17. αναςΚαφαι ζακρο'/

α. Άνάκτορον Ζάκρου. "Αποψις των διαμερισμάτων τοΰ Νοτίου τομέως έκ ΒΔ.' 
διακρίνεται μετά τήν είσοδον μέ τό μονόλιθον κατώφλιον ό τοιχογραφημένος

διαδρομίσκος ΧΙ,νίβ.

β. Όμάς πίθων και αγγείων κατά τήν Β. γωνίαν τοΰ δωματίου XLVII 
τής Νοτίας πτέρυγος τοΰ Ανακτόρου Ζάκρου.
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ΠΑΕ 1965.—17. αναςκαφαι ζάκρου Πιναξ 243

«. Τμήμα τής ’Ανατολικής πτέρυγος τοϋ ’Ανακτόρου Ζάκρου μέ τά λείψανα 
των βασιλικών πολυθύρων μεγάρων XXXLVI και XXXLVII έκ ΒΑ. όρώμενον.

β. Τό Δωμάτιον τοΰ Λουτρού LVIII τοΰ ’Ανακτόρου Ζάκρου ευθύς μετά 
την άποκάλυψίν του. Διακρίνονται τά έπίχριστα μετά κιόνοίν θρανία.
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ΠίΝΑΞ 244 ΙΊΑΕ 1965.—17. αναςκαφαι ζακρου

α. 'Η μεγάλη κυκλική δεξαμενή τής Αιθούσης LXII τοϋ ’Ανακτόρου Ζάκρου. 
Ε'ς τό βάθος διακρίνονται τά πολΰ&υρα Βασιλικά Μέγαρα καί ή Κεντρική αυλή.

β. "Η γωνιακή πλακόστρωτος αυλή κατά τόν Βόρειον τομέα τοΰ ’Ανακτόρου 
Ζάκρου έκ ΝΑ. όρωμένη.
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ΠΑΕ 1965.—17. αναςκαφαι ζακρου ΓΙιναξ 24

α. Ό οχετός τής γωνιακής πλακοστρώτου αυλής 
τοϋ Βορείου τομέως τοΰ Ανακτόρου Ζάκρου.

β. 'Η γωνιακή πλακόστρωτος αυλή κατά τόν Βόρειον 
τομέα τοϋ ’Ανακτόρου Ζάκρου έκ ΒΔ. όρωμένη.
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ΠίΝΑΞ 246 ΠΑΕ 1965.—17. αναςκαφαι ζακρου
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IIAE 1965.—17. αναςκαφαι ζακρου Πιναξ 247

α. Τό σύστημα τοΰ διπλού ληνού τού δωματίου Α τής μινωικής ’Αγροικίας 
Επάνω Ζάκρου, μετά την πλήρη άποκάλυψιν.

β. 'Η αποθήκη Θ τής μινωικής ’Αγροικίας ’Επάνω Ζάκρου μέ τούς πίθους 
εις την θέσιν είς ήν εύρέθησαν. Όψις έκ ΒΔ.
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ΠίΝΑΞ 248 IIAE 1965.—17. αναςκαφαι ΖΑΚΡΟΥ

α. 'Η αποθήκη Θ τής μινωικής Αγροικίας ’Άνω Ζάκρου μέ τούς πίθους 
ώς εύρέθησαν κατά τόν ΝΔ. τοίχον καί τόν κεντρικόν πεσσόν. ’Όψις έκ ΒΑ.

β. Λεπτομέρεια τοΰ ενεπίγραφου πίθου τής αποθήκης Θ τής μινωικής 
’Αγροικίας "Ανω Ζάκρου. 'Η δίστιχος επιγραφή τοΰ Γραμμικού A 

συστήματος διακρίνεται μεταξύ των λαβών.
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