
33. ΑΝΑΣΚΑΦΗ ΚΑΤΩ ΖΑΚΡΟΥ

Σκοπός τής άνασκαφής, ήτις έν τώ συνόλω της διετήρησε τον χαρακτήρα 
δοκιμαστικής έξερευνήσεως, ύπήρξεν ή άνίχνευσις του χώρου προς άνεύρεσιν 
τής κυρίας έγκαταστάσεως του τοπικού άρχοντος, ώς καί άλλων έκ των 
κυριωτέρων κτηρίων τοϋ γνωστού μινωικοΰ λιμενικού συνοικισμού. ’Ήδη 
κατά τάς προηγηθείσας επισκέψεις τοϋ χώρου εϊχον έπισημανθή δύο κύρια 
σημεία : εν κατά το ύψωμα τοϋ 'Αγ. ’Αντωνίου, το ακριβώς κατέναντι τοϋ 
υπό τοϋ HOGARTH άνασκαφέντος τό έτος 1901 ανατολικού υψώματος, καί 
έτερον κατά την αμέσως ύποκειμένην μεταξύ των δύο υψωμάτων ίσόπεδον λω
ρίδα, ένθα οί κήποι καί βανανεώνες. Εις τό πρώτον είχεν έξακριβωθή ή ύπαρξις 
μεγάλου οικοδομήματος μέ ίσχυράν γωνίαν έκ μεγάλων πελεκητών λίθων, 
παρά την οποίαν άπέκειτο λίαν ευμεγέθης βάσις μινωικοΰ κίονος έκ σκοτεινού 
λίθου. Εις τό δεύτερον σημεϊον ήσαν έμφανεϊς, έξορυχθέντες έπί τόπου κατά 
τάς καλλιεργητικάς εργασίας, εύμεγέθεις πελεκητοί λίθοι έκ πωρολίθου, 
παρεδόθη δέ ήμϊν εις δύο τεμάχια λίαν έπίμηκες χαλκοΰν ξίφος, δυστυχώς 
μέ ΐσχυρώς έφθαρμένας άκμάς, χρονολογούμενου εις την ΤΜ I περίοδον. 
Πολλά άλλα λείψανα κτηρίων διεκρίνοντο εις την έπιφάνειαν, έκτεινόμενα 
έφ’ ολοκλήρων σχεδόν τών προς την στενήν κοιλάδα κλιτύων τών δύο υψωμάτων, 
αλλά τά πλεΐστα τούτων ήσαν διεσπασμένα καί ό φυσικός βράχος διεκρίνετο 
σχεδόν εις την επιφάνειαν.Έκ τών ύπό τοϋ HOGARTH άνασκαφέντων οικημάτων 
πολύ ολίγα διετηροΰντο εις ικανοποιητικήν πως κατάστασιν. Κατά την παρα
λίαν τοϋ ορμίσκου τά λείψανα κτηρίων ήσαν έξαιρετικώς σπάνια καί προφανώς 
αΰτη ύπέστη ίσχυράς αλλοιώσεις προσχώσεων καί καταβυθίσεων. Ή άνασκα- 
φική έξερεύνησις έγένετο μέ την βοήθειαν τοϋ έπιμελητοΰ άρχαιοτήτων 
Κ. Δαβάρα, δστις κυρίως έπέβλεπε τον τομέα Γ, άλλά καί γενικώτερον συνετέ- 
λεσεν εις την κανονικήν πρόοδον τής έργασίας. 'Η άνασκαφή ήρχισεν εις τό 
κτήριον μέ τήν ίσχυράν γωνίαν καί τήν βάσιν τοϋ κίονος (τομεύς Α), έπεξετάθη 
δέ εις δεύτερον οικοδομικόν συγκρότημα, περί τά 30-40 μ. άπέχον δυτικώτερον 
και εις ύψηλότερόν πως ίσόπεδον τής αύτής κλιτύος (τομεύς Β)" ολίγον κατό
πιν, επ’ εύκαιρίοι περισυλλογής ενός έπισημανθέντος πίθου, ήρχισεν ή έξερεύ- 
νησις τοϋ σημαντικού οικοδομήματος, τό όποιον ευθύς έξ αρχής έθεωρήθη ώς 
μία τών κυριωτέρων έγκαταστάσεων, οχι άπιθάνως άνακτορική, τοϋ Ζάκρου 
(τομεύς Γ).
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Εις τον τομέα Α (εΐκ. 1) έθεωρήθη σκόπιμον νά παρακολουθηθή κατ’ άρχάς 
ή πρόσοψις ή προς Α. βλέπουσα τοΰ οικοδομικού συγκροτήματος, ήτις κατά 
μέρη διεκρίνετο δυτικώτερον καί εσώτερον της ΐσχυράς γωνίας. Πράγμα
τι αΰτη άνεφάνη εις ικανόν μήκος, τουλάχιστον 18 μ., άλλά διασωζομένη 
εις μικρόν ΰψος, οχι μεγαλύτερον τοΰ 1.60 μ., συγκειμένη έκ μεγάλων πελεκη
τών λίθων, κατά τό κλειστόν άδρώς έπεξειργασμένων. Μία κλιμακίς, της 
όποιας διασώζονται οκτώ βαθμίδες, οχι έπιμελοϋς κατασκευής, άνήρχετο 
μεταξύ δύο πτερύγων τοΰ αύτοΰ, ώς φαίνεται, κτηρίου (πίν. 172). Κατά τό 
άνώτερον μέρος ταύτης προέχουσα γωνία άπέφρασσε πρακτικώς την δίοδον, 
ούτως ώστε νά φαίνεται άμφίβολον δτι ή κλΐμαξ συνεχίζετο περαιτέρω κατά 
την αυτήν κατεύθυνσιν. Πολύ πιθανόν φαίνεται δτι αΰτη έστρέφετο προς τον 
μακρόστενον χώρον Β επί δεξιά, δίδουσα είσοδον εις τά άνω δωμάτια τής 
πτερυγος ταύτης. 8.50 μ. έσω τής προσόψεως ό βράχος κατήρχετο σχεδόν 
κατακορύφως, ούτως ώστε νά άποκλείεται ή προς την πλευράν ταύτην έπέκτασις 
τοΰ οικοδομήματος, τουλάχιστον εις τό αύτό επίπεδον. Τής έπ’ άριστερά 
πτερυγος παρηκολουθήθησαν μόνον οί περιμετρικοί τοίχοι, άναφανέντων 
ούτω τουλάχιστον 5 ή 6 δωματίων, τών οποίων εν λίαν εύρύχωρον μέ εύμέ- 
γεθες κατώφλιον ή παραστάδα, φέρουσαν όδόντωσιν διά την εφαρμογήν τής 
θύρας, in situ κατά τήν Ν. γωνίαν. Ή πτέρυξ φαίνεται έκτεινομένη πολύ πέραν 
προς τά ΝΔ. καί δέν αποκλείεται νά συνέχεται μέ τό κτήριον τής ΐσχυράς 
γωνίας.

Τής προς τά ΒΑ. έκτεινομένης πτέρυγος άπεκαλύφθησαν 6 ή 7 μάλλον 
στενόχωρα διαμερίσματα, τών οποίων πλήρως άνεσκάφησαν μόνον δύο, τά 
Α καί Γ, διασώζοντα καλώς τό κατώτερον, άνευ θύρας, τμήμά των εις ικανόν 
ύψος καί εχοντα ώς έκ τούτου χαρακτήρα θεμελίων δωματίων, προσιτών έκ 
τών άνω διά καταπακτών. Ή ΝΑ. πλευρά τοΰ Α κατεστράφη εις ισχυρόν 
βαθμόν καί πελεκητοί τινες λίθοι τής προσόψεως άνευρέθησαν έκτος θέσεως. 
Η κεραμεική έντός αύτοΰ ήτο άφθονος, άλλ’ ίκανώς διατεταραγμένη. Προφα

νώς το δωμάτιον εϊχεν έπαναχρησιμοποιηθή εις δευτέραν περίοδον, διότι 
τινά τών περισυλλεγέντων άγγείο^ν άνήκουν έμφανώς εις μεταγενεστέραν, 
ΥΜ ill Α2, περίοδον, ένώ ή κεραμεική τής οικίας έν τώ συνόλω της είναι ΥΜ I. 
Γά περισυλλεγέντα σκεύη ήσαν κυρίως πρόχοι, κύαθοι καί κύπελλα, χύτραι, 
λεκάναι (πίν. 173α), τεμάχια λίθινων αγγείων καί τμήματα ενός λίαν Ιδιορρύ
θμου σκεύους, τό όποιον μετά τήν άποκατάστασίν του άπεδείχθη δτι ήτο 
μορφής κυκλικής καλύβης μέ κωνικήν στέγην καί ορθογώνιον θύραν, μέ 
χαρακτηριστικόν περιθύρωμα (πίν. 173β).

Τοΰ δωματίου Γ τό μεγαλύτερον τμήμα τοΰ δαπέδου έκαλύπτετο ύπό 
ΐσχυρώς κεκαυμένου στρώματος πάχους Ο.ΙΟμ. Μακρά καί στενή δίοδος μέ 
ύπερθυρον κατά τον βόρειον τοίχον ύπετέθη κατ’ άρχάς δτι ήτο είδος έστίας
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(τζακιού), άναλόγου μέ άλλα άνευρεθέντα εις μινωικάς οικίας ή έπαύλεις, 
άφοΰ μάλιστα άνευρέθησαν καί τμήματα μαγειρικών χυτρών εις τό άνοιγμα. 
Τό πράγμα όμως δεν έπεβεβαιώθη. Φαίνεται δτι πράγματι τδ δωμάτιον 
ήτο είδος μαγειρείου, διότι πολλά άλλα σκεύη μαγειρικής μάλλον χρήσεως 
άνευρέθησαν καθ’ όλην την έκτασιν αύτοΰ. Τδ ενδιάμεσον στενδν δωμάτιον Β, 
τδ όποιον πρέπει να έχρησιμοποιήθη ώς sotto-scala, δεν άνεσκάφη είμή 
μόνον κατά τδ άνώτερον αότοΰ μέρος. ’Επίσης άτελώς ήρευνήθησαν δύο 
άλλα δωμάτια πρδς ΒΑ. των δωματίων A, Β καί Γ.

Έκ τών λοιπών σκευών καί εργαλείων, τά όποια περισυνελέγησαν καθ’ 
δλην την έ'κτασιν τοΰ Κτηρίου Α, μάλιστα δμως έκ τής ΒΑ. αότοΰ πτέρυγος, 
άξια μνείας είναι τμήμα πλαστικού πήλινου ρυτοϋ μορφής κεφαλής ταύρου, 
μέγα στόμιον κλειστδν ψευδοστόμου άμφορέως, μικρδς μελανογάνωτος άσκός, 
πωμάτια χύτρας, λίθινα καλυμμάτια δισκοειδή μετά λαβής, ικανά υφαντικά 
βάρη καί σταθμία πυραμιδικά, άτρακτοειδή, δισκοειδή ή σφαιρικά καί όχι 
ολίγοι λίθοι τριβής κυρτοί ελλειψοειδείς συνοδευόμενοι ύπδ τριπτήρων λίθων 
διαφόρων σχημάτων. ’Αμέσως ΝΔ. τοΰ δωματίου Γ καί εις τδν σχηματιζόμενον 
στενδν χώρον μέ τήν γωνίαν δωματίου κλείοντος έν μέρει τήν διάβασιν τής 
κλίμακος, άνευρέθη έστία άποτελεσθεΐσα έκ δύο συγκλινόντων τοιχίων, μέ 
άφθονον τέφραν, μικρούς άνθρακας καί χύτραν εις τήν θέσιν της. Ή περαιτέρω 
έξερεύνησις τοΰ κτηρίου άνεβλήθη δι’ εύθετώτερον χρόνον.

Ή σχετικώς μικρά άπόστασις, εις τήν οποίαν έκειτο πρδς Βορράν τδ 
κτήριον τοΰ τομέως Β (είκ. 2), καί δ άνάλογος προσανατολισμδς αύτοΰ 
κατ’ άρχάς δέν έφαίνοντο άποκλείοντα τήν δυνατότητα οτι άπετέλει τοΰτο 
μετά τοΰ Α εν σύνολον, ’ίσως εκτεταμένης άγροικίας. 'Όμως πιθανώτερον 
τελικώς έθεωρήθη οτι τοΰτο ήτο χωριστόν οικοδόμημα πυκνοκατωκημένης 
περιοχής τής μινωικής πόλεως. Βέβαιον οπωσδήποτε έθεωρήθη διά τής γενο- 
μένης μερικής έξερευνήσεως δτι πρόκειται περί οικοδομήματος μεγάλης έκτά- 
σεως μέ πλήθος δωματίων, οχι πάντων καλώς διατηρουμένων, αλλά σαφώς 
καθοριζομένων. Τδ επίπεδον τοΰ δαπέδου των άπεδείχθη δτι εύρίσκετο εις 
ίκανώς ύψηλοτέραν στάθμην τοΰ επιπέδου, άνω τοΰ οποίου ύψοΰντο αί δι’ 
ογκωδών πελεκητών λίθων, άδρώς έπεξειργασμένων, ωκοδομημέναι προσόψεις. 
Καλώς, παρά τήν πτώσιν επί τόπου ικανών πελεκητών λίθων, διεσώζετο ή 
ΒΑ. γωνία, άπδ τήν άποκάλυψιν τής όποιας ήρχισεν ή άνασκαφή (πίν. 174α). 
'Η Β. πρόσοψις παρηκολουθήθη επί 24 μ. διά μέσου μεγάλων λιθοσωρών, 
οί όποιοι εϊχον έπισωρευθή ύπδ τών καλλιεργητών μετά τδ ένατον μέτρον 
απεκαλύφθη τδ μέγα μονόλιθον κατώφλιον τής εισόδου, 1.65 μ. μήκους, 
0.80 μ. πλάτους, μέ άναθύρωσιν καί όπάς διά τήν στερέωσιν τής θύρας. Μετά 
τδ 15ον μ. υπάρχει εσοχή τής προσόψεως, άνάλογος μέ έκείνας, αίτινες συνήθως 
παρατηροΰνται εις τάς προσόψεις τών μινωικών οικοδομημάτων, άλλ’ ή πρό-
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σοψις περαιτέρω, μετά το 17ον μ., συνεχίζεται κατά τήν αυτήν εύθεΐαν, ολίγον 
προέχουσα.

Ή προς ΒΑ. βλέπουσα έτέρα πρόσοψις οπισθοχωρεί εις έσοχήν μετάτό 
7ον μ., περαιτέρω δμως ή γραμμή της, καλυπτομένη υπό μεταγενεστέρων 
τοιχίων, δεν διηυκρινήθη πλήρως. Έσω τής προσόψεως ταύτης μορφοΰνται 
δύο μεγάλοι ευρύχωροι χώροι, εις προς τήν Β. γωνίαν, υποδιαιρούμενος δι’ 
έλαφρών διατοιχισμάτων έξ έπιχρίστων πλίνθων εις μικρά διαμερίσματα 
μέ έπίχριστον έπίσης δάπεδον (Α,Β',Β",Γ), προοριζόμενα ΐσως διά διαφύλαξιν 
ευπαθών αντικειμένων, ανάλογα εκείνων τά όποια παρετηρήθησαν εις άλλα 
μινωικά κτήρια, ως τής Φαιστού, Νίρου Χάνι, Βαθυπέτρου κά. Δυστυχώς 
τά διαχωρίσματα ειχον σχεδόν τελείως διαλυθή, περί συν ελέγη σαν δμως 
τινές τών μεγάλων έπιχρίστων πλίνθων των. Τά παρακείμενα μακρόστενα 
δωμάτια Δ καί Ε, όπισθεν άκριβώς τής Β. γωνίας εισόδου τής ΒΔ. προσό
ψεως, φαίνεται δτι ήσαν ό κλωβός τής ξύλινης κλίμακος προς τον άνω όροφον. 
'Ο δεύτερος χώρος όπισθεν τής ΒΑ. προσόψεως (δωμ. Κ) άνεσκάφη μόνον 
έν μέρει καί έπομένως ή ακριβής μορφή του δεν διεσαφήθη. Προφανώς δμως 
έπεκοινώνει διά μεγάλου άνοίγματος μέ μεγάλας παρασπάδας προς τον πρώτον 
χώρον, δστις πλήν τών έπιχρίστων διαμερισμάτων περιελάμβανεν εύρύχωρον 
θάλαμον (Θ). Έν μέρει έπίσης άνεσκάφησαν τά δωμάτια I καί Λ, τό πρώτον 
διατηρούν μέρος τού πλακοστρώτου, τό δεύτερον προφανώς εύρύχωρον, χρησι- 
μοποιηθέν έν μέρει δι’ άποθήκευσιν, άφοΰ τεμάχια δύο πίθων άνευρέθησαν 
προς τήν Α. γωνίαν του. Τό εισαγωγικόν δωμάτιον Ν άπεδείχθη λίαν ένδιαφέ- 
ρον λόγω τής ειδικής διαρρυθμίσεως αυτού είς ληνόν μέ τό μέγα πήλινον 
σκεύος μέ τό στόμιον έκροής κατά χώραν καί παρ’ αυτό άγωγόν είς σχήμα 
άναστρόφου Π (πίν. 174β). ΙΙαρ’ αυτά εκειτο μέγας πίθος μέ σχοινίνην έμπίεστον 
διακόσμησιν. Τό διαχώρισμα τού δωματίου τούτου προς άλλο έσώτερον Μ 
δέν είναι άσφαλές,ούδ’ έπερατώθη ή έξερεύνησις τού δλου χώρου. ’Έξω τού 
τελευταίου τούτου καί τού παρακειμένου δευτέρου κλωβού κλίμακος (Ζ), 
έν έσοχή ευρισκομένου, άνεκαλύφθη έκτεταμένος άποθέτης οστράκων άγγείων 
ΤΜ I περιόδου, δστις άπέδωσεν ένδιαφέροντα τμήματα σκευών καί ολίγα 
τεμάχια λίθινων άγγείων. Κατά τά λοιπά ή σκευή τού οίκου μέχρι τού σημείου 
είς δ άνεσκάφη δέν είναι πολύ πλούσια : μικραί πρόχοι, χύτραι, κύαθοι καί 
κύπελλα, μικρός άσκός, στάμνοι καί άμφορεΐς, μικρά καλύμματα χυτρών 
με σφαιρικόν τρητόν κεντρικόν μέρος, είδος κηροπηγίου, πολλά υφαντικά 
βάρη παραλληλεπιπέδου, δισκοειδοΰς ή πυραμιδικού σχήματος, τριπτήρες 
λίθινοι, χαλκούς δίσκος ζυγού, τεμάχια λίθινων σκευών κλπ.

Τό οικοδόμημα συνεχίζεται προς ΝΔ. καί ΝΑ. καί ήδη άνεφάνη μία ισχυρά 
γωνία έκ πελεκητών λίθων έν μέσιρ τών πελωρίων λιθοσωρών, οϊτινες κα
λύπτουν τό νοτιώτερον τμήμα καί οίτινες είναι άνάγκη νά άπομακρυνθοΰν,
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'ίνα καταστή δυνατή ή πλήρης άποκάλυψις του κτηρίου. Ή άποκαλυφθεΐσα 
γωνία δωματίου πέραν του κλιμακοστασίου Ζ δέν είναι σαφές αν άνήκη 
εις το αύτο οικοδομικόν συγκρότημα ή αν άνήκη είς γειτονικήν οικίαν. 'Η 
χρονολογία της οικοδομής των κτηρίων φαίνεται νά είναι εις τάς άρχάς της 
ΤΜ Ια περιόδου, ή χρησιμοποίησές του όμως φαίνεται νά έξηκολούθησε καί 
μέχρι των άρχών της ΤΜ III περιόδου, είς ήν χρονολογούνται πολλά των οστρά
κων καί τινα των άγγείων,έκτος αν πρόκειται περί μερικής άνακαταλήψεως.

ΚΑΤΟΨΙΣ ο 1 2 3Μ.
f " | | ■■■ 1 -.--.ζζτ

Είκ. 3. Κάτοψις τοϋ κτηρίου Γ Κάτω Ζάκρου.

'Ως προς τον πλούτον των ευρημάτων καί τάς παρεχομένας ελπίδας 
άποκαλύψεως μιας των κυριωτέρων μινωικών έν Κάτω Ζάκρω εγκαταστάσεων, 
ούχί άπιθάνως άνακτορικής, ιδιαιτέρως σημαντικόν άπεδείχθη τό συγκρότημα 
Γ (είκ. 3). Είς τό σημεΐον, είς τό όποιον ειχεν έπισημανθή ή όπαρξις μινωικοϋ 
πίθου, ή εργασία κατ’ άρχάς άπεκάλυψεν έν σύνολον τριών πίθων (πίν. 175α) 
σχεδόν έφαπτομένων άλλήλων καί περιβαλλομένων κυκλοτερώς ύπό τοίχων, 
κατά τρόπον ώστε άρχικώς ύπετέθη, βοηθούσης καί τής έντυπώσεως έκ των 
ίσχυρώς κεκαυμένων στρωμάτων πυροϋ χώματος, άνθράκων καί τέφρας, ότι 
έπρόκειτο περί καμίνου όπτήσεως πίθων. Ευθύς όμως κατόπιν διεπιστώθη
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ότι ή μέν περιφερής διάταξις ώφείλετο εις καταπεσόντας έκ των τοίχων λί
θους, τδ δέ ίσχυρώς κεκαυμένον στρώμα εις ισχυράς έντάσεως πυρκαϊάν, 
ύποβοηθηθεΐσαν ύπδ της άναφλέξεως του ελαίου των πίθων, ο'ίτινες άπέκειντο 
έντδς των άποθηκών. Ή πρόοδος της άνασκαφής βαθμηδόν άπεκάλυψε συγκρό
τημα έκ τριών άποθηκών εις διάταξιν άνάλογον του Διαδρόμου τών Εσοχών 
(Corridor of the Bays ) τοΰ ’Ανακτόρου τής Κνωσού : εις σχετικώς στενόν 
διάδρομον άνοίγεται είδος έσοχών ή ορμίσκων άνευ ιδιαιτέρων θυρών, διαχω
ριζόμενων άπ’ άλλήλων διά λίθινων ή πλινθίνων διαχωρισμάτων, τών οποίων 
ή άκραία παραστάς ήτο έν μέρει ξυλίνη, βαίνουσα επί λίθινης κρηπΐδος. Θεω
ρείται πιθανόν ότι αί έσοχαί συνεχίζονται περαιτέρω. ’Έναντι τής πρώτης, 
εϊς ήν άπέκειντο οί τρεις πίθοι, ήνοίγετο θύρα, άγνωστον που οδηγούσα. 
Εις τέταρτος πίθος πολύ μεγαλύτερος τών άλλων καί ή βάσις πέμπτου άνεκα- 
λύφθησαν είς τήν δευτέραν εσοχήν. Πλήθος άλλων άγγείων διαφόρου μεγέθους 
άπέκειτο μετά τών πίθων, καταλαμβάνον τά μεταξύ τούτων κενά παρά τούς 
πόδας αυτών (πίν. 175α). Ήσαν μεγάλοι άμφορεΐς μέ έλλειπτικόν στόμιον καί 
στάμνοι, πρόχοι, γεφυρόστομα σκεύη, κύαθοι καί κύπελλα, εύρεΐαι λεκάναι, τρι- 
ποδικαί χύτραι, κωνοειδή άνθοδοχεΐα (πίν. 175β καί 176α.β) κ.ά. Έσωτερικώς 
τών πίθων Α καί Β (πίν.177α), προς τήν Α. γωνίαν τής πρώτης έσοχής, άνευρέθη 
λίαν ενδιαφέρων τετράωτος ευμεγέθης πιθοειδής άμφορεύς μέ διακόσμησιν συν- 
δεομένων σπειρών καί ροδάκων, σειράς διπλών πελέκεων μετά ιερών κόμβων 
καί κατά τό κατώτερον μέρος άνερχομένων καλαμοειδών φυτών (πίν. 177β). 
Μέ ώραίαν διακόσμησιν καλαμοειδών περισυνελέγη επίσης γεφυρόστομος 
στάμνος (πίν. 177γ).Έκ τών λοιπών μικρών άντικειμένων, τά όποια περισυνε- 
λέγησαν είς τον αύτόν χώρον, άξια μνείας είναι πολλά δισκοειδή υφαντικά βάρη 
καί εν πυραμιδικόν, προφανώς καταπεσόντα έκ του άνω ορόφου, άκόνιον 
μέ τρήμα έξαρτήσεως καί λεπίς όψιανοΰ. Τό τρίτον διαχώρισμα άπεδείχθη οτι ώ- 
κοδομήθη διά μεγάλων πλίνθων, τής άκραίας παραστάδος βαινούσης πάλιν έπί 
λίθινης κρηπΐδος. ’Εμφανείς ήσαν αί κάθετοι έγκοπαί διά τήν στερέωσιν τών 
ξυλοδοκών τής παραστάδος. Έκ τοΰ διαχωρίσματος, άλλά καί έκ του τοίχου 
τοϋ βάθους, τοΰ όποιου ολόκληρον τό άνω μέρος διελύθη, κατέπεσον έντός τής 
τρίτης έσοχής πολυάριθμοι πλίνθοι μεγάλου μεγέθους, συσσωρευθέντες ό εις έπί 
τοΰ άλλου έπί σωρών χωμάτων, ο'ίτινες έπλήρωσαν τό κατώτερον στρώμα. 
Τό κεκαυμένον μέλαν στρώμα έξετείνετο καθ’ όλην τήν εκτασιν τόσον τών 
έσοχών, όσον καί τοΰ διαδρόμου, τοΰ όποιου ό ΒΔ. τοίχος παρηκολουθήθη πολύ 
πέραν καί τής τρίτης έσοχής. Κατά τήν βάσιν του περισυνελέγησαν οχι ολίγα 
σκεύη, κατά τό πλεΐστον μικροΰ μεγέθους.

"Οτι πολλαί τών καταπεσουσών πλίνθων προήρχοντο καί έκ τοΰ άνω ορόφου 
άπέδειξαν καί τά έπ’αυτών προσκεκολλημένα κονιάματα, ώς καί άλλα άπεσπα- 
σμένα, τά όποια περισυνελέγησαν κυρίως κατά τήν δευτέραν καί τήν τρίτην έσο-
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χήν καί τδ προ τούτων τμήμα τού διαδρόμου. Ταΰτα έφερον διακόσμησιν ούχί 
άπλώς έκ λεπτών ταινιών, ώς τά επιχρίσματα τών έσοχών, αλλά καί δια- 
κοσμητικά θέματα έκ σπειρών καί συνδεομένων εις σύνολα άνίσου μεγέθους 
ροδάκων. Δυστυχώς τά κονιάματα ταΰτα ήσαν εις πολύ κακήν κατάστασιν καί 
την περισυλλογήν τούτων έδυσχέρανεν ό κατακλυσμός τών διαμερισμάτων 
έκ τών όμβριων ύδάτων. Κατωρθώθη όμως νά άποσπασθοΰν τά κυριώτερα 
τούτων. Άπηνθρακωμένα ξύλα, προφανώς έκ τής οροφής, άπέκειντο επίσης 
έπί του δαπέδου του διαδρόμου, μάλιστα προ τής 2ας εσοχής.

Ή εις σειράν διάταξις τών άποθηκών, ίκανώς ανάλογος προς άνακτορικά 
συστήματα άποθηκεύσεως, ό πλούτος εις σκεύη ποικίλα κατά τδ πλεϊστον 
διακόσμητα παρέχει άγαθάς έλπίδας διά τήν μελλοντικήν έξερεύνησιν, άν 
μάλιστα ληφθοΰν ύπ’ 0ψιν αί ένδείξεις αΐ περισυλλεγεϊσαι έπί τόπου πρδ τής 
διενεργείάς τής δοκιμαστικής άνασκαφής, ώς ή άφθονος χρήσις πωρολίθου 
εις έπιμελώς λαξευθέντας μεγάλου μεγέθους πελεκητούς λίθους καί ή έπί 
τόπου άνεύρεσις τού μακροΰ χαλκού ξίφους.

Ή δοκιμαστική άνασκαφή δεν κατέστη δυνατόν νά έπεκταθή είς τήν 
έξερεύνησιν τών νεκροταφείων. 'Απλώς έβεβαιώθη δι’ έξερευνητικών έκδρομών 
ότι τά κύρια νεκροταφεία εύρίσκοντο εις τάς ύψηλάς κλιτΰς τών λόφων, οίτινες 
κλείουν τήν κοιλάδα τού ορμίσκου πρδς Βορράν, εις τήν ύφ’ ήμών άποκληθεΐσαν 
Φάραγγα τών Νεκρών (πίν. 178), στενήν, σκολιάν καί λίαν επιμήκη, μεταξύ 
τής περιοχής τού ’Άνω Ζάκρου καί τής κάτω κοιλάδος, ιδίως κατά τδ τμήμα 
τδ διήκον μεταξύ τής διαπλατύνσεως κατά τδ ύψωμα Κάστελλος, όπου λείψανα 
συνοικισμού γεωμετρικών χρόνων, καί τού στενού φράγματος κατά τδ σπήλαιον 
τής Ουρανίας. Τά πλεϊστα τών μικρών σπηλαίων ή στεγασμάτων βράχων 
τής περιοχής ταύτης δεικνύουν λείψανα ταφών κυρίως τών πρωτογεωμετρικών 
καί τών γεωμετρικών χρόνων, άλλά καί πολύ παλαιοτέρων, άναγομένων είς προα- 
νακτορικούς ή παλαιοανακτορικούς χρόνους. Είναι πανταχοΰ καταφανή τά 
ίχνη προσφάτων ή παλαιοτέρων συλήσεων καί πολλά τεμάχια ταφικών πίθων 
καί άλλων άγγείων είναι άπερριμμένα κατά τάς εισόδους. Πρωίμου προανακτο- 
ρικής περιόδου ευρήματα, ιδίως χαρακτηριστικής κεραμεικής, προέρχονται 
έξ ένδς λίαν στενού καί έπιμήκους σπηλαίου, μάλλον βαθείας σχισμής βράχου, 
είς τήν περιοχήν τής νοτίου άποκρήμνου παραλίας κατά τήν θέσιν Μαύρο 
Αυλάκι. Ή σύλησις έκεΐ ελαβε, φαίνεται, πολύ μεγάλην εκτασιν καί ό διε- 
νεργήσας αυτήν έδιώχθη ποινικώς. Έπί τού παρόντος καί μέχρις δτου κατα- 
στή δυνατή ή έξερεύνησις τού χώρου έτειχίσθη δι’ ισχυρού φράγματος ή 
είσοδος τού σπηλαίου. Δέον ένταΰθα νά έξαρθή ή συμβολή τού έκ Σητείας 
φιλάρχαιου Έμμ. Φυγετάκη, δστις ύπεβοήθησε τόσον είς τήν άνακάλυψιν 
τών συλητών, όσον καί είς τήν ύπόδειξιν σημαντικών σημείων, ένθα ή έ'ρευνα 
πολλά υπόσχεται.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΓΛΑΤΩΝ
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"Η κλΐμαξ τοϋ κτηρίου Α Κάτω Ζάκρου.
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β. Σκεύος εις σχήμα καλΰβης έκ τοΰ κτηρίου Α καί τετράωτος 
άμφορεΰς έκ τοΰ κτηρίου Γ Κάτω Ζάκρου.
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ΠίΝΑΞ 174 ΠΑΕ 1961. — 33. αναςκαφη κάτω ζακρου

β. Ό πήλινος ληνός τοϋ κτηρίου Β Κάτω Ζάκρου.
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α. Οί rtiOoi Β καί Γ των «Άποθ·ηκων» τοϋ κτηρίου Γ Κάτω Ζάκρου.
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ΠίΝΑΞ 176 ΠΑΕ 1961. — 33. αναςκαφη κάτω ζακρου

α. Λεκάναι έκ των κτηρίων Α και Γ Κάτω Ζάκρου.

β. ’Αμφορείς έκτων αποθηκών τοϋ κτηρίου Γ Κάτω Ζάκρου.
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ΠίΝΑΞ 178 ΠΑΕ 1961.—33. αναςκαφη κάτω ζακρου

Άποψις έκ τής Φάραγγος των Νεκρών Κάτω Ζακρου.
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