
17. ΑΝΑΣΚΑΦΑΙ ΖΑΚΡΟΥ

(ΙΙίν. 125-145)

Αί άνασκαφαί εις Ζάκρον Σητείας συνεχίσθησαν υπό την διεύθυνσίν 
μου και κατά τό έτος 1966, έκτην άνασκαφικήν περίοδον, από τής 171!? 
Αύγουστου μέχρι και τής 151!? Σεπτεμβρίου. Ή άνασκαφή περιωρίσθη ού- 
σιαστικώς εις τον χώρον τοΰ ανακτόρου, διότι λόγιο απροσδόκητου συμβάν
τος * επήλθε μείωσις τοΰ συνολικώς διατεθ-έντος ποσοΰ εκ μέρους τής ’Αρ
χαιολογικής Εταιρεία; καί, ως κα'ι κατά τάς προηγουμένας άνασκαφικάς 
περιόδους, υπό τοΰ εκ Νέας Ύόρκης ζεύγους φιλοτέχνων Leon κα'ι Har
riet Pomerance. Εις μερικήν άναπλήρωσιν τοΰ άπολεσθέντος ποσοΰ συνέ- 
βαλον τόσον ή ’Αρχαιολογική Εταιρεία δσον και ό Πρόεδρος τής Παγκρη- 
τίου Ένώσεως Γ. Βογιατζάκης. Εις την άνασκαφήν συμμετέσχον αί αρχαιο
λόγοι ’Αναστασία Πλάτωνος και Ελένη Ζαγανιάρη, επ’ δλίγας δέ ημέρας 
έβοήθησεν επίσης δ αρχαιολόγος ’Αντώνιος Ζώης" 6 άρχιτέκτων Κίμων Σαρ- 
ρής έξεπόνησε τό γενικόν σχέδιον τοΰ άνασκαφέντος χώρου, ως καί τινα 
λεπτομερειακά. Σημαντικώς συνέβαλον επίσης εις την επιτυχίαν τής άνα- 
σκαφής τό ειδικόν συνεργεΐον έξ επιστατών καί τεχνιτών, διατεθέντων υπό 
τιόν Εφόρων Στυλιανοΰ ’Αλεξίου καί Δημητρίου Λαζαρίδου.

Κύριος σκοπός προετέθη ή περαιτέρω άποκάλυψις τοΰ από τοΰ έτους 
1962 άνασκαπτομιένου, εις την στενήν μεταξύ τών δύο λόφων κοιλάδα καί 
όχι μακράν τοΰ αίγιαλοΰ κειμένου, ανακτόρου. 'II έρευνα άπέβλετ^εν εις την 
περαιτέρω άποκάλυψιν τής ανατολικής πτέρυγος καί την διασάφησιν τών 
ήδη άνασκαφέντων τμημάτων ταΰτης, εις τήν άποκάλυτριν τών βορειότερον 
ταυτης επί άνδηρων εκτεινομένων διαμερισμάτων καί εις τήν έξερεΰνησιν 
τών διαμερισμάτων τοΰ νοτίου τομέως. Έπεβεβαιώθ-η οΰτω ή πρόβλετ(πς 
ότι τό κτήριον είναι πολύ μεγάλης έκτάσεως, ασφαλώς ύπερβαινοΰσης τά 
7.000 τ.μ., άφοΰ τό ήδη άνασκαφέν τμήμα (σχέδ. παρενθ·. πίνακος Α), 
ύπολογιζόμενον επί τή βάσει ασφαλών ενδείξεων εις τά 2/3 περίπου τοΰ 
συνόλου, ανέρχεται ήδη σχεδόν εις 5.000 τ. μ. (πίν. 125α). Τά νέα εις φώς

* Πρόκειται περί -θρασείας ληστείας, έπισυμβάσης εν μέση κοσμοβριθεΐ όδώ, 
εις βάρος τοΰ μόλις έκ τής Τραπέζης άναλαβόντος χρηματικόν ποσόν τής άνασκα
φής διευθυντοϋ της.
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έλθόντα αρχιτεκτονικά στοιχεία άπεδείχθησαν έξόχως σημαντικά καί κατά το 
πλεϊστον πρωτοφανούς μορφής, παμπληθή δέ ευρήματα περισυνελέγησαν καθ’ 
όλην την άνασκαφεΐσαν έκτασιν, ιδία όμως εις τον νότιον τομέα, πολλά δέ 
τούτων όντως πολύτιμα, ουσιαστικούς συμπληροϋντα τάς γνώσεις μας επί 
τής έξελίξεως τής μινωικής τέχνης καί γενικώτερον τοΰ προϊστορικού κρη- 
τικοϋ πολιτισμού. Παρά τό γεγονός ότι ή σύγχρονος καλλιέργεια προωθήθη 
σχεδόν μέχρι τού επιπέδου των δαπέδων εις τό μεγαλύτερον μέρος τής ανα
τολικής πτέρυγος (πίν. 125β), ή άνακάλυψις υπογείων εγκαταστάσεων, προσι
τών διά κλιμακίδων ή υπογείων διαδρόμων, ειχεν ως αποτέλεσμα νά γίνουν 
γνωστά κτήρια καλώς εις ύψος διατηρούμενα" εις τά βορειότερα άνδηρα, τά 
όποια μόλις τώρα ήρχισαν νά άνασκάπτοονται, παρά την έπελθούσαν διατά- 
ραξιν εκ κατασκευής μεταγενεστέρων άντερεισματικών τοίχων, μέρος των 
κτηρίων διασώζεται ικανοποιητικούς. Εις τον Νότιον τομέα όμως, ένθα σώ
ζεται ικανού πάχους επίχωσις καί όπου υπάρχουν επίσης υπόγεια δωμάτια, 
ή κατάστασις διατηρήσεως είναι πολύ καλυτέρα καί πλήθος αντικειμένων 
άνευρέθη in situ ή εις ήν θέσιν κατεκρημνίσθησαν έκ τών άνω ορόφων, 
αφού τό άνάκτορον ουσιαστικούς παρέμεινεν άσύλητον. 'Υπολογίζεται ότι 
τά άνευρεθέντα σκεύη δεν είναι όλιγώτερα τών 350, εις τον αριθμόν τούτων 
μη συναριθμουμένων τών παμπληθών άιοτων κωνικών κυπέλλων. Μεταξύ 
τούν σκευών τούτων περί τά πεντήκοντα είναι έκ λίθου, ο’ίχι δέ ολίγα είναι 
τά έξοχου επεξεργασίας. ’Ιδιαιτέρως άξια λόγου είναι τά έκ κρυστάλλου, 
έλεφαντοστοΰ καί φαγεντιανής εις τον τομέα τούτον άνευρεθέντα αντικεί
μενα, άποδεικνύοντα την ύπαρξιν ειδικών έργαστηρίων.

Λόγιρ τών κατά τά παρελθόντα έτη γενομένων στερεωτικών έργασιών 
καί τών ληφθέντων μέτρων προστασίας διά προσωρινής έπικαλύψεως τών 
εύαισθήτων τμημάτων τού ανακτόρου μικραί μόνον ζημίαι έπήλθον εις τον 
χώρον, κυρίως έκ πτώσεως κονιαμάτων καί περαιτέρω διαλύσεως τούν έκ 
πλίνθου διαχωρισμάτων, ως καί έν μέρει τού καταπεσόντος έντός τού δωμα
τίου L, πλινθίνου τοίχου. Έκρίθη έπάναγκες νά συνεχισθούν, εις μικράν 
έστω κλίμακα, αί έργασίαι στερεοόσεως καί τοιαύται έγένοντο εις την αίθου
σαν XXVIII τής δυτικής πτέρυγος, ένθα ένισχύθησαν οι πελεκητοί λίθοι 
τού παραθύρου τού φωταγωγού, έγένετο άρμολόγησις τών πλακών τού φω
ταγωγού καί έστερεώθη τό κατώφλιον εισόδου’ αί πλάκες στηρίξεως τών 
παραστάδων τοΰ πολυθύρου τής αυτής αιθούσης ίσοπεδώθησαν, έφωτογρα- 
φήθησαν καί άπετυποόθησαν, ακολούθως δέ έγένετο άνακατασκευή τών δια- 
λυθεισών βάσεων τών παραστάδων, ΐνα δοθή ε’ικούν τής μορφής τού πολυ
θύρου. Εϊς τά βασιλικά διαμερίσματα τής ανατολικής πτέρυγος έστερεώθη- 
σαν καί έν μέρει συνεπληρώθησαν αί βαθμίδες προσπελάσεως μετά τών με
ταξύ αυτών τετραγωνικών παραστάδων καί τού κίονος, έστερεώθη δέ καί έν
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μέρει άνακατεσκευάσθη ή κρηπίς τής πλευριζούσης την αίθουσαν XXXVII 
στενής στοάς μετά των πεσσών της. Συστηματικωτέρα εργασία εγένετο εις 
το λουτρόν EVIII, δπου διά τοϋ τεχνίτου Κ. Βιτωράκη άποκατεστάθη 
πλήρως τό υψηλόν πόδιον τοΰ ΒΑ. τοίχου, δπου έστηρίζετο ό εις κιονίσκος, 
τών δε ετέρων δυο κιονίσκων τοΰ ποδείου τοΰ ΒΔ. τοίχου άποκατεστάθησαν 
τά εκ κονιάματος περιχειλώματα' μετά ταΰτα ή δλη σημαντική εγκατάστα- 
σις έπροστατεύθη διά στεγάστρου προσωρινού εκ δοκών και λαμαρίνης.

Έκ τοϋ διαδρομίσκου είσόδου XLVIP τοϋ νοτίου τομέως άπεσπάσθη- 
σαν διά τοΰ τεχνίτου Κ. Κωνσταντάκη τά τοιχογραψικά κονιάματα μέ τά 
λεπτά φυτικά θέματα καί άπεστάλησαν εις τά εργαστήρια τοΰ Μουσείου 
Ηρακλείου προς άποκατάστασιν. Κατά την έναρξιν τής άνασκαφικής εργα
σίας εγένετο επιμελής καθαρισμός ολοκλήρου τοϋ χώρου, ήντλήθησαν τά 
ϋδατα τά καταπλημμυροϋντα τά βαθέα διαμερίσματα λόγφ τής υψηλής στά
θμης τούτων καί άφηρέθησαν αί προσωριναί προστατευτικοί έπιχώσεις.

Εις τάς επιχοόσεις ταΰτας περισυνελέγησαν μικρά τινα αντικείμενα, πρι
σματικός στεατίτης, τρητόν δισκάριον, τριγωνικόν κρυσταλλικόν ένθεμα καί 
έξ ενός τών αρμών τοΰ πλακόστρωτου τοΰ φωταγωγού εις την αίθουσαν 
XXVIII έξήχθη χαλκοΰν έπίμηκες σμιλίον. Εις τον προσαρτηθέντα βιοτε
χνικόν τομέα τής δυτικής πτέρυγος, εις τον χώρον μέ τάς δεξαμενίσκας XX, 
έβεβαιώθη δτι καί δ κεντρικός χώρος μέ τό έπίχριστον δάπεδον άπετέλει άρ- 
χικώς δεξαμενίσκην σχηματιζομένην μέ πλίνθινον διαχώρισμα. Εις τον χώ
ρον XVIII — άποχωρητήριον—τοΰ αΰτοΰ τομέως ήρευνήθη μικρός τετρα
γωνικός χώρος υπό τό διαχώρισμα, μή καλυπτόμενος υπό επιχρίσματος, έξ 
ου προήλθον δ'στρακα τής παλαιοτέρας MM ΙΙΙΒ - ΥΜ ΙΑ φάσεως" ανάλογα 
άνευρέθησαν υπό τό καταστραφέν επίχρισμα δαπέδου τής Β. γωνίας. Ό απο
χετευτικός αγωγός, ό διασχίζων από ΒΑ. προς ΝΑ. τά δωμάτια XVIII καί 
XIX, ήρευνήθη καθ’ δλον του τό μήκος. Τήν μίαν πλευράν του άπετέλεσε 
παλαιός τοίχος υπό τό δάπεδον έπιχωσθείς, άνήκων καί οΰτος εις τήν αυ
τήν ΜΜ ΙΙΙΒ-ΥΜ ΙΑ περίοδον.

Εις τήν έκ ΝΔ. δίοδον προσπελάσεως προς τήν Κεντρικήν αυλήν, τήν 
σχηματιζομένην μεταξύ τοΰ λοξοΰ τοίχου περιβόλου καί τών διαμερισμάτων 
τοΰ Νοτίου τομέως, ήρευνήθη ολόκληρος ό χώρος, ένθα άπεκαλΰφθησαν καί 
πολλοί άλλοι μεγάλοι πελεκητοί λίθοι, προερχόμενοι έκ τής προσόψιεως τών 
διαμιερισμάτων τούτων (πίν. 126α). Οΰτοι άπεμακρύνθησαν, άφοΰ έφωτογρα- 
φήθησαν. Μεταξύ τών λίθων τούτων ήτο εις μέγας μέ όδόντωσιν, ή οποία 
ϊσως αποτελεί ένδειξιν οτι προέρχεται έκ παραστάδος θύρας. Παρά τον τοί
χον τοΰ περιβόλου άπεκαλύφθη μέγα πλήθος οστράκων, άποτελούντων προ
φανώς συνέχειαν τοΰ προς Ν. τής Αιθούσης τών Συμποσίων άνακαλυφθέν- 
τος αποθέτου οστράκων (πίν. Ι26β). Προφανώς τό έκ πατητού χώματος δά-
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πεδον τής διαβάσεως έσχηματίζετο εις στάθμην αμέσως κάτω τοΰ μεγάλου 
κατωφλιού εισόδου, διότι κάτω τής στάθμης ταΰτης ύπήρχον δυο αποχετευ
τικοί αγωγοί τοΰ νοτίου οικοδομικού συγκροτήματος, προχείρως κατεσκευα- 
σμένοι, ύπό τους οποίους άνεκαλΰφθη καί ήρευνήθη μέρος παλαιοτέρου κτη
ρίου. Εις την παλαιοτέραν ταΰτην περίοδον ανήκουν καί άλλοι τοιχίσκοι εις 
βάθος διατέμνοντες περαιτέρω την διάβασιν καί έπίχριστα δάπεδα' ή κερα- 
μεική τοΰ βαθυτέρου τοΰτου στρώματος είναι MM ΙΙΙΒ - ΥΜ ΙΑ, άφθονώ- 
τατα δέ ά'ωτα κωνικά κύπελλα, τα πλεΐστα ανεστραμμένα άνευρέθησαν εις 
τό στρώμα τοΰτο. Άνευρέθησαν καί τινα ερυθρά επιχρίσματα, τινά μέ ται
νίας διά λευκοΰ ή κυανοΰ χρώματος. Οί τοίχοι τοϋ παλαιοτέρου κτηρίου 
προχωρούν ύπό τά θεμέλια των τοίχων των διαμερισμάτων τοϋ Νοτίου το-

Εϊκ. 1. Κάτοψις τοϋ συγκροτήματος τοΰ Νοτίου τομέως.

μέως. Περισυνελέγη καί τμήμα λίθινου δισκοειδούς πώματος. Είς τό πλευ- 
ρίζον τά διαμερίσματα άνώτερον στρώμα τής έπιχώσεως περισυνελέγησαν 
τμήματα τοΰ μεγάλου καδοειδοϋς σκεύους μέ περιφερικός άναθυρώσεις, τοΰ 
οποίου τό μεγαλΰτερον μέρος περισυνελέγη εντός τοΰ δωματίου XLVII, προ
φανώς καταπεσόν εκ τοϋ ά'νω ορόφου.

Τό Νότιον συγκρότημα (σχέδ. παρενθ. πίνακος Α καί εΐκ. 1) άνεσκάφη 
νΰν έξ ολοκλήρου καί επί τοΰ παρόντος δεν είναι δυνατόν νά διακριβωθή, 
αν δ προς τά ΝΑ. τοΰτου άποκαλυφθείς παράλληλος τοίχος άποτελή μέρος 
συνεχομένων διαμερισμάτων ή αν συνδέεται έπεκτεινόμενος μέ τον λοξόν 
τοίχον τοϋ περιβόλου, οπότε θά ήδΰνατο νά σχηματίζη την πλευράν τής 
προς την Κεντρικήν αυλήν παρόδου. 'Ορισμένοι τοίχοι, άποκαλυφθέντες 
κατά τό τέρμα τής άνασκαφής κατά τό ΝΑ. ά'κρον, δέν φαίνεται νά συμ
βιβάζονται προς τήν τελευταίαν ερμηνείαν, καίτοι υπέρ αυτής είναι ή λοξή 
κατεΰθυνσις τόσον τοΰ ΝΑ. οσον καί τοΰ ΒΔ. τοίχου τοΰ συγκροτήματος 
καί τών προς αύτους παραλλήλων τοίχων. Ό χαρακτήρ τοΰ όλου συγκρο
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τήματος είναι βιοτεχνικός, μέ ειδικά εργαστήρια και άποθήκας. Άπεδείχθη 
ότι πάντα τά νότια δωμάτια XLIV, XLV, XLVa, XL\ III έχρησιμο- 
ποίησαν ως θεμέλια διαμερίσματα υπόγεια, έπικοινωνοΰντα προς άλληλα 
διά θυρών, κατόπιν τειχισθεισών, τμήματα παλαιοτέρου κτηρίου άνήκοντος 
εις την MM ΙΙΙΒ - ΥΜ ΙΑ περίοδον, ακριβώς εκείνου, τοϋ οποίου οί τοίχοι 
συνεχίζονται εντός τής παρόδου XLIX. Τά λείψανα του κτηρίου τοΰτου 
άνευρέθησαν και υπό τό δωμάτων XLVII, τοΰ οποίου μάλιστα τό κεν
τρικόν πλίνθινον διαχώρισμα, τό διαιρούν τοϋτο εις δυο τμήματα έπικοινω- 
νοΰντα προς ά'λληλα διά θυρας, έστηρίχθη επί ενός των παλαιοτέρων τοίχων. 
Δοθέντος οτι τά βαθέα δωμάτια δεν κατέστη δυνατόν νά έκκενωθοΰν πλή
ρως λόγω τοΰ συνεχώς άναβλυζοντος ΰδατος, ή όλη διάταξις δεν κατέστη 
απολύτως σαφής.

Τό τμήμα εισόδου μέ τάς δυο θυρας του μέ μεγάλα μονόλιθο κατώφλια, 
τόν προθάλαμον, τύν κλωβόν τοΰ κλιμακοστασίου XL Via καί τον τοιχο- 
γραφημένον διαδρομίσκον ΧΙ.ΛΓΙβ, ή αποθήκη τών κάδων XLII καί ή 
μετά κίονος καί θρανίων αίθουσα XLIII, σχεδόν εξ ολοκλήρου, ειχον άνα- 
σκαφή κατά τάς δυο προηγουμένας άνασκαφικάς περιόδους, ως επίσης καί 
τό βόρειον τμήμα τής αιθούσης XLVII, ένθα άνευρέθησαν άποθηκευμένα 
πλεΐστα όσα μικρά πιθοειδή ή σταμνοειδή αγγεία καί μικρότερα αγγεία 
μαγειρικά ή είδικοΰ βιοτεχνικοΰ προορισμοΰ. Εις τό δάπεδον τοΰ δωματίου 
XLIII άνεφάνη μετά επιμελέστερου καθαρισμόν ορθογώνιον συγκείμενον 
έκ 12 (3 X 4) πλακιδίων πήλινων, εντελώς ανάλογου τόν χαρακτήρα προς 
τό άνευρεθέν κατά τό κέντρου τοΰ τετραγώνου δωματίου IX τής δυτικής 
πτέρυγος, εκεί συγκείμενον έκ 30 (5 X 6) επίσης πήλινων πλακιδίων. Δέν 
αποκλείεται παρόμοιον ορθογώνιον νά υπήρχε συμμετρικώς διατεταγμένου 
καί κατά τό έτερον τμήμα τοΰ δωματίου, κατά τήν ά'λλην πλευράν τοΰ κίονος 
μή διακρινόμενον νΰν λόγφ τοΰ άνακατασκευασθέντος επιχρίσματος τοΰ δα
πέδου, εν μέρει διασωθέντος καί επί τοΰ άποκαλυφθέντος ορθογωνίου πλα- 
κοστρώτου. Έξηκριβώθη δι’ άκριβεστέρων παρατηρήσεων, ότι έγένετο μετά- 
θεσις τής θυρας εισόδου προς τό ανατολικόν ά'κρον, τής έτέρας θυρας φρα- 
χθείσης. Τότε κατεστράφη καί μέρος τοΰ κατά τόν ΒΑ. τοίχον θρανίου. 
Εις τήν έπίχωσιν δαπέδου περισυνελέγη μικρός πρισματικός στεατίτης, 
όμοιος προς πολλούς ά'λλους καί κατά τά προηγούμενα έτη άνευρεθέντας καί 
κατά τήν νέαν άνασκαφικήν περίοδον σχεδόν καθ·’ όλην τήν έκτασιν τοΰ 
ανακτόρου- διά τοΰτο εφεξής δέν μνημονεύονται πάντες κατά περίπτωσιν. Ή 
χρήσις τών μικρών τούτων αντικειμένων παραμένει μυστηριά)δης, διότι δέν 
φαίνεται νά άποτελοΰν υπολείμματα κατασκευής πρισματικών σφραγιδόλι
θων, άφοΰ τοιοΰτοι δέν ήσαν έν χρήσει κατά τήν νεοανακτορικήν περίοδον. 
Εις τήν αίθουσαν XLIII άνευρέθησαν ελάχιστα άντικείμιενα καί ταΰτα, ως
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φαίνεται, προερχόμενα εκ τοϋ όίνω ορόφου. Προφανώς έχρησιμοποιεΐτο ως 
αίθουσα άναπαύσεως και άναψυχής τών εις τον νότιον τομέα απασχολού
μενων.

Τό δωμάτιον XLVII είχε χωρισθή διά πλινθίνου διατειχίσματος εις 
δυο τμήματα, τοϋ βορειοδυτικού μικρότερου χρησιμοποιηθέντος ιός αποθή
κης, ένθα άπεθηκεΰθησαν πλεΐστα δσα σκευή. Άλλ’ δ δλος χώρος διετήρησε 
τον ένιαΐον αυτού χαρακτήρα. Κατά μήκος τοϋ διαχωρίσματος ειχον παρα- 
ταχθή οί μικροί σταμνοειδείς πιθίσκοι (πίν. 127α), δχι δλιγώτεροι τών δέκα, 
οί περισσότεροι μέ σχετικώς ευρύ στόμιον και δύο τοξοειδείς έπικλινώς προς 
τά άνω τοποθετημένος λαβάς, ενίοτε μέ έμπίεστον σχοινίνην διακόσμησιν. 
Πέντε ή εξ άλλοι πιθίσκοι, εις, φαίνεται, τοϋ τύπου τοϋ τετραώτου πιθαμ- 
φορίσκου, έκειντο παρά τον κατά την βορείαν γωνίαν ορθογώνιον κτιστόν 
αποθέτην, ένθα άνευρέθησαν παμπληθή κύπελλα, κύαθοι, λοπάδια (πίν. 127β) 
κατά τον ΒΔ. τοίχον και παρά τό θρανίον τοϋ ΝΔ. τοίχου. Πλεΐστα δσα 
άλλα σκεύη μικροτέρων διαστάσεων και ποικίλων μορφών άνευρέθησαν 
παρά τούς πιθίσκους ή τον αποθέτην επί τοϋ δαπέδου, ενφ άλλα, λεπτότερα 
αυτά καί έν μέρει διακόσμητα, ειχον πέσει έκ τοϋ άνω ορόφου. Μεταξύ τών 
καταπεσόντων λεπτών αγγείων ήτο εν μέ θεούσας σπείρας καί σειράς κοκκί- 
δων. Έκ τοϋ άνω ορόφου κατέπεσε καί τό μέγα καδοειδές σκεΰος μέ ανά
γλυφους περιθέοντας δακτυλίους καί καθέτους λαβάς, τοϋ οποίου τμήματα 
άνεκαλύφθησαν καί νϋν καί κατά την προηγουμένην άνασκαφικήν περίοδον, 
τόσον εντός τοϋ δωματίου τούτου, προς τον ΒΔ. αυτοϋ τοίχον, όσον καί 
αμέσως έξω αυτοϋ. Εντός ενός τών πιθίσκων, εις τό στόμιον τοϋ οποίου 
ίσως είχε τοποθετηθή ως κάλυμμα, άνευρέθη ευρύ χαλκοΰν λεκανοειδές 
σκεύος μέ τοξοειδείς λαβάς. Καί άλλου μικροΰ χαλκοΰ σκεύους περισυνελέ- 
γησαν διασπασθέντα ελάσματα. Μεταξύ τών μικροτέρων σκευών συγκατα
λέγεται ολόκληρος σειρά τοϋ είδους τών πυριατηρίων καί πυραύνων, τρητών 
κατά τό κάτω μέρος καί μέ μίαν οπήν διά την εισαγωγήν μικρών ανθράκων 
υπό τό ήμισφαιρικόν διαχώρισμα, ως επίσης σειρά τών ιδιορρύθμων σκευών, 
τών γνωστών ως καλυμμάτων χυτρών, επίσης μέ ήμισφαιρικόν διάφραγμα 
καί κάτωθεν τούτου άλλο τρητόν, μέ κεντρικήν οπήν εισαγωγής τών ανθρά
κων. Ή ποσότης τών ιδιότυπων τούτων σκευών έφερεν εις τήν σκέψιν 
— άρχικώς υπό τοϋ κ. Pomerance έκφρασθεΐσαν — δτι ίσως εις τό νότιον 
συγκρότημα ήσκείτο βιοτεχνία προπαρασκευής αρωμάτων εξ αρωματικών βό
τανών, αί όποΐαι, ώς είναι γνωστόν, άφθονοϋν εις τήν Κρήτην καί περί τής 
οποίας βιοτεχνίας ιδέαν παρέσχον αί εις Πύλον καί Μυκήνας άνακαλυφθει- 
σαι πινακίδες.Ότι πολλά τών σκευών εμφανίζουν χαρακτήρα μαγειρικόν, ως 
λ. χ. αί άφθονοι τριποδικαί χύτραι, εις ούδέν άντίκειται, άφοΰ άρχικώς έδει 
νά θερμανθούν τόσον τό ύδωρ όσον καί τό έλαιον. 'Οπωσδήποτε ό τομεύς
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οοτος δεν παρέχει έντύπωσιν μαγειρείων, τά όποια, ώς άπεδείχθη, εύρίσκοντο 
εις τον βόρειον τομέα. 'Ικανού αριθμοί ήσαν επίσης και αί πρόχοι καί οί 
μικρού σχήματος αμφορείς, ως επίσης τά κύπελλα καί αί κύαθοι καί ιδίως 
τά μικρά κωνικά ά'ωτα κύπελλα, των οποίων, έκτος τού γωνιακού αποθέτου, 
άφθονα άνευρέθησαν κατά τον ΒΔ. τοίχον. Κατά την Ν. γωνίαν περισυνε- 
λέγησαν τμήματα τριώτου άμφορίσκου μέ διακοσμητικόν θέμα συνοδεύομε· 
νον υπό σειρών λεπτών κοκκίδων. Μεταξύ τών ίδιοτύπων αγγείων είναι έν 
κολουροκωνικόν μέ έπιπεδούμενον χείλος. Δισκοειδή πήλινα πώματα, εν μέ 
κομβιοειδή λαβήν, περισυνελέγησαν μετά τών άλλων αγγείων. Επίσης άνευ- 
ρέθησάν τινα δισκοειδή άμφίκυρτα υφαντικά βάρη, έν μικρόν κυβικόν μέ 
σφράγισμα επ’ αυτού καί κυλινδρικοί πήλιναι στάθμαι. Μεταξύ τών άλλων 
αντικειμένων είναι μολύβδινος δίσκος μέ τμήμα άναρτήσεως, τμήμα τριπτή- 
ρος έξ ωραίου πρασινωπού λίθου, μαχαιρίδια καί πυρήνες όψιανού, τμήμα 
λίθινου σκεύους, ίσως περιχείλωμα έκ μεγάλου λύχνου, τεμάχιά τινα κισή- 
ρεως κ. ά. Τόσον εις τό δωμάτιον τούτο δσον καί εις τά γειτονικά παρετη- 
ρήθη ή αυτή διαδοχή στρωμάτων: τεφροΰ έκ τής διαστρωθείσης τέφρας, 
πυρροΰ έκ διαλύσεως τών ήμικεκαυμένων πλίνθων τού άνω ορόφου καί τών 
διατειχισμάτων καί μέλανος κατά τό δάπεδον, έντός τού οποίου κατά τό 
πλεΐστον άνευρέθησαν τά μικρά αντικείμενα.

Εις τό μεγαλύτερον ΒΑ. τμήμα τού διαμερίσματος XLVII έχρησιμο- 
ποιήθησαν ως χαμηλά πεζούλια οί εξέχοντες τοίχοι τού παλαιοτέρου κτη
ρίου, επί τών οποίων έστηρίχθη τόσον τό πλίνθινον διαχώρισμα δσον καί ό 
ΝΑ. τοίχος. Παραστάς καί κατώφλιον μαρτυρούν θύραν. Προς καλυτέραν 
στερέωσιν τού διαχωρίσματος είχε κατασκευασθή περί τό μέσον άντηρίς. 
Κάτω τής στάθμης τού έκ πατητού χώματος δαπέδου άνεφάνη έσώτερον 
τού ΒΑ. τοίχου καί ό τοίχος τού παλαιοτέρου δωματίου. Έπί τής χαμηλής 
κρηπΐδος τού ΝΑ. τοίχου ειχον τοποθετηθή διάφορα μικρά αγγεία, κυρίως 
μικραι σχετικώς χύτραι καί έν κυλινδρικόν άγγεΐον μέ προβάλλουσαν μέσοι 
τού τοιχώματος προχοήν καί δύο τοξοειδείς λαβάς. Κατά μήκος τού ΝΔ. τοί
χου ειχον τοποθετηθή δύο πολύ μεγάλαι τριποδικαί χύτραι μέ υψηλούς τρι
γωνικούς πόδας, ίσως αί μεγαλύτεροι γνωσταί χύτραι τού κρητομυκηναϊκοΰ 
κύκλου, καί άλλα μικρότερα σκεύη, χυτρίσκαι, γεφυρόστομος πρόχους, κύαθοι 
κλπ. (πίν. 128α). Προς τον ΒΑ. τοίχον άνευρέθη ολόκληρος σειρά μικρών 
κωνικών αώτων κυπέλλων, τών πλείστων τοποθετημένων άναστρόφως. Εις 
τήν κατωτέραν έπίχωσιν τού δωματίου περισυνελέγησαν τμήματα σωληνω
τού κυρτεπιπέδου πήλινου αγωγού, γωνιακά επιχρίσματα ίσως έκ τριποδι- 
κοΰ βωμού, λύχνος σαθρός έκ μελανωπού λίθου, δύο τεμάχια λίθινων αγ
γείων καί τεμάχια όψιανοΰ. Επίσης τμήμα λίθινου δισκοειδοΰς καλύμματος. 
'Υπό τήν στάθμην τού δαπέδου άνεφάνησαν όστρακα καί τμήματα αγγείων
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άνήκοντα εις την παλαιοτέραν φάσιν MM ΙΙΙΒ-ΥΜ ΙΑ, τινά μάλιστα και 
εις την προγενεστέραν ταΰτης πρώτην νεοανακτορικήν (ΜΜ ΙΙΙΑ) και πα- 
λαιοανακτορικήν, ώς λ.χ. στενά ποτήρια τοΰ τύπου των tumblers μέ δια- 
κόσμησιν ανοικτού έπί σκοτεινού. Εις το στρώμα τοΰτο τής πληρούσης τό 
παλαιότερον κτήριον έπιχώσεως άνεκαλύφθησαν και τμήμα όλμοειδοϋς αγ
γείου εκ διορίτου, αιγυπτιακής προελεύσεως, τμήμα τριπτήρος, τεμάχιον λίθι
νου σκΰφου μέ έπιπεδοΰμενον χείλος, τμήμα λεκανίδος ορθογωνίου έκ μαλα
κού λίθου, πυθμήν εΰμεγέθους αγγείου, πίθου ή λεκάνης, παραλληλεπίπεδον 
υφαντικόν βάρος καί άλλο άμφίκυρτον δισκοειδές, ικανή ποσότης οστών 
ζώων και μικρόόν τεμαχίων κεκαυμένων ξύλων, τεμάχιά τινα κισήρεως κ. ά.

Ή αποθήκη XLVII έπεκοινώνει διά δυο θυρών, διά μιας κατά τό 
άκρον τοΰ ΒΑ. τοίχου μετά τών διαδρομίσκων εισόδου, δι’ έτέρας δε κατά 
τον ΝΑ. τοίχον μετά τοΰ δωματίου XLVIII, μάλλον στενεπιμήκους, έχον- 
τος ΰπ’ αυτό θεμέλιον υπόγειον διαμέρισμα- τοΰτο έπεκοινώνει διά θύρας 
μέ τό υπόγειον τοΰ γειτονικοΰ δωματίου, κλεισθείσης διά διατειχίσματος. 
Κατά την ανατολικήν γωνίαν δύο πλακοειδείς λίθοι έσχημάτιζον είδος απο
θέτου, άλλ’ ουτοι, ως και τρίτος ομοίως πλακοειδής λίθος, χρησιμεΰσας ίσως 
ώς κάλυμμα, ειχον καθιζήσει καί έν μέρει έκφύγει τής αρχικής των θέσεως 
εις τό ισόγειον δωμάτιον. Εις τήν έπίχωσιν άνευρέθη καί λίθος έκ στρόφιγ- 
γος θυρας καί τμήμα ορθογωνίου λίθινης άβαθοΰς λεκάνης. Τεμάχια έξ ερυ
θρού τό χρώμα κονιάματος άνευρεθέντα κατά μήκος τοΰ ΝΑ. τοίχου, ώς 
καί εις τά έν συνεχεία νότια διαμερίσματα, μαρτυροΰντα ίσως δτι τά δάπεδα 
τών Ισογείων δωματίων ειχον διαστρωθή έκ τής αυτής ύλης, δι’ ής τά δάπεδα 
τών έπισήμων διαμερισμάτων τής δυτικής καί ανατολικής πτέρυγος, άλλ’ 
δπως καί έκεϊ ή διαστρωθεΐσα ΰλη έξηφανίσθη χωρίς νά άφήση ίχνη. Πή
λινα σκεύη άνευρέθησαν μόνον έν εΰμέγεθες άγγεΐον, ίσως σταμνοειδοΰς σχή
ματος, καί έν έκ τών ίδιοτύπων πωμάτων μέ τό τρητόν κάτω διάφραγμα.

Τό γειτονικόν προς τά ΝΑ. δωμάτιον XLV ήτο εΰμέγεθες καί είχε 
καί τοΰτο υπόγειον, εις τό όποιον διετηρήθησαν, ώς φαίνεται, οι προϋπάρ- 
χοντες τοίχοι τοΰ παλαιοτέρου κτηρίου, τών οποίων εις έχρησιμοποιήθη ώς 
διαχώρισμα, μέ θύραν έπικοινωνίας προς τό ΝΑ. του άκρον, ό δέ ΒΑ. ώς 
πλευρόν αποθέτου μέ άνοιγμα κατά τό ΒΔ. του άκρον, ίσως είδους εστίας" 
τό άνοιγμα τοΰτο έπεκαλύφθη δι’ έξέχοντος μεγάλου καί παχέος πλακοει- 
δοΰς λίθου. Εις τον ισόγειον όροφον τό αντίστοιχον άνω διαμέρισμα έφω- 
διάσθη μέ θρανίον κατά τον ΒΔ. τοίχον, καλυπτόμενον διά πλακών καί ένι- 
σχυμένον διά τριών άλλων κατακορΰφων, κατά τό γνωστόν έκ Φαιστοΰ 
σύστημα θρανίων μετά μετοπών. Τό θρανίον κατελάμβανε πλέον τοΰ ήμί- 
σεος τοΰ τοίχου καί συνεχίζετο διά χαμηλοτέρου πεζουλιού, ακριβώς ΰπε- 
ράνω τής εστίας, επί τοΰ οποίου έστηρίχθησάν τινα μέσου μεγέθους αγγεία.
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Λόγιο τής ύπάρξεως τοΰ κενοϋ τοΰ αποθέτου όπισθεν τοϋ ΒΔ. τοίχου εις το 
υπόγειον, τό θρανίον άνω είχεν ΰποστή καθίζησιν καί κάμψιν. Πιθανώς τό 
ισόγειον δωμάτιον XLV είχε χρησιμοποιηθή ως έργαστήριον, διότι κατά 
την Α. γωνίαν άνευρέθησαν μεγάλοι κυρτοί λίθοι τριβής καί τριπτήρες λίθοι, 
κατά χώραν κείμενοι (πίν. 128β). Κατά την Δ. γωνίαν διεσώθη τό κάτω 
μέρος πίθου μέ μίαν σειράν λαβών περί την βάσιν, κοσμούμενου δΓ έμπιέ- 
στων σχοινιών' τό άνω μέρος τοϋ πίθου άπεκόπη κατά την καλλιέργειαν.

Τά επί τοΰ πεζουλίου στηριζόμενα αγγεία ήσαν δυο χύτραι, τών οποίων 
ή μία ευμεγέθης, καί τινα μικρά κοινά σκευή. ’Αγγεία είχον τοποθετηθή 
καί επί τοΰ θρανίου, τινά τών οποίων κατέπεσον προ αΰτοΰ κατά την καθί- 
ζησιν. 'Ικανός αριθμός κομψών λίθινων αγγείων περισυνελέγη, μάλιστα κατά 
τό κέντρον τοΰ δωματίου. "Εν μικρόν σχήματος σφαιρικοΰ πεπιεσμένου εκ 
στικτοΰ λευκομέλανος λίθου φέρει οριζόντιας στολιδώσεις καί έχει χαμηλόν 
περιχείλιομα (πίν. 129α). Τμήμα εΰρείας κυάθου Ικ καστανερΰθρου λίθου έχει 
λαβήν αυλακωτήν. ’Άλλο λίθινον κομψόν άγγεΐον άπεδείχθη μετά την άπο- 
κατάστασιν δτι ήτο ίίψηλόν ποτήριον μετά βάσεως. Κυλινδρική λιθίνη πυξίς, 
τής οποίας δεν διεσώθη ό πυθμήν, φέρει δυο περιθέοντας ανάγλυφους δακτυ
λίους εις τό άνω καί κάτω μέρος αυτής (πίν. 129β). Περισυνελέγη επίσης 
τμήμα λίθινου μονώτου κυπέλλου, ενώ άλλο κυλινδρικόν εΰμέγεθες δοχεΐον 
άνευρέθη άποσαθρωμένον. "Εν φωλεόσχημον άγγεΐον κατεσκευάσθη εκ πρα- 
σινομέλανος λίθου μέ έρυθράς περί τό χείλος κηλΐδας. Περισυνελέγη επίσης 
μικρόν λίθινον δισκοειδές πώμα. ’Άλλου κυλινδρικοΰ εΰμεγέθους αγγείου 
εΰρέθη μόνον τμήμα. Σαθρόν επίσης ήτο σκεΰος λίθινον γεφυρόστομον μέ 
κοιλουμένας αποφύσεις αντί λαβών. Μεταξύ τών πήλινων αγγείων τά όποια 
περισυνελέγησαν αξιόλογα διά τό σχήμα ήσαν δυο υψηλοί στενεπιμήκεις αμφο
ρείς μέ μακρόν λαιμόν καί τορνευτόν πόδα, τοΰ οποίου ή βάσις εξέχει κύκλω, 
ώς επίσης τυπικόν ΥΕ ΙΙΑ μικρόν άγγεΐον τοΰ γνωστοΰ τύπου λεβητοκυα- 
θίου μέ πλαγίαν τοξωτήν κάθετον λαβήν επί τών ώμων, διακοσμούμενον μέ 
τό γνωστόν θέμα τιϋν δικτυωτών ταινίστρων (πίν. 130α), σημαντικόν διότι 
μαρτυρεί τήν επικοινωνίαν τής Ζάκρου μέ τον έλλαδικόν μυκηναϊκόν χώρον. 
’Άλλα ευμεγέθη αγγεία είναι, έν μέ λεπτά τοιχώματα ίσως άμφοροειδές, 
άλλο καδοειδές μέ σχοινίνην διακόσμησιν, χύτρα μέ λεπτόν περιχείλωμα, 
εΰμέγεθες δισκοειδές πώμα μετά κόμβου ως λαβήν καί δύο παρόμοια μικρό
τερα, τμήμα αγγείου μέ ηθμόν κά. ΠολλαΙ θρυμματισθεΐσαι κατά τήν 
πτώσιν έκ τοΰ θρανίου πρόχοι, κύπελλα, κύαθοι, λοπάδια περισυνελέγησαν 
έκ τοΰ προ αΰτοΰ χώρου. Μικρά τινα αντικείμενα, έν μέρει καθιζήσαντα εις 
τό υπόγειον, περισυνελέγησαν καθ’δλην τήν έκτασιν τοΰ δωματίου XLV, 
ώς χαλκοί έπιμήκεις ήλοι, τμήμα πλακιδίου έκ κυανωπής μάζης μέ ανάγλυ
φων σπείραν, δακτύλιοι καί δισκάρια, προσαρμοζόμενα ακριβώς εις τήν
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οπήν των πρώτων, ίσως έμπαίσματα κιβωτιδίου, τεμάχια στεατίτου και 
όψιανοΰ, πρισματικός στεατίτης καί θαλάσσιά τινα όστρακα καί θαλάσσιοι 
κοχλίαι. Άλλα μεγάλη ποσότης οστράκων, τμημάτων αγγείων, οστών ζώων, 
όστρέων καί άλλων αντικειμένων άπεδόθη εκ τού αποθέτου κατά τό βάθος 
τής εστίας, συνεχιζομένου καί εις οχετόν διερχόμενον υπό τον ΒΛ. τοίχον τοΰ 
δωματίου καί υπό τό καθιζήσαν θρανίον. Πολλά των αντικειμένων τούτων 
φαίνεται δτι άνήκον εις την προηγουμένην περίοδον, MM ΙΙΙΒ - ΥΜ ΙΑ, 
καί δεν αποκλείεται 6 αποθέτης να έσχηματίσθη κατά την πλήρωσιν τοϋ χώ
ρου τοϋ παλαιού κτηρίου δι’ έπιχώσεως. Τα πλεΐστα τεμάχια τής κεραμει- 
κής ανήκουν εις κοινής χρήσεως σκευή κατά τό πλεΐστον μικρά, καίτοι 
υπάρχουν καί ίκανά τμήματα εϋμεγέθων αγγείων.

Μεταξύ των χαρακτηριστικών τεμαχίων κεραμεικής ήτο τμήμα ρυτού 
σφαιροειδοΰς μέ διακόσμησιν άπομιμουμένην κροκαλοπαγή λίθον, λίαν χαρα
κτηριστικόν τής ΥΜ ΙΑ περιόδου. Τά βασικά σχήματα, εις τά όποια άνήκον 
τά όστρακα καί τεμάχια αγγείων τοΰ αποθέτου, ήσαν αί πρόχοι, οί αμφορείς, 
αϊ χΰτραι, τά λοπάδια, τά κύπελλα, σκεύη μέ ηθμόν, τά άωτα κωνικά κύ
πελλα, λύχνοι μονόμυξοι μέ ραβδοειδή λαβήν κά. ’Επίσης εις τον αποθέτην 
άνευρέθησαν υφαντικά τινα βάρη καί τμήματα λίθινων αγγείων, ως φωλεο- 
σχήμου έκ μέλανος λίθου καί λίθινης λοπάδος μέ λαβήν. Επίσης περισυνε- 
λέγησαν έκεΐ λίθινος σφαιρικός τριπτήρ, τεμάχιά τινα όψιανοϋ καί στεα
τίτου καί επιχρίσματα έκ βωμοϋ μέ ζώνας έρυθράς, λεύκάς καί μελαίνας, 
ως καί ταινίας μέ σπείρας. Μεταξύ τών οστών τών ζώων ύπήρχον σιαγό
νες μετ’ όδόντων καί τμήματα κερασφόρων κρανίων. Εις τό διατειχισθέν 
άνοιγμα προς τό δωμάτων XLVIII περισυνελέγησαν ένθέματά τινα έξ ελε
φαντοστού.

Τό αμέσως προς ΝΑ. συνεχόμενον δωμάτων XLVa θά ήτο είδος προ- 
θαλάμου, αν τούτο, όπως υπολογίζεται, έπεκοινώνει διά θύρας προς τήν 
ΝΑ. διάβασιν. Καί τοϋτο ειχεν υπόγειον, Ιπικοινωνοΰν διά θύρας, κλει- 
σθείσης μεταγενεστέρως, προς τό γειτονικόν δωμάτων XEIV. ’Ίσως άνω 
τής θύρας ταύτης ύπήρχεν ή αντίστοιχος τοΰ ισογείου ορόφου, διότι τό 
άνευρεθέν κατά χώραν ε’ις τήν Ν. γωνίαν μέγα λίθινον ίγδωειδές σκεύος θά 
παρημπόδιζε τήν διάβασιν, αν ή θύρα επικοινωνίας ήτο προς τό σημεΐον 
τούτο. Τά εντός τοϋ δωματίου άνευρεθέντα χαλκά καί κοινής χρήσεως 
σκεύη προφανώς είχον καθιζήσει έκ τής αρχικής αυτών θέσεως. Τά χαλκά 
σκεύη ήσαν: Μέγα καί έξοχου τεχνικής πύραυνον, τοΰ τύπου τοϋ γνωστού 
έκ τοΰ θολωτού τάφου τοϋ Βαφειοΰ, μέ ευρέως άπλούμενον δοχεΐον ανθρά
κων, κυρτούμενον προς τον κυλινδρικόν στολιδωτόν αυλόν στερεώσεως τής 
ξύλινης λαβής τοίχωμα προς προστασίαν τής χειρός, φέρον έκτυπον διακόσμη-
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σιν συνεχομένων σχηματικών κισσοφΰλλων (πίν. 131 κα'ιείκ. 2)—τούτο άνεκα- 
λΰφθη κατά την θΰραν προς τό δωμάτιον XLV (πίν. 130β)—* πρόχους μάλ
λον μικρά μέ λεπτήν λαβήν, άνευρεθεΐσα συντεθλιμμένη κατά τό μέσον τοϋ 
δωματίου' χαλκοϋν στέλεχος, μήκους 0.35 μ., ίσως άρυταίνης' άβαθής τρίπους 
λέβης, άνευρεθείς κατά την Ν. γωνίαν, σχεδόν υπό τό ίγδιοειδές σκεύος' οί

Είκ. 2. Σχέδιον τοϋ χαλκοΰ διακοσμήτου πυραύνου τοΰ δωματίου XLVa.

άποσπασθέντες πόδες άνευρέθησαν εις βαθΰτερον στρώμα, παρά τον ΝΔ. 
τοίχον' ελάσματα ίσως εξ άλλου χαλκοΰ σκεΰους. Πλήν τών χαλκών σκευών 
άνευρέθ-ησαν πήλινα τινα αγγεία, ως τό κάτω μέρος εΰμεγέθ-ους σκεΰους μέ 
λεπτά τοιχώματα, καδοειδές σκεϋος μέ κυλινδρικόν σώμα, τοξοειδείς λαβάς 
καί διακόσμησιν έξ έμπιέστων σχοινιών, τό κάτω μέρος άμφοροειδοΰς αγ
γείου μέ παχέα τοιχώματα, μεγάλη χΰτρα μέ σφαιρικόν σώμα καί άλλη μι- 
κροτέρα κά. Έκ λίθου ήσαν τμήμα λεκανοειδούς σκεύους μέ γλωσσοειδή 
λαβήν, τμήμα αγγείου μέ άπόφυσιν καί τμήμα σαθρού εΰμεγέθους σκεΰους, 
ως επίσης τριπτήρ κοιλανθείς κατά την μίαν πλευράν διά κυλινδρικού τρυ-
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πάνου, ΐνα εύχερανθή ή χρήσίς του ως τριπτήρος. Έκ των άλλων μικρών 
αντικειμένων αξία μνείας είναι δισκίον μέ διακοσμήσεις χαρακιάς μορφής Ψ, 
ακέφαλος κορμός ειδωλίου μέ έκτεινομένας χεϊρας καί θαλάσσια τινα 
ό'στρεα. ’Αξιοσημείωτου είναι ότι εντός τοΰ δωματίου τοΰτου περισυνελέγη- 
σαν τεμάχιά τινα μικρά τής χυτής μάζης, τής θεωρουμένης ως ηφαιστειογε
νούς, ώς επίσης τεμάχια κισήρεως. Περισυνελέγησαν επίσης μικρά τεμάχια 
κονιαμάτων μέ έρυθράς ταινίας επί λευκοϋ βάθους, ως επίσης επιχρίσματα 
έξ άρμαιν έρυθροϋ χρώματος.

Εις τό αμέσως προς τά ΝΑ. γειτονικόν δωμάτιον XUV ύπήρχεν επί
σης υπόγειον, επικοινωνούν, ώς ελέχθη, διά τειχισθείσης θΰρας μέ τό δω
μάτιον XL,Va’ εντός τοΰ υπογείου τοΰτου είχε διατηρηθή ώς χαμηλόν δια
χωρισμό τοίχος παλαιοτέρου κτηρίου, διχοτόμων τον χώρον από ΒΔ. προς 
ΝΑ. Τά πλεΐστα τα>ν εντός τοϋ δωματίου άνευρεθέντων αντικειμένων κατέ- 
πεσον εις τό υπόγειον τοϋτο διαμέρισμα, εις τήν έπίχωσιν τοΰ οποίου καί 
άνευρέθησαν. Δέν άνεσκάφη, λόγιο τών άφθόνως άναβλυζόντων ύδάτων, 
είσέτι τό κατώτερον στρώμα δαπέδου. Ήδη κατά τήν άνασκαφικήν περίο
δον τοϋ 1964 ειχεν άνευρεθή εις επιφανειακόν στρώμα δίσκος χαλκοΰ κα
τόπτρου. Σχετικώς υψηλά, κατά τον ΒΑ. τοίχον, άνευρέθησαν, σχηματίζοντα 
μικράν ομάδα, δεκάς μικρών παραλληλεπιπέδου σχήματος σταθμίων έκ 
μέλανος λίθου, φέροντα τρήμα άναρτήσεως, καί μετά τούτων δωδεκάς υφαν
τικών βαρών τοϋ άμφικΰρτου δισκοειδοΰς τΰπου' μόνον έν ήτο γλωσσοει- 
δοΰς άμφικΰρτου σχήματος. Φαίνεται δτι καί τά λίθινα σταθμία έχρησιμο- 
ποιήθησαν εις ιστόν ΰφαντικοϋ εργαστηρίου τοϋ άνω ορόφου. Εις τον αυτόν 
χώρον περισυνελέγησαν ταινιώδη επιχρίσματα μέ έρυθράν χρώσιν, ίσως 
φέροντα καί ταινίας. 'Ικανός αριθμός αγγείων περισυνελέγη εις τήν έπίχωσιν, 
τόσον εις τό ΒΑ. τμήμα δσον καί εις τό ΝΔ. τοϋ δωματίου καί εις διάφορα 
ΰψη. Τά μάλλον χαρακτηριστικά τοΰτων ήσαν δΰο στενεπιμήκεις τό σχήμα 
άμφορίσκοι μέ υψηλόν λαιμόν καί δΰο έπιμήκεις λαβάς, καταλήγοντες κάτω 
εις τορνευτήν έξέχουσαν κΰκλφ βάσιν, άμφορίσκος μέ πλαγίαν προχοήν καί 
δΰο τοξοειδείς λαβάς, πεπλατυσμένη προχοΐσκη μέ πλαγίαν προχοήν, Ιδιό
μορφος άμφορεύς μέ κυλινδρικόν λαιμόν καί επίπεδον περιχείλωμα, έχον 
σφαιρικήν κοιλίαν καταλήγουσαν κάτω εις στενουμένην βάσιν, άγγειον κυλιν
δρικόν μέ ηθμόν, σταμνοειδές άγγειον μέ κωνικόν πόδα, διαχωριζόμενον 
άπό διάφραγμα τρητόν ώς ηθμόν καί τοξοειδείς λαβάς, χυτροειδές άγγειον 
μέ τοξοειδείς λαβάς, πΰραυνον μέ κεντρικόν βάθυσμα, έχον κΰκλαρ έξέχοντα 
δακτΰλιον, βαθύς σκΰφος μέ διευρυνόμενον προς τά κάτω σώμα καί στρογ- 
γυλοΰμενον πυθμένα, έχον αυλακωτήν έξέχουσαν πρόχυσιν, κωνικόν σκεϋος 
μέ ηθμόν, βαθεΐα κΰαθος, δισκοειδές πώμα, άμφορίσκος μέ τροχαλιοειδή 
βάσιν καί υψηλόν λαιμόν, άλλο άγγειον μέ ηθμόν ώς διαχώρισμα άπό τοΰ
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κωνοειδούς ποδός, ώς και τμήματα άλλων παρομοίων σκευών μέ ηθμόν, 
πρόχους μέ ευρύ ράμφος, βάσις και τμήμα παρειάς εύμεγέθους αγγείου, δύο 
ή τρεις χύτραι, πούς χύτρας μέ έμπίεστον σχοινίον, τρεις τουλάχιστον μεγά
λοι αμφορείς μέ ελλειπτικόν στόμιον, τμήματα στάμνων, πίθου, μεγάλης 
κυλινδρικής λεκάνης, ικανός αριθμός κυάθων κα'ι κυπέλλων, ως καί άλλων 
μικρών αγγείων, τμήμα τριποδικοϋ τηγανοειδοΰς σκεύους, ίδιότυπον σκεύος 
εκτεινόμενου εις όρθογωνίως κυρτουμένας απολήξεις. Καί εις τό βαθύτερου 
στρώμα άνευρέθησαν πολλά άλλα υφαντικά βάρη τού δισκοειδούς άμφι- 
κύρτου τύπου. Μία ορθογώνια πλάξ παρεΐχεν έντύπωσιν κεράμου.

Προς τον ΝΑ. τοίχον άνευρέθη χαλκούς τρίπους λέβης, συνθλίβεις υπό 
τών εντός τού δωματίου καταπεσόντων λίθων καί ως εκ τούτου όχι καλώς 
διατηρούμενος' ήτο καί ούτος τού μάλλον άβαθούς τύπου. "Αλλα μεταλλικά 
αντικείμενα ήσαν χαλκή σμίλη, μικρός διπλούς πέλεκυς μέ περιχείλωμα άνω 
καί κάτω, χαλκοί τινες ήλοι και τεμάχιον μολύβδου, ίσως εκ δισκίου.

Πολυάριθμα ήσαν τά αντικείμενα έκ λίθου, ελεφαντοστού, φαγεντιανής 
καί ύαλομάζης καί ή άνεύρεσις πυρήνων καί ήμιεπεξειργασμένων τεμαχίων 
άποδεικνύει τήν ύπαρξιν εργαστηρίων, κειμένων εις τον ισόγειον καί τον άνω 
όροφον. Τινά τών αντικειμένων τούτων είναι λίαν σημαντικά διά τήν τεχνικήν 
αυτών επεξεργασίαν καί τήν καλλιτεχνικήν μορφήν. "Εν τών σπουδαιοτέρων 
είναι σκεύος εις μορφήν θαλασσίου τρίτωνος, όχι μεγάλου μεγέθους, θαυμα- 
στώς λαξευθέντος έκ λίθου όμοιου προς τον τού αναγλύφου ρυτού τού ιερού 
κορυφής (πίν. 132α). Άτυχώς τό σκεύος τούτο είχε θρυμματισθή καί άνευ
ρέθη έπιφανειακώς, ούτως ώστε τεμάχια αυτού διέφυγον εντός τού άποκο- 
μισθέντος χώματος. Μετά επιμελές κοσκίνισμα τών χωμάτων περισυνελέ- 
γησαν συνολικώς οκτώ τεμάχια, διά τών οποίων κατέστη δυνατόν νά όλο- 
κληρωθή τό σκεύος, τό όποιον είναι έν τών αρίστων τού μινωικού κύκλου. 
Λίαν σημαντική επίσης ύπήρξεν ή άνεύρεσις σειράς αντικειμένων έξ δρείας 
κρυστάλλου, ώς καί λίαν εύμεγέθους πυρήνος κρυστάλλου, δστις προωρίζετο 
προς επεξεργασίαν (πίν. 132β). Οΰτος είναι ό μεγαλύτερος γνωστός πυρήν κρυ
στάλλου προϊστορικών χρόνων, μεγαλύτερος τού εις τό Καδμεΐον τών Θηβών 
άνακαλυφθέντος. Έξ δρείας κρυστάλλου έπεξειργασμέναι άνευρέθησαν τέσ- 
σαρες κεφαλαί περονών, ίσως κόμης, μία σφαιρικού σχήματος καί τρεις 
μυκητοειδείς διαφόρων μεγεθών. Ανάλογα άντικείμενα όμοιων σχημάτων 
άνευρέθησαν εις τό αυτό δωμάτων έξ έλεφαντοστοΰ, στεατίτου, ύελομάζης 
καί φαγεντιανής. Μία ψήφος έκ στεατίτου είναι σταγονόμορφος. Περισυνε- 
λέγησαν έπίσης ψήφοι σφαιρικού πεπιεσμένου σχήματος έκ λίθου καί τινα 
τών αγνώστου χρήσεως μικρών πρισματικών άντικειμένων έκ στεατίτου. 
Έξ άλλου άνευρέθησαν διάφορα άλλα ένθεματικά αντικείμενα έξ έλεφαν
τοστοΰ καί δστού εις σχήμα ραβδίων, πλακιδίων ή δισκίων, τών τελευταίων
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φερόντων άπλάς διακοσμήσεις εκ κοκκίδων, πολύφυλλων ροδάκων και περι- 
θεόντων κύκλων. Πολλά των αντικειμένων τούτων ειχον ύποστή καϋσιν 
και τεμάχιον ΰελομάζης είχε παραμόρφωσή έκ τής τήξεως. Τινά αντικείμενα 
έξ δστοϋ, ώς δπεΐς, έφαίνοντο εργαλεία επεξεργασίας. Σημαντική ύπήρξεν 
ή άνεΰρεσις μεγάλων τεμαχίων έκ σκευαστής φαγεντιανής εις σχήμα κο- 
λουροκωνικόν πεπλατυσμένον, ώστε να μή αποκλείεται να πρόκειται περί 
τοϋ κάτω μέρους γυναικείων ειδωλίων, δχι πολύ διαφόρων εις μέγεθος καί 
μορφήν των περιφήμων θεοτήτων των ό'φεων εκ Κνωσοϋ. Ή άνεΰρεσις 
μικρού τεμαχίου έκ φαγεντιανής, εις τδ όποιον παρέχεται ή έντΰπωσις δτι 
άπεδόθησαν δάκτυλα χειρός, είναι υπέρ τής ως άνω ερμηνείας. Το θέμα 
δΰναται νά διευκρινηθή μελλοντικώς διά τής άνευρέσεως καί άλλων τεμα
χίων, άφοϋ τά τεμάχια τής φαγεντιανής άνευρέθησαν κατά τάς τελευταίας 
ήμέρας των άνασκαφών εντός τοϋ διαβρόχου στρώματος τής βαθυτέρας έπι- 
χώσεως. Έκ των λίθινων σκευών, των όποιων ικανός αριθμός άνευρέθη 
εντός τοϋ δωμιατίου καί εις τά ανώτερα στρώματα τής έπιχώσεως, ιδία δμως 
εις τά δυο τμήματα τά χωριζόμενα υπό τοϋ διατειχίσματος, τινά είναι λίαν 
αξιόλογα- άξια μνείας είναι τά ακόλουθα : Κυλινδρική πυξίς μέ λεπτούς ανά
γλυφους δακτυλίους περί τό χείλος καί τον πυθμένα, έχουσα δισκοειδές 
κάλυμμα μέ έξέχον περιχείλωμα έφαρμόζον ακριβώς εις άναθΰρωσιν υποδο
χής. Ό λίθος τής πυξίδος, μέλας μέ έρυθράς φλεβώσεις, είναι διάφορος τού 
λίθου τοϋ καλύμματος. Φωλεόσχημον πεπλατυσμένον άγγεΐον εκ σκοτεινού 
λίθου, εντός τοϋ μικρού κοιλώματος τοϋ οποίου άνευρέθη πυθμήν μικροΰ 
λίθινου άγγείου (πίν. 133α. β). Λύχνος δίμυξος Ικ πορφυρίτου, έξαιρέτου 
επεξεργασίας, κοσμούμενος διά στεφάνης άναγλύφων κυρτουμένων φύλλων καί 
έχων τάς μύξας αυτού τορνευτάς (πίν. 133α καί 134α). Κέρνος μέ τρία λίθινα 
δοχεία εις τριγωνικήν διάταξιν, έν μέρει σεσαθρωμένος (πίν. 134β). Τεμάχια 
κυπέλλου έκ μελανός στιλπνού λίθου μέ λαβήν λίαν χαρακτηριστικήν, όμοίαν 
προς τάς λαβάς τών χρυσών κυπέλλων Βαφειοΰ. Τμήμα σκύφου έκ σκοτεινού 
λίθου μέ ύποπρασίνους φλεβώσεις (πίν. 134β). Λίθινον πώμα, έν μέρει σαθρόν. 
Τμήμα λίθινου σκεύους μέ κοίλωμα γενόμενον διά τρυπάνου.’Άλλα μικρότερα 
τεμάχια λίθινων άγγείων. Δύο ή τρεις λίθινοι τριπτήρες, εις μορφής έλλει- 
ψοειδοΰς. Καί ένταΰθα περισυνελέγησαν μικρά τεμάχια τής χυτής ήφαιστεια- 
κής μάζης καί ικανά τεμάχια κισήρεως, τών οποίων έν εύμέγεθες. Επίσης 
συνελέγη τεμάχιον πυριτικού λίθου.

’Αμέσως έξω τού Νοτίου συγκροτήματος, προς τά ΝΔ., ύπήρχον τοίχοι 
άνευ βαθείας θεμελιώσεως, εις κάθετος επί τον ΝΔ. τοίχον τού συγκροτήματος 
καί έν μέρει διασταυρώνων τούτον, καί έτερος σχηματίζων γωνίαν, οιτινες 
είχον θεωρηθή κατά τήν προηγουμένην άνασκαφικήν περίοδον ως σύγχρο
νοι, σημειωθέντες έπί τού σχεδίου (ΠΑΕ 1965, παρένθ. πίν. Α έναντι σ. 216)
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ώς χώρος XL,V. Νΰν άνεγνωρίσθη δτι ούτοι είχον κατασκευασθή μεταγενε
στέρους δι’ ύλικοΰ ληφθέντος εκ τοΰ ήδη ήρειπωμένου ανακτόρου. Κατέστη 
έπάναγκες δπως κατεδαφισθοΰν ούτοι μετά προηγουμένην άποτΰπωσιν και 
φωτογράφησιν, ΐνα άνασκαφή το υποκείμενον τμήμα τοΰ ανακτόρου. Άπε- 
καλΰφθη ουτω ό παράλληλος τοίχος, περ'ι τοΰ οποίου έγένετο προηγουμένως 
λόγος, ώς πιθανώς άνήκοντος εις την προς την κεντρικήν αυλήν ά'γουσαν 
δίοδον. ’Έξω τοΰ διαχωριστικοΰ τοίχου τών δωματίων XLV καί XLVa 
άνεκαλΰφθη έστρωμένη μεγάλη ορθογώνια πλάξ, παρέχουσα έντύπωσιν κατω
φλιού, άλλα δεν έξηκριβώθη εν συνεχείς ΰπαρξις τοίχου κατά την προέκτα- 
σιν τοΰ ώς άνω διαχωρίσματος. Οί προς την διάβασιν ταΰτην καταπεσόντες 
εκ τοΰ ΝΔ. τοίχου μεγάλοι πελεκητοί λίθοι ήσαν πολλοί. ’Έξω τής Ν. γω
νίας τοΰ XLIV, εις βαθΰτερον στρώμα, ισχυρός τοίχος έπλεΰριζε τον ΝΑ. 
τοίχον τοΰ δωματίου καί προεκτεινόμενος προς τά ΝΔ. έφαίνετο ώς κλείων 
την διάβασιν. Πιθανώς δμως πρόκειται περί τοίχου άνήκοντος εις τό παλαιό- 
τερον κτήριον τής MM IIIB - ΥΜ ΙΑ περιόδου, διότι τά όστρακα τά άφθόνως 
άνευρεθέντα εις την χαμηλοτέραν έπίχωσιν τοΰ χώρου τής διαβάσεως άνή- 
κον σχεδόν άπαντα εις την φάσιν ταΰτην.

Πολλά τών δστράκων τοΰτων έχουν φυτικά κοσμήματα, εν δέ στιλπνόν, 
ίσως εκ πρόχου, κρινοειδές θέμα. Σχεδόν έπιφανειακώς περισυνελέγη μικρός 
νεολιθικός πέλεκυς έκ μέλανος λίθου, άρίστης επεξεργασίας, δστις πιθανώς 
είχε περισυλλεγή καί χρησιμοποιηθή υπό τών οίκούντων τό άνάκτορον. 
'Ο ΝΔ. τοίχος τής διαβάσεως σχηματίζει μικράν προέχουσαν γωνίαν. Κατά 
τό τμήμα τοϋτο άνευρέθησαν δυο σταμνοειδή ή πιθοειδή άγγεΐα, άωτος ήμι- 
σφαιρικός σκΰφος, καθ’ δλην δέ την άνασκαφείσαν έκτασιν τής διαβάσεως 
περισυνελέγησαν πολλά τεμάχια άγγείων καί όστρακα, υφαντικά βάρη τοΰ 
άμφικΰρτου δισκοειδοΰς τΰπου, τμήμα λίθινου άγγείου, ίσως κυάθου, μετά 
καθέτου λαβής, λιθίνη στάθμη καί επιμήκης τριπτήρ μορφής άλτήρος. 'Υπο
λογίζεται δτι βαθΰτερον σχηματίζεται υπόγειον δωμάτιον, χρησιμοποιηθέν 
μόνον κατά την παλαιοτέραν MM ΙΙΙΒ-ΥΜ ΙΑ φάσιν. ”Αν ό άποκαλυιρθείς, 
εσώτερον τοΰ παχέος τοίχου τοΰ πλευρίζοντος την γωνίαν τοΰ Νοτίου συγ
κροτήματος, ΝΑ. τοίχος εις χαμηλοτέραν στάθμην άνήκει ε’ις τό δωμάτιον 
τοΰτο, δέν έγένετο ε’ισέτι σαφές. Μέχρι ποίου σημείου τό κτήριον τοΰ άνα- 
κτόρου εκτείνεται περαιτέρω προς τά ΝΔ. δέν είναι δυνατόν άπό τοΰδε 
νά βεβαιωθή. Έξω τής Δυτικής γωνίας τοΰ Νοτίου συγκροτήματος άνευ
ρέθησαν πολλοί καταπεσόντες μεγάλοι πελεκητοί λίθοι, άλλα δέν έξηκριβώθη 
προέκτασις τοΰ ΝΔ. τοίχου.

Εις την ’Ανατολικήν πτέρυγα (πίν. 12δβ) ή έρευνα άπέβλεψε κατ’ άρχήν εις 
τήν περαιτέρω διασάφησιν τών άποκαλυφθέντων βασιλικών διαμερισμάτων, 
τών μετά φωταγωγών καί πολυθΰρων αιθουσών XXXVI καί XXXVII
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(σχέδιον παρενθ. πίνακος Α καί σχέδιον είκ. 3). Μελέτη τών διασωθέντων 
στοιχείων, παρά τάς έπελθούσας σοβαράς ζημίας έκ τής καλλιέργειας, ητις 
έφθασε σχεδόν μέχρι των δαπέδων, καταστρέτ|;ασα καίρια σημεία, έπεβε- 
βαίωσεν ως λίαν πιθανήν την ήδη ύποθετικώς γενομένην δεκτήν εσωτερι
κήν διάρθρωσιν (βλ. ΠΑΕ 1965, 201 κέξ., παρένθ. πίν. Α). Ή αίθουσα 
XXXVI, ητις πιθανώς ήτο τό διαμέρισμα τής Βασιλίσσης, άπετελεΐτο εξ 
εσωτερικού τετράπλευρου πολυθύρου, δεχομένου φωτισμόν έκ φωταγωγού 
κατά τήν ΝΑ. πλευράν μέσιρ διδύμου παραθύρου, έχοντος κεντρικόν πεσσόν, 
καί έκ περιβάλλοντος τό πολύθυρον εις σχήμα Π χώρου, τού οποίου τό δάπε-

Είκ. 3. Κάτοψις τών βασιλικών διαμερισμάτων, 
δωματίων XXXVI καί XXXVII.

δον είχεν έπιστρωθή διά τής αυτής ύλης, διά τής οποίας ήσαν έπεστρωμένα 
τά δάπεδα τών έπισήμων αιθουσών τής Δυτικής πτέρυγος καί με ανάλογους 
κεκονιαμένους αρμούς ερυθρού χρώματος. Τά σχηματιζόμενα εις τό δάπεδον 
τούτο διάχωρα υπολογίζεται δτι ήσαν 16 ή 17, έκ τών οποίων διεσώθησαν 5 
εις τήν ΒΑ. καί 3 εις τήν ΒΔ. πλευράν. Οί εις τον κεντρικόν χώρον τού 
πολυθύρου εις χαμηλοτέραν στάθμην άποκαλυφθέντες τοίχοι ανήκουν, ως 
καί τά άνευρεθέντα όστρακα άποδεικνύουν, εις κτήριον τής παλαιοτέρας 
MM IIIΒ - ΥΜ ΙΑ φάσεως’ φαινομενική είναι ή εις έν τμήμα έξοχή άνω τής 
στάθμης τού δαπέδου ενός τών τοίχων τούτων, προελθοΰσα διά καθιζήσεως 
τού δλου συστήματος. Αι ύποθεμελιώσεις τών παραστάδων, ένδιαμέσων καί 
γωνιακών, καί ή μία βάσις τούτων, διασωθεϊσα κατά τήν ΒΔ. πλευράν, 
αποτελούν ασφαλή ένδειξιν τής διατάξεως τών θυρών τού πολυθύρου, ως εις 
τό γενικόν σχέδιον άπεδόθησαν. 'Ο φωταγωγός νϋν άνεσκάφη έξ ολοκλήρου 
(είκ. 4) καί άπεδείχθη δτι τό διά πιλητού πηλοχώματος έστρωμένον δάπε- 
δόν του εύρίσκετο εις στάθμην κατά 0.50 μ. χαμηλοτέραν τής στάθμης τής 
βασιλικής αιθούσης’ ειχεν οίκοδομηθή διά πελεκητών λίθων έκ πωρολίθου
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και είχε χωριστήν προσπέλασιν δια μικράς θύρας καί δυο βαθμιδών εκ τοΰ 
νοτίου άκρου τοΰ περιβάλλοντος χώρου (πίν. 135α). ’Ίσως τό μεταξύ παρα- 
στάδων καί πεσσού προς τδ κεντρικόν πολύθυρον παράθυρον είχε ξύλινα 
πλαίσια, άλλα τοΰτο δεν είναι βέβαιον, άφοΰ μάλιστα οί μινωικοί φωταγωγοί 
σχεδόν κατά κανόνα ήσαν άνοικτοί. Τής τοιχοδομής τοΰ φωταγωγού σώζον
ται δύο σειραί δόμων. Άλλ’ εις τύν άνω όροφον ό φωταγωγός θά είχε πλιν- 
θίνους τοίχους, άφοΰ 6 χώρος του άνευρέθη πλήρης έκ πλίνθων πυρικαύ- 
στων καί πηλοχώματος, προελθόντος έκ διαλύσεως πλίνθων. Ή πλάξ τοΰ 
κατωφλιού τής εισόδου έξηφανίσθη, άλλ’ αμέσως μετά ταύτην άλλη όρθο-

Εϊκ. 4. Κάτοψις καί τομαί τοΰ φωταγωγού τοΰ βασιλικού διαμερίσματος XXVI 
καί τοΰ παρ’ αυτόν αποχετευτικού άγωγοΰ.

γωνία πλάξ, άνευρεθεΐσα εις επικλινή θέσιν, θά άπετέλει, ΰποστηριζομένη 
κάτωθεν, βαθμίδα καθόδου. Τεμάχια δαπέδου εκ χαλικασβέστου άνευρέθη- 
σαν εντός τοΰ φωταγωγοΰ, προερχόμενα έκ τοΰ άνω ορόφου. Οΰδέν άντικεί- 
μενον άνεκαλύφθη έντός τοΰ φωταγωγοΰ.

Ή αίθουσα XXXVII, εύρυχωροτέρα καί εΰκολώτερον προσιτή καί 
καί ό'χι τόσον ιδιωτική όσον ή αίθουσα XXXVI, έθεωρήθη διαμέρισμα τοΰ 
Βασιλέως. Μετά τήν γενομένην μερικήν άποκατάστασιν τοΰ έκ τιτανόλιθου 
στυλοβάτου τής προς τήν αυλήν στενής στοάς, προσβατής έκ τής μετά κίο- 
νος εισόδου τής αιθούσης XXXVI, έφάνη καλύτερον ό έπίσημος χαρακτήρ 
τοΰ διαμερίσματος. Είναι όχι δύσκολον νά άναπαραστήση τις τάς αντιστοί
χους βεράντας, κιονωτά άνδηρα, τοΰ άνω ορόφου, ένθα ή βασιλική οικογένεια 
ήδύνατο νά εύρη άναψυχήν, ίδίςι κατά τάς έσπερινάς ώρας. Καίτοι ό ΝΔ. 
τοίχος τής αιθούσης είναι ίσχυρώς κατεστραμμένος, είναι σαφές έκ των σσ>- 
ζομένων λειψάνων δτι δύο είσοδοι ύπήρχον, παρέχουσαι πρόσοδον έκ τής 
στοάς εις τά δύο τμήματα τής αιθούσης τά διά τοΰ πολυθύρου διαχωριζό
μενα. Αι εις σειράν σφζόμεναι όχι πολτό κανονικοί πλάκες προς τό ΝΔ.
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ά'κρον τής αιθούσης προφανώς έβάσταζον τον στυλοβάτην, έπι τού οποίου 
θά έβαινον έπ'ι χωριστών βάσεων οι δυο κίονες τοϋ φωταγωγού. Άλλα καί 
τοϋ έκ πέντε θυρών πολυθϋρου Ισώθησαν μόνον αί θεμέλιοι πλάκες, επί τών 
οποίων έστηρίχθησαν αί βάσεις τών παραστάδων τών θυρών. Τοΰτο δικαιο
λογεί έπαρκώς διατί καί αί πλάκες αΰται, οϋσαι αφανείς υπό τό δάπεδον, 
δεν είναι πολύ κανονικαί. Διά δυο διδύμων θυρών τέλος, τών οποίων σώ
ζονται αί θεμέλιοι πλάκες τών διαχωρισμάτων των, ή βασιλική αίθουσα 
έπεκοινώνει μέ τον λαμπρόν γειτονικόν χώρον τής μεγάλης Τετραγώνου 
αιθούσης LXII). Τό σύστημα τών βασιλικών αιθουσών ένεφάνιζε μεγα
λοπρέπειαν όντως βασιλικήν καί παρουσίαζεν ιδιοτυπίαν, όφειλομένην εις

Εΐκ. 5. Κάτοψις καί τομαί τής κυκλικής δεξαμενής 
τής Τετραγώνου αιθούσης LXII.

τον βασιλικόν αρχιτέκτονα. Άλλ’ ή μεγαλοπρέπεια τού ανακτόρου άντικα- 
τωπτρίζετο έτι μάλλον εις την μεγάλην Τετράγωνον αίθουσαν τής δεξαμενής, 
αμέσως επικοινωνούσαν προς τά βασιλικά διαμερίσματα. Τό κύριον μέρος 
ταύτης άπεκαλύφθη κατά την προηγουμένην άνασκαφικήν περίοδον, αλλά 
νΰν τό πρώτον κατέστη σαφής ή όλη λαμπρά αρχιτεκτονική διάταξις. Σφζό- 
μεναι κατά κανονικάς αποστάσεις εδράσεις καθ’ ολον τό μήκος τής ΒΔ. 
πλευράς, προφανώς παραστάδων, μαρτυρούν τήν ϋπαρξιν πολυθύρου, τό 
οποίον προσέθετεν εις τήν μεγαλοπρέπειαν τού ευρέως αναπεπταμένου χώ
ρου τής αιθούσης. Αί θύραι τού πολυθύρου ήσαν, φαίνεται, συνολικώς επτά. 
Ή εις τό κέντρον τής αιθούσης κειμένη δεξαμενή (σχέδ. είκ. 5 καί 6), 
κατέστη νΰν δυνατόν νά έκκενωθή εξ ολοκλήρου, αφού εχρησιμοποιήθη 
ισχυρά άναρροφητική αντλία προς άπορρόφησιν τοϋ συνεχώς άναβλύζοντος 
έκ τού πυθμένος καί τών τοιχωμάτων ϋδατος (πίν. 135β καί 136α). Εντός 
αυτής είχε καταπέσει ά'φθονον υλικόν εκ μεγάλων, τό πλεΐστον πελεκητών 
λίθων έξ ασβεστόλιθου καί πωρολίθου, τών τελευταίων προφανώς προερχο- 
μιένων έκ τού τήν κυκλικήν δεξαμενήν περιβάλλοντος θωρακίου. Δεν άνευ-
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ρέθησαν, ώς άνεμένετο, ά'λλαι βάσεις κιόνων, πλήν των δυο των ήδη άνα- 
καλυψθεισών εντός τής δεξαμενής (πίν. 136β), άλλα τοΰτο δεν δΰναται 
νά έρμηνευθή ως άντικείμενον εις την ύπόθεσιν τής στηρίξεως κιονοστοι- 
χίας έξ ολίγων κιόνων, πέντε ή εξ, επί τοΰ θωρακίου. Εις γειτονικόν 
προς τά ΒΑ. τής αιθούσης λιθοσωρόν άνεκαλΰφθη βάσις κίονος πολύ όμοια 
εις μέγεθος καί τεχνικήν επεξεργασίαν προς τάς ήδη άνακαλυφθείσας καί 
δεν αποκλείεται νά άνήκη αύτη εις την εν λόγφ κιονοστοιχίαν, εξαχθεΐσα 
κατά ιήν βαθεΐαν κατά τό σημείον τοΰτο καλλιέργειαν. "Οτι ή αίθουσα ήτο 
έστεγασμένη είναι πέρα πόσης αμφιβολίας καί ή πιθανωτέρα λΰσις είναι

Είκ. 6. ’Ανάπτυγμα καί σκαρίφημα προοπτικόν τής κυκλικής δεξαμενής 
τής Τετραγώνου αιθούσης Ι,ΧΙΙ.

ή ήδη εις την προηγουμένην έκθεσιν διατυπωθεϊσα. Φυσικά ύπαιθρος θά 
παρέμενε μόνον ό κεντρικός χώρος τής δεξαμενής, δεχόμενος καί τά ό'μβρια 
υδατα. "Οτι έγένετο παροχέτευσις τοΰ ύδατος τής δεξαμενής άποδεικνΰουν 
όχι μόνον τά εντός ταΰτης άνευρεθέντα μεγάλα τεμάχια λίθινων αποχετευ
τικών αγωγών, αλλά καί τεμάχιον παρομοίου άνευρεθέν in situ κατά τό 
ΝΑ. πλευρόν τής αιθούσης. Τό ύπερεκχυλίξον ύδωρ άπωχετεύετο προς την 
πλευράν τής θαλάσσης. Εντός τής δεξαμενής άνευρέθησαν επίσης πολλά 
τεμάχια τοΰ υδραυλικού κονιάματος τού καλύπτοντος την εσωτερικήν επι
φάνειαν, τοΰ οποίου ά'λλως μέρος άνευρέθη καλΰπτον εισέτι τό κάτω μέρος 
ταΰτης εις πολλά σημεία μέ βαθείας αυλακώσεις, ώς καί τάς καθέτους πλευ
ράς τών βαθμιδών καθόδου. Περίεργα ήσαν άλλου είδους παχέα κονιάματα 
επιπεδόκυρτα ή τριγωνικής διατομής, ίσως προερχόμενα έκ γεισωμάτων τής 
έπικατασκευής. Εις τήν έπίχωσιν άνευρέθησαν τεμάχια εύμεγέθων σκευών 
κοινής χρήσεως καί μέγα εύρΰστομον μελανογάνωτον σκεύος' ίσως πρόκει
ται περί σκευών άντλήσεως ύδατος. Μετά τήν έκκένωσιν άνεφάνη τό έπι- 
μελώς διά μεγάλων ακανόνιστων πλακών διεστρωμένον δάπεδον, τών πλείστων
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άκτινοειδώς τοποθετημένων μέ πολύ καλήν συναρμογήν (πίν. 137α). Αμέ
σως προ τής τελευταίας βαθμΐδος καθόδου άνεφάνη ορθογώνια πλάξ ελα
φρώς έξέχουσα τοϋ λοιποϋ δαπέδου καί αμέσως περαιτέρω άλλη εκ κροκα
λοπαγούς ψαμμολίθου. Έκεΐθεν, διά μέσου των πόρων τού λίθου, άναβλύ- 
ζει καθαρόν τό περισσότερον ύδωρ. Ή δλη αρχιτεκτονική διάταξις τής με
γάλης Τετραγώνου αιθούσης μέ τό μακρόν πολύθυρον κατά τήν μίαν πλευ
ράν καί τήν κυκλικήν δεξαμενήν εις τό μέσον, μέ τήν επί τού θωρακίου 
κιονοστοιχίαν μέ τά γεισώματά της καί τήν όκτάβαθμον κατερχομένην κλί
μακα, δΤ ής έγίνετο προσιτόν τό άφθόνως άναβλύζον ύδωρ, διά μέσου τού 
οποίου έκ των άνω ήτο ορατόν τό ώραΐον λιθόστρωτοι1 δάπεδον, είναι όν
τως μοναδική εις ολόκληρον τήν κρητομυκηναϊκήν τεκτονικήν καί άποδει- 
κνΰει τήν υψηλήν στάθμην τού πολιτισμού καί τήν εξαιρετικήν πρόοδον εις 
τούς ορούς διαβιώσεως. Άλλα κατά τήν τελευταίαν άνασκαφικήν περίοδον 
άπεκαλύφθησαν συνεχόμενοι καί άλλαι εγκαταστάσεις, μέ ιδιορρύθμους αρχι
τεκτονικός διατάξεις, σχετιζόμεναι μέ τήν έξασφάλισιν άφθονου καί καλού 
υδατος εις τό άνάκτορον, διά τής μελέτης τών οποίων άποκτώμεν περισσό
τερον ωλοκληρωμένην εικόνα τής καταπληκτικής προόδου, ήτις έγένετο κατά 
τούς νεωτέρους ανακτορικούς χρόνους. ’Αλλά πριν ή γίνη λόγος περί τού
των δέον νά όλοκληρωθή ή περιγραφή τών στοιχείων, τά οποία προέκυι|'αν 
έκ τής περαιτέρω άνασκαφής τής Τετραγώνου αιθούσης. Τό έπίχριστον 
δάπεδον, έπιδιορθωθέν κατά τήν τελευταίαν περίοδον, ως φαίνεται έκ τών 
έπαλλήλων έπιχρισμάτων, μάλιστα κατά τό καθιζήσαν περί τήν δεξαμενήν 
τμήμα, πλειστάκις, δέν διεσώθη καλώς κατά τό ανατολικόν ήμισυ ταύτης, 
δπου εις πλεΐστα σημεία σώζεται μόνον τό έκ χαλίκων υπόστρωμα. Τούτο 
έδωσεν αφορμήν νά έρευνηθή έν μέρει τό υποκείμενον στρώμα, τό όποιον 
έδωσεν όστρακα τής προηγουμένης MM ΙΙΙΒ- ΥΜ ΙΑ φάσεφς. Ό ΝΑ. τοί
χος τής αιθούσης ήρευνήθη νύν μέχρι τών θεμελίων του καί άπεδείχθη 
δτι μέγα μέρος τών πελεκητών λίθων τής έξωτερικής έπενδύσεως άφηρέθη 
κατά τάς καλλιεργητικός εργασίας, ένφ άλλο μέρος είχε καταπέσει κατά τήν 
τελικήν καταστροφήν' άντιθέτως παρέμεινεν έν πολλοΐς άθικτον τό έσωτε- 
ρικόν διά μικροτέρων λίθων συμπλήρωμα τού παχέος τοίχου. Κατά τήν τελι
κήν καταστροφήν διεσπάσθη έν μέρει ό έπίσης έκ πελεκητών λίθων άποτε- 
λούμενος τοίχος, ό έκ τού μέσου περίπου τής ΝΑ. πλευράς καθέτως προς 
τά ΝΑ. κατευθυνόμενος. Έκ τούτου φαίνεται δτι τό άνάκτορον έκτείνεται 
περαιτέρω προς τήν πλευράν τής θαλάσσης, άγνωστον δμως εϊ,σέτι επί πόσον. 
Έκ νεωτερικοΰ φρέατος άνορυχθέντος προ έτών εις ικανήν άπόστασιν προς 
Νότον, ένθα άνευρέθη τοίχος έκ μεγάλων κυβολίθων, ώς ένθυμοΰνται οί 
έντόπιοι, φαίνεται δτι τό άνάκτορον έκτείνεται πρός τήν πλευράν ταύτην 
εις σημαντικήν άπόστασιν. Κατά μήκος τής ΝΑ. πλευράς καί πρός τό ΒΑ.
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ημισυ ταύτης την πρόσοι|ιιν πλευρίζει κλάδος δχετοΰ, έπικλινώς βαίνων καί 
συμβάλλων εις τον κύριον βραχίονα τοϋ ΒΑ. πλευροΰ της αιθούσης. Τοϋ 
δχετοΰ τούτου σώζεται μόνον ή μία πλευρά καί ό πυθμήν, τής άλλης πλευ
ράς κσταστραφείσης κατά την διάνοιξιν τάφρου. Άλλοι παράλληλοι τοίχοι 
ηρχισαν άναφαινόμενοι τόσον ΝΑ. δσον καί ΝΔ. τής Τετραγώνου αιθούσης.

Τδ κατά την προηγηθεΐσαν άνασκαφικήν περίοδον θεωρηθέν ως προ
θάλαμος εισόδου μετά τοϋ θυροιρείου του προεξέχον διαμέρισμα, νϋν χαρα- 
κτηρισθέν μέ τδ στοιχεΐον LXVII, άπεδείχθη τελικώς καί διά βαθυτέρας 
σκαφής δτι ήτο θάλαμος τής πηγής τοϋ υδατος. Κατόπιν άφαιρέσεως των 
άφθονων μεγάλων καί μικρών έντδς αύτοΰ καταπεσόντων λίθων άνεφά- 
νησαν κατά την Β. γωνίαν του δυο επάλληλοι πολύ μεγάλοι λίθοι, άποτε- 
λοϋντες είδος κρηπίδος. Καθ’ δσον ή άνασκαφή προύχώρει πρδς τδ βάθος 
τδ ύδωρ άνέβλυζεν άφθονώτερον, άποδειχθέντος έν τελεί δτι εκεί ήτο 
6 κύριος θάλαμος ένθα άνέβλυζε τδ ύδωρ τής πηγής (πίν. 137β)' συνεπώς 
ή γωνιακή κρηπίς θά ήδυνατο μόνον νά ερμηνευθή ως κρηπίς αντλήσεως 
τοΰ υδατος έκ των ά'νω, καίτοι ή ερμηνεία αύτη δεν είναι δυνατόν νά θεω- 
ρηθή βεβαία. Ό θάλαμος οΰτος, φαίνεται, ήτο προσιτός μέση) υπογείου 
διαδρόμου, δστις, άγνωστον είσέτι πόθεν έχων την είσοδον, ήκολούθει την 
ΝΔ. πλευράν τοΰ μεγάλου τετραγώνου δωματίου καί έφθανε μετά πυλίδα 
κατά την προέκτασιν τοΰ ΝΑ. τοίχου τοΰ θαλάμου πηγής εις είδος προ
θάλαμου (πίν. 138α)' εκ τοϋ τελευταίου τοΰτου ήδυνατό τις νά φθάση τον 
θάλαμον, έφ’ δσον βεβαίως ή στάθμη τοΰ υδατος ήτο χαμηλή. Εις τδ ση- 
μειον ένθα ήτο ή πυλίς διακρίνεται ε’ις την γωνιακήν παραστάδα ή εγκοπή 
στηρίξεως τοΰ υπερθύρου. Προφανώς καί ό υπόγειος διάδρομος καί δ προ
θάλαμος τής πηγής ήσαν έστεγασμένοι, ούτως ώστε τδ δάπεδον τής Τετρα
γώνου αιθούσης νά διέρχεται άνω τούτων. Εις τήν έπίχωσιν τοΰ θαλάμου 
ύπήρχον άφθονα τεμάχια αγγείων' περισυνελέγησαν τμήματα τροχαλιο- 
σχήμου λαιμοΰ τετραώτου πιθαμφορέως, λαβή πολύ μεγάλου πίθου, βάσις 
μέ έξέχον κύκλφ περιχείλωμα ίσως άλλου πιθαμφορέως, τμήμα μικροΰ 
πυραύνου, λεπτή χαλκή περόνη, υφαντικόν βάρος τοΰ παραλληλεπιπέδου 
τύπου, κ. ά. Εις τδν προθάλαμον, ένθα ειχον καταπέσει εις επικλινή θέσιν 
πλάκες ορθογώνιοι έκ πωρολίθου, κατ’ άρχάς έκληφθεϊσαι ώς βαθμίδες 
κατερχομένης κλίμακος, άνευρέθησαν επιπεδόκυρτα κονιάματα, ανάλογα μέ 
τά άνευρεθέντα εις τήν κυκλικήν δεξαμενήν, υφαντικά βάρη τοΰ δισκοειδοΰς 
άμφιχύρτου τύποτι, τδ μεγαλύτερον μέρος δισκοειδοΰς καλύμματος μέ κομβιό- 
σχημον λαβήν, τμήμα βάσεως αγγείου μέ ηθμόν, δακτυλιοειδής βάσις λεπτοΰ 
αγγείου, ημισυ μονώτου κυαθίου έκ μελανωπού λίθου μέ πρασίνας κηλΐ- 
δας, τμήμα τριβάθμου πυραμιδικής βάσεως διπλοΰ πελέκεως μέ έπίχρισμα, 
τής οποίας ή ανωτέρω βαθμίς διεσώθη εις μικρόν τμήμα, κ. ά. Εις τδν υπό
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γειον διαδρομίσκον εισόδου ό κυβόλιθος μέ την εγκοπήν στηρίξεως τοΰ 
υπέρθυρου ειχεν έκφΰγει τής θέσεώς του κατά την γωνίαν, ένθα τελικώς 
έπανετοποθετήθη. Επίσης έξέκλινον τής αρχικής θέσεώς των προς την 
πλευράν τοΰ διαδρόμου οί ανώτεροι δόμοι τοΰ ΝΔ. τοίχου τής Τετραγώνου

Είκ. 7. Κάτοψις καί προοπτικά σκαριφήματα τής «Τνκτής Κρήνης».

αιθούσης. Ή άνασκαφή κατά τό σημεΐον τοΰτο δεν έπερατώθη καί τό δλον 
σύστημα τής πηγής χρειάζεται περαιτέρω έρευναν προς διαλεύκανσιν (ορι
σμένων σκοτεινών προβλημάτων.

Τό άφθόνως άναβλύζον ύδωρ τής πηγής διωχετεΰετο εις την αμέσως 
προ τοΰ θαλάμου της κειμένην υπόγειον «Τυκτήν Κρήνην» (σχέδ. είκ. 7 καί 8),

όπόθεν ήτο ευχερής ή άντλησις. Διά τής έγκαταστάσεως ταύτης συνεπλη- 
ροΰτο τό δλον σύστημα έξασφαλίσεως ύδατος εις τό άνάκτορον, περιλαμβά- 
νον τό κτιστόν φρέαρ τοΰ δωματίου ΧΤ,Ι μέ τήν κλιμακωτήν πρόσβασιν, 
τήν μεγάλην στοωτήν δεξαμενήν τής αιθούσης LXXII, επίσης έφωδιασμέ- 
νην διά κλίμακος, τον θάλαμον τής πηγής, προσιτόν δΤ υπογείου διαδρόμου
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και προθάλαμου και τέλος την «Τυκτήν Κρήνην» (πίν. 138β). Τής τελευταίας 
την ϋπαρξιν δεν ήτο δυνατόν νά ύποπτευθή τις κατά την προηγουμένην άνα- 
σκαφικήν περίοδον, οπότε οί ανώτατοι αυτής δόμοι, επιμελέστατα έστρω- 
μένοι, ειχον θεωρηθή ως τό κατώφλιον τής εισόδου μέσψ προθάλαμου εις 
την μεγάλην Τετράγωνον αίθουσαν. Ό θάλαμος τής κρήνης LXVIII 
είναι άριστα κατεσκευασμένος διά πελεκητών μεγάλων πωρολίθων καί είναι 
προσιτός διά κλιμακίδος (πίν. 139α), ήτις διατηρεί εις καλήν κατάστασιν 
ένδεκα βαθμίδας καθόδου, ένφ άρχικώς υπολογίζεται δτι θά είχε δεκαπέντε. 
Ή τελευταία ήτο ήμίσεια, είχε δέ πλευρικώς εις χαμηλοτέραν σιάθμην άλλον 
λίθον προς κάθοδον εις τό δάπεδον. Οί δόμοι τοϋ ΝΑ. τοίχου έξέκλινον ολί
γον τής θέσεώς των εκ τής πιέσεως τών χωμάτων, τά όποια άντεστήριζον. 
Μέχρις ϋψους 2 μ. από τοϋ πλακόστρωτου δαπέδου υπήρχεν υψηλή κρηπίς 
προέχουσα τής ζεστής έπενδΰσεως τοϋ θαλάμου κατά 0.60 μ. Λόγψ τής 
βαθμιδωτής διαμορφώσεως κατά τό επ’ αριστερά τής κλίμακος άκρον επι- 
στεύθη δτι ή κρηπίς αυτή, τής οποίας οί ανώτατοι δόμοι κατεστράφησαν, 
έχρησίμευε διά τήν εϋχερεστέραν άντλησιν τοϋ ϋδατος υπό περισσοτέρων 
προσώπων. Νΰν θεωρείται πιθανόν δτι επ’ αυτής έστηρίζοντο δοκοί στεγά- 
σεως τοϋ κεντρικού χώρου άντλήσεως. Τό θέμα χρειάζεται είσέτι περαιτέρω 
μελέτην. Ή πλακόστρωσις τοϋ κεντρικού χώρου έγένετο διά μεγάλων ακα
νόνιστων λίθων, τινές τών οποίων καθίζησαν ή δλως ελλείπουν. Τό εις τον 
ό'πισθεν τοϋ ΒΑ. τοίχου άναβλΰζον ύδωρ τής πηγής διήρχετο διά μικρας 
ορθογωνίου πυλίδος, διαστάσεων περίπου 0.55 X 0.35, εύρισκομένης εις τό 
κάτω μέρος τοϋ τοίχου, καί έπλήρου τό κάτω μέρος τοϋ θαλάμου. ’Άλλη 
πολύ μικροτέρα θυρίς μαστεύσεως εις τό κατώτερον μέρος τοϋ ΝΑ. τοίχου 
έπέτρεπεν επίσης τήν είσοδον ϋδατος έκ δευτερευοΰσης φλεβός. Τό δλον 
σύστημα, τό πρώτον νΰν έμφανιζόμενον, αποτελεί μαρτύρων τής άναπτύξεως 
τών εγκαταστάσεων παροχής ϋδατος κατά τούς νεοανακτορικούς χρόνους. 
Ή παρά τον Ξενώνα (Caravan Serai) τής Κνωσού εγκατάστασις «Τυκτής 
Κρήνης» έχει διάφορον χαρακτήρα καί είναι πολύ μικροτέρα καί ισόγειος. 
Τήν κατερχομένην εις τήν ενταύθα κρήνην κλίμακα πλευρίζουν τοίχοι επίσης 
έκ πελεκητών πωρολίθων κατεσκευασμένοι, τών οποίων ελλείπουν οί ανώτε
ροι δόμοι.

Εις τήν έπίχωσιν τοϋ θαλάμου τής κρήνης άνευρέθησαν πολλοί τών 
καταπεσόντων —εις ήτο μήκους 1.13 μ. — δόμων τών τοιχωμάτων καί τής 
κρηπΐδος καί ικανοί λίθοι επιμήκεις σκαφωτοί αγωγού, πιθανώς άρχικώς χρη- 
σιμεύσαντος διά τήν άπομάκρυνσιν τοϋ ύπερεκχειλίζοντος ϋδατος (πίν. 139β). 
Ή ύπόθεσις δεν έχει πλήρως διευκρινηθή, άλλ’ εις τών απαγωγών λίθων 
τοϋ οχετού άνευρέθη, πιστεύω, εις τήν θέσιν του, κείμενος επί ενός τών 
άνωτέρων δόμων τής Ν. γωνίας τοϋ θαλάμου τής πηγής, μέ κατεύθυνσιν

11
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προς την κυκλικήν δεξαμενήν. Θά ήτο δμως επίσης ενδεχόμενον οί αποχε
τευτικοί σωλήνες να εχυνον εις την κρήνην το πλεονάζον ύδωρ τής κυκλικής 
δεξαμενής. Προ τής πυλίδος εις βάθυσμα τοΰ πλακόστρωτου δαπέδου ΰπήρ- 
χον μεγάλοι θαλάσσιοι χάλικες, ίσως ΐνα διά μέσου τούτων άναβλύζη εΰχε- 
ρέστερον το πηγαΐον ΰδωρ. Τό ύδωρ τοϋτο ήτο κατάλληλον διά πόσιν. Νΰν 
τό ύδωρ άναβλΰζει και διά μέσου τών τοιχωμάτων καί ή στάθμη του φθάνει 
μέχρι τών άνωτέρων βαθμιδών τής κλίμακος. Ή άνασκαφική έρευνα έδέη- 
σεν οΰτω νά γίνη χρησιμοποιουμένης κατά πυκνά χρονικά διαστήματα ϊσχυ- 
ρας άναρροφητικής αντλίας. Εις την έπίχωσιν άνευρέθησαν, ως εις τον θά
λαμον τής πηγής καί είς την κυκλικήν δεξαμενήν, τεμάχια τών έπιμήκων 
κυρτεπιπέδων κονιαμάτων, ίσως εκ γεισωμάτων. Επίσης ικανά τμήματα 
εΰμεγέθων σκευών άντλήσεως, περισυλλεγέντα εντός τοΰ κατωτέρου στρώ
ματος ίλΰος, ως επίσης πολλά κωνικά ά'ωτα κύπελλα. Πυρήνες ελαιών, άνευ- 
ρεθέντες είς τον προ τοΰ στομίου εκροής χώρον, ίσως άποτελοΰν υπολείμ
ματα τών εντός κωνικών κυπέλλων προσφορών ελαιών, ως τοιαΰται διεπι- 
στώθησαν πληρέστερον είς τό κτιστόν φρέαρ τοΰ δωματίου ΧΕΙ· Εις τήν 
έπίχωσιν περισυνελέγη επίσης τμήμα κυλινδρικοΰ ποδός ίσως λίθινης τραπέ- 
ζης, άναλόγου τής τών αποθετών τής δυτικής πτέρυγος. Δύο τεμάχια ξύλου 
καλώς διατηρούμενα καί ήμικεκαυμένα ίσως νά άνήκον εις ΐκριον μαγγάνου 
άντλήσεως. Καί ενταύθα περισυνελέγησαν τεμάχιά τινα κισήρεως.

Αμέσως έξω τής κλίμακος καθόδου, νοτιανατολικώς, εις τήν σχηματι- 
ζομένην εκεί μικράν γωνίαν άνεφάνη είς χαμηλόν στρώμα τμήμα μεγάλου 
πίθου, τοποθετημένου, ως φαίνεται, άναστρόφως, ώστε νά διασωθή τό άνώ- 
τερον μέρος τούτου μετά τών επί τών ώμων λαβών, τοποθετημένου επί στε
ρεού δαπέδου εντός περιφράγματος έκ λίθων. Τοΰτο αποτελεί εΰοίωνον έν- 
δειξιν ΰπάρξεως διαμερίσματος είς χαμηλήν στάθμην καί επομένως υπάρχει 
ελπίς καλής διατηρήσεως τοΰ τμήματος τούτου τοΰ ανακτόρου. Άλλ’ ή άνα- 
σκαφή δεν προύχώρησε πέραν τοΰ σημείου τούτου. Ό πίθος έπεχώσθη Ικ 
νέου, ΐνα έρευνηθή περαιτέρω κατά τήν προσεχή άνασκαφικήν περίοδον. 
Έκ τής περιοχής ταύτης περισυνελέγη εΰμέγεθες τεμάχιον τοΰ κάτω μέρους 
διπλών κεράτων εκ πώρου λίθου (πίν. 140β). ’Επίσης σφαιρική ψήφος έκ 
μαργάρου. Πίθος καί ΰπ’ αυτόν εΰμέγεθες άγγεΐον άνεφάνη πλησίον τοΰ 
άποκαλυφθέντος παραλλήλου προς τήν ΝΔ. πλευράν τής Τετραγώνου αιθού
σης τοίχου.

Περαιτέρω κατεβλήθη προσπάθεια δπως διευκρινηθή τό σύστημα 
εισόδου, τό καταλήγον είς τον διάδρομον XXXVIII, διά τοΰ οποίου παρεί- 
χετο ά'μεσος προσπέλασις είς τήν Κεντρικήν αυλήν. Δυστυχώς τό προς τήν 
«Τυκτήν Κρήνην» τμήμα, τό όποιον θά έκάμπτετο προς τά ΝΔ., κατεστράφη,
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αλλά διεσώθη διεσπασμένον είς τεμάχια το αμέσως μετά την μεγάλην πλάκα 
εκ ψαμμολίθου κατώφλιον της θύρας εισόδου εκ ΝΔ. Πολλοί των άφαι- 
ρεθέντων κατά την καλλιέργειαν πελεκητών τιτανόλιθων του ΒΑ. τοίχου 
τοΰ διαδρόμου έπανετοποθετήθησαν είς την αρχικήν αυτών θέσιν. Εις προ 
αύτοϋ άποκαλυφθείς βαθύτερον τοίχος, καθέτως προς τα ΝΔ. κατευθυνό- 
μενος, άπεδείχθη τελικώς δτι άπετέλει την πλευράν αποχετευτικού άγωγοΰ 
σχηματισθέντος δι’ αύτοϋ καί ετέρου τοίχου παλαιοτέρου κτηρίου, τοΰ οποίου 
τοίχοι σχηματίζοντες μικρά δωμάτια άπεκαλύφθησαν διά βαθυτέρας εκσκα
φής, προχωροϋντες υπό τους τοίχους τοΰ διαμερίσματος XXXIX (πίν. 140α). 
Τό κτήριον τοΰτο έκ τών άποκαλυφθέντων οστράκων καί τμημάτων αγγείων 
φαίνεται νά άνήκη είς παλαιοανακτορικούς χρόνους. Περισυνελέγησαν εκεί 
λαιμός πρόχου μέ δακτύλιον κατά την βάσιν του, ποΰς φρουτοδόχης, τεμά
χια κυπέλλων μέ λαβάς ταινιώδεις στενουμένας προς τά κάτω, τμήμα γεφυ- 
ροστόμου αγγείου, τεμάχιον κυπέλλου τοΰ διωρόφου τΰπου, τμήμα μεγάλου 
αγγείου μορφής ίσως πιθίσκου, κάτω μέρος θαλασσίου τρίτωνος, κ. ά. 
Εις τό έπικαλΰπτον στρώμα έπιχώσεως άνευρέθησαν τμήμα παχέος όστοΰ, 
χρησιμοποιηθέντος ώς λαβή εργαλείου, μέ μέρος τοΰ στελέχους καί οπήν 
διαμπερή, κυρτεπίπεδα κονιάματα ομοια προς τά άνακαλυφθέντα είς τάς 
υδραυλικός εγκαταστάσεις, υφαντικόν βάρος τοΰ άμφικύρτου δισκοειδοΰς 
τΰπου και είς τον χώρον ΒΔ. τοΰ κτιστοΰ φρέατος πήλινος πούς μικροΰ βοός 
μέ δίχηλον οπλήν. ’Ίσως ή πρόσβασις προς τήν είσοδον τοΰ διαδρόμου 
XXXVIII διεμορφοΰτο έπικλινώς άνερχομένη. Ό οχετός τοΰ αποχωρητη
ρίου τοΰ δωματίου XL διήρχετο υπό τον ΝΑ. τούτου τοίχον καί εξέβαλε 
πιθανώς εις βόθρον ορθογώνιον, έκ τοΰ οποίου άλλος κλάδος, προς τά ΝΑ. 
κατευθυνόμενος, συνηντάτο μετά τοΰ έκ ΒΑ. κατερχομένου όχετοΰ. Ό τελευ
ταίος δέν φαίνεται νά είχε στρώσιν λιθίνην πυθμένος καί τά έντός αύτοϋ 
περισυλλεγέντα όστρακα φαίνονται παλαιοανακτορικών χρόνων. Υψηλά 
εις τήν έπίχωσιν νοτίως τοΰ δωματίου τοΰ κτιστοΰ φρέατος άνεφάνη ή συνέ
χεια τοΰ μεταγενεστέρων χρόνων άγωγοΰ άποχετεΰσεως, όστις, ως έβε- 
βαίωσεν ή έρευνα τοΰ παρελθόντος έτους, διέσπασε τήν κρηπίδα τής προς 
τήν Κεντρικήν αυλήν προσόψεως τής ’Ανατολικής πτέρυγος καί διήλθεν ακο
λούθως διαγωνίως μέσιρ τοΰ δωματίου XXXIX.

Έκ τών βασιλικών διαμερισμάτων XXXVII καί XXXVI, μέσιο στε- 
νεπιμήκους διαμερίσματος, τοΰ οποίου οί τοίχοι κατεστράφησαν κατά τά 2/3 , 
αλλά τοΰ οποίου παρέμεινεν άνέπαφον τμήμα τοΰ δαπέδου έκ συμπαγούς 
χαλικασβέστου προς τήν Β. γωνίαν, έφθανέ τις, άνερχόμενος δύο βαθμίδας 
καί διερχόμενος τον στενόν διάδρομον LX μέ έπίχριστον δάπεδον, εις 
τό συγκρότημα τοΰ λουτρού μετά τοΰ προθαλάμου του (LIX καί LVIII)
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(σχέδ. είκ. 9 και 10). Τοΰτο ειχεν ήδη άποκαλυφθή κατά την προηγουμένην 
άνασκαφικήν περίοδον, άλλα νΰν τό πρώτον άνεσκάφη έξ ολοκλήρου και 
διεσαφήθη (πίν. 141α). Προ τής εισόδου και κατά τον καταστραφέντα κατά

Είκ. 9. Κάτοψις τοϋ δωματίου τοϋ λουτρού καί τού προθάλαμου του, 
δτομάτιον LVIII καί LIX τού χώρου LXI καί τής πλακόστρωτου

αυλής LXIV.

τό πλεΐστον ΝΑ. τοίχον τοΰ δωματίου XXXV περισυνελέγη τμήμα έκ τοΰ 
στολιδωτοΰ χείλους πήλινου ρυτού και μακρά χαλκή βελόνη μέ τρήμα. Δεν 
αποκλείεται ό χώρος XXXV νά ΰποδιηρεΤτο εις δυο δωμάτια, δοθέντος ότι

Είκ. 10. Τομή τοΰ δωματίου τοΰ λουτρού καί τοΰ προθάλαμου του, 
δωμάτιον LVIII καί LIX> τοΰ χώρου LXI καί τής πλακόστρωτου

αυλής LXIV.

τό κατά την Β. γωνίαν διασωθέν δάπεδον έκ χαλικασβέστου εύρίσκεται εις 
την αυτήν υψηλήν στάθμην μέ τό δάπεδον τοΰ δωματίου LVII, ένψ άντι- 
θέτως τό δωμάτιον L/VI έχει δάπεδον εις τήν αυτήν στάθμην μέ τά δάπεδα 
τών βασιλικών διαμερισμάτων.

Γενική περιγραφή τοΰ χώρου τοΰ λουτρού καί τοΰ προθαλάμου του
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έδόθη εις την προηγουμένην έκθεσιν, αλλά νΰν διευκρινήθησαν πολλά σημεία 
διά τής όλοκληρώσεως τής άνασκαφικής έρεΰνης. Ό προθάλαμος ήτο πλή
ρης εκ διαλυθέντων κατά τό πλεΐστον πλίνθων, ολόκληροι όμως πλίνθοι 
άνευρέθησαν άποτελοϋσαι σωρόν κατά την Α. γωνίαν, περιοριζόμεναι υπό 
μικρών λίθων. Ό ΝΑ. τοίχος άπετελεΐτο εκ δόμων πελεκητών πωρολίθων, 
εις την άνω επιφάνειαν των οποίων διεκρίνοντο ίκανώς σαφώς τά λαξεύ
ματα τοποθετήσεως τοΰ ξυλίνου πλαισίου δίδυμου παράθυρου, άλλ’ εν μέρος 
τών δόμων κατά τό ΝΔ. τμήμα τοΰ τοίχου ειχεν άφαιρεθή καί άντικατα- 
σταθ-ή διά πλακός, ούτως ώστε νά σχηματισθή είδος κόγχης. Κατά την κόγ
χην ταυτην είχε καταπέσει εις λοξήν θέσιν κυβικός πωρόλιθος, ίσως έκ τής 
παραστάδος. Ό λόγος τής μεταβολής ταυτης τοΰ παραθύρου από διπλού εις 
άπλοΰν καί ό σχηματισμός τής κόγχης δεν είναι σαφής. ΓΙαχΰ κονίαμα έκά- 
λυπτε την εσωτερικήν πλευράν τής κρηπίδος τοΰ παραθύρου, ΐνα δοθή εις 
ταύτην τό άναγκαιον πάχος. Τό δάπεδον τοΰ προθαλάμου άπετέλεσε πιλητόν 
πηλόχωμα, επικαθήσαν επί τοΰ φυσικοΰ βράχου. Ελάχιστα αντικείμενα 
άνευρέθησαν εντός τοΰ προθαλάμου, ως τεμάχιον έλεφαντοστοΰ διαλυθέν 
εις φυλλίδια καί τεμάχιον στιλπνοΰ στεατίτου. Έκ τοΰ σχετικώς εύρέος 
προθαλάμου έφθανέ τις εις την είσοδον τοΰ λουτροΰ, εις τό όποιον κατήρ- 
χετό τις διά ξύλινης κλίμακος ολίγων βαθμιδών, συνολικώς εξ, τών οποίων 
μόνον ή άνωτέρα ήτο κτιστή καί κεκονιαμένη. Τό υπόστρωμα έβαινεν έπι- 
κλινώς προς στήριξιν τών ξύλινων βαθμιδών. Επ’ αύτοΰ ισχυρώς κεκαυ- 
μένον μέλαν στρώμα θά προήλθεν έκ τής καύσεως τούτων. Εις τον χώρον 
τής κλίμακος έπεσαν άφθονα κονιάματα, άλλα μέν, ως εδείκνυε τό σχήμα 
των, έκ τής έκ κονιάματος πλακός τοΰ πλευρίζοντος θρανίου, άλλα δέ 
γωνιούμενα κονιάματα ίσως έκ γείσου. Μετά τών κονιαμάτων ήσαν συνανά- 
μικτα παχέα τεμάχια δαπέδου έκ συμπαγοΰς χαλικασβέστου, καταπεσόντα 
προφανώς έκ τοΰ άνω ορόφου. Ή άνω στάθμη τής πλακός τοΰ πλευρί
ζοντος θρανίου ήτο κατά τι χαμηλότερον τής στάθμης τών πλακών τών 
υψηλών ποδείων τών άλλων τοίχων. ’Ίσως όμως τοΰτο οφείλεται εις καθί- 
ζησιν. Ή πρός τον ΝΔ. τοίχον πλευρά έκλειε, φαίνεται, διά πλινθίνου δια- 
χωρίσματος, ως έμφαίνεται έκ τών πολλών πλίνθων τών πληρούντων τον 
χώρον τοΰ θρανίου. ’Όπισθεν όμως τούτου είχε παραμείνει στενός χώρος 
τελείως κενός. Τοΰτο έγένετο ίσως διά νά δοθούν εις τον χώρον τοΰ λουτροΰ 
αί ένδεικνυόμεναι διαστάσεις. Ό πεσσός τοΰ κατά τήν κλίμακα διαχωρΐσμα- 
τος διέσωσε τον κατώτερον κυβόλιθον καί έπ’ αύτοΰ δδόντωσιν καί τρεις 
τορμίσκους διά τήν στερέωσιν τοΰ άνωτέρου ξυλίνου τμήματος αύτοΰ, έπί 
τοΰ οποίου ασφαλώς είχε στηριχθή, ως κατά κανόνα εις παρόμοιας έγκατα- 
στάσεις, ό κίων. Πολύ στενή άπέμενε δίοδος πρός τον κεντρικόν χώρον, 
καταστάσα ετι στενοτέρα διά τής προεχούσης κατά 0.18 μ. πλακός τοΰ ΒΔ.
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ποδείου. Ή μεθ’ υψηλών ποδείων, δίκην θρανίων, επί των οποίων έστηρί- 
ζοντο κιονίσκοι, δυο επί τοϋ ΒΔ. καί εις επί τοΰ ΒΑ., διάταξις έχει τό αντί
στοιχον, ώς έσημειώθη ήδη είς την προηγουμένην έκθεσιν (ΠΑΕ 1965, 
σ. 206), είς τό διαμέρισμα τοϋ λουτροϋ τοϋ Μικροϋ ’Ανακτόρου τής Κνωσοϋ 
(βλ. Evans, PM II, σ. 520-521, είκ. 321-322), τό κατά την μετανακτορι- 
κήν περίοδον μετατραπέν είς 'Ιερόν τών φετιχιστικών ειδώλων. Άλλ’ ακρι
βώς ή μεταβολή αυτή, ενώ διά τής διατειχίσεως τής μετά κιόνων ανοικτής 
πλευράς διά πήλινου διαχωρίσματος έδωσεν εις ημάς εικόνα τής μορφής τών 
ραβδωτών κιόνων, τών οποίων άπετυπώθησαν τά ϊχνη επί τοϋ πηλοϋ, μετέ- 
βαλεν οϋσιαστικώς την μορφήν τοΰ χώρου. Αί πλάκες ένταΰθα αί καλυψασαι 
τά πόδεια ειχον κατασκευαστή έκ πηλοϋ καλυφθέντος διά λευκοΰ επιχρίσμα
τος, κατά τρόπον οίστε νά παρέχεται έντΰπωσις λευκοϋ λίθου. Αί θέσεις εις 
τάς οποίας έσφηνώθησαν οί ξύλινοι κιονίσκοι παρέμειναν ώς κεναι φωλεαί, 
τών οποίων τό χείλος έστέφθη διά δακτυλίων έξ έξέχοντος επιχρίσματος. 
Καίτοι τό πρόσθιον τμήμα τών πλακών τούτων κατωλίσθησε προς τά εμπρός, 
εν μέρει διασπασθέν, καθίσταται δυνατή ή πλήρης άποκατάστασις είς τήν 
αρχικήν αυτών μορφήν καί ήδη άποκατεστάθη δι’ εντέχνου εργασίας, ώς ήδη 
έσημειοόθη, ή πλάξ τοϋ ΒΑ. ποδείου. "Οτι οί κιονίσκοι έβάστασαν είδος γει- 
σώματος άνω άπεδείχθη εκ γωνιακών τεμαχίων κονιαμάτων, άνευρεθέντων 
προ τών ποδείων καί τά όποια δεν ανήκουν είς τάς κεκονιαμένας πλάκας. 
Διά τών στοιχείων τούτων καθίσταται δυνατή ή άναπαράστασις τής δλης 
αρχιτεκτονικής κομψής διατάξεως : Οί κιονίσκοι προεβάλλοντο επί τών ερυ
θρών τοίχων, οιτινες, ώς τελικώς άπεδείχθη, διεκοσμοΰντο μέ θέματα ίεροΰ 
χαρακτήρος, έκ τών οποίων διεκρίνετο είς ικανοποιητικόν βαθμόν μετά επι
μελή καθαρισμόν τό θέμα τοΰ ΒΑ. τοίχου" πρόκειται περί σειράς ιερών 
διπλών κεράτων βαινόντων επί βωμοειδών βάθρων, μή εϋκρινώς διακρινο- 
μένων λόγιρ τής ισχυρός καύσεως τοϋ τοίχου. Διά τήν προπαρασκευήν τής 
διακοσμητικής συνθέσεως ειχον χαραχϋή, κατά τήν γνωστήν από τάς μινωι- 
κάς καί μυκηναϊκός τοιχογραφίας τεχνικήν, λεπτότατοι γραμμαί καθοδηγοΰ- 
σαι τήν άπόδοσιν τών επί μέρους στοιχείων. Διάζωμα τοιχογραφικόν υπήρχε 
καί κατά τον ΝΑ. τοίχον, ακριβώς κάτω τοΰ επιπέδου τής ποδεάς τοϋ κατά 
τήν πλευράν ταΰτην παράθυρου. Έπί τοϋ ίσχυρώς κεκαυμένου τουτου δια
ζώματος, πλάτους 0.40 μ., διακρίνονται άμυδρώς ταινίαι καί φυτικά τινα 
στοιχεία, αλλά τεμάχια επιχρισμάτων μέ παρομοίαν ευκρινεστέραν διακοσμη- 
σιν ταινιών διά κυανοϋ καί έρυθροΰ χρώματος μέ άλλας λοξάς λεπτοτέρας 
δι’ ώχροΰ καί άπόδοσιν καλαμοειδών φυτών κυανών έπί λευκοϋ βάθους περι- 
συνελέγησαν εκ τής έπιχώσεως τοΰ κεντρικού χιόρου, ένθα κατέπεσον.

Τά υψηλά πόδεια έπλαισιοΰντο εκατέρωθεν διά τετραγωνικών παραστά- 
δων Ικ πλίνθων, τών οποίων μόνον τμήματα διεσώθησαν, μάλιστα τοΰ ενός,
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τοϋ μεταξύ των δυο ποδείων. Μεταξύ τούτων έστερεοϋντο τά ύπό των κιό
νων βασταζόμενα γεισώματα. At φωλεαΐ των ξύλινων δοκώσεων, κάθετοι 
καί οριζόντιοι, έκαθαρίσθησαν καί άπεδείχθη δτι αι δοκοί, μή έξέχουσαι τών 
τοίχων και τών θρανίων, έξησφάλιζον την ελαστικότητα τής δλης κατασκευής. 
Δύο τοιαϋται ξυλοδοκοί έπλαισίωνον τό πόδειον τοϋ βάθους, άλλη τό πόδειον 
τοϋ ΒΔ. τοίχου προς τό ΝΔ. αυτού άκρον, δύο άλλαι ύπεστήριζον τάς έξε- 
χούσας πλάκας, τέλος μία όριζοντία και δύο κάθετοι ένίσχυον τον τοίχον τοϋ 
παραθύρου. Έσφηνωμένος εντός τής φωλεάς τής οριζόντιας δοκού ύποστηρί- 
ξεως τής πλακός εις τό πόδειον τοϋ ΒΑ. τοίχου άνευρέθη λεπτός χαλκούς 
δπεύς τετραγώνου τομής μέ περιειλιγμένον σύρμα, Τό δάπεδον, φαίνεται, 
ειχεν έπικαλυφθή διά λεπτού πηλοχώματος, αμέσως επί τοϋ φυσικού βράχου 
έπιτεθέντος, κα'ι ειχεν, ως εξάγεται εκ μικρών διασωθέντων τεμαχίων, έπικα- 
λυφθή διά λεπτού επιχρίσματος ερυθρού χρώματος. Τό δάπεδον τούτο άνευ
ρέθη εις βάθος 1.30 μ. από τού επιπέδου τών πλακών τών υψηλών ποδείων. 
Τό καλύψαν τό δάπεδον κεκαυμένον στρώμα ήτο πάχους περίπου 0.30 μ., 
ά'νω δέ τούτου άνευρέθησαν τά καταπεσόντα επιχρίσματα καί κονιάματα, ενώ 
τό λοιπόν στρώμα τής έπιχώσεως άπετελεΐτο έκ πυρροΰ χώματος προελθόν- 
τος εκ τής διαλύσεως κεκαυμένων πλίνθων, ως καί ικανών τεμαχίων τοιού- 
των πλίνθων.

Πολύ ολίγα αντικείμενα άνευρέθησαν εις την επίχωσιν τού λουτρού : 
Τεμάχια κυρίως κωνικών κυπέλλων καί λοπαδίων, άπιοειδοϋς σχήματος προ- 
χοΐσκη, τεμάχιον έκ χείλους ίσως πήλινου λουτήρος, πρισματικός μικρός 
στεατίτης, σφαιρική ψήφος έκ στικτού λίθου, λαβή πρόχου μέ άποτύπωμα 
έπ’ αυτής σφραγΐδος, παριστώσης δύο άντιθετικούς αιγάγρους καί τρίτωνα, 
ως καί πολλά οστά ζώων καί οδούς μεγάλου βοοειδούς, τά πλεΐστα τούτων 
έντός τού κεκαυμένου στρώματος κ. ά. Τέλος καί ένταΰθα άνευρέθη μικρόν 
τεμάχιον τής ήφαιστειακής μάζης, περιεχούσης σποδόν, καί τινα τεμάχια 
κισήρεως.

Ό διπλούς χαρακτήρ τού ως άνω διαμερίσματος ώς λουτρού, άμέσως 
σχεδόν συνδεομένου μετά τών βασιλικών διαμερισμάτων, καί ως καθαρτη
ρίου δεξαμενής, έπιβεβαιουμένης τής τελετουργικής χρησιμοποιήσεώς του 
έκ τών τοιχογραφιών μέ ιερά θέματα, λύει, πιστεύω, όριστικώς τό ζήτημα 
τών άναλόγων χώρων εις τά μινωικά άνάκτορα, έπαύλεις καί σημαντικός 
κατοικίας. Ή καθαρτήριος δεξαμενή ήτο ουσιαστικούς λουτρόν καί τά ιερά 
πρόσωπα τής βασιλικής οικογένειας ήδύναντο νά χρησιμοποιούν τό διαμέ
ρισμα τοϋ λουτρού καί κατά τήν προπαρασκευήν διά τήν συμμετοχήν εις 
τάς ίεράς τελετουργίας. Ό διπλούς οΰτος χαρακτήρ ήτο φανερός καί εις 
άλλας παρόμοιας εγκαταστάσεις καί εύχερώς οΰτω έξηγεΐται διατί τό λου- 
τρον τού Μικρού ’Ανακτόρου τής Κνωσού μετεβλήθη εις ιερόν κατά τούς
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μετανακτορικούς χρόνους, ώς επίσης ερμηνεύεται ό λόγος, διά τον όποιον 
έγένετο έγκατάστασις τοϋ 'Ιεροΰ τοϋ Διπλοϋ Πελέκεως τοϋ μεγάλου ανακτό
ρου της Κνωσοϋ εις την ά'μεσον γειτονίαν ενός λουτρού- ερμηνεύεται επίσης 
διατί τό μικρόν λουτρόν, τό χαρακτηρισθέν υπό τού Evans ως Nursery 
Room, έκειτο εις την ά'μεσον γειτονίαν ενός οικιακού ιερού.

Τό αμέσως έξω τού προθάλαμου τού λουτρού χώρος LXI (σχέδ. εικ. 9 και 
10 καί πίν. 142α) δεν είναι σαφές αν ήτο ύπαιθρος ή δωμάτων ευρέως φω- 
τιζόμενον υπό τής αμέσως προς τά ΝΔ. έκτεινομένης αυλής" τό παράθυρον εις 
τον ΝΑ. τοίχον τού προθαλάμου τού λουτρού αποτελεί ένδειξιν δτι ό χώρος 
θά έδει νά έφωτίζετο άπλέτως. Ή δευτέρα λύσις καθίσταται μάλλον πιθανή 
έκ τού γεγονότος ότι τό δάπεδον ήτο έστρωμένον διά χαλικασβέστου καί ότι 
ό ΒΑ. τοίχος είχεν επίχρισμα κατά μέγα μέρος διασωζόμενον. Ό μεταγενέ
στερος ισχυρός λοξός άντερεισματικός τοίχος, ό διερχόμενος έκ τών δωμα
τίων LVI, LVII, XXXV καί LX, είχε καταστρέψει ικανόν μέρος τών 
τοίχων τού χώρου LXI έκ τού οποίου διήρχετο, συνεχιζομένης τής περαι
τέρω πορείας του κατά την Β. γωνίαν τής πλακοστρώτου αυλής LXIV. 
Ή στάθμη τού δαπέδου ήτο σχετικώς υψηλή, αλλά χαμηλοτέρα πως τής 
στάθμης τού δαπέδου τού προθαλάμου τού λουτρού. Ύπ’ αυτό ευρίσκετο 
ό φυσικός βράχος καί εις τό πρόσθιον τμήμα υπήρχε πλήρωμα έκ χαλίκων. 
Ουδέν αντικείμενου άνευρέθη εις τον χώρον τούτον.

’Αμέσως προς τά ΝΑ. τοϋ διαμερίσματος τούτου άπεκαλύφθη ευρύς 
πλακόστρωτος διά σχετικώς μικρών ακανόνιστων πλακών αυλή (σχέδ. 9 
καί 10), περιοριζομένη υπό ωραίας έκ πελεκητών πωρολίθων τοιχοδομής 
(πίν. 141 β). Κατά την Β. γωνίαν τοϋ ΒΑ. τοίχου υπάρχει άνοιγμα θύρας, 
ήτις έκλείσθη έπιμελώς, διά φράγματος λίθων, προφανώς προ τής τελικής 
καταστροφής τοϋ ανακτόρου (πίν. 141 β). Δεν αποκλείεται τούτο νά ώφείλετο 
εις προσωρινήν έγκατάλειψιν τού υπερκειμένου τμήματος τού ανακτόρου, 
ίσως λόγφ έπισυμβάσης καταστροφής, έκτος αν τό τμήμα τούτο είχε καί 
άλλοθεν πρόσβασιν. Πόσον έξετείνετο ή αυλή καί τό πλακόστρωτου της δεν 
είναι ευχερές σήμερον νά έξακριβωθή, ως ούτε άν ή αυλή αυτή άπετέλει 
συνέχειαν τοϋ αναπεπταμένου υπαίθρου χώρου, τού ΒΑ. τής μεγάλης Τετρα
γώνου αιθούσης LXII έκτεινομένου. Τό τελευταίου τούτο δέν έμφανίζεται 
ως απίθανου, δεδομένου ότι, ως έξηκριβώθη, τό πλακόστρωτου έξετείνετο 
καί πέραν τής γραμμής, ήτις θά ήτο φυσικώς τό όρων αλλαγής επιπέδου 
καί μάλιστα έπέκεινα τού ΝΑ. τοίχου τού χώρου LXI- Πιθανώς το πλακό
στρωτου τής αυλής θά ήτο έλαφρώς έπικλινές προς τά ΝΑ. εις την περί- 
πτωσιν τής ένότητος τού όλου χώρου. Άλλ’ ή έπί μακρά έτη καλλιέργεια 
τοϋ χώρου τού έκτεινομένου προ τοϋ μεταγενεστέρου λοξού άντερεισματικοϋ 
τοίχου έπέφερεν ουσιαστικήν καταστροφήν τόσον εις τό πλακοστρωτον, οσον

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:24:45 EEST - 52.90.75.110



Νικολάου Πλάτωνος : Άνασκαφαί Ζάκρου 169

και εις τούς τοίχους τούς ευρισκομένους επέκεινα τού αντερείσματος τούτου, 
δπου δεν έπροστατεύθησαν υπό των έν τφ μεταξύ δημιουργηθέντων λιθο- 
σωρών. Ό ΒΑ. τοίχος πέραν ενός σημείου διετήρησε μόνον την κρηπίδα 
καί ολίγον περαιτέρω ουδέ ταύτην. Μόνον εις ικανήν άπόστασιν προς τα ΝΑ., 
ένθα οί λιθοσωροί εκτείνονται νοτιώτερον, ήρχισαν άποκαλυπτόμενοι ισχυροί 
τοίχοι με κατεύθυνσιν εκ ΒΑ. προς τά ΝΑ., άλλ’ ή άνασκαφή δεν πρού- 
χώρησε περαιτέρω κατά τό σημεΐον τούτο. Πολύ ολίγα αντικείμενα άνευρε- 
θησαν εις τό βόρειον πλακόστρωτον τμήμα, ώς λεπτότατον μικρόν τεμάχιον 
άγγειδίου εξ ημιδιαφανούς δψιανού, τμήμα μικράς τριποδικής χύτρας καί 
τμήμα χείλους λεκανοειδούς σκεύους. Ό βράχος εύρίσκεται έπιφανειακώς 
υπό τό πλακόστρωτον κατά τό ΒΑ. τμήμα, ένφ περαιτέρω προς ΝΑ. τό υπό- 
στρωμια έχει συμπληρωθή διά μικρών χαλίκων. Πολλαί πλάκες τού πλακό
στρωτου ελλείπουν, προφανώς άψαιρεθεΐσαι κατά την βαθεΐαν καλλιέργειαν.

Κατά την προς τά ΝΑ. έπέκτασιν, οπού τό πλακόστρωτον δεν έχει 
σωθή, άνευρέθησαν πολλά κεκαυμένα οστά, μάλλον ζώων. Ή καταστροφή 
τού πλακόστρωτου εις τό προς τά ΝΑ. έπεκτεινόμενον τμήμα, τό χαρακτη
ριζόμενου ώς LXIII, συνετέλεσεν εις τήν άποκάλυψιν μεγάλου τμήματος 
τού εκτεταμένου αποχετευτικού συστήματος. ’Ήδη τούτου εΐχεν άποκαλυφθή 
τό γειτνιάζον προς τήν αίθουσαν LXII τμήμα, τό διά δύο στομίων συμβάλ- 
λον εις κοινήν διακλάδωσιν (πίν. 142β), διερχομένην υπό τό δάπεδον κατά 
μήκος τού ΒΑ. τοίχου τής Τετραγώνου αιθούσης, ήτις κατευθύνεται προς τά 
ΝΑ. (πίν. 143). Παρηκολουθήθησαν νύν καθ’ δλον σχεδόν τό μήκος των 
οί δύο κύριοι αποχετευτικοί αγωγοί (πίν. 144β), εις κατερχόμενος εκ ΒΑ., 
δστις περίπου εις τό σημεΐον εις τό όποιον σώζονται αί τελευταίοι πλάκες 
τού πλακοστρώτου τού χώρου LXIV έχει μικρόν φρεάτιον έπισκέψεως, τό 
δε περαιτέρω τμήμά του έχει κατεύθυνσιν μάλλον έκ Β. πρόςΝ." τού οχετού 
τούτου σφζονται οί περισσότεροι καλυπτήρες λίθοι, τινές των οποίων απλώς 
έθραύσθησαν καί καθίζησαν εντός τού οχετού" εις τά σημεία εις τά όποια 
λείπουν τά καλύμματα κατέστη δυνατόν νά μελετηθή ή κατασκευή τού 
οχετού, δστις άπετελέσθη έκ καλώς συνηρμοσμένων λίθων, άποτελούντων 
τά τοιχώματά του, καί έκ διαστροόσεων καί επίσης καλώς συνηρμοσμένων 
πλακών, συνιστωσών τον πυθμένα αυτού. Ούτε τό βάθος ούτε τό πλάτος 
τού οχετού είναι μεγάλον, άλλ’ οΰτος θά ήτο επαρκής διά νά άποχετεύση 
τά ύδατα τού βορείου τομέως. 'Ο δεύτερος κλάδος, τού οποίου τό στόμιον 
συμβολής εις τον κλάδον τής αιθούσης LXII ήτο άκριβώς παράλληλον, έτρο- 
φοδοτεΐτο υπό δύο μικροτέρων διακλαδώσεων, τής μιάς κατερχομένης διαγω- 
νίως σχεδόν έκ Β. τής δέ ά'λλης έκκινούσης άκριβώς έκ τής ΝΑ. πλευράς τού 
φωταγωγού (πίν. 145α. β). Τής πρώτης διακλαδώσεως δεν κατέστη δυνατόν 
νά παρακολουθηθή ή πορεία πέραν ενός σημείου" ή δευτέρα έδέχετο, φαίνε
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ται, εις τό ΒΔ. άκρον τά ύδατα τών στεγών, καθέτως άποχετευόμενα κατά 
τό κράσπεδου τοΰ φωταγωγού τοΰ βασιλικού διαμερίσιιατος XXXVI. Το 
τμήμα τοϋτο διέσωσεν ολίγα μόνον τών καλυμμάτων του και ουτω διακρίνε- 
ται καλώς τό εσωτερικόν του. Τό δλον σύστημα, βασιζόμενου εις την αρχήν 
τής πολλαπλής συμβολής, είναι πολύ ανάλογου μέ τό τοΰ ανακτόρου τής 
Κνωσοϋ. Οί οχετοί γίνονται βαθμηδόν βαθύτεροι καί ευρύτεροι, καθόσον 
συμβάλλουν εντός αυτών διάφοροι κλάδοι, ακριβώς ως γίνεται εις τούς ρύα- 
κας, τά ποτάμια καί τούς μεγάλους ποταμούς. Εις τών καλυπτήρων λίθων 
τοΰ έκ ΒΑ. κατερχομένου κλάδου άποτελεΐται εκ λίαν εκτεταμένης ψαμμο- 
λιθικής πλακός, αλλά δεν ήρευνήθη τί κρύπτεται υπό ταύτην. Καθ’ δλην 
τήν έκτασιν τοΰ μεταξύ τών οχετών χώρου παρετηρήθη τό πληρούν στρώμα 
χαλίκων, δπερ άπετέλει τήν προπαρασκευήν τής έπιστρώσεως τού έξαφανι- 
σθέντος δαπέδου. Πολλά τεμάχια κισήρεως συνελέγησαν επίσης έκ τοΰ χώρου 
τούτου, ως καί έκ τού ΝΔ. τμήματος τοΰ χώρου XXXV. Βορειότερον έπί 
τινων τών καλυμμάτων τών οχετών διεσώθησαν πλάκες τινές τού πλακό
στρωτου (πίν. 145β).

Μετά τήν διάλυσιν τού λοξού άντερεισματικού τοίχου, τού διερχομένου 
άνω τού χώρου LXI καί τής Β. γωνίας τής πλακοστρώτου αυλής LXIV, 
κατέστη δυνατή ή διερεύνησις τού εις άνώτερον άνδηρον έκτεινομένου τμή
ματος τού ανακτόρου (χώρων LXV καί LXVI)· Όπισθεν τοΰ διαλυ- 
θέντος άντερεισματικού τοίχου άνεφάνησαν άλλοι δευτερεύοντες τοίχοι, 
έπίσης άντερεισματικού χαρακτήρος, παλαιότεροι τού πρώτου καί εσώτερον 
κείμενοι. Εις τούτων έπεκάθητο ακριβώς έπί γωνίας μινωικού κτηρίου εις 
λοξήν θέσιν κειμένου σχετικώς μέ τήν έκ πελεκητών λίθων πρόσοψιν προς 
τήν πλακόστρωτον αυλήν. Έδέησε νά διαλυθούν μεγάλοι λιθοσωροί, σχημα- 
τισθέντες βαθμηδόν κατά τήν καλλιέργειαν τών υποκειμένων αγρών, ΐνα 
διασαφηθή πως ό χαρακτήρ καί ή διάταξις τού κτηρίου τούτου. Όπισθεν 
τού φράγματος τής προς τήν πλακόστρωτον αυλήν θύρας είχε συσσωρευθή 
μέγας αριθμός οστράκων, ιδία αώτων κωνικών κυπέλλων, άνηκόντων εις 
τήν νεοανακτορικήν λήγουσαν περίοδον. Ό βράχος άνεφάνη έπιφανειακώς 
άνερχόμενος προς τά ΒΑ. Έκ τής εισόδου άνήρχετό τις εις υψηλότερου έπί- 
πεδον διά κλωβού κλίμακος, τής οποίας έσώθη ό άντιστηρίζων τοίχος καί 
ή πρώτη λοξώς τοποθετημένη βαθμίς, ένφ περαιτέρω τό σκέλος, διερχό- 
μενον όπισθεν τού ίσοδομικού τοίχου επ’ αριστερά, έκάμπτετο ακολούθως 
κατά διεύθυνσιν έκ ΝΔ. προς τά ΒΑ. παρά τον άναφανέντα ισχυρόν ΒΔ. 
τοίχον, ως τούτο εύκρινώς διεκρίνετο από τήν λάξευσιν τοΰ βράχου. Ή άνο
δος αύτη, άνευρεθεΐσα κατά τάς τελευταίας ημέρας τής άνασκαφής, δεν 
άπεδόθη εις τό γενικόν σχέδιον τοΰ χώρου. ’Αμέσως πλευρικώς καί επί δεςιά 
τού άνερχομένου σκέλους τής κλίμακος άνεφάνη άποχετευτικος άγωγός,
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ίίστις κατερχομενος εν ΒΑ. έχώνευεν όπισθεν τοϋ ΐσοδομικοϋ τοίχον», εις την 
ρίζαν τοϋ οποίου διά μικρός τετραγώνου οπής τό άποχετευόμενον ϋδωρ 
έχύνετο εις τον πλακόστρωτον χώρον, ένθα εχώνευεν εις τους υποκειμένους 
αποχετευτικούς αγωγούς. Εις τον χώρον όπισθεν τοϋ ΐσοδομικοϋ τοίχου 
περισυνελέγησαν τεμάχιον φωλεοσχήμου αγγείου εκ λευκάζοντος μαρμαρολί
θου καί άλλο τεμάχιον λίθινου μικροϋ αγγείου. Έπί δεξιά τής εισόδου υπήρχε 
κατώφλιον, τό όποιον έφερε προς λοξώς κατευθυνόμενον διάδρομον, σχημα- 
τιζόμενον μεταξύ τοϋ ανωτέρω μνημονευθέντος λοξοϋ κτηρίου καί ενός 
άλλου παραλλήλου τοίχου, τοϋ οποίου διακρίνονται μόνον ολίγοι λίθοι καί 
ή επί τοϋ βράχου θεμελίωσις. Μεταξύ ταύτης καί τής κρηπΐδος τοϋ ΐσοδο- 
μικοϋ τοίχου τής αυλής ό χώρος έπληρώθη διά μικρών λίθων. Περαιτέρω 
συναντά τις δεύτερον κατώφλιον, άλλ’ ή δλη διάταξις χρήζει περαιτέρω διε- 
ρευνήσεως. 'Υπό τον λοξόν τοίχον περαιτέρω άνεφάνη άλλος κάθετος, 
ακολουθών τον γενικόν προσανατολισμόν τού ανακτόρου καί πολύ πιθανόν 
άνήκων εις τούτο. Άλλ5 ή άνασκαφή έσταμάτησεν εις τό σημεΐον τούτο χωρίς 
νά άποκαλυφθοϋν περαιτέρω λείψανα τοίχων. Εις τον διανοιγέντα έπικα- 
θήμενον έπί τοϋ τοίχου τοϋ λοξοϋ κτηρίου τοίχον, μεταξύ τών δύο σειρών 
τών λίθων, άνευρέθη τό άνω μέρος λιθίνης τραπέζης μέ κεντρικόν κοίλωμα 
καί τό έν τών δύο ώτίων, αναλογών προς τά παρατηρούμενα εις άλλα 
λίθινα σκεύη προσφορών ή εις λύχνους’ έπί τοϋ σφζομένου τμήματος τοϋ 
ποδός του διεσώθησαν φουσκωτοί δακτύλιοι (πίν. 144α). ’Ανάλογοι τράπεζαι 
είναι γνωσταί έκ τής κνωσιακής περιοχής.

Τεμάχια κονιαμάτων καί κεκαυμένων ξύλων άνευρέθησαν έκεΐ πλησίον. 
Έκτος τοϋ τοίχου τοϋ έπικαθημένου έπί τοϋ λοξοϋ άνευρέθησαν τρεις άλλοι 
άντερεισματικοί τοίχοι, ό εις όπισθεν τοϋ άλλου, στηρίξαντες την έκάστοτε 
έπαυξανομένην έπίχωσιν. Εις τον ΒΑ. λοξόν άντερεισματικόν τοίχον, δστις 
πλευρίζει τον σχηματιζόμενον έπίσης λοξόν διάδρομον, ένεσωματώθησαν 
στοιχεία αρχιτεκτονικά έκ πωρολίθου άνήκοντα εις τό κτήριον τοϋ ανακτό
ρου. Μεταξύ δύο τοιούτων πωρολιθικών παραστάδων έσχηματίζετο, φαίνε
ται, είδος διόδου. Διάφορα αντικείμενα περισυνελέγησαν κατά την έξερεύ- 
νησιν τής περιοχής τοϋ λοξοϋ διαδρόμου : παραλληλεπίπεδα υφαντικά βάρη, 
θαλάσσια όστρεα, τετρημένος λίθος στάθμης, κυλινδρικός λίθος, ίσως έκ 
ποδός τραπέζης ή λύχνου έκ μαρμάρου, τεμάχια λίθινων αγγείων, σφαιρικοί 
τριπτήρες, τεμάχια στεατίτου καί κισήρεως κλπ. Έπίσης περισυνελέγησαν 
ικανά αντικείμενα έκ τοϋ παρακειμένου διαλυθέντος μεγάλου λιθοσωροϋ : 
ακανόνιστα λεκανίδια, όστρακα καί τμήματα μεγάλων αγγείων, υφαντικά 
βάρη διαφόρων τύπων, τμήμα έκ τοϋ χείλους λεκάνης μέ έκφυσιν τοξοει
δούς λαβής, τμήμα ποδός τραπέζης καί τμήμα λίθινου σκεύους μέ άπόφυσιν 
ώς λαβήν, κοίλος λίθος τριβείου, άκρον πήλινου κέρατος, ίσως αιγάγρου,
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καί βαθμιδωτή πωρίνη βάσις πυραμιδική μέ δυο βαθμίδας, άλλ’ άνευ οπής 
διά την στερέωσιν συμβόλου τινός. 'Ως ήδη έσημειώθη, εις τον λιθοσωρόν 
τούτον άνευρέθη ή βάσις λίθινου κίονος, ίσως τοϋ περίστυλου τής δεξαμε
νής, διαμέτρου 0.40 μ. Άξιόλογον επίσης είναι τεμάχιον έκ ποδός τριποδι- 
κής έπιχρίστου τραπέζης, διασώζον τμήμα τοΰ στίλβοντος επιχρίσματος μέ 
άνάγλυφον δισκοειδές ή σπειροειδές θέμα. Έκ τοΰ καθέτου τοίχου μέ τους 
πωρολίθους προήλθε τριγωνικόν τεμάχιον έκ τοϋ πυθμένος λίθινου αγγείου. 
Εις στιβαρός τοίχος, πάχους 1.70 μ., κάθετος εις την γραμμήν τής προσό- 
ψεως τής πλακοστρώτου αυλής, άνεκαλΰφθη εις τό προς τά ΝΑ. δριον 
τοΰ άνασκαφέντος χώρου. Ή περαιτέρω προς τά ΝΑ. συνέχειά του έχει δια
κοπή έκ καταστροφής λόγιρ καλλιέργειας. Άπετελέσθη έκ δυο σειρών λίθων 
μέ έσωτερικόν πλήρωμα έκ μικρών λίθων. Έκεΐ πλησίον άνευρέθησαν τμή
ματα εΰμεγέθους λεκανοειδοΰς σκεΰους. Έξήχθη κάτω μέρος πίθου μέ σχοι- 
νοειδείς ταινίας καί λαβάς.

Περί τά πεντήκοντα έως εξήκοντα μέτρα Ν. τοΰ ανακτόρου, αριστερά 
τής έκεΐθεν κατερχομένης προς τήν παραλίαν όδοΰ, έξήχθησαν κατά τήν 
καλλιέργειαν τεμάχια πίθου τύπου jar τής MM ΙΙΙΒ - ΥΜ ΙΑ περιόδου μέ 
διακόσμησιν έναλλήλων γωνιών. Κατά τό σημεΐον τοΰτο αυτοψία διεπίστωσε 
τήν ΰπαρξιν κτηρίων, τά όποια ε’ισέτι είναι ά'δηλον, αν έχουν οιανδήποτε 
σχέσιν προς τό άνάκτορον. Έπί τόπου περισυνελέγη καί λιθίνη έλλειψοει- 
δοΰς σχήματος στάθμη καί στόμιον ψευδοστόμου άμφορέως. Δέν κατωρθώθη 
νά συνεχισθή ή έρευνα εις τά ΒΔ. άνδηρα τοΰ ανακτόρου, όπου αί έπι- 
χώσεις είναι πολύ βαθεϊαι καί μεγάλοι οί λιθοσωροί, διότι τό διατεθέν διά 
τήν άνασκαφήν ποσόν μετά τό έπισυμβάν ατύχημα ήτο μάλλον περιωρι- 
σμένον. Διά τούς αυτούς λόγους δέν κατέστη δυνατόν νά συνεχισθή ή έρευνα 
τής παρά τήν ’Άνω Ζάκρον, έπιμελείμ τοΰ ζεύγους Ίωάννου καί Έφης 
Σακελλαράκη, άνασκαπτομένης έκτεταμένης μινωικής αγροικίας.

Γενικά συμπεράσματα. Διά τής προόδου τής άνασκαφής 
έπεβεβαιώθη ή έξ ένδείξεων ασφαλών είκαζομένη μεγάλη έκτασις τοΰ μινωι- 
κοΰ ανακτόρου. Ή γενική χάρις καί εις πολλά σημεία μεγαλοπρέπεια τοΰ 
κτηρίου κατεφάνη καλύτερον από τά βασιλικά διαμερίσματα, τό μετ’ αυτών 
αμέσως συνδεόμενον λουτρόν, τήν μεγάλην Τετράγωνον αίθουσαν μέ τήν 
έντός αυτής θαυμαστώς έντεταγμένην περίστυλον δεξαμενήν καί τάς άλλας 
μετ’ αυτής συνδεομένας έγκαταστάσεις έξασφαλίσεως ΰδατος. Ό χρησιμο
ποιούμενος διά μίαν τούτων χαρακτηρισμός ως «Τυκτής Κρήνης» είναι απο
λύτως δικαιολογημένος έκ τής ειδικής έφαρμοσθείσης δομικής. Παρά τήν 
έκτασιν τής καταστροφής, ήτις προήλθεν έκ τής καλλιέργειας εις τό άνάκτο
ρον, ιδία κατά τήν ανατολικήν τούτου πτέρυγα, κατέστη δυνατόν νά άπο- 
δοθή ικανοποιητικώς τό γενικόν αρχιτεκτονικόν σχέδιον καί ή άνεύρεσις τών
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υπογείων εγκαταστάσεων συνετέλεσεν εις το νά άποκτήσωμεν πλήρη εικόνα 
καλώς διατηρούμενων εγκαταστάσεων, σχετιζομένων τόσον μέ ωρισμένα βιο
τεχνικά εργαστήρια όσον κα'ι μέ την έξασφάλισιν τοϋ ΰδατος. Διαταράξεις 
εκ μεταγενεστέρων κτηρίων κα'ι κατασκευής διαδοχικών άντερεισματικών 
τοίχων παρετηρήθησαν μόνον εις τον ΒΔ. τομέα, άλλα και εκεί τά αποδιδό
μενα στοιχεία τής αρχιτεκτονικής αρχικής μορφής τοΰ στοιχείου είναι σημαν
τικά. Ή διερεΰνησις τών αποχετευτικών συστημάτων, ύποβοηθηθεΐσα έκ τής 
καταστροφής ωρισμένων δαπέδων υπαιθρίων μάλιστα χώρων, απέδειξε την 
χρησιμοποίησιν συστημάτων οχι ουσιαστικώς άπεχόντων κατά την τεχνικήν 
τελειότητα τών κνωσιακών.

’Αναμένεται νϋν ή περαιτέρω άποκάλυψις τής ανατολικής πτέρυγος μετά 
τών συστημάτων εισόδου και ίσως προπυλαίων, ή έξερεΰνησις τοϋ νοτίου 
ορίου τοϋ κτηρίου, ή άποκάλυι)ιις τών διαμερισμάτων τών βορείων επί τοϋ 
λόφου άνερχομένων ανδήρων τοϋ ανακτόρου, ή εξερεΰνησις τοϋ ΒΔ. επί τοϋ 
αΰτοΰ λόφου εκτεινόμενου τομέως, τοϋ οποίου ή χρήσις περιωρίσθη μόνον 
εις την προγενεστέραν ΜΜΒ III - ΥΜ ΙΑ περίοδον — δευτέραν νεοανακτορι- 
κήν—, ή άποκάλυψις τής δυτικής καί ίσως καί τής νοτιοδυτικής αυλής καί 
τέλος ή μελέτη τμημάτων τών υποκειμένων κτηρίων, άνηκόντων εις τάς 
διαδοχικός προανακτορικάς, παλαιοανακτορικάς καί νεοανακτορικάς φάσεις 
διά στρωματογραφικών μελετών. Τά επιστημονικά πορίσματα εκ τής συνεχί- 
σεως τής ερεΰνης ασφαλώς θά είναι τόσον σημαντικά δσον καί τά μέχρι 
σήμερον διά τής ήδη συντελεσθείσης εργασίας προελθόντα καί είναι βέβαιον 
δτι καί ά'λλα πολύτιμα αντικείμενα θά έλθουν εις φώς, ιδία Ικ τών τμημά
των τά οποία παρέμειναν ουσιαστικώς άθικτα τόσον έκ τών συλήσεων, δσον 
καί εκ τών φθορών έκ μεταγενεστέρων κατασκευών ή έκ τής μακράς καλ
λιέργειας. Τά κατά την παροϋσαν άνασκαφικήν περίοδον περισυλλεγέντα 
αντικείμενα, ως κατεφάνη έκ τής ως άνω συνοπτικής έκθέσεως, είναι πολυ
ποίκιλα καί έν πολλοΐς πολύτιμα καί ιδιότυπα. Κεραμεικά είδη, κατά τό 
πλεϊστον εις ικανοποιητικήν κατάστασιν διατηρούμενα, πολλά διδάσκουν ιδία 
περί ειδικών βιοτεχνιών καί έργαστηριακών έργασιών. ’Αλλά διά τήν άπο- 
κατάστασιν τούτων χρειάζεται είσέτι μακρά έργασία, πέρα τής ήδη φιλοτί- 
μως εις πέρας άχθείσης εντός τών έργαστηρίων τοϋ Μουσείου Ηρακλείου 
διά τών λίαν ικανών τεχνιτών των καί διά τής έποπτείας τοϋ ’Εφόρου 
κ. Στυλ. ’Αλεξίου. Δέον ιδιαιτέρως νά έξαρθή καί τό μέχρι σήμερον συντε- 
λεσθέν λαμπρόν έργον έπανεκθέσεως τών μάλλον σημαντικών αντικειμένων 
εις τήν εϊδικώς διά τήν Ζάκρον άφιερωθεΐσαν αίθουσαν τοΰ Μουσείου Ηρα
κλείου, πραγματοποιηθεϊσαν έντός βραχέος διαστήματος υπό τοϋ δραστήριου 
Διευθυντοΰ του.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΛΑΤΩΝ
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α. Γενική αποψις του ανακτόρου· εκ Β.

β. Γενική αποψις τής ανατολικής πτερυγος του ανακτόρου εκ Β.
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ΠίΝΑΞ 126 ΠΑΕ 1966.—17. αναςκαφαι ζακρου

α. Μεγάλοι ξεστο'ι δόμοι πωρόλιθου, καταπεσόντες εις τήν διάβασιν ΧΙ,ΙΧ.

β. "Οστρακα τοΰ αποθέτου κατά τήν διάβασιν XLIX, ένθα οί καταπεσόντες 
ξεστοί δόμοι πωρολίθου.
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|3. 'Ο ορθογώνιος αποθέτης τής Β. γωνίας τοΰ δωματίου 
XLVII, πλήρης μικρών αγγείων.
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ΓΙιναξ 128 IIAE 1966.—17. αναςκαφαι ΖΑΚΡΟΥ

α. Μεγάλαι χύτραι καί σταμνοειδεϊς πιΙΗσκοι 
του δωματίου XLVII.

β. Τριβεία καί τριπτήρες λίδοι κατά την Α. γωνίαν 
του δωματίου XLV.
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α. Λίθινον άγγεϊον μέ ατολιδωτήν επιφάνειαν έ.κ τοϋ δωματίου XLV.

β. Λίθινη κυλινδρική πυϊίς 
έκ τοϋ δωματίου XLV.
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ΠίΝΑΗ 130 ΠΑΕ 1966.—17. αναςκαφαι ζακρου

α. YE ΙΙΑ λεβητοκυάθιον μέ διακόσμησιν ταινίστρων 
έκ τοϋ δωματίου XEV.

β. Τό χαλκούν πύραυνον, ώς εύρέθη εις τήν Ουράν 
τοΰ δωματίου XLVa.
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ΠίΝΑΞ 132 ΙΐΑΕ 1966.—17. αναςκαφαι ζακρου

β. Ακατέργαστος πυρήν καί κεφαλαί περονών έξ όρείας κρυστάλλου 
έκ τοΰ δωματίου XLIV.
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α. Λί&ινον φωλεόσχημον άγγεΐον καί λύχνος διακόσμητος 
έκ πορφυρίτου, ως εΰρέθησαν εντός τοϋ δωματίου XLIV.

β. Λίθινον φωλεόσχημον άγγείον έκ τοΰ δωματίου ΧΙ,ΐν.
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ΠίΝΑΕ 134 Ι1ΑΕ 1966.—17. αναςκαφαι ζακρου

α. Διακόσμητος λύχνος έκ πορφυρίτου έκ τοΰ δωματίου XIJV.

β. ϊριπλοΰς λίθινος κέρνος έκ τοΰ δωματίου XLIV καί λίθινος κυαθίσκος 
έκ τής διόδου ΝΑ. του δωματίου XLIV.
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ΠΑΕ 1966.—17. λναςκαφαι ζακρου ΠίΝΑΞ 13

α. Φωταγωγός τοΰ βασιλικού διαμερίσματος XXXVI έκ πελεκητών πωρολίθων 
μέ δίδυμον παράθυρον έκ ΒΔ. δρώμενος.

β. Ή δεξαμενή μέ τήν κλίμακα καθόδου καί τό πλακόστρωτον δάπεδον 
εις τό κέντρον τής Τετραγώνου αιθούσης LXII τής ανατολικής πτέρυγος.
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ΙΙΐΝΑΞ 136 ΠΑΕ 1966.—17. αναςκαφαι ζακρου

α. Κυκλική δεξαμενή τής Τετραγώνου αιθούσης 
LXII πλήρης ύδατος, όρωμένη έκ ΝΔ.

β. Δύο λίθιναι βάσεις κιόνων, έξαχθεΐσαι έκ τής έπιχώσεως τής κυκλικής δεξαμενής 
τού τετραγώνου δωματίου LXII, ίσως έκ τοϋ θωρακίου τοΰ περιστύλου της.
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ΠΑΕ 1966.—17. αναςκαφαι ζακρου ΠίΝΑΞ 13

α. Τό πλακόστρωτον δάπεδον τής κυκλικής δεξαμενής μετά τήν άπορρόηησιν
τοΰ ΰδατος.

β. 'Ο παρά τήν «Τυκτήν Κρήνην» θάλαμος τής πηγής.
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ΠΙΝΑΞ 138 ΠΑΕ 1966.—17. αναςκαφαι ζακρου

α. "Ο υπόγειος διαδρομίσκος, ό φέριον πρός τόν θάλαμον τής πηγής. 
Εις τό βάθος ή «Τυκτή Κρήνη».

β. Ή «Τυκτή Κρήνη» τής ανατολικής πτέρυγος μετά τόν πλήρη καθαρισμόν. 
Εις τήν κρηπίδα τοΰ βάθους διακρίνεται τό στόμιον εκροής τοΰ ΰδατος.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:24:45 EEST - 52.90.75.110



ΙΊΑΕ 1966.—17. αναςκαφαι ζλκρου Πιναξ 139

β. Τμήματα τοϋ λίθινου σκαφιοτοΰ αγωγού ανευρεΰέντα 
εις τήν έπίχωσιν τής «Τυκτής Κρήνης».
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ΠίΝΑΞ 140 ΠΑΕ 1966.—17. αναςκαφαι ζακρου

α. Θεμέλια παλαιοανακτορ ικοΰ κτηρίου 
εις την περιοχήν ΒΔ. τής «Τυκτής Κρήνης».
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ΠΑΕ 1966.—17. αναςκαφαι ζακρου Πιναξ 141

α. Τό δωμάτιον τοϋ λουτρού LVIII μέ τά υψηλά πόδεια καλυπτόμενα διά πλακών 
έκ κονιάματος, επί των οποίων εστηρίζοντο κιονίσκοι.

β. Η Β. γωνία τής πλακοστράιτου αυλής I,XI Υ μετά τής φραχθείσης Κόρας.
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ΙΙΐΝΑΞ 142 ΠΑΕ 1966.—17. αναςκαφαι ζακρου
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ΠΑΕ 19G6.—17. αναςκαφαι ζακρου ΠίΝΑΞ 143

Διακλάδωσις τοΰ αποχετευτικού αγωγοί πλευρίζουσα τον ΒΑ. τοίχον 
της Τετραγώνου αιθούσης ΤΧΠ.
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ΠίΝΑΞ 144 ΠΑΕ 1966.—17. αναςκαφαι ζακρου

α. Τράπεζα προσφορών εκ λευκού μαλακού λίθου, 
άνευρεθεΐσα εντός μεταγενεστέρου τοίχου τού άκρου 

ΒΔ. τομέως τού ανακτόρου.

β. Συμβάλλοντες κλάδοι τού αποχετευτικού συστήματος 
υπό τό δάπεδον τής αυλής LXIII.
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