
19, ΑΝΑΣΚΑΦΗ ΖΑΚΡΟΥ

Σκοπός τής άνασκαφής προετέθη ή περαιτέρω άποκάλυψις των οικο
δομικών συγκροτημάτων τής Μινωικής πόλεως εις Κάτω Ζάκρον Σητείας, 
των άνιχνευθέντων διά τής δοκιμαστικής άνασκαφής τοϋ παρελθόντος έτους 
(ΙΊΑΕ 1960, σ. 216 - 224, πίν. 172 - 178), μάλιστα δέ τής κυρίας έγκατα- 
στάσεως τής μεταξύ των δύο λόφων, έπ'ι των οποίων εκτείνεται δ οικισμός, 
κείμενης, ήτις ευθύς εξ αρχής άνεγνωρίσθη ώς πιθανώς ανακτορικού χαρα- 
κτήρος. Ιίλήν τού διατεθέντος υπό τής Αρχαιολογικής Εταιρείας ποσού, 
διέθεσε χρηματικήν αρωγήν τό ζεύγος τών έκ Νέας Ύόρκης φιλάρχαιων 
Leon καί Hamet Pomerance. Εις τήν άνασκαφήν έλαβον μέρος υπό τήν 
διεύθυνσίν μου οί αρχαιολόγοι ’Αναστασία Πλάτωνος, Κωνστ. Δαβάρας, 
Στυλιανή Παπαδάκη καί Αικατερίνη Μαυριγιαννάκη, ή βοηθός άρχιτέκτων 
Μαρία Λυγιδάκη καί δ φωτογράφος Γ. Ξυλούρης. Ή Κοινότης Ζάκρου 
ύπεβοήθησε τό έργον με τήν διάθεσιν 150 ημερομισθίων.

Εις τον τομέα Α ήρευνήθη περαιτέρω τό κατά τό προηγοΰμενον έτος 
άνιχνευθέν συγκρότημα, τό δποΐον άπεκλήθη Ο ί κ ί α Α, αν καί πιθανώτερον 
φαίνεται δτι πρόκειται περί δύο συνεχομένων οικιών (παρένθ. πίν. Α'). Τού 
βορείου τμήματος, επέκεινα τής δκταβάθμου κλιμακΐδος, εΐχον έρευνηθή 
μόνον τά δωμάτια Α καί Γ καί εϊχον άνιχνευθή οί περιμετρικοί τοίχοι 
ωρισμένων ά'λλων δωματίων. Άπεδείχθη νΰν δτι πράγματι ή κλιμακίς τής 
εισόδου έκάμπτετο προς τον στενόν χώρον Β — διακρίνεται ή λοξή τοποθέ- 
τησις τών προς τήν κατεύθυνσιν ταύτην στρεφομένων βαθμιδών — καί 
έφερε προς τά ά'νω τών θεμελίων δωματίων διαμερίσματα. ’Ίσως τό ά'νω 
σκέλος τής κλίμακος ήτο ξύλινον. Τό ύπ’ αυτήν θεμέλιον διαμέρισμα φαί
νεται δτι δεν έχρησιμοποιήθη ώς sotto - scala καί διά τούτο ούδέν σχεδόν 
άπέδωκεν. ’Έρευνα υπό τάς βαθμίδας τής κλιμακΐδος (πίν. 143α) έπεβε- 
βαίωσε, με τήν άνεύρεσιν χαρακτηριστικών MM ΙΙΙΒ τροπιδωτών κυπέλ
λων, τήν χρονολογίαν τής οικοδομής κατά τήν αρχήν τής ΥΜ ΙΑ περιόδου.

Πλήν τών εκατέρωθεν τού χώρου τής κλίμακος Β δωματίων Α καί Γ 
άνεσκάφησαν βορειότερον, εις σειράν ευρισκόμενα, τρία δωμάτια, τά Ε, Δ 
καί Ζ καί έτι βορειότερον, δ στενεπιμήκης χώρος Η, δστις δέν αποκλείεται 
νά ήτο ύπαιθρος καί νά εχρησιμοποιεΐτο ώς χώρος κλίμακος, αν κρίνη τις 
από τό έκ τού φυσικού βράχου δάπεδόν του, τό όποιον ανέρχεται έπικλινώς 
έξ Α. προς Δ. Τού δωματίου Ζ δ ανατολικός τοίχος είχε καταστραφή, αλλά
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διεκρίνοντο αβέβαια αυτού λείψανα κατά την προέκτασιν τοϋ ανατολικού τοί
χου τοΰ Α. Καί τα τρία είς σειράν δωμάτια ήσαν θεμέλια διαμερίσματα άνευ 
εισόδων, άλλ’ είς τό δωμάτιον Δ κατεσκευάσθησαν είς β' περίοδον, ή οποία 
υπάρχουν ίκαναί ενδείξεις νά πιστεΰσωμεν δτι ήτο ή λήγουσα ΥΜ ΙΙΙΑ ή ή 
αρχή τής ΥΜ ΙΙΙΒ, τρίβαθμος κάθοδος εκ τοΰ Η κατά την ΒΔ. γωνίαν καί 
στενή θύρα κατά τήν ΒΑ. πλευράν, άμφότεραι φέρουσαι είς πολύ ύψηλότερον 
επίπεδον τοϋ αρχικού δαπέδου, επί τοϋ οποίου άνευρέθησσν πολλά σκεύη, άνα- 
κατεσκευάσθη δέ επίσης ό ΒΑ. τοίχος, στηριχθείς επί τής αρχικής κρηπΐδος 
τριών μεγάλων πελεκητών λίθων. Μεταξύ των δωματίων Γ καί Ε μορφοϋ- 
ται είς τον Β. τοίχον χαμηλή θυρίς, ήτις ενδέχεται νά ήτο καπναγωγός, αν 
λάβη τις ύπ’ δψει δτι προς τό πρώτον δωμάτιον έμορφοΰτο διά μεγάλων 
ποταμίων χαλίκων ελλειπτικού σχήματος εστία διατηροΰσα κατά χώραν μίαν 
χύτραν καί στρώμα τέφρας. “Αλλως μαγειρικά είναι πολλά από τά σκεύη τά 
άνακαλυψθέντα κατά τό παρελθόν έτος είς τό δωμάτιον Γ καί κατά τό παρόν 
είς τό δωμάτιον Ε τρεις χύτραι τριποδικαί, δισκοειδές πώμα με τοξοειδή 
λαβήν, ενώ ά'λλα αγγεία, πολλοί κύαθοι καί κύπελλα, έφ’ <δν διεκρίνετο 
διακόσμησις σπειρών καί διπλών πελέκεων, ως καί δύο ή τρεις πρόχοι, ήσαν 
εξ εκείνων, τά όποια άνευρέθησαν καί είς ά'λλης χρήσεως δωμάτια. Ή ΝΔ. 
πλευρά τοϋ δωματίου Γ κλείεται υπό τοίχου, άπομονοΰντος ένα χώρον (Γ') 
προς τον βράχον, ενώ ή αντίστοιχος πλευρά τοϋ δωματίου Ε σχηματίζεται 
ύπ’ αύτοϋ τοϋ βράχου.

Είς τό δωμάτιον Δ παρά μέν τήν κατωτέραν βαθμίδα άνευρέθη τό κάτω 
μέρος εύμεγέθους αγγείου εξ ερυθρού πηλού, είς δέ τό στρώμα δαπέδου 
πιθίσκος είς κεκλιμένην θέσιν καί μικρότερα αγγεία, κύαθοι μόνωτοι, ήμι- 
σψαιρικόν κύπελλον, χοανοειδές σκεύος, άμφίκυρτον δισκοειδές υφαντικόν 
βάρος, όστέϊνον έργαλεΐον μέ έπίμηκες βάθυσμα καί κάτω σιαγών ζώου. 
Ελάχιστα αντικείμενα άνευρέθησαν είς τό δωμάτιον Ζ — ακέραια ήμισφαι- 
ρική κύαθος καί λαξευτός λίθος — καί είς τον χώρον Η — υψηλόν κωνικόν 
κύπελλον μέ λεύκάς κηλϊδας επί σκοτεινού βάθους, άνευρεθέν κατά τό ανα
τολικόν τούτου τμήμα, τό όποιον μορφοϋται ως διάδρομος κλειόμενος μέ 
άπλοϋν φράγμα λίθων.

Τό νοτίως τής κλιμακίδος κτήριον άπετέλει, ως έλέχθη, πιθανώς ά'λλην 
οικίαν (παρένθ. πίν. Α'), άφοΰ είναι προσβατόν μέ ιδιαίτερον, ελαφρώς 
επικλινή διάδρομον εισόδου (χώρος Ο). Άποτελεΐται έκ δεκάδος δωματίων, 
διαδρομίσκων ή περίκλειστων χώρων, τών οποίων οί τοίχοι διασώζονται 
είς μικρόν σχετικώς ύψος, τά δέ δάπεδα εύρίσκονται είς ύψηλοτέραν στά
θμην τής τών δωματίων τοϋ βορείου συγκροτήματος. Άρχικώς είχεν ύπο- 
τεθή δτι κυρίαν είσοδον είς τήν οικίαν άπετέλει ή κατά τό Ν. ά'κρον τοϋ 
χώρου Ο δίβαθμος θύρα' τελικώς δμως άπεδείχθη δτι αύτη απλώς συνέδεε
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μέ τον ύπαιθρον χώρον Π, δστις ήτο περίκλειστος καί πιθανώς έχρησιμο- 
ποιεΐτο ως αυλή. ’Άλλη θΰρα μέ μέγα μονόλιθον κατώφλιον, καταλήγον 
εις όδόντωσιν παραστάδος, έφερε προς τό ευμέγεθες δωμάτιον Λ. Παρά 
την θύραν ταΰτην άνευρέθησαν ικανά σκεύη εις τεμάχια, προφανώς μεγά
λου μεγέθους, ϊσως πίθου, λουτήρος, κιβωτιόσχημου θήκης καί είδους λε
κάνης ορθογώνιας μέ έστρογγυλωμένας γωνίας. Ό ΝΑ. τοίχος τοΰ χώρου 
τής προσβάσεως Ο κατεστράφη κατά τό πλεΐστον. Ή ΒΑ. πρόσοψις τής 
οικίας διεσπάσθη είς ώρισμένα τμήματά της, τών ογκωδών λίθων παρασυρ- 
θέντων είς σειράν κατά την αμέσως ύποκειμένην κλιτύν. Τό μέγα δωμά
τιον Λ (πίν. 144) έχρησίμευσε προφανώς διά την έξυπηρέτησιν βιοτεχνικών 
αναγκών τοΰ οίκου, διότι εντός αύτοΰ άνευρέθη πλήθος εργαλείων, κυρίως 
λίθινων τριβείων καί τριπτήρων, λίθιναι λεκάναι (γοϋρναι) καί σημαντική 
Ιγκατάστασις ληνοϋ. Κατά τό κέντρον μέγας μάλλον ακανόνιστος τετραγω 
νικός λίθος άπετέλει πιθανώς βάσιν κεντρικού ξυλίνου στηρίγματος τής ορο
φής. Δευτέρα θΰρα κατά την ΒΔ. γωνίαν μέσω τριών άνερχομένων βαθμι
δών ώδήγει εις τά γειτονικά δωμάτια I καί Θ. Είς τό ύψος τής κατωτέρας 
βαθμίδος είχε διαμορφωθή δάπεδον έκ πατητού χώματος, είς τό επίπεδον 
δέ τούτο άνευρέθησαν σκεύη τινά εις τεμάχια (λοπαδοειδές άγγεΐον, τριπο- 
δική χύτρα, τμήμα οδοντωτής έσχάρας). Είς βαθύτερον δμως στρώμα κατά 
0.40 μ. άπεκαλύφθησαν αί κύριαι εργαστηριακοί εγκαταστάσεις : Μία γούρνα 
καί μία μικροτέρα λιθίνη λεκάνη κατά την ΝΑ. γωνίαν, πλησίον λαξευτός 
αποθέτης περιβαλλόμενος υπό ορθογωνίου περιφράγματος καί αμέσως βορειό- 
τερον κατά τόν ΒΑ. τοίχον κτιστή έγκατάστασις ληνού (πίν. 143β), άπαρ- 
τιζομένη έξ ορθογωνίου έπιχρίστου χώρου έκθλίψεως καί εκ περικτίστου 
χώρου, ένθα είς χαμηλότερον επίπεδον ήτο τοποθετημένον τό «δοχεΐον» 
περισυλλογής τού γλεύκους, σχήματος ελλειψοειδούς διευρυνομένου προς τά 
κάτω καί μέ καθέτους γλυφάς κατά τάς γωνίας (πίν. 145α). Τήν εκροήν τού 
ληνού άπετέλουν δύο πλακοειδείς, καθέτως τοποθετημένοι λίθοι. Τό δοχεΐον 
περισυλλογής ήτο διαστάσεων 0.75 μ. ύψους, μέ χείλος μήκους 0.60 μ. καί 
πλάτους 0.35 μ., έφερε δέ τέσσαρας τοξοειδείς λαβάς. Παρ’ αυτό άνευρέθη 
ά'λλο ευμέγεθες βοηθητικόν σκεύος. Λίθοι τριβής, 4 λίθινα σταθμία, πολλά 
κοινά κωνικά κύπελλα καί βαθεΐς κύαθοι περισυνελέγησαν είς τόν χώρον 
τού εργαστηρίου. Είς τόν άποθέτην τής ΝΑ. γωνίας άνευρέθησαν τμήματα 
λίθινων λοπάδων, μόνωτα κύπελλα, πώμα μέ κομβιόσχημον λαβήν, τμήμα 
τοΰ ρύγχους έκ πλαστικού ρυτού μορφής ταύρου, τινές άγνύθες άμφικύρτου 
δισκοειδοΰς ή κυβικού σχήματος καί πολλά οστά μεγάλων ζώων.

Εις έτι βαθύτερον στρώμα άνεκαλύφθησαν τοιχία τινά έχοντα τόν 
αυτόν προσανατολισμόν αλλά προφανώς άνήκοντα είς παλαιότερον οικοδό
μημα, αφού έν τούτων κεΐται υπό τό θεμέλιον τοΰ ΒΔ. τοίχου τού δώμα-
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τίου και έχει διακλαδώσεις εις τό γειτονικόν δωμάτιον Θ. Παρά τά τοιχία 
ταΰτα άνευρέθη πυκνόν στρώμα οστράκων καμαραϊκού ρυθμού, τινών 
προερχόμενων έξ υψηλών και στενών αώτων κυπέλλων (tumblers), διακο
σμούμενων μέ ερυθρόν καί λευκόν χρώμα επί μελανού βάθους, ίσως δυνα- 
μένων να χρονολογηθούν εις την ΜΜ ΙΙΙΑ περίοδον. Μετ’ αυτών άνευρέ- 
θησαν καί τινες σκαφοειδεΐς μικροί πήλινοι λύχνοι καί μία φακοειδής άγνύς. 
’Ίσως δμως αί δύο άγνΰθες, αί άνευρεθεΐσαι παρά την κρηπίδα τής κεν
τρικής βάσεως, μία πυραμιδική καί ά'λλη παραλληλεπίπεδος, ανήκουν εις 
τήν περίοδον κατασκευής τού νεωτέρου δαπέδου.

Εις τό δωμάτιον I Ιμορφοΰτο είδος ακανόνιστου πλακοστρώτου είς τό 
ύψος τών κατωφλίων τών τριών θυρών, δι’ ών τό διαμέρισμα τούτο έπε 
κοινιόνει προς τά δωμάτια Λ καί Θ καί τον διάδρομον Ξ. Κάτωθεν δμως τού 
δαπέδου τούτου, υπό στρώμα πληρούντων τον χώρον λίθων, άνεκαλύφθη 
κεκονιαμένη, σχεδόν ορθογώνια δεξαμενή κατά τήν Δ. γωνίαν, διαχώρισμα 
από ΒΔ. προς ΝΑ. διαιρούν τό δωμάτιον είς δύο ά'νισα τμήματα, καί βυτιό- 
σχημος πιθίσκος μέ καλυπτήρα πλακοειδή λίθον, δστις έν μέρει ύπέκειτο τού 
κατωφλιού τής προς τό δωμάτιον Θ εισόδου. Τό διαχώρισμα κατεσκευάσθη 
μετά τήν δεξαμενίσκην, αφού αύτη έξετείνετο καί πέραν τούτου. Μεταξύ 
τών πληρούντων λίθων άνευρέθησαν λεκανοειδές σκεύος, δισκοειδές επίπε
δον κάλυμμα, πολλά κωνικά κύπελλα καί δισκοειδές τρητόν λίθινον βάρος.

Τό συνεχόμενον προς τά ΒΑ. δωμάτιον Θ ήτο προσβατόν μέσω κατερ- 
χομενης βαθμίδος καί τό δάπεδόν του εκαλύπτετο δι’ ακανόνιστων πλακών. 
Μία ά'λλη είσοδος κατά τήν Α. γωνίαν, ήτις παλαιότερον είχε χρησιμο- 
ποιηθή διά τήν άπ’ ευθείας έκ τής παρερχομένης προ τής προσόψεως οδού 
προσπέλασιν, έκλείσθη κατόπιν διατειχισθεΐσα. Δοκιμαστική έρευνα ύπό τό 
δάπεδον άπεκάλυψε κάτωθεν στρώματος έκ λιθαρίων τοίχους τού παλαιο- 
τερου κτηρίου, άποτελοΰντας συνέχειαν τών άποκαλυφθέντων είς τά βαθύ
τερα στρώματα τού Λ. Είς τά κτήρια ταύτα άπεκαλύφθη ανάλογος καμα
ραϊκή κεραμεική, μέ χαρακτηριστικά στενά καί υψηλά κυπελλίδια τού τύ
που τών tumblers, ως καί τμήματα μαγειρικών σκευών, τριπόδων χυτρών, 
ραμφοστόμου πρόχου, πυθμένος αγγείου μέ δισκία, κωνικών κυπέλλων κλπ.

Διαδρομίσκος γωνιακός μέ δύο σκέλη Ξ καί Ν, μέ παράπλευρον πε- 
ζούλιον, διαχωριζόμενον διά τοιχίου κατά τό δεύτερον σκέλος, ίσως συνέ
δεε περαιτέρω προς άνερχομένην κλιμακίδα μέ τό ύπερκείμενον προς Δ. 
επίπεδον, τό όποιον δέν έξηρευνήθη είσέτι. Κατά τήν Α. γωνίαν τού δια- 
δρομίσκου άνευρέθη κατά χώραν βυτιόσχημος πιθίσκος, μέ κομβιόσχημον 
άπόφυσιν, πολύ δμοιος προς τον είς τό βαθύτερον στρώμα τού δωματίου I 
άποκαλυφθέντα. Τό δάπεδον καί ή κρηπίς ήσαν κεκονιαμένα. Είς τον χώ
ρον τού διαδρόμου καί τής κρηπΐδος περισυνελέγησαν τριπτήρ, κωνοειδής
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στάθμη, υφαντικόν τραπεζοειδές βάρος, χυτροειδές κωνικόν δοχεΐον, κυλιν
δρική υψηλή βάσις αγγείου, κωνικά κύπελλα κ. ά. Οί τοίχοι τοΰ διαδρόμου 
άπέκλειον προς τον κατερχόμενον βράχον τον άνευ εισόδου μικρόν χώρον Κ, 
ένθα άνευρέθη μόνον πιθοειδές άγγεΐον εις τεμάχια.

Πόθεν ήσαν προσβατά τά διαμερίσματα Μι , Mu καί Mm δεν κατέστη 
φανερόν ή δλη δμως τούτων διαμόρφωσις, ό σχηματισμός δυτικώς τού
των τριγωνικού χώρου μέ άνερχόμενον βράχον, παρέχει τήν έντΰπωσιν δτι 
εσωτερική ξυλίνη κλϊμαξ κατά τό Μι συνέδεε μέ τον άνω όροφον καί άλλη 
άνοδος κατά τον τριγωνικόν χώρον έθετεν εις επικοινωνίαν μέ τον εις ΰψη- 
λότερον επίπεδον προς Δ. μή άνασκαφέντα χώρον. ’Ίσως καί δ χώρος Ρ 
νά έξυπηρέτει τήν πρόσβασιν τοΰ κατά τά άλλα κλειστού τούτου χώρου. 
Ή ύπαρξις μιας ελαίας παρημπόδισεν επί τοΰ παρόντος τήν διευκρίνησιν 
τοΰ θέματος τούτου. Μεταξύ Mm καί Μι ορθογώνιος πελεκητός λίθος ίσως 
άπετέλει κατώφλιον θύρας έξαφανισθείσης. Τά άνευρεθέντα σκεύη καί 
λοιπά αντικείμενα είναι μάλλον κοινά : δύο ή τρεις πίθοι εις τεμάχια, τό 
άνω μέρος τριώτου άμφορέως, λοπάδες, χύτραι, κωνικά κύπελλα καί κύα- 
θοι, άγνΰθες κυβικαί, παραλληλεπίπεδοι ή πυραμιδικοί, τριπτήρες λίθινοι, 
στάθμη κυλινδρική καί φυσικοί τρίτωνες. Χαλκούς κοίλος δίσκος ήθμοΰ μέ 
πυκνάς δπάς αποτελεί σπάνιον σκεύος μαγειρικής χρήσεως. Τεμάχια μα
γειρικών σκευών, πίθων, λεκάνης, άγνΰθες τινες καί πήλινος αγωγός δια- 
τομής μορφής ανεστραμμένου Π άνεκαλύφθησαν εις τον τριγωνικόν χώρον 
ανόδου.

Ό ύπαιθρος χώρος Π θά έχρησίμευσεν ως εσωτερική αυλή, κατάλλη 
λος καί διά μαγειρεΐον. Τούτο έβεβαιώθη έκ τής άνευρέσεως εστίας κατά 
τον ΒΔ. τοίχον, αμέσως έξω τής έξωθύρας, τής οποίας διεσώθη ό εις τών 
πλευρικών καθέτων πλακοειδών λίθων καί τό στρώμα τής τέφρας, καί έκ 
τών χαμηλών εντός τής αυλής διαχωρισμάτων - τοιχίων. Προς Α. δ χώρος 
έκλείετο διά τοίχου, άλλα δέν εξηκριβώθη άν ύπήρχεν άπ’ ευθείας έκ τής 
παρερχομένης οδού πρόσβασις. Δέν άνευρέθη είσέτι δ Δ. τοίχος, δ περιο- 
ρίζων τον χώρον προς τό προς τήν πλευράν ταύτην ύψηλότερον έπίπεδον. 
Μικρά τετραγωνική γοΰρνα μέ ήμισφαιρικόν κοίλωμα, λίθοι τριβής, τρι- 
πτήρες μαρτυρούν τήν χειρωνακτικήν έργασίαν, τήν γινομένην έντός τών 
διαχωρισμάτων. Πλήν τών κοινών σκευών καί εργαλείων, κωνικών κυπέλ
λων, άγνύθων, πηνίων, χονδρών άγγείων κλπ. άνευρέθη κομψή πρόχους 
ραμφόστομος μέ έπιμελή στίλβωσιν επιφάνειας καί ωραίαν πυρράν διακό
σμησαν ζωνών συνδεομένων σπειρών καί μηνοειδών καμπύλών.

Νοτίως τοΰ ΓΙ άπεκαλύφθη άλλο οικοδομικόν συγκρότημα έκ πολλών 
δωματίων, προφανώς άποτελούντων μίαν οΙκίαν, διαχωριζομένην διά στε
νωπού άπό άλλην οικίαν, ήτις ήρχισεν άναφαινομένη προς Α. τής προηγου-
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μένης. Ή Οικία Δ (παρένθ. πίν. Α') ήτο προσιτή εκ στενωπού X μέσω 
τριών άνίσων καί δχι έπιμελώς κατεσκευασμένων βαθμιδών. Κατά την 
είσοδον άνεφάνησάν τινα σκευή κοινής χρήσεως, ως λοπάδες, χύτραι, κύ
πελλα, έν σκυφοειδές αγγείον, μία πυραμιδική άγνύς καί εις φυσικός τρί
των. Διά μιας στενής εισόδου εΐσήρχετό τις είς ευρύχωρου δωμάτιον έκ τοϋ 
οποίου έγίνοντο προσβατά τά ά'λλα δωμάτια τής οικίας διά τριών θυρών. 
Κατά τον Δ. τοίχον διά τριών κυβολίθων έκ πωρολίθου είχε κατασκευασθή 
θρανίον. Τήν βιοτεχνικήν χρησιμοποίησιν τοϋ δωματίου άπεδείκνυον τά 
άνευρεθέντα σκεύη καί εργαλεία, δύο λίθιναι γοϋρναι, ίγδίον, λίθοι τριβής 
καί τριπτήρες, λοπάδες καί κάλαθος, προχοΐδιον, κύπελλα κλπ. Ήμισυ 
ομοιώματος πλοιαρίου άδρώς άποδοθέντος είναι αξιοσημείωτου. Οί χώροι 
Φ καί Τ συνδέονται αναμεταξύ των, κρηπίς δέ λίθων κατά τον ενδιάμεσον 
χώρον αποτελεί φράγμα διαχωριστικόν, τοϋ οποίου είσέτι δεν άπεδείχθη δ 
ακριβής ρόλος. Επίσης ασαφές παραμένει τό δυτικόν δριον τών χώρων τού
των. Κατά τήν θύραν μεταξύ τών δωματίων Υ καί Φ άνευρέθη ό λίθος, επί 
τοϋ οποίου έστρέφετο ό ά'ξων τής θύρας. Ό χώρος Τ ήτο προσβατός διά 
δύο βαθμιδών. “Οχι ολίγα σκεύη καί εργαλεία άπεκαλύφθησαν είς τούς χώ
ρους τούτους, τά περισσότερα κοινά ως λοπάδες, πρόχοι, πύραυνον, κύπελ
λα καί κυάθια, στρογγύλον σκεϋος με λαβήν κατά τό μέσον, πίθοι μέ σχοι- 
νίνην διακόσμησιν, τριπτήρες καί άγνΰθες ποικίλων σχημάτων, δύο μικρά 
λίθινα πώματα δισκοειδή μέ κόμβον ως λαβήν, λίθινον δακτυλιόσχημον άντι- 
κείμενον, τροχαλιοειδές πηνίον κλπ. Επίσης άνευρέθησαν χαλκά τινα εργα
λεία, δύο κυρτά μαχαιρίδια καί ήμισυ χαλκοΰ συμπαγούς διστόμου πελέκεως. 
Εις φακοειδής σφαγιδόλιθος δέν διασώζει παράστασιν.

Άνατολικώς τοϋ Τ τό περίκλειστον βαθύ δωμάτιον μέ εσωτερικόν ήμι- 
τοίχιον ως διαχώρισμα δέν φαίνεται νά έχη είσοδον καί ίσως ήτο προσβα- 
τόν έκ τών ά'νω διά καταπακτής. “Οχι ολίγα σκεύη άνεκαλύφθησαν είς τό 
διαμέρισμα τοΰτο : Τό κάτω μέρος πίθου, μέγας άμφορεύς μέ σφαιρικήν 
κοιλίαν, χύτρα, ευμεγέθη τινά κοινά αγγεία καί κωνικά κύπελλα. Επίσης 
άνευρέθησαν άγνΰθες άμφικύρτου δισκοειδοϋς, τραπεζοειδούς ή πυραμιδι- 
κοΰ σχήματος, στάθμη μορφής πηνίου, διάφοροι τριπτήρες σφαιρικού ή 
παραλληλεπιπέδου σχήματος.

Έκ τοϋ δωματίου Υ διά τριβάθμου κλιμακίδος έ'φθανέ τις τά είς χα
μηλότερου επίπεδον δωμάτια Ψ καί νοτίως τοϋ Ψ — τοϋ τελευταίου έν μέρει 
μόνον άνασκαφέντος — μέσω τοϋ διαδρομίσκου Ω. Τό δωμάτιον Ψ είναι τοϋ 
τύπου τών γνωστών λουτρών ή καθαρτηρίων δεξαμενών, βαθύ καί μέ εσω
τερικόν ήμιτοίχιον διαχώρισμα προφανώς προσιτόν διά ξύλινης κατερχομέ- 
νης κλίμακος. Χείλος καί πολλά τεμάχια μεγάλου πίθου ίσως προέρχονται 
έκ κατά χώραν ύπάρχοντος σκεύους, ενώ πολλά ά'λλα φαίνεται μάλλον δτι
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κατέπεσον εκ τοϋ ά'νω ορόφου, ώς χύτραι, κωνικά κύπελλα, δισκοειδές κά
λυμμα, μέλαν προχοΐδιον, σκεύος μέ εσωτερικούς δακτυλίους, άγνΰθες πυ
ραμιδικά! ή παραλληλεπίπεδοι — ίσως μετ’αυτών επεσον είς τον νοτίως 
τοϋ Ψ χώρον τρεις ά'λλαι, δυο φακοειδείς και μία παραλληλεπίπεδος — φω- 
λεόσχημον λίθινον άγγεΐον, λίθος τριβής καί μικρά τινα αντικείμενα, ως 
χαλκή περόνη καί σφονδύλων στεατίτου.

Άνατολικώς τής Οικίας Δ, πέραν τής στενωπού X, ήρχισεν ή έρευνα 
άλλης οικίας — Οικία Δα — (παρένθ. πίν. Α') ακριβώς εκείνης, τής οποίας 
κατά τήν αρχήν τής άνασκαφής τό έτος 1961 είχεν άναφανή ή έξ ογκωδών 
πελεκητών λίθων φκοδομημένη ΒΑ. γωνία καί έκ τής οποίας ίσως προέρχεται 
ή υψηλή κυλινδρική βάσις μεγάλου κίονος (βλ. ΠΑΕ 1961, σ. 216). Άπε- 
καλύφθη ή ισχυρά Β. πρόσοψις έκ μεγάλων πελεκητών λίθων, τών οποίων 
πολλοί επεσον είς τήν προ τής οικίας παρερχομένην οδόν, ήτις έν μέρει μό
νον άνεσκάφη. Μεταξύ τών καταπεσόντων λίθων είναι καί δύο έπιμελώς 
λαξευθέντες πελεκητοί πωρόλιθοι. Είς τον έξω τής οικίας χώρον, μάλιστα 
κατά τάς δύο γωνίας, τήν ΒΔ. καί τήν ΒΑ., περισυνελέγησαν δύο λίθινα δι- 
σκοειδή πώματα μετά κόμβου αντί λαβής, ή'μισυ λίθινου φωλεοσχήμου αγ
γείου, κύπελλα, άγνϋθες καί τριπτήρες, ενώ είς τον διάδρομον εισόδου, 
μετά τήν τρίβαθμον κυρίαν είσοδον, περισυνελέγησαν τεμάχια πίθου, τμήμα 
φυσικού τρίτωνος καί τεμάχιον ποτηριού μέ δακτυλίους κατά τήν βάσιν. 
Λόγω τής ϊσχυράς έπιχώσεως καί τών μεγάλων σωρών λίθων, τών έπικα- 
θημένων κατά τούς εξωτερικούς κυρίους τοίχους, δεν κατέστη δυνατή επί 
τού παρόντος ή περαιτέρω άνασκαφή τής οικίας.

Εις τον Τομέα Β συνεχίσθη ή άνασκαφή τής Οικίας Β (παρένθ. 
πίν. Β'), τής οποίας μέγα μέρος είχεν άναφανή κατά τό προηγούμενου έτος, 
άποτελούμενον άπό τούς χώρους τών άποθετών A - Δ καί τον συνεχόμενον 
θάλαμον Ζ, άπό μέρη τών δωματίων I καί Κ, άπό τά δωμάτια Λ-Ν, άτελώς 
τότε έξερευνηθέντα, καί δύο κλωβούς κλιμακοστασίων Ε καί Θ (πάντα τά 
διαμερίσματα ταϋτα σημειούμενα είς τό άρχικόν σχέδιον κατά τό πλείστον 
μέ ά'λλα ψηφία). Είχον επίσης άναφανή είς ικανόν μήκος ή ΒΔ. καί ή ΒΑ. 
πρόσοψις, άμφότεραι φκοδομημέναι διά μεγάλων πελεκητών λίθων.

Έγένετο νΰν έπιμελεστέρα έρευνα τοϋ ήδη άποκαλυφθέντος τμήματος 
καί περαιτέρω άποκάλυψις τοϋ υπολοίπου τής οικίας, ήτις άπεδείχθη μια 
τών μάλλον εκτεταμένων τής Ζάκρου (πίν. 145β). Τέλος ή άνασκαφή έπεξε- 
τάθη καί είς άποκάλυψιν τμημάτων ά'λλων οικιών πρός τά ΝΔ. κειμένων, 
πέραν τής άνακαλυφθείσης ενδιαμέσου κλιμακωτής οδού. Συνοπτικώς τα 
αποτελέσματα τής έρεύνης τοϋ τομέως τούτου υπήρξαν τά άκόλουθα:

’Αμέσως μετά τήν κυρίαν είσοδον δ προθάλαμος Ν έδιδε πρός τά δε
ξιά τήν δυνατότητα προσπελάσεως εις τον πλακόστρωτον χώρον Μ, περιο-
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ριζόμενον διά θλαστοΰ περιφράγματος, επί τμήματος τοϋ οποίου ΐστατο δ 
ληνός μέ κτιστόν προ αύτοΰ βαθύν χώρον, ένθα προφανώς άρχικώς ήτο 
τοποθετημένου τό «δοχεϊον» περισυλλογής τοϋ γλεΰκους. Τμήμα πήλινου 
άγωγοϋ έχρησιμοποιειτο έπι,βοηθητικώς διά την άποστράγγισιν τοΰ πλακό
στρωτου χώρου. Ό αγωγός ήτο παχύς σωλήν μέ στενοΰμενον περιχείλωμα. 
Τά άνευρεθέντα αγγεία καί λοιπά αντικείμενα τόσον εις τά δωμάτια Ν καί 
Μ όσον καί είς τον βαθών χώρον τοϋ «δοχείου» ήσαν ολίγα καί κοινά : μό- 
νωτον κυάθιον, λοπάδιον μέ πρόχυσιν, χυτρίδιον τριποδικόν μέ ελισσομέ- 
νους τούς ά'κρους πόδας, δυο πυραμιδικοί άγνϋθες. Δοκιμή γενομένη υπό 
τό δάπεδον άπεκάλυψε κάτωθεν στρώματος λιθαρίων καμαραϊκά ά'ωτα 
στενά καί υψηλά κυπελλίδια τοϋ τόπου τών tumblers, κωνικά κύπελλα, 
τεμάχια χυτρών, πίθων μέ επιπεδουμενον χείλος, πώμα κοΐλον χύτρας μέ 
τοξοειδή λαβήν, εύρεΐαν κύαθον, δυο άγνΰθας, μίαν κυβικήν καί μίαν 
παραλληλεπίπεδον, τροχαλιοειδές πηνίον κλπ. χρονολογούμενα, ως φαίνεται, 
είς τήν MM III περίοδον.

Έπ° αριστερά θύρα έφερεν εις προθ'άλαμον κλιμακοστασίου (Ε), τοΰ 
οποίου δ κλωβός έσχηματίζετο διά ήμιτοιχίου, καταλήγοντος είς πλάκα ξύλι
νης παραστάδος. Προφανώς τό κλιμακοστάσιου ήτο ξύλινου. Έκ τοϋ προθα- 
λάμου Η έφθανε τις είς τό κύριον δωμάτιον Η μέ τούς κατά τήν Δ. πλευράν 
άποθέτας Α-Δ. Ούτοι ήρευνήθησαν επιμελέστερου καί έξηκριβώθη οΰτω ή 
θέσις τών πλινθίνων έπιχρίστων διαφραγμάτων, ή έκτασις τών έπιχρίστων 
δαπέδων των καί ό τρόπος προσπελάσεώς των. Ό κατά τήν Β. γωνίαν απο
θέτης Α ήτο προσιτός διά διδύμου θύρας, τής οποίας διεσώθησαν αί πλά
κες, εφ’ ών έστηρίζοντο αΐ παραστάδες. Τό έπίχριστον δάπεδον καθίζησε 
κατά τήν γωνίαν, παρασΰραν τάς πλάκας είδους κτιστής θήκης. Τεμάχιον 
λίθινου αγγείου καί προχοΐσκη μέ σφαιρικήν κοιλίαν άνευρέθησαν είς τό 
σημεΐον τής καθιζήσεως. Τό ήμιτοίχιον, τό όποιον χωρίζει τούς άποθέτας 
Γ-Δ από τοϋ κυρίου χώρου τοϋ δωματίου Ζ, ίσως έπεξετείνετο επέκεινα τοϋ 
σημείου μέχρι τοϋ όποιου διεσώθη, άφήνον στενήν προσπέλασιν προς τούς 
άποθέτας, τών όποιων ό Β ήτο περίκλειστος διά πλινθίνων διαφραγμάτων. 
Είς τό δωμάτιον Ζ ούδέν άνευρέθη πέραν τών κατά τό προηγούμενου έτος 
άνευρεθέντων, πλήν μικρού τεμαχίου λίθινου άγγείου καί πηλίνης σφαίρας 
μέ έντομάς καθέτους.

Έκ τοΰ προθαλάμου Η τοΰ κλιμακοστασίου Ε ήτο προσιτόν προς τά ΝΑ. 
τό άρκετά εύρύχωρον δωμάτιον I. Σειρά πλακών έπροστάτευε τό δάπεδον 
κατά τήν δίοδον. Κυρίως είς τό νότιον ήμισυ τοϋ δωματίου άνεκαλύφθησαν 
πλεϊστα όσα άγγεΐα (πίν. 146α), κατά τό πλεΐστον άκόσμητα καί, ως φαί
νεται, κοινής χρήσεως, ως επί τό πολύ μικροΰ σχετικώς μεγέθους. Οΰτω 
περισυνελέγησαν δύο δεκάδες πρόχων, 3-4 χύτραι τριποδικαί, πλήθος κυ
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πέλλων και κυάμων, τρία κυλινδρικά αγγεία, 2-3 σκυφοειδή μέ τοξωτάς 
λαβάς, εν σκεϋος μέ σφαιρικήν κοιλίαν καί άνά δυο λαβάς οριζόντιας καί 
καθέτους. ΙΙλήν τούτων περισυνελέγη εις τεμάχια μέγας τετράωτος άμφο- 
ρεύς μέ κυλινδρικόν λαιμόν. Τό δάπεδον ήτο έπίχριστον, άλλ’ έφθάρη. 
Πολλαί πλίνθοι έπίχριστοι έπεσαν έκ τοΰ άνω ορόφου.

Τό δωμάτιον I έπεκοινώνει προς τα ΒΑ. μέ στενόν έπίμηκες διαμέρισμα, 
τό Κ. Ό ΒΑ. τοίχος τοΰτου δέν άνευρέθη, έστηρίζετο δμως, φαίνεται, επί 
παχείας κρηπΐδος, τής οποίας τό πλεΐστον μέρος έκαλΰπτεπο υπό τοΰ δα
πέδου, τό όποιον κατεσκευάσθη εις ύψηλοτέραν πως στάθμην, άφοϋ τό 
δωμάτιον έπεχώσθη έν μέρει διά στρώματος λίθων μικρών καί πολυα
ρίθμων οστράκων. “Οτι υπήρχε διατείχισμα άποδεικνΰεται έκ τοΰ οτι κατά 
την Α. γωνίαν τοΰ δωματίου υπήρχε θΰρα μέ δυο βαθμίδας, τής οποίας 
ή μονόλιθος γωνιακή παραστάς κατέπεσεν επί τής κρηπΐδος. Διά τής θΰρας 
ταυτης ήτο προσιτόν έπίμηκες γωνιακόν διαμέρισμα, τό Τ, έπεκτεινόμενον 
κατά τήν ΒΑ. καί τήν ΝΑ. πρόσοψιν τής οικίας καί τό όποιον πολύ πιθανόν 
ή to είδος άνδηρου ή βεράντας. Ή ΰπαρξις τοΰ χαρακτηριστικοΰ διά τάς 
προσόψεις πεζουλίου κατά τον ΒΔ. τοίχον τοΰ ΝΑ. σκέλους, ως καί τό γε
γονός οτι ό έξωτερικός τοίχος τοΰ ετέρου σκέλους είναι παχύτερος μέχρις 
ενός σημείου, ίσως υποδεικνύουν οτι τό ΝΑ. σκέλος κατεσκευάσθη μετα- 
γενεστέρως. Εις τό δωμάτιον Κ καί τό άνδηρον Τ, προσιτόν καί άπ’ ευθείας 
έκ τοΰ δωματίου Ζ, άνευρέθησαν πολύ ολίγα αντικείμενα : 5 τεμάχια λίθινων 
αγγείων ποικίλων σχημάτων, υφαντικά τινα βάρη παραλληλεπιπέδου σχή
ματος καί χαλκά τινα έλάσματα.

Έκ τοΰ δωματίου I μέσφ διδύμου θύρας, τής οποίας έσώθησαν οί πλα
κοειδείς λίθοι των παραστάδων, — τοΰ μεσαίου φέροντος τάς κυλινδρικός 
δπάς τής στερεώσεως των συρτών τών θυροφύλλων — έφθανέ τις εις τό δω
μάτιον Π καί διά τοΰ εις διαδρομίσκον μορφουμένου ΒΔ. τμήματος τούτου 
εις τά δωμάτια Ρ καί Σ. ’Άλλη δίδυμος εύρυτέρα θύρα, καταλαμβάνουσα 
ολόκληρον τό χώρισμα τοΰ διαδρομίσκου προς τό δωμάτιον Π, έπέτρεπε 
κατά βούλησιν τον διαχωρισμόν ή τήν συνένωσιν εις εν δλον τών χώρων. 
Κατά τήν αρχήν τής άνασκαφικής περιόδου μέγας· λιθοσωρός καί ίσχυραί 
έπιχώσεις έκάλυπτον τό ΝΑ. τμήμα τών δωματίων Π καί Σ’ τοΰτο δμως 
συνετέλεσεν εις τό νά διασωθή είς πολύ καλυτέραν κατάστασιν καί εις ικα
νόν ύψος τό τμήμα τοΰτο τής Οικίας Β. ’Άλλος λιθοσωρός έκάλυπτε τό 
ΝΑ. τμήμα τών δωματίων I καί Ο.

Οί τοίχοι τοΰ δωματίου Π ήσαν έπίχριστοι. Σειρά πίθων κατά τον ΝΑ. 
καί τον ΝΔ. τοίχον καί σημαντικός αριθμός άλλων αγγείων έκ τών συνή
θως εις άποθήκας άπαντώντων απέδειξαν τήν χρησιμοποίησιν τοΰ δωμα
τίου ως αποθήκης. Οί πίθοι ήσαν κατά πλεΐστον μικρόσωμοι έν μέρει κο
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σμούμενοι υπό ζωνών σχοινιών έμπιέστων' εις ήτο τοΰ εύρυστόμου τύπου 
(jar). Ήσαν συνολικώς 8 ή 7, αλλά μετ’ αυτών ύπήρχον δυο η τρεις 
μεγάλοι τετράωτοι αμφορείς μέ κυλινδρικόν λαιμόν. Τά άλλα αγγεία ήσαν 
αμφορείς μέ ελλειπτικόν στόμιον, στάμνοι, λοπάδες καί λεκανοειδή σκευή, 
σκυφοειδή αγγεία, 2-3 υψηλά κυλινδρικά σκεύη, σφαιρικόν σκεύος μέ 
τοξοειδείς λαβάς, εις άμφορεύς μέ έμπίεστα σχοινιά, δύο κολουροκωνικά 
επιμήκη σκεύη μέ καθέτους σχισμάς, μικρότερα αγγεία, ως κύαθοι καί 
κύπελλα, προχοΐσκαι καί άρυβαλλίσκοι, ψευδόστομος άμφορίσκος καί μικροί 
ασκοί' τρία λίθινα αγγεία, τών οποίων τά δύο φωλεόσχημα, μικρόν λί- 
θινον πώμα, έλεφάντινον τεμάχιον, χαλκούς κοπεύς καί 3-4 άγνϋθες ήσαν 
τά λοιπά αντικείμενα τού δωματίου.

Εις τό μικρόν δωμάτιον Ρ, πλήν δύο δισκοειδών υφαντικών βαρών, 
άνευρέθη επί υψηλού λίθου κείμενον τό άνω μέρος τριώτου άμφορέως, τό 
όποιον άπεδείχθη δτι άνήκεν εις τούς ΥΜ ΙΙΙΑ2 χρόνους. Ή άνεύρεσις 
τού αγγείου τούτου εις σχετικώς βαθύ στρώμα ευρίσκει δυσκόλως ερμη
νείαν, δοθέντος δτι δέν παρετηρήθησαν διαταράξεις μεταγενέστεροι τών 
χρόνων καταστροφής τής Οικίας κατά τό τέλος τής ΥΜ ΙΒ περιόδου εΐς άλλα 
σημεία αυτής. Νοτιώτερον δμως, δπου τά επίπεδα είναι υψηλότερα, παρε
τηρήθησαν μικράς έκτάσεως μεταγενέστεροι εγκαταστάσεις.

Ό χώρος Σ, μέ τό ενδιάμεσον αυτού διαχώρισμα, μετασχηματίζεται 
εις διαδρομίσκον καί αποθέτην, κατά δέ την ΝΑ. αυτού πλευράν άνεκαλύ- 
φθη δευτέρα είσοδος, προφανώς υπηρεσιακή, εις τήν οικίαν, ήτις διαμορ
φώνεται μέ ωραίας εκατέρωθεν παραστάδας καί μονόλιθον κατώφλιον μή
κους 1.40 μ. καί πλάτους 0.75 μ. Μέγας πελεκητός πωρόλιθος καθιζήσας 
εις τό άνοιγμα τής θύρας ήτο πιθανώς ύπέρθυρον ή προέρχεται έκ τής 
γωνίας τής παραστάδος. Τό δάπεδον ήτο έπίχριστον καί μόνον κατά 
τήν είσοδον μεγάλαι ακανόνιστοι πλάκες προεφύλασσον τήν δίοδον από 
τήν φθοράν. Ερυθρόν επίχρισμα έκάλυπτε τούς τοίχους. Εις τό άκρον 
τοΰ διαχωριστικοΰ τοίχου περισυνελέγη εις τεμάχια πίθος' εντός τού επιμή- 
κους περιφράγματος - άποθέτου άνευρέθησαν κανονικώς τοποθετημένοι εις 
δύο σειράς δώδεκα στάμνοι, προφανώς προοριζόμεναι δι’ οίνον καί συνο- 
δευόμεναι υπό μεγάλου πλήθους κωνικών κυπέλλων καί κυαθίων (πίν. 147α) 
τών περισσοτέρων άνευρεθέντων εντός τών στάμνων ή παρ’ αύτάς εις κυ
λίνδρους (rouleaux). Μετ’ αυτών άνευρέθησαν καί ολίγα άλλου σχήματος 
αγγεία, ως πρόχοι καί προχοΐδια, κολουροκωνικόν λεκανοειδές σκεύος, 
εύρύστομον άγγεΐον, έτερον μέ κωνικόν πόδα, τινά σκυφοειδή κ.ά. Δύο μι
κρά τμήματα λίθινων αγγείων, ενός κυλινδρικού καί άλλου άβαθούς λοπα- 
δοειδούς, ίσως τριποδικού, καί ολόκληρος σειρά τριπτήρων τού τριγωνικού 
ή πυραμιδικού σχήματος, ως καί εΐς κορυνοειδής, λίθινον σφονδύλων καί
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χαλκή λεπίς περισυνελέγησαν εντός τοϋ περιφράγματος ή κατά την νοτίως 
τούτου περιοχήν.

Τό κέντρον τής Οικίας Β καταλαμβάνεται υπό γωνιακού σχήματος δια
μερίσματος Ο - Λ, τό οποίον, αν δεν ήτο ύπαιθρον, θά ήτο μάλλον σκο
τεινόν. Πλήν των δύο κατά τό προηγούμενον έτος άναφανέντων πίθων 
άνεκαλύφθησαν τρεις άλλοι, τοϋ συνήθους σχήματος με διακόσμησιν έμπιέ- 
στων σχοινιών, πλήν ενός δστις ήτο μικρόσωμος καί εύρΰστομος τοϋ τύπου 
τών jars. Ελάχιστα ά'λλα σκεύη, ως κύπελλα, πρόχους, πώμα πήλινον με 
κόμβον ώς λαβήν, περισυνελέγησαν εντός τοϋ χώρου τούτου, δστις διά θυ- 
ρών έπεκοινώνει μέ τον θάλαμον Ν, τό δωμάτιον I καί τον διάδρομον Ξ. 
Ό τελευταίος έκλείετο προς τά ΒΔ. δΤ ίσχυροϋ τοίχου, άποτελοϋντος αντέ
ρεισμα ΰψηλοτέρου επιπέδου προς Ν., τό όποιον διεμορφοϋτο επί τοϋ άπο- 
τόμως κατερχομένου κατά την περιοχήν ταύτην βράχου, προς τά δυτικά 
δμως άπετέλει τό δριον βαθέων περίκλειστων δωματίων, προσιτών διά θύ- 
ρας, τά όποια ήρχισαν άναφαινόμενα προς τήν κατεύθυνσιν ταύτην (Φ καί 
Υ), αλλά δεν ήρευνήθησαν περαιτέρω, διότι έπληροϋντο υπό μεγάλων λίθων 
καί έκαλύπτοντο υπό μεγάλων λιθοσωρών καί έπιχωματώσεων. 'Η ά'μεσος 
σύνδεσις άπέδειξεν δτι τό προς ΒΔ. μή άνασκαφέν είσέτι τμήμα ανήκει εις 
τήν αυτήν οικίαν καί ούχί εις άλλην, ως είχεν άρχικώς ύποτεθή λόγψ τοϋ 
ίσχυροϋ τοίχου καί τής προς τά ΒΔ. προεχούσης γωνίας. Τό νότιον ύψηλότε- 
ρον τμήμα είχε, φαίνεται, προσπέλασιν απ’ ευθείας εκ τής προ τής ΝΑ. προ- 
σόψεως παρερχομένης όδοΰ, έπεξετείνετο δε καί προς τά ΝΑ. τοϋ διαδρόμου 
Ξ εις μικράν τετραγωνικήν αποθήκην (δωμάτιον X), δπου διεσώζοντο κατά 
χώραν δύο πίθοι, αλλά μόνον κατά τό κατώτερον αυτών τμήμα. Προς τόν 
άνω δροφον καί τό ΰψηλότερον επίπεδον τής ΝΔ. περιοχής έφερε ξύλινον 
κλιμακοστάσιον (Θ), τοϋ οποίου άνευρέθη ό κλωβός μέ τό σύνηθες διαχώ- 
ρισμα κατά τό ΒΔ. τέρμα τοϋ διαδρόμου Ξ.

’Απεδείχθη οϋτω δτι ή Οικία Β ήτο λίαν εκτεταμένη, περιλαμβάνουσα 
πλέον τών 24 διαμερισμάτων, συμπεριλαμβανομένων εις τόν αριθμόν τοϋ- 
τον καί τών βοηθητικών χώρων, κλιμακοστασίων, αποθετών, ανδήρου κλπ. 
Αί προσόψεις ήσαν έπιμελώς φκοδομημέναι δΤ αρμοστών πελεκητών λί
θων, ή ΝΑ. μάλιστα επί τής παρερχομένης κλιμακωτής όδοϋ, κατά μέγα 
μέρος ήτο εξ αρμοστών ξεστών πωρολίθων. Αί προσόψεις ένεφάνιζον τάς 
γνωστός εις τάς μινωικάς οικοδομάς μικράς προεχούσας γωνίας, ποικιλλού- 
σας τήν διάρθρωσιν τοϋ συνόλου.

Ό ΝΑ. τής Οικίας Β χώρος κατ° άρχάς είχε θεωρηθή μέρος τής προς 
τήν κατεύθυνσιν ταύτην έκτεινομένης Οικίας Ε, λόγφ τής είς σειράν κατά 
τήν έπέκτασιν τοϋ ίσχυροϋ ΝΔ. τοίχου τοϋ δωματίου Β' καταπεσόντων λίθων 
(διά τοΰτο ό χώρος είχεν όνομασθή Α'). Τελικώς άπεδείχθη δτι ίκανώς
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εύρεΐα κλιμακωτή οδός, άνίσου πλάτους, λόγφ τής εγκάρσιάς κατευθύνσεως 
τής προσόψεως τής κατέναντι οικίας, διήρχετο κατευθυνομένη προς τα ΝΔ. 
(παρένθ. πίν. Β' καί πίν. 146β). Προ τής εισόδου τής Οικίας Β έσχηματίζετο 
ΐσόπεδον, περιοριζόμενον έν μέρει υπό τοίχου εκ ξεστών πωρόλιθων. Κατά 
την γωνίαν ταΰτην άνευρέθησαν πίθος με ταινίας κοσμουμένας διά διατε- 
μνομένων χιαστί εντομών, τετράωτος άμφορεΰς, ά'λλο μέγα άγγείον καί βά- 
σις πήλινου ειδωλίου- έν χαλκοϋν λεπίδιον καί μυκητοειδής τριπτήρ άνευρέ- 
θησαν άνατολικώτερον. Έκ τής προσόψεως τής Οικίας Β εις τό ΝΑ. 
τμήμα τής όδοϋ κατέπεσον είς σειράν, άποτελέσαντες είδος κρηπΐδος, πελε
κητοί κυβόλιθοι, μετά τήν άφαίρεσιν των οποίων άπεκαλύφθησαν οί άνερ- 
χόμενοι δώδεκα αναβαθμοί καί τό πέραν τούτων λιθόστρωτον.

Τής Οικίας Ε άνεσκάφη τό κύριον διαμέρισμα Β' καί τά προς τά ΒΑ. 
(παρένθ. πίν. Β') συνεχόμενα μικρά δωμάτια Γ', Δ' καί Ε', άτελώς έρευνη 
θέντα. Ή είσοδος είς τό κύριον διαμέρισμα Β' εύρίσκεται κατά τήν Α. γω
νίαν του, προ αυτής δέ σχηματίζεται είδος προθαλάμου, δωμάτιον Ι',δστις έν 
μέρει μόνον διατηρείται, τοΰ Α. τμήματος τής οικίας καταστραφέντος. Είς 
τον προθάλαμον τούτον άνευρέθησαν είς τεμάχια δυο πίθοι, είς απλούς καί 
είς διακόσμητος μέ ταινίας, έφ’ ών διασταυροΰνται χιαστί έντομαί. Μετά 
των πίθων εύρέθησαν 7 κύπελλα, πάντα κωνικά πλήν ενός τού τύπου των 
διωρόφων, καί μία κυβικού σχήματος άγνύς. Ό φυσικός βράχος επιπολά
ζει, κατερχόμενος έπικλινώς προς Α.

Τό δωμάτιον Β' κατά τήν τελευταίαν αυτού φάσιν είχε δάπεδον έκ 
πατητού χώματος είς τό ύψος τοΰ κατωφλιού καί κατά τό κέντρον υψηλή 
κυλινδρική βάσις έβάσταζε τον ξύλινον κίονα στηρίξεως τής οροφής. Έπί 
τού δαπέδου άνευρέθη ανοικτός πίθος τύπου jar μέ δύο τοξοειδείς λαβας 
καί ήμισυ λύχνου έκ φαιού λίθου. Εις παλαιοτέραν φάσιν, πάντως άναγο- 
μένην είς τήν ΥΜ περίοδον, ανάγονται έργαστηριακαί εγκαταστάσεις, άνευ- 
ρεθεΐσαι είς βαθύτερον στρώμα. Δύο καμπύλα τοξοειδή διατειχίσματα, έν 
μέ παχύτερον τοιχίον καί έν μέ λεπτότερον, απομονώνουν δύο χώρους. Είς 
τον πρώτον μορφοΰται κατά τήν γωνίαν μικρόν καμπύλον περίφραγμα, 
ίσως διά τήν διαφύλαξιν σκευών. Μία λιθίνη ΐγδιόσχημος λεκάνη ήτο τοπο
θετημένη έξω τού περιφράγματος, περιβαλλόμενη υπό λίθων. Κατά τό ση- 
μειον τής συναντήσεως τών δύο διατειχισμάτων άλλη γούρνα έξυπηρέτει 
εργαστηριακός άνάγκας. Είς τον ΝΑ. περίκλειστον χώρον, γειτνιάζοντα 
αμέσως μέ τον βράχον, δστις έξεΐχεν υπό τό θεμέλιον τοΰ ΝΑ. τοίχου, 
είχον άποτεθή πλεΐστα δσα σκεύη, τά όποια άνευρέθησαν κατά χώραν: έξ 
πρόχοι, τρεις στάμνοι, εύρύστομον άγγείον μέ σφαιρικήν κοιλίαν, κωνικόν 
κύπελλον κοσμούμενον μέ λεύκάς γιρλάνδας, άμφορίσκος, σκυφωτόν σκεύος, 
κύπελλά τινα, ορθογώνια πηλίνη πλάξ καί τμήμα λίθινης λεκάνης. Ή εΐσο-
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δος εις τον χώρον ήτο κατά το σημεΐον ένθα τό διατείχισμα τοϋτο συνήντα 
to βορειότερον. Τό δάπεδον άπετέλει αυτός δ λαξευθείς φυσικός βράχος. 
Ό ΒΔ. τοίχος ήτο λίαν ισχυρός και διεσώθη εις ικανόν ύψος.

Νοτίως τοϋ δωματίου Β' ό βράχος άνήρχετο έπικλινώς καί διά τοΰτου 
έγίνετο ή πρόσβασις προς τα ΝΑ. κτήρια, τα οποία άπετέλουν πιθανώς 
άλλην οικίαν (παρένθ. πίν. Β')· Ό χώρος Θ', περιοριζόμενος προς τά ΒΔ. 
υπό τοΰ προεκτεινόμενου τοίχου τής προσόψεως, ήτο, φαίνεται, ύπαιθρος. 
Άτελώς έξηρευνήθησαν τά δυο μικρά δωμάτια Ζ' καί Η', προσβατά εκ τοΰ 
χώρου Θ' διά θΰρας διατηροΰσης τό κατώφλιον καί την παραστάδα. Κατά 
την θύραν διετηρεΐτο τμήμα ίσχυροϋ δαπέδου εκ χαλικασβέστου. Δΰο πελε
κητοί χαμηλοί πωρόλιθοι κατά την ΝΑ. πλευράν τοϋ Ζ' ίσως άπετέλουν 
θρανίον. Εις τό δωμάτων Η', διαχωριζόμενον έκ τοΰ προηγουμένου διά εγ
καρσίου τοίχου, άνευρέθησαν μικρά τινα αντικείμενα, δΰο άγνϋθες μία δι- 
σκοειδής άμφίκυρτος καί ά'λλη τροχαλωειδής, ήμισφαιρικός τριπτήρ καί 
σκεΰος λίθινον δισκοειδές μέ βάθυσμα.

Νοτίως τοΰ βραχώδους χώρου Μ' μόλις διεσώθησαν έκ τής καλλιέρ
γειας τμήματα δΰο δωματίων, τών Κ' καί Α', ίσως άνηκόντων εις ά'λλο 
κτηριακόν συγκρότημα, άν κρίνη τις από τον διάφορον προσανατολισμόν 
τών τοίχων των. Εντός τοΰ δευτέρου περισυνελέγη τμήμα εΰρυστόμου αγ
γείου μέ οριζόντιας αυλακώσεις. Μεταξύ τοΰ κτηρίου τοΰτου καί τοΰ χώ
ρου Θ', εις ύψηλύτερον επίπεδον, διακρίνονται κτήρια διαφόρου πάλιν 
προσανατολισμού καί τά οποία έκ τής κεραμεικής φαίνονται άνήκοντα εις 
προκεχωρημένην ΥΜ III περίοδον- ταΰτα δεν ήρευνήθησαν περισσότερον.

Τό ΒΔ. τμήμα τής Οικίας Ε κατεσκευάσθη κατά κατερχόμενα ά'νδηρα, 
άκολουθοΰν την κλιτύν τοϋ λόφου καί πλευρίζον την κλιμακωτήν οδόν. Έπί 
τοΰ παρόντος διακρίνονται τέσσαρα δωμάτια, ών τά τρία, Γ', Δ' καί Ε' 
ήρευνήθησαν μόνον εν μέρει. Εις τό Γ' τό δυτικόν του τμήμα κατεσκευάσθη 
μέ ύψηλότερον δάπεδον πλακόστρωτον. Τμήμα μεγάλης λίθινης λοπάδος 
καί άγνύς πυραμιδική περισυνελέγησαν εντός αύτοΰ. Εις τό δωμάτων Δ' 
άνευρέθη εύρΰστομος στάμνος καί μικρόν ειδώλων ανθρώπινης μορφής. 
Τέλος εις τό δωμάτων Ε', κείμενον παράτάς κατωτέρας βαθμίδας τής κλιμα
κωτής όδοΰ καί περωριζόμενον προς τά ΒΑ. υπό παχέος, ίσως έξωτερικοΰ, 
τοίχου, περισυνελέγησαν τεμάχια πίθου μέ σχοινίνην διακόσμησιν, πηνίον 
τροχαλιοειδές, άμφίκυρτος δισκοειδής άγνύς καί πρωτόγονον ειδώλων άπό 
τοΰ στήθους καί ά'νω μέ έκτεινομένας τάς χεΐρας.

Σημαντικόν εύρημα έκ τοΰ ά'νω στρώματος τών λίθων τών πληροΰν- 
των τήν δυτικήν γωνίαν τής Οικίας Β κατά τήν περιοχήν τοΰ δωματίου Υ 
είναι μικρά πηλίνη κεφαλή αίλοΰρου, ίσως μέρος πλαστικοΰ ρυτοΰ, μέ φυ- 
σιοκρατικώς άποδοθέντα χαρακτηριστικά (πίν. 147β).
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Ή κατά την δοκιμαστικήν σκαφήν τοΰ προηγουμένου έτους γενομένη 
ύπόθεσις δτι εις τον Τομέα Γ τής ίσοπέδου στενής κοιλάδος μεταξύ τών 
δύο λόφων, επί τών οποίων έξετείνετο ή μινωική πόλις, πιθανώς έξετείνετο 
ή κυρία έγκατάστασις τοΰ άρχοντος, χαρακτήρος ανακτορικού, έπεβεβαιώθη 
μέ τήν πρόοδον τής άνασκαφής (παρένθ. πίν. Γ' καί πίν. 148). Ή εργασία 
ήρχισεν εις τό σύστημα τών αποθηκών τοΰ Διαδρόμου τών Εσοχών (Α-Β), 
δπου είχον άποκαλυφθή εις τήν θέσιν των πέντε πίθοι καί περί τά δγδοήκον- 
τα άλλα αγγεία ποικίλων σχημάτων, μεταξύ τών οποίων μέγας τετράωτος 
άμφορεύς, σταμνοειδές γεφυρόστομον καί αμφορείς μεγάλοι μέ ελλειπτικόν 
στόμιον. Ή έρευνα νΰν συνεχίσθη εις τήν εσοχήν Γ καί τό κατέναντι τμήμα 
τοΰ διαδρόμου. 'Ο κλείων προς τά ΝΔ. τήν εσοχήν τοίχος ήτο πλίνθινος, 
άλλ5 αί πλίνθοι κατέπεσον εντός αύτής συμπαρασύρασαι τήν επίσης πλιν- 
θίνην παραστάδα, ήτις δμως διέσωζεν είσέτι τάς οδοντώσεις της· πλάξ άπε- 
τέλει τήν βάσιν τής ξυλοδεσιάς. Εντός τής εσοχής καί εις τμήμα τοΰ δια
δρόμου κατέπεσον πλίνθοι έπίχριστοι έκ τοΰ άνω ορόφου καί πολλά κονιά
ματα μέ διακόσμησιν συνεχομένων εις συστήματα πολυφύλλων ροδάκων. 
Μία μεγάλη ορθογώνια λιθίνη πλάξ κατέπεσεν επίσης μετ’ αυτών έκ τοΰ 
άνω ορόφου. Κατά τήν περιοχήν ταύτην περισυνελέγησαν κωνικά τινα κύ
πελλα καί υφαντικά βάρη καί έν γεφυρόστομον άγγεϊον.

Ό Διάδρομος τών Εσοχών έφερε προς μέγα τετραγωνικόν διαμέρισμα 
(Δ) μέ ισχυρόν έκ χαλικασβέστου δάπεδον, τό όποιον κατά τό κέντρον έσχη- 
μάτιζε τετράγωνον διάχωρον έκ πλακιδίων, πιθανώς 16 τον αριθμόν. Τό ΝΑ. 
τμήμα τοΰ δωματίου δέν άπεκαλύφθη εΐσέτι. Εις τό δωμάτιον τοΰτο με
γάλοι σωροί πλίνθων είχον καταπέσει έκ τών διαχωρισμάτων τοΰ ισογείου 
καί τοΰ άνω ορόφου, ιδίως παρά τον ΒΑ. καί τον ΝΔ. τοίχον. Παρά τό 
διαχώρισμα τής εσοχής Γ άνευρέθη καί άλλος μέγας πίθος εις τεμάχια. 
Κατά τήν περιοχήν ταύτην έξηκολούθησεν ή άνεύρεσις τών κονιαμάτων μέ 
τούς πολυφύλλους ρόδακας. Προς τον ΒΔ. τοίχον άνευρέθη σειρά άλλων 
αγγείων, ώς φρουτοδόχη επί υψηλού ποδός μέ διαχώρισμα έκ ραβδίων δια
σταυρουμένων, χαμηλή λεκάνη, άμφορεύς μέ έλλειψοειδές στόμιον, κυάθια 
διακοσμούμενα μέ σπείρας ή έ'λικας, πολλά άλλα μικρά ή μεγαλύτερα αγγεία 
καί τριποδική χύτρα, εν υφαντικόν βάρος τραπεζοειδούς σχήματος καί 
τμήμα αγγείου έκ μέλανος λίθου. 'Υπό τό δάπεδον διήρχετο αγωγός απο
χετευτικός σχήματος ανεστραμμένου Π, δστις συνεχίζετο καί υπό τό κατώ- 
φλιον τής ΝΔ. θύρας τοΰ δωματίου, ένθα άνεφάνη τό άκρον του.

Θύρα κατά τον ΒΔ. τοίχον τοΰ δωματίου Δ ώδήγει εις είδος αποθετών 
Ν, Ν', Ν", διαχωριζομένων απ’ άλλήλων διά διαχωρισμάτων πλινθίνων, 
αλλά μόνον δ πρώτος τούτων ήτο προσιτός έκ τοΰ δωματίου Δ καί έχρησι- 
μοποιήθη διά τήν διαφύλαξιν σκευών καί έργαλείων. At παραστάδες τής
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εισόδου του ήσαν εξ έπιχρίστων πλίνθων, μέ την συνήθη όδόντωσιν διά 
την προσαρμογήν τοΰ ξυλίνου πλαισίου.’Όπισθεν τής ΒΑ. παραστάδος είχον 
διαφυλαχθή συνεπτυγμένα εις τριπλήν άναδίπλωσιν δύο έπιμήκεις δδον- 
τωτοί χαλκοί πρίονες (πίν. 149α)' πολλά κύπελλα καί κωνικόν σκεύος άνευ- 
ρέθησαν κατά την είσοδον καί κατά τό βάθος τής κόγχης άπέκειτο μέγας 
ψευδόστομος άμφορεύς, διακοσμούμενος μέ συνεχομένας σπείρας, καί τρί- 
πους χύτρα εις άνάστροφον θέσιν (πίν. 150α καί 149β). Μεταξύ τών δύο 
πλινθίνων διαχωρισμάτων περισυνελέγησαν μέγας άμφορεύς μέ ελλειπτικόν 
στόμιον, τρία μόνωτα κύπελλα, πρισματικόν υφαντικόν βάρος καί πολλά 
οστά μικρών ζώων καί πτηνών- επί τοΰ πρώτου διαχωρίσματος έκειντο δύο 
πρόχοι. Τά αγγεία ταϋτα δέν αποκλείεται νά έπεσον έκ τοΰ ά'νω ορόφου. 
Μέγα τεμάχιον χυτής ύλης μέ μέταλλον καί θειον εντός τής μάζης αυτής 
άνευρέθη κατά τό δεύτερον διαχώρισμα.

Έν ά'νοιγμα πλησίον τής θύρας τών αποθετών Ν έδιδε την έντύπωσιν 
θύρας προς τό σύστημα τών ΒΔ. αποθηκών. Ή άνασκαφή έπροχώρησε 
κατά την κατεύθυνσιν ταύτην. Βραδύτερον δμως άπεδείχθη δτι τό ά'νοιγμα 
έδημιουργήθη έκ τής πτώσεως μέρους τού τοίχου καί δτι ή κανονική πρόσ- 
βασις εις τάς άποθήκας έγίνετο διά τής απέναντι τής είσοχής Α εισόδου. 
Έκεΐ άνεκαλύφθη κατερχομένη πεντάβαθμος κλιμακίς, ήτις ώδήγει εί; 
είδος προθαλάμου (I), έκ τού οποίου έφθανέ τις εις τάς βαθείας άποθήκας 
Θ καί Η διά θύρας έπ’ αριστερά.

Τό κεκαυμένον στρώμα, τό όποιον έκάλυπτε τά δάπεδα τών αποθηκών 
τού Διαδρόμου τών Εσοχών καί τοΰ δωματίου Δ, έπεξετείνετο επί τών βα
θμιδών τής κλιμακίδος καί έντός αυτού άνευρέθησαν πλεΐστα δσα υφαντικά 
βάρη τοΰ δισκοειδοΰς άμφικύρτου σχήματος, τουλάχιστον δύο δωδεκάδες 
(πίν. 150β). Μετ’ αυτών έκειτο διπλούς χαλκούς λατρευτικός πέλεκυς, ολίγον 
δέ περαιτέρω πλήθος κυπέλλων καί κυαθίων, ως καί τινες πρόχοι καί 
πολλά τεμάχια άνεπεξεργάστου στεατίτου. Τό υλικόν τούτο προφανώς κα- 
τέπεσεν έκ τοΰ ά'νω ορόφου. Κατά τό βάθος τού προθαλάμου διεμορφοΰτο 
ύψηλότερον έπίπεδον, τοΰ οποίου ή ίσοπεδούσα τον βράχον έπίχωσις συνε- 
κρατεΐτο ύπό ξηρολιθικοΰ τοιχίου. Εις τον χώρον τούτον άνευρέθησαν άπο- 
τεθειμένα τετράωτος άμφορεύς μέ κυλινδρικόν λαιμόν καί πιθίσκος μέ σχοι- 
νίνην διακόσμησιν, περί αυτά δέ περισυνελέγησαν πλήθος κυπέλλων καί κυ- 
άθων, πρόχοι τινές καί αμφορείς μέ έλλειπτικόν στόμιον, υφαντικά βάρη 
δμοια προς τά έπί τών βαθμιδών τής κλιμακίδος, βάσις άλλου μεγάλου 
αγγείου καί τρία κέρατα μεγάλων ζώων. Έκ θύρας κατά τό ΒΑ. τέρμα τοΰ 
Διαδρόμου τών Εσοχών ήτο προσιτόν άλλο σύστημα άποθηκών, τού οποίου 
άνεφάνησαν μόνον οί περιμετρικοί τοίχοι, άνεσκάφη δέ έν μέρει ή γωνία 
τής αποθήκης Κ, δπου άνεκαλύφθησαν κατά χώραν δύο εύμεγέθεις πίθοι.
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Εις μέγας πελεκητός πωρόλιθος πεσών επ’ αυτών φέρει χαρακτόν τό ση- 
μεΐον I.

Εις τάς δυο άποθήκας Θ καί Η άνευρέθη εις την αρχικήν αύτοΰ θέσιν 
ολόκληρον τό περιεχόμενον τών πολυαρίθμων πίθων καί αγγείων, ως ήτο 
τοποθετημένον κατά την ημέραν τής καταστροφής. Έκ τοΰ άνω ορόφου 
δμως έπεσε σημαντική ποσότης τοΰ οικοδομικού ύλικοΰ, δπως καί τής 
σκευής, πράγμα τό όποιον ερμηνεύει τήν εντός τών πίθων άνεΰρεσιν πολυ
αρίθμων αγγείων, ως καί τήν εις σχετικώς υψηλά στρώματα άνεΰρεσιν κε- 
ραμεικής, εκλεκτής ως επί τό πολύ ποιότητος. Παχύ πυρίκαυστον μελανόν 
στρώμα καί στρώματα τέφρας έκάλυπτον τά δάπεδα καί τά επ’ αυτών 
σκεύη. Τό υλικόν τών μεγάλων λίθων, δπερ κατέπεσεν έκ τών τοίχων 
συνέθλιψε προς τούς τοίχους τινάς τών πίθων, μάλιστα τής αποθήκης Θ. 
Εντός τής τελευταίας είχε καταπέσει μεταξύ τοΰ ά'λλου ύλικοΰ τών λίθων 
καί πλίνθων εις μέγας πελεκητός πωρόλιθος, φέρων έπ’ αύτοΰ χαρακτά ση
μεία δμοια μέ I καί Ψ. Τών πλίνθων τινές ήσαν κεκονιαμέναι μέ λευκόν καί 
κυανοΰν κονίαμα. Οί περισσότεροι τών ένδεκα κατά μήκος τών τοίχων διατε
ταγμένων πίθων ήσαν ογκώδεις καί έφερον διακόσμησιν έμπιέστων σχοινιών 
(πίν. 151α). Τά εντός τής αποθήκης άνευρεθέντα σκεύη υπερβαίνουν τά 500. 
ΙΙολλά τούτων είναι ευμεγέθη, πλεΐστα δέ δσα είναι διακόσμητα. ’Άφθονα 
υφαντικά βάρη, μάλιστα τοΰ τραπεζοειδοΰς καί άμφικύρτου δισκοειδοϋς τύ 
που, άνεκαλύφθησαν καθ’δλην τήν έκτασιν τής αποθήκης, κυρίως δμως κατά 
τό προς τον ΝΑ. αυτής τοίχον τμήμα. Μετοξύ τών εύμεγέθων αγγείων ήσαν 
ήμίσεια δωδεκάς αμφορέων μέ ελλειπτικόν στόμιον καί ισάριθμα σταμνο 
ειδή εύρύστομα μέ γεφυρωτήν προχοήν καί λαβάς τοξοειδείς προς τά ά'νω 
κεκλιμένας, διακοσμούμενα κατά τό πλεΐστον διά καλαμοειδών κλαδιών 
(πίν. 151 β καί 153α). Δύο ή τρεις χαμηλαί, αλλά μέ πεπλατυσμένην κοιλίαν 
γεψυρόστομοι πρόχοι μέ ίσχυρώς προέχον ράμφος διεκοσμοΰντο μέ θα
λάσσιον διάκοσμον πορφυρών, ναυτίλων καί δκταπόδων (πίν. 152α καί β), 
μία δέ μέ φολιδωτόν δίκτυον έπεκτεινόμενον εφ° ολοκλήρου σχεδόν τοΰ 
σώματος τοΰ αγγείου (πίν. 154α). Μεταξύ τών επιμελέστερον διακεκοσμη 
μένων αγγείων ήσαν δύο ή τρία ρυτά τοΰ ώοειδοΰς έπιμήκους τύπου μέ 
διάκοσμον πορφυρών, αστεριών καί κοραλλίων (πίν. 153β). Μία έξόχως 
κομψή τό σχήμα καί θαυμαστώς διακεκοσμημένη πρόχους (πίν. 154β) είναι 
σχεδόν πανομοιότυπος μέ χήν γνωστήν πρόχουν τών ναυτίλων τής Μασσα
λίας, άνευρεθεΐσαν, ως γνωστόν, εις τήν Αίγυπτον, νΰν δέ άποδεικνυομένην 
ώς προερχομένην έκ Ζάκρου, πιθανώς παραχθεΐσαν υπό τοΰ αύτοΰ καλλι
τέχνου. Έν σκεύος μορφής κυαθοειδοΰς χωνίου διακοσμείται υπό συνδέομε 
νων σπειρών καί τοξοειδών (πίν. 155α). Θαυμασίως διακεκοσμημένος είναι 
ψευδόστομος άμφορεύς μέ στεφάνην φύλλων, ζώνην σπειρών συνδεόμενων

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:26:05 EEST - 52.90.75.110



158 Πρηκτικά τής ’Αρχαιολογικής 'Εταιρείας 1962

καί τόξων (πίν. Ι55β καί 156β). Πολλαίά'λλαι πρόχοι άνευρέθησαν (πίν. 157β), 
μεταξύ όμως τούτων διακρίνεται πρόχους υψηλή τορνευτή μέ τολμηρόν 
όχημα μιμούμενον μεταλλικά πρότυπα καί φέρουσα οδοντώσεις κατά τά 
κράσπεδα τής έλισσομένης λαβής, περί τον λαιμόν καί περί τήν κύκλω έξέ- 
χουσαν βάσιν (πίν. 158α). 'Ικανά ήσαν τά σκυψοειδή εύρύστομα αγγεία μέ 
τορνευτήν βάσιν. Εξαιρετικής ευαισθησίας είναι δύο ή τρία κύπελλα μέ 
διακόσμησιν πυκνών λεπτών κλαδιών (πίν. 158β). Έξαιρετικώς μέγας ήτο ό 
αριθμός τών ανευρεθέντων κυπέλλων καί κυάθων, τινών διακεκοσμημένων 
μέ λευκήν διακόσμησιν κοκκίδων ή γιρλανδών επί βάθους κεραμόχρου ή 
υπερύθρου, ά'λλων δέ διά μελανών σπειρών, κλαδιών, φυλλιδίων κλπ. επί 
τοΰ ανοικτού βάθους. Τινές τών κυάθων ήσαν εύρεϊαι καί βαθειαι. "Εν 
κυάθιον διεκοσμεΐτο μέ άνάγλυφον κόσμημα φυλλιδίων ή φολίδων. Άνευ- 
ρέθησαν καί τινες δπωροδόχαι τοΰ τύπου μέ τον υψηλόν κυλινδρικόν πόδα 
καί τό διαχώρισμα εκ δύο διασταυρουμένων ραβδίων, μία όμως διακόσμη- 
τος μέ πλέγμα σπειρών κατά τον πόδα καί στεφάνην κισσών κατά τό δο- 
χεΐον φέρει κατά τό τελευταϊον τοϋτο τέσσαρας σχισμάς. Μέ τήν τεχνικήν 
τοΰ λευκού διακοσμοϋντος υπέρυθρον βάθος άνευρέθησαν καί ά'λλα μεγα
λύτερα αγγεία, πρόχοι καί σκυφοειδή μέ τοξοειδείς λαβάς. "Εν εύρύστο- 
μον σφαιρικόν άγγεϊον έχει λεπτόν περιχείλωμα. "Εν εύμέγεθες χονδρόν 
άγγεΐον έκαλύπτετο υπό θολωτού καλύμματος μέ τοξοειδή λαβήν. Άλλο 
ευρύ πιθοειδές σκεύος έχει επίπεδον περιχείλωμα καί τοξοειδείς λαβάς. Εις 
έννεάωτος άμφορεύς φέρει διακόσμησιν δκταπόδων (πίν. 156α). 'Ικανός 
αριθμός τριποδικών χυτρών άνευρέθη, ά'λλων απλών, ά'λλων μέ περιχείλωμα 
καί τοξοειδείς λαβάς, τινών δέ διακοσμουμένων μέ σχοινίνην έμπίεστον 
διακόσμησιν. Επίσης άνευρέθησαν λοπάδες τινές καί λεκανίδες καί είδος 
καλάθου μέ συμπεπιεσμένας επί τοΰ χείλους μικράς λαβάς. Επίσης άνευρέ
θησαν δυο ή τρία πύραυνα, έν μέ τρητόν θολωτόν τμήμα. Ενδιαφέροντα 
είναι δύο επί ποδός κύπελλα διακόσμητα μέ σπείρας καί τόξα. "Εν καδοει- 
δές σκεύος φέρει τοξωτάς λαβάς.

Μετά τών πήλινων αγγείων άνευρέθησαν καί τινα λίθινα σκεύη, κατά 
τό πλεΐστον ίσχυρώς παθόντα εκ τοΰ πυρός καί έν μέρει άποσαθρωθέντα. 
Μεγάλη λιθίνη λοπάς μέ άναγλύφους ταινίας κατά τό χείλος άπεσαθρώθη 
έν μέρει. "Εν όλμοειδές σκεύος μέ περιχείλωμα άνευρέθη μετ' αυτής. Μέ- 
λανος παχέος λίθινου άγγείου περισυνελέγησαν τεμάχια. 'Άλλη λιθίνη λε
κάνη έχει γλωσσοειδεΐς προεξοχάς αντί λαβών.

Πολύτιμον σκεύος είναι άργυρά προχοΐσκη μέ κυρτουμένας λεπτάς 
λαβάς, επίχρυσα χείλη καί διάκοσμον χρυσών κοκκίδων, άτυχώς ίσχυρώς 
συνθλιβεΐσα (πίν. 157α). 'Ολίγα χαλκά άντικείμενα άνευρέθησαν : πυράγρα
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καί έγχειρίδιον. Τμήμα γωνίας ορθογωνίου έπιχρίστου τραπέζης, λατρευτι
κής ίσως χρήσεως έπεσεν έκ τοΰ ά'νω όρόφου.

Τινές των εντός τής αποθήκης καταπεσοΰσαι πλίνθοι προφανώς εκ τοΰ 
ανω ορόφου ήσαν έπίχριστοι επ’ άμφοτέρων τών πλευρών καί είναι πιθα
νόν δτι απετέλουν διαχωρίσματα θηκών, ένθα θά έφυλάσσοντο αντικείμενα. 
Τμήματα πηλοχώματος φέρουν έπ’ αυτών αποτυπώσεις φύλλων δένδρων, 
διακρινομένων εις δλας αυτών τάς λεπτομέρειας.

Ή αποθήκη Θ έπεκοινώνει προς την αποθήκην Η δΤ εύρείας κατά 
τό μέσον τοΰ τοίχου θύρας. Καί εις ταύτην σειρά πίθων κατά μήκος τών 
τοίχων, κατά την ΝΑ. άπόληξιν εις διπλήν σειράν (πίν. 160β), έν συνόλφ 
δώδεκα τον αριθμόν, έμεινε άδιατάρακτος, αν έξαιρέση τις τάς έπενεχθεί- 
σας ζημίας έκ τών καταπεσόντων υλικών τοΰ ά'νω ορόφου. Τό κεκαυμένον 
στρώμα ενταύθα ήτο παχύτερον καί έφθανε σχεδόν μέχρι τοΰ χείλους τών 
πίθων, ιδίως κατά τό ΝΑ. τμήμα. Τά μετά τών πίθων άνευρεθέντα σκεύη, 
καίτοι όχι τόσον πολυάριθμα δσον τά τής αποθήκης Θ, ήσαν πολλά καί 
ποικίλα τό σχήμα. ’Οκτώ αμφορείς εύμεγέθεις με ελλειπτικόν στόμιον άνευ- 
ρέθησαν εις διάφορα σημεία μεταξύ τών πίθων. Δύο εύρύστομα άμφο- 
ροειδή καί τρεις ή τέσσαρες στάμνοι μέ τοξοειδείς προς τά ά'νω κεκλιμένος 
λαβάς, ολόκληρος σειρά πρόχων μέ στρογγύλον στόμιον ή ραμφοστόμων, 
συνοδευομένη υπό πολυαρίθμων κυπέλλων ή κυάθων, ικανός αριθμός προ- 
χοϊδίων, λοπάδων, λεκανίδων, χυτροειδών αγγείων, άμφορίσκοι, μία οίνο- 
χόη μέ ραβδοειδή λαβήν, πύραυνα καί άνθοδόχαι χοανοειδοϋς σχήματος, 
άγγείον μέ ραδινόν κύκλω προέχοντα πόδα, δύο δισκοειδή πώματα μέ τρεις 
τοξωτάς λαβάς καί ά'λλο θολούμενον, σκυφοειδή τινα αγγεία, εύρύστομοι 
χύτραι, κυλινδρικόν σκεύος χοανοειδώς ά'νω διανοιγόμενον καί άλλα αγγεία 
απετέλουν την σκευήν τής αποθήκης. Τά πλεΐστα τών λίθινων αγγείων, 
κατά τό πλεΐστον λοπαδοειδών, όλμοειδών, λεκανοειδών, ίγδιοσχήμων ή 
προχοειδών έκ λευκού εύθρύπτου λίθου, ίσως δέ τινα έκ λευκής σκευαστής 
ύλης, έπεσον έκ τοΰ άνω ορόφου καί τά πλεΐστα άνευρέθησαν έντός τών 
πίθων τής ΒΑ. πλευράς ή παρ’ αυτούς. Θά ήσαν περίπου δύο δεκάδες.

Ποτάμιοι χάλικες μέ χρώσιν έπ’ αυτών ήσαν ίσως τριπτήρες χρωμά
των. ’Ολίγα χαλκά εργαλεία άνευρέθησαν κατάσπαρτα έντός τής αποθήκης. 
Δύο σμίλαι, εις χαλκούς δπεύς, δύο έλασμάτια ως λεπίδες μαχαιριών, σφύρα 
έστομωμένη, δύο δίστομοι πελέκεις συμπαγείς πρακτικής χρήσεως. Μεταξύ 
τοΰ έκ τοΰ ά'νω ορόφου καταπεσόντος δομικού υλικού ήτο μέγας πελεκητός 
πωρόλιθος, τεμάχια παχέα δαπέδου έκ χαλικασβέστου, πλίνθοι έπίχριστοι, 
έπιχρίσματα λευκά μέ καστανάς ταινίας, τεμάχια πηλοχώματος μέ αποτυ
πώσεις έπ’ αυτών φύλλων, δμοια πρός τά εις την αποθήκην Θ άνευρε
θέντα κ. ά. Τό πολυτιμότερον άντικείμενον, τό όποιον κατέπεσεν έκ τοΰ
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άνω ορόφου μεταξύ δυο πίθων κατά τον ΝΔ. τοίχον είναι στόμιον ρυτοϋ 
έκ στεατίτου, τοΰ οποίου το κάτω μέρος, το εισχωρούν εις τό άγγεΐον, ήτο 
κυλινδρικόν, τό κύριον σώμα τροχαλιόσχημον, τό δέ χείλος προς τα έ'ξω 
έκκλΐνον καί καταλήγον είς βοστρυχίδια, επί τών οποίων σώζεται φύλλον 
χρυσού, έχει κατά την μίαν πλευράν εγκοπήν διά την προσαρμογήν τής 
λαβής.

Τό κατώτερον στρώμα τής έπιχώσεως ούδέν περιείχε, ήτο δέ διάβρο- 
χον έκ τοΰ άναβλΰζοντος από τό υπέδαφος ΰδατος.

Έκ τοΰ δωματίου Δ ήτο προσιτόν τό δωμάτιον Ε καί τό δωμάτιον 
Ζ, εντός τών οποίων άνευρέθησαν παμπληθή σκευή, τινά σημαντικά διά 
τήν ποιότητά των, τό μέγεθος καί τήν πλουσίαν έπ’ αυτών διακόσμησιν. Ό 
τρόπος καθ’ δν ταΰτα άνευρέθησαν διεσκορπισμένα, ανάμεικτα μετά πλίνθων 
καί κατά τό πλεΐστον έπικαθήμενα στρώματος έπιχώσεων, παρέχει τήν βε
βαιότητα δτι έπεσον έκ τοΰ ά'νω ορόφου. Κατά τό ΝΑ. τμήμα τοΰ δωμα
τίου άνευρέθησαν τά σπουδαιότερα τών σκευών τούτων, ολόκληρος σειρά 
τετραώτων μεγάλων αμφορέων μέ κυλινδρικόν λαιμόν καί στενούμενον τό 
κάτω μέρος, καταλήγον εις δισκοειδή κύκλφ προέχοντα πυθμένα. Τούτων 
συνεκροτήθησαν μία δεκάς (πίν. 156γ καί 159α), κατά τό πλεΐστον κοσμουμένη 
με θέματα στροβιλιζομένων ζευγών φύλλων, σπειρών, κισσοφύλων, λοξών 
κλάδων, μιμήσεως κροκαλοπαγών λίθων’ μεταξύ τών περιθεουσών ταινιών 
καστανού χρώματος παρεμβάλλονται άλλαι πορτοκαλλόχροες. Έπί τών θε
μάτων καί ταινιών είς πολλά από τά παραδείγματα έχει προστεθή λευκή λεπτή 
διακόσμησις έρπυζόντων φυτών. Εις τών τετραώτων αμφορέων έχει διακό- 
σμησιν διπλών πελέκεων. Τά αγγεία προφανώς είναι παραγωγή τού τοπικού 
ανακτορικού εργαστηρίου, άλλ’ δ ρυθμός των γεννά τήν έντύπωσιν δτι 
ανήκει είς τήν ενδιάμεσον μεταξύ ΜΜ ΙΙΙΒ καί ΥΜ ΙΑ περίοδον, ενώ ή άνεύ- 
ρεσίς των μέ τά άλλα αγγεία είς τό καταστροφικόν στρώμα βέβαιοί δτι άνά 
γονται είς τήν ΥΜ ΙΒ περίοδον (1500-1450 π. X.).

Μετά τών αμφορέων άνευρέθησαν πολλά άλλα άγγεΐα, κυρίως πρόχοι 
μέ ελλειπτικόν στόμιον, γεφυρόστομα σκυφοειδή μέ τορνευτήν βάσιν, πρό- 
χοι ραμφόστομοι, μεταξύ τών οποίων μία κοσμουμένη μέ κλαδία, έχει απο
φύσεις είς τό ράμφος καί δακτύλιον άνάγλυφον κατά τον λαιμόν (πίν. 159β), 
καί ολόκληρος σειρά κυπέλλων καί κυάθων μέ φυτικήν διακόσμησιν ή 
σπείρας. Πολλά τών αγγείων άνεφάνησαν ύπό τούς σωρούς τών πλίνθων, 
συναναμείκτων μέ άσβεστοποιημένην ύλην έκ τοΰ πυρός. Τινές τών κυάθων 
ήσαν εύρεΐαι μέ υψηλόν περιχείλωμα. Τών κυαθίων τινά έφερον λευκήν 
διακόσμησιν ταινιών καί κηλίδων έπί κεραμόχρου βάθους, τών οποίων 
πολλά άνεκαλύφθησαν είς σύνολα συνεστιβαγμένα, τό έν έντός τοΰ άλλου. 
Μία κύαθος έχει λεύκάς συνεχομένας σπείρας. Μία εύρεΐα κωνική λεκάνη
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ήτο διακεκοσμημένη εις τον αυτόν ρυθμόν. ’Ιδιότυπα είναι τέσσαρα ή πέντε 
καδοειδή σκεύη μέ τρητόν διαχώρισμα κάτω τοϋ χείλους, έχον μίαν σειράν 
οπών κύκλω καί μίαν μεγαλυτέραν οπήν κατά τό κέντρον, μέ μεγάλας 
δκτωειδεΐς λαβάς έλισσομένας καί ύπερυψουμένας τοΰ χείλους. Τό σκεύος 
από απεικονίσεις καί από ανάλογα άνευρεθέντα είς την Κνωσόν φαίνεται 
τελετουργικής χρήσεως.

Είς τό βόρειον τμήμα τοΰ δωματίου άλλοι σωροί καταπεσόντων πλίν
θων έκ τοϋ άνω ορόφου κατέχωσαν πολλά μικρά αγγεία, κυρίως κύπελλα. 
’Αμέσως έν συνεχεία, κατέναντι δύο πλινθίνων διαχωρισμάτων, σχηματι- 
ζόντων είδος κόγχης κατά την ΝΔ. πλευράν τοϋ δωματίου, άνευρέθη σωρός 
εξ χαλκών ταλάντων (πίν. 160α), όμοιων προς τά άνευρεθέντα είς την βα
σιλικήν ’Έπαυλιν τής Άγ. Τριάδος, καταπεσόντων δμοϋ μετά πλίνθων εκ 
τοϋ άνω ορόφου καί είς άμεσον συνάφειαν προς ταϋτα τρεις χαυλιόδοντες 
έλέφαντος, τών οποίων εις ό μακρότερος, μήκους 0.70 μ., διετηρεΐτο είς 
σχετικώς καλήν κατάστασιν (πίν. 161α καί γ), ενώ οί δύο άλλοι είχον πάθει 
ίσχυρώς κατά τήν πτώσίν των. 'Η περισυλλογή τών τελευταίων άπεδείχθη 
δυσχερής, αλλά κατωρθώθη ή άπόσπασίς των εντός ναρθήκων έκ γύψου. 
’Ανήκουν είς τό μικρόσωμον είδος τών ελεφάντων τής Συρίας καί ακριβώς 
έκ τής περιοχής ταύτης φαίνεται δτι είσήχθησαν ως πρώτη ύλη, ένώ τά 
τάλαντα, ζυγίζοντα περίπου 29 χιλ. έ'καστον, φαίνεται δτι είσήχθησαν ως 
μονάδες μετάλλου ήδη κατειργασμένοι είς σχήμα πελάνων μέ κοίλας πλευ
ράς έκ τής Κύπρου. Μετά τών χαυλιοδόντων άνευρέθησαν κύπελλά τινα, 
έν κωνοειδές άγγείον καί λίθινον λοπάδιον.

Είς τήν περιοχήν είς τήν οποίαν εύρέθησαν οί χαυλιόδοντες καί μέχρι 
τοΰ ανοίγματος τής θύρας προς τό δωμάτιον Λ άνεκαλύφθη μέγας αριθμός 
φρουτοδοχών, τουλάχιστον δύο δωδεκάδες, τοϋ τύπου μέ τον κυλινδρικόν 
πόδα, τό χωνοειδώς διανοιγόμενον δοχεΐον καί τό έκ δύο διασταυρουμένων 
ραβδίων διαχώρισμα (πίν. 162β). Καί τό υλικόν τούτο, ώς εύρέθη άναμεμει- 
γμένον μέ πλίνθους καί διάσπαρτον είς τήν έπίχωσιν, φαίνεται ότι κατέπε- 
σεν έκ τοϋ άνω δρόφου. Κατά τήν άριστεράν παραστάδα τής θύρας προς 
τό δωμάτιον Λ άνευρέθη εις άμφορεύς είσέτι μέ έλλειπτικόν στόμιον, δύο 
χύτραι καί δστέϊναι βελόναι. Κατά τον άποθέιην τών πλινθίνων διαχωρι- 
σμάτων ό συναφής τοίχος είχε καθέτους ξυλοδεσιάς, αϊτινες άνευρέθησαν 
άπηνθρακωμέναι. Εκεί πλησίον περισυνελέγη χαλκοϋν έλασμα, ως λαβή 
έγχε ιριδίου.

Είς τό δωμάτιον Ζ συνεχίξετο ή αυτή άπόθεσις άγγείων, ήτις έση- 
μειώθη είς τό δωμάτιον Ε, καταπεσόντων έκ τοΰ άνω δρόφου όμοΰ μετά 
πλίνθων καί άλλου οικοδομικού υλικού. Τά δύο δωμάτια θά έδει νά έφω- 
τίζοντο διά παραθύρων έκ ΝΑ., άλλως θά ήσαν σκοτεινά. Κατά τήν ΒΔ.

11
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πλευράν τοϋ δωματίου διά πλινθίνων διαχωρισμάτων είχε διαμορφωτή εί
δος δεξαμενής ορθογώνιας μέ κεκονιαμένον δάπεδον, υπό τό όποιον διήρ- 
χετο αποχετευτικός αγωγός. Έπίχριστον, άλλ’ ίσχυρώς κατεστραμμένον 
τιτο καί τό δάπεδον τοϋ δωματίου Ζ. Τά αγγεία τά άνευρεθέντα είς τό δω- 
μάτιον Ζ, τό όποιον μόνον εν μέρει άνεσκάφη, δεν ήσαντόσον μεγάλα όσον 
τά τοϋ γειτονικού δωματίου' εξαιρέσει τεσσάρων αμφορέων μέ ελλειπτικόν 
στόμιον καί ενός μεγάλου αγγείου μέ εΰρεΐαν κοιλίαν, τά λοιπά ήσαν μέ
σου ή μικρού μεγέθους, μάλιστα πρόχοι, περί τάς δέκα, ών μία μεγάλη 
ραμφόστομος, πολλά κύπελλα καί κΰαθοι, δεκάς τριποδικών χυτρών καί 
τινα σκυφοειδή αγγεία. Παρά την δεξαμενήν - αποθέτην, ένθα άνευρέθη 
κεκαυμένον ξυλον, άνεκαλόφθη όμάς λοπαδίων έξ εύθρύπτου λευκής μάζης, 
ίσως φαγεντιανής, έξ τον αριθμόν, καί έν άγγεΐον έκ τεφρομέλανος λίθου, 
ενώ νοτιώτερον περισυνελέγησαν τεμάχια έκ τοϋ πυθμένος λιθίνων αγγείων, 
τμήμα δισκοειδοϋς βάσεως καί πούς λίθινης τραπέζης. Κατά τό ΝΔ. τμήμα 
τοϋ δωματίου άνευρέθησαν τμήματα έπιχρίστων τραπεζών προσφορών, 
τουλάχιστον τριών, διαφόρου μεγέθους. Κατά την αυτήν περιοχήν περισυ- 
νελέγησαν μικρόν δισκοειδές πώμα μέ λαβήν καί μέγα δισκοειδές κάλυμμα, 
ίσως πίθου. Επτά λίθινα βάρη ωοειδούς σχήματος είναι ά'γνωστον είς τί 
έχρησίμευσαν. Είς τό πυρίκαυστον στρώμα τοϋ δαπέδου άνευρέθη ήμίσεια 
δωδεκάς υφαντικών βαρών δισκοειδοϋς σχήματος. Τά χαλκά αντικείμενα 
ήσαν ολίγα: δίστομος συμπαγής λίθινος πέλεκυς καί γλωσσοειδές ξυράφιον 
μέ ελαφρώς κυρτουμένην λεπίδα.

Έκ τοϋ δωματίου Ε έφθανέ τις είς τό τετραγωνικόν δωμάτιον Λ τής 
προεχουσης γωνίας τής προσόψεως. Αί παραστάδες τών θυρών προς τό δω
μάτιον Ε καί προς τό προς τά ΝΔ. συναπτόμενον Μ είχον τάς συνήθεις οδον
τώσεις. Δυο είσέτι δπωροδόχαι τοϋ γνωστοϋ τύπου καί άμφορεύς μέ ελλει
πτικόν στόμιον άνευρέθησαν κατά τήν ΝΑ. θΰραν, ενώ κατά τήν θύραν 
προς τό δωμάτιον Μ περισυνελέγη εύρύστομον σταμνοειδές δοχεΐον μέ λαβάς 
τοξοειδείς προς τά ά'νω επικλινείς. Δύο μακρά ξίφη μέ ένισχυτικήν ράχιν 
καί γλωσσίδα, έφ5 ής εις σειράν άνά τρεις επίχρυσοι ήλοι, μήκους συνολικού 
άντιστοίχως 0.95 καί 0.82 μ. (πίν. 161β), άνευρέθησαν τό έν επί τοϋ άλλου 
κατά τό νότιον μέρος τοϋ δωματίου. Προς τήν Ν. γωνίαν τοϋ δωματίου 
άνευρέθη πούς τρίποδος πολυγωνικής τομής καταλήγων ά'νω είς τρίφυλλον 
έλασμα προσαρμογής.

Τό γειτονικόν δωμάτιον Μ δέν άνεσκάφη είσέτι, άλλ’ όπισθεν τής ΒΔ. 
προσόψεως τοϋ κτηρίου, ήτις αποτελεί τήν κλείουσαν πλευράν αυτού, άνε- 
φάνη μέγα πλήθος μικρών κατά τό πλεΐστον αγγείων, άποτελούντων συνε
χές στρώμα, έπεκτεινόμενον καί περαιτέρω προς τά ΝΔ., ίσως εις τό γειτο
νικόν διαμέρισμα. Κυρίως πρόκειται περί κυπέλλων καί κυάθων διακόσμου-
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μενών μέ απλά θέματα, μικρά κλαδία, φυλλίδια, σπείρας κλπ. η δλως ακό
σμητων' μετ’ αυτών ύπήρχον καί τινα σκυφοειδή μέ γεφυρωτήν πρόχυσιν 
καί τοξοειδείς λαβάς αγγεία καί μικραί τινες πρόχοΓ ύπήρχον όμως καί 
τεμάχια αγγείων μεγαλύτερων, τινά λαμπρώς διακόσμητα, μάλιστα μέ θα- 
λασσίαν διακόσμησιν δκταπόδων μέ πλοκάμους έχοντας φολίδας. Ή ποσό- 
της των μικρών αγγείων τούτων ήτο τόσον μεγάλη, ώστε έπληρώθησαν δυο 
μέτριου μεγέθους κιβώτια έξ αυτών. "Εν τμήμα λίθινης λεκάνης, άποτε- 
τμημένης, τμήμα τοϋ περιχειλώματος, άνευρέθη μετ’ αυτών. Εις βαθύ 
στρώμα προς την θΰραν, δπου άνεφάνη τό έπίχριστον δάπεδον, άνευρέθη- 
σαν δυο μεγάλα αγγεία καί ικανή ποσότης μικρών τεμαχίων άκατεργάστου 
στεατίτου. ’Εκεί πλησίον άνευρέθη στιβαρά λαβή λέβητος μέ μεγάλους κυρ
τούς ήλους, ϊσως ή μεγαλυτέρα γνωστή εις ολόκληρον τον κρητομυκηναϊκόν 
κύκλον" άλλα χαλκά ελάσματα άπεδείκνυον τήν διάλυσιν τοϋ σκεύους εις τό 
όποιον ή λαβή άνήκεν. Ή άνασκαφή διεκόπη κατά τό σημεΐον τοΰτο, ώστε 
νά μή καταστή δυνατόν νά έξακριβωθή αν ά'λλα τεμάχια τοϋ σκεύους υπάρ
χουν βαθύτερον.

Διά τήν άποκάλυψιν τής προσόψεως τοϋ κτηρίου κατέστη έπάναγκες 
νά μετακινηθοϋν πελώριοι λιθοσωροί, προερχόμενοι εκ τής διαλύσεως τοϋ 
οικοδομήματος, τών λίθων συσσωρευθέντων υπό τών καλλιεργητών κατά 
τήν μακρόχρονον καλλιέργειαν τοϋ χώρου. Έκ τών λιθοσωρών τούτων περι- 
συνελέγησαν αντικείμενά τινα, τά όποια είχον άπορριφθή έπ’ αυτών : λίθος 
μέ κεντρικόν κοίλωμα, τριπτήρ μυκητοειδούς σχήματος, λαβή πρόχου μέ 
προέχουσαν ράχιν, διακοσμουμένη διά κλάδου, τεμάχιον χείλους πίθου, μι
κρόν ζεϋγος διπλών κεράτων κ. ά'. Ή πρόσοψις παρηκολουθήθη κατά τό 
τμήμα τών βαθειών άποθηκών μέχρι τής ίσχυράς προεχούσης γωνίας καί 
πέραν ταύτης μέχρι τοϋ προέχοντος συγκροτήματος Ξ, πέραν δέ τοϋ ΝΔ. 
τοίχου τούτου άνεφάνη ή γωνία τοϋ κτηρίου, άλλ’ είσέτι δέν κατέστη φα
νερόν, αν προς τήν πλευράν ταύτην εκτείνεται εξωτερική αυλή. Ή πρόσο- 
ψις είναι έκ μεγάλων πελεκητών λίθων επιχωρίου ύλικοϋ, καλώς συνηρμο- 
σμένων προς άλλήλους. Ή ισχυρά προέχουσα γωνία διετηρήθη εις μέγα 
ύψος, ακριβώς διότι έπροστατεύθη υπό τών καλυψάντων αυτήν λιθοσωρών. 
’Αμέσως έσωτερικώς, υψηλά άνευρέθη μικρόν κρανίον μάλλον παιδικόν. 
Επίσης εις ύψος διετηρήθη ή πρόσοψις τών άποθηκών Κ, I, Θ καί ΕΙ, 
διακρίνονται δέ εις αυτήν ανοίγματα παραθύρων, διά τών οποίων αΰται 
έφωτίζοντο. Πολλοί δόμοι άφηρέθησαν εκ τοϋ τμήματος τής προσόψεως 
μετά τήν ίσχυράν γωνίαν καί ιδίως κατά τό συγκρότημα Ξ, τό όποιον φαί
νεται δτι προσετέθη έκ τών υστέρων, άφοϋ τοϋτο έκάλυψε τήν κατά μήκος 
τής προσόψεως προέχουσαν άναθύρωσιν. Είσέτι δέν κατέστη σαφές, άν τό 
α'νοιγμα κατά τό συγκρότημα τοΰτο προήλθεν έξ άφαιρέσεως τών δόμων ή
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«ν πρόκειται περί θύρας επικοινωνίας. Έξω τής ίσχυράς γωνίας είχε πέσει 
μέγας πελεκητός πωρόλιθος με τά αυτά χαρακτά σημεία, όμοιάζοντα προς 
I καί Ψ, τά όποια φέρουν δυο ήδη μνημονευθέντες κυβόλιθοι, πεσόντες 
εντός των αποθηκών. Όλίγον κατωτέρω περισυνελέγησαν οστά ζώων καί 
μεγάλοι δδόντες, ίσως βοοειδούς. Τεμάχια δαπέδου έκ χαλικασβέστου άνε- 
φάνησαν κατά τό βαθύτερον στρώμα.

Τό προέχον συγκρότημα Ξ άνεσκάφη έν μέρει μόνον. Ό ΒΑ. τοίχος 
του είναι παχύς' δ ΝΔ. κάμπεται κατ’ ορθήν γωνίαν καί σχεδόν είχεν έξα- 
φανισθή υπό τούς καταπεσόντας μεγάλους λίθους τής προσόψεως, οΐτινες 
έπλήρουν ολόκληρον τον εσωτερικόν χώρον. Κατά την ΒΑ. πλευράν άνεκα- 
λΰφθη μικρά πεντάβαθμος κλιμακις με έπιχρίστους καλώς διατηρουμένας 
βαθμίδας (πίν. 162α), ήτις πιθανώς καμπτομένη έφερε προς τον επάνω όρο
φον τού προσθέτου συγκροτήματος. ΒΔ. τής κλιμακίδος άνεφάνη διαχώρι- 
σμα, καταλήγον εις τετραγωνικήν παραστάδα. Έπίχριστον είναι καί τό δά- 
πεδον τού χώρου Ξ. Έπι τών βαθμιδών τής κλίμακος άνευρέθη τό κάτω 
μέρος εύμεγέθους αγγείου καί μία καρποδόχη τού γνωστού τόπου. Κατά 
τήν γωνίαν μεταξύ τής κλιμακίδος καί τού διαχωρίσματος είχε πέσει εις 
επικλινή θέσιν μέγας πελεκητός πωρόλιθος καί όπισθεν αυτού άνευρέθη 
υψηλή επί ποδός τράπεζα μέ δισκοειδές ά'νω επίπεδον. 'Υπό τό δάπεδον 
κατά τό σημεϊον τούτο άνεφάνη άποχετευτικός αγωγός. Τό ΒΔ. τμήμα τού 
χώρου ήτο πλήρες έκ τεμαχίων χονδρού δαπέδου έκ χαλικασβέστου, κατα- 
πεσόντων προφανώς έκ τού άνω ορόφου. Ή άνασκαφή δεν έπροχώρησε 
μέχρι τού δαπέδου προς τήν κατευθυνσιν ταυτην καί δεν άνεφάνη είσέτι 
τό ΒΔ. πέρας τού δωματίου.

Τό κτήριον φαίνεται λίαν έκτεταμένον, έκτεινόμενον ιδίως προς τά 
ΝΑ., προς τήν κατευθυνσιν τής θαλάσσης, όπόθεν θά ήτο καί ή κυρία 
προσπέλασις. Πιθανώς έκτεταμέναι αύλαί περιβάλλουν αυτό έκ ΒΔ. καί 
ΝΔ. Είς γειτονικά κτήματα είχον άναφανή κατά τήν καλλιέργειαν ισχυροί 
τοίχοι καί δάπεδα, τών οποίων, κατά τάς διηγήσεις τών ιδιοκτητών τού 
χώρου, έν μέρει κατεστράφησαν. Ό έν γένει χαρακτήρ τού οικοδομήματος, 
ή έπιμέλεια τής κατασκευής, ή χρήσις πωρολίθων έπιμελέστατα λαξευθέν- 
των, ό μέγας πλούτος είς σκεύη τών άποθηκών καί ιδία ή έκλεκτή πτιό- 
της τούτων, ή άποθήκευσις πρώτων υλών άξίας, ή ήδη διαφαινομένη πολύ 
μεγάλη έκτασις τού οικοδομήματος έπιβεβαιούν ότι πρόκειται περί τής κυ
ρίας έγκαταστάσεως τού ά'ρχοντος, μορφής πραγματικού άνακτόρου. Τό 
γεγονός ότι τό κτήριον ούσιαστικώς φαίνεται άσύλητον καί μή διαταραχθέν 
μετά τήν καταστροφήν παρέχει λίαν άγαθάς έλπίδας καί προσδοκίαν άπο- 
καλύψεως καί ά'λλων θησαυρών. Ή καταστροφή φαίνεται έπισυμβάσα 
κατά τό τέλος τής ΥΜ ΙΒ έποχής, περί τό 1450 π.Χ., καί ήτο, ως φαίνεται,
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αιφνίδια και καθολική. Έκ τοϋ τρόπου τής πτώσεως των λίθων τής προ- 
σόψεως φαίνεται ότι μεγάλοι σεισμοί έπέφερον την καταστροφήν. Ή εκτε
ταμένη πυρκαϊά, ήτις άπετέφρωσε τό κτήριον, τροφοδοτούμενη από τάς 
εύφλεκτους ΰλας των αποθηκών καί τής άναμφιβόλως εκτεταμένης ξυλοδο- 
μίας, συνεπλήρωσε τήν ερήμωσιν τοϋ χώρου, όστις δεν φαίνεται να κατω- 
κήθη έκτοτε, διαταραχθείς μόνον έπιφανειακώς διά τής καλλιέργειας κατά 
τους νεωτέρους ιδία χρόνους.

Πλήν τής εξερευνήσεως οικιών τών τομέων Α καί Β καί τμήματος τοϋ 
’Ανακτόρου εις τον τομέα Γ έγένετο περιωρισμένης κλίμακος έξερεΰνησις 
τών περί τήν Κάτω Ζάκρον νεκροταφείων, μάλιστα τών ταφών είς σπη
λαιώδεις κοιλότητας ή σπήλαια είς τήν κατέναντι προς Βορράν τής κοιλάδος 
κλιτύν, είς τήν Φάραγγα τών Νεκρών μεταξύ Κάτω καί "Ανω Ζάκρου καί 
είς θέσιν Μαϋρο Αυλάκι, είς μικρόν fjord τοϋ νοτίως τής Κάτω Ζάκρου 
ακρωτηρίου.

Είς τήν πρώτην θέσιν, κατά τήν νοτίαν κλιτόν τών υψωμάτων, ήρευ- 
νήθη τό Ταψικον απηλαιον Α της Σπηλιάρας, όπερ άπεδείχθη ότι έσυ- 
λήθη προσφάτως. Περισυνελέγησαν τά τεμάχια δυο μεγάλων ΜΜ πίθων μέ 
καταλιβάδας ή μέ έμπίεστα σχοινιά καί εις μικρός πίθος, επίσης μέ κατα- 
λιβάδας. 'Ο θάλαμος ήτο στενός καί επιμήκης, 20 μ. περίπου, πλάτους 
μόλις 1.50 μ. καί έλισσόμενος. Έκ τών τριών σημειωθεισών ταφών, μόνον 
ή πρώτη άπέδωσεν ικανά όστρακα πρωίμων μινωικών χρόνων, τμήμα κυ- 
κλικοΰ πώματος μέ κυλινδρικήν λαβήν, τεμάχια λίθινων άκονίων καί λιθί- 
νην σφαίραν" αί ά'λλαι δυο απέδωσαν ολίγα μόνον όστρακα, μεταξύ τών 
οποίων ήτο πυθμήν λοπάδος μέ κοτυλίσκους έσωτερικώς.

Είς τήν Φάραγγα τών Νεκρών ήρευνήθη κυρίως δ Σπηλιος ατης Ου
ρανίας τό Φρονδί (πίν. 163α). Τό σπήλαιον είχε διαταραχθή προσφάτως 
υπό άρχαιοκαπήλων, οΐτινες έξήγαγον πολλά αντικείμενα, τών οποίων μέρος 
μόνον περιήλθε διά κατασχέσεως εις τό Μουσεΐον Ηρακλείου. Περισυνε- 
λέγησαν πολλά τών άπερριμμένων οστράκων ΜΜ πίθων, διακοσμουμένων 
κατά τό πλεϊστον διά καταλιβάδων, ως επίσης 5-6 κέρατα αιγάγρων. 
Διά χαμηλών διατειχισμάτων εϊχον δημιουργηθή χώροι, τουλάχιστον πέντε, 
ενώ κατά τήν είσοδον άναλημματικός τοίχος συνεκράτει τάς έπιχώσεις. Τά 
επί τόπου περισυλλεγέντα αντικείμενα άποδεικνυουν προχείρους έγκατοι- 
κήσεις, άλλ’ ωρισμένα σκευή καί ή άνεύρεσις εντός αγγείων άλατος καί 
οσπρίων δημιουργεί αμφιβολίας αν αΰται άνήγοντο είς τούς χρόνους εις 
τούς οποίους ανήκουν τά περισσότερα σκεύη, δηλ. είς πρωίμους μινωικούς 
χρόνους. Τά τεμάχια τών πίθων ήσαν κατά τό πλεϊστον ΜΜ. Είς τούς 
αυτούς χρόνους, φαίνεται, ανήκουν ά'ωτα κύπελλα, κύαθοι μέ μαστοειδή 
άπόφυσιν, κωθωνοειδές σκεϋος, άγγεϊον μέ περιχείλωμα, κυλινδρικήν προ-
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χοήν και δπάς κατά τό χείλος κ. α. Όλίγαι άγνϋθες, λίθοι τριβής, εν άκό- 
νιον καί τινα χαλκά εργαλεία, ως είδος δρέπανου καί μαχαίριον, ήσαν 
μεταξύ των λοιπών αντικειμένων. Δύο λίθοι αντί βαθμιδών έφερον προς 
τούς ύψηλότερον προς τό βάθος χώρους. Εις θύλακον κατά την παρειάν 
τοϋ βάθους είχεν άποτεθή ταφή, τής οποίας τά οστά ήσαν άρίστης διατη- 
ρήσεως. Έκεΐ άνευρέθησαν πολλά κέρατα αιγάγρων.

Νοτίως τοϋ σπηλαίου τής Ουρανίας κατά την ρίζαν τοϋ καθέτως 
κατερχομένου βράχου διεμορφοϋτο είδος εύρειών κογχών, προσιτών διά 
στενοΰ ίσοπέδου, τριών τον αριθμόν, έκ τών οποίων αί δύο προεξετείνοντο 
είς σχισμάς εντός τοϋ βράχου. Καί αί κοιλότητες αυται εϊχον συληθή προσ
φάτους καί απέδωσαν μόνον όστρακα κατά τό πλεΐστον καμαραϊκά' είς 
σχισμήν τοΰ βράχου άνευρέθη ιδιόρρυθμον σκεύος μορφής δλμου, στηρι- 
ζομένου επί ποδίσκων καί έχοντος τρητόν διά σχισμών τό πρόσθιον ά'κρον, 
ενώ κατά τό πλευρόν έχει σωληνωτόν στόμιον καί κάτωθεν οπήν εύρυτέραν 
με σαφή ίχνη πυρός κατά τά χείλη. Τό σκεύος είναι άνάλογον προς ά'λλο 
επίσης έκ Ζάκρου προερχόμενον, άνευρεθέν κατά τάς παλαιάς άνασκαφάς 
τής Βρεταννικής Σχολής, τό όποιον ήρμηνεύθη ως διυλιστήριον. Προφανώς 
είναι σκεύος άναρριπίσεως πυράς δι5 έμφυσήσεως άέρος. Είς μίαν τών 
κογχών είχεν ένταφιασθή νεκρός κατά μάλλον προσφάτους, ως φαίνεται, 
χρόνους.

Είς περιοχήν τής Φάραγγος τών Νεκρών, γνωστήν ως τοΰ Μαλακάρη 
ήρευνήθησαν τέσσαρα μικρά ταφικά σπήλαια, χρησιμοποιηθέντα κατά τήν 
πρώιμον γεωμετρικήν περίοδον, κατά τό πλεΐστον διαταραχθέντα διά λα
θραίων άνασκαφών. Τό Σπήλαιον Α, ήμικυκλικοϋ σχήματος άκτΐνος 6 μ. 
περίπου καί ύψους 2 μ., έκλείετο υπό δύο τμημάτων άναλημματικοΰ τοίχου 
άντιστοίχως μήκους 2.30 μ. καί ύψους 2 μ. καί 1.80 μ. μήκους καί 0.50 μ. 
ύψους. Ό έξω θάλαμος απέδωσε μόνον όστρακα καί τεμάχια οστών. Διά 
διατειχίσματος είχον άπομονωθή ά'λλαι ταφαί, εύρεθεΐσαι άδιατάρακτοι έκ 
συλήσεως, αλλά μέ τά δστά εις ποιαν τινα αταξίαν (πίν. 163β). Οί νεκροί θά 
ήσαν 7-8, αν κρίνη τις έκ τών κατά χώραν κρανίων. 15 πήλινα αγγεία 
πρωτογεωμετρικών χρόνων ποικίλων σχημάτων συνώδευον τάς ταφάς: κύ- 
αθοι, σκύφοι, προχοΐσκαι, σφαιρικόν εύρύστομον, κρατηρίσκοι, ψευδόστομα, 
είδος θηλάστρου. Όστέϊναι δισκοειδεΐς ψήφοι καί χαλκή περόνη ήσαν επί
σης μεταξύ τών κτερισμάτων.

Τά τρία ά'λλα σπήλαια απέδωσαν έλάχιστα αγγεία καί όστρακα γεωμε
τρικά. Είς έν τούτων (τό Σπήλαιον Δ) άνευρέθησαν λείψανα μάλλον νεωτε- 
ρικής έγκαταστάσεως, ακέραιος πιθίσκος τρίωτος μέ κυματοειδείς έγχαρά- 
κτους γραμμάς, καλυπτόμενος υπό πλακός λίθου, δστεΐνη ά'τρακτος υφαν
τικού ιστού, μεταλλικόν έργαλεΐον μέ ξυλίνην λαβήν' δ έγκατασταθείς
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είχε κατασκευάσει κοίτην κατά την μίαν πλευράν τών μικρών διαστάσεων 
(6X6 μ.) σπηλαίου. ’Όχι μακράν ά'λλος σπηλαιώδης τάφος είχε συληθή 
υπό τίνος τών επιχωρίων, αλλά τά 12 αγγεία εκ τών κτερισμάτων τοϋ 
τάφου περιήλθον εις τό Μουσεΐον Ηρακλείου. Εις πρωτογεωμετρικούς, 
φαίνεται, χρόνους εχρησιμοποιήθησαν δυο άλλα ταφικά σπήλαια εις θέσιν 
Λεηκά τής Φάραγγος τών Νεκρών, πλησίον τοϋ χώρου δπου ή φάραγξ 
διευρύνεται, σχηματίζουσα εΰρεΐαν λεκάνην, προς την μίαν πλευράν τής 
οποίας ύψοϋται άπόκρημνον και δυσπρόσιτον ύψωμα, χρησιμοποιηθώ, ώς 
φαίνεται, ως κρησφΰγετον κατά τούς ύπομινωικούς χρόνους. Πράγματι επί 
τοϋ ίσοπέδου τοϋ υψώματος, μήκους 30 μ., ήρευνήθη πρόχειρος εγκατά- 
στασις, διασώζουσα εις χαμηλόν ύψος μίαν γωνίαν κτηρίου, κατά την 
οποίαν περισυνελέγησαν τό κάτω μέρος πίθου μέ δυο ανάγλυφους δακτυ
λίους, πολλά τεμάχια άλλων πίθων μέ ζαόνας διακοσμήτους μέ έντομάς, 
ολίγα αγγεία εις τεμάχια καί Ιργαλεΐα, ως δύο άκόνια, τέσσαρες τριπτήρες, 
εις τροχαλιοειδής λίθος, έ'τερος ωοειδούς πεπιεσμένου σχήματος μέ εγκο
πήν κύκλω, δύο τμήματα δίσκων έκ κροκαλοπαγούς λίθου, τέλος εν κωνικόν 
σφονδύλιον.

Τά σπήλαια, τών οποίων τό έν είναι γνωστόν, ως τοϋ Τζουανή δ Σπή- 
λιος, ήσαν παλαιόθεν σεσυλημένα- εις ταΰτα άνευρέθησαν ολίγα γεωμετρικά 
όστρακα, έν κρανίον καί είς λίθος δισκοειδής μέ κοιλότητα. Θρυλεΐται ότι 
εις τοϋ Τζουανή τον Σπήλιο άνευρέθη προ πολλοΰ χρόνου χρυσούς βοΰς" 
δυσκόλως δμως ή παράδοσις αϋτη θά ήδύνατο νά συσχετισθή μέ τό έκ 
Ζάκρου χρυσοϋν εξάρτημα κεφαλής νεαροΰ ταύρου, τό οποίον περιήλθε 
μετ’ άλλων δύο χρυσών αντικειμένων, ενός διαδήματος, φέροντος παρά- 
στασιν είς κεντρικόν μετάλλιον τής «ποτνίας θηρών» καί εκατέρωθεν δκτά- 
ποδας, καί ενός λοπαδίου μέ σπειροστρόβιλον, είς την Συλλογήν Γιαμαλάκη 
καί ακολούθως είς τό Μουσεΐον Ηρακλείου' ίχνη ταφών κατά τήν μινωι- 
κήν εποχήν δέν εύρέθησαν εντός τοϋ μικροΰ τούτου σπηλαίου.

Τέλος ή εξερεύνησες τών ταφικών σπηλαίων περιέλαβεν εν σπήλαιον 
ευρισκόμενον είς τήν άπόκρημνον πλευράν βράχου, κατερχομένου προς τήν 
θάλασσαν, ήτις εισχωρεί βαθέως είς τήν ξηράν, σχηματίζουσα είδος μικροϋ 
fjord, γνωστού ώς Μαύρο Αυλάκι, κατά τό ΝΑ. άκρωτήριον τοϋ δρμου 
τής Ζάκρου. Πρόκειται μάλλον περί «σχίστρας» είσχωρούσης έπικλινώς 
βαθέως εντός τοϋ βράχου, μήκους 26 περίπου μέτρων καί πλάτους ποικίλ- 
λοντος από 2 έως 3 μέτρα. Τό σπήλαιον τοϋτο είχε τελείως άναμοχλευθή 
υπό λαθρανασκαφέων κατά τούς προσφάτους χρόνους. Τά άφθονα περι- 
συλλεγέντα όστρακα ανάγονται εις τήν προανακτορικήν μινωικήν περίοδον. 
Πολλά τεμάχια πίθων, σαρκοφάγων, μεγάλων καί μικρών αγγείων, ανά
μεικτα μέ πλήθος θαλασσίων οστράκων καί άφθονα οστά έκ ταφών, άνευ-
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ρέθησαν διεσκορπισμένα καθ’ ολον to μήκος τοϋ σπηλαίου, πλήν τοΰ κατά 
τό βάθος θαλαμίσκου, δστις, ώς φαίνεται, δεν έχρησιμοποιήθη" δυο ή τρία 
κιβώτια έπληρώθησαν εκ τών οστράκων τούτων, μεταξύ τών οποίων δλίγα 
είναι έκ τών πρωίμων καμαραϊκών. ’Αγγεία ολόκληρα δλίγα διέφυγον 
την σΰλησιν: Προχοΐσκη ραμφόστομος με πεπλατυσμένον σώμα, ήμισφαι- 
ρικόν κύπελλον με πρόχυσιν, δύο κωνικά κύπελλα, στενά καί υψηλά κωνικά 
ποτήρια τοΰ τύπου τών tumblers, πάντα άνήκοντα εις την μεταβατικήν 
φάσιν από τής ΠΜ III εις την ΜΜ ΙΑ περίοδον. Τρεις πυρήνες δψιανοϋ καί 
εν δισκοειδές σφονδύλιον είναι ίσως τής αυτής χρονολογίας.

’Όχι μακράν τοϋ σπηλαίου, επί τοϋ είς την κορυφήν τοϋ βράχου 
διαμορφουμένου ίσοπέδου, παρατηροϋνται λείψανα μεγάλου κτηρίου φκο- 
δομημένου κατά τον κυκλώπειον τρόπον διά μεγάλων λίθων. Τά όστρακα 
άποδεικνύουν σύγχρονον προς τάς ταφάς τοϋ σπηλαίου έγκατοίκησιν.

Ή έξερεύνησις τών νεκροταφείων δεν θεωρείται έξαντληθεΐσα. Πολλά 
ά'λλα σπήλαια παραμένουν είσέτι ανεξερεύνητα καί υπάρχει ή πιθανότης 
ωρισμένα τούτων νά διέφυγον τήν σύλησιν καί νά αποδώσουν σημαντικά 
ευρήματα. 'Οπωσδήποτε έντύπωσιν εμποιεί ότι ούδέν τών μέχρι σήμερον 
έξερευνηθέντων σπηλαίων περιείχε ταφάς άναγομένας είς τούς χρόνους τής 
μεγάλης ακμής τής μινωικής πόλεως.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΛΑΤΩΝ
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β. 'Ο κτιστός ληνός καί τό δοχεΐον περισυλλογής τοϋ γλεΰκους τής Οικίας Α.
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α. Τό δοχεΐον περισυλλογής τοΰ γλεΰκους τοΰ ληνοΰ 
τοΰ δωματίου Λ τής Οικίας Α.

β. Γενική αποψις τών Οικιών Β καί Ε έκ ΒΔ.
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ΠίΝΑΞ

>***-··

β. Πηλίνη κεφαλή αίλουρου έκ της περιοχής τής Οικίας Β
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a ■ a

α. Χαλκοί πρίονες ώς εύρέθησαν συνειλιγμένοι. Άνάκτορον.

β. 'Ο μέγας ψευδόστομος άμφορεϋς μέ τάς σπείρας 
έκ τοϋ αποθέτου Ν. “Ανάκτορον.
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α. 'Η αποθήκη Θ τοΰ ’Ανακτόρου μετά μέρους του περιεχομένου της εκ ΝΑ.

β. 'Η στάμνος μέ τα κλαδία τής αποθήκης Θ, 
ώς ευρέθη. Άνάκτορον.
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ΠίΝΑΞ 152 ΠΑΕ 1962.—19. αναςκαφη ζακρου

α. Γεφυρόστομος πρόχους θαλασσίου ρυθμού 
μέ πορφύρας καί θαλάσσιον τοπεΐον έκ τής απο

θήκης Θ τού ’Ανακτόρου.

β. Γεφυρόστομος πρόχους θαλασσίου ρυθμού μέ 
ναυτίλους έκ τής αποθήκης Θ τού ’Ανακτόρου.
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ΠίΝΑΞ 154 IIAE 1962.—19. αναςκαφαι ζακρου

α. Γεφυρόστομος πρόχους μέ φολιδωτήν διακόσμησιν 
έκ τής αποθήκης Θ τοΰ ’Ανακτόρου.

β. Πρόχους τοΰ θαλασσίου ρυθμοΰ μέ διακόσμησιν 
ναυτίλων έκ τής αποθήκης Θ τοΰ ’Ανακτόρου.
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α. Χωνοειδές σκεϋος μέ διακόσμησιν σπειρών καί 
τόξων έκ τής αποθήκης Θ τοΰ ’Ανακτόρου.

β. 'Ο ψευδόστομος άμφορεύς των σπειρών καί τόξων 
έκ τών ανω (πίν. 156β).
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α. ’Αργυρά επίχρυσος προχοΐσκη εκ τής αποθήκης Θ 
τοϋ ’Ανακτόρου.

β. Πρόχοι καί κύαίΙος μέ διακίσμησιν σπειρών καί κλαδιών 
εκ τής αποθήκης Θ τοΰ ’Ανακτόρου.
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ΓΙΙΝΑΞ 160 ΠΑΕ 1962.—19. αναςκαφαι ζακρου

α. 'Ο σωρός των χαλκών ταλάντων τοΰ δωματίου Ε τοΰ Ανακτόρου, ώςεύρέθη.

β. Η αποθήκη Η τοΰ Ανακτόρου μέ μέρος τοΰ περιεχομένου της έκ ΒΔ.

[ i
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α. Μέγας χαυλιόδους έλέφαντος τοϋ δωματίου Ε τοϋ ’Ανακτόρου.

β. Μακρά χαλκά ξίφη μέ επίχρυσους ήλους τοϋ δωματίου Λ τοϋ ’Ανακτόρου.

γ. Μέγας χαυλιόδους έλέφαντος τοϋ δωματίου Ε τοϋ ’Ανακτόρου, ώς εύρέθη.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:26:05 EEST - 52.90.75.110



ΠίΝΑΞ 162 ΠΑΕ 1962.—19. αναςκαφαι ζακρου

β· Φρουτοδόχαι, ώς άνευρέδησαν είς σωρόν εις τό δωμάτιον Ε τοϋ ’Ανακτόρου.

α. Έπιχριστος πεντάβαδμος κλιμακίς 
τοΰ χώρου Ξ τοΰ ’Ανακτόρου.
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β. Τό Σπήλαιον Α Μαλακάρη τής Φάραγγος των Νεκρών 
μέ πρωτογεωμετρικός ταφάς.
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