
18. ΑΝΑΣΚΑΦΗ ΖΑΚΡΟΥ

(Παρένθ. πίν. Α' καί πίν. 253-271)

Αί άνασκαφαί είς τήν Κάτω Ζάκρον Σητείας προς περαιτέρω άποκάλυψιν 
τοΰ έκεϊ μινωικοΰ άνακτόρου συνεχίσθησαν ύπό τήν διεύθυνσίν μου καί κατά 
τό έτος 1969, ένάτην άνασκαφικήν περίοδον, άπδ 1ης μέχρι 25ης Αύγούστου. 
'Ως καί κατά τάς προηγηθείσας άνασκαφικάς περιόδους, έκτος του ύπό τής 
’Αρχαιολογικής Εταιρείας διατεθέντος ποσοΰ, ίσον περίπου ποσόν διετέθη 
ύπό τοΰ έκ Νέας 'Τόρκης ζεύγους φιλοτέχνων Leon καί Harriet Pomerance, 
είς τό όποιον προσετέθη περίσσευμα έκ τοΰ κατά τό προηγούμενον έτος ύπό 
των ιδίων διατεθέντος ποσοΰ, ως καί μέρος τοΰ ύπό τοΰ Triopian Foundation 
τεθέντος είς τήν διάθεσιν τοΰ άνασκάπτοντος ποσοΰ, χρησιμοποιηθέν κυρίως 
διά προπαρασκευήν φωτογραφιών καί σχεδίων. Διά τάς χορηγίας ταύτας καί 
τήν έν γένει συμπαράστασιν άπευθύνονται είς τούς ώς άνω καί έντεΰθεν θερμαι 
εύχαριστίαι.

Είς τήν άνασκαφήν συμμετέσχεν ή άρχαιολόγος ’Αναστασία Πλάτωνος, 
άσχοληθεϊσα κυρίως, ώς επραξε καί κατά τά προηγούμενα ετη από τοΰ 1962, 
μέ τήν σύνταξιν των προχείρων ήμερολογίων καί τήν περισυλλογήν των ευ
ρημάτων. Παρέστησαν έπικουροΰσαι ώς βοηθοί αί δεσπ. ’Άννα Μιχαηλίδου 
καί Μαρία Νερουλίδου. Ό άρχιτέκτων τής άνασκαφής ’Ιωσήφ Σώου συνε- 
πλήρωσε τό γενικόν σχέδιον καί έπεξειργάσθη τμηματικά τινα σχέδια, έπι- 
κουρούμενος ύπό τής άρχιτέκτονος Κυριακής Μανώλα. 'Ως φωτογράφος είρ- 
γάσθη ό Γεώργιος Ξυλούρης. Τεχνικήν έργασίαν καί έπιστασίαν ήσκησαν οί 
τεχνϊται Γεώργιος Ήλιάκης καί Κωνσταντίνος Βιτωράκης, ώς καί ό ειδικός 
έργάτης ’Αντώνιος Παπαδάκης, άπαντες εύγενώς διατεθέντες ύπό τοΰ Διευ- 
θυντοΰ τοΰ Μουσείου 'Ηρακλείου Στυλιανοΰ ’Αλεξίου, τον όποιον καί έντεΰθεν 
θερμώς διά τοΰτο ευχαριστώ, ώς καί διά τήν έν γένει συμπαράστασιν.

Κύριος σκοπός τής περαιτέρω άνασκαφικής έρεύνης έτάχθη ή περαιτέρω 
άνασκαφή τών έπι τής κλιτύος τοΰ βορειοανατολικοΰ λόφου έκτεινομένων άνα- 
κτορικών παραρτημάτων καί ή διασάφησις τών περί τήν κυρίαν Βορειοανα
τολικήν πύλην κτηρίων (βλ. παρένθ. πίν. Α'). Ή διασάφησις τών κτισμάτων 
τών τομέων τούτων διά στρωματογραφικής έρεύνης έκρίθη άπολύτως έπι- 
βαλλομένη, άφοΰ άπεδείχθη δτι ταΰτα άνήκον είς διαφόρους περιόδους. Δεν 
έκρίθη σκόπιμος ή έπέκτασις τής άνασκαφής είς τήν ανατολικήν πτέρυγα
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καί τον χώρον των έκ Νότου προσπελάσεων είς τό άνάκτορον λόγω τής εύρύ- 
τητος του κυρίου προγράμματος. 'Η άνασκαφική εργασία συνετονίσθη μέ ώρι- 
σμένα έργα στερεώσεως καί άποκαταστάσεως των ήδη άποκαλυφθέντων λει
ψάνων, ιδίως είς την περιοχήν τής κυρίας πύλης.

Προ τής ένάρξεως τοϋ κυρίως άνασκαφικοΰ έργου έξετελέσθησαν προπα- 
ρασκευαστικαί τινες έργασίαι προς άποκατάστασιν των κατά τήν διάρκειαν 
τοϋ χειμώνος έπενεχθεισών ζημιών καί προς διευκόλυνσιν τής προγραμματι- 
σθείσης έρεύνης. Εύτυχώς μέ τήν πραγματοποίησιν τής άπαλλοτριώσεως κτη
μάτων είς εύρεΐαν κλίμακα, μάλιστα κατά τήν άρδευομένην περιοχήν τής με
ταξύ τών δύο λόφων στενής κοιλάδος, διεκόπη ή άρδευσις, πράγμα τό όποιον 
εΐχεν ώς έπακόλουθον τήν πτώσιν τής στάθμης τών άναβλυζόντων ύδάτων 
ώς έκ τούτου πολύ μικρότεραι υπήρξαν αί έπενεχθεϊσαι έκ τούτων ζημίαι, 
περιορισθεϊσαι είς πτώσεις κονιαμάτων, πλινθίνων τινών διαχωρισμάτων, 
μικράς ζημίας τών κονιαμάτων δαπέδων, τά όποια εΐχον είδικώς προστατευθή 
δι’ έπικαλύψεων, διασπάσεις κατωφλίων τινών. Αί ζημίαι αυται κατά τό 
πλεϊστον έπηνωρθώθησαν δι’ ειδικών τεχνιτών. ’Επειδή ή προσπέλασις τών 
φορτηγών αυτοκινήτων, διά τών οποίων γίνεται ή άποχωμάτωσις καί ή άπο- 
κόμισις τών λίθων τών μεγάλων λιθοσωρών, άπεκλείσθη διά περιφράξεως 
έξαιρεθέντος έκ τής άπαλλοτριώσεως άγροϋ ύπό τοϋ ιδιοκτήτου του, κατέστη 
έπάναγκες νά κατασκευασθή ειδική κεκλιμένη άνοδος, άπ’ εύθείας φέρουσα 
προς τήν άνασκαπτομένην κλιτύν τοϋ λόφου. Οδτω διηυκολύνθη τά μέγιστα 
ή έργασία άποχωματώσεως καί ή διάλυσις τών πολύ μεγάλων λιθοσωρών, 
τών έκτεινομένων προς Βορράν τοϋ ’Ισχυρού κτηρίου, είς τήν περιοχήν τοϋ 
Λοξοΰ κτηρίου καί τών άνω τούτου ανδήρων καί ιδία είς τον δυτικώς τούτων 
έκτεινόμενον χώρον. Έγένετο έπίσης συστηματικός καθαρισμός ολοκλήρου 
τοϋ ήδη άνασκαφέντος χώρου, έκτεινομένου είς 6.000 περίπου τ.μ., ένώ παραλ- 
λήλως άπεκαλύπτοντο καί πάλιν τά περισσότερα έπικαλυφθέντα προς προστα
σίαν δάπεδα. Τά κατά τό τέλος τής προηγουμένης άνασκαφικής περιόδου συσ- 
σωρευθέντα χώματα άπεκομίσθησαν καί έξερριζώθη δεκάς δένδρων, παρεμ- 
ποδιζόντων τήν πρόοδον τής άνασκαφής. Προς διάσωσιν τής κυρίας ΒΑ. πύ
λης, άλλ’ ίνα καί ή μορφή αυτής, βεβαιωθεϊσα δι’ ειδικής μελέτης μέ τήν 
συνεργασίαν τοϋ άρχιτέκτονος, γίνη σαφής, έξετελέσθη έργασία άποκαταστά
σεως, περιορισθεΐσα όμως είς τάς άπολύτως άπαραιτήτους συμπληρώσεις (πίν. 
253α). Οδτω συνεπληρώθησαν κατά τά έλλείποντα μέρη τά τέσσαρα κεκλι
μένα έπίπεδα μετά τοϋ πλακοστρώτου των καί τής κεντρικής στρώσεως πλα
κών τής διόδου τής πύλης καί άνακατεσκευάσθησαν ώρισμένοι από τούς πλευ
ρικούς δόμους τών τοίχων αυτής. Είς τά σημεία ένθα τά πλακόστρωτα εΐχον 
διαταραχθή ίσοπεδώθησαν ταΰτα είς τήν άρχικήν αυτών στάθμην. Άνακατε- 
σκευάσθη έπίσης ή κατωτέρα σειρά τών κυβολίθων τοϋ βορείου τοίχου τής 
αυλής έσωτερικώς τής πύλης, τοϋ άμέσως μετά ταύτης συνδεομένου. Οδτω
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το δλον σύστημα τής εισόδου κατέστη σαφέστατον. Οί αναβαθμοί τής κεκλι
μένης διόδου έβεβαιώθη ότι είχον ΰψος περίπου 0.18 μ. καί ότι τά τέσσαρα 
επίπεδά της είχον διάφορον βάθος καί ούχί άκριβώς την αυτήν κλίσιν. Τοιούτου 
είδους άνισόμετροι κατασκευαί είναι χαρακτηριστικαί εις την μινωικήν αρχιτε
κτονικήν. Τά κατά τήν έργασίαν άποκαταστάσεως άνευρεθέντα ύπό τάς βαθμίδας 
όστρακα τής μεταβατικής MM ΙΙΙΒ - ΤΜ ΙΑ περιόδου έπεβεβαίωσαν ότι ή 
νέα μορφή τής πύλης έπραγματοποιήθη εις τό τέλος τής πρώτης φάσεως του 
ανακτόρου. Τότε έγένετο άναπροσαρμογή τής εσωτερικής αυλής τής πύλης 
καί των περιβαλλόντων ταύτην δωματίων, των οποίων τά έν μέρει καταστρα- 
φέντα δάπεδα έστερεώθησαν νυν μερικώς συμπληρωθέντα

Τά άποτελέσματα τής άνασκαφής υπήρξαν λίαν ενδιαφέροντα, άφοϋ διε- 
σαφήθη ό σημαντικός τομεύς τής κυρίας ΒΑ. πύλης καί άπεκαλύφθη περαι
τέρω ή πλακόστρωτος οδός του λιμένος καί άφοϋ άνεφάνησαν εις μεγάλην εκ- 
τασιν τά άνακτορικά παραρτήματα καί έβεβαιώθησαν αί διά διαβάσεων καί 
οδών συνδέσεις μέ τό άνάκτορον καί τήν πόλιν διεσαφήθη επίσης διά στρω
ματογραφιών έρευνών ή ιστορία τής έξελίξεως τοϋ παλαιοανακτορικοϋ οικι
σμού καί περαιτέρω ή τοϋ άνακτόρου κατά τάς δύο αύτοΰ κυρίας φάσεις. Τά 
ευρήματα υπήρξαν άφθονώτατα, ιδίως εις κεραμεικήν καί λίθινα σκεύη, λόγω 
τοϋ ότι άνεκαλύφθησαν πολλαί άποθήκαι μέ άθικτον τό περιεχόμενόν των. 
Ώρισμένα μάλιστα άπό τά άνακαλυφθέντα αντικείμενα είναι μοναδικά εις 
τό είδος των ή εξαίρετα ως έργα τέχνης. Τινά άπό τά έρευνηθέντα κτήρια 
κατά τήν κλιτύν τοϋ ΒΑ. λόφου είχον έν μέρει άνακαλυφθή καί άτελώς έρευ- 
νηθή ύπό τοϋ Hogarth, όστις ούδόλως ύπώπτευσεν ότι εόρίσκετο εις περιοχήν 
τοϋ άνακτόρου. Πλήν τών Οικιών D καί Ε, αί όποΐαι, ώς εις τάς προηγηθεί- 
σας εκθέσεις έσημειώθη, άποτελοΰν μέρος τοϋ άποκληθέντος Λοξοΰ κτηρίου, 
δύο άλλαι οίκίαι, αί G καί Η, εύρίσκονται άκριβώς εις τήν κορυφήν τοϋ λό
φου, μέχρι τής οποίας φθάνουν τά άνακτορικά παραρτήματα- ενός οικοδομή
ματος τών άνασκαφέντων παρά τό ’Ισχυρόν κτήριον ώρισμένα διαμερίσματα 
εισχωρούν εντός τής Οικίας Η- ή Οικία G δεσπόζει άλλου γειτονικού συγκρο
τήματος έν μέρει άποκαλυφθέντος.

Ό γενικός προσανατολισμός τών άποκαλυφθέντων συγκροτημάτων ενια
χού άκολουθεϊ τον γενικόν προσανατολισμόν τού άνακτόρου, εις τμήματα μά
λιστα άμέσως μετ’ αύτοΰ συνδεόμενα, είς άλλα τον προσανατολισμόν τών ένσω- 
ματωθέντων παλαιοανακτορικών κτηρίων, ώς τού άρχικοΰ Λοξοΰ κτηρίου, 
εις άλλα τέλος άκολουθεϊ τήν γενικήν κατεύθυνσιν τής άπό τού λιμένος έρχο- 
μένης οδού, τήν όποιαν τά κτήρια ταΰτα καί κατά τάς δύο πλευράς περιστοι
χίζουν. Τό συνολικώς άποκαλυφθέν μέχρι νΰν τμήμα τού άνακτόρου μετά τών 
προσαρτημάτων του υπερβαίνει τά 6500 τ.μ., αν καί ώρισμένα ενδιάμεσα μι
κρά τμήματα κατά τήν κλιτύν τού λόφου δεν έχουν πλήρως είσέτι άνασκαφή 
(πίν. 253β καί 254α). 'Η συνένωσις τών διαφόρων άποκαλυφθέντων τμημάτων
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των συγκροτημάτων τούτων εις έν δλον έλπίζεται δτι θά πραγματοποιηθή 
κατά την προσεχή άνασκαφικήν περίοδον. ’Επί τή βάσει των εις την διάθεσιν 
ημών στοιχείων εικάζεται δτι ή συνολική εκτασις τοϋ άνακτόρου μετά των 
προσαρτημάτων του δεν θά είναι μικροτέρα των 7.500 - 8000 τ.μ.

ΠΕΡΙΟΧΗ της ΒΑ. πυλης 'Η λιμένος άπεκαλύφθη εις συνολικόν μή
κος περί τά20 μ. (πίν. 254β). Προς άπελευθέρωσιν 

τοϋ προς Άνατολάς έκτεινομένου τμήματος άπεκαλύφθη εις ολόκληρον αύτοΰ 
τό δψος ό έκληφθείς ώς άντερεισματικός τοίχος, θεωρηθείς άρχικώς ώς προ
πέτασμα καλύπτον τήν πρόσοψιν τοϋ προς Βορράν πλευρίζοντος τήν οδόν 
κτηρίου- άπεδείχθη τελικώς δτι άπετέλει τμήμα τής προσόψεως τοϋ παρά τήν 
οδόν κτηρίου, μέ άλλην κατεύθυνσιν, προεξέχον κατά μικράν γωνίαν άπό ταύ- 
της ή πρόσοψις καθίσταται άκριβώς παράλληλος προς τον παχύν κατέναντι 
τοίχον, δστις ούσιαστικώς άποτελεΐ προέκτασιν τοϋ βορείου τοίχου τοϋ μικροΰ 
ορθογωνίου κτηρίου τοϋ χώρου LXVIII. Προς τήν πλευράν ταύτην δεν άνεφάνη 
ή κατ’ άρχάς ύποτεθεϊσα έκ τής διαπλατύνσεως διακλάδωσις καί είσοδος 
προς Νότον- ή έντύπωσις αΰτη έδημιουργήθη έκ τοϋ προβάλλοντος έπί τής 
διαπλατυνομένης προ τής πύλης όδοΰ ορθογωνίου τμήματος τοϋ περιβόλου 
τοϋ χώρου LXVIII. 'Η λοξή κατεύθυνσις τής απέναντι τοϋ περιβόλου τούτου 
προσόψεως ώφείλετο εις τήν ανάγκην δημιουργίας προαυλίου έμπροσθεν τής 
αρχικής πύλης, πέραν δέ αύτοΰ άλλης αύλής. ’Εκ ταύτης ήδύνατό τις νά κατέλ- 
θη διά ξύλινης καμπτομένης κλίμακος προς τήν κατόπιν φραχθεΐσαν θυρίδα 
τής έσωτερικώς τής πύλης διαμορφουμένης μεγάλης τετραγώνου αύλής. Δυσ
τυχώς αί έπελθοΰσαι μεταβολαί καί έν μέρει ή άπογύμνωσις τοϋ βράχου προς 
τό δυτικόν τμήμα τής περιοχής ταύτης δεν έπιτρέπουν νά έξαχθή βέβαιον 
συμπέρασμα ώς προς τήν δλην διάταξιν τής άρχικής πύλης. Τό πλακόστρω- 
τον έξηφανίσθη εις τό δυτικώτερον τμήμα καί δεν δύναται νά βεβαιωθή αν 
τοΰτο έκάλυπτε τήν προς τά έκεΐ έκτεινομένην αυλήν ή άν έτερματίζετο εις 
τό καθέτως προς τον λοξόν τοίχον προεκτεινόμενον πωρολιθικόν τοιχίον. 'Η 
μάλλον πιθανή λύσις είναι δτι ή άρχική πύλη, προ τής κατασκευής τής μνη
μειώδους μέ τά κεκλιμένα κατ’ άναβαθμούς επίπεδα, παρεΐχεν είσοδον μεταξύ 
δύο περιβόλων, άκριβώς κατέναντι τής είς τήν κλιτόν άνερχομένης διακλαδώ- 
σεως τής όδοΰ τοϋ λιμένος. 'Η οδός αδτη άπό τής προεχούσης γωνίας τής 
προσόψεως τοϋ βορείου κτηρίου κατηυθύνετο άκριβώς προς Άνατολάς, έχουσα 
μικρότερον πλάτος 2.50 μ. καί καλυπτομένη διά μεγάλων λευκαζουσών πλα
κών. Τό προς Δυσμάς έκτεινόμενον τμήμα έκαλύπτετο, ώς ήδη έσημειώθη, 
ύπό διχρώμου πλακοστρώτου, μέ σαφώς δηλουμένην κεντρικήν διάβασιν έκ 
λευκαζουσών πλακών τό τμήμα τοΰτο ήρχιζεν άπό ευθείας γραμμής, άκρι
βώς κατά τήν προέχουσαν άνατολικήν γωνίαν τοϋ περιβόλου τοϋ χώρου LXVIII. 
Κατά τήν γωνίαν ταύτην δοκιμή γενομένη κάτω τής στρώσεως τών πλακών
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άπεκάλοψε κυανίζοντος χρώματος παλαιότερον πλακόστρωτον, ’ίσως το πλα- 
κόστρωτον της αρχικής έκ τοϋ λιμένος όδοΰ κατά την παλαιοανακτορικήν πε
ρίοδον. Έκ τής μεταξύ των δύο πλακοστρώτων έπιχώσεως περισυνελέγησαν 
όστρακα παλαιοανακτορικά, τεμάχια λεπτού σκεύους έκ μέλανος λίθου καί 
τμήμα έκ τού χείλους λεκάνης έκ λευκάζοντος λίθου. "Ορθιοι πλακοειδείς λί
θοι έπλεύριζον τήν οδόν.

Μεγάλη κατεβλήθη προσπάθεια όπως καταστή σαφέστερος ό χώρος LXVIII, 
άνατολικώς τής κυρίας πύλης (πίν. 255α), τού οποίου ή διερεύνησις εΐχεν αρχί
σει κατά τάς δύο τελευταίας άνασκαφικάς περιόδους. Κατέστη νυν σαφές ότι 
εις τήν άρχικήν του μορφήν ό περίβολος περιελάμβανεν ορθογώνιον χώρον, 
είδος άναπαυτηρίου μέ θρανίον κατά τον βόρειον τοίχον, τον όποιον εϊχομεν 
χαρακτηρίσει ώς έξωτερικόν τοίχον τοϋ περιβόλου, θρανίον καμπτόμενον κατά 
τάς δύο αύτοϋ πλευράς· τούτο ήτο κεκονιαμένον τό δάπεδον εις τό διαμέρι
σμα τούτο, τό όποιον προς Νότον ήτο πιθανώς ανοικτόν, ήτο έν μέρει πλακό
στρωτον καί έν μέρει κεκονιαμένον. Προορισμός τού χώρου, ό όποιος δεν απο
κλείεται νά ήτο έν μέρει έστεγασμένος, ήτο νά χρησιμοποιήται διά τήν έπαγρύ- 
πνησιν τής παρακειμένης άρχικής πύλης. Κατά τήν τελικήν περίοδον, όταν 
πλέον εΐχεν άνεγερθή ή νέα πύλη, ό όλος χώρος LXVIII ένοποιήθη καί κατέ
στη ύπαιθρος, άφοΰ άνυψώθη τό δάπεδον μέχρι τού άνω έπιπέδου τού θρα
νίου τού αρχικού άναπαυτηρίου .'Ο δυτικός τοίχος τού τελευταίου καθηρέθη 
μέχρι τού έπιπέδου τού νέου δαπέδου καί όπισθεν τής άνατολικής παραστάδος 
τής νέας πύλης, κατά τον άνατολικόν τοίχον τής διαβάσεως, έδημιουργήθη 
μικρός άποθέτης σχεδόν ορθογώνιος, άνάλογος τού άνακαλυφθέντος είς τό 
δωμάτιον XLVII τού νοτίου τομέως, τού όποιου τό περιεχόμενον έκ κοινών 
κωνικών κυπέλλων καί άλλων μικρών αγγείων κοινής χρήσεως περισυνελέγη 
κατα τήν προηγηθεΐσαν περίοδον, πλήν τού κατωτάτου στρώματος τό όποιον 
ηρευνήθη κατά τήν παρούσαν. Εντός αυτού είχον καταπέσει εις λοξήν θέσιν 
πελεκητός λίθος έκ τού ανατολικού τοίχου τής διόδου τής πύλης καί πλάξ έκ 
τής άνατολικής παραστάδος. Έπί τόπου περισυνελέγησαν καί τμήματα εύ- 
μεγέθους άγγείου, θρυμματισθέντος έκ τών μεγάλων καταπεσόντων λίθων. 
Ό άνακατασκευασθείς ώς τοίχος περιβόλου παχύς τοίχος κατά μήκος τής νο
τιάς πλευράς τής οδού λιμένος προεξετάθη καί έντός τού χώρου τού άρχικοΰ 
αναπαυτηρίου- είς τον μικρόν δημιουργηθέντα διά καθέτου τοιχίου χώρον, 
μεταξύ τού παχέος τοίχου καί τού νΰν τό πρώτον διαμορφωθέντος πολυγω
νικού ή τραπεζοειδούς περιβόλου κατεσκευάσθη τό μικρόν δωμάτιον, τό όποιον 
έθεωρήθη ώς άποχωρητήριον έκ τού γεγονότος ότι τό δάπεδον του, έκ πωρο- 
λιθικών πλακών, τοποθετηθέν εις ύψηλότερον έπίπεδον, άφηνε κενόν χώρον 
υπ’ αυτό μέχρι τού άρχικοΰ πλακοστρώτου προς σχηματισμόν βόθρου- τό δω
μάτων ήτο προσιτόν διά δύο βαθμιδών. 'Ο άνακαλυφθείς οχετός κατά τό νότιον 
προς το τραπεζοειδές περίφραγμα κράσπεδον, τού όποιου ή ύπαρξις έβεβαιώθη
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καί έκ τής καθιζήσεως τμήματος του άρχικοΰ πλακόστρωτου, συνηγορεί υπέρ 
τής εκδοχής τής χρησιμοποιήσεως του δωματίου ως προχείρου αποχωρητη
ρίου. Έντός τμήματος του οχετού τούτου άνευρέθησαν όστρακα τής πρώτης 
νεοανακτορικής φάσεως, τεμάχια εγχρώμου κονιάματος, τεμάχιον άπην- 
θρακωμένου ξύλου καί λεπίς όψιανοϋ.

Εις το τραπεζοειδές αμέσως προς Νότον του άποχωρητηρίου περίφραγμα 
ή ερευνά συνεχίσθη προς έξακρίβωσιν του προορισμού του, μετά τήν διάλυ- 
σιν καί του υπολοίπου του μεταγενεστέρου έπικαθίσαντος εις τό νότιον τοί
χωμά του τοίχου, ό όποιος προχείρως είχεν οΐκοδομηθή διά πελεκητών πω
ρολίθων καί άλλων λίθων, ληφθέντων έκ καταστραφέντων κτηρίων. Άφοϋ 
έβεβαιώθη οτι οι έντός του περιφράγματος λίθοι, έν μέρει έμπεπηγμένοι εν
τός του πληροΰντος τον χώρον λευκάζοντος στρώματος, δέν άπετέλεσαν εστίαν, 
έξετοπίσθησαν καί έκαθαρίσθη ολόκληρος ό χώρος, άφαιρεθείσης καί τής υπο
λοίπου έπιχώσεως. Άπεδείχθη τότε δτι ό χώρος ούτος είχε πληρωθή ύπό 
παχέος λευκάζοντος στρώματος συμπαγούς χώματος, έντός του όποιου είχεν 
άνοιχθή οχετός, διακλαδιζόμενος προς δύο κατευθύνσεις, προς τον κυρτούμενον 
τοίχον του βάθους καί προς τό νότιον τοίχωμα. Τό κτήριον άποκλείεται νά 
ήτο ασβεστοκάμινος, εις τήν ενέργειαν τής όποιας θά ώφείλετο ή άσβεστο- 
ποίησις του έσωτερικοϋ υλικού' ή εσωτερική διαρρύθμισις δέν συμφωνεί προς 
μίαν τοιαύτην έρμηνείαν, ή όποια άποκλείεται καί έξ αύτής τής καλής διατη- 
ρήσεως τών περιμετρικών τοίχων. Προφανώς έγένετο χρήσις τού περιφράγμα
τος δι’ εργαστηριακήν τινα χρήσιν, ήτις όμως δέν δύναται νά προσδιορισθή. 
Έντός αυτού δέν άνευρέθησαν άντικείμενα, έκ δέ τών οχετών, οί όποιοι πλευ
ρίζονται ύπό λίθων καί είναι έπεστρωμένοι διά μικρών χαλίκων, προήλθον 
μόνον όστρακα τής πρώτης φάσεως τού άνακτόρου, μικρόν τεμάχιον λίθινου 
πώματος άγγείου, δύο άωτα κωνικά κύπελλα καί πρισματικόν ρίνισμα στεα- 
τίτου.

Δι’ έργαστηριακήν χρήσιν προωρίζετο, φαίνεται, καί ό ύπαιθρος χώρος, ό 
όποιος διεμορφοΰτο μεταξύ τού παχέος τοίχου τού περιβόλου, τού προς τήν 
όδόν τού λιμένος, καί άλλου κυρτουμένου, προχείρως πως ώκοδομημένου, 
τοίχου. Έκεΐ, ίδί^ι άμέσως όπισθεν τού άνατολικοΰ τοίχου τού άποχωρητηρίου, 
άνευρέθη υλικόν έπιβεβαιοΰν τήν έπί τόπου γινομένην εργαστηριακήν έργασίαν. 
’Ιδία άνεκαλύφθη μεγάλη ποσότης, άνω τών έκατόν πεντήκοντα τεμαχίων, 
τών περιέργων έκείνων τριπλεύρων πρισματικών ή άτρακτοειδών ρινισμάτων 
έκ στεατίτου (πίν. 256), τών όποιων πολλά μεμονωμένα τεμάχια άνευρέθησαν 
διεσπαρμένα σχεδόν εις ολόκληρον τήν έκτασιν τού άνακτόρου, ιδία κατά τον 
βόρειον αύτοΰ τομέα. Τά άντικείμενα ταΰτα άνευρέθησαν εις σχετικώς λεπτόν 
στρώμα, πάχους 0.10 - 0.20 μ., καί εις μικράν σχετικώς έκτασιν' πλήν τών 
ολοκλήρων ύπήρχον καί πολλά εις τεμάχια, ως έπίσης ολίγοι άκανόνιστοι πυρή
νες στεατίτου, άποδεικνύοντες ότι ή έπεξεργασία έγίνετο έπί τόπου- ό στεατίτης
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ήτο έλαιόχρους, τεφρός ή ποικίλοντος χρώματος. Την επί τόπου έργασίαν άπε- 
δείκνυον άλλοι ήμιεπεξειργασμένοι πυρήνες καί μικρά τινα χαλκά εργαλεία, των 
όποιων κύρια ήσαν δύο ζεύγη τριγωνικών λεπίδων κυρτουμένων έλαφρώς, κατά 
τά κοπτερά άκρα, μέ μακρόν μίσχον' άσφαλώς πρόκειται περί ζεύγους λαβίδων, 
των όποιων τά αιχμηρά στελέχη έσφηνοϋντο εις ξυλίνην λαβήν. Μακρά ρίζα 
όδόντος ζώου είχε χρησιμοποιηθή ως βελόνη. Μετ’ αύτών περισυνελέγη κυλιν
δρικός πυρήν, άποσπασθείς έκ τοϋ έσωτερικοϋ κατασκευαζομένου λίθινου σκεύ
ους, καί μικρότατου πλακίδιον έκ κυάνου, διασώζον δύο άκμάς. Τέσσαρα τεμάχια 
μικρών λίθινων άγγείων περισυνελέγη σαν εις μικράν άπόστασιν, προς τον Β. 
τοίχον, τό εν έκ χείλους ρυτοϋ. Εις τον αύτόν χώρον συνελέγησαν ολίγα άωτα 
κωνικά κύπελλα καί όστρακα χαρακτηριστικά τής πρώτης φάσεως τοϋ ανακτό
ρου, κατά την όποιαν έχρησιμοποιήθη ό χώρος ούτος ως έργαστήριον. Περισυλ- 
λεγέν υφαντικόν βάρος ήτο έπίσης τοϋ παλαιοτέρου παραλληλεπιπέδου τύπου. 
Τμήμα λίθινου τριπτήρος καί τεμάχια διαλυθέντος λίθινου σκεύους ίσως άνή- 
κον εις τό αύτό έργαστήριον. Ό προορισμός όμως τούτου παραμένει άγνω
στος, άφοΰ δυσερμήνευτα είναι τά πρισματικά τεμάχια τοϋ στεατίτου . "Αν 
πρόκειται περί απλών ρινισμάτων, υπολειμμάτων έργασίας λιθοξόου σκευών 
έκ μαλακού λίθου, ώς λ.χ. άναγλύφων άγγείων, δεν κατανοεί τις διατί ταΰτα 
κατά κανόνα έχουν πρισματικόν ή άτρακτοειδές σχήμα, έστω καί έν μέρει 
άκανόνιστον. Νοτιώτερον, προς τον καμπυλούμενον τοίχον, ΝΑ. τοϋ τραπε
ζοειδούς περιφράγματος, άνευρέθησαν καί άλλα άωτα κωνικά κύπελλα καί 
τμήμα έκ τής βάσεως καί παρειάς εύμεγέθους κυλινδρικού σκεύους έκ μελα
νωπού λίθου. Έφ’ ολοκλήρου τοϋ χώρου έξετείνετο πυκνή λιθορριπή, διά τής 
οποίας έπληρώθη οδτος κατά τό τέλος τής πρώτης περιόδου, ίνα άνυψωθή 
τό έπίπεδον καί κατασκευασθή δάπεδον ύψηλότερον. Εις την καλύψασαν τήν 
λιθορριπήν έπίχωσιν άνευρέθησαν τεμάχια παχέος κονιάματος, ίσως έκ φο
ρητού βωμοΰ, τμήμα έκ τοϋ πυθμένος μελανού λίθινου σκεύους καί λίθινον 
προχο'ίδιον μέ προχοήν. Χαρακτηριστικόν είναι, ότι τόσον έντός τής έπιχώ- 
σεως ταύτης όσον καί έντός τής έπιχώσεως ήτις έπλήρωσε τον δυτικώς τοϋ 
άποχωρητηρίου χώρον άνευρέθησαν μικρά τεμάχια τής σπογγώδους χυτής 
μάζης, τής όποιας ή προέλευσις έθεωρήθη ήφαιστειακή. Παρόμοια τεμάχια, 
εν εύμέγεθες, περισυνελέγησαν έπίσης εις την έπίχωσιν τοϋ χώρου ΝΑ. τοϋ 
καμπυλουμένου τοίχου. Ό τελευταίος ούτος είναι άνευ θεμελίων καί προφα
νώς άπετέλεσε πρόχειρον κατασκεύασμα προς διαχωρισμόν τοϋ χώρου κατά 
τήν τελικήν φάσιν τοϋ άνακτόρου. Προ τούτου κατέπεσεν έκ τοϋ ΝΑ. τοίχου 
τοϋ τραπεζοειδούς περιφράγματος ευμεγέθης πελεκητός λίθος. Κατά τήν άλ
λην πλευράν, προς τά ΝΑ., κατεκρημνίσθησαν έκ τοϋ καμπυλουμένου τοίχου 
πολλοί λίθοι, οίτινες έκάλυψαν παχύ στρώμα οστράκων, τά όποια είχον άπορ- 
ριφθή έκεί, πάντα χαρακτηριστικά τής πρώτης φάσεως τοϋ άνακτόρου, τινά 
δέ καί παλαιότερα. Μετά τούτων συνανάμικτα ύπήρχον πολλά κονιάματα ποι-
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κίλων χρωμάτων, ιδία ώχροΰ, έρυθροΰ καί λευκοΰ, άλλ’ όχι μέ θέματα δια- 
κοσμητικά ή παραστατικά. Έκεΐ άνευρέθησαν καί δύο συναρμοζόμενα τεμά
χια διπλών ιερών κεράτων. Προφανώς προς την πλευράν ταύτην άπερρίφθη- 
σαν τά συντρίμματα μετά τήν πρώτην καταστροφήν περί τό 1500 π.Χ. Καί 
προς τήν πλευράν ταύτην έρρίφθη έπίσης στρώμα λατύπης έκ μικρών λίθων. 
' Η έ'ρευνα όμως έκεΐ δεν έτελείωσε καί ώς έκ τούτου δέν είναι δυνατόν νά γίνη 
άκριβέστερος προσδιορισμός τοϋ χαρακτήρος του χώρου.

ΤΟ ΒΟΡΕΙΩΣ ΤΗΣ ΟΔΟΤ 
ΛΙΜΕΝΟΣ ΟΙΚΗΜΑ

Κατά τήν προηγηθεΐσαν άνασκαφικήν περίοδον, 
άμέσως έξω καί προς Άνατολάς τοϋ άποκληθέν- 
τος Ίσχυροΰ κτηρίου, είχεν άρχίσει ή έξερεύ- 

νησις οικοδομικού συγκροτήματος, τό όποιον ένεφάνιζεν ενδιαφέρον, έπειδή 
τό περιεχόμενον τών δωματίων του άνήκεν εις τήν πρώτην νεοανακτορικήν 
φάσιν. Τοϋτο εύρίσκετο εις τήν ρίζαν ίσχυροΰ άντερεισματικοϋ, έν μέρει καταρ- 
ρεύσαντος, τοίχου, όστις άντεστήριζε τό ανάχωμα τοϋ προς Βορράν έκτεινο- 
μένου επιπέδου, έπίσης έκτεινομένου άνατολικώς τοϋ Ίσχυροΰ κτηρίου. 
Δέν είχε τότε βεβαιωθή ή έκτασις προς Άνατολάς καί Νότον τοϋ κτηρίου 
τούτου, αλλά δέν είχεν άποκλεισθή τό ένδεχόμενον ότι εις αυτό άνήκεν ή επί 
τής όδοΰ λιμένος άνακαλυφθεΐσα πρόσοψις. 'Η περαιτέρω έρευνα τοϋ τομέως 
τούτου ένεφάνισε πολλάς δυσχερείας, λόγω τοϋ ότι οί άποκαλυπτόμενοι τοί
χοι ανήκουν εις διαφόρους περιόδους καί έχουν ποικίλον χαρακτήρα, άφοΰ 
άλλοι υπήρξαν άπλώς άντερεισματικοί, άλλοι άπετέλεσαν τμήματα τών προσ
βάσεων, άλλοι τέλος άνήκον είς τά διαδοχικώς οίκοδομηθέντα κατά τήν πα- 
λαιοανακτορικήν καί τήν νεοανακτορικήν περίοδον κτήρια. Τήν έρευναν έδυσχέ- 
ρανε καί τό γεγονός ότι πολλοί τοίχοι κατέρρευσαν, τοϋ ύλικοΰ των διαστρω- 
θέντος είς σειράς κατά τρόπον ώστε νά δημιουργήται ή έντύπωσις πραγματι
κών τοίχων. Παρά ταΰτα ή έπιμελώς διενεργηθεΐσα στρωματογραφική έρευ
να απέδωσε σημαντικά αποτελέσματα καί διεσάφησε πολλά σημεία, τά όποια 
ειχον παραμείνει σκοτεινά.

Άπό τής Δ. γωνίας τής προσόψεως, κατά τήν οποίαν άρχεται ή βαθμιδωτή 
άνοδος τής διακλαδώσεως τής όδοΰ τοΰ λιμένος, μέχρι τοΰ δυτικοΰ έξωτερικοΰ 
τοίχου τοΰ κατά τήν προηγουμένην περίοδον άνασκαφέντος δωματίου μέ τά 
αγγεία, ή γραμμή είναι τελείως εύθεΐα, τοΰτο δέ καθιστά λίαν πιθανόν ότι 
πρόκειται περί ενός μόνου οίκοδομικοΰ συγκροτήματος, παρά τό όποιον ανέρ
χεται προς τον λόφον ή οδός. Δέν κατέστη όμως δυνατή ή όλοκλήρωσις τής 
έρεύνης τούτου, διότι διά τοΰ χώρου αύτοΰ έγίνετο ή πρόσβασις τών αύτοκι- 
νήτων διά τήν άποκόμισιν τών χωμάτων καί λίθων. 'Ως άπεδείχθη, ό ισχυρός 
άντερεισματικός τοίχος τοΰ άνωτάτου ίσοπέδου ώκοδομήθη μόνον κατά την 
τελευταίαν φάσιν τό κτήριον είσεχώρει περαιτέρω προς Βορράν ύπό τοΰτον. 
Επομένως αί άναζητούμεναι δίοδοι θά άνήγοντο έπίσης είς τήν τελικήν φά-
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σιν καί θά έδει νά ήσαν άσχετοι μέ τδ προΰπαρξαν κτήριον. "Αν μία τούτων 
ύπήρξεν εκείνη, της οποίας εΐχον διακριθή ώρισμέναι πλάκες, σχηματίζου- 
σαι είδος βαθμιδών, τελικώς δεν κατέστη δυνατόν νά βεβαιωθή λόγω της εις 
μεγάλην κλίμακα έπελθούσης καταρρεύσεως τμήματος τοϋ άντερεισματικοΰ 
τοίχου. Τούτου παρηκολουθήθησαν έκ των άνω εις σειράν λίθοι, των οποίων 
εις λίαν επιμήκης, διαταραχθέντες έν μέρει έκ τής καταρρεύσεως. "Αλλοι άντι- 
στηρίζοντες τοίχοι εύρίσκονται πολύ νοτιώτερον, κατά τό κράσπεδον τής ση
μερινής προσβάσεως εις τον χώρον τής κλιτύος, προχείρως δι’ ογκωδών λί
θων ωκοδομημένοι, όχι άκριβώς παραλλήλως προς άλλήλους. Τούτων διεκρί- 
νοντο δύο κύριαι γραμμαί. 'Η ύπαρξις τούτων δεν έπέτρεψε την ερευνάν τών 
υποκειμένων στρωμάτων, διότι έκρίθη ορθόν, έπί τοϋ παρόντος καί μέχρι τής 
προόδου τής όλης έρεύνης τοϋ τομέως, νά μη διαλυθοΰν. 'Ως προεβλέφθη, 
τό κτήριον εκτείνεται προς Άνατολάς εις μήκος ύπερβαΐνον τά 14 μέτρα, ση
μείου μέχρι τοϋ οποίου έπροχώρησεν ή άνασκαφή (πίν. 255β). Τό σχέδιον κατό- 
ψεως τών κτηρίων δι’ έκάστην περίοδον δεν κατέστη σαφές, άφ’ ένός διότι ή 
ερευνά δέν έπερατώθη, άφ’ ετέρου διότι ή καλλιέργεια καί οί άντερεισματικοί 
τοίχοι κατέστρεψαν τμήματα τοϋ κτηρίου τής πρώτης ανακτορικής φάσεως 
καί αί θεμελιώσεις διετάραξαν έν μέρει τά υποκείμενα παλαιοανακτορικά λεί
ψανα.

Έκ τοϋ κυρίου δωματίου Α μικρά κλιμακίς τριών βαθμιδών άνήρχετο εις τήν 
στενήν πλακόστρωτον διάβασιν, τήν μεταξύ τής κρηπΐδος τής κλίμακος τοϋ 
’Ισχυρού κτηρίου καί τοϋ δυτικοΰ τοίχου τοϋ κτηρίου. 'Η στενότης τής 
διόδου ταύτης, τής οποίας τό πλακόστρωτον περιορίζεται εις μίαν σειράν πλα
κών, εφερεν εις τήν σκέψιν ότι έπρόκειτο ’ίσως περί όχετοΰ μέ καλυπτήρας, 
διακλαδιζομένου προς τον οχετόν, όστις άνεκαλύφθη έντόςτοΰ κυρίου δωματίου. 
'Η ύπόθεσις δέν έπεβεβαιώθη. Δέν αποκλείεται νά πρόκειται περί μέρους τής 
άρχικής πλακοστρώτου όδοΰ, τό όποιον παρέμεινεν άκάλυπτον μετά τήν κατα
σκευήν τής κρηπΐδος τής κλίμακος τοϋ Ίσχυροΰ κτηρίου. Μεταξύ τής τε
λευταίας ταύτης καί τής Δ. γωνίας τοϋ δωματίου περισυνελέγησαν τμήμα 
μικροΰ κομψοΰ λίθινου άγγείου, μέ γωνιούμενον τοίχωμα καί μικράν άπόφυ- 
σιν, πήλινον δισκοειδές άμφίκυρτον υφαντικόν βάρος καί τετρημένος λίθος, 
’ίσως χρησιμοποιηθείς ώς στάθμη. Κατά τον καθαρισμόν τοϋ όχετοΰ έντός τοϋ 
κυρίου δωματίου περισυνελέγησαν όστρακα παλαιοανακτορικοΰ χαρακτήρος, 
μύξα λύχνου MM III τύπου, κάλυμμα έπίπεδον λύχνου καί παραλληλεπί
πεδον υφαντικόν βάρος. Ποικίλα θαλάσσια όστρεα, τινά πορφυρών, περισυνε- 
λέγησαν κατά τον καθαρισμόν τής κρηπΐδος τοϋ βορείου άντερεισματικοΰ τοί
χου. Τό ώς γωνιακόν περίφραγμα χαρακτηρισθέν κτίσμα άνευ βαθείας θεμε- 
λιώσεως κατά τήν Α. γωνίαν τοϋ δωματίου άπεδείχθη ότι είσεχώρει ύπό τον 
άντερεισματικόν τοίχον καί ήτο εόρυχωρότερον άφ’ δ,τι άρχικώς ύπετέθη. 
’Αμέσως άντολικώς τούτου παρείχετο ή έντύπωσις ανοίγματος διόδου προς τό
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ύπερκείμενον επίπεδον, τελικώς δμως άπλώς έβεβαιώθη δτι τό κτήριον είσέ- 
δυεν ύπδ τον άντερεισματικόν τοίχον. Εις την έπίχωσιν του περιφράγματος 
περισυνελέγησαν τμήμα κυλινδρικού τριπτήρος έκ κροκαλοπαγούς λίθου καί 
χαρακτηριστικός MM III λύχνος μονόμυξος μέ αύλακώσεις περί τό κεντρι
κόν άνοιγμα καί κοσμήματα μορφής βοστρυχιδίων. Εις λίθος μέ βάθυσμα, 
ίσως δλμος άξονος θύρας, άνευρέθη βορειότερον. Έπί του δαπέδου του περι
φράγματος έκειντο ευμεγέθης λεκανοειδής σκάφη (γοϋρνα), έξωτερικώς άκα- 
νόνιστος, προφανώς εργαστηριακής χρήσεως, κάτω μέρος εύμεγέθους πήλι
νου σκεύους, πήλινος λύχνος μέ επίπεδον περιχείλωμα καί δύο άλλα κοινά 
άγγεΐα. ’Εσώτερον περισυνελέγησαν τεμάχιον λίθινου σκεύους μέ άναθύρωσιν, 
ίσως έκ λαιμού ρυτού, καί δύο μελανογάνωτα κύπελλα τής MM III περιόδου. 
Κυβικόν υφαντικόν βάρος άνευρέθη εντός τού δωματίου, σχεδόν έπί τού έπι- 
πολάζοντος βράχου τού δαπέδου, δστις είχε καλυφθή διά τού στρώματος των 
οστράκων καί τεμαχίων άγγείων προς διαμόρφωσιν δαπέδου. Τό στρώμα τού
το, ώς άπεδείχθη, έξετείνετο καί άνω τού κρημνισθέντος δυτικού τοίχου τού 
δωματίου, πράγμα τό όποιον σημαίνει δτι είχε γίνει πλήρης έπίχωσις τών 
παλαιοτέρων έρειπίων. Είς τον βόρειον τοίχον ένετοιχίσθη, εις τό κατώτερον 
παρά τό περίφραγμα τμήμα, τό ήμισυ εύρείας πηλίνης λεκάνης, τοποθετηθέν 
κατακορύφως. Τό άνοιγμα έκλείσθη διά πλακός. ’Άγνωστον είναι αν τούτο 
έγένετο επίτηδες προς σχηματισμόν μικράς κρύπτης.

'Ο άμέσως προς Νότον χώρος είχε χαρακτηρισθή δωμάτιον Β, άλλ’ ή περαι
τέρω έρευνα δέν άπεκάλυψε τον δυτικόν τοίχον, δστις, αν άρχικώς υπήρχε, 
θά κατεστράφη τελείως χωρίς νά άφήση ίχνη- ίσως ή υπαρξις θύρας κατά την 
ΒΑ. γωνίαν θά έδικαιολόγει δτι δέν συνήπτετο μετά τού δυτικού τοίχου τού 
δωματίου Α- άνευρέθη δμως τμήμα τού άνατολικοΰ τοίχου, τού υπολοίπου 
του μετά τού νοτίου έξαφανισθέντων κατά τήν κατασκευήν τών διατεμνόντων 
τον χώρον άντερεισματικών. Πλήθος λίθων κατεκρημνίσθη έκ τού βορείου 
τοίχου- ύπό τούτους άνεκαλύφθη τμήμα εύμεγέθους άγγείου καί μικκύλον 
πήλινον είδώλιον μέ άνυψωμένας τάς χεϊρας. Εις παχύς τοίχος, άναφανείς 
ύπό τό στρώμα τών λίθων καί διατέμνων τον χώρον έκ Β. προς Ν., άνήκει, 
φαίνεται, είς προγενεστέραν περίοδον. Προς τό άνατολικόν τμήμα ή έπίχωσις 
κατά τό βάθος ήτο σκληρά. Προς τήν πλευράν ταύτην περισυνελέγησαν υφαν
τικά τινα βάρη τού άμφικύρτου δισκοειδοΰς τύπου.

'Ολόκληρος ό ΝΑ. χώρος μεταξύ τών δύο έπιμήκων άκανονίστων άντερει- 
σματικών τοίχων, κατευθυνομένων έκ Δ. προς Α., ήτο πλήρης έκ πολύ μεγάλων 
λίθων, τών οποίων ή άπομάκρυνσις έδημιούργησε μεγάλας δυσκολίας, διότι 
έπροχώρουν είς μέγα βάθος. 'Η φύσις τών τοίχων τούτων ώς άντερεισματικών 
άπεδεικνύετο καί έκ τού γεγονότος δτι ένεφάνιζον μίαν μόνον σχετικώς κανο
νικήν οψιν, τής έσω πλευράς ουσης λίαν άνωμάλου. Δυτικώτερον άνεφάνη 
τοίχος παράλληλος προς τήν πρόσοψιν τού ’Ισχυρού κτηρίου, άποτελών
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προφανώς έπέκτασιν τοΰ έξαφανισθέντος δυτικοΰ τοίχου του χώρου Β. Μετα
ξύ τούτου καί της μνημονευθείσης προσόψεως θά άνήρχετο ή άνωφερής δια- 
κλάδωσις τής όδοΰ λιμένος. 'Η ερευνά δμως κατά το σημεΐον τοϋτο δεν έτε- 
λείωσε λόγω των μεγάλων έπί τής διαβάσεως ταύτης καταπεσόντων ογκο
λίθων. ’Αμέσως δμως προς Άνατολάς, βαθύτερον, άπεκαλύφθη άλλος παράλ
ληλος τοίχος- οδτος δμως άπεδείχθη δτι άνήκεν εις παλαιοανακτορικόν κτή- 
ριον, του οποίου έν συνεχεία άπεκαλύφθησαν άλλοι τοίχοι, εις καθέτως μετά 
τοΰ πρώτου συναντώμενος καί βαίνων προς ’Ανατολάς, παρακολουθηθείς εις 
μήκος 8 μέτρων, καί άλλος άποτελών κάθετον προς Βορραν βαΐνον διαχώρι- 
σμα. Τά εις το βαθύ τοΰτο στρώμα άνακαλυφθέντα δστρακα είναι πάντα παλαιο- 
ανακτορικά καί τοΰτο άποδεικνύει την χρονολογίαν τοΰ κτηρίου, το όποιον 
άνήκε, φαίνεται, εις τον οικισμόν τον προϋπάρξαντα τής ίδρύσεως τοΰ άνακτό- 
ρου. Μεταξύ τών δύο παραλλήλων τοίχων άνεφάνη άλλος τοίχος, σχεδόν παράλ
ληλος καί αυτός, άλλ’ έλαφρώς καμπτόμενος, έπίσης παλαιοανακτορικών χρό
νων. Εις την εκεί έπίχωσιν περισυνελέγη παραλληλεπίπεδον υφαντικόν βάρος 
μέ τύπον σφραγΐδος, τοΰ όποιου δεν διακρίνεται τό θέμα, μικρόν τμήμα λίθι
νου άγγείου καί κρύσταλλος χαλαζιού. Κατά την ρίζαν τοΰ παραλλήλου προς 
τήν πρόσοψιν τοΰ Ίσχυροΰ κτηρίου τοίχου άνεφάνη βαθύ κωνικόν λοπάδιον 
μέ έπιπεδούμενον χείλος καί άλλο τμήμα παλαιοανακτορικοΰ άγγείου. Οί άν- 
τερεισματικοί τοίχοι έπεκάθισαν έν μέρει έπί τοΰ παλαιοανακτορικοΰ κτηρίου 
καί προς πλήρη άποκάλυψίν του είναι άπαραίτητος ή κατεδάφισές των, ήτις 
δμως άνεβλήθη έπί τοΰ παρόντος. Εις τήν βαθεΐαν έπίχωσιν βορείως τοΰ μα- 
κροΰ παλαιοανακτορικοΰ τοίχου περισυνελέγη κωνικόν κύπελλον μέ καστανήν 
χρώσιν, κατά δέ τήν διασταύρωσιν μέ τον προς Βορραν βαίνοντα τοίχον κο- 
λουροπυραμιδικόν υφαντικόν βάρος. Εις τήν βαθυτέραν έπίχωσιν εύμέγεθες 
τεμάχιον ήμικεκαυμένου ξύλου θά ήδύνατο νά χρησιμεύση διά τον καθορισμόν 
τής χρονολογίας διά τής μεθόδου τοΰ ’Άνθρακος 14. Παρά τήν προς Νότον 
βλέπουσαν γωνίαν περισυνελέγησαν τεμάχια λίθινου σκεύους μέτριου μεγέ
θους. Οί άποκαλυφθέντες παλαιοανακτορικοί τοίχοι πιθανώς συνέχονται μέ 
τούς παλαιοανακτορικούς τοίχους τών δωματίων, τά όποια άπεκαλύφθησαν 
άμέσως άνατολικώς τοΰ δωματίου Α καί τοΰ χώρου Β- ό άνατολικώτερος τών 
άποκαλυφθέντων τοίχων τοΰ τομέως τούτου, βαίνων άπό Βορρά προς Νότον, 
τείνει νά ένωθή μέ τήν προς Άνατολάς προέκτασιν τοΰ νοτίου μακροΰ παλαιο- 
ανακτορικοΰ τοίχου.

Άνατολικώς τοΰ εύρυχώρου δωματίου Α, εις βαθύτερον στρώμα, διαμορ- 
φοΰνται δύο μικρά δωμάτια, τών οποίων τό πρώτον καί μικρότερον εμφανί
ζεται ώς νά είχε διπλοΰς τοίχους. Ούδεμία είσοδος διακρίνεται καί έκ τοΰ γε
γονότος δτι άνευρέθη τοΰτο εντελώς πλήρες άγγείων, έχαρακτηρίσθη άποθέ- 
της. Τά πλεϊστα τών σκευών ήσαν θρυμματισμένα έκ τών επ’ αυτών καταπε
σόντων λίθων καί έκ τών παμπληθών ριζών, αίτινες διεισέδυσαν. Μεταξύ άλ-
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λων διεκρίνοντο μεγάλη υδρία μέ τοξοειδείς λαβάς καί στρογγύλον στόμιον, 
δύο προχο'ίσκαι, πρόχους μέτριου μεγέθους μέ σκοτεινήν χρώσιν, το κάτω 
μέρος εύμεγέθους δοχείου, μελανογάνωτον κύπελλον τοϋ διωρόφου τύπου, 
τό κάτω τμήμα λίθινου κυλινδρικού άγγείου, τό κάτω μέρος μικράς τριποδι- 
κής χύτρας μέ κάθετον λαβήν, άλλα τμήματα πρόχων, προχοϊσκών, εύρέος 
κυάθου, διωρόφων μελανογανώτων κυπέλλων καί τεμάχια πρόχου μέ προχοήν. 
Τό σύνολον έ'διδεν έντύπωσιν σκευών τής παλαιοανακτορικής ή όλως πρωίμου 
νεοανακτορικής περιόδου. Μετ’ αυτών περισυνελέγη καί οστέινος όπεύς. 'Υπό 
τό στρώμα τών άγγείων τού άποθέτου άνεφάνη μικρά ακανόνιστος σκάφη 
(γοϋρνα). Ό διπλούς τοίχος θά ήρμηνεύετο άν ή εσωτερική κρηπίς τούτου 
ήτο θρανίον, έκτεινόμενον καί κατά τάς τέσσαρας πλευράς. Τό δεύτερον, άμέ- 
σως προς Άνατολάς, μικρόν δωμάτιον οόδέν σχεδόν άπέδωσε, πλήν οστράκων 
παλαιοανακτορικοΰ χαρακτήρος, μικρόν έλισσόμενον πόδα χυτρίσκης καί τεμά- 
χιον άπηνθρακωμένου ξύλου. Στρώσις βαθέως κεραμόχρους, ίκανώς συμπαγής 
έκάλυπτε τό δάπεδον. Τό δωμάτιον έπεκοινώνει διά θύρας προς τά άμέσως 
προς Νότον διαμορφούμενα διαμερίσματα, τά όποια έκ τών έν μέρει άνακαλυ- 
φθέντων διαχωρισμάτων φαίνεται ότι ήσαν τρία. Τό μεσαϊον έλαβε τό όνομα 
Δωμάτιον τών πίθων έκ τών έντός αυτού άνευρεθέντων δύο πίθων (πίν. 257α). 
Κατά τήν Β. γωνίαν είχε διαφυλαχθή έντός άποθέτου, δημιουργηθέντος διά 
γωνιακού τοιχίου, άμφορεύς μέ υψηλήν ωοειδή κοιλίαν, δύο οριζόντιας λαβάς 
κατά τό μέσον τού σώματος καί λαιμόν χωνοειδώς διανοιγόμενον εις κυκλικόν 
χείλος, χαρακτηριστικά δηλαδή παλαιοανακτορικοΰ σχήματος (πίν. 257β). Δύο 
πίθοι είχον καταπέσει είς λοξήν θέσιν, ό πρώτος προς τό άνοιγμα τής βορείου 
θύρας, παρά τό όποιον ήτο άρχικώς τοποθετημένος, ό δεύτερος έκ πλινθοει- 
δούς τετραγωνικής βάσεως, τοποθετημένης παρά τό άκρον τού δυτικού δια- 
χωρίσματος. Άμφότεροι οί πίθοι ήσαν βυτιόσχημοι, διακοσμούμενοι μέ έμ- 
πιέστους ταινίας καί μέ καταλιβάδας, κατά τρόπον χαρακτηριστικόν διά τήν 
παλαιοανακτορικήν έποχήν. 'Ο πρώτος (πίθος Α) (πίν. 258β) είχε πλατύ γω- 
νιούμενον χείλος, έμπίεστον σχοινίνην ζώνην κάτω τούτου, άνά δύο έμπιέ- 
στους ταινίας κατά τό μέσον, μίαν κατά τον πυθμένα. 'Ο δεύτερος (πίθος Β) 
(πίν. 258γ), στρογγυλούμενον χείλος μέ έμπίεστον ύπό τούτο ζώνην, τρεις 
καί δύο έμπιέστους ταινίας περί τό μέσον καί περιταινίαν περί τήν βάσιν. 
Άμφότεροι είχον τρεις λαβάς περί τό χείλος καί τέσσαρας κατά τό μέσον, 
έκοσμοΰντο δέ διά καταλιβάδων. 'Ως κατέπεσαν καί συνεθλίβησαν ύπό τών 
χωμάτων, παρέμειναν έπί τόπου συντετριμμένοι εις πολλά τεμάχια. Δύο άλ
λα σκεύη άνευρέθησαν πλησίον τών πίθων, εν σταμνοειδές μέ έρυθρόν έξω- 
τερικόν έπίχρισμα (πίν. 257β) καί εις εύμεγέθης άμφορεύς μέ στρογγύλον 
στόμιον καί μεγάλας λαβάς, κοσμούμενος διά τριών ή τεσσάρων περιθεουσών 
ταινιών. Τό καλύψαν χώμα ήτο συμπαγές, ιδιαιτέρως τό κατώτερον, έντός 
τού όποιου άνευρέθη ό δεύτερος πίθος. Είς τό βαθέως καστανόχρουν συμπα-
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γές στρώμα τά όστρακα είναι παλαιοανακτορικά καί τοϋτο επιβεβαιώνει την 
χρονολογίαν τοϋ δωματίου καί του περιεχομένου του. "Αλλος ολίγον λοξώς 
τοποθετημένος τοίχος τής πρώτης περιόδου τοϋ άνακτόρου είχε στηριχθή έπί 
τοϋ βορείου τοίχου τοϋ δωματίου. Τό δάπεδον είχε κατασκευασθή διά στι- 
βακτοΰ λευκάζοντος πηλοχώματος. Τό έπί τούτου βαθέως κεραμόχρουν συμπα
γές στρώμα προήλθεν άναμφιβόλως έκ διαλύσεως τών πλίνθων τοϋ άνω τμή
ματος τών τοίχων ή τοϋ άνω ορόφου. Συνεχίζετο καί εις τό μικρόν προς Βορ- 
ράν δωμάτιον, τό όποιον διεχωρίζετο άπό τοϋ δωματίου τών πίθων μέ πρό
χειρον φράγμα κατά συνέχειαν τοϋ τοιχίσκου τοϋ άποθέτου, ένθα άνευρέθη ό 
ΰδριόμορφος άμφορεύς. Ό νότιος τοίχος τών διαμερισμάτων τούτων δεν άπε- 
καλύφθη είσέτι, ίσως καλυπτόμενος ύπό τοϋ άντερεισματικοΰ τοίχου τοϋ μέ
σου τοϋ όλου χώρου.

’Ασαφή είσέτι παραμένουν τά άμέσως προς Άνατολάς διαμερίσματα, τά όποια 
μόλις ήρχισαν άποκαλυπτόμενα κατά τό τέλος τής άνασκαφής. Προφανώς τό 
κτήριον έπεκτείνεται άνατολικώτερον. Καί εις την περιοχήν ταύτην τά εις 
βάθος άποκαλυπτόμενα όστρακα είναι παλαιοανακτορικά. Χαρακτηριστικά 
ήσαν μικρά ποτήρια τύπου tumbler μέ ταινίας καί στολιδώσεις. Μετ’ αύτών 
άνευρέθη πηλίνη σφαιρική πεπιεσμένη στάθμη.

Διά τής άνασκαφής τής προηγουμένης περιόδου
ΤΟ ΙΣΧΥΡΟΝ ΚΤΗΡΙΟΝ t , 1 Γ \ , ,

είχε βεβαιωθη ή μεγάλη εκτασις και ισχυρά κατα
σκευή τοϋ συγκροτήματος τοϋ έκτεινομένου έπί τής κλιτύος τοϋ Νοτιοανατο
λικού λόφου σχεδόν άπό τής περιοχής τής κυρίας ΝΑ. πύλης μέχρι τοϋ κτη
ρίου τής κορυφής τοϋ λόφου μέ την ίσχυράν καί υψηλήν γωνίαν, τό όποιον 
έβεβαιώθη ότι ήτο ή ύπό τοϋ Hogarth έν μέρει άνασκαφεΐσα Οικία Η. 'Ο 
χαρακτηρισμός τοϋ συγκροτήματος ώς Ίσχυροΰ κτηρίου ώφείλετο εις τό μέγα 
πάχος καί τήν στερεάν μεγαλιθικήν κατασκευήν τών έξωτερικών τοίχων, άλλά 
καί είς τήν μεγάλην έκτασιν, ώς αυτή τότε είχε καθορισθή. Ή συνέχισις τής 
έρεύνης μετέβαλε κατά τι τάς βάσεις τοϋ χαρακτηρισμού τούτου, διότι άφ’ 
ένός άπεδείχθη ότι ούσιαστικώς έπρόκειτο περί δύο συγκροτημάτων, είς τό δυ- 
τικώτερον τών οποίων άνήκεν ό κυκλώπειος πυργίσκος, άφ’ έτέρου τό πάχος 
τοϋ έξωτερικοΰ τοίχου τοϋ άνατολικοΰ συγκροτήματος έδείχθη ότι ήτο μικρό- 
τερον, άφοΰ ώρισμένοι τών έπικαθημένων ογκωδών λίθων είχον προστεθή 
μεταγενεστέρως έπί τοϋ άρχικοΰ μικροτέρου πάχους τοίχου, τοϋ οποίου τό 
έσωτερικόν νΰν έπιμελώς έκαθαρίσθη. Παρά ταΰτα ό χαρακτηρισμός παρα
μένει προσφυής διά τό έκτεταμένον καί στερεώς κατεσκευασμένον κτήριον, 
τό όποιον πλευρίζει τήν άνωφερή διακλάδωσιν τής όδοΰ λιμένος.

’Ενδιαφέρον παρουσίασεν ή διερεύνησις τοϋ θέματος τής προσβάσεως κατά 
μήκος τής άνατολικής προσόψεως τοϋ Ίσχυροΰ κτηρίου, διά τήν όποιαν είχεν 
ήδη διαπιστωθή, ότι κατά τήν τελικήν φάσιν είχε κατασκευασθή έπιμήκης
14
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κρηπίς δι’ εξωτερικήν κλίμακα, παρέχουσαν άπ’ ευθείας είσοδον προς τήν 
ύψηλά κειμένην δευτέραν θύραν. 'Η τελευταία είχε τελειωτικώς κλεισθή δια- 
τειχισθεΐσα, ίσως μετά τήν μερικήν καταστροφήν τής έπιμήκους κλίμακος. 
Ταύτης δύο πώριναι βαθμίδες εΐχον άνευρεθή έπί τής κρηπϊδος, κατά τήν αρ
χήν τής κλίμακος, ολίγον έκτοπισμέναι τής άρχικής θέσεώς των. ’Επιμελής 
έξέτασις τής συνθέσεως τής κρηπϊδος άπεκάλυψεν δτι άρχικώς ή άνοδος έγί- 
νετο διά κεκλιμένων πλακόστρωτων έπιπέδων, τά όποια ώδήγουν οΰχί εις 
τήν δευτέραν θύραν άλλ’ εις τό άνω ΐσόπεδον, έ'νθα θά άνήρχοντο κλιμακού
μενα έκατέρωθεν τά κτήρια. Τοϋτο θά έσήμαινεν ότι ή μέ εύρείας βαθμίδας 
άτραπός, ή διακλαδιζομένη άπό τής όδοΰ του λιμένος, συνέχιζεν όμαλώς κατά 
κλιμακωτά έπίπεδα τήν προς τήν κλιτύν του λόφου πορείαν της. Πράγματι 
των κεκλιμένων τούτων έπιπέδων άπεκαλύφθησαν τμήματα εξ μέτρα άπό 
τής αρχής τής κρηπϊδος, άλλων δέ έ'τι περαιτέρω διεκρίνετο ή παρυφή εις τό 
πλάγιον ταύτης. ’Επειδή προύχοντες τής προσόψεως λίθοι θά παρημπόδιζον 
τήν κίνησιν έπί των κεκλιμένων έπιπέδων καί έπειδή φαίνεται άπίθανον νά 
ένεφάνιζεν ή πρόσοψις άκανόνιστον δψιν, είναι λογικόν νά δεχθή τις ότι μέρος 
τής προσόψεως έπανεκτίσθη μετά τήν κατάρρευσίν της καί οτι τότε διεμορφώ- 
θη ή δευτέρα θύρα του οικοδομήματος. "Οταν τέλος ή είσοδος αυτή έφράχθη, 
ή βαθμίς καθόδου μετετράπη εις έσωτερικόν θρανίον, τοϋ όποιου έγένετοάρ- 
μολόγησις καί μερική έπίχρισις. Κατά τήν τελευταίαν ταύτην φάσιν ή άνοδος 
είχε καταστή άχρηστος καί μεγάλοι ογκώδεις λίθοι πεσόντες έπ’ αύτής παρημ
πόδιζον τήν δίοδον. ’Επίσης έξεΐχον τότε πρός τά εξω οί μεγάλοι λίθοι τοϋ 
φράγματος τής θύρας. ’Ίσως κατά τήν τελικήν ταύτην φάσιν κατεσκευάσθη ό 
ισχυρός άντερεισματικός τοίχος τοϋ άνω ίσοπέδου, έπιχωσθέντων των έρει- 
πίων των παλαιοτέρων κτηρίων. Τότε θά διεμορφώθη πλατυτέρα, άπλώς έστρω- 
μένη διά χώματος άνωφερής όδός, διελθοΰσα μεταξύ τής προσόψεως καί τοί
χου κυκλώπειου δομής, δστις άπετέλει κάθετον σκέλος τοϋ κυκλώπειου τοί
χου άντιστηρίξεως, τοϋ βαίνοντος κατά μήκος τής σημερινής προσβάσεως 
πρός τήν κλιτύν τοϋ λόφου. Φυσικά τά κεκλιμένα έπίπεδα τής άρχικής δια- 
βάσεως κατά τό βορειότερον αυτών μέρος θά κατεστράφησαν έν μέρει κατά 
τήν κατασκευήν τής έπί τής κρηπϊδος κλίμακος. Καίτοι ή ιστορία έξελίξεως 
των προσβάσεων, ως καθωρίσθη αότη, παραμένει υποθετική μέχρι τής συγ- 
κεντρώσεως περισσοτέρων στοιχείων, φαίνεται καλώς προσαρμοζομένη πρός 
τά μέχρι σήμερον προκύψαντα στοιχεία καί παρέχει έρμηνείαν τών ιδιόμορφων 
κατασκευών.

Τό ’Ισχυρόν κτήριον ήτο έκτάσεως περίπου 240 τ.μ. καί περιελάμβανεν 
εις τό ισόγειον 18 - 20 διαμερίσματα, καθ’ όσον δύναται νά κρίνη τις, έπειδή 
μικρόν τμήμα αύτοΰ παρέμεινεν άσκαφον (πίν. 259α)· προφανώς περιελάμβανε 
καί άνω όροφον, άφοΰ έκ τούτου κατέπεσεν εις τό ισόγειον άφθονον υλικόν 
έκ τών πλινθίνων διαχωρισμάτων καί έκ τής οικοσκευής. Συνολικώς έπομέ-
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νως θά περιελάμβανε πλέον των τριάκοντα δωματίων. Δυτικόν του όριον άπε- 
τέλει πλακόστρωτος στενωπός (Σ), εκκινούσα άπό τήν άλλοτε θεωρηθεϊσαν 
νοτίαν είσοδον του Ίσχυροΰ κτηρίου, μεταξύ του προέχοντος κυκλώπειου δο
μής πυργίσκου καί τής νοτιοδυτικής γωνίας τής νοτίας προσόψεως. Είναι 
μάλιστα πιθανόν δτι ή άφετηρία τής ατραπού ήρχιζεν άπο τής βόρειας γωνίας 
τού προαυλίου εις το όποιον κατέληγεν ή όδός τού λιμένος. Ό ενδιάμεσος 
δμως χώρος, άποτελών μέρος τής προσβάσεως τής χρησιμοποιουμένης ύπό 
των φορτηγών αύτοκινήτων, δεν άνεσκάφη είσέτι ώστε να δύναται να βεβαιωθή 
ή ύπόθεσις. Ή άτραπός, περικάμπτουσα τήν έξέχουσαν γωνίαν τών διαμερι
σμάτων τού κατωτέρου ίσοπέδου, διήρχετο μεταξύ τών δύο γειτονικών συγ
κροτημάτων, επί μάλλον καί μάλλον στενουμένη, τελικώς δέ, κάμπτουσα περί 
τήν Β. γωνίαν τού Ίσχυροΰ κτηρίου, άνήρχετο διά τεσσάρων βαθμιδών, βαθμη
δόν έλαττουμένων εις πλάτος, προς το ΐσόπεδον, το άνατολικώς τού τελευ
ταίου καί τής Οικίας Η τού Hogarth κείμενον. Ουτω κατέστη κατανοητή ή 
δυσερμήνευτος διάταξις τού δλου χώρου. Το τελευταΐον τμήμα τής παρόδου, 
προ τής καμπής προς τήν κλιμακίδα, διατηρεί άθικτον το πλακόστρωτόν του- 
ύπο τούτο ύπάρχει οχετός, διατηρών εις τήν θέσιν των τούς καλυπτήρας λί
θους, κάμπτων προς Δυσμάς. Έκ τού γεγονότος τούτου εμφανίζεται ως δχι 
άπίθανον δτι άλλη διακλάδωσις ατραπού θά έ'φερε προς Δυσμάς, ’ίσως τελικώς 
ένουμένη μέ τήν βορείως τού Λοξού κτηρίου διερχομένην διακλάδωσιν τής οδού. 
"Αν πράγματι τούτο συμβαίνη, τότετά προς Δυσμάς τού Ίσχυροΰ κτηρίου συγ
κροτήματα θά ήσαν δύο, εκτεινόμενα έκατέρωθεν τής διακλαδώσεως. Εις τήν 
έπίχωσιν τής πλακοστρώτου οδού (Σ) άνευρέθη εύμέγεθες όλμοειδές ή φωλεό- 
σχημον σκεύος έκ σκοτεινού λίθου, ’ίσως πεσον έκ δωματίου τού άνω ορόφου 
τού Ίσχυροΰ κτηρίου (πίν. 258α). Εύμέγεθες έπίπεδον δισκοειδές κάλυμμα, πι- 
θίσκου ή στάμνου, καί έπίπεδον τμήμα έκ μεγάλου πήλινου σκεύους άνευρέ- 
θησαν προσκεκολλημένα εις τήν δυτικήν πλευράν τής οδού. Εις τον ίσοπεδού- 
μενον χώρον τής στροφής — χώρον A — περισυνελέγησαν τεμάχια εύμεγέ- 
θους αγγείου, διακοσμουμένου μέ λεπτά έμπίεστα σχοινιά, δύο δισκοειδή άμφί- 
κυρτα ύφαντικά βάρη, τεμάχια όξειδωθέντος χαλκού έργαλείου καί όδόντες 
άγριοχοίρου. ’Όστρακά τινα τής περιοχής έφαίνοντο MM III, εν κοσμούμενον 
μέ κυκλικάς έσοχάς καί έξοχάς, τά περισσότερα έκ κυάθων καί κυπέλλων. 
’Ήδη ή προηγηθεΐσα έξερεύνησις είχε καταστήσει σαφές δτι τά διαμερίσματα 
τού οικήματος ήσαν κατανεμημένα εις διαφορετικά έπίπεδα, ύπολογισθέντα 
εις τρία- δι’ έκαστον άντεστοίχει μία είσοδος κατά τήν άνατολικήν πλευράν. 
Ή περαιτέρω έρευνα έβεβαίωσεν οτι έπρόκειτο περί δύο μόνον έπιπέδων, άν- 
τιστοίχων προς τά δύο άνίσου πλάτους τμήματα. Ή έσωτερική έπικοινωνία 
των έγίνετο διά καμπτομένου άνωφεροΰς διαδρόμου, τού Θ, άλλ’ ή θύρα ή 
άγουσα προς τούτον δέν άπεκαλύφθη είσέτι. Ή τρίτη κατά σειράν έξ ’Ανατο
λών είσοδος έθετεν εις έπικοινωνίαν μέ το άνατολικον ΐσόπεδον, το όποιον δέν
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ήρευνήθη εΐσέτι. Ήτο τοποθετημένη ολίγον έσωτέρω της προεχούσης άνατο- 
λικής προσόψεως, τής οποίας τό τμήμα άπό τής δευτέρας φραχθείσης εισόδου 
διεσώθη μόνον ώς προς τά θεμέλιά του. Έσωτερικώς δμως διεκρίνετο καλώς 
ό έξωτερικός τοίχος, καμπτόμενος κατά τάς δύο κατερχομένας βαθμίδας τής 
εισόδου ίνα σχηματίση μετ’ άλλου παραλλήλου τοίχου τον διαδρομίσκον Η. 
Έκ τοϋ διαδρομίσκου τούτου είσήρχετό τις επί δεξιά εις τά μικρά, σχεδόν 
πανομοιότυπα, δωμάτια Δ καί Ε, έπικοινωνοϋντα προς άλληλα διά θύ- 
ρας, τής όποιας διεσώθη τό κατώφλιον, ένώ σχεδόν έξηφανίσθη ό ένδιάμεσος 
διαχωριστικός τοίχος- ή καλλιέργεια ένταΰθα έφθασε σχεδόν μέχρι των έκ 
χαλικασβέστου δαπέδων, των οποίων μάλιστα μικρόν μέρος, κατά την παρυ
φήν, κατέστρεψεν, ώς επίσης διέλυσε, τούς περιμετρικούς εξωτερικούς τοίχους. 
Άμφότερα τά δωμάτια είχον υπό τό έδαφος, πλησίον του κοινού διαχωρίσμα- 
τος, κτιστούς συλλεκτήρας, τύπου μικρών πιθίσκων, άσφαλώς όχι διαφόρων 
τού συλλεκτήρος τού δωματίου Ε ΙΥ τοϋ Λοξού κτηρίου. 'Ο εις τών συλλε- 
κτήρων, ό τού δωματίου Δ, είχεν άνακαλυφθή καί έρευνηθή κατά την παρελ- 
θοΰσαν άνασκαφικήν περίοδον- ό τού δωματίου Ε ήτο κατά τι μεγαλύτερος, 
καί εντός αυτού ούδέν εύρέθη πλήν λεπτού χώματος, άποβάντος μελανού κατά 
τον πυθμένα. Προφανώς έπρόκειτο περί συλλεκτήρων έλαίου. Ώς εις τον συλ- 
λεκτήρα τού Δ άνευρέθησαν έντός τού λεπτού χώματος λεπτότατα φύλλα στε
ρεού κονιάματος, ’ίσως άποτελέσαντα τήν κάλυψίν του.

Έκ τής έτέρας πλευράς τού διαδρόμου Η ήτο προσβατή διά θύρας κατά τό 
μέσον ή μεγάλη αίθουσα Ζ, σχεδόν τετράγωνος, διαστάσεων 5 X 5 μ. "Ινα 
τό δάπεδόν της κατασκευασθή εις τήν κλιτύν τού λόφου έπίπεδον, τό νότιον αυ
τής τμήμα έπληρώθη διά στρώματος μικρών λίθων, τό όποιον, ώς ήτο φυσι
κόν, καθίστατο παχύτερον καθ’ δσον εβαινε προς Νότον. Ό νότιος τοίχος οΰτω 
ήτο ταυτοχρόνως καί τοίχος άντιστηρίξεως τού άναχώματος. Τό δάπεδον κατε- 
σκευάσθη έκ στιβακτοΰ πηλοχώματος καί προς στήριξιν τής οροφής έτοποθε- 
τήθη κίων, τού όποιου ή βάσις άνευρέθη σχεδόν εις τήν θέσιν της κατά τό μέ
σον τής αιθούσης. 'Η μεσαία άνατολική είσοδος παρείχεν άπ’ εύθείας πρόσβα- 
σιν εις τον χώρον τούτον διά τού συστήματος τής έξωτερικής κλίμακος, τό 
όποιον ήδη περιεγράφη. "Οταν έφράχθη ή είσοδος αΰτη διά τριών μεγάλων ογ
κολίθων, ή τελευταία κατερχομένη βαθμίς έχρησιμοποιήθη ώς εσωτερικόν 
θρανίον, έπικαλυφθεΐσα διά λεπτής πλακός τιτανόλιθου καί έν μέρει έπιχρι- 
σθεΐσα. Εις τό δωμάτιον Ζ, πλήν τών κατά τήν προηγουμένην περίοδον κατά 
την άνατολικήν γωνίαν άνακαλυφθέντων εύμεγέθων σκευών, μεταξύ τών όποιων 
ήτο πιθίσκος μέ σχοινίνην διακόσμησιν καί ευρεΐα χύτρα, ούδέν εύρέθη, αν 
έξαιρέση τις μικρόν τεμάχιον λίθινου άγγείου. Ή αίθουσα θά ήτο ό κύριος 
χώρος διαμονής. 'Ο καμπτόμενος καί άνωφερής διαδρομίσκος Θ, τού όποιου 
τό δάπεδον ήτο έστρωμένον διά θαλασσίων χαλίκων, νϋν έν μέρει κατεστραμμέ- 
νον, είσήγεν εις σύστημα τεσσάρων μικρών άποθηκών, τών Λ, Μ, Ν καί Ξ
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(πίν. 259β), αΐτινες έπεκοινώνουν διά θυρών προς άλλήλας. Τδ νοτίως τούτων 
παρά τον διάδρομον τετραγωνικόν δωμάτιον δεν άνεσκάφη είσέτι πλήρως 
καί άγνοεΐται ό προορισμός του. Τό μικρόν δωμάτιον Ξ ήτο εισαγωγικόν 
καί έντός αύτοΰ ούδέν εύρέθη πλήν ύφαντικοΰ δισκοειδοΰς άμφικύρτου βάρους. 
Επίσης λίαν πενιχρόν ήτο τό περιεχόμενον τής μικράς αποθήκης Λ. ’Ίσως 
έντός αυτής έφυλάσσοντο φθαρτά άντικείμενα ή προϊόντα, τά όποια έξηφανί- 
σθησαν χωρίς νά άφήσουν ίχνη. Άντιθέτως αί δύο άλλαι άποθήκαι Μ καί Ν 
ήσαν πλήρεις σκευών μικρών καί μεγάλων, τά όποια παρέμειναν εις την θέ- 
σιν των, καταπλακωθέντα έν μέρει ύπό τών καταπεσόντων λίθων τών τοίχων 
καί συντριβέντα- οί πιθίσκοι καί μεγάλοι άμφορεΐς εΐχον καταπέσει έκ τής 
θέσεώς των κατά μήκος τών τοίχων ή κατά τάς γωνίας (πίν. 260α). Εις την 
άποθήκην Μ εις πιθίσκος μέ άνά τρεις λαβάς κατά τούς ώμους καί περί την βά- 
σιν έκοσμεΐτο μέ έξακτίνους αστέρας έξ έμπιέστων σχοινιών καί δι’ άλλων 
περιθεουσών ζωνών μιμουμένων σχοινιά (πίν. 260β). ’Άλλου μικροτέρου πί
θου, μέ στρογγυλούμενα χείλη, στρογγύλην κοιλίαν, λαιμόν τροχαλιοειδή καί 
καθέτους λαβάς κατά τούς ώμους καί περί τον πυθμένα, όστις έκοσμεΐτο διά 
δύο δακτυλίων, ένώ άλλη έμπίεστος ζώνη έκόσμει τό σκεύος ύπό τό χείλος, 
πολλά τεμάχια ήσαν συνανάμικτα μετά τού προηγουμένου καί φαίνεται οτι 
άρχικώς άμφότεροι ΐσταντο παρά τον άνατολικόν τοίχον. Τά άλλα άγγεΐα τής 
άποθήκης ήσαν στάμνοι, άμφορεΐς μέ έλλειπτικόν στόμιον, τρίπους χύτρα, 
άλλα ευμεγέθη άγγεΐα, τών όποιων τό άνω μέρος κατεστράφη κατά τήν καλ
λιέργειαν, καί κύπελλά τινα ή κύαθοι μέ άπλοϋν έπίχρισμα. Πλουσιώτερον ήτο 
τό περιεχόμενον τής άποθήκης Ν. Κατά τήν Δ. γωνίαν είχε τοποθετηθή πι
θίσκος μέ έπιπεδούμενον χείλος, τροχαλιόσχημον λαιμόν, τέσσαρας τοξοειδείς 
λαβάς κατά τούς ώμους, τών όποιων αί δύο κάθετοι καί αί δύο οριζόντιοι κε- 
κλιμέναι, λεπτήν στρεπτήν ταινίαν καί βάσιν μέ άναθύρωσιν, τρεις μικράς 
λαβάς καί χαρακτάς γραμμάς. Πλησίον εύρέθη άλλος πιθίσκος (πίν. 260γ) μέ 
τετραγωνικόν χείλος, τροχαλιόσχημον λαιμόν, συστήματα περιθεουσών ζω
νών άνά τρεις κυμαινομένας καί τρεις εύθείας μέ φολιδωτήν δι’ έμπιέσεως κό- 
σμησιν καί τοξοειδείς λαβάς. Τρίτος πιθίσκος είχε στρογγυλούμενον χείλος, 
τροχαλιοειδή λαιμόν, ωοειδές έπίμηκες σώμα καί άνά τρεις λαβάς κατά τούς 
ώμους καί περί τον πυθμένα. 'Ικανά ήσαν τά μέσου μεγέθους σκεύη: μεγάλη 
εύρύστομος ύψηλή πρόχους μέ κυλινδρικόν λαιμόν, μέ έξέχουσαν κύκλω βά- 
σιν, ίσχυράν λαβήν μέ έντομάς καί κομβίον καί μέ γλωσσοειδές έ’ξαρμα κατά 
τήν κοιλίαν προς ύποβοήθησιν τής χύσεως τού περιεχομένου ύγροϋ' μεγάλη 
στάμνος μέ κυλινδρικόν περιχείλωμα καί μικράς καθέτους λαβάς- άλλη όμοια 
μέ έπίπεδον περιχείλωμα καί τοξοειδείς λαβάς- κυλινδρικόν άγγεΐον μέ εόρύ 
στόμιον, γωνιουμένους ώμους, τοξοειδείς λαβάς, προχοήν καί κατά τό άντί- 
θετον μέρος άπόφυσιν- χύτρα τριποδική έξ έρυθροΰ πηλού. Πολυάριθμα ήσαν 
τά μικρότερα σκεύη: σφαιρικόν τετράωτον άγγεΐον μέ κυλινδρικόν λαιμόν
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καί δύο καθέτους, δύο τοξοειδείς λαβάς' το κάτω μέρος πρόχου μέ τορνευτόν 
σώμα καί έξέχουσαν κύκλω εις ακμήν βάσιν τρίωτος προχοΐσκη μέ ωοειδή 
κοιλίαν διακοσμουμένην μέ ταινίας· μικρά σφαιρική πυξίς μέ κάθετον περιχεί- 
λωμα, κυλινδρικήν προχοήν καί δύο τοξοειδείς λαβάς· τμήμα μικρού άσκοΰ 
έκ τεφροϋ πηλού μέ προχοήν, άπολήγοντος άνω εις δισκίον μέ τοξοειδή λα
βήν πώμα μέ τοξοειδή λαβήν επί δισκίου- εύρύς κύαθος μέ ταινιόσχημον λα
βήν καί άλλη μέ στενήν βάσιν άωτά τινα κωνικά κύπελλα.

Έξαιρέτως δμως σημαντικόν σκεύος, άνευρεθέν εις τό κατώτερον στρώμα 
τών μικρών άγγείων προς τον δυτικόν τοίχον (πίν. 261α), είναι μικρός πιθίσκος 
έκ σκοτεινού λίθου, άπομιμούμενος άκριβώς μέγαν πολύωτον πίθον μέ τρεις 
περιθεούσας άναγλύφους ζώνας καί τέσσαρας καθέτους σειράς έκ τριών καθέ
των λαβών, άποδοθεισών εις μορφήν γλωσσοειδών εξαρμάτων (πίν. 261 β). 'Ο 
τύπος τού πίθου, τον όποιον ό λιθοξόος τόσον έπιτυχώς άπεμιμήθη, είναι πα- 
λαιοανακτορικός καί διερωτάταί τις μήπως τό σκεύος υπήρξε κειμήλιον, κλη- 
ρονομηθέν έκ παλαιοτέρας εποχής. Τό άντικείμενον είναι όντως μοναδικόν καί 
ή άξια του μεγάλη, άπό αισθητικής άπόψεως, αν καί εμφανίζει ποιάν τινα βα
ρύτητα. Ή άνθεκτικότης τού λίθου δέν ήτο μεγάλη καί διά τούτο αί λαβαί 
δέν διετρήθησαν. 'Η κατάστασις διατηρήσεως είναι άτυχώς μετρία, διότι μέ
ρος τής μιας πλευράς άπεσαθρώθη έκ τής υγρασίας, ό λίθος δέ έρράγη εις 
πολλά σημεία λόγω διαποτίσεως.

Εις τήν κατωτέραν έπίχωσιν περισυνελέγησαν μικρά τεμάχια τής σπογγώ
δους μάζης, εις τήν οποίαν άπεδόθη ήφαιστειακή προέλευσις. Τό κάτω στρώμα 
ήτο ΐσχυρώς κεκαυμένον, άποβάν μέλαν. Περί τήν άνατολικήν γωνίαν είχε 
κατασκευασθή χαμηλόν φράγμα, περιφερές, μέ διαγώνιον διαχώρισμα έξ άνό- 
πτων πλίνθων. Δέν είναι σαφές εις τί τούτο έχρησιμοποιήθη. 'Ο πίθος τής Δ. 
γωνίας ίστατο επί πλίνθου καί κρηπίς υπήρχε κατά μέρος τού Β. τοίχου. Πα- 
χεϊα λοπάς μέ μελανήν χρώσιν παρά τον Β. τούτον τοίχον είχεν ίσως χρησι
μεύσει ως πυριατήριον.

Εις τον νότιον πλατύτερον καί εις χαμηλότερον επίπεδον τομέα τού ’Ισχυ
ρού κτηρίου ή είσοδος έγίνετο διά τής πρώτης πενταβάθμου εισόδου τής άνα- 
τολικής προσόψεως, ήτις είχε κατά τήν παρελθοΰσαν περίοδον άνακαλυφθή 
καί άποφραχθή. Ή εσωτερική διάταξις δέν είναι καθ’ όλα σαφής, άφοΰ μά
λιστα ή ερευνά εις τον τομέα τούτον δέν έτερματίσθη. 'Ο νότιος τοίχος τής 
προσόψεως είναι παχύς καί ισχυρός, άλλά δέν διασφζεται πολύ υπέρ τό έπί- 
πεδον τού δαπέδου, τό όποιον εύρίσκεται έν μέτρον ύψηλότερον τού προς Νό
τον αυτού έξωτερικοΰ δαπέδου. Τό εσωτερικόν τούτο δάπεδον διετηρεΐτο κα
κώς, διότι ή καλλιέργεια είχε φθάσει μέχρις αυτού, τούτο δέ εξηγεί καί τήν 
σχεδόν ολοκληρωτικήν άπουσίαν ευρημάτων καθ’ όλην τήν μεγάλην έκτασιν 
τού δωματίου X, τό όποιον είναι λίαν εΰρύχωρον, στενεπίμηκες, άνευ έσωτερι- 
κών διαχωρισμάτων. 'Ο βόρειος τοίχος του, μετά 5 μ. άπό τής παραστάδος
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της έξωτερικής θύρας, κάμπτεται εις γωνίαν, εντός της οποίας προσηρμόσθη 
είδος θρανίου, σχηματισθέντος οΰτω μικρού άναπαυτηρίου. Κατά τό πέρας τής 
γωνίας μικρόν άνοιγμα φέρει προς τον μικρόν καί στενόν χώρον Φ, δστις έσχη- 
ματίσθη διά προστεθέντος έκ των υστέρων πλινθίνου έπί λίθινης κρηπϊδος 
διαφράγματος, τό όποιον προεκταθέν προς Βορράν έκλεισε καί τήν πρόσβασιν 
προς τήν αποθήκην Κ. Ό χώρος Φ, δστις λόγω τής στενότητάς του έχαρακτη- 
ρίσθη ως άποθέτης, άφοϋ κατά τήν είσοδόν του άνευρέθη τμήμα χύτρας μέ 
περιχείλωμα, συνδέεται μέ τήν αποθήκην Τ μέ είδος διαδρομίσκου μέ στε
νόν προς τήν άποθήκην άνοιγμα. 'Ο φυσικός βράχος έπιπολάζει άνερχόμενος 
εις τό εσωτερικόν τοϋ Φ καί έν μέρει του συνεχομένου στενού χώρου. Παρέ
χεται ή έντύπωσις δτι πρόκειται περί γωνιακού κλωβού μικρού ξυλίνου κλι
μακοστασίου, εις τό όποιον ό στενεπιμήκης χώρος θά άπετέλει sottoscala, 
ήτις έχρησιμοποιήθη ως μικρά αποθήκη, μέ άνοιγμα έκ τής άποθήκης Υ. Κοι
νά τινα σκεύη άνεκαλύφθησαν εντός αυτής: στενός έπιμήκης άμφορεύς μέ έλ- 
λειπτικόν στόμιον, τμήμα λεβητοειδοϋς άγγείου μέ έγκοπήν ύπό τό χείλος καί 
δακτύλιον μέ έντομάς, είδος πυριατηρίου κά. Πολλοί κόκκοι άπηνθρακωμένοι 
πίσων καί σίτου ήσαν εις τό βάθος του χώρου. Δέν διακρίνει τις τάς θύρας επι
κοινωνίας εις τό σύστημα τεσσάρων άποθηκών, τό διαμορφούμενον εις τό αυτό 
επίπεδον, άμέσως βορείως τής εισαγωγικής αιθούσης X. 'Η αποθήκη Υ θά 
ήτο προσιτή άπ’ εύθείας διά θύρας κατά τον νότιον τοίχον της, δστις δμως 
διετηρήθη εις πολύ χαμηλόν ύψος, ώστε νά μή δύναται νά διακριθή ή θέσις 
ταύτης. Αί τρεις άλλαι, εις σειράν άμέσως βορείως τοϋ κλωβού τής κλιμακί- 
δος καί τής άποθήκης Υ μορφούμεναι, θά έδει νά ήσαν προσιταί έκ Δυσμών 
διά θυρίδος εις τό πλίνθινον διάφραγμα. Άμέσως εξω τούτου άνευρέθη τό 
στόμιον εύμεγέθους άμφορέως μέ έλλειπτικόν στόμιον, τμήμα πιθίσκου μέ 
έμπίεστον σχοινίον καί τό άνω μέρος τετραώτου άμφορέως μέ κυλινδρικόν λαι
μόν. Αί δύο πρώται Κ καί Κα διεχωρίζοντο άπ’ άλλήλων διά πλινθίνου δια
φράγματος, τό όποιον, άτελώς όπτηθέν κατά τήν πυρκαϊάν, διεκρίνετο μέ δυ
σκολίαν ή ΰπαρξίς του δμως δύναται νά θεωρηθή βεβαία έκ τής θέσεως τών 
άγγείων κατά μήκος του (πίν. 262α). Πυρρόν κεκαυμένον στρώμα έπλήρου ολό
κληρον τον χώρον, μάλιστα τής δευτέρας άποθήκης Κα, προερχόμενον έκ τής 
διαλύσεως τών πλινθίνων διαχωρισμάτων τοϋ άνω ορόφου- τεμάχια πλίνθων 
ήσαν συνανάμικτα- περί τό μέσον τοϋ δωματίου Κα τό χώμα εις κυκλικήν 
περιοχήν ήτο λευκόν ή λευκάζον, παρέχον τήν έντύπωσιν πληρωθέντος βό
θρου. 'Ύπαρξις δμως τοιούτου δέν έβεβαιούθη.

Εις τήν άποθήκην Κ τά σκεύη ήσαν παρατεταγμένα κυρίως παρά τον νότιον 
τοίχον καί τό άνατολικόν διάφραγμα (πίν. 262β). ^Ησαν υψηλός άμφορεύς μέ 
έλλειπτικόν στόμιον, στάμνος μέ τρεις καθέτους λαβάς, κοσμουμένη ύπό λεπτής 
άναγλύφου ταινίας μέ έντομάς, τό κάτω μέρος άλλου άγγείου, ίσως όμοιου, λέ- 
βης μέ πλατύ περιχείλωμα καί τοξοειδείς λαβάς, δύο χύτραι τριποδικαί εύ-
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μεγέθεις μέ τοξοειδείς λαβάς, ή μία περιέχουσα άωτον κύπελλον καί οστά 
ζώου, ή άλλη 10 άωτα κύπελλα, τό εν εντός τοϋ άλλου, καί ένα άωτον κύα- 
θον (πίν. 263α), μικρά προχοΐσκη καί πολλά άλλα άωτα κύπελλα κωνικού σχή
ματος. ’Όπισθεν τής χύτρας μέ τά πολλά κύπελλα περισυνελέγη τμήμα λί
θινης λοπάδος. Ή άποθήκη Κα είχε τό δάπεδον κατά μίαν βαθμίδα βαθύτε- 
ρον καί έπ’ αύτοϋ άνευρέθη μέγα πλήθος μικρών κατά τό πλεΐστον πήλινων 
σκευών (πίν. 263β)' τό δωμάτων προφανώς ειχεν έρμάρια διά την διαφύλαξιν 
τών σκευών, τά όποια κατέπεσαν έπί τού εδάφους κατά την τελικήν καταστρο
φήν. Προς τήν Β. γωνίαν, έντός μελανού στρώματος προελθόντος έκ πυρικαύ- 
στου δοκού εις τό κάτω μέρος τού διαφράγματος, έ'κειτο πρόχους- τό μελανόν 
στρώμα έξετείνετο πολύ λεπτότερον καθ’ δλην τήν έκτασιν τού μικρού δωμα
τίου, έπί τού έκ στιβακτοΰ πηλοχώματος δαπέδου, πράγμα τό όποιον εμφαίνει 
ίσως τήν υπαρξιν ξυλίνου δαπέδου. Τά άνευρεθέντα σκεύη ήσαν άπαντα κοινής 
χρήσεως, τά περισσότερα κύπελλα καί κύαθοι, άποτελέσαντα ολόκληρον στρώ
μα. Τά μέσου μεγέθους διαφόρου σχήματος ήσαν ραμφόστομος πρόχους, εύμέ- 
γεθες άγγεΐον μέ ώοειδή κοιλίαν καί άλλο μέ έξέχουσαν κύκλιο βάσιν, διασωζό- 
μενα μόνον κατά τό κατώτερον τμήμα, μικρός άμφορεύς μέ έλλειπτικόν στό- 
μιον, χύτραι μέ τοξοειδείς λαβάς, χωνοειδές πύραυνον μέ κυλινδρικήν βάσιν, 
δισκοειδές κάλυμμα μέ τοξοειδή λαβήν, βαθύ κωνικόν κύπελλον μέ δύο μικράς 
όπάς, κατέναντι ή μία τής άλλης, ύπό τό χείλος, κυλινδρικόν άγγεΐον μέ τοξο
ειδή λαβήν ύπό τό χείλος καί βαθύς κύαθος. ’Άλλα άντικείμενα ήσαν τό 
άκρον κωνικού πήλινου ρυτού, διακοσμουμένου κατά μίμησιν κροκαλοπαγούς 
λίθου, τμήμα γλωσσοειδοΰς λαβής, κοίλης άνω, μετά μέρους τού χείλους λε
κανοειδούς λίθινου σκεύους, μικρόν δισκοειδές λίθινον πώμα μετά κόμβου 
άντί λαβής, τεμάχιον λεπτού λίθινου άγγείου, πρισματικόν ρίνισμα στεατίτου, 
δμοιον προς τόσα άλλα άνευρεθέντα, καί πήλινον κυβικόν, έλαφρώς κολουρο- 
πυραμιδικόν, υφαντικόν βάρος.

Ή τρίτη κατά σειράν άποθήκη I διεχωρίζετο μέ πολύ παχύ διαχώρισμα, 
μορφής τετραγωνικού στύλου. Προφανώς τούτο κατεσκευάσθη διά τήν ύπο- 
στήριξιν εις τον άνω όροφον κίονος, ενός ΐσως εύρυχώρου τετραγωνικού δω
ματίου. Έκ τών πλινθίνων τοίχων τού δωματίου τούτου προήλθε τό παχύ πυρί
καυστου πυρρόχρουν στρώμα, τό όποιον έκάλυψε τό μεγαλύτερου μέρος τής 
άποθήκης Τ. Δυσχερής άπέβη ό καθαρισμός τού άνατολικοΰ τοίχου, λόγω τών 
έπ’ αυτού έπικαθισάντων λίθων, οΐτινες παρεΐχον τήν έντύπωσιν πολύ μεγάλου 
πάχους. Προς τήν Α. γωνίαν άνευρέθη τμήμα άπηνθρακωμένου ξύλου καί πολλά 
κωνικά κύπελλα καί κύαθοι (πίν. 264α) μετά κομψής πρόχου, κοσμουμένης μέ 
τό κόσμημα τού νεύοντος πτίλου (notched plume). Μία μικρά μελαμβαφής πη- 
λίνη κεφαλή αιλουροειδούς προέρχεται ΐσως έκ λαιμού πρόχου. Πήλινου ορθογω
νίου κιβωτίου τά τεμάχια άνευρέθησαν διεσκορπισμένα κατά τό μέσον τού δω
ματίου- ύπήρχεν άναθύρωσις διά τήν έφαρμογήν καλύμματος. 'Υπό ταΰτα άνε-
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φάνη κομψή πρόχους διακεκοσμημένη κατά τον ρυθμόν τής χλωρίδος μέ έλαφρα 
καλαμοειδή φυτά, άλλά καί μέ συνδεομένους ρόδακας (πίν. 264β). Παρέχει τήν 
έντύπωσιν 'ότι ανήκει εις τήν ΤΜ I περίοδον, εις τήν οποίαν άλλως φαίνονται 
άνήκοντα καί τα πλεΐστα των σκευών τής οικίας· κατέπεσε προφανώς έκ τοϋ 
άνω ορόφου, όμοϋ μετ’ άλλου λεπτού άγγείου, εύρέος κυάθου, καί τοΰ πήλινου 
κιβωτίου, έντός τοΰ οποίου τα δύο ταΰτα αγγεία εϊχον ίσως διαφυλαχθή. Μετά 
τών τεμαχίων των ήσαν συνανάμικτα πολλά τεμάχια πυρικαύστων πλίνθων, 
πεσόντων μετ’ αυτών έκ τοϋ άνω ορόφου. Τά λοιπά σκεύη ήσαν κοινά, ως χω
νοειδές σκεΰος μέ τορνευτήν βάσιν έκ τεφροΰ πηλοΰ, ίσως πυριατήριον, άγ- 
γεϊον διαβρωθέν, μέ έσωτερικούς τορνευτούς δακτυλίους, βαθύ άωτον κωνικόν 
κύπελλον καί άλλα κωνικά τοϋ κοινού τύπου. Κατά τήν δυτικήν ε’ίσοδον άνευ- 
ρέθη μακρόν τοξοειδές κέρας αιγάγρου.

Ή άμέσως προς Νότον άποθήκη Τ ήτο ή μάλλον εύρύχωρος, διαστάσεων 
περίπου 2.50 X 3.50 μ., ολίγον τραπεζοειδής τό σχήμα' κατά τήν βορείαν 
γωνίαν ήτο τό άνοιγμα προς τήν μικράν άποθήκην τής sottoscala. Καί τό δω- 
μάτιον τοΰτο ήτο πλήρες έκ πυρικαύστων πλίνθων καί πυρροχρόου χώματος 
προελθόντος έκ τής διαλύσεως τών πλινθίνων διαχωρισμάτων τοΰ άνω ορόφου. 
’Άλλως έκ τοΰ τελευταίου τούτου προήλθον πολλά πήλινα σκεύη, μάλιστα τά 
όλιγώτερον εύμεγέθη, άφοΰ πολλά τούτων ήσαν άνω τών καταπεσόντων πλίν
θων. Τά μεγαλύτερα σκεύη ήσαν κατά μήκος τοΰ νοτίου τοίχου καί κατά τήν 
δυτικήν καί βορείαν πλευράν. Πολλών τά τεμάχια άνευρέθησαν διεσκορπισμένα 
καθ’ δλην τήν έκτασιν τής άποθήκης, εις διάφορα ΰψη. Τό κατώτερον στρώμα 
ήτο, όπως καί εις άλλα διαμερίσματα, μελανόν πυρίκαυστον, μικροΰ σχετικώς 
πάχους. Τά έντός τής άποθήκης περισυλλεγέντα σκεύη ήσαν: μικρός πίθος μέ 
τροχαλιόσχημον λαιμόν καί λεπτόν περιχείλωμα, κοσμούμενος μέ μεμονωμένας 
περιθεούσας έμπιέστους ταινίας καί άλλην πλατυτέραν μέ έντομάς (πίν. 264γ), 
λαιμός τροχαλιόσχημος ίσως άλλου μέσου μεγέθους άγγείου μέ άνάγλυφον δα
κτύλιον κατά τό μέσον καί άλλον κατά τήν ρίζαν τοΰ λαιμοΰ, λεβητόσχημον 
άγγεΐον μέ σφαιρικήν κοιλίαν καί έκκλΐνον προς τά έξω περιχείλωμα καί δύο 
τοξοειδείς λαβάς, τμήματα στάμνων, άμφορεύς μέ έλλειπτικόν στόμιον καί 
έντομάς κατά τάς λαβάς, τό κάτω μέρος πρόχου, ήτις έστένευε προς τά κάτω 
καταλήγουσα εις έξέχουσαν κύκλω βάσιν, μετά τοΰ οποίου άνευρέθη λαβή δια- 
πλατυνομένη εις δισκίον, κομψός άμφορίσκος μέ ωοειδή κοιλίαν, στρογγύλον 
στόμιον, λαβάς μέ έντομάς καί κομβία, κοσμούμενος μέ περιθεούσας ταινίας, 
άλλος άμφορίσκος μέ τροχαλιόσχημον λαιμόν, καταλήγοντα εις άναθύρωσιν, 
τοξοειδείς λαβάς κατά τούς ώμους καί περιταινίαν περί τον πυθμένα, λαιμός 
πρόχου μέ πρόχυσιν καί ραβδοειδή λαβήν, καί τέλος δύο λεπτοί καί βαθεϊς 
κύαθοι. Έντός τοΰ άπορριφθέντος έκ τοΰ δωματίου τούτου χώματος περισυνε- 
λέγη ένδιαφέρων σφραγιδόλιθος έκ στεατίτου μέ έφθαρμένην πως παράστασιν 
πτηνομόρφου γυναικός, ίσως θεότητος, μέ σχηματικώς άποδοθεΐσαν έσθήτα.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:37:00 EEST - 34.211.113.242



218 Πρακτικά της ’Αρχαιολογικής 'Εταιρείας 1969

'Ο σφραγιδόλιθος οδτος προφανώς άνήκει εις την τελικήν άνακτορικήν φάσιν,
ΤΜ ΙΒ.

Δέν κατέστη δυνατόν νά έρευνηθοΰν εΐσέτι τά δυτικά διαμερίσματα τοϋ τε
λευταίου τούτου συγκροτήματος τοϋ Ίσχυροΰ κτηρίου. Τινά κατά τήν προη- 
γηθεϊσαν περίοδον άνευρεθέντα σκεύη άμέσως βορείως τοϋ νοτίου τοίχου άνή- 
κουν εις ταϋτα, άλλ’ άγνοοϋμεν είσέτι τήν εσωτερικήν διαίρεσιν.

ΤΟ ΚΤΗΡΙΟΝ 
ΤΟΤ ΚΥΚΛΩΠΕΙΟΥ 

ΠΥΡΓΙΣΚΟΥ

’Ακριβώς κατέναντι προς Δυσμάς, κατά τήν άλ
λην πλευράν της άνερχομένης άτραποϋ, άνεσκάφη 
τμήμα μόνον τοϋ κτηρίου, τό όποιον άρχικώς είχε 

θεωρηθή ώς τμήμα τοϋ Ίσχυροΰ κτηρίου, μέ προέχοντα πυργίσκον κυκλώ
πειου δομής παρά τήν τότε νομιζομένην είσοδον. 'Η θλαστή πρόσοψις περιέ- 
βαλλεν έσωτερικόν ορθογώνιον θεμέλιον χώρον, όστις, ώς φαίνεται, έβάστα- 
ζεν άνω άνδηρον (βεράνταν). Τοΰτο ήρμήνευε τήν ίδιόμορφον ταύτην κατα
σκευήν. Πολλοί ογκώδεις λίθοι έκ τοϋ εξωτερικού τοίχου κατέπεσαν έντός 
αύτοΰ. Μικρά τεμάχια όψιανοϋ περισυνελέγησαν έπί τόπου. Έξέχον άπό τήν 
δυτικήν πλευράν τοϋ πυργίσκου υπήρχε σχετικώς εύρύχωρον τραπεζοειδές 
δωμάτιον. Κατά τήν Β. πλευράν αύτοϋ άνευρέθη πλάξ καθέτως τοποθετημένη 
καί παρ’ αυτήν άλλη μεγαλυτέρα εις όριζοντίαν θέσιν. ’Ίσως έσχηματίζετο εκεί 
άποθέτης. ’Άλλος άποθέτης άνεφάνη, άμέσως έξωτερικώς τής ΒΔ. γωνίας 
τοϋ δωματίου, εις τό γειτονικόν διαμέρισμα, τό όποιον εΐσέτι δέν άνεσκάφη, 
ώς ούδέ τά άλλα δύο παρά τοΰτο εις σειράν άναφανέντα. 'Ο άποθέτης άπετε- 
λέσθη έκ πλινθίνων διαχωρισμάτων καθέτως τοποθετημένων καί εΐχεν άνοι
γμα βλέπον προς Άνατολάς. Παρ’ αυτό υπήρχε λίθινον περίφραγμα, έντός 
τοΰ οποίου άπέκειτο μέσου μεγέθους άγγεΐον μόνον έν μέρει διατηρούμενον- 

Κατ’ άρχάς έκ τών εις σειράν καί εις διάφορα επίπεδα καταπεσόντων εξω 
τής δυτικής πλευράς τοΰ τραπεζοειδοΰς δωματίου πελεκητών πωρολίθων εΐχεν 
ύποτεθή ότι υπήρχε κλΐμαξ άνερχομένη εις τό οικοδόμημα. Έπιμελεστέρα 
ερευνά όμως τοΰ υποκειμένου ύλικοΰ καί παρατηρήσεις έπί τής θέσεως τών 
πωρολίθων έβεβαίωσαν ότι έπρόκειτο περί ύλικοΰ, τό όποιον κατέπεσεν έκ τής 
δυτικής προσόψεως καί διεσκορπίσθη εις μεγάλην άκτϊνα, άφοΰ άλλοι πολλοί 
μεγάλοι πελεκητοί πωρόλιθοι άνευρέθησαν περαιτέρω προς Δυσμάς καί μέχρις 
ενός άνερχομένου έκ ΝΔ. προς τά ΒΑ. τοίχου. Άλλως, άν ύπήρχεν έκεΐ κλϊ- 
μαξ, θά έδει νά έ'βαινεν έπί άντιστηρίζοντος τοιχίου. Μία σειρά λοξώς τοποθε
τημένων πολλών προ τής Δ. γωνίας τοΰ πυργίσκου άπετέλει ενδειξιν ότι έκεΐ- 
θεν ήρχιζεν ανωφερής πάροδος. ’Ίσως λοιπόν μεταξύ τοΰ κτηρίου τοΰ κυκλώ
πειου πυργίσκου καί τοΰ κατέναντι, τοΰ οποίου άνεφάνη ό έκ ΝΔ. προς τά 
ΒΑ. κατευθυνόμενος τοίχος, διήρχετο διακλάδωσις τής οδικής άρτηρίας, οδη
γούσα. προς τον κύριον κλάδον, τον διερχόμενον προς Β. τοΰ Λοξοΰ κτηρίου. 
’Αλλά τοΰτο άποτελεΐ άπλήν ύπόθεσιν, ήτις δέον νά έλεγχθή διά περαιτέρω
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έρεύνης. Έπί του ώς άνω τοίχου, καί επί άλλων με τήν αυτήν κατεύθυνσιν 
σημειωθέντων δυτικώτερον, διήρχετο εις λοξήν θέσιν, σχεδόν έξ ’Ανατολών 
προς Δυσμάς, τοίχος άντερεισματικός των κατόπιν δημιουργηθεισών άναχώ- 
σεων' ή κατασκευή του μετά τήν πτώσιν των πελεκητών λίθων έκ τής προσό- 
ψεως του Κτηρίου του κυκλώπειου προμαχώνος άπεδείχθη έκ του γεγονότος 
ότι έστηρίχθη εις ενα τούτων. Τινές τών υποκειμένων τοίχων φαίνονται παλαιο- 
ανακτορικοί έκ τών παρά τούτους περισυλλεγέντων παλαιοανακτορικών οστρά
κων. Άντιθέτως τά περί τον άντερεισματικόν τοίχον περισυλλεγέντα άντικεί- 
μενα, λίθινος σφαιρικός τριπτήρ, κυβικόν μικρόν υφαντικόν βάρος καί τρητόν 
διάφραγμα καλύμματος χύτρας ανήκουν εις τήν νεοανακτορικήν περίοδον. Εις 
τήν έπίχωσιν του χώρου μέ τούς πωρολίθους περισυνελέγησαν τεμάχια όψια- 
νοΰ καί θαλάσσιος τρίτων εις δύο τεμάχια.

το κτηριον Ως ήδη έσημειώθη, ή αύτοτέλεια του κτηρίου τού-

των αποθετών του έβεβαιώθη κατόπιν τής άναγνωρίσεως τής πλα-
ΚΕΡΑΜΕΙΚΗΣ , * , * ' «* ~ * ικοστρωτου όιακλαοωσεως οόου, τής όιερχομενης 

μεταξύ αύτοΰ καί τοϋ ’Ισχυρού κτηρίου. ’Εκ τού ΐσοπέδου πλακοστρώτου 
εις τό όποιον κατήρχετο ή τετράβαθμος κλιμακίς έξ ’Ανατολών εΐσήρχετό τις 
δι’ εισόδου μέ κατώφλιον εις στενόν προθάλαμον, σχηματίζοντα έκατέρωθεν) 
προς τήν ΒΔ. γωνίαν καί προς τήν νοτίαν πλευράν δύο είσοχάς, έκατέρωθεν 
μικράς πενταβάθμου κλιμακίδος, διά τής οποίας άνήρχετό τις εις τό κύριον 
διαμέρισμα Β. Προ τής κλιμακίδος άνευρέθη κομψόν πωμάτιον έκ φλεβωτοϋ 
μαρμάρου, άποκρουσθέν τον μικρόν κόμβον, όστις έχρησίμευεν ώς λαβή. Έπί 
τών βαθμιδών είχον πέσει τό άνω μέρος πρόχου καί τεμάχια άλλων κοινών 
σκευών, ώς τμήμα λέβητος ή χύτρας μέ τοξοειδή λαβήν. Κατά τήν έπί δεξιά 
έσοχήν ειχον διαφυλαχθή πρόχους ραμφόστομος μέ άπόφυσιν εις τον λαιμόν, 
χωνοειδές πυριατήριον, πεπλατυσμένη λοπάς μέ άβαθή πρόχυσιν καί όμάς 
κωνικών κυπέλλων καί μονώτων κυαθίων. Τά μικρά αγγεία περί τό στόμιον 
τού μεγάλου άνεστραμμένου πίθου, τού όποιου τό κύριον σώμα κατεστράφη έκ 
τής καλλιέργειας καί ό όποιος ήτο τοποθετημένος εις τήν άριστεράν εΐσοχήν 
τής κλιμακίδος, είχον περισυλλεγή κατά τήν προηγηθεΐσαν άνασκαφικήν 
περίοδον. Έκ τής έπιχώσεως περισυνελέγη κωνοειδής λίθινος τριπτήρ καί 
άπηνθρακωμένον άμύγδαλον.

Τό διαμέρισμα Β, ώς είχεν όρθώς κατά τήν προηγηθεΐσαν περίοδον ύποτε- 
θή, εΐσεχώρει, ευρισκόμενον είς ύψηλότερον έπίπεδον καί διά τούτο προσιτόν 
διά τής άνερχομένης πενταβάθμου κλιμακίδος, έντός τού χώρου τής ύπό τού 
Hogarth μερικώς άνασκαφείσης Οικίας Η (πίν. 265α). ’Ίσως ή οικία είχε 
καταρρεύσει κατά τήν τελικήν φάσιν καί τό νέον κτήριον εισεχώρησε, καταλαβόν 
μέρος τής καταστραφείσης οικίας. 'Η νοτία όμως γωνία τής τελευταίας διετη- 
ρήθη έξέχουσα εις μέγα ύψος. Εις τήν προ αυτής κρηπίδα άντεστηρίχθη ή
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κλιμακίς τής πλακοστρώτου όδοϋ. 'Η αίθουσα Β ήτο ευρύχωρος καί τετρά
γωνος, διαστάσεων έσωτερικών περίπου 4.50 X 4.50 μ., ως έκ τούτου εΐχεν 
άνάγκην κεντρικού στηρίγματος- πράγματι σχεδόν άκριβώς κατά το κέντρον 
της άνεφάνη κυλινδρική λιθίνη βάσις ξυλίνου κίονος. Το έκ πιλητοϋ πηλοχώ
ματος δάπεδον διετηρήθη καλώς εις το βόρειον ήμισυ τού δωματίου, ένώ άντι- 
θέτως έξηφανίσθη εις τό νότιον, τό όποιον ίνα ΐσοπεδωθή κατεσκευάσθη έπί 
έπιχώσεως έκ λίθων. ’Άλλη είσοδος, μέ τετράβαθμον άνερχομένην προς Α. 
κλιμακίδα, ώδήγει προς τήν προ τής γωνίας τής Οικίας Η τού Hogarth 
κρηπίδα καί διά ταύτης εις τό άνατολικόν ΐσόπεδον, τό πέραν τού «’Ισχυρού 
κτηρίου». ’Επίσης ήδύνατό της, παρακάμπτων τήν ΐσχυράν βορείαν παραστά- 
δα, νά εΐσέλθη εις τον χώρον τού έσωτερικοΰ τής άλλοτε Οικίας Η. Τά δάπεδα 
εις τήν περιοχήν ταύτην θά έδει νά εύρίσκωνται ύψηλά, άφοΰ άνευρεθέντα τμή
ματα κατά τήν ΒΔ. γωνίαν εύρίσκονται εις ύψηλότερον ταύτης, ώς εχει διατη- 
ρηθή, έπίπεδον· καί αφού ύπ’ αύτό άνευρέθη, σχεδόν παραλλήλως προς τήν βο
ρείαν πλευράν τού δωματίου βαίνων, οχετός, δστις βυθίζεται βαθμηδόν καθ’ 
όσον προχωρεί προς Άνατολάς" ούτος διασώζει τινάς τών καλυπτήρων λί
θων του. ’Εκ τής έπιχώσεως τού βορείου τοίχου προήλθον τεμάχιά τινα λί
θινων άγγείων καί εξω τής Α. γωνίας περισυνελέγη μικρά πλαστική κεφαλή 
ζώου έκ σκεύους. Δύο πωρολιθικαί πλάκες ήσαν ωκοδομημέναι εις τον Β. 
τοίχον, άλλά δεν γνωρίζομεν αν αδται άποτελοΰν ενδειξιν ύπάρχοντος προς 
τήν πλευράν ταύτην παραθύρου. 'Η στάθμη των φαίνεται μάλλον χαμηλή. 
’Ίσως τό δάπεδον τού δωματίου, τό όποιον κατά τάς ύπαρχούσας ένδείξεις 
ήτο έργαστήριον, ήτο έπικλινές πως, άφοΰ ή πρώτη πεντάβαθμος θύρα εύρί- 
σκετο εις χαμηλότερον έπίπεδον. Ή έργαστηριακή χρήσις τού δωματίου έγένε- 
το σαφής έκ τού περιφερούς περιφράγματος τής Δ. γωνίας μέ στρώσιν γυψο- 
λιθικών πλακών καί έκ τών πολλών λίθινων έργαλείων, τά όποια άνευρέθησαν 
έντός τού χώρου. ’Ορθογώνιον περίφραγμα έμορφοΰτο περί τον περιφερή άπο- 
θέτην μέ άνοιγμα έκ ΝΑ. άλλά λίθοι τινές έξέφυγον τής θέσεώς των. ’Ίσως 
στενότερον περίφραγμα υπήρχε καί κατά τό μέρος τής Δ. πλευράς. Τό μεγα- 
λύτερον μέρος τής νοτίας πλευράς τού δωματίου έκαλύπτετο ύπό μεγάλου λιθο- 
σωροΰ, εις τό νοτιώτερον δέ τμήμα, τό παραμεΐναν άκάλυπτον, άνευρέθησαν 
πέρυσι τά ολίγα πήλινα σκεύη. Έκ τών έντός τού δωματίου άνευρεθέντων έργα
λείων τά περισσότερα ήσαν τριπτήρες καί τριβεία- έπιμελεστέρας κατασκευής 
ήτο τριπτήρ κωνοειδής μέ σφαιρουμένην λαβήν. Τεμάχιον λίθινου άγγείου άνευρέ
θη μεταξύ τών ογκωδών λίθων τών καλυψάντων τήν Α. πλευράν τού δωματίου. 
Τεμάχιον άλλου λίθινου άγγείου περισυνελέγη προς τον ΒΑ. τοίχον καί έ'ξω 
τούτου υφαντικόν δισκοειδές βάρος. Τά πήλινα σκεύη ήσαν έγκατεσπαρμένα 
καθ’ δλην τήν έ'κτασιν τού δωματίου, άλλά τά περισσότερα άνευρέθησαν 
κατά μήκος τού Α. τοίχου. Κατά τήν Α. γωνίαν συνελέγη καμαραϊκόν οστρακον 
μέ λεπτήν λευκήν διακόσμησιν κατά ζώνας, ’ίσως ΜΜ ΙΙΙΑ, ώς καί υφαντικόν
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δισκοειδές άμφίκυρτον βάρος. Τά κυριώτερα σκεύη ήσαν: μικρά τριποδική 
χύτρα μέ κάθετον περιχείλωμα καί τοξοειδείς λαβάς' σφαιρικόν σκεύος μέ το- 
ξωτάς λαβάς, τμήμα χωνοειδούς πυριατηρίου- τό κάτω μέρος άγγείου μέ κω
νικόν πόδα καί διάφραγμα-ήθμόν, κοσμούμενον ύπό περιθεουσών ταινιών τμή
ματα δύο πιθίσκων, ενός μέ τροχαλωειδή λαιμόν μέ άναθύρωσιν κατά την βά- 
σιν μέ δύο μεγάλας λαβάς· τμήματα δύο χυτρών μέ κυλινδρικόν περιχείλωμα 
καί τοξοειδείς λαβάς καί μίαν κάθετον λεπτόν άγγεϊον μέ εύρύ στόμιον καί 
κάθετον λεπτήν λαβήν τμήματα εύμεγέθους πρόχου- στόμιον ψευδοστόμου 
άμφορέως μέ δύο μεγάλας λαβάς καί μίαν μικράν. Εις τον γωνιακόν αποθέτην 
ούδέν άλλο εύρέθη, πλήν κοινού άώτου κωνικού κυπέλλου καί μεγάλης θαλασ- 
σίας κόγχης. Τεμάχιον σταλακτίτου περισυνελέγη κατά τό κέντρον τού δωμα
τίου, εις την καλύπτουσαν δέ έπίχωσιν βώλος κισήρεως καί τεμάχιον της σπογ
γώδους μάζης. Παρά την βάσιν τού κίονος συνελέγη υφαντικόν βάρος καί κομβίον 
μικρού πώματος μέ έρυθράν χρώσιν, ώς έπίσης μικρόν πήλινον κέρας ταύρου.

Εις τον στενεπιμήκη κατά τήν παρελθοΰσαν περίοδον άνασκαφέντα άποθέ- 
την άγγείων Γ περισυνελέγησαν κατά τον έπιμελέστερον καθαρισμόν μικρός 
ωοειδής κρύσταλλος χαλαζιού καί τεμάχιον παχέος λίθινου άγγείου. Κατά 
τό προς Α. τέρμα λεπτόν διαχώρισμα άπεμόνωνε μικρόν τετραγωνικόν χώρον, 
ένθα διεφυλάχθησαν άγγεϊά τινα, στάμνος μέ κυλινδρικόν περιχείλωμα καί το
ξοειδείς λαβάς, εύμέγεθες σκεύος μέ ωοειδή κοιλίαν, τής οποίας έσώθη μό
νον τό κατώτερον μέρος, καί χύτρα τριποδική μέ εύθύ περιχείλωμα καί τοξοει
δείς λαβάς. ’Αμέσως προς Α. τού άποθέτου Π καί νοτίως τού προθαλάμου A 
άλλος παρόμοιος μικρός τετραγωνικός χώρος, ό Ο, έχρησιμοποιήθη διά δια- 
φύλαξιν σκευών (πίν. 265β). Ταΰτα ήσαν λεκανοειδές κυλινδρικόν σκεύος μέ 
δύο τοξωτάς λαβάς καί άπόφυσιν κατά τήν μίαν πλευράν, τμήμα πυθμένος μέ 
κυλινδρικήν σωληνωτήν εκφυσιν κάτωθεν διά προσαρμογήν ΐσως εις χωριστόν 
πόδα, χαμηλόν λοπάδιον καί δύο κωνικά άωτα κύπελλα. Έπί τόπου συνελέγη- 
σαν καί πήλινον άντικείμενον, ώς κεφαλή ζώου, καί τεμάχιον χαλαζιού. ’Αμέ
σως προς Δ. τών δύο αποθετών καί προς Νότον τού Γ εκτείνεται άλλο δωμάτιον, 
τό Ρ, τού οποίου δέν άνευρέθησαν είσέτι τά όρια. Δυστυχώς ή καλλιέργεια 
εις τον χώρον τούτον είσεχώρησε βαθέως καί μόνον τό κατώτερον στρώμα 
παρέμεινεν άδιατάρακτον. Οΰτω εις μικρόν βάθος άνεφάνησαν, κείμενα ύψηλά 
εις τήν έπίχωσιν, παραλλήλως προς άλληλα κείμενα, δύο γλωσσοειδή άμφίστο- 
μα μαχαίρια μέ τρεις καί δύο ήλους εις τήν πτέρναν, τό εν μεγαλύτερον τού 
άλλου (πίν. 266α). ’Αμέσως παρά τήν δυτικήν πλευράν τού άποθέτου Π συνε
λέγη μικρόν πρωτόγονον είδώλιον έκ λευκού λίθου ή όστρέου πρωτολιβυκοΰ 
τύπου μέ έλαφρόν κοίλωμα κατά τό μέσον (πίν. 266β) καί μετ’ αυτού δύο άωτα 
κωνικά κύπελλα. ’Εκ τού έπί τού Ν. τοίχου τού άποθέτου Γ χώματος, Ϊσως 
άπορριφθέντος έκ τούτου, προήλθε μικρά πηλίνη μελανογάνωτος κεφαλή ταύ
ρου καί τό κέρας άλλης μεγαλυτέρας.
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ο ΑΝΩ ΤΩΝ ΔΙΑΜΕ- ’Απ° τί1ν &ποψιν τής στρωματογραφικής έρεύνης, διά 

ριςματων τοτ μα- της οποίας διασαφεϊταί πως ή ιστορία τής έξελίξεως
ΓΕΙΡΕΙΟΤ ΤΟΜΕΤΣ , , , „ r « ,

του ανάκτορου, ενδιαφέρουσα υπήρςεν η συνεχισις της 
διερευνήσεως τοϋ βορείου άνω των διαμερισμάτων του μαγειρείου καί των 
βοηθητικών αύτοϋ δωματίων — XXXII καί L-LV — τομέως, άναμφιβόλως 
άποτελέσαντος μέρος τοΰ ανακτόρου, τουλάχιστον κατά την πρώτην αύτοϋ 
φάσιν, άφοΰ άμέσως συνδέεται μετά τούτου διά τής άνερχομένης διαβάσεως λ 
καί άποτελεΐ απλήν προέκτασιν τούτου κατά την κλιτύν. Τά δωμάτια έχα- 
ρακτηρίσθησαν διά των γραμμάτων α-σ, αν καί δεν άνήκουν πάντα εις τήν αύ- 
τήν περίοδον. 'Η ερευνά φαίνεται ότι επαληθεύει τήν γενομένην ύπόθεσιν ότι 
κτήρια άνήκοντα εις τήν παλαιοανακτορικήν περίοδον, επομένως παλαιοανα- 
κτορικά, άπεκόπησαν έν μέρει καί έν μέρει έπεχώσθησαν ή ύπέστησαν ριζικήν 
άλλοίωσιν κατά τήν έπανοικοδόμησιν, οπότε έγένετο έπέκτασις τοϋ ανακτόρου 
εις τήν πλευράν τοΰ λόφου. Νΰν έπιβεβαιοΰται ότι κατά τήν τελικήν φάσιν ό 
τομεύς έχρησιμοποιήθη έκ νέου, ’ίσως ως νεοανακτορικόν παράρτημα, κατα- 
σκευασθέντων ώρισμένων δωματίων εις ύψηλότερον επίπεδον τότε, φαίνεται, 
έχρησιμοποιήθησαν έπισκευασθέντα καί ολίγα δωμάτια τοΰ ισογείου. Μία ριζική 
επισκευή, μετά σεισμικήν καταστροφήν είναι έμφανής έκ τής συμπληρώσεως 
δι’ έπαναχρησιμοποιηθέντων πελεκητών πωρολίθων τών άνωτέρων τμημά
των ώρισμένων τοίχων, μάλιστα τοϋ δωματίου ε, καί έκ τής κατ’ άνάλογον 
τρόπον συμπληρώσεως τοΰ άντερεισματικοΰ τοίχου, όστις έκλεισε τον τομέα 
προς τό μέρος τοΰ μαγειρείου. Τινές τών πωρολίθων τούτων φέρουν χαρακτά 
σημεία, ώς ήδη παρετηρήθη κατά τήν προηγηθεΐσαν άνασκαφικήν περίοδον, 
μάλιστα τό τοΰ διπλοΰ πελέκεως.

'Η έ'ρευνα έπροχώρησε μέχρι τής πλήρους άποκαλύψεως τών διαμερισμάτων 
τοΰ τομέως τούτου. Προφανώς εις τήν τελικήν φάσιν άνήκει ό παχύς λοξός 
τοίχος, όστις έπεκάθισεν επί τοΰ ΒΔ. τοίχου τών δωματίων α καί β, προεκτα- 
θείς ινα άποτελέση τό όριον τοΰ άνοικοδομηθέντος τομέως, έκταθέντος προς τά 
ΒΑ. Ουτω διεμορφώθησαν τά δωμάτια δ, γ, η, ξ, ρ καί σ, ένώ ό γωνιακός χώ
ρος γ, έχρησιμοποιήθη, φαίνεται, ώς κλιμακοστάσιον καί ό χώρος π ώς υπαί
θριον έργαστήριον. Κατά τον χρόνον τούτον τά θεμέλια δωμάτια α καί β είχον 
πλήρως έπιχωσθή. Τοΰ συγκροτήματος ε, θ καί ι έγένετο έπαναχρησιμοποίη- 
σις, κατασκευασθέντος τότε τοΰ ώραίου κλιμακοστασίου ο (πίν. 267α) έκ 4 
καί 8 βαθμιδών μέ δύο ισόπεδα (κεφαλόσκαλα) έκ πελεκητών πωρολίθων καί 
μεγάλων πωρολιθικών πλακών τό έν, τό δέ άλλο έκ τεμαχίων πλίνθων, λίθων 
καί πηλοχώματος. 'Η διατήρησις τοΰ κλιμακοστασίου είναι άρίστη. Μόνον 
τό άνω ΐσόπεδον έπαθε μερικήν καθίζησιν, χωρίς όμως αί πλάκες νά χάσουν 
τήν συνοχήν των. Τά νέα δάπεδα κατεσκευάσθησαν έκ πιλητοΰ πηλοχώματος 
άνω τών παλαιοτέρων δαπέδων τόσον εις τό δωμάτιον ε όσον καί εις τά ι 
καί θ. Ή κλΐμαξ άνήρχετο εις τον άνω όροφον, τοΰ οποίου τό δάπεδον ήτο
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είς τό αύτό περίπου έπίπεδον μέ τά δάπεδα των βορειοτέρων δωματίων. Τό 
άνω ίσόπεδον δεν ύπεβαστάζετο διά τοιχίου, ώστε νά σχηματισθή soltoscala' 
ή ύποστήριξις των πλακών έγένετο, φαίνεται, διά ξυλοδοκών. Έκ τής έπιχώ- 
σεως τοϋ κλιμακοστασίου προήλθον πέντε ομοιόμορφα μικρά πυριατήρια μέ 
μικράν άπόφυσιν, έκτον δέ άνευρέθη κατά την κατωτάτην βαθμίδα του πρώ
του σκέλους τής κλίμακος καί δύο άλλα προ τοϋ ΒΑ. τοίχου του ε (πίν. 267β). 
Προφανώς εΐχον πέσει έκ τοϋ άνω ορόφου. Τά δωμάτια θ καί ι ήσαν προσιτά 
έκ τοϋ ε διά στενού άνοίγματος, εις τό όποιον είχε τοποθετηθή μονολιθική 
πωρολιθική παραστάς- ταΰτα είχον έρευνηθή κατά την προηγηθεϊσαν περίο
δον. Τό κάτω μέρος τής έπιχώσεως ειχεν άποκλειστικώς όστρακα τής ΥΜ ΙΑ 
περιόδου, τινά λίαν χαρακτηριστικά, ώς στιλπνά μέ έρπύζοντας βλαστούς ή 
μέ ταινίας καί φυλλίδια. Άντιθέτως, τά κάτω τοϋ δαπέδου όστρακα ήσαν πα- 
λαιοανακτορικά. Ό ΝΑ. τοίχος άντιστηρίξεως είχε κατασκευασθή είς τό δω- 
μάτιον ε κατά τι λεπτότερος παρά είς την περιοχήν τών δωματίων α καί γ. 
Ό πωρολιθικός πεσσός ήτο ολίγον έκτος θέσεως, λοξώς πως τοποθετημένος· 
’ίσως άρχικώς ήτο άκριβώς κατά τό μέσον μεταξύ τής προεχούσης γωνίας 
καί τοϋ ΝΑ. τοίχου, ώστε νά σχηματίζεται δίδυμος δίοδος προς τον μυχόν. 
Τά δωμάτια δ καί η ήσαν είς χαμηλότερον πως έπίπεδον τοϋ ν καί ξ. Τό η 
προεξετείνετο εις τον μυχόν ζ, άλλά χωρισμός τοϋ χώρου έγίνετο μόνον είς 
χαμηλότερον έπίπεδον, τό όποιον κατά τήν τελικήν φάσιν ειχεν έπιχωσθή. 
Ούδέν τό άξιόλογον άνευρέθη έντός αότοϋ. Τό δωμάτιον δ ειχεν άνοιγμα προς 
τό κλιμακοστάσιον γ, έπειδή όμως ή αρχή τούτου ήτο προς τό άλλο άκρον, 
ή μόνη δυνατή λύσις θά ήτο ότι τό άνοιγμα τοΰτο έφερε προς sottoscala. 
Είς τήν έπίχωσιν τοϋ δ περισυνελέγησαν μικρά τινα άντικείμενα, ώς υφαντικά 
βάρη, τρία κυβικά καί τρία δισκοειδή άμφίκυρτα, δύο τεμάχια ίδιομόρφου λί
θινου σκεύους ή άλλου άντικειμένου, μή άποκλειομένων τών διπλών κεράτων, 
όδόντες κάπρου καί χαρακτηριστικά ΥΜ ΙΑ όστρακα, ώς τμήμα λοπάδος μέ 
διακόσμησιν έσωτερικήν έρπυζόντων βλαστών καί έσωτερικήν κλαδίσκων καί 
βάσις άγγείου μέ περιθεούσας καστανάς ταινίας. Τό δωμάτιον ν έχει μικράν 
κρηπίδα παρά τον ΒΑ. τοίχον, τό δέ ξ είδος μικράς κόγχης κατά τον ΝΑ. 
τοίχον. Τόσον τά δωμάτια ταΰτα όσον καί τά δύο τοϋ ύψηλοτέρου έπιπέδου 
ρ καί σ, τών οποίων οί τοίχοι διεσπάσθησαν ύπό τής καλλιέργειας, ούδέν άξιό
λογον εύρημα απέδωσαν. Είς τό ρ, έσωτερικώς προς Νότον, σχηματίζεται 
προέχουσα γωνία καί τοΰτο ΐνα διαμορφωθή προς Νότον τών δωματίων τού
των καί άμέσως ΒΑ. τοϋ κλιμακοστασίου ο ορθογώνιος ύπαιθρος χώρος, ό 
όποιος πολύ πιθανόν έχρησίμευσεν ώς φωταγωγός. Είς τον τελευταΐον τοΰτον 
χώρον περισυνελέγη λεπτόν άωτον κυάθιον καί κυλινδρικόν όστοΰν, ώς σφρα- 
γίς άνευ γλυφής. Είς τό νότιον άκρον τοϋ χώρου τούτου κατέληγεν ή κλιμα
κωτή άνοδος λ, ή συνδέουσα μέ τό μαγειρείον, τής οποίας τρεις αναβαθμοί, 
ών τά άκρα διεμορφώθησαν διά σειρών λίθων, διακρίνονται. Άμέσως προς τά
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ΝΑ. ό βράχος επιπολάζει καί δεν είναι σαφές άν έπεξετείνετο προς τα εκεί το 
συγκρότημα. Είναι λογικόν νά ύποτεθή ότι ό ΒΑ. καταστραφείς τοίχος τοϋ 
διαμερίσματος μ εύρίσκετο εις την αύτήν γραμμήν μέ τόν ΒΑ. τοίχον τοϋ 
κλιμακοστασίου ο. Μεταξύ τούτου καί τοϋ κυκλώπειου πυργίσκου θά διήρχε- 
το ή οδός άνόδου προς τά περιγραφέντα κτήρια της κλιτύος τοϋ λόφου. Τέλος 
εις τήν σχηματιζομένην μεταξύ των τοίχων των δωματίων ρ καί ν γωνίαν 
διεμορφώθη μικρός έργαστηριακός χώρος, ό π, εις τόν όποιον κατά τήν Ν. 
γωνίαν διεστρώθησαν ώς χαμηλή κρηπίς δύο πλάκες, καλυφθεϊσαι έν μέρει 
διά κονιάματος- ή μία τούτων ήτο τμήμα άβαθοΰς λίθινης λεκάνης εις δευτέ- 
ραν χρήσιν. Περί τό κέντρον διεμορφοΰτο χαμηλός έλλειπτικός χώρος κεκο- 
νιαμένος' άλλα κονιάματα, εις τά όποια άμυδρώς διεκρίνοντο φυτικά θέματα, 
είχον πέσει έπ’ αύτοΰ. Έκ τοϋ δωματίου τούτου μικρά διακλάδωσις όχετοΰ 
άπωχέτευε τά όδατα τοϋ εργαστηρίου προς τόν κύριον κλάδον τοϋ όχετοΰ, 
τόν διερχόμενον μεταξύ τοϋ λοξοΰ τοίχου τοϋ κτηρίου καί τοϋ ΝΑ. τοίχου 
τοϋ Βορειοδυτικού κτηρίου. ’Εντός τοϋ όχετοΰ άνευρέθησαν πολλά όστρακα 
αγγείων καί οστά ζώων. Τμήμα διμύξου πήλινου λύχνου άνευρέθη εντός τοϋ 
δωματίου.

'Ο κύριος κλάδος τοϋ όχετοΰ, κατερχόμενος προς τήν μικράν ΒΔ. αύλήν 
έπικλινώς, μεταξύ τών δύο συγκροτημάτων καί παρακάμπτων είτα τήν Ν. 
γωνίαν τοΰ ΒΔ. κτηρίου, ήτις έκ τούτου άποκοπεϊσα έκλείσθη διά λοξοΰ τοι
χίου κατά τήν τελευταίαν φάσιν, ήκολούθει όριζοντίαν διαδρομήν κατά μήκος 
τοΰ ΝΔ. τοίχου τοΰ τελευταίου. Ήρευνήθη νυν καθ’ όλην αύτοΰ τήν έκτασιν 
μέχρι τοΰ πυθμένος. Πολυάριθμα όστρακα τής πρώτης άνακτορικής φάσεως 
καί τινα παλαιοανακτορικά περισυνελέγησαν εντός αύτοΰ καί μετά τούτων 
υφαντικά τινα βάρη, άλλα τοΰ παραλληλεπιπέδου τύπου, άλλα τοΰ άμφικύρτου 
δισκοειδοΰς καί εν κυβικόν. ’Επίσης περισυνελέγη τμήμα τραπέζης προσφορών 
μέ κυρτάς έλαφρώς πλευράς καί εξ μικρούς πόδας, άλλο τμήμα μικράς πήλι
νης τραπέζης, τμήμα λίθινου σφαιρικού σκεύους μέ δισκοειδές περιχείλωμα 
περί μικράν οπήν, ίσως τμήμα ρυτοΰ, καί οδούς άγριοχοίρου. 'Ο πυθμήν τοΰ 
όχετοΰ ήτο έπίχριστος, ύπό δέ τό έπίχρισμα ύπήρχεν υπόστρωμα μικρών λί
θων μέ ολίγα παλαιότερα όστρακα. 'Ο οχετός είχε πληρωθή διά λίθων, ίσως 
καταπεσόντων έκ τών πλευριζόντων τοίχων. Προς τά ΒΑ. έξαφανίζεται ύπό τήν 
ίσχυράν προέχουσαν όξεΐαν γωνίαν τοΰ λοξοΰ κτηρίου, τήν σχηματιζομένην 
νοτίως τοΰ δωματίου D III — δωματίου τής «γούρνας» —, έντός τής όποιας 
γωνίας περικλείεται θεμέλιος τραπεζοειδούς σχήματος χώρος. Εικάζεται ότι 
θά ήτο ούτος εύρύ φρεάτιον, έντός τοΰ όποιου θά συνεκεντροΰντο προς άπο- 
χέτευσιν τά ΰδατα τοΰ Λοξοΰ κτηρίου.
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το βορειοδττικον Τού συγκροτήματος ΒΑ. τής μικράς ΒΔ. αυλής είχεν 
κτηριον ήδη |ρευνηθή κατά τάς δύο προηγηθείσας άνασκαφι-

κάς περιόδους τό μεγαλύτερου μέρος καί είχεν απολύτως βεβαιωθή ή χρησι
μοποίησές του μόνον κατά τήν πρώτην άνακτορικήν φάσιν, ή έπίχωσις κατά 
την τελικήν, ή άνακατασκευή διά πελεκητών πωρολίθων του κλείοντος ΝΑ. 
τοίχου καί ή έμφραξις τής προς τήν κλιμακίδα άγούσης θύρας. Νΰν ολόκληρον 
τό συγκρότημα άπεκαλύφθη καί κατέστη σαφεστέρα ή διάρθρωσις, ώς καί ή 
καθόλου έξέλιξίς του. 'Η εξωτερική κρηπίς του νοτίου τοίχου παρηκολουθήθη 
μέχρι τής δυτικής γωνίας. Προφανώς ό τοίχος οδτος υπήρχε κατά τήν πρώτην 
φάσιν, άφοΰ τότε ήτο είσέτι έν χρήσει ή κατόπιν φραχθεϊσα προς τήν κλιμακί- 
δα είσοδος. Δεν είναι μάλιστα πιθανόν ότι ό τοίχος άνωκοδομήθη ολόκληρος 
διά πελεκητών πωρολίθων, διότι εις τήν από τής θύρας προς τήν Δ. γωνίαν 
περιοχήν ελάχιστοι πελεκητοί πωρόλιθοι άνευρέθησαν, πεσόντες προς τά έξω 
ή προς τά έσω. Πιθανώς κατά τήν τελευταίαν φάσιν εΐχον διαμορφωθή άνδη
ρα, τά όποια έφυτεύθησαν εις μορφήν κρεμαστών κήπων. Οί έκατέρωθεν τής 
κλιμακίδος χώροι μέ τά υψηλά πόδια έκαθαρίσθησαν πλήρως καί ό δυτικός 
κατέστη σαφέστερος, παρά τήν μερικήν καταστροφήν του ποδίου καί τήν κατα- 
κρήμνισιν του θωρακίου τής κλίμακος. Οΐ μεγάλοι καταπεσόντες λίθοι, οί κα- 
λύψαντες τον δυτικόν του τοίχον, άφηρέθησαν. Εις τήν έπίχωσιν συνελέγησαν 
καί άλλα τμήματα τής ήδη περισυλλεγείσης χύτρας καί κοινά τινα κύπελλα, 
όμοΰ μετά τραπεζοειδούς υφαντικού βάρους. Δίοδος υπήρχε προς τον δυτικώ- 
τερον ορθογώνιον χώρον, όστις φαίνεται να ήτο μάλλον ύπαιθρος. 'Ο όλος 
χώρος ΒΔ. τοΰ δωματίου Ζ καί του χώρου I είχε καλυφθή ύπό πελωρίων λί
θων, τών οποίων δύο έκ τών μεγαλυτέρων ήσαν κυβικοί, κρημνισθέντες 
εκεί έκ τοΰ ΐσχυροΰ νοτίου τοίχου τοΰ Λοξοϋ κτηρίου, μάλιστα έκ τής ΝΔ. 
γωνίας αύτοΰ. Ό χώρος είχε διαμορφωθή εις δύο άνδηρα, άντιστηριζόμενα 
ύπό άντερεισματικών τοίχων, καί εις τον χαμηλότερον περίβολον ή δωμάτιον Κ. 
Είς πρόχειρος τοίχος, κατερχόμενος έκ ΒΑ. προς ΝΔ., είχεν οίκοδομηθή 
κατά τό μέσον καί εις τούτον είχεν έντοιχισθή εις άνάστροφον θέσιν ευμεγέθης 
κυλινδρικού σχήματος βάσις κίονος, μέ προέχον τό κατώτερον, έπίσης κυλιν
δρικόν τμήμά της. ’Άγνωστος παραμένει ή αρχική θέσις τοΰ κίονος, άλλ’ ίσως 
εύρίσκετο αΰτη εις τήν αυτήν περιοχήν. Παρά τήν βάσιν περισυνελέγη μικρόν 
λίθινον δισκοειδές πώμα μέ άποκεκρουμένην τήν κομβιόσχημον λαβήν του, 
ώς έπίσης τεμάχιον κισήρεως. Διά νά απαλλαγή ό χώρος έκ τών μεγάλων λί
θων έδέησε νά θραυσθοΰν οί μεγαλύτεροι τούτων είς πολλά τεμάχια. Έπί 
πλέον έχρειάσθη νά μετακινηθούν πολλοί μεγάλοι λιθοσωροί καλύπτοντες τούς 
δυτικούς τοίχους. Μεγάλοι πελεκητοί πωρόλιθοι παρεΐχον τήν έντύπωσιν ότι 
έξέφυγον τής άρχικής των θέσεως είς τον δυτικόν τοίχον τελικώς όμως άπε- 
δείχθη ότι δέν άνήκον είς τοΰτον. ’Ίσως νά άπετέλουν μέρος τοΰ θωρακίου 
τών είς ύψηλότερα έπίπεδα δημιουργηθέντων κατά τήν τελικήν φάσιν κατ’ άν
15
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δηρα κήπων. 'Η έκτασις τής έπελθούσης καταστροφής εις τον τομέα τοΰτον δεν 
επιτρέπει τήν συναγωγήν άσφαλοΰς συμπεράσματος αν τα άνδηρα όντως ήσαν 
δύο- ό μεσαίος χώρος διεσχίζετο ύπό στενού τοίχου' άλλ’ ουτος είναι δυνατόν 
νά άνήκεν εις παλαιοτέραν φάσιν. Κατά τήν πρώτην άνακτορικήν φάσιν τό 
δωμάτιον μετά κεντρικού κίονος Ζ έπεκοινώνει διά θύρας μετά τοϋ άνδήρου, 
άλλά το κατώφλιον κατωλίσθησεν εις χαμηλότερον επίπεδον νοτιώτερον. "Αν 
τά άνδηρα ήσαν δύο θά έδει νά έπεκοινώνουν προς άλληλα διά βαθμιδών. 
Τμήμα του έκ πωρολίθων θωρακίου τοϋ χαμηλοτέρου άνευρέθη εΐσέτι εις τήν 
θέσιν του. Δεν δύναται νά άποκλεισθή ή εκδοχή 6τι ό εσωτερικός χώρος τοϋ Λ 
ήτο δωμάτιον, προσιτόν έκ τοϋ προσθίου άνδήρου. Συνεπληρώθη τέλος ή 
ερευνά τών δωματίων Α καί Ε καί άνεκαλύφθη ό κλείων τό όλον συγκρότημα 
ΝΑ. τοίχος. 'Ηρμηνεύθη ήδη ό λοξός τοίχος τής γωνίας έκ τής κατά τό ση- 
μεϊον τοΰτο καμπής τοϋ έξωτερικοΰ όχετοΰ κατά τήν τελικήν φάσιν. Τό στρώ
μα τών οστράκων καί τεμαχίων άγγείων, άνηκόντων εις τήν πρώτην φάσιν 
τοϋ ανακτόρου, MM ΙΙΙΑ - ΤΜ ΙΑ, συνεχίζετο καί εις τό άνατολικώτερον 
τμήμα τοϋ δωματίου Α, άποτελοΰν τό ύπόβαθρον σχηματισμού τοϋ δαπέδου. 
Είς τήν έπίχωσιν περισυνελέγη τμήμα γωνιουμένης παρειάς λίθινου αγγείου, 
κατά δέ τό λοξόν τοιχίον πήλινον κάλυμμα δισκοειδές τό σχήμα, μέ κόμβον 
άντί λαβής. Τό δωμάτιον Ε ούδέν πλήν οστράκων άγγείων άπέδωσε.

το λοξον Κατά τήν προηγηθεΐσαν άνασκαφικήν περίοδον είχεν άπο- 
κτηριον λύτως βεβαιωθή, ότι αί ύπό τοϋ Hogarth κατά τό έτος 1901 

μερικώς άνασκαφεϊσαι οίκίαι D καί Ε άπετέλουν μέρος ενός πολύ εύρυτέρου 
συγκροτήματος, τό όποιον διά τήν λοξήν πως θέσιν αύτοΰ σχετικώς μέ τον 
κύριον άξονα τοϋ άνακτόρου έχαρακτηρίσθη «Λοξόν κτήριον». Έπί τοϋ 
νοτίου αύτοΰ τοίχου είχε στηριχθή τό Βορειοδυτικόν κτήριον, πράγμα τό 
όποιον έσήμαινεν ότι ήτο παλαιότερον αύτοΰ, είς τήν αρχικήν αύτοΰ βεβαίως 
μορφήν. Τοΰτο άλλως έπεβεβαιώθη έκ τοΰ γεγονότος ότι ολόκληρον τό κάτω 
στρώμα άπέδωσε κεραμεικήν άποκλειστικώς παλαιοανακτορικήν, ήτις έπίσης 
ένεφανίζετο είς τάς θεμελιώσεις τών κυρίων τοίχων.

'Η κυρία έργασία έγένετο εις τό προς Βορράν ήμισυ τμήμα τοΰ όλου συγκρο
τήματος, περιοχήν είς τήν οποίαν ό Hogarth έσημείωσεν άπλώς τήν παρου
σίαν ένός παραλλήλου τοίχου, άσφαλώς τοΰ ύφ’ ημών περαιτέρω έρευνηθέντος 
πωρολιθικοΰ, άποτελοΰντος τό προς Βορράν όριον τοΰ τμήματος D. Διά τήν 
πλήρη έξερεύνησιν έχρειάσθη ή άπομάκρυνσις πελωρίου λιθοσωροΰ, καλύ- 
πτοντος τό μεγαλύτερον μέρος τοΰ έρευνηθέντος χώρου. ’Άλλος μεταγενέστε
ρος τοίχος είχεν οίκοδομηθή ολίγον λοξώς, άπό ΒΔ. προς ΝΑ., άνω τοΰ βο
ρείου τμήματος τών θεμελίων δωματίων Ε VII, VIII καί IX, καί έκρίθη έπι- 
βεβλημένη ή καθαίρεσίς του μετά προηγουμένην άποτύπωσιν. Ουτω έβεβαιώ- 
θη ότι τό βορειοδυτικόν τέταρτον τοΰ όλου συγκροτήματος κατελάμβανον τέσ-
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σοφά θεμέλια δωμάτια — τά Ε VI - IX —, έπ'ι των οποίων είχε κατασκευασθή 
πιθανώς μία μόνον αίθουσα, έν χρήσει κατά τήν τελικήν φάσιν τοϋ ανακτόρου 
(πίν. 268α καί β). ’Ίσως αότη είχε δύο στηρίζοντας τήν οροφήν κίονας, 
βαίνοντας έπί των διαχωρισμάτων. Τά ως άνω θεμέλια δωμάτια θά έχρησιμο- 
ποιήθησαν μόνον δι’ άποθήκευσιν, προσιτά έκ των άνω διά καταπακτών. 'Ο 
βράχος άνέρχεται έντός αυτών έπικλινώς έκ Νότου προς Βορράν. Τα έντος 
αύτών άνευρεθέντα όστρακα καί τεμάχια αγγείων ήσαν τής πρώτης φάσεως 
τοϋ άνακτόρου, MM ΙΙΙΒ - ΤΜ ΙΑ, ύπήρχον όμως καί τινα παλαιοανακτορικά· 
εις τό Ε VI περισυνελέγη τριποδικόν χυτρίδιον, εις τό Ε VII δισκοειδές άμφί- 
κυρτον υφαντικόν βάρος. 'Η άνεύρεσις εις τό πρώτον τμημάτων έλλειπτικών 
τριβείων καί κυκλοτερούς λίθου τριβής, ως καί άλλου έπιμήκους μέ στρογγύ- 
λον βάθυσμα, μαρτυρεί τήν χρησιμοποίησιν τοϋ θεμελίου τούτου δωματίου 
καί δι’ έργαστηριακήν έργασίαν. Κατά μήκος τοϋ νοτίου τοίχου τών δωματίων 
Ε VIII καί Ε IX, πάλιν ολίγον λοξώς έπικαθήμενος, υπήρχε μεταγενέστερος 
τοίχος, καθέτως προς τον όποιον έφέρετο άλλος τοίχος, σχεδόν άνω τοϋ μεταξύ 
VIII καί IX διαχωρίσματος. Τό κτήριον τοΰτο, ασφαλώς όχι άσχετον μέ τον 
μνημονευθέντα επιμήκη τοίχον κατά τό βόρειον κράσπεδον τοϋ κτηρίου, δέν 
είχε σχέσιν μέ τήν έπί τών θεμελίων δωματίων οΐκοδομηθεΐσαν αίθουσαν, 
ήτις όλοσχερώς κατεστράφη κατά τήν οΐκοδόμησιν αύτοϋ. 'Υπό τον διαλυ- 
θέντα μακρόν τοίχον εις τό δωμάτιον Ε VII άνευρέθησαν παραλληλεπίπεδον 
υφαντικόν βάρος, ήμισυ άλλου, τραπεζοειδούς όμως σχήματος, καί τριπτήρ 
έκ φλεβωτοΰ λίθου, όμοϋ μετ’ οστράκων ΜΜ ΙΙΙΒ - ΥΜ ΙΑ. Είς τήν έπίχω- 
σιν τοϋ Ε IX περισυνελέγησαν τμήματα σιαγόνος λαγωοΰ.

Κύριον δωμάτιον τοϋ όλου συγκροτήματος, άσφαλώς άναγόμενον εις τήν 
τελικήν φάσιν, είναι τό Ε X (πίν. 269α), άποτελέσαν ίσως εισαγωγικόν προ
θάλαμον ή αίθουσαν άναμονής διά τούς κυρίους θαλάμους, τούς έκτεινομένους 
άνω τών ισογείων διαμερισμάτων Ε I - V, ίσως καί τοϋ D I. ΤΗτο δωμάτιον 
λίαν έπιμελώς κατεσκευασμένον μέ τεχνικήν όλως άνάλογον τής χρησιμοποιη- 
θείσης διά τάς κυρίας αΐθούσας τοϋ άνακτόρου κατά τήν τελικήν άνακτορικήν 
φάσιν. ’Εκ τούτου καί άλλων ένδείξεων εικάζεται ότι κατά τήν τελευταίαν 
ταύτην φάσιν έχρησιμοποιήθη έπανοικοδομηθείς εις μεγαλοπρεπή μορφήν 
ολόκληρος ό άνω τών έπιχωσθέντων δωματίων Ε I - IX καί D I - V όρο
φος, προσιτός πλέον έκ Βορρά καί Βορειοανατολικών, άπ’ εύθείας έκ τής έκεΐ- 
θεν διερχομένης όδοΰ (πίν. 269β).

Έκ τής όδοΰ είσήρχετό τις διερχόμενος χαμηλήν πωρίνην κρηπίδα καί τήν 
έξωτερικήν θύραν τοϋ προθαλάμου Ε X, τής οποίας έσώθη καλώς τό έκ τιτα
νόλιθου μονόλιθον κατώφλιον, διαστάσεων 1.26 X 0,56 καί πάχους 0.18. Τοΰ
το καίτοι τεθραυσμένον νΰν είς τεμάχια άνευρέθη είς τήν θέσιν του, πλευριζό- 
μενον ύπό τών βάσεων τών ξύλινων παραστάδων τής θύρας. Ίσως τελικώς 
ή θύρα αυτή περιέπεσεν είς άχρηστίαν καί τότε έδημιουργήθη στενόν άνοιγμα,

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:37:00 EEST - 34.211.113.242



228 Πρακτικά της ’Αρχαιολογικής 'Εταιρείας 1969

τοποθετηθέντος φράγματος έκ πωρολίθων κατά τήν προ της θύρας πωρίνην 
χαμηλήν κρηπίδα. Έκ τοϋ φράγματος τούτου κατέπεσαν πελεκητοί πωρόλι
θοι εις τό προ τής εισόδου τμήμα τής όδοϋ. Προέκυψαν σαφείς ενδείξεις ότι 
κατά μήκος τοϋ δυτικοΰ τοίχου τοϋ προθαλάμου υπήρχε θρανίον καί δτι τό 
δάπεδον είχε διαστρωθή διά τής ιδίας άγνώστου ύλης, μέ τήν οποίαν εΐχον δια- 
στρωθή τά δάπεδα των έπιμήκων αιθουσών καί των βασιλικών διαμερισμάτων, 
κατά μίμησιν μεγάλων ορθογωνίων πλακών, αί όποίαι έχωρίζοντο διά κεκο- 
νιαμένων, έρυθρών τό χρώμα, άρμών. Τούτων διεσώθησαν ικανά τμήματα 
ώστε άσφαλώς νά συνάγεται ό χωρισμός τοϋ δαπέδου εις έννέα κανονικά καί 
ισόμετρα σχεδόν διάχωρα. 'Ο τοίχος μέ τήν θύραν, διά τής οποίας έγίνετο ή 
προσπέλασις τών κυρίων διαμερισμάτων, δεν έσώθη, άλλ’ ή δπαρξίς του βε- 
βαιοΰται έκ τοϋ ύποβαστάσαντος θεμελίου τοίχου καί έκ τοϋ γεγονότος δτι 
τό δάπεδον μέ τούς κεκονιαμένους άρμούς δέν έξετείνετο πέραν τοϋ σημείου 
ένθα θά ήρχιζεν ό τοίχος ούτος. Καί τήν φοράν ταύτην ή δλη διαστρώσεως 
έξακολουθεΐ νά παραμένη μυστηριώδης, διότι μεταξύ τών κεκονιαμένων άρμών 
ούδέν πλήν χώματος εύρέθη. Τοϋ δυτικοΰ τοίχου έσώθη μόνον ή θεμελίωσις, 
άλλ’ ή βεβαιωθεΐσα ΰπαρξις θρανίου θά παρημπόδιζε τήν διά θύρας άπ’ εύ- 
θείας είσοδον εις τήν μεγάλην αίθουσαν τήν έκτεινομένην άνω τών θεμελίων 
δωματίων Ε VI - IX. Ό άνατολικός τοίχος ήτο πλίνθινος, έν μέρει καλώς 
διατηρούμενος καί στηριζόμενος έπί τοϋ έκ λίθων τοίχου τοϋ θεμελίου δωμα
τίου D IV. ' Η έπελθοΰσα διατάραξις είς τό δάπεδον τοϋ προθαλάμου καί τούς 
τοίχους του οφείλεται άναμφιβόλως εις τήν οίκοδόμησιν τοϋ γειτονικού μετα
γενεστέρου κτηρίου καί τήν κατασκευήν άντερεισματικών τοίχων.

Τό βορειοανατολικόν τμήμα, 1 /4 περίπου τοϋ συνόλου τοϋ δλου συγκροτή
ματος, τοϋ Λοξοΰ κτηρίου, είχεν άνοικοδομηθή μέ λαμπρότητα κατά τήν τελι
κήν φάσιν- έπί τών θεμελίων διαμερισμάτων, τά όποια έπληρώθησαν, κατε- 
σκευάσθη πιθανώς μία καί μόνον μεγάλη αίθουσα. Τοΰτο γίνεται έμφανές 
έκ τής έπιμελοΰς δομής τοϋ βορείου τοίχου έκ πελεκητών πωρολίθων, τών 
οποίων εις δόμος παραμένει εΐσέτι εις τήν θέσιν του σχεδόν καθ’ ολόκληρον 
τό μήκος, στηριζόμενος εις τον βόρειον θεμέλιον τοίχον τοϋ χώρου τούτου. 
Προς τήν Β. γωνίαν ό πωρολιθικός τοίχος σώζει δύο δόμους. Κυβόλιθοί 
τινες προς τό δυτικόν τμήμα έξήχθησαν τής θέσεώς των άλλοι κατέπεσαν έπί 
τοϋ προ τής προσόψεως τμήματος τής πλακοστρώτου έκεΐθεν διερχομένης όδοϋ. 
Έκ τής έπιχώσεως τοϋ πώρινου τοίχου περισυνελέγη τμήμα τριπτήρος έκ 
πρασίνου λίθου. Επίσης τό μέγα μονολιθικόν κατώφλιον, διαστάσεων 1.74 X 
0.26, τό όποιον έρράγη λόγο) τοϋ δημιουργηθέντος ύπ’ αύτό κενοΰ χώρου, 
μαρτυρεί τήν υπαρξιν μεγάλης αιθούσης. ’Άλλως ούδέν διαχώρισμα θά ήδύ- 
νατο νά στηριχθή άσφαλώς έπί τοϋ εις τον θεμέλιον χώρον ύπάρχοντος λεπτοΰ 
τοιχίου. Τό δάπεδον καθίζησεν έντός τοϋ ύποκειμένου χώρου, ό όποιος είχε 
πληρωθή διά λίθων καί χώματος. Μεταγενέστερα τοιχία ώκοδομήθησαν οχι
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πολύ κανονικώς έπί τής γωνίας αμέσως νοτίως τοϋ μεγάλου κατωφλιού. Ούσια- 
στικώς τά θεμέλια διαμερίσματα οΰδέν άλλο ή σαν, είμή δύο κλωβοί ξύλινων, 
μέ τινας λιθίνας βαθμίδας, κλιμάκων, των οποίων αΐ ε’ίσοδοι εύρίσκοντο ή μία 
πλησίον τής άλλης εις τον Β. τοίχον τοϋ ύποστύλου δωματίου D I. Τούτο 
εϊχεν ήδη ύποτεθή κατά την διεξαγωγήν τής έρεύνης κατά την παρελθοΰσαν 
άνασκαφικήν περίοδον, άλλ’ ένομίσθη τότε ότι έπρόκειτο περί μιας μόνον 
κλίμακος, ύπό την οποίαν έμορφοΰτο μικρά άποθήκη sottoscala, μέ είσοδον 
την διατοιχισθεΐσαν έπί δεξιά θύραν. Νΰν το σύστημα κατέστη σαφές. 'Η 
πρώτη κλιμακίς έκάμπτετο στρέφουσα μέ τινας λιθίνας βαθμίδας προς τό θε
μέλιον εις ύψηλοτέραν στάθμην δωμάτιον D IV, ή δευτέρα έσχηματίζετο μετά 
καμπτόμενον διαδρομίσκον εις δύο μέ άντίστροφον κατεύθυνσιν σκέλη διαχω
ριζόμενα άπ’ άλλήλων δι’ ήμιδιαφράγματος. Εις την έπίχωσιν άμφοτέρων των 
κλωβών των κλιμάκων άνευρέθησαν άφθονα όστρακα τής πρώτης ανακτορικής 
περιόδου, MM ΙΙΙΒ - ΤΜ ΙΑ. Μετά τό στρώμα λίθων ήπλοΰτο πυρρόχρουν 
στρώμα έκ διαλύσεως κεκαυμένων πλίνθων καί κάτω τούτου λεπτόν μέλαν 
πυρίκαυστον στρώμα. Κατά τον σχηματιζόμενον άναβαθμόν τής άρχής τής δευ- 
τέρας κλίμακος D V, παρά τόν διαχωριστικόν τοίχον, άνευρέθη μικρός άσκός 
έκ τεφροϋ πηλού μέ κυλινδρικήν προχοήν καί λαβήν τοξοειδή έπί δισκοειδοΰς 
άνευ προεξοχής. Τά έπί τού δαπέδου όστρακα ήσαν έπίσης ΜΜ ΙΙΙΒ - ΥΜ ΙΑ.
' Η κλιμακίς προς τό D IV ήρχιζε μετά άναβαθμόν εις τό βάθος διαδρομίσκου, 
μέ στροφήν έπί δεξιά διά τριών κτιστών βαθμιδών. ’Άνοιγμα εις τό διαχώρισμα 
προς τό D IV ώδήγει πιθανώς προς τόν έσώτερον χώρον τούτου. Έκ τής 
έπιχώσεως τού τελευταίου προήλθον δύο ευμεγέθη τεμάχια παρειάς λίθινου 
άγγείου, κωνικά τινα κύπελλα καί τμήμα παραλληλεπιπέδου υφαντικού βά
ρους. Εις τήν χαμηλοτέραν έπίχωσιν περισυνελέγησαν καμαραϊκά πολύχρω
μα όστρακα, τεμάχια δισκοειδών υφαντικών βαρών καί οδούς καί αστράγαλος 
ζώου. 'Η μεγάλη τετράγωνος κατακόρυφος δοκός εις τόν δυτικόν τοίχον τού 
διαδρομίσκου άφήκε άπηνθρακωμένα τινά λείψανα- έκαθαρίσθη πλήρως ή πλάξ

’Αμέσως δυτικώς τού μεγάλου οικοδομικού συγκρο
τήματος τού Βορειοδυτικού κτηρίου καί τού Λοξού 
κτηρίου άνεκαλύφθη ή έπί τής κλιτύος τού λόφου 
άνερχομένη κυρία οδική άρτηρία, τής οποίας τήν ΰπαρ- 

ξιν, προς σύνδεσιν τής Δυτικής αυλής τού άνακτόρου μετά τών άνακτορικών 
παραρτημάτων, άπό μακροΰ είχομεν υποθέσει. 'Η άποκάλυψις έγένετο μέ 
μεγάλας δυσχερείας, λόγιο τού ότι έπί τού χώρου τούτου είχον καταπέσει, 
κυλιόμενοι κατά τήν κλιτύν, πλεΐστοι όσοι μεγάλοι ογκόλιθοι, ένώ παραλλή- 
λως είχον δημιουργηθή έκεΐ μεγάλοι λιθοσωροί. ’Ολίγον δυτικώτερον ό Ho
garth είχε προσδιορίσει τήν θέσιν μιας οικίας — Οικίας F — τήν οποίαν δέν

στηρίξεώς της.

Η ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΤΟΣ 
ΚΛΙΜΑΚΩΤΗ ΟΔΟΣ 

ΚΑΙ ΑΙ ΔΙΑΚΛΑ
ΔΩΣΕΙΣ ΤΗΣ
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εΐχεν άνασκάψει. Ταύτης ώρισμένοι τοίχοι διακρίνονται μεταξύ των λίθων καί 
τοΰ συσσωρευθέντος χώματος. 'Η οδός δεν κατέστη δυνατόν να έλευθερωθή 
και άποκαλυφθή καθ’ δλον αύτής τό πλάτος- προς τούτο θά άπητεΐτο ή άπο- 
μακρυνσις πολύ μεγαλυτέρου άριθμοΰ ογκολίθων. Εις τινα δμως σημεία άνε- 
φάνησαν τμήματα των προσόψεων των κατέναντι κτηρίων, άν καί, ως φαίνεται, 
διατεταραγμένα- διά τούτο δεν άπεδόθησαν έπί τού σχεδίου. Τής οδού, ήτις 
είναι πλατυτέρα των κυριωτέρων οδών τής μινωϊκής πόλεως των Γουρνιών, 
φθάνουσα τά τρία μέτρα, διακρίνονται δύο κύρια μέρη, έν βαθμιδωτόν, άπο 
τής Δ. γωνίας τοΰ βορειοδυτικού κτηρίου μέχρι τής Δ. γωνίας τοΰ Λοξού 
κτηρίου (πίν. 270α), καί εν μέ κεκλιμένα έπίπεδα, από τής γωνίας ταύτης μέχρι 
τής Β. γωνίας. Αί βαθμίδες τοΰ πρώτου τμήματος είναι 11 ή 12, οχι πολύ 
κανονικαί καί δχι πασαι μέ τό αύτό βάθος ή ύψος- ή άνωμαλία αυτή δέν φαί
νεται νά οφείλεται άποκλειστικώς εις την έπελθοΰσαν έκ τής πτώσεως των 
μεγάλων ογκολίθων διατάραξιν, άλλά καί εις την τάσιν τής άσυμμέτρου κατα
σκευής, ήτις άποτελεΐ κύριον χαρακτηριστικόν τής μινωϊκής αρχιτεκτονικής. 
'Ομοίως άσύμμετρος είναι καί ή διάταξις καί πλακόστρωσις των κεκλιμένων 
επιπέδων τοΰ άνω τμήματος, τά όποια πιθανώς είναι τρία, τών οποίων τά 
δύο φαίνονται νά έχουν λοξώς πως διαρθρούμενον άκρον. Εις τό ύψηλότερον, 
τό εξω τοΰ δωματίου Ε VII, διεστρώθησαν δύο πολύ μεγάλαι πλάκες. ' Η 
άκριβής διάρθρωσις, μή περατωθείσης εΐσέτι τής έρεύνης, δέν έβεβαιώθη. 
Φαίνεται δτι ή οδός κατέληγεν άνω εις πλακόστρωτον ίσόπεδον, άπό τοΰ 
οποίου ήρχιζεν ή προς Άνατολάς κατευθυνομένη διακλάδωσις. Εις την προς 
Δυσμάς πρόσοψιν τοΰ Λοξοΰ κτηρίου έμορφοΰτο ελαφρώς προέχουσα γωνία. 
Κατά μήκος τής προσόψεως ταύτης είχον τοποθετηθή, δχι πολύ κανονικώς, 
πελεκητοί πωρόλιθοι, άποτελέσαντες οΰτω είδος χαμηλής κρηπϊδος. Φαίνεται 
δτι οί λίθοι ουτοι είχον καταπέσει κατά μίαν τών τελευταίων καταστροφών 
έκ τής προσόψεως τοΰ άνω ορόφου καί παρεμερίσθησαν ΐνα χρησιμεύσουν ώς 
χαμηλή κρηπίς καί ώς έδώλια άναπαύσεως, κατά την γνωστήν συνήθειαν εις 
τά κύρια μινωϊκά κτήρια, ανάκτορα ή έπαύλεις. Εις έπιμήκης ογκόλιθος έκ 
τών καταπεσόντων έπί τής κεκλιμένης όδοΰ ήτο άσβεστολιθικός. Κατά τήν 
βάσιν τής κλιμακωτής κάτω όδοΰ, εξω τής δυτικής γωνίας τοΰ Βορειοδυτικού 
κτηρίου, ήτο διαμεμορφωμένον ίσόπεδον έστρωμένον διά πλακών, άλλ’ ή εκ- 
τασις τούτου δέν έβεβαιώθη εΐσέτι. Τοΰ άντιστηρίζοντος τό άρχόμενον τμήμα 
τής κλιμακωτής όδοΰ τοίχου τό κύριον μέρος εχει διαλυθή τελείως, άναφανέν- 
τος τοΰ βράχου. Τοίχος άντιστηρίξεως τοΰ ΐσοπέδου τής Οικίας F τοΰ Ho
garth ήρχιζε, φαίνεται, κατέναντι τής Δ. γωνίας τοΰ Λοξοΰ κτηρίου καί εις 
τήν αυτήν γραμμήν μέ τήν νοτίαν πρόσοψιν του. Δέν είναι βέβαιον, άν τό επι
κλινές τμήμα τής όδοΰ ήτο κατά τι πλατύτερον τοΰ κλιμακωτού, άλλά παρεί- 
χετο μία τοιαύτη έντύπωσις. Εις εν σημεΐον άντί πλακοστρώσεως έχρησιμο- 
ποιήθη αύτός ό ισοπεδωθείς βράχος. 'Ωρισμέναι πλάκες λείπουν, ώς φαίνεται;
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έκ της θέσεώς των. Εις την επιφανειακήν έπίχωσιν τής κορυφής τής άνερχο- 
μένης όδοΰ περισυνελέγη τμήμα λαβής ύαλίνου σκεύους έλληνορρωμαϊκών χρό
νων. Εις τήν 2αν βαθμίδα έκ των κάτω τής κλιμακωτής όδοϋ άνευρέθη πολύ 
μικρόν διπλοΰν κέρας έκ πωρολίθου.

Έκ τοΰ διαμορφωμένου ΐσοπέδου είς τό όποιον κατέληγεν ή ανωφερής οδός 
ήρχιζεν ή προς Άνατολάς κατευθυνομένη διακλάδωσις, διερχομένη μεταξύ τής 
βόρειας προσόψεως τοΰ Λοξοϋ κτηρίου καί τοΰ άντερεισματικοϋ τοίχου τοΰ 
άνωτέρου ΐσοπέδου των άποθετών τοΰ υπαιθρίου Ιερού (πίν. 269β). 'Η διακλά- 
δωσις ήτο μικρού πλάτους, 1.20 μ., περαιτέρω, έξω τοΰ δωματίου Ε IX, δια- 
πλατυνομένη εις 1.80 μ. 'Η μικρά διαπλάτυνσις έγένετο προς καλυτέραν έξυ- 
πηρέτησιν τής κυρίας εισόδου προς τό Λοξόν κτήριον. Προ τής έπιφανοΰς διά 
πελεκητών πωρολίθων διαμορφωθείσης προσόψεως ή οδός ήτο έπιμελώς πλα
κόστρωτος, ένώ τό λοιπόν αύτής τμήμα, άπό τοΰ χώρου τοΰ προ τής εισόδου 
μέχρι τής δυτικής γωνίας, υπήρχε μόνον στρώσις έκ πηλοχώματος μέ μικρούς 
λίθους καί χάλικας θαλασσίους. Βεβαίως δεν άποκλείεται νά κατεστράφη τμή
μα τής πλακοστρώτου όδοΰ καί νά έπεστρώθη έκ νέου κατά τήν τελικήν φά- 
σιν. Μία τοιαύτη ύπόθεσις θά ήδύνατο νά στηριχθή εις τό γεγονός, ότι πολλοί 
μεγάλοι ογκόλιθοι, προφανώς καταρρεύσαντες έκ τής προσόψεως τοΰ κτηρίου 
καί τοΰ άντερεισματικοϋ τοίχου κατεχώσθησαν ύπό τό δάπεδον. Τμήμα τοΰ 
άντερεισματικοϋ τοίχου μέχρι τών κατωτέρων αότοΰ λίθων είχε καθαιρεθή 
κατέναντι τής προσόψεως τοΰ δωματίου Ε IX καί είχε δημιουργηθή είδος φρά
γματος. ’Αλλά θά ήτο ένδεχόμενον νά ήτο τοΰτο ή συνέπεια τών καταρρεύ
σεων, αίτινες έπήλθον κατά τήν τελικήν καταστροφήν, οπότε μεγάλη ποσότης 
ΰλικοΰ έκ τών προσόψεων κατέπεσεν έπί τής όδοΰ, άνω τών έκ πηλοχώματος 
δαπέδων ή τών πλακοστρώτων. Είς τό έξω τοΰ τομέως Ε τοΰ Λοξοΰ κτηρίου 
τμήμα της όδοΰ έγένετο έκσκαφή είς βάθος καί έξήχθησάν τινες τών ογκολί
θων προς έξακρίβωσιν τοΰ υποστρώματος· οι μεγάλοι λίθοι τής θεμελιώσεως 
τοΰ βορείου τοίχου τοΰ κτηρίου έξεΐχον προς τό μέρος τής όδοΰ. Είς τήν κάτω 
έπίχωσιν τοΰ σημείου διαπλατύνσεως περισυνελέγη τό ήμισυ λίθινης σφύρας 
έπιπεδοκύρτου, μέ μικράν έπιφάνειαν κρούσεως καί πολύ μικράν οπήν, προφα
νώς διά μεταλλικόν στέλεχος. Είς τήν έπίχωσιν έξω τοΰ προθαλάμου Ε X, 
μεταξύ πολλών πελεκητών λίθων, τών όποιων δύο ήσαν μάλλον πλάκες, περι- 
συνελέγησαν τεμάχιον πηλοΰ μέ διασταυρουμένας λοξάς χαραγάς, άσφαλώς 
όχι άποτύπωμα σφραγΐδος, καί μικρόν τεμάχιον λίθινου άγγείου. Έκ τής 
έπιχώσεως έξω τοΰ Ε IX συνελέγησαν μικρόν τεμάχιον στεατίτου, δύο τεμά
χια όψιανοΰ (τό εν λεπίδιον) καί θαλάσσιος κοχλίας.

Κατά τον καθαρισμόν τής έκ πωρολίθων κρηπΐδος παρά τό πλακόστρωτον 
τμήμα, προς τό όποιον έξέχει ό τοιχοβάτης, περισυνελέγη προς τήν διάβασιν 
πλαστική κεφαλή ζώου, ΐσως αιγάγρου, προφανώς τμήμα σκεύους, είς τό όποιον 
τά κέρατα τοΰ ζώου θά άπετέλεσαν τήν λαβήν, ώς είς άλλο γνωστόν σκεΰος
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έκ Παλαικάστρου. Το πλακόστρωτον της όδοΰ ή το έκ κυανιζουσών πλακών, 
έπεξετείνετο δέ καί προ τής (ανατολικής εισόδου μέ τό μέγα κατώφλιον. Εις 
την περιοχήν ταύτην καθίζησε λόγω υποκειμένου κενοΰ, εντός του οποίου 
καθίζησαν καί αί πλάκες του άνω ΐσοπέδου τής κλίμακος τοϋ D II (πίν. 270β). 
Έκ τής έκεϊ έπιχώσεως περισυνελέγη άωτον κύπελλον, ένω έκ τοϋ χώματος 
τοϋ πληροϋντος τον χώρον έσω τοϋ κατωφλιού προήλθε κολουροπυραμιδικόν 
υφαντικόν βάρος. Τό κατώτερον στρώμα επί τής πλακοστρώτου όδοΰ ήτο 
μέλαν έκ τής καύσεως. Έξ ενός σημείου, κατέναντι τοϋ δωματίου D V, έμορ- 
φοΰτο, ώς φαίνεται, πλακόστρωτος άνοδος μέ πλατείας άκανονίστους βαθμίδας, 
άντιστηριζομένη διά τοιχίων. Τό σύστημα όμως τούτο ανόδου προς τό κτήριον 
τοϋ άνωτέρου ΐσοπέδου λόγιρ τής έπελθούσης εις τον τομέα τοΰτον καταστρο
φής δεν διεσαφήθη πλήρως. Περαιτέρω φαίνεται διαμορφούμενον ανώμαλον 
χαλικωτόν δάπεδον.

ΤΑ ΚΤΗΡΙΑ ΤΟΤ ΑΝΠ- 
ΤΕΡΟΤ ΙΣΟΠΕΔΟΤ 

ΚΑΙ ΤΟ ΙΕΡΟΝ 
ΜΕ ΤΟΤΣ ΑΠΟΘΕΤΑΣ

Εις τό άνώτερον ίσόπεδον, τοϋ οποίου τό κατώτερον 
μέρος αντιστηρίζεται ύπό τοϋ τοίχου τής Β. πλευράς 
τής διακλαδώσεως τής όδοΰ, ή έπελθοΰσα άπογύμνω- 
σις διά διαβρώσεως καί καλλιεργητικών έργασιών 
ΰπήρξεν εύρείας κλίμακος. Ώς έκ τούτου τά κτήρια 

έμφανίζονται διεσπασμένα καί εΐναι δύσκολον νά άποτελεσθή συγκεκροτημένη 
εΐκών, άφοΰ μάλιστα ή έρευνα εις τον τομέα τοΰτον δεν έχει εΐσέτι περατωθή. 
Τά κτήρια εις τό άνώτερον κράσπεδον εισχωρούν ύπό τον ισχυρόν άντερει- 
σματικόν τοίχον, τον έπεκτεινόμενον άπό τής δυτικής γωνίας τής Οικίας G 
προς τά ΒΔ. Εις τήν παρυφήν ταύτην, όπισθεν τοΰ ήμιδιαλυθέντος άντερεισμα- 
τικοΰ τοίχου, άνεφάνη πρόσοψις καλώς φκοδομημένη άλλου κτηρίου, ύπό τό 
όποιον εισχωρούν τά παλαιότερα άνά τήν κλιτόν κτήρια. Προς τήν δυτικήν 
πλευράν τοΰ χώρου ό βράχος έκορυφοΰτο έξέχων γυμνός παρά τούς εις χαμη- 
λοτέραν στάθμην τοίχους τών κτηρίων. Έκεϊ, εις τήν ρίζαν τοΰ βράχου, περι- 
συνελέγησαν διάφορα παλαιοανακτορικών χρόνων άγγεΐα, ώς κωνικόν λοπά- 
διον, δέκα τουλάχιστον βαθέα άωτα κωνικά κύπελλα διαφόρων μεγεθών καί 
τρία άλλα άνατολικώτερον καί πολλά άλλα καμαραϊκά τεμάχια. Προφανώς 
έπρόκειτο περί ύπαιθρίου ίεροΰ καί τοΰτο ερμηνεύει τήν παρουσίαν τών εις 
μικράν άπόστασιν άνευρεθέντων δύο κτιστών αποθετών καί τήν άνεύρεσιν 
καί ά?λων σκευών τελετουργικής φύσεως εις τήν προ αυτών περιοχήν, πολλών 
άναγομένων έπίσης εις τούς παλαιοανακτορικούς χρόνους, ολίγων όμως καί 
εις τήν πρώτην νεοανακτορικήν φάσιν, κατά τήν οποίαν έγένετο χρησιμοποίη
σή τών άποθετών. Εις ταύτην ανήκουν τμήματα κωνικού λίθινου ποτηριού 
μέ δακτύλιον περί τήν βάσιν, τοΰ τύπου τής ίερας κοινωνίας, τεμάχιον λίθινου 
βαθμιδωτού σκεύους καί τμήμα μικρού λίθινου κυλινδρικού άγγείου' προς τά 
δυτικά συνελέγησαν παραλληλεπίπεδον ύφαντικόν βάρος καί άωτον κωνικόν
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κύπελλον" προς τον νοτιώτερον κατά τήν διάβασιν χώρον μικρόν πήλινον πη- 
νίον, πυθμήν πυριατηρίου μέ έσωτερικώς προσπεφυμένα κολλύρια, δισκοειδής 
βάσις παλαιοανακτορικοΰ κυπέλλου καί τμήμα κυπελλίσκου τύπου ωοθήκης, 
επίσης παλαιοανακτορικών χρόνων. Προς τον άκραϊον ΒΑ. - ΝΔ. τοίχον, λο
ξόν πως σχετικώς προς τον κύριον άξονα τοϋ Λοξού κτηρίου, συνελέγησαν άλ
λα παλαιοανακτορικά όστρακα, λεπτά κονιάματα μέ έρυθράν καί κυανήν χρώ- 
σιν, τινά λευκά λίαν στιλπνά, τρία τεμάχια έξ εόμεγέθους πυριατηρίου μέ 
όδοντωτάς άποφύσεις είς τον πυθμένα έσωτερικώς καί μικρόν ζώδιον του τύ
που τοΰ ρινοκέρου όρύκτου. ΒΔ. τής βορειοδυτικής γωνίας τοϋ Λοξοΰ κτηρίου 
περισυνελέγη τεμάχιον σκεύους terra sigillata μέ μετάλλιον είκονίζον άνάγλυ- 
φον Έρωτιδέα καί έσθήτα άλλης μορφής, δεύτερον τοϋτο τεμάχιον έλληνορ- 
ρωμαϊκών χρόνων έκ τής αύτής περίπου περιοχής. Περί πρόχειρον λοξώς 
κατευθυνόμενον διαχωριστικόν τοίχον, σχεδόν ύπεράνω τής άντιστηριζούσης 
κρηπϊδος είς τον βορείως τοϋ τομέως Ε χώρον, άνευρέθησαν κονιάματα ερυ
θρού χρώματος καί τεμάχιον κεκαυμένου ξύλου, όμοΰ μέ όστρακα χαρακτηρι
στικά τής ΤΜ ΙΑ περιόδου" ΒΑ. τοΰ τοίχου τούτου συνελέγη τεμάχιον δισκοει- 
δοΰς λίθινου πώματος καί τραπεζοειδές υφαντικόν βάρος. Νοτιώτερον τής ρί- 
ζης τοΰ κορυφουμένου βράχου εΐχον κτισθή οί δύο μικροί άποθέται (πίν. 271α), 
άντιστηριζόμενοι ύπό θλαστοΰ τοίχου, έπεκτεινομένου ολίγον λοξώς προς τά 
ΝΑ. διά τοιχίου, τό όποιον δίκην περιβόλου περιέβαλλε τον βράχον. Προ τών 
αποθετών τούτων λευκάζουσα συμπαγής έπίχωσις περιείχε καμαραϊκά όστρα
κα. Έκ τής έπιχώσεως ταύτης προήλθον δισκοειδής πυθμήν καμαραϊκού πο
τηριού, καμαραϊκόν οστρακον μέ επίπεδον διακόσμησιν, τμήμα πυθμένος πυ- 
ριατηρίου μέ κολλύρια κυκλικώς περί κεντρικόν βάθυσμα, τρία τεμάχια λίθι
νων σκευών, τεμάχιον έπιπέδου λίθινου πλακιδίου, κυρτεπίπεδον πήλινον 
σφονδύλιον, κομψόν μικρόν παραλληλεπίπεδον υφαντικόν βάρος, τμήμα άλ
λου όμοιου, δύο αιχμηροί όδόντες ζώου, τεμάχια έρυθροϋ επιχρίσματος καί 
μικρόν τεμάχιον λεπίδος όψιανοΰ. Τά όστρακα εις τήν ύψηλοτέραν άμέσως 
προ τών αποθετών έπίχωσιν ήσαν ΜΜ ΙΙΙΒ - ΤΜ ΙΑ. Είς ταύτην περισυνε- 
λέγησαν καί τεμάχια λίθινου διαβεβρωμένου σκεύους. Οί δύο άποθέται συνεί- 
χοντο προς άλλήλους, διαχωριζόμενοι ύπό διαφράγματος" ό έσωτερικός χώρος 
ήτο τραπεζοειδής, τοΰ δυτικοΰ άποκλίνων προς τό τριγωνικόν. Είς τον ανα
τολικόν αποθέτην διεσώζετο μέρος τής δι’ όρθιων πλακών έσωτερικής έπεν- 
δύσεως. Είς τήν έπίχωσιν τών άποθετών τά όστρακα ήσαν σαφώς ΜΜ ΙΙΙΒ - 
ΤΜ ΙΑ καί είς τήν αύτήν περίοδον άνήκε τό περιεχόμενόν των, τό όποιον δέν 
εφαινετο δλως άδιατάρακτον, άφοΰ ώρισμένα σκεύη ήσαν ελλιπή, διεσπασμένα, 
άνεστραμμένα ή συμπιεσμένα προς τήν μίαν πλευράν, ώς είς τον άποθέτην 
Β προς τήν ΝΑ. πλευράν. Έκ τής έπιχώσεως τοΰ Α προήλθον τμήμα σφαιρι- 
κοΰ λίθινου τριπτήρος, τεμάχιον παχέος λίθινου σκεύους, τμήμα δισκοειδοΰς 
ύφαντικοΰ βάρους καί όδόντες βοοειδούς" είς τό βαθύτερον στρώμα περισυνε-
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λέγη τεμάχιον της χυτής σπογγώδους μάζης καί κατά τον πυθμένα βώλος 
κισήρεως. 'Η μία πλευρά του άποθέτου τούτου ήτο έκ χαλικωτού ψαμμολίθου. 
Εις την έπίχωσιν τοϋ Β περισυνελέγη λεπτόν χαλκοϋν άγκιστρον. Οί πυθμένες 
ήσαν έπιμελώς πλακόστρωτοι, εις μεγαλύτερον βάθος 1.55 ό τοϋ Α, εις βάθος 
0.85 μ. ό τοϋ Β.

Τό περιεχόμενον τοϋ άποθέτου Α ήτο: "Ανω τμήμα εύμεγέθους πρόχου, 
εις την οποίαν άνήκει κωνικώς προς τά κάτω μειουμένη βάσις, τμήματα τοϋ 
χείλους κωνικοΰ λοπαδοειδοΰς σκεύους, άμφικωνικόν ύποκρατηρίδιον, κύπελλά 
τινα, κατά τό πλεΐστον άωτα κωνικά, λεπτότερον τής πρόχου άγγεΐον μέσου 
μεγέθους καί φυσικός τρίτων. Τό περιεχόμενον τοϋ Β ήτο: τμήμα εύμεγέθους 
αγγείου, ίσως πρόχου, τμήμα μικροτέρου σκεύους έκ κεραμόχρου πηλοΰ, βά- 
σις άγγείου είς τεμάχια, έλλιπές ίγδιόσχημον σκεΰος έκ λευκάζοντος λίθου, 
τμήμα όλμοειδοΰς άβαθοΰς σκεύους έπίσης έκ λευκάζοντος λίθου, τριπτήρ 
κυλινδρικός έξ όμοιου λίθου, κωνικά τινα κύπελλα καί δύο φυσικοί τρίτωνες, 
των όποιων ό είς έλλιπής. 'Η παρουσία των τριτώνων αποτελεί έ'νδειξιν ότι 
οί άποθέται άνήκον εις ιερόν καί ύπέρ τής αυτής έκδοχής είναι ότι έκ τοϋ ΝΑ. 
τοίχου τοϋ άποθέτου Β προήλθε μικρόν πήλινον ζώδιον, ίσως έπίθημα τελε
τουργικού σκεύους. Ή παρουσία άλλως καί άλλων τελετουργικών σκευών 
εις την περιοχήν τών άποθετών καί ή γειτνίασις τοϋ βράχου μέ τον άποθέτην 
τών άγγείων τήν καθιστά έτι πιθανωτέραν.

Οί τοίχοι τών κτηρίων, οίτινες εισχωρούν βαθέωςείς τήν έπίχωσιν ύπό 
τον άντερεισματικόν τοίχον τοϋ άνωτάτου ίσοπέδου, πιθανώς άνήκουν εις εν 
οικοδομικόν συγκρότημα, έκτεινόμενον άμέσως ΝΑ. τοϋ υπαιθρίου ίεροΰ μέ 
τούς άποθέτας. Διακρίνονται τρεις τοίχοι, όχι ακριβώς παράλληλοι, κατευθυ- 
νόμενοι έκ ΝΔ. προς ΒΑ. Τούτων οί δύο πρώτοι συνέχονται μέ τμήματα δύο 
δωματίων προς ΝΔ., τών όποιων οί τοίχοι έν μέρει μόνον διεσώθησαν. Άμέ
σως νοτιώτερον έξετείνοντο άλλα δωμάτια, τών όποιων εν διεσώθη σχεδόν 
ολόκληρον άμέσως άνω τής άντιστηριζούσης κρηπϊδος εις τήν διακλάδωσιν 
τής όδοΰ, σχεδόν κατέναντι τοϋ προθαλάμου Ε X. Τό δάπεδον τούτου έκ χαλι- 
κασβέστου διεσώθη σχετικώς καλώς. Εις τήν έπίχωσιν του περισυνελέγησαν 
μέλαν ήμισφαιρικόν λοπάδιον μέ δισκοειδή βάσιν, πλακοειδές τριβεΐον καί 
κωνοειδής τριπτήρ. Δύο τεμάχια πίθων μέ διακόσμησιν σχοινιών μέ διασταυ- 
ρουμένας είς δικτυωτόν. έντομάς περισυνελέγησαν κάτω τοϋ έπιπέδου, είς τό 
σημεΐον ένθα έξηφανίσθη ό ΝΔ. τοίχος. Έν συνεχεία τοϋ βορείου τοίχου έξε- 
τείνετο τοίχος άλλου προς Άνατολάς χώρου, έπικοινωνοΰντος μέ τα βορειο- 
τερον κείμενα διαμερίσματα μέ θύραν έχουσαν μικρόν μονόλιθον κατώφλιον. 
"Ισως προς τήν είσοδον ταύτην άνήρχετο ή έπικλινής άνάβασις έκ τής διακλα- 
δώσεως τής όδοΰ.

Τό κύριον άνακαλυφθέν δωμάτιον, κατά τήν ρίζαν τοϋ είς ύψηλοτέραν στά
θμην άναφανέντος κτηρίου, προ τοϋ τοίχου τοϋ όποιου άνεφάνη χαμηλοτέρα
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κρηπίς, ήτο εύρύχωρον τετραγωνικόν, ώς φαίνεται, διαμέρισμα, μέ κίονα στη- 
ρίξεως κατά τό μέσον (πίν. 271β). Τό βόρειον τμήμα τούτου εισχωρεί ύπό τό 
μεταγενέστερον κτήριον καί ώς έκ τούτου δεν κατέστη δυνατόν νά έρευνηθή. 
Τό δάπεδόν του διατηρείται εις πολλά σημεία, συγκείμενον έκ χαλικασβέστου. 
Εις την έπίχωσιν τής κρηπΐδος περισυνελέγησαν διαπλατυνομένη μύξα λύ
χνου χαρακτηριστικού MM ΙΙΙΒ - ΤΜ ΙΑ σχήματος, ήμισυ κυβικού υφαντι
κού βάρους καί δισκοειδής βάσις καμαραϊκού κυπέλλου. Έκ τής προς τήν ρί
ζαν έπιχώσεως συνελέγησαν κυλινδροειδές τεμάχιον κονιάματος, ίσως έκ ζεύ
γους διπλών κεράτων, θαλάσσιοι κοχλίαι, τεμάχιον οστού, πρισματικόν ρίνι
σμα στεατίτου, πυρήν πυριτόλιθου, τεμάχιον όψιανοΰ, ανθρώπινος οδούς καί 
πηλίνη δισκοειδής βάσις άγγείου. Έκ τής κατωτέρας έπιχώσεως τού δωματίου 
προήλθον πρόσθιον τμήμα μικρού πήλινου ζωδίου, τεμάχιον κυρτού κονιάμα
τος, ίσως έκ ποδός τριποδικής τραπέζης προσφορών, δισκοειδές υφαντικόν 
βάρος καί τεμάχιον τής γνωστής χυτής σπογγώδους μάζης. Προς τό άνατο- 
λικόν άνοιγμα έπικοινωνίας μέ τό γειτονικόν τετραγωνικόν δωμάτιον άνεφά- 
νη έπί τού δαπέδου έκτος θέσεως βάσις κίονος οχι έπιμελοΰς λαξεύσεως καί 
άμέσως νοτίως ταύτης πηλίνη λεκάνη μέ τοξοειδείς έπί τών χειλέων λαβάς. 
'Ωραίος κρύσταλλος όρείας κρυστάλλου μέ κανονικάς πρισματικάς άπολήξεις 
άνευρέθη εις χαμηλήν έπίχωσιν έκεϊ πλησίον. Σχεδόν έπί τού δαπέδου άνευ- 
ρέθη μικκύλον κομψόν άγγείδιον μέ πρόχυσιν καί διαμπερή λαβήν, ίσως άνήκον 
εις συνεζευγμένον τύπον. Τού ΝΔ. τοίχου έσώθη μόνον τό θεμέλιον καί επ’ αρι
στερά τό σχετικώς εύμέγεθες κατώφλιον. 'Ωρισμέναι πλάκες εις σειράν κατά 
τήν προς ΝΑ. προέκτασιν τού θεμελίου μαρτυρούν ίσως υπαρξιν άγνώστου 
έγκαταστάσεως προς τήν γωνίαν. Τό πράγμα όμως χρειάζεται συμπληρωμα
τικήν διερεύνησιν. Ό βράχος κατά τήν περιοχήν ταύτην εύρίσκεται σχεδόν 
εις τήν έπιφάνειαν. ’Ίσως προς τά ΒΑ. τό δωμάτιον έξετείνετο μέχρι τής γραμ
μής τού άναφανέντος προς τά έκεΐ κτηρίου, οπότε δέν θά άπεκλείετο νά ήσαν 
άμφότερα σύγχρονα, τού δευτέρου ευρισκομένου εις ύψηλότερον ΐσόπεδον. 
Προς τον ΝΑ. τοίχον, πέραν τού άνοίγματος, άνεφάνη έγκατάστασις μέ κυ
κλοτερές χαμηλόν κρηπίδωμα, μέ βαθύτερον σκάμμα προς τήν ΒΑ. πλευράν. 
Τούτο θά ήδύνατο νά είναι έστία. Έκ τής έκεΐ έπιχώσεως προήλθεν άωτον 
κωνικόν κύπελλον. Παρά τήν έκτος θέσεως βάσιν, ήτις έστηρίζετο εις τό χώμα 
καί διά τούτο ένδεχομένως είχε καταπέσει έκ τού άνω ορόφου, ίσως ούσα 
τοποθετημένη κατά τό κέντρον τού δωματίου άντιστοίχως προς τον κάτω κίο
να, περισυνελέγησαν πυρήνες έλαιών μέ μικκύλον ήμισφαιρικόν λοπάδιον, 
ώς έπίσης τμήμα πυθμένος πυριατηρίου μέ κολλύρια καί άνάγλυφον δισκίον 
μέ έξάρματα δίκην ρόδακος. Προς τήν ΒΔ. πλευράν τού δωματίου έσχηματί- 
ζετο μικρόν μάλλον τραπεζοειδούς σχήματος περίφραγμα, κτιστόν διά λί
θων, μέ άνοιγμα προς τά ΝΑ. καί μέ έσωτερικήν στρώσιν πλακών. 'Η κατα
σκευή ήτο λίαν πρόχειρος καί φαίνεται οτι προσετέθη έκ τών ύστέρων, δι’ οί-
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κιακήν τινα χρήσιν, ώς εις τό δωμάτιον Β τοϋ Ίσχυροϋ κτηρίου καί εις τδ Ζ 
τοϋ Βορειοδυτικοί). Έκ του στρώματος τοϋ δαπέδου περισυνελέγησαν πλήν 
της λεκάνης δύο τμήματα, άνω καί κάτω, πρόχων, τμήμα αώτου κυαθίου, 
άθυρματικδν λοπάδιον ή κοχλιάριον καί παρά την έστίαν, ύπδ τήν κρηπίδα, 
τμήμα χείλους πίθου άνοικτοϋ τύπου (jar). Διά τοϋ άνατολικοΰ ανοίγματος τδ 
τιον μέ τδν κίονα έπεκοινώνει μέ σχετικώς μικρόν, τετραγωνικόν ΐσως, δω- 
δωμάμάτιον — ή ΝΑ. αύτοΰ πλευρά δεν άπεκαλύφθη είσέτι —, τδ όποιον εύρί- 
σκετο άκριβώς εις τήν ρίζαν τοϋ βράχου, επί τοϋ οποίου έπικάθηται ή ισχυρά 
δυτική γωνία τής Οικίας G, τής άνασκαφείσης ύπδ τοϋ Hogarth. Εις τήν ΒΑ. 
πλευράν του, πλησίον τής Β. γωνίας, μικρά θύρα μέ κατώφλιον καί μίαν βαθμί
δα άνόδου έφερεν εις τήν κρηπίδα τοϋ βράχου, έφ’ ής έθεμελιώθη τδ ίσχυρδν 
οικοδόμημα. Πρδς τά εκεί έμορφοΰτο χαλικωτόν δάπεδον, αλλά δέν υπήρχε 
χώρος διά σχηματισμόν δωματίου, μικρών έστω διαστάσεων. ’Άγνωστον 
παραμένει όθεν ποΰ έ'φερεν ή είσοδος αυτή. Εις τδ μικρόν δωμάτιον ούδέν άνευ 
ρέθη, πλήν δύο τεμαχίων όψιανοΰ, όδόντος ζώου καί τμήματος παλαιοανα 
κτορικοΰ άγγείου.

ΤΤΧΑΙΑ
ΕΓΡΗΜΑΤΑ

Κατά τήν διάλυσιν τών λιθοσωρών περισυνελέγησαν διά
φορα άντικείμενα, τά όποια είχον άπορριφθή έντδς αύτών 

ύπδ τών καλλιεργητών ώς άχρηστον υλικόν: λίθινοι τριπτήρες ποικίλων σχημά
των, τμήμα λίθινου όλμοειδοΰς σκεύους, άλλα τεμάχια λίθινων άγγείων, πυ
ρήνες καί μαχαιρίδια όψιανοΰ, οστά καί όδόντες ζώων, ώς κάπρου κλπ. Ύπδ 
τοϋ Ν. Καραντώνη παρεδόθησαν ομοίως, έκ τών λιθοσωρών καί τών χωμάτων 
περισυλλεγέντα, τμήμα κεραμίδος μέ χαρακτδν σημεϊον τριαίνης — έκ τής 
περιοχής τής Οικίας Α-Β τοϋ Hogarth —, μικρά πηλίνη προχοΐσκη — έκ 
τής περιοχής τής ύφ’ ημών άνασκαφείσης έπί τοϋ ΝΔ. λόφου Οικίας Δ —, 
τμήμα άνοικτοϋ λίθινου σκεύους διαβρωθέντος ύπδ τής θαλάσσης — έκ τών 
εις τήν παραλίαν άποκομισθέντων χωμάτων τής άνασκαφής.

ΛΤΤΟΤΙΛΙ κτηρίων Κατά τήν διάρκειαν τής άνασκαφής έδόθη ή εύκαιρία νά 
της περιοχής διενεργηθή αύτοψία εις σημαντικάς δι’ έμφανή μινωϊκά 

ζακροτ ή ελληνικά κτήρια περιοχάς. Οδτω εις θέσιν Άσπρες 
Πλάκες εις δψωμα κατά τήν είσοδον πρδς τήν Φάραγγα τών Νεκρών, οχι 
μακράν τής κατερχομένης πρδς Κάτω Ζάκρον αμαξιτής όδοΰ, έξητάσθησαν τά 
λείψανα έκτεταμένου μινωικοΰ κτηρίου, μορφής άγροικίας. Διακρίνονται οί 
ισχυροί τοίχοι τών πρδς Άνατολάς καί Νότον προσόψεων, ένιαχοΰ βαίνον- 
τες κατά προεξεχούσας γωνίας. Κυρία ήτο ή άνατολική πρόσοψις, έχουσα κατά 
τδ κέντρον ΐσχυράν θύραν, εις τήν όποιαν διατηρούνται κατά χώραν οί 
μεγάλοι έπιμήκεις λίθοι τών παραστάδων, βαίνοντες έπί ίσχυροϋ κατωφλιού- 
οί δύο άλλοι έπιμήκεις λίθοι τών παραστάδων καί τδ ύπέρθυρον κατέπεσαν έπί

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:37:00 EEST - 34.211.113.242



Νικολάου Πλάτωνος: Άνασκαφή Ζάκρου 237

τόπου. Πλησίον είναι ή είσέχουσα γωνία, ενώ άλλη ίσχυροτέρα γωνία δημι- 
ουργεΐται κατά την νοτίαν πλευράν, ή οποία είναι ώκοδομημένη μέ ογκώδεις 
λίθους. ’Ασαφείς παραμένουν αί δύο άλλαι πλευραί, των οποίων οί λίθοι καλύ
πτονται ύπό έπιχώσεων ή πυκνών θάμνων. Πολλά έσωτερικά διαχωρίσματα 
διακρίνονται ώστε νά είναι βέβαιον δτι ή άγροικία ήτο πολυδώματος. 'Η εκ- 
τασίς της είναι μεγάλη, ίσως μεγαλυτέρα τής παρά την ’Άνω Ζάκρον άγροι- 
κίας εις θέσιν «του Κούκου τό κεφάλι». Τά όστρακα είναι σαφώς μινωικά.

Εις τό κατέναντι ύψωμα, δεσπόζον της διερχομένης έκεΐσε όδοϋ, ήσαν τά 
λατομεία ασβεστόλιθου, όπου είναι σαφή τά ίχνη τής κατά τούς μινωικούς 
χρόνους γενομένης έργασίας λατομήσεως. ’Όχι μακράν, εις τό διάσελλον, εί
ναι εμφανή τά λείψανα μινωικοϋ οικήματος μέ 3 ή 4 διαμερίσματα- ίσως πρό
κειται περί μινωικοϋ όστεοφυλακείου. Ό προσωρινός φύλαξ Ν. Καραντώνης 
έβεβαίωσεν ότι ολόκληρος σειρά παρομοίων κτηρίων υπάρχει είς την έν συνε
χεία κορυφογραμμήν. ’Ολίγα χιλιόμετρα νοτιώτερον, είς περιοχήν δεσπόζου
σαν τής κλιτύος Πεζοϋλες, ένθα άνεκαλύφθησαν κατά τό έτος 1967 τά προα- 
νακτορικά ταφικά περιφράγματα, υπάρχουν κυκλικοί σωροί λίθων, οί όποιοι 
δεν άποκλείεται νά καλύπτουν άνάλογα ταφικά κτήρια.

’Αμέσως ΒΔ. τοϋ χωρίου Επάνω Ζάκρος, είς θέσιν Τσιτσινάρου Ρίζες, 
είς σχηματιζόμενα άνδηρα τής κλιτύος υψώματος γειτονικού τών πηγών τοϋ 
ΰδατος, έγένετο αυτοψία είς άλλα ικανής έκτάσεως μινωικά κτήρια, τά όποια 
δεν αποκλείεται νά άποτελοΰν εν μόνον κύριον συγκρότημα, άνάλογον προς 
τάς άλλας δύο άγροικίας. Παρά την επί τόπου κατά διαφόρους έποχάς, άλλά 
καί είς προσφάτους καλλιεργητικάς έργασίας, γενομένας καταστροφάς φαί
νεται ότι τά κτήρια διατηρούνται είς σχετικώς καλήν κατάστασιν. Διακρίνε- 
ται μία ισχυρά γωνία καί πολλοί διασταυρούμενοι τοίχοι. Μέρος τοϋ κτηρίου 
παρεσύρθη άναμφιβόλως προς τήν κλιτύν. ’Άλλα τμήματα έκαλύφθησαν δι’ 
έπιχώσεων γενομένων προς καλλιέργειαν καί είς άλλα σημεία τά ερείπια έγέ- 
νοντο δυσδιάκριτα ύπό τήν πυκνήν βλάστησιν. Τά έπί τόπου όστρακα είναι 
μινωικά.

Τέλος διά μηχανοκινήτου μεγάλης λέμβου έγένετο έπίσκεψις είς τον όρμον 
Καροΰμες — τάς αρχαίας Καρύμας, κατά τήν γνωστήν επιγραφήν τής Ίτά- 
νου —, ένθα έπί χαμηλών ύψωμάτων έγένετο έπίσκεψις ποικίλων έρειπίων 
έν μέρει έλληνορρωμαικών χρόνων, έν μέρει μινωικών, όχι όμως καλώς δια- 
τετηρημένων, λόγω τών κατά καιρούς άναμοχλεύσεων, τής άφαιρέσεως οικο
δομικού ύλικοΰ καί τών διαβρώσεων. Ό όρμος τών Καρούμων, νοτίως τοϋ 
άκρωτηρίου Πλάκα, είναι άσφαλέστερος τοϋ άνοικτοΰ όρμου τοϋ Παλαικά- 
στρου, όλιγώτερον όμως προφυλαγμένος τοϋ βαθυτέρου καί προστατευομένου 
ύπό έξεχόντων μικρών άκρωτηρίων όρμου τής Κάτω Ζάκρου.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΛΑΤΩΝ

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:37:00 EEST - 34.211.113.242



ΠΑΕ 1969.—18. ΑΝΑΣΚΑΦΗ ΖΑΚΡΟΥ ΠΙΝΑΞ 253

α. Ή κυρία ΒΑ. πύλη του Ανακτόρου της Ζάκρου μετά την άποκατάστασίν της, άπό Β.

β· Γενική άποψις του ’Ανακτόρου της Ζάκρου άπό Β. κατά τό τέλος της άνασκαφικής
περιόδου 1969.
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Γενική άποψις των κτηρίων τοϋ ΒΔ. τομέως τής κλιτύος εις την περιοχήν τοϋ ’Ανακτόρου 
τής Ζάκρου κατά το τέλος τής άνασκαφικής περιόδου 1969.

β. Ή οδός τοϋ λιμένος καί ή κυρία ΒΑ. πύλη τοϋ ’Ανακτόρου τής Ζάκρου από ’Ανατολών.

*Γ
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α. Ή περιοχή τής ΒΑ. κυρίας πύλης τοϋ ’Ανακτόρου τής Ζάκρου μέ τάς βιοτεχνικάς 
εγκαταστάσεις της, άπό Β.
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ΠΙΝΑ- 256 ΠΑΕ 1969.—18. ΑΝΑΣΚΑΦΗ ΖΑΚΡΟΥ

Άτρακτοειδή πρισματικά ρινίσματα στεατίτου έκ τοϋ έργαστηρίου τοϋ παρά τήν ΒΑ πύλην
τοϋ ’Ανακτόρου περιβόλου.
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α. Τό δωμάτιον των παλαιοανακτορικών πίθων του βορείως της όδοΰ λιμένος οικήματος.

β. Ό παλαιοανακτορικός άμφορεύς καί τό σταμνοειδές άγγεΐον του δωματίου των πίθων 
εις τό βορείως τής όδοΰ του λιμένος οίκημα.

17
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ΠΙΝΑΞ 258 ΠΑΕ 1969.—18. ΑΝΑΣΚΑΦΗ ΖΑΚΡΟΥ

α. Όλμοειδές λίθινον σκεύος έκ της πλακοστρώτου 
παρόδου Σ, παρά τό ’Ισχυρόν κτήριον.

β. Ό παλαιοανακτορ ικός πίθος Α του 
βορείως της όδοΰ λιμένος οικήματος.

γ. Ό παλαιοανακτορικός πίθος Β του 
βορείως τής όδοΰ λιμένος οικήματος.
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α. Διαμερίσματα τοΰ Ίσχυροϋ κτηρίου άπό ΝΔ.

β. Αί τέσσαρες άποθήκαι Λ, Μ, Ν καί Ξ τοΰ Ίσχυροΰ κτηρίου 
μέ το περιεχόμενόν των άπό ΒΑ.
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α. Αί άποθήκαι Μ καί Ν τοΰ Ίσχυροϋ κτηρίου μέ τό περιεχόμενόν των άπό ΝΔ.

β. 'Ο πιθίσκος μέ τούς έξακτίνους άστέρας 
της άποθήκης Μ τοΰ Ίσχυροϋ κτηρίου.

ν. Πιθίσκος μέ σχοινίνην διακόσμησιν 
τής άποθήκης Μ τοΰ Ίσχυροϋ κτηρίου.
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α. Ό λίθινος πιθίσκος, ώς εύρέθη εις τό κατώτερον στρώμα της άποθήκης Ν 
του Ίσχυροΰ κτηρίου.

β. Ό λίθινος πολύωτος πιθίσκος της άποθήκης Ν 
του Ίσχυροΰ κτηρίου.
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ΠΙΝΑΗ 262 ΠΑΕ 1969.—18. ΑΝΑΣΚΑΦΗ ΖΑΚΡΟΥ

κ. Αί άποθήκαι Κ καί Κα τοϋ Ίσχυροϋ κτηρίου μέ τό περιεχόμενόν των, 
διαχωριζόμεναι άπ’ άλλήλων διά πλινθίνου φράγματος.

β. Ή άποθήκη Κ τοϋ Ίσχυροϋ κτηρίου μέ το περιεχόμενόν της άπό ΝΔ.
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α. Ή τριποδική χύτρα μέ τά άωτα κύπελλα της άποθήκης Κ τοϋ Ίσχυροϋ κτηρίου.

β. Ή αποθήκη Κα τοϋ Ίσχυροϋ κτηρίου μέ το πλήθος των μικρών 
πήλινων σκευών της, άπό Α.
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ΠΙΝΑΞ 264 ΠΑΕ 1969.—18. ΑΝΑΣΚΑΦΗ ΖΑΚΡΟΥ

α. Μόνωτοι κύαθοι μέ διακόσμησαν συνεζευγμένων σπειρών έκ της άποθήκης 1 
του Ίσχυρου κτηρίου.

β. Χαρίεσσα πρόχους μέ συνεζευγμένους 
ρόδακας καί φυτικήν διακόσμησιν έκ της 

άποθήκης I του Ίσχυρου κτηρίου

γ. Πιβίσκος μέ σχοινίνην διακόσμησιν 
έκ τής άποθήκης Υ του Ίσχυρου κτη

ρίου.
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ΠΙΝΑΞ 266 ΠΑΕ 1969.—18. ΑΝΑΣΚΑΦΗ ΖΑΚΡΟΥ

β. Σχηματικόν είδώλιον μαρμαρολίθου έκ τοΰ δω
ματίου Ρ τοΰ Κτηρίου των αποθετών κεραμεικης.
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α. Τό κλιμακοστάσιου ο τοϋ άνω των διαμερισμάτων τοϋ μαγειρείου τομέως άπό Δ.

β. Μικρά πήλινα πυριατήρια καταπεσόντα έκ τοΰ άνω ορόφου εις τήν περιοχήν τοΰ κλιμα
κοστασίου ο τοΰ άνω των διαμερισμάτων τοϋ μαγειρείου τομέως.
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ΓΊΙΝΑΞ 268 ΠΑΕ 1969.—18. ΑΝΑΣΚΑΦΗ ΖΑΚΡΟΥ

α. Τό ΒΔ. τμήμα του Λοξού κτηρίου μέ τά θεμέλια δωμάτια Ε VI - IX άπό Β. μέ βάθος 
τό κύριον σώμα του Ανακτόρου.

β. Τά δωμάτια Ε VII - IX του Λοξού κτηρίου παρά την διακλάδωσιν της οδού. 
Πέραν τού δωματίου IX διακρίνεται ό προθάλαμος Ε X.
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α. 'Ο προθάλαμος ΕΧ μέ τό μονολιθικόν κατώψλιον καί τό έκ πωρολίθων φράγμα, 
έν συνεχεία τής πωρολιθικής προσόψεως τοΰ Λοξοϋ κτηρίου.

β· Τό Λοξόν κτήριον παρά την διακλάδωσιν της όδοΰ καί τόν πέραν ταύτης τομέα
των άποθετών τοΰ ίεροϋ.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:37:00 EEST - 34.211.113.242



ΠΙΝΑΞ 270 ΠΑΕ 1969.—18. ΑΝΑΣΚΑΦΗ ΖΑΚΡΟΥ

<1
£

3-

CQ.

<1CQ

O' u·Ό 3 
οο -ω

'S'Η
3*
=L

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:37:00 EEST - 34.211.113.242



ocL

ΠΑΕ 1969.—18. ΑΝΑΣΚΑΦΗ ΖΑΚΡΟΥ ΠΙΝΑΞ 271

α. Οί δύο κτιστοί άποθέται της περιοχής τοϋ ίεροϋ εις τό άνώτερον ίσόπεδον τής κλιτύος
τοϋ λόφου, άπό Β.

. Τό δωμάτιον μέ τόν κίονα τής περιοχής των αποθετών τοϋ υπαιθρίου ίεροϋ, άπό ΒΑ.
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