
35· ΑΝΑΣΚΑφΑΙ ΕΝ ΛΥΚΑΣΤΩ. ΚΑΙ ΒΑΘΥΤΤΕΤΡΩ. ΚΡΗΤΗΣ

Αί άνασκαφαί τοϋ 1955 έν Κρήτη περιωρίσθησαν εις δεκαπενθήμερον 
διάστημα τοΰ μηνός Σεπτεμβρίου καί διεξήχθησαν διά 15 χιλ. δραχμών έκ 
μέρους τής ’Αρχαιολογικής Εταιρείας καί ισαρίθμου ποσού 'Ολλανδικού σω
ματείου προς προαγωγήν τών Κλασσικών σπουδών. Ό καθηγητής καί ή Κυ
ρία Van Hoorn άρχικώς έπρόκειτο νά μετάσχωσι τής άνασκαφής, τούτο 
δμως δεν κατωρθώθη καί μετέσχε μόνος ό κ. Heinrich Brunstig, έφορος 
τού αρχαιολογικού μουσείου τού Leiden. Χάριν τοΰ κ. Brunstig αί άνα
σκαφαί περιωρίσθησαν κατά τι εν Βαθυπέτριρ, ένθα ολίγα μόνον ήδΰναντο 
νά προστεθώσιν εις τά ήδη γνωστά, έξετάθησαν δέ εις τήν γειτονικήν Λύκα- 
στον, ένθα ύπετέθη ήδη ή ύπαρξις ανακτόρου. Εις τήν πλησίον κειμένην κω- 
μόπολιν, άκούουσαν δυστυχώς ακόμη εις τό διττώς ξενόγλωσσου καί άγριον 
όνομα Κανλί Καστέλλι ( = Φρούριον Αίματος), Ιγκατεστήσαμεν τήν ομάδα 
ημών, ήτις άπετελεΐτο, πλήν ημών τών δυο, εκ τοΰ αρχιεργάτου κ. Μ. Σιώτη 
καί τού αρχιτεχνίτου κ. Ζ. Κανάκη. Κατά τήν τελευταίαν εβδομάδα τής άνα
σκαφής, ό κ. Ά. Ζώης καί ή δ. Μ. Παντελίδου, φοιτηταί, προσετέθησαν εις 
τήν δύναμιν ημών.

Τήν ΰπαρξιν ανακτόρου έν Λυκάστφ ΰπε στήριξα μεν, ως γνωστόν, επί τή 
βάσει τής μυθολογικής παραδόσεως, ότι ύπήρχον βασιλείς Λύκαστος καί ’Ίδη, 
έν εργασία ήμών περί τών βασιλικών γενεαλογιών τής Κρήτης

Ή τοποθεσία, ένθα τά λείψανα, σημειωθεΐσα ήδη προ πολλού υπό τού 
Έβανς, λέγεται Βιτσίλες καί απέχει περί τά 10 λεπτά τού χωρίου προς Άνα- 
τολάς. Πρόκειται περί αύχένος διευθυνομένου από Β. προς Ν. καί ένούντος 
τό Βόρειον ύψωμα Κορυφή προς τό Νότιον, όπερ καλείται Μεσανή Κεφάλα, 
συνάπτεται δέ προς τό επόμενον προς Δ., καλούμενου Μέλισσα καί διά τού
του προς τάς διδύμους καί ύψηλοτέρας κορυφάς τής Ρόκκας, ένθα διατη
ρούνται αί Βυζαντινοί οχυρώσεις τοΰ Νικηφόρου Φωκά, όστις προσεπάθησε 
το μέρος τούτο (Τέμενος τό ωνόμασε) νά μεταβολή είς πρωτεύουσαν τής 
Κρήτης (πίν. 115α).

Ολόκληρος ο αυχην, μήκους 200 περίπου μέτρων, καταλαμβάνεται από 
ερείπια τού πάλαι ανακτόρου, έπί πλέον δέ καί ή ανατολική, ιδίως όμως ή 
Δυτική κλιτύς τοΰ αύχένος. Κατόπιν τά έρείπια, διακεκομμένα πλέον καί πι- 1

1 Melanges Ch. Picard, R.A. 1949, σ. 18.
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θανώς μη άνήκοντα εις τό άνάκτορον, προχωροϋσι Δυτικώτερον προς τό μέ
ρος τοΰ χωρίου κα’ι τής αυτόθι άφθονωτάτης πηγής. Ένταΰθα πρόκειται περί 
ιδιωτικών οικιών. 'Ώστε, ως καί έν Κνωσφ καί Φαιστφ καί Μαλίοις, έχομεν 
άνάκτορον καί περί αυτό Μινωικήν πόλιν.

Αί δοκιμαΐ ημών κατά την παρούσαν περίοδον περιεστράφησαν εις δυο 
ζητήματα, θεμελιώδη προκειμένου περί πάσης μεγαλύτερος άνασκαφής. Πρώ
τον περί την έκτασιν τοΰ ερειπίου, βάσει τής οποίας θά ύπολογισθώσιν αϊ 
άπαιτηθησόμεναι άπαλλοτριώσεις, δεύτερον περί την κατάστασιν τοΰ ερει
πίου καί τάς πιθανάς ελπίδας μελλούσης άνασκαφής. Τό χρονικόν διάστημα 
ήτο βεβαίως ολίγον, ΐνα έπιτευχθώσι θετικά άποτελέσματα. Έν τούτοις ή 
πρώτη έντύπωσις δεν είναι ενθαρρυντική. Εις έκτασιν τουλάχιστον 150 μ. επί 
τοΰ αΰχένος άπό Β. προς Ν. καί 120 μ. άπό Α. προς Δ. έξετείνετο ως ένιαΐον 
οικοδόμημα τό άνάκτορον, ήτοι κατελάμβανεν έκτασιν 18 στρεμμάτων, δσην 
καί τό άνάκτορον τής Κνωσού. Τό πλεΐστον μέρος τής έκτάσεως είναι σήμε
ρον άγροί καί δλίγαι μόνον άμπελοι. Δυστυχώς ή καταστροφή είναι σχεδόν 
παντελής. Πελώριοι λιθοσωροί καί παχύτατοι ξηρότοιχοι έχουσιν ύποδεχθή 
σήμερον τά λείψανα τοΰ άνακτόρου. 'Ακόμη καί προ ολίγων μόλις ετών, λέ- 
γουσιν οί κάτοικοι, 74 αυτοκίνητα φορτηγά λίθων έκομίσθησαν εις τό χωρίον, 
διά νά κτισθή τό σχολεϊον. "Οπου οί λίθοι εύρίσκονται ε’ισέτι κατά χώραν, 
πρόκειται περί τής κατωτάτης στρώσεως ή τό πολύ δύο στρώσεων. Πρόκειται 
σχεδόν πάντοτε περί μεγάλων ογκολίθων σκληρού τιτανικού πετρώματος, διά 
τούτο δ’ έμειναν καί κατά χώραν. Ενιαχού, δπως εντός τής σταφιδαμπέλου 
Γεωργίου Κουτουβάκη, πελώριοι πελεκητοί πώροι, ήτοι εύγενέστερον υλικόν, 
ήλθον εις φώς, παρόμοιοι καθ’ δλα προς τούς τοΰ μεγάρου Βαθυπέτρου. 
’Αλλά καί ενταύθα δεν φαίνεται νά ύπάρχη τι πλήν τής κατωτάτης στρώσεως

Τών γενομένων δοκιμών πρόχειρον τοπογραφικόν διάγραμμα έφιλοπό- 
νησεν ό κ. Brunstig. Προς Άνατολάς, καθ’ δλον τό μήκος τοΰ αύχένος, δια
τηρείται στερεός τοίχος ιδιοτύπου κατασκευής. ’Έχει πρόσωπον (προς Α.) έκ 
στερεών καί μεγάλων δ'γκων σκληρού άσβεστολίθου· ’Όπισθεν αυτού υπάρχει 
γέμισμα μικροτέρων λίθων εις βάθος τριών καί τεσσάρων σειρών λίθων, επί 
δέ τού ούτωσί σχηματισθέντος κρηπιδώματος υπάρχει ό τελευταίος, Δυτικώ- 
τατος τοίχος. Ούτος έχει πρόσωπον προς Α. διά μεγάλων λίθων, προς Δ. δέ. 
διά μικροτέρων. Ό τοίχος ούτος είναι ενιαχού ορατός εις την επιφάνειαν τοΰ 
αύχένος καί άπετέλει πλέον τμήμα τού άνακτόρου. Άναλημματικόν στήριγμα 
καί κύριος τοίχος όμού, συνολικού πάχους 2.80-3 μέτρων, δίδει τήν εντύπω- 
σιν ούχί απλού άναλήμματος, άλλά καί δχυρώσεως όμού.

Ή επιφάνεια τού αύχένος εις δλίγα μόνον σημεία παρουσίασε θεμελια( 
κατά δέ τό πλεΐστον άποτελεΐται άπό στερεόν χώμα. Διά τούτο πρέπει νά 
παραδεχθώμεν, δτι αύλή ή αύλαί ήσαν ενταύθα, πέραν τών οποίων προς

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:59:26 EEST - 34.211.113.242



308 Πρακτικά τής ’Αρχαιολογικής Εταιρείας 1955

Άνατ. δεν ύπήρχον χτίσματα σπουδαία, ως συμβαίνει έν Φαιστφ καί έν 
Μαλίοις.

Προς Δυσμάς τοΰ αύχένος, τουναντίον, αγροί καί άμπελοι είναι πλήρεις 
τοΰ άποσυντεθέντος οικοδομικού ύλικοΰ τοΰ ανακτόρου. Εις τον αγρόν Δημ. 
Τσατσαράκη δεν παρουσιάσθησαν πολλά λείψανα. Εις τον παρακείμενον 
όμως τοΰ Δημ. Μαστοράκη εύρέθησαν άφθονα λείψανα τοίχων καί ΜΜ κε- 
ραμεική εις διάφορα σημεία. ’Ίσως εκεί που εύρίσκετο κεραμεικός κλίβανος 
(συντετηγμένα όστρακα).

Κάμπτοντες έκεΐθεν προς Νότον συναντώμεν περιοχήν αμπέλου καί 
αγρών (ιδιοκτησία Γ. Κουτουβάκη), ένθα, παρά την σχεδόν τελειωτικήν κα
ταστροφήν, παντού διαφαίνονται είσέτι λείψανα ερειπίων, καί δή έξ εύγενε- 
στέρου ΰλικοΰ. Προφανώς εδώ έκειτο ή σπουδαιοτάτη ή μία τών σπουδαιο- 
τάτων τοΰ ανακτόρου συνοικιών. Περί τήν κορυφήν τοΰ αΰχένος οίκημά τι 
(«πρόπυλον») έχει πλ. 4 μ., μήκος 9.20 καί είναι έκτισμένον διά μεγάλων 
σκληρών τιτανόλιθων. Διατηρεί κατά χώραν τό κατώφλιον, μήκ. 1.35 καί πλ.
0.85 μετά τοΰ όλμου έν φ περιεστρέφετο ό θαιρός τής θύρας.

Δυτικώτερον καί χαμηλότερον άνεσκάφη λείψανον, τό όποιον ώνομάσα- 
μεν «ΜΜ ιερόν» (πίν. 115β). Ό λόγος τής τοιαΰτης ονομασίας είναι, ότι τό 
κτίσμα, έν άντιθέσει προς πάντα τά ά'λλα, σΰγκειται ουχί έξ ογκωδών τιτανό
λιθων, άλλ’ είναι έλαφρά κατασκευή έκ μαλακοΰ λίθου, εύρέθη δε ΜΜ κερα- 
μεική έν αύτφ. Σΰγκειται έκ δυο δωματίων, τά όποια είναι περισσότερον 
πλατέα ή βαθέα (διαστάσεις 9.50 μ. από Β. προς Ν. καί μόνον 6 μ. από Α. 
προς Δ.). Εις τό μέσον τοΰ έσωτέρου δωματίου υπάρχει βάσις πεσσοΰ 
70X70 έκ., τό κτίσμα ήτο πλακόστρωστον καί προς δ., ήτοι προς Νότον 
έφερε καί άλλα διαμερίσματα. Μεταξύ τών ευρημάτων είναι τεμάχιον σωλη
νωτού σκεύους καί εΐδώλιον κωδωνόσχημον λίαν υποτυπώδες. ’Έτι Νοτιώτε- 
ρον, έντός φράκτου, άνευρέθη ή βάσις κίονος, ήν άλλοτε εΐχεν ’ίδει ό ’Έβανς. 
Σΰγκειται έκ σκληρού άμυγδαλίτου λίθου, έχει διάμ. 46 έκ. εις τήν έδραν τοΰ 
κίονος, ένφ τό ύπό τήν γήν μέρος ήτο όγκωδέστερον (0.67). Τό συνολικόν 
ύψος τής βάσεως είναι 0.52.

Παραλειπομένων άλλων έρευνών δέον είσέτι νά σημειωθή, ότι άνεσκάφη 
κατά τό ήμισυ σχεδόν μία τών οικιών τής μινωικής πόλεως τής Λυκάστου. 
’Απέχει τοΰ ανακτόρου περί τά 200 μ. προς ΒΔ. καί κεΐται έντός αγρού τοΰ 
Παύλου Άνωγειαννάκη, όστις μετά συγκινητικής προθυμίας προσήλθεν οΐ- 
κειοθελώς καί παρεκάλεσεν ήμας νά σκάψωμεν έντός τοΰ αγρού του «διά τό 
καλόν τοΰ χωρίου». Ώνομάσαμεν ταΰτην «Ίεράν οικίαν» διά τό πλήθος τών 
εύρεθέντων θρησκευτικών αντικειμένων. Οί έξωτερικοί αυτής τοίχοι σΰγκειν- 
ται έκ μεγάλων πελεκητών τιτανόλιθων, οί δ5 έσωτερικοΐ έκ κοινών λίθων 
μικρών. "Εν κατώφλιον διατηρείται καλώς, καθώς καί χαρακτηριστική λοξή

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:59:26 EEST - 34.211.113.242



Σπυρίδωνος Μαρινάτου : ΆνασκαφαΙ έν Λυκάστφ καί Βαθυπέτροι Κρήτης 309

σύμπτωσις ενός τοίχου, πιιθανώτατα κλίμακος. Μέχρι και των κατωτάτων 
στρωμάτων τά όστρακα ήσαν κατά τό πλεΐστον ΥΜ 3β εποχής. Μεταξύ των 
ευρημάτων ήσαν τεμάχια μικρών κοτυλών, ’ίσως εκ κέρνων, πήλινον είδώλιον 
θεάς (ΰψ. 0.08) φερούσης την δεξιάν (μόνην σωζομένην) εις τούς μαστούς, τό 
ήμισυ πήλινου βοός, μικρός λίθινος πέλεκυς εκ μελανός λίθου (τοιαΰτα «κε
ραύνια» συνελέγοντο ήδη κατά την Μινωικήν εποχήν, ως γνωρίζομεν κα'ι 
άλλοθεν). Τέλος άφθονα τεμάχια πήλινων παντοίων αγγείων, λίθινων αγ
γείων καί λίθινων λύχνων.

Οί πρόποδες τής προς Β. τοϋ ανακτόρου κορυφής (πίν. 115β) είναι δια- 
βεβρωμένοι καί έκ τής πτώσεως ή διαρρήξεως τοϋ πετρώματος σχηματίζον
ται σχισμαι καί κοιλότητες έστραμμέναι προς Νότον. Είναι είδος βραχώδους 
ασύλου, ένθα νϋν σταλίζονται πρόβατα, παλαιότερον δ’ εϋρισκον καταφύγιον 
καί άνθρωποι. Καλείται σήμερον «Τοϋ Διάκου τά κελλιά» καί διηγοϋνται 
σχετικώς περί τοϋ ερημίτου εκείνου. Μικρά σκάφη ημών εις τά ολίγα άλλως 
χώματα μεταξύ τών κοιλοτήτων τών βράχων άπέδωκαν κεραμεικήν MM, ΥΜ 
καί Πρωτογεωμετρικήν.

Ή υπόλοιπος περιοχή τοϋ ανακτόρου, πλήν όπου άναφέρεται ΜΜ κε- 
ραμεική, άπέδωκεν αφθονίαν οστράκων, αλλά πάντων οικιακής χρήσεως, κυ
ρίως τεμάχια μεγάλων πίθων, δύο ακέραια πώματα τοιούτων πίθων (διάμ. 32 
καί 38 έκ.), άγνϋθας τής ίστουργίας. Σπάνια όστρακα είναι έρυθροβαφή· 
Πάντα ταΰτα είναι ΥΜ, άνευ δυνατότητος άκριβεστέρας διακρίσεως προς 
τό παρόν.

Είς άπόστασιν 200 μ. προς Ν. τοϋ ανακτόρου υποδεικνύεται μέρος ένθα 
εις βάθος 3 - 4 μ. εύρέθησαν άλλοτε πήλινοι αγωγοί ϋδατος. Είναι πιθανόν, 
ότι πρόκειται περί υδραγωγείου τού άνακτόροτι. Πάντως αί δοκιμαί τοϋ πα
ρόντος έτους δεν είναι ενθαρρυντικοί, διότι ούδαμοΰ προσδοκάται ή διατή- 
ρησις τοίχων είς σημαντικόν ύψος ού'τε εύρημά τι ενθαρρυντικόν έσημειώθη. 
Προφανώς ή επιστήμη ενταύθα κατέφθασεν αργά. Έν τούτοις μία εΐσέτι 
δοκιμή επιβάλλεται, προτού άποφανθή τις όριστικώς, αν άξίζη τον κόπον 
άπαλλοτρίωσις καί συστηματική έρευνα τοϋ κατεστραμμένου ερειπίου.

Βαΰ'ύπετρον. Είς τό μικρόν τοΰτο άνάκτορον, τοϋ οποίου τά ευρή
ματα, παραμείναντα επί τόπου άπετέλεσαν όμού μετά τοϋ κτίσματος έν μι
κρόν μουσεΐον, δεν είχε καταστή δυνατόν νά στεγανοποιήσωμεν τούς στεγα- 
σθέντας τρεις χώρους. Διά τών τθεμελίων καί δαπέδων άναβλύζει κυριολεκτι
κούς τό ύδωρ κατά τον χειμώνα, δεδομένου ότι τό μέρος σχηματίζει έλαφράν 
λεκάνην. Κατά την παρούσαν περίοδον ήνοίχθησαν αύ'λακες έξωτερικώς καί 
παραλλήλως προς τούς τοίχους, αιτινες ήχθησαν είς βάθος κατά τι μεγαλύτε
ρου τοϋ τών θεμελίων, Τά τοιχώματα αυτών |η:ενεδύσαμεν διά ξηροτοίχων
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καί τα δάπεδα έστροσσαμεν διά σκιρροκονίας. Τούτο φαίνεται οτι ύπήρξεν 
αποτελεσματικόν. Κατά τάς ληφθείσας ειδήσεις ό χειμών τοΰ 1955/56 παρήλ- 
θεν ά'νευ ζημίας καί οί χώροι παρέμειναν στεγανοί, κυριώτατα ό τοΰ στεμφυ
λοπιεστηρίου, δστις κατά τά παρελθόντα έτη υπεφερε τά μέγιστα.

Σκαφικόν έ'ργον έπετελέσθη σχετικώς ολίγον. Εις τήν ΝΑ. συνοικίαν, 
ήτις ευθύς έξ αρχής είχε χαρακτηρισθή ώς εργατική, τοιαύτη δε πράγματι εί
ναι, άνεσκάφησαν τρεις νέοι χώροι, λαβόντες τούς αριθμούς 48-50. ’Ιδιαιτέ
ρως χαρακτηριστικός είναι ό 50, δστις έφερε θρανία πέριξ, δπως κάθηνται 
οί έργάται ή έργάτριαι. Πλήθος τριπτήρων χαλίκων εύρέθη, οϊτινες πιθανώς 
έχρησίμευον προς λείανσιν τών αγγείων, ως συμβαίνει καί παρά τοΐς Pue
blos τής ’Αμερικής. Δύο λίθοι φέρουσιν δπάς κυλινδρικός μη διαμπερείς καί 
λειοτάτας. Εντός αυτών περιεστρέφετό τι. Ή πρόκειται περί τοΰ παλαιοτά- 
του τριβέως (κουζινέττο) ένθα περιεστρέφετό ξύλινος ή μετάλλινος άξων, ή 
άνήκον χωριστά εις δύο κεραμεικούς τροχούς, εντός δ’ αυτών περιεστρέφετό 
καθέτως ό ξύλινος άξων, έφ’ ού έστερεοϋτο ό κεραμεικός τροχός. Σχεδόν τό 
σύνολον ωραίου πίθου μετά ίσχυρώς αναγλύφου σχοινίνης διακοσμήσεως εΰ- 
ρέθη κατά τούς τοίχους τοΰ διαμερίσματος τούτου. Πασα ή λοιπή κεραμεική 
είναι χαρακτηριστική τής ΥΜ Ια περιόδου.

Ό ολίγα μέτρα Άνατολικώτερον ευρισκόμενος κεραμεικός κλίβανος δεν 
κατωρθώθη νά άνασκαφή έξ ολοκλήρου. Άποδεικνύεται δτι τό κύριον σφζό- 
μενον μέρος άποτελεΐται από παραλληλεπίπεδον ούχί εντελώς οριζόντιον, 
αλλά φέρον ήπιαν κλίσιν προς Α. Έπί τοΰ παραλληλεπιπέδου, άποτελουμέ- 
νου εξ έπιμελώς έκτισμένων μικρών καί μέτριων λίθων, έχουσιν άνοιχθή 
πέντε παράλληλοι αύ'λακες, ών τά τοιχώματα είναι έπενδεδυμένα διά πηλού 
ίσχυρώς κεκαυμένου (πίν. 115γ). Αί αύ'λακες είναι πρακτικώς ισομεγέθεις: 
Πλάτος 0.30, βάθος 0.17 καί μήκος περί τά 4.20 μέτρα. Άπέχουσι μεταξύ των
0.46, γενικώς δέ τό λιθόστρωτον είναι πολύ επιμελές. Κατά τήν Δυτ. πλευράν 
επιμελής λιθόστρωτος αΰλαξ περιθέει τό κατασκεύασμα, ήτις είναι ήδη ορατή 
μέχρις άποστάσεως 8.50 μέτρων. ’Έχει πλάτος 0.50 καί βάθος 0.35, ήτο 
δ’ ανοικτή άνω. Μία έκ τών πλακών τοΰ πυθμένος αυτής φέρει όλμοειδή 
κοιλότητα διαμ. 7 καί βάθους 4 εκατοστών. ’Ίσως δμως πρόκειται περί δευ- 
τέρας χρησιμοποιήσεως. Περί τοΰ τρόπου λειτουργίας τής καμίνου καλόν εί
ναι νά άναμείνωμεν μέχρις οριστικής άνασκαφής τής δλης συνοικίας.

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΜΑΡΙΝΑΤΟΣ
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α. Λείψανα τοΰ ανακτόρου τής Λυκάστου. Εις τό βάθος τό σημερινόν Κανλή Καστέλλι 
και αριστερά ή άκρόπολις Νικηφόρου Φωκά (Τέμενος).

β Τό «ΜΜ ίερόν». Δεξιά βάσις πεσσού. ’Αριστερά 
πλακόστρωτον. Εις τό βάθος τό ΰψωμα Κορυφή.

γ. Βαθύπετρον. Ό κεραμεικός 
κλίβανος εκ ΒΔ.
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