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7. ΑΝΑΣΚΑΦΑΙ ΒΑΘΥΠΕΤΡΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ (ΚΡΗΤΗΣ)

Προ ενός ακριβώς έτους, τον Σεπτέμβριον τοϋ 1948, οπότε εύρισκόμην 
εν Κρήτη προς παράδοσιν τών έξ Αυστρίας κομισθέντων αρχαίων εις τό 
μουσεΐον Ηρακλείου, άνευρέθησαν τυχαίως αρχαία τινα πλησίον τών Άρχα- 
νών, κωμοπόλεως 15 χλμ. προς Ν τοϋ Ηρακλείου. *Ησαν τεμάχιον λίθινου 
λϋχνου, τεμάχιον γυψοκονιάματος και τμήματα πίθων, πάντα Μινωικής επο
χής. Ό έφορος κ. Ν. Πλάτων, μετά τής οικείας αΐιτώ εύγενείας και γενναιο
δωρίας, μέ παρεκίνησε νά έπισκεφθώ τον τόπον εύρέσεως τών αρχαίων και 
Ινδεχομένως νά επιχειρήσω έξερεύνησιν τοΰτου. Πράγματι, ή αυτοψία άπέ- 
δειξεν δτι έπρόκειτο περί μεγάλου Μινωικοϋ οικοδομήματος μετά πελεκητών 
πώρων λίθων. Δοκιμαστική σκάφη κατά Φεβρουάριον τοϋ αύτοϋ έ'τους, γενο- 
μένη υπό τής Άρχ. Εταιρείας διά τοϋ κ. Πλάτωνος, απέδειξε πλήρως δτι 
έπρόκειτο περί εκτεταμένου κτίσματος. Ούτως άπεφασίσθη ή άνασκαφή, ής 
τό πρώτον τμήμα έξετέλεσα από μέχρι 18^? Σ/βρίου τοϋ παρόντος έτους 
1949 καί διά 15 εργατών ήμερησίως κατά μέσον δρον.

Ή τοποθεσία καλείται Πίσω Λιβάδια, άπέχουσα 4 χλμ. προς Ν τών 
Άρχανών. “Εν χιλιόμετρον άνατολικώτερον κεΐται τό μικρόν χωρίον Βαθΰ- 
πετρο. Ή δλη τοποθεσία αποτελεί συνέχειαν τής Ν κλιτϋος τοϋ όρους 
Γιοϋχτα (άρχ. Ίυττοΰ), άφ’ ου χωρίζεται διά λαιμοϋ. Άποτόμως δέ προς Ν 
υπάρχουν αί άργιλλώδεις κατωφέρειαι, αί δποΐαι καταλήγουν εις την χαμηλό- 
τερον έκτεινομένην επαρχίαν Τεμένους. Ή περιοχή είναι εύφορος καί ύδα- 
τοβριθής, αφθονία δέ Μινωικών ερειπίων καί κεραμεικής παρατηρεΐται εις 
τάς πέριξ εκτάσεις.

Τό άποκαλυπτόμενον κτίσμα (είκ. 1) εύρίσκεται εντός άγροϋ τοϋ Γεωρ
γίου Χλεντζάκη. Μικρά κοιλάς, ής ή ζωηρά βλάστησις μαρτυρεί τήν ΰπαρξιν 
άρκετοϋ υπογείου ϋδατος, πλήρης δέ θαλερών αμπελώνων, ήτο άναμφιβόλως 
τότε ή έκμεταλλεϋσιμος τοϋ μεγάρου περιοχή. Τοΰτο κεΐται κατά τό Ν ά'κρον 
τής κοιλάδος καί επ’ αϋτοϋ τοϋ χείλους τής κατωφερείας προς τήν πεδιάδα 
τοϋ Τεμένους.

Τά άργιλλώδη στρώματα τής περιοχής εκείνης ύφίστανται διαρκώς κατο
λισθήσεις. Έντεϋθεν εξηγώ προς τό παρόν τήν κακήν κατάστασιν, εις ήν 
παρουσιάζονται οί τοίχοι τοϋ μεγάρου. Πάντως οί εξωτερικοί τοίχοι είναι έκτι- 
σμένοι διά μεγάλων πελεκητών ορθογωνίων πωρολίθων, φθανόντων μέχρι 
τοϋ ενός καί ήμίσεος μέτρου εις μήκος. Παντοϋ δμως, μέχρι καί τών κατω- 
τάτων δόμων, οί λίθοι έχουν ύποστή μετακινήσεις καί ουδείς τοίχος είναι 
πλέον εΰθΰς. Εις τινα μέρη οί ογκόλιθοι είχον κρημνισθή προς τά έξω ή εις 
τό εσωτερικόν τών δωματίων έν σοορώ (είκ. 2).
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Είκ· 2. Λίθοι πεπτωκότες εντός τής δυτικής κόγχης.

Εΐκ. 3. Τό πιεστήριον. Παρ’ αυτό φαίνεται ό τοίχος τής δυτικής προσόψεως^τοΰ μεγάρου.
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Κατά τάς μέχρι τοϋδε γενομένας δοκιμάς το μέγαρον φαίνεται νά έχη 
διαστάσεις τουλάχιστον 45 μ. από Δ προς Α καί 30 - 35 μ. από Β προς Ν. 
Σχεδόν το σύνολον των εξωτερικών καί τινες τών εσωτερικών τοίχων είναι 
έκτισμένοι διά πελεκητών λίθων, οι μεσότοιχοι δέ διά λογάδων λίθων και 
άνευ πολλής επιμελείας. Ύπήρχεν ίσως άνω πάτωμα, έκιισμένον εξ ωμών πλίν
θων. Οί τοίχοι έκαλύπτοντο υπό άρί- 
στου γραπτού κονιάματος τής καλυτέ- 
ρας Μινωικής τεχνοτροπίας. ’Άφθονα 
τεμάχια ανευρίσκονται παντού, φέροντα 
λαμπρόν ερυθρόν, κίτρινον, κυανοϋν, 
πράσινον, μέλαν καί λευκόν χρώμα άπο- 
χρώσεως έλεφαντόδοντος. Ταινιών τε
μάχια παρετηρήθησαν, ούχί δμως καί 
ίχνος τοιχογραφίας.

Ό κύριος προσανατολισμός τού 
μεγάρου, ως είναι ό κανών, έχει διεύ- 
θυνσιν από Β προς Ν. Πλήν τής έξα- 
κριβώσεως τής έκτάσεως τού μεγάρου 
έκαθαρίσαμεν όπωσοϋν πλήρως μόνον 
τμήμα τής δυτικής προσόψεως. Τά απο
τελέσματα ή σαν τά ακόλουθα :

Προ τής δυτικής προσόψεως φαί
νεται νά έξετείνετο πλακόστρωτος αυλή, 
ής τμήμα μικρόν άπεκαλύφθη. Έπ’αυ
τού ήτο έστερεωμένη’μία εγκατάστασις 
πιεστηρίου, προς έκθλιψιν είτε γλεύ- 
κους είτε ελαίου. Άποτελεΐται εξ έλλει- Είκ. 4. Ή δυτική κόγχη μετά
ψοειδοΰς λεκάνης μετά ταπεινού χεί- τοΰ κτιστού θρανίου,

λους καί εξ ύποκειμένης λεκανίδος προς
συλλογήν τοΰ υγρού. Μέγας ποτάμιος χάλιξ, ίσως τριπτήρ, εύρέθη εις 1 μ. άπό- 
στασιν. Ή αξία τής πρωτογόνου άλλως εγκαταστάσεως, συγκείμενης εκ λίθου 
μαλακού, έγκειται εις τό δτι άνεκαλύφθη άθικτος in situ (είκ. 3)-

Όλίγον νοτιώτερον τοΰ πιεστηρίου άνεκαλύφθη δρθογωνία κόγχη εντός 
τής προσόψεως τοΰ μεγάρου, ής τό βάθος φέρει τά λεα^ανα κτιστού θρανίου 
(είκ. 4). Ή όμοιότης προς τά οικιακά ιερά τών Μινωικών ανακτόρων είναι 
εμφανής, άλλ’ ούδέν άντικείμενον εύρέθη ΐνα στηρίξη την εικασίαν, είναι δέ 
πιθανόν νά ήτο απλή εγκατάστασις κοσμικής χρήσεως, λ.χ. θεωρεΐον τού 
έλεγκτού ή πιθανόν επόπτου τής γεωργικής συγκομιδής.

Πράγματι, αμέσως συναπτόμενον μετά τής κόγχης προς Ν εύρέθη μέγα
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δωμάτιον μετά δΰο τετραγώνων πεσσών, τό όποιον, ώς καί έν τώ τρίτφ 
μεγάρω Τυλίσου, ήτο ή αποθήκη. Ευρέθησαν κατά χώραν εντός αΰτοϋ 16 
πίθοι, ών πολλοί διατηρούνται ακέραιοι, διαστάσεων ανθρωπίνου αναστή
ματος (εικόνες 5-6). Τό γεγονός τούτο δίδει καί τό μέτρον τής σπουδαιό- 
τητος τού μεγάρου, διότι μόνον εις μεγάλα μέγαρα άπαντώμεν τόσον εύρυ- 
χώρους άποθήκας. Ύπάρχουσι δέ ενδείξεις, δτι αύτη δεν ήτο ή μόνη αποθήκη,

Είκ. 5. Ή αποθήκη των πεσσών.

διότι ευρέθησαν άφθονα τεμάχια πίθων μετά μεταλλίων, ενώ οί τής παρουσης 
αποθήκης είναι ετέρου τύπου μετά σχοινιομόρφου κοσμήματος. Επειδή ή απο
θήκη αύτη είναι ό μόνος πλήρως ανασκαφείς χώρος τού μεγάρου, βασιζόμεθα 
προς τό παρόν εις μόνα τά εξ αυτού προκύπτοντα συμπεράσματα, άτινα είναι 
τά ακόλουθα :

Τό μέγαρον είχε και άνω πάτωμα, εξ ου κατεκρημνίσθησαν αγγεία εύρε- 
θέντα εις τά υψηλότερα στρώματα τής επιχώσεως. Μετ’ αυτών άνευρίσκοντο 
μικρά τεμάχια ανθράκων έκ ραβδίων καί μικρών γενικώς ξύλων. ΔΙς άνεγνω- 
ρίσθη κλήμα αμπέλου, τού οποίου ή ύφη παρά την άπανθράκωσιν διετη- 
ρεϊτο σαφώς. ’Άλλα τεμάχια ανθράκων ήσαν έκ σκληροτάτου ξύλου, ίσως 
πρίνου. Πάντως δεν φαίνεται νά πρόκειται περί λειψάνων πυρκαϊάς.

Είς τρία μέρη τού δωματίου καί δη εις ύψος 1 - 1,20 μ. από τού δαπέ
δου ευρέθησαν παρά τούς τοίχους ομάδες εκ 5 -10 μικρών αγγείων, έν 
τεμαχίοις συνήθως, όμού μετ’ ολίγων λειψάνων ανθράκων. Επειδή κατά τά
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μέρη ακριβώς εκείνα δεν ΰπήρχον πίθοι, ενώ οΰτοι εις άλλα σημεία συνω- 
θοϋντο πυκνοί παρ’ αλλήλους, δυνάμεθα να συμπεράνωμεν δτι έπρόκειτο 
περί ξύλινων ραφίων τοΰ τοίχου, ένθα άπέκειντο τά μικρά αγγεία.

Είκ. 6. Τμήμα τοΰ δωματίου των πεσσών μετά πίθων.
’Αριστερά άνω φαίνεται ό νοτιώτερος πεσσός.

Οί ακέραιοι διασωθέντες καί δρθιοι ετι πίθοι κεΐνται κατά την ΝΑ 
γωνίαν τοΰ δωματίου τών πεσσών. Έκ τούτων ένα μόνον εκενώσαμεν, άπε- 
δείχθη δ’ δτι από τοΰ μέσου περίπου μέχρι τοΰ πυθμένος ήτο πλήρης μικρών

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 17:03:49 EEST - 44.213.66.193



106 Πρακτικά τής ’Αρχαιολογικής Εταιρείας 1949

αγγείων, κυρίως μονώτων κα'ι αώτων κυάθων, μετ’ αρκετών τεμαχίων ανθρά
κων (εικόνες 7-8)· “Εν εκ των αγγείων ήτο τάλαρος, μιμούμενος γραπτώς

Είκ. 7. Μικρά αγγεία εντός πίθου.

την πλεκτικήν κα'ι φέρων δύο λαβάς τρίλοβους, κατά μίμησιν ωσαύτως τής 
τεχνικής τών καλαθοπλόκων.

Τοιούτων αγγείων, πρωτοφανών μέχρι τής στιγμής, εύρέθησαν καί άλλα 
τεμάχια, άνήκοντα εις τέσσαρα τουλάχιστον παραδείγματα. Είναι δε ωραιό
τερα τοϋ ακεραίου διατηρηθέντος. “Αγνωστον, αν τα προμνησθέντα μικρά
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αγγεία κατεκρημνίσθησαν άνωθεν εντός τοΰ πίθου ή άρχικώς εΐχον άποτεθή 
εκεί. Τό πρώτον είναι πιθανώτερον, διότι έ'κειντο άτάκτως καί κατά στρώματα, 
ών μεταξύ παρενετίθετο χώμα. Μικροί άωτοι κύαθοι εύρέθησαν ανεστραμ
μένοι επί τοΰ εδάφους είς διάφορα ΰψη καί δή καί παρά τάς βάσεις τών 
πεσσών. Δεν δυνάμεθα δμως, ώς εις άλλας περιπτώσεις, νά ύποστηρίξωμεν 
δτι έπρόκειτο περί θρησκευτικού εθίμου.

Ταΰτα νοτίως τής κόγχης. Βορείως ταυτης, μεταξύ τοΰ εξωτερικού τοίχου 
καί τοΰ παχυτάτου εσωτέρου, δστις απαρτίζει έ'ν ευπρόσωπον δωμάτιον>

'Είκ. 8. Πρώτον στρώμα αγγείων εντός πίθου τοΰ δωματίου τών πεσσών.

μεσολαβεί στενόμακρος χώρος, δστις ήτο προφανώς ήλιακωτόν (βεράντα), ώς 
καί εν τώ μεγάρφ Σκλαβοκάμπου. “Ετερα δωμάτια, μετά τοΰ μόλις μνημο- 
νευθέντος, άνεσκάφησαν μόνον κατά τά ανώτατα στρώματα. Επειδή δμως 
βρίθουσι κονιαμάτων καταπεσόντων, πλακών καί άφθονου κεραμεικής, ή άνα- 
σκαφή διεκόπη, δπως συνεχισθή μετά τής δεοΰσης προσοχής κατά τό έπιόν 
έτος, διότι πρόκειται περί λεπτής εργασίας άπαιτοΰσης έργάτας ήσκημένους 
καί εις μικρόν μόνον αριθμόν.

Τά ευρήματα προς τό παρόν είναι περιωρισμένα, τό μέγαρον δμως, αν 
καί λίαν κατεστραμμένον έκ φυσικών αιτίων, φαίνεται ενδιαφέρον. “Οπως 
δήποτε, ή μνημονευθεΐσα αποθήκη τών διπλών πεσσών διατηρείται είς 
ύψος 2 μ., δπερ θά ήτο καί τό συνολικόν ύψος τοΰ ισογείου. Υπάρχει δέ
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ή βάσιμος ελπίς, δα ολόκληρον τό νότιον διαμέρισμα διατηρείται εις τό 
αυτό περίπου ΰψος.

Τα ευρήματα σΰγκεινται κυρίως εκ κεραμεικής, ήτις, αν καί εις πολύ 
μικρά τεμάχια, διότι πρόκειται περί πτώσεως έκ τών άνω πατωμάτων, ανή
κει εις την ωραιοτάτην κατηγορίαν τών Μινωικών κεραμείων τής ΥΜ 
1 εποχής. Σπεΐραι μέ ωραιότατον ερυθρόν χρώμα, ως καί άλλα διακοσμητικά 
θέματα, εμφανίζονται επί τών άνασκαφέντων τεμαχίων. 'Ωσαύτως εμφανί
ζονται άνθη κρίνων και ψυχανθών, καλαμοειδή καί άλλα γνωστά θέματα τοϋ 
ρυθμού τής χλωρίδος. Οι πίθοι, ως έλέχθη, είναι δυο διαφόρων κατηγοριών· 
Εύρέθη εν χαλκοΰν έγχειρίδιον (κατά τάς δοκιμάς τοϋ κ. Πλάτωνος), πήλιναι 
άγνΰθες καί τεμάχια διαφόρων λίθινων λύχνων. Εις έξ αυτών, καίτοι Ικ 
μαλακού πωρολίθου, φέρει γλυπτήν διακόσμησιν φύλλων κυματίου καί 
αστραγάλων μετά τοσαύτης ακρίβειας καί χάριτος, ώστε θά άποτελέση έ'να 
τών ωραιοτάτων λύχνων τής Μινωικής εποχής. Τό πλεΐστον τούτου μέρος 
άνευρέθη ήδη, υπάρχει δέ ελπίς νά άνευρεθοΰν καί τά έλλείποντα ολίγα τε
μάχια. Άνευρέθη έτι έλάχιστον φυλλάριον χρυσού.

Τό μέγαρον, κατά τά μέχρι τοϋδε αποτελέσματα, έκτίσθη καί κατεστράφη 
εντός εκατονταετοϋς περιόδου, ήτοι από τού 1600 μέχρι τού 1500 π. X. 
περίπου. ’Έχομεν επομένως τήν αυτήν καί ό Άμνισός, τό Νίρου Χάνι καί 
ό Σκλαβόκαμπος περίπτωσιν μέ τήν αυτήν συνολικήν καταστροφήν, ήτις 
ώφείλετο εις μέγα καί βίαιον αίτιον.

"Ετι σπουδαιότερα ίσως είναι τά αποτελέσματα τών τοπογραφικών ερευ
νών εις τά πέριξ. Έπί τή βάσει τής μελέτης τών βασιλικών γενεαλογιών τής 
Κρήτης κατέληξα εις τό συμπέρασμα, δτι εις τήν περιοχήν τής Λυκάστου 
δέον νά άναζητηθή έ'ν έτι άνάκτορον, διότι τινές βασιλείς τής Κρήτης, μή 
έξαιρουμένου καί τού δευτέρου Μίνωος, φέρονται ως υιοί τοϋ Λυκάστου καί 
τή; ’Ίδης· (ή σχετική μελέτη δημοσιεύεται εις τά Melanges Charles Picard). 
Ή Λύκαστος έτοποθετεΐτο πρότερον παρά τό χωρίον Χουδέτσι, δπου μάλλον 
έκειτο ή ’Έλτυνα ή Έλτυναία. Όρθότερον άνεζήτησαγ είτα τήν Λύκαστον 
δυτικώτερον, παρά τό σημερινόν Κανλί Καστέλλι. Εις θέσιν Βίσσαλα ανα
φέρει τελευταίος 6 Pendlebury εις το βιβλίον του Archaeology in Crete 
ελάχιστα ίχνη Π Μ καί ολίγον μακρότερον Γεωμετρικά.

Έγώ έπεδόθην εις συστηματικήν έρευναν παρά τούς νοτίους πρόποδας 
τοϋ Γιούχτα, μίαν περίπου ώραν από Κανλί Καστελλίου καί εις τήν αυτήν 
περίπου άπόστασιν από τοϋ άνασκαπτομένου μεγάρου. Εκεί πράγματι άνεΰ- 
ρον τά εκτεταμένα ερείπια πόλεως, εις θέσιν Καρνάρη, τά όποια απορώ πώς 
διέλαθον τήν προσοχήν τών ερευνητών. Εις έκτασιν ενός καί πλέον χιλιο
μέτρου συναντώνται έπί τής επιφάνειας κεραμεικά ευρήματα Μινωικής, Γεω
μετρικής, Άνατολιζούσης καί Έλληνορρωμαϊκής εποχής. Πελεκητοί λίθοι
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εξ άποσυνθέσεως Μινωϊκών κτισμάτων φαίνονται εντός των αμπελώνων. 
Μία ακέραια σαρκοφάγος τής ΥΜ 3 εποχής εύρέθη καί περισυνελέγη ύπ’ 
έμοΰ, κομισθεΐσα εις τό μουσειον. Τό δε σπουδαιότατον πάντων, εις μικράν 
άπόστασιν, επί τής αποτόμου κλιτύος των Γιοΰχτα άνεΰρον τό ιερόν σπή- 
λαιον τής πόλεως μέ κεραμεικήν Μινωικήν, άνατολίζουσαν καί Έλληνορρω- 
μαϊκήν. Έχομεν οΰτω εν επί πλέον σπήλαιον, δπου ή λατρεία συνεχίζεται 
από τής Μινωικής προς την Ελληνικήν εποχήν (σήμερον λέγεται Σπήλιος 
τοϋ Στραβομύτη). Ωραία καί άφθονος πηγή, στεγαζομένη διά γραφικής 
Ένετικής ή ίσως καί Βυζαντινής καμάρας, κεΐται έν τώ μέσω τών ερειπίων. 
Ουτοη πιστεύω, έ'χομεν προ ημών τήν Λΰκαστον, μίαν έκ τών 7 σπουδαίων 
πόλεων, ας δ “Ομηρος γνωρίζει ως λαβούσας μέρος εις τα Τρωικά. ’Ανοχύ
ρωτος, ως ήτο, κατεστράφη είτα έπανειλημμένως υπό τών αντιζήλων Κρητικών 
πόλεων, δεν ΰπάρχουσι δε καν νομίσματα αυτής. Προφανώς κατήντησεν απλή 
κώμη. “Ισως ή σκαπάνη αποκάλυψη τι εκ τοϋ παλαιού μεγαλείου τής Λυκάστου.

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΜΑΡΙΝΑΤΟΣ

8. ΑΝΑΣΚΑΦΗ ΕΝ ΠΑΝΟΡΜΩι ΜΥΛΟΤΤΟΤΑΜΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

Ή συμπληρωματική άνασκαφή, γενομένη κατά μήνα Φεβρουάριον 1949 
άποκλειστικώς διά δαπάνης τής έν Άθήναις ’Αρχαιολογικής Εταιρείας, άπέ- 
βλεψε κυρίως εις τον καθαρισμόν τών δαπέδων τοϋ αίθριου καί τών παραρ
τημάτων του, εις τήν έκκένωσιν τής έν τώ μέσω τοϋ αίθριου άποκαλυφθεί- 
σης μεγάλης δεξαμενής, εις έργασίας στερεώσεως καί άποκαταστάσεως δαπέ
δων καί τοίχων καί εις τήν συμπλήρωσιν τής περιφράξεως τοϋ δλου μνη
μείου. Ταυτοχρόνους έδόθη ή ευκαιρία δι’ άκριβεστέραν μελέτην λεπτομερειών 
τοϋ ναοϋ καί διά τήν σχεδιογράφησίν του.

Α) Έξερεννησις τών δαπέδων τοϋ αίθριου και τών παραρτημάτων του.
Έπιμελεστέρα διερεύνησις τοϋ δαπέδου τών δυτικώς τοϋ κυρίως αίθριου 

διαμερισμάτων, πιθανώς τοϋ διακονικού, άπέδειξεν δτι τά άρχικώς έκληφθέντα 
ως τρία διαμερίσματα είναι μόνον δύο, τών οποίων τό βορειότερον είναι 
πολύ μεγαλύτερον τοϋ άλλου καί έχει υψηλότερου τό δάπεδόν του. Τοϋ δαπέ
δου τούτου διεσώθησαν δλίγαι μόνον σχιστολιθικαί πλάκες, αΐτινες έβοήθη- 
σαν διά τήν άποκατάστασίν του. Έβεβαιώθη δτι τά δυτικά ταΰτα διαμερί
σματα δεν είχον έ'ξοδον προς δυσμάς. Ούτως ή κυρία είσοδος τοϋ αίθριου 
άνεζητήθη κατά τήν νοτίαν τούτου πλευράν, μεταξύ τών γωνιακών διαμερι
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