
ΑΝΑΣΚΑ.ΦΑΙ ΕΝ ΜΑΑΙΟΙΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

Τό υπό ερευνάν έν Μαλίόις· άνάκτορον κατέχει πολύ μεγα- 
λυτέραν έκτασιν ή τό υπό της Άρχ. Εταιρείας πρό ετών 
άγορασθέν έδαφος, διά ταΰτα περιωρίσθην κατ’ ανάγκην είς 
δοκιμαστικάς μάλλον άνασκαφάς.

Ουχ ήττον ή μέχρι τοΰδε εργασία έδειξεν, δτι ευρισκόμεθα 
πρό άνακτόρου εύρυτάτου μεσομινωϊκής εποχής.

Εικών 1.

Διά 8—10 εργατών έργασθείς επί τρία δεκαπενθήμερα 
άπεκάλυψα πολλά μέρη των εξωτερικών τοίχων των άνακτό- 
ρων. Τό άποκαλυφθέν τμήμα __τοΟΛ[πρός"δυσμάς τοίχου είναι 
εκτισμένον διά μεγάλων ξεστών λίθων, είδους ασβεστόλιθου ή 
πώρου λίθου περιέχοντας πολλήν άμμον καί διά τούτο κα 
λουμένου υπό των εγχωρίων άμμούδια (είκ. 1).
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Εικών 2.

’Επίση: άπεκαλύψαμεν καί μέρος τοΰ πρός βορραν έςω- 
τερικού τοίχου. ΟΕ εξωτερικοί τοίχοι παρουσιάζουσι παντού 
τα; συνήθεις εις τα Μινωϊκά κτίρια προεξοχάς. Έφ’ δσον 
φαίνεται μέχρι τούοε τό άνάκτορον θα είχε μήκος μεγαλύτε- 
ρον των 80 μέτρων. Οί αριθμοί δμο>ς ούτοι δεικνύουσι μόνον 
τό έλάχιστον δριον τής έκτάσεως των ανακτόρων, διότι των

' Ανασκαφαι έν Μαλίοις τής Κρήτης

ΑΕ άρμογαί των λίθων άκριβέσταται. Ιναίτοι δε τό πρόσω- 
πον αυτών είναι επιμελώς έξεσμένον, ουχ ήττον εκαλύπτετο 
διά χρίσματος ασβέστου. Έξωθεν παρά τούς πόδας τού τοί
χου γύρω υπάρχει εύθυντηρία. ΙΙοο ταύτης δέ πλακόστρωτο'/ 
έκ πλακών ακανόνιστων.

Επίσης άπεκαλύψαμεν μέρος τοΰ πρός νότον (εικ. 2. καί (>) 
εξωτερικού τοίχου, επίσης επιμελούς εργασίας μετ’ εύθυντη- 
ρί ας
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52 Πρακτικά τον 1919

μέν άλλων πλευρών μέρη μόνον άπεκαλύψαμεν, της δέ ανα
τολικής πλέυρας ’ίχνη, καί ταΰτα ούχί βέβαια. ΓΙλήν των πε
ριφερικών τοίχων μεγάλων καί παχύτατων, ενιαχού μέχρι δύο 
μέτρων καί 30 εκατοστών άπεκαλύφθη επίσης (το άνώτε-

Είκών 3.

ρον μέρος τετραγώνου στήλης, ής έκάστη πλευρά έν μέτρον, 
είναι δηλ. διπλάσιά σχεδόν των αναλογών στηλών έν Κνωσώ. 
Επί της προς βορράν παρειάς είναι κεχαραγμένον τό σημεΐον 

τοΰ διπλού πελέκεως, (είκ. 3).
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Άνασκαφαι iv Μαλίοις τής Κρήτης 53

Πανταχοΰ εύρίσκομεν διεσπαρμένα μεταξύ των χωμάτων 
τεμάχια κονιάματος ασβέστου, κεχρωματισμένου οι’ έρυθροϋ 
διαφόρων αποχρώσεων καί σπανιώτερον οι’ άλλων χρωμάτων.

Εύρέθησαν και τεμάχια φέροντα ίχνη τοιχογραφίας, άλλά 
πολύ μικρά. ’Άξια σημειώσεως είναι δύο μικρά τεμάχια κο
νιάματος έκ τοιχογραφίας άναγλύπτου, χρώματος πρασίνου.

Οί τοίχοι, έφ’ δσον φαίνονται έκ των μέχρι τοΰδε άποκα- 
λυφθέντων μερών, είσίν ωκοδομημένοι ώς έξης : Εις τα χαμη
λότερα μέρη οί εξωτερικοί τοίχοι ευθύς επί της θεμελκοσεως 
έκτίζοντο διά μεγάλων ξεστών λίθων καταλαμβανόντων τό 
ημισυ ή τά δύο τρίτα τού πάχους αυτών, τό δέ ύπολοιπον τού 
τοίχου πρός τά εσω συνεπληροΰτο διά λιθοδομής έκ λίθων 
λογάδων μετ’άφθονου πηλού.

Συνήθως ύπάρχει εις δόμος ξεστών λίθων μεγάλων, σπα
νιώτερον δύο ή καί τρεις τοιοΰτοι. Έξωτερικώς οί τοίχοι έ'χου- 
σιν εύθυντηρίαν, ούχί ίσου πάχους εις πάσας τάς προσόψεις 
τών άνακτόρων. Εις την δυτικήν πρόσοψιν ή ευθυντηρία, έχουσα 
πλάτος 0,45 περίπου καί ίσον ύψος άπό τοΰ πλακοστρώτου 
τής αύλνϊς ήδύνατο νά χρησιμεύη καί ώς πρόχειρον κάθισμα.

Εις τον νότιον τοίχον προέχει μόλις 0,05. Υπέρ τούς ξε- 
στούς λίθους ή οίκοδομή έξηκολούθει διά μικρών λίθων καί 
μεγάλων ώμών πλίνθων.,.

Κατά τήν πυρκαίαν, ήτις άπετέφρωσε καί τά ανάκτορα 
ταΰτα, ώς καί πάντα τά άλλα τέως άποκαλυφθέντα Μινωϊκά 
άνά-.τορα, τάς μέν πλίνθους ώπτησε καί κατέστησεν αυτάς 
σκληροτάτας, τούς δε λίθους μετέβαλεν εις άσβεστον, ήτις καί 
αύτη άνελύθη κατόπιν διά βροχών καί έσκληρύνθη ένιαχοΰ 
μέχρίς άπολιθώσεως διά τοΰ χρόνου καί συνεσωματώθη μετά 
τών πλίνθων ούτως, ώστε άπετελέσθησαν δγκοι συμπαγείς 
σκληρότατοι, δυσχεραίνοντες μεγάλως τάς άνασκαφάς. Καί 
εις τούς εσωτερικούς τοίχους έγίνετο χρήσις μεγάλων ξεστών 
λίθων, πλήν ούχί γενικώς. Συνηθέστερον οί έσωτερικοί τοί
χοι έκτίζο ντο διά πλίνθων καί μικρών λίθων μετά πολλοΰ πη
λού άναμίξ.
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Πρακτικά τοΰ ίθ 19

Σημεία t) γράμματα κεχαραγμένα επι των λίίΐων.

’Επί τινων λίθων των τοίχων ή των στηλών είναι κεχαραγ- 
μένα Μινώϊκά Σημεία. Ευρομεν μέχρι τοΰοε τοιαϋτα τά έξης : 
τόν διπλοΰν πέλεκυν επί στήλης τετραγώνου (είκ. 3), τον

Είκών 4

έξάκτινον αστέρα επί τεμαχίων λίθων άπεσπασμένων εκ της 
θέσεως αδτών. Έπί μεγάλου λίθου επίσης κρημνισμένου εύρέθη 
σημεϊον, δπερ είναι έξάκτινος άστήρ, εις τήν κορυφήν της 
μιας των κεραιών τοΰ όποιου προσετέθη κλαδίον (είκ. 4). 
Όμοιον σύνθετον σημεϊον δεν άπαντά ούτε εν Κνωσω ούτε 
εν Φαιστώ- ή 'Αγ. Τριάοι ή Τυλίσω. Ουδέ τδ έν είκόνι 5 
σημεϊον ένθυμοΰμαι νά άπαντα άλλαχοΰ.

'Όσα τεμάχια εξωτερικών λίθων άπεκαλύφθησαν μέχρι 
σήμερον σώζουσι καταφανή τά ίχνη επιχρίσματος όι’ άσβέ-
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ΑναβΗαφαΙ έν Μαλίοις τής Κρήτης

Είζών 5.

ώς έξης' μετά την ίσοπέδωσιν τοΰ εδάφους έστρώννυτο λευκή 
γη εις πάχος παλάμης, επί ταύτης δέ λεπτόν στρώμα έκ 
μίγματος άσβεστου καί άμμου (ταράτσα), ή δέ επιφάνεια έχρί- 
ετο δέ διαλύσεως ά.σβέστου κεχρωματισμένης συνήθως οι’ άνοι- 
κτοΰ έρυθροΰ

στου καί δπου ακόμη ή οίκοδομή έχει τήν πρόσοψιν έπιμελώς 
ξεστήν.

Τά πατώματα δσα εύρέθησαν μέχρι τοϋδε έπισκευάζοντο

5
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5 Π Πρακτικά τον 101!)

Κινητά ευρήματα.

ΤαΟτα ήσαν ελάχιστα έν τοίς άνακτόροις. Ή σπάνις τού
των δεν συμφωνεί προς την Ικταιιν, ουδέ πρός τήν μεγαλοπρέ
πειαν των κτιρίων καί μοί φαίνεται δόσκολον νά έξηγηθη άλ
λως, έκτος άν ύποθέσωμεν, δτι τά ανάκτορα μετά τήν κατα
στροφήν "καί τήν λεηλασίαν, μείναντα επί πολύν χρόνον άνοι-

Κΐχών 6.

κτά, ώς ερείπια, προύκάλουν διά τής μεγαλοπρεπείας αυτών 
τούς θησαυροθήρας καί τούς περιέργους, οίτινες τά μέν έ'χοντα 
άξίαν πράγματα συναπεκόμιζον, τά δέ εύτελή, καί μάλιστα 
τά πήλινα, κατέθραυον εις μικρότατα τεμάχια.
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Άναακαφαι εν Μαλίοτς τής Κρήτης ■ > I

Μεταλλικά.

Καθ’ δλην τήν έκτασιν τοϋ χώρου των ανακτόρων καί εις 
τάς αύλάς αύτοΰ εΰρισκον οί έργάτat σχεδόν καθ’ έκάστην 
μικρότατα τεμάχια φύλλων χρυσού. Τοιαϋτα εύρον καί οί 
χωρικοί προ 50 περίπου έτών. "Αγγλος αξιωματικός, ό Spratt, 
περιηγούμενος τότε τήν Κρήτην πρός χάραξιν τού χάρτου 
τής νήσου, διηγείται ως έξης το πράγμα εις τό βιβλίον αυτού'

(Travels and Researches in Crete τόμο; σελ. 112). 
«Διερχόμενος τού χωρίου Μάλια εμαθον παρά χωρικών δτι 
προ ετών ποιμήν τις εύρεν είς τό μέρος τούτο λεπτά φύλλα 
χρυσού εις τήν επιφάνειαν. Τούτο μαθόντες οί κάτοικοι τού 
χωρίου Μάλια καί έλπίζοντες νά εδρωσι μεταλλεΐον χρυσού, 
είργάσθησαν δραστηρίως επί έβομάδας σκάπτοντες. Άντημεί- 
φθησαν δέ δι’ δλίγων ούγγιών τού πολυτίμου μετάλλου».

Καί είς εμέ διηγήθησαν ταΰτα πολλοί γέροντες. Εις μά
λιστα τούτων ενθυμείται ακόμη, δτι καί κατά τό 1853 περί
που, δτε έπεσκέφθη τήν Κρήτην ό Σουλτάνος, ευρέθη χρυσός 
είς τό ίδιον μέρος. Έκτοτε ό τόπος ώνομάσθη Αρυσόλακκος.

Δεν ήδυνήθημεν νά έξακριβώσωμεν μέχρι τοΰδε πού είναι 
έπικεκολλημένα τά λεπτότατα ταΰτα φύλλα χρυσού καλύπτοντα 
κοσμήματα έκ πορσελάνης. Καί έν Τυλίσω εδρομεν στλεγ- 
γίδα χαλκήν έπικεχρυσωμένην διά τοιούτων φύλλων. ’Ενταύθα 
δμως ούδέποτε Ιως τώρα ευρέθησαν τά φύλλα ταΰτα σχετι· 
ζόμενα πρός άλλα άντικείμενα έκ πορσελάνης ή έξ άλλης 
ύλης. Έν τούτοις πρόχειρος καί πιθανή μοΰ φαίνεται ή ύπό- 
θεσις δτι τά φύλλα ταΰτα άρχικώς έπικάλυπτον αντικείμενα 
έκ φθαρτής δλης, οίον έκ ξύλου ή δστοΰ, ί'να φαίνωνται ταΰτα 
ώς χρυσά. Τά χρυσά φύλλα δσα ευρομεν έφέτος έλκουσι δύο 
περίπου γραμμάρια.

Πλήν των φύλλων τούτων ευρομεν καί δύο ψήφους περιδέ
ραιου χρυσάς. Είναι καί αύται λεπτόταται καί έσωτερικώς θά 
είχον σκελετόν ξύλινον ή έξ άλλης ύλης.
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58 Πράκτίκα του 191!)

Χαλκα αντικείμενα.

Καί τάΰτα σπανίώτατα. Εδρέθη μία μόνον λεπίς μαχαιριού, 
[Ιία περόνη χαλκή κατιωμένη και συντετριμμένον ταινίδιον 
χαλκού, 'Όμοια εδρέθησαν είς πάσα; σχεδόν τάς άνασκαφάς 
Μινωϊκών κατοικιών. Περί τών εν Τυλίσφ δφ’ ημών εδρεθέν- 
τϋιν έξεφράσαμεν τήν γνώμην, δτι έφυλάσσδντο ταΰτκ είς τά 
χαλκουργεία διά πρόχειρον χρήσιν πρός κατασκευήν χαλκών 
Αντικειμένων, δπως και σήμερον είς τοιαΰτα εργαστήρια έ'χΟυ- 
σΐν οί τεχνΐται πρόχειρα πέταλα καί ταινίας καί σύρματα χαλ
κού κλπ.

Οστέινα.

Ελάχιστα μικρά τεμάχια ειργασμένου ελέφαντόδοντος εδ- 
ρεθέντα εντός τών ανακτόρων μαρτυροϋσι τήν υπαρξιν κομψο
τεχνημάτων, οίον περίπου είναι τό περίφημον,εν Κνωσώ εδ- 
ρεθεν παιγνίδιον (;) σκακίου ή δάμας (B.S.A. VII 1900-1 
σελ. 79 είκ. 25).

Εύρομεν καί πολλά, πλέον τών τριάκοντα, τεμάχια όστών 
κατοικίδιων ζώων, ιδία βοών καί αιγών, άτινα εχουσιν είς τό 
μέσον περίπου όπήν διά τρυπάνου, είσί δέ άποκεκομμένα έκα- 
τέρωθεν διά πριονιού. Πάντα είσίν έκ πλευρών βοών ή μι
κρότερων ζώων ή καί δστά τού ταρσού τών αύτών ζώων. 
Ούδέν τούτων εχει οίονδήποτε χάραγμα ή άλλο κόσμημα. Δυσ- 
κόλως νομίζω δύναταί τις νά παραδεχθή, δτι ταΰτα έχρησί 
μευον ως περίαπτα φερόμενα δπό ανθρώπων, διότι είσίν ευ
μεγέθη και εντελώς αδιακόσμητα. Εδρέθησαν δλα εντός μι
κρού δωματίου, δπερ επί τού παρόντος πιστεύομεν δτι ήτο 
ιερόν, ή παράρτημα τούτου, διά τό πλήθος τής σποδού, ήτις 
εύρέθη εντός αυτού καί τών πολλών μικρών κωνικών αδιακό
σμητων φιαλιδίων ή καψακίων.

Πήλινα.

Εφέτος
Ανακτόρω

ούδέν ακέραιον πήλινον άγγείον εδρέθη έν τώ 
ούδέ καί είς τεμάχια συγκολλώμενα. Εδρέθησαν
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ΆναακαφαΙ έν Μαλίοτς τής Κρήτης 59

μόνον πολλά τεμάχια γαστρίων, όλίγα μεν πανταχοΰ, πλεΐστα 
δε εις το διαμέρισμα εκείνο ένθα εύρέθησαν και τά προειρη
μένα οστά. Τά πήλινα τεμάχια άνήκουσιν εις φιάλας, άμφορεΐς 
μετά διλόβου στομίου, λαμπτήρα;, πρόχους καί δλα τά είδη 
καί σχήματα τής μεσομινωϊκής καί τής πρωίμου υστερομι- 
νωϊκής περιόδου. Σημειώσεως άξιον είναι τεμάχιον πίθου, με- 
σομινωϊκοΰ σχήματος, φέροντας εις τούς ώμους κεχαραγμένον 
μέγα σημεΐον του Μινωϊκοΰ αλφαβήτου.

'Η έλλειψις δμως άκεραίων πήλινων αγγείων εις τάς τοΰ 
έτους τούτου άνασκαφάς δεν σημαίνει δτι πρέπει καί νά άπελ- 
πισθώμεν δτι θά εύρεθώσι τοιαΰτα' διότι εφέτος περιωρίσθη- 
μεν εις τά άκρα μόνον των ανακτόρων, αλλά καί ενταύθα 
δεν προέβαινον αί Ιρευναι ήμών αρκετά βαθέως,

’Έρευναί περί τά άνάκτορα.

Άπέχουσι ταΰτα εν περίπου (χιλιόμετρου άπό τής βόρειας 
ακτής. ΙΙανταχοΰ δέ μέχρι τής ακτής ταύτης φαίνονται έν 
συνεχεία θεμέλια οικιών καί οί άγροί είναι κατάσπαρτοι 
άπό γαστρία τής εποχής των ανακτόρων. Ευθύς δε άνω τοΰ 
αίγιαλοΰ φαίνονται οστά άνθρώπινα μετά πολλών γαστρίων 
άναμίξ.

Ταΰτα ασφαλώς μαρτυροΰσι τήν ύπαρξιν τάφων. "Ενα τού
των έπιπολαιότατα κείμενον έκαθαρίσαμεν. Άλλ’ εύρομεν, ώς 
είκός, καί τον σκελετόν τελείως αποσυντεθειμένου καί τά άγ- 
γεΐα εις μικρότατα θραύσματα. ’Ασφαλώς δμως τά θραύσματα 
ταΰτα μαρτυροΰσιν, δτι οί ένταΰθα τάφοι είσί σύγχρονοι πρός 
τά άνάκτορα. ’Από τής δυτικής πλευράς των ανακτόρων, κει
μένων επί μικροΰ υψώματος, τό έδαφος ταπεινοΰται βαθμηδόν 
καί εις άπόστασιν μικροτέραν χιλιομέτρου απολήγει εις άμ- 
μώόη παραλίαν, παρ’ ήν όπάρχει άφθονος πηγή ΰδατος καί 
μικρόν έλος. Εις τούς μεταξύ τής παραλίας ταύτης καί των 
ανακτόρων αγρούς είναι πάλιν τό έδαφος κατεσπαρμένον άπό 
γαστρία Μινωϊκά καί πολλοί τοίχοι κτιρίων φαίνονται εις τρ
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60 Πρακτικά τον HJlfJ

έδαφος. Εις ένα των αγρών τούτων εύρέθη χαλκοΰν είδώλιον 
δημοσιευθέν πέρυσιν ύπ’ έμοΰ εις τδ Άρχ. Δελτίον. Είς άλλον 
δε άγρόν παρακείμενον ό ιδιοκτήτης καλλιεργώ'/ αυτόν τον 
παρελθόντα χειμώνα παρετήρησεν, δτι ό ποϋς τοϋ ετέρου των 
βοών έβυθίσθη εις τήν γην. Εις τοΰτο έδωκεν αφορμήν, ώς μοι 
διηγήθη ό ίδιος, στάμνος κεχωσμένη εκεί, εις ήν έβυθίσθη ό ποΰς 
τοΰ βοός. Είς τό μέρος αδτό ένήργησα μικράν σκαφήν καί 
παρέτήρησα δτι εύρισκεται μικρά οικία. Οί τοίχοι αυτής, έφ’δσον 
ήρευνήθησαν, ήσαν έκτισμένοι διά λίθων ακανόνιστων καί πολ- 
λοΰ πηλοΰ. Τό πάτωμα ήτο οΐον και των άνακτόρων περίπου- 
Παρά τήν στάμνον δέ ευρομεν καί τρεις πίθους μεσομινωϊκοΰς 
είς τεμάχια καί πολλά θραύσματα αγγείων τής αυτής εποχής- 
'Η δε προειρημένη στάμνος είναι καί κατά τό σχήμα καί κατά 
τήν διακόσμησιν καί τά χρώματα ακριβές αντίγραφο'/ τής έν 
Φαιστώ εύρεθείσης καί φυλαττομένης είς τό Μουσεΐον Ηρα
κλείου (άριθ. δ83δ). Άτυχώς ή επιφάνεια καί τά χρώματα 
τής ήμετέρας είσί πολύ βεδλαμμένα.

' ΥοτερομινωϊχοΙ τάφοι.

ΙΙρός δυσμάς τών ανακτόρων είς άπόστασιν δύο ή τριών πε
ρίπου χιλιομέτρων, είς τήν θέσιν 'Αγ. Πελαγία, παρά τήν άμ
πελον τοΰ Μιχαήλ Κοσμά, ύπάρχει βραχώδες ύψωμα είς τήν 
πρός άνατολάς όφρύν τοΰ όποιου φαίνεται σειρά χαμηλών σπη
λαίων. Παρά τά σπήλαια ταΰτα χωρικοί κόπτοντες λίθους, 
παρετήρησαν δτι είς έν από τά σπήλαια ταΰτα ύπάρχουσι πή
λινα ι κασσέλαι. Κατόπιν δε καί άλλος παρετήρησε τά αύτά. 
Μαθών ταΰτα παρά τών χωρικών, εν ώ είργαζόμην εφέτος είς 
τά ανάκτορα, ένόμισα δτι μοί έπιβάλλετο νά ερευνήσω καί εν
ταύθα έν τουλάχιστον τών σπηλαίων τούτων.

Άποσπάσας έκ τής κυρίας άνασκαφής δύο έργάτας πεπει
ραμένους ήρεύνησα τό σπήλαιον, δπερ εύρισκεται είς τό άκρον 
τής αμπέλου τοΰ Μιχαήλ Κοσμά. Τό σπήλαιον έχει σμικρυνθή 
διότι έχει αποκοπή πολύ μέρος υπέρ τό στόμιον τής οροφής
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αδτοΰ προς έξόρυξιν λίθων. Έξω του σημερινού στομίου καί 
εντός τοΰ σπηλαίου ευρομεν πέντε πηλίνας λάρνακας ύστερο- 
μινωϊκής εποχής. Τινές τούτων είχον τά καλύμματα αύτών. 
ΐΗσαν όμως ταΰτα κεκινημένα. Αί λάρνακες είναι πάσαι τετρά
γωνοι, ούδεμία τούτων λουτηροειδής, τά δέ σκεπάσματα αυτών 
είναι άπομίμησις άετοειδοΰς στέγης οικίας. Έκάστη περιεΐχεν 
ένα σκελετόν.

Ό είς τούτων ήτο γυναικός καί εις παιδιού δεκαπέντε πε
ρίπου ετών διά τούς άλλους δεν δύναμαι νά άποφανθώ ακόμη. 
Αγγεία πήλινα εύρέθησαν υπό τάς λάρνακας πάντα ύστερο- 
μινωϊκά ή όψιμα Μυκηναϊκά. Καί αί λάρνακες καί τά αγγεία 
είνε κατεσκευασμένα εκ λευκού πηλού καί τελείως ώπτημένα 
έν κλιβάνω. Δεν έκαθαρίσθησαν όμως άκόμη εντελώς, διό ή 
περιγραφή αυτών αναβάλλεται μετά τον εν τώ Μουσείφ κα
θαρισμόν.

Τάφοι δμοιοι ύπάρχουσιν ασφαλώς καί άλλοι εκεί πλησίον, · 
φαίνονται όμως σεσυλημένοι, ώς καί ο έξετασθείς ύφ’ ημών.

Συμπέρασμα.

Αί τοΰ έτους τούτου έρευναι, περιορισθεΐσαι, είς δοκιμαστικάς 
μάλλον εξερευνήσεις τοΰ εδάφους, απέδειξαν τά έξης :

Πρώτον δτι τό είς θέσιν ’Άζυμο υπό έξέτασιν άνάκτορον 
είναι εύρύτατον κατέχον χώρον 8 στρεμμάτων καί πλέον.

Δεύτερον, δτι τό άνάκτορ ον τούτο ανήκει είς τήν μεσομινωϊκήν 
γ\ περίοδον, ήτοι αντιστοιχεί χρονικώς ούχίπρός τά φαινόμενα 
νυν άνάκτορα τής Κνωσού καί Φαιστού, αλλά προς τά ύποκείμενα 
τούτοις, ών μόνον ελάχιστα μέρη φαίνονται. Τούτο δέ είχε 
μεγίστην επιστημονικήν σημασίαν, διότι εν Κνωσώ μέν καί 
Φαιστώ δεν δύναταί ποτέ νά έξερευνηθη τελείως τό μεσομι- 
νωϊκόν άνάκτορον, διότι ούδείς έχει τό θάρρος νά καταστρέψη 
τά υπάρχοντα υστερομινωϊκά άνάκτορα τά καλύπτοντα τά 
παλαιότερα. Ενταύθα δμως ούδέν σοβαρόν κώλυμα ύπάρχει, 
ί’να έξερευνηθη τελείως τό Μεσομινωϊκόν άνάκτορον. Σώζον-
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ταε δέ ευτυχώς οΐ τοίχοι τούτου εις ικανόν ύψος, ώστε ή όρε - 
στική αύτοΰ εξερεύνησες θά μάς διδάξη καί τδ σχέδεον καθ’ ο 
ώκοδομήθη καί τον τρόπον της τοιχοδομεας, καί των κονια- 
μάτων καί των πατωμάτων κατά την μεμακρυσμένην εκείνην 
χρονεκήν περίοδον.

Έπέεδή δέ, ευς άπέδειξαν αε τοϋ έτους τούτου έρευναε, ούτε 
υπό τά ανάκτορα όπάρχουσε παλαεότερα οικοδομήματα ούτε 
έκτεσθησαν άλλα κτε'ρεα επί των ερειπίων, τά συμπεράσματα 
των ερευνών μας θά είναι σαφέστερα

Τρίτον, εδεβαεώθη ή ΰπαρξις έρεεπεων εύρεεας πόλεως περί 
τά ανάκτορα καί συγχρόνου προς ταΰτα.

Τέταρτον, έξηκρεβώθη ή θέσες τής συγχρόνου νεκροπό- 
λεως.

Πέμπτον, έδεδάχθημεν 8τι μετά την καταστροφήν τής πό
λεως καί τών άνακτόρων δεν έγκατελείφθη τελείως ό τόπος, 
άλλ’ έκτεσθη ή νέα πόλις ή ύστερομινωΐκή 3—4 μέλια δυτι- 
κώτερον τής παλαιάς.

ΙΩ. ΧΛΤΖΙΛΑΚΙΣ.
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