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ράς, άνθρακες δ5 ύπήρχον αρκετοί εις τά πέριξ. Τό εν κατασκεύασμα είναι 
ελλειψοειδούς σχήματος μέ μικράν θύραν κατά τό εν ά'κρον τής ελλείψεως. 
Δυο άλλα ήσαν ορθογωνίου σχήματος εστίαι, ών καλύτερον διατηρείται ή 
Δυτική (είκ. 18). Άμφότεραι φέρουν προς τό δεξιόν μέρος εστερεωμένα 
διά πηλοϋ τεμάχια πίθων, ά'τινα άποτελοΰσιν είδος σκάφης. ’Ίσως εντός 
αυτών έζυμοΰτο άλευρον και ό άρτος ωπτάτο εντός τής εστίας παραπλεΰρως. 
Εντός τοϋ παρακειμένου διαδρόμου εύρέθησαν πολλοί τριπτήρες λίθοι εκ 
τραχίτου ή ψαμμίτου, ίσως μάλιστα λίθοι τινές άποτελοϋντες είδος βάθρου 
ήσαν σωστή μύλη. Περί τούτων θά φωτισθώμεν καλύτερον κατά την επι
ούσαν σκαφικήν περίοδον.

Τό άνώγειον τής παρούσης συνοικίας έχρησίμευεν άναμφιβόλως ως 
κατοικία, τό ισόγειον δμως ήσαν μόνον βοηθητικοί χώροι, ή δέ κεραμεική 
ή ενταύθα εύρεθεΐσα είναι πράγματι καθημερινής χρήσεως ακόσμητα σκεύη. 
Μεταξύ άλλων εύρέθησαν καί τεμάχια μεγάλων πήλινων κιβωτών, φωρια- 
μών κατά την ομηρικήν εκφρασιν. "Ομοια τεμάχια εΐχον εύρεθή κατά τό 
πρώτον έτος τής άνασκαφής εις τά επιφανειακά στρώματα τής αποθήκης 
τών πεσσών. ’Εφέτος έμελετήθησαν υπό τοϋ αρχιτεχνίτου κ. Κανάκη. Φαί
νεται νά άνήκωσιν εις τρεις τουλάχιστον φωριαμούς, εξ ών δ εις εκαλύ- 
πτετο έξωτερικώς υπό λεπτού στρώματος κονιάματος. Έχομεν τό ύψος καί 
τό πλάτος δύο εξ αυτών, αλλά δεν επετεύχθη είσέτι τό μήκος. Μέχρι τοϋδε 
έγνωρίζομεν παρόμοια σκεύη χρησιμοποιούμενα προς ταφάς, δι’ δ καί άπο- 
καλοΰμεν ταύτα σαρκοφάγους. Διά πρώτην φοράν παρουσιάζονται ενταύθα 
καί ως σκεύη οικιακής χρήσεως. 5Ησαν δέ τόσον μεγάλων διαστάσεων (τό 
έν θά έπλησίαζε τά 2 μ. μήκους), ώστε ήδύναντο νά χωρήσωσιν άνέτως 
εντός αυτών ενδύματα καί τάπητες εις μεγάλην ποσότητα.

Τό σημαντικώτερον αρχιτεκτονικόν εύρημα τής παρούσης περιόδου 
υπήρξε μικρόν κτίσμα άνακαλυφθέν κατά τον τελειωτικόν καθαρισμόν τής 
κεντρικής αυλής τοϋ μεγάρου. Ενταύθα ήδη από τών πρώτων σκαφών ει- 
χον άναφανή ίχνη μικρών καί ευτελών τοιχαρίων, τά όποια άφέθησαν νά 
καθαρισθώσι τελευταία, αφού θά άπεμακρύνετο ό αυτόθι μέγας ό'γκος χω
μάτων καί λίθων, οΐτινες παρεκώλυον τήν λεπτολόγον έρευναν. Οί λίθοι 
ιδίως άπετέλουν μέγα πρόβλημα, διότι οί μέν πελεκητοί μεγάλοι πώροι, οι- 
τινες κατά τήν περιοχήν ακριβώς ταύτην ήσαν ιδιαιτέρως ογκώδεις, έπρεπε 
νά τεθώσιν εις τάς άρχικάς των θέσεις, έστω καί προχείρως (δπερ καί εγέ- 
νετο κατά μήκος τοϋ Β. τοίχου τής κεντρικής αιθούσης). Οί δέ ακατέργα
στοι κοινοί λίθοι έχρησιμοποιήθησαν εξ δλης τής περιοχής τού μεγάρου, 
δπως κατασκευασθή ή εκ Β. καί Α. περίφραξις αυτού. Τό κατά τήν πα
ρούσαν περίοδον άποκαλυφθέν κτίσμα διαφέρει παντός τού υπολοίπου με
γάρου κατά τούτο, δτι έχει λεπτούς τοίχους (50-60 εκ.), άποτελεΐται εκ
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πολύ μικρών λίθων και είναι θεμελιωμένον επί τής επιφάνειας τής αυλής, 
άνευ εκσκαφής θεμελίων. Είναι προφανές, δτι επρόκειτο περί λίαν ελαφράς 
κατασκευής.

Τό κτίσμα, ορατόν επί τής εικ. 19 έχει ακριβώς τό πλάτος τής Κεν
τρικής αιθούσης τοΰ μεγάρου καί έκτίσθη κατ’ αύστηράν αξονικήν συμμε
τρίαν προς τούτο. Έπί τής είκ. 19 (ληφθείσης δι’ εύρυγωνίου φακού), φαί
νονται εις.-τό κάτω μέρος αί τρεις βάσεις τών κιόνων τής ανωτέρω αίθού-

Είκ. 19. 'Ιερόν κεντρικής αυλής έκ Δ.

σης. Κατά τά δύο άκρα ύπήρχον δύο θύραι, έξ ών ή μέν Βορεία ωδήγει 
εις την αυλήν, ή δέ Νοτία διά διαδρόμου συνεκοινώνει προς τό εσωτερι
κόν τοΰ μεγάρου. Μόνον ή κατωτάτη σειρά (εις τινα σημεία δύο σειραί) 
τών λίθων τού κτίσματος διατηρούνται, διότι ή μακροχρόνιος καλλιέργεια 
εις τό μέρος τούτο τής αυλής κατέφαγε πάντας τούς υπολοίπους. Έν τού- 
τοις, επειδή οί λίθοι ούτοι διατηρούνται άνευ λύσεως τής συνεχείας παντού, 
καί επειδή καταλήγουσιν εις πρακτικώς οριζόντιον επίπεδον, διστάζει τις άν 
πρέπει νά άποδώση τό πράγμα εις την έπενέργειαν τοΰ αρότρου ή μάλλον 
είς τό γεγονός, δτι τά ανώτερα μέρη εσυνεχίζοντο δι’ ωμών πλίνθων. Τό 
κτίσμα θά ήδύνατό τις νά όνομάση κογχοπόν κατασκεύασμα, μετά τής δια-
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φοράς δτι ή κόγχη είναι ορθογωνίου σχήματος. Ή κόγχη αύτη, ευρισκό
μενη ακριβώς εις τό μέσον και ακριβώς έναντι τοΰ μεσαίου κίονος τής Κεν
τρικής αιθούσης, εξέχει έξωτερικώς, ήτοι προς Άνατολάς, εκατέρωθεν δ’ αυ
τής ύπάρχουσι δυο όίλλαι ορθογώνιοι προεξοχαί, αϊτινες εσωτερικώς περι
βάλλονται πανταχόθεν υπό τοίχου, σχηματίζουσαι οΰτω δυο μικρά ορθογώ
νια φρεατοειδή κοιλώματα. Έάν προεκτείνωμεν τον άξονα τοΰ κτίσματος 
τούτου προς Δυσμάς, θά συναντήσωμεν (ελαφρώς Νοτιώτερον, αλλά πάντως 
εντός τοΰ πλάτους τοΰ κτίσματος), τον οπίσθιον διάδρομον τής Κεντρικής 
αιθούσης τον καταλήγοντα εις τό ιερόν θησαυροφυλάκιον τό όποιον άνε- 
σκάφη πέρυσιν (Πρακτικά 1951 σ. 261, είκ. 2) και την ό'πισθεν τούτου 
κόγχην τής Δυτικής αυλής (ανωτέρω είκ. 2).

Οΰδεμία αμφιβολία είναι δυνατή, ό'τι τό άποκαλυφθέν κτίσμα τής 
Κεντρικής αυλής ήτο ίεροΰ προορισμού καί δτι διετέλει εις άμεσον συνά
φειαν προς την Κεντρικήν αίθουσαν καί τά ό'πισθεν ταύτης περιγραφέντα 
ιερά κτίσματα. ’Αμέσως προς Βορράν τοΰ ίεροΰ θησαυροφυλακίου έκαθα- 
ρίσθη εφέτος τό μόνον δωμάτιον τοΰ μεγάρου, δπερ διατηρεί ώραΐον δά- 
πεδον λευκού κονιάματος καί μίαν ορθογώνιον πλάκα προσκεκολλημένην επί 
τοΰ κονιάματος καί διά κονιάματος, ως καί άλλα ίχνη, άτινα θά περιγρα- 
φώσι κατα την προσεχή περίοδον, άφοΰ προηγουμένως μελετηθώσιν έπαρ- 
κώς. Καί τούτο τό δωμάτιον ήτο ασφαλώς θρησκευτικού προορισμού. Κατά 
ταΰτα ολόκληρος ή κεντρική αύτη συνοικία έχρησίμευε προς λατρευτικούς 
σκοπούς. Εις τήν λεπτήν επίχωσιν τοΰ κτίσματος τής κεντρικής αυλής ούδέν 
κινητόν εύρημα εσημειώθη, πλήν ασήμαντων οστράκων. Κατά τό περυσι- 
νόν δμως έτος άνευρέθη προ τοΰ κτίσματος καί πλησίον τών βάσεων τών 
κιόνων τής Κεντρικής αιθούσης τεμάχιον λίθινης πλακός μετά χαρακτηριστικής 
λαξεύσεως, περί τοΰ οποίου εις τό ημερολόγιου (Παρασκ. 7 Σεπτ. 1951) 
έχει σημειωθή : «Εύρέθησαν... τεμάχιον ανοικτού υδραγωγείου τομής ανε
στραμμένου Π καί τεμάχιον πλακός πώρου, ήτις ή έκειτο παρά βάσιν κίο
νος ή είναι τό ήμισυ διπλού κέρατος». Ή πρώτη εκδοχή ήτο επίνοια τής 
στιγμής, διότι δεν είναι άλλοίΐεν γνωστά περιβλήματα βάσεων κιόνων και 
διότι καί άλλως τό πελέκημα τής πλακός δεν είναι κανονικώς κυκλικόν (είκ. 
27). Ούδεμία αμφιβολία, δτι είναι τό ήμισυ διπλού κέρατος, διότι ταΰτα, 
δταν ήσαν λίθινα, κατεσκευάζοντο πάντοτε εις δύο ήμίτομα, ως γνωρίζομεν 
εξ άλλων παραδειγμάτων (Κνωσός, Νίρου Χάνι). Είναι εξ άλλου αληθές, δτι 
εκ τής θέσεως τής εύρέσεως δεν δυνάμεθα νά συμπεράνωμεν, αν τό κέρας 
άρχικώς άνήκεν εις τό κτίσμα τής αυλής ή εις αυτήν ταύτην τήν πρόσοψιν 
τής Κεντρικής αιθούσης. Τό δεύτερον μάλιστα φαίνεται πιθανώτερον. Πάν
τως άνήκεν εις τό παρόν θρησκευτικόν αρχιτεκτονικόν συγκρότημα. Ό πο
λυτελής αγωγός εν σχήματι Π ανεστραμμένου, συγκείμενος Ικ μέλανος τιτα
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νολίθου τού Γιούκτα καί κεκομμένος διά πρίονος, φέρων δ’ επιμελεστάτην 
λείανσιν και διατηρούμενος εϊς μήκος άνω των δυο μέτρων (δρα το σχέ- 
διον), πρέπει νά ήτο καί οΰτος θρησκευτικού προορισμού.

Τό άποκαλυφθέν κτίσμα φρονώ δτι δΰναται νά ταυτισθή προς τά πε
ρίφημα ιερά, των οποίων μέχρι τούδε κατείχομεν τάς προσόψεις, αλλά δεν 
έγνωρίζομεν τίποτε περί τής αρχιτεκτονικής μορφής των. Έξ αυτών τά πε
ριφημότερα ήσαν τό ιερόν επί τής μικρογραφικής τοιχογραφίας τής Κνω
σού καί τά επί τών χρυσών ελασμάτων τού τρίτου καί τετάρτου βασιλικού 
λάκκου τών Μυκηνών (Evans, Palace III έγχρωμος πίν. XVI έναντι σ. 47 
BoSSERT, Altkreta3 είκ. 189). Τά ιερά ταΰτα χαρακτηρίζονται διά τοΰ γενικού 
ονόματος «shrine», τό όποιον άρχιτεκτονικώς δεν δηλοΐ τίποτε. Γνωρίζο- 
μεν δτι παριστάνονται τρίκλιτα, μέ τό μεσαΐον κλίτος ύψηλότερον, φέροντα 
άνά ένα (ενίοτε δυο) κίονας εις την πρόσοψιν έκαστου κλιτούς καί διπλά 
κέρατα επί τής στέγης. Τελευταία καί πληρεστέρα περί τούτων μνεία είναι 
ή παρά Nilsson, Minoan - Mycenaean Religion2 (1950) 173 έξ. . Ήσθά- 
νετό τις (καί τούτο έτονίσθη δοθείσης ευκαιρίας), δτι τά οικοδομήματα 
ταύτα δεν έχουσι βάθος. Νύν φαίνεται νά κατέχωμεν έν έξ αυτών εις τά 
περιγραφέντα ερείπια τού Βαθυπέτρου. Ή περαιτέρω εξαντλητική έρευνα 
δεν έχει θέσιν ενταύθα, δέον δμως νά τονισθή είσέτι, δτι εις τό ιερόν τούτο 
τοΰ Βαθυπέτρου δεν φαίνεται νά ΰπήρχον κίονες είς την πρόσοψιν. Τουλά
χιστον δεν εύρέθη ίχνος τής παρουσίας των. Πρόκειται περί άπλουστέρου 
τυπου στερουμένου κιόνων, ως βλέπομεν επί χρυσού ελάσματος έκ τού θο
λωτού τάφου Καπακλή παρά τον Βόλον (Άρχ. Έφημ. 1906 πίν. 14).

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΜΑΡΙΝΑΤΟΣ
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