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11. ΑΝΑΣΚΑΦΗ ΕΝ ΜΥΚΗΝΑΙΣ

Και κατά τό τρέχον έτος εξηκολοΰθησαν εν Μυκήναις αΐ άνασκαφαί 
ύ.τό τοΰ εφόρου Ί. Παπαδημητρίου και τοϋ επιμελητοΰ Φ. Πέτσα, διενεργη- 
θεισαι κατά τάς βορείους κλιτϋς τοΰ λόφου τής κάτω πόλεως προς τά νοτιο
δυτικά τοϋ, ούτως όνομαζομένου, θολωτού τάφου των λεόντων.

Είκ 1. ’Αγγεία τής αποθήκης Α έν τφ φυλακείφ των Μυκηνών.

Εις την θέσιν ταότην ειχεν άνασκαφή πέρυσι δωμάτιον οικίας πλήρες 
αγγείων τής υστεροελλαδικής III β περιόδου (είκ. 1) και διεπιστώθη κατά 
τρόπον άναμφισβήτητον ότι τοΰτο άπετέλει την αποθήκην μεγάλου κτηρια
κού συγκροτήματος, όπερ έξετείνετο κατά τάς τρεις πλευράς τής αποθήκης A 
(τιίν. III) καταστραφέν υπό πυρκαϊάς κατά τινα βιαίαν, ασφαλέστατα, κατάλη- 
ψιν τών Μυκηνών ή εχθρικήν επιδρομήν. Εντεύθεν και ή εξαιρετική σημασία 
τοΰ ευρήματος διά τήν Μυκηναϊκήν γενικώτερον περίοδον και ε’ιδικώτερον 
διάτήν άσφαλεστέραν χρονολογικήν κατάταξιν τών αγγείων τής υστεροελλαδι
κής III β εποχής.

Αί εφετεινα! άνασκαφαϊ διενηργήθησαν κυρίως προς βορράν κα'ι νοτίως 
τής αποθήκης Α. Και προς βορραν μέν άνεσκάφησαν έτερα τρία δωμάτια τό 
υπό στοιχεία Ε, I καί Θ (είκ. 2) τοΰ σχεδίου, μεταξύ τής αποθήκης Α και 
τοΰ πέρυσιν άνασκαφέντος δωματίου Ζ, ολοκληρωτικούς καί είς βάθος μέχρι 
τοΰ μαλακοΰ βράχου. Κατά τήν δυτικήν πλευράν τών δωματίων τούτων άνευ-
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ρέθησαν κατά τό δάπεδον πολλοί μικροί λίθοι κα'ι ίχνη εγκαρσίων τοίχων εκ 
παλαιοτέρου κτηρίου εντός δ’ αυτών εις τα κατώτερα στρώματα κα'ι ό'στρακά 
τινα αγγείων τής υστεροελλαδικής I και II εποχής, εξ ου συμπεραίνομεν οτι

Είκ. 2. Τά δωμάτια Ε, I καί Θ κατά την άνασκαφήν.

Είκ. 3. Δωμάτιον Θ. Βορειοδυτική γωνία.

ή υστεροελλαδική III οικία φκοδομήθη επί οΐκήσεως παλαιοτέρας περιόδου.
Ό δυτικός τοίχος τοϋ δωματίου Θ στρέφεται κατά τό βορειότερον 

αυιοϋ σημεϊον προς Δυσμάς καί προχωρεί κατά την κατωφέρειαν τοϋ λόφου 
(είκ. 3). Ό τοίχος δε οΰτος διέρχεται κάτωθεν μεγάλου περιβόλου, εξ αργών

13

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:16:58 EEST - 52.90.75.110



194 Πρακτικά τής ’Αρχαιολογικής 'Εταιρείας 1951

ογκολίθων (είκ. 4), άρχομένου βορείως τοϋ δωματίου Δ καί κατευθυνο- 
μένου προς τα νοτιοδυτικά. Ό περίβολος οΰτος φέρων αγκώνας κατά δια
στήματα, κατά τον γνωστόν τρόπον τών προϊστορικών παρομοίων περιβό
λων, φαίνεται δτι περιέβαλεν ολόκληρον τό άνασκαπτόμενον οικιακόν συγ
κρότημα καί θέλει πιθανώτατα βοηθήσει διά τον καθορισμόν τών ορίων τής 
μεγάλης οικίας, τής οποίας άπετέλει τρόπον τινά τό προς Δυσμάς, κατά την 
κατωφέρειαν τοΰ λόφου, ανάλημμα.

Παρά τον περίβολον άνεσκάφησαν έ'τερα δυο δωμάτια σημειούμενα εν 
τώ σχεδίφ υπ" άριθ. Κ καί Λ. Κατά την βορειοδυτικήν γωνίαν τοϋ τελευ-

Ε’ικ. 4. Περίβολος υπό τό δωμάτων Κ.

ταίου τοΰτου δωματίου, Ιντός τοΰ οποίου ευρέδησαν κυρίως ό'στρακα έξ άβα- 
φών αγγείων τής υστεροελλαδικής III β περιόδου, άνευρέθησαν κατά χώραν 
δυο κατακόρυφοι πώρινοι πλάκες, άποτελοϋσαι πιθανώτατα διαχώρισμα 
ετέρου δωματίου μέ ιδιαίτερόν τινα προορισμόν. Τό δέ δωμάτιον Κ, κείμε
νον προς Δυσμάς τοΰ δωματίου Θ, παρουσιάζει τάς αΰτάς αναλογίας πρύς 
τά λοιπά δωμάτια τής μεγάλης οικίας, ευρισκόμενον εις την αυτήν σειράν 
προς τό πέρυσιν άνασκαφέν δωμάτιον Β προς Δυσμάς τής αποθήκης Α. 
Δυτικώτερον ακόμη τοΰ περιβόλου παρηκολουθήσαμεν τοίχον έφαπτόμενον 
τοΰ περιβόλου κατά τό προς Δυσμάς ά'κρον τοΰ βορείου τοίχου τοΰ δωμα
τίου Κ. Ό τοίχος οΰτος προχωρεί πολύ προς Δυσμάς καί ΰψοΰται λόγω τής 
κατωφερείας εις μέγα ΰψος περισσότερον τών δυο μέτρων, Νοτίως δέ τοΰ τοί
χου τοΰτου ήρευνήθη ό χώρος περί τό πέρυσιν έν μέρει άνασκαφέν δωμάτιον 
Η καί άνευρέθησαν καί εκεί πολλά άγγεΐα, μάλιστα άβαφή, απλών κυλικών 
άνευ διακοσμήσεων τής αυτής υστεροελλαδικής III περιόδου καί τεμάχιά τινα 
τοιχογραφιών. Αλλά καί ή έρευνα κατά τον χώρον τοΰτον δέν κατωρθώθη νά 
όλοκληρωθή.

Κατά τήν έτέραν πλευράν τοΰ δωματίου Α προς τά νοτιοδυτικά άνε-
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σκάφη τό δωμάτων Γ (είκ. 5), δπερ πέρυσιν εν μέρει μόνον είχεν άνασκαφή. 
Εντός τοϋ δωματίου τούτου είχον άνευρεθή πολλά ειδώλια καί είχεν ΰπο- 
τεθή διι θά άπετέλει και τοϋτο αποθήκην τρόπον τινά ειδωλίων κατ’ ανα
λογίαν προς τήν αποθήκην Α. Τό δωμάτων τοϋτο έχει μήκος μέν 4, 
πλάτος δε 2 περίπου μέτρων, κατά μήκος δ5 αύτοϋ καί πλησιέστερον προς 
τον δυτικόν τοίχον εύρέθη σειρά εκ πωρίνων πλακών, ήτις στρέφεται προς 
Άνατολάς. Είναι πιθανόν ότι αί πλάκες αΰται άπετέλουν τήν εύθυντηρίαν

Είκ. 5. Άποψις της αποθήκης Γ άπό Δυσμών μετά τοΰ έκ πωρίνων πλακών τοίχου.

παλαιοτέρου περιβόλου ή οικοδομήματος, ή τήν παρυφήν παλαιοτέρου δρό
μου. ’Αλλά τό ιδιαίτερον σχήμα τοΰ δωματίου τούτου, 1ν εΐδει διαδρόμου, 
δεικνύει δτι είχεν ιδιαίτερόν τινα προορισμόν. Τό άνευρεθέν καί εφέτος 
ποσόν των πήλινων ειδωλίων (εύρέθησαν υπέρ τά εκατόν ζφόμορφα καί 
ανθρωπόμορφα ειδώλια εξ ών τινα λίαν ενδιαφερόντων τύπων) δεν δικαιο
λογεί βεβαίως τον καθορισμόν αύτοϋ ως αποθήκης, αλλά τά άνευρεθέντα 
πολλά ειδώλια καί μάλιστα κατά τήν προς βορράν πλευράν αύτοϋ ελκύει είς 
τήν ύπόθεσιν δτι πρόκειται περί τοϋ ίεροϋ χώρου τής μεγάλης οικίας.

Τό σπουδαιότερον δμως εύρημα τοϋ δωματίου τούτου είναι τά άνευρε
θέντα όστρακα, εξ ών ήδυνήθημεν νά συμπληρώσωμεν δύο άλαβαστροειδεΐς 
•ψευδοστόμους αμφορείς πεπλατυσμένου σχήματος μετά χαμηλής βάσεως φέ
ροντας διακόσμησιν άντωπών σφιγγών καί πτηνών τής υστεροελλαδικής III β 
περιόδου. Ή παράστασις τών σφιγγών επί τών ήμετέρων αγγείων είναι διά
φορος τών μέχρι σήμερον επί αγγείων γνωστών καί, καθ’α γνωρίζομεν, σπα- 
νιωτάτη, άπαντώσα είς κοσμήματα εξ ελεφαντοστού εύρεθέντα π.χ. επί τής 
Άκροπόλεως τών ’Αθηνών καί είς τούς θολωτούς τάφους τοΰ Μενιδίου καί 
τών Σπάτων τής ’Αττικής (είκ. 6).
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Ή ερευνά τοΰ χώρου έξηκολούθησεν έτι νοτιώτερον τοΰ δωματίου Γ, 
τοϋ όποιου ό δυτικός τοίχος στρέφεται προς Δυσμάς. Καί κατά τό σημεΐον 
δε τοΰτο ό βράχος είναι λελαξευμένος καί εις έν σημεΐον τοϋ μαλακού βρά
χου εύρέθη κατά χώραν ό πυθμήν μεγάλου πίθου καί όστρακα κορινθιακού 
αγγείου μετά παραστάσεως λεόντων εκ μεταγενεστέρων ταφών, αΐτινες διε- 
πιστώθησαν καί πέρυσι κατά τό δωμάτιον Ε.

Μικρά επίσης έρευνα έγένετο κατά τον προς Βορράν καί έναντι των

Είκ. 6. Άλαβοστροειδής ψευδόστομος άμφορεύς έκ τοϋ δωματίου Γ.

Μυκηνών μακρόστενον εξ Ανατολών προς Δυσμάς λόφον, παρά τον όποιον 
άνευρέθησαν παρά τοϋ αειμνήστου Τσουντα δύο μεγάλοι θαλαμοειδείς τάφοι. 
Ή θέσις λέγεται σήμερον «’Άσπρα χώματα» υπό τών εντοπίων. Κατά τον 
λαιμόν τοΰ λόφου τούτου επί ίσοπέδου χωραφιού υπάρχουν πολλά λείψανα 
έξ οικοδομημάτων κλασσικών καί άρχαιοτέρων Ελληνικών χρόνων καί Ικεΐ 
εύρέθη εν έτει 1933 αρχαϊκή αγωνιστική επιγραφή. Κατά τήν πρόχειρον 
έρευναν διεπιστώθη ή ϋπαρξις αρχαίου ιερού καί άνευρέθησαν αρχιτεκτο
νικά τινα μέλη καί κεραμίδες, εξ <δν μία ενεπίγραφος, δ'στρακα εξ αγγείων 
Ελληνικών χρόνων καί τό κάτω μέρος μικρού άφιερωματικοϋ μαρμάρινου 
αγάλματος ελληνιστικής περιόδου.

'Η περαιτέρω έρευνα τοΰ χώρου τούτου επιβάλλεται διά τήν άρτιω- 
τέραν γνώσιν τής αρχαϊκής περιόδου τών Μυκηνών, διά τήν ακμήν τής 
οποίας έχομεν άρκετάς ενδείξεις καί εκ παλαιοτέρων ευρημάτων, ως τών 
πωρίνων μετοπών τοϋ ναού τής Άθηνάς, καί τών περυσινών παρά τήν Μυ
κηναϊκήν γέφυραν σπουδαιοτάτων αγγλικών ανασκαφούν. I.

I. ΠΑΠΑΔΗ ΜΗΤΡΙΟΥ - Φ. ΠΕΤΣΑΣ
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