Ίωάννου Παπαδημητρίου : Άνασκαφή λακκοειδοΰς τάφου έν Μυκήναις
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ΜΥΚΗΝΑΙΣ

Κατά τάς εργασίας επιχωματώσεως της θολού τοΰ τάφου τής Κλυ
ταιμνήστρας, άναστηλωθέντος εξ ολοκλήρου υπό τής Διευθύνσεως Άναστη-

Εΐκ. 1. "Αποψις τοΰ άνευρεδέντος τάφου έκ Δυσμών μετά τών
ικριωμάτων της άναστηλώσεως τοΰ τάφου της Κλυταιμνήστρας.

λώσεως, άνευρέθη εις άπόστασιν 10 περίπου μέτρων από τής κορυφής τής
θόλου προς Δυσμάς σκαπτός λακκοειδής τάφος (Schachtgrab) ανάλογος
προς τους εντός τής άκροπόλεως τών Μυκηνών εΰρεθέντας υπό τοΰ Scbliemann, εντός τοΰ λεγομένου κύκλου τών τάφων (εΙη. 1).
Ή άνεύρεσις τοΰ τάφου^ύπήρξε τυχαία καί εγένετο κατά την άνάσυρσιν χωμάτων εκ τών γύρω τοΰ θολωτού τάφου χωραφίων, άτινα οΰχί διά
πρώτην φοράν εΐχον άναταραχθή. Διότι καί κατά την επί Τουρκοκρατίας
κατασκευήν τοΰ υδραγωγείου τοΰ χωρίου επί Βελή πασσδ τοΰ Ναυπλίου
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καί κατά την προς την άκρόπολιν διάνοιξιν τής αμαξιτής οδού καί τελευ
ταίως ακόμη κατά την κατασκευήν κτιστού αγωγού τού νέου 'Υδραγωγείου
υπό των κατοίκων τού χωρίου, ολόκληρος ό γύρω χώρος είχεν επανειλημ
μένους εκσκαφή.
Ή προσεκτική νύν άνάσυρσις χωμάτων, δφειλομένη εις τήν μοναδικήν

Είκ. 2. Πρόχειρον σχεδίασμα τοϋ υποτιθεμένου κυκλικού περιβόλου.

επιμέλειαν τού φύλακος αρχαιοτήτων Τσιτσέκου, ειδοποιήσαντος εγκαίρως
τον προϊστάμενον έφορον των αρχαιοτήτων, εγένετο αφορμή εις τήν άνακάλυψιν τού ιξαιρετικού καί ανέλπιστου τούτου ευρήματος.
Ευθύς μέ τήν πρώτην Ιπισήμανσιν τού τάφου είδοποιήθη ό επιμελη
τής αρχαιοτήτων Ναυπλίου κ. Χαριτωνίδης, δστις καί παρέστη εις τήν άνασκαφήν. ’Αμέσως δε μετά ταύτα ή ’Αρχαιολογική Εταιρεία ενέκρινε μικράν
πίστωσιν εις εμέ διά τήν διασφάλισιν των πλουσίων ευρημάτων καί τήν πρό
χειρον έξερεύνησιν τού χώρου, ήτις καί άπέδωκεν ήδη σπουδαιότατα αποτελέ
σματα. Είναι δέ ταύτα τά εξής:
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Βορείως και νοτίως τοΰ άνευρεθέντος τάφου άπεκαλύφθησαν τμή

ματα τοίχου ασφαλέστατα μεσοελλαδικοΰ, συγκλίνοντα καί άποτελοΰντα μέρη
μεγάλου κυκλικού περιβόλου (είκ. 2).
Ό περίβολος οΰτος κατεστράφη κατά την δυτικήν πλευράν κατά την
διάνοιξιν τής προς την άκρόπολιν περιφερειακής όδοϋ, δτε κατά τάς μαρτυ
ρίας αΰτοπτών εργατών άνευρέθησαν τεμάχια έκ διαφόρων χαλκών αρχαίων.
"Εχει δε ό κύκλος οΰτος, ως προχείρως δύναται νά ΰπολογισθή, διάμετρον
27 περίπου μέτρων, είναι δηλαδή τών αυτών ακριβώς διαστάσεων προς τον
εντός τής άκροπόλεως κύκλον τάφων. ’Έχομεν λοιπόν έν Μυκήναις και δεύτε-

ΒΛ2.Ι έ

έΤΗΑΗ<

/ΛΥΚΗΝ/ο^

Είκ. 3. Σχεδίασμα τής πώρινης βάσεως τής στήλης.

ρον κύκλον τάφων και πιθανώτατα πρέπει νά συμπεράνωμεν δτι και ο εντός
τής άκροπόλεως διά πωρίνων πλακών σχηματιζόμενος έκτίσθη επ'ι παλαιοτέρου περιβόλου, τοΰ οποίου τά ίχνη παρετήρησεν ήδη ό αείμνηστος Τσούντας κάτωθεν τοΰ δυτικού αναλήμματος τοΰ κύκλου.
Ή άνεύρεσις και δευτέρου κύκλου τάφων έν Μυκήναις φέρει πάλιν εις
συζήτησιν τό πρόβλημα τοΰ προορισμοΰ αυτών και γενικώτερον τής κατα
γωγής τών έπιταφίων περιβόλων κα'ι τών θολωτών τάφων.
2.
Είς βάθος 0.80 μ. από τής έπιφανείας τοΰ έδάφους εδρέθησαν έπι τοΰ
τάφου τεμάχια έπιτυμβίας στήλης έκ πώρου λίθου μετά παραστάσεως θήρας
αγρίου ταύρου, ήτις έβλεπε προς Δυσμάς. Έστηρίζετο δε ή στήλη επ'ι βάσεως
έπίσης πώρινης φερούσης κατά τό μέσον διαμπερή τόρμον, έντός τοΰ οποίου
ένετίθετο ή στήλη (είκ. 3).
Ή άνεύρεσις τής βάσεως ταύτης έδωκεν άφορμήν εις προσεκτικωτέραν
έντός τοΰ κύκλου τής άκροπόλεως έρευναν διά τήν άνεύρεσιν τυχόν τών βά
σεων τών έκεΐ άνευρεθεισών στηλών, αΐτινες οΰδαμοΰ άνεφέρετο δτι έστηρίζοντο έπί βάσεων. Άνευρέθησαν δ’ άνελπίστως πράγματι κείμεναι κατά
χώραν καί άλλαι παρόμοιαι πώριναι πλάκες, φέρουσαι τόρμον άνάλογον προς
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έ'νθεσιν τών στηλών. Είναι δέ απορίας οίξιον δτι ουδέποτε μέχρι σήμερον
παρετηρήθη τοϋτο.
3.

Ή παράδοσις τοΰ Παυσανίου, δστις αναφέρει εντός μέν τής άκρο-

πόλεως τούς τάφους τοΰ Άγαμέμνονος καί των περί αυτόν έκτος δ’ αυτής
καί εις άπόστασιν από τών τειχών τούς τάφους τοΰ Αίγίσθου καί τής Κλυ-

Ε!κ· 4. Χαλκά ξίφη μετά διακοσμήσεως ελίκων.

Είκ. 5. Χαλκοϋν έγχειρίδιον.

ταιμνήστρας, πρέπει να έστηρίζετο καί εις Ιδικήν του αύτσψίαν. Θά είδε
δηλαδή 6 περιηγητής τάς έπ’ αυτών επιτύμβιας στήλας, τάς οποίας θά τοΰ
εξήγησαν οί κάτοικοι, τοΰ χωρίου πλέον, τών Μυκηνών ως σημεία τών δια
φόρων τάφων.
4.

Ό ανασκαφείς τετράπλευρος λάκκος έχει μήκος 3.30 μ. καί πλάτος

2.35 μ. περίπου, αλλά τό μέγεθος αύτοΰ περιορίζεται ίκανώς εις 2.50X1.67 μ.,
διότι αί πλευραί αύτοΰ εύρέθησαν κατά τό κατώτερον μέρος έπενδεδυμέναι διά
ξηροτοίχων, ώστε νά σμικρΰνεται 6 διά τούς νεκρούς προωρισμένος χώρος.
Τό μέγεθος λοιπόν αύτοΰ συμφωνεί σχεδόν προς τάς διαστάσεις τοΰ 2ου
καί 6ου τάφου τής άκροπόλεως, οΐτινες θεωροΰνται ως παλαιότεροι τών
λοιπών.
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Τό βάθος τοΰ λάκκου από τής σημερινής επιφάνειας τοϋ εδάφους

είναι 3 μέτρα περίπου.
Εις ύψος ενός περίπου μέτρου από τοϋ πυθμένος παρετηρήθη πλησίον
τών παρυφών τοϋ τάφου στρώσις έξ αδιάβροχου χώματος, γνωστοϋ εν Μυκήναις έκ τής θέσεως Πλέσσα. Τοϋτο δεικνύει ό'τι είς έν ώρισμένον ύψος

Είκ. 6. ’Αργυρά πρόχους.

ό τάφος έκαλΰπτετο κατά τινα τρόπον πιθανώς διά ξύλινων δοκών καί χώ
ματος ύδατοστεγώς. Καθ’ ολον δέ τό βάθος τοϋ τάφου εύρέθησαν εντός τών
χωμάτων πολλά ό'στρακα αγγείων μεσοελλαδικών καί οστά ζώων μάλιστα
δέ κατά τάς γωνίας. Είναι πιθανόν δτι ταΰτα προήρχοντο

εκ τών επιτα

φίων δείπνων, ως υποθέτει ό αείμνηστος Τσούντας. "Ετερον υδατοστεγές
στρώμα παρετηρήθη ολίγον άνωθεν τών σκελετών καί στρώσις έκ χαλίκων εύρέθη είς τον πυθμένα τοΰ τάφου, επί τοϋ οποίου εναπετέθησαν οί
νεκροί.
7.

Εντός τοΰ τάφου εύρέθησαν δύο σκελετοί, τοϋ ενός τών οποίων τά

οστά εύρέθησαν συσσωρευμένα πλησίον τοϋ νοτίου τοίχου. Ό έ'τερος σκε
λετός έ'κειτο εκτάδην κατά τό μέσον καί πλησιέστερον προς την βορείαν πλευ
ράν, έ'χων τό πρόσωπον έστραμμένον προς τά άνω καί την κεφαλήν προς
Άνατολάς. "Εβλεπε λοιπόν προς Δυσμάς. Έκ τοΰ τάφου εξήχθησαν υπέρ τά
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Είκ. 7. ;Χρυσοϋν κόσμημα (έττιγονατίς;).

Εΐκ. 8. Χρυσοΰν περιβραχιόνιον.
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πάντα μεσοελλαδικά, χρονολογούμενα περ'ι to 1600 πε

ρίπου π. X.
Μεταξύ τούτων δε περιλαμβάνονται δύο μεγάλοι πολύχρωμοι αμφορείς
μετά ωραίων διακοσμήσεων. Εύρέθησαν επίσης τρία χαλκά ξίφη μετ’εγχαρά
κτου διακοσμήσεως ελίκων, εν χαλκουν εγχειρίδιου κεκοσμημένον διά σπειρών,
δυο αγγεία χαλκά καί δυο άργνρά κατά μέγιστον μέρος σεσαθρωμένα, ώραία
πόρπη εξ ύαλίτου λίθου, χρυσά τινα ελάσματα, εν χρυσοϋν περιβραχιόνιου

καί μία ώραία χρυσή επιγονατις ή κόσμημα φαρέτρας, ως τελευταίως έπεξηγήθη υπό τοΰ Persson (εΙκ.4·8). ’Επί ενός αργυρού αγγείου εύρέθησαν μι
κρά τεμάχια υφάσματος. Ή μικροσκοπική δέ έξέτασις τούτων κατέδειξεν ότι
πρόκειται περί υφάσματος ενιαίας ποιότητας, έκ λίνου.
8 Έκτος δέ τοΰ τάφου εύρέθησαν κατά τά πρώτα εκ τής επιφάνειας
στρώματα πολλά ό'στρακα τής Μεσοελλαδικής καί Υστεροελλαδικής I καί II
περιόδου μάλιστα δέ τοΰ λεγομένου ανακτορικού ρυθμού. Εις άπόστασιν δέ
τινα από τού τάφου τεμάχιον έξ ελεφάντινης πλακός μετ’ αναγλύφου παραστάσεως (διακρίνονται τό κάτω μέρος μέρος ποδός άνδρός καί οί δύο εμπρό
σθιοι πόδες ίππου ή ταύρου) άρίστης τέχνης. Άλλ’ ό τάφος δέον νά έξερευνηθή λεπτομερέστερον, διότι δυστυχώς ή πρώτη ταχεία εκσκαφή τού τάφου
έγένετο άνευ τής δεούσης προσοχής καί τά συμπεράσματα δέν είναι ασφαλή.
Ή ’Αρχαιολογική Εταιρεία λαμβάνουσα ύπ’ ό'ψιν τήν τεραστίαν σημα
σίαν τοΰ εύρήματος άπεφάσισεν ήδη τήν διάθεσιν τών εισοδημάτων τοΰ
κληροδοτήματος Φαρμά διά τήν ΰπ’ εμού περαιτέρω έρευναν τού χώρου.

ΙΩΑΝΝΗΣ

ΤΤΑΤΤΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
06/07/2022 21:37:59 EEST - 18.232.59.38

