
15. ΑΝΑΣΚΑΦΑΙ ΕΝ ΜΥΚΗΝΑΙΣ

Μικρά πίστωσις διετέθη εφέτος διά την περαίωσιν τής άνασκαφής τοΰ 
σκαπτού λακκοειδοΰς τάφου, δστις ειχεν έπισημανθή κατά τάς άνασκαφάς τοΰ 
1955 εντός τοΰ πρώτου υπό τοΰ Schliemann άποκαλυφθέντος ταφικοΰ πε
ριβόλου. Ό τάφος οΰτος κεΐται κατά την βόρειον πλευράν τοΰ κΰκλου και 
δη πολύ πλησίον και μερικώς κάτωθεν τής εσωτερικής σειράς των πωρίνων 
έγκαρσίως τοποθετημένων πλακών, αΐτινες σχηματίζουν τον κυκλικόν περί
βολον. 'Η άπόστασις από τοΰ σημείου τοΰτου μέχρι τής εσωτερικής γωνίας 
τής ανατολικής παραστάδος τής εισόδου είναι 2.25 μ., έχρειάσθη δε προς 
διευκόλυνσιν τής σκαφής νά άφαιρεθώσιν αί δυο ά'νωθεν αΰτοΰ πλάκες, ή Τε
τάρτη δηλαδή και ή πέμπτη από τής εισόδου, αΐτινες είχον άναστηλωθή υπό 
τής Υπηρεσίας Άναστηλώσεως καί ειχον στερεωθή διά τσιμέντου. Άλλ* ή 
εργασία αΰτη άνετάραξε τά χώματα καί κατέστρεψεν εν μέρει διά τοΰ τσι
μέντου τμήμα τής αρχαίας έπιχώσεως. Έγένετο παρά ταΰτα πλήρης στρωμα- 
τογραφική έξέτασις τοΰ χώρου τοΰ ευρισκομένου άνωθεν τοΰ τάφου, εξ ής 
έξήχθησαν αί εξής παρατηρήσεις:

1. — Το άνώτερον στρώμα προήρχετο έκ τών νεωτέρων εργασιών τής 
Άναστηλώσεως καί ούδέν βεβαίως θετικόν συμπέρασμα είναι δυνατόν νά 
εξαχθή άφοΰ δεν γνωρίζομεν πόιθεν έλήφιθησαν τά χώματα, αν καί κατά την 
μαρτυρίαν τοΰ επιστάτου τής Άναστηλώσεως Δη μητριού Παμφίλου δεν με- 
τεφέρθησαν άλλοθεν άλλ5 έλήφθησαν έκ τοΰ πλησίον χώρου. Τά άνευρεθέντα 
ό'στρακα ήσαν κατά τό πλεΐστον άμαυρόχρωμα (matt-painted) μεσοελλαδικά, 
ελάχιστα ήσαν τέφρα Μινΰεια, δυο εδρέθησαν πρωτοελλαδικά καί ποΰς υστε
ροελλαδικής ΙΙΙβ κΰλικος.

2. — Κάτωθεν τών έπιχώσεων τούτων ευρέθη κατά τον εσωτερικόν, τον 
μεταξύ δηλ. τών δύο σειρών τών πωρίνων πλακών χώρον, στρώμα 0.05 μ. 
λατύπης· κάτωθεν αυτής μέχρι τοΰ βράχου τά χώματα ήσαν τεφρόχροα καί 
τά άνευρεθέντα ό'στρακα ΜΕ άμαυρόχρωμα καί ολίγα Μινύεια υπόφαια 
ή τεφρά. Άλλ5 εις τό άνώτατον σημεΐον τοΰ στρώματος κάτωθεν άκριβώς 
τής λατύπης ευρέθη λαβή έξ υστεροελλαδικής III κύλικος.

3. — Μετά τών χωμάτων τούτων, ά'τινα προχωρούν καί κάτωθεν τών όρ
θιων πλακών τοΰ περιβόλου, δπήρχον πολλοί μικροί λίθοι, οϊτινες έχρησί- 
μευον προφανώς διά νά στηρίζουν τάς πλάκας. Τμήμα όμως τοΰ στρώματος

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:18:12 EEST - 52.90.75.110



106 Πρακτικά τής 'Αρχαιολογικής Εταιρείας 1957

τοΰτου εχει καταστροφή υπό τής εκ τσιμέντου πλακός καί κάτωθεν τής πλα
κάς, μέχρι βάθους 0.15 μ., τα όστρακα ήσαν μεσοελλαδικά τό πλεϊστον άμαυ- 
ρόχρωμα, Μινΰεια και τραχείας κεραμεικής άλλα καί εν πρωτοελλαδικόν.

4. — Περαιτέρω προς τό εσωτερικόν τοϋ κΰκλου τα τεφροχώματα προ
χωρούν και άνωθεν τοϋ νέου τάφου. Τά άνευρεθέντα ενταύθα εντός τής πυ
ράς όστρακα ήσαν άμαυρόχρωμα και Μινΰεια άλλ’ εις τό αυτό βάθος έκτος 
των μελανών χωμάτων ευρέθησαν καί τινα όστρακα υστεροελλαδικών ΙΙΙβ 
χρόνων.

5. —Ό νέος τάφος ήτο κεκαλυμμένος διά μεγάλων λίθων διά νά σχημα- 
τισθή στερεόν έδαφος, έφ’ ου νά εδρασθοϋν αί δρθιαι πλάκες τοϋ κυκλικοϋ 
τοίχου. Κάτωθεν τών λίθων αυτών εύρέθη ό τάφος, δστις είχε συληθή προ
φανώς κατά τήν κατασκευήν τοϋ περιβόλου. Διότι εντός αΰτοϋ δεν εΰρέθη- 
σαν είμή εΰμέγεθες τεμάχιον έκ Μινυείου τεφροχρόου κυπέλλου καί ή λαβή 
μετά μέρους τοϋ κορμοϋ μεσοελλαδικοϋ άμαυροχρώμου άμφορέως μετά λευ
κής ταινιοειδούς διακοσμήσεως(πίν. 46α). Ό τάφος έχει τό σχήμα ακανόνιστου 
λάκκου (μέγιστον μήκος 1.20 μ., πλάτος 1., βάθος από τοϋ φυσικοϋ δαπέδου 
τοϋ κΰκλου 1.10 μ.) εντός δέ αΰτοϋ εύρέθη σκελετός μεγάλου άνδρός εις 
συνεσταλμένην στάσιν κατά τον γνωστόν τρόπον τών μεσοελλαδικών χρόνών 
(πίν. 46β). Έκ τής μορφής τοϋ τάφου και τών άνευρεθέντων οστράκων έξάγο- 
μεν τό συμπέρασμα 1) ότι οΰτος είναι έκ τών παλαιοτέρων τοϋ κΰκλου και 
πιθανώς και παλαιότερος τοϋ VI τάφου τοϋ άποκαλυφθέντος υπό τοϋ 
Σταματακη. 2) Ή θέσις τοΰτου κειμένου κάτωθεν τοϋ τοίχου τοϋ περιβόλου 
αποτελεί έν έκ τών τεκμηρίων ότι ό νϋν υπάρχων περίβολος δεν είναι σΰγ- 
χρονος τών τάφων1 άλλ’ ότι κατεσκευάσθη μεταγενέστερον κατά τούς υστε
ροελλαδικούς χρόνους έπι ύπάρχοντος παλαιοτέρου μεσοελλαδικοϋ περιβόλου 
κατά τον τΰπον δέ τοϋ τοίχου τοϋ περιβόλου τοϋ Β' ταφικοϋ κΰκλου Ό πα
λαιότερος οΰτος περίβολος έθεμελιώθη έντός σκάμματος τοϋ βράχου, δπερ 
άπεκαλΰφθη κατά τήν έξω σειράν τών πωρίνων όρθιων πλακών βορείως τοϋ 
νϋν άποκαλυφθέντος τάφου. 'Η άνεΰρεσις οστράκων υστεροελλαδικών χρό
νων κάτωθεν τοϋ στρώματος τής λατΰπης, προελθοΰσης άσφαλώς έκ τής κα
τεργασίας τών πωρίνων πλακών, και περί τον νεωστι άποκαλυφθέντα τάφον 
ένισχΰει τήν άποψιν ταΰτην καίτοι δ άριθμός αυτών είναι έλάχιστος. Διότι 
είναι άποδεδειγμένον ότι κατά τούς χρόνους τής κατασκευής τοϋ έκ πωρίνων 
πλακών περιβόλου ό κύκλος Α ισοπεδώθη και διεμορφώθη. Τότε κατεστρά- 
φησαν καί τινες τών κατά τό άνατολικόν μέρος τοϋ κΰκλου τάφων, ένφ άλ
λοι έξ αυτών κατεστράφησαν υπό τοϋ πρώτου άνασκαφέως. Ό Σταματακης

1 Οΰτω πιστεύει ό Σ. ΜΑΡΙΝΑΤΟΣ, Γέρας Κεραμοπούλλου, σ. 78.
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άνεκάλυψε τέσσαρας λακκοειδεΐς τάφους εις τήν περιοχήν ταύτην \ Ή κατα
στροφή των έπήλθε διότι οΰτοι, ως αρχαιότεροι, ήσαν άβαθέστεροι, μικρό
τεροι και πτωχότεροι, ήτο λοιπόν ευκολον νά παροραθοΰν καί άφανισθοΰν1 2 3. 
Διότι δεν νομίζω, δτι πρέπει νά θεωρήσωμεν ως δεδομένον δτι δταν έσκά- 
φησαν οί μεγάλοι τάφοι οΰτοι κατέστρεψαν τους παλαιοτέρους ή «ήχρήστευ- 
σαν τμήμα τοΰ προϋπάρχοντος ΜΕ νεκροταφείου»8. Τουναντίον τοϋτο έξη- 
κολούθησεν ΰπάρχον καί κατά τήν μεταβατικήν μεταξύ τής ΜΕ καί τής ΥΕ 
περίοδον, ώς συνέβη καί εις τον δεύτερον έκτος των τειχών ταφικόν κύκλον, 
δπου παρά τούς νεωτέρους τάφους υπάρχουν άλλοι παλαιότεροι, ό Σ. π.χ. τά
φος καί ό Φ πλησίον τοΰ Λ τάφου4 5. Τό μόνον δπερ δύναται νά παρατηρήση 
τις είναι δτι οί μεγάλοι τάφοι έσκάφησαν κατά τήν δυτικήν περιοχήν τοΰ κύ
κλου, διότι ό βράχος εκεί ήτο μαλακώτερος καί επομένως ήτο εύχερέστερον 
νά σκαφή έν άντιθέσει προς τήν ανατολικήν περιοχήν, δπου ήτο σκληρότερος 
καί ως έκ τούτου δεν ήτο κατάλληλος διά τήν άνασκαφήν βαθέων μεγάλων 
λάκκων. Οί άβαθεΐς μικροί αρχαιότεροι τάφοι, οΐτινες εύρίσκοντο κατά τό 
ανατολικόν τμήμα τοΰ κύκλου έξηφανίσθησαν, όπως εΐπομεν, κατά τάς δια
δοχικός διαμορφώσεις καί άνασκαφάς τοΰ χώρου. Πρέπει δμως καί έν άλλο 
ζήτημα νά διευκρινηθή. 'Ότι ή διαφορά ποιότητος τοΰ πώρου λίθου, εξ οΰ 
είναι κατεσκευασμέναι τόσον αί επιτύμβιοι στήλαι δσον καί αί δρθιαι πλάκες 
τοΰ περιβόλου, δεν δύναται νά άποτελέση ασφαλές τεκμήριον περί τής συγ
χρόνου κατασκευής των τάφων καί τοΰ κυκλικοΰ περιβόλου6. Διότι πώρος λί
θος υπάρχει καθ’ δλην τήν βόρειον κλιτύν τοΰ λόφου των Μυκηνών καί δή 
κατά τήν κατωφέρειαν τοΰ λόφου βορείως τοΰ δευτέρου ταφικοΰ κύκλου, 
δπου κατά τάς άνασκαφάς τοΰ 1950 καί 1951, τάς διενεργηθείσαςύπ’έμοΰ μετά 
τοΰ Εφόρου ’Αρχαιοτήτων Φ. Πέτσα, άπεκαλύφθησαν οίκίαι, ών τά υπόγεια 
διαμερίσματα εύρίσκοντο λελαξευμένα εντός μαλακοΰ πωρολίθου6. Άλλ’ είςεύ- 
ρεΐαν έκτασιν λατομεία πώρου λίθου άπεκαλύφθησαν διά μικρδς άνασκαφής 
εις θέσιν «’Άσπρα Χώματα» εις ενός καί ήμίσεος περίπου χιλιομέτρου άπόστα- 
σιν προς Β. τών Μυκηνών, έπί λόφου δπου εύρέθησαν άλλοτε καί θαλαμοει
δείς τάφοι υπό τοΰ Χρ. Τςουντα καί ύπ’ έμοΰ δέ ερείπια αρχαίου ίεροΰ 
καί τμήμα αρχαϊκής έπιγραφής7. Έξεκαθαρίσθη νΰν τμήμα τοΰ λατομείου

1 X. ΤΣΟΥΝΤΑΣ, Μυκηναι καί Μιικηναΐος Πολιτισμός, σ. 116. A. WACE, 
Mycenae, σ. 61. Γ. ΜΥΛΩΝΑΣ, ΑΕ 1958, α. 168.

2 I Παπαδημητρίου, ΠΑΕ 1952, σ. 435.
3 2. ΜΑΡΙΝΑΤΟΣ, έ.ά. σ. 83.
4 I. Παπαδημητρίου, ΠΑΕ 1954, σ. 251, 261.
5 Σ. ΜΑΡΙΝΑΤΟΣ, έ ά. 67 καί 78.
8 ΓΙΑΕ 1950, σ. 203 κ.έ.
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τούτου (πίν. 47α) και δύναταί τις να παρατηρήση και τον άρχαίον τρόπον έξ- 
ορύξεως διά τής κατασκευής αυλακών καί τόρμων προς τοποθέτησιν των σφη
νών. Ό λίθος δέ οΰτος δεν εΐχεν ομοιόμορφον υφήν αλλ’ ήτο διαφόρου πυ- 
κνότητος άναλόγως τοϋ βάθους εξ ου έξωρύσσετο καί τής περιοχής. Σημειω
τέου δτι ό αυτός λίθος εχρησιμοποιήθη καί εις πολλά άλλα μνημεία τών Μυ
κηνών, ως εις τό ’Ανάκτορου, εις τινας τών θολωτών τάφων, τον περίβολον 
τοϋ θολωτού τάφου τής Κλυταιμνήστρας κλπ. Καί δεν είναι μέν βέβαιον δτι 
τό λατομείου τοΰτο έχρησιμοποιείτο καί κατά τούς μεσοελλαδικούς χρόνους, 
διότι άπαντα τά όστρακα τά εύρεθέντα κατά την περιοχήν τοϋ λατομείου 
ήσαν υστεροελλαδικά III, άλλ’ είναι πιθανώτερον δτι έντεϋθεν ή εκ τής πλη- 
σιέστερον ακόμη κείμενης βορείου κλιτΰος τοϋ λόφου τών Μυκηνών έλάμβα- 
νον καί κατά τούς παλαιοτέρους χρόνους τον πώρον λίθον, κογχυλιάτην ή 
κοινόν, χωρίς νά παρίσταται ανάγκη νά άναζητήσωμεν τά αρχαία λατομεία 
περί τάς Κλεωνάς ή μακρότερον, κατά τήν μεταξύ Κορίνθου καί Ίσθμιας 
περιοχήν

’Επ’ εύκαιρίμ ήρεΰνησα καί καθ’ δλην τήν βόρειον περιοχήν τοϋ τα- 
φικοϋ κύκλου. Καί πολύ μέν πλησίον τοϋ άνευρεθέντος νέου τάφου, είς άπό- 
στασιν 1.00 μ. από τοϋ τοίχου τοϋ κυκλου προς Νότον, άπεκαλΰφθη μικρός 
λάκκος ακανόνιστου σχήματος καί βάθους 0.80 μ. πλήρης ερυθρωπών χωμάτων, 
εντός τών οποίων εύρέθησαν μόνον πρωτοελλαδικής περιόδου όστρακα καί 
δύο τής τελευταίας νεολιθικής περιόδου, κατά δέ τήν ΝΑ. γωνίαν τοϋ VI τά
φου τοϋ άνασκαφέντος υπό τοϋ Σταματακη, άνευρέθη ετερος μικρός λάκ
κος κατά τό μάλλον ή ήττον ακανόνιστος (μήκους 1.03 καί πλάτους 0.78 μ.), 
εντός τοϋ οποίου εύρέθησαν επίσης πρωτοελλαδικά όστρακα. ”Αν ό λάκκος 
ούτος ήτο τάφος πρωτοελλαδικών χρόνων δέν είναι δυνατόν νά βεβαιώσω- 
μεν, διότι φαίνεται δτι κατά τήν άνασκαφήν τοϋ VI τάφου κατεστράφη ή 
προς Βορράν πλευρά τοϋ λάκκου, ή προς τον τάφον VI, καί άνεταράχθησαν 
έν μέρει τά χώματα. ’Αλλ’ είναι πιθανόν δτι εδώ που εύρέθησαν τά πρωτο
ελλαδικά αγγεία τά δημοσιευθέντα ύπό τοϋ Wace ως εύρεθέντα ύπό τοϋ 
Σταματακη καί εύρισκόμενα νϋν είς τό Μουσεΐον τοϋ Ναυπλίου3. Διότι έν 
όστρακον μετά μελανής γραμμικής διακοσμήσεως προέρχεται πιθανώς έξ ενός 
τών αγγείων τούτων *.

Μικρά άνασκαφή ένηργήθη άφ’ ετέρου κατά τήν ανατολικήν περιοχήν 
τοϋ κύκλου καί δή έξωτερικώς, μεταξύ τής δευτέρας σειράς τών πωρίνων όρ
θιων πλακών καί τοϋ άναλημματικοϋ τοίχου τής επικλινούς ανόδου (ramp). * 8

1 Σ. ΜΑΡΙΝΑΤΟΣ, ε.ά. σ. 67.
2 A. Wace, BSA 1921-23, σ. 110 εΐκ. 26 καί 27. Γ. Μυλωνάς, ε.ά. σ, 154.
8 Α· Wace, ε.ά. είκ, 27, σ. 116.
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Σκοπός δέ τής άνασκαφής ταύτης ήτο ή συλλογή οστράκων διά τήν άκριβε- 
στέραν χρονολόγησιν τοΰ κυκλικού τοίχου εν συσχετισμφ προς τήν χρονολο
γικήν τοποθέτησιν τής κατασκευής τής ανόδου. Διότι κατά τό σημεΐον τούτο 
αί πλάκες έφαίνοντο κλίνουσαι προς Δυσμάς συμπιεζόμεναι οίονεί υπό τού 
αναλήμματος (πίν. 47β). Παρετηρήθη δέ καί εκεί δτι ό υπάρχων άναλημματι- 
κός τοίχος στηρίζεται επί ά'λλου παλαιοτέρου, τού οποίου μάλιστα ή κατεύ- 
θυνσις έκ Βορρά προς Νότον εύρίσκεται ολίγον λοξώς προς τήν κατεύθυνσιν 
τού ύπερκειμενού τοίχου.

Έκ τούτου συμπεραίνω δτι ό υπάρχων άναλημματικός τοίχος είναι έν 
πάση περιπτώσει νεώτερος τοΰ κυκλικού τοίχου τοΰ περιβόλου, δστις ύπήρ- 
χεν δταν έκτίσθη τό ανάλημμα. Συνάγεται δέ τούτο έκ τού γεγονότος δτι τό 
κατώτερον μέρος τών όρθιων πλακών εύρίσκεται έν μέρει κάτωθεν αυτού, 
έξ οΰ καί συνεπιέσθησαν αΰται καί έκλιναν προς Δυσμάς κατά τήν κατα
σκευήν τοΰ νεωτέρου τοίχου. Σχέσιν δηλαδή καί χρονολογικήν έξάρτησιν δύ- 
ναται νά έχη ό κυκλικός τοίχος τοΰ περιβόλου προς τον παλαιότερον άναλημ- 
ματικόν τοίχον.

Τά συλλεγέντα όστρακα κάτωθεν τοΰ νεωτέρου άναλημματικού τοίχου 
ήσαν ελάχιστα άμαυρόχρωμα ΜΕ τά πλεΐστα δέ ΥΕ καί τινα YE IIIΒ-Γ. 
Θά πρέπει λοιπόν καί πάλιν νά άναθεωρηθή καί έξετασίίή έκ νέου τό ζή
τημα τής χρονολογίας καί τοΰ κυκλικού τοίχου τού περιβόλου, τον όποιον 
καί ό WACE καί ό Μυλωνάς θεωρούν σύγχρονον καί τής έπικλινούς ανόδου 
καί τής Πύλης τών Λεόντων \

ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΤΑΤΤΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 1

1 A. Wace, BSA 1921-23, σ. ό7. Γ. ΜϋλΩΝα2, Ancient Mycenae, σ. 41 καί 
έ.ά. σ. 178.
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ΙΤίΝΑΞ

α. Μεσοελλαδικοϋ άμαυροχρώμου άμφορέως τεμάχιον μετά λαβής.

β. "Αποψις τοΟ εσωτερικού τοΰ τάφου μετά τοΰ σκελετού.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:18:12 EEST - 52.90.75.110



ΠΑΕ 1957.—15. αναςκαφαι εν μυκηναις ΠίΝΑΞ 47

β. ΙΙλάκες περιβόλου κάτωθεν τής επικλινούς ανόδου.
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