
12. ΑΝΑΣΚΑΦΗ ΜΥΚΗΝΩΝ

Κατά τήν κα'ι κατά το έτος τοϋτο ύπ’ έμοΰ διευθυνομένην άνασκαφήν 
των Μυκηνών συνεχίσθη ή ερευνά τής βόρειας κλιτύος καί τής άνωτάτης κο
ρυφής τής άκροπόλεως καί ή άνασκαφή τής προς Βορράν του Θησαυρού τοϋ 
Άτρέως περιοχής. Προς τούτοις έπεβεβαιώθησαν διάφοροι παρατηρήσεις 
διά τδ προγενεστέρως άποκαλυφθέν βορειοανατολικόν κυκλώπειον τείχος καί 
οΰτω κατέστη δυνατή ή συμπλήρωσις καί περάτωσις των σχεδίων καί τής με
λέτης διά τά τείχη καί τάς πύλας των Μυκηνών1. 'Η έργασία ήρχισε τήν 3ην 
’Ιουλίου καί συνεχίσθη μέχρι τής 20ης Δεκεμβρίου τοϋ 1963. Εις ταύτην εΐχον 
πολυτίμους βοηθούς τον κ. Τ. Leslie Shear, Jr., τήν Κ“ν Ίόνην Μυλωνά Shear, 
τήν Καν Λέλαν Μυλωνά, τήν Κ«ν Ροζαλίνδην ΓΙαπαντωνίου, τήν Δίδα Elizabeth 
Brokaw καί τον κ. Andrew Love. Ό κ. Richard Rothman ήτο ό άρχιτέ- 
κτων τής άνασκαφής καί 6 κ. Νικόλαος Τομπάζης ό φωτογράφος. Εις τούς 
συνεργάτας τούτους, εις τούς οποίους οφείλεται καί ή επιτυχία τής άνασκα
φής, εκφράζω θερμάς εύχαριστίας. ’Επίσης οφείλω ευχαριστίας εις το Διοι
κητικόν Συμβούλιον τής έν Άθήναις ’Αρχαιολογικής Εταιρείας καί ιδία εις 
τον Γενικόν αύτής Γραμματέα συνάδελφον κ. ’Αναστάσιον Κ. Όρλάνδον διά 
τήν εις εμέ άνάθεσιν τής άνασκαφής ώς καί εις τήν Πρυτανείαν τοϋ Washing
ton University διά τήν άδειαν νά έπανέλθω καί παραμείνω εις τήν άγαπητήν 
γενέτειραν τό τρέχον άκαδημαϊκόν έτος. Εις τούς πραγματικούς φίλους μου 
τοϋ St. Louis, οί όποιοι καθιστοΰν δυνατήν τήν συνέχισιν των έρευνών καί 
μελετών μου διά τής χορηγίας των, είμαι πάντοτε ευγνώμων. Τέλος εις τον 
συνεργάτην καί έφορον τής περιοχής κ. Νικόλαον Βερδελήν οφείλω χάριτας 
διά τήν πάντοτε πρόθυμον συμπαράστασίν του.

ΕΡΕΥΝΑΙ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ 
ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ.

1. Προς Νότον τής περιοχής τοϋ βορείου κυκλώ
πειου τείχους, ή οποία ήρευνήθη τό 19621 2, άνε- 
σκάφη έκτασις 40 X 30 μ. καί άπετέλεσεν εν τών 

κυρίων τομέων τής εφετινής έρεύνης. ’Αμέσως ύπεράνω καί προς Νότον τοϋ δια
δρόμου Γ καί τών δωματίων του άπεκαλύφθη σημαντικόν κτήριον (πίν. 74α,Μ), 
μήκους 15 μ. καί μέσου πλάτους 7.50 μ., μέγα μέρος τοϋ οποίου είχε προη
γουμένως άνασκαφή ύπό τοϋ άειμνήστου διδασκάλου Χρήστου Τςουντα καί

1 Τά άποτελέσματα τής εργασίας αύτής έδημοσιεύθησαν εις τήν ΑΕ 1962, σ. 1 κέξ.
2 "Ορα ’Έργον 1962, σ. 95.
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ή περιοχή του εΐχεν έκ νέου πληροιθή. Ούδέν περί του χτίσματος τούτου έδη- 
μοσιεύθη καί εις την έπιφάνειαν, προ τής άνασκαφής, έφαίνοντο μόνον ήμι- 
κατεστραμμένα θεμέλια, τά όποια ύπετίθεντο ότι άνήκον εις ελληνιστικά χτί
σματα. Ευτυχώς, ολίγα τμήματα τής περιοχής εϊχον παραμείνει άσκαπτα 
καί εϊχον διατηρήσει τήν αρχικήν των έπίχωσιν, ταϋτα δέ άπεδείχθησαν 
αρκετά διά νά βεβαιώσουν τήν μυκηναϊκήν προέλευσιν τοΰ κτηρίου Μ.

Τό κτήριον τούτο περιλαμβάνει 4 δωμάτια (παρένθ. πίν. A, Μ-1-Μ-4) δια
τεθειμένα στοιχηδόν καί κατά τον κατά μήκος άξονα άπό τά ΒΔ. προς τά ΝΑ. 
Τό μεγαλύτερον καί κεντρικόν δωμάτιον (πίν. 74β, Μ-2) έχει σχεδόν 
τετράγωνον σχήμα καί μέσας έσωτερικάς διαστάσεις 5.25 X 5 μ. Καλώς 
διατηρούμενα άνοίγματα θυρών, μέσου πλάτους 1.20 μ., φέρουν άπό τοΰ ενός 
εις τό έτερον δωμάτιον, έν ώ δύο έξωτερικαί θύραι (παρένθ. πίν. Α', α καί β 
καί πίν. 75α) έφερον εις τά δωμάτια Μ-2 καί Μ-3. Προ έκάστηςτών εισόδων 
εύρέθη μικρόν τετράπλευρον δωμάτιον (παρένθ. πίν. Α', α-1 καί β-1), τό 
όποιον φαίνεται ότι έχρησίμευεν ώς θυρωρεϊον.

Εις τήν ΒΔ. γωνίαν τοΰ δωματίου Μ-3 (πίν. 75β) άπεκαλύφθησαν υπο
λείμματα κλίμακος, μέσου πλάτους 1 μ., ή οποία έφερε προς υψηλότερα επί
πεδα καί ιδία εις τριγωνικόν τό σχήμα υπαίθριον χώρον ή αυλήν (παρένθ. 
πίν. Α', Φ καί πίν. 76α), τής οποίας τό δάπεδον άπεκαλύφθη περί τά 2.15 μ. 
ύπεράνω τοΰ δαπέδου τών δωματίων Μ-3 καί Μ-4. Διά τής τριγωνικής αυλής 
διήρχοντο οχετοί άποχετευτικοί τής βόρειας κλιτύος τής άκροπόλεως καί εις 
τήν περιοχήν της εύρέθησαν δύο φρεάτια προφανώς χρήσιμα διά τήν έπιθεώ- 
ρησιν, έν άνάγκη δέ καί διά τήν επισκευήν τοΰ άποχετευτικοΰ συστήματος, 
τό όποιον άποδεικνύεται πολύ σημαντικόν καί έντέχνως κατεσκευασμένον.

Οί τοίχοι τοΰ κτηρίου Μ, μέσου πλάτους 0.65 μ., εϊναι κατεσκευασμένοι 
έκ μικρών άργών λίθων τεθειμένων εις πηλόν διετηρήθησαν δέ εις πολλά τμή
ματα μέχρις υψους 1.50-1.80 μ.1- τά θεμέλια αυτά έβάσταζον άνωδομήν άπό 
πλίνθους ή καί άπό χώμα pise, μικρά δέ λείψανα τής πλινθοδομής εύρέθησαν 
είς τό ΒΑ. θεμέλιον τοΰ δωματίου Μ-4 καί εις τον Β. τοίχον τοΰ κλιμακοστα
σίου. Μικρά διασωθέντα τεμάχια δαπέδων άποδεικνύουν ότι τά τών δω
ματίων Μ-2 καί Μ-3 ήσαν κεκαλυμμένα μέ τήν γνωστήν μυκηναϊκήν άμμο
κονίαν, έν ώ τά δάπεδα τών δωματίων Μ-1 καί Μ-4 έσχηματίσθησαν μέ κα
λώς πεπιεσμένην γήν περιέχουσαν πολλούς χάλικας. Μικρά τεμάχια κονια
μάτων, τά όποια εύρέθησαν είς τήν άδιατάρακτον έπίχωσιν, άποδεικνύουν ότι 
οί τοίχοι τών δωματίων Μ-2 καί Μ-3 τουλάχιστον έκαλύπτοντο άπό έγχρω

1 Τήν ένίσχυσιν τών τοίχων τούτων άνέλαβε, κατόπιν έγκρίσεως τοΰ "Αρχαιολογι
κού Συμβουλίου τής Γενικής Διευθύνσεως "Αρχαιοτήτων, καί έφερεν είς αίσιον πέρας ή 
Διεύθυνσις Άναστηλώσεων κατά τάς όδηγίας τοΰ Διευθυντοϋ της κ. Ε. Στίκα, πρός τόν 
όποιον έκφράζω θερμάς εύχαριστίας καί έντεϋθεν.
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μον κονίαμα’ τά δάπεδα καί τά έγχρωμα κονιάματα άποδεικνύουν ότι τά δω
μάτια Μ-2 καί Μ-3, τά όποια έχουν καί εξωτερικήν είσοδον καί θυρωρεϊον, 
ήσαν τά κύρια, έν φ τά ύπ’ αριθμόν 1 καί 3 ήσαν βοηθητικά, χρησιμοποιούμε
να ϊσως ώς άποθήκαι.

Εις τό μέσον περίπου του βορειοανατολικού τοίχου του δωματίου Μ-2 
άπεκαλύφθησαυ υπολείμματα ελλειψοειδούς κτίσματος, τού όποιου ή πραγμα
τική χρήσις παραμένει ανεξακρίβωτος, διότι έν πολλοΐς τό κτίσμα είχε κατα- 
στραφή κατά τήν άρχικήν τού χώρου άνασκαφήν (παρένθ. πίν. Α', Μ-2). Τό 
δάπεδον, τό περιβαλλόμενου ύπό τού κτίσματος τούτου, ώς καί ό τοίχος εις τό 
βάθος του, είναι κεκαλυμμένα ύπό επιχρίσματος έξ άσβεστοχώματος. 'Η με
ταξύ τού κτίσματος τούτου καί τής ΒΔ. γωνίας τού δωματίου έπίχωσις εις πλά
τος 0.70 μ. περίπου κατά μήκος τού τοίχου εύρέθη άδιατάρακτος καί εις αυτήν 
εύρέθησαν ψηφίδες έξ ύελομάζης, όστρακα ΎΕ ΙΙΙΒ τελευταίων χρόνων, τεμά
χια ειδωλίων των γνωστών μυκηναϊκών τύπων Φ καί Ψ καί ζωδίων, καί έν πλή
ρες είδώλιον τύπου Φ, ή έπιφάνεια τού όποιου καλύπτεται μέ οφιοειδείς γραμ- 
μάς έρυθρωπού χρώματος (πίν. 77α).’Ακριβώς άνωθεν τού ειδωλίου τούτου 
εύρέθησαν δύο μικρά τεμάχια Αιγυπτιακής πινακίδος έκ φαγεντιανής, ή όποια 
φέρει τήν αυτήν έπιγραφήν έπ’ άμφοτέρων τών πλευρών (πίν. 76β). 'Η έπι- 
γραφή, κατά τον κ. Ν. Μπουφιδην τού ’Εθνικού ’Αρχαιολογικού Μουσείου, 
περιλαμβάνει δέλτον (cartouche) τού Άμενόφιος τού Γ' τής 18ης δυναστείας 
(περίπου 1405-1370 π.Χ. )*. Εις τήν αυτήν έπίχωσιν εύρέθη καί χαλκούς δα
κτύλιος, ή κυκλική σφενδόνη τού οποίου είναι έξ αργύρου καί άρχικώς συνε- 
κράτει ένθετον κόσμημα ή γλυπτόν φακοειδή σφραγιδόλιθον, ό όποιος δεν διε- 
σώθη. Μεταξύ τών άλλων ευρημάτων έκ τού κτηρίου σημειώνω τεμάχιον μι- 
κράς τετραπλεύρου πλακός έξ ύελομάζης, εις τό όποιον έχομεν παράστασιν 
λεοντομόρφου δαίμονος, τύπου γνοιστού έκ τών ευρημάτων Τςουντα τού «θο
λωτού τάφου τών δαιμόνων», ώς καί πολλά τεμάχια μολυβδίνων αγγείων. “Εν 
σχεδόν πλήρες, αλλά πολύ πεπιεσμένον, δείγμα μολυβδίνου άγγείου εύρέθη εις 
τό ύπ’ αριθμόν Μ-3 δωμάτιον καί εις τήν άρχικήν του θέσιν (πίν. 78α). ’Εκ 
τής άδιαταράκτου έπιχώσεως τού τριγωνικού χώρου Φ προέρχεται ολόγλυ
φου έξ έλεφαντοστοΰ είδώλιον, ύψους μόλις 0.035 μ., παριστών γυναίκα φέ- 
ρουσαν τάς χεΐρας προ τού γυμνού της στήθους (πίν. 77β) καί σφραγιδόλι
θος διάτρητος μέ παράστασιν λέοντος καί ταύρου.

Κατά μήκος τής ανατολικής πλευράς τού κτηρίου Μ εύρέθη δρόμος, δ 1

1 Καί άλλα τεμάχια Αιγυπτιακών πινακίδων τοϋ ’Αμενόφιος τοϋ Γ' είναι γνωστά άπό 
τάς άνασκαφάς τοϋ Τςουντα, ΑΕ 1891, σ. 18, πίν. III, 3-4’ Μυκήναι καί μυκηναϊος 
πολιτισμός, σ. 213. Fimmen, Die kret.-myk. Kultur, σ. 175-176, εΐκ. 171 κλπ. Εις 
τόν κ. Μπουφιδην έκφράζω θερμάς εόχαριστίας διά τήν συμβολήν του εις τήν μελέτην τοϋ
ευρήματος.
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όποιος προς Βορραν καταλήγει εις τό μεταξύ των διαδρόμων Α καί Β πλατύ- 
σκαλον. Διά τοϋτο καί τον άποκαλώ ΑΒ-1 (παρένθ. πίν. Α'). ’Έχει μέσον πλά
τος περί τά 2.50 μ. καί άπεκαλύφθη εις μήκος 25 μ. Κατά μικράς άποστάσεις 
τά άναλήμματά του ένισχύονται άπό εγκαρσίους τοίχους. Μεταξύ δύο τοιού- 
των εγκαρσίων τοίχων κατά τό 12ον μέτρον του μήκους τοϋ δρόμου (παρένθ. 
πίν. A', Τ) εύρέθησαν τά λείψανα δύο ταφών, έκ των οποίων ή μία, μεσήλικος 
άνδρός, άνάγεται εις την μεσοελλαδικήν εποχήν καί ή άλλη, μικρού παιδιού, εις 
την υστεροελλαδικήν. Τό καλύπτον τάς ταφάς χώμα δίδει σαφή ένδειξιν τού 
υψους τοϋ δαπέδου τού δρομίσκου, ό όποιος έν πολλοϊς εΐχε προηγουμένως 
σκαφή. Πόθεν ήρχιζεν ό δρόμος ΑΒ-1 απομένει νά έξακριβωθή εις μελλοντι
κήν άνασκαφήν. ’Ίσως νά συνήντα τον δρομίσκον ΓΔ-1, ό όποιος άρχίζει άπό 
τό πλατύσκαλον τό μεταξύ τών διαδρόμων Γ καί Δ.

Καί τον δρομίσκον ΓΔ-1 ήρεύνησα εις έ'κτασιν 10 μ. Κατά τήν δυτικήν 
του πλευράν εύρέθησαν 4 δωμάτια (παρένθ. πίν. A', Λ-1, 2, 3 καί 4), το 
βορειότερον τών όποιων (Α-4) άνεσκάφη τό 1962. Ή άνασκαφή τών άλλων 
δωματίων δεν άπέδωσεν ενδιαφέροντα άποτελέσματα, διότι τά δωμάτια αύτα 
εΐχον άνασκαφή προηγουμένως καί πληρωθή έκ νέου. Τό δάπεδον τού Λ-1 
ήτο κεκαλυμμένον με μυκηναϊκήν άμμοκονίαν, φαίνεται δμως ότι εις Ελ
ληνιστικούς χρόνους εΐχε σκαφή διά τού δαπέδου αότοϋ κυκλικόν όρυγμα, τό 
όποιον έφθανε μέχρι τοϋ βράχου. Τότε κατεστράφη μέγα μέρος τοϋ δαπέδου.

Εις τήν άνατολικήν πλευράν τοϋ δρομίσκου ΓΔ-1 εύρέθη ή νοτιοδυτική 
γωνία τοϋ κτηρίου Μ, μεταξύ δ’ αυτής καί τοϋ βορείου τμήματος τοϋ δρομι- 
σκου άπεκαλύφθη κλϊμαξ καί κυκλοτερής, βραχύς διάδρομος (παρένθ. πίν. Α', 
Κ καί I, ως καί πίν. 78β). Ή κλϊμαξ έχει έξ βαθμίδας, κατεσκευασμένας έκ 
πώρου λίθου, έκ τών οποίων αί πέντε διεσώθησαν πλήρως. ’Έχουν μέσον ΰψος 
0.16 μ. καί μέσον πλάτος 0.26 μ. Τό μήκος των κυμαίνεται μεταξύ 1.34 άνω 
καί 1.90 μ. κάτω, ήτοι ή κλϊμαξ στενοΰται προς τά άνω. Ή άνωτάτη έκτη 
βαθμίς καταλήγει εις πλατύσκαλον, έκ τοϋ όποιου αρχίζει άνηφορικός διά
δρομος, ό όποιος, παρακάμπτων τήν ΒΔ. γωνίαν τοϋ κτηρίου Μ, βαίνει προς 
Άνατολάς καί προφανώς έφερεν εις τά υπερώα δωμάτια τών προς Νότον τοϋ 
διαδρόμου Γ υπογείων Γ-1 καί Γ-2, ’ίσως εις τον πρώτον όροφον τοϋ κτηρίου Μ 
καί τέλος εις τον τριγωνικόν χώρον Φ προς Άνατολάς τοϋ κτηρίου έκείνου. 
'Η κλϊμαξ είναι ή καλύτερον διατηρουμένη εις Μυκήνας καί φαίνεται ότι 
διεσώθη εις τό άρχικόν της όψος.

Παραπλεύρως τής κλίμακος πρός Βορραν άπεκαλύφθη μοναδικός διά τήν 
μυκηναϊκήν άρχιτεκτονικήν κυκλικός διάδρομος, μέσου πλάτους 1.40 μ., 
ό όποιος έφερεν εις τό νότιον άνδηρον τοϋ διαδρόμου Γ. Ή έπίχωσις, ή όποια 
έκάλυπτε καί τον διάδρομον καί τήν κλίμακα, εύρέθη άδιατάρακτος καί περί-

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:19:44 EEST - 52.90.75.110



Γεωργίου Έ. Μυλωνά : Άνασκαφή Μυκηνών 103

είχε πολυάριθμα ΤΕ ΙΙΙΒ όστρακα των τελευταίων χρόνων, χρονολογοϋντα τά 
χτίσματα.

'Ο διάδρομος Γ πλαισιοΰται ύπό δύο άνδήρων (παρένθ. πίν. Α', Γ), τά 
δάπεδα των οποίων θά ήσαν τούλάχιστον 2 μ. ύπεράνω του δαπέδου του. Τό 
προς Β. άνδηρον βαίνει κατά μήκος τοϋ βορείου κυκλώπειου τείχους καί φέρει 
εις δωμάτια εντός τοϋ πλάτους τοϋ τείχους, τά όποια δυστυχώς δεν διεσώθησαν. 
Τό προς Ν. άνδηρον έφερεν εις δύο υπόγεια, τό δυτικώτερον των οποίων 
(παρένθ. πίν. Α', Γ-1) ήρευνήθη τό 1962 καί άπέδωσε μεταξύ άλλων καί τό 
γνωστόν έκ πηλοΰ γυναικεΐον μυκηναϊκόν είδώλιον 0.185 μ. ύψους1. Τό 
άνατολικώτερον δωμάτιον, Γ-2, είχε προηγουμένως σκάφη πλήρως μέχρι τοϋ 
βράχου καί ώς έκ τούτου ούδέν άπέδωσε. Κάτω τοϋ δαπέδου του άπεκαλύ- 
φθη άποχετευτικός άγωγός τεχνικώτατα κατεσκευασμένος διά πλακών. Λό
γω τής μεγάλης, καί άποτόμου κλίσεως τοϋ δαπέδου του ούδέν είχε παραμεί- 
νει εις τήν αϋλακά του, ούτε καί χώμα.

’Ανατολικώτερον τοϋ υπογείου Γ-2 εύρέθη έτερον, κατεσκευασμένον κατα 
μήκος τοϋ διαδρόμου Β (παρένθ. πίν. A', Β-1). Καί αυτό είχε προηγουμένως 
σκαφή καί πληρωθή. Διεσώθη δμως παρά τον Ν. τοίχον του μικρόν τμήμα 
τοϋ άρχικοΰ του δαπέδου καί τοϋτο έκαλύπτετο άπό παχύ στρώμα πηλοΰ. Εις 
τό δάπεδον εύρέθησαν υστεροελλαδικά όστρακα, μεταξύ τών όποιων καί τό 
μεγαλύτερον τμήμα ύψίποδος κύλικος. Κάτω τοϋ δαπέδου καί επί του βρά
χου σχεδόν άπεκαλύφθησαν δύο εντός άγγείων ταφαί μεσοελλαδικών χρόνων. 
Πρό τοϋ δωματίου Β-1 προς τον δρομίσκον ΑΒ-1 εύρέθη μικρόν προαύλιον, 
τό όποιον δεν άνεσκάφη πλήρως.

Πρ οτοΰ καταστή δυνατή ή συναγωγή τελικών συμπερασμάτων διά τό 
κτήριον Μ θά πρέπει νά έρευνηθή ό προς Ν. καί προς τά ΝΔ. τής άνασκαφει- 
σης έκτάσεως χώρος. Αί άρχιτεκτονικαί του λεπτομέρειαι — αί δύο έξωτερι- 
καί του είσοδοι μέ θυρωρεία, οί διάδρομοι καί οί δρομίσκοι — καί ή θεσις του 
παρά τό βόρειον κυκλώπειον τείχος καί τούς διαδρόμους καί δωμάτιά του άπο- 
δεικνύουν δτι τό κτήριον Μ ήτο σπουδαΐον κτίσμα σχετιζόμενον στενώς προς 
τό δλον συγκρότημα τοϋ τείχους.

2. Ή άνιοτάτη περιοχή τοϋ λόφου καί τοϋ έπ’ αύτοΰ άνακτόρου επίσης 
ήρευνήθη λεπτομερώς. Ώς γνωστόν, ή περιοχή αυτή άρχικώς άνεσκάφη ύπό 
τοϋ Τςουντα καί ήρευνήθη έπανειλημμένως ύπό τοϋ Wacb. 'Η οδική μας 
ερευνά άπεκάλυψε μικρά τμήματα μυκηναϊκών τοίχων καί δαπέδων ώς καί λα
ξεύματα εις τον βράχον ύποδεικνύοντα δάπεδα, ταΰτα δέ άποδεικνύουν δτι ή 
κορυφή τοϋ λόφου δεν κατείχετο άπό μίαν «columnar hall», ώς διδάσκεται, 
άλλ’ ύπό σειράς τεσσάρων τούλάχιστον δωματίων, τά όποια ήνοίγοντο προς

1 Έργον 1962, σ. 95 καί είκ. 115-116.
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τον βόρειον διάδρομον. Κάτωθεν του διασωθέντος τμήματος του δαπέδου του 
«δωματίου των πίθων» εύρέθησαν υπολείμματα άρχαιοτέρου δαπέδου έπε- 
στρωμένου διά πλακών γυψολίθου. Αί πλάκες αύταί φέρουν καταφανή ’ίχνη 
ΐσχυράς πυρακτώσεως καί άποδεικνύουν ότι εν προγενέστερον του τελικώς υπό 
πυρκαϊάς καταστραφέντος ανακτόρου κατεστράφη επίσης υπό πυρκαϊάς εις 
ΤΕ ΠΙΒ χρόνους.

Κατά την βορείαν πλευράν τής κορυφής τοϋ λόφου άπεκαλύφθη ό άναλημ- 
ματικός τοίχος, ό όποιος ύπεβάσταζε τό άνδηρον των αρχαϊκών χρόνων. 'Ο 
τοίχος οδτος βαίνει σχεδόν από Δυσμών προς Άνατολάς καί απέχει από τον 
γνωστόν Ελληνιστικόν βόρειον άναλημματικόν τοίχον κατά μέν τό δυτικόν 
άκρον του περί τά 3 μ. κατά δέ τό ανατολικόν 4.50 μ. Τό βόρειον σκέλος τοϋ 
αρχαϊκού άναλημματικοϋ τοίχου σώζεται εις μήκος 19 μ., προφανώς εις ολό
κληρον τό αρχικόν του μήκος. Κατά τό δυτικόν άκρον του στρέφεται προς 
Νότον καί εΐτα βαίνει προς τά ΝΔ., άκολουθοϋν τήν δφρύν τοϋ λόφου κατά την 
πλευράν εκείνην (πίν. 79β). Τοϋ τμήματος τούτου διεσώθη μήκος 6 μ. Είναι 
προφανές ότι τό υπό τοϋ άναλημματικοϋ τούτου τοίχου ύποβασταζόμενον άν- 
δηρον είχε σημαντικάς διαστάσεις καί αύταί υποδεικνύουν ότι δ επ’ αύτοϋ ναός 
θά ήτο αρκετά μεγάλος. Μικρόν τμήμα τοϋ ανατολικού μακροϋ τοίχου τοϋ ναοϋ 
τούτου, μήκους περίπου 4.50 μ., άπεκαλύφθη παρά τήν εσωτερικήν δψιν τοϋ 
ανατολικού τοίχου τοϋ σηκοΰ τοϋ ελληνιστικού ναοϋ, ό όποιος είχε τήν αυτήν 
από Βορρά προς Νότον κατεύθυνσιν προς τόν αρχαϊκόν. Άμφότεροι δέ ήκο- 
λούθουν τήν φοράν τών μυκηναϊκών δωματίων, τά όποια ήσαν έκτισμένα άπό 
Βορρά προς Νότον, άν καί οί τοϊχοί των δέν ταυτίζονται προς τούς μυκηναϊ
κούς.

Εις τήν προς Βορράν τοϋ Θησαυρού τοϋ Ά-
Β. ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ. , , Γι 1 Γ ,

τρεως περιοχήν συνεπληρωθη η ανασκαφη της 
οικίας 1-1, τρία δωμάτια τής όποιας εΤχον μερικώς άποκαλυφθή τό 1962. 'Η 
οικία αυτή, 1-1, άποτελεϊται άπό τρία δωμάτια (εΐκ. 1, άρ. 10, 11, 12) καί 
αυλήν, ή οποία έξετείνετο προ τοϋ δωματίου 10. Έκ τής ΒΑ. γωνίας τοϋ ύπ’ 
άριθμόν 10 δωματίου άρχεται διάδρομος, ό όποιος προφανώς έβαινε κατά 
μήκος τής άνατολικής πλευράς τοϋ οικήματος. Δυστυχώς ή περιοχή αυτή 
τοϋ κτηρίου κατεστράφη υπό τοϋ μηχανικού έκσκαφέως, ό όποιος έχρησιμο- 
ποιήθη εις τήν διεύρυνσιν τοϋ σημερινού δρόμου καί τής πλατείας τοϋ Θησαυ
ρού. Εις τήν αυλήν τής οικίας εύρέθησαν δύο τάφοι πρωτογεωμετρικών χρόνων, 
οί σκελετοί τών οποίων ήσαν σχετικώς καλώς διατηρημένοι. Εις τόν ένα τών 
τάφων εύρέθησαν: μικρά γραπτή πρωτογεωμετρική πρόχους, δύο περόναι έκ 
σιδήρου καί ένώτια έκ χαλκού, έν ώ εις τόν έτερον εύρέθησαν δύο στρεπτά 
δακτυλίδια, τό εν έκ σιδήρου τό δέ έτερον έκ χαλκοΰ, καί μία περόνη έκ σι
δήρου.
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'Η προς Νότον τοϋ Βορείου Κυκλώπειου Τείχους άνασκαφεϊσα τό 1963 εκτασις.
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Προς Βορραν τής οικίας 1-1 άνεσκάφη δωμάτων, μήκους εσωτερικού 
13 περίπου μέτρων καί μέσου πλάτους 6.50 μ., δευτέρας οικίας (είκ. 1, 1-2). 
Τμήματα του δαπέδου του, σχηματισθέντος δι’ άμμοκονίας τεθειμένης έπί κα
λώς πεπιεσμένου χώματος, εύρέθησαν εις την νοτιοανατολικήν καί είς τήν 
βορειοδυτικήν γωνίαν τοϋ δωματίου, κάτωθεν δέ τοϋ δαπέδου του κατά τήν 
νοτιοδυτικήν γωνίαν παιδικός τάφος ΤΕ ΙΙΙΒ χρόνων. Έκ τούτου προέρχεται 
μικρόν γραπτόν ζώδιον τοϋ συνήθους μυκηναϊκού τύπου. Καί ό Τςουντας άπε- 
κάλυψε παιδικούς υπό τα δάπεδα τάφους υστεροελλαδικών χρόνων είς οική
ματα τής άκροπόλεως1. Επίσης ύπό τό δάπεδον εύρέθησαν τάφος πρωτογεω
μετρικός άκτέριστος καί λείψανα τοίχων προγενεστέρων οικημάτων (πίν. 
79α), τά άρχαιότερα τών οποίων άνάγονται είς YE II χρόνους, ώς άποδει- 
κνύουν τεμάχια Έφυρίων κυπέλλων, τά όποια εύρέθησαν είς τήν έπίχωσίν των. 
Στενός χώρος χωρίζει τήν οικίαν 1-2 καί 1-1, έν φ προς Άνατολάς τής 1-2 
εύρέθη ανοικτός χώρος, πιθανώς αυλή, ό όποιος δεν άνεσκάφη πλήρως.

'Η άνασκαφή τοϋ τομέως συνεπληρώθη προς Δυσμάς μέχρι 10 περίπου 
μέτρων πέραν τοϋ δυτικού τοίχου τής οικίας 1-1. 'Ο χώρος οδτος έκαλύπτετο 
από προσχώσεις χωμάτων καί λίθων κυλισάντων άπό τά ύψηλότερα σημεία 
τής πλαγιάς τοϋ λόφου τής Παναγίτσας. Είς τήν περιοχήν αύτήν άπεκαλύ- 
φθησαν έν όλω 9 δωμάτια πλήρως καί 4 μερικώς (είκ. 1). Φαίνεται ότι όλα 
ήσαν ύπόγεια καί ότι τό οίκημα είς τό όποιον άνήκουν, 1-3, εκτείνεται περισ
σότερον προς Δυσμάς. Προτοΰ συμπληρωθή ή άνασκαφή ολοκλήρου τοϋ κτη
ρίου, τελικά συμπεράσματα είναι αδύνατα. ’Εκ τοϋ άριθμοΰ τών ύπογειων 
του όμως άποδεικνύεται ότι είχε μεγάλην εκτασιν. Ούδέν ίχνος καταστροφής 
τών οικημάτων τούτων ύπό πυρός άνευρέθη, οί σωροί δέ τών λίθων, τών άπο- 
καλυφθέντων είς διάφορα τμήματά των, τείνουν νά ένισχύσουν τήν ύπόθεσιν 
ότι ή καταστροφή τ<υν ήτο συνέπεια σεισμού. Τεμάχια κονιάματος φέροντα 
χρώμα καί διάκοσμον άποδεικνύουν ότι οί τοίχοι τών δωματίων τών οικη
μάτων τούτων είχον γραπτά κονιάματα, έν ώ τά πολυάριθμα όστρακα και 
άγγεία άποδεικνύουν ότι ίδρύθησαν καί παρέμειναν έν χρήσει τό πρώτον 
τουλάχιστον ήμισυ τής ΤΕ ΙΙΙΒ περιόδου.

Έλπίζεται ότι ή συνέχισις τής άνασκαφής τό 1964 θά όλοκληρώση τήν 
ερευνάν καί τής βορείου κλιτύος τής άκροπόλεως ώς καί τοϋ συγκροτήματος 
τών οικημάτων τής περιοχής τοϋ Θησαυρού τού Άτρέως.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ε. ΜΥΛΩΝΑΣ

1 ΑΕ 1891, σ. 27-28.
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Πιναξ 74 ΠΑΕ 1963. — 12. ΑΝΑΣΚΑΦΗ ΜΥΚΗΝΩΝ

α. Ή άνασκαφεΐσα εκτασις νοτίως τοΰ βορείου κυκλώπειου τείχους.

β. Κτήριον Μ. Κεντρικόν δωμάτιον Μ-2 καί πρός Άνατολάς δωμάτιον Μ-3.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:19:44 EEST - 52.90.75.110



ΠΑΕ 1963. — 12. αναςκαφιι μυκηνων Πιναξ 75

β. 'Υπολείμματα κλίμακος εις την ΒΔ. γωνίαν τοΰ δωματίου Μ-3.
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ΠΙΝΑΞ 76 ΠΑΕ 1963. — 12. ΑΝΑΣΚΑΦΗ ΜΥΚΗΝΩΝ

α. 'Υπαίθριος τριγωνικός χώρος ή αύλή προς Άνατολάς του κτηρίου Μ. 
Φρεάτια οχετών, Φ.

β. Τεμάχια αιγυπτιακής ενεπίγραφου πινακίδος.
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α. Είδώλιον τύπου Φ.

β. Είδώλιον έξ ελεφαντοστού" 

α. πρόσθια οψις, β. όπισθία ύψις.
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α. Μολύβδινον σκεϋος έκ τοϋ Μ-3.

β. Κλϊμαξ καί κυκλικός διάδρομος.

ΠίΝΑΞ 78 ΠΛΕ 1963. — 12. ΑΝΑΣΚΑΦΗ ΜΥΚΗΝΩΝ
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ΠΑΕ 1963. — 12. ΑΝΑΣΚΑΦΗ ΜΥΚΗΝΩΝ ΠίΝΑΞ 79

α. Τοίχοι καί τάφος τοΰ δαπέδου τοΰ οικήματος 1-2.

β. Ή ΒΔ. γωνία τοΰ άναλημματικοϋ τοίχου (α - α) της άρχαϊκής εποχής, 
β - β. θεμέλια ελληνιστικού ναοΰ.
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