
13. ΑΝΑΣΚΑΦΗ ΜΥΚΗΝΩΝ

'Η παρούσα άνασκαφή άποτελεΐ συνέχειαν τής ένεργηθείσης πέρυσιν 
όμοιας άνατολικώς τής Οικίας του Λαδεμπόρου καί τής Οικίας των Σφιγ
γών (βλ. "Εργον 1962, σ. 99 κ.έ.), σκοπόν δέ είχε άφ’ ένός μέν τήν διευ- 
κρίνησιν των άναφανέντων τότε θεμελίων άνατολικώς τής Οικίας τών Σφιγ
γών, άφ’ ετέρου δέ τήν πληρεστέραν μελέτην τής διαπιστωθείσης έμπρο
σθεν τής Οικίας του Λαδεμπόρου όδοϋ. Προς τούτοις ή άνασκαφή μικρού 
θαλαμοειδούς τάφου, οδτινος ή κορυφή τοϋ θαλάμου είχε καταπέσει κα^ 
ύπέκειτο ώς έκ τούτου εις τον κίνδυνον τής συλήσεως, περιελήφθη εις τό 
πρόγραμμα τών εφετινών έργασιών. Εις τήν άνασκαφήν, ή όποια ήρχισε 
τήν 7ην Νοεμβρίου καί συνεχίσθη έπί 20 ήμέρας μέ 12 κατά μέσον όρον 
έργάτας, έ'λαβον μέρος ώς βοηθοί μου αί τότε τελειόφοιτοι καί ήδη πτυ- 
χιοϋχοι τής’Αρχαιολογίας Δίδες Έ. Άλλαμανή καί Λ. Γρηγοριάδου, προς 
τάς οποίας εκφράζω καί εντεύθεν τάς ευχαριστίας μου.

Κυριωτέρα επιδίωξις τής άνασκαφής όπήρξεν, όπως έλέ- 
1. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΟΙΚΙΑ. 0 < „ , ^ Ω . , „ "Τ ,χθη, ή διευκρινησις των θεμελίων, ατινα είχον αναφανή
εις μίαν δοκιμαστικήν τομήν ένεργηθεϊσαν κατά τό παρελθόν έ'τος περί τά 20 μ. 
άνατολικώς τής Οικίας τών Σφιγγών. Τά θεμέλια ταϋτα ύπεδείκνυον τήν ΰπαρ- 
ξιν καί εις τό σημεϊον τοΰτο έτέρας μυκηναϊκής οικίας, εις τήν όποιαν ώς έκ 
τής θέσεώς της έν σχέσει προς τάς άλλας γειτονικάς έδόθη ή ονομασία ’Ανα
τολική Οικία. Δεν είναι όμως άκόμη βέβαιον, έάν τά άποκαλυφθέντα μέχρι 
τοϋδε θεμέλια άνήκουν εις μίαν ή εις περισσοτέρας οικίας, ούτε δέ φαί
νεται νά χρονολογούνται ταϋτα εις μίαν καί τήν αυτήν εποχήν.

Τά άνωτέρω θεμέλια είχον ύποστή ολικήν καταστροφήν. Οί καταπε- 
σόντες έξ αύτών λίθοι ήσαν διεσκορπισμένοι εις μεγάλην έκτασιν καί έσχη- 
μάτιζον πυκνόν σωρόν, ώστε νά δίδουν τήν έντύπωσιν τεχνητού «μπαζώμα- 
τος». Ό καθαρισμός αύτών υπήρξε διά τοΰτο άρκούντως δυσχερής καί επί
πονος καί μόνον χάρις εις τήν εμπειρίαν τών εργατών κατέστη δυνατόν νά 
γίνη ή εργασία αυτή χωρίς ζημίαν τών διατηρουμένων είσέτι τοίχων. Ό 
πίν. 80 παρέχει άμυδράν ιδέαν τής ύπαρχούσης έν. τώ χώρω καταστάσεως 
προ τοϋ οριστικού καθαρισμού τών θεμελίων.

Εις τήν επιφάνειαν τών κατακειμένων λίθων ή καί ολίγον χαμηλότερον 
άνευρίσκοντο ένίοτε τεμάχια άρχαικών (;) κεραμίδων μαρτυροΰντα ότι ή τε-
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λική κατάρρευσής των τοίχων έπήλθεν είς μεταγενεστέρους χρόνους. Κάτωθεν 
του σωροϋ ήκολούθει λεπτόν κεκαυμένον στρώμα άποδεικνΰον ότι ή κατα
στροφή καί των κατά τήν προκειμένην θέσιν κτισμάτων ώφείλετο, όπως καί 
των γειτονικών οικιών, εις πυρκαϊάς.

'Ο άνασκαφείς χώρος, διαστάσεων 7.50 X 15 μ. περίπου (βλ. σχεδιογρ. 
εΐκ. 1), έχωρίζετο δι’ ενός τοίχου βαίνοντος έκ Δ. προς Α. είς δύο τμήματα, 
τό βόρειον καί τό νότιον (πίν. 81α). 'Ο τοίχος οΰτος, πλάτους 1.25 μ., είναι 
έκτισμένος διά μικρών λίθων καί σώζεται είς ύψος 1 μ. περίπου. 'Η γραμμή 
του δεν είναι πανταχοϋ απολύτως ευθεία, είς δέ τό ΒΔ. άκρον αότοϋ, όπου ό 
τρόπος κατασκευής είναι σαφώς διάφορος του υπολοίπου, είναι βέβαιον ότι 
ύπέστη κάποιαν επισκευήν (πίν. 81β).

'Ο άνωτέρω τοίχος ένοϋται προς Δ. μέ δύο άλλους έγκαρσίως προς αυ
τόν βαίνοντας, έκ τών οποίων ό προς Ν. σχηματίζει μετ’ αύτοΰ όξεΐαν γωνίαν 
(βλ. είκ. 1 καί πίν. 82). 'Ο τελευταίος στηρίζεται μέχρι τοΰ σωζομένου 
όψους του (1 μ. περίπου) επί τοΰ έκτεινομένου όπισθεν φυσικού βράχου, 
έ'χει δέ πάχος 0.70 μ. καί είναι κατεσκευασμένος καθ’ δν τρόπον καί ό προ
ηγούμενος. Είς άπόστασιν 4.50 μ. άπό τής έκ Β. άφετηρίας του άνοίγεται 
είσοδος μέ μικράν κλίμακα οδηγούσαν προς τον ύψηλότερον ευρισκόμενον 
οπίσθιον χώρον (πίν. 83α). Είς τον χώρον αυτόν φαίνεται διαγραφόμενον εν 
δωμάτιον, τό όποιον όμως δέν κατέστη δυνατόν νά έρευνηθή συστηματικώ- 
τερον. Είναι επομένως βέβαιον ότι έχομεν καί είς τον προκείμενον χώρον 
μίαν μυκηναϊκήν οικίαν, τής ΙΙΙΒ περιόδου όπως δεικνύουν τά συγκεντρω- 
θέντα όστρακα, καταστραφεΐσαν μετά τών άλλων γειτονικών οικιών έκ πυρ- 
καϊάς.

Είς έλαχίστην προς Ν. άπόστασιν άπό τοΰ τοίχου τοΰ βαίνοντος έκ Δ. 
προς Α. ένεφανίσθη κάτωθεν τοΰ δαπέδου θεμέλιον εχον πάχος 0.40 μ., βαΐ- 
νον παραλλήλως σχεδόν προς έκεΐνον (είκ. 1 καί πίν. 83β). Άποτελεϊται 
έκ διπλού στίχου μικρών λίθων, άκολουθεΐ δέ εύθεΐαν προς Α. γραμμήν μέ
χρι μήκους 4.20 μ., όπόθεν στρέφει προς ΝΑ. κατ’ άμβλεΐαν γωνίαν. Ό τρό
πος τής κατασκευής του δεικνύει ότι πρόκειται περί υπολείμματος μεσοελλα- 
δικής οικίας.

Προς Β. τοΰ έκ Δ. προς Α. βαίνοντος τοίχου τά έμφανισθέντα θεμέλια 
υπήρξαν περισσότερον άσαφή. 'Ο χώρος ώρίζετο καί έδώ προς Δ. ύπό ενός 
τοίχου, θεμελιωμένου έπί τοΰ φυσικοΰ βράχου καί κατεσκευασμένου έκ μι
κρών λίθων, καθ’ δν τρόπον καί τό προμνησθέν μεσοελλαδικόν θεμέλιον. Είς 
τήν σύντομον έ'κθεσίν μου τήν δημοσιευθεΐσαν είς τό Έργον τοΰ 1963 χαρα
κτηρίζω καί τό θεμέλιον τοΰτο ώς μεσοελλαδικόν, θεωρών ότι αποτελεί τό 
δυτικόν άκρον τής άνωτέρω μνημονευθείσης ΜΕ οικίας. Δέν γνωρίζω κατά 
πόσον ύπήρξεν ορθή ή παρατήρησές μου έκείνη. Είναι όμως βέβαιον ότι έκ
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τών άποκαλυφθέντων κατά τον χώρον τούτον θεμελίων, άτινα βαίνουσι πα- 
ραλλήλως προς τον έκ Δ. προς Α. τοίχον, το τελευταΐον προς Β. θεμέλιον 
είναι επίσης μεσοελλαδικόν. ’Όπισθεν άκριβώς αύτοϋ εύρέθη τάφος λακκο- 
ειδής, ό εντός τοϋ οποίου νεκρός, άνήκων εις ώριμον άνδρα, εκειτο μέ συνε
πτυγμένα τά σκέλη, μέ την κεφαλήν τοποθετημένην προς Βορράν καί τον κορ
μόν έλαφρώς κεκλιμένον προς άριστερά (πίν. 84α).

Τά λοιπά άποκαλυφθέντα εις τό τμήμα τούτο θεμέλια, άτινα κατ’ έντε- 
λώς συνοπτικόν τρόπον άπεδόθησαν εις τό σχεδιογράφημα τής εΐκ. I1, άνήκουν 
εις παλαιοτέρας φάσεις τής μυκην. εποχής καί μάλλον εις την ΙΙΙΑ περίο
δον, δοθέντος ότι πλήν των σχετικών οστράκων, άτινα μαρτυροΰσι περί τής 
εποχής αυτής, καί εις τάς παρακειμένας οικίας τόσον τοϋ Λαδεμπόρου όσον 
καί την Δυτικήν ό χώρος κατείχετο πρότερον ύπό ΤΕ ΙΙΙΑ κτισμάτων.

Εις τό δυτικόν άκρον τοϋ βορείου τμήματος άπεκαλύφθησαν δύο έπάλ- 
ληλα δάπεδα έκ πεπατημένης ώχρολεύκου γής, ένώ παραπλεύρως τοϋ μεγά
λου τοίχου καί κατά τό μέσον περίπου αύτοϋ εύρέθη έλαφρώς ύψηλότερον 
δάπεδον (πίν. 84β)1 2, ορθογωνίου σχήματος (1.25 X 0.80μ.), άποτελούμε- 
νον έκ μελανερύθρου γής, άνήκον ’ίσως εις έστίαν. Ή τελευταία αυτή πρέ
πει νά είναι σύγχρονος προς τό χαμηλότερον δάπεδον. Άλλ’ έάν τό δάπεδον 
τοΰτο, όπως καί ή έστία, άνήκουν εις τήν διαπιστωθεΐσαν έν τή θέσει μεσοελ- 
λαδικήν οικίαν, ώς διετύπωσα έν τή έκθέσει μου εις τό ’Έργον τοϋ 1963, ή άν 
άνήκουν άμφότερα εις τήν καταστραφεϊσαν οικίαν τής ΤΕ ΙΙΙΒ έποχής, δεν 
δύναμαι προς τό παρόν νά είπω μετά βεβαιότητος. Τό πρόβλημα τοΰτο όσον 
καί τά άλλα, άτινα έσημειώθησαν άνωτέρω, μόνον διά τής έπεκτάσεως τής 
άνασκαφής θά καταστή δυνατόν νά διαφωτισθώσιν.

2. Η ΕΜΠΡΟΣΘΕΝ ΤΗΣ ΟΙΚΙΑΣ 

ΤΟΥ ΛΑΔΕΜΠΟΡΟΥ ΟΔΟΣ.

"Οπως άνέφερα καί εις τήν άνασκαφήν τοϋ 
παρελθόντος έτους, ό ύπό τοϋ Όμήρου χα
ρακτηρισμός τών Μυκηνών ώς πόλεως «ενρνα- 

γνίας» δεν έδικαιολογεΐτο έκ τών μέχρι τοΰδε άνακαλυφθεισών στενωπών 
μεταξύ τής Οικίας τοϋ Λαδεμπόρου καί τής Οικίας τών ’Ασπίδων ή τής 
Οικίας τοϋ Λαδεμπόρου καί τής Δυτικής Οικίας, έκτος βεβαίως έάν ήθέλομεν 
ύποθέσει ότι ό χαρακτηρισμός ούτος ίσχυε μόνον διά τήν άκρόπολιν καί όχι 
καί διά τήν κάτω πόλιν. Προς πιστοποίησιν τοϋ πράγματος προέβην άπό τοϋ 
παρελθόντος ήδη έτους εις τον συστηματικόν καθαρισμόν τοϋ προ τής Οι
κίας τοϋ Λαδεμπόρου χώρου, έκ τοϋ όποιου προέκυψαν ένδιαφέροντα άπο- 
τελέσματα, ήτοι ό καθορισμός τής θέσεως τής κεντρικής εισόδου τής Οικίας

1 Τό σχεδιογράφημα τοΰτο, όπως καί τό ύπ’ άριθ. 2, έγένοντο ύπό τοϋ φίλου υπομη
χανικού κ. Ίωάννου Παχούλη.

2 Εις τον πίν. 84(3 ή έστία παρίσταται πρό τοϋ τελικού καθαρισμού της έπιχώσεως
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του Λαδεμπόρου, αψιδωτόν γεωμετρικόν ιερόν κ.ά., περί ών βλ. ’Έργον
1962, 104 κέ.

Πλήν των ανωτέρω έβεβαιώθη άκόμη δτι έ'μπροσθεν τής Οικίας τοϋ Λα
δεμπόρου έσχηματίζετο διά τής ΐσοπεδώσεως του προ αύτής έκτεινομένου βρά
χου μία εύρεϊα οδός έ'χουσα πλάτος 3.70 μ. (βλ. εΐκ. 2 καί πίν. 85α). Άλλα τό 
έρευνηθέν τότε τμήμα ήτο μικρόν καί θά ήδύνατο ώς έκ τούτου ή άποκαλυ- 
φθεΐσα οδός νά χαρακτηρισθή καί ώς μία μικρά πλατεία σχηματιζομένη έ'μ
προσθεν τής Οικίας τοϋ Λαδεμπόρου. Προς πλήρηλοιπόν έξακρίβωσιν τοϋ πρά
γματος έπεξέτεινα εφέτος τήν έρευναν καί βορειότερον, άνατολικώς τής Οι
κίας των ’Ασπίδων.

Έκ τής έρεύνης διεπιστώθη δτι ή άνατολικώς τοϋ γεωμετρικού ίεροΰ 
σχηματιζομένη άποτομή τοϋ βράχου μετά τοϋ προσθέτου έμπροσθεν αύτής 
άναλημματικοΰ τοίχου συνεχίζεται προς Β. καί πέραν των ορίων τοϋ ίεροΰ τού
του (βλ. εΐκ. 2). Επομένως ή τομή τοϋ βράχου μετά τοϋ άναλήμματος δεν κατε- 
σκευάσθη άρχικώς προς σχηματισμόν τοϋ άναγκαίου χώρου διά τήν άνίδρυσιν 
τοϋ ίεροΰ, άλλ’ έγένετο κατά τούς μυκηναϊκούς χρόνους ώς μία άνδηρωτή οδός, 
οδηγούσα πιθανώτατα έκ τής κάτω πόλεως προς τήν Πύλην τώνΛεόντων.

Άλλ’ ή οδός αυτή σχηματίζεται πλατυτέρα προ τής εισόδου τής Οικίας 
τοϋ Λαδεμπόρου καί στενοτέρα κατά τήν συνέχειάν της προς Β. Δυνάμεθα 
επομένως νά ύποθέσωμεν δτι έμπροσθεν τής εισόδου τής εΐρημένης οικίας 
έσχηματίζετο μία μικρά πλατεία. Όμοια πλατεία έσχηματίζετο καί προ τής 
εισόδου τής Δυτικής Οικίας κατά τήν νοτίαν αύτής πλευράν διά τής έπικαλύ- 
ψεως τής εις τό σημεΐον τοΰτο προϋπαρχούσης μεσοελλαδικής οικίας (βλ. ’Έρ
γον 1961, σ. 159, εΐκ. 159)· καί έδώ ή πλατεία ύπεβαστάζετο δι’ άναλημ- 
ματικοϋ τοίχου όμοιου προς έκεΐνον τής άνατολικώς τής Οικίας τοϋ Λαδεμ
πόρου όδοΰ. Όμοια ίσως πλατεία έσχηματίζετο έπίσης έμπροσθεν τής εισόδου 
τής Οικίας τών Σφιγγών, έφ’ δσον ή είσοδος τής έν λόγω Οικίας έκειτο 
προς Δ., πράγμα τό όποιον φαίνεται πιθανώτερον μετά τήν πλήρη άποκά- 
λυψιν καί τής πλευράς ταύτης· άλλως δεν θά ήδύνατο νά έξηγηθή ό σκοπός 
τοϋ νοτίως τής Δυτικής Οικίας καί άνατολικώς τής Οικίας τών Σφιγγών σχη- 
ματιζομένου έλευθέρου χώρου (βλ. ’Έργον έ.ά.). Άποκτώμεν ουτω διά τών 
άνωτέρω παραδειγμάτων ένδιαφέρον τι στοιχεΐον περί τής άστικής άρχιτε- 
κτονικής τών μυκην. χρόνων, μολονότι ό άριθμός τών παραδειγμάτων δεν είναι 
εισετι ικανός προς θεμελίωσιν άσφαλοΰς συμπεράσματος.

Κατά τήν νοτίαν κλιτύν τοϋ υψώματος Γουρουνοσπη- 
3. ΘΑΛΑΜΟΕΙΔΗΣ ΤΑΦΟΣ , η ' ~ -, / ΤΖ , , ν >λια, κείμενου ρορειως του λοφου Καλκανι, και εις

ΠΑΡΑ ΤΟ ΑΝΩ ΠΗΓΑΔΙ. ’ ( ,, Ό , ’ (
ελαχιστην απόστασιν από τοϋ σημείου, ένθα εύρί- 

σκεται τό ’Άνω Πηγάδι, έπεσημάνθη κατόπιν καταπτώσεως μέρους τής
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κορυφής του θαλαμοειδής μυκηναϊκός τάφος, εις τον καθαρισμόν του οποίου 
προέβην προς πρόληψιν διαρπαγής του.

'Ο δρόμος του τάφου, κατευθύνσεως εκ Ν. προς Β., είχε μήκος 2.80 μ. 
καί πλάτος 0.70μ. εις την εξοδον καί 0.65 μ. προ του στομίου. Τό τελευταίου 
εΐχε πάχος 0.70 μ. εις τήν δυτικήν πλευράν καί 0.60 μ. εις τήν άνατολικήν καί 
ύψος 1.50 μ. 'Η κατά τό στόμιον ξηρολιθιά διετηρεΐτο άνέπαφος (πίν. 85β καί 
86α). Ό θάλαμος είχεν ήμικυκλικόν σχήμα, μήκους 2μ. καί πλάτους 2.50μ.- 
τό ύψος του εφθανεν εις 1.85 μ.

Τό δυτικόν ήμισυ του θαλάμου ούδέν ’ίχνος ταφής περιελάμβανεν. Εις τό 
άνατολικόν ήμισυ εύρέθησαν όστα τινα έν άταξία, κυρίως κρανία, έκ των ό
ποιων κατεμετρήθησαν εξ ολόκληρα ή τεμαχισμένα, καί τινα οστά έκ των ά
κρων (πίν. 86β). 'Ομοΰ μετά των οστών εύρέθησαν άμφορίσκος άκέραιος, 
τμήμα κύλικος καί τινα άκόμη τεμάχια έξ άλλων άγγείων.

'Όπως εις τούς άνασκαφέντας κατά τό παρελθόν έ'τος τάφους, ή άπουσία 
καί εδώ οίουδήποτε ’ίχνους ενταφιασμού εις τό άνατολικόν τμήμα τού θαλάμου 
δυνατόν νά οφείλεται εις τήν οριστικήν έγκατάλειψιν τού τάφου μετά τήν τε- 
λευταίαν αυτού τακτοποίησιν ή εις τήν παντελή φθοράν τού τελευταίως έν- 
ταφιασθέντος νεκρού, όστις εις τήν περίπτωσιν ταύτην πρέπει νά άνήκεν εις 
μικρόν παιδίον ή εις ασθενή γέροντα, συμφώνως προς τήν ύπόθεσιν τού 
Blegen έπί όμοιων περιπτώσεαιν εις τήν νεκρόπολιν τής Προσύμνης. Πρέπει 
όμως νά σημειώσω δτι τήν τελευταίαν αυτήν άποψιν διστάζω νά δεχθώ άνε- 
πιφυλάκτως, καθόσον εις τήν πλευράν αύτήν τού θαλάμου πλήν τής άπου- 
σίας τού νεκρού ούδέν έπίσης κτέρισμα εύρέθη.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Μ. ΒΕΡΔΕΛΗΣ
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ΠίΝΑΞ 80
ΠΑΕ 1963. — 13. ΑΝΑΣΚΑΦΗ ΜΥΚΗΝΩΝ

α. Σωρός λίθων άπο τούς καταπεσόντας έκ των τοίχων 
[είς τύ μέσον της ανατολικής πλευράς τοϋ σκάμματος.

β. Ή κατάστασις των σωζομένων τοίχων προ του οριστικού 
καθαρισμού των είς τήν ΝΔ. γωνίαν τοϋ σκάμματος.
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ΠΑΕ 1963. — 13. αναςκαφιι μυκηνων Πιναξ 81

α. Ό έκ Δ. προς Α. βαίνων τοίχος ό χωρίζων τόν άνασκαφέντα χώρον 
εις τό βόρειον καί νότιον τμήμα.

β. Τό ΒΔ. άκρον του νοτίου τοίχου, οπού τό σημειον + δεικνϋον 
διάφορον τρόπον κατασκευής άπό τό υπόλοιπον,
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ΠίΝΑΞ 82 ΠΑΕ 1963. — 13· αναςκαφη μυκηνων

α. Ό εκ Δ. προς Α. τοίχος (α) μετά τοΰ 
βαίνοντος προς Ν. όμοιου (β).

β. ΟΕ αύτοΕ και έν τγ) άνωτέρω είκόνι τοίχοι.
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ΠΑΕ 1963. — 13. αναςκαφη μυκηνων ΠίΝΑΞ 83

α. Ό κατά τήν δυτικήν πλευράν τοΰ νοτίου'χώρου τοίχος μέ την 
άνοιγομένην κατά τδ μέσον περίπου αύτοΰ είσοδον.

β. Οί δύο τοίχοι α καί β καί τύ μεταξύ 
τούτων ΜΕ θεμέλιον.
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ΠίΝΑΞ 84 ΓΐΑΕ 1968. — 13. ΑΝΑ2ΚΑΦΗ ΜΥΚΗΝΩΝ

α. Μεσοελλαδική ταφή εις τδ βόρειον άκρον τοϋ 
άνασκαφέντος χώρου.

β. Τά παραπλεύρως τοϋ τοίχου α άποκαλυφθέντα 
δάπεδα καί έστία (3).
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ΠΑΕ 1963. — 13. ΑΝΑΣΚΑΨΗ ΜΥΚΗΝΩΝ ΙΙΐΝΑΞ 85

α. Ή είσοδος εις την οικίαν του Λαδεμπόρου (α), καί ή προ αύτής 
σχηματιζομένη οδός έν είδε!, πλατείας.

β. 'Ο άποκαλυφθείς εις θέσιν «Γουρουνοσπηλιά» μυκηναϊκός 
τάφος όρώμενος έκ του δρόμου.
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ΠίΝΑΞ 86 ΠΑΕ 1963. — 13. αναςκαφη μυκηνων

α. 'Ο έν πίνακι (85β) τάφος άπό της κορυφής τοϋ θαλάμου.

β. Τό άνατολικόν μέρος τοϋ θαλάμου.
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