
6. ΑΝΑΣΚΑΦΑΙ ΑΡΝΗΣ 1 (ΓΚΛΑ) ΤΗΣ ΚΩΠΑΐΔΟΣ

Αί εις τήν μυκηναϊκήν άκρόπολιν τής Κωπα'ίδος έφετιναί άνασκαφαί μας 
σκοπόν εΐχον κυρίως μέν τήν άποκάλυψιν καί μελέτην των οικοδομημάτων 
τής λεγομένης «’Αγοράς», συγχρόνως δέ τον εύτρεπισμόν (βλ. πίν. 15 καί 16) καί 
τήνσυντήρησιντών ερειπίων του ’Ανακτόρου καί τής αύλής αύτοΰ (σχεδ. εΐκ. 1).

Εις τάς εργασίας μας αύτάς πολύτιμον βοηθόν εΐχομεν τον άρχαιολόγον 
κ. Σωκράτην Συμεωνίδην, προς τον όποιον έκφράζομεν καί εδώ τάς θερμάς 
ευχαριστίας μας.

Τά οικοδομήματα τής ’Αγοράς περιλαμβάνονται εντός περιβόλου1 τετραγω
νικού περίπου σχήματος, μεγίστης πλευράς 170 μ. Ούτος άποτελεΐ συνέχειαν, 
τρόπον τινά, τοΰ περιβόλου του ’Ανακτόρου, μετά του όποιου έ'χει κοινήν τήν 
μίαν των πλευρών του, τήν βόρειον. Περί τό μέσον τής πλευράς ταύτης υπάρχει, 
ώς έλέχθη ήδη 1 2 3, πύλη, διά τής όποιας έπεκοινώνουν οί δύο χώροι.

’Εφέτος άπεκαλύφθη τελείως τό δυτικόν ήμισυ τής νοτίας πλευράς του 
περιβόλου, ολόκληρος ή δυτική καί τό δυτικόν επίσης ήμισυ τής βορείου. Τοΰ 
τελευταίου άπεκαλύψαμεν μόνον τήν προς τήν ’Αγοράν νοτίαν αύτοΰ δψιν καί 
όχι καί τήν προς τό Άνάκτορον.

Τό έρευνηθέν τμήμα τής νοτίας πλευράς τοΰ περιβόλου καί ολόκληρος ή 
δυτική έχουν κατά τήν εσωτερικήν των οψιν, καί κατ’ άποστάσεις κυμαινομέ- 
νας από 3.30 μ. μέχρι 4.60 μ., αντηρίδας, ενώ τό δυτικόν τμήμα τής βορείου 
πλευράς στερείται τοιούτων, τουλάχιστον κατά τήν άποκαλυφθεΐσαν νοτίάν 
αύτοΰ δψιν, καί τοΰτο διότι αί άντηρίδες θά υπάρχουν εις τήν μή άποκαλυφθεΐσαν 
είσέτι βόρειον αύτοΰ δψιν, τήν προς τό Άνάκτορον. Τοΰτο συμπεραίνομεν 
έκ τής άποκαλύψεως κατά τάς περυσινάς άνασκαφάς μας όμοιων αντηρίδων 
εις τήν βόρειον δψιν τοΰ άνατολικοΰ τμήματος τοΰ τοίχου παρά τήν πύλην 
καί κατά τήν νοτιοανατολικήν γωνίαν τής αύλής τοΰ ’Ανακτόρου".

1 Κατά τάς έφετινάς μας άνασκαφάς ή πληροφορία, τήν όποιαν μας έδωσεν ό Ικ 
τοϋ γειτονικού χωρίου Τοπόλιας γηραιότερος των εργατών μας, Ευάγγελος Καραγιάννης, 
έρχεται νά ένισχύση τήν καί άλλοτε διατυπωθεΐσαν γνώμην μας (ΠΑΕ 1955, σ. 121-123 
καί ύποσημ. 4) οτι ή μυκηναϊκή άκρόπολις τής Κωπα'ίδος είναι ή ΰπό τοϋ ΟΜΗΡΟΥ" 
άναφερομένη πολνστάφνλος ’Άρνη, όπως πρώτος δέχεται 6 Noack. Ό έν λόγω εργά
της μας είπε δτι «στά χρόνια τοϋ παππού του ολόκληρο τό άνατολικό μακρόστενο κομ
μάτι τοΰ Γκλα ήταν ένα περίφημο άμπέλι».

2 Βλ. Έργον ΑΕ 1960, σ. 42-44.
3 Αυτόθι σ. 42.
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'Ο περίβολος της ’Αγοράς σωζόμενος μόνον κατά την βάσιν του, πάχους
1.10 - 1.15 μ., είναι έκτισμένος διά μεγάλων καί μικροτέρων λίθων άδρώς 
λαξευμένων, κατά δέ τάς γωνίας δι’ ογκολίθων. 'Όπου οί λίθοι είναι μικρότεροι, 
εγινε χρήσις καί πηλοΰ ώς συνδετικής ΰλης. 'Η άνω τής λίθινης αυτής βάσεως 
συνέχεια του τοίχου ήτο κατεσκευασμένη έξ ωμοπλίνθων, ώς μαρτυρούν 
διασωθέντα λείψανα αύτών.

’Εντός τής ’Αγοράς ή έ'ρευνα έξετάθη εις ολόκληρον τό δυτικόν αυτής 
τμήμα, τό καί σπουδαιότερου άλλωστε, άπό τοϋ εγκαρσίου τοίχου τοϋ χωρί- 
ζοντος αυτήν άπό την αυλήν του ’Ανακτόρου μέχρι τής νοτιάς πλευράς της, 
ενώ εις τήν ανατολικήν υπήρξε περιορισμένη.

Τά οικοδομήματα τής δυτικής πτέρυγος άποτελοϋν κυρίως δύο συγκρο
τήματα. Έκ τούτων τό παρά τήν νοτίαν είσοδον τής ’Αγοράς, αριστερά τώ 
είσερχομένω καί εις άπόσταση/ 8 μέτρων άπό τής νοτίας πλευράς τοϋ περιβό
λου κείμενον πρώτον συγκρότημα (Α επί τοϋ σχεδιογραφήματος εΐκ. 2, πίν. 11α) 
άποτελεϊται άπό κεντρικόν ορθογώνιον διάδρομον, μήκους 13.90 μ. καί πλάτους
6.10 μ., έκατέρωθεν τοϋ οποίου άνοίγονται άνά δύο μακρόστενοι αΐθουσαι 
έσωτερικών διαστάσεων περίπου 17.70x6.35 μ.

Εις τον διάδρομον εισέρχεται τις διά δύο εισόδων, πλάτους 2.50 μ., διά 
μέν τής μιάς άπό Βορρά, διά δέ τής άλλης άπό Νότου, έκατέρωθεν τών οποίων 
οί τοίχοι σχηματίζουν έξοχάς ( δόντια ), πλάτους 0.16 - 0.18 μ.

Τοϋ κτηρίου Α οί τοίχοι, όμοιας σχεδόν κατασκευής μέ τον προστατευ
τικόν τής ’Αγοράς περίβολον, έχουν πάχος 1.10 μ. καί είναι έκτισμένοι διά 
μικρών καί μεγάλων λίθων,μεγαλυτέρων κατά τάς γωνίας, άδρώς πελεκημένων, 
άνευ όμως συνδετικής ΰλης. 'Η τοιχοδομία είναι άκανόνιστος, επί δέ τής 
λιθόκτιστου αυτής βάσεως θά ύψοΰντο πάλιν πλίνθινοι οί τοίχοι, ώς μαρτυρούν 
διασωθέντα λείψανα αύτών.

’Εντός τών διαμερισμάτων τοϋ κτηρίου, μετά τήν άφαίρεσιν τής έπιχώσεως, 
άνεφάνησαν εις τινα σημεία πλακοειδείς λίθοι, οί όποιοι άπετέλουν πιθανώτατα 
τό υπόστρωμα τοϋ έκ καλώς πεπατημένου πηλοΰ δαπέδου αύτών.

’Εντός τής έπιχώσεως τοϋ ένός τών διαμερισμάτων, τοϋ A3, εύρέθησαν 
άφθονα όστρακα ΤΕ III χρόνων, ιδίως ύψιπόδων κυλικών, τά όποια μάς βοη
θούν καί εις τήν χρονολόγησίν του.

ΠρόςΒορράν τοϋ κτηρίου Α, καί εις άπόστασιν άπ’ αύτοΰ 5.25 μ., άρχι- 
ζει τό δεύτερον συγκρότημα, τό όποιον σύγκειται έκ δύο τμημάτων, Β-Ε καί 
Ζ τοϋ σχεδιογραφήματος είκ. 2.

’Εξ αύτών τό Β άποτελεϊται έκ δύο μεγάλων ορθογωνίων ύποστύλων αι
θουσών, τής Β3 καί Β5, έκατέρωθεν μιάς τρίτης, μικροτέρας κατά τό ήμισυ 
σχεδόν, έπίσης ύποστύλου αιθούσης, τής Β4 ( πίν. 11β καί 12 ).
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Αί αΐθουσαι έχουν τούς τοίχους των έκτισμένους διά μεγάλων άδρώς 
κατειργασμένων λίθων καί εις τον άξονά των στερεωμένας έπί του φυσικού

Είκ. 2. Ή λεγομένη ’Αγορά μετά των έν αυτή άνασκαφβντων 
οικοδομικών συγκροτημάτων.

βραχώδους έδάφους άνά τέσσαρας αί Β3 καί Β5 καί δύο ή Β4 άδρώς επίσης 
πελεκημένας λιθίνας βάσεις προς στήριξιν κατά πάσαν πιθανότητα ξύλινων 
κιόνων.
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Εις τήν νοτίαν πλευράν της αιθούσης Β3 άνοίγονται δύο μικρά δωμάτια, 
τά Β1 καί Β2 τοϋ σχεδίου, τά όποια, ώς φαίνεται, δεν έπεκοινώνουν μεταξύ των 
άλλ’ είχον είσοδον μόνον άπό της μεγάλης ύποστύλου αιθούσης.

Εις τό δωμάτιον Β2, τό προς Δυσμάς, εύρέθησαν μικρά τμήματα μόλις 
σωζομένου δαπέδου έξ άσβεστοκονιάματος, ενώ εις τήν αίθουσαν Β4 καί εις τήν 
βόρειον αυτής πλευράν έσώθη άρκετά μεγάλο τμήμα δαπέδου έκ πηλοϋ χρώμα
τος έρυθρωποΰ, πάχους περί τά 0.02 μ., καί κάτωθεν αύτοϋάλλο στρώμα πηλοϋ 
χρώματος τεφροΰ καί πάχους τετραπλασίου περίπου. Εις τινα σημεία της νο
τιάς αιθούσης Β3 εύρέθη ό φυσικός βράχος τοϋ εδάφους καταλλήλως πελεκημέ- 
νος, ώστε νά άποτελή δάπεδον ή υπόστρωμα δαπέδου. Καί εις τάς τρεις τέλος 
ύποστύλους αΐθούσας έσώθησαν τμήματα λιθοστρώσεως ώς υποστρώματος 
τοϋ δαπέδου, εις δέ τήν βόρειον πλευράν τής αιθούσης Β5 άπεκαλύφθη προεξοχή 
τοϋ τοίχου, πλάτους 0.20 μ., έν είδει εύθυντηρίας, ύποδηλοΰσα τό ύψος, εις τό 
όποιον έ'φθανεν ή λιθόστρωσις αότή.

Έξ δλων τούτων συνάγομεν δτι τό δάπεδον των όποστύλων αιθουσών 
άπετελείτο έξ υποστρώματος λιθοστρώτου ή τοϋ φυσικού βράχου καταλλήλως 
πελεκηθέντος, επί τοϋ όποιου έπετίθετο παχύ στρώμα πηλοϋ καί επ’ αύτοΰ 
άλλο στρώμα λεπτότερον κονιάματος ή πηλοϋ έγχρώμου. Κονίαμα άλλωστε 
έγχρωμον ύπήρχεν εις τούς τοίχους τών αιθουσών, ώς διακρίνεται εις ώρισμένα 
σημεία αυτών.

Αί έσωτερικαί διαστάσεις τών όποστύλων αιθουσών είναι τής μέν νοτίας 
καί βορείου 23.50 X 10 μ. περίπου, τής δέ ενδιαμέσου 12.50 X 10 μ. Τών 
μικρών δωματίων Β1 καί Β2 είναι τοϋ μέν πρώτου 5.25 χ 4.85 μ., τοϋ δέ 
δευτέρου 5.25x4.75 μ.

Τό πάχος τών έξωτερικών τοίχων τοϋ κτηρίου Β είναι περίπου 1.10 εως 
1.20 μ., ενώ τό πάχος τών εσωτερικών τοίχων ποικίλλει. Τών μικρών δωματίων 
Β1 καί Β2, ήτοι τοϋ διαχωριστικοΰ μεταξύ τών δύο τοίχου καί τών τοίχων 
τής βορείου αύτών πλευράς, είναι μόλις 0.65 μ., τοϋ μεταξύ τών αιθουσών Β3 
καί Β4 είναι 1.10 μ., τοϋ δέ μεταξύ τών αιθουσών Β4 καί Β5 0.80 μ. Οί εσω
τερικοί αύτοί τοίχοι είναι έκτισμένοι δι’ άργών λίθων καί πηλοϋ, ένώ οί έξω- 
τερικοί, ώς εΐπομεν ήδη, διά μεγάλων άδρώς κατειργασμένων λίθων, μεγα- 
λυτέρων κατά τάς γωνίας καί άνευ συνδετικής δλης.

’Ιδιαιτέρως άξιοπρόσεκτος είναι ή έξωτερική δψις τών τοίχων τοϋ κτηρίου Β 
διά τήν ομοιότητα, τήν οποίαν παρουσιάζει καί προς τον περίβολον τής άκρο- 
πόλεως καί προς τούς τοίχους τούς έξωτερικούς τοϋ ’Ανακτόρου. Διότι καί εδώ 
έχομεν κατά διαστήματα καί εις τά σημεία δπου έσωτερικώς υπάρχουν έγκάρ- 
σιοι τοίχοι, όπως άκριβώς καί εις τήν βόρειον καί τήν άνατολικήν πλευράν τοϋ 
’Ανακτόρου, έλαφράς έξοχάς( δόντια ), πλάτους 0.25- 0.35 μ. περίπου.

Τέλος κατά μήκος τής εξωτερικής δυτικής πλευράς τών όποστύλων
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αιθουσών καί παρά τήν βάσιν των τοίχων άπεκαλύψαμεν μεγάλα τμήματα 
σειράς πλακοειδών λίθων, οί όποιοι προφανώς έχρησίμευον ώς ζώνη προστα
τευτική τών τοίχων καί των θεμελίων άπό τά έκ τής στέγης πίπτοντα όμβρια 
ΰδατα (πίν. 12 ).

Αΐ δύο μεγάλαι υπόστυλοι αίθουσαι Β3 καί Β5 έπεκοινώνουν διά δύο 
θυρών, πλάτους περίπου 3.30 μ., μετά της μεταξύ αυτών μικροτέρας Β4, ή 
οποία πάλιν διά δύο θυρών, πλάτους περίπου 3.40 μ., έπεκοινώνει προς τον εξω 
χώρον- διά μέν της δυτικής προς τήν αυλήν, ή οποία εκτείνεται άπό τής δυτικής 
πλευράς τών ύποστύλων αιθουσών μέχρι του δυτικού σκέλους τού προστατευ
τικού τής ’Αγοράς περιβόλου, διά δέ τής άνατολικής προς τήν πλατείαν τής 
’Αγοράς. ’Εδώ μάλιστα υπάρχει καί επίτηδες κατεσκευασμένη διά λίθων κεκλι
μένη άνοδος ( βλ. σχεδ. είκ. 2 ).

’Αμέσως προς Βορράν τής ύποστύλου αιθούσης Β5 υπάρχει διάδρομος οδη
γών εις τό όλως ιδιαιτέρας, κατά τήν γνώμην μας, σπουδαιότητος διαμέρισμα Ε, 
τό όποιον δι’ εγκαρσίου τοίχου βαίνοντος παραλλήλως προς τήν βόρειον 
αυτού πλευράν καί φθάνοντος μέχρι τού περιβόλου τής ’Αγοράς χωρίζεται άπό 
τού τελευταίου κτηριακού συγκροτήματος Ζ τού σχεδιογραφήματος.

Εις τον διάδρομον, ό όποιος εχει σχήμα άνεστραμμένου Γ, μέ τό μικρότε- 
ρον σκέλος βλέπον προς Βορράν καί τό μεγαλύτερον προς Δυσμάς, είσερχόμεθα 
άπό τής ύποστύλου αιθούσης διά θύρας, πλάτους 1.70 μ., εύρισκομένης εις τό 
άνατολικόν άκρον τής βορείου αυτής πλευράς.

Τό μικρότερον σκέλος, εσωτερικών διαστάσεων 4.30 X 2.20 μ., κλείεται 
προς Βορράν διά τοίχου, δεν άποκλείεται όμως νά άπεμονώνετο άλλοτε διά θύρας 
εύρισκομένης εις τό νότιον άκρον του καί άκριβώς άπέναντι τής θύρας τής 
αιθούσης Β5. Τούτο συνάγομεν έκ τής άποκαλύψεως λιθοστρώτου, πλάτους 
0.70 μ., καλυπτομένου ύπό στρώματος πηλού φαιόχρου, τό όποιον θά έχρησί- 
μευεν ώς κατώφλιον ή ύποθεμελίωσις κατωφλιού. Φαίνεται δέ ότι ό χώρος αυτός, 
διά θύρας εύρισκομένης εις τήν άνατολικήν του πλευράν, έπεκοινώνει άπ’ 
ευθείας καί μετά τής πλατείας τής ’Αγοράς.

Ό τοίχος ό κλείων προς Βορράν τον μικρόν τούτον χώρον, μήκους 2.20 μ. 
καί πλάτους 1.10 μ., είναι έκτισμένος δι’ άργών λίθων καί πηλού. Έπί τής 
βορείου όμως όψεως αυτού έσώθησαν τμήματα κονιάματος, πάχους άλλου 
0.045 καί άλλου 0.075 μ., έκ πηλού κιτρινωπού, τά όποια, μετά τά άνάλογα 
λείψανα τού ’Ανακτόρου, ύπήρξαν τά πρώτά μας πολύτιμα στοιχεία, διά τών 
όποιων άποδεικνύεται ότι οί τοίχοι έσωτερικώς ήσαν έπικεχρισμένοι διά κο
νιάματος.

Τό άλλο σκέλος τού διαδρόμου πολύ μεγαλύτερον, έσωτερικών διαστάσεων 
περίπου 13.50 X 2.00 μ., μάς οδηγεί διά θύρας εύρισκομένης εις τό δυτικόν 
αύτοΰ άκρον—εύρέθη καί έδώ ή λιθόστρωτος ύποθεμελίωσις τού κατωφλιού,

3
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πλάτους 0.65 μ. εις τό εύρύχωρον διαμέρισμα Ε1, τδ όποιον αποτελεί είδος 
προδόμου του κυρίως μεγάρου Ε ( σχεδ. είκ. 2, πίν. 13α ).

'Ο πρόδομος αύτός, εσωτερικών διαστάσεων : βορείου καί νοτίας πλευράς 
6.30 μ., δυτικής 9.42 μ. καί ανατολικής 9.25 μ., φαίνεται ότι είχε την νοτίαν 
αύτοΰ πλευράν ανοικτήν, ως δεικνύουν άφ’ ενός μέν ή υπαρξις παραστάδος 
κατά τό δυτικόν άκρον τής πλευράς αυτής, άφ’ ετέρου δέ μακρά σειρά μεγάλων 
πλακοειδών λίθων άποτελούντων κατά πάσαν πιθανότητα έπιβλητικήν βαθμίδα, 
είδος στυλοβάτου, όπου κατέληγε μάκρος καί στενός πλακόστρωτος δρόμος, έξ 
όμοιων πλακοειδών λίθων, μήκους διασωθέντος 17.75 μ., βαίνων άπό Νότου.

’Από του προδόμου Ε1 διά θύρας, πλάτους 2.10 μ. περίπου, άνοιγομένης 
εις την άνατολικήν αύτοΰ πλευράν είσερχόμεθα είς τό μέγαρον Ε, τοΰ οποίου 
αί έσωτερικαί διαστάσεις είναι περίπου 10 X 7 μ.

Τό μέγαρον Ε μετά του νοτίως αύτου διαδρόμου καί τοΰ προδόμου Ε1 εν
θυμίζει κάπως την αρχιτεκτονικήν διάταξιν τοΰ μεγάρου μετά τοΰ προδόμου 
καί διαδρόμου τής άνατολικής πτέρυγος τοΰ ’Ανακτόρου.

Δι’ άλλης θύρας, πλάτους 1.58 μ., εύρισκομένης είς τό άνατολικόν άκρον 
τής βορείου πλευράς τοΰ προδόμου έξερχόμεθα είς άλλον έπιμήκη διάδρομον, 
εσωτερικών διαστάσεων περίπου 14 X 2 μ., ό όποιος πλαισιώνει άπό Βορρά 
τό μέγαρον Ε.

Διά τοΰ διαδρόμου αύτου τό κτήριον Ε επικοινωνεί άφ’ ενός μέν μετά 
τοΰ τελευταίου κτηριακοΰ συγκροτήματος (Ζ τοΰ σχεδ. τής είκ. 2 ) διά θύ
ρας, πλάτους 1.55 μ. κατά τό άνατολικόν άκρον τής βορείου αύτοΰ πλευράς, 
άφ’ ετέρου δέ, δι’ άλλης θύρας, τής όποιας άπεκαλύφθη τό λιθόστρωτον 
κατώφλιον, κατά τό δυτικόν αύτοΰ άκρον, προς τον μεταξύ τών κτηρίων 
Β-Ε καί τοΰ περιβόλου υπαίθριον χώρον.

Τό πλάτος τών τοίχων τοΰ βορείου διαδρόμου είναι 0.65 - 0.70 μ., τό δέ 
σωζόμενον ύψος 0.27 - 0.35 μ. 'Ο τοίχος όμως τής βορείου πλευράς του κατά 
τό δυτικόν αύτοΰ ελεύθερον τμήμα πλαταίνει είς 0.90 μ., άπό δέ τοΰ παρά την 
δυτικήν είσοδον άκρου του κάμπτεται ελαφρώς προς Βορράν καί συνεχίζεται, 
μέ πλάτος 1.15 —1.20 μ., σωζόμενον ύψος 0.25 μ. καί συνολικόν μήκος
19.10 μ., μέχρι τοΰ περιβόλου, τον όποιον συναντά είς σημεΐον άπέχον περί 
τά 47 μ. άπό τής βορειοδυτικής αύτοΰ γωνίας, διαιρών ουτω τον προς Δυσμάς 
τών κτηρίων υπαίθριον χώρον είς δύο.

Κατά τήν βόρειον αύτοΰ όψιν, ό διαχωριστικός αύτός τοίχος έχει άντηρί- 
δας, όπως άκριβώς καί ό προστατευτικός τής ’Αγοράς περίβολος.

’Εντός τοΰ μεγάρου τοΰ κτηρίου Ε, οότω άρχιτεκτονικώς διακρινομένου 
όλων τών άλλων διαμερισμάτων καί, διά τών δύο αύτοΰ διαδρόμων, τοΰ προδό
μου καί τοΰ ΐδιάζοντος πλακοστρώτου δρόμου, προς όλους τούς πέριξ αύτοΰ 
χώρους, υπαιθρίους καί μή, έπικοινωνοΰντος, ιδιαιτέρως χαρακτηριστικόν
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εύρημα υπήρξαν, εις τό χέντρον άκριβώς αύτοϋ, κτιστοί λίθοι, οί όποιοι πι
θανόν νά άπετέλουν την βάσιν κίονος ή έστίας ή βωμοΰ. ’Ίσως λεπτομερεστέρα 
έρευνα εις τό σημεΐον αυτό διαφώτιση περισσότερον τά πράγματα.

Εις τό τελευταΐον κτηριακόν συγκρότημα, τό Ζ τοϋ σχεδιογραφήματος, 
οδηγεί, ώς έλέχθη ήδη άνωτέρω, είσοδος εύρισκομένη εις τό άνατολικόν άκρον 
τής βορείου πλευράς τοϋ πρόςΒορράν τοϋ μεγάρου Ε διαδρόμου. 'Η είσοδος 
αΰτη μας φέρει εις μικρόν επιμήκη χώρον, εσωτερικών διαστάσεων 7.45 X 1.80μ., 
καί έκεΐθεν αμέσως, διά θύρας πλάτους 1.60 μ., προς Άνατολάς είς μακρόν 
διάδρομον, παρά την δυτικήν πλευράν τοϋ οποίου είναι διατεταγμένα, μέ την 
είσοδον επ’ αότοΰ, επτά δωμάτια ποικίλων σχημάτων καί διαστάσεων. ’Όπισθεν 
τών δωματίων τούτων, προς Δυσμάς, υπάρχει ευρύχωρος πάλιν αύλή, διαστά
σεων περίπου 45 X 40 μ., δπως ακριβώς καί προς Δυσμάς τών ύποστύλων 
αιθουσών Β καί τοϋ κτηρίου Ε.

Καί διά μέν την πρώτην εκείνην αύλήν, τήν περικλειομένην μεταξύ τοϋ 
συγκροτήματος Α, τοϋ δυτικοΰ σκέλους τοϋ περιβόλου καί τοϋ διαχωριστικοΰ 
τοίχου τοϋ έκκινοΰντος έκ τής βορείου πλευράς τοϋ συγκροτήματος Ε δύναται 
μετά βεβαιότητος νά λεχθή, ότι ούδέν άλλο πλήν τοϋ έκ τοϋ φυσικοΰ, ώς έπί 
τό πολύ, βράχου δαπέδου της υπάρχει. Διά τήν δευτέραν όμως αύλήν, την μεταξύ 
τοϋ αύτοϋ διαχωριστικοΰ τοίχου καί τοϋ βορείου σκέλους τοϋ περιβόλου τοϋ 
χωρίζοντος την ’Αγοράν άπό τής αύλής τοϋ ’Ανακτόρου, ούδέν ακόμη ορι
στικόν δύναται νά λεχθή, διότι ενταύθα ή άνασκαφή δεν συνεπληρώθη.

Εις τον άνατολικόν εξωτερικόν τοίχον τοϋ μακροΰ διαδρόμου τοϋ τμήμα
τος Ζ καί εύθύς μετά τήν μνημονευθεϊσαν είσοδόν του έκ τοϋ βορείου διαδρόμου 
τοϋ μεγάρου Ε, δεξιά δέ τω είσερχομένφ, υπάρχει εύρεΐα θύρα οδηγούσα είς τήν 
πλατείαν τής ’Αγοράς. Προ τής θύρας ταύτης είναι κατεσκευασμένη διά λί
θων κεκλιμένη άνοδος, όπως καί προ τής άνατολικής εισόδου τής μικροτέρας 
ένδιαμέσου ύποστύλου αιθούσης, περί τής όποιας ώμιλήσαμεν άνωτέρω.

Τό μήκος τοϋ διαδρόμου τοϋ κτηρίου Ζ είναι 47.70 μ., τό δέ πλάτος 
τής μέν νοτίας πλευράς αύτοϋ 2.30 μ., τής δέ βορείου 2.00 μ. περίπου.

’Αμέσως προς Βορράν τοϋ πρώτου μικροΰ έπιμήκους διαμερίσματος τοϋ 
κτηρίου Ζ είσερχόμεθα είς έπίσης στενόν, πλάτους 1.88 μ. καί μήκους 8.40 μ., 
διάδρομον, ό όποιος εύρυνόμενος προς Δυσμάς σχηματίζει ορθογώνιον δωμά- 
τιον έσωτερικών διαστάσεων 4.60 X 2.00 μ.

Κυκλικόν κοίλωμα, βάθους 1.70 μ. άπό τής έπιφανείας τοϋ έδάφους, κατε- 
λάμβανετά δύο τρίτα τοϋ στενοΰ αότοΰ διαδρόμου, συμπεριλαμβανομένου καί τμή
ματος τής βορείου καί τής νοτίας αύτοϋ πλευράς, τάς οποίας κατέστρεψεν έν 
μέρει. Είς τάς παρειάς τοϋ κοιλώματος ύπήρχον λίθοι «ριχτοί» καλυπτόμενοι 
άπό χώμα τεφρόχρουν. ’Εδώ ή έπίχωσις ήτο λίαν τεταραγμένη—ευρέθησαν 
όστρακα βυζαντινών χρόνων είς βάθος 1.40 μ__ ’ίσως έξ αιτίας τής παλαιοτέρας
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άνασκαφής των Γάλλων. Διεπιστώσαμεν όμως οτι γέμισμα έκ λίθων υπάρχει 
και πέριξ του κυκλικοϋ κοιλώματος, τοϋτο δέ οφείλεται ΐσως εις προσπάθειαν 
ΐσοπεδώσεως του φυσικώς έδώ άνωμάλου εδάφους καί προς καλυτέραν ύπο- 
στήριξιν των θεμελίων.

Το σημαντικώτερον των προς τον διάδρομον άνοιγομένων δωματίων είναι 
τδ τρίτον κατά σειράν άπδ Νότου, τό όποιον δι’ εγκαρσίου τοίχου χωρίζεται 
εις δύο, εις τον προς τον διάδρομον βλέποντα πρόδομον καί εις τον όπισθεν 
αώτου χώρον, ό όποιος δύναται νά χαρακτηρισθή ώς εν μικρότερον μέγαρον 
( πίν. 13β).

Ή είσοδος άπό του διαδρόμου εις τον πρόδομον γίνεται διά θύρας, πλάτους 
2 μέτρων, εύρισκομένης εις τό βόρειον άκρον τής άνατολικής αώτου πλευράς, 
ενώ εις τό μέγαρον οδηγεί δευτέρα θύρα, πλάτους 1.80 μ., εύρισκομένη εις τό 
νότιον άκρον τής δυτικής του προδόμου πλευράς.

Αί έσωτερικαί διαστάσεις του διαμερίσματος τούτου είναι τοϋ μέν προδό
μου 3.70x3.25 μ., τοϋ δέ μεγάρου 5.95x3.20 μ.

Καί τών δύο δωματίων τό δάπεδον είναι κατεσκευασμένον έξ ασβεστο
κονιάματος1 επί υποστρώματος έκ χαλίκων, άλλ’ Ινώ τοϋ προδόμου σώζονται 
μόνον τμήματα αώτου παρά τάς δύο ιδίως μακράς πλευράς του, τό κυρίως 
μέγαρον διατηρεί έξ ολοκλήρου τό δάπεδόν του εις πολύ καλήν κατάστασιν. 
'Η ελαφρά καθίζησις εις την βορειοδυτικήν αώτου γωνίαν δεν έπέφερεν οώσια- 
στικήν καταστροφήν εις τό δάπεδον (πίν. 13β). Εις τινα μάλιστα σημεία τής 
βορείου καί τής νοτιάς αώτου πλευράς σώζονται τμήματα καί τοϋ κονιάματος 
τών τοίχων συνδεόμενα προς τό κονίαμα τοϋ δαπέδου.

Τά προς Βορράν τοϋ μεγάρου τούτου άνασκαφέντα τέσσαρα δωμάτια, 
σωζόμενα εις άρκετά καλήν κατάστασιν, διατηρούν καί τό υπόστρωμα τοϋ 
δαπέδου των, τό όποιον είναι εϊτε έκ πηλοΰ ε’ίτε, όπως εις τά δύο τελευταία 
καί τον μακρόν διάδρομον, έκ λιθοστρώτου.

Τών άμέσως προς Βορράν τοϋ μεγάρου δύο δωματίων αί έσωτερικαί 
διαστάσεις είναι: τοϋ μέν πρώτου 5.00χ7.65μ., τοϋ δέ δευτέρου 5.70χ4.35μ., 
καί τό πάχος τών τοίχων τών μέν έσωτερικών 0.70 - 0.75 μ., τών δέ προς 
Δυσμάς καί Βορράν έξωτερικών 1.10 μ.

Πέραν τών δύο αύτών δωματίων ό μάκρος διάδρομος προχωρεί άκόμη 
προς Βορράν μέ πάχος τοίχου 1.10 μ. 'Ο δυτικός αώτου τοίχος άποτελεΐ τήν 
ανατολικήν πλευράν ορθογωνίου υπαιθρίου χώρου τής μεταξύ τοϋ κτηρίου Ζ 
καί τοϋ περιβόλου τής ’Αγοράς αύλής. Αί διαστάσεις τοϋ χώρου αώτου, 
άνοικτοΰ προς Δυσμάς, είναι : τής βορείου πλευράς του 6.30 μ., τής νοτίας 
5.15 μ. καί τής άνατολικής 8.20 μ.

1 Μικρόν τεμάχιον αύτοϋ έδόθη εις ειδικόν χημικόν πρός έξακρίβωσιν της συστά- 
σεως τοϋ μείγματος.
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’Εδώ εις την νοτιοανατολικήν αύτοΰ γωνίαν, είς βάθος 0.15 μ. άπό της 
άνω επιφάνειας του παρακειμένου τοίχου μέχρι βάθους 0.95 μ., εύρέθησαν 
εντός στρώματος χώματος τεφρόχρου, καλώς έστοιβασμένοι, όρθιοι κατά τό 
μήκος των καί άκουμπησμένοι μέ έλαφράν κλίσιν είς τον τοίχον του διαδρόμου, 
κέραμοι καλυπτήρες, είς άρίστην οί πλεΐστοι κατάστασιν (πίν. 14β).Έξαύτών 
παρελήφθησαν προς έξέτασιν πέντε καί τινα θραύσματα, ένώ τά υπόλοιπα άφέ- 
θησαν κατά χώραν καλυφθέντα καί πάλιν διά του τεφρόχρου χώματος, επί του 
οποίου όμως έτοποθετήσαμεν διά τό ευδιάκριτου λεπτήν στρώσιν χώματος 
καστανού.

Τών δύο τελευταίων δωματίων αί έσωτερικαί διαστάσεις είναι τοϋ μέν 
πρώτου άπό Νότου 4.75x5.25 μ., τοϋ δέ δευτέρου 5.95x5.25 μ., άποτελοΰν 
δέ ταΰτα τήν προς Βορραν άπόληξιν τοϋ κτηριακού αύτοΰ συγκροτήματος, 
διότι δ προς Βορραν αυτών μέχρι τοϋ περιβόλου χώρος φαίνεται ότι ήτο ακά
λυπτος. 'Ο ανατολικός όμως έξωτερικός τοίχος τοϋ μακροΰ διαδρόμου συνε
χίζεται άκόμη προς Βορραν είς μήκος 8.25 μ. συναντών τό βόρειον σκέλος 
τοϋ προστατευτικοΰ περιβόλου είς σημεΐον άπέχον 39.70 μ. άπό τής βορειο
δυτικής γωνίας τής ’Αγοράς.

Έντύπωσιν προκαλεΐ ότι τό πάχος τοϋ δυτικοΰ τοίχου τοϋ διαδρόμου, 
άν καί αποτελεί τήν άνατολικήν πλευράν τών δύο τελευταίων δωματίων, 
παραμένει πάντοτε 1.10 μ., πάχος τό όποιον συναντώμεν μόνον είς τούς εξω
τερικούς τοίχους.

** *
'Η άνασκαφεΐσα δυτική πτέρυξ τής λεγομένης ’Αγοράς άποτελεϊται, 

ώς εΐπομεν καί άνωτέρω, άπό δύο κτηριακά συγκροτήματα, τών οποίων 
τά διαμερίσματα Β, Ε καί Ζ δύναταί τις νά εΐπη ότι άποτελοΰν, λόγω τής οργα
νικής μεταξύ των συνδέσεως, έν συνολικόν συγκρότημα. Μόνον τό πρώτον, 
τό κληθέν Α, είναι τελείως άνεξάρτητον τών υπολοίπων, φαίνεται δέ ότι 
τοΰτο έχρησίμευε προς παραμονήν τής φρουράς. Ή άρχιτεκτονική του οψις καί 
ή θέσις του πλησίον τής πύλης συνηγορούν, νομίζομεν, υπέρ τής εκδοχής ταύτης-

Τών διαμερισμάτων Β, Ε καί Ζ ή στενή οργανική σύνδεσις καθώς καί ή 
έν γένει άρχιτεκτονική τών χώρων διάταξις φανερώνει πιθανώς ότι τά μέν βο
ρειότερα διαμερίσματα, τά Ζ, έχρησιμοποιοΰντο διά τήν διαμονήν σημαίνοντος 
προσώπου, ένώ τά νοτιώτερα, όπως είναι τό ίδιαζούσης άρχιτεκτονικής μορφής 
Ε, μέ τον προς Νότον αύτοΰ μακρόν λιθόστρωτον δρόμον, καί αί υπόστυλοι 
εύρεΐαι αίθουσαι θά έχρησιμοποιοΰντο ώς τόποι συγκεντρώσεως διά λατρείαν 
τινά, ή ώς άγορή άνδρών βουληφόρων, άκόμη καί ώς τόποι συγκεντρώσεως δι’ 
έμπορικάς συναλλαγάς, άν δεχθώμεν ότι ολόκληρος ό χώρος αυτός ήτο πρά
γματι ή ’Αγορά τής μυκηναϊκής πόλεως.
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Τά ευρήματα τής εφετινής άνασκαφής μας εις τον χώρον τής ’Αγοράς είναι 
πάλιν άγγεΐα τής ΤΕ III εποχής, προ πάντων όστρακα ύψιπόδων κυλικών, 
θραύσματα πίθων, καθώς καί λεπίδες όψιανοΰ λίθου—σημαντικός άριθμός 
οστράκων εΰρέθη εις τδ συγκρότημα A—έπίσης τμήματα μικρά τοιχογραφιών 
όμοιων προς τάς του ’Ανακτόρου ( De Ridder, BCH 1894, σ. 271 κ. έξ.) 
καί τοϋ ’Ανακτόρου τής Τίρυνθος ( πίν. 14α ).

Τά τμήματα αύτά τών τοιχογραφιών άνευρέθησαν παρά τον βόρειον 
εξωτερικόν τοίχον τοϋ τελευταίου δωματίου τοϋ συγκροτήματος Ζ, όπου εύρέθη 
καί πλάξ άμυγδαλίτου λίθου σχεδόν τετράγωνος, διαστάσεων 0.625 X 0.535 μ. 
καί πάχους 0.15 μ. Τά είς τάς τοιχογραφίας χρησιμοποιηθέντα χρώματα 
είναι τό κυανοΰν, τό ερυθρόν καί τό καστανόν. Τέλος τεμάχια τοιχογραφιών, 
μικρότατα όμως, εύρέθησαν καί εις τούς άλλους χώρους A, Β καί Ε τής 
πλευράς αυτής τής ’Αγοράς.

’Εντός τοϋ μεγάρου Ε καί παρά τον βόρειον αύτοΰ τοίχον, είς βάθος 0.30 μ. 
ύπό την επιφάνειαν τοϋ έδάφους, εύρέθη σφονδύλιον κωνικόν μέλανος λίθου μέ 
οπήν διαμπερή, παρά δέ τό βόρειον άκρον τής άνατολικής εξωτερικής πλευράς 
τοϋ κτηρίου θραύσματα μεγαρικοΰ σκύφου μέ φολιδωτήν διακόσμησιν.

Κατ’ εξοχήν όμως σημαντικά ευρήματα διά τήν 'ιστορίαν τών οικοδομημά
των τής άκροπόλεως υπήρξαν οί εξω τοϋ πέμπτου από Νότου δωματίου τοϋ 
κτηρίου Ζ καί παρά τήν βορειοανατολικήν αύτοΰ γωνίαν διασωθέντες, ώς 
είπομεν καί άνωτέρω, καλυπτήρες κέραμοι, οί όποιοι φαίνεται ότι έπερίσσευσαν 
καί άπετέθησαν έκεΐ μετά τήν κατασκευήν τής στέγης τών διαμερισμάτων 
αυτών τής ’Αγοράς. Μία επί πλέον καί αυτή άπόδειξις τής άποπερατώσεως 
τών κτηρίων τής άκροπόλεως. "Οτι άλλωστε είχε συντελεσθή ή στέγασις 
τών οικοδομημάτων άποδεικνύεται καί έκ τής κατασκευής τής προστατευτικής 
ζώνης τής κατά μήκος τών ύποστύλων αιθουσών, διά τήν προφύλαξιν, ώς 
έλέχθη άνωτέρω, τών τοίχων άπό τών έκ τής στέγης πιπτόντων όμβριων 
ύδάτων.

Οί κέραμοι οδτοι, μήκους 0.46 μ. καί διαμέτρου είς τό έν άκρον 0.165 μ. 
καί είς τό άλλο 0.215 μ., άποτελοΰν μοναδικόν δείγμα καλώς διατηρουμένων 
κοίλων κεράμων (λακωνικών ) τών μυκηναϊκών χρόνων, είς τούς όποιους 
δυνάμεθα άδιστάκτως νά τούς τοποθετήσωμεν, διότι οχι μόνον εύρέθησαν 
παρά τά ΤΕ III κτήρια τής ’Αγοράς αλλά καί έντός έπιχώσεως τών χρόνων 
εκείνων εντελώς άδιαταράκτου.

’Ιδιαιτέρως χαρακτηριστικός είναι άκόμη καί ό τρόπος τής κατασκευής 
των. Δηλαδή άρχικώς κατεσκευάσθη είς τον κεραμεικόν τροχόν σωλήν, κατόπιν 
δέ διά μαχαιριδίου έδιχοτομήθη κατά μήκος *. 1

1. Τήν προσοχήν μου επί τής λεπτομέρειας αυτής έπέστησεν ό φίλος κ. Ί. Τραυλός.

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



Ί. Θρεψιάδη : Άνασκαφαΐ "Αρνης (Γκλά) τής Κωπαΐδος 39

Ή σχεδόν καθ’ ολοκληρίαν άνασκαφεΐσα αυτή πτέρυξ τής ’Αγοράς— 
όλίγαι μόνον λεπτομερειακά! πλέον έρευναι εντός αυτής υπολείπονται—παρέχει 
έντελώς διαφορετικήν εικόνα άπό εκείνην, τήν οποίαν έγνωρίζομεν μέχρι τοϋδε. 
Διότι άμφότεροι οί μελετητα'ι τής προϊστορικής άκροπόλεως, ό De Ridder 
καί ό NoaCK, καθώς καί οί μετ’ αυτούς γράψαντες, πολύ μικράν ή ούδεμίαν 
σχεδόν σημασίαν άπέδωσαν εις τό επιβλητικόν αύτό συγκρότημα των κτηρίων 
μέ τάς μεγαλοπρεπείς ύποστύλους αίθούσας του καί τήν όλην του άρχιτεκτο- 
νικήν διάταξιν, ενώ άντιθέτως όλοι έξήραν τό εις μνημειώδη βεβαίως ερείπια 
σωζόμενον Άνάκτορον, καθώς καί τό τείχος τοϋ περιβόλου τής άκροπόλεως.

'Η λεγομένη όμως ’Αγορά δεν είναι κατοικία των υποτακτικών ή τών 
στρατιωτών, όπως θέλει ό De Ridder (σ. 297 - 301 τής μνημονευθείσης 
μελέτης του ), άλλ’ ή καρδιά τής μεγάλης αύτής μυκηναϊκής πόλεως, τής 
όποιας τήν σημασίαν καί τήν σπουδαιότητα μαρτυρούν τά τόσον καλώς διασω- 
θέντα λείψανα τών κτηρίων της, τά όποια κατεσκευάσθησαν μέ άρχιτεκτονικόν 
σχέδιον εκτάκτου τελειότητος.

** *
Άνασκαφική έ'ρευνα, μικρας όμως διάρκειας, έγινεν επίσης εις τήν απέναν

τι τής περιγραφείσης πλευράν τής ’Αγοράς, τήν άνατολικήν. Κατ’ αύτήν 
διεπιστώθη ότι καί ολόκληρος ή πλευρά αυτή καταλαμβάνεται άπό οικοδομήμα
τα, τών οποίων ό τρόπος κατασκευής είναι όμοιος μέ τον τών κτηρίων τής 
δυτικής πτέρυγος.

’Εδώ άπεκαλύψαμεν τήν εξωτερικήν οψιν τού δυτικού μακροΰ τοίχου 
στενού καί έπιμήκους κτηρίου, μήκους 130.50 μ., χωριζομένου δι’ έγκαρ- 
σ.ων τοίχων είς διαμερίσματα, τά όποια κυρίως ώς άποθήκας δυνάμεθα νά 
δεχθώμεν, ή δέ είς αύτά είσοδος έγίνετο έκ τής πλατείας τής ’Αγοράς 
δι έπίτηδες κατεσκευασμένων επικλινών άνόδων. Μίαν τοιαύτην άνοδον 
διεπιστώσαμεν είς άπόστασιν 18 μέτρων άπό τής νοτιοδυτικής γωνίας τού 
κτηρίου, φαίνεται όμως ότι υπάρχουν καί άλλαι προς Βορράν αύτής.

Παρά τήν νοτιοδυτικήν γωνίαν τού κτηρίου ή άνασκαφή εφθασεν είς 
βάθος 1.45 μ., είς βάθος δέ 0.90 μ. εύρομεν ολίγους πλακοειδείς λίθους καί 
αιθάλην.

Είς τά δύο άκρα τού έπιμήκους κτηρίου, τό όποιον ώνομάσαμεν Δ, υπάρ
χουν άλλα οικοδομήματα, έκ τών οποίων τό νότιον ομοιάζει προς τό κτήριον A 
τής δυτικής πλευράς, άμφότερα δέ, δηλαδή καί τό βόρειον καί τό νότιον, 
εχρησιμοποιοΰντο πιθανώς καί αύτά διά τον στρατωνισμόν τών φρουρών 
τής άκροπόλεως.

Τά κτήρια τής άνατολικής πτέρυγος δέν φαίνεται ότι εΐχον έσωτερικά 
υποστυλώματα, όπως αί αΐθουσαι τής δυτικής, ούτε συγκρίνονται άπό άρχιτεκτο-
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νίκης άπόψεως μέ τά λαβυρινθώδους μορφής συγκροτήματα Ε καί Ζ. Άλλ’ 
αί έρευναι της πλευράς ταύτης έλπίζομεν δτι θά συνεχισθοϋν καί θά συμπλη
ρωθούν τδ ερχόμενον έτος.

Τέλος τάφρος, μήκους περίπου 108 μέτρων, πλάτους 1.50 καί βάθους 
0.40 - 0.80 μ., άνοιχθεϊσα κατά μήκος τής πλατείας καί περί τδ μέσον αυτής 
ουδέν σχεδδν άπέδωκε, πλήν τής έπιβεβαιώσεως δτι ολόκληρος ή πλατεία 
αδτη ήτο δ άνοικτδς χώρος των συγκεντρώσεων, των τελετών πιθανώς καί 
τών εμπορικών συναλλαγών (πίν. 11β). Ενθυμίζει δέ πολύ ή πλατεία αυτή, 
παρά τάς μεγαλυτέρας διαστάσεις της, την μεταξύ τών δύο πτερύγων του 
Κρητικού ’Ανακτόρου τής Κνωσού πλακόστρωτον αύλήν.

Αί εις τδ Άνάκτορον τής άκροπόλεως έ'ρευναι περιωρίσθησαν εις τδ έσω- 
τερικδν αυτού καί εις την βορειοανατολικήν γωνίαν τής άμέσως πρδς Νότον 
αύτοΰ έκτεινομένης αύλής, δπου πέρυσιν εΐχεν εύρεθή τδ πώρινον κέρας, τδ 
όποιον ήδη φυλάσσεται εις μίαν τών άποθηκών τού Μουσείου Θηβών. Αί 
έργασίαι αύταί ήσαν κυρίως έξωραϊστικαί, σκοπδν δμως εΐχον συγχρόνως καί 
την καλυτέραν συντήρησιν τών κατά τδ έτος 1960 έκ νέου άποκαλυφθέντων 
διαμερισμάτων καί τών δαπέδων αυτών, καθώς καί την μελέτην τών αποχετευ
τικών τού κτηρίου άγωγών.

I. ΘΡΕΨΙΑΔΗΣ
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ΠΑΕ 1961. —6. ΑΝΑΣΚΑΦΑΙ ΑΡΝΗΣ (ΓΚΛΑ) ΠίΝΑΞ 11

α. Τό συγκρότημα Α μετά τής ΝΔ. γωνίας τοΰ προστατευτικού 
τής ’Αγοράς περιβόλου.

β. ”Αποψις άπό Νότου των υπόστυλων αιθουσών τοΰ συγκροτήματος Β 
καί τής κατά μήκος τής πλατείας τάφρου.
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ΠίΝΑΞ 12 ΠΑΕ 1961.—6. ΑΝΑΣΚΑΦΗ ΑΡΝΗΣ (ΓΚΛΑ)

στ
εν

ού
 πλ

ακ
όσ

τρ
ω

το
υ δ

ρό
μο

υ.

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



ΠΑΕ 1961.—6. ΑΝΑΣΚΑΦΗ ΑΡΝΗΣ (ΓΚΛΑ) ΠίΝΑΞ 13

α. Τό μέγαρον Ε μετά τοϋ προς Δυσμάς αϋτοΰ προδόμου καί τοΰ εις αυτόν 
καταλήγοντος πλακοστρώτου δρόμου.

β. Τό μέγαρον τοΰ συγκροτήματος Ζ μετά τοΰ πρός Άνατολάς αΰτοΰ προδόμου 
καί τά σωζόμενα δάπεδα αυτών.
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ΠίΝΑΞ 14 ΠΑΕ 1961. — 6. ΑΝΑΣΚΑΦΗ ΑΡΝΗΣ (ΓΚΛΑ)

α. Τεμάχια τοιχογραφιών έκ τοϋ πρός Βορράν τοΰ 
συγκροτήματος Ζ χώρου.

β. Κέραμοι άποθηκευμένοι έξω τοϋ πέμπτου διαμερίσματος τοϋ συγκροτήματος Ζ 
παρά τήν ΒΑ. αύτοΰ γωνίαν.
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ΠίΝΑΞ 16 ΠΑΕ 1961. — 6. ΑΝΑΣΚΑΦΗ ΑΡΝΗΣ (ΓΚΛΑ)
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