
12. ΑΝΑΣΚΑΦΗ ΜΥΚΗΝΩΝ

(Πίν. 90 - 97)

Εις την εφετεινήν άνασκαφήν έλαβον μέρος ό Δόκτωρ Τ. Leslie 
Shear, Jr., ή κυρία Ίόνη Μυλωνά Shear, ή κυρία Λέλα Μυλωνά, αί Δίδες 
Caroline Willis, Δανάη Άλιβιζάτου, ’Άννα Ξηρουχάκη, Leslie Crum και 
δ κ. Larry Rosen. ’Em δυο εβδομάδας συνέβαλεν εις τήν άνασκαφήν δ 
παλαιός συνεργάτης κ. Σπυρ. Ίακωβίδης. Ό κ. Kenneth Schaar ήτο και 
πάλιν δ άρχιτέκτων τής άνασκαφής και ή Δ'ις Ίωαννίδου έφιλοτέχνησε τάς 
δημοσιευομένας φωτογραφίας. Εις τούς συνεργάτας και βοηθούς αυτούς ως 
και εις τούς εργάτας και τον άξιον εργοδηγόν των Παναγιώτην Βλάχον, εις 
τούς φύλακας τοϋ αρχαιολογικού χώρου κα'ι εις τό προσωπικόν τού Τουρι
στικού περιπτέρου τών Μυκηνών εκφράζω και εντεύθεν θερμάς ευχαριστίας. 
Συμφώνως προς τό επικράτησαν σύστημά μας άνασκαφής κα'ι εφέτος είργά- 
σθημεν εντός και εκτός τής άκροπόλεως τών Μυκηνών εις τέσσαρας δια
φόρους τομείς μέ τά ακόλουθα αποτελέσματα.

ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ.
Τομεύς πρώτος. Εις τήν ανατολικήν κλι- 
τύν τού λόφου συνεπληρώθη ή άνασκαφή και δ 

καθαρισμός τού ανατολικού διαδρόμου και τών ανατολικών δωματίων τού 
κτηρίου, τό δποΐον προφανώς έσχημάτιζε τήν ανατολικήν πτέρυγα τού ανα
κτόρου1. Ή μερική καταστροφή Ελληνιστικής δεξαμενής υπό τουριστών μάς 
επέτρε-ψε να έρευνήσωμεν τήν ανατολικήν πλευράν τού δωματίου ύπ’ αρι
θμόν 2, ή δποία ήτο κάτωθεν τής δεξαμενής (εΐκ. 1, άρ. 2). Κατά μήκος 
τής πλευράς εκείνης είχε διασωθή ή αρχική μυκηναϊκή επίχωσις μέσου πά
χους 0.45 μ. και κάτωθεν αυτής τό δάπεδον τού δωματίου. Ή καλύπτουσα 
το δάπεδον επίχωσις ήτο μελανή, κεκαυμένη και μαλακή’ προφανώς έσχη- 
ματίσθη δταν τό κτήριον κατεστράφη υπό πυρός. Έπ'ι τού τμήματος τού 
διασωθέντος δαπέδου και εντός τής μελανής επιχώσεως εύρέθησαν κατά χώ
ραν οί πυθμένες δύο πίθων, δοχεΐον εκ μολύβδου κατεστραμμένον και πολλά 
όστρακα, έκ τών όποιων μέχρι τούδε συνεκολλήθησαν 4 γραπτά και 2 άγραφα 
αγγεία (πίν. 90α). Ταΰτα άποδεικνύουν οτι τό κτήριον κατεστράφη κατά τήν

"Ορα ’Έργον 1965, σ. 61 έ, καί ΠΑΕ 1965, σ. 87 έ,
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μεταβατικήν περίοδον από τής YE ΙΙΙΒ προς την ΥΕ ΙΙΙΓ εποχήν. Μετά 
τών οστράκων εύρέθη ψηφίς εκ χρυσού, μέσου μήκους 0.018 μ., φέρουσα 
έκτυπον κεφαλήν πολεμιστοϋ μέ το σύνηθες μυκηναϊκόν κράνος κεκοσμημέ- 
νον μέ χαυλιόδοντας (είκ. 2).

Προκαταρκτική εργασία γενομένη εις τήν περιοχήν τής λεγομένης «Οι
κίας των Κιόνων» απέδειξε τήν ανάγκην τής άφαιρέσεως των Ελληνιστι
κών τοίχων, οι όποιοι είναι κατεσπαρμένοι εις τήν έκτασίν της. Οί τοίχοι 
ούτοι, διαρκώς καταστρεφόμενοι υπό τών 
επισκεπτών, εις ουδέν ωφελούν και μόνον 
καθιστούν αδύνατον τήν κατανόησιν τών 
μυκηναϊκών λειψάνων. Έφ’ δσον παραμέ
νουν, εμποδίζουν τήν περαιτέρω έρευναν 
τής περιοχής, διά τούτο κα'ι έζητήθη από 
τήν Γενικήν Διεύθυνσιν τής ’Αρχαιολογικής 
Υπηρεσίας ή άφαίρεσίς των, άφ’οΰ άποτυ- 
πωθούν εις σχέδια και φωτογραφίας. Πρέ
πει να σημείωσή ιδιαιτέρως δτι οί τοίχοι 
τών υπογείων τής «Οικίας τών Κιόνων» 
εστερεώθησαν υπό τής Διευθύνσεως Άνα- 
στηλώσεως ούτως ώστε ή δυτική της πτέρυξ 
τώρα ύψούται επιβλητική και πολύ διδα
κτική.

Ή προς Νότον τής «Οικίας τών Κιό
νων» έρευνα άπέδειξεν δτι ό λεγόμενος «Νό
τιος Πύργος» (είκ. 1, άρ. 3) δεν είναι εκτι- 
σμένος πλήρως μέ κροκαλοπαγείς τετρα- 
πλεύρους ογκολίθους, ως διδάσκεται', άλλ’ δτι κροκαλοπαγείς ογκόλιθοι εχρη- 
σιμοποιήθησαν μόνον εις τήν οικοδομήν τής νοτιοδυτικής του γωνίας, ή οποία 
περικλείει τό στόμιον υπονόμου, καί οτι ή κατασκευή τής γωνίας αυτής 
είναι μεταγενεστέρα επισκευή τού τείχους. Επίσης άπεδείχθη δτι ή ψερομένη 
ώς εσωτερική ό'ψις τού νοτίου Κυκλώπειου τείχους εις τήν περιοχήν τού 
«Πύργου» διεσκευάσθη, άφ” ού ή «Οικία τών Κιόνων» κατεστράφη, διότι 
εις αρκετήν έκτασιν ή δψις εκείνη πατεΐ επί καταστραφέντος τοίχου τής 
«Οικίας», ήτοι ίδρύθη εις ΥΕ ΙΙΙΓ χρόνους.

Προς Άνατολάς τής «Οικίας τών Κιόνων» καί μεταξύ αυτής καί τών θε
μελίων ύπ’ αριθμόν 6 τής είκόνος 1, υπάρχει δρόμος (είκ. 1, άρ. 5 καί πίν. 90β), 
τον όποιον είχε μερικώς σκάψει ό αείμνηστος διδάσκαλος Χρηστός Τςουντας.

Είκ. 2. Σχεδιογράφημα 
χρυσής ψηφϊδος.

A. J. Β. Wace, Mycenae, σ. 49, 97.
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Τον δρόμον αυτόν άνεσκάψαμεν πλήρως κα'ι παρετηρήσαμεν δτι έχει μέσον 
πλάτος 3.10 μ. κα'ι δτι έκαλύπτετο υπό τοΰ γνωστού μυκηναϊκού επιστρώ
ματος εξ άσβεστου κα'ι ά'μμου1. Εις τον δρόμον αυτόν καταλήγουν δυο υπό
νομοι, ό εις των οποίων ήρχιζεν από την αυλήν τής «Οικίας των Κιόνων» 
καί ό έτερος από τό υψηλότερου ανατολικόν σημειον τής περιοχής, ίσως από 
την αυλήν τοΰ οικήματος, εις τό όποιον ανήκουν τα ύπ’ αριθμόν 6 θεμέλια 
(εικ. 1). Ή πλήρης άποκάλυι|πς τοΰ δρόμου και τοΰ δαπέδου του άπέδει-

ξεν δτι τα προς Άνατολάς του θεμέλια (εΐκ. 1, άρ. 6), τά όποια μέχρι τοϋδε 
έθεωροϋντο ελληνιστικά, είναι σύγχρονα τοΰ δρόμου και τής «Οικίας των 
Κιόνων», ανάγονται δηλαδή εις μυκηναϊκούς χρόνους. Επιπόλαια έξέτασίς 
των άπέδωκε μυκηναϊκά δ'στρακα, μίαν μονόστομον μάχαιραν εκ χαλκού κα'ι 
περίαπτον εξ αχάτου, μήκους 0.028 μ., εις σχήμα ίσταμένου πτηνού (εικ. 3).

Δοκιμαστική έρευνα των θεμελίων κατά μήκος τοΰ βορείου Κυκλώπειου 
τείχους άπέδειξεν δτι και τά θεμέλια αυτά (εϊκ. 1, άρ. 7) ανάγονται εις τήν 
μυκηναϊκήν εποχήν. Προς τούτοις ή επιφανειακή μελέτη τής περιοχής υπο
δεικνύει δτι τά κτήρια ύπ5 αριθμόν 6, 7 κα'ι ή «Οικία των Κιόνων» ήσαν 
ιδρυμένα περί κεντρικήν πλατείαν (είκ. 1, άρ. 8), προς τήν οποίαν έφερεν ό

1 Ό δρόμος αυτός πρός Βορράν διακόπτεται από ελληνιστικόν στρογγυλόν 
ιρρεατοειδές κατασκεύασμα.
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από τής Βόρειας Πόλης και από τής Βορειοανατολικής Έπεκτάσεως δρό
μος, τον όποιον άπεκαλΰψαμεν τό 1965. Ή ερευνά τής περιοχής αυτής 
πρέπει νά συνεχιστή, διότι θά φέρη εις φώς έν σπουδαιότατον συγκρότημα 
μυκηναϊκών κτισμάτων καί μοναδικήν διά την εποχήν πολεοδομικήν διευθ-έ- 
τησιν (δρα σχεδ. ε’ικ. 1).

Τομεύς δεύτερος. Εφέτος ήρχίσαμεν τήν έρευναν και τον 
καθαρισμόν τής δυτικής κλιτΰος τής άκροπόλεως των Μυκηνών εις μικράν 
σχετικώς κλίμακα. Ήρευνήθη ό προς Νότον και προς Άνατολάς χώρος τής 
λεγομένης «Οικίας Τσοΰντα». Ή πρώτη άνασκαφή τοϋ δυτικοΰ τμήματος 
τοΰ χώρου αυτοϋ έγινε τό 1886. Τότε είχεν άφεθή ό'γκος χωμάτων μήκους 
8.80 μ. και μέσου πλάτους 3.50 μ. προς Νότον τής «Οικίας». Ή άνασκαφή 
τών χωμάτων αυτών μάς έπέτρεψε νά μελετήσωμεν τήν στρωματογραφίαν 
τής περιοχής καί έφερεν εις φώς θεμέλια τριών διαφόρων δωματίων, διατε
θειμένων κλιμακωτά καί άνηκόντων εις τήν ΥΕ ΙΙΙΓ περίοδον (είκ. 4 
άρ. II, III καί IV). Πολλά όστρακα, ευρεθέντα εις τήν επίχωσιν καί τά 
δάπεδα τών δωματίων, άποδεικνΰουν τούς χρόνους τής κατασκευής τών κτι- 
σμάτων, έν φ επάλληλοι τοίχοι καί δάπεδον φανερώνουν τό μακροχρόνιον 
τής περιόδου καί επιτρέπουν τήν διάκρισίν της εις δυο τουλάχιστον φάσεις 
(πίν. 91α). Καθ’ όσον ήτο δυνατόν νά εξακριβωθή, ή περιοχή παρουσιάζει μίαν 
καί μόνην καταστροφήν διά πυρός προς τό τέλος τής ΥΕ ΙΙΙΓ περιόδου.

Μεταξύ τών άποκαλυφθέντων δωματίων καί τής «Οικίας Τσοΰντα» υπάρ
χει υπόνομος καί κλίμαξ, γνωστή από τήν πρώτην έρευναν τοϋ χώρου. Ό 
πλήρης καθαρισμός τής κλίμακος (είκ. 4, Κ, υ καί πίν. 91β) άπέδειξεν δτι δεν 
είναι προγενεστέρα τής «Οικίας», ως Ιπιστεύετο, αλλά σύγχρονος είμή μετα- 
γενεστέρα. Ή σχέσις της προς τήν «Οικίαν Τσοΰντα» επί τοϋ παρόντος 
είναι ακαθόριστος, διότι ή προ τής βάσεώς της περιοχή παραμένει ά'σκαπτος. 
Κατά τήν κορυφήν της (εις τό ανατολικόν άκρον) ή κλιμαξ, καμπτομένη 
προς Νότον, φέρει εις δρομίσκον, τό επίστρωμα τοϋ οποίου είχε σχηματισθή 
από παχύ στρώμα πλέσιας (είκ. 4, I). Τήν προς Νότον φοράν τοΰ δρο- 
μίσκου αυτοϋ διακόπτει ελληνιστικός άναλημματικός τοίχος, ό όποιος συγ
κροτεί τήν πλευράν τοΰ λόφου εις τήν περιοχήν αυτήν, υπό τον όποιον χά
νεται (είκ. 4, Η). Ήτο δμως προφανές δτι ό δρομίσκος συνεχίζει τήν φοράν 
του καί πέραν τοϋ άναλημματικοΰ, διά τούτο προσπάθεια κατεβλήθη προς 
άνεΰρεσιν τής συνεχείας του. ’Όπισθεν τής ανατολικής πλευράς τοϋ άναλημ- 
ματικοϋ εσκάφη τάφρος, υπό τό στοιχεΐον Α, εις τό βάθος τής οποίας 
εύρέθη τμήμα τοϋ δρομίσκου καί επί τοϋ έκ πλέσιας έπιστριόματός του εύρέ- 
θησαν μεγάλα τεμάχια ΥΕ ΙΙΙΓ αγγείων, εν οις καί μέγα τμήμα κρατηρο- 
σχήμου, διώτου αγγείου, τό όποιον φέρει διακόσμησιν τοΰ λεγομένου πυκνού 
ρυθμού (πίν. 93α). Έλπίζεται δτι εις τό προσεχές μέλλον θά άποκαλυφθή ή
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δλη έκτασις τοΰ δρομίσκου. Τά μέχρι τοΰδε άποκαλυφθέντα τμήματά του 
υποδεικνύουν δτι είς ΥΕ ΙΙΙΓ χρόνους αντί τοΰ εξ άσβεστου και ά'μμου κο
νιάματος τοΰ συνήθους είς αρχαιότερους χρόνους μετεχειρίζοντο επιστρώ
ματα έκ πηλοΰ πλέσιας.

Κάτωθεν τοΰ έλληνιστικοΰ άναλημματικοΰ τοίχου Η (πίν. 92) καί παραλ- 
λήλως προς την βορειοανατολικήν πλευράν τής περιοχής τής «Οικίας Τσουντα» 
έσημειώθησαν προ ετών υπό τοΰ Wiuiam Taylour υπολείμματα διαδρό
μου, καταφανή από τό κονίαμα, τό όποιον έσχημάτιζε τό δάπεδόν του" τά 
ίχνη αυτά είχε παρατηρήσει προγενεστέρως καί ό Τςουντας. Τά υπολείμ
ματα αυτά άπεκαλύψαμεν καί πάλιν καθ’ δλον τό διασωζόμενον είς την πε
ριοχήν μήκος τοΰ διαδρόμου, ό όποιος βαίνει σχεδόν από Βορρά προς Νότον 
με καταφανή κλίσιν προς Βορράν (εΐκ. 4, Δ καί πίν. 91α. β). Εις τό καθαρι- 
σθέν νοτιοδυτικόν άκρον τοΰ δρόμου υπάρχει κατά χώραν κατώφλιον έκ κρο- 
καλοπαγοΰς λίθου, τό μεγαλΰτερον τμήμα τοΰ οποίου καλύπτεται υπό τοΰ 
έλληνιστικοΰ τοίχου Η (εϊκ. 4, Ο καί πίν. 91α. β). Τό δλον μήκος του όμως 
δΰναται να όρισθή ευκόλως, διότι τό κατώφλιον καί ή ΰποθεμελίωσίς του άπο- 
τελοΰν τήν πλευράν διασωζομένου υπονόμου (εϊκ. 4 Ο, υ καί πίν. 92), ό όποιος, 
βαίνων προς Δυσμάς παραλλήλως τής κλίμακος Τσούντα, κατευθΰνεται 
προς τό δυτικόν Κυκλώπειον Τείχος. Φαίνεται δτι τό κατώφλιον αποτελεί 
τήν κυρίαν είσοδον δχι μόνον τής «Οικίας Τσουντα» αλλά καί τής λεγομένης 
«Οικίας τής ’Ακροπόλεως», ή οποία, θά ήτο προτιμότερον νά άποκαλήται 
«Κτήριον Wace»1. Προς Νότον τοΰ κατωφλιού διεσώθησαν λείψανα τοΰ φέ- 
ροντος προς αυτό δρόμου μέχρι μήκους ενός μέτρου. Πέραν τοΰ μέτρου ό δρόμος 
χάνεται κάτωθεν τοΰ έλληνιστικοΰ άναλημματικοΰ τοίχου. Ή προσπάθεια 
τής άνευρέσεως καί τοΰ δρόμου τούτου επέβαλλε τήν άνασκαφήν τής τάφρου 
Α, τήν οποίαν εμνημονεύσαμεν άνωτέρω, είναι δε πιθανόν νά ύποτεθή δτι 
ό δρόμος θά εΰρεθή κάτωθεν τοΰ έκ πλέσιας επιστρώματος τοΰ ΥΕ ΙΙΙΓ 
δρομίσκου, τμήματα τοΰ οποίου εύρέθησαν εις τό βάθος τής τάφρου Α.

Περί τά 15 μέτρα προς Βορράν τοΰ κατωφλιού Ο καί εις τήν δυτικήν 
παρυφήν τοΰ διαδρόμου υπήρχε πώρινος κύβος, ό όποιος προφανώς έχρησι- 
μοποιήθη ώς βάσις κίονος (εϊκ. 4 Σ -1 καί πίν. 93β). Ή προς Βορράν τοΰ 
κύβου συνέχεια τοΰ διαδρόμου έκαλύπτετο υπό όγκου χωμάτων, μέσου πλά

1 Τό όνομα «Οικία Άκροπόλεως», δο©έν υπό τοΰ Wace όταν τό πρώτον τό 
κτήριον τοΰτο άπεκαλύπτετο, δέν τοΰ αρμόζει. Διότι άφ’ ενός μέν δλαι αί οίκίαι 
αί άποκαλυφ ©είσαι εις τήν άκρόπολιν πρέπει νά άποκαλοΰνται οίίτω καί άφ’ έτέ 
ρου, ώς άποδεικνυουν αί νεώτεραι άνασκαφαί του, τό κτήριον αυτό δέν είναι οΰτε 
καν οικία. Διά τοΰτο τοΰ λοιπού ©ά τό αποκαλώ «Κτήριον Wace» προς τιμήν καί 
είς μνήμην τοΰ σοφοΰ έρευνητοϋ τών Μυκηνών, ό όποιος αφιέρωσε τήν ζωήν του 
είς τήν άποκάλυψιν και μελέτην τών λειψάνων της.
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τους 5 μέτρων, ό όποιος είχε παραμείνει ά'σκαπτος. Και τά χώματα αυτά 
άφηρέσαμεν διά να άποκαλύψωμεν τό πλάτος τοϋ διαδρόμου και τον ανατο
λικόν πλευρικόν του τοίχον, ό όποιος εις τό σημεΐον αυτό διεσώθη εις 
αρκετόν ύψος, διότι ή φορά του είναι διάφορος της φοράς τοΰ ελλη
νιστικού άναλημματικοϋ τοίχου (είκ. 4, Η καί Μ). Μετά τον καθαρισμόν 
του άπεδείχθη δτι πολλαχοΰ διατηρεί ακόμη τμήματα κονιάματος (σουβά), 
διά τοϋ οποίου άρχικώς έκαλΰπτετο ή δλη του όψις. Προς τοΰτοις ή άνα- 
σκαφή μας άπεκάλυψε τον τοίχον Ρ έκτισμένον κατ’ ορθήν γωνίαν προς τον 
πλευρικόν, μικρόν λιθόστρωτον καί ΰπ’ αυτό δάπεδον έκ πηλού πλέσιας 
στερεωμένον εις υπόστρωμα έκ μικρών λίθων (πίν. 95α, Π). Εις τό έκ πλέ
σιας δάπεδον εΰρέθη τεθειμένη καί δευτέρα πωρίνη βάσις κίονος, μεταξύ 
δ’ αυτής καί τής πρότερον άποκαλυφθείσης άπεκαλΰφθη μέγα τμήμα κυκλι
κής εστίας, στερεωμένης έντός δακτυλίου έκ κονιάματος, μεγίστης διαμέτρου 
0.81 μ. (είκ. 4, Σ - Ε - Σ καί πίν. 93β). Χαμηλότερον, 0.06 - 0.09 μ. κάτωθεν 
τοϋ έκ πλέσιας δαπέδου, εΰρέθη ή επιφάνεια τοϋ διαδρόμου μέ τό κονίαμα 
(πίν. 95α, Δ). Εις την περιοχήν αυτήν ό διάδρομος παρουσιάζει τρεις τού- 
ίαχχιστον επαλλήλους στρώσεις, αί όποΐαι φανερώνουν τήν μακροχρόνιον χρή- 
σίν του.

Τά είς τήν περιοχήν αυτήν τοϋ διαδρόμου άποκαλυφθέντα λείψανα 
είναι διδακτικώτατα καί άποδεικνΰουν 1) δτι ό διάδρομος έγκατελείφθη 
δταν κατεστράφη ή «Οικία Τσοΰντα» καί τό «Κτήριον Wace» (= «Οικία 
τής Άκροπόλεως») είς τό τέλος τής ΥΕ ΙΙΙΒ περιόδου (κατά τον William 

Taylour)' 2) δτι εις τούς ΥΕ ΙΙΙΓ χρόνους ΰπεράνω τοΰ έγκαταλειφθέντος 
διαδρόμου Ιδρΰθη κτήριον, είς τό όποιον άνήκεν ή εστία καί αί βάσεις των 
κιόνων ως καί τό έκ πλέσιας δάπεδον' 3) δτι είς νεωτέρους ακόμη χρόνους 
τής ΥΕ ΙΙΙΓ περιόδου (ΥΕ ΙΙΙΓ - 2 ;) ίδρύθη ό τοίχος «Ρ», ό κάθετος 
προς τον πλευρικόν τοΰ διαδρόμου, ό όποιος προφανώς άνήκεν είς διάφορον 
τοΰ κτηρίου τής εστίας κτίσμα, τό οποίον δεν διεσώθη. Προτού έξακρι- 
βωθή πλήρως ή ιστορία τών κτηρίων τής περιοχής τής Οικίας Τσούντα - 
Wace, πρέπει νά άφαιρεθοΰν οί ό'γκοι τών χωμάτων, οί όποιοι καλύπτουν 
ακόμη τήν προς τό «Κτήριον Wace» συνέχειαν τοϋ διαδρόμου. Τοϋτο δμως 
θά καταστή δυνατόν, άφ’ οΰ στερεωθή ό άναλημματικός Ελληνιστικός τοί
χος, ό όποιος μόλις συγκροτείται από τούς όγκους τών χωμάτων καί ό 
όποιος θά κατάρρευση ασφαλώς, έάν άφαιρεθοΰν τά χώματα προτού στερεω
θούν οί δόμοι του- Ή στερέωσις αυτή είναι απαραίτητος, έλπίζεται δ’ δτι 
θά άναληφθή είς τό προσεχές μέλλον υπό τής Διευθύνσεως Άναστηλώσεως.

Οί χρόνοι τών μνημονευθέντων λειψάνων υποδεικνύονται από τά 
όστρακα, τά όποια εΰρέθησαν είς τήν έπίχωσίν των, τά λείψανα δέ άποδει- 
κνύουν ακόμη μίαν φοράν δτι αί Μυκήναι συνέχισαν τήν οικοδομικήν των 
δράσιν καί είς τούς ΥΕ ΙΙΙΓ χρόνους.
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ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ.
Τομεύς τρίτος. Είς την βορείαν κλιτύν 
τοΰ λόφου της Παναγίτσας, εις την περιοχήν δη

λαδή τοΰ Θησαυροϋ τοϋ Άτρέως, υπό τήν εποπτείαν τής Κ«ζ Ίόνης Μυ
λωνά Shear, συνεπληρώθη ή άνασκαφή ενός πλήρους συγκροτήματος μυκη
ναϊκών οικημάτων (πίν. 94α). Μερικά τούτων κατωκοΰντο μέχρι τοΰ τέλους 
τής ΥΕ ΙΙΙΒ περιόδου. Πρέπει Ιδιαιτέρως νά σημειωθή δτι οΰδέν ίχνος 
ΥΕ ΙΙΙΓ κτηρίων εύρέθη είς τήν περιοχήν και φαίνεται δτι αϋτη εγκατε- 
λείφθη προς τό τέλος τής Ιδης εκατονταετηρίδος. Τρεις τετράπλευροι τάφοι 
εύρεθέντες μεταξύ τών μυκηναϊκών τοίχων φαίνεται δτι ανήκουν είς τήν 
γεωμετρικήν εποχήν. Έκαστος περιείχεν έ'να καί μόνον άκτέριστον σκελε
τόν. Αί άποκαλυφθεΐσαι οϊκίαι, μέ τά κεντρικά των δωμάτια καί τάς εστίας, 
μέ τά υπόγεια καί διαδρόμους, μέ τάς οϊκοδομικάς των λεπτομέρειας παρέ
χουν πλήρη εικόνα τής ιδιωτικής αρχιτεκτονικής τών μυκηναϊκών χρόνων 
(πίν. 94β). Προς τοϋτοις οί καλώς διατηρούμενοι τοίχοι των, μερικοί τών 
οποίων διεσώθησαν είς ύψος 1.50 μ., παρέχουν σαφή διαγράμματα τών κα
τόψεων των. Τά θεμέλια τοϋ τομέως Παναγίτσας—περίπου 63 δωμάτια, 
υπόγεια καί διάδρομοι — τά υπολείμματα τών δαπέδων καί τών γραπτών 
κονιαμάτων άποδεικνΰουν δτι τά ενδιαιτήματα τών πολιτών είς τούς μυκη
ναϊκούς χρόνους δεν ήσαν καί τόσον απλά δσον ύπετίθετο αλλά άνετα καί 
ευπρεπή. Παρά τήν βορειοανατολικήν εξωτερικήν γωνίαν τής «Οικίας I» 
(έξω τού δωματίου ύπ" άρ. 12) εύρέθη υπόνομος, δ οχετός τοΰ οποίου ήτο 
πλήρης μυκηναϊκών οστράκων, ιδία ύψιπόδων κυλικών τύπου Ζυγουριών.

Ή εύθυγράμμισις τών πλευρών τοΰ άνασκαφέντος χώρου, ό καθαρι
σμός τών τοίχων καί ή άπομάκρυνσις εκ τούτου τών χωμάτων, τά όποια 
ειχον έπισωρευθή κατά τάς προηγουμένας άνασκαφάς, άπησχόλησαν τούς 
έργάτας τοΰ τομέως έπ’ αρκετόν καί επέτρεψαν εις τήν έποπτεύουσαν νά 
μελετήση λεπτομερώς τά άποκαλυφθέντα λείψανα. Ή σχετική μελέτη της 
θά δημοσιευθή είς τό προσεχές μέλλον.

Τομεύς τέταρτος: "Άσπρα Χώματα. Τό 1965 καί είς άπόστα- 
σιν ενός περίπου χιλιομέτρου προς Βορράν τής άκροπόλεως τών Μυκηνών 
ήρχισεν ή άνασκαφή μικροΰ ιερού, τό όποιον άποκαλοΰμεν «'Ιερόν τοΰ 
Ένυαλίου», διότι τό επίθετον αυτό εύρέθη κεχαραγμένον είς τάς παραγνα
θίδας κράνους χαλκοΰ, τό όποιον προφανώς είχεν άφιερωθή εις τό ιερόν1. 
'Υπό τήν εποπτείαν τοΰ Δρος Τ. Leslie Shear, Jr., άπεκαλύφθη πλήρως 
το ιερόν τούτο. Μόνον τά θεμέλιά του διεσώθησαν, αυτά όμως είναι αρκετά 
διά νά παράσχουν σαφή εικόνα τοΰ ίεροΰ. Τούτο περιλαμβάνει μικρόν ναόν,

"Εργον 1965, σ. 70 - 71 καί είκ. 85. ΠΑΕ 1965, σ. 95-96, πίν. 110β.
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βωμούς, βοηθητικόν κτήριον σχήματος ανεστραμμένου Γ και κεντρικήν αυ
λήν. Τοίχος περιβόλου δεν διεσώθη.

Ό ναός άποτελεΐται από έν και μόνον τετράπλευρον δωμάτων, τον 
σηκόν, μήκους 8.50 μ. και πλάτους 4.70 μ., και είναι προσανατολισμένος από 
Νότου προς Βορραν (πίν. 96α). Ή κυρία είσοδός του είναι εις την νοτίαν 
πλευράν, άλλ’ εις τό κέντρον περίπου τοΰ ανατολικού τοίχου υπήρχε θύρα 
πλάτους 1.45 μ. (πίν. 96α, Θ), ένθυμίζουσα την διάταξιν τοΰ ναοΰ τοΰ Επι
κούρειου ’Απόλλωνος εις τάς Βάσσας. Ή νοτία πλευρά, ή πρόσοψις τοΰ 
ναοΰ, εκλείετο μερικώς υπό θωρακείου εκ πωρίνων πλακών, αί όποϊαι άφι- 
ναν εν κεντρικόν άνοιγμα δυο περίπου μέτρων (πίν. 96α, Ν). Εις τό άνοιγμα 
αύτοΰ φαίνεται δτι άρχικώς ισταντο δύο μικροί πώρινοι κίονες έν παραστά- 
σει. Τεμάχιον τοΰ ενός μόνον κίονος εΰρέθη εις την έπίχωσιν προ τής νοτίας 
πλευράς' ή διάμετρος τοΰ σφονδύλου του ανέρχεται εις 0.245 μ.

Εις τό μέσον σχεδόν τοΰ σηκοΰ διεσώθη τμήμα βάθρου λαξευμένου εις 
τον εκ πώρου βράχον, ό όποιος εις τό σημειον αυτό νψοΰτο άνωθεν τοΰ 
δαπέδου (πίν. 96α, Β). Τό διασωθέν τμήμα τοΰτο έχει μήκος 0.85 μ. από 
Νότου προς Βορραν και πλάτος 0.95 μ. Έπί τής επιφάνειας του φέρει 
τετράπλευρον εντομήν πλάτους 0.34 μ. και βάθους 0.19 μ. Ή διασωθεΐσα 
νοτία πλευρά του εΰρίσκεται εις τήν αυτήν γραμμήν μέ τήν νοτίαν πλευ
ράν τής ανατολικής θύρας, προς τήν οποίαν προφανώς τό βάθρον είναι 
προσανατολισμένον. Εις τό βάθρον τοΰτο θά ήτο ίδρυμένον άγαλμα έκ ξύ
λου, τό όποιον φαίνεται δτι κατεστράφη υπό πυρός. Προ τής ανατολι
κής πλευράς τοΰ βάθρου εύρέθησαν σίδηροί δακτύλιοι καί μικρά ελάσματα 
χαλκοΰ, πιθανώς ποικίλματα τοΰ άφανισθέντος ξοάνου. ’Αρχικώς ύπεθέ- 
σαμεν δτι τό βάθρον ήτο υπόλειμμα βωμοΰ, λαξευθέντος εις τον βρά
χον. Ή άποκάλυψις δμως τοΰ βωμοΰ τοΰ ναΐσκου καί ή άνεύρεσις τεμαχίων 
κεραμίδων εις τήν έπίχωσιν τοΰ δαπέδου, τα οποία φανερώνουν δτι ό ση
κός ήτο έστεγασμένος, άγουν εις τό συμπέρασμα δτι εις τό βάθρον ήτο ίδρυ
μένον λατρευτικόν άγαλμα, τό οποίον έβλεπε προς Άνατολάς ως συνήθως' 
διά τοΰτο είχε δημιουργηθή θύρα εις τήν ανατολικήν πλαγίαν πλευράν τοΰ 
σηκοΰ.

Εις άπόστασιν 5 περίπου μέτρων από τής νοτίας πλευράς τοΰ ναοΰ εύρέ
θησαν τά θεμέλια βωμοΰ (Βωμός Γ) μέ άξονα από Νότου προς Βορράν 
αλλά μέ δψιν έστραμμένην προς Άνατολάς (πίν. 95β). Ό βωμός ήτο κατε- 
σκευασμένος έκ πωρίνων πλακών καί έχει μήκος 3.82 μ., πλάτος 2 37 μ.

Τό βοηθητικόν κτήριον, σχήματος ανεστραμμένου Γ, άποτελεΐται από 
έν γωνιαίον, τετράπλευρον δωμάτων καί δύο μακρά σκέλη (πίν. 96β). Τό 
γωνιαίον δωμάτων άπεκαλύφθη τό 1965 καί εις αυτό εύρέθη τό τμήμα τής 
«άσπίδος τοΰ Πύρρου» καί τό ένεπίγραφον κράνος. Τό ανατολικόν σκέλος
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σχηματίζεται από μίαν στοάν μήκους 13.95 μ. και πλάτους 3.53 μ. Εις την 
δυτικήν, ανοικτήν πλευράν τής στοάς εΰρέθησαν τά θεμέλια τών βάσεων 
πέντε κιόνων. Εις καί μόνος άρράβδωτος πώρινος σφόνδυλος, άνήκων εις την 
στοάν, εΰρέθη ΰπό τοΰ αειμνήστου Iuannoy Παπαδημητριου. Είναι συμφυής 
μέ τετράπλευρον πλίνθον ύψους 0.21 μ. καί ή κατωτάτη διάμετρός του 
ανέρχεται εις 0.45 μ. Διασώζεται εις ύψος 0.48 μ.

Τό βόρειον σκέλος άποτελεΐται από δυο δωμάτια, τό έτερον τών οποίων 
έχει μακράς διαστάσεις, ήτοι μήκος 12.14 μ. καί πλάτος 3 μι. Τό πάτωμά 
του ήτο έπεστρωμένον μέ πωρίνας πλάκας, πολλαι τών οποίων διεσώθησαν 
κατά χώραν (πίν. 97β). Προ τοΰ δωματίου τούτου εύρέθησαν 4 πώριναι βά
σεις τροπαίων- ούδέν λείψανον τών τροπαίων διεσώθη.

Προ τής ανατολικής στοάς άπεκαλύφθησαν λείψανα βωμού ιδρυμένου 
από Νότου προς Βορράν περίπου (πίν. 96β, Β). Τό αρχικόν του μήκος φαί
νεται δτι άνήρχετο εις 2.70 μ. ενφ τό πλάτος, διασωθέν πλήρως κατά τήν 
βορείαν πλευράν, ίσοϋται προς 2.21 μ. Ή μακρά ανατολική του πλευρά άπε- 
τέλει τήν όψιν τοΰ βωμού. Εις νεωτέρους χρόνους εις τήν βορείαν του πλευ
ράν προσετέθη μικρότερος εκ πωρίνων πλακών βωμός, μήκους, από Νότου 
προς Βορράν, 2.33 μ. καί πλάτους 1.75 μ. Τμήματα τών δαπέδων τών βω
μών τούτων διεσοόθησαν καί εις τήν έπίχωσιν, ή οποία τά εκάλυπτεν, εΰρέ- 
θησαν κεκαυμένα οστά μικρών ζώων ανάμεικτα μέ τέφραν καί όστρακα, άνά- 
γοντα τούς βωμούς εις τάς άρχάς τής αρχαϊκής περιόδου καί τό τέλος τής 
γεωμετρικής. Παρά τήν εξωτερικήν πλευράν τού ανατολικού τοίχου τής 
στοάς εΰρέθη σωρός λογχών έκ σιδήρου (πίν. 97α) καί μικρός πρωτοκορινθια- 
κός άρύβαλλος τής μέσης περιόδου, χρονολογών αΰτάς. ’Ασφαλώς πρόκειται 
περί αρχαίων αναθημάτων άπορριφθέντων έξω τής στοάς εις μεταγενεστέ
ρους χρόνους. Διαγωνίως προς τήν νοτιοδυτικήν γωνίαν τής στοάς εΰρέθη 
λιθόστρωτον, μήκους 4 καί πλάτους 2.20 μέτρων, αγνώστου χρήσεως. ’Ίσως 
νά εΐχε σχέσιν προς αρχαιότερα, άφανισθέντα κτίσματα τοΰ ιερού ή ακόμη 
σχετίζεται μέ τούς άρχαιοτέρους βωμούς Α καί Β.

Τάφροι σκαφεΐσαι εις τον μεταξύ τοΰ ναού καί τού βοηθητικού κτηρίου 
χώρον οΰδέν άπεκάλυψαν" φαίνεται δτι ό χώρος οΰτος ήτο ανοικτή αυλή. 
Τά εκ τού ναού, τού βοηθητικού κτηρίου καί τοΰ Βωμού Γ όστρακα καί εύ- 
ρήματα ανάγουν τά κτίσματα ταΰτα εις τάς άρχάς τής 31!? π. X. έκατονταε- 
τηρίδος. Τά εΰρήματα αυτά ως καί τά εΰρεθέντα περί τούς Βωμούς Α καί Β 
καθιστούν φανεράν τήν ιστορίαν τού ιερού. Ή παντελής έλλειψις λειψάνων 
άναγομένων εις τούς μυκηναϊκούς χρόνους, μολονότι εις τήν περιοχήν υπάρ
χουν θαλαμωτοί τάφοι καί περί τά 200 μέτρα προς Άνατολάς τού χώρου 
διέρχεται ό ΰπ’ αριθμόν 2 μυκηναϊκός δρόμος προς τήν Κόρινθον, άποδει- 
κνύει δτι ό χώρος εχρησιμοποιήθη τό πρώτον προς τό τέλος τής γεωμετρι

8
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κής και τούς πρώτους χρόνους της αρχαϊκής εποχής. ’Ίσως τότε νά ίδρύθη 
βωμός και περί αυτόν έδημιουργήθη τέμενος. Άργότερον και δεύτερος βω
μός προσετέθη εις τον πρώτον, ίσως δέ ίδρυθη τότε ναός, προς τον όποιον 
έφερε τό λιθόστρωτον. Εις τούτον θά άνήκον ανθέμια εύρεθέντα εις την 
επίχωσιν έξω τοϋ βοηθητικού κτηρίου. Προ των αρχών τού 5ου π. X. αίώνος 
θά ιστατο ναός εις την περιοχήν, εις αυτόν δέ θά ειχεν άνατεθή τό κράνος 
μέ την επιγραφήν τοϋ Ένυαλίου. Τά αρχικά αυτά χτίσματα ίσως νά κατε- 
στράφησαν περί τό 468 π. X., δταν ήρημώθη υπό τών Άργείων καί ή άκρό- 
πολις τών Μυκηνών. Τό ιερόν άνιδρύθη καί πάλιν καί ήκμαζεν είς τάς 
άρχάς τής 3ης π. X. εκατονταετηρίδος, δταν είς τούτο άφιερώθη μία τών 
ασπίδων τής στρατιάς τοϋ φονευθέντος είς τό ’Άργος Πύρρου.

Τά λείψανα τοϋ ίεροϋ εις τά ’Άσπρα Χώματα είναι τόσον διδακτικά 
καί τόσον σαφή, ώστε άπεφάσισα νά τά άφήσω εκτεθειμένα καί προσιτά είς 
τούς συναδέλφους καί τούς μελετητάς τού μέλλοντος. Διά τοΰτο καί ήγόρασα 
τον χώρον, τον όποιον καλύπτουν, από τούς ίδιοκτήτας Νικόλαον Χριστόπου- 
λον καί Δημητρών Παπαδόπουλον. Εις τούτους οφείλω πολλάς ευχαριστίας 
διά την προθυμίαν, μέ την οποίαν μοί έπέτρεψαν πρώτον νά δοκιμάσω διά 
σκαφής τον χώρον καί δεύτερον νά αγοράσω την περιοχήν τοϋ ίεροϋ εις λογι
κήν τιμήν, πράγμα σπάνιον είς τούς χρόνους μας. Είμαι δέ βέβαιος δτι ευχα
ρίστως θά οδηγήσουν είς τό ιερόν τούς μελετητάς, οϊ όποιοι θά θελήσουν νά 
τό έπισκεφθοΰν.

Αυτά έν δλίγοις ήσαν τά αποτελέσματα τής εφετινής άνασκαφής εις 
τάς Μυκήνας.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ε. ΜΥΛΩΝΑΣ

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:24:40 EEST - 52.90.75.110



ΓΙΙΝΑΞ 90 ΠΑΕ 1966.—12. αναςκαφη μυκηνων

α. ’Αγγεία έκ τού δωματίου ύπ’ άριθ. 2 τής ανατολικής πτέρυγος.

β. Δρόμος μεταξύ «Οικίας των Κιόνων» καί κτηρίου ύπ’ άριθ. 6.
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ΓΙΐΝΑΞ 92 ΠΑΕ 1966.—12. αναςκαφιι μυκηνων

Δ, δάπεδον μυκηναϊκού διαδρόμου. Ο, κατόκρλιον. Η, ελληνιστικός 
άναλημματικός τοίχος, υ, υπόνομος.
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ΠΑΕ 1966.—12. αναςκαφη μυκηνων Πιναξ 93

α. Κρατηρόσχημον άγγεΐον πυκνού ρυθμού YE ΙΙΙ1' έκ τής τάφρου Α.

β. ΥΕ ΙΙΙΓ -1 εστία μεταξύ δύο βάσεοτν κιόνων.
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Πιναξ 94 ΠΑΕ 1966.—12. αναςκαφη μυκηνων

β. Λεπτομέρεια δωματίων αρ. 52 καί 53.
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ΠΑΕ 1966.—12. αναςκαφη μυκηνων Πιναξ 95

α. 'Υπόλειμμα μυκηναϊκού διαδρόμου από Βορρά προς Νό
τον. Δ, δάπεδον διαδρόμου. Η, άναλημματικός τοίχος 
'Ελληνιστικής εποχής. Μ, μυκηναϊκός πλευρικός τοίχος 
του διαδρόμου. Ρ, ΥΕ ΙΙΙΓ-2 τοίχος. Π, ΥΕ ΙΙΙΓ-1 εκ 

πλεσιας δάπεδον. Ε, ΥΕ ΙΙΙΓ-1 εστία.

β. Βωμός Γ και ναός του Ένναλίου από Ν.
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Πιναξ 96 ΓΙΑΕ 1966.—12. ΛΝΛΣΚΑΦΗ ΜΥΚΗΝΩΝ

α. “Ασπρα Χώματα. Θεμέλια του ναοΰ. Ν, νοτία όψις. Β, υπόλειμμα βάθρου.
Θ, ανατολική ΰύρα.

β. Γενική αποψις βοηθητικού κτηρίου. ΑΣ, ανατολικόν σκέλος - στοά. 
Β, υπολείμματα βωμών Α καί Β. Γ, γωνιαΐον δωμάτιον. ΒΣ, βόρειον σκέ

λος. Α, λιΰόστρωτον.
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ΠΑΕ 1966.—12. αναςκαφη μυκηνων Πιναξ 97

β. ΒΣ, βόρειον σκέλος τοϋ βοηθητικού κτηρίου. Γ, γωνιαΐον δωιιάτιον. 
ΑΣ, ανατολικόν σκέλος - στοά. Τ, βάσεις τροπαίων.
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