
11. ΑΝΑΣΚΑΦΗ ΜΥΚΗΝΩΝ

'Η υπό την διεύθυνσίν μου γενομένη άνασκαφή εις τάς Μυκήνας διήρ- 
κεσεν από της 11ης ’Ιουνίου 1962 μέχρι τής 30ής Αύγουστου. Κατά την 
εφετινήν σκαψήν είχον πολυτίμους συνεργάτας και βοηθούς τον Τ. Leslie 
Shear Jr., την κ. Ίόνην Μυλωνά Shear, την κ. Ροζαλίνδην Παπαντωνίου, 
την δίδα Elizabeth Brokaw και τους αρχιτέκτονας Richard Rothman 
και Δημήτριον Φιλιππίδην. Εις τους συνεργάτας τούτους εκφράζω και εντεύ
θεν τάς ευχαριστίας μου. Εύχαριστίαι οφείλονται επίσης εις τό Συμβούλων 
τής ’Αρχαιολογικής Εταιρείας διά την παροχήν πόρων διά τήν άνασκαφήν 
και εις τον συνάδελφον κ. Ίωάννην Τραυλόν διά τήν πολύτιμόν του 
βοήθειαν.

Ή εφετινή άνασκαφή συνεκεντράτθη εις δύο περιοχάς τής άκροπόλεως 
καί εις τήν νοτίαν κλιτύν τού λόφου τής Παναγίτσας προς Βορράν τού 
Θησαυρού τού Άτρέως.

Α. ΤΟΜΕΥΣ ΑΚΡΟΓΙΟΛΕΩΣ

Ή άνασκαφή τού 1961 ύπέδειξεν δτι ή βορειοδυτική είσοδος τής 
άκροπόλεως θά έπρεπε νά είχε περισσότερον τής μιας αρχιτεκτονικός περιό
δους. Ή άναληφθεΐσα τό 1962 άνασκαφή της σκοπόν είχε νά έπαληθεύση 
τάς υποδείξεις αύτάς καί νά εξακρίβωση, εί δυνατόν, τό σχέδιον τής άρχικής 
εκείνης εισόδου τού άνακτόρου. Αί μέχρι τοΰδε κατά τήν περιοχήν εκεί
νην γνώσεις μας ήσαν πολύ άτελεΐς. Διότι ό μέν Τςουντας ούδέν έση- 
μείωσεν εις τό σχέδιον τού άνακτόρου, τό όποιον έδημοσίευσεν εις τά Πρα
κτικά τού 1886, ό δέ Wace παρέθεσεν ολίγα μόνον έξηκριβωμένα στοιχεία 
εις τό υπό τού Hoeeand εκπονηθέν σχέδιον τού άνακτόρου. Τήν κατα- 
νόησιν τού σχεδίου τής εισόδου καθίστα δυσκολωτέραν υπόλειμμα Ελληνι
στικού κτίσματος, γνωστού ώς ελαιοτριβείου, Ιδρυθέντος επί τής εισόδου, 
μέ διάφορον δμως άξονα, τήν τρίτην πιθανώς εκατονταετηρίδα π. X.

Ή δλη έκτασις τής εισόδου άπεκαλύφθη μέχρι τού βράχου καί μάς έπέ- 
τρεψε τά άκόλουθα άποτελέσματα :

1) Άπεκαλύφθη θεμέλιον τοίχου υπό τό δάπεδον τού τελευταίου μυ
κηναϊκού προπύλου (πίν. 58β). Τούτο βαίνει παραλλήλως προς τον δυτικόν 
τοίχον τού προπύλου άπό Βορρά προς Νότον καί κατά τό βόρειον ά'κρον
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τερματίζεται είς την προ τοΰ πρόπυλου λιθόστρωτον αυλήν. Ή άποκάλυψις 
τοϋ τοίχου άποδεικνΰει την υπαρξιν άρχαιοτέρας εισόδου. Εις ταΰτην ίσως 
ανήκει τετράπλευρος βάσις κίονος εκ κροκαλοπαγούς λίθου, εΰρεθεϊσα εις 
τό γέμισμα τοϋ νεωτέρου πρόπυλου. Ή φορά τοΰ τοίχου καί ή βάσις αυτή 
υποδεικνύουν ότι ίσως καί ή πρώτη είσοδος είχε πρόπυλον περιλαμβάνον 
τουλάχιστον μίαν μονόστυλον στοάν.

2) Αί άνασκαφαί τοϋ Τςουντα καί τοϋ Wace άπεκάλυψαν τρεις βά
σεις έκ κροκαλοπαγούς λίθου εις την περιοχήν τής εισόδου. Ή βορειότερα 
τούτων (βάσις Β-1) έτέθη υπό τοΰ Wace επί θεμελίου εΰρεθέντος κατά χώ
ραν εις τήν βορείαν όψιν τής εισόδου. Αί ά'λλαι δύο βάσεις (Β - 2 καί Β - 3) 
εΰρέθησαν νοτιώτερον τής πρώτης. Κατά τον Wace καί αί δύο αύταί βά
σεις δεν ήσαν εις τήν αρχικήν αυτών θέσιν1. Ή ερευνά μας άπέδειξεν ότι 
όντως ή βάσις Β-3 δεν ήτο εις τήν θέσιν της, ή βάσις όμως Β-2 έπι- 
κάθηται ακόμη επί υποστρώματος έκ πηλού πλαίσιας καί μικρών λίθων 
(πίν. 59β). Προς τούτοις ή από τοΰ ανατολικού άκρου τής βάσεως Β-1 άπό- 
στασις μέχρι τοΰ ανατολικού τοίχου τοΰ κτίσματος ανέρχεται εις 2.58 μ. 
Ή άπόστασις τοΰ ανατολικού άκρου τής βάσεως Β - 2 από τής γραμμής 
τοΰ αύτοΰ ανατολικού τοίχου τοΰ κτίσματος ανέρχεται εις 2.60 μ. Τό υπό
στρωμα καί αί αποστάσεις αύταί άποδεικνύουν ότι καί ή Β-2 είναι εις 
τήν αρχικήν αυτής θέσιν (in situ). ΙΙρός τούτοις, προ τοΰ άφεθέντος δα
πέδου τοΰ Έλληηστικοΰ κτηρίου άνευρέθη ή νοτιοανατολική γωνία τής 
εισόδου κάτωθεν δέ τοΰ βορείου τοίχου τοϋ κτηρίου εκείνου, τμήμα μεσό
τοιχου διαχωρίζοντος τήν είσοδον είς δύο μέρη χωριζόμενα προφανώς ΰπό 
ανοίγματος θύρας. Ή βάσις Β-3 ασφαλώς δεν είναι είς τήν αρχικήν της 
θέσιν. Άφ’ οΰ όμως ή βάσις Β-2 είναι είς τήν θέσιν της αποκλείεται 
ή εκδοχή διστύλου εσωτερικής στοάς, τήν οποίαν έξεφρασεν άρχικώς ό Wace. 

’Αλλά καί ή δεύτερα ύπόθεσις τοΰ Wace, ότι δηλαδή ή είσοδος άπετε- 
λεΐτο ΰπό μακροΰ διαδρόμου έχοντος είς τον άξονα τρεΤς κίονας ιδρυμέ
νους επί τριών βάσεων τεθειμένων κατά παράταξιν 2, άποδεικνΰεται εσφαλ
μένη έκ τών πραγμάτων αυτών. Διότι, ως καταφαίνεται έκ τοΰ σχεδίου, 
δεν υπάρχει χώρος διά τοιαύτην παράταξιν. Έάν ή βάσις Β-3 τεθή είς 
τον άξονα τών δύο άλλων, τότε θά τεθή άσυμμέτροις παρά τον δυτικόν 
τοίχον τής αυλής τής εισόδου, πράγμα τό όποιον θά ήτο αδύνατον (όρα 
καί τήν άναπαράστασιν τής κατόψεως τής εισόδου, εϊκών 1). Ή μόνη δυ
νατή θέσις διά τήν βάσιν Β-3 είναι νά τεθή έπί τής Β-2, τούτο δέ καί

> A. J. Β. Wace, BSA 25, 1921 - 1923, σ, 212 καί Mycenae, σ. 70. 
* BSA 51, 1956, σ. 106.
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εγένετο προτού τελειώση ή άνασκαφή. 'Η τοιαΰτη επίθεσις ίσως θεωρηθή 
ασυνήθης εις την Μυκηναϊκήν αρχιτεκτονικήν, εχομεν όμως την αυτήν διά- 
ταξιν εις τό ίδιον κτήριον και εις τήν περίπτωσιν τής Β-1, ή όποια κεϊ- 
ται επί έτέρας στρογγυλής βάσεως άποκεκρουμένης κατά τά ά'κρα.

Αί γενόμεναι παρατηρήσεις και τά άποκαλυφθέντα λείψανα προάγουν 
εις τό ακόλουθον γενικόν συμπέρασμα διά τήν βορειοδυτικήν είσοδον τοϋ

Είκ. 1. Άναπαράστασις τής κατόψεως τής βορειοδυτικής εισόδου 
τοϋ ανακτόρου (σχέδιον Ί. Τραυλοΰ).

ανακτόρου. Ή είσοδος αυτή περιελάμβανε πρόπυλον σχεδόν τετράγωνον 
και μικράν αυλήν προς Νότον αυτοϋ. Τό πρόπυλον άπετελεΐτο από δυο μονο
στήλους στοάς, μίαν εξωτερικήν προς Βορράν καί έτέραν εσωτερικήν, βαθυ- 
τέραν, προς Νότον. Αί στοαί εχωρίζοντο υπό ανοίγματος θΰρας καί μεσό
τοιχου. Τό πρόπυλον έτερματίζετο ακριβώς εκεί δπου δ δυτικός του τοίχος 
έκάμπτετο καί προυχώρει προς ’Ανατολάς περί τά δυο μέτρα. Μετά τό πρό
πυλον εχομεν μικράν τετράπλευρον αυλήν, εκ τής οποίας ή'ρχιζεν ό διάδρο
μος δ φέρων προς τό εσωτερικόν τοϋ ανακτόρου (δρα καί σχέδιον, είκ. 1). 
Κατα ταΰτα ή κάτοψις τής βορειοδυτικής εισόδου εχει άποκατασταθή πλή
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ρως. Δυστυχώς είναι αδύνατος ό ορισμός τής κατόψεως τοϋ αρχαιότερου 
πρόπυλου, διότι μόνον εις τοίχος αυτού διεσώθη. ’Ίσως δμως είχε παρό
μοιον σχήμα προς τό τού δευτέρου προπΰλου. ’Ακόμη δέ καί οί χρόνοι τού 
προγενεστέρου πρόπυλου δεν είναι δυνατόν να όρισθοϋν, διότι τά εύρεθέντα 
όστρακα είναι ελάχιστα καί τελείως αβέβαια. Γενικώς ανάγουν τό θεμέλιον 
εις την 'Υστερομυκηναϊκήν εποχήν. Καί τού δευτέρου καί νεωτέρου πρό
πυλου οί χρόνοι θά παραμείνουν άγνωστοι διά τον ίδιον λόγον. Είναι δμως 
βέβαιον δτι τό δεύτερον πρόπυλον κατεστράφη κατά την τελικήν καταστρο
φήν τού ανακτόρου. Πρέπει νά σημειωθή δτι μετά τάς προγενεστέρας άνα- 
σκαφάς πολύ μικρόν τμήμα έπιχώσεως εύρέθη άδιατάρακτον καί τούτο, ως 
ήδη ελέχθη, άπέδωκεν όστρακα μή έπιτρέποντα απόλυτον χρονολόγησιν.

Περί τά τρία μέτρα ύψηλότερον τής επιφάνειας τής λιθοστρώτου αυ
λής καί άνατολικώς τού πλαγίου ανατολικού τοίχου τού προπΰλου άπεκα- 
λΰφθησαν μικρά τμήματα μυκηναϊκού εκ κονιάματος δαπέδου καί υπολείμ
ματα τού περιορίζοντος αυτό προς Άνατολάς τοίχου. Τά υπολείμματα αυτά 
φαίνεται δτι ανήκουν εις μακρόν διάδρομον, πλάτους περίπου 2.80 μ. καί 
μήκους περισσότερον των 9 μέτρων, δ όποιος έβαινεν από Νότου προς Βορ- 
ράν, παραλλήλους δηλαδή προς τον ανατολικόν εξωτερικόν τοίχον τού προ- 
πτίλου. 'Ο διάδρομος αυτός, τόν όποιον αποκαλώ βορειοδυτικόν διάδρομον, 
δεν ήτο δυνατόν νά έφερεν εις δωμάτιον, διότι πέραν τών διασωθέντων 
ά'κρων του δεν υπάρχει χώρος διά τοιοΰτον δωμάτιον. Ή χρήσίς του δμως 
γίνεται φανερά εάν ληφθοΰν ύπ’ όψιν αί ακόλουθοι παρατηρήσεις. Πραιτον : 
δ διάδρομος καταλαμβάνει χώρον ενδιάμεσον, υψομετρικούς, μεταξύ τού δα
πέδου τού προπΰλου καί τού επιπέδου τής κορυφής τού λόφου κατά τό 
βορειοδυτικόν του άκρον. Δεΰτερον : πέραν τού βορείου ά'κρου του ή έπί- 
χωσις παρουσιάζει όψιν καμίνου ασβέστου : οι λίθοι τού γεμίσματος τής 
υποδομής έχουν άσβεστοποιηθή, δεν παρουσιάζουν δμως τόν συμπαγή πυρα- 
κτωθέντα δγκον πού χαρακτηρίζει τούς καέντας τοίχους τού ανακτόρου. 
Τό φαινόμενον εξηγείται, εάν δεχθώμεν δτι εις τό βόρειον ά'κρον τού δια
δρόμου τούτου υπήρχε κενός χώρος, εις τόν όποιον κατέπεσον καιόμενα 
ξύλα, τά οποία έκαλΰφθησαν από άλλα κρημνισθέντα τμήματα τού ανα
κτόρου. Τά ξΰλα βραδέως άπετεφρώθησαν καί συγχρόνως μετέτρεψ'αν τούς 
περί αυτά λίθους καί τό χώμα εις άσβεστον σχεδόν. Ό κενός χώρος θά ήτο 
κλΐμαξ, ή όποια από τού άκρου τού βορειοδυτικού διαδρόμου έφερε προς 
την βορειοδυτικήν περιοχήν τής κορυφής τής άκροπόλεως. Εις τήν κλίμακα 
αυτήν ανήκει τοίχος, τόν όποιον άπεκάλυψεν ό Wace προ ετών παρά τόν 
εξωτερικόν βόρειον τοίχον τοϋ ανακτόρου, ως καί πλατύς, κροκαλοπαγής 
τετράπλευρος ογκόλιθος, τόν όποιον εΰρομεν εις τήν έπίχωσιν.
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ΙΙρός Νότον τής νοτιοανατολικής γωνίας τής εισόδου καί εις τόν κενόν 
χώρον, ό όποιος σχηματίζεται μεταξύ ταΰτης καί τής βορειοδυτικής γωνίας 
τοΰ πρώτου δωματίου τοΰ ανακτόρου (ύπ’ αριθμόν 41 εις τό σχέδιον τοϋ 
Wace), άπεκαλΰψαμεν κλίμακα ούχ'ι τόσον καλώς διατηρουμένην. Μέρος 
τοΰ κατωφλιού τής κλίμακος διετηρήθη εις την αρχικήν αύτοΰ θέσιν καί 
κατ’ ευτυχή σΰμπτωσιν εις τό μέρος τούτο διεσώθη καί ή κοιλότης τής 
στρόφιγγος τής θύρας (πίν. 58α), ή οποία είχε πλάτος 1.03 μ. Τό υπό
στρωμα τοΰ κατωφλιού διεσώθη πλήρως ως καί τμήματα τής θεμελιώσεως 
τών βαθμιδών. Ταΰτα μάς επιτρέπουν νά θέσωμεν τρεις βαθμίδας, μέσου 
ύψους 0.19 μ., αί όποΐαι έφερον από τοΰ μεγάλου διαδρόμου τοΰ ανακτό
ρου προς τό κατώφλιον.

Ό προς Άνατολάς τοΰ κατωφλιού χώρος είχε σχεδόν καταστροφή από 
προγενεστέρας, επανειλημμένος σκαφάς, κατωρθώσαμεν δμως νά ιύρωμεν τό 
δάπεδον τοΰ πέραν τοΰ κατωφλιού χώρου (πίν. 58α, α) καί νά άποδείξωμεν 
οτι ή κλΐμαξ άφ’ ενός μέν συνεχίζετο προς Άνατολάς διά νά καταλήξη εις 
τόν λεγόμενον βόρειον διάδρομον τοϋ ανακτόρου (πίν. 58α, β καί σχέδιον 
Wace άριθ. 18), άφ3 ετέρου δέ έκάμπτετο κατ’ ορθήν γωνίαν ευθύς μετά τόν 
χώρον τής θΰρας καί διά τεσσάρων αναβαθμών έφερε προς τόν βορειοδυτι
κόν διάδρομον, τόν άποκαλυφθέντα εφέτος. Ούτως ή βορειοδυτική είσοδος 
συνδέεται μέ τό επί τής άνωτάτης κορυφής τοΰ λόφου τμήμα τοϋ ανακτό
ρου καί τό σχέδιον της είναι έξηκριβωμένον. Σημειωτέον δτι ό Wace υπέ
θεσε τήν ύπαρξιν τοιαύτης κλίμακος, αλλά δεν κατώρθωσε νά τήν άνευρη 
ούτε καί θεωρητικώς νά τήν τοποθετήση εις τό σχέδιον τοΰ ανακτόρου.

'Η έρευνα τής άνωτάτης κορυφής τοΰ λόφου δεν συνεπληρώθη, διότι 
άφ5 ενός μέν δεν υπάρχει λεπτομερές σχέδιον τών έπ’ αυτής λειψάνων άφ’ 
ετέρου δέ ή εργασία απαιτεί μεγίστην προσοχήν καί λεπτομερειακήν μελέ
την. Σχέδιον, πέτρα μέ πέτραν, άνέλαβε νά έκπονήση ό άρχιτέκτων Δημ. 
Φιλιππίδης, ελπίζομεν δ° δτι τό ερχόμενον έτος θά όλοκληρωθή καί ή 
έρευνα τής κορυφής τοϋ λόφου.

Περιοχή τοΰ Βορείου Κυκλώπειου τείχους. Κατά τήν 
άνασκαφήν τοΰ 1961 ή έρευνα είχε προχωρήσει μέχρι τοΰ παρά τό βόρειον 
τείχος ιδρυμένου δωματίου μέ τήν σαμαρωτήν στέγην. Τό δωμάτιον τούτο 
είχεν άποκαλΰψει ό Τςουντας, εις τούς χρόνους μας δέ τό έκαθάρισε καί τό 
περιέγραψεν ό Wace1. Συνεχίζοντες τήν άνασκαφήν τοΰ χώρου άπεκαλύ- 
ψαμεν πλήρως τόν προ τοΰ δωματίου τούτου διάδρομον (διάδρομος Α), 
ό όποιος φαίνεται δτι προς Δυσμάς κατέληγεν εις κλίμακα καταστραφεΐσαν

1 ΧΡ. ΤΣΟΥΝΤΑΣ, Μυκήναι καί Μυκηναϊος πολιτισμός, σ. 15-16.— A. J. Β. 
Wace, BSA 49, 1954, σ. 254 -257.
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προ της ίδικής μας έρεΰνης. Πέραν τής καταστραψείσης κλίμακος προς 
Δυσμάς άπεκαλΰψαμεν και δεύτερον διάδρομον (διάδρομον Β), μέσου πλά
τους 2 μέτρων, είς τον όποιον κατήρχετό τις διά κλίμακος, τής οποίας δίε- 
σώθησαν τέσσαρες βαθμίδες. Είς τον βόρειον τοίχον τοΰ διαδρόμου Β 
άνευρέθησαν τά ανοίγματα δόο θυρών, αί όποΐαι φέρουν είς δωμάτια ιδρυ
μένα είς τό πάχος τοΰ Κυκλώπειου τείχους (πίν. 59α). Μολονότι τό κατώ- 
φλιον τοΰ ΰπ’ αριθμόν 1 δωματίου εΰρέθη είς την θέσιν του, έν τοΰτοις 
δμως τό μεγαλύτερον μέρος του κατεστράφη δτε τό τμήμα τοΰ τείχους 
κατέρρευσε. Τό ΰπ’ αριθμόν 2 δωμάτιον διεσώθη καλύτερα και αί διαστάσεις 
του ανέρχονται είς 4.30 από Βορρά προς Νότον καί 4.30 μ. από ’Ανατολών 
προς Δυσμάς. Τό δάπεδόν του φαίνεται δτι άρχικώς ήτο λιθόστρωτον. Είς 
τον ανατολικόν τοίχον τοΰ δωματίου ΰπ’ άριθ. 2 εΰρέθη ά'νοιγμα θΰρας, 
1.60 μ. πλάτους, διά τής οποίας τό δωμάτιον τοΰτο έπεκοινώνει με τό 
ΰπ’ αριθμόν 3 δωμάτιον κατεσκευασμένον καί αυτό είς τό πλάτος τοΰ τεί
χους καί βαινον παραλλήλως προς τον διάδρομον Α. Είς την περιοχήν λοι
πόν τοΰ δωματίου μέ τήν σαμαρωτήν στέγην έχομεν τρία δωμάτια κατε- 
σκευασμένα εις τό πλάτος τοΰ Κυκλώπειου τείχους, ένθυμίζοντα τά δωμά
τια τής Τίρυνθος.

Ύπό τό δάπεδον τοΰ διαδρόμου Α άπεκαλΰφθη σύστημα τριών οχε
τών, οί οποίοι ένουμενοι είς κοινήν αύλακα ευρίσκουν διέξοδον διά τοΰ Κυ
κλώπειου τείχους. Είς τό τοίχωμα τής αΰλακος καί είς τήν περιοχήν τοΰ τεί
χους, ένσφηνωμένον μεταξύ τών ογκολίθων, εΰρέθη μέγα μέρος YE III Α-2 
κυπελλοσχήμου, διώτου σκΰφου επί χαμηλού, πλατέος ποδός έ'χοντος καί 
τήν εξωτερικήν καί τήν εσωτερικήν επιφάνειαν κεκαλυμμένην διά έρυθροΰ 
χρώματος. Είς τούς ά'λλους οχετούς εΰρέθησαν όστρακα YE ΙΙΙΒ καί ίσως 
καί ΥΕ ΙΙΙΓ χρόνων.

Προς τούς διαδρόμους Α καί Β φέρει από τής κλιτΰος τής άκροπό- 
λεως, ήτοι από Νότου προς Βορράν, δρομίσκος, μικρόν μόνον μέρος τοΰ 
οποίου άπεκαλΰφθη. Ό δρομίσκος κατέληγεν εις πλατΰσκαλον, διά τοΰ 
όποιου κατέρχεται τις είς τον διάδρομον Α προς Άνατολάς καί είς τον διά
δρομον Β προς Δυσμάς.

’Αμέσως προς Δυσμάς τοΰ διαδρόμου Β καί είς χαμηλότερον επίπεδον 
άπεκαλΰψαμεν τον διάδρομον Γ, μέσου πλάτους 1.35 μ. Μέγα μέρος τοΰ 
διαδρόμου τοΰτου φαίνεται δτι είχεν άνασκάψει ό Τςουντας καί τό κατέ
χωσε πάλιν. Τό δάπεδον τοΰ διαδρόμου αΰτοΰ δεν άπεκαλΰφθη αν καί 
έσκάψαμεν μέχρι βάθους 1.50 μ. άπό τής κορυφής τοΰ τοίχου του. Τό άνα- 
τολικόν του άκρον διακόπτεται ΰπό τοίχου, οί χρόνοι τοΰ όποιου δεν καθω· 
ρίσθησαν εϊσέτι. Ό βόρειος τοίχος τοΰ διαδρόμου ΰποβαστάζει ά'νδηρον, τό 
όποιον βαίνει παραλλήλως πρός τό τείχος, στενοΰμενον δμως άπό Δυσμών
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προς Άνατολάς. Διά τοϋ άνδηρου τούτου φαίνεται δτι είσήρχοντο εις δωμά
τια ιδρυμένα εις τό πλάτος τοϋ τείχους. Τα δωμάτια αυτά δυστυχώς δεν 
διεσώθησαν, διότι τό τμήμα τοΰτο τοϋ τείχους είχε καταρρεΰσει. Διεσώθη 
μόνον κατώψλιον εκ κροκαλοπαγούς λίθου εις την θέσιν του καί τοΰτο 
υποδεικνύει δτι δωμάτια πιθανώς ύπήρχον κάποτε. ’Άλλως τε τό ά'νδηρον 
επίσης υποδεικνύει την ύπαρξιν τοιούτων δωματίων.

Καί ό νότιος τοίχος τοϋ διαδρόμου Γ ύπεβάσταζε πλατύ άνδηρον 
(πίν. 60α), τό όποιον φαίνεται δτι έ'φερεν εϊς δωμάτια. "Εν δωμάτιον άνε- 
σκάφη μερικώς καί δύο έ'τερα διακρίνονται πέραν τοϋ διαδρόμου Γ καί κατά 
την νοτίαν πλευράν τοϋ διαδρόμου Β. Τό άνασκαφέν μερικώς δωμάτιον 
φαίνεται δτι είχε σκάφη προγενεστέρως ύπό τοϋ Τςουντα μέχρι βάθους 
1 μ. από τής κορυφής τοϋ βράχου, ό όποιος αποτελεί μέρος τοϋ νοτίου 
τοίχου τοϋ δωματίου, καί διά τοΰτο ή έπίχωσις μέχρι τοϋ βάθους εκείνου 
ήτο τεταραγμένη. Άπό βάθους 1 μ. μέχρις 1.20 μ. ή επίχωσις έχαρακτηρί- 
ζετο ύπό οστράκων 'Ελληνιστικών χρόνων. Φαίνεται δ’ δτι καί εις τήν έπί- 
χωσιν τήν οποίαν έ'σκαψεν δ Τςουντας τά όστρακα ήσαν Ελληνιστικά, διά 
τοΰτο ό αείμνηστος διδάσκαλος έσταμάτησε τήν σκαφήν του κατά τό ση- 
μεΐον εκείνο. Κάτω δμως τοϋ βάθους 1.25 μ. ή επίχωσις ήτο καθαρώς μυ
κηναϊκή. Μεταξύ βάθους 1.20 καί 1.30 μ. άπεκαλύφθη στρώμα καθαροϋ 
χώματος καί πηλοΰ, προφανώς σουρώματα, μηδέν περιέχον. Κάτω τοϋ 
1.30 μ. άνεύρομεν στρώμα μυκηναϊκών οστράκων μέσου πάχους 0.12 μ. 
κάτω δ’ αύτοΰ τό δάπεδον τοϋ δωματίου. Έπί τοϋ δαπέδου αύτοΰ μεταξύ 
οστράκων, προφανώς καταπεσόντων αγγείων, εύρέθη μοναδικόν πήλινον 
είδώλιον, ύψους 0.18 μ., ποικίλως κεκοσμημένον (πίν. 60β καί 61α). Δυστυχώς 
τό πρόσωπον άπό τής ρινός καί τό κρανίον δεν διεσώθησαν. Είναι νομίζω 
προφανές δτι τό είδώλιον μετά τών άγγείων είχε καταπέσει άνωθεν. Παρά 
τήν ρίζαν τοϋ νοτίου τοίχου τοϋ δωματίου άνεκαλύφθη λεκάνη εκ τραχίτου 
λίθου έχουσα προχοήν καί ίσταμένη Ιπί τριών ποδών. Δύναταί τις νά υπό
θεση δτι είχε λατρευτικήν χρήσιν. Παρ’ αυτήν άνευρέθησαν δύο ψευδό- 
στομοι άμφορεΐς καί πλήθος οστράκων. Μεταξύ αυτών καταλέγεται καί 
δστρακον, διώτου σκύφου πιθανώς, αναγόμενου εις τό δεύτερον ήμισυ τής 
ΥΕ ΙΙΙΒ περιόδου, ίσως δέ καί εις τό τέλος της, τό όποιον φέρει γραπτήν 
επιγραφήν άποτελουμένην έκ τριών στοιχείων τής γραμμικής γραφής Β 
(πίν. 61β). Εις τήν ά'νωθεν τοϋ δαπέδου έπίχωσιν εύρέθησαν κοσμήματα έξ 
ελεφαντοστού, πέντε στρογγύλαι ψήφοι έξ ήλέκτρου, ψηφίδες έξ ύελομάζης, 
μία έκ φαγεντιανής, πολλαί μικροσκοπικαί ψηφίδες, ψήγματα χρυσού, μι
κρός χρυσούς ρόδαξ, ως καί πολλά μικρά τεμάχια τοιχογραφιών. Έπί ενός 
τούτων διακρίνεται καλώς παράστασις λαιμοϋ καί ώμου άνδρός ώς καί μα- 
κροί πλόκαμοι τής κόμης του.
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Προς Δυσμάς τοϋ διαδρόμου Γ άπεκαλύψαμεν τόν διάδρομον Δ ιδρυ- 
μένον κατά μήκος τοΰ τείχους, τό όποιον εις τό σημεϊον τοϋτο καμπυλοϋ- 
ται ίσχυρώς. Τό δυτικόν ά'κρον τοϋ διαδρόμου είχε διακοπή από τοίχον 
κατά τούς Ελληνιστικούς χρόνους. Εις τό ανατολικόν του ά'κρον άπεκαλύ
ψαμεν τό 1961 καί πάλιν τό 1962 κλίμακα, την οποίαν είχεν άνασκάψει 
προηγουμένως καί καταχώσει ό Τςουντας (πίν. 63α). Δέκα τρεις βαθμίδες 
τής κλίμακος αυτής διεσώθησαν καί διά ταΰτης προφανώς άνήρχοντο εις τό 
ά'νδηρον τό ύποβασταζόμενον υπό τοϋ βορείου τοίχου τοϋ διαδρόμου Γ. 
Κατά μήκος τής νοτίας καμπύλης πλευράς τοϋ διαδρόμου Δ άπεκαλΰφθη 
δωμάτιον, τό δυτικόν τμήμα τοΰ οποίου είχε διαταραχθή κατά την κατα
σκευήν τοϋ Έλληνιστικοϋ τοίχου τοϋ διακόπτοντος τόν διάδρομον Δ. Τό 
ανατολικόν του τμήμα όμως διετήρησε την μυκηναϊκήν του έπίχωσιν καί 
δάπεδον καί εκ τούτων άπεκομίσαμεν πλήθος δστράκων, τά όποια, ως καί 
εις τό δωμάτιον τοϋ διαδρόμου Γ, άπετέλουν στρώμα 0.15 μ. Καί τά 
όστρακα αυτά ανάγονται εις τό δεύτερον ήμισυ τής YE IIΙΒ περιόδου.

Προσεκτική μελέτη τών διαδρόμων καί τών δωματίων τής περιοχής 
αυτής τοΰ Βορείου Κυκλώπειου τείχους, ή αρχή τής οποίας είναι περί τά 55 
μέτρα προς Βορράν τοΰ δυτικοϋ άκρου τοΰ τείχους τούτου, θά απόδειξη 
ότι τά κτίσματα αυτά δεν άπετέλουν μέρος τοϋ άρχικοϋ σχεδίου τοϋ τείχους 
άλλ’ ότι είναι μεταγενέστερα κτίσματα προσαρμοσθέντα εις τό τείχος. Εις 
μεταγενεστέρους τής ίδρύσεως τοϋ τείχους χρόνους οί μυκηναΐοι κατεσκεύα 
σαν τούς διαδρόμους, έκοίλαναν τό τείχος διά νά εξοικονομήσουν τόν χώ
ρον τών δωματίων, τά όποια άνεκαλύψαμεν, καί έδημιούργησαν τήν σειράν 
τών δωματίων, τά όποια διεσώθησαν κατά μήκος τής νοτίας πλευράς τών 
διαδρόμων. Δυστυχώς ούδέν στοιχεΐον ύπελείφθη δυνάμενον νά έπιτρέψη 
τόν χαρακτηρισμόν τής στεγάσεως τών δωματίων καί τών διαδρόμων. Διότι 
νομίζω δτι είναι αδύνατον καί νά ύποτεθή δτι τά δωμάτια ήσαν αστέγαστα. 
Τοϋτο θά έστέρει τούς μυκηναίους μαχητάς τών επάλξεων, αί όποιαι έκο- 
ρύφωνον τά μυκηναϊκά τείχη.

'Ως προς τήν χρονολογίαν τών κτισμάτων τούτων δυνάμεθα νά παρα- 
τηρήσωμεν τά ακόλουθα. Έκ τών οστράκων είναι προφανές δτι ίδρύθη- 
σαν κατά τό δεύτερον ή'μισυ τής ΥΕ ΙΙΙΒ περιόδου, ίσως δ’ είναι κατά τι 
μεταγενέστερα τών συριγγών τής Τίρυνθος. Φαίνεται δμως δτι τά κτί
σματα αυτά παρέμειναν εν χρήσει καί μέχρι τών ΥΕ ΙΙ1Γ χρόνων, διότι 
όστρακα τών χρόνων εκείνων εύρέθησαν εις τά τμήματα τής έπιχώσεως, τήν 
οποίαν εύρομεν άνέπαφον (πίν. 62).

Τάς ημέρας, κατά τάς οποίας ό δυνατός βόρειος άνεμος καθίστα 
αδύνατον αποτελεσματικήν εργασίαν εις τήν βόρειον κλιτύν τοϋ λόφου, προέ
βην δΤ ολίγων εργατών εις τόν καθαρισμόν τοΰ Κυκλώπειου τοίχου, τοϋ
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σημειωθέντος υπό τοΰ Steffen ώς «Kyklop. Mauerreste» εις την δυτικήν 
κλιτΰν. Τον τοίχον τούτον είχεν άποκαλύψει μερικώς ό Τςουντας καί τον 
έδέχθη ως άναλημματικόν τοΰ δρόμου, δ οποίος έφερεν από τής μεγάλης 
επικλινούς ανόδου (από τού Ramp) εις την νότιον κλίμακα τοΰ ανακτόρου. 
Την γνώμην αυτήν έδέχθη καί δ Wace. 'Ο ίδικός μας καθαρισμός άπέδει- 
ξεν δτι δ τοίχος δεν τερματίζεται κάτωθεν τής νοτίου κλίμακος ή καί μι 
κρόν μετ’ αυτήν, αλλά προχωρεί προς Άνατολάς εις γραμμήν τεθλασμένην 
καί, άφ’ ου σχηματίσει τέσσαρας διαδοχικάς έσοχάς, καταλήγει εις τήν δφρύν 
τοΰ λόφου, δπου άλλοτε θά ιστατο τό νότιον Κυκλώπειον τείχος (πίν. 63β). 
'Ο σκοπός τον όποιον εξυπηρετεί δ άναλημματικός αυτός τοίχος άσψαλώς 
δεν περιωρίζετο εις τό νά ύποβαστάζη τόν προς τήν κλίμακα δρόμον. Πι
στεύω δτι είναι ιδρυμένος επί τής γραμμής, τήν δποίαν ήκολούθει τό αρχι
κόν δυτικόν Κυκλώπειον τείχος καί, εις ύστερωτέρους μυκηναϊκούς χρό
νους, έχώριζε μίαν «κάτω πόλιν» από τήν κυρίως άκρόπολιν καί τήν πε
ριοχήν τοΰ ανακτόρου.

Β. ΕΡΕΥΝΑΙ ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ

Ό λόφος τής Παναγίτσας, εις τήν νοτίαν κλιτύν τοΰ όποιου είναι 
ιδρυμένος δ Θησαυρός τοΰ Άτρέως, κατέχει περίοπτον θέσιν εις τήν τοπο
γραφίαν των Μυκηνών. Τήν νοτίαν κλιτύν τοΰ λόφου τούτου, από τοΰ 
εκκλησιδίου μέχρις άποστάσεως 20 μέτρων από τοΰ Θησαυροΰ τοΰ Άτρέως, 
έδοκιμάσαμεν δι’ επτά τάφρων πλάτους 1.50 μ. Αί τάφροι αύταί απέδειξαν 
δτι τό πλεΐστον μέρος τής κλιτύος περικλείει θεμέλια οικημάτων τής Μυ
κηναϊκής εποχής. Ούδέν κατάλοιπον ή καί δστρακον άναγόμενον εις Ελλη
νιστικούς χρόνους άνεύρομεν, τοΰτο δέ άποδεικνύει δτι ή κλιτύς δεν κατω- 
κεΐτο εις τούς ιστορικούς χρόνους. ’Ίσως μέρος του νά κατείχετο υπό καλ
λιεργητών τής γής κατά τήν Βυζαντινήν εποχήν.

Ούχί μακράν τοΰ Θησαυροΰ τοΰ Άτρέως καί αμέσως προς Άνατολάς 
τοΰ συρματοπλέγματος, τοΰ περικλείοντος τόν αρχαιολογικόν χώρον, καί τών 
πεύκων, πλησίον τών όποιων σταθμεύουν τά αυτοκίνητα, άπεκαλύψαμεν μέ
ρος μυκηναϊκής οίκίας (πίν. 64α). Μέχρι τοΰδε άνεσκάφησαν τρία δωμάτια. 
Τά δύο έξ αυτών, ύπ’ αριθμόν 10 καί 11, έχουν δάπεδον κεκαλυμμένον με 
τό γνωστόν μυκηναϊκόν κονίαμα, καί επεκοινώνουν διά θύρας (πίν. 64β). Τό 
ύπ’ αριθμόν 11 δωμάτιον φαίνεται δτι είναι τό κεντρικόν δωμάτιον τής 
οίκίας καί έχει μήκος 5.25 μ. καί πλάτος 4.40 μ. Εις τό μέσον περίπου τοΰ 
δαπέδου του άνευρέθη κυκλική άρχικώς εστία διαμέτρου 0.70 μ. περί αυτήν 
δέ θραύσματα αγγείων οικιακής χρήσεως, μεταξύ τών όποιων καταλέγονται 
τεμάχια σωληνοειδοΰς καπνοδόχης δμοιαζούσης προς τούς σωλήνας - καπνο-
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δόχους τής Πύλου, μικρότερων δμως διαστάσεων (ύψος περίπου 0.40 και 
διάμετρος άνω 0.21 μ.).

Ή θύρα τοϋ δωματίου δεν είναι εις τον άξονά του, επί τοϋ κατωφλιού 
της δέ άπεκαλύφθη σκελετός γυναικός μεσήλικος, ή οποία προφανώς έπλα- 
κώθη από τούς καταπεσόντας λίθους των κρημνισθέντων τοίχων. Τό οίκημα 
φαίνεται δτι κατεστράφη βιαίως, άλλ3 ούχί υπό πυρκαϊάς. Οί σωροί των 
λίθων καί ή θέσις τών θραυσθέντων αγγείων υποβάλλουν την ύπόθεσιν δτι 
ή καταστροφή επήλθε κατόπιν σεισμικής δονήσεως. Την άποκάλυψιν τής 
οικίας θά συνεχίσωμεν τό επόμενον έτος. Είναι δμως δυνατόν νά συμπεράνω- 
μεν δτι ή οικία κατεστράφη ολίγον προ τών μέσων τής ΥΕ ΙΙΙΒ περιόδου. 
Τα όστρακα καί τά αγγεία, τά εύρεθέντα επί τοϋ δαπέδου τοϋ δωματίου 
άρ. 11, ανάγουν την καταστροφήν εις τούς χρόνους τής περιόδου εκείνης 
(πίν. 65).

Αυτά έν δλίγοις ήσαν τά αποτελέσματα τής υπό τήν διεΰθυνσίν μου 
γενομένης άνασκαφής τοϋ 1962.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ε. ΜΥΛΩΝΑΣ
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β. Βάσις Β - 2 εις τήν αρχικήν Οέσιν τΐ]ς.
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ΠίΝΑΞ 60 IIAE 1962. — Π. ΑΝΑΣΚΑΦΗ ΜΥΚΗΝΩΝ

α. Άκρόπολις Μυκηνών. Διάδρομος Γ.
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ΠΑΕ 1962. —11. ΑΝΑΣΚΑΦΗ ΜΥΚΗΝΩΝ ΠίΝΑΞ 61

β. Τμήμα διώτου σκΰφου φί'ρον γραπτήν επιγραφήν.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:25:50 EEST - 52.90.75.110



1Ϊ1ΝΑΞ 62 IIΑΕ 1962.—11. ΑΝΑΣΚΛΦΗ ΜΥΚΗΝΩΝ
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ΠΑΕ 1962.—11. αναςκαφη μυκηνων ΙΙΐΝΑΞ 63

α. Άκρόπολις Μυκηνών. Κλίμα; διαδρόμου Δ.

β. Έσοχαί νοτίου άναλημματικοϋ τοίχου.
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II IN AH 61 ΠΑΕ 1962.—11. ana σκάφη mykhn^n

β. Δωμάτια νπ’ άριί). 10 καί 11.
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<V
 (

ΠΑΕ 1962.—11. ΛΝΛΣΚΑΦΗ ΜΥΚΗΝΩΝ Ηιναη 6δ

α. Ποτήριον έχ τοΰ ΰπ’ άριθ. 
δωματίου (ΰψ. 0.16 μ.).

11

β, Ευρήματα περί τήν εστίαν τοΰ ύπ’ άριθ. 11 δωματίου 
καί σκελετός εις το άνοιγμά τής Ουράς του.
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