
1. ΑΝΑΣΚΑΦΗ ΜΥΚΗΝΩΝ

( Πίν. 1 - 7 )

Ή εφετινή άνασκαφή περιωρίσθη εντός τής άκροπόλεως των Μυκηνών 
κα'ι σκοπόν είχε τήν τελικήν μελέτην μικροί τμήματος τής βόρειας κλιτΰος 
τοΰ λόφου και τήν έξακρίβωσιν των χρόνων τής έπιχώσεως τής διασωζο- 
μένης κατά μήκος τής εσωτερικής πλευράς τοΰ Ελληνιστικού πύργου καί 
τοΰ Δυτικού Κυκλώπειου τείχους. Βοηθούς εις τήν άνασκαφήν των δύο τού
των τομέων έρεύνης ειχον τάς κυρίας Γ. Έ. Μυλωνά καί Ρ. Παπαντωνίου 
καί τάς Δίδας Κ. Κινδύνη καί Δ. Παπαματθαίου τού Πανεπιστημίου Αθη
νών. Ό παλαιός τών μυκηναϊκών ερευνών συνεργάτης Ν. Τομπάζης έφιλο- 
τέχνησε τάς ληφθείσας φωτογραφίας καί 6 Άργύριος Μαρίνης καί πάλιν 
έπιτυχώς έξετέλεσε τά χρέη τοΰ συγκολλητοΰ. Πάντας τούς συνεργάτας 
τούτους καί προς τούτοις τούς φύλακας τοΰ αρχαιολογικού τών Μυκηνών 
χώρου καί τούς πιστούς μου έργάτας ευχαριστώ θερμώς διά τήν πολύτιμον 
συμβολήν των εις τήν επιτυχή επιτέλεσιν τοΰ έργου μας. Θερμάς επίσης ευχα
ριστίας οφείλω εις τήν εν Άθήναις ’Αρχαιολογικήν Εταιρείαν καί τό Συμ
βούλων Της, εις τήν Γενικήν Διεύθυνσιν ’Αρχαιοτήτων τοΰ 'Υπουργείου 
τής Προεδρίας τής Κυβερνήσεως, εις τήν Πρυτανείαν τοΰ Washington 
University καί εις τούς εν Saint Louis, Μο., φίλους μου, οι όποιοι 
κατέστησαν δυνατήν τήν έξακολούθησιν τής ερεύνης τής άκροπόλεως 
τών Μυκηνών.

Ό ανασκαφείς χώρος ύπέρκειται τοΰ δρομίσκου, ό όποιος, 
Βόρεια κλιτύς β°^νων παραλλήλους τοΰ Βορείου Κυκλώπειου τείχους, έφε- 
τής άκροπόλεως. 0εν από τής Βόρειας Πύλης προς τήν βορειοανατολικήν 

τής άκροπόλεως έπέκτασιν καί τήν υπόγειον δεξαμενήν. 
Είχε μήκος 4 μ. καί μέσον πλάτος 9.50 μ. Ή καλύπτουσα τον χώρον 
έπίχωσις άπεδείχθη διδακτικωτάτη. Τό επιφανειακόν στρώμα, μέσου πά
χους 0.65 μ., άνήκεν εις τήν Ελληνιστικήν εποχήν καί επί τοΰ στρώματος 
αυτού εις διάφορα τμήματα ειχον κατά καιρούς τεθή χώματα προγενεστέ
ρων άνασκαφών. Τό Ελληνιστικόν στρώμα περιείχε μικρά τμήματα θεμε
λίων, τά όποια άποδεικνύουν μόνον τήν ύπαρξιν, εις τήν περιοχήν, κτηρίου 
άδήλου μορφής καί έκτάσεως. Τρία νομίσματα, έν τής Σικυώνος καί δύο τοΰ
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’Άργους, ανάγουν τό κτήριον καί την έπίχωσιν του εις τά μέσα τής τρί
της π. X. έκατονταετηρίδος. Τό τέλος τής Ελληνιστικής έπιχώσεως ώρίζετο 
υπό δαπέδου δεξαμενής κατεσκευασμένου εξ ασβέστου επί κροκαλών.

Αμέσως υπό τό Ελληνιστικόν στρώμα ευρέθη έπίχωσις μέσου πάχους
0.40 μ., περιέχουσα μόνον ό'στρακα τής ΥΕ ΙΙΙΓ περιόδου. Ή έπίχωσις 
αυτή ετερματίζετο εις στρώσιν δημιουργηθεΐσαν από καταπεσόντας πυρα
κτωμένους τοίχους καί λίθους. Ή στρώσις αΰτη έκάλυπτεν ολόκληρον τό 
μήκος τής άνασκαφείσης περιοχής καί προφανώς έδημιουργήθη από κατα
πεσόντας τοίχους κτισμάτων καταστραφέντων διά πυρός. Εις την στρώσιν 
αυτήν καί αμέσως ύπ’ αυτήν εύρέθησαν όστρακα πολλά τών ΥΕ ΙΙΙΒ χρό
νων καί μεταξύ αυτών καί δύο μικρά τεμάχια ένεπιγράφου πινακίδος.

Ή πυρακτωμένη στρώσις (τό destruction level) έσφράγισεν, ούτως 
είπείν, την ύπ’ αυτήν έπίχωσιν, μέσου πάχους 1.20 μ., ή οποία ευρέθη 
αμιγής καί ανάγεται εις τούς μυκηναϊκούς χρόνους (ΥΕ ΙΙΙΒ - 2). Ή έπί- 
χωσις αύτη έδημιουργήθη όταν κατεστράφησαν διά πυρός τά κτίσματα, τά 
όποια ήσαν ιδρυμένα επί τοΰ χώρου. Τά κτίσματα αυτά άπετέλουν μίαν σει
ράν 4 δωματίων καί μικράς αποθήκης, μέ πρόσοψιν καί είσοδον προς Βορ- 
ράν καί προς καλώς έπεστρωμένον δρόμον. Τό άποτόμως προς Βορράν κατερ- 
χόμενον πέτρωμα έσχημάτιζε τήν όπισθίαν τών δωματίων πλευράν' τά 
δωμάτια αύτά ασφαλώς έχρησίμευον ως ισόγειον, άνωθεν τοΰ οποίου ήσαν 
ιδρυμένα άλλα, μή διασωθέντα, δωμάτια μεγαλυτέρου πλάτους'. Τούτο δε 
άποδεικνύεται από τά διάφορα αντικείμενα (αγγεία, τεμάχια κονιάματος 
μετά γραφών κλπ.), τά όποια εύρέθησαν 0.40-0.50 μ. ύπεράνω τών δα
πέδων ως καί εις τήν έπίχωσιν πίθων, τοποθετημένων εις τά δάπεδα.

Χαρακτηριστικόν γνώρισμα τών δωματίων είναι πίθοι καί οχετοί, βαί- 
νοντες από Νότου προς Βορράν. Εις τό δεύτερον από Άνατολιΰν δωμάτιον 
καί εις τό μέσον σχεδόν τοΰ πλάτους του ευρέθη πίθος εις τήν αρχικήν 
αύτοΰ θέσιν (πίν. 1). 'Υψούται 1.60 μ. περίπου άνωθεν τοΰ δαπέδου και 
κάτω τοΰ λαιμού φέρει πλαστικήν ταινίαν κεκοσμημένην διά κυματοειδούς ται
νίας καί μικρών κυκλικών βυθισμάτων. 'Ο πίθος αυτός θά έχρησιμοποιεΐτο 
διά τήν άποθήκευσιν ξηρών καρπών ή δημητριακών (π. χ. κριθής, σίτου, 
σύκων κλπ.), διότι δτε έθραύσθη, κατά τούς μυκηναϊκούς ακόμη χρόνους, 1

1 ’Επειδή τό πέτρωμα κατέρχεται καί εκτείνεται πρός Βορράν άνωμάλως διά 
τοΰτο τό πλάτος ποικίλλει από δωματίου εις δωμάτιον. Αί διαστάσεις τών άνα- 
σκαφέντων δωματίων έχουν ώς εξής: Δωμάτιον ύπ’ αριθμόν 1, μήκος 6.40 μ., πλά
τος 2.80 μ. Δωμάτιον ύπ’ αριθμόν 2, μήκος 6.40 μ., μέσον πλάτος 2.80 μ. Δωμά
τιον ύπ’ αριθμόν 3, μήκος 3.85 μ., πλάτος 3.30 μ. Δωμάτιον ύπ’αριθμόν 4, μήκος 
5.50 μ., πλάτος 3.20 μ. Τό μέσον πλάτος τών έπί τών Ισογείων δωματίων προφα
νώς ιδρυμένων διαμερισμάτων Οά ήτο περί τά 7 μέτρα.
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τον έκάλυψαν μέ Ισχυρόν επίχρισμα πάχους 5 χιλιοστομέτρων καί τον έχρη- 
σιμοποίησαν καί πάλιν. Περί τον πίθον εΰρέθησαν δυο πεπλατυσμένα μολΰ- 
βδινα αγγεία καί ήμίπιθος, ό οποίος ασφαλώς θά κατέπεσεν εξ ΰπερκει- 
μένου δωματίου (πίν. 2α). Εντός τοϋ πίθου καί περί τό μέσον τής έπιχώ- 
σεώς του εΰρέθησαν πολλά όστρακα, κυλιξ άγραφος καί ταινία έξ ελεφαν
τοστού, 0.085 μ. μήκους καί 0.018 μ. πλάτους, κεκοσμημένη δι’ αναγλύφων 
συνεχομένων σπειρών (πίν. 4β). Έπί τοΰ δαπέδου τοϋ δωματίου τοΰτου 
εΰρέθησαν αρκετά αγγεία, τεθραυσμένα βεβαίως, έν οίς καί δ βαθύς, δίω- 
τος σκΰφος τοϋ πίν. 3β, 1, κεκοσμημένος μέ πλοχμόν έρυθρωποΰ χρώματος 
επί φαιοχρώμου εδάφους. Ό μικρός, τρίωτος άμφορεΰς, ό φέρων έσχηματο- 
ποιημένην φυτικήν παράστασιν (πίν. 3β, 2) επίσης εΰρέθη εις τό δωμάτιον 
τοϋτο, άλλ’ εις ύψος 0.60 μ. άνωθεν τοϋ δαπέδου' προφανώς είχε καταπέ- 
σει από ϋπερκείμενον δωμάτιον.

Εις την ΝΔ. γωνίαν τοϋ ΰπ’ αριθμόν 3 δωματίου εύρέθη πιθόσχημος 
άμφορεϋς άγραφος 1 περί αυτόν δέ πολλά όστρακα, έν οίς καί τά τεμάχια 
τοϋ πίνακος 4α, τά δποΐα προέρχονται από μεγάλον κρατήρα, έπί τής επι
φάνειας τοΰ οποίου ήσαν γεγραμμέναι δι’ έρυθρωποΰ χρώματος έ'λαφοι 
ίστάμεναι εκατέρωθεν άβακοειδοΰς κοσμήματος.

Δυτικώς τοΰ δωματίου ΰπ’ αριθμόν 4 εΰρέθη μικρός χώρος, πλάτους 
από Νότου προς Βορράν 3.60 μ. καί μήκους από Ανατολών προς Δυσμάς 
2.40 μ. Φαίνεται ότι ό χώρος οΰτος έχρησιμοποιεΐτο ως αποθήκη, διότι εις 
αυτόν εΰρέθη σωρός συντετριμμένων αγγείων καί πίθων (πίν. 2β). Τουλά
χιστον 24 αγγεία προήλθον έκ τών συντριμμάτων αυτών.

’Αγγεία είναι τά πολυαριθμότερα εΰρήματα καί έκ τούτων άγραφοι 
κύλικες καί γραπτοί καί άγραφοι ψευδόστομοι αμφορείς είναι τά συνηθέ- 
στερα σχήματα (πίν. 3β, 3 έκ τοΰ δωματίου ΰπ’ αριθμόν 2 καί «3β, 4» έκ 
τοϋ δωματίου ΰπ’ αριθμόν 4). ’Άλλοι τών ψευδοστόμων φέρουν απλήν έκ 
ταινιών καί λεπτών γραμμών διακόσμησιν (πίν. 3α) καί άλλοι πλήν τών ται
νιών φέρουν έπί τών ώμων γραπτά στοιχεία χαρακτηριστικά τών τελευταίων 
χρόνων τής YE Ι1ΙΒ περιόδου.

Κυπελλόσχημοι βαθεΐς σκϋφοι επίσης ήσαν συνήθεις' δυο τούτων 1

1 Μόνον τό άγγειον αυτό έξήχθη καί μετεφέρθη εις τήν νεοϊδρυθεΐσαν απο
θήκην τών Μυκηνών, φροντίδι καί δαπάναις τής Γενικής Διευθΰνσεως ’Αρχαιο
τήτων καί Άναστηλώαεων. Καί ενταύθα οφείλω νά έξάρω τό έργον τοϋτο τής 
Γενικής Διευθΰνσεως, διότι πληροί μεγίστην καί από πολλών ετών αισθητήν ανάγ
κην καί νά έκφράσω τάς θερμός πρός αυτήν ευχαριστίας μου. Οί άνευρεθέντες 
τεθραυσμένοι πίθοι άφέθησαν κατά χώραν άφ’ οΰ περιετοιχίσθησαν δεόντως μέ 
τήν ελπίδα ότι συντόμως τά δωμάτια θά περικλεισθοϋν εις τρόπον έπιτρέποντα 
τήν συγκόλλησιν καί έκθεσιν κατά χοίρον τών πίθων αυτών.
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παρέχω εις τον πίνακα 3γ, 2-3. Τα αγγεία αυτά, εύρεθέντα επί των δαπέ
δων, παρέχουν ασφαλή χρονολογικά δεδομένα διά τήν καταστροφήν των 
δωματίων, τήν οποίαν ανάγουν εις τούς περί τό 1200 π. X. χρόνους1. 
Μεταξύ των εύρεθέντων πολυαρίθμων όστράκιον είναι καί ολίγα, παρου- 
σιάζοντα μελαμβαφή εσωτερικήν επιφάνειαν. Ταΰτα άποδεικνύουν ότι εις 
τό τέλος τής ΥΕΊΙΙΒ περιόδου ήρχισεν ή συνήθεια τής βαφής διά μελανού 
χρώματος τής εσωτερικής επιφάνειας ανοικτών αγγείων. Τό μελανόν όμως 
αυτό χρώμα είναι συμπαγές καί έπιμελώς τεθειμένου.

Είς τά άνασκαφέντα δωμάτια πλήν τών αγγείων εύρέθησαν ελεφάντινα 
ελάσματα, δυο κτέναι εξ ελεφαντοστού (πίν. 4β), τμήμα στεφάνης έκ χαλ
κού, κεκοσμημένης διά συνεχομένων σπειρών (πίν. 5α), καί άλλα μικρά 
χαλκά ελάσματα, πολλοί όγκοι μόλυβδου, μέγα μέρος λίθινου αγγείου, μήτρα 
έκ στεατίτου, βελόναι όστέϊναι καί δύο λίθιναι ψηφίδες διάτρητοι, φέρουσαι 
γραπτήν διακόσμησιν. Είς τήν πρώτην είκονίζεται άνήρ κρατών ζφον, ίσως 
άπτερον γρύπα" είς τήν δευτέραν ό τεχνίτης προσεπάθησε νά είκονίση, ανε
πιτυχούς, ζφον δκλάζον.

’Αξιοσημείωτου επίσης είναι καί ακέφαλου έκ λίθου πρασίνου είδώλιον 
(έκ στεατίτου ;) έκ τού ύπ’ αριθμόν 2 δωματίου (πίν. 5β). Ή κεφαλή του, 
άποσπασθεΐσα είς μυκηναϊκούς προφανώς χρόνους, δεν εύρέθη. Τό ύψος 
τού ειδωλίου, άνερχόμενον εις 0.052 μ., δέν έπιτρέπει νά ύποθέσωμεν ότι 
έχρησιμοποιεϊτο ως περίαπτον.

Μεγαλύτερον βεβαίως ένδιαφέρον καί σημασίαν έχουν δύο μικρά τεμά
χια άποτελοΰντα μέρος μόνον ένεπιγράφου πινακίδος. Τά διασωθέντα δύο 
τεμάχια, μεγίστου μήκους 0.075 μ. καί μεγίστου πλάτους 0.05 μ., θά άπε- 
τέλουν τό τρίτον ίσως μέρος μεγάλης τετραπλεύρου πινακίδος, ή οποία 
έφερεν εγχάρακτα στοιχεία έπ’ άμφοτέρων τών όψεων (πίν. 6α). Ή πρόσθια 
δψις τού διασωθέντος τμήματος φέρει 11 γραμμάς, έξ ών αί 9 καλύπτονται 
διά στοιχείων καί αριθμών' ή όπισθία δψις έχει 4 γραμμάς, καλυπτομένας 
υπό στοιχείων μεγάλων διαστάσεων. Τά τμήματα αυτά ασφαλώς κατέ- 
πεσον από ύπερκείμενον δωμάτιον ή καί έκύλισάν από υψηλότερα σημεία 
τού λόφου.

Προ τής σειράς τών δωματίων εύρέθη δρόμος μέσου πλάτους 2.50 μ., 
τού οποίου τό επίστρωμα άπετελεΐτο έκ πυκνώς τεθειμένων χαλίκων είς 
ασπρόχωμα. ΙΊρός Δυσμάς ό δρόμος αυτός έτερματίζετο είς τούς από Νότου 
κατερχομένους βράχους καί περί τά 20 μ. προς Δυσμάς τής μικράς άπο-

1 Και πάλιν 6ά έπαναλάβω δτι μόνον τά επί τών δαπέδων κατάλοιπα (τά 
floor deposits) καί κατά προτίμησιν τά πλήρη αγγεία, αποτελούν ασφαλή δεδο
μένα διά τήν χρονολόγησιν τής καταστροφής ενός κτηρίου (δρα καί ΠΑΕ 1967, σ. 7).
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θήκης τά έκ τοΰ δρόμου όστρακα καί αγγεία ομοιάζουν πλήρως προς τά 
προερχόμενα έκ των δαπέδων των δωματίων. Ή βόρεια πλευρά τοΰ δρόμου 
ύπεβαστάζετο υπό τοΰ γνωστοΰ έκ τής άνασκαφής τοΰ 1967 άναλημματικοΰ 
τοίχου, ό όποιος αποτελεί την βορείαν παρειάν τοΰ κατά μήκος τοΰ βορείου 
Κυκλώπειου τείχους βαίνοντος δρομίσκου. Ό δρομίσκος αυτός άπεκλείσθη 
υπό κτηρίου, ίσως μεγάλου φυλακείου, κατά τούς ΥΕ ΙΙΙΓ χρόνους, ως 
άπέδειξεν ή άνασκαφή τοΰ 1967. Ό καθαρισμός μικροΰ σωροΰ χώματος προς 
Δυσμάς τοΰ κτηρίου τούτου έ'φερεν εις φως επίχωσιν, μέσου βάθους 0.50 μ., 
ή οποία περιείχε πλήθος οστράκων καί τεθραυσμένων αγγείων των ΥΕ ΙΙΙΓ 
χρόνων. "Εν των αγγείων τούτων 1 παρέχω εις τον πίνακα 3γ, 1. Είναι φα
νερόν ότι εις ΥΕ ΙΙΙΓ πρωίμους χρόνους καί άφ’ ου έκτίσθη τό κτήριον - 
φυλακεΐον, τό επίπεδον τής προς την Βορείαν Πύλην καταβάσεως τοΰ δρο
μίσκου ύψώθη τεχνητώς καί εις τό χρησιμοποιηθέν προς τον σκοπόν τοΰτον 
χώμα άφέθησαν τά όστρακα καί τά θραυσμένα αγγεία, τά όποια δεν ήσαν 
πλέον χρήσιμα.

Ή άνασκαφή τής λωρίδος αυτής τής βόρειας κλιτύος, συμπληρώνουσα 
την έρευναν τής άνατολικής καί τής βόρειας πλευράς τοΰ λόφου, παρέσχε 
σπουδαιότατα δεδομένα σχετικά προς τούς χρόνους τής καταστροφής των 
κτισμάτων τής άκροπόλεως τοΰ τέλους τής ΥΕ ΙΙΙΒ περιόδου. Ή έρευνα 
τοΰ δευτέρου τομέως παρέσχεν έξ ίσου σπουδαία καί πολύτιμα δεδομένα 
διά την ζωήν των Μυκηνών.

Ήτο γνωστόν από τάς άνασκαφάς τοΰ άειμνήστου διδα- 
Περιοχή Έ??η- σκ£*λου Χρήστου Τσούντα ότι ό πύργος, διασωζομένου 
νιστικοΰ πύργου. ύψους 11.70 - 12.20 μ., είχε την έξωτερικήν μόνον όψιν 

κτιστήν μέ κροκαλοπαγείς λίθους. Ή όψις αυτή συνε- 
κράτει ριχτούς λίθους, οί όποιοι άπετέλουν τό σώμα καί τό υπόστρωμα 
τής κορυφής τοΰ πύργου. Τμήμα τής κορυφής αύτής, μήκους 10.80 μ. καί 
πλάτους 4 μ., διεσώθη καί έπ5 αύτοΰ φαίνεται ότι ειχεν ίδρυθή έπαλξις. 
Ή πεπλατυσμένη αύτή κορυφή παρουσιάζει δάπεδον έπεστρωμένον διά πολυ
γωνικών κροκαλοπαγών πλακών τεθειμένων εις άσβεστον. Οί ριχτοί λίθοι 
ειχον τεθή μεταξύ τής έξωτερικής κτιστής όψεως τοΰ πύργου καί έπιχώσεως 
μυκηναϊκής, ή οποία προς Άνατολάς έχώρει προς τήν λεγομένην Οικίαν 
Τσούντα. Προφανώς οί κτίσται τών Ελληνιστικών χρόνων άφήρεσαν τό 
προς τον πύργον τμήμα τής έπιχώσεως διά νά δημιουργηθή χώρος διά τούς 
ριχτούς λίθους τοΰ σώματος καί τοΰ υποστρώματος. Μέρος τής έπιχώσεως, 
ιδίφ τό προσκείμενον προς τό δυτικόν Κυκλώπειου τείχος, ειχεν άφαιρεθή

1 Τά αγγεία παρέχω ασυμπλήρωτα διά νά φανή ή εσωτερική των δψις.
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υπό τοΰ Τσούντα. Παρέμεινεν δμως ογκώδες τμήμα μέσου πλάτους 5 μέτρων 
καί μήκους αρκετών διαστάσεων κατά τήν ανατολικήν πλευράν τοΰ πΰργου. 
Τοΰτο έγένετο άντικείμενον μελέτης καί μέρος αυτού ήρευνήθη κατά τήν 
εφετινήν άνασκαφήν.

Ή άφαίρεσις τής έπιχώσεως τοΰ βορειοδυτικοΰ τμήματος τοΰ τομέως 
έγένετο κατά μικρά, τεχνητά επίπεδα (πάσσες ώς λέγουν οί έργάται) μέσου 
πάχους 0.15 μ. τά δ’ εξ αυτών ό'στρακα έκρατήθησαν χωριστά. Μέχρι βά
θους 0.90 μ. τά χώματα περιεΐχον ολίγα ελληνιστικά καί πολλά μυκηναϊκά 
ό'στρακα. "Από βάθους 0.90 μ. ή έπίχωσις άπεδείχθη μυκηναϊκή, παρέ- 
μεινε δέ αμιγής μέχρι τοΰ έρευνηθέντος βάθους τών 3.80 μ. Εις τό βάθος 
αυτό εδράζεται επί τών πυρακτωμένων τοίχων τής «Οικίας Τσοΰντα». Εις 
τήν περιοχήν τής εφετινής έρεΰνης λοιπόν άπεκαλΰφθη έπίχωσις μυκηναϊκή 
τής ΥΕ ΙΙΙΓ περιόδου, βάθους τριών περίπου μέτρων. Μέρος ταύτης άφη- 
ρέθη σταδιακώς.

Εις βάθος 1 περίπου μέτρου από τής έπιφανείας άπεκαλΰφθη ή άνω 
έπιφάνεια τοίχου, διατηρουμένου εις ύψος 0.45 - 0.50 μ. Εις τήν ρίζαν του, 
εις βάθος 1.50 μ. από τής έπιφανείας, εύρέθη τό δάπεδον, τό άνήκον είς 
τό δωμάτιον τό όριζόμενον προς Βορράν υπό τοΰ τοίχου. Είς άπόστασιν 
5.60 μ. προς τά Νοτιοανατολικά τοΰ πρώτου εύρέθη καί δεύτερος τοίχος 
παράλληλος καί σύγχρονος τοΰ πρώτου, ό όποιος ορίζει τήν νοτίαν πλευράν 
τοΰ δωματίου. ’Επίσης εύρέθη καί τμήμα τοΰ δαπέδου παρά τον δεύτερον 
έκεΐνον τοίχον. Έπί τοΰ δαπέδου τοΰ δωματίου αύτοΰ, φέροντας καταφανή 
ίχνη καύσεως καί κεκαλυμμένου υπό τέφρας καί άπηνθρακωμένων ξύλων, 
εύρέθησαν τεθραυσμένα επτά έν δλψ αγγεία: 3 μεγάλαι ύδρίαι, μία οίνοχόη 
μέ τριφυλλοειδές στόμιον (πίν. 6β), τμήμα γραπτοΰ ψευδοστόμου άμφορέως, 
βαθύς δίωτος σκΰφος τοΰ τελευταίου ρυθμοΰ Granary καί μικρόν μελανόν 
άγραφον άγγεϊον. Τά αγγεία ταΰτα, άποτελοΰντα τά έπί δαπέδου κατά
λοιπα τοΰ δωματίου, παρέχουν ασφαλή κεραμεικά στοιχεία διά τήν τελικήν 
καταστροφήν τών Μυκηνών τής εποχής τοΰ χαλκού. Πλήν τών αγγείων 
τών χρονολογουμένων είς τό τέλος τής ΥΕ ΙΙΙΓ περιόδου εύρέθησαν καί 
πολλά όστρακα τής αυτής περιόδου. Τό άποκαλυφθέν τμήμα τοΰ δωματίου 
ανήκει είς τήν τελευταίαν οικοδομικήν φάσιν τής ΥΕ ΙΙΙΓ εποχής.

'Υπό τό δάπεδον τοΰ δωματίου έξηκριβώθησαν έπάλληλοι στρώσεις, 
μαρτυροΰσαι τήν μακράν χρήσιν τοΰ χώρου. Είς βάθος 2.35 μ. από τής 
έπιφανείας, καί περί τό 1.35 μ. κάτωθεν τοΰ επιπέδου τοΰ δωματίου, εύρέθη 
δάπεδον μέ τό όποιον ταυτίζονται τμήματα κτηρίου καί τοίχοι καλώς δια
τηρούμενοι (πίν. 7α). Οΰτοι αποτελούν τήν δευτέραν οικοδομικήν φάσιν 
τής ΥΕ ΙΙΙΓ περιόδου. Κατά τήν ΒΑ. γωνίαν τής διασωθείσης έπιχώσεως, 
καί έπί τοΰ δαπέδου τοΰ κτηρίου τής δευτέρας φάσεως, εύρέθη τό μεγαλΰ-
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τερον τμήμα κυκλικής εστίας, διαμέτρου περίπου 0.80 μ., περικλειόμενης 
υπό στρογγυλού εκ πλαίσιας κλοιοΰ. Το δάπεδον τής εστίας ήτο έπεστρωμέ- 
νον με όστρακα (πίν. 7β:ε). Την εστίαν αυτήν άνενέωνον από καιρού ε’ις 
καιρόν, ως άποδεικνΰουν δυο έτερα, επάλληλα δάπεδα, έστρωμένα και αυτά 
μέ ό'στρακα, 0.15 καί 0.10 μ. άνωθεν ακριβώς τοϋ χώρου τής αρχικής εστίας. 
"Εν των οστράκων τοΰ ενδιαμέσου δαπέδου φέρει μικρόν γραπτόν τμήμα 
σκηνής κυνηγίου, φαίνεται δ’ δτι ανήκει εις τό γραπτόν άγγεϊον μέ σκηνήν 
κυνηγίου, τό όποιον άνευρε προ ετών ό Τσούντας εις τήν περιοχήν.

"Εν μέτρον κάτωθεν τοΰ δαπέδου τής άρχαιοτέρας εστίας, και εις 
βάθος 3.45 μ. από τής επιφάνειας, εύρέθη δάπεδον (πίν. 7β:<5) καί ό εις 
τοΰτο άνήκων τοίχος (πίν. 7β : β). Τά έκ τοΰ δαπέδου καί τα εκ τής αμέ
σως ΰπερκειμένης έπιχώσεως όστρακα ανάγονται εις τον πρώιμον ρυθμόν 
τής ΥΕ ΙΙΙΓ κεραμεικής. 'Ο τοίχος εδράζεται επί τών πυρακτωμένων κατα
λοίπων τής Οικίας Τσοΰντα (πίν. 7β : ό) καί ανήκει εις τήν άρχαιοτέραν, 
πρώτην οικοδομικήν φάσιν τής ΥΕ ΙΙΙΓ περιόδου.

Έκ τής έρευνηθείσης έπιχώσεως προέρχονται πολλά όστρακα, τά όποια 
βεβαίως κρατούνται χωριστά κατά στρώματα καί τεχνητάς στρώσεις. Ή 
τελική των μελέτη ελπίζω δτι θά έπιτρέψη μίαν σταδιακήν διάκρισιν τής 
έξελίξεως τής ΥΕ ΙΙΙΓ κεραμεικής, ως άνεπτΰχθη εις τάς Μυκήνας. Καί 
εις τά τρία στρώματα πλήν τών οστράκων ευρέθησαν τεμάχια πήλινων 
ειδωλίων καί ζφδίων, βελόναι όστέϊναι, κομβία έκ στεατίτου καί τό χαλκοΰν 
περίαπτον τοΰ πίνακος 5α (έκ τής δευτέρας οικοδομικής φάσεως).

Ή άνασκαφή τής έπιχώσεως, ή όποια διεσώθη κατά μήκος τής άνατο- 
λικής πλευράς τοΰ Ελληνιστικού πύργου άκόμη δεν ωλοκληράιθη. Τό μικρόν 
τμήμα, τό οποίον ήρευνήθη, παρέσχε πολύτιμα στοιχεία. Έπιστεύετο μέχρι 
τοΰδε δτι ή ΥΕ ΙΙΙΓ περίοδος τών Μυκηνών ήτο μικράς διάρκειας καί τό 
τέλος της συνήθως έτίθετο περί τό 1550 π. X. Ή έπίχωσις τών τριών περί
που μέτρων καί αί τρεις επάλληλοι οικοδομικά! φάσεις, μία τών οποίων θά 
ήτο αρκετής διάρκειας, ώς υποδεικνύεται υπό τής άνανεωθείσης εστίας, 
άποδεικνύουν οτι ή διάρκεια τής ΥΕ ΙΙΙΓ περιόδου, εις τάς Μυκήνας του
λάχιστον, ήτο μακροχρόνιος. Άφ’ ου δέ δλα τά κατάλοιπά της άκολουθοΰν 
τήν διά πυρός καταστροφήν τής «Οικίας Τσούντα» τοΰ τέλους τής ΥΕ ΙΙΙΒ 
περιόδου (ήτοι τοΰ 1200 π. X. περίπου), είναι προφανές δτι ή ΥΕ ΙΙΙΓ 
περίοδος διήρκεσε τουλάχιστον τρεις γενεάς πέρα τής καταστροφής έκείνης. 
Κατ’ ακολουθίαν τό τέλος της καί ή τελική καταστροφή τών Μυκηνών τής 
εποχής τοΰ χαλκού δέν δύναται νά τεθή προ τοΰ 1120 π. X.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ε. ΜΥΛΩΝΑΣ
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ΠΑΕ 1968.—1. αναςκαφη μυκηνων Πιναξ 1

Γενική &ποψις του δωματίου υπ’ άρ. 2.
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ΠίΝΑΞ 2 ΠΑΕ 1968.—1. ΑΝΑΣΚΑΦΗ ΜΥΚΗΝΩΝ

α. Τά περί τόν πίθον τοϋ δευτέρου δωματίου εύρεθέντα αντικείμενα.

β. Πίθοι καί αγγεία της μικρας αποθήκης ώς ευρέθησαν.
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ΠΑΕ 1968.—1. αναςκαφη μυκηνων ΠίΝΑΞ 3

α. Ψευδόστομοι αμφορείς έκ τοΰ δαπέδου τοΰ ΰπ’ άριΦ. 3 δωματίου.

β. Γραπτά αγγεία έκ των ΰπ’ άριΟ. 2 (1, 2, 3) καί 4 (4) δωματίων.

γ. Κυπελλόσχημοι σκύφοι της YE ΙΙΙΒ -2 (2, 3) καί τής ΥΕ ΙΙΙΓ (1) περιόδου.
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ΙΙΐΝΑΞ 4 ΠΛΕ 1968.—1. ΑΝΑΣΚΑΦΗ ΜΥΚΗΝΩΝ

α. Τμήμα κρατηρος έκ τοϋ ύπ’ άριϋ. 3 δωματίου.
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ΠΑΕ 1968. —1. ΑΝΑΣΚΑΦΗ ΜΥΚΗΝΩΝ ΠίΝΑΞ 5

α. Στεφάνη χαλκή έκ της βόρειας κλιτύος τοΰ λόφου καί χαλκοΰν περίαπτον 
έκ τής YE IIΙΓ έπιχώσειος τής περιοχής τοΰ ελληνιστικού πυργου.

β. Άκέφαλον λίθινον είδώλιον έκ τοΰ ύπ’άριθ. 2 δωματίου.
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ΠίΝΑΞ 6 ΠΑΕ 1968. — 1. ΑΝΑΣΚΑΦΗ ΜΥΚΗΝΩΝ

β. 'Υδρία καί οίνοχόη των υστάτων χρόνων τής ΥΕ ΙΙΙΓ περιόδου.
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ΠΑΕ 1968.—1. ΑΝΑΣΚΑΦΗ ΜΥΚΗΝΩΝ ΠίΝΑΞ 7

α. Τοίχοι άνήκοντες εις τήν άρχαιοτέραν (I), εις τήν δευτέραν (II) καί εις 
τήν τρίτην (III) οικοδομικήν φάσιν τής ΥΕ ΙΙΙΓ περιόδου.

β. β, γ Τοίχοι τής άρχαιοτέρας οικοδομικής φάσεως τής ΥΕ ΙΙΙΓ περιόδου. 
<5. δάπεδον τού δωματίου βγ. δ. θεμέλιον καί πυρακτωδέν τμήμα πλινθοδομής 

τής Οικίας Τσουντα. ε 'Εστία τής δευτέρας οικοδομικής φάσεως.
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