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Α' ΑΝΑΣΚΑΦΑΙ

1. Άνασκαφή Τίρυνθος

Ή άποκάλυψις, κατά τό παρελθόν έτος, των δύο 
συριγγών είς τό ΒΔ. ακρον τής κάτω άκροπόλεως 
καί ή έμφάνισις άναλημματικών τοίχων παραπλεύ- 
ρως τής εισόδου αυτών, έσωθεν τού δχυρωματικοΟ 
περιβόλου, έπέβαλλον τήν συνέχισιν τής άνα- 
σκαφής εις τήν προκειμένην θέσιν πρός διευκρί-

Άλλαμανή, τελειόφοιτον τής ’Αρχαιολογίας, τάς 
όποιας εύχαριστώ καί έντεΰθεν θερμώς.

Κατά τήν παρούσαν έρευναν, ένηργήθησαν δύο 
κεχωρισμέναι τομαί, έκάστη πρό τής είσόδου τής 
άντιστοίχου σύριγγος. Είς τάς τομάς αύτάς προσ- 
ετέθη άργότερον καί τρίτη, παραπλεύρως τού άνα- 
λημματικού τοίχου τής άνατολικής προσβάσεως 
(ράμπας) τής άκροπόλεως, έπ’ εύκαιρίμ διεξαγο- 
μένων έκεϊ άναστηλωτικών έργασιών. Τά άποτε-

Σχέδ. 1. Άκρόπολις Τίρυνθος. 
Στρωματογραφική τομή. Κλ. 1: 90. Έσωθεν βόρειας σύριγγος

νησιν άφ’ ένός μέν τού τρόπου συνδέσεως των συ
ριγγών μετά τής άκροπόλεως, άφ’ έτέρου δέ τής 
άρχικής μορφής τής τελευταίας, πρό τής διαμορ- 
φώσεώς της είς πλατείαν.
Ή σχετική έρευνα άνελήφθη μέ έξοδα τής ’Αρ

χαιολογικής Υπηρεσίας τού Κράτους, ήρχισε δέ 
τήν 16ην Σεπτεμβρίου καί συνεχίσθη μέχρι καί 
τής 10ης ’Οκτωβρίου, άπασχοληθέντων κατ’ αυ
τήν είκοσιν έργατών κατά μέσον όρον. Είς τήν 
έρευναν ταύτην είχον βοηθούς τάς δδ. Elisabeth 
Milburn, ’Αμερικανίδα άρχαιολόγον, Νίκην Με- 
ταξα, πτυχιούχον τής ’Αρχαιολογίας, καί Έφην

λέσματα τής όλης ταύτης έρεύνης έκτίθενται συν- 
τόμως κατωτέρω.

α) Στρωματογραφία τον χώρον τής άνασκαφής

Ή διαστάσεων 3 x 5 μ. ένεργηθείσα πέρυσι το
μή πρό τής εισόδου τής βόρειας σύριγγος διηυρύν- 
θη έφέτος έπί διαστάσεων 5 χ 5.80 μ., έφθασε δέ 
μέχρι τού φυσικού βράχου, τού όποιου τό μεγα- 
λύτερον βάθος άπό τής έπκρανείας τού έδάφους 
άνήρχετο είς 5.80 μ. Τό αυτό έγινε καί διά τήν 
τομήν έμπροσθεν τού στομίου τής νοτίας σύριγ
γος: ή διαστάσεων 4 x 4.30 μ. περυσινή διηυρύνθη

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:25:15 EEST - 3.236.241.27



ΑΡΓΟΛΙΔΟΚΟΡΙΝΘΙΑ 109

έφέτος έπϊ διαστάσεων 8 χ 8 μ. καί έφθασεν έπίσης 
μέχρι τού φυσικού βράχου.

Κατά τάς γενομένας ταύτας τομάς έμελετήθη 
συστηματικώς ή στρωματογραφία του εδάφους, ή 
όποια παρουσιάζει ιδιαιτέραν σπουδαιότητα, διό
τι διορθώνει ώρισμένας παρατηρήσεις των παλαιο- 
τέρων έρευνητών ώς πρός τήν αρχικήν μορφήν 
τής κάτω άκροπόλεως καί ώς πρός τόν χρόνον 
διαμορφώσεώς της εις πλατείαν. ’Επειδή δέ ή 
διαδοχή καί ή σύστασις τών στρωμάτων ήτο ή 
αυτή άκριβώς είς άμφοτέρας τάς τομάς, αί κατωτέ-

συγχρόνων πρός έκεϊνο θεμελίων (Πίν. 115α-γ· 
Σχέδ. 1, 2)1.

Στρώμα Α: Τό πάχος αΰτοΰ έκυμαίνετο μεταξύ 
0,75 καί 0,95 μ. Άπετελεΐτο άπό καμένα, σκληρά 
χώματα, άτινα, καθόσον τό στρώμα έβαινε πρός 
τά κάτω, παρουσίαζον άνοικτότερον χρώμα, ώστε 
νά όμοιάζουν περισσότερον πρός τέφραν είς τό 
χαμηλότερον τμήμα τού στρώματος ή έπίχωσις 
ήτο μαλακωτέρα, περιελάμβανε δέ καί σποραδικός 
στρώσεις έκ καθαράς τέφρας. Έκ τής όλης μορ
φής τούτου καί έκ τών συγκεντρωθέντων έξ αότοϋ

Σχέδ. 2. Στρωματογραφική τομή. Κλ. 1:20. Έσωθεν νοτίας σύριγγος 
Α Μαυρειδερή γή ( καλλιεργημένο στρώμα)
Β Όλιγώτερον μαυρειδερή γή
Γ Έρυθροκίτρινη γή μέ ικανόν άριθ. λίθων ένδιαμέσως
Δ Χώματα γκρίζου χρώματος 
Ε Χώματα κιτρινωπού χρώματος 
Ζ 'Ως τό Δ.

ρω σημειούμεναι παρατηρήσεις περιλαμβάνουν 
καί τάς δύο ταύτας, αΐτινες πρός ευκολίαν θά άνα- 
φέρωνται έφεξής μέ τά αρχικά των γράμματα Β 
καί Ν.

Όπως εϊχομεν παρατηρήσει κατά τήν περυσι- 
νήν ερευνάν, ή άνωθεν τής τελευταίας καταστρο
φής τής άκροπόλεως, κατά τό τέλος τής μυκηναϊ
κής εποχής, σχηματισθεΐσα έπίχωσις περιελάμ- 
βανε τρία σαφώς διακρινόμενα άπ’ άλλήλων στρώ
ματα, τά A, Β καί Γ. Κάτωθεν αΰτών ήκολούθει 
ή μυκηναϊκή έπίχωσις, ήτις είς μέν τήν τομήν Ν 
άπετελεΐτο άπό ετερα τρία, άλλά πολύ λεπτότερα 
τών προηγουμένων, στρώματα, ένφ είς τήν τομήν 
Β άντεπροσωπεύετο μόνον υπό τού νεωτέρου, λό
γω τής καταστροφής τών παλαιοτέρων στρωμάτων 
ύπό τών μέχρι του φυσικού βράχου έξικνουμένων

οστράκων καθίστατο φανερόν ότι τό παρόν στρώ
μα δέν έσχηματίσθη βαθμιαίως, άλλ’ άπετέλει 
απλώς γέμισμα πρός Ισοπέδωσιν τού χώρου. Τήν 
χρονολογίαν τής ίσοπεδώσεως όρίζουν τά νεώ- 
τερα έκ τών συγκεντρωθέντων οστράκων, άτινα 
άνήκουν είς τήν Ελληνιστικήν έποχήν. Πλήν 
τούτων, τό στρώμα περιελάμβανε καί μυκηναϊκά 
όστρακα είς ποσοστόν 61% έναντι 39% τών προ
ηγουμένων. Ή τοιαύτη άναλογία τού κεραμεικού

1. Τά σχέδια τής άνασκαφής έξετέλεσεν ή άρχιτέκτων 
του Ταμείου Άρχαιολ. Πόρων δ. Μ. Φίλιππα κατόπιν έν- 
τολής τής Γεν. Διευθύνσεως τής 'Υπηρεσίας ’Αρχαιοτήτων, 
ήτις ποικιλοτρόπως έπέδειξε τό Ιδιαίτερον ένδιαφέρον 
της διά τήν παροΟσαν άνασκαφήν. Τής έκφράζω καί έντευθεν 
τάς θερμάς εύχαριστίας μου καθώς καί είς τήν έκτελέσασαν 
τά σχέδια δ. Φίλιππα. Αί παρατιθέμεναι φωτογραφίαι έγέ- 
νοντο ύπό τοϋ καλλιτέχνου-φωτογράφου Emile Σεράφη.
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ύλικοΟ, ή παντελής άπουσία έξ αύτοΟ προγενε
στέρων τής μυκηναϊκής έποχής όστράκων και ή 
σύστασις τής έπιχώσεως από καμένα χώματα άπο- 
δεικνόουν, ότι προέρχεται αΰτη άπό τό στρώμα 
τής καταστροφής τής άκροπόλεως, μεταφερθέν 
άσφαλώς έκ τής άνω άκροπόλεως έδώ κατά τήν 
διαμόρφωσιν τής πλατείας.

Στρώμα Β: Τό πάχος αύτοΟ είς μέν τήν τομήν 
Ν έποίκιλλε μεταξύ 0,37 καί 0,75 μ., ένφ είς τήν 
τομήν Β περιωρίζετο μόνον είς 0,30 μ. Ή σύστα- 
σίς του ήτο όμοία πρός τήν τοϋ ύψηλοτέρου στρώ
ματος. Μεταξύ τών όστράκων έλάχιστα ήσαν γεω
μετρικά καί όλίγα προϊστορικά, ένφ ό μεγαλύτε
ρος όγκος αυτών άνήκεν είς τήν μυκηναϊκήν έπο- 
χήν. Άκριβέστερον, ή άναλογία τούτων ήτο: 
μυκηναϊκά 96.08%, προϊστορικά 3% καί γεωμετρι
κά 0,92%. Επειδή καί τό άκολουθούν κάτωθεν 
στρώμα περιελάμβανεν, όπως θά ίδωμεν, μεταγε
νέστερα όστρακα, είναι φανερόν ότι καί τό πα
ρόν στρώμα άπετέλει, όπως καί τό προηγούμενον, 
άπλούν γέμισμα, μεταφερθέν έδώ έκ τής μέσης 
μάλλον άκροπόλεως, έάν δεχθώμεν, όπως είναι 
λογικόν, ότι τά ύψηλότερα γεμίσματα μετεφέρον- 
το έκ περισσότερον άπομεμακρυσμένων άποστά- 
σεων καί τά χαμηλότερα έκ πλησιεστέρων. Είναι 
έπίσης βέβαιον, όπως προκύπτει άπό τά όστρακα 
τού υποκειμένου στρώματος, ότι τόσον αύτό όσον 
καί έκεϊνο έσχηματίσθησαν συγχρόνως μέ τό προ
ηγούμενον.

Στρώμα Γ: Ήτο τό παχύτερον έξ όλων, τού πά
χους αύτοΰ κυμαινομένου μεταξύ 2.30 μ. είς τήν 
τομήν Ν καί 2.50 μ. είς τήν Β. Άπετελεΐτο έκ κι
τρινωπής μαλακής γής, μέ άναμείκτους μικρούς 
καί μεγαλυτέρους λίθους καί μέ σποραδικός στρώ
σεις καμένων χωμάτων. Καί είς τό παρόν στρώ
μα εύρέθησαν όστρακα άπό τών έλληνιστικών μέ
χρι καί τών προϊστορικών χρόνων καί κατά τήν 
έξής άναλογίαν: μεταγενέστερα 1.78%, γεωμετρι
κά 0,73%, μυκηναϊκά 90.89%, προϊστορικά 6.60%. 
Είς τά μυκηναϊκά, τούλάχιστον είς όσα κατέ
στη δυνατόν νά ταξινομηθώσιν, άντεπροσωπεύον
το δλαι σχεδόν αί φάσεις τής μυκηναϊκής κεραμει- 
κής, έπικρατέστερα όμως μεταξύ τούτων ήσαν τά 
όστρακα τής YE IIIΓ περιόδου (συγκεκριμένως ή 
άναλογία αύτών ήτο: YE II = 0,32%, YE III A 
= 2.52%, YE III Β = 29.02%, YE III Β—Γ = 40. 
06%, YE III Γ = 28.08%). Καί είς τό στρώμα τού
το τά όστρακα τών διαφόρων έποχών εύρίσκοντο 
άνάμεικτα μέχρι τού κατωτάτου σημείου. Δέν δύ- 
ναται έπομένως νά ύπάρξη άμφιβολία ότι άπετέ- 
λει καί τούτο γέμισμα. Ή παρουσία έντός αύτοΰ 
προϊστορικών όστράκων, καί δή είς όπολογίσι- 
μον κάπως ποσοστόν, καί τό γεγονός ότι έλάχι

στα μόνον ίχνη καταστροφής περιελάμβανε, άπο- 
δεικνύουν ότι τά χώματα αύτοΰ μετεφέρθησαν άπό 
τήν κορυφήν τοϋ λόφου τής κάτω άκροπόλεως, 
όπου, ώς γνωστόν, οί παλαιότεροι έρευνηταί τής 
θέσεως άπεκάλυψαν άρκετά πρωτοελλαδικά κτί- 
σματα. Δέν άποκλείεται μάλιστα οί εύρεθέντες 
έντός τού στρώματος τούτου διάσπαρτοι μικροί 
καί μεγαλύτεροι λίθοι νά προέρχωνται άπό τά 
κτίσματα ταύτα. Πρέπει δέ νά σημειώσω άκόμη 
ότι ή έπίχωσις είς άμφοτέρας τάς σύριγγας άπε
τελεΐτο άπό τό ίδιον στρώμα (κίτρινα χώματα μέ 
άναμείκτους λίθους καί καμέναι ένιαχοΰ στρώ
σεις), πράγμα πολύ φυσικόν, άφοΰ τά στόμια καί 
τών δύο συριγγών συνέπιπτον πρός τό έπίπεδον 
τού στρώματος τούτου.

Στρώμα Δ: Άπετελεΐτο έκ σκληρός τεφρόχρου 
έπιχώσεως, πάχους 0,45 μ. είς τήν Ν τομήν καί 
ίκανώς μεγαλυτέρου είς τήν Β, όπου έφθανε μέχρι 
τού φυσικού βράχου. Τό στρώμα άπέδωσε μόνον 
μυκηναϊκά καί προϊστορικά όστρακα καί είς άνα
λογίαν 92 πρός 8%. Τά πρώτα άντεπροσώπευον 
δλας σχεδόν τάς φάσεις τής μυκηναϊκής κεραμει- 
κής καί κατά τήν άναλογίαν: YE II = 0,67%, ΥΕ 
III A = 5.11%, YE HI Β = 38.22%, YE III Β—Γ 
= 34.89%, YE III Γ = 21.11%. Έκ τής παρουσίας 
όστράκων τής τελευταίας μυκηναϊκής φάσεως, καί 
μάλιστα είς μεγαλύτερον ποσοστόν, προκύπτει ότι 
τό παρόν στρώμα άνήκει είς τήν τελευταίαν κατα
στροφήν τής άκροπόλεως τήν έπελθοΰσαν είς τό 
τέλος τής μυκηναϊκής έποχής, ήτοι είς τό τέλος 
τού Που αί.

Στρώμα Ε: Άπετελεΐτο έκ κιτρινωπής γής, ό
μοιας άκριβώς πρός έκείνην τού στρώματος Γ, 
είχε δέ πάχος 0,35 - 0,40 μ. καί περιωρίζετο είς τό 
άνατολικόν μόνον τμήμα τού σκάμματος Ν, ένφ 
τό πρός Δ. τμήμα έκαλύπτετο ύπό τού δαπέδου 
τού παραπλεύρως τής σύριγγος δωματίου. Τά συγ- 
κεντρωθέντα καί έκ τού στρώματος τούτου κερα- 
μεικά όστρακα άνήκον κυρίως είς τήν μυκηναϊκήν 
έποχήν (81%) καί μόνον όλίγα εύρέθησαν τών 
προϊστορικών χρόνων (19%): τά μυκηναϊκά έχρο- 
νολογοϋντο άπό τής III Β περιόδου καί άνω, άλλ’ 
ό μεγαλύτερος όγκος αύτών άνήκεν είς τήν III Β 
κεραμεικήν.

Στρώμα Ζ·. Είχε τήν ίδίαν σύστασιν μέ τό στρώ
μα Δ, τό πάχος του δέ άνήρχετο κατά μέσον όρον 
είς 0,40 μ., ποικίλλον έλαφρώς άναλόγως τής 
διαμορφώσεως τού ύποκειμένου φυσικού βράχου. 
Όπως τό προηγούμενον, περιωρίζετο καί αύτό είς 
τό άνατολικόν μόνον τμήμα τής τομής Ν. Καί τό 
στρώμα τούτο άπέδωσεν όστρακα μυκηναϊκά καί 
προϊστορικά είς ποσοστόν 69% καί 31% άντιστοί- 
χως. Άπό τήν ύφήν τών χωμάτων καί άπό τά
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συγκεντρωθέντα δστρακα καθίστατο φανερόν ότι 
τό στρώμα τοΰτο άνήκεν εις τήν κατά τό τέλος 
τής ΥΕ ΠΙΒ περιόδου έπελθοϋσαν καταστροφήν, 
τής όποιας σαφέστερα Ιχνη παρέσχεν ή «μυκη
ναϊκή έπίχωσις», ή εύρεθεΐσα έξωθεν τοϋ όχυρω- 
ματικοϋ περιβόλου, παραπλεύρως καί νοτίως τοϋ 
προμαχώνος τής κυκλικής κλίμακος (ΑΕ, 1956 
(1959), Χρονικά, σ. 5 - 8).

* * *

Έκ τής ώς άνω στρωματογραφίας προκύπτουν, 
όπως έλέχθη καί έν άρχή, ώρισμένα συμπερά
σματα, άντίθετα πρός έκεΐνα τών παλαιοτέρων 
έρευνητών τοϋ χώρου, ένφ αλλαι παρατηρήσεις 
αύτών έπιβεβαιοΰνται ήδη διά τών νϋν δεδομένων. 
Προκειμένου νά προβώμεν εις τήν έξέτασιν τού
των, μία σύντομος έξιστόρησις τών παλαιοτέρων 
ένταΰθα έρευνών καί τών έξ αύτών παρατηρήσεων 
είναι άναγκαία.

Πρώτος ό Schliemann έπεχείρησεν άνασκαφήν 
είς τήν κάτω άκρόπολιν, όστις κατά τό 1884, έν 
συνεργασία καί μέ τόν Doerpfeld, ένήργησε δύο 
τομάς, μίαν μεγάλην κατά μήκος τοϋ χώρου καί 
μίαν μικροτέραν έγκαρσίως, διά τών όποιων έβε- 
βαιώθη ότι καί έδώ διετή ροϋντο τά θεμέλια πα
λαιών κτισμάτων (βλ. Η. Schliemann, Tiryns, 1886, 
σ. 10, πίν. I). Ή έπίχωσις, όπως παρατηρεί ό 
ίδιος, έφθανε μέχρι ύψους 3 μ., είς ώρισμένα όμως 
σημεία ό φυσικός βράχος άνυψοΰτο μέχρι τής 
έπιφανείας τοϋ έδάφους.

Μετά τόν Schliemann, ό L. Curtius ήσχολήθη 
έπίσης μέ τήν έξερεύνησιν τής προκειμένης θέ- 
σεως, ένεργήσας τό 1905, είς τό νότιον τμήμα 
αυτής, δύο δοκιμαστικός τομάς, τήν μίαν έξ Α. 
πρός Δ. καί τήν άλλην άντιθέτως, έκ τών όποιων 
όμως δέν προέκυψαν σπουδαία άποτελέσματα (βλ. 
AM. 38 (1913) 78 κ.έ. καί 342).

Συστηματικωτέραν, έπειτα, έρευναν τής προκει
μένης θέσεως άνέλαβεν ό Dragendorff τό 1913 
(βλ. AM. έ.ά. 329 κ.έ.). Ή καθ’ δλον τό πλάτος 
τής κάτω άκροπόλεως ένεργηθείσα ύπό τούτου δο
κιμαστική τομή συνέπιπτε πρός τήν νοτίαν γραμ
μήν τοϋ ίδικοϋ μας πρός Ν. σκάμματος. Αί έκ 
τής έρεύνης ταύτης παρατηρήσεις του (βλ. έ.ά., 
342 κ.έ.), υίοθετηθεΐσαι έν τω συνόλω των ύπό 
τοΰ Kurt Muller (βλ. Tiryns, ΠΙ, 115 κ.έ.), καί τοϋ 
G. Karo (βλ. Fiihrer durch Tiryns1, σ. 14 καί RE, 
VI Α2, σ. 1458 κ.έ.) έχουν Ιδιαιτέραν σημασίαν, διό
τι διαφωτίζουν έπαρκώς τήν ιστορίαν τής θέσεως.

’Εκ τής τομής έβεβαιώθη έν πρώτοις, ότι μία 
βραχώδης έξαρσις έκ Ν. πρός Β., μέ άπότομον 
σχεδόν κλίσιν πρός άμφοτέρας τάς πλευράς, άπε- 
τέλει τήν σπονδυλικήν στήλην τής κάτω άκρο
πόλεως. Ή έρευνα έδειξε περαιτέρω ότι καί είς

τήν κάτω άκρόπολιν ύπήρξαν έπάλληλοι προμυ- 
κηναϊκοί συνοικισμοί, έκ τών όποιων ό παλαιότε- 
ρος, σύγχρονος πρός τά άγγεΐα τής κατηγορίας 
Urfimis, διετήρησε καί οικοδομικά τινα λείψα
να έπί τής κορυφής τοΰ βράχου.

Ή ύπαρξις καί είς τό σημεϊον τούτο τής άκρο
πόλεως διαδοχικών συνοικισμών, άπό τών μυκη
ναϊκών χρόνων μέχρι καί τής πρωτοελλαδικής 
έποχής, δικαιολογεί τήν παρουσίαν προϊστορικών 
οστράκων είς τά στρώματα Δ, Ε καί Ζ τών ίδικών 
μας τομών, ίσως δέ καί τήν παρουσίαν αύτών είς 
τό στρώμα Γ, είς ήν περίπτωσιν τό στρώμα τούτο 
προέρχεται άπό τόν παρακείμενον χώρον. Ή πα- 
ρατήρησις έπειτα τοϋ Dragendorff, ότι είς τό μέ
σον τής κάτω άκροπόλεως τόν βράχον έκάλυπτεν 
εν μόνον προμυκηναϊκόν στρώμα, σύγχρονον μέ 
τήν κεραμεικήν Urfirnis, τό όποιον όμοϋ μετά 
τών συνανηκόντων θεμελίων έκειτο άδιατάρακτον 
άμέσως κάτωθεν τών έπιφανειακών χωμάτων, έπι- 
βεβαιοΐ τήν γενομένην άνωτέρω ύπόθεσιν ώς πρός 
τήν θέσιν, έξ ής έλήφθη ή έπίχωσις τοϋ στρώμα
τος Γ: άφηρέθησαν τά ύψηλότερα στρώματα πρός 
διαμόρφωσιν τής πλατείας καί έμεινε τό χαμηλό- 
τερον άδιατάρακτον.

Άλλ’ έάν αί άνωτέρω παρατηρήσεις τοϋ Dra
gendorff εύρίσκωνται έν αρμονία πρός τά δεδο
μένα τής στρωματογραφίας τοϋ χώρου, ύπάρχει 
όμως πλήρης διαφωνία είς άλλα βασικά ζητήμα
τα. Τό σπουδαιότερον έξ αύτών είναι τό άναφε- 
ρόμενον είς τόν χρόνον, καθ’ όν έγένετο ή δια- 
μόρφωσις τής πλατείας. Ό Dragendorff πιστεύει, 
καί μετ’ αύτοϋ οί Kurt Miiller καί Karo (έ.ά.), 
ότι ή διαμόρφωσις αΰτη έλαβε χώραν κατά τήν 
μυκηναϊκήν έποχήν καί ότι ό όχυρωματικός περί
βολος έχρησίμευε κυρίως ώς άνάλημμα διά τήν 
τεχνητήν ταύτην πλατείαν. Έπί τή βάσει δέ τής 
δοξασίας αυτής κατέληξα είς τό συμπέρασμα, ότι 
όλόκληρος ό χώρος ούτος παρέμενεν έντελώς 
άκατοίκητος κατά τούς μυκηναϊκούς χρόνους καί 
άπετέλει απλώς καταφύγιον, είς τό όποιον έν 
ώρμ κινδύνου συνέρρεον οί κάτοικοι τής κάτω 
πόλεως. Άλλ’ όπως εΐδομεν, ή μέν διαμόρφωσις 
τής πλατείας έγινεν είς πολύ μεταγενεστέρους χρό
νους, ένφ, έξ άλλου, ή κάτω άκρόπολις κατωκείτο 
μονίμως καί κατά τούς μυκηναϊκούς χρόνους. ΤοΟ
το έδειξαν τά άποκαλυφθέντα κατά τήν άνασκα
φήν μας κτίσματα, είς τήν έξέτασιν τών όποιων 
έρχόμεθα ήδη.

β) Άποκαλυφθέντα κτίσματα έμπροσθεν τής βό
ρειας σύριγγος

Κατά τήν ένεργηθεϊσαν πέρυσι τομήν πρό τής 
εισόδου τής βόρειας σύριγγος, άπεκαλύφθη δε-
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ξιά αύτής Ισχυρός τοίχος, δστις είχε χαρακτη- 
ρισθή τότε ώς άναλημματικός. Ό τοίχος ούτος 
έχων κατεύθυνσιν έκ Δ. πρός Α. (βλ. Σ χ έ δ. 3 είς 
τό σημείον Α) στηρίζεται εις τό τείχος τής άκρο- 
πόλεως καί είναι έπομένως μεταγενέστερος έκεί- 
νου. Είναι θεμελιωμένος έπΐ τοϋ φυσικού βράχου, 
έχει πάχος εις τό δυτικόν άκρον 1 μ., μειούμενον 
έλαφρώς πρός Α., είναι δέ έκτισμένος διά μεγάλων

ο 050______ too go______ go

φικοϋ περιβόλου («Νοτία Οίκία» καί «Οίκία τοΟ 
αγγείου τών πολεμιστών») δέν έρείδονται άπ εύ- 
θείας έπί τοϋ τείχους.

Ό τελευταίος τοίχος τοϋ ανωτέρω δωματίου 
άπεκαλΰφθη μέν μέχρι μήκους 1.50 μ., μέχρι δη
λαδή τής βόρειας γραμμής τής τομής, άλλ’ είς 
μικράν άπόστασιν άπό τής άφετηρίας του παρου
σιάζει διακοπήν τινα, ήτις είναι πολύ μικρά διά

Σχέδ. 4. Τίρυνς. Έσωθεν βόρειας σύριγγος. Τομή

λίθων καί σφζεται είς ΰψος μέχρι 2.50 μ. Είς άπό- 
στασιν 3.40 μ. άπό τοϋ τείχους καταλήγει είς θύ- 
ραν όδηγοϋσαν πρός βορείως άνοιγόμενον δωμά- 
τιον, τοϋ όποιου ό τοίχος τής δυτικής πλευράς, 
έχων πάχος 1.20 μ. καί έκτισμένος κατά τόν αυ
τόν ώς καί ό προηγούμενος τρόπον (Π ί ν. 115ε ), 
στηρίζεται απλώς είς έκεϊνον, χωρίς νά συνδέεται 
όργανικώς μετ’ αύτοϋ (βλ. Σχέδ. 3, 4, είς τό ση
μείον Β). Ό τρόπος ούτος συναρμογής τών δύο 
τοίχων, έμφαίνει χρονικήν μεταξύ των διαφοράν 
καί μαρτυρεί ότι ό έκ Δ. πρός Α., τοϋ όποιου καί 
προηγήθη ή κατασκευή, είχεν ίσως άρχικώς τόν 
χαρακτήρα άναλημματικοϋ τοίχου. Ό δυτικός 
τοίχος τοϋ δωματίου απέχει άπό τοϋ οχυρωματι
κού περιβόλου περί τό 1 μ., άφήνεται δηλαδή 
μεταξύ αύτοϋ καί τοϋ δωματίου ικανή άπόστασις, 
καθ’ δν τρόπον καί είς τήν άκρόπολιν τών Μυ
κηνών, όπου αί οίκίαι νοτίως τοϋ εσωτερικού τα-

νά άποτελή άνοιγμα θύρας (μόλις 0,50 μ.), ένώ είς 
τήν άπέναντι πλευράν δέν σχηματίζεται κανονι
κόν πρόσωπον. Φαίνεται δτι πρόκειται περί κατα
στροφής τοϋ τοίχου είς τό σημείον τούτο. Πάντως, 
τό έκ κιτρινωπής γής έπίχρισμα τοϋ δαπέδου συ
νεχίζεται καί είς τό άνοιγμα ( βλ. Π ί ν. 115ε). 
Έξ άλλου, είς τήν έσωτερικήν πλευράν τοϋ έν 
λόγφ τοίχου εύρέθησαν μερικοί λίθοι έν εΐδει βα
θμιδών (βλ. Σχέδ. 3' Πίν. 115ε), έκ τών 
όποιων θά ήδυνάμεθα νά συμπεράνωμεν τήν ϋπαρ- 
ξιν είς τό σημείον τούτο ένός κλιμακοστασίου. 
Τό πράγμα δέν κατέστη δυνατόν νά έξακριβωθή 
κατά τήν παρούσαν φάσιν τής άνασκαφής, έλπί- 
ζω δμως δτι θά διαφωτισθη πληρέστερον διά τής 
πρός Β. έπεκτάσεως αύτής είς τό μέλλον.

Ό ανατολικός τοίχος τού δωματίου, δστις άπε- 
καλύφθη μέχρι τοϋδε είς μήκος 4.50 μ. (βλ. 
Σχέδ. 3' Πίν. 115δ είς σημείον Γ ), είναι έκτι-

15
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σμένος διά μικρότερων λίθων καί έχει πάχος 0,45μ. 
Ή πρός Ν. κατάληξίς του είναι άποκεκομμένη 
λοξώς (Σχέδ. 3· Π ί ν. 116ς'), πράγμα τό ό
ποιον έπιτρέπει νά συμπεράνωμεν δτι ή έπέκτασίς 
του νοτίως τής εισόδου τού δωματίου άπετέλει 
άπλοϋν στηθαΐον (πεζούλι) είς τήν άνατολικήν 
πλευράν τοδ έμπροσθεν τοδ δωματίου σχηματιζο- 
μένου έξώστου.

Ή είσοδος πρός τό δωμάτιον έχει άνοιγμα 1.25

καί νοτίας πλευράς. Τό ύψος τών τοιχίων τούτων 
δέν ύπερέβαινε ποτέ τό έπίπεδον τοδ δαπέδου, 
καθόσον ή άνω έπιφάνεια αυτών καλύπτεται ύπό 
τοδ αύτοδ πρός έκείνο έπιχρίσματος έκ κιτρινω- 
πής γης. Έκ τής ύπάρξεως όμως μερικών πλακών, 
είς τό μέσον περίπου τού δαπέδου, πρέπει νά ύπο- 
θέσωμεν δτι τούτο ήτο πλακόστρωτον, τό δέ ύπο- 
κείμενον παχύ στρώμα έπιχρίσματος έχρησίμευεν 
άπλώς ώς ύπόστρωμα έκείνου.

Ο 010 ΌΟ 00 *0

μ. Μία μονολιθική πλάξ, μήκους δσον καί τό 
άνοιγμα καί πλάτους 0,37 μ., καί τέσσαρες άλλαι 
μικρότεροι άκανόνιστοι παραπλεύρως αύτής έσχη- 
μάτιζον τό κατώφλιον ( βλ. Π ί ν. 115δ, 116α καί 
Σχέδ. 3).

Ό έξώστης εχει σχήμα τετράγωνον μέ μήκος 
πλευράς 1.60 μ. (βλ. Σχέδ. 3’ Π ί ν. 115δ, 
115ς', 116α). Κεϊται ύψηλότερον τού δαπέδου τοδ 
δωματίου κατά 0,25 μ. καί τοδ έμπροσθεν τοδ στο
μίου τής σύριγγος δαπέδου κατά 0,60 μ. Δύο τοι
χία, έκαστον τών όποιων έχει πλάτος 0,40 μ., περι
βάλλουν τούτον ώς άναλήμματα έκ τής δυτικής

Ή άνωθεν τής έπιφανείας τοδ πλακοστρώτου 
έπίχωσις συνίστατο άπό καμένην γήν, συνεχίζετο 
δέ όμοια μέχρι τού χαμηλοτέρου σημείου τής άνα- 
σκαφής. Ή έπίχωσις αΰτη, άντιστοιχούσα πρός 
τό στρώμα Δ τής άνωτέρω περιγραφείσης στρω
ματογραφίας, άντιπροσωπεύει, δπως ήδη έλέχθη, 
τήν καταστροφήν τής άκροπόλεως κατά τό τέλος 
τής YE III Γ περιόδου. Φαίνεται δμως δτι τό διά 
τών άνωτέρω τοίχων όριζόμενον κτήριον ύφίστα- 
το άπό παλαιοτέρων ήδη χρόνων διότι είς μίαν 
δοκιμαστικήν τομήν κατά μήκος τής έσωτερικής 
πλευράς τού δυτικού καί τού νοτίου άναλημματι-
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κοϋ τοίχου του έξώστου, ή οποία εφθασε μέχρι 
βάθους 0,25 μ., παρουσιάσθη κάτωθεν τοϋ δαπέ
δου ίσχυρώς καμένον στρώμα, άνήκον προφανώς 
είς παλαιοτέραν καταστροφήν, έκείνην δηλαδή 
ήτις έπήλθε κατά τό τέλος τής III Β περιόδου, 
πρός τήν όποιαν, όπως εΐδομεν, άντιστοιχεΐ τό 
στρώμα Ζ τής τομής Ν.

Κάτωθεν τής λοξής πρός Ν. άπολήξεως τοΟ 
άνατολικοϋ θεμελίου διεπιστωθη ή ϋπαρξις όχε-

τοϋ βράχου. Ή έξοδος τοΟ όχετοϋ, παρά τάς έπι- 
μόνους άναζητήσεις, δέν κατέστη δυνατόν νά έπι- 
σημανθή.

Ή κατασκευή τοϋ άνωτέρω όχετοϋ δυνατόν νά 
είναι σύγχρονος μέ τήν πρώτην οίκοδομικήν φά- 
σιν τοϋ άνωθεν αύτοΰ κτίσματος, τό όποιον, όπως 
εΐδομεν, κατεστράφη διά πρώτην φοράν κατά τό 
τέλος τής ΥΕ ΙΠ Β περιόδου. Δέν άποκλείεται ό
μως καί νά προηγήθη τούτου, οπότε πρέπει νά

Σχέδ. 6. Τίρυνς. Νοτία σύριγξ. Τομή

τοϋ, όστις, άγνωστον άκόμη άπό ποιου σημείου 
όρμώμενος, κατέρχεται μέ κατεύθυνσιν έκ Ν. πρός 
Β. κάτωθεν τοϋ έξώστου καί τοϋ ίσχυροϋ δυτικο- 
ανατολικοϋ θεμελίου καί καταλήγει είς τό τείχος 
(βλ. Σχέδ. 31 Πίν. 115δ,115ς'). Ό όχετός 
καλύπτεται άνωθεν διά πλακών συνδεόμενων διά 
πηλοϋ έκ κιτρινωπής γής (Πίν. 115δ, 116β). 
Μία όπή είς τό ΝΑ. άκρον τοϋ δυτικο-άνατολικοϋ 
τοίχου άνήκει είς τόν όχετόν τοϋτον, ό όποιος 
φαίνεται ότι είς τό σημεϊον αύτό έσχηματιζε δια- 
κλάδωσιν. Έκ σχηματισθέντος διά τής άφαιρέ- 
σεως τών καλυπτήριων πλακών άνοίγματος πα- 
ραπλεύρως τοϋ νοτίου άναλημματικοϋ τοίχου τοϋ 
έξώστου (Πίν. 115ς' ) κατέστη δυνατόν νά δια- 
πιστωθή τό βάθος αύτοϋ, άνερχόμενον περίπου 
είς 0,70 μ., ώς καί ή κλίσις του πρός τά κάτω, 
ούσα άνάλογος πρός τήν φυσικήν διαμόρφωσιν

έχωμεν έδώ τρεις οίκοδομικάς φάσεις, αΐτινες, 
συμφώνως καί πρός τήν χρονολόγησιν τοϋ τεί
χους ύπό τοϋ Κ. Muller2, πρέπει νά έκτείνωνται 
άπό τοϋ β' ήμίσεος τοϋ 13ου αί. μέχρι τοϋ τέλους 
τοϋ 12ου.

γ) Διάφορα κτίσματα προ τής νοτιάς σύριγγος

Ό άποκαλυφθείς πέρυσιν ισχυρός άναλημμα- 
τικός τοίχος άριστερά τής εισόδου τής νοτίας σύ
ριγγος έκαθαρίσθη έφέτος μέχρι μήκους 8 μ. Έχει 
κατεύθυνσιν έκ Δ. πρός Α., τό δέ πάχος του είς 
τήν άφετηρίαν είναι 1.20 μ., μειούμενον έλαφρώς 
πρός τό άνατολικόν άκρον, όπου είναι τοΰτο 1.10 
μ. ( βλ. Σχέδ. 5· Πίν. 116γ, είς τό σημεϊον 
A). Είναι έκτισμένος διά μεγάλων λίθων, ό προ-

2. Tiryns, III, σ. 209.
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ορισμός δέ αύτοϋ ώς άναλημματικοϋ ένός ανδή
ρου, έπΐ τοΟ όποιου είχον κατασκευασθή διάφο
ρα κτίσματα, έβεβαιώθη ήδη διά των άποκαλυφθέν- 
των νοτίως αΰτοϋ δωματίων.

Τόν άνωτέρω τοίχον είχε συναντήσει καί ό 
Dragendorff κατά τήν ένεργηθεΐσαν ύπό τούτου 
τομήν, σημειώνει δέ περί τούτου τά κάτωθι (δ. 
ά., σ. 345): «ΕΙς τό δυτικόν μέρος τής δοκιμαστι
κής μας τομής ή άνωτέρω περιγραφεΐσα τόσον 
σαφής είκών3 διεταράχθη άπαξ ετι, διότι εις άπό- 
στασιν 10 μ. άπό τοϋ δυτικού τείχους συνηντή- 
σαμεν μυκηναϊκά όστρακα εις σημαντικόν βά
θος, τά όποια ηΰξανον είς ποσότητα καθ’ όσον 
ή τομή έπροχώρει πρός τά κάτω. Τό φαινόμενον 
έξηγήθη, δτε άνεκαλύψαμεν έδώ τά λείψανα ένός 
μεγάλου μυκηναϊκού κτηρίου. Διά τού όγκου τών 
τοίχων του, τών όποιων τό πάχος είναι 1.40 μ.,άπο- 
χωρίζεται άμέσως άπό τά προμυκηναϊκά κτήρια 
μέ τά μικρά τοιχία. Όπως όλα τά μεγαλύτερα μυ
κηναϊκά κτίσματα, είναι καί αύτό θεμελιωμένον 
έπί τού βράχου- ό τοίχος διατηρείται είς ύψος 
1.65 μ. καί ούτε φαίνεται νά υπήρξε ποτέ ύψηλό- 
τερος. ’Αποτελεί έπομένως τήν συνήθη λιθίνην 
θεμελίωσιν ένός Ισχυρού πλινθόκτιστου τοίχου. 
’Αλλά κατά τήν κατασκευήν του τό έπίπεδον έκει- 
το 2 μ. τούλάχιστον κάτωθεν τής σημερινής έπι- 
φανείας τού έδάφους, ήτις άντιστοιχεΐ περίπου 
πρός έκείνην τής μυκηναϊκής έποχής. Έξ αυτού 
καθίσταται σαφές ότι εχομεν έδώ ένα μυκηναϊκόν 
κτίσμα,παλαιότερον τής τελευταίας διαμορφώσεως 
τής κάτω άκροπόλεως, ύπό τής όποιας καί κατε- 
καλύφθη τούτο. ’Αλλά καί τό κτήριον αύτό άνή- 
κει συμφώνως πρός τά συνοδεύοντα τούτο όστρα
κα είς τήν YE III περίοδον. Τό τείχος τής άκρο
πόλεως έπομένως είναι άκόμη μεταγενέστερον.

Τό τελευταίον συμπέρασμα ώς πρός τήν χρο
νικήν σχέσιν μεταξύ τού άναλημματικοϋ αυτού 
τοίχου καί τού τείχους τής άκροπόλεως είναι έν- 
τελώς έσφαλμένον, θά άπεφεύγετο δέ άσφαλώς, 
έάν ό Dragendorff προέβαινεν είς τήν συστημα
τικήν αύτοΰ ερευνάν καθ’ δλην τήν δκτασίν του, 
όπότε θά συνήντα άσφαλώς καί τήν παρακειμέ- 
νην σύριγγα. Άλλ’ δπως έδείκνυεν ή εύκρινώς 
άκόμη άποχωριζομένη έντός τού άνασκαφέντος 
ύφ’ ήμών χώρου παλαιοτέρα τομή, ή έρευνα ύπό 
τούτου μέχρι τοϋ φυσικού βράχου περιωρίσθη είς 
τό σημεϊον μόνον έκεϊνο, τό όποιον εύρίσκετο 
είς άπόστασιν 10 μ. άπό τού τείχους. Έν τούτοις, 
ό ύπ’ αυτού καθοριζόμενος χαρακτήρ τού τοίχου 
είναι άπολύτως ορθός.

Νοτίως τού άναλημματικοϋ αύτοΰ τοίχου καί

3. Βλ. σ. 342 κ.έ.

είς ύψηλότερον έπίπεδον (1.80 μ. άπό τού χαμη- 
λοτέρου σημείου τού φυσικού βράχου) εύρέθη 
τμήμα μυκηναϊκής οίκίας πρός τό μέρος τοϋ τεί
χους, τής όποιας έξηκριβώθησαν πρός τό παρόν 
δύο δωμάτια (Σχέδ. 5,6· Πίν. 116ς'είς τό 
σημεϊον Β). Τό δάπεδον αυτών συνίσταται έκ κι
τρινωπού έπιχρίσματος (πλέσιας), χωρίζονται δέ 
μεταξύ των δι’ ένός ίσχυροϋ θεμελίου, πάχους 1 
μ. Είς τήν ΝΔ. γωνίαν τού έν έπαφή πρός τό τεί
χος έσωτερικοΰ δωματίου άπεχωρίζετο διά μικρών 
λίθων ήμικυκλικός χώρος, τού όποιου τό δάπε
δον δκειτο έλαφρώς ύψηλότερον τοϋ δαπέδου τού 
δωματίου. Τά διαπιστωθέντα είς τόν χώρον τού
τον ζωηρότερα ίχνη πυράς έδείκνυον ότι έπρό- 
κειτο περί έστίας (Πίν. 116 ε, ζ ).

Ό παραπλεύρως τού άναλημματικοϋ τοίχου καί 
έμπροσθεν τού στομίου τής σύριγγος φυσικός 
βράχος έσχημάτιζε διά προχείρων λαξεύσεων εί
δος πρωτογόνου κλίμακος όδηγούσης πρός τήν 
σύριγγα (Πίν. 116γ). Είς δσα σημεία τά λα
ξεύματα τού βράχου παρουσίαζον μεγαλυτέραν 
άνωμαλίαν, προσετίθετο άνωθεν στρώμα πηλοϋ 
έκ κιτρινωπής γής, άναμεμειγμένης μέ όστρακα 
καί τεμάχια γύψου. Τής έπιστρώσεως ταύτης ικα
νά ίχνη διετηρήθησαν πρό πάντων είς τό άνατολι- 
κόν άκρον τής τομής.

Δεξιά τής κλίμακος καί πρός τό μέρος τοϋ τεί
χους άπεκαλύφθη μικρόν όρθογώνιον δωμάτιον, 
τοϋ όποιου τήν δυτικήν πλευράν άποτελεϊ αύτό 
τούτο τό τείχος (βλ. Σχέδ. 5· Πίν. 116γ). 
Ή Ν. πλευρά του έχει μήκος 4 μ., ή δέ άνατολική 
άπεκαλύφθη μέχρι μήκους 2.20 μ. Είς τήν τελευ- 
ταίαν ταύτην πλευράν καί είς άπόστασιν 1.70 μ. 
άπό τής ΝΑ. γωνίας σχηματίζεται άνοιγμα άνήκον 
πιθανώτατα είς τήν είσοδον τού κτηρίου, τήν όποι
αν δμως δέν ήδυνήθην άκόμη νά μελετήσω λεπτο
μερώς. Οί τοίχοι τοϋ δωματίου είναι κατεσκευα- 
σμένοι διά μικρών λίθων καί έχουν πάχος 0,50 μ., 
έπικάθηνται δέ έπί λεπτοΰ στρώματος έπιχώσεως, 
τής όποιας ή χρονολογία δέν καθωρίσθη είσέτι. 
’Από τά εύρεθέντα έπί τοϋ έκ πεπατημένης κιτρι
νωπής γής δαπέδου τεμάχια μεγάλων χονδροει
δών άγγείων φαίνεται ότι τό άποκαλυφθέν τούτο 
δωμάτιον έχρησίμευεν ώς άποθήκη ένός μεγαλυ- 
τέρου οικοδομήματος έκτεινομένου πρός Β. Τό 
κατά τήν ΝΔ. γωνίαν τοϋ δωματίου σχηματιζό- 
μενον είδος όρθογωνίου βάθρου (1 x 0,50 μ.) έξ 
όρθιων λίθων (Σχέδ. 5- Πίν. 116γ είς τό ση- 
μεΐον Γ) μένει πρός τό παρόν άκαθόριστον.

Άνατολικώς τού δωματίου τόν φυσικόν βρά
χον έκάλυπτε λεπτόν στρώμα κιτρινωπής γής. Ι
διαιτέρως σκληρός είς τήν έπιφάνειαν καί μαλα- 
κωτέρας χαμηλότερον. ’Εντός τού στρώματος τού-
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του εύρέθησαν έπτά σκελετοί νεκρών είς συνε- 
πτυγμένην στάσιν καί μέ έλαφράν κλίσιν τοΟ 
κορμοϋ πρός τήν μίαν πλευράν ( βλ. Σ χ έ δ. 5" 
Π ί ν. 116 δ, 117 γ ). Ή μελέτη τοϋ στρώματος άφέ- 
θη διά τό έπόμενον έτος, δέν δύναται δέ έπομένως 
νά όρισθή έπί τοϋ παρόντος έάν τούτο άποτελή 
μυκηναϊκήν έπίχωσιν ή άνάγεται είς τούς προ- 
μυκηναϊκούς χρόνους, μολονότι τό δεύτερον φαί
νεται πιθανώτερον. Ούτε καί περί τής χρονολο
γίας τών τάφων είναι δυνατόν νά εΐπωμέν τι μετά 
βεβαιότητος, καθόσον ούδείς έξ αυτών συνωδεύε- 
το ύπό κτερίσματός τίνος δυναμένου νά όδηγήση 
είς ασφαλή χρονολόγηση·· τά εύρεθέντα είς τινας 
τούτων άνωθεν τών σκελετών τεμάχια μεγάλων 
μυκηναϊκών άγγείων δέν φαίνεται νά άνήκουν 
είς αότούς. 'Οπωσδήποτε, είναι βέβαιον ότι τό
σον οί τάφοι όσον καί ή μεταξύ τούτων έπίχω- 
σις άνήκουν είς τήν προ τής όχυρώσεως έποχήν, 
είναι δηλαδή παλαιότεροι τών μέσων τής 13ης 
έκατονταετηρίδος, είς τήν όποιαν, όπως είδομεν, 
ό Κ. Muller όρίζει τήν κατασκευήν τοϋ τείχους 
τής κάτω άκροπόλεως (βλ. Tiryns, III 209).
δ) ’Έρευνα είς τήν άνατολικήν πρόσβασιν τής ά

κροπόλεως
Προκειμένου νά γίνη μικρά διαπλάτυνσις τοϋ 

διαθεσίμου διά τήν άνάβασιν πρός τήν άκρόπο- 
λιν χώρου είς τήν άνατολικήν πρόσβασιν (ράμ
παν) διά τής μεταθέσεως πρός τά έξω τοϋ κατά 
μήκος τής άνατολικής αύτής πλευράς ξηροτοίχου, 
ένήργησα προηγουμένως άνασκαφήν παραπλεύ- 
ρως τοϋ άναλημματικοϋ τείχους, διά νά έξακρι- 
βωθή ή εκτασις καί ή πορεία αύτοϋ κάτωθεν τής 
έπιφανείας τοϋ έδάφους, ώς καί ό τρόπος τής 
κατασκευής του.

Ή άνασκαφή περιωρίσθη είς τήν διάνοιξιν το
μής, πλάτους 0,80 έως 1.40 μ. καί μήκους άπό 
τοϋ σημείου τής σχηματιζομένης είς τό άναλημ- 
ματικόν τείχος γωνίας μέχρι τής πρός Β. άφετη- 
ρίας τής ράμπας. Τό βάθος τής τομής εφθασε 
πανταχοϋ μέχρι τοϋ φυσικοϋ βράχου, κειμένου 
είς μέν τήν πρός Ν. άφετηρίαν αύτής 0,80 μ. ύπό 
τήν έπιφάνειαν τοϋ έδάφους, είς δέ τό πρός Β. 
τέρμα είς βάθος 3.50 μ. ( βλ. Σ χ έ δ. 7’ Π ί ν. 
117α-β).

Κατά τήν ένεργηθεΐσαν ταύτην τομήν έγένοντο 
αί έξής παρατηρήσεις:

1) Τό άναλημματικόν τείχος τής ράμπας άπό 
τής σχηματιζομένης πρός Ν. γωνίας συνεχίζεται 
πρός Β. κατά τήν ίδιαν γραμμήν μέχρι μήκους 
7.50 μ., έκεΐθεν δέ στρέφει έλαφρώς πρός ΒΔ. 
κατ’ άμβλεΐαν γωνίαν καί προχωρεί έπειτα κατ’ 
εύθεΐαν γραμμήν μέχρι μήκους 3.50 μ., διά νά 
διακοπή έπειτα όριστικώς. Τό περαιτέρω πρός Β.

τμήμα τής ράμπας καλύπτεται ύπό όγκολίθων, μι- 
κροτέρων λίθων καί χωμάτων, άποτελεϊ δηλαδή 
γέμισμα πρός ΐσοπέδωσιν τοϋ χώρου.

2) Είς τό σημεΐον, όπου διακόπτεται τό άνά- 
λημμα, εύρέθησαν ίχνη θεμελίου μυκηναϊκού κτί- 
σματος καί παραπλεύρως τρία έπάλληλα δάπε
δα. Τά συγκεντρωθέντα έκ τοϋ σημείου τούτου ό
στρακα όδηγοϋν είς τήν YE III Α περίοδον. ’Εκ 
τούτου συνάγεται ότι πρό τής κατασκευής τής 
ράμπας ό ένταϋθα χώρος κατφκεΐτο.

3) Τό άναλημματικόν τείχος τής ράμπας είναι 
θεμελιωμένον καθ’ όλην τήν έκτασίν του έπί τοϋ 
φυσικοϋ βράχου. Ή παρατήρησις αυτή, ή όποια 
ισχύει καί δΓ όλόκληρον τό δυτικόν τμήμα τής 
όχυρώσεως, όπως έδειξαν αί άναστηλωτικαΐ έρ- 
γασίαι, άναιρεΐ τήν κάπως αύθαίρετον παρατήρη
ση τών παλαιοτέρων έρευνητών, ότι τό τείχος 
τής κάτω άκροπόλεως άπετέλει άπλώς άνάλημμα 
τής διαμορφωθείσης πλατείας καί ότι διά τόν λό
γον αΰτόν έστηρίζετο κατά τό πλεΐστον είς τήν 
έπιφάνειαν τοϋ έδάφους4.

4) Ή στρωματογραφία είς τήν διανοιγεϊσαν τά
φρον ήτο ή έξής: είς τό ύψηλότερον τμήμα ύπήρ- 
χον οί καταπεσόντες άπό τοϋ άναλημματικοϋ τεί
χους όγκόλιθοι,τούς όποιους άπεμακρύναμεν, άφοΰ 
προηγουμένως τούς ήριθμήσαμεν καί έσημειώσα- 
μεν άκριβώς τήν θέσιν των, ώστε ή όρθή τοποθέ- 
τησίς των έπειτα έπί τοϋ άναλημματικοϋ τείχους 
νά είναι βεβαία- κάτωθεν τών όγκολίθων ήκολού- 
θει στρώμα γής μέχρι τοϋ φυσικοϋ βράχου' ή 
τελευταία αότη έπίχωσις παρουσίαζε δύο εύδιά- 
κριτα στρώματα, τό ύψηλότερον, έλαφρώς μαϋ- 
ρον άπό τήν καταστροφήν, καί τό χαμηλότερον 
έκ κιτρινερύθρου γής· τά συγκεντρωθέντα άπό τό 
ύψηλότερον στρώμα όστρακα άνήκον είς τήν ΥΕ 
III Β περίοδον, τά δέ έκ τοϋ χαμηλοτέρου είς τάς 
προηγουμένας φάσεις τής μυκηναϊκής κεραμει- 
κής, τινά δέ καί είς τούς προϊστορικούς χρόνους. 
Ή άπουσία μεταξύ τών όστράκων οίουδήποτε 
ίχνους μεταγενεστέρων χρόνων άποδεικνύει, ότι 
ή κατασκευή τής ράμπας είναι σύγχρονος μέ τήν 
κατασκευήν τής τρίτης άκροπόλεως, άνήκει δηλα
δή είς τό δεύτερον ήμισυ τής 13ης έκατονταετη
ρίδος5.

4=

2. Άνασκαφή θαλαμοειδούς τάφου εις Μυκήνας

Είς άπόστασιν 3 χλμ., περίπου ΒΔ. τής άκροπό
λεως τών Μυκηνών καί περί τό 1 χλμ. άνατολικώς 
τής δημοσίας όδοϋ Κορίνθου - Άργους, είς θέ-

4. Βλ. Dragendorff, έ.ά., σ. 342.
5. Tiryns, III, 209.
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σιν καλουμένην Μπολιάρη6 καί εντός άγροΰ ίων 
άδελφών Παντελή καί Δημητρίου Δημοπούλου, 
άγνωστοι έπεχείρησαν νά συλήσουν μυκηναϊκόν 
θαλαμοειδή τάφον, ή ΰπαρξις τοϋ όποιου έγένετο 
αισθητή έκ καταπτώσεως μέρους τής όροφής του. 
Ή απόπειρα διαρπαγής του, γενομένη αντιληπτή 
Οπό τοϋ έκ των ιδιοκτητών Παντ. Δημοπούλου, 
κατηγγέλθη τόν ’Απρίλιον τοϋ 1963, έκτοτε δέ 
ό τάφος παρηκολουθεϊτο συστηματικώς ύπό των

ρότερον πρός τήν εξοδον καί μαλακώτερον πρός 
τό στόμιον, καί μάλιστα πρός τό ύψηλότερον αό- 
τοϋ μέρος. Εντός τής έπιχώσεως ταύτης ούδέν 
άντικείμενον εύρέθη.

Ή κατά τό στόμιον ξηρολιθιά διετηρεΐτο μέχρι 
τής κορυφής της. Τό στόμιον είχε πλάτος 0,55 μ. 
πρός τόν δρόμον καί 1.30 μ. πρός τόν θάλαμον, τό 

δέ βάθος αότοϋ ήτο 1.57 μ. Έκ των σχηματιζομέ- 
νων εις τήν πρόσοψιν παρειών ή μέν δυτική διε-

I .»■■
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Σχέδ. 8. Θαλαμοειδής μυκηναϊκός τάφος είς θέσιν Μπολιάρη Μυκηνών. 
Κάτοψις καί τομαΐ

φυλάκων τών έκεΐ αρχαιοτήτων μέχρι τής ένεργη- 
θείσης άνασκαφής του κατά τόν ’Οκτώβριον.

Εις τήν άνασκαφήν, ήτις διήρκεσεν έπΐ μίαν 
έβδομάδα, άπησχολήθησαν δύο μόνον έργάται, 
συμμετέσχον δέ εις αύτήν ώς βοηθοί μου αί τε
λειόφοιτοι τής ’Αρχαιολογίας δδ. Έφη Άλλαμανή 
καί Λέλα Γρηγοριάδου, τάς όποιας καί εύχαριστώ.

Ό δρόμος τοϋ τάφου είχε κατεύθυνσιν έκ Β. 
πρός Ν. ( βλ. Σ χ έ δ. 8). Ήτο στενός καί 
βραχύς, έχων μήκος 4.70 μ. καί πλάτος 0,73 μ. 
είς τήν εξοδον, καί 0,79 μ. είς τό στόμιον. Αί πλευ- 
ραί του είχον τήν συνήθη πρός τά άνω κλίσιν, τοϋ 
πλάτους περιοριζομένου είς τήν κορυφήν είς 0,50 
μ. Τό ύψος του είς τό στόμιον έφθανεν είς 1.97 μ.

Ή έπίχωσις τοϋ δρόμου ήτο άδιατάρακτος, άπε- 
τελεΐτο δέ έξ ένός στρώματος, τό όποιον ήτο σκλη-

6. Έκεΐθεν τοϋ ύψώματος Πέρα Σφαλάκτρα: Βλ. Steffen, 
Karten von Mykenae, πίν. Ι· πρβλ. ΑΕ, 1888, σ. 119- 120, 
είκ. 1 (Τσούντας).

τηρείτο καλώς καί είχε πλάτος 0,18 μ., ένώ ή 
άνατολική ήτο έξ όλοκλήρου σχεδόν άποτετριμ- 
μένη.

Ό θάλαμος ήτο μικρών διαστάσεων καί είχε 
σχήμα ορθογώνιον μέ άπεστρογγυλωμένας τάς 
γωνίας. Τό βάθος αότοϋ ήτο 1.04- 1.28 μ., τό δέ 
πλάτος 2.47 μ. Τό μεγαλύτερον ύψος του εφθανεν 
είς 2.18 μ., άλλά προ τής άποτριβής τής όροφής, 
λόγφ τής μαλακότητος τοϋ βράχου, ασφαλώς θά 
ήτο τοϋτο μικρότερον.

Είς τό μέσον τοϋ θαλάμου καί πρός τό νότιον 
αότοϋ άκρον εύρέθη μηριαΐον όστοϋν, μήκους 
0,26 μ., άνήκον είς σκελετόν παιδός, τοϋ όποιου 
τό φύλον καθορίζουν τά συνορεύοντα κτερίσματα 
προσιδιάζοντα είς παιδίσκην. Δύο άλλα τεμάχια 
άπό μηριαία όστα καί τρίτον έξ άλλου μέρους τοϋ 
σκελετοϋ εύρέθησαν παρά τό στόμιον. Τά όστά 
ταΰτα ήσαν καμένα κατά τήν πρός τά άνω έστραμ- 
μένην πλευράν, πράγμα τό όποϊον άποδεικνύει ότι 
κατά τήν τακτοποίησιν τοϋ τάφου πρός νέον έντα-
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φιασμόν έγένετο άπολύμανσις διά καύσεως κλά
δων7.

Έκ τής άπουσίας οίουδήποτε ίχνους κανονικού 
ένταφιασμοΰ μετά τήν τελευταίαν τακτοποίησίν 
του θά ήδυνάμεθα νά ύποθέσωμεν, ότι ό τάφος 
είχε συληθή εις μεταγενεστέραν έποχήν κατά τούς 
αρχαίους άκόμη χρόνους, ένισχυόμενοι μάλιστα 
καί έκ τού γεγονότος ότι τινά των κτερισμάτων 
εΰρέθησαν έλλιπή. Έν τούτοις, σαφέστεροι μαρ- 
τυρίαι περί μιας τοιαύτης συλήσεως δέν παρουσιά- 
σθησαν καί πρέπει μάλλον νά ύποθέσωμεν ή ότι 
έγκατελείφθη ό τάφος μετά τήν τελευταίαν τα
κτοποίησίν του, άγνωστον διά ποϊον λόγον, ή ότι 
ό τελευταίος ένταφιασθείς νεκρός άνήκεν εις πολύ 
μικρόν παιδίον καί ό σκελετός αύτοϋ διελύθη έξ 
όλοκλήρου χωρίς νά άφήση οίονδήποτε ίχνος8.

Μολονότι τό τελευταϊον είναι πολύ πιθανόν, 
άν λάβωμεν ύπ’ όψιν τόσον τόν χαρακτήρα των 
κτερισμάτων, όσον καί τάς μικροσκοπικάς σχετι- 
κώς διαστάσεις τού τάφου, ή πρώτη όμως αποψις 
μοϋ φαίνεται περισσότερον δυνατή.

Ευρήματα

1) Μικρά χειροποίητος πρόχους (Α. Η. 18, 
A. Ε. 13899)9 (Πίν. 118α). Άκεραία. Ύψ. 
0,06 μ., διάμ. στομ. 0,035 μ. Μεγ. διάμ. σώματος 
0,065 μ. Πηλός ωχρός καί τού ίδιου χρώματος 
άλοιφή. Σφαιρικόν σώμα στερούμενον βάσεως. 
Συνεσφιγμένος λαιμός μέ χαμηλόν προεκβάλλον 
στόμιον. Ταινιόσχημος λαβή, έλαφρώς ύψουμένη 
άνωθεν τού χείλους. ’Επί τής κοιλίας δύο μικραί 
όριζόντιαι πλαστικοί ψευδολαβαί. Ή διακόσμη- 
σις διά καστανερύθρου στιλπνού βερνικιού. Είς 
τήν κορυφήν καί τήν βάσιν τού στομίου άνά μία 
ταινία. Άπό τήν κάτω ταινίαν κρέμονται κατά 
διαστήματα άνά τρεις ή τέσσαρες όμοιαι, διήκου- 
σαι σχεδόν μέχρι τού πυθμένος, όστις φέρει έξω- 
τερικώς κύκλον. Κατά μήκος τής λαβής σειρά 
όριζοντίων γραμμών.

Ό τύπος τού άγγείου άνήκει είς τό σχήμα 31, 
άριθ. 126 τού Furumark (Myc. Pott.), τό όποιον 
άπαντμ άπό τής YE III A 2 μέχρι τής YE III Γ 
περιόδου. Τό ίδικόν μας πρέπει ίσως νά χρονολο- 
γηθή μεταξύ των πρωϊμωτέρων. Όμοιον περίπου

7. Βλ. δσα περί τοϋ αύτοϋ φαινομένου είς τούς τάφους τών 
Μυκηνών καί τής Προσύμνης άναφέρουν οί Τσούντας: ΑΕ, 
1888, 131, καί Blegen, Prosymna, 150- 1. Πρβλ. Γ. Μυλωνά, 
έν Έπετηρ. Φιλοσ. Σχολής Παν. ’Αθηνών, 1962, 291 κ.έ. 
καί έν Wace-Stubbings, A companion to Homer, 478 κ.έ.

8. Πρβλ. Blegen, Prosymna, 149.
9. A.H. = Άριθ. ήμερολογίου τής άνασκαφής. Α.Ε. = 

Άριθ. Εύρετ. τοϋ Μουσείου Ναυπλίου

καί τό Prosymna, είκ. 508, άριθ. 66, έκ τού τά
φου X, χρονολογουμένου είς τήν YE III περίοδον 
(σ.200).

2) Μικροσκοπική πρόχους, όμοιου πρός τήν 
προηγουμένην σχήματος (Α. Η. 16, A. Ε. 13900) 
(Πίν. 118α). Χειροποίητος. Άκεραία. Ύψ. 
0,055 μ., διάμ. στομίου 0,032 μ., μεγ. διάμ. 0,055 μ. 
Αί ψευδολαβαί παρίστανται έδώ ώς μικραί μα
στοειδείς άποφύσεις. Διακόσμησις περίπου ή αυ
τή, μέ τήν διαφοράν ότι αί κατά τό ύψος τού σώ
ματος διήκουσαι ταινίαι είναι κυματοειδείς, ή δέ 
λαβή κοσμείται υπό τριών κατερχομένων ταινιών.

3) Είδώλιον τού τύπου Τ (Α. Η. 3. A. Ε. 13897) 
(Πίν. 118 β). ’Ακέραιον. Ύψ. 0,104 μ. Πηλός 
ώχρός καί άλοιφή τού αύτοϋ χρώματος. Αί χεΐρες 
δηλοϋνται πλαστικώς καί φέρονται έσταυρωμέναι 
έπί τού στήθους. Έπί τής κεφαλής ό συνήθης πό
λος, άπό τοϋ όποιου κατέρχεται πλαστικώς δη- 
λούμενος βόστρυχος κοσμούμενος δΓ όριζοντίων 
γραμμών. Όμοιαι γραμμαί στολίζουν τάς χεΐρας 
καί τήν πλάτην, ένφ άνά δύο ταινίαι έμπροσθεν 
καί όπισθεν κατέρχονται άπό τής μέσης μέχρι 
τής βάσεως. Ό πόλος φέρει πέριξ ταινίαν καί ύπ’ 
αύτήν σειράν ήμικυκλίων. Χρώμα διακοσμήσεως 
καστανομέλαν μέχρι καστανού. Πρβλ. Furumark, 
Chronology, σ. 86 κ.έ., είκ. 1,1 = YE. Ill Α 2.

4) Είδώλιον ομοιον καθ’ όλα πρός τό προηγού- 
μενον (Α. Η. 5. A. Ε. 13898). ’Ακέραιον. Ύψ. 
0,103 μ. (Πίν. 118β).

5) Όμοιον(Α.Η. 15. Α.Ε. 13896) (Πίν. 118β). 
Ύψ. 0,10 μ.

6) Όμοιον, μικρότερον (Α. Η. 9. A. Ε. 13895). 
Ύψ. 0,09 μ. (Πίν. 118 β). Τεχνική καί διακό- 
σμησις όπως των προηγουμένων.

7) Είδώλιον τύπου Ψ μετά κοίλου ποδός καί 
πόλου (Α. Η. 14. Α.Ε. 13889). (Πίν. 118γ). 
’Ακέραιον έλαφρώς άπολεπισμένη ή έπιφάνεια 
είς τό χαμηλότερον τμήμα. Ύψ. 0,114 μ. Πηλός 
ώχρέρυθρος. Χρώμα διακοσμήσεως έρυθρόν έως 
καστανέρυθρον. Είς τόν κορμόν διακόσμησις διά 
πυκνών καθέτων γραμμών. Άπό τής μέσης πρός 
τά κάτω τέσσαρες έν όλψ ταινίαι. Πέριξ τού πό
λου διπλά ήμικύκλια. Γραπτή δήλωσις τής κόμης 
είς τό όπίσθιον μέρος τής κεφαλής κάτωθεν τοϋ 
πόλου. Διά τήν μορφολογικήν καί χρονολογι
κήν έξέλιξιν τοϋ τύπου βλ. Furumark, έ.ά. καί 
(Πίν. 118α). YE III Β.

8) Όμοιον (Α. Η. 7. A. Ε. 13892) (Πίν. 118γ). 
Ακέραιον. Αντί τοϋ κοίλου φέρει συμπαγή πόδα. 
Τεχνική καί διακόσμησις ή αύτή.

9) Όμοιον, διαφέρον μόνον ώς πρός τήν άπό- 
χρωσιν τοϋ βερνικιού (Α. Η. 8. A. Ε. 13891). 
Ακέραιον. Ύψ. 0,105 μ. (Πίν. 118 γ).
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10) Όμοιον καθ’ δλα πρός τό προηγούμενον 
(Α. Η. 9. A. Ε. 13890). ( Π ί ν. 118 γ ). ’Ακέραιον. 
Ύψ. 0,091 μ.

11) Όμοιον πρός τό ύπ’ άριθ. 7. (Α. Η. 13. A. Ε. 
13888). Λείπουν τά πτερύγια καί μέρος τού πό
λου. Ύψ. 0,07 μ.

12) Όμοιον πρός τό ύπ’ άριθ. 9, έλλιπές. Σφζ. 
ΰψ. 0,065 μ. (Α. Η. 4. A. Ε. 13893).

13) Τό κάτω μέρος είδωλίου, σχήματος Φ ή 
Ψ (Α. Η. 10. A. Ε. 13894). Σφζ. ΰψ. 0,06 μ.

14) Τεμάχιον άπό τήν βάσιν ΰψίποδος κύλι- 
κος (Α. Η. 2). Σφζ. ΰψ. 0,09 μ.

*

3. Άνασκαφή εις θέσιν Σπηλιωτάκη

Περί τά 5 χλμ. ΝΔ. τοϋ Κυβερίου καί περί τά 
2 χλμ. νοτίως τοϋ σιδηροδρομικού σταθμού «Σπη- 
λιωτάκη», τοΰ άμέσως έπομένου μετά τόν σταθμόν 
Μύλων πρός Τρίπολιν, εύρέθη κατά τάς άρχάς 
τοΰ 1963 αποθέτης ίεροΰ κατά τήν διάνοιξιν άγρο- 
τικής όδοϋ όδηγούσης πρός τό κτήμα Κοτσώνη.

Ό άναληφθείς άκολούθως καθαρισμός τοϋ απο
θέτου άπέδωσεν έκατοντάδας πήλινων είδωλίων, 
χρονολογουμένων άπό τοϋ 6ου αί. μέχρι των 
ελληνιστικών χρόνων (Π ί ν. 121α - γ, 122α ), 
ικανόν άριθμόν μικροσκοπικων άγγείων (Π ί ν. 
122β - γ), μίαν χαλκίνην έπιγραφήν λατρευτικού 
χαρακτήρος, τοϋ β' ήμίσεος τοϋ 5ου π. X. αί., 
καί 8ν άνάγλυφον καθημένης θεάς, κρατούσης 
διά τής άριστεράς σκήπτρον άπολήγον είς στά- 
χυν σίτου καί διά τής προτεινομένης δεξιάς φιά
λην, δυναμένης οΰτω νά ταυτισθή πρός Δήμητρα. 
Τό τελευταΐον αυτό εύρημα, τό όποιον χρονολο
γείται είς τά μέσα περίπου τοϋ 5ου αί., φαίνεται ότι 
άποδίδει τόν τύπον τής Ήρας, τόν χρησιμεύσαν- 
τα ώς πρότυπον καί είς τόν Πολύκλειτον διά τό 
όμώνυμον έργον του είς τό Ήραϊον τοϋ Άργους.

’Επειδή τά άνωτέρω εύρήματα έδείκνυον, ότι ή 
θέσις είχεν άρκετόν ένδιαφέρον καί έχρηζε συστη- 
ματικωτέρας έρεύνης, προέβην είς άνασκαφήν 
κατά τό θέρος τοϋ ίδιου έτους διά χορηγηθείσης 
πιστώσεως έκ μέρους τής ’Αρχαιολογικής Υπη
ρεσίας τοΰ 'Υπουργείου Προεδρίας τής Κυβερνή- 
σεως πρός τόν σκοπόν κυρίως τοΰ καθορισμού 
τής θέσεως τοϋ ίεροϋ, μεθ’ ού συνεδέετο ό άποθέ- 
της. Ή άνασκαφή διεξήχθη έντός τοΰ κτήματος 
τοΰ Βασ. Άθανασοπούλου, κειμένου περί τά 100 
μ. άνατολικώς τοϋ αποθέτου (Πίν. 119α), όπου 
ίχνη άρχαίων θεμελίων ήσαν όρατά καί πρό τής 
άνασκαφής.

’Εκ τής γενομένης έρεύνης ήλθον είς φως τά 
θεμέλια τετραγώνου σχεδόν οικοδομήματος, πλά

τους 17.50 μ. καί μήκους 18.60 μ., μέ προσανατο
λισμόν έκ ΒΑ. πρός ΝΔ. καί μέ τήν είσοδον είς 
τά ΒΑ. Πρόκειται περί ένός οικοδομήματος περι- 
βάλλομένου ΰπό δωρικής κιονοστοιχίας, όπως άπέ- 
δειξάν τά άνευρεθέντα είς διάφορα σημεία τοϋ 
στυλοβάτου άρχιτεκτονικά μέλη, καί σχηματίζον- 
τος είς τήν πλευράν τής εισόδου στενόν πρόδο
μον, όπισθεν τοϋ όποιου άκολουθοϋν δύο στενο- 
μήκη δωμάτια, κείμενα τό έν παραπλεύρως τοϋ 
άλλου ( βλ. Σ χ έ δ. 9 ). Είς τό νότιον έξ αύτών 
εύρέθη πρό τής δυτικής πλευράς κυκλική λιθίνη 
βάσις μέ κυμάτιον είς τήν κάτω πλευράν, άποτελοϋ- 
σα, όπως φαίνεται, τήν βάσιν κυκλικοϋ βωμοϋ 
(Πίν. 119ς'). Δέν υπάρχει έπομένως άμφιβολία 
ότι τό παρόν κτήριον πρέπει νά ταυτισθή μέ ναόν 
εχοντα δύο σηκούς, έκ τών όποιων ό είς θά πρέ- 
πη-όπωσδήποτε νά άνήκη είς τήν Δήμητρα, συμ- 
φώνως πρός τό άνευρεθέν είς τόν άποθέτην άνά
γλυφον, καί τινα κεραμεικά θραύσματα, έφ’ ών 
άναγράφεται διά χαράξεως τό όνομα τής θεάς. 
Πρός τό δυτικόν άκρον τοΰ δευτέρου σηκοΰ εΰρέ- 
θησαν διάφορα σιδηρά όπλα καί τινα άλλα μεταλ
λικά άντικείμενα (Πίν. 120α).

Θεοί σύμβωμοι ή σύνναοι είναι γνωστόν ότι 
λατρεύονται είς διαφόρους θέσεις τής χώρας, μά
λιστα δέ έκεϊ όπου τήν άρχικήν λατρείαν τοπικοϋ 
ήρωος άντικατέστησεν έπειτα ή λατρεία ένός έπι- 
σήμου θεοϋ. Άλλ’ είς τάς περιπτώσεις αΰτάς οί 
δύο σηκοί τοϋ ναοΰ τοποθετούνται ό είς όπισθεν 
τοΰ άλλου (βλ. τελευταίαν μελέτην περί συλλα- 
τρευομένων θεών ΰπό Η. - V. Hermann, Zur Al- 
testen Geschichte von Olympia, έν AM. 77 (1962) 
1 κ.έ., όπου καί ή παλαιοτέρα σχετική βιβλιογρα
φία). Ή παράθεσις τών σηκών είς τόν (δικόν μας 
ναόν πρέπει άσφαλώς νά δηλοϊ ότι αί συλλατρευό- 
μεναι έδώ θεότητες είναι ισότιμοι. Δέν υπάρχει 
άμφιβολία ότι ό δεύτερος ούτος σηκός ήτο αφιε
ρωμένος είς τήν Κόρην.

Τό δάπεδον τοΰ ναοϋ είς τε τόν πρόδομον καί 
τούς σηκούς είναι έστρωμένον διά ψηφιδωτού, 
άπλοΰ μέν έκ λευκών ψηφίδων κατά τό μέσον, δια
κοσμημένου δέ ύπό μαιάνδρου ή πλοχμοϋ κατά τά 
περιθώρια διά ποταμίων μικρών ψηφίδων λευκών 
καί μαύρων (Πίν. 120β - δ).

Λόγφ τής σχηματιζομένης έν τφ χώρφ μικράς 
έπιχώσεως τό κτήριον ύπέστη μεγάλη ν καταστρο
φήν καί μόνον ίχνη τής θεμελιώσεώς του διετη- 
ροϋντο άκόμη. Άλλ’ έκ τών εΰρεθέντων πωρίνων 
καί πήλινων άρχιτεκτονικών τεμαχίων άποδει- 
κνύεται ότι ή άρχική κατασκευή τούτου άνάγεται 
είς τόν 6ον π.Χ. αί. ή είς τάς άρχάς τοΰ 5ου, ή δέ 
διάρκειά του φθάνει μέχρι τοϋ τέλους περίπου 
τοϋ 4ου π.Χ. αί. Τά εύρεθέντα έν τώ άποθέτη άνα-

16

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:25:15 EEST - 3.236.241.27



122 ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ 19 (1964) : ΧΡΟΝΙΚΑ

θήματα άνταποκρίνονται έπίσης πρός τούς χρό
νους τούτους.

Ή θέσις πρέπει νά ταυτισθή πρός τόν άρχαΐον 
Έλαιοϋντα (βλ. Άπολλόδ. 11,5,2 και Στέφ. Βυζ. 
έν λ. Έλαιοϋς. Πρβλ. L. Ross. Reisen und Rei- 
serouten durch Griechenland, Berlin 1841, 155'

4. Άνασκαφή εις Νοσοκομεΐον 'Αργους

Μεγάλος άριθμός τάφων άνευρέθη έν Άργει 
κατ’ άνασκαφήν διεξαχθεϊσαν εϊς τά θεμέλια της 
άνεγερθείσης οικοδομής τού Νοσοκομείου Άρ
γους. Ό μεγαλύτερος άριθμός των τάφων άπεκα-

Ο 1 2 3 4 5*

ex(~JU~~s

Σχέδ. 9. Τό άποκαλυφθέν ιερόν κατά τήν άνασκαφήν είς θέσιν Σπηλιωτάκη 
(άρχαΐον Έλαιοϋντα)

Ernst Curtius, Peloponnes, II, 367- A. Philippson, 
Der Peloponnes, 1892, 81 = 1959, 244), παρουσιά
ζει δέ Ιδιαίτερον ένδιαφέρον λόγο) τής ύπάρξεως 
έκεΐ καί άλλων θεμελίων καί δή καί ένός φυλακείου 
(;) είς όλίγων μέτρων άπόστασιν, χρησιμεύοντος 
ίσως πρός έπιτήρησιν τής διερχομένης έκεϊθεν 
πρός ’Αρκαδίαν όδοΟ, καί χρήζει διά τούτο έντα- 
τικωτέρας έρεύνης.

Ν.Μ. ΒΕΡΔΕΛΗΣ

λύφθη είς τό τμήμα III, ΙΙΙα των θεμελίων ( βλ. 
Σχέδ. 1 ). Τά άποτελέσματα τής άνασκαφής 
υπήρξαν τά άκόλουθα:

Τομεύς III κατέχων τήν Β. πλευράν. Έν αύτφ 
άπεκαλύφθησαν πλεϊστοι τάφοι καί έν μνημειώ
δους κατασκευής λίθινον βάθρον.

Τάφος III10. Πρόκειται περί ταφικοΰ πίθου ΜΕ 
έποχής. Ό πίθος, δστις έξήχθη άκέραιος καί φέ
ρει τήν συνήθη διά καστανομελάνων γραμμών
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Τίρυνς: α. Στρωματογραφία εις τήν Β. τομήν (ΝΑ. γωνία τοϋ σκάμματος), β· Στρωματογραφία . τομη^ 
(Β. πλευρά τοϋ σκάμματος), γ. Στρωματογραφία Ν. τομής (Β. καί μέρος τής Α. πλευράς τοϋ σκ μμ ς , 
δ. Τά άποκαλυφθέντα κτίσματα πρό τής Β. σύριγγος, ε. Ό πρό τής Β. σύριγγος άνα ,ημματικο^ 

καί τό Β. αΰτοΰ δωμάτιον, ς. Ό τοίχος Γ καί ό έμπροσθεν αύτοϋ έξώστης 
Ν. ΒΕΡΔΕΛΗΣ
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Τίρυνς: α. Ό Α. τοίχος τοϋ κτηρίου, ό πρό αύτοϋ σχηματιζόμενος έξώστης καί τό κατώφλιον πρός τό 
Β. άνοιγόμενον δωμάτιον, β. Πλακόστρωσις όχετοϋ (α) πρό τοϋ έξώστου τοϋ κτηρίου, γ. Τά πρό τής 
Ν. σύριγγος κτίσματα, δ. Οί πρό τής Ν. σύριγγος άποκαλυφθέντες τάφοι, ε. Ή κατά τό ΝΔ. δκρον τοϋ 

σκάμματος εστία, ς. Τό Ν. τοϋ άναλημματικοΰ τοίχου τμήμα μυκηναϊκής οικίας 
Ν. ΒΕΡΔΕΑΗΣ
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Τίρυνς: a. Τό Β. άκρον τής τομής τής ράμπας καί τά έμφανισθέντα έκεΐ έπάλληλα δάπεδα, β. Ή τομή 
παραπλεύρως τής ράμπας όροιμένη έκ Β., γ. Λεπτομέρεια τοΰ Π ί ν. 116 δ

Ν. ΒΕΡΔΕΛΗΣ
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Μυκήναι, Μυκηναϊκός τάφος Μπολιάρη: α-γ. Ευρήματα έκ τοϋ τάφου
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Σπηλιωτάκη. Αρχαίος Έλαιούς: α. Τά σημεία άνασκαφής (σημειοΰνται διά τριών άστερίσκων) καί 
τό σημείον τής όδοΰ (παρά τό αύτοκίνητον, όπου σταυρός) όπου εύρέθη ό άποθέτης, β. Δ. πλευρά τοϋ 
στυλοβάτου τοϋ ίεροϋ, γ. Β. πλευρά τοϋ στυλοβάτου, δ. ΝΔ. γωνία στυλοβάτου, ε. Διαχωριστικός τοίχος 

τών δύο σηκών, ς. Τά λείψανα τοϋ εις τό βάθος τοϋ Ν. σηκοϋ βωμοϋ

Ν. ΒΕΡΔΕΛΗΣ
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Σπηλιωτάκη. 'Αρχαίος Έλαιούς: α-β. ’Αρχαϊκά ειδώλια έκ τοϋ αποθέτου, γ. Ειδώλια έκ του αποθέτου 

Ν. ΒΕΡΔΕΛΗΣ
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Σπηλιωτάκη. ’Αρχαίος Έλαιούς: α. Κλασσικά ειδώλια έκ τοϋ αποθέτου, β. ’Αγγεία αναθηματικά έκ τοϋ
άποθέτου, γ. ’Αναθήματα έκ τοϋ αποθέτου

Ν. ΒΕΡΔΕΛΗΣ
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