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ΑΝΑΣΚΑΦΗ ΜΥΚΗΝΩΝ

Κατόπιν τής ύπό του ’Αρχαιολογικού Συμβου
λίου έγκρίσεως τής συνεχείας των ύπό τήν διεύ- 
θυνσίν μου τελουμένων άνασκαφών είς τάς Μυ- 
κήνας, είργάσθημεν καί έντός καί έκτος τής άκρο- 
πόλεως άπό τής 3ης ’Ιουλίου 1963 μέχρι τής 20ής 
Δεκεμβρίου 1963 μέ τά άκόλουθα άποτελέσματα.

Α. Έντός τής άκροπόλεως

1. Πρός νότον τής περιοχής τού Βορείου Κυ
κλώπειου Τείχους, τής έρευνηθείσης τό 1962, άνε- 
σκάφη έκτασις 40 x 30 μ. καί είς αότήν άπεκαλύ- 
φθη πλήρως κτήριον (Πίν. 129α), τό όποιον 
έν μέρει προηγουμένως είχεν άνασκαφή ύπό τού 
αειμνήστου διδασκάλου Χρ. Τσούντα, ούδέποτε 
όμως έδημοσιεύθη τι περί αύτού. ΟΙ έπί τής έπι- 
φανείας διαφαινόμενοι λίθοι τών τοίχων του έχα- 
ρακτηρίζοντο ώς έλληνιστικά κτίσματα. Τά όλί- 
γα παραμείναντα άσκαπτα τμήματά του άπεδεί- 
χθησαν άρκετά διά νά βεβαιώσουν τήν κατασκευήν 
καί χρήσιν του είς YE III Β χρόνους. Τό κτήριον 
άποτελεϊται έκ 4 δωματίων, έκ τών όποιων τό κεν
τρικόν (Πίν. 129β ) έχει έσωτερικάς διαστάσεις 
5.25 χ 5 μ. Οί τοίχοι του πολλαχού διατηρούνται 
είς ύψος 1.50-1.80 μ. άνωθεν τού δαπέδου. Δα- 
πάναις τής Υπηρεσίας καί ύπό τήν έποπτείαν τού 
διευθυντού Άναστηλώσεως κ. Εύσταθίου Στίκα, 
οί τοίχοι τού κτηρίου, ώς καί οί τών διαδρόμων 
τών άποκαλυφθέντων τό 1962, έστερεώθησαν, ού
τως ώστε ή καλή διατήρησις τού κτηρίου έξη- 
σφαλίσθη πλήρως. Διά τούτο καί έκφράζω τήν 
εύγνωμοσύνην μου είς τά μέλη τού Συμβουλίου, 
τά όποία ένέκριναν τήν έργασίαν ταύτην. Τό 
κτήριον έχει δύο έξωτερικάς είσόδους, πρό έκά- 
στης τών όποιων εΰρέθησαν μικρά τετράπλευρα 
δωμάτια, προφανώς θυρωρεία.

Μικρά διασωθέντα τεμάχια άποδεικνύουν ότι 
τά δάπεδα τών δύο κυρίων δωματίων έκαλύπτον- 
το μέ τήν γνωστήν μυκηναϊκήν άμμοκονίαν καί 
δτι οί τοίχοι των έκαλύπτοντο ύπό έγχρώμου κο
νιάματος. Είς τό μέσον περίπου τού βορειοανατο
λικού τοίχου τού κεντρικού δωματίου άπεκαλύ- 
φθησαν ύπολείμματα κτίσματος έκ πηλού, άσπρο- 
χώματος καί μικρών λίθων σχήματος έλλειψοει- 
δούς, ή πραγματική χρήσις τού όποιου ήτο άδύνα- 
τον νά έξακριβωθή, διότι έν πολλοίς είχε κατα
στροφή είς τήν άρχικήν τού χώρου άνασκαφήν. 
Ή μεταξύ τού κτίσματος τούτου καί τής βορειο
δυτικής γωνίας τού δωματίου έπίχωσις είς πλά
τος 0,70 μ. ήτο άδιατάρακτος καί είς αύτήν εύρέ- 
θησαν ψηφίδες έξ ύαλομάζης, όστρακα YE III Β 
χρόνων, τεμάχια πήλινων ειδωλίων τών γνωστών 
μυκηναϊκών τύπων Φ καί Ψ (Πίν. 132β ) καί έν

πλήρες είδώλιον τύπου Φ, ή έπιφάνεια τού όποιου 
είναι κεκοσμημένη διά γραμμών όφιοσχήμων έρυ- 
θρωποΰ χρώματος. ’Ακριβώς ύπεράνω τού είδω- 
λίου τούτου εύρέθησαν δύο μικρά τεμάχια Αιγυ
πτιακής πινακίδος έκ φαγεντιανής (Πίν. 132α ), 
ή όποία έπ’ άμφοτέρων τών πλευρών φέρει δέλτον 
τού Amenhotep III τής 18ης δυναστείας, κατά τόν 
κ. Ν. Μπουφίδην.

Μεταξύ τών άλλων εύρημάτων έκ τού κτηρίου 
Μ καί τής περιοχής του πρέπει νά σημειώσω πλεΐ- 
στα όστρακα YE III Β χρόνων, τεμάχια άγγείων 
έκ μολύβδου (Πίν. 130β ), χαλκοΰν δακτυλίδιον 
μέ κυκλικήν έξ άργύρου σφενδόνην, τεμάχιον μι
κρός τετραπλεύρου πλακός έξ ύαλομάζης, ή όποία 
φέρει παράστασιν δύο λεοντόμορφων δαιμόνων, 
οί όποιοι κρατούν πρόχουν άνωθεν κίονος, εν 
σχεδόν πλήρες είδώλιον έξ έλεφαντοστού ύψους 
0,035 μ. (Πίν. 131α), γυναικός φερούσης τάς 
χεϊρας πρό τού γυμνού της στήθους, καί διάτρη- 
τον σφραγιδόλιθον μέ παράστασιν λέοντος καί 
ταύρου.

Περί τό κτήριον Μ άπεκαλύφθη είς μήκος 25 
μ. δρομίσκος, μέσου πλάτους 2.50 μ., ό όποιος 
καταλήγει είς τό μεταξύ τών διαδρόμων Α καί Β 
πλατύσκαλον (Πίν. 130α). Πόθεν ήρχιζεν ό 
δρομίσκος αύτός ίσως έξακριβωθή είς μελλοντι
κήν άνασκαφήν. "Ισως νά συνήντα τόν δρομί- 
σκον ΓΔ-1, ό όποιος άπεκαλύφθη τό 1962. Καί τόν 
δρομίσκον ΓΔ-1 ήρευνήσαμεν είς έκτασιν 10 μέ
τρων. Κατά μήκος τής δυτικής του πλευράς εύρέ
θησαν 4 δωμάτια, τά όποια είχον σκαφή προηγου
μένως ύπό τού Τσούντα καί τά όποια προφανώς 
ήσαν άποθήκαι.

Είς τήν άνατολικήν πλευράν τού δρομίσκου 
ΓΔ-1 εύρέθη ή νοτιοδυτική γωνία τού κτηρίου Μ, 
μεταξύ δ’ αύτής καί τού βορείου τέρματος τού 
δρομίσκου άπεκαλύφθη κλϊμαξ καί κυκλοτερής 
διάδρομος (Πίν. 133α). Ή κλϊμαξ έχει 6 βα
θμίδας έκ πώρου λίθου, έκ τών όποιων αί 5 διε- 
σώθησαν πλήρως, καί πλάτος κάτω μέν 1.90 μ., 
άνω δέ 1.34 μ. ’Εκ τού πλατυσκάλου τής κλίμα- 
κος ήρχιζεν άνηφορικός διάδρομος, ό όποιος, 
παρακάμπτων τήν ΒΔ. γωνίαν τού κτηρίου Μ, έφε
ρε προφανώς είς ύπερφα δωμάτια τού διαδρόμου 
Γ, ίσως δέ καί τού κτηρίου Μ. Ό παρά τήν κλί
μακα κυκλοτερής διάδρομος, μέσου πλάτους 1.40 
μ., εφερεν είς τό νότιον άνδηρον τού διαδρόμου Γ.

Ή συναγωγή τελικών συμπερασμάτων διά τό 
κτήριον Μ θά πρέπη νά άναβληθή, εως δτου έρευ- 
νηθή πλήρως όλόκληρος ό περί αυτό χώρος. Αί 
άρχιτεκτονικαί του όμως λεπτομέρειαι καί ή θέ- 
σις του άποδεικνύουν ότι ήτο σπουδαΐον κτίσμα 
σχέσιν έχον πρός τό δλον συγκρότημα τών άπο-
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θηκών καί των διαδρόμων τοϋ βορείου Κυκλώ
πειου τείχους.

2. Ή άνωτάτη κορυφή τοϋ λόφου καί τό ύψη- 
λότερον τμήμα τοϋ άνακτόρου ήρευνήθη πλήρως 
μέ μεγάλην προσοχήν καί είς όλην τήν έκτασιν 
άπεκαλύφθη ό βράχος. ’Αποτέλεσμα τής έργα- 
σίας αυτής ήτο ή άνεύρεσις μικρών τμημάτων μυ
κηναϊκών τοίχων καί δαπέδων, ώς καί ή διαπί- 
στωσις λαξευμάτων έπί τοϋ βράχου. Ταϋτα άπο- 
δεικνύουν ότι τό είς τήν κορυφήν τοϋ λόφου τμή
μα τοϋ άνακτόρου περιείχε τουλάχιστον 4 δωμά
τια καί οΰχί μίαν ύπόστυλον αίθουσαν, ώς έπιστεύε- 
το. Κάτωθεν τοϋ διασωθέντος δαπέδου τοϋ «δω
ματίου τών πίθων» εύρέθησαν υπολείμματα άρ- 
χαιοτέρου δαπέδου έκ πλακών γυψολίθου, τό 
όποιον άποδεικνόει ότι τμήμα τουλάχιστον ένός 
προγενεστέρου τοϋ τελικώς καταστραφέντος άνα
κτόρου είχε βλαβή ύπό πυράς είς YE III Β χρό
νους (Πίν. 134α).

Κατά τήν βορείαν τοϋ λόφου πλευράν άπεκαλύ- 
ψαμεν τό δλον μήκος, άνερχόμενον είς 19 μ., τοϋ 
άναλημματικοΰ τοίχου τοϋ ύποβαστάζοντος τήν 
ταράτσαν τής άρχαϊκής έποχής (Πίν. 133β). 
Τό μήκος του ώς καί ή πρός τά ΝΔ. συνέχειά του, 
ή όποια διεσώθη είς εκτασιν 6 μέτρων, άποδει- 
κνύει ότι ή άρχαϊκή ταράτσα ήτο σημαντικών δια
στάσεων. Παρά τήν έσωτερικήν όψιν τοϋ άνατο- 
λικοϋ τοίχου τοϋ σηκοΰ τοϋ έλληνιστικοϋ ναοΰ, 
διασφζεται τμήμα τοίχου μήκους 4.50 μ., τό όποιον 
προφανώς άνήκει είς τόν έπί τής κορυφής τοϋ λό
φου ίδρυθέντα ναόν τής άρχαϊκής έποχής.

3. Τό άρχικόν βορειοανατολικόν κυκλώπειον 
τείχος, τοϋ όποιου τά υπολείμματα άπεκαλύφθη- 
σαν τό 1959, ήρευνήθη καί πάλιν. Ή ερευνά αύτή 
έπεβεβαίωσε τάς προηγουμένως γενομένας παρα
τηρήσεις, κατέστησε δυνατήν τήν συμπλήρωσιν 
τοϋ σχεδίου τής περιοχής καί οΰτως έπέτρεψε 
τήν τελικήν μελέτην τοϋ τείχους, ή όποια ύπε- 
βλήθη είς τήν ’Αρχαιολογικήν Εταιρείαν πρός 
δημοσίευσιν. ’Επίσης ή ερευνά αύτή άπέδειξεν ότι 
ό έτερος τών δύο άναλημματικών τοίχων τής βο
ρειοανατολικής έπεκτάσεως, τών σημειωθέντων 
ύπό τών έρευνητών άπό τοϋ Steffen καί Τσούντα 
μέχρι τοϋ Wace καί Μαρινάτου, δέν είναι άναλημ- 
ματικός τοίχος, άλλα έπισώρευσις όγκολίθων, οί 
όποιοι κατωλίσθησαν άπό τοϋ νοτίου σκέλους τοϋ 
περιβόλου τής νοτιοδυτικής έπεκτάσεως. Οί όγκό- 
λιθοι ούτοι έκειντο έπί έπιχώσεως χώματος μέ

σου ύψους 1.65 μ. Ή άνασκαφή τής έπιχώσεως 
αύτής θά μας άπασχολήση τήν άνοιξιν τοϋ 1964 
καί έλπίζεται ότι τά έξ αύτής όστρακα θά παρά
σχουν στοιχεία χρονολογικά διά τήν κατασκευήν 
τής έπεκτάσεως. Πρός τούτοις ή έρευνα αύτή 
άπέδειξε τήν ΰπαρξιν μυκηναϊκού δρόμου, ό όποιος 
έφερε άπό τής ύπογείου δεξαμενής τής βορειοδυ
τικής έπεκτάσεως είς τήν Βορείαν Πύλην. Είς τό 
παρά τήν πύλην τέρμα τοϋ δρόμου άπεκαλύφθη 
κλΐμαξ, είς τό κοΐλον τής όποιας εΐχεν ίδρυθή τό 
λεγόμενον φυλακεΐον τής Βόρειας Πύλης.

Β. ’Έξω τής άκροπόλεως

Εις τήν πρός βορράν τοϋ Θησαυροϋ τοϋ Ά- 
τρέως περιοχήν συνεπληρώθη ή άνασκαφή τής 
οίκίας I, τής άποκαλυφθείσης τό 1962 (Πίν. 
134β' Σχέδ. 1). Κατά μήκος τής άνατολικής 
πλευράς τής οίκίας ύπήρχε διάδρομος, ό όποίος 
δυστυχώς κατεστράφη ύπό τοϋ μηχανικού άνα- 
σκαφέως, τοϋ χρησιμοποιηθέντος διά τήν διεύ- 
ρυνσιν τοϋ δρόμου καί τής πλατείας τοϋ θησαυ
ροϋ. Είς τήν πρό τής οίκίας αύλήν εύρέθησαν 
δύο τάφοι πρωτογεωμετρικών χρόνων. Οί σκελε
τοί ήσαν σχετικώς καλώς διατηρημένοι καί είς 
τεταμένην θέσιν. Είς τόν ένα τών τάφων εύρέ- 
θησαν δύο περόναι έκ σιδήρου, ένώτια έκ χαλ- 
κοϋ καί μικρά πρωτογεωμετρική πρόχους. Είς 
τόν έτερον εύρέθησαν δύο στρεπτά δακτυλίδια, 
τό έν έκ σιδήρου τό έτερον έκ χαλκού, καί μία 
περόνη έκ σιδήρου.

Πρός βορραν τής οίκίας I, έσκάφη τμήμα έτέ- 
ρας οίκίας Κ, ύπό τό δάπεδον τής όποιας εύρέ
θησαν λείψανα προγενεστέρων κτηρίων, τά άρ- 
χαιότερα τών όποιων άνήκουν είς YE II χρόνους, 
ώς άποδεικνύεται άπό τά όστρακα «Έφυρείων κυ
πέλλων», τά όποια περιεΐχεν ή έπίχωσις. Πρός δυ- 
σμάς τής οικίας I άνεσκάφη χώρος πλάτους 10 
μ. καλυπτόμενος άπό βαθεϊαν φορητήν ύπό τών 
όμβριων ύδάτων έπίχωσιν. Είς τούτον άπεκαλύ- 
φθησαν έν όλω 9 δωμάτια πλήρως καί 4 μερικώς. 
Ή οικία, είς τήν όποιαν άνήκουν, έκτείνεται πε
ρισσότερον πρός δυσμάς, πρός τήν άσκαπτον 
πλαγιάν τοϋ λόφου. Πολυάριθμα όστρακα γρα
πτών YE III Β άγγείων, τεμάχια ειδωλίων, τεμά
χια έγχρώμου κονιάματος, μικρά κοσμήματα έξ 
ύαλομάζης εύρέθησαν είς τήν έπίχωσιν τής οίκίας.

Γ. ΜΥΛΩΝΑΣ
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Μυκήναι: α. Γενική άποψις κτισμάτων πρός Ν. τοϋ Β. Κυκλώπειου Τείχους, 
β. Κτήριον Μ. Κεντρικόν δωμάτιον Μ-2 καί πρός Άνατολάς δωμάτιον Μ-3
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ΠΙΝΑΞ 130 ΧΡΟΝΙΚΑ Α.Δ. 19 (1964)

Μυκήναι: α. ’Εξωτερική είσοδος είς δωμάτιον Μ - 3, β. Μολύβδινον άγγεϊον κατά χώραν εις τό δωμάτιον Μ - 3
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Μυκήναι: α. Είδώλιον έξ έλεφαντοστοϋ' οπίσθια όψις, β. Τριγωνική αύλή πρός τά ΒΑ. τοϋ κτηρίου Μ.Φ. =
ιρρεάτιον ύπονόμων
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Μυκήναι: α. Τεμάχια αιγυπτιακής ένεπιγράφου πινακίδος, β. Ειδώλια YE III Β άπό τό κτήριον Μ
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Μυκήναι: α. Κλϊμαξ καί κυκλοτερής διάδρομος, β. Ή ΒΔ. γωνία τοϋ άναλημματικοϋ τοίχου (α - α) 
τής άρχαϊκής έποχής. β - β, θεμέλια έλληνιστικοϋ ναοϋ
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ΠΙΝΑΞ 134 ΧΡΟΝΙΚΑ Α.Δ. 19 (1964)

Μυκήναι: α. «Δωμάτιον πίθων» του ανακτόρου Μυκηνών. Προγενέστερον έκ γυψολίθου δάπεδον 
πυρακτωμένον, β. Γενική αποψις θεμελίων τής οικίας 1-3 εις τόν τομέα τοϋ θησαυροϋ τοϋ Άτρέως
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