
22. ΑΝΑΣΚΑφΑΙ ΕΝ ΜΥΚΗΝΑΙΣ

Συμπληρωματικοί ττνες έ'ρευναι εντός τοϋ κατά τα τρία προηγούμενα 
έτη άνασκαφέντος 2ου κυκλικοί ταφικοΰ περιβόλου υπήρξαν δ κύριος σκο
πός τής εφετινής ανασκαφής. Έγένοντο δμως άνασκαφικα'ι έργασίαι και 
κατά τον θολωτόν τάφον τον λεγόμενον τοϋ Αίγίσθου καί κατά τον προς 
Δυσμάς τών τειχών χώρον, εντός δέ τής άκροπόλεως εις την αυλήν τών 
’Ανακτόρων καί τον κυκλικόν ταφικόν περίβολον τοΰ Schliemann. Την 
ανάγκην τών τελευταίων τούτων άνασκαφικών εργασιών κατέστησαν επιτα
κτικήν αί άρξάμεναι ήδη μεγάλαι άναστηλωτικαί εργασίαι έν Μυκήναις, δα- 
πάναις τοϋ κληροδοτήματος Φαρμά, αΐτινες πολλαπλώς συνέβαλον διά την 
κατανόησιν τής αληθούς μορφής τών μνημείων. Ευχαριστώ διά ταΰτα τον 
καθηγητήν κ. Όρλάνδον καί τον επιθεωρητήν Άναστηλώσεως κ. Στίκαν διά 
τήν ευγενή παραχώρησιν τής μελέτης τών συμπερασμάτων έκ τής άναστη
λώσεως.

'Ως βοηθοί είργάσθησαν μετ’ εμού ή έπιμελήτρια αρχαιοτήτων ’Όλγα 
Άλεξανδρή καί ό άρχιτέκτων Άλ. Βογιαντζής, δστις καί έξεπόνησε τά σχεδια
γράμματα τής ανασκαφής.

1. 2°s κυκλικός περίβολος. Κατά τον 2ον ταφικόν κυκλικόν περίβο
λον ήρευνήθη κυρίως δ χώρος δ περί τον άποκαλυφθέντα κατά τάς προη
γούμενος άνασκαφάς ιπνόν τών μεσοελλαδικών χρόνων καί δ περί τους δύο 
αλλεπαλλήλους ελλειψοειδείς τοίχους τους ευρεθέντας κατά τό νότιον τμήμα 
τοϋ κύκλου μεταξύ τών τάφων Δ καί Ρ προς Βορράν καί τών υπό στοιχεία 
Λ, Λ1, Λ3, Σ, Τ καί Φ τάφων προς νότον. Άπεδείχθη δέ έκ τής έρεύνης δτι 
δ παλαιότερος τών τοίχων τούτων εύρίσκεται εις βάθος 0.30-0.37 μ. χαμη- 
λότερον τοϋ νεωτέρου τοίχου, τοϋ μεταγενεστέρως οίκοδομηθέντος επί τοϋ 
παλαιοτέρου καί βαίνοντος κατά τήν αυτήν περίπου διεύθυνσιν έκ Δυσμών 
προς Άνατολάς μετ’ άποκλίσεως προς Νότον. Οί τοίχοι δεν έκάλυπτον τά
φους τουναντίον δέ οί νοτιοκερον κείμενοι καί πλησίον τών τοίχων τάφοι 
κατέστη φανερόν δτι ήνοίχθησαν μεταγενέστερον καί έν μέρει κατέστρεψαν 
τμήματα τοϋ μεταγενεστέρου τοίχου κατά τό ανατολικόν αύτοΰ μέρος δπου 
δ τάφος Υ.

’Αλλά καί δ καθέτως προς τον μεταγενέστερον άποκαλυφθείς, πλησίον 
τοϋ Λ τάφου, τοίχος κατεστράφη έν μέρει ΰπ’ αύτοΰ.
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Έκ τής μελέτης τών οστράκων εξάγεται δτι και οι δυο έκ δυσμών 
προς άνατολάς τοίχοι καί 6 παρά τον Λ τάφον κάθετος προς αυτούς είναι 
προγενέστεροι τών τάφων. Έκ τούτου είναι δυνατόν νά συμπεράνωμεν δτι 
δ ίπνός άνήκεν εις παλαιότερον μεσοελλαδικόν κτίσμα, τοΰ οποίου την ελλει
ψοειδή βόρειον πλευράν άπετέλει 6 παλαιότερος τοίχος. Έκ τής άνευρέσεως 
δε δαπέδου μετά τεφρών χωμάτων έκ πυράς νοτίως τοΰ Υ τάφου υποθέτω 
δτι δ μεταγενέστερος τοίχος άπετέλει την βόρειον πλευράν νεωτέρας μεσοελ- 
λαδικής οικίας καί μεταγενέστερον έχρησιμοποιήθη ως περίβολος τών νοτίως 
αΰτοΰ διανοιχθέντων τάφων.

Έρευναι έγένοντο και νοτιώτερον τών τάφων προς άκριβέστερον προσ
διορισμόν τοΰ υποτιθεμένου αναλήμματος τοΰ κυκλικοϋ περιβόλου καί κατά 
την ΒΔ. πλευράν αύτοϋ, δπου άνευρέθησαν λείψανα μεσοελλαδικών οικήσεων. 
Έκ τών ανωτέρω ενδείξεων πιστεύω, δτι προ τής κατασκευής τοΰ κυκλικοϋ 
περιβόλου μέχρι τουλάχιστον αΰτοΰ έξετείνετο δ μεσοελλαδικός οικισμός δ δια
σωθείς έξω τών τειχών τής άκροπόλεως προς Δυσμάς.

2. Τάφος Αίγία-θΌυ. α. Θόλος. ’Ήδη από τοΰ παρελθόντος έτους εΐ- 
χομεν μετά τοΰ Διευθυντοΰ άναστηλώσεως κ. Όρλάνδου διαπιστώσει την 
ανάγκην καθαρισμοΰ καί μερικής άναστηλώσεως τοΰ ιθολωτοΰ τάφου τοΰ 
λεγομένου τοΰ Αιγίσθου, δστις έγκαταλελειμμένος άπό πολλών ετών εΰρίσκετο 
εις ελεεινήν άπό πάσης άπόψεως κατάστασιν. Ήτο δε ή θόλος πλήρης χω
μάτων καί πετρών καί ή είσοδος εντός αυτής έκ τών υψηλών θάμνων καί 
βάτων άδύνατος καί επικίνδυνος. ’Ήρχισεν άμέσως τότε δ καθαρισμός τοΰ 
τάφου δι’ έργατών τής Άναστηλώσεως καί κατέστη δυνατή ή πρόσβασις έντός 
αΰτοΰ, έντός τοΰ δποίου ΰπήρχον άκόμη κατά τήν δυτικήν πλευράν τά χώ
ματα έκ τών άνασκαφών, ας έξετέλεσεν έκεΐ δ άείμνηστος καθηγητής A. Wace 
τό 1922. Ό τάφος άνεκαλύφθη τό πρώτον υπό τοΰ άειμνήστου Χρ. Τσούντα 
έν έτει 1892, δεν άνεσκάφη δμως είμή μερικώς καί δυστυχώς οΰδέν γνωρίζο- 
μεν έκ τής πρώτης αΰτής άνασκαφής. Φαίνεται δμως δτι ή άνασκαφή έγκα- 
τελείφθη έκ τοΰ κινδύνου καταρρεύσεως τής άνατολικής μάλιστα παρειάς τοΰ 
τοίχου τής θόλου καί μόνον έν έτει 1915 1 έγένοντο υπό τής άρχαιολογικής 
'Υπηρεσίας έργασίαι άναστηλώσεως ωρισμένων τμημάτων τών τοίχων παρά 
τήν είσοδον προς στερέωσιν κυρίως τοΰ μεγάλου λιιθίνου άνωφλίου τής εισό
δου, δπερ είχε διαρραγή. Συστηματικώτερον ήρευνήθη δ τάφος κατά τάς έν έτει 
1922 υπό τής Βρεταννικής Σχολής διά τοΰ άειμνήστου A. WACE ένεργηθεί- 
σας άνασκαφάς1 2 άλλά καί τότε, ένώ άνεσκάφη δ δρόμος καί τά % τής θόλου 
καί έξήχθησαν σπουδαιότατα συμπεράσματα διά τήν άρχιτεκτονικήν αΰτοΰ

1 ΑΔ I 1915^Παράρτημα, σ. 53 κ.ε.
2 BSA XXV, ο. 296 κέ.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:59:15 EEST - 34.211.113.242



Ίωάννου Παπαδημητρίου : ΆνασκαφαΙ έν Μυκήναις 219

μορφήν και τήν χρονολόγησιν, παρέμεινεν άσκαφον τό προς Άνατολάς μέ
ρος, διότι, ώς αναφέρει ό A. Wace, ή Βρεταννική Σχολή πληροφορηθεϊσα δτι 
τό έργον ήτο επικίνδυνον δεν έπέτρεψε τήν συνέχισιν τής άνασκαφής κατά 
τό 1923.

Κατά τήν εφετινήν λοιπόν περίοδον άπεφασίσθη προ πάσης εργασίας 
άναστηλώσεως νά έρευνηθή όλοκληρωτικώς ό θολωτός ουτος τάφος και τα 
αποτελέσματα τής άνασκαφής υπήρξαν σημαντικώτατα.

Και πρώτον ήρχισε μετά προσοχής ή άρσις τών χωμάτων τοϋ παραμεί- 
ναντος άσκάφου ανατολικού τμήματος τής θόλου. Ή άρσις τών χωμάτων 
κα'ι τών πετρών ήρχισε στρωματογραφικώς έκ τών άνω και από τής δυτικής 
πλευράς πλησίον τής εισόδου. ’Αμέσως δέ μετά τήν άρσιν τών πρώτων δυο 
στρωμάτων εις ύψος 2.80 μ. περίπου από τοΰ δαπέδου άνεφάνη παχύ στρώμα 
έκ κεκαυμένων χωμάτων καλΰπτον ολόκληρον τήν επιφάνειαν τοϋ άσκάφου 
τμήματος (πίν. 74α). Μέγα πλήθος οστράκων διαφόρων εποχών, άπό τών μεσο- 
ελλαδικών και μέχρι τών Ελληνιστικών χρόνων, άνευρέθη κατά τήν βόρειον 
μάλιστα πλευράν. Παρετηρήθη δέ ότι άπό τοΰ επιπέδου τοΰτου τών χωμάτων 
ό τοίχος τής θόλου δεν είχε καταρρευσει, ώς έπιστεΰετο, άλλ’ οτι σώζεται στε
ρεός μέχρι τοϋ δαπέδου, ώστε πας κίνδυνος καταρρεΰσεαις κατά τήν διάρκειαν 
τής άνασκαφής νά θεωρήται άνυπαρκτος. Παρετηρήθη δέ κα'ι τοϋτο δτι άνω
θεν τής επιφάνειας τούτης ό άνατολικός τοίχος έχει μερικώς έπισκευασθή εις 
παλαιούς χρόνους και έχει εύθυγραμμισθή διά νά άποτελέση πιθανώς τον 
τοίχον τετράπλευρου οικίας, εις ήν φαίνεται δτι άνήκε τό έκ τεφρών χωμά
των άποτελεσθέν δάπεδον. Κάτωθεν τοϋ κεκαυμένου δαπέδου ή έπίχωσις 
δέν παρουσίασεν ιδιαίτερον ένδιαφέρον. Τά άνευρεθέντα έντός αυτής όστρακα 
ήσαν διαφόρων εποχών. Πολλά τούτων άνήκον εις τήν I κα'ι II Υστεροελλα
δικήν περίοδον, εύρέθησαν δμαις και πολλά μινΰεια και Ελληνικών ιστορι
κών χρόνων. Έκτος τούτων εύρέθησαν πολλο'ι κέραμοι, μεταξύ τών οποίων 
και τεμάχιον άνθεμίου τοϋ Κορινθιακού τόπου τών άρχών τοϋ 6ου π. X. 
αιώνος κα'ι δυο συνανήκοντα τεμάχια έκ μικράς πώρινης άρχαϊκής τρίγλυ
φου, ήτις, ώς συμπεραίνεται έκ τής λοξής έπιστέψεως, προέρχεται πιθανώς 
έκ βωμοειδοΰς κτίσματος. Έκ τής μελέτης έν γένει τής στρωματογραφίας 
παρετηρήθη δτι έλάχιστα ύπήρχον όστρακα τής 'Υστεροελλαδικής III περιό
δου και δτι ούδέν εύρέθη δστρακον τών γεωμετρικών καί τών παλαιοτέρων 
άρχαϊκών χρόνων. Έκ τούτου συμπεραίνω δτι ό τάφος έπαυσε νά είναι έν 
χρήσει ήδη άπό τών πρωίμων υστεροελλαδικών III χρόνων καί δτι κατέρ- 
ρευσε τότε καί έγκατελείφθη άνακαλυφθείς καί συληθείς κατά τούς μεταγενε
στέρους ιστορικούς χρόνους. Έκτοτε δέ καί έχρησίμευσε τμήμα τής θόλου, 
κατακεχωσμένης μέχρι τοϋ ύψους τοϋ άνωφλίου τής εισόδου, ώς καταφυγών 
ποιμένων, οΐτινες καί κατεσκευασαν καλυβοειδή οικίαν έντός τοΰ τάφου διά
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νά προφυλάσσωνται από των βορείων ισχυρών άνεμων τής περιοχής. Μεταξύ 
των άνευρεθέντων οστράκων πολλά ανήκουν εις τον λεγόμενον ανακτορικόν 
ρυθμόν καί εκ προχείρου μελέτης διεπιστώθη δτι τινά συνανήκουν προς εύρε- 
θέντα κατά τάς άνασκαφάς τής Βρεταννικής Σχολής φυλασσόμενα εν τφ Μου
σείο τοΰ Ναυπλίου (πίν. 75α καί β). Ή Βόλος έξεκατθαρίσθη μέχρι τοΰ δαπέδου, 
δπερ άπετελέσθη δι’ίσοπεδοόσεως τοΰ μαλακού βράχου, έφ’ ου καί έθεμελιώθη 
άνευ ύποθεμελιώσεως ό κυκλικός τοίχος τής θόλου. Οί λίθοι τοΰ κατωτέρου 
δόμου ήσαν ισομεγέθεις προς τούς των λοιπών άνωτέρων δόμων καί έστηρί- 
ζοντο εντός άβαθοΰς αύ'λακος. Προσηρμόζοντο δμως σιερεώς καί ήσαν έκτι- 
σμένοι διά σκληροΰ συνδετικού μίγματος σχηματισθέντος έκ λατύπης πώρου 
λίθου καί πρασινωπού πηλοΰ Πλέσσα, διαπεποτισμένου πιθανώς δύ” ένω- 
τικής τίνος ύγράς ουσίας ούτως ώστε ή συνεκτικότης αύτοΰ νά είναι εκπλη
κτική.

β. δρόμος. Κατά την αρχήν τοΰ δρόμου τοΰ τάφου καί εις άπόστασιν 
28 περίπου μέτρων από τής εισόδου είχεν άποκαλυφθή τό παρελθόν έτος 
κατά την ά'ρσιν τών χωμάτων υπό τών εργατών τής Άναστηλώσεως πλακόστρω- 
τον έκ σχιστόλιθων, δπερ κατεστράφη κατά τήν προς άνατολάς πλευράν τοΰ 
δρόμου, διότι δεν είχεν εγκαίρως διαγνωσθή (πίν. 74β). Τό διασανθέν τμήμα 
τοΰ πλακοστρώτου έχει διαστάσεις 1.80X1.50 μ. περίπου εύρίσκεται δέ εις τό 
αυτό επίπεδον τοΰ δαπέδου τής εισόδου τής θόλου. Οί αρμοί μεταξύ ταιν 
πλακών πληροΰνται δι’ ισχυρού ασβεστοκονιάματος. Εδράζονται δέ αί πλά
κες επί μαλακών τεφροειδών χωμάτων, άτινα είναι φανερόν δτι έσχημάτιζον 
τήν έπίχωσιν τοΰ δρόμου, δστις λόγιρ τής κατωφερείας τοΰ βράχου παρου- 
σίαζεν ανώμαλον ανηφορικήν πρόσβασιν. Είναι δηλαδή φανερόν δτι κατά 
τό άπώτερον σημεΐον τοΰ δρόμου προς Νότον έσχηματίσθη δι’ αναλήμματος 
επίπεδον δάπεδον δι’ έπιχώσεως τής κατιοφερείας καί, επειδή τό δάπεδον 
τούτο δεν ήτο αρκούντως στερεόν, εν άντιθέσει προς τό υπόλοιπον τμήμα 
τοΰ δαπέδου, δπερ έσχηματίσθη δι’ έπιπεδώσεως τοΰ μαλακού βράχου, έκα- 
λύφθη διά πλακών. Τήν έπίχωσιν δέ ταύτην βορείως καί άνατολικώς τοΰ πλακο
στρώτου καί έν μέρει κάτωίΐεν αύτοΰ άνεσκάψαμεν μέχρι τοΰ βράχου καί έκ 
τής άνευρέσεως πλήθους οστράκων ήδυνήθημεν νά έξαγάγαιμεν σπουδαιότατα 
πορίσματα περί τής χρονολογίας αύτοΰ τοΰ τάφου (είκ. 1). Ή έπίχωσις 
άπετελεΐτο έξ αλλεπαλλήλων στρωμάτων έκ μελανοφαίων χωμάτων, πράγμα 
δπερ άποδεικνύει δτι έσχηματίσθη αλληλοδιάδοχος καί προ τής κατασκευής 
τοΰ πλακοστρώτου. Εντός τής έπιχώσεως εύρέθησαν πολλά όστρακα έξ αγ
γείων τών μεσοελλαδικών καί μόνον χρόνων, άμαυροχρώμων (matt painted) 
μεθ’ ωραίων γραμμικών διακοσμήσεων καί μινυείων, καί πολλά οστά ζφων. 
’Αλλά καί μικρά τομή τοΰ προς Δυσμάς πλευρικού τοίχου τοΰ δρόμου κατά 
τό σημεΐον τοΰτο μόνον μεσοελλαδικών χρόνων όστρακα άπέδωκε.
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Και είναι μέν δυνατόν ή ύπαρξις μεσοελλαδικών κα'ι μόνον οστράκων 
νά οφείλεται εις τό γεγονός δτι προ τής κατασκευής τοΰ -θολωτού τάφου 
ύπήρχον καθ’δλην την έκτασιν τοΰ χώρου μεσοελλαδικών χρόνων οίκίαι, αΐτι- 
νες και κατεστράφησαν κατά την σκαφήν τοΰ δρόμου κα'ι τής θόλου τοΰ τά
φου, άλλξ ως εΐπον, ύπήρχον αλλεπάλληλοι στρώσεις μεσοελλαδικών χρόνων, 
αΐτινες έσχηματίσθησαν προφανώς εκ τής μακροχρονίου χρήσεως τοΰ δαπέ
δου κατά τό σημεΐον τοΰτο τής αρχής τοΰ δρόμου, διετηρήθησαν δέ μόνον 
διότι κατά μεταγενεστέραν εποχήν, εις τάς άρχάς πιθανώς τής 'Υστεροελλαδι
κής I περιόδου, εκαλυφθησαν διά τοΰ πλακοστρώτου. Μεσοελλαδικά έξ άλλου 
όστρακα εύρέθησαν καί κατά την τομήν τοΰ δυτικοΰ πλευρικοΰ τοίχου τοΰ 
δρόμου καί ακόμη καί κατά τάς νέας υπό τής Βρεταννικής Σχολής έν έτει 1953 
διά τοΰ W. Teylour έκτελεσθείσας άνασκαφάς, δυτικώς τής θόλου προς κα
θορισμόν τής έκ πηλοΰ Πλέσσα εξωτερικής έπικαλΰψεως, «ούδέν εκ τών άνευ- 
ρεθέντων οστράκων κάτωθεν αυτής ήτο μεταγενέστερον τών μεσοελλαδικών 
χρόνων» \ Έκ τούτου συμπεραίνω δτι ή μέχρι σήμερον ισχύουσα χρονολογία 
τοΰ τάφου εις τούς YE I χρόνους θά πρέπει νά άναθεωρηθή καί είναι πι
θανόν δτι ό τάφος φκοδομήθη κατά την μεσοελλαδικήν περίοδον, δτε καί ήρ- 
χισεν ή κατασκευή θολωτών τάφων έν Έλλάδιs.

γ. 'Ιερά οικία. Νοτίως τοΰ πλακοστρώτου άνεσκάφη κατά την περαι
τέρω άρσιν τών χωμάτων, ά'τινα ειχον συσσωρευθή εκεί έκ τών παλαιοτέρων 
άνασκαφών Ελληνικών χρόνων οικία (πίν. 76α), τής οποίας άπεκαλύφθησαν 
οί προς Άνατολάς καί Βορράν έξωτερικοί τοίχοι, έ'χοντες πάχος 0.50 μ. 
Χαμηλός διαχωριστικός τοίχος άπεκαλύφθη καί προς Δυσμάς έ'χων πλά
τος 0.38 μ. Τό δάπεδον τής οικίας εύρέθη εις αρκετόν βάθος κάτωθεν τοΰ 
πλακοστρώτου τοΰ δρόμου καί έκ τών άνευρεθέντων οστράκων φαίνεται δτι 
φκοδομήθη εκεί κατά τούς αρχαϊκούς χρόνους. Τό πλάτος αυτής μέχρι τοΰ 
προς Δυσμάς μεσοτοίχου είναι περίπου 3.40 μ. τό δέ μήκος αυτής δεν κατέ
στη δυνατόν νά καθορισθή, διότι προς Νότον έχει καταστροφή ό τοίχος τής 
προσό-ψεως. Έπί τοΰ δαπέδου εύρέθη εις άπόστασιν 2 περίπου μέτρων από 
τοΰ βορείου τοίχου καί κατά τό κέντρον περίπου τοΰ δωματίου (1.47 μ. από 
τοΰ δυτικού μεσοτοίχου, 1.32 μ. από τοΰ ανατολικού) έλλειψοειδής άβαθής 
κοιλότης περιοριζομένη ύπό κεραμίδων πλήρης μελανών χωμάτων, ήτις άπε- 
τέλει πιθανώτατα την εστίαν (πίν. 76β). Βορείως δέ ταύτης κατά σειράν εύ
ρέθησαν κατά χώραν τρεις πρόχοι οικιακής χρήσεως αγάνωτοι καί άνευ δια- 
κοσμήσεως (πίν. 77α). Βορειότερον δέ έντός τών έπιχώσεων εύρέθησαν ικανά

‘ BSA L, σ. 209.
2 I. Παπαδημητριου, ΠΑΕ 1954, σ. 255 καί C. Blegbn είς Hesperia 1954, 

σ. 158.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:59:15 EEST - 34.211.113.242



Ίωάννου Παπαδημητρίου : Άνασκαφαί έν Μυκήναις 223

όστρακα έκ μεγάλου μελανόμορφου κρατήρος μετά παραστάσεων διονυσια
κών σκηνών (πίν. 77γ), τοΰ οποίου άλλα τεμάχια εύρέθησαν νοτιώτερον με
ταξύ σωρού πετρών, τον όποιον έκάλυπτε μέγας ανεστραμμένος πιθοειδής 
κρατήρ έν ε’ίδει δμφαλοϋ. Πιστεύω διά ταΰτα ότι και οί εύρεθέντες πλησίον 
τής εστίας αμφορείς καί ό μελανόμορφος κρατήρ και ό έν ε’ίδει όμφαλοΰ το
ποθετημένος πίθος υποδεικνύουν τον ιερόν χαρακτήρα τής άνευρεθείσης οι
κίας, ήτις πιθανώτατα συνδέεται προς τον Διόνυσον, τοΰ οποίου την λα
τρείαν είναι εύλογον νά έντοπίσωμεν πλησίον τοΰ προς Δυσμάς καί εις όλί- 
γην άπόστασιν από τοΰ τάφου τοΰ Αΐγίσθου καί κατά τον δρόμον τοΰ ούτως 
δνομαζομένου θολωτού τάφου τής Κλυταιμνήστρας κειμένου, ελληνιστικών 
χρόνων, θεάτρου.

3. Κεραμόατρωτον δυτικώς τών τειχών. Κατά τάς τοΰ παρελθόντος 
έτους έργασίας άναστηλώσεως τής δυτικής πλευράς τοΰ τείχους τής άκρο- 
πόλεως ειχεν άποκαλυφθή δάπεδον σχηματιζόμενον έκ μεγάλων κεραμί
δων στρωτήρων τοΰ κορινθιακού τύπου, τινές τών οποίων ηγεμόνες μετά 
γραπτής διακοσμήσεως (μία έξ αυτών έχει μήκος 0.60 μ. καί πλάτος 0.70 μ.). 
ΤΗ σαν δε διατεταγμένοι αί κεραμίδες εις δύο σειράς, τών μεταξύ αυτών αρ
μών πληρουμένων δΤ ισχυρού έκ πρασινωπού πηλοΰ κονιάματος (είκ. 2). 
Φαίνεται δε ότι τό δάπεδον τούτο άνήκεν εις κτίσμα, τοΰ οποίου την ανατολι
κήν πλευράν άπετέλει τό τείχος τής άκροπόλεως. Διεσώθησαν δέ μερικώς καί 
αί θεμελιώσεις τών τοίχων τής βορείου καί τής νοτίας πλευράς τοΰ κτίσματος, 
οϊτινες έσωτερικώς έκαλύπτοντο έπίσης κατά τήν περίμετρον τοΰ δαπέδου διά 
τοΰ αυτού ισχυρού πρασινωπού κονιάματος (πίν. 78α).

Κατά τήν δυτικήν πλευράν τό δάπεδον είναι κατεστραμμένον έν μέρει, 
φαίνεται όμως ότι κατέληγε μετά τάς δύο σειράς τών κεραμίδων εις όδοντω- 
τήν άκραν σχηματιζομένην διά τριγωνικώς κεκομμένων κεραμίδων, δύο τών 
οποίων διεσώθησαν in situ κατά τήν προς νότον πλευράν. Τό μήκος τοΰ 
κεραμοστρώτου ήτο 2.60 μ. τό δέ πλάτος, άνευ τής οδοντωτής άκρας, 1.42 μ. 
περίπου. Περαιτέρω προς δυσμάς άνέσκαψα τον χώρον μέχρι άποστάσεως 
5.70 μ. από τοΰ τείχους τής άκροπόλεως, όπου άπεκαλύφθη ό δυτικός τοίχος 
τοΰ κτίσματος. Ό μεταξύ τοΰ δαπέδου καί τοΰ δυτικοΰ τούτου τοίχου χώρος 
ήρευνήθη στρωματογραφικώς μέχρι τοΰ βράχου, κειμένου εις βάθος 0.70 μ. 
περίπου από τοΰ δαπέδου.

Τό άνώτερον στρώμα τοΰ άνασκαφέντος τούτου χώρου άπετελεϊτο έκ χω
μάτων προερχόμενων έξ άποσεσαθρωμένου βράχου, ένώ τό κάτω προς τον 
βράχον έκ μελανών χωμάτων, έντός τών οποίων ύπήρχον οστά ζώων καί 
ό'στρακα κυρίως μεσοελλαδικών χρόνων.* Πλησίον δέ τοΰ δυτικού τοίχου καί 
εις ενός περίπου μέτρου άπόστασιν από τοΰ νοτίου εύρέθη λάκκος βάθους 
0.40 μ., μήκους 0.75 καί πλάτους 0.48 μ., προφανώς τάφος παιδιού, έντός τοΰ
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οποίου δμως οΰδέν εύρέθη· διότι εΤχεν από τών μυκηναϊκών ήδη χρόνων 
άνοιχθή και καταστροφή. "Ετερος δε τών αυτών περίπου διαστάσεων λακκο- 
ειδής τάφος εύρέθη βορειότερον, έκτος τοΰ κτίσματος και εις άπόστασιν 0.80 μ· 
έξω τής γραμμής τοΰ βορείου τοίχου, είς τον πυθμένα τοΰ οποίου εύρέθη τό 
έν πίν. 77β εικονιζόμενον άρτόσχημον μικρόν άγγεΐον (ύψ. 0.03 μ., διάμ. πυθμ.
0.07 μ.) τής YE II περιόδου μετά διακοσμήσεως φύλλων κισσού έπ'ι τοΰ κορμοΰ

Είκ. 3. Τεμάχιον πώρινης βάσεως έπιτυμβίου στήλης 
έκ τοΰ κύκλου τοΰ Schliemann.

κα'ι κύκλων κατά την βάσιν. Έκ τομής την οποίαν έξετελέσαμεν κατά την θε- 
μελίωσιν τοΰ βορείου τοίχου τοΰ κτίσματος μόνον μεσοελλαδικών χρόνων 
ό'στρακα άνεΰρομεν. Τοΰτο άποδεικνΰει δτι τό κτίσμα ήτο μεσοελλαδικών χρό
νων, καταστραφέν κατά την κατασκευήν τοΰ τείχους τής άκροπόλεως εις τούς 
YE III β χρόνους. Φαίνεται δε δτι κατά τούς ιστορικούς ελληνικούς χρόνους 
άνφκοδομήθη καί πάλιν διά λατρευτικούς πιθανώς σκοπούς, δτε καί κατε- 
σκευάσθη τό κεραμόστρωτον δάπεδον διά νά κάλυψη έν ε’ίδει στέγης νομιζό- 
μενον έκεΐ ήρφον, τάφον άφηρωϊσθέντος νεκρού. Διότι τάφους, ως εΐπομεν, 
άνεΰρομεν δύο λακκοειδεΐς έντός καί έκτος τοΰ κτίσματος καί πιθανώς 
ύπήρχον καί άλλοι.

4. Ταφικός περίβολος Sch/iemann. Έντός τοΰ ταφικοΰ περιβόλου 
τοΰ Schliemann ήθέλησα νά ταξινομήσω καί μελετήσω τά τεμάχια τών πω- 
ρίνων βάσεων τών έπιτυμβίων στηλών (εικ. 3-5), άτινα ειχον έπισημάνει

15
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Είκ. 4. Τεμάχια πωρίνων βάσεων επιτύμβιων στηλών 
έκ τοΰ κύκλου τοΰ Schliemann.
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Είκ. 5. Τεμάχια πωρίνων βάσεων επιτύμβιων στηλών 
έκ τοΰ κύκλου τοΰ Schliemann.
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εκεί από τοΰ 1951 \ δτε κατά το πρώτον εΐχεν άποκαλυφθή άνωθεν τοϋ Α τάφου 
τοϋ 2ου ταφικοϋ περιβόλου επιτύμβια στήλη μετά πώρινης βάσεως. Φαίνεται 
δέ ότι αί βάσεις άπετελοϋντο συνήθως έκ δυο τεμαχίων σχήματος Γ, τιθέμε
νων άντιθέτως, σχηματιζομένου ούτως εν τφ κέντρφ τόρμου προς ενθεσιν τής 
στήλης. Επ’ εύκαιρίςι τής μετακινήσεως τών πωρίνων πλακών, αΐτινες ειχον 
τοποθετηθή από τοΰ χρόνου τών παλαιοτέρων άνασκαφών καθ’ δλην σχεδόν 
την επιφάνειαν τοΰ ανατολικού τμήματος τοϋ κΰκλου. Mol έδόθη ούτοις ή 
ευκαιρία να άνασκάψω κάτωθεν αυτών καί δη κατά την βορειοτέραν πλευ
ράν τοΰ κΰκλου πλησίον τής εισόδου. τΗσαν δέ εκεί τά χώματα ερυθρωπά καί 
σκληρά, ώστε νά νομισθή παλαιότερον δτι πρόκειται περί σεσαθρωμένου βρά
χου. Εις έλάχιστον βάθος μη έξικνούμενον πέραν τοΰ 0.20 μ. άνευρέθη 
στρώμα πρωτοελλαδικών χρόνων εντός σχηματιζομένης κοιλότητος τοϋ μα
λακού βράχου, βάθους 0.80 μ. περίπου, κείμενης εις άπόστασιν 1 περίπου μέ
τρου από τής εσωτερικής σειράς τών όρθιων πλακών τοϋ κυκλικοϋ περιβόλου· 
Μεταξύ τών οστράκων έξ αγγείων τής πρωτοελλαδικής περιόδου εύρέθησαν 
καί τινα τών τελευταίων νεολιθικών χρόνων πιστοποιούντο την ΰπαρξιν οικι
σμού από τής νεολιθικής ήδη περιόδου. Πλησίον δέ τών όρθιων πλακών, εις 
άπόστασιν 1.30 μ. από τών πλακών τής εισόδου, παρετήρησα στρώμα έκ με
λανών τεφροχωμάτων, ά'τινα εύρίσκονται συνήθως άνωθεν τών μεσοελλαδι- 
κών λακκοειδών τάφων. Εντός τοΰ στρώματος τούτου μόνον μεσοελλαδι- 
κών χρόνων όστρακα έξ αγγείων άνεΰρον, μινυείων καί άμαυροχρώμων καί 
δη ούχί τής τελευταίας μεσοελλαδικής περιόδου. Τό πάχος τοΰ έκ τεφροχωμά
των στρώματος ήτο 0.05 μ., ένώ πλησίον τών πωρολίθων, κάτωθεν τών οποίων 
υπάρχει στρώσις ύποθεμελιώσεως έκ μικροτέρων λίθων, προχωρεί εις βάθος 
μέχρι 0.35 μ. από τής έπιφανείας καλΰπτον όριζοντίαν πλάκα έκ σχιστόλιθου. 
Κάτωθεν τής πλακός ταΰτης άπεκαλΰφθη τομή έντός τοΰ μαλακού βράχου 
καί περαιτέρω άνασκαφή άπέδειξεν δτι έκεΐ υπάρχει τάφος σκαπτός λακκοει- 
δής, προχωρών κάτωθεν τών όρθιων πλακών τοΰ περιβόλου προς βορειοανα
τολικήν κατεΰθυνσιν. Έκάλυψαν δηλαδή κατά τήν κατασκευήν τοΰ περιβόλου 
υπάρχοντα έκεΐ μεσοελλαδικόν λακκοειδή τάφον (είκ. 6). Έκ τοΰ σκελετοΰ τοΰ 
τάφου τούτου άπεκαλύφθησαν οί άκροι πόδες, άλλ’ ή περαιτέρω σκαφή άφέθη 
διά τό προσεχές, διότι δέν υπήρχε τό συνεργεΐον άναστηλώσεως διά τήν με- 
τακίνησιν τών όρθιων πλακών.

Ή άνακάλυψις τάφου κάτωθεν τοΰ κυκλικοϋ τοίχου τοΰ περιβόλου λύει 
όριστικώς τό πρόβλημα τής χρονολογίας αύτοΰ, άνεγερθέντος έν πάση περι- 
πτώσει εις έποχήν μεταγενεστέραν τών παλαιοτέρων τάφων τοΰ ταφικοΰ 
περιβόλου.

ι ΠΑΕ 1951, σ. 199.
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5. Άνασκαφή έν τφ άνακτόρω. Μικράν άνασκαφικήν ερευνάν έξετέ- 
λεσα κατ’ άρχάς κατά τον άναστηλωθέντα τοίχον τοΰ άνδηρου προς τά δυ- 
σμικά τοΰ ανακτόρου και δή βορείως τοΰ υπό τοΰ A. WACE, ούτως ονομα
ζόμενου, χώρου των πίθων (Pithos area)1. Άπεδείχθη δέ έκ τής έρεύνης δτι 
καί 6 άναλημματικός ουτος τοίχος τοΰ ανδήρου ήτο κατά τούς κατωτέρους 
δόμους Μυκηναϊκών χρόνων και ούχί Ελληνιστικών, ως ύπετέθη, καί δτι επ’ 
αύτοΰ πιθανώς έστερεώθη κατά τούς Ελληνιστικούς χρόνους νεώτερος τοίχος.

Έν έτει 1948 ειχον παρατηρήσει εν τφ προδόμφ τοΰ ανακτόρου δτι οί 
έν τφ σχεδίφ II τοΰ BSA XXV σημειούμενοι μικροί λίθοι κατά την νοτιωτέ- 
ραν πλευράν τοΰ προδόμου ήσαν είργασμένοι. Περαιτέρω έρευνα άπέδειξεν δτι 
οΰτοι ήσαν τεμάχια προερχόμενα έκ μεγάλης τετραγώνου τραπέζης (0.85 X 
0.75 μ.) έκ πορφυρίτου λίθου (πίν. 79α), φεροΰσης δισκοειδή έξαρσιν έν τφ κέν- 
τρφ καί τέσσαρας διαμπερείς δπάς, δι’ ών πιθανώς έστερεοΰτο έπί βάσεως. 
ΑΙ π?,άγιαι πλευραί τής τραπέζης ταύτης φέρουν ώραίαν άνάγλυφον σπειροειδή 
διακόσμησιν. Κατά τάς έργασίας άναστηλώσεως πάλιν τοΰ παρελθόντος έτους 
εΐχεν άποκαλυφθή κατά τήν ιδίαν θέσιν αλαβάστρινη πλάξ, φέρουσα λεκα
νοειδή κοιλότητα (πίν. 79β). Ή θέλησις διά τοΰτο νά έρευνήσω άνασκαφικώς 
τον γύρω χώρον μέχρι καί τής βάσεως τοΰ νοτίου κίονος τοΰ προδόμου καίτοι 
προς τοΰτο θά έδει νά άφαιρεθώσιν αί αλαβάστρινοι πλάκες, αΐτινες ειχον 
άποκατασταθή έν μέρει έσφαλμένως υπό τοΰ συνεργείου τής Άναστηλώσεως. 
Καί άνατολικώς μεν τής λεκάνης τό δάπεδον είναι έστρωμένον δι’ ασβεστο
κονιάματος κεκαυμένου διεφάνησαν δμως κάτωθεν αύτοΰ τεμάχια έξ αλαβά
στρινων πλακών. Κατελάμβανε δέ τό τμήμα τοΰτο τετράγωνον χώρον 
1,10X1.10 μ. περίπου καί φαίνεται δτι έχρησιμοποιεΐτο διά τήν τοποθέτησιν 
θρόνου, δστις εύρίσκετο δεξιά τής λεκάνης (εΐκ. 7γ). Προς βορράν πάλιν τής 
λεκάνης εύρέθησαν κάτωθεν τοΰ δαπέδου σειρά ογκολίθων καί νοτίως τής 
βάσεως έλλειψοειδής θεμελίωσις (διαμ. 1.20 μ.) έκ στρογγυλού προφανώς κτί- 
σματος πιθανώς βωμοΰ (εΐκ. 7α). Πιστεύω δηλαδή δτι έχομεν καί ένταΰθα 
(πίν. 78β) τήν αυτήν διάταξιν προς τήν τοΰ ανακτόρου τής Πύλου, δπου 
εύρέθη δεξιά τής εισόδου έκ τοΰ προδόμου προς τήν αίθουσαν αναμονής, 
θρόνος. Κάτωθεν τών έξ αλαβάστρου πλακών εύρέθησαν πλήθος τεμαχίων 
έκ τοιχογραφιών καί δή περιθωρίων έκ λεκανών προσφορών (πίν. 77δ), 
άτινα άνήκον προφανώς εΐς παλαιοτέραν φάσιν τοΰ ’Ανακτόρου. Παρετή- 
ρησα δέ καί τοΰτο δτι μεταξύ τής έξ αλαβάστρου λεκάνης καί τής κυκλικής 
ύποθεμελιώσεως καί εΐς έλάχιστον βάθος (0.10 μ.) σώζεται σειρά έκ μεγά
λων ακανόνιστων λίθων μέ μέτωπον προς Δυσμάς. Είναι δέ πιθανόν δτι 
οΰτοι άπετέλουν ύποθεμελίωσιν τοίχου χαμηλού ή κιγκλιδώματος, δπερ έκλειε

1 BSA XXV, σ· 161 κ.|.
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τον μεταξύ τού νοτίου κίονος τοϋ προδόμου καί τής νοτιάς παραστάδος χώ
ρον. Περαιτέρω σκάφη εις βάθος άπεκάλυψε καί τό μεσοελλαδικόν στρώμα 
τοΰ ανακτόρου.

Ή μελέτη τής στρωματογραφίας κατά τό σημεΐον τοΰτο είναι δυνατόν 
νά δώση σπουδαία συμπεράσματα διά την χρονολογίαν τών διαφόρων φά
σεων τοϋ ανακτόρου. Δοκιμαστικός ερευνάς Ιξετέλεσα κατά τον μεταξύ τών

Είκ. 7. Σχεδίασμα τοϋ βώμοΰ καί τής λεκάνης τών χοών έκ τής 
νοτιάς γωνίας τοΰ προδόμου τοΰ ανακτόρου.

κιόνων τοΰ προδόμου χώρον καί κατά την δυτικήν πλευράν τής αυλής, οπού 
άπεκαλυφθη ύποθεμελίωσις έξ ωμών πλίνθων ύποδεικνυουσα την ϋπαρξιν 
στωικής κατασκευής καί κατά την πλευράν ταΰτην τής αυλής. Άλλ’ ή περαι
τέρω συστηματική ερευνά άφέθη διά προσεχείς άνασκαφάς.

6. Διάφορα ευρήματα· Κατά τον χρόνον τών άνασκαφών εγένοντο μι
κρά! ερευναι καί επί τοΰ λόφου «’Άσπρα Χώματα», οπού προπολεμικούς ει- 
χεν εύρεθή τό υπό τοΰ συναδέλφου κ. Μ. Μιτςου τμήμα αρχαϊκής επιγρα
φής δημοσιευθείσης έν Hesperia 1946, σ. 115 κ.έ. Εύρέθη δε νΰν καί έ'τε- 
ρον τμήμα συνανήκον προς τό πρώτον, ύψους 0.055 μ., συμπληροΰν μερικάίς 
τήν επιγραφήν (πίν. 80β).

Κατά τον τάφον τοΰ Άτρέως καί δή δεξιόθεν τφ άνερχομένφ προς τον 
δρόμον τοΰ τάφου ειχον εύρεθή κατά τήν διαμόρφωσιν τής προσβάσεως καί
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τής διανοίξεως αυτής προς Δυσμάς τεμάχια τής εκ πορφυρίτου λίθου ζωφό
ρου τής προσόψεως τοΰ τάφου. Μικρά σκάφη άπεκάλυψεν άμελώς κατεσκευα- 
σμένον τοίχον χρησιμεΰοντα διά την συγκράτησιν των χωμάτων, των υστέ
ρων δε ελληνιστικών χρόνων. Εντός αυτοϋ εύρέθησαν και ά'λλα τεμάχια έκ 
τής ζωφόρου καθώς και μέγα τμήμα γείσου ή έπικρανίτιδος έκ πρασινωπού 
λίθου, φέροντος κατά την έμπροσθεν επιφάνειαν γλυπτήν έκ φύλλων διακό- 
σμησιν. Κατωρθώθη δέ νά άνασυσταθή έκ τών εΰρεθέντων τεμαχίων τό έν 
πίν. 80α άπεικονιζόμενον ολόκληρον τμήμα έκ τής ζωφόρου.

Κατά τάς έργασίας διαμορφώσεως τοΰ χώρου προς Βορράν τής αυλής 
κα'ι πλησίον τών θεμελίων τοΰ ναοΰ (πίν. 81α) εΰρέθη έντός σωροΰ χωμάτων 
κα'ι πετρών τεμάχιον έξ αρχαϊκής μετόπης, τής οποίας ή έργασία καί τό πάχος 
καταδεικνύουσιν δτι προέρχεται έκ τοΰ αύτοΰ άρχαϊκοΰ μνημείου, έξ οΰ και 
αί ά'λλαι εύρεθεΐσαι παλαιότερον και εύρισκόμεναι νΰν έν τώ Εθνική 
’Αρχαιολογική) Μουσείφ. Σφζεται δέ έκ τής παραστάσεως τμήμα κεφαλής 
πολεμιστοΰ μετά περικεφαλαίας, άλλ’ ή έπιφάνεια είναι ίσχυρώς άποκεκρου- 
μένη και έλάχιστα διεσώθησαν έκ τοΰ προσώπου τής μορφής (πίν. 81 β).

ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΤΑΤΤΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
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ΠίΝΑΞ 74 ΠΑΕ 1955. —ΑΝΑΣΚΑΦΑΙ ΕΝ ΜΥΚΗΝΑΙ2

α· Τάφος Αίγίσθου. Ανατολική πλευρά τής θολού.

β. Τάφος Αίγίσθου. Πλακόστρωτον παρά τόν δρόμον,
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β. “Οστρακα ανακτορικού ρυθμοϋ έκ τοΰ τάφου τοϋ Αίγίσθου.
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ΠίΝΛΞ 7f> ΠΛΕ 1955. —ΛΝΑΣΚΑΦΛ1 ΕΝ ΜΥΚΗΝΑΙΣ

α. 'Ιερά οικία κατά τον δρόμον τοϋ τάιρου του ΑϊγίσΟου·

β. ’Αγγεία κατά χώραν πλησίον τής εστίας τής Ιεράς οικίας.
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ΠΑΕ 1956.—αΜαςΚαΦαι εν μυκηναις Πιναξ 77

α. Άγγεΐον άρ. 1. Πρόχους έκ τής Ιερά; y. Μελανόμορφος κρατήρ τοΰ β' ήμίσεος
οικίας του τάφου τοΰ ΑιγίσΟου. τοΰ βου π.χ. αί. έκ τής ίεράς οικίας,

β. YE II άρτόσχημον άγγεΐον έκ τάφου 
πλησίον τοΰ κεραμοστρώτου.

δ. Τμήματα τραπεζών προσφορών έκ κονιάματος.
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ΙΙΐΝΑΞ 78 tlAE 1955. — ΑΝΑΣΚΑΦΑΙ ΕΝ MYKHNAlS

α. Κεράμινον δάπβδον πλησίον τής Δυτικής πλευράς τοϋ τείχους τής άκροπόλεως.
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α. Τράπεζα έκ πορφυρίτου.

β. Μυκήναι. Λεκάνη έξ αλαβάστρου.
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ΠίΝΑΞ 80 ΠΑΕ 1955.—ΑΝΑΣΚΑΦΑΙ ΕΝ ΜΥΚΗΝΑΙ2

α. Μυκήναι. Ζωφόρος έκ τοϋ τάφου τοΰ Άτρέως.

β. Αρχαϊκή επιγραφή έκ Μυκηνών συμπληρωθεΐσα.
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ίΤΑΕ 1955.—αΝαςκαφαι εν μυκηναις ΓΓιναξ 81

α. Ή άνευρεθεΐσα κατά τόν πρός νότον χώρον τοΰ ναοϋ τής άκροπόλεως 
αρχαϊκή μετόπη κατά χώραν.

β. Ή ώς άνω μετόπη έν μεγεθΰνσει.
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