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excavation various measures were taken to 
tidy the site and to leave it suitable for tou
rists.

Work on the south west end of the House of 
the Oil Merchant in 1959 had confirmed what 
had previously been supposed, that the whole 
west side of the house was built on a great ter
race at a level higher than that of the terrace 
on which the east side is built. Within the heavy 
walls of these two terraces was found a fill of 
soil, stones, and pottery belonging to the con
struction of the building and therefore of ex
treme importance for dating it.

This year Room X, the southernmost of the 
building, was finally cleared. It had previously 
been tested in 1953 when a fill similar to that 
of the rest of the west terrace had been found. 
It is indeed a part of this terrace and was filled 
up to the level of the floors of the eastern part 
of the house but no trace was found of any wall 
at the west and it is thought that this must have 
been an open passage leading from the roadway 
at the west into the upper parts of the house. 
Such passages can be seen today in the terraced, 
houses on the slopes of the citadel at Nauplia.

Traces of earlier building in the form of a 
rock cut setting for a wall and a plaster floor 
laid directly on the rock, similar to that found 
to the north in 1959, were found below the fill. 
The pottery of the fill confirmed a construc
tion date for the house in the first half of LH 
III B.

The last excavation on the main part of the 
House of Sphinxes took place in 1955 when 
the complete clearance of Room 6 (where ta
blets were found ) to the west wall and a test 
to the west wall of Room 2 had suggested that 
the west wall of the building was at a different 
alignment to the rest of the building, perhaps 
occasioned by early building to the west. It was 
therefore of considerable importance that this 
wall should be completely cleared. This house 
unlike the House of the Oil Merchant is built 
directly upon the rock and at the north abuts 
against the south wall of the House of the Oil 
Merchant, a strong and heavy terrace wall 
which ends in a deep rock cutting at the west. 
It is the nature and possibly the previous jut
ting of the rock which causes the unusual feature 
of the west wall, the construction of which 
varied from room to room as the circumstances 
required. It is not in fact out of alignment with 
the rest of the house though slightly displaced

in Room 6 where its construction is weakest.
Interesting details of the construction of 

the upper storey were found in several places but 
the most important finds occured in Room 4. 
Two more large jars similar to those found 
in 1954 were discovered in the western part of 
the room in positions immediately west of the 
previous ones (Plate 79 a). One is a large open 
vat, the other a tall necked jug with two belly 
handles. Beneath the vat on the west side lay a 
tablet (Plate 79b). As usual baking had taken 
place in the burning of the building and in this 
case only the left hand end had been properly 
baked; the right hand side crumbled avray on 
being touched. From its position beneath the 
vat it seems probable that this tablet came 
from the basement and perhaps lay on a shelf 
beside the vat. There was considerable evidence 
of shelves or other such wooden structures at 
this side of the room. Detailed publication of 
the tablet and of the excavations has appeared 
in Mycenae Tablets III.

Over the western portion of Rooms 8 and
10 there was considerable Hellenistic building. 
This area west of the House of Sphinxes and 
south of the West House was cleared by Dr. 
Verdelis. The walls of the House of Sphinxes 
(Plate 78a) show clearly beneath the Helle
nistic levels and this end was, as was origi
nally supposed, probably an entrance to the 
house at an upper level from the street ex
tending north-south between the house of the
011 Merchant and the West House.

After the excavation three weeks were 
spent in Nauplia in w'ork on finds from previous 
seasons and in assisting Dr. Verdelis in the iden
tification of material from the 1920-23 exca
vations.

ELISABETH WACE - FRENCH

*

ΑΝΑΣΚΑΦΑΙ ΕΝ ΤΗ ΑΚΡΟΠΟΛΕΙ 
ΤΩΝ ΜΥΚΗΝΩΝ (1961)

Ή προσπάθεια μας έφέτος συνεκεντρώθη είς 
τήν άνασκαφήν καί μελέτην τής βορείου κλιτύος 
τής άκροπόλεως, είς τήν περιοχήν δπου τό 1959 
άπεκαλύφθη ή κλίμαξ τής κυρίας πρός τό άνάκτο- 
ρον άνόδου. Πρός τήν κλίμακα ταύτην εφερον όδοϊ 
άπό τής κατευθύνσεως τής Πύλης τών Λεόντων 
καί άπό τής βορείου Πυλίδος. Ταύτας άνεύρομεν 
ύπό τά ύπολείμματα πυρακτωθέντων καί καταπε- 
σόντων τοίχων, οί όποιοι ΰπεβάσταζον τά άνδηρα
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τής κλίμακος. Ή άπό τής Πύλης τών Λεόντων ό- 
δός, ή καί άρχαιοτέρα, άπεκαλύφθη είς μήκος 17 
μέτρων καί τό τεχνητόν της έπίπεδον ύποβαστά- 
ζεται ύπό άναλημματικοϋ τοίχου μετ’ έπιμελείας 
έκτισμένου (Π ί ν. 77 β). Καί ή πρός νότον, ήτοι 
ή πρός τήν βραχώδη κλιτύν πλευρά του, έκλείετο 
ύπό άναλημματικοΟ έξ όγκολίθων τοίχου, ύψους 
περίπου ένός μέτρου, ούχί έπιμελώς έκτισμένου 
(Π ί ν. 77 β). Ή δψις όμως τοϋ τοίχου έκείνου 
έκαλύπτετο ύπό στρώματος άσβέστου καί κονιά
ματος έρυθρωποϋ τήν δψιν, τό όποϊον συνεκρατεί- 
το ύπό δοκαρίων τεθειμένων κατακορύφως πρότοΟ 
τοίχου καί είς άπόστασιν άπ’ άλλήλων μόλις 0.06 μ. 
’Αποτυπώματα τών δοκαρίων καί τοϋ κονιάματος 
άπεκαλύφθησαν έπί τής έπιφανείας τοϋ δρόμου, 
δπουείχονκαταπέσει.Όδρόμος(Πίν. 76α),έχει 
μέσον πλάτος 1.90 μ., φαίνεται δ’ δτι ή έπιφάνειά 
του έκαλύπτετο ύπό στρώματος πηλού καί χώματος 
μετ’ άμμου καί χαλίκων μεμιγμένου, καλώς δέ πεπα- 
τημένου. Ό δεύτερος, ό έκ τής βορείου Πυλίδος, 
δρόμος έδημιουργήθη είς ύστερωτέρους τοΟ πρώ
του χρόνους, όπότε όλόκληρος ό πρό τής άνόδου 
χώρος διεμορφώθη είς εύρεϊαν αύλήν τεχνητώς 
πληρωθεϊσαν. Τά έκ τής έπιχώσεως τής αύλής καί 
τοΟ όχετοϋ της χώματα άπέδωσαν πλήθος όστρά- 
κων, άποδεικνυόντων δτι ή διευθέτησις τοϋ χώρου 
καί ή κατασκευή τοϋ άπό τής βορείου Πυλίδος 
δρόμου έγένοντο είς τό δεύτερον ήμισυ τής YE III Β 
περιόδου.

Τό άνώτατον τμήμα τής κλίμακος έφέρετο πρός 
τό τέρμα του έπί τεχνητών άνδήρων ύποβασταζο- 
μένων ύπό άναλημμάτων, αί θεμελιώσεις τών ό
ποιων καταφαίνονται άπό τά λαξεύματα τά διασω- 
θέντα είς τούς βράχους. ’Από τό τέρμα τής κλίμα
κος όδός, μέ έλαφράν άνηφορικήν κλίσιν (ramp ), 
έφερεν είς τήν ΒΔ. είσοδον τοϋ ανακτόρου. Καί τήν 
όδόν αΰτήν άπεκαλύψαμεν είς δλον αυτής τό μή
κος. Μέρος τοϋ άναλήμματος, τό όποιον ύπεβά- 
σταζε τό τεχνητόν έπίπεδον τής όδοϋ διεσώθη καί 
ή φορά της νϋν άπεκατεστάθη. Ή όδός έχει μέσον 
πλάτος περί τό 1,65 μ. καί ή έπιφάνειά της καλύ
πτεται ύπό στρώματος πηλοϋ καί χώματος μεμι- 
γμένου μετ’ άμμου καί χαλίκων. Ούτως έξηκριβώ- 
θη πλήρως ή πρός τό άνάκτορον άρχική άνοδος.

Πρός τήν κλίμακα κατευθύνεται άπό δυσμών 
τοίχος, διασωθείς κατά τήν ΒΔ. κλιτύν τής άκρο- 
πόλεως (Πίν. 77α). Τόν τοίχον τούτον ό άείμνη- 
στος Wace έδέχθη ώς μεσοελλαδικόν τείχος, τό 
όποιον περιέβαλλε μίαν άρχικήν άκρόπολιν τών 
Μυκηνών. Άπεκαλύψαμεν δλον τόν χώρον, τόν 
όριζόμενον ύπό τοϋ τοίχου καί ήρευνήσαμεν τήν 
ύπ’ αύτοΰ ύποβασταζομένην έκτασιν διά τεσσάρων 
μέχρι τού βράχου τομών. Ή έρευνα αΰτη άπέδειξεν

όριστικώς δτι ό τοίχος δέν είναι μέρος περιβόλου 
μεσοελλαδικών χρόνων, άλλ’ άναλημματικός καί 
ύποβαστάζει τεχνητόν γέμισμα έκ λίθων άργών 
(Πίν. 75 β), τό όποϊον έσχημάτιζεν άνδηρον πρό 
τής ΒΔ. είσόδου τοϋ άνακτόρου, δημιουργηθέν είς 
YE III χρόνους. Τό πρός Δ. τέρμα τοϋ λιθολογή- 
ματος τοϋ άνδήρου άπεδείχθη δτι προχωρεί καί 
κάτωθεν τής θεμελιώσεως τής νοτιάς παραστάδος 
τής ΒΔ. είσόδου ώς φαίνεται σήμερον. Έξηκριβώ- 
θη πρός τούτοις, δτι ό τοίχος άποτελεΐ τόν τρίτον 
καί ύστερώτερον κατά χρονολογικήν τάξιν άνα- 
λημματικόν, διότι ύπό τό λιθολόγημα τό όποιον 
βαστάζει άπεκαλύφθησαν δύο διάφοροι άναλημμα- 
τικοί τοίχοι, οί όποιοι ύπεβάσταζον άνδηρα μέ 
χαμηλοτέραν έπιφάνειαν. Είς τόν έτερον έξ αύτών 
είναι θεμελιωμένη ή ΒΑ. πλευρά τοϋ προπύλου τής 
είσόδου ώς έχει σήμερον. Οί άναλημματικοί τοίχοι 
καί τά λιθολογήματά των άποδεικνύουν δτι ή ΒΔ. 
είσοδος πρέπει νά έχη διαφόρους περιόδους κατα
σκευής καί έπιβάλλουν τήν άνάγκην τής διά σκα- 
φής πληρεστέρας έρεύνης τής ΒΔ. πλευράς τοϋ 
άνακτόρου.

Ό χώρος ό έκατέρωθεν τής κλίμακος καί τών 
προσβάσεών της, δπου φαίνεται δτι άκόμη καί είς 
τόν τρίτον αιώνα διεσφζοντο τά μυκηναϊκά άνδηρα, 
έκαλύφθη ύπό οικημάτων τήν τρίτην π.Χ. έκατον- 
ταετηρίδα. Έν πολλοϊς τά Ελληνιστικά κτίσματα 
κατέστρεψαν τά μυκηναϊκά στρώματα, άλλά καί 
αύτά έβλάβησαν καιρίως κατά τήν πρώτην σκα- 
φήν τοϋ χώρου. Είς δωμάτιον τοϋ τέλους τοϋ τρίτου 
π.Χ. αίώνος, ύπερκείμενον τοϋ άποκαλυφθέντος 
δυτικού τμήματος τοϋ άπό τής Πύλης τών Λεόν
των δρόμου, άπεκαλύφθη τμήμα δαπέδου (Πίν. 
77 β)καί έπ’ αύτοϋ εύρέθησαν τεμάχια πίθου. Έπί 
τών τεμαχίων αύτών εύρέθη χαλκοΰν άγαλμάτιον 
Απόλλωνος, 0.06 μ. ύψους, καλώς διατηρούμενον 
καί σύμπλεγμα μαρμάρινον ύψους 0.17 μ. δύο γυ
ναικών. Δυστυχώς αί κεφαλαί τών γυναικών δέν 
διεσώθησαν. Τά γλυπτά αύτά καθαρίζονται νϋν 
ύπό τοϋ τεχνίτου τοϋ Μουσείου Ναυπλίου.

Ή παρά τήν Πύλην τών Λεόντων σκαφική έ
ρευνα περιωρίσθη είς τήν πρός Ν. αύτής έκτασιν 
καί κατά μήκος τοϋ δυτικού Κυκλώπειου τείχους. 
Τό τείχος αύτό άπεκαλύψαμεν είς έκτασιν δώδεκα 
περίπου μέτρων καί έμελετήσαμεν λεπτομερώς τόν 
τρόπον τής θεμελιώσεώς του. Είς τήν άμέσως πρός 
δυσμάς τοϋ λεγομένου σιτοβολώνος περιοχήν, 
τό τείχος διατηρείται είς ύψος 8.25 μ. καί πα
ρουσιάζει έπιβλητικήν εικόνα. Παρά τήν ρίζαν 
του εύρέθη μεσοελλαδικός έν τώ βράχιρ έσκαμ- 
μένος τάφος, άνωθεν σχεδόν τοϋ όποιου έθεμελι- 
ώθη τό τείχος. Βεβαίως ό τάφος είχε κενωθή κατά 
τήν οίκοδομήν, έκ τών χωμάτων δέ καί τών λί-
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θων, διά τών όποιων καί πάλιν έπληρώθή, προήλ- 
θον διάφορα όστρακα μεσοελλαδικών καί ύστε- 
ροελλαδικών χρόνων, τούλάχιστον εν τών όποι
ων άνάγεται είς τά μέσα τής YE III Β περιόδου. 
Εις τέσσαρα σημεία ήδυνήθημεν νά έρευνήσωμεν 
χώματα καί μικροτέρους λίθους κάτωθεν τής ρί- 
ζης τοϋ δυτικοΟ Κυκλώπειου τείχους. Ή έρευνα 
αΰτη άπέδωσε πολλά όστρακα, άρκετά τών όποιων 
είναι γραπτά. Ταϋτα, ώς καί αί κοϊλαι βάσεις δύο 
μυκηναϊκών έκ πηλού ειδωλίων, άποδεικνύουν 
όριστικώς ότι τό δυτικόν Κυκλώπειον τείχος, 
ύπό τό όποιον εΰρέθησαν, έκτίσθη περί ή όλίγον 
μετά τά μέσα τής YE ΙΙΙΒ περιόδου, ήτοι περί τό 
1250 π.Χ.

Ή περί τό δυτικόν Κυκλώπειον τείχος έρευ
να μας έπέτρεψε νά άφαιρέσωμεν τά προηγουμέ
νως σκαφέντα χώματα άπό τόν χώρον τόν μεταξύ 
τοϋ τείχους καί τού άναλημματικού τού περιβό
λου τού κύκλου Α. Ή έργασία αυτή έφερεν είς 
φώς όχι μόνον τά θεμέλια τοϋ άναλημματικού, 
άλλά καί τά ύπολείμματα τοϋ όπ’ αυτά τοίχου, τόν 
όποΐον είχε τό πρώτον σημειώσει ό άείμνηστος 
διδάσκαλος Χρήστος Τσούντας ( Π ί ν. 76 β). 
Ή άποκάλυψις όλοκλήρου τοϋ διασωθέντος μή
κους τοϋ τοίχου αύτοϋ καθιστά φανερόν ότι δέν 
είναι ύποθεμελίωσις τοϋ άναλημματικοϋ τών υστέ
ρων μυκηναϊκών χρόνων, ώς ύπέθεσεν ό Wace, 
άλλ’ άρχαιότερος κύκλος. Τό άνατολικόν τμήμα 
τοϋ άρχαιοτέρου αύτοϋ κύκλου περιλαμβάνει 
μεγαλύτερον χώρον ή ό νεώτερος περίβολος, 
ούτως ώστε καί ό VI τάφος, τοϋ όποιου τήν 
γωνίαν κόπτει ό νεώτερος περίβολος, καί ό 
ύπό τοϋ Παπαδημητρίου άνακαλυφθείς τάφος 
περιλαμβάνονται άνέτως είς τήν περιοχήν του. 
Τομή, γενομένη είς τό έσωτερικόν τοϋ τείχους, 
άπέδωσε περί τά είκοσι μικροσκοπικά όστρακα, 
άπαντα άναγόμενα είς τό τελευταϊον ήμισυ τής 
ΜΕ έποχής, τά όστρακα αύτά χρονολογούν άσφα- 
λώς τόν τοίχον. Κατ’ άκολουθίαν ό άρχαιότερος 
κυκλικός περίβολος άποδεικνύεται σύγχρονος 
πρός τόν άρχαιότερον κάθετον τάφον τοϋ Κύ
κλου Α, ό άρχικός δηλ. περίβολος ό όποιος 
περιέκλειε τήν περιοχήν τών βασιλικών τάφων.

Γ. Ε. ΜΥΛΩΝΑΣ

*

ΑΝΑΣΚΑΦΗ ΜΥΚΗΝΩΝ (1961)

Κατά τήν συνεχισθεΐσαν τό 1961 άνασκαφήν 
παραπλεύρως τής λεγομένης Δυτικής Οίκίας συν- 
επληρώθη ό καθαρισμός τοϋ ΝΔ. αύτής κειμέ
νου παλαιοτέρου κτίσματος, δπερ έπί τή βάσει 
τών εύρεθέντων έν αύτφ κεραμεικών οστράκων

χρονολογείται μεταξύ τοϋ τέλους τής ΜΕ έπο
χής καί τής YE I περιόδου.

Άποτελεΐται τούτο έκ τριών δωματίων, κει
μένων τοϋ ένός όπισθεν τοϋ άλλου καί μέ κατεύ- 
θυνσιν έκ Ν. πρός Β. (βλ. Έργον, 1961, είκ. 159). 
Τό πρώτον έκ Ν. δωμάτιον τυγχάνει έπιμηκέστε- 
ρον τών δύο έπομένων, ό πρός Α. δέ τοίχος αύ
τοϋ έκφεύγει έλαφρώς άπό τής γραμμής έκείνων. 
Νομίζω δι’ αύτό ότι ό χώρος ούτος άποτελεΐ ούχί 
δωμάτιον άλλά μίαν στενομήκη αύλήν έμπροσθεν 
τής οίκίας. Έχομεν τοιουτοτρόπως ένταϋθα τό 
τυπικόν σχήμα τής μεγαροσχήμου μεσοελλαδι- 
κής οίκίας μέ μίαν αύλήν έμπροσθεν καί δύο παρα- 
τεταγμένα όπισθεν δωμάτια, τόν πρόδομον καί 
τόν δόμον.

"Οπως αί μυκηναϊκαί κατά τήν αυτήν θέσιν 
οίκίαι, είναι θεμελιωμένη καί ή παρούσα έπί τοϋ 
φυσικοϋ βράχου. Τά θεμέλιά της σώζονται είς 
μικρόν μόνον ύψος καί είναι έκτισμένα διά μικρών 
λίθων (βλ. έ.ά. είκ. 157- 158). Είναι βέβαιον ότι 
μόνον τά θεμέλιά της ήσαν λιθόκτιστα, ένώ ή άνω- 
δομία συνίστατο έξ ωμών πλίνθων.

Πρός Α. τής άνωτέρω οίκίας ό φυσικός βρά
χος κατέρχεται άποτόμως καί σχηματίζει κάτω
θεν είδος πλατείας. Είναι πιθανόν ότι, ή τοιαύτη 
διαμόρφωσις τοϋ χώρου ένταϋθα είναι τεχνητή 
καί έγένετο κατά τόν χρόνον τής οικοδομής τών 
παρακειμένων μυκηναϊκών οικιών. Είς τούς χρό
νους τούτους άνήκει πιθανώτατα καί ό άνατο- 
λικώς τής άνωτέρω μεσοελλαδικής οίκίας κείμε
νος άναλημματικός τοίχος.

Καθ’ όν χρόνον έκτίσθη ή Δυτική Οικία, ή 
παραπλεύρως αύτής μεσοελλαδική φαίνεται ότι 
είχε καλυφθή έξ όλοκλήρου, ό δέ χώρος αύτής 
έχρησίμευεν ώς μία μικρά πλατεία πρό τής νο
τιάς εισόδου έκείνης (βλ. έ.ά. είκ. 159).

Ή άνασκαφή βορείως τής Δυτικής Οίκίας 
έφερεν είς φώς έλάχιστα θεμέλια μυκηναϊκών 
κτισμάτων καταστραφέντα μεταγενεστέρως έκ 
τής θεμελιώσεως άνωθεν τούτων έλληνιστικών 
κτηρίων, ώς είχε συμβή έν πολλοΐς καί εις τήν Δυ
τικήν Οικίαν.

Πρός τό άνατολικόν τμήμα τοϋ έρευνηθέντος 
τούτου χώρου ύπήρχεν άβαθής λάκκος άπορριμ- 
μάτων, μεταξύ τών όποιων εύρέθησαν μεγάλα θραύ
σματα άγγείων, έκ τών όποιων συνεπληρώθησαν 
έξ όλοκλήρου σχεδόν έννέα έν συνόλω άγγεϊα 
άνήκοντα άπαντα είς τήν YE III Β περίοδον. Με
ταξύ αύτών συγκαταλέγεται καί ό είκονιζόμενος 
μέγας άμφορεύς (Πίν. 61α) μέ σπανίαν διακό- 
σμησιν είς τήν ζώνην κάτωθεν τών λαβών.

Ν. Μ. ΒΕΡΔΕΛΗΣ

*
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Άνασκαφή Άκροπόλεως Μυκηνών: α. Τοίχος κατά τήν ΒΔ κλιτύν, β. Άναλημματικόν τείχος τής
άπό τής Πύλης τών Δεόντων όδοϋ

Γ. ΜΥΛΩΝΑΣ
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