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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.
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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.
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