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Δημητρίου ’Αντίγονος ό Γονατάς έκόμισε μεγαλοπρεπής 
τά λείψανα τοΟ πατρ'ος αυτού καί έθηκεν έν Δημητριάδι. 
Έζητήθη λοιπόν ό τάφος εις τρία μέρη έξω των τειχών 
τής πόλεως καί εις έν εντός αυτής. Καί ό μέν τάφος δεν 
εύρέθη, άλλ’ δ κόπος δεν υπήρξε μάταιος, διότι κατά τάς 
θέσεις ταυτας εύρέθησαν συστάδες τάφων τής Γ καί Β 
π. X. έκατονταετηρίδος, οίτινες άπέδωκαν αξιόλογα εύρή- 
ματα, ήτοι τέσσαρας μεγαρικούς σκάφους μετ’ έκτυπων 
παραστάσεων των μεταμορφώσεων τής Κίρκης, τής μονο
μαχίας Μενελάου καί Πάριδος, του μύθου του Εριχθο- 
νίου καί τινων συμπληρωμάτων, χρυσά τινα ενώτια καί 
ύπέρ τά έκατ'ον πήλινα άγαλμάτια διατηροΰντα πολυχρώ- 
μους βαφάς, ών τινα φέρουσι σφραγίδα των ποιησάντων 
αύτά κοροπλαστών. Άνεκαλύφθη προς τούτοις ναός του 
ΙΙλούτωνος, τής Δήμητρας καί τής Κόρης καί εύρέθησαν 
άναθηματικαί έπιγραφαί καί ψήφισμα τών άστυνόμων, 
ΒεβαιοΟν τήν έκει ΰπαρξιν θεσμοφορίου τών δύο θεαινών».

Ό αύτ'ος έτοοος έπεαφε τή Εταιρεία έκθεσιν περί τών 
γενομένων εσχάτως έξω τών τειχών τής ΙίρυνΟος περι- 
λαλήτων Μυκηναϊκών εύρημάτων. Κατά τήν έκθεσιν ταυ- 
την εύρέθησαν «μέγας χαλκούς λέβης καί περί αύτδν τρί- 
πους χαλκούς καί πλίνθος έκ χαλκού, ύπ’ αύτδν δε τρία 
ξίφη καί δυο όβελοί. Τρεις δε μεγάλαι κερατοειδεΐς λαβαί 
έξεΐχον καί παρέκειντο. ’Εντός δέ τού λέβητος ύπήρχον 
τά άξιολογώτατα τών εύρημάτων, ήτοι α’) μέγας χρυσούς 
δακτύλιος μετά πλατείας συμφυούς σφενδόνης, δ μέγιστος 
τών άχρι τοΰδε γνωστών, φέρουν έπ’αυτής έγγλυπτον πα- 
ράστασιν θεάς καθημένης (ής όπισθεν αετός επί δένδρου) 
κρατούσης ποτήριον. Προς ταύτην προσέρχονται έν πομπή 
τέσσαρες ορθοί λέοντες, κρατούντες έκαστος έπί τών προσ
θίων, έπΐ δίσκου ίσως, πρόχους. Ύπέρκειται δήλωσις τού 
ουρανού μετά τού ήλιου καί τής σελήνης, ύποκειται δέ δ
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γνωστ'ος Οριγκ'ος (ό καθ’ Όμηρον θριγκός κνάνοιο) β ) 
έτερος χρυσούς δακτύλιος μικρότερος, φέρων εγχάρακτον 
παράστασιν πλοίου καταρράκτου, έφ’ οδ έπιβάται, παρά 
δε τήν ακτήν άνδρες και γυναίκες έκ πύλης προσερχάμε- 
ναι. γ') τρεις έτεροι δακτύλιοι ούδεμίαν φέροντες γ/υφήν, 
δ') δυο συγκρατήματα κόμης χρυσά, ώς στεράναί έκ σύρ
ματος μετά διασταυρουμένων έσω δύο χαλκών καρρίδων, 
έν αίς εινε διαπεπερασμέναι ψηφίδες ήλέκτριναι. ε’) περι- 
δέραιον πολυαρίθμων καί ποικίλων χρυσών ψηφίδων. ?') 
τέσσαρα κωνικά ελάσματα χρυσά μετ έγκρούστων κοσμη
μάτων έπικεκολλημένα επί ξύλου άνά δύο. ζ') πλακίδια 
χρυσά μικρά, ών εν αποδίδει κεραλήν ταύρου, η’) δύο 
όγκοι συρμάτων χρυσών, ώς ύλης προς ποίησιν κοσμη
μάτων, καί τμήμα χρυσής ράβδου, ώς ΰλης όμοιας, θ') 
ψηφίδες μαλακής μάζης καί κρίκοι καί ελάσματα χρυσά 
ποικίλα, ι’) δύο ημιτελή χρυσά ψέλλια έκ σύρματος, 
ια )εϊς κύλινδρος σκληράς ύλης τεφράς άργυρώδους, έφ’οδ 
εγγλυπτα ιερογλυφικά δύο άνδρών γυμνών, πτηνών τινων 
καί άλλων συμβόλων τού τύπου τών Χετταίων, ιβ') τέσσα- 
ρες χαλκαΐ λοπάδες άκέραιαι, εϊς πύραυνος ομοίως καί μία 
πρόχους χαλκή. ΤαΟτα εϊνε τά αρχαία, ά περιεϊχεν ό λέ- 
βης, ό'στις φαίνεται ό'τι ήτο ίσως απόθεμα κρυβέν επί ερει
πίων Μυκηναϊκού οικίσκου ύπο τού τελευταίου Μυκηναίου 
βασιλέως τής Τίρυνθος κινδυνεύοντος έκ τών έπερχομένων 
πολεμίων».

Επεξέτεινε δε τάς εργασίας της ή Εταιρεία κατά το 
λήξαν έτος καί εις Κρήτην, ένθα ήρξατο άνασκαφών παρά 
το χωρίον Μάλια, ύπο τήν διεύθυνσιν τού έν Κρήτη έφο
ρου τών άρχαιοτήτων ’Ιωσήφ Χατζηδάκη, όστις έν τή 
προς το Συμβούλων εκθέσει του άνακοινοΐ περί τών έργα· 
σιών τά έξής : «Ένπρώτοις άπεκαλύφθη μέρος Μινωϊκών 
ανακτόρων εύρυτάτων, ών έκαθαρίσθησαν τελείως Ί8 ίσό-
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ΑΝΑΣΚΑΦΑΊ ΚΑΙ ΕΡΕΤΝΑΙ

ΕΝ ΤΙΡΓΝΘΙ

1915

1) Τά τείχη τής Τίρυνθος' οι θάλαμοι των ΙΙροίιον θυγατέρων· 

η Λίκνμνα' οι θολιοιο'ι τάφοι εν γίνει.

ΙΙαραμένων εν Ναυπλίψ άπό τής 20'^ Σεπτεμβρίου 1915 
έν στρατιωτική υπηρεσία, μετέβην πολλάκις, έφ’ δσον μοί άπέ- 
μενε χρόνος διαθέσιμος έκ της έκτελέσεως των στρατιωτικών 
μου καθηκόντων, είς Τίρυνθα, και έμελέτων τά κατ’ αύτήν καί 
τά περί αύτήν καί πρώτον μεν τό περίφημον τείχος τής δευτέ- 
ρας, ήτοι της έπηυξημένης, άκροπόλεως, καίπερ έκ λαξευτών 
κατά τινας τών άρμογών όγκολίθων ποιηθέν, βρίζεται υπό τοΟ 
Παυσανίου έν Β' 25 8 ώς έξης : «τό δέ τείχος, ό οή μόνον τών 
έρειπίων λείπεται, Κυκλώπων μεν έστιν έργον, πεποίηται δέ <5ο- 
γών λίθων, μέγεθος έχων έκαστος λίθος ως άπ’ αυτών μηδ’ άν 
άρχήν κινηθηναι τον μικρότατον 5πό ζεύγους ήμιόνων" λιθία δέ 
ένήρμοσται πάλαι, ως μάλιστα αυτών έκαστον αρμονίαν τοϊς με- 
γάλοις λίθοις είναι». Άργους λίθους άρα νοεί ό Παυσανίας ούχΐ 
τούς άλαξεύτους έν ταΐς άρμογαις καί όλως άκατεργάστους, άλλα 
κατά την έξω μόνον έπιφάνειαν μη έξειργασμένους καί ένέχον- 
ται βύσματα κατά τάς άρμογάς ένιαχοΰ, ήτις ίδιότης δέν έκφρά- 
ζεται πλήρως διά τοΰ αργός- διότι οΰτω θά ώνόμαζέ τις τούς μή 
σχόντας μηδεμίαν κατεργασίαν, άλλ’απλώς έπιτεθειμένους άλλή-^ 
λων μετά προχείρων ύποστηριγμάτων, ώς έν τφ τείχει τής προ- 
μυκηναίας άκροπόλεως τών Φθιωτίδων Θηβών, περί ού βλ. Πρα
κτικά 1908 σελ. 164.

ϊάς δέ κτιστάς σήραγγας του τείχους τούτου είδε βεβαίως ό 
Παυσανίας, καί ταύτας άναμφιβόλως νοεί καί ονομάζει, άποδεχό-
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μένος τοπικήν τινα λαϊκήν ερμηνείαν των έκεΐ έξηγητών, ώς «θα
λάμους των Προίτου θυγατέρων»' διότι εν συνεχεία τοις προει- 
ρημένοις λέγει «καταβάντων (έννοεΐται εκ τής κορυφής τής άκρο- 
πόλεως, ένθα τό άνάκτορον) δέ ώς επί &άλασσαν (δηλ. ούχί άκρι- 
βώς, αλλά περίπου προς την θάλασσαν, δπερ άληθές), ενταύθα 
οί θάλαμοι των Προίτου θυγατέρων είοίν»' έσιρζοντο άρα έν 
καλή καταστάσει κατά τούς χρόνους τοΰ Παυσανίου αί σήραγ
γες αυται, καί ούτως ήρμηνεύοντο 6πδ τοΰ λαοΰ, δστις καί σή
μερον, βλέπων βράχους λελαςευμένους έν είδει βαθμίδων, ελευ
θέρους ή έν σπηλαίοις, ώς εν τή Πυκνϊ ’Αθηνών, καθορίζει τάς 
θέσεις ώς « Δαοκαλειό », ήτοι διδαοκαλεΐον1 και λέγει δτι εκεί 
έκάθηντο καί έδίδασκον οριζόμενοι κατά τόπους περίφημοι διδά
σκαλοι ή κληρικοί, άν ύπήρξαν, ή στρατιωτικοί τής έπαναστά- 
σεως, έν έλλείψει των προειρημένων.

Ή δ’ έμφάνισις τοσοΰτον μικρού χώρου, ο Ιος δ τοΰ ταπεινού 
βουνοΰ, έφ’ ού κεϊται ή Τίρυνς, έν τή πεδιάδι, καί τούτου κατα- 
φόρτως και ισχυρότατα τετειχισμένου, έν είδει πάνοπλου οπλί
του, ετοίμου νά άποκρούση πάσαν όποθενδήποτε έπίθεσιν, είναι 
λίαν χαρακτηριστική τής πόλεως, ού ένεκα έλαβε τό έν τφ Κα- 
ταλόγφ Β 559 έπίθετον τειχιόεοσα λίαν εύστόχως' είχε δέ καί 
υπερκείμενον στρατηγικόν, τετειχισμένον έπίσης, έρεισμα ή Τί
ρυνς, κείμενον άνατολικώς αότής καί εις άπόστασιν δύο περί
που χιλιομέτρων, έπί τής κορυφής τοΰ λίαν ύψηλοτέρου καί πολ- 
λαχόθεν δυσαναβάτου βουνοΰ, δπερ νΰν καλείται « "Αγιος Ήλίας», 
καί ένθα υπάρχει έκκλησίδιον' τοΰτο πιθανώτατα έκαλεΐτο Λίκυ- 

μνα, καθ’ ά λέγει ό Στράβων έν Η' 373 «ή δέ άκρόπολις (ένν. 
τής Τίρυνθος) Λίκυμνα, έπώνυμος Λικυμνίου' διέχει δ£ τής Ναυ- 
πλίας περί δώδεκα στάδια' έρημος δ’ έστί»' δντως δέ ή άπό 
τών προπόδων τής Άκροναυπλίας μέχρι των τοΰ 'Αγίου Ήλία 
τούτου άπόστασις δλίγον τι όπερβαίνει τούς διόδεκα σταδίους.

Έπί δέ τών πλευρών τής Αικύμνης ταύτης είναι βέβαιον δτι 
έθαψαν έν θολωτοΐς τάφοις οί τελευταίοι τών βασιλέων καί πρου
χόντων τή; Τίρυνθος τής Μυκηναίας περιόδου' διότι έκεΐ εδρεν 
ό Κάρω ϋολωιόν τόμον έντελή, ίκανώς μέγαν, άλλά πάλαι σε- 
συλημένον' διότι έπ’ αύτοΰ έκειτο άρχήθεν χώμα γης, ήτοι τύμ
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βος, μακρόθεν ευδιάκριτος, δν οι παλαιοί τυμβωρύχοι, δντες οξυ
δερκέστατοι, ύπώπτευσαν εύλόγως, καί, έξερευνήσαντες μετ’ επι
τυχίας, άφήρεσαν τά πλούσια βεβαίως κτερίσματα- είναι δ’ εϋ- 
κολον νά άνευρεθώσιν έκεϊ καί άλλοι δμοιοι τάφοι, ή μή σχόν- 
τες άρχήθεν, μηδέ νΰν άρα φέροντες, τδν προδοτικόν της εαυτών 
ύπάρξεως τύμβον, καί τούτου ένεκα διαμείναντες πιθανώτατα 
ασύλητοι, ή ών ό τεθείς ποτέ τύμβος, ών μικρός, έν όλίγω χρόνφ, 
διαρρεόντων των χωμάτων, έξηφανίσθη' διότι κατά τήν προανα- 
γραφεΐσαν παροιμίαν « δπου άμπέλι, καί άλλο άμπέλι», καί κατά 
τό είκός, δέν είναι μονήρης δ εύρεθείς τάφος.

Φαίνεται δέ δτι έπεξέτειναν τήν εις Αίκυμναν ταφήν οι Τι- 
ρύνθιοι μετά τήν έξάντλησιν τοΟ πράς ποίησιν θολωτών τάφων 
όλίγου μέν, άλλ’ εύθέτου χώρου, του κατά τά κράσπεδα αύτής 
της Τίρυνθος ύπάρχοντος' διότι δέν πρέπει νά άποκλεισθή ή πι- 
θανότης τοΟ δτι μάλιστα μέν οι τής πρώτης τετειχισμένης ΐίρυν- 
θος βασιλείς καί ήγεμόνες, ούχ ήττον δέ καί οι άπόγονοι τού
των, οί ποιήσαντες καί τειχίσαντες δι’ έπεκτάσεως τήν δευτέραν 
Τίρυνθα, τήν νΰν εμφανή τειχιόεσσαν, έθαψαν έν θολωτοΐς τά- 
φοις, ποιηθείσιν, έπ’ αύτών τών κρασπέδων αύτης τό πρώτον 
διότι δέν είναι πανταχοΰ βραχώδης ό βουνός, άλλ’, ώς δεικνύει 
ό πρό τινων έτών ποιηθείς υπό τίνος χωρικοϋ έκεΐ, είς άπόστα- 
σιν 200 :'· περίπου από τοΰ τείχους άνατολικώς, έν τη πεδιάδ[ 
μέγας βόθρος φρέατος, διήκων είς βάθος 5-6 V καί μή συναντή- 
σας ύδωρ μηδέ κατά μήνα Δεκέμβριον, έχει σχηματισμόν παντα
χοΰ χωματώδη, ού έ'νεκα θά διήκη καί μέχρι βάθους 12 μέτρων, 
ξηρός ών ήδύνατο άρα νά διανοιχθη έκεΐ βόθρος τοσούτου βά
θους, άπαιτουμένου προς ποίησιν θολωτοΰ σημαίνοντος τάφου, 
άνευ τεχνικών δυσχερειών, καί νά στερεωθη έν αύτώ κτιστός έν 
θόλω τάφος μετά δρόμου.

Διότι θά ήτο ούχί εύλογον νά άποκλείωμεν έξ ύπαρχής τήν 
παρά τά κράσπεδα τών Μυκηναίων τετειχισμένων άκροπόλεων 
ύπαρξιν θολωτών καί άλλων βασιλικών τάφων, καί τούτων τε- 
χνικωτάτων, ήτοι άνευ τύμβων, άφανών δέ τούτου ένεκα καί 
λίαν δυσεξιχνίαστων ήδη ό λεγόμενος έν Μυκήναις τάφος τής 
Κλυταιμήστρας, κείμενος δλίγον έξω τής δευτέρας τετειχισμέ-
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νης άκροπόλεως, οδτινος μάλιστα ό βόθρος συνήντησεν ύδωρ, 
δεικνύει ότι τά κράσπεδα των άκροπόλεων τούτων προετιμωντο 
προς ποίησιν θολωτών τάφων, έφ’ όσον δεν παρουσίαζαν άνυπερ- 
βλήτους τεχνικάς τοΐς κτίσταις δυσχερείας, ήτοι βράχον συμπαγή 
ή ύδωρ είς μικρόν βάθος' διό νομίζομεν ότι οί μέν μεμακρυσμέ- 
vot άπό των άκροπόλεων τούτων τάφοι άνήκουσι κατά τό πλεΐ- 
στον τοΐς ύστερωτέροις βασιλικοΐς γένεσι, τά δέ κράσπεδα των 
άκροπόλεων πρέπει νά έξερευνώνται έπιμελέστατα.

Καί είναι μέν άληθές ότι οί άχρι τής σήμερον ευρεθέντες 
θολωτοί τάφοι κεΐνται μακράν των τοιούτων άκροπόλεων, π. χ. 
οί των Ίωλκίων έν Διμηνίφ, περί τά 5 χλμ. μακράν τοΰ λόφου 
«Κάστρου», ένθα εκειτο καί ή Μυκηναία Ίωλκός, οί των Άρ- 
γείων ετι μακρότερον κατά τό Ήραΐον έν θέσει, ήτις εκαλείτο 
« Πρόσυμνα», οί των Τιρυνθίων αύτών έν Αικύμνή, οί τών Μυ- 
κηναίων ούχί τοσοΰτον μακράν, καί άλλοι όμοίως, άλλά οέν έςη- 
ρευνήθησαν μέχρι έςαντλήσεως τά εύθετα κράσπεδα ούδεμιάς 
Μυκηναίας πόλεως, ΐνα καταστήσωσιν άξίωμα τήν θεωρίαν τοΟ 
ότι οί Μυκηναΐοι εθαπτον, έξ ύπαρχής και κατά σύστημα, μα
κράν τών εαυτών άστεων έν θολωτοϊς τάφοις' ήμεΐς νομίζομεν 
ότι τοΰτο επραττον μετά τήν έξάντλησιν τών έπι τών πλευρών 
αύτών τών άκροπόλεων εύθέτων χώρων δέον άρα ταΰτα νά έςε_ 
ρευνώνται υπό τοιαύτην προϋπόθεσιν εύρύτατα καί έπιμελέστατα, 
άφ’ ού ήδη οί ύπό τοΰ Schliemann εύρεθέντες φρεατοειδεΐς 
βασιλικοί τάφοι τών Μυκηνών κεΐνται έ'ξω τής πρώτης άκρο- 
πόλεως έν τώ μόνψ υπάρχοντι εύθέτιρ μέν πρός τοιοΰτον σκο
πόν, άλλ’ ούχί έπαρκεΐ πρός ποίησιν θολωτών τάφων χ<ί^).

2) Εύρημα καια&έσεως ϋηααυρον της Μνκηναίας περιόδου 

έν Τίρυν&ι· τά κατά την άνακάλνψιν αυτόν.

Καί ταΰτα μέν έμελετώμεν κατά τά; προμνημονευθείσας 
έκδρομάς ήμών, καί άνεκοινοΰμεν τάς τοιαύτας ημών εικασίας 
πρός φιλομαθείς άξιωματικούς, μεθ’ ών πολλάκις περιηγούμεθα 
κατά τούς μήνας ’Οκτώβριον καί Νοέμβριον, έν οίς ό διοικητής 
τής Μεραρχίας κ. ’Αλέξανδρος Κοντούλης, ό έπιτελάρχης
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αυτής κ. Δ. Σκαρπαλέζος, δ αρχίατρος κ. IT. Μαργαρίτης, δ 
συνταγματάρχης κ. Σ. Καναβατζόγλου καί άλλοι πολλοί' κατε- 
στήσαμεν δέ μέτοχον των τοιούτων υποψιών ήμών πρδς εύρεσιν 
βασιλικών τάφων έν Τίρυνθι, ών περιέργως δεν είχε τέως εύρε- 
θή σημαντικόν τι ίχνος, καί τόν αρχαιολογικόν έφορον τοΰ τό
που κ. Ά. Φιλαδελφέα, ω συνεστήσαμεν νά έρευνήση τά κρά
σπεδα τής ϊίρυνθος δοκιμαστικώς πρός τοιοΰτον σκοπόν.

Ακριβώς δέ πρός τινα έπίρρωσιν τής γνώμης μου ταύτης 
έπήλθε κατά τό πρώτον ήμισυ τοΰ μηνός Δεκεμβρίου 1915 
σημαντικόν εύρημα, έκ τυχαίου μέν συμβεβηκότος προκλη- 
θέν, εδθέτως δμως καί κατά τινα σύμπτωσιν 6π’ έμοΰ ώς άρ- 
χαιολόγου καταλλήλως πρός γενικήν έπιτυχίαν έπιστημονικώς 
βυθμισθέν. Τή 8ϊΐ καί 9ίΐ δήλα δή Δεκεμβρίου άνεζγ)τει με δ 
νομάρχης Άργολίδος κ. Θ. Αέκκας μετά τοΰ γυμνασιάρχου 
Ναυπλίου κ. Άστ. ΙΙαρασκευά, καί εδρών με δ πρώτος, μοί 
έπέοειξε τά έξής τηλεγραφήματα' 1) τό έαυτοΰ: «έκ Ναυπλίου 
τή 8-12-1915' άριθ. Δ. Ύ. Φιλαδελφέα, έφορον άρχαιοτήτων, 
’Αθήνας' όδός Κάνιγγος 18. Εδρεθέντος τάφου έν Τίρυνθι μετ’ 
αντικειμένων χαλκών καί τινων χρυσών ανάγκη αμέσου παρου

σίας σας· νομάρχης Αέκκας»' 2) τό έαυτοΰ έπίσης: « έκ Ναυ
πλίου τή 8-12-1915. Άριθ. 21230. 'Γπουργεϊον ΙΙαιδείας· 
Αθήνας. Διευθυντής Γεωργικοΰ σταθμοΰ ϊίρυνθος είδοποίησεν 
δτι εδρέθη τάφος άρχαιος' μετέβην πάραυτα μετά γυμνασιάρχου 
καί έλαβον κατάλληλα μέτρα πρός έςασφάλισιν μέχρι·; άφίξεως 

εφόρου αρχαιοτήτων (ενν. κ. Φιλαδελφέως), ον τηλεγραφικώς 

ειδοποίησα' εδρεθέν χρυσοΰν μικρόν άγγεΐον έκ δύο τεμαχίων 
όμοιων παρέλαβε γυμνασιάρχης' νομάρχης Αέκκας»' 3) τό τοΰ 
κ. Ά. Φιλαδελφέως: «έξ ’Αθηνών 8/21-12-1915 ώρα 7 μ.μ. 
Άριθ. 201. Κύριον Αέκκαν, νομάρχην, Ναύπλιον. Παρακαλώ 
ειδοποιήσατε έφεδρον νπολοχαγόν Άρβανιτόπονλον, έφορον αρ

χαιοτήτων, μεταβή Τίρυν&α, έξαγάγη αρχαία κτερίομαια εκ τά

φου καί μεταφέρη άσφαλώς Μουαεΐον Ναυπλίου, άπαγο ρεύση δε 
βητώς οίανδήποτε έκεϊ πλησίον έργασίαν εύχαριστών πληροφο
ρίαν, διατελώ ευπειθέστατος έφορος αρχαιοτήτων Φιλαδελφεύς».

Τούτων έπιδειχθέντων μοι, μή δυνάμενος νά άρνηθώ τήν
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παροχήν των επιστημονικών μου φώτων μετά τήν όμόθυμον τζύ- 
την καί εύγενή πρόσκλησιν, έζήτησα νά ληφθή καί ή άδεια τοΰ 
εν τή στρατιωτική υπηρεσία προϊσταμένου μου' μεταβάς δ κ. 
νομάρχης, ελαβεν αύτήν. Οΰτω λοιπόν άπήλθομεν εις Τίρυνθα 
τή 9Τ) Δεκεμβρίου, έν πλήρει τάξει' έπραξα δ’ έν τή περιπτώσει 
ταύτη τό καθήκον μου προθύμως χάριν τής έπιστήμης καί τής 
δημοσίας ύπηρεσίας, καί έκτίθημι ενθάδε τα τής εόρέσεως, ώς 
απαραίτητα προς ερμηνείαν τοΰ εύρήματος, δπερ έτυχε νά είναι 
σπουδαιότερον ή κατά πάσαν προσδοκίαν' επιφυλάσσομαι, δ’ έν 
καιρφ νά δημοσιεύσω, εάν μη τι έμπόδιον επέλθη, τάς άπεικο- 
νίσεις πάντων των εύρεθέντων άρχαίων, καί διεξοδικωτέραν σύγ- 
κρισιν καί ερμηνείαν αύτών, από κοινοΰ μετά τοΰ Κάρω, φ 
έγνώρισα κατόπιν τήν σημασίαν των εύρημάτων, καί μεθ’ ού, 
προσελθόντος εγκαίρως εις Ναύπλιον, τή 12ϊΐ Δεκεμβρίου, συν- 
εξηρεύνησα τό υπόλοιπον τοΰ έν τφ λέβητι εύρεθέντος θησαυ
ρού, ώς έκτίθημι παρακατιών' ό δέ κ. Φιλαδελφεύς, έλθών μετά 
τήν περάτωσιν τής δλης εργασίας καί μετά τήν σφράγισιν των 
εύρημάτων, τήν νύκτα τής 13*1» Δεκεμβρίου, δεν μετέσχεν ούοε- 
μιάς των άνω έργασιών' έπειδή δμως συνέπεσε νά είναι ό άρ- 
χαιολογικάς έφορος τής περιφερείας έκείνης, καίτοι έπισήμως 
παρέδωκεν έμοί τήν έκτέλεσιν τοΰ έργου, έκλήθη μεν πολλάκις 
ύπ' έμοΰ νά συμμετάσχη τής έκδόσεως, αλλά δεν έδέχθη.

Είχον δέ προηγηθή τής έπισκέψεώς μου τάδε ώς πρός τήν 
άνεύρεσιν τοΰ θησαυροΰ : όλίγον πρό τής μεσημβρίας τής 7ι: 
Δεκεμβρίου ό έργάτης Ίω. Ντόκος, είς των όρισθέντων υπό τοΰ 
έν Τίρυνθι δημοσίου Γεωργικοΰ στάθμου πρός βάθυνσιν παροδίου 
τάφρου, προσέκρουσε διά τής σκαπάνης έπί τίνος κερατοειδοΰς, 
εύμεγέθους, χαλκοσιδηροΰ άντικειμένου, καί τίνος υποκειμένου 
λεπτοΰ χαλκοΰ έλάσματος, δπερ τούτου ένεκα έθραύσθη’ έξα- 
γαγών δέ άμφότερα ταΰτα, έπέδειξε τφ έπιστάτη τοΰ σταθμοΰ 
κ. Εύαγ. Πολυχρονίδη, δστις, έρευνήσας δοκιμαστικώς τήν σκα- 
φήν διά μαχαιριού, ευρε σπόνδυλον μικρόν, ήλέκτρινον, καί δύο 
χρυσά κωνικά έλάσματα μικρά, φέροντα έγκρουστα έλικοειδή 
κοσμήματα' ταΰτα δ’ έπέδειξεν εύθύς τφ διευθυντή τοΰ σταθμοΰ 
κ. Σ. Γούδα, δστις <τό μέν έγνώρισεν αμέσως τό συμβάν τφ κ.
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νομάρχη, τδ δέ άπηγόρευσε την περαιτέρω σκαφήν έπΐ τοΟ τό
που εκείνου. Προς εσπέραν εσπευσαν ο κ. νομάρχης μετά τοΰ 
κ. γυμνασιάρχου καί έπέθηκαν επί των χωμάτων σανίδα' καλύ- 
ψαντες δέ διά των αύτών χωμάτων και διά λίθων την σκαφήν, 
ώρισαν νυκτοφρουράν.

Κεΐται δε ή θέσις αΰτη είς άπόστασιν 50 I1· περίπου έξω 
τών τειχών τής Τίρυνθος, κατά τδ τέρμα των νοτανατολικών 
αύτής κρασπέδων, παρά την συμβολήν τής αμαξιτού, τής άγού- 
σης είς «Κοφίνι», καί τής βατής, ήτις άγει είς τους αγρούς καί 
τδ χωρίον «Άρειαν», εγγύτατα τής γέφυρας. Καί πρώτον μεν 
άπεμάκρυνα τά επιτεθειμένα χώματα καί τήν σανίδα, κατόπιν 
δ’ έσκαψα, διά παραχωρηθέντων μοι εργατών τοΰ σταθμού, 
περιφερώς είς μικράν ακτίνα, λαβών κέντρον τήν δπάρχουσαν 
σκαφήν' μέχρι βάθους όλίγω ήττονος τοΰ '/■, V- συνήντων μόνον 
όστρακα εύτελών πηλίνων αγγείων Γεωμετρικής περιόδου, άτινα 
περισυνέλεγον πρδς καθορισμόν τών χρόνων' μεθ’ ό διεφάνη 
ετέρα κερατοειδής λαβή, όμοια τή εύρεθείση, καί πώμα λεπτόν 
χαλκοΰν, δπερ είχεν άποσυντεθή σχεδόν δλως έκ τής κατιώ- 
σεως' τούτου μέρος θραύσας ό μνημονευθείς εργάτης, είχεν έξα- 
γάγει τά τμήματα αδτού.

Έκάλυπτε δέ τό πώμα τούτο μέγαν χαλκοΰν λέβητα, ου 
πρώτον άπεκάλυψα τήν εξωτερικήν όψιν, άποσύρων τά χώματα, 
έν οίς ύπήρχον μόνον θραύσματα πηλίνων αγγείων, μέχρι τοΰ 
μέσου τοΰ λέβητος, καί τινα λιθάρια, ως στηρίγματα αύτοΰ Ιμ- 
φανώς χρησιμεύσαντα' μετά δέ τοΰτο έπεφάνη χαλκούς τρόπους 
ακέραιος, άρχήθεν άνατετραμμένος μέν τεθείς, άλλά προσερει- 
δόμενος έπί τής κοιλίας τοΰ λέβητος ελαφρώς, καί ύπεστηριγ- 
μένος ομοίως διά βαρείας δρειχαλκίνης πλίνθου άκεραίου, άρ- 
χαίας, δρθογωνίου σχήματος, κυρτουμένης τοξοειδώς είς τήν 
έτέραν τών στενών έδρών, καί διά λίθων ούχί μεγάλων, δΓ ών 
είχεν ύποστηριχθή πανταχόθεν τά ύπό τήν κοιλίαν έως τών 
κάτω ό λέβης ύπ’ αύτών τών καταθεσάντων αυτόν έκεί τό πρώ
τον, δπως βεβαίως μή ύποστή άπόκλισίν τινα καί πτώσιν, ή με
τεωρισμόν πρός τινα πλευράν, άλλ’ ί'να στερρώς καί καθέτως 
διαμένη καθιδρυμένος.
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Άφ’ ου λοιπόν έξήγαγον τήν πλίνθον καί τον τρίποδα, βε
βαιωθείς πρότερον περί τοΰ δτι ήσαν ελεύθερα καί δέν έξηρ- 
τώντο ούδαμόθεν, έν φ ή κερατοειδής λαβή (1), ήν τό πρώτον 
συνήντησα, δέν ένέδιδεν, άλλ’ έφαίνετο δτι ήτό που έπικεκολ- 
λημένη, ή δτι εξηρτατό ποθεν καί ήμποδίζετο οπωσδήποτε, εί- 
δον δτι & λέβης είχεν ύποκάτω, όριζοντίως εξέχοντα έκατέρωθεν 
υπό τόν πυθμένα, σιδηρά καί χαλκά επιμήκη αντικείμενα έν 
είδει ξιφών, έφ’ ών, ώς καί επί μικρών πλακοειδών λίθων, ύπε- 
στρωμένων ποτέ προχείρως ύπό τών καταθεσάντων άρχήθεν τόν 
λέβητα, έπεκάθητο καί αυτός δλος' άλλ’, επειδή ταΰτα δέν ήτο 
δυνατόν νά έξαχθώσιν άκινδύνως, εί μή πρότερον άνεσύρετο ό 
λέβης, άπεφάσισα νά ερευνήσω τά Ισω αύτοΰ πρό τής εξαγω
γής αυτών.

Ήσαν δέ τά Ισω τοΰ λέβητος πλήρη χωμάτων εως άνω, 
άτινα βεβαίως πάλαι είσήρχοντο διά τοΰ έφθαρμένου ήμίσεος τοΰ 
πώματος, φερόμενα ύπό τών όδάτων- επειδή δμως ή κατίωσις 
τοΰ πώματος θά άπήτησε λίαν μακρόν χρόνον, ί'να συντελεσθή, 
είναι εύλογον νά είκάσωμεν δτι ό λέβης καί τά έν αύτφ είχον 
καταχωθή άρχήθεν κενά, ήτοι άνευ χωμάτων τούτου δ’ ενεκα 
είχε ληφθή εκτοτε καί ή μέριμνα τής διά λιθαρίων καί τοΰ τρί
ποδος καί τής πλίνθου υποστηρίςεως αύτοΰ έκατέρωθεν.

Είσήλθον άρα τά χώματα εις τόν λέβητα κατά χρόνους ίκα- 
νώς μεταγενεστέρους τής πρώτης άποθέσεως αύτοΰ, καί δή διά 
τής φυσικής όδοΰ, ήτοι διά τών είσρεόντων έκάστοτε ύετίων ύδά- 1

(1) Καλοΰμεν αυτήν κατά συνθήκην οΰτω· φαίνεται δέ ο ίσα ή υπό
δημα τοΰ λέβητος, έν εϊδει ύποκρατηριδίου τών κρατήρων, μετά τών 
δυο λοιπών εύρεδεισών, ή ίσως λαβαί τοΰ πώματος· διότι φέρουσιν ήλους 
προσαρμογής επί λεπτότερου χαλκού ελάσματος, οΐον είναι τό μνημονευ- 
δέν πώμα τού λέβητος, δπερ καί ώς υπόδημα δόναται νά λογισΟή μετά 
πλείονος πιθανότητας, λόγιο τών βαρύτατων τούτων λαβών. Περί δέ τής 
ύπό τοΰ εργάτου τό πρώτον έξαχθείσης λαβής διηγούνται οί χωρικοί δτι 
ήτο άπό τριών ετών εμφανής καί διεκρίνετο κατά τό άνω ήμισυ, έξ ού 
μάλιστα πολλοί τούτων έξήρτησαν καί συνέδεσαν σχοινίον, δι’ ού χαλι
ναγωγούνται καί ρυταγωγοΰνται οί δνοι, ΐνα μή είσπηδώσιν εις τόν εγ
γύς έσπαρμένον αγρόν· ένόμιζον δέ οί χαιρικοί δτι ήτο υπόλειμμα στε
λέχους δένδρου ή ρίζης ελαίας κττ..
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των, δντων μάλιστα άφθονων, λόγφ τοΰ δτι ύπερέκειτο μέν αυ- 
τοΰ χάνδαξ, παρέκειτο δέ μικρός χείμαρρος' διά ταΰτα τό χώμα, 
τό εν τώ λέβητι, ήτο λεπτόν, μόνον δέ μικρά τινα καί δλίγα 
ενείχε λιθάρια, είσορμήσαντα κατά τήν πρώτην είσροήν των ύδά- 
των διά τοΰ ένδόντος τέλος τώ βάρει αύτών πώματος.

Ούτω λοιπόν, άρξάμενος τής έπισταμένης έρεύνης των έν τώ 
λέβητι χωμάτων, εύρον εύθύς άπ’ άρχής χρυσάς τινας ψηφίδας, 
περιδέραιου έμφανώς, καί σπόνδυλον ήλέκτρινον, δμοιον τώ τό 
πρώτον εύρεθέντι υπό τοΰ έπιστάτου, άλλ’ άρτιον, καί ετερα δύο 
κωνικά χρυσά ελάσματα, παρακείμενα άλλήλοις καί επικείμενα 
επί ξυλίνου πιθανώς πυρήνος, άτινα συνεξήγαγον μετ’ αύτοΰ, ως 
είχον, ήτοι μετά τοΰ είς χώμα τά πολλά μεταβληθέντος ξύλου.

Μετ’ αυτά δ’ εύρον έτέρας πολλάς ψηφίδας χρυσάς καί τι- 
νας έκ μαλακής τίνος μάζης, μόλις συγκρατουμένας, καί μετ’ 
ού πολύ έξήγαγον χρυσοΰν δακτύλιον, φέροντα προσηρμοσμένην 
τώ κρίκιρ πλατείαν καί έπιμήκη χρυσήν σφενδόνην, έφ’ ής. άφαι- 
ρέσας ελαφρώς τό επικείμενον ολίγον πηλώδες χώμα, παρετή- 
ρησα δτι υπήρχεν έγχάρακτος παράστασις πλοίου, προσωρμισμέ- 
νου παρά τινα άκτήν έπέβαινον δ’ επί τοΰ πλοίου καί περιεπά- 
τουν παρά τήν άκτήν άνδρες καί γυναίκες, προς έπιβίβασιν ή 
άποβίβασιν, ή πρός ύποδοχήν, φέροντες σχήμα έμφανίσεως καί 
ένδύσεως τό γνωστόν έκ Μυκηναίων καί Κρητικών ευρημάτων.

Εύρον δέ μετά τοΰ δακτυλίου τούτου καί δύο έτέρους, χρυ- 
σοΰς, μετά σφενδονών έπίσης χρυσών, ών μία μέν ήτο λεία καί 
ούδέν εφερε χάραγμα, ή δ’ έτέρα έφερε γεωμετρικά κοσμήματα 
ήμικυκλικά κττ., δεδηλωμένα διά χρυσών κοκκιδίων' παρά τά 
ευρήματα ταΰτα όπήρχον καί τινα λεπτά πλακίδια καί έλασμά- 
τια χρυσά, φέροντα δι’ έγκρούσεως κοσμήματα γεωμετρικά, έπε- 
φάνη δέ |δαθύτερον καί μέγα τι κυκλικόν άντικείμενον χρυσοΰν, 
$ν είδει τροχίσκου, δπερ μετά κόπου έξήγαγον, ώς ον συμπεπλεγ- 
μένον μετ’ άλλων ευρημάτων καί ψηφίδων.

Άλλ’ άπομονώσας αύτό καταλλήλως δι’ άπομακρύνσειος των 
περικειμένων χωμάτων άνήγαγον είς φως' ήτο άρτιον καί είχε 
ποιηθή έκ μηρίνθου χρυσής είς γύρους έπαλλήλους, ούς συνεκρά- 
τει κατά τήν έξωτερικήν περίμετρον πλέγμα, γλωχινοειδώς προσ-

14
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ηρτημένον, έξ όμοιας μηρίνθου' έφερε δ’ έσω, κατά διασταυρου- 
μένας δύο διαμέτρους, δύο καρφίδας χαλκάς, στερρώς ήρμοσμέ- 
νας, δι’ ών είχον διαπεραθή καθ’ Ικάστην των τεσσάρων ακτί
να) ν άνά δύο ήλέκτριναι σπονδυλωτά! ψηφίδες.

Τδ άντικείμενον τούτο εύθύς απ’ αρχής έθεώρησα ως άπο- 
τελούν κόσμημα κεφαλής γυναικός, ούχ! στέμμα βασιλίσσης, ώς 
δν μικρόν πρός τούτο, άλλά συγκράτημα των παρά τούς κροτά
φους πλοκάμων τής κόμης, οΐ'τινες εϊσήρχοντο διά των τεσσάρων 
τομέων καί, περιπλεκόμενοι έπ! τής στεφάνης πολλάκις, έπέτρε- 
πον κα! τής κόμης την διευθέτησιν, κα! τήν όψιν τού μετάλλου 
πολλαχοΰ, κα! των ήλεκτρίνων ψηφίδων ούχ ήττον το κατόπιν 
εύρεθέν έτερον δμοιον έπεβεβαίωσε τήν γνώμην μου ταύτην.

Μετά 0έ τήν εξαγωγήν τού χρυσού συγκρατήματος, έπιφα- 
νέντος μεγάλου χαλκού αγγείου, όμοιου πρόχω, έν τώ λέβητι, 
ήρξατο κατά μικρόν έπιλαμβάνουσα ήμάς ή νύξ κα! ψεκάδες 
βροχής- άπεφασίσαμεν λοιπόν νά άποκομίσωμεν έκεΐθεν δλον τόν 
λέβητα μετά των χωμάτων, ώς είχε- διότι υπελογίζομεν ότι πρός 
πλήρη έξερεύνησιν των εν αύτω κατά χώραν άπητεΐτο διηνε
κής καθ' δλην τήν νύκτα κα! ικανόν τής ακολούθου ήμέρας 
Ιργασία.

"Οθεν, περιειλίξαντες τόν λέβητα έξωθεν διά σάκκων, κα! περι- 
δήσαντες αύτούς διά των ζωνών των έργατών, έξηγάγομεν μετά 
προσοχής, ί'να μή διαρραγή εκ τού βάρους των χωμάτων έπε- 
θήκαμεν δέ ούτως έπ! μεγάλου κανού, υποστρωθέντος διά σάκ
κων κα! τούτου, κα! παρεδώκαμεν τοΐς παρισταμένοις πολιτικοΤς 
κα! δικαστικοΐς ύπαλλήλοις πρός φύλαξιν.

Έξαχθέντος οΰτω τού λέβητος, ήδυνήθην άκινδύνως νά έξα- 
γάγω τά ύποκείμενα αύτω- ήσαν δέ τρία ξίφη κα! δύο μακρο! 
όβελο! χαλκοί, δρθογωνίου ελάσματος, πεπλατυσμένου παρά τά 
άκρα κα! συνεστραμμένου κατ’ αύτά, άτινα οί τό πρώτον κατα- 
θέντες τόν λέβητα ύπέθηκαν εκεί, έμφανώς ώς μή χωροΰντα έν 
αύτω’ έξήγαγον δέ κα! τάς κερατοειδεΐς λαβάς, ών ή πρώτη 
έπιφανείσα ήτό που συγκεκολλημένη έπ! τής έξωτερικής έπι- 
φανείας τού άπομείναντος τμήματος τού πώματος.
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3) Κα&ορισμδς τον τόπου της εύρέαεως του ϋ·ηαανρον' 

οικιακοί τής Μυκηναίας περιόδου4 πιθανή βέαις 

ϋνλωτών τάφων Τίρυνβος.

Τή δέ υστεραία, 10?) δεκεμβρίου, μετέβην πάλιν είς Τίρυν- 
θα προς συμπλήρωσιν της εργασίας, και άνέσκαψα εύρύτερον 
καί βαθύτερον την θέσιν, έν η είχεν ευρεθή ό λέβης.

Έθηκα δέ σκοπόν της εργασίας ταύτγ|ς την άνεύρεσιν καί 
έςακρίβωσιν του λόγου, δι’ ον είχε τεθή εκεί ό λέβης καί των 
σχετικών αίτιων τής εύρέσεως αΰτοΰ ούτως" ως ύπόθεσιν δ’έθηκα 
τόδε: εάν ό λέβης άπετέλει είδος τι νεκρικής υδρίας, έν ή είχον 
έντεθή οστά καέντος νεκρού, ενός ή πλειόνων, μετά των νενομι- 
σμένων κτερισμάτων αυτών, έπειδή είχεν εύρεθή άδιατάρακτος. 
δυνατόν νά ΰπηρχεν έκεί τάφος, ή τετράγωνος διά πλακών, ή 
κτιστός άλλως, ή θολωτός μέγας, έφ’ ού, πάλαι καταπεσόντος, 
είχον έντεθή μέλη τινά τής οικογένειας, ίσως τά τελευταία τού 
γένους, ω άνήκεν ό υποτιθέμενος θολωτό; τάφος.

Άλλ’ δ μεν λέβης ούδέν ίχνος οστού είχε παρουσιάσει κατά 
το χθες έρευνηθέν έν τέταρτον περίπου των εσω αύτοΰ" ή δ’ εύ- 
ρυτέρα αΰτη άνασκαφή δεν ένεφάνιζεν ούτε πλακών ίχνος, ούτε 
όρθογωνίου τινός κτιστού μείζονος τάφου σημεία, ούτε θολωτού 
τοίχον, κατά το έρευνηθέν τουλάχιστον μικρόν διάστημα, άλλά 
τοιχάρια εύτελή μικρών λίθων άξέστων, είς δύο ή τρεις δόμους 
άτέχνως καί άσθενώς τά πολλά έκτισμένα.

Έν δέ μόνον τοιχάριον, έπιμελέστερόν πως καί ίσχυρότερον 
πεποιημένον είς τρεις δόμους, επ' αυτής τής βατής όδοΰ παρά 
τό εύρημα διαφαυνόμενον, ήδύνατό τις νά έκλάβη είκαστικώς, 
ώς άποτελοΰν ίσως δρομίσκον μικρού θολωτού τάφου, οίοι είναι 
ώς έπί τό πλεϊστον οί τής Γεωμετρικής περιόδου, ών πολλούς 
εδρομεν καί άνεσκάψαμεν έν Σέσκλω καί Αέστιανη τής Θεσσα
λίας. περί ών βλ. Πρακτικά 1911 σελ. 292-297. Άλλ’ ή άνα
σκαφή καί παρακολούθησις τού τοιχαρίου τούτου άπέδειξεν δτι 
καί αυτό άπετέλει τοίχον οίκίσκου. Ούτως έφαίνετο άποκλειομένη 
ή ύπόθεσις τής ύπάρξεως έκεί τάφου όρθογωνίου ή θολωτού, 
έβεβαιοϋτο δέ ή ΰπαρξις οίκίσκων τής εςο> πόλεως τής Τίρυν-
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θος, άνηκόντων βεβαίως τή λαϊκή τάξει των λίαν πενήτων. και 
έκτισμένων τά μέν κάτω έπΐ τρεις ή τέσσαρας δόμους διά μι
κρών αλάξευτων λίθων, τό δέ λοιπόν τοϋ ύψους δι’ ώμων πλίν
θων, καθ’ ά καί σήμερον κτίζουσιν έκεΐ καί έν τοΐς εγγύς των 
πέριξ οί πενέστεροι των χωρικών οΰτω δέ ήρμηνεύετο καί τό 
φορητόν χώμα, δπερ άφθονον δπέρκειται τών λίθινων τοιχαρίων, 
έκ τών καταπεσόντων πάλαι πλινθίνων τοίχων τό πλειστον προ
ερχόμενο'/.

Μόνη δμως υποψία παραμένει τό γεγονός, καθ’ δ τά υδατα 
καταπίνονται έν τώ πρός τόν αγρόν χώρω τής σκαφής, έν ω 
πρό αύτοΟ υπάρχει στερρόν έδαφος, συγκρατοΰν λιμνάζον ύδωρ' 
πρέπει λοιπόν νά γένηται έκεΐ εύρυτέρα τις ερευνά πρός εύρε- 
σιν τού αιτίου τής πόσεως, διότι καί τινα σημεία τοίχων βαθύ
τατα διακρίνονται έν τώ χώρω τούτω.

Έξηκρίβωσα δέ δτι έπί τοιούτου λίθινου τοιχαρίου ενός τών 
οίκίσκων είχε κατατεθή ό λέβης’ τούτου μέρος διέρρηξαν οί τό 
πρώτον καταθέντες αυτόν έπί τοσοΟτον, δσον άπητεΐτο, ϊνα περι- 
ληφθή ό λέβης καί τά μνημονευθέντα παραρτήματα αύτοϋ. ΤΗτο 
λοιπόν έμφανές δτι οί κάτοχοι τού λέβητος ώρυξαν βόθρον μικρόν 
καί άβαθή, περί τό έν μέτρον πλάτους, καί μήκους καί βάθους 
τοσούτου, καί δτι κατά τήν δρυξιν ταύτην συνήντησαν διερχό- 
μενον ύποκάτω τοιχάριον, πάλαι καταπεπτωκότος καί αγνοου
μένου οίκίσκου, δπερ διέρρηξαν έν τώ άπαιτουμένω υπό του 
έργου αύτών μέρει.

Ύπέθηκαν δέ οί κάτοχοι τοΰ λέβητος έν τώ βόθρφ έκείνω 
κατωτάτω πλακοειδείς τινας λίθους μικρούς, ώς έξισωτικόν στή
ριγμα, τά ξίφη καί τούς χαλκούς όβελούς, έπ’ αύτών δέ κατέ- 
θηκαν τόν λέβητα μετά τών έν αύτώ, όποστηρίξαντες αύτόν διά 
λιθαρίων πανταχόθεν έπί τι ύψος έκ τών κατωτάτω, ετι δέ κατά 
τά πλευρά διά τού τρίποδος καί τής χαλκής πλίνθου, περί ών 
προεΐπον. Έπλήρωσαν δέ μετά ταύτα τόν βόθρον χωμάτων, μετά 
τίνος προσοχής ριπτομένων, παρεντιθέντες έκάστοτε καί υψηλό- 
τερον ένιαχοΰ κατά τήν κοιλίαν τοΰ λέβητος λιθάρια πρός στε- 
ρέωσιν βεβαίως' οδτω δ’ εχοντες πεπωματισμένον ήδη τόν λέβητα
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ota τού ύποθήματος μετά των τριών λαβών, έκάλυψαν διά χω
μάτων καί λιθαρίων τδν βόθρον έντελώς έως άνω.

Τά δ’ εύρεθέντα καί κατά την σκαφήν ταύτην ικανά θραύ
σματα πήλινων αγγείων, άτινα δέν έσχον επαρκή χρόνον ούδέ 
τά μέσα πρόχειρα, ΐνα καθάρω και μελετήσω, έξέλαβον τά κατ’ 
άρχάς, έκ τινων γραπτών τμημάτων όρμώμενος, ώς δντα τής 
Γεωμετρικής περιόδου, λίαν πρωίμων χρόνων- όντως δέ τίνα 
τούτων φέρουσι γραπτά κοσμήματα γεωμετρικά, όντα ομοιότατα 
τοις έν Θεσσαλία εύρεθεΐσιν άγγείοις τής αυτής περιόδου. Μετέ- 
πεκα δμως ό Κάρω καθώρισεν αύτά, ώς όντα τής Μυκηναίας 
περιόδου, άλλ’ ίδιάζοντος τύπου καί κοσμητικής επιχωρίου εν 
Τίρυνθι, ώς συμπεραίνει έκ μακράς καί έπισταμένης μελέτης 
τής έν αυτή κεραμεικής.

Άφ’ ού λοιπόν έβεβαιώθην διά τής προειρημένης άνασκα- 
φής ότι έπΐ τού χώρου έκείνου δέν ύπήρχεν ούδενάς είδους 
τχφος, ουδέ θολωτού εμφανές τι σημειον, έπέστρεψα είς Ναύ- 
πλιον, άναμένων διαταγήν πρός έκτέλεσιν κανονικής ευρυτέρας 
άνασκαφής καί έξερευνήσεως.

Τή δ’ 11 ϊ) δεκεμβρίου προσεκλήθην έπανειλημμένως όπό των 
άρμοδίων αρχών, ί’να έςερευνήσω τά υπόλοιπον των έν τψ λέβητι- 
παρεκάλεσα όμως νά άναβληθή επί τινας έτι ημέρας ή έρευνα 
αύτη, όπως μεταξύ έλθωσιν έξ ’Αθηνών ή ό άρμόδιος αρχαιο
λογικός έφορος κ. Ά. ΦΛαδελφεύς, ή ό Κάρω, η άμφότεροι, 
λαβόντες ήδη πλήρη γνώσιν τών τέως εύρεθέντων καί τής μεγά
λης σπουδαιότητος αύτών.

’Όντως δέ τή 12η δεκεμβρίου ήλθεν ές ’Αθηνών ό Κάρω, 
φ καί έπιδείξας τήν θέσιν τού ευρήματος, άνεκοίνωσα τά έξ 
αυτού καί τής άνασκαφής μου συμπεράσματα- περιελθόντες δέ 
μετ’ αυτού τήν άρχαίαν πόλιν καί τά περί αυτήν, συνεζητήσα- 
μεν άλλα τε καί τήν γνώμην μου, καθ’ ήν δύνανται νά εύρεθώσι 
κατά τά έγγύτατα κράσπεδα τού λόφου τής Τίρυνθος, πρός τήν 
’Ανατολικήν ιδίως πλευράν, τάφοι θολωτοί ή φρεατοειδείς τής 
βασιλικής οικογένειας τών άρξάνΐων τής πόλεως έπί πολλάς 
συνεχώς εκατονταετηρίδας Μυκηναίων ήγεμόνων.

Ό δέ Κάρω τότε δέν ήρνήθη μέν τήν ύπαρξιν τοιούτων βα
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σιλικών τάφων, έθεώρει δμως λίαν δυσχερή τήν ανακάλυψήν αυ
τών' διότι, έλεγε. τα μέν έσω τής δλης άκροπόλεως τής Τίρυν
θος είχε πανταχοΰ έξερευνήσει καί ούδέν σημεϊον τάφων τής 
Μυκήναίας περιόδου συνήντησεν, αμφιβάλλει δέ περί του άν ύπε- 
λείπετο ετι χώρός τις πρός τοιαύτην ερευνάν κατά τα εσω τής 
τε ύψηλοτέρας καί τής ταπεινοτέρας τετειχισμένης άκροπόλεως 
τής Τίρυνθος.

Τά δ’ έξω των άκροπόλεων τούτων, ελεγεν ό Κάρω, επί μα
κράν εκτασιν είχεν εξερευνήσει αυτός μεθ’ Εκανής λεπτομέρειας, 
ίνα μάλιστα προσδιορίσω τόν χώρον, δν κατελάμβανεν ή ατείχι
στος πόλις, ή κάτω πόλις λεγομένη. Είχε δ’ εΰρει κατ’ αυτήν 
καί οικιακούς πολλούς καί τάφους περί τούς εξήκοντα, τής Γεω
μετρικής δμως περιόδου τούτους, λίαν πτωχούς καί ούδέν σχε
δόν ενέχοντας τό λόγου άξιον.

Περί δέ τών τάφων τής Μυκήναίας περιόδου είχε σχηματί
σει τήν γνώμην ό Κάρω δτι έπρεπε νά ζητηθώσι μάλιστα παρά 
τόν ήδή έν έτει 1914 εύρεθέντα 6π’ αυτού θολωτόν άρτιον τά
φον, κατά τά κράσπεδα τού έναντι τής Τίρυνθος καί πρός άνα- 
τολάς αύτής κειμένου Εκανώς δψηλοΰ βουνού τού 'Αγίου Ήλία 
περί ού βλ. τά προειρημένα έν σελ. 202-20#, καί δτι σκοπεί 
νά έξερευνήση καί περαιτέρω τήν θέσιν εκείνην πρός τούτο εν 
εύθέτω χρόνω.

4) 'Αναγραφή τών τοϋ έν Τίρννάι θησαυρόν αρχαίων.

Τή δέ 1371 δεκεμβρίου, επί δεκάωρον συνεχώς έργασθέντες 
μετά τού Κάρω, παρισταμένων τών τε προειρημένων δημοσίων 
υπαλλήλων, μετά τών εαυτών βοηθών, καί τού Είσαγγελέως τών 
έν Ναυπλίφ έφετών κ. Σωτηριάδου, έξηρευνήσαμεν έντελώς τόν 
λέβητα, καί τά μέν χρυσά καί έτερα μικρά αντικείμενα έθεσα 
καταλλήλως έν κυτίοις, προφυλάξας αύτά διά βάμβακος, πάντα 
δέ όμού έσφραγίσαμεν έν κιβωτίφ πρός άσφαλή μεταφοράν εις 
’Αθήνας, τά δέ χαλκά καί σιδηρά παρέδομεν έντελή, ώς είχαν 
εύρεθή, τφ φύλακι τού Μουσείου Ναυπλίου, ίνα φυλαχθώσιν έν 
αύτω προσωρινώς.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:39:52 EEST - 18.237.180.167



Ανασχαφαί καί ερευναι έν Τίρυνϋ·ι 215

Κατέγραψα δέ προχείρως πάντα, καθ’ ήν άνευρίσκοντο τά- 
ξιν ώς έπΐ τό πολύ, καί ώς έξήγοντο έκ τού λέβητος, έν τφ συν- 
ταχθέντι έπισήμφ πρωτοκολλώ, δπερ έχει ώς εξής:

«Έν Ναύπλιο) καί εν τφ νομαρχειακφ καταστήματι σήμε
ρον τή 13?) δεκεμβρίου τού χιλιοστού έννεακοσιοστού δέκατου 
πέμπτου έτους (1915), συνελθόντες ό νομάρχης Άργολιδοκο- 
ρινθίας θ. Λ,έκκας, ό είσαγγελεύς των έφετών Σ. Σωτηριάδης, ό 
γυμνασιάρχης Στέρ. ΙΙαρασκευάς, ό έφορος των αρχαιοτήτων 
Θεσσαλίας και νΰν έφεδρος ύπολοχαγός τού πυροβολικού Από
στολος Άρβανιτόπουλλος, και έρευνήσαντες άρχαΐον χαλκούν 
λέβητα, δστις άνευρέθη έν Τίρυνθι, και δστις είχε μετακομισθή 
ύπό τούτων ένταΰθα καί συσκευασθή καί σφραγισθή καταλλή
λως, μετά προηγουμένην βεβαίωσιν τού άλυμάντου των τεθει
μένων σφραγίδων, μετά τήν άποσφράγισιν τούτου άνεύρομεν τά 
έξης (1):

« I) Τμήματα έλεφαντοστοΰ καί τρεις ψηφίδας μαλακής 
μάζης- ταΰτα έτέθησαν έν τφ δπ’ άριθ. 1 κυτίφ.

« 2) Τεσσαράκοντα δύο ψηφίδας μαλακής μάζης' αύται έτέ
θησαν έν τφ δπ’ άριθ. 2 κυτίφ.

« 3) Πέντε μεγάλα τμήματα έλεφαντοστοΰ' ταΰτα έτέθησαν 
έν τφ δπ’ άριθ. 3 κυτίφ.

« 4)—α') Ένα μέγαν χρυσοΰν δακτύλιον μετά μεγάλης χρυ
σής σφενδόνης συμφυούς τφ κρίκφ, έφ’ ής υπάρχει έγγλυπτος 
παράστασις καθημένης θεάς, πρός ήν προσέρχονται τέσσαρες ορ
θοί λέοντες, κομίζοντες δώρα-—β') ένα χρυσοΰν δακτύλιον μετά 
σφενδόνης χρυσής, έφ’ ής είναι έγκεχαραγμένη παράστασις πλοίου 
καί ανθρώπων — γ') ένα διάτρητον κύλινδρον, έφ’ ού έχουσιν 
έγχαραχθή ορθοί άνδρες, πτηνά καί κοσμήματα ή σύμβολα τού 
τύπου τών Χετταίων — δ') έν σπειροειδές, χρυσοΰν, χονδρόν κό
σμημα έν ε’ίδει δακτυλίου εις τρείς κύκλους, φέρον συγκεκολλη- 1

(1) 'Γοΐς ενθάδε άναχραφομένοις περιλαμβάνονται καί χά έν τφ χώρψ 
τών άνασκαφών τό πρώτον ύπ* έμοΰ εδρεθέντα χρυσά, άτινα κατά το πέ
ρας της άνασκαφής τής 9η« δεκεμβρίου είχον θέσει πάλιν έν τφ άποκο- 
μισθέντι λέβητι.
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μένας τυχαίως δύο ψηφίδας μαλακής μάζης.—ε') εν μικρόν έλα
σμα χρυσοΰν, παριστών κεφαλήν ταύρου- — ς-') δύο σπειροειδή 
ακανόνιστα χρυσά ελάσματα μικρά- — ζ') δύο σπείρας χρυσάς 
συρματοειδεΐς, συμπεπλεγμένας μετ’ άλλήλων- — η') τέσσαρα 
ελάσματα πλακοειδή χρυσά, έν εϊδει φύλλων, άνευ κοσμημάτων- 
—θ') οκτώ μικρά τεμάχια ελασμάτων όμοιων χρυσών-— ι') τρεις 
σφενδόνας χρυσάς δακτυλίων, ών ή μία άνευ κοσμημάτων, αϊ δε 
δύο μετά κοκκιόίων χρυσών-—ια') έν σπειροειδές χρυσοΰν σύρμα, 
ήτοι κρίκον δακτυλίου- — ιβ') τέσσαρα μικρά χρυσά σύρματα 
άπλά- —ιγ') έν τμήμα χρυσής ράβδου άκατεργάστου- — ιδ') δύο 
σπείρας δακτυλιοειδείς χρυσάς, ήτοι κρίκους δακτυλίων-—ιε') έξ 
ψηφίδας χρυσάς, εύρεθείσας ύπό τήν μικροτάτην χαλκήν φιάλην 
τών εν τώ λέβητι- ταϋτα πάντα έτέθησαν έν τψ ύπ’ άριθ. 4 
κυτίψ.

« 5) ·— α') Μίαν ήλεκτρίνην μεγάλην ψηφίδα- — β') έτέραν 
όμοίαν- — γ') δύο τμήματα έμβλήματος έκ πράσινης μάζης- — 
δ') μίαν ρομβοειδή ψηφίδα μαλακής μάζης, φέρουσαν έγχαρά- 
κτους γραμμάς καί τυχαίως συγκεκολλημένας έξ μικράς χρυσάς 
ψηφίδας- — ε') δύο κυλινδρικούς σπονδύλους ήλεκτρίνους- —

μίαν ψηφίδα μαλακής μάζης- ταΰτα πάντα έτέθησαν έν τψ 
ύπ’ άριθ. 5 κυτίψ.

« 6) Μίαν σπειροειδή μεγάλην στεφάνην χρυσήν, φέρουσαν 
έσω σταυροειδώς δύο σύρματα χαλκά, έφ’ ών ύπάρχουσι διαπε- 
περασμέναι έξ ψηφίδες ήλέκτριναι- αΰτη έτέθη έν τψ υπ’ άριθ. 
6 κυτίψ.

« 7) Μίαν όμοιοτάτην τή άνωτέρω στεφάνην χρυσήν μετά 
πέντε ήλεκτρίνων ψηφίδων καί τριών τμημάτων όμοιας ψηφίδος" 
αυτή έτέθη έν τψ ύπ’ άριθ. 7 κυτίψ.

« 8) — α') Μίαν ψηφίδα μαλακής μάζης-—β') έν κυλινδρι
κόν κόσμημα χρυσοΰν, φέρον έξωθεν κοκκίδια χρυσά μετά τυ
χαίως συγκεκολλημένου χαλκού έλάσματος καί μιάς χρυσής ψη
φίδος. — γ') ένα όγκίσκον έκ τυχαίως συγκεκολλημένων μικρών 
χρυσών ψηφίδων περιδέραιου- ταΰτα πάντα έτέθησαν έν τψ ύπ 
άριθ. 8 κυτίψ.

« 9) Τέσσαρας χρυσοΰς κώνους μετ’ έγκρούστων κόσμημά-
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των, ών οί δύο ίϊγον παραληφθή παρά τοΟ κ. γυμνασιάρχου έν 
Τίρυνθι καί είχον τεθή εις τόν άποσφραγισθέντα λέβητα' ούτοι 
έτέθησαν έν τώ 6π’ άριθ. 9 κυτίω.

« 10) Λύο μεγάλα συρματοειδη πλέγματα χρυσά, ίκανώς πυ
κνά' ταΰτα έτέθησαν έν τώ ύπ’ άριθ. 10 κυτίω.

«11) Δώδεκα τμήματα πλακδς έξ έλεφαντοστοΟ, λίαν έφθαρ- 
μένα' ταΰτα έτέθησαν έν τω ύπ’ άριθ. 11 κυτίω.

« 12) Έν χρυσοΰν σπειροειδές κόσμημα έν εΐδει ψελλίου, 
φέρον τυχαίως συγκεκολλημένον χαλκοΰν έλασμα, έφ’ ου ύπάρ- 
χουσιν ομοίως συγκεκολλημέναι δέκα καί οκτώ μικρά! χρυσά! 
ψηφίδες' τούτο έτέθη έν τφ ύπ’ άριθ. 12 κυτίφ.

« 13) — α') Ένα κυλινδρικόν άχάτην διάτρητον μετά οκτώ 
τυχαίως συγκεκολλημένων χρυσών ψηφίδων —6') ένα άχάτην 
άμυγδαλωτόν, διάτρητον — γ') δεκαπέντε κυλινδρικά χρυσά κο
σμήματα, φέροντα έξωθεν κοκκίδια χρυσά' — δ’) πέντε χρυσάς 
ψηφίδας περιδέραιου, μικράς, διατρήτους' — ε') δέκα κα! έπτά 
όμοιας' — ς·') τρεις όμοιας· — ζ') τεσσαράκοντα κα! έξ όμοιας· 
— η') εκατόν όμοιας' — θ') έξ όμοιας' — ι') πέντε όμοιας- — 
ια') τρεις όμοιας- — ιβ') έννέα όμοιας· — ιγ') έξήκοντα όμοιας 
λίαν μικράς- πάντα ταΰτα έτέθησαν έν τώ ύπ' άριθ. 13 κυτίω.

« 14) Δύο τμήματα λ&βής έξ έλεφαντοστοΟ' ταΰτα έτέθησαν 
έν τφ ύπ’ άριθ. 14 κυτίφ.

« 15) Χώματά τινα μετά τριμμάτων έλεφαντοστοΟ, άτινα έτέ
θησαν έντός χαρτιού, φέροντος άριθ. 15.

« 16) Τμήματα χαλκού άγγείου, σχεδόν άκεραίου, κα! τμή
ματα ετέρου χαλκού σκεύους μετά λαβής έν σχήματι νήσσης' 
ταΰτα έτέθησαν έντός λευκοσίδηρού δοχείου.

« ΙΙάντα τά άνω άντικείμενα έν τοίς άναφερομένοις κυτίοις. 
έτέθησαν έντός ετέρου κιβωτίου έκ λευκοσιδήρου, οπερ, συσκευα- 
σθέν καταλλήλως, έσφραγίσθη διά τών σφραγίδων τοΰ νομάρχου 
κα! τοΰ γυμνασιάρχου, παρελήφθη δέ ύπό τούτων κα! ύπό τοΰ 
έφορου άρχαιοτήτων Άποστ. Άρβανιτοπούλλου, ί’να παραδοθή 
εις τήν άρμοδίαν άρχαιολογικήν υπηρεσίαν.

« Έφ’ ώ συνετάχθη ή παρούσα έκθεσις εί; διπλοΰν, ήτις 
•υπογράφεται νομίμως. Ό νομάρχης Άργολίδος κα! Κορινθίας
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θ. Αέκκας. Ό παρ’ έφέταις είσαγγελεύς Σ. Σωτηριάδης. Ό 
γυμνασιάρχης Σ. Ιίαρασκευας. Ό έφορος των άρχαιοτήτων Ά. 
Σ. Άρβανιτόπουλλος ».

Των δέ χαλκών κλ. αντικειμένων, των άποσταλέντων καί 
κατατεθέντων έν τώ Μουσείφ Ναυπλίου, έδωκα κατάλογον τώ 
κ. νομάρχη· καταριθμούνται δέ ταΰτα προχείρως ως έξης:

« Εις λέβης μέγας, χαλκούς, ακέραιος' είς τρίπους χαλκούς 
ακέραιος· μία πλίνθος όρειχαλκή ακέραιος, πλάτους θ'15, βά
ρους 9 ι/2 οκάδων, ής τά έσω υπό έλαφρόν στρώμα κατιώσεως 
λάμπουσιν ως χρυσός' δύο ξίφη χαλκοσιδηρά, ών έν τεθραυσμέ- 
νον είς τρία τμήματα- δύο χαλκά ελάσματα έκ τρίτου ξίφους' 
δύο οβελοί χαλκοί, ακέραιοι' τρεις μεγάλαι λαβαί, ή μάλλον 
πόδες υποθήματος τοΰ λέβητος, κερατοειδεΐς, χαλκοσιδηραΓ 
ικανά τμήματα χαλκού λεπτού πώματος τού λέβητος' τέσσαρες 
χαλκαΐ λοπάδες ακέραιοι, εντός τοΰ λέβητος εύρεθεϊσαί' μέγα 
χαλκοΰν άγγείον έν εΐδει πυραύνου ακέραιον (1), έχον τρεϊς 
πόδας, εντός τού λέβητος επίσης εύρεθέν' μία άρπη σιδηρά, 
ακέραιος εις δύο τμήματα' μία άρπη χαλκή, ακέραιος' τμήματά 
τινα ξίφους χαλκού' τμήματα αγγείου χαλκού' πηλίνοιν αγγείων 
τμήματα έξω τε καί τινα έσω τοΰ λέβητος ευρεθέντα' σάκκος 
πλήρης χωμάτων, των εν τφ λέβητι ευρεθέντων. ίνα έξετασθώσι 
λεπτομερέστερον, μήπως περιέχωσί τι, ιδίως λίαν μικράς ψηφί
δας, διαφυγούσας την πρώτην έρευναν ».

Ταΰτα πάντα διά τού ύπ’ άριθ. 206 τής 14*1? δεκεμβρίου 
τού 1915ου έτους εγγράφου αύτοΰ έδήλωσεν δτι παρέλαβε και 
κατέθηκε προς φύλαξιν έν τώ Μουσείφ Ναυπλίου ό αρμόδιος 
αρχαιολογικός έφορος Άργολιδοκορινθίας καί ’Αρκαδίας κ. Ά. 
Φιλαδελφεύς, δστις άφίκετο έξ ’Αθηνών την νύκτα τής 13^ 
δεκεμβρίου. Δέν άναφέρονται όμως έν αύτφ οι δύο χαλκοί οβε
λοί, κατά τινα παραδρομήν μή άναγραφέντες ίσως έν τώ πρός 
τόν κ. νομάρχην άπευθυνθέντι σημειώματί μου. 1

(1) Τούτο, έν οι περιηργάζετο τή ύστεραίφ έν τφ μουσείφ Ναυ
πλίου ό κ. Ά. Φιλαδελφεύς, διωλίαθησε των χειρών αύτοΰ καί καταπε- 
σόν έΟραύσΘη είς πολυάριθμα τμήματα.
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δ) 'Ερμηνεία τον δησαυροΰ Τίρυνδος' κατάϋεοις η κλέμμα;

Έκ δέ τής γενομένης έν τή ήμερα ταύτή τελικής έςερευ- 
νήσεως τοΰ λέβηχος έβεβαιώθη 3τι έν αύτφ δεν όπήρχεν ούδέν 
ίχνος οστών- αν είχόν ποτέ έντεθή δστά κεκαυμένου νεκρού καί 
σύν τή παρόδφ τοΰ χρόνου, άποσυντεθέντα δλως, μετετράπησαν 
εις χώμα, δέν δύναταί τις να βεβαίωσή άναμφισβητήτως- άλλ’ ή 
έμή έςέτασις αύτών παρέχει μοι τό βέβαιον συμπέρασμα δτι δέν 
είχον έντεθή ούδέποτε έν τώ λέβητι οστά, οΰτε έκ καύσεως, ούτε 
οία δήποτε.

Διότι έσχον τήν πείραν, συναχθεΐσαν έκ μακράς παρατηρή- 
σεως τών πολυαρίθμων λίθινων καί πήλινων ΰηκών, άς εύρον έν 
τοΐς νεκροταφείοις τής αρχαίας Δημητριάδος έν τή θεσσαλική 
Μαγνησία, αίτινες περιεΐχον κεκαυμένα οστά ποικίλων ηλικιών 
ανθρώπων, βρεφών ετι- καίτοι δ’ αί θήκαι αυται ένεΐχον πολλά- 
κις χώματα, διά τής παρόδου τοΰ χρόνου είσελθόντα, τά έν αύ- 
ταίς δστά ούδέ ούτως είχον άποσυντεθή, άλλα παρέμενον οπωσ
δήποτε εύδιάκριτα- όμοίως παραμένουσι καί τά άκαυστα δστά 
ευδιάκριτα, ως άφίνοντα, καί τά δλως άποσυντεθειμένα. τεφρώδη 
τινά κόνιν.

Οδτω λοιπόν αποκλείεται οίαδήποτε ύπόθεσις περί ένθέσεώς 
ποτέ έν τφ λέβητι όστών" διότι καί τό έν αύτφ χώμα ήτο ομοιό
μορφον καί πανταχοΰ μονοχρώματον, πλήν που τών δλίγον υπέρ 
τον πυθμένα αύτοΰ χωμάτων, axtva ένεφάνιζόν τινα μελανότητα 
καί ήσαν κατά τι άμμώδη- τούτο δμως συνέβη λόγιο τής έν μέρει 
κατιώσεως τοΰ πυθμένος τοΰ λέβητος.

Ταΰτα λοιπόν καί τά άποτελέσματα τής διημέρου άνασκα- 
φής μου λαβών ύπ’ όψιν, έσχημάτισα τήν πεποίθησιν περί τού 
δτι τό εύρημα δέν ήτο θήκη καέντος νεκροΰ, ούτε κτέρισμα 
τάφου, αλλά κατάΰεσις, depositio, ώς λέγουσιν οί νομικοί, καί 
ένεΐχεν άπαντα τά στοιχεία τοΰ καθοριζομένου ύπ’ αύτών ίίηοαυ- 

ροΰ, δστις βρίζεται ώς εξής : thensaurus est depositio quae- 
dam pecuniae, cuius non exstat memoria. et iam domi- 
num non habet, καίτοι ούσιαστικώς δύνανταί τινα τοΰ όρισμοΰ
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τούτου νά άμφισβητηθώσι, καθ’ ά είπεν ήμϊν ό περί τά νομικά 
δεινός κ. Περικλής Βιζουκίδης- ενθάδε μάλιστα δεν πρόκειται 
περί pecuniae.

Πότε δέ καί υπό τίνων κατετέθη ό θησαυρός ούτος εκεί; 
"Οτι τό εύρημα τοΰτο δέν είναι κλέμμα, καί δτι δέν άπεκρύβη 
έκεί ΰπό μεταγενεστέρων τινών κλεπτών, προκύπτει μετά πιθα- 
νότητος έκ τής καταστάσεως, έν ή ευρέθη' αν δήλα δή νεωτέ- 
ρων τινών χρόνων κλέπται, ή συληταΐ αρχαίου τινός τάφου, λ. χ. 
τοϋ ύπό τοΰ Κάρω εύρεθέντος σεσυλημένου, άπέκρυπτον αυτά 
εκεί, ίνα εν εύθέτφ χρόνφ άποκομίσωσι, θά ήτο δυσχερές νά 
κατανοηθή διά τι μεθ’ ικανής έπιμελείας, μετά πολλής προσο
χής καί μετά τίνος άνέσεως είχον καταχώσει πάντα' διότι συνή
θως έν τοιαύταις καί υπό τοιούτων άνθρώπων τελουμέναις άπο- 
κρύψεσι, τό έργον ένεργεΐται κρύφα καί μετά σπουδής, τά δέ 
τής κλοπής αντικείμενα καταχώννυνται έν αταξία.

"Αν δέ ταϋτα κατετίθεντο ύπ’ αυτών τών νικητών, τών λα- 
φυραγωγησάντων αύτό τό άνάκτορον τοΰ έν Τίρυνθι τελευταίου 
Μυκηναίου βασιλέως, ήτοι ύπό τινων άπλών στρατιωτών, οί’τι- 
νες, φόβω τών προϊσταμένων αυτών αξιωματικών, άπέκρυψαν 
αυτά καί απ’ έκείνων, ίνα έν εύθέτφ καιρφ παραλάβωσιν άνε- 
νόχλητοι τήν ιδιαιτέραν αυτών καί πλουσιωτάτην λείαν, πάλιν 
τά πράγματα ταΰτα θά εόρίσκοντο φύρδην μίγδην καί έν σπουδή 
τεθειμένα, μικρά δέ τινα, τά πολυτιμότατα άλλως πάντων, οια 
είναι οι δακτύλιοι, οόδέ θά ένετίθεντο έκεΐ υπό τοιούτων άν
θρώπων άρχήθεν, ευφόρητα δντα καί άλλως εύκρυπτα.

Καί αληθώς μέν δέν δύναται νά άποκλεισθή δλως ή τελευ
ταία αύτη ύπόθεσις, έάν λάβη τις ύπ’ δψιν δτι νικηταί αρχαίοι, 
σύγχρονοι περίπου τών εύρημάτων, θά είχον καί τό συμφέ
ρον καί τον άπαιτούμενον χρόνον νά άποκρύψωσι τά λάφυρα 
αύτών μετά τίνος προσοχής οπωσδήποτε καί ασφαλείας, Ιτι δέ 
μετά συμβόλων πρός μέλλουσαν αύτών άνεύρεσιν, οία σύμβολα 
άποτελοΰσιν οί περί τόν λέβητα λίθοι, τεθέντες πρός τε τοιοΰτόν 
τινα σκοπόν καί πρός στερράν ίορυσιν τοΰ λέβητος- άλλά προ- 
κύπτουσιν έν τοιαύτη παραδοχή άλλαι τε άπορίαι καί αύτή ή 
διάσωσις τοΰ εύρήματος άθικτου : ή άλωσις τής Τίρυνθος, ή λεη
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λασία καί πυρπόλησις τοΰ άνακτόρου καί τα συναφή τούτοις 
έργα, άποτελοΰσι τέρμα τής πολεμικής έπιχειρήσεως, μεθ’ δ 
κύριον μέλημα τών λαφυραγωγών θά ήτο ή άναγωγή τής άπο- 
κρυβείσης τοσαύτης λείας' δυσχερές 8έ είναι πρός παραδοχήν 
τό δτι έξέλιπον πάντες οί νικηταί λαφυραγωγοί, καί δτι παρέ- 
μεινεν έκεΐ άθικτος τούτου ένεκα ή λεία.

Διότι έτέρα τις υπόθεσις ένέχει πλείονας πιθανότητας, ή 
εξής : εύλογον είναι νά υπολάβωμεν δτι κατά τούς συχνούς πο
λέμους τών έπιχωρίων, κατά τάς έσωτερικάς στάσεις καί πολι- 
τικάς άνατροπάς, βασιλεύς τις τών έν Τίρυνθι τής περιόδου εκεί
νης, ήν τά ευρήματα ένδεικνύουσι, βλέπων έπικείμενον τον κίν
δυνον, τήν μέν στολήν αύτοΰ καί τών μεθ’ εαυτού οίκειοτάτιυν 
μετήλλαξεν, Ενα μή άναγνωρισθώσιν, ώς φέρεται ποιήσας ό Κό- 
δρος, τούς δέ θησαυρούς άπέκρυψε διά πιστών ύπηρετών, οΐο1 
δεν άπολείπουσι πάντες τούς ηγεμόνας ούδ’ έν τοϊς μεγίστοις 
τών κινδύνων. Τοιαΰτα παραδείγματα δύναταί τις νά παραθέση 
εκ τε τής ιστορίας τών χρόνων έκείνων καί έκ πάντων τών λοιπών.

Ό βασιλεύς λοιπόν έκεΐνος, μερίσας τά πολύτιμα αύτοΰ 
κειμήλια, άπέκρυψεν αύτά ούτως είς διάφορα σημεία, μηοενός 
ίδόντος, είμή, κατά τήν παροιμίαν, πετομένου τίνος δρνιθος (1)' 
συνήθως δέ ταΰτα άποκρύπτονται ούχί έν έλευθέρω έδάφει, ήτοι 
ούχί έν τοΐς περιόπτοις άγροΐς, άλλ’ έντός έρειπίων, άτινα νΟν 
ό λαός άποκαλεΐ «χαλάσματα»' διότι ή ύπ’ άλλων άνεύρεσις 
αυτών έν τοΐς τοιούτοις σημείοις είναι λίαν δυσχερής, ή δέ ύπό 
ζφων άποκάλυψις ετι μάλλον, έν φ ταΰτα πολλάκις έπανασκά- 
πτουσι τάς έν μαλακώ έδάφει νωπάς σκαφάς, καί αυτούς ετι 
τούς άβαθώς τεθαμμένους νεκρούς, οΰς καί κατατρώγουσι (πρβ. 
άνω σελ. 180-181).

Γνώσται άρα τών τόπων έκείνων άκριβεΐς καί λίαν έμπειροι 
άνδρες άπέκρυψαν τούς θησαυρούς τοΰ βασιλέως έκείνου είς

(1) Πρβ. 'Αριοτοφ. "Ορν. 579-601
Τούς ϋηοαυρούς τ αύτοις δείξουσ , ούς οί πρότερον κατέ&εντο 
τών αργυρίων αυτοί γάρ ΐσασι* λέγουσι. δέ τοι τάδε πάντες. 
ονδεις οιδεν ιόν ΰηοανρον ιόν έμόν, πλην ει τις αρ' δρνις,
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διάφορα, τοιαοτα σημεία' διότι πάντοτε μετερισμένως εις δύο. 
τρεις, ή τέσσαρας μοίρας ώς έπί τό πλεΐστον άποκρύπτονται τά 
τοιαϋτα λίαν πολύτιμα καί πολλά αντικείμενα, καθ’ ά διηγή- 
θησαν ήμΐν περισωθέντες γέροντες, αύτόπται ποτέ γενόμενοι, 
μάλιστα κατά τήν είς Τρίπολιν τής Αρκαδίας τελευταίαν εισ
βολήν τοΰ Αιγυπτίου Ίμβραήμ - πασά, όμοιας άποκρύψεως είς 
πολλά μερίδια καί εντός ποικίλων σκευών καί είς γνώριμα 
«χαλάσματα» των οικογενειακών πολυτίμων αύτών κειμηλίων 
καί χρημάτων, άτινα δεν ήδύναντο νά άποκομίσωσι μεθ’ εαυ
τών, φεύγοντες τήν καταστροφήν καί σφαγήν, φόβψ άρπαγής 
αύτών ε’ίτε υπό τών ύπεναντίων μάλιστα, ουχ ήττον δέ καί ύπ' 
ένίων τών ομογενών αύτών διότι ή δίψα τοδ χρυσού καί τά 
ένστικτον τής άρπαγής παροξύνει καί τυφλώνει καί αύτούς Ιτι 
τούς όμαίμονας καί φίλους.

Έκλιπόντος δέ τοΰ Τιρυνθίου εκείνου βασιλέως καί τών πι
στών αύτού ακολούθων, τών άποκρυψάντων τούς θησαυρούς, 
πρό τής είς τήν πάτριον γήν επανόδου, ώς συμβαίνει συνήθως 
παρά τοΐς ήττημένοις, άπέμεινεν ό θησαυρός σύμπας, ου μίαν 
μοίραν άποτελεΐ ό εύρεθείς λέβης μετά τών έν αότώ, ετεραι δέ 
δύνανται διά δοκιμαστικών προς τούτο σκαφών νά άνευρεθώσιν 
επίσης, άνασκαπτομένου τοΰ χώρου είς μείζονα άκτινα. Ούτω 
καί ή εύλαβής καί στερρά έν τή άποκρύψει κατάθεσις τού λέ- 
βητος έρμηνεύεται μετά πλείονος πιθανότητος, καί αότή ετι ή 
νΰν άνεύρεσις αύτοΰ όμοίως' αί δέ κατά τοιαύτης τίνος γνώμης 
αντιρρήσεις είναι καί όλιγώτεραι καί άσθενέστεραι, ή αί κατά 
τών άλλων προμνημονευθεισών ύποθέσεων καί εικαστικών έκ- 
δοχών.

β) Αναγωγή τον θησαυρόν είς αρχαίας παραδόσεις 

ίν Ί'ίρννιΐι' χρονολόγηοις αντον.

Τήν γνώμην δέ μάλιστα ταύτην ουνάμεθα νά σχετίσωμεν 
πρός αρχαίας τοπικάς παραδόσεις, ών άρκούντως πλουσίαν κλη
ρονομιάν κατέλιπον ήμΐν οί άρχαΐοι συγγραφείς' βεβαίως όμως 
δεν διατεινόμεθα ότι εξ αυτής δυνάμεθα νά άποκομίσωμεν ασφαλή
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τινα τεκμήρια ή σημεία πρός έρμηνείαν τοΰ ευρήματος συμφώ- 
νως χή έκτεθείση υποθέσει' απλώς μόνον θά άνακαλέσωμεν εις 
τήν μνήμην καί θά έξάρωμεν διηγήσεις τινάς άπό λίαν γενικής 
άπόψεως, ί’να καταδείξωμεν δτι όντως συνέβησαν τοιαϋτά τινα 
γεγονότα κατά τήν Μυκηναίαν περίοδον, ή άνήκει άναμφιβόλως 
τό εδρημα, οι’ ών ήδύνατο νά δικαιολογηθή άπόκρυψις θησαυ
ρού κινδυνεύσαντος βασιλέως.

Καί παλαιότερα μέν βεβαίως τοΰ εύρήματος γεγονότα φέρον
ται τά τοϋ Σ&ενέλου, δστις, έκδικών τον φόνον τοΰ Ήλεκτρυό- 
νος υπό του Άμφιτρύωνος, παλαιού βασιλέως τής Τίρυνθος, 
«παντός Άργους έξέβαλεν Αμφιτρύωνα καί τήν αρχήν των 
Μυκηνών καί τής Τίρυνθος αύτός κατέσχε», καθ’ ά διηγείται δ 
Άπολλόδ. έν Βιβλιοθ. Β' ■&' 4. Νεωτέραν ταύτγ;ς, ώς φαίνεται, 
ε’ίδησιν Ιχομεν τήν τοΰ Τληπτολέμον, υίοΰ του Ήρακλέους, δστις 
άναφέρεται ήδη παρ’ Όμήρω έν Β 661-663 δτι έφόνευσεν έν 
Τίρυνθι τόν βασιλέα αυτής Λικύμνιον :

Τληπόλεμος δ’, έπεί ούν τράφ’ ένί μεγάρω έυπήκτω. 
αύτίκα πατρός έοίο φίλον μήτρωα κατέκτα, 
ήδη γηράοκοντα, Λικύμνιον όζον Άρηος.

’Αλλά περί τοΰ φόνου τούτου, καί περί τοΰ Αικυμνίου αύ- 
τοΰ, ύπάρχουσι παρά τοίς άρχαίοις πολλαί καί ίσχυρώς συγ- 
κρουόμεναι πρός άλλήλας παραδόσεις, αίτινες δύνανται, κατ’ 
έμήν γνώμην, νά διευθετηθώσιν Οπωσδήποτε σαφώς, έάν δεχθώ- 
μεν δτι όπήρξαν δύο τουλάχιστον Λικύμνιοι βασιλείς τής Τίρυν
θος, πάππος καί έγγονος, ή άλλως άπόγονος τοΰ πρώτου όμώ- 
νυμος ό έτερος' τοιαύτην υποψίαν, πλείστας συγκεχυμένας περί 
τούτων παραδόσεις δυναμένην νά έρμηνεύση, δεν ειδομεν έκ- 
φραζομένην δπό τοΰ Jessen έν τώ Lexikon der Mytholo- 
gie κλ. τοΰ Roscher τόμ. IP σελ. 2047-2048.

Καί δεν προτιθέμεθα μέν έν άπλή άνακοινώσει νά έπιχει- 
ρήσωμεν τήν διαλεύκανσιν τών τοιούτων, λίαν σκοτεινών άλλως 
παραδόσεων, λεκτέον όμως δτι Αικυμνίου τινός, βασιλέως τής
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Τίρυνθος, έδεικνύετο τάφος ή ήρψον έν ’’Αργεί (1), παρ’ ον λέ
γεται δτι έσφάγη ό βασιλεύς Πύρρος παρά Πλοντάρχ. έν β. 
ΙΙύρρου λδ' «αύτός δέ (ένν. Πύρρος) κατενεχθείς παρά τον τού 
Λικυμνίου σηκόν επεσεν, υπό των πολλών αγνοούμενος»" επί
σης άναφέρεται ότι εις μέν υιός τοϋ Αικυμνίου, ό Οιωνός, έφο- 
νεύθη υπό των παίδων τού 'Ιπποκόωντος (2), οί δύο δ’ έτεροι, 
ό Αργείος καί ό Μέλας, έν τη κατά της Οίχαλίας ή τής Τροίας 
έκστρατεία τού Ήρακλέους (3).

Καί ταΰτα μέν παραδείγματος ένεκα παρεθέσαμεν, καί δυ- 
νάμεθα έτι μάλλον νά αύξήσωμεν δι’ ετέρων παραδόσεων, ϊνα 
καταδειχθή δτι κατά τούς ένόεικνυομένους ύπό των έν Τίρυνθι 
ευρημάτων τούτων χρόνους συνέβησαν δντως γεγονότα, καθι- 
στώντα πιθανήν τήν είκασίαν περί άποκρύψεως θησαυρών ύπ 
αυτών τών ηγεμόνων τού τόπου. Τμήμα δέ τοιούτου Αποθέμα
τος είναι ό εύρεθείς λέβης μετά τών έν αύτώ, ών τινά μέν Αν
τικείμενα, έμφανώς ό μέγας δακτύλιος, είναι οικογενειακά κει
μήλια λίαν παλαιοτέρας περιόδου, τά δέ λοιπά φαίνονται άνή- 
κοντα τώ τέρματι τής Μυκηναίας περιόδου, ήτοι τοΐς όλίγον 
περί τά Τρωικά ή μετ’ αυτά χρόνοις, καθ’ οϋς καί άνατροπαί 
πολλαί καί φόνοι βασιλέων καί ήγεμόνων έγένοντο, καί μετα- 
βολαί πολιτειών διά τών στάσεων καί συγχύσεις μεγάλαι διά 
τών εισβολών τών έχθρών.

Ήτο άρα εύλογον τό δτι έν τοιαύτη τινί περιπτώσει, ένεκα 
τού έπικρατήσαντος χάους καί τής αβεβαιότητας τών πραγμά
των, εις τών τελευταίων βασιλέων τής Τίρυνθος, ή αύτόχρημα 
ό τελευταίος, έν τοΐς μεγίστοις τών κινδύνων εύρεθείς, άπέ- 
κρυψε κατά τόν έν τοΐς άνω έκτεθέντα καί ύπό τής άνασκαφής 
ένδεικνυόμενον τρόπον τούς θησαυρούς αυτού, ών έν μέρος απο
τελεί ό εύρεθείς έν τώ λέβητι. 1

(1) Παυσαν. έν Β’ 22,8 ιέρχομένα) δέ οδόν εΰδεΐαν ές γυμνάσιον 
Κυλάβαριν .. .. τέ&απιαι δή Λικύμνιος ό Ήλεκιρΰωνος».

(2) Λπολλόδ. εν Βιβλ. Β κς 2 « μάλλον δέ ώργίσδη (ένν. Ηρα
κλής) ότι τόν Λικυμνίου παΐδα (ένν. Οιωνόν) άπέκτειναν (ένν. οι 1π- 
ποκόωνιος παϊδες)». Έτάφη έν Σπάριχι, ώς λέγει ό Παυοαν. έν Γ’ 15, 4-5.

(3) Άπολλόδ. ε. ά. I!" κη’ 5.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:39:52 EEST - 18.237.180.167



Ανασκαφαι καί έ'ρευναι έν Τίρυν&ι 225

Ώς πρδς δέ τήν χρονολόγησιν τοΰ ευρήματος ούδεμία(Ι) 
φαίνεται δτι δύναται νά πρόκυψη αμφιβολία περί τοΰ άνω τε- 
θέντος όρίου, δτι ανήκει κατά τδ μέγιστον αύτοϋ μέρος τοΐς περί 
τδ 1000 π. Χρ. χρόνοις" τοϋτο ένοεικνύουσιν άλλα τε γεγο
νότα καί τά πλεΐστα των χρυσών ευρημάτων, δντα τέχνης άπο- 
κλινούσης πρδς τήν τής Γεωμετρικής καί ούχί τής λαμπρας Μυ- 
κηναίας περιόδου' σπουδαιότατον δέ φαινόμενον είναι ή εΰρεσις 
των ύπολειφθέντων ακατέργαστων μετάλλων καί έλεφαντοστοΰ, 
βεβαιούντων τήν υπδ τοΰ Όμήρου άναγραφομένην συνήθειαν τής 
επιτόπιου κατασκευής των τεχνουργημάτων ύπό τών τεχνιτών 
ενώπιον τών βασιλέων καί τών άλλων εργοδοτών, οίτινες παρεί- 
χον αύτοΐς τά υλικά, ίνα ώσι βέβαιοι περί τής γνησιότητος καί 
καθαρότητας τών μετάλλων, ετι δέ περί τής μή αλλαγής μηδ’ 
υφαιρέσεως αυτών.

Καί περί μέν τούτων προτιθέμεθα νά εί’πωμεν τά δέοντα έν 
τή μελετωμένη έκδάσει τών ευρημάτων, ήν παρασκευάζομεν άπδ 
κοινού μετά τοΰ Κάρω" δτι δέ τά εύρήματα ταΰτα έχουσι τον 
χαρακτήρα βασιλικών πραγμάτων, δέν δύναται νά προκύψη ού- 
δεμία, ώς νομίζω, αμφιβολία, λαμοανομένου μάλιστα πρδ οφθαλ
μών τοΰ μεγάλου δακτυλίου, δστις έχρησίμευεν έμφανώς καί 
ώς σφραγίς, πρδς έπιπίστωσίν τών βασιλικών διαταγών καί θελή
σεων όμοιας χρήσεως θά ήτο καί ό κύλινδρος, ού τά σύμβολα 
άνακαλοΰσιν είς τήν μνήμην τά σήματα λυγρά τών 'Ομηρικών 
επών, καί ταΰτα ύπδ Τιρυνθίου βασιλέως άποσταλέντα (βλ. 
Ίλιάδ. Ζ στίχ. 168 κ.έ.).

7) Ανεύρεσις τάφων και σπουδαίου χτίσματος εν TiovvOr 

ερμακες' βολεοί.

Τή δέ 14ίί καί 15ϊ) δεκεμβρίου μετέβημεν πάλιν μετά τοΰ 
Κάρο) είς Τίρυνθα. ένθα ούτος διά δέκα καί πέντε εργατών έπε- 
ξέτεινε τήν άνασκαφήν μου επί τής Ηέσεο>ς, εν ή εΐχεν ευρεθή 1

(1) Τά κατά τήν χρονολόγηοιν θά έξετάοωμεν εΰρύτερον έν τή 
ειδική έκδόοει καί απεικονίσει τών ευρημάτων τούτων.

15
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ό λέβης- έβεβαίωσε δέ τήν ΰπαρξιν οίκίσκων λίαν πενήτων αν
θρώπων της Μυκηναίας περιόδου, έφωτογράφησεν αυτούς καί 
έποίησε διάγραμμα των ακινήτων ευρημάτων μετά δέ ταΰτα 
κατέχω σέ τινας των ποιηθεισών τάφρων, ί'να μή έμποδίζωσι 
τήν δίοδον.

Κατά τήν πρώτην των ήμερων τούτων, λαβών καί εγώ ενα 
εργάτην των τοΰ Κάρω, μετέβην προς δοκιμαστικήν έξερεύνη- 
σιν σημείων τινών τής παρακειμένης πεδιάδος, άτινα έφαίνοντό 
μοι δοκιμασίας άξια' ίδίως προεθέμην σκοπόν τό μέν νά ΐόω τήν 
σύστάσιν τοΰ έδάφους τής πεδιάδος, άν δήλον δτι ήτο εύθετον 
πρός ποίησιν θολωτών τάφων, τό δέ νά εξακριβώσω, άν ύπο
πτων τινών ύψωμάτων αύτής έγένετο χρήσις υπό των αρχαίων 
πρός τινα σκοπόν, μάλιστα πρός ποίησιν μεγάλων τάφων ή 
ναών.

’Έσκαψα δέ τό πρώτον έν τή πεδιάδι ταύτη είς άπόστασιν 
500 περίπου μέτρων Άνατολικώς τής τετειχισμένης άκροπό- 
λεως τής Τίρυνθος. Ένταΰθα, κατά τό άκρον τοΰ άμπελώνος 
τοΰ Μπαλάσκα, έν τή συμβολή αύτοϋ πρός παρακείμενον αγρόν, 
ύπάρχει μικρά τις άγονος εκτασις, έφ’ ής οί γεωργοί άπορρί- 
πτουσιν άπό μακρών χρόνων τά λιθάρια, τάς £ίζας καί τάς 
άκάνθας τών έγγύς καλλιεργουμένων άγρών.

Τά ούτως άπορριπτάμενα έσχημάτισαν σύν τώ χρόνω μέ- 
γαν σωρόν, έκτάσεως πεντήκοντα περίπου τετραγωνικών μέ
τρων, έφ’ ου άνεφύησαν πολλοί θάμνοι καί άγρια δενδρύλλια. 
Καλοϋμεν δέ τούς τοιούτους σωρούς, τούς έν τοίς άγροις οΰτω 
ποιουμένους, οί έν ’Αρκαδία «άρμακάδες», έξ δρθής ό «άρμα- 

κας», ομοίως δέ, ώς έμάθομεν, δνομάζουσιν αύτούς καί οί έν 
Τίρυνθι καί τή λοιπή Άργολίδι γεωργοί, τινές δέ καί « γκουρ- 
μιάδα ».

Ή δημώδης λέξις άρμακάς είναι έμφανώς άρχαία Ελλη
νική, ό ερμαξ (ερμακας καί κατά τινα συνεκδρομήν πρός τό 
αομαιΉά κττ. άρμακάς) παρηγμένη έκ του «έρμάι »' μνημονεύε
ται δέ έπί τοΰ ’Αρκαδικού ίΤάρνωνος, έν τοΐς όρίοις τών Τε- 
γεατών πρός τούς Αακεδαιμονίους καί Άργείους, θέσις Έρμαϊ : 

« έστήκασι δέ έπί τοίς δροις 'Ερμαϊ λίθου, καί τοΰ χωρίου τό
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όνομά έστιν άπ’ αύτών » (1), ώς λέγει ό Havaav. sv Β' 38, 7 
καί περί ών εγραψεν ό Κ. 'Ρωμαίος πραγματείαν, ής δεν έχω 
άντίτυπον πρός σόγκρισιν. ’Ενταύθα φαίνεται δτι ύπαρχον σω
ροί λίθων πρός δήλωσιν των συνόρων καί έρμης Έρμου εφ’ έκα
στου, έπιγεγραμμένος ώδέ πως «επί τάδε Άργείων-’Γεγεατών- 
Αακεδαιμονίων»' ές όμοιου τίνος λόγου, ήτοι ένεκα σωρού τί
νος λίθων, θά έπωνομάσθησαν καί άλλαι θέσεις ή πολίχναι 
«' Ερμαϊον-Έρμαια ».

Οί ο’ έν τοΐς πεδινοΐς μέρεσι τής θεσσαλικής Μαγνησίας 
γεωργοί κατά τό Πήλιον όρος όνομάζουσι τούς σωρούς τούτους 
των απορριμμάτων των αγρών «νοβολιους» ή «δβολιονς», ές 
δρθής «ό νοβολιός», ή «ό (δ)βολιός». Καί ή λέξις αϋτη είναι 
αρχαία Ελληνική, βεβαίως ό βολεός· διότι άναφέρεται υπό τοΰ 
ΙΙαυααν. έν Β' 36, 3 έν τή Έρμιονίδι θέσις Βολεοί: «καί έπί 
Βολεούς" οί δέ Βολεοί οϋτοι λί&ωΐ’ εια'ι άωροι λογάδων».

Έκ τής λέξεως δέ ταύτης «δβολιδς» φαίνεται πιθανόν δτι 
προέκυψεν ή δνομασία μιας των μεγίστων πόλεων τής νυν 'Ελ
λάδος, τοΰ Βόλου τής υπό τά Πήλιον Μαγνησίας' δι’ αύτής θά 
άπεκλήθη πρώτον τό έν τή πεδιάόι ύψωμα, όμοιάζον μεγάλφ 
σωρφ, ένθα έκειτο ή αρχαία Ίωλκός, μετέπειτα δε «Κάστρον» 
τι, κατά τούς μέσους αιώνας ποιηθέν, καί νυν έν μέρει σφζόμε- 
νον κατά τήν καλουμένην «τά ΙΙαλαιά» συνοικίαν τοΰ Βόλου. 
Ήδύνατο δ’ εύχερώς έκ τοΰ «δβολιδς» νά πρόκυψη «6 Βολιός» 

καί έξ αύτοΰ « Βόλιος - Βόλος»· διότι ό άναβιβασμός τοΰ τόνου 
έχει τά ανάλογα. Επίσης έκ τοΰ «νοβυλιός» φαίνεται δτι παρή- 
χθη όπό τών λογιωτέρων τό «"Ανω Βόλος», τής λέςεως «άνω» 
μη ούσης δημοτικής' δντως δέ υπάρχει μεμονωμένος τις βουνός 1

(1) Σήμερον ή θέσις αϋτη καλείται «’ς τους φονεμένους», ώς ήκουσά 
ποτέ· θά άπεκλήθη δ’ έκ τοΰ συμβεβηκότος, ιών χωρικών όρώντων 
σωρούς λίθων καί νομιζόντων δτι δι’ αύτών κατέλευσάν τινάς ποτέ 
ανθρώπους· διότι τούς εναγείς καταλεύουσι καί έγείρουσι σωρούς λί
θων έπί τής θέσεως τού φόνου, τά καλούμενα - αναθέματα', οΐα καί 
πανταχοϋ τής Ελλάδος ποιοϋσιν εις μνήμην τών μέγα τι κακόν ποιη- 
σάντων, έκαστου παροδίτου όφείλοντος νά ρίψη «πέτραν» επ' αύτοΰ 
καί νά ε’ίπη «ανάθεμά τον».
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έν είόει σωρού παρά τό χωρίον τούτο, καλούμενον «Επισκοπή», 
περί ου βλ. Πρακτικά 1910 σελ. 200-203.

ΙΓαρά τά κράσπεδα λοιπόν τού έν τή πεδιάδι τής Τίρυνθος 
μνημονευθέντος τοιούτου έπάρματος είδον ότι ύπήρχον μεγάλοι 
τινές λίθοι, κατακεχωμένοι τά πολλά, λαξευτοί επί τινων πλευ
ρών, οίτινες δεν ήτο δυνατόν νά έκληφθώσιν δτι κατωλίσθησαν 
εκ των τειχών τής Τίρυνθος, κειμένων λίαν μακράν εντεύθεν, 
ούτε δτι έξήχθησαν εκ τού εδάφους εκείνου, μή δντος βραχώ
δους μηδαμού επί μακράν εκτασιν' θά προήρχοντο άρα οί λίθοι 
αυτοί εκ τίνος αρχαίου 'Ελληνικού οικοδομήματος, δπερ, υπο
κείμενον έν έρειπίοις, ήμπόδιζε τήν δίοδον τού αρότρου' τούτου 
ένεκα οί γεωργοί άφινον τόν κατ’ αύτό χώρον άκαλλιέργητον 
καί άσπορον, ώς ένέχοντα πυκνώς τά ύπ’ αυτών καλούμενα 
«κρούγματα», ήτοι άβαθεΐς προσκρούσεις καί έμπόδια τού 
αρότρου.

’Ενταύθα άνασκάψας, ευρον μετ’ ού πολύ τοιχάριον, καί 
παρ’ αυτό χαλκήν φιάλην άρχαίαν, ακέραιον, καί δύο χαλκούς 
μικρούς δίσκους, ών ό εις ήτο περιφερής καί λεπτός, ό δ’ έτε
ρος όρθογώνιος καί τι χονδρός' πρός τούτοις ευρον παρ’ αυτά 
καρφίδας τινάς καί βελόνας χαλκάς καί τινα μικρά έμόλήματα 
χαλκά, καί πήλινον μικρόν είδώλιον γυναικός, ορθής ισταμέ- 
νης, ακέραιον, διατηρούν ετι ίκανάς των βαφών, ον 0έ τύπου τής 
Ε' π. Χρ. έκατονταετηρίδος. Ύπ’ αυτά, εις έλάχιστον βάθος, 
ευρον ίχνη δστών ανθρώπου μικράς ηλικίας, ίσχυρώς αποσυντε
θειμένων ύπό τού χρόνου' τούτων ένεκα, καί εκ τινων παρακει
μένων άξέστων πλακών, πάλαι έμπεπηγμένων έπί τού έδάφους 
βαθέως, είκάζων, συμπεραίνω δτι έκεϊ ύπάρχουσι τάφοι τών μνη- 
μονευθέντων χρόνων.

Άλλ’ υποκάτω πάντων τούτων, είς βάθος θ'50-0'ΒΟν·· από 
τού νΰν έδάφους έν συνόλω, συνήντησα λατυπώδη συντρίμματα 
πώρων, καί όλίγον ύπ’ αυτά δύο μεγάλους πώρους χρώματος 
τεφρού, κατά χώραν μέν κειμένους, διεφθαρμένους δμως πολ- 
λαχού ύπό τών γεωργών, διανοιξάντων βόθρους, αρκούντως βα- 
θεΐς, προς έμφύτευσιν κλημάτων άμπέλων.

Ή ύπαρξις τών πώρων τούτων καί τών παρακειμένως διε
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σπαρμένων αρκούντως μεγάλων λαξευτών λίθων, δηλοΐ δτι ένε- 
τύχομεν σημαντικφ τινι άρχαίω Έλληνικφ κτίσματι, ίσως τάφω 

τινί μεγάλιρ, ή ναφ λίαν άρχαίψ, έφ’ ού, πάλαι καταπεσόντος, 
έτάφησαν άνθρωποι. Κληθείς δέ και προσελθών-ό Κάρω καί 
ίδών ταΰτα πάντα, ώμολόγησε την ύπαρξιν έκεΐ σημαντικού 
τίνος αρχαίου κτίσματος, λόγω όμως τοΰ άκαταλλήλου της 
ώρας τοΰ έτους, έθεώρησεν εύλογον τήν αναβολήν τής πλήρους 
άνασκαφής αύτοΰ είς τό προσεχές εαρ- τούτου δ’ ένεκα κατέ
χωσα πάλιν τήν σκαφήν ταύτην.

'Γή δέ υστεραία, 15ϊΐ δεκεμβρίου, οί έξακολουθοΰντες τήν 
άνόρυξιν των παρόδιων τοΐς άγροϊς τάφρων έργάται τοΰ Γεωρ
γικού Στάθμου, συνήντησαν ού μακράν τής θέσεως, έν ή είχεν 
εύρεθή ό λέβης, μεγάλην κεραμίδα- άνασκάψας έκεΐ όΓ έργα- 
τών τοΰ Κάρω, είδον δτι αΰτη μετά τινων πλακοειδών λίθων 
έχρησίμευσεν ώς πώμα καλύψεως νεκροΰ τίνος μέσης ήλικίας 
άνθρώπου, ού εύρον ύποκείμενα τά όστά καί ούδέν κτέρισμα. 
Ό Κάρω βέβαιοί δτι τοιούτους λίαν πτωχούς τάφους τής Γεω
μετρικής περιόδου είχεν εύρει πολλούς έ'ξω τών τειχών τής Τί- 
ρυνθος, είς μεγάλην εκτασιν άπ’ αύτών ένίους.

8) Δοκιμααίαι προς άνεύρεσιν ϋ-ολωτών τάφων έν Τίρυνϋτ 

διάκρισις άναχώσεων απαραίτητα ατοιχεΐα 

πρός ποίηαιν ϋνλωτών τάφων.

Λαβών δέ τή αύτή ήμέρα παρά τοΰ Κάρω τρεις έργάτας, 
έδοκίμασα δΓ άνασκαφής έπί τίνος κρασπέδου τής παρακειμέ- 
νης άκροπόλεως τής Τίρυνθος πρός εΰρεσιν θολωτοΰ τάφου" 
διήνοιςα δήλα δή πλησίον τής είς τό χωρίον «Κοφίνι» άγούσης 
δημοσίας όδοΰ δύο μικράς τάφρους, ί'να ίοω τήν σύστασιν τών 
χωμάτων πρώτον, όπόσα είχον άνωθεν κατολισθήσει σύν τφ 
χρόνφ, καί τά ύπ’ αύτά. αν ήσαν εύθετα πρός ποίησιν θολωτοΰ 
τάφου.

Βαθύνων δ’ έπί έν μέτρον, συνήντων θραύσματα αγγείων, 
τής Μυκηναίας μόνον περιόδου, καί μικρούς διεσπαρμένους λί
θους, μή άποτελοΰντας τοιχάρια οίκίσκων, οίοι, άν όπήρχον. θά
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άνευρίσκοντο κατ’ εκείνο τοΰ βάθους, έςισούμενον πρός τού; 
Οπό τον λέβητα οικιακού;' βαθύτερον δε τού μέτρου ήρςαντο 
άναφαινόμενα πλείονα θραύσματα αγγείων πήλινων, γραπτών, 
καί τούτων Ιςαιρέτου τέχνης καί κοσμήαεως, οία, καθ’ ά μοι 
ειπεν ό Κάρω, ούχί πολλά εΐχον εύρεθή κατά τάς γενομένας 
προγενεστέρας γενικάς άνασκαφάς των τε επί τής άκροπόλεως 
κπσμάτων καί των ευθύς ύπό τά τείχη σημείων.

ΙΙρός δε τούτοις παρετήρησα ότι από τού βάθους εκείνου τά 
άνευρισκόμενα εν τοίς χώμασι λιθάρια ένεφάνιζον έπικεκολλη- 
μένας πωρώσεις μικράς, οίαι συνήθως σχηματίζονται επί των 
λίθων διά των επανειλημμένων άναχώσεων πράγματι δέ τοιαύ- 
τας άναχώσεις άναμένομεν έν τοίς δρόμοις των σημαντικών θο
λωτών τάφων, ών εγένετο μακρά χρήσις πρός ταφήν του έκά- 
στοτε άποθνήσκοντος μέλους τής οικογένειας πολυχρονίου γέ
νους, οία τά των βασιλέων τής Τίρυνθος' διό εικάζω, καίτοι ή 
άνασκαφή αΰτη ύπήρξεν δλίγων ωρών μόνον Ιργον, διά τών 
μνημονευθέντων εργατών, δτι εκεί που δυνάμεθα νά άναμένωμεν 
θολωτόν τάφον.

Διότι ή κατολίσθησις χωμάτων έκ τής υπερκειμένης άκρο
πόλεως, έξ ού γεγονότος ήδύναντο έπίσης νά προέλθωσιν αί 
παρατηρηθείσαι πωρώσεις τών λιθαρίων καί τά θραύσματα τών 
αγγείων καί οί διεσπαρμένοι λίθοι, καθίσταται ήττον πιθανή, 
λόγω μάλιστα τής μακράς όπωσδήποτε άποστάσεως καί τοΰ 
ικανοΟ βάθους, είς 8 έξικόμεθα διά τής σκαφής' τοσαύτη εκτα- 
σις χωμάτων, προελθόντων έκ κατολισθήσεων, θά έφαίνετο παρά
δοξος, καί μόνον δι’ επίτηδες γενομένων ποτέ απορρίψεων υπ’ 
αυτών τών Μυκηναίων κατοίκων ήδύνατο νά έρμηνευθή' αλλά 
λόγος τις πρός τοιαύτην παραδοχήν δέν έμφαίνεται.

Τουναντίον δέ ή σύστασις τοΰ κατά τό άνασκαφεν τούτο 
σημείον εδάφους είναι άναμφιβόλως τά μάλιστα εύθετος πρός 
ποίησιν θολωτοΰ τάφου. Διότι πρός τοιοΰτον εργον άπητείτο 
πρώτον νά άνοιχθή μέγας καί λίαν βαθύς στρογγύλος βόθρος, 
ούτινος ή μέν διάμετρος πρός ποίησιν σημαντικού τίνος θολω
τοΰ τάφου άπητείτο νά είναι ές μέτρων τουλάχιστον, ό δέ άςων 
οκτώ' άν δμιος οί παλαιοί εκείνοι τεχνϊται, οί δϊοι Πελασγοί, οί
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ποιοϋντες τούς θολωτού; τάφους, εύρισκον κατά τήν διάνοιςιν 
των βόθρων τούτων συνεχείς βράχους συμπαγών λίθων, οΐοι 
είναι οΕ κατά τά Νότια κράσπεδα της άκροπόλεως τής Τίρυν- 
θος εύθύς ύπό τά τείχη φυσικοί βράχοι, ή κοινώς υπό των νΰν 
κτιστών καλούμενη «ριζιμνοά πέτρα» ή «μαντέμι», θά έγκατέ- 
λειπον βεβαίως τήν έπιχείρησιν, ώς επίμοχθον, δαπανηροτάτην 
καί κινδυνώδη πρός τοιαΟτα κτίσματα' τό αυτό θά επραττον, αν 
εύρισκον είς ήττον τοΰ άπαιτουμένου τέρματος ύδωρ, διά τούς 
αυτούς περίπου καί προσομοίους τεχνικούς λόγους.

Άλλ’ ενταύθα ούδέτερον συνέβαινε: διότι παρετηρήσαμεν 
είς άπόστασιν 100!-*· περίπου άπό τής θέσεως, έν ή εόρέθη ό λέ- 
βης, δτι χωρικός τις τών νΰν εχει διανοίςει βόθρον άρκούντως 
μέγαν πρός ποίησιν φρέατος, καί τελείως δμοιον εκείνου, δν θά 
διήνοιγον οί παλαιοί κτίσται πρός ποίησιν θολωτού τάφου. Έν 
αύτφ λοιπόν, παρετηρήσαμεν δτι τό χώμα άπό μέν τοΰ νΰν εδά
φους μέχρι που βάθους Ο’ΒΟ:·1 είναι μαλακόν καί παχύ, τό νΰν 
καλλιεργούμενον γονιμώτατον έδαφος τής πέρις πεδιάδος. Περαι
τέρω δ’ επί βάθος ο!*· καί πλέον υπάρχει στρώμα τροχμαλοπα- 
γές, συγκείμενον εκ σκύρων, οίους συγκομίζουσιν οί κατακλύζον- 
τες χείμαρροι, έσχηματισμένον λίαν μέν συμπαγές, ούχί δέ δυ- 
σχερώς διανοιγόμενον διά τής σκαπάνης, καί μή κατακρημνι- 
ζόμενον εύχερώς- μετά δέ τό στρώμα τούτο υπάρχει επί βάθος 
2:J·· περίπου χώμα άργιλλώδες ερυθρόν, στερούμενον παντελώς 
λίθων, ού κατά τά τέρμα λίαν βαθύτερον άνευρίσκεται ύδωρ τό 
πρώτον, καί τούτο στάσιμον (πρβ. άνω σελ. 203).

Άφ’ ού λοιπόν έν τφ ταπεινοτάτω σημείφ τής παρά τά 
κράσπεδα ταΰτα πεδιάδος τό ύδωρ ανευρίσκεται μόλις είς βά
θος 6:J ·, καί δή κατά τον χειμώνα καί μετά βαγδαίας βροχάς, 
καί τούτο μή άναβρύον μηδέ άνυψούμενον, συμπεραίνομεν δτι 
έν αύτοϊς τοΐς κρασπέδοις, περί ών προείπομεν, τοΐς όλίγον εςω 
τών τειχών τής άκροπόλεως. έ’νθα τό έ'δαφος είναι ί/,ανώς ύψη- 
λότερον, τό ύδωρ θά ήδύνατο νά άναφανή είς βάθος 12^· καί 
πλειόνων ετι. Τό γεγονός τοΰτο, καί τό άνω δηλωθέν πολλαχοΰ 
μή βραχώδες τοΰ τόπου, άποτελοΰσι τά δύο άριστα στοιχεία, 
άτινα ήδύνατο νά ποθήση, καί άτινα ώφειλε νά έπι'έητήση ό
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τεχνίτης, ό ταχθείς παρά μεγάλην καί σπουδαίαν άκρόπολιν 
της Μυκηναίας περιόδου να ποίηση ΰπόγαιον θολωτόν τάφον.

Έκ τούτων καταφαίνεται δτι κατ’ αρχήν δεν είναι απίθα
νος ή δπαρξις τοιούτων τάφων κατά τά δηλωθέντα κράσπεδα 
εύθύς έξω των τειχών της Τίρυνθος, αί δέ γενόμεναι δοκιμα- 
σίαι, καίπερ ούσαι καθ’ έαυτάς λίαν μικράς έκτάσεως, καί τού
του ένεκα μικράς σπουδαιότητος, υποδεικνύουσιν δτι δέν θά ήτο 
ματαιοπονία ή εύρυτέρα έξερεύνησις προς τοιαύτην εδρεσιν.

9) Ή εξιχνίασις θολωτών τάφων οι προδοτικοί αυτών δεί

κτου ό τίησαυρδς του ' Ατρέως καί οι λοιποί θολωτοί τά

φοι διά τι εσυλήϋησαν λίαν πρωΐμως' πύϋεν ή επωνυμία 

τούτων ώς «Ιΐηοανρων».

Δέν άνεκαλύφθησαν δμως ένταΰθα άχρι τοΰδε τοιοΰτοι θο
λωτοί τάφοι, ούτε υπό των παλαιών τυμβωρύχων, ούτε ύπό τών 
νεωτέρων, άλλ’ ούτε ύπό τών αρχαιολόγων, διά δύο κυρίως λό
γους, ών ένεκα έν γένει δέν ανακαλύπτονται ευχερώς οι ασύ

λητοι θολωτοί τάφοι τών πόλεων καί τόπων της Μυκηναίας πε
ριόδου. Καί πρώτος μέν λόγος είναι ή έντεχνος ποίησις αύτών, 
ής ένεκα δέν κατέπεσε μέρος της θόλου, ούτε διερράγη τί που 
αυτής, ουδέ τών άντιμετώπων τοίχων τού δρόμου οί ανώτατοι 
λίθοι διεφάνησαν έξ άπορροής τών χωμάτων, τελεσθείσης συν 
τφ χρόνφ, λόγιο τοΰ επικλινούς τών εδαφών, έν οίς οί τάφοι 
ούτοι ποιούνται συνν^θως καί κατά προτίμησιν.

Δεύτερος δέ λόγος διασώσεως τών θολωτών εν γένει τάφων 
από τε τών παλαιών καί νεωτέρων τυμβωρύχων είναι ό υπολο

γισμός τοΰ ύψους τής θόλου' τοΰτο δηλα δή πρέπει εκ τής πρώ
της ζώνης τών κατωτάτω δόμων νά υπολογισθή μετά πολλής 
ακρίβειας, ί'να μή τό άνώτατον τής θόλου σημείον · ύπερβή τό 
τότε ορατόν οριζόντιον έδαφος, δπως μή ληφθή ανάγκη εν εναν
τία περιπτώσει τής ποιήσεως τύμβου διά συσσωρεύσεως πολλών 
ξένων φορητών χωμάτων επί τής κορυφής τοΰ θολωτού τάφου 
ύπέρ τό όπαΐον.

Διότι τά δύο έκτεθέντα ελαττώματα άποτελοΰσι τούς προδί-
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δοντας εαυτούς. θολωτούς τάφους" εξ αύτών δέ βεβαίως τών 
ελαττωμάτων ώρμήθησαν ήδη οΕ αρχαίοι τυμβωρύχοι πρός άνα- 
κάλυψιν και σύλησιν τών έν τοΐς τάφοις τούτοις πλουσιωτάτων 
κτερισμάτων, ιδίως τών έκ πολυτίμων μετάλλων πεποιημένων, 
ών μάλιστα ένεκα έπεζήτησαν έπιμόνως καί κατώρθωσαν πολ- 
λάκις την άνεύρεσιν καί σύλησιν τών τοιούτων τάφων, ως προ
κύπτει έκ τε αύτών τούτων τών τάφων, ούς νΰν βλέπομεν πά
λαι σεσυλημένους, καί έκ χωρίων έτι αρχαίων συγγραφέων.

Οδτω λοιπόν ένεκα τής έκ τών έκτεθέντων αίτιων προκυ- 
ψάση; προδοτικότητος, άνευρέθησαν πάλαι καί έσυλήθησαν πολ
λοί καί σπουδαίοι θολωτοί τάφοι, δ τε λεγόμενος ΰηοαυρδς του 

Άτρέως, ό μέγιστος μέν καί άριστος τών τοιούτου είδους, άλλ’ 
ούχί δ πρός άπόκρυψιν έντεχνότατος, καί ό τής Κλυταιμήοτρας 

καί τοΰ Άγαμέμνονος έν Μυκήναις, έτι δέ οΕ τών Ίωλκίων έν 
Διμηνίω τής Θεσσαλικής Μαγνησίας, ό παρά τάν «"Αγιον Έλίαν » 
τής Τίρυνθος υπό του Κάρω έν ετει 1914 άποκαλυφθείς, ό έν 
’Ορχομενφ καί άλλοι πολλοί, ή άνευρεθέντες ήδη, ή λανθάνον- 
τες, καίπερ πάλαι σεσυλημένοι.

Έν μέν δήλα δή τώ τάφω τοΰ Άτρέως, παρά τό καλώς 
πρός στερέωσιν τών χωμάτων τοΰ δρόμου κατασκευασθέν Ιξω 
τής αρχής αύτοΰ ανάλημμα, δεν ύπελογίσθη καλώς ή συν τώ 
χρόνω ούχί μακρώ άπορροή τών έπικειμένων άνωτάτω έπί τών 
τοίχων τοΰ δρόμου χωμάτων" ταΰτα λοιπόν, μή έπικείμενα πολλά 
καί στερρώς, λόγω δέ καί τής άποτόμου κλίσεως, παρασυρθέντα 
κατ’ δλίγον υπό τών ύδάτων τών βροχών, έπέδειξαν, όλίγους 
αιώνας μετά τήν ποίησιν τοΰ τάφου, τούς άντιμετώπους τοίχους, 
καί προύδωκαν τοΐς τυμβωρύχοις λίαν πρωίμως τά μνημεΐον, 
δπερ φαίνεται δτι καί έπί τής κορυφής ύπέρ τό όπαιον έφερε 
καί ξένα φορητά χώματα σεσωρευμένα, προδοτικά τής υπάρ- 
ξεως αύτοΰ έπίσης.

Τοιούτων δέ φορητών χωμάτων μέγαν σωρόν είχον καί ό 
τής Τίρυνθος είς τά κράσπεδα τοΰ βουνοΰ τοΰ «Αγίου Ήλία» 
μνημονευθείς τάφος, καί ό έτερος τών έν Διμηνίω, ό ακέραιος, 
υπάρχοντα έτι, καί λίαν μακρόθεν προδίδοντα τον τύμβον καί 
τά υποκείμενα αύτώ" τούτο δέ τά γνώρισμα δεν ήδύνατο βε
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βαίως νά διαφυγή το ήσκημένον βλέμμα των αρχαίων τυμβω
ρύχων.

Ό δέ λεγόμενος τάφος τής Κλυταιμήστρας, καί ό οΰ μακράν 
αύτοΰ τού Άγαμέμνονος έν Μυκήναις, καί ό ετερος των έν Διμη- 
νί(]>, ό μέν πρώτος καί λόγω τής συναντήσεως άφθονων όδάτων 
κατωτάτω, πάντες δ’ ένεκα τής μή στερράς ποιήσεως τής θόλου, 
διασεισθέντες συν τφ χρόνφ, ένεφάνισαν έκ των άνω, ή που έκ 
των πλαγίων, όπάς, οι’ ών, ίδόντες τό υποκείμενον χάος οί 
τολμηρότεροι των αρχαίων τυμβωρύχων, κατήλθον, έσύλησαν 
αύτούς καί άφήκαν, ϊνα καταπέσωσι συν τφ χρόνιο’ τινές δέ 
κατέπεσον, προτού συληθώσιν, ώς ό τού « Καπακλί » παρά τον 
Βόλον, ό εν « Δρανίτσα » των Δολόπων, ύπ’ εμού ανασκαφείς: 
καί άλλοι ομοίως τούτοις εύτελεστέρας καί άμελεστέρας εργα
σίας.

Τοιούτοι λοιπόν καί ομοιοι λόγοι κατέστησαν εμφανείς λίαν 
περίφημους τάφους θολωτούς τής Μυκηναίας περιόδου, οί'τινες, 
πάλαι συληθέντες, επωνομάσθησαν διά τής παρκδόσεως αύτών 
των τυμβωρύχων παρά τφ λαφ θησαυροί εύλόγως, ώς πλουσιώ- 
τατα καί πολυτιμότατα ένέχοντες κτερίσματα, καί ταύτα εντός 
ύπογαίων καί άποκρύφων κρυπτών.

’Αλλά τούναντίον οί μετά πολλής τέχνης καί προνοίας καί 
όι’ εύφυών υπολογισμών τοΰ ύψους τής θόλου ποιηθέντες θολω
τοί τάφοι, δεν έπέόειόαν δι’ ουδενάς των έκτεθέντων σημείων την 
εαυτών δπαρςιν τοϊς τυμβωρύχοις, καί ού μόνον ασύλητοι πα- 
ραμένουσιν ετι υπό τήν γην, άλλά καί άρτιοι τά πολλά καί 
λίαν αφανείς, ει μή ποτέ κατά τινα συγκυρίαν ευρέθησάν τινες 
ένεκεν άλλων λόγων.

Τοιούτους λοιπόν, λίαν έντέχνως πεποιημένους τάφους, άνα- 
μένομεν μάλιστα έν Τίρυνθι. άποβλέποντες εις τήν καί νύν ετι 
καταπλήττουσαν τέχνην, μεθ’ ής οί γενναίοι εκείνοι καί μεγα
λοφυείς όντως κτίσται έποίησαν τά τείχη, καί μάλιστα τάς υπερ- 
μεγέθεις σήραγγας, τάς κρύπτας καί μυστικάς διεξόδους αύ
τών, έτι δέ τούς ύπογαίους δχετούς, άτινα καί νύν ό τό πρώ
τον καί άνευ εμπείρου όδηγοΰ επισκεπτόμενος τήν Τίρυνθα, δυ- 
σκό/ως δύναται νά άνεύρη.
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’Ακριβώς δέ ταΰτα και ή γενική έμφάνισις τής άκροπόλεως 
ταύτης ώς πάνοπλου καί μέχρι όδόντων ώπλισμένου ανθρώπου, 
δΓ ής τον τειχισμόν ούτως άπητήθησαν μέγισται δαπάναι, δει- 
κνύουσιν δτι τά βασιλικά γένη τής Τίρυνθος καί εύημέρησαν 
σπουδαίως καί περί ποιήσεως μεγαλοπρεπών τάφων δι’ έαυτά 
έμερίμνησαν διότι ή έν γένει έπισκόπησις τής Μυκηναίας πε
ριόδου, ιδίως έν Άργολίδι, καθιστά εμφανές τό ότι οί άνθρωποι 
εκείνοι έλογίζοντο τόν παρόντα βίον ώς απλήν προπαρασκευήν 
του αιωνίου' διά τόν τελευταίον δέ τούτον βίον, δν έν τοϊς τά
φο ις θά διήνυον, έφρόντιζον, ήδη έν τή ζωή όντες, νά έτοιμά- 
σωσι καί άπόκρυφον μεγαλοπρεπές άνάκτορον, ήτοι τον τάφον 

αυτών, καί πλούσια σκεύη, καί κοσμήματα πολύτιμα, καί πρά
γματα σημαντικώτατα, ίνα έχωσι μεθ’ εαυτών έκεί οί τον έτε
ρον μακρότατον βίον μέλλοντες νά διανύσωσι.

Λέν υπάρχει λοιπόν αμφιβολία ότι κατά τε τήν πρώιμον 
Μυκηναίαν περίοδον περί τό 1600 π. Χρ., ότε έκτίσθη ή, έσω 
άκρόπολις τής Τίρυνθος, καί κατά τήν άκμαίαν περί τό 1300 
π. Χρ., ότε έποιήθη ή δευτέρα δι’ έπεκτάσεως τής πρώτης, οι 
έν συνεχεία έκτοτε ήγεμονεύσαντες έν Τίρυνθι έφρόντισαν νά 
ποιήσωσ! τινας μεγαλοπρεπείς ύπογαίους τάφους δι’ έαυτούς 
καί τούς οίκειοτάτους αυτών, λαμβάνοντες πάσαν πρόνοιαν περί 
άποκρύψεως τών τάφων τούτων καί περί μή εύχεροΰς άνευρέ- 
σεως αυτών ύπό τών μεταγενεστέρων.

’Ακριβώς δέ τοιαύτην έςαιρετικήν πρόνοιαν διαδηλοΰσιν αί 
σήραγγες, αί κρύπται καί αί μυστικαί διέ.ίοοοι τής Τίρυνθος' ή 
δέ μή ευχερής άνακάλυψις τών τοιούτων τάφων ένταΰθα, ή μη- 
δενός άχρι τοΰδε έμφάνισις έν τώ φανερφ, ώς έν Μυκήναις, σε- 
συλημένου ή καταπεσόντος πάλαι, παρά τάς ένδελεχεΐς άπό 
του έτους 1884 μέχρι σήμερον τελεσθείσας άνασκαφάς τής Γερ
μανικής ’Αρχαιολογικής Σχολής καί παρά τάς άλλας αυτής γεν
ναίας έργασίας περί τά κτίσματα τής άκροπόλεως καί τά τείχη 
αυτής, πάντα ταΰτα άποτελοΰσι στοιχεία ούχί άνάξια λόγου, 
ίνα στηρίξωμεν πιθανήν εικασίαν περί τοΰ ότι λίαν σημαντικοί 
καί έξαιρέτως έντέχνως πεποιημένοι τάφοι εύρίσκονταί που καί 
λανθάνουσι κατά τά έγγύτατα τή ά,κροπόλει τής Τίρυνθος κρά
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σπεδα τοΰ λόφου, λίαν δυσχερώς δυνάμενοι νά άνευρεθώσιν.
Elvat λοιπόν άξια τοΰ κόπου ή περαιτέρω έξερεύνησις τών 

δηλωθέντων τούτων σημείων έν αρχαία πόλει, έν η ηγεμόνευσαν 
συνεχώς επί πολλούς αιώνας καθ’ απασαν την Μυκηναίαν πε
ρίοδον άπό τοΰ 1600-1000 π. Χρ. όνομαστά καί πλούσια καί 
γενναία βασιλικά γένη, περί ών ή άρχαία παράδοσις διέσωσε 
πολλά ονόματα καί περίφημους καί πανελληνίου σημασίας πρά
ξεις, έν αις μάλιστα διαλάμπουσιν at τοΰ μεγίστου 'Ηρακλέονς 

τοΰ Τιρνν&ίου.

Έν Ναυπλίω irj 26r) ίανουαριου 1916.

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Σ. ΑΡΒΑΝ1ΤΟΠΟΥΑΛΟΣ
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