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συμφωνίαν το εν τέταρτον εις την ίδιοκτήτριαν του αγρού, ευ
τυχώς όμως άντί επιεικούς άποζημιώσεως. έμειναν πάντα κτήρια 
της Εταιρίας. Μετά την άνασκαφήν του κτήματος τούτου δια- 
ταχθείς, ώς ειπον, νά μεταβώ εις Μυκήνας διέκοψα τάς έν Ερε- 
τρίε>ε άνασκαφάς.

Χρ. Τςοτντας

ΑΝΑΣΚΑΦΑΙ ΜΥΚΗΝΩΝ ΤΟΥ 1886 

(πίν. 4 καί 5) (1).

Τον Μάϊον του 1886 ή ’Αρχαιολογική Εταιρία άνέθηκέ μοι 
νά ενεργήσω άνασκαφάς δαπάναις αυτής έν τή άκροπόλει Μυ
κηνών. Τ ’ αποτελέσματα αυτών εκτίθενται ενταύθα.

Άνάκτορον. ΓΙάντες οΐ τάς Μυκήνας πρό τών τελευταίων άνα- 
σκαφών έπισκεφθέντες ήδύναντο νά παρατηρήσωσιν επί τής ΰψί- 
στης αυτής κορυφής θεμέλια έκ λίθων οΰχί λίαν ογκωδών άποτε- 
λοΰντα εϋρύχωρον τετράγωνον καί φαινόμενα κάλλιον μάλιστα 
κατά την βορείαν.τήν μεσημβρινήν καί έν μερει τήν δυτικήν πλευ
ράν τού τετραγώνου' ακριβέστατα έσημειώθησαν ταύτα ύπό τού 
Steffen έν Karten von Mykenae, Berlin 1884 ύπό τό όνομα 
Κυχ.Ιώηεια θεμέΜα. Έκ τών τελευταίων άνασκαφών άπεδείχθη, 
ότι οι τοίχοι ούτοι άπετέλουν τό κρηπίδωμα οικοδομήματος έπι- 
μήκους, ίσως ναού τίνος καί ότι παρ’ αυτό, έν μέρει δέ bn' αύτο 
εύρίσκονται τά έρείπια κτιρίων άοχαιοτέρων άνηκόντων εις δύο 
διαφόρους έποχάς' διότι τό εν τρίτον περίπου τού κρηπιδώμ.α- 
τος, τό προς μεσημβρίαν, είναι τεθεμελιωμένον ούχί έπί τού

(1) Ή μόνη ίλλειψι; των σχεδίων, α έξεπόνησεν ό διευθυντή; κ. Dorpfeld, 
είναι οτι δεν σημειοΰνται Ιν αΰιοΐ; τά υψη τών διαφόρων μερών τών οικοδομη
μάτων τοΰτο έλπίζομεν νά άναπληρώσωμεν έν νεωτέρω σχεδίω, εάν αί άνασκα- 
φαι έξακολουθήσωσιν. Εί; τόν κ. Dorpfeld οφείλω χάριτα; και διά τήν προθυ
μίαν, μεθ’ή; έλυσεν απορία; μου τινά; σχετικά; πρό; διαφόρου; αρχιτεκτονικά; 
λεπτομέρεια;.
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στερεού βράχου, όπως τό λοιπόν, άλλ’ έπί έπιχώσεως άποτελου- 
μένης ύπό των ερειπίων αρχαιότερων οικοδομημάτων και έχού- 
σης ύψος μ.έχρι τριών μέτρων · έπ’αυτής είναι Ικτισμένον τό 
κρηπίδωμ.α, τό όποϊον κατά την μεσημβρινήν πλευράν έχει ύψος 
0,70 έως 1 [Λ. Καλύπτει δέ ή έπίχωσις αύτη έδαφος τεχνητόν 
έξ άσβεστου, όποιον είναι τό του εν Τίρυνθι ανακτόρου- καί οί 
τοίχοι δέ οί μ.ετά τοϋ εδάφους εις τό αυτό κτίριον άνήκοντες, 
είναι άληλιμμένοι διά χρίσματος όμοιου. Άνεκαλύφθησαν όμ.ως 
καί τοίχοι άνευ άλοιφής, οΐτινες εισχωροΰσι μέν επίσης ύπό τό 
κρηπίδωμ.α, είναι δηλαδή άρχαιότεροι αυτού, συγχρόνως όμως 
είναι ύστερώτεροι των άλλων, διότι κεϊνται έπι του κεχρισμένου 
εδάφους, τό όποιον εξακολουθεί' ϋπ' αυτούς (έν τφ σχεδίω έδη- 
λώθησαν ούτοι διά χρώματος φαιού ανοικτού).

Έχομεν λοιπόν τριών εποχών λείψανα έπί τής κορυφής τής 
άκροπόλεως' πρώτον κτιρίου έχοντος έδαφος καί τοίχους κεχρι- 
σμένους, ώς οί τού έν Τίρυνθι ανακτόρου, φ προφανώς καί σύγ
χρονον είναι' δεύτερον λείψανα των έπί τού εδάφους τούτου τοί
χων, οΐτινες άνήκουσιν εις εποχήν ύστερωτέραν καί, ώς έκ τού 
τρόπου τής οικοδομής δύναταί τις νά είκάσγι, πτωχοτέραν- καί 
τρίτον τά λείψανα τού νεωτάτου των κτιρίων, τό κρηπίδωμα 
δηλαδή τού ελληνικού ναού.

Τό κρηπίδωμ.α είναι, ώς εϊπομεν, ώκοδομημένον διά λίθων 
οΰχί λίαν ογκωδών άτέχνως καί άνευ πολλής έπιμελείας συνηρ- 
μοσμένων, ώς φαίνεται σήμερον τουλάχιστον διότι άρχικώς πι
θανόν νά έπληρούντο τά των αρμών χάσματα διά πηλού. Έν 
γένει υπολείπονται πολύ κατά τήν τέχνην τμ.ημ.άτων τινών τού 
περιβόλου τής άκροπόλεως έκτισμένων διά λίθων πολυγωνικών 
άριστα συνηρμ.οσμένων άνευ πηλού, π. χ. τού κατά τήν ΜΔ 
πλευράν πύργου καί τού κατά τήν ΒΑ γωνίαν τμήμ.ατος. ’Επειδή 
δέ τά τμήματα ταύτα ωκοδομήθησαν βεβαίως προ τής ύπό τών 
Άργείων καταστροφής τών Μυκηνών (1), τό πολλφ αυτών άρ-

(!) Δεν μοι φαίνεται άπίθανον, ότι ώκοδομήθησαν έκ τη; από τών ΙΊερσών 
λεία; καί ότι αυτά υπήρξαν η αφορμή τη; μεταξύ Άργείων καί Μυκηναίων έρι- 
δο;- τουλάχιστον, ώ; θά ’ίδωμεν κατωτέρω, όταν ώκοδομηθη ό τη; δυτική; πλευ
ρά; πύργο;, ύπήρηεν ήδη ενταύθα πολλών μέτρων έπίχωσι;.
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χαϊκώτερον την οψιν κρηπίδωμα δεν φαίνεται ΰστερώτερον του 
έκτου αΐώνος. Τούς ύπ’αΰτό είσχωροΰντας τοίχου; άνευ χρί
σματος θεωρώ αρχαιότερους καί του έκτου αΐώνος, οί δε κεχρι- 
σμ.ένοι τοίχοι καί το κεχοισμένον έδαφος πρέπει να άνήκωσιν εις 
έποψην προϊστορικήν. Τά συμπεράσματα ταϋτα έπικυροΰνται καί 
ύπό των κατά τάς άνασκαφάς γενομένων ευρημάτων.

Δυνάμεθα λοιπόν νά συνοψίσωμεν ώς έξης την ιστορίαν των 
επί τής κορυφής τής άκοοπόλεω; Μυκηνών οικοδομημάτων’ άρ- 
χικώς έκειτο ενταύθα οικία ευρύχωρος καί, ώς έκ τής κατωτέρω 
περιγραφής εξάγεται, πολυτελής, άνάκτορον πιθανώτατα τών 
βασιλέων τής χώρας’ τοΰτο κατά τινα εποχήν έπυρπολήθη υπό 
επιδρομέων, άφοΰ διηρπάγη πρότερον εντελώς, δεν άνωκοδομήθη 
δ’έπειτα πλέον' έξ ου έ’πεται ότι δεν ήτο επιδρομή εχθρών πα
ροδική, άλλα κατάκτησις διαρκής. Έν τή αυλή του αρχαίου 
ανακτόρου έκτισαν οί νέοι τής χώρας κύριοι ένα ή πλείονα; πε
νιχρούς οίκίσκους έκ λίθων μικρών μετά πηλοϋ, οΰς βραδύτέρον, 
άγνωστον διά τίνα λόγον, άφήκαν νά καταρρεύσωσιν' ίσως ή 
άπόφασις τών Μυκηναίων νά οίκοδομήσωσιν επί τής κορυφής 
ναόν ή ν’αύξήσωσιν αυτόν υπάρχοντα ήδη, ήνάγκασεν αυτούς 
εις τοΰτο.

Ό πρό τής μεσημβρινής του ναοϋ προσόψεως χώρος ήτο ίσο 
πεδωμένος, ώς άποδεικνύει τό ανάλημμα Α, τό όποιον παράλ
ληλον όν τής κατά τοΰτο πλευράς τοΰ κρηπιδώματος δεν δύνα- 
ται νά ειχεν άλλον σκοπόν ή νά συγκρατή τά χώματα.

Έξ άρχιτεκτονικών μ,ελών εύρεθη παρά τον ναόν μόνον πλάξ 
έκ τοΰ γείσου, οΰδέν δ’άλλο’ άνεκαλύφθησαν όμως δύο μικρά 
τεμάχια αναγλύφων, ών τό πρώτον έκειτο παρά τήν ΝΑ γωνίαν 
τοΰ κρηπιδώμ.ατος εις έλάχιστον βάθος’ έπ’αύτοΰ σώζονται τά 
κατώτατα άκρα μορφής πρός αριστερά βαινούσης, πατούσης δέ 
έπί τοΰ έδάφους δι’όλου τοΰ πέλματος τών ποδών κατά τόν αρ
χαϊκόν τρόπον’ ούχί μακράν αύτοΰ εύρεθη τό έτερον, έφ’ού σώ
ζονται δύο πόδες καί εν γόνυ κεκαμμένον άμφότερα τά τεμ.άχια 
είναι έκ λίθου πώρινου, προέρχονται δ’’ίσως έκ μετοπών τοΰ ναοΰ.

Ό ναός έσώζετο καί καθ’ούς χρόνους βραδύτέρον συνωκίσθη 
ή κώμη τών Μυκηναίων (ίδε Άρχ. Έφημ. 1887 σ. 158-9),
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ίσως μάλιστα έπέζησεν αυτής. Παρά την άνατολικήν αυτού 
πλευράν, εννέα περίπου μέτρα άπό της ΜΑ γωνίας, άνεκαλύφθη 
εις βάθος μόλις 0,50 μ. τό έν τη ’Αρχαιολογική Έφημερίδι 
1887 σ. 156 δημοσιευθέν ψήφισμα, τό όποιον ήτο ίσως έστημέ- 
νον οΰχί μακράν τής θέσεως ταύτης' εντός δε του ναοΰ άνεκα- 
λύφθησαν διάφορα τεμάχια κεράμων, έφ’ών ύπάρχουσιν έγκε- 
χαραγμ-έναι αί ε’πιγραφαί
1) §ΑΜΟ§ 2) III eni 3) λΑ Μ§ 4) gOCf 5) f ΟΥ κτλ.
ών τινες δύνανταινά συμ,πληρωθώσιν εις [δ]αμό[σιαι] ή τοιοΰτό τι.

Οί έν τή αυλή μ.εταγενέστεροι τοίχοι έ'χουσιν, ώς καί έκ του 
σχεδίου φαίνεται, πάχος πολύ λεπτότερον των λοιπών, ήτοι άπό 
0,35 εως 0,60 περίπου' είναι έκτισμένοι έκ λίθων μικρών καί 
πηλού άνευ κονιάματος, δεν φθάνουσι δέ πάντοτε μέχρι του αρ
χαιότερου κεχοισμένου έδάφους' δεν παρατηρούνται έπ’αυτών 
καί σημεία πυρκαϊας, όπως έπί πάντων τών λοιπών. Έν τφ 
ήμερολογίφ τών άνασκαφών, πριν ακόμη έννοήσω έάν υπήρχε 
σχέσις τις καί όποια μεταξύ τών διαφόρων τοίχων, ών τά άνω 
μέρη μόνον είχον τότε άνακαλυφθή, έσημ.είωσα ότι έν τή μεταξύ 
τών τοιχίων τούτων, τά όποια βραδύτερον άπεδείχθησαν μετα
γενέστερα, έπιχώσει εΰρέθησαν τεμάχιά τινα αγγείων τρόπον 
γεωμετρικού μετά γραφών ζώων καί πτηνών, έν φ βαθύτερον έπί 
τού κεχοισμένου έδάφους καί όπου αλλαχού δεν ύπήρχον οί με
ταγενέστεροι ούτοι τοίχοι άπαντα τά ευρήματα ήσαν ρυθμού μυ- 
κηναίου.

Ή κυρία άπό τής μεγάλης τής άκροπόλεως πύλης προς τό 
άνάκτορον οδός ήγεν οΰχί κατ’ ευθείαν προς την κορυφήν, 
αλλά βαθμηδόν έπί τών δυτικών κλιτύων τού όρους διά τινων 
έλιγμ,ών ίσως άνερχομενη κατέληγεν εις την μεσημ.βρινήν αύ- 
τΟΰ πλευράν ολίγον υπό την κορυφήν' έντεύθεν άνέβαινον εις 
τό άνάκτορον διά κλίμακος μεγάλης. Ή οδός αύτη πιθανώς ήτο 
αμαξιτή, 'ίπήρχεν όμως καί άλλη συντομ.ωτέρα, αλλά μ.άλλον 
ανωφερής, διά τούς πεζούς, ήτις διευθυνομένη κατ’ευθείαν ποός 
την κορυφήν έ’ληγεν, ώς φαίνεται, κατά τό μέρος όπου λήγει νύν 
ό εξωτερικός τού ανακτόρου περίβολος, ήτοι κατά τό σημεΐον τ 
απέναντι τής θύρας .1.
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Eivat λίαν πιθανόν, ότι καί έπί τής ανατολικής του ανακτό
ρου πλευράς ϋπήοχεν είσοδός τις, δι’ής οί έν αύτφ συνεκοινώ- 
νουν ριετά του ανατολικού [Λερούς τής άκροπόλεως καί μετά τής 
μικράς βόρειας πύλης αυτής.

Προ τής κατά την Μ. πλευράν μεγάλης κλίμακας ύπάρχουσι 
δύο χώροι 6 καί γ). εις ούς εισέρχεται τις διά τής εισόδου α, 
'ίότις δεν έχει νυν ουδόν, πιθανόν δε νά μή είχε καί θύραν, αλλά 
μόνον παραστάδας έκατε'ρωθεν. Άπ ’ αυτής είσήρχοντο δεξιά εις 
τό δωμάτιον 6, οΰ ή μεσημβρινή πλευρά είναι κατεστραμμένη. Ή 
είσοδος αύτοΰ έχει ωσαύτως παραστάδας προς δέ τούτοις καί ου
δόν έξ άμμ.οπώρου (μή σημειωθέντα έν τώ σχεδίω). Ό χώρος χέ'χει 
πλάτος 4,15, μήκος δέ 5,90' έκ τής μεσημβρινής αύτοΰ πλευ
ράς σώζονται σήμερον μόνον δύο τετράγωνοι λίθοι έξ άμμοπώ
ρου, καί τής δυτικής δέ μέρος είναι ώκοδομημένον έξ όμ,οίων 
λίθων κατά τον ίσοδομικόν τρόπον παρά ταύτην τήν πλευράν 
καί τήν συνεχομένην αυτή βορείαν έθεε χαμηλόν θρανοειδές τοι- 
χίον έκτισμένον έκ λίθων μικρών καί πηλοϋ, τό όποιον έχρησί- 
μευεν όπως κάθηνται έπ ’ αύτοΰ.

Μετά τόν χώρον τοΰτον έρχεται ή μεγάλη κλίμαξ, ής σώζονται 
είκοσι βαθμίδες καλώς, δύο δέ άλλαι διακρίνονται άνω ακόμη, 
έν ω ό βόρειος τοίχος έξακολουθεϊ καί πέραν υπέρ τά τέσσαρα 
μέτρα. Έκάστη αύτών σύγκεεται έκ τριών ή τεσσάρων άμμο- 
πωρίνων λίθων, έχουσι δέ πλάτος μέν 0,35 έως 0,45 μ. καί 
ύψος 0,10 έως 0,12. ΓΙάσαι είναι έπικεχρισμέναι τάς τε καθέ
τους καί τάς οριζόντιας έπιφανείας διά χρίσματος έξ άσβέστου 
αρκετά παχέος (μέχρι 0,015 μ.)- ένιαχοΰ, φαίνονται δύο αλλε
πάλληλα στρώματα χρίσματος. Τό πλάτος τής κλίμακος είναι 
2,40 μέτρων.

Τοΰ άνω μέρους τής κλίμακος όντος κατεστραμμένου, άγνω
στον μένει εις ποιον σημεΐον τής αύλής κατέληγεν- άνωθι τοΰ 
βορείου τοίχου τής κλίμακος, κατά τά σημεΐον d, έκειτο πρό τών 
άνασκαφών εις τήν έπιφάνειαν, ούχί κατά χώραν όμως, ούδός 
ογκώδης έκ λίθου άμυγδαλίτου, όν ήναγκάσθην νά μετακινήσω, 
διότι ένεκα τοΰ βάρους του ήπείλει νά καταρρίψτ) τόν έτοιμόρ- 
ροπον Β. τοίχον, έκινδύνευον δ’ένεκα τούτου οί έν τή κλίμακι
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εργαζόμενοι έργάται. Ό λίθος ούτος, όν σημειοϊ έν τώ χάρτη 
του καί ό Steffen υπό τό όνομα antiker Baustein, έχει τάς 
έξγ>ς διαστάσεις' μήκ. 1,62, πλ. 1,18, πάχ. 0,40' εις την μ.ίαν 
πλευράν υπάρχει ταινία έξειργασμένη πλ. 0,28, έν αυτή δ ’ εύ- 
ρηται καί κοιλότης κυκλοτερής διά τον στρόφιγγα της θύρας δια
μέτρου 0,12. Τό εν άκρον τοΰ ούδοΰ είναι άποκεκρουσμένον καί 
διά τοΰτο δεν είναι γνωστόν τό όλον μήκος αύτοΰ, ούτε αν ή 
θύρα, εις ην άνήκεν, ήν δίφυλλος.

Ό ουδός ούτος, ώς είπον ήδη, δεν εύρέθη κατά χώραν, είναι 
όμως τόσον ογκώδης, ώστε είναι άπίθανον νά μ.ετηνέχθη έκεΐ 
άλλαχόθεν άλλωςτε καί δεν ήτο ώκοδομημένος εις μεταγενέστε
ρόν τι κτίσμα' υποθέτω λοιπόν ότι ή άρχική του θέσις ήτο αΰ- 
τοΰ που πλησίον' επειδή όμως φαίνεται νά ήτο ό μέγιστος των 
ουδών του μ.εγάρου, όσον έκ των σωζομένων διαστάσεων δυνά- 
μεθα νά κρίνωμεν, καί επειδή άδύνατον είναι νά έξέλεξεν αυτόν 
ό άρχιτέκτων διά τι των δωματίων τής αυλής, συμπεραίνω ότι 
άνήκεν εις πύλην, ίσως δίφυλλον, δι’ής είσήρ/οντο άπό τής κλί- 
μακος εις τήν αυλήν. Ή πύλη αύτη θά ήτο ή μεγάλη τοΰ ανα
κτόρου, κεκοσμημένη ίσως καί διά προπύλου.

Ή αυλή έχει μήκος 11,50 μ., περίπου, τό πλάτος της όμως 
δεν δύναται νά μετρηθή, τοΰ μεσημβρινού τοίγου αυτής εντελώς 
όντος κατεστραμμένου. Τό έδαφος αυτής είναι κεχρισμένον διά 
χρίσματος έξ ασβέστου καί μικρών χαλίκων, εις πολλά δέ μέρη 
ύπάρχουσι δύο αλλεπάλληλα στρώματα, ών τό κατώτερον—άρ- 
χαιότερον—είναι πάντοτε έπιμελέστερον καί δεν έχει χάλικας 
άναμεμιγμένους μετά τής άσβέστου. Τοΰ βορείου τοίχου όσον 
δεν σκεπάζεται ύπό τοΰ κρηπιδώματος καί ή πρός τήν αυλήν 
όψις τοΰ άνατολικοΰ τοίχου τοΰ δωμ.ατίου η είναι ώκοδομημένα^ 
διά μεγάλων τετραγωνικών άμμολίθων, ώς τοΰτο καί έν τώ σχε- 
δίω έδηλώθη. Τοΰ βορείου τοίχου τό φαινόμενου τμήμα έχει 
ύψος 2,40 μ. καί δόμους εξ' μεταξύ τοΰ κατωτάτου καί τοΰ 
έπ’αύτοΰ δόμου υπήρχε ξύλον όριζοντίως τεθειμ.ένον, όπως έν 
πασι τοις έκ μικρών λίθων καί πηλοΰ τοίχοις' ή ύπαρξις τών ξύ
λων τούτων έβεβαιώθη, ώς γνωστόν, καί έν Τίρυνθι, συνειθίζε- 
ται δέ καί σήμερον ακόμη έν Έλλάδι, όπου ονομάζεται ζυ2ο~
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δεσιά, διότι σκοπόν έχει νά συνδένι στερεώτερον τον τοίχον εν 
τω περί οΰ ό λόγος όμως τοίχφ της αυλής, τφ εκ πώρινων τε
τραγωνικών λίθων κατά τόν ισοδομικόν τρόπον ώκοδομημένφ, ή 
ξυλοδεσιά δεν ήτο βεβαίως αναγκαία και μόνον εκ συνήθειας με·^ 
τεχειρίσθη αυτήν ά τέκτων καί ενταύθα- νυν του ξύλου κατα- 
στραφέντος οί άνώτεροι δόμοι έκλιναν ίκανώς πρός την αυλήν.

Τοϋ ανατολικού τοίχου του δωματίου η ή πρός την αύλην 
πρόσοψις ήτο, ώς είπομεν, καί αυτή έκ τετραγωνικών αμμολί
θων έκτισμένη" σήμερον μόνον εις δόμος σώζεται κατά χώραν, 
πρό αύτοΰ όμως εύρέθησαν επί του εδάφους της αυλής κείμενοι 
εις δύο παραλλήλους στοίχους δέκα άλλοι όμοιοι λίθοι, οί'τινες 
φαίνεται κατέπεσαν άπό του τοίχου" του κατά χώραν δόμου οί 
λίθοι έχουσιν επί τής άνω επιφάνειας μίαν οπήν έκαστος (μήκ. 
0,0δ5 έως 0,065" πλ. 0,04 έ'ως 0,055 καί βάθος 0,06 έως 
0,08), είναι δέ ή επιφάνεια αύτη ανώμαλος πλήν ταινίας πλα
τείας 0,27 μ. πρός την αυλήν" επί τής ταινίας εΰρίσκονται αί 
όπαί, δι’ών έστερεοΰτο, ώς φαίνεται, καί ενταύθα επί του πρώ
του δόμου ξύλον οριζόντιον ίκανώς παχύ, ίσοπλατές δέ τή έξειρ- 
γασμένη ταινίο:" επί τοΰ ξύλου εκειτο ό δεύτερος δόμος, μετ’αυ
τόν δέ ήρχοντο οί άλλοι.

Άπό τής αυλής εΐσερχόμεθα εις τήν αίθουσαν, τήν πρό τοΰ 
προδόμου στοάν, ήν ύπεβάσταζον δύο κίονες" του ενός έξ αυτών 
ή βάσις άνεκαλύφθη, τήν έτέραν όμως σκεπάζει έ'τι τό κρηπί
δωμα. Ή αίθουσα έχει πλάτος 3,19 μ.,τό έδαφος αυτής είναι 
έστρωμένον διά πλακών έκ τιτανόλιθου.

Ό ουδός τής άπό τής αιθούσης εις τόν πρόδομον άγούσης θύ- 
ρας είναι έκ λίθου άμυγδαλίτου" τό πλάτος τής θύρας ήτο 1,94 
μ., ό ουδός φυσικώς είναι μεγαλείτερος καί έχει εις έκάτερον τών 
άκρων δύο τετραγωνικάς όπάς (0,084 έως 0,09 πρός 0,08 έως 
0,085" βάθος αυτών 0,03 έως 0,04), εις ας ένεγομφοΰντο τά 
ξύλα τών παραστάδων, άτινα είχον πάχος, ώς φαίνεται έκ τών 
ιχνών των, 0,71 μ. περίπου. Τών ξύλων τούτων τά κατώτατα 
άκρα ήσαν έπικεχρισμένα διά του συνήθους χρίσματος, όπως προ- 
φυλάττωνται από τής υγρασίας" τουλάχιστον παρετηρήθη τοΰτο 
εις τήν πρός τήν αίθουσαν όψιν τής δεξιάς τω είσιόντι παραστά-

5
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δος. Ό ουδός προς τον πρόδομον έχει ταινίαν καλώς έξειργα- 
σμένην, χ&ιμηλοτέραν δέ τοΰ μέρους, έφ’οΰ ισταντο αΐ παρα- 

στάδες, κατά 0,045" τό πλάτος αυτής είναι 0,152. Εις τό 
δεξιόν τω είσιόντι άκρον τής ταινίας υπάρχει κοιλότης κυκλοτε
ρής διαμέτρου 0,15 καί βάθους 0,035, έν ή έστρέφετο ό στρό- 
φιγξ. Έν τή κοιλότητι ταύται εύρέθησαν καί τεμάχια συμπεπιε- 
σμένα χαλκώματος ήμισφαιρικοΰ, τό όποιον προσηλωμένου όν εις 

τό κάτω άκρον τοΰ ξυλίνου στρόφιγγος προεφύλαττεν αυτό από 
φθοράς ένεκα τής συνεχούς έν τή κοιλότητι τριβής. Όμοιου χάλ
κωμα είχε καί ό στρόφιγξ μιας των θυρών τοΰ έν Τίρυνθι ανα
κτόρου, τό αυτό δέ μέσον προφυλάξεως ήν έν χρήσει κατ’άρ- 
χαιοτάτους χρόνους καί έν ’Ανατολή (ϊδε παρά Perrot et Chi— 

piez hist, de l’art II σ. 118 παράδειγμα έκ Χαλδαίας).
Τοΰ προδόμου τό έδαφος είναι έν μέν τω μέσω κεχρισμένον, 

παρά τους τοίχους όμως έστρωμένον διά πλακών εις πλάτος 1 
έως 1,15 μ. ΙΙρό τής δεξιάς δέ τω είσιόντι παραστάδος τοΰ με
γάρου υπάρχει πλάξ τιτανόλιθου ε , όπως είναι πάσαι αί τής 
στρώσεως, κειμένη όμως κατά 0,055 υψηλότερου αυτών ή άνω 
αυτής έπιφάνεια έχούσης μήκ. 1,08 καί πλ.0,79, είναι ίκανώς 
ανώμαλος.

Τοΰ μεγάρου ό ουδός έχει πλ· 0,89, είναι έκ λίθου άμυγδα- 
λίτου καί πολΰ βεβλαμμένος έκ τής πυρκαϊάς' εις έκάτερον τών 
άκρων αύτοΰ ύπάρχουσι δύο τετραγωνικαί όπαί (0,085 έως 
0,09 πρός 0,08 έως 0,085 καί βάθ. 0,03 έως 0,04), έν αΐς
ένεγομφοΰντο τά ξύλα τών παραστάδων θύρα όμως δεν υπήρ
χε, διότι οΰδεμία φαίνεται κοιλότης διά τον στρόφιγγα- καί έν 
Τίρυνθι τό μέγαρον δεν έκλείετο διά θύρα-ς. Τό άνοιγμα τής θύ- 
ρας ήτο μικρότερου τών 2,05 μ., όσον δηλαδή άπέχουσιν άπ’ 
άλλήλων αί διά τάς παραστάδας όπαί, πιθανώτατα δέ ήτο ίσον 
τω άνοίγματι τής θύρας τοΰ προδόμου, ήτοι 1,94 μ.

Τό μέγαρον είναι ό μεγαλείτερος έστεγασμένος χώρος τοΰ ανα
κτόρου, διότι έχει μήκος 12,92, πλάτος δέ 11,50 μ. Τήν στέ
γην έβάσταζον τέσσαρες κίονες, τριών έκ τών όποιων αί βάσεις 
εύρέθησαν- αύται έκειντο 0,10 έως 0,11 μ. βαθύτερου τοΰ έδά- 
φους, ώστε τό κατώτατον μέρος τών κιόνων , ών ή διάμετρος 
ήτο 0,40 μ., δεν έφαίνετο. Παρά τήν ΒΔ βάσιν εύρέθησαν καί
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τινα τεμάχια ελασμάτων χαλκών σωζόντων ήλους, St’ ών 
προσηλοΰντο εις άλλο άντικείμ.ενον· δεν είναι άπίθανον να 

προέρχωνται ταϋτα εκ χαλκής έπενδύσεως τοΰ κίονος, όστις βε
βαίως ήτο ξύλινος. Μεταξύ των κιόνων ύπήρχεν ή κυκλοτερής 
έσχάρα (εστία) έ'χουσα διάμετρον 3,40, ής εν τμήμα σώζε
ται- ή κατασκευή της είναι άπλουστάτη- διότι σύγκειται έκ 
στρώματος πηλοΰ 0,15 μ. παχε'ος επιτεθειμένου επί τοΰ εδά
φους του δωματίου καί κεχρισμένου την περιφε'ρειαν καί ταινίαν 
περιθέουσαν την άνω επιφάνειαν διά πέντε άλλεπαλλήλων στρω
μάτων χρίσματος, άτινα πάντα ήσάν ποτέ κεκοσμημένα διά 
γραφών, έξ ου έπεται ότι δεν είναι σύγχρονα" τά έν πίν. 5 δη
μοσιευόμενα, άντιγραφέντα υπό τοΰ κ. Dorpfeld , είναι τά κο
σμήματα τοΰ κάλλιον σωζομένου τρίτου στρώματος- τό των κα
θέτων ζωνών κυματοειδές κόσμημα, άνευ τών ροδάκων, σώζεται 
καί επί τοΰ δευτέρου στρώματος, ού όμως κοσμεί την δευτέραν 
όριζοντίαν ταινίαν, την έ'χουσαν πλάτος 0,05 μ. Εννοείται ότι 
καθ’ όσον ή περιφέρεια ηύξανε καί ύψοΰτο διά τών επαλλήλων 

επιχρισμάτων, ύψοΰτο καί το εντός διά τής έπιθέσεως νέων 
στρωμάτων πηλοΰ, άτινα διακρίνονται άπ’ άλλήλων καί έκ τού
του , ότι άλλων μέν ό πηλός είναι μάλλον, άλλων ήττον καί 
άλλων ούδαμώς ήχυρωμένος. Οι χωρικοί έν Έλλάδι σήμερον δεν 
κατασκευάζουσιν άλλως τάς εστίας των,άς καλοΰσι γωνίας,περι- 
βάλλουσιν όμως ένίοτε αΰτάς διά ξύλων.

Τό έ'δαφος τοΰ μεγάρου είναι έξ άσβέστου, διακρίνονται δέ 
δύο ή τρία αλλεπάλληλα στρώματα, έξ ών τό άνώτατον είναι 
πάντοτε τό άμελέστατον- έπί τοΰ χρίσματος ύπάρχουσιν έγκε- 
χαραγμέναι διπλαϊ γραμμαί διάιροΰσαι αυτό εις τετράγωνα, ών 
αί διαστάσεις ποικίλλουσιν άπό 1,25 έως 1,40 πρός 1,25· ή με
ταξύ τών διπλών γραμμών άπόστασις είναι 0,042 εως 0,046. 
Τό όλον έχει τοιοΰτο σχήμα- (ΐδε σελ. 68). Παρά τούς δύο σω- 
ζομένους όμως τοίχους, βόρειον καί δυτικόν, τό έδαφος είναι 
έστρωμένον διά πλακών εις πλάτος 1,15 μ.

Πρός δυσμάς τής αυλής, άπέναντι τής αιθούσης καί τοΰ με
γάρου εύρίσκεται τό δωμάτιον η, τό όποιον συγκοινωνεί μετά 
τής αυλής ούχί άμέσως, άλλά διά τοΰ χώρου ζ, εις όν είσήρ-

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:40:00 EEST - 18.237.180.167



68

χοντο διά θύρας, ής το έκ. τιτανόλιθου κατώφλιον ό'Χόκ.'Χοορον έχει 

μήκος 2 [Λ. περίπου καί πλ. 0.90. Εις τό προς την αυλήν με
σημβρινόν άκρον αύτοΰ εΰρίσκεται ή διά τον στρόφιγγα κοιλότης 
(διάμ. 0,08, βάθος αυτής 0,05)· τό πλάτος της θύρας όμως 
πρέπει νά ήτο ούχί πολύ μεΐζον του μέτρου.

Το δωμάτιον η εχει δύο ουδούς, όπως συγκοινωνή μετά τε 
τοϋ χώρου ζ καί τοΰ χώρου θ' θύρα όμ.ως δεν ύπηοχε, διότι επί 
των ουδών ούδεμία κοιλότης διά τούς στρόφιγγας φαίνεται’ είς 
τό μέσον τοΰ βορείου τοίχου αύτοΰ υπάρχει εστία τετράπλευρος 
ούχί καλώς διατηρούμενη έχουσα μ.ήκ. 1,05, πλ. 0,80 καί υψ. 
άπό τοΰ εδάφους Ο,Οδ.’Τσως όμως ήτο ολίγον υψηλότερα, διότι 
ώς εϊπον, νυν δεν σώζεται καλώς. Τό έδαφος είναι επίσης κεχρι- 
σχένον, υπό τό χρίσμα δ’αμέσως εΰρίσκεται υδραγωγείου διευ— 
θυνόμενον άπ’ανατολών πρός δυσμάς καί κατεσκευασμένον ε’κ 
κεραμίδων, ών ή κατατομή έχει τό όχημα Π ανεστραμμένου- 
βάθος τοϋ υδραγωγείου 0,205, πλ. 0.22, πάχος δέ τών κερα
μίδων 0,02 περίπου- τό μήκος έκάστης αυτών δεν έδυνήθην νά 
μετρήσω- άνω σκεπάζεται ό οχετός διά λεπτών λίθινων πλακών.

Ο χώρος θ, εν ω νΰν τουλάχιστον δεν σώζονται ούδ ’ ίχνη 
τοίχων, συνεκοινώνει άπ ’ ευθείας μετά τής αυλής διά τοΰ δια
δρόμου ι, ου έ μεσημβρινός τοίχος εχει μήκ. 7.37 μ. Ό ουδός, 
εις ον απολήγει ό διάδρομος, είναι έξ άμυγδαλίτου λίθου, δέν 
εχει δε κοιλότητα διά τόν στρόφιγγα, έζ ού έπεται ότι δέν υπήρχε 
καί θύρα. Παρά τόν ουδόν τούτον σώζονται τρεις βαθμίδες έζ
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αμμ,οπώρων έπικεχρισμένων St* διπλών στρωμάτων χρίσματος' 
ύψος έκάστης των βαθμιδών 0,15 εως 0,20 (διότι δεν είναι εν
τελώς όριζόντιαι), πλάτος δέ τών δύο κατωτέρων 0,30 εως 
0,35· ή άνωτάτη είναι σχεδόν τετράγωνος (1 μ. πρός 1,08)' 
ενταύθα στρεφομ.ένη ή κλίμαξ πρός δυσμάς άνήρχετο εις υπερώον 
τΓ ήτο δέ πάσα έκ ξύλου, πλήν τών τριών κατωτάτων βαθμι
δών,περί ών είπομεν.Ύπό την κλίμακα φαίνεται ότι είχεν έξοι- 
κονομηθή ό χώρος κ ώς μικρά αποθήκη.

Διά τού διαδρόμου ι συνεκοινώνει ή αυλή, ώς εΐπομεν, μετά 
τού χώρου θ, δι’αυτού δέ καί διά τής θύρας 2 μετά τού δια
δρόμου μ καί τών χώρων, εις ούς αυτός άγει. Ό εξωτερικός 
περίβολος τού ανακτόρου II Π διακόπτεται δυστυχώς απέναντι 
τής θύρας 2 κατεστραμμένος ών, διά τούτο μένει άγνωστον εις 
ποιον μ.έρος πρέπει νά τεθή ή άλλη πύλη ή έξωθεν εις τό άνά- 
κτορον άγουσα- κατά τόν σχηματισμόν τού τόπου πρέπει νά 
ΰποθέσωμεν, ότι οδός έρχομένη άπό ΒΔ έτεμνε τον περίβολον 
οΰχί μακράν τού σημείου, εις ο ούτος σήμερον καταλήγει, άπε- 
τελεϊτο δ ’ ούτω μεταξύ περιβόλου καί θύρας 2 εξωτερική τις 
αυλή συνεχομένη πιθανώς μετά τού χώρου θ. Ό ουδός τής θύ
ρας 2 είναι μέγας άμυγδαλίτης λίθος έχων μήκος 3,20, πλάτος 
1,16 καί πάχος 0,35 περίπου' εις την πρός τόν διάδρομον πλευ
ράν αυτού υπάρχει ταινία λελαξευμένη πλάτους 0,31 καί μή
κους 1,70 μ., τοσούτο δ’ήτο τό πλάτος τής θύρας, ήτις ήτο 
μ.ονόφυλλος καί ής ό στρόφιγξ έστρέφετο έν κοιλότητι εύρισκο- 
μένη εις τό μεσημβρινόν άκρον τής ταινίας καί έχούση διάμετρ. 
0,13, βάθος δέ 0,08. Ό διάδρομος μ είναι ΐκκνώς ανωφερής, 
έχει δέ μήκος άπό τού άκρου τού ουδού μέχρι τού κρηπιδώμα
τος 17,20 μ. ’Αριστερά τώ είσιόντι εύρίσκοντο δύο δωμάτια 
κατεστραμμένα νΰν' οί ουδοί άμφοτέρων είναι έξ άμυγδαλίτου, 
αί δέ διά τούς στρόφιγγας κοιλότητες εύρίσκονται δεξιά τώ είσ· 
ερχομένφ. Τά εδάφη αυτών δέν είναι κεχρισμένα, τό τού δευ
τέρου (άνατολικωτέρου) μάλιστα είναι έντελώς άνώμ.αλον καί 
κατά τό πλεΐστον πολύ ΰψηλότερον τού ουδού, ώστε πρεπει να 
ΰποθέσωμεν ότι ύπήρχεν έντός αυτού μικρά κλίμαξ. Τού διαδρό
μου τό άπό τού ουδού τού δευτέρου δωματίου μέχρι τού κρηπι-
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δώματος τμήμα εχει έδαφος κεχρισμένον, τό λοιπόν όχι, άλλα 
πιθανώτατα τό έδαφος ένταΰθα είναι κατεστραμμένον.

Ό διάδρομ-ος ήγεν άναμφιβόλως είς τόν χώρον r, ού τό έδα
φος είναι κεχρισμένον’ μέρος αύτοΰ σκεπάζεται ΰπό του κρηπι
δώματος τοΰ ναοΰ, ώστε μόνον τό πλάτος του δωματίου είναι 
νυν γνωστόν’ παρά τόν μ.εσημβρινόν τοίχον εύρίσκεται θρανοει- 

δές κτίσμ.α, ού τμήμ.α μόνον μήκους 1,60 μ, άπεκαλύφθη, τό 
πλάτος αύτοΰ είναι 0,40, τό δ’άπό τοΰ εδάφους ύψος 0,20 
περίπου’ είναι έκτισμένον καθ’ον καί αί έστίαι τρόπον, ήτοι έξ 
άπλοΰ πηλοΰ, έφ’ού υπάρχει τό έξ άσβεστου χρίσμα (1). ’Απέ
ναντι αύτοΰ παρά τόν βόρειον τοίχον διακρίνονται ίχνη εστίας 
(παραλειφθέντα έν τω σχεδίφ), ής τό μήκος ήτο, ώς φαίνεται. 
0,73 μ. αί άλλαι διαστάσεις άγνωστοι. Έν τω δωματίφ τούτιρ 
εύρεθησαν τά μόνα έν τω άνακτόρω άνακαλυφθέντα όπωσοΰν πο· 
λύτιμ.α άντικείμενα, ήτοι τρεις χρυσαΐ ψηφίδες όρμων, ίκαναι δέ 
ύάλιναι καί λίθιναι.

Ό χώρος ζ είναι άγνωστον αν συνεκοινώνει μετά τοΰ δωμα
τίου ν' πιθανόν είναι έν τω χώρερ ο νά υπήρχε κλίμα ξ ξύλινη 
κατάγουσα είς τό δωμάτιον τοΰτο ζ, ού τό έδαφος δεν είναι κε- 
χρισμένον’ ή κατασκευή του έν γένει εγει άνωμαλίας τινάς κα
ταφανείς καί έν τω σχεδίφ’ έ λόγος, δι’ον ή ΒΑ γωνία είσέχει, 
δεν είναι φανερός, πιθανόν όμως ή οροφή τοΰ δωματίου νά μη 
ήτο, ώς ή τών άλλων, όριζοντία, άλλά θολοειδής’ διότι τοΰ άνα- 
τολικοΰ τοίχου ολόκληρον τό άνω μ.έρος κλίνει έν καμπύλη πρός 
τά έσω ώσεί θέλον νά ένωθή μετά τοΰ έναντι δυτικού. Έν τφ 
δωματίφ τούτω εΰρέθη πελεκυς χαλκούς άμφίστομος καί άωτον 
χαλκοΰν άγγεΐον έ'χον σχήμα γάστρας.

Καί τοΰ δωμ.ατίου η ή είσοδος άγνωστον είναι που έ'κειτο’ 
υποθέτω όμως ότι κατήρχοντο είς αύτό, ώς καί είς τό περιγρα- 
φέν ζ, άπό τοΰ βορείου μέρους, όπου ΰπήρχον άλλα δωμ.άτια, 
ών μόλις ίχνη τινά σώζονται νΰν. Τό έδαφος τοΰ δωμ.ατίου π 

δεν είναι κεχρισμένον. εύρεθησαν όμως έν αύτφ τά μεγάλα τε-

(1) Τοιαΰτα θρανοειδη χτίσματα, τοιχά.Ιια όνομαζο'μενα, κατασκευάζουσιν Ιν 
ταΐς οΐχίαις των, ώξ μ ’ έδεβαίωσαν, καί σήμερον οί κάτοικοι 'Αγίου Βασιλείου 
-αρά τήν άργαίαν Τενέαν.
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μάχια χρίσματος μετά τοιχογραφιών τα δημοσιευθέντα έν ’Αρ
χαιολογική Έφημερίδι 1887 πίν. 12.

"Οτι τό ανάκτορου δεν περιωρίζετο έν τοΐς περιγραφεΐσι χώ- 
ροις, άλλα κατελάμβανε μεΐζον μέρος της κορυφής, άποδεικνύε- 
ται καί ε’κ δύο ουδών λίθου άμυγδαλίτου κειμένων άκόμη πρό 
της δυτικής πλευράς του κρηπιδώματος προς βορράν του τοί

χου ρ' ότι δέ και προς βορράν των δωματίων r, <?, jr ύπηρχον 
άλλα δωμάτια, εί'πομεν ήδη.

Έκ τοϋ σχεδίου καταφαίνεται, δτι ή οικία, ην προσεπαθήσα- 
μεν νά περιγράψωμεν, διαιρείται εις δύο διακεκριμένα άπ’άλλή- 
λων διαμερίσματα" τό έν σύγκειται έκ της αυλής μετά τού με
γάρου, τής αιθούσης καί του προδόμου" εις αυτό άνήρχοντο διά 
τής μεγάλης κλίμακας, ύότις άγει κάτωθεν εις την αυλήν. Εις 
την μεσημβρινήν αυτής πλευράν, έν ή καθ’ΰπόθεσιν έθέσαμεν 
την κυρίαν του ανακτόρου πύλην, πιθανόν είναι ότι ΰπήρχον καί 
τινα δωμάτια ή στοά. Τό μέγεθος τοΰ μεγάρου μετά τής αιθού
σης καί τοϋ προδόμου άποδεικνύουσιν, ότι ήτο τοϋτο τό σπου
δαιότερου τής οικίας μέρος, ό άνόρών.Ύ'ο έτερον διαμέρισμα άπο- 
τελεΐται σήμερον έκ τοϋ διαδρόμου μ καί των δωματίων, εις ά 
αυτός άγει" έν ένί έξ αυτών, τφ r, εύρέθησαν, ώς εϊπομεν, διά
φοροι ψηφίδες όρμων" έκ τούτου δέ μόνου ήδύνατό τις νά εΐκάση, 
OTt άνήκεν αυτό εις τόν γυναικωνίτην. Ό χώρος ζ άδύνατον 
φαίνεται νά ήτο άλλο τι ή θάλαμος, έν ω έ'κειντο τά κειμήλια, 
ό δέ παρ ’ αυτόν π είναι, υποθέτω, κοιτών έάν ήτο καί αυτός 
ταμείου ή άποθήκη, δέν θά έξηγείτο ή έν αΰτφ εύρεσις των ώ- 
ραίων τοιχογραφιών. Μέρος τοΰ γυναικωνίτου άπετέλουν καί τά 
εκ θεμελίων καταστραφέντα νΰν δωμάτια, τά όποια έ'κειντο πρός 
βορράν τών σωζομένων" την ύπαρξιν αυτών ύπεδείξαμεν άνω- 
τέρω, είναι δέ καί άφ ’ έαυτής λίαν πιθανή, διότι τοιοΰτος οίκος 
είχεν έξ άπαντος άνάγκην πολλών άλλων χώρων. Τά δωμάτια 
ταΰτα έ'κειντο τέσσαρα τουλάχιστον μέτρα υψηλότερα τοϋ έδά- 
φους τοϋ μεγάρου τών άνδρών καί είχον κατά τοϋτο θέσιν καλ- 
λιτέραν" ό λόγος τούτου είναι άπλοΰς" ή κορυφή τής άκροπό- 
λεως τών Μυκηνών είναι έν καιρφ χειμώνος λίαν έκτεθειμένη εις 
τάς άπό τής Κυλλήνης παγετώδεις πνοάς τοϋ βορρά, όστις καί
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τά θέρος χκόμ.η πνέει τόσον συχνά καί μετά τοσαύτης σφοδρό— 
τητος, ώστε καθιστά δυσάρεστον τό επί της κορυφής κατοικεϊν- 
εξ εναντίας τό ριέγαρον τών άνδρών κείμενον έπί της μεσημβρι
νής πλευράς ολίγα μ.έτοα υπό την κορυφήν ήτο ήσφαλισριένον 
κατά τε του βορρά καί—διά τοϋ απέναντι τής άκροπόλεως όρους 
τής Σάρας—κατά του νότου, όστις ωσαύτως είναι πολλάκις λίαν 
σφοδρός.

Τα δύο διαμερίσμ.ατα συγκοινωνοϋσι μ,ετ’άλλήλων διά του 
διαδρόμου ι, πιθανώς όροως ύπήρχεν οδός συγκοινωνίας καί πέριξ 
τοϋ δωμ.ατίου η παρά τον εξωτερικόν περίβολον άγουσα- τό δω- 
μ.άτιον η κεΐται μεταξύ τών δύο διαμερισμάτων, ανήκει 6μ.ως 
εις τό πρώτον, μ.εθ ’ οΰ συγκοινωνεί πολύ εϋκολώτερον.

Ή ξύλινη κλίμαξ κ ήγεν εις υπερώον κείμενον, ώς φαίνεται, 
έπί τοϋ διαδρόμ.ου ι καί τοϋ δωματίου η, καί άνήκεν εις τόν 
άνδρώνα.

Περί τών λεπτομερειών τής οικοδομής δεν έχω νά εϊπω πολλά 
μετά την άκριβή περιγραφήν τοϋ ανακτόρου τής Τίρυνθος ΰπό 
άνδρός είδικοΰ, ώς ό κ. Dorpfeld" περιορίζομαι δέ νά βεβαιώσω 
ότι τό τε έδαφος καί οί τοίχοι καί αί θύραι καί πάντα τά λοιπά 
είναι κατά τόν αυτόν τρόπον πεποιημένα καθ ’ όν καί τά όμοια 
έν Τίρυνθι. Μόνον άναφορικώς πρός τό υλικόν φαίνεται ότι έν 
Μυκήναις Ιγένετο ολίγη χρήσις πλίνθων οπτών ή ώμών, πολύ δέ 
μείζων τών λίθων- οΰχ ήττον τόάνώτατον μ.έρος τοϋ βορείου του
λάχιστον τοίχου τοϋ μεγάρου τών άνδρών ήτο έκ πλίνθων έκτισμέ- 
νον, διότι εύρέθησαν αυτόθι σωροί πλίνθων, ών όμ.ως οΰδεμία διε- 
τηρειτο καλώς όπως μ-ετρηθή. Οί λίθοι τών τοίχων είναι συνήθως 
μικροί, τοϋ μεγάρου όμως τό κατώτατον μ.έρος τών τοίχων είναι 
έκτισμένον έξ ίκανώς ογκωδών - εις έχει μήκος τουλάχιστον 
1,35, διότι μέρος αϋτοΰ καλύπτεται ΰπό τοϋ χρίσματος. Έπί 
τών λίθων υπάρχει αλοιφή έκ πηλοΰ ήχυρωμένου, έπ’ αυτής δέ 
τό έξ ασβέστου χρίσμα, τό όποιον έχει πάχος μέχρι 0,012 μ. 
Κατά διαστήματα οΰχί πάντοτε ί'σα ύπάρχουσιν έν τώ τοίχω, 
ώς έρρήθη ήδη, έντεθειμέναι δοκοί οριζόντιοι (ξυλοδεσιαί), αΐτι- 
νες καεΐσαι ή σαπεΐσαι έκαμαν τους τοίχους \ά κλίνωσι πρός εν 
μέρος- εις τόν βόρειον τοίχον τοϋ μεγάρου ή πρώτη ξυλοδεσιά
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εύρίσκεται εις ύψος 0,85 μ. άπά τοΰ εδάφους, ή δέ δευτε'ρα 

0,60 μ. 'υψηλότερου.
Χρίσμα έξ άσβεστου είχον πάντες οί τοίχοι, ώς φαίνεται, ή 

τουλάχιστον οί πλεΐστοι, άγνωστον δμως αν είχον καί τοιχογρα
φίας- εύρέθησαν τοιαϋται, πλήν των μνημονευθεισών τοΰ δω
ματίου π, πλεϊσται έν τφ μεγάρφ, εις τόν βόρειον τοίχον τοΰ 
όποιου άκου.·/) διακρίνονται λείψανα τοιχογραφιών παριστωσών 
κύκλους καί κλάδους, ώς φαίνεται, διά χρωμάτων ερυθρών, πρα
σίνων καί κίτρινων (;) επί εδάφους λευκοΰ. Τά κοσμήματα ταΰτα 
άποτελοΰσι ζώνην ύψους άπό τοΰ εδάφους 0,80 μ., μετ’αυτήν 
δ’ήρχοντο άλλαι- έκάστη τών ζωνών διαιρείτο πάλιν εις τμή
ματα καί έκαστον αυτών είχεν ίδιον κόσμημα- εύρε'θησαν παρά 
τοΰτον τόν βόρειον τοίχον χαμαί επί τοΰ εδάφους τεμάχια μετά 
κοσμημάτων φολιδωτών, άλλα μετά κοσμημάτων άβακωτών καί 
ούτω καθεξής- μεταξύ δέ τής θύρας τοΰ μεγάρου καί τής ΒΔ 
γωνίας αύτοΰ άνεκαλύφθησαν τά έν Άρχ. Έφημ. 1887 πίν. 11 
δημοσιευθέντα χρίσματα μετά παραστάσεων άνθρώπων καί ίπ
πων. Τεμάχιά τινα εύρέθησαν καί έν τφ δωματίφ η, ώσαύτως 
εις την ΒΔ γωνίαν τής αυλής'καί τέλος έν τφ προδόμω.

Ή οροφή ήτο καί έν Μυκήναις, ώς έν Τίρυνθι, οριζόντια καί 
κατεσκευασμένη έκ πηλοΰ καί άσβεστου- κεραμίδες δέν εύρέθη
σαν- έντός δέ τοΰ προδόμου ύπήρχον πλεϊστα τεμάχια χρίσμα
τος χονδροειδοΰς έξ άσβεστου καί χάλικων πάχους 0,06 μ., τό 
όποιον κατά πάσαν πιθανότητα προήρχετο έκ τοΰ δώματος, ώς 
καλείται σήμερον πολλαχοΰ τής Ελλάδος ή έπί τής στέγης ter- 
rasse. Τέλος έν τοις δωματίοις ν καί k ύπήρχον τμήματα πολλά 
μίγματος ξηροΰ έξ άσβέστου καί πηλοΰ, έφ’ών έσώζοντο άκόμη 
οί τύποι καλάμων πυκνών, έξ ου δυνάμεθα νά είκάσωμεν, δ τι 
έπί τών δοκών τής οροφής ύπήρχε στρώσις καλάμων, έπ’αυτών 
στρώμα παχύ πηλοΰ καί έπί τούτου.δεύτερον έξ άσβέστου- κατά 
την πυρκαϊάν, έξης κατεστράφη τό άνάκτορον, τά έπί τών κα
λάμων στρώματα πηλοΰ καί άσβέστου όπτηθέντα έγένοντο σκλη
ρά ώς λίθος.

’Έξω τοΰ άνακτόρου παρά τόν περίβολον εύρέθησαν πέντε 
πίθοι σ μεγάλοι κεχωσμένοι έν μέρει εις την γήν- αυτόθι εύρέ-
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θησαν καί πλεϊστα τεμάχια χρίσματος μετά κοσμημάτων, έξ ού 
καταφαίνεται ότι καί έξωθεν ό περίβολος έκοσμεϊτο διά τοιχο
γραφιών.

Ό άμμόπωρος, ον πολλάκις έν τοΐς άνωτε'ρω άνεφε'ραμεν, 
είναι ψαμμίτης όμοιάζων πολύ τφ πώοω, εύπελέκητος δε καί 
ΐκανώς στερεός- τέμνεται καί σήμερον, ώς μοί είπον, μίαν καί 
ήμίσειαν ώραν μακράν των Μυκηνών έν λατομείψ κειμενεμ αρι
στερά της εις Νεμέαν άγούσης- έν Μυκηναις, ώς καί έν Τίρυνθι, 
έγενετο μεγάλη αύτοΰ χρησις κατά την έποχην ταύτην" έν Μυ· 
κήναις πάσαι αί παραστάδες καί τινα μέρη τών τοίχων είναι έξ 
αύτοΰ πεποιημένα. Ώς είδομεν, αί παραστάδες τών Ουρών του 
τε προδόμου καί τοΰ μεγάρου ησαν ξύλιναι- αλλαχού, όπου οί 
τοίχοι άπολήγουσιν εις παραστάδας, τά κάτω μέρη αυτών απο- 
τελοΰσι λίθοι τετράγωνοι έξ άμμοπώρου έχοντες έπί της άνω έπι- 
φανείας όπάς τετραγώνους, εις άς εΐσήρχοντο έξοχαί τών έπεν- 
δυουσών μόνον τά ανώτερα τών παραστάδων μέρη σανίδων - έν τώ 
σχεδίω έσημειώθησαν πάντες ούτοι οΐ λίθοι- αί όπαί είναι συνή
θως, ούχί όμως πάντοτε, δυο έφ’έκάστης πλευράς, ώστε τέσ- 
σαρες, όταν τρεις πλευραί τής παραστάδος ήσαν έπενδεδυμέναι- 
ένίοτε ύπάρχουσι καί πλείονες, άλλοτε δέ πάλιν όλιγώτεραι. Αί 
διαστάσεις αυτών δεν είναι πάντοτε αί αΰταί- ποικίλλουσιν άπό 
0,04 έως 0,075’ άμοίως ποικίλλει καί τό βάθος άπό 0,04 
έως 0,08.

Οικία. Παρά τόν έκ πολυγωνικών λίθων πύργον τής μεσημ- 
βρινοδυτικής πλευράς του τείχους τής άκροπόλεως άνεκαλύφθη 
σύμπλεγμα ολόκληρον οικοδομών διαφόρων χρόνων, άν μή δια
φόρων έποχών- οί τοίχοι ή διασταυροΰνται πολλαχώς ή συγκλί- 
νουσιν, ώστε άδύνατον είναι νά όρισθή πάντοτε εις ποιον οικο
δόμημα έκαστος άνήκε. Διακρίνεται όμως μεταξύ αυτών ακόμη 
σαφώς τό σχέδιον μικράς οικίας, ήν μόνην θά περιγράψωμεν έν- 
ταΰθα.

Ο χώρος Α εΐναι^προφανώς αυλή- τό έ'δαφος αυτής είναι κα- 
τεσκευασμένον όπως καί τό τοΰ άνακτόρου, δηλαδή έπί στρώμα
τος λίθων υπάρχει χρίσμα έξ άσβεστου- εις τό κέντρον (παρά τό 
γράμμα Α) ύπάρχουσι δύο πώρινοι λίθοι κεκοιλαμένοι ούτως,
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ώστε ν’άποτελώσι λεκάνην άβαθή διαμέτρου 0,40 εχουσαν εν 
τφ μ.έσω οπήν σχήματος φύλλου κισσού, ής τό μέγιστον άνοιγ
μα είναι 0.16 μ,. Το υπό την λεκάνην έδαφος είναι κοΐλον (κε
χρί βάθους 0,35 μ. περίπου. Έκ πρώτης δψεως υποθέτει τις, 
ότι η έπη αύτη έχρησίμευεν όπως εΐσοέωσι δι’ αυτής τα ύδατα 
της αυλής εις υπόνομόν τινα καί διοχετεύωνται περαιτέρω’ εκ 
της ύπό την λεκάνην κοιλότητος όμως έξήχθη γη τεφρώδης άνα- 
μεμιγμ,ένη μετ’ανθράκων καί τινων οστών’ ένεκα τούτου δεν 
(ΐοι φαίνεται άπίθανον νά ήναι βόθρος προς θυσίας.'Ως γνωστόν 
και ό έν Τίρυνθι βωμός είναι βόθρος.

Παρ’αυτόν εύρηται βάσις κίονος έκ τιτανόλιθου α, έξ οϋ 
εξάγεται ότι ΰπήοχεν ενταύθα στοά η πύλη ίσως, δι’ής είσήρ- 
χοντο εις την αυλήν’ δεν σώζεται όμως νύν προ τής βάσεως 
ούδέν άλλο ίχνος πύλης ούτε ουδός. Ό ξύλινος κίων είχε διά
μετρον 0,40 μ. περίπου. Πρό τής αυλής υπάρχει τό προαύλιον 
β, ού τό έδαφος δεν είναι κεχρισμένον, άλλ ’ άποτελεΐται _ ύπό 
χώματος πεπατημένου επί στρώσεως έκ λίθων κοινών. ’Από τής 
αυλής είσήρχοντο εις πρόδομ,ον μ.ικρόν γ σχεδόν τετράγωνον, 
άπ’ αυτού δ’ εις τό μέγαρον ή την αίθουσαν τών άνδρών δ4 ό 
ουδός τού δωμ,ατίου τούτου ήτο ξύλινος’ έν τώ μέσω υπάρχει 
εστία τετράπλευρος μήκ. 1,10, πλ. 0,88 καί ύψους 0,09. Ό 
πηλός, έξ ού είναι αύτη έκτισμένη, είναι ήχυρωμένος, πιθανόν 
δέ νά μ-ετεχειρίσθησαν καί πλίνθους ώμάς, ας έπήλειψαν διά πη
λού. Οί τοίχοι τού δωματίου σώζονται μέχρις ύψους 0,45 πε
ρίπου, είναι δέ καί αυτοί έκτισμένοι ώς οί τού ανακτόρου, δηλ. 
έκ λίθων μικρών μ.ετά πηλού’ έπ’αυτών έτέθη στρώμα πηλού 
ήχυρωμ.ένου καί εϊτα γρίσμ.α έξ ασβέστου’ εις τό ύψος τών 0,45 
μ. ύπήρχεν ή πρώτη ξυλοδεσιά, ής καείσης έ'κλιναν τά ανώτερα 
μέρη τών τοίχων καί κατέπεσαν.

Εις τό μεσημβρινόν άκρον τού δυτικού τοίχου τού δωματίου 
τούτου εύρέθη κεκλιμένος έπί τής γής πίθος μέγας έ'χων ύψος 
1,32 μ. διάμετρον δέ στομίου 0,35’ πλήν τούτου όλον σχεδόν τό 
έ'δαφος τού δωματίου ήτο οίονεί έστρωμ.ένον διά πλακών μολυ· 
βδίνων προερχομένων βεβαίως έξ αγγείων μ,ολυβδίνων τακέντων
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κατά την πυρκαϊάν επί των πλακών έσώζοντο έτι έπικεκολλη- 
μένοι κόκκοι σίτου.

’Από της αυλής η του προδόμου (διότι τούτο δεν ήτο δυνα
τόν νά διευκρινισθή) είσήρχοντο πρώτον εις τό δώρίάτιον e καί 
είτα εις τό δωμάτιον ζ κείμενα εις την αυτήν Ιπιφάνειαν εις ην 
καί τό έ'χον την εστίαν.

Έκ του προαυλίου κλίμαξ εκ δεκατριών βαθμιδών κατάγε 
εις διάδρομον στενόν μήκους 9,35, εις όν ανοίγονται τρεις θύραι 
θαλάμων. Ή κλίμαξ είναι έκτισμένη έκ πλακών μικρών καί ανω
μάλων, ήτο όμως έπενδεδυμένη διά σανίδων, ών τά ’ίχνη δια- 
κρίνονται ακόμη επί τών λίθων. Του τε διαδρόμου τό έδαφος 
καί τών τριών παρ’αυτόν θαλάμων δεν είναι κεχρισμε'νον απλώς 
Ιπατήθη τό χώμα- κεΐται δε τό έδαφος αύτοϋ κατά 2,80 μ. 
περίπου χαμηλότερου του εδάφους τής αυλής καί του δωματίου 
δ. Έν τω μεσαίω τώ καί μειζονι τών τριών θαλάμων, εις οΰς 
άπό του διαδρόμου εΐσήοχοντο, εΰρέθη πίθος έκτισμένος παρα 
τον δυτικόν τοίχον, άλλος δε επίσης έκτισμένος άνεκαλύφθη έν 
τώ τρίτω θαλάμω τω εις δύο διγιρημένω. ’Επειδή, ώς εϊπομεν, 
ή επιφάνεια τής αυλής καί του εχοντος την εστίαν δωματίου 
κεΐται κατά 2,80 μ. υψηλότερα του διαδρόμου, έάν ύποθέσω- 
μεν, ώς είναι πιθανόν, ότι ή στέγη τής οικίας όλης ήτο μία 
συνεχής, έξ ανάγκης πρέπει νά παραδεχθώμεν, ότι άνω του δια
δρόμου καί τών τριών θαλάμων ύπήρχεν υπερώον, ου ή στέγη 
έκειτο εις την αυτήν έπιφάνειαν, εις ήν καί ή του δωματίου δ. 

Νομίζω δέ ότι καί τό άναλόγως μεϊζον πάχος τών τους τρεις 
θαλάμους περιβαλλόντων τοίχων ώς καί τά τών μεσότοιχων τού
τον τόν λόγον έχει, ότι δηλαδή έβάσταζον αυτοί καί δεύτερον 

πάτωμα.
"Οπως καί αν Ιχη όμως τούτο, τό σχέδιον τής μικράς ταύ- 

της οικίας δεν διαφέρει έν συνόλφ μήτε του σχεδίου του επί τής 
κορυφής άνακτόρου μήτε του έν Τίρυνθι' διότι καί ενταύθα εχο- 
μεν την εις δύο διαμερίσματα γενικήν διαίρεσιν, εις τό διαμέρι
σμα τών άνδρών καί εις τό τών γυναικών' εις άμφότερα εισέρ
χεται τις άπό τού προαυλίου, συγκοινωνοΰσιν όμως μεταξύ των 
— έάν ύπήρχεν υπερώον έπί τού διαδρόμου—πιθανώς καί συν-
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τομώτερον δια των δωματίων ε καί ζ. ’Αληθές είναι ότι έν τη 
υποθέσει της ΰπάρξεως υπερώου ό διάδρομος καί οί τρεις παρ’ 
αύτον θάλαμοι πρέπει νά ήσαν πολύ σκοτεινοί καί μόλις κατοι
κήσιμοι, άλλα τω όντι φαίνεται ότι ήσαν μόνον ταμεία καί άπο- 
θήκαι' μάλιστα τό τελευταϊον έν τω μ-υχώ τής οικίας κείμενον 
καί διά διττής θύρας κλειόμ-ενον δωμάτιον άναμφιβόλως έχρη- 
σίμευεν εις άπόθεσιν πολυτίμων άντικειμένων. Των γυναικών αί 
κατοικίαι εΰρίσκοντο ούτω έν τω ύπερωω.

Τής έξωτερικής πύλης τής οικίας, δι’ής είσήρχοντο εις τό 
προαύλιον, ή θέσις δεν δύναται νά όρισθή, διότι έν ύστερωτέροις 
χρόνοις έπήλθον ένταΰθα μεταβολαί οίκοδομηθεισών νέων οικιών.

Μεταξύ του δυτικού έξώτερικοΰ τοίχου τής περιγραφείσης οι
κίας καί τοϋ περιβόλου τής άκροπόλεως ΰπήρχεν άρχικώς δίοδος 
στενή Δ, παρά δέ τον μεσημβρινόν τοίχον οδός ανωφερής καί 
κλίμαξ Κ έκ λίθων μικρών κατεσκευασμένη πρός εύκολωτέραν 
άνάβασιν εις τά ΰψηλότερον κείμενα μέρη τής άκροπόλεως" ή 
κλίμ,αξ έχει βαθμίδας 32 καί είναι αρχαιότερα τής οικίας, ώς 
τούτο άποδεικνύεται έκ τού ότι αί βαθμίδες δεν εχουσι πάσαι τό 
αυτό πλάτος καί έκ τού ότι λίθοι τινές τού τοίχου τής οικίας 
κεΐνται έπί βαθμιδών" κατά τον χρόνον τής οίκοδομήσεως τής 
οικίας όμ.ως ή κλίμας ήτο ακόμη έν χρήσει, διά τούτο όχι μό
νον δεν τήν κατέστρεψαν, αλλά καί ήναγκάσθησαν νά κατα- 
σκευάσωσι τον μεσημ-βρινόν τοίχον τού δωματίου ό άνισοπαχή, 
όπως μ.ή καταστήσωσιν αυτήν λίαν στενήν.

Βραδύτερον καταστραφείσης τής οικίας έκτίσθησαν έπί τών 
έρειπίων τών τριών θαλάμων άλλαι οίκοδομαί, δύο μέτρα περί
που ΰψηλότερον τού έδάφους τού διαδόμ.ου, έκ λίθων μακρών 
μ.ετά πηλού, άλλ’ άνευ αλοιφής. Όταν δέ καί αύται αί μ-ετα- 
γενέστεραι οίκοδομαί κατεστράφησαν καί έσχηματίσθη κατά τό 
μέρος τούτο έπίχωσις πολλών μέτρων, τότε ώκοδομήθη τό κατά 
τούτο τό μέρος πυργοειδές τμήμα 11 τού περιβόλου τής άκροπό
λεως έκ πολυγώνων λίθων μετά μ,εγάλης τέχνης συνηρμοσμένων. 
Ότι είναι νεώτερον πολύ τής άνακαλυφθείσης οικίας άποδεικνύε- 
ται έκ τούτου, ότι δέν έχει έσωτερικήν πρόσοψιν, κατ’ άκολου- 
θίαν, πριν οικοδομηθή αυτό, όλον τό μέρος τούτο πρέπει νά ήτο
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έπικεχωσμένον. Άλλ’ό πύργος ούτος ένεκα τοΰ τρόπου της κατα
σκευής του, προ πάντων δ’ένεκα λόγων ιστορικών, εάν δεν ηναι 
αρχαιότερος των μηδικών πολέμων, δεν δυναται νά ηναι καί πολύ 

ύστερώτερος αυτών, διότι όλίγα ετη μετ’ αυτούς (τω 463 προ 
Χρ.) αί Μυκήναι κατεστράφησαν υπό των Άργείων. Έπεται 
λοιπον εκ τούτου, ότι τα επί των θαλάμ.ων ΰστερώτερα κτίσμα- 
τα είναι αρχαιότερα τοΰ πέμπτου προ Χρ. αιώνος, αυτοί δε οΐ 
θάλαμοι καί τα λοιπά τής οικίας λείψανα ετι αρχαιότερα — ά- 
ναμ.φιβόλως προϊστορικά καί σύγχρονα τω άνακτόρφ. Ουτω εύ- 
ρίσκομεν καί ενταύθα, ώς καί άνωτέρω, τ^εις διαφόρους έποχάς 
άρχαιοτέρας πάσας τής υπό των Άργείων καταστροφής των 
Μυκηνών.

Τής οικίας οΐ τοίχοι, ήσαν ώς εϊποριεν ήδη, κεχρισμένοι διά 
κονιάματος έζ άσβεστου (1), άλλ’ όλίγισται μόνον τοιχογραφίαι 
εύρέθησαν" μεταξύ άλλων, έξ ών έφαίνετο OTt μόνον διά τινων 
ταινιών έκοσμοΰντο οΐ τοίχοι, άνεκαλύφθη έν τφ δωματίφ if τε
μαχίου χρίσμ.ατος εχον κόσμημα άβακωτόν συγκείμενον έκ τε
τραγωνιδίων μ.ικρών μελανών καί λευκών, όποιον καί έν τω μ.ε- 
γάρω του ανακτόρου εύρέθη. ’Άλλο — τό πάντων σπουδαιότα
του— τεμάχιον χρίσματος εύρέθη έ'ξω τής οικίας παρά τάν δυ
τικόν τοίχον αυτής (κατά τό γράμ,μα Ζ), παρίστανται δ’ έπ’ 
αύτοΰ τρεις ένοκέφαλοι μορφαί βαστάζουσαι έπί των ώμ.ων ξύ- 
λον (έδημ.. έν Άρχ. Έφημ. 1887 πίν. 10).

Έξ άλλων αντικειμένων τής μυκηναίας έποχής, πλήν των 
πολυπληθών τεμαχίων αγγείων, αλλαχού σχεδόν ούδέν εύρέθη, 
έν τώ χώρω όμως Γ, τω κειμένω προς άνατολάς τού δωματίου 
δ, εύρέθησαν πολλά μικρά αντικείμενα, ήτοι κομβία οστέινα ή 
έξ ύελώδους μάζης, ψηφίδες όρμ,ων, ών πολλαί έξ ήλέκτρου, 
τρία γυναικεία ειδώλια έξ ύελώδους μάζης, εις γνήσιος αιγυπτι
ακός σκαραβαίος, φύλλα χρυσά, έν χρυσοϋν κόσμημα άνθεμοει- 
δές κ.α.π.,ών τά σπουδαιότερα έδημ.οσιεύθησαν έν Άρχ. Έφημ. 
1887 πίν. 13. Ιΐρός τούτοις πτέρυξ έλεφαντίνη καί πλίνθος, 
έφ’ ής σώζονται γεγραμμέναι δύο γυναίκες καί μεταξύ αυτών

(1) Ό;/ι όμω; πάντες, διότι οί του διαδρο'μου και των τριών θαλάμων ειχον, 
ώς φαίνεται, μόνον την εκ πηλού ήχυρωμένου αλοιφήν, ούδεμ^αν δ’ εξ ασβέστου*
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είδωλον έν άσπίδι (έδημοσιεύθησαν και ταΰτα αυτόθι πίν. 10 καί 
13). Ό χώρος οΰτος Γ έ'χει μήκ. 4,25 καί πλ. 2,85, ώς έκ τοϋ 
σχεδίου δέ φαίνεται, δεν άνήκεν εις την περιγραφεΐσαν οικίαν, 
άλλ’ εις άλλην ολίγον νεωτέραν. Το έδαφος αύτοϋ δεν ητο κε- 
χρισμένον, έσκάφη δέ μέχρι τοϋ βράχου, διότι ευρήματα έγίνοντο 
έν πάσή τν) έπιχώσει' ή ελεφάντινη π-τέρυξ π. χ. εύρέθη σχε

δόν επί τοϋ βράχου, οστις δεν είναι ισοπεδωμένος' πλήν τούτου 
εις τό ανατολικόν άκρον διακρίνονται άκόριη αί γραριριαί δύο άρ- 
χαιοτέρων τοίχων. Έκ τούτων έπεται ότι τό δωμάτιον τοϋτο 
δεν κατωκεΐτο, άλλ’ έχρησίμευε (/.όνον ώς αποθήκη.

Ή οικία, ην περιεγράψαμεν, κατεστράφη ώς καί τό επί της 
κορυφής άνάκτορον υπό πυρκαϊάς μεγάλης (/.εταβαλούσης τούς 
τοίχους εις ασβεστώδες μίγμα, σκληρότατου πρό πάντων κατά 
τα μέρη, όπου υπήρχε ξυλεία πολλή, π. χ. παρά τάς θύρας.

Χρ. Τςουντας

ΑΝΑΣΚΑΦΑΙ ΕΝ ΕΠΙΛΑΥΡΙΑ 

(1886)

Αί κατά τό θε'ρος τοϋ παρελθόντος έτους άνασκαφαί έν Έπι- 
δαύρω ήρχισαν κατά τάς άρχάς ’Ιουνίου καί έληξαν κατά τά 
μέσα Νοεμ.βρίου [Ληνός. Κατά τό διάστηρια τοϋτο τρις ήναγκά- 
σθην ένεκεν άσθενείας .(/.ου νά διακόψω έπί μικρόν τάς εργασίας. 
Τό αποτέλεσμα των άνασκαφών τούτων ήν ή άποκάλυψις μεγά
λου ρωμαϊκού οΐκοδομήμ.ατος κειμένου άρκτικώς τοϋ ναοϋ τοϋ 
’Ασκληπιού, όπισθεν τής διπλής καλούμενης Στοάς. Τοϋ οικο
δομήματος τούτου ή άποκάλυψις έχει μέν καί τοπογραφικώς ση-
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