
AE 1956 Άνασκαφαί Διόλκου, Τίρυνθος και Γαλατάκι 5

3· ΑΝΑΣΚΑφΗ ΜΥΚΗΝΑ Ϊ ΚΗΣ ΕΤΤΙΧΩΣΕΩΣ 

ΕΝ ΤΙΡΥΝΘΙ

Δευτέραν άνασκαφικήν έρευναν ένήργησα εν
τός τοϋ ίδιου έτους έν Τίρυνθι κατά την δυτι
κήν κλιτύν τής άκροπόλεως καί παραπλεύρως 
τής αντιστοίχου πυλίδος (είκ. 7).

Τήν άνασκαφήν προεκάλεσεν ή υπό τής Διευ- 
θύνσεως Άναστηλώσεως τοϋ Υπουργείου Παι
δείας ένεργουμένη έκκαθάρισις μέχρι τοΰ φυ
σικού βράχου των προ τού τείχους έπιχώσεων,

Είκ. 7. Ή δυτική πυλίς τής άκροπόλεως καί δεξιά 
αυτής ή θέσις τής άνασκαφής.

προκειμένου νά επιχείρησή μετά ταϋτα ή άνα- 
στήλωσις των καταπεσόντων τμημάτων αυτού.

Καθ’ δν χρόνον οί έργάται τής εν λόγφ 
Υπηρεσίας έκαθάριζον το τμήμα τού τείχους 
τό περιλαμβανόμενου μεταξύ τής δυτικής πυλί
δος καί τής προς Ν. μεγάλης έπιχώσεως εκ των 
απορριμμάτων τής άνασκαφής τού Schliemann, 
ήρξαντο εμφανιζόμενα προς τό εξωτερικόν άκρον 
τοΰ χώρου αραιά τεμάχια τοιχογραφιών μετά 
θραυσμάτων μυκηναϊκών αγγείων, ά'τινα, καθό
σον ό καθαρισμός έβαινε προς τό τείχος, καθί
σταντο πυκνότερα, μέχρις οΰ άνεφάνη μετά 
ταΰτα καί στρώμα έκ κεκαυμένης γής.

Άντιληφθεις δτι έπρόκειτο περί παλαιας έπι
χώσεως σχηματισθείσης έκ τών απορριμμάτων 
τών ύπερκειμένων κατά τήν παρυφήν τής άκρο
πόλεως μυκηναϊκών κτισμάτων (εικ. 8), εις τά ό
ποια διατηρούνται είσέτι εμφανή ίχνη τής έκ

βιαίας πυρκαϊάς καταστροφής των, προέβην εις 
τον συστηματικόν κατά στρώματα καθαρισμόν 
τής έπιχώσεως.

Ή έν λόγφ έπίχαισις, τής οποίας τό μεγαλύ
τερου πάχος άνήρχετο εις 2.50 μ. άναλόγως τών 
σχη ματ ιζο μένω ν άνωμαλιών τού υποκειμένου 
φυσικού βράχου, άπετελεϊτο έκ τεσσάραιν σα
φώς διακεκριμένων στρωμάτων.

Τό υψηλότερους στρώμα, πάχους 0.80 μ., συν- 
ίστατο έξ ίσχυρώς κεκαυμένης γής, τής οποίας 
τό βαθύ μέλαν χρώμα έπέτεινεν ή συνύπαρξις 
μεγάλων τεμαχίων άπηνθρακωμένων ξύλινων 
δοκών. Ή ά'μεσος έπαφή τών τελευταίων προς

Είκ. 8. Τά ϋπεράεν τοϋ σημείου τής άνασκαφής ίχνη 
πυρπολημένων κτισμάτων. Δεξιά ή έπίχωσις έκ τών 

απορριμμάτων τής άνασκαφής τοϋ Schliemann.

ωρισμένα σημεία τού φυσικού βράχου έπέφερε 
τήν άσβεστοποίησιν! τούτων, γεγονός τό όποιον 
άποδεικνύει δτι ή πτώσις τών δοκών έγένετο 
έν ώ χρόνο; άκόμη έξηκολούθει άνω ή πυρ- 
καϊά.

Εντός τού προκειμένου στρώματος εύρέθη- 
σαν άφθονα κεραμικά θραύσματα, τής ΥΕ ΙΙΙΒ 
περιόδου, καί μέγας άριθμός τεμαχίων έκ τοι
χογραφιών.

Μεταξύ τού στρώματος τούτου καί τού άκο- 
λουθούντος έκ κιτρινωπής γής εύρέθησαν δύο 
άνθρώπινοι σκελετοί, ό εις τών οποίων έκειτο 
παραπλεύρως τοΰ τείχους τής άκροπόλεως, ό 
έ'τερος εις μικράν άπ’ αυτού άπόστασιν. Άνή- 
κον προφανώς εις τό ύπερκείμενον κεκαυμένον 
στρώμα, ή δλη δέ θέσις αυτών έν μέση» πολυ
αρίθμων θραυσμάτων άγγείων έδείκνυεν δτι 
δεν έπρόκειτο περί κανονικών ένταφιασμών. 
Προήρχοντο κατά πάσαν πιθανότητα άπό φο- 
νευθέντας άνδρας κατά” τήν έχθρικήν προσβο-
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λήν, οΐτινες έτάφησαν υπό τά καταπεσόντα ερεί
πια, χωρίς ούδεμία φροντίς νά ληφθή περί τοΰ 
ενταφιασμού τούτων.

Τό ακολουθούν στρώμα εκ κιτρινωπής γης, 
πάχους 0.40 μ. περίπου, περιεΐχεν ωσαύτως πολλά 
θραύσματα αγγείων καί τεμάχια τοιχογραφιών

Είκ. 9. Ευμεγέθης μυκηναϊκός κρατήρ.

ι

Είκ. 11. Ή όπισθία όψις τοΰ κρατήρος τής είκ. 10.

άναμεμειγμένα μέ πολλούς μικρούς λίθους. Τό 
κεραμικόν υλικόν ανήκει επίσης είςτήν YE ΙΙΙΒ 
περίοδον, ένφ τα τεμάχια τών τοιχογραφιών 
ανήκουν εις την παλαιοτέραν καί νεωτέραν φά- 
σιν τού γνωστού έκ τού ανακτόρου ρυθμού.

Τό τρίτον προς τά κάτω στρώμα, πάχους

Είκ. 10. Τμήμα μυκηναϊκού κρατήρος.

περίπου δσον καί τό προηγούμενον, συνίστατο 
έκ τεφρομελαίνης γης, τά έν αύτφ δέ ευρήματα 
ήσαν δμοια καί σύγχρονα προς τά τού προη
γουμένου. Ό σχηματισμός τοΰ προκειμένου 
στρώματος οφείλεται πιθανώτατα εις προηγη- 
θεϊσαν μερικήν καταστροφήν έκ τυχαίας πυρ- 
καϊάς ολίγον ένωρίτερον τής έκ τής έχθρικής

προσβολής έπελθούσης οριστικής κατά τό τέλος 
τού 13ου αί.

Είκ. 12. Τμήμα ρυτού.
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Το χαμηλότερον στρώμα άπετελεΐτο, όπως και

Είκ. 13. Ρυτόν εις σχήμα κεφαλής ιχθύος, 

to δεύτερον, εκ κιτρινωπής γης. Τό πάχος αύ-

Είκ. 14. Μικρόν τμήμα κρατήρος. 

τοϋ έποίκιλλεν άναλόγως τής διαμορφώσεως τού

Είκ. 15. Ποτήριον.

φυσικοί βράχου από 0.50 μέχρι 1 μ. είς δσα

σημεία εσχημάτιζεν οΰτος βαθείας κοιλότητας. 
Μόνον κατά την επιφάνειαν τουτου εΰρίσκοντο 
ακόμη αραιά τεμάχια τοιχογραφιών, τά όποια 
δμως έπρεπε μάλλον νά ανήκουν εις τό προη- 
γοΰμενον στρώμα. Πολλά υπήρξαν άντιθέτως 
τά συγκεντρωθέντα εξ αυτοί κεραμικά όστρακα,

Είκ. 16. Τεμάχια τοιχογραφιών έκ τοΰ συγκεντρω- 
θέντος μεγάλου αριθμού όμοιων.

τινά τών οποίων έκ τής προχείρου έξετάσεώς 
των φαίνεται δτι ανέρχονται καί πέραν τής 
ΥΕ ΙΙΙΒ περιόδου.

Είς τό κατώτατον τμήμα του τελευταίου τού
του στρώματος, καί μάλιστα είς δσα σημεία ό 
βράχος έσχημάτιζε κοιλότητας, ευρέθησαν θραύ
σματα αγγείων τής μεσοελλαδικής εποχής καί 
μεταξύ αυτών, προς τό τείχος τής άκροπόλεως,
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μικρός τετράγωνος παιδικός τάφος (0.40 X 0.40μ.) 
έπενδεδυμένος δι’ όρθιων πλακών. Εντός τοϋ

Είκ. 17. Πήλινον ειδώλων θεάς, πι&ανώτατα Ήρας, 
των αρχών τοΰ 7ου π,Χ. αίώνος.

τάφου διετηρεΐτο 6 σκελετός μικροΰ παιδιού 
άνευ κτερισμάτων.

’Ολίγα εκ τών όλικώς η μερικώς άποκαταστα- 
θέντων μέχρι τοϋδε αγγείων, ως και δυο τε
μάχια! τοιχογραφιών, απεικονίζονται ενταύθα 
(είκ. 9-16).

Είδικώς ώς προς τάς τοιχογραφίας πρέπει να 
σημειωθή δτι τά περισσότερα τεμάχια έκ τών 
συγκεντρωθέντων παλαιότερον κατά τάς γερμα
νικός άνασκαφάς (Tiryns, II) είχον εύρεθή 
πλησίον τής θέσεως τής τελευταίας άνασκα- 
φής, εις τάς σχηματιζομένας γωνίας τοϋ τεί
χους άνατολικώς τής κλίμακος. Είναι επομένως 
ενδεχόμενον και τά πρόσφατα τεμάχια νά 
προέρχωνται έκ τοΰ αυτού και εκείνα ανακτό
ρου, δεν αποκλείεται δέ ώρισμένα έξ αυτών νά 
συνανήκουν.

4· ΑΝΑΣΚΑΦΗ ΠΑΡΑ ΤΟ ΧΩΡΙΟΝ ΓΑΛΑΤΑΚΙ

Περί τά 5 χμ. ΝΔ. τοϋ αρχαίου λιμένος τών 
Κεγχρεών κεϊται τό χωρίον Γαλατάκι επί τής 
κορυφής μικρού υψώματος (ΰψόμετρον 50 μ.) 
άπέχοντος από τοϋ πλησιεστέρου σημείου τής 
ακτής τοϋ Σαρωνικοΰ 2 χμ. Ή θέσις έχει ήδη 
δρθώς ταυτισθή προς την υπό τοΰ Θουκυδιδου 

τό πρώτον (IV, 42) μνημονευομένην άρχαίαν 
κώμην Σολύγειαν ( βλ. RE, εν λ.).

Εις άπόστασιν 300 περίπου μέτρων ΝΔ. τοϋ 
χωρίου εύρίσκεται χθαμαλή βραχώδης έξαρσις 
τοϋ εδάφους, κατά την βορείαν πλευράν τής ο
ποίας άνεκαλύφθη τυχαίως πλήθος μικρογρα- 
φικών αγγείων, άτινα έκ τοϋ μεγέθους, τοΰ α
ριθμού καί τοΰ χαρακτήρος αυτών καθίστων 
φανερόν δτι προήρχοντο έξ αποθέτου ίεροΰ.

Ή άναληφθεΐσα κατόπιν τούτου άνασκαφή 
περιέλαβε τήν έρευναν ολοκλήρου τής βραχώ
δους έξάρσεως. Ό συστηματικός καθαρισμός 
τοϋ αποθέτου άπέδωσεν έν συνόλφ περί τά χί
λια μικρά αγγεία, λατρευτικού καθαρώς χαρα
κτήρος, καί πλείονα τών πεντήκοντα πήλινων ει
δωλίων, τά περισσότερα τών οποίων ποριστούν 
γυναικείας θεότητας (είκ. 17- 19).

Τά ανωτέρω ευρήματα χρονολογούνται από 
τοϋ τέλους τής γεωμετρικής έποχής μέχρι καί 
τών αρχών τοΰ 5ου π. X. αί.

Τά κυριαρχούντο σχήματα μεταξύ τών αγ
γείων — μικροί όμφαλωταί φιάλαι μέ πλαστι
κήν διαμόρφωσιν τοϋ σώματος έν εΐδει καρπού 
ροιάς, καλαθίσκοι, πυξίδες —(ορισμένα έπίσηςχα- 
ρακτηριστικά αναθήματα, δπως π. χ. πλαστική 
έπί πηλού άπεικόνισις καρπού μήκωνος (παπα
ρούνας) καί ά'λλα τινά αντικείμενα (είκ. 20-21), 
προ πάντων δμως οί παριστώμενοι τύποι τών 
ειδωλίων, δμοιοι τών οποίων απαντούν μεταξύ
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