
21. ΑΝΑΣΚΑΦΗ ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ ΜΥΚΗΝΩΝ

'Η άνασκαφή διήρκεσεν επί δίμηνον σχεδόν, ήτοι από τής 26η? ’Ιουνίου 
μέχρι τής 197)? Αύγούστου, 1961, εις αυτήν δέ μετέσχον ό κ. Σπ. Ίακωβίδης, 
ή Δίς’Όλγα Άλεξανδρή, ή Κα Ρ. Παπαντωνίου, ό άρχιτέκτων κ. Άργ. Πετρο- 
νώτης, ή Dr. Β. Grossman, ό Κος Ε. Grossman καί ή Κα Λ. Μυλωνά. Ό 
κ. Τομπάζης καί πάλιν έξετέλεσε τά καθήκοντα του φωτογράφου τής άνασκαφής 
μέ τον συνήθη του ζήλον.

Ή προσπάθειά μας συνεκεντρώθη κυρίως είς την άνασκαφήν καί τήν 
μελέτην τής βορείου κλιτύος τής άκροπόλεως των Μυκηνών, είς τήν περιοχήν 
οπού τό 1959 άπεκαλύφθη ή κλϊμαξ τής κυρίας προς τό άνάκτορον ανόδου. 
Εκατέρωθεν τής κλίμακος τότε εύρέθησαν τμήματα καλυπτόμενα από τά 
υπολείμματα πυρακτωθέντων καί καταπεσόντων τοίχων1. Τά τμήματα 
ταΰτα άνεσκάψαμεν κατ’ άρχάς. Ύπ’ αύτά άπεκαλύψαμεν δύο οδούς, 
α'ίτινες εφερον ή μέν από τής κατευθύνσεως τής Πύλης των Λεόντων ή δέ 
άπό τής Βορείου Πυλίδος. 'Η άπό τής Πύλης των Λεόντων οδός (πίν. 103) 
φαίνεται ότι είχε κατασκευασθή προγενεστέρως τής άπό τής Βορείου Πυλίδος. 
Τό άνατολικόν της τμήμα, τό περατούμενον είς τήν βάσιν τής κλίμακος, 
ύπεβαστάζετο ύπό άναλημματικοϋ έξ ογκολίθων τοίχου, είς τούς άρμούς του 
όποιου τό 1959 εύρέθη κρύπτη, είς τήν οποίαν είχον άποτεθή διάφορα χαλκα 
αντικείμενα2. Περί τό εν μέτρον προς Δυσμάς τής κρύπτης ό άναλημματικός 
τοίχος στρέφεται προς Βορράν, σχηματίζων έξέχοντα άγκώνα, καί έκεϊθεν 
συνεχίζει προς Δυσμάς. Ό άγκών είναι τεχνικώτατα θεμελιωμένος επί του 
βράχου, είς ένίσχυσίν του δ’ ίδρύθη ώς άντηρίς τοίχος, όστις έκ τού άγκώνος 
διήκει μέχρι του Βορείου Κυκλώπειου τείχους. 'Ο άπό τής Πύλης των Λεόντων 
δρόμος άπεκαλύφθη είς μήκος 17 μέτρων. ’Έχει μέσον πλάτος 1.90 μ. καί τό 
υπόστρωμά του έσχηματίσθη διά γεμίσματος λίθων άργών. Έπί του λιθολο- 
γήματος εκείνου έτέθη στρώμα υδατοστεγούς πηλοϋ, μέσου πάχους 0.05 μ., 
καί επ’ αύτοϋ στρώμα καλώς πεπατημένου χώματος μετ’ άμμου καί μικρών 
χαλίκων. Τό λιθολόγημα βαστάζεται ύπό άναλημματικοϋ τοίχου έπιμελώς-έκτι- 
σμένου (πίν. 104α, α), είς τήν ρίζαν δ’ αύτοϋ έκτίσθησαν οχετοί διά τήν άποχέ- 
τευσιν τών όμβριων καί άλλων ύδάτων. Είς τήν περιοχήν τοΰ άγκώνος γτοΰ 
δρόμου εύρέθησαν παρά πολλά τεμάχια τακέντος μολύβδου. 'Ο άρχικός σκοπός 
τον όποιον έξυπηρέτουν δεν ήτο δυνατόν νά έξακριβωθή, ΐσως όμως τά τεμάχια 1 2

1 Έργον 1959, σ. 93 κ. έξ. καί ΠΑΒ 1959, εις τον οΐκεΐον τόπον.
2 Αύτόθι.
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αυτά νά άνήκον εις μολύβδινα αγγεία φυλαττόμενα εις την περιοχήν άνωθεν του 
δρόμου, διότι πολλά έξ αυτών εύρέθησαν μεταξύ των λίθων των πυρακτωθέν- 
των καί καταπεσόντων τοίχων. 'Υπολείμματα αγγείων έκ μολύβδου άνεκάλυ- 
ψεν ό Τςουντας εις την μυκηναϊκήν οικίαν τής άκροπόλεως καί ό WaCE εις 
τήν ύπ’ αύτοϋ όνομασθεϊσαν οικίαν του μολύβδου επί τής κορυφής του λόφου 
τοϋ Θησαυρού του Άτρέως'. ’Άνωθεν του στομίου τού οχετού ύπ’ άριθμον 2 
εύρέθη φύλλον μολύβδου, το όποιον ΐσως έκλειε το άνοιγμά του.

Ούχί μόνον ή βόρειος αλλά καί ή προς Νότον πλευρά τής οδού, ήτοι ή προς 
τήν βραχώδη κλιτύν πλευρά του, έκλείετο ύπο άναλημματικοΰ έξ ογκολίθου 
τοίχου, ύψους περίπου ενός μέτρου, ουχί έπιμελώς έκτισμένου καί παρουσιά- 
ζοντος ανώμαλον οψιν(πίν. 104α, β). 'Η δψις δμως εκείνη έκαλύπτετο ύπο ελα
φρού κατασκευάσματος ( screen ), σχηματισθέντος διά δοκαρίων κατακορύφως 
τεθειμένων εις μικράν απ’ άλλήλων άπόστασιν ( περί τά 0.06 μ.), συγκρατούν- 
των κονίαμα ( σουβάν ), ή εξωτερική επιφάνεια τού οποίου ήτο λεία καί προ
φανώς έκαλύπτετο ύπο έρυθροΰ χρώματος. ’Αποτυπώματα των δοκαρίων 
καί υπολείμματα τού μεταξύ των κονιάματος άπεκαλύφθησαν έπί τής έπιφα- 
νείας τού δρόμου (πίν. 104β).

'Η δευτέρα έκ τής Βορείου Πυλίδος όδος έ'βαινε παραλλήλως προς το 
Κυκλώπειον τείχος καί κατέληγεν εις πλατύσκαλου, περί τά 0.52 μ. κάτωθεν 
τού δαπέδου τού άρχαιοτέρου δρόμου (πίν. 105). Ή περί το τέρμα της δια
σκευή τού χούρου καί τής κλίμακος άποδεικνύει δτι ή δυτική αύτη όδος 
έδημιουργήθη εις χρόνους ύστερωτέρους καί δτι κατά το τέρμα της είχε πλάτος 
μόλις 1.20 μ. Εις τούς υστέρους έκείνους χρόνους ολόκληρος ό προ τής κλίμακος 
καί τού τέρματος των οδών χώρος προς το Κυκλώπειου τείχος διεμορφώθη 
εις εύρεΐαν αύλήν, τεχνητώς πληρωθεϊσαν, καί έκτίσθη υπόγειος οχετός, διά 
τού όποιου άπωχετεύοντο ιδία τά άπο τής δυτικής όδοΰ ύδατα. Σημειωτέου 
δτι οί οχετοί τού τμήματος τούτου διέρχονται κάτωθεν τού δαπέδου τής λεγο- 
μένης «σύριγγος» τών Μυκηνών, τήν όποιαν άπεκάλυψεν ό Τςουντας παρά 
το Βόρειον Κυκλώπειου τείχος. Τά έκ τής έπιχώσεως τής αύλής χώματα 
απέδωσαν πλήθος όστράκοον, άποδεικνυόντων δτι ή διευθέτησις τοϋ χώρου 
καί ή κατασκευή τής άπο τής Βορείου Πυλίδος όδοΰ, έγένοντο εις το δεύτερον 
ήμισυ τής ΥΕ ΙΙΙΒ περιόδου. Καί ό οχετός, ύπ’ άριθμον 1, εύρεθείς πλήρης 
χωμάτων,^ άπέδωσε πολλά όστρακα καί τρεις ύψίποδας άγράφους κύλικας 
σχεδόν άκεραίας. Άπο τού οχετού άρ. 2, τού άποκαλυφθέντος προ τού διασω- 
θέντος δυτικού άκρου τού άπο τής Πύλης τών Λεόντων δρόμου, προέρχονται 
δύο γραπτοί ψευδόστομοι άμφορεΐς καλώς διατηρούμενοι. Εις τά χώματα 
τής αύλής εύρέθησαν, πλήν τών οστράκων, καί πολλά μικρά τεμάχια κονιάμα

Τςουντας, ΠΑΕ 1886, σ. 59 κ. έξ. xocIWace, BSA 51, 1956, σ. 121.
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τος έγχρώμου, μέρος χείλους τραπέζης προσφορών μέ ποικίλα χρώματα, 
χρυσούς δακτύλιος καί μικρόν λίθινον τεμάχιον ζωφόρου φερούσης γλυφάς 
σπειρών καί φυλλοειδών σχημάτων. Τό έκ του άνωθεν της επιφάνειας του 
βράχου στρώμα εις ολόκληρον την περιοχήν έχαρακτηρίζετο ύπό ΜΕ οστρά
κων, μινυείων καί μετ’ άμαυροχρώμου γραμμικής διακοσμήσεως.

Τό άνώτατον τμήμα τής κλίμακος έφέρετο προς τό τέρμα του επί τεχνητών 
ανδήρων, ύποβασταζομένων ύπό τοίχων, αί θεμελιώσεις τών οποίων άποδει- 
κνύονται άπό λαξεύματα είς τούς βράχους. ’Από τό τέρμα τής κλίμακος 
οδός μέ έλαφράν άνηφορικήν κλίσιν (ramp ), παρακάμπτουσα τό ύπό τοϋ 
WaCE άποκαλυφθέν κτίσμα τό γνωστόν ώς Guard Room, εφερεν είς την ΒΔ. 
είσοδον τοϋ άνακτόρου. Καί την οδόν αυτήν άπεκαλύψαμεν είς δλον της τό 
μήκος. Μέρος τοϋ άναλημματικοΰ τοίχου, ό όποιος ύπεβάσταζε τό τεχνητόν 
επίπεδον τής όδοΰ διεσώθη. Κατά τον συνήθη μυκηναϊκόν τρόπον, τό ύπό- 
στρωμά της άποτελεΐται άπό λιθολόγημα έκ λίθων άργών, έπί τοϋ όποιου 
είχε τεθή στρώμα πηλοΰ καί χώματος περιέχοντος άμμον καί μικρούς χάλικας. 
'Η οδός έχει μέσον πλάτος περί τό 1.65 μ. Κατά ταΰτα ή προς τήν ΒΔ. είσοδον 
τοϋ άνακτόρου άνοδος έξηκριβώθη πλήρως.

ΓΙρός τήν κλίμακα κατευθύνεται άπό Δυσμών τοίχος, ύπ’ άριθμόν 10, 
διασωθείς καλώς κατά τήν ΒΔ. κλιτόν τής άκροπόλεως (πίν. 106). Τον τοίχον 
τούτον ό αείμνηστος WACE έδέχθη ώς μεσοελλαδικόν τείχος, τό όποιον περιέ
βαλλε μίαν άρχικήν άκρόπολιν1. ’Απεκαλύψαμεν όλον τον ύπό τοϋ τοίχου 
όριζόμενον χώρον καί ήρευνήσαμεν τήν ύπ’ αυτοΰ βασταζομένην έκτασιν 
διά τεσσάρων μέχρι τοϋ βράχου τομών. Ό τοίχος σχηματίζεται άπό μίαν 
μόνον σειράν ογκολίθων, τεθέντων κατά τον Κυκλώπειον τρόπον οικοδομής, 
καί παρουσιάζει μίαν μόνον, έξωτερικήν, δψιν. Ή σειρά τών ογκολίθων ύπο- 
βαστάζει λιθολόγημα έξ άργών λίθων (πίν. 107α). Άποδεικνύεται, δηλαδή, 
οτι ό τοίχος είναι άναλημματικός καί ύπεβάσταζεν άνδηρον τεχνητώς σχημα- 
τισθέν, τό όποιον έξετείνετο προ τής ΒΔ. εισόδου τοϋ άνακτόρου. 'Ο τοίχος 
δέν συνεχίζει πέραν τής ΒΔ. κλιτύος διά νά σχηματίση περίβολον, άλλα 
σταματά είς την περιοχήν, είς τήν οποίαν έπί τών ημερών μας καί ύπό τής 
ύπηρεσίας άναστηλώσεως έκτίσθη ή προς τό άνάκτορον άγουσα σημερινή 
κλΐμαξ καί άνοδος. Ή στροφή καί ή δυτική πλευρά τοϋ λιθολογήματος άπεκα- 
λύφθη προ τής νοτίας παραστάδος τοϋ προπύλου τής ΒΔ. εισόδου ώς έχει 
σήμερον (πίν. 107α), άπεδείχθη δ’ότι προχωρεί καί κάτωθεν τής παραστάδος 
έκείνης (πίν. 107β). Τό λιθολόγημα έκαλύπτετο ύπό στρώματος πηλοΰ, έπί 
τοϋ οποίου είχεν έπιτεθή χώμα, έκείνο δ’ άπετέλει τήν έπιφάνειαν τοϋ άνδήρου. 
Έξηκριβώθη προς τούτοις ότι ό τοίχος ύπ’ άριθμόν 10 άπετέλει τον τρίτον

1 Wace, Mycenae, σ. 69, 84, 86 καί είκ. 18. "Ορα καί Κ. R. Rowe είς BSA 49, 
1954, σ. 248-253 καί Μυλωναν, ΑΕ 1958, σ. 156-159.
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καί τελευταϊον κατά χρονολογικήν τάξιν άναλημματικόν, διότι ύπό τό λιθο- 
λόγημα, τό όποιον βαστάζει, άνεκαλύφθησαν δύο διάφοροι άναλημματικοί 
τοίχοι, ύπ’ αριθμόν 11 καί 12, οί όποιοι όπεβάσταζον άνδηρα μέ χαμηλοτέραν 
έπιφάνειαν (πίν. 108). ’Επί τοΰ ύπ’ άριθμόν 11 τοίχου είναι τεθεμελιωμένη 
ή ΒΑ. πλευρά της εισόδου τοΰ άνακτόρου. Οί άναλημματικοί τοίχοι καί τά 
λιθολογήματά των άποδεικνύουν δτι ή ΒΔ. είσοδος τοΰ άνακτόρου εχει διαφό
ρους περιόδους κατασκευής καί επιβάλλουν την δι’ άνασκαφών πληρεστέραν 
ερευνάν τής ΒΔ. πλευράς τοΰ άνακτόρου.

'Ο χώρος, ό έκατέρωθεν τής κλίμακος καί των προσβάσεών της, έκαλύφθη 
ύπό οικημάτων την 3ην π.Χ. έκατονταετηρίδα, τοποθετηθέντων έπί των 
μυκηναϊκών άνδήρων, τά όποια φαίνεται ότι άκόμη καί τότε διετηροΰντο. 
Τά ελληνιστικά εκείνα κτίσματα κατέστρεψαν έν πολλοϊς τά μυκηναϊκά στρώ
ματα, άλλά μέ την σειράν των καί αυτά έβλάβησαν καιρίως κατά την 
πρώτην άνασκαφήν τοΰ χώρου. Εις δωμάτιον τοΰ τέλους τοΰ 3°υ π.Χ. αίώνος, 
ύπερκείμενον τοΰ άποκαλυφθέντος δυτικοΰ τμήματος τής άπό τής Πύλης τών 
Λεόντων όδοΰ, άπεκαλύφθη τμήμα δαπέδου (πίν. 104α, γ) καί έπ’ αύτοϋ εύρέ- 
θησαν τεμάχια πίθου. Έπί τών τεμαχίων αύτών έ'κειτο χαλκοΰν άγαλμάτιον 
’Απόλλωνος, 0.06 μ. ύψους, καλώς διατηρούμενον (πίν. 109α) καί σύμπλεγμα 
δύο γυναικών έκ μαρμάρου, υψους 0.17μ. (πίν. 109β). Δυστυχώς αί κεφαλαί 
τών γυναικών δεν διεσώθησαν, φαίνεται δ’ ότι ή κεφαλή τής μιας είχε θραυσθή 
καί έπισκευασθή κατά τήν άρχαιότητα.

Ή παρά τήν Πύλην τών Λεόντων σκαφική ερευνά περιωρίσθη εις τήν 
προς Ν. αύτής εκτασιν, διότι τό πλήθος τών επισκεπτών κατέστησεν άδύνατον 
τήν δι’ άνασκαφής έξέτασιν τής άνατολικής της περιοχής. Άπεκαλύψαμεν 
τό δυτικόν Κυκλώπειον τείχος μέχρι τοΰ βράχου εις εκτασιν δώδεκα περίπου 
μέτρων άπό τής δυτικής πλευράς τοΰ κτίσματος τοΰ λεγομένου «Granary - σι- 
τοβολώνος » καί έμελετήσαμεν λεπτομερώς τον τρόπον τής τοιχοδομίας του. 
Άπεδείχθη καί άλλην μίαν φοράν έκ τής έρεύνης αύτής ή χρήσις κιτρινωπού 
πηλοΰ εις τήν τοποθέτησιν τών κατωτάτων δόμων, ή όποια χαρακτηρίζει 
τήν οικοδομικήν τεχνοτροπίαν τών χρόνων τής κατασκευής τής Πύλης τών 
Λεόντων. Περί τήν θεμελίωσιν καί προ αύτής εΐχον τεθή άργοί λίθοι, δημιουρ- 
γοΰντες γέμισμα, τό όποιον άφηρέθη προ ετών ύπό τοΰ WACE, ούχί πλήρως 
δμως. Εις τήν άμέσως προς Δυσμάς τοΰ σιτοβολώνος περιοχήν τό τείχος 
διατηρείται εις ύψος 8.25 μ. (πίν. 110) καί παρουσιάζει επιβλητικήν εικόνα. 
Παρά τήν ρίζαν του εύρέθη μεσοελλαδικός έν τώ βράχω έσκαμμένος λακκο- 
ειδής τάφος, άνωθεν σχεδόν τοΰ οποίου έθεμελιώθη τό τείχος. Ό τάφος, 
μήκους 1.40 καί πλάτους 0.70 μ., είχε κενωθή κατά τήν οικοδομήν, έκ τών 
χωμάτων δέ καί τών λίθων, διά τών όποιων καί πάλιν έπληρώθη τότε, προήλθον 
διάφορα όστρακα μεσοελλαδικών καί υστεροελλαδικών χρόνων, εν τών όποιων

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:23:38 EEST - 52.90.75.110



Γεωργίου Έ. Μυλωνά: άνασκαφή άκροπόλεως Μυκηνών 159

τουλάχιστον ανάγεται εις τά μέσα της ΤΕ ΙΙΙΒ περιόδου. 'Ο μεσοελλαδικός 
τάφος άνήκεν εις τό εξω του συνοικισμού νεκροταφείου, εις τό όποιον άνηκον 
καί οί κάθετοι τάφοι του Κύκλου Α, τό όποιον έσημείωσεν άρχικώς ό 
Τςουντας καί έβεβαίωσε δι’ άνασκαφών ό VVACE1·

'Η ερευνά διά τήν άκριβή χρονολόγησιν τοϋ δυτικού Κυκλώπειου τείχους 
δύναται νϋν να θεωρηθή ώς έπιτυχώς περατωθεϊσα. Έξητάσαμεν μετά προ
σοχής τούς άρμούς καί τήν κοίτην των κατωτάτων δόμων τοϋ τείχους καί 
εΰρομεν πολλά όστρακα κάτωθεν των ογκολίθων του εις τέσσαρα διάφορα 
σημεία. Εις άπόστασιν οκτώ περίπου μέτρων άπό της δυτικής πλευράς 
τοϋ « σιτοβολώνος » καί μεταξύ τής βάσεως δύο παρακειμένων ογκολίθων 
καί τοϋ βράχου, επί τοϋ οποίου έπικάθηνται, εύρέθη κοιλότης πλήρης χώματος, 
μικρών λίθων καί οστράκων (πίν. 111). Ταΰτα, ώς καί τά έκ των τριών άλλων 
δοκιμών προελθόντα, περιλαμβάνουν καί χαρακτηριστικά γραπτά όστρακα, 
άναγόμενα εις τά μέσα τής ΤΕ ΙΙΙΒ περιόδου. Τά γραπτά όστρακα άποδεικνύ- 
ουν όριστικώς οτι τό δυτικόν Κυκλώπειον τείχος, ύπό τό όποιον εύρέθησαν, 
εκτίσθη περί ή ολίγον μετά τά μέσα τής ΤΕ ΙΙΙΒ περιόδου, ήτοι εις τούς περί 
τό 1250 π.Χ. χρόνους. Εις τούς αυτούς βεβαίως χρόνους θά τεθή καί ή κατα
σκευή τής Πύλης τών Λεόντων, ή όποια είναι σύγχρονος τοϋ δυτικοΰ τείχους.

Ή περί τό δυτικόν Κυκλώπειον τείχος έ'ρευνα μας έπέτρεψε νά άφαι- 
ρέσωμεν τά χώματα καί τούς λίθους, οί όποιοι έπλήρουν τον μεταξύ τοϋ 
τείχους καί τοϋ άναλημματικοΰ τοίχου τοϋ περιβόλου τοϋ Κύκλου Α χώρον. 
Τά χώματα εΐχον σκαφή προηγουμένως καί, μολονότι άπέδωσαν πολλά όστρακα 
καί τεμάχια πλακών έκ ψαμμολίθου άποτελούντων μέρος τοϋ περιβόλου, δεν 
παρέσχον άξιόπιστα στοιχεία διά τήν ιστορίαν τοϋ χώρου. Ή εργασία όμως εις 
τήν περιοχήν αυτήν έπεκάλυψεν όχι μόνον τά θεμέλια τοϋ άναλημματικοΰ τοίχου 
τοϋ Κυκλου Α, άλλά καί τά υπολείμματα τοϋ ύπ’ αύτά τοίχου, τον όποιον 
εΐχε τό πρώτον σημειώσει ό Τςουντας. 'Η άποκάλυψις ολοκλήρου τοϋ δια- 
σωθέντος μήκους τοϋ τοίχου αύτοΰ (πίν. 112) καθιστά φανερόν ότι δεν είναι 
ύποθεμελίωσις τοϋ άναλημματικοΰ τών υστέρων μυκηναϊκών χρόνων τοίχου, 
ώς ύπέθεσεν ό WA.CE1 2, άλλ’ άρχαιότερος κύκλος. 'Η προς Άνατολάς φορά τοϋ 
κύκλου αύτοΰ καί πέραν του άκρου τοΰ διασωθέντος τοίχου φαίνεται έκ τών ιχνών 
καί τών λαξευμάτων τών άποκαλυφθέντων εις τον βράχον άμέσως προ τής 
δυτικής πλευράς τοΰ « σιτοβολώνος ». Τό άνατολικόν τμήμα τοΰ άρχαιοτέρου 
αύτοΰ κύκλου περιλαμβάνει μεγαλύτερου ή ό νεώτερος περίβολος χώρον, ούτως 
ώστε καί ό 6»? τάφος, τοΰ όποιου τήν πλευράν καί τήν γωνίαν κόπτει δ νεώτε-

1 Τςουντας, Μυκήναι καί Μυκηναΐος πολιτισμός, σ. 111. Wage, BSA 25, 
1921-1923, σ. 118 εξ. 48, 1953, σ. 7 έξ. 49, 1954, σ. 232 εξ. καί Mycenae, σ. 51 καί 01.

2 Τςουντας, Mycenaean Age, σ. 111. Wace, BSA 25, 1921 - 1923, σ. 107.
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ρος περίβολος, καί δ ύπδ του αειμνήστου Παπαδημητριου σκαφείς κάθετος 
τάφος1, περιλαμβάνονται άνέτως εις την περιοχήν του. Τομή, γενομένη εις 
τδ εσωτερικόν του τοίχου άπέδωσε περί τα ε’ίκοσι μικροσκοπικά όστρακα, 
άπαντα άναγόμενα εις τδ τελευταϊον ήμισυ της μεσοελλαδικής εποχής. Τά 
όστρακα αύτά χρονολογούν ασφαλώς τδν τοίχον. Κατ’ άκολουθίαν δ άρχαιότε- 
ρος κυκλικδς περίβολος, δ άποκαλυφθείς μεταξύ του δυτικού τείχους καί τοϋ 
άναλήμματος τοϋ νεωτέρου περιβόλου, άποδεικνύεται σύγχρονος πρδς τούς 
άρχαιοτέρους καθέτους τάφους τοϋ Κύκλου Α, δ άρχικδς δηλαδή περίβολος, 
δ δποΐος περιέκλειε την περιοχήν των βασιλικών τάφων.

Καθ’ ύπόδειξιν τοϋ παλαιμάχου τών μυκηναϊκών άνασκαφών Κωνσταν
τίνου Ντάση έσημειώσαμεν περί τά τέσσαρα χιλιόμετρα πρδς Άνατολάς 
της άκροπόλεως μυκηναϊκήν όδδν θαυμασίως δ^ατηρουμένην είς αρκετήν 
άπόστασιν καί ίδρυμένην εις τάς πλαγιάς τών όρέων της περιοχής. Ή δδδς 
φαίνεται δτι έχει μέσον πλάτος 3 μ. περίπου καί οί άναλημματικοί της τοίχοι, 
κατεσκευασμένοι έξ ογκολίθων εφάμιλλων τών χρησιμοποιηθέντων διά τήν 
κατασκευήν τών Κυκλώπειων τειχών, διασώζονται είς άρίστην κατάστασιν, 
μολονότι είναι κεκαλυμμένοι άπδ πυκνήν βλάστησιν. Τήν όδδν αυτήν, τήν 
οποίαν σημειώνει δ Steffen, ώς καί δλόκληρον τδ δδικδν δίκτυον τών 
Μυκηνών, ελπίζω νά έρευνήσω τδ προσεχές έτος.

Αυτά έν όλίγοις είναι τά άποτελέσματα τής έν τή άκροπόλει άνασκαφής 
τοϋ 1961.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ε. ΜΥΛΩΝΑΣ

1 Παπαδημητριου, ΠΑΕ 1955, 228-229.
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α. "Η άπό τής Πύλης τών Λεόντων οδός.
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ΠίΝΑΞ 104 ΠΑΕ 1961.—21. αναςκαφη ακροπολεως μυκηνων

α. Τό δυτικόν τμήμα τής από τής Πύλης των Λεόντων όδοΰ μέ τούς άναλημματικους
της τοίχους.

β. ’Αποτυπώματα δοκαρίων καί κονιάματος.
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Κατάληξις των πρός τήν κλίμακα οδών.
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β. Ή ΒΔ. πλευρά τοΰ ανδήρου τοΰ τοίχου 10.

α. ΛιΦολόγημα τοΰ άνδηρου τοΰ τοίχου 10.
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Άναλημματικός τοίχος ύπ’ άρ. 11.
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Τό δυτικόν Κυκλώπειον τείχος.
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"Ο αρχαιότερος κύκλος μεταξύ τοΰ δυτικού τείχους καί τοΰ.άναλημματικοΰ 
περιβόλου τοΰ κύκλου Α.
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