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ΑΝΑΣΤΗΛΩΤΙΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΙ ΕΝ ΜΥΚΗΝΑΙΣ

ΥΠΟ ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Α. — Τάφος τής Κλυταιμνήστρας.

Κατά μήνα Μάϊον 1950 ήρξαντο άναστηλω- 
τικαί έργασίαι 1ν Μυκήναις δαπάναις τής υπη
ρεσίας άναστηλώσεως τοϋ Υπουργείου Παι
δείας υπό την διεύθυνσίν μου κα'ι την έπίβλεψιν 
τοϋ έπιμελητοϋ κ. Φωτίου Πέτσα.

Έγένοντο δε έργασίαι κυρίως προς άναστήλω- 
σιν τοϋ άνατολικοΰ τοίχου τοϋ δρόμου τοϋ λεγο
μένου Τάφου τής Κλυταιμνήστρας, δστις είχε 
κλίνει έπικινδΰνως, άφοϋ είχον άποσαθρωθή τά 
προ πολλών ετών τοποθετηθέντα εκεί ξύλινα αντε
ρείσματα. ΙΊρός άνακούφισιν τών τοίχων άνε- 
σκάφη έν μέρει ό χώρος ό άνατολικώς καί δυτικώς 
τοϋ δρόμου περί τό ελληνιστικών χρόνων θέατρον, 
τοϋ οποίου ή μόνη ύπάρχουσα κάτω σειρά καθι
σμάτων κατεστράφη περί τό κέντρον κατά την 
υπό τής κυρίας Schliemann πρώτην άνασκαφήν 
τοϋ τάφου. Άπεκαλύφθη δε διά τών ήμετέρων 
άνασκαφών ολόκληρος σχεδόν ή κάτω σειρά τών 
καθισμάτων, έκ πώρου λίθου, καθώς καί τμή
ματα τών τοίχων τής σκηνής. Άνακουφισθέντος 
οϋτω τοϋ δυτικοϋ τοίχου τοϋ δρόμου έκ τής πιέσεως 
τών έπ’ αϋτοϋ χωμάτων άφηρέθησαν κατά σει
ράν οί λίθοι έκάστου δόμου άριθμηθέντες καί 
τοποθετηθέντες έντός τοϋ δρόμου. Άφηρέθησαν 
δε οι λίθοι οϋχί καθ’ δλον τό μήκος τοϋ τοίχου 
αλλά από τής βόρειας άκρας μέχρι τοϋ κέντρου 
περίπου, ένθα υπήρχε καί ή μεγαλυτέρα προς τά 
έσω ώθησις,καί έκεΐθεν μέχρι μήκους 3,50 μ. προς 
νότον. Οϋτω κατά μεν τήν βορειοτέραν ά'κραν 
άφηρέθη ό μόνος υπάρχων λίθος τής άνωτάτης 
σειράς, κατά τό κέντρον δμως κατεβιβάσθησαν 
βαθμηδόν οί λίθοι μέχρι καί τοϋ ογδόου έκ τών 
κάτω προς τά άνω δόμου τοϋ τοίχου.

Εις άπόστασιν 1,45 μ. Α τής προσόψεως τοϋ 
τοίχου εύρέθη εις τό ύψος τοϋ 17ου εκ τών 
κάτω δόμου έτερος άναλημματικός τοίχος έκ 
μικρών ακανόνιστων λίθων, δστις έχρησίμευε 
προφανώς διά τήν συγκράτησιν τών χωμάτων, 
έκτισμένος, δπως φαίνεται, κατά μήκος τοϋ 
προς κατασκευήν τοϋ δρόμου λαξεύματος τοϋ 
μαλακοϋ βράχου. Ό μεταξύ δέ αϋτοϋ καί τοϋ 
κυρίως τοίχου τοϋ δρόμου χώρος έπληροϋτο διά 
μικρών λίθων καί χώματος αδιάβροχου έκ τοϋ 
ύπάρχοντος έν Μυκήναις εις θέσιν Πλέσσα καί

άλλαχοϋ, χρησιμοποιουμένου δέ συχνάκις προς 
τον αυτόν σκοπόν καί εις άλλα μνημεία, δπως 
π. χ. εις τον λεγόμενον τάφον τοϋ Άγαμέμνονος. 
Ούτως ό άναλημματικός τοίχος έκ μικρών λίθων 
έχρησίμευε προς άνακούφισιν τοϋ κυρίως τοί
χου τοϋ δρόμου υφισταμένου όλιγωτέρας τάς 
ωθήσεις έκ τών όπισθεν αϋτοϋ προσχώσεων. 
Έντός τών προσχώσεων τούτων εύρέθησαν 
άτάκτως έδώ καί έκεΐ έρριμμένα τεμάχια έκ χρυ
σών έλασμάτων, μεταξύ τών οποίων καί χρυσοί 
ρόδακες μετ’ έκτύπων διακοσμήσεων. Τήν προέ- 
λευσιν τούτων λόγφ τοϋ τρόπου τής εύρέσεως 
δεν δύναμαι νά άποδόίσω εις σκοπούς λατρευ
τικούς. Είναι πιθανόν, δτι προέρχονται έκ γεω
μετρικών τάφων διαλυθέντων κατά παλαιοτέρας 
έκσκαφάς τοϋ χώρου. Ή ϋπαρξις δέ εκεί που 
γεωμετρικών τάφων διεπιστώθη καί έκ τών 
άνασκαφών τοϋ καθηγητοΰ Δ. Εύαγγελίδου 
(ΑΕ 1912 σελ. 127 κέ.) καί τοϋ πλήθους τών 
εύρεθέντων παρ’ ημών γεωμετρικών οστράκων.

'Η δέ άναστήλωσις έγένετο πληρωθέντος τοϋ 
μεταξύ τοϋ τοίχου τοϋ δρόμου καί τοϋ άναλημ- 
ματικοϋ όπισθεν αϋτοϋ διά τσιμεντοκονιάματος 
άναμιγνυομένου μετά μικρών λιθαρίων καί το- 
ποθετουμένων εις στρώματα άνά έκαστον δεύ
τερον δόμον. Κατά τήν έπιφάνειαν εκάστου 
στρώματος έτοποθετοϋντο οξείς λίθοι έξέχοντες 
τής έπιφανείας έν εΐδει όδόντων διά τήν σύν- 
δεσιν τών έπαλλήλων στρώσεων. Συνεδέθησαν 
έξ άλλου αί στρώσεις μετά τοϋ όπισθεν άνα- 
λημματικοΰ τοίχου άνοιχθεισών οπών έντός 
αϋτοϋ.

Κατά δέ τήν είσοδον προς τήν θόλον έτοπο- 
θετήθησαν εις τήν θέσιν των οί δύο λίθοι τοϋ 
κατωφλιού, οΐτινες εΐχον έξωθηθή προς τά άνω. 
Επ’ εϋκαιρία διενήργησε μικράν άνασκαφήν 
6 καθηγητής κ. Wace.

Πρέπει νά σημειωθή καί τοΰτο, δπερ έγένετο 
άντιληπτόν κατά τον χρόνον τών έκεΐ έργασιών. 
"Οτι ό έτερος τοίχος τοϋ δρόμου, ό δυτικός, 
ειχεν ύποστή, ως φαίνεται, ζημίας εις τούς Μυ
κηναϊκούς ήδη χρόνους καί άναστηλωθή άμελέ- 
στερον διότι μεταξύ τών ορθογωνίων λίθων, 
οΐτινες άποτελοϋν τούς δόμους παρετηρήθησαν 
καί λίθοι έπικλινεΐς, μετά λοξής δηλαδή τής 
άνω έπιφανείας (Schragsteine), οΐτινες άρχι- 
κώς ήσαν τοποθετημένοι εις τήν τελευταίαν άνω 
έπικλινή σειράν. Έξ ου συμπεραίνω, ότι καταρ-
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ρεύσαντός ποτέ τοϋ δυτικού τοΰτου τοίχου δεν 
έγένετο κατά την άναστήλωσίν του επιλογή τών 
λίθων καί τοποθέτησις είς τήν αρχικήν αυτών 
θέσιν. Διά τούτο καί οί δόμοι δεν είναι κανο
νικοί σχηματιζομενών εις πολλά σημεία κενών 
πληρουμένων διά μικρότερων λίθων.

Ιμπειροτάτου επιστάτου Κωνστ. Ντάση κατά 
πρόχειρον άνευ σκαφής ερευνάν είς τά χώματα 
τών παλαιοτέρων άνασκαφών αρκετά λίθινα 
τεμάχια εκ τού γλυπτικού διακόσμου τής προσ- 
όψεως τού τάφου.

Δυστυχώς ή άναστήλωσις δεν κατέστη δυνατόν

Είκ. 1. 'Η πύλη τών Λεόντων πρό τών άνασκαφών τοΰ Schliemann κατά ζωγραφικόν πίνακα τοΰ G. W. 
von Heideck εκ της πινακοθήκης τοϋ Μονάχου, έκ Carl Schuchhardt Die Burg, 1931 πίν. V.

Κατά τήν άναγκαίαν διά τήν άναστήλωσίν 
άνασκαφήν εύρέθησαν τεμάχιά τινα έκ πήλινου 
αρχιτεκτονικού διακόσμου τής στέγης οικοδο
μημάτων πιθανώς τού θεάτρου καί πολλά 
όστρακα μυκηναϊκής καί γεωμετρικής περιόδου. 
Ή μελέτη τών άνευρεθέντων κατά τάς άνα- 
σκαφάς ταύτας μνημείων καί κινητών ευρη
μάτων άφέθη είς τήν ’Αγγλικήν ’Αρχαιολογικήν 
Σχολήν, ήτις καί παλαιότερον ήσχολήθη μέ τήν 
εκεί άνασκαφήν.

Εύρέθησαν επίσης υπό τού ίκανωτάτου καί

νά όλοκληρωθή έλλείψει πιστώσεων, αΐτινες 
έδόθησαν έκ τών γλίσχρων πόρων τής υπηρε
σίας άναστηλώσεως άνευ τής άναμενομένης 
χρηματικής αρωγής τού σχεδίου άνασυγκροτή- 
σεως.

Καί δμως τό έξαίρετον τούτο οικοδόμημα 
αποτελούν μετά τού δνομαζομένου Θησαυρού 
τού Άτρέως ή τάφου τοΰ Άγαμέμνονος καί 
τής Πύλης τών Λεόντων εν τών πλέον χαρα
κτηριστικών καί επιβλητικών μνημείων τής 
προϊστορικής Ελλάδος, κινδυνεύει νά κατα-
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στράφι] έξ ολοκλήρου λόγφ τής συνεχοΰς δια- 
βρώσεως των τοίχων τής θόλου, ανοικτής άνω 
απο τών χρόνων τής τουρκοκρατίας καί τής 
συλήσεως τοΰ τάφου υπό τοΰ Βελή πασά τής 
Πελοπόννησου. Ευκταία διά τοΰτο θά ήτο ή 
ολοκληρωτική αυτού άναστήλωσις. Σημειωτέον

μιας τών πλευρών καί τοΰ τόπου τής εύρέσεως 
τούτων. Διότι μετακίνησις τούτων μακρόθεν υπό 
τών μεταγενεστέρων λόγφ τοΰ μεγάλου αυτών 
δ'γκου καί τοΰ βάρους είναι δυσκόλως νοητή. Ήτο 
λοιπόν εύκολον νά υπόθεση τις, δτι κατέρρευσαν 
έκ πλησίον κειμένου μνημείου καί δη τής Πύ-

ΕΙκ. 2. Ή πύλη κατά Schliemann Mycenes 1889 πίν. III.

δέ, δτι συναρμογή τών διαβρωθέντων λίθων 
τής θόλου έγένετο καί παλαιότερον κατά τό 
1916. Ή πλήρης άναστήλωσις είναι δυνατή καί 
οΰχί καί τόσον δαπανηρά λόγφ τής διασώσεωζ 
δλων σχεδόν τών λίθων τών άνω δόμων τής t 
θόλου.

Β. — Ή Πύλη τών Λεόντων.

Κατά τήν δυτικήν πλευράν τής Πύλης τών 
Λεόντων νοτίως τής εισόδου παρά τον τοίχον 
τοΰ πύργου εκειντο από παλαιοτάτων ήδη χρό
νων (είπ. 1-3) δύο ορθογώνιοι εξ άμυγδαλίτου 
ογκόλιθοι, τών οποίων ή προέλευσις ευκόλως 
ήδύνατο νά άναγνωρισθή εκ τής λοξής τομής τής

λης τών Λεόντων καί οΰχί τοΰ Πύργου τοΰ 
τείχους τής Άκροπόλεως, διότι ή λοξή επιφά
νεια τής στενής αυτών πλευράς αντιστοιχεί προς 
τήν πλαγίαν γραμμήν τοΰ τριγώνου, εντός τοΰ 
οποίου υπάρχει τό άνάγλυφον τών Λεόντων. 
Οι λίθοι δεν έχουν τάς αΰτάς διαστάσεις· ό εις 
τούτων είναι άποκεκρουμένος κατά τήν αντί
θετον προς τήν λοξήν πλευράν επιφάνειαν έ'χων 
μήκος άνω 2,20 μ. κάτω 1,80 μ., πάχος 0,98 μ. 
καί ΰψος 0,83-0,78 μ. Ό έτερος σώζεται ακέ
ραιος καί είναι βραχύτερος άνω 1,86 μ., κάτω 
1,40 μ., αλλά παχύτερος καί υψηλότερος έ'χων 
πάχος μέν 1,05 μ. καί ΰψος 0,97 μ. ’Αλλά καί 
ή άκριβεστέρα αυτών θέσις καί δ καθορισμός
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τοΰ δόμου, εις δν έκάτερος τών λίθων έδει νά 
άνήκη, δεν υπήρξε δυσχερής· διότι ό μέν πρώτος 
τούτων είχε την άνω επιφάνειαν επιμελέστερον 

επεξειργασμένην καί λείαν, οίνευ ανωμαλιών, 
ώστε νά δΰναται νά δεχθή επ’ αυτής έτερον 
λίθον και ή προσαρμογή νά είναι ασφαλέστερα·

ό δεύτερος καλύπτει τμήμα μόνον τοΰ Λέοντος 
έξερχόμενος άνω τοΰ ανάγλυφου καί κλείων 
τρόπον τινά τό τρίγωνον. Ύπ’ αΰτάς τάς προϋ
ποθέσεις ή άναληφθεΐσα άναστήλωσις ΰπήρξεν 
ευχερής. Άλλ’ ή έκτέλεσις υπήρξε δυσκολωτάτη 
λόγφ τοΰ μεγάλου δ'γκου τών λίθων (τό ειδικόν

Είκ. 3. Ή πύλη έκ φωτογραφίας δημοσιευθείσης ύπό A. Wace Mycenae 1949 είκ. 72 α.

έπρεπε λοιπόν νά άνήκη εις τον κατώτερον 

δόμον. Τοΰ ετέρου λίθου έξ άλλου ή άνω επι
φάνεια ήτο άμελέστερον έπεξειργασμένη καί έν 
μέρει ανώμαλος, ώστε νά γίνεται φανερόν, δτι 
άνωθεν αυτής δεν ύπήρχον έτεροι δόμοι. ’Αλλά 

καί δι’άλλον λόγον ό καθορισμός τής θέσεως 
εκάστου ύπήρξεν ασφαλής. Ένώ δηλαδή ή λοξή 

επιφάνεια τοΰ πρώτου εκτείνεται εις δλον τό 
ύψος τοΰ λίθου, εις τον δεύτερον ή λοξή επιφά
νεια δεν άρχεται από τής άνω οριζόντιας ακμής, 
άλλ’ ολίγον κατωτέρω ταΰτης σχηματίζουσα 
ούτως είδος δδόντος. Καί τοΰτο διότι, ενώ δ 
πρώτος λίθος εφαρμόζει ακριβώς κατά την 
λοξήν γραμμήν τής ράχεως τοΰ δεξιοΰ Λέοντος,

βάρος τοΰ άμυγδαλίτου είναι ίκανώς μεγαλΰ- 
τερον τοΰ μαρμάρου) καί Ιγένετο κατορθωτή 
διά τήν θαυμαστήν εμπειρίαν τοΰ τεχνικοΰ προ- 
σωπικοΰ τής άναστηλώσεως καί τών τεχνιτών 

Ά. Πρινέα καί Δημ. Παμφίλου.

Κλεισθείσης οΰτω τής προς τά δυτικά ανοικτής 
πλευράς τό μνημεϊον προσέλαβε εντελώς νέαν 
ό'ψιν (εικ. 4-5) έξαρθείσης τής μεγαλοπρεποΰς 
καί αΰστηράς παραστάσεως τών λεόντων οίονεί 
συμβόλων τής δυνάμεως τοΰ κράτους τών 
’Ατρειδών καί τής ίσχυράς άκροπόλεως τών 
Μυκηνών.

Περί τοΰ χρόνου, καθ’ δν κατέρρευσαν οί 
λίθοι οΰτοι τής Πύλης, δεν έχομεν παλαιοτέραν
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ΕΙκ. 4. Τό άνω μέρος τής πύλης μετά χήν άναστήλωσιν των δύο λίάων τής δυτικής πλευράς·

Είκ. 5. Ή πύλη μετά τήν άναστήλωσιν.
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μνείαν. Είναι όμως πιθανόν, δτι ή μερική κατα
στροφή τής Πύλης έγένετο κατά τήν υπό των 
Άργείων κατάλυσιν τής αρχής τής αρχαϊκής πό- 
λεως των Μυκηνών τώ 468 π. X., δτε υποτί
θεται δτι κα'ι κατηδαφίσθη έν μέρει τό δυτικόν 
τμήμα τοΰ τείχους τής Άκροπόλεως 1. Ό πρώ
τος καθαρισμός τής Πύλης έγένετο υπό τοΰ 
Schliemann, άλλ’ ή οριστική και πλήρης άνα-

σκαφή έγένετο υπό τοΰ καθηγητοΰ κ. Wace έν 
έτει 1922, δστις και μετέφερε βορειότερον τους 
κειμένους εκεί λίθους προερχομένους έκ τοΰ 
τείχους άφήσας μόνον εκεί τούς νΰν άναστηλω- 
θέντας λίθους ως προερχομένους έκ τής Πύλης. 
Μερικήν δε στερέωσιν τοΰ μνημείου έξετέ- 
λεσεν άργότερον ή Ελληνική ’Αρχαιολογική 
'Υπηρεσία.

1 Wace Mycenae σελ. 24. ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
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