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ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΝ

ΟΙ ΠΕΡΙΒΟΛΟΙ ΑΙ ΠΥΛΑΙ ΚΑΙ ΑΙ ΑΝΟΔΟΙ

Αί υπό την διεύθυνσίν μου γενόμεναι άνασκαφαί τής έν Άθήναις ’Αρχαιολο
γικής Εταιρείας είς την άκρόπολιν των Μυκηνών από τοΰ 1958 μέχρι τού 1963 
έ'φερον είς φως πολύτιμα στοιχεία, τα όποια πιστεύω ότι θά θέσουν τάς περί των 
τειχών τών Μυκηνών γνώσεις μας εντός οριστικών επιστημονικών πλαισίων. Τά 
στοιχεία αυτά θά περιγράφω κατά τομείς, άνταποκρινομένους πρός τον τρόπον έρεύ- 
νης, τον όποιον ήκολούθησα. Προτού προβώ είς την περιγραφήν αυτήν, αισθάνομαι 
την ύποχρέωσιν νά ευχαριστήσω τούς συνεργάτας, βοηθούς καί έργάτας, οί όποιοι 
έξησφάλισαν την επιτυχίαν τής έρεύνης με την πρόθυμον εργασίαν των. Θερμάς 
εύχαριστίας οφείλω είς τον Σπ. Ίακωβίδην, είς τον Τ. Leslie Shear Jr., είς την 
κ. Μόνην Μυλωνά Shear, είς την Ροζαλίνδην Παπαντωνίου, είς την κ. Γ. Έ. Μυ
λωνά, είς την κ. Edwin Grossman, είς την Δίδα ’Όλγαν Άλεξανδρή, είς την Δίδα 
Elizabeth Brokaw, είς την Δίδα Νίκην Μυλωνά, είς τούς αρχιτέκτονας Ά. Πε- 
τρονώτην καί Richard Rothman, είς τον αρχιτέκτονα τοπογράφον Ί. Μπαντέκαν καί 
είς τον πάντοτε πρόθυμον καλλιτέχνην Ν. Τομπάζην, ό όποιος έφιλοτέχνησε τάς 
δημοσιευομένας φωτογραφίας. Είς τον έ'φορον τής περιοχής καί συνεργάτην κ. Νι
κόλαον Βερδελήν οφείλονται ϊδιαι εύχαριστίαι διά την πρόθυμον συμπαράστασίν του. 
Ευχαριστίας επίσης οφείλω είς την Ελληνικήν Βασιλικήν ’Αεροπορίαν διά τήν 
φωτογραφίαν, εκ τής οποίας έγένετο ό πίνας 1.

Ή Υπηρεσία Άναστη?αοσεως τών αρχαίων μνημείων μοι παρέσχε πάντοτε άμέ- 
ριστον τήν βοήθειάν της καί διά τούτο οφείλω χάριτας είς τό προσωπικόν της καί 
ιδία είς τον διευθυντήν της κ. Ευστάθιον Στίκαν, ό όποιος μοι έπέτρέψε νά δη
μοσιεύσω καί φωτογραφίας, τάς όποιας αυτός έφιλοτέχνησεν. Είς τό Συμβούλιον 
τής έν Άθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας καί ιδία είς τον Γενικόν αυτής Γραμμα
τέα συνάδελφον κ. ’Αναστάσιον Κ. Όρλάνδον εκφράζω καί εντεύθεν τήν ευγνωμο
σύνην μου διά τήν είς εμέ άνάθεσιν τής άνασκαφής τών Μυκηνών. Είς τήν Διεύ- 
θυνσιν τού Πανεπιστημίου Washington, είς τούς πρυτάνεις Ethan A. Η. Shepley, 
Thomas Η. Eliot καί είς τον κοσμήτορα τής Φιλοσοφικής Σχολής Thomas 
S. Hall είμαι επίσης ευγνώμων, διότι κατέστησαν δυνατήν τήν παραμονήν 
μου είς τήν Έ?Δάδα καί τήν ύπ’ εμού άνάληψιν τής έρεύνης τής πόλεως τού
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Άγαμέμνονος. Εις τούς πολλούς καί ειλικρινείς μου φί/ιους τής πόλεως τού St. Louis, 
οί όποιοι με την πρόθυμον χρηματικήν των βοήθειαν καθιστούν δυνατάς τάς εν Έλ- 
λάδι έρευνας μου, εκφράζω την παντοτινήν μου ευγνωμοσύνην. Εις την Philoso
phical Society of America εκφράζω θερμάς ευχαριστίας διά τάς επανειλημμένος 
fellowships, διά των όποιων με έτίμησαν. Ευχαριστίας επίσης οφείλω εις τον Διευ
θυντήν τής ’Αμερικανικής Σχολής Κλασσικών Σπουδών εν Άθήναις, συνάδελφον 
Κον Henry Robinson, διά την πρόθυμον βοήθειαν την οποίαν μοι παρέχει, οσά
κις επανέρχομαι εις τό αιώνιον άστυ. Εις την άκαταπόνητον λειτουργόν τής ’Αρ
χαιολογικής Εταιρείας Δίδα ’Αρτεμίσιαν Γιαννουλάτου εκφράζω ιδίας ευχαριστίας 
και ομολογώ βαθεΐαν ύποχρέωσιν διά την φροντίδα, με την οποίαν περιβάλλει 
έκάστοτε τά είς τάς έλληνικάς εκδόσεις δημοσιευόμενα πονήματά μου.

Α· ΤΟ ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΝ ΚΥΚΛΩΠΕΙΟΝ ΤΕΙΧΟΣ

"Ηδη τό 1895 ό αείμνηστος διδάσκα?ιθς ΧΡΗΣΤΟΣ Τςουντας άπέδειξεν ότι 
τό νύν σωζόμενον βορειοανατολικόν άκρον τού περιβόλου ή το νεωτέρα έπέκτασις 
τού διά τειχών περικλειομένου χώρου τού λόφου τών Μυκηνών1. 'Η έπέκτασις 
αύτή περιλαμβάνει την υπόγειον δεξαμενήν, την γνωστήν υπό τό όνομα «Περσεΐα 
κρήνη», τήν «σύριγγα» τής νοτιοανατολικής γωνίας, τήν γνωστήν ώς «Sally Port», 
και τήν μεταξύ των μικράν έ'κτασιν". Άφ’ ού ή κατασκευή τών τειχών τής έπεκ- 
τάσεως είχε προχωρήσει αρκετά, τό αρχικόν βορειοανατολικόν τείχος έκρημνίσθη 
και οί λίθοι του φαίνεται ότι έχρησιμοποιήθησαν διά τήν οικοδομήν τών υψηλό
τερων δόμων τών σκελετών τής έπεκτάσεως. Κατ’ ακολουθίαν ή γραμμή τού αρχι
κού βορειοανατολικού τείχους παρέμεινεν αβέβαια μέχρι τών ημερών μας, μολονότι 
αΰτη έσημειώνετο άνευ ένδοιασμοΰ είς τά σχεδιογραφήματα τής άκροπόλεως.

Τό πρώτον λεπτομερές τοπογραφικόν σχέδιον τών Μυκηνών έγένετο υπό τού 
Βασιλείου Δροςινου και έδημοσιεΰθη υπό τού SchliEMANN είς τό περί τών έν τή 
άκροπόλει άνασκαφών σύγγραμμά του3. Ό Δροςινος σημειώνει δύο άναλημματικούς 
τοίχους κατά τήν δυτικήν πλευράν τής αυλής τής έπεκτάσεως δεν παρέχει όμως 
ούδέ έ'νδειξιν ύπάρξεως άρχαιοτέρου τείχους είς τήν περιοχήν έκείνην. Τούτο δέ 
διότι τοιαύται ένδείξεις τότε δεν έφαίνοντο (είκ. Ι,α).

Ό Steffen είς τό περίφημον τοπογραφικόν του σχέδιον τής άκροπόλεως καί 
είς τήν περιοχήν τής αυλής έσχεδίασεν ένα συνεχή τοίχον, ό όποιος κατά τό μέ
σον περίπου τού μήκους του σχηματίζει καμπήν, καί τον τοίχον τούτον έχαρακτή- 
ρισεν ώς «kyklopisehe Stiitzmauer» (είκ. 1, γ).

Ό Τςουντας είς τό σχεδιογράφημα τής άκροπόλεως τών Μυκηνών, τό όποιον

1 vhr. tsountas, Zu einigen mykenischen Streit- πόλεως έδημοσιεΰίίησαν υπό τών περιηγητών τών άρ-
fragen, Jdl 10, 1895, σ. 143 κέ. χών τοΰ 19ου αΐώνος, έν οις ό οειλ, The Itinerary

2 Περί αυτών δρα κατωτέρω Κεφάλαιον Ζ. of Greece, 1810, πίν. 3, σ. 144-145 καί ό ι,Εακε,
3 η. shliemann, Mycenae, Eondon 1878, σχέ- Travels in the Morea, 1830, II, πίν. 4. 

διον C. Σχεδιογραφήματα τοΰ περιγράμματος τής άκρο-
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