
‘2 Γεωργίου ’ Ε Μυλωνά ΑΕ 1962

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-

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:33:55 EEST - 54.226.8.97
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παρέχει είς τά συγγράμματα του, σημειώνει δύο άναλημματικούς τοίχους, με διά
φορόν πως κατειΌυνσιν, κα'ι τούτους συνδέει με καμπύλην γραμμήν. Τούς τοίχους 
αυτούς δεν τούς παρουσιάζει ώς άποτελοΰντας τδ αρχικόν βορειοανατολικόν σκέλος 
τού Κυκλώπειου περιβόλου (είκ. Ι,β)1.

Είκ. 1. Ή βορειοανατολική έπέκτασις τής άκροπόλεως των Μυκηνών.

(’Αντιγραφή *Α. Παπαηλιοπούλου)

Ό αείμνηστος σοφός ερευνητής των Μυκηνών Alan J. Β. Wace είς τά 
σχεδιογραφήματά του τής άκροπόλεως σχεδιάζει τό αρχικόν βορειοανατολικόν τείχος 
ώς ευθείαν γραμμήν, άρχομένην άπό τής νοτιοανατολικής γωνίας τού πρώτου περι
βόλου κα'ι καταλήγουσαν είς τό βόρειον κυκλώπειον τείχος παρά τό στόμιον τής

1 η. steffen, Kartell von Mj'kenai, 1884, πίν. II. 
ΤΣΟΥΝΤΑΣ, ΠΑΕ 1886, πίν. 4 καί Μυκήναι καί

μυκηναϊος πολιτισμός, 1893, πίν. 1.
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AE 1962 A. Τό βορειοανατολικόν κυκλώπείον τείχος :>

υπογείου δεξαμενής1 (είκ. 1, δ), καθιστά δέ σαφή την εκδοχήν του μέ την έπεξή- 
γησιν : Ο = original northeast wall» καί μέ την περιγραφήν, εις Mycenae, σ, 97-98: 
«just before we step down to this» δηλ. εις την αυλήν τής έπεκτάσεως έκ τοϋ ση
μερινού κατηφορικού δρομίσκου, ό όποιος φέρει άπό τοϋ ανακτόρου προς την υπό
γειον δεξαμενήν, «we cross a thick Cyclopean wall which now appears as no more 
than a low, but broad, terrace wall. This was the original outer wall of the citadel 
on the northeast, built probably about the middle of the fourteenth century B. C.». 
Φαίνεται ότι ό Wage έταΰτισε τούς υπό τοϋ Δροςινου, Steepen καί ΤςΟΥΝΤΑ 
σημειωθέντας άναλημματικούς τοίχους προς τό ανατολικόν σκέλος τοϋ αρχικού 
περιβόλου καί τούς εΰθυγράμμισεν.

Εις τό σχεδιογράφημα τό όποιον έδημοσίευσα εις τό Ancient Mycenae (1957), 
είκ. 7, ήκολούθησα την γνώμην αυτήν τού Wacp; καί δι’ ευθείας γραμμής έδή- 
λωσα τό βορειοανατολικόν σκέλος τοϋ άρχικοΰ περιβό?\,ου. Καί ό συνάδελφος 
κ. Σπ. Μαρινάτος εις τό σύγγραμμά του, Κρήτη καί Μυκηναϊκή Ελλάς, είκ. 22, 
περιέλαβε τό σχεδιογράφημα τοϋ Wage. 'Η κατά χώραν μελέτη τής έπεκτάσεως μέ 
έπεισαν ότι τα διασωθέντα λείψανα δέν συμβιβάζονται προς τήν άντίληψιν αυτήν 
καί υπέδειξε τήν ανάγκην τής έκ νέου δι άνασκαφής έρεΰνης τού χώρου. Ταυ
τήν έπεχείρησα τό 1959 καί έπηλήθευσα τά ήδη συναχθέντα συμπεράσματα τον 
Αύγουστον τοϋ 1963.

Κατ’ άρχάς, έποπτεύοντος τοϋ Σπ. Ίακωβίδη, ήρεΰνησα τον χώρον Α-Β 
(είκ. 2)2, τον μεταξύ τοϋ νοτίου κυκλώπειου τείχους καί τοϋ σημερινού κατηφο
ρικού δρομίσκου (είκ. 2, δρ), ό όποιος φέρει άπό τής κορυφής τής άκροπόλεως 
προς τήν αυλήν τής έπεκτάσεως (πίν. 2). Τον χώρον τούτον εΰρομεν .πλήρη λίθων 
καί χωμάτων καί ευθύς αμέσως κατέστη φανερόν ότι είχε σκαφή προγενεστέρως 
μέχρι τοϋ βράχου καί είχεν έκ νέου πληρωθή. Προς τοΰτοις κτίσμα ελληνιστικών 
χρόνων έπέκειτο τής περιοχής Β καί αυτό είχεν έπίσης προγενεστέρως άνασκαφή. 
Κατά συνέπειαν ή έπίχωσις τοϋ χώρου Α καί Β δέν διέσωζε στρωματογραφικά 
στοιχεία, δυνάμενα νά αποδείξουν τούς χρόνους τής κατασκευής τοϋ αρχικού τεί
χους ή καί τής προς Άνατολάς προσθήκης. Ευτυχώς όμως ή αρχική νοτιοανατολική 
γωνία τοϋ πρώτου περιβόλου, τήν όποιαν καί πάλιν άπεκαλΰψαμεν εις τον χώρον 
Α-Β, διετήρησεν αρχιτεκτονικά στοιχεία, τά όποια ορίζουν έπακριβώς τήν προς 
Βορράν στροφήν τοϋ αρχικού τείχους.

Ή γραμμή τής προς Βορράν στροφής τοϋ αρχικού νοτίου τείχους καί ή αρχή 
τής βορειοανατολικής έπεκτάσεως ήσαν καταφανείς ίδια εις τήν εξωτερικήν όψιν 
τοϋ τείχους3 (πίν. 3α). Ή νοτιοανατολική γωνία τοϋ πρώτου περιβόλου είναι θε
μελιωμένη έπί βράχου, ό όποιος άφ’ ενός μέν πίπτει σχεδόν καθέτως προς τά Νοτιο
ανατολικά περί τά 3 περίπου μέτρα καί έκεϊθεν συνεχίζει τήν απότομον προς

1 A.J. β. WACE, Mycenae, είκ. 19. Όρα καί τό περί 2 Τό σχέδιον τής είκ. 2 έγένετο υπό τοϋ άρχιτέκτο- 
Μυκηνών άρθρον του εις τό Companion to Homer, νος Ά. Πετρονώτη τό 1959 καί συνεπληρώθη τό 1963 
1962, σ. 394, είκ. 28, όπου διατηρεί τήν ευθείαν γραμ- υπό τοϋ άρχιτέκτονος Richard Rothman, 
μήν. 3 "Ορα καί wace, Mycenae, είκ. 109a.
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Γεωργίου \Ε. Μυλωνά ΑΕ 1962

Χάβον πτώσίν του, άφ’ ετέρου δε στρέφεται προς Βορράν. Ήτο τδ υπό τής φύσεως 
τοΰ σκληρού πετρώματος τοΰ λόφου ύποδεικνυόμενον σημεΐον διά τον τερματισμόν 
τοΰ νοτίου τείχους τοΰ πρώτου περιβόλου καί διά την στροφήν του προς Βορράν· 
Ή γραμμή τής στροφής, ώς καί ή εξωτερική δψις τής αρχής τοΰ βορειοανατολι
κού τείχους, σχηματίζει ορθήν σχεδόν γωνίαν με τήν φοράν τοΰ νοτίου σκέλους 
(πίν. 4α). Διά τούτο ίσως καί ή συνέχεια τοΰ βορειοανατολικού τείχους έσχεδιά- 
ζετο ώς ευθεία γραμμή. Ό πλήρης καθαρισμός τοΰ χώρου Α καί Β όμως άπέ- 
δειξεν ότι άλλως έχουν τά πράγματα.

’Ολίγον πέραν τοΰ σημείου τής στροφής ό βράχος βαίνει προς Βορράν με 
έλαφράν καμπύλην, σχηματίζουν άμβλεϊαν γωνίαν με τό αρχικόν νότιον τείχος, 
έν φ συγχρόνως ή ανατολική του πλευρά παρουσιάζει κάθετον όψιν.Έπί τής καμ
πύλης ταύτης γραμμής τοΰ βράχου είχεν ίδρυθή τό βορειοανατολικόν τείχος, 
ή αρχή τοΰ οποίου κατά συνέπειαν βαίνει διαγωνίως προς τήν φοράν τοΰ νοτίου 
σκέλους τής έπεκτάσεως (πίν. 3β). Ή γραμμή τοΰ βορειοανατολικού τείχους ορίζε
ται επακριβώς ούχί μόνον υπό τοϋ πετρώματος, αλλά καί υπό των διασωθέντων 
λειψάνων του. Κατά τήν γωνίαν τήν σχηματιζομένηνυπό τής αρχής τοΰ βορειο
ανατολικού τείχους καί τής εσωτερικής όψεως τοΰ νοτίου σκέλους τής έπεκτά
σεως διασώζονται 5 ύπερκείμενοι δόμοι (πίν. 3β, α. β. γ. δ. ε). Ό ογκόλιθος τοΰ 
δόμου γ στηρίζεται, κατά τήν ΒΑ. γωνίαν του, επί τοΰ ογκολίθου «1», ό όποιος 
μάς δίδει τήν προς τά Βορειοανατολικά συνεχιζομένην γραμμήν τοΰ τείχους. 
Ό ογκόλιθος «1» πατεΐ εις τό άκρον τοΰ βράχου καί στερεοΰται εις τήν θέσιν 
του διά μικρών λίθων τεθειμένων ώς σφηνών κατά τον Κυκλώπειον τρόπον τειχο
δομίας (πίν. 4β). Μετ’ αύτόν διεσώθησαν εις τήν θέσιν των δύο ακόμη ογκόλιθοι 
τοΰ κατωτάτου δόμου τής εξωτερικής δψεως τοΰ βορειοανατολικού τείχους (πίν. 4β, 
άρ. 2 καί 3)1. Ή θέσις καί τετάρτου όγκολίθου «4», μετά τον «3», είναι κατα
φανής από τά «σκαρώματα», τά όποια διεσάτθησαν, ώς καί από μικρούς λίθους, οί 
όποιοι έχρησιμοποιήθησαν διά νά π?^ηρώσουν σχισμήν εις τον βράχον (πλάτους πε
ρίπου 0.60 μ.), άνωθεν τής όποιας είχε τεθή ό «4». ’Ίσως ογκόλιθος, ό όποιος 
τώρα είναι εις τά προ τοΰ σημείου τούτου χώματα, νά είναι ό «4».

’Αμέσως όπισθεν τών ογκολίθων «ί», «3», «3» καί «4» άπεκαλύφθη τό σύνη- 
θες εξ αργών λίθων γέμισμα τοΰ πυρήνος τοΰ τείχους (πίν. 3β, η-η)· τό γέμισμα 
τούτο ήρευνήθη εις πλάτος δύο μόνον μέτρων, διότι υπολείμματα ελληνιστικού κτί- 
σματος καλύπτουν τήν περιοχήν καί καθιστούν αδύνατον τήν περαιτέρω έρευναν. 
Οι ογκόλιθοι οΰτοι ορίζουν επακριβώς τήν γραμμήν τής εξωτερικής δψεως τοΰ αρχι
κού βορειοανατολικού τείχους κατά τό νότιόν του άκρον. Ή γραμμή αυτή βαίνει 
διαγωνίως προς τον σημερινόν κατηφορικόν δρομίσκον (δρ), ό όποιος καί τήν δια
κόπτει (είκ. 2 καί πίν. 2).

ΙΙρός Βορράν τοΰ διασωθέντος δόμου τοΰ τείχους, εις τήν περιοχήν Γ (είκ. 2 
καί πίνας 2) προς Βορράν καί ολίγον πέραν τοΰ τρίτου πλατυσκάλου τοΰ δρομίσκου,

1 Αί διαστάσεις τών ογκολίθων τοΰτων είναι 2 : ΰψος μέγιστον 1.04 μ., μήκος μέγιστον 1.15 μ. 
1: ΰ\|)ος μέγιστον 0-82 μ , μήκος μέγιστον 1.25 μ. 3: ύψος μέγιστον 0.94 μ. μήκος μέγιστον 1 μ.
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εύρέθησαν δΰο ογκόλιθοι, οί όποιοι ανήκουν είς τό βορειοανατολικόν τείχος καί 
οι όποιοι διατηρούνται είς την αρχικήν αυτών θέσιν (είκ. 3, άρ. 5 καί 6). Οί ογκό
λιθοι ούτοι (μήκους περίπου 0.98 μ. καί 0.95 μ. καί ΰψους 0.45 καί 0.73 μ.)

Είκ. 3. Οί κατά χο>ραν όγκόλιΟΌΐ 5 καί 6 τοϋ βορειοανατολικού τείχους.

είναι τοποθετημένοι είς τό ακρον τοϋ βράχου, τοϋ όποιου ή άνω επιφάνεια έχει 
όμαλυνθή διά νά τούς ΰποδεχθή. Ή κάθετος σχεδόν ανατολική πλευρά τοϋ βρά
χου, ή σαφώς διακρινομένη είς τήν εικόνα 3, συνεχίζει τήν απότομον προς Άνατο- 
λάς πτώσιν τοϋ πετρώματος τοϋ λόφου, τήν όποιαν έσημειώσαμεν κατά τήν νοτιο
ανατολικήν γωνίαν τοϋ περιβόλου καί άποδεικνύει ότι τό βορειοανατολικόν κύκλω-
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AE 1962

πειον τείχος είχε θεμελιωθή επί τής όφρΰος τοϋ λόφου, τοϋ όποιου ακολουθεί 
τον σχηματισμόν τοΰ πετρώματος.

Πέραν των ογκολίθων άρ. 5 και 6 δεν άνεύρομεν άλλους, άλλ’ άπεκαλΰψα-

Είκ. 4. Άριθ. 9: το παρά τήν βορειοανατολικήν γωνίαν τοΰ πρώτου περιβόλου τέρμα 
τοϋ βορειοανατολικού τείχους. 10: ή άρχή τοΰ βορείου σκέλους τής βορειοανατολικής 

έπεκτάσεως. 11 καί 12'· γέμισμα λίθων.

μεν τήν συνέχειαν τοϋ βράχου, ό όποιος προχωρεί προς Βορράν περί τα 4 μέτρα 
και είτα κάμπτεται άποτόμως προς Δυσμάς (είκ. 2, Δ καί πίν. 5α, άρ. 7). Εις όλην 
τήν εκτασιν τής επιφάνειας τοΰ βράχου διατηρούνται καλώς τα ’ίχνη όμαλισμοΰ 
διά σφΰρας, προεργασίας δηλαδή συνήθους διά τήν υποδοχήν των ογκολίθων τοϋ
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AE 1962 A. To βορειοανατολικόν κυκλώπειον τείχος 9

τείχους. ’Από τής περιοχής Α (είκ. 2) ό βράχος πίπτει άποτόμως προς τά Βορειο
δυτικά- πρώτον περ'ι τά 0.80 μ. καί ειτα, εις άπόστασιν ενός μέτρου από τής πρώτης 
πτώσεως, περί τά 0.75 μ. (πίν. 5β, άρ. 8 καί 9). Έκείθεν βαίνει όμαλώς καί σχε
δόν κατ’ ευθείαν γραμμήν προς την περιοχήν, δπου ή προέκτασις (άρ. 10) προσε- 
κολλήθη εις την βορειοανατολικήν γωνίαν τοΰ πρώτου περιβόλου (είκ. 4). Κατά 
τήν γραμμήν εκείνην δεν διεσώθησαν ογκόλιθοι τής εξωτερικής όψεως τοΰ βορειο
ανατολικού τείχους, άλλα διατηρούνται τά «σκαρώματα», διά τών οποίων οί ογκό
λιθοι έσφηνοϋντο εις τήν θέσιν των τοϋτο, ώς ειδομεν εις τήν περιγραφήν τοΰ 
νοτίου άκρου τοΰ τείχους, ήτο σύνηθες εις τον κυκλώπειον τρόπον τειχοδομίας.

Ή εξωτερική όψις. τής αρχής τής βορειοανατολικής γωνίας τοΰ πρώτου πε
ριβόλου άπεκαλύφθη επίσης τό 1959. Ή προς Νότον στροφή τοΰ βορείου κυκλώ
πειου τείχους κειται περί τά 62 μέτρα από τοΰ άναιολικοΰ άκρου τής βόρειας 
πύλης (Postern Gate). Κατά τό μήκος έκεϊνο τό βόρειον κυκλώπειον τείχος, άκο- 
λουθοΰν τον σχηματισμόν τοΰ βράχου, κάμπτεται προς Νότον, ούχί κατ’ ορθήν γω
νίαν (ώς τό νότιον τείχος κατά τήν νοτιοανατολικήν γωνίαν) αλλά μέ ώραίαν 
κυρτήν ψοράν (πίν. 6α, εκ). Έάν συνεχίσωμεν τήν κυρτήν κατεύθυνσιν τής αρχής 
τής στροφής θά εΰρωμεν εις τήν έσωτερικήν δψιν τοΰ τείχους τήν ήδη σημειω- 
θείσαν γραμμήν, εις τήν οποίαν τό βόρειον σκέλος τής έπεκτάσεως προσεκολλήθη 
εις τό άρχαιότερον τείχος (είκ. 4 καί πίν. 6β, άρ. 10). Εις τήν γραμμήν έκείιην 
καταλήγει, ώς ειδομεν, τό αρχικόν βορειοανατολικόν τείχος, τό οποίον θά είχε 
τήν φοράν τήν ύποδεικνυομένην εις τό σχέδιον τής είκόνος 2. Ή φορά αυτή είναι 
τελείως διάφορος τής ευθείας γραμμής, τήν οποίαν μέχρι τοΰδε έδέχοντο οί άσχο- 
ληθέντες μέ τήν άκρόπολιν τών Μυκηνών λ

Τήν φοράν τοΰ βορειοανατολικού τείχους φαίνεται ότι υποδεικνύουν καί τά 
άκρα δύο λίθων, τά όποια προεξέχουν τής επιφάνειας τοΰ σημερινού κατηφορι
κού δρομίσκου (δρ) κατά τό τέταρτον αυτού πλατύσκαλον (πίν. 2). Ή άνασκαφή 
τών πλατυσκάλων 3 καί 4 άπέδειξεν ότι οί λίθοι αυτοί δεν ανήκουν είς τό τεί
χος, αλλά κατά τύχην έτέθησαν είς τήν γραμμήν του υπό τών εργατών τής άνα- 
στηλώσεως, οί όποιοι κατεσκεύασαν τον δρομίσκον. Ή άποκάλυψίς των όμως 
έφερεν είς φώς καί τήν επιφάνειαν τοΰ υπό τά πλατύσκαλα βράχου. Έπί ταύτης 
διατηρούνται καλώς τά ίχνη τής διά σφύρας κατεργασίας διά τήν υποδοχήν τών 
ογκολίθων τοΰ κατωτάτου δόμου τοΰ τείχους. Τά επί τοΰ Πετρώματος τούτου ίχνη 
έπιβεβαιοΰν τήν γραμμήν τοΰ τμήματος τοΰ αρχικού βορειοανατολικού τείχους 
μεταξύ τών δύο ομάδων τών ογκολίθων, 1, 2, 3, 4 καί 5, 6, οί όποιοι διεσώ- 
θησαν είς τήν αρχικήν των θέσιν.

Ή γραμμή τής εσωτερικής όψεως τοΰ αρχικού βορειοανατολικού τείχους φαί
νεται ότι δεν διεσώθη ή τουλάχιστον έχει καλυφθή από τά είς τήν περιοχήν 
του υφιστάμενα ελληνιστικά κτίσματα. Δύο μόνον ογκολίθους τής εσωτερικής 
όψεαις ήδυνήθην νά εΰρω τό 1963 κατά τό νότιον άκρον τοΰ τείχους (είκ. 2,

1 Πρβλ. π.χ. τό σχέδιον είκ. 2 μέ τό τοΰ wace, κλπ καί ΜΑΡΙΝΑΤΟΥ - hirmer, Κρήτη καί Μυκηναϊκή 
Mycenae, είκ. 19, ΜΥΛΩΝΑ, Ancient Mycenae, είκ. Ί Ελλάς, είκ. 22.
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άρ. 20) και αυτοί υποδεικνύουν δτι τό τείχος κατά τό άκρον εκείνο είχε πλάτος 
περί τά 5 μέτρα. Την πιθανήν γραμμήν τής εσωτερικής του δψεως σημειοΰμεν διά 
στικτής γραμμής εις τό σχέδιον 2. Φαίνεται δτι οί ογκόλιθοι τής έσωτερικής δψεως, 
ως και οι λίθοι τοΰ πυρήνος, ειχον άφαιρεθή επί τής ολικής του δε έκτάσεως ει- 
χον ίδρυθή εις τούς ελληνιστικούς χρόνους διάφορα κτίσματα, τά όποια καλύπτουν 
τά τυχόν διασωθέντα υπολείμματα τοΰ πυρήνος. Τον πυρήνα αύτόν ένομίσαμεν δτι 
άνεύρομεν κατά τήν νϋν ύφισταμένην έσωτερικήν δψιν τοΰ βορείου τείχους εις 
τήν περιοχήν Ε-Ζ (είκ. 2), ή οποία βαίνει κατά μήκος αύτοΰ. Έκεΐ ό χώρος εις 
πλάτος από τοΰ τείχους κυμαινόμενον άπό 4 περίπου μέτρων κατά τήν γραμμήν Ε

Είκ. 5. Γραπτά όστρακα άπό τό γέμισμα παρά τό βόρειον τείχος.

μέχρις 6 μέτρων κατά τό Ζ-Η, εύρέθη πλήρης λίθων, άποτελούντων τεχνικώτα- 
τον γέμισμα (μόλωμα). Στρώματα λίθων μέτριων διαστάσεων καί μέσου πάχους
0.35 μ., εναλλασσόμενα με στρώματα γής 0.05-0.08 μ., έσχημάτιζον τό γέμισμα 
τοΰτο. Μικρότερα λιθάρια ειχον έντεθή εις τά υπό τών μεγαλυτέρων αργών λίθων 
δη μιουργούμενα κενά καί έπληροΰντο σχεδόν ερμητικώς άπό τό επικείμενον χώμα. 
Τά διάφορα αυτά στρώματα τοΰ γεμίσματος άφηρέσαμεν προσεκτικώς, τό έν κατό
πιν τοΰ άλλου, με τήν ελπίδα δτι θά άνευρίσκοντο όστρακα, τά όποια θά μάς έπέ- 
τρεπον τήν ακριβή χρονολόγησιν τοΰ γεμίσματος. Δυστυχώς αί ελπίδες μας διεψεύ- 
σθησαν, διότι ελάχιστα όστρακα εύρέθησαν καί αύτά δεν είναι τόσον χαρακτηρι
στικά ώστε νά επιτρέψουν ακριβή συμπεράσματα. Σχεδόν έν τή όλότητι, τά 94°/0 
περίπου, είναι άγραφα καί μικροσκοπικά καί κατά κανόνα ανήκουν εις τμήματα αγ
γείων, τά όποια δεν χαρακτηρίζουν τό σχήμά των. Φαίνεται δτι ανήκουν εις ύψί- 
ποδας κύλικας τύπου Furumark άρ. 267, 274, εις υδρίας τύπου 129, εις αμφορείς 
τύπου 109, εις πινάκια τύπου 295, ώς καί εις χονδροειδή σκεύη· τά γραπτά όστρακα καί
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ολίγα και χρονολογικώς ακαθόριστα είναι (είκ. 5) καί ό διάκοσμός των περιορίζεται εις 
ταινίας καί γραμμάς κύκλων, φαίνεται δ’ ότι ανήκουν εις ψευδοστόμους αμφορείς 
καί πρόχους τύπων 176, 177, 146.

Τό γέμισμα με τούς «ριχτούς» λίθους καί τό χώμα συνεχίζεται εις βάθος μέ
χρι 2.60 μέτρων από τής άνω έπιφανείας τού άνωτάτου εξ ογκολίθων δόμου τής 
εσωτερικής όψεως τού βορείου τείχους ώς έχει νΰν. Είς τό βάθος εκείνο κατά τό 
μέσον τού μήκους του, βαινον από ’Ανατολών προς Δυσμάς περίπου, άπεκαλύφθη 
στερεόν καί σκληρόν δάπεδον έκ καλώς πεπιεσμένου χώματος μεμειγμένου μετά μι
κρών χαλίκων. Τό δάπεδον τούτο είχε πλάτος περίπου δύο μέτρων, εκατέρωθεν δε 
αύτοΰ προς Βορράν καί προς Νότον τό έκ λίθων γέμισμα συνεχίζετο μέχρι τού 
βράχου, ό όποιος είς την έκτασιν εκείνην παρουσιάζεται είς βάθος 3 μέχρι 3.40 μ. 
’Αμέσως κάτωθεν τού δαπέδου αύτοΰ, τό όποιον είχε μέσον πάχος 0.15 μ., εΰρέθη 
στρώμα μαλακού χώματος καί κατά την δυτικήν του γωνίαν στόμιον μετά λαβής 
πρόχου φερούσης γραμμάς γεγραμμένας με αμαυρόν μελανόν χρώμα καί τμήμα σκύ- 
φου ομοίως δι’ αμαυρού χρώματος κεκοσμημένον (είς τό σχέδιον τής είκόνος 2 τό 
εύρημα έσημειώθη διά τελείας είς την περιοχήν Ε, όπου διά στικτής γραμμής έδηλώθη 
ή έκτασις τού σκληρού δαπέδου). Τά όστρακα αύτά είναι χαρακτηριστικά τής γνω
στής μεσοελλαδικής άμαυροχρώμου τεχνοτροπίας. Περί τά 0.28 μ. κάτωθεν τών 
οστράκων εύρέθη ό βράχος, τό μεταξύ δε χώμα, μαλακόν καί περιέχον άφθονα 
ίχνη τέφρας ακόμη δε καί τεμάχια μικροσκοπικά άπηνθρακωμένων λεπτών κλά
δων, απέδωσε αρκετά μελανόφαια καί κίτρινα μινύεια καί άμαυρόχρωμα όστρακα. 
Τά όστρακα αύτά βεβαίως δεν βοηθούν είς τον ορισμόν τής χρονολογίας τής οι
κοδομής τού τείχους ή καί τού σχηματισμού τού γεμίσματος, άλλ’ υποδεικνύουν 
την μέχρι τής περιοχής αύτής τού λόφου έκτασιν τού μεσοελλαδικού στρώματος.

Πρέπει νά σημειωθή ότι ή τεχνητή έκ μέτριων λίθων έπίχωσις προχωρεί καί 
κάτωθεν τών ογκολίθων, οί όποιοι σήμερον σχηματίζουν τόν κατώτατον δόμον τής 
εσωτερικής όψεως τού βορείου τείχους είς τήν περιοχήν Ε - Ζ (πίν. 6β). Άρχικώς 
ένομίσαμεν ότι αύτός ήτο ό τρόπος τής δομής τού τείχους, ότι δηλαδή οί ογκόλι
θοι είχον θεμελιωθή έπί τού γεμίσματος, τό όποιον έπλήρου τήν έκτασιν από τού 
πετρώματος Η μέχρι τής έξωτερικής όψεως τού τείχους καί τό όποιον άπετέλει καί 
τόν πυρήνα τού τείχους. Νεώτεραι παρατηρήσεις γενόμεναι τό 1963 απέδειξαν ότι 
τό τεχνητόν γέμισμα άφ’ ενός μεν συνεχίζεται πρός Δυσμάς καί πέραν τής γραμμής 
Η - Ζ πρός τό Θ άφ’ ετέρου δέ συνεχίζεται πρός Άνατολάς .προς τήν περιοχήν I 
πέραν τής έξωτερικής γραμμής τού αρχικού ανατολικού τείχους (είκ. 4, άρ. 12). Πρός 
τούτοις παρετηρήθη ότι ό χώρος Ε - Ζ θά περιελαμβάνετο είς τό πλάτος τής βο
ρειοανατολικής γωνίας τού πρώτου περιβόλου, είς τό πλάτος δηλαδή τού βορείου 
τείχους καί θά έστρέφετο πρός Νότον διά νά σχηματίση τό βόρειον άκρον τού 
βορειοανατολικού τείχους. Τούτο φαίνεται καλώς είς τό σχέδιον, είκών 2, όπου 
ή έσωτερική καί ή εξωτερική όψις τής στροφής έδηλώθη διά στικτής γραμμής. 
Κατ’ ακολουθίαν οί ογκόλιθοι, οί όποιοι καί τώρα αποτελούν τήν εσωτερικήν όψιν 
τού τείχους είς τήν περιοχήν Ε - Ζ, οί υποδεικνυόμενοι είς τό σχέδιον, είκών 2,
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διά των γραμμάτων Ε'-Ζ1, έτέθησαν εις την θέσιν των αυτήν, άφ’ οΰ ίδρύθη 
ή έπέκτασις και άφ’ οΰ έκρημνίσθη ή βορειοανατολική γωνία τοΰ πρώτου περιβό
λου, ως και τό αρχικόν βορειοανατολικόν τείχος. Τό κρήμνισμα αυτό ύπεχρέωσε 
τούς οικοδόμους τής έπεκτάσεως νά καλύψουν τό ρήγμα διά λίθων και νά ευθυ
γραμμίσουν την ψοράν τοΰ αρχαιότερου τείχους προς την τής έπεκτάσεως. Εις την 
εργασίαν αύτήν όψείλεται ή εσωτερική όψις τοΰ τείχους τής περιοχής Ε - Ζ ως 
και νΰν έχει (πίν. 6β).

Οί ογκόλιθοι τοΰ κατωτάτου δόμου τής όψεως Ε - Ζ πατοΰν επάνω εις τό 
τεχνητόν γέμισμα. Καί τοΰτο φαίνεται ότι έδημιουργήθη κατά τήν διευθέτησιν τής 
βορειοανατολικής γωνίας τοΰ πρώτου περιβόλου καί τήν οίκοδομήν τής έπεκτά
σεως. Διότι, αν έσχηματίζετο εις αρχαιότερους τής έπεκτάσεως χρόνους, δεν θά έξε- 
τείνετο, ώς έκτείνεται, εις τον χώρον I, ό οποίος είναι έξω τής γραμμής τοΰ άρχι- 
κοΰ βορειοανατολικού τείχους, ούτε θά ΰπερέκειτο τοΰ βράχου καί τοΰ χώρου 9-10 
(είκ. 4, άρ. 11, 12). Δυστυχώς εις τον χώρον I ίδρύθη ελληνιστικόν κτίσμα, τό όποιον 
κάπως έτάραξε τήν έπίχωσιν, άλλ* είναι προφανές ότι τό γέμισμα έ£ετείνετο εις 
τον χώρον I, ίσως δε καί μέχρι τοΰ άναλημματικοΰ τοίχου Κ (είκ. 2), ό όποιος 
πιθανόν έκτίσθη διά νά ΰποβαστάση τό ανατολικόν άκρον τοΰ γεμίσματος. Σημειω- 
τέον ότι ή έσωτερική όψις τοΰ βορείου σκέλους τής έπεκτάσεως είναι κατεσκευα- 
σμένη από ογκολίθους κατά τον κυκλώπειον τρόπον τεθειμένους εις ανισοϋψείς 
δόμους, οί όποιοι φθάνουν μέχρι τοΰ βράχου καί οί όποιοι δεν πατοΰν εις γέμι
σμα. Τοΰτο βεβαίως έπεβάλλετο υπό τής κατασκευής τής διά τοΰ τείχους διερχο- 
μένης υπογείου καθόδου προς τήν δεξαμενήν καί άποδεικνΰει ότι ή έπέκτασις καί 
ή υπόγειος δεξαμενή έσχεδιάσθησαν καί κατεσκευάσθησαν κατά τον αυτόν χρόνον. 
Τοιαΰτη αρχιτεκτονική ανάγκη δεν ύφίστατο διά τήν έσωτερικήν όψιν τοΰ βορείου 
τείχους. Επίσης είναι άξιον σημειώσεως ότι διά τήν θεμελίωσιν καί διά τήν το
ποθέτησήν τών ογκολίθων τοΰ βορείου σκέλους τής έπεκτάσεως έχρησιμοποιήθη 
ασπρόχωμα διά τήν κατασκευήν πηλού, διά τοΰ όποιου έπληροΰντο οί μεταξύ τών 
ογκολίθων αρμοί καί ή έπιφάνεια τοΰ βράχου. Ή χρήσις αΰτη τοΰ ασπροχώματος 
χαρακτηρίζει νεωτέραν περίοδον τής κυκλώπειου τειχοδομίας.

Τό 1963 προς τοΰτοις έξηκριβώσαμεν ότι τό εκ λίθων τεχνητόν γέμισμα τής 
περιοχής Ε - Ζ προχωρεί κατά μήκος τοΰ βορείου τείχους προς Δυσμάς καί πέραν 
τής περιοχής Θ μέχρι τουλάχιστον 42 μέτρων μήκους από τής γραμμής τοΰ δυτι
κού άκρου τής έπεκτάσεως, ίσως δέ καί μέχρι τής γραμμής τής όριζομένης υπό 
τής άνωδομής τής βόρειας πύλης. Κατά τό μήκος τοΰτο έξητάσαμεν διά τάφραιν 
τούς ογκολίθους, οί όποιοι σήμερον αποτελούν τον κατώτατον δόμον τής έσωτερικής 
όψεως τοΰ βορείου τείχους εις 5 διάφορα μέρη, ήτοι εις άπόστασιν 8 μ., 15 μ., 
21.50 μ., 33.50 μ. καί 42 μ. από τής αρχής τής έπεκτάσεως. Εις όλας τάς περι
πτώσεις οί ογκόλιθοι τοΰ κατωτάτου δόμου πατοΰν εις τό γέμισμα, τύ οποίον προ
χωρεί ύπ’ αυτούς (εικόνες 6 καί 7).

Θά ήτο ίσως δυνατόν νά. ύποτεθή, ότι, έπειδή ή έσωτερική όψις τοΰ βορείου 
τείχους έχρησίμευε, μέχρις ώρισμένου ύψους, ώς ανάλημμα, διά τοΰτο μέχρι τοΰ
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ύψους εκείνου δεν έκτίσθη δι’ όγκολίθων δψις, αλλά τό μεταξύ τοΰ πετρώματος 
κα'ι τοΰ τείχους γέμισμα συνεκρατεϊτο υπό τοΰ πυρήνος καί της εξωτερικής δψεως 
τοΰ τείχους, ότι μόνον ΰπεράνω τής έπιψανείας τοΰ γεμίσματος έχρειάζετο να δη-

Είκ. 6. Ή ύποθεμελίωσις τής εσωτερικής οψεως τοΰ βορείου τείχους κατά τά 15 μ- μήκους.

μιουργηθή εσωτερική ότ|ης καί ότι αυτός ήτο ό συνήθης τρόπος οικοδομής τών 
χρόνων, καθ’ οΰς ίδρύετο ό πρώτος περίβολος. Έάν τοΰτο άληθεύη, τότε καί τό 
νότιον κυκλώπειον τείχος, τό όποιον είναι σύγχρονον προς τό βόρειον καί τό 
όποιον σχεδόν καθ’ δλον του τό μήκος έχρησίμευεν ώς ανάλημμα διά την νοτίαν 
πλευράν τοΰ λόφου, θά έπρεπε νά ήτο ίδρυμένον κατά τήν ιδίαν τεχνοτροπίαν.
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Δοκιμαστική έρευνα εις τό νότιον τείχος, γενομένη τό 1963 εις περιοχήν περί τά 
22 μέτρα από τής νοτιοανατολικής γωνίας τοΰ πρώτου περιβόλου, άπέδειξεν ότι ή 
εσωτερική όψις τοΰ τείχους ήτο έκτισμένη δι’ ογκολίθων, οί όποιοι έτέθησαν εις ανισοϋ
ψείς δόμους καί οί όποιοι προχωρούν μέχρι τοΰ βράχου. Τό εκ λίθων γέμι
σμα φθάνει μέχρι τών ογκολίθων τής όψεως καί δεν εισχωρεί ύπ’ αυτούς. Ενίοτε

Είκ. Τ. Ή υποΟ-εμελίωσις της εσωτερικής οψεως τοΰ βορείου τείχους κατά τά 20.50 μ. μήκους.

όμως οί λίθοι τοΰ γεμίσματος είναι έσφηνωμένοι εις τάς μεταξύ τών δόμων προε- 
ξοχάς τών ογκολίθων (είκ. 8, ε). Διότι ή όψις τών ογκολίθων αυτών δεν παρου
σιάζει καμμίαν διά σφΰρας κατεργασίαν, οΰτε έ'χει πλατυνθή, ως είναι σύνηθες εις 
ογκολίθους, οί όποιοι έχρησιμοποιήθησαν είς όρατάς όψεις τοΰ τείχους. Διά τήν εσω
τερικήν οψιν τοίχου, ό όποιος θά έχρησιμοποιεΐτο καί ως ανάλημμα, ήτο φυσικόν 
νά χρησιμοποιοΰν όγκολίθους ως έξήγοντο άπό τά λατομεία, χωρίς νά φροντίζουν 
διά τήν έξομάλυνσιν τής όψεως των. Προς τούτοις είς άλλας περιοχάς ή έσωτε-
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AE 1962 A. To βορειοανατολικόν κυκλώπειον τείχος I 5

ρική δψις τοΰ βορείου κυκλώπειου τείχους είναι κατεσκευασμένη μέ όγκολίθους, 
οί όποιοι φθάνουν μέχρι τοΰ βράχου, άν καί τό τείχος έχρησίμευε καί ώς άνά- 
λημμα. ’Αναφέρω π. χ. τό τμήμα τοΰ τείχους, τό όποιον άπεκαλύψαμεν προ τής

ΕΙκ. S. Νότιον κυκλώπειον τείχος, ε-ε-ε: εσωτερική του δψις, γ: γέμισμα τοΰ μυκηναϊκού πυρήνος,
5: γέμισμα τών ελληνιστικών χρόνων.

βόρειας κλίμακος προς το άνάκτορον. Προφανώς ό τρόπος τής ΰεμελιώσεως τών 
όγκολίθων τής εσωτερικής δψεως τοΰ βορείου κυκλώπειου τείχους, ώς διασώζεται 
κατά την περιοχήν Ε - Ζ - Θ, δεν ήτο ό χρησιμοποιούμενος εις τούς χρόνους τής 
κατασκευής τοΰ πρώτου περιβόλου καί τοΰ βορείου κυκλώπειου τείχους. Ή δψις
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αυτή οφείλεται εις μεταγενεστέραν διασκευήν, ή όποια έγένετο κατά την άνίδρυσιν 
τής βορειοανατολικής έπεκτάσεως.

Ή προς Δυσμάς τής εξωτερικής γραμμής τοϋ αρχικού βορειοανατολικού τεί-

Γεωργίου; E. Μυλωνά

ΕΙκ. 9. Γραπτά όστρακα άπό τήν περιοχήν ΓΔ.

χους περιοχή των τμημάτων Γ καί Δ ήρευνήθη μετά μεγάλης προσοχής. Άπε- 
δείχθη ότι είχε προγενεστέρως άνασκαφή μέχρι καί ολίγον κάτωθεν τού ελληνι
στικού επιπέδου. Τό ολικόν βάθος τής έπιχώσεως άπό τής έπαρανείας ώς είχε τό 
1958 μέχρι τού βράχου είχε μέσον βάθος 0.96 μ. καί περιείχε πολλά όστρακα»
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Μέχρι βάθους 0.25 μ. ή έπίχωσις άπέδωσεν όστρακα ελληνιστικά καί μυκηναϊκά- 
ήτο δηλαδή τεταραγμένη καί διά τοΰτο εις ούδέν ωφέλιμος. ’Από βάθους 0.25 μ. 
μέχρι 0.50 μ. (στρώμα 20ν) ή έπίχωσις περιείχε μόνον μυκηνακά όστρακα, 93 °/0 
άγραφα καί 7°/0 γραπτά, εις σύνολον 101 οστράκων. Τά ύπ’ αριθμόν 1-6 όστρακα 
τής είκόνος 9 προέρχονται από τό στρώμα τοΰτο. ’Από βάθους 0.57 - 0.75 μ. 
ή έπίχωσις απέδωσε μυκηναϊκά όστρακα, μεταξύ τών οποίων είναι τά γραπτά 
ύπ’ αριθμόν 12, 14, 15, 16 τής είκόνος 9. Ή αναλογία τών γραπτών προς 
τά άγραφα ήτο ή αυτή περίπου ως ή τοϋ δευτέρου στρώματος. Τέλος άπό 
κατώτατον στρώμα, 0.75 - 0.96 μ., προέρχονται τά γραπτά όστρακα άρ. 7, 8, 9, 
10, 11, 13 τής είκόνος. Σχήματα, εις τά όποια τά όστρακα αύτά ανήκουν, 
περιλαμβάνουν βαθεΐς διώτους σκύφους, ποτήρια, άρτόσχημα (== αλάβαστρα), ψευ- 
δοστόμους αμφορείς. Πρέπει νά σημειωθή ότι δεν εύρέθησαν ύψίποδες κύλικες 
μέ γραπτήν διακόσμησιν, εν φ τό σχήμα τοΰτο αντιπροσωπεύεται άπό πολλά άγραφα 
όστρακα. Πρόχοι τύπου Furumark 146, ύδρίαι τύπου 129, πινάκια δίωτα τύ
που 295, ψευδόστομοι χονδροειδούς κατεργασίας, είναι μεταξύ τών άλλων σχημάτων 
τών ύποδεικνυομένων υπό τών άγράφων οστράκων. Επειδή ή έπίχωσις, εις τήν 
οποίαν εύρέθησαν όλα τά όστρακα αύτά, κατελάμβανεν έν πολλοϊς τον χώρον τοΰ 
πυρήνος τοΰ βορειοανατολικού κυκλώπειου τείχους, είναι προφανές ότι έσχηματί- 
σθη τεχνητώς, άφ’ ού τό τείχος είχε κρημνισθή, ότι ό χώρος μετά τήν άφαίρε- 
σιν τών λίθων τοΰ τείχους ίσοπεδώθη μέ χώμα μεταφερθέν άπό άλλο μέρος τής 
άκροπόλεως. Τό περιεχόμενόν της λοιπόν παρέχει έν χρονικόν όριον, μετά τό 
όποιον θά έκρημνίσθη τό τείχος.

Περί τά δύο περίπου μέτρα προς τά Βορειοανατολικά τής μεγαλυτέρας προ
βολής τοΰ βράχου καί τής έξωτερικής όψεως τοΰ ανατολικού κυκλώπειου τείχους 
(είκ. 2, Δ) έκτίσθη ό άναλημματικός τοίχος Κ, δ όποιος βαίνει άπό τής εισό
δου τής ύπογείου δεξαμενής προς τά Νοτιοανατολικά (είκ. 10). Είναι ιδρυμένος κατά 
τον κυκλώπειον τρόπον άλλά μέ σχετικώς μικρούς ογκολίθους, ιδία κατά τό βόρειον 
αυτού άκρον, τοΰ όποιου ή τοιχοδομία πλησιάζει τον τρόπον τον χρησιμοποιη- 
θέντα εις τήν κατασκευήν τής λεγομένης γεφύρας τοΰ 'Αγίου Γεωργίου είς τας 
Μυκήνας. Σώζεται είς μήκος 11 περίπου μέτρων καί τό νότιον άκρον του, άνα- 
στηλωθέν έπί τών ημερών μας, φθάνει μέχρι τοΰ σημερινού δρομίσκου «δρ». 
Προφανώς τό βόρειον άκρον τοΰ τοίχου Κ έκτίσθη διά νά προφυλάττη τήν είσο
δον τής ύπογείου δεξαμενής άπό τά έκ τής κλιτύος καταρρέοντα όμβρια ΰδατα. 
Ό βαθύς χώρος ό δημιουργηθε'ις μεταξύ τοΰ άκρου τούτου καί τοΰ βράχου, έπί 
τοΰ όποιου έθεμελιοΰτο ή έξωτερική όψις τοϋ βορειοανατολικού κυκλώπειου τείχους 
(είκ. 2, Κ-Λ), έπληρώθη προφανώς είς τούς χρόνους τής κατασκευής του καί 
οΰτω έσχηματίσθη μικρόν άνδηρον άνωθεν αύτοΰ καί τής αυλής. Ή έπιφάνεια 
τοΰ άνδήρου τό 1959 ήτο είς τό διασωθέν ύψος τοΰ τοίχου Κ. Οί οικοδόμοι 
τοΰ Κ έχρησιμοποίησαν διά τήν πλήρωσιν τοΰ κενού, Κ-Λ, μόνον χώμα, τό όποιον 
περιεΐχεν ολίγους σχετικώς λίθους καί τό όποιον μετεφέρθη άλλυθεν. Τό χώμα 
τοΰτο, τό άποτελοΰν τήν έπίχωσιν τοΰ άνδήρου, βάθους 1.20 μ., άφηρέσαμεν

3
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εις τεχνητά επίπεδα (πάσσες, ώς λέγονται, υπό τών εργατών) 0.25 μ. βάθους
’Από τής έπιφανείας μέχρι βάθους 0.35 μ. ή έπίχωσις ήτο τεταραγμένη και 

περιελάμβανεν όχι μόνον όστρακα αρχαία αλλά καί τεμάχια φιάλης ύαλίνης, καρ- 
φία εκ σιδήρου καί εν κέρμα 50 λεπτών. Πιθανώς ή έπίχωσις μέχρι βάθους 0.35 μ. 
έσχηματίσθη, δτε ό άναλημματικός τοίχος, ό δρομίσκος καί τό άνδηρον άνε- 
στηλώθησαν καί διηυθετήθησαν εις τούς καθ’ ημάς χρόνους. ’Από βάθους 0.35 μ. 
μέχρις 0.50 μ. ή έπίχωσις περιείχεν ολίγους λίθους καί ολικόν αριθμόν 101 
οστράκων, εκ τών οποίων τά 78 ήσαν άγραφα. Έκ τούτων δέ πάλιν τά 17 άνή-

Είκ. 10. Ό άναλημματικός τοίχος Κ παρά τήν είσοδον τής υπογείου δεξαμενής.

κουν εις τάς γνωστάς ύψίποδας κύλικας τύπου Furumark 266, 267, 272, έ| 

ανήκουν εις πινάκια μέ δύο οριζόντιας λαβάς υπό τό χείλος τύπου Furumark 

295, οκτώ εις πρόχους καί ύδρίας τύπου Furumark 146 καί 129, δέκα εις πλατυ- 
πύθμενα πινάκια, 18 εις χονδροειδή, πιθόσχημα καί 19 εις αβέβαια σχήματα. 
Τά γραπτά ανέρχονται είς 23' τά χαρακτηριστικότερα τούτων παρέχω εις τήν ει
κόνα 11, άρ. 1-10. Τά υπόλοιπα, 13 τον αριθμόν, είναι μικρά όστρακα καί φέ
ρουν ταινίας ή λεπτάς γραμμάς μελανοξανθοΰ χρώματος. Πέντε τούτων ανήκουν 
είς ψευδοστόμους αμφορείς, 6 είς πρόχους προφανώς καί 2 είς σχήματα μη δυνά- 
μενα νά έξακριβωθοΰν.

Τό τρίτον στρώμα από βάθους 0.50-0.75 μ. περιείχεν ολίγους σχετικώς λί- 
θους, χώμα σχετικώς καθαρόν καί μαλακόν καί όστρακα άγραφα μεν 118, άνή- 
κοντα είς κατηγορίας καί σχήματα ώς τά είς τό δεύτερον στρώμα εύρεθέντα, καί
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31 γραπτά. Τά χαρακτηριστικώτερα των γραπτών παρέχω εις την εικόνα 11, 
άρ. 11 -23.

Στρώμα τέταρτον από 0.76 -1.00 μ. Ή ύφη τής έπιχώσεως τοϋ στρώματος

Είκ. 11. "Οστρακα έκ τής έπιχώσεως τής περιοχής ΚΛ.

ήτο ή αυτή όις ή τοϋ τρίτου. Τά έξ αυτής όστρακα, έν όλω 141, περιλαμβάνουν 
110 άγραφα καί 21 γραπτά. Τά άγραφα ανήκουν είς σχήματα ως τά έκ τοϋ 
δευτέρου στρώματος προερχόμενα καί. κατά την αυτήν περίπου αναλογίαν. Τά 
χαρακτηριστικώτερα τών γραπτών παρέχω είς τάς εικόνας 11, άρ. 24- 27, καί 
12, άρ. 1-6. Μεταξύ τών γραπτών καταλέγονται καί 3 όστρακα προφανώς άνήκοντα
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εις μικρά κύπελλα, ιών οποίων ή εσωτερική καί ή εξωτερική επιφάνεια καλύπτε
ται υπό λεπτού, άτέχνως επιτεθειμένου μελανού χρώματος.

Γεωργίου Έ. Μυλωνά

ι 2 3

Εικ. 12. ’Όστρακα έκ τών δυο κατωτάτων στρωμάτων τής περωχής ΚΛ.

Τό κατώτατον καί τελευταΐον στρώμα παρά τήν ρίζαν τού άναλημματικοΰ 
τοίχου Κ είχε βάθος από 1 μέχρι 1.18 καί 1.20 μ. Απέδωσε 17 γραπτά καί 43 
άγραφα όστρακα. Μεταξύ τών γραπτών καταλέγονται καί 5 όστρακα άνήκοντα
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εις μικρά μελαμβαφή κύπελλα. Τά άγραφα ανήκουν εις σχήματα ώς τά άνευρε- 
θέντα εις ιά ύπερκείμενα στρώματα. Τά γραπτά παρέχω είς την εικόνα 12, 
άρ. 7-9 καί 11-19. ΓΙλήν τών οστράκων έχομεν καί τμήμα μυκηναϊκού γυναι
κείου ειδωλίου (είκ. 12, άρ. 10).

Ή μελέτη τών στρωμάτων καί τών οστράκων έκ τής περιοχής Κ - Λ (είκ. 2) 
καθιστά προφανές ότι χώμα, περιέχον όστρακα, έρρίφθη όπισθεν τού τοίχου Κ, 
ότε ούτος έπερατώθη διά νά πληρωθή ό μεταξύ τούτου καί τού πετρώματος βα&ύς 
χώρος καί ότι τό χώμα τούτο δεν είναι έπίχωσις βαθμηδόν δημιουργηθεΐσα μέ 
την παρέλευσιν τού χρόνου. Ή έπίχωσις αύτη είναι τεχνητή. Τό χώμά της άφη- 
ρέθη από άλλην περιοχήν τού λόφου καί έρρίφθη όπισθεν τού βορείου άκρου τού 
τοίχου Κ. Είναι προφανές ότι ή έπίχωσις αΰτη δέν παρέχει στοιχεία φανερώνοντα 
χρονολογικήν σχέσιν τού ενός προς τό έ'τερον στρώμα, διότι όλα τά στρώματα 
έδημιουργήθησαν κατά τον αυτόν χρόνον. Παρέχει μόνον χρονολογικήν έ'νδειξιν 
διά τήν κατασκευήν τού άναλημματικοΰ τοίχου Κ. Τά έκ τών οστράκων νεώτερα 
υποδεικνύουν τούς χρόνους, κατά τούς οποίους ή μέ τούς οποίους ίδρύθη ό άναλημ- 
ματικός τοίχος. Πιστεύω ότι τά νεώτερα τών οστράκων προέρχονται από τό κα- 
τώτατον στρώμα, από τήν έπίχωσιν βάθους 1 μ. μέχρι 1.18 - 1.20 μ., είναι δέ τά 
είς τήν εικόνα 12 ύπ’ αριθμόν 7, 8, 11, 14, 18 καί 19 άπεικονιζόμενα. Έάν λά
βω μεν ύπ’ όι|ην τον τρόπον, κατά τον όποιον έσχηματίσθη ή έπίχωσις τού χώρου 
Κ-Λ, θά ίδωμεν αμέσως ότι τό κατώτατον στρώμά της ήτο τό έπιφανειακόν 
τής περιοχής, έκ τής οποίας έλήφθη τό χώμα διά τήν πλήρωσιν τού χώρου καί 
ότι κατ’ ακολουθίαν τό στρώμα αυτό θά πρέπει νά περιλαμβάνη τά νεώτερα 
όστρακα τής έπιχώσεως. Νομίζω ότι τά ύπ’ αριθμόν 7, 8, 11 τουλάχιστον δύναν- 
ται νά άναχθοΰν είς τούς ΥΕ ΙΙΙΓ χρόνους, ακόμη δέ καί τά ύπ’ αριθμόν 18 καί 
19 είναι δυνατόν νά άναχθοΰν είς τούς αυτούς χρόνους, άν καί χαρακτηρίζουν τήν 
τελευταίαν φάσιν τής ΥΕ ΙΙΙΒ περιόδου. Ή ζύμη τών οστράκων αυτών δέν 
είναι τόσον καθαρά καί τόσον κατειργασμένη όσον ή τών οστράκων τής ΥΕ ΙΙΙΒ 
περιόδου καί ή έπιφάνειά των είναι όλιγώτερον λεία. Κατά ταύτα οι τελευ
ταίοι ίσως χρόνοι τής ΥΕ ΙΙΙΒ περιόδου καί οί πρώτοι τής ΥΕ ΙΙΙΓ υπο
δεικνύονται ώς οί χρόνοι, κατά τούς οποίους έκτίσθη τό βόρειον άκρον τού τοί
χου Κ. Είδομεν άνωτέρω ότι ό άναλημματικός αυτός τοίχος σχετίζεται στενώς μέ 
τήν είσοδον τής ύπογείου δεξαμενής. Είναι άδύνατον έκ τών μέχρι τούδε άποκα- 
λυφθέντων καί γνωστών στοιχείων νά έξακριβωθή έάν ό άναλημματικός τοίχος Κ 
είναι σύγχρονος τής δεξαμενής καί τής έπεκτάσεως ή κατά τι μεταγενέστερος καί 
πόσον μεταγενέστερος. Είναι πιθανόν ότι ή άνάγκη τής ύπάρξεώς του έπεβλήθη 
ευθύς ώς ή δεξαμενή έτέθη έν χρήσει καί αί πρώται βροχαί έπεσώρευσαν ίλύν 
καί ΰδατα προ τής εισόδου της. Οί χρόνοι τής κατασκευής τού βορείου άκρου τού 
τοίχου Κ κατ’ άκολουθίαν παρέχουν έν χρονικόν όριον, προ τού οποίου θά ίδρύθη 
ή υπόγειος δεξαμενή καί ή βορειοανατολική έπέκτασις. Μεγαλυτέρα άκρίβεια διά 
τήν χρονο?ώγησιν τών κτισμάτων τούτων έπί τού παρόντος δέν είναι δυνατή.

Είς τά τοπογραφικά σχέδια τού Δροςινου καί τού Steffkn ό άναλημματικός
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τοίχος Κ έχει μεγαλΰτερον μήκος τοΰ νΰν σωζομένου. Εις τό σχέδιον Δροςινου 
φαίνεται δτι εφάπτεται διά τοΰ άκρου του τής οπίσθιας όή'εως ετέρου άναλημ- 
ματικοΰ τοίχου, τον όποιον θά αποκαλώ τοίχον SA, διότι έγράφη υπό τοΰ Steffen 
καί τοΰ Δροςινου. Ό τοίχος SA βαίνει με διάφορόν πως κατεΰθυνσιν σχεδόν 
άπό Βορρά προς Νότον καί προς τό νότιον σκέλος τής έπεκτάσεως. Εις τό σχέδιον 
Steffen τά άκρα των δυο τοίχων, Κ καί SA, ένοΰνται διό καμπύλου τμήματος τοί
χου (είκ. 1, γ), την εκδοχήν αυτήν δέ φαίνεται ότι έδέχθη καί ό Τςουντας, 
αλλά συνδέει τά άκρα των τοίχων μόνον διά καμπύλης γραμμής καί όχι διά τοί
χου (είκ. Ι,β). Εϊδομεν ανωτέρω ότι ό Wage έταύτισε τούς δύο τοίχους τοΰ 
Steffen καί τοΰ Δροςινου προς τό ανατολικόν κυκλώπειον τείχος (είκ. Ι,δ). 
Αι άνασκαφαί μας απέδειξαν ότι οι εν λόγω δύο τοίχοι δεν άπετέ?αιυν μέρος τοΰ 
ανατολικού κυκ/^ωπείου τείχους, τοΰ οποίου ή διάφορος προς αυτούς φορά έχει 
άποδειχθή. Προς τούτοις απέδειξαν ότι ό τοίχος SA εις τήν πραγματικότητα δεν 
ύφίσταται. Ως φαίνεται καί έκ τοΰ πίνακος 2 (X - X), σωρός χώματος συνέδεε μέ
χρι των ημερών μας τό άναστηλωθέν άκρον τοΰ τοίχου Κ μέ τον σωρόν χωμά
των καί όγκολίθων, ό όποιος έσχεδιάσθη ώς άναλημματικός υπό τών τοπογράφων 
τής άκροπόλεως. Ό σωρός αυτός έχει καμπύλον σχήμα, άνταποκρινόμενον προς 
τήν καμπύλην γραμμήν τοΰ Τςουντα τήν συνδέουσαν τά άκρα τοΰ Κ καί SA καί 
προς τον καμπύλον τοίχον τοΰ Steffen. Προς τούτοις εις τό άκρον του έχομεν τον 
ογκόλιθον X1 (πίν. 2 καί 7), τον όποιον έσημείωσεν ό Δροςινος ώς σχηματίζοντα 
τό τέρμα τοΰ βΔ. Τό 1963 ήρευνήσαμεν προσεκτικώς τον λεγόμενον SA καί ή 
έρευνα αυτή άπέδειξεν ότι μία σειρά ογκολίθων έσχημάτιζε τον λεγόμενον 
τοίχον SA. Ή πληρέστερα άνασκαφή τοΰ χώρου άπέδειξεν ότι κάτωθεν τής σειράς 
αυτής τών ογκολίθων υπάρχει παχύ στρώμα γής, τό όποιον ύψοΰται περί τό 1.85 μ. 
άπό τοΰ πετρώματος τής αυλής (πίν. 7α) καί τό όποιον περιέχει άφθονα μυκη
ναϊκά όστρακα. Οί ογκόλιθοι τοΰ λεγομένου τοίχου S/\ έπικάθηνται εις τό 
στρώμα αυτό τής συσσωρευθείσης γής. Είναι προφανές ότι οί λίθοι, τούς όποιους 
έξέλαβον ώς τοίχον, εΐχον καταπέσει άπό τής εσωτερικής όψεως τοΰ νοτίου σκέ
λους τής έπεκτάσεως, τήν πτώσιν δέ ταύτην φανερώνουν άκόμη καί τώρα ογκό
λιθοι, οί όποιοι εύρίσκονται άκόμη εις τό τείχος άλλ’ έχουν έκφύγει τής κατακο- 
ρύφου. Κατά ταΰτα ό άναλημματικός τοίχος SA, ό σχεδιασθεϊς υπό τοΰ Δροςινου 
καί τοΰ Steffen, δέν ύφίσταται καί ή έπίχωσις ή κάτωθεν τής σειράς τών κατα- 
πεσόντων ογκολίθων, τούς όποιους έξέλαβεν ώς τοίχον, έχει διαφυλάξει πολύτιμα 
στοιχεία, τά όποια παρέχουν τό χρονικόν όριον, μετά τό όποιον έγένετο ή με
ρική καταστροφή τοΰ τείχους. Τά στοιχεία αυτά, ώς καί τήν περιγραφήν τής 
άνασκαφής τής έπιχώσεως, θά παραθέσω, όταν πραγματευθώ τήν βορειοανατολικήν 
έπέκτασιν. Έπϊ τοΰ παρόντος άρκοΰμαι εις τό συμπέρασμα ότι είς καί μόνος 
άναλημματικός τοίχος, ό Κ, ίδρύθη είς τήν περιοχήν τής έπεκτάσεως.

Ο άναλημματικός τοίχος Κ βεβαίως προεφύλαττε τήν είσοδον τής υπογείου 
δεξαμενής έκ τών έπιχώσεων, τάς όποιας τά ύδατα τών βροχών θά παρέσυρον έκ 
τής άνατολικής πλαγιάς τοΰ λόφου. Φαίνεται όμως ότι ύπεβάσταζε προς τούτοις
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και δηομίσκον, διά τον όποιον έγένετο τό έκ λίθων γέμισμα κατά μήκος τοΰ βο
ρείου κυκλώπειου τείχους καί εις την περιοχήν I - Ε - Ζ - Θ κλπ. (είκ. 2). Ο 
δρόμος αυτός από τής αυλής τής βορειοανατολικής έπεκτάσεως άρχόμενος έβαινε 
προς τό βόρειον τείχος (είκ. 2, κατεύθυνσις Κ - Α). Είτα έστρέφετο, ϊσοις κατ ορθήν 
γωνίαν, προς Δυσμάς (προς τό Ε - Ζ - Θ) καί συνεχίζετο κατά μήκος τής εσωτερικής 
όψεως τοΰ βορείου κυκλώπειου τείχους προς την βορείαν πύλην. Ή φορά τοΰ δρόμου 
αυτού, τον όποιον άποκαλοΰμεν ανατολικόν δρόμον τής άκροπόλεως, είναι καταφανής 
και σήμερον, αυτόν δε άκολουθοΰν οί έπισκέπται, οι όποιοι από τής υπογείου δεξαμε
νής μεταβαίνουν εις τήν βορείαν πύλην. Τά διακόπτοντα τον δρόμον θεμέλια τοίχων 
είναι μεταγενεστέρων, προφανώς ελληνιστικών χρόνων. Ή σημερινή επιφάνεια τού 
ανατολικού δρόμου είναι σχεδόν ή τής περιόδου τής κατασκευής του, τοΰ τέλους πι
θανόν τής υστεροελλαδικής IIΙΒ καί τών αρχών τής υστεροελλαδικής Γ περιόδου. 
Οί χρόνοι αυτοί τής κατασκευής του υποδεικνύονται υπό τής χρονολογίας τοΰ άνα- 
λημματικοΰ τοίχου Κ, ό όποιος υποβαστάζει τήν αρχήν τής διαδρομής του, καί 
υπό τής βορειοανατολικής έπεκτάσεως. τήν οποίαν ό δρόμος έξυπηρέτει. Κατά άκα- 
νόνιστα διαστήματα κάτωθεν τής επιφάνειας του υπάρχουν υπόνομοι μυκηναϊκών 
χρόνων, διά τών όποιων άπωχετεύοντο τά έκ τής βορειοανατολικής πλαγιάς τοΰ 
λόφου υδατα. ΙΙρός τό δυτικόν δε άκρον τοΰ δρόμου διεσώθη ισχυρός άναλημμα- 
τικός τοίχος, κατά τήν νοτίαν του πλευράν, ό όποιος τον προεφύλαττεν από τάς 
κατολισθήσεις χωμάτων έκ τών ύψηλοτέρων σημείων τοΰ λόφου1.

Πρέπει νΰν νά σημειωθή ιδιαιτέρως ότι τό αρχικόν βορειοανατολικόν τεί
χος, τοΰ όποιου τήν γραμμήν άπεκαλύψαμεν, έκρημνίσθη όταν ίδρύθη ή βορειο
ανατολική έπέκτασις, αν καί τμήμα του θά ήτο πολύ έξυπηρετικόν, εάν άφήνετο ώς 
προστατευτικόν ανάλημμα τής αυλής. Πράγματι ή καταστροφή του έδημιοΰργησε 
τήν ανάγκην τής κατασκευής τοΰ άναλημματικοΰ τοίχου Κ. Οί ογκόλιθοι τοΰ 
κρημνισθέντος βορειοανατολικού τείχους έχρησιμοποιήθησαν εις τήν οικοδομήν 
τών τειχών τής έπεκτάσεως. ’Ακόμη δε καί οί ογκόλιθοι τής έσωτερικής όψεως 
τοΰ βορείου κυκλώπειου τείχους, οί σχηματίζοντες τούς δόμους, οί όποιοι θά έκα- 
λύπτοντο υπό τοΰ υποστρώματος τοΰ ανατολικού δρόμου, υπό τοΰ τεχνητού δη
λαδή γεμίσματος τό όποιον άπεκαλύψαμεν εις τήν περιοχήν Ε-Ζ-Θ (είκ. 2), 
τότε άφηρέιθησαν έκ τοΰ μεταξύ τής υπογείου δεξαμενής καί τής βόρειας πύλης 
τμήματος διά νά χρησιμοποιηθούν διά τήν οικοδομήν τής έπεκτάσεως. Ή άφαί- 
ρεσις αυτή έπέβαλλε τήν διαρρύθμισιν τών ύψηλοτέρων ορατών δόμων τοΰ τμή
ματος τούτου, εις τήν όποιαν οφείλονται οί ογκόλιθοι οί διατηρούμενοι εις τήν 
όψιν μέχρι τών ημερών μας. Ή χρησιμοποίησις τών ογκολίθων τοΰ αρχικού βο
ρειοανατολικού τείχους καί τής αρχικής έσωτερικής όψεως τμήματος τοΰ βορείου 
τείχους υποδεικνύεται καί υπό τής ακολούθου λεπτομέρειας.

Πολλοί τών ογκολίθων τών δόμων τής έσωτερικής όψεως τοΰ νοτίου ιδία 
σκέλους τής έπεκτάσεως από τοΰ θεμελίου μέχρι περίπου τής κορυφής τής «σύ-

1 ΜΥΛΩΝΑΣ, Ή βόρεια πόλη τής άκροπόλεως τών Μυκηνών, Χαριστήριον εις Ά. Κ. Όρλάνδον, τ. Α', σ. 213 κέ.
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ριγγος» (Sally Port) έχουν χρώμα υπόλευκοv από τοϋ ΰψους εκείνου μέχρι τής 
κορυφής οί ογκόλιθοι έχουν χρώμα σκοτεινόν φαιόν προς το μελανόν. Είναι γνω
στόν ότι ό μυκηναϊκός τιτανόλιθος μαυρίζει με τον καιρόν καί κατόπιν πολυχρο
νίου έκθέσεώς του είς τον ήλιον, τον αέρα καϊ την βροχήν1. Βράχοι, τών οποίων 
ή κορυφή υπερέχει τού εδάφους, παρουσιάζουν ένδιαφέρουσαν διχρωμίαν ή άνω
θεν τής επιφάνειας τοϋ εδάφους κορυφή των είναι χρώματος σκοτεινού φαιοϋ 
προς τό μελανόν, εν φ τό κάτωθεν τής επιφάνειας τμήμά των είναι χρώματος 
σχεδόν λευκοϋ. Δεν είναι δυνατόν να ύποτεθή ότι ή δψις τοϋ τείχους μέχρι τής 
κορυφής τής «σύριγγος» περέμεινε κεκαλυμμένη υπό χωμάτων μέχρι τών χρόνων 
τής άνασκαφής τοϋ Τςουντα, διότι είς τό σχέδιον τοΰ Steffen, τό όποιον έγέ- 

. νέτο τό 1881 - 82, δηλαδή προ τής άνασκαφής τοϋ Τσουνιά, όχι μόνον ή είσο
δος τής υπογείου δεξαμενής έχει δηλωθή άλλα και αυτή ή νοτιοανατολική «σϋ- 
ριγξ». Ή έπίχωσις δε ή οποία εΰρέθη κάτωθεν τών ογκολίθων, οί όποιοι είχον 
έκληφθή ώς άναλημματικός τοίχος (SA), φθάνει είς ύψος χαμηλότερον τοϋ επιπέ
δου τής εισόδου τής «σύριγγος». Τό φαινόμενον τής διχρωμίας τών ογκολίθων τής 
εσωτερικής όψεως τοϋ νοτίου τείχους τής έπεκτάσεως πρέπει να έξηγηθή κατ’ άλ
λον τρόπον.

Ή εσωτερική όψις τοϋ νοτίου σκέλους τής έπεκτάσεως είναι έστραμμένη 
προς τα Βορειοδυτικά καί ώς εκ τούτου είναι πολύ ολίγον εκτεθειμένη είς τον 
ήλιον. Μόλις κατά τάς μεσημβρινός ώρας πλάγιαι ακτίνες τοϋ ήλιου φθάνουν μέ
χρι τών κατωτάτων δόμων. Ή όλιγοχρόνιος αυτή έκθεσις τών δόμων είς τάς ηλια
κός ακτίνας δεν άπεδείχθη αρκετή διά νά άλλάξη τό χρώμά των π?ήρως καί 
οΰτω παρέμειναν υπόφαιοι. Διατί όμως οι ογκόλιθοι τών ύψηλοτέριον δόμων έχουν 
μελανωπόν χρώμα, εν φ ήσαν κατά τον ίδιον τρόπον εκτεθειμένοι; Άσφα?ιώς οί 
ογκόλιθοι εκείνοι θά ήσαν άρχικώς είς θέσιν έκτεθειμένην είς τον ήλιον καί τό 
χρώμά των υποδεικνύει μίαν δευτέραν των χρήσιν. Ή αρχική δέ θέσις των θά 
ήτο, προφανώς, είς τήν εξωτερικήν όψιν τοϋ κρημνισθέντος βορειοανατολικοϋ τεί
χους ή καί είς τήν εσωτερικήν νοτίαν όψιν τοΰ βορείου τείχους. Διά νά άποφύ- 
γουν τό μακρόν καί επίπονον έργον τής λατομήσεως τοΰ άναγκαιοΰντος ΰλικοϋ 
έχρησιμοποίησαν διά τήν έπέκτασιν τών τειχών εκείνων τούς ογκολίθους, οί όποιοι 
ειχον ήδη έκτεθή επί μακρόν είς ατμοσφαιρικός επιδράσεις. Δυνάμεθα νά φαν- 
τασθώμεν τά διαδοχικά βήματα, τά όποια ήκο?ατύθησαν διά τό κτίσιμον τών τει
χών τής έπεκτάσεως. Ευθύς οός άπεφασίσθη καί καθωρίσθη ή έπέκτασις, κατέστη 
φανερόν ότι οί ογκόλιθοι τοϋ άρχικοϋ βορειοανατολικού τείχους, ακόμη καί οί τής 
εσωτερικής όψεως τμήματος τού βορείου τείχους, δεν ήσαν αρκετοί διά τήν οικο
δομήν τής έπεκτάσεως. Έλατόμησαν λοιπόν νέους ογκολίθους καί δι’ αυτών ίδρυ
σαν τούς χαμηλοτέρους δόμους τών τειχών τής έπεκτάσεως. Άφ’ ου κατ’ αυτόν

1 ΤΣΟΥΝΤΑΣ, Μυκήναι καί μυκηναϊος πολιτισμός, 
σ. 98. Άξιοσημείωτον είναι ότι οί ογκόλιθοι τής πρός 
τήν υπόγειον δεξαμενήν στέγης τής καθόδου είναι υπό
λευκοι μάλιστα δέ καί μερικοί τών όγκολίθων, οί

όποιοι σχηματίζουν τήν καμαρωτήν είσοδον τής κα
θόδου, είναι μελανόφαιοι κατά τήν εξωτερικήν όψιν 
άλλ’ υπόλευκοι εις τάς πλευράς τάς εντός τής καθό
δου.
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τον τρόπον έξησφαλίσθη ή προάσπισις τής άκροπόλεως, έκρήμνισαν τό αρχικόν 
βορειοανατολικόν τείχος, άφήρεσαν τούς όγκολίθους τής εσωτερικής όψεως τμή
ματος τοϋ βορείου τείχους καί έχρησιμοποίησαν τό υλικόν διά την οικοδομήν τών 
υψηλότερων δόμων τής έπεκτάσεως. Τό γέμισμα τοϋ πυρήνος τοΰ βορειοανατολι
κού τείχους θά έχρησιμοποιήθη διά τον αυτόν σκοπόν εις την κατασκευήν τής 
έπεκτάσεως. Κατόπιν διηυΰέτησαν τούς ορατούς δόμους τής εσωτερικής δψεως τοΰ 
βορείου τείχους.

Μία ακόμη παρατήρησις πρέπει νά γίνη, σχέσιν έχουσα προς την βορειοανα
τολικήν περιοχήν τοΰ πρώτου περιβόλου. Αί άνασκαφαί τοΰ 1958 απέδειξαν ότι 
ή βορεία πύλη ήτο μεταγενεστέρα προσθήκη καί ότι άρχικώς εις την περιοχήν 
της τό βόρειον κυκλώπειον τείχος ήτο συνεχές κα'ι δεν διεκόπτετο υπό ανοίγμα
τος. Άλλ’ ό πρώτος περίβολος θά έπρεπε νά έ'χη πυλίδα κατά τό βορειοανα
τολικόν του άκρον, διότι τούτο ήτο τό πλησιέστερον τμήμα του προς τάς φυσι
κός πηγάς, αί όποΐαι παρεΐχον εις τούς μυκηναίους ΰδωρΒεβαίως, οί εν τή 
άκροπόλει έπρομηθεΰοντο ΰδωρ καί από τά γνωστά φρεάτια, ακόμη δέ καί άπό δε- 
ξαμενάς, εις τάς οποίας άπεθηκεύετο τό ΰδωρ τών βροχών. Τά φρέατα καί αί 
δεξαμεναί όμως δεν θά έπλήρουν τάς άνάγκας τοΰ ανακτόρου καί τών κτισμάτων 
τής άκροπόλεως καί εύκολος προς τάς φυσικάς πηγάς πρόσοδος θά ήτο απαραί
τητος. Αί φυσικαί πηγαί, ή Περσεία καί ή βορεία πηγή, ή οποία άπεξηράνΰη 
μόλις προ ολίγων ετών, κεΐνται πέραν τοΰ βορείου καί τοΰ βορειοανατολικού άκρου 
τής άκροπόλεως. Είναι αδύνατόν νά ύποτεθή ότι οί κάτοικοι καί οί άρχοντες τής 
άκροπόλεως δεν θά έδημιούργουν έξοδον κατά τό άκρον εκείνο καί ότι, οσάκις 
μετέβαινον εις τάς πηγάς — τούτο δέ θά έγίνετο καθημερινώς—, θά έξήρχοντο εκ 
τής κυρίας βορειοδυτικής πύλης, εκ τής πύλης τών λεόντων ή τής προγενεστέρας 
κατά την ιδίαν περίπου περιοχήν πύλης, θά διήνυον ολόκληρον τό μήκος τής 
άκροπόλεως βαίνοντες κατά μήκος τής βορείου της πλευράς, προτού άρχίσουν την 
προς τάς πηγάς πορείαν των.

Πιστεύω ότι μικρά πυλίς ήτο ιδρυμένη εις την βορειοανατολικήν γωνίαν τοΰ 
πρώτου περιβόλου καί εις τήν περιοχήν Ε (είκ. 2). Εΐδομεν άνωτέρω ότι είς 
τήν περιοχήν εκείνην καί περί τά 9.43 μ. καί άνωθεν τής επιφάνειας τοΰ βράχου 
εύρέθη στερεόν στρώμα γής πάχους 0.15 μ. καί πλάτους περί τά 2 μέτρα, ΰπ’ 
αυτό δέ έπίχωσις χαρακτηριζόμενη υπό μεσοελλαδικών οστράκων. Τά όστρακα 
άποδεικνύουν ότι ή υπό τό σκληρόν στρώμα γραμμή θά ήτο ή επιφάνεια τοΰ 
λόφου προς τό τέλος τής μεσοελλαδικής εποχής. Οί μικροί χάλικες, οί όποιοι εΰ- 
ρέθησαν μεμειγμένοι με τό χώμα τοΰ σκληρού στρώματος, άποδεικνύουν ότι τό 
στρώμα εκείνο είναι τεχνητόν κατασκεύασμα. II ύπ’ αύτό μεσοελλαδική έπίχωσις 
φανερώνει ότι ή περιοχή τοΰ στροόματος δέν έσκάφη μέχρι τοΰ βράχου, όπως ή 
εκατέρωθεν τούτου προς Βορράν καί προς Νότον περιοχή, όταν ίδρύθη ή βορειο
ανατολική γωνία τοΰ πρώτου περιβόλου. Ή έπίχωσις αυτή άφέθη καί έπ’ αυτής 1

1 Διά τάς πηγάς καί τήν ΰδρευσιν τών Μυκηνών δρα ΤΣΟΥΝΤΑΝ, ε.ά. σ. 25 - 29.
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κατεσκευάσθη τεχνητόν στρώμα, κατά τρόπον συνήθη εις την κατασκευήν δαπέ
δων. Είναι δύσκολον, είμή αδύνατον, νά έννοηθή διατι οί οικοδομοι τής βορειο
ανατολικής γωνίας τοΰ πρώτου περιβό?ωυ άφηναν λωρίδα γής πλάτους δύο 
περίπου μέτρων, εν φ εκατέρωθεν αυτής έθεμελίωσαν τό κτίσμα των εις τον βρά
χοι'. Το φαινόμενον εξηγείται μόνον έάν ύποτεθή ότι τό τείχος διεκόπτετο έκα- 
τέρωθεν τοΰ στρώματος γής και ότι τούτο ήτο είσοδος κα'ι αρχή δρόμου εκ μιάς

ΕΙκ. 13. Ή βορειοανατολική γωνία καί ή βορεία πλευρά τοΰ προμαχώνος τής βόρειας πύλης.

πυλίδος προς τό εσωτερικόν τής άκροπόλεως. Αί παραστάδες τής πυλίδος δεν 
διεσώθησαν, διότι οί λίθοι των άφηρέθησαν, ότε έκρημνίσθη ή γωνία και τό 
λοιπόν μήκος τού βορειοανατολικού κυκλώπειου τείχους. Ή άφαίρεσίς των έδη- 
μιούργησε κενά εκατέρωθεν τού στρώματος γής, τού δαπέδου τής πυλίδος, καί ταύτα 
έπληρώθησαν δι’ αργών λίθων άποτελούντων, ως εϊδομεν, μέρος τού γεμίσματος 
τής περιοχής. ’Ίσως ή θέσις τής πρώτης αύτής προς τάς πηγάς πυλίδος νά υπέ
δειξε την θέσιν τής υπογείου δεξαμενής, ότε ή χρήσίς της δεν ήτο πλέον αναγκαία, 
διότι έν τώ μεταξύ είχεν ίδρυθή ή βορεία πύλη.
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THE AKROPOLIS OF MYCENAE. PART II 
THE WALLS AND GATES OF MYCENAE

SUMMARY

Part I of this study, dealing with excavations and publications on the Akro- 
polis of Mycenae, appeared in the Fphemeris 1958, pp. 153-207. The present 
volume contains the results of my excavations carried out from 1958 to 1964 
dealing only with walls and gates. In this work I was most ably assisted by col
laborators and assistants, whose names appear on pages 1 and 2. Here I want 
once more to express my gratitude to the Councils of the Archaeological Society 
and of the Archaeological Service for entrusting to me the excavation of Myce
nae. Likewise I am thankful to Chancellors Htlian A. H. Shepley and Thomas 
H. Eliot, and to Dean Thomas S. Hall for leaves of absence and for their interest 
in my work and encouragement. To the many real friends of St. Louis, whose 
generosity made my work possible, I am eternally grateful. Thanks are also due 
to the Philosophical Society of America for repeated Fellowships and to Professor 
Henry S. Robinson, Director of the American School of Classical Studies at 
Athens, for his everread}^ help.

A. THE NORTHEAST CYCLOPEAN WALL

pp. 3-26

Tsouutas in 1895 proved that the extreme northeast section of the citadel 
was a late addition and pointed out the southeast corner of that citadel (Plate 3 a) 
from which started the original Northeast Cyclopean wall. The course of that 
wall, however, was not determined and in our days what were taken to be two 
Cyclopean retaining walls by early excavators (Fig. 1, α. β. γ), were assumed to 
have belonged to it and its course was indicated by a straight line (Fig. 1, δ). 
Our investigations proved that not only the beginning of that wall at the south
east corner of the citadel was preserved but that also a few of its blocks have 
remained in situ, giving the right direction of its course (Pis. 3, a. β. y. δ. and 4). 
Two additional blocks (Fig. 3, Nos. 5 and 6) found in situ, the surface of 
the rock worked to receive its foundation blocks (PI. 5 and Fig. 4) as well as 
the turn eastward of the North Cyclopean Wall (PI. 6a) enabled us to deter
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188 George E. Mylonas AE 1962

mine the exact course of the original Northeast Cyclopean Wall (Fig. 2). There 
is a possibility of the existence of a Postern Gate at the north end of that wall 
(Fig. 2, E the dotted area). The wall was demolished when the extension was 
built and its stones were used for the construction of that extension. Then the 
inner face of the North Cyclopean Wall was relined and the area between it 
and the rock formation to the south was filled with loose stones and earth (Figs. 
6 and 7) to form the understructure of a road that, going along the wall, ter
minated above the Postern Gate.

Some 2 meters to the east of projection Δ exists the retaining wall K 
(Fig. 2). The north end of that wall was built in Mycenaean times to protect 
the entrance to the subterranean cistern and to hold the stone fill of the road. 
We excavated the deep area behind its north end, area AK (Fig. 2), and obtained 
the sherds illustrated in Figures 11 and 12. The study of the layers of this fill 
proved that the area was filled at one and the same time after the construction 
of the wall; the lowermost layer therefore was taken from the surface of the 
area dug to provide the earth iised to fill the section behind the wall; the 
sherds of that layer will indicate the date of its construction. The latest of these 
sherds, Figure 12, Nos. 7-9 and 11-19, certainly belong to the closing years 
of LH III B if not to the beginning of LH III C. Thus, in the closing years 
of LH III B or the early years of LH III C was built the Mycenaean part of 
retaining wall K. It is impossible to state whether the subterranean cistern was 
also built at that time. If it was built at the same time as the retaining wall 
or shortly before it, its construction must be placed at the very end of LH III B.

The other so-called retaining wall in the area of the Northeast Extension 
(Fig. 1, a and β wall SA) proved not to be a retaining wall at all but stones 
that fell from the Cyclopean Wall resting on an accumulation of earth some 
1.S5 m. in depth (PI. 7). In 1964 below that earth we found the basement of 
structure A of the closing years of the Mycenaean Age (Plan B and Fig. 95).

The demolition of the original Northeast Cyclopean Wall took place when 
the Northeast Extension was constructed, at the very end of LH III B. For the 
construction of the Extension see infra.

B THE POSTERN GATE
PP· 27 - 50

A full description and plans of this Gate are to be found in my study pub
lished in the Charisterion to A. K. Orlandos, vol. A., pp. 213-227; its details 
therefore are not repeated here. Our work around the Gate in 1958, supervised 
by Dr. Sp. Iacovides, disclosed that it is a later addition built in a breech of 
the North Cyclopean Wall made for the purpose. Originally that wall was 
continuous in that area. This is proved by three of its original blocks still in situ 
(Pi-9, A y- <5)· The fill of the Cyclopean Wall was revealed behind these stones
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ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ 1962 ΠίΝ. 2
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ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΕ 1962 Πιν. 3
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ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ 1962 ΠίΝ. 4

α. ’Αρχή τοϋ βορειοανατολικού τείχους, α - α, από τής νοτιοανατολικής γωνίας 
τοϋ πρώτου περιβόλου καί άρχή τοΰ νοτίου σκέλους τής έπεκτάσεως, νε-νε.

β. Κατώτατος δόμος, 1, 2, 3, τοΰ διασωθέντος τμήματος 
τοϋ βορειοανατολικού τείχους.
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ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ 1962 ΙΙΐΝ.

α. Συνέχεια τοΰ βορειοανατολικού τείχους, υποδεικνυόμενη; 
υπό των βράχων (7 καί 8).

β. Συνέχεια τοΰ βορειοανατολικού τείχους, υποδεικνυόμενη 
υπό των βράχιον (8 καί 9).
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ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΕ 1962 ITιΝ. 6

α. Ή πρός Άνατολάς στροφή τοϋ βορείου κυκλώπειου τείχους (ΕΚ).

β. Άρ. 10: ή αρχή τοϋ βορείου σκέλους τής βορειοανατολικής έπεκτάσεως 
’Αριστερά, τό διασκεύασαν τμή[ΐα τής εσωτερικής δψεως 

τοΰ βορείου κυκλώπειου τείχους.
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ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ 1962 ΠίΝ. 7

α. Χώμα κάτωθεν τής σειράς των όγκολίθων, ή όποια έξελήφθη ως τοίχος (SA),

β. Οι τελικοί λίθοι τοϋ τοίχου «Siί».
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