Β.

Η ΒΟΡΕΙΑ ΠΥΛΗ

Σπουδαίαν λεπτομέρειαν τοΰ βορείου κυκλώπειου τείχους αποτελεί ή βορειο
ανατολική είσοδος εις την άκρόπολιν τών Μυκηνών, ή γνωστή ώς βορεία πύλη ή
Postern Gate (πίν. 8). Ή πύλη αΰτη έχει πολλά τα κοινά προς τήν περίφημον
Πύλην τών Λεόντων. 'Ως εκείνη, είναι φκοδομημένη εκ τεσσάρων όγκολίθων κρο
καλοπαγούς λίθου, έχει πρόσοδον κα'ι προμαχώνα κατεσκευασμένον εκ τετραπλεύρων

Είκ. 14. Τμήμα τείχους μεταξύ τοΰ προμαχώνος καί τοΰ βορείου κυκλώπειου τείχους.
Κ, Λ, στόμια υπονόμων.

κροκαλοπαγών κύβων τεθειμένων είς οριζοντίους δόμους κα'ι παρέμετνεν ορατή διά
τών αιώνων. Τήν περιοχήν τής πύλης ήρεύνησα έπιμελώς τό 1958 και τό 1959, τήν
πύλην δέ περιέγραφα είς πραγματείαν άφιερωθεΐσαν είς τον σεβαστόν καί αγαπη
τόν συνάδελφον κ. ’Αναστάσιον Κ. Όρλάνδον. Ώς έκ τούτου δεν θά έπαναλάβω
είς τήν παρούσαν μελέτην τά στοιχεία, τά όποια παρέχω εκεί.
Λαβήν είς τήν ίδικήν μας έρευναν παρέσχεν ή προσπάθεια άνευρέσεως νέων,
θετικών στοιχείων, τά οποία θά έβοήθουν είς τήν ακριβή χρονολόγησιν τού βο
ρείου κυκλώπειου τείχους, και ή παρατήρησις τού τρόπου κατά τον όποιον ή εξω
τερική βορεία πλευρά τού προμαχώνος συνδέεται μέ τό λοιπόν βόρειον τείχος. Ή
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μελέτη τοΰ τρόπου αΰτοΰ υπέδειξε την πιθανότητα ότι ό προμάχων είναι μεταγε
νέστερος καί ότι είχε προσκολληθή εις το άρχαιότερον τείχος. Ή προσκόλλησις αΰτη
είναι καταφανής καί εις τάς εικόνας 13 καί 14. Επίσης τό μεταγενέστερον τοΰ προμαχώνος άποδεικνύεται, ώς θά ίδωμεν κατωτέρω, καί από τά στόμια τών υπονό
μων I καί Κ, τά όποια διεσώθησαν εις την εξωτερικήν όψιν τοΰ τμήματος τοΰ
τείχους, διά τοΰ όποιου ό προμάχων συνεδέθη με τό κυκλώπειον. Τό μεταγενέστε
ρον τοΰ προμαχώνος καί κατά συνέπειαν καί τής βόρειας πΰλης τήν όποιαν προα-

ΕΙκ. 15. Καμπύλη φορά τού βορείου κυκλώπειου τείχους.

σπίζει, έπρεπε νάάποδειχθή καί δι’ άνασκαφής, άφ’ ού δέ αί περί Μυκηνών δη
μοσιεύσεις δεν αναφέρουν λεπτομερή έρευναν τής περιοχής τής πύλης1, άπεφάσισα
να τήν άναλάβω τό θέρος τοΰ 1958. Ή εργασία έγένετο υπό τήν έποπτείαν τοΰ
κ. Σπ. Τακωβίδη, εις τον όποιον οφείλονται καί τά δημοσιευόμενα σχέδια.
Κατά πρώτον έσκάφη τάφρος πλάτους 1.50 μ. προ τοΰ άνατολικοΰ άκρου τής
προσόδου τής πύλης κατ’ ορθήν σχεδόν γωνίαν προς τον άξονά της. Ή έπίχωσις,
1

Ισως ή ερευνά αΰτη θά ήτο δύσκολος προ τής

άναστηλώσεως τής πύλης καί τοΰ προμαχώνος, ή οποία
έγενετο το 1956 υπό τήν διεύθυνσι,ν τοΰ κ. Ευσταθίου
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Είς τήν παρούσαν μελέτην, όταν λέγωμεν έλ-

ληνιστικούς χρόνους, έννοοΰμεν τήν 3'Πν καί τήν 2αν
π. X. εκατονταετηρίδα.

Μ Υ Κ Η Ν Λ

^ Ο f> Ε I Α

Π V Λ I 5

Είκ. 16. Κάτοψις καί τομαί τής βόρειας πύλης.
(Σχέδιον Σπ. Ίακωβίδη)
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μέσου βάθους 0.35 μ., μέχρι τοΰ βράχου εύρέθη τεταραγμένη και περιειχεν άχρηστα
διά στρωματογραφικά πορίσματα όστρακα μυκηναϊκά και ελληνιστικά. Εις έσοχάς
τής επιφάνειας τοΰ βράχου εύρέθη έπίχωσις σκληρά σχετικώς χρώματος καστανοφαίου, ή όποια περιειχεν όστρακα μεσοελλαδικά, μελανά και κίτρινα μινΰεια καί μετ’
άμαυροχρώμου γεωμετρικής διακοσμήσεως. Ή άποκάλ,υψις όμως τοΰ βράχου καθ’
όλην την έκτασιν τής τάφρου απέδωσε σπουδαιοτάτας ενδείξεις. Ή προς Νότον καί
ή προς Βορράν γωνία τής προσόδου, ως έχουν σήμερον, είναι αποτέλεσμα τής
συγχρόνου άναστηλωτικής εργασίας. Ή άποκάλυψις τοΰ βράχου έβεβαίωσε την ορ
θότητα τής άναστηλώσεως τής νοτιοανατολικής γωνίας, διότι έφερεν εις φώς την
αρχικήν προετοιμασίαν τοΰ βράχου, ή οποία δίδει τήν εξωτερικήν γραμμήν τοΰ τεί
χους, κατεργασίαν ή οποία ισοδύναμε! προς τήν εύθυντηρίαν τών ιστορικών χρό
νων (πίν. 9α). Το λάξευμα τοΰ βράχου συνεχίζει τήν καμπύλην, τήν οποίαν
παρουσιάζει ή εξωτερική δψις τοΰ βορείου κυκλώπειου τείχους προτοΰ φθάση εις
τήν περιοχήν τής πύλης (είκ. 15).
Κατά τό βορειοανατολικόν άκρον τής τάφρου άπεκαλύφθη μέγας τιτανόλιθος
(πίν. 9β καί είκ. 16, σχέδιον κατόψεως), επί τοΰ οποίου νΰν θεμελιοΰται ή άναστηλωθεϊσα νοτιοανατολική γωνία τοΰ προμαχώνος.Ότι ή γωνία αυτή ήδράζετο επί τοΰ
τιτανόλιθου καί δτι όρθώς άνεστηλώθη άποδεικνύεται έκ τών διασωθέντων λειψάνων
τής νοτίας καί τής ανατολικής πλευράς τοΰ προμαχώνος, αί γραμμαί τών οποίων δια
σώζονται. ΙΊρός Νότον ό τιτανόλιθος «β» προβάλλει περί τά 0.80 μ. πέραν τής
γωνίας καί προς το άνοιγμα τής προσόδου, διακόπτων αύτό. Πατεϊ εις τον βράχον,
τοΰ οποίου ή έπιφάνεια διατηρεί ίχνη κατεργασίας διά τήν υποδοχήν του καί εί
ναι προς τούτοις στερεωμένος με μικρούς λίίίους τεθειμένους ώς σφήνας. ΓΙρό τοΰ
τιτανόλιθου ο βράχος αρχίζει τήν προς Άνατολάς πτώσίν του. Μεταξύ τοΰ βράχου
καί τοΰ τιτανόλιθου υπάρχει άνοιγμα, ποικίλλον εις πλάτος από 0.10 μ. μέχρι 0.30 μ.,
τούτο δ’ εύρέθη πλήρες μικρών, καλώς έσφηνωμένων καί πεπιεσμένων, λίθων.
Κατά τον αυτόν τρόπον έπληρώθησαν κενά, ώς ε’ίδομεν ανωτέρω, καί εις τό ανα
τολικόν κυκλώπειον τείχος, παρατηρεϊται δ’ ό τρόπος αύτός καί εις άλλα μέρη τοΰ
βορείου. Ή έξωτερική δψις τοΰ τιτανόλιθου «/?» συνεχίζει τήν καμπύλην τοΰ κυ
κλώπειου τείχους (πίν. 9α), ή οποία τώρα διακόπτεται υπό τής προσόδου. Είς τον
μεταξύ τοΰ τιτανόλιθου «β» καί τής νοτιοανατολικής γωνίας τής προσόδου χώρον
εύρέθησαν λίθοι μικροί έσφηνωμένοι είς τήν ανώμαλον επιφάνειαν τοΰ βράχου, οί
όποιοι άρχικώς έχρησίμευον διά τήν στερέωσιν ετέρου ογκολίθου, ό όποιος δεν διεσώθη καί ό όποιος έκλειε τό κενόν, τό όποιον υπάρχει σήμερον μεταξύ τοΰ τιτα
νόλιθου «β» καί τής γωνίας τής προσόδου.
Προς Βορράν τοΰ τιτανόλιθου «β» διατηρείται ό κατώτατος δόμος, επί τοΰ
όποιου βασίζεται ή ανατολική πλευρά τοΰ προμαχώνος. Τό έκ κροκαλοπαγών λίθων
τμήμα τής πλευράς αύτής, ώς έχει σήμερον, είναι αποτέλεσμα τής γενομένης άνα
στηλωτικής εργασίας. Δεν δύναται όμως νά ύπάρξη αμφιβολία δτι όρθώς άνεστη
λώθη, ιδία διότι ό άρχαϊος κατώτατος δόμος διετηρήθη κατά χώραν μέχρι τών
ήμερών μας καί διετήρησε τήν άρχικήν δτβιν τοΰ τείχους. Είς τον κατώτατον αύ-
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τον δόμον έχομεν δύο τιτανόλιθους «γ» καί «ά», οί όποιοι δεν συμφωνούν προς
την τοιχοδομίαν τού πυργίσκου, διότι πρώτον: είναι τιτανόλιθοι καί ούχί κροκαλοπαγεΐς ώς οί λοιποί τού προμαχώνος λίθοι. Δεύτερον: οί τιτανόλιθοι έχουν τό ανώ
μαλον σχήμα το χαρακτηρίζον τούς όγκους, τούς χρησιμοποιηθέντας εις την κα
τασκευήν τού βορείου κυκλώπειου τείχους καί κατά τούτο διαφέρουν πλήρως τών
τετραπλεύρων κροκαλοπαγών ογκολίθων τού προμαχώνος. Τρίτον: οί τιτανόλιθοι
πατούν είς τον βράχον, τού οποίου ή επιφάνεια παρουσιάζει έπεξεργασίαν διά την
υποδοχήν των συνήθη είς τό βόρειον τείχος. Είς την θεμελίωσίν των δεν έγινε
χρήσις ασπροχώματος. Τέταρτον: οί τιτανόλιθοι έτέθησαν κατά μήκος τής όφρύος
τού πετροιματος, τό όποιον πίπτει άποτόμως προς Άνατολάς. Τούτο ασφαλώς άποδεικνύει ότι οί ογκόλιθοι ήσαν ορατοί καί δεν άπετέλουν μέρος θεμελίου προορισμέ
νου νά καλυφθή άπό την επιφάνειαν τού εδάφους. Διότι, ώς ιθά ίδωμεν κατωτέρω,
τιτανόλιθοι αρκετά ογκώδεις έχρησιμοποιήθησαν είς την θεμελίωσίν ιών κροκαλο
παγών ογκολίθων τής πλευράς τού προμαχώνος, άλλ’ αυτοί εύρίσκονται χαμηλότερου
τής επιφάνειας τής προσόδου καί δεν ήσαν ορατοί. Άφ’ ου λοιπόν οί τιτανόλιθοι ήσαν
ορατοί, προβάλλεται τό ερώτημα, διατί έτοποθετήθησαν είς όψιν καταφανή αντί
κροκαλοπαγών, ώς έγένετο είς όλα τά άλλα καταφανή τμήματα τού προμαχώνος καί
τής Πύλης; Πέμπτον: οί τιτανόλιθοι «γ» καί «δ» συνεχίζουν την καμπύλην τής φο
ράς τού βορείου κυκλώπειου τείχους, ή όποια διεκόπη υπό τής προσόδου τής πύλης.
Οί λόγοι οΰτοι, νομίζω, προάγουν είς τό συμπέρασμα ότι οί τιτανόλιθοι «β>>,
«γ» καί «<5» είναι κατάλοιπα άρχαιοτέρου τείχους, επί τών όποιων οί κατασκευασταί τού προμαχώνος έβάσισαν τό κτίσμα των. Ή θέσις των, τό υλικόν των, ή
έναρμόνισίς των προς την καμπύλην γραμμήν τού βορείου κυκλώπειου τείχους είς
τήν περιοχήν αυτήν υποδεικνύουν ότι οί τιτανόλιθοι άνήκον είς τό τείχος έκεΐνο,
άφ’ ου δέ είναι είς τήν αρχικήν των θέσιν μάς δίδουν τήν εξωτερικήν γραμμήν
τού βορείου τείχους, συνεχή καί άδιάσπαστον γραμμήν, άποδεικνύουσαν ότι τό βό
ρειον τείχος κατά τήν περιοχήν αύτήν άρχικώς ήτο συνεχές καί δεν διεκόπτετο υπό
ανοίγματος πύλης. Τό συνεχές τού τείχους άποδεικνύουν καί τά έπί τού πετρώματος
διασωθέντα ίχνη κατεργασίας. Είς τον πίνακα 9α τά ίχνη τής κατεργασίας αυτής
καί ή καμπύλη φορά τού τείχους είναι καταφανή. Ή γραμμή τού βράχου «α» συνε
χίζεται ΰπό τής γραμμής τού βράχου «ε» καί πέραν τούτου υπό τού βράχου «ψ».
Τό συμπέρασμα τό προκύψαν έκ τών στοιχείων, τά όποια έφερεν είς φώς ή
έ'ρευνα τής τάφρου Α, έπεβεβαιώθη υπό τής άποκαλύψεως όλης σχεδόν τής έκτάσεως τής προσόδου.
’Από τών χρόνων τού Schliemann, τού Adler, τού Τςουντα καί τού D5rpfeld
ήτο γνωστόν ότι τά κυκλώπεια τείχη αποτελούνται άπό μίαν εξωτερικήν καί μίαν
εσωτερικήν όψιν έκτισμένην δι’ ογκολίθων άνωμάλου σχήματος καί άπό έ'να εσω
τερικόν πυρήνα έκ μικροτέρων άργών λίθων καί ολίγου χώματος. ’Εάν όντως οί
τιτανόλιθοι, τούς όποιους περιεγράψαμεν, άπετέλουν τήν εξωτερικήν όψιν τείχους,
τότε όπισθεν αυτών προς Δυσμάς θά έπρεπε νά εύρεθούν κατάλοιπα τού πυρήνος
αυτού ώς καί ή εσωτερική τού τείχους όψις. Καί ή μέν περιοχή όπισθεν τών τι-
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τανολίθων «γ» καί «δ» ούδέν χρήσιμον απέδωσε, διότι είχεν επανειλημμένους διαταραχθή, ή περαιτέρω άνασκαφή τής προσόδου όμως παρέσχε πο?ιύτιμα στοιχεία.
Καί πρώτον μεν ηύρΰναμεν την αρχικήν τάφρον Α προς Δυσμάς, προς την κατεύ
θυνση» δηλαδή τής πύλης, περί τα τρία ακόμη μέτρα. Τό βάθος τής έπιχώσεως εις
τήν έπέκτασιν αυτήν τής τάφρου έποίκιλλε μεταξύ 0.85 μ. κατά τήν δυτικήν πλευ
ράν καί 0.50 μ. κατά τήν ανατολικήν. Κατά τό 30ν μέτρον μήκους από τής νοτιο
ανατολικής γωνίας τοΰ προμαχώνος ή έπίχωσις μέχρι βάθους 0.30 μ. από τής επιφά
νειας, ως είχε προ τής άνασκαφής, εύρέθη τεταραγμένη καί τά όστρακα, τά όποια άπέδωσεν, άνήκον εις τούς μυκηναϊκούς, τούς ελληνιστικούς, ακόμη καί εις τούς καθ’ ή μάς
χρόνους. (Εις βάθος 0.26 μ. από τής επιφάνειας π.χ. εύρέθη σύγχρονον κομβίον
προφανώς εργάτου τής άναστη?Αοσεως.) ’Από μέσου βάθους 0.30 μ. - 0.45 μ. ή έπίχωσις περιείχε μυκηναϊκά καί ελληνιστικά όστρακα. Τό στρώμα αυτό δυσκόλως
διεκρίνετο από τό επιφανειακόν, αλλά τό έχαρακτήριζεν ή έλλειψις συγχρόνων αντι
κειμένων. Είναι όμως καί αύτό μεταγενέστερον τής δημιουργίας καί πρώτης χρήσεως τής προσόδου, τής όποιας ή έπιφάνεια προφανώς είχε διευθετηθή καί πάλιν
εις τούς ελληνιστικούς χρόνους. Τούτο άλλως τε άποδεικνύεται καί από τον έλληνιστικόν βόθρον, ό όποιος διατηρείται ακόμη είς τήν νοτιοδυτικήν γωνίαν τής προ
σόδου. ’Από βάθους 0.45 μέχρι 0.60 μ. εύρέθη χώμα καλώς πεπιεσμένον, κιτρι
νωπού χρώματος, τό όποιον έσχημάτιζε σκληράν έπίχωσιν, περιέχουσαν μόνον ολίγα
μυκηναϊκά όστρακα. Τό στρώμα τούτο ύπέρκειται ετέρου, μέσου πάχους 0.25 μ., διήκοντος μέχρι τού βράχου καί σχηματισθέντος από αργούς λίθους πυκνώς καί προσε
κτικούς τεθειμένους. Ή έπιφάνεια τού βράχου δεν είναι τελείως ομαλή, αλλά πα
ρουσιάζει κοιλότητας καί σχισμάς, είς αύτάς δε εύρέθη χώμα περιέχον μεσοελλαδικά
όστρακα, μελανά καί κίτρινα μινύεια ώς καί άμαυρόχρωμα.
Τό στρώμα τών αργών λίθων προφανώς είναι μέρος τού πυρήνος τού βορείου
κυκλώπειου τείχους, είς τό όποιον ανήκε καί ό τιτανόλιθος «β», πέραν τού όποιου τό
στρώμα τούτο άπεκαλύφθη (πίν. 9,β καί είκ. 16, σχέδια α καί γ). Δεν είναι δυνατόν
νά ύποτεθή ότι καί τό στρώμα τών αργών λίθων καί ό τιτανόλιθος «/?» ήσαν τά κατά
λοιπα τού ύποστρώματος τής προσόδου προς τήν πύλην, ήτο δηλαδή γέμισμα είδικώς δημιουργηθέν διά τήν ανηφορικήν πρόσοδον, δι’ έν ramp, διά τούς εξής λόγους.
Πρώτον: εάν ούτως είχε τό πράγμα, τότε τό στρώμα τών αργών λίθων θά
συνεχίζετο μέχρι τού κατωφλιού τής Πύλης καί θά ηύξανεν είς ύψος ώς προύχώρει
προς τήν πύλην. Τούτο δεν συμβαίνει. Τό στρώμα τών λίθων τερματίζεται περί τά
3 μ. άπο τού κατωφλιού καί είναι ισοϋψές καθ’ όλην τήν έκτασίν του. Δεύτερον :
εάν τό στρώμα αύτό ήτο όντως γέμισμα προσόδου, θά έπρεπε νά φθάνη μέχρι
τής επιφάνειας σχεδόν τής προσόδου αύτής. Παραβολή τού στρώματος τούτου προς
τό άποκα?ακρθέν προ τής εσωτερικής, δυτικής, όψεως τής πύλης, προς τό γέμισμα
τού δυτικού δρομου, ώς τον αποκαλώ, ό όποιος έφερεν από τής πύλης αύτής προς
τήν βορείαν κλίμακα τού ανακτόρου1, θά απόδειξη τήν διαφοράν, ή όποια ύπάρ1 ΜΥΛΩΝΑΣ, Ή βόρεια πΰλη τής άκροπόλεως τών Μυκηνών, Χαριστήριον εις Ά. Κ. Όρλάνδον, τ. Α', σ. 213 κέ.
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χει μεταξύ των δύο καί, τον τρόπον, τον όποιον ήκολούθουν οί μυκηναιοι διά τα
γεμίσματα προσόδων. Εις τον δυτικόν δρόμον, οί λίθοι τοΰ γεμίσματος φθάνουν
μέχρις επιπέδου περί τά 0.08 μ. κάτωθεν της επιφάνειας τοΰ κατωφλιού. Χώμα μεμειγμένον μέ μικρούς χάλικας μέσου πάχους 0.08 -0.10 μ. έτέθη άνωθεν τοΰ γεμίσμα
τος των λίθων καί αυτό ήτο αρκετόν διά νά φέρη τό επίπεδον τοΰ δρόμου εις τό
θ\[ιος της επιφάνειας τοΰ κατωφλιού. Ύπεράνω τοΰ στρώματος των λίθων τοΰ ανα
τολικού άκρου της προσόδου, ώς εϊδομεν, εύρέθη χώμα κιτρινωπόν άνευ χαλίκων,
μέσου πάχους 0.15 μ.1 'Υπεράνω τοΰ κιτρινωπού χώματος θά ύπηρχεν έτερον στρώμα
λίθων πάχους τουλάχιστον 0.40 μ. καί επ’ αυτού θά είχε στερεωθη ή επιφάνεια της
προσόδου. Τό άποκα?ιυφθέν στρώμα τών 0.40 μ., περιέχον χώμα καί ολίγους ριχτούς
λίθους, ύπηρχεν ακόμη καί κατά την προ τής άνασκαφής μας περίοδον, εΐχεν όμως
διαταραχθή από τάς αλλεπαλλήλους επεμβάσεις εργατών διαφόρων χρόνων.
Τρίτον: εάν ύποτεθή ότι τό στρώμα τών αργών λίθων ήτο μέρος τοΰ γεμί
σματος τής προσόδου, θά πρέπει επίσης νά ύποτεθή ότι τό γέμισμα χρονολογικώς
θά έγένετο άφ’ ου οί πλάγιοι τοίχοι τής προσόδου ειχον κτισθή. Θά πρέπει δηλαδή
νά ύποτεθή ότι οί κτίσται τής προσόδου έ'κτισαν πρώτον τούς τοίχους τούς ορίζον
τας τό πλάτος της καί κατόπιν έπλήρωσαν μέ λίθους τό πλάτος αυτό διά νά δη
μιουργήσουν τό γέμισμα επικλινούς ανόδου. Εις την περίπτωσιν αυτήν οί λίθοι τοΰ
γεμίσματος θά έφθαναν μέχρι τών πλαγίων τοίχων, όπου καί τό στρώμά των θά
έτερματίζετο. Τούτο όμως δεν συμβαίνει. Το γέμισμα τουναντίον προχωρεί καί κάτω
θεν τών πλαγίων αυτών τοίχων καί έπ’ αύτοΰ έχουν θεμελιωθή οί κατώτατοι δόμοι
των (πίν. 9). Τούτο εξηγείται μόνον εάν δεχθώμεν ότι τό γέμισμα προϋπήρχεν,
ότι δηλαδή ήτο κατάλοιπον πυρήνος τού προϋπάρξαντος κυκλώπειου τείχους.
Τέταρτον: ή γραμμή, εις τήν οποίαν περίπου τερματίζεται τό γέμισμα, ύποδεικνύεται ύπό προεξοχής τοΰ βράχου (είκ. 16, σχέδιον α τομή ΑΑ). Πέραν τής προεξο
χής αυτής εύρέθησαν ολίγοι μόνον λίθοι σποραδικώς κείμενοι είς τήν λοιπήν έκτασιν
τής προσόδου. Συμπαγές γέμισμα λίθων πέραν τής προεξοχής δέν ύπήρχε. Τούτο
θά ήτο ανεξήγηταν, εάν όντως τό στρώμα λίθων ήτο τό ύπύστρωμα τής προσόδου.
Νομίζω ότι εκ τών ανωτέρω καθίσταται προφανές ότι τό στρώμα τών λίθων, τό
άποκαλυφθέν είς τό ανατολικόν ήμισυ τής προσόδου, είναι μέρος τοΰ πυρήνος τοΰ
κυκλώπειου τείχους, τό όποιον άρχικώς ήτο συνεχές κατά τήν περιοχήν αυτήν καί
άργότερον διεσπάσθη διά νά σχηματισθή ή βορεία πύλη καί ή πρόσοδός της.
Ή στρωματογραφία από τής γραμμής όπου περατοΰται τό στρώμα τών λίθων
μέχρι τού κατωφλιού τής πύλης, ώς καί ή θεμελίωσις τής βόρειας πλευράς τής
προσόδου (τής προ τά δεξιά τώ είσερχομένω), είναι διδακτικωτάτη. Ή έκτασις
αυτή τής προσόδου έχει μήκος 3 μ. περίπου καί άνεσκάφη, ώς συνήθως, είς επί
πεδα (πάσσες) μέσου πάχους 0.20 μ. Κατά τήν γραμμήν τής τομής ΒΒ ή έπίχωσις
1 Δέν είναι δυνατόν νά υποτεεί] δτι είς μεταγενε
στέρους χρόνους, είτε αρχαϊκούς είτε ελληνιστικούς,

τό στρώμα τοΰ κιτρινωπού χροηιατος, τό όποιον κα
λύπτει τους λίγους, εύρέθησαν μόνον μυκηναϊκά

τό γέμισμα

όστρακα, σύγχρονα προς τά άνευρεθέντα είς τά άλλα

τής μυκηναϊκής προσόδου άφηρέθη καί

-ότι τό ύπολειφθέν τμήμα έκαλύφθη μέ χώμα, διότι εις

άδιατάρακτα τμήματα τής περιοχής τής πύλης.
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άπεδείχθη δτι είχε βάθος 1.85 μ. (είκ. 16). Το πρώτον καί άνώτατον στρώμα, το
όποιον είναι δυνατόν νά όρισθή σαφώς, είχε μέσον πάχος 0.40 μ. καί χαρακτηρί
ζεται από όστρακα διαφόρων εποχών, τό μαλακόν του χώμα είχε χρώμα καστανωπόν καί περιελάμβανεν ολίγους ριχτούς λίθους. Προφανώς τό στρώμα αυτό ήτο τεταραγμένον. ’Ακόμη φαίνεται ότι κατεσκάφη καί υπό τών εργατών τής άναστηλώσεως, κατά την μαρτυρίαν των.
’Ακολουθεί δεύτερον στρώμα 0.20 μ. με καθαράν καστανωπήν έπίχωσιν καί
όστρακα μυκηναϊκά. Τό δεύτερον τούτο στρώμα περιεΐχεν επίσης λατύπην κροκα
λοπαγών λίθων. Τό τρίτον στρώμα ώρίζετο άνω υπό τής λατύπης καί κάτω, 0.70 μ.
βαθύτερον, υπό ασπροχώματος, τό όποιον μεμειγμένον με μικρούς χάλικας έσχημά
τιζε στερεόν επίπεδον μέσου πάχους 0.07 μ. Κάτωθεν τού επιπέδου τούτου (στρώμα
4ον) ή έπίχωσις, εκ χώματος κιτρινωπού προς τό καστανόν, περιεΐχεν ολίγους λί
θους καί όστρακα. Ή έπίχωσις αυτή μέσου πάχους 0.45 μ. έφθανε μέχρι τού
βράχου. Πρέπει νά σημειωθή ότι εις την βορείαν πλευράν τής προσόδου τό στρώμα
τής λατύπης συμπίπτει με την κάτω γραμμήν τών δόμων τών ιδρυμένων διά κρο
καλοπαγών, τετραπλεύρων ογκολίθων, έν ω τό επίπεδον τού ασπροχώματος συμπίπτει
μέ την κάτω γραμμήν τής θεμελιώσεως τών ογκολίθων εκείνων (εϊκ. 16, σχέδιον β).
Ή θεμελίωσις αΰτη κατεσκευάσθη από μικρούς σχετικώς τιτανόλιθους στερε
ωμένους δΓ ασπροχώματος καί παρουσιάζει αμελή εργασίαν. Ή αμελής αΰτη
εργασία έρχεται εις άντίθεσιν προς τον επιμελή τρόπον θεμελιώσεως επ’ αυτού
τού βράχου άνευ τής μεσολαβήσεως ασπροχώματος, ό όποιος χαρακτηρίζει την κα
τασκευήν τού βορείου κυκλώπειου τείχους. ΤΙ χρήσις άσπροχοόματος ως συνδετικού
καί ένισχυτικού πη?ιοΰ είναι χαρακτηριστική τειχοδομίας νεωτέρας τής τού τεί
χους εκείνου. ’Ασπρόχωμα επίσης έχρησιμοποιήθη εις τήν θεμελίωσιν τής αντι
στοίχου νοτιάς πλευράς τής προσόδου. Λεν έχρησιμοποιήθη όμως εις τό τμήμα
τών πλευρών αυτών τό άρχόμενον άπό τού ανατολικού άνοίγματος τής προσόδου,
τό διήκον μέχρι τής προεξοχής τού βράχου, εις τό τμήμα δηλαδή τό όποιον είναι
θεμελιωμένον έπί τού πυρήνος τού διασπασθέντος μέρους τού βορείου κυκλώπειου
τείχους. Ή χρήσις αΰτη τού ασπροχώματος καί τών μικρών τιτανόλιθων εις τήν
θεμελίωσιν τών τοίχων τής προσόδου εις τό πλησίον τού κατωφλιού τής πύλης
τμήμα, των έξηγεΐ καί τό είδος τής έπιχώσεως, τό όποιον περιέγραψα ανωτέρω.
Είναι φανερόν ότι εις τήν έπιφάνειαν τού κατωτάτου στρώματος (τού τετάρ
του δηλαδή) οί κτίσται τής πύλης καί τού προμαχώνος άνέμειξαν τό ασπρόχωμα
μέ άμμον καί προητοίμασαν τον πηλόν, τον όποιον έχρησιμοποίησαν εις τήν θεμελίωσιν. Ή μεταφορά τού ασπροχώματος καί ή άνάμειξίς του μέ τό προϋπάρχον χώμα πιθανώς έδωσε τήν υποκίτρινην χροιάν, τήν οποίαν έσημειώσαμεν εις
τό στρώμα, τό όποιον έκάλυπτε τον πυρήνα τού τείχους. Καθώς ύψοΰτο ή θεμελίωσις θά προσετίθετο χώμα άνωθεν τού έπιπέδου, τό όποιον έκαλύφθη μέ τό
ασπρόχωμα διά νά φθάση ή οΰτω σχηματιζομένη πρόσχωσις εις τό ΰψος τής ΰποθεμελιώσεως. ’Άνωθεν τής νέας έπιφανείας μετεφέρθησαν οί κροκαλοπαγείς ογκό
λιθοι, φαίνεται δ’ ότι, προτού τούς τοποθετήσουν εις τήν θέσιν των ή καί ώς
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τούς έτοποΰέτουν οί κτίσται, άπέκρουον διά τής σφυράς μικράς ανωμαλίας των
πλευρών και τής βάσεώς των. Τά άποκοπέντα μικρά τεμάχια έσχημάτισαν το
στρώμα τής λατύπης, το όποιον χαρακτηρίζει τό δεύτερον στρώμα τής έπιχώσεως
καί τό όποιον συμπίπτει μέ την κάτω γραμμήν τών έκ κροκαλοπαγών λίθων δό
μων. Μετά την τοποθέτησιν τουλάχιστον ενός ή δύο δόμων θά έτέθη χώμα άνω
θεν τοϋ στρώματος τής λατύπης διά νά ψέρη τό γέμισμα εις τό ύψος της επι
φάνειας τής ανηφορικής προσόδου προς την πύλην, τό έπιβληθέν υπό τοϋ ύψους
καί τής θέσεως τοϋ κατωφλιού άνωθεν τοϋ βράχου. Κατά ταϋτα ή έπίχωσις, ή
όποια ορίζεται άφ’ ενός μέν υπό τοϋ στρώματος τής λατύπης άφ’ ετέρου δέ υπό
τοϋ στρώματος τού ασπροχώματος, μετά βεβαιότητος δύναται νά γίνη δεκτή ώς
όρίζουσα τούς χρόνους τής κατασκευής τοϋ προμαχώνος καί τής πύλης. Είναι ού
τως είπείν «έσφραγισμένη έπίχωσις» παρέχουσα ασφαλή χρονολογικά δεδομένα.
Ώς θά ίδωμεν κατωτέρω, τά όστρακα τά όποια περιεΐχεν (είκ. 26) είναι αρκετά
εις αριθμόν καί χαρακτηριστικά εις τό είδος των. Τό υπό τήν έπίχωσιν αυτήν τελευταΐον στρώμα βεβαίως παρέχει χρονο?α>γικόν δριον, μετά τό όποιον πρέπει
νά τεθή ή κατασκευή τής πύλης.
Ή αμέσως προ τοϋ κατωφλίου περιοχή τής προσόδου παρουσιάζει αρκετόν
ενδιαφέρον. Παρά τήν νοτιοδυτικήν γωνίαν τής προσόδου άπεκαλύφθη πλήρως ό
γνωστός ελληνιστικός βόθρος, ό όποιος διήκει άπό τής επιφάνειας μέχρι τοϋ βρά
χου (είκ. 16, σχέδιον γ). Ό χώρος τον οποίον κατέχει, ήτοι εκτασις 1 περίπου μέτρου
άπό Νότου προς Βορράν καί 1.40 μ. άπό Δυσμών προς Άνατολάς, στρωματογραφικώς κατέστη άχρηστος καί ούδεμίαν πληροφορίαν διά τήν μυκηναϊκήν εποχήν
διεφύλαξε. Πέραν τοϋ χώρου τοϋ βόθρου προς τήν βορείαν π?ιευράν τής προσόδου
ή έπίχωσις άπεδείχθη χρήσιμος. Πρό τοϋ κατωφλίου καί περί τά 0.28 μ. κάτω
θεν τής επιφάνειας του άπεκαλύφθη ό πεπλατυσμένος λίθος «μ» (0.80 x 0.22 μ.)
(είκ. 17 καί είκ. 16, σχέδιον γ), τοϋ όποιου ή σχετικώς επίπεδος επιφάνεια έ'χει λειανθή
άπό τήν χρήσιν.Αμέσως κάτωθεν τοϋ όγκολίθου «μ» άπεκαλύιρθη έτερος τιτανόλι
θος «ν», ό όποιος φαίνεται ώς νά ΰπεβάσταζε τον «μ». Μεταξύ όμως τών δύο
εύρέθησαν χώμα καί μικροί έσφηνωμένοι λίθοι. ’Αμέσως προς Βορράν τοϋ «ν»
άπεκαλύφθη έτερος τριγωνικός τό σχήμα ογκόλιθος «ο», ό όποιος επίσης ύπεβάσταζε τον «μ». Ή βάσις τοϋ «ο» φθάνει μέχρι τής βόρειας πλευράς τής προσόδου
(είκ. 17-18), ή όποια εις τό σημεΐον τούτο είναι θεμελιωμένη επί μεγάλου τιτα
νόλιθου «π» άκανονίστου πολυγωνικού σχήματος. ’Όπισθεν τοϋ τιτανόλιθου «ο»
άπεκαλύφθη ή ύπο-θεμελίωσις τοϋ άκρου τοϋ κατωφλίου καί τής βόρειας παραστάδος (είκ. 18). Ή ύποθεμελίωσις αΰτη, κατερχομένη μέχρι τοϋ βράχου, προεκτεί
νεται περί τά 0.65 μ. άπό τής βόρειας πλευράς, ήτοι περί τά 0.15 μ. πέραν
τής εξωτερικής άκμής τής παραστάδος, καί υποβαστάζει μόνον τό βόρειον άκρον
τοϋ ογκολίθου τοϋ κατωφλίου. Τό κεντρικόν τμήμα τού κατωφλίου ύπέρκειται
καθαρού χώματος, πρό τού όποιου είχε τεθή σωρός λίθων (είκ. 17). Ό σωρός
ούτος έκλειε τήν εξωτερικήν δτβιν τού κάτωθεν τοϋ κατωφλίου χώματος.
Δεν είναι δυνατόν νά ΰποτεθή ότι ό σωρός τών λίθων είχε τεθή διά νά βα-
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στάση τον πεπλατυσμένον ογκόλιθον «μ», διότι μεταξύ των δύο υπήρχε χώμα μέ
σου πάχους 0.12 μ. (είκ. 17). Καί οί τιτανόλιθοι «ν» καί «ο» δεν έτέθησαν διά
να ύποβαστάσουν τον «μ», διότι ό μεν «ν» δεν φθάνει μέχρι τής κάτω επιφά
νειας τοϋ «μ» ή κορυφή δέ τοϋ «ο» μόλις υποβαστάζει τό άκρον του (είκ. 17).
Επειδή ό «μ» δεν έστηρίζετο έπ'ι τών τιτανόλιθων άλλ’ επί χώματος, διά τούτο
με τήν πάροδον τοϋ χρόνου έ'κλινε προς τά εμπρός, έκάθισε προς τά εμπρός, όπως
έχαρακτήρισαν τήν άπόκλισιν άπό τής όριζοντιότητος οί έργάται. Ή περί τούς τι-

Είκ. 17. ΟΙ πρό τοϋ κατωφλιού τής βόρειας πύλης άποκαλυφθέντες όγκόλιύ-οι.
ας : ασπρόχωμα. Ε ·. Ελληνιστικόν κτίσμα.

τανολίθους «ν» καί «ο» έπίχωσις, προς τούτοις, ήτο άδιατάρακτος καί περιείχε
μόνον μυκηναϊκά όστρακα,, έν ώ, ως θά ’ίδωμεν, ό πεπλατυσμένος λίθος «μ» καί
ή τοποθέτησίς του ανάγεται εις τούς ελληνιστικούς χρόνους. Είναι προφανές ότι
κατά τύχην ό «μ» έτέθη επί τών προϋπαρχόντων εις τήν περιοχήν του τιτανόλιθων
«ν» καί «ο» καί τού πέραν τούτων σωρού τών λίθων. Ό πεπλατυσμένος λίθος
«μ» έχρησίμευσεν ως άναβαθμός, διά τούτο καί ή έπιφάνειά του είναι λεία. Εί
ναι αδύνατον νά ΰποτεθή ότι ανάγεται εις τούς μυκηναϊκούς χρόνους, διότι βεβαίως
οί κατασκευασταί τής εκ τεσσάρων ογκολίθων σχηματισθείσης πύλης καί τής προσό
δου της δεν θά ήσαν τόσον αδαείς ώστε νά δημιουργήσουν πρόσβασιν, ή οποία
θά έχρειάζετο ιδιαίτερον αναβαθμόν διά νά φθάση τό επίπεδον τού κατωφλιού.
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Ή σχέσις τοΰ πεπλατυσμένου λίτρου προς τον βόθρον άποδεικνύει ότι ό πρόσθετος αναβαθμός ανάγεται εις τούς ελληνιστικούς χρόνους- τό άκρον του είς σημεία
τινα εισδύει εις τό έξ άσβεστου κονίαμα, τό όποιον καλύπτει τάς πλευράς τοΰ έλλη-

ΕΙκ. 18. 'Υποδ-εμελίωσις τοΰ βορείου άκρου τοΰ κατωφλιού
καί τής παραστάδος τής βόρειας πύλης.

νιστικοΰ βόθρου. Έάν όντως οί ογκόλιθοι «ν» και «ο» καί ό πέραν αυτών σωρός τών
λίθων είχον τεθή έκεΐ διά νά ύποβαστάσουν τον αναβαθμόν «μ», θά είχον τεθή είς
τούς ελληνιστικούς χρόνους καί ή περί αυτούς έπίχωσις θά ή το τεταραγμένη καί θά
περιελάμβανεν όστρακα καί τών χρόνων εκείνων. Ώς εΐδομεν ανωτέρω, τούτο δεν
συμβαίνει καί ή περί αυτούς καθαρά μυκηναϊκή έπίχωσις άποδεικνύει ότι καί οί
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τιτανόλιθοι «ν» «ο» καί ό σωρός των λίθων ανάγονται εις τούς μυκηναϊκούς
χρόνους καί ότι κατά τύχην εύρέθησαν υπό τον πεπλατυσμένον λίθον «μ».
Ότε άπεκαλΰπτοντο οί τιτανόλιθοι «ν» καί «ο» ένομίσαμεν ότι θά άπετέλουν μέρος της εσωτερικής όψεως τού βορείου κυκλώπειου τείχους. Άργότερον
όμως άπεδείχθη ότι πατούν επί τού επιπέδου τού άσπροχώματος, τό όποιον έδημιουργήθη, ότε έκτίζοντο τά θεμέλια τού προμαχώνος (είκ. 17, ας), είναι όμως τό
σον ογκώδεις καί τόσον διάφοροι τών κροκαλοπαγών, ώστε πιστεύω ότι οι τιτα
νόλιθοι «ν» καί «ο» ως καί ό «π» άρχικώς άνήκον εις την εσωτερικήν όψιν τού
τείχους εκείνου. Όταν τούτο διεσπάσθη διά νά δημιουργηθή ή πύλη, τούς μετεκίνησαν ολίγον τής άρχικής των θέσεως διά νά χρησιμεύσουν οί μέν δύο πρώτοι
ώς φραγμός τού κάτωθεν τού κατωφλιού χώματος ό δε τρίτος διά την θεμελίω-

Είκ. 19. Φρεάτια τών υπονόμων τής εσωτερικής αυλής τής βόρειας πύλης.

σιν τού προμαχώνος. Πρέπει νά σημειωθή καί πάλιν ότι ή εσωτερική όψις τού
άρχικοΰ τούτου τμήματος τού τείχους δεν εύρέθη.
Συνοψίζοντες τάς παρατηρήσεις μας συμπεραίνομεν ότι τό βόρειον κυκλώπειον τείχος άρχικώς ήτο συνεχές εις τήν περιοχήν αυτήν καί δεν διεκόπτετο υπό
πύλης. Ή εξωτερική γραμμή τής άρχικής του φοράς ορίζεται άσφαλώς υπό τών
τιτανόλιθων «β», «y» καί «ά», ώς καί υπό τής φανεράς κατεργασίας τών βράχων
τής περιοχής. Τό πάχος τού τείχους υποδεικνύεται υπό τού στρώματος τών λίθων,
οί όποιοι άρχικώς άπετέλουν μέρος τού πυρήνος τού διασπασθέντος τμήματός του.
Ό υπό τού πυρήνος τούτου κατεχόμενος χώρος άνέρχεται εις 3 μ. "Αν εις τήν
διάστασιν αυτήν προστεθή καί τό πλάτος τής εσωτερικής καί τής εξωτερικής
όψεως θά δώση ολικόν πλάτος τείχους περί τά 4.50 εως 5 μ. Εις χρόνους ύστερωτέρους τής κατασκευής του τό βόρειον κυκλώπειον τείχος διεσπάσθη έγκαρσίως
καί εις τό σχηματισθέν ρήγμα φκοδομήθη ό προ μαχών, ή βορεία πύλη καί ή
προς αυτήν πρόσβασις. Τά χαίνοντα άκρα τού ρήγματος έκαλύφθησαν υπό ίσοδόμου
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σχεδόν έκ κροκαλοπαγών ογκολίθων τοίχον ώς καί ή εξωτερική, βορεία, όψις τοϋ
οϋτω σχηματισθέντος προμαχώνος. ΙΙότε ή διάσπασις καί ή εργασία αυτή έγένετο, θά εξετάσω όταν περιγράφω τα έκ τής έπιχώσεως τής προσβάσεως προελθόντα όστρακα.
Τό 1958 επίσης ήρευνήσαμεν τον δυτικόν δρόμον καί την προ τής βόρειας
πύλης εσωτερικήν αυλήν. Καί ό δρόμος καί ή αυλή έδημιουργήθησαν διά τεχνη
τού γεμίσματος, τό όποιον έπλήρωσε τον μεταξύ τού βορείου κυκλώπειου καί τής
κλιτΰος τού λόφου χώρον. Τό γέμισμα έσχηματίσθη από αργούς λίθους διαφόρων
μεγεθών, οί όποιοι έρρίφθησαν όχι τόσον έπιμελώς εις τον χώρον, ούτως ώστε
πολλά κενά έσχηματίζοντο μεταξύ των. ’Από καιρού είς καιρόν έρρίπτετο χώμα
διά νά πλήρωσή τά κενά. ’Τσως οί μεγαλύτεροι λίθοι του νά έλήφθησαν από τον
πυρήνα τού διασπασθέντος τμήματος τού κυκλώπειου τείχους. Ή έπιφάνεια τού
στρώματος τών λίθων έκαλύφθη με χώμα μεμειγμένον μέ χάλικας πάχους 0.08 μ.
-0.10 μ. καλώς πεπιεσμένον. Τό γέμισμα τού δρόμου διεκόπτετο υπό 4 κτιστών
υπονόμων. Τρεις τούτων, άρ. I-II-III, φέρουν από τά Νοτιοδυτικά προς τά Βο
ρειοανατολικά, από τής κλιτύος δηλαδή προς τό βόρειον τείχος καί διαγωνίως
προς τύν δυτικόν δρόμον, έν φ ό ύπ’ αριθμόν IV ακολουθεί τήν φοράν τού δρό
μου από Δυσμών προς Άνατολάς καί καταλήγει είς τον υπόνομον ύπ’ αριθμόν II.
Προφανώς οί ύπ’ αριθμόν I, II καί III ύπόνομοι κατεσκευάσθησαν διά νά απο
χετεύουν τά έκ τής κλιτύος όμβρια ΰδατα, έν ω ό ύπ’ αριθμόν III συγχρόνως
έχρησιμοποιεϊτο διά τήν άποχέτευσιν τών ύδάτων, τά όποια θά συνεσωρεύοντο
προ τής πύλης. Οί ύπόνομοι έχουν μέσον πλάτος 0.30 μ., είναι έπιμελώς κατεσκευασμένοι έκ μικρών πλακών κατακορύφως τεθειμένων καί καλύπτονται ύπό ορι
ζοντίων πλακών. Οί ύπόνομοι I, II καί III έχουν πολύ μικράν κλίσιν προς τά
Βορειοανατολικά καί καταλήγουν είς τήν έσωτερικήν όψιν τού τείχους είς κατακορύφους σχεδόν οχετούς κατεσκευασμένους μέ άκατεργάστους μικρούς λίθους τεθει
μένους ούτως ώστε τό άνω τμήμα τού οχετού, είς τό όποιον καταλήγουν οί ύπόνομοι, σχηματίζει χοανοειδές φρεάτιον. Ό οχετός μέ κατακόρυφον φοράν καταλήγει είς σχεδόν οριζόντιον αύλακα, ή όποια φέρει διά τού τείχους προς τήν έξωτερικήν όψιν, όπου διασώζονται τά στόμια καί τών τριών ύπονόμων.
Τό χοανοειδές φρεάτιον τού ύπονόμου I εύρίσκεται περί τά 10.50 μ. άπό
τής πύλης καί τό στόμιόν του εύρέθη κατεστραμμένον. Τό στόμιον τού χοανοειδούς κατασκευάσματος τού ύπονόμου II, είς άπόστασιν 4.50 περίπου μέτρων άπό
τής πύλης, εύρέθη κεκαλυμμένον μέ λίθους καί παχύ στρώμα άσπροχώματος
(είκ. 19). Τό φρεάτιον τού ύπονόμου III εύρέθη είς άπόστασιν 1.30 μ. άπό τής έσωτερικής όψεως τού τείχους καί μόλις 1 μ. άπό τής πύλης. Τό άνοιγμά του έκαλύπτετο ύπό μικρών λίθων καί άσπροχώματος. Ό ύπόνομος III άρχΐζει άπό τήν
νοτιοανατολικήν γωνίαν τού δυτικού δρόμου καί βαίνει προς τά Βορειοδυτικά
(είκ. 19 καί 21). Ή άρχή τού ύπονόμου καλύπτεται ύπό πεπλατυσμένου τιτα
νόλιθου, ό όποιος φέρει είς τό έσωτερικόν άκρον τής έπιφανείας του κυκλικήν
οπήν, στενουμένην προς τά κάτω. Διά τής χοανοειδοΰς αυτής οπής τά συγκεν-
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τροΰμενα ΰδατα θά κατέρρεον εις τον υπόνομον. Φαίνεται ότι οι κτίσται διηύρυναν φυσικόν εις τον λίθον άνοιγμα καί έσχη μάτισαν την χοάνην τοϋ καλύμμα
τος (είκ. 20). Τό ασπρόχωμα, τό όποιον έχρησιμοποιήθη διά την θεμελίωσιν τής

Εί,κ. 20. Ό υπόνομος III. Κάλυμμα μέ χοανοειδή οπήν. α. στρώμα ασπροχώματος.

νοτίας παραστάδος τής πύλης, δημιουργεί στρώμα, τό όποιον καλύπτει καί τό άνω
τμήμα τής πλακός τοϋ τοιχώματος τού υπονόμου (είκ. 20, ό) καί την βάσιν τοϋ κα
λύμματος του. Τούτο άποδεικνύει ότι πύλη καί υπόνομος κατεσκευάσθησαν κατά
τον αύτόν χρόνον. Ό υπόνομος, ως φαίνεται καί εκ τών εικόνων 20 καί 21 καί
έκ τού σχεδίου είκ. 19, διετηρήθη εις μήκος 1.20 μ., διακόπτεται δέ νύν προ τοϋ
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κατωφλιού τής πύλης καί εις άπόστασιν μόλις 0.30 μ. από τής ακμής τής νοτιάς
παραστάδος. Ή γραμμή τής διακοπής του ορίζει ακριβώς την νοτίαν πλευράν τής
τάφρου, την οποίαν έ'σκαψεν υπό τό κατώφλιον ό αείμνηστος Wage. Επειδή δεν
«σημείωσε τήν θέσιν τής τάφρου αυτής είς τα συγγράμματά του, έπεχείρησα να
τήν άνεΰρω κα'ι να ορίσω τα όριά της προτού άνασκάψω πληρέστερον τον χώ
ρον τούτο δέ κα'ι επέτυχα. Ή τάφρος του είχε πλάτος 0.50 μ., βάθος άπό τής επι
φάνειας 0.35 - 0.45 μ. καί έξετείνετο περί τό 1.20 μ. προς Δυσμάς τής δψεως τού

Είκ. 21. Εσωτερική πρόσοψις τής βόρειας πύλης. Ή πρό τοϋ κατωφλιού περιοχή.
III-3 χοανοειδής δπή υπονόμου. III-3' φρεάτιον τοϋ υπονόμου.

κατωφλιού (είς τό σχέδιον, είκ. 19, αί πλευραί τής τάφρου σημειούνται διά διπλών
γραμμών). Ύπό τό κατώφλιον ή τάφρος προύχώρει περί τά 0.40 μ. Ό Wage
αναφέρει «a drain beneath it», κάτωθεν δηλαδή τού κατωφλιού1. Είναι προφανές
ότι ή τάφρος του διέκοψε τον υπόνομον ύπ’ άριθμόν III, ό όποιος ίσως διετηρεΐτο ακέραιος μέχρι τών ημερών του. Ή φράσις τού Wace δύναται μόνον νά
σημαίνη ότι ό υπόνομος III έστρέφετο προς Άνατολάς κατά τήν φοράν τής τάφρου
του προς τό κατώφλιον ενώ συγχρόνως συνέχιζε τον ρούν του, προς τά Βορειοδυτικά
καί προς τό φρεάτιον III. Διότι είς τήν περιοχήν αυτήν τού δρόμου δεν άπεκαλύφθη άλλος υπόνομος, ό όποιος κατηυθύνετο προς τό κατώφλιον ή προς τό φρεά
τιον III. Τούτο υποδεικνύεται διά τών βελών καί τής στικτής γραμμής είς τό
1

wace,

BSA σ. 25, 1921 - 1923, σ. 12 καί Mycenae, 100.
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σχέδιον, είκ. 19. Τό υπό το κατώφλιον τμήμα τοΰ υπονόμου θά έβαινε κατά μή
κος καί πλησίον τής νοτίας παραστάδος καί θά είχε διέξοδον εις την περιοχήν,
ή οποία κατέχεται υπό τοΰ ελληνιστικού βόθρου. Ούδέν όμως ίχνος υπονόμου εύρέθη
κατά την πλευράν εκείνην, ούτε καί εις την πρόσοδον τής πύλης πέραν τού βό
θρου. Εις την εξωτερικήν βορείαν πλευράν τοΰ προμαχώνος υπάρχει τό στόμιον Λ (είκ. 14). Θά ήτο δυνατόν νά ΰποτεθή δτι εις τούτο κατέληγεν ό υπό τού
Wack άναφερόμενος κάτωθεν τού κατωφλιού υπόνομος. ’Αλλά τότε θά έπρεπε νά
εύρεθή ή αύλαξ από τοΰ κατωφλιού προς τον προμαχώνα είς τήν άνασκαφεΐσαν
έκτασιν τής προσόδου. Τοιαύτη αύλαξ δεν εύρέθη. Προσεκτική μελέτη τού στο
μίου θά απόδειξη δτι τούτο μετεσκευάσθη, δταν ίδρύθη ό προμάχων. Άρχικώς
φαίνεται δτι ήτο μικρά, άνευ ώρισμένου σχήματος όπή είς τό βόρειον τείχος, διά
τής οποίας τά εντός τής περιοχής τής καμπύλης τού τείχους ΰδατα άπωχετεύοντο.
Ότε έγένετο 6 προμάχων εις των ογκολίθων τού δόμου του έτέθη κακοτέχνως,
ώς φαίνεται είς τήν εικόνα 14, άνωθεν τής οπής καί έχρησίμευσεν ώς στέγη τού
ύπάρχοντος ανοίγματος, τό όποιον τότε ηύρύνθη. Διά τού σχηματισθέντος νέου
στομίου θά εΰρισκον διέξοδον τά είς τον προμαχώνα συσσωρευόμενα ύδατα καί
φαίνεται δτι ή βραχεΐά του αύλαξ έξυπηρέτει επίσης τά διά τής αΰλακος τού υπο
νόμου III άποχετευόμενα ύδατα, δταν ταΰτα έπλημμύριζον καί έξέφευγον τής κοί
της του. Τούτο συνέβη, δταν ό κ. Ίακωβίδης δοκιμαστικούς άφήκε νά καταρρεύση
άφθονον ύδωρ διά τού φρεατίου τού ύπ’ αριθμόν III υπονόμου' τό ύδωρ τούτο
εΰρεν έξοδον διά τού στομίου Κ, αλλά μέρος αύτού καί διά τού στομίου Λ.
Κατά ταύτα υπόνομος υπό τό κατώφλιον δεν υπήρχε καί ό ύπ’ αριθμόν III βαίνων προς Βορράν διά τού πλάτους τής προ τής πύλης περιοχής κατέληγεν είς
τό φρεάτιον III. Σκοπός του βεβαίως ήτο νά προφυλάξη τό ύπό τό κατώφλιον
χώμα καί αυτόν τον ογκόλιθον τού κατωφλιού από τά ύδατα καί τήν ύγρασίαν.
"Οτι οί κτίσται τών μυκηναϊκών χρόνων έφρόντιζον ιδιαιτέρως διά τήν άποχέτευσιν ύδάτων, τά όποια ήτο δυνατόν νά συγκεντρωθούν είς τήν περιοχήν τών
πυλών, άποδεικνύεται καί εκ τού τρόπου, κατά τον όποιον προεφύλαξαν από τήν
ύγρασίαν τό κατώφλιον τής πύλης τών λεόντων (πίν. 19β) '.
Ό ύπόνομος III κατέληγεν είς τό στόμιον Κ τής εξωτερικής δψιεως τοΰ βο
ρείου κυκλώπειου τείχους (πίν. ΙΟβ). Τό στόμιον τούτο είναι τεχνικώτατα κατεσκευασμένον εκ τριών τετράπλευρων ογκολίθων καί ό βράχος, ό σχηματίζων τό
δάπεδόν του, έχει έπαλειφθή με παχύ στρώμα ασπροχώματος. Αι διαστάσεις του
είναι αξιόλογοι, διότι τό μεν ύψος του ανέρχεται είς 0.70 μ. τό δε μέσον πλά
τος του είς 0.42 μ. Ή αύλάξ του προχωρεί είς τό πλάτος τού τείχους με έλαφράν
προς τά άνω κλίσιν περί τά 4.50 μ., δπου συναντά άποτόμως πίπτοντα βράχον
καί τον καθέτως σχεδόν προς τά άνω φέροντα οχετόν. Κατά τό παρά τον βρά
χον άκρον του ή αύλαξ έχει ύψος 0.68 μ. καί πλάτος 0.65 μ. Αί πλευραί τής
αΰλακος είναι κατεσκευασμέναι από ογκολίθους καί πλάκες τεθειμέναι όριζοντίως σχηματίζουν τήν στέγην του. Επτά πλάκες, πλάτους κυμαινομένου από
1 Κατοοτέρω σ. 82 καί πίν. 19β.
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0.30 μ. μέχρι 0.82 μ., έχρησιμοποιήθησαν διά νά καλύψουν την αύλακα άπύ
τοΰ στομίου μέχρι τοϋ βράχου τοΰ διακόπτοντος την εύθεϊάν της φοράν. Σχετικώς
ολίγον χώμα και όστρακα εύρέθησαν εις την αύλακα. Μεταξύ αυτών είναι καί τε
μάχια μελανοβαφή αγγείων ελληνιστικών χρόνων, τα όποια άποδεικνύουν ότι καί
κατά τούς χρόνους εκείνους ό υπόνομος ή το εν χρήσει.
Τό στόμιον τοΰ ύπ’ αριθμόν II υπονόμου, στόμιον I (πίν. 10α), εύρέθη περί
τά 4.25 μ. προς Δυσμάς τοϋ στομίου Κ. Τρεις ογκόλιθοι σχηματίζουν τάς π?^ευράς καί την στέγην τοΰ στομίου, έν φ ό βράχος κεκαλυμμένος μέ παχύ στρώμα
ασπροχώματος σχηματίζει τό δάπεδον της αΰλακός του. Τό ΰι|ιος τοΰ στομίου
ανέρχεται εις 0.85 μ. καί τό πλάτος του εις τό στενότερον τμήμά του ίσοΰται
πρύς 0.27 μ. Καί πάλιν ή αύλάξ του προχιυρεΐ κατ’ ευθείαν σχεδόν γραμμήν μέ
έλαφράν πρός τά άνω κλίσιν εις τό πλάτος τοΰ τείχους. Ή ερευνά της πέραν
τοΰ μήκους 1.60 μ. κατέστη αδύνατος, λόγοι τής σμικρότητος τοΰ πλάτους τοΰ στο
μίου της. ’Αλλά καί πέραν τοΰ 1.60 μ. ή ευθεία φορά της συνεχίζεται καί προ
φανώς ομοιάζει πρός την φοράν τής αΰλακος τοΰ στομίου Κ. Καί εκ τών χωμάτων
τοΰ έρευνηθέντος τμήματος προέρχονται μελανοβαφή ελληνιστικά όστρακα, άποδεικνΰοντα ότι καί ό υπόνομος II εΐχε παραμείνει έν χρήσει καί μέχρι τής ό1!?
καί τής 2α? π. X. έκατονταετηρίδος.
Τά στόμια I καί Κ, τών υπονόμων II καί III, εύρίσκονται εις τό τμήμα
τοΰ τείχους, τό όποιον έπεσκευάσθη κατά την οικοδομήν τοΰ προμαχώνος, κατά
τήν ύστερωτέραν δηλαδή μετασκευήν τοΰ βορείου κυκλώπειου τείχους καί τήν δη
μιουργίαν τής βόρειας πύλης. Τότε ή κατασκευή τών διά τοΰ πλάτους τοΰ τεί
χους αύλάκων καί τών στομίων ήτο απαραίτητος. Διότι μέ τήν κατασκευήν τής
πύλης καί τοΰ δρόμου της τοΰ φέροντος εις τό εσωτερικόν τής άκροπόλεως έδημιουργεΐτο κοίλωμα κατά μήκος τής εσωτερικής όψεως τοΰ τείχους, τό όποιον
έκλείετο υπό τής πύλης. Εις τό κοίλωμα αυτό θά συνεκεντροΰντο τά από τής
κλιτύος τοΰ λόφου κατερχόμενα ΰδατα, τούτων δ’ ή άποχέτευσις καθίστατο απα
ραίτητος. Τό μεταγενέστερον τών στομίων τούτων καί συνεπώς καί τοΰ τμήμα
τος τοΰ τείχους, είς τό όποιον εύρίσκονται, πιστεύω ότι άποδεικνύεται από τήν
μορφήν των καί άπό τήν παραβολήν των πρός άλλα στόμια υπονόμων, τά όποια
διατηρούνται είς τμήματα τοΰ βορείου τείχους, τά όποια παρουσιάζουν άμετάβλητον τήν αρχικήν του μορφήν.
Τό στόμιον Ε π. χ. τοΰ τομέως Ε έχει μικράς διαστάσεις 0.32x0.25 μ. (πίν. 11α).
Ή φορά τοΰ διά τοΰ στομίου έξερχομένου ΰδατος, ήτοι ή φορά τής αϋλακός του, καταφαίνεται άπό τό κοίλωμα τοΰ βράχου (πλάτους μεγίστου 0.22 μ.).
Είναι αδύνατον νά διεισδύση τις διά τής αύλακος ταύτης είς τό τείχος, διότι μό
λις 0.35 μ. άπό τής εξόδου ή αύλαξ στρέφεται πρός τά αριστερά καί αρχίζει τήν
πρός τά άνω φοράν της.
Τό στόμιον II τοΰ τομέως Η (πίν. 11 β) παρουσιάζει ιδιαίτερον ενδιαφέρον.
Ή πρός τά δεξιά τοϋ πίνακος 11 β τριγωνική οπή (0.21x0.35 μ.) είναι ή αρχική
έξοδος τής αύλακος. Τά επί τοΰ βράχου ίχνη τής ροής τοΰ ΰδατος καθιστούν τούτο
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προφανές. Άπό την τριγωνικήν της έξοδον ή αύλαξ βαίνει κατ’ ευθείαν γραμμήν
προς το εσωτερικόν τοΰ τείχους μόλις περί τα 0.25 μ. και είτα στρέφεται προς τά
δεξιά. Πόσον εκτείνεται προς την κατεΰθυνσιν εκείνην προτού άρχίση την προς τά
άνω φοράν της είναι αδύνατον να έξακριβωθή, διότι ούτε καί ή χειρ μικρού παι
διού ήτο δυνατόν να εισχώρηση πέραν των πρώτων 0.25 μ. καί να παρακολούθηση την
αύλακα. Τό τείχος εις τό σημείον αυτό προφανώς έπιδιωρθώθη εις μεταγενεστέρους,
πάντως όμως υστεροελλαδικούς χρόνους, καί εις την έπιδιόρθωσιν αυτήν οφείλεται

Είκ. 22. Στόμιον υπονόμου είς τήν περιοχήν Θ τοΰ βορείου τείχους πρό τής άναστηλώσεως.

ό κροκαλοπαγής ογκόλιθος, ό όποιος γεφυρώνει τήν μεταξύ των βράχων ρωγμήν.
Τό στόμιον Θ, είς τον τομέα Θ (είκ. 22), εύρίσκεται είς τομέα πολύ κατεστραμμένον εν τούτοις όμως διατηρείται καλώς. Φαίνεται ότι είναι μεγαλΰτερον
τών στομίων Ε καί Η, πράγματι όμως είναι εξ ϊσου μικρών διαστάσεων.
’Ακριβώς κάτωθεν τοΰ μέτρου τοΰ τεθέντος είς τό άνώτατον τμήμα τοΰ ανοί
γματος ύπήρχε καί άλλος λίθος, ό όποιος έκάλυπτε τό τμήμα εκείνο τής οπής,
άφήνων ανώμαλον άνοιγμα μόλις 0.29 μ. ύψους. Ό λίθος ούτος, όλισθήσας τής
θέσεώς του, έφαίνετο κρεμάμενος άνωθεν τοΰ ανοίγματος. Μέ τήν ελπίδα ότι θά
εύρωμεν όστρακα είς τήν περιοχήν τήν όποιαν άπέκρυπτε, τον άφηρέσαμεν καί
τότε άντελήφθημεν ότι άπετέλει μέρος τής στέγης ανοίγματος καί ότι τό άνοιγμα
ήτο στόμιον ύπονόμου. "Οταν άργότερον άπεκαλύψαμεν τον βράχον, ό όποιος σχη-
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ματίζει το δάπεδον τοΰ όχετοΰ, έφάνησαν τα ίχνη τής ροής τοΰ ΰδατος κα'ι ταϋτα
φανεροόνουν δτι το πλάτος του άνήρχετο μόνον είς 0.28 μ. 'Η άφαίρεσις τοΰ λί
θου τής στέγης τοΰ στομίου άπεκάλυψε τό εσωτερικόν του. Γίνεται καταφανές
από την εικόνα 22, δτι τό ύψος τοΰ όχετοΰ ήτο πολύ μικρόν και δτι ή φορά
του ευθύς αμέσως έστρέφετο προς τα δεξιά.
Ή παραβολή τών στομίων I καί Κ προς τα των τομέων Ε, Η καί Θ άποδεικνΰει πόσον διάφοροι είναι οί πρώτοι τών δευτέρων. Τα στόμια I καί Κ δμως
ομοιάζουν κατά τε τήν κατασκευήν, τάς διαστάσεις καί την φοράν τών αύλάκων
προς τό στόμιον τοΰ υπονόμου, τον όποιον άπεκαλύψαμεν τό 1958 είς τον άναλημματικόν τοίχον τής μεγάλης άπό τής πύλης τών λεόντων ανηφορικής άναβάσεως,
τοΰ Ramp δηλαδή’ τό στόμιον εκείνο άποδεικνύεται ώς άνήκον είς χρόνους μετα
γενεστέρους τής διασκευής τοΰ Κύκλου Α, ήτοι είς χρόνους μεταγενεστέρους καί
αυτής τής πύλης τών Λεόντων, καί άντιπροσωπεύει τεχνοτροπίαν τών ύστερωτέρων
χρόνων τής υστεροελλαδικής ΙΙΙΒ περιόδου. Τα στόμια I καί Κ, κατ’ ακολου
θίαν καί οί υπόνομοί των, άποδεικνύονται ύστερώτερα τών χρόνων τής κατασκευής
τοΰ βορείου κυκλώπειου τείχους. Επειδή δέ είναι σύγχρονα προς τήν πύλην καί
τον προμαχώνά της υποδεικνύουν ακόμη μίαν φοράν δτι ή πύλη είναι μεταγενέ
στερον τοΰ βορείου τείχους κατασκεύασμα.
Ό υπό τό κεντρικόν τμήμα τοΰ κατωφλιού χώρος εύρέθη πίιήρης λεπτού
καθαρού χώματος, τό όποιον είχε τεθή εκεί υπό τών κτιστών τής πύλης. Έπί
τοΰ χώματος τούτου έπεκάθητο τό κεντρικόν τμήμα τοΰ κροκαίνοπαγοΰς ογκολί
θου τοΰ χρησιμοποιηθέντος ώς κατωφλιούι. Άρχικώς ή κάτω επιφάνεια τοΰ
ογκολίθου ήτο κυρτή καί τό μεγαλύτερον πάχος του ήτο είς τό κέντρον τοΰ μή
κους του. 'Η υγρασία διέβρωσε τό τμήμα τοΰ λίθου, τό όποιον έπάτει είς τό
χώμα καί μικρά λιθάρια καί τεμάχιά του
κατέρρεονακόμη καίδταν είργαζόμεθα
ύπ’ αυτόν. Ή δ ιάβρωσις αυτή έ'δωσεν είς τήν κάτω επιφάνειαν τοΰ ογκολίθου τήν
καμπύλην, ή οποία είναι δλως αντίθετος τής αρχικής του κυρτής δψεως. "Οτι
δμως ή κάτω έπιφάνειά του ήτο κυρτή φαίνεται άπό τά άκρα του, τά όποια στη
ρίζονται είς λίθους (είκ. 18 καί 21).
Διά νά εΐμεθα βέβαιοι δτι τά αντικείμενα, τά όποια τυχόν διεσώζοντο είς
τήν υπό τό κατώφλιον έπίχωσιν, θά μάς παρεΐχον αύθεντικάς μαρτυρίας, διηρέσαμεν τον υπό τό κατώφλιον άνασκαπτέον χώρον είς τρεις ζώνας καί ταύτας
άνεσκάψαμεν μέ τήν ακόλουθον σειράν:
Ζώνη πρώτη. Περιέλαβε τήν τάφρον τοΰ αειμνήστου Wage ηύξημένην κατά
0.15 μ. είς τήν βορείαν της πλευράν τό πλάτος τής ζώνης ανέρχεται είς 0.65 μ.
Είς τήν ζώνην αυτήν εύρέθη χώμα άνάμεικτον μέ λίθους, εν οΐς καί μία πλάξ
όμοια, κατά τε τάς διαστάσεις καί τήν κατεργασίαν, προς τάς χρησιμοποιηθείσας
είς τήν κατασκευήν τοΰ υπονόμου III, καί ολίγα, μικρά άγραφα όστρακα. Προ-1
1 Είς τήν πραγματείαν μου διά τήν βορείαν πύλην
τής άκροπόλεως τών Μυκηνών, Χαριστήριον είς

Ά. Κ.

όποιοι έπέβαλον τήν ειδικήν αυτήν 9-εμελίωσιν τών
μυκηναϊκών κατωφλίων.

Όρλάνδον, τ. Α', σ. 213 έ . εξετάζω τούς λόγους, οί
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φανώς τά έκ τής ζώνης ταΰτης ευρήματα εις ούδέν ώφελοΰν.
Ζώνη δεύτερα. Αΰτη περιλαμβάνει τον χώρον προς Άνατολάς και πέραν τής
τάψρου Wage ώς και λωρίδα κατά μήκος τής νοτιάς πλευράς τής πρώτης ζώνης,
πλάτους 0.25 μ. Καταλαμβάνει περισσότερον τοϋ ήμίσεος τοΰ πλάτους τοΰ υπό τό
κατώφλιον χώρου, ήτοι έχει πλάτος μέγιστον 0.90 μ. καί φθάνει μέχρι τοΰ θε
μελίου τής νοτίας παραστάδος.

Είκ. 23. ’Όστρακα δευτέρας ζώνης του κατωφλιού τής βόρειας πύλης.

Ζώνη τρίτη. Αΰτη καλύπτει χώρον μέσου πλάτους 0.60 μ., ό όποιος διήκει
κατά μήκος τοϋ ΰεμελίου τής βόρειας παραστάδος.
Αί ζώναι ΰπ’ αριθμόν 2 και 3 δεν εΐχον προγενεστέρως άνασκαφή. Τό χώμά
των, μέσου βάθους 0.42 μ,, άφηρέθη μέχρι τοΰ βράχου κα'ι τά έξ αυτών όστρακα
είναι χαρακτηριστικά. Τά έκ τής δευτέρας ζώνης όστρακα ανέρχονται εις 61, έκ
τών οποίων τά 46 ήσαν άγραφα καί τά 15 γραπτά. Τά περισσότερα τών άγράφων
(26 τον αριθμόν) ανήκουν εις ΰψίποδας κύλικας, έκ τών οποίων 6 όστρακα ανή
κουν εις τον τύπον Furumark 267, 8 όστρακα εις τον τύπον 274, 5 όστρακα ανή
κουν εις συμπαγείς πόδας, έν ω 7 εις πόδας με κοιλότητα εις τό κέντρον 6 άγραφα
όστρακα προέρχονται άπό άβαθή πινάκια μέ λαβάς υπό τό χείλος, Furumark τύ-
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πος 295 καί 296' 3 όστρακα ανήκουν εις βαθεΐς διώτους σκύφους- 5 είς πρόχους
και υδρίας τύπου Furumark 146 και 129- 3 είς ψευδοστόμους αμφορείς και 3
εις άγνωστα σχήματα. Τα γραπτά όστρακα τής ζώνης παρέχω είς την εικόνα 23.
Έκτος τών γραπτών οστράκων εύρέθησαν καί τα τεμάχια δύο ειδωλίων τής ιδίας
είκόνος, τό εν τούτων παριστά γυναίκα φέρουσαν τάς χεΐρας μεταξύ τών μαστών.
Είς την τρίτην ζώνην εύρέθησαν 21 όστρακα, εκ τών οποίων τά 13 ήσαν
άγραφα καί άνήκον κυρίως είς πρόχους καί σκύφους καί τά 8 γραπτά. Αξιοσημείωτον ότι μεταξύ τών άγράφων 1 μόνον όστρακον άνήκεν είς ύψίποδα κύλικα

Εικ. 24. ’Όστρακα έκ τής τρίτης ζώνης, αί δυο πρώται σειραί, καί έκ τής έπιχοόσεως,
ή οποία έκάλυπτε τον πυρήνα, ή κατωτάτη, τρίτη σειρά.

καί άπετέλει μέρος τού κορμού της. Τά γραπτά παρέχω είς την πρώτην καί την
δευτέραν σειράν τής είκόνος 24.
Τά έκ τών ζωνών γραπτά όστρακα τών εικόνων 23 καί 24 καί ιδία τά
γραπτά όστρακα τής τρίτης ζώνης μάς δίδουν τούς χρόνους τής τοποθετήσεως
τού κατωφλιού καί κατ’ ακολουθίαν τής οικοδομής τής βόρειας πύλης. Δεν δύναται νά ύπάρξη άμφιβολία ότι τά όστρακα αυτά ανάγονται είς την YE ΙΙΙΒ
περίοδον καί είς χρόνους πολύ προχωρημένους τής περιόδου εκείνης. Πιστεύω ότι τά
νεώτερα τούτων πρέπει νά τεθούν πολύ μετά τά μέσα τής ΥΕ ΙΙΙΒ κεραμεικής.
Ή αμέσως προ τής εξωτερικής όψεως τού κατωφλιού έπίχωσις τής προσβάσεως, ή έπίχωσις δηλαδή περί τούς τιτανόλιθους «ν» καί «ο» (είκ. 17) απέδωσε τά
γραπτά όστρακα καί τά 4 τμήματα εϊδαιλίων, τά όποια παρέχω είς την εικόνα 25.
,Πλήν τούτων εύρέθησαν καί άγραφα τών ιδίων σχημάτων καί τύπων, ώς τά έκ
τών ζωνών 2 καί 3. Μεταξύ τών άγραφων κατα?ιέγονται καί δύο, τών οποίων
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καί ή εσωτερική και ή εξωτερική επιφάνεια καλύπτεται μέ μελανόν χρώμα. Τρία
από τα τεμάχια των ειδωλίων ανήκουν εις γυναικεία ειδώλια, πιθανώς τύπου Φ,
καί τό τέταρτον εις ζώδιον.
Ή μεταξύ τοΰ επιπέδου τής λατύπης και τοΰ ασπροχώματος έπίχωσις απέ
δωσε τα γραπτά όστρακα τής είκόνος 26, έν φ ή άνωθεν τών λίθων τοΰ πυρήνος κιτρινωπή έπίχωσις απέδωσε τά γραπτά όστρακα τής τρίτης σειράς τής είκό-

Είκ. 25. Ειδώλια καί όστρακα έκ τής έπιχώσεως τής περιοχής τών τιτανόλιθων «ν» καί «ο».

νος 24. Τά έκ τών έπιχώσεων τούτων άγραφα όστρακα κα'ι εις αριθμόν και εις
σχήματα παρουσιάζουν τήν αυτήν προς τά γραπτά αναλογίαν, τήν οποίαν μάς
παρέσχον ή δευτέρα και ή τρίτη ζώνη.
Τέλος έκ τοΰ γεμίσματος τοΰ δυτικού δρόμου προέρχονται τά γραπτά όστρακα
τής είκόνος 27. Πλήν τούτων εις τό γέμισμα τοΰ δρόμου εύρέθησαν περί τά 60
άγραψα όστρακα, έκ τών οποίων τά 11 ανήκουν εις ύι|Ηποδας κύλικας, 27 εις
χονδροειδή καί αβέβαια αγγεία, 9 είς πρόχους καί υδρίας, 8 εις πινάκια καί 5
εις σχήματα ακαθόριστα.
Τά γραπτά όστρακα έκ τής προσόδου καί ιδία τά έκ τής έπιχώσεως τής άνακαλυφθείσης μεταξύ τοΰ στρώματος τής λατύπης καί τοΰ άσπροχοόματος είναι δι-
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δακτικώτατα. ’Ανάγονται δ’ άπαντα εις τούς ΥΕ ΙΙΙΒ χρόνους καί, ώς συμβαίνει
καί διά τα υπό τό κατώφλιον εύρεθέντα, τα νεώτερα των οστράκων τούτων πρέπει
να τεθούν μετά τά μέσα τής περιόδου.
Νομίζω δτι τά περιγραψέντα στοιχεία, καί τά αρχιτεκτονικά καί τά κεραμεικά, τά άποκαλυφθέντα διά τής άνασκαφής τού 1958 επιβάλλουν τό ακόλου
θον γενικόν συμπέρασμα. Τό βόρειον κυκλώπειον τείχος άρχικώς ή το συνεχές εις
την περιοχήν τής βόρειας πύλης. Εις χρόνους ανήκοντας εις τό δεύτερον ήμισυ τής
ΥΕ ΙΙΙΒ περιόδου τό τείχος διεσπάσθη καί εις τό δημιουργηθέν ρήγμα ίδρύθη ή

Είκ. 26. Γραπτά όστρακα έκ τής «έσφραγισμένης έπιχώσεως» τής προσόδου.

βορεία πύλη, ή πρόσοδος καί ό προμάχων της, ώς καί ό δυτικός δρόμος. Τότε φαί
νεται δτι διεσκευάσθη μικρόν τμήμα τείχους διά νά συνδέση τον προμαχώνα με
τό βόρειον κυκλώπειον τείχος καί εις τό τμήμα τούτο τότε κατεσκευάσθησαν τά
στόμια I καί Κ τών υπονόμων τού δυτικού δρόμου καί τής βόρειας πύλης. Τά
στοιχεία τά χρονολογικά, τά όποια παρέχουν τά άνευρεθέντα γραπτά δστρακα εις
τά διάφορα τμήματα τής πύλης, θέτουν όριστικώς την κατασκευήν της εις χρό
νους μεταγενεστέρους τών μέσων τής ΥΕ ΙΙΙΒ περιόδου. Ή κατασκευή της ήχρήστευσε την βορειοανατολικήν πυλίδα τού πρώτου περιβό?ιου.
Τά νεώτερα τών οστράκων τά προελθόντα έκ τής περιοχής τής βόρειας
πύλης είναι μεταγενέστερα τών νεωτέρων οστράκων τών εύρεθέντων εις τήν πε
ριοχήν τής πύλης τών λεόντων, τά όποια θά περιγράφω κατωτέρω. Τούτο δ άποδεικνύει δτι ή βορεία πύλη είναι κατά τι μεταγενεστέρα τής πύλης τών λεόντων
καί τού δυτικού κυκλώπειου τείχους. Προς τούτοις τά έκ τής βόρειας πύλης δστρακα
7
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είναι κατά ιι αρχαιότερα τών οστράκων, τά όποια εύρέθησαν, τον ’Απρίλιον
τού 1964, εις τά τείχη τής βορειοανατολικής έπεκτάσεως. Κατά ταΰτα ή βορεία

Είκ. 27. Γραπτά όστρακα έκ τοϋ γεμίσματος τοΰ δυτικού δρόμου.

πύλη
σεως
γήθη
γείου

άποδεικνύεται ότι είναι χρονολογικώς προγενέστερα τών τειχών τής έπεκτά
καί βεβαίως κα'ι τού ανατολικού δρόμου τής άκροπόλεως, ό όποιος έδημιουρδιά νά σύνδεση την περιοχήν τής βόρειας πύλης κα'ι τον χώρον τής υπο
δεξαμενής, τής λεγομένης Περσείας κρήνης.
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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
(Fig.
the

2

2).

meters

to the east of projection

Δ exists

the

retaining

wall

The north end of that wall was built in Mycenaean times to

K

protect

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
area dug to provide the earth iised to

fill the

from

section

the

behind

surface
the

of 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
1, a and β wall SA) proved not to be a retaining wall at all but stones

(Fig.
that

fell

from the Cyclopean Wall resting on an accumulation of

1.S5 m. in

earth

some

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.
the

Sp. Iacovides, disclosed that it is a later addition built in a breech

North

Cyclopean

Wall made for

the

purpose.

Originally that

wall

of
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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(PL 9, β') and on this fill are based the conglomerate blocks
That

the

of

Gate and its bastion are a later addition can also be

the

bastion.

adduced

from

the way the bastion is attached to the North Cyclopean Wall (Fig. 13) and from
the

drains I and K (Fig. 14 and PI. 10) which were built to serve

the

inner

court of the Gate. A comparison of these drains to those originally made in the
North

Cyclopean

Wall (PI. 11 and Fig. 22) will prove the late date

of

their

construction and of the walls of the Gate in which they were placed. The foun
dation blocks of the North Wall were laid directly on the rock without the in
tervention of a clay bedding (PI. 12 and Fig. 15). Such clay was employed

in

the construction of the West Cjmlopeau Wall (PI. 13) of the Lion Gate and its
bastion

(Figs. 36 and 37) and in the construction of the Postern Gate and

its

bastion. This use of clay is a later development in Mycenaean construction and
indicates a late date for the Postern Gate. The systematic excavation of the fill
of

the

passage to the Gate (Figs. 16, 17, and 18) revealed

undisturbed

areas

yielding numerous sherds. The painted sherds found under its threshold and in
its passage are illustrated in Figures 23 and 24; those found in the fill of

the

road which originated at the inner facade of the Gate are shown in Figure 27.
The

latest

sherds found belong to a later phase of LH III B and prove

that

the Postern Gate was constructed after the middle of the thirteenth century B. C.
The latest painted sherds are somewhat later than those found in the area of the
Lion

Gate and indicate that the construction ot the Postern

Gate followed that

of the Lion Gate.

Γ· THE NORTH CYCLOPEAN WALL AND THE OUTER COURT OF THE LION GATE
PP-

51

- 73

The late Professor A. J. B. Wace, the first to attempt to determine scientifi
cally
the

the

date of the walls of Mycenae, concluded

that with the exception

Northeast Extension the walls of Mycenae belong to the same period

could not have been older than the beginning of the fourteenth century B.

of
and
C.,

that they were built in that century. Since the Lion Gate and the West Cyclo
pean Wall seemed to me to be later than the North Cyclopean Wall, I tried to
obtain evidence which would date these structures more accurately. In the sum
mer of 1958, helped by Dr. Sp. Iacovides, I examined the interstices of its stones
in 11 different sections (Fig. 28, B - A ) in the

hope

of finding sherds which

could

be classified. A good many sherds were found, but they were

small

or

not characteristic of sub - periods; all belonged to LH III.

examined carefully the foundations of the wall (PI. 12α-β) and
where clay packing was used as bedding, as
pean

it was used

in

either

too

Then

we

found that no

the West

Wall (PI. 13β). At one point (Fig. 28, Z) clay was found

Cyclo

covering

the

rock from the wall to a distance of 1.10 m. On it was set a three-legged stone
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ΙΤιχ. 8

ΠIX.

II

πρό τού α να το λικο ύ άκρου τής προσόδου τής βόρειας πύλης περιοχή.

β.

Ή

προς τή ν βορείαν πύλην πρόσοδος μ ετά τη ν άνασκαφή'
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ΙΊΐΧ. 10

το μ ιο ν

1

κ α ι (ρ) σ τόμ ιόν Κ τω ν υπονόμων

II

κα ι
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it in.

,τομια τω ν υπονόμων h κ α ι

11

εις τη ν περιοχήν

L·

κ α ι Η του ρορειου τείχους προ τής
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η

II IN

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ 1962

α. *Η εξωτερική δψις του κατωφλιού τής πύλης των λεόντουν,
ώς άπεκαλύφύ'η πλήρως.

β. Λεπτομέρεια τής προ τής εσωτερικής δψεως του κατωφλιού
τής πύλης των λεόντων περιοχής.
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