
Δ. Η ΠΥΛΗ ΤΩΝ ΛΕΟΝΤΩΝ

Ή πΰλη των λεόντων περιεγράφη υπό πάντων τών άσχοληθέντων είς τά 
μυκηναϊκά πράγματα από τών χρόνων τοϋ Παυσανίου μέχρι τών ημερών μας. Αί 
λεπτομέρειαι τών άνωθεν τής σημερινής επιφάνειας τοϋ εδάφους τμημάτων της 
ήσαν προ πολλοΰ γνωσταί. Σκοπός τών περί την πύλην ερευνών μας κατά τά έτη

ΕΙκ. 42. Ή πρό τής πύλης τών λεόντων τάφρος Α.

1958 καϊ 1959 ήτο ή αποκάλυψις καϊ μελέτη τής θεμελιώσεως αυτής και ή 
τυχόν άνεύρεσις άδιαταράκτου έπιχώσεως, περιεχούσης όστρακα, δυνάμενα νά βοη
θήσουν εις την άκριβεστέραν χρονολόγησίν της. Ή μόνη σχετική εργασία εΐχε γί
νει τό 1922 υπό τοϋ Wace, ό όποιος διά τάφρου έδοκίμασε την προ τοϋ κατω
φλιού τής πύλης έπίχωσιν καϊ έςήτασε διά σκαφής την νοτιοανατολικήν γωνίαν 
τής αύλής1. Είς τήν γωνίαν εκείνην άπεκάλυψε θεμέλια κτίσματος, τά όποια άνή- 
γαγεν είς τούς ελληνιστικούς χρόνους.

1 wace, BSA 25, 1921 - 1923, σ. 11.
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Τον Ιούλιον τοΰ 1958, υπό ιήν έποπτείαν τοϋ Τ. Leslie Shear, Jr., έσκάφη 
τάφρος πλάτους 1.50 μ. αμέσως προ τής προσόψεως τής πύλης τών λεόντων καί 
τοΰ τοίχου της. Ή τάφρος εκείνη διήκεν άπό τοΰ βράχου τής νοτιοανατολικής

ΕΙκ. 43. Ή νοτιοανατολική γωνία τής εξωτερικής αυλής τής πύλης τών λεόντων.

γωνίας τής εξωτερικής αυλής μέχρι τής ανατολικής πλευράς τοΰ πύργου καί τής 
νοτιοδυτικής γωνίας τής αυλής. Τό μήκος της διηρέθη εις τρία τμήματα I, II 
καί III (είκ. 42), τα όποια έσκάφησαν τό έν κατόπιν τοΰ άλλου.

Τμήμα I. Τοΰτο αρχίζει άπό τοΰ βράχου τής νοτιοανοτολικής γωνίας τής 
εξωτερικής αυλής καί φθάνει μέχρι τής ανατολικής εξωτερικής πλευράς τής τά
φρου τοΰ Wage. ’Έχει μήκος 3.20 μ. καί περιλαμβάνει την περιοχήν, είς την οποίαν
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εύρέθησαν τά «θεμέλια ελληνιστικού κτίσματος». Ή έπίχωσις ιοΰ τμήματος τού
του, κατ’ ακολουθίαν, εύρέθη τεταραγμένη εις την μεγαλυτέραν της έκτασιν καί 
δεν απέδωσε θετικά στοιχεία εξυπηρετικά τοΰ σκοπού μας. 'Η άψαίρεσις όμως 
τής έπιχώσεως άπεκάλυψε τον βράχον καί την θεμελίωσιν τού ανατολικού τμήμα
τος τής πύλης καί τού τοίχου της καί αυτή είναι πολύ διδακτική.

Ό τιτανόλιθος τού βράχου «τ» (είκ. 43) κατά την νοτιοανατολικήν γω
νίαν τής εξωτερικής αυλής κατέρχεται πολύ άποτόμως προς Δυσμάς καί χάνεται 
όπισθεν τού μαλακού βράχου «μ», ό όποιος αρχίζει από τού σημείου αύτοΰ καί 
συνεχίζεται προς Δυσμάς, σχηματίζων την χαμηλοτέραν δυτικήν κλιτύν τού λόφου. 
Οίκτίσται τής πύλης καί τοΰ τοίχου της πολύ τεχνικώς προσήρμοσαν τούς κροκα
λοπαγείς ογκολίθους τού τοίχου προς τήν γραμμήν τοΰ πίπτοντος σκληρού βράχου 
(είκ. 43). Εις καί μόνος άμυγδαλίτης λίθος «κ», μεγίστου μήκους 2.30 μ. καί 
ύψους 0.95 μ., πληροί τον χώρον από τού άκρου τού κατωφλιού μέχρι τού βρά
χου καί δημιουργεί τήν βάσιν διά τούς ύπερκειμένους δόμους τού διατειχίσματος 
τής πύλης. Τον λίθον τούτον υποβαστάζει εις καί μόνος τιτανόλιθος (είκ. 43,α καί 
είκ. 44, σχέδιον α), μήκους 0.85 μ. καί ύψους 0.58 μ., ό όποιος είναι τοποθετημένος 
εις λεπτόν στρώμα ασπροχώματος, με τό όποιον καλύπτεται ή επιφάνεια τού βρά
χου. Μεταξύ τού τιτανόλιθου «α» καί τής βραχώδους πλευράς τής γωνίας προς 
Άνατολάς έτέθησαν μικρότεροι λίθοι, μήκους μόλις 0.25 μ., χώμα καί μικρά λι
θάρια, διά νά πληρωθή τό ύπολειφθέν κενόν. ’Αμέσως πρύς Δυσμάς τού τιτανό
λιθου «α» έχομεν τό ανατολικόν άκρον τού κατωφλιού τής πύλης. Ό ογκόλιθος 
τού κατωφλιού λεπτύνεται πολύ κατά τό άκρον τούτο (έχει πάχος μόλις 0.18 μ.) 
(πίν. 19α) καί μεταξύ αυτού καί τού τιτανόλιθου «α» άφέθη κενόν, περί τά 0.17 μ. 
άνω καί 0.41 μ. κάτω, τό όποιον έπληρώθη διά μικρών λίθων έσφηνωμένων εις 
ασπρόχωμα (πίν. 18α). Καί τό άκρον τού κατωφλιού στηρίζεται εις οχετικώς μι
κρούς τιτανόλιθους, οι όποιοι ειχον τεθή εις ασπρόχωμα, «κολυμπητά». Με
ταξύ τών λίθων τοΰ κενού χώρου καί τών ύποβασταζόντων τό ανατολικόν άκρον 
τού κατωφλιού εύρέθησαν 6 άγραφα καί 2 γραπτά όστρακα. Έκ τών γραπτών 
(είκ. 45, άρ. 1, 2) τό όστρακον ύπ’ αριθμόν 1 εύρέθη έσφηνωμένον εις τό ασπρόχωμα, 
τό όποιον φαίνεται εις τον πίνακα 18α, τό δ’ έ'τερον μεταξύ τών λίθων !τών ύπο
βασταζόντων τό άκρον τού κατωφλιού. Έκ τών άγράφων τά 3 ανήκουν εις ύψί- 
ποδας μονώτους καί διώτους κύλικας Furumark τύπων 267 καί 174, 1 εις δίω- 
τον πινάκιον τύπου 296, 1 εις πρόχουν τύπου 69 καί 1 εις χυτροειδές άγγεΐον. 
'Ο βράχος, κατά τήν δυτικήν πλευράν τού τμήματος I, είναι 0.92 μ. από τής 
επιφάνειας τού κατωφλιού.

Τμήμα II. Τούτο περιλαμβάνει τον χώρον τής τάφρου τοΰ WAGE. Ώς ήτο 
επόμενον, τό τμήμα τούτο δεν απέδωσε στοιχεία, δυνάμενα νά χρησιμοποιηθούν. 
Τό πλάτος τοΰ τμήματος ανέρχεται εις έν περίπου μέτρον. Τά έκ τού τμήματος 
τούτου γραπτά όστρακα δίδονται εις τήν δευτέραν σειράν τής είκόνος 45, ύπ’ 
αριθμόν 6 - 8.

Τμήμα III. Τούτο αρχίζει από τήν δυτικήν πλευράν τής τάφρου Wage καί
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ΕΙκ. 44.
Σχέδιον Σπ. Ίακωβίδη
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φθάνει μέχρι τοΰ ανατολικού τοίχου τού πύργου. ’Έχει μήκος 3.40 μ. κα'ι πλά
τος 1.50 μ. Πρώτον έσκάψη μέρος τοΰ μήκους του άνερχόμενον εις 2.50 μ. καί κατό
πιν 0.90 μ. ακόμη προς Δυσμάς καί μέχρι τής ανατολικής πλευράς τοΰ πύργου.

10 11 13 1»

Είκ. 15. ’Όστρακα έκ τής περιοχής της εξωτερικής προσόψεως τής πύλης των λεόντων.

Τούτο δέ διά να καταστή δυνατή ή έπαλήθευσις τών στοιχείων των προελθόντων έκ 
τού πρώτου ανατολικού μέρους τού τμήματος υπό τής άνασκαφής τής έπιχώσεως τού 
δυτικού μέρους. Ή έπίχωσις τού τμήματος III είχε βάθος κυμαινόμενου άπό 0.98 μ., 
κατά την ανατολικήν πλευράν του, μέχρι 1.46 μ. κατά τήν νοτιοδυτικήν γωνίαν 
τής αυλής καί προ τής ανατολικής πλευράς τοΰ πύργου. Τούτο δέ διότι ό βράχος κλίνει 
άφ’ ενός μέν άπό ’Ανατολών προς Δυσμάς καί άφ’ ετέρου προς τά Βορειοδυτικά.
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Μέχρι βάθους 0.25 μ. άπό τής επιφάνειας τοΰ κατωφλιού ή έπίχωσις άπε- 
τελεΐτο άπό χώμα άνάμεικτον μέ χονδρόκοκκον άμμον και περιείχε και νεώτατα 
όστρακα, άποδεικνύοντα τό σύγχρονον τής κατασκευής τοϋ στρώματος. Τό δεύτε
ρον στρώμα, βάθους κυμαινόμενου μεταξύ 0.45 μ. κατά την ανατολικήν πλευράν 
και 0.80 μ. κατά την δυτικήν, σχηματίζεται άπό γέμισμα έκ μικρών λίθων τε-

Είκ. 46. ’Όστρακα έκ τοϋ τμήματος III τής τάφρου Α.

θειμένων πυκνώς καί ολίγου σχετικώς χώματος. Ελάχιστα όστρακα εύρέθησαν 
εις τό στρώμα τούτο, άναγόμενα εις τούς μυκηναϊκούς καί τούς ελληνιστικούς χρό
νους. Αυτά βεβαίως δεν βοηθούν είς τήν χρονολόγησιν τής πύλης καί τής προ 
αΰτής τεχνητώς δημιουργηθείσης προσόδου. Φαίνεται ότι τό στρώμα έδημιουρ- 
γήθη είς τούς ελληνιστικούς χρόνους.

Τό τελευταϊον στρώμα, τό όποιον φθάνει μέχρι τού βράχου, έ'χει βάθος κυ- 
μαινόμενον άπό 0.28 μ. κατά τήν άνατολικήν πλευράν μέχρι 0.41 μ. κατά τήν 
δυτικήν. Σχηματίζεται άπό γέμισμα έκ λίθων μεγαλυτέρων τών τού δευτέρου
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στρώματος, ούχ'ι τόσον πυκνώς τεθειμένων, και περιέχει σχετικώς περισσότερον 
χώμα σκληρόν υποκίτρινου χροιάς. Τό στρώμα τοϋτο ήτο άδιατάρακτον και διέ
σωσε τό αρχικόν γέμισμα τής προσόδου. Τα έξ αυτού όστρακα είναι μυκηναϊκά οΰ- 
δέν δέ δείγμα ελληνιστικών ή καί άρχαιοτέρων ελληνικών χρόνων περιλαμβάνεται 
μεταξύ των. Τά έξ αυτών γραπτά παρέχω εις την εικόνα 46. Τα άγραφα, άνερ- 
χόμενα εις 48, ανήκουν εις ΰψίποδας μονώτους καί διώτους κύλικας τύπων 267 
καί 274 (12 όστρακα), εις πινάκια τύπου 296 (8 όστρακα), εις πρόχους τύπου 69 
καί υδρίας τύπου 129 (7 όστρακα), εις βαθεΐς διώτους σκΰφους τύπου 284 
(3 όστρακα), εις ποτήρια τύπου 226 καί 228 (3 όστρακα), εις χυτροειδή (7 όστρακα) 
καί εις ακαθόριστα σχήματα (8 όστρακα). Μεταξύ τών γραπτών οστράκων κατα- 
λέγεται καί τεμάχιον γυναικείου εκ πηλού ειδωλίου’ διεσώθη μόνον ή κεφαλή, 
ή οποία φέρει πόλον.

Ή άφαίρεσις τής έπιχώσεως έ'φερεν εις φώς τό δυτικόν άκρον τού κατω
φλιού καί την ύποθεμελίωσιν τού πέραν τής δυτικής παραστάδος τοίχου (είκ. 42,α, 
πίν. 16 β καί 18 β). Καί κατά την νοτιοδυτικήν γωνίαν τής αυλής εις καί μόνος κρο
καλοπαγής ογκόλιθος (1.24 μ.κθ.60 μ.) αποτελεί τον κατώτατον φανερόν τής προσό- 
ψεως δόμον (είκ. 42 καί 44, σχέδ. α).Έπί τούτου βασίζονται οί υψηλότεροι δόμοι τού 
διατειχίσματος, άποτελούμενοι έξ ενός καί μόνου κροκαλοπαγούς τετράπλευρου ογκο
λίθου μέχρι τής διασωθείσης κορυφής τού ανακουφιστικού τριγώνου. Ό κατώτα- 
τος φανερός δόμος βασίζεται εις τρεις μικρούς τιτανόλιθους, οί όποιοι άφ’ ενός 
μεν συνεχίζουν την γραμμήν τής άνω έπιφανείας τού κατωφλιού, άφ’ ετέρου δε 
προεξέχουν τής κατακορύφου τών δόμων κατά 0.12 μ. - 0.18 μ. σχηματίζοντες 
οΰτω πρωτογενή εύθυντηρίαν. Ύπό τούς μικρούς αυτούς λίθους έτέθησαν δύο 
τιτανόλιθοι (είκ. 44, σχέδ. α), οί όποιοι πράγματι αποτελούν τήν θεμελίωσιν. Ό κα- 
τώτατος (πίν. 16 β, καί 18 β, α), 1.28 μ.x 0.63 μ., στερεούται έπί τού βράχου διά σφη
νών καί χρησιμεύει οός υποστήριγμα τού δυτικού άκρου τού κατωφλιού, τό όποιον 
έχει πάχος 0.50 μ. ’Έχει όμως τεθή δίκην σφηνός ούτως ώστε νά προφυλάττη τό 
κατώφλιον άπό πιθανήν προς Δυσμάς κατολίσθησιν.

Τό δυτικόν άκρον τού κατωφλιού πατεΐ είς δύο μικρούς τιτανόλιθους, οί όποιοι 
έτέθησαν ως σφήνες μεταξύ αυτού καί τού βράχου (πίν. 18 β καί είκ. 44, σχέδ. α). 
Είς τό τμήμα, όπου έτέθησαν οί μικροί αυτοί λίθοι, ό ογκόλιθος τού κατωφλιού 
έχει τό μεγαλύτερον πάχος του, άνερχόμενον εις 0.93 μ. Ό εις τών ύποβασταζόντων 
λίθων άπεδείχθη αδύνατος νά βαστάση τό βάρος τού κατωφλιού, τής ύπερκειμέ- 
νης τούτου παραστάδος καί τού τοίχου, διά τούτο δέ καί διερράγη. Αί ρωγμαί 
τού σφηνοειδούς λίθου επαναλαμβάνονται μετά σχετικής ακρίβειας είς τον ογκό
λιθον τού κατωφλιού (είκ. 42 παρά τήν προς τά δεξιά παραστάδα), ή αντιστοι
χία δ’ αύτη υποδεικνύει τήν αιτίαν τής θραύσεως τού κατωφλιού τής πύλης.

Ό κροκαλοπαγήα ογκόλιθος τού κατωφλιού, υποβασταζόμενος μόνον κατά τά 
άκρα, δεν πατεΐ έπί τού βράχου, άλλ’ έπί στρώματος καθαρού χώματος. Κατά 
τήν προσθίαν όψιν τού κατωφλιού τό πάχος τού χώματος κυμαίνεται άπό 0.12 μ. 
μέχρι 0.27 μ. (είκ. 44, σχέδ. α). Κατ’ άντίθεσιν προς τό κάτωθεν τού κατωφλιού
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τής βόρειας πύλης εύρεθέντος, τό χώμα, έπ'ι τοΰ οποίου κάθηται το κατώφλιον 
τής πύλης τών λεόντων, περιείχε πολύ ολίγα σχετικώς όστρακα ή Τά μέχρι μή
κους 0.75 μ. από τής πρόσθιας όψεως εΰρεθέντα όστρακα εις τό χώμα τούτο 
ανέρχονται εις 24, έκ τών οποίων τά 7 είναι γραπτά και τά 17 άγραιρα. Τά 
γραπτά παρέχω εις την εικόνα 45 ύπ5 αριθμόν 3, 5, 9, 10, 12, 13, 14. Έκ τών 
άγραφων τά 3 ανήκουν εις μονώτους ύψίποδας κύλικας τύπου 267, 2 εις πινά
κια τύπου 296, 3 εις πρόχους, 2 εις χυτροειδή αγγεία καί 7 εις ακαθόριστα σχή
ματα. "Εν τών άγραφων καλύπτεται υπό στιλπνού μελανού χρώματος (είκ. 45 άρ. 4). 
Τό ύπ’ άριθμόν 15 τεμάχιον είναι πούς μυκηναϊκού ειδωλίου.

Ή πλήρης άποκάλυψις τού κατωφλιού έφανέρωσε καί την άνώμαλον κοπήν, 
την οποίαν παρουσιάζει ή πρόσθια του δψις (πίν. 19α). Αί διαστάσεις της είναι 
αί εξής: μήκος μέγιστον 0.30 μ., ύψος 0.18 μ., βάθος μέγιστον 0.10 μ. Προφα
νώς ή κοπή αυτή έγένετο κατά την λατόμησιν διά τήν ένθεσιν ξύλου, χρησιμο- 
ποιηθέντος ως μοχλού κατά τήν μετακίνησιν καί τοποθέτησιν τοΰ ογκολίθου.

Κατά τά έτη 1958 καί 1959, υπό τήν έποπτείαν τοΰ Τ. Leslie Shear, Jr. καί 
τής Δίδο? Νίκης Μυλωνά, ήρευνήθη καί ή προ τού κατωφλιού περιοχή τής εσω
τερικής αυλής τής πύλης. Τάφρος (Β), πλάτους 1.60 μ. καί μήκους 2.60 μ., έσκάφη 
παρά τήν ρίζαν τού έκ κροκαλοπαγών ογκολίθων άνατολικού τοίχου τής εσωτε
ρικής αύ?ιής, άμέσως προ τού /λεγομένου «φυλακείου» (πίν. 20α). Ό βράχος εις τήν 
περιοχήν αυτήν άνεφάνη μόλις περί τά 0.40 μ. άπό τής σημερινής επιφάνειας 
τού εδάφους καί παρουσιάζει κλίσιν άφ’ ενός μέν προς τά Βορειοδυτικά, προς τό 
κατώφλιον τής πύλης δηλαδή, όπου εύρέθη εις βάθος 0.85 μ., άφ’ ετέρου δέ προς 
Δυσμάς. Τό μεγαλύτερον ενδιαφέρον παρουσίασεν ή έπίχωσις ή άμέσως προ τής 
εσωτερικής δι|'εως τού κατωφλιού. Τό επιφανειακόν στρώμα τής έπιχώσεως εκεί
νης είχε πάχος περί τά 0.05 μ. Ύπ’ αυτό άπεκαλύφθη στρώμα χώματος μεμει- 
γμένου μετά μικρών χαλίκων καλώς πεπιεσμένου μέσου πάχους 0.10 μ. Τό στρώμα 
τούτο περιεΐχεν δχι μόνον όστρακα άλλά καί λατύπην έκ κροκαλοπαγών λίθων 
άκόμη δέ καί μικρά άποκόμματα τού ίδιου λίθου, προελθόντα άπό τά «δαγκώ
ματα» πρίονος. Τά «δαγκώματα» αύτά κατά κανόνα είναι τεμάχια χαλίκων άνη- 
κόντων άρχικώς εις άμυγδαλίτας λίθους, οί όποιοι παρουσιάζουν πριονισμένην δψιν 
κατά τήν μίαν τών πλευρών των. Προφανώς ή λατύπη καί τά «δαγκώματα» εί
ναι άποτέλεσμα τής τελικής έπεξεργασίας τών λίθων τών παραστάδων, τής γενο- 
μένης προτού αί παραστάδες αύταί τεθούν εις τάς θέσεις των.

Τό τρίτον στρώμα, «y» άποτελεΐται άπό κοκκινόχωμα, συμπαγές καί σκλη
ρόν, μέσου πάχους 0.28 μ. Ή άνω έπιφάνεια τού στρώματος τούτου ή το κα?ιώς 
πεπιεσμένη καί εις τμήματα έκαλύπτετο υπό λεπτού στρώματος άσπροχώματος. 
Ύπό τό στρώμα τού κοκκινοχώματος άπεκαλύφθη πλαίσια (στρώμα τέταρτον, ά),

1 Τό χώμα προφανώς ήτο τόσον καθαρόν, διότι άφ’ τοις τό κατώφλιον τής βόρειας πόλης είχε τεθή πολύ 
ενός μέν έσχημάτιζε στρώμα μικροϋ πάχους άφ’ έτέ- υψηλά άνωθεν τοΰ βράχου ούτως ώστε τά ξένα σώματα, 
ρου δ’έπ’ αΰτοΰ έτέθη κατώφλιον κατά πολϋ όγκω- τά όποια τό ύπ’ αύτό χώμα περιεΐχεν, οί χάλικες, τά 
δέστερον τοΰ κατωφλιού τής βόρειας πύλης, τό όποιον όστρακα κλπ., δέν θά ήδΰναντο νά δημιουργήσουν 
θά ύπεβάσταζε πολϋ μεγαλύτερον βάρος. Πρός τού- άνώσεις.

11
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Τό 1958 έξητάσαμεν καί ιήν βορειοδυτικήν γωνίαν τής αύ/ςής καί τοϋ προ 
τής εσωτερικής πλευράς τοϋ κατωφλιού τής πύλης χώρου. Ή έπίχωσις αντιστοιχεί 
πλήρως προς την τής βορειοανατολικής γωνίας. Καί πάλιν αμέσως προ τοϋ κατω
φλιού εύρεση γέμισμα αργών λίθων, καλυπτόμενον υπό πλαίσιας. ’Άνωθεν τής 
πλαίσιας έ'χομεν τό στρώμα τοϋ κοκκινοχώματος καί επ’ αύτοϋ τό στρώμα γής 
ανάμεικτου με χάλικας καί λατύπην. Εις τό στρώμα τούτο κατά την γωνίαν είχε 
τεθή πλάξ, μεγίστου μήκους 1.20 μ. καί πλάτους 1.10 μ., τής οποίας τό έν άκρον 
εισχωρεί υπό τον κατώτατον δόμον τοϋ κροκαλοπαγούς δυτικού τοίχου τής αυλής, 
τό έτερον υπό την παραστάδα, ή οποία εξέχει κατά τι τού κατωφλιού. Εις αυτό 
τό σημεΐον ό ογκόλιθος τοϋ κατωφλιού έχει αποκοπή καί τό σχηματισθέν κενόν 
μεταξύ αύτοϋ καί τής παραστάδος είχε πληρωθή χώματος. Πότε τοϋτο έγένετο 
δεν είναι δυνατόν να έξακριβωθή ’. Κατά τό κέντρον τοϋ κατωφλιού, μεταξύ 
τών δύο τάφρων, τάς οποίας ήνοίξαμεν, άψέθη χώρος άσκαπτος, πλάτους 0.55 μ., 
διά μελλοντικήν έρευναν.

Ή τάφρος τής βορειοδυτικής γωνίας συνεχίσθη προς Νότον καθ’ δλον τό μή
κος τοϋ δυτικού εκ κροκαλοπαγών λίθων τοίχου τής αυλής. Ή έπίχωσις τού τμή
ματος τούτου, μήκους ο μ. καί πλάτους 1.70 μ., εύρέθη ευτυχώς άδιατάρακτος, 
κάτωθεν τοϋ επιφανειακού στρώματος βεβαίως.’Αμέσως υπό τό επιφανειακόν στρώμα 
εύρέθη ή στερεά επιφάνεια τής αυλής καί τοϋ δρόμου καί τό υπόστρωμά του έκ 
καλώς πεπατημένου χώματος περιέχοντος μικρούς χάλικας, χονδρόκοκκον άμμον, 
όστρακα, λατύπην καί «δαγκώματα» πρίονος άπό κροκαλοπαγείς λίθους. Τό μέ
σον πάχος τού στρώματος άνήρχετο εις 0.15 μ. Κάτωθεν τοϋ στρώματος τούτου 
εύρέθη γέμισμα λίθων αργών, τό όποιον τρθάνει μέχρι τού βράχου. Ή άνω επι
φάνεια τοϋ γεμίσματος καλύπτεται άπό λεπτόν στρώμα (0.03 - 0.04 μ.) καλώς πε
πιεσμένου χώματος, περιέχοντος ασπρόχωμα, εις τό όποιον οφείλει τήν ύποκιτρί- 
νην χροιάν του. Εις διάφορα τμήματα ή επιφάνεια τοϋ γεμίσματος καλύπτεται 
ύπό στρώματος ασπροχώματος καί τό στρώμα τοϋτο είναι εις τό ύψος τής κάτω 
γραμμής τοϋ κατωτάτου δόμου τοϋ έκ κροκαλοπαγών λίθων δυτικού τοίχου. Οί 
ογκόλιθοι τοϋ κατωτάτου αύτοϋ δόμου πατούν, ώς είς βάσιν, εις τό στρώμα τοϋ 
ασπροχώματος (πίν. 20β) καί είς τό ύπ’ αυτό γέμισμα έκ λίθων. Τό γέμισμα 
τούτο προχωρεί προς Δυσμάς κάτωθεν καί πέραν τοϋ έκ κροκαλοπαγών λίθων 
τοίχου διά νά σχηματίση τό ύπόστρωμα τοϋ δαπέδου τοϋ κλιμακοστασίου. Τό δά- 
πεδον έκεΐνο έσχηματίσθη, ώς καί τό τής εσωτερικής αυλής, μέ χώμα καλώς πε- 
πιεσμένον, τό όποιον περιέχει λατύπην καί «δαγκώματα» πρίονος κροκαλοπαγών 
λίθων, αποτελεί δέ συνέχειαν τού δαπέδου τής αυλής τοϋ μεταξύ τών πλαγίων 
έκ κροκαλοπαγών λίθων τοίχων. Καθίσταται οϋτω φανερόν ότι αί παραστάδες 
τής πύλης, καί αυτή ή πύλη, ή αύλή καί τό δάπεδόν της, ώς καί τό δάπεδον 
τοϋ κλιμακοστασίου μετά τού ύποστρώματός του, είναι σύγχρονα κατασκευάσματα.

Τά στάδια εργασίας, τά όποια ήκολούθησαν τό έν τό άλλο, διαγράφονται 
ασφαλώς άπό τά διασωθέντα λείψανα. Καί πρώτον έτέθη είς τήν θέσιν του τό

1 Βεβαίως έστερεώσαμεν τήν γωνίαν αυτήν τής παραστάδος.
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μέσου πάχους 0.12 μ., ή όποια έκάλυπτε λάζους ριχτούς (στρώμα πέμπτον μέσου 
πάχους 0.30 μ.), τεθειμένους αμέσως προ τοΰ κατωφλιού καί διήκοντας μέχρι τοΰ 
βράχου (πίν. 19 β). Τα στάδια τής προ τοϋ κατωφλιού εργασίας είναι προφανή. 
Άρχικώς, προ τοΰ κατωφλιού καί μέχρις 1.20 μ. απ’ αύτοϋ έθεσαν πυκνώς λί
θους με ολίγον χώμα. Τούς λίθους αυτούς έκάλυψαν με παχύ στρώμα πλαίσιας, τό 
όποιον έφθανε καί μέχρι τοΰ κατωφλιού (ίχνη του εις τό κατώφλιον φαίνονται 
εις τον πίνακα 19β), τό στρώμα δε τοΰτο έσφράγιζε τό γέμισμα τών λίθων καί τό 
κάτω τμήμα τοΰ κατωφλιού καί τα άπεμόνωνεν από την υγρασίαν καί τα ΰδατα, 
τα. όποια θά είσέδυον εκ τής κατωφερείας. Κατ’ αυτόν τον τρόπον προεφυλάτ- 
τετο καί τό κάτωθεν τοΰ κατωφλιού χώμα, διότι καί εδώ, ώς φαίνεται καί εις τον 
πίνακα 19 β, τό κατώφλιον δεν έπάτει εις τον βράχον, άλλ’ εις καθαρόν χώμα. Έπί 
τής πλαίσιας έτέθη παχύ καί σκληρόν στρώμα κοκκινοχώματος καί έπιέσθη μέ 
προσοχήν. Τό κοκκινόχωμα αυτό, ώς γνωστόν, σκληρύνεται μέ την παρέλευσιν χρό
νου καί σχηματίζει στερεάν βάσιν δι’ επίστρωμα δρόμου. Τοΰτο έσχηματίσθη μέ 
καλώς πεπιεσμένον χώμα, περιέχον μικρούς χάλικας, χονδρόκοκκον άμμον καί λα
τύπην κροκαλοπαγούς λίθου. Κατ’ αυτόν τον τρόπον τό κατώφλιον καί τό κά
τωθεν αυτού χώμα έπροστατεύθησαν καί έδημιουργήθη ή αρχή τοΰ δρόμου άπό 
τοΰ. κατωφλιού τής πύλης.

Ή παρά την βορειοανατολικήν γωνίαν τής εσωτερικής αυλής πλάξ, ή αμέσως 
κάτωθεν τοΰ λεγομένου «φυλακείου» (πίν. 19 β, π καί 20 α, η), κατέχει την θέσιν 
τοΰ έκ χώματος, χαλίκων καί λατύπης δευτέρου στρώματος καί πατεΐ εις κοκκινόχωμα. 
Φαίνεται ότι είναι εις την αρχικήν της θέσιν καί τά ίχνη τοΰ πρίονος, τά όποια 
παρουσιάζουν αί πλευραί της (πίν. 19 β), άποδεικνύουν ότι ανάγεται εις τούς μυκη
ναϊκούς χρόνους. Ή άπό Βορρά προς Νότον κλίσις, την όποιαν έχει ή άνω της 
επιφάνεια (πίν. 20α) μάς δίδει την κλίσιν τοΰ δρόμου, ό όποιος ήρχιζεν άπό τοΰ 
κατωφλιού καί διά τής αυλής έφερε προς την επικλινή άνάβασιν (Ramp). Έάν ή 
πλάξ αυτή ήτο μόνη ή έάν παρά τον κροκαλοπαγή πλάγιον τοίχον άρχικώς υπήρχε 
σειρά πλακών, τής όποιας άπετέλει τό τέρμα, δεν δύναται νά έξακριβωθή σήμε
ρον. Κατά τό υπόδειγμα τής σειράς τών πλακών εις τήν εσωτερικήν πλευράν τοΰ 
περιβόλου τοΰ Κύκλου Α είναι δυνατόν νά θέσωμεν καί κατά μήκος τοΰ πλαγίου 
τοίχου μίαν καί μόνην σειράν πλακών. Ή αυλή κα&’ όλον της τό υπόλοιπον πλά
τος είχεν επιφάνειαν καλυπτομένην υπό στρώματος καλώς πεπιεσμένου χώματος 
καί δεν ήτο λιθόστρωτος.

Πρέπει νά σημειωθή ιδιαιτέρως τό μεταξύ τοϋ κατωφλιού καί τοΰ βράχου κενόν, 
τό όποιον φαίνεται εις τον πίνακα 19β. Τοΰτο άρχικώς έπληροΰτο καθαρού χώματος.

Ό βράχος πέραν τοΰ δευτέρου μέτρου άπό τοΰ κατωφλιού μέχρι τοΰ τετάρ
του μέτρου ύψοΰται τόσον, ώστε έλάχιστον γέμισμα έχρειάζετο διά νά πληρωθή 
ό χώρος καί νά φθάση εις τό επίπεδον τοΰ δρόμου. Ή έπίχωσίς του περιεϊχεν 
9 άγραφα όστρακα μικρών διαστάσεων. Άπό τοΰ τετάρτου μέτρου μέχρι τοΰ υπο
νόμου «ν» (πίν. 20α), 5 μ. μήκους άπό τής πύλης, ή έπίχωσίς είχε διαταραχθή 
υπό προγενεστέρας σκαφής.
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κατώφλιον τής πύλης, επί καθαρού χώματος, καί τα ακρα του ύπεστηρίχθησαν 
μέ λίθους. Κατόπιν ό προ τής εσωτερικής του όψεως χώρος έπληρώθη λίθων καί

. ,.J

Είκ. 47. Ειδώλια καί γραπτά όστρακα έκ του έπιστροόματος τής εσωτερικής αυλής.

τό γέμισμα καί ή όψις τού κατωφλιού έσφραγίσθησαν μέ παχύ στρώμα πλαίσιας. 
Εϊτα έκτίσθη ή εκατέρωθεν τού κατωφλιού θεμελίωσις τών δόμων τού διατειχί- 
σματος τής πύλης, ίσως δέ καί οι κατώτατοι δύο ή τρεις δόμοι τού τοίχου εκεί
νου. Τό στρώμα τής πλαίσιας έκαλύφθη ΰπο κοκκινοχώματος καί λεπτού επιπέδου
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ασπροχώματος και υπό ιοϋ χωμάτινου υποστρώματος τής τελικής επιφάνειας τής 
αύλής. Οί ογκόλιθοι των παραστάόων των λοιπών δόμων και τοΰ ανωφλιού έτέ- 
θησαν εις την θέσιν των, άψ’ ού προηγουμένως ή τελική επεξεργασία των διά 
σφυράς και πρίονος έγένετο παρά τό ίδρυθέν κατώφλιον. Τά εκ τής εργασίας εκεί
νης προελθόντα αποκόμματα, ή λατύπη καί τά «δαγκώματα», έχρησιμοποιήθη- 
σαν διά την κατασκευήν τοΰ επιστρώματος τής αυλής, το όποιον έσχηματίσθη μέ 
καλώς πεπιεσμένον χώμα άνάμεικτον μέ χονδρόκοκκον άμμον καί μικρούς χάλι- 
κας. Τό γέμισμα τής αύλής καί τό δάπεδόν της προεξετάθη καί πέραν τοΰ κλι
μακοστασίου προς Δυσμάς καί επ’ αύτοΰ τέλος ίδρύθησαν καί οί εκ κροκαλοπα-

ΕΙκ. 48. ’Όστρακα 1, 2, 6, 7, 8 έκ τοΰ χώματος τοΰ κατωφλιού τής πύλης των λεόντων 
3, 4, δ έκ τοΰ γεμίσματος τών λίθων τής εσωτερικής αύλής.

γών λίθων τοίχοι, οί ορίζοντες τήν αυλήν κατά τά πλάγια καί τό κλιμακοστάσιον.
Έκτος τών χαλίκων, τοΰ ασπροχώματος καί τής πλαίσιας ή άδιατάρακτος 

έπίχωσις τής εσωτερικής αύλής απέδωσε καί όστρακα μυκηναϊκά, τά όποια μάς 
παρέχουν τά χρονικά όρια τής εργασίας αύτής. Έκ τοΰ δευτέρου στρώματος, τοΰ 
περιέχοντος τήν λατύπην καί τά «δαγκώματα» τών πριόνων, προέρχονται τά γρα
πτά όστρακα καί τά τμήματα τών ειδωλίων τής είκόνος 47. Τό πρώτον εις τήν σει
ράν είδώλιον τής είκόνος 47 είναι μικροσκοπικόν, ανήκει εις τον γυναικεΐον τύ
πον Φ καί ή επιφάνειά του καλύπτεται υπό παραλλήλων γραμμών, αί όποΐαι μέ 
τήν κεντρικήν κάθετον σχηματίζουν ψαρακάνθην. Τό δεύτερον γυναικεΐον είδώ
λιον παρουσιάζει περισσότερον ενδιαφέρον. Είναι κατεσκευασμένον έκ κιτρινωπού 
πηλού καί ή κατεργασία του είναι περισσότερον τοΰ συνήθους έπιμεμελημένη. Οί 
ώμοι καί οί βραχίονες είναι καλώς πεπλασμένοι, ακόμη δέ καί τό υπό τήν όσφύν

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:34:04 EEST - 54.226.8.97



86 Γεωργίου Έ. Μυλωνά ΑΕ 1962

τμήμα, εις σχήμα κυλίνδρου, έσχηματίσθη πίαχστικώτερον τοΰ συνήθους. Αί χεΐρες φέ
ρονται μεταξύ τών μαστών.Ή δλη επιφάνεια τοΰ ειδωλίου καλύπτεται από πυκνάς οφι
οειδείς γραμμάς γεγραμμένας με λαμπερόν καστανέρυθρον χρώμα. Τό διασωθέν ύψος 
τοΰ ειδωλίου ανέρχεται εις 0.047 μ., τό μέγιστον πλάτος του εις 0.039 μ. καί ή περί
μετρός του κατά την όσφύν είναι 0.076 μ. Τό ύψος τοΰ πρώτου ειδωλίου είναι 0.028 μ.

Έκ τοΰ γεμίσματος τών λίθων προέρχονται τα όστρακα τών εικόνων 48, άρ. 3-5, 
καί 49. Ιίλήν τών γραπτών εύρέθησαν καί 173 όστρακα άγραφα, άνήκοντα εις τα γνω-

Είκ. 49. Όστρακα έκ των λίθων τοΰ γεμίσματος τής εσωτερικής αυλής.

στα σχήματα τών ύψιπόδων μονώτων καί διώτων κυλικών τύπων 267, 274, εις πινάκια 
με δύο λαβάς υπό τό χείλος τύπου 296, εις κυάθους τύπου 227 καί ποτήρια τύπου 226, 
εις πρόχους τύπου 69, υδρίας τύπου 129 καί εις χονδροειδή χυτροειδή αγγεία.

Ή αποκάλυψις τής εσωτερικής δψεως τοΰ κατωφλιού απέδειξε καί πάλιν ότι 
τό κατώφλιον ύπεβαστάζετο κατά τά δύο του άκρα καί ότι τό μεγαλύτερον, σχε
δόν τό δλον, μέρος τοΰ μήκους του έπικάθηται επί στρώματος χώματος. Ή άφαί- 
ρεσις μέρους τοΰ χώματος τούτου κατά τό ανατολικόν τμήμα (πίν. 19β) άπέδειξεν, 
δτι τούτο είναι πολύ καθαρόν καί περιέχει ολίγα καί μικρά όστρακα. Οί λίθοι καί 
ή έπισφραγίσασα αυτούς πλαίσια άπεμόνωσε τελείως τό υπό τό κατώφλιον χώμα 
καί δεν έπέτρεψιεν εις άλλα ξένα όστρακα καί άντικείμενα νά διεισδύσουν εις αυτό. 
Τά άνευρεθέντα όστρακα ανέρχονται εις 14, έκ τών οποίων τά πέντε ήσαν γρα
πτά (εϊκ. 48, άρ. 1, 2, 6, 7, 8). Τά άγραφα ανήκουν εις την άπεστρογγυλευ μένην
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π?ιευράν διώτων ύψιπόδων κυλικών, (3), εις πινάκια μέ δύο λαβάς τύπου 296, (2), 
εις πρόχους προφανώς τύπου 69, (2), καί εις αβέβαια σχήματα (2).

Τα ολίγα όστρακα τα εύρεΟέντα εις το υπό το κατώφλιον χώμα έρχονται εις 
καταφανή άντίθεσιν προς τα πολυαριίίμότερα όστρακα τα εύρεθέντα υπό το κατώ- 
φλιον τής βόρειας πύλης. Τούτο ϊσως οφείλεται άφ’ ενός μεν εις το ότι το χώμα τής

Είκ. 50. Ό άναλημματικός τοίχος νπ αριθμόν 9.

βόρειας πύλης είχε μεγα/.ύτερον πάχος, άφ’ ετέρου δέ εις την ιδιαιτέραν προσοχήν, 
την οποίαν άφιέρωσαν οί μυκηναΐοι κτίσται εις την κατασκευήν τής πύλης τών λεόν
των. Ή προσοχή αΰτη άποδεικνύεται καί από την προσπάΟειάν των να απομονώ
σουν τήν υπό τήν επιφάνειαν τής αύ?νής εσωτερικήν πλευράν τού κατωφλιού καί

διά τό κατώφλιον τής βόρειας πύλης. ΙΤρύς τούτοις ή ιδιαιτέρα φροντίς ώφείλετο ίσως 
καί εις τήν σαφή κατανόησιν υπό τών κτιστών τού βάρους, τό όποιον τό κατώφλιον 
τής πύλης τών λεόντων είχε νά βαστάση. Καί εις τάς δύο όμως περιπτώσεις, καί 
εις τήν πύλην τών λεόντων καί εις τήν βορείαν πύλην, ό ογκόλιθος τού κατωφλιού 
έτοποθετήΟη καί ύπεστηρίχιΤη κατά τον ίδιον τρόπον.
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Εις την περί τής βόρειας πύλης μελέτην μου1 εξετάζω τούς λόγους, οί όποιοι 
έπέβαλον τον τρόπον αυτόν τής τοποθετήσεως καί εις τά εκεί σχετικούς λεχθέντα 
παραπέμπω τούς άναγνώστας τούς έπιθυμούντας νά παρακολουθήσουν λεπτομερέ- 
στερον τό ενδιαφέρον τούτο θέμα.

’Από την εσωτερικήν αυλήν τής πύλης αρχίζει δρόμος, ό όποιος φέρει προς 
τήν επικλινή άνοδον (προς τό Ramp). Ή ανατολική πλευρά τού δρόμου ορίζεται 
υπό τού κυκλώπειου τοίχου, ό όποιος εις τό σχέδιον τού Wace φέρει τον άριθμόν 9 
(είκ. 50 καί 51). Ό τοίχος ούτος παρέσχε πράγματα είς τούς νεωτέρους έρευνητάς.

Είκ. 51. Τό βόρειον ακρον τοΰ τοίχου 9 καί ή νοτιοδυτική γωνία τοϋ ανατολικού τοίχου 
τής αυλής (α). ν, ό υπό τον τοίχον 9 υπόνομος πρό τής άνασκαφής του.

διότι, έκ παρερμηνείας των όσων γράφει ό Τςουντας διά τό δυτικόν κυκλώπειον 
τείχος, ύπετέθη ότι έπ’ αυτού έστήριξε τά περί ενός αρχικού περιβόλου συμπερά- 
σματά του2. Μέρος τού τοίχου άνεστηλώθη υπό τής εν Άθήναις ’Αρχαιολογικής 
Εταιρείας. ”Αν καί δεν άναφέρεταί τι περί τής άναστηλώσεως αυτής είς τά όσα 
έδημοσιεύθησαν διά τάς Μυκήνας, εν τοΰτοις όμως είναι δυνατόν νά όρισθή ό 
χρόνος τής άναστηλώσεως. Φαίνεται ότι τμήμά του άπεκαλύφθη υπό τού SchliE- 

μανν κατά τήν άνασκαφήν τού 1876. Είς τό περί Μυκηνών βιβλίον του, είς τό 
κεφάλαιον IV, υπό ημερομηνίαν Σεπτεμβρίου 9, 1876, γράφει3: «In the trench 
close to the Lion Gate I have been obliged to stop the work for a time, the Ar-

τών Μυκηνών μελέτης είς ΑΕ 1958, σ. 186.
3 SCHUKMANN, Mycenae, London 1878, σ. 87.

1 Χαριστήριον είς Ά. Κ. Όρλάνδον τ. Α', σ. 213-227.
2 Όρα τό πρώτον μέρος τής περί τής άκροπόλεως
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chaeological Society of Athens having promised to send an engineer to repair 
the Cyclopean wall above and beside the gate, and to fasten the sculpture of the 
two lions with cramp-iron». Είς τό υπό ημερομηνίαν 30 Σεπτεμβρίου 1876 κεφά- 
λαιον V, παραπονεΐται δτι «The Archaeological Society has not as yet sent an 
engineer.... to repair the Cyclopean Work» *. Φαίνεται δτι ή εργασία αΰτη έγέ- 
νετο, άφ’ ού ό Schliemann έτερμάτισε την άνασκαφήν του. Και ό Δροςινος καί 
ό STEFEEN σημειώνουν τον τοίχον ύπ’ αριθμόν 9 είς δλον αύτοΰ τό μήκος. Είναι 
πιθανόν δτι ή ένίσχυσις και ή άναστήλωσίς του έγένετο επί των ημερών τοϋ Στα- 

ματακη καί βεβαίως ό ΤςΟΥΝΤΑς έγνώριζε την εργασίαν ταύτην.
Διά τής άνασκαφής μας έξηκριβώθη δτι ή υπό τοΰ τοίχου 9 υποβασταζόμενη 

έπίχωσις είς πλάτος 1 μ. απ’ αύτοΰ καί μέχρι βάθους 1.50 μ. ήτο τεταραγμένη. 
Αυτό υποδεικνύει τα δρια τής άναστηλωτικής εργασίας καί άποδεικνύει δτι οί τέσ- 
σαρες ανώτατοι δόμοι τοΰ τοίχου 9 είναι αποτέλεσμα τής επισκευής τοΰ 1877-1881 
Τό προς Βορράν άκρον τοΰ τοίχου έρείδεται επί τοΰ έκ κροκαλοπαγών ογκολίθων 
ανατολικού τοίχου «α» τής έσωτερικής αυλής, προς τον όποιον έχει διάφορον κα
τεύθυνσήν (είκ. 50 καί 51). Ή σχέσις τών δύο τοίχων γίνεται καταφανής άπό τάς 
παρεχομένας φωτογραφίας. Ό τοίχος 9 δεν δένει με τον ανατολικόν τοίχον τής 
αυλής, προφανώς είναι άναλημματικός καί συγκρατεΐ άνδηρον, νΰν ύψούμενον 3.50μ. 
άπό τοΰ επιπέδου τής αυλής. Τοΰτο άποκαλοΰμεν ανατολικόν άνδηρον. Σχηματίζε
ται μεταξύ τής κορυφής τοΰ άναλημματικοΰ τοίχου καί τοΰ βράχου, ό όποιος ΰψοΰται 
περί τα 4 μ. προς Άνατολάς (πίν. 21α). Κατά τό νότιον άκρον τοΰ ανδήρου ό βρά
χος ύψοΰται σχεδόν άποτόμως περί τά 1.10 μ., δημιουργών πλατείαν έπιφάνειαν 
όμοιάζουσαν προς εξέδραν. Κατά τό βόρειον άκρον τοΰ ανδήρου επί τοΰ βράχου 
ϊστανται τά κυκλώπεια θεμέλια τοΰ νεωτέρου μυκηναϊκοΰ κτίσματος, τά όποια άπε- 
κάλυψεν ό Τςουντας (παρένθ. πίν. Α).

"Οπως έλέχθη ανωτέρω, ή έπίχωσις τοΰ άνδηρου εύρέθη τεταραγμένη είς μέ
σον πλάτος 1 μ. άπό τοΰ άναλημματικοΰ τοίχου καί είς βάθος 1.50 μ. Ή λοιπή 
έκτασις, κάτωθεν τοΰ έπιψανειακοΰ στρώματος, εύρέθη άδιατάρακτος. Είς την τε- 
ταραγμένην έπίχωσιν καί ιδία είς τό βόρειον άκρον, εύρέθησαν λίθοι μικροί καί 
μεγάλοι, οί όποιοι είχον ταξιθετηθή ίσως υπό τοΰ Τςουντα, δτε άνέσκαπτε τά μυ
κηναϊκά οικήματα, τά όποια άπεκάλυψε προς τά Βορειοανατολικά τής πύλης τών 
λεόντων. Τό νότιον άκρον τής περιοχής ορίζεται υπό τοΰ άκρου τής τάφρου τοΰ 
Schliemann, ή όποια κατέστρεψεν ϊσως τό τέρμα ή καί την άνάβασιν προς τό 
άνδηρον, έτι δε ή όψις τής τομής, ή όποια έδημιουργήθη υπό τής τάφρου εκείνης, 
διεταράχθη είς τούς καθ’ ήμάς χρόνους, δτε μετεμορφώθη είς άνάβασιν προς τήν 
προς Άνατολάς καί προς Βορράν περιοχήν.

Ή επιφανειακή έπίχωσις είχε βάθος 0.25 - 0.40 μ. Κάτωθεν τών 0.40 μ. ή έπί- 
χωσις άπετελεϊτο έκ μαλακού χώματος, καστανομελανοΰ τήν χροιάν, τό όποιον περιεΐχεν 
ολίγους λίθους καί όστρακα, άπαντα μυκηναϊκά. Κατά τό βόρειον ήμισυ σχεδόν τοΰ άν- 
δήρου ή έπίχωσις άπό μέσου βάθους 0.65 μ. άπετελεϊτο έκ καλώς πεπατημένου ύπο-

1 schliemann, ε. ά. σ. 121.
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κίτρινου χώματος, μεμειγμένου μετά χονδροκόκκου άμμου και ασπροχώματος, τό όποιον 
περιεΐχεν ελάχιστα μυκηναϊκά όστρακα. Το πάχος τοΰ στρώματος αύτοΰ έκυμαίνετο 
άπό 0.10-0.25 μ. Κάτωθεν τοΰ υποκίτρινου χώματος, άπό βάθους 0.75 - 0.95 μ., εΰ- 
ρέθη στρώμα λίθων αργών, καθαρόν γέμισμα, τό όποιον έκάλυπτε τό όλον πλάτος τοΰ 
άνδηρου καί διήκε καθ’ όλον τό λοιπόν βάθος τής έπιχώσεως μέχρι τοΰ βράχου.

Την αυτήν ποιότητα έπιχώσεως εΰρομεν καϊ εις τό νότιον ήμισυ τοΰ άνδηρου, 
καθώς όμως προχωροΰμεν προς Νότον, τό εκ λίθων γέμισμα εύρίσκεται εις βαθυ- 
τέραν άπό τής επιφάνειας γραμμήν. Οΰτω, π. χ., εις την περιοχήν τήν όποιαν εις 
τό ήμερολόγιον άπεκαλέσαμεν π - τ, 15-18 μ. άπό τής εσωτερικής όψεως τοΰ ίσοδό- 
μου διατειχίσματος τής πύλης τών λεόντων, ή εκ καστανομελανοΰ χώματος έπίχω- 
σις προς τό τέλος τής περιοχής διήκε μέχρι βάθους 0.85 μ., ή υποκίτρινη γή άπό
0.85 μέχρις 1.04 μ. και άπό τοΰ βάθους αύτοΰ ήρχιζε τό έκ λίθων γέμισμα. 
Εις τό τελευταΐον προς Νότον τμήμα τοΰ άνδηρου, εις τήν περιοχήν τ - χ, ώς

(’Αντιγραφή Παπαηλιοπούλου σχεδίου ήμερο?., άνασκαφής 1958)

τήν άποκαλοΰμεν, ήτοι 18-22 μ. άπό τής έσωτερικής όψεως τής πύ?ιης τών λεόν
των, ή υποκίτρινη πεπατημένη γή προς τό τέλος τής περιοχής εύρέθη εις βά
θος 1.20 - 1.35 μ., κάτωθεν δε τοΰ βάθους αύτοΰ ήρχιζε τό έκ λίθων γέμισμα. Βε
βαίως τά διάφορα βάθη, εις τά όποια εύρέθησαν τά στρώματα τής γής καϊ τοΰ 
γεμίσματος, δεν ήλλαξαν άποτόμως, δημιουργοΰντα πτώσεις, άλλα βαθμηδόν μετε- 
βάλλοντο (είκ. 52). Ή μεταβολή αύτή ύποδεικνύει ότι ή επιφάνεια τοΰ άνδηρου είχε 
κλίσιν άνηφορικήν άπό Νότου προς Βορράν. Ή κλίσις αυτή, καθ’ όσον είναι δυνα
τόν νά όρισθή, φαίνεται ότι άνήρχετο εις 0.50 - 0.60 μ. περίπου έπι άποστάσεως 9 μ.

Ό τρόπος τής κατασκευής τοΰ άνδηρου είναι καταφανής. Πρώτον ίδρύθη ό άνα- 
λημματικύς τοίχος 9 εις άπόστασιν 4 μ. περίπου άπό τών βράχων. Κατόπιν ό μεταξύ 
τοΰ τοίχου τούτου καί τών βράχων χώρος έπ/,ηρώθη λίθων άργών εις βάθος τού?ιά- 
χιστον 2.30 μ. (πίν. 21 β). Οί σχετικώς μικροί λίθοι έτέθησαν άνωμάλ,ως καί χαλαρώς 
καί τά μεταξύ των κενά έπ?.ηρώί)ησαν με χώμα ,τό όποιον συνεχώς έρρίπτετο μετά τών 
λίθων καί δεν άπετέλει ίδιον επ’ αύτών στρώμα.Ύπεράνω τοΰ έκ λίθων γεμίσματος 
έτέθη στρώμα χώματος, πάχους 0.10-0.25 μ., εις τό όποιον προσετέθη χονδρόκοκκος 
άμμος καί άσπρόχωμα, τό όποιον τοΰ έ'δωσε τήν ΰποκιτρίνην χροιάν, καί τό στρώμα 
τοΰτο καλώς έπιέσθη. Είναι πιθανόν ότι ή έπιφάνεια τοΰ υποκίτρινου στρώματος έσχη- 
μάτισε τήν έπιφάνειαν τοΰ άνδήρου καί με τήν πάροδον τοΰ χρόνου έπ’ αύτής συνεσω-

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:34:04 EEST - 54.226.8.97



AE 1962 9!Δ. 'Η πύλη των λεόντων

ρευθη τό καστανό μελανόν χώμα. Τό χώμα τοΰτο θά παρεσΰρθη καί άπετέθη εις τό 
άνδηρον από τά ΰδατα τών βροχών, διά τοΰτο ήτο μαλακόν καί σκοτεινού χρώματος.

Είκ. 53. ’Όστρακα έκ τοϋ στρώματος τής κιτρινωπής γης τοΰ ανατολικοί ανδήρου.

Πότε τό άνδηρον τοΰτο κατεσκευάσθη υποδεικνύεται υπό τών οστράκων, τών 
εύρεθέντων εις τό έκ λίθων γέμισμά του. Τά όστρακα αυτά δεν είναι πολλά καί 
διακρίνονται, ως συνήθως, είς άγραφα καί γραπτά. Ή αναλογία τών άγραφων πρύς 
τά γραπτά είναι περίπου 13:1. Τά πρώτα ανήκουν είς τά ήδη σημειωθέντα σχή
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ματα αγγείων ήτοι εις μονώτους καί διώτους ύψίποδας κύλικας τύπων 267, 274 
άλλα και 4 όστρακα τύπου 266, εις πρόχους τύπων 146, 136, 121 καί εις υδρίας 
τύπου 126, εις δίωτα πινάκια τύπων 295, 296, εις ποτήρια τύπων 225, 228, εις

Γεωργίου Έ. Μυλωνά

Είκ. 54. Όστρακα έκ τοΰ νοτίου τμήματος τοΰ έκ λίθων γεμίσματος τοΰ ανδήρου.

διώτους βαύεΐς σκύφους τύπου 284, εις ΰψίποδα δίωτα κύπελλα τύπου 305, εις 
χυτροειδή αγγεία, εις κυάθους τύπου 232 καί εις χονδροειδείς ωοειδείς ψευδοστό- 
μους αμφορείς.

Όλα σχεδόν τα εύρεύέντα γραπτά όστρακα παρέχονται εις τάς εικόνας 53, 54 
καί 55. Τα όστρακα τής είκόνος 53 εύρέθησαν εις τό στρώμα τής κιτρινωπής γης,
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τό όποιον έκάλυπτε to έκ λίθων γέμισμα. Τά περισσότερα εξ αυτών ανήκουν εις 
διώτους βαθεΐς σκΰφους καί είς ψευδοστόμους αμφορείς. Τό τελευταΐον τεμάχιον 
προς τό δεξιόν κάται άκρον τής είκόνος είναι τμήμα ζφδίου.

Τά όστρακα τής είκόνος 54 εΰρέθησαν είς τό νότιον καί τά είς την εικόνα

Είκ. 55. "Οστρακα έκ τοΰ βορείου τμήματος τοΰ έκ λίθων γεμίσματος τοϋ άνδηρου.

55 είς τό βόρειον ήμισυ τοΰ έκ λίθων γεμίσματος τοΰ ανδήρου. (Τό τελευταΐον 
τής δευτέρας σειράς τής είκόνος 54 είναι τμήμα μυκηναϊκοΰ ειδωλίου.)

Τά όστρακα αύτά, καί ιδία τά χρονολογικώς νεώτερα τούτων, παρέχουν τό 
όριον κατά τό όποιον ή μετά τό όποιον έγένετο τό άνδηρον. Νομίζω ότι τά νεώ
τερα τούτων ανάγονται είς τό β' ήμισυ τής YE ΙΙΙΒ περιόδου καί προς τό τέλος 
αυτής. Σημειωτέου ότι μεταξύ τών άγράψων καταλέγονται καί 9 όστρακα, των 
οποίων καί ή εξωτερική καί ή εσωτερική επιφάνεια έχει καλυψθή με μελανόν χρώμα.

’Ακόμη έχομεν, πιστεύω, καί άλλα χρονολογικά στοιχεία διά τό άνδηρον. Περί
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τά δυο μέτρα προς Νότον τοΰ διασπασθέντος κυκλώπειου τείχους, βορειοανατολικές 
δηλαδή τοΰ διατειχίσματος τής πΰλης, εύρέθη τό στόμιον υπονόμου, ό όποιος διέρ
χεται κάτωθεν τοΰ θεμελίου τοΰ μυκηναϊκού κτίσματος τοΰ άνασκαφέντος υπό τοΰ

Γεωργίου Έ. Μολωνα

Εικ. 56. Ό υπόνομος η κάτωθεν τοΰ μυκηναϊκού θεμελίου τοΰ άνασκαφέντος υπό τοΰ Τσοΰντα.

Τςουντα (είκ. 56). Προς Άνατολάς, πέραν δηλαδή τοΰ θεμελίου τοΰ κτίσματος, ό 
υπόνομος συνεχίζεται τουλάχιστον 20 μέτρα και ψαίνεται ότι είχε προγενεστέρως άνα- 
σκαφή υπό τοΰ ΤςΟΥΝΤΑ, διότι τό χώμά του ήτο και ολίγον κα'ι δεν περιεΐχεν 
όστρακα. Προς τούτοις καθ’ όλον τό μήκος των 20 μέτρων δ υπόνομος διέρχεται 
κάτωθεν δαπέδων και θεμελίων έρευνηθέντων προ πολλοΰ. Τό στόμιον τοΰ υπονόμου 
ευρεθη πλήρες χωμάτων και μικρών λίθων και ούδέν άπέδωκεν. Ό οχετός του εί-
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ναι κατασκευασμένος έκ πλακών κατακορύφως τεθειμένων καί ή στέγη του σχηματί
ζεται άπό πλάκας τεθειμένος όριζοντίως. Μεταξύ των καθέτων πλακών δεν παρετη- 
ρήσαμεν ίχνη άπομονωτικοΰ πηλού, ως συνήθως έγένετο εις ύστερωτέρους μυκη
ναϊκούς χρόνους. Τό πλάτος τού οχετού είναι 0.35 μ. καί τό βάθος του 0.45 μ. 
Προ τού στομίου τού υπονόμου, τό όποιον διεσώθη κάτωθεν τού θεμελίου τού 
μυκηναϊκού κτίσματος τού άνασκαφέντος υπό τού Τςουντα (είκ. 56, π), έτέθη πλάξ λί
θινη διαγωνίως σχεδόν προς την κατεύθυνσιν τής οροφής του, πέραν δ’ αύτής δεν

Είκ. 57. *0 υπό τό θεμέλιον τοϋ τοίχου 9 υπόνομος «υ».

κατεσκευάσθη αύλαξ καί τό έκ τού υπονόμου ύδωρ, είς μήκος 1 μ., φαίνεται ότι δι- 
ωχετεύετο, διά ρήγματος σχηματιζομένου μεταξύ τών βράχων τής περιοχής, προς την 
άποτόμως κατερχομένην δυτικήν πλευράν τού λόφου. Είς την πλευράν αυτήν δεν εύ- 
ρέθη αύλαξ, αλλά φαίνεται ότι τό ύδωρ έρρεεν έλευθέρως άνωθεν αύτής.

Κατ’ άρχάς ένομίσαμεν ότι ό υπόνομος ούτος θά κατέληγεν είς τον γνωστόν 
οχετόν, ό όποιος, άρχόμενος από τού δευτέρου λίθου από τού βορείου άκρου τής 
ρίζης τού άναλημματικού τοίχου 0, διήκει καθέτως προς τον άξονα τής πύλης τών 
λεόντων καί προς τον από τής πύλης δρόμον προς τήν επικλινή ανάβασιν (προς 
τό Ramp δηλαδή) διά νά συνέχιση τύν ρούν του κάτωθεν τών θεμελίων τού κτίσμα
τος τού γνωστού ώς σιτοβολώνος 1 (παρένθ. πίν. Α', είκ. 51, ν καί πίν. 20α). Παρά τάς

1 Τον υπόνομον αυτόν φαίνεται ότι άπεκάλυψε ό wace (BSA 25, 1921 -1923, σ. 62). Άποδεικνυεται 
μερικώς ό scheiemann, έξήτασεν όμως καί πάλιν όμως ότι ό wace δέν ήρεύνησε τό παρά τον άναλημ-
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προσπάθειας μας δμως δεν ήδυνήθημεν νά άνεύρωμεν οΰτε καν ίχνη, τα όποια θά 
ΰπεδείκνυον τοιαύτην σχέσιν. Ή έκ νέου άποκάλυψις τοΰ υπονόμου «ν», ή έπιβλη- 
θεϊσα υπό τής προσπάθειας αυτής, άπέβη ώψέλιμος.

'Ως είναι πρόδηλον εις τάς εικόνας 51 καί 57, επί τοΰ πεπλατυσμένου λίθου 
«ν», ό όποιος σχηματίζει την στέγην τοΰ υπονόμου, έθεμελιώθη ό δεύτερος από 
τοΰ βορείου άκρου τοΰ τοίχου 9 ογκόλιθος 1, τοΰτο δε άποδεικνύει ότι ό υπόνο
μος είναι αρχαιότερος τής οικοδομής τοΰ άναλημματικοΰ τοίχου καί τοΰ ύπ’ αΰτοΰ 
ύποβασταζομένου ανδήρου. Αί πλευραί τοΰ υπονόμου είναι κατεσκευασμέναι άπό 
πεπλατυσμένους λίθους τεθειμένους κατακορύφως πλησίον άλλήλων καί ή στέγη 
του άπό τής γραμμής τής τάφρου μας, περί τό 1 μ. προς Δυσμάς τοΰ λίθου 
«ι>*, προς τον άναλημματικόν 9 καί κάτωθεν αύτοΰ σχηματίζεται άπό πλάκας χον
δρός, όριζοντίως τεθείσας επί τών πλευρών. Ό μαλακός βράχος, εις τον όποιον 
αρκετόν τμήμα τοΰ όχετοΰ είχεν όρυχθή, αποτελεί τό δάπεδον τοΰ υπονόμου καί 
ήτο άρχικώς κεκαλυμμένον με ασπρόχωμα- τό μέσον πλάτος τής αΰλακός του είναι
0.45 μ. καί τό βάθος του, άπό τής εσωτερικής έπιφανείας τοΰ καλύμματος μέχρι 
τοΰ δαπέδου, περί τα 0.50 μ. Αί διαστάσεις τής αΰλακος ήσαν άρκεταί διά νά επι
τρέψουν εις μικρόσωμον εργάτην νά έργασθή έντός αυτής καί νά έξαγάγη τό χώμα, 
τό όποιον έπλήρου τό τμήμά του, τό έκτεινόμενον κάτωθεν καί προς Άνατολάς 
τοΰ άναλημματικοΰ τοίχου 9. Ό εργάτης ούτος άπέδειξεν ότι ό υπόνομος προ
χωρεί κατ’ ευθείαν γραμμήν τουλάχιστον 1.30 μ. πέραν τής εξωτερικής όψεως 
τοΰ τοίχου 9. Πέραν τοΰ μήκους τούτου ήτο άδύνατον διά τον εργάτην νά συνέ
χιση τον καθαρισμόν τής αΰλακος. Φαίνεται όμως ότι προχωρεί άκόμη 0.50 μ., 
διότι ό εργάτης κατώρθωσε νά προωθήση σιδηράν ράβδον διά τής έπιχώσεως τής 
αΰλακος μέχρι τοΰ μήκους έκείνου, όπου συνήντησεν έμπόδιον, προφανώς λίθους. 
Ήτοι ό υπόνομος προχωρεί προς Άνατολάς κατ’ εύθεΐαν γραμμήν, τουλάχιστον 
1.80 μ. άπό τής εξωτερικής όψεως τοΰ τοίχου 9. Έάν συνεχίζετο καί πέραν τοΰ 
μήκους αύτοΰ είναι άδύνατον νά έξακριβωθή. Κατά μέσον όρον τό πλάτος τοΰ άνα- 
λημματικοΰ τοίχου 9 άνέρχεται εις 0.60 μ. περίπου, πέραν δε τοΰ πλάτους έκείνου 
καί μέχρι τοΰ άποτόμως κατερχομένου βράχου, εις άπόστασιν 4 περίπου μέτρων, 
ό χώρος έπληρώθη λίθων άργών. Είναι προφανές ότι ό υπόνομος προχωρεί καί 
κάτωθεν τοΰ γεμίσματος περισσότερον τοΰ μέτρου καί φαίνεται ότι έπαυσε νά 
έκτελή τον προορισμόν του, ότε ίδρύθη τό άνδηρον. Ήχρηστεύθη δέ, διότι ή πε
ριοχή, την όποιαν έξυπηρέτει, έπληρώθη τεχνητώς καί μετεβλήθη εις άνδηρον. Πώς 
άπωχετεύοντο τά ΰδατα τής κλιτύος καί τά έκ τοΰ ΰπερκειμένου τοΰ άνδήρου υπο
νόμου είναι άδύνατον νά έξακριβωθή σήμερον. Ούδεμία ένδειξις ύπελείφθη δυνα-
ματικόν τοίχον 9 τμήμα τοΰ υπονόμου, διότι ή άνωθεν 
τής στέγης του έπίχωσις εύρέθη αδιατάραχτος, αί κα- 
λύπτουσαι τήν αύλακα πλάκες ήσαν εις τήν αρχικήν 
των θέσιν καί αυτή ή αύλαξ εύρέθη πλήρης μαλακού 
καί αμμώδους χώματος, πλήρης δηλαδή τής συνήθους 
άδιαταράκτου έπιχώσεως υπονόμων, καί οστράκων. Ό 
wace πρός τούτοις εις Mycenae, σ. 54, γράφει οτι τό 
υπό τό Granary τμήμα τοΰ υπονόμου έχει πλάτος κυ-

μαινόμενον μεταξύ 0.25 καί 0.50 μ. καί βάθος μεταξύ 
0.90 καί 1.25 μ. καί δτι «is built of stone and the 
roof is in the form of an inverted V». Τό τμήμα, τό 
όποιον ήρευνήσαμεν, έχει διαφόρους κατά τι διαστά
σεις καί όριζοντίαν στέγην, σχηματισθεΐσαν διά πλακών.

1 Ή επιφάνεια τής πλακός μάλιστα παρουσιάζει 
σαφή ίχνη κατεργασίας καί όμαλισμοϋ διά νά δημιουρ- 
γηθή ασφαλής κοίτη διά τόν ογκόλιθον τοΰ τοίχου 9.
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μένη νά βοηθήση εις την έξακρίβωσιν αυτήν. Είναι πιθανόν ότι και ό υπόνομος 
«π» ήχρηστεΰθη, όταν έκτίσθησαν τα οικήματα τής προς τά Βορειοανατολικά τής 
πΰλης περιοχής τών υστέρων μυκηναϊκών χρόνων, τά όποια άπεκά?αη|)εν ό Τςουντας,

Είκ. 58. Γραπτά όστρακα έκ τοΰ υπονόμου «υ».

και ότε έδημιουργήθη τό ανατολικόν άνδηρον. Ίσως ό υπόνομος «3Τ-·> νά άνήκεν 
άρχικώς εις άρχαιοτέραν τής πΰλης περίοδον και τά έξ αύτοΰ ΰδατα έλευθέρως 
ερρεον εις περιοχήν εκτός τών τειχών κειμένην. Ή φορά τοΰ υπονόμου «υ» κα'ι 
ή σχέσις του προς την πΰλην και τον άξονα του υποδεικνύουν ότι κατεσκευάσθη 
διά νά έξυπηρετήση την πΰλην κα'ι την αυλήν της, ότε έκτίσθη ή πΰλη τών λεόν
των. Ή συνέχεια τής αΰλακος τοΰ υπονόμου «υ» και κάτωθεν τοΰ έκ λίθων γεμί-

13
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σματος καί ή μη άνεύρεσις διαγώνιου προς τά άνω καί προς την επιφάνειαν τοΰ 
άνδηρου συνεχείας της υποδεικνύει δτι αύτη ήχρηστεύθη, όταν έδημιουργήθη τό γέ
μισμα τοΰ άνδηρου. Τά εις τον υπόνομον «ν», κατ’ άκολουθίαν, εύρεθέντα όστρακα 
•θά άνήκουν εις την χρονικήν περίοδον τής χρήσεώς του καί τά νεοπερα εξ αύτών

98 Γεωργίου Έ. Μυλωνά

Είκ. 59. Γραπτά όστρακα έκ τοΰ υπονόμου «ν».

παρέχουν δριον, μετά τό όποιον έδημιουργήθη τό άνατολικόν άνδηρον καί ό άνα- 
λημματικός του τοίχος 9.

Τά έκ τοΰ τμήματος τοΰ όχετοϋ, τό όποιον ήρευνήσαμεν, όστρακα περιλαμβά
νουν, ώς συνήθως, άγραφα καί γραπτά· τά άγραφα είναι τά πολυαριθμότερα καί τά 
σχήματα άγγείων, τά όποια άντιπροσωπεύυυν είναι τά συνήθη τής YE IIIΒ επο
χής, ήτοι ΰψίποδες μόνωτοι καί δίωτοι κύλικες τύπων 267 καί 274, πρόχοι τύπων 
69 καί 105, ύδρίαι τύπου 129, βαθείς σκύφοι τύπου 284, πινάκια με δύο λαβάς τύ
πων 295 καί 296, ψευδόστομοι χονδροειδούς κατεργασίας τύπου 164 καί κύαθοι 
μόνωτοι τύπων 214, 215. Ή άναλογία των άγραφων προς τά γραπτά είναι 12:1.
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Τά γραπτά όστρακα παρέχω εις τάς εικόνας 58 καί 59. Ώς είναι έμψανές, 
ταΰτα ανήκουν εις βαθεΐς σκάφους, εις ψευδοστόμους αμφορείς, εις πρόχους κα'ι 
εις κυάθους. Πάντα ανάγονται εις τούς ΥΕ ΙΙΙΒ χρόνους κα'ι τά νεώτερα έξ αυ
τών ανήκουν προς τό τέλος τής περιόδου εκείνης.

Μεταξύ των οστράκων τής είκόνος 58 καταλέγεται καί μικροσκοπικόν είδώ- 
λιον, μόλις 0.03 μ., τύπου καθημένης γυναικός.

Τά στοιχεία, τά όποια μάς παρέχουν τά όστρακα τά προερχόμενα από τό εκ 
λίθων γέμισμα, από την άνωθεν αυτού έπίχωσιν καί από τον υπόνομον <-υ» υπο
δεικνύουν τούς αυτούς χρόνους διά την κατασκευήν τού ανατολικού ανδήρου καί 
τού συγκρατούντος αυτό άναλημματικού τοίχου 9, ήτοι τούς μετά τά μέσα καί 
τούς προς τό τέλος τής ΥΕ ΙΙΙΒ περιόδου χρόνους. Νομίζω ότι είναι άξιον πα- 
ρατηρήσεως ότι τό κλιμακοστάσιον, αν καί χρησιμώτατον διά την άνοδον προς 
τάς επάλξεις τής πύλης, ήχρηστεύθη προς τό τέλος τής ΥΕ ΙΙΙΒ περιόδου '. Εις 
τούς αυτούς χρόνους ίδρύετο τό ανατολικόν άνδηρον. ’Ίσως δεν θά ήτο τολμηρόν 
νά ύποτεθή ότι τό άνδηρον, με την πλατυτέραν έπικλινή έπιφάνειάν του, παρείχεν 
άνάβασιν εΰκολωτέραν προς τάς επάλξεις αύτάς καί προς το τείχος καί ή κατα
σκευή του έγένετο αιτία τής άχρηστεύσεως τού κλιμακοστασίου. Προς τούτοις ή 
φορά τού τοίχου 9, ή κατασκευή του καί ή σχέσις του προς τον ανατολικόν τοίχον 
τής αυλής άποδεικνύουν ότι ούτος καί τό ύπ’ αυτού βασταζόμενον άνδηρον ίδρύθη 
άφ’ ου ή πύλη τών λεόντων είχεν ίδρυθή καί ήτο έν χρήσει έπί αρκετόν χρόνον, 
ώς άποδεικνύει ό υπόνομος «ν», ό όποιος κατεσκευάσθη διά νά έξυπηρετήση τον 
χώρον τής πύλης καί ήχρηστεύθη, όταν έδημιουργήθη τό ανατολικόν άνδηρον.

Προτού κλείσωμεν τό περί τού ανατολικού ανδήρου θέμα πρέπει νά προσέ- 
ξωμεν ίχνη τινά διασωθέντα εις την επιφάνειαν τού βράχου, ό όποιος ύψούται άνω
θεν αυτού προς Άνατολάς (πίν. 21α), Εις τό άκρον τού ημιμέτρου τού πίνακος 21α 
φαίνεται καλώς λελεασμένη κοίλη επιφάνεια κατά την όφρύν τού βράχου. Πώς 
έσχηματίσθη ή κοίλη αΰτη επιφάνεια δεν είναι εΰκολον νά όρισθή. Θά ήτο δυνα
τόν νά ύποτεθή ότι είναι αποτέλεσμα τριβής τροχού εις τά πλευρά τού βράχου, 
ή άνω επιφάνεια τού οποίου φαίνεται λειανθεΐσα καί ίσοπεδωθεΐσα διά τριβής. 
Την συνέχειαν τής επιφάνειας αυτής τού βράχου την εύρίσκομεν αμέσως προς Βορ- 
ράν είς την εικόνα 56, φαίνεται δ’ ότι στρέφεται προς Άνατολάς προτού φθάση 
τό στόμιον τού υπονόμου «π:». Έάν ώμαλισμένη επιφάνεια βράχου ώς ή τού αν
δήρου εύρίσκετο είς χθαμαλήν καί ομαλήν περιοχήν θά ήρμηνεύετο ασφαλώς ώς 
κατάλοιπον δρόμου. ’Ίσως καί έδώ είναι δυνατόν νά ύποτεθή ότι κατά τό άκρον 
τού πετρώματος ύπήρχεν οδός, ή όποια έκ τής φοράς τής επιφάνειας τών βράχων 
καταφαίνεται ότι θά ήτο ανηφορική καί θά έβαινεν από Νότου προς Βορράν. Η 
προσπάθειά μας νά άνεύρωμεν τήν συνέχειαν τής ώμαλισμένης επιφάνειας τού βρά
χου πέραν τών θεμελίων, ύπό τά όποια κάμπτεται, δεν άπέδωσεν αποτελέσματα, διότι 
ή περιοχή πέραν τών θεμελίων είχε προηγουμένως άνασκαφή καί διότι τό ύπό τής 1

1 wace, BSA 25, 1921 - 1923, σ. 24.
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επιφάνειας τοΰ βράχου ύποδεικνυόμενον επίπεδον τής ανόδου θά ήτο πολύ ύψηλότε- 
ρον τής γραμμής τοΰ πετρώματος ώς εύρίσκεται πέραν τών θεμελίων προς Άνατολάς.

Τά εκ τής έρεύνης τής πύλης τών λεόντων, τοΰ πύργου καί τής περιοχής της 
πορίσματα νομίζω ότι δύνανται να συνοψισθοΰν ώς εξής: I) Ή έρευνα άπεκάλυψε 
στοιχεία αρχιτεκτονικά καί κεραμεικά, τά όποια νομίζω ότι επιτρέπουν την τοπο- 
θέτησιν τής πύλης καί τών έκ κροκαλοπαγών λίθων ίσοδόμων κτισμάτων της εις 
ώρισμένα χρονολογικά όρια.

2) Τά αρχιτεκτονικά στοιχεία άποδεικνύουν ότι ή πύλη είναι σχεδόν σύγ
χρονος προς την βορείαν πύλην καί είς την θεμελίωσίν της, ώς καί εις την οικο
δομήν τοΰ πύργου της, έγένετο χρήσις τρόπου μη χρησιμοποιηθέντος εις την κα
τασκευήν τοΰ βορείου κυκλώπειου τείχους, έγένετο δηλαδή χρήσις ασπροχώματος.

3) Τά αρχιτεκτονικά στοιχεία επίσης υποδεικνύουν ότι τό ανατολικόν άνδηρον 
είναι μεταγενέστερον τής πύλης τών λεόντων.

4) Τό διατείχισμα τής πύλ,ης τών λεόντων, ό πύργος καί αύτή ή πύλη είναι 
σύγχρονα κτίσματα προς τήν ανατολικήν έπένδυσιν, ή οποία άποδεικνύεται νεωτέ- 
ρα τοΰ όπισθεν αυτής κυκλώπειου πυρήνος.

5) Τά άνευρεθέντα όστρακα, ιδία τά εξ αυτών γραπτά, είναι καί είς αριθμόν 
αρκετά καί είς τύπους χαρακτηριστικά γνωστών περιόδων.

6) Τά έκ τής πύλης όστρακα άνήκουν είς χρόνους κατά τι προγενεστέρους τών 
εύρεθέντων είς τήν βορείαν πύλην. Τά όστρακα αυτά ανάγονται είς τήν ΥΕ ΙΙΙΒ 
περίοδον. ’Όστρακα αρχαιότερα, δυνάμενα νά χρονολογήσουν τά κτίσματα, δεν εύ- 
ρέθησαν. Είναι γνωστόν, ότι τά νεώτερα έκ τών οστράκων, τά όποια εύρίσκονται 
είς γεμίσματα καί θεμέλια, χρονολογοΰν αυτά. Τά νεώτερα έκ τών οστράκων, 
τά εύρεθέντα υπό τό κατώψλιον καί είς τήν θεμελίωσίν τής πύλης, άνήκουν, 
κατά τήν άντίληψίν μου, είς τούς μέσους χρόνους τής ΥΕ ΙΙΙΒ περιόδου καί χρο
νολογοΰν τήν πύλην λ Τά νεώτερα όστρακα έκ τοΰ άνατολικοΰ ανδήρου καί έκ τοΰ 
υπονόμου «υ» άνήκουν είς τούς τελευταίους χρόνους τής περιόδου έκείνης. Καί τά 
όστρακα λοιπόν άποδεικνύουν τήν αυτήν διαδοχήν κτισμάτων, τήν όποιαν μάς πα
ρέχουν τά αρχιτεκτονικά στοιχεία.

7) Τά έκ τής περιοχής τής πύλης τών λεόντων όστρακα άνήκουν είς περίοδον 
νεωτέραν έκείνης, είς τήν όποιαν άνήκουν τά χαρακτηρίζοντα τό βόρειον κυκλώ- 
πειον τείχος καί άποδεικνύουν ότι ή κατασκευή τών πυλών καί τών έκ κροκαλο
παγών λίθων κτισμάτων έγένετο είς χρόνους μεταγενεστέρους έκείνων, είς τούς 
όποιους ίδρύθη τό βόρειον κυκλώπειον τείχος.

1 "Οστρακα φέροντα διακόσμησιν όμοιοτάτην πρός 
τήν διακόσμησιν τοΰ ύπ’ αριθμόν 1 οστράκου τής εί- 
κόνος 45, τοΰ εύρεθέντος είς τό ασπρόχωμα τής ύπο- 
θεμελιώσεως τοΰ ανατολικού άκρου τοΰ κατωφλιού τής 
πύλης τών λεόντων, εύρέθησαν τό 1962 είς τό δάπεδον 
τοΰ παρά τόν διάδρομον Γ υπογείου τοΰ βορείου κυ
κλώπειου τείχους, μεταξύ λειψάνων καταπεσόντων έκ 
τοΰ άνωθεν αϋτοΰ δωματίου, όταν τό δωμάτιον εκείνο 
κατεστράφη Ή καταστροφή τών υπέρ τόν διάδρομον Γ

κτισμάτων έ'γινεν είς τό τέλος τής ΥΕ ΙΙΙΒ περιό
δου. Ούτως άποδεικνύεται δτι τό διακοσμητικόν στοι
χείου τοΰ οστράκου διετηρήθη καί μέχρι τοΰ τέλους 
τής περιόδου καί υποδεικνύει τήν πιθανήν τοποθέτη- 
σιν τής άρχής τοΰ στοιχείου τούτου ούχί είς τάς άρ- 
χάς αλλά τό πολύ είς τά μέσα τής ΥΕ ΙΙΙΒ κεραμει- 
κής περιόδου, ή οποία υπήρξε πολύ γόνιμος είς τήν 
δημιουργίαν διακοσμητικών στοιχείων καί χαρακτηρί
ζεται άπό διαρκή καί ταχεΐαν έξέλιξιν.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:34:04 EEST - 54.226.8.97



AE 1962 The Walls and Gates of Mycenae 191

bastion of the Lion Gate, the blocks of which were laid in the usual header and 
stretcher technique (PI. 15 α. β). This proves that the conglomerate structure of 
the east wall of the court is but a screen built at a later time in front of a pre
existing Cyclopean wall. The examination of the bastion revealed the fact that 
its lowermost blocks were laid in a layer of clay and small stones (Figs. 36 
and 37 and PI. 16a) while the fill of the court was disturbed in Helleni
stic times.

In the summer of 1958, with the help of T. Leslie Shear, Jr., I cleared 
the south end of the Cyclopean wall under consideration to be found behind 
the curtain wall of the Lion Gate (Fig. 39 and PI. 17, ε). That end presents 
neither a finished terminal, nor a turn to the west, as it would have been the 
case if conglomerate and Cyclopean wall were built at the same time. At that 
end we found an irregular fill of small stones indicating that at that point the 
Cyclopean wall was demolished, its end filled again, and a careless face given to it. 
The painted sherds of Figures 40 and 41 found in the section belong almost 
in their totality to LH III B and the latest of them belong to the middle of 
that ceramic phase. Apparently the rearrangement of the end of the Cyclopean 
wall and the building of the conglomerate construction took place around the 
middle of LH III B. It seemed clear at the time of the excavation that the Cy
clopean wall — the West wall of the citadel — continued westward while the con
glomerate screen turned south to form the curtain wall of the Lion Gate (PI. 17 a).

Δ. THE LION GATE
pp. 74- 100.

Wace in 1922 examined the southeast corner of the outer court of the Lion 
Gate and also dug a trench in front of its threshold. In July, 1958, under the 
supervision of T, Leslie Shear, Jr., we dug a trench in three sections along the 
curtain wall and threshold of the Gate, 1.50 m. in width (Fig. 42). Section I had 
been dug before by Wace; consequently its fill was found disturbed. However, the 
removal of that fill revealed the foundations of the curtain wall and of the east end of 
the threshold (Figs. 43 and 44). That end was found to be supported by small stones 
set in whitish clay (PI. 18a). In this clay was found sherd No. 1, Figure 45, 
while sherd No. 2 and 6 plain sherds were found in the foundation stones of the 
wall. Section II included Wace’s trench, and consequently did not yield valid in
formation; sherds Nos. 6-8, Figure 45, were found in this section. Section III 
stretched from Wace’s trench to the east wall of the bastion. The depth of its fill 
ranged from 98 cm. to 1.46 m. The lowermost layer of this fill, ranging in depth 
from 28 cm. to 41 cm., was made up of stones and earth and yielded the sherds 
of Figure 46. Some 48 plain sherds belonging to shapes listed on p. 80 were also 
found in that fill.

The west end of the threshold was also revealed in Section III (Figs. 42,
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44 and Pis. 16 and i8). It is supported by small· stones placed like wedges. One 
of these cracked under the pressure of the wall and door jamb, causing the 
cracking of the threshold block which must have occurred in Mycenaean times. 
The investigation proved that the threshold block does not rest on rock, as it was 
assumed before, but for the greater part of its length on a layer of clean earth 
ranging in thickness from 12 to 27 cm. In that earth we found the painted 
sherds Nos. 3, 5, 9, 10, 12, 13, 14 and 24, Figure 45, and besides 24 plain 
sherds listed in p. 81.

The inner side of the threshold block was based in the same way on a layer 
of clean earth (PI. 19(3). Against that face were piled stones and these were 
covered with a thick layer of plesia (PI. 19(3, <5) to shield the threshold against 
moisture. Over the stones and plesia we have the understructure and surface of 
the road which led from the Lion Gate to the Ramp. The surface of the road 
was made up of well-pressed earth, coarse grained sand, and small pebbles and 
contained some sherds and many chips, including chips broken by the saws (saw- 
bites as the laborers called them), produced when the door jambs and lintel of 
the Gate were finally finished in place. These chips prove that the Lion Gate 
and the road were constructed and finished at the same time. In Figure 47 
I give the painted sherds and the figurine found in the top layer of the road. 
Sherds Nos. 1, 2, 6, 7, 8, Figure 48 were found in the earth below the threshold, 
while Nos. 3, 4, 5 come from the stone fill against its inner side. In Figure 49 
are illustrated the painted sherds found in the stone fill of the inner court of 
the Gate which Mr. Shear investigated. In my study of the Postern Gate in 
the Orlandos-Festschrift, I explained the reasons which imposed the placing of 
Mycenaean thresholds over a layer of earth rather than directly on the rock; for 
the threshold of the Postern Gate was similarly placed on earth with its two ends 
supported by stones (Fig. 21).

The examination of Wall No. 9 beyond the inner court (Figs. 50 and 51) 
proved that it is a retaining wall supporting a platform, to be known as the 
Fast Platform, which to the east extends to the rock formation of the slope. The 
investigation of the platform, by T. Leslie Shear, Jr., revealed its stratigraphy 
and composition (Fig. 52, PI. 21 β). The painted sherds obtained in the stone 
fill of the platform are illustrated in Figures 54 and 55, while those found in 
the layer of yellowish earth over the stone fill are given in Figure 53. Under 
the foundation of the north end of Wall No 9 there exists a drain (Fig. 51, v) 
known since the days of Schliemann. Wace followed its course beyond the court 
and under the Granary to the West Cyclopean Wall, but did not investigate its 
beginning under Wall 9. We did that (Fig. 57) and found it intact. Its roof is 
made of flat slabs horizontally set from side to side. We cleared a straight course 
1.30 m. in length but the drain proceeds eastward at least 50 cm. more, i. e. the 
drain proceeds beyond the retaining wall and a good deal under the fill of the
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platform. It is evident that its use was terminated when the platform was built. 
Then the diagonally running drain «β» (Plan A) was constructed to take its 
place. In 1964 we found the beginning of drain «β» in an opening between 
Walls 9 and 26 which was made after the Great Ramp was built, i. e. towards 
the end of the 13th century B. C. At first we thought that drain «ν» was a con
tinuation of drain «π», Figure 56, which is to be seen above the east side of 
the platform under the wall of the big LH III C structure revealed byr Tsountas. 
But further investigation revealed no connection and it can be definitely stated 
that drain «η» (or «α» On Plan A) was blocked and abandoned when the east 
platform was constructed. The fill of that drain yielded the painted sherds of Fi
gures 58 and 59. These indicate the years in which the drain was abandoned 
and the platform was built. The latest of the sherds belong to the second half 
of LH IIIB and almost to its very end.

Summarizing the results obtained we can state: 1) Our investigations brought 
to light architectural and ceramic evidence which will place the Lion Gate and 
the conglomerate construction within definite chronological limits. 2) The ar
chitectural elements prove that the Lion and Postern Gates are almost contem- 
porarv; the use of clay in their foundation and the conglomerate ashlar con
struction are common elements. 3) The architectural evidence also proves that the 
Bast Platform and its retaining Wall No. 9 are later than the Lion Gate. 
4) The Lion Gate, its bastion 'and the conglomerate screen of the east wall of the 
Outer Court are contemporary and later than the Cyclopean Wall standing be
hind the screen. That wall ties with the North Cyclopean Wall and forms its con
tinuation to the south. 5) The sherds found and especially the painted sherds are 
sufficient in number and quality to be classified. 6) The painted sherds in the 
area of the Lion Gate belong to years a little earlier than those from the Pos
tern Gate. All belong to LH III B times. Older sherds were not found. The 
latest of the sherds from the Lion Gate area belong to the middle of the cera
mic phase LH III B and date the construction of the Gate. The latest sherds 
from the East Platform will place it at the end of the LH III B period. These 
sherds indicate the sequence of the constructions carried out at Mycenae in 
LH III B times. Finally 7) the sherds found in the Lion Gate area belong to later 
times than those from the North Cyclopean Wall. Consequently' the Lion Gate 
and the conglomerate construction of its court were built in later years than those 
in which the North Wall was constructed.

E THE EXISTING WEST CYCLOPEAN WALL
pp. IOI - 109.

Constructed at the same time as the Lion Gate, the existing West Cyclo
pean Wall reaches a maximum preserved height of 8.25 m. some 12 meters 
south of the Granary' (Fig. 63). Trial pits dug in different sections of its foun-
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ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ 1962 Πin. 1G

α. Λεπτομέρεια τής ύποθ·εμελιώσεως τής ανατολικής πλευράς 
τοΰ πύργου τής πύλης των λεόντων.

β. Ή ΰποθΐμελίωσις τοΰ δυτικού άκρου τοΰ διατειχίσματος της πύλης των λεόντων 
κα'ι τοΰ νοτίου άκρου τής ανατολικής πλευράς τοΰ πύργου.
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ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ 1962 Πin. 18

α. Ή υποθεμελίωσις τοϋ ανατολικού άκρου τοΰ κατωφλιού 
τής πύλης των λεόντων.

β. Τό δυτικόν όίκρον τοΰ κατωφλιού τής πύλης των λεόντων.
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ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ 1962 II IN 19

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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ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ 1962 Π IN. 20

α. Ή πρό τής εσωτερικής δψεως τοϋ κατωφλιού τής πόλης 
των λεόντων τάφρος Β.

β. Ή παρά τό ΒΔ. άκρον τοΰ δυτικοί τοίχου τής εσωτερικής αυλής τάφρος Γ.
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ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΕ 1962 ΓΤίΝ. 21

α. Τό ανατολικόν άνδηρον άπό Νότου καί ό υπέρ τοϋτο 
ύψοΰμενος βράχος, ό φέρων ίχνη λειάνσεως.

β. Τό έκ λίθων γέμισμα τοΰ ανατολικού ανδήρου.
Ό βράχος πρός τά δεξιά, ό τοίχος 9 πρός τά αριστερά τής εΐκόνος.
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