
Ε· ΤΟ ΔΙΑΣΩΘΕΝ ΔΥΤΙΚΟΝ ΚΥΚΛΩΠΕΙΟΝ ΤΕΙΧΟΣ

ΕΙκ. 60. Γραπτά όστρακα έκ τής πρύ τοΰ δυτικοϋ κυκλώπειου τείχους τομής ύπ’ άρίίΕ 7.

λώς δυτικόν κυκλώπειον τείχος, το όποιον ίδρΰθη κατά τούς αυτούς μέ αυτήν χρό
νους. Ή ερευνά τής εξωτερικής δψεως τοΰ τείχους τούτου κατά την βάσιν του εις 
επτά διάφορα σημεία άπέδειξεν, ώς εΐδομεν ανωτέρω, ότι εις την θεμελίωσίν του 
έχρησιμοποίησαν ασπρόχωμα όχι μόνον διά νά κλείσουν τά μεταξύ τών ογκολίθων 
τοΰ κατωτάτου δόμου κενά, άλλά καί διά νά σχηματίσουν ενδιάμεσον στρώμα με-

Ή πύλη τών λεόντων είναι όργανικώς συνδεδεμένη μέ τό διατηροΰμενον κα

ί"— ..... ~
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102 Γεωργίου Έ. Μυλωνά ΑΕ 1962

ταξΰ αυτών και τής επιφάνειας τοΰ βράχου. Εις τό στρώμα αυτό οι ογκόλιθοι έτέ- 
θησαν «.κολυμπητά» (πίν. 13α. β). Έκ τών αρμών τών ογκολίθων τής βάσεως τής 
εξωτερικής όψεως τοΰ τείχους έξήχθησαν ελάχιστα όστρακα άγραφα και μικροσκο- 
πικά και σπάνια γραπτά ακαθορίστων σχημάτων και περιόδου. Τομα'ι προ τής ρί- 
ζης τής όψεως απέδωσαν περισσότερα όστρακα. Ή ύπ’ αριθμόν 7 τομή, γενομένη 
περί τα 2 μέτρα προς Βορράν τοΰ '<πο?Λ)γωνικοΰ πύργου», είναι ή διδακτικαηέρα 
τομή. Είς τό σημεΐον τής έρεΰνης ή θεμελίωσις καί ό βράχος κεΐνται 1.60 μ. κάτω-

Εΐκ. 61. Γ ραπτά όστρακα έκ τής τομής 7.

θεν τής επιφάνειας τοΰ εδάφους καί ή άνασκαφεΐσα έπίχωσις είς αρκετόν βάθος 
ή το άδιατάρακτος καί παρέσχε τά ακόλουθα στοιχεία.

’Από τής επιφάνειας τοΰ εδάφους μέχρι 0.30 μ. εχομεν προφανώς σύγχρονον 
άνάμειξιν. ’Από βάθους 0.30 μ. μέχρι 0.80 μ. τό στρώμα είναι καθαρώς ελληνι
στικόν. Τό τρίτον στρώμα από βάθους 0.80 μέχρι 1 μ. περιεΐχεν όστρακα ελληνι
στικά καί μυκηναϊκά. Τά γραπτά μυκηναϊκά όστρακα τοΰ στρώματος παρέχω είς 
την εικόνα 60, σειρά πρώτη καί δεύτερα. Τό τέταρτον στρώμα από βάθους 1 μ. 
μέχρι βάθους 1.20 μ. ήτο άδιατάρακτον μυκηναϊκόν καί εξ αύτοΰ προέρχονται τά 
γραπτά όστρακα τής είκόνος 60, σειρά τρίτη καί εξής. Έκ τοΰ κατωτάτου στρώμα
τος, από βάθους 1,20 μέχρις 1.55 μ., μέχρι τοΰ βράχου δηλαδή, προέρχονται τά 
γραπτά όστρακα τής είκόνος 61.

Τέσσαρα μέτρα πέραν τοΰ νοτίου άκρου τοΰ «πολυγωνικοΰ πύργου» έγένετο 
ήύπ’ αριθμόν 9 τομή. Μόνον τό αμέσως άνωθεν τοΰ βράχου στρώμα, μέσου πά-
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AE 1962 E. Τβ διασωθέν δυτικόν κυκλώπειον τείχος 103

χους 0.25 μ. παρέχει τελείως αξιόπιστα στοιχεία. Τά έκ τούτου προελθόντα γρα
πτά όστρακα παρέχω είς την εικόνα 62. Έκτος των γραπτών οστράκων βεβαίως 
έχομεν πολλά άγραφα, τά όποια ανήκουν είς σχήματα όμοια τών εύρεθέντων είς την 
περιοχήν τής πύλης τών λεόντων, ήτοι είς υψίποδας μονώτους καί διώτους κύλι-

Είκ. 62. Γραπτά όστρακα έκ τής ύπ’ άριίΚ 9 τομής.

κας τύπων 267, 274, είς βαθεΐς σκύφους τύπου 284, είς πρόχους τύπου 69, είς 
υδρίας τύπου 129, είς πινάκια τύπου 296, είς χονδροειδείς ψευδοστόμους αμφο
ρείς καί χυτροειδή αγγεία. Ή αναλογία τών άγράφων προς τά γραπτά ανέρχεται 
είς 11:1.

Είναι άξιοσημείωτον ότι τά εις τάς διαφόρους το μάς άνευρεθέντα όστρακα 
ανάγονται, σχεδόν όλα, είς την ΥΕ ΙΙΙΒ περίοδον. Όστρακα μεσοελλαδικών χρό
νων δεν εύρέθησαν. Καί τό συμπέρασμα ότι ό χώρος αυτός δεν ήτο κατειλημμέ
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104 Γεωργίου Έ. Μυλωνά ΑΕ 1962

νος εις τάς άρχαιοτέρας περιόδους τής μυκηναϊκής εποχής είναι καταψανές.Ή προ 
τοΰ τείχους μέχρι τοΰ βράχου έπίχωσις ήρχισε νά γίνεται όταν κατεσκευάζετο τό 
τείχος και μετά την κατασκευήν του καί τά ΥΕ ΙΙΙΒ όστρακα τα εΰρεθέντα ακόμη 
καί επί τοΰ βράχου υποδεικνύουν τούς χρόνους τής κατασκευής του. Δυστυχώς τά 
εις τούς άρμούς καί την ύποθεμελίωσιν εύρεθέντα όστρακα, διότι καί ολίγα είναι

Είκ. 63. ’Εσωτερική δψις τοΰ δυτικοΰ κυκλώπειου τείχους. "Υψος άπό τοΰ βράχου 8.25 μ.

καί μικροσκοπικά, δεν παρέχουν χρονολογικά στοιχεία. Ή μελέτη τής εσωτερικής 
όψεως τοΰ διατηρουμένου δυτικού κυκλώπειου τείχους, ή γενομένη τό 1961 ύπό 
τήν έποπτείαν τής έπιμελητρίας ’Όλγας Άλεξανδρή, άπεκάλυψε στοιχεία, τά όποια 
επιτρέπουν χρονολογικά συμπεράσματα.

Ό μεταξύ τού δυτικού κυκλώπειου τείχους καί τού αναλήμματος τού Κύκλου A 
χώρος είχεν άνασκαφή προηγουμένως ύπό τού Τεουντα καί ύπό τού WACE. Σκο
πός τής ίδικής μας έρεύνης ήτο ή εκ νέου άποκάλυψις τής ύεμελιώσεως τής εσω
τερικής όψεως τού τείχους καί ή κατά τό δυνατόν εΰρεσις οστράκων διασωθέντων 
μεταξύ τών λίΰων της. ’Αμέσως μετά τήν δυτικήν πλευράν τού σιτοβολώνος τό τεΐ-
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χος διατηρείται καλώς εις μέγα ύψος. Τό διατηρηθέν ύψος του εις άπόστασιν 12 μέτρων 
από τής πλευράς εκείνης, ανέρχεται εις 8.25 μ., τό μεγαλΰτερον ίσως διασωζόμενον ύψος 
κυκλώπειου τείχους εις Μυκήνας (είκ. 63). Ό τρόπος τής τειχοδομίας του είναι ό 
κυκλώπειος καί ή θεμελίωσίς του εις την μεγαλυτέραν της έ'κτασιν σχηματίζεται από 
μεγάλους ογκολίθους τεθειμένους εις στρώμα ασπροχώματος ή καί εις στρώμα μι
κρών λίθων, οί όποιοι ενίοτε εξέχουν καί πέραν τής κατακορΰψου γραμμής τής 
όψεως προς τον κενόν χώρον, ό όποιος ασφαλώς θά ήτο περίδρομος (πίν. 23α.β).

Εΐκ. 64. Τριγωνικός χώρος εις τόν κατώτατον δόμον τοϋ δυτικοΰ κυκλώπειου τείχους.

Την χρήσιν στρώματος μικρών λίθων εις την θεμελίωσιν παρετήρησε πρώτος ό 
Wace, ώς εϊδομεν ανωτέρω, όταν τό 1922 ήρεύνησε τό δυτικόν τείχος. Βεβαίως 
μικροί λίθοι έτέθησαν καί εις τα μεταξύ τών ογκολίθων όλων τών δόμων κενά ώς 
συνήθως. Εις τό είκονιζόμενον τμήμα τοΰ τείχους τό πλάτος του ανέρχεται εις 4.50 μ.

’Αμέσως μετά την θεμελίωσιν τής νοτιοδυτικής πλευράς τοΰ σιτοβολώνος εύ- 
ρέθη τάφος έσκαμμένος εις τόν μαλακόν βράχον, άνωθεν τοϋ όποιου βαίνει ό κα- 
τώτατος δόμος τοΰ τείχους, προσδίδων εις αυτόν ελλειψοειδές σχήμα (πίν. 22). Αί 
διαστάσεις του, ώς έχουν, είναι αι εξής: μήκος μέγιστον 1.40 μ., πλάτος μέγιστον 
0.70 μ. Τμήμά του άσψαλώς θά έκαλΰφθη υπό τοΰ τείχους, άρχικώς δέ θά είχε 
τετράπλευρον σχήμα. Ό τάφος ευρέθη πλήρης λίθων καί χώματος. Μικρά τεμά
χια οστών ήσαν τά μόνα άπομείναντα εκ τοΰ σκελετοΰ, τόν όποιον θά περιελάμ- 
βανε, καί έξ μικροσκοπικά άγραφα καί αχαρακτήριστα όστρακα ήσαν τά μόνα έκ

14
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106 Γεωργίου Έ. Μυλωνά ΑΕ 1962

τοΰ τάφου ευρήματα. Είναι προφανές δτι ό τάφος εύρέθη κατά την θεμελίωσιν τοΰ 
τείχους, δτι τότε έκενώθη τοΰ περιεχομένου του καί πάλιν έπληρώθη μέ χώμα κα'ι 
λίθους, άφ’ ού ή θεμελίωσις έστερεώθη επ’ αύτοΰ. Τδ βάθος του, εις τον βράχον,

1 2 3

ΕΙκ. 65. Γραπτά όστρακα καί τεμάχια ειδωλίων έκ του κατωτάτου δόμου του δυτικού κυκλώπειου τείχους.

άνερχόμενον είς 0.70 μ. άποδεικνύει δτι ήτο σημαντικός τάφος. Θά άνήκεν εις τό 
μεσοελλαδικόν νεκροταφεΐον, τό όποιον έσημείωσεν ό Τςουντας καί άνέσκαψεν ό 

Wace λ Μέρος τοΰ νεκροταφείου τούτου, ώς γνωστόν, άπετέλουν καί οί βασιλικοί 
καί άλλοι σκαπτοί τάφοι τοΰ Κύκλου Α.

1 τςουντας, Μυκήναι καί μυκηναΐος πολιτισμός, σ. 7-9' 52, 1957, σ. 207-209 καί Mycenae, σ. 51. 
σ. 111. wace, BSA 45, 1950, σ. 204-208' 48, 1953,
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Είς την ρίζαν τοΰ τείχους καί μεταξύ τών όγκολίθων τής θεμελιώσεώς του 
υπάρχουν μικροί κενοί χώροι, οί όποιοι ειχον πληρωθή διά λιθαρίων καί χώματος, 
τό όποιον ενίοτε περιεΐχεν όστρακα. Τούς κενούς αυτούς χώρους έξητάσαμεν μέ 
προσοχήν καί είχομεν καλά αποτελέσματα. Ιδία ό μεταξύ τών όγκολίθων τριγωνικός 
χώρος, τον όποιον άπεκαλύψαμεν περί τά 12.50 μ. άπό τής δυτΐχής πλευράς τοΰ 
σιτοβολώνος, άπεδείχθη αποδοτικός (είκ. 64). Ό κενός του χώρος προχωρεί άνω- 
μάλως εντός τοΰ τείχους περί τά 0.60 μ. καί έχει πλάτος μέγιστον εντός τοΰ τεί
χους 0.34 μ. Ή έ'ρευνά του, ώς καί ετέρου χώρου υπό τούς όγκολίθους τοΰ κατω- 
τάτου δόμου κειμένου είς άπόστασιν 1.70 μ. προς Δυσμάς, υπό την έποπτείαν τής 
Διδ0? Άλεξανδρή, άπέδωσεν εν συνόλω 68 όστρακα, άνήκοντα άπαντα είς την μυ
κηναϊκήν εποχήν. Έκ τούτων τά 14 ήσαν γραπτά καί τά 54 άγραφα. Προς τού- 
τοις εΰρέθησαν καί τρία τεμάχια μυκηναϊκών πήλινων ειδωλίων, έκ τών οποίων τά

Είκ. 66. ’Όστρακα έκ της έπιχώσεως μεταξύ τοΰ δυτικοΰ τείχους καί τοΰ άναλημματικοΰ τοίχου 
τοΰ έκ πλακών περιβόλου τοΰ κύκλου Α μέχρι 0.20 μ. άνωθεν τοΰ βράχου.

δύο είναι πόδες προφανώς γυναικείων ειδωλίων. Ό είς τών ποδών είναι κοίλος
Τά άγραφα όστρακα ανήκουν είς ύψίποδας μονώτους καί διώτους κύλικας 

τύπων Furumark 267 καί 274 (12 όστρακα), είς υδρίας τύπου 129 (5 όστρακα), 
είς πρόχους τύπου 69 (6 όστρακα), είς πινάκια μέ δύο λαβάς υπό τό χείλος τύ
που 296 (9 όστρακα), είς ακαθόριστα χονδροειδή (11 όστρακα), είς πλατυπύθμενα 
πινάκια τύπου 295 (4 όστρακα), είς ποτήρια τύπου 228 (4 όστρακα), είς κυάθους 
τύπου 220 (3 όστρακα). Τά γραπτά όστρακα παρέχω είς τήν εικόνα 65.

Είς τον χώρον τον μεταξύ τοΰ δυτικοΰ κυκλώπειου τείχους τής περιοχής τών 
έρευνηθέντων τμημάτων τής θεμελιώσεώς καί τοΰ άναλημματικοΰ τοίχου τοΰ κύ
κλου Α εύρέθησαν πολλά όστρακα, μεταξύ τών οποίων είναι καί τά γραπτά τών 
εικόνων 66 καί 67. Καί τά μεν πρώτα εύρέθησαν είς στρώμα πάχους 0.20 μ. 
αμέσως άνωθεν τοΰ βράχου, τά δέ δεύτερα είς χώματα άπό 0.20 μ. μέχρι 0.60 μ. 
άνωθεν τοΰ βράχου. Επειδή ή μεταξύ τοΰ κυκλώπειου τείχους καί τοΰ άνα-
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λημματικού περιοχή είχεν άνασκαφή καί προηγουμένως, δεν είναι φρόνιμον νά 
στηρίξωμεν συμπεράσματα επί των οστράκων τών εικόνων 66 καί 67. Τα όστρακα

ϊ. .

Είκ. 67. Γραπτά όστρακα έκ τής αυτής έπιχώσεως 0.20 - 0.60 μ. άνωθεν τοϋ βράχου.

όμως τής είκόνος 65, τά όποια εύρέθησαν εις τα μεταξύ τών ογκολίθων τοϋ τεί
χους κενά, αποτελούν οριστικά στοιχεία διά την χρονολόγησιν τού τείχους. Τά 
όστρακα αυτά μάς δίδουν ένα terminum ad quern είμή ένα terminum post quem 
διά την χρονολόγησιν τοϋ τείχους.

Αυτά είναι τά στοιχεία, τά όποια άπεκαλΰφθησαν δι’ άνασκαφών καί τά
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όποια θά παραμείνουν σταθερά. Ή μαρτυρία των είναι σαφής. 'Απλή καί μόνη 
παραβολή των οστράκων τής είκόνος 65 προς τούς υπό τοΰ Furumark όρισθέν- 
τας ρυθμούς καί προς τα όσα έδίδαξεν ό Wage καί ό Bregen περί τής μυκη
ναϊκής κεραμεικής θά απόδειξη ότι τα όστρακα αυτά ανήκουν εις την περίοδον 
YE ΙΙΙΒ καί τά νεώτερα τούτων, ώς τά ΰπ’ αριθμόν 3, 5, 9, 10, 11, 12, 16, ανάγον
ται εις προχωρημένους χρόνους τής περιόδου εκείνης. Τό ύπ’ αριθμόν 2 όστρακον δί
δει την έντύπωσιν αρχαιότερων χρόνων τής περιόδου, άλλ’ είναι πανθομο?ιθγούμενον, 
ότι τά νεώτερα όστρακα εις εν κλειστόν στρώμα χρονολογούν τό στρώμα εκείνο. 
Τό ύπ’ αριθμόν 1 όστρακον φέρει περίεργον διακοσμητικόν στοιχεΐον. Πιστεύω 
ότι τό σχήμά του είναι αποτέλεσμα τής ροπής προς άποσύνθεσιν τών θετικών 
διακοσμητικών στοιχείων τών αρχαιότερων χρόνων, ή οποία παρουσιάζεται εις τό 
β' ήμισυ τής ΥΕ ΙΙΙΒ περιόδου. Σημειωτέον ότι ή εκ τών οστράκων τού τεί
χους μαρτυρία συμφωνεί προς την υπό τοΰ Wage άποκαλυφθεΐσαν εις τό Stratum I 
τοΰ κλιμακοστασίου 1 καί προς την μαρτυρίαν τών οστράκων εκ τοΰ κατωφλιού 
καί τής περιοχής τής πύλης. Ή μαρτυρία τών οστράκων θά θέση την κατα
σκευήν τοΰ σωζομένου δυτικού κυκλώπειου τείχους εις τά μέσα τής ΥΕ ΙΙΙΒ πε
ριόδου, είς τούς αυτούς δηλαδή χρόνους ώς καί ή οικοδομή τής πύλης τών λεόντων.

Κατ’ ακολουθίαν, τό διασωθέν δυτικόν κυκλώπειον τείχος είναι κατά πολύ 
νεώτερον τοΰ βορείου κυκλώπειου τείχους καί προφανώς αποτελεί μέρος νεωτέρας 
έπεκτάσεως προς Δυσμάς καί προς Νότον τοΰ αρχικού περιβόλου τής άκροπόλεως τών 
Μυκηνών. Τό τείχος τούτο μέ τήν προσεκτικήν του κατασκευήν καί τήν καλώς δια- 
τεταγμένην καμπύλην του φοράν, ώς καί ή σύγχρονός του πύλη τών λεόντων μέ 
τό μνημειώδες άνάγλυφόν της, είναι περιφανή μαρτύρια τής ακμής καί τής ζωτι- 
κότητος τοΰ μυκηναϊκού κράτους περί τά μέσα τής 131!? π. X. έκατονταετηρίδος.

1 wace, BSA 2δ, 1921 - 1923, σ. 20 καί είκ. 7, a. b.
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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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dations proved the use of yellowish clay in its construction (PI. 13 α. β). Other 
trenches dug along the foundation courses at 7 different areas yielded sherds 
(Figs. 60 - 62) indicating that the fill against its outer face had accumulated in 
LH III B advanced times. The re-examination of the foundations of the inner 
face of the Wall brought to light a MH cist grave across which the foundations 
had been carried (PI. 22), the small stones and clay employed as a bedding for 
its foundation (PI. 23) originally noted by Wace, and small cavities in the in
terstices of the huge blocks employed in the construction of the lowermost course 
(Fig. 64). In these cavities were found sherds that will date the construction of 
the Wall. The painted sherds and fragments of figurines found are illustrated in 
Figure 65. The latest belong to the middle of the ceramic phase LH III B, 
proving that the wall was built around the middle of the 13th century B. C. 
Their evidence agrees with that obtained in the Lion Gate area and confirms the 
late date of the construction of these monuments. The careful workmanship of the 
Wall and Gate, their monumental quality, and the great relief with which the 
Gate was embellished, prove the strength and prosperity of Mycenae in the middle 
of the 13th century B. C.

ΣΤ. GRAVE CIRCLE A AND THE RAMP
pp. IIO- 143.

The clearing of the inner face of the West Cyclopean Wall revealed again 
the foundation existing below the retaining wall of the parapet of slabs of Grave 
Circle A (PI. 23). Its complete clearance proved that it is a segment of a circu
lar wall that originally limited the area of the shaft graves. The investigation of 
its fill, under the supervision of Miss Olga Alexandri, yielded 22 small sherds 
dating the wall. Of these 4 were Gray Minyan, 11 Yellow Minyan, 7 matt- 
painted, one with a geometric decoration painted in dull white color. These sherds 
prove that the circular wall is contemporary with the earlier shaft graves of Cir
cle A and place it to the second half and towards the end of the MH period.

The clearance, by the late Dr. John Papadimitriou, of a cist grave under 
the slabs of the parapet some 1.30 m. from the entrance of the Circle enabled 
him to point out that at places the foundation stones of the Ramp rest over 
a layer of chips formed when the slabs of the parapet were worked and to con
clude that the Ramp was not contemporary with the rearrangement of the Circle 
as maintained by Wace. The further investigation of the area confirmed that ob
servation (Figs. 68 and 69) and proved that the stones of that foundation in 
places overlap the base of the broken slabs (Figs. 71, 72, and 73). This proves 
definitely that the retaining wall of the Ramp was built sometime after the re
arrangement of the Circle. The examination of the interstices of the block of that 
wall (Fig. 74) failed to yield sherds that would determine its date, but brought
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ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΕ 1962 ΠίΝ. Ιο

α. Χαρακτηριστική ύποθεμελίωσις τοΰ δυτικοΰ κυκλώπειου τείχους.

β. Χρήσις ασπροχώματος εις τήν ύποΟεμελίωσιν τοΰ δυτικοΰ κυκλώπειου τείχους.
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ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΦΙ1ΜΕΡΙΣ 1962 ΠίΝ. 22

Μεσοελλαδικός τάφος εις τήν ύποθεμελόωσιν τοΰ δυΐίκοΰ κυκλώπειου τείχους.
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