
ΣΤ. Ο ΚΥΚΛΟΣ Α ΚΑΙ Η ΕΠΙΚΛΙΝΗΣ ΑΝΑΒΑΣΙΣ (RAMP)

Τον εντός τής άκροπόλεως ταφικόν κύκλον Α έςρερεν είς φώς, ώς γνωστόν, ό 
SchliEmann το 1876, είς έκεινον δε όφείλομεν την πρώτην περιγραφήν του. Μετ’ 
αυτόν ό SchuchhardT καί ό Τςουντας περιέγραψαν τούς τάφους και τα κτερί- 
σματά του καί μετ’ αυτούς όσοι ήσχο?ν,ήθησαν είς τά μυκηναϊκά πράγματα. Ό 
Georg Karo είς την τελικήν καί θαυμαστήν δημοσίευσίν του των εκ τών τάφων 
εύρημάιων περιέγραψε καί πάλιν τον κύκλον. Ή σπουδαιότερα όμως μελέτη τοϋ 
κύκλου έγένετο υπό τού Wace, ό όποιος καί διέκρινε τήν ιστορίαν του είς δύο δια
φόρους περιόδους, εκ τών όποιων ή νεωτέρα ανάγεται είς τούς χρόνους τής οικο
δομής τής πύλης τών λεόντων καί τοϋ δυτικού κυκλώπειου τείχους1. Τότε, κατά τον 
Wace ή ολίγον προγενέστερον κατά τον Τςουνταν, ίδρύθη κατά τήν δυτικήν πλευ
ράν τοϋ κύκλου τό συμπαγές ανάλημμα, τό όποιον υποβαστάζει, κατά τήν πλευράν 
εκείνην, τον έκ κατακορύφων πλακών περίβολόν του.

Παρά τήν ρίζαν τοϋ άναλημματικοϋ τούτου τοίχου καί έκτισμένον επί τοϋ 
βράχου ό Τςουντας άπεκάλυψε θεμέλιον έχον κάθετον όψιν, έν φ ό άναλημματι- 
κός έχει όψιν κλίνουσαν προς τά έσω. Τό θεμέλιον εκείνο ύπέθεσεν ότι «πιθα
νώς ήτο λείψανον τοϋ άρχαιοτέρου περιβόλου, έφ’ ου κατόπιν έκτίσθη τό νϋν 
ανάλημμα»2. Ό Wace άπεκάλ,υψεν έκ νέου τό θεμέλιον εκείνο καί παρετήρησεν ότι 
τούτο «follows on the outside the curve of the supporting wall, to which it acts 
as a kind of footing». Μονολότι προσέθεσεν ότι «its object is not clear», έν τού- 
τοις όμως συνεπέρανεν ότι «it is obviously connected with the supporting wall 
of the ring of slabs, and only slightly if at all older. Most probably it was built 
to protect and strengthen the base of the supporting wall during the construction 
of the latter» 3.

Ή έκ νέου άποκάλυψις ολοκλήρου τοϋ διασωθέντος μήκους τοϋ θεμελίου πι
στεύω ότι άποδεικνύει τον πραγματικόν του σκοπόν (πίν. 23α, ακ). Μόνον ό 
ακραίος ογκόλιθος τοϋ θεμελίου, ό καταφανής είς τον πίνακα, δεν είναι είς τήν 
αρχικήν του θέσιν, άλλ’ έτέθη έκεϊ από προγενεστέρους ανασκαφείς. Τό θεμέλιον 
«ακ» προφανώς δεν ομοιάζει προς τό έκ μικρών λίθων στρώμα, τό χρησιμοποιηθέν 
είς τήν ύποθεμελίωσιν τοϋ δυτικοϋ κυκλώπειου τείχους. Παραβολή τών δύο τούτων 
λειψάνων, ώς φαίνονται είς τον πίνακα 23α. β, καθιστά φανεράν τήν διαφοράν των. 
Ή έξωτερική όψις τού θεμελίου «ακ», διασωζομένη είς ύψος μέγιστον 0.80 μ., 
είναι κατεσκευασμένη άπό μίαν σειράν ογκολίθων στερρώς τεθειμένων έπί τοϋ βρά
χου. Πέραν τής όψεως ταύτης έχομεν γέμισμα άπό μικροτέρους λίθους. Τό θεμέ
λιον κατά τό διασωθέν ανατολικόν του άκρον εξέχει περί τά 1.25 μ. άπό τής όψεως

1 schliemann, Mj'cenae, 1878. carl schuchhardt, σ. 103 έξ. καί Mycenae, σ. 59 έξ. μυλωνάς, Ancient 
152 Schliemann’s Ausgrabungen, 1890, σ. 178 έξ. Mycenae, σ. 103 έξ.

ΤΣΟΥΝΤΑΣ, έ. ά. σ. 96 έξ. g. karo, Die Schacht- 2 τςουντας, ε. ά. σ. 107.
graber von Mykenai, 1930. wace, BSA 25,1921-1923. 3 wace, BSA 25, 1921 - 1923, σ. 105.
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τοΰ αναλήμματος, τό όποιον είναι τεθεμελιωμένον επί τοΰ γεμίσματος του καί επί 
τοΰ βράχου. ’Από τοΰ ανατολικού άκρου προς Δυσμάς τό προεξέχον τμήμα τοΰ 
θεμελίου «ακ» βαίνει έλαττοΰμενον καί τέλος, κατά τό ένατον μέτρον τοΰ διασω- 
θέντος μήκους του, προχωρεί κάτωθεν καί χάνεται εντός τοΰ άναλημματικοΰ τοί
χου (πίν. 23β). ’Εάν άρχικώς τό θεμέλιον «ακ» είχε κατασκευασθή διά να χρησι- 
μεΰστ) ώς ΰποθεμελίωσις τοΰ άναλημματικοΰ, τότε θά έπρεπε να συνεχίζετο καθ’ 
δλην την περίμετρον τοΰ αναλήμματος καί θά ήτο στερεώτερον καί ίσως θά προε
ξείχε περισσότερον εις την περιοχήν ιδία, όπου ό άναλημματικός θά έφθανε τό με- 
γαλύτερον βάθος. Τοΰτο όμως δεν συμβαίνει' ακριβώς είς την αρχήν τής περιοχής 
τοΰ μεγαλυτέρου βάθους τό θεμέλιον προχωρεί καί χάνεται κάτωθεν τοΰ άναλημ- 
ματικοΰ. Ή φορά του άποδεικνύει ότι τό θεμέλιον «ακ» είναι ανεξάρτητον τοΰ 
άναλημματικοΰ καί προφανώς άρχαιότερον εκείνου. ’Ασφαλώς άπετέλει τμήμα τοΰ 
πρώτου καί άρχικοΰ περιβόλου τοΰ βασιλικοΰ νεκροταφείου, τμήμα δηλαδή τοΰ άρ- 
χικοΰ κύκλου.

Ή διαφορά τής περιμέτρου τοΰ άναλημματικοΰ καί τοΰ θεμελίου γίνεται έτι 
μάλλον καταφανής κατά τό διασωθέν ανατολικόν άκρον τοΰ θεμελίου (πίν. 23α). 
Εκεί ό άναλημματικός είσέχει περισσότερον, θεμελιοΰται είς τον βράχον καί ακο
λουθεί διάφορόν πως φοράν. Ή συνέχεια τοΰ θεμελίου, μολονότι δεν διεσώθη, εν 
τούτοις όμως είναι καταφανής άπύ τά ίχνη τής κατεργασίας διά τήν υποδοχήν τών 
λίθων του, τά διασωθέντα είς τον άποτόμως προς Δυσμάς κλίνοντα βράχον παρά 
τήν νοτιοδυτικήν γωνίαν τής θεμελιώσεως τοΰ σιτοβολώνος. Τό θεμέλιον «ακ» καί τά 
επί τοΰ βράχου ϊχνη τής συνεχείας του1 άποδεικνύουν ότι ό περίβολος, τοΰ οποίου 
άπετέλει μέρος, ήτο κατά πολύ ευρύτερος τοΰ ύστερωτέρου κύκλου κατά τό βο
ρειοανατολικόν του τμήμα. Θά περιελάμβανε δε άνέτως όχι μόνον τον τάφον VI, 
τοΰ οποίου ή γωνία τέμνεται υπό τοΰ εκ πλακών περιβόλου, αλλά καί τον χώρον, 
είς τον όποιον ό αείμνηστος Ιωάννης Παπαδημητριου άνεκάλυψε τό 1955 καί 
άνέσκαψε τό 1956 τον λακκοειδή είς τον βράχον τάφον κάτωθεν τών πλακών τοΰ 
περιβόλου, ό όποιος άρχικώς θά ήτο εντός τοΰ κύκλου2. Κατά ταΰτα τό θεμέλιον 
«ακ» είναι ύπόλ,ειμμα τοΰ άρχικοΰ περιβόλου τοΰ κύκλου Α, ό όποιος είς τούς 
ΥΕ ΙΙΙΒ χρόνους άντικατεστάθη υπό τοΰ έκ πλακών κτίσματος.

Οί χρόνοι τοΰ άρχικοΰ τούτου περιβόλου είναι δυνατόν νΰν νά όρισθοΰν. 
Τομή είς τό γέμισμα τοΰ θεμελίου «ακ», γενομένη τό 1961 υπό τήν έποπτείαν 
τής Έπιμελητρίας Όλγας λΑΑεξανδρή, άπέδωσεν 22 μικροσκοπικά όστρακα. Έκ 
τούτων 4 είναι μινύεια φαιά, 11 είναι μινύεια κίτρινα καί 7 φέρουν άμαυρόχρωμον, 
έν δε λευκού χρώματος γραπτήν διακόσμησιν. ’Όστρακα νεωτέρων μυκηναϊκών χρό
νων δεν εύρέθησαν. Τά άνευρεθέντα όστρακα άποδεικνύουν όριστικώς ότι ό τοίχος, 
είς τον όποιον άνήκει τό θεμέλιον «ακ», ίδριιθη είς τήν μεσοελλαδικήν εποχήν καί

1 Ό αείμνηστος ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΙΙΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ άνέ- «σκάμμα είς τόν βράχον, είς τό όποιον έθεμελιοΰτο 
φερεν ότι «κατά τήν εξω σειράν τών πωρίνων όρθιων ό αρχαιότερος περίβολος», ΠΑΕ 1957, σ. 106. 
πλακών βορείως τοΰ νΰν άποκαλυφθέντος τάφου», δη- 2 ΙΙΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ΠΑΕ 1955, σ. 228 - 229 καί 
λαδή τοΰ λακκοειδοΰς τάφου τοΰ άνευρεθέντος περί 1957, σ. 106-108. Όρα καί A. Κ. ΟΡΛΑΝΔΟΝ, ”Ερ- 
τά 1.30 μ. από τοΰ νοτίου άκρου τής εισόδου, άνεΰρε γον 1957, σ. 63 - 65.
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εις τό β' ήμισυ τής εποχής εκείνης, ώς άποδεικνύουν τά πολύ περισσότερα κίτρινα 
μινΰεια όστρακα και τά άμαυρόχρωμα. Προφανώς ό αρχικός αυτός περίβολος είναι 
σύγχρονος των αρχαιότερων τάφων τού κύκλου Α καί κατά την τοιχοδομίαν ομοι
άζει προς τον περίβολον τού κύκλου Β.

Ή χρονολογική ακολουθία των κτισμάτων τής περιοχής τού κύκλου Α άπο- 
δεικνύεται ή εξής: Εις τό ύπάρχον ΜΕ νεκροταφεϊον, κατά την δυτικήν κλιτύν τοΰ 
λόφου των Μυκηνών, προς τό τέλος τής μεσοελλαδικής εποχής περιωρίσθη κυκλι
κός χώρος διά περιβόλου τοίχου, τμήμα τοΰ οποίου είναι τό άποκαλυφθέν θεμέ
λιον «ακ». Εντός τοΰ κυκλικοΰ χώρου έλαξεύθησαν, ό είς μετά τον άλλον, οί εξ 
κάθετοι λακκοειδεϊς τάφοι καί οί άλλοι μικρότεροι, οί γνωστοί εκ τών δημοσιεύσεων 
τοΰ SchliEmann, τοΰ SchuchhardT, τοΰ Τςουντα, τοΰ Wace καί τοΰ Παπαδη- 

μητριου. Είς μεταγενεστέρους, υστεροελλαδικούς χρόνους, ώς έδίδαξεν ό Wace, ή πε
ριοχή τοΰ κύκλου έξωραΐσθη, δ χώρος του ίσοπεδώθη καί περιωρίσθη διά τοΰ εκ 
πλακών περιβόλου1. Κατά τήν διασκευήν αυτήν τοΰ χώρου οί οικοδόμοι του ει- 
χον ώς οδηγόν τον άρχαιότερον περίβο?\,ον, τήν περίμετρον τοΰ οποίου όμως δεν 
ήκολούθησαν πλήρως, ιδία κατά τήν προς τήν πύλην τών λεόντων περιοχήν. Έκ 
τοΰ σχεδίου, παρένθ. πίν. Α, είναι καταφανές, ότι από τής βορειοδυτικής γωνίας τοΰ 
τάφου V ή περίμετρος τοΰ έκ πλακών περιβόλου κάμπτεται άποτόμως προς τήν 
είσοδον. Διά τοΰτο καί ό περίβολος εκείνος διέρχεται άνωθεν τής βόρειας πλευράς 
τοΰ τάφου VI, πράγμα τό όποιον θά ήτο αδύνατον, εάν ό έκ τών πλακών περίβο
λος ήτο σύγχρονος προς τούς τάφους".

Τό πρόβλημα τής χρονολογίας τοΰ έκ πλακών περιβόλου καί τής σχέσεώς 
του προς τήν πύλην τών λεόντων καί προς τό δυτικόν κυκλώπειον τείχος πρέπει 
καί πάλιν νά μελετηθή. Ό Wace έδίδαξεν ότι τά κτίσματα αύτά ήσαν σύγχρονα 1 2 3. 
Ό Adler καί μετ’ αΰτόν ό Τςουντας υπέθεσαν ότι ό έκ πλακών περίβολος ήτο 
αρχαιότερος τοΰ δυτικοΰ κυκλώπειου τείχους τής άκροπόλεως, τοΰτο δε «άποδει- 
κνύει καί ή έν τώ σχεδίφ καταφανής καμπή, ήν τό τείχος σχηματίζει έκεΐ, όπου 
πλεΐστον προσεγγίζει προς τό ανάλημμα-καμπή, μή έξηγουμένη άλλως ή διά τής 
παραδοχής ότι προύπήρχε τό ανάλημμα καί ότι ένεκα αύτοΰ ήναγκάσθη τό τείχος 
νά άλλάξη γραμμήν, όπως άφήση μεταξύ τείχους καί αναλήμματος δίοδον χρήσιμον 
είς τούς μαχητάς κατά τάς πολιορκίας»4. Τό έπιχείρημα τοΰτο χάνει τό βάρος του 
τώρα, ότε άποδεικνύεται ή ΰπαρξις άρχαιοτέρου περιβόλου. Διότι είναι δυνατόν νά 
ύποτεθή ότι οί οικοδόμοι τοΰ δυτικοΰ κυκλώπειου τείχους εΐχον ύπ’ όψει τον άρ
χαιότερον περίβολον, προς τήν περίμετρον τοΰ οποίου ένηρμόνισαν τήν φοράν τοΰ 
τείχους των.

1 wace, BSA 25, 1921 - 1923, σ. 121 - 124. Πολύ 
πρό τοΰ wace ό ADLER έν SCHLIEMANN, Tiryns, 
σ. XXVII, υπέθεσε τήν ύπαρξιν δύο περιόδων εις τήν 
έξέλιξιν τοΰ κύκλου Α. ΜΥΛΩΝΑΣ, Ancient Mycenae, 
σ. 114-118.

2 ’Ακόμη καί οί wace καί stubbings έδέχθησαν
(BSA 49, 1954, σ. 247) ότι είναι πιθανόν ότι υπήρ

χε περίβολος σύγχρονος τών τάφων.
3 wace, BSA 25, 1921-1923, σ. 13, 18, 67, 105-106, 

108 - 109, καί Mycenae, σ. 134. μυλωνάς, ΑΕ 1958, 
σ. 173 - 179.

4 ADLER, έ. ά. σ. XXVII. τςουντας, Μυκήναι καί 
μυκηναΐος πολιτισμός, σ. 106.
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Έλέχθη έπίσης ότι ή είσοδος τοΰ κύκλου άποδεικνΰει δτι ό δεύτερος περίβο
λος έγένετο άφ’ ού ίδρύθη ή πύλη τών λεόντων και κατά συνέπειαν άψ’ ού ίδρύθη 
τό δυτικόν κυκλώπειον τείχος, διότι ή είσοδος εκείνη είναι έστραμμένη προς την 
πύλην. Καί τό επιχείρημα τούτο δεν είναι οριστικόν, διότι είναι δυνατόν να ΰπο- 
τεθή δτι ή νέα διαμόρψωσις τού κύκλου Α, ή πύλη τών λεόντων καί τό διασω- 
ζόμενον δυτικόν κυκλώπειον τείχος έσχεδιάσθησαν καί έξετελέσθησαν συγχρόνως. 
Είναι όμως έξ ίσου δυνατόν νά ύποτεθή δτι ή είσοδος τοΰ κύκλου, δπως διασώ
ζεται, ήτο μεταγενεστέρα διασκευή καί προσθήκη, γενομένη άφ’ ού εΐχεν ίδρυθή 
ή πύλη τών λεόντων, δτι κατά τον έξωραΐσμόν τοΰ κύκλου ή είσοδός του έγένετο 
εις άλλην περιοχήν καί δτι κατόπιν ή είσοδος εκείνη έκλείσθη καί έδημιουργήθη 
ή ΰπάρχουσα. Νομίζω δτι τό βορειοδυτικόν τμήμα τής περιοχής ήτο τό υπό τοΰ 
πετρώματος ύποδεικνυόμενον μέρος διά τήν κατασκευήν τής εισόδου είς τήν ίσο- 
πεδωθείσαν έκτασιν τοΰ κύκλου, διά τοΰτο καί εκεί κατεσκευάσθη. Πάντως ή θέ- 
σις τής εισόδου άποδεικνύει στενήν σχέσιν τοΰ έξωραϊσθέντος κύκλου προς τήν 
πύ?α]ν τών λεόντων καί ενισχύει τό συμπέρασμα δτι ή πύλη καί ό έξωραϊσμός έσχε- 
διάσθησαν είς τους αυτούς χρόνους.

’Ίσως τά έκ τών κτισμάτων τούτων προελθόντα όστρακα νά βοηθήσουν είς 
τήν οριστικήν λύσιν τοΰ προβλήματος. Τά σπουδαιότερα όστρακα διά τήν χρονο- 
λόγησιν τοΰ νεωτέρου έκ πλακών περιβόλου προέρχονται από τομήν είς τον άνα- 
λημματικόν τοίχον, τήν οποίαν έκαμαν ό Wace καί ό Stubbings τό 1953λ Είκών 
τών οστράκων καί βραχύ διά τήν έρευναν σημείωμα έδημοσιεύθη είς τό BSA 49, 
1954, σ. 244 - 247 καί πίν. 41. Τά όστρακα αύτά ανάγονται υπό τών άνασκαψάν- 
των γενικώς είς τήν ΥΕ ΙΙΤΒ περίοδον: «Ιί any conclusion can be drawn from
these tests», συμπεραίνουν, «it would be that the walling examined was all of
one date, most probably L- Η. IIIB»2. Είναι νΰν δυνατόν νά γίνη παραβολή 
τών οστράκων αύτών προς τά προερχόμενα έκ τής περιοχής τής πύλης καί τοΰ δυ
τικού κυκλώπειου τείχους. Ή παραβολή προς ταΰτα καί ιδίως προς τά έκ τοΰ δυτικού 
κυκλώπειου τείχους προελθόντα θά απόδειξη δτι τά όστρακα αύτά είναι σύγχρονα, 
αν καί έλέχθη δτι τά έκ τοΰ κύκλου προερχόμενα δίδουν τήν έντύπωσιν δτι είναι 
κατά τι αρχαιότερα. Τό έκ τών οστράκων δυνατόν συμπέρασμα έπΐ τοΰ παρόντος
είναι δτι ή πύλη τών λεόντων καί ή περιοχή της, τό δυτικόν κυκλώπειον τείχος
καί ή διασκευή τοΰ κύκ?ιου, έσχεδιάσθησαν καί έξετελέσθησαν κατά τον αυτόν πε
ρίπου χρόνον. Τοΰτο έπιβεβαιώνει τό περί τής χρονολογίας τών κτισμάτων τούτων 
συμπέρασμα τοΰ Wace.

Ή υπό τοΰ Παπαδημητριου άνακάλυψις σκαπτού τάφου περί τά 1.30 μ. 
άπό τής εισόδου τοΰ κύκλου έδωσεν αφορμήν νά μελετηθή ή βορειοανατολική 
πλευρά τοΰ περιβόλου κάπως καλύτερον. Τό 1957 μάλιστα ήρεύνησε διά σκαφής 
τήν ανατολικήν περιοχήν τοΰ κύκλου καί τον χώρον τον μεταξύ τής έξωτερικής

1 Ή τομή τήν οποίαν έκαμαν είναι ακόμη κατα- λίθων όψεως τοΰ αναλήμματος. Ή τομή αυτή έγένετο 
φανής, διότι μετά τήν ερευνάν των τήν έπλήρωσαν διά περί τά 0.45 μ. άνωθεν τοΰ αρχαιότερου θεμελίου, 
χιόματος καί τοΰτο βεβαίως διαφέρει τής λοιπής έκ 2 BSA 49, 1954, σ. 246.

15
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σειράς των κατακορύψων πλακών κα'ι τοΰ άναλημματικοΰ τοίχου τής επικλινούς 
ανόδου. Ή άνασκαψή του εκείνη «άπέδειξεν δτι ό άναλημματικός τοίχος τής προς 
την κορυφήν τής άκροπόλεως προσβάσεως είναι μεταγενέστερος και ούχί, ώς μέχρι 
σήμερον έπιστεΰετο υπό πολλών, σύγχρονος τοΰ κυκλικού περιβόλου, τοΰ οποίου 
αί δρθιαι πλάκες τής εξωτερικής σειράς προωθήθησαν προς Δ. κατά τήν κατα
σκευήν τοΰ αναλήμματος»1.

Τήν έ'ρευναν τοΰ Παπαδημητριου συνέχισα τό 1958. Τότε άπεκάλυψα και

πάλιν τήν ΰπ’ αυτού σκαψείσαν περιοχήν και τήν έ'κτασιν τήν κατεχομένην υπό 
τών πλακών τής εξωτερικής σειράς, αί όποΐαι έφαίνοντο ώς εάν ειχον προωθηθή 
υπό τής θεμελιώσεως τοΰ άναλημματικοΰ. Και κατά τήν έρευναν τοΰ 1957 καί 
κατά τήν τοΰ 1958 παρετηρήθη δτι οί λίθοι τοΰ θεμελίου τοΰ άναλημματικοΰ κατά 
τήν περιοχήν αύτήν πατούν εις στρώμα λατύπης ψαμμίτου καί κογχυλιάτου λίθου, 
σχηματισθέντος προφανώς κατά τήν κατεργασίαν καί τήν τοποθέτησιν τών κατακορύ- 
φων πλακών τοΰ νεωτέρου κυκλικού περιβόλου1 2. Ό τιτανόλιθος, π. χ. τοΰ θεμελίου 
τοΰ άναλημματικοΰ εις μικράν άπόστασιν άπό τής ΰπ’ αριθμόν 19, από τής νοτίας

1 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ΠΑΕ 1957, σ. 108- 109. ματος τής λατύπης, προελθούσης ασφαλώς έκ τής κα-
2 Ό ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ αναφέρει καί τήν εύρεσιν τεργασίας τών πωρίνων πλακών», ΠΑΕ 1957, σ. 106.

«οστράκων υστεροελλαδικών χρόνων κάτωθεν τοΰ στρώ-

Είκ. 68. Στρώμα λατύπης κάτωθεν τοΰ θεμελίου τοΰ άναλημματικοΰ τοίχου 
τής επικλινούς άναβάσεως (Ramp).
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παραστάδος τής εισόδου, εξωτερικής πλακός πατεΐ εις στρώμα λατύπης μέσου πά
χους 0.07 μ. (είκ. 68). Κατά την πλήρη άποκάλυιΐην τοΰ υπολείμματος τής πλακός 
παρετηρήθη δτι ή κατακόρυφος από τοΰ άκρου τής προεξοχής τοΰ τιτανόλιθου προς 
την πλάκα πίπτει εις την εσωτερικήν και ούχι είς την εξωτερικήν όψιν τής πλακός 
(σχέδιον είκ. 69). Προς τούτοις ή πλήρης σκαφή τοΰ χώρου άπέδειξεν ότι αί πλά-

_) Τομή κατά Την Α-Α'

7jr A

Θ ε μ ε. λ ι ovR α m p
1,26

i:

Είκ. 69. Τά Φε μέλια καί αί πλάκες τοΰ κΰκλου.
(Σχέδιον Ίακωβίδη)

κες ΰπ’ αριθμόν 21 καί 22 είχον ιΤιαυσθή ολίγον ύπεράνω τής βάσεώς ταιν καί 
ότι τό μεγαλΰτερον τμήμά των ωχε κλίνει προς τά έσω. Τό μικρότερον καί κα- 
τώτατον τμήμα είχε παραμείνει έ <| ηνωμένον είς τήν αρχικήν τής πλακός θέσιν 
καί είς τήν κοίτην, τήν οποίαν ωχ >ν λαξεύσει είς τον βράχον οί κτίσται τοΰ πε
ριβόλου1. Έπί των μικρότερων ι ιίκ ον τμημάτων των διατηρούμενων είς τήν άρ-

1 Διά τόν τρόπον τής ίδρόσεως των πλακών ορα 
wace, BSA 25, 1921 -1923, σ. 111 καί πιν. ΧνΤ1,

Mycenae, είκ. 20-21.
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χικήν θέσιν τής πλακάς, πολλαχοΰ έπικάθηνται οί λίθοι τοΰ θεμελίου τοΰ άναλημ- 
ματικοΰ τοίχου (εικόνες 70, 71 και σχέδιον είκ. 72).

Κατά την περιοχήν τών πλακών 21 και 22 τό θεμέλιον εξέχει τής καθέτου

Είκ. 70. Σχέσις θεμελίου τοΰ άναλημματικοϋ τοίχου τής επικλινούς άναβάσεως 
πρός τάς πλάκας τοΰ ΥΕ ΙΙΙΒ περιβόλου.

όψεως τοΰ άναλημματικοϋ τοίχου κατά 0.25 μέχρι 0.45 μ.' ασφαλώς δμως ανήκει 
εις τον τοίχον έκεινον καί είναι σύγχρονόν του. Είναι χαρακτηριστικόν γνώρισμα 
τής τεχνοτροπίας τής υστεροελλαδικής έποχής ή προέκτασις θεμελίων πέραν τής κα-
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χακορύφου είς τμήματα τοίχων, τά όποια έχρειάζοντο μεγαλυτέραν ύποστήριξιν 
Προφανώς τό θεμέλιον και ό υπό τούτου υποβασταζόμενος άναλημματικός τοί
χος είναι μεταγενέστερα κτίσματα τής κατασκευής τοϋ εκ πλακών περιβόλου, ήτοι 
τής διασκευής καί τοΰ έξωραϊσμοϋ τοΰ κύκλου Α1 2.

Θά ήτο δυνατόν νά ύποτεθή ότι ή θραΰσις τών πλακών έγένετο ότε έκτίζετο 
ό άναλημματικός τοίχος καί οφείλεται είς την απροσεξίαν τών κτιστών. Νομίζω 
ότι ή ύπόθεσις αυτή δεν εύσταθεΐ. Διότι είς τήν περίπτωσιν αύτήν θά εϊχομεν

Είκ. 71. ’Ογκόλιθοι τεθειμένοι επί τοΰ κατά χώραν τμήματος τών πλακών 
τοΰ ΥΕ ΙΙΙΒ περιβόλου (έκ τών άνω).

επί τής όψεως τοΰ ψαμμίτου ή τοΰ κογχυλιάτου λίθου τήν ένδειξιν τοΰ κτυπήματος, 
τό όποιον θά έπέφερε τήν όριζοντίαν σχεδόν κοπήν τών πλακών. Τοιαύτη ένδειξις 
δεν υπάρχει καί ή όψις τών πλακών είναι ομοιόμορφος καί λεία είς όλην της τήν 
έκτασιν. Οί κτίσται τής θεμελιώσεως δεν φαίνεται ότι ήσαν υπεύθυνοι διά τήν θραΰ- 
σιν τών πλακών. Πώς καί διατί αί πλάκες έθραύσθησαν δεν είναι δυνατόν νά

1 Κατά τόν αυτόν τρόπον ή ΰποθεμελίιοσις τοΰ άνα- 
λημματικοΰ πέραν τής έξοχης προεξέχει τής καθέτου 
μέχρι και 0.95 μ.

2 Τό συμπέρασμα τοΰ wace ότι «the Ramp .. . . , 
like the Lion Gate and the fortifications, would 
fall at the beginning of the fourteenth century

B. C.» (BSA 25, 1921 - 1923, σ. 67) άποδεικνυεται ώς 
μή όρθώς έχον, διότι ό άναλημματικός ό υποβαστά- 
ζων τό Ramp είναι μεταγενέστερος τής διασκευής 
τοΰ κυκλου Α καί τοϋ έκ πλακών περιβόλου του, ό 
όποιος, κατά τόν wace (αΰτ. σ. 109), είναι σύγχρονος 
προς τήν πόλην καί τά κυκλώπεια τείχη.
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όρισθή1. Πιστεύω όμως δτι πρέπει νά δεχθώμεν δτι έθραύσθησα-ν, άφ’ ού πα
ρήλθε καιρός από τής ίδρύσεως τοΰ περιβόλου. Διότι νομίζω δτι εάν έθραΰοντο 
ολίγον μόνον χρόνον μετά τήν ΐδρυσίν του, οί μυκηναΐοι, οί όποιοι κατέβαλον τό
σους κόπους καί φροντίδας διά τήν διασκευήν τοΰ κύκλου καί τον έξωραϊσμόν του, 
θά τάς έπιδιώρθωνον. Επίσης πρέπει νά σημειωθή δτι μεταξύ τής άνω έπιψανείας 
τοΰ έν τή κοίτη κατακορύφου υπολείμματος τής πλακός καί τοΰ υπέρ αυτό ογκο
λίθου εύρέθη είς τρεις περιπτώσεις χώμα μέσου πάχους 0.03 μ. Ίσως τοΰτο νά 
είχεν είσδύσει μεταγενεστέρως, υπάρχει δμως πιθανότης δτι έπεσωρεύθη εκεί προ- 
τοΰ κτισθή τό θεμέλιον τοΰ άναλημματικοΰ τοίχου.

ΕΙκ. 72. (Σχέδιον Σ. Ίακωβίδη)

’Ακόμη άλλη μία σχετική παρατήρησις είναι δυνατή. Ό WACE έδέχθη δτι άρ- 
χικώς ό μεταξύ τών παραλ?ιήλων πλακών χώρος είχε πληρωθή μέχρι τής κορυφής· 
δτι μετά πάροδον χρόνου τό χώμα, διά τοΰ όποιου έπ?ιηρώθη ό χώρος, έκάθισε 
καί τοΰτο συνέτεινεν είς τό νά δημιουργηθή κενός χώρος αμέσως κάτωθεν τών 
πλακών, αί όποίαι έκάλυπτον τήν μεταξύ τών κατακορύφων, παραλλήλων πλακών 
έ'κτασιν. Τό κενόν τοΰτο, ώς έτόνισεν ό Karo, συνέτεινεν είς τήν θραΰσιν τών 
καλυπτήρων πλακών2. Ή επικλινής θέσις τών πλακών ύπ’ αριθμόν 21 καί 22

1 ’Ίσως νά έκόπησαν κατόπιν ίσχυράς πιέσεως είς 
ολόκληρον τήν εξωτερικήν των δψ ιν, ή οποία όμοιο- 
μόρφως έβάρυνε τό δλον πλάτος τής επιφάνειας καί 
διά τοΰτο αί πλάκες έκόπησαν κατά τήν γραμμήν τής 
κοίτης, είς τήν οποίαν εΐχον έντεθή. Μονομερές δυνα

τόν κτύπημα, προερχόμενον έκ τής απροσεξίας τών 
κτιστών τοΰ άναλημματικοΰ, δέν θά έπέφερε τήν πα- 
ρατηρουμένην κοπήν τών πλακών, αλλά μάλλον θα 
συνετέλει είς μίαν ανώμαλον κοπήν.

2 WACK, BSA 25, 1921 - 1923, σ. 111 - 112.
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Οφείλεται εις το χώμα, τό όποιον έπλήρου τό μεταξύ αυτών και τών αντιστοίχων 
πλακών της εσωτερικής σειράς διάστημα. Τό χώμα εκείνο τάς συνεκράτησε καί δεν 
τάς άφησε νά κλίνουν περισσότερον, νά πλησιάσουν δηλαδή την εσωτερικήν σειράν. Αί 
πλάκες θά έκλιναν προς τά μέσα μόνον, άψ’ ού τά οριζόντια ξύλα, τά όποια είχον 
τεθή εις τήν κορυφήν των είχον σαπίσει καί άφ’ ού αί καλύπτουσαι τήν άπόστα- 
σιν καλυπτήρες πλάκες ειχον θραυσθή. Τούτο θα έγένετο μετά πάροδον αρκετού

1 2 3 4 5

mm ..

Είκ. 73. *Αρ. 1-7. νΟστρακα έκ ιών αρμών τών ογκολίθων του άναλημματικοΰ τοίχου. 
Τά λοιπά εκ του στομίου του υπονόμου.

χρόνου άπό τής άνιδρΰσεως τού έκ πλακών περιβόλου. Δεν είναι δυνατόν νά ύπο- 
τεθή ότι άρχικώς τά θραυσθέντα τμήματα έκλινον όλιγώτερον προς τά έ'σω καί 
ότι βαθμηδόν, υπό τήν πίεσιν τών χωμάτων τών συσσωρευθέντων μεταξύ αυτών 
καί τού άναλημματικού τοίχου, ή κλίσις των ηύξήθη, διότι, ώς φαίνεται καί έκ τής 
είκόνος 72, αί προεξοχαί τών ογκολίθων τού θεμελίου δεν έπιτρέπουν μικροτέραν 
προς τά έ'σω κλίσιν. Αί έξωτερικαί πλάκες λοιπόν ήσαν είς τήν έπικλινή θέσιν, τήν 
■όποιαν έχουν σήμερον, δτε ίδρΰετο ό άναλημματικός τοίχος τής έπικλινούς ανόδου.
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Νομίζω ότι αί ανωτέρω παρατηρήσεις υποβάλλουν τό συμπέρασμα, δτι ό άναλημ- 
ματικός τοίχος, ό όποιος άποδεικνύεται μεταγενέστερος τοΰ εκ πλακών περιβόλου, 
ίδρύθη μετά παρέλευσιν χρόνου άπό τής διασκευής καί τοΰ έξωραϊσμοΰ τοΰ κύ-

Είκ. 74. Έξοχή άναλημματικοΰ τοίχου τής επικλινούς άναβάσεως.

κλου Α καί τής κατασκευής τοΰ έκ πλακών περιβόλου. Άφ’ ου δε ό έκ πλακών 
περίβολος είναι σύγχρονος τής πύλης τών λεόντων, τότε ό άναλημματικός τοίχος 
είναι μεταγενέστερος τής πύλης καί ή επικλινής άνοδος (τό Ramp), την οποίαν
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υποβαστάζει, πρέπει νά άναχθή είς χρόνους ΰστερωτέρους τών μέσων τής ΥΕ ΙΙΙΒ 
περιόδου.

Αί περί τον κύκλον έ'ρευναι δεν απέδωσαν αρκετά είς αριθμόν καί βαρύτητα 
στοιχεία, δυνάμενα νά ορίσουν επακριβώς την χρονικήν διαφοράν, ή οποία ύφί- 
σταται μεταξύ τού άναλημματικοΰ τοίχου τής επικλινούς ανόδου καί τού εκ πλα
κών περιβόλου καί ή οποία άποδεικνύεται άπό τά άποκαλυψθέντα αρχιτεκτονικά 
στοιχεία. Ή προσπάθεια άνευρέσεως οστράκων είς τούς αρμούς τών ογκολίθων 
τού τοίχου καί είς την ύποθεμελίωσίν του δεν απέδωσε θετικά αποτελέσματα.

Είκ. 75. Τό στόμιον του υπονόμου του άναλημματικοΰ τοίχου. 
Τό σκοτεινόν τμήμα είναι πλάκες περιφέρειας του κύκλου Α.

Διότι πολύ ολίγα όστρακα εύρέθησαν καί ταϋτα κατά τό πλεΐστον είναι μικρά 
καί ακαθόριστα1. Τά μόνα γραπτά τά όποια εύρέθησαν παρέχω είς την εικόνα 
73 ύπ’ αριθμόν 1-7. Τά ύπ’ αριθμόν 3 καί 7 πιστεύω ότι ανήκουν προς τό τέ
λος τής ΥΕ ΙΙΙΒ περιόδου. Τό ύπ’ αριθμόν 2 κα?αίπτεται ύπό έρυθράς ούχί 
πολύ στιλπνής αλοιφής χαρακτηριστικής επίσης τών τελευταίων χρόνων τής περιόδου. 
Καί ή ποιότης τού ύλικοϋ τών οστράκων, ίδια τού ύπ’ αριθμόν 1, 5, 6 καί 7, 
είναι χονδροειδής καί ατελής.

Ή έ'ρευνά μας όμως αυτή μάς έβοήθησε νά μελετήσωμεν προσεκτικώτερον τον 
άναλημματικόν τοίχον καί νά πεισθώμεν ότι δεν πρόκειται περί δύο άναλημμά-

1 Καί ό wace είχε προηγουμένως ερευνήσει τούς BSA 25, 1921 - 1923, σ. 67. 
αρμούς καί τήν Ιίεμελίωσιν τοϋ άναλημματικοΰ τοίχου,

16
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των, ενός αρχαιότερου και άλλου νεωτέρου, άλλα περί ενός και μόνου τοίχου. 
Ή έξοχή, την όποιαν παρουσιάζει περ'ι τό μέσον τοΰ διασωθέντος μήκους του

Είκ. 76. Οί ιό στόμιον δημιουργουντες ογκόλιθοι του τοίχου.

(είκ. 74), συμπίπτει μέ την έλαφράν στροφήν προς Άνατολάς τής επικλινούς ανόδου 
καί οφείλεται εις την μικράν αλλαγήν τής κατευθύνσεως τοΰ Ramp. Πρός τού- 
τοις ή έ'ρευνά μας άπεκάλυψεν υπόνομον, ό όποιος είχε κατασκευαστή εις τό πλά-
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τος τοΰ άναλημματικοΰ και είχε παραμείνει άγνωστος καί ανεξερεύνητος μέχρι 
τών ήμερων μας (είκ. 75). Το στόμιον τοΰ υπονόμου, ΰψους 1 μ. καί πλάτους

λ.,-

Είκ. 77. Τό εσωτερικόν τοΰ υπονόμου καί τό τέρμα τής οριζόντιας φοράς τής αΰλακος.

0.45 μ., έκλείετο με μικρούς λίθους- διά τούτο ίσως δεν έγένετο προηγουμένως αντι
ληπτόν. Ή αύλάξ του είναι κατεσκευασμένη εκ μεγάλων πεπλατυσμένων λίθων 
κατακορΰφως τεθειμένων καί τό δάπεδόν του, ως καί ή στέγη του, καλύπτονται
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από όμοιους πεπλατυσμένους λίθους1. Σημειωτέον ότι ή στέγη του είναι οριζόν
τια καί δεν είναι καμαρωτή. Ή αΰλαξ τοΰ υπονόμου εύρέθη πλήρης χώματος 
περιέχοντος πολλά όστρακα γραπτά καί άγραφα. Έκ τής περιοχής τοΰ στομίου 
μέχρι μήκους 0.60 μ. εύρέθησαν τά γραπτά όστρακα 8-20 τής είκόνος 78. 
Έκτος τούτων εύρέθησαν πολλά άγραφα άνήκοντα εις ύψίποδας κύλικας, εις πι-

Είκ. 78. Γραπτά όστρακα έκ τής έπιχώσεως τοϋ υπονόμου.

νάκια μετά οριζοντίων λαβών υπό τό χείλος τύπου 295, εις πρόχους καί υδρίας 
τύπων 69 καί 128, εις ποτήρια τύπων 226 καί 227, ως καί εις χονδροειδείς ψευδο- 
στόμους αμφορείς καί χυτροειδή αγγεία. Ή αναλογία των γραπτών προς τά 
άγραφα ήτο 1:25.

Ό υπόνομος προχωρεί σχεδόν όριζοντίως υπό την επικλινή άνοδον επί 2.75 μ. 
μέ κάπως ήλαττωμένον ύψος καί πλάτος, ούχί όμως τόσον ώστε νά καταστήση

1 Οί ογκόλιθοι, οί όποιοι σχηματίζουν τήν στέγην, οργανικόν μέρος τοΰ τοίχου καί άποδεικνυουν δτι ό 
τάς πλευράς καί τό δάπεδον τοΰ στομίου, αποτελούν υπόνομος κατεσκευάσθη όταν έκτίζετο ό τοίχος.
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αδύνατον την εργασίαν τοΰ καθαρισμού καί της έρεύνης (είκ. 76). Εις τό μήκος 
εκείνο ή όριζοντία φορά τοΰ υπονόμου διακόπτεται άποτόμως από μέγαν ογκό
λιθον (είκ. 77) καί ή αύλαξ συνεχίζεται προς τα άνω καί διαγωνίως προς τό λοι-

1 2 3
Γ"5 ■'

Είκ. 79. ’Όστρακα έκ τής έπιχοίσεως τοΰ υπονόμου.

πόν πλάτος τής επικλινούς ανόδου διά νά εύρη έξοδον παρά τό νοτιανατολικόν 
άκρον τής διασωθείσης κορυφής τής ανόδου. Μέρος καί τοΰ διαγώνιου τμήματος 
τής αΰλακος έκαθαρίσθη τού χώματος, τό όποιον τό έπλήρου καί μέχρι σημείου 
έπιτρέποντος είς τον εργάτην νά σταθή όρθιος. Φοβούμενοι μήπως τό χώμα, τό 
όποιον έπλήρου τό υπόλοιπον τμήμα τής αΰλακος, τό όποιον ώμοίαζε προς «κα-
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πνοδόχην», καταπέση καί κάλυψη τον εργάτην, έγκατελείψαμεν τήν περαιτέρω ερευ
νάν του. Σχετικώς πρέπει να τονισθή δτι τά όστρακα κατά κανόνα εύρίσκοντο 
εις τό δάπεδον τοΰ όχετοΰ ή καί ολίγον άνωθεν αύτοΰ" τδ ύψηλότερον σημεΐον 
παρουσίας οστράκων ήτο συνήθως περί τά 0.20 μ. ύπεράνω τοΰ δαπέδου. ΙΙέραν 
τοΰ ύψους εκείνου μέχρι τής στέγης ή έπίχωσις άπετελεΐτο άπό χώμα αμμώδες 
(αμμουδερό) καί συνήθως δεν περιειχεν όστρακα.

Τά άπό μήκους 0.60 μέχρις 1 μ. εύρεθέντα γραπτά όστρακα παρέχω εις την 
εικόνα 78. Άπό μήκους 1 μ. μέχρι μήκους 2.70 μ. εύρέθησαν τά γραπτά όστρακα 
ΰπ’ αριθμόν 1-12 τής εΐκόνος 79. Τά λοιπά γραπτά όστρακα ύπ’ αριθμόν 18-33 
τής ιδίας εΐκόνος εύρέθησαν εις τό έρευνηθέν τμήμα τοΰ όχετοΰ, τό βαΐνον δια- 
γωνίως προς τά άνω. Πλήν τών γραπτών αυτών οστράκων έχομεν καί πλήθος 
άγράφων τών σημειωθέντων ήδη σχημάτων, τά γραπτά όμως παρέχουν πιστήν 
εικόνα τών χρονολογικών ορίων τοΰ υπονόμου.

Ή χρήσις οστράκων εύρεθέντων εις υπόνομον διά χρονολογικούς σκοπούς εί
ναι δύσκολος καί έν πολλοΐς επικίνδυνος. Διότι είναι προψανές, ότι όστρακα άρ- 
χαιοτέρων χρόνων τής κατασκευής του κείμενα είς έπίχωσιν καλΰπτουσαν τά 
πλευρά τής κλιτύος ήτο δυνατόν νά παρασυρθοΰν τυχαίως προς τον ύπόνομον 
άπό τά ύδατα τών βροχών είς πολύ ύστερωτέρους χρόνους. Τά όστρακα όμως, τά 
όποια εύρέθησαν είς τό διαγώνιον τμήμα τής αΰλακος, θά έμειναν έκεί, άφ ού 
τό οριζόντιον μέρος είχεν ήδη πληρωθή, άφοΰ τό στόμιον είχε κλεισθή, διότι άλ
λως ή φορά τοΰ ύδατος θά τά παρέσυρε προς τό οριζόντιον τμήμα. Τά έκ τοΰ τμή
ματος εκείνου όστρακα φανερώνουν τούς χρόνους, είς τούς οποίους ό ύπόνομος 
έπαυσε νά έξυπηρετή την άποχέτευσιν, διότι τό στόμιόν του είχεν άποκλεισθή είτε 
τυχαίως είτε έσκεμμένως.Άποδεικνΰουν δηλαδή ότι ό ύπόνομος έπαυσε νά λειτουργή 
είς τάς άρχάς τής ΥΕ ΙΙΙΓ-1 περιόδου, διότι τά όστρακα ύπ’ αριθμόν 13, 14, 
18, 23, 24, 32, 33 τής εΐκόνος 79 ανάγονται, νομίζω, είς τούς χρόνους τής πε
ριόδου εκείνης. Δυστυχώς τά γραπτά όστρακα δεν ορίζουν τούς χρόνους, κατά 
τούς όποιους κατεσκευάσθη ό ύπόνομος καί κατ’ ακολουθίαν καί ό άναλημμα- 
τικός τοίχος.

Είναι αξιοσημείωτου ότι πέραν τοΰ στομίου τοΰ ύπονόμου προς τά Νοτιο
δυτικά δεν φαίνεται ότι έλήφθη φροντίς διά την άποχέτευσιν τών έξ αύτοΰ κα- 
ταρρεόντων ύδάτων. Ώς γίνεται φανερόν έκ τοΰ όγκολίθου, ό όποιος σχηματίζει 
τό δάπεδον τοΰ στομίου, τό ύδωρ έρρεε προς τά κάτω (είκ. 76). Είς τήν βάσιν 
τοΰ άναλημματικοΰ καί αμέσως πέραν αύτοΰ δεν άνεύρομεν ίχνη ύπονόμου ή άλ
λου μέσου άποχετεύσεως. Ή περιοχή αύτή βεβαίως έσκάφη προηγουμένως, ίσως 
ύπό τοΰ Scheiemann, καί ή αρχική της μορφή ίσως κατεστράφη. Κατόπιν 
έσκάφη ύπό τοΰ Wage \ Τό στόμιον τοΰ ύπονόμου ανοίγει είς τήν περιοχήν, είς 
τήν όποιαν έδόθη ό αριθμός 36 καί 37 είς τά σχέδια τοΰ De Yong.'H περιοχή 
36 άναφέρεται ότι «was composed of a sloping mound of earth. We excavated this». 1

126 Γεωργίου Έ. Μ υλωνά

1 WACE, BSA 25, 1921 - 1923, σ. 71 - 72.
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γράφει ό WAGE, «to the rock and found quantities of pottery; it was dug in 
three levels, but they shewed no stratification, thus indicating that the soil here 
was packed in as fill to make the bottom of the Ramp». Καί ιόν τοίχον τής πε
ριοχής 37 έδοκίμασε δι’ άνασκαφής και τον άνήγαγε «to the same period as the 
two Ramps», διότι αί ύπ’ αύτόν γενόμεναι τομαι απέδωσαν YE III όστρακα 
Ό προς τά Νοτιοδυτικά και πέραν τοϋ στομίου χώρος επίσης ήρευνήθη υπό τοΰ 
Wage τό 1922, όταν άνέσκαψε την οικίαν την γνωστήν ώς Ramp House1 2. Φαί
νεται ότι εις δλην αυτήν τήν έ'κτασιν ούδέ ίχνος όχετοϋ εύρέθη, διότι οΰδεν τοι- 
οΰτον ίχνος άναφέρεται εις τάς εκθέσεις τής έρεύνης, Κατά τον Wage τό «Lit
tle Ramp» κατεσκευάσθη συγχρόνως προς τήν επικλινή άνοδον, προς τό Ramp 
δηλαδή. Έάν ή υπόδεσις αΰτη άληθεύη, τότε παραμένει άνεξήγητον διατί δεν 
κατεσκευάσθη συνέχεια τοΰ υπονόμου, ό όποιος είναι σύγχρονος καί πέραν τοΰ 
άναλημματικοΰ άλλ’ άφέθησαν τά έξ αύτοΰ προερχόμενα ΰδατα νά κατακλύζουν 
τήν αρχήν τοΰ Little Ramp, τοΰ οποίου ή επιφάνεια ήτο εκ πεπατημένης γής. 
Τό-πρόβλημα είναι δύσκολον μία εύκολος λύσις του θά έδίδετο έάν ύποτεθή ότι 
ό υπόνομος ήχρηστεύθη και τό στόμιόν του έπληρώθη, όταν ή προ τοΰ άναλημ- 
ματικοΰ προς τά Νοτιοδυτικά περιοχή μετεσχηματίσθη εις οικόπεδα οικιών και 
εις τήν είσοδον τοΰ Little Ramp. Έάν ή ύπόθεσις είναι δυνατή, τότε τό πρό
βλημα τών χρονολογιών τής κατασκευής τοΰ Little Ramp καί τοΰ οικήματος τοΰ 
γνωστοΰ ώς Ramp House πρέπει νά έξετασθή κα'ι πάλιν.

Ή μελέτη τών σχεδίων τών υπονόμων, ώς παρέχονται υπό τοΰ WacE 3, προ
βάλλει τό ερώτημα: ΙΙοΐον σκοπόν ειχεν ό κατά μήκος τής νοτιοδυτικής πλευράς 
τής Ramp House βαίνων υπόνομος γ (παρένθ. πίν. Α)- τά ΰδατα τά όποια θά 
άπωχέτευε καί τά όποια θά ήρχοντο από τά Νοτιοανατολικά, εύκολώτερον θά 
άπωχετεύοντο διά τοΰ υπονόμου δ, ό όποιος βαίνει προς τό τείχος διά τής περιοχής 
τής Νοτίας Οικίας. Κα'ι συντομώτερον ροΰν θά ειχεν ή άποχέτευσις καί καλύτε
ρον, διότι, ώς φαίνεται από τό σχέδιον, παρένθ. πίν. Α, ό ροΰς τοΰ υπονόμου βαίνει 
προς τον κύκλον, ειτα κάμπτεται προς Δυσμάς καί τέλος φέρει προς τό τείχος 
μεταξύ δύο ελληνιστικών τοίχων. Είναι δυνατόν νά ύποτεθή ότι ό υπόνομος γ 
προϋπήρχέ τής κατασκευής τής , Ramp House καί ότι εις αυτόν έφέροντο τά 
ΰδατα έκ τοΰ υπονόμου τοΰ άναλημματικοΰ' ότι είχε τμήμα, τό όποιον ήρχι- 
ζεν άπό τήν άποκαλυφθεΐσαν καμπήν πλησίον τοΰ χώρου, όπου ό Δροςινος 

άνεκάλυψε τον περίφημσν YE I-II θησαυρόν: καί τό όποιον έφερε προς τά 
Βορειοανατολικά καί προς τό στόμιον τοΰ υπονόμου. Τό τμήμα τούτο κα- 
τεστράφη δτε έκτίσθη ή Ramp House καί δτε έκλείσθη τό στόμιον τοΰ υπονό
μου. Βεβαίως ή δλη έξήγησις παραμένει εις τό υποθετικόν πεδίον, έως δτου διά 
νέας σκαφής ίσως εξακριβωθούν οί λόγοι, οί όποιοι έπέβαλον τήν διευθέτησιν 
τών υπονόμων, ώς φαίνονται σήμερον. Τό μόνον δυνατόν συμπέρασμα επί τοΰ

1 BSA 25, 1921 - 1923, σ. 74.
2 Ταύτην είχε μερικώς άνασκάψει καί ό schi.ie-

μανν τό 1876, πρβ. BSA αύτόθ-ι σ. 74.

3 Αϋτ. πίν. I, σχέδιον de yong, καί Mjrcenae, 
είκ. 3, όπου αναδημοσιεύεται τό αυτό σχέδιον.
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παρόντος είναι ότι ό υπόνομος της επικλινούς άνόδου ήχρηστεύθη κατά τάς άρ- 
χάς ϊσως τής ΥΕ ΙΙΙΓ περιόδου.

Ή μελέτη τοΰ άναλημματικοΰ τοίχου τής επικλινούς ανόδου και τής σχέσεώς 
του προς τον εκ πλακών περίβολον τοΰ κύκλου Α κατέστησε φανερόν και άλλο 
τι. Ή από τής πύλης τών λεόντων διά τής ανατολικής πλευράς τού κύκ?ιου δίο
δος προς τά Νοτιοανατολικά άπεκόπη πλήρως, ότε έκτίσθη ό άναλημματικός τοί
χος. Φαίνεται ότι καί, ή προς την πύλην τών λεόντων κατά μήκος τοΰ δυτικοΰ 
κυκλώπειου τείχους δίοδος άπεκόπη υπό τοΰ σιτοβολώνος. Ή έξέτασις τοΰ σχεδίου 
τοΰ κύκλου Α, παρένθ. πίν. Α, θά φανέρωση αμέσως ότι ή προς τον περίδρομον εί
σοδος διεκόπη υπό τής νοτιοανατολικής γωνίας καί τής νοτίας πλευράς τοΰ σιτο- 
βολώνος. Καί είναι μεν δυνατόν νά ύποτεθή ότι τό πλάτος τοΰ αναλήμματος τής 
βορειοδυτικής πλευράς τοΰ εκ πλακών περιβόλου έπέτρεπε την δημιουργίαν δρο- 
μίσκου περιθέοντος τον περίβολον, ό δρομίσκος όμως αυτός θά είχε παρά πολύ 
μικρόν πλάτος, ένιαχοΰ μόλις 0.70 μ., διά νά είναι χρήσιμος καί θά έ'φερε μό
νον εις την λεγομένην Ramp House. Αί οίκίαι τοΰ κρατήρος τών πολεμιστών, ή 
νοτία οικία, ακόμη καί αί οίκίαι τοΰ WACE 1 καί τοΰ Τςουντα δεν θά εΐχον 
άμεσον επικοινωνίαν με την πύλην τών λεόντων. Είναι δε καί αμφίβολον εάν ή 
κορυφή τοΰ αναλήμματος θά έχρησιμοποιεΐτο ώς δρομίσκος. Μετά την κατα
σκευήν τοΰ σιτοβολώνος καί τής διατηρηθείσης έπικλινοΰς ανόδου προφανώς έδη- 
μιουργήθη τό πρόβλημα τής εκ τής πύλης τών λεόντων προσόδου εις τήν περιο
χήν, εις τήν οποίαν έ'χομεν τάς διαφόρους οικίας τής κάτω άκροπόλεως. ’Ίσως 
τότε νά κατεσκευάσθη τό λεγόμενον Little Ramp διά νά έπιτρέψη μίαν κάθοδον 
εις τάς οικίας έκείνας. Έάν ούτως έ'χει τό πράγμα, τότε τό Little Ramp, τό 
όποιον είναι πράγματι επικλινής κάθοδος, είναι κάπως μεταγενέστερον τοΰ μεγά
λου, τό όποιον, ώς εϊδομεν, είναι μεταγενέστερον κτίσμα τής διασκευής τοΰ κύ
κλου Α καί τής κατασκευής τοΰ διά πλακών περιβόλου. Ό WacE ύπέθεσεν ότι 
«the two Ramps» πρέπει νά τεθοΰν εις τάς άρχάς τής YE III περιόδου ή «soon 
after 1400 Β. C.» ~. Ή χρονολογία αυτή άποδεικνύεται ώς μή όρθώς έ'χουσα, 
διότι ή κατασκευή τής πύλ,ης τών λεόντων, τοΰ διατηρουμένου δυτικοΰ κυκλώ
πειου τείχους καί τοΰ εκ πλακών περιβόλου τοΰ κύκλου Α, κτισμάτων δηλαδή τά 
όποια ίδρύθησαν προ τής μεγάλης καί τής μικράς επικλινούς ανόδου, τίθεται είς 
τά μέσα τής ΥΕ ΙΙΙΒ περιόδου, ήτοι περί τό 1250 π. X. Ή έκ τών παρατη- 
ρήσεών μας προερχομένη άκο?ιθυθία τών κτισμάτων τής περιοχής τοΰ κύκλου Α 
καί τής πύλης τών λεόντων δύναται νά συνοψισθή ώς εξής :

1. Πρώτον έγένετο ή διασκευή καί ό έξωραϊσμός τοΰ κύκλου Α, συγχρόνως 
ίδρύθη ή πύλη τών λεόντων καί τό διατηρούμενον δυτικόν κυκλώπειον τείχος.

2. Κατόπιν ίδρύθη ό σιτοβολών, τό Granary δηλαδή είς τήν πρώτην του 
μορφήν. 1

1 Οικίαν wace αποκαλώ τήν λεγομένην Citadel 2 BSA 25, 1921 - 1923, σ. 74. 
House.
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3. Ήκολούθησεν ή κατασκευή τοϋ άναλημματικοϋ τοίχου τής επικλινούς ανό
δου (τοΰ Ramp).

4. Τέλος κατεσκευάσθη (τό Little Ramp) ή μικρά επικλινής κάθοδος.
Πότε άρχικώς έκτίσθη ό σιτοβολών (the Granary) δεν έξηκριβώθη από τάς

έρευνας μας. Πιστεύω όμως ότι ό Wage όρθώς έδέχθη, εις τήν τελευταίαν του 
μελέτην ή ότι τό κτήριον τούτο, εις τήν πρώτην αυτού μορφήν, είναι σύγχρο
νον ή κατά τι μόνον μεταγενέστερον τής κατασκευής τής πύλης. Σχετικώς πρέπει 
να σημειωθή ότι ή εσωτερική όψις τοϋ δυτικού κυκλώπειου τείχους ολίγον 
προ τής νοτιοδυτικής πλευράς τοΰ σιτοβολώνος παρουσιάζει εσοχήν, ή όποια αλ
λοιώνει τήν κυκλικήν του φοράν. Καί γεννάται τό ερώτημα, διατί οί κτίσται 
τοϋ τείχους καί τής πύλης δεν παρηκολούθησαν μέχρι τέλους τήν καμπύλην τοϋ 
κύκλου, άλλ’ έξέφυγον αυτής εις τήν περιοχήν τοϋ σιτοβολώνος; 'Η διαμόρφωσις 
τοϋ βράχου εις τήν περιοχήν είναι ή αυτή καί πύλη ήτο δυνατόν να ίδρυθή μέ 
τήν αυτήν ευκολίαν καί τά αυτά αποτελέσματα ολίγον προς τά Νοτιοανατολικά 
τής γραμμής, τήν οποίαν κατέχει, εις τήν γραμμήν περίπου τοϋ υπονόμου, όπου 
θά κατέληγεν ή εσωτερική όψις τού τείχους, εάν οί κτίσται ήκολούθουν μέχρι τέ
λους τήν καμπύλην τοϋ κύκλου. Προς τούτοις ό εκ πλακών νεώτερος περίβολος κατά 
τήν περιοχήν αυτήν έκφεύγει από τήν περίμετρον τοϋ άρχαιοτέρου περιβόλου, έχει 
κτισθή δυτικώτερον αυτής, αν καί ή δημιουργηθεΐσα διά τής παρεκκλίσεως φορά 
τον έθετεν άνωθεν τής γωνίας τοϋ τάφου VI καί τού λακκοειδοϋς τάφου, τον 
όποιον άνεκάλυψεν ό Παπαδημητριου. Είναι άρά γε δυνατόν νά ύποτεθή ότι οί 
σχεδιασταί τών ΥΕ ΙΙΙΒ κτισμάτων τούτων έσκεμμένως έξέφυγον τής φοράς 
τής ύποδεικνυομένης υπό τής περιμέτρου τού αρχαιότερου κυκλικού περιβόλου διά 
νά έξοικονομηθή χώρος, μεταξύ τοΰ διασκευασθέντος κύκλου καί τοΰ κυκλώπειου 
τείχους, διά τήν κατασκευήν δημοσίου κτηρίου, τοΰ σιτοβολώνος; Έάν ή υπόδε
σις αυτή ευσταθή, τότε υποβάλλεται τό συμπέρασμα ότι καί ό σιτοβολών εις τήν 
πρώτην του μορφήν άπετέλει μέρος τού σχεδίου τής πύλης καί τοϋ δυτικού κυ
κλώπειου τείχους.

Ή προσπάθειά μας όπως χρονολογήσωμεν άκριβέστερον τήν προς τήν κορυ
φήν τής άκροπόλεως άνάβασιν, ή οποία άπεδείχθη ύστερωτέρα τής διασκευής τοϋ 
κύκλου Α, επέβαλε τήν έρευναν αύτής ταύτης τής έπιχώσεως τής ανόδου. Τό 
1958, υπό τήν έποπτείαν τοϋ κ. Τ. Leslie Shear, Jr., έγένοντο 3 τομαί κατά τε 
τό ανατολικόν καί τό δυτικόν ήμισυ τής έπιφανείας της. Ή ύπ’ άριθμόν 1 τομή 
(1.80x2.40 μ.), κατά τό δυτικόν ήμισυ, συνέπεσε προς προηγουμένως σκαφεΐσαν 
τάφρον. Ή ύπ3 άριθμόν 2 τομή (2.30 χ 2.55 μ.) κατά μήκος τής ανατολικής πλευ
ράς τής άναβάσεως συνέπεσε προς στενοτέραν τάφρον ίσως σκαφεΐσαν υπό τοΰ 
Wace. Καί εις τάς δύο τομάς εις βάθος 0.40 μ. περίπου από τής σημερινής 
έπιφανείας άπεκαλύφθησαν μεγάλοι ογκόλιθοι, οί όποιοι αποτελούν τό γέμισμα

1 wace, The Last Days of Mycenae, εις The must be approximately contemporary with or 
Aegean and the Near East, σ. 128: «The Granary somewhat later than the walls».
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τής επικλινούς άναβάσεως. Ή τρίτη τομή (2x2.70 μ.) έγένετο κατά την ανατο
λικήν πλευράν τής άναβάσεως καί περί τα 4 μ. προς Βορράν τής τομής 2. Ό 
χώρος αυτός έξελέγη, διότι το λιθόστρωτον, το όποιον τον έκάλυπτε, δεν έ'φερεν 
ϊχνη τσιμέντου, διά τοΰ οποίου άλλαχοΰ το λιθόστρωτον εΐχε στερεωθή εις σύγ
χρονον εποχήν. ’Αμέσως υπό το λιθόστρωτον εύρέθη στρώμα καλώς πεπατημένης 
γής, βάθους 0.35-0.40 μ., περιεχούσης λιθάρια, χάλικας καί όστρακα. Ύπό τό 
στρώμα αυτό τής γής άπεκαλΰφθησαν καί πάλιν οί ογκόλιθοι, οι άποτελοϋντες 
τό γέμισμα τής άναβάσεως.

Τά εύρεθέντα όστρακα εις τάς διαφόρους τομάς έ'χουν ως εξής:
Τομή 1: Τά όστρακα ήσαν ανάμεικτα καί περιελάμβανον 28 YE III όστρακα, 

14 μεσοελλαδικά, 4 ελληνιστικά, 2 σύγχρονα. Ή συνύπαρξις ετερογενών στοι
χείων οφείλεται εις προγενεστέραν σκαφήν καί πλήρωσιν τοΰ χώρου.

Τομή 2: Τά εκ τοΰ ήμίσεος μέρους τής τομής όστρακα, τά προελθόντα εκ 
τοΰ προγενεστέρως σκαφέντος χώρου, ήσαν βεβαίως ανάμεικτα. Έκ τοΰ μέρους 
τής τομής, τό όποιον είναι δυνατόν νά θεωρηθή ώς μή άνασκαφέν προηγου
μένως, προέρχονται ολίγα μικροσκοπικά γραπτά όστρακα καί τεμάχιον ειδωλίου. 
Έκτος τούτων εύρέθησαν καί 18 άγραφα όστρακα, έκ τών όποιων τά 6 ανήκουν 
εις πινάκια με δύο λαβάς τύπου 295, 4 εις πρόχους τύπου 69, 3 εις υδρίας τύ
που 129, 1 εις θψίποδα μόνωτον κύλικα τύπου 267, 2 εις χυτροειδή αγγεία καί 
2 εις αβέβαια σχήματα.

Τομή 3: Εις τήν τομήν αυτήν έπετύχομεν άδιατάρακτον χώρον καί έπίχω- 
σιν, ή όποια απέδωσε 4 γραπτά (εικ. 80, άρ. 1-4) καί 42 άγραφα όστρακα. Τά 
11 τών άγραφων άνήκουν εις πινάκια μετά λαβών τύπων 295 καί 296, 7 εις 
υδρίας τύπου 129, 5 εις πρόχους τύπου 69, 6 εις ύψίποδας μονώτους κύλικας τύ
που 267, 3 εις κυάθους τύπου 214-215, 2 εις ποτήρια τύπου 228, 2 εις χον
δροειδείς ψευδοστόμους άμφορεΐς καί 6 εις άβέβαια σχήματα. Τό ύπ’ άριθμόν 5, 
είκ. 80, τεμάχιον είναι τμήμα μυκηναϊκοΰ ζαιδίου.

Τά άποτελέσματα αυτά δεν έθεωρήσαμεν ικανοποιητικά, διά τούτο τό 1959 
ύπό τήν έποπτείαν τοΰ κ. Σπυρ. Ίακωβίδη ήνοίχθη τάφρος κατά μήκος τής άνα- 
τολικής πλευράς τής επικλινούς άναβάσεως άπό τοΰ βορείου άκρου τής τομής ύπ’ άρι
θμόν 3, τοΰ 1958, μέχρι σχεδόν τοΰ κροκαλοπαγούς ογκολίθου τοΰ σημειουμένου εις 
τό σχέδιον, παρένθ. πίν. Α, με τον άριθμόν 25. Τό μήκος τής τάφρου άνήρχετο εις 
5.50 μ., τό πλάτος, βαθμηδόν προς Δυσμάς έπεκτεινόμενον καθώς συνεχίζετο ή σκαφή 
εις βάθος, έ'φθασε τά 3.45 μ. Τό μήκος καί τό πλάτος τής τάφρου ήλαττοΰτο ώς 
ή εργασία προύχώρει εις βάθος καί ή έρευνηθεΐσα έ'κτασις εις τό βάθος τής τάφρου 
εΐχε πλάτος μεν 2.20 μ. μήκος δε 2.10 μ. Τό ολικόν βάθος τής τομής άπό τής επιφά
νειας άνήλθεν εις 3.00-3.10 μ., τούτου δε τά 1.50 μ. περίπου κατέχονται ύπό τών 
ογκολίθων τοΰ γεμίσματος τής άναβάσεως. Ή εξαγωγή τών ογκολίθων αυτών κατέ
στη δυνατή μόνον, διότι εϊχομεν τήν πρόθυμον βοήθειαν καί τάς ύπηρεσίας τών 
τεχνιτών τής άναστηλώσεως, τούς όποιους προθύμως έθεσεν εις τήν διάθεσίν μου 
ό διευθυντής τής 'Υπηρεσίας Άναστηλώσεως κ. Ευστάθιος Στίκας, τον όποιον καί
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εντεύθεν ευχαριστώ θερμώς. Οί τεχνίται τής υπηρεσίας κατεσκεΰασαν στερεά ίκρία 
(σκαλωσιάν) και τή βοήθεια μηχανημάτων άφήρεσαν τον ένα μετά τον άλλον τούς 
όγκολίθους τοΰ γεμίσματος και οΰτω κατέστησαν δυνατήν την μελέτην τών στρωμά
των τής άναβάσεως. Μετά τό πέρας τής έρεΰνης έ'θεσαν τούς όγκολίθους είς την

20 21 23

Είκ. 80. ’Όστρακα έκ τής έπιχώσεως τής επικλινούς άναβάσεως (Ramp).

αρχικήν των θέσιν κα'ι έπανέφερον την επιφάνειαν τής άναβάσεως εις την προ τής 
άνασκαφής μορφήν της. Ή εργασία αυτή ήτο λεπτοτάτη κα'ι δύσκολος, άπήτει με- 
γάλην προσοχήν και ικανότητα, έγένετο όμως μετ’ εξαιρετικής επιτυχίας λ Διά

1 Έγένετο πρός τούτοις μέ πολλάς διακοπάς λόγφ ενίοτε ήτο αδύνατον νά συγκρατήσωμεν είς τά θ-εμιτά 
τών πολλών ξένων επισκεπτών τοΰ χώρου, τούς οποίους δρια τής καλής συμπεριφοράς.
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τούτο οφείλονται ϊδιαι εύχαριστίαι εις τούς τεχνίτας και τούς έργάτας τούς χρη- 
σιμοποιηθέντας εις την ερευνάν.

Τό ολικόν βάθος τής τομής διαιρείται εις καλώς διακρινόμενα στρώματα, τά 
όποια άριθμούμεν έκ των άνω, έκ τής σημερινής δηλαδή έπιψανείας, προς τά κάτω. 
Τό σημερινόν λιθόστρωτον άποκαλοΰμεν Στρώμα 1ον.

Στρώμα 2ον. Βάθος 0.50-0.45 μ. Ή έπίχωσις τού στρώματος τούτου, ή 
αμέσως κάτωθεν τού λιθοστρώτου (σχέδιον, είκ. 81, άρ. 2), άποτελεΐται από 
χώμα περιέχον πολλούς, μικρούς λίθους καί χάλικας. Εϊς τούτο εύρέθησαν εν δλω

(Σχέδιον Σπ. Ίακωβίδη)

63 όστρακα, εξ ών τά 9 ήσαν γραπτά. Τό στρώμα τοΰτο τερματίζεται αμέσως 
άνωθεν τού έξ όγκολίθων γεμίσματος.

Στρώμα 3ον. Βάθος 0.40 μ. - 1.90 μ. Τοΰτο περιλαμβάνει τό έξ ογκολίθων 
γέμισμα τής επικλινούς άναβάσεως. Εις τό άνασκαφέν τμήμα, τό γέμισμα έσχη- 
ματίσθη από τρεις επαλλήλους σειράς τιτανόλιθων άκατεργάστων και ανωμάλων 
σχημάτων (σχέδιον είκ. 81, άρ. 3) τεθέντων άραιώς, ούτως ώστε σχηματίζονται 
μεταξύ των πολλά και μεγάλα κενά (είκ. 82). Τά κενά αυτά είχον πληρωθή μέ 
χώμα και μικροτέρους λίθους. Κατά την ανατολικήν πλευράν τής άναβάσεως τό 
στρώμα τών ογκολίθων φθάνει μέχρι τού βράχου, ό όποιος πίπτει σχεδόν καθέ
τους προς Δυσμάς (πίν. 24, είκ. 82 και σχέδιον είκ. 81). Ή άνω επιφάνεια τού 
βράχου αυτού παρουσιάζει κοίλωμα, μεγίστης διαμέτρου περί τά 0.85 μ., τό
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όποιον εύρέθη πλήρες μελανού καμένου χώματος και οστράκων μεσοελλαδικών 
(11 μινύεια κίτρινα, 9 φαιά και 7 άμαυρόχρωμα). Τό χώμα άνωθεν τοΰ κοιλώ
ματος δεν έ'φερεν ίχνη καύσεως καί τα εξ αυτού όστρακα (μόνον 8) ή σαν μυκη
ναϊκά (ΥΕ ΙΙΙΒ προφανώς).

Έπι τοΰ εκ τιτανόλιθων γεμίσματος πατεϊ ό ανατολικός, πλευρικός τοίχος 
τής άναβάσεως (σχέδιον, εϊκ. 81, άρ. 1), αμέσως δε όπισθεν αυτού διασώζεται 
σειρά κροκαλοπαγών κύβων (είκ. 83,«). Την σειράν αυτήν τών κύβων ό Wace 
έξέλαβεν ώς δεύτερον τοίχον και προφανώς τον κύριον τοίχον τής άναβάσεως, τού 
έδωσε τον αριθμόν 27 και έδέχθη ότι εις μεταγενεστέρους χρόνους τον έκάλυ-

Είκ. 82. ’Ογκόλιθοι τοΰ γεμίσματος τής επικλινούς άναβάσεως (Ramp).

ψαν «by a rubble wall with a wooden frame - work set in it, to hold the super
structure of crude brick» ‘. Ή έ'ρευνά μας άπέδειξεν ότι οι κροκαλοπαγείς κύ
βοι δεν σχηματίζουν τοίχον, ότι πατούν εις μικρούς λίθους, οί όποιοι αποτελούν 
τό όπισθεν τού πλευρικού τοίχου (τού άποκληθέντος rubble wall) γέμισμα. Ό 
πλευρικός αυτός τοίχος (είκ. 83, η) είναι έκτισμένος με τιτανόλιθους, οί μεταξύ 
τών οποίων άρμοϊ έπληρώθησαν με ασπρόχωμα διά νά τον προστατεύσουν άπό την 
υγρασίαν. ’Ίσως καί ή σειρά τών κροκαλοπαγών κύβων ««» νά έτέθη διά νά 
προφυλάξη τον πλευρικόν τοίχον «π» άπό την άπό τής κλιτύος πίεσιν και άπό 
τά καταρρέοντα έν καιρώ βροχής ΰδατα. Ό μεταξύ τών κροκαλοπαγών κύβων

1 wace, BSA 25, 1921 - 1923, σ. 67 και πίν. XVIa.
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καί τοΰ βράχου τής κλιτΰος χώρος είχε πληρωθή χώματος. Τά εκ τοΰ τρίτου 
στρώματος προελθόντα όστρακα ανέρχονται εις 42.

Στρώμα 4ον (σχέδιον, είκ. 81, άρ. 4). Βάθος 1.90-2.00- 2.05 μ. 'Η τρίτη 
καί κατωτάτη σειρά τών ογκολίθων τοΰ γεμίσματος κεΐται επί στερεάς επιφά
νειας χώματος, ή οποία αποτελεί τό άνω επίπεδον στρώματος πάχους κυμαινόμε
νου μεταξύ 0.10 καί 0.15 μ. Το στρώμα αυτό έσχηματίσθη άπο συμπαγές χώμα 
ΰποκίτρινον, όφειλόμενον εις την προσθήκην ασπροχώματος, π?νήρες μικρών χαλί- 
κων καί περιείχε πολύ ολίγα όστρακα (σΰνολον 18). 'Η έπιφάνειά του, σκληρά 
καί καλώς πεπατημένη, δεν είναι όριζοντία άλλ’ έχει κλίσιν άνερχομένην άπδ

Είκ. 83. Σειρά κροκαλοπαγών λίθων (Κ) όπισθεν τοΰ πλευρικού τοίχου (II - Π) 

τής επικλινούς άναβάσεως.

Βορρά προς Νότον, ήτοι κλίσιν παράλληλον εκείνης, την οποίαν παρουσιάζει ή 
διατηρηθεΐσα επικλινής άνάβασις. Περί τά 2.50 μ. προς Δυσμάς τοΰ βράχου, ό 
όποιος αποτελεί την ανατολικήν πλευράν τής άναβάσεως, άπεκαλΰφθη σειρά λί
θων αργών έσφηνωμένων εις τό κράσπεδον τοΰ στερεοΰ αύτοΰ χώματος. Τό άνω 
άκρον τών λίθων αυτών εξέχει κατά 0.04 μ. από τής επιφάνειας τοΰ στρώματος, 
εν ώ τό κάτω τμήμά των βυθίζεται περί τά 0.00 μ. κάτωθεν τοΰ στρώματος. 
Προφανώς ή γραμμή αυτή τών λίθων άπετέλει στηθαΐον, τήν δυτικήν πλευράν 
άναβάσεως, διότι πέραν αυτής προς Δυσμάς ή σκληρά επιφάνεια τοΰ στρώματος 
καί τό στρώμα αυτό δεν συνεχίζεται. Ή άπό τοΰ στηθαίου τούτου μέχρι τοΰ 
κυκλικοΰ περιβόλου άπόστασις ανέρχεται εις 3.50 μ. περίπου.
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Στρώμα 5ον. Βάθος 2.00 - 2.05 - 2.17 μ. Κάτωθεν τοΰ 4ου εύρέθη και έτε
ρον σκληρόν επίπεδον, έτέρα στρώσις καλώς πεπατημένη καί ομαλή (σχέδιον, είκ. 
81, άρ. 5). Ή στρώσις αυτή αποτελεί την άνω επιφάνειαν στρώματος πάχους 
κυμαινόμενου από 0.05 μέχρι 0.17 μ. σχηματισθέντος από συμπαγές ερυθρωπόν 
χώμα, κοκκινόχωμα, άνάμεικτον με μικρούς χάλικας. ’Ολίγα σχετικώς όστρακα εύ- 
ρέθησαν εις τό στρώμα. Άξιοσημείωτον όμως είναι ότι καί ή επιφάνεια τοΰ 
στρώματος τούτου παρουσιάζει κλίσιν, άλλ’ ή κλίσις αυτή έχει αντίθετον φοράν 
τής τοΰ 4ου στρώματος, ήτοι βαίνει άνιοΰσα άπό Νότου προς Βορράν. Εις μήκος 
1.80 μ. ή άνιοΰσα αυτή κλίσις ανέρχεται είς 0.20 μ., ήτοι ανέρχεται εις 10°/0 
περίπου. Ή κλίσις αυτή συνεχίζεται προς Βορράν καί κάτωθεν τών όγκολίθων 
τοΰ γεμίσματος, τούς οποίους δεν έξηγάγομεν1, φαίνεται δ’ ότι τα 10°/0 αυξάνουν 
ώς τό στρώμα προχωρεί κάτωθεν τών ογκολίθων εκείνων.

Στρώμα 60ν. Είς βάθος 2.17 μ. άπεκαλύφθη καί άλλη σκληρά στρώσις, εκ 
καλώς πεπατημένης γής, σχηματίζουσα τήν άνω επιφάνειαν σχετικώς λεπτού άλλά 
σκληροΰ στρώματος χώματος μέσου πάχους 0.07 μ. Τό στρώμα τούτο ύπέρκει- 
ται γεμίσματος, αργών λίθων καί χώματος μέσου πάχους 0.25 -0.28 (σχέδιον, 
είκ. 81, άρ. 6 + 7 καί πίν. 24). Δεν δύναται νά ΰπάρξη άμφιβολία ότι τό έκ λίθων 
γέμισμα είναι υπόστρωμα δρόμου, τοΰ οποίου τό επίστρωμα έσχηματίσθη άπό 
συμπαγές χώμα. 'ΤΙ στρώσις είναι ή επιφάνεια τοΰ δρόμου καί αυτή παρουσιάζει 
κλίσιν άνιοΰσαν άπό Νότου προς Βορράν. Τά όστρακα, τά όποια εύρέθησαν είς 
τό στρώμα τοΰ χώματος καί μεταξύ τών λίθων τοΰ υποστρώματος, ήσαν όλα 
μεσοελλαδικά.

Στρώμα 70ν. Άπό βάθους 2.50 μ. μέχρι τοΰ βράχου, τον όποιον είς εν ση- 
μεΐον μόνον άπεκαλύψαμεν (βάθος 2.98 μ.), τό στρώμα άποτελεΐται άπό χώμα κα- 
στανομελανόν σχετικώς μαλακόν (σχέδιον, είκ. 81, άρ. 8). Περιείχε πολύ ολίγους 
μικρούς λίθους καί όστρακα μεσοελλαδικά. Είς τά τελευταία 0.10 μ. τοΰ βάθους 
του περίπου καί επί τοΰ βράχου εύρέθησαν καί 5 πρωτοελλαδικά όστρακα.

Ή έρευνα τής επικλινούς άναβάσεως (τοΰ Ramp δηλαδή) παρουσίασε πολλάς 
τεχνικός δυσκολίας, άλλά συνέβαλε πολύ είς τάς περί τής περιοχής τής πύλης τών 
λεόντων γνώσεις μας. Έκ τής περιγραφής τών στρωμάτων έγινε φανερόν ότι τό 
Ramp διεφύλαξε τέσσαρας διαφόρους επικλινείς άναβάσεις, αί όποΐαι διεδέχθη- 
σαν ή μία τήν άλλην. Ή γνωστή άνάβασις μέ τό λιθόστρωτόν της, ή χρησιμο- 
ποιουμένη καί σήμερον, είναι ή νεωτάτη πασών, ή τελευταία κατά χρονικήν δια
δοχήν καί ή άνάβασις ύπ’ άριθμόν 1 έκ τής σημερινής επιφάνειας. Ύπ’ αυτήν 
έχομεν τήν δευτέραν άπό τής επιφάνειας άνάβασιν, τό ύπ’ άριθμόν 4 στρώμα. 
Αΰτη φαίνεται ότι είχε πλάτος 2.50 περίπου μέτρων καί, ώς ή πρώτη, έβαινεν 
άπό Βορρά προς Νότον. Κάτωθεν αυτής άπεκαλύφθη τρίτη άπό τής επιφάνειας 
άνάβασις, τοΰ στρώματος ύπ’ άριθμόν 5, τής όποιας ή άνιοΰσα κλίσις ήτο άντί- 
θετος προς τήν τής δευτέρας, ήτοι έβαινεν άπό Νότου προς Βορράν. Κάτωθεν

1 Έξηκριβώσαμεν όμως τήν συνέχειαν τοΰ στρώμα- τήν οποίαν έσκάψαμεν είς μήκος 1.25 μ. κάτωθεν τών 
τος καί τήν κλίσιν του διά σύριγγος πλάτους 0.50 μ., ογκολίθων.
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τής τρίτης εύρέθη ή αρχαιότατη πασών άνοδος, ή τέταρτη από τής επιφάνειας, 
τό ύπ’ αριθμόν 6 στρώμα, τής οποίας ή κλίσις εβαινεν από Νότου προς Βορράν 
ώς καί ή τής τρίτης. Ύπό την άνοδον αυτήν έχομεν τό χώμα τής κλιτΰος τοϋ 
λόψου, ώς διετηρεΐτο εις την μεσοελλαδικήν εποχήν καί τέλος τον βράχον. Τα 
όστρακα, τα όποια εύρέθησαν εις τα 8 διάφορα στρώματα, τα όποια σχηματίζουν 
τό βάθος τής έπιχώσεως, παρέχουν τάς μόνας χρονολογικός ενδείξεις, αί όποϊαι 
διεσώθησαν διά τάς ανόδους αύτάς.

Εις τό αμέσως ύπό τήν σημερινήν επιφάνειαν δεύτερον στρώμα, τό λιθό- 
στρωτον δηλαδή, εύρέθησαν εν δλφ 63 όστρακα. Έκ τούτων τά 54 ήσαν άγραφα 
καί τά 9 γραπτά. Τά άγραφα, μεταξύ τών όποιων καταλέγονται καί 6, τών 
οποίων καί ή εσωτερική καί ή εξωτερική επιφάνεια ήσαν κεκαλυμμέναι διά λεπτής 
μελανής βαφής, ανήκουν εις τά ακόλουθα σχήματα αγγείων. 18 όστρακα ανή
κουν εις ύψίποδας κύλικας τύπων 267 καί 274 (έκ τούτων 8 είναι πόδες κυλίκων, 
6 συμπαγείς καί 2 με κοιλότητα εις τό κέντρον τής βάσεως), 10 εις πινάκια με δύο 
λαβάς τύπων 295 καί 296, 10 εις υδρίας καί πρόχους τύπων 69 καί 129, 6 είς 
κυάθους τύπων 214, 215, 4 είς χονδροειδείς ψευδοστόμους αμφορείς καί τά λοιπά 6 
είς αβέβαια σχήματα. Τά γραπτά όστρακα παρέχω είς τήν εικόνα 80, άρ. 6-14.

Είς τό τρίτον στρώμα τού γεμίσματος τών ογκολίθων εύρέθησαν έν δλω 42 
όστρακα, έκ τών οποίων τά 14 ήσαν γραπτά. Τά άγραφα περιλαμβάνουν καί δύο 
μελαμβαφή καί ανήκουν είς σχήματα όμοια τών άπαριθμηθέντων διά τά έκ τού 
δευτέρου στρώματος προερχόμενα άβαθή όστρακα καί είς τήν αύτήν περίπου ανα
λογίαν. Τά γραπτά παρέχω είς τήν εικόνα 84 ύπ’ αριθμόν 11 - 25. Μεταξύ αυ
τών καταλέγεται καί κεφαλή μυκηναϊκού ζωδίου, άρ. 12. Είναι κατεσκευασμένη 
έκ πηλού κιτρινωπού καί φέρει διακόσμησιν μελανοξανθοϋ στιλπνού χρώματος. Ή 
διά χρώματος δήλωσις τής γραμμής τής ρινός καί τού μετώπου είναι χαρακτηρι
στική νεωτέρων μυκηναϊκών χρόνων. Τά ύπ’ αριθμόν 1-5 γραπτά όστρακα τής 
είκόνος 84 προέρχονται άπό τον χώρον τον μεταξύ τών λίθων τού πλευρικού τοί
χου «π» καί τών κροκαλοπαγών κύβων «κ» (είκ. 83) καί άπό τούς λίθους, επί 
τών όποιων πατούν οί κύβοι.

Είς τό τέταρτον στρώμα, τό περιλαμβάνον τήν δευτέραν άνάβασιν, εύρέθη
σαν 18 μόνον όστρακα, έκ τών οποίων τά 13 ήσαν άγραφα καί άνήκον είς σχή
ματα ώς τά έκ τού 2ου καί τού 3ου στρώματος, καί 5 γραπτά. Είς τήν εικόνα 84, 
άρ. 6 - 10, δίδω τά έκ τού στρώματος γραπτά.

Τά όστρακα έκ τού πέμπτου στρώματος, τού περϊκλείοντος τήν τρΐτην άπό τής 
έπιφανείας άνοδον, περιλαμβάνουν 20 μυκηναϊκά καί 5 μεσοελλαδικά όστρακα. Τά 
γραπτά μυκηναϊκά όστρακα άνέρχονται είς 9 καί είκονίζονται ύπ’ άριθμόν 15 - 23 
είς τήν εικόνα 80. Τά μεσοελλαδικά είναι 3 κίτρινα μινύεια καί 2 άμαυρόχρωμα.

"Ολα τά όστρακα τού έκτου στρώματος, πλήν τών έκ τών 0.10 μ. άνωθεν 
τοϋ βράχου, ώς εΐδομεν άνωτέρω, είναι μεσοελλαδικά καί περιλαμβάνουν φαιά μι
νύεια 11, κίτρινα μινύεια 14, άμαυρόχρωμα 9. ’Αμέσως άνωθεν τού βράχου εύ
ρέθησαν 5 πρωτοελλαδικά άγραφα όστρακα.
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Τά μυκηναϊκά όστρακα τών στρωμάτων 2-4 ανήκουν εις την ΥΕ ΙΙΙΒ περίο
δον καί είς τούς προς τό τέλος τής περιόδου χρόνους. Ίδια τά ύπ’ αριθμόν 10 και 11
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1 2 3 4

J

Είκ. 84. ’Όστρακα έκ τών στρωμάτων 3 καί 4 τής τάφρου τής επικλινούς άναβάσεως.

11 όστρακα τής είκόνος 80 έκ τοΰ δευτέρου στρώματος δύνανται νά τοποθετηθούν 
λόγω τής διακοσμήσεως και τής ποιότητάς των είς τό τέλος τής ΥΕ ΙΙΙΒ πε
ριόδου. Τά μυκηναϊκά γραπτά όστρακα άπό τό 5ον στρώμα, τό σιρόπια δηλαδή 
τής τρίτης άπό τής επιφάνειας ανόδου, είναι τόσον γενικά καί ανήκουν είς τμήματα

18
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αγγείων τόσον ακαθορίστων κατά τό σχήμα, ώστε δεν επιτρέπουν την τοποθέτη- 
σίν των εις τούς επί μέρους ρυθμούς τής YE III κεραμεικής κα'ι κατ’ ακολουθίαν 
κάπως ώρισμένην χρονολόγησιν. Τα όστρακα παρέχουν χρονο?ιογικάς ενδείξεις μό
νον διά τάς ύπ’ άριθμύν 1, 2 καί 4 ανόδους. Διά την ύπ’ αριθμόν 3 άνοδον εϊ- 
μεθα υποχρεωμένοι νά βασισθώμεν εις συλλογισμούς μάλλον ή εις θετικά κερα- 
μεικά στοιχεία.

Τά δυνατά σχετικά συμπεράσματα διά την επικλινή άνάβασιν, εις τά όποια 
προάγει ή έρευνα καί τά έξ αυτής στοιχεία έχουν ως εξής: Ή επικλινής άνά- 
βασις, ή οποία διασώζεται καί την οποίαν υποβαστάζει ό άνωθεν τού κύκλου A 
ύψούμενος άναλημματικός τοίχος, ήτο ή τελευταία καί ή εν χρήσει μέχρι τής τε
λικής καταστροφής τής μυκηναϊκής άκροπόλεως. Ώς άποδεικνύεται εκ τού άνα- 
λημματικοΰ της τοίχου, ή άνάβασις αΰτη, ύπ’ αριθμόν 1, ήτο μεταγενεστέρα τού 
έκ πλακών περιβόλου τής διασκευής τού κύκλου Α, τού δυτικού κυκλώπειου τεί
χους καί τής πύλης τών λεόντων. Κατεσκευάσθη εις τό β' ήμισυ τής YE IIΙΒ 
περιόδου καί προφανώς προς τό τέλος τής περιόδου εκείνης. Ή άνάβασις αυτή 
κατεσκευάσθη διά νά άντικαταστήση προγενεστέραν, τήν επικλινή άνάβασιν ύπ’ 
αριθμόν 2, ή οποία ήτο κατά πολύ στενοτέρα, είχε πλάτος μόνον 2.50 περί
που μέτρων καί ήτο πολύ όλιγώτερον μνημειώδης. Ή ύπ’ αριθμόν 2 άνοδος θά 
ήτο ή κατασκευασθεΐσα, όταν έδημιουργήθη ή πύλη τών λεόντων καί τό δυ
τικόν κυκλώπειον τείχος. Έγένετο είδικώς διά νά ψέρη από τής πύλης τών λεόν
των προς τό επί τής κορυφής τού λόφου άνάκτορον. Μετοίξύ τής άναβάσεως αυ
τής καί τού περιβόλου τού κύκλου άφέθη χώρος περί τά 3.50 μ. διά τήν επικοι
νωνίαν τού νοτιοανατολικού χώρου, όπου ίδρύθησαν αί διάφοροι οίκ.ίαι, μετά τής 
πύλης τών λεόντων. Ή ύπ’ αριθμόν 2 άνάβασις είχε τήν αυτήν άπό Βορρά προς 
Νότον φοράν ώς ή ύπ’ άριθμον 1.

Προ τής ύπ’ άριθμον 2 επικλινούς άναβάσεως ύπήρχεν έτέρα, ή ύπ’ άριθμον 3. 
’Εκ τής κλίσεώς της ή άνάβασις αυτή άποδεικνύεται, ότι δεν ήρχιζεν άπό τήν 
κατεύθυνσιν τής πύλης τών λεόντων, ουδέ προύχώρει κατά τήν φοράν τών δύο 
μεταγενεστέρων της άνόδων. Τούτο ύποδεικνύει ότι ή επικλινής άνάβασις ύπ' άρι- 
θμύν 3 ήτο προγενεστέρα τής πύλης τών λεόντων. Άφ’ ού δέ άνάγεται εις μυκη
ναϊκούς, προφανώς YE III χρόνους, ώς άποδεικνύουν τά έξ αυτής γραπτά όστρακα, 
πρέπει νά ύποτεθή ότι έχρησίμευεν ώς άνάβασις εις τήν κορυφήν τού λόφου εις 
χρόνους προγενεστέρους μέν τής πύλης τών λεόντων ύστερωτέρους δέ τής μεσοελ- 
λαδικής εποχής, ήτοι εις χρόνους προ τών μέσων τής ΥΕ ΙΙΙΒ περιόδου. Ή 
επικλινής ύπ’ άριθμον 3 άνοδος πρέπει νά σχετισθή προς προϋπάρχουσαν τής πύ
λης τών λεόντων είσοδον εις τήν άκρόπολιν. Ή κλίσις της καί τά ολίγα μεσοελ- 
λαδικά όστρακα, τά οποία τό στρώμα της περιελάμβανεν, άποδεικνύουν ότι ή 
άνάβασις αυτή έδημιουργήθη διά νά άντικαταστήση τήν άρχικήν εις τήν πλευράν 
τού λόφου άνοδον, ή οποία εΐχε δημιουργηθή άπό τών μεσοελλαδικών χρόνων 
τουλάχιστον, τήν ύπ’ άριθμον 4 δηλαδή άνάβασιν. Ή έλλειψις οστράκων YE I 
καί II χρόνων άποδεικνύει ότι ή ύπ’ άριθμον 3 άνάβασις έγένετο εις YE III
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χρόνους, κα'ι έτέθη αμέσως άνωθεν τής μεσοελλαδικής, ή οποία εΐχε παραμείνει έν 
χρήσει μέχρι των χρόνων εκείνων. Ή ύπ’ αριθμόν 3 άνοδος έφερε προς την βο
ρειοανατολικήν περιοχήν τοΰ λόφου καί εις την περιοχήν αυτήν θά ή το ή είσο
δος ενός, ώς θά ίδωμεν, πρώτου περιβόλου τής άκροπόλεως. Γεννάται νΰν το 
ερώτημα, πόθεν ήρχιζεν ή άνάβασις αυτή καί πώς κατέληγεν εις αυτήν ό δρόμος, 
ό όποιος θά συνέδεε τήν άκρόπολιν με τήν εκτός αυτής περιοχήν. Εις τήν άπάν- 
τησιν τοΰ ερωτήματος βοηθεΐ ή αρχαιότατη, ύπ’ αριθμόν 4, επικλινής άνάβασις, 
ή άνήκουσα εις τούς μεσοελλαδικούς χρόνους. Ή άνάβασις αυτή υφίστατο είς 
εποχήν, κατά τήν οποίαν ή περιοχή της, καθώς καί ό κύκλος Α έκειντο έξω τοΰ 
τετειχισμένου τμήματος τοΰ. λόφου, είς εποχήν κατά τήν οποίαν ούτε ή πύλη των 
λεόντων άλλ’ ούτε καί τά κυκλώπεια τείχη εΐχον άκόμη οίκοδομηθή. Προς τήν 
άνάβασιν αυτήν θά έφερε δρόμος άπό τήν περιοχήν, ή οποία εκτείνεται πέραν 
τοΰ κύκλου προς Δυσμάς καί, προς Νότον. Εϊδομεν άνωτέρω, ότι αί έρευναι τοΰ 
Τςουντα, τοΰ Wace καί αί ΐδικαί μας τοΰ 1961 άπέδειξαν ότι άρχικώς ό χώ
ρος τών βασιλικών τάφων τοΰ κύκλου Α περιεκλείετο υπό κυκλικού τοίχου, τον 
όποιον άντικατέστησαν είς YE ΙΙΙΒ χρόνους διά τοΰ εκ πλακών περιβόλου. Είς 
τούς χρόνους τής άρχαιοτάτης πασών άναβάσεως λοιπόν υπήρχε κυκλικός περίβο
λος, ό όποιος μάλιστα έξετείνετο ολίγον περισσότερον προς τά Βορειοανατολικά. 
Πρέπει τώρα νά σημειωθή ότι ή βόρειος κλιτός τοΰ λόφου τών Μυκηνών, προς 
τήν οποίαν φέρει ή άρχαιοτάτη ύπ’ άριθμόν 4 επικλινής άνάβασις, είναι ή μάλ
λον βατή κλιτός καί άποτελεΐ τήν φυσικήν άνοδον προς τήν κορυφήν τοΰ λόφου. 
Προς τούτοις πρέπει νά σημειωθή ότι ή γραμμή τοΰ άποκαλυφθέντος τμήματος 
τής άνόδου είναι σχεδόν παράλληλος πρός τό άνατολικόν τμήμα τόΰ κύκλου Α. 
Ή θέσις τής ύπ’ άριθμόν 4 επικλινούς άναβάσεως, ή σχέσις της πρός τον κύκλον Α 
καί πρός τήν περιοχήν, ή όποια εκτείνεται πέραν τής νοτιοδυτικής κλιτύος τοΰ 
λόφου, καί ή άπό Νότου πρός Βορράν κατεύθυνσίς της υποδεικνύουν ότι ό δρό
μος, ό όποιος κατέληγεν είς τήν άνάβασιν αυτήν, ίίά ήρχετο άπό Νότου καί Δυσμών, 
άφ’ ου παρέκαμπτε τό νότιον καί τό νοτιοανατολικόν τμήμα τοΰ κύκλου Α, ώς 
υποδεικνύεται διά βελών είς τό σχεδίασμα είκ. 85.

Δρόμος περί τον κύκλον Α ύπετέθη υπό τοΰ Τσουνιά, ό όποιος έδίδαξεν 
ότι «αί στήλαι έβλεπον πρός Δυσμάς, διότι έστήθησαν εκεί πριν κατασκευασθή 
καί έπιχωσθή ό εκ πλακών περίβολος, ώστε καί πριν κτισθή τό δυτικόν τής άκρο
πόλεως τείχος’ τότε πρέπει νά υπήρχε δυτικώς τών τάφων λεωφόρος πολύ- 
βατος, βεβαίως αυτή ή κυρία οδός ή είς τήν άκρόπολιν άγουσα καί πρός αυτήν 
ήσαν έστραμμέναι αί στήλαι»1. Τήν γνώμην του διά τήν κατεύθυνσιν καί τήν 
θέσιν τοΰ δρόμου έστήριξεν ό Τςουνγας είς δύο στοιχεία: 1) Είς τήν πληροφορίαν 
τοΰ Schukmann, κατά τήν όποιαν αί στήλαι εΐχον έστραμμένην πρός Δυσμάς 
τήν άνάγλυφον όψιν των καί 2) είς τήν άντίληψίν του ότι καί ή άρχαιοτάτη 
πρός τήν κορυφήν τοΰ λόφου άνάβασις εΐχε κατεύθυνσιν άπό Βορρά πρός Νό-

1 ΤΣΟΥΝΤΑΣ, Μυκήναι καί μυκηναΐος πολιτισμός, σ. 108.
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Είκ. 85. Άναπαράστασις κατόψεως τής πύλης τοΰ πριότου περιβόλου. 
2. Τμήμα επικλινούς πρός Βορράν άναβάσεως άρ. 3 καί 4.

τον \ τήν αυτήν δηλαδή κατευθυνσιν, τήν οποίαν παρουσιάζει κα'ι ή εν χρήσει

1 ΤΣΟΥΝΤΑΣ, αΰτ. σ. 109-110.
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σήμερον. Είδομεν όμως ανωτέρω, ότι ή προς την κορυφήν τής άκροπόλεως άνά- 
βασις, ή έν χρήσει προ τής κατασκευής τής πύλης τών λεόντων καί τοΰ δυτικού 
κυκλώπειου τείχους, είχεν αντίθετον κατεύθυνσιν εκείνης, τήν οποίαν παρουσιάζει 
ή τελευταία άνάβασις καί είχε θέσιν, ή οποία καθιστά αδύνατον τήν εκ τής δυ
τικής πλευράς τοΰ κύκλου καί τής πύλης τών ?ιεόντων πρόσοδον. Προς τούτοις, 
καί εάν ακόμη δεχθώμεν δτι αί παρατηρήσεις τοΰ Schliemann διά τήν προς 
Δυσμάς στροφήν τής αναγλύφου όψεως τών στηλών άνταποκρίνεται προς τήν 
πραγματικότητα, ακόμη καί τότε θά πρέπει νά άποδειχθή δτι αί στήλαι αύταί 
είχον τεθή με τον αυτόν ακριβώς προσανατολισμόν, τον όποιον άρχικώς είχον, δτε 
μετετοπίσθησαν τής θέσεώς των διά νά ίδρυθοΰν εκ νέου εις τό ύψηλότερον επί
πεδον, τό όποιον έδημιουργήθη κατά τήν διασκευήν τοΰ κύκλου εις τούς YE IIIΒ 
χρόνους. Καί εάν πράγματι αί ανάγλυφοι όψεις έ'πρεπε νά ήσαν έστραμμέναι 
προς τήν οδόν διά νά τάς βλέπουν οί διερχόμενοι, τότε θά πρέπει νά ύποτεθή, 
έν ακολουθία τής αυτής ύποθέσεως, δτι ή άνάγλυφος όψις τών στηλών, δτε άνυ- 
ψώθησαν εις τό νέον επίπεδον, θά έστρέφετο προς τήν είσοδον τοΰ κύκλου, διότι 
άλλως θά ή το άθέατος εις τούς διερχομένους ή ακόμη καί τούς είσερχομένους εις 
τον κύκλον. Ή άμφιβολία διά τήν άκρίβειαν τών σχετικών παρατηρήσεων τοΰ 
Schliemann, τήν όποιαν δημιουργεί ό συλλογισμός αυτός, στερεί τάς στήλας τής 
αποδεικτικής βαρύτητος, ή όποια άπεδόθη εις αύτάς.

Προ τοΰ ΤςΟΥΝΤΑ ό F. Adler ’, ύπέθεσεν δτι ή άρχαιοτέρα άνοδος άνέβαι- 
νεν από τά Νοτιοανατολικά προς τήν πύλην τής άκροπόλεως καί δτι μόνον κατό
πιν τής υστερώ τέρας κατασκευής τής πύλης τών λεόντων έδημιουργήθη τό Ramp. 
Πιστεύω δτι ή γνώμη αυτή τοΰ Adler είναι ορθή καί δτι έπιβάλλεται υπό τοΰ 
άνακαλυφθέντος τμήματος τής ύπ’ αριθμόν 4 άρχαιοτάτης άναβάσεως. ’Ίσως εί
ναι δυνατόν νά έπισημάνωμεν τον δρόμον, ό όποιος έ'φερε προς τήν νπ αριθμόν 4 
καί τήν ύπ’ άριθμόν 3 άνάβασιν. Τό 1962, περί τά 120 μ. προς τά Νοτιο
δυτικά τής ακραίας νοτιοδυτικής γωνίας τοΰ περιβόλου τής άκροπόλεως καί εις καμ
πήν, τήν οποίαν σχηματίζει ό Χάβος, παρετι^ρησα σαφή ίχνη μυκηναϊκοΰ γεφυ
ρώματος καί δρόμου, ό όποιος ήρχετο άπό τά Νοτιοανατολικά καί άπό τήν κα- 
τεύθυνσιν ίσως τής Τίρυνθος (είκ. 86, Γ). Έπί τής βόρειας όχθης τοΰ Χάβου 
διακρίνονται σαφώς τά ίχνη τής συνεχείας τοΰ δρόμου (είκ. 86, Δ), ό όποιος φέ
ρει προς Άνατολάς καί ό όποιος άνέρχεται βαθμηδόν τήν κλιτύν μέ κατεύθυνσιν 
τήν δυτικήν πλευράν τής άκροπόλεως. Επίσης λείψανα τοΰ αναλήμματος τοΰ δρό
μου είς τήν νοτίαν δχθην τοΰ Χάβου είναι καταφανή. Τά ίχνη αυτά περιλαμ
βάνουν έπεξεργασίαν τοΰ βράχου διά τήν υποδοχήν θεμελίων είς δλην τήν περιο
χήν καί διά τήν βαθμιδωτήν κάθοδον προς τό ρεΰμα, καί ογκολίθους, οί όποιοι 
άλλοτε θά έσχημάτιζον τό γεφύρωμα. Έπί τής βόρειας δχθης προς τούτοις δια
σώζονται κατά χώραν λίθοι τοΰ αναλήμματος τοΰ δρόμου.

Τό γεφύρωμα έσχηματίσθη άπό μεγάλους τιτανόλιθους, οί όποιοι έ'χουν πα- 
ρασυρθή άπό τό ρεύμα καί παρουσιάζει διάφορον μορφήν καί τρόπον οϊκοδομίας

1 ADLER, ε ά. σ. XV.
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άπό τον χρησιμοποιηθέντα διά την λεγομένην γέφυραν τοΰ 'Αγίου Γεωργίου 
Έάν ή γέφυρα τοϋ 'Αγίου Γεωργίου ανάγεται είς τούς τελευταίους χρόνους τής 
μυκηναϊκής περιόδου, ως συνήθως πιστεύεται, τότε τδ σημειωθέν γεφύρωμα τοΰ 
Χάβου θά έγένετο άσφαλώς είς άρχαιοτέρους χρόνους, διότι παρουσιάζει μορφήν 
καί τρόπον εργασίας πολύ άρχαϊκώτερον. Δεν είναι δέ διόλου άπίθανον νά ύπο- 
τεθή ότι έξυπηρέτει πολύ άρχαΐον δρόμον, ό όποιος άπό Νότου έφερε προς την 
δυτικήν κλιτύν τοϋ λόφου των Μυκηνών άκόμη καί προ τής οικοδομής τοϋ δυτι- 
τικοϋ κυκλώπειου τείχους καί τής πύλης των λεόντων.

Συνοψίζοντες τάς παρατηρήσεις μας έπαναλαμβάνομεν ότι άρχικώς καί μέχρι

Είκ. 86. Γενική άποψις τοϋ Χάβου πέραν τής νοτιοδυτικής γωνίας τής άκροπόλεως. 
Γ, λείψανα γέφυρας. Δ, λείψανα δρόμου.

τής κατασκευής τής πύλης τών λεόντων προς τήν κορυφήν τοϋ λόφου των Μυ
κηνών έ'φερεν επικλινής άνάβασις, ή οποία ήρχιζεν άπό τοϋ νοτιοανατολικού τμή
ματος τοϋ κύκλου Α καί είχε κατεύθυνσιν άνιοϋσαν άπό Νότου προς Βορράν. 
Είς τήν άνάβασιν αύτήν κατέληγε δρόμος, ό όποιος έκ τής άμέσως προς τά Νοτιο
δυτικά περιοχής τοϋ Χάβου έφερε προς τήν άκρόπολιν, παρακάμπτων προς τό 
τέλος του τό Νότιον καί τό Νοτιοανατολικόν τμήμα τού κύκλου Α (όρα καί σχεδία
σμα είκ. 85, δ). Ή επικλινής άνάβασις παρέμεινεν έν χρήσει άπό τών μεσοελλαδι- 
κών χρόνων μέχρι καί τών άρχών τής YE III εποχής, οπότε έπεσκευάσθη, ίσως

1 wace, Mycenae, σ. 27 καί είκών 38.
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σκευήν τής πύλης των λεόντων και τής διακοπής τού δρόμου υπό τοΰ δυτικού 
κυκλώπειου τείχους, ή ύπ’ αριθμόν 3 άνάβασις, ως έ'χουσα κατεύθυνσιν ακατάλ
ληλον διά την έξυπηρέτησιν τής πύλης, ήχρηστεύθη και έδημιουργήθη νέα επι
κλινής άνάβασις, ή ύπ’ αριθμόν 2, ή όποια είχεν άμεσον σχέσιν προς τήν πύλην. 
Τούτο έγένετο κατά τά μέσα τής YE IIIΒ περιόδου. Ή άνάβασις αυτή άντι- 
κατεστάθη διά τής ύπ’ αριθμόν 1 μεγαλ,οπρεπεστέρας ανόδου προς τό τέλος τής 
ΥΕ ΙΙΙΒ περιόδου.

Τον Ιούλιον τού 1964 έξήτασα διά σκαφής, τή βοήθεια τής Κ“ς Ροζαλίνδης 
ΙΙαπαντωνίου, τά κατάλοιπα τής μεγάλης τάφρου τού SchliEMANn τού 1876, ή 
οποία κατέληγεν εις τον κύκλον Α. Ή εργασία αυτή άπέδειξεν ότι εις τήν γραμ
μήν ΰπ’ αριθμόν 26 (παρένθ. πίναξ Α) ειχεν ίδρυθή προς τό τέλος τής ΥΕ ΙΙΙΒ 
περιόδου, εις τούς χρόνους δηλαδή κατά τούς οποίους κατεσκευάσθη κα'ι ή μεγάλη 
επικλινής άνοδος ύπ’αριθμόν 1, άναλημματικός τοίχος ύποβαστάζων γέμισμα εκ λί
θων αργών, διά τού όποιου είχε πληρωθή τό κενόν τό μεταξύ των βράχων καί 
τής ανατολικής παρειάς τοΰ από τής πύλης των λεόντων δρόμου. Ύπεράνω τού 
τοίχου τούτου εις ελληνιστικούς χρόνους ειχεν Εδρυθή ή γνωστή μεγάλη δεξαμενή. 
Μεταξύ τού βορείου άκρου τοΰ τοίχου τούτου καί τού νοτίου τού τοίχου ύπ’ αρι
θμόν 9 είχε δημιουργηθή άνοδος προς τό ανατολικόν άνδηρον καί προς τήν βο
ρειοδυτικήν κλιτύν τής άκροπόλεως. ‘Η ανεπίσημος αυτή άνοδος θά έξυπηρέτει τό 
άνδηρον καί τά κτίσματα τής βορειοδυτικής κλιτύος — τούς διαδρόμους καί τάς 
άποθήκας τού βορείου κυκλώπειου τείχους καί τά περί τό κτήριον Μ κτίσματα, 
τά άποκαλυφθέντα τό 1962, 1963 καί 1964.
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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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to light a drain which had remained undetected (Figs. 75, 76, and 77). Its open
ing was found closed with small stones and this seems to have occurred at the 
beginning of LH III C, as the latest sherds found in its fill indicate (Figs. 73, 
78, and 79). The drain and its relation to the area immediately to the west of 
the Grave Circle — to the Little Ramp, the Ramp House, etc.— remain problem
atical and will be investigated at a later date.

The effort to determine the date of the Great Ramp culminated in a trench 
some 5.50 m. in length from north to south and 3.45 m. in width from east to 
west. The present-day cobblestone pavement was considered as Stratum No. 1. 
Below it a layer of earth containing some small stones was found, Stratum 2, 
averaging 45-50 cm. in depth; it yielded 54 sherds, 4 of which were painted 
(Fig. 80, Nos. 6- 14). Stratum 3 was composed of a fill of Cyclopean blocks 
in three superposed rows (Figs. 81, 82, and PI. 24, Γ) loosely piled. The earth 
between the stones yielded 42 sherds, 14 of which were painted (Fig. 84 Nos. 
11 - 25). Incidentally, on this fill of stones were based the blocks which form 
the lateral wall of the Ramp (Fig. 83, ji - π). The conglomerate blocks ««», of the 
same figure, form but a single row and not another wall as was assumed here
tofore, meant to retain the fill to the rocky formation beyond. Below the fill of 
stones, Stratum 4 was formed of a well - packed layer of earth 10-15 cm. in 
depth, evidently the surface of an earlier ramp that ascended from north to south 
(Fig. 81 and PL 74); this ramp had an average width of 2.50 m., leaving a free 
passage to Grave Circle A of ca. 3.50 m. 18 sherds were found in Stratum 4, 
of which 5 were painted (Fig. 84, Nos. 6 - 10). Stratum 5 consisted of another 
hard - surfaced layer, 5-17 cm. in depth, made up of hard reddish earth and 
pebbles (Fig. 81 and PI. 24). Bvidently it was another ramp which, however, as
cended from south to north. It yielded 5 MH and 20 Mycenaean sherds, of which 
9 were painted (Fig. 80, Nos. 15-23). Stratum 6 also contained a hard - surfaced 
ramp ascending from south to north laid over a packing of stones (Fig. 81 and 
PI. 24). All the sherds from this stratum belong to the MH period. The lower
most Stratum (No. 7) below the fill of stones of Stratum 6, extended to the rock, 
was made up of brownish earth, and contained MH sherds; its lowermost 10 cm. 
yielded also some BH plain sherds.

It is . evident from the description of the layers that we have 4 different, 
superimposed ramps. Ramp No 1 is the existing cobble - covered Ramp that appar
ently was made towards the end of LH III B. Ramp 2 of Stratum 4 an ear
lier construction, belongs to the middle of LH III B and evidently was con
structed when the Lion Gate was built. Ramp 3, in Stratum 5, with a different 
direction of ascent (from south to north), also belongs to LH III times, but it 
preceded the construction of the Lion Gate and led to the entrance of the first 
citadel (Fig. 85). Ramp 4, in Stratum 6, was the original ascent to the northwest 
slope and through it to the top of the hill used from MH to LH III A times.

The Walls and Gates cf Mycenae li*·)
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Ramp No i covered completely the area to the Grave Circle and thus blocked 
the passage to the houses and buildings to the west of that Circle. To make 
access possible the Little Ramp was then built, which thus is indicated to be 
contemporary with Ramp i, and should be placed towards the end of LH III B.

Z. THE NORTHEAST EXTENSION
pp. 144 - 166

That the extreme northeast section of the citadel of Mycenae was a later 
addition was pointed out by Tsountas in 1895, but the date of that addition and 
the purpose it served remained uncertain. The extension became the subject of 
our investigation for 1964 and then the method of its construction was especially 
studied. Its south wall, left in its original state (it is nowhere restored), stands to 
a height of 8 m. (Fig. 87) and was built of large stones leaving wide interstices 
between them. Often these spaces are too large and are filled by rectangular blocks 
set on edge (Fig. 88). The stones of the inner face around the so-called «Sally 
Port» are smaller, better worked, and present very narrow interstices (Fig. 
87); this difference is due to the fact that the inner face was constructed with 
blocks taken from the demolished Northeast Cyclopean Wall of the first citadel. 
The removal of the fill of the core of the walls in three areas (Fig. 89) and 
the investigation of the interstices yielded a number of painted sherds (Fig. 97) 
sufficient to prove that the Northeast Extension was constructed towards the end 
of the LH III B period, perhaps at its very end.

The foundation courses of the outer southeast corner of the Extension (Fig. 
90), some blocks remaining in situ beyond it to the south (PI. 27), and the for
mation of the rocks beyond the east corner of the extension (Pis. 28 and 30) in
dicate the existence towards the ravine of an outer platform along the southeast 
side of the Extension. The so-called «Sally Port» (Fig. 87) was but a passage 
to that platform and should therefore be called the «Southeast Passage».

On the north wall of the Extension and some 4.50 m. from the opening 
of the subterranean cistern (Fig. 91) exists another passage (Plan B) running 
diagonally through the wall. This was believed to have been a drain. The clear
ing of the area proved it to be a real «Sally Port», to be known as the «North 
Sally Port» constructed most strategically (Fig. 92). A ramp from the interior of 
the Extension led to its entrance (Fig. 93). Further clearing of the area proved 
that the foundations revealed by Tsountas and believed to belong to the Helle
nistic period belonged in the main to Mycenaean times and to a large structure( 
Building B, Plan B, composed of a number of rooms on the floors of which were found 
crushed a number of vases and vessels of lead proving its date (Fig. 94). Build
ing B occupies almost half of the area of the extension, while on the south 
side stood another structure, Building A,, of the same Mycenaean period. Of
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Ή εις τήν επικλινή άνάβασιν σκαφεΐσα τάφρος. Β, πλευρικός βράχος. 
Γ, 3, γέμισμα έξ όγκολίθων. -4, άνάβασις ύπ’ άριθ. 2.
5, άνάβασις ύπ’ άριθ. 3. β, άνάβασις ύπ’ αριθμόν 4.
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