Ζ· Η ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΠΕΚΤΑΣΙΣ

Τό 1895 ό αείμνηστος διδάσκαλος

Χρηστός Τςουντας

ύπέδειξεν, δτι ή

ρειοανατολική άκρα τοΰ διασωθέντος περιβόλου τών Μυκηνών ήτο
προσθήκη ή

περιλαμβάνουσα

χώρον 18 περίπου μέτρων από τα

βο

μεταγενέστερα

Βορειοανατολικά

προς τα Νοτιοδυτικά και 33 μέτρων από Βορρά προς Νότον. Ό χώρος οΰτος περι
κλείεται υπό κυκλώπειου τείχους πάχους κυμαινομένου μεταξύ 5.50 μ. καί

7.25 μ.

'Η γραμμή τοΰ τείχους τούτου καί έσωτερικώς καί έξωτερικώς διατηρείται εις ολό
κληρον

τό

αρχικόν

έπεσκευάσθη
κατά

εις

της μήκος, μολονότι εις διάφορα τμήματα ή εξωτερική

τούς ελληνιστικούς χρόνους. Ή επισκευή αυτή

όψις

είναι κατάδηλος

την εξωτερικήν βορειοανατολικήν καμπήν τοΰ τείχους από τον

πολυγωνικόν

τρόπον τής δομής της, ό όποιος, ως γνωστόν, χαρακτηρίζει τήν ελληνιστικήν τειχο
δομίαν
πήν

(πίν. 25). Εις τήν εσωτερικήν όψιν τό τείχος διεσκευάσΰη κατά τήν

τοΰ νοτίου σκέλους από τοΰ 6ου μέτρου μήκους του καί εξής.

Οί

καμ

οικοδόμοι

τών ελληνιστικών χρόνων εις τό τμήμα τοΰτο δεν έχρησιμοποίησαν τον πολυγωνι
κόν τρόπον, άλλ’ όγκολίθους κυκλώπειους, τούς οποίους έθεσαν εις ευθείαν γραμ
μήν διαγωνίως προς τήν αρχικήν καμπήν τοΰ τείχους, μέγα μέρος τής οποίας είχε
καταρρεύσει μετά τό τέλος τής μυκηναϊκής εποχής. Τρεις τών ογκολίθων τής επι
σκευής

διεσώθησαν εις τήν αρχήν τής νέας εκείνης εσωτερικής όψεως τοΰ νοτίου

σκέλους.
Τά καλύτερον διατηρηθέντα τμήματα τοΰ περιβόλου τής έπεκτάσεως είναι τό
νότιον σκέλος, καί κατά τήν εξωτερικήν καί κατά τήν έσωτερικήν του όψιν, καί τό
νοτιοανατολικόν σκέλος, κατά τήν έσωτερικήν του όψιν, τό περιλαμβάνον τήν λεγομένην «πυλίδα έξορμήσεως» (Sally Port) ή σύριγγα. Τό νότιον σκέλος διεσώθη είς
ύψος μέγιστον 8 μ. από τοΰ βράχου (πίν. 26α), έν φ τό νοτιοανατολικόν εις 7.50 μ.
(είκ.

87).

όψις τοΰ

Οΰδεμία άναστήλωσις έγένετο είς τό νότιον σκέλος, έν φ

ή

εξωτερική

νοτιοανατολικού καί ιδία ή ανατολική γωνία του άνεστηλώθη

είς

τούς

καθ’ ή μάς χρόνους υπό τήν διεύθυνσιν τοΰ κ. Εΰστ. Στίκα.
Ή δομή τής έξωτερικής όψεως τοΰ περιβόλου τής έπεκτάσεως, ως αύτη φαί
νεται είς τό νότιον σκέλος, τό όποιον παραμένει άνέπαφον, παρουσιάζει αρκετόν εν
διαφέρον. Κατά κανόνα είς τήν κατασκευήν του έχουν χρησιμοποιηθή μεγάλοι ογ
κόλιθοι

ακανόνιστων

σχημάτων, τών όποιων ή όψις έχει όμαλυνθή

διά- σφύρας.

Είς τούς κατωτάτους δύο ή τρεις δόμους έγένετο χρήσις ογκολίθων σχήματος σχε
δόν τετραπλεύρου, οί όποιοι προσδίδουν τάσιν όριζοντιότητος είς τήν

θεμελίωσιν

τοΰ τείχους. Οί ογκόλιθοι τοΰ κατωτάτου δόμου πατοΰν αμέσως έπί τοΰ

βράχου,

τοΰ όποιου ή έπιφάνεια παρουσιάζει ίχνη όμαλισμοΰ καί πηλοΰ. Οί λίθοι τής έξω
τερικής όψεως έχουν τοποθετηθή, ούτως ώστε νά αφήνουν μεγάλα κενά μεταξύ των
(άπό
I

0.23

chr.

μ. μέχρι 0.30 μ.), ταΰτα δε πληροΰνται μέ μικρούς λίθους καί

tsountas,

Zur einigen mykenischen Streitfragen, Jdl 10, 1395, σ. 143 έξ.
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έπέκτασις

Ενίοτε μεταξύ τών όγκολίθων άφέθησαν μεγαλύτερα κενά, τα όποια έπληρώθησαν
διά

τετραπλεύρων πλακοειδών λίθων τεθειμένων κατακορΰφως καί

είσχωρούντων

διά τοϋ μήκους των εις τό πλάτος τοΰ τείχους. Οΰτω, κατά τό μέσον τοΰ μήκους
τοΰ νοτίου σκέλους διασώζεται καλώς ή τοιαΰτη διάταξις (είκ. 88) καί τό πληρούμενον

κενόν έχει πλάτος 0.33 μ. καί ύψος 0.75 μ. Έτερον κενόν έχει

διαστάσεις

Εϊκ. 87. ’Εσωτερική δψις τοϋ νοτιοανατολικού σκέλους τής έπεκτάσεως καί ή νοτιοανατολική σΰριγξ,
ή λεγομένη Sally Port.

0.42 μ. επί 0.60 μ. καί τρίτον 0.40 μ. επί 0.70 μ. Μεγάλα σχετικώς μεταξύ όγκολίίίων κενά παρουσιάζει καί τό δυτικόν κυκλώπειον τείχος τών Μυκηνών (είκ. 63)
καί τό βόρειον τείχος τής έπεκτάσεως τής Τίρυνθος (πίν. 26β). Ή διάταξις
μεγάλων
τοϋ

τετραπλεΰρων

περιβόλου

κενών μεταξύ όγκολίθων, ή παρατηρουμένη εις τό

όμως
τείχος

τής έπεκτάσεως τών Μυκηνών, φαίνεται ότι ιδιάζει είς τούτο

καί

ίσως υποδεικνύει κάπως ΰστερώτερον τρόπον δομής.
Οί ογκόλιθοι, οι όποιοι έχρησιμοποιήθησαν ίδια είς την εξωτερικήν όψιν τοΰ
19
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περιβόλου τής έπεκτάσεως, είναι σημαντικών διαστάσεων καί κατά πολύ μεγαλύτε
ροι εκείνων, οί όποιοι έχρησιμοποιήθησαν εις την κατασκευήν τοΰ βορείου, τοΰ νο
τίου

καί

τοΰ δυτικοΰ κυκλώπειου τείχους. ΑΕ διαστάσεις

τριών

ογκολίθων,

τάς

οποίας αναφέρω ώς παράδειγμα, 2.40 μ. επί 1.20 μ., 2.35 μ. επί 1.L0 μ. καί 2 μ.
επί 1.35

μ., δικαιολογούν τα υπό τοΰ Παυσανίου λεχθέντα διά τούς ογκολίθους

τοΰ τείχους τής Τίρυνθος '.
'Η εσωτερική όψις τών τειχών τοΰ περιβόλου τής έπεκτάσεως πλησιάζει πε
ρισσότερον την όψιν καί τον τρόπον δομής, τον όποιον παρουσιάζει τό δυτικόν κυκλώπειον τείχος τής άκροπόλεως τών Μυκηνών. Οί ογκόλιθοι τής όψεως αύτής εί
ναι μικρότεροι εις διαστάσεις, ή εξωτερική των επιφάνεια είναι περισσότερον ομαλή
καί οί αρμοί των δεν είναι τόσον πλατείς (είκ. 87). ’Ίσως τοΰτο οφείλεται εις τό
ότι
τό

διά την εσωτερικήν όψιν έχρησιμοποιήθησαν ογκόλιθοι, οί όποιοι άνήκον
αρχικόν

βορειοανατολικόν τείχος τοΰ περιβόλου, τό

όποιον

εις

έκρημνίσθη, όταν

προσετέθη εις τήν άκρόπολιν ή βορειοανατολική έπέκτασις.
Εις τήν κατασκευήν τοΰ πυρήνος τών τειχών τής έπεκτάσεως φαίνεται ότι οί
κτίσται των ήκολοΰθησαν ίδιον τρόπον. ’Από τοΰ βράχου μέχρις ώρισμένου ύψους
έχρησιμοποίησαν μεγάλους σχετικώς άκατεργάστους λίθους. Εις τά υψηλότερα τμή
ματα έχρησιμοποίησαν πολύ μικρότερους λίθους καί σχετικώς περισσότερον χώμα.
Εις τμήμα τοΰ νοτίου σκέλους, όπου ήρευνήθη έ'κτασις 2 μ. έπί 1.75 μ., οί μι
κροί λίθοι τοΰ γεμίσματος τοΰ πυρήνος φθάνουν μέχρι βάθους 2.40

μ.

άπό τής

διασωθείσης έπιφανείας τοΰ τείχους" κάτωθεν τοΰ βάθους τούτου καί προφανώς
μέχρι τοΰ βράχου έχουν τεθή μεγάλοι λίθοι, ή έξαγωγή τών όποιων ήτο δυσκολωτάτη, διά τοΰτο δέ ή

άφαίρεσίς των προσχώρησε

μόνον εις βάθος 0.52

μ.

(είκ. 89). Ή έ'ρευνα αύτη σκοπόν είχε τήν άνεύρεσιν οστράκων, τά όποια θά ήτο
δυνατόν νά βοηθήσουν εις τήν χρονολόγησιν τής οικοδομής τοΰ τείχους.
Τό

νότιον σκέλος τής έπεκτάσεως έξωτερικώς με ώραίαν καί

κατεσκευασμένην καμπύλην

άριστοτεχνικώς

βαίνει προς τά Νοτιοανατολικά καί κατά τά 19.50 μ.

μήκους του στρέφεται προς Άνατολάς (πίν. 26α καί σχέδιον, παρένθετος πίναξ Β).
Κατά

τό

άκρον τοΰ μήκους εκείνου οί κατώτατοι δύο δόμοι συνεχίζουν

τήν

ευ

θείαν γραμμήν τοΰ θεμελίου, έν φ άπό τοΰ τρίτου δόμου καί περί τό 17ον μ. μή
κους

ή

άνωδομή

είσέχει τής κατακορύφου τοΰ θεμελίου καί

δημιουργεί κυρτήν

όψιν, ή όποια προσδίδει κυκλικήν περίμετρον εις τήν νοτιοανατολικήν γωνίαν τοΰ
περιβόλου (είκ. 90). Οί κατ’ ευθείαν γραμμήν βαίνοντες δύο κατώτατοι δόμοι εξέ
χουν τής κυκλικής περιμέτρου περί τά 2 μ., πέραν δέ τοΰ σημείου, όπου νΰν τερ
ματίζονται, εύρέθη χώρος 2.60 μ., ύ όποιος καλύπτεται με πηλόν καί μικρούς λί
θους
τοΰ

χαρακτηριστικούς
χώρου

τοΰ τρόπου σκαρώματος τών θεμελίων.

τον συνήθη κυκλώπειον τρόπον (πίν. 27α). Ο δυτικώτερος,
1 Τό

δε

Κυκλώπων
μέγεθος

ΓΙρός

Άνατολάς

αύτοΰ εύρέθησαν τρεις ογκόλιθοι θεμελιωμένοι έπί τοΰ βράχου

τείχος, δ δη μόνον τών

ερειπίων

λείπεται,

μεν εστιν ε'ργον, πεποίηται δέ αργών λίθων,

έχων έκαστος λίθος ώς άπ* αυτών μηδ* αν αρ
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ρος τών ογκολίθων καί είς την γραμμήν του διασώζονται τά σκαρώματα, τα όποια
φέρουν
μενου

προς τό νοτιοανατολικόν άκρον τοΰ τείχους διά τοΰ χώρου τοΰ
ΰπό

καλυπτό

τοΰ πηλοϋ λ Οί δύο ογκόλιθοι «α» καί «β» είναι τεθειμένοι είς

εύ-

Είκ. 88. Λεπτομέρεια τειχοδομίας τοΰ νοτίου σκέλους τής έπεκτάσεως.

θεΐαν γραμμήν, έν φ ό «y» εξέχει αυτής με καταφανή κυρτότητα (πίν. 27β).

Πέ

ραν τοΰ «ys> ό χώρος κατέχεται υπό καταπεσόντος έκ τοΰ τείχους μεγάλου όγκο

ι

Αί διαστάσεις τών ογκολίθων έχουν

«α»,

μήκος

1.50, ύψος 0.76 καί

πλάτος

ώς

εξής:

0.75

«/?», 0.75X0.78x0.77 μ.

μ.
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ό βράχος έ'χει ύμαλυνθή διά σφΰρας, ωσάν νά

έπρόκειτο

νά

ύποδεχθή ογκολίθους τείχους.
Δεν δΰναται νά ύπάρξη αμφιβολία δτι οί τρεις ογκόλιθοι

«α», «/?» καί «y»

είναι εις την αρχικήν των θέσιν. Ό προς Άνατολάς τούτων χώρος, ό καλυπτόμε
νος

υπό

πηλού,

ίσως κατείχετο από δύο όγκολίθους, οί όποιοι δεν

διεσώθησαν

άλλά κατέρρευσαν προς την φάραγγα καί μόνον τά σκαρώματα καί ή κοίτη των παρέμειναν. Εκείνο τό όποιον δεν είναι καταφανές είναι ό σκοπός, τον όποιον έξυ-

Εικ. 89 Τομή είς τον πυρήνα τοΰ νοτίου τείχους τής νοτιοανατολικής έπεκτάσεως.

πηρέτουν οί κατά χώραν διατηρηθέντες ογκόλιθοι ως καί ή κατ’ ευθείαν γραμμήν
προέκτασις τοΰ θεμελίου τής νοτιοανατολικής γωνίας τής έπεκτάσεως. Είναι δυνα
τόν νά ύποτεθή ότι άρχικώς οί κτίσται τοΰ τείχους έπεχείρησαν νά περιλάβουν μεγαλύτερον χώρον

είς την έπέκτασιν, άλλά κατόπιν μετέβαλον σχέδια, έκτισαν

έπί

τής εύιθυγράμμου θεμελιώσεως την κυρτήν γωνίαν καί οΰτω περιώρισαν τον χώρον
τής έπεκτάσεως. Άλλά τότε παραμένει ανεξήγητος ή παραμονή είς τήν αρχικήν των
θέσιν τών τριών ογκολίθων

«α», «β> καί «y», διότι είναι φυσικόν νά ύποτεθή ότι οί

ογκόλιθοι αύτοί, οί όποιοι πλέον δεν θά έξυπηρέτουν κανένα πρακτικόν σκοπόν, θά
έχρησιμοποιοϋντο είς τήν κατασκευήν τοΰ τείχους. Ή λατόμησις καί ή μεταφορά ογκο
λίθων δεν ήτο τόσον εύκολος, ώστε νά ύποτεθή ότι οί καθ’ όλα κατειργασμένοι λίθοι,
οί κείμενοι τόσον πλησίον τοΰ κτιζόμενου τείχους, θά έγκατελείποντο ώς άχρηστον
ύλικόν. Θά πρέπει ασφαλώς νά δοθή άλλη έξήγησις είς τά κατάλοιπα αύτά.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
09/01/2023 20:41:32 EET - 18.210.27.142

AE

1962

Η

βορειοανατολική

Είναι δυνατόν να ύποτεθή ότι οί ογκόλιθοι

έπέκταοις

149

«α», «/?>> καί «y » είναι τα υπο

λείμματα άναλημματικοΰ τοίχου, ό όποιος ΰπεβάσταζεν άνδηρον έκτεινόμενον

προ

τοΰ νοτιοανατολικού σκέλους τής έπεκτάσεως, όπου υπάρχει καί ή λεγομένη «πύλη

Ε’ικ. 90. Ή νοτιοανατολική γωνία τοΰ τείχους τής έπεκτάσεως.

έξορμήσεως», τό «Sally Port». Ή μελέτη τής βορειοανατολικής πλευράς τής έπεκτά
σεως καί τοΰ βραχώδους χώρου τοΰ έκτεινομένου προ τής σύριγγος καί πέραν τής
ανατολικής καμπής τοΰ τείχους είναι πολύ διδακτική καί ένισχυτική τής ύποθέσεως ταύτης. Ό χώρος αυτός κατά την ανατολικήν του πλευράν τερματίζεται εις
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σειράν συνεχομένων βράχων, οι όποιοι πίπτουν άποτόμως καί σχεδόν κατακορύφως
προς τό σημερινόν έπίπεδον άγροΰ (πίν. 28). 'Η επιφάνεια τής επικλινούς πλευράς
των

είναι λεία καί δύσκολος προς άναρρίχησιν. Οί βράχοι άνευ διακοπής

ται

φέρον

προς Βορράν καί εις τιήν κορυφήν των βορειοτέρων εξ αυτών οί κτίσται

έπεκτάσεως

έθεμελίωσαν τό τείχος (πίνακες 29, 30). Τό δΰσκολον τής

τής

άναβάσεως

κατά την βορειοανατολικήν πλευράν καί γωνίαν τού περιβόλου τής έπεκτάσεως έχει
μετριασθή από τά χώματα τών άνασκαφών τού

Τςουντα,

τά όποια καλύπτουν

τάς πλευράς καί τήν ρίζαν τών βράχων άρχικώς όμως οί βράχοι θά ΰψούντο άπο
τόμως τουλάχιστον 7 έως 8 μέτρα άνωθεν τής έπιφανείας τού πρανούς.
Έάν μελετήσωμεν τήν ανατολικήν πλευράν τής άκροπόλεως, ακόμη καί από μικράν

άπόστασιν, θά ίδωμεν ότι ή διαμόρφωσις τών βράχων δίδει τήν

έντύπωσιν

υψηλού ανδήρου ύποβασταζομένυυ ΰπ’ αυτών καί έκτεινομένου προ τής σύριγγος,
τής Sally Port δηλαδή (πίν. 30). Οί μυκηναιοι ασφαλώς δεν θά άφηναν άνεκμετάλλευτον

μίαν περιοχήν πεπροικισμένην έκ ψύσεως με έξαιρετικά προσόντα. Ό

χώ

ρος όμως, ό όποιος φαίνεται ότι υποβαστάζεται υπό τής σειράς τών βράχων κατά
τήν

ανατολικήν

του πλευράν, κλίνει άποτόμως προς Δυσμάς ούτως ώστε εις

τήν

γραμμήν τού θεμελίου τής νοτιοανατολικής γωνίας τής έπεκτάσεως καί τών ογκο
λίθων
τής

«α», «β» καί «γ» τό έπίπεδον είναι 4.20 μ. χαμηλότερον τού κατωφλιού

σύριγγος,

τό όποιον ύπέρκειται τής κορυφής τής σειράς τών

βράχων

μόνον

κατά 0.90 μέτρα. Έάν όντως προ τής σύριγγος έξετείνετο άνδηρον, τούτο θά έ'πρεπε
νά

ΰπεβαστάζετο

κατά τήν δυτικήν του πλευράν υπό άναλημματικού

τοιούτον άναλημματικόν τοίχον πιστεύω ότι ανήκουν οί ογκόλιθοι

τοίχου.

Εις

«α», «β» καί «γ».

Ή σειρά τών βράχων τής ανατολικής πλευράς τού λόφου προχωρεί κατ’ ευ
θείαν σχεδόν γραμμήν μέχρις άποστάσεως 20.23 μ. από τής βορειοανατολικής γωνίας
τής έπεκτάσεως. Πέραν τού μήκους τούτου τό ύψος των έλαττούται άποτόμως κατά

2 μέχρι 2.50 μ., άλλ’ ή γραμμή των συνεχίζεται περί τά 14 άκόμη μέτρα καί τερ
ματίζεται άποτόμως εις τό άνατολικόν τμήμα τού Χάβου, άνωθεν τού όποιου ύψοΰται περί τά 17.50 μ. Ή πλευρά, ή ύποδεικνυομένη υπό τών ογκολίθων
καί

«γ»,

κατά τήν

δεσπόζει τής διαβάσεως τού Χάβου, ή όποια είναι

«α», «β»

περίοπτος άπό

τήν

περιοχήν έκείνην κορυφήν τών καθέτως σχεδόν προς τήν φάραγγα

κα-

τερχομένων βράχων.
Ή

έκδοχή

ότι οί ογκόλιθοι

«α-, «β* καί *γ» άνήκουν εις άναλημματικόν

τοίχον ένισχύεται καί άπό τρεις άκόμη παρατηρήσεις. Τομή γενομένη κατά

μήκος

τού θεμελίου τού νοτιοανατολικού σκέλους άπό τής «σύριγγος»

νοτιο

μέχρι τής

ανατολικής γωνίας τής έπεκτάσεως έφερεν εις φώς γέμισμα έκ λίθων άργών διήκον
άπό τού βράχου μέχρις ύψους 1.20 μ. Τό γέμισμα αΰτό βεβαίως άνήκεν εις τεχνη
τήν έπίχωσιν, τήν όποιαν άνάγουν

εις τήν μυκηναϊκήν έν γένει έποχήν τά ολίγα

όστρακα, τά όποια εΰρέθησαν εις αυτήν. Οί ογκόλιθοι τών κατωτάτων δόμων τής
νοτιοανατολικής

πλευράς

παρουσιάζουν άνώμαλον καί άκατέργαστον όψιν.

Τούτο

υποδεικνύει ότι δεν θά ήσαν ορατοί καί διά τούτο άφέθησαν εις τήν μορφήν πού
ειχον όταν έλατομήθησαν. Οί έκ τού τείχους καταπεσόντες ογκόλιθοι είναι κατεσπαρ-
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1962

μένοι
κατά

Ή

εις

βορειοανατολική

έπέκτασις

εκτασιν πλάτους τουλάχιστον 15 δλων μέτρων. Τοΰτο

υποδεικνύει

δτι

μήκος τοΰ τείχους θά ύπήρχεν επίπεδος έπιφάνεια αρκετών διαστάσεων, άλ

λως οί λίθοι θά έκρημνίζοντο προς την φάραγγα. Ή έπίπεδος αΰτη επιφάνεια θά
ήτο

ή τοΰ ανδήρου. Πιστεύω δτι τά ανωτέρω προάγουν εις τό γενικόν

συμπέρα

σμα δτι ή εύθύγραμμος κατεύθυνσις τών δύο κατωτάτων δόμων τής νοτιοανατολι
κής

γωνίας,

ώς καί οί κατά χώραν εύρεθέντες τρεις ογκόλιθοι, άποδεικνύουν την

ΰπαρξιν άνδηρου
αύτό

θά

είχε

προ τοΰ νοτιοανατολικού σκέλους τής έπεκτάσεως.

μήκος από ’Ανατολών προς Δυσμάς περί τά 2S.50 μ.

Τό

άνδηρον

καί

πλάτος

περί τά 10 μ.
Τό νοτιοανατολικόν άκρον τοΰ άνδηρου ώς καί ό πέραν τούτου χώρος

μέχρι

τοΰ Χάβου καλύπτεται υπό βράχων, αί κορυφαί τών οποίων ύψοΰνται αύχμηραί άποτόμως προς τά άνω. Ούδεμία προσπάθεια προς ίσοπέδωσιν έγένετο καί είναι αδύ
νατον νά έξακριβανθή, εάν τά μεταξύ τών βράχων τμήματα έπληροΰντο κάποτε υπό
χώματος. Εις τμήματα διασώζονται μικροί τεχνητοί τετράπλευροι χώροι, άλλ’ είναι
δυνατόν νά ύποτειθή δτι οΰτοι οφείλονται εις την λατόμησιν τών βράχων κατά τούς
έλληνιστικούς χρόνους. Ή ανώμαλος επιφάνεια καί οί πολλοί βράχοι μέ τάς αυχμη
ρός των κορυφάς εκ προθέσεως ίσως άφέθησαν ώς έχουν, διότι έχρησίμευον ώς
φυσικοί προμαχώνες, όπισθεν τών οποίων θά έκρύπτοντο οί ύπερασπισταί τοΰ αν
δήρου. ’Αθέατοι οί πολεμισταί θά έκινοΰντο όπισθεν τών βράχαιν μέ σχετικήν έλευθερίαν άπό τής «σύριγγος» μέχρι τοΰ Χάβου.
Τό

άνδηρον εξηγεί πλήρως καί την φύσιν καί την χρήσιν τής νοτιοανατολι

κής «σύριγγος». Ύπετίθετο μέχρι σήμερον δτι ή «σΰριγξ» αυτή ήτο μία μυστική
«πύλη έξορμήσεως» — Sally Port—, διά τής οποίας οί ύπερασπισταί έξερχόμενοι θά
έπέπιπτον αίφνιδιαστικώς έναντίον εχθρού πολιορκοΰντος τήν άκρόπολιν ή προσπαθοΰντος νά προσβάλη τήν βορείαν πύλην. Δύο παρατηρήσεις καθιστούν αμφίβολον
τήν

έξήγησιν

αύτήν. Ή δίοδος δεν ήτο μυστική, διότι είναι καταφανής εις

οίον-

δήποτε πλησιάζοντα τήν άκρόπολιν άπό ’Ανατολών καί άπό Νότου. Ή ύπόστασίς
της δεν ήτο δυνατόν νά κρατηθή μυστική καί ή άνακάλυψίς της άπό τον πρώτον
πρόσκοπον εχθρού θά ήτο άμεσος. Εις καί μόνος σκοπός έπί τοΰ έναντι τής άνατολικής γωνίας τής έπεκτάσεως λοφίσκου θά έξήρκει διά νά έπιτηρή τήν περί τήν
«σύριγγα» κίνησιν. Θά είχε δέ άρκετόν καιρόν νά είδοποιήση τούς συναδέλφους του
διά μίαν έπικειμένην έξοδον προτού αΰτη πραγματοποιηθή. Έξόρμησις οπλιτών άπό
τήν νοτιοανατολικήν πλευράν καί τήν σύριγγά της άποδεικνύεται άπίθανος άπό τήν
φύσιν τοΰ εδάφους καί άπό τήν άπόστασιν, ή οποία τήν χωρίζει άπό τήν βορείαν
πύλην. Διότι οί όπλίται αύτοί θά ήσαν υποχρεωμένοι νά παρακάμτ(ιουν τήν άνατολικήν γωνίαν τής έπεκτάσεως, νά κατέλθουν τήν άποτόμως πίπτουσαν καί

τελείως

καταφανή σειράν τών βράχων, νά διανύσουν τήν εκτασιν τής άνατολικής καί μέρος
τής βόρειας πλευράς τής άκροπόλεως πριν ή καταστή εις αυτούς δυνατόν νά προσβάλουν
τον πολιορκοΰντα έχθρόν. ’Ιδίως δύσκολος θά ήτο ή κατάβασις κατά τήν άνατολικήν
γωνίαν,

σχεδόν

άδύνατος έν καιρώ νυκτός, καί έτι δυσκολωτέρα ή άνάβασις

τών

έπανερχομένων οπλιτών διωκομένων πιθανώς ύπό τοΰ έχθροΰ. Ή κατά χώραν άνα-
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παράστασις τοιαύτης έξόδου, άφ’ ου μόνον μέρος τών χωμάτων τών καλυπτόντων
τούς

βράχους ειχεν άφαιρεθή, απέδειξε το άμφίβολον τής έπιτυχίας μιας

μήσεως εκ τής νοτιοανατολικής πλευράς. Προς τοΰτοις, ώς θά ’ίδωμεν
εις

έξορμή-

κατωτέρω,

την βορείαν πλευράν τής έπεκτάσεως ύπήρχεν έτέρα «σΰριγξ», διά τής όποιας

έξόρμησις

αιφνιδιαστική

κατά έχθροΰ προσπαθοΰντος νά προσβάλϊ)

την

βορείαν

πύλην ή άποκλείοντος αυτήν, ήτο δυνατή. Ή «σΰριγξ» τής νοτιοανατολικής πλευ
ράς

δεν

ήτο Sally Port, μία «πυλίς έξορμήσεως.» Ή διά τοΰ

τείχους

διάβασις

αυτή έγένετο διά νά έπιτρέπη τήν επικοινωνίαν τής άκροπόλεως μέ τό άνδηρον, τό
όποιον έδέσποζε τής διόδου τοΰ Χάβου διά τοΰτο κα'ι ή φορά της είναι ευθεία. Προ

Είκ. 91. 'Η κάβ-οδος πρός τήν υπόγειον δεξαμενήν καί ή βόρεια σΰριγξ' <τ> τό μεταξύ τούτων άνδηρον.

τών οφθαλμών τών υπερασπιστών τοΰ ανδήρου διηνοίγετο ή θέα μεγάλου τμήμα
τος

τής

φάραγγος ταΰτης. Τό ύψος τοΰ ανδήρου άνωθεν τής κοίτης τοΰ

Χάβου

καθίστα ευχερή τήν έπιτήρησιν και τον αποκλεισμόν τής διόδου υπό ολίγων άνδρών χρησιμοποιούντων λίθους μόνον. Πρός τούτοις έχθρικά βέλη από τοΰ βά
θους τής φάραγγος δεν θά έφθαναν άποτελεσματικώς τούς ύπερασπιστάς. Οί κατακορύφως πίπτοντες βράχοι τής ανατολικής πλευράς καθίστων πολύ δυσχερή τήν
άπό

’Ανατολών

προσβολήν τοΰ ανδήρου. Οί ύπερασπισταί του έπεκοινώνουν

διά

τής σΰριγγος μετά τών έν τή άκροπόλει συναδέλφων των κα'ι ή εις τον περίβολον
καταφυγή

των έν περιπτώσει εσχάτου κινδύνου ήτο ευχερής. Διά τούς

έκτεθέντας

λόγους πιστεύω ότι πρέπει νά δεχθώμεν ότι έν άνδηρον έξετείνετο πρό τής νοτιο-
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βορειοανατολική έπέκτααΐξ

ανατολικής πλευράς τής έπεκτάσεως και δτι ή μετ’ αύτοΰ επικοινωνία άπετέλει τον μό
νον σκοπόν, διά τον όποιον έγένετο η κατά την πλευράν εκείνην ύπάρχουσα σΰριγξ.
Εις

την

βορείαν πλευράν τής έπεκτάσεως έκτος τής διόδου προς

την

υπό

γειον δεξαμενήν τών Μυκηνών υπάρχει και έτέρα διαγώνιος προς τό τείχος σΰριγξ
(είκ. 91 καί παρένθ. πίν. Β). Ταΰτην ύπέθετον ως υπόνομον έξυπηρετοΰντα την άποχέτευσιν
διότι

τών

έν τώ χώρω τής έπεκτάσεως συσσωρευομένων ύδάτων.

Καί

άφ’ ενός μέν ή περί τό εσωτερικόν στόμιον τής σΰριγγος περιοχή

σκαψή

πλήρως, άψ’ ετέρου δέ διότι έπιστεύετο ότι εις τήν μυκηναϊκήν

τοϋτο

δεν

είχε

εποχήν

χώρος τής έπεκτάσεως ήτα-ανοικτή αυλή. Ή πλήρης έρευνα τοΰ χώρου τον
νιον καί τον ’Ιούλιον τοΰ 1964 άπέδειξεν άβασίμους

τάς

μέχρι τοΰδε

ό

Ιού

γενομένας

υποθέσεις.
'Η μορφή καί αί διαστάσεις τής σύριγγος είναι διάφοροι τών διαστάσεων καί
τών χαρακτηριστικών στοιχείων τών υπονόμων τοΰ β' ήμίσεος τής YE

III Β

πε

ριόδου. Ή σΰριγξ έχει μήκος 6.90 μ., κατά τι μεγαλύτερον τοΰ πλάτους τοΰ τεί
χους.

Τό

ύψος της εις μέν τήν έξωτερικήν τοΰ τείχους όψιν,

ως

άνεστηλώθη,

ανέρχεται εις 1.95 μ., εις δέ τήν έσωτερικήν όψιν εις 0.92 - 1.02 μ. Περί τό μέσον
τοΰ

μήκους

τό ύψος της ανέρχεται εις 1.45 μ., βαίνει δέ αύξανόμενον προς

τήν

έξοδον καί κατ’ ακολουθίαν ή διάστασις τοΰ στομίου εις τήν έξωτερικήν όψιν τοΰ
τείχους, τό όποιον τοΰ λοιποΰ θά αποκαλώ έξοδον, ώς άνεστηλώθη, είναι ορθή. Τό
πλάτος τής σύριγγος κυμαίνεται μεταξύ 0.60 μ. καί 0.90 μ. Τό άνοιγμα τής εξόδου
ανέρχεται εις 0.90 μ., έν φ τό τής εισόδου, τοΰ στομίου δηλαδή εις τήν έσωτερικήν
όψιν

τοΰ τείχους, είναι 0.65 - 0.83

μ.

Αί διαστάσεις αύταί είναι πολύ μεγάλαι

δι’ υπόνομον.
Τό δάπεδον τής σύριγγος κλίνει προς τήν έξοδον τερματίζεται δ’ εις ογκόλι
θον, τοΰ όποιου ή λειανθεΐσα έπιφάνεια συνεχίζει τήν κλίσιν τοΰ δαπέδου.
ρος ογκόλιθος έχρησιμοποιήθη ώς κατώφλιον εις τήν είσοδον τής
αύτοΰ
τήν

ή

"Ετε

σύριγγος.

έπιφάνεια έχει λειανθή. Ή λείανσις αυτή προφανώς οφείλεται

Καί

ούχί

εις

ροήν ΰδατος άλλ’ εις ανθρώπινα πέλματα. Ό ογκόλιθος τής εξόδου έχει μή

κος 0.90 μ., ΰψος 0.45 μ. καί πλάτος 0.90 μ. Ό τής εισόδου έχει μήκος μέγιστον
0.77 μ, ΰψος 0.42 μ. καί πλάτος 1.15 μ. Είς τό ανατολικόν άκρον τοΰ ογκολίθου
τής εισόδου πατοΰν οί δόμοι τής έσωιερικής όψεως τοΰ τείχους. Οΰτω άποδεικνύεται ότι τείχος καί σΰριγξ είναι σύγχρονα κατασκευάσματα.
Τό προς τά άνω άνοιγμα τής έξόδου τής σύριγγος έκλείετο υπό δύο ογκολί
θων τεθειμένων έκφορικώς έπί τών πλαγίων τοίχων καί οΰτω ή έξοδος άνω άποει είς τρίγωνον. Τό άνοιγμα τής εισόδου έκλείετο άνω υπό ενός ογκολίθου τε
θειμένου ώς υπερθύρου έπί τών πλαγίων τοιχωμάτων μέ άρκετήν κλίσιν προς τά
δεξιά (είκ. 92, β). Τό ύπέρθυρον αύτό έχει μήκος 1.52 μ., ΰτ|ως 0.55 μ. καί πλάτος
0.87 μ. Ή στέγη τής σύριγγος έσχηματίσθη κυρίως μέ πλάκας, αί όποϊαι έτέθησαν όριζοντίως άπό τοιχώματος είς τοίχωμα. Είς έν μόνον μέρος αντί πλακών έτέθη
σφηνοειδής

ογκόλιθος ακανόνιστου σχήματος μέ τήν αύχμηράν τριγωνικήν

φήν του προεξέχουσαν κάτωθεν τής όριζοντίας γραμμής τής στέγης.

κορυ

’Ακανόνιστοι
20
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ογκόλιθοι μέ την κορυφήν των προς τά κάτω έχρησιμοποιήθησαν εις την στέγασιν
τής σΰριγγος τής νοτιοανατολικής πλευράς τής έπεκτάσεως.
Τό επικλινές δάπεδον τής σΰριγγος έχει εύθεΐαν φοράν κατά τό
τμήμα

τοΰ

μήκους του. ’Αλλά κατά τό προς την είσοδον άκρον ή

μεγαλύτερον
μέν

προς

τά

Εικ. 92. Ή είσοδος τής βόρειας σΰριγγος.
α.

κατώφλιον,—

β.

ύπερΦυρον,—

γ.

κυκλώπειον τείχος,— ό.

δυτικός πλάγιος τοίχος,—

ε.

άνατολικός πλάγιος τοίχος.

αριστερά, ή ανατολική δηλαδή, πλευρά καμπυλοϋται, ή δε προς τά δεξιά, ή δυτική
πλευρά, κάμπτεται (είκ. 92). Ή καμπή αποκρύπτει άπό τούς εισερχόμενους τήν δυ
τικήν πλευράν τής προσβάσεως τής σΰριγγος καί τον τυχόν εις τήν πλευράν έκείνην ίστάμενον σκοπόν. Βέλη και άκόντια βαλλόμενα διά τής εξόδου τής σΰριγγος,
τά

όποια βεβαίως θά ειχον ευθείαν φοράν, δεν θά ήτο δυνατόν

μέχρι

νά

διεισδύσουν

τοΰ σκοπού, αλλά θά έπληττον τούς πλαγίους τοίχους τής εισόδου

καί

θά

κατεστρέφοντο άνευ αποτελέσματος. Τό μικρόν ύψος τής εισόδου, τοΰ στομίου δη-
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είς την εσωτερικήν δψιν τοΰ τείχους, και ή διάταξίς της καθίστα

δύσκολον

παραβίασίν της. Ό εισερχόμενος ήτο υποχρεωμένος νά κόψη και να

είσέλθη

μέ τήν κεφαλήν κεκλιμένην καί προέχουσαν. Προς τοΰτοις ή προς Άνατολάς

κλί-

σις τοΰ κατωφλιού τής εισόδου (τό από τοΰ δαπέδου ύψος του είς τό ανατολικόν

Είκ. 93. Ή επικλινής κάθοδος πρός τήν είσοδον τής βόρειας σύριγγος.

άκρον είναι 0.36 μ., εν

φ

είς τό δυτικόν άκρον είναι 0.52 μ., είκ. 92,α) τον ΰπε-

χρέωνε νά άνέλθη τό κατώφλιον μέ τον αριστερόν πόδα και τοΰτο μοιραίως

τον

ήνάγκαζε νά προβάλη τον άπροστάτευτον δεξιόν του ώμον καί νά τον έκθεση

είς

τά πλήγματα των φρουρών. Ή διάταξίς τής σύριγγος έγένετο μέ μεγάλην στρατη
γικήν εμπειρίαν καί ή άμυνά της ήτο εύκολωτάτη.
Ό προ τής εισόδου τής σύριγγος χώρος είχε ταραχθή είς τους ελληνιστικούς
χρόνους,
τοΰ

ότε

έκτίσθη ή μεγάλη ανοικτή δεξαμενή παρά τήν έσωτερικήν

πλευράν

τείχους καί είς μικράν άπό τής σύριγγος άπόστασιν. Ή άνασκαφή τοΰ
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ότι μικρός χώρος προ τής εισόδου είχε παραμείνει αδιατάραχτοςΕις

χώρον

αυτόν άπεκαλΰφθη επικλινής κάθοδος τεχνητώς δημιουργηθεΐσα

προς

την είσοδον τής σΰριγγος. Γέμισμα άμελώς σχηματισθέν εκ λίθων άργών άποτελεϊ
τό υπόστρωμα τής καθόδου (είκ. 93). Τά μεταξύ τών λίθων πολλά κενά είχον πληρωθή με χώμα. Τό υπόστρωμα τούτο έκαλύπτετο υπό στρώματος γής, μέσου
χους

πά

0.05 - 0.10 μ., μεμειγμένης μετά άσπροχώματος, μικρών χαλίκων καί χονδρο

κόκκου

άμμου. Ή δυτική πλευρά τής επικλινούς καθόδου πλαισιούται υπό

ισχυ

ρού τοίχου (είκ. 92, δ), ό όποιος συγχρόνως ύπεβάσταζε άνδηρον έκτεινόμενον προς
τήν είσοδον τής υπογείου δεξαμενής (είκ. 91, τ). Ή άνατολική πλευρά τής καθό
δου κατεστράφη υπό τών κτιστών τής Ελληνιστικής δεξαμενής. Άλλ’ εις τήν προ
τής

εισόδου τής σΰριγγος περιοχήν εΰρέθησαν υπολείμματα τού προς

Άνατο?ώς

πλευρικού τοίχου τής καθόδου (είκ. 92, ε). Ό πλευρικός αυτός τοίχος δεν είναι πα
ράλληλος πρύς τον δυτικόν ούτε καί κάθετος προς τήν σύριγγα άλλά βαίνει διαγωνίως προς τήν άνατολικήν πλευράν τής εισόδου. Προς τούτοις, τό νότιον άκρον
τής καθόδου, ώς σώζεται, εχει πλάτος 2 μέτρων εν ω τό προ τής εισόδου τέλος
της,

τό

όριζόμενον υπό τών πλευρικών τοίχων άνέρχεται μόνον εις 1.02 μ.

'Η

διαφορά αυτή, ώς καί ή διαγώνιος φορά τού άνατολικού τοίχου, άποδεικνΰει δτι
ή επικλινής κάθοδος εΐχε τριγωνικόν σχήμα με βάσιν προς Νότον, προς τό εσω
τερικόν

τής

έπεκτάσεως,

καί με τήν κορυφήν προς τήν

είσοδον

τής

σΰριγγος.

Είχε σχήμα δηλαδή τριγωνικής χοάνης, κατάλ?ιηλον διά τήν συγκέντρωσιν

σεβα

στού άριθμού άνδρών καί τήν προώθησίν των διά τής σΰριγγος.
Ή εις τό εσωτερικόν τής έπεκτάσεως νοτία κατάληξις τής επικλινούς καθό
δου

θά

παραμείνη άβεβαία, διότι ή προς Νότον φορά της διεκόπη υπό

κτισθέντος εις
προς

τούς

έλ?ιηνιστικούς χρόνους (είκ. 93, λ)

τοίχου

καί ολόκληρος σχεδόν ό

Νότον τού τοίχου χώρος έσκάφη μέχρι τού βράχου εις προγενεστέραν άνα-

σκαφήν. Ή επικλινής κάθοδος διεσώθη εις μήκος 5.80 μ. Ή προ τής εισόδου τής
σΰριγγος έπιφάνειά της είναι κατά 1.28 μ. χαμηλοτέρα τής επιφάνειας τού διασωθέντος νοτίου της άκρου- ή κλίσις της δηλαδή άνέρχεται είς 0.22 μ. κατά μέτρον. Φαί
νεται δτι τό επίπεδον τού καταστραφέντος νοτίου τμήματος τής καθόδου δεν θά ήτο
κατά πολύ ύψηλότερον τής επιφάνειας τής διασωθείσης νοτίας πλευράς, διότι οί λίθοι
τού γεμίσματος τής πλευράς αυτής παρουσιάζουν μικράν μόνον κλίσιν καί τείνουν
προς τήν όριζοντιότητα. ΓΙρός τούτοις, κατά τον τελικόν καθαρισμόν τού χώρου
προς Νότον τού τοίχου «λ», εΰρέθησαν ίχνη λιθοστροηου δρομίσκου, ό όποιος
κατευθύνεται προς τήν επικλινή κάθοδον καί τούτου ή επιφάνεια είναι κατά

0.10 μ. υψηλότερα τής επιφάνειας τής διασωθείσης νοτίας πλευράς τής καθόδου.
1 Είς τήν ερευνάν τής βορειοανατολικής έπεκτάσεως

κ. Σημηραότη τοΰ Φωτογραφικού εργαστηρίου τοϋ τμή

έπέβλεψαν ώς βοηθοί μου αί Αίδες Νίκη Σκουφοπού-

ματος τής ιστορίας τής τέχνης τοΰ Μετσοβείου Πολυ

λου,

τεχνείου ’Αθηνών. Αί λοιπαί φωτογραφίαι είναι

Ναυσικά Μπουκίδου, Μαρία Κουτρουμπάκη

καί

τοΰ

Άργυρώ Τατάκη' ό κ. Κωνστ. Δασκαλάκις ήτο ό άρ-

κ Ν. Τομπάζη. Πρός τάς συνεργάτιδας καί

χιτέκτων

τας τοΰ 1964, ώς καί πρός τόν συνάδελφον κ. Ά. Προ

τής άνασκαφής" ώς εργοδηγός είργάσθη

Παναγκότης

Βλάχος έκ Μυκηνών.

Αί

ό

φωτογραφίαι

τών εικόνων 92, 93 καί τοΰ πίν. 29 ε γενοντο υπό τοϋ
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Ιό 7

έπέκτασις

Πρέπει νά τονισθή ιδιαιτέρως ότι είς τον προ τής εισόδου τής σύριγγος χώ
ρον δεν εύρέθη αΰλαξ υπονόμου- τοιαύτη δεν υπήρχε ποτέ. Τοΰτο, ώς κα'ι ή κα
τασκευή
έκ

τής επικλινούς καθόδου — τδ έκ λίθων γέμισμα με τα πολλά

χώματος επίστρωμα, τό πλάτος τοΰ γεμίσματος κατά τήν

νοτίαν

κενά,

το

πλευράν —

άποδεικνΰει δτι ή κάθοδος κα'ι ή σύγχρονός της σΰριγξ δεν έγένοντο διά νά απο
χετεύουν ΰδατα. Ση μειωτέο ν δτι ό μόνος υπόνομος, ό όποιος εύρέθη είς τον χώ
ρον τής έπεκτάσεως, κεΐται κάτωθεν τοΰ δαπέδου τής καθόδου έκ
λεως,

μικρόν

τμήμα τής οποίας άπεκαλύφθη τον ’Ιούλιον τοΰ

τής άκροπό-

1964,

προς τά Νοτιοανατολικά καί προς τήν νοτιοανατολικήν πλευράν

στρέφεται

τής έπεκτάσεως

καί ευρίσκει διέξοδον διά τοΰ τείχους περί τά 7.50 μ. από τής νοτιοανατολικής
σύριγγος.

Προς τούτοις ή μέχρι τούδε γενικώς διδασκομένη ύπόθεσις, δτι ή βο

ρειοανατολική έπέκτασις περιέκλειε μίαν μεγάλην, έλευθέραν κτηρίων, αύ?ιήν, άποδεικνύεται εσφαλμένη.
Τό παρά τό βόρειον σκέλος τής έπεκτάσεως τμήμα, άνερχόμενον είς τό ήμισυ
περίπου

τοΰ

περικλεισθέντος χώρου, κατέχεται από σημαντικόν

οικοδόμημα,

τό

κτήριον Β, ώς θά τό άποκαίωΰμεν τοΰ λοιποΰ, καί άπό τήν γνωστήν ανοικτήν δε
ξαμενήν. Ή όψις τών λειψάνων τοΰ κτηρίου τούτου μέχρι τοΰ ’Ιουνίου τοΰ 1964
φαίνεται είς τον πίνακα 2. Ύπετίθετο καί έπί τών ημερών μας ακόμη δτι καί ή δε
ξαμενή

καί

τό κτήριον Β άνήκον είς τήν ελληνιστικήν περίοδον τής ζωής

Μυκηνών — άφ’ ού μάλιστα είς τήν περιοχήν των ό

Τςουντας

τών

άνεκάλυψε θησαυ

ρόν 3.786 αργυρών νομισμάτων τοΰ 3ου π. X. αίώνος είς τρία άγραφα αγγεία1 —
έπίσης δτι καί ή δεξαμενή καί τό κτήριον Β ίδρύθησαν είς τήν ανοικτήν αυλήν τής
έπεκτάσεως.

Τον ’Ιούνιον τοΰ 1964 άπεφάσισα νά έρευνήσω καί πάλιν

τό

κτή

ριον Β καί τήν περιοχήν του, διότι είς τάς άρχάς τοΰ μηνός έκείνου άνελπίστως
άπεκάλυψα τμήμα μυκηναϊκοΰ οικοδομήματος, τό κτήριον Α, είς τήν νοτιοανατο
λικήν γωνίαν τής έπεκτάσεως. Ή νέα έ'ρευνα άπέδειξεν δτι τό μεγαλύτερον μέρος
τοΰ κτηρίου Β, τό κύριον δωμάτιόν του καί τουλάχιστον τρία

ακόμη δωμάτια

αποτελούν μέρος οικοδομήματος τών τελευταίων χρόνων τής μυκηναϊκής έποχής.
Έπί τών μυκηναϊκών τοίχων οί κτίσται τής ελληνιστικής περιόδου

έθεμελίωσαν

τό κτήριον των, προσθέσαντες είς τά υπάρχοντα διαμερίσματα πλατύν άπό ’Ανα
τολών προς Δυσμάς διάδρομον, τοΰ οποίου ό βόρειος τοίχος άπέκοψε τήν αρχήν
τής

έπικλινοΰς καθόδου. Τά μυκηναϊκά δάπεδα τοΰ κτηρίου Β

εύρέθησαν

περί

τά 0.40 μ. κάτωθεν τών ελληνιστικών, ενός δε τών δωματίων (τοΰ ύπ’ άρ. 3) τό
μυκηναϊκόν δάπεδον διατηρείται είς δλην του τήν έκτασιν. Είς τά δάπεδα αυτά
εύρέθη πλήθος οστράκων μυκηναϊκών, αγγεία τεθραυσμένα, ώς καί δοχεία έκ μολύβδου, άποδεικνύοντα πλήρως τήν υστεροελλαδικήν των κατασκευήν (πίν. 31 καί
είκ. 94).
Προς

Δυσμάς

τοΰ μυκηναϊκοΰ κτηρίου Β άπεκαλύφθη τμήμα

λιθοστρώτου

δρομίσκου, μέσου πλάτους 1.10 μ., ό όποιος έφερεν άφ’ ενός μεν προς τήν υπό
γειον

δεξαμενήν, άφ’ ετέρου δε προς τήν έπικλινή κάθοδον. Οί τοίχοι τών

1 ΑΛ. ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΕ 1896, σ. 137 - 199.
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ματιών ύπ’ αριθμόν 4, 5 καί 6 εκτείνονται καί μέχρι τοΰ βορειοανατολικού σκέ
λους τής έπεκτάσεως, επί τοΰ οποίου εδράζονται. Προφανώς τό κτήριον Β καί ό
δρομίσκος απέκλειε την περιοχήν τής υπογείου δεξαμενής καί τής παρ’ αυτήν βό
ρειας σύριγγος από τον λοιπόν χώρον τής έπεκτάσεως καί βεβαίως καθίστα αδύ
νατον

εις τήν περιοχήν εκείνην τήν

συσσώρευσιν ύδάτων, τα όποια έ'πρεπε

να

άποχετευθούν. Οΰτω ή ύπόθεσις τής άποχετεύσεως τών ύδάτων των βροχών διά
τής βόρειας σύριγγος άποδεικνύεται εσφαλμένη- εάν αΰτη ήλήθευε τότε θά ύπήρχεν
υπόνομος κάτωθεν τών τοίχων τοΰ κτηρίου Β κατευθυνόμενος προς τήν βορείαν

Είκ. 94. "Αγγεία καί μολΰβδινον σκεΰος επί τοΰ δαπέδου 4 (ψευδόστομος άμφορεύς ανω αριστερά).

σύριγγα.

Τοιοϋτος υπόνομος δεν υπάρχει ουδέ έγένετο ποτέ. Τά έκ

τής άνασκα-

φής τοΰ 1964 προελθόντα στοιχεία άποδεικνύουν ότι ή βορεία σΰριγξ κατεσκευάσθη κυρίως διά νά χρησιμεύση ώς μία μικρά ασφαλής έξοδος, διά τής οποίας οί
ύπερασπισταί τής άκροπόλεως έξερχόμενοι θά ήδύναντο νά έπιπέσουν αιφνιδιαστι
κός κατά εχθρού προσπαθοΰντος νά κατασκάψη τήν προς τήν υπόγειον

δεξαμε

νήν κάθοδον. Ήτο προς τούτοις δυνατόν νά χρησιμοποιηθή δι’ αιφνιδιαστικός
εξόδους

εναντίον εχθρού άποσκοπούντος τήν προσβολήν καί έκπόρθησιν τής

βό

ρειας πύλης. Ή σύριγξ αυτή τής βόρειας πλευράς ήτο μία πραγματική πυλίς έξορμήσεως, Sally Port. Ή ΰπαρξίς της δεν ήτο επικίνδυνος διά τό οχυρωματικόν σύ
στημα τής άκροπόλεως ,διότι ή ύπεράσπισίς της ήτο εύκολωτάτη ακόμη καί εναν
τίον πολυπληθούς εχθρού.
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έπέκταοις

νά σημειωθή ιδιαιτέρως ότι δεν είναι δυνατόν να βεβαιωθή

πόσον

μέρος καί τοΰ νοτίου τμήματος τοΰ χώρου τής έπεκτάσεως ήτο ελεύθερον κτισμάτων. Μέγα μέρος τοΰ τμήματος αύτοΰ κατεσκάφη υπό τοΰ
καί

SCHLIEMANN

τό 1874

τά εις αυτό τυχόν ύπάρξαντα κτίσματα είναι δυνατόν νά ύποτεθή δτι

τότε

κατεστράφησαν'. Την δυνατότητα αυτήν υποδεικνύει ή άνεύρεσις τμήματος πήλι
νου λουτήρος (άσαμίνθου) εις την αρχικήν του θέσιν καί παρά τό χείλος τής τά
φρου τοΰ
νώς

Schliemann,

τό τρίτον μέρος τοΰ οποίου εΐχεν αποκοπή καί προφα

άπορριφθή μετά τών χωμάτων υπό τώγ εργατών του (είκ. 95).

Ό

λουτήρ

Είκ. 95. Τμήμα λουτήρος παρά τό χείλος της τάφρου Schliemann καί πίθοι κατά χώραν
εις τό ισόγειον δωμάτιον τοΰ κτηρίου Α.

αυτός

φαίνεται δτι ήτο εις τό κέντρον δωματίου, μικρόν μέρος τοΰ τοίχου

τοΰ

οποίου διεσώθη. Προς Δυσμάς τοΰ δωματίου αύτοΰ εΰρέθη τό ισόγειον δωμάτιον
διωρόφου
είς

τό

προφανώς

νότιον

κτηρίου, τοΰ κτηρίου Α, τό όποιον

ήτο προσκεκολλημένον

τείχος τής έπεκτάσεως. Εις τό ισόγειον δωμάτιον

εύρέθησαν

τε-

θραυσμένοι έ| πίθοι καί πλήθος υστεροελλαδικών οστράκων (είκ. 95, άνω αρι
στερά). ’Από τοΰ κτηρίου Β μέχρι τής σύριγγος τής νοτιοανατολικής πλευράς καί
κατά

μήκος τοΰ βορειοανατολικού σκέλους τοΰ περιβόλου ό

φυσικός

βράχος

παρουσιάζει ίχνη τοίχων άλλ’ είναι ώμαλισμένος σχεδόν είς δλον τό μήκος
1 Ή θέσις τής τάφρου τοΰ
είς

τά

schliemann

τοπογραφικά σχέδια τοΰ ΔΡΟΣΙΝΟΥ

ορίζεται

Steffen, τά

καί

έρευνητοΰ.

τοΰ
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’Ίσως έχρησίμευεν ώς μικρά αυλή ή και ώς

εύρεΐα

ΑΕ 1962

πρόσβασις προς

την

ανατολικήν σύριγγα.
Οί λόγοι, οί όποιοι έπέβαλον τήν κατασκευήν τής έπεκτάσεως καί

νοτιο
ό

σκο

πός, τον όποιον εξυπηρετεί, είναι πλέον καταφανείς. Τό πρόβλημα τής έξασφαλίσεως

άνετου προμήθειας ΰδατος εις πλήθος λαού καί μαχητών

άποκεκ?ιεισμένων

εις τήν όχυράν άκρόπολιν ήτο σοβαρώτατον. Ό μυκηναϊκός λόφος δεν έ'χει φυσι
κήν πηγήν τά δε ολίγα φρέατα (τρία τον αριθμόν έξηκριβωμένα μυκηναϊκά φρέατα
έ'χομεν)

καί

αί δεξαμεναί (άγνωστου άλλα πάντως περιωρισμένου

άριθμοϋ),

εις

τάς όποιας θά άπεθηκεύετο τό ύδωρ των βροχών, δεν θά έξήρκουν διά τάς άνάγκας τών υπερασπιστών καί τών καταφευγόντων είς τήν άκρόπολιν εν καιρώ είσβο?ιής καί πολιορκίας. Ή οικοδομή τής βορειοανατολικής έπεκτάσεως. σπουδαΐον
μέρος

τής όποιας άποτελεΐ ή υπόγειος δεξαμενή, σκοπόν είχε νά θεραπεύση

σο-

βαράν άδυναμίαν τοϋ κατά τά άλλα άπορθήτου φρουρίου, νά εξασφάλιση δηλαδή
μίαν άσφαλή καί άνετον προμήθειαν ύδατος.
Είναι βεβαίως δυνατόν νά ύποτεθή, ώς ήδη ύπετέθη, ότι ή κατασκευή

τής

έπεκτάσεως άπεσκόπει τήν έξασφάλισιν χώρου διά τήν παραμονήν τών κατοικοΰντων έξω τής άκροπόλεως έν καιρφ πολιορκίας ή έπιδρομής. Ή έκτασις όμως, τήν
όποιαν

ή προσθήκη αυτή περιλαμβάνει, είναι σχετικώς μικρά καί άποδεικνΰεται

τώρα ότι τό μεγαλύτερον τμήμά της κατείχετο υπό κτηρίων, τά όποια

φαίνεται

ότι ήσαν δημόσια. Διότι κατά κανόνα κατά μήκος τοΰ τείχους είς τάς μυκηναϊ
κός άκροπόλεις άφήνετο διάδρομος καί τούτο δέ, ώς ύπέδειξεν ό Wage, διά
άποφευχθή
αί
τήν

προδοσία,

άκόμη καί ό πειρασμός προδοσίας κατοίκων,

τών

οίκίαι έφθανον καί έστηρίζοντο είς τό τείχος1. Κατ’ άκολουθίαν κτήρια,
κατασκευήν τών όποιων έχρησιμοποιήθη τό τείχος ή τά όποια

είς τό τείχος, δεν ήσαν ιδιωτικά άλλά δημόσια άνήκοντα είς τήν

νά

όποιων
είς

καταλήγουν

πολιτείαν.

Ό

παρά τήν πύλην τών λεόντων σιτοβολών, ό λεγόμενος Granary, είναι παράδειγμα
τοιούτου δημοσίου κτηρίου. Τό κτίσμα Α και τό κτήριον Β είναι ιδρυμένα κατά
μήκος
θά

τοΰ

τείχους, τό όποιον σχηματίζει μίαν τών πλευρών των καί

ήσαν δημόσια κτήρια. Ό ύπολειπόμενος είς τήν έπέκτασιν

χώρος,

προφανώς
καί

έάν

άκόμη δεν κατείχετο υπό άλλων κτηρίων, τά όποια κατεστράφησαν χωρίς νά άφήσουν ίχνη, είναι πολύ μικρός διά νά χρησιμεύση ώς καταφύγιον πληθυσμού.
Διά τον αυτόν /ιόγον ή έπέκτασις δεν είναι δυνατόν νά ύποτεθή

ότι έχρη-

σίμευε διά τήν καταφυγήν τών ποιμνίων καί τών ίππων τού άρχοντος έν καιρώ
πολέμου2. Τό μεγαλύτερον τμήμα τής έπεκτάσεως κατείχετο υπό κτηρίων. Ό άποκαλυφθείς νύν έλεύθερος χώρος έχει έπιφάνειαν μόλις 160 τετραγωνικών μέτρων.
Είς

αυτήν τήν έπιφάνειαν θά πρέπει νά τεθή μία πρόσβασις προς τήν

τής

νοτιοανατολικής

σύριγγα

πλευράς, άκόμη δέ νά άφεθή καί χώρος χρήσιμος διά

τήν

συγκέντρωσιν πο?ιεμιστών έμπεπιστευμένων μέ τήν προάσπισιν τής μικράς έκείνης
εισόδου
1 A. J.

καί τών τειχών τής έπεκτάσεως. Δεν υπολείπεται ή έλάχιστος έλεύθερος
β.

wace,

Mycenae, σ. 57.

2 ΜΑΡΙΝΑΤΟΣ, είς τήν εισαγωγήν τοΰ βιβλίου περί
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1 (J1

έπέκταοιξ

χοίρος, ό όποιος δεν θά ή το αρκετός διά νά παράσχω καταφΰγιον εις ζώα. Προς
τοΰτοις πρόσβασις είς τον χώρον τούτον έκ τής βόρειας σύριγγος άπεκλείετο υπό
τού κτηρίου Β, έν φ ή διά τής νοτιοανατολικής σύριγγος είσοδος είναι δλοις αδύ
νατος

είς ζώα καί δή ίππους. Διότι βράχοι απότομοι ύψούνται είς την ανατολι

κήν γωνίαν τής έπεκτάσεως, την οποίαν άνθρωποι καί ζώα θά παρέκαμπτον διά
νά φθάσουν είς την σύριγγα. Ή άφαίρεσις καί ολίγων μόνον χωμάτων τών προ
γενέστερων άνασκαφών, τά όποια καλύπτουν τούς βράχους, απέδειξε τό αδύνατον
τής

διαβάσεως

(είκ. 96). Θά ήτο δυνατόν νά ύποτεθή ότι κατά την βορειοανα

τολικήν πλευράν υπήρχε μία επικλινής άνοδος, τήν όποιαν θά έχρησιμοποίουν οί
προσερχόμενοι

εις τήν νοτιοανατολικήν σύριγγα καί τά ποίμνιά των.

Η

άνοδος

αυτή θά ήτο τεχνητή καί κατά τήν μυκηναϊκήν συνήθειαν θά ύπεβαστάζετο υπό
άναλημματικοϋ τοίχου αρκετών διαστάσεων καί ισχύος. Ουδέ ίχνος τοιούτου άναλημματικοΰ τοίχου άνευρέθη κατά τον μερικόν καθαρισμόν τού χώρου καί είναι
προφανές ότι

επικλινής

άνοδος

κατά

τήν πλευράν ταύτην ποτέ δέν ΰπήρχεν.

Ή χρησιμοποίησις τής έπεκτάσεως διά ποίμνια καί ίππους αποκλείεται έκ τών
πραγμάτων.
Κατέστη,

πιστεύω, προφανές ότι ή βορειοανατολική προέκτασις έκτίσθη διά

νά εξασφάλιση άνετον προμήθειαν ΰδατος είς τούς έν τή άκροπόλει1. Ότε έλήφθη
ή άπόφασις τής κατασκευής τής έπεκτάσεως τό βόρειον κυκ/.ώπειον τείχος καί τό
αρχικόν
πολύ

βορειοανατολικόν

δύσκολον,

τείχος ϊσταντο είς ό?ιον των τό ύφος. Θά

εάν μή αδύνατον, νά δημιουργηθή δίοδος διά τής

ήτο

βάσεως

παρά
τού

τείχους, νά λαξευθή ό ύπ’ αυτό σκληρός βράχος είς βάθος αρκετόν διά νά δημιουργηθή
ακόμη

δεξαμενή,

είς τήν όποιαν θά κατέληγε τό υπό τήν

γήν ύδραγωγεΐον,

δέ καί νά λαξευθή ή αύλαξ τού υδραγωγείου εκείνου είς τον βράχον τής

κλιτύος. Ή δεξαμενή αυτή, λόγφ τής σκληρότητος τού βράχου, θά έπρεπε νά λα
ξευθή

έξω

τής

υπό τού πρώτου περιβόλου περικλειομένης περιοχής,

έπρεπε νά έπικοινωνή

αλλά

θά

μέ τήν περιοχήν έκείνην. 'Η μόνη δυνατή καί όλιγώτερον

έπίπονος ?νύσις ήτο ή παρεχομένη υπό μιας έπεκτάσεως τού περιβόλου είς περιοχήν, ή όποια παρουσίαζε στοιχεία βοηθητικά διά τήν κατασκευήν υπογείων διό
δων καί δεξαμενών.
'Η
πλευράν

διάταξις
τού

τού πετρώματος είς τήν πέραν τού πρώτου περιβόλου

λόφου είναι πολύ ενδιαφέρουσα καί ένδεικτική.

Ή

βορείαν

περιοχή

αυτή

καταλαμβάνεται από βράχους διαφόρου σκληρότητος, μεταξύ τών όποιων δημιουργοΰνται πτυχαί, άλλοτε μέν μικρότεραι άλλοτε δέ μεγαλύτεροι, αί όποΐαι φαίνον
ται

ώς

βροχών

εύρεΐαι αύλακες, διά τών όποιων εύρισκον φυσικόν ροΰν τά ύδατα
(πίν.

25 καί 29). Αί πτυχαί αύται πληροΰνται μέχρις ενός

τών

βάθους υπό

χώματος ή καί υπό μαλακού πετρώματος, τό όποιον κατέστησε, τουλάχιστον είς
τήν έπιφάνειάν του, μαΑ,ακώτερον ή ροή τών ύδάτων. ’Ίσως διά τον λόγον
τόν

οί

δημιουργοί τού πρώτου περιβόλου δέν συνέχισαν

τό βόρειον

αυ

κυκ?ιώπειον

τείχος μέχρι τού άκρου τού λόφου αλλά ίδρυσαν τήν βορειοανατολικήν αυτού γω1 "Ορα σχετικώς καί

ΣΠ. ΙΑΚΩΒΙΔΗΝ,

ε. ά. σ. 226 ύποσ. 425.
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νίαν 28 όλα μέτρα άπό τοϋ άκρου εκείνου. Ή διαμόρψωσις δμως αυτή

AE 1962

τοΰ πε

τρώματος ήτο βοηθητική διά την τοποθέτησιν μιας υπογείου καθόδου κα'ι δεξα-

Είκ. 96. Ή διαμόρφωσις των βράχων κατά την ανατολικήν καμπήν τοϋ περιβόλου τής έπεκτάσεως.

μενής εις μίαν τών μεταξύ τών σκληρών βράχων πτυχήν καί φυσικήν σχεδόν κά
θοδον. Είς μικράν άπό τής βορειοανατολικής γωνίας τοΰ άρχικοϋ περιβόλου άπόστα-

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
09/01/2023 20:41:32 EET - 18.210.27.142

AE

2.

1962

Ή

163

βορειοανατολική έπέκταοιξ

στν υπάρχει ή πρώτη πτυχή και εις αυτήν έτοποθέτησαν τήν κάθοδον προς τήν
υπόγειον δεξαμενήν \ Προς τοΰτοις αί χαμηλότεραι κλιτύες τοΰ λόφου κα'ι

κατά

τό βορειοανατολικόν άκρον του σχηματίζονται από ιμαλακώτερον ή ό λοιπός λό
φος πέτρωμα, ώς τοΰτο παρατηρεΐται καί εις τό βορειοδυτικόν άκρον εις τήν πε
ριοχήν

τής

πύλης τών λεόντων. Ή λάξευσις αΰλακος υπογείου υδραγωγείου

εις

τήν χαμηλοτέραν αυτήν πλευράν τοΰ λόφου, ώς καί ή λάξευσις καθόδου καί

δε

ξαμενής εις βάθος, δεν παρουσίαζε τάς άνυπερβ/,ήτους δυσχερείας, τάς οποίας

θά

είχεν ή έγκατάστασις τοΰ συστήματος εις τον υπό τοΰ πρώτου περιβόλου περικλειό
μενου χώρον. Ή κάθοδος περιετειχίσθη κατά τον τρόπον, τον όποιον έ'χομεν εις
τήν έπέκτασιν, καί ή λαβυρινθώδης φορά της καί τό βάθος της έπεβλήθησαν υπό
τής

φύσεως

όποιον

θά

τοΰ

πετρώματος καί τών πτυχώσεων τής περιοχής.

Τό

τείχος,

περιέκλειε τήν προς τήν δεξαμενήν κάθοδον, έξασφαλίζον οΰτω

τό
τήν

επικοινωνίαν της με τό εσωτερικόν τής άκροπόλεως, θά έ'πρεπε νά προσαρμοσθή
προς τήν φυσικήν διαμόρφωσιν τής βραχώδους περιοχής κατά τήν μυκηναϊκήν συ
νήθειαν.
όπου

Διά τοΰτο καί έξετάθη μέχρι τής βορειοανατολικής γωνίας τοΰ

ή

λόφου,

στροφή τών βράχων δημιουργεί τήν κατάλληλον συνθήκην διά τήν

βο

ρειοανατολικήν καμπήν τής έπεκτάσεως. Πέραν τής καμπής εκείνης περιεκλείσθη
μόνον χώρος απαραίτητος διά τήν άνετον χρήσιν τής έγκαταστάσεως, διά

τοΰτο

ή προέκτασις δεν έπεξετάθη μέχρι τοΰ Χάβου. Έάν έξετείνετο μέχρι τοΰ Χάβου,
τότε

ίϊά περιέκλειε πολύν χώρον άχρηστον διά τον σκοπόν τής κατασκευής

της,

ό όποιος άποδεικνύεται ότι ήτο ή έξασφάλισις άνετου προμήθειας ΰδατος εις τούς
έν

τή

άκροπόλει. Ή υπόγειος δεξαμενή καί ή έξασφαλίζουσα αυτήν

έπέκτασις

έθεράπευσαν τήν μόνην αδυναμίαν, τήν όποιαν παρουσίαζεν ή κυκλώπειος άκρόπολις τών Μυκηνών.
Οί

χρόνοι, κατά τους οποίους ίδρΰθη ή έπέκτασις, υποδεικνύονται υπό τών

οστράκων,
σεκτική

τά όποια εύρέθησαν εις τήν περιοχήν καί εις τά τείχη της. Ή

έξέτασις

γενόμεναι

εις

τών μεταξύ τών ογκολίθων τών τειχών

κενών ώς

τρία διάφορα σημεία τοΰ πυρήνός των απέδωσαν

καί

ολίγα

προ
τομαί

όστρακα

αρκετά διά νά υποδείξουν τούς χρόνους τής κατασκευής τών τειχών τής έπεκτά
σεως. Προ παντός ή γενομένη τομή εις τον πυρήνα τοΰ τείχους κατά

τό νοτιο

ανατολικόν άκρον τοΰ νοτίου σκέλους του (είκ. 89) άπέδωκεν όστρακα, έπί

τών

όποιων δύνανται νά στηριχθοΰν χρονολογικά συμπεράσματα. Διότι τό τμήμα τοΰτο
τοΰ τείχους ύπέρκειται τής γραμμής τής νοτιοανατολικής κλιτύος τοΰ λόφου

καί

διά τοΰτο θά ήτο αδύνατος ή εις τον πυρήνά του διείσδυσις χωμάτων καί οστρά
κων

έκ τών ΰψηλοτέρων τμημάτων τής κλιτύος είς μεταγενεστέρους τής

οικοδο

μής χρόνους. Διά περισσοτέραν ασφάλειαν τά ολίγα όστρακα τά εύρεθέντα μέχρι
βάθους 0.70 μ. δεν περιελήφθησαν είς τά άπεικονιζόμενα. Είς τήν εικόνα 97 πα
ρέχω

όλα

τά γραπτά καί ολίγα άπό τά άγραφα όστρακα, τά όποια

εύρέθησαν

είς περιοχάς, είς τάς όποιας ήσαν αδύνατοι μεταγενέστεροι διεισδύσεις. Είναι προ1 Εις μίαν

τοιαύτην μεταξύ τών βράχων

έτοπο-θ-ετήθη καί ή υπό τοΰ συναδέλφου κ.

πτυχήν

broneer

άνασκαψεΐσα

κρήνη

τής Άκροπόλεως, Hesperia

1938, σ. 168 - 170. 8, 1939, σ. 317 - 433.
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φανές δτι δλα τά όστρακα ανάγονται εις το β' ήμισυ τής YE ΙΙΙΒ περιόδου κα'ι
τα εξ αυτών νεώτερα, ώς τά ύπ’ άρ. 4, 5, 13, 14, 17, 18, 24, 25, 30, ανάγον
ται εις το τέλος τής περιόδου εκείνης. Τά ύπ’ άριθμόν 13 και 14 όστρακα έχουν

Είκ. 97. ’Όστρακα από τά τείχη τής βορειοανατολικής έπεκτάσειος.
Τά νπ’ άριθ-μόν 13,15,17,19,20,21,27 και 28 προέρχονται από τήν τομήν εις τόν πυρήνα τοΰ νοτίου σκέλους

εσωτερικήν όψιν κεκαλυμμένην το μεν 13 υπό άραιοΰ μελανού χρώματος, τό

δέ

14 υπό έρυθράς άλοιφής. Άμφότερα άνήκουν εις βαθεϊς διώτους σκύφους,

είς

τούς όποιους άνήκουν πολλά τών είκονιζομένων γραπτών οστράκων. Φαίνεται δτι
τό σχήμα τούτο ή το τότε τό έπικρατέστερον. ’Αλλά κα'ι μόνωτοι κύα#οι
γοντες

είς

οξύ καί προς τά έξω άποκλΐνον χείλος ήσαν κοινοί καί
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έπέκτααιε

μέ σφαιρικόν σώμα κα'ι μεγάλα κωνικά αγγεία, άρ. 16, φέροντα

ύπό-

λευκον επίχρισμα, επί τοΰ οποίου έγράφησαν πλατείαι ταινίαι ερυθρού χρώματος.
Καί

αί

συνήθεις

τών υστεροελλαδικών χρόνων κύλικες

12

ολίγα

3

αντιπροσωπεύονται

με

4

άγραφα όστρακα, έκ τών οποίων 4 ανήκουν εις πόδας μέ πλατύν

γΰρον.

Τα ύπ’ αριθμόν 9 καί 10 τεμάχια, είκών 97, είναι τμήματα γυναικείων ειδωλίων
πεποικιλμένων μέ την γνωστήν γραπτήν διακόσμησιν.
Όστρακα επίσης εύρέθησαν εις τό επίστρωμα καί τό έκ λίθων γέμισμα τής
επικλινούς καθόδου προς τήν βορείαν σύριγγα τής έπεκτάσεως καί εις τούς πλευ
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ρικούς της τοίχους' τα έκ τούτων γραπτά παρέχω εις την εικόνα 98' άπαντα άνά
γονται εις τό β' ήμισυ τής ΥΕ ΙΙΙΒ περιόδου καί τα εξ αυτών νεώτερα, ως τά
άρ. 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 16, 17, 21, ανήκουν εις τούς τελευταίους

ύπ’

χρό

νους τής περιόδου εκείνης. Κύαθοι μέ οξέα χείλη ελαφρώς προς τά έ'ξω άποκλίνοντα, κα?ιυπτόμενα έξωτερικώς υπό λεπτής γραμμής και έσωτερικώς υπό πλατείας
ταινίας, κάτωθεν τής οποίας συνήθως έγράφη έτέρα, ή άγραψοι κύαθοι
γμάς

μέ στι-

είς τό χείλος των, βαθεις δίωτοι σκΰφοι, ανοικτά κρατηρόσχημα αγγεία μέ

πλατέα, σχεδόν τετράπλευρα είς τομήν χείλη καί ψευδόστομα αντιπροσωπεύονται
είς τά εύρεθέντα όστρακα. Μεταξύ τών άγράψων είναι καί 7 όστρακα, άνήκοντα
εις

ΰψίποδας κύλικας (2 εξ αυτών έχουν γωνιώδες περίγραμμα). Τό ύπ’ αριθμόν

13 παράδειγμα είναι τμήμα ζωδίου μέ επιμήκη κορμόν καί υποτυπώδη διακόσμησιν χρώματος ερυθρού.
Τά

νεώτερα τών εύρεθέντων οστράκων υποδεικνύουν τούς χρόνους τής

κα

τασκευής τών τειχών τής έπεκτάσεως καί τής υπογείου δεξαμενής, ή οποία είναι
σύγχρονος προς αύτά. Οί χρόνοι αυτοί άποδεικνύονται ότι ήσαν οί τελευταίοι τής
ΥΕ

ΙΙΙΒ περιόδου, ήτοι οί τελευταίοι χρόνοι τής 131!? π. X. έκατονταετηρίδος.

Είναι

άξιοσημείωτον ότι οΰδέν δστρακον τής ΥΕ ΙΙΙΒ1

ακόμη καί τών

πρώ

των χρόνων τής ΥΕ ΙΙΙΒ2 περιόδου εύρέθη είς τον χώρον, ό όποιος περικλείε
ται

υπό τής έπεκτάσεως καί τον όποιον ήρεύνησα πλήρως τό 1964.

Τούτο

βαίως οφείλεται είς τό ότι ό χώρος εκείνος ήτο έ'ξω τού περιβόλου καί
νεν

άχρησιμοποίητος

υποδεικνύεται

ώς

μέχρι τής οικοδομής τής έπεκτάσεως, ή οποία

άναγομένη είς τό τέλος τής περιόδου. Τά είς τον

βε

παρέμει-

καί

πάλιν

χώρον

τής

έπεκτάσεως εύρεθέντα κτήρια καί τά έξ αυτών προελθόντα όστρακα, αγγεία καί
λοιπά

έργα

τέχνης, βεβαίως θά δημοσιεύσω είς προσεχή μελέτην, άφ’ ού τά έξ

αυτών προελθόντα αντικείμενα συγκολληθούν καί μελετηθούν.
Συνοψίζων

τά άναπτυχθέντα ανωτέρω διά τούς χρόνους τής οικοδομής

τής

βορειοανατολικής έπεκτάσεως συμπεραίνω ότι ή έπέκτασις αυτή κατεσκευάσθη προς
τό τέλος τής ΥΕ ΙΙΙΒ περιόδου.
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George E. Mylonas

Ramp No i covered completely the area to the Grave Circle and thus blocked
the

passage to the houses and buildings to the

access

possible

the

west

of that Circle.

To make

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
Port»
87);

are

(Fig. 88). The stones of the inner face around the so-called «Sally
smaller,

better

worked,

and

present

very

narrow interstices

(Fig.

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
of

the

the north wall of the Extension and some

4.50 m. from the

subterranean cistern (Fig. 91) exists another passage

(Plan

B)

opening
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

side stood

another structure,

extension, while on

Building A,, of the same
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Mycenaean

the

south

period.

Of

The Walls and Gates of Mycenae

AE 1962

Building A survive a basement room, actually found below the so-called Cyclopean
retaining wall (Fig. ι,α. β), containing the remnants of 6 pithoi and a quantity
of shattered pottery, and part of another room in which were found in situ threefourths of a bath tub (Plan B and Fig. 95). Apparently the rest of the tub was
destroyed by Schliemann’s laborers in 1874 when they dug a trench across the
area. The study of the buildings and the pottery will appear at a later time. We
can conclude here that these buildings prove that the area of the extension was not
an open court where people and animals took refuge in times
assumed until today, but that
that the

of war, as it was

it was occupied by public buildings. This proves

main reason for the building of the Northeast Bxtension was to secure

an adequate supply of water in times of war or siege. This was attained by the
construction of the subterranean cistern

with its approach

citadel. Sherds found in the fill of the ramp to the

and opening

North

in

the

Sally Port (Fig. 98)

prove that it as well as the Extension and its subterranean cistern were constructed
in the closing years of the LH III B period.
H THE PERIBOLOl OF THE CITADEL OF MYCENAE
pp.

167-185

Architectural and ceramic evidence obtained through our investigations proves
that the existing

remains of the fortification

walls

are

not contemporary, but

were built in three different periods of the Mycenaean Age (LH III period). No
remains of earlier fortification walls,
far. The

antedating LH III

A, have beenfound thus

First Citadel, dating from LH III A-2, contained the existing

Cyclopean

Wall,

the

older part of the existing South Cyclopean Wall

North
to

the

beginning of the Extension, the original Northeast Cyclopean Wall, a few stones
and the two ends of which survive, part of the West Wall behind the conglom
erate

curtain

That

West

from the northwest corner of the citadel to

the Lion

Gate

area.

Wall, as Tsountas suggested long ago, continued, originally, to

the

south and to Chavos; but that part of its length was demolishedat a later time.
I think I demonstrated that it is possible to equate its line with

the Cyclopean

retaining wall which I call TW in honor of Tsountas and Wace. The 3 lower
most courses of the- existing north end of Wall TW are the original courses of
the West Cyclopean Wall of the first enceinte. Wall TW proceeds in a series of
set-backs to the edge of the ravine where the South Cyclopean Wall stood and
thus closed the citadel on the west side. The entrance to the First Citadel is not
preserved, but it is suggested that it was to be found above and to the southeast
of the area where later the Lion Gate was constructed; it had the form suggested
by the conjectured plan of figure 85. The sketch
given in Figure 102

plan

of the

First

Citadel

is

No. 1.

The second citadel included a larger area to the southwest of the first, and to
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IT in. 25

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΕ 1962

α. To νότιον σκέλος τής βορειοανατολικής έπεκτάσεως.

β. Λεπτομέρεια τειχοδομίας τοΰ βορείου τείχους μής έπεκτάσειος τής Τίρυν'θ-ος.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
09/01/2023 20:41:32 EET - 18.210.27.142

IT IN. 26

Πιν. 27

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΕ 1962

β. ’Ογκόλιθοι «α»,

καί *γ>·
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Πιν. 28

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΕ 1962
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Π IN. 29

ΠίΝ. 30

Τ ό προ τής α να τολικής καμπής του περιβόλου βραχώδες άνδηρον από ’ Α νατολώ ν.

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΕ 1962
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Πιν. 31

Γ εν ικ ή άποψις του κτηρίου Β. Α γ γ εία ώς εύρέφησαν εις τά δάπεδα τώ ν δω μ α τίω ν 2 κ α ί 4 κ α ί εις τον διάδρομον
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