
Η. ΟΙ ΠΕΡΙΒΟΛΟΙ ΤΗΣ ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ ΤΩΝ ΜΥΚΗΝΩΝ

Εις την αρχήν τής μυκηναϊκής έρεύνης ό αείμνηστος διδάσκαλος Χρηστός 
Τςουντας έδίδαξεν δτι ό διασωθείς περίβολος τής άκροπόλεως των Μυκηνών άνή- 
κεν εις δύο διαφόρους αρχιτεκτονικός περιόδους κα'ι δτι ή βορειοανατολική έπέ- 
κτασις προσετέθη εις τον δεύτερον και νεώτερονπερίβολον. Προ αυτού ό F. Adler 
έδέχθη δτι ή πύλη των λεόντων και τδ δυτικόν κυκλώπειον τείχος ήσαν με
ταγενέστεροι προσθήκαι κα'ι έσχημάτιζον έπέκτασιν ενός άςιχαιοτέρου περιβόλου. 
Ό αείμνηστος Alan J. Β. WACE έδίδαξεν δτι, πλήν τής βορειοανατολικής 
έπεκτάσεως, δλα τά κυκλώπεια κτίσματα ανήκουν εις τήν αυτήν εποχήν \ Α[ 
έρευναι των τελευταίων ετών, ως εϊδομεν, έφερον εις φώς στοιχεία, τά όποια επι
βάλλουν τήν παραδοχήν τών απόψεων τού Τςουντα και τού Adler. Τά στοι
χεία αύτά είναι αρχιτεκτονικά και κεραμεικά.

Τά αρχιτεκτονικά στοιχεία άποδεικνύουν δτι ή βορεία πύλη είναι νεωτέρα 
τού βορείου κυκλώπειου τείχους καί έσχηματίσθη δταν τό τείχος διεσπάσθη εις 
τήν περιοχήν της. Ή βοςιεία πύλη δμως είναι κατά τι μεταγενέστερα τής πύλης 
τών λεόντων, ή όποια όργανικώς συνδέεται καί είναι σύγχρονος προς τό δυτικόν 
κυκλώπειον τείχος, προς τον προασπίζοντα αυτήν πύργον καί προς τήν ανατολι
κήν έπένδυσιν. Ή χρήσις ασπροχώματος καί ενίοτε στρώματος μικρών λίθων καί 
ασπροχώματος εις τήν θεμελίωσιν τού κατωτάτου δόμου τού δυτικού τείχους, τής 
πύλης τών λεόντων, τού πύργου καί τής βόρειας πύλης, δεν συναντάται εις τήν θε- 
μελίωσιν τού βορείου κυκλώπειου τείχους, είναι νεώτερον αρχιτεκτονικόν στοιχεΐον 
καί αποτελεί σοβαράν διαφοράν τειχοδομίας. Τά άποκαλυφθέντα αρχιτεκτονικά 
στοιχεία υποδεικνύουν δτι τά κυκλώπεια κτίσματα, πλήν τής βορειοανατολικής 
έπεκτάσεως, ανήκουν εις δύο διαφόρους περιόδους, εις άρχαιοτέραν καί νεωτέραν. 
Εις τήν πρώτην καί άρχαιοτέραν ανήκει τό βόρειον κυκλώπειον τείχος, ό πυρήν 
τού κυκλώπειου τείχους ό ευρισκόμενος όπισθεν τής ανατολικής έπενδύσεως καί 
τό αρχικόν βορειοανατολικόν τείχος, τό όποιον έκρημνίσθη μεταγενεστέρως, μέ τό 
όποιον συνδέεται όργανικώς τό τε βόρειον καί τό νότιον κυκλώπειον τείχος. Εις 
τήν δευτέραν ανήκει ή πύλη τών λεόντων καί ό πύργος της, ή ανατολική έπέν- 
δυσις, τό δυτικόν κυκλώπειον τείχος καί ή βορεία πύλη.

Τά κεραμεικά στοιχεία φανερώνουν δτι τό βόρειον κυκλώπειον τείχος ανάγε
ται εις χρόνους, κατά τούς οποίους ή το έν χρήσει ό κεραμεικός ρυθμός, ό γνω
στός ώς ΥΕ ΙΙΙΑ 2. Τά όστρακα τά χαρακτηρίζοντα τήν οικοδομήν τής πύλης 
τών ?ιεόντων καί τού δυτικού κυκλώπειου τείχους ανήκουν εις τά μέσα τού ρυθμού 
τής YE ΙΙΙΒ περιόδου. Τά έκ τής περιοχής τής βόρειας πύλης όστρακα τήν θέ
τουν εις κάπως μεταγενεστέρους τών μέσων τής ΥΕ ΙΙΙΒ περιόδου χρόνους. Τό 
βόρειον τείχος είναι άρχαιότερον τών πυλών καί τού δυτικού κυκλώπειου τείχους.

1 adlER, ε α. σ. XV. τςουντας, ε.ά. σ. 109-110 καί Jdl 10, 1895, σ. 143 έξ. wace, BSA 25, 1921-1923, σ. 12-13
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Τά εκ ιών πυλών καί τοΰ δυτικού κυκλώπειου τείχους όστρακα επιβάλλουν το 
συμπέρασμα τής ύπάρξεως αρχαιότερου περιβόλου, εις τον όποιον προσετέθησαν 
τά χτίσματα εκείνα εις μεταγενεστέρους χρόνους, διότι είναι όλως άπαράδεκτον και 
να φαντασθώμεν καν ότι αί Μυκήναι ειχον παραμείνει ατείχιστοι μέχρι τών μέσων 
τής ΥΕ ΙΙΙΒ περιόδου, ότε έκτίσθησαν ή πύλη τών λεόντων καί τό δυτικόν κυ- 
κλώπειον τείχος, εν φ ή Τίρυνς είχε τειχισθή κατά την ΥΕ ΙΙΙΑ περίοδον. Τά 
διασωθέντα λείψανα επιτρέπουν τόν σαφή καθορισμόν τών περιβόλων τής άκρο- 
πόλεως τών Μυκηνών εις τούς προϊστορικούς χρόνους.

Είκ. 99. Τοίχος κατά τήν ΒΔ. κλιτόν τής άκροπόλειος τών Μυκηνών.

II ρώτος περίβολος. Ό αρχαιότερος περίβολος, τμήματα τού οποίου διεσώ- 
θησαν, ανάγεται εις τήν ΥΕ ΙΙΙΑ-2 περίοδον. ’Αρχαιότερα /ιείψανα τειχών δεν 
άνεκαλΰφθησαν μέχρι τοΰδε. Εις τό πρώτον μέρος τής μελέτης μου έτόνισα οτι 
ούδέν θετικόν στοιχείου εύρέθη δυνάμενον νά άποδείξη ότι τείχος ιδρυθέν κατά 
τήν μεσοελλαδικήν εποχήν περιέβαλλε μίαν αρχικήν καί περιωρισμένην άκρόπολιν 
(τό Original Citadel τοΰ Wage) '. Ό τοίχος, τόν όποιον ό Wage έθεώρησεν οις 
μέρος τοΰ μεσοελλαδικοΰ περιβόλου (είκ. 99, Α) άπεδείχθη διά τής άνασκαφής τοΰ 
1961 άπλοΰς άναλημματικός τοίχος, ό όποιος υποβαστάζει τήν προ τής βορειο
δυτικής εισόδου τοΰ ανακτόρου αυλήν (είκ. 100 καί 101). ΓΙρός τοΰτοις ή άνα- 1

1 wace, Mycenae, σ. 69, 84, 86 καί είκ. 18. μυλωνάς, ΑΕ 1958, σ. 156 - 158.
"Ορα καί rowe, BSA 49, 1954, σ. 248 - 253.
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σκάφη άπέδειξεν δτt ιδρύθη είς τμήματα κατά διαφόρους χρόνους τής YE III 
εποχής. Τομαι γενόμεναι όπισθεν τής σειράς τών ογκολίθων τής όψεάις του έφε- 
ρον είς φως τό εξ αργών λίθων γέμισμα τών ανδήρων, τά όποια ύπεβάσταζε (ει
κόνες 100 καί 101). Τά ολίγα όστρακα εκ τοΰ γεμίσματος, τό όποιον είς πολλά 
τμήματα διήκει μέχρι τοΰ βράχου, είναι YE III. Ούδέν άρχαιότερον όστρακον 
εύρέθη. Προς τούτοις, τό ανατολικόν άκρον τοΰ τοίχου, ώς άποδεικνΰουν τά επί 
τών βράχων ίχνη του, προτοΰ καταστραφή είς τούς ελληνιστικούς χρόνους, έτερ- 
ματίζετο είς την βορείαν κλίμακα τοΰ ανακτόρου, έν ω τό νότιον άκρον του καμ-

Είκ. 100. Γέμισμα λίθων ύποβασταζόμενον υπό τοΰ άναλημματικοΰ τοίχου Α τής είκόνος 99.

πτόμενον κάτωθεν τής δυτικής πλευράς τής εξωτερικής στοάς τοΰ προπύλου τής 
βορειοδυτικής εισόδου έτερματίζετο είς τά θεμέλια τής εισόδου αυτής.Ό άναλημ- 
ματικός αυτός τοίχος δεν περιβάλλει την κορυφήν τοΰ λόφου.

Η μέχρι τοΰδε έρευνα δεν έφερεν είς φώς τμήματα περιβόλου καί τειχών 
άρχαιοτέρων τών YE III χρόνων. Δεν αποκλείεται βεβαίως ή πιθανότης ότι τοι- 
αΰτα ίσως ανακαλυφθούν είς τό μέλλον. Έπί τοΰ παρόντος όμως τά αρχαιότερα 
λείψανα ενός πρώτου περιβόλου ανάγονται είς την YE III A-2 περίοδον. Καί τά 
κατάλοιπα αυτά παρέχουν σαφή γνώσιν τής περιμέτρου του, την οποίαν παρέχω 
είς τό σχεδίασμα τής είκόνος 102, άρ. 1. Τό κρημνισθέν τείχος, τοΰ οποίου ή 
φορά άπεκαλύφθη τό 1959, έσχημάτιζε την βορειοανατολικήν π?ιευράν τοΰ περι
βόλου. Τό νότιον τείχος, ώς τούτο διεσώθη, μέχρι τής προς τό αρχικόν βορειο-

22
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ανατολικόν τείχος στροφής του (πίν. 3α) έκλειε τον προς τον Χάβον χώρον τής 
άκροπόλεως. Εις τό τείχος τοΰτο καί εις χρόνους μεταγενεστέρους προσετέθη ό 
λεγόμενος ίσόδομος πύργος, περί τοΰ οποίου θά γίντ] λόγος κατωτέρω. Τό βόρειον 
σκέλος τοΰ περιβόλου άπετέλει τό διασωθέν βόρειον κυκλώπειον τείχος άπό τής 
παρά την υπόγειον δεξαμενήν στροφής του (πίν. 6α), τής άποτελοΰσης τό ανα
τολικόν του άκρον, μέχρι τής ΒΔ. γωνίας τής άκροπόλεως, προς την πύλην των 
λεόντων. ΓΙρό ετών ό Τςουντας έδίδαξεν ότι ή δυτική πλευρά τοΰ άρχαιοτέ-

ΕΙκ. 101. Γέμισμα πρό τής βορειοδυτικής αυλής τοΰ ανακτόρου ΰποβασταζόμενον 
• υπό τοΰ άναλημματικοΰ τοίχου Α τής εΐκόνος 99.

ρου περιβόλου «ήρχιζε φαίνεται άπό τής καί νΰν ΒΔ. γωνίας τής άκροπόλεως καί 
συνέπιπτε μέχρι τής θέσεως τής πύλης τών λεόντων μετά τοΰ σημερινοΰ τείχους’ 
κατόπιν όμως ήκολούθει σχεδόν ευθείαν γραμμήν πιθανώς μέχρι τοΰ Χάβου» \ 
Άπό τοΰ Χάβου ήρχιζε τό νότιον σκέλος. Τό άπό τής ΒΔ. γωνίας τής άκροπό
λεως τμήμα τοΰ δυτικοΰ εκείνου τείχους μέχρι τής πύλης τών λεόντων διασώζε
ται όπισθεν τής έκ κροκαλοπαγών ογκολίθων ίσοδόμου έπενδύσεως. Τό προς Νό
τον τής πύλης τμήμα τοΰ άρχικοΰ δυτικοΰ τείχους δεν διεσώθη. Ή ύπόθεσις 
αυτή τοΰ Τςουντα άπερρίφθη, διότι άφ’ ενός μεν ή διατύπωσίς της παρηρμη- 
νεύθη " καί άφ’ ετέρου διότι ούδέν κατάλοιπον τοΰ νοτίου τμήματος τοΰ δυτικοΰ

1 ΤΣΟΥΝΤΑΣ, Μυκήναι καί μυκηναϊος πολιτισμός,
<τ 109.

2 ΜΥΛΩΝΑΣ, ΑΕ 1958, σ. 186 - 187.
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Ό τρίτος περίβολος.

Είκ. 102.
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τείχους διεσώθη. Και ή μεν παρερμηνεία δεν καταδικάζει την ύπόθεσίν του, άλλ’ 
ή διαπίστωσις δτι ούδέν ύπελείφθη τοΰ τείχους είναι σοβαρά. Εις άντίκρουσμα 
τής διαπιστώσεως αυτής ό Τςουντας ύπέθεσεν δτι τδ τμήμα τοΰ τείχους έκρη- 
μνίσθη, διε ίδρύθη τδ δυτικδν κυκλώπειον τείχος, τό όποιον διατηρείται. Ή δι-

172 Γεωργίου Έ. Μυλωνά

τήν τύχην εΐχε τδ άρχικδν βορειοανατολικδν τείχος, δτι δηλαδή καί εκείνο έκρη- 
μνίσθη, δτε έγένετο ή βορειοανατολική έπέκτασις, έν φ μέρος αύτοΰ τουλάχιστον 
θά ήδύνατο να χρησιμεύση ώς ανάλημμα, καί ή δεύτερα άντίρρησις κατά τής ύπο- 
θέσεως τοΰ Τςουντα δεν δύναται να θεωρηθή ώς σοβαρά.

Τα στοιχεία πρδς τοΰτοις, τα όποια άπεκάλυψαν αί νεόιτεραι έ'ρευναι, άπο- 
δεικνΰουν δτι τδ βόρειον κυκλώπειον τείχος είναι κατά πολύ άρχαιότερον τοΰ δια- 
σωθέντος δυτικού καί βεβαίως θά άνήκεν εις άρχαιότερον περίβολον, ό όποιος 
άσφαλώς θά εΐχε δυτικόν σκέλος. Τδ διασωθέν δυτικόν κυκλώπειον τείχος δεν 
δύναται νά είναι τδ σκέλος εκείνο, διότι χρονολογικώς είναι μεταγενέστερον. Κατ’ 
άκολουϋίαν ή αποδοχή τής ύπάρξεως ενός αρχικού δυτικού τείχους, άνήκοντος εις 
τον πρώτον περίβολον, τείχους τδ όποιον δεν διεσώθη, διότι θά έκρημνίσθη, κα
θίσταται αναντίρρητος. Γεννάται νύν τδ ερώτημα, εάν είναι δυνατόν νά όρισθή
μέ περισσοτέραν θετικότητα ή γραμμή τού αρχικού δυτικού τείχους άπδ τής πύ
λης τών λεόντων επί τή βάσει τυχόν διασωθέντων λειψάνων καί ιχνών. Ό Τςουν- 
τας εις τήν ύπόθεσίν του διά τδ τείχος τούτο προσέθεσεν δτι «ίχνη ολίγα αυ
τού (τού δυτικού τείχους δηλαδή) νομίζω δτι σώζογται αριστερά τώ άνερχομένω
τήν μεγάλην άνάβασιν» καί δτι άνεκαλύφθησαν «25 περίπου μέτρα μεσημβρινο- 
ανατολικώς τού πέρατος τής άναβάσεως, έν τή διά τού στοιχείου Γ δηλωθείση θέ
σει τού σχεδίου πίν. 1, λίθοι τινές συντετριμμένοι, οΐτινες κατά πάσαν πιθανότητα 
είναι λείψανα τής πύλης» ’, διά τής όποιας είσήρχοντο είς τδν περίβολον.

Τά ίχνη αυτά καί τούς συντετριμμένους λίθους δεν κατώρθωσα νά άνεύρω, 
μολονότι έξήτασα τήν περιοχήν έπανειλημμένως καί έξονυχιστικώς. Άλλ’ είς τήν 
γραμμήν, τήν όποιαν θά ήκολούθει τδ τείχος άπδ τού σημείου δπου εΐχεν άπο- 
κοπή είς τδ βόρειον άκρον τοΰ άνατολικού άνδηρου, οί βράχοι είς πλεΐστα τμή
ματα παρουσιάζουν λαξεύματα χαρακτηριστικά τής τειχοδομίας τού βορείου καί 
τού βορειοανατολικού τείχους, τά όποια είναι δυνατόν νά υποτεθούν ώς κοΐται 
τού κατωτάτου δόμου τείχους. Πρδς τούτοις, άμέσως πρδς Νότον τού σημερινού 
όρομίσκου, ό οποίος φέρει πρδς τήν κορυφήν τού λόφου, καί μόλις 9 μ. πρδς τά 
Νοτιοανατολικά τού τέρματος τής επικλινούς άναβάσεως διατηρείται βράχος, ή 
άνω επιφάνεια τού όποιου παρουσιάζει κατεργασίαν διά τήν υποδοχήν όγκολίθων. 
Ο βράχος αυτός, ό όποιος είναι είς τήν γραμμήν τού δυτικού τείχους, δεν είναι 

μόνος, άλλά πέραν αύτοΰ πρδς τδν Χάβον υπάρχουν καί άλλοι, φέροντες ίχνη τής 
ιδίας κατεργασίας. Καί ό Stlcffen εις τδ σχέδιόν του σημειώνει τέσσαρας κυκλώ
πειους ογκολίθους, οί όποιοι συμπίπτουν πρός τούς βράχους μας. Σημειωτέον ότι

1 ΤΣΟΥΝΤΑΣ, ε. ά. σ. 109 - 110. ΤΣΟΥΝΤΑΣ- δπου διά τοΰ γράμματος Ε δηλοΰται ποιον μέρος τών 

μανΑττ, The Mycenaean Age, σ. 113 καί πίν. IX, χτισμάτων ό ΤΣΟΥΝΤΑΣ άπεκάλει άνάβασιν.
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και εγώ έζέλαβον τούς βράχους αυτούς ώς ογκολίθους κυκλώπειου τείχους κατά 
χώραν κειμένους καί μόνον όταν άνέσκαψα τό περί αυτούς χώμα, άνωθεν τοΰ 
οποίου έφαίνοντο αί κορυφαί των, άντελήψθην ότι δεν ήσαν ογκόλιθοι έκτισμένοι 
άλλα βράχοι. "Αίιυσις τοιοιίτων βράχων φέρει προς τό άκρον κυκλώπειου τοίχου, 
τον όποιον ό Steffen έσημείωσεν εις ύψόμετρον 251.6 - 250.6 - 251.4 καί έχα- 
ρακτήρισεν ώς kyklopische Stutzmauer (πίν. 32, β). Τον τοίχον τούτον έκαθάριαε 
καί έξηρεύνησεν ό Τςουντας καί εις την έ'κθεσίν του τού 1895 καί 1896 έδέ-

Εικ. 103. Τό βορειοδυτικόν όίκρον τοΰ τοίχου TW.

χθη ώς άναλημματικόν τοΰ δρόμου, ό όποιος έφερε προς την μεγάλην νοτίαν 
κλίμακα τοΰ ανακτόρου. Την γνώμην αυτήν έδέχθη καί ό Wace1.

Τον τοίχον τούτον, τον όποιον αποκαλώ TW εις μνήμην τοΰ Τςουντα καί 
τοΰ WACE, καί πάλιν άπεκάλυψα εις ολόκληρον αυτού τό μήκος τό 1962. Ή 
έρευνα αυτή έφανέρωσεν ότι ό τοίχος TW παρουσιάζει άνομοιογενή κατασκευήν. 
Κατά τό βορειοδυτικόν άκρον του (εϊκ. 103) διασώζεται μέχρις ύψους 3 μέτρων. 
Οί τρεις κατώτατοι δόμοι τού άκρου τούτου, κατεσκευασμένοι εκ μεγάλων τιτα
νόλιθων, διαφόρων σχημάτων, είναι ομοιογενείς καί κυκλώπειοι τύν χαρακτήρα,

1 τςουντας, ΠΑΕ 1895, σ. 24 καί 1896, σ. 29. wace, BSA 25, 1921 - 1923, σ. 148.
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διασώζονται δέ εις μήκος 9 μ.1. Οί άνωθεν των τιτανόλιθων τούτων δομοι σχη
ματίζονται από πολύ μικρότερους λίθους, οί όποιοι είναι τεθειμένοι εις γραμμήν 
διάφορόν πως τής τών κατωτέρων δόμων. Έν φ ή κατασκευή τών εν λόγω τριών 
κατωτάτων δόμων είναι συμπαγής καί κυκλώπεια, ή τής προς Νότον συνεχείας 
τοϋ τοίχου γίνεται βαθμηδόν άμελεστέρα, μεγαλύτερα κενά άφίνονται μεταξύ 
τών ογκολίθων, πολλοί τών οποίων είναι κροκαλοπαγείς. Τούτο, βεβαίως, δύναται

Είκ. 104. Στροφή ΑΑ, του τοίχου TW πρός Βορράν.

να άποδοθή εις μεταγενεστέρας έπισκευάς. Ό τοίχος TW είναι ιδρυμένος καθέ- 
τως προς τήν άποτόμως κατωφερή δυτικήν κλιτύν τοϋ λόφου καί αί εκ τών ύψη- 
λοτέρων τμημάτων προς τα κάτω πιέσεις θά ήσαν ϊσχυρόταται, ή πιθανότης κα
τολισθήσεων όγκων χωμάτων καί λίθων μεγάλη καί ή φορά τών όμβριων ύδά- 
των καταστρεπτική. Έάν δέ ό τοίχος παρέμεινεν έν χρήσει επί μακρόν χρονικόν 
διάστημα, επιδιορθώσεις θά ήσαν απαραίτητοι.

Εις τό 41ον μέτρον τοϋ διασωθέντος από τά Βορειοδυτικά προς τά Νότιο

ί Οί χρησιμοποιηθεντες είς τούς τρεις αυτούς δό
μους ογκόλιθοι έχουν μήκος κυμαινόμενον από 0.65

μέχρις 1.05 μ. καί ύψος άπό 0.48 μέχρις 0.72 μ.
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ανατολικά μήκους του, ό τοίχος TW στρέφεται κατ’ ορθήν σχεδόν γωνίαν προς 
Βορράν, προφανώς ακολουθών την εις το σημεΐον εκείνο καμπήν τοΰ πετρώμα
τος1. Ή στροφή του αυτή διεσώθη καλώς (είκ. 104, ΑΑ) καί είχε προγενέστε
ρος άποκαλυφθή υπό τοΰ Τεουντα. Έκ τής γωνίας αύτής ό τοίχος βαίνει προς 
Βορράν περί τα 10 μέτρα- αντί όμως νά τερματισθή εις τον βράχον κατά τό 
σημεΐον εκείνο καί πάλιν στρέφεται κατ’ ορθήν σχεδόν γωνίαν καί βαίνει, 
περί τά 7 ακόμη μέτρα, προς Άνατολάς (είκ. 105, Β). Έκεΐ καί πάλιν κάμ
πτεται προς Βορράν καί δημιουργεί δευτέραν εσοχήν βάθους περίπου 2 μέτρων

Είκ. 105. Δευτέρα στροφή από τοΰ Β πρός Άνατολάς τοΰ τοίχου TW. 
Κ, η 9-έσις τής νοτιοδυτικής κλίμακος τοΰ ανακτόρου.

(είκ. 106, Γ). Πέραν τής τρίτης καμπής του βαίνει πρός τά Νοτιοανατολικά περί 
τά 5 μέτρα καί πάλιν, καμπτόμενος πρός Βορράν, δημιουργεί καί τετάρτην γω
νίαν καί εσοχήν βάθους 2.80 μ., έκ τής οποίας φέρεται πρός τό σημερινόν χεί
λος τοΰ Χάβου (είκ. 106). Κατά ταΰτα ό τοίχος TW δεν τερματίζεται εις τήν 
γωνίαν Α αλλά συνεχίζεται, ούχί όμως κατ’ ευθείαν γραμμήν αλλά κλιμακωτά, 
έως δτου συναντήση τό χείλος τοΰ Χάβου. Εις τό χείλος αυτό θά ΰπήρχεν άρχικώς 
τό νότιον κυκλώπειον τείχος, εις τό όποιον κατέληγεν ό τοίχος TW.

Καθ’ δλην τήν έ'κτασίν του ό τοίχος TW ακολουθεί τήν διαμόρφωσή τοΰ 
σκληροΰ πετρώματος τής κλιτΰος τοΰ λόφου, εις τήν διαμόρφωσιν δέ αυτήν οφεί
λονται αί γωνίαι καί έσοχαί αί προσδίδουσαι τήν κλιμακωτήν του φοράν. ’Αμέσως προ

1 Είς τό τοπογραφικόν σχέδιον ό stiffen, Kar- τοίχου καί τήν στροφήν τοΰ βράχου εις ΰψόμετρον 
ten von Mykenai, πίν. II, σημειώνει τό άκρον τοΰ 252.64.
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τοΰ τοίχου ό βράχος πίπτει άποτόμως προς Δυσμάς καί προς Νότον. Εις μεταγε
νεστέρους, προφανώς ελληνιστικούς, χρόνους καθ όλον το μήκος τοΰ τοίχου εκτι- 
σθησαν καί προσεκολλήθησαν εις αυτόν διάφορα κτίσματα. Εις την εικόνα 106 
φαίνεται καθαρά ελληνιστικόν δάπεδον έκ σκληρού καί παχέος κονιάματος.

ΓΙρός π/αιρεστέραν κατανόησιν τής φύσεως τοΰ τοίχου TW έσκάψαμεν το μάς 
όπισθεν τής όψεώς του καί εις διάφορα σημεία τοΰ μήκους του. Εις όλας αύτάς 
τάς τομάς άπεκαλΰφθη γέμισμα έκ λίθων αργών καί χώματος, τό όποιον διήκει 
από τής όψεως τοΰ τοίχου μέχρι τοΰ βράχου, τοΰ ύψουμένου όπισθεν αύτοΰ. Τό 
πλάτος τοΰ γεμίσματος ποικίλλει άναλόγως τής άποστάσεως τών βράχων από τοΰ

Είκ. 106. Έσοχαί Γ καί Δ τοΰ τοίχου TW καί τέρμα τοΰ Ε παρά τό χείλος τοΰ λ'άβου. 
έλ. δάπεδον ελληνιστικού κτίσματος.

τοίχου. Κατά τό βορειοδυτικόν διασωθέν άκρον τό πλάτος τοΰτο άνήρχετο εις 4 
περίπου μέτρα- κατά την γωνίαν Α, εις 5.50 μ., κατά την στροφήν Β είς 7 μέ
τρα, κ.ο.κ.ε. Ούόαμοΰ εύρέθη κτίσμα δυνάμενον νά χαρακτηρισθή ως εσωτερική 
όψις κυκλώπειου τείχους. Υπολείμματα τοίχου δεν διεσώθησαν είς τήν όφρύν τοΰ 
λόφου, είς τήν οποίαν περατοΰται τό υπό τοΰ τοίχου TW βασταζόμενον γέμισμα, 
ή όφρύς όμως εκείνη προ πολλοΰ έχει γυμνωθή τών επ’ αυτής τυχόν ίδρυθέντων 
κτισμάτων. Είς τήν όφρύν εκείνην βεβαίως θά έθεμελιοΰτο ή εσωτερική όψις τεί
χους, τοΰ οποίου ό τοίχος TW θά άπετέλει τήν εξωτερικήν όψιν. Πάντως αί το- 
μαί μας απέδειξαν ότι καθ’ όλον του τό διασωθέν μήκος ό τοίχος TW υποβαστά
ζει γέμισμα τεχνητόν. Τοΰτο προφανώς χαρακτηρίζει τον εν λόγω τοίχον ώς άνα- 
λημματικόν. Δεν αποκλείει όμως καί τήν πιθανότητα μιας αρχικής χρήσεως τοΰ 
γεμίσματος τουλάχιστον ώς πυρήνος κυκλώπειου τείχους, τοΰ οποίου ό τοίχος TW,
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εις την αρχικήν του κατάστασιν, διότι, ώς εϊδομεν, πολλά τμήματά του έπεσκευ- 
άσθησαν εις ύστερους χρόνους, άπετέλει την εξωτερικήν όψιν.

Ελάχιστα όστρακα εύρέθησαν εις τό γέμισμα, ώς άπεκαλύφθη εις τάς δια
φόρους τομάς. Ταΰτα είναι τόσον μικρά και αβέβαια ώστε είναι αδύνατον νά 
χρησιμοποιηθούν ώς οριστικά χρονολογικά στοιχεία. Φαίνεται ότι ανάγονται εν 
γένει εις την YE III εποχήν. "Εν των γραπτών φέρει την γνωστήν διακόσμησιν 
κε/ιύφους φοΰ πτηνού καί έτερον σχέδιον πορφύρας πλαγίως τεθειμένης. Τά δύο 
αυτά όστρακα υποδεικνύουν κάπως άρχαιοτέρους χρόνους τής YE ΙΙΙΒ εποχής, 
δεν είναι όμως αρκετά διά νά χαρακτηρίσουν χρονολογικώς το γέμισμα.

Το μόνον θετικόν συμπέρασμα τής έρεύνης είναι ότι ό τοίχος TW, ώς δια
σώζεται, είναι άναλημματικός. Ποιον όμως σκοπόν θά έξυπηρέτει; Εϊδομεν ότι ό 
Τςουντας ύπέθεσεν ότι ύπεβάσταζε τον από τής επικλινούς άναβάσεως δρόμον 
προς τήν μεγάλην νοτιοδυτικήν κλίμακα. Κατόπιν όμως τού καθαρισμού τού όλου 
μήκους τού τοίχου, κατά τον όποιον «άπεδείχθη, ότι εξακολουθεί τό ανάλημμα κα'ι 
πέραν τής εισόδου τού ανακτόρου», ό Τςουντας συνεπέρανε τελικώς ότι ό τοί
χος «φαίνεται ότι είχε διττόν σκοπόν, ότι δηλαδή μέχρι μέν τίνος έβάσταζε τήν 
οδόν, κατόπιν όμως έχρησίμευε μόνον όπως συγκρατή έπίχωσιν τεχνητήν σχημα
τ ισθεΐσαν προς ίσοπέδωσιν τού χώρου, έφ’ ου ήσαν φκοδομημένα διάφορα οική
ματα, πιθανώς παραρτήματα τού ανακτόρου» ή

"Ως εϊδομεν ανωτέρω, ό Wage έδέχθη τήν αρχικήν γνώμην τού Τςουντα 

ότι ό τοίχος TW είναι άναλημματικός τού δρόμου, ό όποιος έφ,ερεν εις τήν νο- 
τίαν κλίμακα τού ανακτόρου, αλλά παρατηρεί ότι «the road does not actually 
approach the entrance to the staircase, but passes some little distance below it». 
Τούτο ό Wace εξηγεί μέ τήν ύπόθεσιν ότι «probably it ran past the entrance at a 
lower level, and then turned back and reached the level of the entrance by a se
ries of zigzags. This cannot now be ascertained, as the space between the en
trance to the staircase and the road below has been disturbed and built over in 
Archaic Greek and in Hellenistic times»2.

To 1896, ότε έγραφε τήν έκθεσίν του ό Τςουντας, ή μεταξύ τού άναλημ- 
ματικού τοίχου TW τής νοτίας κλίμακος και τής νοτιοδυτικής πλευράς τού ανα
κτόρου έκτασις δεν είχεν ακόμη έξερευνηθή. Αί άνασκαφαϊ τού Wace και ή ίδική 
μας απέδειξαν ότι εις τήν έ'κτασιν αυτήν «δεν ήσαν φκοδομημένα» άλλα οικήματα 
μυκηναϊκών χρόνων. Τό μόνον κτίσμα εις τήν πλευράν αυτήν τού ανακτόρου 
είναι ή μεγάλη νοτιοδυτική κλΐμαξ και ή είσοδός της. Κατ’ ακολουθίαν δρόμος 
προς τήν νοτιοανατολικήν κλιτύν τού λόφου θά έξυπηρέτει μόνον τήν νοτιο
δυτικήν κλίμακα. 'Ο Wage άπέδειξεν ότι ή κλΐμαξ αυτή είναι μεταγενέστερον κτί
σμα, τό όποιον προσετέθη εις τό προϋπάρχον νοτιοδυτικόν τμήμα τού ανακτόρου, 
τό άποτελούμενον έκ τού μεγάρου, τής αυλής του κα'ι τού ξενώνος. Δρόμος λοι
πόν προς τήν κλίμακα έκ τής έπικλινούς άναβάσεως (τού Ramp) θά κατεσκευά-

1 τςουντας, ΠΑΕ 1896, σ. 29. 2 wace, BSA 25, 1921 - 1923, σ. 148. Mycenae, 
σ. 68-69.
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ζετο, ότε φκοδομεΐτο καί ή κλΐμαξ. Και γεννάται τό ερώτημα, διατ'ι ό προς την 
κλίμακα δρόμος δεν έσχεδιάσθη όντως ώστε νά εναρμονίζεται με τό σχέδιον τής 
κλίμακος, διατ'ι δηλαδή ό δρόμος αυτός δεν έσχεδιάσθη ούτως ώστε νά κατάληξη 
αμέσως προ τής εισόδου τής κλίμακος, την οποίαν, μόνην, θά εξυπηρετεί; ’Ήδη 
τό 1922 ό Wage έτόνισεν ότι «the road does not actually approach the entrance 
to the staircase, but passes some little distance below it». Έάν ό δρόμος κατεσκευ- 
άζετο διά την κλίμακα και όταν ή κλΐμαξ φκοδομεΐτο, δεν θά έφέρετο προς 
την είσοδόν της;

Ό άναλημματικύς τοίχος TW, ώς εϊδομεν, όχι μόνον δεν τερματίζεται κά
τωθεν τής εισόδου τής κλίμακος, αλλά βαίνει πέραν αυτής περί τά 14 μέτρα. 
’Ακόμη δέ καί από τό ύποτεθέν τέρμα του (κατά τό σημεΐον Α τής εϊκόνος 104) 
συνεχίζεται προς τά Νοτιοανατολικά, εις γραμμήν τεθλασμένην, περί τά 16 ακόμη 
μέτρα και μέχρι τού χείλους τοΰ Χάβου. Προς τούτοις ή από τής εισόδου τής 
κλίμακος μέχρι τής εξωτερικής όψεως τοΰ τοίχου άπόστασις είναι όχι μόνον αρ
κετά μεγάλη, άνερχομένη εις 15.50, αλλά παρουσιάζει υψομετρικήν διαφοράν κατά 
τά δΰο άκρα της περί τά 4.50 μέτρα. Ή υψομετρική αυτή διαφορά, έστω και 
έάν εις μυκηναϊκούς χρόνους ή το κατά τι μικροτέρα, διότι είναι δυνατόν νά ύπο- 
τεθή ότι ό τοίχος TW δεν διεσώθη εις τό αρχικόν του ύψος, είναι ανεξήγητος 
καί ασύγγνωστος διά δρόμον σχεδιασθέντα είόικώς διά νά εξυπηρέτηση τήν κλί
μακα. Ή προέκτασις τοΰ τοίχου TW καί πέραν τής γωνίας Β (είκ. 105) δεν 
δύναται νά έξηγηθή με τήν ύπόθεσιν μιας ανόδου με έλικοειδή φοράν zigzag, 
όπως υπέθεσεν ό Wace.

Παραβολή τής νοτιοδυτικής κλίμακος καί τοΰ προς αυτήν φέροντος δρόμου 
προς τήν υπό των άνασκαφών μας άποκαλυφθεΐσαν βορείαν κλίμακα είναι διδα- 
κτικωτάτη. Εις τήν βορείαν κλιτόν οί μυκηναΐοι κατεσκεΰασαν κλίμακα εις τήν 
όψιν των άποτόμως όρθουμένων βράχων. Ή βορεία εκείνη κλΐμαξ φέρει εις δρό
μον ανηφορικόν, τεχνητώς ύποβασταζόμενον, ό όποιος κατα?*,ήγει εις τήν βορειο
δυτικήν είσοδον τοΰ ανακτόρου. Κατά τον αυτόν περίπου τρόπον ή νοτία κλΐ
μαξ κατεσκευάσθη προ τής καθέτου όψεως τοΰ άνδηρου τοΰ ξενώνος καί τής αυ
λής του. Εις τήν βορείαν κλίμακα φέρουν δύο δρόμοι, ό πρώτος έκ τής πύλης 
των λεόντων καί ό δεύτερος από τήν βορείαν πύλην. Οί δρόμοι αυτοί κατεσκευ- 
άσθησαν είδικώς διά νά εξυπηρετήσουν τήν βορείαν κλίμακα. Οί δρόμοι αυτοί 
καταλήγουν εις τήν βάσιν τής κλίμακος. Κατά τον ίδιον τρόπον, έάν ειδικός νέος 
δρόμος είχε σχεδιασθή καί κατασκευασθή διά νά έξυπηρετήση τήν νοτιοδυτικήν 
κλίμακα τοΰ ανακτόρου, θά κατέληγε προ τής εισόδου της. Άλλ’ 6 δρόμος, τον 
όποιον υποβαστάζει ό άναλημματικός τοίχος TW, διέρχεται πολύ μακράν καί χα- 
μηλότερον τής εισόδου, τής κλίμακος. Διατί;

Ή μελέτη των δρόμων, τούς οποίους οί μυκηναΐοι κατεσκεύαζον εις τούς 
ΥΕ ΙΙΙΒ χρόνους πέραν τής άκροπόλεώς των φανερώνει πόσον έπιμελώς άπέφευ- 
γον αποτόμους υψομετρικάς μεταβολάς καί πτώσεις καί με πόσην φροντίδα έ'κτι- 
ζον ισχυρότατα αναλήμματα εις αποτόμους πλευράς τών κλιτύων των λόφων διά
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νά έξασφαλίσουν ήρεμον φοράν. Η απότομος νοτία κλιτύς τής άκροπόλεως ασφα
λώς δεν θά έδυσκόλευε τούς τεχνίτας να κατασκευάσουν αναλήμματα εις την άπαι- 
τουμένην γραμμήν, έπιτρέποντα εις νεόδμητον δρόμον νά φθάση μέχρι τής εισόδου 
τής μεγαλοπρεπούς κλίμακος, χάριν τής οποίας και ό δρόμος κατεσκευάζετο.’Αφ’ οΰ 
πο/ά) δυσκολώτερα αναλήμματα κατεσκεύαζον εις αποτόμους κλιτΰς λόφων καί βου
νών διά νά εξασφαλίσουν την φοράν των δρόμων των, δεν θά έ'καμνον τό αυτό 
εντός τής άκροπύλεώς των διά τον δρόμον, ό όποιος έφερε προς τό μεγαλοπρεπές 
άνάκτορον τού άνακτος;

Νομίζω ότι καί άλλη λεπτομέρεια παραμένει ανεξήγητος. 'Η μεγάλη επικλι
νής άνάβασις (τό Ramp) τερματίζεται νΰν άποτόμως καί ή συνέχεια της προς τά 
υψηλότερα σημεία τού λόφου παραμένει ακαθόριστος. Υποτίθεται ότι έκ τής πε
ριοχής όπου διασώζεται ή άνάβασις, στρεφομένη κατ’ ορθήν περίπου γωνίαν, έφέρετο 
προς τά άνω. Έάν άφ’ ενός μέν σχεδιάσωμεν κατά συνθήκην αυτήν τήν καμπήν 
καί συνεχίσωμεν τήν προς τά υψηλότερα σημεία τού λόφου ακόμη καί κατ’ ευ
θείαν φοράν τήν άνάβασιν καί άφ’ ετέρου συνεχίσωμεν τήν προς τά Βορειοδυτικά 
γραμμήν τού άναλημματικοΰ τοίχου TW, θά ίδωμεν ότι αι γραμμαί τής άνόδου 
καί τού τοίχου διασταυροΰνται περί τά 9 μέτρα άπό τού διασωθέντος τέρματος 
τού Ramp. Ή συνέχεια τής γραμμής τού τοίχου TW είναι φανερά, διότι συμπί
πτει προς τήν άλυσιν των βράχων, τών όποιων ή άνω επιφάνεια φέρει σαφή ίχνη 
κατεργασίας διά τήν υποδοχήν ογκολίθων. Πρέπει τώρα νά σημειώσωμεν ότι οί 
βράχοι με έπεξειργασμένην επιφάνειαν δεν σταματούν εις τήν πλευράν τής άνα- 
βάσεως, τήν οποίαν έσχεδιάσαμεν, άλλά συνεχίζουν καί διασταυρούν τήν φοράν 
της. Ό τοίχος, τον όποιον θά ύπεβάσταζον, θά διέκοπτε τήν άνάβασιν. Διά τούτο 
δεν είναι δυνατόν νά ύποθέσωμεν ότι ή κατεργασία τών βράχων έγένετο ότε έδη- 
μιουργεΐτο ή άνάβασις, διότι άσφαλώς οί κατασκευασταί της δεν θά έκτιζον τοί
χον νά τήν διακόπτη. Ούτε καί εις μεταγενεστέρους χρόνους θά έγένετο αυτή 
ή κατεργασία, διότι καί πάλιν δεν θά είχε λόγον. Θά πρέπει νά τεθή εις χρόνους 
προγενεστέρους τής κατασκευής τής άναβάσεως, εις χρόνους εις τούς όποιους ό 
τοίχος TW έξετείνετο προς τά Βορειοδυτικά καί κατά πλάτος τού χώρου, τον όποιον 
θά κατελάμβανεν άργότερον ή άνάβασις. Τούτο, νομίζω, υποδεικνύει ότι ό τοίχος 
TW προϋπήρχε τής άναβάσεως, ότι δεν έσχεδιάσθη καί έδημιουργήθη άφ’ οΰ έγέ
νετο ή άνάβασις καί ή νοτιοδυτική κλΐμαξ καί έπήγασεν ή άνάγκη άμέσου επι
κοινωνίας τών δύο τούτων κτισμάτων.

Τά έρωτήματα καί τά προβλήματα, τά όποια θέτει ή σχέσις τού τοίχου TW 
προς τήν νοτίαν κλίμακα άφ’ ενός καί άφ’ ετέρου προς τό διασωθέν τμήμα τής 
επικλινούς άναβάσεως, νομίζω ότι είναι δυνατόν νά εύρουν εύλογον άπάντησιν, 
έάν δεχθώμεν τήν άκόλουθον ύπόθεσιν. 'Ο δρόμος προς τήν νοτιοδυτικήν κλί
μακα, τον όποιον υποβαστάζει ό τοίχος TW, κατεσκευάσθη εις τήν γραμμήν, εις 
τήν οποίαν διασώζεται, διότι ήκολούθησε προϋπάρχοντα θεμέλια, τά όποια εΐ- 
χον διάφορον σκοπόν καί χρήσιν. Οί κτίσται δηλαδή τού TW έχρησιμοποίησαν 
γραμμήν, ή οποία διεγράφετο άπό προγενεστέραν χρήσιν τής κλιτύος, άπό προ-
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γενέστερον τοίχον. Τά θεμέλια αυτά, διήκοντα δι’ δλης τής κλιτύος καί ιδρυμένα 
εις την όψρύν τοϋ σκληρού πετρώματος, την οποίαν ακολουθούν πιστώς, πιθανώ- 
τατα άνήκον εις τό αρχικόν δυτικόν σκέλος τού πρώτου περιβόλου τής άκροπό- 
λεως των Μυκηνών, τό όποιον άρχικώς κατέληγεν εις τον Χάβον. Ή ύπόθεσις 
αυτή θά έξηγήση την συνέχειαν τού τοίχου TW καί πέραν τής εισόδου τής κλί- 
μακος μέχρι τού Χάβου, την δίοδόν του τόσον μακράν καί τόσον χαμηλά άπό 
την είσοδον εκείνην, την παρουσίαν βράχων με έπεξειργασμένην την άνω επιφά
νειαν εις τό πλάτος τής υποθετικής φοράς τής άναβάσεως ώς καί την πιστήν πα- 
ρακολούθησιν τής γραμμής τού εκ σκληρού τιτανόλιθου πετρώματος, ή οποία 
αποτελεί χαρακτηριστικόν στοιχεΐον τού βορείου, τού βορειοανατολικού καί τού νοτίου 
σκέλους τού πρώτου περιβόλου. Τό δυτικόν αυτό σκέλος έκρημνίσθη, δτε έγένετο 
ή προσθήκη τής πόλης των λεόντων καί τού διασωζομένου δυτικού κυκλώπειου 
τείχους διά νά χρησιμοποιηθούν οι ογκόλιθοί του εις τήν οικοδομήν τού νεωτέ- 
ρου εκείνου τείχους. Κατά τον αυτόν τρόπον καί διά τον αυτόν λόγον καί τό 
αρχικόν βορειοανατολικόν τείχος κατηδαφίσθη, δτε φκοδομήθη ή βορειοανατολική 
έπέκτασις. ’Ιχνη τού βορειοανατολικού τείχους διασώζονται έπιβεβαιούντα καί τήν 
ΰπαρξιν καί τήν φοράν του. Πιστεύω δτι οί τρεις εκ τιτανόλιθων κατώτατοι δό
μοι τού διασωθέντος βορειοδυτικού άκρου τού τοίχου TW ανήκουν εις τό αρχι
κόν τείχος καί άποδεικνύουν τήν αρχικήν φύσιν τού TW. Οί μεγάλοι ογκόλιθοι, 
οί χρησιμοποιηθέντες είς τήν κατασκευήν των δόμων αυτών, οί μικροί λίθοι, οί 
όποιοι έτέθησαν ώς σφήνες μεταξύ τής κάτω επιφάνειας των καί τού βράχου, ώς 
καί ή έλλειψις ασπροχώματος είς τούς αρμούς, είναι στοιχεία ύποδεικνύοντα παλαιο- 
τέραν κατασκευήν. Ή όι^ις τών ογκολίθων αυτών δεν παρουσιάζει τήν σχεδόν ομα
λήν επιφάνειαν αντιστοίχων όγκολίθων τού βορείου τείχους, αλλά καί είς τό τεί
χος εκείνο υπάρχουν μικρά τμήματά, ώς τό τής περιοχής τήν οποίαν έδηλώσαμεν 
διά τού γράμματος Ε (είκ. 28), τών οποίων οί ογκόλιθοι παρουσιάζουν ανώμαλον 
καί περισσότερον αύχμηράν δψιν, όμοιάζουσαν προς τήν τών δόμων τού TW. Άφέ- 
θησαν δε οί δόμοι αυτοί είς τήν θέσιν των καί οί ογκόλιθοί των δεν άφηρέθη- 
σαν διά νά χρησιμοποιηθούν είς τήν κατασκευήν τού νεωτέρου δυτικού τείχους, 
διότι κατά τήν περιοχήν των ή κλιτύς είναι πολύ απότομος καί ό κίνδυνος κα- 
τολισθήσεως χωμάτων καί λίθων πολύ μεγαλύτερος ή είς τήν λοιπήν έ'κτασιν τής 
νοτίας κλιτύος· άφέθησαν δηλαδή διά νά χρησιμεύσουν ώς προστατευτικόν ανά
λημμα. Ή μεταγενέστερα διάσπασις τών δόμων, ή οποία είναι καταφανής ακόμη 
καί σήμερον, καί οί ογκόλιθοι τούς οποίους ή εκ τών άνω πίεσις εξέβαλε τής 
αρχικής των θέσεως, οί όποιοι καί τώρα είναι σκορπισμένοι είς τήν έ'κτασιν τού 
βορειοδυτικού άκρου τού τοίχου, άποδεικνύουν πόσον επικίνδυνος ήτο ή περιοχή, 
είς τήν οποίαν άφέθησαν οί δόμοι καί δικαιολογούν τήν φροντίδα αυτήν, είς τήν 
όποιαν οφείλεται ή διατήρησίς των.

Είναι πιθανόν δτι δχι μόνον οί διασωθέντες τρεις δόμοι άλλα καί ή δλη 
γραμμή τού κρημνισθέντος σκέλους τού δυτικού τείχους τού πρώτου περιβόλου 
διετηρήθη μέχρι καί τών χρόνων τής κατασκευής τής νοτιοδυτικής κλίμακος. ’Ίσως
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καί μέρος τοΰ γεμίσματος τοΰ πυρήνός του νά διεσώζετο πολλαχοΰ καί αυτό 
έχρησιμοποίησαν έκ νέου. Διετήρησαν δέ δλον το μήκος τοΰ αρχικού τείχους μέ
χρι τοΰ Χάβου, διότι κατά τον τρόπον αυτόν διεχωρίζετο ή περιοχή τοΰ ανακτό
ρου από την άλλην έκτασιν την προστεθεΐσαν εις τον αρχικόν περίβολον, ή οποία 
ήδΰνατο νά θεωρηθή ώς ή κάτω πόλις.

Κατά ταϋτα πιθανώτατα ό τοίχος TW δίδει την γραμμήν τοΰ άρχικοΰ δυ
τικού κυκλώπειου τείχους τοΰ πρώτου περιβόλου τής άκροπολεως καί κλείει τήν 
διά τειχών περιβαλλομένην περιοχήν τών Μυκηνών κατά τήν δυτικήν πλευράν. 
Ό περίβολος όμως θά είχε πύλην, διά τής οποίας είσήρχοντο εις τήν άκρόπολιν. 
Είναι δυνατόν νά όρισθή ή θέσις τής κυρίας ταύτης πύλης τοΰ περιβόλου; Εϊ- 
δομεν ανωτέρω τήν πιθανότητα ύπάρξεως πυλίδος κατά τήν βορειοανατολικήν 
γωνίαν. Ό Τςουντλς ύπέθεσεν δτι ή άρχαιοτέρα κυρία είσοδος έκειτο κατά τό 
μέσον τοΰ άρχικοΰ δυτικού τείχους καί περί τά 25 μέτρα «μεσημβρινοανατολικώς 
τοΰ πέρατος τής άναβάσεως», όπου υπάρχουν «λίθοι τινές συντετριμμένοι, οϊτινες 
κατά πάσαν πιθανότητα είναι λείψανα τής πύλης ταύτης»1. Ή ύπόθεσίς του 
αυτή έστηρίχθη εις τήν γνώμην, τήν οποίαν έσχημάτισεν δτι ή διασωζομένη επι
κλινής άνάβασις ήτο καί ή αρχική πρύς τήν άκρόπολιν άνοδος. Ή άνασκαφή 
τής επικλινούς άναβάσεως τοΰ 1959 άπέδειξεν, ώς εϊδομεν άνωτέρω, δτι ή δια- 
σωζομένη άνάβασις, ύπ’ άριθμόν 1, είναι ή νεωτάτη πασών καί ίδρύθη άφ’ ού 
είχε τελειώσει ή διασκευή τοΰ κύκλου Α. Ή άνάβασις, ή οποία θά άνήκεν εις 
τον πρώτον περίβολον, θά ήτο ή ύπ’ άριθμόν 3. Άλλ’ ή άνάβασις αυτή έχει 
φοράν άντίθετον εκείνης, τήν οποίαν έχουν αί ύπ’ άριθμόν 1 καί 2 άναβάσεις- 
ήτοι προχωρεί άνιοΰσα άπό Νότου προς Βορράν. Ή φορά αυτή άποδεικνύει άδύ- 
νατον τήν ΰπαρξιν πύλης περί τό μέσον τοΰ μήκους τοΰ άρχικοΰ δυτικού κυκλώ
πειου τείχους. Προφανώς οί «συντετριμμένοι λίθοι», τούς οποίους εΐδεν ό Τςουν- 

τας, άνήκον εις τήν γραμμήν τοΰ τείχους καί έπιβεβαιοΰν τά έκ τής κατεργασίας τών 
βράχων συναχθέντα συμπεράσματα.

Ή κατεύθυνσις τής άρχαιοτέρας υστεροελλαδικής άνόδου ύπ’ άριθμόν 3 καί 
ίχνη τής λειάνσεως τοΰ βράχου τοΰ ύπερκειμένου τοΰ άνατολικοΰ άνδηρου, τά 
όποια έχομεν ήδη σημειώσει, υποδεικνύουν τήν βορειοδυτικήν γωνίαν τοΰ περι
βόλου, ώς τήν περιοχήν, εις τήν οποίαν ήτο δυνατόν νά υπήρχε πύλη. Καί επειδή 
τό άπό τής βορειοδυτικής γωνίας τής άκροπολεως μέχρι τής πύλης τών λεόντων 
κυκλώπειον τείχος δεν παρουσιάζει ενδείξεις πύλης, ή μόνη πιθανή περιοχή είναι 
ή προς τά Βορειοανατολικά τής πύλης τών λεόντων έκτασις. Προς τήν έκτασιν αυ
τήν φέρουν τά ίχνη τοΰ βράχου καί ή κατεύθυνσις τής άρχαιοτέρας υστεροελλα
δικής έπικλινοΰς άναβάσεως ύπ’ άριθμόν 3. Δυστυχώς οΰδεμία ένδειξις ύπάρξεως 
πύλης εις τήν περιοχήν αυτήν διεσώθη, ουδέ καν ίχνος αυτής έφερεν εις φώς 
ή λεπτομερής καί προσεκτική έρευνα τοΰ 1959 καί τοΰ 1961. "Ανωθεν τοΰ χώρου 
της ίδρύθησαν εις ύστερωτέρους μυκηναϊκούς χρόνους κτίσματα, τά όποια κατέ
στρεψαν πλήρως τά μέχρι τοΰ βράχου προϋπάρχοντα λείψανα. Νομίζω δμως δτι

1 ΤΣΟΥΝΤΑΣ, Μυκήναι και μυκηναΐος πολιτισμός, σ. 109.
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είναι δυνατόν νά ύποτεθή δτι ή κυρία πύλη τού πρώτου περιβόλου είχε την κά- 
τοψιν, την όποιαν προτείνω εις τό σχεδιογράφημα, είκ. 85. Είναι δυνατόν νά ύπο
τεθή δτι τό από τής βορειοδυτικής γωνίας τής άκροπόλεως ερχόμενον κυκλώπειον 
τείχος, τοΰ οποίου ό πυρήν διεσώθη, προύχώρει καί πέραν τοΰ διασπασθέντος άκρου 
του περί τα 4 μέτρα (είκ. 85, α): δτι περί τα 3 ή 4 μέτρα προς τά Βορειοανατο
λικά του ήρχιζε νέον σκέλος τοΰ δυτικού τείχους (είκ. 85,β), τό όποιον παρακολου
θούν την όφρύν τού σκληρού πετρώματος τής κλιτύος έφερε προς τον Χάβον δτι 
μεταξύ τών δύο τούτων σκελών άφέθη ή είσοδος καί πύλη «γ» με μικράν προ 
αυτής αυλήν δτι εις την πύλην αυτήν έφερεν ή επικλινής άνοδος ΰπ αριθμόν ο, 
μικρόν τμήμα τής οποίας άπεκαλύφθη (είκ. 85, άρ. 2)· εις τήν άνοδον ταύτην κα- 
τέληγεν ό εξωτερικός δρόμος (είκ. 85,<5) από τήν Τίρυνθα καί τήν έξω πόλιν, ό 
όποιος διήρχετο από τήν νοτιοανατολικήν πλευράν τού κύκλου. Επιτιθέμενοι τυ
χόν εχθροί θά ήσαν εκτεθειμένοι εις τά πλήγματα τών υπερασπιστών τού δυτι
κού τείχους, προς τούτοις δε ό αριθμός των άναγκαστικώς θά ήλαττούτο προ τής 
πύλης υπό τού μικρού χώρου τής αυλής τής προστατευομένης τόπο δύο τειχών, τού 
«α» καί τού «β». Ή διαμόρφωσις αυτή είναι προάγγελος τής χρησιμοποιηθείσης 
εις τήν κατασκευήν τής πύλης τών λεόντων, ή οποία έγένετο εις τήν αυτήν περί
που περιοχήν, άλλ’ εις χώρον χαμηλότερον, δταν ήχρηστεύθη ή αρχική πύλη λόγω 
τών προσθηκών. Βεβαίως αί λεπτομέρειαι τής αρχικής πύλης είναι υποθετικοί, 
άλλ’ ή διαμόρφωσις τού χώρου καί τά μικρά λείψανα τής άναβάσεως ώς καί ή 
λείανσις καί ή επεξεργασία τών βράχων υποδεικνύουν τήν θέσιν της.

Εις τό σχέδιον τής είκόνος 102, άρ. 1 παρέχω τον πρώτον διασώθέντα περί
βολον τών Μυκηνών.

Περίβολος δεύτερος (είκ. 102, άρ. 2). ’Ανήκει εις τήν δευτέραν οικοδομι
κήν περίοδον τών τειχών καί έδημιουργήθη δταν έκτίσθη ή βορεία πύλη, ή πύλη 
τών λεόντων, ό πύργος της, καί τό δυτικόν κυκλώπειον τείχος. Ό κύκλος Α δια- 
σκευασθείς καί έξωραϊσθείς περιελήφθη εις τον περίβο?ιθν. Τό άπό τής περιοχής 
τής πύλης μέχρι τού Χάβου σκέλος τού πρώτου περιβόλου έκρημνίσθη καί τό 
υλικόν του έχρησιμοποιήθη διά τήν οικοδομήν τού διασωθέντος δυτικού κυκλώ
πειου τείχους. Τότε κατεσκευάσθη ή άπό τής πύλης τών λεόντων προς τήν κορυ
φήν τού λόφου καί τό έπ’ αυτής άνάκτορον επικλινής άνάβασις ύπ’ άριθμόν 2. 
Βραδύτερον, ίσως προς τό τέλος τής YE IIIΗ περιόδου, ίδρύθη ή μνημειώδης 
επικλινής άνάβασις ύπ’ άριθμόν 1.

Εις τό νότιον σκέλος τού πρώτου περιβόλου προσετέθη ό άποκληθείς «νό
τιος πύργος». Καί αύτός, οις γνωστόν, είναι κατεσκευασμένος με κροκαλοπαγείς 
τετράπλευρους ογκολίθους κατά τον ίσόδομον τρόπον, ό όποιος χαρακτηρίζει τήν 
βορείαν πύλην καί τήν πύλην τών λεόντων. Ό τρόπος αυτός καί τό χρησιμο- 
ποιηθέν υλικόν υποδεικνύουν δτι ό πύργος είναι σύγχρονος τής πύλης τών λεόν
των καί τής βόρειας πύλης. Ούδέν έ'τερον στοιχεΐον είναι γνωστόν, δυνάμενον 
νά ύποβοηθήση εις άκριβεστέραν χρονολόγησιν. Ή αιτία, διά τήν οποίαν ίδρύθη 
ό «πύργος» εις τήν νοτίαν πλευράν τού περιβόλου, δεν είναι σαφής. Ό Wage
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ύπέθεσεν ότι «since the tower stands at a prominent corner of the wall, where 
it overlooks the precipice, it probably owes its strength at what they considered
to be a critical point in the defences. The top of the tower....... is a magnificent
vantage point from which to survey the country immediately below the citadel, 
for there is no foreground to impede the outlook» Υπέθεσε δηλαδή oil ό 
πύργος ίδρύθη διά την ένίσχυσιν τμήματος κρίσιμου διά την άμυναν τής άκρο- 
πόλεως και δτι συγχρόνως ήτο χρήσιμος ώς σκοπιά έποπτεύουσα την προ τής 
άκροπόλεως περιοχήν. Νομίζω δτι τό τμήμα τοϋ τείχους, είς τδ όποιον προσε- 
τέθη ό «πύργος», δεν είχεν ανάγκην ένισχύσεως, διότι ύπέρκειται αποτόμου κα'ι 
βραχώδους κλιτύος, την οποίαν ούδείς εχθρός θά άνελάμβανε νά προσβάλη. 
Τδ κυκλώπειον τείχος ήτο άρκετδν διά την άμυναν. ’Ίσως ό πύργος έχρησίμευεν 
ώς ενδιάμεσος σκοπιά μεταξύ τοϋ άνδήρου τής βορειοανατολικής έπεκτάσεως και 
τής νοτιοδυτικής γωνίας τού περιβόλου, διότι είναι ιδρυμένος ύπεράνω τής δυτι
κής καμπής τοϋ Χάβου, ή οποία άποκλείει την θέαν τής εισόδου τής φάραγγος 
άπό τδ άνδηρον. ’Αλλά τότε θά πρέπει νά ύποτεθή δτι ό «πύργος» είναι κατά 
τι ύστερώτερος τοϋ άνδήρου και δτι δεν ήτο δυνατή ή έπιτήρησις τής εισόδου 
τής φάραγγος άπδ άλλο σημεΐον τοϋ νοτίου τείχους. Πρδς τούτοις θά μείνη 
άνεξήγητος ή ισχύς τού πύργου κα'ι ή χρησιμοποίησις τοϋ εκ κροκαλοπαγών λί
θων ίσοδόμου τρόπου τειχοδομίας είς τήν κατασκευήν του. Ό τρόπος οΰτος άπε- 
δείχθη δτι είναι ύστερώτερος τοϋ κυκ/αοπείου τοϋ χρησιμοποιηθέντος είς τήν κα
τασκευήν τοϋ βορείου και τοϋ νοτίου τείχους. Τά διά τοϋ τρόπου τούτου οίκοδο- 
μηθέντα κτίσματα άποδεικνύονται δτι είναι μεταγενεστέρα προσθήκη είς τδ προ
γενέστερον βόρειον κυκλώπειον τείχος. Καί ό πύργος πρέπει νά είναι μεταγενε
στέρα προσθήκη είς τό προγενέστερόν του νότιον κυκλώπειον τείχος. Νομίζω δτι 
διάφορος των προταθεισών άνάγκη επέβαλε τήν οικοδομήν του.

Ή περιοχή, είς τήν οποίαν «ή οικία των κιόνων» είναι ιδρυμένη, σχηματί
ζει πλατείαν επιφάνειαν, είς τήν οποίαν θά συνεσωρεύοντο πολλά ΰδατα έκ των 
διαφόρων τμημάτων τής νοτίας κλιτύος τοϋ λόφου. Ή άποχέτευσις των ύδάτων 
αυτών κατέστη περισσότερον άναγκαία, όταν έκτίσθη ή «οικία τών κιόνων». ’Ίσως 
καί προ τής οικοδομής της τδ είς τήν περιοχήν τμήμα τοϋ τείχους νά είχε πά- 
θει βλάβας υπό τήν πίεσιν τών ορμητικών ύδάτων τών βροχών, τά όποια θά εΰ- 
ρισκον δι’ αύτοΰ φυσικήν έ'ξοδον πρδς τήν φάραγγα, καί τά όποια τά μικρά 
άνοίγματα τών οχετών τής άρχαιοτέρας εποχής ήδυνάτουν νά εξυπηρετήσουν άπο- 
τελεσματικώς. Πρδς τούτοις τό τμήμα τούτο τοϋ τείχους ύπεβάσταζε τό άνδηρον, 
επί τοϋ οποίου μέρος τής οικίας ήτο ίδρυμένον. Συσσώοευσις ύδάτων είς τήν πε
ριοχήν αύτήν μετά έκάστην βροχήν δεν θά |ήτο άνεκτή. Διά τοΰτο έγένετο 
νέος ύπόνομος διήκων διά τοϋ τείχους, τδ όποιον θά έπρεπε νά έπιδιορθωθή καί 
διευθετηθή καταλλήλως. Τήν επισκευήν καί διευθέτησιν ταύτην τοϋ τείχους, άφ’ 
ου έγένετο ό ύπόνομος, έκτίσθη διά νά καλύψη ό πύργος. Διά τούτο εύρίσκομεν 
είς τήν όψιν του τδ στόμιον τοϋ ύπονόμου. Επειδή δέ, λόγω τής ορμής καί τοϋ 

1 -wace, Mycenae, σ. 97.
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όγκου τών ύδάτων, ιά όποια θά άπωχετεύοντο διά τοΰ υπονόμου, άπητεΐτο στε- 
ρεωτέρα τής συνήθους εργασία, διά τοϋτο μετεχειρίσθησαν εις την οικοδομήν τοΰ 
πύργου τον εκ κροκαλοπαγών, τετράπλευρων λίθων ίσόδομον τρόπον, ό όποιος δί
δει την έντύπωσιν ισχύος, ϊσως δε καί πραγματικήν ίσχύν εις τό κτίσμα, ίσχύν 
ή οποία έπεβάλλετο υπό τής ανάγκης, τήν οποίαν ό πύργος θά εξυπηρετεί.

Περίβολος τρίτος (είκ. 102, άρ. 3). Ότε εις τον δεύτερον περίβολον 
προσετέθη ή βορειοανατολική έπέκτασις με τά κτίσματά της, έδημιουργήθη ό καί 
νΰν διασωζόμενος τρίτος περίβολος. Τότε έκρημνίσθη τό αρχικόν βορειοανατολι
κόν κυκλώπειον τείχος τοΰ πρώτου περιβύ?ιου, έκτίσθη ή υπόγειος δεξαμενή καί 
διεσκευάσθη ή εσωτερική όψις τοΰ βορείου κυκλώπειου τείχους από τής αρχικής 
βορειοανατολικής του στροφής μέχρι τής περιοχής τής βόρειας πύλης. Τότε έδη- 
μιουργήθη καί ό ανατολικός δρόμος τής άκροπόλεως καί τό βόρειον άκρον τοΰ 
άναλημματικοΰ τοίχου, ό όποιος άφ’ ενός μεν βαστάζει τήν αρχήν τοΰ δρόμου 
άφ’ ετέρου δε προστατεύει τήν είσοδον τής υπογείου κρήνης από τά έκ τής κλι- 
τύος καταρρέοντα ΰδατα.

Ή έπέκτασις αυτή έγένετο πρός τό τέλος τής ΥΕ ΙΙΙΒ περιόδου, προς τό 
τέλος δηλαδή τής 131!? έκατονταετηρίδος καί αποτελεί τήν τελευταίαν επιβλητι
κήν εργασίαν, ή όποια έπεχειρήθη εις τάς Μυκήνας.

Ή βαθμιαία διεύρυνσις τοΰ χώρου τοΰ μυκηναϊκού λόφου τοΰ περιβαλλομέ- 
νου υπό τειχών άνταποκρίνεται πρός τήν βαθμιαίαν καί συνεχή αΰξησιν τής ισχύος 
τών αρχοντικών μυκηναϊκών οικογενειών καί πρός τήν βαθμιαίαν διεύρυνσιν τών 
ορίων τής άκροπόλεως τής Τίρυνθος, τήν όποιαν τόσον έπιτυχώς ώρισεν ό καθη
γητής Kurt Mijller '.

Θά ήτο ίσως χρήσιμον νά παρατεθή έν εϊδει κατακλεΐδος τών άναπτυχϋέν- 
των θεμάτων εις κατάλογος τών τειχών καί τών πυλών τών Μυκηνών κατά τήν 
χρονολογικήν τάξιν τήν ύποδεικνυομένην υπό τών άποκαλυφθέντων στοιχείων κατά 
τήν τελευταίαν έπταετίαν. Ή κατασκευή τών κτισμάτων αυτών παρουσιάζει τήν 
εξής ακολουθίαν:

1. Πρώτος περίβολος: ήτοι, τό βόρειον, τό νότιον, τό βορειοανατολικόν καί τό 
αρχικόν δυτικόν κυκλώπειον τείχος. Είσοδος κατά τήν βορειοδυτικήν καμπήν 
τοΰ περιβόλου πρός τά Νοτιοανατολικά τής πύλης τών λεόντων. Επικλινής 
άνάβασις ΰπ’ αριθμόν 3.
Χρόνοι: Υστεροελλαδική ΙΙΙΑ-2 περίοδος.

2. Διασκευή τοΰ Κύκλου Α καί κατασκευή τοΰ έκ κατακορύφων πλακών περι- 
κλειομένου περιβόλου του. Δημιουργία τοΰ δευτέρου περιβόλου: ήτοι κατα
σκευή τής πύλης τών λεόντων καί τοΰ πύργου της, τής ανατολικής έπενδύ- 
σεως τοΰ τοίχου τής αυλής της, τοΰ διατηρουμένου ακόμη δυτικού κυκλώπειου 
τείχους. Επικλινής άνάβασις πρός τό άνάκτορον ύπ’ άρ. 2.
Χρόνοι: περί τά μέσα τής 'Υστεροελλαδικής ΙΙΙΒ περιόδου.

Γεωργίου ’ E Μυλωνά

1 κ. muller, Tiryns III, πίν. 4.
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3. Κατασκευή τής Βόρειας πύλης πιθανώς δε και τοΰ νοτίου πύργου.
Χρόνοι: μετά τα μέσα τής Υστεροελλαδικής ΙΙΙΒ περιόδου.

4. Κατασκευή τής ύπ’ άρ. 1 μνημειώδους προς το άνάκτορον επικλινούς άνα- 
βάσεως, τής μικρας επικλινούς καθόδου (Small Ramp), τού ανατολικού άν
δηρου καί τού άναλημματικού τοίχου ύπ’ άρ. 9. Μετασκευή τών υπολειμμά
των τού νοτίου σκέλους τού δυτικού κυκλώπειου τείχους τού πρώτου περιβό
λου εις άναλημματικόν τοίχον τού προς τήν Νοτιοδυτικήν κλίμακα τού ανα
κτόρου δρόμου.
Χρόνοι: Μετά τα μέσα τής Υστεροελλαδικής ΙΙΙΒ περιόδου καί ίσως εις τό 
τελευταΐόν της τέταρτον.

5. Κατασκευή τής βορειοανατολικής έπεκτάσεως, τής υπογείου δεξαμενής, τών 
δύο συριγγών καί τού ανδήρου τής νοτιοανατολικής πλευράς τής έπεκτάσεως. 
Χρόνοι: Προς τό τέλος τής ΥΕ ΙΙΙΒ περιόδου.

Είναι δυνατόν να ύποτεθή ότι τά ύπ’ αριθμόν 4 καί δ έργα έκτίζοντο συγ
χρόνως καί ότι ή κατασκευή τής βορειοανατολικής έπεκτάσεως ήκολούθησεν αμέ
σως τήν οικοδομήν τής βόρειας πύλης.

Έσκεμμένως δεν παρέθεσα απολύτους χρονολογίας αλλά μόνον περιόδους διά 
τήν κατασκευήν τών μυκηναϊκών περιβόλων, διότι, ώς έτόνισα εις τό πρώτον μέ
ρος τής περί τής άκροπόλεως τών Μυκηνών μελέτης μου ή άκόμη δεν έπετεύχθη 
συμφωνία μεταξύ τών ειδικών διά τήν άρχήν καί τό τέλος τής ΥΕ ΙΙΙΒ περιό
δου. ’Εγώ πιστεύω ότι ή άρχή τής ΥΕ ΙΙΙΒ περιόδου πρέπει νά τεθή περί τό 
1300 π. X., όπως άρχικώς έδίδαξεν ό Furumark, καί τό τέλος περί τό 1190 
π.Χ.1 2, μέχρις ότου νεώτερα στοιχεία δι’ άνασκαφών άνακαλυπτόμενα έπιβάλλουν 
μεταβολήν τών χρονικών αυτών ορίων.

Ή κατά τό 1958 άρξαμένη έρευνα καί μελέτη τών πυλών καί τών τειχών 
άπεδείχθη άναγκαία καί άπέβη, πιστεύω, έπιτυχής. Παρέσχε θετικά στοιχεία, τά 
όποια μάς έπιτρέπουν νά όρίσωμεν άκριβέστερον τήν οικοδομικήν ιστορίαν τής 
άκροπό?ιεως τών Μυκηνών καί άπετέλεσε τήν άρχήν έρεύνης, ή οποία έξακολου- 
θεϊ νά άποδίδη ένδιαφέροντα καί πολύτιμα άποτελέσματα. Ταύτα, Θεού εύδοκοΰν- 
τος, θά δημοσιεύσω τμηματικώς καί ευθύς ώς περατούται ή άνασκαφική έρευνα 
έκάστου τμήματος.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ε. ΜΥΛΩΝΑΣ

1 ΑΕ 1958, σ. 207. τό τέλος τής ΥΕ ΙΙΙΒ περιόδου καί τήν άρχήν τής
2 ρ. η. stubbings, Cambridge Ancient History, ΥΕ ΙΙΙΓ περί τό 1180 π. X.

Revised edition τόμ. I καί II, κεφ. VI, σ. 75, Ό-έτει
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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 three- 
fourths 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 of war, as it was 
assumed until today, but that it was occupied by public buildings. This proves 
that the 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 and opening in the 
citadel. Sherds found in the fill of the ramp to the North 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, antedating LH III A, have been found thus
far. The First Citadel, dating from LH III A-2, contained the existing North 
Cyclopean Wall, the older part of the existing South Cyclopean Wall 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 from the northwest corner of the citadel to the Lion Gate area. 
That West Wall, as Tsountas suggested long ago, continued, originally, to the 
south and to Chavos; but that part of its length was demolished at 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 plan of the First Citadel is 
given in Figure 102 No. 1.

The second citadel included a larger area to the southwest of the first, and to
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it belongs the Lion Gate and the existing West Cyclopean Wall, Figure 102, No 2.
When the Northwest Extension was added to the Second, resulted the Third 

and latest Citadel of Mycenae, Figure 102, No. 3.
In a general summary I offer the sequence of construction at Mycenae as 

indicated by the architectural and the ceramic evidence obtained from 1958 
to 1964.

1. The first peribolos was built, i. e. the North, the Northeast, the South 
and the original West Cyclopean Walls. Ramp No 3 was constructed leading to 
the entrance as indicated in Figure 85.

Date: LH III A-2.

2. The Re-arrangement of Grave Circle A, the building of the Lion 
Gate and the existing West Cyclopean Wall followed. The bastion and the con
glomerate screen in front of the Cyclopean Wall were constructed at the same 
time. Ramp No 2 from the Lion Gate to the Palace on the summit was made.

Date: About the middle of LH III B.

3. The Building of the Postern Gate and of its bastion occurred. 

Date: After the middle of LH III B.

4. The Construction of the monumental Ramp No 1, of the Little Ramp, 
of the East Platform and its retaining Wall No 9, followed. The transformation 
of the remnants of the West Wall of the Peribolos into the retaining wall TW 
to the Southwest Staircase was completed.

Date: After the middle of LH III B and perhaps in its last quarter.

5. The Northeast Extension with its subterranean cistern, its North Sally 
Port and its South Passage to an outside platform was constructed. Buildings 
A and B were erected.

Date: Towards the end of LH III B.

It is possible to assume that works No 4 and 5 were carried out concur- 
rentl}r and that the construction of the Northeast Extension followed immediately 
that of the Postern Gate. This gradual expansion of the citadel is in agreement 
with Mycenaean practices and corresponds to the stages in development of the 
citadel of Tiryns.

On purpose in this listing I give periods and not dates, because the chro
nological limits of LH III B have not been established to the satisfaction of all. 
I believe that the period should be dated from ca. 1300 B. C. to ca. 1190 B. C.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:34:14 EEST - 54.226.8.97



ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ 1962 ΠίΝ. 32

Τό
 νο

τιο
δυ

τικ
όν

 τμ
ήμ

α τή
ς ά

κρ
οπ

όλ
εω

ς τω
ν Μ

υκ
ην

ώ
ν.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:34:14 EEST - 54.226.8.97


