
Είκ. 1. Γενική όίποψις τής άκροπόλειος των Μυκηνών ως εχει σήμερον.

Η ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ ΤΩΝ ΜΥΚΗΝΩΝ

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΝ 

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΙΣ

’Από τών αρχαίων ήδη χρόνων ό λόφος των Μυκηνών μέ τα Κυκλώπεια τείχη 
του έγένετο άντικείμενον έρεύνης καί θαυμασμού (είκ. 1). Παρ’ όλα όμως τα πλούσια 
ευρήματα, τά όποια διεφύλαξε καί απέδωσε, παρ’ όλην την προσοχήν καί μελέτην των 
οποίων ήξιόιθη, μόλις επί των ημερών μας επιστήμονες κατώρθωσαν νά σκιαγραφήσουν 
τήν πραγματικήν τοϋ λόφου ιστορίαν. Μεταξύ αυτών, εκτός βεβαίως τοΰ Heinrich 

Schliemann, εις τον όποιον οφείλονται τά πλουσιώτερα ευρήματα καί ή αρχή τής έρεΰ- 
νης, έξέχουσαν θέσιν κατέχουν οί αείμνηστοι διδάσκαλοι Χρηστός Τςουντας καί, 
Alan J. Β. Wace. Διά συγγραφών καί άνασκαφών οί θεμελιωταί αυτοί τής έλλαδικής 
προϊστορικής επιστήμης έθεσαν επί στερράς βάσεως, ιστορικής σχεδόν, τάς περί Μυκη
νών γνώσεις μας, ούτως ώστε δυνάμεθα μετά πιθανότητος νά ύποθέσωμεν ότι οί σύγ
χρονοι επιστήμονες γνωρίζουν καλύτερον τήν παναρχαίαν ιστορίαν τών πολυχρύσων 
Μυκηνών από τον Άγαμέμνονα, τον άρχοντα τής περικλύτου πόλεως, ακόμη δε καί από 
τούς δημιουργούς τής Ελληνικής μυθολογίας.

Κατά τήν μυθολογίαν, ώς γνωστόν, Περσεύς ό υιός τής Δανάης καί τοϋ Διός, 
έκτισε τάς Μυκήνας ότε, κατόπιν τοϋ ακουσίου φόνου τοϋ πάππου του Ακρισίου, άν- 
τήλλαξε τήν αρχήν του τοϋ ’’Αργους προς τήν τοϋ έξαδέλφου του ΜεγαπένΟους υίοϋ 
τοϋ Προίτου, τοϋ βασιλέως τής ΤίρυνΟος, τής Μήδειας καί τού Ηραίου. Ύπό τήν ηγε
σίαν του οί μυθικοί Κύκλωπες ίδρυσαν τά έξ αυτών άποκληθέντα τείχη τών Μυκηνών,, 
τά καί σήμερον ακόμη προκαλούντα τον θαυμασμόν τού επισκέπτου. Αί γενεαλογικοί 
τών αρχαίων παραδόσεις θέτουν τον Περσέα περί τό 1400-1350 π.Χ. Κατά τήν παράδο- 
σιν λοιπόν ή ζωή τών Μυκηνών αρχίζει κατά τάς άρχας τής δεκάτης τετάρτης π.Χ. χιλιε- 
τηρίδος. Αί άνασκαφαί όμως, από τοΰ Schliemann καί τοϋ Σταματακη μέχρι καί τών 
ή μερών μας, απέδειξαν ότι ό λόφος τών Μυκηνών κατωκειτο εκατονταετηρίδας όλας 
προ τής εποχής τοϋ μυθικού κτίστου Περσέως. Τά ευρήματα τοϋ Σταματακη εϊς τον
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154 AE 1958Γεωργίου Έ. Μυλωνά

κύκλον A τά αναγνωρισθέντα και δημοσιευθέντα υπό ιοΰ Wace1 2 3, τά τοΰ σοοροΰ τούτου 
Βρεττανοΰ έρευνητοΰ τών Μυκηνών κα'ι τά ιδικά μας, άποδειχνύουν δτι ό λόφος κατιο- 
κεΐτο ήδη κατά την πρώτην περίοδον τής εποχής τοΰ χαλκού, την λεγομένην πρωτοελλα
δικήν. Προς τούτοις αί άνασκαφα! τού Τςουντα και τού Wace απέδειξαν δτι ό λόφος 
τών Μυκηνών κατονκεΤτο άνευ διακοπής άπδ τής πρωτοελλαδικήςΒ μέχρι τού τέλους τής 
προϊστορικής εποχής και τής καταστροφής τής πόλεως πιθανώς υπό τής καθόδου τών 
Ηρακλειδών και μάς έχάρισαν το γενικόν περίγραμμα τής ζωής τής μυθικής πόλεως έπ'ι 

δεκαπέντε τουλάχιστον εκατονταετηρίδας. Αί υπό τής ’Αρχαιολογικής Εταιρείας καί αί 
υπό τού Wace γενόμεναι άνασκαφαί τών τελευταίων ετών (1951 -1959) προσέθεσαν ση
μαντικός λεπτομέρειας εις τό περίγραμμα αύτό καί νομίζω δτι αί πρώται έθεσαν επί θε- 
τικωτέρας βάσεως τάς περί Μυκηνών γνώσεις μας. Σκοπός τής παρούσης μελέτης είναι 
ή έκθεσις τών αποτελεσμάτων τών άνασκαφών τού 1958 καί τού 1959 τών γενομένων 
-υπό την διεύθυνσίν μου4. Προς πλήρη κατανόησιν τής ανάγκης, τού σκοπού καί τών απο
τελεσμάτων τών άνασκαφών τούτων νομίζω δτι είναι απαραίτητος μία γενική άνασκό- 
πησις τών μέχρι τού 1958 εξ άνασκαφών πορισμάτων, τά όποια συνήθως άποτελούν την 
βάσιν τών διά την Μυκηναϊκήν περίοδον καί πολιτισμόν υποθέσεων καί θεωριών τών 
επιστημόνων τής παρελθούσης καί τής παρούσης γενεάς. Την άνασκόπησιν ταύτην επι
χειρώ εις τό πρώτον τούτο μέρος τής μελέτης μου.

Πρωτοελλαδική εποχή (ΠΕ, περίπου 2500-1900 π.Χ.)

Δεν δύναται νά ΰπάρξη άμφιβολία δτι ό λόφος τών Μυκηνών, ίδια ή δυτική του 
κλιτύς καί ή κορυφή του, κατιοκεΐτο κατά την μεμακρυσμένην πρώτην περίοδον τής επο
χής τοΰ χαλκού. Δυστυχώς λείψανα οικημάτων δεν διεσώθησαν, άλλά τά άνευρεθέντα 
όστρακα άποδεικνύουν περιτράνως την ΰπαρξιν πρωτοελλαδικού συνοικισμού εις Μυκή- 
νας. ’Όστρακα γραπτά καί μονόχρωμα, άκόμη καί πλήρη άγγεΐα (σκύφους) άνεκάλυψεν 
ό Σταματακης εις την περιοχήν τού κύκλου Α. ’Άλλα δστρακα άνεύρον εις την ιδίαν 
περιοχήν ό Wace καί ό ΓΙαπαδημητριου. Ό πρώτος άναφέρει πρωτοελλαδικά δστρακα 
καί άπό την κορυφήν τού λόφου, άπό τήν περιοχήν τού άνακτόρου. Κατά την άνασκα- 
φήν τού 1958 εύρέθησαν πρωτοελλαδικά δστρακα είς τήν δυτικήν κλιτύν τού λόφου, 
εις τήν περιοχήν τής επικλινούς άνόδου (Ramp) καί είς τήν περιοχήν τού Κυκλώπειου 
άναλημματικού τοίχου ύπ’ άριθμόν 29, είς τό σχέδιον τού Wace, τό άναδημοσιευόμενον 
-είς τήν εικόνα 3, πέραν τού νοτίου άκρου τής άνόδου1'. Παρά τήν ρίζαν τού άναλημμα- 
τικοΰ τοίχου 29 εύρέθη καί ό σκύφος τής είκόνος 2 6.

1 Τόν εντός τής άκροπόλεως τών Μυκηνών κύκλον 
καλώ είς τήν παρούσαν μελέτην κύκλον Α, έν φ τόν 
έκτος τής άκροπόλεως Κύκλον Β. "Ορα καί Σπ. ΜΑΡΙΝΑ- 

ΤΟΝ, Περί τούς νέους βασιλικούς τάφους τών Μυκηνών, 
Γέρας Κεραμοπούλλου, σ. 57 ύποσ. 2. Οί τάφοι τοΰ Κύ
κλου Α σημειοΰνται διά λατινικών αριθμών, έν φ οί τοΰ 
Κύκλου Β διά τών γραμμάτων τοΰ αλφαβήτου.

2 BSA 25, 1921-1923, σ. 114 εξ. Τά δστρακα αυτά 
■άπόκεινται είς τό Μουσεΐον τοΰ Ναυπλίου.

3 Είναι πιθανόν δτι αί Μυκήναι κατφκοΰντο καί κατά
τήν νεολιθικήν εποχήν, έκ τής νεωτέρας φάσεως τής

όποιας φαίνεται δτι προέρχονται ολίγα δστρακα εύρε- 
θέντα ύπό τοΰ ΠαΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ. A. J. Β. Wace, 
BSA 52, 1957, σ. 195-196.

4 Διά τήν είς έμέ άνάθεσιν τών άνασκαφών τούτων 
οφείλω ευγνωμοσύνην είς τό Διοικητικόν Συμβούλιον 
τής’Αρχαιολογικής Εταιρείας καί είς τόν Γενικόν αυτής 
Γραμματέα συνάδελφον κ. ’A. Κ. Όρλάνδον.

5 Θερμαί εύχαριστίαι οφείλονται είς τήν Καν A. J. Β. 
Wace καί τούς συνεργάτας αυτής διά τήν άναδημο- 
σίευσιν τοΰ σχεδίου τούτου ώς καί τοΰ τής είκόνος 4.

6 Ό σκύφος είναι είς τό Μουσεΐον τοΰ Ναυπλίου. Εί-
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Αί πρωτοελλαδικά! έπιχώσεις, αί μέχρι τοϋδε άποκαλυφθ είσαι, έχουν έλάχιστον 
πάχος και πολύ μικράς διαστάσεις. Κατ’ ακολουθίαν δεν παρέχουν στρωματογραψικά 
δεδομένα διά την έξέλιξιν τής κεραμεικής τής εποχής εκείνης. Ο Wace έδέχθη δτι τά 
αρχαιότερα των οστράκων δΰνανται να άναχθοϋν εις ρυθμόν άνήκοντα εις τά αρχικά 
έτη τής πρωτοελλαδικής εποχής 1 και κατ’ ακολουθίαν έθεσε την αρχήν τοϋ συνοικισμού 
εις τούς περ! τό 2500 π.Χ. χρόνους.

Μεσοελλαδική εποχή (ΜΕ, περίπου 1900-1580 π.Χ.)

Ό λόφος των Μυκηνών κατφκεΐτο κα! κατά την μέσην εποχήν τοϋ χαλκού. Είναι 
αδύνατον έκ των διασωθέντων λειψάνων νά έξακριβωθή ή μετάβασις από τής προότης

Είκ. 2. Πρωτοελλαδικός σκύφος έκ τής άκροπόλεως των Μυκηνών.

εις τήν μέσην εποχήν, άλλ’ έκ τής διαφοράς των στοιχείων πολιτισμού (κεραμεικής ίδιοι) 
τής παρατηρουμένης προς τά αρχαιότερα λείψανα άφ’ ενός και τής δμαλής έξελίξεως αύ-

ναι χειροποίητος άλλα καλώς ώπτημένος καί κατε- 
σκευασμένος έκ πηλοϋ καθαρού. Έσωτερικώς καί έξατ 
τερικώς καλύπτεται υπό αλοιφής βαθέος έρυθροϋ χρώ
ματος έστιλβωμένης. Ό οκΰφος έ'χει δύο πλαστικός λα- 
βάς σχήματος I όριζοντίως τεθειμένου, τυπικάς τής 
πρωτοελλαδικής κεραμεικής, προσκεκολλημένας άντι- 
στοίχως ολίγον κάτωθεν τοϋ άπεστρογγυλευμένου χεί
λους του.

1 BSA 25, 1921-1923, σ· 114. Θετικώτερα χρονολο
γικά συμπεράσματα καί ταξινόμησις τών οστράκων θά 
είναι ίσως δυνατή άφ’ οΰ δημοσιευθοΰν τά άποτελέσματα 
τών άνασκαφών τής Λέρνης. Ώς γνωστόν, εις τήν θέσιν 
εκείνην ό τέως διευθυντής τής έν Άθήναις ’Αμερι
κανικής Σχολής Κλασσικών Σπουδών, συνάδελφος 
κ. John L, Caskey, άπεκάλυψε βαθεϊαν πρωτοελλαδι
κήν έπίχωσιν, έπιτρέπουσαν τήν στρωματογραφικήν διά- 
ταξιν τών άγγείων τής εποχής εκείνης. Πρέπει όμως νά 
σημειωθή δτι ή προσπάθεια τής άναγωγής τών ευρημά

των όλων τών "Ελλαδικών συνοικισμών είς τά δεδομένα 
τά έπιτευχθέντα άπό μίαν θέσιν, δσον καλή καί άν είναι 
αΰτη, ενέχει καί δυσκολίας καί κινδύνους καί πρέπει νά 
γίνεται μόνον κατόπιν έξετάσεως όλων τών άλλων στοι
χείων πολιτισμού, τά όποια παρουσιάζουν οί συνοικι
σμοί· Διότι ό πολιτισμός ενός συνοικισμού χαρακτηρίζε
ται δχι μόνον άπό τήν κεραμεικήν άλλά καί άπό τά ερ
γαλεία καί τά μικροτεχνήματα, άπό τήν άρχιτεκτονικήν, 
τούς τάφους, τά έθιμα ταφής, κλπ. Παραδείγματος χά- 
ριν ό Caskey θέτει τόν τελευταϊον συνοικισμόν τού 
"Αγίου Κοσμά είς τήν δευτέραν περίοδον τής πρωτοελ
λαδικής έποχής (Archaeology 13, 1960, σ. 81), διότι ή 
κεραμεική του, λέγει, συμφωνεί πρός τήν τής Λέρνης 
τής περιόδου έκείνης. ’Αλλά φαίνεται δτι παραβλέπει 
τούς τάφους τού νεκροταφείου τού "Αγίου Κοσμά καί 
τά έξ αυτών καί τού συνοικισμού άλλα ευρήματα, ιδία, 
τά «τηγανόσχημα» μετά σπειρών πινάκια καί τά μικρά 
κύπελλα, τά όποια, μέ τήν κατασκευήν καί τό σχήμα
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των μέχρι τοΰ τέλους τής προϊστορικής εποχής άφ’ ετέρου δυνάμεθα νά συμπεράνωμεν 
ότι περ'ι τό 1900 π.Χ. νέος λαός έγκατεστάθη εις τον λόψον και δτι οί απόγονοι αύτοΰ 
εζων εκεί μέχρι καί τοΰ τέλους τής εποχής εκείνης. Άφ’ ου δε έκ τών ενεπίγραφων πι
νακίδων τής Πύλου και τών Μυκηνών δύναται νά άποδειχΟή ότι οί μυκηναιοι τής δέ
κατης τρίτης του?ιάχιστον έκατονταετηρίδος ήσαν "Ελληνες, γίνεται φανερόν δτι και οί 
προπάτορες αυτών ήσαν "Ελληνες καί δτι ό λαός ό κάταλαβών τον λόφον τών Μυκη
νών, ώς καί τό πλεϊστον τής ηπειρωτικής Ελλάδος, περί τό 1900 π.Χ., ήτο ελληνικός ’.

Από την μεσοελλαδικήν εποχήν έ'χομεν δχι μόνον όστρακα αγγείων, τών γνωστών 
ρυθμών τών μινυείων καί τών μετ άμαυροχρώμου γραμμικής διακοσμήσεως, άλλα καί 
μικρά υπολείμματα τοίχων. Έκ τούτων άποδεικνύεται δτι ό συνοικισμός κατείχε την 
κορυφήν τοΰ λόφου καί έπεξετείνετο άρχικώς μέν επί τής δυτικής κλιτύος, βραδύ- 
περον όμως καί επί τής ανατολικής. Αί περί τό ανατολικόν Κυκλώπειον τείχος καί την 
βόρειον Πυλίδα άνασκαψαί μας τοΰ 1958 καί τοΰ 1959 έφερον εις φώς πολλά όστρακα 
μινυείων καί μετ’ άμαυροχρώμου διακοσμήσεως άγγείων, άποδεικνύοντα την έπέκτασιν 
προς την άνατολικήν κλιτύν τοΰ λόφου κατά τό διάστημα τοΰ δευτέρου ήμίσεος τής 
μεσοελλαδικής εποχής. Τά όστρακα άνήκουν είς χαρακτηριστικά μινύεια κύπελλα καί 
σκύφους μέ ταινιοσχήμους λαβας καί είς φιάλας, υδρίας καί πιθόσχημα αγγεία. Είς τΐιν 
γενικήν περιοχήν τοΰ Κύκλου Α καί έξω αύτοΰ πέραν τοΰ δυτικοΰ Κυκλώπειου τείχους 
έχομεν καί νεκροταφεΐον τής εποχής, ώς υπέδειξε τό πρώτον ό Τςουντας καί έβεβαίωσε 
δι’ άνασκαφών ό Wace9. Διά τοΰ νεκροταφείου τούτου διέρχεται τό δυτικόν Κυκλώ- 
πειον τείχος, καί είς τούτο άνήκουν οί κάθετοι βασιλικοί τάφοι τοΰ Κύκλου Α. Τουλά
χιστον εις τούτων, ό τάφος VI, ό άνασκαφείς υπό τοΰ Σταματακη, άνάγεται είς τά τε
λευταία έτη τής μεσοελ?ατδικής εποχής. Ό Wace άπέδειξεν δτι οί μεσοελλαδικοί τάφοι 
τών Μυκηνών είναι διατεταγμένοι καθ’ ομάδας, ώς είναι καί οί σύγχρονοι τάφοι τής 
Προσύμνης3. Είς έτέραν ομάδα φαίνεται δτι άνήκει καί ό έκτος τών τειχών Κύκλος Β, 
μερικοί τών τάφων τοΰ οποίου άνάγονται είς τό τέλος τής μεσοελλαδικής εποχής.

Ώς έδίδαξεν ό Wace, οί πατέρες τών άρχόντων τών ταφέντων είς τούς καθέτους τά
φους ειχον πιθανώς πολυτελείς κατοικίας ή καί άνάκτορον επί τής κορυφής τοΰ λόφου. 
Λείψανα τοΰ άνακτόρου τούτου σημαντικά βεβαίως δεν διεσώΰησαν, οί ολίγοι δμως 
μεσοελλαδικοί τοίχοι, οί άποκαλυφθέντες υπό τά δάπεδα τοΰ υστεροελλαδικού άνακτό
ρου, επιτρέπουν μίαν τοιαύτην πιθανότητα. Έάν δμως ή κορυφή τοΰ λόφου ήτο τότε 
πετειχισμένη ή δχι δεν δύναται νά άποδειχΟή άσφαλώς. Ό Wace έδίδαξεν δτι ή πε- 
ριοχή, ή οποία άργότερον κατείχετο υπό τοΰ ΰστεροελ?„αδικοΰ άνακτόρου καί ή όποια 
Αποτελεί αυτοτελές έξαρμα τοΰ λόφου, περιεβάλλετο υπό τείχους καί άπετέλει ούτως εί-

τών τάφων, υποδεικνύουν τό σύγχρονον τής τελευταίας 
-φάσεως τοΰ νεκροταφείου καί βεβαίως καί τοΰ συνοικι- 
•σμοϋ του, πρός τό τής Σύρου, τό άναγόμενον είς τήν τε- 
λευταίαν περίοδον τής πρωτοελλαδικής εποχής.

1 Πρό ετών ό Hareand, Prehistoric Aegitia, 
ο. 111-112, 6 Beegen, AJA 32, 1928, σ. 154 καί άλλοι 
έθεσαν τήν κάθοδον τών ελληνικών φύλων είς τό τέλος 
τής πρωτοελλαδικής εποχής. Είς τήν ΑΕ 1930, σ. 15 έξ. 
υπέδειξα τό τέλος εκείνο ώς τό μόνον δυνατόν δριον διά

τήν κάθοδον τών φύλων, βασισθείς κυρίως είς τά δι1 άνα
σκαφών άποκαλυφθέντα λείψανα τής εποχής τοϋ χαλκοΰ.

2 X. ΤΣΟΥΝΤΑΣ, Μυκήναι καί μυκηναΐος πολιτισμός, 
σ. 111. Wace, BSA 25, 1921-1923, σ.118 εξ.' 48, 1953, 
σ. 7 έξ.· 49,1954, σ. 232 εξ.' Mycenae, σ. 51 καί 61.

3 C. W. Beegen, Prosymna, σ. 30 έξ. Wace, My
cenae, σ. 51. Καί οί μεσοελλαδικοί τάφοι τοΰ δυτικοΰ 
νεκροταφείου τής Έλευσϊνος είναι διατεταγμένοι καθ’ 
ομάδας.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:38:01 EEST - 18.237.180.167



ΑΕ 1958 157Ή άκρόπολις τών Μυκηνών

πεΐν «the original citadel» τών Μυκηνών1. Περί την δυτικήν καί βορειοδυτικήν κλιτύν 
τοΰ λόφου διασώζονται Κυκλώπειοι άναλημματικοί τοίχοι, ύποβαστάζοντες άνδηρα, 
«ταράτσες», τούς οποίους έσημείωσε προ πολλοΰ ό Steffen εις τό τοπογραφικόν του 
αχέδιον. Εις τών τοίχων τούτων, αμέσως κάτωθεν τής βορειοδυτικής γωνίας τοΰ ανα
κτόρου, υποτίθεται ότι είναι μέρος μεσοελλαδικοΰ τείχους. Προς βεβαίωσιν τής ύποθέ- 
σεως ταύτης τό 1953 έγένετο δοκιμαστική άνασκαφή περί τον τοίχον τούτον, τά γενικά 
αποτελέσματα τής όποιας έδημοσίευσεν ό Κ. R. Rowe. Δυστυχώς καί ή δοκιμή αΰτη δεν 
έπεβεβαίωσε τήν ύπόθεσιν όριστικώς καί πέραν πάσης αμφιβολίας. «Έάν ό τοίχος είναι 
μεσοελλαδικός», διερωτάται εν συμπεράσματι ό άνασκαφεύς ό όποιος ομολογεί ότι είναι 
•δυνατόν να άποδοθή εις άλλους χρόνους καί έποχάς μέ ϊσην πιθανότητα, «θά ήτο άράγε 
δυνατόν νά ύποτεθή ότι άπετέλει μέρος τείχους προφυ?ιάσσοντος τον μεσοελλαδικόν 
συνοικισμόν τής κορυφής τοΰ λόφου;» Εις τό ερώτημα άπαντα ό ίδιος : «επί τοΰ παρόν
τος γνωρίζομεν πολύ ολίγα πράγματα διά τήν μεσοελλαδικήν τοιχοδομίαν» διά νά δοόσω- 
μεν θετικήν άπάντησιν. Βεβαίως αί υποθέσεις αύταΐ καί αί άπορίαι τοΰ Rowe δεν μάς
δίδουν θετικά στοιχεία ούτε καν ενδείξεις,επί τών οποίων νά στηρίξωμεν συμπεράσματα2.

«

Προς τοΰτοις ό μεσοελλαδικός συνοικισμός, εις τον όποιον ό τοίχος υποτίθεται ότι 
ανήκει, δεν περιωρίζετο εις τήν κορυφήν, άλλ’ έξετείνετο καί εις τήν δυτικήν, ακόμη δέ 
καί εις τήν βόρειον κλιτύν τοΰ λόφου. Θά ήτο πράγματι άξιοσημείωτον έάν εις μεσο- 
ελλαδικούς χρόνους μόνον ό χώρος, εις τον όποιον ήτο ίδρυμένον τό οίκημα τοΰ άρ- 
χοντος καί τών οικείων του περιεβάλλετο υπό τείχους, ενώ τό μεγαλΰτερον μέρος τοΰ 
συνοικισμοΰ εύρίσκετο αμέσως έξω αύτοΰ 3.

Παρά τήν ρίζαν τοΰ τοίχου εύρέθησαν μεσοελλαδικά όστρακα ακόμη δέ καί στρώμα 
μεσοελλαδικόν. Αύτά όμως άποδεικνύουν πιθανώς ότι οί κτίσται του, ώς έπρεπε, έθεμε- 
λίωσαν τον άναλημματικόν τοΰτον τοίχον εις τον βράχον, εν τή κατασκευή του δέ ύπε- 
χρεώθησαν νά διαπεράσουν τήν έπίχωσιν, μεσοελλαδικήν καί π ρ ω τ ο ε λ λ α δ ική ν, ή όποια 
«κάλυπτε τον βράχον καί εις τήν όποιαν ανήκουν τά αρχαιότερα τής προϊστορικής επο
χής όστρακα. Καθ’ όμοιον περίπου τρόπον μεσοελλαδικά όστρακα εις καλώς διατηροΰ- 
μενον στρώμα πάχους 0.50 μ. καί πρωτοελλαδικά αμέσως ύπ’ αύτά, είς στρώμα πά
χους 0.20 μ. έξικνούμενον μέχρι τοΰ βράχου, εύρέθησαν είς τάς άνασκαφάς μας τοΰ 1958 
αμέσως όπισθεν τοΰ άναλημματικοΰ τοίχου ύπ’ αριθμόν 29, προς νότον τής έπικλινοΰς 
ανόδου (Ramp) (είκ. 3). Τά όστρακα αύτά δέν άποδεικνύουν ότι ό ύπ’ άριθμόν 29 τοί
χος, ό όποιος κατά τήν τοιχοδομίαν είναι διάφορος τών τοίχων τοΰ άνακτόρου, είναι 
μεσοελλαδικής ή πρωτοελλαδικής εποχής, άλλά μόνον ότι οί κτίσται του τον κατεβίβα- 
σαν μέχρι τοΰ βράχου διά στρωμάτων προγενεστέρων. Ό τρόπος τής κατασκευής του 
καί ή σχέσις του προς τήν επικλινή άνοδον άποδεικνύουν ότι ό άναλημματικός τοί
χος 29 άνάγεται είς τήν ύστερωτέραν YE III εποχήν. Ή άνακάλυψις τής άρχικής τοΰ 
άνακτόρου κλίμακος τό 19594 κατέστησε φανερόν ότι οί οικοδόμοι τοΰ άνακτόρου

1 Mycenae, σ. 69, 84, 86 καί είκ. 18.
2 Κ. R. Rowe, A possible Middle Helladic Forti

fication Wall, BSA 49, 1954, a. 248-253.
3 To τείχος τοΰ Δωρίου περιβάλλει ολόκληρον τον με

σοελλαδικόν συνοικισμόν Μ. Ν. Valmin, The Swedish 
Messenia Expedition, σ. 22-25 και πίναξ παρένθετος.

4 A. Κ. ΟΡΛΑΝΔΟΣ, Τό "Εργον τής ’Αρχαιολογικής 
Εταιρείας 1959, σ 98-99 καί είκ. 103.
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έδημιοΰργησαν πρόσβασιν προς την κλίμακα και την βορειοδυτικήν είσοδον τοΰ ανα
κτόρου, άποτελουμένην έκ σειράς τεχνητών ανδήρων, υποβασταζόμενων υπό άνα?ιημ- 
ματικών τοίχων Κυκλώπειου ρυθμού. Είς των άναλημματικών τούτων τοίχων φαίνεται.

Είκ 3. Ό παρά τήν Πύλην των Λεόντων κα'ι τόν Κύκλον Α χώρος. 
(BSA XXV, 1921-1923, πίν. I).

ότι ήτο κα'ι τό υποτιθέμενον μεσοελλαδικόν τείχος. Ελπίζω ότι ή πλήρης άνασκαφή 
τής βορειοδυτικής πλαγιάς τής άκροπόλεως, ή έπιβληθεΐσα υπό τής άνακαλύψεως τής 
κλίμακος, θά καθορίση τήν διάταξιν των ανδήρων κα'ι τούς χρόνους των άναλημματι
κών. Επί τού παρόντος δΰναται νά λεχθή ότι ή ΰπόστασις τετειχισμένης περιοχής, άπο- 
τελοΰσης τήν «αρχικήν άκρόπολιν» των Μυκηνών και αναγόμενης είς τήν μεσοελλαδι-
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κήν έποχήν δεν άποδεικνύεται έκ των πραγμάτων. Δεν δύναται δμως καί νά άποκλεισθή 
τελείως και ως έκ τούτου θά παραμείνη ώς αναπόδεικτος υπόδεσις.

Προς τό τέλος τής μεσοελλαδικής εποχής οί κάτοικοι τού λόφου των Μυκηνών 
απέκτησαν μεγάλην οικονομικήν ευμάρειαν καί τεχνικήν ικανότητα. Οί κάθετοι τάφοι 
τοΰ Κύκλου Α καί τοΰ Κύκλου Β, π.χ. ό VI, ό Β, δ I, κλπ., αναγόμενοι είς τούς τελευ
ταίους χρόνους τής εποχής εκείνης, άποδεικνύουν ότι τεχνικώς οί μυκηναΐοι τότε είχον 
υπερβάλει κατά πολύ τούς τεχνίτας των μινυείων κυπέλλων καί τούς κατασκευαστάς 
πών κιβωτιοσχήμων τάφων καί ήσαν πολύ πλουσιώτεροι τών άρχαιοτέρων τής εποχής 
κατοίκων. Ή ευμάρεια δ’ αύτη καί ή συνήθεια νά καταλέγουν μεταξύ τών κτερισμάτων 
καί πολύτιμα αντικείμενα δεν περιορίζεται μόνον είς τάς Μυκήνας, αλλά παρατηρεΐται 
καί είς άλλους συνοικισμούς. Είς τήν Ελευσίνα π.χ. καί είς τάφον κιβωτιόσχημον τοΰ 
τέλους τής μεσοελλαδικής εποχής, ό όποιος δυστυχώς είχε συλ,ηθή πρότερον, μεταξύ 
τών χαλίκων τοΰ δαπέδου του εΰρομεν τέσσαρας σφηκωτήρας έκ χαλκοΰ καλυπτομένους 
μέ χρυσούν έλασμαΦαίνεται όμως ότι αί Μυκήναι ύπερέβαλον κατά πολύ τούς 
ύίλλους συγχρόνους συνοικισμούς είς πλούτον καί είς τεχνικήν ικανότητα. Ό πλού
τος τών μυκηναίων ωφείλετο είς τάς έμπορικάς των συναλλαγάς, πιθανόν μέ τήν Αίγυ
πτον, ή δέ τεχνική των προαγωγή είς τήν έπήρειαν τού μινωικού πολιτισμού καί τών 
τεχνιτών τής Κρήτης.

Υστεροελλαδική I εποχή (YE I, περίπου 1580-1500 π.Χ.)

Περισσοτέρας π?νηροφορίας καί βεβαιωθείσας δι’ άνασκαφών γνώσεις έχομεν διά 
τάς Μυκήνας τής υστεροελλαδικής έποχής. Είς τήν πράιτην της περίοδον (YE I) ανή
κουν οί πέντε κάθετοι τάφοι τού Κύκλου Α (τάφοι I-V) καί μερικοί τών τάφων τού 
Κύκλου Β. Οί τάφοι εκείνοι χαρακτηρίζουν τάς Μυκήνας ώς πο?αιχρύσους καί ώς κέν- 
τρον πολιτισμού, ό όποιος δικαίως άποκαλεΐται μυκηναϊκός. Οί άρχοντες τών Μυκηνών 
τών χρόνων έκείνων, άγνωστοι έκ τής παραδόσεως πάντως όμως άνήκοντες είς ελλη
νικά φύλα, κατώκουν τήν κορυφήν τού λόφου. Ήτο άράγε ή κορυφή έκείνη τετειχι- 
σμένη; Οί πολεμισταί τών καθέτων τάφων, οί τόσον πλουσίως έκτερισμένοι, είχον άράγε 
ιδρύσει άνάκτορον αντάξιον τού πλούτου τών τάφων καί τής ύπ’ έκείνων ΰποδεικνυο- 
μένης ισχύος καί ακμής; Ταύτα είναι έρωτήματα, είς τά όποια δεν δυνάμεθα νά άπαντή- 
σωμεν κατηγορηματικώς. Δυνάμεθα βεβαίως νά ύποθέσωμεν ότι τήν αΰξησιν τού πλού
του καί τής ισχύος τών μυκηναίων έπηκολούθησε καί έπέκτασις τής άκροπόλεως καί 
κατασκευή ανακτόρου μεγάλου καί πολυτελούς. Υπολείμματα όμως τειχών τής YE I 
περιόδου, ακόμη καί τής YE II, δεν εύρέθησαν μέχρι τούδε καί εϊμεθα υποχρεωμένοι 
νά δεχθώ μεν μάλλον ότι ό λόφος ακόμη δεν είχε μεταβληθή είς άκρόπολιν. Ύπό τά 
δάπεδα τού νεωτέρου ανακτόρου τών Μυκηνών ό Wage άπεκάλυψε τεμάχια μικρά τοί
χων 2. Ταύτα, ώς καί υπολείμματα τοιχογραφιών, εΰρεθέντων είς διαφόρους έπιχώσεις, 
αποδίδει είς άνάκτορον YE I καί II χρόνων. Ή άπόδοσις αύτη είναι πιθανή, αλλά τά 
Υπολείμματα είναι τόσον πενιχρά αιστε επ’ αυτών βασιζόμενοι ούτε καν ιδέαν δυνάμεθα 
■νά σχηματίσω μεν τού υποτιθεμένου ανακτόρου, είς τό όποιον άνήκον.

'Η άκρόπολις των Μυκηνών

1 Γ. Ε. ΜΥΛΩΝΑΣ, Πρακτικά 1955, σ. 68. 2 BSA 25, 1921-1923, σ. 268 269. Mycenae, σ.22, 82, 87.
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Έν άντιθέσει προς την σχεδόν παντελή ελλειψιν πληροφοριών διά τά ανάκτορα, 
κατοικίας κα'ι τείχη, εχομεν πολλάς και σπουδαίας πληροφορίας διά τούς τάφους, την 
τεχνικήν πρόοδον κα'ι τά έθιμα τής εποχής. Συνήθως εις την YE I εποχήν άποδίδομεν 
τούς καθέτους τάφους, οί όποιοι, ώς ό Wace προ πολλοΰ παρετήρησεν, ήσαν «elaborate 
or royal versions of the ordinary Μ. H. grave» Κα! τά έθιμα ταφής, τά όποια φα
νερώνουν, άποτελοΰν συνέχειαν κα! έξέλιξιν τών άρχαιοτέρων. Κατά τον Wace, τοϋ 
όποιου τάς άπόψεις διό τό ζήτημα τούτο δέχονται πάντες, εις τό τέλος τής περιόδου 
αυτής νέοι τύποι τάφων άναφαίνονται, οί θαλαμωτοί και οί θολωτοί1 2. Και οί τάφοι 
αυτοί φανερώνουν τήν έξέλιξιν τών εθίμων ταφής κα! τής τέχνης τών μυκηναίων, άλλα 
δημιουργούν κα! προβλήματα, τά όποια άφορούν κα! τήν YE II περίοδον.

Υστεροελλαδική II εποχή (YE II, περίπου 1500-1400 π.Χ.)

’Ασφαλή υπολείμματα τών οικημάτων ή κα! τού άνακτόρου τής εποχής ταΰτης 
δεν άνεγνωρίσθησαν είσέτι εις τον λόφον τών Μυκηνών. ‘Υπό τό δάπεδον τού άνατο- 
λικού υπογείου τού κτηρίου τού λεγομένου Granary παρά τήν Πύλην τών Λεόντων 
εύρέθη τάφος κάθετος, άναγόμενος πιθανώς εις τήν περίοδον τούτην τό περιεχόμενον 
όμως τού τάφου τούτου άφηρέθη ήδη εις μυκηναϊκούς χρόνους κα! πιθανώς κατά τήν 
ΥΕ ΙΙΙΒ περίοδον3 *. ’Ακόμη κα! έπιχώσεις, άνήκουσαι εις YE II χρόνους έλλείπουν, 
διότι φαίνεται ότι άφηρέθησαν ότε, εις μεταγενεστέραν εποχήν, αί περιοχαΐ εις τάς 
όποιας πιθανόν ύφίσταντο ίσοπεδώθησαν διά νά δημιουργηθούν τά δάπεδα οικιών 
κα! άνακτόρων.

Οί τάφοι τής περιόδου παρέχουν πράγματα κα! δημιουργούν προβλήματα. Εις 
εποχήν, κατά τήν όποιαν αί μυκηναϊκά! έρευναι ήσαν εις τήν άρχήν των, ό άείμνηστος 
διδάσκαλος Χρηστός Τςουντας, ύπέθεσεν ότι οί κάθετοι άφ’ ενός κα! οί θολωτοί κα! 
θαλαμωτό! άφ’ ετέρου ήσαν τάφοι δύο διαφόρων λαών —τών Δαναών κα! τών ’Αχαιών— 
κα! ότι χρονολογικώς διεδέχθησαν άλλήλους. ’Επί τής διαφοράς των κα! τής ΰποτεθεί- 
σης διαδοχής έστήριξε τήν διαίρεσίν του τής μυκηναϊκής εποχής εις άρχαιοτέραν, τήν 
μυκηναίαν έποχήν τών καθέτων τάφων κα! εις νεωτέραν, τήν εποχήν τών θολωτών Δ 
Κα! ό Adler, προ τού Τςουντα, έδέχθη ότι οί δημιουργοί τών θολοιτών άνήκον εις 
διάφορον λαόν έκείνου, εις τον όποιον άνήκουν οί τών καθέτων6. Μετά πάροδον τρια
κονταετίας περίπου ό Wace έδίδαξεν ότι ή διαφορά τών τύπων τών τάφων ώφείλετο 
εις άλλαγήν δυναστείας, άπέδωσε τούς καθέτους εις τήν Shaft Grave Dynasty, όπως 
τήν ώνόμασε, κα! τούς ιθολωτούς εις τήν Tholos Tomb Dynasty κα! ύπέθεσεν ότι 
ή δευτέρα διεδέχθη τήν πρώτην 6. Κατ’ αύτόν λοιπόν, νέα δυναστεία άνέλαβε τήν άρχήν 
τών Μυκηνών εις τήν YE I προς II περίοδον κα! ήρξεν αυτής άπό τού 1510 π.Χ. κα!

1 Wace, BSA 25, 1921-1923, σ. 120-121.
2 Ό Wace θέτει εις τό τέλος τής YE I καί εις τό πρώ

τον ήμισυ τής YE II περιόδου (περίπου 1510-1460 π.Χ.) 
τούς θολωτούς τάφους τής πρώτης όμάδος, Mycenae, 
σ. 16.

3 Wace, BSA 25, 1921-1923, σ. 55-59 καί κατωτέρω
σ. 191 κέ.

4 ΤΣΟΥΝΤΑΣ, Μυκήναι καί μυκηναΐος πολιτισμός, 
σ. 146-147, 242 έξ.

5 Adx,ER, είς τήν εισαγωγήν Schliemann, Tiryns, 
σ. XXXI.

6 Wace, BSA 25, 1921-1923, σ. 119-120, Mycenae, 
σ. 22.
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εντεύθεν, εν φ κατά τον Τςουνταν οι ’Αχαιοί διεδέχθησαν τούς Δαναούς προς τδ 
τέλος τής δέκατης πέμπτης έκατονταετηρίδος. Αί υποθέσεις αύταί, καί ιδίως αί τοΰ 
Wace, αί όποΐαι υίοθετήθησαν υπό τής πλειονότητος τών μελετητών, είναι πολν έν- 
διαφέρουσαι καί σημαντικοί διά την ιστορίαν τών Μυκηνών. Γεννάται δμως τό ερώ
τημα: «δικαιολογούνται από τά αποτελέσματα τών αρχαιολογικών ερευνών καί ανα
καλύψεων;»

Ό Τςουντας πρώτος έδέχθη δτι ή αλλαγή τών τύπων τών τάφων είναι μία 
άπό τάς εκδηλώσεις τής αλλαγής τών εθίμων ταφής, ή οποία ήκολούθησε τούς χρό
νους τών καθέταιν. Καί ό Wace, δικαιολογών την διαίρεσίν του εις δυναστείας, γρά
φει: «This change in burial customs of the princes perhaps indicates a change of 
dynasty» καί «a change of dynasty exemplified by a total change in the method of 
interment». Παρουσιάζουν δμως πράγματι διάφορα έθιμα ταφής τά διασωθέντα παρα
δείγματα ένταφιάσεως τής YE I καί τής YE II εποχής; Ή μόνη διαφορά, την οποίαν 
αναφέρει ό Wace, είναι ή χρήσις θαλαμοιτών καί θολωτών αντί τών καθέτων καί κι
βωτιόσχημων τάφων τής προηγουμένης περιόδου. ’Αποτελεί δμως τό στοιχεΐον τούτο 
«π?ιήρη αλλαγήν μεθόδου ταφής», ώς έδέχθη ό αείμνηστος τών Μυκηνών ερευνητής; 
Δεν δύναται νά υπάρξη άμφιβολία δτι οί θαλαμωτοί καί οί θο?ιωτοί είναι τελείως διά
φοροι τών καθέτων καί κατά τό σχήμα καί κατά την κατασκευήν καί δτι δεν έξειλίχθη- 
σαν έξ έκείνων. Κατά πάσαν πιθανότητα έδημιουργήθησαν κατά ξενικά πρότυπα καί υπό 
ξένην έπίδρασιν. Πολλοί δέχονται τήν Αίγυπτον ώς τήν περιοχήν εκ τής οποίας προήλ- 
θεν ή ξένη αυτή έπίδρασις. Εις τούς σπηλαιώδεις τάφους τού Μέσου Αιγυπτιακού βα
σιλείου είναι δυνατόν νά εύρωμεν τά πρότυπα τών θαλαμωτών λ Πρότυπα δμως θο
λωτών τάφων δεν έχομεν εις τήν Αίγυπτον, άλλ’ ουδέ εις τήν Κρήτην, Μικράν ’Ασίαν 
ή Παλαιστίνην καί ή αρχή των ακόμη παραμένει άγνωστος. Εις τό περί Μυκηνών σύγ
γραμμά μου έδέχθην δτι οί θολωτοί είναι χαρακτηριστικά κατασκευάσματα τής ηπει
ρωτικής Ελλάδος, δημιουργηθέντα υπό τών κατοίκων της έν τή προσπάθεια των νά 
διακρίνουν τούς βασιλικούς άπό τούς τάφους τών αστών, άπό τούς θαλαμωτούς δη
λαδή, οί όποιοι έγένοντο κατ’ άπομίμησιν Αιγυπτιακών προτύπων, εις έποχήν κατά τήν 
οποίαν οί μυκηναΐοι έπεξέτειναν τά δρια τής εμπορικής των συναλλαγής καί πέραν τής 
περιοχής τού Αιγαίου. Τά YE I καί II αγγεία, τά εύρεθέντα εις τήν Αίγυπτον, άπο- 
δεικνύουν τήν συχνήν καί επί αρκετόν χρονικόν διάστημα επικοινωνίαν τών δύο χω
ρών1 2. Προς τούτοις Αιγυπτιακή έπίδρασις υποδεικνύεται υπό τών κτερισμάτων τών 
καθέτων τάφων τοΰ Κύκλου Α. Ό πλούτος τών κτερισμάτων έκείνων έν άντιθέσει προς 
τήν εύτέλειαν τών προγενεστέρων μεσοελλαδικών, τών όποίαιν συνέχειαν αποτελούν 
όί κάθετοι, τό χρυσοκόλλητον έγχειρίδιον μέ τήν Νειλωτικήν παράστασιν, ό ταρ'ιχευμέ- 
νος νεκρός τού τάφου V, αί προσωπίδες, τό φόν τής στρουθοκαμήλου είναι ένδείξεις

1 A. Persson, The New Tombs at Dendra, 
σ. 165-175. G. E. Myionas, Ancient Mycenae, σ. 98-99 

καί The Cult of the Dead in Helladic Times, Stu
dies in Honor David M. Robinson I, σ. 100-102.

2 Beegen - Wace, Klio 1939, a. 147, δπου μεταξύ

άλλων γράφουν «more than eight times as many 
mainland (δηλ. μυκηναϊκά) as Cretan (δηλ. μινωικά) 
vases are known from Egypt»' καί αί σχέσεις Κρή
της καί Αίγυπτου υποτίθεται δτι ήσαν στεναί.

21
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τοιαύτης έπιδράσεως. Ακόμη κα'ι ό χρυσός τών τάφων έξ Αίγυπτου πιθανώτατα είσή- 
7.θη εις τάς Μυκηνας'. Κατ ακολουθίαν ή αλλαγή τοΰ τύπου τών τάφων δΰναται να 
αποδοθή εις ξενικήν έπίδρασιν μόνη δεν είναι αρκετή διά να απόδειξη τήν αλλα
γήν τών εθίμων ταφής κα'ι τήν αλλαγήν δυναστείας. Σημειωτέον ότι έκ τής μυθολογι
κής ιστορίας τών Μυκηνών γνωρίζομεν διαδοχήν δυναστειών : τήν δυναστείαν τοΰ 
Περσέως διαδέχεται ή τών Πελοπιδών. Τήν διαδοχήν όμως εκείνην δεν έπηκολοΰθησε 
και αλλαγή τύπου τάφων. Τά μέλη καί τών δύο δυναστειών έΟαπτον τούς νεκρούς των 
είς θολωτούς τάφους, τούς όποιους έθεώρουν αρκετά μνημειώδεις καί ανταξίους τοΰ 
κύρους καί τής δυνάμεώς των. Είναι δυνατόν νά ύποτεθή λοιπόν ότι οί άρχοντες τών 
Μυκηνών, άφ’ ού έγνώρισαν τούς μεγαλοπρεπείς καί μνημειώδεις τάφους τών βασι- 
λέοιν τής Αίγύπτου, έθεώρησαν τούς καθέτους καί λακκοειδεΐς τάφους τών πατέρων 
των αναξίους τής αύξηθείσης ισχύος των καί υπό τήν έπίδρασιν Αιγυπτιακών προ
τύπων τούς αντικατέστησαν διά τών θαλαμωτών καί θολωτών, χωρίς νά αλλοιώσουν 
καί τά έθιμα ταφής.

Άλλ’ ό Τςουντας βέβαιοι ότι παρατηρούνται άλλαγαί «καί είς τά έ'θιμα ένταφιά- 
σεως μή εξηγούμενοι έκ χρονολογικής διαφοράς». Άπαριθμών δέ τάς διαφοράς αύτάς 
λέγει: «έν τοίς θολωτοίς οί νεκροί ουδέποτε ταριχεύονται, ούδέ φοροΰσι προσωπίδας,

πολλά ξίφη καί άλλα όπλα: «είς ούδένα τών εξήκοντα περίπου θαλαμοειδών τάφων 
τών Μυκηνών εύρέθη ξίφος, είς ένα δέ μόνον τρεις αίχμαί δοράτων»· καί ό πλούτος 
τών κτερισμάταιν τών καθέτων δεν ευρίσκει παράλληλον είς τό περιεχόμενον τών νεω- 
τέρων τάφων. Καί συμπεραίνει ό Τςουντας: «ταΰτα δεν έξηγοΰνται καλώς δι’ άλλου 
τρόπου ή διά τής ύποθέσεως, ότι νέος λαός προήλθεν καί ότι ό λαός οΰτος έν Μυκή- 
ναις έπεκράτησε» 2.

Προτού έξετάσωμεν τήν αξίαν τών παρατηρήσεων αύτών πρέπει νά σημειώσωμεν 
•ότι μέχρι τούδε ούδέ εις ασύλητος θολωτός τάφος εύρέθη είς τάς Μυκήνας καί ότι, 
•όταν παραλληλίζωμεν τά κτερίσματα τών καθέτων προς τά τών θαλαμωτών, παραβάλ- 
λομεν τό περιεχόμενον βασιλικών τάφων προς τά κτερίσματα τών τάφων αστών. Βε
βαίως τούτο δέν είναι ορθόν. Είναι όμως άξιοσημείωτον ότι καί ή παραβολή τοΰ 
.περιεχομένου τών τάφων τούτων δέν άποδεικνύει τάς ύποτεθείσας διαφοράς.

"Ας έξετάσωμεν τά σημεία ώς τά αναφέρει ό Τςουντας. Είς τούς καθέτους τά
φους τού Κύκλου Α εύρέθησαν οί σκελετοί δέκα έννέα ατόμων. Τούλάχιστον είκοσι 
τέσσαρες σκελετοί εύρέθησαν είς τούς καθέτους τάφους τού Κύκλου Β, οί όποιοι δύ- 
νανται νά χαρακτηρισθούν ώς «βασιλικοί». Κατά ταύτα έχομεν σύνολον τεσσαράκοντα 
τριών περιπτώσεων ένταφιασμού. Έκ τούτων είς μίαν μόνον περίπτωσιν έσημειώθη

1 PERSSON, έ. ά. σ. 146, 195. Σπ. ΜΑΡΙΝΑΤΟΣ - 
Μ. ΧίΡΜΕΡ, Κρήτη καί μυκηναϊκή Ελλάς, σ. 55. Είς τό 
ύπ’ αριθμόν XIX γράμμα τής Άμάρνας, τό σταλέν υπό 
τοΰ Tushratta είς τόν Amenhotep III (1431-1375 π.Χ ), 
-ό βασιλεύς τών Mittani γράφει: «είς τήν χώραν τοΰ 
άδελφοϋ μου (δηλ. είς τήν Αίγυπτον) ό χρυσός είναι τό- 
<jov κοινός δσον ή κόνις τοΰ εδάφους» καί ζητεί νά τοΰ

δοθή χρυσός είς αντάλλαγμα υπηρεσιών καί δώρων, 'ο 
ΗΡΟΔΟΤΟΣ πρός τοΰτοις (III 23) αναφέρει ότι: εατι... 
έν τούτοισι τοιαι Αί&ίοψι πάντων 6 χαλκός οπανιώτατον καί 
τιμιώτατον διά τοΰτο οί δεσμώται έν πέδν/αι χηνοέ/.οι δε- 
δέοέλαί.

2 Μυκήναι καί μυκηναΐος πολιτισμός, σ· 147 καί 243.
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ταρίχευσις, τό λείψανον τό όποιον εύρέθη υπό τοϋ Schliemann εις τον τάφον V. "Εν 
παράδειγμα είς τεσσαράκοντα τρεις περιπτώσεις ασφαλώς δεν άποδεικνύει έθιμον του
ναντίον άποδεικνΰει ότι ή ταρίχευσις ήτο σπανιωτάτη, ότι ή το στοιχεΐον έπείσακτον, 
έξ Αίγυπτου προφανώς, τό όποιον έχρησιμοποιήθη μίαν καί μόνην φοράν. Σχετικώς 
πρέπει να παρατηρήσωμεν ότι τό φόν τής στρουθοκαμήλου τό κεκοσμημένον μέ ιχθύς 
έκ πηλού, τό όποιον ασφαλώς είσήχθη έξ Αίγυπτου, εύρέθη είς τον αυτόν τάφον ώς 
καί αί προσωπίδες καί τό χρυσοκόλλητον έγχειρίδιον μέ την Νειλωτικήν παράστασιν. 
Τά στοιχεία αύτά, ασφαλώς επείσακτα, εξηγούνται άν ύποτεθή ότι ό τεταριχευμένος 
νεκρός άνήκεν είς άρχοντα περισσότερον τών άλλων συμπαθώς έ'χοντα προς τά Αιγυ
πτιακά έθιμα, ή ακόμη καί είς Αίγυπτίαν πριγκίπισσαλ', έγκατασταθεΐσαν είς Μυκήνας λ 

Είς τό αΰτό συμπέρασμα θά καταλήξωμεν εάν μελετήσωμεν προσεκτικώς τό ζήτημα 
τών προσωπίδων. Ώς γνωστόν, πέντε χρυσαΐ προσωπίδες εύρέθησαν είς τον IV καί τον V 
τάφον τού Κύκλου Α. ΙΊρός τούτοις χρυσά έλάσματα έκάλυπτον τούς σκελετούς δύο παι
διών τοϋ τάφου III. Είς τάς προσωπίδας έκείνας προσετέθη καί έκτη έξ ήλέκτρου έκ τού 
τάφου Γ τοϋ Κύκλου Β 1 2. Έκ τών πέντε τοϋ Κύκλου Α αί δύο εύρέθησαν είς τον τά
φον V, είς τον όποιον εύρέθη καί ό τεταριχευμένος νεκρός, τό φόν τής στρουθοκαμή
λου καί τό χρυσοκόλλητον έγχειρίδιον μέ την Νειλωτικήν παράστασιν. Οί τάφοι τών 
δύο Κύκλων διεφύλαξαν τούς σκελετούς τριάκοντα άνδρών τουλάχιστον. Ή αναλογία 
τών πέντε προς τριάκοντα καί πάλιν άποδεικνύει ότι αί προσωπίδες δεν είναι στοιχεΐον 
κοινού έθίμου άλλ’ έπεισάκτου νεωτερισμού, ό όποιος δεν διήρκεσεν έπί πολύ. Έθιμα 
συνήθως έχουν παρελθόν καί ιστορίαν στάδια άπό τοϋ πρωτογόνου μέχρι τοϋ τελείως 
έξειλιγμένου τύπου καί μέχρι τής άποκρυσταλλώσεως τού έθίμου διαγράφονται είς τά 
κατάλοιπα ενός λαού. Προσωπίδας εύρίσκομεν είς τον τάφον Γ καί είς τούς τάφους IV 
καί V, μετ’ αυτούς δέ δεν αναφαίνονται πλέον. Καί όμως χρονολογικώς οί τάφοι αύ- 
τοί είναι αρχαιότεροι τών τάφων III καί I. Είς τον III έχομεν τούς σκελετούς τριών 
γυναικών, είς τον I τριών άνδρών. Έάν αί προσωπίδες ήσαν εθιμον κοινόν νεωτέρων 
χρόνων διατί οί τρεις σκελετοί τοϋ τάφου I δεν έχουν όμοιας; Καί αί γυναίκες δεν 
ειχον ανάγκην προσωπίδων; Προς τούτοις προσωπίδες είναι άγνωστοι είς τούς μεσο- 
ελλαδικούς χρόνους. Έάν πρόκειται περί έθίμου, είς μεσοελλαδικούς τάφους θά πρέπη 
νά εΰρωμεν την πρώτην απόπειραν τής εισαγωγής του καί τά πρώτα άτεχνα έλάσματα. 
Εκατοντάδες όλαι μεσοελλαδικών τάφων έχουν ήδη άνασκαφή είς διαφόρους περιο- 
χας τής ηπειρωτικής Ελλάδος καί ύπό πολλών έπιστημόνων3. Είς ούδένα τούτων εύ
ρέθησαν προσωπίδες ή καί απλά έλάσματα δυνάμενα νά θεωρηθούν ώς προάγγελοι 
αύτών4. Προσωπίδες αναφαίνονται έν έξειλιγμένη μορφή αίφνιδίως είς τούς καθέτους

1 Είς Αίγυπτον χρυσοκόλλητα εγχειρίδια ετίθεντο είς 
τούς τάφους πριγκιπισσών. Τοϋτο έσημείωσε πρό ετών 
ό ΤΣΟΥΝΤΑΣ, έ.ά. σ. 184 δρα καί ΜΑΡΙΝΑΤΟΝ - 
ΧίΡΜΕΡ, έ.ά. σ. 56.

2 G. Karo, Die Schachtgraber von Mykenai,
άριθ. 253, 254, 259, 623, 624 καί πίν. XLVII, XLVIII,
XLIX, L, LI, LII. Παπαδημητριου, ΠΑΕ 1952, 
σ. 449 καί είκ. 17. Μ yeonas, Ancient Mycenae, είκ. 50.

3 Όρα WaCE καί BlEGEN, Middle Helladie 
Tombs, Symbolae Osloenses 9, 1930, σ. 28-37. 
Myeonas, The Cult of the Dead, o. 68-82.

4 Τά χρυσά έλάσματα τών τάφων τής Μοχλού 
R. Seager, Explorations in the island of Mochlos, 
είκ. 8, 9, 41 δεν έχουν σχέσιν πρός τά μεσοελλαδικά 
έθιμα ταφής. 'Αλλως τε ό άνασκαφεΰς των έπίστευεν δτι 
ήσαν διαδήματα.
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τάφους Γ, IV κα'ι V και ή χρήσίς των παύει άποτόμως μετ’ αύτούς. Έκ ιών ανωτέρω 
καταφαίνεται, νομίζω, δτι και αί προσωπίδες ήσαν στοιχεΐον έπείσακτον, ξένον προς 
τάς έλλαδικάς παραδόσεις καί τά έθιμα ταφής, τοΰ οποίου ή έγκατάλειψις ήτο φυ
σική κατόπιν τής πρώτης έντυπώσεως τοΰ νεωτερισμού.

Πρέπει προς τούτοις να σημειωϋή ότι ό σκοπός, τον όποιον έξυπηρέτουν αί προ
σωπίδες, δεν είναι έξηκριβωμένος. Ό Schliemann ΰπέθεσεν ότι δι’ αυτών έκαλύπτοντο 
τά πρόσωπα των νεκρών, ό δε Τςουντας έδίδαξεν ότι «σκοπός τών προσωπίδων ήτο 
βεβαίως ή διαιώνισις τής μορφής» ’. Ή εκδοχή αυτή άπερρίφθη υπό τού Σταη, ό 
όποιος ύπεστήριξεν ότι αί προσωπίδες έστερεοΰντο επί ξύλινων λαρνάκων, εις τάς 
όποιας ένετίθεντο οί νεκροί. 'Η ΰπόθεσις τοΰ Σταη έλησμονήθη σχεδόν άλλ’ επί τών 
ημερών μας τήν άνεβίωσεν ό Persson1 2. Δυστυχώς ή προσωπίς τού τάφου Γ δεν 
εύρέθτ) εις τήν αρχικήν της ΰέσιν καί φαίνεται ότι είχε μετατοπισθή έν όσω ό τάφος 
εκείνος ήτο ακόμη έν χρήσει. Αί άνασκαφαί όμως τοΰ Κύκλου Β απέδειξαν ότι οί νε
κροί τών καθέτων τάφων δεν εΐχον έντεθή εις ξυλίνας λάρνακας καί ένίσχυσαν τό συμ
πέρασμα τού Karo ότι καί οί νεκροί τού Κύκλου Α δεν εΐχον ταφή εντός ξύλινων 
κιβωτίων3. Όπως καί αν έχη τό πράγμα, είναι βεβαίως έξηκριβωμένον ότι άπό παν
αρχαίων χρόνων είς τήν Αίγυπτον έπεκράτει τό έ&ιμον τής έπιθέσεως προσωπίδων καί 
εις τά πρόσωπα τών νεκρών καί είς τά καλύμματα τών σαρκοφάγων, είς τάς όποιας οί 
νεκροί ένετίθεντο.

Τά δάπεδα τών καθέτων τάφων έκαλύπτοντο υπό χαλίκων κατά άρχαΐον μεσοελ- 
λαδικόν έθιμον. Σκοπός των ήτο ή δημιουργία ξηρού δαπέδου ολίγον ή ουδόλως έπη- 
ρεαζομένου υπό τής υγρασίας. Πόσον άπησχόλειτούς κτίστας τών καθέτων τάφων ή απο
φυγή τής διεισδύσεως ύδάτων, άποδεικνύεται άπό τήν έξ υδατοστεγούς πηλού ένίσχυ- 
σιν τής στέγης των. ’Αλλά δεν ΰπήρχεν ανάγκη χαλίκων διά τον σκοπόν τούτον είς 
τούς θο?αχ>τούς, διότι τά δάπεδά των ήσαν έκ φύσεως ξηρά καί προς τούτοις προεφυ- 
λάσσοντο άπό τήν υγρασίαν υπό παχέος στρώματος υδατοστεγούς πηλού, διά τού όποιου 
έκαλύπτοντο τά πλευρά τής θόλου. Έάν είς σπανίας περιπτώσεις συνεσωρεύοντο ΰδατα 
είς τό έσωτερικόν τής θόλου, τότε ειδικά μέτρα έλαμβάνοντο διά τήν άποχέτευσίν των. 
Τούτο ακριβώς συνέβη είς τον λεγόμενον τάφον τής Κλυταιμήστρας4. Κατ’ ακολου
θίαν τά δάπεδα τών θολωτών καί θαλαμωτών δεν έκαλύπτοντο υπό χαλίκων διότι είς 
τήν περίπτωσίν των δεν ΰφίστατο πλέον ό πρακτικός σκοπός, τον όποιον έξυπηρέτουν.

Ή σπάνις ξιφών καί άλλων όπλων είς τούς θαλαμωτούς έξηγεϊται πλήρως υπό 
τού έθίμου τού μνημονευομένου ήδη υπό τού Τςουντα5, κατά τό όποιον οί συγγενείς 
τών ένταφιασθέντων, είς μεταγενεστέρας ένταφιάσεις, άφήρουν έκ τών προκατατεθέν- 
των κτερισμάτων τά άξιολογώτερα καί χρησιμώτερα. Ή παρατήρησις τού Τςουντα 

έπεβεβαιώθη υπό τών άνασκαφών τού Wage είς τάς Μυκήνας καί τού Blegen είς τήν

1 Μυκήναι καί μυκηναΐος πολιτισμός, σ. 117.
2 Β. ΣΤΑΗΣ, Περί τής χρήσεως μυκηναϊκών τινων 

κοσμημάτων, ΑΕ 1907, σ. 31-60. A. Persson, New 
Tombs at Dendra, σ. 113 έξ. Όρα καί Μ. Meorer 
έν Jdl 1912, σ. 208 έξ.

3 Karo, Schachtgraber, σ. 38 έξ.

4 Σημειωτέον δτι ή ύπό τοΰ WACE τελευταία έρευνα 
τοΰ θολωτού τάφου τοΰ Επάνω Φουρνου άπέδειξεν δτι 
τό δάπεδόν του έκαλύπτετο υπό χαλίκων. Καί ό τάφος 
αυτός ανήκει είς τήν πρώτην καί άρχαιοτέραν ομάδα 
τών θολωτών BSA 48, 1953, σ. 72.

5 Μυκήναι καί μυκηναΐος πολιτισμός, σ· 147.
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Πρόσυμναν1. ’Άλλως τε ή υπό τοΰ Μαρινάτου άνακάλυψις και άνασκαφή χοΰ θολω
τού τάφου τοΰ Ρούτση απέδειξε τό αναληθές τοΰ έπιχειρήματος τούτου· διότι μεταξύ 
τών κτερισμάτων τοΰ τελευταίου νεκροΰ τοΰ τάφου τούτου καταλέγονται καί δέκα ξίφη 
καί μάχαιραι2. Καί έάν άκόμη τά εις τούς θολωτούς τάφους κατατιθέμενα κτερίσματα 
•δεν ήσαν ούτε τόσον πολυάριθμα ούτε τόσον πολύτιμα όσον τά εις τούς καθέτους κα- 
τατεθέντα, άκόμη καί τότε ή διαφορά δύναται νά άποδοθή εις την νηφαλιότητα, ή 
•οποία κατά φυσικήν συνέπειαν θά ήκολούθησε την πρώτην υπερβολήν τής νεωτεριζού- 
σης τροπής, τήν όφειλομένην εις Αιγυπτιακήν ίσως έπιρροήν καί άπομίμησιν τής Αι
γυπτιακής πολυτελείας. Τήν σχετικήν εύτέλειαν τών κτερισμάτων, έάν τοιαύτη ύφί- 
•στατο πράγματι, άνεπλήρου ή μνημειώδης μορφή τών τάφων καί ή πο?απέλεια τής 
προσόψεώς των.

Έν άντιθέσει προς τάς ΰποτεθείσας διαφοράς, αί όποΐαι, ώς βλέπομεν, δεν υφί
σταμαι, αί ομοιότητες τών εθ ίμων ταφής είναι πολυάριθμοι καί βαρυσήμαντοι. Μο?αινότι 
■ό Κύκλος φαίνεται ότι άνήκεν εις μίαν οικογένειαν βασιλέων ή καί άριστέων τής μυ
κηναϊκής πολιτείας, έκαστος τών καθέτων τάφων έχρησιμοποιεΐτο διά τήν ταφήν ενός 
ίσως βασιλικού προσώπου καί τών αμέσως προς αυτό προσκειμένων ατόμων3. Καί 
κατά τούτο οί κάθετοι ακολουθούν τά έθιμα τών μεσοελλαδικών τής δευτέρας περιό
δου, διότι φαίνεται ότι άρχικώς εις καί μόνον νεκρός ένετίθετο εις τούς κιβωτιοσχή- 
μους μεσοελλαδικούς τάφους. Μετά παρέλευσιν χρόνου, ώς απέδειξαν ιδία οί τάφοι 
τοΰ δυτικού νεκροταφείου τής Έλευσΐνος, καί δεύτερος καί τρίτος νεκρός ετίθετο 
εις τον αυτόν τάφον. Καί οί θολωτοί τάφοι κατά τον Wace, «do not seem to have 
been family tombs, but to have been intended for one royal tenant and his immediate 
Tin»4. Οί θαλαμωτοί ήσαν οικογενειακοί καί έχρησιμοποιοΰντο επί πολλά έτη διά τον 
ενταφιασμόν όλων τών μελών τής οικογένειας, διότι βεβαίως δεν ήτο δυνατόν είς τον 
πολύν λαόν νά κατασκευάζη δαπανηρά μαυσωλεία δι’ έκαστον σημαίνον μέλος τής οι
κογένειας.

Είς τά δύο εϊδη τών τάφων παρατηρειται ό παραμερισμός καί ή συσσώρευσις είς 
γωνίας, είς κόγχας ή λάκκους τών οστών τών προγενεστέρως ταφέντων. Το έθιμον 
τούτο ήδη έν χρήσει είς τούς μεσοελλαδικούς χρόνους5, χαρακτηρίζει ολόκληρον τήν 
•μυκηναϊκήν εποχήν καί υποδεικνύει έλλειψην σεβασμού προς τά οστά τών προγόνων. 
Κοινόν προς τούτοις είναι καί έτερον έθιμον, τό οποίον καί πάλιν άποδεικνύει τήν έλ
λειψην ταύτην σεβασμού. Ό διασκορπισμός, ή κλοπή καί ή καταστροφή άκόμη κτερι- 
-σμάτων άνηκόντων είς προγενεστέρως ταφέντας άπαντα καί είς τούς θαλαμωτούς καί

1 Wace, Chamber Tombs of Mycenae, σ. 138,145. 
Eeegen, Prosymna, σ. 247.

2 Μαρινάτος, Illustrated London News, 6 ’Απρι
λίου 1957. ΟΡΛΑΝΔΟΣ, To Έργον τής ’Αρχαιολογικής 
"Εταιρείας 1966, σ. 94.

3 Ώς γνωστόν, έν όλοι δέκα έννέα σκελετοί εύρέθη-
σαν εις τούς έξ καθέτους τάφους τοΰ Κύκλου A : τρεις
είς τον τάφον I, είς είς τόν II, πέντε είς τόν III, έκ τών 
οποίων δύο άνήκον είς παιδία, πέντε είς τόν IV, τρεις 
εις τόν V και δύο είς τόν VI. Οί τάφοι οΰτοι δέν είναι

τών αυτών χρόνων φαίνεται δ’ δτι ό VI είναι ό αρχαιό
τερος, μετ’ αυτόν είς χρονολογικήν τάξιν έ'ρχονται ό II, 
ό IV, ό V καί νεώτατοι πάντων ό III καί ό I.

4 Mycenae, σ. 19.
5 Τούτο καί πάλιν απέδειξαν πλήρως οί μεσοελλαδι- 

κοί τάφοι τοΰ δυτικού νεκροταφείου τής Έλευσΐνος, 
ΙΊΑΕ 1952, σ. 71. Συσσωρευμένα ή παραμερισμένα 
οστά ευρέθησαν τουλάχιστον είς τόν τάφον VI τού 
Κύκλου Α καί είς τούς τάφους Γ, Ε, I, Λ, Ν κλπ. τοΰ 
Κύκλου Β.
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εις τούς καθέτους. Εις τά χώματα, τα πληροΰντα τούς καθέτους τάφους τοΰ Κύκλου Β, 
τούς χρησιμοποιηθέντας διά την ταφήν περισσοτέρων τοΰ ενός ατόμων, εύρέθησαν 
πολλά θρυμματισμένα αγγεία, τά όποια βεβαίως ήσαν κτερίσματα τών άρχικώς εις τον 
τάφον ένταφιασθέντων. Είς τά χώματα π.χ., τά πληροΰντα τον τάφον Γ, εις τον όποιον 
εΐχον ένταφιασθή τέσσαρες νεκροί, εύρέθησαν όστρακα, τά όποια συγκολληθέντα έσχη- 
μάτισαν περί τά είκοσι πέντε αγγεία, έν ώ πλήρη αγγεία έκβληθέντα τοΰ τάφου εΐχον 
άποτεθή είς τό άκρον τής στέγης τοΰ τάφου Ν λ Ή θέσις τών νεκρών είς κεκαμμένην 
στάσιν άπαντά και είς τάς δύο ομάδας τών τάφων καί έχει την αρχήν της είς μεσοελ- 
λαδικόν έθιμον έπιβληθέν, νομίζω, υπό τοΰ μικροΰ χώρου τών κιβωτιοσχήμων τάφων,, 
οί όποιοι χαρακτηρίζουν τούς άρχαιοτέρους χρόνους τής μεσοελλαδικής εποχής. Τά 
είδη τών κτερισμάτων είναι σχεδόν τά αυτά- μερικά έργα τέχνης αντικαθίστανται υπό 
άλλων ώς νεώτεραι τεχνοτροπίαι καί κομψοτεχνήματα διαδέχονται άλληλα είς την 
πραγματικότητα καί την ζωήν. Τά έπακο?ιουθοΰντα τον ενταφιασμόν δείπνα είναι χα
ρακτηριστικά καί τών δύο περιόδων, κοιναί επίσης αί επιτύμβιοι στήλαι καί τά σήματα 
καί τό έθιμον τοΰ «χεύειν χυτήν γαΐαν». Ώς ό αείμνηστος Α. Κεραμοπουλλος 

υπέδειξε, χαμηλοί τύμβοι έκάλυπτον χωριστά ένα έκαστον τών καθέτων τάφων τοΰ 
Κύκλου Α2. Ή άνασκαφή τοΰ Κύκλου Β έπεβεβαίωσε τήν παρατήρησιν αυτήν διότι 
έκαστος τών τάφων τοΰ Κύκλου τούτου έκαλύπτετο υπό χώματος σχηματίζοντος μι
κρόν τύμβον. ’Αλλά καί αί θόλοι τών θολωτών τάφων έκαλύπτοντο κατά τον αυτόν 
τρόπον υπό χώματος σχηματίζοντος τύμβον μεγάλων διαστάσεων3.

Καθ’ όσον είναι δυνατόν νά συμπεράνωμεν έκ τών εθίμων, φαίνεται ότι καί αί 
αντιλήψεις αί σχετικαί προς τον μετά θάνατον κόσμον ήσαν αί αύταί καί είς τήν πε
ρίοδον τών καθέτων καί είς τήν τών θολωτών καί θαλαμωτών. Συναφής προς τάς αν
τιλήψεις αΰτάς είναι καί ή έλλειψις λατρείας τών νεκρών προγόνων. Ή παράδοσις τής 
ύπάρξεως λατρείας νεκρών είς τήν μυκηναϊκήν εποχήν έχει δημιουργηθή καί επικρα
τήσει, ταύτην δέ ακολουθούν πιστώς καί άνευ ελέγχου σχεδόν όλοι οί επιστήμονες. Προ 
πολλών ετών ό Τςουντας έδέχθη ότι οί μυκηναιοι έλάτρευον τούς νεκρούς προγόνους 
ώς έρκείους καί προσέφερον είς αυτούς έναγισμούς καί τό αίμα σφαγιασθέντων ζφων. 
«Τήν έξακολούθησιν τών έναγισμών» κατά ώρισμένας ήμέρας «άποδεικνύει.,.ό κυκλο- 
τερής βωμός, όστις ούδέν άλλο ήτο ή κτιστός βόθρος, επί τών θολωτών όμως καί θα
λαμοειδών δεν άνεκαλύφθη ποτέ κτίσμα τι όμοιον». Έπί τών ημερών μας ό Wace. 
έδίδαξεν ότι: «to the worship of divine beings the Mycenaeans almost certainly added 
the cult of the dead». ’Αλλά διατί; Ώς μόνην έξήγησιν τής άντώήψεώς του γράφει: 
«their tholos and chamber tombs with the evidence of the ritual of the burial and the 
whole circumstances of the Grave Circle at Mycenae, where the royal tombs were 
enclosed as a sacred area for the practice of a cult, indicate more clearly than words 1

1 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ΠΑΕ 1952, σ. 443' 1953, σ. 226. 2 ΚΕΡΑΜΟΠΟΥΛΛΟΣ, Περί τών βασιλικών τάφων τής
Myi.onas, Ancient Mycenae, σ. 134 και είκ. 65. Διά άκροπόλεως τών Μυκηνών, ΑΕ 1918, σ. 58. ΠΑΠΑΔΗ- 
τό έθιμον αύτό είς τούς χρόνους τών θαλαμωτών δρα ΜΗΤΡΙΟΥ, ΠΑΕ 1953, σ. 224-225. 
μεταξύ άλλων καί Wace, Chamber Tombs of Myce- 3 Wacb, JHS 74, 1954, a. 170. BSA 50, 1955,. 
nae, σ. 130. σ. 209-236.
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that there was a definite cult of the dead in Mycenean Greece» J. Και ή έξήγησις 
αυτή, μολονότι αληθοφανής, έν τούτοις όμως δεν άνταποκρίνεται προς την πραγματι
κότητα. Ή αποβολή και ό θρυμματισμός των κτερισμάτων, ακόμη κα'ι τών οστών τών 
προγενεστέρων, ή χαρακτηρίζουσα τα έθιμα τών θαλαμωτών δεν συμβιβάζεται προς 
την ύπόθεσιν τής λατρείας τών νεκρών την άνεξελέγκτως υίοθετηθεΐσαν. Λατρεία 
προϋποθέτει σεβασμόν τών λειψάναιν τών προγενεστέρων, έναγισμούς και αναθήματα 
κατά περιόδους. Τα έκ τών άνασκαφών προελθόντα στοιχεία δεν υποδεικνύουν, πολύ 
-δε όλιγώτερον άποδεικνύουν, την τέλεσιν έναγισμών κα'ι την άνάθεσιν κατά περιόδους 
κα'ι έπ'ι χρόνον αφιερωμάτων εις τούς νεκρούς. Πολυπληθείς τάφοι τών μυκηναϊκών 
χρόνων έχουν ήδη σκάφη, εις ούδένα όμως εύρέθησαν ίχνη λατρείας αναγόμενα εις 
προϊστορικούς χρόνους1 2. ’Ενδείξεις λατρείας εύρέθησαν εις μερικούς θολωτούς και 
θαλαμωτούς τάφους- όλαι όμως αί ενδείξεις αύταϊ ανάγονται εις μεταγενεστέρους χρό
νους κα'ι άποδεικνύουν μόνον ότι ή λατρεία τών νεκρών ήρχισεν εις την ύστερωτέραν 
γεωμετρικήν εποχήν3.

Ή όντως θαυμαστή αρχιτεκτονική μορφή τών θολωτών και ή διακόσμησις τής 
προσόψεως τής εισόδου των άγει εις τήν ύπόθεσιν, ότι κατεσκευάσθησαν τόσον μεγα
λοπρεπείς διά νά χρησιμεύσουν ώς ή αίωνία κατοικία τού άρχοντος, ώς ό τόπος όπου 
■ό άναξ καί νεκρός θά παρέμενε διά νά δέχεται τήν λατρείαν τών ύπηκόων του4. ’Αλλά 
καί οί θαλαμωτοί τάφοι, ώς τάφοι ανθρώπων κοινών καί ούχί άριστέων, είναι συγκρι
τικούς μνημειώδεις καί θαυμαστοί. Ή γλυπτή διακόσμησις τής προσόψεως τής εισόδου 
τών θολωτών εύρίσκει παράλληλον εις τήν διά χρωμάτων ποικίλην διακόσμησιν τής 
εισόδου τών θαλαμωτών5. Πώς είναι δυνατόν νά θεωρήσωμεν τούς θα?ιαμωτούς τά- 
-φους ώς τήν μόνιμον κατοικίαν τών εις αυτούς ένταφιασθέντων, όταν τά οστά των 
αυσσωρεύωνται τόσον άνευλαβώς εις τάς γωνίας καί κόγχας, ούχί σπανίως δε καί άπορ- 
ρίπτωνται εις τον δρόμον, όταν τά κτερίσματά των θρυμματίζωνται, διασκορπίζωνται 
καί άποβάλλωνται, τά δε πολυτιμότερα τούτων κλέπτωνται ύπ’ αύτών τών μελών τής 
οικογένειας; Ό Wace προ ολίγων ετών άπέδειξεν ότι: «the earlier burials by members 
of what apparently was a well-to-do family were thrown out into the dromos by later 
members of the family without regard for the remains of their ancestors». Εις τάς πα
ρατηρήσεις αύτάς ό Blegen προσέθεσε: «it is evident that the actual physical remains 
of the dead were held in little respect when the time came for subsequent burial» 6. 
Έάν ή ύπόθεσις τής λατρείας είναι απίθανος διά τούς θαλαμωτούς, είναι έξ ίσου απί
θανος καί διά τούς θολωτούς. Πρέπει νά έπαναλάβωμεν ότι μέχρι τοΰδε ούδέ έν στοι- 
χεΐον άνεκαλύφθη ύποδεικνύον λατρείαν τελουμένην εις θολωτούς τάφους καί εις τούς 
μυκηναϊκούς χρόνους.

1 ΤΣΟΥΝΤΑΣ, Μυκήναι καί μυκηναΐος πολιτισμός, 
<j. 150 καί 170. Wacb, Mycenae, σ. 116.

2 Mylonas, The Cult of the Dead, σ. 64-105.
3 Martin P. Nilsson, The Minoan - Mycenaean

Religion and its Survival in Greek Religion, 2“ εκ-
•δοσις, σ. 603 έξ. BLBGBN, Prosymna, σ. 262-263.
AE 1937, σ. 377-390. Mylonas, The Cult of the Dead, 

•o. 102-103 καί Ή αρχή τής λατρείας τών ηρώων, Τιμη

τικός τόμος Ά. Άλιβιζάτου, σ. 3-9.
4 Όρα τά υπό τοΰ WACE λεγάμενα, ανωτέρω 

σημ. 1.
5 ΤΣΟΥΝΤΑΣ, Μυκήναι καί μυκηναΐος πολιτισμός, 

σ. 135.
6 Wacb, Chamber Tombs of Mycenae, σ. 130, 145. 

Blegen, Prosymna, σ. 247. "Ορα καί MAPINATON εις 
AE 1932, σ. 23.
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Υποτίθεται όμως δτι οί κάθετοι τάφοι των Μυκηνών, και δή ό περιορισμός των 
εις Κύκλον, άποδεικνύουν την ύπόστασιν λατρείας διά τούς βασιλείς. Ποια όμως στοι
χεία εχομεν κα'ι διά την ύπόθεσιν αυτήν; Εις τον Κύκλον Α καί άνωθεν τού τάφου IV 
ό Schliemann άνεκάλυψε κυκλοτερή «βωμόν» καί εις τό μέσον περίπου τοΰ Κύκλου A 
ό Κεραμοπουλαος άνέσκαψε σπηλαιώδη κοιλότητα, εις την οποίαν, κατ’ αυτόν, έναγι- 
σμοί καί αναθήματα προσεφέροντο εις τούς νεκρούς. Έπί των στοιχείων τούτων κυ
ρίως βασίζεται ή πίστις προς την λατρείαν τών νεκρών τών άποτεθέντων εις τούς κα
θέτους τάφους. Άς έξετάσωμεν όμως τά στοιχεία αυτά με περισσοτέραν προσοχήν. 
Είναι προφανές εκ τών πραγμάτων, ώς ό Wace άπέδειξεν, ότι ό χώρος τοΰ Κύκλου A 
ίσοπεδώθη είς YE III χρόνους, ότε ίδρύθη καί ό έκ πλακών περίβολός του. Ό έξω- 
ραϊσμός τοΰ Κύκλου, ώς καί ή περί αυτόν καμπή τοΰ δυτικοΰ Κυκλώπειου τείχους τής 
άκροπόλεως, άποδεικνύουν ότι είς τούς YE III χρόνους ό σεβασμός τών μυκηναίων 
προς την περιοχήν τοΰ Κύκλου καί προς τούς βασιλικούς τάφους, τούς όποιους ένέκλειε, 
ήτο σημαντικός. Έάν τό σπήλαιον καί ό βωμός άπετέλουν τό κέντρον λατρείας τότε ή, 
λατρεία αυτή θά συνεχίζετο καί είς τούς YE III χρόνους καί κατά τον έξωραϊσμόν θά 
έπρεπε νά έλαμβάνετο φροντίς διά τήν διατήρησίν των. Ό βωμός τουλάχιστον θά 
έπρεπε νά μεταφερΰή είς τό νέον έπίπεδον τό σχηματισθέν διά τής ίσοπεδώσεως, όπως 
έγένετο καί διά τάς στήλας, αί όποΐαι από τής αρχικής των θέσεως άνυψώθησαν είς τό 
έπίπεδον εκείνο. Τούτο όμως δεν έγινε. Καί ό βωμός καί τό σπήλαιον έκαλύφθησαν 
υπό παχέος στρώματος χώματος καί παρέμειναν άχρηστα μέχρι τοΰ τέλους τής μυκη
ναϊκής εποχής. Είς τήν επιφάνειαν τοΰ Κύκλου τής υστεροελλαδικής εποχής ουδέ εν 
στοιχεϊον άνευρέθη δυνάμενον νά υπόδειξη τήν ύπόστασιν λατρείας. Εσχάτως ό συνά
δελφος κ. Μαρινάτος ύπεστήριξεν ότι καί ό βωμός άρχικώς έχρησίμευε διά τήν διείσ
δυσήν χοών είς τον τάφον, άφ’ ού ή στέγη του είχε κλεισθή καί κατά τήν διάρκειαν 
τοΰ τυπικού τής ταφής, ό δέ Παπαδημητριου, ώς μοι έδήλωσε προσωπικώς, πιστεύει 
ότι τό υπό τοΰ Schliemann εύρεθέν κτίσμα δεν είναι καν βωμός. Προς τούτοις ό 
Nilsson ήμφεσβήτησε τήν λατρευτικήν υφήν τής έπιχώσεως τοΰ σπηλαιώδους κοι
λώματος1.

Ύπετέθη επίσης ότι είς τό ανατολικόν τμήμα τοΰ Κύκλου Α, είς τήν περιοχήν 
δηλαδή, ή οποία δέν περιέχει καθέτους τάφους, υπήρχε ναΐσκος διά τήν λατρείαν τών 
νεκρών. Άλλ’ είς τήν περιοχήν εκείνην ό Σταματακης άνεκά?ιυψε τουλάχιστον τέσ- 
σαρας λακκοειδεΐς τάφους, περισσότεροι δέ ασφαλώς θά ύπήρχον καί κατεστράφησαν 
κατά τήν ίσοπέδωσιν τοΰ χώρου, ότε ακόμη καί μέρος τοΰ βράχου έλαξεύθη προς 
τούτο. Είς τούς τάφους εκείνους προφανώς ήσαν ένταφιασμένοι οί νεκροί, τά οστά τών 
οποίων άνεκάλυψεν ό Schliemann κατεσπαρμένα είς τήν έπίχωσιν τοΰ Κύκλου καί. 
τά όποια ό Τςουντας άρχικώς άπέδωσεν είς δούλους ή αιχμαλώτους σφαγέντας επί 
τών τάφων τών κυρίων των2. 'Η καταστροφή τών σκελετών καί ή διασπορά τών 
οστών είς τήν έπίχωσιν άποδεικνύει ακόμη μίαν φοράν τήν έλλειψιν σεβασμού προς 
τά λείψανα τών προγενεστέρων, ή όποια χαρακτηρίζει τούς μυκηναϊκούς χρόνους. Καί

1 ΜΑΡΙΝΑΤΟΣ είς τό Γέρας Κεραμοπούλλου, σ. 65 2 ΜΑΡΙΝΑΤΟΣ, έά. σ. 82-83. Wace, Mycenae, a. 61.
ύποσ. 1. Nilsson, έ.ά. σ. 609. Τςουντας, Μυκήναι καί μυκηναΐος πολιτισμός, σ. 116.
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ή ύπόθεσις λατρείας τελούμενης εις ναΐσκον εντός τοΰ περιβόλου όχι μόνον δεν δύνα- 
ται να άποδειχθή, άλλά φαίνεται άδύνατος.

Ό περιορισμός τοΰ χώρου τών τάφων υπό περιβόλου έξελήφΰη ώς στοιχεΐον απο
δεικτικόν τής χρήσεώς του ώς τεμένους. Ήτο όμως ό κύκλος αυτός τέμενος; Προ ετών 
ό Τςουντας, έν τή προσπάθεια του όπως απόδειξη ότι ό Κύκλος ήτο τύμβος, παρετήρη- 
σεν «ότι ή είσοδος τοΰ περιβόλου δεν έκλείετο διά θύρας,... άλλ" είναι πιθανόν, ότι ή είς 
τό ιερόν τέμενος είσοδος άφήνετο έλευθέρα εις πάντα τον θέλοντα νά είσέλθη και είς 
αύτά τα ζφα ακόμη; διότι κύνας τουλάχιστον έτρεφον οί Μυκηναΐοι καί εντός τής 
άκροπόλεως» '. Έκ τοΰ Κύκλου Β μανθάνομεν ότι άρχικώς χώρος τις περιωρίσθη 
υπό περιβόλου διά νά χρησιμεύση διά την ένταφίασιν τών μελών βασιλικής οικογέ
νειας. Ό περίβολός του δεν έκτίσθη έκ τών υστέρων διά νά μετασχηματίση είς τέμενος 
τον χώρον τών βασιλικών τάφων. Είς τον χώρον τοΰ Κύκλου Β ουδέ έν στοιχεΐον άνε- 
καλύφθη ύποδεικνύον λατρείαν, μολονότι ιδιαιτέρα προσοχή κατεβλήθη κατά την άνα- 
σκαφήν διά την έξακρίβωσιν τής ύπάρξεως αναθημάτων ή ίχνους έναγισμών. Καθ’ 
όμοιον τρόπον καί ό χώρος τοΰ Κύκλου Α φαίνεται ότι άρχικώς ώρίζετο υπό περιβό
λου καί ή μεταγενεστέρα διασκευή του απλώς έπανελάμβανε την αρχικήν διάταξιν. Ό 
κυκλικός περίβολος λοιπόν δεν είναι αρκετός νά απόδειξη ότι ό χώρος ήτο τέμενος. Τον 
Κύκλον Α έσεβάσθησαν οί μεταγενέστεροι όχι διότι λατρεία έτελεΐτο είς αυτόν αλλά 
διότι έθεωρεΐτο ιστορικόν μνημεΐον, στενήν σχέσιν έ'χον προς τήν μυθικήν τοΰ βασιλι
κού οίκου ιστορίαν καί ώς τοιοΰτο τό διετήρησαν. Έάν ό διά περιβόλου περιορισμός 
κυκλικού χώρου, είς τον όποιον ύπήρχον τάφοι βασιλικοί, ήτο αρκετός διά νά μετα- 
τρέψη τον χώρον εκείνον είς τέμενος, τότε καί ό Κύκλος Β θά έπρεπε νά έθεωρεΐτο ώς 
τέμενος καί νά ήτο σεβαστός. Τον Κύκλον Β όμαις καί αύτοί οί μυκηναΐοι όχι μόνον 
τον ήγνόησαν αλλά καί τον παρεβίασαν. Μέρος τοΰ περιβόλου του κατεστράφη υπό 
τών οικοδόμων τοΰ θολωτού τάφου τής Κλυταιμήστρας καί είς τήν περιοχήν του φαί
νεται ότι οί τεχνΐται κατειργάσθησαν τούς ογκολίθους, τούς οποίους έχρησιμοποίησαν 
διά τήν κατασκευήν τοΰ τάφου εκείνου. Προς τούτοις μέρος τοΰ χώρου του θά έκαλύ- 
φθη υπό τοΰ τύμβου, ό όποιος, κατά τον Wace, έσχηματίσθη άνωθεν τής θόλου. Είς 
χρόνους μεταγενεστέρους τής έγκαταλείψεως τοΰ Κύκλου Β, ό τάφος Ρ έκενώθη, τό 
περίγραμμά του ηύρύνθη καί εντός αύτοΰ κατεσκευάσθη έτερος τάφος2. "Ολα τά στοι
χεία αύτά άποδεικνύουν ότι οί μυκηναΐοι δεν έσεβάσθησαν τον Κύκλον Β, πράγμα τό 
όποιον θά ήτο αδύνατον έάν είς τήν περιοχήν του έξησκεΐτο λατρεία νεκρών. Συνοψί- 
ζοντες τά λεχθέντα δυνάμεθα νά συμπεράνωμεν ότι τά δι’ άνασκαφών άνακαλυφθέντα 
στοιχεία άποδεικνύουν ότι λατρεία νεκρών δεν ύφίστατο ούτε κατά τήν έποχήν τών θο
λωτών ούτε κατά τήν περίοδον τών καθέτων τάφων.

Μία άκόμη παρατήρησις υπολείπεται. Ή ύποτεθεΐσα διαδοχή δυναστειών ή καί 
λαών βασίζεται έπί τής ύποθέσεως τής χρονικής διαδοχής τών τύπων τών τάφων. Υπο
τίθεται δηλαδή ότι οί θολωτοί καί θαλαμωτοί ήρχισαν ιδρυόμενοι άφ’ ού έπαυσεν ή 
χρήσις καί ή κατασκευή τών καθέτων. Είναι άράγε ή ΰπόθεσις αύτη άληθής, στηρίζε

ι Τςουντας, έ'.ά. σ. 101. Βεβαίως ή υπόθεσίς του 2 Myi,onas, Ancient Mycenae, σ. 171. ΠΑΠΑΔΗ- 

περί τύμβου αστοχεί. ΜΗΤΡΙΟΥ, ΠΑΕ 1954, σ. 246 έξ.
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ταί πως έπ'ι έξηκριβωμένων στοιχείων; Φαίνεται δτι ή ύπόθεσις αΰτη στηρίζεται μόνον 
επί υποκειμενικού συλλογισμού. «Οί θολωτοί καί θαλαμοειδείς τάφοι», γράφει όρθώς 
ό Τςουντας, «είναι σύγχρονοι άλλήλων, ΰστερώτεροι όμως έν συνόλω τών τής άκρο- 
πόλεως· περί τούτου ούδεμία δύναται να ύπάρξη αμφιβολία, καί όταν ημείς διαιρού- 
μεν την μυκηναίαν εποχήν εις δύο περιόδους, άρχαιοτέραν καί νεωτέραν, στηριζόμεθα 
προ πάντων επί ταύτης τής χρονολογικής διαφοράς, ήτις καί έξ αυτής τής απλής κατα
λογής τών κτερισμάτων εξάγεται» ι. Ώς εϊδομεν όμως, έκ τών κτερισμάτων καί τών εθί
μων ταφής δεν άποδεικνύεται διαφορά καί ή διαδοχή τών τύπων τών τάφων ή υποδει
κνυόμενη υπό τής διαδοχής τής άρχαιοτέρας υπό τής νεωτέρας περιόδου δεν είναι παρά 
απλή ύπόθεσις. Δυστυχώς οί θολωτοί τάφοι τών Μυκηνών ειχον συληθή πολύ προ τών 
χρόνων τής επιστημονικής έρεύνης- καί αί σύγχρονοι δοκιμαί ολίγα απέδωσαν καί ταύτα 
δεν έδημοσιεύθησαν ώς έπρεπε. Εις τον Wace όφείλομεν τήν πρώτην επιστημονικήν 
μελέτην καί δημοσίευσιν τών θολωτών τάφων τών Μυκηνών. Ή άνάλυσις τής οικοδο
μής των καί ό καθορισμός τής έξελίξεώς των αποτελεί λαμπρόν κατόρθωμα καί βασικήν 
συμβο?ιήν εις τάς γνώσεις μας περί τού μυκηναϊκού πολιτισμού. Μετά πεποιθήσεως δυ- 
νάμεθα νά δεχθώμεν τήν διαίρεσίν του εις ομάδας καί τήν εις έκάστην ομάδα κατάτα- 
ξιν τών θολωτών τάφων τών Μυκηνών. Δυστυχώς όμως δεν διεσοόθησαν σαφή καί 
αξιόπιστα στοιχεία δυνάμενα νά χρονολογήσουν τούς περισσοτέρους τών τάφων καί 
ιδίως τούς άρχαιοτέρους έξ αυτών. Έπί τής χρονολογίας έκείνων κυρίως θά βασισθή 
τό ζήτημα τής χρονικής διαδοχής τών τύπων τών τάφων άπό τών καθέτων προς τούς 
θολωτούς.

Οί αρχαιότεροι θολωτοί τάφοι τών Μυκηνών, ώς εξάγεται άπό τάς οικοδομικός 
πων λεπτομέρειας, είναι ό Κυκλώπειος θολωτός τάφος καί ό τού Επάνω Φούρνου, ώς 
τούς ώνόμασεν ό Wage. Ό αρχιτεκτονικός των ρυθμός, ό όποιος τούς θέτει άσφα-

άντικείμενα, ολίγα όστρακα εύρεθέντα εις προηγουμένως σκαφεΐσαν περιοχήν ή καί εις 
τά χώματα προγενεστέρων δοκιμών, παρέχουν άβεβαίας πληροφορίας. Διά τούτο τήν 
χρονολογίαν των ό Wace έστήριξεν έπί συλλογισμού καί ύποθέσεως. Οί θολωτοί βε
βαίως είναι τάφοι βασιλικοί. Διά τούτο λέγει ό Wace δεν θά πρέπη νά είναι ουδέ 
κατά τι σύγχρονοι τών καθέτων «as it would be absurd to imagine two dynasties ru
ling simultaneously at Mycenae... The tholos tombs are not Middle Helladic and so 
cannot be earlier, but must be later. The Shaft Graves are Late Helladic I., and the 
third group of tholos tombs is Late Helladic III. Thus the first and second groups 
should fall between the Shaft Graves and the beginning of the fourteenth century B.C., 
for we assume that the change of royal burial customs coincides with a change of 
-dynasty. Consequently, the earliest tholos tombs should follow the last Shaft Grave» 1 2.

Ή ύπόθεσις καί ό συλλογισμός ούτος βεβαίως έθεωρεΐτο αρκετός εις τούς χρό-

1 Τςουντας, έ.ά. σ. 146-147.
2 Wace. BSA 25, 1921-1923, σ 391. Διά τήν περι

γραφήν τών -θολωτών δρα σ 283-397 και Mycenae, 
σ. 16-19. Ή νεωτέρα έρευνα καί μελέτη του θολωτού 
τάφου τοΰ Επάνω Φούρνου και πάλιν δέν άπέδωσεν

οριστικά δεδομένα διότι, ώς ό περιγράφων τήν έρευναν 
Hood γράφει: «Since the tomb has been well looted, 
it is hard to decide which of the finds from it 
belong to the original contents of the tomb». 
BSA 48, 1953, σ. 83.
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νους, είς τούς οποίους έγένεχο καί έδικαιολογείτο άπο τας ΰπαρχούσας τότε γνώσεις. 
Δεν δύναται δμως νά ίσχΰση σήμερον. Άφ’ ενός μεν δυνάμεθα νΰν νά άποδείξαιμεν 
δτι ιά ταψικά έ'θιμα, έκτος τοΰ τύπου τών τάφων, ήσαν τά αύχά καί εις την εποχήν τών 
καθέτων καί είς την τών θολωτών. Άφ’ ετέρου ή αποκάλυψης τοΰ Κύκλου Β, μερικοί 
τουλάχιστον τών καθέτων τάφων τοΰ οποίου ήσαν σύγχρονοι τών τοΰ Κύκλου Α, άπο- 
δεικνύει δτι ή ύπόθεσις ύπάρξεως διπλού βασιλικού γένους είς τάς Μυκήνας, όπως 
πολύ άργότερον καί είς την Σπάρτην, δεν είναι τόσον «absurd» δσον ύπετέθη· δτι ή 
ταφή συγχρόνων βασιλικών ατόμων καί άριστέων είς δύο διάφορα νεκροταφεία, είς 
δύο διαφόρους Κύκλους, είναι πραγματικότης *. Καί είναι έξ ίσου πιθανόν νά ύποθέ- 
σωμεν δτι τά μέ?νη τής οικογένειας τοΰ Κύκλου Β ήρχισαν νά κτίζουν καί νά χρησιμο
ποιούν θολαιτούς τάφους έν ώ τά μέλη τής βασιλικής οίκογενείας τοΰ Κύκλου Α έξη- 
κολούΟουν νά τον χρησιμοποιούν. ΓΙρός τούτοις ή ύπόθεσις καί ό συλλογισμός δτι οί 
αρχαιότεροι θολωτοί πρέπει νά τεθούν «between the Shaft Graves and the fourteenth 
century» δεν εύσταθεΐ, διότι είναι δυνατόν νά ύποτεΰή, μετά τής Αυτής έάν μή περισ- 
σοτέρας πιθανότητος, δτι μερικοί τών θολωτών καί θαλαμωτών ήσαν σύγχρονοι τών 
νεωτέρων καθέτων. Άλλως τε ή κατασκευή καθέτων τάφων δεν παύει είς τούς τελευ
ταίους χρόνους τής YE I περιόδου. Αύτός δ Wace απέδωσε τον κάθετον τάφον, ό 

όποιος εύρέθη κάτωθεν τού δαπέδου τής σιταποθήκης, είς YE II χρόνους· καί ό κά
θετος κτιστός τάφος ό ίδρυθεϊς είς τον τάφον Ρ τού Κύκλου Β ανάγεται είς τούς ίδιους 
χρόνους. ’Ίσως είς τούς ίδιους χρόνους πρέπει νά άναχθή καί ό κάθετος τάφος έκ τοΰ 
οποίου άφηρέθη ό «θησαυρός», τον όποιον άνεύρον ό Σταματακης καί ό Δροςινος 

προς μεσημβρίαν τοΰ Κύκλου Α2. Μερικοί τών θαλαμωτών τάφων τών Μυκηνών 
φαίνεται δτι είναι προγενέστεροι τοΰ 1510 π.Χ. καί ή υπό τοΰ Blegen δημοσίευσις 
τών ευρημάτων τοΰ αειμνήστου Κουρουνιωτου τοΰ θολωτού τάφου τής Τραγάνας 
άποδεικνύει δτι καί θολωτοί τάφοι ήσαν έν χρήσει πολύ προ τού τέλους τής YE I επο
χής, πολύ προ τοΰ τέλους τής δεκάτης έκτης π.Χ. έκατονταετηρίδος3. Διά ταΰτα νο
μίζω δτι καί τό επιχείρημα τής διαδοχής τών τύπων τών τάφων, επί τοΰ οποίου στη
ρίζεται κυρίως ή ύπόθεσις τής διαδοχής τών δυναστειών, δεν εύσταθεΐ διότι φαίνεται 
πιθανώτερον δτι επί τι χρονικόν διάστημα ήσαν έν χρήσει καί οί κάθετοι τών Κύκλων 
καί οί αρχαιότεροι τών θαλαμωτών καί θολωτών. Τούτο βεβαίως αναιρεί αύτήν τήν 
βάσιν τής ύποθέσεως τής διαδοχής δυναστειών.

Ή άνασκόπησις τών έθίμων τής μυκηναϊκής έποχής έν γένει καί τών στοιχείων, 
τά όποια ύπετέθησαν ώς ύποδεικνύοντα διαφοράς, νομίζω δτι άπέδειξεν δτι ούδεμία 
διαφορά είς τά έ'θιμα ταφής ύπάρχει από τών χρόνων τών καθέτων μέχρι καί τοΰ τέ
λους τών χρόνων τών θολωτών. Έξέλιξις αυτών ομαλή δύναται νά διακριθή ούχί δμως 
καί διαφορά. Μόνη παραμένει ή διαφορά τοΰ τύπου τών τάφων. Αυτή δμως δύναται 
νά άποδοθή είς τήν πρωτοβουλίαν άρχοντος καί γένους κραταιοΰ, έλθόντος είς επαφήν 
με ξένους, Αιγυπτιακούς τύπους τάφων, τούς όποιους, ώς μεγαλοπρεπεστέρους καί πε

ι ΜΑΡΙΝΑΤΟΣ, ε.ά. σ. 83-86. Myeonas, Ancient 1938-1939, σ. 65 έξ.

Mycenae, σ. 175. 3 Beegen, An Early Tholos Tomb in Western
2 Wace, BSA 25,1921-1923, a. 59. Thomas, BSA 39, Messenia, Hesperia 23, 1954, a. 158-162.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:38:01 EEST - 18.237.180.167



172 Γεωργίου Έ. Μυλωνά ΑΕ 1953

ρισσότερον ανταξίους προς την αύξηθεϊσαν δύναμίν του και τό μεγαλεΐόν του, είσήγα- 
γεν εις την χώραν του. Δεν δυνάμεθα λοιπόν νά δημιουργήσω μεν δυναστείας ή νά στη- 
ρίξωμεν την διαδοχήν δυναστειών, ουδέ βεβαίως καί την ελευσιν λαοϋ νέου, είς την 
διαφοράν εθίμων ταφής, ή όποια δεν υπάρχει. Διαδοχή δυναστείας είς Μυκήνας είς τό 
τέλος τής YE I καί τάς άρχάς τής YE II περιόδου ή έλευσις νέου λαοΰ δεν άποδει- 
κνύεται υπό των μέχρι τοϋδε έξηκριβωμένων δΓ άνασκαφών ευρημάτων.

Υστεροελλαδική III έποχή (YE III, περίπου 1400-1100 π.Χ.)

Ή YE III εποχή περιλαμβάνει τήν περίοδον τής ζωής των Μυκηνών, άμυδράν 
άπεικόνισιν τής οποίας εΰρίσκομεν είς τήν Ελληνικήν μυθολογίαν, είς τήν περί Περ- 
σέως καί 'Ατρειδών παράδοσιν. Αί πρώται δύο εκατονταετηρίδες της φαίνεται ότιήσαν 
χρόνοι ακμής καί αύξούσης ισχύος, αντικατοπτριζόμενης είς τό μέγα τοΰ Άγαμέμνονος 
κύρος καί είς τήν έκτασιν τοΰ βασιλείου του, ώς άναφέρεται είς τό Β τής Ίλιάδος. Οί 
άνακτες τής YE III εποχής έκτισαν μεγαλοπρεπές άνάκτορον είς τήν κορυφήν τοΰ λό
φου, περιέβαλον τους πρόποδάς του με τείχη λάΐνα Κυκλώπι’ ουράνια καί έπέθηκαν τον 
βασιλικόν των θυρεόν είς τήν μεγάλην είσοδον τής άκροπόλεως'. ΙΙερί τήν άκρόπο- 
λιν ό πολύς λαός τών Μυκηνών κατώκει κατά κώμας, περιλαμβανούσας καί τό νεκρο- 
ταφεΐον έκάστου γένους, μεταξύ τών οποίων ύπήρχον εύρεΐαι οδοί1 2. Αί άνασκαφαί τοΰ 
Τςουντα καί τοΰ Wace ιδία μάς έγνώρισαν λεπτόμερειακώς τάς Μυκήνας τής ύστερο- 
ε?Ααδικής III εποχής, αν καί δεν έλυσαν όλα τά προβλήματα τά σχετικά προς τά κτί- 
σματά της.

"Εν τών προβ?νημάτων τούτων αφορά είς τήν χρονολογίαν καί τήν ιστορίαν τών 
τειχών τής άκροπόλεως. Άφ’ ότου ό Steffen έξεπόνησε τό τοπογραφικόν σχέδιον τών 
Μυκηνών, τό όποιον ακόμη καί τώρα είναι τό μόνον ΰπάρχον καί τό χρησιμοποιούμε
νων υπό τών επιστημόνων, καί άφ’ ότου ό Schliemann άνεκάλυψε καί άνέσκαψε τον 
Κύκλον Α, τά Κυκλώπεια τείχη έπέσυραν προς έαυτά τον θαυμασμόν τών επισκεπτών 
καί τών μελετητών. Έν τούτοις όμως καί μέχρι τών ημερών τοΰ Wace δεν είχε γίνει 
σοβαρά προσπάθεια προς καθορισμόν τών χρόνων των. Γενικώς ετίθεντο είς μίαν πε
ρίοδον προϊστορικήν, τής όποιας τά χρονικά όρια ήσαν επίσης άβέβαια. Ό Τςουντας 

πρώτος προσεπάθησε νά τά διακρίνη είς άρχαιότερα καί νεώτερα κτίσματα, άν καί τά 
άνήγαγεν είς μίαν περίοδον, τήν ΰπ’ αύτοΰ άποκληθεΐσαν νεωτέραν μυκηναίαν πε
ρίοδον. Κατ’ αΰτόν, τό βόρειον Κυκλώπειον τείχος άνήκεν είς τήν πρώτην καί άρχαιο- 
τέραν περίοδον τής τειχοποιίας τών Μυκηνών. Είς τήν δευτέραν άνήκεν ή Πύλη τών 
Λεόντων καί τό προς νότον αυτής δυτικόν Κυκλώπειον τείχος, κτισθέντα ούχί πολύ 
ύστερώτερον «τής κατασκευής τοΰ περιβόλου τοΰ Κύκλου Α» καί είς χρόνους καθ’οΰς 
έγένετο «μεγάλη μεταβολή έν τώ σχεδίω τής άκροπόλεως ήτις ηΰξήθη τότε». Τέλος είς 
τρίτην καί νεωτάτην περίοδον άνήγαγε τήν βορειοανατολικήν έπέκτασιν τοΰ τείχους, 
τήν περικλείουσαν καί τήν υπόγειον δεξαμενήν3.

1 ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ, Τριράδες, 1087 εξ. Καί ό ΝΟΝΝΟΣ, 2 ΤΣΟΥΝΤΑΣ, ε.ά. σ. 21 καί 234.
Διονυσιακά XLI 268 έξ. λέγει ότι αί Μυκήναι είχον 3 ΤΣΟΥΝΤΑΣ, έ.ά. σ. 109 καί Jdl 1895, σ. 143 έξ.
περιζωσθή : οτέμματι τειχιόεντι... Κυκλώπων κανόνεσαι.
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Ή γνώμη αΰτη τοΰ Τςουντα, ή διαιυπωθεΐσα τό 1893, δεν έγένετο δεκτή, ή μάλ
λον ήγνοήθη και μεταγενέστεροι έρευνηταί και συγγραφείς εις τάς περιγραφάς των 
τής άκροπόλεως ούδεμίαν προσπάθειαν κατέβαλον διά τον ακριβή χρονολογικόν ορι
σμόν τών τειχών και άνευ ενδοιασμού τα έθετον γενικώς εις την νέαν περίοδον τής 
μυκηναϊκής εποχής, θεωροΰντες αυτά κάπως μεταγενέστερα τών τειχών τής Τίρυνθος. 
Ή πρώτη επιστημονική και θετική προσπάθεια διά τήν ακριβή χρονολόγησιν τών τει
χών έγένετο υπό τοΰ Wace, εις τον όποιον όφείλομεν και τήν πρώτην επιστημονικήν 
μελέτην και τών έν τή άκροπόλει ευρημάτων τοΰ Τςουντα. Τά χρονολογικά του συμπε
ράσματα έστήριξεν, ώςήτο φυσικόν, εις τά όστρακα αγγείων, τά όποια αύτός άνεκάλυψεν. 
Ότε τό πρώτον έπραγματεύΟη τό χρονολογικόν περϊ τών τειχών πρόβλημα, αί γνώσεις 
τών ερευνητών διά τήν μυκηναϊκήν αγγειογραφίαν, μολονότι και περισσότεροι ήσαν ή 
είς τούς χρόνους τοΰ Furtwangler, τοΰ Loeschke και τοΰ Τσουνιά καί καλύτερον 
έξηκριβωμέναι, κατόπιν τών στρωματογραφικών παρατηρήσεων καί τών ευρημάτων 
αύτοΰ τοΰ Wace, τοΰ Blegen καί τοΰ Evans, έν τοΰτοις όμως δεν ήσαν τόσον πλήρεις 
είς τάς λεπτομέρειας όσον σήμερον. Διά τοΰτο άρχικώς είς τήν μνημειώδη έ'ρευνάν του 
ό Wace άναφέρεται γενικώς είς τήν YE III έποχήν χωρίς καί νά καθορίζη έκάστοτε μερι- 
κώτερον τούς χρόνους είς τούς όποιους ανήκουν τά σπουδαιότερα διά τό πρόβλημά μας 
τών ύπ’ αύτοΰ εύρεθέντων οστράκων. Ή αρχική του θαυμαστή προσπάθεια, γενομένη 
είς χρόνους γενικοτήτων καί άβεβαιότητος, φαίνεται ότι συνεκεντρώθη είς τήν έξακρί- 
βωσιν τής έποχής, είς τήν όποιαν γενικώς άνάγονται τά εύρήματά του καί είς τον καθορι
σμόν τοΰ χρονικοΰ ορίου, προ τοΰ όποιου δεν ήτο δυνατόν νά άναχθοΰν τά τείχη. Τοΰτο 
βεβαίως ήτο ή μόνη τότε δυνατή έπιστημονική κατεΰθυνσις. Είναι βέβαιον ότι αυτός 
ό Wace θά έπεξειργάζετο τά εύρήματά του καί πάλιν καί υπό τό φώς τών συγχρόνων 
γνώσεων, είς τήν αΰξησιν τών όποιων τόσον συνέβαλε, καί θά κατέληγεν ϊσως είς θε- 
τικώτερα χρονολογικά συμπεράσματα. ’Αλλά δυστυχώς τά έκ τών άνασκαφών του 
όστρακα, έπί τών όποιων έστήριξε τά συμπεράσματά του, ήφανίσθησαν κατά τό διά
στημα τοΰ δευτέρου παγκοσμίου πολέμου καί τής κατοχής τής Ελλάδος υπό τοΰ Ίτα- 
λικοΰ καί τοΰ Γερμανικοΰ στρατοΰ καί ούτως έξέλιπεν ή δυνατότης τής νέας των με
λέτης. Διά τοΰτο νεώτεραι άνασκαφαί καί ή έπανάληψις τής προηγηθείσης έρεΰνης έπε- 
βλήθη υπό τών πραγμάτων. Προτοΰ προβώ είς τήν περιγραφήν τής νεωτέρας ταΰτης 
έρεΰνης, τής άναληφϋείσης υπό τής έν Άθήναις ’Αρχαιολογικής Εταιρείας, ευρίσκω 
απαραίτητον τήν άνασκόπησιν τών συμπερασμάτων τοΰ Wace καί τήν κατά τό δυνατόν 
στάθμισιν τών δεδομένων έπί τών οποίων τά έστήριξε.

Τά ύπ’ αύτοΰ άνακαλυφθέντα καί χρησιμοποιηθέντα δεδομένα διά τήν χρονολό- 
γησιν τών τειχών καί τών πυλών τής άκροπόλεως έχουν ώς εξής:

α. Βόρειον Κυκ?αύπειον τείχος καί βόρειος Πυλίς. Είς τήν σελίδα 12 τοΰ 25ου τό
μου τοΰ Annual of the British School διά τά έτη 1921 - 1923, είς τον όποιον δίδεται 
ή λεπτομερής περιγραφή τών άνασκαφών καί έρευνών τοΰ Wace, εύρίσκομεν τά εξής: 
«Similar Investigations were made under the Cyclopean wall at two points between 
the Lion Gate and the so-called Postern Gate, and under the threshold of the latter. 
In every case L. H. III. sherds were found. It thus seems that the circuit wall of
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Myceuae should be dated to this same period; in other words, it cannot be older than 
the beginning of the fourteenth century B.C., since the finds at Tell-el-Amarna give 
us a fixed point for the date of L. H. III. pottery». Τά άνακαλυφδέντα όστρακα οΰχε 
περιεγράφησαν, οΰιε άπεικονίσθησαν.

β. Πύλη τών Λεόντων. Σχετικώς διά την Πύλην αυτήν γράφει ό Wace: «Α pit 
dug directly in front of the threshold of the gate enabled us to dig between the thres
hold block and the rock on which it rests. In this small crack a few potsherds were 
found, and none of these are earlier in date than L. Η. III» I Πόσα ήσαν τά ολίγα 
ατιτά όστρακα δεν ορίζεται, ούτε εάν ήσαν γραπτά ή εις ποια σχήματα αγγείων άνήκον 
ουδέ κα'ι άπεικονίσθησαν εις τήν δημοσίευσιν.

Χρονολογικά συμπεράσματα διά τήν Πύλην έστηρίχδησαν καί έπ'ι τής όμοιότη- 
τος, τήν όποιαν παρουσιάζει ή τοιχοδομία της προς τήν τοϋ θησαυρού τού Άτρέως. 
«Architecturally», παρατηρεί ό Wace, «both from the character of the masonry and 
the somewhat sparing use of the saw, the tomb resembles the Lion Gate and the ashlar 
masonry near it. One is strongly tempted to assign them to the same period...» 
και ή περίοδος αυτή είναι «the very beginning of the Third Late Helladic period, 
about 1400 B.C.»I 2.

Τά έκ τών ερευνών α καί β όστρακα άπετέλεσαν τά δεδομένα, επί τών όποιων ό 
Wace έστήριξε τό συμπέρασμά του διά τήν χρονολογίαν τών τειχών. «The evidence 
we have obtained», γράφει, δηλ. τά ολίγα όστρακα, τά όποια ούτε περιέγραψεν ούτε 
απεικόνισε «shows that the walls of Mycenae are not earlier than L. H. III... The two 
citadels (τής Τίρυνθος και τών Μυκηνών) correspond well with one another in all 
respects, and we can date the building of both to the early part of the L. H. III.; in 
other words, not long before the beginning of the fourteenth century B.C.» 3.

γ. Τά υπό τού Wace μνημονευόμενα ώς άνω δεδομένα άναφέρονται βεβαίως μό
νον εις τάς ΓΙΰλας καί τό βόρειον Κυκλώπειον τείχος. Διά τό δυτικόν Κυκλώπειον ανα
φέρει τά εξής: «The stone packing (προ τοϋ τοίχου ύπ’ άριθμόν 63, είκ. 3) runs west
ward under the lowest course of Cyclopean blocks of the acropolis wall for which it 
forms the bedding... On and among this stone packing we found a quantity of pot
tery which can be classified thus: Early Helladic, two sherds... Middle Helladic, four
teen sherds... Late Helladic II., twelve sherds... Late Helladic III., one hundred and 
nine sherds, which include the characteristic shapes, kraters, deep bowls, kylikes 
(mostly plain, but some with murex and floral patterns), alabastra, stirrup vases, mugs 
(one piece with a stippled or thrush-egg pattern), jugs of a hydria type; one piece had 
added white paint. There were also three animal and eight female terracotta figurines 
of the usual L. H. III. types...» 4. Ή προσεκτική άπαρίθμησις τών οστράκων έρχεται εις 
φανεράν άντίθεσιν προς τάς γενικότητας τών μνημονευομένων οστράκων τών ερευνών α

I BSA 25, 1921-1923, σ. 11 12. Παραθέτω τάς περι-
κοπάς εις τήν ’Αγγλικήν διά νά άποφύγω παρεξηγήσεις,
αί όποΐαι είναι δυνατόν νά έκπηγάσουν άπό μετάφρασίν
των όσονδήποτε πλήρη.

2 Αΰτ. σ. 13, 352-353 και 391.

3 Αΰτ. σ. 13.

4 Αΰτ σ. 105-106.
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καί β. Δυστυχώς δμως ούδέ εν τών οστράκων έκ τού δυτικού τείχους άπεικονίσθη και 
δμως επί ττ) βάσει αυτών συνάγεται: «The presence of L.H. III. pottery among the 
-small stones on which the acropolis wall is founded shews that the latter can hardly 
be earlier than the beginning of the period, the early years of the fourteenth cen
tury B.C.». Κατ’ ακολουθίαν ολόκληρος δ Κυκλώπειος περίβολος και αι πΰλαι, πλήν 
τής βορειοανατολικής έπεκτάσεως, άρχικώς έτέθησαν «εις τάς άρχάς τής δεκάτης Τετάρ
της π.Χ. έκατονταετηρίδος».

<5. Εις την εσωτερικήν γωνίαν, την σχηματιζομένην υπό τοΰ δυτικού Κυκλώπειου

Είκ. 4. Στρωματογραφική διάταξις τής έπιχώσεως τοΰ Κλιμακοστασίου·
(BSA XXV, 1921-1923, είκ. 4).

τείχους και τού έκ κροκαλοπαγών ογκολίθων ίσοδόμου δυτικού τοίχου τής εσωτερικής 
αυλής τής πύλης τών Λεόντων, ό Wace άνέσκαψε μικρόν κτίσμα, τό όποιον έδέχθη ώς 
κλιμακοστάσιον (είκ. 3, άρ. 8). Τά θεμέλια τού κλιμακοστασίου αυτού, «rest, like the 
Granary, on a fill of rough limestone blocks which is held up by the circuit wall. 
The supposed Staircase is therefore probably not much, if at all, later in date than 
the walls and the gates themselves, and moreover around them and on the floor of 
the small chamber fragments of L.H. Ill pottery and terracotta figurines were very 
plentiful» K Τά όστρακα καί τά ειδώλια δεν περιεγράφησαν ούτε καί άπεικονίσθησαν 
έκτος πιδανώς δύο, ώς θά ίδωμεν κατωτέρω. Πρέπει νά σημειωθή δμως δτι κατά τον 
Wage2 «the floor level of the supposed Staircase...is practically the same as the top of

1 BSA 25, 1921-1923, σ. 18. 2 Αύτ. σ. 20.
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the artificial terrace of the stone fill», έπ'ι τοΰ οποίου ήσαν ιδρυμένα τό τε κλιμακοστά- 
σιον κα'ι τό κτήριον χό όποιον άπεκάλεσε σιτοβολώνα, Granary.

ε. Ό χώρος ό μεταξύ τοΰ ανατολικού τοίχου τοΰ σιτοβο?άονος καί τοΰ δυτικοΰ εκ 
κροκαλοπαγών ογκολίθων ίσοδόμου τοίχου τής εσωτερικής αύλής τής Πύλης τών Λεόν
των παρέμεινεν ασκαπτος καί την άδιατάρακτον έπίχωσίν του, την καλΰπτουσαν και τό 
Κλιμακοστάσιον, άνέσκαψεν ό Wace εις δέκα τρία οριζόντια στρώματα. Τό βάθος τής 
έπιχώσεως άνήρχετο είς 3.80-4 μ. κα'ι τα έκ τών στρωμάτων της όστρακα έπιμελώς 
περιεγράφησαν εις τό BSA λ Τα στρώματα «I - VIII. should represent», γράφει «the 
deposit accumulated up to the time of the ruin of Mycenae, and strata IX-XI. the 
period which immediately succeeded the fall of Mycenae». Τα πρώτα τρία στρώ
ματα (I-III) είναι τα σπουδαιότερα διά την χρονολόγησιν τής Πύλης τών Λεόντων

κα'ι τοΰ δυτικού Κυκλώπειου· 
τείχους. Τό στρώμα I, μέγι- 
στον βάθος 0.20 μ., λέγεται 
ότι περιλαμβάνει «the level 
of the floor of the supposed 
Staircase and of the top of 
the fill in the area immedia
tely adjoining it to the west 
against the Granary wall 
(είκ. 4). Τα έκ τοΰ στρώμα-

Είκ. 5. "Οστρακα έκ τοΰ στρώματος I τοΰ Κλιμακοστασίου. , ν ,ν τος τουτου όστρακα αποτε
λούνται εξ ενός μεσοελλαδικοΰ, ενός YE I και έξ YE III. Τα τελευταία διακρίνονται 
κατά σχήματα, δύο δ’ έξ αυτών (είκ δ, α. β) άπεικονίσθησαν υπό τοΰ Wace, αυτόθι 
σ. 25 είκ. 7, a. b. Τό αντιπροσωπευτικόν σχήμα είναι τό τών διώτων βαθέων σκύφων, 
τό είκονιζόμενον είς τον πίνακά του V (είκ. 9, β. γ).

Διά τό δεύτερον στρώμα (Stratum II), πάχους 0.60 μ., πληροψορούμεθα ότι περι
λαμβάνει όστρακα κα'ι ειδώλια τοΰ Κλιμακοστασίου και τής περιοχής μεταξύ έκείνου 
καί τοΰ ανατολικού τοίχου τοΰ σιτοβολώνος. Σχετικώς διά τά όστρακα λέγεται δτιr 
«the pottery...was all of a well - developed L.H. III. character, except for one small 
piece of Ephyraean ware». To κοινότερον καί πάλιν σχήμα αγγείου ήτο τό τών διώτων 
σκύφων, τρία δέ δείγματα συμπληρωθέντα άπεικονίσθησαν. Επίσης μεταξύ τών οστρά
κων ήσαν καί επτά τεμάχια ·ψευδοστόμων αμφορέων τύπου Tell - el-Amarua, ώς λέγει 
ό Wace, εν δέ τούτων απεικονίζεται ένταΰθα (είκ. 6, α). Τό δστρακον τούτο, ώς ό 
Furumark παρετήρησε καί ώς έδέχθη καί ό Wace άργότερον, δεν ανάγεται είς τον 
τύπον Άμάρνας φαίνεται δ' ότι ούτε τά άλλα τεμάχια τών ψευδοστόμων άνήκουν είς 
τον τύπον έκεΐνον άλλ’ είναι μεταγενέστερα 1 2.

Τό τρίτον στρώμα (Stratum III), πάχους μόλις 0.30 μ., περιείχε διαλελυμένας 
πλίνθους. Κατά τον Wace, τό Stratum III «should contain the debris which accumu-

1 BSA 25, 1921-1923, a. 20-38, Ιδία σ. 20-26. Pottery, σ. 18 ύποσ. 6 καί Wace, Mycenae, σ. 133r
2 A. Furumark, The Chronology of M3'cenaean ύποσ. 4.
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lated almost directly after the disuse of the building». "Ολα τά έξ αύιοΰ όστρακα, έκτος 
ενός, ανάγονται εις YE III χρόνους- δίωτοι βαθεΐς σκΰφοι, φέροντες διακόσμησιν όμοίαν 
εκείνης, την όποιαν φέρουν οι εκ τοΰ δευτέρου στρώματος, ήσαν και πάλιν κοινοί.

Κατά ταΰτα τά τρία αρχαιότερα στρώματα τής λεγομένης έπιχώσεως τής Πύλης 
των Λεόντων απέδωσαν YE III όστρακα, πολλά των οποίων ανήκουν εις διώτους βα- 
θεΐς σκάφους, φέροντα γραπτήν διακόσμησιν, όμοίαν εκείνης την όποιαν φέρουν τά εί- 
κονιζόμενα εις την εικόνα 9, β και γ. Τό ότι άρχικώς τά έ'Θετε εις τας άρχάς τής δέκατης 
τέταρτης π.Χ. έκατονταετηρίδος κα'ι τά έθεώρει ολίγον τι νεώτερα τής κατασκευής 
τής Πύλης και των τειχών άποδεικνύεται εκ τής περιγραφής των οστράκων των 
προελθόντων έκ τοΰ άναλημματικοΰ τοίχου τοΰ Κύκλου A. «The general character 
of all this L.H. III. pottery from the supporting wall (τοΰ Κύκλου A) resembles that

Είκ. 6· “Οστρακα έκ τοΰ στρώματος II τοΰ Κλιμακοστασίου.

from the earlier strata of the section by the Lion Gate (τής έπιχώσεως δηλ. τοΰ Κλι
μακοστασίου) and is therefore to be placed early in the L.H. III. period, and to be 
regarded only slightly later in date than the building of the Lion Gate and adjoining 
defences... probably soon after the beginning of the fourteenth century B.C.»1. 
Άργότερον, ώς ΰά ίδωμεν κατωτέρω, τά όστρακα τών στρωμάτων I - III τά έ'θεσεν 
εις ΥΕ ΙΙΙΒ χρόνους.

Έπεμείναμεν ιδιαιτέρως εις την περιγραφήν τής έπιχώσεως τοΰ Κλιμακοστασίου 
(τής έπιχώσεως τής Πύλης τών Λεόντων, ώς λέγεται), διότι άφ ενός μέν είναι ή μόνη 
ικανού βάθους άδιατάρακτος έπίχωσις τής άκροπόλεως, ή όποια άνεσκάφη και περιε- 
γράφη με έπιστημονικήν άκρίβειαν καί προσοχήν καί άφ’ ετέρου διότι τά έκ τής έπι
χώσεως ταύτης προελύόντα όστρακα άναφέρονται καί παραλληλίζονται προς άλλα έκ 
διαφόρων περιοχών καί έπ’ αύτών στηρίζονται χρονολογικά συμπεράσματα. Πράγματι 
τά όστρακα τής έπιχώσεως, ολίγα μόνον τών όποιων άπεικονίσθησαν, είναι σπουδαιό
τατα διά τήν χρονολόγησιν τής Πύλης τών Λεόντων καί τοΰ δυτικού Κυκλώπειου τεί- 

ΐ BSA 25, 1921-1923, σ. 108-109.
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^ους, ό άφανισμός των δέ αποτελεί μεγάλην απώλειαν διά την επιστήμην.’Ίσως πρέπει 
νά σημειωθή, δτι εις τά τρία κατώτατα στρώματα τής έπιχώσεως τοΰ Κλιμακοστασίου 
άνεκαλύφθησαν και πήλινα γυναικεία μυκηναϊκά ειδώλια τύπων μη καθορισδέντων 
υπό τοΰ άνακαλύψαντος.

ς. Στενώς προς τά τείχη συνδεδεμένος είναι ό Κύκλος Α, τοΰ οποίου ή ιστορία 
■διετυπώθη πειστικώτατα υπό τοΰ Wace1. Οι ύπ’ αύτοΰ περικλειόμενοι τάφοι βεβαίως 
«ιναι αρχαιότεροι των τειχών, ό Κύκλος δμως με τον εκ πλακών περίβολόν του έκτί- 
σΟη «about the beginning of L.H. III... probably soon after the beginning of the 
fourteenth century B.C.». To συμπέρασμά του τό στηρίζει ίδια επί τών οστράκων τών 
πιροελθόντων εκ τοΰ άνα?α]μματικοΰ τοίχου, τοΰ ύποστηρίζοντος την δυτικήν πλευράν 
ποΰ έκ πλακών περιβόλου καί έπί οστράκων εκ τών τομών, τάς οποίας έ'καμε εις διά

φορα σημεία τοΰ Κύκλου. Ώς εϊδομεν ανω
τέρω, τά όστρακα ταΰτα ό Wace τά έθεσε 
«early in the L.H. III... soon after the be
ginning of the fourteenth century Β.Ο.».Έκ 
τούτων απεικονίζει μόνον δύο, εν τών οποίων 
(είκ. 7) ανήκει εις κύλικα, φέρουσαν γραπτήν 
διακόσμησιν άποτελουμένην έκ κογχυλίων 
καθέτως γεγραμμένων καί φοινικοσχήμων 
φυτών.

Ό άναλημματικός τοίχος τής δυτικής 
πλευράς τοΰ περιβόλου κατέστη καί πάλιν τό 
κέντρον έρεύνης τό 1953. Τά έκ τής έρεύνης 
έκείνης πορίσματα μάς έδόθησαν είς τάς ακο
λούθους όλίγας γραμμάςΛ «Tests dug hori

zontally into the wall... produced sherds (presumably there since the building of the 
wall) of M.H. (Minyan and Matt-painted) and L.H. Ill style, none later than 
L.H. IIIB. So did tests between the stones of the projecting 'step’. If any conclusion 
can be drawn from these tests it would be that the walling examined was all of one 
date, most probably L.H. ΙΙΙΒ». Τά έκ τών δοκιμών τούτων είκονιζόμενα γραπτά 
όστρακα ανάγονται είς την ΥΕ ΙΙΙΒ εποχήν.

ζ. Ή έπικλινής προς τό άνάκτορον άνοδος (τό Ramp) κατά τον Wace ανάγεται 
•είς τους αυτούς ώς καί ή Πύ?.η τών Λεόντων καί τό τείχος χρόνους. Την άποψίν του 
ταύτην στηρίζει είς τά όστρακα, τά όποια άνεκάλυι[ιεν είς «several small tests where 
possible under the foundations of the supporting wall and in crannies in its lower 
face. In every one of these», γράφει ό Wace, «L.H. III. pottery was found. The Ramp

Είκ. 7. Όστρακον έκ τοΰ άναλημματικοΰ 
τοίχου τοΰ Κύκλου Α.

1 Ό ΤΣΟΥΝΤΑΣ άρχικώς έδίδαξεν οτι «ό έκ πλακών 

περίβολος είναι ύστερώτερος τών τάφων, ύστερώτερον 

■δέ είναι καί τό ανάλημμα, έφ’ ου πατοϋσιν αί τοΰ δυτι- 
κοΰ ήμίσεος πλάκες. Άμφοτέρων δέ πάλιν νεώτερον εί

ναι τό παρά τούς τάφους τμήμα τοΰ δυτικοΰ τείχους τής 

«κροπόλεως... καί δχι μόνον τό παρά τούς τάφους

τμήμα, άλλ’ δλον τό δυτικόν τείχος καί αύτή ή πύλη 
τών λεόντων είναι ύστερώτερα τών τάφων». Μυκήναι 
καί μυκηναΐος πολιτισμός, σ. 106. Wace, BSA 25, 
1921-1923, σ. 112 έξ.

2 Wace - Stubbings, BSA 49, 1954, σ. 246.
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thus, like the Lion Gate and the fortifications, would fall at the beginning of the 
fourteenth century B.C.»1. Ούδέν τών οστράκων τούτων περιεγράφη ή άπεικονίσθη.

η. ’Άλλα εξ οστράκων πορίσματα, δυνάμενα να επηρεάσουν τα χρονολογικά περί 
τών τειχών συμπεράσματα, ό Wace συνοψίζει εις τήν περιγραφήν τής μικράς ανό
δου (Little Ramp), τής νοτίου κατοικίας και τής οικίας τής μικράς ανόδου. «All this 
pottery, which..., reveals no stratification, ...should date from the beginning of the 
L.H. III. period. It recalls in particular the vases from Tomb 505, and other early 
groups of L.H. III. ware, such as the earliest strata from the Lion Gate section (δηλ. 
έκ τής έπιχώσεως τοϋ Κλιμακοστασίου). It thus provides us with additional evidence 
for dating the two Ramps and neighbouring constructions (δηλ. την οικίαν τής μικράς 
ανόδου, κλπ.) to the beginning of the L.H. III. period, or soon after 1400 B.C.»2. 
Δυστυχώς δείγματα τών οστράκων τούτων δεν άπεικονίσθησαν.

Τα γενικά χρονολογικά συμπεράσματα διά τά τείχη τών Μυκηνών, τά συναχθέντα 
υπό τοϋ Wace έκ τών άνασκαψών του τών ετών 1921 μέχρι 1923 καί δημοσιευθέντα 
εις τήν πρώτην λεπτομερή περ'ι Μυκηνών μελέτην του, συνοψίζονται ως εξής: Τά Κυ
κλώπεια τείχη, πλήν τής βορειοανατολικής έπεκτάσεως, ή Πύλη τών Λεόντων, ή Βό
ρεια Πυλίς, ή διευθέτησις και κατασκευή τοϋ περιβόλου τοϋ Κύκλου Α και ή επικλινής 
προς τό άνάκτορον άνοδος είναι περίπου σύγχρονα καί πρέπει νά άναχθούν εις τάς άρ- 
χας τής 14υς π.Χ. έκατονταετηρίδος3. Τά χρονολογικά αυτά συμπεράσματα έπήγασαν 
άπό τήν πρώτην έπιμε?α] καί έπιστημονικήν έρευναν διά τήν έξακρίβωσιν τών λεπτομε
ρειών τής ιστορίας καί τής ζωής τών Μυκηνών είς τήν υστεροελλαδικήν εποχήν καί απο
τελούν μνημειώδες θεμέλιον, επί τοϋ οποίου θά πρέπη νά βασισθοϋν μελλοντικοί είς 
τήν άκρόπολιν έ'ρευναι. Δυστυχώς, άποφάσει τής Διοικούσης Επιτροπής τής έν Άθή- 
ναις Βρεττανικής Αρχαιολογικής Σχο?ιής, αί εργασίαι καί έ'ρευναι τοϋ Wace έν Μυ- 
κήναις διεκόπησαν καί μόλις τό 1939 ό σοφός ερευνητής επέτυχε νά έπιστρέψη είς τήν 
πόλιν τοϋ Άγαμέμνονος διά νά συνέχιση τάς έρεύνας του. Έν τώ μεταξύ αί έπιστημο- 
νικαί γνώσεις διά τήν μυκηναϊκήν έποχήν, καί ιδία διά τήν μυκηναϊκήν αγγειογραφίαν, 
ηϋξανον συνεχώς, ούτως ώστε προτού παρέλθη εικοσαετία άπό τοϋ χρόνου τής ένάρ- 
ξεως τών άνασκαψών τού Wace κατέστη φανερόν ότι τά συμπεράσματά του έπρεπε νά 
άναθεωρηθούν.

Ό Sir Arthur Evans, καί μετ’ αυτόν ό Sir John Myres, ευθύς άμέσως ήμ- 
ψεσβήτησε τά συμπεράσματα αυτά καί ιδίως τά στρωματογραφικά καί χρονολογικά, τά 
σχετιζόμενα προς τον ΰησαυρόν τοϋ Άτρέως καί προς τον Κύκλον Α 4. Τά έπιχειρή- 
ματά των όμως άπεδείχύησαν άπίθανα υπό τών άνασκαφών τοϋ 1939 καί εντεύθεν5. 
Περισσότερον άξιοσημείωτα είναι τά έπιχειρήματα τοϋ Mackeprang τά σχετικά προς

1 Wace, BSA 25, 1921-1923, σ. 67. the Greeks ? σ. 282 284, 381-382, 574. "Ορα καί Cata-
2 Αύτ. σ. 73. Διά τήν χρονολόγησιν τής «Οικίας τής logue of Greek and Roman Sculpture in the Bri-

Μικράς ’Ανόδου» όρα κατωτέρω σ. 195. tish Museum τόμ. 1, μέρος 1ον, σ. 14 έξ., δπου ύπο-
3 Wacb, BSA 25, 1921-1923, σ. 12, 67, 109. στηρίζεται ή γνώμη τοΰ Evans διά τον Θησαυρόν τοΰ
4 Sir Arthbr Evans, Palace of Minos III, σ. 201. Άτρέως.

IV, σ. 63 έξ. καί 244. Shaft Graves and Beehive 5 Wace Mycenae, σ. 122 έξ.
Tombs of Mycenae. Sir John Myres, Who Were
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την χρονολογίαν τών τειχών, τά δημοσιευθέντα εις Ιδίαν μελέτην τό 1939 Εις την 
μελέτην αΰχήν ό Mackeprang άπέδειξεν δτι τά έκ τής έπιχώσεως τοΰ Κλιμακοστα
σίου όστρακα τών κατωτάτων στρωμάτων δεν ανήκουν είς τάς άρχάς τής YE III επο
χής, άλλ’ είς την YE IIIΒ περίοδον καί κατ’ ακολουθίαν άνήγαγε την κατασκευήν τών 
Κυκλώπειων τειχών καί τής Πύλης τών Λεόντων είς την περίοδον εκείνην. Καί ό μα
καρίτης Daniel, ολίγον άργότερον, έδέχθη ότι τά κατώτατα τής έπιχώσεως τοΰ Κλι
μακοστασίου στρώματα ανήκουν είς τούς αμέσως μετά την κατασκευήν τών Κυκλώ
πειων τειχών χρόνους καί έθεσε ιήν κατασκευήν αυτήν είς τήν YE 111Β περίοδον καί 
είς τούς ίδιους χρόνους είς τούς όποιους έγένετο ή ένίσχυσις τών τειχών τής Άκροπό- 
λεως τών ’Αθηνών, τήν οποίαν άπέδειξεν ό Oscar Broneer1 2.

Τήν τοποθέτησιν τών οστράκων τών κατωτάτων στρωμάτων τοΰ Κλιμακοστασίου 
είς YE III Β χρόνους έδέχθη ό Wace είς τό περισπούδαστον σύγγραμμά του: Myce
nae, an Archaeological History and Guide, τό έκδοθέν τό 1949 υπό τοΰ Princeton 
University Press, σ. 133. Συγχρόνως όμως άπέρρι-ψε τήν ΥΕ ΙΙΙΒ χρονολόγησιν τών 
τειχών στηριζόμενος είς τούς ακολούθους συλλογισμούς:

1. Τά όστρακα τών κατωτάτων στρωμάτων τής έπιχοόσεως τοΰ Κλιμακοστασίου 
(Strata I-V) είναι ΥΕ ΙΙΙΒ, αλλά «the deposit presumably did not begin to accumu
late until after the building of the Granary (against the wall of which it lay) and 
probably not even until after the extension of the Granary. It must moreover date 
irom the period after the staircase had gone out of use and fallen into disrepair, 
which would hardly have happened very soon after the construction of the stair or of 
the walls (τών τειχών δηλαδή). Between the building of the Cyclopean walls and the 
earliest strata of the deposit, therefore, we must assume an interval in which the 
Granary was built (and probably extended) and the staircase fell into disrepair».

2. «That the Granary was not built very soon after the walls is clear from its 
cramped position, which argues very different conditions from those prevailing when 
the spacious plau of the Grave Circle was conceived and carried out. The earliest 
strata of the deposit do not, therefore, give us a date for the building of the Cyclo
pean walls». Δίδουν μόνον a terminus ante quern μέ άβέβαιον χρονικόν διάστημα με
ταξύ τοΰ χρόνου τοΰ ορίου τούτου καί τής ίδρύσεως τών τειχών.

3. Τήν άκριβεστέραν χρονολόγησιν τών τειχών ευρίσκει είς τήν ομοιότητα τής τοι- 
3(οδομίας τής Πύλης τών Λεόντων προς τήν τοΰ Θησαυροΰ τοΰ Άτρέως καί τούς χρό
νους τοΰ δευτέρου δέχεται ώς ορίζοντας-τήν κατασκευήν τής Πύλης καί τών τειχών. 
’Αντί τών αρχών τής δεκάτης τετάρτης έκατονταετηρίδος, τήν οποίαν προηγουμένως 
έπρότεινεν, έδέχθη ότι ό Θησαυρός ίδρύθη περί τό 1330 π.Χ. καί κατ’ακολουθίαν καί 
ό Κυκλώπειος περίβολος, πλήν τής βορειοδυτικής έπεκτάσεως, καί αί ΓΙύλαι έτέθησαν 
περί τό 1350-1330 π.Χ.

’Από τοΰ 1949 καί έντεΰθεν μίαν ακόμη φοράν ό Wace έπεχείρησε νά έξακρι-

1 AJA 42, 1938, σ. 555 έξ. 52, 1948, σ. 107 Ιξ. Broneer, Hesperia 8, 1939,
2 John F. Daniel, AJA 44, 1940, σ. 556 έξ, καί σ. 317 έξ.
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βώση τάς χρονολογικός του παρατηρήσεις. Το 1953, ώς είδομεν ανωτέρω, με την βοή
θειαν τοϋ Stubbings, ήρεΰνησε καί πάλιν τήν ρίζαν τοΰ άναλημματικοΰ τοίχου τής 
δυτικής πλευράς τοΰ περιβόλου τοΰ Κύκλου Α. Τά εκ τής έρεΰνης έκείνης πορίσματα 
δεν ήλλοίωσαν τά έκ των προγενεστέρων άνασκαψών δεδομένα καί τά άναθεωρη- 
θέντα χρονολογικά συμπεράσματα παρέμειναν ώς έδημοσιεΰθησαν εις τό σύγγραμμα 
Mycenae, σ. 134 ήτοι:
<1. Treasury of Atreus; Lion Gate, Cyclopean Walls L.H. Ill A, late

2. (a) Palace, Megaron-Court-Tlirone Room-Pillar Basement L.H. III A, late
(b) Granary, First Period L.H. IIIA, later

3. Palace, Grand Staircase, Northeast Extension of Cyclopean Walls;
Granary, Second Period L.H. IIIB,

4. Palace, Destruction; Granary, Destruction L.H. IIIC. »
Εις τό σύγγραμμα εκείνο, ή αρχή τής YE 111Β περιόδου έτέθη εις τούς περί τό 

1300 π.Χ. χρόνους. Κατ’ άκολουθίαν τά έκ τής έπιχώσεως τοΰ Κλιμακοστασίου όστρακα, 
τά όποια είς τό ίδιον σύγγραμ μα έτέθησαν εις τάς άρχός τής YE III Β περιόδου θά 
πρέπη νά χρονολογηθούν ολίγον μετά τό 1300 π.Χ.· άφ’ ού δε τά τείχη, αί πύλαι καί 
δ σιτοβολών ήσαν κατά πολύ προγενέστερα των οστράκων τά κτίσματα εκείνα έτέθη
σαν είς «LH ΠΙΑ, late» χρόνους, τούς οποίους ό Wace έξίσωσε προς τό 1350-1330, 
καί είς «LH ΠΙΑ, later» χρόνους, ήτοι μετά τό 1330 π.Χ., αλλά προ τοΰ 1300.

Ή κατά περιόδους ακολουθία αύτή τών κτισμάτων παρέμεινε μέχρι τοΰ 1953, δτε 
ό Wace μετέθεσε τήν αρχήν τής YE ΙΙΙΒ περιόδου από τοΰ 1300 είς τό 1340 π.Χ. λ 

Έάν ή μετάθεσις αΰτη γίνη δεκτή, τότε τά τείχη, αί πύλαι, ό σιτοβολών καί ό Θησαυρός 
τοΰ ΆτρέωςάπόΥΕ III Α κτίσματα γίνονται ΥΕ ΙΙΙΒ, οί χρόνοι των όμως, 1350-1330 
καί 1330, παραμένουν οί αυτοί. Τήν μετάθεσιν αυτήν ό άνασκαφεύς τών Μυκηνών άρ- 
χικώς έστήριξεν είς τήν μεγάλην ποσότητα οστράκων καί αγγείων, τήν οποίαν έ'χομεν 
άπό τήν ΥΕ ΙΙΙΒ περίοδον έν συγκρίσει προς τά γνωστά ΥΕ ΙΙΙΑ όστρακα καί αγγεία. 
Τό νέον χρονικόν δριον διά τήν αρχήν τής ΥΕ ΙΙΙΒ έπανέλαβεν είς άρθρον του 
έπιγραφόμενον The Last Days of Mycenae, είς τήν εισαγωγήν τοΰ έ'ργου τοΰ 
Emmett L. Bennett, The Mycenaean Tablets, II, καί είς μικράν του μελέτην δημο- 
■σιευθείσαν είς τό British School Annual μετά τον θάνατόν του1 2. Νομίζω ότι ή 
μετάθεσις τής αρχής τής ΥΕ ΙΙΙΒ περιόδου, τήν οποίαν όχι μόνον ό Furumark καί 
ό Wage άρχικώς αλλά καί ό Blegen είς τον τρίτον τόμον τής Τροίας, τον έκδοθέντα 
τό 1953, έ'θ'εσαν είς τό 1300 3, θά έδικαιολογείτο μόνον έάν στοιχεία νέα, διάφορα 
τών όσων εϊχομεν μέχρι τοΰ 1953, άνεκαλύπτοντο δι’ άνασκαψών. Τοιαΰτα στοιχεία 
όμως δεν άνεκαλύφθησαν μέχρι τοΰδε.

Ή μετάθεσις τής αρχής τής ΥΕ ΙΙΙΒ περιόδου προκαλεΐ αρκετήν σύγχυσιν διότι 
δεν γίνεται φανερόν έκ τών συγγραφών τοΰ Wace, έάν ή μετάθεσις αύτη άκολουθή-

1 BSA 48. 1953, σ. 15 ύποσ. 22. Πρβλ. καί Bcegbn, 
BSA 46, 1951, σ. 23.

2 The Aegean and the Near East, σ. 133-134. My
cenaean Tablets, II, 1958, σ. 8 ύποσ. 21. BSA 52,1959, 
<s, 221-233. 'Όρα και F. E. ΜΥΛΩΝΑ, Οι χρόνοι τής

άλώσεως τής Τροίας καί τής καθόδου τών Ήρακλει- 
δών, Έπιστημ. Έπετηρ. Φιλοσοφ. Σχολής Πανεπιστημ. 
’Αθηνών, 1959-1960, σ. 445 έξ.

3 Troy III, σ. 18. Furumark, The Chronology of 
M}»cenaean Pottery, σ. 115.
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ται κα'ι από σχετικήν αλλαγήν τών περιόδων, εις τάς οποίας άπεδόθησαν τα τείχη καί 
αί πύλαι. Έάν δηλαδή καί μετά τήν μετάθεσιν ό Θησαυρός τοΰ Άτρέως, ή Πύλη τών 
Λεόντων, τα Κυκλώπεια τείχη πρέπει να τεθούν είς τήν «LH III A late» περίοδον τότε 
θά πρέπη νά τεθούν προ τού 11540 π.Χ. ίσως δε περί τό 1370-1360 π.Χ. Έάν άφε- 
θοΰν είς τούς περί τό 1330 π.Χ. χρόνους καί έάν ή μετάθεσις τής αρχής τής ΥΕ ΙΙΙΒ 
περιόδου είς τό 1340 π.Χ. γίνη δεκτή, τότε θά πρέπη νά άναχθούν είς τάς άρχάς τής 
περιόδου εκείνης καί ούχί είς τήν «LH ΙΙΙΑ». Έάν τά κτίσματα αυτά όριστικώς τε
θούν είς τήν ΥΕ ΙΙΙΒ περίοδον καί ή αρχή τής περιόδου έκείνης άφεθή είς τούς περί 
τό 1300 π.Χ. χρόνους, τότε τά κτίσματα ταύτα θά πρέπη νά τεθούν μετά τό 1300 πΧ. 
Είς τήν μελέτην του The Last Days of Mycenae, σ. 133, ό Wace θέτει εν γένει τήν 
πρώτην φάσιν τού σιτοβολώνος είς τήν ΥΕ ΙΙΙΒ περίοδον αλλά καί εκεί άκόμη δεν μάς 
δίδει τά νέα του συμπεράσματα δια. τήν χρονολογίαν τών τειχών καί τής Πύλης. Είς 
τήν παρούσαν μελέτην καί μέχρι τής άνακαλύψεως νέων στοιχείων, τά όποια θά 
έπιβάλλουν αλλαγήν τών ορίων τών υστεροελλαδικών υποδιαιρέσεων, όταν ?νέγωμεν 
ΥΕ ΙΙΙΒ έννοούμεν τήν περίοδον, ή οποία αρχίζει περί τό 1300 π.Χ.

Τήν χρονολογίαν τών τειχών, τής Πύλης τών Λεόντων καί τοΰ Θησαυρού τον 
Άτρέως, τήν προβληθεΐσαν υπό τού Wace, ήμφεσβήτησα είς τό περί Μυκηνών σύγ
γραμμά μου. Είς αυτό έδέχθην ότι ή Πύλη τών Λεόντων καί τό δυτικόν Κυκλώπειον 
τείχος άνήκεν είς τήν δευτέραν αρχιτεκτονικήν περίοδον, νεωτέραν έκείνης, είς τήν 
οποίαν ανήκε τό βόρειον Κυκλώπειον τείχος, ώς άλλωςτε υπέθεσε καί ό Τςουντας,. 

καί έθεσα τάς Πύλας καί τό δυτικόν Κυκλώπειον τείχος άργά είς τήν ΥΕ ΙΙΙΒ περίο
δον, περί τό 1250 π.Χ. λ Δυστυχώς ό άδόκητος θάνατος τού γηραιού έρευνητού τών 
Μυκηνών τό 1957 δεν τού έπέτρεψε νά έπανέλθη είς τό ζήτημα τής χρονολογίας τών 
τειχών, τούτο όμως έπανειλημμένως συνεζητήσαμεν κατά τήν παραμονήν μας είς τό 
Institute for Advanced Study τού Princeton τον χειμώνα τού 1955-1956. Είς ένίσχυσιν 
τού Wace ήλθεν ό καθηγητής τού Πανεπιστημίου τού Marburg F. Ματζ, ό όποιος, είς 
περίεργον καί έξ άποστάσεως τών πραγμάτων, ώς έχουσι νύν, γραψεΐσαν βιβλιοκρισίαν 2, 
απέρριψεν, ώς νομίζω, αύθαιρέτως τά ύπ’έμού προταθέντα. Μολονότι έδέχθη (σ. 323) ότι 
«Die Keramik aus der ersten Phase der Lowentor-Granary-Schichten (I/V) bekommt 
damit ihre zeitliche Stellung im fortgeschrittenen ΙΙΙΒ», έν άντιθέσει προς τον Wace, 

ό όποιος τά άπέδωσεν εις τούς πρωίμους χρόνους τής ΥΕ ΙΙΙΒ περιόδου, έν τούτοις 
όμως κατέΛηξεν είς τό συμπέρασμα ότι ή χρονολογία τού Wace είναι ορθή. Έκ τών 
γραφόμενων του δεν κατώρθωσα νά έξακριβώσω ποιαν χρονολογίαν τού Wace δέχε
ται καί έάν ακόλουθή πλήρως τήν ύπόθεσιν τής μεταθέσεως τής αρχής τής ΥΕ ΙΙΙΒ 
περιόδου, διότι γράφει (εις σ. 322): «Ieh fiude den Hinweis von Wace und von Blegen 
(BSA 46, 1951, 23 f.) auf das Mengenverhaltnis zwischen III A und IIIB schlagend 
und sehe in der chronologischen Verschiebung weniger eine Richtigstellung als eine 
Klarung der Aufstellungen Furumarks». Καί όμως ό Blegen είς τον τρίτον τόμον 1

1 Ancient Mycenae, σ. 38-39. Τούς αυτούς χρό- σ. 180 σημ. 1, 2. 
νους, περί τό 1250 π.Χ., υπέδειξε προηγουμένως καί ό 2 Gnomon, 30, 1958, σ. 321-328. 
MackBpsang καί ό DaniBB, ώς εϊδομεν Ανωτέρω
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πής Τροίας του (σ. 18), ό όποιος έχυπώθη τό 1953 ήτοι πολύ μετά την έκδοσιν τοΰ 
BSA 46, 1951, έδίδαξεν ότι: «there is, in any event, little room for great divergence 
of opinion, since most scholars are in essential agreement that the transition from 
Late Helladic ΙΠΑ to IIIB must be placed within a few years on one side or the 
other of 1300 B.C.».

Την χρονολογικήν του ύπόθεσιν διά τά τείχη και τάς πΰλας τών Μυκηνών ό 
Ματζ στηρίζει άφ’ ενός μεν εις τούς χρόνους τής κατασκευής τοΰ σιτοβολώνος, τοΰ 
-Granary δηλαδή, κα'ι εις τά έξ αυτού και τά περί αυτό ευρήματα κα'ι άφ’ ετέρου εις 
τά όστρακα τά προελθόντα εκ τού άναλημματικοΰ τοίχου τοΰ Κύκλου Α, διά τά όποια 
γράφει (σ. 322-323): «Bei vieleu Ahnlichkeiten, namentlich zwischen den Proben 
-des Felderstils, ist die Verschiedenheit des gesamten Aspektes nicht zu iibersehen». 
Έπί τή βάσει τής έντυπώσεως την όποιαν άφήνουν τά όστρακα αυτά τό τείχος τών 
Μυκηνών τίθεται εις τούς πρωίμους χρόνους τής YE ΙΙΙΒ περιόδου ή είς τούς 
LH ΙΙΙΑ late χρόνους τής άκολουθίας, ώς παρέχεται είς τό σύγγραμμα Mycenae. 
’Αλλά ό Ματζ αυτός λέγει, είς άλλην όμως σελίδα τής κριτικής του (σ. 326): «Die 
Scherben aus der Stiitzmauer des Graberruudes lasseu eine Tendenz nach oben erkeu- 
nen. Zu praziserem Ansatz iuuerhalb der ersten Halite von IIIB reicheu sie nicht 
aus». Καί όμως ή γενική έντύπωσις καί μόνη, την όποιαν άφήνουν τά όστρακα αυτά, 
τά όποια δεν είναι δυνατόν νά τεθούν όριστικώς είς τό πρώτον ήμισυ τής ΥΕ ΙΙΙΒ 
περιόδου, ήτο άρκετή είς την σελίδα 323 διά νά θέση ολόκληρον τό συγκρότημα τών 
Κυκλ,ωπείων τειχών καί τάς πύλας τών Μυκηνών είς τούς πρωίμους χρόνους τής ιδίας 
ΥΕ ΙΙΙΒ περιόδου, έάν μη είς τό τέλος τής ΥΕ ΙΙΙΑ περιόδου!!

Τον σιτοβολώνα ό Ματζ, έπαναλαμβάνων τά υπό τοΰ Wace λεχθέντα είς τό σύγ
γραμμα Mycenae, τά όποια καί παρεθέσαμεν άνωτέρω, δέχεται ώς πολύ νεώτερον τών 
τειχών: «Dass es nicht unmittelbar auf den Mauerbau folgt, hat Wace spater selber 
gesehen», γράφει (σ. 323). Παραβλέπει όμως την νεωτέραν γνώμην τοΰ Wace, κατά 
την όποιαν: the Granary must be approximately contemporary with or 
somewhat later than the walls»'. Υπερβάλλει δέ καί αύτόν τον άνασκαφέα καί 
παραβιάζει την στρωματογραφικήν μαρτυρίαν, όταν είς σ. 326 αύθαιρέτως βέβαιοί 
ότι: «Schou dass die Treppe westlich des Lowentores, die zum Wehrgang auf der 
Mauer fiihrte, beirn Ban des Granary kassiert wurde, weist auf zeitlichen Abstand 
hiu» 1 2, διότι τό δεύτερον στρώμα (Stratum II) τής έπιχώσεως έσχηματίσθη κατά τό 
διάστημα τής χρήσεως τοΰ Κλιμακοστασίου καί τό στρώμα τούτο έκτος τοΰ κτίσματος 
εκείνου συνεσωρεύθη κατά μήκος τοΰ άνατολικοΰ τοίχου τοΰ σιτοβολώνος (όρα καί

1 Wace έν The Aegean and the Near East, σ. 128.
2 Καί ό Wace σφάλλει, ώς καί δ Ματζ, δταν λέγτ) 

είς σ. 133 τοΰ Mycenae, the deposit (τών στρωμά
των I-V) presumably did not begin to accumulate 
until after the building of the Granary... and pro
bably not even until after the extension of the 
Granary. It must moreover date from a period 
-after the staircase had gone out of use and fallen

into disrepair», διότι κατά τήν αρχικήν του έκθεσιν 
τό πρώτον στρώμα (Stratum I) είναι αυτό τούτο τό δά- 
πεδον τού Κλιμακοστασίου καί περιλαμβάνει καί τήν 
ύπ’ αυτό έπίχωσιν. Τό δάπεδον δέ εκείνο είναι σύγχρο
νον τής κατασκευής τοΰ Κλιμακοστασίου, ή όποια βε
βαίως προηγήθη κατά πολύ τής έγκαταλείψεώς του. Έκ 
τών άνω καθίσταται φανερόν ότι ό Ματζ άνεξελέγκτως 
αντέγραψε τά λεχθέντα υπό τοΰ Wace.
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είκ. 4). Τούτο σημαίνει δτι ό σιτοβολών εΐχεν ήδη ίδρυθή, δτε το Κλιμακοστάσιον ήτο 
ακόμη εν χρήσει. Κατά τον Wace τδ τρίτον στρώμα (Stratum III) «should contain 
the debris which accumulated almost directly after the disuse of the 
building», κατ’ ακολουθίαν ό σιτοβολών εΐχεν ίδρυΰή πολύ προτού έγκαταλειφθή, 
τό Κλιμακοστάσιον.

Προφανώς ό Ματζ δεν έξήτασε μετά προσοχής ή κα'ι δεν κατενόησε τά διατυπω- 
θέντα εις την αρχικήν σαφή περιγραφήν τής περιοχής τού Κλιμακοστασίου. Τούτο 
άποδεικνύεται καί εκ τού τρόπου, κατά τον όποιον χρησιμοποιεί τήν μαρτυρίαν τών 
οστράκων τής έπιχώσεώς του. Διότι, δταν συμψηφίζη τά ευρήματα τών κατωτάτων 
στρωμάτων, ώς γράφει (I/V), παραβιάζει καί πάλιν τά διά προσεκτικής άνασκαφής. 
έπιτευχθέντα δεδομένα. Εις τήν αρχικήν περιγραφήν τού Κλιμακοστασίου λέγεται με
ταξύ άλλων δτι: «the supposed Staircase is therefore probably not much, if at 
all, later in date than the walls and the gate (τών Λεόντων) themselves,, 
and moreover around them and on the floor of the small chamber frag
ments of L.H. Ill pottery and terracotta figurines were very plentiful»1. Τά 
όστρακα λοιπόν και τά ειδώλια αυτά εύρέθησαν, κατά τήν αρχικήν τών πραγμάτων έκ- 
θεσιν, εις τό δάπεδον τού Κλιμακοστασίου, τό όποιον ήτο ολίγον τι μεταγενέστερον 
εί μή σύγχρονον τής Πύλης. ’Αλλά τό δάπεδον τού Κλιμακοστασίου και τά επ’ αύτοϋ 
εύρεθέντα αντικείμενα ανήκουν εις τό Stratum I, διότι λέγεται πάλιν δτι: «the level of 
the floor of the supposed Staircase and of the top of the fill of the area immediately 
adjoining it to the west against the Granary wall», αποτελούν τό στρώμα τούτο2.

Έάν στρέψωμεν τήν προσοχήν μας είς τήν εικόνα 4, ή όποια είναι άντίγραφον 
τής παρασχεθείσης υπό τού Wace, θά παρατηρήσωμεν δτι τό στρώμα I έχει μέγιστον 
πάχος 0.20 μ., δτι τό δάπεδον τού Κλιμακοστασίου έσχηματίσθη έκ στρώματος γής, είς 
μέρη μόλις 0.07 μ. πάχους, έπιτεθείσης έπ'ι τεχνητού «γεμίσματος» λίθων συγχρόνου 
σχεδόν προς τό τείχος. Ό κατώτατος δόμος τού ανατολικού τοίχου τού σιτοβολώνος 
είναι θεμελιωμένος έπ'ι τού λιθολογήματος τούτου καί βυθίζεται είς τό στρώμα I περί 
τά 0.10-0.20 μ. Είναι προφανές δτι οί κτίσται τού τοίχου έσκαψαν διά τού ύπάρχον- 
τος χώματος διά νά θεμελιώσουν τον τοίχον, δτι τό στρώμα I δεν αποτελεί έπίχωσιν 
ή όποια «accumulated after the building of the Granary». To πρώτον στρώμα προ
φανώς ανήκει είς τούς χρόνους τής κατασκευής τού Κλιμακοστασίου καί οί χρόνοι αυ
τοί, κατά τόν Wace, «are not much if at all, later in date than the walls and the 
Gate», τών Λεόντων. Έσφαλμένως λοιπόν τό στρώμα I ταυτίζεται μέ τά ύπερκείμενα 
στρώματα, τήν φύσιν τών οποίων δεν έξετάζομεν επί τού παρόντος. Τήν πραγματικό
τητα αύτήν δεν άντελήφθη ό Ματζ· τήν άντελήφύη δμως ό Wace, δταν τού τήν υπέ
δειξα τόν Δεκέμβριον τού 1955 καί είς τό άρθρον του «The Last Days of Mycenae», 
τό όποιον έδημοσιεύΰη είς τόν τιμητικόν τόμον τής Hetty Goldman, 1956, χωρίζει 
τό στρώμα I άπό τά ύπερκείμενα στρώματα II-V3. Ή ύπόθεσις λοιπόν, ή γενομέντ} 
είς τό σύγγραμμα Mycenae δτι δλα τά αρχαιότατα στρώματα (I-V) τής έπιχώσεώς τοΰ

1 Wace, BSA 25, 1921-1923, σ. 18. 3 The Aegean and the Near East, a. 130.
2 Αύτ. σ. 20.
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Κλιμακοστασίου δεν μας δίδουν την χρονολογίαν διά την οικοδομήν των Κυκλώπειων 
τειχών, ή οποία υποστηρίζεται καί ΰπδ τοΰ Ματζ, δεν εύσταϋεϊ πΐ,ήρως διότι τδ 
στρώμα I μάς δίδει τούς χρόνους τής οικοδομής τοΰ δυτικού Κυκλώπειου καί τής Πύ
λης τών Λεόντων, ως αυτός ό Wace έδίδαξεν εΐς την αρχικήν δημοσίευσιν τών απο
τελεσμάτων τής άνασκαφής του.

Εις τό πρώτον στρώμα (Stratum Ι)καί επί τής επιφάνειας τοΰ δαπέδου τοΰ Κλιμα
κοστασίου καί καίω αυτής, ό Wace, ώς ό ίδιος λέγει εΐς τάς ανωτέρω μνημονευθείσας 
περικοπάς, άνεκάλυψε πολλά YE III όστρακα καί μυκηναϊκά ειδώλια. Τά όστρακα αυτά 
βεβαίως παρέχουν μαρτυρίαν άξιόπιστον διά τούς χρόνους τής ίδρΰσεως τοΰ Κλιμακο
στασίου, τό όποιον, πάντοτε κατά τον άνασκαφέα του, είναι μόνον κατά τι μεταγενέστε
ρον εάν μή σύγχρονον τής Πύλης καί τοΰ δυτικού Κυκλώπειου τείχους. Δυστυχώς τά 
όστρακα αυτά δεν περιεγράψησαν πλήρως, δύο όμως τούτων άπεικονίσθησαν εις τήν ει
κόνα του 7,a. b καί νΰν άναδημοσιεύονται είς τήν ήμετέραν εικόνα 5,α. β. Καί αυτός ό Wace 
λέγει ότι τό δστρακον α είναι: «in the so-called'‘close-style’» ή ρυθμού δηλαδή, ό οποίος 
κατά τον ίδιον ερευνητήν είναι σύγχρονος προς τον ρυθμόν Granary : «the 'Close-Style’ 
and the Granary Class are not only closely akin, but also contemporary» 1 2, τό Gra
nary Style δέ χαρακτηρίζει, ώς γνωστόν, τήν ΥΕ ΙΙΙΓ περίοδον. Ό Furumark άπο- 
καλεϊ τον έξειλιγμένον πυκνόν ρυθμόν άνακτορικόν τοΰ Άγαμέμνονος καί τον θέτει 
είς τήν ΥΕ ΙΙΙΓ περίοδον3. Τό δστρακον τοΰ πυκνού τούτου ρυθμοΰ χρονολογεί τό 
πρώτον στρώμα τής έπιχώσεως τοΰ Κλιμακοστασίου, τό όποιον είναι μόνον κατά τι με
ταγενέστερον ε’ιμή σύγχρονον τής Πύλης τών Λεόντων. Καί εάν άκόμη ύποθέσωμεν 
ότι ό λεγόμενος πυκνός ρυθμός, τό 'close-style’, είναι κατά τι προγενέστερος τοΰ ρυθμοΰ 
Granary καί τών άρχών τής ΥΕ ΙΙΙΓ περιόδου καί πάλιν θά ήτο άδύνατον νά τον θέ- 
σωμεν είς τάς άρχάς τής ΥΕ ΙΙΙΒ περιόδου άκόμη καί προ τών μέσων τής περιόδου 
εκείνης. Τήν μαρτυρίαν τοΰ οστράκου έ'χων ύπ’ δήιει έθεσα τήν κατασκευήν τοΰ δυτι
κού Κυκλοοπείου τείχους καί τής Πύλης τών Λεόντων μετά τά μέσα τής ΥΕ ΙΙΙΒ πε
ριόδου, είς τούς περί τό 1250 π.Χ. χρόνους. ’Ίσως δεν είναι πρέπον νά στηριχθή χρο
νολογικόν συμπέρασμα τόσον μεγάλης σημασίας είς εν καί μόνον δστρακον, εϊμεθα 
όμως υποχρεωμένοι νά δεχθώμεν τήν μαρτυρίαν του διότι εξ όλων τών οστράκων, τά 
όποια έχουν σχέσιν με τά Κυκλώπεια τείχη καί τήν Πύλην τών Λεόντων καί τά όποια 
άνεκαλύφθησαν κατά τάς άνασκαφάς τοΰ 1921-1923 άπεικονίσθη μόνον τό δστρακον 
τούτο, καί άκόμη έν γραπτόν τεμάχιον (εΐκ. 5β). Άσφα?ιώς δεν είναι πρέπον νά παρο- 
ραθή ή μόνη έξηκριβωμένη πληροφορία, τήν όποιαν μάς παρέχει. ’Άλλως τε καί αί άλ- 
λαι πληροψορίαι, αί όποΐαι δύνανται νά σταχυολογηθοΰν άπό τάς άνασκαφάς τοΰ 
Wace, υποδεικνύουν τήν χρονολογίαν αυτήν4.

1 Wace, BSA 25, 1921-1923, σ. 20.
2 Αίιτ. σ· 41. ΕΙς τήν μελέτην του «The Last Days

of Mycenae», τήν δημοσιευθεΐσαν εις τό σύγγραμμα 
The Aegean and the Near East, σ. 130, ό Wace,

άναγνωρίζων τήν ορθότητα τής παρατηρήσεώς μου, 
γράφει εΐς τό Stratum I είναι «Incipient close style 
present».

3 Fdrdmark, The Chronology of Mycenaean 
Pottery, o. 101, 104 καί The Mycenaean Pottery, 
σ. 571 έξ.

4 Άζιοσημείωτον είναι δτι είς τήν μελέτην του «The 
Last Days of Mycenae», σ. 123, ό Wtace γράφει ότι 
όστρακά τινα τοΰ πρώτου στρώματος ομοιάζουν πρός 
όστρακα έκ τής Οικίας τοΰ Λαδεμπόρου καί τοΰ Οίνεμ-

24
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Τά εκ τοϋ άναλημματικοϋ τοίχου τοϋ περιβόλου τοΰ Κύκλου Α όστρακα και αυ
τός ό Ματζ, μέ όλην του την καλήν θέλησιν, δεν κατώρθωσε νά τά άναγάγη όριστι- 
κώς είς τό πρώτον ήμισυ τής ΥΕ ΙΙΙΒ περιόδου. Τά νεώτερα έξ αυτών ανάγονται εις 
προχωρημένους χρόνους τής περιόδου εκείνης καί τά νεώτερα εύρήματα, ως διδάσκεται 
γενικώς, χρονολογούν τό στρώμα ή τό κτίσμα είς τό όποιον εύρέθησαν. ’Αλλά, κατά τον 
Wace αυτόν, ό άναλημματικός τοίχος είναι σύγχρονος προς τά τείχη: «it and the acro
polis walls are for all practical purposes contemporaneous» b Ακόμη καί τά όστρακα 
τά όποια εύρέθησαν υπό τό δυτικόν τείχος, από την περιγραφήν τών σχημάτων τών αγ
γείων είς τά όποια άνήκον, φαίνεται ότι ανάγονται είς ΥΕ ΙΙΙΒ χρόνους. Κατά ταΰτα 
τό πρώτον μέρος τοΰ συλλογισμού τοΰ Wace, τον όποιον παρέθεσα άναιτέρω είς τήν 
<σ. 180, επί τοϋ όποιου έστήριξε τήν χρονολογίαν του καί τό όποιον σχετίζεται προς τά 
όστρακα τής έπιχώσεως τοϋ Κλιμακοστασίου δεν εΰσταθεΐ, διότι τά όστρακα τοϋ στρώ
ματος I, όμοια τών οποίων εύρέθησαν καί είς τον Κύκλον Α, χρονολογούν τό δυτικόν 
Κυκλώπειον τείχος καί τήν Πύλην τών Λεόντων καί τά θέτουν είς ΥΕ ΙΙΙΒ προχω
ρημένους χρόνους.

Προτού έξετάσωμεν καί τό δεύτερον μέρος τοϋ συλλογισμού τού Wace θά είναι 
καλόν νά έλέγξωμεν καί άλλην ρήτραν τοϋ συναδέλφου τοΰ Marburg διά νά φανή καί 
πάλιν πόσον άνεξελέγκτως προέβη είς τήν κριτικήν του. Ό Ματζ, είς σ. 324 τής βι
βλιοκρισίας του2, απορρίπτει τήν ύπόθεσίν μου τής άρχαιοτέρας καί νεωτέρας περιόδου 
τής αρχιτεκτονικής ιστορίας τών Μυκηνών, τήν άναβιώσασαν λησμονηθεΐσαν γνώμην 
τοϋ Τςουντα, χωρίς νά έξετάση τί ακριβώς έδίδαξεν ό πρωτοπόρος εκείνος τής μυκη
ναϊκής έρεύνης. Είς τό άξιοθαύμαστον διά τήν εποχήν του σύγγραμμα, Μυκήναι καί 
μυκηναϊος πολιτισμός ό έξ ιδίας άντιλήψεως τών πραγμάτων βαθύς γνώστης τών Μυ
κηνών, ύπέθεσεν ότι ή Πύλη τών Λεόντων καί τό προς νότον αυτής έκτεινόμενον δυτι
κόν Κυκλώπειον τείχος ήτο μεταγενεστέρα προσθήκη είς αρχικόν περίβολον, τοϋ όποιου

καιολόγησα διά νέων παρατηρήσεων, ό Ματζ άπέρριψεν άνευ ένδοιασμοϋ διότι ό τοί

χος 9 (είκ. 3): «die Mauer linker Hand innerhalb des Lowentores, in der Tsuntas 
•einen Rest des alteren Mauerzuges zu sehen meinte, hat Wace bereits als Terrasssen- 
mauer erwiesen» (σ. 324). Άς ίδωμεν όμως τί γράφει ό Τςουντας:

«Τό άρχαιότερον τείχος τής πλευράς ταύτης», παρατηρεί είς τήν σελίδα 109 τοϋ 
βιβλίου του, «ήρχιζε φαίνεται από τής καί νύν ΒΔ. γωνίας τής άκροπό?ιεως καί συνέπι
πτε μέχρι τής θέσεως τής Πύλης τών Λεόντων μετά τοϋ σημερινού τείχους· κατόπιν 
όμως ήκολούθει σχεδόν ευθείαν γραμμήν πιθανώς μέχρι τοϋ Χάβου- ίχνη ολίγα 
αύτοϋ νομίζω ότι σώζονται αριστερά τώ άνερχομένφ τήν μεγάλην άνάβασιν». Ό Ματζ 
απορρίπτει τήν γνώμην τοϋ Τςουντα καί τήν ίδικήν μου, διότι ό τοίχος ύπ’ αριθμόν 9 
είναι άνα?α]μματικός3. Άλλ’ό Τςουντας προφανώς δεν άναφέρεται είς τον άναλημ-

■πόρου' τά τελευταία προφανώς ανάγονται είς τούς πρό 
■τής καταστροφής τών οικιών εκείνων χρόνους, δηλαδή 
■καθ’ δσον είναι γνωστόν μέχρι τοΰδε είς τούς τελευ
ταίους χρόνους τής ΥΕ ΙΙΙΒ περιόδου.

1 Wace, BSA 25, 1921-1923,σ.109. Mycenae, σ.134·
2 Gnomon, 30, 1958.
3 Καί είς τοϋτο φαίνεται δτι ακολουθεί τον Wace, 

Mycenae, σ 54, χωρίς νά έξετάση αυτός τά πράγματα.
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ματικόν τοΰχον τοίχον. Ώς θά ϊδη τις δταν έπισκεφθή έστω και άπαξ την άκρόπολιν 
των Μυκηνών, ό ύπ’ αριθμόν 9 τοίχος διασώζεται εις μήκος δώδεκα τούλάχιστον μέ
τρων κα'ι τό σημερινόν του ύψος ανέρχεται εις τέσσαρα περίπου μέτρα. Οί ανώτατοι δό
μοι του, δΰο ή τρεις τό πολύ, ώς απέδειξαν αί άνασκαφαί μας τοϋ 1958, άνεστηλώΰη- 
σαν υπό Ελλήνων αρχαιολόγων, ίσως ύπ’ αύτοΰ τοΰ Τςουντα ή τοΰ Σταματακη. Τό 
όλον του μήκος όμως ήτο καταφανές ακόμη και εις τούς χρόνους τοΰ Steffen διότι 
σημειοΰται εις τό τοπογραφικόν του σχέδιον. Είναι δυνατόν να πιστεύστ) τις ότι εις 
Τςουντας θά άπεκάλει ϊχνη ολίγα τοίχον, Κυκλώπειου ρυθμού, δώδεκα μέτρων 
μήκους κα'ι αρκετού ύψους χωρίς νά άποδειχθή ότι παραλογίζεται; Ούτε ανίδεος κα'ι 
πρωτόπειρος αρχαιολογικός υπάλληλος θά έχαρακτήριζεν οΰτω τον τοίχον 9. Ελάχι
στη σκαφική πείρα χρειάζεται διά νά ϊδη τις ότι ό τοίχος έκεινος είναι μεταγενέστερος 
τοΰ έκ κροκαλοπαγών ογκολίθων ίσοδόμου τοίχου τής αυλής τής Πόλης καί ότι κατ’ 
ακολουθίαν είναι μεταγενέστερος τοΰ Κυκλώπειου τείχους- και ό Τςουντας βεβαίως 
είχε μεγάλην πείραν δι* άνασκαφών άποκτηθεΐσαν- Προς τοΰτοις ό Τςουντας γράφει 
ότι τά ολίγα ίχνη «σώζονται αριστερά τώ άνερχομένω την μεγάλην άνάβασιν». Μεγά
λην άνάβασιν άπεκάλει ό Τςουντας τό λεγόμενον Ramp- την προς νότον τής Πύλης 
σχεδόν ομαλήν έκτασιν άπεκάλει «οδόν» λ Ό τοίχος 9 ούτε «ϊχνη ολίγα» είναι ούτε 
κεΐται προς τά αριστερά τοΰ Ramp. Κατά ταΰτα ό Τςουντας δεν έθεώρει 
τον τοίχον 9 ώς την συνέχειαν τοΰ Κυκλώπειου καί ή άπόρριψις τής θεωρίας του καί 
τής ίδικής μας έπί τή βάσει τοΰ τοίχου αύτοΰ στηρίζεται εις πλήρη παρερμηνείαν τών 
λεγομένων του, τά όποια βεβαίως ό Ματζ δεν έθεώρησε καλόν νά έξακριβώση. Ό 
έ'λεγχος τών δεδομένων, τά όποια παρέχουν άφ’ ενός μεν ή έπίχωσις τοΰ Κλιμακοστα
σίου καί άφ’ ετέρου ό τοίχος 9, τά δΰο κύρια σημεία τής θέσεως τοΰ συναδέλφου τοΰ 
Marburg, άπέδειξε, νομίζω, ότι αί παρατηρήσεις καί τά συμπεράσματά του καί αυθαί
ρετα είναι καί δεν προάγουν τάς περί τών μυκηναϊκών ζητημάτων γνώσεις, άφ’ ου δεν 
στηρίζονται εις τά πράγματα. ”Ας έπανέλθωμεν νΰν εις τά υπό τοΰ Wace διδαχθέντα.

Τό δεύτερον μέρος τοΰ συλλογισμοΰ καί τών χρονολογικών ταυτισμών τοΰ Wace, 
ώς τοΰτο διετυπώθη είς τό σύγγραμμά του Mycenae (όρα άνωτέρω σ. 180), δεν φαίνε
ται νά άνταποκρίνεται προς τά πράγματα. Ό σιτοβολών υποτίθεται ότι έκτίσθη «not... 
very soon after the wall» καί είς «L.H. IIIA later» χρόνους. Δεν δύναται νά ύπάρξη 
άμφιβολία ότι τό κτήριον εκείνο είναι μεταγενέστερον τοΰ δυτικού Κυκλωπείου τεί
χους διότι ή βορεία του πλευρά στηρίζεται έπί τοΰ τείχους καί ολόκληρον είναι ιδρυ- 
μένον έπί λιθολογήματος («γεμίσματος»), ύποβασταζομένου υπό τοΰ τείχους. Ή σχέ- 
σις όμως αυτή δεν καθορίζει καί τον χρόνον, ό όποιος παρήλθεν άπό τής ίδρύσεως τοΰ 
μεν μέχρι τής κατασκευής τοΰ δέ. Ό Wace, ώς εϊδομεν, υποστηρίζει: «that the Gra
nary was not built very soon after the walls is clear from its cramped position, which 
argues very different conditions from those prevailing when the spacious plan of the 
Grave Circle was conceived and carried out». Άλλ’ άρμόζει αρά γε νά παραβάλωμεν 
τό Granary μέ τόν Κύκλον Α, έ'να σιτοβολώνα μέ έν βασιλικόν νεκροταφεϊον; ’Αλ

ί Μυκήται και μιικηναΐος πολιτισμός, σ. 23.
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λως τε ό Κύκλος Α, ως έχει, φαίνεται δτι ακολουθεί καί, κατά πολύ, είναι έκτισμένος 
επί αρχαιότερου κύκλου, τοΰ οποίου ή κατασκευή είναι σύγχρονος προς τούς τάφους 
εάν δεν είναι προγενέστερα. Τό υπό τοΰ Wace λεγόμενον «spacious plan of the Grave 
Circle» δεν ήτο σύγχρονον προς τό τείχος, τό όποιον ακολουθεί την κυρτότητα τοΰ 
Κύκλου, άλλά κατά εκατονταετηρίδας προγενέστερον καί έγένετο εις εποχήν κατά τήν 
όποιαν ολόκληρος ή έκτασις τοΰ προϊστορικού νεκροταφείου ήτο έξω τών τειχών. 
Ή θέσις τής Πύλης έπεβλήίΐη υπό τής φύσεως τής βραχώδους υπώρειας καί, ως πιστεύω, 
υπό τοΰ βορείου Κυκλώπειου τείχους, τό όποιον προΰπήρχε. Θά ήτο περισσότερον επί
πονον νά κατασκευαστή βορειότερον διά νά άφεθή περισσότερος χώρος μεταξύ τοΰ προϋ- 
πάρχοντος αρχαιότερου Κύκλου καί τοΰ δυτικού σκέλους τοΰ Κυκλώπειου. Δεν ύπήρχεν 
όμως λόγος νά άφεθή περισσότερος χώρος. Ή καμπή ή έπιβληύεϊσα υπό τοΰ αρχικού 
Κύκλου άφηνεν αρκετόν χώρον μεταξύ αυτού καί τής Πύλης, εις τον χώρον δ’ αύτόν 
έκτίσΰη σιτοβολών καί ούχί οίκημα άρχοντος. «The cramped position» ούτε τό μέγε
θος ούτε τον σκοπόν τοΰ κτηρίου θά έβλαπτε καί δεν υπήρχε λόγος δ σιτοβολών νά 
έχη περί αύτόν χώρον ή αύλήν. Ό Wace αυτός άπέδειξεν ότι ό σιτοβολών είχε πλήν 
τών υπογείων καί υπερώα πατοιματα. Ταΰτα προσέθετον εις τό κτήριον τον χώρον τοΰ 
οποίου ειχεν ανάγκην. Είναι προφανές ότι «the cramped position» μόνη δεν είναι απο
δεικτική μεταγενεστέρων χρόνων λ Είναι δυνατόν νά ύποτεθή ότι ή κατασκευή τοΰ 
σιτοβολώνος άπεφασίσύη ότε έκτίζετο ή Πύλη καί τό δυτικόν Κυκλώπειον τείχος. Ή 
θέσις του παρά τήν Πύλην ήτο καταλληλοτάτη διά τήν άποθήκευσιν σιτηρών, καρ
πών κλπ., τά όποια οί υποτελείς αστοί ήσαν, φαίνεται, υποχρεωμένοι νά καταβάλλουν 
εις τον άρχοντα καί τήν πολιτείαν ώς π?α]ρωμήν διά τήν καλλιέργειαν καί χρήσιν τών 
βασιλικών κτημάτων καί τών δημοσίων αγρών2. Ή ύπόθεσις αυτή ένισχύεται καί άπό 
τήν μελέτην τών εξ αύτοΰ προελ&όντων οστράκων.

Ό Wace, κατά τήν χαρακτηριστικήν καί θαυμαστήν συνήθειάν του, έκαμε τομάς 
υπό τά δάπεδα τοΰ σιτοβολώνος διά νά εξακρίβωση τήν χρονολογίαν του, επέτυχε δέ 
νά άνακαλύψη εις τάς τομάς αύτάς αφθονίαν οστράκων. 'Η άνασκόπησις τών αποτε
λεσμάτων τής εργασίας αύτής είναι απαραίτητος καί αξιοσημείωτος. Ή όλότης σχεδόν 
τών οστράκων τών εύρεθέντων εις τήν κάτωθεν τοΰ δαπέδου έπίχωσιν ανήκει είς τήν 
YE III εποχήν καί «resembled that (pottery) from the earlier (I-V) strata of the Lion 
Gate section». Ή υπό τό δάπεδον τοΰ δυτικοΰ διαδρόμου τομή έφερεν είς φώς πλή
θος οστράκων τής YE III εποχής. Μεταξύ τούτων ήσαν καί τεμάχια διώτων σκύφων 
«similar to those of Strata I-III of Lion Gate section». Ή υπό τό δάπεδον τοΰ νοτίου 
διαδρόμου έπίχωσις περιεΐχεν όστρακα τής YE III εποχής, μεταξύ τών οποίων πολύ 1

1 Τήν αδυναμίαν τοΰ επιχειρήματος, τοΰ βασισθέντος «that the Granary was not built very soon after 
μόνον είς τήν «cramped position» άντελήφδ-η καί ό the walls is clear...» κλπ.
Wace καί διά τοΰτο έδέχήη εις τήν μελέτην του, τήν 2 Τό ότι τοιοΰτόν τι σΰστημα έπεκράτει είς τήν μυ- 
επιγραφομένην «The Last Days of Mycenae», 1956, κηναϊκήν εποχήν υποδεικνύεται υπό τών ενεπίγραφων 
ο. 128 δτι «the Granary must be approximately πινακίδων τής Πύλου Series Ε. Όρα Μ. Ventris and 
contemporary with or somewhat later than the J. Chadwick, Documents of Mycenaean Greek, 
walls», τοΰ δυτικοΰ Κυκλώπειου τείχους δηλαδή. Προ- ο. 232 έξ. καί Τ. Β. L. Webster, From Mycenae to 
γενεστέρως όμως, τό 1949, Mycenae, σ. 133, έδίδασκεν Homer, σ. 16.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:38:01 EEST - 18.237.180.167



AE 1958 Ή άκρόπολι; τών Μυκηνών 189

συνήθη ήσαν τεμάχια διώτων βαθέων σκύφων φέροντα «patterns like those of the 
earlier strata in the Lion Gate section». 'Υπό τό δάπεδον τοΰ ανατολικού υπογείου 
ή έπίχωσις περιελάμβανε γραπτά όστρακα, τών οποίων ή διακόσμησις «resembled those 
from the earlier strata of the Lion Gate section»1. Είναι προιρανές δτι καθ’ δλην 
την έκτασιν τού σιτοβολώνος καί κάτωθεν δλων σχεδόν τών δαπέδων του εύρέθησαν 
όστρακα, τα όποια ομοιάζουν προς τα εύρεθέντα εις τά κατώτατα στρώματα, Ι-ΙΙΙ, τής 
-έπιχώσεως τοΰ κλιμακοστασίου. Τά όστρακα τών στρωμάτων εκείνων αυτός ό Wage 

όρθώς άνήγαγε, τό 1949, εις την YE 111Β περίοδον καί τούς μετά τό 1300 π.Χ. χρό
νους1 2. Κατ’ ακολουθίαν καί τά όστρακα τά εύρεθέντα υπό τά δάπεδα τοΰ σιτοβολώ- 
νος ανάγονται εις την αύτήν YE ΙΙΙΒ περίοδον, εις τούς μετά τό 1300 π.Χ. χρόνους· 
’Αλλά τά όστρακα αυτά αποτελούν τό χρονικόν δριον, μετά τό όποιον ή εις τό όποιον 
πρέπει νά τεθή ή κατασκευή τοΰ σιτοβολώνος και άποδεικνύουν δτι οΰτος έκτίσθη εις 
ΥΕ ΙΙΙΒ χρόνους καί ούχί εις YE III A later χρόνους, ως έδίδαξεν ό Wace εις τό 
σύγγραμμά του Mycenae.

Ό σιτοβο?ιών «rests on a fill of big stones thrown in against the inside of the 
acropolis wall, which here acts as a terrace wall» 3. To λιθολόγημα αυτό τίθεται εις την 
ΥΕ ΙΙΙΒ περίοδον εκ τών οστράκων τά όποια εύρέθησαν υπό τά δάπεδα τοΰ σιτοβο- 
λώνος. Προψανώς είναι κάπως μεταγενέστερον τοΰ δυτικού Κυκίποπείου τείχους διότι 
στηρίζεται επί τοΰ τείχους εκείνου. Πόσος δμως χρόνος παρήλθεν από τής κατασκευής 
τοΰ τείχους μέχρι τής δημιουργίας τοΰ λιθολογήματος δεν είναι δυνατόν νά ύπολογι- 
σΟή έκ τών οστράκων, ουδέ έκ τής έκθέσεως τής άνασκαφής. Δεν είναι δλως αδύνατον 
νά ύποθέση τις δτι τό λιθολόγημα είναι σύγχρονον τοΰ δυτικοΰ τείχους. ’ Αλλο λιθο- 
λόγημα, χρησιμοποιηθέν διά νά ίσοπεδωθή ό μεταξύ τής βάσεως τοΰ άνα?ι.ημματικοΰ 
τοίχου τής δυτικής πλευράς τοΰ Κύκλου καί τοΰ δυτικού Κυκλώπειου τείχους χώρος, 
περί τά δέκα πέντε μέτρα προς νότον τοΰ σιτοβολώνος, εις την περιοχήν ύπ’ αριθ μόν 63 
είκών 3, εισχωρεί καί κάτω τοΰ Κυκλώπειου τείχους, τοΰ οποίου αποτελεί τήν βάσιν, 
«the bedding». Ό τρόπος αυτός οικοδομής κατά τον Wace είναι χαρακτηριστικός τών 
Κυκλώπειων τειχών4, έπεβλήθη δέ διότι «it was easier to handle and align the big 
blocks if they were just raised off the ground by the intervention of smaller stones». 
Δυστυχώς έκ τής έκθέσεως δεν φαίνεται έάν τό κατώτατον τμήμα τοΰ λιθολογήματος, 
τοΰ άποτελοΰντος τήν βάσιν τοΰ σιτοβολώνος, συνεχίζετο καί υπό τό Κυκλιύπειον δη
μιουργούν τήν βάσιν «the bedding», κατά τον υπό τοΰ Wace θεωρούμενον χαρακτη
ριστικόν τρόπον οικοδομής τών Κυκλώπειων τειχών. ”Αν συνεχίζετο, δπως είναι πιθα
νόν νά ύποτεθή, τότε τό λιθολόγημα καί τό δυτικόν Κυκλώπειον τείχος είναι σύγχρονα 
καί τά όστρακα τά χρονολογούντο τό πρώτον, χρονολογούν καί τό δεύτερον.

Πρέπει νΰν νά σημειώσωμεν δτι ή προς νότον καί τά νοτιοδυτικά τής Πύλης τών 
Λεόντων περιοχή ήτο πολύ κατωφερική. Ή ίσοπέδωσις τής περιοχής αυτής εις αρκετόν 
πλάτος ήτο απαραίτητος διά τήν δημιουργίαν τής όδοΰ, ήτις ήγεν από τής Πύλης προς 
τήν έπικλινή άνοδον. Διά τήν ίσοπέδωσιν αυτήν έχρησιμοποιήθησαν αργοί λίθοι τό δέ

1 Wace;, BSA 25, 1921-1923, σ. 43, 44, 48, 58.
2 Mycenae, σ. 133.

3 BSA 25, 1921-1923, σ. 42.
4 Αΰι. σ. 105-106.
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δι’ αυτών σχηματισθέν γέμισμα έκαλύφθη υπό στρώματος γης. Ή τεχνητή αυτή ίσοπε- 
δωθεΐσα έκτασις έξετείνετο και πέραν τής Πύλης προς δυσμας και έσχημάτιζε τό δάπε- 
δον τοΰ Κλιμακοστασίου, άλλα κα'ι πέραν αΰτοϋ διότι ό δυτικός τοίχος τοΰ Κλιμακο
στασίου δεν χρησιμεύει ώς ανάλημμα τοΰ λιθολογήματος ώς θά συνέβαινεν εάν όντως 
εκείνο έτελείωνεν είς τήν γραμμήν τοΰ τοίχου. Τουναντίον ό δυτικός τοίχος τοΰ Κλιμα
κοστασίου είναι θεμελιωμένος έπ'ι τοΰ λιθολογήματος. Διά τον αυτόν λόγον πρέπει νά 
δεχθώμεν ότι τό αρχικόν λιθολόγημα συνεχίζετο και πέραν τοΰ άνατολικοΰ τοίχου τοΰ 
σιτοβολώνος, διότι ό τοίχος εκείνος ϊσταται έπ’ αΰτοΰ. Ή ίσοπέδωσις τοΰ χώρου προς 
νότον κα'ι τά νοτιοδυτικά τής Πύλης προφανώς έγένετο συγχρόνως με τήν άνίδρυσιν 
τής Πύλης καί τήν οικοδομήν τοΰ δυτικοΰ Κυκλώπειου τείχους. Ώς θά ίδωμεν είς τά 
δεύτερον μέρος τής μελέτης, αί άνασκαφαί τοΰ 1958 καί τοΰ 1959 απέδειξαν ότι ή κατα
σκευή τής Πύλης καί ή ίσοπέδωσις έγένοντο συγχρόνως καί είς τούς αυτούς χρόνους*. 
Τουλάχιστον μέρος τοΰ λιθολογήματος κατ’ ακολουθίαν δύναται νά θεωρηθή ώς σύγ
χρονον τής Πύλης καί τοΰ τείχους. Πόσον μέρος τοΰ λιθολογήματος αύτοΰ δύναται νά 
θεωρηθή σύγχρονον προς τήν Πύλην καταφαίνεται έκ των σχεδίων τοΰ Wace.

Έάν μετά προσοχής μελετήσω μεν τήν περιοχήν από τής Πύλης των Λεόντων 
μέχρι τής αρχής τής επικλινούς ανόδου (τοΰ Ramp δηλαδή) θά παρατηρήσωμεν ότι ή, 
δυτική πλευρά τής περιοχής ορίζεται υπό δύο τοίχων, οί όποιοι είς τό σχέδιον τής εί- 
κόνος 8 έχαρακτηρίσθησαν ώς τοίχοι ύπ’ αριθμόν 21, 22 καί 23. Οί τοίχοι αύτοί είναι 
άναλημματικοί τής τεχνητής έπιχώσεως τοΰ άπό τής Πύλης τών Λεόντων δρόμου. Ό 
Wace λέγει ότι ό τοίχος ύπ’ αριθμόν 22 είναι νεώτερος τοΰ ΰπ’ αριθμόν 21-23 καί 
ότι ίδρύθη είς τήν δευτέραν οικοδομικήν ψάσιν τοΰ σιτοβολώνος διά νά εξασφά
λιση άνετον πρόσοδον είς τύν ανατολικόν διάδρομον, τον άποτελοΰντα τήν είσοδον 
τοΰ κτηρίου εκείνου λ ’Αλλά τό σχέδιόν του, κατά τό σημεϊον 23, άποδεικνύει ότι ό 
ύπ’ αριθμόν 22 τοίχος είναι αρχαιότερος τοΰ 23, διότι οί λίθοι τοΰ 23 έπίκεινται τών 
λίθων τοΰ 22. Ή παρά τον τοίχον 22 γενομένη τομή δεν απέδωσε θετικά χρονολογικά 
δεδομένα, διότι τά άνακαλυφθέντα όστρακα χαρακτηρίζονται μόνον ώς μεσοελλαδικά 
(τά !/3) και <*>ς YE III γενικώς (τό υπόλοιπον ]/3). Τό σχέδιον όμως τον χαρακτηρίζει 
ώς άρχαιότερον τοΰ ύπ’ αριθμόν 23 καί βεβαίως καί τοΰ άναλημματικοΰ τοίχου τής 
επικλινούς ανόδου, διότι ό τελευταίος έπικάθηται έπί άμψοτέρων. Προσεκτική παρα
βολή τοΰ άρχαιοτέρου τοίχου 22 προς τήν κατεύθυνσιν τών τοίχων τοΰ Κλιμακοστα
σίου τοΰ έκ κροκαλοπαγών ογκολίθων ίσοδόμου πλευρικού τοίχου τής αύλής καί αύτοΰ 
τοΰ άξονος τής Πύλης θά απόδειξη ότι ό τοίχος 22 έχει τήν αυτήν κατεύθυνσιν προς 
τά κτίσματα εκείνα (είκ. 3 καί 8). Είναι πολύ πιθανόν νά ύποθέσωμεν ότι ό τοίχος 22 
ίδρύθη συγχρόνως προς εκείνα διά νά άποτελέση τήν δυτικήν παρειάν τής ίσοπεδω- 
θείσης περιοχής, ή οποία έσχημάτιζεν εύρείαν πρόσοδον προς μίαν επικλινή άνοδον1 2* 
Έάν ούτως είχε τό πράγμα, τότε ή ίσοπεδωΰεϊσα περιοχή προς νότον τής Πύλης τών

1 BSA. 28, 1921-1923, σ. 63.
2 Εϊς τό δεύτερον μέρος τής μελέτης θά ’ίδωμεν δτι 

αί άνασκαφαί τοΰ 1988 καί τοΰ 1959 απέδειξαν δτι 
ή μεγάλη επικλινής άνοδος (τό Ramp) είναι νεωτέρα

τής Πύλης τών Λεόντων καί δέν άπετέλει τήν αρχικήν 
επικλινή άνοδον. Όρα καί ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ είς τό- 
“Εργον τής ’Αρχαιολογικής 'Εταιρείας 1957, σ· 65.
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Λεόντων έξετείνετο τουλάχιστον μέχρι τοΰ δυτικού τοίχου τοΰ ανατολικού διαδρόμου 
τοΰ σιτοβολώνος, τοΰ άποτελοΰντος ούτως είπείν συνέχειαν τοΰ τοίχου 22. Άλλα ή πε
ριοχή ίσοπεδώθη διά λιθολογήματος και το λιΟολόγημα εκείνο αποτελεί την υπό τό 
δάπεδον τών διαδρόμων έπίχωσιν, ταύτην δέ χαρακτηρίζουν, ώ; εϊδομεν, όστρακα 
YE IIIΒ ρυθμού. Κατ’ ακολουθίαν ή περί την Πύλην περιοχή ΐσοπεδώθη εις YE 111Β

Εϊκ. 8. Ό παρά τήν Πύλην τών Λεόντων χώρος κατά τήν αρχικήν του διάταξιν.

χρόνους. Ή εργασία όμως εκείνη ή το σύγχρονος τής Πύλης, τής οποίας ή κατασκευή 
-ανάγεται έκ τών πραγμάτων εις YE III Β χρόνους.

Εις τήν άνασκόπησιν τών αποτελεσμάτων τών ερευνών περί τον σιτοβολώνα 
παρέλειψα σκοπίμως νά αναφέρω τον κάθετον τάφον, ό όποιος εύρέθη υπό τό δάπε
δον τοΰ ανατολικού του ύπογείου. Κατά τον Wace ό τάφος ούτος ανάγεται εις 
τήν YE II εποχήν, είχεν όμως κενωθή και πληρωθή έκ νέου με χώμα εις YE III χρό
νους λ Έάν ήτο δυνατόν νά όρίσωμεν ακριβώς πότε και υπό τίνων άνεκαλύφθη, έσυ-

.1 Wace, BSA 25, 1921-1923, σ. 55-59.
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λήθη και έπληρώθη ό τάψος θά άποκτήσωμεν ακόμη μίαν χρονολογικήν ένδειξιν διά 
την περιοχήν τής Πύλης των Λεόντων και τοΰ δυτικού Κυκλώπειου τείχους. Οί χρό
νοι τής συλήσεώς του άποδεικνΰονται από τά όστρακα, τά όποια εύρέθησαν εις τήν 
έπίχωσίν του, διότι βεβαίως οί συλήσαντες έπλήρωσαν έκ νέου τον τάφον μέ τό χώμα 
τό όποιον άπετέλεσε τήν έπίχωσίν του. Μεταξύ τούτων καταλέγονται καί όστρακα άνή- 
κοντα εις διώτους βαθεΐς σκύφους καί φέροντα «patterns like those from earlier strata 
of Lion Gate section» ακόμη δε καί τμήμα υδρίας «decorated in 'Close-Style’λ

Ό Wace υποθέτει ότι ό κάθετος αύτός τάφος «may have been discovered and 
robbed during the laying of the foundations for the East Basement, or, when the 
Grave Circle was being built to protect the six Royal Graves that lie within it, the 
contents of this (grave) may have been taken out and reinterred somewhere within 
the Grave Circle» 2. Έάν ούτως έ'χη τό πράγμα τότε ή κατασκευή τών θεμελίων τού 
σιτοβολώνος τίθεται εις YE IIIΒ χρόνους άπό τά όστρακα τού τάφου καί άλλην μίαν 
φοράν άποδεικνύεται έξ αυτών των λεγομένων τοΰ άνασκαφέως ότι είναι αδύνατον νά 
θέσωμεν τό «Granary» εις «L.H. ΙΙΙΑ, later» χρόνους. Νομίζω όμως ότι δύναταί τις 
νά κάμη καί άλλην ύπόθεσιν διά τούς συλήσαντας τον τάφον κατά πολύ πιθανωτέραν 
καί πειστικωτέραν.

Ή μελέτη καί πάλιν τής περιοχής τής Πύλης τών Λεόντων, ως φαίνεται έκ τοΰ 
σχεδίου τής είκόνος 3. φανερώνει ότι κάτωθεν τών τοίχων τοΰ σιτοβολώνος διέρχεται 
οχετός, ό οποίος έσημειώθη μέχρι τοΰ τοίχου 9. Εις τον οχετόν τούτον εκβάλλει καί έτε
ρος τοΰ οποίου ή αρχή χάνεται εις τήν περιοχήν τήν σκαφεΐσαν υπό τοΰ Schliemann,. 

ολίγον πέραν τοΰ διατηρηθέντος νοτίου άκρου τοΰ τοίχου 9. Ό πρώτος βαίνει σχεδόν 
καθέτως προς τον άξονα τής Πύλης καί προς τον έκ τής Πύλης δρόμον ό δεύτερος 
έ'χει λοξήν κατεύθυνσιν. Οί δύο οχετοί ένοΰνται κάτωθεν τοΰ ανατολικού τοίχου· 
τοΰ σιτοβολώνος. Είναι προφανές ότι οί οχετοί είναι προγενέστεροι τοΰ κτηρίου, κά
τωθεν χών τοίχων τοΰ οποίου διέρχονται, καί ότι δεν έγένοντο διά νά τό έξυπηρετή- 
σουν, άλλ ότι κατεσκευάσθησαν διά νά προφυλάξουν τήν αυλήν τής Πύλης άπό τά έκ; 
τής βραχώδους υπώρειας κατερχόμενα όμβρια ύδατα, τά όποια θά τήν κατέκλυζον. 
Κατ’ άκοΐωυΰίαν οί οχετοί είναι μέρος τής διαρρυθμίσεως τοΰ περί τήν Πύλην χώρου 
καί κατά πάσαν πιθανότητα είναι σύγχρονοι προς τήν αυλήν καί τον δρόμον άπό τής 
Πύλης προς τήν άνοδον. Περί τό έν μέτρον προτού φθάση τον τάφον καί κάτωθεν τοΰ 
άνατολικοΰ τοίχου τοΰ άνατολικοΰ υπογείου ό οχετός άλλάσσει άποτόμως κατεύθυνσιν 
καί ή φορά του κάμπτεται προς τά βορειοδυτικά. Δεν δύναται νά ύπάρξη άμφιβολία 
ότι ή άλλαγή τής φοράς έγένετο διά νά παρακαμφθή ό τάφος, τοΰ όποιου ή θέσις θά 
ήτο γνωστή εις τούς κατασκευαστάς τοΰ οχετού. Καί παρέκαμψαν τον τάφον όχι διότι 
τον έσεβάσθησαν, διότι εις τήν περίπτωσιν αυτήν τό περιεχόμενόν του δεν θά άφη- 
ρεΐτο, άλλά διότι έάν συνέχιζον τήν φοράν τοΰ οχετού κατ’ ευθείαν γραμμήν θά ήσαν 
ήναγκασμένοι νά θεμελιώσουν τον πυθμένα τοΰ άγωγοΰ εις τον κενόν χώρον τοΰ τά
φου μέ κίνδυνον μελλοντικής καθιζήσεως τής τεχνητής έπιχώσεως καί καταστροφής τοΰ

1 Wack, BSA 25, 1921-1923, σ. 58. 2 Αύτ. σ. 59.
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οχετού. Θά ήτο δυνατόν νά ΰποθέση τις δτι οί κατασκευαστα'ι τού οχετού άνεκάλυψαν 
τον τάφον καί τον έσΰλησαν. Ή άπόστασις τής γωνίας τού οχετού από τού τάφου, ή 
έλλειψις τάφρου προς τον ανατολικόν του τοίχον και ή άρτια κατάστασις τού τοίχου 
εκείνου ’ίσως υποδεικνύουν δτι ό τάφος είχε συληθή προηγουμένως και δτι ή θέσις του 
ήτο γνωστή μόνον εις τούς κτίστας τού οχετού. Έχομεν λοιπόν δύο πιθανάς έκδοχάς 
διά τήν σύλησιν τού τάφου: αυτή έγένετο ή κατά την κατασκευήν τού οχετού ή ολίγον 
τι πρότερον ούτως ώστε τό γεγονός άκόμη ήτο είς τήν μνήμην τών ανθρώπων.

Ή σύλησις τού τάφου, ως εϊδομεν ανωτέρω, άπεδόθη είς τούς κτίστας τού σιτο- 
βολώνος ή είς τούς διαρρυθμιστάς τού Κύκλου Α. Ή μελέτη δμως τής είκόνος 8 άπο- 
δεικνύει δτι οί κτίσται τού σιτοβο?ιώνος δεν ήσαν οί συληταί τού τάφου, διότι προη- 
γήθησαν οί κατασκευοσταί τού οχετού. Είναι αμφίβολον εάν οί διαρρυϋμισταί τού Κύ
κλου Α ήσαν οί συληταί. Ή είσοδος τού Κύκλου, τό πλησιέστερον προς τον τάφον ση- 
μεΐον, απέχει περί τά οκτώ μέτρα καί ή εξωτερική πλευρά τού περιβόλου περί τά εννέα 
μέτρα από τής νοτίας πλευράς τού τάφου. Τό δυτικόν Κυκλώπειον τείχος απέχει μόνον 
περί τά τρία μέτρα άπό τής βόρειας πλευράς τού τάφου. Ό περί τον τάφον χώρος 
ασφαλώς έχρησιμοποιήθη υπό τών κτιστών τού τείχους διά τήν μετακίνησιν τών ογκο
λίθων, διά τήν τελικήν των κατεργασίαν κλπ., καί είναι φυσικόν νά δεχθώμεν δτι οί 
κτίσται ούτοι, οί όποιοι έπρεπε νά άποκαλύψουν είς έκτασιν τον βράχον διά νά θεμε
λιώσουν έπ’ αυτού τό τείχος, άνεκάλυψαν τον τάφον, άφήρεσαν τό περιεχόμενόν του 
καί τον έπλήρωσαν εκ νέου με χώμα. Βεβαίως οί κατασκευαστα'ι τού οχετού, ό όποιος 
είναι σχεδόν σύγχρονος τού τείχους ή θά έγνώριζον τήν θέσιν τού τάφου, διότι ολί
γον χρονικόν διάστημα θά είχε παρέλθει άπό τής συλήσεώς του. ’Αλλα καί αν άκόμη 
ό τάφος έσυλήθη υπό τών διαρρυθμιστούν τού Κύκλου Α ή καί υπό τών κτιστών τού 
οχετού, καί πάλιν τά πορίσματα, τά συναγόμενα έκ τής έπιχώσεώς του, αφορούν καί τό 
τείχος διότι τά τρία κτίσματα —Κύκλος, οχετός καί τείχος μετά τής Πύλης—ήσαν σύγ
χρονα. Πιστεύω δτι είναι πιθανώτερον νά δεχθώμεν δτι ό τάφος έσυλήθη καί έπλη- 
ρώθη υπό τών κτιστών τού τείχους. Τά είς τήν έπίχωσιν εύρεθέντα όστρακα ασφαλώς 
χρονολογούν τήν σύλησίν του καί υποδεικνύουν τούς χρόνους, καθ’ οΰς τό δυτικόν τεί
χος ίδρύθη. Τά όστρακα αυτά ανήκουν είς τήν YE IIΙΒ περίοδον ώς εϊδομεν, μεταξύ 
δέ τούτων υπάρχει καί εν τού πυκνού ρυθμού. Τούτο τιποδεικνύει δτι ή σύλησις 
έγένετο είς προκεχωρημένους χρόνους τής περιόδου εκείνης καί είς τούς προκεχωρημέ
νους έκείνους χρόνους ανάγει καί τήν οικοδομήν τού δυτικού Κυκλώπειου τείχους ή 
τού οχετού, κτισμάτων σχεδόν συγχρόνων. Τό έκ τής έπιχώσεως τού τάφου δστρακον 
close-style είναι τό δεύτερον δστρακον τού ρυθμού τούτου, τό όποιον έχει σχέσιν προς 
τό τείχος- τό πρώτον, ώς εϊδομεν, εύρέθη είς τό στρώμα I τού Κλιμακοστασίου. Τήν 
μαρτυρίαν ταύτην εϊχον ύπ’ όψει καί πάλιν δταν έχρονολύγησα τό τείχος περί τό 
1250 π.Χ., μετά τά μέσα δηλαδή τής ΥΕ ΙΙΙΒ περιόδου.

1 ’Εάν τό σχέδιον τοϋ Wace τής περιοχής τής Πύ
λης τών Λεόντων καί τοΰ Κύκλου Α (είκ. 3) έχει όρθώς, 
τότε ό οχετός πρέπει νά είναι ούγχρονος τοΰ δυτικού 
Κυκλώπειου τείχους διότι, κατά τό σχέδιον, τό δυτικόν 
του άκρον έπ’αρκετόν, τουλάχιστον έπί δύο μέτρα, ύπό-

κειται τοΰ θεμελίου τοΰ τείχους. Βεβαίως θά ήτο παρά
λογον νά ύποθέσωμεν δτι έκρήμνισαν τό τείχος διά νά 
κατασκευάσουν ούτω τό άκρον τοΰ όχετοΰ, λογικόν δέ 
νά δεχθώμεν δτι θεμέλια καί οχετός έγένοντο συγχρό
νως. *0 οχετός φαίνεται καλύτερον είς τήν εικόνα 8.
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Την χρονολογίαν του τής Πύ?α]ς τών Λεόντων και τών Κυκλώπειων τειχών ό 
Wace, ώς εϊδομεν ανωτέρω σ. 180, στηρίζει κατά τρίτον λόγον έπί τής όμοιότητος, την 
οποίαν παρουσιάζει ή τοιχοδομία τής Πύλης και τών περί αυτήν οχυρωματικών έργων 
προς την τοΰ Θησαυρού τού Άτρέως. Είς την αρχικήν του μελέτην έθεσε τον Θησαυ
ρόν αύτόν περί τό 1400 π.Χ. ήτοι είς τάς άρχάς τής δέκατης τέταρτης π.Χ. έκατονταε- 
τηρίδος, άλλα μετά είκοσιπενταετίαν έδίδαξεν ότι ό τάφος φκοδομήθη περί τό 1330 π.Χ. 
’Ασχέτως προς την χρονολογίαν τοΰ Θησαυρού τού Άτρέως, είς την οποίαν θά έπανέλ- 
θωμεν ευθύς αμέσως, διερωτώμεθα εάν είναι δυνατή καί αξιόπιστος απόλυτος χρονο
λογική έξίσωσις κτηρίων τών προϊστορικών χρόνων επί τή βάσει μόνον ομοιοτήτων, 
πάς οποίας παρουσιάζουν προς τοιχοδομικόν σύστημα, τοΰ οποίου ούτε ή αρχή ούτε 
πό τέλος δύναται νά όρισθή. Είναι δυνατόν νά ύποθέση τις ότι ό αυτός τρόπος τοιχο- 
-δομίας ήτο εν χρήσει επί πολύ χρονικόν διάστημα καί ότι τά παραβαλλόμενα κτίσματα 
«νήκουν είς διαφόρους περιόδους τού χρονικού τούτου διαστήματος. Δυνάμεθα π.χ. νά 
ύποθέσωμεν ότι τό ίσόδομον έκ κροκαλοπαγών ογκολίθων σύστημα ήτο έν χρήσει επί 
μίαν εκατονταετηρίδα καί ότι ή ΙΊύλη κατεσκευάσθη προς τό τέλος, έν ω ό Θησαυρός 
τού Άτρέως προς τήν αρχήν τού χρονικού διαστήματος, κατά τό όποιον τό σύστημα 
ήτο έν χρήσει. Είναι πιθανόν δηλαδή νά ύποτεθή ότι τά δύο κτίσματα χρονολογικώς 
διαφέρουν περισσότερον τής ήμισείας έκατονταετηρίδος χωρίς νά είναι δυνατόν νά 
-άποδειχθή ότι ή ύπόθεσις είναι ανακριβής. Τεχνικοί ίδιορρυθμίαι, ώς ή χρήσις τού 
πρίονος είς τήν κατεργασίαν τών κροκαλοπαγών ογκολίθων, παρέχουν χρονολογικός 
■ενδείξεις, αλλά καί αύταί δεν είναι πάντοτε βέβαιοι, ιδία όταν πρόκειται διά κτίσματα 
ώς τά τείχη τών Μυκηνών. Υποτίθεται π.χ. ότι τό κτίσμα, είς τήν κατεργασίαν τών 
όγκολίθων, τοΰ όποιου έγένετο μεγαλυτέρα χρήσις πρίονος, είναι νεώτερον άλλου, είς 
τήν κατασκευήν τοΰ όποιου έγένετο φειδωλοτέρα αυτού χρήσις. Καί όμως ό «θολωτός 
τάφος τών δαιμόνων» (Genii), ώς λέγεται, θεωρείται αρχαιότερος τού Θησαυρού τού 
Άτρέως, άν καί είς τήν κατεργασίαν τών όγκολίθων του έγένετο μεγαλυτέρα χρήσις 
κρίονος1. Διά τούτο ή έπί αρχιτεκτονικών ομοιοτήτων μόνον απόλυτος χρονολογική 
έξίσωσις προϊστορικών κτισμάτων πρέπει νά γίνεται μετά μεγάλης φειδούς καί προσο
χής. Ευτυχώς διά τήν χρονολογίαν τού τάφου τού Άτρέως έ'χομεν πλήν τών αρχιτε
κτονικών καί στοιχεία έκ τής αγγειογραφίας.

Κατά τον καθαρισμόν τού δρόμου καί τής θόλου τού Θησαυρού ό Σταματακης 

όνεύρε πολλά αντικείμενα, τά όποια ανάγονται είς χρόνους μεταγενεστέρους τής οικο
δομής τού τάφου 2. Ό Wace ευτυχώς άνεκάλυψε καί άλλα όστρακα, τά όποια χαρα
κτηρίζουν τούς χρόνους τής οικοδομής, είς τρεις διαφόρους περί τον Θησαυρόν θέ
σεις, ήτοι 1) ύπ’ αυτό τό κατώφλιον τής θύρας τού Θησαυρού, 2) υπό τούς ογκολί
θους τού κατωτάτου δόμου τών τοίχων τού δρόμου καί 3) είς αποθέτην ή βόθρον, 
όπως τον άποκαλεΐ ό άνασκαφεύς του, διά τού οποίου άνωρύχθη ό δρόμος τού τά
φου. Έπί τών ευρημάτων τούτων στηριζόμενος ό Wace άπέδειξεν ώς ανακριβείς τάς 
όπό τού Evans καί τού Myres προταθείσας χρονολογίας, απέδειξε τό άβάσιμον τών

1 BSA 25, 1921-1923, σ· 379 και Mycenae, σ. 18. 2 BSA 25, 1921-1923, σ. 353-356.
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επιχειρημάτων διά τό κατώφλιον καί τούς τοίχους τοΰ δρόμου καί έστήριξε την ίδικήν 
του χρονολογίαν εις την οποίαν κατέληξε το 1949, κατά την οποίαν δ Θησαυρός τοΰ 
Άτρέως ώκοδομήθη περί τό 1330 π.Χ. Άφ’ ου εις την χρονολογίαν αυτήν έστήριξε 
καί τά περί τής Πύλης τών Λεόντων συμπεράσματα θά πρέπη καί ημείς νά την έξε- 
τάσαιμεν. Άντιστρέφοντες την ως άνω σειράν τών δεδομένων του άς έξετάσωμεν πρώ
τον τά εκ τοΰ αποθέτου- βόθρου ευρήματα.

Ό αποθέτης ούτος άνεκαλύφθη περί τά δέκα πέντε μέτρα προς άνατολάς τής 
προσόψεως τής εισόδου τοΰ Θησαυρού καί εκτείνεται εκατέρωθεν τοΰ δρόμου προς 
βορράν καί νότον. Ότε άνεσκάφη, τό 1939, έκαλΰπτετο υπό στρώματος λατύπης καί 
θρυμματισθέντος βράχου, σχηματισθέντος κατά την άνόρυξιν τοΰ δρόμου. Τό στρώμα 
τούτο έσφράγισεν, ούτως είπεΐν, τό περιεχόμενον τοΰ αποθέτου - βόθρου, τό οποίον 
μάς δίδει τό χρονικόν όριον, μετά τό οποίον πρέπει νά τεθή ή οικοδομή τοΰ Θησαυ
ρού. Τό περιεχόμενον τούτο άπετελείτο έκ θραυσμάτων αγγείων, οστών ζώων τεθραυ- 
σμένων, όστρέων κλπ., έκ τών απορριμμάτων δηλαδή τών κατοίκων τοΰ λόφου. Καθ’ 
όσον δυνάμεθα νά όρίσωμεν από τά σχέδια, τό πλάτος τοΰ αποθέτου, από βορρά προς 
νότον, άνήρχετο τουλάχιστον εις 23 μέτρα, τό βάθος του εις 2.75 μ. περίπου- τό μήκος 
του, από ανατολών προς δυσμάς, μή καθοριζόμενου εις τήν τομήν ή εις άλλο σχέδιον, 
παραμένει άγνωστον. Τό περιεχόμενον τοΰ βόθρου ακόμη δεν έχει δημοσιευθή πλή
ρως, όλίγας δμως πληροφορίας εΰρίσκομεν εις τό σύγγραμμα Mycenae, σ. 127. Κατά 
τάς πληροφορίας αύτάς εις τον αποθέτην εύρέθησαν χιλιάδες οστράκων, τά οποία διε- 
κρίθησαν γενικώς εις μονόχρωμα καί γραπτά. Έκ τών γραπτών είκονίσθησαν μόνον 
δέκα οκτώ όστρακα καί δύο συμπληρωθέντα αγγεία. Εις τήν γενικήν περιγραφήν 
ό Wace δεν ήκολούθησε τό σύστημά του τής κατά σχήματα διακρίσεως τών οστράκων 
καί, πλήν ελάχιστων δειγμάτων, τής παραβολής τών διακοσμητικών των στοιχείων προς 
τά γνωστά έξ άλλων έπιχώσεων. Ή μόνη συσχέτισις είναι ή γενική παραβολή των προς 
τά όστρακα τής έπιχώσεως τής άνακαλυφθείσης υπό τά δάπεδα τής Οικίας τής Μι- 
κράς ’Ανόδου.

Εις τήν λεπτομερή περιγραφήν τών οστράκων τοΰ υπό τά δάπεδα τής Οικίας 
τής Μικράς ’Ανόδου στρώματος δ Wace λέγει ότι: «the L.H. III. pottery from this 
stratum is of an early type and compares well with that from the earlier strata of the 
Lion Gate section, and that from the dromos of Tomb 505» λΤά όστρακα τών άρχαιο- 
τάτων στρωμάτων τής έπιχώσεως τοΰ Κλιμακοστασίου, ώς εϊδομεν, ανήκουν εις τήν 
YE ΙΙΙΒ περίοδον καί εις χρόνους προχωρημένους τής περιόδου εκείνης. Ώς ό Wace 

έδίδαξε καί ώς άποδεικνύεται έκ τών πραγμάτων, ή Οικία τής Μικράς ’Ανόδου έκτί- 
σθη άφ5 ού ίδρύθη ή Πύλη τών Λεόντων καί ό Κύκλος Α. Τότε «rubbish-broken 
pottery, fresco fragments, etc.—was thrown down the hillside, presumably to provide 
a level space for it» 2. Αί οικοδομικά! έκεΐναι έπιχειρήσεις έγένοντο εις ΥΕ ΙΙΙΒ χρόνους, 
καί εις τούς χρόνους εκείνους πρέπει νά τεθή καί δ σχηματισμός τής υπό τά δάπεδα 1

1 BSA 25, 1921-1923, ο 80. Εις τό σύγγραμμά του, the pottery from the dromos of Tomb 505 in the 
Mycenae, σ. 128'δμως γράφει οτι τά όστρακα τοΰ στρώ- Third Kilometer Cemetery», 
ματος τοΰ «Ramp House» «somewhat earlier than 2 BSA 25, 1921-1923, σ. 83.
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τής οικίας τεχνητής επιχωσεως και τα νεωτερα όστρακα τα περιεχόμενα εις τήν επιχω- 
<ην εκείνην.

Εις την γενικήν περιγραφήν των οστράκων τοΰ αποθέτου λέγεται δτι ανήκουν 
«almost entirely to the latter part of L.H. II and to the early part of Late Hella- 
dic ΙΙΙΑ». Αί δύο λέξεις «almost entirely» προκαλοϋν το ερώτημα, μήπως ΰπήρχον 
κα'ι μερικά όστρακα, έστω κα'ι ολίγα, μεταγενέστερα, τών ΥΕ ΙΙΙΒ δηλαδή χρόνων; Βε
βαίως ό Wace προσέθεσε «nothing... could be definitely classed as later than the 
Tell el Amarna style» ’. Αί λέξεις «could be definitely classed» και πάλιν προκαλοϋν 
απορίας. Προς τούτοις αί γνώσεις μας διά τήν άγγειογραφίαν τής ΥΕ εποχής ηΰξησαν 
πατά πο?αί, άφ’ ότου ήρχισαν αί επί τών ήμερων μας γενόμεναι άνασκαφαί των Μυκη
νών, έκαστη δε σκαφική περίοδος προσθέτει εις τάς γνώσεις μας καί νέα στοιχεία. "Ωστε 
δεν αποκλείονται άμτριβολίαι διά συμπεράσματα γενόμενα τό 1939 έστω καί υπό τοΰ 
Wage. Διερωτώμεθα λοιπόν, έάν πράγματι μεταξύ τών χιλιάδων οστράκων ύπήρχον καί 
τεμάχια αναγόμενα εις ρυθμόν μεταγενέστερον τών χρόνων τής Άμάρνας, τά όποια διέ- 
φυγον τήν προσοχήν τοΰ άνασκαφέως κατά τήν σκαφικήν περίοδον ή καί παρεγνωρί- 
σθησαν. Έάν δηλαδή όστρακα τά όποια νΰν άποδεικνύονται ΥΕ ΙΙΙΒ έθεωρήθησαν 
τό 1939 αρχαιότερα.

Ή απορία αΰιη δικαιολογείται διότι πρώτον μέν πλήρης μελέτη χιλιάδων οστρά
κων κατά τό διάστημα τής άνασκαψής είναι πραγματικώς αδύνατος, ούτε καί αμέσως 
μεταγενέστερα μελέτη τών οστράκων ήτο δυνατή λόγω τοΰ πολέμου. Δεύτερον: όστρακα, 
τά όποια ό Wace άρχικώς έθεώρει ως άνήκοντα εις τον ρυθμόν Άμάρνας άπεδείχθη- 
<ταν άργότερον ως άνήκοντα εις ΥΕ ΙΙΙΒ χρόνους, ήτοι εις χρόνους μεταγενεστέρους. 
Παράδειγμα προφανές είναι τό δστρακον τής είκόνος 6, α, τό προερχόμενον εκ τοΰ 
δευτέρου στρώματος τής έπιχώσεως τοΰ Κλιμακοστασίου. Τρίτον: ακόμη καί δτε έδη- 
μοσιεύετο ή σύντομος περιγραφή τών οστράκων τοΰ βόθρου, τό 1949, έπεκράτει σχε
τική άβεβαιότης διά τήν χρονολογικήν κατάταξιν τών γραπτών αγγείων τής ΥΕ III 
εποχής. ’Όστρακα, τά όποια τότε άνήγοντο εις τήν ΥΕ ΙΙΙΑ περίοδον, άπεδείχθησαν 
«ργότερον ότι ανήκουν είς τήν ΥΕ ΙΙΙΒ. Καλόν παράδειγμα τής άβεβαιότητος αυτής 
είναι τό άγγεϊον τής είκόνος 9, β, τό όποιον τό 1949 άπεδόθη είς ΥΕ ΙΙΙΑ χρόνους, 
εν φ ανήκει είς τήν ΥΕ ΙΙΙΒ περίοδον 2.

Αί άπορίαι αύταί θά έκλείι|>ουν ίσως όταν τό υλικόν δημοσιευθή πλήρως. "Εως 
•ότου γίνη τοΰτο τό περιεχόμενον τοΰ αποθέτου, ώς μάς είναι γνωστόν, δύναται νά χρη
σιμοποίησή μόνον ώς όριον μετά τό όποιον θά τεθή ή οικοδομή τοΰ τάφου. Καλώς 
παρετηρήθη ότι «since this deposit obviously antedates the construction of the Treasury 
-of Atreus, it inevitably follows that the treasury was not constructed before 1350 B.C.»3. 
Όρθότερον θά ήτο έάν έλέγετο αντί τοΰ «before 1350 B.C.», τό «until after the 
bothros was abandoned». Διότι θά πρέπη πρώτον ν’ άποδείξωμεν ότι ό αποθέτης- 
βόθρος αυτός ήτο ακόμη έν χρήσει, δτε έκαλύφθη υπό τής λατύπης τής προελ- 
θούσης έκ τής άνορύξεως τοΰ δρόμου, προτού χρησιμοποιήσωμεν τό περιεχόμενον

1 Mycenae, σ. 128.
2 Διά περισσότερός παρατηρήσεις σχετικάς πρός τό

άγγεϊον τοΰτο δρα κατωτέρω σ. 198 εξ. 

3 Mycenae, σ. 128.
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του διά τον ορισμόν απολύτου χρονολογίας. Τούτο, καθ’ δσον γλ’ωρίζω, δεν έγένετο.
”Ας έξετάσωμεν τώρα τα όστρακα, τά εύρεθέντα εις τον δρόμον. ΓΙερ'ι τα πέντε μέ

τρα από τής προσόψεως τού Θησαυρού τού Άτρέως καί κάτωθεν όγκολίθου τού κατω- 
τάτου δόμου τού βορείου τοίχου τού δρόμου ό Wace άνεκάλυψε κοιλότητα εις τον βρά
χον, ή έπίχωσις τής οποίας περιείχε «nothing but Mycenaean pottery, of which one was 
recognisable as L.H. III. and with it was part of an ordinary Mycenaean (L.H. III.) 
terracotta female figurine». Ύπό τον τοίχον τής νοτίας πλευράς επίσης άνεκάλυψεν 
•όστρακα: «no sherds later than L.H. III., but two or three pieces with the thrush-egg 
or stippled design which might possibly be L.H. II. All the other sherds that were re
cognisable were unmistakably of L.H. Ill style and shapes»1. Είς μεταγενεστέραν του 
μελέτην θέτει τά όστρακα είς τάς άρχάς τής YE III περιόδου, «not much later than the

Είκ. 9. u: "Οστρακον έκ τοϋ κστωφλίου ιοΰ Θησαυρού τού Άτρέως. β και γ: αγγεία 
έκ τοϋ «Στρώματος II» τού Κλιμακοστασίου.

middle of the fourteenth century B.C___not later than about 1330 B.C.»2. Είς την
ιδίαν μελέτην καθιστά φανερόν ότι ή YE III εποχή, την οποίαν έχει ύπ’ όψει, «not much 
later than the middle of the fourteenth century», είναι ή YE ΙΙΙΑ περίοδος. Τά 
όστρακα αυτά αποτελούν ασφαλές χρονικόν δριον διά την άνόρυξιν τού δρόμου καί 
κατά συνέπειαν καί διά την κατασκευήν τού τάφου. Μολονότι ό Wace μάς έδωσε σχε
τικούς λεπτομερή κατάλογον τών ευρημάτων τού Σταματακη, δυστυχώς οΰτε περιγρά
φει οΰτε είκονίζει τά όστρακα, τά όποια αυτός άνεκάλυψε κάτωθεν τών ογκολίθων τού 
•δρόμου. Φαίνεται δμως ότι είναι δμοια προς τά ύπό τό κατώφλιον εύρεθέντα, διότι τά 
όστρακα καί από τάς δυο θέσεις τά ταυτίζει καί τά θέτει είς την ΥΕ ΙΙΙΑ περίοδον.

Ύπό τό κατώφλιον τού Θησαυρού τοϋ Άτρέως ό Wace άνεκάλυψε διάφορα μι
κρά άντικείμενα, μεταξύ τών οποίων καί τρία όστρακα. Έκ τών άντικειμένων τούτων 
μόνον τά όστρακα είναι δυνατόν νά χρονολογηθούν μέ πιθανότητα ακρίβειας. Κατά 
τον άνακαλύψαντα, τά όστρακα «are of L.H. III. date and compare well with those 
from the first or earliest strata by the Lion Gate, and so date from the beginning 
of L.H. III. or the early fourteenth century B.C.» 3. Τά όστρακα αυτά άπεικονίσθησαν 
άρχικώς είς την δημοσίευσιν τού 25ου τόμου τού BSA, είκ. 76, σ. 357, κατόπιν είς 
τό σύγγραμμα Mycenae, είκ. 44a, έν δε τούτων, τό μόνον γραπτόν, άπεικονίζομεν είς 
την εικόνα 9,α. Τό γραπτόν τούτο δστρακον είναι σπουδαιότατον καί περιγράφεται ως

1 BSA 25, 1921-1923, σ. 340. 2 Mycenae, σ. 120-121. 3 BSA 25, 1921-1923, σ. 349.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:38:01 EEST - 18.237.180.167



198 Γεωργίου Έ. Μυλωνά ΑΕ 195S

έξης είς την αρχικήν δημοσίευσιν: «part of deep bowl with characteristic early L.H. III. 
pattern like sherds from first stratum in Lion Gate section», προς παραβολήν δε υπο
δεικνύεται άγγεΐον εκ τοΰ δευτέρου στρώματος (εΐκ. 9, β)Έπι τή βάσει του οστρά
κου τούτου κυρίως ό Wace θέτει τήν οικοδομήν τοΰ τάφου είς τάς άρχάς τής 14ης εκα
τονταετηρίδας άρχικώς, μετέπειτα δε είς τούς περί τδ 1330 π.Χ. χρόνους.

Ή σπουδαιότης τοΰ οστράκου καταφαίνεται έκ τής επιχειρηματολογίας τοΰ- 
Sir Arthur Evans και τοΰ Sir John Myres. Έν τή προσπάθεια των όπως αποδείξουν 
τό έσφαλμένον τής χρονολογίας τοΰ Wace δεν προσεπάΰησαν να αμφισβητήσουν τήν 
μαρτυρίαν τοΰ οστράκου άλλ’ ίσχυρίσθησαν ότι ή παρουσία του οφείλεται είς μεταγε- 
νεστέραν τοΰ κατωφλιού επισκευήν 1 2. Τήν εκδοχήν αύτήν δικαίως άπέρριψεν ό Wace 

ώς ανακριβή και άπέδειξεν ότι ή ίδιάζουσα φύσις τοΰ κατωφλιού τής θύρας τοΰ Θη
σαυρού τοΰ Άτρέως είναι χαρακτηριστική και τών τριών παραδειγμάτων τής τρίτης 
όμάδος τών θολωτών τάφων. Τά υπό τό κατοίφλιον λοιπόν όστρακα άποτελοΰν αψευδή 
μαρτυρίαν τών χρόνων τής κατασκευής τοΰ Θησαυροΰ.

Τό γραπτόν όστρακον φαίνεται ότι ό Wace, καί μέχρι τής έκτυπώσεως τοΰ συγ
γράμματος του Mycenae, έδέχετο ώς άναγόμενον είς τήν ΥΕ ΙΙΙΑ έποχήν. Διότι άντι- 
κρούων τον Evans και τον Myres, λέγει «Late Helladic ΙΙΙΑ pottery was found 
beneath the threshold and the dromos walls...»3. Είς τήν αρχικήν του όμως δημο- 
σίευσιν λέγει ότι τό όστρακον φέρει διακόσμησιν δμοίαν εκείνης, τήν οποίαν έχουν τά 
όστρακα τοΰ πρώτου στροόματος τής έπιχώσεως τοΰ Κλιμακοστασίου, τά όποια, ώς 
εϊδομεν, ανάγονται είς προκεχωρημένους χρόνους τής YE ΙΙΙΒ περιόδου και τά όποια 
καί αυτός ό Wace, είς τό σύγγραμμά του Mycenae, σ. 133, έθεσεν είς τήν ΥΕ ΙΙΙΒ 
έποχήν, τής όποιας τήν αρχήν τότε ώρισε περί τό 1300 π.Χ. Τό όστρακον αύτό παρε- 
β?ιήθη δικαίως προς τό άγγεΐον τής είκόνος 9, β, τό όποιον άρχικώς άπεικονίσθη είς 
τον πίνακα V, e τοΰ 25ου τόμου τοΰ BSA καί τό όποιον απεικονίζεται καί πάλιν είς 
τό σύγγραμμα Mycenae είκ. 76,b, με τον τίτλον «Lion Gate, L.H. ΙΙΙΑ, scale 1 :3». 
Έπί πο?ώ χρονικόν διάστημα έπίστευον ότι ό τίτλος τής είκόνος 76,b έκ τυπογραφι
κού αβλεπτήματος άνήγε τό άγγεΐον είς ΥΕ ΙΙΙΑ χρόνους. ’Αλλά φαίνεται ότι δεν 
πρόκειται περί άβ?ιεπτήματος καί ότι τό 1949 καί μεταγενεστέρως άκόμη ό Wace έπί- 
στευεν ότι τό άγγεΐον άνήκεν είς τούς χρόνους έκείνους. Διότι είς τήν έκθεσιν τής Άνα- 
σκαφής Μυκηνών τοΰ 1953 λέγει μεταξύ άλλων: «I have long believed that some of the 
existing examples of the «panel style», such as the fragment from under the threshold 
of the ’Treasury of Atreus’ and the splendid deep bowl from the second stratum by the 
Lion Gate, were to be dated earlier than the majority of the examples of the «panel 
style» on account of their excellent style and fabric. I had therefore wished to place 
them in L.H. IIIA, but if L.H. IIIB, as now suggested, is held to begin at the end of 
the Amarna age about 1340 B.C., then these and similar specimens of the «panel 
style» can be considered as being some of the first examples of its re-emergence in 
L.H. ΙΙΙΒ»4. Έάν όμως ό όρος δεν πληρωθή καί ή άρχή τής ΥΕ ΙΙΙΒ περιόδου δεν-

1 BSA 25, 1921-1923, σ. 357 καί πίν. Ve.
2 “Ορα ανωτέρω σ. 179 ύποσημ. 4.

3 Mycenae, σ. 122.
4 Wave, BSA 49, 1954, σ. 247.
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τεθή εις τό 1340 π.Χ., άλλ’ εις χό 1300 π.Χ., δίχως και ο Wace εδιδασκε μέχρι τοΰ 
1949 τουλάχιστον, δχε και υπελόγισεν έκ νέου την χρονολογίαν τοΰ Θησαυροϋ τοΰ 
Άτρέως, τότε τό άγγεϊον τής είκόνος 9, β (ή Mycenae, 76, b) κατά τά λεγόμενό του 
θά πρέπη νά τεθή εις την ΥΕ ΙίΙΑ περίοδον, εις την οποίαν έτέθη το 1949. Ευτυχώς 
ή κατάταξις τοΰ αγγείου εις την περίοδον εις την όποιαν ανήκει δεν στηρίζεται μόνον 
εις υποθέσεις κα'ι επιθυμίας, άλλ’ εις σταθερά στρωματογραφικά δεδομένα.

Τό περ'ι ου ό λόγος άγγεϊον (Mycenae, είκ. 76, b, ήμετέρα είκ. 9, β) εύρέθη εις 
τό δεύτερον στρώμα τής έπιχώσεως τοΰ Κλιμακοστασίου. Έκ τοΰ στρώματος εκείνου 
προέρχονται και άλλα δμοια κατά τε τό σχήμα και την διακόσμησιν αγγεία. "Εν τούτων, 
δημοσιευθέν και πάλιν υπό τοΰ Wace είς τό σύγγραμμά του Mycenae, είκ. 76, a (ήμε
τέρα είκών 9, γ), φέρει τον τίτλον «Lion Gate, L.H. Ill Β, scale 1 :3», ανάγεται δηλαδή 
είς τους μετά τό 1300 π.Χ. χρόνους, άφ’ οΰ την αρχήν τής YE III Β περιόδου ό Wace 

είς τό ίδιον σύγγραμμα έθεσεν είς τό έτος εκείνο. ’Αλλά τό άγγεϊον Mycenae 76, b, ως 
ειδομεν, φέρει τον τίτλον «L.H. ΙΙΙΑ», ήτοι φέρεται ώς άνήκον είς προγενεστέρους τής 
αρχής τής YE ΙΙΙΒ χρόνους. Είναι άσφα?.ώς αδύνατον νά ύποτεθή δτι αγγεία εύρε- 
θέντα είς τό ίδιον στρώμα, ώς τά αγγεία a καί b τής είκόνος του 76 (ήμετέρας 9, β.γ), 
ανάγονται είς δύο διαφόρους περιόδους· καί τά δύο θά πρέπη νά είναι ή ΥΕ ΙΙΙΑ 
ή ΥΕ ΙΙΙΒ. Κατά τά υπό τοΰ Wace διδαχθέντα τό 1949 δχι μόνον τά όστρακα τοΰ 
δευτέρου στρώματος, αλλά τά ευρήματα δλων τών κατωτάτων στρωμάτων τής έπιχώ
σεως τοΰ Κλιμακοστασίου ανήκουν είς τήν ΥΕ ΙΙΙΒ περίοδον, την αρχήν τής όποιας 
αΰτός ό Wace έθετε τότε είς τό 1300 π.Χ. Κατ’ ακολουθίαν καί τό άγγεϊον τής είκό
νος του 76, b, ήμετέρας 9, β, θά πρέπη νά τεθή μετά τό 1300 π.Χ.

ΓΙρός τούτοις τό στρώμα, είς τό όποιον εΰρέθη τό άγγεϊον τής είκόνος Mycenae 76, b 
(ήμετέρας 9, β), έδημιουργήθη άφ’ ου ό σιτοβολών ειχεν ήδη ίδρυθή, διότι αποτελεί 
μέρος τής έπιχώσεως ή όποια «did not begin to accumulate until after the building 
of the Granary (against the wall of which it lay)» λ Ειδομεν δμως ανωτέρω είς σ. 189, 
δτι τά υπό τά δάπεδα τοΰ σιτοβολώνος εύρεθέντα όστρακα άποδεικνύουν δτι ή απο
θήκη ίδρύθη άφ’ ού ή ΥΕ ΙΙΙΒ περίοδος είχεν αρχίσει. Κατ’ άκολουθίαν τό δεύτε
ρον στρώμα τής έπιχώσεως πρέπει νά άναχθή ούχί είς τήν άρχήν, άλλ’ είς προχωρη
μένους ΥΕ ΙΙΙΒ χρόνους. Τό στρώμα II, είς τό όποιον εύρέθη τό άγγεϊον, ύπέρκειται 
τοΰ στρώματος I καί είναι μεταγενέστερον έκείνου. Άλλα καί τό στρώμα I άνάγεται 
είς τήν ΥΕ ΙΙΙΒ περίοδον καί άπέδωσεν άκόμη καί δστρακον τοΰ πυκνοΰ λεγομένου 
ρυθμοΰ. Τό μεταγενέστερον τοΰ πρώτου, ήτοι τό στρώμα II, καί τό περιεχόμενόν του, 
κατ’ άκολουθίαν δέ καί τό εν λόγφ άγγεϊον τό εύρεθέν είς αύτό, βεβαίως θά άνήκη είς 
προχωρημένους ΥΕ ΙΙΙΒ χρόνους.

Τό υπό τό κατώφλιον τοΰ Θησαυροϋ τοΰ Άτρέως γραπτόν δστρακον είναι σχεδόν 
τό αύτό προς τό άγγεϊον τής είκόνος 9, β (δηλ. Mycenae 76, b), τό όποιον άποδεικνύεται 
ώς άνήκον είς προχωρημένους ΥΕ ΙΙΙΒ χρόνους, καί προς άλλα άγγεΐα καί όστρακα 
τών στρωμάτων I καί II, τά όποια ανάγονται είς τούς ίδιους χρόνους. Ή όμοιότης αύτη 
•άποδεικνύει δτι τό υπό τό κατώφλιον δστρακον άνάγεται είς προχωρημένους ΥΕ ΙΙΙΒ

1 Mycenae, σ. 133.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:38:01 EEST - 18.237.180.167



200 Γεωργίου Έ. Μυλωνά ΑΕ 1958

χρόνους. Έάν τά όστρακα τά εύρεθέντα υπό τούς ογκολίθους τοΰ δρόμου, και μή άπει- 
κονισθέντα, ήσαν όμοια προς τά κάτωθεν τοΰ κατωφλιού εύρεθέντα, ως δΰναται νά 
συναχθή έκ τοΰ υπό τοΰ Wage γενομένου χρονολογικού των ταυτισμοΰ, τότε και τά 
όστρακα εκείνα ανάγονται εις την YE IIIΒ περίοδον, εις τούς μετά τό 1300 π.Χ. δη
λαδή χρόνους. Τά όστρακα όμως αυτά χρονολογούν την κατασκευήν τοΰ Θησαυρού 
τοΰ Άτρέως, ή οποία οΰτω πρέπει νά τεθή εις τούς μετά το 1300 π.Χ. χρόνους, δηλ. 
οΰχί εις τήν L H. ΙΙΙΑ late, όπως έχει εις τό Mycenae, άλλ’ εις τήν YE IIIΒ περίο
δον, τής οποίας ή αρχή έτέθη περί τό 1300 π.Χ. εις τό ίδιον σύγγραμμα. Έάν ?αηπόν 
ή όμοιότης τής τοιχοδομίας τοΰ Θησαυρού προς τήν τής Πύλης των Λεόντων ΰποδει- 
κνύη τήν χρονικήν των έξίσωσιν, ακόμη κα'ι τότε ή κατασκευή τής Πύλης θά πρέπη νά 
τεθή εις τήν ΥΕ ΙΙΙΒ περίοδον, εις χρόνους δηλαδή μεταγενεστέρους τοΰ 1300 π.Χ. 
Ή άνασκόπησις τών αποτελεσμάτων τών μέχρι των ημερών μας άνασκαψών άποδει- 
κνύει, νομίζω, ότι οί χρονολογικοί υπολογισμοί διά τά τείχη τών Μυκηνών, οι όποιου 
διετυπώΰησαν είς τό σύγγραμμα Mycenae, σ. 133-134 και οί όποιοι παρέμειναν αναλ
λοίωτοι μέχρι σήμερον, είναι άβάσιμοι καί δεν συμφωνούν προς τά πράγματα, ιος πε- 
ριεγράφησαν ύπ’ αυτού τοΰ Wace.

Προτού συνοψίσω μεν τά αποτελέσματα τής ύφ’ ημών γενομένης άνασκοπήσεως τών 
δεδομένων καί τών γνωμών διά τά τείχη τών Μυκηνών, θά πρέπη δι’ ολίγων νά έξετά- 
σωμεν τό συναφές πρόβλημα, τό όποιον παρουσιάζουν τά μυκηναϊκά ειδώλια. Τά ειδώ
λια αυτά είναι χαρακτηριστικά προϊόντα τής YE III έποχής, τών χρόνων δηλαδή είς τούς 
όποιους ό λόφος τών Μυκηνών μετετράπη είς όχυράν άκρόπολιν. Είς τά ειδώλια αυτά ίσως 
απέδωσα μεγαλυτέραν ή όσον έπρεπε σπουδαιότητα είς τό περί Μυκηνών βιβλίον μου, 
ασφαλώς δέ δεν διετύπωσα σαφώς τήν γνώμην μου διά τήν σχέσιν των προς τά τείχη 
τών Μυκηνών. Έκεΐ ήθελα νά τονίσω ότι όλοι οί τύποι τών ειδωλίων, ακόμη καί οί νεώ- 
τεροι,ήσαν εν χρήσει ότε τά τείχη ίδρύοντο καί ότι οί νεώτεροι αυτοί τύποι αναφαίνον
ται καί χρονολογούνται μετά τό 1300 π.Χ., άφ’ ού ή ΥΕ ΙΙΙΒ περίοδος είχεν αρχίσει. 
Είναι γνωστόν ότι οί τύποι είς τούς οποίους διακρίνονται τά γυναικεία μυκηναϊκά ειδώ
λια δεν είναι σύγχρονοι, ότι άλ?ιθΐ είναι αρχαιότεροι καί άλλοι νεώτεροι1. Ό Blegen, 

βασιζόμενος είς τά εύρήματά του τών Ζυγουριών καί τοΰ Ηραίου, έδίδαξεν ότι τά ει
δώλια τύπου Ψ είναι τά νεώτερα. Τούτο έδέχθη καί ό Furumark, ό όποιος τά θέτει είς 
ΥΕ ΙΙΙΒ χρόνους2. Είς τήν περιγραφήν τών ευρημάτων έκ τής άκροπόλεως τών Μυ
κηνών, τά εύρεθέντα ειδώλια δεν διακρίνονται είς τύπους άλλ’, ως λέγεται π.χ. διά τά 
ειδώλια τά εύρεθέντα είς τήν μεταξύ τοΰ βορείου Κυκλώπειου τείχους καί τοΰ άνα?ιημ- 
ματικού τοίχου τοΰ Κύκλου Α περιοχήν 63, χαρακτηρίζονται ώς άνήκοντα είς όλους 
τούς γνωστούς τύπους μυκηναϊκών ειδωλίων. Είναι άρά γε δυνατόν νά βεβαιώσωμεν 
ότι ό νεώτερος τύπος ειδωλίων Ψ ήτο ήδη έν χρήσει, ότε έδημιουργοΰντο αί περί τήν 
Πύλην τών Λεόντων έπιχώσεις καί τά διάφορα λιθολογήματα παρά τό δυτικόν Κυ- 
κλώπειον τείχος; Έάν κατορθώσωμεν νά άποδείξωμεν τούτο, τότε θά είναι δυνατόν νά

1 Τά ειδώλια διέκρινεν είς τΰπους πρώτος ό ΤΣΟΥΝ- 
τας, ΑΕ 1888, σ. 168-169, μετ’ αυτόν ό Bergen, Zy- 
gouries, σ· 204-205 καί Prosymna, σ. 355-359, ό Wace,
Chamber Tombs of Mycenae, σ. 215 καί ό Furumark,

Mycenaean Chronology, σ. 86-89.
2 Bergen, Zygouries, σ. 205, Prosymna, σ. 360» 

Furumark, ε.ά. σ. 88.
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δεχθώ μεν μετά σχετικής πιΰανότητος δτι μεταξύ των υπό τοϋ Wace εύρεθέντων ειδω
λίων ύπήρχον και τού τύπου Ψ, ακόμη καί τής νεωτέρας παραλλαγής του, δτι ή έπίχω- 
σις την όποιαν χαρακτηρίζουν έγένετο εις χρόνους κάπως περισσότερον προχωρημένους 
άπό τούς υποδεικνυόμενους υπό τής πριότης έμφανίσεως καί τής πρώτης χρήσεως ει
δωλίων αρχαιότερων τύπων. Νομίζω δτι δύναται νά άποδειχθή δτι ό τύπος Ψ τών 
ειδωλίων ήτο εν χρήσει, δτε έπεχειροϋντο αί οικοδομικά! έργασίαι περί την Πύλην 
τών Λεόντων.

Εις την έπίχωσιν τοϋ Κύκλου Α ό Schliemann άνεκάλυψε πλήθος ειδωλίων, τά 
όποια βεβαίως δεν διέκρινεν εις τύπους. Άλλα μεταξύ τών κτερισμάτων τού τάφου I 
καταλέγει καί δύο ειδώλια, τά όποια καί απεικονίζει λ Τό εν τούτων έχει κοίλην την 
βάσιν καί τό έτερον συμπαγή. Κατά τον Furumark, τά έχοντα κοίλην την βάσιν είναι 
νεώτερα τών μετά συμπαγούς1 2. Ό Karo, εις την θαυμαστήν περιγραφήν τών κτε- 
ρισμάτων τών καθέτων τάφων, λέγει δτι τά ειδώλια αυτά εύρέθησαν εις τήν άνωθεν 
τοϋ τάφου έπίχωσιν3, τούτο δε προφανώς διά νά έξηγήση τήν παρουσίαν YE IIIΒ 
αντικειμένων εις YE I περιβάλλον. Έξ δσων δμως γράφει ό Schliemann διά τον τά
φον αυτόν καί τήν έπίχωσιν του4, καταφαίνεται δτι τά ειδώλια όντως εύρέθησαν μετά 
τών άλλων κτερισμάτων. Εις τό βιβλίον μου Ancient Mycenae, σ. 120-121, υπέ
δειξα δτι τά ειδώλια έκεΐνα κατέληξαν είς τύν τάφον I, δτε έπληροϋτο τό υπό τοϋ 
Κεραμοπουλλου άνακαλυψθέν σπήίαχιον τοϋ Κύκλου Α. Οι χρόνοι τής ίσοπεδώσεως 
τοϋ Κύκλου ορίζονται υπό τοϋ άνα?νημματικού τοίχου τής δυτικής πλευράς τοϋ περι
βόλου του καί, κατά τον Wace, ό τοίχος έκεϊνος ήτο σύγχρονος σχεδόν προς τό δυτι
κόν Κυκλώπειον τείχος καί τήν Πύλην τών Λεόντων. Τά ειδώλια λοιπόν τοϋ τύπουΨ, 
ακόμη καί ή νεωτέρα παραλλαγή των, ήσαν ήδη έν χρήσει είς τούς χρόνους κατά τούς 
όποιους έκτίζετο τό τείχος.

Οί χρόνοι τής πρώτης έμφανίσεως τοϋ άρχαιοτέρου τύπου τών μυκηναϊκών ειδω
λίων δεν είναι τελείως καθωρισμένοι. Ή γενική χρονολογία, τήν όποιαν έδέχθην είς 
τό περί Μυκηνών βιβλίον μου, ήτοι περί τό 1300 π.Χ., θά πρέπη ίσως νά άναθεω- 
ρηθή. Ό ακριβής καθορισμός απολύτου χρονολογίας έπί τοϋ παρόντος φαίνεται αδύ
νατος διότι συμπεράσματα χρονολογικά συναχθέντα άπό ευρήματα τάφων είναι πολ,ύ 
παρακεκινδυνευμένα, τίθενται δ’ έν άμφιβόλω πρώτον υπό τής συνήθους αδυναμίας 
τής απολύτου έξακριβώσεως τοϋ συνόλου τών κτερισμάτων, είς τά όποια άνευρεθέντα 
ειδώλια ανήκουν καί δεύτερον υπό τής πιθανής ύποθέσεως δτι κτερίσματα προωρι- 
σμένα διά τάφους κατεσκευάζοντο είδικώς καί είς άρχαιοτέραν μορφήν έπιβληθεΐσαν 
υπό ταφικών έΟίμων, έν φ είς τούς συνοικισμούς καί είς τήν πραγματικήν ζωήν ή μορφή 
έκείνη δεν ήτο πλέον συνήθης ή έν χρήσει. Ό παραμερισμός τών οστών διετάρασσε τήν 
διάταξιν τών κτερισμάτων, έλάχισται δε είναι αί άδιατάρακτοι ταφαί μεταξύ τών κτε-

1 C. Schuchhardt, Schliemann’s Excavations, 
είκ. 159-160, σ. 185-186. Karo, Schachtgraber, πίν. 150, 
σ. 204-205.

2 Ftjrumark, ε.ά. σ. 87-88.
3 Karo, ε.ά. σ. 68. Άλλ’ ακόμη καί εάν ύποτεθή δτι

τά ειδώλια όντως εύρέθησαν είς τήν άνωθεν τοϋ τάφου

έπίχωσιν, άκόμη καί τότε τό συμπέρασμά μας παραμέ
νει, διότι χρονολογούν τήν ίσοπέδωσιν τοΰ χώρου τοϋ 
Κύκλου, ή όποια έγένετο είς τούς χρόνους τής οικοδο
μής τής Πύλης τών Λεόντων καί τοΰ δυτικοϋ Κυκλώ
πειου τείχους.

4 Schuibmann, Mycenae, σ· 154-155.
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ρισμάτων των οποίων εύρέθησαν κα'ι ειδώλια. "Ηδη έπί μίαν δωδεκαετίαν παρακολουθώ 
τάς άνασκαφάς μυκηναϊκών τάφων, τάς γενομένας υπό διαφόρων έπιστημόνων κα'ι εις 
τάς διαφόρους περιοχάς τής ηπειρωτικής Ελλάδος μέ σκοπόν την μελέτην τών κτερι- 
σμάτων ταφών περι/ιαμβανουσών ειδώλια. 'Όλα τα δείγματα τών ενταφιάσεων μέ ει
δώλια, τών ίδικών μου είς την Ελευσίνα και τών άλλων άλλαχοΰ, άνάγονται εις την 
YE ΙΙΙΒ ή καί Γ περίοδον. Περισσότερον έξηκριβωμέναι πληροφορίαι ελπίζω ότι θά 
προέλθουν από μελλοντικός άνασκαφάς, αΰται δ’ ίσως λύσουν τό πρόβλημα. Νομίζω 
όμως ότι στρωματογραφικαί, έξηκριβωμέναι πληροφορίαι άπό άδιαταράκτους έπιχώ- 
σεις συνοικισμών θά πρέπη νά είναι αί μύναι αξιόπιστοι. Τοιαΰτας έχομεν πολύ ολί
γος. Έκτος τών Μυκηνών, έγώ γνωρίζω μόνον τάς στρωματογραφικάς παρατηρήσεις 
τοϋ Blegen είς τον συνοικισμόν τών Ζυγουριών, όπου οκτώ ειδώλια εύρέθησαν μετά 
«some early pottery of Late Helladic III» είς τάφρον προς βορράν τοΰ οικήματος τοΰ 
άποκ?π|θέντος «Potter’s Shop» λ Τά ευρήματα ταΰτα υποδεικνύουν ότι τά μυκηναϊκά 
ειδώλια άνεφάνησαν είς την ΥΕ ΙΙΙΑ περίοδον καί επιβάλλουν ίσως την άναθεώρη- 
σιν τής ύπ’ έμοϋ προταθείσης χρονολογίας. Νομίζω όμως ότι τό συμπέρασμα τούτο 
πρέπει νά έπιβεβαιωθή καί άπό έξηκριβωμένα στρωματογραφικά δεδομένα άλλων 
συνοικισμών. Τά έκ τών Μυκηνών ευρήματα, ώς είναι γνωστά μέχρι τοΰδε, δεν μάς 
παρέχουν τά δεδομένα αυτά καί άποδεικνύουν ότι δεν ύπερέβαλον πολύ τά πράγματα 
όταν, επί τή βάσει τών άνασκαφών τών Μυκηνών, έθεσα τά έκ τής πόλεως τών Μυκη
νών ειδώλια μετά τό 1300 π.Χ.

Μυκηναϊκά ειδώλια έκ τής περιοχής τής άκροπόλεως τών Μυκηνών άνεκαλύφθη- 
σαν είς στρώματα χαρακτηριζόμενα υπό οστράκων ΥΕ ΙΙΙΒ χρόνων.

1. Ειδώλια π.χ. εύρέθησαν είς στρώματα I-V τής έπιχώσεως τοΰ Κλιμακοστασίου- 
είς στρώματα δηλαδή άνήκοντα είς ΥΕ ΙΙΙΒ χρόνους.

2. Ειδώλια έχομεν άπό τό λιθολόγημα τής περιοχής 63 (είκ. 3), τό όποιον, καθ’ 
όσον είναι δυνατόν νά συμπεράνωμεν άπό την γενικήν περιγραφήν τών οστράκων, 
άνάγεται είς ΥΕ ΙΙΙΒ χρόνους.

δωσις έγένετο, ώς τά όστρακα άποδεικνύουν, είς ΥΕ ΙΙΙΒ χρόνους.

4. Επίσης ειδώλια εύρέθησαν είς τήν έπίχωσιν προ τής άρχής τής Μικράς λεγο- 
μένης Άναβάσεως. Ή έπίχωσις έκείνη δεν είναι άρχαιοτέρα τής τοϋ Στρώματος I τοΰ 
Κλιμακοστασίου, άνάγεται δηλαδή είς ΥΕ ΙΙΙΒ χρόνους.

’Αμιγή άρχαιοτέραν έπίχωσιν τής ΥΕ ΙΙΙΑ περιόδου έχομεν μόνον είς τήν κο
ρυφήν τής άκροπόλεως, είς τήν περιοχήν τοΰ άνακτόρου. Ύπό τό δάπεδον τοΰ ύπο- 
στύλου ύπογείου άνεσκάφη ύπό τοΰ Wace άδιατάρακτος έπίχωσις ΥΕ ΙΙΙΑ χρόνων. 
Έξ αυτής προήλθον 57 γραπτά όστρακα, τουλάχιστον 40 άγραφα καί «μικρά ποσότης» 
χονδροειδών. Είς τό στρώμα τούτο δεν εύρέθη ούτε εν τεμάχιον ειδωλίου. Έν άντι- 
θέσει, είς τό δυτικόν άκρον τοΰ όχετοΰ, τοΰ εύρεθέντος άνωθεν τοΰ δαπέδου τοΰ ύπο
γείου καί άνήκοντος είς χρόνους πολύ μεταγενεστέρους τής ΥΕ ΙΙΙΑ περιόδου, εύρέ- 1

1 Bi,Egbn, Zygouries, σ. 205.
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θησαν 3 γραπτά όστρακα τής «LH III period», τμήμα γυναικείου ειδωλίου καί αρκετή 
ποσότης άγράψων οστράκων *. Βεβαίως τά γραπτά όστρακα ανάγονται είς ΥΕ ΙΙΙΒ 
χρόνους, διότι τό υπόγειον άρχικώς έγένετο άφ’ ου ή ΥΕ ΙΙΙΑ περίοδος ειχεν αρχίσει 
και ό οχετός άφ’ ου τό υπόγειον, κατόπιν πυρκαϊάς, έπ?ύηρώθη και έγκατελείφθη.

Δύο ειδώλια ζώων εύρέθησαν είς τό λιθολόγημα, επί τοΰ οποίου έβασίζετο τό 
δάπεδον τοΰ υπό τό κλιμακοστάσιον τοΰ δυτικοΰ διαδρόμου υπογείου. Μετ’ αυτών 
ήσαν και όστρακα υστεροελλαδικά III, ούδέν των οποίων δυστυχώς άπεικονίσΰη· 
αλλά τά σχήματα τών αγγείων είς τά όποια άνήκον: «Kylikes, deep bowls, jugs of a 
hydria type» είναι χαρακτηριστικά τών YE ΙΙΙΒ χρόνων 1 2.

'Υπό τό δάπεδον τοΰ «δωματίου τών Φυλάκων», κατά την βορειοδυτικήν γωνίαν 
τοΰ ανακτόρου, ό Wace έξήτασεν έπίχωσιν, ή όποια έσχηματίσθη «very soon after the 
beginning of L.H.III.». Ούδέν ειδώλων εύρέθη είς τήν έπίχωσιν αύτήν, ή όποια απέδωσε 
13 γραπτά όστρακα, μή άπεικονισθέντα. Έν άντιθέσει, δέκα τρία είδοιλια έκ τής περιο
χής προς βορράν τοΰ δωματίου τών Φυλάκων εύρέθησαν είς στρώμα τής ΥΕ ΙΙΙΒ 
περιόδου 3.

’Υπό τό δάπεδον τοΰ δωματίου ΰπ’ αριθμόν 41 εύρέθη έπίχωσις, ή όποια «can
not be later than the very beginning of L.H. III» (δηλ. L.H. III A), πλήρης οστράκων. 
Μεταξύ τούτων δεν εύρέθη ούτε έν τεμάχιον ειδωλίου4.

Τομή κατά μήκος τοΰ καταστραφέντος άκρου τής εστίας τοΰ Μεγάρου άπέδωσε 
μεσοελλαδικά, ύστεροελλαδικά I- II, 4 γραπτά όστρακα ΥΕ III χρόνων καί 4 τεμάχια 
ειδωλίων ξφων. Οι ακριβείς χρόνοι τών ΥΕ III οστράκων δεν καθωρίσθησαν και ώς έκ 
τούτου ή μαρτυρία αυτή δεν βοηθεΐ. Προς τούτοις τομή ύπ’ αύτήν τήν εστίαν άπέδωσε 
45 μεσοελλαδικά, 4 ύστεροελλαδικά, 4 γραπτά ΥΕ III καί ούδέ έν ειδώλων 5.

Ύπό τό δάπεδον τοΰ προθαλάμου τοΰ «Domestic Quarters» καί τοΰ προσκειμέ
νου προς αυτόν ύπογείου ή έπίχωσις, έρευνηθεισα ύπό τοΰ Wace, άπέδωσεν όστρακα 
«LH III» χρόνων ούδέν όμως ειδώλων. Ή έπίχωσις αύτη κατά πάσαν πιθανότητα 
ανήκει είς τήν ΥΕ ΙΙΙΑ περίοδον 6.

Ή άνασκόπησις τών στρωματογραφικών δεδομένων άποδεικνύει ότι τά μυκη
ναϊκά ειδώλια, τά εύρεθέντα είς τάς διαφόρους περιοχάς τής άκροπόλεως τών Μυκη
νών, άνεκαλύφθησαν είς έπιχώσεις ΥΕ ΙΙΙΒ χρόνων, ούχΐ δέ καί είς ΥΕ ΙΙΙΑ έπιχώ- 
σεις. Αί ίδικαί μας άνασκαφαί ύποδεικνύουν τό αύτό συμπέρασμα. 'Οπουδήποτε έ'χομεν 
ΥΕ ΙΙΙΒ όστρακα καί μεταγενεστέρας έπιχοόσεις, έχομεν καί ειδώλια· ούτε έν τεμάχιον 
ειδωλίου εΰρομεν μέ αρχαιότερα όστρακα. Φαίνεται λοιπόν ότι είς τήν άκρόπολιν τών 
Μυκηνών τούλάχιστον τά χαρακτηριστικά ειδώλια τής τελευταίας μυκηναϊκής έποχής 
γίνονται κοινά, εάν δέν έμφανίζωνται διά πρώτην φοράν είς ΥΕ ΙΙΙΒ χρόνους 7.

1 Wacb, BSA 25, 1921-1923, σ. 181-182.
2 Αύτ. σ. 205. Σημειωτέον δτι ύπό τό λιθολόγημα 

εκείνο εύρέθησαν έν ολω 14 γραπτά όστρακα. Ύπό τό 
δάπεδον τοΰ ύποστύλου ύπογείου εύρέθησαν 57 γραπτά 
όστρακα άλλ’ ούδέν είδώλιον.

3 Αύτ. σ. 215. BSA 52, 1957, σ. 197 και 199.
4 BSA 25, 1921-1923, σ. 217-219.

5 Αύτ. σ. 243.
6 Αύτ. σ. 259-260.
7 Καί ό αείμνηστος Pbrsson, τοΰ όποιου αί άνασκα- 

ψαί καί ανακαλύψεις είναι σημαντικοί, λέγει ανενδοία
στους δτι δέν γνωρίζει ειδώλια τύπου Ψ προγενέστερα 
τοΰ 1300 π.Χ. (The Royal Tombs at Dendra, σ. 83 
σημ. 1).
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Πέραν τής ακροπόλεως τών Μυκηνών, ειδώλια εύρέθησαν εις τάφους και εις την 
περιοχήν τοΰ Θησαυρού τοΰ Άτρέως και τοΰ τάφου τής Κλυταιμήστρας. Τα εκ τών 
τάφων παραδείγματα δεν παρέχουν σαφή δεδομένα. Τα έκ τοΰ Θησαυρού τού Άτρέως, 
καί δή τα έκ τού αποθέτου - βόθρου δΰνανται να υποτεθούν, καί ύπετέθησαν ώς άνήκοντα 
είς YE IIIΑ χρόνους. Άλλα τα έκ τού βόθρου ευρήματα ακόμη δεν έχουν πλήρως δημο- 
<τιευθή· κατ’ ακολουθίαν συμπεράσματα θά είναι δυνατά μόνον μετά την πλήρη μελέτην 
καί δημοσίευσιν, την οποίαν έχει άναλάβει ή Elizabeth Wace French. Έκ τών μέχρι 
τούδε δημοσιευθέντων δεν είναι δυνατόν νά άποκλεισθή ή πιΰανότης τής παρουσίας 
YE III Β οστράκων μεταξύ τών χιλιάδων τεμαχίων τών εύρεθέντων είς τον βόθρον. 
Έάν ό βόθρος περιείχε καί ολίγα μόνον δείγματα μεταγενεστέρων χρόνων, τό έκ τής 
έπιχώσεώς του συμπέρασμα θά πρέπη νά άναθεωρηθή. Ώς έχει ή περιγραφή τού περιε
χομένου τού βόθρου είναι έλλιπής καί έκ ταΰτης θά ήτο δυνατόν νά ύποθέσωμεν ότι ει
δώλια παρήγοντο καί είς τήν YE II έποχήν, διότι όστρακα καί τής έποχής εκείνης περι
λαμβάνονται μεταξύ τών αντικειμένων τού αποθέτου. Καί όμως ό άνασκαφεΰς του 
«ύτός γράφει είς τήν ιδίαν σελίδα τού βιβλίου του, είς τήν οποίαν περιγράφει τά 
όστρακα τού βόθρου: «The terracotta figurines found in these deposits are of the same 
types, human and animal, as the ordinary Mycenaean figurines, which so far have 
never been found in any deposits earlier than the beginning of Late Helladic III, 
the fourteenth century B.C. ’». Κατά ταύτα ή συμβολή τών ευρημάτων τοΰ αποθέτου - 
βόθρου είς τό ζήτημα τών χρόνων τής έμφανίσεως τών ειδωλίων είς Μυκήνας είναι, 
ακόμη αμφίβολος.

Τό υπό τον ογκόλιθον τοΰ δρόμου τού Θησαυρού εύρεθέν είδώλιον φαίνεται ότι 
ανάγεται είς τούς αυτούς χρόνους μέ τό υπό τό κατώφλιον γραπτόν όστρακον, ήτοι είς 
ΥΕ ΙΙΙΒ χρόνους.

Περί τον πώρινον άναλημματικόν τοίχον τοΰ τύμβου τού τάφου τής Κλυταιμή- 
ατρας άνεκαλύφθησαν πολλά όστρακα καί ειδώλια. Ταύτα μετά μεγάλης προσοχής περι- 
έγραψεν ό Lord William Taylour. Έκ συνόλου πεντήκοντα ειδωλίων, όλα τά σχε- 
πικώς καλώς διατηρούμενα, τεσσαράκοντα επτά τον αριθμόν, ανάγονται είς τήν ΥΕ ΙΙΙΒ 
περίοδον' τά υπόλοιπα τρία διατηρούνται τόσον κακώς ώστε ό ορισμός τών χρόνων των 
είναι αδύνατος. Ουδέ εν είδώλιον άρχαιότερον τής ΥΕ ΙΙΙΒ περιόδου καταλέγεται με
ταξύ τών πλουσίων ευρημάτων τής περιοχής 1 2.

Είς τό νοτιοανατολικόν άκρον τού μεσοελλαδικού νεκροταφείου καί παρά τό δυ
τικόν Κυκλώπειον τείχος άνεσκάφη στρώμα οστράκων, μεταξύ τών οποίων εύρέθησαν 
καί τμήματα πέντε γυναικείων μυκηναϊκών ειδωλίων. Τά όστρακα ανάγονται είς τήν 
«later part of the L.H. ΙΙΙΒ period» καί κατ’ ακολουθίαν καί τά ειδώλια πρέπει νά 
τεθούν είς τό τελευταΐον ήμισυ τής περιόδου έκείνης 3.

Κατά ταύτα καί τά έκτος τής ακροπόλεως τών Μυκηνών άνακαλυφθέντα ειδώλια, 
πλήν τών είδωλίαιν τά όποια εύρέθησαν είς τον αποθέτην - βόθρον καί τών οποίων ή 
θέσις θά παραμείνη άβεβαία μέχρι τής τελικής δημοσιεύσεως τού περιεχομένου του,

1 Wace, Mycenae, σ. 127.
2 BSA 50, 1955, σ. 230-236.

3 BSA 52, 1957, σ. 208 καί 217.
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φαίνεται δτι ενισχύουν τό συμπέρασμα τής YE IIIΒ χρονολογίας των ειδωλίων των 
προερχόμενων από τάς Μυκήνας.

Είναι καιρός να συνοψίσω τά εκ τής άνασκοπήσεως των ευρημάτων των άνασκα- 
φών 1921-1923 και 1939 συναχθέντα συμπεράσματα. Ή κατασκευή τής Πύλης των 
Λεόντων καί των τειχών, έκτος τής βορειοανατολικής έπεκτάσεως, έτέθη άρχικώς είς τάς 
άρχάς τής 14ης έκατονταετηρίδος, μεταγενεστέρως δέ είς τούς περί τό 1350-1330 π.Χ· 
χρόνους, ή είς την ΥΕ ΙΙΙΑ late περίοδον καί ή κατασκευή τοϋ σιτοβολώνος είς τήν 
ΥΕ ΙΙΙΑ later περίοδον. Τά θετικά όμως δεδομένα, ως συνάγονται εκ των γραφομένων 
τοϋ Wace, δεν συμφωνούν προς τάς χρονολογίας αύτάς καί έχουν ως εξής:

1. Αί υπό τά δάπεδα τού σιτοβολώνος έξετασθεΐσαι έπιχώσεις απέδωσαν όστρακα, 
τά όποια χρονολογούν τήν αρχικήν κατασκευήν του είς ΥΕ ΙΙΙΒ χρόνους καί αποκλείουν 
τήν προταθείσαν ΥΕ ΙΙΙΑ late χρονολογίαν. Έάν ακόμη ύποτεθή ότι νύν ή οίκοδό" 
μησις τού σιτοβολώνος τίθεται υπό τού Wage είς μίαν ΥΕ ΙΙΙΒ περίοδον άρχομένην 
περί τό 1340 π.Χ., καί πάλιν ή χρονολογία δεν άνταποκρίνεται προς τά πράγματα, 
τά όποια υποδεικνύουν πολύ προχωρημένους χρόνους τής ΥΕ ΙΙΙΒ περιόδου διά τήν 
οικοδομήν αυτήν.

2. Τό πρώτον στρώμα, Stratum I, τής έπιχώσεως τού Κλιμακοστασίου, ανάγεται 
είς προχωρημένους χρόνους τής ΥΕ ΙΙΙΒ περιόδου (μαρτυρία οστράκου τού «πυκνού» 
ρυθμού).

3. Ή έπίχωσις τού κάτωθεν τού σιτοβολώνος εύρεθέντος καθέτου τάφου ανάγεται 
είς προχωρημένους χρόνους τής ΥΕ ΙΙΙΒ περιόδου (μαρτυρία οστράκου «πυκνού» 
ρυθμού).

4. Τά όστρακα εκ τού λιθολογήματος τής περιοχής αριθμός 63 πιθανώς ανάγον
ται είς τήν ΥΕ ΙΙΙΒ περίοδον καί είς τούς αυτούς χρόνους προς τά όστρακα από τό 
πρώτον στρώμα τού Κλιμακοστασίου.

5. Τά όστρακα, τά προελθόντα έκ τοϋ άναλημματικοϋ τοίχου τού περιβόλου τοϋ 
Κύκλου Α, ανάγονται είς προχωρημένους ΥΕ ΙΙΙΒ χρόνους.

6. Αί έπιχώσεις καί τά κτίσματα αυτά κατά τον Wace ήσαν σχεδόν σύγχρονα προς 
τό δυτικόν Κυκλώπειον τείχος καί τήν Πύλην τών Λεόντων, κατ’ ακολουθίαν θέτουν 
τό δυτικόν τείχος καί τήν Πύλην είς ΥΕ ΙΙΙΒ χρόνους. Τά δύο όστρακα τοϋ «πυκνοΰ» 
λεγομένου ρυθμού (Close-Style), τά εύρεθέντα είς τήν έπίχωσιν άρ. 2 καί 3, υπο
δεικνύουν προχωρημένους χρόνους καί πιθανότατα τούς μετά τά μέσα τής ΥΕ ΙΙΙΒ 
περιόδου.

7. Είς ΥΕ ΙΙΙΒ προχωρημένους χρόνους πρέπει νά τεθή καί ό Θησαυρός τοϋ 
Άτρέως καί τά όμοια προς αυτόν κτίσματα, ήτοι ή Πύλη τών Λεόντων.

8. Τό βόρειον Κυκλώπειον τείχος έχρονολογήθη υπό τοϋ Wace επί τή βάσει 
οστράκων εύρεθέντων είς δύο σημεία. Πόσα τον αριθμόν ήσαν τά εύρεθέντα όστρακα, 
είς ποια σχήματα άνήκον καί τί διακοσμητικά στοιχεία έ'φερον δεν ορίζεται είς τήν περι
γραφήν του. Ούτε καί είκονίσθησαν τά όστρακα αύτά. Διά τοϋτο δημιουργούν τήν απο
ρίαν: Ήσαν τά όστρακα αύτά φύσεως τοιαύτης ώστε νά χαρακτηρίσουν τούς χρόνους 
τής κατασκευής τοϋ τείχους μέ ακρίβειαν ή ήσαν μόνον αρκετά διά νά θέσουν τό τείχος

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:38:01 EEST - 18.237.180.167



206 Γεωργίου Έ. Μυλωνά ΑΕ 195»

γενικώς εις την YE III εποχήν; Ή απορία αΰτη ένισχύθη από τάς προσπάθειας μας 
χοΰ 1958. Τότε έξητάσαμεν την βάσιν τοΰ Βορείου Κυκλώπειου τείχους εΐς επτά διά
φορα σημεία καί ήρευνήσαμεν τούς αρμούς τών ογκολίθων του. Μολονότι από την 
ερευνάν εκείνην άπεκομίσαμεν όστρακα π?α|ρώσαντα πέντε κιβώτια, εν τούτοις όμως 
δεν κατωρθώσαμεν να όρίσωμεν ακριβώς τούς χρόνους τής κατασκευής τοΰ τείχους. 
Διότι τα έξ αυτών πολυάριθμα νεώτερα όστρακα ήσαν τόσον αόριστα ώστε μόνον ό 
γενικός καθορισμός τής έποχής εις την οποίαν άνήκον ήτο δυνατός, ούχ'ι όμως και αί 
χρονικά! υποδιαιρέσεις τάς οποίας άντεπροσώπευον. Γενικώς τά νεώτερα τών οστράκων 
δΰνανται νά τεθούν είς την ΥΈ III εποχήν, όπως και τά υπό τού Wace εύρεθέντα.

9· Αί αύτα'ι άπορίαι αναφύονται και διά τά όστρακα, τά εύρεθέντα υπό τό κατώ- 
φλιον τής Πύλης τών Λεόντων. Και δι’ αυτά λέγεται μόνον ότι ανάγονται είς την 
YE III εποχήν. Άξιοσημείωτον είναι ότι ό Wace έπ! τών οστράκων αυτών στηρίζει 
τό συμπέρασμά του τής γενικής χρονολογίας τής Πύλης· λέγει δηλαδή ότι άποδεικνύουν 
ότι ή Πύλη ανάγεται είς την YE III εποχήν έν γένει. Ή σχετικώς απόλυτος χρονολο
γία, και ή διδομένη είς την αρχικήν εκθεσίν του «not long after the beginning of the 
fourteenth century», ως κα! ή παρεχομένη βραδύτερον είς τό σύγγραμμά του Mycenae 
ήτοι περ! τά 1350-1330 π.Χ., στηρίζεται έπ! τής παραβολής τής Πύλης κα! τών τειχών 
προς τά τής Τίρυνθος κα! προς τον Θησαυρόν κα! ούχ'ι έπ! τής μαρτυρίας τών οστρά
κων, τά όποια άνεκάλυψεν είς την τάφρον τής Πύλης.

Τά ευρήματα, τά όποια μάς δίδουν σχετικάς πληροφορίας κα! τά όποια συνωι[)ί- 
σαμεν είς τάς ύπ’ αριθμόν 2, 3, 4, κα! 5 παραγράφους ανάγουν τό δυτικόν Κυκλώπειου 
τείχος κα! την Πύλην τών Λεόντων είς ΥΕ ΙΙΙΒ προχωρημένους χρόνους. Τό βόρειον 
όμως Κυκλώπειον τείχος δεν χρονολογείται ακριβώς άπό τά έξ αυτού όστρακα ώς πε- 
ριεγράφησαν κα! διά τούτο είναι αδύνατον νά άποδείξωμεν έκ τών πορισμάτων τών 
άνασκαφών τού 1921- 1923 έάν είναι σύγχρονον ή προγενέστερον τής Πύλης κα! τού 
δυτικού Κυκλώπειου τείχους. ’Ακόμη κα! ή Πύλη τών Λεόντων δεν είναι δυνατόν νά 
χρονολογηθή ακριβώς, ώς θά έπρεπε, έκ τών οστράκων τών εύρεθέντων προ τού κατω
φλιού της κα! τά όστρακα έκεϊνα ούτε είκονίσθησαν ούτε περιεγράψησαν.

Θά ήτο ϊσως δυνατόν νά έξακριβωθή ή χρονολογία τών διαφόρων κτισμάτων τής 
YE III έποχής, έάν ήτο δυνατή ή έκ νέου μελέτη τών οστράκων τών άνακαλυφθέντων 
τό 1921-1923 είς τήν περιοχήν τών Κυκλώπειων τειχών κα! τών Πυλών τής άκροπό- 
λεως. "Οπως εΐδομεν όμως, τά όστρακα αυτά δεν υπάρχουν πλέον άλλ’ ήφανίσθησαν κατά 
τό διάστημα τής κατοχής, όλίγιστα σχετικώς τούτων άπεικονίσθησαν κα! τά περισσότερα 
περιεγράφησαν είς γενικάς γραμμάς. Διά τούτο ή έκ νέου μελέτη τών τειχών κα! τής 
ιστορίας τής άκροπόλεως τών Μυκηνών είς τήν υστεροελλαδικήν III έποχήν, έπ! τή 
βάσει νέου υλικού δι’ άνασκαφών άποκαλυφθέντος, ήτο όχι μόνον επιθυμητή αλλά κα! 
επιβεβλημένη υπό τών πραγμάτων. Τήν επιτακτικήν ταύτην ανάγκην έ,τλήρωσεν ή έν 
Άθήναις ’Αρχαιολογική Εταιρεία διά τής άποφάσεώς της όπως έπαναληφθούν αί άνα- 
σκαφα! τής άκροπόλεως τών Μυκηνών και διά τής παροχής τών πόρων διά τον σκοπόν 
αυτόν. Είμαι ευγνώμων είς τό Συμβούλων της διότι άνετέθη είς έμέ μέρος τής εργα
σίας κα! ευτυχής διότι δύναμαι νά δηλώσω ότι τά αποτελέσματα τής έργασίας αυτής
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τών τεί^ευταίων ετών 1958 - 1959 έδικαίωσαν πλήρως την άπόφασιν αΰτήν τής Εται
ρείας. Είς τό δεύτερον μέρος τής μελέτης μου θά περιγράψω την εργασίαν αΰτήν καί 
τά αποτελέσματα της.

Μία ακόμη παρατήρησις πρέπει να γίνη προτού λήξη τό πρώτον και εισαγωγικόν 
μέρος τής μελέτης. Είς την άνακεψαλαίωσιν τών χρονολογικών συμπερασμάτων τών 
σχετικών προς τά τείχη, τάς Πύλας καί τον Θησαυρόν τού Άτρέως, έθεσα τά κτίσματα 
είς προχωρημένους χρόνους τής ΥΕ ΙΙΙΒ περιόδου, χωρίς και νά ορίσω απολύτως τούς 
χρόνους αυτούς.

Τούτο δέ διότι τά χρονικά όρια τής YE ΙΙΙΒ περιόδου εξακολουθούν νά αμφι
σβητούνται !. Προ ετών ό Furumark έδίδαξεν ότι ή ΥΕ ΙΙΙΒ εποχή αρχίζει τό 1300 
και λήγει τό 1230 π.Χ. Τον χρονικόν αυτόν ορισμόν τής περιόδου, τουλάχιστον τής 
αρχής τής περιόδου, έδέχθησαν πάντες οί έρευνηταί. Ό Wace π.χ. είς τό σύγγραμμά 
του Mycenae σ. 133, ώς εϊδομεν ανωτέρω, έθεσε τήν αρχήν τής ΥΕ ΙΙΙΒ περιόδου είς 
τό 1300 π.Χ. καί ό Blegen είς τον τρίτον τόμον τού .περί Τροίας μνημειώδους έργου 
του, τον έκδοθέντα τό 1953, έδίδαξεν ότι ή αρχή τής περιόδου πρέπει νά τεθή περί 
τό 1300 π.Χ. Τελευταίως όμως ό Wace προσεπάθησε νά μετάθεση τά χρονικά όρια 
τής περιόδου καί έθεσε τήν αρχήν της περί τό 1340 π.Χ. ’Ακόμη καί διά τό τέλος τής 
.περιόδου ύφίσταται διαφορά γνωμών. Ό Furumark έπρότεινε τό 1230, δ Wace 

τό 1210, ό Daniel τό 1180 π.Χ. ’Εγώ νομίζω ότι ή ΥΕ ΙΙΙΒ περίοδος περιλαμβάνει 
τά έτη από τού 1300 μέχρι τού 1200 ή καί 1190 π.Χ. Πίιήρης ?νθΐπόν άβεβαιότης επι
κρατεί ακόμη διά τό χρονολογικόν ζήτημα καί διά τούτο ένόμισα ότι θά ήτο προτιμό- 
τερον επί τού παρόντος νά θέσω τά μυκηναϊκά κτίσματα είς τήν περίοδον, είς τήν 
οποίαν ανήκουν χωρίς καί νά έπιμείνω ή νά ορίσω τήν άπό?ιυτον χρονολογίαν των. Πι
στεύω ότι τό χρονολογικόν αυτό πρόβλημα, τό τόσον συναφές προς τον οριστικόν 
καθορισμόν τής έξελίξεως τής ΥΕ III αγγειογραφίας, θά πλησιάση προς τήν λύσιν του 
μόνον όταν άνακαλυφθή καί άνασκαφή έπιστημονικώς άδιατάρακτος έκτασις περιλαμ- 
βάνουσα σχετικώς παχύ στρώμα έπιχώσεως τών ΥΕ III περιόδων. Τούτο αποτελεί καί 
έτερον αντικειμενικόν σκοπόν τών εν Μυκήναις άνασκαφών τής Εταιρείας καί σκοπόν 
τών ίδικών μου ερευνών. ’ Ας έλπίσωμεν ότι τό προσεχές μέλλον καί αί Μυκήναι έπι- 
φυλάσσουν συνέχειαν αγαθών αποτελεσμάτων, τήν αρχήν τών οποίων μάς έδώρισεν ή 
άνασκαφή τού Κύκλου Β.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ε. ΜΥΛΩΝΑΣ

1 Διά τό χρονολογικόν τοϋτο πρόβλημα δρα τήν με
λέτην μου: «Οί χρόνοι τής άλώσεως τής Τροίας καί τής 
καθόδου τών Ήρακλειδών» είς τήν Επετηρίδα τής Φι

λοσοφικής Σχολής τοΰ Πανεπιστημίου τών ’Αθηνών, 
1959-1960, σ. 444-447.
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