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9. ΑΝΑΣΚΑΦΑΙ ΕΝ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑ)

Κατ’ Αύγουστον τοϋ 1951 έξετέλεσα ολιγοήμερον άνασκαφήν δαπά- 
ναις τής ’Αρχαιολογικής Εταιρείας, προς ερευνάν ύστερομυκηναϊκών τάφων, 
δυο τον αριθμόν, ών ή παρουσία είχεν άναγγελθή προηγουμένως. 'Απλή 
μνεία πρόκειται να γίνη ενταύθα, μέχρις δτου καταστή δυνατόν να συγκολ- 
ληθώσι τά ευρήματα και έν συνεχεία μελετηθώσιν.

Ό πρώτος τάφος ευρέθη εις τά Μαζαρακάτά καί αποτελεί συνέχειαν 
τής αυτόθι εκτεταμένης νεκροπόλεως, ήν άνέσκαψεν άλλοτε ό αείμνηστος 
Π. ΚΑΒΒΑΛΙΑΣ (Προΐστ. ’Αρχαιολογία 360, έίκ. 449). Ό εύρεθείς τάφος είναι 
ό έσχατος προς Δυσμάς, διέφυγε δέ τότε τον Καββαδίαν, διότι ΰπεράνω 
αύτοϋ είχεν ήδη διέλθει ή αμαξιτός. Ή παρουσία του έγένετο αντιληπτή έξ 
αιφνίδιας βυθίσεως τοϋ καταστρώματος τής όδοΰ, συνεπεία τής διελευσεως 
μεγάλου φορτηγού αυτοκινήτου.

Λόγφ τής παρουσίας τής όδοΰ, δεν ήτο δυνατόν νά καθαρίσωμεν ολό
κληρον τον δρόμον τοϋ μικροϋ ταφικοΰ σπηλαίου. Άνεσκάψαμεν δμως 
τμήμα μήκους 1.50 μ., ακριβώς τό πρύ τής εισόδου τοϋ τάφου. Ό δρόμος 
παρουσιάζει δυο βαθμίδας, ών ή μέν προς την θΰραν τοϋ τάφου είναι πολύ 
χαμηλή, ύψους ολίγων μόνον εκατοστών. Ή ετέρα είναι Ιλαφρώς ύψηλο- 
τέρα, άμφότεραι δ’ είχον κοΐλον σχήμα. Ή θΰρα διετηρεΐτο καλώς καί 
ευρέθη ά'δικτος, φρασσομένη υπό επαλλήλων πλακών έχουσών έξωτερικώς 
έτέραν πλάκα ως αντέρεισμα. Λεπτομέρειαι τών διαστάσεων, σχέδια καί φω- 
τογραφίαι καί τούτων καί τών λοιπών τάφων θέλουσι δημοσιευθή όμοϋ 
μετά τών ευρημάτων. Σημειοϋμεν μόνον ένταϋθα, δτι τό μικρόν σπήλαιον 
ήτο κυριολεκτικώς πλήρες οστών έν αταξία μέχρις ύψους 0,40 μ. από τοϋ 
δαπέδου. Τρεις τουλάχιστον σκελετοί (προφανώς οί τελευταίοι ταφέντες νε
κροί) ήσαν εκτάδην επί τοϋ δαπέδου μέ τάς κεφαλάς προς Ν., ήτοι προς τό 
αντίθετον τής θύρας μέρος. Ύπό τούς νεκρούς δμως τούτους, μεταξύ των, 
καί κατά τάς γωνίας τοϋ σπηλαίου έκειντο άναμείξ κρανία τεθραυσμένα καί 
οστά έν αταξία. Είναι προφανές, δτι ούδείς σεβασμός υπήρχε διά τούς προ
γενεστέρους νεκρούς. Μικροί λίθοι πλακωτοί, άνά δύο καί τρεις παρ’ άλλή- 
λους, δίδουσι την έντύπωσιν δτι έχρησίμευον ως προσκεφάλαια τών νεκρών·

Τά κτερίσματα, ολίγα καί πενιχρά, ήσαν καί ταϋτα διεσπαρμένα. Μόνον 
κατά την ΝΑ γωνίαν τοϋ τάφου, κατά τό μέρος τοϋ λαιμοΰ ενός νεκροϋι 
εύρέθησαν πολλά όμοϋ πλακίδια, δισκάρια καί ψήφοι ύαλομάζης, ως καί μία 
εκ στεατίτου φακοειδής λίθος άνευ γλυφής. Εύρέθησαν έτι άνά τον τάφον 
εις ακέραιος δακτύλιος χαλκού καί πολλοί ά'λλοι τεθραυσμένοι, δύο ι[>ήφοι 
σαρδίου, σφονδύλια στεατίτου κωνικά ή κομβιόσχημα καί 13 ή 14 έν δλφ
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μικρά αγγεία, προχοΐσκαι μόνωτοι, ψευδόστομοι αμφορείς, άρτοειδή αλάβα
στρα κα'ι εν άγγεΐον δακτυλιόσχημον. Ό τάφος οΰτος φαίνεται σαφώς δτι 
ανήκε μόνον είς γυναίκας.

Παρωατα. Παρά τό χωρίον τοΰτο έκαθαρίσθη ετερος τάφος (έν τή 
επαρχία Πάλης), δστις είχεν άνακαλυφθή κατά τον χειμώνα και άτελώς έξε-

Είκ. 1. Παρισατα. Δρόμος καί στόμιον τοΰ τάφου.

ρευνηθή υπό τοΰ γυμνασιάρχου Ληξουρίου κ. Χρ. Θεοδωράτου. Ό τάφος οΰτος 
ανήκει είς την κατηγορίαν τών λαξευτών καί θολωτών όμοΰ, οΐτινες μέχρι 
τής στιγμής προσιδιάζουσιν εις μόνην την Κεφαλληνίαν (Άρχ. Έφημ. 1933, 
σ. 70 εξ., εκ Κοντογενάδας καί Μεταξάτων). Είναι ό ωραιότατος καί επιμε
λέστατα λελαξευμένος πάντων τών μέχρι τοϋδε εύρεθέντων τάφων. Εύρί- 
σκεται εντός άγροϋ τοΰ κ. Γερ. Χαριτάτου, δστις καί υπέδειξε τοϋτον καί 
προθύμως παρέσχε πολλαπλήν ά'λλην βοήθειαν. Ό δρόμος αυτού φέρει εντε
λώς κάθετα τοιχώματα, δπερ θά απεδείκνυεν, δτι είναι καί δ αρχαιότατος
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πάντων. Τό εσωτερικόν τοΰ εντελώ; κυκλικοΰ θαλάμου έ'φερε τέσσαρας τα- 
φικούς λάκκους καί άπέμενε καί αρκετός ελεύθερος χώρος προς έναπόθεσιν 
ταφικών λαρνάκων, ως ακριβώς συνέβαινεν εις τον τάφον Α τής γειτονικής 
Κοντογενάδας, άπεχοΰσης περί την ήμίσειαν ώραν προς ΒΑ (Άρχ. Έφημ. 
1933, σ. 71 είκ. 6-7).

Ό τάφος, ανέκαθεν ορατός, είχεν άναμοχλευθή πολλάκις, προφανώς 
άπ’ αυτής τής άρχαιότητος. Ή παρά την θΰραν περιορισθεΐσα έρευνα τοΰ 
κ. Θεοδωράτου άπέδωκεν ασήμαντα ό'στρακα καί κάψαν χρυσού, επένδυσιν 
ήλου ή άλλου αντικειμένου. Κατά την ριζικήν τοΰ τάφου άνασκαφήν άνευ- 
ρέθη εν μόνον μικρόν άγγεΐον (προχοΐδιον σφαιρικόν) κολοβόν τον λαιμόν 
καί ελάχιστα ό'στρακα. Τό ακέραιον άγγεΐον έκειτο εις τό βάθος ενός λάκκου. 
Εις ά'λλος λάκκος ή το πλήρης λίθινων είργασμένων τεμαχίων, τά όποια άνή- 
κουσιν είς λάρνακα ή ίσως δυο λάρνακας. Προ τής μελέτης τών τεμαχίων 
ούδέν επί πλέον δΰναται νά λεχθή. Τινά τεμάχια συνάπτονται προς άλληλα. 
Ή λάρναξ φαίνεται νά είχεν ωοειδές σχήμα καί φέρει περίεργον άνοιγμα 
παρά τον πυθμένα εν εΐδει παραθύρου. Είναι όπως δήποτε σπουδαΐον, ότι 
ενταύθα επιχωριάζει τό έθος ταφής εντός λαρνάκων, ως συνέβαινεν έν 
Κρήτη. Έκ τού μνημονευθέντος τάφου Α Κοντογενάδας κατέχομεν ήδη 
μίαν πρακτικώς άκεραίαν πωρίνην λάρνακα, όμοίαν προς την περίφημον 
σαρκοφάγον τής 'Αγίας Τριάδος Κρήτης (Άρχ. Έφημ. 1933, σ. 79 είκ. 22). 
Είναι τό μοναδικόν μέχρι σήμερον παράδειγμα βεβαίας ταφικής σαρκοφάγου 
εκτός τής Κρήτης. ’Ίχνη άβεβαιότερα εκ ΙΤροσύμνης καί άλλαχόθεν ήσαν 
άλλου'τύπου, ούχΐ λίθιναι σαρκοφάγοι.

Κοντογενάδα. Είς θέσιν Σκινιώτικο Βουνί άνεΰρον καί άνέσκαψα ένα 
είσέτι τάφον προς τοΐς ήδη γνωστοΐς εκ τής περιοχής τοΰ χωρίου τούτου 
(Άρχ. Έφημ. έ.ά.). ΤΗτο μικρός, άνευ λάκκων είς τό δάπεδον, ό δέ δρόμος 
παρουσίασε παρά την αριστερόν παραστάδα τής θύρας τεμάχιον πετρώματος, 
τό όποιον ουδέποτε είχε λαξευθή. Ό τάφος ή το τελείως κενός καί ύπάρχουσι 
λόγοι νά ύποθέσωμεν, ότι παρέμεινεν ημιτελής καί ουδέποτε έχρησιμοποιήθη 
προς ταφάς. ’Ολίγον κατωτέρω προς Ν. εις θέσιν «Πλάκες» ευρέθη μικρός 
ορθογώνιος τάφος λαξευτός εντός τού πετρώματος, μήκους 1 μ. καί βάθους 
Ο,δΟ μ. Τά μόνα περισωθέντα λείψανα οστών, ολίγοι μικροί όδόντες, δει- 
κνύουσιν ότι εντός τοΰ τάφου είχε κατατεθή παιδίον 10-15 ετών. Δύο 
τεμάχια σιδηρών μικρών μαχαιριών καί δύο χαλκά εξαρτήματα, νομίζω 
πόρπαι δερμάτινης ζώνης, ήσαν τά μόνα κτερίσματα, ακαθορίστου εποχής.

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΜΑΡΙΝΑΤΟΣ
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