3. ΜΥΚΗΝΑΪΚΟΙ ΤΑΦΟΙ ΑΛΥΚΗΣ ΓΛΥΦΑΔΟΣ

Την νέαν ταύτην άνασκαφήν παρά την 'Αλυκήν Γλυφάδος, οπού κατά
τά έ'τη 1954 και 1955 ειχον άνασκαφή πολλοί μυκηναϊκών χρόνων θαλαμοει
δείς τάφοι, κατέστησεν άναγκαίαν ή ύποχρέωσις τής άποκαταστάσεως τοϋ οι
κοπέδου ’Αναστασίου, εντός τοϋ οποίου εύρέθησαν οί τάφοι και άφοϋ εθεωρήθη λίαν δαπανηρά ή διατήρησις αυτών λόγφ τής υψηλής τιμής τοΰ οικο
πέδου. ’Αποτελεί δέ τούτο τό δυτικόν τμήμα τοΰ χώρου ένθα, κατά τό 1954,
ειχον άνασκαφή επτά εν συνόλφ θαλαμοειδείς τάφοι. Μεταξύ αυτών και τών
κατά τό επόμενον έτος 1955 άνασκαφέντων τάφων προς Δυσμάς, είχεν άπομείνει ανεξερεύνητος ό χώρος, καίτοι είχε διαπιστωθή ή ύπαρξις ενός τουλά
χιστον ακόμη θαλαμοειδούς τάφου, τοΰ οποίου δμως ό θάλαμος έφαίνετο δτι
είχε καταστραφή λόγφ τής άνωθεν αυτού οίκοδομήσεως βάσεως εκ τσιμέντου
διά την τοποθέτησιν ξυλίνου οικίσκου. Διά τούτο καί ή άνασκαφή τοΰ τάφου
τούτου, δνομασθέντος διά τού στοιχείου Η, καί δύσκολος καί δαπανηρά
ύπήρξεν.
Είχε δέ ό τάφος ούτος μακρόν δρόμον 10 περίπου μέτρων μήκους, ό'στις
δεν προχωρεί όμαλώς άπό τής επιφάνειας τοΰ εδάφους προς τό στόμιον τού
θαλάμου, άλλά φέρει εις τήν άρχήν τρεις βαθμίδας, πλάτους 1 περίπου μέ
τρου, άπό δέ τού σημείου τούτου ή είσοδος βαθύνεται κατακορύφως μέχρι
τοΰ δαπέδου, δπερ βαίνει κατά τό μάλλον ή ήττον όμαλώς μέχρι τοΰ στο
μίου (εικ. 1). Ό τρόπος ούτος τής διά βαθμιδών καθόδου εις τό δάπεδον
τού δρόμου παρετηρήθη καί εις τον υπό στοιχεΐον Δ άνασκαφέντα κατά τό
1955 τάφον1, εις δν, εις μικράν άπόστασιν άπό τοΰ εδάφους, εύρέθη κατε
στραμμένη λακκοειδής ταφή. Παρομοία ταφή εύρέθη σεσυλημένη καί εις τον
νΰν περιγραφόμενον τάφον Η, καλυπτομένη διά πλακών καί έχουσα μήκος
1.15 μ., πλάτος 1 μ. καί βάθος 0.88 μ. Τό πλάτος τοΰ δρόμου είναι, ως συ
νήθως, μικρότερον κατά τήν άρχήν, 0.87 μ., καί μεγαλύτερον κατά τό στό
μιον τού θαλάμου, 1.25 μ.
Ή πρόσοψις τού θαλάμου έχει κατά τό δάπεδον τοΰ δρόμου πλάτος
1.25 μ. καί ύψος μέχρι τής σημερινής επιφάνειας 2.95 μ. Ή είσοδος τής
προσόψεως είχεν ύψος 1.40 μ. καί πλάτος κάτω 0.63 μ., φρασσόμενη διά ξηρολιθιάς, ήτις δμως είχε παραβιασθή καί προχείρως πάλιν έπανακτισθή.
1 ΠΑΕ 1955, σ. 96.
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Ό θάλαμος ειχεν άκανόνιστον σχήμα, έχων μέγιστον ύψος 2.40 μ. καί πλάτος
περίπου τό αυτό. Άλλ’ ό τάφος εύρέθη τεταραγμένος από παλαιού καί, κατά
μαρτυρίαν τοΰ πρώην άρχιφυλακος τής Άκροπόλεως Βρυχέα, ειχεν άνασκαφή
υπό τοΰ αειμνήστου συναδέλφου Νικολάου Κυπαρίσση, Διευθυντοΰ τότε τής

Είκ. 1. Σχέδιον κατόψεως καί τομής τοΰ τάφου Η.

Άκροπόλεως, παραμείναντος άσκάφου τμήματος μόνον τοΰ θαλάμου, λόγω
καταρρευσεως αυτοΰ (εικ. 2).
Έξεκαθαρίσθη, παρά ταΰτα, καί πάλιν ό θάλαμος καί εντός αυτοΰ εύρέθησαν 5 υστεροελλαδικών χρόνων ΙΙΙβ αγγεία (πίν. 5β) καί λείψανα σκελετοΰ
κατά την ΝΑ. αυτοΰ πλευράν (είκ. 2).
’Ηρευνήθη δε περαιτέρω ολόκληρος ό χώρος, ό μεταξύ τοΰ 8ου τάφου,
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τοΰ άνασκαφέντος to 1954, καί τοϋ τάφου A, άνασκαφέντος τό 1955. Εύ
ρέθησαν δέ κατά διαστήματα 2.50 μ. περίπου έξ ανατολών προς δυσμάς,
τετράγωνοι λάκκοι, διαστάσεων 1 X 1 μ. περίπου καί βάθους 0.80 μ. ά'νευ σκε
λετών ή κτερισμάτων. Έκ τούτου συμπεραίνω, δτι οί λάκκοι ούτοι είχον σκάφη

Είκ. 2. Σχέδιον κατόψεοος τοΰ θαλάμου τοΰ τάφου Η.

οίονεί διά νά υποδεικνύουν τον χώρον, ένθα ήδύναντο νά κατασκευασθώσιν
εις κανονικάς αποστάσεις άλλοι τάφοι.
Βορειοδυτικούς τής αρχής τοΰ δρόμου τών υπό στοιχεΐον Α και Β τά
φων, κατά τήν σκαφικήν ερευνάν τοΰ οικοπέδου ’Αναστασίου, εύρέθη πλού
σιος λακκοειδής τάφος παιδιού (είκ. 3), κεκαλυμμένος διά πλακών, αΐτινες
είχον καταρρεύσει μερικώς. ’Επ’ αυτών δέ εύρέθησαν πήλινον είδώλιον σχή
ματος Φ καί τινα όστρακα τών υστεροελλαδικών ΙΙΙΒ χρόνων. Άποτελεΐται δέ
6 τάφος έκ δύο λακκοειδών χώρων, έξ ών ό εις είναι ορθογώνιος μετά βρα
χύτερος τής μιας πλευράς (0.94X1.30 ή 0.45 μ.), δ δέ άλλος ανοίγεται έν
συνεχεία ευρύτερος προς άνατολάς, έχων συνολικόν μήκος 1.62 μ.
Εντός τοΰ δευτέρου τούτου λάκκου εύρέθη εσκαμμένος βαθύτερος μικρό
τερος λάκκος (είκ. 3), έντός τοΰ οποίου εύρέθησαν οστά έκ σκελετοΰ μικροΰ παι
διού καί 6 διαφόροτν σχημάτων μικρά αγγεία (πίν. 5α), δύο ασκοειδή, δύο κύ
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πελλα καί δύο μικρά άρτόσχημα. Εΰρέθη επίσης πήλινος τριποδικός θρόνος
πλήρης, τοΰ ουτω καλούμενου τύπου A1 (πίν. 5γ). Έπ'ι τών τριών ποδών, οΐτινες δεν είναι κυλινδρικοί άλλα τετράπλευροι, υπάρχουν διαμπερείς όπαί.
Τό τετράπλευρον σχήμα μετά τών οπών, αΐτινες υποδηλοΰν δτι δι’ αυτών

Είκ. 3. Κάτοψις καί τομή λακκοειδοϋς ταφής.

διήρχοντο οί κυλινδρικοί σύνδεσμοι τών ποδών, ενισχύει την ά'πσψιν, δτι οί
θρόνοι ούτοι άναπαριστοΰν ξύλινα πρότυπα ειδικών καθισμάτων θεοτήτων1
2·
Παρόμοιος λακκοειδής τάφος άνεσκάφη νοτιώτερον τοΰ χώρου τούτου
τής άνασκαφής, άνατολικώς τής άσφαλτοστρώτου όδοϋ, πλησιέστερον προς
1 G. Myeonas, Seated and Multiple Figurines εις Aegean and the Near
East Studies to H._ Goldman, o. 114 καί N. Πλατών, Μινωικοί θρόνοι, εις Κρητικά
Χρονικά 1951, σ. 398 κ.έ.
2 G. BeEGEn, Prosymna, σ. 367. G. Myeonas, ε.ά. σ. 118.
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Είκ. 4. Κάτοψις καί τομή των τάφων 1-2.
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την θάλασσαν. Είχε δέ καί ό τάφος οΰτος τό αυτό περίπου σχήμα, άπετελεΐτο δηλαδή εκ δυο λάκκων, έξ ών 6 εις, βάθους 1.10 μ., ήτο τετράπλευ
ρος μέ μεγαλΰτερον τό ανατολικόν σκέλος (1.60X2 ή 1.10 μ.). Τό νότιον μικρότερον τμήμα τοΰ λάκκου έχωρίζετο διά καθέτων πλακών εκ ψαμμίτου λί
θου καί εκαλύπτετο επίσης διά πλακών (εικ. 4). Εντός τοΰ ουτω σχηματιζομένου κιβωτιόσχημου τάφου εύρέθη σκελετός μέ συνεσταλμένα τά σκέλη καί
ό'στρακά τινα πρωτοελλαδικών χρόνων. Έν συνεχεία δμως τοΰ λάκκου, προς
βορράν, έσκάφη έγκαρσίως έτερος λάκκος σχηματίζων κόγχην προς δυσμάς,
εντός τής οποίας εύρέθησαν κρανίον μικροΰ παιδιού, έν ασκοειδές άγγεΐον καί
εις μόνωτος άμφορίσκος τελευταίων μυκηναϊκών χρόνων. Έκ τοΰτου συμ
περαίνω, δτι ύπήρχεν ήδη έκεϊ παλαιότερον, πλησίον τής θαλάσσης, πρωτο
ελλαδικόν νεκροταφεϊον, χρησιμοποιηθέν καί κατά τούς μυκηναϊκούς χρόνους.
Διά τοΰτο νομίζω, δτι ή περιοχή αυτή αξίζει τον κόπον νά έρευνηθή πληρέστερον.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΤΑΤΓΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
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α. Αγγεία έκ τοϋ λακκοειδοΰς τάφου.

β. ’Αγγεία έκ τοϋ θαλάμου τοϋ τάφου Η.

γ. Εμπρόσθια καί ΰπισθία οψις θρόνου έκ τοϋ λακκοειδοΰς τάφου.
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