
4. ΑΝΑΣΚΑΦΗ ΜΥΚΗΝΑΪΚΟΝ ΤΑφΩΝ ΠΕΡΑΤΗΣ

Εφέτος ή άνασκαφή τής μυκηναϊκής αυτής νεκροπόλεως1 περιωρίσθη 
εις την ερευνάν τομέως μικρότερου των κατά τά παρελθόντα έτη σκαφέντων, 
συγκεκριμένους δέ τής ίσοπέδου κορυφής υψώματος, αί παρυφαί τοΰ οποίου 
είχον άνασκαφή κατά το') παρελθόν κα'ι δπου είχε προ πολλοΰ έπισημανθή ή 
ύπαρξις μεγάλων θαλαμοειδών τάορουν, όλων συλημένων (σχεδιογρ. είκ. 1 κα'ι 
πίν. 6α).

Ήτο πρόδηλον δτι δεν έπρεπε νά άναμένωνται ευρήματα από τούς τά
φους αυτούς. ’Ανοιγμένοι δμως βαθέως εντός πετρώματος σχετικώς σκληροτέ- 
ρου, διετηροΰντο δλοι κάλλιστα, σώζοντες τάς θόλους των, υπήρχε δέ ή έλπ'ις 
δτι, ως έκ τής κατασκευής καί τής διατηρήσεώς των, θά άπεκαλύπτετο μία τα- 
φική συστάς όχι μόνον ενδιαφέρουσα άλλα καί διατηρήσιμος διά τό μέλλον. 
Τά άποτελέσματα τής άνασκαφής έδικαίωσαν την ελπίδα αυτήν.

Ούτω έκαθαρίσθησαν επτά καθολοκληρίαν συλημένοι θαλαμοειδείς 
(οΐ Σ 22, Σ 23, Σ 24, Σ 2ό, Σ 26, Σ 28 καί Σ 29), οί οποίοι άποτελοϋν όμο- 
λογουμένως ουραία δείγματα τοΰ είδους των. Διατεταγμένοι εις δυο σειράς καί 
περίπου παράλληλοι μεταξύ των (σχεδιογρ. είκ. 1) έχουν δρόμους μάκρους, ομα
λούς κατωφερείς, μέ τοιχώματα ελαφρώς συγκλίνοντα προς τά άνω (πίν. 6β) 
καί εύρυχώρους, άκανονίστως τετράπλευρους θαλάμους μέ καλοπελεκημένα 
τοιχώματα καί όροφάς. Αί παραστάδες τών εισόδων των έχουν έν πολλοΐς κα- 
ταστραφή άπό την πάροδον τοΰ χρόνου καί την βάναυσον συλησιν, ενός δμως 
τουλάχιστον, τοΰ Σ 25, σώζεται τό ύπέρθυρον άνέπαφον, σαφώς διακεκριμέ- 
νον άπό την οροφήν καί εις επίπεδον άρκετά χαμηλότερον αυτής (σχεδιογρ. 
είκ. 2).

Ό θάλαμος ενός έκ τών τάφων αυτών, τοΰ Σ 14, είχε σκαφή ήδη άπό 
τοΰ 1954. Εφέτος συνεπληρώθη ή έ'ρευνά του, άνασκαφέντος καί τοΰ δρό
μου του. Εις την αρχήν τής δεξιάς παρειάς τοΰ δρόμου τούτου εύρέθη επι
μήκης κόγχη άρκετά μεγάλη (Σ 14α), έπιμελώς φραγμένη διά λιθοδομής, σκαμ
μένη εις επίπεδον ολίγον βαθύτερον τοΰ δαπέδου τοΰ δρόμου καί περιέχουσα 
ά'θικτον παιδικήν ταφήν κατά χώραν (πίν. 7α). Ό μικρός σκελετός, άρκετά 
κατεστραμμένος, έκειτο ύπτιος μέ τά σκέλη λυγισμένα καί τά γόνατα τώρα 
μέν πεσμένα διαγωνίως προς τό άνω μέρος τοΰ σώματος, άρχικώς δέ υψηλά.

1 Βλ. ΠΑΕ 1953, σ. 88-102, 1954. σ. 89-103. 1955, σ. 100-108 καί 1956, σ. 63-72.
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Παρά το κρανίον εύρέθη κρατηρίσκος όρθιος καί σχεδόν ανέπαφος, παρά τους 
πόδας δέ, στερεωμένα εις τήν ί)έσιν των διά μικροΰ λίθου, κυαθίσκος καί πί
θο σχη μος άμφορίσκος. Καί τά τρία αυτά αγγεία είναι ευτελή καί κακώς δια
τηρημένα, πιθανώιατα δέ εΰρίσκοντο ήδη εις τήν κατάστασιν αυτήν δταν άπε- 
τέΟησαν εις τον τάφον.

Παρομοία, αλλά πολύ μικροτέρα κόγχη (ή Σ 23α), εύρέιθη ανοιγμένη εις

ΠΕΛΑΤΗ 1057 ΤΑΦ05 £25

Εικ· 2. Κάτοψις και τομή τοΰ ύπ’ άριθ. Σ 2δ τάφου τής Περατής.

τό αριστερόν τοίχωμα τοΰ δρόμου τοΰ τάφου Σ 23. Φραγμένη καί αυτή διά 
προχείρου λιθοδομής εύρέθη περιέχουσα τά κτερίσματα ταφής νηπίου, από 
τον σκελετόν τοΰ οποίου ούτε ίχνος δεν είχε διασωθή. Τά κτερίσματα αυτά 
(πίν. 7β) περιελάμβανον ένα ίΐήλαστρον, έ'να κυαθίσκον, ένα πιθόσχημον άμφο- 
ρίσκον καί δυο προχοΐδια, δλα μικροτάτου μεγέθους, επίσης δέ άκέφαλον ει
δώλων πτηνού καί σωρόν θαλασσίων αχιβάδων, τό χαρακτηριστικόν δηλαδή 
κτέρισμα πάσης σχεδόν παιδικής ταφής εις ΓΙερατήν. Τά αγγεία, αν καί όχι 
Ιδιαιτέρως αξιόλογα, θά πρέπει νά ήσαν ανέπαφα, ενδεχομένως δέ καί και
νουργή δταν έτάφησαν μετά τοΰ νηπίου, τό πτηνόν δμως ήτο ασφαλώς ήδη 
άκέφαλον.

Μεταξύ τών άναφερθέντων ήδη τάφων άνευρέθη καί ανεσκάφη καί ένας
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ακόμη, ό Σ 27, περί τοΰ οποίου, χάρις εις τό περίεργον τοϋ σχήματός του, 
πρέπει νά γίνη ιδιαιτέρα μνεία (πίν. 7γ, σχεδιογρ. είκ. 3).

Άποτελεΐται από ενα στενόν, αρκετά επιμήκη καί ελάχιστα κατωφερή 
δρόμον, εις τό τέρμα τοϋ οποίου, παρά τό δεξιόν (Α) άκρον του, ανοίγεται

τετράγωνος βαθύς λάκκος με τοιχώματα σχεδόν κάθετα. Ό λάκκος αυτός εί
ναι στεγασμένος διά θόλου μόνον κατά τό δεξιόν (Α) ήμισυ του. Τό προς τον 
δρόμον (Δ) ήμισυ δεν ήτο στεγασμένον. Ουτω, ό τάφος έχει σχήμα ακανόνι
στου Γ, μέ τό βραχύ σκέλος πολύ βαθύτερον τοΰ μακροϋ. Τό χαΐνον άνοι
γμα, τό όποιον οδηγεί από την άβαθή τάφρον την ύπέχουσαν την θέσιν τοΰ 
δρόμου εις τον λακκοειδή θάλαμον, είναι σήμερον πλατΰτατον, ανώμαλον καί 
τελείως άσυμμετρον, άποκλεΐον οίίτω την δυνατότητα κανονικοΰ κλεισίματος 
τοΰ τάφου διά λιθοδομής. Μόνον διά τής πληρώσεώς του μέ λίθους καί χώμα
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(δπως ευρέθη άλλωστε μετά την σύλησιν) ήτο δυνατόν νά φραχθή. Ή κατά- 
στασις αυτή είναι, έν μέρει τουλάχιστον, αποτέλεσμα τής έπεμβάσεως των άρ- 
χαιοκαπήλων, ποια δμως ακριβώς ήτο ή αρχική του μορφή έξ ούδενός πλέον 
στοιχείου συνάγεται.

Ό λόγος διά τον όποιον έδόθη εις τον τάφον ή ιδιότυπος αυτή μορφή 
είναι προφανής. Τό πέτρωμα εις τό σημεϊον τοΰτο παρουσιάζει ιδιαιτέρως με- 
γάλην σκληρότητα, ή οποία δεν έπέτρεψεν εις τούς κατασκευαστάς του ούτε 
νά βαθύνουν τον δρόμον δσον έχρειάζετο διά τήν σκαφήν πραγματικού θα
λάμου, ούτε καί νά εκταθούν προς τό αριστερόν (Δ) μέρος ώστε ό οίονε'ι θά
λαμος νά είναι συμμετρικός προς τον δρόμον. Προς τά δεξιά των δμως (Α) 
ευρον μικροτέραν άντίστασιν, ούτω δέ έσκάφη ό λάκκος, ό όποιος μάλιστα έξε- 
τάθη κατ’ ανάγκην τόσον προς Α. ώστε νά διατρυπηθή εις εν σημεϊον τό 
λεπτότατον τοίχωμα, τό όποιον τον έχώριζεν από τον διπλανόν του Σ 28.

”Αν κα'ι συλημένος ό τάφος είχε διατηρήσει μίαν κατά χώραν ταφήν 
ά'θικτον. Ό σκελετός, μόλις διατηρούμενος, ευρέθη κείμενος κατά μήκος τού 
προς Α. τοιχώματος τού λάκκου, κτερισμένος μέ ψευδόστομον αμφορέα κάκι
στης διατηρήσεως τοποθετημένον έπ'ι τού κρανίου. Παρά τήν θέσιν των 
ποδών τής ταφής αυτής, πλησίον τής Ν. πλευράς τού λάκκου, εκειντο ολίγα 
οστά, κατάλοιπα προφανώς ανακομιδής (βλ. σχεδιογρ. είκ. 3).

Εις διάφορα σημεία τής περιμέτρου, τρόπον τινά, τής συστάδος τών θα
λαμοειδών περί τών οποίων έγένετο λόγος ανωτέρω, εύρέθησαν καί μερικοί 
μικροί λακκοειδεΐς τάφοι, 5 έν συνόλφ, οί 60, 61, 62, 63 καί Σ 21.

’Εξ αυτών ό Σ 21, ευρέθη συλημένος καί τελείως κενός. Οί υπόλοι
ποι ήσαν ασύλητοι. Περιεΐχον δλοι κατά χώραν ταφάς, εκ τών οποίων ή 
τού 61 ευρέθη τελείως άκτέριστος. Αί υπόλοιποι συνωδεύοντο από ευτελή καί 
κακό διατηρημένα αγγεία ή μικροαντικείμενα. Ώς προς τήν μορφήν καί τήν 
κατασκευήν των ήσαν δλοι τυπικοί μακρόστενοι λάκκοι, αρκετά βαθεΐς, συνή
θως καλυπτόμενοι από ανωμάλους πλακοειδείς λίθους διαφόρων μεγεθών καί 
σχημάτων. "Ενας δμως, ό 63, άπεδείχθη τελείως διάφορος τού συνήθους 
(πίν. 8α).

Σχήματος ανωμάλους τετραγώνου, άποτελεϊται από δύο παραπλεύρους 
λάκκους χωριζομένους από τοίχον έκ λιθοδομής, τού οποίου ή κορυφή ευρίσκε- 
ται κατά 0.70 μ. περίπου βαθύτερον τών χειλέων των. Τά δύο ούτω δημιουρ- 
γούμενα τμήματα τού λάκκου ούτε τάς αύτάς διαστάσεις έχουν ούτε καί το 
αυτό ακριβώς βάθος. Κατά πάσαν πιθανότητα δεν κατεσκευάσθησαν συγχρό
νως, αλλά τό έν τών δύο τμημάτων προσετέθη εις τό άλλο ώς έπέκτασίς του. 
Ποιον δμως υπήρξε τό αρχικόν τμήμα καί ποιον προσετέθη έν συνεχεία δεν 
φαίνεται σαφώς.
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Τό προς Α. ήμισυ τοΰ τάφου ήτο τελείως κενόν, πλήν μερικών οστρά
κων εύρεθέντων αρκετά υψηλά εντός τοΰ γεμίσματος του. Τό Δ. περιείχε μίαν 
κατά χώραν ταφήν μόλις σωζομένην και κτερισμένην μέ κρατηρίσκον, ό όποιος 
έκειτο παρά την ΝΔ. γωνίαν τοΰ λάκκου. Δυο μακρά οστά, ευρεθέντα πλη
σίον τής ΒΔ. γωνίας, ανήκουν προφανώς εις προγενεστέραν ταφήν.

Τά ευρήματα τής άνασκαφής ήσαν οία περίπου άνεμένοντο: ’Ολίγα, ευ
τελή και γενικώς εις κακήν κατάστασιν. Οί ολίγοι ασύλητοι τάφοι ήσαν πτω
χότατα κτερισμένοι, οί δέ συλημένοι ειχον έρευνηθή υπό τών άρχαιοκαπή- 
λων τόσον συστηματικώς ώστε πολύ ολίγα δ'στρακα συνελέγησαν διαφυγόντα 
ή, πιθανώτερον, έγκαταλειφθέντα ύπ’ αυτών ως άχρηστα. Έξ αυτών κατωρ- 
θώθη ή συγκόλλησις μερικών αγγείων, διεπιστώθη δέ ή υπαρξις τουλάχιστον 
45 άλλων. Τελικώς συνεκεντρώθησαν 16 αγγεία, 1 εΐδώλιον καί διάφορα μι- 
κροαντικείμενα. Τρία μόνον έξ αυτών δλων παρουσιάζουν αρκετόν ενδιαφέ
ρον ώστε νά άναφερθοΰν ιδιαιτέρως.

Εις τον τάφον Σ 23α, ώς άνεφέρθη ήδη, εύρέθη πήλινον εΐδώλιον πτη
νού (πίν. 8γ). Είναι άκέφαλον καί αρκετά αμελούς κατασκευής. Ή ουρά του 
διακρίνεται καλώς, αί πτέρυγές του δμως δηλοϋνται διά τής βαφής μόνον, καί 
μάλιστα στοιχειωδώς. Θέσιν ποδών υπέχει κυλικοειδής βάσις, δχι ιδιαιτέρως 
ευσταθής. ’Έχει συνολικόν μήκος 0.085 μ. καί σωζόμενον ΰψος 0.052 μ.

Τό ειδώλων τούτο εύρέθη έν μέσιο σωρού αχιβάδων, πολλαί εκ τών 
οποίων έχουν τριβή επί τής μιας πλευράς ούτως ώστε νά αποκτήσουν μίαν 
επίπεδον έ'δραν, ή οποία προφανώς τάς καθίστα σταθερωτέρας καί τάς ήμπό- 
διζε νά κυλούν άνεξελέγκτως. Τούτο είχεν έπανειλημμένως παρατηρηθή καί 
σημειωθή, εφέτος δμως μία έξ αυτών, ή μεγαλυτέρα, παρουσιάζει ένδιαφέ- 
ρουσαν παραλλαγήν τοΰ συστήματος τούτου. ’Όχι μόνον έχει τριβή, άλλ’ έπι- 
προσθέτως έχει χυθή εις τό έσωτερικόν της, παρά τήν κορυφήν, καί ολίγος 
μόλυβδος, ό όποιος, λόγψ τού βάρους του, τήν αναγκάζει νά λαμβάνη πάν
τοτε τήν αυτήν θέσιν (πίν. ·8β). Ή φανερά αυτή καί αναμφισβήτητος έπέμ- 
βασις ανθρώπινης χειρός άποδεικνύει δτι τό φαινόμενον δεν είναι τυχαΐον. 
’Ασφαλώς, δεδομένου δτι αί αχιβάδες αύταί συνοδεύουν πάντοτε παιδικάς 
ταφάς, θά έχρησίμευον ώς παίγνιον, τού οποίου δμως οί κανόνες μάς δια
φεύγουν.

Μεταξύ τών χωμάτων τοΰ γεμίσματος τού τάφου Σ 24 εύρέθησαν μι
κρά τεμάχια χαλκού, τά οποία, συλλεγέντα καί συγκολληθέντα, απέδωσαν μίαν 
κύβηλιν σχεδόν ολόκληρον (πίν. 8δ). Σώζεται τό μεγαλύτερον μέρος τής λεπί- 
δος, καθώς καί τεμάχιον τής λαβής, δπου διακρίνεται καί οπή διά τήν υποδο
χήν τού σχετικού ήλου. Ή κύβηλις αύτη, ακριβώς όμοια κατά τό σχήμα καί 
τό μέγεθος προς τον συνήθη σημερινόν μπαλτάν (σωζόμενον μήκος 0.125,
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πλάτος 0.081, πάχος κατά την ράχιν 0.008), φέρει ως διακόσμησιν επί άμφο- 
τέρων των πλευρών της λεπίδος και παραλλήλως προς τήν ράχιν άνά δυο λε- 
πτοτάτας παραλλήλους ανάγλυφους ταινίας. Ώς εκ τοΰτου, αλλά και τής λεπτό- 
τητος τής λεπίδος, τό έργαλεϊον δεν φαίνεται νά ήτο καθημερινής χρήσεως 
και μεγάλης αντοχής.

Τά αγγεία ανήκουν δλα εις την ΥΕ ΙΙΙΓ εποχήν, ουδέν δ’ εξ αυτών δυ
νατοί νά θεωρηθή ως έξέχον δείγμα τής κεραμεικής αυτής.

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ
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ΠίΝΑΞ 6 ΠΑΕ 1957.—4. ΑΝΑΣΚΑΦΗ ΜΥΚΗΝΑΤΚΩΝ ΤΑΦΩΝ περατης

α. Τό τοπίον τής άνασκαφής από Ν.

β, Τάφος Σ 25,
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«. Περατής τάφος Σ 14α.—β. Κτερίσματα τάφου Σ 23α.—γ. Τάφος Σ 27,
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