
3. ΑΝΑΣΚΑΦΗ ΜΥΚΗΝΑΤΚΩΝ ΤΑΦΩΝ ΠΕΡΑΤΗΣ

'Η έφετινή άνασκαφική περίοδος εις τδ μυκηναϊκόν νεκροταφείον της 
Περατης, ή ένδεκάτη άπδ τής ένάρξεως τής άνασκαφής1, υπήρξε καί ή τε
λευταία. Κατά την διάρκειαν της ήρευνήθη τμήμα τής νεκροπόλεως έκτάσεως 
ένδς περίπου στρέμματος, ευρισκόμενον επί κατωφερείας κατά μήκος τής Β. 
όχθης του ρέματος τής Έρωτοσπηλιάς (πίν. 24α) καί όριζόμενον προς Ν. ύπό 
του ρέματος αύτοϋ, προς Α. ύπό τής συστάδος των πέρυσιν άνασκαφέντων τά
φων, έκ των οποίων ό πλησιέστερος ήτο ό 143, προς Β. ύπό τής όφρύος τοϋ 
πετρώματος καί προς Δ. ύπό τοϋ τάφου Σ 17 καί των πλησίον αύτοϋ έρευ- 
νηθέντων κατά τό 1953 καί 1954 (εΐκ. 1). Τό τμήμα αύτό, κείμενον παρά 
τό προς Δ. άκρον τοϋ νεκροταφείου, χωρίζεται κατά τό πλάτος του εις δύο πε
ρίπου ’ίσα μέρη άπό μίαν διπλήν νεροσυρμήν καταλήγουσαν εις τό ρέμα, κατά 
τά άλλα όμως τόσον τό είδος τοϋ πετρώματος όσον καί ή διάταξις των τάφων 
είναι εις όλην την εκτασίν του ομοιόμορφος.

Άνευρέθησαν καί άνεσκάφησαν 14 θαλαμοειδείς ασύλητοι τάφοι (οί 
άριθμηθέντες 144-157) καί έκαθαρίσθη ένας άκόμη, όμοιος, άνοιγμένος εις 
την όχθην τοϋ ρέματος, τον όποιον άρχαιοκάπηλοι είχον έπισημάνει καί συ- 
λήσει κατά τήν διάρκειαν τοϋ παρελθόντος χειμώνος, ό Σ 58 (είκ. 1). Έπι- 
προσθέτως έκαθαρίσθησαν καί δύο άλλοι μικροί θαλαμοειδείς παλαιόθεν συ- 
λημένοι (οί Σ 59 καί Σ 60) εύρισκόμενοι εις άλλο άπομακρυσμένον μέρος τοϋ 
νεκροταφείου. Μέ αυτούς συνεπληρώθη ή άνασκαφή τής έκτεταμένης αυτής 
νεκροπόλεως, τής οποίας οί ύπερδιακόσιοι πυκνότατα άνοιγμένοι τάφοι απέ
δωσαν πολύ καί έκτάκτως ενδιαφέρον ύλικόν, ή έκτίμησις τής σημασίας τοϋ 
οποίου ύπερβαίνει τά όρια τής συντόμου αυτής έκθέσεως, καί έλπίζεται ότι 
θά καταδειχθή διά τής τελικής δημοσιεύσεως τής άνασκαφής.

Οί εφετινοί τάφοι είναι όμοιοι πρός τούς ύπολοίπους: θαλαμοειδείς, 
μάλλον μικρού μεγέθους, μέ δρόμους βραχείς, είχον άνοιχθή όλοι εις τήν πρός 
τά επάνω ζώνην τής κατωφερείας, έκεΐ όπου τό σχετικώς μαλακόν άμμώδες 
πέτρωμα τής κλιτύος έχει άρκετόν βάθος διά νά χωρέση τούς θαλάμους. "Ενας 
μόνον, ό 144, εΐχεν άνοιχθή χαμηλότερον, ήτο δέ πλημμελούς κατασκευής, 
ρηχός καί περιείχε μίαν μόνον ταφήν, πιθανώτατα παιδικήν, διότι οστά δεν διε-

1. Βλ. ΠΑΕ 1953, σ. 88-102. 1954, σ. 89-103. 1955, σ. 100-108. 1956, σ. 63-72, 
1957, σ. 35-41. 1958, σ. 18-26. 1959, σ. 12-17. 1960, σ. 16-21. 1961, σ. 19-26. 1962, 
σ. 16-22.
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τηρούντο παρά είς ελάχιστα μικρότατα άραιά τεμάχια, κτερισμένα μέ ένα μι
κρόν ψευδόστομον άμφορέα. Σκαμμένοι εις πέτρωμα τόσον εΰθρυπτον καί τό
σον πλησίον ό ένας προς τον άλλον ώστε κάποτε νά τέμνωνται οί θάλαμοί 
των (όπως π.χ. οί 145-146, 148-149 καί 156-157, βλ. εΐκ. 1) οί τάφοι δεν 
είχον πιθανότητας νά διατηρηθούν επί πολύ. Πράγματι δέ οί θόλοι των ειχον 
πέσει όλοι καλύψαντες τό περιεχόμενόν των, πλήν του θόλου τοΰ 157, 6 όποιος 
έξηκολούθει νά διατηρηται άν καί ή άρχική οροφή του είχε καί αυτή προ πολ-

Είκ. 1.

λοΰ άποκολληθή καί πέσει. Οί δρόμοι των, βραχείς έξ ύπαρχής καί πολύ ολί
γον κατωφερικοί προς τούς θαλάμους, χάρις εις την έντονον κλίσιν τοΰ εδά
φους, ειχον έπί πλέον κολοβωθή περαιτέρω χάρις εις την φυσικήν άποχωμά- 
τωσιν τής κλιτύος μέ τήν πάροδον τοΰ χρόνου, εις τρόπον ώστε νά παρουσιά- 
ζωνται σήμερον εντελώς υποτυπώδεις, είς τήν περίπτωσιν δέ τοΰ 148 καί 
ανύπαρκτοι. Αί θύραι ήσαν δλαι φραγμέναι διά τής συνήθους ξηρολιθιάς, ή 
επανειλημμένη άποτείχισις καί έκ νέου κατασκευή τής όποιας κατά τήν διάρ
κειαν τής λειτουργίας τοΰ νεκροταφείου είχε καταστρέψει τάς παρασπάδας, 
εάν καί όπου κατ’ αρχήν αύταί ύπήρχον. Οί θάλαμοι, τετράπλευροι γενικώς 
καί ώς έπί τό πολύ όχι πολύ κανονικού σχήματος, έχουν τοιχώματα κάθετα 
καί οροφήν, όσον φαίνεται άπό τά ίχνη της όπου διετηρήθησαν, όριζοντίαν. 
Είς διάφορα σημεία τής επιφάνειας τών τοιχωμάτων τοΰ τάφου 157, ό θάλα
μος τοΰ οποίου είχε μείνει κενός, καθώς ήδη άνέφερα, διετηρήθησαν πυκνά τά
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ίχνη του σκαφικοΰ εργαλείου του χρησιμοποιηθέντος είς τήν κατασκευήν του 
τάφου. Τό έργαλεϊον αύτδ είχε λεπίδα πλάτους 0.058-0.06, άκριβώς όμοίαν 
δηλαδή προς τήν λεπίδα, τής οποίας τδ ίχνος είχε παρατηρηθή είς τδν δρόμον 
του τάφου 1 τδ 1953.

'Ως πρδς τδ περιεχόμενόν των, οί θάλαμοι των περισσοτέρων τάφων πα
ρουσίασαν έφέτος κατά τδ πλεΐστον τήν εικόνα ηθελημένης καί συστηματικής 
διαταράξεως των ταφών, χωρίς κατά κανόνα νά διατηρήται μία τουλάχιστον, 
ή κατά τεκμήριον τελευταία, είς τήν θέσιν της. Έκεΐ όμως όπου εύρέθησαν 
ταφαί κατά χώραν, εϊχον όλαι τήν γνώριμον στάσιν του ύπτίως κειμένου μέ 
τά γόνατα υψηλά. Εκτός άπδ τούς ένταφιασμούς όμως, τούς άποτελοΰντας 
οπωσδήποτε τδν κανόνα, ύπήρχον τέσσαρες άκόμη περιπτώσεις καύσεως, άπδ 
μία είς τούς τάφους 145, 146, 154 καί 157, άναβιβάζουσαι τδ σύνολον των 
καύσεων των άνακαλυφθεισών είς Περατήν είς ένδεκα. Είς τούς τάφους 145 
καί 157 τά καμμένα οστά εύρέθησαν άνάμεσα είς τά τεμάχια των τεφροδό
χων άγγείων (πίν. 24β), πρόχων καί είς τάς δύο περιπτώσεις. Είς τδν 146 
έσχημάτιζον σωρόν ό όποιος κατελάμβανε ένα μικρόν μέρος τοΰ θαλάμου, είς 
δέ τδν 154, όπου διετηροΰντο είς μεγαλύτερα καί πληρέστερα τεμάχια, ήσαν 
διασκορπισμένα είς ολόκληρον τήν έ'κτασιν τοΰ θαλάμου. Είς καμμίαν άπδ 
τάς τέσσαρας αύτάς περιπτώσεις δεν ευρέθη κτέρισμα τδ όποιον νά είναι δυ
νατόν νά άποδοθή μέ άσφάλειαν είς τάς καύσεις. ’Επιπλέον, όπως άλλωστε 
παρετηρήθη καί είς τάς προηγουμένας έπτά περιπτώσεις, μέρος μόνον, καί 
μάλιστα μικρόν, τοΰ καμμένου σκελετού ειχεν άποτεθή μέσα είς τδν τάφον, 
περιλαμβάνον όμως άντιπροσωπευτικώς, τρόπον τινά, τεμάχια άπδ όλα τά 
μέρη τοΰ σώματος.

Άπδ όλους τούς τάφους τής εφετινής άνασκαφής, τδ σύμπλεγμα τδ 
όποιον άποτελοΰν οί 145 καί 146 είναι ίσως τδ χαρακτηριστικώτερον, διότι 
συνδυάζει όλα σχεδόν τά χαρακτηριστικά τά παρατηρούμενα μεμονωμένως είς 
τούς άλλους καί διά τά όποια έγινε λόγος άνωτέρω:

Οί τάφοι αυτοί (είκ. 2) είχον άνοιχθή τόσον κοντά ό ένας πρδς τδν άλ
λον, ώστε τδ μεταξύ των τοίχωμα κατέρρευσε, καθώς φαίνεται δέ είχε κατα- 
βληθή καί κάποια προσπάθεια συγκρατήσεώς του διά τής τοποθετήσεως με
ρικών λίθων είς τήν άντίστοιχον πλευράν τοΰ θαλάμου τοΰ 145. Οί δρόμοι των 
είναι βραχύτατοι, αί είσοδοί των δέ, φραγμέναι μέ συστηματικώς κτισμένην 
ξηρολιθιάν, βλέπουν πρδς Ν., δηλαδή πρδς τήν κατωφέρειαν. Τδ ΝΑ. τοίχωμα 
τοΰ 146 φαίνεται ότι δέν ειχεν έμπνεύσει πολλήν έμπιστοσύνην είς τούς κατα- 
σκευάσαντας τδν τάφον, διότι τδ είχον ένισχύσει έσωτερικώς μέ μερικούς λί
θους, επάνω είς τούς όποιους εύρέθησαν τεμάχια τών άγγείων τοΰ τάφου. 
Τδ δάπεδον τοΰ 146 εύρίσκεται κατά 0.60 περίπου ύψηλότερα άπδ τοΰ 145 
(είκ. 2, τομή ΑΆ). Καί τών δύο οί θόλοι είχον πέσει.
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Π ΕΟΑΤΗ 19 63
ταφο $ 145 ταφο s 14 6

ΤΟΜΗ Λ -Α
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Είκ. 2.
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'0 τάφος 146, ό μικρότερος και ρηχότερος άπό τούς δύο, έχει σχήμα 
άνωμάλως τετράπλευρον. Μεταξύ τής σημερινής επιφάνειας καί του δαπέδου 
του θαλάμου, το γέμισμα περιείχε καί λίθους αρκετά μεγάλους καθώς καί 
τούς πεσμένους σβώλους του πετρώματος του θόλου. Εις το επίπεδον τοϋ τα- 
φικοϋ στρώματος εύρέθησαν έγκατεσπαρμένα οστά καί θραύσματα αγγείων, 
ήτο δέ φανερόν ότι τίποτε άπό όλα αυτά δεν ήτο εις την άρχικήν του θέσιν. 
Δύο μόνον μικρών άγγείων τά τεμάχια ή σαν συγκεντρωμένα. Των άλλων εΐ- 
χον άναμιχθή τόσον, ώστε ούτε καν νά φαίνεται πόσα καί ποια άγγεϊα άκρι- 
βώς περιεΐχεν ό τάφος. Μεταξύ του κέντρου καί τοϋ Δ. τοιχώματος του ήτο 
ό μικρός σωρός των καμμένων οστών, περιστοιχισμένος άπο τά μικρά καί άκα
τάστατα τεμάχια δύο ψευδοστόμων. Τά όστρακα τοϋ μόνου άγγείου τοϋ τά
φου το όποιον θά ήτο δυνατόν νά είχε χρησιμεύσει ώς τεφροδόχος, ένός μι- 
κροϋ πιθοσχήμου άμφορέως (πίν. 29α, άρ. 1089), εύρέθησαν εις διάφορα μέρη 
τοϋ θαλάμου, κυρίως όμως (άλλα όχι μόνα των) έμπρός άπό τούς λίθους τής 
εισόδου.

'Ο γειτονικός του 145 παρουσιάζει την ιδίαν εικόνα άναστατώσεως εις 
τό μεγαλύτερον μέρος τοϋ θαλάμου, εΐχεν όμως άμέσως μετά την είσοδον 
μίαν ταφήν κατά χώραν, κτερισμένην μέ μίαν άρκετά μεγάλην οίνοχόην πε- 
σμένην επί τοϋ στήθους καί μέ μικρόν προχοίδιον παρά τον δεξιόν άγκώνα. 
Κατά μήκος τοϋ Δ. τοιχώματος ύπήρχεν άλλη μία ταφή μετακινημένη μέν άλλά 
όχι τόσον ώστε νά μή φαίνεται ή άρχική της διάταξις. Τά κτερίσματά της 
όμως είναι άδύνατον νά διακριθοΰν άπό τά άγγεϊα τά όποια ειχον συσσωρευ- 
θή έπάνω της. Μεταξύ αύτών υπήρχε καί τμήμα ένός μεγάλου πιθοσχήμου 
άμφορέως μέ κυλινδρικόν στόμιον καί μικράς διατρήτους μαστοειδείς άποφύ- 
σεις εις τον ώμον (πίν. 29α, άρ. 1055), τοϋ οποίου τά υπόλοιπα τεμάχια ήσαν 
σπαρμένα εις όλα τά σημεία τοϋ τάφου, ώς εάν τοΰτο είχε γίνει επίτηδες. 
Πολλά άπό τά άγγεΐά του ήσαν επίσης διασκορπισμένα εις τεμάχια εδώ καί 
έκεΐ, μεταξύ αύτών δέ ύπήρχον μετακινημένα οστά διαφόρων ειδών καί πέντε 
τουλάχιστον κρανία. Πλησίον τοϋ Δ. τοιχώματος υπήρχε λάκκος γεμάτος άπό 
οστά καί όστρακα διάφορα, καθώς καί δύο μικρά άγγεϊα, προς τό Β. τοίχωμα 
δέ, κάτω άπό τό ταφικόν στρώμα καί καλυπτόμενος άπό οστά, μικρός σωρός 
καμμένων οστών άναμίκτων προς τά τεμάχια μικράς πρόχου. Μέσα εις αυτά 
υπήρχε καί αιγυπτιακός σκαραβαίος άπό φαγεντιανήν τόσον κατεστραμμέ
νος ώστε τό σχήμά του μαντεύεται μάλλον παρά φαίνεται, ή δέ επιγραφή του 
έχει άφανισθή εντελώς.

Τά μικρά ευρήματα καί πολλά υπήρξαν καί ποικίλα, άποτελούμενα, όπως 
συνήθως, άπό κοσμήματα κυρίως άλλά καί διάφορα άλλα άντικείμενα σχετικά 
ώς έπί τό πλεϊστον προς τήν ένδυμασίαν, καί κατασκευασμένα άπό χρυσόν, 
άργυρον, χαλκόν, ήμιπολυτίμους λίθους έλεφαντοστοΰν, στεατίτην καί ύαλό-
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μαζαν. Εύρέθησαν ψήφοι διαφόρων μεγεθών καί σχημάτων, δακτύλιοι, βε- 
λόναι, κτένια, δισκάρια ελεφάντινα καί, φυσικά, τα άπαραίτητα στεατίτινα 
«κομβία». ’Εκείνο όμως τό όποιον πρέπει νά τονισθή είναι δτι παρ’ δλον τον 
αριθμόν καί την ποικιλίαν των, τά άντικείμενα αύτά εύρέθησαν μεμονωμένα, μα- 
κρυά από την αρχικήν των θέσιν καί, εκτός ϊσως από δύο περιπτώσεις του τά
φου 147, περί των οποίων θά γίνη λόγος κατωτέρω, κατά τρόπον μαρτυροϋντα 
δτι ήσαν άπλώς κατάλοιπα συνόλων άφαιρεθέντων ήδη έ'κτοτε από τούς τά
φους. Τό φαινόμενου τούτο έ'χει έπανειλημμένως παρατηρηθή καί εις την Πε- 
ρατήν καί άλλου καί σχολιασθή: Δεν ύπάρχει άμφιβολία δτι μέ την ευκαιρίαν 
κάθε νέας ταφής, άφηροϋντο από τάς παλαιοτέρας δσα άντικείμενα ήσαν πο
λύτιμα καί άνέπαφα, ιδίως δέ, δπως είναι φυσικόν, τά χρυσά. Αύτός είναι ό 
λόγος διά τον όποιον εύρίσκονται, ιδίως μεταξύ των παραμερισμένων καί άπω- 
θημένων οστών τών παλαιών ταφών, μεμονωμέναι ψήφοι π.χ., προερχόμεναι 
βεβαίως άπό περιδέραια τά όποια δμως εΤχον προ πολλοΰ άνακτηθή άπό τούς 
έπιγενο μένους.

Μεταξύ τών εύρημάτων αύτών τό μεγαλύτερον ενδιαφέρον συγκεντρώ
νουν τά εξής:

1) Αιγυπτιακός σκαραβαίος άπό ύπόλευκον φαγεντιανήν, άρίστης κα
τασκευής καί διατηρήσεως (πίν. 25α). Τά χαρακτηριστικά τού εντόμου (ρόγ
χος, πόδες, έλυτρα κλπ.) έ'χουν παρασταθή ζωηρότατα. Εύρέθη εις τον τάφον 
147 έν μέσω σωρού διαφόρων ψήφων περιδέραιου (πίν. 26α, κέντρον), εις τό 
όποιον θά πρέπει νά άνήκε καί αύτός. Μήκος 15 χιλ., πλάτος 11 χιλ.

2) Ψήφοι διαφόρων ειδών, άποτελοϋσαι δύο περιδέραια, προερχόμενα 
άπό τον τάφον 147, καί άπεικονιζόμεναι εις τον πίν. 26α. Αί ψήφοι εις τό κέν
τρον τής είκόνος, κατασκευασμέναι άπό άμέθυστον, σάρδιον, ήλεκτρον και υα- 
λόμαζαν, έκάλυπτον, μαζί μέ τον σκαραβαίον, μικράν περιοχήν εις τό κέντρον 
περίπου τού τάφου, μακρυά άπό τάς ταφάς καί τά ύπόλοιπα κτερίσματα. Αί 
ψήφοι, αί όποϊαι περιβάλλουν τάς πρώτας αυτάς, μικραί σφαιρικαί χρυσαϊ δια
μέτρου 3-4 χιλιοστών ώς επί τό πλεΐστον, εύρέθησαν εις την περιοχήν τού 
λαιμού καί τού στήθους μιας παιδικής κ.χ. ταφής, παρά τό Α. τοίχωμα τού 
τάφου. Δι’ αύτάς είναι άπολύτως βέβαιον δτι άνήκον εις περιδέραιον, ή διά- 
ταξις τού όποιου δμως ήτο πιθανώτατα διαφορετική τής είκονιζομένης.

3) Τρεις ρόδακες μέ εκτυπον διακόσμησιν, άπό λεπτόν φύλλον χρυσού 
μέ δακτύλιον άναρτήσεως, καθώς καί χρυσοΰν διπλοΰν άγκιστρον άναρτήσεως 
κυλινδρικής πιθανώτατα ψήφου ή σφραγιδοκυλίνδρου μή εύρεθέντος, άπό τον 
λάκκον τού τάφου 147 (πίν. 25β). Διάμετροι κυκλικών ψήφων 13, 12, 10 χιλ. 
Μήκος τού άγκιστρου 14 χιλ.

4) Μικρά άτρακτος άρίστης διατηρήσεως άπό έλεφαντοστοΰν, μέ εγχά
ρακτον διακόσμησιν ταινιών καί μικρών κύκλων (πίν. 26β). Εύρέθη μέ τον
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σφόνδυλον κανονικώς εις τήν θέσιν του, μεταξύ παραμερισμένων οστών και 
κτερισμάτων εις τήν ΒΔ. γωνίαν τού τάφου 152. Μήκος 128 χιλ. διάμετρος 
στελέχους 4-9 χιλ., διάμετρος σφονδύλου 25 χιλ.

5) Πόρπη χάλκινη μέ εύθύγραμμον φυλλόσχημον ράχιν (πίν. 27β). Εύ- 
ρέθη εις τεμάχια μέσα είς τον λάκκον του τάφου 155. Μήκος 68 χιλ., διάμε
τρος σύρματος 4-5 χιλ., μέγ. πλάτος ράχεως 18 χιλ.

6) Δακτύλιος μεγάλος, συμπαγής, χρυσούς, μέ έλλειψοειδή άδιακόσμη- 
τον σφενδόνην (πίν. 27α). Εύρέθη κατά τήν διάρκειαν καθαρισμού τού άνασκα- 
φικοΰ χώρου πλησίον τής αρχής τού δρόμου τού τάφου Σ 14, έν μέσω χωμά
των προφανώς άπορριφθέντων άπό τούς άρχαιοκαπήλους κατά τήν διάρκειαν 
τής συλήσεως. Άρίστης διατηρήσεως. Διάμετρος κρίκου 20 χιλ., διάμετρος 
σφενδόνης 21 καί 30 χιλ.

Τά 217 άγγεϊα καί ειδώλια τά όποια εύρέθησαν εφέτος (πίν. 28 καί 
29) άναβιβάζουν τά κεραμεικά ευρήματα τής άνασκαφής είς 1264 καί 
προσθέτουν είς τά ήδη υπάρχοντα μερικά κατ’ εξοχήν αξιόλογα δείγματα τής 
μυκηναϊκής άγγειοπλαστικής είς τήν ’Αττικήν. Πλεονάζουν, όπως συνήθως, 
οί ψευδόστομοι αμφορείς (πίν. 28α.β) άπό τούς οποίους εύρέθησαν 66 
καί επονται οί πιθόσχημοι άμφορίσκοι, τά προχοΐδια, οί κρατηρίσκοι καί τά 
λοιπά γνωστά καί άπό τό παρελθόν εί'δη αγγείων. Σχήματα άγνωστα ή καί 
απλώς ασυνήθη δεν ύπάρχουν, πού καί πού όμως εμφανίζονται παραλλαγαί 
τών καθιερωμένων μορφών καί άναλογιών, όπως π.χ. ό πεπιεσμένος ψευδό- 
στομος μέ τήν στενήν κωνικήν βάσιν καί τον κοϊλον δίσκον τού στελέχους τών 
λαβών άπό τόν τάφον 146 (πίν. 28α, άρ. 1088) ή ό μικρός, κυλινδρικός, χωρίς 
βάσιν, ψευδόστομος τού τάφου 148 (πίν. 28β, άρ. 1117). Κάποιαν ιδιοτυπίαν 
παρουσιάζει επίσης ή τεφροδόχος δίωτη πρόχους τού τάφου 157 (πίν. 29α, 
άρ. 1252) μέ τάς πλεξιδωτάς λαβάς καί τό σφαιρικόν της σώμα, ή όποια συνω- 
δεύετο καί άπό τεμάχιον άλλου μεγάλου άγγείου, σπασμένον είς σχήμα άκα- 
νονίστου κύκλου, τό όποιον τής έχρησίμευε, καθώς φαίνεται, ώς πρόχειρον 
πώμα.

Ή διακόσμησίς των μένει καί αυτή είς τά γνωστά θέματα καί συνδυα
σμούς, ή έκτέλεσις όμως φθάνει είς μερικά άπό τά άγγεϊα επίπεδον υψηλόν 
καί ποιότητα άσυνήθη, τουλάχιστον διά τήν έποχήν είς τήν όποιαν άνήκουν, 
όπως π.χ. είς τήν περίπτωσιν τού ψευδοστόμου τού τάφου 155, τού οποίου 
ή κοιλία καλύπτεται άπό όκτάποδας καί ό ώμος άπό ιχθύς καί ρόδακας 
(πίν. 28α, άρ. 1210) ή τής πυξίδος τού τάφου 149, τής όποιας ή κυλινδρική 
επιφάνεια τού πώματος είναι διηρημένη είς μετόπας διακοσμημένας μέ δια
φόρου συνθέσεως έναλλασσομένους ρόδακας (πίν.28γ, άρ. 1142). Καί τών άλλων 
όμως ή διακόσμησίς, άν δέν παρουσιάζει τίποτε τό έξαιρετικόν, είναι όμως
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επιμελής καί προσεκτική, πολύ ολίγα δέ είναι τα ευτελή καί προχείρου κατα
σκευής άγγεϊα.

Χρονολογικώς άνήκουν, εις το σύνολόν των σχεδόν, εις την ΤΕ ΙΙΙΓ επο
χήν, την οποίαν καλύπτουν ολόκληρον. 'Υπάρχουν δείγματα χαρακτηριστικά 
του ρυθμού του Σιτοβολώνος, όπως π.χ. ό μικρός πιθόσχημος άμφορίσκος του 
τάφου 147 (πίν. 29β, άρ. 1116) ή ή υδρία του τάφου 145 (πίν. 29α, άρ. 1061), 
εις την ιδίαν δέ περίοδον άνήκει καί τό άκέφαλον είδώλιον πτηνού τού τάφου 
155 (πίν. 29β, άρ. 1221). Εύρέθησαν δμως καί μερικά δείγματα (ολίγα, είναι 
ή αλήθεια), τά όποια φαίνονται νά άνήκουν εις χρόνους κάπως παλαιοτέρους, 
τούς τελευταίους τού ΐΕ ΙΙΙΒ, όπως οί ψευδόστομοι άρ. 1213 τού τάφου 155 
καί 1160 τού τάφου 151 τού πίν. 28α. Παραλλήλως έχομεν καί μερικά άλλα, 
δπως ό μικρός ψευδόστομος τού τάφου 148 (πίν. 28β, άρ. 1132), ίσως δέ καί ή 
οίνοχόη τού τάφου 155 (πίν. 28γ, άρ. 1209) τά όποια άνήκουν εις τούς εντε
λώς τελευταίους χρόνους τού ΤΕ ΙΙΙΓ. Τά ελάχιστα αύτά οριακά, ούτως εί- 
πεϊν, δείγματα επιβεβαιώνουν άκόμη μίαν φοράν την έπανειλημμένως ήδη δια- 
τυπωθεϊσαν άποψιν ότι τό νεκροταφεΐον έχρησιμοποιήθη καθ’ δλην τήν διάρ
κειαν τού ΤΕ ΙΙΙΓ καί διήρκεσεν δσον καί αυτό. Έπί πλέον, ό πλούτος των 
ευρημάτων, ιδίως δέ ή παρουσία των ξένης προελεύσεως κτερισμάτων, τά 
όποια άντιπροσωπεύονται εφέτος άπό τούς δύο σκαραβαίους (των τάφων 145 
καί 147) σημαίνουν, πιστεύω, δτι ή χρονική αυτή περίοδος ύπήρξεν εποχή 
πυκνής καί συνεχούς επικοινωνίας προς τάς χώρας τής άνατολικής Μεσογείου, 
έποχή δηλαδή ειρήνης καί οικονομικής άκμής.

ΣΠΥΡΙΔΩΝ IΑΚΩΒΙΔΗΣ
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ΠίΝΑΞ 24 ΠΑΕ 1963. — 3. αναςκαφη μυκηνατκων τάφων περατης

β. Καϋσις τοϋ τάφου 157.
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α. Σκαραβαίος αιγυπτιακός έκ τοϋ τάφου 147.

β. Χρυσά κοσμήματα έκ τοϋ τάφου 147.
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1

(3. ’Άτρακτος έξ έλεφαντοστοϋ έκ τοϋ τάφου 152.
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ΠΑΕ 1963. — 3. ΑΝΑΣΚΑΦΗ ΜΥΚΗΝΑΎΚΩΝ ΤΑΦΩΝ ΠΕΡΑΤΗΣ ΠίΝΑΞ 27

α. Χρυσοϋς δακτύλιος έκ τοϋ τάφου Σ14.

β. Χάλκη πόρπη έκ τοϋ τάφου 155.
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ΠίΝΑΞ 28 ΠΑΕ 1963. — 3. αναςκαφη μυκηνατκων τάφον περατης

α. Έευδόστομοι αμφορείς έκ τής άνασκαφής.

β. Ψευδόστομοι άμφορεΐς έκ τής άνασκαφής.

γ. ’Αγγεία καί είδώλιον έκ τής άνασκαφής.
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ΠΑΒ 1963. — 3. αναςκαφη μυκηνατκων τάφων περατης Πιναξ 29

β. Ειδώλια καί άγγεΐον έκ τής άνασκαφής.
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