
3. ΑΝΑΣΚΑΦΗ ΜΥΚΗΝΑΪΚΩΝ ΤΑΦΩΝ ΠΕΡΑΤΗΣ

Κατά την συνέχισήν της άνασκαφής του παρά τούς πρόποδας τής Περατής 
νεκροταφείου1 ή έφετινή περίοδος κατηναλώθη είς την ερευνάν περιοχής

κειμένης άμέσως προς Α. του πέρυσι σκαφέντος τάφου 110, περιοχής ή οποία

1 ΠΑΕ 1953, σ. 88-102, 1954, σ. 89-103, 1955, σ. 100-108, 1956, 63-72, 1957, 
σ. 35-40, 1958-1960 είς τόν οίκεΐον τόπον.
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ορίζεται, προς Ν. μεν ύπδ του ρέματος τής Έρωτοσπηλιας, προς Β. δέ ύπδ 
όφρύος του βράχου παραλλήλου προς τδ ρέμα καί εκτείνεται έν μέρει εκατέ
ρωθεν των οχθών μικράς νεροσυρμής ρεούσης καθέτως πρδς τδ ρέμα καί κατα- 
ληγούσης είς αύτό. Εις την περιοχήν αυτήν, εύρισκομένην εις μικράν άπό- 
στασιν άπδ τής παραλίας τής θαλάσσης, εϊχον έπισημανθή ήδη πρδ τής άνα- 
σκαφής μερικοί συλημένοι τάφοι. Μερικοί έξ αυτών, καθώς προκύπτει έκ τής 
άνευρέσεως νομίσματος τών 5 λεπτών τοΰ Γεωργίου του Α', έκδόσεως 1869, 
έντδς τοΰ θαλάμου τοΰ Σ 51, πρέπει νά έσυλήθησαν πρδ πολλοΰ, δπως άλλωστε 
είχε παρατηρήσει ήδη καί δ Σταης *. Οί πλεΐστοι δμως έδείκνυον σχετικώς 
πρόσφατα τα ’ίχνη τής έπεμβάσεως τών άρχαιοκαπήλων.

Άνεκαλύφθησαν καί άνεσκάφησαν 31 έν συνόλιρ τάφοι, πυκνότατα 
διατεταγμένοι κατά σειράν εύρισκομένην ακριβώς κάτω άπδ την προαναφερθεΐ- 
σαν όφρύν τοΰ πετρώματος καί άκολουθοΰσαν την γραμμήν της (σχ. εΐκ. 1). 
Τδ έδαφος, ελαφρώς επικλινές άπδ Β. πρδς Ν. καί άποτελούμενον έκ τοΰ σχετικώς 
σκληροΰ άμμολίθου τής περιοχής, έδραζομένου έπί βαθύτερον κειμένου στρώ
ματος πρασινωποΰ σχιστόλιθου ( κιμιλιάς ) προσφέρεται ιδιαιτέρως είς την 
κατασκευήν τάφων τοιούτου είδους, δπως δεικνύει δέ ό άριθμδς καί ή διάταξίς 
των έχρησιμοποιήθη πρδς τοΰτο έντατικώτατα.

Έκ τοΰ συνόλου τών τάφων αυτών οί 21 ( ύπ’ άρ. 111 - 131 ) εύρέθησαν 
άσύλητοι, οί δέ υπόλοιποι 10 ( Σ 48 - Σ 57 ) συλημένοι. "Ολοι ήσαν θαλαμο
ειδείς, μερικοί δέ διετήρουν καί τήν θόλον των. Τών περισσοτέρων δμως ή 
θόλος είχε βυθισθή λόγ<ρ τοΰ εόθρύπτου τοΰ πετρώματος, είς μίαν μάλιστα 
περίπτωσιν, τήν τοΰ συμπλέγματος τών τάφων 119, Σ 50 καί Σ 51, οί τάφοι 
αυτοί εϊχον άνοιχθή τόσον πλησίον άλλήλων ώστε δ μεσαίος είχε προκαλέσει 
τήν άχρήστευσιν τών δύο άλλων.

'Η πτώσις αυτή τώνθόλων πρέπει είς τάς περισσοτέρας τών περιπτώσεων 
νά άναχθή είς τούς χρόνους κατά τούς όποιους τδ νεκροταφεΐον ήτο άκόμη 
έν χρήσει. Άνασκαφικώς, τουλάχιστον, οδτε μία βεβαία περίπτωσις προσφάτου 
βυθίσεως διεπιστώθη. Είς τδν τάφον 111 μάλιστα τδ πράγμα είναι δχι μόνον 
έμφανές άλλά καί έκτάκτως ένδιαφέρον, διότι ή θόλος του έπεσεν άφοΰ εϊχον 
άποτεθή έντδς τοΰ θαλάμου του 4 ταφαί, κτερισμέναι. Μέσα είς τά πεσμένα 
τεμάχια τοΰ πετρώματος έγιναν έν συνεχεία ταφαί είς τέσσαρα έπάλληλα 
στρώματα, περί τής χρονικής διαδοχής τών όποιων ούδεμία δύναται νά όπάρξη 
άμφιβολία (σχ. είκ. 2). Έξ αύτών τά δύο πρώτα ήσαν έπίσης κτερισμένα, οΰτω 
δέ έχομεν σειράν άγγείων τά όποια, αν καί δεν φαίνονται νά άπέχουν χρονικώς 
πολύ μεταξύ των, είναι δμως στρωματογραφικώς διαχωρισμένα, έλπίζεται 
δέ δτι ή συστηματική μελέτη των θά έπιτρέψη τήν συναγωγήν μερικών 1

1 ΑΕ 1895, σ. 201-202.
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ασφαλών συμπερασμάτων έν σχέσει προς την έξέλιξιν της ύστερομυκηναϊκής 
κεραμεικής.

Οί νεκροί, πλήν έλαχίστων εξαιρέσεων, έχουν τήν συνήθη εις τδ νεκροτα- 
φεϊον αύτδ στάσιν : Κεΐνται δπτιοι μέ τάς χεϊρας διασταυρωμένας επί του 
στήθους καί τά γόνατα ύψηλά. Κατά κανόνα ή στάσις αύτή εϊκάζετο κατά 
τδ μάλλον ή ήττον άπδ τήν θέσιν των μηριαίων οστών καί τών κνημών, τά 
όποια εύρίσκοντο επί του δαπέδου του θαλάμου, δπου έπιπτον μετά τήν άποσύν- 
θεσιν τών σαρκών, αί όποϊαι τά συνέδεον. ’Εφέτος δμως εύρέθη ταφή, τής όποιας 
τά οστά διετήρουν τήν άρχικήν των θέσιν, διότι άκριβώς αυτή, άνήκουσα εις τδ 
δεύτερον άπδ του δαπέδου του θαλάμου του τάφου 111 στρώμα, είχε καλυφθή 
ευθύς άμέσως ύπδ χωμάτων, τά όποια συνεκράτησαν τά οστά (πίν. 6α καί 
σχ. είκ. 2, ταφή 111 β). Πλήν τών συνήθων ταφών εύρέθη εις τδν τάφον 122 καί 
μία επιπλέον καΰσις νεκρού, ή έβδομη κατά σειράν, τήν όποιαν μάς δίδει τδ νεκρο- 
ταφεϊον αυτό. "Οπως καί εις τάς προηγούμενας, τά εύρεθέντα καμμένα οστά 
ήσαν ολίγα, προερχόμενα όμως έξ όλων σχεδόν τών μερών τού σκελετού, 
εύρέθησαν δέ έντδς μικρού άβαθοΰς λάκκου. Καθώς φαίνεται, ή καΰσις είχε 
γίνει άλλου, έντδς τού τάφου δέ είχον άποτεθή μερικά έκ τών οστών, άντι- 
προσωπευτικά τρόπον τινά καί έπέχοντα θέσιν πλήρους ταφής.

’Επιπλέον πρδς τήν καΰσιν ό τάφος 122 (σχ. είκ. 3) παρουσιάζει γενικώ- 
τερον ενδιαφέρον. Δρόμος στενός καί επιμήκης οδηγεί πρδς μικρόν τετρά- 
πλευρον χαμηλόν θάλαμον, τού οποίου ή θόλος είχε διατηρηθή. 'Η θύρα ήτο 
φραγμένη μέ στερεάν καί έπιμελώς κτισμένην ξηρολιθιάν, άμέσως πρδ αυτής 
δμως, επί τής Β. παρειάς τού δρόμου καί κατά 0.60 ύψηλότερον τού δαπέδου 
του, είχεν άνοιχθή μικρά στενομήκης τετράπλευρος κόγχη (σχ. είκ. 3, 122 α), 
ή όποια περιείχε μίαν ταφήν κ.χ. κτερισμένην μέ χαλκήν περόνην, χαλκοΰν 
μαχαιρίδιον ( βλ. πίν. 7β ) καί τρεις ψευδοστόμους άμφορεΐς. Ή λιθοδομή 
ή κλείουσα τδ πρδς τδν δρόμον άνοιγμα τής κόγχης ήτο ογκώδης, προεξείχε 
δέ τόσον έντδς αυτού ώστε τδν έφρασσε τελείως καί άπέκλειε τήν προσέγγισιν 
πρδς τήν θύραν τού κυρίως τάφου. Ώς έκ τούτου ή ταφή τής κόγχης πρέπει 
νά θεωρηθή μεταγενεστέρα τών τού θαλάμου, συνεπώς δέ τά άγγεΐά της είναι 
προφανώς ύστερώτερα τών έντδς τού θαλάμου εύρεθέντων.

’Αμέσως μετά τήν είσοδον καί κατά μήκος τού Ν. τοιχώματος τού θαλάμου 
έκειτο ταφή κ.χ. κακώς διατηρημένη καί κτερισμένη μέ τρία μικρά άγγεΐα 
( κρατηρίσκον εις τεμάχια καί δύο προχοΐδια ), ή τελευταία τού τάφου. Κατά 
μήκος τού Α. τοιχώματος εύρέθησαν τά τεμάχια μεγάλης κωδωνοσχήμου 
λοπάδος, τά όποια όμοΰ μετά 1-2 οστών έκάλυπτον έν μέρει τδν λάκκον 
τδν περιέχοντα τήν καΰσιν. Πλησίον αύτών έκειτο καί πιθόσχημος άμφορίσκος. 
Μερικά τεμάχια οστών παρά τδ Β. τοίχωμα, λείψανα ταφής κ.χ. ταραχθείσης 
καί έν μέρει παραμερισθείσης πρέπει νά άνήκουν εις τήν προτελευταίαν ταφήν,
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της οποίας ό πιθόσχημος άμφορίσκος άπετέλει ασφαλώς κτέρισμα. Είς αύτήν 
πιθανώτατα θά πρέπει να άποδοθή καί ή λοπάς, τής οποίας μικρόν τεμάχιον 
εύρέθη πλησίον των οστών. Τέλος, κατά μήκος του Δ. τοιχώματος, αριστερά 
τής εισόδου, όμάς άγγείων έκάλυπτε δεύτερον άβαθή λάκκον, περιέχοντα 
κρανίον καί ολίγα οστά. Τά άγγεϊα ήσαν μία μεγάλη άκεραία πρόχους ( βλ.

πίν. ΙΟβ, άρ. 868), μικρόν τετραπλοΰν άγγεΐον μέ υψηλήν καλαθοειδή λαβήν 
(βλ. πίν. ΙΟβ, άρ. 867), ψευδόστομος, καί κέρνος άκέραιος, θαυμασίας διατη- 
ρήσεως (βλ. πίν. 10α, άρ. 866). Άποτελεΐται έξ υψηλής κυλινδρικής βάσεως, 
είς τό άνω μέρος τής όποιας καί επί ισαρίθμων στελεχών είναι προσκεκολλη- 
μένοι 8 άπιόσχημοι κοτυλίσκοι, συμμετρικώς διατεταγμένοι πέριξ ένός όμοιου,
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μεγαλυτέρου, εις το χέντρον. Τδ άγγεΐον καλύπτεται ολόκληρον ύπό καστα- 
νοφαίου έπιχρίσματος, ή προς τήν περιφέρειαν δέ, εξωτερική, πλευρά των 
κοτυλίσκων είναι άμελώς διαγραμμισμένη μέ λεπτήν φαιάν βαφήν. 'Ο κέρνος 
αύτός είναι, έξ όσων γνωρίζω, τό μοναδικόν άγγεΐον του είδους του των χρόνων 
αύτών, τό όποιον εόρέθη εις τήν ήπειρωτικήν Έλλαδα.

’Άλλος τάφος του οποίου τό σχήμα έκφεύγει του συνήθους είναι ό 131, 
ό όποιος έχει δύο δρόμους όδηγοϋντας εις τον αύτόν θάλαμον. Ή ιδιοτυπία 
αύτή, όπως άπέδειξαν αί παρατηρήσεις κατά τήν ώραν της άνασκαφής του, 
οφείλεται εις τό ότι, καθ’ δν χρόνον ό τάφος έχρησιμοποιεΐτο άκόμη, τό ύπέρ- 
θυρόν του κατέρρευσε συμπαρασϋραν εις τό εσωτερικόν του θαλάμου και τμήμα

ΠΕΛΑΤΗ 1961

Είκ. 3.

τής ξηρολιθιας τής εισόδου. Προκειμένου νά άχρηστευθή ό τάφος, οί κάτοχοί 
του, μή δυνάμενοι νά έπισκευάσουν τήν ζημίαν τής εισόδου, τήν ήχρήστευσαν καί 
ήνοιξαν άλλην εις τήν ΝΑ. γωνίαν του θαλάμου, έσκαψαν δέ νέον δρόμον όδη- 
γοΰντα εις αυτήν.

Τά μικρά ευρήματα παρουσιάζουν εφέτος ποικιλίαν καί ένδιαφέρον, 
είναι δέ, όπως συνήθως, κοσμήματα, όπλα, εργαλεία καί σκεύη λίθινα, έλεφάντι- 
να, χαλκά, χρυσά καί άργυρά, μολύβδινα καί έξ ύαλομάζης. Τά άξιολογώτερα 
είναι τά κάτωθι :

α) Χρυσούς δακτύλιος μέ σφενδόνην τού τάφου Σ 51, εύρεθείς εις το 
τμήμα τού θαλάμου τό διαφυγόν τήν σύλησιν. 'Η ελλειψοειδής σφενδόνη του 
εχει χαμηλόν περιχείλωμα μέ κοκκιδωτήν διακόσμησιν, ό δέ κρίκος του άπο- 
τελεΐται απο πλατύ καί λεπτόν έλασμα. ’Επί τής σφενδόνης διετηροϋντο έλά-
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χιστα ΐχνη ήλέκτρου. Διάμετροι σφενδόνης 26 και 19 χιλ. Διάμετρος κρίκου 
21 χιλ. ( πίν. 6β ).

β) Σφραγιδόλιθος άμυγδαλόχημος, διάτρητος κατά τό μήκος του, έκ 
σαρδίου. Εύρέθη εις την επιφάνειαν του εδάφους ύπεράνω τοϋ τάφου 118. 
Έχει εγγλυπτον παράστασιν αντιλόπης καλπαζούσης. Μήκος 21 χιλ., πλάτος 
17 χιλ. ( πίν. 7α, αριστερά ).

γ) Σφραγιδόλιθος φακοειδής έξ άχάτου, διάτρητος κατά την διάμε
τρον, έκ τοϋ τάφου 128. Φέρει παράστασιν έλάφου τρεχούσης, ύπεράνω δέ τής 
ράχεως του ζώου είκονίζεται προτομή όμοιου, μικροτέρου. Διάμετρος 20 χιλ. 
( πίν. 7α, δεξιοί. ).

δ) Χάλκη περόνη καί μαχαιρίδιον τοϋ τάφου 122α. Εύρέθησαν κ.χ. 
παρά τον δεξιόν πήχυν τής ταφής. 'Η κεφαλή τής περόνης λείπει. Τό μαχαι
ρίδιον είναι επιμελούς κατασκευής, μέ λεπίδα ελαφρώς καμπύλην καί διακό- 
σμησιν άπό εγχαράκτους ραβδώσεις κατά μήκος τής ράχεως. Μήκος περόνης 
264 χιλ., μήκος .μαχαιριδίου 180 χιλ. (πίν. 7β ).

ε) Χαλκή τριχολαβίς, ξυράφιον, κοπίς, όπεύς καί λόγχη τοϋ τάφου 123. 
Εύρέθησαν εις διάφορα σημεία τοϋ θαλάμου, επί τοϋ δαπέδου. Πλησίον 
αυτών εύρέθη καί ωοειδής λίθος μέ επίπεδον τήν μίαν οψιν του, προφανώς 
άκόνη. Μήκος τριχολαβίδος 115 χιλ., ξυραφιού 215 χιλ., κοπίδος 131 χιλ., 
όπέως 160 χιλ. καί λόγχης 225 χιλ. ( πίν. 8α ).

στ) Μολύβδινα βαρίδια δικτύου ( 74 ακέραια καί τεμάχια 10 άλλων ) 
καθώς καί άγκιστρου του τάφου 131. Εύρέθησαν ολα όμοΰ εις τήν ΝΔ. γωνίαν 
τοϋ θαλάμου, έν σωρώ. Τά βαρίδια άποτελοΰνται άπό τετράπλευρα τεμάχια 
μολυβδίνου ελάσματος διπλωμένα εις δύο καί χωρίζονται ώς προς τό σχήμά 
των εις δύο κατηγορίας : τά 31 έ'χουν διπλωθή κατά τό μήκος των καί είναι 
στενομήκη, τά δέ 34 κατά τό πλάτος καί είναι σχεδόν τετράγωνα. Τό άγκιστρου 
φέρει εις τό άκρου του γλωχίδα αντίστροφον προς τήν άκήν του. Μήκη βαριδίων 
40 - 48 χιλ. καί 20 - 30 χιλ. Μήκος αγκίστρου 43 χιλ. ( πίν. 8β ).

ζ) Χαλκή μηνοειδής μάχαιρα έκ τοϋ τάφου Σ 49. Εύρέθη είς μικρά 
τεμάχια διασκορπισμένα έντός τών χωμάτων τής συλήσεως, συγκολληθέντα· 
Φέρει λαβήν ύπό μορφήν στελέχους προσηρμοσμένου είς τό μέσον τής ράχεώς 
της, άπό τήν έπέυδυσιν τής οποίας ούδέν έσώθη. Ή κόψις της διατηρείται 
είς δύο σημεία μόνον, άρκετά διά τήν άναπαράστασιν τής καμπύλης της. 
'Ομοιου σχήματος μάχαιραι χρησιμοποιούνται καί σήμερον είς τήν κατεργα
σίαν τών δερμάτων. Μεγίστη σωζ. διάστασις 128 χιλ. ( πίν. 9α ).

Τά αγγεία τά εύρεθέντα εφέτος, 157 τον άριθμόν, παρουσιάζουν ιδιαίτερον 
ενδιαφέρον. Οί ψευδόστομοι άμφορεΐς ( πίν. 9β ) άντιπροσωπεύονται άπό τά 
περισσότερα δείγματα ( 32 έν συνόλω ), ύπάρχουν δέ μεταξύ αύτών μερικοί 
άξιοι προσοχής. Έξ αυτών ό ύπ’ άρ. 892 του τάφου 124 (βλ. πίν. 9β ) πλήν τής
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έξαιρετικής ποιότητος της διακοσμήσεώς του, ή'[όποια συνίσταται εις πτηνά 
καί φανταστικά τετράποδα ζώα έν μέσω πυκνής βλαστήσεως φοινικοδένδρων 
καί κακτοειδών, παρουσιάζει τό άσύνηθες χαρακτηριστικόν δτι ή διακόσμησις 
αυτή καλύπτει ολόκληρον τον ώμον καί τό σώμα του άγγείου, τό όποΐον 
ό άγγειογράφος αντιμετωπίζει ώς μίαν ένιαίαν επιφάνειαν χωρίς νά την 
διαιρή. Έκ τών άλλων άγγείων καί κεραμεικών ευρημάτων, τά όποια άνήκουν 
κατά τήν μεγίστην πλειοψηφίαν των εις τά γνωστά σχήματα, πρέπει νά διακρί- 
νωμεν τον κέρνον του τάφου 122, περί του όποιου έγένετο ήδη λόγος (πίν. 10α, 
άρ. 866 ) καί μικρόν πήλινον συμπαγές άντικείμενον, σχήματος ορθογωνίου 
παραλληλεπιπέδου του τάφου 112 ( πίν. ΙΟβ, άρ. 835 ), έκ τών εξ πλευρών 
του οποίου ή μία είναι αδιακόσμητος, καί τό όποΐον φέρει δύο μικράς διαμπε
ρείς όπάς εις τό άνω μέρος του. Εις τον τάφον 111α δέ έπανελήφθη τό εύρημα 
του τάφου 5 του 1953 ’Επί τοϋ δεξιού ώμου της ταφής έ'κειντο τά τεμάχια 
μεγάλης κωδωνοσχήμου λοπάδος (σχ. είκ. 2). Πλησίον αύτών ήσαν δύο γυναικεία 
ειδώλια μέ τάς χεΐρας ύψωμένας καί συναντωμένας επί τής κορυφής τοϋ 
πόλου τής κεφαλής. Τρίτον όμοιον εΐδώλιον εύρέθη εις τό γέμισμα τοϋ δρόμου 
προ τής θύρας, πράγμα ουδόλως παράδοξον δεδομένου ότι ή ταφή άύτή είχε 
ταραχθή καί καταστραφή κατά τό ήμισυ.

Τά ειδώλια αυτά έχουν τήν βάσιν συμπαγή φέρουσαν μικράν οπήν εις τό 
κέντρον της. Τρεις ανάλογοι όπαί, συμμετρικώς διατεταγμέναι, υπάρχουν 
εις τό χείλος τής λοπάδος. Έξ αύτοϋ καί έκ τής θέσεως τών έντός τοϋ τάφου 
ειδωλίων προκύπτει οτι αύτά ήσαν στερεωμένα έπί τοϋ άγγείου, τή βοήθεια 
ασφαλώς μικρών ξύλινων στελεχών, στερεωμένων έντός τών βάσεών των καί 
διερχομένων διά τών έπί τοϋ χείλους οπών (πίν. 10γ). Πρόκειται άσφαλώς 
περί θρηνωδών, ή δέ χρήσίς των δέν είναι δυνατόν παρά νά είναι άποκλειστικώς 
καί μόνον ταφική.

Τό κύριον ένδιαφέρον τών άγγείων όμως δέν έγκειται μόνον εις αύτά 
τά άσυνήθη σχήματα. ’Έγκειται κυρίως εις τήν διαπίστωσιν ότι πολλά έξ 
αύτών άνήκουν εις χρόνους κάπως παλαιοτέρους έκείνων, εις τούς οποίους 
υπάγεται ή πλειονότης τής κεραμεικής τοϋ νεκροταφείου. 'Τπάρχουν δηλαδή 
άγγεΐα, τά όποια ώς έκ τοϋ σχήματος καί τής διακοσμήσεώς των άνήκουν 
όχι πλέον εις τούς ΤΕ ΙΙΙγ χρόνους άλλ’ εις τό τέλος τοϋ ΤΕ ΠΙβ, 
όπως, έκ τών εΐκονιζομένων, ό ψευδόστομος ύπ’ άρ. 900 τής είκόνος τοϋ 
πίν. 9β, ό κρατήρ 875 τής είκόνος τοϋ πίν. 10α καί ή πρόχους 868 τής εί
κόνος τοϋ πίν. ΙΟβ. Καθώς φαίνεται, οΐ άνασκαφέντες έφέτος τάφοι άνήκουν 
εις τούς παλαιοτέρους τοϋ νεκροταφείου. Πρέπει όμως νά τονισθή ότι τά 
κάπως παλαιότερα αύτά άγγεΐα ούτε πολλά είναι οΰτε καί προηγούνται

ΠΑΕ 1953, σ. 98-99, είκ. 10 καί 11.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:22:59 EEST - 52.90.75.110



26 Πρακτικά τής ’Αρχαιολογικής Εταιρείας 1961

σημαντικώς άπό άπόψεως χρονολογικής των υπολοίπων. Μέχρι τοΰδε είχε 
διαπιστωθή δτι οί τάφοι τής Περατής άνήκον εις τήν ΤΕ ΙΙΙγ έποχήν, ή δέ 
κεραμεική των εφθανε μέχρι του τέλους της. Τώρα, τά ολίγα αύτά άγγεϊα 
άποδεικνύουν δτι ή εναρξις τής χρήσεως τοΰ νεκροταφείου συμπίπτει μέ τήν 
άρχήν τής εποχής αυτής, συνεπώς δέ δτι τδ νεκροταφεΐον καλύπτει ολόκληρον 
τήν ΤΕ ΙΙΙγ καί διήρκεσεν δσον αυτή. 'Η διαπιστωθεϊσα ήδη χρονική διαδοχή 
μερικών έκ τών ταφών επιτρέπει τήν ελπίδα δτι ή συστηματική μελέτη τών 
ευρημάτων θά όδηγήση εις θετικώτερα συμπεράσματα ως προς τήν έξέλιξιν 
τής κεραμεικής εντός τών ορίων τών χρόνων αυτών, ίσως δέ, τή βοήθεια τών 
κατά καιρούς εύρεθέντων αιγυπτιακών άντικειμένων καί ιδιωτών δελτών1, 
έπιτευχθή καί άσφαλεστέρα άπόλυτος χρονολόγησίς της.

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ

1 ΠΑΕ 1953, σ. 95, εΐκ. 7 καί 1960 εις τον οίκεϊον τόπον.
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ΠίΝΑΞ 6 ΠΑΕ 1961. — 3. ΑΝΑΣΚΑΦΗ ΜΥΚΗΝΑΤΚΩΝ ΤΑΦΩΝ ΠΕΡΑΤΗΣ

α. Ταφή κατά χώραν τοΰ τάφου 111β.

β. Χρυσό Ος δακτύλιος μέ σφενδόνην 
τοΰ τάφου 2 51.
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Π ΔΕ 1961. —3. ΑΝΑΣΚΑΦΗ ΜΥΚΗΝΑΊ'ΚΩΝ ΤΑΦΩΝ ΠΕΡΑΤΗΣ ΠίΝΑΞ 7

α. Σφραγιδόλιθοι: άριστερα, ό εντός των επιφανειακών χωμάτων εύρεθείς. 
Δεξιά, ό προερχόμενος έκ τοϋ τάφου 128.

β. Χαλκοϋν μαχαιρίδιον και χαλκή περόνη τοϋ τάφου 122α.
»
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ΠίΝΑΞ 8 ΠΑΕ 1961. —3. ΑΝΑΣΚΑΦΗ ΜΥΚΗΝΑΤΚΩΝ ΤΑΦΩΝ ΠΕΡΑΤΗΣ

α. Χαλκά^δπλα καί εργαλεία τοΰ τάφου 123.

β. "Αγκιστρον καί μολΰβδινα βαρίδια τοΰ τάφου 131.
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ΠΑΕ. 1961. —3. ΑΝΑΣΚΑΦΗ ΜΥΚΗΝΑΊ'ΚΩΝ ΤΑΦΩΝ ΠΕΡΑΤΗΣ ΠίΝΑΞ 9

β. Ψευδόστομοι αμφορείς τής άνασχαφής ΓΙερατής.
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ΠίΝΑΞ 10 ΠΑΕ 1961. — 3. ΑΝΑΣΚΑΦΗ ΜΥΚΗΝΑΤΚΩΝ ΤΑΦΩΝ ΠΕΡΑΤΗΣ

α. β. ’Αγγεία τής άνασκαφής Περατής 
γ. Άγγεΐον μέ ειδώλια θρηνωδών έκ τοΰ τάφου 111α.
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