
18. ΑΝΑΣΚΑΦΗ APXANQN

(ΙΙίν. 146- 154)

Ή διακοπεΐσα κατά τό έτος 1957 1 ανασκαφή της Εταιρείας δια τοϋ 
καθηγητοϋ κ. Σ. Μαρινάτου εις Άρχάνας, έπανελήφθη τό 1966 υπ’ έμοϋ, 
βοηθουμένου υπό τής αρχαιολόγου κ. Έφης Σακελλαράκη εις τον βορειο
δυτικές της κωμοπόλεως κείμενον λόφον Φουρνί, ένθα κατά τό 1964 ειχεν 
ανασκαφή υστερομινωικός θαλαμωτός τάφος χρησιμευσας ως κενοτάφιον \ 
κατά δέ τό 1965 ειχεν άνευρεθή άδιατάρακτος βασιλική ταφή εντός πλευ
ρικού δωματίου θολωτού τάφου, είχε δ’ επίσης ανασκαφή τμήμα οστεοφυ
λακίου προανακτορικών χρόνων *. Ή αλλαγή τοϋ χώρου ερεϋνης από τοϋ 
εσωτερικοϋ τής κωμοπόλεως, ένθα άνεσκάφη κατά τά έ'τη 1964 και 1965 
τμήμα άνακτορικοΰ κτηρίου νεοανακτορικών χρόνων ", έκρίθη αναγκαία, όχι 
μόνον διά τήν συμπλήρωσιν τής άπαλλοτριώσεως περί τό ανακτορικόν κτή- 
ριον, προ τής συνεχείας τής συστηματικής σκαφής του, άλλ’ επίσης καί διά 
τήν ασφάλειαν των αρχαιοτήτων εις Φουρνί. * 2 * 4 5

* ΠΑΕ 1957, σ. 133 - 135.
2 Εις τήν άνασκαφήν συμμετέσχον επίσης ή αρχαιολόγος δ. Λιάνα ΙΙαρλαμά 

καί ή φοιτήτρια τής αρχαιολογίας δ. Κάλια Καλιατάκη. Τά αρχιτεκτονικά σχέδια 
έξεπόνησεν ό φοιτητής τής αρχιτεκτονικής κ. Έ. Πολυδάκης, τά δέ σχέδια των 
πινάκων 148 καί 153α ό ζωγράφος τοΰ Μουσείου 'Ηρακλείου κ. Θ. Φανουράκης. 
Αί φωτογραφίαι τών πινάκων 149β, δ καί 150- 151, 152β, 153 - 154 έλήφΟησαν 
υπό τών δ. Ί. Ίωαννίδου καί Έ. Μπαρτζιώτη. Ύπό τοϋ ίκανωτάτου αρχιτεχνί
του τής Εταιρείας κ. X. Σφακιανάκη έγένοντο αί απαραίτητοι έργασίαι στερεώ- 
σεως. Τέλος μετ’ εξαίρετου ζήλου είργάσθη ό φύλαξ αρχαιοτήτων Βαθυπέτρου 
κ. Έ. Συναδινάκης, προσφέρας, ως καί κατά τό παρελθόν, πολυτίμους υπηρεσίας.

2 I. Α· Σακελλαρακης, Ύστερομινωικό κενοτάφιο στις Άρχάνες, ΑΔ 20, 1965, 
σ. 110-118.

4 I. Α. Σακελλαρακης, Arkhanes 1965, Report on the Excavations, Kad- 
mos 4, 1965, σ. 177 - 180, The First Untouched Royal Burial Found in Crete 
ILN 26 Μαρτίου 1966, Minoan Cemeteries at Arkhanes, Archaeology 20, 
1967, σ. 276 - 281, "Εκθεσις εργασιών κατά τό έτος 1964, ΑΔ 20, 1965 Χρον. 
σ. 557 κέξ. 1966 Χρονικά (ύπό έκτύπωσιν).

5 Βλ. σημ. 4.
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Ή εφετεινή σκάφη εις Φουρνί άπέβλεψεν εις την διερεΰνησιν δευτέρου 
θολωτοΰ τάφου, όνομασθέντος Β, κειμένου νοτίως τοϋ θολωτού τάφου Α, 
παρά δέ κα'ι άνατολικώς τοΰ προανακτορικοϋ οστεοφυλακίου (είκ. 1).

* λ.μας I; 50

Είκ. 1. Κάτοψις προανακτορικοϋ οστεοφυλακίου, θολωτού τάφου καί τρίτου 
ταφικοϋ κτηρίου Π εις Φουρνί ’Αρχανών (σχέδιον Έ. Πολυδάκη).

Κατά το παρελθόν έτος ειχεν άνασκαφή τμήμα τοΰ δυτικοϋ πλευρικού δωμα
τίου τοΰ θολωτοΰ τάφου *, εντός τοΰ οποίου, παρά την κατά την αρχαιό
τητα γενομένην σΰλησιν, περισυνελέγησαν πλήθος ελεφάντινων τεμαχίων, 
μεταξύ τών οποίων καί κιονίσκοι 1 2, οίτινες διά πρώτην φοράν ανευρίσκονται

1 Βλ. άνωτ. σ. 174 σημ. 4.
2 Ώς έσημειώθη αλλαχού (I. Α· ΣαΚΕΛΛΑΡΑΚΗΣ, ’Ελεφαντοστά εκ τών ’Αρ

χανών, Πεπραγμένα Α' Συνεδρίου Μυκηναϊκών Σπουδών Ρώμης, σημ. 34) κιονίσκοι 
έχουν εύρεθή εις Σπάτα, Μυκήνας καί Δήλον.
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εις Κρήτην, ως επίσης σφραγιδόλιθος εξ αχάτου μετά παραστάσεως άγε- 
λάδος θηλαζούσης μόσχον.

Άπεκαλύφθη οΰτω μέγα ύπέργειον ταφικόν συγκρότημα (είκ. 1), άπο- 
τελούμενον εκ τής θόλου (πίν. 146α), τοΰ δρόμου ταυτης (πίν. 147β),ό οποίος 
οδηγεί προς την θόλον διά κεκλιμένου επιπέδου καί καλύπτεται κατά τό 
προς την θόλον τμήμα διά μεγάλων πλακοειδών λίθων, δυο πλευρικών 
δωματίων έπικοινωνούντων προς την θόλον, τρίτου προσκεκολλημένου κατά 
την βορειοδυτικήν γωνίαν και ετέρων τριών χώρων κατά την νοτιοδυ
τικήν πλευράν τής θόλου, εξ ών ό εις αποτελεί κλίμακα έκ πέντε βαθμιδών 
δι’ άνοδον εις δεύτερον όροφον, έτερος δε είναι δωμάτιον μετά πεσσοΰ εις 
τό κέντρον (πίν. 146β) διά τήν ταφικήν λατρείαν, υποδεικνύων τον χαρακτήρα 
τοΰ κτηρίου ως τάφου - ίεροΰ.

Ό θολωτός τάφος Β ίδρΰθη κατά τήν παλαιοανακτορικήν περίοδον, 
μεταγενεστέρως δ’ έγένοντο σημαντικοί προσθήκαι όχι μόνον διά τήν έπαύ- 
ξησιν των χώρων ταφής, αλλά πιθανώτατα καί διά τήν άρτιωτέραν διεξα
γωγήν τής ταφικής λατρείας, προσθήκαι, αΐτινες ουδόλως παρέβλαψαν τήν 
αρχιτεκτονικήν ενότητα τοΰ τάφου, έχρησιμοποιήθη δέ συνεχώς μέχρι καί 
τών αρχών τής μετανακτορικής περιόδου. Κατά τους χρόνους τοΰτους ήνοί- 
χθη πρόσβασις προς τήν θόλον έκ τοΰ άνατολικώς ταυτης κειμένου πλευρι- 
κοΰ δωματίου (πίν. 146α), έφράχθησαν έκ τής θόλου αί θΰραι τοΰ δρόμου 
καί τοΰ δυτικοΰ πλευρικού δωματίου διά τοιχοδομίας μή διακρινομένης τών 
τοιχωμάτων τής θόλου, έπεχώσθη τό δάπεδον τής θόλου καί κατεσκευάσθη 
υψηλόν θρανίον κατά μήκος τών τοιχωμάτων ταυτης (πίν. 146α). Πιθανώς 
έτερον πλευρικόν δωμάτιον κρύπτεται είσέτι κατά τήν νοτιοδυτικήν πλευράν 
τής θόλου.

Δυστυχώς πλήν μιας ταφής άνδρός εντός τοΰ βορειοδυτικοΰ δωματίου 
οΰδέν σημεΐον άνευρέθη άδιατάρακτον. Παρά τήν άνεύρεσιν πολλών τεμα
χίων σαρκοφάγων, τόσον κατά τον χώρον τοΰτον, όσον καί καθ’ όλην τήν 
έκτασιν τοΰ θολωτού τάφου Β, ό νεκρός εΐχε τεθή επί τοΰ εδάφους καί 
παρά τον νότιον τοίχον, εις τήν συνεσταλμένην στάσιν επί τής δεξιάς πλευ
ράς, έχων τήν κεφαλήν προς Άνατολάς. Μεταξύ τών οστών τ<ών χειρών του 
άνευρέθη φακοειδής σφραγιδόλιθος εκ τεφρολεΰκου στεατίτου (πίν. 148α). 
Άνευρέθησαν επίσης ενταΰθα θαλάσσιον δστρεον, ψήφος σταγονοειδοΰς σχή
ματος εξ όρείας κρυστάλλου, τεμάχια έτέρας ψήφου πεπιεσμένου άμυγδα- 
λοειδοΰς σχήματος εξ ύελομάζης, ώς καί έτερον τεμάχιον όρείας κρυστάλλου. 
Ή άνεΰρεσις τεμαχίων τινών κονιάματος κεχρωσμένων διά λευκοΰ ή έρυθροΰ 
χρώματος δεικνύει ότι καί δ χώρος οΰτος έκοσμήθη, ως καί τά λοιπά δω
μάτια τοΰ θολωτοΰ τάφου Β, πιθανώς δ’ έκαλύπτετο διά σχιστολιθικών 
πλακών, μικρά τεμάχια τών οποίων άνευρέθησαν ενταΰθα.
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'Η θόλος τού τάφου ήτο πλήρης ακαθάρτων χωμάτων και λίθων, τινές 
τών οποίων ειχον άπορριφθή ενταύθα, τινές δμως άνήκον εις τα τοιχώματα 
ταύτης. Μεταξύ τούτων ανευρέθησαν τεμάχιά τινα οστών, μικρά τεμάχια 
λευκών κονιαμάτων, τμήμα σφαιρικής άγνύθος, τέλος δέ τρία συνανήκοντα 
τεμάχια έκ τής πλευράς αγγείου εκ σπαρτιατικού βασάλτου.

Τό ανατολικόν πλευρικόν δωμάτιον ήτο λίαν κατεστραμμένον, όχι μόνον 
διότι ήτο γωνιαΐον καί ειχεν ίδρυθή κατά τήν κατωφέρειαν, άλλα πιθανώς 
επίσης διότι κατά τήν διάνοιξιν τής θΰρας εισόδου προς τον τάφον έξησθέ- 
νησαν περαιτέρω τά τοιχώματά του. Ούτω υπό τύ πλήθος τών άτάκτως 
άνευρισκομένων λίθων δεν άνεφάνη ή βορειοανατολική γωνία τούτου, είμή 
μόνον τμήμα τοΰ ανατολικού τοίχου, παρά τον όποιον ανευρέθησαν αναθη
ματικός πήλινος πούς μετά καστανομέλανος επιχρίσματος (πίν. 149δ), ψήφος 
σφαιρική έξ άμεθύστου, έτέρα δισκοειδής έκ πρασίνου λίθου καί τεμάχιον 
λεπίδος όψιανοΰ.

Εις τό δωμάτιον τοΰ πεσσού δμως, οί τοίχοι τοΰ οποίου ένισχύοντο διά 
ξύλινων δοκών, τών οποίων διετηρήθησαν αί ύποδοχαί, ή έπίχωσις ήτο πλέον 
ενιαία. Καθ’ δλην τήν έκτασιν τού χώρου καί εις ικανόν βάθος άνευρέθη- 
σαν πολλά μικρότατα τεμάχια οστών καί ανθρώπινοι δδόντες, ώς καί μικρόν 
τεμάχιον κρανίου, άνευρεθέν παρά τον νότιον τοίχον, προελθόντα ασφαλώς 
έκ τεταραγμένων ταφών εντός σαρκοφάγων εις τον άνω όροφον. Παρά ταύτα 
ανευρέθησαν έπίσης μικρόν τεμάχιον έκ φύλλου χρυσού, κυλινδρική ψήφος 
έκ μέλανος στεατίτου, τμήμα δακτυλίου έκ λευκού λίθου, δύο τεμάχια έκ λε
πίδων όψιανοΰ, μικρόν τεμάχιον χαλκού σκεύους, οδούς ζώου καί τινα θαλάσ
σια δστρεα. Εντός τής δυτικής δοκοθήκης τοΰ βορείου τοίχου ανευρέθησαν 
έπίσης δύο κωνικά κύπελλα τεθειμένα άναστρόφως, έξ ών τό εν έχει ταπει
νήν σωληνοειδ ή πρόχυσιν καί δύο τετρημένας μαστοειδείς αποφύσεις. Πλή
θος μικροτάτων τεμαχίων κονιαμάτων δεικνύει δτι τό δωμάτιον τούτο έκο- 
σμεΐτο διά τοιχογραφιών. Τών πλείστων τεμαχίων ή έπιφάνεια φέρει λευ
κήν, μέλαιναν, έρυθράν, κιτρίνην, κυανήν ή πορτοκαλλόχρουν χρώσιν, τεμά
χιά τινα δμως κοσμούνται διά τού συνδυασμού δύο χρωμάτων, μέλανος καί 
λευκού, μέλανος καί πορτοκαλλόχρου, μέλανος καί κίτρινου, κίτρινου καί 
πορτοκαλλόχρου ή λευκού καί έρυθροΰ. Δύο τεμάχια κοσμούνται διά τού 
συνδυασμού τριών χρωμάτων, μέλανος έρυθροΰ καί κίτρινου καί μέλανος 
πορτοκαλλόχρου καί λευκού. Τέλος δύο τεμάχια κοσμούνται διά σειράς μελα
νών παπυροειδών έπί πορτοκαλλόχρου έδάφους, άνήκοντα κατά τον καθηγη
τήν κ. Σ. Μαρινατον εις παραστάσεις άνδρών φερόντων περιδέραια.

1 εμάχιά τινα λευκού κονιάματος ανευρέθησαν καί εις τον χώρον δυτι- 
κώς τού δωματίου τού πεσσού. Ενταύθα έπίσης καί κατά τό βόρειον τμήμα, 
άνωθεν μεγάλων πλακοειδών λίθων, συνελέγη ψήφος σφαιρική έξ άμεθύστου.

12
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Εις τον χώρον άνατολικώς τής κλίμακος άνευρέθησαν επίσης τεμάχιά 
τινα οστών, ώς καί μικρόν τεμάχιον κρανίου. Μικρά τεμάχια κονιαμάτων 
λευκού χρώματος διασφζονται ενταύθα κυρίως επί τοΰ νοτίου τοίχου, ό όποιος, 
ώς καί τινες προσέτι τοίχοι τοΰ θολωτού τάφου Β, άνήκοντες είς την αυτήν 
οικοδομικήν φάσιν, έχει κατασκευασθή δά ακανόνιστων ορθογωνίων λίθων, 
οϊτινες περιβάλλονται διά πολλών λιθαρίων. "Εν τεμάχιον κονιάματος, τό 
όποιον άνευρέθη ενταύθα, κοσμείται διά λευκού καί ερυθρού χρώματος. 
Άνευρέθησαν επίσης ενταύθα μικρόν τεμάχιον χαλικασβέστου, τεμάχιον λεπί- 
δος όψιανού καί δυσδιαγνώστου χρήσεως άντικείμενον, άποτελούμενον έκ 
λίθινου δακτυλίου, έκ τής οπής τού οποίου διέρχεται ελεφάντινου πλακίδιον 
έπενδεδυμένον διά χρυσού.

Εις τον δρόμον τού θολωτού τάφου Β, αί παρειαί τού οποίου αποτε
λούνται έκ διπλού τοίχου, ό εσώτερος τών οποίων είναι ταπεινότερος, χρησι
μεύουν ούτω διά τήν υποδοχήν τής στέγης τού χώρου, περισυνελέγησαν είς 
τό ανώτερου τμήμα μικρόν είδώλιον βοός καί τεμάχιον κονιάματος, κοσμού
μενου διά μέλανος καί λευκού. Ή πρόσβασις προς τήν θόλον είχε φραχθή 
από τής πλευράς τοΰ δρόμου διά διπλού τοίχου. Μετά τήν άφαίρεσιν τού 
δευτέρου φράγματος καί εν μέσψ πλήθους λίθων, κυρίως δέ πλησίον τού 
φράγματος από τής πλευράς τής θόλου, άνευρέθησαν είς δεκατρία σημεία 
οστά κυνών, τινών τών οποίων άνευρέθησαν σχεδόν πλήρεις οί σκελετοί, 
ετέρων δμως αί κεφαλαί κεχωρισμέναι τού σώματος1.

Τέλος μετά τήν στερέωσιν τοΰ υπερθύρου τού δυτικού πλευρικού δωμα
τίου, τοΰ άνασκαφέντος κατά τό παρελθόν έτος, άνευρέθη κατά τήν θύραν 
ωραίος σφραγιδόλιθος έκ σαρδίου μετά παραστάσεως δύο άντωπών ταύ
ρων (πίν. 148β).

'Ως κατεδείχθη αλλαχού 1 2 3 4 ό θολωτός τάφος Β τών Άρχανών έντάσσεται 
κανονικώς είς τά ταφικά οικοδομήματα, τά όποια έμελέτησεν ή C. Long ’1, 

τον τάφον τοΰ Άπεσωκαρίου * καί τον Τάφον - 'Ιερόν τής Κνωσού °, προς

1 Διά τό έ’θιμον τής αποκοπής κεφαλών ζφων βλ. I. Α· ΣαΚΕΛΛΑΡΑΚΗ, Παρα
τηρήσεις επί τής σημειωθείσης είς Άρχάνας ΥΜ III Ουσίας ταύρου, Πεπραγμένα 
Π' Κρητολογικοϋ Συνεδρίου Χανίων, σ. 238. Ιΐρβ. A. Pkrsson, The Royal Tombs 
at Dendra, Lund 1931, a. 18.

2 I. A. ΣαΚΕΛΛΑΡΑΚΗΣ, Νέα στοιχεία γιά τά ταφικά έθιμα τής μινωικής Κρή
της, άνακοίνιοσις γενομένη κατά τό Α' Συνέδριου τών Ελλήνων αρχαιολόγων έν 
Άθήναις.

3 C. Long, Shrines in Sepulcres, AJA 63, 1959, σ. 59 κ.εξ.
4 A. Schokrgendokfer, Ein Mittelminoisches Tholosgrab bei Apeso- 

kari, είς F. Matz, Forschungen auf Kreta, 1942, σ. 13-22.
3 A. Evans, The Palace of Minos at Knossos, IV, a. 962-978, 986- 1018.
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τά όποια έχει κοινήν την ΰπαρξιν πολλών δωματίων, τινά τών οποίων 
περιέχουν πεσσόν.Ό θολωτός τάφος Β τών Άρχανών τοποθετείται χρονολο- 
γικώς παρά τον MM I · II τάφον τοϋ Άπεσωκαρίου και προ τοΰ ΜΜ ΙΙΙβ 
Τάφου ·'Ιεροϋ τής Κνωσού, προς τον οποίον συνάπτεται ’ιδιαιτέρως διά τής 
ύπάρξεως δευτέρου ορόφου, άνωθεν τοΰ δωματίου τοΰ πεσσοΰ.

Ό διπλοΰς χαρακτήρ τοΰ Τάφου - 'Ιεροΰ τής Κνωσοΰ ειχεν ήδη έπιση- 
μανθή υπό τοΰ Evans ‘, δστις υπενθύμισε την διήγησιν τοΰ Διοδώρου διά 
την ΰπαρξιν εις Σικελίαν υπογείου τάφου τοΰ τελευταίου Μίνωος, άνωθεν 
τοΰ οποίου οι Κρήτες ίδρυσαν ιερόν τής Αφροδίτης. Ή όμοιότης τοΰ μυ- 
θικοΰ τάφου τοΰ Μίνωος προς τά ταφικά οικοδομήματα, τά όποια έφερον 
είς φώς αί άνασκαφαι εις Κρήτην, είναι πράγματι μεγάλη. Δεν φαίνεται 
δμως πειστική ή ΰπόθεσις τοΰ Evans δτι είς τά ταφικά ταΰτα κτήρια έλα- 
τρεΰετο ή μινωική ΰπόστασις τής Αφροδίτης, ή θεά τών περιστερών 2. 
Ή C. Long πάλιν, ή οποία βασίζεται είς τά ευρήματα τοΰ τάφου δ τής 
Άγ. Τριάδος, υποθέτει δτι έλατρεΰετο ή ανακτορική θεότης, ήτις έξηκο- 
λοΰθει καί μετά θάνατον νά σκέπη τον εύγενή νεκρόν ’. Φαίνεται πιθανώ- 
τερον δμως, ως ΰπέδειξεν ό ΙΙλατων \ δτι τά δωμάτια τών πεσσών εν γένει 
συνάπτονται ατενώς προς καθαρώς ταφικήν λατρείαν, ίσως λατρείαν τοΰ 
θεοποιηθέντος, εάν όχι θείου νεκροΰ, συμφώνως προς τήν αιγυπτιακήν 
άντίληψιν. Πιθανώς δ’ υπό τήν επίδρασιν τών αιγυπτιακών τάφων εκο- 
σμήθη τό δωμάτιον τοΰ πεσσοΰ είς τον θολωτόν τάφον Β τών Άρχανών 
διά τοιχογραφιών.

Ή άνεΰρεσις τοΰ θολωτοΰ τάφου Β είς Άρχάνας, ενός πραγματικοΰ 
νέου Τάφου - 'Ιεροΰ, έπιβεβαιοΐ οΰτω τάς απόψεις αίτινες άνεπτΰχθησαν 
κατά τήν διαπραγμάτευσιν τοΰ εθίμου τής ταυροθυσίας είς τον θολωτόν 
τάφον A ’, περί απονομής θείας λατρείας είς τά μέλη τής βασιλικής οικο
γένειας, διά τήν ταφήν καί λατρείαν τών οποίων ίδρΰθη τό κτηριακόν τοΰτο 
συγκρότημα. Άμυδράν εικόνα τών τελετουργιών, αίτινες θά έγένοντο είς 1 2 * 4 5

1 VE. ά. σ. 959.
2 Αυτόθι.
s C. Long, έ. ά. σ. 63. Ώς έδειξεν όμως ταυτοχρόνως ό Ν· ΠΛΑΤΩΝ 

(Τά μινωικά οικιακά ιερά, Κρητικά Χρονικά 8, 1954, σ. 455-6), αί άνασκαφικαί 
εκθέσεις τοΰ τάφου τής 'Αγίας Τριάδος είναι ασαφείς καί πιθανώς τό κτήριον ήτο 
άρχικώς οικία μετά ιεροΰ, χρησιμοποιηθεΐσα άργότερον ώς τάφος.

4 Ν· ΠΛΑΤΩΝ, έ. ά. σ. 483.
5 I. Α· ΣακελλαραΚΗΣ, Παρατηρήσεις επί τής σημειωθείσης είς Άρχάνας 

ΥΜ III θυσίας ταύρου, Πεπραγμένα Β' Κρητολογικοΰ Συνεδρίου Χανιών, 
σ. 244 κ.έξ.
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την θόλον τοϋ τάφου, σχηματίζομεν έκ πήλινου αντικειμένου έκ Καμηλάρη 
εϊκονίζοντος κυκλικόν οικοδόμημα, πιθανώς θολωτόν τάφον, εντός τοϋ 
οποίου ή καθημένη μορφή τοΰ νεκρού δέχεται την προσφοράν ενός λάτρεως.

Πρέπει τέλος να έξαρθή ή σπουδαιότης τοΰ θολωτού τάφου Β των 
Άρχανών, όχι μόνον διά την εν γένει ταφικήν αρχιτεκτονικήν, αλλά και διά 
την μελέτην τών μυκηναϊκών θολωτών τάφων. Διά τής άνευρέσεως τοϋ 
θολωτοϋ τάφου Β, έκτισμένου ύπεργείως κατά τούς παλαιοανακτορικούς 
χρόνους, ώς και οί μυκηναϊκοί τάφοι, δεδομένου δτι ακόμη καϊ τό ύπέρθυρον 
παρακολουθεί έσωτερικώς την καμπύλην τής θόλου1 2, προστίθεται ό ελλι
πών κρίκος εις την έξέλιξιν τών μυκηναϊκών θολωτών τάφων από τών 
θολωτών τάφων τής Μεσσαράς, άποδεικνΰεται δ’ οΰτω ορθή ή θεωρία, ήτις 
διετυπώθη προσφάτως υπό τοϋ S. Hood 3.

Βορείως τοΰ θολωτοϋ τάφου Β ήρευνήθησαν τά επιφανειακά ίχνη 
μεγάλου κτηρίου άποτελουμένου έκ δύο έπιμήκων χώρων, έκ τών οποίων 
δ δυτικώτερος άπετέλει ά'νδηρον, κατεσκευασμένον διά μεγάλων πλακοειδών 
λίθων, τεθειμένων επί τοϋ φυσικοΰ βράχου, χρονολογούμενον κατά τούς 
νεοανακτορικούς χρόνους, πιθανώς δέ χρησιμοποιούμενον διά τήν ταφικήν 
λατρείαν. Εντεύθεν προέρχεται καί λιθίνη βάσις κίονος, διαμέτρου 0.50 μ., 
άνευρεθεΐσα ανεστραμμένη (πίν. 149α). Άνευρέθησαν έπίσης ένταΰθα τεμά- 
χιον λεπίδος πυριτόλιθου καί δύο ανεστραμμένα άωτα κωνικά κύπελλα.

Πλουσιώτερα υπήρξαν τά ευρήματα κτηρίου προσκεκολλημένου κατά 
τό νότιον τμήμα τοϋ θολωτοϋ τάφου Β, τοΰ οποίου άπεκαλύφθησαν τά τρία 
βόρεια δωμάτια (είκ. 1), άνεσκάφησαν δμως μόνον τό κεντρικόν καί τό 
δυτικόν τούτων, χρησιμοποιηθέντα δι’ αλλεπαλλήλους κατά στρώματα ταφάς 
κατά τούς νεοανακτορικούς χρόνους.

Αί ταφαί τοϋ άνωτέρου στρώματος είχον διαταραχθή ισχυρότατα κατά 
τήν καλλιέργειαν, είναι βέβαιον δμως δτι άρχικώς ειχον έναποτεθή εντός 
τριών τουλάχιστον σαρκοφάγων, ως κατεφάνη έκ τής άνευρέσεως πολλών 
τεμαχίων τούτων εις ομάδας. Οϋτω καθ’δλην τήν έκτασιν τοΰ άνασκαφέντος 
τμήματος, κυρίως δμως κατά τό δυτικόν δωμάτιον άνευρίσκοντο κατεσπαρ- 
μένα τεμάχια οστών καί κρανίων, ώς έπίσης πλήθος όδόντων. Παρομοίαν 
τύχην ειχον καί τά κτερίσματα τών ταφών, χρυσά, χαλκά καί έλεφάντινα,

1 D. Levi, La tomba a tholos di Kamilari presso a Festos, Annuario 
39- 40, 1961 - 2, είκ. 177.

2 Πρβλ. A. J. B. Wace, Mycenae an Archaeological History and Guide, 
Princeton 1949, a. 17.

3 S. Hood, Tholos Tombs of the Aegean, Antiquity 34, 1960, σ. 166-176.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:24:49 EEST - 52.90.75.110



Ίωάννου Α. Σακελλαράκη : Άνασκαφή Άρχανών 181

είναι δ’ άξιοσημείωτον δτι πολλά ελεφάντινα κυρίως τεμάχια συνανήκον, 
αν καί άνευρίσκοντο μακράν τό εν τοϋ ετέρου.

Επτά μικρά τεμάχια φύλλων χρυσοϋ, ως επίσης καί έν χρυσοΰν έλασμα, 
άνήκον εις έπένδυσιν χαλκού ήλου, μαρτυρούν περί τού πλούτου των ταφών, 
έν συνδυασμφ προς τά πολλαπλά χαλκά τεμάχια, τινά των οποίων ασφαλώς 
άνηκον εις άγγεΐον. Άκεραία διεσώθη μόνον μία μονόστομος χαλκή μάχαιρα 
(πίν. 149β), περισυνελέγησαν όμως προς τούτοις δεκατέσσαρες χαλκοί ήλοι. 
Έκ τών λοιπών αντικειμένων λίαν ενδιαφέρων είναι φακοειδής σφραγιδό
λιθος εξ αχάτου μετά παραστάσεως ταύρου, κάτωθεν τού οποίου απεικονί
ζεται τρίτων, άνωθεν δέ τρεις κύκλοι (πίν. 149γ), άναφέρονται δ’ επίσης 
κεφαλή ειδωλίου αιγάγρου (πίν. 150α), τεμάχιον λεπίδος δψιανού καί τινα 
θαλάσσια όστρεα.

Λίαν σημαντικά ήσαν κυρίως τά εξ ελεφαντοστού κτερίσματα τών τα
φών τού άνωτέρου στρώματος (πίν. 150β), τά όποια, προστιθέμενα εις τά 
ελεφαντοστά τής περυσινής σκαφής, αποτελούν δχι μόνον την μεγαλυτέραν, 
αλλά καί την πληρεστέραν ομάδα ελεφαντοστών έκ Κρήτης '. Δυστυχώς 
δμως άντιθέτως προς την άσύλητον βασιλικήν ταφήν τού πλευρικού δωμα
τίου τού θολωτού τάφου Α, ήτις απέδωσε, έκτος τών λοιπών έλεφαντίνων 
καί τήν πλήρη έξ έλεφαντοστοΰ ένθεσιν τής πρόσθιας πλευράς υποποδίου1 2 3 4 5 *, 
τά έξ ελεφαντοστού ευρήματα τής έφετινής σκαφής δεν συνάπτονται ασφα
λώς προς άλληλα. Είναι βέβαιον δμως δτι τινά τούτων, πλήν τού ελεφάν
τινου κτενιού (πίν. 150β καί 151β) :1 καί τών δύο τεμαχίων λαβών μαχαιρών 
(πίν. 150β), άρχικώς άνήκον εις ενιαίαν διακόσμησιν, οΐαν γνωρίζομεν νΰν 
έκ τού μοναδικού υποποδίου τών Άρχανών. Ούτω δέ μόνον δύνανται νά 
νοηθούν τά άνευρεθέντα τρία απλά δισκία, μία μικρού μεγέθους όκτώσχη- 
μος άσπίς !, έν πλακίδιον έν σχήματι τρίλοβου τόξου, έτερον μηνοειδές 
(πίν. 150β), τήν σύνθεσιν τών οποίων γνωρίζομεν έκ τού υποποδίου τών 
Άρχανών, πιθανώς δέ καί τά δισκία μετ’ έγχαράκτου στροβιλιζομένου τρι
φύλλου °, οί διαφόρου μεγέθους δακτύλιοι 8 καί έν έπίμηκες άκόσμητον τε-

1 Ι· Α. ΣακελλαραΚΗΣ, ’Ελεφαντοστά έκ τών Άρχανών, Πεπραγμένα Α' 
Συνεδρίου Μυκηναϊκών Σπουδών Ριόμης.

2 Αυτόθι.
3 Αυτόθι σημ. 28, δι’ ελεφάντινα κτένια εις Κρήτην. Μεγάλην ομοιότητα πρός 

τό κτένιον τών Άρχανών παρουσιάζει κτένιον έκ Μυκηνών (A. J· Β. Wace, Cham
ber Tombs at Mycenae, Oxford 1932, σ. 85, είκ. 32).

4 I. Α· ΣΑΚΕΛΛΑΡΑΚΗΣ, έ. ά. σημ. 97 -101, δι’ όκτωσχήμους ασπίδας έκ τής 
Κρήτης καί τής ήπειρωτικής Ελλάδος.

5 Πρβλ. Η. Schliemann, Mykenai, Darmstadt 1964, σ. 303, άρ. 409, 413.
“ Βλ. I. Α. ΣακελλαΡΑΚΗΝ, έ. ά. σημ. 31.
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μάχων (πίν. 150β), συναπτόμενα πιθανώς προς τά πλακίδια τών λεόντων 
και τοΰ αιγάγρου.

ίο θέμα τοΰ λέοντος εις σχήμα ιπταμένου καλπασμού άπεικονίζετο εις 
τέσσαρα τουλάχιστον πλακίδια, έκ τών οποίων τά δυο είναι μικρά τμήματα 
έκ τής κάτω άριστεράς γωνίας, τρίτον έχει άποτελεσθή έκ πλειόνων τεμα
χίων, μόνον έν δέ σώζεται σχεδόν ακέραιον (πίν. ΙδΟβ, 151γ) ', ένθυμίζοντα 
κυρίως τέσσαρα όμοιου σχήματος πλακίδια έκ Μυκηνών 3, μετά τινων όμως 
σημαντικών παραλλαγών, τόσον εις την παράστασιν, όσον καί εις την έκτέ- 
λεσιν. Τέλος λίαν σημαντικόν διά την μελέτην τών έλεφαντοστών καί όχι 
μόνον τοΰ κρητομυκηναϊκοΰ κΰκλου είναι τό ορθογώνιον πλακίδιον μετά 
παραστάσεως αιγάγρου προς τά δεξιά, στρέφοντος την κεφαλήν όπίσω, με
ταξύ τών ποδών τοΰ οποίου απεικονίζεται θάμνος, άνωθεν ταινίας κοσμου- 
μένης διά παραλλήλων κυματοειδών γραμμών (πίν. Ιδία), μοναδικόν τόσον 
διά τό θέμα, όσον καί διά την έκτέλεσιν :i. 'Ως κατεδείχθη άλλαχοΰ ', τά 
έλεφαντοστά τών Άρχανών άποδεικνΰουν, όλως άντιθέτως προς τάς κρα- 
τοΰσας άπότ|ιεις, άκμάζουσαν την έλεφαντουργίαν τής Κρήτης καί κατά τους 
υστέρους μινωικοΰς χρόνους.

Τέλος έκ τών ευρημάτων τοΰ άνωτέρου στρώματος πρέπει έπίσης νά 
μνημονευθή μικρόν τεμάχιον έκ τριποδικής τραπέζης προσφορών έκ κονιά
ματος, τεμάχιά τινα κονιαμάτων έρυθροΰ καί λευκοΰ χρώματος καί τινα τεμά
χια σχιστολιθικών πλακών, άνήκοντα πιθανώς εις την στέγην.

Άντιθέτως πρός τό άνώτερον στρώμα, αί ταφαί τοΰ κατωτέρου στρώ
ματος, α'ίτινες είχον έπιχωσθή διά την δημιουργίαν τοΰ άνωτέρου, ήσαν σχε- 
τικώς ανέπαφοι. Εις την έπίχωσιν ταΰτην, ήτις ήτο ενιαία σχεδόν καί διά τά 
δύο άνασκαφέντα δωμάτια, άνευρέθησαν καί πάλιν έκτος τών οστράκων, 
τεμάχια σαρκοφάγων, πλήθος τεμαχίων οστών καί δδόντες, τεμάχια κονια
μάτων κυρίως λευκοΰ ή έρυθροΰ χρώματος, έν όμως κοσμούμενον διά λευ
κοΰ, ιώδους, έρυθροΰ καί πορτοκαλλόχρου, τεμάχιά τινα έλεφαντοστών, τεμά
χια χαλκοΰ καί τινες χαλκοί ήλοι, θαλάσσιά τινα δστρεα καί τέλος μικρά 
τμήματα σχιστολιθικών πλακών. ’Ιδιαιτέρως άναφέρεται ή άνεύρεσις εις τό 
δυτικόν δωμάτων δύο ετέρων μικρών φύλλων χρυσοΰ.

Μετά την άφαίρεσιν τής έπιχώσεως ταύτης άνεφάνη εις τό κεντρικόν 
δωμάτων μία παιδική κιβωτιόσχημος σαρκοφάγος, τοποθετημένη κατά τό 1 2 3 4

1 I. Α. Σακελλαρακης, ε· «.
2 Η. Wace, Lions from Mycenae, Studi in onore di Luisa Banti, Roma 

1965, πίν. LXXV, D, E.
3 I. A. Σακελλαρακης, έ. ά.
4 Αύτόθι.
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κέντρον περίπου τοΰ χώρου, απ’ ’Ανατολών προς Δυσμάς. Κάτωθεν ταύτης 
(πίν. 152α) άνευρέθη εν μοναδικόν ρυτόν εξ αιγυπτιακού αλαβάστρου, τοΰ 
οποίου τόσον ό λαιμός δσον καί τό σώμα έχουν κατασκευασθή εκ τοΰ αΰτοϋ 
τεμαχίου (πίν. 1δ4β), νέον δείγμα ταφικής λατρείας, διότι πιθανώς κατετέθη 
μετά την εκτέλεσιν σπονδής τίνος ', εν άργυροΰν κυπελλον (πίν. 153γ), τό 
όποιον είχε τεθή άναστρόφως, συρρικνωμένον εκ τοΰ βάρους τής σαρκοφά
γου, καί τρία χαλκά δπλα, ήτοι μία αιχμή λόγχης, εν ξίφος καί μία γλωσ- 
σοειδής μάχαιρα (πίν. 1δ2β) κατά την σειράν τοποθετήσεώς των. Ή μάχαιρα 
έχει επιμήκη λαβήν μετά ταπεινού περιχειλώματος μέχρι καί τών δυο έστρογ- 
γυλευμένων κνωδόντων, σώζει δέ επτά ήλους. "Ενα ήλον σώζει επίσης καί 
τό ξίφος, τό όποιον έχει μήκος 0.455 μ. ’Ιδιαιτέρως ενδιαφέρουσα όμως 
είναι ή αιχμή λόγχης, κοσμούμενη διά λεπτοτάτης εγχαράκτου διακοσμή- 
σεως (πίν. 153α). Ό δακτύλιος τής βάσεως κοσμείται διά κυματοειδών γραμ
μών' κατά τό κέντρον καί τών δυο ό\|>εων χαράσσεται διπλή τρέχουσα 
σπείρα λεπτυνομένη κατά τήν αιχμήν, ως καί τά επάλληλα διπλά τόξα, τά 
οποία χαράσσονται ένθεν καί ένθεν τών σπειρών' τέλος κατά τάς πλαγίας 
πλευράς τοΰ κυλίνδρου χαράσσονται φυλλοειδή.

Πιθανώς νοτίως τής σαρκοφάγου τοΰ κεντρικοΰ δωματίου είχε τεθή 
καί έτέρα σαρκοφάγος, ήτις μεταγενεστέρως άφηρέθη, διά τήν δημιουργίαν 
ίσως προσβάσεως προς τό δυτικόν δωμάτιον. Μόνον δυο τών ποδών τής 
σαρκοφάγου ταυτης εύρέθησαν κατά χώραν, ως καί τεμάχια χαλκοΰ αγγείου, 
τό οποίον είχε τεθή κάτωθεν ταυτης, όμοΰ μεθ’ ενός χαλκοΰ ήλου καί ενός 
χρυσοΰ ελάσματος, τό όποιον σώζει παράστασιν δυο όκτωσχήμων ασπίδων 
(πίν. 153β). Τέλος κρίνεται σκόπιμον δπως άναφερθή ή άνεύρεσις εις τό 
κεντρικόν δωμάτιον τεμαχίου τίνος χαλικασβέστου.

Εις τό δυτικόν δωμάτιον καί κατά τήν βορειοδυτικήν γωνίαν τοΰτου 
άνευρέθησαν δυο παιδικαί κιβωτιόσχημοι σαρκοφάγοι (πίν. 147α). Εντός 
τής βόρειας τούτων άνευρέθη χρυσοΰς σφηκωτήρ (πίν. 154γ), κάτωθεν ταυ
της δέ χαλκοΰς λύχνος (πίν. 154δ), ή λαβή τοΰ οποίου κοσμείται διά φυλλοει- 
δοΰς, καί έν μικρόν λίθινον τροπιδωτόν άγγεΐον, τό όποιον είχε τεθή άνα
στρόφως, περιείχε δέ λεπτόν φύλλον χρυσοΰ. Τέλος παρά τήν νοτίαν σαρκο
φάγον άνευρέθη μοναδικόν σφαιρικόν άγγεΐον έκ διορίτου, τών πρωτοδυ
ναστικών χρόνων τής Αίγυπτου (πίν. 154α). Τάς ταφάς ταύτας πιθανώς 
περιέκλειε ταπεινός τοίχος, βαίνων άπό Νότου προς Βορράν καί διαιρών τό 
δυτικόν δωμάτιον ε’ις δύο τμήματα. 1

1 Ι· Α· Σακελλαρακης, Νέα στοιχεία για τά ταφικά έθιμα τής μινωικής Κρή
της, άνακοίνωσις γενομένη κατά τό Α' Συνέδριον τών 'Ελλήνων αρχαιολόγων έν 
Άβήναις.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:24:49 EEST - 52.90.75.110



184 Πρακτικά τής ’Αρχαιολογικής 'Εταιρείας 1966

Αί ταφαι τοΰ κατωτέρου τοΰτου στρώματος ήσαν ασφαλώς παιδικαί, 
διότι τά οστά ήσαν λίαν διαλελυμένα, μόνον δέ εντός τής βόρειας σαρκοφά
γου τοΰ δυτικοΰ δωματίου άνευρέθη μικρόν τεμάχιον κρανίου, δεικνΰον ότι 
ό νεκρός είχε την κεφαλήν προς Δυσμάς.

Τομή γενομένη εις τό δυτικόν δωμάτιον έδειξε τέλος την ΰπαρξιν καί 
νέας έπιχώσεως, εις την οποίαν πιθανώς κρύπτονται παλαιότεραι ταφαί, έκ 
ταιίτης δέ προήλθε τεμάχιον αναθηματικού κωδωνοσχήμου προσωπείου 

Κατά ταΰτα ή άνασκαφή τής Εταιρείας εις Άρχάνας υπήρξεν έξόχως 
αποδοτική, ώς άλλωστε προβλέπεται και ή συνέχεια ταΰτης, διά τής άπο- 
καλΰψεως καί των λοιπών ταφικών κτηρίων, τών οποίων διακρίνονται έπι- 
φανειακώς ίχνη. Διά τής όλοκληρώσεως δέ τής έρεΰνης ενός μοναδικού μι- 
νωικοΰ νεκροταφείου, χρησιμοποιουμένου σχεδόν συνεχώς καθ’ όλην την 
εποχήν τοΰ Χαλκού, υπάρχουν βάσιμοι ελπίδες ότι θά έλθουν εις φώς νέα 
σημαντικά στοιχεία διά την έν γένει μελέτην τών ταφικών εθίμων καί λίαν 
αξιόλογα ευρήματα.

ΙΩΑΝΝΗΣ Α. ΣΑΚΕΛΛΑΡΑΚΗΣ 1

1 Ν. Platon, Nouvelle interpretation des Idoles - Cloches du Minoen 
Moyen I, Melanges Ch. Picard, a. 833 κ. eS.
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[ΙΐΝΑΞ 146 ΠΑΕ 1966.—18. αναςκαφιι αρχανωχ

α. Τό βορειοανατολικόν τμήμα τής θόλου μετά τής διανοιγείσης 
εισόδου καί τοϋ θρανίου.

β. Τό δωμάτιον μετά τοΰ πεσσοϋ.
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ΓΙΑΕ 1966.—18. αναςκαφη αρχανων Πιναξ 147
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ΠίΝΑΞ 148 ΠΑΕ 1966.—18. αναςκαφη αρχανων

α. Σχέδιον φακοειδούς σφραγιδόλιθου έκ στεατίτου 
μετά γραμμικών θεμάτων.

β. Σχέδιον φακοειδούς σφραγιδόλιθου μετά παραστάσεως 
δύο ταύρων.
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ΠΑΕ 1966.—18. αναςκαφη αρχανων Πιναξ 149

γ. ’Αποτύπωμα φακοειδούς σφραγιδό
λιθου έξ αχάτου μετά παραστάσεως 

ταύρου και τρίτωνος.

δ. Πήλινος αναθημα
τικός πούς.
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ΠίΝΑΞ 150 Ι1ΑΕ 1966.—18. αναςκαφη αρχανων

α. Κεφαλή πήλινου ειδωλίου αιγάγρου.

% Φ

ο ο
φ φ * «

ο ο · · ·
β. Ελεφαντοστά εύρεθέντα είς τό κτήριον τό κείμενον νοτίως 

τοΰ θολωτού τάφου Β.
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ΠΑΕ 1966.—18. αναςκαφη αρχανων Hinas 151
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ΠίΝΑΞ 152 ΠΑΕ 1966.—18. αναςκαφη αρχανων

β. Κτερίσματα της ταφής τοϋ κεντρικού δωματίου.
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ΠΕΑ 1966.—18. αναςκαφη αρχανων Πιναξ 153

β. Χρυσοίν έλασμα μετά παραστάσεως 
όκτωσχήμων άσπίδοτν.

α. Σχέδιον χαλκής 
λόγχης. Άργυροϋν κόπελλον.
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ΠίΝΑΞ 154 ΠΑΕ 1966.—18. αναςκαφη apxanqn

β. Ρυτόν έξ άλα- 
βάστρου. δ. Χαλκούς λύχνος.
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