
3. ΑΝΑΣΚΑΦΗ ΜΥΚΗΝΑΪΚΩΝ ΤΑΦΩΝ 17ΕΡΑΤΗΣ

Κατά την εφετινήν έξακολούθησιν τής άνασκαφής τής μυκηναϊκής αύ- 
τής νεκροπόλεως' ήρευνήθησαν δυο διαφορετικά καί εις αρκετήν μεταξύ των 
άπόστασιν ευρισκόμενα τμήματα τοϋ νεκροταφείου (σχεδ. εικ. 1). Τό ένα, 
τό μικρότερον εις έκταστν, είναι τό προς ΝΑ. των περυσινών τάφων κείμε
νον τμήμα τής ήπιας κατωφερείας τής σχηματιζομένης μεταξύ τοΰ ρέματος 
τής Έρωτοσπηλιάς καί τής ύψηλότερον ευρισκόμενης χαμηλής όφρύος τοΰ 
βράχου. Εις τό σημεϊον αυτό, τό πλησιέστερον προς τήν παραλίαν, εΰρέ- 
θησαν καί άνεσκάφησαν οί δύο τελευταίοι προς τήν κατεύθυνσιν αυτήν τά
φοι τοϋ νεκροταφείου, οι 132 καί 133 (είκ. 1). Παρουσιάζουν καί οί δύο 
τό κοινόν χαρακτηριστικόν δτι έχουν μάκρους καί στενούς δρόμους όδη- 
γοΰντας εις μικρούς θαλάμους, εκ τών οποίων μάλιστα ό τοΰ 132 είναι 
ημιτελής καί κυρίως είπείν ασχημάτιστος, με στοιχειιόδη καί αμελή ξηρολι- 
θιάν προ τοϋ σημείου τό όποιον κατ’ αναλογίαν προς τούς κανονικούς τά
φους αντιστοιχεί προς τήν είσοδον. Οΐ περισσότεροι από τούς προοριζομέ- 
νους διά τήν είσοδον λίθοι εΰρέθησαν εις τον δρόμον καί πολύ υψηλότερα 
τοϋ δαπέδου, χρησιμοποιηθέντες ως γέμισμα τοΰ δρόμου. ’Ανάλογος, άλλ’ 
οπωσδήποτε περισσότερον επιμελούς κατασκευής, είναι ό γειτονικός του 
133. Είναι προφανές δτι οί δύο αυτοί τάφοι, ενώ προωρίζοντο νά απο
κτήσουν τό σχήμα καί τάς διαστάσεις τών υπολοίπων τής περιοχής των, 
έγκατελείφθησαν μόλις ήρχισεν ή κατασκευή τών θαλάμων των, καί τοΰτο 
λόγω τοΰ σκληροΰ πετρώματος τό όποιον εδώ συναντάται εις μικρόν σχε- 
τικώς βάθος. ΙΙεριεΐχον καί οί δύο παιδικάς ταφάς. από τάς οποίας ή μία 
συνωδεύετο από τάς συνήθεις εις τήν Περατήν αχιβάδας.

Τό ά'λλο ερευνηθέν τμήμα εύρίσκεται προς τήν αντίθετον κατεύθυνσιν 
καί εις αρκετήν άπόστασιν από τής παραλίας (είκ. 1). Συνίσταται εις πε
ριοχήν κατωφερή, σχήματος τραπεζίου, όριζομένην προς Ν. υπό ιδιωτικής 
όδοΰ, προς Α. υπό χαμηλής όφρύος τοΰ σκληρότερου αμμολίθου τής περιο
χής, επάνω από τήν οποίαν υπάρχει μεγάλος αριθμός τάφων άνασκαφέν- 
των κατά τό παρελθόν, προς Β. υπό στενής νεροσυρμής έκβαλλούσης εις τό

* Βλ. ΓΙΑΕ 1953, σ. 88 - 102. 1954, σ. 89 - 103. 1955, σ. 100 - 108. 1956, 
σ. 63 - 72. 1957, σ. 35 - 41. 1958, η. 18 - 26. 1959, σ. 12 - 17. 1960, σ. 16 - 21. 
1961, σ. 19 - 26.
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ρέμα τής Έρωτοσπηλιάς και προς Δ. υπό αύτοΰ τοΰτου τοΰ ρέματος. Ή 
πλαγιά αυτή έφάνη ευθύς έξ αρχής ότι, άποτελουμένη από μαλακόν καί 
εύθρυπτον αργιλικόν πέτρωμα, δεν ήτο ιδιαιτέρως κατάλληλος προς άνό- 
ρυξιν τάφων, εάν δε ή αρκετά εκπεφρασμένη κατωφέρεια δεν άπήλλασσε 
σχεδόν έξ ολοκλήρου τούς κατασκευαστάς των από την σκαφήν δρόμων, 
είναι ζήτημα εάν θά έχρησιμοποιεΐτο έν γένει. 'Οπωσδήποτε, εις την αρκετά 
μεγάλην αυτήν έκτασιν εύρέθησαν 10 τάφοι, δλοι ασύλητοι, οί 134 - 143, 
κείμενοι είς άραιάν διάταξιν και στερούμενοι, πλήν τοΰ 134 (καί, έν μέρει, 
τοΰ 143) πραγματικών δρόμων. Είς τήν περίπτωσιν μάλιστα τοΰ 137 καί 
τοΰ 141 ή Δ. πλευρά τοΰ δρόμου όχι μόνον δεν σχηματίζεται διά σκαφής, 
άλλ’ απ’ εναντίας διά σειράς λίθων τοποθετημένων άμελώς, είς δέ τον τά
φον 142 (είκ. 2) ολόκληρος ή Δ. πλευρά τοΰ θαλάμου, ή χαμηλότερα λόγιο 
τής φοράς τής κατωφερείας, έχει ένισχυθή διά ίσχυράς καί έπιμελοϋς ξηρο- 
λιθιάς πλάτους 0.60 περίπου. Κανείς από τούς άβαθεΐς θαλάμους δεν έσωσε 
τήν θόλον του. Είς τον 141 μάλιστα ή κατάρρευσίς της συνέβη αμέσως μετά 
τάς πρώτας ταφάς, επάνω δέ από τά τεμάχια τοΰ πετρώματος τά όποια 
τάς έκάλυψαν εΰρέθη δεύτερον ταφικόν στρώμα.

Οι νεκροί, όσοι ήσαν ακόμη κατά χιόραν, εύρέθησαν θαμμένοι είς τήν 
συνήθη στάσιν τήν έπικρατοΰσαν είς τό νεκροταφείων αυτό. Κεΐνται ύπτιοι 
ή με ελαφράν κλίσιν έπί τοΰ ενός πλευρού, μέ τάς χεΐρας τεταμένος ή 
σταυρωμένος επί τής κοιλίας καί τά γόνατα υψηλά. Αί περιπτώσεις όμως 
κατά τάς οποίας εύρέθησαν ταφαί κατά τό μάλλον ή ήττον ά'θικτοι ήσαν 
ολίγοι. Αί πλεΐσται ήσαν ταραγμένοι καί παραμερισμένοι, είτε έπίτηδες 
κατά τήν διάρκειαν περιοδικών καθαρισμών τών τάφων, είτε ύπό τών ύδά- 
των τά όποια κατά καιρούς εϊσέδυαν είς τόν θάλαμον.

Χαρακτηριστική διά τήν ομάδα τών τάφων αυτών είναι ή είκών τήν 
όποιαν παρουσιάζει ό 142 (είκ. 2). Βραχύτατος, στενός καί τελείως άβαθής 
δρόμος, εντελώς υποτυπώδης, ύδηγεΐ προς τόν θάλαμον τόν όποιον συναντά 
όχι είς τό μέσον μιάς από τάς πλευράς του, αλλά είς τήν ΝΑ. γωνίαν του. 
’Από τήν ξηρολιθιάν τής εισόδου έσώθησαν εις τήν θέσιν των οί κατώτατοι 
λίθοι μόνον. Οί ύπόλοιποι, καθώς καί τό μεγαλύτερον μέρος τών τοιχωμά
των τοΰ θαλάμου, τετραπλεύρου καί αρκετά μεγάλου, παρεσύρθησαν προς τήν 
κατωφέρειαν. Τοΰτο έχει παρατηρηθή συχνά είς τήν ΙΙερατήν καί δεν θά τό 
έσημείωνα εδώ ιδιαιτέρως έάν δεν ήτο φανερόν ότι είχε συμβή ήδη κατά 
τήν έποχήν τής χρησιμοποιήσεώς του. Πράγματι, καθώς άναφέρεται ανω
τέρω, τήν Δ. πλευράν τοΰ θαλάμου έχει αντικαταστήσει ισχυρά καί καλο- 
κτισμένη ξηρολιθιά, ή οποία εθεμελιώθη μέσα είς μίαν τάφρον πλάτους 
0.60 περίπου, σκαφεϊσαν κατά μήκος τοΰ τοιχώματος καί προς τό έξω μέ
ρος του είς τρόπον ώστε ό θάλαμος νά διατηρήση τό αρχικόν του πλάτος.
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Τό ύψος τής ένισχυτικής αυτής ξηρολιθιάς φθάνει σήμερα τά 0.60 μ. από 
τοϋ δαπέδου τοΰ τάφου. Πόσον ύπήρξεν άρχικώς είναι άδηλον, οΰδεμία 
δμως αμφιβολία υφίσταται ως προς τον προορισμόν της.

Κατά μήκος τής Α. πλευράς τοΰ θαλάμου σώζονται τά ίχνη μιας κ. χ. 
ταφής, τής τελευταίας ασφαλώς κατά σειράν. Τό κρανίον, θρυμματισμένον, 
κεΐται πλησίον των λίθων τής εισόδου. Οί δυο βραχίονες, τεταμένοι κατά

μήκος τοΰ σώματος φθάνουν μέχρι τής θέσεως τής λεκάνης, μη διατηρου- 
μένης. Τά οστά των σκελών εΰρέθησαν πεσμένα κατά τρόπον δεικνΰοντα 
οτι άρχικώς είχον τοποθετηθή μέ τά γόνατα υψηλά. Πλησίον τής λεκάνης 
διετηρήθησαν τά τεμάχια ενός ψευδοστόμου άμψορέως, τά δε δστά τών 
κνημών έκάλυπτον εν μέρει ενα μικρόν πιθόσχημον άμφορίσκον. Μεταξύ 
τοΰ δεξιοΰ πήχεως και τοΰ τοιχώματος υπήρχε μεγάλος ψευδόστομος άμφο- 
ρευς, 6 όποιος όμως φαίνεται νά ανήκε μάλλον εις παλαιοτέραν παραμερι- 
σθεΐσαν ταφήν.

Εις τό μέσον περίπου τοΰ τάφου καί κατά μήκος τοΰ μακροΰ αξονος 
(Β - Ν) υπάρχουν ακόμη εις την αρχικήν των θέσιν μερικά από τά δστά 
ταφής παραμερισμένης κατά τό πλεϊστον καί ασφαλώς παλαιοτέρας τής ήδη 
περιγραφείσης. Σώζεται μέρος τοΰ κρανίου εις τρίμματα, προς Β. καί είς
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μικράν άπόστασιν τμήμα βραχιονίου και ολίγον περαιτέρω μηριαΐον πεσμέ- 
νον λοξώς προς Β. Έν μέσω των οστών αυτών εΰρέθησαν τεμάχια ελλιπή 
αγγείων, παρά τό μηριαΐον δέ και κάπως χαμηλότερον σφραγιδοκύλινδρος 
εξ αίματίτου, περί τοΰ οποίου κατωτέρω. Κατά πάσαν πιθανότητα ό σφρα- 
γιδοκύλινδρος αυτός άνήκεν εις ταφήν ακόμη παλαιοτέραν, ά'σχετον προς την 
περιγραφομένην. Κατά μήκος τοΰ τοιχώματος τοΰ βάθους τοΰ τάφου ΰπήρ- 
χον οστά διασκορπισμένα καί μεταξύ αυτών μεγάλη πρόχους καί σφραγιδό
λιθος έξ αχάτου. Την Β. γωνίαν κατελάμβανεν υψηλός σωρός οστών, κυρίως 
μακρών, έν ιιέσφ τών οποίων εΰρέθησαν κομβία από στεατίτην καί δυο μι
κροί πιθόσχημοι άμφορίσκοι. ’Άλλα οστά, επίσης παραμερισμένα καί περι- 
λαμβάνοντα τεμάχια κρανίου κατελάμβανον τον χώρον πλησίον τοΰ ΒΔ. τοι
χώματος τοΰ θαλάμου. Έπί τών λίθων τέλος τής προς Δ. ξηρολιθιάς εΰρέθη 
σπασμένον από τό βάρος τών χωμάτων αλλά μέ τά τεμάχια κατά τό μάλλον 
ή ήττον εΐς τήν αρχικήν των θέσιν μεγάλο κωδωνόσχημον άγγεϊον, εις τό 
εσωτερικόν τοΰ οποίου είχε τοποθετηθή πιθόσχημος άμφορίσκος διατηρη
θείς σχεδόν ακέραιος. ’Αμέσως παρά τό σύμπλεγμα αυτό ΰπήρχον τά τεμά
χια ενός κρατηρίσκου καί ενός προχοϊδίου, καλυπτόμενα εν μέρει από τό 
κωδωνόσχημον. Είναι φανερόν δτι τά αγγεία αυτά, άνήκοντα εις παλαιο- 
τέρας ταφάς έτοποθετήθησαν εκεί άφοϋ κατεσκευάσθη ή ξηρολιθιά, επί τής 
ό ποιας εΰρέθησαν νά στηρίζωνται, ή δέ λοξή των θέσις προς αυτήν οφεί
λε τ<τι ασφαλώς εις ελαφράν των μετακίνησιν ΰπό τών ΰδάτων τών εΐσδυ- 
σάντων εΐς τον τάφον.

ΓΙλήν τών δυο κατά χώραν ταφών θά πρέπει, Ιάν ληφθοϋν ΰπ’ δψιν 
τά κρανία, νά περιεΐχεν ό τάφος τουλάχιστον άλλας δυο. Τά οστά δμως, 
αν καί εΰρίσκοντο εις κακήν κατάστασιν καί τελείως διασκορπισμένα, ήσαν 
δφθαλμοφανώς περισσότερα από δσα άντιστοιχοΰν εΐς αΰτάς, ώστε, χωρίς 
νά είναι δυνατόν νά καθορισθή μέ απόλυτον ακρίβειαν, ό αριθμός τών 
ταφών θά άνήρχετο κατά πάσαν πιθανότητα εις 5 ή 6.

Μεταξύ τών μικρών εύρημάτων, τά όποια γενικώς ανήκουν εις τά συ
νήθη είδη τών κτερισμάτων καί είναι κατασκευασμένα από χρυσόν, άργυ
ρον, χαλκόν, λίθους ήμιπολυτίμους καί μή, έλεφαντοστοΰν καί ΰαλόμαζαν, 
ΰπάρχουν μερικά τά όποια πρέπει νά μνημονευθοΰν ιδιαιτέρως, λόγιο τοΰ 
ενδιαφέροντος τό όποιον παρέχουν :

1) Άντικείμενον τοΰ τάφου 137 έχον τό σχήμα καί τάς διαστάσεις μΰ- 
κητος ξίφους, από τάλκην. Εξαιρέσει μερικών κατά τόπους απολεπίσεων 
τής επιφάνειας του διατηρείται καλώς. Ή έπιφάνειά του είναι διακοσμη
μένη μέ μικρούς πυκνούς εγχαράκτους κύκλους, διατεταγμένους κατά ομο
κέντρους περιφερείας. Διάμετρος 52 χιλιοστά, διάμετρος κυλινδρικής προε
ξοχής 25 χιλ., ύψος γενικόν 23 χιλ. (πίν. 10γ,,).
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2) Σφραγιδοκύλινδρος άρίστης διατηρήσεως, διάτρητος κατά τό μήκος 
του, από αίματίτην, προελεύσεως συροαιγυπτιακής1 ή, ενδεχομένως, κυ
πριακής, από τον τάφον 142. Ή παράστασις είναι χαραγμένη επί τής πλευ
ράς του μέ μεγάλην προσοχήν καί αξιοθαύμαστου επεξεργασίαν των λεπτο
μερειών. Ή κυρία μορφή παρουσιάζεται καθημένη επί θρόνου καί φέρει τά 
ενδύματα καί τά σύμβολα αίγυπτίου θεοΰ. “Όπισθεν αυτής ά'λλη μορφή, 
όρθια, μέ τερατώδη κεφαλήν (προσωπείου;) κρατεί ριπίδιον. Προς τον 
καθήμενον έρχονται δΰο όντα, τό πρώτον ανθρώπινον μέ πτέρυγας, τό δέ 
δεύτερον μέ ανθρώπινον σώμα καί κεφαλήν (ή προσωπείου) ζώου, κρα
τούντα άμφότερα από ένα ζώον. “Όπισθεν τοΰ δευτέρου κροκόδειλος μέ 
τήν κεφαλήν πρός τά κάτω. Εις τά κενά μεταξύ των διαφόρων μορφών, 
λέων, πτηνόν, χειρ σφιγμένη εις γρόνθον καί διάφορα γραμμικά σύμβολα. 
Διάμετρος κυλίνδρου 16 χιλ., μήκος 31 χιλ. (πίν. 10α).

3) Φακοειδής σφραγιδόλιθος από αχάτην, άρίστης διατηρήσεως, τόΰ 
τάφου 142. Ή μία οψις του φέρει έγγλυπτον παράστασιν έλάφων, πολύ 
καλής εργασίας καί ζωηρότατης άποδόσεως. Διάμετρος 19 χιλ., πάχος 9 χιλ. 
(πίν. ΙΟβ).

4) Μικρός λίθινος άμφίκυρτος κοπεύς, τοΰ τάφου 143. 'Η μία στενή 
πλευρά καταλήγει είς κόψιν. “Από τήν ά'λλην, σπασμένην λοξώς, λείπει ή 
άπόληξις, είτε είς κόψιν, εάν ήτο αμφίστομος, είτε είς στρογγυλευμένην 
πτέρναν. Σωζόμενον μήκος 34 χιλ., πλάτος 20- 22 χιλ. (πίν. 11γ).

5) Τεμάχιον σκωρίας χαλκού, ακατέργαστου καί ανωμάλου σχήματος. 
Εύρέθη μεμονωμένου εντός τοΰ τάφου 137, παραμερισμένου πρός τό τοί
χωμα. Τό ενδιαφέρον τό όποιον παρέχει συνίσταται είς τό δτι θά πρέπει νά 
ύποδηλώνη κάτι σχετικόν πρός τήν άπασχόλησιν τοΰ νεκροΰ τον όποιον 
συνώδευε, συνεπώς δέ ότι οί κάτοικοι τοΰ μέρους όπου εύρέθη τό νεκροτα
φείου έπεδίδοντο κατά πάσαν πιθανότητα οί ίδιοι είς τήν κατεργασίαν τοΰ 
χαλκοΰ. Μεγίστη σωζομένη διάστασις 58 χιλ. (πίν. 10γ,2).

Τά 85 αγγεία τά όποια εύρέθησαν δέν παρουσιάζουν εφέτος, ως μεμο
νωμένα δείγματα, πρωτότυπα 5) ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Πλεονάζουν, ώς 
συνήθως, οί ψευδόστομοι αμφορείς (πίν. 11α) καί οί πιθόσχημοι άμφορίσκοι, 
αντιπροσωπεύονται δέ όλα περίπου τά γνωστά σχήματα (πίν. 11β).Έάν όμως 
ούδέν έξ αυτών δύναται νά θεωρηθή ιδιαιτέρως αξιόλογου ως πρός τό 
σχήμα ή τήν διακόσμησίν του, ώς σύνολον επιβεβαιώνουν τήν επανειλημμέ
νους ήδη διατυπωθεΐσαν παρατήρησιν, ότι δηλαδή ή κεραμεική τοΰ νεκρο
ταφείου περιορίζεται μέν εις τήν περίοδον τοΰ ΥΕ ΙΙΙΓ, τήν καλύπτει

1 Πρβλ. καί τόν παραπλήσιας προελεΰσεως σφραγιδοκΰλινδρον τοΰ τάφου 1 
(ΠΑΕ 1953, σ. 94 καί είκ. 6).
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όμως ολόκληρον. Πράγματι, έχομεν καί εφέτος αγγεία τά όποια πρέπει νά 
άναχθοΰν είς τάς άρχάς τής περιόδου αυτής, όπως ό ψευδόστομος άμφο- 
ρεύς υπ° άριθ·. 974 τοΰ πίν. 11α, καί άλλα τά όποια ανήκουν ασφαλώς εις 
τούς τελευταίους της χρόνους, όπως ή οίνοχόη ύπ’ άριθ\ 1034 καί ό πιθό- 
σχημος άμφορίσκος ύπ5 άριθ·. 995 τοΰ πίνακος 11 β. Ό σφραγιδοκύλινδρος 
δέ τοΰ τάφου 142 μαρτυρεί οτι ή περίοδος αυτή υπήρξε διά τούς χρησιμο- 
ποιήσαντας τό νεκροταφείου, περίοδος ζωηρών καί επικερδών επαφών προς 
τάς χώρας τών παραλίων τής Α. Μεσογείου.

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ
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β. Σφραγιδόλιθος τοΰ τάφου 142.

γ.ι Μϋκης ξίφους καί 2 σκωρία χαλκοϋ έκ τοΰ τάφου 137.
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α. Ψευδόστομοι αμφορείς έκ τής άνασκαφής.

β. ’Αγγεία έκ τής άνασκαφής.

γ. Λίθινος κοπεύς έκ τοϋ τάφου 143.
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