
Ο ΠΕΜΠΤΟΣ ΛΑΚΚΟΕΙΔΗΣ ΤΑΦΟΣ 
ΤΟΥ ΚΥΚΑΟΥ Α ΤΩΝ ΜΥΚΗΝΩΝ *

Ό Heinrich Schliemann περιγράφει την άνασκαφήν τοΰ τάφου V τοϋ Κύκλου A 
εις το υπό ημερομηνίαν 6ης Δεκεμβρίου 1876, IX κεφάλαιον τοΰ περ'ι Μυκηνών 
βιβλίου του1. Αί σχετικά! πληροφορίαι, τάς οποίας παρέχει, μολονότι δεν είναι πλήρεις, 
έν τούτοις όμως είναι πολύτιμοι. Τάς πληροφορίας αύτάς θά εξετάσω έκ νέου, διότι 
πιστεύω ότι τά στοιχεία, τά όποια διέσωσαν οί τάφοι τοΰ Κύκλου Β, προσδίδουν εις
αύτάς ιδιαιτέραν όντως σημασίαν.

Ό πέμπτος τάφος, ως γνωστόν, έχει τετράπλευρον σχήμα καί κατεύθυνσιν από 
Βορρά προς Νότον μέ τάς μακράς του πλευράς προς Άνατολάς και Δυσμάς. Κατά 
μήκος καί των τεσσάρων του πλευρών ύπήρχον τοιχάρια έξ αργών λίθων καί πηλοΰ, 
ΰψους από τοΰ δαπέδου περί τά 0.90 μ. καί πλάτους 0.25-0.30 μ. Ο Schliemann 
αναφέρει ότι άνωθεν τών τοιχαρίων ύψοΰτο «a slanting wall of schist plates joined 
with clay, which reached a height of 6 J/2 ft»2. ’Ασφαλώς οί έκ πλακών σχιστόλιθου 
υποτιθέμενοι τοίχοι ήσαν τά υπολείμματα τής στέγης, ή οποία έβυθίσθη προς τό κέν- 
τρον τοΰ τάφου, όταν αί ύποβαστάζουσαι αυτήν δοκοί έσάπισαν. Την επικλινή θέσιν 
τών πλακών έπέβαλλεν ή προς τά άνω τάσις τών άκρων τών δοκών τής στέγης, όταν 
τό κέντρον των κατέρρευσεν εις τό δάπεδον. Έπικλινώς κειμένας πλάκας επί τών ξηρο- 
τοίχων άνεύρομεν εις όλους τούς τάφους τοΰ Κύκλου Β, τών οποίων ή στέγη έκαλύ- 
πτετο υπό σχιστόλιθων 3. Έκ τής περιγραφής λοιπόν τοΰ Schliemann μανθάνομεν ότι 
ή στέγη τοΰ τάφου V κατεσκευάσθη κατά τον τρόπον τον χρησιμοποιηθέντα εις την 
στέγασιν τών λακκοειδών τάφων τών Μυκηνών, ήτοι: κατά μήκος τών πλευρών τοΰ 
τάφου έκτίσθησαν τοιχάρια ΰψους 0.80 - 0.90 μ. Έπ’αυτών έτοποθετήθησαν πυκνώς 
καί παραλλήλως προς άλλήλας δοκοί, αί όποΐαι ύπεβάσταζον έπίστρωσιν έκ πλακών 
κεκαλυμμένων διά παχέος στρώματος πηλοΰ πλαίσιας.

Εντός τοΰ τάφου εύρέθησαν τά λείψανα τριών νεκρών, τεθειμένα από ’Ανατολών 
προς Δυσμάς, μέ την κεφαλήν κατά την ανατολικήν πλευράν καί τούς πόδας προ τής 
δυτικής. Κατά τον Schliemann τό λείψανον τό άποκαλυφθέν εις τό βόρειον τοΰ τάφου 
άκρον ήτο τεταριχευμένον, ό εις τό κέντρον νεκρός είχε συληθή καί ό εις τό νότιον
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126 Γεωργίου Ε. Μυλωνά ΑΕ 1969

τμήμα τοΰ τάφου άποτεθείς εύρέθη μέ τά κτερίσματά του ανέπαφα. Κα'ι τά τρία λείψανα 
άπεδόθησαν εις άνδρας, διότι εντός τοΰ τάφου εύρέθησαν πολλά ξίφη και δύο προσω
πίδες, αί όποΐαι έκλαμβάνονται ώς άνδρικαί. Έκ τής περιγραφής τοΰ Schliemann πηγά
ζουν διάφορα προβλήματα, ή λύσις των οποίων είναι νΰν δυνατή.

Εσυλήθη πράγματι ό άποτεθείς εις το κέντρον νεκρός καί, εάν έσυλήθη, πότε έγέ- 
νετο ή σύλησις; Ό άνακαλύψας έστήριξε τό περ'ι συλήσεως συμπέρασμά του εις τά εξής: 
Η τέφρα, ή κατ’ αυτόν προελθοΰσα έκ τής πυράς, ή οποία άπετέφρωσε τό σώμα, «had 

evidently been disturbed; the clay with which the two other bodies and their 
ornaments were covered, and the layer of pebbles which covered the clay, had been 
removed from the body. As, besides, it was found almost without any gold orna
ments, it is evident that it had been rifled. This opinion is also confirmed by the 
twelve golden buttons, the small golden plates, and the numerous small objects 
of bone, which had been found together with small quantities of black ashes at 
different depths below the three sculptured tombstones which adorned the sepul
cher. It is further confirmed by the Mycenaean pottery of later times, which in 
this tomb were mixed up with very ancient hand-made or wheel-made vases» 
Τά στοιχεία αύτά έξηγοΰνται όρθότερον επί τή βάσει των όσων έμάθομεν κατά την 
άνασκαφήν τοΰ Κύκλου Β.

Τά περί τέφρας βεβαίως δεν εύσταθοΰν, διότι έχει άποδειχθή ότι καΰσις νεκρών 
δεν ήτο εν χρήσει εις τούς χρόνους τών λακκοειδών τάφων. Αί «τέφραι», τάς οποίας ό 
Schliemann διαρκώς μνημονεύει, ήσαν προφανώς τά υπολείμματα τών σεσαθρωμένων 
δοκών τής στέγης τών τάφων. Εις τον Κύκλον Β διεπιστώθη ότι τά επί τοΰ δαπέδου 
τών τάφων θραύσματα δοκών είχον υπό τής υγρασίας μεταβληθή εις φαιομελανήν κόνιν, 
ή οποία ωμοίαζε προς τέφραν. ’Ίχνη τεφρομελανά και στρώματα πηλού δεν εύρέθησαν 
ύπεράνω τοΰ είς τό μέσον τοΰ τάφου άποκαλυφθέντος σκελετοΰ, εν φ πολλά ίχνη 
«τέφρας» καί πηλού εύρέθησαν άνωθεν τών δύο άλλων λειψάνων. Τούτο ήτο φυσική 
συνέπεια τών συνθηκών, αί όποΐαι έδημιουργήθησαν υπό τής καταπεσούσης στέγης. 
"Οταν, δηλαδή, αί δοκοί τής στέγης, θραυσθεΐσαι κατά τό μέσον περίπου τοΰ μήκους 
των, κατέρρευσαν προς τον πυθμένα τοΰ τάφου, τά θραυσθέντα κεντρικά των τμήματα, 
έπικεκαλυμμένα μέ πλάκας καί πλαίσιαν, εύρέθησαν είς αρκετήν άπ’ άλλήλων άπόστα- 
σιν (είκ. 1). Είς τον μεταξύ τών τμημάτων τούτων χώρον δεν θά ύπήρχον ούτε ξύλα 
ούτε πηλός' είς τον χώρον δ’ αυτόν εύρέθη νά ήτο αποτεθειμένος ό είς τό κέντρον τοΰ 
τάφου νεκρός καί ως έκ τούτου ό σκελετός του δεν είχε καλυφθή υπό τών ξύλων καί 
τοΰ πηλού τής στέγης. Τεμάχια δοκών κεκαλυμμένα μέ πηλόν κατέπεσαν έπί τών λειψά
νων τοΰ βορείου καί τοΰ νοτίου τμήματος τοΰ τάφου καί ώς έκ τούτου τά άποσεσαθρω- 
μένα υπολείμματα τών ξύλων καί ό πηλός έκάλυπτον τούς σκελετούς έκείνους, όταν 
ούτοι άπεκαλύφθησαν.

Ή κατάρρευσις τής στέγης άρχικώς έδημιούργησε κωνικόν βύθισμα κατά τό μέσον 
περίπου τοΰ μήκους τοΰ τάφου, τό βύθισμα τοΰτο έπληρώθη υπό τών χωμάτων, τά

1 Schliemann, ε. ά. σ. 295.
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όποια εύρίσκοντο ύπεράνω τής στέγης του1. Τά χώματα αυτά ήσαν «ριχτά» καί περιεΐ- 
χον διάφορα πράγματα, εν οις και τά κατάλοιπα τών επιταφίων δείπνων. Εις τά κατά
λοιπα αυτά ανήκουν τά οστά ζώων καί τά ϊχνη πυράς καί τέφρας, τά μνημονευόμενα

*0 πέμπτος λακκοειδής τάφος τοΰ κύκλου Α των Μυκηνών

Είκ. 1. Σκαρίφημα τομής τοΰ τάφου V, είκονίζον την θέσιν τών δοκών μετά τον ϋρυμμαιισμόν
και την κατάρρευσίν των.

υπό τοΰ Schliemann. Εις τά χώματα αυτά εύρέθησαν καί τά 12 χρυσά κομβία καί αί 
μικραί «χρυσαι πλάκες». Εις τά ευρήματα αυτά θά έπανέ?Τ1ωμεν άργότερον, άφ’ ού 
έξετάσωμεν καί τάς υπολοίπους παρατηρήσεις τοΰ άνασκαφέως.

Ό εις τό μέσον νεκρός, γράψει ό Schliemann, εύρέθη «almost without orna
ments», τοϋτο δε προφανώς διότι δεν έφερε προσωπίδα ή «θώρακα», όπως τά άλλα 
δύο λείψανα. ’Αλλά πρέπει νά σημειωθή ότι σπανίως σκελετοί άνδρών φέρουν χρυσά 
ποικίλματα καί αυτά κατά κανόνα είναι ολιγάριθμα. Εις τον Κύκλον Β μόνον οί νεκροί 
τών τάφων I καί Ν είχον όλίγας χρυσάς παρυφάς φορεμάτων, ό δε τοΰ Β είχε χρυσοϋν 
περιβραχιόνιον. Καί αυτός ό προσωπιδοφορών νεκρός τοΰ τάφου V δεν έφερεν άλλα 
κοσμήματα πλήν τοΰ «θώρακος», τής προσωπίδος καί τοΰ περιβραχιονίου."Ωστε καί αυτό 
τό έπιχείρημα δεν εύσταθεΐ. Τά χρυσά ελάσματα, τά εύρεθέντα εις την έπίχωσιν τοΰ 
τάφου άποδεικνύουν ότι πράγματι έγένετο άφαίρεσις κτερισμάτων. ’Αλλά υπό τίνος καί 
πότε; Ή άφαίρεσις αυτή θά έγένετο προτοΰ καταπέση ή στέγη. Διότι εάν ύποθέσωμεν, 
ώς ό Schliemann ύπέθεσεν, ότι ή άφαίρεσις κοσμημάτων ή καί ή σύλησις έγένετο άφ’ ού 
ή στέγη είχε καταπέσει τότε θά πρέπει νά έξηγήσωμεν πώς ό τυμβωρύχος κατώρθωσε 
νά σκάψη εις τόσον βάθος σχετικώς στενήν τάφρον καί νά άποκαλύψη μόνον τον σκε-

1 Βυθίσματα παρεμφερή παρετηρήθησαν εις 6- γη τών οποίων έκαλύπτετο υπό πλακών έκ σχιστο- 
λους τούς λακκοειδεΐς τάφους τοΰ Κύκλου Β, ή στέ- λίθου.
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λετον, τον όποιον έσύλησε χωρίς νά τον καταστρέψη. Το εγχείρημα τοΰτο θά ήτο πολύ 
δύσκολον ακόμη και δΓ έμπειρον αρχαιολόγον, αδύνατον δέ διά τυμβωρύχον, ό όποιος 
έσκαπτε λαθραίως.

Έάν όμως ύποθέσωμεν ότι τυμβωρύχος κατώρθωσε νά διεισδύση εϊς τον τάφον 
διά τής στέγης, ή όποια ακόμη διετηρεΐτο είς τό αρχικόν της ύψος, τότε θά πρέπει νά 
δώσωμεν πειστικήν άπάντησιν είς τό ερώτημα: διατί ό τυχηρός αυτός τυμβωρύχος δεν 
έσύλησε καί τούς άλλους νεκρούς, οί όποιοι ήσαν κεκοσμημένοι με τόσα χρυσά αντικεί
μενα καί οί όποιοι έ'κειντο πλησίον τού είς τό κέντρον τοΰ τάφου λειψάνου; τό νά ύπο- 
τεθή ότι έσύλησε μόνον τό εν λείψανον, έν φ προ τών οφθαλμών του ήσαν έκτεθειμένα 
τόσα άλλα πολύτιμα αντικείμενα, τά όποια άφήκεν είς την θέσιν των, είναι παράλογον. 
Ή μόνη πιθανή λύσις ή ύποδεικνυομένη υπό τών πραγμάτων, είναι ότι μερικά τών 
κτερισμάτων, έν οΐς καί τά εύρεθέντα είς τήν έπίχωσιν, άφηρέθησαν κατά τήν κατάθε
σήν έν τώ τάφω τοΰ τελευταίως ένταφιασθέντος λειψάνου ύπ’ αυτών τών συγγενών τών 
νεκρών' τούτο δεν αποτελεί άγνωστον συμπεριφοράν τών ζώντων προς τούς νεκρούς, 
παρετηρήθη δέ καί είς άλλους τάφους τών πρωίμων μυκηναϊκών χρόνων1.

Ό καθορισμός τής σειράς ταφής τών ένοικων τοΰ τάφου V υποδεικνύεται υπό τών 
έν αύτώ εύρεθέντων λειψάνων καί κτερισμάτων. Πιστεύω ότι ό κατά τό κέντρον τοΰ 
τάφου εύρεθείς ήτο ό πρώτος νεκρός, ό όποιος άπετέθη είς τον τάφον (ύπ" αριθμόν 
V- 1 νεκρός τής είκ. 2). Οί έκατέρωθεν αύτοΰ σκελετοί δεν διέσωσαν ίχνη παραμερισμού, 
ώς συνήθως συμβαίνει όταν άποτίθεται καί δεύτερον ή τρίτον λείψανον είς τον ίδιον 
τάφον. Προς τούτοις τό κέντρον τοΰ τάφου είναι ή ένδεικνυομένη θέσις διά τήν κατά- 
θεσιν τοΰ πρώτου είς αυτόν άποτιθεμένου νεκρού. Ή μαρτυρία τών ξιφών, τών εύρε
θέντων κατά μήκος τής δεξιάς του πλευράς καί χειρός, έπιβάλλει τό συμπέρασμα τοΰτο. 
Είς τό «τεταριχευμένον» λείψανον ό Schliemann αποδίδει χρυσοΰν τελαμώνα καί 
τεμάχιον ξίφους, προσθέτει όμως «for some cause or other (ό τελαμών αυτός) was 
not in its place, for it now lay across the loins of the body, and extended in a 
straight line far to the right of it2. Έάν θέσωμεν τό άκρον τοΰ τελαμώνος είς τήν 
λαγόνα τοΰ «τεταριχευμένου» λειψάνου καί τό τεμάχιον τοΰ ξίφους προς τά δεξιά καί 
είς άπόστασιν τούλάχιστον 0.40 μ. άπό τής λαγόνος θά παρατηρήσωμεν ότι τό τεμά
χιον τοΰ ξίφους άνήκεν είς τον σωρόν τών 11 ξιφών, τά όποια εύρέθησαν τεμαχισμένα 
είς άπόστασιν ενός ποδός άπό τοΰ τεταριχευμένου νεκροΰ3. Ό τελαμών, έλαφρόν έλα
σμα χρυσοΰ, μετετοπίσθη τής αρχικής του θέσεως καί παρεσύρθη προς Βορράν κατά 
τήν άπόθεσιν τοΰ «τεταριχευμένου» λειψάνου είς τό βόρειον άκρον τοΰ τάφου, έν ω 
τό βαρύτερον ξίφος παρέμεινεν είς τήν αρχικήν του θέσιν.

"Εν τών ώραιοτέρων κτερισμάτων τών εύρεθέντων είς τον τάφον V είναι ή έξά- 
γωνος έκ ξύλου πυξίς, αί πλευραί τής όποιας καλύπτονται ύπό χρυσών έλασμάτων

1 A. J. Β. Wace, Chamber Tombs at Mycenae, 2 Schi.iemann, έ. ά. σ. 299. ”Av ό τελαμών άνή-
London 1932, σ. 138, 144. C. W. Beegen, Prosymna κεν είς τό «τεταριχευμένον» λείψανον θά έπρεπε νά 
the Helladic Settlement Preceeding the Argive εύρεθή τμήμα του καί κάτωθεν τών οστών. 
Heraeum, Cambridge 1937, σ. 247. Σπ. Μαρινάτος, 3 Αυτόθι σ. 304.
ΠΑΕ 1956, σ. 204. ΜΥΛΩΝΑΣ, AJA 52, 1948, σ. 70.
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(πίν. 9α). Μέρος μόνον τοΰ ξυλίνου της σκελετού διετηρήθη, έν ώ δλαι αί έκ χρυσού 
πλάκες της έμειναν αναλλοίωτοι. Άρχικώς ή πυξίς αύτή, ή όποια ασφαλώς περιείχε 
πολύτιμα αντικείμενα, έτέθη πλησίον τοΰ «τεταριχευμένου» λειψάνου. Ό Schliemann 
όμως αναφέρει ότι αί χρυσαΐ της πλάκες εύρέθησαν δεξιά και αριστερά τοΰ λειψάνου 
εκείνου1. Τοΰτο άποδεικνύει ότι μετά παρέλευσιν χρόνου από τής άποθέσεώς της ή

Είκ. 2. Σκαρίφημα δαπέδου τάφου V. Σκελετοί V-l, V-2, V-3.

πυξίς παρεμερίσθη, τό περιεχόμενόν της άφηρέθη καί, επειδή προφανώς ό ξύλινος κορ
μός της είχε σαπίσει, τά ύπολείμματά της έρρίφθησαν δεξιά καί αριστερά τοΰ λειψάνου. 
Τοΰτο βεβαίως έγένετο κατά μεταγενεστέραν χρήσιν τοΰ τάφου, οπότε καί πάλιν συγ
γενείς κατήλθον εις τό δάπεδόν του διά την άπόθεσιν ετέρου λειψάνου. Έάν ό τετα- 
ριχευμένος νεκρός ήτο ό τελευταίος, τότε ή πυξίς ίίά ήτο εκεί, όπου εΐχεν άποτεθή 
άρχικώς καί τά ύπολείμματά της θά ήσαν συγκεντρωμένα εις μίαν καί την αύτήν θέσιν. 
Κατά ταΰτα ό «τεταριχευμένος» νεκρός ήτο τό δεύτερον λείψανον, τό όποιον άπετέθη 
εις τον τάφον V. Τούτον θά αποκαλώ τοΰ λοιπού V-2 νεκρόν (είκ. 2).

Ο κατα το νότιον τμήμα τοΰ τάφου άποκαλυφθείς σκελετός ανήκει εις τό τρίτον 
κατά σειράν ταφέν λείψανον (νεκρός V-3, είκ. 2). Ή άρίθμησις αύτή έπιβάλ?\,εται υπό 
τοΰ καθορισμού τής σειράς ταφής τών άλλων δύο λειψάνων. Άλλ’ έχομεν καί άλλην 
μαρτυρίαν έκ τοΰ τάφου, ή όποια άποδεικνύει τό ορθόν τοΰ συμπεράσματος μας. Πλη
σίον τοΰ V-3 σκελετού εύρέθη μέγας αριθμός ψήφων εξ ήλέκτρου, 37 κυκλικά ελά
σματα με έμπίεστα διακοσμητικά στοιχεία, 21 τμήματα παρομοίων χρυσών ελασμάτων 
καί το έξ άλαβαστρου ύπ αριθμόν 829 άγγεΐον. Εντός τοΰ αγγείου αύτοΰ εύρέθησαν

1 Schi ,ιΕμανν.. ε. ά. σ. 308. Εις την άρίθμησιν 
τών κτερισμάτων χρησιμοποιώ τούς αριθμούς ευρε

τηρίου τοΰ ’Εθνικού Μουσείου, οί όποιοι έχρησι- 
μοποιήθησαν καί υπό τοΰ Κακό·
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«thirty two small and three large round gold buttons with rich intaglio patterns, 
as well as two gold buttons in the shape of crosses each with two very small 
golden handles; further a large gold button of conical shape, and a wedge-shaped 
tube» Προφανώς τά πολύτιμα αύτά αντικείμενα είχον συλλεγή καί άποτεθή εντός 
τοΰ εξ αλαβάστρου αγγείου. ’Ίσως δε καί ό σωρός τών εξ ήλεκτρου ψήφων καί τά χρυσά 
ελάσματα, τά όποια εύρέθησαν πλησίον τοΰ σκελετού, άρχικώς νά είχον τεθή εις 
τό άγγεΐον εκείνο, έξέφυγον δ’ αυτού όταν, ώς είναι δυνατόν νά ύποτεθή, τό άγγεΐον 
έκλινε προς την πλευράν του κατά την πτώσιν τής στέγης. Τό άγγεΐον δεν κατεσκευά- 
σθη βεβαίως διά νά χρησιμοποίησή διά την έναπόθεσιν τών άντικειμένων, τά όποια 
εύρέθησαν εντός αυτού καί τά όποια άρχικώς ίσως έκόσμουν φορέματα. Ό προορισμός 
τού άγγείου υποδεικνύεται υπό τής προχοής, την όποιαν προφανώς είχε τό άγγεΐον καί 
ή οποία δεν εύρέθη. Άρχικώς τό άγγεΐον θά περιεΐχεν υγρόν τι, μύρον ή καί ευώδες 
έλαιον. Άργότερον, ότε ίσως τό μύρον ή τό έλαιον έχασε την εύώδη του ιδιότητα ή καί 
ότε τό μύρον εΐχεν έξαερωθή, τό άγγεΐον έχρησιμοποιήθη διά την ένθεσιν τών χρυσών 
άντικειμένων ίσως δέ καί τών εξ ήλέκτρου ψήφων. Έδώ πρέπει νά σημειωΟή ιδιαι
τέρως ότι ό Schliemann άνεύρε μεταξύ τών εκ χρυσού πλακιδίων τής έξαγώνου πυξί
δος ύπ’άριθμόν 808 μίαν ψήφον έξ ήλέκτρου, τήν υπαρξιν τής οποίας, εις τήν θέσιν 
εις την οποίαν εύρέθη, εΰλόγως δεν ήδυνήθη νά έξηγήση. Μία καί μόνη ψήφος άσφα- 
λώς δεν θά κατετέΟη ώς κτέρισμα. Ή τβήφος εκείνη προφανώς υποδεικνύει τον χώρον 
άπό τον όποιον έλήφΟησαν αί λοιπαί, πολλαί ψήφοι, τάς οποίας ό Schliemann άνεύρε 
πλησίον τού ύπ’άριθμόν V-3 σκελετού. Άρχικώς φαίνεται ότι όλαι αί έξ ήλέκτρου 
ψήφοι, συνηρμολογημέναι εις επιβλητικούς όρμους, ήσαν εντός τής έξαγώνου πυξίδος. 
"Οταν τό περιεχόμενον τής πυξίδος αυτής μετεφέρθη κατά την κατάθεσιν τού τρίτου 
νεκρού, ή μοναδική ψήφος διέφυγε την προσοχήν τών μεταφερόντων τά κοσμήματα καί 
παρέμεινεν εις τήν άρχικήν της θέσιν. Καί διότι ή πυξίς, ή οποία άρχικώς περιείχε 
τάς ψήφους, είχε σχεδόν διαλυθή, έχρησιμοποίησαν τό έξ άλαβάστρου άγγεΐον, τό όποιον 
ίσως έκειτο πλησίον τής πυξίδος καί τού «τεταριχευμένου» νεκρού.

Πρέπει έπίσης νά τονισθή ότι τά 37 πλήρη κυκλικά έλάσματα με έμπίεστον δια- 
κόσμησιν ώς καί τά 21 τμήματα παρομοίων έλασμάτων, τά όποια εύρέθησαν πλησίον 
τών έξ ήλέκτρου ψήφων καί τού έξ άλαβάστρου άγγείου, άποτελούν χαρακτηριστικά ποι
κίλματα γυναικείων φορεμάτων, ώς διδάσκει τό περιεχόμενον τού τάφου III. Προς 
τούτοις πρέπει νά σημειωθή ότι τά χρυσά κομβία καί έλάσματα, τά εύρεθέντα εις τήν 
έπίχωσιν τού τάφου, άνήκουν εις τήν τάξιν τών χρυσών άντικειμένων, τά όποια εύρέ- 
θησαν έντός καί έκτος τού έξ άλαβάστρου άγγείου. Γίνεται νύν φανερόν ότι οί συγγε
νείς, οί όποιοι συνέλεξαν άπό τά κτερίσματα τών πρότερον ταφέντων διάφορα πολύτιμα 
άντικείμενα, τάς έξ ήλέκτρου ψήφους, τά χρυσά κομβία κλπ., διά νά τά άποθέσουν 
πλησίον τοΰ ύπ’άριθμόν V-3 νεκρού, άφήρεσαν μερικά δΓ ίδιαν χρήσιν καί έκ τών 
ούτως άφαιρεθέντων τινά κατέπεσαν, έξ άβλεψίας προφανώς, εις τό χώμα διά τού όποιου

1 Schliemann, έ. ά. σ. 308. Διά τό έξ άλαβά- διαστάσεις τοΰ δοχείου τοιπτου (ΰψος 0.145 μ., διά- 
στρου άγγεΐον δρα G· Karo, Schachtgraber von μετρος στομίου 0.065 μ.) συνηγορούν υπέρ τής χρή- 
Mykenai, 1930, πίν. CXXXVII, άρ. 829. Αί μικραί σεώς του ώς μυροδοχείου.
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έπληρώθη ό τάφος. Τά χρυσά κομβία και ελάσματα άποδεικνύουν ότι ό εις τό νότιον 
τμήμα τοΰ τάφου κείμενος σκελετός άνήκεν εις τον τελευταίως ταφέντα’ άλλως κατά 
την εκ νέου χρήσιν τοΰ τάφου τά εις τά χώματα χρυσά θά άνεκαλύπτοντο καί θά 
άφηροΰντο.

Πιστεύω δτι ή σειρά των είς τον τάφον V άποτεθέντων άποδεικνύεται έχουσα ώς 
έξης: Πρώτον έτέθη ό είς τό κέντρον τοΰ τάφου εύρεθείς νεκρός (ό ύπ’ άριθ. V- 1, 
είκ. 2). Κατόπιν έτάφη είς τό βόρειον άκρον τοΰ τάφου ό κατά τον Schliemann 
τεταριχευμένος νεκρός (ύπ’άριθ. V - 2). Καί τέλος κατετέθη ό είς τό νότιον τμήμα 
τοΰ τάφου κείμενος νεκρός, ό φέρων την λεγομένην «προσωπίδα τοΰ Άγαμέμνονος» 
(ό ύπ’άριθ. V-3). Είναι αδύνατον φυσικά νά όρισθή ό χρόνος, ό όποιος διέρρευσε 
μεταξύ των τριών αυτών ταφών, άλλ’ είναι δυνατόν νά ύποστηρίξωμεν ότι αρκετός 
χρόνος διέρρευσε μεταξύ τής δευτέρας καί τής τρίτης ταφής, βασιζόμενοι είς την μαρτυ
ρίαν τής εκ ξύλου πυξίδος, ή οποία έν τώ μεταξύ είχε διαλυθή.

Ό Schliemann έγνωμάτευσεν ότι οί τρεις σκελετοί τοΰ τάφου V άνήκον είς 
άνδρας καί την γνώμην του αυτήν έδέχθησαν οί άσχοληθέντες περί τά μυκηναϊκά. 
Είναι άρά γε ή γνώμη αυτή ορθή; Ό έλεγχός της παρουσιάζει ένδιαφερούσας απόψεις. 
Ό Schuchhardt συνώψισε τούς λόγους, οί όποιοι φέρονται ώς ένισχυτικοί τής γνώμης 
αυτής : «From the size of the bones», γράφει, «it would appear that 3 men were 
buried. This is further confirmed by the offerings which were of the kind attri
buted to men, while none attributed to women were found» To δεύτερον μέρος 
τής γνώμης του, ώς θά ίδωμεν κατωτέρω, δεν εύσταθεΐ, άλλ’ ούδέ τό πρώτον έχει 
άποδεικτικήν άξίαν. Διότι άνθρωπολογική μελέτη τών οστών δεν έγινε καί ή έντύπωσις, 
τήν όποιαν άποκομίζομεν έκ τής θέας ήμικατεστραμμένων οστών, είναι συνήθως άπα- 
τηλή. 'Ως έκ τούτου, τά επί τοΰ μεγέθους τών οστών στηριχθέντα συμπεράσματα, τά μή 
συνοδευόμενα με άκριβεΐς καταμετρήσεις, στεροΰνται άποδεικτικής βαρύτητος. ”Ας ίδω
μεν τώρα, εάν καί τά εύρεθέντα κτερίσματα στηρίζουν τήν γνάιμην τοΰ Schuchhardt 
καί τοΰ Schliemann.

Ό είς τό νότιον τμήμα τοΰ τάφου εύρεθείς σκελετός (ύπ’άριθμόν V-3) άποδει- 
κνύεται ώς άνήκων είς άνδρα ύπό τής προσωπίδος, ή όποια λέγεται ότι έκάλυπτε τό 
πρόσωπόν του καί ή όποια είναι γνωστή ώς «ή προσωπίς τοΰ Άγαμέμνονος» (πίν. 8γ, 
άρ. 624). Ό άρειμάνιος μύσταξ καί τό παχύ γένειον δεν άφήνουν άμφιβολίαν ότι ή 
προσωπίς είναι άνδρική. Καί ό κατά τον Schliemann τεταριχευμένος νεκρός τοΰ 
βορείου άκρου τοΰ τάφου (ό ύπ’ άριθμόν V - 2) έφερε προσωπίδα, τήν όποιαν γενικώς 
δέχονται ώς προσωπίδα άνδρός (πίν. 8α, 623). Ή προσωπίς όμως αυτή (ύπ’ άριθμόν 
623) είναι όλως διάφορος τής λεγομένης «προσωπίδος τοΰ Άγαμέμνονος>·, ώς έση- 
μείωσαν πάντες οί άσχοληθέντες με τά εύρήματα τοΰ τάφου τούτου. ’Έχει κεφαλήν 
σφαιρικήν πεπλατυσμένην κατά τον κάθετον άξονα, ύπερμέγεθες μέτωπον, όφρΰς σχεδόν 
άνυπάρκτους, στρογγύλους οφθαλμούς, ρίνα σιμήν. καί πλατείαν, πλατύ επίσης, κυκλικόν, 1

1 C. Schuchhardt» Schlieniann's Excavations, London 1891, σ. 254.
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ατριχον καί πλαδαρόν πρόσωπον, έκφρασιν βαρείαν1. Ή έλλειψις μύστακος αποτελεί 
σημαντικήν διαφοράν. Κατά τοΰτο διαφέρει και τής έκ τοΰ τάφου IV προσωπίδος 
ύπ αριθμόν 259 (πίν. 8β, άρ. 259), προς την όποιαν συνήθως παραβάλλεται1 2. Ό Karo 
προσπαθεί νά άπαλείψη την διαφοράν αυτήν γράφων : «Die Furchen an der Ober 
lippe lassen vielleicbt auf einen kleinen Schnurrbart schliessen» 3. Ό κατά τον 
Karo μύσταξ έξαρτάται άπό τήν καλήν θέλησιν τοΰ παρατηρητοϋ, εις τήν πραγματικό
τητα όμως δεν υπάρχει. Είναι άρά γε δυνατόν νά ύποτεθή ότι ή προσωπίς ύπ" αρι
θμόν 623 (πίν. 8α), ανήκει εις γυναίκα, ότι είναι γυναικεία προσωπίς και διά τοΰτο 
παρουσιάζει τάς μνημονευθείσας διαφοράς; Ή ύπόθεσις αυτή ένισχΰεται καί άπό 
άλλας παρατηρήσεις.

Εις τον τάφον V εύρέθησαν πολλά ξίφη, πιστεύω δ’ ότι καί αυτά δεν έμελετήθη- 
σαν δεόντως. Ή έξακρίβωσις τής θέσεως εις τήν οποίαν εύρέθησαν τά ξίφη θά βοη- 
θήση σπουδαίως είς τήν λύσιν τοΰ προβλήματος, τό όποιον μάς ενδιαφέρει. Σχετικώς 
πρέπει νά τονισθή ότι ό Schliemann περιγράφει τά κτερίσματα όπως τά άπεκάλυψεν 
έπί τοΰ δαπέδου δεξιά ή αριστερά τοΰ λειψάνου καί εν σχέσει προς τούς σκελετούς καί 
ούχί προς τάς πλευράς των σκελετών. Περιγράφων, π. χ. τήν εύρεσιν τοΰ «τελαμώνος» 
λέγει ότι έ'κειτο «across the loins of the body and extended in a straight line far to 
the right of it». Επίσης είς τήν σελίδα 304 γράφει: «at a distance of hardly more 
than a foot to the right of the body, I found 11 bronze swords». Είς τήν σελίδα 313 
αναφέρει ότι «there was further found to the right of the body... a large drinking 
cup». "Οταν γράψη λοιπόν είς τήν σελίδα 302 «I must return to the body of the north
ern extremity. To its right lay two bronze swords...» προφανώς σημειώνει ξίφη, 
τά όποια έ'κειντο προς τά δεξιά τοΰ σκελετοΰ, καθώς αυτός τον έβλεπεν ίσως ίστάμενος 
είς τούς πόδας τοΰ λειψάνου. Τό εν τών δύο ξιφών τά όποια άνεΰρε μετά τοΰ τελα
μώνος προς τά δεξιά τοΰ λειψάνου είναι πλήρες, τό έτερον διατηρείται μόνον κατά τό 
ήμισυ4. Βεβαίως αί πλάκες τάς οποίας έξέλαβεν ώς κοσμοΰσας τήν ξυλίνην λαβήν τοΰ 
κατά τό ήμισυ διασωθέντος ξίφους δεν άνήκον είς αυτό, άλλ’ είς τήν έξάγωνον πυξίδα 
καί τό άνω τμήμα τοΰ ξίφους δεν εύρέθη μετά τοΰ λοιποΰ. Τοΰτο φανερώνει ότι τά δύο 
εκείνα ξίφη έκειντο πλησίον τών 11 ξιφών, τά όποια εύρέθησαν τεμαχισμένα καί κατε
στραμμένα σχεδόν, κατά τήν μαρτυρίαν του' τό ύπόλοιπον τμήμα τοΰ δευτέρου ξίφους 
θά ήτο μέ τά άλλα τεμάχια, τά όποια ό Schliemann δεν έπεχείρησε νά συναρμολογήση. 
Έάν τά δύο ξίφη έκειντο κατά τήν δεξιάν πλευράν τοΰ σκελετοΰ θά ήσαν προ τής 
βόρειας πλευράς τοΰ τάφου καί τά τεμάχιά των θά ήσαν όλα κατά χώραν όταν εύρέ
θησαν. ’Άλλως τε φαίνεται ότι τό λείψανον εΐχεν άποτεθή αμέσως προ τής βόρειας

1 Ή προσωπίς αύτη, ύπ’ άριθμόν 623, μέ χαρα
κτηριστικά «non Hellenic», εύρέθη παραμεμορφω- 
μένη, ώς αναφέρει ό Schliemann, έ. ά. σ. 312 καί 
είκών έν σ. 337, έν φ έν άντιθέσει ή έτέρα έν τφ τάφφ 
προσωπίς, ύπ’αριθμόν 624, μέ «features altogether 
Hellenic», διετηρεΐτο θαυμασίως. Κατά τήν άποκα- 
τάστασιν τής πρώτης προσωπίδος ίσως έγινε σχετική 
παραμόρφωσις.

2 G. Karo, Die Schachtgraber von Mykenai,

1930, πίν. LI άρ. 623 καί πίν. XLIX No 259. 
Παρ’ όλον τό πλάτος καί τό εύρύ μέτωπον τό πρό
σωπον έχει ωοειδές σχήμα καί ούχί σφαίρας πεπιε
σμένης κατά τόν κάθετον άξονα.

3 Karo, ε. ά. σ. 121, No 623.
4 Schliemann, έ. ά. No 460, σσ. 302 - 303 . 2η- 

μειωτέον ότι ορίζει τήν θέσιν τών χρυσών ελασμά
των «on the right of the sword».
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πλευράς, «at the-north extremity» τοΰ τάψου, προ τής όποιας δεν άφέθη πολύς χώρος 
καί όλα τά κτερίσματά του έτέθησαν πέραν των ποδών του κα'ι προς τα δεξιά τοΰ πτώ
ματος. Τό αυτό ισχύει και διά τό λείψανον τής νοτίας πλευράς, τό ύπ’ αριθμόν 3‘ όλα 
τά κτερίσματά του είχον άποτεθή πέραν τών ποδών του καί προς τά αριστερά τοΰ 
πτώματος. Ούδέν άναφέρεται ώς κείμενον κατά μήκος τής νοτίας πλευράς τοΰ τάψου. 
Κατά ταΰτα γίνεται προφανές ότι ούδέν ξίφος εύρέθη κατά μήκος τής δεξιάς πλευράς 
καί χειρός τοΰ «τεταριχευμένου» νεκροΰ. Τά εύρεθέντα κεΐνται προς τά δεξιά του, πέραν 
τής άριστεράς του πλευράς καί χειρός, καί ανήκουν εις τον ύπ’ αριθμόν 1 σκελετόν, ό 
όποιος έτέθη εις τό μέσον τοΰ τάφου.

Είς τον Κύκλον Β διεπιστώθη ότι τά ξίφη ετίθεντο κατά μήκος τής δεξιάς πλευ
ράς καί χειρός τοΰ νεκροΰ, είς τον όποιον άνήκον, μεταξύ δ’ αύτών συνήθως κατέθετον 
εγχειρίδια καί μαχαίρας. Ούτως, είς τούς τάφους Γ, Ζ, I, Ν εύρέθησαν ξίφη κατά μήκος 
τής δεξιάς χειρός τών σκελετών'. Ώς εϊδομεν, ούδέν ξίφος εύρέθη κατά μήκος τής 
δεξιάς πλευράς καί χειρός τοΰ «τεταριχευμένου» νεκροΰ, τά προς τά δεξιά του εύρεθέντα 
ανήκουν είς τον ύπ’ αριθμόν V-1 νεκρόν. Τά άλλα ξίφη, τά όποια εύρέθησαν είς τον 
τάφον άνήκον είς τον ύπ’ αριθμόν V-3 νεκρόν, ό όποιος έκ τών κτερισμάτων άποδει- 
κνύεται ό σπουδαιότερος τοΰ τάφου. Κατ’άκολουθίαν ό «τεταριχευμένος» νεκρός (ό ύπ’ 
αριθμόν V-2) δέν είχε ξίφη.

Άλλ’άναφέρει ό Schliemann ότι επί τοΰ «τεταριχευμένου» νεκροΰ άνεκάλυψε πλή
ρως διασωξόμενον « breastplate », «θώρακα». Ό θώραξ βεβαίως ανήκει αποκλειστι
κούς είς άνδρας. Γεννάται όμως τό έρώτημα: τό ψύλλον χρυσού, τό όποιον άνεκάλυψεν 
ό τυχηρός ερευνητής είναι όντως θώραξ; Τό ψύλλον αύτό, κατά τον Karo, έχει μήκος
0.402 μ.1 2 (κατά τον Schliemann 153/5"). Τό πλάτος τοΰ σκελετού κατά τό στήθος, ώς 
δίδεται ύπό τοΰ Schliemann, ήτο 15". Κατ’ άκολουθίαν τό ψύλλον χρυσού μόλις θά 
έκάλυπτε τό στήθος, τό όποιον άποδεικνύεται πολύ στενόν δι’ άνδρα. Διά τούτο, ίσως, 
ό συνάδελφος κ. Σπ. Μαρινάτος τό χρυσοΰν αύτό ψύλλον άπεκάλεσεν «έπιστήθιον»3. 
Ό «θώραξ» ή τό έπιστήθιον, τό όποιον έκάλυπτε τό στήθος τοΰ λειψάνου, τοΰ ταφέν- 
τος είς τό νότιον τμήμα έχει μήκος 0.53 μ., αρκετόν διά νά καλύψη τό στήθος άνδρός. 
’Αλλά τό χρυσοΰν ψύλλον τό άνήκον είς τον «τεταριχευμένον» νεκρόν δέν είναι μονα
δικόν. Παρόμοιον ψύλλον χρυσού, μήκους 0.49 μ., εύρέθη είς τον τάφον IV4, ό όποιος 
περιείχε 5 σκελετούς. Έκ τούτων οί δύο (ύπ’ αριθμόν IV-1 καί IV-2, είκ. 3) προφα
νώς ανδρικοί, διότι έφερον ανδρικός προσωπίδας, έκειντο είς τό νότιον τμήμα τοΰ 
τάφου από Βορρά προς Νότον. Οί ύπόλοιποι τρεις εύρέθησαν είς τό βόρειον τμήμα 
τοΰ τάφου καί έκειντο από ’Ανατολών προς Δυσμάς (ύπ’ αριθμόν IV-3, 4, 5 είκ. 3).

Ό είς έκ τών είς τό βόρειον τμήμα τοΰ τάφου εύρεθέντων τριών σκελετών έφερεν 
ανδρικήν προσωπίδα. ’Άνωθεν τής κεφαλής τοΰ ετέρου εύρέθη τό ύπό μορφήν κεφα-

1 G. Ε. Mylonas, Ancient Mycenae, είκ. 46, 
67, 70. Τό αύτό παρετήρησεν ό συνάδελφος κ. ΜΑΡΙ
ΝΑΤΟΣ είς τόν τάφον τοΰ Μυρσινοχωρίου, ΠΑΕ 
1956, σ. 204.

2 Karo, έ. ά. σ. 122, πίν. LIV, άρ. 626 καί

πίν. LIV, άρ. 625. Schliemann, έ.ά. σ. 300 καί 296.
3 ΣΠ. ΜΑΡΙΝΑΤΟΣ καί Max Hirmer, Κρήτη καί 

μυκηναϊκή 'Ελλάς, είκ. 168.
4 Karo, ε. ά. πίν. LIV άρ. 252 καί Schliemann, 

έ. ά. σ. 228.
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λής λέοντος χρυσοΰν ρυτόν. Πλησίον τής κεφαλής τοϋ τρίτου εύρέθη ώραιότατον διά
δημα, το όποιον άποδεικνύει ότι αυτός τουλάχιστον ό σκελετός άνήκεν εις γυναίκα1. 
Έάν ύποτεθή προς στιγμήν ότι ό εις γυναίκα άνήκων σκελετός αυτός ήτο ό ύπ’ αρι
θμόν IV-5 τοΰ σκαριφήματος τής εικόνος 3, τοΰ δημοσιευθέντος το πρώτον ύπό τοΰ 
Schuehhardt, παραμένουν προς μελέτην οί ύπ’ άριθμόν IV-3 καί IV-4 σκελετοί. Ό

εις τούτων (ό ύπ’ αριθμόν IV-3) έφερε 
την προσωπίδα καί άνωθεν τοΰ κρανίου 
τοΰ έτέρου (τοϋ ύπ’ αριθμόν IV-4) εύ- 
ρέθη ή λεοντοκεφαλή ύπ’ αριθμόν 273. 
Ό Sehliemann αναφέρει ότι «the two 
bodies... whose faces were covered with 
gold masks had also their breasts covered 
with large golden breastplates. The one 
is of massive gold but without ornamen
tation ; the other is of a much thinner 
gold plate, and decorated» 2.

Ό ακόσμητος «θώραξ» ήτο φύλλον 
χρυσοΰ όμοιότατον προς τό εύρεθέν εις 
τον τάφον V καί μόνον κατά 0.088 μ. με- 
γαλύτερον. Εις τήν περιγραφήν των «θω

ράκων» δεν αναφέρεται τίς τούτων εύρέ&η άνωθεν τοϋ ύπ’άριθμόν IV -3 καί τίς άνωθεν 
τοϋ ύπ’ αριθμόν IV - 4 σκελετού. Είναι όμως δυνατόν να ύποστηριχθή μέ πειστικότητα 
ότι ό κεκοσμημένος «θώραξ» εύρέθη πλησίον των οστών τοϋ σκελετού μέ τήν ανδρικήν 
προσωπίδα, τοϋ ύπ’αριθμόν IV-3 σκελετού. Διότι ήδη ύπό τοϋ Schuehhardt άπε- 
δείχθη3 ότι τό κεκοσμημένον φύλλον χρυσού ύπ’άριθμόν 229 δεν ήτο «θώραξ» άλλα 
μεγαλοπρεπές χρυσοϋν διάδημα, τό όποιον προφανώς είχεν έκφύγει τής αρχικής του 
θέσεως. Διατί όμως ό Sehliemann, ό όποιος είχε προηγουμένως ανακαλύψει τό λαμ
πρόν διάδημα τοϋ τάφου III καί τόσα άλλα χρυσά «στέμματα», ακόμη καί τό ώραίον 
διάδημα τοϋ τάφου IV (άρ. 230), καί ό όποιος έγνώριζε καλώς τήν μορφήν καί 
τον κόσμον τών στεμμάτων, συνεπέρανεν ότι τό ύπ’ αριθμόν 229 κτέρισμα τοΰ τάφου IV 
ήτο «θώραξ»; Προφανώς διότι τό άνεΰρε πλησίον τών οστών τοΰ σκελετού, ό όποιος 
έφερε τήν άνδρικήν προσωπίδα (τοϋ ύπ’άριθμόν IV-3) καί συνεπέρανεν ότι τό πολύ
τιμον εκείνο κτέρισμα άνήκεν εις τον άνδρα εκείνον. ’Αλλά, θά έσκέφθη, ήτο αδύνατον 
διάδημα νά άνήκη εις άνδρα. ’Άρα τό χρυσοΰν κτέρισμα, τό τόσον ευκόλως άναγνω- 
ριζόμενον ώς διάδημα, δέν θά ήτο διάδημα αλλά κάτι άλλο. ’Επειδή τό φύλλον θά

Είκ. 8. Σκαρίφημα δηλοΰν τήν θέσιν τών σκελε
τών τοΰ τάφου IV. γ = γυναίκες ά = ανδρες

1 Karo, ε. ά. πίν. CXVII καί CXVIII άρ. 273 

καί πίν. XLI άρ. 230. ΜΑΡΙΝΑΤΟΣ - Hirmer, ε. ά. 
είκ. 176.

2 Schliemann, ε. ά. σ. 228. Σημειωτέον δτι ό
Schliemann εις τήν σελίδα 222 γράφει δτι ή χρυσή 
λεοντοκεφαλή ύπ’ αριθμόν 273 εύρέθη «at the head» 
τοϋ σκελετού καί διά τούτο άρχικώς τήν έξέλαβεν

ώς κράνος. Εις τήν σ. 228 γράφει «the two bodies . . . 
whose faces were covered with gold masks». Τοΰτο 
είναι έν δείγμα τής ευκολίας, μέ τήν όποιαν χαρα
κτηρίζεται ό τόπος εύρέσεως κτερισμάτων.

3 Schuchhardt, έ. ά. σσ. 215-217. Karo, έ.ά. 
πίν. XLI άρ. 229.
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εύρέθη πλησίον τών οστών τοΰ στήθους καί επειδή ήτο κεκοσμημένον κατά τρόπον 
παράλληλον προς τον τοΰ «θώρακος» τοΰ ύπ’ αριθμόν V-3 σκελετοΰ τοΰ τάφου V 
ό Schliemann κατέληξεν εις το συμπέρασμα ότι καί τό φύλλον χρυσοΰ τοΰ τάφου IV 
δεν ήτο διάδημα άλλα «θώραξ». Άφ’ ου λοιπόν ό «θώραξ» αυτός εύρέθη άνωθεν 
τοΰ λειψάνου ύπ’ αριθμόν IV-3, τοΰ σκελετοΰ δηλαδή με τήν ανδρικήν προσωπίδα, 
ό έτερος ακόσμητος «θώραξ» θά έκάλυπτε τό στήθος τοΰ ύπ’αριθμόν IV-4 σκελετοΰ, 
τό κρανίον τοΰ όποιου έπίεζεν ή χρυσή λεοντοκεφαλή. Τό διάδημα-θώραξ, στέμμα 
γυναικός, δεν ήτο δυνατόν νά άνήκη εις τον ύπ’άριθμόν IV-3 σκελετόν άνδρός, οΰτε 
καί εις τό ύπ’αριθμόν IV-5 λείψανον, διότι εκείνο είχε τό ίδικόν του διάδημα. 
Κατ’ακολουθίαν θά άνήκεν εις τό ύπ’ αριθμόν IV-4 λείψανον, τό στήθος τοΰ οποίου 
έκαλΰπτετο υπό τοΰ άκοσμήτου φύλλου χρυσοΰ. "Οταν κατέπεσεν ή στέγη, προφανώς 
τό στέμμα εκείνο κατωλίσθησε τής θέσεώς του καί κατέληξε μεταξύ τών οστών τοΰ 
στήθους τοΰ ύπ’αριθμόν IV-3 νεκρού1. Τό κτέρισμα ύπ’αριθμόν 229, τό όποιον 
ό Schliemann έξέλαβεν ώς θώρακα καί τό όποιον εις τήν πραγματικότητα ήτο διά
δημα, άποδεικνύει ότι ό ύπ’αριθμόν IV-4 σκελετός τοΰ τάφου IV άνήκεν εις γυναίκα 
καί ότι τό φύλλον χρυσοΰ, τό όποιον έκάλυπτε τήν γυναίκα εκείνην δεν ήτο θώραξ 
άλλά «έπιστήθιον», πολύτιμον κτέρισμα είδικώς ποιηθέν διά τό λείψανον γυναικός. 
Κατά τον ίδιον περίπου τρόπον τό στήθος καί τά οστά τών παιδιών τών κατατεθέντων 
εις τον τάφον III έκαλύπτοντο ύπό χρυσών φύλλων2. Καί τό όμοιότατον προς τό χρυ- 
σοΰν γυναικεΐον έπιστήθιον τοΰ τάφου IV φύλλον χρυσοΰ τοΰ τάφου V, τό καλύπτον 
τό τεταριχευμένον λείψανον, δεν ήτο «θώραξ» άλλά έπιστήθιον κόσμημα, ίδιάζον 
εις γυναίκα.

Τό μέτωπον τοΰ τεταριχευμένου νεκροΰ, άναφέρει ό Schliemann, «was ornamented 
with a plain round leaf of gold, and a still larger one was lying on the 
right eye»3. Δύο άκόμη φύλλα χρυσοΰ, τό εν μεγαλύτερον τοΰ άλλου, εύρέθησαν εις 
τό στήθος κάτωθεν τοΰ «έπιστηθίου» καί άκόμη εν κατά τον μηρόν. Τά φύλλα αύτά 
κατ’ αυτόν άπετέλουν τά χρυσά ποικίλματα τοΰ φορέματος τοΰ νεκρού' άλλά διά νά 
δικαιολογήση τήν θέσιν των εις τήν κεφαλήν ήναγκάσθη νά ύποθέση ότι τό φόρεμα 
έκεϊνο έκάλυπτε καί τήν κεφαλήν. Έκ τής πρωίμου μυκηναϊκής έποχής έχομεν πολλάς 
παραστάσεις φορεμάτων άνδρών καί γυναικών. Τά φορέματα αύτά άφήνουν άκάλυπτον 
τήν κεφαλήν ούδέ είναι τόσον πλατέα ώστε νά ήτο δυνατόν νά άνασυρθώσι καί ύπεράνω 
τής κεφαλής. Είναι δυνατόν νά ύποτεθή ότι τά χρυσά φύλλα έκόσμουν σάβανον, 
διά τοΰ όποιου έκαλύπτετο ό νεκρός. Άλλά τότε τά φύλλα τοΰ χρυσοΰ, τά εύρεθέντα 
είς τό στήθος, θά έπρεπε νά εύρεθοΰν άνωθεν τοΰ χρυσοΰ έπιστηθίου (τοΰ λεγομένου 
θώρακος) καί ούχΐ ύπ’ αυτό. Προς τούτοις ό μικρός άριθμός τών φύλλων χρυσοΰ δεν

1 Τό διάδημα έξέφυγε τής δέσεως του μέ πλαγίαν 
φοράν, ώς τό σ’τέμμα τοΰ ύπ’ άριδμόν IV-5 σκε
λετού, καί κατέληξεν εις τό στήθος τοΰ ύπ’ άριδμόν 
IV-3 λειψάνου, δταν κατέπεσεν ή στέγη τοΰ τάφου.
Τοιαύτην πρός τά πλάγια μετάδεσιν κοσμημάτων έκ 
λεπτού φύλλου χρυσοΰ έβεβαιώσαμεν ιδία είς τόν
τάφον Ε (πίν. 9β). Ό παραμερισμός τοΰ διαδήματος

υποδεικνύεται καί ύπό τής εύρέσεως τής έκ χρυσοΰ 

λεοντοκεφαλής αμέσως ανωδεν τοΰ κρανίου, τό όποιον 

έπίεζεν ούτως, ώστε κατ’ άρχάς ό Schliemann τήν 
έξέλαβεν ώς κράνος (Schliemann, έ. ά. σ. 222).

2 Karo, έ. ά. πίν. Ι,ΙΙΙ.

3 Schliemann, έ. ά. σ. 296.
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αντιστοιχεί προς την πληθύν τών κοσμημάτων διά τών όποιων έφιλοτεχνοΰντο κατά 
κανόνα τά φορέματα γυναικών τών χρόνων εκείνων. Φαίνεται δ’ άπίστευτον ότι τό 
σάβανον θά έκοσμεΐτο μέ 5 μόνον έλάσματα, εάν έκοσμεϊτο σύμφωνα μέ μυκηναϊκά 
έθιμα. Ή άνεύρεσίς των εις διάφορα τοΰ σκελετού μέρη υποδεικνύει ότι μόνον το έν 
έξ αυτών, τό επί τοΰ μετώπου, έμεινεν εις την αρχικήν του θέσιν έν φ τά άλλα κατω- 
λίσθησαν τής θέσεως εκείνης. Ή αρχική θέσις τών δύο τουλάχιστον φύλλων — τοΰ 
επί τοΰ μετώπου καί τοΰ επί τοΰ οφθαλμού — ήτο τό μέτωπον. ’Αλλά καί τα δύο φύλλα 
τά εύρεθέντα είς τό στήθος έκ τοΰ μετώπου θά κατωλίσθησαν, διότι ή άπόστασις από 
τής αρχικής θέσεώς των μέχρι τοΰ σημείου είς τό όποιον κατέληξαν ήτο ελάχιστη κατά 
την μαρτυρίαν τοΰ Schliemann, ό όποιος αναφέρει ότι ή κορυφή τοΰ κρανίου ήτο 
είς τήν γραμμήν τών ώμων'. Όρθώς λοιπόν γράφει ό άνακαλύψας ότι τά φύλλα έκό- 
σμουν τό μέτωπον τοΰ νεκρού. Περί τό μέτωπον λοιπόν είχον άρχικώς τεθή τά τέσ- 
σαρα φύλλα χρυσού έν εϊδει διαδήματος 1 2. ’Αλλά διάδημα ή διάκοσμος μετώπου ήτο 
ξένος είς έίνδρας συνήθης όμως είς γυναίκας. Φύλλα χρυσοΰ τεθειμένα έπί τοΰ μετώπου 
έν εϊδει διαδήματος εΰρέθησαν είς δύο ταφάς γυναικών είς τον Κύκλον Β. Τό μέτω
πον τής γυναικός τής ταφείσης είς τον τάφον Υ έκοσμεϊτο υπό τριών φύλλων χρυσοΰ, 
τά όποια συνεκρατοΰντο υπό μόλις διατηρουμένης λεπτής χαλκής ταινίας (πίν. 10α). Είς 
τον τάφον Θ τό μέτωπον παιδίσκης έκοσμεΐτο υπό χρυσών φύλλων σταυροειδώς δια
τεταγμένων (πίν. ΙΟβ). Καθ’ όμοιον τρόπον προφανώς ήτο κεκοσμημένον καί τό μέτω
πον τοΰ «τεταριχευμένου» λειψάνου. Καί τό διάδημα αυτό ένισχύει τό συμπέρασμα 
ότι ό νεκρός ήτο γυνή.

Πλησίον τοΰ «τεταριχευμένου» νεκρού εΰρέθησαν πέντε χρυσαΐ ψήφοι, σχήματος 
άντιθετικώς διατεταγμένων αετών ή ίεράκων (ύπ’άριθμόν 689), αί όποΐαιάσφαλώς άνή- 
κον είς περιδέραιον (πίν. 12α)3. Αί ψήφοι αύταί καί τό περιδέραιον είναι χαρακτηριστικοί 
γυναικείου διακόσμου καί ευρίσκουν παράλληλα είς τάς έκ τοΰ τάφου III περόνας μέ 
κεψαλάς είς μορφήν πτηνών καί ζώων, τάς άνηκούσας είς γυναίκας4. Είς τον τάφον Ο, 
τάφον γυναικός, εΰρέθησαν ψήφοι είς μορφήν πτηνών ιπταμένων, αί όποΐαι δύνανται 
νά παραβληθούν προς τάς έκ τοΰ τάφου V (πίν. 12β). Καί αί ψήφοι λοιπόν αύταί ένι- 
σχύουν τό συμπέρασμά μας.

Ώς εϊδομεν ανωτέρω, δεξιά καί άριστερά τοΰ «τεταριχευμένου» νεκροΰ εΰρέθησαν 
τά υπολείμματα έξαγώνου ξύλινης πυξίδος, αί πλευραί τής οποίας έκαλύπτοντο υπό 
χρυσών πλακών θαυμασίως γεγλυμμένων (πίν. 9α). ΙΙιθανώταταή πυξίς άρχικώς περιείχε 
τάς έξ ήλέκτρου ψήφους, αί όποΐαι εΰρέθησαν πλησίον τοΰ ύπ’ αριθμόν V- 3 σκελετού. 
Ή πυξίς, ώς καί έτερον ξύλινον κιβωτίδιον, κεκοσμημένον δι’ έλέφαντος καί παραστά
σεων κυνών, τοΰ όποιου τήν θέσιν εύρέσεως δεν καθώρισεν ό Schliemann5, ιδιάζει είς 
γυναίκα μάλλον ή εις άνδρα. ’Αλλά καί αί έξ ήλέκτρου ψήφοι, προφανώς άποτελοΰσαι

1 Schliemann, έ. ά. σ. 296. έ. ά. σ. 129, είκ. 48.

2 Καί τό χρυσοΰν φΰλλον, τό όποιον εύρέϋη περί 4 Karo, έ.ά. πίν. XXVI. ΜΑΡΙΝΑΤΟΣ - HirmER, 
τήν όσφύν, ήτο δυνατόν νά είχε κατολισΟήσει έκ τοΰ έ. ά. είκ. 205.
μετώπου, ίσως όμως καί νά άνήκεν είς τόν τελαμώνα. 5 Schliemann, ε. ά. σ. 332. Karo, έ. ά. πίν.

3 Μαρινάτος - Hirmer, έ. ά. είκ. 205 ανω. Karo, CXLV άρ. 812.
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βαρύτιμα περιδέραια, αρμόζουν μάλλον είς γυναίκα. Αί εύρεθεΐσαι ψήφοι πλησίον τοΰ 
σκελετού ύπ’ αριθμόν V-3, ώς είδομεν, έτέθησαν εκεί είς σωρόν ώς πολύτιμα αντικεί
μενα είς ύστερώτερον χρόνον. Ψήφοι έξ ήλεκτρου είς σωρόν εύρέθησαν είς τον τά
φον IV1' άλλαι μέν τούτων εύρέθησαν πλησίον σκελετού γυναικός άλλαιδέ πλησίον σκε
λετού άνδρός. Ίσως κα'ι είς την περίπτωσιν αυτήν όλαι αί ψήφοι δεν ήσαν είς την 
αρχικήν θέσιν, είς τήν όποιαν έτέθησαν. Είς τον τάφον Ο τού Κύκλου Β όμως εξ 
ήλέκτρου ψήφοι εύρέθησαν εις τήν αρχικήν των θέσιν' εκεί έσχημάτιζον μέγα περιδέ- 
ραιον (πίν. 11α), τό όποιον εύρέθη μεταξύ των οστών τού στήθους γυναικός. "Αν καί αί 
ενδείξεις, τάς όποιας παρέχουν αί εξ ήλέκτρου ψήφοι δεν είναι τόσον σαφείς καί όρι- 
στικαί, εν τούτοις δυνάμεθα να συμπεράνωμεν ότι ενίοτε φανερώνουν τήν ΰπαρξιν 
γυναικός μεταξύ των έν τώ τάφω κατατεθέντων νεκρών.

Μετά τών χρυσών ελασμάτων τής πυξίδος εύρέθησαν επίσης μικρά έξ όρείας κρυ
στάλλου λάγυνος, αποτελούσα προφανώς τήν κεφαλήν άργυράς περόνης, ώς καί μικρά 
έξ όρείας κρυστάλλου κεφαλή καρφίδος2. Καί τά μικρά αυτά κοσμήματα ιδιάζουν είς 
γυναίκα, μάλιστα δε λάγυνος έκ χρυσού όμοιοτάτη προς τήν έκ τοΰ τάφου V εύρέθη είς 
τον τάφον III, ό όποιος περιεΐχεν άποκλειστικώς γυναίκας καί παιδία.

Περί τά 340 χρυσά «κομβία»3, 37 χρυσά κυκλικά έλάσματα καί 21 τεμάχια έλα- 
σμάτων ομοιότατα προς τά άνευρεθέντα είς τον τάφον III, τον τάφον γυναικών, εύρέ
θησαν είς τον τάφον V. Ή όλότης σχεδόν τών χρυσών τούτων αντικειμένων έ'κειτο 
πλησίον τοΰ ύπ’ αριθμόν 3 σκελετού άνδρός, αλλά, ώς είδομεν ανωτέρω, είχον συλλεγή 
καί άποτειθή έκεΐ κατά τήν τελευταίαν χρήσιν τού τάφου. Καί τά χρυσά αυτά ποικίλ
ματα ιδιάζουν είς γυναίκας καί ύποδεικνύουν τήν κατάθεσιν γυναικός είς τον τάφον V.

Κατά μήκος τής δυτικής πλευράς τοΰ τάφου V εύρέθησαν 7 μεγάλα χάλκινα δοχεία4. 
Προφανώς τά δοχεία αυτά έκειντο είς τό βορειοδυτικόν τμήμα τού τάφου, διότι τό 
νοτιοδυτικόν τμήμα ήτο κατειλημμένον από τά 10 ξίφη τού ύπ’ αριθμόν V-3 νεκρού 
καί από τά 60 ξίφη, τά έγχειρίδια καί τάς αίχμάς ακοντίων, τά όποια εύρέθησαν μεταξύ 
έκείνου καί τού ύπ' αριθμόν V-1 σκελετού (όρα είκ. 2). Τά χάλκινα αύτά σκεύη ήσαν 
πέραν τών ποδών τοΰ ύπ’ αριθμόν 1 σκελετού ίσως δέ καί μόνον προ τών ποδών τού 
ύπ’ αριθμόν 2, ό όποιος έτέθη είς πολύ συνεσταλμένην στάσιν, πάντοτε κατά τον 
Schliemann, ίσως διά νά έξοικονομηθή χώρος διά τά χάλ,κινα δοχεία. Είς δύο ακόμη 
λακκοειδεΐς τάφους εύρέθησαν χάλκινα δοχεία είς τον τάφον IV τού Κύκλου Α καί είς 
τον τάφον Ε τού Κύκλου Β5. Καί είς μέν τον τάφον IV είχον κατατεθή 3 άνδρες καί 
2 γυναίκες είς δέ τον Ε μόνον γυναίκες. Χάλκινα σκεύη δέν εύρέθησαν είς τον III ώς 
καί είς τούς Μ, Ο καί Υ τάφους γυναικών είναι όμως δυνατόν νά ύποτεθή ότι 
χάλκινα σκεύη, έξυπηρετούντα οίκιακάς άνάγκας μέ τάς όποιας ασχολούνται αί γυναί
κες, έτίθεντο είς τάφους γυναικών, όπως τά ξίφη έτίθεντο είς τούς τάφους άνδρών, διότι

1 Schliemann, έ. ά. σ. 245.Ό συνάδελφος κ. Μαρι

νάτος άνεΰρεν δρμον άποτελούμενον έκ ψήφων έξ 
ήλέκτρου είς τήν αρχικήν του θέσιν περί τόν λαιμόν 
καί τό στήθος άνδρός είς τόν τάφον τοΰ Μυρσινο- 
χωρίου, ΠΑΕ 1956, σ. 204.

2 Karo, έ. ά. πίν. CXXXVI, άρ. 830 καί 831,

CIII, άρ. 83. Schliemann, έ.ά. σσ. 299-300, 
Nos. 456, 457.

3 Schliemann, έ. ά. σ. 321.

4 Αυτόθι σ. 331. Karo, έ. ά. πίν. CLIV—CLX·
5 Shliemann, β. ά. σ. 274 έξ. Παπαδημητριου, 

ΠΑΕ 1952, σ. 459. Mylonas, ε. ά. είκ. 53 καί σ. 143.
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είναι χαρακτηριστικά των ασχολιών των. Τα χάλκινα σκεύη λοιπόν προσθέτουν ακόμη 
μίαν πιθανότητα εις το εξ άλλων κτερισμάτων συναχθέν συμπέρασμα τής ταφής γυναι- 
κός εις τον τάφον V.

Ωόν στρουθοκαμήλου, πεποικιλμένον μέ μεγάλην δεξιοτεχνίαν, καταλέγεται μεταξύ 
τών κτερισμάτων τοϋ τάφου1. Δυστυχώς ό ακριβής εις τό δάπεδον χώρος εις τον όποιον 
εύρέθη δεν έσημειώθη ύπό τοϋ Sehliemann, ό ερευνητής όμως άναφέρει ότι είς τήν 
περιοχήν τοΰ «τεταριχευμένου» νεκρού εύρέθη «an alabaster stand»2. ’Ανάγκην βάσεως 
είχε τό φόν τής στρουθοκαμήλου, τό όποιον είχον μεταμορφώσει είς ρυτόν ή είς φοει- 
δές άγγειον ϊσως διά τήν έ'νθεσιν μύρων. Είς τον τάφον ούδέν άλλο σκεύος εύρέθη έ'χον 
ανάγκην βάσεως. Είναι λοιπόν δυνατόν νά ύποθέσωμεν ότι τό φόν στρουθοκαμήλου 
καί τό περιεχόμενόν του ανήκουν είς τον «τεταριχευμένον» νεκρόν. ’Εάν δε περιεΐχεν 
ευώδες έλαιον ή μύρον τι, τότε καί τό άντικείμενον τούτο φανερώνει τήν ταφήν 
γυναικός.

Πολλά χρυσά καί αργυρά ποτήρια αποδίδονται είς τον «τεταριχευμένον» νεκρόν, 
ταύτα όμως αποτελούν συνήθη κτερίσματα αφιερωμένα καί είς άνδρας καί είς γυναίκας, 
ώστε ή μαρτυρία των διά τό φύλον τού νεκρού δεν είναι αποδεικτική. Ή θαυμασία όμως 
αργυρά πρόχους ύπ’ αριθμόν 855 (πίν. 13α) καί έν εξ αλαβάστρου ύψίπουν ποτήριον 
ύπ’ αριθμόν 854 (πίν. 13β) εύρέθησαν πλησίον τοΰ «τεταριχευμένου» νεκρού. Όμοιον 
ποτήριον ύπ’ αριθμόν 800, καίτοι μικρότερον είς ύψος, εύρέθη είς τον τάφον IV τον 
περικλείοντα καί άνδρας καί γυναίκας, εϊκονίζεται δε είς τον θαυμαστόν δακτύλιον τής 
Τίρυνθος3 (πίν. 11 β) είς τάς χεΐρας γυναικείας θεότητος.

Ή αργυρά πρόχους μέ τον λυγηρόν κορμόν της καί τήν ώραιοτάτην καί λεπτοτά- 
την διακόσμησίν της ακόμη καί τό εξ αλαβάστρου ποτήριον νομίζω ότι άρμόζουν περισ
σότερον είς γυναίκα. Ώς εϊδομεν άνωτέρω (σ. 130), τό έξ αλαβάστρου άγγειον τό εύρε- 
θέν πλησίον τού ύπ’ αριθμόν 3 νεκρού άρχικώς θά είχεν άποτεθή ώς κτέρισμα τού 
«τεταριχευμένου» λειψάνου. Κατ’ ακολουθίαν είναι δυνατόν νά συμπεράνωμεν ότι πλη
σίον τού «τεταριχευμένου» νεκρού θά είχον άποτεθή όλα τά έξ αλαβάστρου αντι
κείμενα, τά εύρεθέντα είς τον τάφον, ήτοι τό έξ αλαβάστρου ποτήριον, τό έξ 
αλαβάστρου άγγειον καί ή έξ αλαβάστρου βάσις ή ύποβαστάζουσα τό φόν στρου
θοκαμήλου.

Έκτος τών αντικειμένων, τών οποίων ό τόπος εύρέσεως δύναται νά όρισθή ασφα
λώς ή κατά προσέγγισιν, ύπάρχουν καί άλλα, τών όποιων ή έν τώ δαπέδω θέσις παρα
μένει ακαθόριστος. Τά σπουδαιότερα τούτων είναι τά έγχειρίδια μέ τήν θαυμαστήν 
έμπίεστον διακόσμησίν χρυσού. Προ χρόνων ό Τσούντας καί επί τών ημερών μας ό συνά
δελφος κ. Μαρινάτος διεπίστωσαν τήν έναπόθεσιν τοιούτων έγχειριδίων είς τάφους

1 Karo, ε. ά. πίν. CXU/Π. Κελύφη φοΰ στρου- έξ αλαβάστρου.
Οοκαμήλου εύρέθησαν καί είς τόν τάφον IV (Karo, 3 Karo, έ. ά. πίν. CXXXIV άρ. 855, πίν. 
σ. 114, No 552, πίν. CXLII)· CXXXVIII, άρ. 854 καί 600 έκ τοΰ τάφου IV.

2 Schliemann, έ. ά. σ. 600. Είναι αξιον προσο- Μαρινάτος - Hirmer, ε. ά. είκ. 207 άνω διά τόν 
χής οτι καί εις τόν τάφον IV, είς τόν όποιον εύ- δακτύλιον τής Τίρυνύος.
ρέύη φόν στρουθοκαμήλου, εύρέθη επίσης καί βάσις
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γυναικών Ή εύρεσις πολυποίκιλτων εγχειριδίων και πάλιν ύποδεικνύει την ταφήν 
γυναικός εις τον τάφον V.

Είναι καιρός να συγκεντρώσωμεν τα στοιχεία τά όποια υποβάλλουν τό συμπέρα
σμα ότι τό «τεταριχευμένον» λείψανον τοΰ τάφου V άνήκεν εις γυναίκα. Τά στοιχεία 
αυτά είναι τά εξής: 1) ή προσωπίς, 2) ή έλλειψις ξιφών, τά όποια νά δύνανται ασφα
λώς νά αποδοθούν εις τό λείψανον, 3) τά χρυσά διακοσμητικά τοΰ μετώπου φύλλα,
4) τό χρυσοΰν έπιστήθιον κτέρισμα, 5) τό χρυσοΰν περιδέραιον τών διπλών ίεράκων ή 
αετών, 6) ή πολυποίκιλτος έξάγωνος πυξίς, 7) τά πολυπληθή χρυσά κομβία καί ελά
σματα, 8) αί δύο καρφίδες μέ κεφαλήν εξ όρείας κρυστάλλου, 9) τά εγχειρίδια με 
έμπίεστον διακόσμησιν χρυσοΰ, 10) αί εξ ήλεκτρου ψήφοι, 11) τά εκ χαλκοΰ σκεύη καί 
12) τό έξ αλαβάστρου άγγεΐον καί τό φόν στρουθοκαμήλου, εάν άρχικώς περιεΐχον 
ευώδη έλαια καί μύρα. Τά πολυπληθή αύτά στοιχεία άποδεικνύουν, νομίζω, ότι τό 
«τεταριχευμένον» λείψανον άνήκεν εις γυναίκα καί ότι εις τον τάφον V κατετέθησαν 
δύο άνδρες καί μία γυνή.

Κατά τον Schliemann, τρεις στήλαι μέ άναγλύφους παραστάσεις ιπποδρομιών καί 
σπειρών εύρέθησαν άνωθεν τοΰ τάφου καί βεβαίως αί στήλαι άπεδόθησαν εις τούς τρεις 
νεκρούς τοΰ τάφου1 2. Διά τήν ακρίβειαν τών πληροφοριών, τάς οποίας παρέχει ό άνα- 
καλύψας διά τάς στήλας εν γένει, είναι δυνατόν νά έκφρασθοΰν άμφιβολίαι. Ό Schlie
mann, π.χ., υποθέτει ότι αί στήλαι ήσαν έμπεπηγμέναι εις τό έδαφος, ότι δεν ήσαν 
έδραιωμέναι εις βάσεις. Αί στήλαι τοΰ Κύκλου Β ήσαν έδραιωμέναι εις λιθίνας βάσεις, 
ακόμη δε υπάρχουν ενδείξεις ότι τό αυτό συνέβαινε καί μέ τάς στήλας τοΰ Κύκλου Α. 
Διότι αυτός ό ίδιος παρετήρησεν ότι αί δύο στήλαι τοΰ τάφου III ήσαν «extremely 
well fastened by square blocks, so that they could not be got out without great 
efforts» 3. Προφανώς αί στήλαι έκεϊναι ήσαν έδραιωμέναι εις λιθίνην βάσιν μέ εγκοπήν. 
Προς τούτοις εις τήν έκτασιν τοΰ Κύκλου Α είναι εγκατεσπαρμένα πολλά τεμάχια 
βάσεων4, ύποδεικνύοντα τήν πιθανότητα τής στερεώσεως τουλάχιστον πο?Αών στηλών 
καί τοΰ Κύκλου Α εις λιθίνας βάσεις. ’Ίσως αί στήλαι έξήχθησαν τών βάσεών των καί 
έστερεώθησαν εις τό έδαφος κατά τον έξωραϊσμόν καί τήν ίσοπέδωσιν τοΰ χώρου τοΰ κύ
κλου εις τούς ύστερομυκηναϊκούς Β χρόνους.’Αλλά τότε είναι δυνατόν νά ύποτεθή ότι είς 
τάς έκ νέου τοποθετήσεις των έγένοντοάλλαγαί καί λάθη5. Προς τούτοις δέν δύναται νά 
άποκλεισθή καί ή πιθανότης συγχύσεως σημειώσεων καί πληροφοριών έκ μέρους τοΰ 
Schliemann. Οϋτω ό άνασκαφεύς εκείνος αναφέρει ότι άνωθεν τοΰ τάφου II άνεΰρε 
δύο στήλας, έξ ών ή μία (ύπ’ αριθμόν 1430) έφερε παράστασιν ταινιών καί ή άλλη 
ήτο ακόσμητος. Είς βαθύτερον στρώμα, ύπεράνω τοΰ ίδιου πάλιν τάφου, άνεΰρεν ακόμη 
δύο άκοσμήτους στήλας. Καί όμως ό τάφος έκεΐνος περιεΐχεν ένα καί μόνον σκελετόν. 
Νομίζω ότι έπί τών στηλών δέν είναι δυνατόν νά στηριχθώσιν αντιρρήσεις κατά τής

1 Χρ. ΤΣΟΥΝΤΑΣ, Μυκήναι καί μυκηναΐος πολιτι

σμός, 1897, σ. 184. Μαρινάτος, ΠΑΕ 1956, σ. 205.
2 Karo, έ. ά. πίν. V, VI καί VII, άρ. 1427, 

1428, 1429.
3 Schliemann, ε. ά. σ. 161. Διά τάς στήλας τοΰ

τάφου III δρα σ. 291.
4 Ιω. Παπαδημητριου, ΠΑΕ 1955, σ. 225 κέ.
5 Όρα καί ΜαριναΤΟΝ είς Γέρας Κεραμοποόλ 

λου, σ. 75 κε.
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προτεινομένης γνώμης ημών, διότι αί πληροψορίαι των συνθηκών τής εύρέσεώς των 
δεν φαίνεται νά είναι καθ’ όλα ακριβείς.

Είς βαθύτερον τών στηλών τοΰ τάφου V στρώμα και κάτωθεν αύτών εύρέθη 
περίεργον και μοναδικόν συγκρότημα λίθων. «At a depth of 3' 3" below the place where 
the tombstones had stood», αναφέρει ό Schliemann, «I found a curious sort of monu
ment, consisting of two long and narrow slabs 5' long 7" thick and 12" broad, lying 
one upon the other, and at their south end a smaller slab 2' 1/2 long in an oblique 
position», καί υποθέτει ότι τό λίθινον αυτό συγκρότημα έχρησίμευεν ως βάσις διά τάς 
στήλας h Οί λίθοι όμως αυτοί δεν φέρουν την συνήθη εγκοπήν, ως θά έπρεπε εάν 
όντως έχρησίμευον ώς βάσεις. Δεν είναι δυνατόν νά ύποτεθή ότι άνήκον είς την στέγην 
τοΰ τάφου, διότι είναι πολύ βαρείς και μεγάλων διαστάσεων. Θά άπετέλουν ίσως επι
τάφιον μνημεΐον, διότι άλλως δεν έξηγεΐται ή παρουσία των άνωθεν τοΰ τάφου. 
Τό μνημεΐον αυτό είναι μοναδικόν καί τελείως διάφορον τών επιταφίων στηλών, τάς 
οποίας οί μυκηναΐοι κατά κανόνα ΐδρυον άνωθεν τών λακκοειδών τάφων. Κατά ταΰτα 
έχομεν μοναδικόν επιτάφιον μνημεΐον άνωθεν τάφου, είς τον όποιον εύρέθη μοναδικόν 
παράδειγμα ταριχεΰσεως.

Ό έλεγχος τών πληροφοριών τάς οποίας μάς παρέχει ό Schliemann επιτρέπει, 
νομίζω, νά συμπεράνωμεν ότι είς τον τάφον V κατετέθησαν 2 άνδρες καί 1 γυνή. 
Βασιζόμενοι επί τών άποκαλυφθέντων ξένων προς τά μυκηναϊκά στοιχείων δυνάμεθα 
νά προβώμεν έτι περαιτέρω καί νά ύποθέσωμεν ότι ή γυνή εκείνη δεν ήτο μυκηναία. 
Τά ξένα αυτά στοιχεία είναι τά έξής: 1) Ή ταρίχευσις τοΰ λειψάνου- αυτή είναι εντελώς 
ξένη προς τά έλλαδικά έθιμα, αλλά συνήθης είς την Αίγυπτον. Ώς γνωστόν, ούδεμία 
άλλη περίπτωσις ταριχεΰσεως εύρέθη είς την προϊστορικήν Ελλάδα. 2) Τό φόν στρου
θοκαμήλου θά είσήχθη από Νότου καί προφανώς έξ Αίγυπτου, μετά τής οποίας οί 
μυκηναΐοι ήσαν έν επικοινωνία κατά τον 16ον π. X. αιώνα. 3) Ή επί τοΰ πολυποί
κιλτου εγχειριδίου ύπ’ αριθμόν 765 σκηνή κυνηγίου, ή οποία εκτυλίσσεται είς τάς όχθας 
τοΰ ποταμοΰ Νείλου τάς κατάφυτους μέ παπύρους είναι πολύ ενδεικτική. Σκηναί κυνη
γίου ήσαν συνηθέσταται είς τάς τοιχογραφίας τής Αίγυπτου. 4) Τό ξύλινον κιβωτίδιον 
μέ παραστάσεις κυνών, τό ξΰλον τοΰ οποίου, ώς ό αείμνηστος Axel Persson απέδειξε 
προ ετών, προέρχεται έξ Αίγυπτου2. 5) Έάν όντως τό έξ αλαβάστρου μετά προχοής 
άγγεΐον καί τό φόν στρουθοκαμήλου περιεΐχον μύρα, ώς ύπέθεσα, τότε είς αύτά έχομεν 
καί άλλο ξένον στοιχεΐον, τό όποιον είναι κοινότατον είς Αίγυπτον. Τά στοιχεία αύτά 
φανερώνουν, νομίζω, ότι ή «τεταριχευμένη» νεκρά ήτο Αιγύπτια. Ή άνεύρεσις τοΰ λει
ψάνου της, πλουσίως κεκοσμημένου καί έκτερισμένου, είς βασιλικόν τάφον τών Μυκη
νών δΰναται νά έρμηνευθή μόνον έάν ύποτεθή ότι ή Αιγύπτια έκείνη ήλθεν είς τάς 
Μυκήνας ώς πολύφερνος νύμφη καί παρέμεινεν έκεΐ μέχρι τοΰ θανάτου της ώς σύζυγος 
τοΰ άρχοντος τών Μυκηνών, ίσως τοΰ ύπ’ αριθμόν 3 νεκροΰ τοΰ τάφου IV, τοΰ κατα- 
τεθέντος μέ την προσωπίδα την λεγομένην τοΰ Άγαμέμνονος. Μετά τον σχετικώς πρόω

1 Schliemann, ε. ά. σ. 151. Midea, 1942, σ. 179 κέ. καί Schweitzer, Hunde
2 A. W- Persson, New Tombs at Dendra Near auf dem Dach, AM 1930, a. 107 κέ.
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ρον θάνατον τής Αιγύπτιας ό αρχών σύζυγός της την έθαψε κατά τον Αιγυπτιακόν 
τρόπον: έταρίχευσε τό πτώμα της, ώς κτερίσματα κατέθεσε εκτός άλλων καί μερικά 
αντικείμενα τά όποια ειχον σχέσιν μέ την μακρινήν της πατρίδα καί άνωθεν τοΰ τάφου 
άνήγειρε μνημεΐον τελείως διάφορον των υπό των μυκηναίων ιδρυόμενων στηλών \

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ε. ΜΥΛΩΝΑΣ

SUMMARY

The contents of Grave V of Circle A (Schliemann’s Grave I) can now be under
stood much better with the help of the evidence obtained from the excavation of 
Grave Circle B. It can now be proved that the grave was roofed in the typical early 
Mycenaean manner of beams supporting schist slabs covered with plesia. The order 
of burial of the three bodies found in the grave can now be determined: First was 
buried the person in the center (No.l), then the «embalmed» body (No. 2) and finally 
the man who was laid to rest with a gold mask, now known as the «mask of Aga
memnon» (No. 3). It seems that in the course of the final burial some of the gold 
objects and amber beads belonging to No. 2 were collected, placed in a vase of ala
baster, and laid next to No. 3. Other gold objects were carried away by the relatives 
participating in the funeral and some of these were dropped accidentally in the soil 
with which the grave was filled; and there they were discovered.

It is generally agreed that the three skeletons found in Grave V belonged to men. 
It is suggested in this study that two men and one woman were buried in Grave V. The 
«embalmed" body belonged to a woman. The suggestion is based on the following 
elements: l) The mask without a moustache and so different from the others; 
2) No swords can definitely be attributed to the «embalmed» body; 3) Gold leafs 
decorated the forehead, a custom indicating a woman as proved by the bodies of 
Graves Y and Ξ ; 4) The sheet of gold, called by Schliemann «breastplate» but 
proved by the example of Grave IV to be a kterisma belonging to women; 5) The 
gold necklace of double hawks or «eagles» ; 6) The wooden hexagonal pyxis witli 
sides covered by gold plate, originally containing necklaces formed of amber beads; 
7) The many gold «buttons» and «gold plate» similar to those found in Grave III, 
a grave of women and children; 8) The two pins with rock crystal heads; 9) The 
dagger with inlaid decoration; 10) The beads of amber; 1 l) The pots made of cop- 1

1 Εις τό ’Εθνικόν ’Αρχαιολογικόν Μουσεΐον τών ’Επιθεωρητής ’Αρχαιοτήτων συνάδελφος κ. Σπ. Μα- 
Άθηνών άπόκειται ελλειψοειδές τεμάχιον χώματος, ρινάτος καί ό Διευθυντής τοΰ Μουσείου κ. Β. Καλ- 
1.30 X 0.70 μ., περικλειόμενον εις πλαίσιον έκ γύψου. λιπολίτης, ελπίζω δτι εντός τών ήμερων θά έρευ- 
Προφανώς περιλαμβάνει τά υπολείμματα τοΰ «τετα- νήσω τό κατάλοιπον τοΰτο διά νά βεβαιωθή αν άκόμη 
ριχευμένου» λειψάνου, τό όποιον ό Schliemann διασώζη ίχνη τών όσων αναφέρει ό Schliemann. 
άπέκοψε τής θέσεώς του καί έφύλαξε. Κατόπιν τής “Ηδη εις τήν επιφάνειαν τοΰ χώματος διακρίνονται 
αδείας, την οποίαν εύγενώς μοι έχορήγησεν ό Γενικός ευάριθμοι ψηφίδες έξ ήλεκτρου
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per; 12) The vase of alabaster and the ostrich egg rliyton which perhaps contained per
fumed oil originally. All these elements point out the fact that the «embalmed» body 
belonged to a woman and so the Vth Grave contained two men and one woman.

The three decorated stelai with chariot races, reported to have been found above 
the grave, cannot be brought forth against this suggestion because the report of the 
conditions under which stelai were found cannot be completely accurate. For example, 
it is stated that the stelai were inserted in the earth and were not set on a stone base. 
But all the stelai of Grave Circle B were secured in characteristic stone bases, a good 
many of which are even now scattered around the area of Grave Circle A. Even 
Schliemann reported that the two stelai over Grave III were inserted in stone bases. 
Again we have to remember that the stelai were reset in the 13th century B. C. 
Noteworthy are three blocks of stone found over the grave and illustrated by Schlie
mann. These are too heavy to have been used for the construction of the roof; they 
must have formed part or the whole of a funeral monument since they were found 
over the grave. It is a unique structure found over a grave in which a unique example 
of «embalming» was discovered.

We can go beyond the assignment of the «embalmed» body to a woman and 
suggest that the woman was an Egyptian. Because in this grave we find the follow
ing typical Egyptian elements: 1) the embalming; 2) the ostrich egg rhyton that 
must have been imported from Egypt with which Mycenae was in communication 
at the time; 3) the Nilotic scene on the inlaid dagger; 4) the wooden box embelished 
with ivory and the representation of dogs, proved by Persson to have been imported 
from Egypt; 5) if the alabaster vase and the ostrich egg rhyton originally contained 
perfumed oil, this would indicate a custom very common in Egypt.

Perhaps the Egyptian woman was brought as his wife by the ruler of Mycenae 
and when she died he buried her in accordance with Egyptian custom. And so he 
embalmed her body, and placed among her kterismata objects that came from or were 
related to her distant homeland.

In the National Archaeological Museum of Athens is kept an elliptical structure 
of earth, 1.30X0.70 m., framed in plaster of Paris. Evidently it contains the remnants of 
the «embalmed» body which Schliemann was able to remove from the grave and to 
preserve. After the kind permission which the General Inspector of Antiquities Pro
fessor Spyridon Marinatos kindly granted me and with the kind consent of the Direc
tor of the Museum Dr. B. Kallipolites, I intend to examine this interesting relic and 
find out whether it has preserved some traces of what Schliemann found. Already in 
its surface can be seen a number of beads of amber.

Ο. E. M·
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Πιν. 8 ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΕ 1969

α. Προσωπίς ΰπ’ άριθ. 623 έκ τοΰ τάφου V.

β. Προσωπίδες: ύπ’άριβ. 259 έκ τοϋ τάφου IV (αριστερά) καί νπ άριθ. 624 έκτου τάφου V (δεξιά).

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:26:42 EEST - 52.90.75.110



ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ 1969 Πιν. 9

β. Περιεχόμενον τοΰ τάφου Ε.
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IIin. 10 ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ 1969
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ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ 1969 ΠίΝ. 11

α. Ψήφοι εξ ήλεκτρου έκ τού τάφου Ο.

β. 'Ο δακτύλιος τής ΤίρυνΟος.
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Πιν. 12 ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΕ 1969

β. Χρυσά! ψήφοι ίχ τοΰ τάφου Ο.
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