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ΜΥΚΗΝΑ Ϊ ΚΟΙ ΤΑΦΟΙ ΠΕΡΑΤΗΣ

Είς τό Β. άκρον τοΰ κόλπου τοΰ Πορτοράφτη, 
καί κατά μήκος τών νοτίων προπόδων τοΟ λόφου 
τής Περατής ύπάρχει άρκετά παχύ αίολογενές 
άμμολιθικόν στρώμα, πού όρίζεται πρός Ν. άπό 
τό ρέμα τής Έρωτοσπηλιάς. Τό στρώμα αυτό έ- 
χρησιμοποιήθη κατά τούς τελευταίους μυκηναϊ
κούς χρόνους διά τήν κατασκευήν τάφων, πού ή 
ΰπαρξίς των ήτο γνωστή είς τήν Υπηρεσίαν 
ήδη άπό τό 1895, είς τούς άρχαιοκαπήλους δέ 
πολύ ένωρίτερον ή Τό 1953, δτε ύπηρέτουν ώς 
έπιμελητής άρχαιοτήτων τής Α' Άρχ. Περιφέ
ρειας, ή υπηρεσία μέ εστειλεν έκεϊ μέ τήν έντο- 
λήν νά σώσω άπό τήν σύλησιν τάφον τοϋ νεκρο
ταφείου, πού άπεδείχθη όμως συλημένος άπό πολ- 
λοϋ. Διαπιστωθέντος όμως, ότι έκτός άπό αύ- 
τόν ύπήρχον είς τήν περιοχήν καί άλλοι πολλοί, 
πού ώρισμένοι είχον ήδη συληθή άπό τούς άρχαιο
καπήλους καί άλλοι, οί περισσότεροι, έκινδύ- 
νευον νά ΰποστοϋν τήν ίδιαν τύχην, ένεκρίθη καί 
μοϋ άνετέθη ή έπέκτασις τής άνασκαφής, πού 
άνέλαβε πλέον ή ’Αρχαιολογική Εταιρεία2. Έκ- 
τοτε ή έρευνα συνεχίσθη χωρίς διακοπήν μέχρι 
καί τοϋ 1963, όπότε έσκάφησαν οί τελευταίοι 
τάφοι. Ήρευνήθη έν συνόλφ εκτασις 13 στρεμ
μάτων περίπου, μέ άποτέλεσμα τήν άνακάλυψιν 
καί πλήρη άνασκαφήν 159 άσυλήτων καί 60 συ- 
λημένων τάφων, άριθμηθέντων άντιστοίχως 1-157 
καί Σ1-Σ603 (Σχέδ. 1). Μέσα είς τούς τά
φους αύτούς εύρέθησαν συνολικώς 1264 άγγεϊα 
καί είδώλια, 331 μικροαντικείμενα ή όμάδες άν- 
τικειμένων άπό λίθον, 235 άπό μέταλλον, 10 άπό 
πηλόν καί 223 άπό διαφόρους άλλας ϋλας (ύαλό- 
μαζαν, έλεφαντοστοϋν κλπ.).

Τό έδαφος είναι άρκετά μαλακόν, ώστε νά έπι- 
τρέπη τήν σχετικώς άκοπον άνόρυξιν τών τάφων, 
συγχρόνως όμως είναι καί τόσον εΰθρυπτον, ώστε 
νά μή τούς έξασφαλίζη παρά μικράν σχετικώς 
στερεότητα. ’Αποτέλεσμα τούτου είναι ότι είς 
τούς περισσοτέρους τάφους οί θόλοι κατέρρευσαν 
άχρηστεύοντες τούς θαλάμους καί σφραγίζοντες 
τό περιεχόμενόν των, τοϋτο δέ, είς ώρισμένας 
περιπτώσεις, έγινεν άσφαλώς ήδη κατά τήν διάρ-

Ι.Στάης, ΑΕ 1895, σ. 201-202.
2. Σχετικός έκθέσεις βλ. εϊς ΠΑΕ 1953, σ. 88-102, 1954, 

σ. 89-103, 1955, σ. 100-108, 1956, σ. 63-72, 1957, σ. 35-41. 
Επίσης Έργον 1958, σ. 18-26, 1959, σ. 12-17, 1960, σ. 16-21, 
1961, σ. 19-26, 1962 σ. 16-22, καί 1963, σ. 21-27.

3. Ή έλλειψις αύτή άντιστοιχίας μεταξύ τοΟ άριθμοϋ 
τών τάφων καί τής άπολύτου άριθμήσεώς των όφείλεται είς 
τό ότι οί 5α, 15β καί 30α είναι ξεχωριστοί τάφοι καί οχι 
κόγχαι ή διαδοχικοί στρώσεις τών 5, 15 καί 30, ένώ άφ’ ετέ
ρου ό 58 δέν άποτελεϊ παρά μεταγενεστέραν φάσιν τοϋ 59.

κειαν τής χρησιμοποιήσεως τοΰ νεκροταφείου. 
"Οταν τοϋτο συνέ βαίνε, ό τάφος είτε έγκατελεί- 
πετο έντελώς, είτε έξηκολούθει νά χρησιμοποιή- 
ται, όπότε όμως αί μεταγενέστεροι ταφαί έγένοντο 
είς έπάλληλα στρώματα άνάμεσα είς τούς πεσμέ
νους βώλους τοΰ πετρώματος. Κάποτε ή κατάρ- 
ρευσις αύτή ήτο μερική μόνον καί περιωρίζετο 
είς τήν περισσότερον εύπαθή περιοχήν τοϋ υπερ
θύρου, όπότε έξηκολούθει νά χρησιμοποιήται τό 
άνέπαφον μέρος τοϋ θαλάμου, έσκάπτετο δέ νέος 
δρόμος καί διερρυθμίζετο άναλόγως ή είσοδος.

Μορφή και εϊδη τάφων. Οί τάφοι γενικώς είναι 
θαλαμοειδείς μικρών σχετικώς διαστάσεων. Οί 
θάλαμοι έχουν σχήμα κατά βάσιν τετράπλευρον, 
συχνά όμως παραμορφωμένον καί άκανόνιστον 
λόγφ τής καμπυλότητος τών γωνιών καί τών πλευ
ρών, τής έπιπροσθέτου διανοίξεως κογχών ή τής 
έκ τών υστέρων άσυμμέτρου διευρύνσεώς των. Ή 
όροφή σπανίως εόρίσκεται είς ΰψος μεγαλύτερον 
τοϋ 1 μέτρου άπό τό δάπεδον. Είς τό δάπεδον συν- 
αντώνται ένίοτε μικροί λάκκοι, άκάλυπτοι ώς έπί 
τό πλεΐστον, πού έχρησίμευον διά τήν έναπόθεσιν 
όστών καί κτερισμάτων παλαιοτέρων παραμερι- 
ρισμένων ταφών. Ή θύρα έτειχίζετο έπειτα άπό 
κάθε ένταφιασμόν μέ ξηρολιθιάν κτισμένη ν μέ 
σχετικώς μεγάλους αργούς λίθους είς τό κάτω 
μέρος καί μικροτέρους είς τό έπάνω.

Έκτός τοΰ κυρίου θαλάμου έχουν μερικοί τά
φοι καί κόγχας. Αί κόγχαι αύταί σπανίως συναν
τιόνται είς τό έσωτερικόν τοϋ θαλάμου, είς τάς 
περιπτώσεις δέ αύτάς δέν είναι αύτοτελή, ούτως 
είπεϊν, όρύγματα, άλλά έχουν τήν μορφήν μικρών 
άκανονίστων έπεκτάσεων τοΰ θαλάμου είς τό ύψος 
τοΰ δαπέδου καί χωρίς ιδιαιτέραν λιθοδομήν. Αί 
κατά κυριολεξίαν κόγχαι παρουσιάζονται είς τάς 
παρειάς τοϋ δρόμου. Είς τάς περιπτώσεις αύτάς 
τό άνοιγμά των φράσσεται μέ ξηρολιθιάν όμοίαν 
μέ τήν τείχισιν τής θύρας (Βλ. ΠΑΕ 1955, πίν. 
29β). Αί έξωτερικαί αύταί κόγχαι, τετράπλευροι, 
ώοειδεΐς ή κυκλικαί κατά τό σχήμα, εύρέθησαν 
περιέχουσαι παιδικάς ταφάς, ποτέ δέ άνακομιδάς.

Έκτος άπό τούς θαλαμοειδείς εύρέθησαν είς τό 
νεκροταφεϊον 16 λακκοειδεΐς μεγάλοι καί 4 μι
κρότατοι παιδικοί. Οί μεγάλοι άποτελοΰνται 
άπό βαθεϊς τετραπλεύρους στενομήκεις λάκκους 
συχνά, άλλ’ όχι πάντοτε, καλυπτομένους άπό λι- 
θίνας πλάκας, πού είναι σκαμμένοι είς τά κατά 
τό μάλλον ή ήττον έπίπεδα σημεία τοΰ νεκρο
ταφείου, μεταξύ τών θαλαμοειδών καί πλησίον 
των. Άναμφιβόλως τήν προτίμησιν τοϋ σχήματος 
αύτοϋ ύπαγόρευσε τό άκατάλληλον τοϋ έδάφους 
καί ή έλλειψις έπαρκοϋς χώρου διά τήν κατα
σκευήν θαλαμοειδών. Κατά τά άλλα οί λακκοει-
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δεις αύτοΐ είναι, ώς προκύπτει άπό τά ευρήμα
τα, σύγχρονοι πρός τούς άλλους, παρουσιάζον- 
τες δμοια κτερίσματα καί τά ίδια ταφικά έθιμα. 
Οί περισσότεροι είναι άτομικοί, μερικοί όμως 
περιείχαν δύο ή καί περισσοτέρας ταφάς, καταφα
νώς όχι συγχρόνους μεταξύ των. Υπάρχουν έπί- 
σης καί 4 λακκοειδείς (ό ένας μικρότατος παιδι
κός) μέ άβαθή καί λειτουργικώς περιττόν δρό
μον όδηγοϋντα εις τούς τρεις μέν εις τό μέ
σον μιας άπό τάς μακράς των πλευράς, εις τόν 
τέταρτον δέ εις μίαν άπό τάς γωνίας. Ίσως 
νά πρόκειται περί άποπείρας άνορύξεως κα
νονικών θαλαμοειδών, πού έγκατελείφθη όταν 
διεπιστώθη ότι θά έχρειάζετο μεγάλη προσ
πάθεια διά τήν πραγματοποίησίν της, τής κατα- 
στάσεως έξοικονομηθείσης διά τής μετατροπής 
τού άρχικοΟ σχεδίου, άφοΟ ό δρόμος είχεν έν μέ- 
ρει σκαφή. Ίσως άφ’ έτέρου νά όφείλεται εις τήν 
έπιθυμίαν νά προσαρμοσθή τό σχήμα τού λακκο- 
ειδούς πού έπέβαλλον αΐ συνθήκαι εις τό τού 
θαλαμοειδούς πού ήτο τό έπιθυμητόν. 'Οπωσδή
ποτε, οί τάφοι αύτοΐ άποτελοΰν έξαιρέσεις, όπως 
έξαιρέσεις άποτελοΰν καί δύο άλλοι μεγάλοι τε
τράγωνοι λάκκοι, διηρημένοι άπό λεπτόν έγκάρ- 
σιον τοίχον εις δύο μέρη, πού τό ένα είχε χρη- 
σιμοποιηθή διά ταφάς (ΠΑΕ 1957, πίν. 8α).

Τό ένδιαφέρον πού παρουσιάζουν όλοι οί τά
φοι τής Περατής έγκειται κυρίως εις τόν βραχύν 
βίον των. Λόγο) τής συστάσεως τού έδάφους οί 
περισσότεροι ήχρηστεύθησαν μετά τήν πάροδον 
όλίγων έτών, ή δέ έπανειλημμένη καί κατά έπάλ- 
ληλα στρώματα χρησιμοποίησίς των πιστοποιεί 
ότι άποκλείεται νά έχρησιμοποιήθησαν έπί μέ- 
γα χρονικόν διάστημα. Ή διαπίστωσις αύτή, 
περιορίζουσα τήν διάρκειαν τής λειτουργίας των, 
έπιτρέπει τήν άσφαλεστέραν χρονολογικήν κατά- 
ταξιν τών εύρημάτων των, τόσον ώς πρός τήν διάρ
κειαν τής έποχής πού αντιπροσωπεύουν, όσον 
καί ώς πρός τήν διαδοχήν των μέσα εις τά πλαί
σιά της.

Τρόποι καί έθιμα ταφής. Τό έθιμον πού έπι- 
κρατεϊ εις τήν Περατήν είναι βεβαίως ό ένταφια- 
σμός. Οί νεκροί έθάπτοντο μέσα εις τόν θάλαμον, 
άπ’ εύθείας έπάνω εις τό έδαφος. Ή έπικρατοΰσα 
στάσις (82 περιπτώσεις) είναι ή τού υπτίου 
όκλάζοντος, τού σώματος δηλαδή πού κείται 
ύπτιον ή μέ έλαφροτάτην κλίσιν πρός τό ένα 
πλευράν, μέ τά χέρια διασταυρωμένα εις τό στή
θος ή τό ύπογάστριον, τεταμένα κατά μήκος 
τού θώρακος ή, ένίοτε, μέ τό ένα τεταμένον καί 
τό άλλο λυγισμένον εις τόν άγκώνα έγκαρσίως 
πρός τό σώμα, τά δέ σκέλη διπλωμένα ώστε τά 
γόνατα νά εύρίσκωνται ύψηλά. "Αλλοι 20 έκειντο

έπί τού ένός πλευρού των. Παραλλήλως, πα- 
ρατηρεϊται εις δύο περιπτώσεις καί ή κανονική 
στάσις τού όκλάζοντος, υπάρχουν δέ καί τέσσα- 
ρες νεκροί πού έτάφησαν ύπτιοι καί τεταμένοι.

Μετά τάς πρώτας όλίγας ταφάς, όταν ό θάλαμος 
έγέμιζε, τά όστά τών παλαιοτέρων νεκρών άπω- 
θοΰντο μαζί μέ τά κτερίσματά των φύρδην-μίγδην 
πρός τά τοιχώματα χωρίς κανένα σεβασμόν, οΰτω 
δέ έδημιουργεΐτο χώρος διά τήν έπομένην ταφήν. 
Κάποτε αί παραμερισμένοι αύταί ταφαί έρρίπτοντο 
μέσα εις τούς μικρούς λάκκους πού άνεφέρθησαν 
προηγουμένως. Όχι μόνον δέ παρεμερίζοντο, 
άλλά καί τά πολυτιμότερα καί εις καλήν κατά- 
στασιν διατηρούμενα κτερίσματά των άφηροΰντο 
είτε άπό τούς νεκροθάπτας είτε άπό τούς ίδιους 
τούς συγγενείς. Άπό τό γεγονός ότι εις μερικούς 
τάφους εύρέθησαν τεμάχια ένός ώρισμένου αγ
γείου είς τό γέμισμα τού δρόμου, άλλα δέ μέσα 
εις τόν θάλαμον, χωρίς όλα μαζί νά άποκαθιστοΰν 
τό σύνολον τού άγγείου, συνάγεται ότι οί τάφοι 
ύπέκειντο εις περιοδικούς καθαρισμούς, πού δέν 
άντιστοιχοΰν πάντοτε πρός νέαν ταφήν, διότι 
ύπάρχουν περιπτώσεις όπου τάφοι, καθαρισμένοι 
κατά τόν τρόπον αΰτόν, δέν έχρησιμοποιήθησαν 
πλέον, ή δέ θέσις ή δημιουργηθεΐσα διά τήν 
προσεχή ταφήν έμεινε κενή.

Προκειμένου περί νεκροταφείου μυκηναϊκών 
χρόνων, οί ένταφιασμοί αύτοΐ ήτο φυσικόν νά 
εύρεθοϋν καί άνεμένοντο. Εκείνο πού δέν άνεμέ- 
νετο νά εύρεθή καί ύπήρξεν ή έξαίρεσις είς τόν 
γνωστόν κανόνα ήσαν αί καύσεις μερικών άπό 
τούς νεκρούς.

Καϋσις τών νεκρών είς τήν ήπειρωτικήν 'Ελ
λάδα κατά τούς μυκηναϊκούς χρόνους ήτο κυρίως 
είπεϊν άγνωστος μέχρι τοΰδε. Εκτός άπό μίαν 
μεμονωμένην καί θεωρουμένην ώς σχετικώς ύπο
πτον περίπτωσιν είς τάφον τής Προσύμνης (καί 
άλλην άπό τόν θολωτόν τάφον 2 τής Τραγάνας4 
πού προσετέθη άργότερον), τά μόνα γνωστά δεί
γματα άνάγονται είς μεταγενεστέρους, ύπομυκη- 
ναϊκούς, χρόνους καί προέρχονται άπό τό νεκρο- 
ταφεϊον τής Σαλαμϊνος. Ή άνασκαφή τής Περα
τής άπέδειξεν ότι τό έθιμον ήτο γνωστόν καί είς 
τήν μυκηναϊκήν έποχήν, ώς έξαίρεσις μέν, όχι 
όμως τόσον σπάνιον ώστε νά θεωρηθή ώς ξένον 
καί παρείσακτον.

Συνολικώς ήλθον εις φώς 18 άσφαλεΐς καί άναμ- 
φισβήτητοι καύσεις. Εκτός αυτών εύρέθησαν καί 
είς μερικούς τάφους έλάχιστα μικρά, σπάνια καί 
διασκορπισμένα τεμάχια καμένων άνθρωπίνων 
όστών πού, μεμονωμένα όπως είναι, ένδεικτικώς

4. Μαρινάτος, ΠΑΕ 1955, σ. 252-253.
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μόνον μπορούν νά ληφθοϋν ύπ’ δψιν. Πέντε άπό 
τάς καύσεις εύρέθησαν είς τόν τάφον 1, μία εις 
τόν 36, δύο είς τόν 38, μία είς τόν 46, δύο είς τόν 
75, δύο είς τόν 122, άπό μία είς τούς 145 καί 146, 
δύο είς τόν 154 καί μία είς τόν 1575 6. Είς δλας 
τάς περιπτώσεις τά καμένα όστά είναι όλίγα 
καί είς μικρά τεμάχια. Υπάρχουν ένδείξεις δτι 
ή καϋσις έτελεϊτο κάπου κοντά είς τό νεκροτα- 
φεΐον, δχι δμως είς τήν άμεσον γειτονίαν τού τά
φου. Κατόπιν τά όστά έθρυμματίζοντο καί συνελέ- 
γοντο άπό τήν πυράν τεμάχια άντιπροσωπευτικά, 
τρόπον τινά, τού σκελετού (δχι δμως καί τό σύνο- 
λον), πού άπετίθεντο είς τόν θάλαμον τού οικογε
νειακού τάφου. Ή περίπτωσις, μεταξύ άλλων, τού 
τεφροδόχου άγγείου τού τάφου 36 (βλ. ΠΑΕ 1955, 
πίν. 32β άρ. 416) μιάς πρόχου χαρακτηριστικής 
δχι μόνον τής έποχής της άλλα καί τής έπιτο- 
πίου κεραμεικής τής Περατής, Αποκλείει τό έν- 
δεχόμενον οί νεκροί νά έκάησαν μακρυά άπό τόν 
τόπον τής τελευταίας των κατοικίας (κατά τήν 
διάρκειαν ταξιδιού π.χ.) όπότε ή καύσίς των θά 
μπορούσε νά έρμηνευθή ώς λύσις τού προβλήμα
τος τής μεταφοράς τού νεκρού άπό μακρινόν 
τόπον.

Άπό δλας αύτάς τάς καύσεις μόνον αί τρεις 
(δύο άτομα ώριμου ήλικίας καί εν νήπιον) 
τού λάκκου 2 τού τάφου 1 συνωδεύοντο άπό κτε- 
ρίσματα' είς τήν περίπτωσιν δέ αυτήν τά διάφορα 
Αντικείμενα (κοσμήματα κυρίως, μερικά άπό αύτά 
πολύτιμα) είχον καί αύτά καή μαζί μέ τά όστά.

Αί καύσεις έτοποθετούντο μέσα είς τούς τά
φους κατά δύο βασικούς τρόπους: Είτε μέσα είς 
άγγεϊον (Πίν. 85α-β) είτε χύμα. Τά άγγεΐα πού 
έχρησιμοποιήθησαν ώς τεφροδόχοι δέν έχουν 
ούτε είδικόν σχήμα ούτε ένιαΐον μέγεθος. ’Εκείνο 
πού πρέπει νά σημειωθή είναι δτι καμμία άπό 
τάς καύσεις αύτάς δέν ήτο ή τελευταία τού τά
φου, ώστε νά ύποτεθή ένδεχομένως δτι πρόκειται 
περί σχετικώς μεταγενεστέρων (όπομυκηναϊκών 
π.χ.) προσθηκών. Αί δέ τεφροδόχοι πρόχοι τών 
τάφων 36, 38, 75 καί 157, ώς καί ό άμφορίσκος 
τού τάφου 1 Ανήκουν Ασφαλώς είς τούς μυκηναϊ

5. ΕΙς τάς περί τής άνασκαφής έκθέσεις τάς δημοσιευ
μένος είς τά ΠΑΕ 1953-1963 άναφέρονται συνολικώς 11 καύ
σεις, διότι είχον ύπολογισθή άπό μία είς κάθε λάκκον, τε- 
φροδόχον ή θάλαμον, δι* δσας είχον εύρεθή χύμα. Ή έξέ- 
τασις δμως τών καμένων όστών άπεκάλυψεν έν τώ μεταξύ 
δτι είς μερικάς άπό τάς περιπτώσεις αύτάς τά όστα προήρ- 
χοντο άπό περισσότερα τού ένός άτομα, διαφορετικής κά
ποτε ήλικίας καί φύλου, πού είχον ταφή μαζί.

’Επιθυμώ νά εύχαριστήσω καί άπό τής θέσεως αύτής τούς 
Ιατρούς κκ. Μ. Παϊδούσην καί X. Σμπαρούνην πού άνέλα- 
βον τήν μελέτην τών όστών αύτών καί μοϋ κατέστησαν γνω
στά τά συμπεράσματά των.

κούς χρόνους καί μάλιστα δχι είς τούς έσχάτους.
Αί καύσεις λοιπόν έμφανίζονται ώς έξαιρέ- 

σεις, παρουσιάζονται δμως πριν άπό τό τέλος τής 
μυκηναϊκής έποχής καί τελούνται έπιτοπίως. 
Τούτο, πού πρέπει νά θεωρηθή άναμφισβήτητον, 
είναι ένα άπό τά σπουδαιότερα συμπεράσματα τής 
άνασκαφής τής Περατής.

Οί νεκροί, κατά κανόνα, εύρέθησαν κτερισμέ- 
νοι. Τά κτερίσματα είναι τά συνήθη: Κοσμήματα, 
φυλακτά, έργαλεϊα, σκεύη, δπλα, ειδώλια καί 
άγγεΐα. Έπΐ πλέον, καί είς τάς παιδικός είδικώς 
ταφάς, εύρέθησαν καί θαλάσσιοι Αχιβάδες τού 
είδους κώνος. Πολλαί άπό αύτάς είχον τριβή είς 
τό πλευράν των μέχρις δτου Αποκτήσουν έπί- 
πεδον έδραν. Όλίγαι μάλιστα έξ αυτών περιεΐ- 
χον είς τό έσωτερικόν των καί μικράν ποσότητα 
χυμένου μολύβδου (βλ. ΠΑΕ 1956, πίν. 16α 
καί 1957, πίν. 8β). Ό Αριθμός τών Αχιβάδων 
αύτών ποτέ δέν είναι ό ίδιος. Συνήθως είναι 
5-6, ποικίλλει δμως άπό 1 μέχρις 122.

Αί ταφαί τών ένηλίκων παρουσιάζουν ποικι
λίαν κτερισμάτων. Τά άγγεΐα, έφ’ όσον ή ταφή ήτο 
άδιατάρακτος, εύρέθησαν πλησίον τών νεκρών 
καί είς διαφόρους θέσεις, καί παρουσιάζουν ώς 
πρός τό σχήμα των Αρκετήν ποικιλίαν, ύπάρχουν 
δέ μερικά είδη πού χρησιμοποιούνται περισσό
τερον άπό τά άλλα καί πού Ανευρίσκονται είς 
δλας σχεδόν τάς ταφάς. Αύτά είναι οί ψευδόστο- 
μοι Αμφορείς, οί πιθόσχημοι άμφορίσκοι, τά προ- 
χοΐδια, οί κύαθοι, αί πρόχοι καί οί σκύφοι, άπό 
αύτά δέ τά τρία πρώτα είδη ύπάρχουν κατά πο- 
σοστόν μεγαλύτερον τού 10%. Τάς παιδικός τα
φάς συνοδεύουν συχνά θήλαστρα, φαίνεται δέ 
δτι καί τά Ανθρωπόμορφα ειδώλια σχήματος Ψ 
πρέπει νά Αποδοθούν είς αύτάς. Τούτο δμως δέν 
είναι άπολύτως βέβαιον.

Υπάρχει δμως μία κατηγορία Ανθρωπόμορφων 
καί μάλιστα γυναικείων ειδωλίων είς τήν Περατήν 
πού άνήκεν άναμφισβητήτως είς ταφάς ένηλίκων: 
αί θρηνωδοί. Τά ειδώλια αύτά είναι δμοια πρός τά 
συνήθη τύπου Ψ, τά χέρια των δμως ένώνονται 
είς τήν κορυφήν τού πόλου τής κεφαλής τωνβ. 
Αί βάσεις των είναι συμπαγείς, φέρουν δέ είς τό 
κέντρον των μικράν όπήν. Είς τούς δύο τάφους 
δπου εύρέθησαν (τούς 5 καί 111α) ήσαν πεσμένα 
πλησίον διώτου λεκάνης (βλ. ΠΑΕ 1953, σ. 98 
καί 99, είκ. 10 καί 11), πού είχεν είς τά χείλη της 
Αντιστοίχους καί ίσαρίθμους όπάς, συμμετρικώς 
διατεταγμένος. Άπό τήν ϋπαρξιν τών όπών αύ-

6. ΕΙδώλια άπολύτως όμοια πρός αύτά άνεκαλύφθησαν 
είς τήν Ρόδον (A. Maiuri, ASAtene 1923-24, σ. 142, είκ. 65, 
174, είκ. 99 καί 101, καί 181) τελευταίως δέ καί είς τήν 
Νάξον (Έργον 1960, σ. 190, είκ. 216 καί 217).
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των καί τών θέσεων όπου εύρέθησαν τά ειδώλια, 
προκύπτει ότι αύτά ήσαν στερεωμένα μέ μικρόν, 
λεπτόν καί άπό φθαρτήν ΰλην στέλεχος (ξυλα- 
ράκι κατά πάσαν πιθανότητα) εις τά χείλη τοϋ 
άγγείου (Π ί ν. 86α). Ή δέ στάσις των, όμοια 
πρός τήν στάσιν τών θρηνωδών τών γεωμετρικών 
άγγείων τού Διπύλου, καθιστά φανεράν τήν λει
τουργίαν των, πού συνίστατο εις τό νά πενθούν 
τόν νεκρόν, ώς έκπρόσωποι ίσως τών συγγε
νών του 1.

Άπό τούς τάφους 21 καί 25 κυρίως, άλλά με- 
μονωμένως καί άπό άλλους, προέρχεται άριθμός 
πήλινων ειδωλίων ζώων (έλάφων, βοών, ίππων 
κλπ.) καί πτηνών, καθώς καί μικρόν ομοίωμα κα
θίσματος. Όλα αύτά συνώδευον παιδικάς ταφάς, 
ούδεμία δέ άμφιβολία ύπάρχει ότι ήσαν παιχνί
δια (βλ. ΠΑΕ 1954, σ. 99, είκ. 11).

Τά λοιπά κτερίσματα παρουσιάζουν μεγάλην 
ποικιλίαν. Είναι κατεσκευασμένα άπό μέταλλα 
(πολλά μάλιστα άπό χρυσόν), λίθους, ήμιπολυτί- 
μους καί μή, έλεφαντοστοΰν, τεχνητός ϋλας, κά
ποτε δέ, όπως εις τήν περίπτωσιν τών άχιβάδων, 
είναι απλώς άντικείμενα προερχόμενα άπό τό 
φυσικόν περιβάλλον τοϋ άνθρώπου πού τά έχρη- 
σιμοποίει όπως τά εΰρισκεν. 'Ως πρός τήν μορφήν 
των είναι κοσμήματα (δακτύλιοι, ψήφοι περιδέ
ραιων, σφηκωτήρες ), σφραγιστήρες ( σφραγιδό
λιθοι γενικώς άλλά καί δύο σφραγιδοκύλινδροι), 
φυλακτά, συμπληρώματα τής ένδυμασίας (πόρ- 
παι καί περόναι), έργαλεΐα καί σκεύη ( μαχαίρια 
καί μαχαιρίδια, βελόναι, βαρίδια δικτύου, άγκι
στρα, κοπίδια καί σμίλαι, μία άκόνη καί δύο 
άτρακτοι), είδη καλλωπισμού (κάτοπτρα, κτένες, 
τριχολαβίδες, ξυράφια, κρητίς), όπλα ( ξίφη καί 
μία λόγχη), ύπολείμματα ένθέτου διακοσμήσεως 
άντικειμένων άπό φθαρτήν ΰλην, μή διασωθέντων 
( όπως π.χ. διάφορα έλεφάντινα δισκάρια) τέλος 
δέ, καί εις μεγάλην ποσότητα, τά πανταχοΰ πα
ρόντα κοινότατα «κομβία» άπό στεατίτη ν ή, σπα- 
νιώτερον, πηλόν.

Τά ευρήματα. Τά εύρήματα άπό τούς τάφους 
τής Περατής καί πολλά καί πλούσια είναι, άλλά 
καί ποικίλα, καί διαιρούνται γενικώς εις δύο κα
τηγορίας: Τά κεραμεικά καί τά υπόλοιπα, τά λε
γάμενα μικρά εύρήματα. Κατά κανόνα, κάθε ταφή 
εύρέθη κτερισμένη μέ δείγματα καί τών δύο αυ
τών είδών, υπάρχουν όμως καί ταφαί κτερισμέναι 
μόνον μέ άγγεϊα ή μόνον μέ μικροαντικείμενα.

Α'. Άγγεϊα καί κεραμεικά εν γένει εύρήματα. 
Άπό τά 1264 κεραμεικά εύρήματα τής άνασκα- 7

7. Βλ. Sp. Iakovidis, A Mycenaean Mourning Custom. 
A.J.A. 70 (1966) a. 43-50, πίν. 15-16.

φής τό σύνολον σχεδόν είναι άγγεϊα. Τάς όλί- 
γας έξαιρέσεις τού κανόνος αυτού άποτελοϋν 7 
ειδώλια γυναικεία σχήματος Ψ (Πίν. 86γ, άρ. 
1174), 19 ειδώλια ζώων καί πουλιών (Πίν. 86δ 
άρ. 1112 καί 1221), 1 μικρόν τετραποδικόν κά
θισμα πήλινόν, 7 γυναικεία ειδώλια θρηνωδών 
(βλ. άνωτέρω), καθώς καί μικρόν όρθογώνιον πα
ραλληλεπίπεδον τού τάφου 112, συμπαγές, μέ δύο 
μικράς όπάς εις τό άνω μέρος του καί τάς 5 άπό 
τάς 6 του πλευράς διακοσμημένος. Ό προορι
σμός τού άντικειμένου αύτοΰ είναι άδηλος.

Τά άγγεϊα, ώς πρός τό σχήμά των, παρουσιάζουν 
άρκετήν ποικιλίαν, τά διάφορα είδη όμως άντι- 
προσωπεύονται κατά τρόπον πολύ άνισον. Τήν 
πλειοψηφίαν άποτελοϋν οϊ ψευδόστομοι άμφορεΐς 
(εύρέθησαν 362, σχεδόν τό 1 /3 τού συνόλου), άκο- 
λουθοϋν δέ οί πιθόσχημοι άμφορίσκοι (225), τά 
προχοΐδια (130), αί πρόχοι (86), οί κύαθοι (97), 
οί σκύφοι (77), αί λεκάναι (49), τά θήλαστρα 
(43) καί τά μικρά άλαβαστροειδή (46). Άπό τά 
ύπόλοιπα σχήματα, δηλαδή μεγάλους πιθοσχή- 
μους άμφορεΐς, κύλικας μέ πόδι ή χωρίς, κρα
τήρας (Π ί ν. 86β, άρ. 875 ), οίνοχόας (Πίν. 
86γ, άρ. 1209), δακτυλιόσχημα μέ καλαθοειδή 
λαβήν (Πίν. 87α, άρ. 634), υδρίας, άμφορί- 
σκους, ποτήρια, μικρά άπιόσχημα, άσκοειδή, 
πυξίδας, άρυταίνας (Πίν. 86β, άρ. 879) καί τά 
γνωστά πολλαπλά τά συνδεόμενα μέ ύψηλήν 
λαβήν, υπάρχουν όλίγα, κάποτε μάλιστα έλάχι- 
στα δείγματα. Εις αύτά πρέπει νά προστεθή καί 
ένας κέρνος, προερχόμενος άπό τόν τάφον 122 
καί άποτελούμενος άπό ύψηλήν κυλινδρικήν βά- 
σιν όπου έπάνω, στηριζόμενοι εις Ισάριθμα στε
λέχη, είναι προσαρμοσμένοι κυκλικά 8 άπιόσχη- 
μοι κοτυλίσκοι πού περιστοιχίζουν ένα μεγαλύ- 
τερον, όμοιον, εις τό κέντρον (Πίν. 86α, άρ. 866). 
Τό άγγεϊον αυτό είναι μοναδικόν όχι μόνον εις 
τό νεκροταφεϊον τής Περατής, άλλά καί εις τήν 
ήπειρωτικήν Ελλάδα, καθ’ όσον γνωρίζω. 'Ως 
πρός τά ειδώλια, αύτά δέν διαφέρουν κατά τίποτε 
άπό τά γνωστά καί όμοιά των τών Ιδίων χρόνων. 
Σχηματοποιημένα εις πολύ προχωρημένον βα
θμόν διατηρούν όσα χαρακτηριστικά χρειάζον
ται διά νά δηλωθή τό είδος των, τούτο δέ ισχύει 
τόσον διά τά άνθρώπινα όσον καί διά τά ζωόμορφα 
(Πίν. 86γ, άρ. 1174 καί Πίν. 86δ, άρ. 1112 καί 
1221).

Ό πηλός καί ή κατασκευή τών άγγείων διαφέ
ρουν. Έάν έξαιρεθοΰν μερικά χονδροειδή, οικια
κής χρήσεως καί έν μέρει χειροποίητα, τά ύπό- 
λοιπα ( τό σύνολον σχεδόν) είναι δυνατόν νά διαι
ρεθούν είς 4 γενικάς κατηγορίας. Ή πρώτη πα
ρουσιάζει πηλόν κοκκινωπόν ή, σπανιώτερον,
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ύποκίτρινον, λεπτόν, καθαρόν καί καλοψημένον. 
'Ο πηλός των άγγείων καλύπτεται άπό λεπτότα- 
τον έπίχρισμα τής Ιδίας ποιότητος καί χρώματος. 
Τά αγγεία τοΟ είδους αότοϋ, ψευδόστομοι αμφο
ρείς κυρίως καί μερικοί πιθόσχημοι άμφορίσκοι, 
είναι άπό άπόψεως κατασκευής καί όπτήσεως τά 
καλύτερα, μέ λεπτά σχετικώς τοιχώματα καί κατα
φανή φροντίδα εις τάς λεπτομέρειας.

Ή δεύτερα κατηγορία έμφανίζει πηλόν κοκκι
νωπόν ή κιτρινωπόν, άρκετά καθαρόν, όχι όμως 
τελείως άπηλλαγμένον άπό μικροακαθαρσίας, τό 
δέ έπίχρισμα, όμοιόμορφον γενικώς πρός τόν πη
λόν του, είναι έξ ίσου λεπτόν καί καθαρόν όσον 
τό τής πρώτης. Πρόκειται δηλαδή περί άγγείων 
πού μιμούνται έξωτερικώς τά προηγούμενα είς 
έμφάνισιν, είναι όμως κατωτέρας ποιότητος καί 
άμελεστέρας κατασκευής. Είς τήν όμάδα αύτήν 
άνήκει ή πλειοψηφία έν γένει τής κεραμεικής 
τής Περατής.

Τής τρίτης κατηγορίας, όπου υπάγονται γενι
κώς τά μεγάλα άγγεϊα (πρόχοι, λεκάναι, πιθό- 
σχημοι άμφορεΐς), ό πηλός είναι τραχύς καί άκά- 
θαρτος, μέ μεγάλην άναλογίαν ξένων σωμάτων 
( μαρμαρυγίας, μικρών λιθαρίων, άχύρων κλπ.) έ- 
ρυθρόφαιος καί κακής, συχνά δέ καί πλημμελούς, 
όπτήσεως. "Ολα σχεδόν καλύπτονται άπό πρόσθε
τον έπίχρισμα, κατά κανόνα τελείως διάφορον είς 
χρώμα καί σύστασιν άπό τόν πηλόν των, ύπό- 
λευκον ώς έπί τό πλείστον καί σχετικώς μόνον 
καθαρόν καί αύτό.

Είς τήν τετάρτην, τέλος, κατηγορίαν, άνήκουν 
άγγεϊα διαφόρων σχημάτων, πού περιλαμβάνουν 
καί μερικούς ψευδοστόμους άμφορεΐς, κατασκευα
σμένα μέ φροντίδα καί προσοχήν άπό πηλόν πρα
σινωπόν, καθαρόν μέν καί χωρίς ξένον έπίχρισμα, 
κακής όμως ποιότητος. Ό πηλός αύτός προέρ
χεται άπό σχιστολιθικήν άργιλλον ( πού άφθονεΐ 
είς τήν Περατήν ) καί όσονδήποτε έπιμελή κατερ
γασίαν καί αν ύποστή, στερείται συνοχής, ψήνε
ται άτελώς καί άπολεπίζεται είς μεγάλον βαθμόν. 
Ούδεμία άμφιβολία ύπάρχει ότι τά άγγεϊα αύτά 
είναι τοπικής κατασκευής καί καταναλώσεως. Καί 
τά άλλα όμως δέν φαίνονται ξένης προελεύσεως. 
Πρέπει νά είναι προϊόντα τοπικών έργαστηρίων 
καί άποτελοΰν, είς τό σύνολόν των σχεδόν, όμάδα 
διακρινομένην άπό τήν ύπόλοιπον μυκηναϊκήν 
κεραμεικήν, καθώς φαίνεται άλλωστε νά προκύ- 
πτη καί άπό προσφάτους έργαστηριακάς έρεύνας8.

Ή βαφή πού έχρησιμοποιήθη διά τήν διακόσμη- 
σιν τών άγγείων παρουσιάζεται είς τρεις βασικάς 
άποχρώσεις, μελανόφαιον, καστανήν καί έρυθράν.

8. B.S.A. 58, 1963, σ. 110.

Πραγματική όμως διαφορά ώς πρός τό είδος της 
δέν ύπάρχει μεταξύ αύτών, ή δέ άπόχρωσις έξαρ- 
τάται έν μέρει άπό τήν δπτησιν, κυρίως όμως άπό 
τήν πυκνότητά της.

'Ολίγα μόνον άπό τά άγγεϊα είναι τελείως άβαφα, 
αύτά δέ άνήκουν κατά κανόνα είς είδη προχεί
ρου καί συνήθους χρήσεως (κύαθοι, κύλικες, σκύ- 
φοι). Τά περισσότερα, ή μεγάλη πλειοψηφία, 
είναι βαμμένα καί διακρίνονται είς δύο βασικάς 
κατηγορίας: Τά μονόχρωμα καί τά φέροντα δια- 
κόσμησιν κατανεμημένην είς τό άβαφον έδαφος 
τού άγγείου.

Ή πρώτη κατηγορία περιλαμβάνει μικρά κυ
ρίως άγγεϊα, πιθοσχήμους άμφορίσκους ώς έπί 
τό πλείστον, μερικούς σκύφους, όλίγας κύλι
κας. Είς τά άγγεϊα αύτά τόσον τό έξωτερικόν, 
όσον καί τό έσωτερικόν ( έάν φαίνεται) καλύπτον
ται έξ όλοκλήρου άπό ένιαΐον χρώμα, μέ έξηρη- 
μένας κάποτε λεπτάς ταινίας είς τόν ώμον ή τό 
χείλος, ένδεχομένως ένα μικρόν κύκλον είς τό 
κέντρον τού πυθμένος, συνήθως δέ τήν βάσιν. 
Είς τά άλλα, ή διακόσμησις καταλαμβάνει κατ’ 
άναλογίαν μικροτέραν έκτασιν άπό όσον ή άδια- 
κόσμητος έπιφάνεια καί ύπάγεται είς ώρισμένους 
κανόνας: Τό άγγεΐον χωρίζεται, άναλόγως πρός τό 
σχήμα του, είς άνεξάρτητα διακοσμητικά πεδία 
πού ποικίλλουν άπό είδους είς είδος άγγείου καί 
όπου τά διακοσμητικά θέματα είναι διατεταγμένα 
κατά ώρισμένον τρόπον. Είς τούς ψευδοστόμους 
άμφορεΐς, τά κύρια πεδία τού είδους αύτοϋ είναι 
ό ώμος, ή κοιλία καί ή βάσις ( Π ί ν. 87β καί 88α). 
Είς τά εύρύστομα (κυάθους, λεκάνας, σκύφους 
κλπ.) τό χείλος, τό έπάνω μέρος τής έξωτερι- 
κής έπιφανείας είς τό ύψος τών λαβών καί ή 
βάσις. Είς τάς πρόχους, τό χείλος καί ό ώμος έν 
συνδυασμφ πρός τό έπάνω μέρος τής κοιλίας 
(Π ί ν. 87α, άρ. 611). Είς τά προχοΐδια, τάς οίνο- 
χόας καί τά θήλαστρα, τό χείλος καί ό ώμος (Πί ν. 
86β, άρ. 862 καί 920, Π ί ν. 86γ, άρ. 1209). Είς 
τά άνθρώπινα είδώλια ή διακόσμησις δηλώνει 
κατά τρόπον στοιχειώδη τήν ένδυμασίαν (Πίν. 
86γ, άρ. 1174), είς δέ τά είδώλια τών ζώων τήν 
ιδιοτυπίαν τής δοράς των (Πίν. 86δ, άρ. 1112). 
’Εκτός άπό τά κύρια αύτά διακοσμητικά πεδία, 
ύπάρχουν καί μερικά δευτερεύοντα, όπως αί λα- 
βαί μέ τούς δίσκους των καί τά χείλη τών στο
μίων είς τούς ψευδοστόμους άμφορεΐς, αί λαβαί 
γενικώς είς τά λοιπά άγγεϊα, καί τό κάτω μέρος 
τής βάσεως είς μερικά, άνεξαρτήτως σχήματος.

Τά διακοσμητικά θέματα είναι τά γνωστά: Σχη
ματοποιημένα άνθη, σπεϊραι (Πίν. 86β, άρ. 875, 
Π ί ν. 86γ, άρ. 1076 ), γεωμετρικά σχήματα, κυμα
τοειδείς γραμμαί (Πίν. 87α, άρ. 612 καί 590),

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:25:10 EEST - 3.236.241.27



ΑΘΗΝΑΙ - ΑΤΤΙΚΗ 93

τεθλασμένοι (Πίν. 86δ, άρ. 1116), κύκλοι μέ 
έγγεγραμμένους σταυρούς, ρόδακες (Πίν. 86γ, 
άρ. 1142) καί όμόκεντρα ημικύκλια. Έπί πλέον, 
ύπάρχουν ζώα, πτηνά, Ιχθεΐς, άνθρωποι καί θαλασ
σινά (Πίν. 87β, 88α). Τό βασικόν γνώρισμα ό
λων αυτών είναι ή έντονος σχηματοποίησις καί ή 
πολύ προχωρημένη άφαίρεσις πού διακρίνει τήν 
έκτέλεσιν, τό σχέδιον όμως γίνεται πάντοτε διά 
της έλευθέρας χειρός καί διατηρεί ζωηράν συνή
θως κίνησιν καί πρωτοτυπίαν, ένθυμίζουσαν 
σκαρίφημα μάλλον παρά ιχνογράφημα.

Κατά μετόπας διακόσμησιν παρουσιάζουν με
ρικά μόνον άγγεΐα, κρατήρες κυρίως, ένα πώμα 
πυξίδος (Πίν. 86γ, άρ. 1142) καί μικρός σκύ- 
φος. Σχετικήν μονοτονίαν παρουσιάζει ή δια- 
κόσμησις εις τάς πρόχους, όπου συνίσταται 
κυρίως εις 2-3 έπαλλήλους ταινίας εις τό ύψος 
τού ώμου καί ευθείαν ή κυματοειδή γραμμήν κατά 
μήκος τής ράχεως τής λαβής, άπολήγουσαν συνή
θως είς άγκιστροειδή καμπύλην. Εις τά προχοΐ- 
δια, τάς οίνοχόας καί τά θήλαστρα παρατηρεϊται 
συχνά κροσσωτή διακόσμησις τοϋ ώμου (Πίν. 
86β, άρ. 862 καί 920, Πίν. 86γ, άρ. 1209, Πίν. 
87α, άρ. 611 καί 590).

’Βιότυπον έντελώς κατηγορίαν, πού τά μονα
δικά της δείγματα έχουν εύρεθή, καθ’ όσον γνω
ρίζω, είς τήν Περατήν, άποτελεΐ ώς πρός τήν δια- 
κόσμησίν των μία δμάς κυάθων καί κυαθίσκων. 
Οί κύαθοι αυτοί φέρουν είς τήν έξωτερικήν των έ- 
πιφάνειαν ήμιελλείψεις συμπαγώς βαμμένας άπό 
τό χείλος καί κάτω πού, ύπερπηδώσαι τό χείλος, 
συνεχίζονται άντιστοίχως είς τό έσωτερικόν τοΰ 
άγγείου, είναι δέ δύο ή τρεις. Οί κύαθοι αύτοί 
είναι άσφαλώς έπιτοπίου παραγωγής, πιθανώτατα 
δέ καί έπιτοπίου έμπνεύσεως (Πίν. 87α, άρ. 589 ).

Ώς προκύπτει έκ τών άνωτέρω, τά άγγεΐα 
τής Περατής άνήκουν, κατά τήν μεγίστην των 
πλειοψηφίαν, είς τούς διακοσμητικούς ρυθμούς 
τούς γνωστούς ώς τοΰ Σιτοβολώνος (Granary 
Class), πυκνόν ρυθμόν (Close style) καί ζωγραφι
κόν ρυθμόν (Pictorial style).

Β'. Μικρά ευρήματα. Είς όσα έγράφησαν διά τά 
κτερίσματα έγινεν ήδη λόγος διά τάς ϋλας πού 
έχρησιμοποιήθησαν είς τήν κατασκευήν τών μι
κρών ευρημάτων, καθώς καί διά τήν μορφήν πού 
παρουσιάζουν. Άπό τά λεχθέντα όμως δέν κατε- 
φάνη ίσως ή ποικιλία των, άλλά καί ό πλοΰτος 
πού μαρτυρούν τά εύρήματα αύτά. Ή άναλογία 
τών χρυσών καί άργυρών άντικειμένων είναι με
γάλη καί ή ποιότης των συχνά έξαιρετική" άκόμη 
μεγαλυτέραν όμως σημασίαν έχει ίσως ή άντίστρο- 
φος διαπίστωσις: ότι αί σχετικώς ευτελείς άπο- 
μιμήσεις τών διαφόρων άντικειμένων (κοσμήματα

χάλκινα π.χ., κομβία πήλινα κλπ.) είναι έλάχι- 
σται καί σπάνιαι. Πρέπει δέ νά σημειωθή ότι ή 
έντύπωσις αΰτή τοΰ πλούτου, πού δημιουργούν τά 
όκτακόσια περίπου άνακαλυφθέντα άντικείμενα, 
είναι κατωτέρα τής πραγματικής καταστάσεως, 
τούτο δέ όφείλεται είς τήν μνημονευθεϊσαν ήδη 
καί έξηκριβωμένην συνήθειαν τών άπογόνων τών 
νεκρών νά άφαιροΰν έκ τών υστέρων άπό τάς 
ταφάς ό,τι ήτο δυνατόν νά τούς χρησιμεύση.

Άπό τά διάφορα μικρά εύρήματα πού συνελέ- 
γησαν ύπάρχουν μερικά πού πρέπει νά μνημονευ- 
θοΰν είδικώς, τόσον λόγω τής ποιότητάς των 
όσον καί λόγφ τοΰ έπιστημονικοΰ ένδιαφέροντος 
πού παρουσιάζουν. Τά έξής:

1) Σφραγιδοκύλινδρος τοΰ λάκκου 2 τοΰ τάφου 
1 άπό αίματίτην, συροχιττιτικής προελεύσεως, μέ 
έγγλυπτον παράστασιν λεπτοτάτης εργασίας, ά- 
ποτελουμένην άπό δύο κύρια συμπλέγματα: Είς 
τό πρώτον μορφή πτερωτοΰ δαίμονος, όρθια, κρα
τεί άπό ένα άνεστραμμένον λέοντα πτερωτόν καί 
κερασφόρον είς κάθε χέρι, πατεΐ δέ έπάνω είς 
λέοντα καί ταύρον άντιμετώπους. Είς τό δεύτε
ρον δύο δαίμονες άντιμέτωποι βαίνοντες έπί συν
εχούς σπείρας κρατοΰν ό καθένας μέ τό ένα χέρι 
άπό ένα τών όπισθίων ποδών άνεστραμμένης αί- 
γός, ένω μέ τό άλλο ΰποβαστάζουν πτερωτόν ήλια- 
κόν δίσκον. Είς τά μεταξύ τών μορφών κενά αί
γαγρος, κεφαλή άποτροπαϊκή κατά μέτωπον, άστέ- 
ρες, ρόδακες καί πτηνά (Πίν. 88β).

2) Σφραγιδοκύλινδρος τοΰ τάφου 142, προελεύ
σεως κυπριακής, άπό αίματίτην, λεπτοτάτης έρ- 
γασίας καί θαυμασίας διατηρήσεως. Ή κυρία 
μορφή παρουσιάζεται καθημένη έπί θρόνου καί 
φέρει τό ένδυμα καί τά σύμβολα Αιγυπτίου θεοΰ. 
Όπίσω άπό αύτήν, άλλη μορφή, όρθια, μέ τερα
τώδη κεφαλήν, κρατεί ριπίδιον. Πρός τόν κα- 
θήμενον έρχονται δύο όντα, τό πρώτον, άνθρωπό- 
μορφον μέ πτέρυγας, τό δέ δεύτερον, μέ άνθρώπινον 
σώμα καί κεφαλήν ζώου, κρατούντα καί τά δύο άπό 
ένα ζώον. Είς τά κενά κροκόδειλος άνεστραμμέ- 
νος, λέων, πτηνόν, χέρι σφιγμένον είς γρόνθον 
καί δύο γραμμικά σύμβολα (Πίν. 88γ).

3) Δύο όμοιαι δέλτοι αιγυπτιακής προελεύσεως 
άπό φαγεντιανήν, ή μία (άρίστης διατηρήσεως ) 
άπό τόν λάκκον 2 τοΰ τάφου 1, ή άλλη (κακής 
σχετικώς διατηρήσεως) άπό τόν τάφον 104. Φέ
ρουν έντυπον ιερογλυφικήν έπιγραφήν μέ τό ό
νομα τοΰ Ραμσή τοΰ Β' (Πίν. 89α).

4) Τέσσαρες αιγυπτιακοί σκαραβαίοι άπό φα
γεντιανήν τοΰ τάφου 13, οί τρεις πολύ φθαρμένοι. 
Είς τόν ένα διακρίνονται τά ίχνη ιερογλυφικής 
έπιγραφής: Ό θεός Άμμων Ρά (ΠΑΕ 1954, σ. 
97, είκ. 7).
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5) Δύο αιγυπτιακοί σκαραβαίοι άπό φαγεντια
νήν τοϋ τάφου 75, άρίστης διατηρήσεως. ΕΙς τόν 
ενα σφίγξ καί Ιερογλυφικά διακοσμητικά στοι
χεία. ΕΙς τόν άλλον εντομον ( Π ί ν. 89β,ε).

6) Σκαραβαίος αίγυπτιακός άπό φαγεντιανήν, 
άρίστης διατηρήσεως, τού τάφου 90, μέ τήν έπι- 
γραφήν: Φθά, ό κύριος τής άληθείας (ΠΑΕ 
1959, σ. 15-16, πίν. 8α).

7) Σκαραβαίος αίγυπτιακός άπό φαγεντιανήν, 
άρίστης κατασκευής καί διατηρήσεως, τού τά
φου 147, μέ κρυπτογραφικήν Ιερογλυφικήν έπι- 
γραφήν είς τήν βάσιν του (Έργον 1963, σ. 23, 
είκ. 25 καί B.C.H. 89 (1965) σ. 10-14).

8) Μικρόν όμοίωμα τού θεού Bes, αίγυπτιακόν, 
άρκετά έφθαρμένον, άλλο τής θεάς Thoeris καί 
τρία μικρά όμοιώματα κροκοδείλων, φθαρμένα 
καί έλλιπή, τού τάφου 30 (ΠΑΕ 1955, πίν. 31α).

9) Φακοειδής σφραγιδόλιθος άπό όπάλλιον, 
συγκολλημένος άπό 2 τεμάχια, τού λάκκου 2 τού 
τάφου 1, μέ εγγλυπτον παράστασιν αίγάγρου κει
μένου έπί τής ράχεώς του, κυρτωμένου καί έκτι- 
νάσσοντος τά σκέλη. Μεταξύ των όπισθίων του 
ποδών προτομή όμοιου. Άρίστης τέχνης ( ΠΑΕ 
1953, σ. 93, είκ. 5 ).

10) Κωνοειδής σφραγιδόλιθος άπό στεατί- 
την, πιθανώτατα κυπριακής προελεύσεως, τού 
τάφου 24. Φέρει εγγλυπτον παράστασιν ζώου μέ 
δύο κεφαλάς άντιθετικώς διατεταγμένος, όπως είς 
τά παιγνιόχαρτα (ΠΑΕ 1954, σ. 97, είκ. 8).

11) Φυλακτόν φακοειδές άπό αίματίτην, τού 
τάφου 24. Φέρει είς τάς δύο όψεις του καί κατά 
μήκος τής περιμέτρου έγχαράκτους γραφικούς 
χαρακτήρας πού άπομιμούνται σύμβολα τής 
γραμμικής γραφής Β ή μάλλον τής κυπρομινωϊ- 
κής. Είς τό μέσον έκάστης ΰψεως ΰπάρχει σύμ
πλεγμα άλλων χαρακτήρων, πού άντιγράφουν χιτ- 
τιτικήν ιερογλυφικήν έπιγραφήν (Πίν. 89γ-δ).

12) Σφαιρική ψήφος άπό ύαλόμαζαν τού τάφου 
108, διάτρητος, διατηρούσα μέσα είς τήν όπήν 
τμήμα σιδηρού στελέχους. Προφανώς πρόκειται 
περί κεφαλής σιδηράς περόνης (ΠΑΕ 1960, σ. 
20, πίν. 5γ,δ).

13) Σιδηρούν μαχαιρίδιον πολύ όξειδωμένον 
τού τάφου 28, καί άλλο, παρόμοιον, τοϋ τάφου 
38. Είς τάς λαβάς καί τών δύο χάλκινοι ήλοι συν- 
εκράτουν τήν έπένδυσιν (Πίν. 90ε).

14) Άτρακτος άκεραία άπό έλεφαντοστούν τού 
τάφου 152 μέ έγχάρακτον διακόσμησιν καί όμοια 
τού τάφου 65, είς τεμάχια μή συνανήκοντα (Πίν. 
90ς').

15) Χάλκινον ξίφος τού τάφου 12. Ή λαβή 
έχει περιχείλωμα άπό λεπτόν χάλκινον έλασμα 
πού έπλαισίωνε τήν άπό έλεφαντοστούν έπένδυ-

σίν της. Τόν φυλακτήρα άποτελοΰν δύο κνώδον- 
τες στραμμένοι πρός τά κάτω (Πίν. 90β ).

16) Χάλκινον μαχαιρίδιον τοϋ ίδιου τάφου. Ή 
λαβή, συμπαγής καί χωρίς έπένδυσιν, άπολήγει 
είς κεφαλήν πτηνού. Ή λεπίς καταλήγει είς λε
πτήν αιχμήν λοξήν πρός τά άνω. Κατά μήκος τής 
ράχεως έγχάρακτος διακόσμησις (Πίν. 90α ).

17) Δύο χάλκιναι πόρπαι τοϋ τάφου 65 καί μία 
τού 155 μέ εύθύγραμμον φυλλόσχημον τόξον φέ- 
ρον έπί τής ράχεως έγχάρακτον διακόσμησιν. Τό 
έλεύθερον άκρον τοϋ τόξου καταλήγει είς ύπο- 
δοχήν διά τήν αιχμήν τής περόνης (Πίν. 90δ ).

18) Δύο χάλκιναι πόρπαι τοϋ τάφου 74 μέ ίσχυ- 
ρώς καμπύλον σχοινοειδές τόξον, πού τό έλεύθε
ρον άκρον του καταλήγει είς ύποδοχήν τής αι
χμής τής βελόνης (Πίν. 90γ). Ή άνεύρεσις 
τών δύο αύτών είδών πορπών, άφ’ ένός μέ εύθύ
γραμμον καί άφ’ έτέρου μέ κυρτόν τόξον, δέν 
συνηγορεί πρός τήν άποψιν ότι ή διαφορά με
ταξύ τών δύο κατηγοριών είναι όχι μόνον τυ
πολογική άλλά καί χρονολογική καί ότι αί πόρ- 
παι μέ κυρτόν τόξον είναι μεταγενέστεροι τών 
άλλων. Ή, τουλάχιστον, προκύπτει τό συμπέ
ρασμα ότι κατά τούς χρόνους τοϋ νεκροταφείου 
οί δύο τύποι συνυπήρχον. Τά άγγεϊα πού εύρέθη- 
σαν μέ τάς πόρπας τοϋ τάφου 65 είναι όμοια καί 
σύγχρονα μέ τά άγγεϊα τά συνοδεύοντα τάς τοϋ 
τάφου 74, άνήκουν δέ όλα είς τήν κατηγορίαν 
τοϋ Σιτοβολώνος.

Τά εύρήματα αύτά, είτε μεμονωμένως έξετα- 
σθοϋν είτε είς τό σύνολόν των, είναι διδακτικώ- 
τατα. "Εχομεν είς τό νεκροταφεϊον ένός μικροϋ 
συνοικισμού τής Αττικής τρία σιδηρά άντικεί- 
μενα, τά μόνα μέχρι στιγμής εύρεθέντα είς τήν 
Ελλάδα καί άνήκοντα έξηκριβωμένως είς τούς 
μυκηναϊκούς χρόνους. Ό σίδηρος τήν έποχήν πού 
άνήκουν οί τάφοι ήτο τό πολυτιμότερον, άκριβώ- 
τερον καί περισσότερον δυσεύρετον μέταλλον άπό 
όλα καί άπετέλει τό άντικείμενον μονοπωλιακής 
περίπου παραγωγής καί διαθέσεως έκ μέρους τών 
Χιττιτών. Τά τρία αύτά άντικείμενα λοιπόν δει
κνύουν βεβαίως ότι οί κάτοχοι τοϋ νεκροταφείου 
ήσαν πλούσιοι, έπί πλέον δέ καί κάτι άλλο, 
άκόμη σπουδαιότερον, ότι δηλαδή εύρίσκοντο 
είς έπαφήν μέ τήν Μ. Ασίαν, ή τουλάχιστον μέ 
τά παράλιά της. Τήν διαπίστωσιν αυτήν ένισχύει 
άκόμη περισσότερον ή άνεύρεσις τών σφραγι- 
δοκυλίνδρων, πού προέρχονται άπό τήν Κύπρον 
καί τήν περιοχήν τής νοτίας Μ. Ασίας, ή τής 
Συρίας. Σημειωτέου ότι πρός τήν κατεύθυνσιν 
αύτήν εχομεν καί μίαν άλλην έμμεσον ένδει- 
ξιν: τήν τής καύσεως τών νεκρών. Τό έθιμον 
τοϋτο, ξένον κατ’ άρχήν είς τήν Ελλάδα, έπι-
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κρατεί ήδη πρό τής έποχής των τάφων τής Πε- 
ρατής είς τήν Μ. ’Ασίαν, όπως άπέδειξαν αί ά- 
νασκαφαΐ τής Τροίας VI καί τό χιττιτικόν νε- 
κροταφείον τοΟ Μπογάζκιοϊ, καί παρουσιάζεται 
σποραδικές εις τήν ΝΑ. λεκάνην τής Μεσογείου.

Ή σχέσις μέ τήν Μ. ’Ασίαν λοιπόν είναι άπο- 
δεδειγμένη. Πολύ στενοτέρα όμως ύπήρξεν ή έπι- 
κοινωνία μέ τήν Αίγυπτον. Αί δέλτοι, οί σκαρα
βαίοι, τά φυλακτά άποδεικνύουν ότι αί έπαφαί μέ 
τήν χώραν αύτήν ήσαν στεναί καί συνήθεις, είς 
αύτάς δέ ίσως θά πρέπη νά άποδοθή καί ή σχετική 
άφθονία τών χρυσών άντικειμένων τών τάφων.

Ό όρμος τοϋ Πορτοράφτη μέ τήν μονίμως ήρε- 
μον θάλασσάν του καί τήν όμαλήν καί αμμώδη 
παραλίαν του άπετέλει είς μίαν έποχήν όπου τά 
πλοία, προσορμιζόμενα, άπεσύροντο είς τήν ξη- 
ράν, ιδεώδη φυσικόν λιμένα καί καταλληλότατον 
όρμητήριον διά ύπερπόντια ταξίδια. Ήσαν άρα 
οί κάτοικοι τής περιοχής ναυτικοί καί έμποροι, 
οΰτω δέ έξηγείται καί ή ευμάρειά των, πού ή ’Ατ
τική βεβαίως δέν ήτο δυνατόν νά τούς έξασφαλί- 
ση. Έπρεπε νά τήν αναζητήσουν άλλού καί τήν 
άνεζήτουν είς τά άνατολικά παράλια τής Μεσο
γείου καί τό δέλτα τού Νείλου, τά έμπορικά κέν
τρα του γνωστού τότε κόσμου.

Χρονολογικά. Ή σχετική χρονολόγησις τών 
εύρημάτων τής Περατής δέν παρουσιάζει μεγά
λος δυσκολίας. Τά άγγεϊα (βλ. Π ί ν. 86α-δ, 87α-β 
καί 88α) καί όσα άπό τά ευρήματα είναι έπιδε- 
κτικά χρονολογήσεως άνήκουν είς τήν τελευταίαν 
μυκηναϊκήν περίοδον, τήν YE III Γ. Μερικά έξ 
αυτών είναι κάπως παλαιότερα, όχι πολύ όμως. 
'Υπάρχουν συγκεκριμένως μερικοί ψευδόστομοι 
άμφορεϊς πού ώς έκ τοϋ σχήματος καί τής δια- 
κοσμήσεώς των πρέπει νά άναχθοϋν είς τούς τε
λευταίους YE III Β χρόνους, αύτό δέ ίσχύει καί 
διά μερικά άλλα άγγεϊα. Αύτά όμως είναι ολίγα 
καί άνεπαρκή διά νά προσδιορίσουν τόν κύριον 
όγκον τών ευρημάτων, πού είναι όπωσδήποτε

ύστερώτερα. Μας έπιτρέπουν όμως νά τοποθετή- 
σωμεν τήν άρχήν τού νεκροταφείου είς τό τέλος 
τής YE III Β έποχής ή μάλλον είς τούς μεταβατι
κούς χρόνους άπό τής YE III Β είς τήν YE III Γ. 
Τά τελευταία άφ’ έτέρου άγγεϊα, όλίγα σχετικές 
καί αυτά, άνήκουν είς τούς έσχάτους ΥΕ χρόνους, 
όλίγον πρό τής έποχής τών ΰπομυκηναϊκών τά
φων τής Σαλαμΐνος ( βλ. π.χ. Π ί ν. 87α, άρ. 590). 
Μεταξύ τών δύο αύτών όρίων τοποθετείται τό μέ- 
γιστον μέρος τών εύρημάτων τής Περατής. Μέ 
άλλους λόγους, τό νεκροταφεϊον έλειτούργησε 
καθ’ όλον τό διάστημα τής YE III Γ καί διήρκεσεν 
άκριβώς όσον καί αύτή.

Ή άπόλυτος όμως χρονολόγησις τών εύρημάτων 
παρουσιάζει σοβαράς δυσκολίας. Στοιχεία ΰπάρ- 
χουν, καί είναι τά ξένης καί δή αιγυπτιακής προ- 
ελεύσεως εύρήματα. Έξ αύτών οί σκαραβαίοι, 
πλήν τού εύρεθέντος είς τόν τάφον 147, είναι 
δύσκολον νά χρονολογηθούν μέ άρκετήν άκρί- 
βειαν. Τό αύτό ίσχύει καί διά τούς σφραγιδο- 
κυλίνδρους. ’Απομένουν ώς πολύτιμα άσφαλώς 
στοιχεία αί δύο δέλτοι Ραμσή τού Β’, πού έκά- 
λυψε μέ τήν βασιλείαν του τά πρώτα 3/4 τού 
Που π.Χ. αίώνος. Μέ αύτάς συμφωνεί καί ό σκα
ραβαίος τού τάφου 147. Πρέπει όμως νά ληφθή 
ύπ’ όψιν καί τό διάστημα πού τά άντικείμενα αύ
τά, άποκτηθέντα είς τήν Αίγυπτον καί μεταφερ- 
θέντα είς τήν Περατήν, παρέμειναν είς τά χέρια 
τών Ιδιοκτητών τους, προτού τεθούν μέσα είς τόν 
τάφον. Ό ύπολογισμός αύτός περιπλέκεται άκόμη 
περισσότερον, έάν ΰποτεθή ότι άπετέλουν οικο
γενειακά κειμήλια, χρησιμοποιηθέντα όχι άπό 
εν άτομον άλλά άπό περισσότερα. ’Εκείνο πού 
μπορεί νά λεχθή πρός τό παρόν είναι ότι εύρέ- 
θησαν μέ άγγεϊα παλαιότερα τών άρχών τής ΥΕ 
ΠΙ Γ, ή τό πολύ, συμπίπτοντα πρός αύτήν, καί 
έπομένως οί τελευταίοι χρόνοι τής βασιλείας 
Ραμσή τού Β' άποτελοΰν δι’ αύτάς terminum 
post quem.
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Περατή: α. Αί καύσεις τοϋ λάκκου 1 τοΰ τάφου 1, μέσα εις τόν τεφροδόχον άμφορίσκον των, 
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Περατή: α. Διάφορα αγγεία, β. Ψευδόστομοι αμφορείς
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Περατή: α. Ψευδόστομοι άμφορεϊς, β. ’Ανάπτυγμα σφραγιδοκυλίνδρου τοϋ τάφου 1, 
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Περατή: Χάλκινον μαχαιρίδιον τοΰ τάφου 12, β. Λαβή χάλκινου ξίφους τοϋ τάφου 12, μέ έπένδυσιν 
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