
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΠΙΤΑΦΙΑ ΜΝΗΜΕΙΑ*

*0 συνήθης ελληνικός όρος διά τήν δήλωσιν των παντός είδους μνημείων των 
ιδρυμένων έπί των τάφων είναι: επιτύμβια. ’Αλλά, μολονότι ή χρήσις του έχει αμαυρώ
σει τήν έτυμολογικήν του διαφάνειαν, είναι σαφές, δτι εις τό πλάτος τής έννοιας του δύ- 
νανται νά περιληφθούν πάντα τά έπί τού τάφου μνημεία (στήλαι, άγάλματα, κτίσματα, 
άγγεϊα κλπ.) πλήν ένός : αυτού τούτου τού τύμβου. Έν τούτοις, ώς θά ίδωμεν έν συνε
χείς, ό τύμβος άποτελεϊ έν τών χαρακτη ριστικωτέρων επιταφίων μνημείων, τού όποιου 
μάλιστα τήν ιστορίαν δυνάμεθα νά παρακολουθήσωμεν άπό τών πρωίμων προϊστορικών 
χρόνων μέχρι τών τελευταίων χρόνων τής άρχαίας έλληνικής έποχής. Διά τόν λόγον 
αυτόν, έξετάζων τήν ιστορίαν τοΰ ταφικοΰ μνημείου, έθεώρησα όρθόν ν’άποφύγω τόν 
γνωστόν όρον, διά νά ύπάρχη ή άνευ έννοιολογικοϋ περιορισμού δυνατότης έπεκτάσεως 
τής έρεύνης πρός πάσαν χρήσιμον κατεύθυνσιν. Προς τούτοις, ή χρήσις τοΰ όρου «έπι- 
τάφιος» καί ούχί «ταφικός» σημαίνει άμέσως, ότι άντικείμενον τής μελέτης ταύτης άπο- 
τελοΰν μόνον τά ύπέρ τόν τάφον υπάρχοντα μνημεία, όσα δηλαδή ίδρύθησαν έπ’ αύτοΰ 
καί ήσαν όρατά. ’Αποκλείονται λοιπόν τής έρεύνης αί παντός είδους ταφικαί κατασκευαί, 
αί όποΐαι έκαλύπτοντο υπό τού χώματος. Διότι πρέπει νά ύποθέσωμεν, ότι τήν κατασκευήν 
ύπεργείου μνημείου έπέβαλλον λόγοι διάφοροι έκείνων, οί όποιοι ύπηγόρευον τήν 
υπόγειον κατασκευήν, ή τουλάχιστον ότι έκτος τών γενικών σκοπών τού οίουδήποτε τα- 
φικοΰ κτίσματος, τά έπιτάφια μνημεία έξεπλήρουν καί ώρισμένους ειδικούς σκοπούς., 

Είναι γνωστόν, ότι άπό τών άρχαϊκών ήδη χρόνων οί Έλληνες ϊδρυον έπί τών τά
φων μνημεία ύψηλής καλλιτεχνικής ποιότητος, μεταξύ τών όποιων έξέχουσαν θέσιν, 
ιδίως κατά τούς κλασσικούς χρόνους, κατέχουν αί άνάγλυφοι στήλαι. Ή μελέτη τού
των άπησχόλησε πολλούς άρχαιολόγους καί πολλάκις συνεζητήθησαν τά ποικίλα προ- 
βλήματά των. Αί πρόσφατοι έργασίαι τοΰ Κ. Friis Johansen, τής G. Μ. A. Richter καί 
τού Χρ. Καρούζου έφώτισαν πολλάς πλευράς τού θέματος λ Έν τούτοις όλαι αύταί αί:

* Εύχαριστώ θερμώς καί άπό τής θέσεως ταύτης τό Βασιλικόν Ίδρυμα ’Ερευνών, τό όποιον 
μέ ένίσχυσεν οίκονομικώς, ώστε ήδυνήθην νά έπισκεφθώ πολλά άρχαιολογικά μουσεία, νά μελε
τήσω τά έν αότοϊς εύρισκόμενα μνημεία καί νά λάβω χρησίμους φωτογραφίας τούτων. Ή παρούσα 
δημοσίευσις άποτελεϊ τό είσαγωγικόν μόνον μέρος τής όλης έρεύνης, τήν «προϊστορίαν» τρόπον 
τινά τοΰ κυρίως θέματος.

1. Κ. Friis Johansen, The Attic grave-reliefs of the Classical period. An essay in interpreta
tion, Copenhagen 1951. G. M. A. Richter, The archaic gravestones of Attica, London 1961. Ή 
πρώτη μορφή τής μελέτης είχεν έκδοθή τό 1944 ύπό τόν τίτλον Archaic Attic gravestones. X. I. Κα
ρούζου, Άριστόδικος. Άπό τήν Ιστορία τής ’Αττικής πλαστικής τών ύστεροαρχαϊκών χρόνων καί 
τού έπιτυμβίου άγάλματος, Άθήναι 1961. Ή συνολική μελέτη τού Μ. Collignon, Les statues fun6rai- 
res dans l’art Grecque, Paris 1911, μολονότι παραμένει πάντοτε χρήσιμος, είναι πλέον άρκετά παλαιά 
καί άγνοεϊ πλήθος νέων εύρημάτων. Ή μελέτη τής Ε. van Hall, Over den Oorsprong van de gri- 
eksche Grafstele, Amsterdan 1941, περιορίζεται έπίσης μόνον είς τήν έρευναν τής καταγωγής 
τής στήλης. ’Αλλά καί είς τόν είδικόν τούτον τομέα τά συμπεράσματά της δέν εύρον συμφώνους 
τούς λοιπούς άρχαιολόγους. Πρβλ. Lippold, Ph. W. 1944, σ. 223-230.
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άξιόλογοι μελέται στόχον έχουν τά έπιτάφια γλυπτά κυρίως καί μάλιστα τά γλυπτά των 
τριών αιώνων τής ελληνικής «άκμής», τοϋ 6ου, 5ου καί 4ου. ’Αλλά εκτός των στηλών 
καί τών άγαλμάτων υπάρχουν πολλαί άλλαι μορφαί επιταφίων μνημείων. Έπί πλέον ή 
ιστορία τών έλληνικών επιταφίων μνημείων έχει πολύ βαθυτέρας ρίζας καί δύναται νά 
φθάση εις χρόνους πολύ προγενεστέρους. Ή φύσις μάλιστα τών μνημείων, τά όποια 
συνεχίζουν κατά κανόνα παλαιάς καί βαθείας παραδόσεις, επιτρέπει νά ύποθέσωμεν, 
ότι ή παρακολούθησις τής ιστορίας των καί ή άνεύρεσις τών παλαιοτέρων μορφών των 
δύναται νά βοηθήση εις τήν καλυτέραν έρμηνείαν των καί τήν άσφαλεστέραν κατανόη- 
σιν τών συστατικών στοιχείων, τά όποια συνοδεύουν ταύτα καθ’ δλην τήν διάρκειαν τών 
πολλαπλών έξελίξεων καί μεταβολών των.

Μέ αύτάς τάς σκέψεις προσεπάθησα νά προχωρήσω εις τήν έρευναν τοϋ θέματος, 
έλπίζων, ότι θά δυνηθώ νά παρακολουθήσω τήν ιστορίαν τοϋ έλληνικοϋ έπιταφίου μνη
μείου άπό τών παλαιοτάτων χρόνων μέχρι τής τελικής του διαμορφώσεως κατά τόν 4ον 
προχριστιανικόν αιώνα. Τό πρώτον τμήμα τής έρεύνης ταύτης άποτελοϋν τά δημοσιευό
μενα ένταΰθα δύο κεφάλαια, τά όποια δύνανται νά χαρακτηρισθοϋν ώς εισαγωγικά εις 
τήν έξέτασιν τοϋ κυρίου θέματος.

Α'. ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΠΙΤΑΦΙΑ ΜΝΗΜΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟ Ϊ ΣΤΟΡΙΚΩΝ ΧΡΟΝΩΝ

Ή παλαιοτέρα μορφή έπιταφίου κατασκευής, τήν όποιαν εόρίσκομεν εις τόν έλ- 
ληνικόν χώρον, είναι ό τύμβος. Μολονότι ή σύστασις τοϋ τύμβου είναι τοιαύτη, ώστε 
εύκολος καθίσταται ή πλήρης έξαφάνισίς του μετά πάροδον ώρισμένου χρονικού δια
στήματος, εάν δέν συνέχη τό χώμα εσωτερικός σκελετός έκ λίθων, εν τούτοις μέγας σχε- 
τικώς άριθμός τύμβων διετή ρήθη καί εις τήν Ελλάδα, όπως καί εις πλείστας άλλας πε- 
ριοχάς τής Εύρώπης. Οί παλαιότεροι ταφικοί τύμβοι, τούς όποιους γνωρίζομεν έν Έλ- 
λάδι, είναι οί τύμβοι τής Λευκάδος.

Εις τήν θέσιν Ν υ δ ρ ί τής νήσου ταύτης ό Doerpfeld άνέσκαψε 33 τάφους, οί 
όποιοι χρονολογούνται εις τό τέλος τής πρωτοελλαδικής έποχής, δηλαδή περί τό 2000 
π.Χ. καί άποτελοϋν τούς πλέον σημαντικούς κυκλικούς τύμβους ολοκλήρου τής Ελλά
δος2. Τό μέγεθος των ποικίλλει- ό μικρότερος (R 27) έχει διάμετρον 2,70 μ. καί ό μεγα
λύτερος (R26) 9,60 μ., άλλά τών περισσοτέρων ή διάμετρος κυμαίνεται μεταξύ 4,50 μ. 
καί 5 μ. Οί τύμβοι ούτοι είναι έπιβλητικά έπιτάφια μνημεία καί ένισχύουν τήν άποψιν, 
ότι ό τύμβος άπετέλεσεν άπό τών παλαιοτάτων ήδη χρόνων σπουδαίαν έπιτάφιον κατα
σκευήν, σκοπούσαν όχι μόνον εις τήν έξασφάλισιν τοϋ τάφου, ώς θά ήδύνατο νά ύπο- 
θέση τις διά τούς χθαμαλούς έκ χώματος τυμβίσκους, άλλά καί εις τήν δημιουργίαν «τη- 
λεφανοΰς σήματος» μέ καλλιτεχνικός πράγματι άξιώσεις, τό όποιον όχι μόνον εις τούς 
οικείους τοϋ νεκροϋ, άλλά καί εις τούς «όψιγόνους άνθρώπους» θά έδείκνυε μακρόθεν 
τόν τάφον «άνδρός πάλαι κατατεθνηώτος». Τοϋτο μαρτυρεί ή έπιμελής καί καλαίσθη
τος κατασκευή των. Ή βάσις των είναι λιθίνη, σχηματίζει κανονικόν κύκλον καί εις τόν 
καλύτερον διατηρούμενον τύμβον R 12 φθάνει εις ύψος τά 0,60 μ. Έξωτερικώς άποτε-

2. R 1-33. Alt-Ithaka, σ. 217 κ.έ. Πίν. 10, 12, 13, Tabelle A, Beil. 35-44. Menghin-Matz, 
HdA, σ. 198 κ.έ. Είκ. 74. S. Benton, BSA 32 (1931 /32) σ. 229-30. Wace, BSA 25, (1921 /23) σ. 124. 
O. Montelius, La Grece preclassique, σ. 185 κ.έ. Matz, Gnomon, 17 (1941) σ. 218-19. J. Wiesner, 
Grab und Jenseits, σ. 4 (άρ. 19), 44-50, 55, 59. AJA, 15 (1911) σ. 416 κ.έ.
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λεΐται από λευκούς, πλατείς άσβεστολίθους, ένφ τό εσωτερικόν τοΰ κύκλου είναι πλή
ρες άπό αργούς λίθους, οί όποιοι αφήνουν κενόν μόνον τόν χώρον τής ταφής, όπου 
σχηματίζεται λάκκος έν εΐδει θαλάμου. Ή έκ χώματος έπίχωσις τοΰ τύμβου δέν εύρέθη, 
αλλά ούδεμία χωρεΐ αμφιβολία, ότι ή λιθίνη αύτή κατασκευή άπετέλει άπλώς τήν βάσιν 
τοΰ ταφικοϋ τύμβου. Ό Doerpfeld μάλιστα ύποθέτει, ότι έπΐ τής κορυφής τοΰ τύμβου 
ύπήρχον στήλαι λίθιναι ή καί ξύλιναι, αί όποΐαι κατεστράφησαν μέ τήν πάροδον τών 
χρόνων ( Πίν. 81 α ).

Οί τάφοι ούτοι έχαρακτηρίσθησαν υπό τοϋ άνασκαφέως «βασιλικοί», άλλά ούδέν 
στοιχεΐον άποδεικτικόν τοϋ χαρακτηρισμοΰ υπάρχει, πλήν, ίσως, τής έξαιρετικώς κα
λής κατασκευής των.

Έτερος τύμβος, ό τύμβος τοΰ Σκάρου (S), φαίνεται, ότι συνεχίζει τήν παράδο- 
σιν τών «βασιλικών τάφων» τοϋ Νυδριοΰ, άλλά ή κατασκευή του είναι έμφανώς άπλου- 
στέρα καί όλιγώτερον δαπανηρά 3. Ή λιθίνη κρηπίς, έντός τής όποιας εύρέθησαν 13 
τάφοι, είχεν επίσης σχήμα κανονικοΰ κύκλου διαμέτρου 12,10 μ. Ή κρηπίς αΰτη άποτε- 
λεϊται έκ μιας στρώσεως θεμελίου (Fundamentschicht), επί τής όποιας στηρίζονται δύο 
σειραί (τόσαι τουλάχιστον σφζονται) άργών λίθων. Τό αρχικόν ύψος τοϋ κρηπιδώματος 
τούτου ούδαμοϋ σφζεται, άλλά δέν ήδύνατο νά ύπερβαίνη τό 1 μ. Ό τοίχος τής κρη- 
πΐδος έξωτερικώς μέν είχε λίθους μεγάλους, έσωτερικώς δέ μικροτέρους- μεταξύ τών δύο 
τούτων τοιχωμάτων έμενε κενόν, πληρούμενον διά μικρών λίθων καί χώματος. Εις τό 
έσωτερικόν τοϋ κυκλικοϋ χώρου δέν ύπήρχον, ώς είς τούς 33 τάφους τοΰ Νυδριοϋ, λί
θοι, άλλά έντός τοϋ άπομένοντος έλευθέρου χώρου εϊχον κατασκευασθή οί 13 τάφοι, έκ 
τεσσάρων μεγάλων πλακών έκαστος, καλυπτομένων ύπό άλλων μικροτέρων πλακών 4.

Ή λιθίνη κρηπίς ήτο όρατή έξωθεν καί έπ’ αυτής είχε χυθή τό χώμα τοΰ τύμβου 5. 
Ό Doerpfeld υποθέτει, ότι καί είς τόν τύμβον τοΰτον ύπήρχον μία ή καί περισσότεροι 
(ίσως 13) στήλαι- πιστεύει μάλιστα ότι αί στήλαι ήσαν ξύλιναι, διότι, λέγει, έάν ήσαν 
λίθιναι θά εϊχον περισωθή. Μολονότι ή γνώμη αύτη είναι πιθανή, δυνάμεθα έν τούτοις 
νά παρατηρήσωμεν ότι άφανισμός τών στηλών δικαιολογείται καί άν ακόμη αύται ήσαν 
λίθιναι.

Τρίτος «οικογενειακός τάφος» (F) τοΰ Σ τ ε ν ο ϋ είχε σχήμα όρθογώνιον μέ δευτέ- 
ραν μικροτέραν όρθογώνιον έξοχήν είς τήν ΝΔ γωνίαν του (9,20 X 4,70 μ. τό μεγαλύτε- 
ρον όρθογώνιον, 2,38 X 2,98 μ. ή μικροτέρα έξοχή)6. Καί ό τάφος οδτος είχε λίθινον 
περίβολον λίαν έπιμελοΰς κατασκευής, θεμελιούμενον έπί όρθογωνίων πλακών πάχους 
0,09-0,13 μ. καί ύψους 0,50 μ. Αί πλάκες αύται άπετέλουν τρόπον τινά τούς όρθοστάτας 
τοϋ τοίχου καί, ένφ έστηρίζοντο είς τό έδαφος άκανονίστως, έσχημάτιζον έν τούτοις 
έντελώς όριζοντίαν έπιφάνειαν είς τό άνω μέρος, έπί τής όποιας ήδράζοντο τρεις ή τέσ- 
σαρες στρώσεις οριζοντίων πλακών πλάτους 0,25 - 0,60 μ. πρός τό έσωτερικόν. Έντός 
τοϋ λίθινου τούτου περιβόλου ύπήρχον 10 τάφοι κατεσκευασμένοι ώς καί τοϋ τάφου S 
τοΰ Σκάρου έκ τεσσάρων λίθινων πλακών. Ό Doerpfeld ύποθέτει, ότι καί ή όρθογώνιος 
αύτη κατασκευή έστήριζε τύμβον, έπί τοΰ όποιου ΐσταντο στήλαι. Άλλά καί άν, λόγφ

3. Dorpfeld, έ.ά. 207 κ.έ. Πίν. 14. Montelius, Grece pr. σ. 185 κ.έ., BSA 25 (1921 /23) σ. 124 κ.έ. 
32 (1931/2) σ. 229 κ.έ. Wiesner, σ. 14 (άρ. 19), σ. 62 κ.έ.

4. Dorpfeld, έ.ά. σ. 209, Είκ. 15.
5. Dorpfeld, έ.ά. Πίν. 14.
6. Dorpfeld, έ.ά. σ. 214, Είκ. 16, Πίν. 15.
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τού σχήματος, άμφισβητηθή ή ΰπαρξις τύμβου, υπάρχει τό βέβαιον στοιχεΐον τής υπέρ
γειου ταφικής κατασκευής, ή όποία μάλιστα μέ τό μέγεθος της καί τήν επιμέλειαν τής 
εργασίας της άποκτςί μνημειακόν άληθώς χαρακτήρα (Πίν. 82 β).

Οί δύο ούτοι τύμβοι τής Λευκάδος, τοϋ Σκάρου καί τού Στενού (S καί F), χρονολο
γούνται εις τήν μεσοελλαδικήν εποχήν 7· ό F μάλιστα, ό όποιος είναι νεώτερος, όπως 
φαίνεται από τά άνευρεθέντα αγγεία, ίσως φθάνει εις τά τελευταία έτη τής περιόδου. Εί
ναι άξιοσημείωτον, δτι εις τον τάφον F 7εύρέθη ιδιόμορφος αιχμή δόρατος 8, όμοια προς 
τού IV καθέτου τάφου τού εσωτερικού περιβόλου των Μυκηνών, ή όποία θεωρείται έλ- 
λαδικού τύπου καί κατά τον Wace αποτελεί ένα άκόμη κρίκον διά τήν σύνδεσιν τής 
Λευκάδος πρός τάς Μυκήνας 9.

"Οσον καί αν οί τύμβοι τής Λευκάδος αποτελούν διά τήν Ελλάδα τό χαρακτη- 
ριστικώτερον παράδειγμα τού είδους των καί έχουν ιδιαιτέραν σημασίαν διά τήν ιστο
ρίαν τού έπιταφίου μνημείου, τόσον λόγφ τής άρχαιότητος καί τού αριθμού των, όσον 
καί λόγφ τής έπιμελοΰς λίθινης κατασκευής των, εν τούτοις θά άπετέλουν απλώς έν- 
διαφέρουσαν ιδιομορφίαν, εάν ήσαν οί μόνοι. ’Αλλά τοιοΰτόν τι δεν συμβαίνει. ’Αρ
κετοί τύμβοι, χρονολογούμενοι εις τήν μεσοελλαδικήν εποχήν, έχουν έρευνηθή εις 
διάφορα σημεία τής ήπειρωτικής Ελλάδος.

Εις τήν "Λ φ ι δ ν α ν τής ’Αττικής άνεσκάφη ύπό τού S. Wide τύμβος διαμέτρου 
24 μ., έντός τού όποιου ύπήρχον 13 ταφαί, άλλαι έντός λάκκων, άλλαι έντός πίθων καί 
άλλαι εις κτιστούς τάφους 10 11. Ό τύμβος ούτος είχε κυκλικήν κρηπίδα, άποτελουμένην 
άπό μίαν μόνον σειράν αργών λίθων. Αΰτη έκαλύπτετο βεβαίως ύπό τού χώματος τού 
τύμβου, άλλ’ άπετέλει τό ιδεατόν δριόν του. Έκ τών εύρεθέντων άμαυροχρώμων άγγείων 
χρονολογείται εις τήν μεσοελλαδικήν εποχήν, χωρίς νά είναι δυνατός ακριβέστερος 
χρονολογικός καθορισμός λόγφ τής ιδιομορφίας των.

Ό Σκιάς άνέσκαψε τύμβον διαμέτρου 3 μ. καί ύψους 0,60 μ. εις τήν νοτίαν κλιτύν 
τής Άκροπόλεως τών ’Αθηνών, ό όποιος πρέπει νά είναι οπωσδήποτε πα- 
λαιότερος τού Πελαργικού. Οί εν αύτώ νεκροί εύρέθησαν εις δύο στρώματα, μεταξύ τών 
όποιων υπήρχε παχεΐα στρώσις τέφρας καί ανθράκων, προερχομένη, κατά τόν άνασκα- 
φέα, έκ «πυρών έναγισμάτων» u.

Τής αυτής περιόδου είναι ό τύμβος, τόν όποιον άνέσκαψεν εις τό Δ ρ α χ μ ά ν ι 
τής Φωκίδος ό Γεώργιος Σωτηριάδης, ύψους 3μ. Ή περιγραφή τού άνασκαφέως είναι 
άποσπασματική καί ώς έκ τούτου αρκετά άσαφής, ώστε δέν γνωρίζομεν άν ύπήρχε καί 
εις τούτον κυκλικός περίβολος λίθων, δμοιος πρός τόν τού τύμβου τών Άφιδνών. Έν 
τούτοις ό τύμβος ούτος προσφέρει άλλα ένδιαφέροντα στοιχεία: 1) Περιείχε ένα τάφον, 
ό όποιος έκαλύπτετο ύπό σωρού μικρών λίθων, 2) ύπέρ τούς λίθους, άμέσως ύπό τήν κο
ρυφήν τού τύμβου, εύρέθη μέγα άγγεΐον, καί 3) ύπήρχε βόθρος προωρισμένος διά ταφι-

7. Wiesner, ε.ά. Benton, έ.ά. Wace Ε.ά.
8. Dorpfeld, Ε.ά. Beil. 73, 6.
9. Wace, BSA 25 (1921 /22) σ. 124. Όμοια Εχει εύρεθή καί είς Σέσκλον. Βλ. Χρ. Τσούντα, ΑΙ 

Προϊστορικοί Άκροπόλεις Διμηνίου καί Σέσκλου, Πίν. IV, 10. Wace-Thompson, Prehistoric Thes
saly, σ. 68.

10. AM 21 (1896) σ. 385 κ.έ. Πίν. ΧΙΠ κ.έ.. Montelius, Gr. pr. σ. 156 κ.έ. Wace-Thompson, 
Ρ. Th. σ. 221. Wiesner, σ. 11 (άρ. 104), σ. 67 κ.έ.

11. ΑΕ 1902, σ. 123 κ.έ.
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κάς θυσίας, ώς δεικνύει ή έν αύτώ εύρεθεϊσα τέφρα καί τά λείψανα κεκαυμένων σπό
ρων 12.

"Ετεροι δύο τύμβοι μεσοελλαδικής έποχής άνεσκάφησαν ύπό τοϋ Ν. Ζαφειροπού- 
λου. Οδτοι εύρίσκοντο «παρά τό 26 χιλμ. καί άριστερά τής δημοσίας όδοΟ Πατρών - Κα
λαβρύτων», παρά το χωρίον Καταρράκτης (Λόπεσι). Άμφότεροι εΐχον ύψος
1,50 μ. καί διάμετρον 12 μ. περίπου. Είς βάθος 0,40 μ. άπό τής επιφάνειας τοΟ πρώτου 
ύπήρχε στρώμα ποταμίων λίθων, περί τό κέντρον δέ τοϋ τύμβου σωρός λίθων, περίπου 
τετράπλευρος, ύπό τόν όποιον είχε ταφή ό νεκρός. Όμοια περίπου ήτο ή διαμόρφωσις 
καί τοϋ δευτέρου τύμβου, ώς καί ή ταφή τοϋ έν αύτώ νεκροΰ 13.

Συστάς ολόκληρος 12 τύμβων έπεσημάνθη ύπό τοϋ Σπ. Μαρινάτου είς τήν περιο
χήν τών χωρίων Πλάτανος καί Παπούλια Πυλίας, έτεροι δέ τόσοι είς διά
φορα σημεία τής δυτικής Μεσσηνίας 14. Έκ τούτων άνεσκάφησαν δύο είς θέσινΡούτση, 
«άνευ τελειωτικών άποτελεσμάτων» 15, καί είς είς τήν θέσιν "Αγιος Ιωάννης, μεταξύ 
τών δύο προαναφερθέντων χωρίων 15α. Οδτος ήτο «έλαφρώς ώοειδής», μείζονος διαμέ
τρου 13μ. καί σωζομένου ύψους 2,50 μ. Μετά τόν σχηματισμόν τοϋ τύμβου έκ καθα
ρού χώματος κατεσκευάσθη πέριξ αύτοϋ τοίχωμα έκ λίθων πλακοειδών ύψους 2 
μ. καί πάχους 2-3 μ. (κατά τό σχέδιον). Τό τοίχωμα τοΰτο εΐχον καταστρέψει έν μέρει 
ταφαί πίθων, γενόμεναι μεταγενεστέρως τής κατασκευής τοϋ τύμβου. Είς τό κέντρον 
άκριβώς τοϋ τύμβου ύπήρχε πεταλόσχημος λιθίνη κατασκευή, ήτις ήτο, κατά τόνάνα- 
σκαφέα, «ή κοινή κατοικία πάντων τών νεκρών», δηλαδή «κενοτάφιον». Πρό αύτής εύ- 
ρέθη «στενόμακρον διαμέρισμα, έντός τοϋ όποιου ύπήρχον άφθονα τά ίχνη πυράς, μι
κρών τεμαχίων οστών καί έν μόνον μέγα όστοϋν», χοίρου πιθανόν. Ίχνη θυσίας παρε- 
τηρήθησαν καί είς άλλο σημεΐον «έπί είδους μικροΰ βωμοϋ». Έκ τών παρατηρηθέν- 
των στοιχείων πιθανή είναι ή χρονολόγησις τοϋ τύμβου είς τήν μεσοελλαδικήν πε
ρίοδον.

’Από τάς νήσους θά ήδυνάμεθα νά άναφέρωμεν πρώτον τόν ύπέργειον τάφον τής 
Δήλου16, δστις άπετέλει όρατόν ταφικόν μνημεΐον, είς τό όποιον μάλιστα έπί αιώ
νας φαίνεται ότι έτελεΐτο λατρεία 17. ’Αλλά τό κτίσμα τοΰτο ήτο αύτός οδτος ό τάφος 
καί δέν δύναται νά θεωρηθή άνεξάρτητον έπιτάφιον μνημεΐον, ίδρυθέν έπί τοϋ τάφου.

Επιταφίους τύμβους εύρίσκομεν είς Κύπρον, όπου οί Σουηδοί άνασκαφεϊς 
άνέσκαψαν έπτά μεσοελλαδικούς, είς Παλιοσκουτέλλαν18 19. Τά στοιχεία τής 
ταφής είναι άρκετά άσαφή, διότι πάντες εΐχον ταραχθή καί ό 7ος περιείχε πολλά κτερί- 
σματα καί πολλάς, συγχρόνους πιθανώτατα, ταφάς, ίσως δέ έπαναταφήν νεκροΰ μετα- 
φερθέντος έξ άλλου τάφου. Ό Wiesner19 νομίζει ότι «es handelt sich vielleicht nur 
um eine wegen Aufgabe der Graber in Notzeit geschaffene monumentale Sonder-

12. AM 31 (1906) σ. 402 κ.έ. AE 1908, σ. 63 κ.έ. Wace-Thompson, P. Th. σ. 204. Wiesner, 
σ. 13 (άρ. 116) σ. 67, 69.

13. ΠΑΕ 1952 (1955) σ. 398 κ.έ. Είκ. 4-7. Πρβλ. BCH 77 (1953) σ. 215.
14. ΠΑΕ 1954 (1957) σ. 315.
15. ΠΑΕ 1954, σ. 311 Βλ. καί ΠΑΕ 1953, σ. 250.
15α ΠΑΕ 1954, σ. 311 κ.έ.ΕΙκ. 10-12. ΠΑΕ, 1955, σ. 254.
16. Exploration de Delos, 5, σ. 63 κ.έ. BCH 48 (1924) σ. 248 κ.έ. Rev. Arch. 1927, 1, σ. 349 κ.έ.
17. Μ.Ρ. Nilsson, Geschichte Griechischen Religion, I2, σ. 380-81. Wiesner, σ. 189.
18. Swedish Cyprus Expedition, I, σ. 416 κ.έ., Wiesner, σ. 18 (άρ. 150), 67 καί 69.
19. έ.ά. σ. 69.
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form der sonst liber den Schachtgrabern mit seitlicher Grabkammer befindlichen 
kleinen Haufen von Erdaushub».

Τά ανωτέρω παραδείγματα δεικνύουν, δτι ήδη από των πρωίμων μεσοελλαδικών 
χρόνων, ίσως δέ καί άπό των πρωτοελλαδικών («βασιλικοί τάφοι» Λευκάδος) κατεσκευ- 
άζετο έπί τοϋ τάφου τύμβος, ό όποιος εις άρκετάς περιπτώσεις ήτο λίαν επιβλητικός καί 
λόγω τής λίθινης κρηπΐδος του θά ήδύνατονά χαρακτηρισθή αληθώς μνημειώδης (Λευ
κάδος, Μεσσηνίας). ’Αλλά ό τύμβος φαίνεται, ότι δεν ήτο τό μόνον είδος επιταφίου μνη
μείου. Μολονότι τά ίχνη άπλών κατασκευών τόσον παλαιών εποχών φυσικόν είναι νά 
έχουν άφανισθή, τά άπομένοντα δέ λείψανα σπανίως νά δίδουν σαφή εικόνα τής άρχι- 
κής μορφής, έν τούτοις υπάρχουν μερικά παραδείγματα, τά όποια επιτρέπουν νά ύποθέ- 
σωμεν, ότι έπιτάφιαι κατασκευαί έσήμαινον τήν θέσιν τάφου ή τάφων.

Εις τήν Λέρναν ό J. L. Caskey 191 άνέσκαψε πολλούς μεσοελλαδικούς τά
φους. Είς ένα έξ αυτών (Α 7) άνεϋρεν in situ λιθίνην στήλην (Πίν. 82α), ένώ είς έτε- * 
ρον (Α 10) υποθέτει ότι δύο όρθιοι λίθοι πρέπει νά άπετέλουν τό «σήμα» τοϋ τάφου.

Έπιταφίαν στήλην μεσοελλαδικών χρόνων άνεϋρον καί οί Γ. Μυλωνάς καί I. 
Τραυλός είς τό προϊστορικόν νεκροταφεϊον τής Έλευσΐνος. «Άνωθεν τοϋ καλύμ
ματος τοϋ τάφου «Θπ9» καί είς τήν άρχικήν αύτοϋ θέσιν άνεύρομεν υπόλειμμα «στή
λης», άποδεικνύον τήν ΰπαρξιν τοϋ έθίμου τής έπιθέσεως «σημάτων» κατά τούς τελευ
ταίους χρόνους τής μεσοελλαδικής έποχής» 19ρ. Αύται είναι αί παλαιότεραι έλληνικαί 
έπιτάφιαι στήλαι.

Είς τό νεκροταφεϊον τοϋ πρωτοελλαδικού III συνοικισμοΰ τοϋ Αγίου Κο
σμά ’Αττικής ό Γεώργιος Μυλωνάς άνέσκαψεν 22 τάφους 20. «"Εκαστος τάφος φαίνε
ται ότι κατείχε τμήμα εδάφους, τό όποιον τοϋ άνήκε, καί ότι αύταί αί ίδιαίτεραι περιο- 
χαί ώρίζοντο υπό λίθινων όρίων άπλή σειρά λίθων, τοποθετηθέντων παρ’ άλλήλους, οί 
όποιοι ενθυμίζουν τούς λίθινους περιβόλους τών τάφων τοϋ Doerpfeld είς Λευκάδα. Τό 
λίθινον τοΰτο πλαίσιον ήτο Ιδιαιτέρως έπιμελώς κατεσκευασμένον (elaborated ) είς 
τήν περίπτωσιν τοϋ τάφου 20. Φαίνεται, ότι είς τάς διαχωρισθείσας αύτάς περιοχάς έτο- 
ποθετοΰντο προσφοραί, τά κτερίσματα». Τοΰτο προκύπτει έκ τοϋ γεγονότος, ότι είς άρ
κετάς περιπτώσεις τά κτερίσματα εύρέθησαν ούχί εντός τών τάφων, άλλά επ’ αυτών, είς 
τήν υπό τών λίθων όριζομένην έκτασιν.

Τό αυτό φαινόμενον παρετηρήθη καί είς τό νεκροταφεϊον τοϋ Ηραίου τοϋ 
"Αργους. Είς τρεις άπό τούς 32 μεσοελλαδικούς τάφους, οί όποιοι άνεσκάφησαν υπό 
τοϋ Blegen, άνευρέθησαν αγγεία έκτος τοϋ τάφου 21. Ό Blegen πιστεύει, ότι καί είς τάς 
τρεις περιπτώσεις ταΰτα είχον άποτεθή έπί τοϋ τάφου καί δέν είχον άπορριφθή έκεϊ δι’ 
άλλους λόγους (σύλησιν τοϋ τάφου κλπ.). Ό Μυλωνάς, μολονότι άμφισβητεϊ έν μέρει 
τήν άκρίβειαν τών παρατηρήσεων τούτων 22, συμφωνεί γενικώς καί δέχεται τήν άποψιν 
τοϋ άνασκαφέως ότι «offerings were sometimes deposited above the Middle Helladic

19a. Hesperia, 23 (1954) σ. 14: «... a fifth ( A 7 ) another infant burial resting on a pebble 
paving, was marked, by an upright slab of stone (PI. 3, c)... Grave A 10... its place apparently mar
ked by two upright slabs to the foot, contained the skeleton of a young person».

19β. Γ. Μυλωνα-Ι. ΤραυλοΟ, Άνασκαφαί έν Έλευσίνι, ΠΑΕ 1952, σ. 61-62, ΕΙκ. 3.
20. G. Mylonas, Aghios Kosmas, σ. 66.
21. C.W. Blegen, Prosymna, σ. 31, 34, 37-38.
22. The cult of the dead in Helladic times, Studies presented to D.M. Robinson, I, σ. 80-81.
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graves, after the burial, not merely within the cist itself». Τοϋτο δέ, διότι εις 
μίαν τών τριών περιπτώσεων αί παρατηρήσεις τού Blegen είναι άπολύτως σαφείς καί 
δέν έπιδέχονται άμφισβήτησιν. Πρόκειται διά τον τάφον IV, τής όμάδος IV, περί τού 
όποιου γράφει: «Above the slabs lay a mass of small stones and earth upon which were 
discovered 4 vases». Ai παρατηρήσεις μάλιστα τού Blegen εις τούς τάφους τούτους 
ώδήγησαν τούτον καί τόν A.J.B. Wace 23 είς τήν διατύπωσιν τής γνώμης, ότι ή σπάνις 
κτερισμάτων, ή οποία παρατηρεϊται εις τούς μεσοελλαδικούς τάφους, δύναται νά έξη- 
γηθή, εάν ύποθέσωμεν, ότι ή έπί τού τάφου καί ούχί έντός αύτού άπόθεσις μέρους του
λάχιστον τούτων άπετέλει γενικώτερον έθιμον 24.

Ύπαρξις άγγείων υπέρ τόν τάφον παρετηρήθη προσφάτως καί είς λακκοειδή τά
φον τής Λ έ ρ ν η ς, άνασκαφέντα ύπό τού J. L. Caskey. Ό άνασκαφεύς υποθέτει, ότι τά 
άνευρεθέντα όστρακα τού άγγείου άπερρίφθησαν έκεϊ ύπό τυμβωρύχων, άλλά ή παρατή- 
ρησις τού ίδιου, «ότι τό στρώμα τού έρυθροκαστάνου πηλού, τό όποιον κεΐται άθικτον 
ύπέρ τόν τάφον, είναι δύσκολον νά έρμηνευθή μέ οίανδήποτε ύπόθεσιν», μας ύποχρεώ- 
νει νά δεχθώμεν,δτι τά άγγεΐα είχον τοποθετηθή άρχικώς ύπέρ τό στρώμα τούτο καί ότι 
δέν άπερρίφθησαν μετέπειτα ύπό τυμβωρύχων. Τούτο δύναται νά σημαίνη, ότι ό έπί τού 
τάφου χώρος έπροστατεύετο κατά τινα τρόπον, περικλειόμενος ή άπλώς οριζόμενος 24“.

Τήν ύπόθεσιν ταύτην φαίνεται, ότι ένισχύουν τά δεδομένα τών άνασκαφών τής 
Ά σ ί ν η ς, όπου εις 4 έκ τών 103 μεσοελλαδικών τάφων ό Persson πιστεύει, ότι άνεΰ- 
ρε ταφικούς λίθινους περιβόλους-βωμούς, μολονότι είς ουδεμίαν περίπτωσιν άνεΰρεν 
άγγεΐα παρ’ αυτούς 25. Ό Μυλωνάς άμφισβητεΐ τήν ΰπαρξιν τών «βωμών» τούτων, ύπο- 
στηρίζων,δτι δέν άποκλείεται νά πρόκειται περί τάφων, έφ’δσον μάλιστα αί διαστάσεις 
των (τού ένός 0,90 Χθ,50 μ., τών άλλων δέν δίδονται άκριβεΐς διαστάσεις) δέν διαφέρουν 
τών άλλων κανονικών τάφων 26.

Σαφέστερον είναι τό παράδειγμα, τό όποιον προσφέρουν αί άνασκαφαί τής Κ ο- 
ρ ί ν θ ο υ 27. Είς τό βόρειον νεκροταφεΐον παρετηρήθη ύπό τού Shear, δτι ούδέποτε οί 
μεσοελλαδικοί τάφοι κεϊνται ό είς ύπέρ τόν άλλον. Τούτο δύναται νά έρμηνευθή, λέ
γει ό Shear, μόνον έάν ύποθέσωμεν, δτι «a marker of some sort appeared above ground 
in the respective areas». Καί ή ύπόθεσις αΰτη άπεδείχθη, δτι άνταποκρίνεται είς τά 
πράγματα· διότι άνευρέθη πράγματι λίθινος περίβολος μήκους 9,10 μ. καί πλάτους 4,25μ., 
έντός τού όποιου περιεκλείοντο 5 τάφοι. Αί παρατηρήσεις τού άνασκαφέως δέν έπιτρέ- 
πουν ν’άμφισβητήσωμεν τό γεγονός, «δτι ό περίβολος ούτος ήτο ύπέργειος καί έπομένως

23. C. W. Blegen-A. J. Β. Wace,Middle Helladic Tombs, Symbolae Osloenses, 9 (1930) σ. 28.
24. δ.ά. σ. 33-34.
24α. Excavations at Lerna 1954, Hesperia, 24 (1955) σ. 33.
25. O. Frodin-A.W. Persson, Asine, Results of the Swedish excavations 1922-1930, σ. 347 

(A. Persson): I consider them tomb-altars and combine them with the following notes on 
tomb 29 ( = τάφος έκτός τών 4, ot όποιοι είναι ό 14, 21, 59 καί 63 ). «In the south west, above the 
tomb, an accumulation of rather small rough stones on a bed of coarse gravel, which also extends 
to the eastern side of the tomb. When the stones and gravel had been removed remains of charcoal 
were found, and also in the 8cm thick layer of soil above the cover-slabs». In this case also no traces 
of surrounding walls were found, and, consequently, the idea of a hearth and flooring is out of the 
question». Καί συγκρίνει μέ τόν τάφο XIII τής Άφίδνης.

26. Mylonas, The cult of the dead, σ. 76-78.
27. T. L. Shear, AJA 33 (1929) σ. 538.
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άπετέλει οΰχί απλώς «σήμα» τών ύπ’αυτόν τάφων, άλλ’αληθές «τέμενος»28. Πράγματι 
οί λίθοι τοΰ περιβόλου, ύψους 0,75μ.,εύρέθησαν εις βάθος 0,50 μ. ύπό τήν επιφάνειαν τοΰ 
έδάφους, ένώ οί τάφοι είς βάθος 2,60 μ. Δέν ύπάρχει αμφιβολία, δτι είς τήν περίπτωσιν 
ταύτην έχομεν κατασκευήν ταφικήν άξιόλογον, ή όποια δέν είναι δυνατόν ν’ άπετέλει 
έξαίρεσιν καί μεμονωμένον παράδειγμα. Ή ύπαρξις καί ένός έστω παραδείγματος έπι- 
τρέπει νά δεχθώμεν, δτι πρέπει νά ύπήρχον καί άλλα δμοια, άφανισθέντα μέ τήν πάρο
δον τών αιώνων ή καί μή άποκαλυφθέντα είσέτι. Άλλωστε, ώς έσημειώσαμεν ανωτέρω, 
είναι φυσικόν τοιαύτης μορφής λείψανα νά διακρίνωνται δυσκόλως καί νά έπιδέχωνται 
άμφισβήτησιν ώς προς τήν σημασίαν των.

Τοΰτο συμβαίνει μέ τό σημαντικώτερον, ίσως, παράδειγμα ταφικοΰ περιβόλου, τό 
όποιον έχομεν άπό τούς προμυκηναϊκούς χρόνους έκτός τών Μυκηνών. Πρόκειται περί 
τοϋ εις Μ ά λ θ ι τής Μεσσηνίας άνευρεθέντος υπό τής Σουηδικής αρχαιολογι
κής άποστολής, ή όποια άνέσκαψε τόν σπουδαΐον τούτον προϊστορικόν συνοικισμόν 29. 
Έσωτερικώς τής κυρίας πύλης, τής νοτίας δηλαδή, καί δεξιά τής εισόδου, εύρέθη ήμι- 
κυκλική κατασκευή, άποτελουμένη άπό διπλήν σειράν λίθων, περικλείουσα τρεις τά
φους τών τελευταίων χρόνων τής πρωτοελλαδικής έποχής. Πλησίον τού περιβόλου τού
του ύπήρχον δύο δωμάτια, χωριζόμενα μεταξύ των διά μεσοτοίχου-πλησίον τούτου εύρέ- 
θησαν καί είς τούς δύο χώρους άνά είς λίθος τετράγωνος επί στρώματος τέφρας· τούς 
λίθους τούτους οί ανασκαφείς θεωρούν τραπέζας προσφορών. Είς μικράν άπό τών λίθων 
άπόστασιν, περί τό μέσον τών χώρων, εύρέθησαν άνά μία λιθίνη βάσις ξυλίνου κίονος. 
Οί ανασκαφείς πιστεύουν, δτι οί χώροι ούτοι σχετίζονται πρός τόν κυκλικόν ταφικόν 
περίβολον καί έχρησίμευον είς τήν λατρείαν τών νεκρών. Οΰτω έρμηνεύουν τόν σωρόν 
τής τέφρας καί τά πολλά δμοια όστρακα, τά όποια εΰρον είς τούς χώρους τούτους.

Όλας αύτάς τάς παρατηρήσεις ήμφισβήτησεν ό Μυλωνάς είς τήν μελέτην του 
περί τής «λατρείας τών νεκρών κατά τούς έλλαδικούς χρόνους » 30. Όχι μόνον απορρί
πτει τήν ύπό τοΰ Valmin δοθεΐσαν ερμηνείαν είς τούς δύο χώρους, αλλά άρνεϊται καί 
τόν ταφικόν χαρακτήρα τοΰ ήμικυκλικοΰ περιβόλου, θεωρών τούτον απλώς τμήμα τοΰ 
μεσοελλαδικοΰ τείχους, τό όποϊον διήλθεν ύπεράνω τών προγενεστέρων τάφων καί κα- 
τέστρεψεν εν μέρει αύτούς. Τά έπιχειρήματά του είναι άρκετά ισχυρά, ώστε δέν είναι 
δυνατόν ν’ αγνοηθούν. Άφ’ έτέρου δμως αί άπόψεις τών άνασκαφέων δέν έπιτρέπεται 
νά μή ληφθοΰν ύπ’ δψιν. Τούτο μας υποχρεώνει, άτυχώς, ν’ άναφέρωμεν μετά πολλής 
έπιφυλάξεως τό πρωιμώτατον τούτο παράδειγμα ταφικοΰ περιβόλου καί ν’ άναζητήσω- 
μεν σαφέστερα λείψανα, διά νά σχηματίσωμεν ακριβή εικόνα τοιούτου ταφικοΰ μνημείου 
τών μεσοελλαδικών χρόνων.

Τά λείψανα ταΰτα υπάρχουν πράγματι καί μάλιστα είς τήν πλέον μνημειακήν μορ
φήν. Πρόκειται διά τούς δύο ταφικούς περιβόλους τών Μυκηνών, τόν έσωτερικόν 
(Α) καί τόν έξωτερικόν (Β). Ό περίβολος A 31 αποτελεί πράγματι λαμπράν μνημειακήν 
κατασκευήν, μέ τήν διπλήν σειράν τών όρθιων πλακών, καλυπτομένων ύπό όριζοντίων

28. Ό Shear γράφει χαρακτηριστικής «... the wall was evidently a superficial boundary to 
delimit presumably a specific family lot».

29. M.N. Valmin, The Swedish Messenia Expedition, I., Malthi-Dorion. Prehistoric Acropolis 
in Western Messenia, σ. 186-207 καί σ. 18-19.

30. Mylonas, The cult of the dead, σ. 69-76.
31. G. Mylonas, Ancient Mycenae, σ. 103.
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όμοιων πλακών οΰτως, ώστε νά σχηματίζεται κυκλικός τοίχος πάχους 1,35 μ. καί ύψους 
0,92-1,52 μ,,περικλείωνχώρον διαμέτρου 27,50 μ. (Πίν. 82β). Εις τό βόρειον τμήματοϋ 
περιβόλου ύπήρχεν άνοιγμα πλάτους 2,50μ. καί μήκους 3,63 μ., διά τοϋ όποιου εισήρχε- 
τό τις εις τόν ταφικόν τούτον χώρον, ό όποιος περιείχε τούς 6 μεγάλους λακκοειδεΐς τά
φους. Οί τάφοι ουτοι χρονολογούνται εις την πρώτην περίοδον τήςΎστερεοελλαδικής 
εποχής (1580-1500 π.Χ.). Καί μολονότι ή κρατούσα γνώμη τών άρχαιολόγων είναι, ότι 
ό κυκλικός περίβολος κατεσκευάσθη εις έποχήν μεταγενεστέραν, συγχρόνως μέ τήν πύ
λην τών Λεόντων καί τό νοτίως ταύτης τείχος32, έν τούτοις πρέπει νά θεωρηθή βέβαιον, 
ότι καί άρχικώς ό χώρος τών τάφων ώρίζετο υπό κυκλικοϋ περιβόλου, διαφόρου όμως 
κατασκευής33. Τοϋ άρχικοΰ περιβόλου λείψανον φαίνεται, ότι είναι ό κάθετος τοίχος, 
ό εΰρεθείς υπό τόν νεώτερον περίβολον, εϊς τά δυτικά τούτου, ώς ήδη ό Τσούντας εΐχεν 
υποθέσει34. Τήν ύπόθεσιν ταύτην ένισχύει ό Β περίβολος, ό όποιος είναι σύγχρονος τών 
έντός αύτοϋ περικλειομένων τάφων, χρονολογουμένων εις τούς τελευταίους μεσοελλα- 
δικούς χρόνους καί τινων εις τούς πρώτους υστεροελλαδικούς 35. Τοϋ δευτέρου περιβό
λου τό μεγαλύτερον μέρος έχει καταστραφή εις μεταγενεστέρους χρόνους, τά διασωθέν- 
τα όμως τμήματα έπιτρέπουν τόν υπολογισμόν τής διαμέτρου του (28 μ. περίπου)36 καί 
δίδουν σαφή ιδέαν τής κατασκευής του. «Τό μεγαλύτερον σφζόμενον ύψος είναι 0,85 μ... 
Τά θεμέλια αύτοϋ, στηριζόμενα έπί τοϋ μαλακοϋ βράχου, άποτελοϋνται έκ μεγάλων αρ
γών λίθων εξ ασβεστίτου, τινές τών όποιων έχουν πλάτος 0,60 - 0,80 μ. καί ΰψος 0,80 μ. 
περίπου. Δύο παράλληλοι σειραί τοιούτων λίθων άποτελοΰν τό πάχος τοϋ τοίχου, τά 
διάμεσα πληροϋνται διά πηλοϋ καί μικροτέρων λίθων, τών πλατυτέρων έπιφανειών αυ
τών (προφανώς τών μεγάλων άργών λίθων) τιθεμένων κατά τήν έξωτερικήν ή έσωτερι- 
κήν επιφάνειαν, ώστε νά άποτελοΰν τό μέτωπον τοϋ τοίχου» 37.

32. Mylonas, έ.ά. σ. 114 κ.έ. Wace, Mycenae, σ. 62. Άλλ’ ένφ ό Wace έδέχετο, δτι τό σύνο- 
λον των έργασιών τούτων έγένετο περί τά μέσα της 14ης έκατονταετηρίδος (1350-1330), ό Μυλωνάς 
όπεστήριξεν, δτι δέν δύνανται νά χρονολογηθούν πρό τών μέσων τού 13ου αΐώνος ( Βλ.άντίθετον γνώμην 
εϊς τήν κριτικήν τοδ Matz, Gnomon, 30 (1958) σ. 321-328. ’Αλλά πρβλ. καί τά άποτελέσματα τών 
νεωτέρων άνασκαφών τού Γ. Μυλωνά εις Μυκήνας εις Τό Έργον τής ’Αρχαιολογικής Εταιρείας κατά 
τό 1959, σ. 96). Πρβλ. καί Wace-Stubbings, BSA 49 (1954) σ. 246-247. Τήν άποψιν ταύτην ήμφεσβή- 
τησε τελευταίως ό Μαρινάτος (Περί τούς νέους βασιλικούς τάφους, Γέρας Α.Κεραμοπούλλου σ. 78-79 ), 
ύποστηρίξας, δτι ό περίβολος είναι σύγχρονος πρός τούς τάφους. Έκ τών κυρίων έπιχειρημάτων τού 
Μαρινάτου είναι, δτι τό είδος τού λίθου τών πλακών τού περιβόλου, τό όποιον είναι τό ίδιον μέ τών 
στηλών, δέν εύρίσκεται είς τήν περιοχήν τών Μυκηνών, άλλά μετεφέρθη άπό τάς Κλεωνάς τής περιο
χής Κορίνθου. Καί ό Μυλωνάς πιστεύει, δτι τό έπιχείρημα τούτο ένισχύθη άπό τήν άνεύρεσιν τών στη
λών τού νέου περιβόλου. Διερωτάται μόνον: «is it not possible to suppose that in Mycenae too and in 
strata deep below the soil shelly sandstone is to be found?» ’Αλλά ήδη ό K. Muller (Jdl 30 (1915) 
σ. 288) έγραφε: Die Briiche sind keineswegs unbekannt, wie Reichel und Perrot meinten; das Ge- 
stein lagert vielmehr «in einzelnen Schichten mitten zwieschen den Kalkkonglomeraten und 
Sandsteinen der Stadthugel» (Lepsius, Marmorstudien, 125). Wir haben es also ohne Zweifel mit 
einheimischen Arbeiten zu tun*.

33. Mylonas, έ.ά. σ. 118.
34. Τσούντας, Μυκήναι καί Μυκ. πολιτισμός σ. 107. Γ. Μυλωνάς, Τό Έργον 1961, σ. 155-56.
35. Mylonas, έ.ά. σ. 175. Μαρινάτος, Γέρας Κεραμοπούλλου, σ. 82. Παπαδημητρίου, ΠΑΕ 1952, 

σ. 431-32.
36. Mylonas, έ.ά. σ. 130. Ό Παπαδημητρίου (ΠΑΕ, 1952, σ. 431) δίδει τά έξήςστοιχεία: ’Εσωτε

ρική διάμετρος, 27 μ. περίπου. ’Ανάπτυγμα σφζομένου τόξου, 16,25μ. καί χορδή τούτου 15μ.
37. Παπαδημητρίου, ΠΑΕ 1952, σ. 431.
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Είναι προφανής ό μνημειώδης χαρακτήρ καί των δύο περιβόλων38, ό όποιος δεν 
είναι άσχετος πρός τήν ιερότητα καί τήν σημασίαν, τήν οποίαν εΐχον διά τούς Μυκηναί- 
ους οί έντός τούτων τάφοι. ’Αλλά οί περίβολοι οδτοι δεν ήσαν τό μόνον υπέργειον μνη- 
μεΐον, τό όποιον έκόσμει τούς τάφους. Είχε παλαιότερον ύποτεθή 39, ότι ό περίβολος A 
άπετέλει τήν κρηπίδα τύμβου καλύπτοντος πάντας τούς τάφους, άλλά ή γνώμη αΰτη φαί
νεται, δτι δεν εύ,σταθεί. Ή άνασκαφή τοϋ περιβόλου Β εδειξεν,ότι τύμβος έσχηματίζετο 
ύπεράνω έκάστου τάφου- τούτο παρετηρήθη σαφώς εις τούς τάφους Ζ, Η καί ιδίως εις 
τον Ν, δπου μάλιστα έσώθη καί τμήμα τής λίθινης κρηπίδος του, ή οποία ώριζε τήν πε
ρίμετρον αύτοΰ40. Θά ίδωμεν έν συνεχεία, δτι ό τύμβος άποτελεΐ χαρακτηριστικόν γνώ
ρισμα πολλών μυκηναϊκών τάφων, άκόμη καί τών θολωτών.’Αλλά προηγουμένως πρέπει 
νά συμπληρώσωμεν τήν είκόνα τών τάφων τών δύο περιβόλων- διότι οί «βασιλικοί τάφοι» 
τών Μυκηνών, οί όποιοι μέ τόσην φροντίδα κατεσκευάσθησαν καί περιωρίσθησαν διά 
μνημειακού περιβόλου, εκτός τού έπ’ αυτών τύμβου είχον καί έπιτυμβίαν στήλην ή στή- 
λας. Τούτο ήτο γνωστόν διά τούς τάφους τού έσωτερικοΰ περιβόλου, έπεβεβαιώθη δέ 
διά τής άνασκαφής τού δευτέρου, έξωτερικοΰ περιβόλου. Αί στήλαι αδται είναι άπό τάς 
παλαιοτέρας έλληνικάς έπιταφίας στήλας, αί όποϊαι εύρέθησαν in situ. Αί τού δευτέ
ρου μάλιστα περιβόλου άναβιβάζουν τήν χρονολογίαν τών στηλών εις τούς τελευταίους 
μεσοελλαδικούς χρόνους, ώστε πρέπει νά θεωρηθούν σύγχρονοι περίπου πρός τάς έπι
ταφίας στήλας, αί όποϊαι άνευρέθησαν, in situ έπίσης, ύπεράνω τού μεσοελλαδικοΰ τά
φου τής Έλευσΐνος «Θπ9», καί τών τάφων Α7 καί Α10 τής Λέρνης, καί αί όποϊαι θά ά- 
πετέλουν άλλως τά άρχαιότατα παραδείγματα 41.

Τό ιδιαίτερον ενδιαφέρον, τό όποιον παρουσιάζουν διά τήν ιστορίαν τού χαρακτη- 
ριστικωτέρου επιταφίου μνημείου, τής στήλης, δικαιολογεί καί επιβάλλει έκτενέστερον 
περί αύτών λόγον, μολονότι πολλάκις έγένετο περί αυτών (τού Α περιβόλου) συζήτη- 
σις υπό πολλών άρχαιολόγων.

Αί στήλαι τών Μυκηνών είναι δύο ειδών : 1) μέ άνάγλυφον διακόσμησιν καί 
2) άπλαΐ πλάκες. Τού πρώτου είδους έσώθησαν : α) 11 κατά τό μάλλον ή ήττον καλώς 
διατηρούμενοι καί 12 τεμάχια, μή άνήκοντα εις ουδεμίαν τών άνωτέρω 11, έντός ή πλη
σίον τού Α περιβόλου, β) 2 είς τό νεκροταφεϊον τής κάτω πόλεως, καί γ) 2 εις τον Β 
περίβολον.

Διά τήν χρονολόγησιν τών στηλών τών δύο περιβόλων έχομεν άρκετά άσφαλή 
στοιχεία. Είναι βέβαιον, δτι αί στήλαι τού Β περιβόλου είναι σύγχρονοι μέ τούς τάφους, 
άνήκουν έπομένως είς τό τέλος τής μεσοελλαδικής περιόδου. Αί στήλαι δμως τού Α πε
ριβόλου δεν εύρέθησαν δλαι έπί τών τάφων ούτε δλαι είς τό αύτό έπίπεδον. ’Επί πλέον, 
ένώ οί τάφοι χρονολογούνται είς τήν πρώτην ύστεροελλαδικήν περίοδον, τήν 16ην δη
λαδή έκατονταετίαν 42, ό περίβολος χρονολογείται είς τήν Μην ή άκόμη καί είς τήν

38. Όρθώς ό Παπαδημητρίου έγραφε (έ.ά.): «Τό μέγα τοϋτο πάχος τοϋ τοίχου ύποδεικνύει, ώς 
νομίζω, τόν μνημειώδη χαρακτήρα τού περιβόλου». Καί ό Matz ( Gnomon, 30 (1958) σ. 326-27 
«... ist der monumentale Charakter der Grabarchitektur schon bei den Schachtgrabern, namentlich 
aber bei den Kuppelgrabern, naturlich nicht ohne sakrale Note».

39. Τσούντας, Mycenaean Age, σ. 106-108.
40. Mylonas, έ.ά. σ. 148, 168. Παπαδημητρίου Β.ά. σ. 464-5, ΠΑΕ 1953, σ. 224-5. Λίθινος πε

ρίβολος διαμ. 7,50 μ. έσημειώθη καί ύπεράνω μυκηναϊκού τάφου τής Έλευσΐνος ( ΠΑΕ 1952, σ. 66).
41. Γ.Μυλωνα-Ί.Τραυλού, Άνασκαφαί έν Έλευσΐνι, ΠΑΕ 1952 σ.61-62. Hesperia 23 (1954) σ.14.
42. Wace, BSA 25 (1921 /23) σ. 119, Mycenae, σ. 62.
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13ην43. Είναι έπομένως δυνατόν νά ύποθέσωμεν, ότι αΐ στήλαι εϊχον τοποθετηθή άρχι- 
κώς κατά τούς χρόνους τής κατασκευής των τάφων καί δτι άργότερον, δτε έγένετο ή νέα 
διαρρύθμισις τοΰ περιβόλου, άπεσπάσθησαν από τήν άρχικήν των θέσιν καί έτοποθετή- 
θησαν εις τό νέον,ύψωθέν κατά πολύ, επίπεδον 44. Τήν ύπόθεσιν ταύτην,ή όποια έθεμε- 
λιοϋτο εις τό γεγονός, δτι άκόσμητοι στήλαι καί κυκλικός ταφικός βωμός είχον εύρε- 
θή πολύ βαθύτερον τών γλυπτών στηλών, είς τό παλαιόν έπίπεδον τής έπιφανείας τού 
νεκροταφείου 45, ένίσχυσεν ή άνεύρεσις τών στηλών τοΰ δευτέρου περιβόλου.

Εΐμεθα λοιπόν βέβαιοι, δτι κατά τήν πρώτην περίοδον τής υστεροελλαδικής ( μυ
κηναϊκής) εποχής έξηκολούθησεν ή συνήθεια τής τοποθετήσεως έπί του τάφου στήλης, 
ώς τοΰτο έγένετο κατά τήν μεσοελλαδικήν έποχήν, διά τούς τελευταίους χρόνους τής 
όποιας έχομεν συγκεκριμένα παραδείγματα. Γνωρίζομεν άκόμη, δτι κατά τήν Μην έκα- 
τονταετίαν οί Μυκηναΐοι έθεώρησαν ύποχρέωσίν των κατά τήν διαρρύθμισιν τοΰ πρώ
του ταφικοΰ περιβόλου νά στήσουν έκ νέου τάς παλαιάς στήλας ύπέρ τό άνυψωθέν έδα
φος. ’Αλλά γενναται τό έρώτημα : ή πραξις αΰτη δεικνύει, δτι έξηκολούθησεν ή συνή
θεια, καί οί άπόγονοι εϊχον συνείδησιν τής σημασίας τής έπιταφίου στήλης ή ή έπανα- 
τοποθέτησις σημαίνει απλώς σεβασμόν πρός παλαιά, ιερά τρόπον τινά, μνημεία καί ειδι
κήν φροντίδα διά τούς τάφους τών παλαιών βασιλέων ; Τήν δευτέραν ταύτην άποψιν δέν 
ένισχύει τό γεγονός τής κατασκευής τοΰ νέου λαμπροΰ περιβόλου καί τής ιδιαιτέρας 
μερίμνης,ή όποια φαίνεται, δτι έπεδείχθη διά τήν διατήρησιν τοΰ χώρου έντός τής άκρο- 
πόλεως ; Ή ιδιαιτέρα μέριμνα, ή έπιδειχθεΐσα διά τόν πρώτον περίβολον είναι άναμ- 
φισβήτητος. ’Αλλά τήν άπάντησιν είς τό έρώτημα δίδει ή ύπό τοΰ Τσούντα άνευρεθεΐ- 
σα γραπτή στήλη (Πίν. 84γ-δ), ή όποια χρονολογείται, βάσει τής παραστάσεώς της, 
είς τήν YE IIIc περίοδον ύπό τοΰ Furumark46 (περί τό 1200 π.Χ.). Οΰτω κατέχομεν 
δύο άσφαλή καί άναμφίλεκτα χρονικά όρια διά τήν χρήσιν τών έπιταφίων μυκηναϊκών 
στηλών. Κατά σύμπτωσιν μάλιστα έξαιρετικώς εύνοϊκήν διά τήν έρευναν τά δρια ταΰτα 
κατέχουν τά δύο άκρα τής μυκηναϊκής έποχής, τήν άρχήν καί τό τέλος. Θά ήτο άδύνα- 
τον νά φαντασθώμεν, δτι στήλαι έστήνοντο μόνον κατά τάς άρχάς τής μυκηναϊκής πε
ριόδου, δτι μετά ταΰτα τό έθιμον έπαυσε ίσχΰον, καί μόνον κατά τούς τελευταίους χρό
νους έπανίσχυσε, άγνοιστον διά ποιον λόγον. Τοιαύτη σκέψις θά ήτο έντελώς παράλο
γος. Τό πιθανώτερον—βέβαιον σχεδόν—είναι, δτι είς δλους τούς μυκηναϊκούς τάφους 
(τούς λακκοειδεΐς καί κιβωτιοσχήμους τούλάχιστον) υπήρχε στήλη. Ότι δέν έσώθησαν 
περισσότεροι τοιαΰται στήλαι δέν είναι δυσεξήγητον. Εύρισκόμεναι έπί τόσους αιώ
νας ύπεράνω τοΰ έδάφους, εΰκολον ήτο νά μετακινηθοΰν, νά καταστραφοΰν ή άκόμη νά 
χρησιμοποιηθοΰν έκ νέου, έπεξειργασμέναι μάλιστα ώς ήσαν καί έτοιμαι διά τήν έξυ-

43. Wace, BSA 25 (1921 /23) σ. 122, Mycenae, σ. 62. Mylonas, Ancient Mycenae, σ. 114 κ.έ.
44. Wace, BSA 25 (1921/23) σ. 121. Heurtley, BSA 25 (1921/23) σ. 138. Muller, Jdl 30 

(1915) σ. 286-294.
45. Karo, Schachtgraber, a. 10 (καί Εΐκ. 1), σ. 333. Wace, BSA 25 (1921 /3) σ. 112-3, Mycenae,

σ. 61.
46. Τσούντας, AE 1896, σ. 1-22, Πίν. I. Furumark, Myc. Pottery, σ. 453: «As shown by Ro- 

denwaldt (Tiryns, II, 186 ff) it (this stele) must be regarded as the work of a vase-painter, and 
it is even probable that the warrior vase and the stele were painted by the same master». Πρβλ. 
σ. 449-50, τοϋ Ιδιου, Chronology, σ. 115. Τό άγγεΐον τών πολεμιστών : Σπ. Μαρινάτου—Μ. Hirmer, 
Κρήτη καί Μυκηναϊκή 'Ελλάς, ΕΙκ. 232-33.
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πηρέτησιν οικοδομικών άναγκών 47. Θά ήτο δυνατόν νά ένθυμηθώμεν τά νεώτερα παρα
δείγματα τοϋ Θεμιστοκλείου ή καϊ τοϋ Βαλεριανείου τείχους τών ’Αθηνών, όπου «πολ- 
λαί τε στήλαι άπό σημάτων καί λίθοι είργασμένοι έγκατελέγησαν», αρκετοί τών όποιων 
άφηρέθησαν άπό μνημεία σύγχρονα σχεδόν πρός τήν κατασκευήν τοϋ τείχους. ’Αλλά έ- 
χομεν έν προκειμένφ άμεσον καί συγκεκριμένην άπόδειξιν τοιαύτης δευτέρας χρήσεως. 
Ταύτην προσφέρουν αί τρεις στήλαι αί άνευρεθεϊσαι υπό τοϋ Τσούντα εις τάφους τής 
κάτω πόλεως 48.

Έν καταλήξει λοιπόν δυνάμεθα νά είπωμεν μετά βεβαιότητος, ότι ή στήλη άπετέ- 
λει τυπικόν επιτάφιον μνημεϊον καθ’ δλην τήν διάρκειαν τής μυκηναϊκής έποχής. Μέ
νει νά έξετάσωμεν τήν μορφήν τοΰ μνημείου τούτου. Άτυχώς, ούδεμία στήλη είναι άπο- 
λύτως άκεραία· έν τούτοις είναι δυνατόν νά σχηματίσωμεν σαφή καί άσφαλή εικόνα 
περί τής μορφής των.

"Ολαι αί στήλαι εϊχον σχήμα όρθογώνιον, τό ύψος δέ κατά κανόνα ήτο άρκετά με- 
γαλύτερον τοϋ πλάτους 49 50 51. Εις δλας τάς στήλας, τών όποιων δυνάμεθα νά έχωμεν άσφα
λή μέτρα, παρατηρεΐται μείωσις πρός τά άνω49“. Τοϋτο προσδίδει εις αύτάς τεκτονικήν 
στερεότητα, έν συναρτήσει δέ πρός τήν κυριαρχίαν τοΰ καθέτου άξονος τονίζει τήν 
πρός τά άνω τάσιν αυτών. Τήν τάσιν ταύτην έπιτείνει καί μετατρέπει εις άληθή κίνη- 
σιν ή γλυπτή διακόσμησις τών στηλών, άποτελουμένη έκ σπειροειδών στοιχείων, τά 
όποια πλαισιώνουν κατά τάς δύο πλαγίας πλευράς τήν κεντρικήν παράστασιν (δταν ύ- 
πάρχη). Είναι άξιοσημείωτος ή ύψηλή καλλιτεχνική συνείδησις, γνώσις καί αΐσθησις, 
ή όποια ύπαγορεύει τήν διάταξιν τών γεωμετρικών τούτων κοσμημάτων. Εις τήν βάσιν 
όριζόντια πλαίσια δημιουργούν τό βάθρον, έπί τοΰ οποίου θά στηθή ή ύπόλοιπος στή
λη ®°. ’Αριστερά καί δεξιά σχηματίζονται ταινίαι μέ φοράν πρός τά άνω 61' αί ταινίαι 
αύταί, ίσοπλατεΐς πάντοτε, περιβάλλουν εκατέρωθεν τήν κεντρικήν ζώνην, ή όποια εί
τε έχει τό αύτό πλάτος 52 είτε εύρίσκεται εις ρυθμικήν άναλογίαν πρός τάς διαστάσεις 
τών πλαγίων ταινιών 53. Τά κοσμήματα τών ταινιών τούτων έχουν πάντοτε φοράν έκ τών 
κάτω πρός τά άνω καί αί σπεΐραι συνδέονται μεταξύ των μέ κάθετον ή λοξήν έκβλάστη- 
σιν. Τήν αύτήν φοράν ακολουθεί ό μαίανδρος τής στήλης VIII καί αί κυματοειδείς ται- 
νίαιτής στήλης 1430 (Πίν. 84 β). Ή είκών τής άρτιας διακοσμητικής άντιλήψεως χαρα- 
κτηριστικώς παρουσιάζεται εις τήν στήλην 1431, εις τό άνω τμήμα τής οποίας καταλή
γει ή κίνησις τών πλαγίων άνερχομένων ταινιών, μετατρεπομένη, διά τής όριζοντίας συν- 
δέσεως τών σπειρών, εις όριζοντίαν, ούτως ώστε κλείεται εις αϋταρκες σχήμα τό σύνο- 
λον τής στήλης.

Εις τό μέσον τής στήλης, δταν ύπάρχη παράστασις, είκονίζεται άρμα μέ άναβά-

47. Πρέπει νά προσθέσωμεν, δτι ή άνεύρεσις τοΟ δευτέρου περιβόλου δεικνύει, ότι πάντοτε πρέ
πει νά προσδοκώμεν νέα εύρήματα.

48. ΑΕ 1888, σ. 127-8 καί είκ. 4, 4α. ΑΕ 1896, σ. 4, Πίν. I.
49. Μόνον ή στήλη τού τάφου Α τού δευτέρου περιβόλου έχει πλάτος μεγαλύτερου τού ύψους. 
49α. Ό Τσούντας (Μυκήναι σ. 103) καί ό Karo (Schachtgraber σ. 172) άναφέρουν ότι μία τών

άκοσμήτων στηλών άπέληγεν άνω εις άετωματικήν πως μορφήν. Τούτο όμως παραμένει μοναδικόν παρά
δειγμα. Πρβλ. παρά ταϋτα BSA 49 (1954) σ. 258 (Desborough).

50. Χαρακτηριστικόν παράδειγμα ή στήλη 1427. Πρβλ. καί τάς 1428 καί 1429.
51. Βλ. στήλας 1427, 1430, 1431 καί εις τά άποτμήματα τών στηλών VII καί VIII.
52. Στήλη 1430.
53. Στήλαι 1431, 1427 καί ΠΙ.
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την (1428) (Πίν. 83α, β) ή μόνον παράστασις ζώων (1431) (Πίν. 84α) ή σκηνή ανθρώ
πων καί ζώων (στήλαι τάφου Α καί Γ τοϋ δευτέρου περιβόλου). Καί εις τάς παραστά
σεις ταύτας είναι έκδηλος ή διακοσμητική πρόθεσις του τεχνίτου, ό όποιος γνωρίζει κα
λώς πώς θά έντάξη τάς μορφάς έντος τοϋ χώρου, τόν όποιον διαθέτει ή άντιστρόφως πώς 
θά δημιουργήση τόν άπαιτούμενον χώρον διά τάς μορφάς, τάς όποιας θέλει νά είκονίση. 
Εϊς τήν περίπτωσιν δηλαδή καθ’ ήν έπρόκειτο νά είκονίση άρμα, ώφειλε νά δημιουργή- 
ση χώρον μέ πλάτος μεγαλύτερον τοϋ ϋψους· διαιρεί λοιπόν τήν στήλην εις συμμετρικά 
μεταξύ των οριζόντια τμήματα, διακοσμών ταϋτα οϋτως ώστε νά έξαίρεται ή κυρία 
παράστασις.

Πειστικόν δείγμα τής ευαισθησίας τοϋ τεχνίτου πρό τοϋ χώρου, ό όποιος προσφέ- 
ρεται πρός διακόσμησιν καί τής συνειδήσεως τής τεκτονικής λειτουργίας τόσον αύτοϋ, 
όσον καί τών μορφών, αί όποΐαι θά τόν πληρώσουν, παρέχει, νομίζομεν, ή στήλη 1431 
μέ τήν παράστασιν τών τριών καλπαζόντων ίππων. Ό κεντρικός χώρος, όπου ή παρά- 
στασις, είναι στενός καί υψηλός, μέ σαφή δηλαδή τάσιν πρός τά άνω. ’Αλλά ό καλπα
σμός τών ζώων θά έδημιούργει σφοδράν όριζοντίαν κίνησιν, αντίθετον άκριβώς πρός 
αυτήν τοϋ χώρου, τόν όποιον θά κατέστρεφε μέ τοιαύτην διάσπασιν. Εις τό πρόβλημα 
τοΰτο δίδεται λύσις άπλή καί πειστική- οί ίπποι είκονίζονται μέ φοράν λοξήν πρός τά 
άνω, σχηματίζοντες γωνίαν 45° πρός τήν όριζοντίαν γραμμήν τής βάσεως, μετέχοντες 
ουτω τής πρός τά άνω κινήσεως τοϋ χώρου, άλλά διατηροϋντες συγχρόνως τήν κατεύθυν- 
σιν τής όριζοντίας κινήσεως.

Άλλη ευκαιρία μάς έδωκε τήν άφορμήν νά έξηγήσωμεν πώς νομίζομεν, ότι πρέ
πει νά άντιλαμβανώμεθα τήν πολλάκις χρησιμοποιηθεΐσαν έκφρασιν horror vacui 54 55. 
Έτονίσαμεν εκεί, ότι μολονότι ή έκφρασις αυτή δέν άποτελεΐ ακριβή περιγραφήν ή 
καταγραφήν τής στάσεως τοϋ τεχνίτου, υποδηλώνει όμως τήν διάθεσιν τούτου νά 
κοσμήση όσον δύναται καλύτερον τήν άλλως αδρανή έπιφάνειαν τοϋ μνημείου. Ή 
διάθεσις αυτή γίνεται έκδηλος εις έργα τέχνης ώς τά ύπό συζήτησιν. Χαρακτηριστικώ- 
τατον δείγμα άποτελεΐ ή στήλη 1428 (Πίν. 83α). ΕΙς τόν όλίγον χώρον, ό όποιος απο
μένει κενός όπισθεν τοϋ άνδρός, τοποθετείται μία σπείρα μέ κάθετον έκβλάστησιν. Είς 
τόν κενόν χώρον κάτωθι τοϋ άρματος ό τεχνίτης, πιεζόμενος άπό τήν ιδίαν άνάγκην, λη
σμονεί τήν γεωμετρικήν κανονικότητα τοϋ κοσμήματος καί μεγαλώνει τάς σπείρας, είς 
τά σημεία όπου ή κυρία παράστασις άφήνει μεγαλύτερον κενόν, ένώ έλαττώνει αυτάς, 
όπου ή κυρία μορφή καλύπτει μεγαλυτέραν επιφάνειαν. Ή αύξομείωσις αϋτη τοϋ μεγέ
θους τών σπειρών ούδεμίαν τάξιν άκολουθεΐ, ούτε άποκτςί κατ’ ούδένα τρόπον σύμμε
τρον ρυθμόν, άλλ’ άπλώς άκολουθεΐ τάς άνάγκας πληρώσεως τοϋ κενοΰ χώρου.

Αί στήλαι τοϋ πρώτου περιβόλου έστηρίζοντο άπ’ ευθείας έπί τοϋ έδάφους, έκτος 
τής στήλης τοϋ τάφου III, ή όποια είχε «στερεωθή δι’ οριζοντίων πλακών» 5δ. Άντιθέ- 
τως αί είς τόν δεύτερον περίβολον εύρεθεΐσαι στήλαι έστηρίζοντο έπί βάσεων, μία τών 
όποιων προέρχεται έκ παλαιοτέρας στήλης, μέ άνάγλυφον μάλιστα διακόσμησιν 56. Ή 
διαφορά οφείλεται ίσως είς τάς διαρρυθμίσεις τοϋ 14ου αίώνος, αί όποΐαι έγένοντο είς

54. Μαν. ’Ανδρόνικου, Horror vacui ή ό καλλιτεχνικός λόγος, ΑΔ 16 (1960) σ. 46-49.
55. Mylonas, Ancient Mycenae, σ. 111. Schliemann, Mykenae, σ. 188.
56. Τό πρόβλημα τής δευτέρας ταύτης χρήσεως δέν πρόκειται νά μάς άπασχολήση ένταΟθα. Γε

νικώς δέν δυνάμεθα ν’ άσχοληθώμεν λεπτομερέστερον μέ τά εύρήματα τοΟ δευτέρου περιβόλου, έφ’ όσον 
δέν έχομεν άκόμη τήν όριστικήν των δημοσίευσιν.
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τόν έσωτερικόν περίβολον. Διότι καί εντός αύτοΰ εύρέθησαν υπολείμματα βάσεων στη
λών, τά όποια όμως δέν ήσαν κατά χώραν 57.

’Απομένει νά καθορίσωμεν τήν σημασίαν τής στήλης ώς έπιταφίου μνημείου. Ό 
ασφαλέστερος τρόπος είναι ή άνάλυσις τών στοιχείων, τά όποια προσφέρουν αυτά ταΰ- 
τα τά μνημεία. Έξετάζοντες ταϋτα βλέπομεν: 1) δτι εχομεν δύο ειδών στήλας: τάς φε- 
ρούσας γλυπτήν κόσμησιν καί τάς άκοσμήτους. Τό άμεσον συμπέρασμα είναι, δτι τό 
κύριον καί ουσιώδες είναι ή στήλη καί ούχί ή παράστασις. 2) Ότι αί άνάγλυπτοι στή- 
λαι διαιρούνται είς δύο κατηγορίας: α) εις αύτάς αί όποϊαι έχουν παράστασιν ζωντανών 
δντων 58 καί β) είς έκείνας τών όποιων ή κόσμησις περιορίζεται είς άπλα γεωμετρικά 
θέματα 59. Τό κύριον θέμα είς τάς στήλας τής τελευταίας κατηγορίας είναι ή σπείρα, ή 
όποια χρησιμοποιείται ώς διακοσμητικόν στοιχεΐον καί είς τάς στήλας τής πρώτης 
κατηγορίας. Μοναδικήν έξαίρεσιν ώς πρός τό διακοσμητικόν θέμα άποτελεΐ ή στήλη, 
τήν οποίαν άνεΰρεν ό Τσούντας είς τόν τάφον 51. Καί είς αυτήν δμως εχομεν μόνον 
γεωμετρικόν σχήμα, πολύ άπλούστερον μάλιστα τών άλλων. 'Ως πρός τήν σημασίαν τών 
σπειρών καί τών λοιπών γεωμετρικών κοσμημάτων, τά όποια εύρίσκονται είς τάς στή
λας καί τών δύο κατηγοριών (κυματοειδείς γραμμαί κλπ.) δυνάμεθα νά εϊπωμεν μετά βε- 
βαιότητος, δτι ταϋτα αποβλέπουν άποκλειστικώς είς τήν έκπλήρωσιν τής καλλιτεχνι
κής των λειτουργίας. Πάσα ύπόθεσις περί θρησκευτικοϋ συμβολισμού των 60 πρέπει, 
νομίζομεν, ν’ άποκλεισθή.

Αί μετά παραστάσεων στήλαι είκονίζουν αί μέν τοϋ πρώτου περιβόλου ανθρώπους 
καί άρματα, αί δέ τοϋ δευτέρου άνθρώπους καί ζώα, καί μόνον μία (1431 τοϋ Α περιβό
λου) φέρει παράστασιν μόνον ίππων. 'Υπάρχει δμως καί ή μεταγενεστέρα γραπτή στή
λη τοϋ Τσούντα 61, μέ τάς παραστάσεις τών τριών όριζοντίων ζωνών, έξ ών ή άνωτέρα 
είναι πολύ κατεστραμμένη ( Π ί ν. 84γ-δ). Έπί τών σωζομένων λειψάνων διακρίνομεν τά 
κάτω μέρη δύο καθημένων (;) μορφών. Είναι δυνατόν νά υποθέσωμεν, δτι υπάρχει άκό- 
μη καί κορμός δένδρου. Ή παράστασις τής ζώνης ταύτης θά ήτο δυνατόν νά έρμηνευ- 
θή ώς έχουσα θρησκευτικόν περιεχόμενον καί νά παραβληθή ίσως πρός τήν παράστα- 
σιν τής σαρκοφάγου τής 'Αγίας Τριάδος. Τοΰτο δμως μόνον έπί τή βάσει υποθετικής 
συμπληρώσεως τοϋ έλλείποντος τμήματος, τό όποιον είναι καί τό μέγιστον τής ζώνης. 
’Αλλά έχοντες μόνον τά κάτω μέρη δύο καθημένων μορφών καί τήν υποθετικήν εικόνα 
τμήματος δένδρου, θά ήτο επικίνδυνον καί παράλογον νά προχωρήσωμεν είς τοιαύτην 
έρμηνείαν. Άντιθέτως αί δύο κατώτεραι ζώναι έχουν ή μέν μία πολεμιστάς, ή δέ έτέρα 
δορκάδας μέ ακανθόχοιρον. Ό Τσούντας, θέλων νά συνδυάση τάς παραστάσεις τών τριών 
ζωνών, προτείνει συμπλήρωσιν τής έλλιποϋς μέ τρίτην καθημένην μορφήν καί υποθέ
τει, δτι είκονίζεται, πιθανόν, συνέδριον άνδρών. Τήν παράστασιν τών ζώων θεωρεί υπαι
νιγμόν κυνηγετικής σκηνής καί οΰτω βλέπει είς τάς τρεις σκηνάς τρεις χαρακτηριστι
κός εικόνας τής ζωής τοϋ μυκηναίου νεκροΰ.

Αί παραστάσεις δμως τών άλλων στηλών δέν παρουσιάζουν ούδέν στοιχεΐον δυ-
*

57. Karo, Schachtgraber, σ. 29. Παπαδημητρίου, ILN 27 Σεπτ. 1952, σ. 505, ΠΑΕ 1951 
σ. 199, 1955 σ. 225 κ.έ., Είκ. 3-5.

58. Στήλαι 1427, 1428,1429, 1431, Vila, VIII, IX, X, XI Ισως καί XII τοΟ πρώτου περιβόλου καί 
αί στήλαι τοΟ δευτέρου περιβόλου ( δσαι έχουν κόσμησιν ).

59. Στήλαι 1430 καί III τοΟ πρώτου περιβόλου.
60. Ώς π.χ. έπιχειρεΐ νά έρμηνεύση ό Wilke, έν Μ. Ebert, Reallexikon s.v. Stele.
61. AE 1896, σ. 1-22, Πίν. I.
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νάμενον νά σχετισθή προς θέματα θρησκευτικά. Κατά τήν γνώμην τών περισσοτέρων 
αρχαιολόγων αί έπί τών στηλών απεικονίσεις είναι σκηναί πολεμικαϊ ή σκηναϊ κυνη
γιού. Ό Μυλωνάς όμως νομίζει, ότι ή έρμηνεία αότη δεν είναι όρθή καί ότι αί παραστά
σεις είκονίζουν άρματοδρομίας, ίσως μάλιστα άναπαριστοΰν άγώνας πρός τιμήν τοϋ νε- 
κροΟ (άθλα επί τώ νεκρώ) 62. ΦοβοΟμαι, ότι δέν είναι ευκολον νά έρμηνευθοΟν κατά τρό
πον άναμφίλεκτον αί παραστάσεις αύται. Ίσως τήν άποψιν ότι έχομεν σκηνάς κυνηγίου 
θά ένίσχυεν ή παράστασις τής στήλης τοϋ τάφου Γ τοϋ δευτέρου περιβόλου, έάν ήμεθα 
βέβαιοι ότι καί εις αυτήν πρόκειται περί έπιθέσεως άνδρών εναντίον τών λεόντων, οί 
όποιοι κατασπαράσσουν τά ζώα ποιμνίου 63. 'Οπωσδήποτε αί γλυπταί παραστάσεις άπο- 
δίδουν σκηνάς τής πραγματικής ζωής καί δέν φαίνεται νά έχουν άλλο συμβολικόν περι- 
εχόμενον. Ή διαφορά τών θεμάτων όμως είναι πολύ περισσότερον σημαντική μεταξύ 
αυτών καί τών στηλών, αί όποΐαι φέρουν άπλώς γεωμετρικήν διακόσμησιν.Άν άναζητή- 
σωμεν ρεαλιστικήν έρμηνείαν τοϋ φαινομένου θά εύρεθώμεν πρό αδιεξόδου. Είναι άδύ- 
νατον νά εΰρωμεν λόγον ικανοποιητικόν τής διαφοράς ταύτης, εκτός έάν δεχθώμεν,ότι 
τόσον αί αφηγηματικοί σκηναί, όσον καί τά ζώα καί τά άπλά γεωμετρικά σχήματα έχουν 
κατά βάσιν σκοπόν καλλιτεχνικόν, νά διακοσμήσουν δηλαδή τήν στήλην. Έάν οΰτω 
ίδωμεν τά θέματα τών στηλών, δυνάμεθα νά τά παραβάλωμεν πρός άντίστοιχα καλλιτε
χνικά θέματα άλλων συγχρόνων μνημείων καί νά εΰρωμεν, ότι άποτελοϋν κοινόν ύλικόν, 
τό όποιον χρησιμοποιοΰν κατά βούλησιν οί τεχνίται εϊς έκάστην περίπτωσιν. Καί τό 
έντυπωτικώτερον περί αύτοΰ παράδειγμα άποτελεϊ ή προμνημονευθεΐσα γραπτή στήλη, 
ή όποια έχει τό αυτό άκριβώς θέμα πρός τό γνωστόν άγγεΐον τών πολεμιστών, ώστε νά 
άποδίδεται ένδεχομένως καί εις τόν αΰτόν άκόμη τεχνίτην. "Οπως λοιπόν εις τήν διακό- 
σμησιν άλλων έργων (τοιχογραφιών, άγγείων κλπ.) εύρίσκομεν διάφορα θέματα κατά τήν 
αυτήν εποχήν, είναι φυσικόν νά έχωμεν άνάλογον διαφοράν καί είς τήν κόσμησιν τών 
στηλών, αί όποΐαι βεβαίως δέν έγένοντο οΰτε συγχρόνως οΰτε ύπό τοΰ ίδιου τεχνίτου. 
Πρέπει νά δεχθώμεν, λοιπόν, ότι πρόκειται περί διαφοράς καλλιτεχνικής έκφράσεως καί 
μόνον.

Τοϋτο ένισχύει τό πρώτον συμπέρασμά μας, ότι τό κύριον συστατικόν τοϋ μνη
μείου είναι αύτή αΰτη ή στήλη, άνεξαρτήτως καί πρό πάσης παραστάσεως. Ότι έπομέ- 
νως καί αί άκόσμητοι στήλαι έκπληρώνουν πλήρως τόν βασικόν σκοπόν των. Καί άν 
άκόμη άποδειχθή τελικώς όρθή ή γνώμη τοΰ Schuchhardt 64, ότι αί άκόσμητοι στήλαι 
έστήνοντο είς τάφους γυναικών, πρέπει νά ύποθέσωμεν, ότι τό έπιτάφιον μνήμα είς τήν 
άπλήν καί οΰσιώδη μορφήν του ώφειλε νά είναι όμοιον δι’ όλους, όπως όμοιοι ήσαν καί 
οί τάφοι καί τά ταφικά έθιμα δι’ άνδρας καί γυναίκας. Άλλωστε, τίποτε δέν άποκλείει 
τήν ύπόθεσιν,ότι καί αί άπλαΐ (άκόσμητοι) στήλαι είχον άρχικώς έπίχρισμα καί γρα
πτήν διακόσμησιν, άφανισθέντα μετά τόσους αιώνας.

"Εχομεν λοιπόν είς τάς Μυκήνας σειράν όλην έπιταφίων μνημείων, είς τά όποια 
μάλιστα οί οικείοι τών νεκρών έφρόντισαν νά δοθή πλούσια καλλιτεχνική κόσμησις. 
Τοϋτο είναι σύμφωνον πρός τήν όλην εικόνα τών ταφικών περιβόλων μέ τήν μνημειώδη

62. AJA 55 (1951) σ. 134-147, πρβλ. καί Ancient Mycenae, σ. 110-11.
63. 'Ως έρμηνεύεται αΰτη ύπό τοΰ Σπ. Μαρινάτου, Περί τούς νέους βασιλικούς τάφους Ιών Μυ- 

κηνδν, Γέρας Κεραμοπούλλου, σ. 73-4.
64. C. Schuchhardt, Schliemann’s Excavations, London 1891, σ. 168-9. Πρβλ. Mylonas, 

Ancient Mycenae, σ. 109-110.
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καί έξαιρετικώς επιμελή κατασκευήν. Ότι πρόκειται περί τάφων ήγεμονικών, δέν δύνα- 
ται νά ύπάρξη αμφιβολία. ’Ακόμη πρέπει νά δεχθώμεν, ότι άπό των χρόνων τής κατα
σκευής των καί επί μακρότατον χρονικόν διάστημα έτελεΐτο έντός τοϋ περιβόλου 
καί έπί των τάφων λατρεία. Τοΰτο μαρτυρεί ό κυκλικός βωμός, όστις εύρέθη εις τό πα
λαιόν έπίπεδον 65, ή κοιλότης, τήν όποιαν άνεϋρεν ό Κεραμόπουλλος 66 μεταξύ των τά- 
τάφων I καί IV,καί ή κατασκευή νέου περιβόλου κατά τον 14ον ή 13ον αίώνα.Τό τελευ- 
ταΐον σημαίνει, ότι, καί άν ακόμη δεχθώμεν τήν ύπόθεσιν τοΰ Wace, ότι ή έμφάνισιςτών 
θολωτών τάφων οφείλεται εις δυναστικήν μεταβολήν εν Μυκήναις, ή καθιερωθεΐσα λα
τρεία έξηκολούθησε καί έγένετο σεβαστή ύπό τών νέων ήγεμόνων.

Ή υπαρξις τών στηλών τούτων θέτει, ώς εΐπομεν, τό πρόβλημα περί τής σημασίας 
των. Διά ν’ άποκριθώμεν όμως εις τούτο, είναι άνάγκη νά έχωμεν πρώτον άπάντησιν εις 
εν δεύτερον ερώτημα. Αί στήλαι αυταί αποτελούν μνημεία μοναδικά, τά όποια έστήθη- 
σαν μόνον εις ήγεμονικούς τάφους διά λόγους ιδιαιτέρους ή έχομεν καί εις άλλους τά
φους όμοιας στήλας; Ήδη παρετηρήσαμεν άνωτέρω, ότι πρέπει νά θεωρήσωμεν τήν έπι- 
ταφίαν στήλην μνημεΐον γνωστόν καθ’ όλην τήν διάρκειαν τής μυκηναϊκής εποχής. Αί 
ύπό τοΰ Τσούντα εις τόν τάφον 51 άνευρεθεΐσαι δύο στήλαι, ών ή μία μέ γεωμετρικήν 
διακόσμησιν67, είναι άπίθανον, ότι άνήκον εις ένα τών περιβόλων καί ότι έξ αύτοΰ άφη- 
ρέθησαν. ’Αλλά ή προμνημονευθεΐσα γραπτή στήλη 68 είναι άπολύτως βέβαιον, ότι όχι 
μόνον δέν έχει σχέσιν προς τούς τάφους τών περιβόλων, άλλά καί χρονικώς άπέχει πολύ 
άπ’ αύτών. Ή στήλη αΰτη μαρτυρεί όχι μόνον τήν συνέχειαν τοΰ εθίμου, άλλά καί τήν 
γενικήν του διάδοσιν68α. Καί έπ’ αύτοΰ είναι σύμφωνος ή γνώμη τών άρχαιολόγων, οί 
όποιοι δέχονται, ότι πρέπει νά ύπήρχον «λίθινα σήματα» (markers) ακόμη καί εις τούς 
θολωτούς τάφους, ώστε νά δύνανται οί έπιζώντες νά άνεύρουν τήν είσοδον τοΰ τάφου, 
όταν τοΰτο ήτο άναγκαΐον 69.

65. Schliemann, Mykenae, σ. 246.
66. ΑΕ 1918, σ. 52 κ.έ. BSA 25 (1921-23) σ. 121. Ό Μυλωνάς ( The cult of the dead in 

Helladic times, Studies to D. Robinson, I, σ. 96 κ.έ.) έδέχετο τήν δπαρξιν λατρείας εις τόν κυκλικόν 
περίβολον τών Μυκηνών ώς τό μόνον παράδειγμα λατρείας τών μυκηναϊκών χρόνων, προσθέτων μετά 
τίνος έπκρυλάξεως τό παράδειγμα τού τάφου τοΟ ΜενιδιοΟ. Άλλά εις τήν νεωτέραν δημοσίευσίν του 
Ancient Mycenae σ. 121 κ.έ. ευρίσκει λόγους ν’ άμφισβητήση τήν έκτασιν τής λατρείας άκόμη καί 
εις τούς τάφους τού πρώτου περιβόλου, εις τήν τελευταίαν δέ μελέτην του «Τά μυκηναϊκά έθιμα ταφής» 
(Έπιστ. Έπετηρίς τής Φιλοσ. Σχ. Πανεπ. ’Αθηνών, 1961-62, σ. 291-355) αφιερώνει ειδικήν προσθήκην 
περί τού τάφου τοΟ Μενιδίου (έ.ά. σ. 342-355), διά ν’ άποδείξη, ότι «τά τεκμήρια, έπί τών όποιων έβα- 
σίσθη ή ϋπαρξις λατρείας ήρωος είς τούς μυκηναϊκούς χρόνους καί είς τόν θολωτόν τάφον τών 
Άχαρνών-Μενιδίου, άποδεικνύονται, έπί τή βάσει παραλλήλων εύρημάτων καί στρωματογραφικών 
λόγων, ούδεμίαν έχοντα σχέσιν πρός λατρείαν». Ό Nilsson όμως (Gesch. Griech. Religion, Ρ, 
σ. 379) είναι κατηγορηματικός περί τής άδιαλείπτου λατρείας. Πρβλ. τού ίδιου. The Minoan-My- 
cenaean Religion2, σ. 516.

67. ΑΕ 1888, σ. 127-28, ΕΙκ. 4, 4α.
68. ΑΕ 1896, 1-22, Πίν. I. Βλ. καί Η. L. Lorirner, Homer and the Monuments, Πίν. II, 2.
68α. Μέ έπιφύλαξιν άναφέρει ό Desborough (BSA 49 (1954) σ. 258), ότι πλησίον κιβωτιο- 

σχήμου τάφου τών Μυκηνών άνευρέθη «a triangular block of poros about 0,48m wide and 0,35m 
high. This from the similarity of material and workmanship seems to have had some connection 
with the burial. Could it have been a small unsculptured stele? The unsculptured stelae from 
Schliemann’s Grave Circle are triangular at the top». (Ό τάφος χρονολογείται είς τήν YE III C2 
περίοδον ).

69. J. Wiesner, Grab und Jenseits, σ. 84-85.
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Είναι αληθές, δτι αί άνασκαφαϊ μυκηναϊκών τάφων σπανίως έχουν άποκαλύψειτοι- 
αϋτα σήματα. Άλλα τοΰτο είναι εύεξήγητον, έάν ύποθέσωμεν δτι, ώς ήδη έσημειώσαμεν 
διά παλαιοτέρας έποχάς, ταΰτα έκτεθειμένα εις τήν έπκράνειαν τοΟ έδάφους, είτε κατε- 
στράφησαν είτε δέν διακρίνονται των κοινών λίθων λόγφ τής άμελοΰς κατεργασίας των 
καί τοΰ άμορφου σχήματός των. Έν τούτοις όλίγα παραδείγματα δύνανται νά βεβαιώ
σουν τήν ΰπαρξίν των. Έν Κεφαλληνία ό Σπ. Μαρινάτος άνεΰρε τρεις τοιαύτας 
«στήλας». Πρέπει νά σημειωθή, δτι δέν εύρέθησαν κατά χώραν έπί τοΰ τάφου, άλλά κα- 
ταπεσοϋσαι έκειντο μετ’ άλλων λίθων έντός αύτοΰ. Έν τούτοις τό σχήμά των ώδήγησε 
τόνάνασκαφέα εις τήν ύπόθεσιν, «δτι πρόκειται περί άπλής μορφής έπιταφίων στηλών», 
ύπόθεσιν, τήν όποιαν θεωρώ λίαν πιθανήν70. Δεύτερον παράδειγμα παρέσχον οί μυκηναϊ
κοί τάφοι τοΰ νεκροταφείου τής Ίαλυσοΰ. Ό Maiuri άνεϋρεν εις τό μυκηναϊκόν νε- 
κροταφεϊον τής πόλεως 71 υπέρ τον τάφον XXVII λίθον, τόν όποιον μετά πολλής πιθα- 
νότητος χαρακτηρίζει «sema tombale» 72. Άλλά εις τό αύτό νεκροταφεϊον άνεΰρε καί 
εις πέντε άλλους τάφους (48, 50, 54, 55, καί 59) 73 λίθους, οί όποιοι άσφαλώς είναι έπι- 
τάφιοι (Πίν. 85 γ-ς'). Εις έκαστον τών άνωτέρω τάφων εύρέθησαν υπέρ τόν κατεστραμ- 
μένον θόλον (48, 50) ή ύπέρ τήν θύραν (54) ή είς τόν δρόμον (59) άνά εις λίθος (cippus) 
μέ έγχάρακτα γεωμετρικά κοσμήματα. Οί τέσσαρες τούτων είναι παραλληλεπίπεδοι (οί 
τρεις σχεδόν κυβικοί) καί ό 5ος έχει σχήμα κυλίνδρου μικροΰ ύψους. Έπί τής μιας έπι- 
φανείας—τής άνω—τών 2 κυβοσχήμων καί τοΰ κυλινδρικοΰ υπάρχει έγχάρακτος κύκλος 
μέ έγγεγραμμένον έντός αύτοΰ σταυρόν (κοσμικός κύκλος),έπί τοΰ τρίτου κυβοσχήμου 
ύπάρχει μόνον κύκλος, έπί δέ τοΰ παραλληλεπιπέδου τρία κοσμήματα : κάθετον παραλ
ληλόγραμμον, δριζόντιον παραλληλόγραμμον καί κάθετος ρόμβος. Οί cippi οδτοι ήσαν 
βεβαίως έπιτάφια σήματα, άλλά είναι άδύνατον νά κατανοήσωμεν τήν σημασίαν τών κο
σμημάτων. Πρέπει μόνον νά ένθυμηθώμεν, δτι καί ύπό τό κονίαμα τής γραπτής στήλης 
τών Μυκηνών ύπάρχουν έπίσης παρόμοια έγχάρακτα γεωμετρικά σχήματα, τά όποια 
δμως εκεί άποτελοΰν σύστημα γεωμετρικής διακοσμήσεως, έχον μάλλον καλλιτεχνικόν 
προορισμόν. Τόν κύκλον μέ έγγεγραμμένον σταυρόν γνωρίζομεν άπό μνημεία πολλών 
λαών, δέν είναι δέ άγνωστος καί είς τήν κρητομυκηναϊκήν Ελλάδα. Γενικώς θεωρείται, 
δτι άποτελεΐ σύμβολον τοΰ ήλιακοΰ κύκλου καί δτι συνδέεται μέ τόν τροχόν τοΰ άρμα
τος (τοΰ ήλιου). Άλλά, ώς παρετήρησεν όρθώς 0Wilke, τήν ιδιαιτέραν σημασίαν του 
προσλαμβάνει είς έκάστην περίπτωσιν έκ τής ειδικής χρήσεώς του, συμβολίζων οΰχί 
μόνον τόν ήλιον, άλλά άκόμη καί τόν νεκρόν καί τόν κάτω κόσμον, ώς σύμβολον τής 
νεκρικής θεότητος τής σελήνης 74. Μολονότι ό Nilsson δέν πιστεύει, δτι είς τόνκρητο-

70. Σπ. Μαρινάτου, Αί άνασκαφαϊ Goekoop έν Κεφαλληνία, ΑΕ 1932, σ. 1-47, ιδίως σ. 11 καί 
είκ. 12,16. Πρβλ. Wiesner, σ. 85. Ό είς τάφος πρέπει κατά τόν άνασκαφέα (σ. 14) νά είχε καί 
τύμβον, φέροντα πλείστας στήλας έπ’ αύτοϋ. Πρός κατασκευήν τής κρηπϊδος του έχρησιμοποιήθησαν 
καί λίθοι άρχιτεκτονικ&ς έπεξειργασμένοι.

71. A. Maiuri, Ialisos, ASAtene, 6/7 (1923/24) σ. 83-341.
72. έ.ά. σ. 150 είκ. 72. Ύψος 0,32μ. (Χρονολογία τοϋ τάφου YE III Α2, Furumark, Myc. Pot

tery, σ. 593, 54, 3): «una pietra calcarea ritagliata e rozzamente levigata a forma di piccola stele 
con un foro circolare nel mezzo».

73. έ.ά. σ. 201, 207, 221, 223, 226-28 καί είκ. 131.
74. Wilke, έν Max Ebert, Reallexikon der Vorgeschichte, 4, σ. 494: Das bald in Verbindung 

mit anderen Figuren bald isoliert auftretende Radkreuz, das auch auf den Trag- und Decksteinen 
der nord. Megalitgraber ofter angebracht ist, ist wohl kaum ein Sonnenrad, also eine Abreviatur 
des Sonnenwagens, als vielmehr gleichfalls ein Symbol der Mon-Totengottheit.
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μυκηναϊκόν κόσμον ό «τροχός» (κύκλος μέ έγγεγραμμένον σταυρόν) ενέχει οίονδήποτε 
συμβολισμόν, αλλά δέχεται δτι άποτελεΐ απλώς διακοσμητικόν στοιχεΐον 74α, εις τήν 
περίπτωσιν των ροδιακών «σημάτων» δέν δυνάμεθα ν’ άποκλείσωμεν τελείως τήν ερμη
νείαν τοϋ Wilke. Άντιθέτως πρέπει νά ύποθέσωμεν, δτι μία όμάς κατοίκων τής Ίαλυσοϋ, 
είτε άνηκόντων εις ίερατικόν γένος είτε προερχομένων έξ άσιατικής τίνος περιοχής, 
δπου ό συμβολισμός τοΰ κοσμικού κύκλου άπετέλει ισχυρόν καί ζωντανήν παράδοσιν, 
έχρησιμοποίησε έπί τοΰ επιταφίου σήματος τά σχήματα ταΰτα μέ τήν συμβολικήν των 
σημασίαν 74β.

Εκτός των στηλών, αί άνασκαφαί μυκηναϊκών τάφων έχουν άποκαλύψει καί τήν 
ΰπαρξιν ένός άκόμη ταφικοϋ μνημείου, τό όποιον, μολονότι δέν είναι έπιτάφιον, σχετί
ζεται ή δύναται νά σχετισθή άμέσως πρός τάς στήλας, καί επομένως πρέπει νά άναφερ- 
θή καί νά έξετασθή ένταϋθα. Ό Persson άνέσκαψεν, ώς γνωστόν, εις Μ ι δ έ α ν άσυ- 
λήτους θαλαμωτούς τάφους, τούς όποιους χαρακτηρίζει «βασιλικούς» 75. Ιδιαίτερον έν- 
διαφέρον παρουσιάζει τό περιεχόμενον τοΰ δευτέρου θαλαμωτοΰ τάφου, ό όποιος έχαρα- 
κτηρίσθη ώςκενοτάφιον 76. Εις τόν τοίχον τοΰ βάθους τοΰ θαλάμου ύπήρχεν «έστία» ή 
«βωμός», κατεσκευασμένος έκ μικρών λίθων καί κονιάματος· ό τοίχος πλησίον τής κα
τασκευής ταύτης ήτο μελανός έκ καπνού, πρό τοΰ βωμοΰ δέ ύπήρχε κοιλότης πλήρης 
άνθράκων καί όστών ζώων. Έπί τοΰ δαπέδου εύρέθησαν πλήθος κτερίσματα, άλλά δέν 
ύπήρχε τό παραμικρόν ίχνος άνθρωπίνων όστών. 'Υπήρχον δμως έπί πλέον τών άλλων 
άντικειμένων (τών πλουσίων δηλαδή κτερισμάτων κλπ.) τέσσαρες μεγάλοι λίθοι. Ό είς, 
τετράπλευρος, είχε διαστάσεις 2,10x0,64 μ., περιεβάλλετο ύπό έξεχούσης έλαφρώς ται
νίας καί είς έκάστην γωνίαν είχε μικρόν τετράγωνον έξαρσιν. Δεύτερος, διαστάσεων 
1,20x0,80 μ., έφερεν άβαθεϊς κοιλότητας καί αύλακας. Οί έτεροι δύο, διαστάσεων 1,25 
Χ0,64 μ. καί 0,61 χ0,52 μ., εϊχον έπίσης τετράπλευρον σχήμα, άλλά έκ τής μιας στενής 
πλευράς των έξετείνετο προεξοχή τετράπλευρος έπίσης καί είς τήν έπιφάνειάν των ύπήρ- 
χον μικραί κυκλικαί άβαθεϊς κοιλότητες καί αύλακες. Διά τούς δύο τούτους λίθους ύπε- 
στηρίχθη, δτι άποδίδουν χονδρικώς, μέ τήν γνωστήν είς πολλούς πρωτογόνους λαούς 
σχηματοποίησιν, τήν άνθρωπίνην μορφήν καί άποτελοΰν έπομένως «menhirs» 77. Ή 
μορφή των πράγματι δύναται νά παραβληθή πρός «menhirs» γνωστά έκ πολλών περιο
χών τής Ευρώπης 78 καί ούδείς λόγος υπάρχει ν’ άπορρίψωμεν τήν έρμηνείαν ταύτην. 
Οί δύο άλλοι λίθοι τοΰ ίδιου τάφου θεωροΰνται τράπεζαι προσφορών πρός τούς νεκρούς.

Ό Sir Arthur Evans, ύπερβάλλων τήν σημασίαν τών δύο τούτων «menhirs», ένό- 
μισεν δτι ώς menhir δύναται νά έρμηνευθή καί λίθος εύρεθείς έντός τάφου τοΰ Μαύ-

74α. Gesch. Gr. Religion Ρ, σ. 302 καί σημ. 2.
74β. Ό G.W. Blegen (Hesperia, Suppl. 8 (1949) σ. 41-42, Πίν. 7, 6. Πρβλ. καί R. Hampe, 

Die homerische Welt im Lichte der neuesten Ausgrabungen, 1956, σ. 2-3, Πίν. Ιβ), δημο- 
σιεύων μυκηναϊκά εύρήματα έκ Δράνεζι (Ύρίας), αναφέρει πεσσόν ΰψ. 1,46 μ., πλ. 0,43 μ. καί πάχ. 
0,54 μ.φέροντα χαρακιάς παραστάσεις πλοίων, μετά μεγάλης δέ έπκρυλάξεως διατυπώνει τήν ύπόθεσιν, 
δτι άνήκεν ίσως είς «some special monument set up in a tomb built for the leader of a Hy- 
rian contingent that participated in some expedition like that against Troy». Δέν είναι δμως 
δυνατόν νά θεωρηθή ό πεσσός ούτος ώς έπιταφία στήλη, ώς νομίζει ό Τ. Β. L. Webster (From 
Mycenae to Homer, σ. 122).

75. A. W. Persson, The Royal tombs at Dendra, 1931.
76. έ.ά. σ. 91 κ.έ., σ. 108-117.
77. Persson, έ.ά., Nilsson Gesch. Gr. Rel P, σ. 379.
78. Διαφόρου μορφής καί πολύ περισσότερον είκονικόν είναι τό έν Θεσσαλία άνευρεθέν menhir.
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ρου Σπηλιού παρά την Κνωσόν79, όπου όμως δέν έπρόκειτο περί κενοταφίου. 
Τοιαύτη έρμηνεία θά είχε σοβαράς συνέπειας διά τήν σημασίαν τοϋ menhir καί τήν 
σχέσιν του προς τάς επιτάφιας στήλας. Πράγματι ό Evans συνδέων έπιταφίαν 
στήλην καί menhir διετύπωσε τήν γνώμην, ότι ή θέσις τής στήλης δύναται νά 
είναι καί εντός τοϋ τάφου, διότι σκοπός της ήτο νά προσφέρη ύποκατάστατον τοϋ σώ
ματος, ώστε ή ψυχή νά εύρη τό υλικόν στοιχεϊον (εδος) διά νά έγκατασταθή. ’Αλλά ή 
στήλη - menhir τοϋ τάφου τοϋ Μαύρου Σπήλιου α) δέν είναι βέβαιον ότι είχε τοποθε- 
τηθή εντός τοϋ τάφου και β) δέν είναι δυνατόν νά έρμηνευθή άναμφιβόλως ώς menhir, 
άλλά πιθανώτατα άποτελεΐ κοινόν λίθον δι’ οϊονδήποτε άλλον λόγον κείμενον εις τόν 
τάφον ή μάλλον πεσόντα έντός αύτοϋ έξωθεν. Άλλωστε, είναι σημαντικόν ότι τά δύο 
menhirs των Δέντρων εύρέθησαν εις κενοτάφιον καί κατά τόν Nilsson80 «die Annahmo 
ist wohl begriindet dass jene beiden Steine die Korper von zwei in der Fremde 
gefallenen Manner ersetzen, die man nicht hat bergen und heimfiihren konnen 
denen man aber in der Heimat einen Kenotaph erbaut... and einen Kult widmete».

Εντελώς μοναδικόν μνημείον άνευρέθη προ ολίγων έτών εις Θεσσαλίαν ύπό τοϋ 
Dr. Hagen Biesantz. Εις τήν θέσιν Σουφλί Μαγούλα 4χλμ. ΒΑ τής Λαρίσης «άνεκαλύ- 
φθη περί τά μέσαΜαΐου 1958...πρωτοφανήςένΈλλάδι άνάγλυπτοςστήλη-ηΐθη1ιίΓ(Πίν. 
85 α,β), ή όποια μετεφέρθη άμέσως εις τό Μουσεϊον τής Λαρίσης» 81. Εις τήν πρώτην 
του άνακοίνωσιν ό άνευρών τήν στήλην - menhir ύπήρξεν έπιφυλακτικός ώς πρός τήν 
χρονολόγησιν, διότι « ή παράστασις επιτρέπει σύγκρισιν τόσον πρός μνημεία τής υστέ
ρας νεολιθικής έποχής, τής έποχής τοϋ χαλκοϋ ή καί τής εποχής τοϋ σιδήρου, όσον καί 
πρός πρωίμους σλαβικάς λιθίνας μορφάς» 82. Διά τόν λόγον τοΰτον άνέλαβεν έρευναν 
λεπτομερή τής περιοχής, ή οποία άπέδειξεν, ότι τό μνημείον τοϋτο «είναι άναμφιβόλως 
προϊστορικόν» 83 84. Ώς καί εκ τής είκόνος φαίνεται, πρόκειται περί υψηλής στήλης ΰ- 
ψους 2,15 μ. ή όποια κατά τρόπον έντελώς σχηματικόν άποδίδει εις τήν μίαν όψιν τήν 
εικόνα άνθρωπίνης μορφής. Ό καθαρισμός έδειξεν, ότι έπεξειργασμένη ήτο τόσον ή 
έτέρα πλευρά, όσον καί οί κρόταφοι τοϋ μνημείου, εις τούς οποίους είκονίζονται όφεις, 
ώστε πρέπει νά θεωρήσωμεν τοϋτο περίοπτον έργον καί ούχί στήλην 8ί.

Μολονότι τό menhir τοϋτο δέν άνευρέθη in situ, άλλά φαίνεται, ότι έχρησιμο- 
ποιήθη εις δευτέραν χρήσιν ώς κάλυμμα υστάτου μεσοελλαδικοΰ-μυκηναϊκοϋ τάφου, εί
ναι πολύ πιθανόν, ότι ϊστατο όρθιον. «Eine Zugehorigkeit des Menhir zu einem 
alteren Grabbezirk durchaus denkbar wenn nicht wegen seines Stils sogar nahe- 
liegend ist» 85.

'Οπωσδήποτε τοϋτο είναι μοναδικόν διά τήν 'Ελλάδα καί ένφ τυπολογικώς δύνα- 
ται νά συνδεθή πρός τά γλυπτά menhir των μεγαλιθικών πολιτισμών τόσον τής δυτικής

79. E.J. Forsdyke, The Mavro Spelio Cemetery at Cnossos, BSA 28 (1926/27), σ. 243 κ.έ. 
καί σ. 248 καί 255, είκ. 7. Sir Arthur Evans, The Palace of Minos, IV (1935) σ. 246-47, Είκ. 187, 
τοϋ Ιδιου, The Shaft Graves and the beehive tombs of Mycenae and their interrelations, 1929, a. 61.

80. 6.ά.
81. Δ.Ρ. Θεοχάρη, Θεσσαλικά A (1958) σ. 78-79, Είκ. 19. Πρβλ. BCH 82 (1958) σ. 755 κ.έ. 

είκ. 10.
82. ΑΑ 1957, στ. 53 κ.έ. καί σημ. 10-12 καί είκ. 7.
83. ΑΑ 1959, στ. 68.
84. ΑΑ 1959, στ. 58.
85. ΑΑ 1959, στ. 68.
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Ευρώπης, δσον καί τής περιοχής των "Αλπεων, τών Βαλκανίων καί τοΰ Εύξείνου Πόν
του 8β, εις τόν έλλαδικόν χώρον παραμένει ίδιότυπον καί μέχρι σήμερον δέν έχομεν 
ούδέν αρχαιολογικόν δεδομένον, διά νά τό έντάξωμεν εις ώρισμένον πολιτιστικόν κύ
κλον ούτε ν’ άνεύρωμεν τούς άπογόνους του.

Εκτός όμως τών δύο menhirs σημαντική είναι ή παρουσία εντός τοΰ τάφου τών 
Δενδρών τραπέζης προσφορών, διότι τοΰτο πρέπει νά σημαίνη, δτι καί εις περίπτωσιν 
καθ’ ήν υπήρχε τό σώμα τοΰ νεκρού, δμοιαι προσφοραί καί καθ’ δμοιον τρόπον θά άπε- 
νέμοντο πρός αυτόν. Έν τούτοις δέν έχουν εύρεθή άλλαχοΰ τοιαϋται τράπεζαι. Ή ύπό- 
θεσις δτι άπωλέσθησαν είναι πολύ πιθανή. ’Αλλά έκτος ταύτης, θά ήτο δυνατόν ν’ άνα- 
ζητήσωμεν τήν δπαρξιν τοιούτων έπιταφίων τραπεζών καί νά εΐπωμεν δτι αί όριζόντιαι 
πλάκες τών μυκηναϊκών στηλών έξεπλήρουν τρόπον τινά τόν προορισμόν τής τραπέ
ζης. "Ισως δέ καί ό έν τώ θησαυρώ τοΰ Άτρέως εύρεθείς λίθος μέ τάς εξ όπάς νά έξεπλή- 
ρου τοιοΰτον σκοπόν 86 87.

Διά τό μυκηναϊκόν νεκροταφεΐον τοΰ Ηραίου τοΰ "Αργους (Πρόσυμνα) 
ό Blegen μάς πληροφορεί88 89, δτι είς άρκετάς περιπτώσεις παρετηρήθησαν ύπεράνω τής 
θύρας τών τάφων, είς τό έσωτερικόν πέρας τοΰ δρόμου καί είς μέγα ϋψος άπό τής θύρας 
μεγάλοι λίθοι. Είς ώρισμένας μάλιστα περιπτώσεις τοιοΰτοι λίθοι διεκρίνοντο ύπερέ- 
χοντες καί τοΰ σημερινοΰ άκόμη έδάφους. Οί λίθοι ούτοι ήσαν άκατέργαστοι άσβεστό- 
λιθοι ή μεγάλοι ποτάμιοι λίθοι έκ τοΰ παρακειμένου ρύακος. Διά τόν λόγον τοΰτον δέν 
πιστεύει, δτι δύνανται νά χαρακτηρισθοΰν «grave monuments», άλλά νομίζει, δτι έχρη- 
σίμευον απλώς διά νά σημαίνουν τήν θέσιν τοΰ υποκειμένου τάφου (markers).

Ό Gjerstad89 νομίζει, δτι τοΰτο ϊσχυε καί διά τούς έν Κύπ ρω άνασκαφέντας τά
φους, μολονότι δέχεται, δτι τά ύπάρχοντα στοιχεία είναι άνεπαρκή διά τήν θεμελίωσιν 
τής γνώμης ταύτης, άλλά υποθέτει, δτι οδτω θά ήδύναντο νά έξηγηθοΰν καλύτερον ώρι- 
σμένοι λίθοι εύρεθέντες πλησίον τών τάφων.’Αλλά τήν γνώμην ταύτην άποκλείει άπολύ- 
τως ό Sjoqvist90, δχι μόνον διότι δέν ύπάρχουν συγκεκριμέναι άσφαλεΐς περιπτώσεις 
εύρέσεως τοιούτων λίθων-στηλών, άλλά καί διότι, αν ύποθέσωμεν δτι ύπήρχον τοιοΰτοι 
λίθοι, θά έμενον ανεξήγητοι«the many cases of unintentional encroachements by con
temporary tombs». Άφ’ έτέρου σημειώνει τήν ΰπαρξιν είς τό νεκροταφεΐον τής Έ γ
κώμης μικρών τύμβων καλυπτόντων τάφους (τάφοι 7, 10, 11,13, καί 21)91 καί νομί
ζει, δτι τοΰτο «may have been a custom more common than actual archaeological evi
dence shows»», μολονότι αί άνασκαφαί τών νεκροταφείων είς Ά γ ι ο ν ’Ιάκωβον καί 
Μηλιά, δπου οί τάφοι ήσαν άνέπαφοι, δέν άπεκάλυψαν ίχνη τοιούτων τύμβων. Καί

86. έ.ά. καί σημ. 8-12.
87. Lindsten, Acta Archaeol. 15, σ. 198. Πρέπει νά προσθέσωμεν, δτι ό A. W. Persson, The 

religion of Greece in Prehistoric times, 1942, σ. 32 κ.έ. καί σ. 88, έξέφρασε τήν ύπόθεσιν, δτι είς ώ- 
ρισμένους κρητομυκηναϊκούς σφραγιδόλιθους εχομεν άπεικόνισιν ταφικοΰ πίθου, ταφικοΰ περιβόλου 
καί έπιταφίας στήλης. Μολονότι ή έρμηνεία τών παραστάσεων ( μερικών τούλάχιστον ) είναι άρκετά 
πειστική, δέν παύει νά φέρη τήν σφραγίδα τού άπολύτως ύποθετικοϋ. Έν τούτοις τά προτεινόμενα ού- 
δόλως άντιτίθενται πρός δσα γνωρίζομεν έκ τής περιόδου ταύτης.

88. Prosymna σ. 237, Πρβλ. Σταματάκη, AM 3 (1878) σ. 276. Persson, Dendra, σ. 113.
89. Einar Gjerstad, Studies on prehistoric Cyprus, 1926, σ. 85, πρβλ. καί σ. 58.
90. Erik SjSqvist, Problems of the late Cypriote Bronze Age, 1940, σ. 26-27
91. Swed. Cyprus Expedition, I, σ. 498, 506-512, 529, 572. Όλοι ούτοι οί τάφοι χρονολογούν

ται είς τήν ύστεροκυπριακήν Π περίοδον (1400-1200 π.Χ.).
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καταλήγει : «This circumstance shows that the habit of marking the tombs in 
such a way was not in use there».

Ή υπαρξις τύμβων ύπεράνω των μυκηναϊκών τάφων είναι γεγονός άναμφι- 
σβήτητον διά πλείστους θαλαμωτούς ή θολωτούς 91α. Τούτο ευκόλως έξηγεΐται μέ 
τήν ύπόθεσιν, δτι επί τοϋ θαλάμου ή τής Οόλου έπεσωρεύετο τό χώμα, τό όποιον 
είχε συγκεντρωθή κατά τήν εκσκαφήν πρός κατασκευήν τού τάφου. "Οτι όμως ό τύμ
βος άποτελεΐ έπιτάφιον μνημεΐον, τό όποιον δέν έκπληροΐ άπλώς τήν ανάγκην προσ
τασίας τοϋ υποκειμένου οικοδομήματος τοϋ τάφου καί δέν κατασκευάζεται τυχαίως ή 
άναγκαστικώς άπό τήν συσσώρευσιν τών υπαρχόντων χωμάτων άποδεικνύουν αί περι
πτώσεις έκεΐναι, κατά τάς όποιας ό τάφος κτίζεται εις τήν πεδιάδα καί καλύπτεται έν συν
εχείς υπό τύμβου, ένώ εις πολύ μικράν άπόστασιν υπήρχε λόφος κατάλληλος διά τήν 
κατασκευήν τοϋ τάφου έντός αύτοϋ. Ό Ν. Valmin έδειξε 92 τοϋτο μέ πολλήν πειστικό
τητα καί δέν δύναται νά ύπάρξη οόδεμία αμφιβολία, ότι ό τύμβος δέν είναι άπλώς άπο- 
τέλεσμα τής θόλου, άλλά έπιτελεΐ ίδικόν του προορισμόν 93. Καί αν άκόμη ή άρχική 
δημιουργία τύμβου δύναται νά έρμηνευθή ως συνέπεια τής σωρεύσεως χωμάτων91, αί έπι- 
μελεΐς κατασκευαί τύμβων ώς τής Λευκάδος, τής Μεσσηνίας ή οί τύμβοι τών θολωτών 
τάφων τών κατασκευασθέντων εις πεδιάδα βεβαιοϋν, ότι ούτοι τελικώς άπετέλουν αυ
τοτελή κατασκευήν, έχουσαν ιδιαίτερον προορισμόν 95. Δέν πρέπει δέ νά λησμονήσω-

91α. Μυλωνάς βλ. σημ. 95.
92. Ν. Valmin, Tholos tombs and tumuli. Some remarks on the question of the homeric 

tomb form. Cor. Archaeol., Acta Inst. Rom. Sueciae, II (1932) σ. 216 κ.έ.
93. Ή περίπτωσις τοϋ υπό τοΟ Γ. Σωτηριάδου άνασκαφέντος τύμβου, ύψους 8μ. εις Όρχομενόν 

της Βοιωτίας, είναι Ιδιόρρυθμος διά τούς χρόνους τούτους (μυκηναϊκούς). Είς τό κέντρον τοϋ τύμβου υ
πήρχε πυρήν έκ λίθων ύψους 2μ. καί διαμέτρου 6μ., έπ’ αυτού δέ είχεν έπιχυθη χώμα (AM 30 (1905) 
σ. 129-132). Δέν γνωρίζω άλλην περίπτωσιν τοιούτου μυκηναϊκού τύμβου, ένφ ύπάρχουν δμοιαι κατα
σκευαί τόσον κατά τήν μεσοελλαδικήν, όσον καί κατά τήν γεωμετρικήν περίοδον. Πρό όλίγων έτών 
είς θέσιν Κλειδί τής Ήλιδος, παρά τό άρχαϊον Σαμικόν, άνεσκάφη ύπό χωρικών τύμβος διαμέ
τρου 5 μ., περιβαλλόμενος κατά τήν βάσιν ύπό λίθινης κρηπϊδος. Ό Έφορος ’Αρχαιοτήτων κ. Ν. 
Γιαλούρης κατώρθιοσε νά έρευνήση τά κατώτατα στρώματα. Διεπίστωσεν ότι έντός τού έξ άμμου 
τύμβου εύρίσκοντο 10 τουλάχιστον ταφαί είς έπάλληλα στρώματα, έκ τών όποιων προήλθον 150 
μυκηναϊκά άγγεϊα, τά παλαιότερα τών είς Δυτ. Πελοπόννησον άνευρεθέντων μέχρι τοΰδε. Ώς παρε- 
τήρησε καί ό άνασκαφεύς, ό τύμβος ούτος άποτελεΐ έντελώς έξαιρετικήν περίπτωσιν διά τούς μυ
κηναϊκούς χρόνους. Βλ. JHS 76 (1956) σ. 17, BCH 80 (1956) σ. 290. Όφείλομεν ένταύθα ν’ άνα- 
φέρωμεν καί τό Πελόπιον τής ’Ολυμπίας, μολονότι δέν είναι δυνατόν νά θεωρηθή κυριολεκτικώς τα- 
φικός τύμβος. Ό Doerpfeld άναφέρει (G. Karo, ΑΑ 1930, στ. 119), ότι άνασκάψας τά βαθύτερα στρώ
ματα τοϋ Πελοπίου άνεϋρε λίθινον περίβολον, περικλείοντα κυκλικόν τύμβον διαμέτρου 30μ. Τούτον 
θεωρεί νεώτερον τών άψιδωτών προϊστορικών κτισμάτων (άναγομένων ύπ’ αύτού είς τό Ιον ήμισυ 
τής 2ας χιλιετηρίδος), παλαιότερον όμως τού γεωμετρικού στρώματος καί τόν σχετίζει πρός τόν 
ύπό τοϋ Πινδάρου άναφερόμενον τύμβον ή σήμα τοϋ Πέλοπος, προσθέτων, ότι περί τό «κενοτάφιον» 
τούτο έτελοΰντο οί παλαιότατοι άγώνες, ώς «άθλα έπί Πέλοπι».

Είς τήν έξέτασιν τών προϊστορικών κατασκευών δέν συμπεριλαμβάνομεν τήν ταφικήν κατασκευήν 
τών Μαλλιών ούτε τόν τάφον τού διπλού πελέκεως τής Κνωσού μέ τό ύπερκείμενον ιερόν λατρείας, διό
τι άποτελοΰν είδικάς περιπτώσεις, αί όποϊαι άπαιτοϋν ιδιαιτέραν συζήτησιν.

94. F. Robert, Thymele, σ. 193—194.
95. Τούτο ένισχύει καί ή ΰπαρξις κρηπϊδος είς άρκετούς τύμβους θολωτών τάφων. Βλ. Valmin, 

Tholos tombs and tumuli, σ. 218. A. J. B. Wace, JHS 74 (1954) σ. 170, BSA 48 (1953), 5-7. W. 
Taylour, BSA 50 (1955) σ. 209-233 ( Τάφος Κλυταιμήστρας). Wace, BSA 51 (1956) σ. 117 (θη
σαυρός Άτρέως ). Πρβλ. Γ. Μυλωνά, Μυκηναϊκά έθιμα ταφής, Έπετ. Φιλ. Σχ. Παν. ’Αθηνών, 1961-62, 
σ. 276,1 καί σ. 313-14 καί σημ.1 καί 2 (σ. 314), όπου ό λόγος διά τά δύο τελευταία παραδείγματα. Πρέπει
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μεν τήν ΰπαρξιν τής λίθινης κρηπΐδος, ή οποία δέν έχει πάντοτε σκοπόν τήν συγκράτη- 
σιν τοϋ χώματος, έφ’ όσον κάποτε καλύπτεται ύπ’ αυτοΰ (’Ά φ ι δ ν α ). Τό νόημα τής 
κρηπΐδος είναι αναμφίβολος συμβολικόν. Σημαίνει τό θεμέλιον, τό όποιον θά στηρίξη 
τό «μνημεΐον» (πρβλ. Όμηρου : «θεμείλιά τε προβάλλοντο») καί κατά κανόνα καθορίζει 
ακριβώς τό κυκλικόν σχήμα τής βάσεως τοϋ τύμβου, μέ γεωμετρικήν μάλιστα άκρίβειαν. 
Τοϋτο δύναται νά σχετισθή προς τήν βάσιν πρωτογόνου κυκλικής κατοικίας-καλύβης, 
ή όποία ήτο λιθίνη καί έστήριζε τήν όλιγώτερον στερεάν άνωδομήν (πλίνθοι, κλάδοι 
κλπ.), καί πρός τήν ίσχυράν παράδοσιν, ή όποία διεφύλαξε τό κυκλικόν σχήμα διά κτί- 
σματα έχοντα ιερόν προορισμόν.

Δυνάμεθα τώρα νά συνοψίσωμεν τά έκτεθέντα ανωτέρω καί νά έπιχειρήσωμεν τήν 
συναγωγήν ώρισμένων πορισμάτων.

1. Εις τόν έλληνικόν χώρον, ήδη άπό τοϋ τέλους τής πρωτοελλαδικής έποχής (περί 
τό 2000 π.Χ.), έχομεν ταφικούς τύμβους, έξαιρετικώς μάλιστα έπιμελοϋς κατασκευής, μέ 
λιθίνην υψηλήν κρηπίδα. Είναι πιθανόν ότι εις τήν κορυφήν τών τύμβων ύπήρχον στή- 
λαι· οπωσδήποτε είναι βέβαιον, ότι ή λιθίνη βάσις των ήτο όρατή έξωτερικώς, προσδί- 
δουσα εις τόν τύμβον μνημειακόν χαρακτήρα.

2. Τύμβοι έξακολουθοϋν νά κατασκευάζωνται καθ’ όλην τήν διάρκειαν τής μεσο- 
ελλαδικής περιόδου. Εις τήν Λευκάδα συνεχίζουν τήν παλαιοτέραν παράδοσιν. ’Ιδιαι
τέρως άξιοσημείωτος είναι ή κατασκευή τοϋ τετραπλεύρου κτίσματος τοϋ τάφου F. Ή 
επιμελής εργασία τών όρθοστατών, μέ τήν προσεκτικήν όριζοντίωσιν τών πλακών τής 
άνω έπιφανείας δέν έπιτρέπει ν’ άμφιβάλλωμεν διά τήν πρόθεσιν τών κατασκευαστών 
νά δημιουργήσουν μνημεΐον ορατόν. Τοϋτο έπιβεβαιοϋται άπό τήν παρατήρησιν τοϋ 
Doerpfeld, ότι έχομεν μεταγενεστέρας επιδιορθώσεις τοϋ τοίχου τούτου καί άπό τό γε
γονός τής μεταγενεστέρας προσθήκης τοϋ μικροτέρου τετραπλεύρου περιβόλου.

3. Εις τινας περιπτώσεις έχομεν στοιχεία λατρείας εις ταφικούς τύμβους (Δραχμά- 
νι) ή τουλάχιστον έπί μακράν χρόνον τέλεσιν ταφικών σπονδών.

4. Τύμβους άνευρίσκομεν καί εις τήν περιφέρειαν τοϋ έλληνικοΰ κόσμου.
5. Οί μνημειώδεις ταφικοί περίβολοι τών Μυκηνών έχουν τήν άρχήν των εις τήν 

μεσοελλαδικήν περίοδον καί ό δεύτερος απέχει όλίγον χρονικώς άπό τόν F τής Λευκά- 
δος. Έκτος τούτου υπάρχουν καί ευρήματα, τά όποια επιτρέπουν νά σχετίσωμεν τούς 
νεωτέρους τάφους τής Λευκάδος πρός τούς τάφους τών μυκηναϊκών περιβόλων.

6. Δύναται νά θεωρηθή βέβαιον, ότι ύπεράνω τών καθέτων τάφων ύπήρχον τύμβοι.
7. Έπιτάφιαι στήλαι υπάρχουν άπό τής μεσοελλαδικής ήδη έποχής (Λέρνα, Έλευ- 

σίς, Μυκήναι) καί μέ βεβαιότητα σχεδόν όποστηρίζομεν, ότι έξηκολούθησαν νά στή- 
νωνται μέχρι τών τελευταίων μυκηναϊκών χρόνων επιτάφια σήματα διαφόρων μορφών.

8. Μερικαί έπιτάφιαι στήλαι έχουν παραστάσεις, άλλαι άπλήν γεωμετρικήν δια- 
κόσμησιν, ένώ άλλαι είναι τελείως άκόσμητοι.

9. Είναι βέβαιον, ότι κατά τήν μεσοελλαδικήν έποχήν ύπήρχον εις πολλάς περιο- 
χάς ταφικοί περίβολοι, όρίζοντες χώρον άνήκοντα εις τόν τάφον- εντός τοϋ χώρου τού
του άπετίθεντο κτερίσματα.

10. Πρέπει νά δεχθώμεν, ότι εις τόν πρώτον τούλάχιστον περίβολον τών Μυκηνών

έν τούτοις νά σημειώσωμεν, ότι ό πώρινος τοίχος τοϋ τάφου τής Κλυταιμήστρας ήτο άναλημματικός 
καί δέν δύναται νά χαρακτηρισθή ώς κρηπίς, έφ’ όσον δέν υπάρχει παρά μόνον είς τήν άνατολικήν 
πλευράν.
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έτελεΐτο ταφική λατρεία. Τούτο μαρτυρεί ό κυκλικός βωμός, ή κοιλότης εις τον βράχον 
καί τά όστα των ζώων, τά όποια εύρέθησαν εις την βάσιν τών στηλών 9β.

11. Οί θολωτοί μυκηναϊκοί τάφοι καλύπτονται δπό τύμβου, εις πολλάς μάλιστα 
περιπτώσεις κατασκευάζονται εις τήν πεδιάδα, ενώ υπήρχε πλησίον κατάλληλος διά τήν 
κάλυψίν των λόφος.

12. Εις πολλάς περιπτώσεις ύπεράνω τής εισόδου θαλαμωτών μυκηναϊκών τάφων 
εύρέθησαν «στήλαι» ή λίθοι, τινές τών οποίων φέρουν σχήματα γεωμετρικά, ένέχοντα 
ίσως συμβολικήν σημασίαν. Εις άλλας περιπτώσεις εύρέθησαν σωροί λίθων.

13. Είς μίαν περίπτωσιν εύρέθησαν menhirs καί τράπεζα προσφορών έντός τάφου 
μυκηναϊκού, ό όποιος όμως πρέπει νά θεωρηθή κενοτάφιον. Έτέρα περίπτωσις menhir 
εις Κρήτην είναι μάλλον άβεβαία. Menhir εύρέθη καί είς Θεσσαλίαν.

Έκ τών άνωτέρω δεδομένων δύνανται νά προκόψουν τά ακόλουθα συμπεράσματα.
Ό χρονικός συσχετισμός τών μυκηναϊκών περιβόλων πρός τούς μεσοελλαδικούς 

τύμβους τής Λευκάδος S καί F, ιδίως πρός τόν τελευταϊον, ένισχυόμενος καί υπό τής ίδιο- 
τύπου αΙχμής δόρατος τής εύρεθείσης είς τόν τάφον F7, όμοιας πρός τήν τού IV καθέτου 
τάφου τού πρώτου περιβόλου, έπιτρέπει νά δεχθώμεν τήν γνώμην τού Wace, ότι «είς άκό- 
μη κρίκος συνδέει τάς Μυκήνας πρός τήν Λευκάδα». Ή σχέσις δέ τών δύο τούτων τύμ
βων τής Λευκάδος πρός τούς παλαιοτέρους 33 «βασιλικούς τάφους» τού Νυδριοΰ είναι 
γεγονός διά τό όποιον δυσκόλως θά ήδυνάμεθα νά άμφιβάλλωμεν. Τούτο σημαίνει, ότι ή 
κατασκευή τύμβων, τούς οποίους εδρίσκομεν καί κατά τήν μεσοελλαδικήν καί κατά τήν 
ύστεροελλαδικήν εποχήν, ήρχισεν έν Έλλάδι προ τής καθόδου τών πρώτων έλληνικών 
φύλων, καί έπομένως είναι στοιχεΐον, τό όποιον δέν πρέπει νά άναζητηθή άποκλειστι- 
κώς είς τόν πολιτισμόν τών ίνδοευρωπαϊκών φύλων 96 97, είς τά όποια άνήκουν οί πρώτοι 
"Ελληνες. Θά ήδυνάμεθα έπομένως νά ύποθέσωμεν, ότι ό τύμβος (καί ή στήλη, έάν δε
χθώμεν τήν ύπόθεσιν τού Doerpfeld, ότι επί τών τύμβων τής Λευκάδος ύπήρχον καί στή- 
λαι) έχει προέλευσιν άνατολικήν, έφ’ όσον γνωρίζομεν, ότι τόσον ό τύμβος, όσον καί ή 
στήλη άποτελοΰν παλαιότατα χαρακτηριστικά πολλών πολιτισμών τής ’Ανατολής 98. 
Έν τούτοις ή τελευταία αυτή ύπόθεσις δέν είναι δυνατόν νά θεμελιωθή έπαρκώς, καί μό
νον ή άνακάλυψις περισσοτέρων στοιχείων θά έπιτρέψη νά προχωρήσωμεν μελλοντι- 
κώς έπί άσφαλεστέρου εδάφους.

Βέβαιον είναι, ότι τόσον ό τύμβος όσον καί ή στήλη είναι γνωστά είς τήν Ελλάδα 
πρό τών μυκηναϊκών χρόνων. Επίσης βέβαιον είναι, ότι ήδη άπό τών μεσοελλαδικών 
χρόνων ύπήρχον ΰπέρ τόν τάφον κατασκευαί περισσότερον ή όλιγώτερον επιμελείς, αί 
όποΐαι καθίστων έμφανή τήν θέσιν του καί αί όποΐαι σχετίζονται ένίοτε μέ θεραπείαν 
τού νεκρού. ’Ακόμη ότι ό τύμβος, ή στήλη, ό περίβολος δέν άποτελοΰν έξαιρέσεις ήγε- 
μονικών τάφων, άλλά έχουν γενικωτέραν διάδοσιν. ’Εκείνο τό όποιον διακρίνει τάς στή- 
λας τών Μυκηνών είναι ή πλούσια των διακόσμησις, ή όποια δεικνύει τήν ύψηλήν καλ
λιτεχνικήν των ποιότητα. Έχοντες δέ ύπ’ δψιν καί τήν δλην εικόνα τών έντός τών τά
φων εύρεθέντων άντικειμένων, ώς μάλιστα αύτη δίδεται είς τήν λαμπράν μελέτην τού G.

96. Schliemann, Mykenae, σ. 99, σ. 104. Πρβλ. Nilsson, Minoan-Mycenaean Religion, 1950, 
σ. 608.

97. Πρβλ. Fr.Matz, Gnomon, 17 (1941) σ. 215-222, 1δ. σ. 218.
98. Πρβλ. J. Vandier, Manuel d Archeologie Egyptienne, vol. I, σ. 724. W.F. Albright, The 

Archaeology of Palestine, 1960, σ. 78 C. Blegen, Troy, I σ. 155-56, III, σ. 124.
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Karo, κατανοοΰμεν, δτι πάντα ταϋτα είναι έργα κοινωνίας άνεπτυγμένης καλλιτεχνικώς. 
Καί αί στήλαι αποτελούν καλλιτεχνικά μνημεία άξιόλογα καθ’ έαυτά, δυνάμενα νά συγ- 
κριθοϋν άφόβως προς τάς στήλας των «ιστορικών» χρόνων. 'Ως είδομεν προηγουμένως, 
αύτό τοΰτο τό σχήμά των μέ την πρός τά άνω μείωσιν, ή διάταξις των κοσμημάτων καί ή 
διάρθρωσις των επιπέδων, όπου αί παραστάσεις, δεικνύουν, ότι δέν πρόκειται περί αδέ
ξιων πρωτογονικών έργων. Άντιθέτως αποτελούν δημιουργίαν ανθρώπων μέ πλουσίαν 
πείραν, οί όποιοι δέν άμφιβάλλουν κατά τήν έκτέλεσιν, άλλά μέ σταθεράν χεϊρα πραγμα
τοποιούν μίαν καθαράν σύλληψιν. Διά τοΰτο άποτελεΐ άχρηστον συγκατάβασιν ή άπο- 
ψις, ότι οί δημιουργοί των ήσαν τεχνΐται μικροτεχνικών μετάλλινων κοσμημάτων, οί 
όποιοι παρέργως κατειργάζοντο καί τόν λίθον.

Εϊπομεν ήδη, ότι είς τάς παραστάσεις τών στηλών δέν δυνάμεθα νά διακρίνωμεν θρη
σκευτικόν ή άλλον λατρευτικόν συμβολισμόν. Ή υπερβολή ερευνητών τινων, ώς ό Wil
ke, οί όποιοι θεωρούν άκόμη καί τάς κυματοειδείς ταινίας καί τάς σπείρας σύμβολα τού 
νεκρικού όφεως, μαρτυρεί είς ποιον σημεΐον δύναται νά φθάση τοιαύτη άντίληψις, ή ό
ποια αναζητεί είς τά άνθρώπινα δημιουργήματα παν άλλο περιεχόμενον εκτός τής ενστί
κτου καλλιτεχνικής άνάγκης. Αί μυκηναϊκαί στήλαι, διατηροΰσαι τό βασικόν στοιχεΐον 
τής στήλης, τήν όρθίαν δηλαδή πλάκα, ή όποια «σημαίνει» τόν τάφον, μεταμορφοΰνται 
διά τής κοσμήσεως καί τής όλης κατασκευής των είς καλλιτεχνικά μνημεία. Ούδείς 
θρησκευτικός ή λατρευτικός λόγος δύναται νά έξηγήση τήν διαίρεσιν τής επιφάνειας 
τής στήλης είς ζώνας οριζοντίους ή καθέτους, τήν σύγχρονον παρουσίαν άπλών γεωμε
τρικών σχημάτων καί άρματοδρόμων ή τών τριών ίππων, τήν επιλογήν τών διαφόρων 
θεμάτων. Ό μόνος ικανοποιητικός λόγος, όστις έρμηνεύει πάντα ταΰτα, είναι ή άνάγκη 
τής κοσμήσεως τών στηλών, ή όποια ύπάρχει πάντοτε είς τόν άνθρωπον, ιδιαιτέρως είς 
έποχάς πολιτιστικής άκμής. Καί ή εποχή τής δημιουργίας τών έργων τούτων είναι, ώς 
παρετήρησεν ό Karo, έποχή πλούσια καί δυνατή, ώστε επιτρέπεται νά τήν χαρακτηρί- 
σωμεν κλασσικήν περίοδον τής Ελλάδος τής 2ας προχριστιανικής χιλιετή ρίδος.

Ή απλή στήλη τής Έλευσΐνος καί τής Λέρνης πρέπει ν’ άπετέλει «σήμα» τού τά
φου. Τήν αυτήν σημασίαν πρέπει ν’ άποδώσωμεν είς τούς ύπέρ τόν δρόμον τών θαλαμω
τών τάφων εύρεθέντας λίθους καί τούς σωρούς τών λίθων. ’Αλλά ούσιωδώς κατ’ ούδέν 
διαφέρουν, ώς εϊπομεν, καί αί στήλαι τών Μυκηνών καί αΰται αποτελούν «σήμα» τών 
τάφων ή «σήμα» τών νεκρών έκάστου τάφου, τό όποιον λόγο» τής μορφής του είναι δυ
νατόν νά χαρακτηρισθή καί «μνήμα» εις τινας περιπτώσεις. ’Αλλά δέν νομίζω ότι δύ- 
ναται κατ’ ούδένα λόγον νά σχετισθοΰν αί στήλαι πρός τά εύρεθέντα menhirs καί νά θεω
ρηθούν «έδος» τής ψυχής τού νεκρού. Δέν έχομεν ούδεμίαν περίπτωσης καθ’ ήν ή στήλη 
προσλαμβάνει καί τήν στοιχειωδεστέραν άνθρωπόμορφον διάπλασιν, ώς τοΰτο συμβαί
νει είς τάς πλάκας τών Δεντρών, ούτε περίπτωσιν είς τήν όποιαν έπί τής στήλης γίνεται 
προσπάθεια άπεικονίσεως τού άνθρώπου. ’Αλλά καί συσχετισμός τής στήλης πρός φαλ
λόν καί πρός πίστιν είς δυνάμεις εύφορίας κλπ., ώς υποθέτει ό Persson ", δέν ευρίσκει 
ικανά ερείσματα. Τοιαΰται υποθέσεις είναι βεβαίως γοητευτικά! καί επιτρέπουν πλείστας 
προεκτάσεις καί συναρτήσεις, παραμένουν όμως κατά κανόνα αναπόδεικτοι καί δέν έρ- 
μηνεύουν μέ ασφάλειαν τά υπάρχοντα μνημεία.

Έξ όλων τών εύρεθέντων έπιταφίων λίθων μόνον είς τά «σήματα» τής Ίαλυσοΰ εί
ναι δυνατόν ν’ άναζητήσωμεν συμβολισμόν τινά, μολονότι καί εις τήν περίπτωσιν ταύ- 99

99. The Religion of Greece in Prehistoric times, 1942.
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την δέν άποκλείεται ή διακοσμητική άπλώς σημασία των επ’ αυτών γεωμετρικών κο
σμημάτων.

Ό τύμβος εκπληρώνει, νομίζω, τον αυτόν σκοπόν. Ίσως ή αρχή του νά συνδέεται 
προς πρωτογονικάς ιδέας φόβου του νεκρού, ουτω δέ νά έξηγήται καί ή έπισώρευσις ογ
κωδών λίθων έπί τού τάφου, ώστε νά καταστή άδύνατος ή άπομάκρυνσις έξ αυτού τού 
νεκρού. Ή ακόμη νά όφείλεται είς τήν φροντίδα τών οίκείων του νά προστατεύσουν τό 
νεκρόν σώμα άπό τάς επιθέσεις αγρίων θηρίων. ’Αλλά αί πρωτογονικαί αύται αντιλήψεις 
δέν φαίνεται ότι ισχύουν είς τούς χρόνους, είς τούς οποίους άνήκουν τά ύπό συζήτησιν 
μνημεία. Πολύ περισσότερον Ισχυρά είναι ή διάθεσις, τήν όποιαν θά γνωρίσωμεν καί 
κατά τήν έπομένην περίοδον, ώς άποδίδεται αΰτη άπό τον Όμηρον. Ό τύμβος δηλαδή 
αποτελεί «σήμα έπιφανές καί τηλεφανές» τού υποκειμένου τάφου. Εκτός όμως τούτου 
ορίζει καί τον χώρον, όστις άνήκει είς τον νεκρόν. Ή λιθίνη κρηπίς τού τύμβου, κυκλι
κή συνήθως, δηλοΐ τό «τέμενος» τού νεκρού, άκριβώς όπως ό άπλοΰς περίβολος, τόν ό
ποιον πολλάκις εύρίσκομεν είς τούς μεσοελλαδικούς τάφους. Ή έν αυτώ άπόθεσις προσ
φορών, είτε κτερίσματα θεωρηθούν ταΰτα άπαξ άποτεθέντα είτε προσφοραί, αί όποΐαι 
έπί μακράν σειράν έτών άνανεοΰνται, μαρτυρεί διά τόν χαρακτήρα τού ύπέρ τόν τάφον 
περιορισθέντος χώρου, άκριβώς όπως τό αυτό μαρτυρεί ό βωμός τού πρώτου περιβόλου 
τών Μυκηνών, ό βόθρος τού τύμβου τού Δραχμανιοΰ καί ή λιθίνη κατασκευή είς τό κέν- 
τρον τού τύμβου τής Μεσσηνίας. Ό πλήρης δέ κύκλος τών λίθινων περιβόλων τών τύμ
βων (ούτω πρέπει νά συμπληρωθή καί ό μή άνακαινισθείς δεύτερος περίβολος τών Μυ
κηνών) καί ή συνεχής καί άδιάσπαστος — άνευ δηλαδή εισόδου — κατασκευή τών μεσο- 
ελλαδικών λίθινων περιβόλων τών τάφων δυνατόν νά σημαίνουν, ότι τό «τέμενος» τού
το τού νεκρού έθεωρεΐτο «άβατον».

Β' ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΠΙΤΑΦΙΑ ΜΝΗΜΕΙΑ ΤΩΝ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΩΝ ΧΡΟΝΩΝ

Ή παράδοσις τής κατασκευής έπί τού τάφου έπιταφίου μνημείου φαίνεται, ότι δέν 
διακόπτεται μετά τήν μυκηναϊκήν έποχήν. "Αν διά τήν θεμελίωσιν τής άπόψεως ταύτης 
περί άδιακόπου συνεχείας δέν υπάρχουν όσα θά άνεμένομεν μνημεία, έχομεν έν τούτοις 
εν ή δύο ικανά νά θεωρηθούν ώς ό συνδετικός κρίκος μεταξύ τών προγενεστέρων και 
τών έπιταφίων μνημείων τών γεωμετρικών χρόνων. 'Αλλωστε γνωρίζομεν, ότιτήςύπο- 
μυκηναϊκής περιόδου όλίγοι είναι οί άνασκαφέντες τάφοι· καί τούτων οί περισσότεροι 
άνεσκάφησαν είς έποχήν, κατά τήν όποιαν οί άρχαιολόγοι (ή τουλάχιστον αρκετοί άρ- 
χαιολόγοι) έδιδον μεγαλυτέραν προσοχήν είς τά ευρήματα αύτά καθ’ αυτά καί μικροτέ- 
ραν είς τά λοιπά άνασκαφικά δεδομένα, ώστε είναι ένδεχόμενον νά μή έσημειώθησαν 
πάντοτε ασήμαντα φαινομενικώς έπιτάφια σήματα- τέλος, αί δημοσιευθεΐσαι περί τών 
άνασκαφών έκθέσεις 1 είναι ένίοτε τόσον γενικαί καί άόριστοι, ώστε, καί &ν άκόμη πα- 
ρετηρήθησαν κατά τήν άνασκαφήν τοιαΰτα έπιτάφια «σήματα», δέν άναφέρονταιείςαύ- 
τάς· τούτο σημαίνει, ότι διά τήν έπιστημονικήν έρευναν έχουν άπολεσθή όριστικώς. 
Ταΰτα πάντα έπιτρέπουν νά έπαναλάβωμεν τό έπιχείρημα, ότι ή άπουσία στοιχείων δέν 
δύναται νά όδηγήση είς συναγωγήν ούδενός συμπεράσματος, ένώ ή όπαρξις καί μεμονω-

1. Διά τό σημαντικώτατον ύπομυκηναϊκόν νεκροταφείον τής Σαλαμίνος ό Καββαδίας δέν έδη· 
μοσίευσε Ικθεσιν, καταλιπών όλίγας μόνον γενικός παρατηρήσεις.
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μένων — έστω καν ενός — παραδειγμάτων παρέχει τήν δυνατότητα νά συμπληρώσωμεν 
τό κενόν καί νά άποκαταστήσωμεν τήν ιστορικήν συνέχειαν.

Διά νά άρχίσωμεν τήν έξέτασιν τών μεταμυκηναϊκών επιταφίων μνημείων από πε
ριοχήν, όπου ή γνώσίς μας είναι άσφαλής καί όπου έχομεν κατόπιν μακροτάτην καί 
άδιάλειπτον συνέχειαν, άναφέρομεν ότι ή παλαιοτέρα μεταμυκηναϊκή στήλη εύρέθη 
in situ εις τόν ύπ’ άριθμ. 38 πρωτογεωμετρικόν τάφον τοΰ Κεραμεικοΰ των ’Αθη
νών 2. ’Επί τοΰ καλύμματος τοΰ τάφου τούτου, ως καί επί τού καλύμματος τού παρ’ αυτόν 
κειμένου τάφου 37 εύρέθησαν άνά είς άμφορεύς. Κατά τόν άνασκαφέα (Kiibler) « zum 
erstenmal steht liier wie spater auf den geometrischen Graber senkrecht iiber den 
Aschenamphoren auf der den oberen Rand nicht erreichenden Erdfiillung der 
Grube eine Amphora, dazu auf Grab 38 ein unregeimassiger Steinblock, das al- 
teste nachmykenische Steinmal».

Περί τών ύπολοίπων τάφων ό Kiibler ύποθέτει, δτι πρέπει νά έκαλύπτοντο ύπό 
τύμβου, έπί τοΰ όποιου ίσως υπήρχε καί στήλη, άφανισθεΐσα έκτοτε. Τήν άποψιν ταύ- 
την παρουσιάζει παραστατικώς διά χαρακτηριστικού σχεδίου, δημοσιευθέντος είς τά 
Πρακτικά τού VI ’Αρχαιολογικού Συνεδρίου τοΰ Βερολίνου (1939) 3, ένθα είς διαδο
χικός τομάς δεικνύει τήν έξέλιξιν τής μορφής τοΰ τάφου άπό τοΰ 12ου μέχρι τοΰ 8ου 
αίώνος π.Χ. Διά τοΰ σχεδίου τούτου καθίσταται προφανής ή άδιάσπαστος συνέχεια καί 
ή κανονική έξέλιξις τής μορφής τοΰ τάφου (Πίν. 88 δ).

Καί διά τούς παλαιοτέρους, ύπομυκηναϊκούς, τάφους (ένταφιασμοΰ καί ούχί καύ
σεως), πρέπει νά δεχθώμεν τήν ύ'παρξιν ύπεργείου τινός «σήματος», συνάγοντες τούτο 
έκ τοΰ κανονικοΰ των προσανατολισμού καί πρό πάντων έκ τών κανονικών μεταξύ των 
άποστάσεων. Τήν μορφήν τοΰ «σήματος» τούτου ( ή μίαν μορφήν «σήματος») ύποδει- 
κνύει ίσως ό τάφος 103, όπου « die grabgrube mit einer Steinschiittung zugedeckt 
und dadurch wohl aucb fur die Nachkommen bezeichnet war » 4. Ό Kraiker άπο- 
κλείει τήν ΰπαρξιν τύμβου, διότι οί τάφοι εύρίσκονται πολύ πλησίον μεταξύ των, ώστε 
δέν υπάρχει ό άπαιτούμενος διά τύμβον χώρος 5. Έν τούτοις ό Kiibler, όχι μόνον μέ τά 
προαναφερθέντα σχέδια, άλλά καί ρητώς διατυπώνει τήν άποψιν, δτι ύπήρχον χθαμαλοί 
τυμβίσκοι6.

"Αν διά τούς ύπομυκηναϊκούς τάφους, ελλείψει άπτών στοιχείων, μόνον είς υπο
θέσεις δυνάμεθα νά καταφύγωμεν, αί ένδείξεις τών πρωτογεωμετρικών, οί όποιοι άκο-

2. Karl Kiibler, Kerameikos IV, Neufunde aus der Nekropole des 11. und 10. Jahrhunderts, 
1943, σ. 3. Πίν. 2, καί σ. 39 : ...am Westrand des Grabes als Mai ein wiirfelformiger Kalkstein- 
block.

3. Karl Kiibler, Die Graber des 12, bis 8. Jahrh. in Kerameikos, Bericht tiber dem VI inter- 
nationalen Kongress fiir Archaeologie, Berlin 21-26 August 1939, Berlin 1940, σ. 428-30. Άναδη- 
μοσίευσιν τοδ σχεδίου βλ. είς δρθρον τοΟ ίδιου. Das neue Bild der Antike, I, σ. 35 κ.έ. Είκ. 6 καί 
G.M.A. Richter, Archaic Gravestones of Attica, σ. 9.

4. W. Kraiker-K. Kiibler, Kerameikos. Ergebnisse des Ausgrabungen. I. Die Nekropolen des 
12. bis 10. Jahrhunderts, 1939, σ. 9.

5. 6.ά.
6. Berichte VI Kongress, σ. 428-29: «Der flache rechteckige Erdhiigel der submykenischen 

und friihprotogeometrische Zeit lebt als Grabmal weit». Καί Das neue Bild der Antike, σ. 38: «in 
der vom Mittelhelladischen her iiblichen Weise mit Steinplatten ausgesetzte und bedeckte oder 
einfache in die Erde getiefte rechteckige Gruben unter einem niedrigen Hiigel aus dem Gruben- 
aushub.

12
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λουθοΰν χρονικώς τούς πρώτους, είναι σαφείς καί βεβαιοϋν, δτι ύπέρ τό τεφροδόχον 
άγγεΐον έπεσωρεύετο τό έξαχθέν χώμα καί έσχημάτιζετο οϋτω χαμηλός τυμβίσκος 7. Αί 
ενδείξεις αύται είναι ασφαλείς εις τό πρωτογεωμετρικόν νεκροταφεΐον τοϋ Κεραμεικοΰ 
νοτίως τοϋ Ήριδανοϋ 8, καί συγκεκριμένως εις τούς τάφους 5 καί 15, ώστε ό Kiibler συμ
περαίνει, δτι «xiber alien Grabern erhob sich ein kleiner Erdhiigel »9.

Έκτος τής ’Αττικής δέν εχομεν ύπομυκηναϊκούς τάφους, οί όποιοι νά προσφέρουν 
ένδιαφέροντα στοιχεία διά τό θέμα μας. Έχομεν δμως ύπομινωικούς τάφους εις Κ α ρ- 
φ ί Λασηθίου Κρήτης,οί όποιοι σχηματίζουν μικρούς θόλους « wholly or partly free
standing» υπέρ τήν έπιφάνειαν τοϋ έδάφους10 11. Ό Pendlebury σημειώνει δτι « the idea 
ol a free-standing tholos is absolutely new, and, as far as one can see absolutely 
peculiar to Karphi ». Πρέπει έν τούτοις νά παρατηρήσωμεν, δτι ή θόλος ύπέρ τήν επι
φάνειαν τοϋ έδάφους άποτελεΐ μορφήν επιταφίου μνημείου, δυναμένου νά σχετισθή πρός 
άλλα δμοια καί κυρίως πρός τούς τύμβους, οί όποιοι έκάλυπτον τούς ελευθέρους μυκη
ναϊκούς θόλους η. Άλλωστε γνωρίζομεν, δτι έν Κρήτη δέν είναι άγνωστος καί παλαιό- 
τερον ή κατασκευή ύπεργείου ταφικοΰ οικοδομήματος, εις τό όποιον τελούνται θυσίαι 
διά τον ύποκείμενον νεκρόν.

Ιδιόρρυθμος «ταφική» κατασκευή εύρέθη καί εις τό ύπομινωικόν καί γεωμετρικόν 
νεκροταφεΐον τής Δ ρ ή ρ ο υ. Ό Van Effenterre μάς πληροφορεί12, δτι « τό νεκρο
ταφεΐον τοΰτο περιεβάλλετο (τούλάχιστον έν μέρει) ύπό μικροΰ περιβόλου (mur de clo
ture), τοϋ όποιου άπεκαλύφθησαν ίχνη άρκετά σαφή... πρός τό μέρος τής πεδιάδος. Πρός 
τό μέρος τοϋ βουνοΰ άπλή σειρά βράχων ήρκει άναμφιβόλως, διά νά δηλώση τά δρια 
τοϋ νεκροταφείου». Έκτος δμως τοϋ έκτεταμένου τούτου ταφικοΰ περιβόλου εις άπό- 
στασιν 11 μ. βορείως τούτου, εύρέθη τελείως άπομεμονωμένη κατασκευή, τής όποιας 
μόνον ό νότιος τοίχος διεσώθη13. Εντός ταύτης ευρέθησαν πολλά γεωμετρικά όστρακα 
καί πέντε άκέραια αγγεία. Ό άνασκαφεύς υποθέτει, δτι πρόκειται ίσως περί ταφικοΰ 
εύκτήρίου, τό όποιον «servait pour toute la necropole», ώς τό έν Βροκά- 
σ τ ρ φ 14, καί δτι δέν άνήκεν εις ώρισμένον μόνον τάφον, ώς ύπέθεσεν ό Doro Levi 
διά τό οικοδόμημα Η-Η’τών ’Αρκάδων15.

Εις Στερεάν Ελλάδα άνεσκάφη ύπό τοϋ καθηγητοϋ Γ. Σωτηριάδου μέγας τύμβος

7. Kraiker, Kerameikos I, σ. 95.
8. Kiibler, Kerameikos, I, σ. 180.
9. έ.ά. σ. 181. Εις τό αυτό σημεϊον παρατηρεί, δτι ούδαμού εύρέθη Steinmal, άλλα αί νεώτεραι 

άνασκαφαί συνεπλήρωσαν τό έλλείπον τούτο στοιχείον.
10. BSA 38 (1937/38) σ. 109.
11. Valmin', Tholos tombs and Tumuli.
12. Henri van Effenterre, Mirabello, Etudes Cretoises, VIII, 1948, σ. 15.
13. έ.ά. σ. 20-21
14. E. H. Hall, Excavations in Eastern Crete, Vrokastro, 1914, σ. 170-72, Πίν. XXIV, 2.
15. Doro Levi, Arkades, ASAtene, X-XII (1927-29) Ehc. 181 καί 198. Εις "Εργανον ό F. 

Ilalbherr, Three Cretan Necropoleis, AJA 5 (1901), σ. 270 παρετήρησεν, δτι ύπεράνω τ&ν τάφων ύπήρ- 
χε μικρός σωρός λίθων, όρατός είς τήν έπιφάνειαν τού έδάφους. ’Αλλά προσθέτει: «Δέν δύναμαι νά 
είπω, έάν οί σωροί ούτοι έδημιουργήθησαν σκοπίμως καί συμφώνως πρός ύπάρχον έθιμον ή έάν προ- 
ήλθον άπό τό έπανειλημμένον άνοιγμα καί κλείσιμον τών τάφων κατά τήν περίοδον τής χρήσεως τού
των». Πρέπει πάντως νά σημειώσωμεν, δτι οί τάφοι ούτοι άνήκουν είς τούς τελευταίους μινωικούς 
χρόνους (Ό Furumark, Op. Arch. Ill, σ. 222, βλ. καί Desborough, Protogeometric Pottery 
σ. 251, τούς χρονολογεί εις τήν ΥΜ III Β2α περίοδον).
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εις Β ρ ά ν ε ζ ι Κωπαΐδος 1δ. Ουτος ήτο κωνικός, ύψους 3μ., καί «περιείχε τάφους εις 
διάφορα βάθη άνωθεν μέχρι τοΰ αρχικού εδάφους». Εις τό κέντρον του τύμβου ό άνασκα- 
φεύς αναφέρει, δτι παρετήρησεν «μικρόν σωρόν λίθων μεγάλων, συνηγμένων όχι έκ τής 
πεδιάδος, ή όποια ούδαμώς έχει λίθους ή καί χάλικας απλώς, αλλά μεταφερθέντων έκ 
μακρυνών λατομείων, καί ύπ’ αυτούς άμμον καθαράν». Τά πλεΐστα των άγγείων είναι 
γεωμετρικά, μερικά μάλιστα τής τελευταίας γεωμετρικής περιόδου, άλλά μεταξύ τούτων 
ύπάρχουν καί πέντε πρωτογεωμετρικά ή πρωτογεωμετρικής παραδόσεως 16 17, ώστε ή κα
τασκευή τού τύμβου πρέπει ν’ άναχθή εις τούς (τελευταίους) πρωτογεωμετρικούς χρό
νους.

Είς ’Αετόν Ιθάκης εόρέθησαν σωροί λίθων, οί όποιοι εΐχον άρχίσει νά διαλύ
ονται 18. Μολονότι δεν έχομεν άσφαλή στοιχεία διά τόν προορισμόν των, ή ύπόθεσις 
τής Lorimer19, δτι πρόκειται περί σωρών καλυψάντων καύσεις νεκρών, φαίνεται πιθανή.

Έκτος τούτων πρέπει νά μνημονευθή ό ταφικός περίβολος, ό όποιος εύρέθη τυ
χαίος τό 1949 είς Ν. Ί ω ν ί α ν ’Αθηνών20. Είχε σχήμα έλλειπτικόν (6 Χ4 μ.) καί 
έκ τών εν αύτφ εύρεθέντων άγγείων δύναται νά χρονολογηθή είς τήν υστέραν πρωτο
γεωμετρικήν περίοδον (10ος αιών). Τάφοι δέν ύπήρχον εντός αύτοϋ, άλλ’ ανευρέθησαν 
αί ταφικαί πυραί καί τά κτερίσματα, μεταξύ τών οποίων ύπήρχε μέγας κρατήρ, διαμέτρου 
στομίου 0,47 μ.

Ό ταφικός οδτος περίβολος, ό όποιος ένθυμίζει τούς όμοιους τής μεσοελλαδικής 
εποχής, είναι ό μόνος εύρεθείς είς πρωτογεωμετρικούς τάφους. ’Αλλά τά παραδείγματα 
πρωτογεωμετρικών τάφων τής Σκύρου καί τής Κ ώ 21, έπί τών οποίων εύρέθησαν 
άγγεΐα πρέπει, νομίζω, νά σημαίνουν, δτι ύπήρχεν έπί τοΰ τάφου είδος τι περιβόλου, 
όρίζοντος τόν χώρον, ό όποιος άνήκεν είς τόν τάφον καί έπομένως είς τόν νεκρόν. Είς 
τόν χώρον τούτον άπετίθεντο τά κτερίσματα τοΰ νεκροΰ, ώς τοΰτο συνέβαινεν είς τούς 
μεσοελλαδικούς χρόνους. 'Οπωσδήποτε, ή άνεύρεσις άγγείων έκτος τοΰ τάφου σημαί
νει τήν ΰπαρξιν όρατοΰ τίνος «σήματος» ή άλλου μνημείου δεικνύοντος τήν θέσιν τού
του.

Είς τήν Ά σ ί ν η ν οί Σουηδοί άνασκαφεΐς εκτός τοΰ μεσοελλαδικοΰ νεκροτα
φείου ήρεύνησαν καί τό νεκροταφεΐον τών γεωμετρικών χρόνων, άρκετοί δέ τών άνα- 
σκαφέντων τάφων άνάγονται είς τήν πρωτογεωμετρικήν περίοδον. Μεταξύ τών τάφων 
παρετήρησαν ώρισμένας ύπεργείους κατασκευάς, τάς οποίας έρμη νεύουν ώς «ταφικούς 
βωμούς» 21“. «Είς δλας τάς άναφερομένας περιπτώσεις ( Ρ. G. 23, 21, 18, 29), σημειώ

16. ΠΑΕ. 1904 σ. 39-40, 1907 σ. 109, AM 30 (1905) σ. 132-33. Wiesner, Grab und Jenseits 
σ. 39 άρ. 297.

17. Desborough, Protogeometric Pottery, σ. 197.
18. BSA 33 (1932/33) σ. 127 κ.έ.
19. έ.ά. σ. 33-36, Πρβλ. Wiesner, ε.ά. σ. 96 : «Aschenreste unter steinhaufen linden sich auf 

Ithaka in submykenisch- protogeometrischer Zeit». Καϊ σ. 100. Άλλά ό Desborough, ε.ά. σ. 272 : 
«nor can the theory of cairns where cremation was practised be considered to be proved».

20. BCH 73 (1949) σ. 525, AJA 53 (1949) σ. 372, οπού δίδονται αί πρώται γενικαί πληροφο- 
ρίαι. Hesperia 30 (1961) σ. 147-178 (Β. Lord Smithson), δπου δημοσιεύονται τά εύρήματα.

21. Σκύρου: ΑΑ 1936 σ. 228-31 (Παπαδημητρίου), BCH 61 (1937) σ. 473 (Σταυρόπουλλος). Πρβλ. 
Desborough Pr. Ρ., σ. 130. Κώ : ΑΑ 1936, σ. 180, JHS 65 (1945) σ. 102, Boll, d’ Arte 35 (1950) 
σ. 316 κ.έ.

21α. Είς άπόστασιν μόλις Ο,ΙΟμ άπό τοΰ τάφου P.G. 23 «εύρέθη έπί τοΰ αύτοΰ έπιπέδου πλάξ, ή όποια 
άπεκαλύφθη, ότι άνήκεν είς λίθινον περίβολον 6 τοιούτων λίθων, κατεσκευασμένον πέριξ τοΰ κεντρί-
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νουν οί ίδιοι, πρόκειται περί ταφικών βωμών χοΰ ίδιου τύπου, μέ έκείνους τούς όποιους 
περιεγράψαμεν ήδη, ότεασχολούμεθα μέ τούς μεσοελλαδικούς τάφους». Θεωρούν δέ τούς 
«ταφικούς βωμούς» τής Άσίνης καί των Μυκηνών (ΜΕ,ΥΕ,πρωτογεωμετρικούς), ώς 
μαρτυρούντας την συνέχειαν τών θρησκευτικών ιδεών καί επομένως «τήν εθνικήν όμοιο- 
γένειαν εκείνων, οί όποιοι τούς κατεσκεύασαν».

Τά όλίγα ταΰτα παραδείγματα έπιταφίων μνημείων τής ύπομυκηναϊκής καί πρωτο
γεωμετρικής περιόδου, τά όποια έχουν μέχρι τοϋδε άποκαλύψει αί άνασκαφαί, δέν προσ
φέρουν καθ’ έαυτά ούτε αρκετά στοιχεία διά τήν κατανόησιν τής σημασίας τού μνημείου 
ούτε νέας μορφάς τούτου. Είναι έν τούτοις ιδιαιτέρως σημαντικά διά τήν έρευναν, διότι 
προσφέρουν τούς συνδετικούς κρίκους μεταξύ τών παλαιοτέρων μυκηναϊκών καί τών 
επομένων γεωμετρικών καί άρχαϊκών, ώστε μέ άσφάλειαν νά άναγάγωμεν τήν καταγω
γήν τών τελευταίων εις τά πρώτα καί νά ίδωμεν, ότι ύπάρχει αδιάσπαστος συνέχεια εις 
τήν ιστορίαν τού έλληνικοΰ έπιταφίου μνημείου. Οΰτω συμβάλλουν καί εις τήν έρμη- 
νείαν πάντων τών σχετικών προβλημάτων έν συναρτήσει προς τά παλαιότερα καί 
προς τά νεώτερα τούτων.

Οί γεωμετρικοί τάφοι προσφέρουν πλουσιώτερα καί περισσότερον συγκεκριμένα 
στοιχεία διά τήν ιστορίαν τού έπιταφίου μνημείου. Έπί πλέον αί γνώσεις μας διά τήν 
περίοδον ταύτην έκτείνονται εις μεγαλύτερον χώρον τοϋ ελληνικού κόσμου, ώστε κα
θίσταται εύχερεστέρα ή συναγωγή ασφαλών, κατά τό δυνατόν, πορισμάτων. Τούτο ένι- 
σχύεται μεγάλως έκ τού γεγονότος, ότι έχει άνασκαφή κατά τρόπον υποδειγματικόν 
τό σημαντικώτερον, καθ’ όσον γνωρίζομεν, νεκροταφεΐον γεωμετρικών χρόνων, τό νε- 
κροταφεϊον τού Κεραμεικοΰ τών ’Αθηνών, καί έχουν ήδη δημοσιευθή τά αποτελέσματα 
τής άνασκαφής μέ ιδεώδη πληρότητα 22.

Οί γεωμετρικοί τάφοι τού Κεραμεικοΰ είναι δύο ειδών: 1) Τάφοι περικλείον- 
τες τεφροδόχα άγγεΐακαί 2) τάφοι ένταφιασμοΰ. 'Η έξωτερική μορφή τών πρώτων δίδεται 
παραστατικώς εις τό προαναφερθέν σχέδιον τού Kiihler 23 (Πίν. 88 δ) καί—άνευ τής 
λίθινης στήλης—εις τήν παλαιάν δημοσίευσιν τών Biiickner-Pernice περί τών πρώτων 
άνασκαφών τού Κεραμεικού 21. Οί άνασκαφεΐς παρετήρησαν, ότι μετά τήν τοποθέτησιν 
τού τεφροδόχου άγγείου έντός τού λάκκου, οΰτος έκαλύπτετο διά χώματος ούχί μέχρι 
τού χείλους του, αλλά μόνον μέχρις ώρισμένου ύψους, τό δέ άνω μέρος τού λάκκου έμε
νε κενόν, έν εϊδει βόθρου προσφορών (Opfergrube). Εις τήν μίαν στενήν πλευράν τού 
όρθογωνίου τούτου βόθρου (πρός αυτήν πλησίον τής όποιας εύρίσκεται εις τό βάθος τό 
τεφροδόχον άγγεΐον) τοποθετείται όρθια μικρά λιθίνη στήλη, παρ’ αύτήν δέ, άκριβώς 
ύπέρ τό τεφροδόχον άγγεΐον, κρατήρ ή συχνότερον άμφορεύς 25 (Πίν. 86, α-β). Ύπάρ-

κοϋ λίθου. Αί διαστάσεις τοϋ λίθινου περιβόλου ήσαν 0,58 (ΒΑ-ΝΔ) X 0,43. 'Ο κεντρικός λίθος είχε 
διαστάσεις 0,27 Χ0,17 μ. Δέν έσημειώθησαν εύρήματα είς αυτόν». Ούτος ήρμηνεύθη ώς «ταφυςός-βω- 
μός. (Ο. Frodin - A.W. Persson, Asine, Results of the Swedish Excavations 1922-1930, 1938, 
σ. 133-4). Όμοιας κατασκευάς παρετήρησαν οί άνασκαφεΐς καί είς τούς τάφους Ρ. G. 23, 21,18 καί 29.

22. Έχει συμπληρωθή ήδη ή δημοσίευσις πάντων τών γεωμετρικών τάφων, ήρχισεδέ ή δημοσίευσις 
καί τών άρχαϊκών (Kerameikos VI, Die Nekropole des spaten 8. bis friihen 6. Jahrhunderts, 1959).

23. Berichte VI Kongress, σ. 428-29, Das neue Bild der Antike, I, Είκ. 6. Richter, Archaic 
Gravestones of Attica, σ. 9.

24. AM 18 (1893) σ. 92 Εΐκ. 4.
25. Kerameikos V, σ. 7.
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χουν έν τούτοις κάΐ τάφοι, των όποιων ό λάκκος εύρέθη εντελώς κεκαλυμμένος καί εις 
τούς οποίους δέν ευρέθη ούτε λιθίνη στήλη ούτε έπιτάφιον άγγεΐον. Ό άνασκαφεύς 
(Kubler) υποθέτει, ότι ούτοι θά ήσαν όμοιοι πρός τούς πρωτογεωμετρικούς, θά έκαλύ- 
πτοντο δηλαδή ύπό χθαμαλού όρθογωνίου τυμβίσκου, δστις, όπως συνέβη καί είς τούς 
προγενεστέρους, κατεστράφη σύν τώ χρόνφ 26.

Τήν μορφήν ταύτην (μέ χθαμαλόν δηλαδή τύμβον) πρέπει νά ύποθέσωμεν, ότι εϊ- 
χον καί οί τάφοι ενταφιασμών, αλλά καί τούτων ό χθαμαλός τύμβος δέν διετηρήθη 27 
(πλήν μιας ένδιαφερούσης περιπτώσεως). Βόθρος προσφορών δέν ύπήρχεν είς τούτους, 
άλλ’ είς ένα τάφον (26) εύρέθησαν λείψανα «στήλης» καί όστρακα έπιταφίου κρατήρος, 
καί είς άλλον (τάφος 25) δύνανται ν’ αποδοθούν τά όστρακα έπιταφίου άμφορέως. Τέ
λος, ό τάφος 51 έκαλύπτετο ύπό χώματος κεκαυμένου, τέφρας καί οστράκων, τά όποια 
έπίσης είχον καή 28.

Άνεφέραμεν, ότι έχομεν μίαν περίπτωσιν διατηρήσεως τού τύμβου. Πρόκειται περί 
ένός μοναδικού έπιταφίου «μνημείου» όμαδικοΰ, τό όποιον άνήκει είς τούς τάφους 51- 
63, χρονολογουμένους ύπό τού άνασκαφέως είς τήν δεκαετίαν 740-730 π.Χ. Τό «μνημεΐ- 
ον» άποτελεϊται άπό έπιμήκη περίβολον (Graberbezirk), ό όποιος περικλείει όλους 
τούτους τούς τάφους 29, ό περίβολος δέ διαιρείται είς μικρότερα τμήματα ύπό έγκαρσίων 
τοιχαρίων. Οί τοίχοι σώζονται είς ύψος 0,80 μ., έχουν πλάτος 0,26-0,84 μ. καί ή θεμε- 
λίωσίς των, πλάτους 0,40-0,45 μ., έχει βάθος 0,25 μ. Είς έκαστον τών ούτω δημιουργου- 
μένων ορθογωνίων τμημάτων ύπάρχει χαμηλός, όρθογώνιος έπίσης, τυμβίσκος ύψους 
0,80 μ. ύπέρ τό αρχικόν έδαφος. Αί πλευραί τού τυμβίσκου κατέρχονται έλαφρώς πρός 
τά τοιχάρια, τών όποιων τό άνω μέρος διακρίνεται ούτω μεταξύ τών τύμβων ώς σαφής 
διαχωριστική γραμμή.

Τά πορίσματα τών τελευταίων τούτων άνασκαφών τού Κεραμεικοΰ έπεβεβαίωσαν 
καί διεσάφησαν πολλάς παρατηρήσεις καί ύποθέσεις τών παλαιοτέρων άρχαιολόγων, οί 
όποιοι είχον έρευνήσει τό νεκροταφεΐον άπό τού παρελθόντος ήδη αίώνος. Αί παρατη
ρήσεις έκεΐναι είχον δώσει πλεΐστα στοιχεία καί πολλάκις ύπήρξαν άπολύτως εύστοχοι 
καί άκριβεΐς. ’Ήδη ό Rayet30, στηριζόμενος είς τάς πληροφορίας τού Παλαιολόγου, 
δστις ύπήρξεν ό πρώτος άνασκαφεύς τού Κεραμεικοΰ, έγραψε «Au dessus de chaque 
fosse, entasses en pile, etaient Its debris d’un grand vase». ’Αλλά ένόμιζεν, ότι τό 
άγγεΐον είχε συντριβή επί τού τάφου ώς προσφορά πρός τόν νεκρόν. Πρώτος ό Milch- 
hoefer 31 διετύπωσε τήν ύπόθεσιν, ότι τά μεγάλα άγγεΐα τού Διπύλου ήσαν έπιτάφια μνη
μεία, καί τά έσχέτισε πρός τάς άρχαϊκάς λουτροφόρους. Τήν ορθότητα τής ύποθέσεως 
ταύτης έβεβαίωσαν αί μεταγενέστεροι άνασκαφαί τού νεκροταφείου. Οί Bruckner-Ptr- 
nice 32 έδωσαν παραστατικήν εικόνα τών τάφων καύσεως είς τό προμνημονευθέν σχέ- 
διόν των33, όπου εϊκόνιζον τό έπιτάφιον άγγεΐον δρθιον υπέρ τήν ταφήν έντός τού λάκ
κου προσφορών. Οί ίδιοι, μολονότι δέν είχον άμεσα καί άσφαλή άνασκαφικά δεδομέ-

26. ε.ά. σ. 10.
27. ε.ά. σ. 13.
28. ε.ά.
29. έ.ά., σ. 17, Beil. 2 καί IV, Πίν. 8, 9.
30. Ο. Rayet-M. Collignon, Histoire de la Ceramique Grecque, 1888, σ. 24.
31. AM 5 (1880) σ. 177.
32. AM 18 (1893) σ. 92 κ.έ.
33. ε.ά. ΕΙκ. 4.
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να εις τόν Κεραμεικόν, ύπεστήριξαν, δτι έκτος τοϋ έπιταφίου αγγείου ύπήρχεν ενίοτε 
έντός τοΟ λάκκου προσφορών καί λιθίνη στήλη, ή όποία δμως, ούσα τραχεία καί ασή
μαντος, δεν δύναται νά θεωρηθή έπιτύμβιον σήμα 34. Τήν γνώμην των περί ύπάρξεως λί
θινης στήλης έστήριζον είς τά ευρήματα τών άνασκαφών τοϋ Φιλίου εις Ελευσίνα καί 
τό παράδειγμα τοϋ τάφου ΠΙ τοϋ Κεραμεικοΰ, είς τόν λάκκον τοϋ όποιου εϊχον εύρεθή 
παρά τό έπιτάφιον άγγείον δύο τοιαΰται στήλαι, έρριμμέναι ή μέν επί τής δέ35. Οί ίδιοι 
αναφέρουν, δτι πλησίον τοϋ τάφου I (1 μ. βορείως τούτου) όπήρχονλείψανα τοιχαρίου καί 
δτι δμοια λείψανα διετή ροϋντο παρά τόν τάφον XV, έρμηνεύοντες ταϋτα ώς ύπολείμμα- 
τα ταφικοΰ περιβόλου 36. "Ωστε ή περίπτωσις τών τάφων 51-63 τών τελευταίων άνασκα
φών δέν αποτελεί μοναδικήν έξαίρεσιν. Ένισχύεται μάλιστα καί ύπό άλλων παραδει
γμάτων. Οΰτω ό Κουρουνιώτης μάς πληροφορεί37, δτι είς τό γεωμετρικόν νεκροταφεΐον 
τοϋ Παλαιοϋ Φαλήρου «έπί μιας θέσεως υπάρχει μικρός πλίνθινος τοίχος ύ
ψους 0,80 μ. περίπου, σωζόμενος μέχρι έκτάσεως 2μ.» καί τόν χαρακτηρίζει «χώρισμα 
συστάδος τάφων». ’Ισχυρός τοίχος εύρέθη καί είς τήν περιοχήν τών ύστερογεωμετρικών 
τάφων τής ’Αγοράς τών ’Αθηνών, άλλά ό Υoung δέν νομίζει, δτι άποτελεΐ τμή
μα ταφικοϋ περιβόλου, άλλά πιστεύει, δτι άπό τής έποχής τής κατασκευής του ήτο μό
νον άναλημματικός 38. Τήν γνώμην του στηρίζει είς τό δτι ή κατασκευή τοϋ τοίχου ήτο 
πρόχειρος, ή δέ έξωτερική έπιφάνεια τούτου σχεδόν ήμιτελής. Διά τήν όμάδα τών τά
φων τούτων υποθέτει, δτι ούδέν έπιτάφιον σήμα εϊχον, διότι ούδαμοΰ εύρέθησαν είτε 
όστρακα τών γνωστών έπιταφίων άγγείων είτε τεμάχιον στήλης. Μόνον εις τό έν άκρον 
τοϋ τάφου XIV υπέρ τό κάλυμμα εύρέθη λίθος, ό όποιος θά ήδύνατο νά θεωρηθή «as a 
bedding of a marker»39, έάν εΐχομεν ένδείξεις δτι ύπήρχον τοιαΰτα σήματα. Είναι έν 
τούτοις άξιοσημείωτον, δτι οί τάφοι εύρέθησαν εις κανονικάς μεταξύ των άποστάσεις 
καί «κατά τό δυνατόν» δέν κατέστρεψαν ό εις τόν άλλον, πράγμα τό όποιον έπιτρέπει 
νά ύποθέσωμεν τήν ΰπαρξιν «σήματός» τίνος.

’Εκτός τών νεκροταφείων τής πόλεως τών ’Αθηνών ένδιαφέροντα στοιχεία παρέ- 
σχον αί άνασκαφαί τοϋ σημαντικοΰ άττικοΰ νεκροταφείου τής Έλευσΐνος. 'Αλ
λωστε είς τάς παρατηρήσεις τών άνασκαφέων τοϋ νεκροταφείου τούτου, Φιλίου καί Σκιά, 
όφείλομεν τάς πρώτας σαφείς καί άσφαλεΐς γνώσεις περί τής μορφής τών άττικών γεω
μετρικών τάφων. Ή περιγραφή τοϋ Φιλίου40 είναι λίαν ένδιαφέρουσα καί άκριβής: «Είς 
βάθος 2,50 μ. περίπου ύπό τό σημερινόν έδαφος, γράφει, όρθια πλάξ—ύψους 0,60 μ., 
πλάτους 0,35 μ. καί πάχους 0,15 μ.—έμπεπηγμένη ώς στήλη είς ΐό έδαφος (Λ είς τό σχέ- 
διον)καί...λίθοι, σχηματίζοντες τάς τρεις πλευράς όρθογωνίου έκεΐ πλαισίου (α, β,γ,δ)... 
έτι βαθύτερον κατά 0,40-0,50 μ...δυσμικώτερον...0,40-0,50 μ. ό πούς μεγάλου άγγείου, οΐα 
τά έν Διπύλφ... καί είς βάθος 3,50-4,00 μ. έφάνησαν τά ίχνη ταφής» 41. Δευτέρα στήλη 
—ύψους 0,70 μ., πλάτους 0,26 μ. καί πάχους 0,12 μ.—εύρέθη όρθια είς τό δυτικόν άκρον

34. 8.ά. σ. 153,
35. έ.ά. σ. 154.
36. 6.ά. σ. 95 σημ. 1.
37. ΑΕ 1911 σ. 247.
38. Hesperia, Suppl. 2, σ. 6, Εϊκ. 1.
39. 8.ά. σ. 15 καί 71.
40. Δ. Φίλιος, Άνασκαφαί άρχαίων τάφων έν Έλευσίνι, ΑΕ 1889, σ. 171-194.
41. έ.ά. σ. 175-77.
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τοΰ βόθρουΘ(λάκκου προσφορών), έξέχουσα υπέρ τό χείλοςτοϋ βόθρου0,45-0,50 μ.42. 
Τρίτη τέλος στήλη, όμοια πρός τάς άλλας δύο, εύρέθη νοτιώτερον μεταξύ των δύο πρώ
των (Ν εις τό σχέδιον), αλλά ό Φίλιος δεν άνέσκαψε πρός άναζήτησιν τοϋ τάφου εϊς 
τό σημεϊον τούτο 43. Εκτός των στηλών εύρέθησαν υπό τοΰ Φιλίου αρκετοί πόδες κρα
τήρων 44, άνήκοντες προφανώς εις έπιτάφια αγγεία.

Ή άνασκαφή τού Σκιά 45 άπεκάλυψε τάφους γεωμετρικούς καί υστάτους γεωμετρι
κούς 46. Κατά τον άνασκαφέα «στήλη λιθίνη μόνον άπαξ εύρέθη... αυτή δ’ ήτο κοινή 
πλάξ ύψους 0.75 μ. άνευ ούδεμιας επεξεργασίας."Ιστατο όρθια ύπεράνω άμφορέως περιέ- 
χοντος οστά ένήλικος κεκαυμένα» 47. Έκ τής συνεχείας τής περιγραφής προκύπτει, ότι 
καί εις τόν τάφον τούτον υπήρχε λάκκος προσφορών καί ότι ή στήλη μόλις υπερείχε τοΰ 
χείλους τούτου 48. Ό Σκιάς ύποθέτει, δτι «επί έκάστου νεκρού συνεσωρεύετο... μικρός 
σωρός χώματος... άποτελών μικρόν τύμβον... μετά βραχύν δέ χρόνον οί τοιοΰτοι τύμ
βοι τών πυκνώς παρ’ άλλήλους κειμένων τάφων συνεχέοντο πρός άλλήλους καί ίσοπε- 
δοΰντο, έπί δέ τοΰ δι’ αύτών άνυψωθέντος έδάφους άνωρύσσοντο άλλοι όμοιοι τάφοι καί 
έπί τούτων πάλιν άλλοι». Τήν ύπόθεσίν του ταύτην στηρίζει εις τήν παρατήρησιν, ότι 
«έξάκις ύπέρ τόν τάφον» έσημείωσε «τήν ΰπαρξιν καθαράς θαλασσίας άμμου, ή οποία εί
χε συσσωρευθή τυμβοειδώς...». Ή ύπόθεσις είναι λίαν πιθανή καί δύναται νά έρμηνεύση 
τήν ΰπαρξιν διαφόρων στρωμάτων τάφων, οί όποιοι χρονικώς δέν άπέχουν πολύ μετα
ξύ των. «Έπιτάφια άγγεΐα είναι δλως ασυνήθη έν τή ήμετέρα. νεκροπόλει» αναφέρει 
(έ.ά.) ό Σκιάς, αλλά προσθέτει: «μόνον εις πούς τοιούτου άγγείου—ύψους 0,24 μ. μέχρι 
τής γαστρός τού άγγείου — καί τούτου ούχί πολύ μεγάλου ούδέ πολυτελούς, εύρέθη κατά 
χώραν». Τό άγγεϊον τούτο «είχε οπήν έν τώ πυθμένι καί έτέρας τέσσαρας πέριξ»49. Μι
κρά ώσαύτως ύδρία εύρέθη έπί τοΰ καλύμματος τοΰ τάφου, τοΰ γνωστού ώς τάφου τής 
’Ίσιδος 50. 'Υπόλειμμα δέ μεγάλου έπιταφίου άμφορέως («ό υψηλός του πούς») εύρέθη καί 
κατά τάς τελευταίας έν Έλευσΐνι άνασκαφάς τοΰ Γ. Μυλωνά 50«.

Άναφέρομεν τέλος, δτι καί εις τό νεκροταφεϊον τής Έλευσΐνος εύρέθη «λίθινος 
περίβολος άποτερματίζων τάφον... έκ τεμαχίων πλακών έκτισμένος εις έλάχιστον ύψος, 
διηρημένος δέ εις δύο μέρη, τό μέν τετράγωνον, τό δέ έπίμηκες» 51. Ό Σκιάς ύπέθετεν 
επίσης, δτι καί τό «κτήριον Α είναι κρηπίδωμα τύμβου τίνος τής έποχής τών γεωμετρι
κών άγγείων» 52, άλλά φαίνεται πιθανώτερον, δτι πρόκειται περί λειψάνων οικίας 53.

Έκ τής υπολοίπου ’Αττικής άναφέρομεν πρώτον τούς γεωμετρικούς τάφους τής

42. ε.ά. σ. 179.
43. ε.ά. σ. 184.
44. Β.ά. σ. 176 σημ. 1.
45. Άνδ. Σκιάς, Παναρχαία έλευσινιακή νεκρόπολις, ΑΕ 1898, σ. 29-122. Πρβλ. Desborough, 
Prot. Pottery, σ. 10.
46. Πρβλ. Desborough, Pr. Pot. σ. 13.
47. ΑΕ 1898, σ. 86.
48. ε.ά. σ. 87.
49. ε.ά. σημ. 2,
50. ε.ά. σ. 88. Ύψος ύδρίας 0,35 μ.
50α. ΠΑΕ 1953, σ. 77.
51. ΑΕ 1898, σ. 86. Πρβλ. Fr. Poulsen, Die Dipylongraber und die Dipylonvasen, σ. 18.
52. ε.ά. σ. 60.
53. Poulsen ε.ά. σ. 14.
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Ά ν α β ύ σ ο υ 54. «Ούτοι είναι πανταχοΟ τής πεδιάδος έγκατεσπαρμένοι... Πολλοί τού
των εΰρηνται ιδία ύπό... τύμβους 3-5 μ. ύψους... Οί τύμβοι ούτοι περικλείουσι συνήθως 
πολλούς τάφους, άλλους μέν άρχαιοτέρους καί ύπό τό φυσικόν έδαφος, άλλους δέ νεω- 
τέρους έν αύτφ τφ χυτφ χώματι άνεωχθέντας, Ιδία έν τή περιφερείς αυτών» 55 56. Έκ των 
έν αύτοΐς εύρεθέντων κτερισμάτων προκύπτει, δτι οί παλαιότεροι τάφοι ανάγονται είς 
τούς γεωμετρικούς χρόνους. Άλλα ό Kiibler 56 νομίζει, δτι οί τύμβοι δεν άνήκουν είς 
τούς παλαιούς τούτους τάφους, άλλ’ δτι, κατασκευασθέντες μεταγενεστέρως, έκάλυψαν 
καί τούς προϋπάρχοντας γεωμετρικούς τάφους, ώς τοϋτο συνέβη είς τόν μέγαν τύμβον 
τού 6ου αίώνος τοϋ Κεραμεικοΰ 57. Άτυχώς ή έκθεσις τών άνασκαφέων δέν είναι άρκε- 
τά σαφής, ώστε μόνον πιθανός ύποθέσεις δυνάμεθα νά διατυπώσωμεν. Έν τούτοις δέν 
νομίζω, δτι πρέπει νά συμφωνήσωμεν άνεπιφυλάκτως μέ τόν Kiibler καί ν’ άποκλείσω- 
μεν άπολύτως τήν ΰπαρξιν είς τήν ’Αττικήν μνημειακών γεωμετρικών τύμβων.

Περισσότερον ασαφής είναι ή έκθεσις τής άνασκαφής τών γεωμετρικών τάφων 
είς Σ π ά τ α ’Αττικής ύπό τοϋ Φιλαδελφέως 58 59. Είς τήν σελίδα 138 γράφει : «τά άγγεΐα... 
παρουσιάζουσι μεγάλας όμοιότητας πρός... τά έν Άναβύσω... προ έτών... άνευρεθέντα 
έν όμοίοις τύμβοις πρός τούς έν Σπάτς». Είς τήν προηγουμένην δμως σελίδα 137 είχε 
περιγράφει τούς τάφους ώς «λαξευτούς καθέτους έντός τοδ μαλακοϋ βράχου», χωρίς νά 
άναφέρη τήν ΰπαρξιν τύμβου. Παρά ταϋτα δικαιούμεθα νά στηριχθώμεν είς τήν ρητήν 
μαρτυρίαν του καί νά δεχθώμεν τήν ΰπαρξιν καί είς Σπάτα γεωμετρικών τύμβων, τών ό
ποιων δμως άγνοοΰμεν καί τήν μορφήν καί τό μέγεθος.

Γεωμετρικοί τάφοι άνεσκάφησαν ύπό τοΰ Γ. Σωτηριάδου καί είς Μαραθώνα. 
Καί τής άνασκαφής δμως ταύτης τά άποτελέσματα γνωρίζομεν έκ τής πρώτης αορίστου 
έκθέσεως τοΰ άνασκαφέως 5β. Είς αύτήν ύπάρχει ή πληροφορία, δτι έπί τοϋ τάφου 5 «εύ- 
ρέθησαν δύο πήλιναι σφαϊραι μέ έγχάρακτον διακόσμησιν» 60. Περισσότερον ένδιαφέ- 
ρουσα είναι ή περιγραφή τοΰ τάφου 35, είς τό δυτικόν τμήμα τοϋ όποιου άνεΰρεν «κά
τωθεν βαρείας λίθινης πλακός όρθής—ίσως τοϋ σήματος τοΰ τάφου—ένα πίθον χειρο- 
ποίητον άγάνωτον»61, διότι έξ αύτής συνάγεται ή ΰπαρξις έπιταφίου στήλης. Τέλος, ση- 
μειοΰται ή ΰπαρξις «τμήματος τοίχου έξ όγκολίθων είς τέσσαρας σειράς, ούχί εύθέος, 
αλλά κάπως κυρτουμένου... ό όποιος συνεχίζεται...» 62, αλλά ό άνασκαφεύς δέν είναι 
βέβαιος διά τήν σημασίαν του καί έρωτςί : «πρόκειται άραγε περί τοίχου περιβόλου» ; 
Γνωρίζοντες έκ τών προμνημονευθέντων παραδειγμάτων, δτι είς ’Αττικήν δέν ήτο ά
γνωστος ή κατασκευή ταφικών περιβόλων, δυνάμεθα νά δώσωμεν καταφατικήν άπάν- 
τησιν είς τήν άνωτέρω έρώτησιν.

Ό Κουρουνιώτης είχεν άνασκάψει γεωμετρικούς τάφους είς ’Ερέτριαν63,

54. ΠΑΕ 1911, σ. 110-131 (Καστριώτης-Φιλαδελφεύς).
55. έ.ά. σ. 111-112.
56. Kerameikos, Υ, σ. 10 καί σημ. 35.
57. 6.ά. σ. 5
58. ΑΔ 1920-21, Παράρτημα σ. 131-38 (Φιλαδελφεύς).
59. ΠΑΕ, 1939, σ. 32 κ.έ.
60. ε.ά. σ. 34. Άτυχώς έκ τής περιγραφής δέν δυνάμεθα νά σχηματίσωμεν σαφή Ιδέαν περί τής 

μορφής καί τοϋ μεγέθους τών «σφαιρών» τούτων. Γνωρίζομεν, δτι σφαιρικά άντικείμενα εύρέθησαν καί 
είς τήν ’Ελευσίνα ( ΑΕ 1898, σ. 104 ).

61. έ.ά. σ. 35.
62. έ.ά.
63. Κ. Κουρουνιώτου, ’Αγγεία ’Ερέτριας, ΑΕ 1903, σ. 1-38.
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πολλούς των οποίων άνευρε κατεστραμμένους. «Ή κατασιροφή των τάφων ήδη ένπα- 
λαιοΐς χρόνοις, γράφει, δέον... νά άποδοθή εις τήν έλλειψιν των έπιτυμβίων σημάτων, ί
σως δέ καί παντός σημείου εξωτερικού δηλοϋντος τήν ΰπαρξιν τού τάφου» 64. ’Αλλά ό 
ίδιος μας δίδει τήν πληροφορίαν 65, ότι «έν πάσι σχεδόν τοϊς τάφοις εύρίσκοντο καί 
τεμάχια τουλάχιστον ενός μεγάλου κρατήρος μεθ’ υψηλού, όριζοντίως ηύλακωμένου 
ποδός». Μολονότι δέν καθορίζεται πού άκριβώς εύρίσκοντο τά τεμάχια ταΰτα, εντός τού 
τάφου ή εκτός τούτου, τό μέγεθος καί ή μορφή των άγγείων έπιτρέπει νά ύποθέσωμεν, ότι 
ήσαν έπιτάφια, άντίστοιχα πρός τούς έν ’Αττική εύρεθέντας επιταφίους κρατήρας.

’Αγγεία έπί τού τάφου ή πάντως εκτός αύτοΰ εύρέθησαν εις άρκετάς περιοχάς τής 
Ελλάδος. Εις τό γεωμετρικόν νεκροταφεΐον των Μυκηνών66 εύρέθη, έπί τής πώ
ρινης πλακός, ή όποια έκάλυπτε τάφον, μεγάλη κυλινδρική πυξίς ύψους 0,25 μ. καί δια
μέτρου στ. 0.35 μ. «Εις έκτασιν 0,60 μ. πέραν τού τάφου... ήσαν εγκατεσπαρμένα άγγεΐα. 
'Υπεράνω τού χώματος τούτου ύπήρχον έν σχήματι τόξου λίθοι τινές κατά σειράν έπί 
τού χώματος τεθειμένοι, οίονεί περιβάλλοντες αυτόν εις μήκος 0,80 μ. περίπου. Ήδύνα- 
τό τις νά ύποθέση, ότι άπετέλουν τμήμα περιβόλου, όστις ώριζε τον τάφον κυκλικώς ή 
καί τετραπλεύρως (αν είχον κινηθή οί λίθοι)»67. Ό Εύαγγελίδης συγκρίνει τούτον πρός 
τήν κατασκευήν, ή όποια εύρέθη ύπεράνω τάφου τής Έλευσΐνος 68.

’Αγγεία ύπέρ γεωμετρικόν τάφον άπεκαλύφθησαν καί κατά τάς προσφάτους άνα- 
σκαφάς τών Μυκηνών ύπό τών ’Άγγλων 68α. Ταΰτα «μολονότι δέν φαίνεται, ότι έπρο- 
στατεύοντο καθ’ οίονδήποτε τρόπον» εύρέθησαν εις έξαίρετον κατάστασιν. Τούτο κα
θιστά άπίθανον τήν ύπόθεσιν, ότι προέρχονται άπό παλαιοτέραν ταφήν ταραχθεΐσαν.

’Αγγεία έπί τού τάφου εύρέθησαν έπίσης κατά τάς τελευταίας άνασκαφάς εις τό 
γεωμετρικόν νεκροταφεΐον τού Άργους69. Εις τό κάλυμμα τού τάφου 2 ύπήρχον 
13 άγγεΐα, μεταξύ τών όποιων καί είς μεγάλος άμφορεύς ύψους 0,80 μ.· έπίσης, εις τό 
κάλυμμα τού παλαιοτέρου τάφου 3 ύπήρχον άγγεΐα καί «sur les dalles de la fermeture», 
άμφορεύς.’Αξιοσημείωτος είναι ή περίπτωσις τού ύστερογεωμετρικού τάφου 179, έπί 
τού καλύμματος τού οποίου εύρέθη τεμαχισμένη ύδρία «ού Ton a trouve un fer de 
lance a douille et une epee fragmentaire a pommeau d’ivoire». Τέλος εις τόν τάφον 
164 (μέσων γεωμετρικών χρόνων) εύρέθη οίνοχόη, ή όποια «είχε τοποθετηθή καθέτως 
είς τό έξωτερικόν».

Αρκετά παραδείγματα άγγείων εύρεθέντων εκτός τών τάφων προσφέρει τό γεω
μετρικόν νεκροταφεΐον τής Τ ί ρ υ ν θ ο ς 70. Οί άνασκαφεΐς παρατηρούν, ότι «στήλαι 
ώς τής Έλευσΐνος καί τής Θήρας ή μεγάλα πολυτελή άγγεΐα ώς τών Αθηνών δέν εύρέ
θησαν». ’Αλλά θεωρούν προδρόμους τών μεγάλων επιταφίων άγγείων τούς δύο κρατήρας

64. ε.ά. σ. 7-8.
65. ε.ά. σ. 11. 1
66. Δ. Εύαγγελίδου, ’Εκ τής Μυκηνών γεωμετρικής νεκροπόλεως, ΑΕ 1912, σ. 127-141.
67. ε.ά. σ. 127.
68. ΑΕ 1898, σ. 86. Fr. Poulsen, Dipylongraber, σ. 20.
68α. Desborough, Mycenae, 1939-53. BSA 49 (1954) σ. 260.
69. BCH 77 (1953) σ. 260.
69α. BCH 83 (1959) σ. 762-63.
70. Tiryns, I, σ. 134-35.
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των τάφων 22 καί 28, οί όποιοι ϊσταντο έν μέρει υπέρ τό έδαφος καί έχρησίμευον διά τήν 
τέλεσιν ταφικών χοών 71.

Και ή άνασκαφή γεωμετρικών τάφων τής Κορίνθου άπεκάλυψεν όμοιας πε
ριπτώσεις. Εις γεωμετρικόν τάφον άνασκαφέντα εις τήν ’Αγοράν τής Κορίνθου 72 εΰ- 
ρέθησαν 4 αγγεία είς τήν ΝΑ γωνίαν τοΰ καλύμματος- μεταξύ τούτων υπήρχε κρατήρ 
ύψους 0,495 μ. Εκτός τούτου τεμάχια όμοιου κρατήρος 73 ευρέθησαν κατά τάς άνασκα- 
φάς τοΰ 1937 διεσκορπισμένα είς έκτασιν 20 περίπου τετραγωνικών μέτρων ούχί είς με- 
γάλην άπόστασιν άπό τών γεωμετρικών τάφων τής ’Αγοράς. ’Αγγεία έπί τών τάφων εΐ- 
χον εύρεθή καί κατά τάς παλαιοτέρας έν Κορίνθφ άνασκαφάς 74. Ό Shear παρατηρεί75 
ότι «συνήθως έκτος τών γεωμετρικών τάφων, είς τό βόρειον άκρον των, ΐστατο μέγας 
ακόσμητος πίθος (water-jar), τοΰ όποιου τό στόμιον έφράσσετο ΰπό διώτου φιαλοσχή- 
μου (bowl)». Καί άλλοΰ γράφει: «άλλος τύπος άγγείου, τό όποιον έτοποθετεΐτο έκτος 
τοΰ τάφου ήτο ό κρατήρ» 76.

’Αγγεία έκτος τοΰ τάφου ευρέθησαν καί είς δύο ύστερογεωμετρικούς τάφους τής 
Α ί γ ί ν η ς 77. ’Αλλά έν τών πλέον χαρακτηριστικών παραδειγμάτων προσφέρει γεωμε
τρικός τάφος τής Κ ώ 78, όπου διετήρήθησαν καλώς άφθονα άγγεΐα (70) πέριξ τής πα- 
χείας πλακός, ή όποια έκάλυπτε τον τάφον. Δέν έχομεν άτυχώς λεπτομέρειας τής άνα- 
σκαφής καί δέν γνωρίζομεν πώς έσώθησαν τόσον πολλά αγγεία έπί τής έπιφανείας τοΰ 
τάφου. Ίσως θά ήδυνάμεθα νά ύποθέσωμεν, ότι τόν χώρον τοΰ τάφου περιέκλειε λίθινος 
περίβολος, όμοιος προς τούς άνευρεθέντας άλλαχοΰ.

Είς τήν "Α λ ο ν τής Θεσσαλίας άνεσκάφη πολύ ένδιαφέρων γεωμετρικός τύμβος, 
διαμέτρου 18-20 μ. καί ύψους 2 μ., περιέχων 16 νεκρικός πυράς 79. «Έκάστη πυρά έκα- 
λύπτετο όπό σωροΰ λίθων, οί όποιοι ήσαν συνήθως πολύ πλατείς, άλλάάδρώςείργασμέ- 
νοι. Ό σωρός οδτος, έν εΐδει πυρήνος, εΐχεν ύψος 0,60 μ. καί διάμετρον 2,40 μ. ’Αμέσως 
ύπ’ αύτόν υπήρχε στρώμα πάχους 0,10-0,20 μ., άποτελούμενον έκ τέφρας ξύλων, άνθρω- 
πίνων όστών, αγγείων, σιδηρών όπλων κλπ» 80. Οί άνασκαφεΐς υποθέτουν, ότι ό τόπος 
έχρησιμοποιήθη ως ustrinum καί ότι «ότε όλος ό διαθέσιμος χώρος έκαλύφθη υπό τών 
λίθινων τούτων σωρών, έχύθη έπ’ αύτοΰ χώμα καί λίθοι πρός κατασκευήν τοΰ τύμβου».

Είς τήν αύτήν περιοχήν οί Wace καί Thompson άνέσκαψαν ένδεκα παλαιοτέρους 
τάφους είς τούς πρόποδας τής Άκροπόλεως. ’Εκ τούτων ό τάφος 6 έσχημάτιζε «κυκλι
κόν περίβολον, διαμέτρου 1,60 μ. καί ύψους 0,24 μ., στηριζόμενον έπί τοΰ βράχου». Οί 
άνασκαφεΐς ήρμήνευσαν τούτον ως θεμέλια θολωτοΰ τάφου, άν καί, ώς παρατηροΰν, δέν 
υπάρχει θύρα 81, καί τόν παρέβαλον πρός τούς γεωμετρικούς θολωτούς τάφους τής Θεσ

71. έ.ά.
72. AJA 41 (1937) σ. 543. Corinth, VII, I, σ. 25, Πίν. 12.
73. Corinth, VII, I, σ. 28, άρ. 78, Πίν. 13, AJA 41 (1937) Πίν. 13, 2.
74. AJA 33 (1929) σ. 539, 34, (1930), σ. 411 κ.έ.
75. AJA 34 (1930) σ. 411 (Ό Wiesner, σ. 97-98, καί σημ. 1, όμιλεΐ περί «Pfeiler liber dem 

Kopf des Toten am Siidende des Grabes».
76. AJA 33 (1929) σ. 539.
77. G. Welter, Aigina, σ. 55.
78. AA 1936, σ. 180 καί Είκ. 25 (σ. 177-78). Πρβλ. καί Desborough, Prot. Pot. σ. 222.
79. BSA 18 (1911-12) σ. 1-29
80. ε.ά. σ. 10.
81. ε.ά. σ. 4.
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σαλίας, όπως τής Μαρμάριανης, δπου οί θόλοι πρέπει νά προεξεΐχον αρκετά υπέρ τό 
έδαφος82. Δύο τύμβοι γεωμετρικών χρόνων, περικλείοντες κιβωιιοσχήμους τάφους, άνε- 
σκάφησαν τυχαίως είς τήν θέσιν Σκόρος, παρά τό χωρίον Χαλανδρίτσα Πα- 
τρών. Άπό τήν σύντομον άνακοίνωσιν περί τής άνευρέσεώς των μανθάνομεν μόνον, 
δτι εις τήν θέσιν ταύτην όπάρχουν και άλλοι τύμβοι82α.

Μοναδικόν έν Έλλάδι νεκροταφεΐον πολυαρίθμων τύμβων υπάρχει είς τό χωρίον 
Βεργίνα (πλησίον τής Βέροιας)83. Οί παλαιότεροι τών τύμβων άνάγονται είς τον 
ΙΟον αιώνα π.Χ., άλλά ύπάρχουν τύμβοι χρονολογούμενοι είς δλους τούς έπομένους αι
ώνας μέχρι καί τοΰ 6ου π.Χ. Άξιοσημείωτον είναι δτι πολλοί τών τύμβων τούτων έχρη- 
σιμοποιήθησαν έκ νέου κατά τούς ελληνιστικούς χρόνους (4ον, 3ον καί 2ον αί. π.Χ.), 
δτε κατεσκευάσθησαν επίσης καί νέοι. Έχουν διάμετρον 10-20 μ. καί ύψος 0,50 μ.-1,50 μ., 
περιέχουν δέ έκαστος πολλάς ταφάς, κατά κανόνα ενταφιασμούς (Π ί ν. 88 ε). Μερικοί 
τούτων είχον λιθίνην κρηπίδα, σχηματισθεΐσαν άπό μίαν σειράν άργών λίθων. Στήλαι 
δέν εύρέθησαν, άλλά είς μερικάς περιπτώσεις έσημειώθη ή ύπαρξις λίθου ύπέρ τήν 
ταφήν, έντός δμως τοΰ τύμβου. Έν τούτοις εις τινας τών έλληνιστικών άνευρέθησαν 
έντός τής έπιχώσεως τού τύμβου πώριναι βάσεις στηλών, αί όποΐαι είχον άφανισθή. Δέν 
άποκλείεται τούτο νά σημαίνη τήν διατήρησιν παλαιοτέρου έθίμου άνιδρύσεως έπί 
τών τύμβων άπλών άκοσμήτων λίθων, οί όποιοι μέ τήν πάροδον τών χρόνων κατεστρά- 
φησαν ή μετετοπίσθησαν, ώς ήτο φυσικόν.

Έξ ίσου μοναδικόν είναι καί τό ύστερογεωμετρικόν νεκροταφεΐον, τό όποιον άνε- 
σκάφη πρό ολίγων έτών είς τήν νήσον Ί σ χ ί α ν, τήν άπέναντι τής Κύμης κειμένην 
άρχαίαν Πιθηκούσαν 83α. Καί τούτο άπετελεΐτο έκ πολυαρίθμων τύμβων διαμέτρου 
4-4,50μ. οί όποιοι περιέκλειον καύσεις. Είς πολλάς περιπτώσεις περιεβάλλοντο ύπό λίθι
νης κρηπϊδος. Συχνά σωρός λίθων ύψους 1-2 μ. άπετέλει τόν πυρήνα τοΰ τύμβου καί έ- 
κάλυπτε τήν ταφήν. Τά εύρεθέντα κτερίσματα χρονολογούν τούς τύμβους είς τούς τε
λευταίους γεωμετρικούς χρόνους, οπωσδήποτε έντός τοΰ 8ου αίώνος. "Οτι πρόκειται 
περί τών παλαιοτάτων Ελλήνων, οί όποιοι άπφκισαν τήν νήσον καί ίδρυσαν μετά ταΰτα 
τήν πρώτην ελληνικήν άποικίαν τής Κύμης, δέν δύναται νά ύπάρξη άμφιβολία κατό
πιν τής άνευρέσεώς έπί τίνος τών άγγείων τοΰ γνωστού πλέον έπιγράμματος τοΰ «Νέ- 
στορος».

Παράδειγμα ΰπεργείου έλευθέρου θόλου γεωμετρικών χρόνων (8ος αί.), τό όποιον 
έρχεται νά προστεθή είς τούς προϊστορικούς έλευθέρους ή ήμιελευθέρους θόλους τής

82. BSA 31 (1930-31) σ. 7 (Heurtley-Skeat). Ό τύμβος μέ τάς νεκρικάς πυράς άνήκει είς τούς 
γεωμετρικούς χρόνους (τέλος 8ου αίώνος π.Χ. κατά τόν Desborough, Prot. Pot. σ. 152). Ό τάφος 6 
είναι ό νεώτερος τών 11 άνασκαφέντων. Ένφ οί άλλοι περιεΐχον εύρήματα άναγόμενα είς τούς πρωτο
γεωμετρικούς ακόμη χρόνους (Desborough, Prot. Pot. σ. 150-52. Ν. Βερδελή, Ό πρωτογεωμετρικός 
ρυθμός τής Θεσσαλίας, σ. 88-89. Kiibler, Kerameikos, V, σ. 24 σημ. 5) τά εύρήματα τούτου άνήκουν 
είς τήν μεταβατικήν πρός τόν γεωμετρικόν ρυθμόν περίοδον, ήτοι έντός τού 9ου π.Χ. αίώνος.

82α. BCH 85 (1961), Chronique des Fouilles, σ. 682.
83. ΠΑΕ 1952 σ. 211-259, 1953 σ. 141-58. Balkan Studies, 2 (1961) σ. 85-98, Πίν. VI-III. Τό 

Έργον τής Άρχ. Εταιρείας, 1957 σ. 40-42, 1958 σ. 81-84, 1959 σ. 53-57, 1960 σ. 87-92, 1961 
σ. 99-103.

83α. G. Buchner, RM 60-61 (1953-54) σ. 37 κ.έ. Μ. W. Stoop, Antiquity and Survival, 1 
(1955) σ. 255 κ.έ. Πρβλ. καί L.H. Jeffery The Local Scripts of Archaic Greece, 1961, σ. 235 κ.έ. καί 
Πίν. 47. T.J. Dunbabin, The Western Greeks, σ. 6.
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Κρήτης, προσφέρει ό υπό τοΰ Ν. Πλάτωνος άνασκαφεΐς θόλος των Ά γ. Παρα
σκιών Ηρακλείου 8i. Ό θόλος των 'Αγ. Παρασκιών είναι έλεύθερος, ό θάλαμός του 
δηλαδή αποτελεί αυθυπόστατον, ύπερέχον τοΰ έδάφους κτίσμα 84 85, τό όποιον πιθανώ- 
τατα έκαλύπτετο υπό τύμβου 86. Ό Πλάτων γράφει: «Δέν είναι εύκολον νά κατανοήση 
τις διατί ό τάφος φκοδομήθη κατά τό κράσπεδον τής πεδινής ζώνης, ένφ ή κλιτύς τοϋ 
παρακειμένου λόφου παρείχετο πρόχειρος διά τήν άνόρυξιν λαξευτοΰ ή θολωτού κτί
στου τάφου... Ό τάφος φαίνεται ότι έθεμελιώθη, άφοϋ έξεσκάφη κύκλφ τό χώμα εις ικα
νόν βάθος- δέν κατεσκευάσθη ολόκληρος ύπό τήν έπκράνειαν τοϋ έδάφους, άλλ’ ή κο
ρυφή του ύπερεΐχεν, άφοϋ καί σήμερον... τό χώμα καλύπτει μέρος μόνον έκ τοΰ συνολι
κού ύψους. Τό ύπερέχον τμήμα είναι πολύ πιθανόν, ότι έκαλύπτετο διά σωροϋ χώματος, 
σχηματιζομένου οΰτω είδους τύμβου»87. Νομίζω ότι ή άπάντησις εις τήν εύλογον καί 
χαρακτηριστικήν απορίαν τοϋ άνασκαφέως είναι αυτή, τήν όποιαν έδωκε διά τάς ό
μοιας περιπτώσεις τών μυκηναϊκών θολωτών τάφων ό Valmin 88, ότι δηλαδή ή κατα
σκευή θολωτών τάφων εις τήν πεδιάδα, μολονότι παράκειται κατάλληλος λόφος, ό ό
ποιος έπέτρεπε τήν καλυτέραν κάλυψιν τούτων, είναι σκόπιμος καί άποκαλυπτική τής 
προθέσεως τών κατασκευαστών νά δημιουργήσουν έπιφανές ταφικόν μνημεΐον.

Οί ήμιελεύθεροι ταφικοί θόλοι A, Β, C, τών Αρκάδων89 προσφέρουν εν άκό- 
μη παράδειγμα ύπεργείου ταφικοϋ μνημείου είς Κρήτην καί έν συνδυασμώ πρός τό προ- 
αναφερθέν οικοδόμημα Η-Η' τής αύτής θέσεως καί πρός τό έν Βροκάστριρ90 άποκαλυ- 
φθέν ταφικόν οικοδόμημα μαρτυρούν περί τής ύπάρξεως έν Κρήτη τόσον έπιταφίων 
μνημείων, όσον καί ιδιαιτέρων κτηρίων, σχετιζομένων πρός τήν θεραπείαν, αν όχι τήν 
λατρείαν τών νεκρών, τά όποια συνεχίζουν ίσως τήν παλαιάν «προϊστορικήν» παράδο- 
σιν.

Είς Λ ά π ι θ ο ν Κύπρου ή Σουηδική αρχαιολογική αποστολή άνέσκαψε νεκρο- 
ταφεΐον είς θέσιν Πλάκες 91. Οί άνασκαφεΐς πιστεύουν, έπί τή βάσει τών άνασκαφικών 
ένδείξεων, ότι οί τάφοι 601 καί 602 έκαλύπτοντο ύπό τύμβου, άποτελουμένου έκ χώμα
τος καί λίθων, καί συμπεραίνουν, ότι είναι δυνατόν καί άλλοι τάφοι τοϋ αύτοϋ τύπου νά 
έκαλύπτοντο έπίσης ύπό τοιούτων τύμβων, προσθέτοντες, ότι τάφοι τοϋ τύπου τούτου 
ύπήρχον έν Κύπρω καθ’ όλην τήν διάρκειαν τής γεωμετρικής περιόδου 92.

Τής ιδίας περιόδου (Κυπρογεωμετρικής I—II) είναι καί ό θαλαμοειδής τάφος 3 τοϋ 
Ί δ α λ ί ο υ, όπου ευρέθη ακατέργαστος λίθος, «ό όποιος δέν έχρησίμευε διά νά φράσ-

84. Ν. Πλάτωνος, Γεωμετρικός τάφος 'Αγίων Παρασκιών Ηρακλείου, ΑΕ 1945-47, σ. 47-97.
85. 6.ά. σ. 72.
86. έ.ά. σ. 70.
87. έ.ά.
88. Tholos Tomb and Tumuli.
89. Doro Levi, ASAtene, 10-12, (1927-29), σ. 177 κ.έ. Ό Doro Levi (έ.ά. σ. 82-83) θεωρεί λίαν 

πιθανόν ότι καί αί ταφαί τών πίθων (αΐτινες όμως είναι μεταγεωμετρικαί), αί όποΐαι περιεβάλλοντο 
ύπό μικροί) κυκλικοΟ τοιχαρίου, έκαλύπτοντο ύπό μικρού τυμβίσκου.

90. Ε. Η. Hall, Vrokastro, σ. 170-72, Είκ. 104, Πίν. XXIV, 2.
91. Swedish Cyprus Expedition, I, σ. 276. Πρβλ. καί IV, 2, σ. 30.
92. Είς τούς τάφους τούτους υπήρχε κάθετος λάκκος καί είς τό βάθος πρός τήν μίαν πλευράν τού 

λάκκου ήνοίγετο ό θάλαμος.
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ση τήν θύραν, αλλά φαίνεται, δτι ήτο έπιτάφιος, ίστάμενος υπέρ τήν θύραν έπί της έπι- 
φανείας τοΰ εδάφους» 93.

Ιδιαίτερον ένδιαφέρον παρουσιάζουν τά ευρήματα τοΰ νεκροταφείου τής Θήρας 
καί τής Νεανδρείας, τά όποια άλλως τε έχουν χρησιμοποιηθή πάντοτε εις τάς 
μελέτας περί τής ιστορίας τής ελληνικής επιτύμβιας στήλης ώς τά πρώτα χαρακτηρι
στικά παραδείγματα 94. Άτυχώς είναι άδύνατον νά σχηματίσωμεν άσφαλή εικόνα τοΰ 
εξωτερικού τών περισσοτέρων τάφων τής Θήρας, διότι, εκτός τών συνήθων καί κοινών 
είς όλα τά νεκροταφεία λόγων καταστροφής τών επιταφίων κατασκευών καί μνημείων, 
εις Θήραν υπήρχε καί πρόσθετος δυσμενής διά τήν διατήρησιν παράγων : ή τοποθεσία 
τοΰ νεκροταφείου. Πράγματι έπί τής κλιτύος τοΰ βραχώδους βουνοϋ, είς τήν όποιαν εί>- 
ρίσκετο τό νεκροταφεΐον, τίποτε δέν ήδύνατο νά παραμείνη σταθερόν έπί πολύν χρό
νον 95. Τό νεκροταφεΐον έξετείνετο έξωθι τής πόλεως έπί τής βόρειας καί τής νοτιο
δυτικής πλευράς τής παρακειμένης βουνοσειράς τής καλουμένης Σελλάδα, άλλά μό
νον τό νότιον τμήμα τούτου άνεσκάφη. Τά βέβαια έπιτάφια μνημεία είναι αί ένεπί- 
γραφοι στήλαι, άλλά αί άρχαιότεραι τούτων χρονολογούνται εις τάς άρχάς τής έπομέ- 
νης περιόδου (πρώτον ήμισυ 7ου π.Χ. αΐώνος) 96 καί αί περισσότεραι άνήκουν είς τό 
τέλος τοΰ 7ου καί είς τόν 6ον αιώνα π.Χ.

Τό αύτό Ισχύει καί διά τάς στήλας τής Νεανδρείας, αί όποΐαι είναι όπωσδήποτε 
πολύ νεώτεραι καί τών τελευταίων γεωμετρικών χρόνων, ώς προκύπτει εκ τών όλί- 
γων κεραμεικών ευρημάτων, τά όποια συναναφέρονται είς τήν σύντομον έκθεσιν τοΰ 
Koldewey 97.

Έν τούτοις οί τάφοι τής Θήρας πρέπει νά μας άπασχολήσουν καί είς τό παρόν κε- 
φάλαιον, διότι πολλοί τούτων είναι γεωμετρικοί, ώς προκύπτει άπό τά έν αύτοΐς εύρε- 
θέντα κτερίσματα 98. Μεταξύ τών γεωμετρικών τούτων τάφων ύπήρχον τάφοι κτιστοί 
καί δωμάτια, τών όποιων ή οροφή εύρέθη άτυχώς πάντοτε κατεστραμμένη. Είς τούτων, 
ό τάφος 31, παρουσιάζει ιδιαίτερον ένδιαφέρον, διότι ό οπίσθιος τοίχος του έσχημάτι-

93. έ.ά. II σ. 634. Ό παλαιός ερευνητής τής Κύπρου Max Ohnefalsch-Richter άναφέρει ότι εις 
πολλούς τάφους, τούς όποιους χρονολογεί μεταξύ 1200-1000 π.Χ. παρετήρησε masseboth ύψους 
0,60-1 μ. «These masseboth are nothing but large natural stones from the bed of a river 
shaped by natural forces». Of λίθοι οΰτοι εύρέθησαν κάθετοι ύπέρ τόν τάφον ή όριζόντιοι, είς μερι
κός δέ περιπτώσεις προεξείχον τοΰ έδάφους, «ώστε οί έργάται άντελήφθησαν, ότι ή ϋπαρξις τοιούτων 
λίθων έσήμαινε τήν θέσιν τάφου». (Μ. Ohnefalsch-Richter, Kypros, The Bible and Homer, σ. 173).

94. Βλ. π.χ. K. Friis Johansen, The Attic Grave-reliefs, 1951, σ. 67.
95. Dragendorff, Thera II, σ. 103.
96. L. H. Jeffery, The Local Scripts of Archaic Greece, σ. 317.
97. R. Koldewey, Neandria, 51. Berl. Winkelmannsprogramm, 1891, σ. 16. Πρβλ. διά τήν 

χρονολόγησιν L. Curtius, Die antike Herme, σ. 17 καί K. Friis Johansen, The attic Grave-reliefs, 
σ. 66-67.

98. Πρέπει έν τούτοις νά σημειώσωμεν, ότι ή κεραμεική τής Θήρας παρουσιάζεται ιδιαιτέρως 
συντηρητική καί έμμένει εις τήν γεωμετρικήν παράδοσιν άκόμη καί κατά τόν 7ον αίώνα ( Pfuhl, Ma- 
lerei und Zeichnung, I, σ. 84. Buschor, Griechische Vasen, σ. 53), ώστε δέν προσφέρει τυπικά στοι
χεία δι’ άσφαλή χρονολόγησιν (πρβλ. R. Μ. Cook, Greek Painted Pottery, 1960, σ. 29: «Thera is 
remote and perhaps for that reason untypical», καί Ch. Dugas, La Ceramique de Cyclades, σ. 156: 
«Nous avons done affaire ici ό une Industrie repliee sur elle-meme... De la vient sans doute le 
caract6re tres special dont elle est empreinte»).
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ζε κατά τό άνω τμήμα του ημικύκλιον. Τοϋτο δύναται νά σημαίνη, δτι έκαλύπτετο υπό 
καμάρας ".

Δέν είναι δυνατόν νά γνωρίζωμεν, έάν όλοι ούτοι οί τάφοι ήσαν υπόγειοι ή έξεΐχον 
τής έπιφανείας τοΰ εδάφους. Ό Dragendorff πιστεύει 10°, δτι μερικά λείψανα τοίχων 
έπιτρέπεται νά θεωρηθούν μάρτυρες ύπεργείου προεξοχής τής κορυφής των κτισμάτων, 
προσθέτει δμως, δτι δέν δύναται μετά βεβαιότητος νά δεχθή ή ν’ άπορρίψη τοιαύτην 
ύπόθεσιν. Τύμβοι δέν έσώθησαν ούδαμοϋ, ώστε ούδ’ επ’ αυτού τοΰ σημείου δύναται νά 
ύπάρξη άναμφίλεκτος γνώμη. Έν τούτοις ή περίπτωσις τοΰ τάφου 10 δεικνύει μέ άρκε- 
τήν σαφήνειαν τήν μορφήν ένός τάφου-πίθου τής Θήρας. «Περίπου 1,30 μ. υπέρ τό όστεο- 
δόχον άγγεϊον εύρέθησαν... οί λίθοι, ως φαίνεται εις τό σχεδιογράφημα. Τέσσαρες πώ
ρινοι τετράγωνοι λίθοι, τοποθετηθέντες ό είς παρά τον άλλον, έσχημάτιζον έπίπεδον 
σχεδόν τετράγωνον, έχον πλευράν 0,80 μ. Πλησίον τούτων εϊχον τοποθετηθή ολίγοι 
άργοΐ λίθοι, σχηματίζοντες τρόπον τινά λιθόστρωτον, τό όποιον είχε κλίσιν πρός τήν 
περίμετρον, ώστε τό τετράγωνον έπίπεδον προεξείχε άπό τό περίβλημα τούτο καί έστη- 
ρίζετο ύπ’ αύτοΰ» 99 100 101. «Βεβαίως, προσθέτει ό Dragendorff, δέν θέλομεν νά χαρακτηρί- 
σωμεν τύμβον τήν χαμηλήν ταύτην προεξοχήν». 'Υποθέτει πάντως, δτι ή μορφή αύτη 
τής κατασκευής τού τάφου 10 δέν άπετέλει μοναδικήν ιδιομορφίαν, άλλ’ δτι καί άλλοι 
τάφοι ουτω «έσημαίνοντο καί διεκοσμοΰντο». Είς τό συμπέρασμα τούτο άγεται έκ τής 
άνευρέσεως άρκετών τοιούτων «πωρίνων» παραλληλεπιπέδων λίθων (Tuffquadern), οί 
όποιοι κατά τήν έπομένην περίοδον φέρουν έπί τής στενής των πλευράς τό δνομα τοΰ 
νεκρού. Έάν, ώς φαίνεται λίαν πιθανόν, δεχθώμεν ώς όρθήν τήν γνώμην ταύτην, δυνά- 
μεθα δχι μόνον ν’ άποκαταστήσωμεν τήν μορφήν μιας κατηγορίας γεωμετρικών τάφων, 
άλλά καί νά παρακολουθήσωμεν τήν ιστορικήν έξέλιξίν των κατά τήν έπομένην, άρχαϊ- 
κήν, περίοδον.

Ότι έπί τής βάσεως ταύτης ή παρ’ αυτήν υπήρχε καί έπιταφία στήλη πρέπει, νομί
ζω, νά τό θεωρήσωμεν λίαν πιθανόν—-σχεδόν βέβαιον — έφ’ δσον γνωρίζομεν τήν C- 
παρξιν τοιούτων ένεπιγράφων στηλών άπό τών άρχών ήδη τοΰ 7ου αίώνος π.Χ. 'Ως πρός 
τήν υπαρξιν έπιταφίων άγγείων, οία τά έν Διπύλφ ευρισκόμενα, έπί τών γεωμετρικών τά
φων τής Θήρας αί ύπάρχουσαι ένδείξεις είναι έντελώς άβέβαιαι, διότι τά εύρεθέντα 
όστρακα μεγάλων άγγείων προέρχονται δλα έκ τάφων κατεστραμμένων 102.

Ό Dragendorff άνεΰρεν είς Θήραν άρκετάς πλάκας, αί όποΐαι, κατά τήν γνώμην 
του, ήσαν όριζοντίως τοποθετημέναι έπί τών τάφων ταύτας χαρακτηρίζει «τραπέζας» 
καί θεωρεί όρθήν τήν υπό τοΰ Κικέρωνος χρήσιν τής λέξεως «mensa» κατά τήν άπαρί- 
θμησιν τών έπιταφίων μνημείων είς τό γνωστόν χωρίον του περί τών ταφικών νόμων103. 
Καί προσθέτει: «Μορφή καί χρήσις τοΰ ταφικοΰ τούτου μνημείου (Grabschmuckes) εί
ναι συνάμα πολύ παλαιότερα, παρ’ δσον έκλινε νά παραδεχθή τις μέχρι τοΰδε» 104. Δέν

99. Δέν υπάρχουν άπολύτως άσφαλή στοιχεία διά τήν χρονολόγησίν του είς τούς γεωμετρικούς 
χρόνους. Ό Dragendorff έν τούτοις (έ.ά σ. 97) τόν θεωρεί γεωμετρικόν καί ύποστηρίζει τήν γνώμην 
του μέ πειστικά έπιχειρήματα.

100. έ.ά. σ. 95.
101. έ.ά. σ. 104 καί Είκ. 297.
102. έ.ά. σ. 112.
103. De Legibus, II, 26, 66.
104. 6.ά. σ. 107.
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γίνεται όμως σαφές — καθ’ όσον τουλάχιστον δύναμαι νά εννοήσω εγώ τήν έκφρασιν — 
άν θεωρή καί τήν τράπεζαν στοιχεΐον τόσον παλαιόν, όσον καί τήν στήλην, περί τής 
όποιας εύστόχως είχε παρατηρήσει : «ή άπλουστέρα άρχική μορφή τής στήλης ήδύνα- 
το νά είναι ήδη προμυκηναϊκή καί είναι όπωσδήποτε εις τόν έλληνικόν χώρον ιθαγε
νής» 105.

Εκτός των τετραγώνων τούτων πλακών εύρέθησαν εις Θήραν μικραί τράπεζαι 
προσφορών, διά τήν χρήσιν τών όποίοιν δέν δύναται νά ύπάρξη ούδεμία άμφιβολία. Αύ- 
ται όμως άνήκουν εις νεωτέρους τάφους καί δέν θά έξετασθοϋν ένταϋθα.Δεικνύουν όμως 
ότι ή συνήθεια αυτή ήτο μεταγενεστέρως γνωστή εις Θήραν καί έπομένως είναι πιθα- 
νώτατον, ότι ή καταγωγή τής τραπέζης προσφορών άνάγεται τουλάχιστον εις τούς γεω
μετρικούς χρόνους, ώστε ή προταθεΐσα ύπό τοΰ Dragendorff ερμηνεία τών πλακών εί
ναι άπολύτως πειστική. "Οτι ή υπαρξις τραπέζης προσφορών δέν μαρτυρεΐται μέχρι τοΰ- 
δε εις γεωμετρικούς τάφους άλλων περιοχών δέν δύναται ν’ άποτελέση ΐσχυράν άντέν- 
δειξιν. Διότι γνωρίζομεν, ότι όχι μόνον έτοποθέτουν εις τακτάς ήμέρας έπί τοΰ τάφου 
τροφήν καί ποτόν, αλλά καί ότι πλησίον τού τάφου «παρεσκευάζετο καί πιθανώς έτρώ- 
γετο κάποιο γεύμα»106. Ό Cook107 υποθέτει, ότι εις γεωμετρικήν πρόχουν, προερχομέ- 
νην από τό Κυνόσαργες καί εύρισκομένην σήμερον εις τήν βιβλιοθήκην τής ’Αγγλικής 
’Αρχαιολογικής Σχολής τών ’Αθηνών, «ό άγγειογράφος είκονίζει τόν τάφον μέ τό σχή
μα κινητής τραπέζης, ή οποία έστήθη άκριβώς διά τό ταφικόν τούτο γεύμα», διότι δέν 
δέχεται, ότι τοιαύτη τράπεζα άπετέλει μόνιμον κατασκευήν, έφ’ όσον ούδέν ασφαλές 
άνασκαφικόν δεδομένον υπάρχει.

Εις τήν ιδίαν μελέτην, επιχειρών έρμηνείαν τής παραστάσεως τής πρόχου, διατυ
πώνει λίαν ένδιαφέρουσαν υπόθεσιν σχετικήν προς τό θέμα μας. Εις τήν παράστασιν 
τής πρόχου είκονίζεται υπέρ τήν «τράπεζαν» άσπίς. Κατά τόν Cook 108 «άσπίς άνευ τοΰ 
πολεμιστοΰ φορέως της σημαίνει τόν τάφον ώς σύμβολον είτε ως ορατόν σημεΐον ή 
γυμνή άσπίς δηλοΐ τόν τάφον, όπου δέν ήδύνατο ν’ άκολουθήση έκεϊνον, ό όποιος τήν 
έφερε» 109. Ό Cook αφήνει νά έννοηθή, ότι θεωρεί τήν υπόθεσιν τής άσπίδος έπί τοΰ 
τάφου ώς ύποκατάστατον τοΰ «σήματος», διότι «ή άπουσία πάσης ορατής κατασκευής 
ή ταφικών άντικειμένων έπί τοΰ έδάφους άνταποκρίνεται πράγματι πρόςτά δεδομένα τών 
τάφων μέ πρόχους τών άθηναϊκών νεκροταφείων» 110 111. Ή ύπόθεσις αυτή φαίνεταί πιθα
νή, άλλά είναι άδύνατον νά έπιβεβαιωθή άπό τά ύπάρχοντα εις τήν διάθεσίν μας άνασκα- 
φικά δεδομένα. Τήν μόνην ίσως ένίσχυσιν, τήν όποιαν θά ήδύνατό τις νά προσκόμιση 
ύπέρ ταύτης, είναι τό παράλληλον παράδειγμα τής τοποθετήσεως έπί τοΰ τάφου τοΰ Έλ- 
πήνορος τής κώπης του, δίκην «σήματος-συμβόλου» ul.

105. ε.ά. σ. 111.
106. J. R. Cook, BCH 70 (1946) σ.99-100. Young, Hesperia Suppl. 2, σ. 19. Ήδη άπό τών χρό

νων τοΰ 'Ομήρου γνωρίζομεν τούτο.
107. έ.ά.
108. Ε.ά. σ. 99.
109. Πρβλ. W. Hahland, Corolla Curtius, σ. 128: «Wenn wir auf geometrischen Gefassen 

Schilde dargestellt finden, vor denen kultliche Feiern begangen werden, so mochte man in ihnen 
Waffen eines Griinderheros erkennen.

110. Πρόχους Boston άρ. 267, Fairbanks, Catalogue of Greek and Etruscan Vases in Boston, 
άρ. 267, Πίν. 22, BSA 13 (1905/6) σ. 82, Είκ. 2b.

111. ’Οδύσσεια λ 77.
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Ή άνασκαφή τοΰ νεκροταφείου τής Κολοφώνος διεκόπη άπό τόν πόλεμον 
τοΰ 1922 καί μόνον όλίγα στοιχεία μας δίδει ή σύντομος έκθεσις των έργασιών112. Εί
ναι έν τούτοι ς ενδιαφέρον ότι καί είς τήν Μικράν ’Ασίαν εύρίσκομεν τούς τύμβους, τούς 
όποιους γνωρίζομεν ήδη εκ τής μητροπολιτικής Ελλάδος. Ό μεγαλύτερος των τύμβων 
τής Κολοφώνος περιείχε καύσεις, ένώ οι μικρότεροι, είς τούς όποιους υπήρχε καί λίθι
νη κυκλική κρηπίς, περιεΐχον ένταφιασμούς.

Ταΰτα είναι τά χαρακτηριστικώτερα παραδείγματα γεωμετρικών τάφων, είς τούς 
όποιους υπάρχουν κατά τινα τρόπον επιτάφια μνημεία ή στοιχεία βοηθοΰντα είς τήν 
άποκατάστασιν μορφής τίνος επιταφίου μνημείου. ’Αλλά πριν ή προχωρήσωμεν είς τήν 
συναγωγήν συμπερασμάτων καί έξέτασιν ώρισμένων προβλημάτων, τά όποια τίθενται 
υπό τών γεωμετρικών επιταφίων μνημείων, όφείλομεν νά μνημονεύσωμεν δύο ιδιαιτέ
ρως ένδιαφέροντα μνημεία, τών όποιων ή χρονολόγησις δέν είναι μέν άπολύτως ασφα
λής, άλλά μέ πολλήν πιθανότητα έντάσσονται (τό έν τούλάχιστον) είς τήν ύπό έξέτα- 
σιν περίοδον. Πρόκειται περί τής στήλης τής Κυμισάλας Ρόδου καί τής στήλης 
τής Κιμώλου.

Ή στήλη τής Κυμισάλας113 είναι μοναδικόν είς τό είδος του μνημεΐον (Πί ν. 
88α-γ). Άποτελεΐται έξ ένός κυρίου δισκομόρφου τμήματος, τό κάτω μέρος τοΰ όποιου 
σχηματίζει όρθογώνιον έξοχήν, είς τό άνω δε τμήμα σχηματίζεται, δίκην άβακος, έτέ- 
ρα όρθογώνιος έξοχή, χωριζομένη άπό τοΰ δίσκου διά σκοτίας. Είς τήν άνω έπιφάνειαν 
τοΰ «άβακος» τούτου υπάρχει κυκλική κοιλότης (διάμ. 0,02 μ. βάθος 0,035 μ.) γομφώ- 
σεως, ένώ είς τήν κάτω έπιφάνειαν τής κάτω όρθογωνίου έξοχής σώζεται τμήμα τένον- 
τος, τό όποιον δεικνύει, ότι ή «στήλη» ένεπηγνύετο είς κοιλότητα έτέρου λίθου (βά- 
σεως ;). ’Επί άμφοτέρων τών έπιφανειών τοΰ «δίσκου» υπάρχει έγχάρακτος κόσμησις. 
Είς τήν μίαν όψιν, ή όποια δύναται νά χαρακτηρισθή καί κυρία, όδοντωτόν κόσμημα 
περιβάλλει όλόκληρον τήν παρυφήν τής στήλης, πλήν τής στενής κάτω πλευράς καί 
μικροΰ τμήματος έκατέρωθεν ταύτης. ’Επί τής έπιφανείας τής όψεως ταύτης τοΰ δίσκου 
ύπάρχει ή παράστασις έξ πτηνών, άποδοθέντων δι’ έντονου σχηματοποιήσεως (ράμ
φος, λαιμός, σώμα) καί διατεθέντων έπί τοΰ χώρου μάλλον άκανονίστως. Είς τήν έτέ- 
ραν δψιν, ή όποια έχει τραχεΐαν έπιφάνειαν, είτε πελεκηθεΐσα είτε διαβρωθεΐσα, ύ- 
πάρχει μέγας έξάφυλλος ρόδαξ, μικρότερος δέ έννεάφυλλος έπί τής κάτω όρθογωνίου 
προεξοχής 114. Έκ τής προηγηθείσης περιγραφής κατέστη προφανές ότι ή στήλη, ώς έ- 
φθασεν εις ήμάς δέν είναι πλήρης. Τί έγομφοΰτο είς τό άνω μέρος δέν είναι δυνατόν νά 
εϊπωμεν.

Μολονότι ή στήλη προέρχεται έξ άνασκαφής, τό μόνον βέβαιον στοιχεΐον, τό 
όποιον γνωρίζομεν είναι τό νεκροταφεΐον, είς τόν όποιον άνήκε καί τήν θέσιν πλησίον 
τής όποιας εύρέθη. Διότι, ώς μάς πληροφορεί ό Maiuri115, εύρέθη «rovescia accanto 
ad un gruppo di tombe del colle di Kymissala, precedentemente scavate e vuotate

112. AJA 27 (1923) σ. 67-68.
113. Έχει ύψος 0,83 μ., μέγιστον πλάτος 0,49 μ. καί πάχος 0,21 μ. ASAtene, 2 (1916) σ. 296-98, 

Είκ. 14. (Maiuri), RE, έν λ. Stele στ. 2313 (Mobius), Lippold, HdA σ. 18 σημ. 5, Cl. Rhodos, I, 
σ. 84. Γ. Μπακαλάκη, Ελληνικά Άμφίγλυφα σ. 42-43, άριθμ. 1.

114. Ό δεύτερος ούτος ρόδαξ δυσκόλως διακρίνεται σήμερον έπί τού λίθου.
115. ASAtene έ.ά.
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del materiale negli scavi del Biliotti». Οί άνασκαφέντες υπό τοϋ Biliotti τάφοι άνή- 
κον εις χρονικήν περίοδον άρχομένην άπό τών τελευταίων μυκηναϊκών χρόνων καί 
φθάνουσαν μέχρι καί τών γεωμετρικών. Ό Maiuri παρατηρεί116 : «Questa stele, che 
negli eleraenti della rosetta conserve sopravivenze decorative dell’ arte micenea, 
puo essere riierita ad un sepolcro del periodo protogeometrico della necropoli di Ky- 
missala». Oi λοιποί αρχαιολόγοι αποφεύγουν νά έπιχειρήσουν άκριβεστέραν χρονο- 
λόγησιν. Ό Μπακαλάκης 117 άρκεΐται νά σημείωση, ότι δεν είναι δυνατόν νά κατέλθη 
πέραν τών γεωμετρικών χρόνων, ό Moebius 118 τήν προτάσσει απλώς είς τήν έκθεσίν 
του περί τών άρχαϊκών άνατολικοϊωνικών στηλών καί ό Lippold τήν αναφέρει μεταξύ 
έργων τού 7ου αίώνος 119.

Τά πτηνά τής κυρίας(;) όψεως έχουν, ως εϊπομεν, μορφήν τελείως σχηματικήν καί 
ενθυμίζουν γενικώς πτηνά, χαλκά ή πήλινα, τής γεωμετρικής μικροτεχνικής πλαστικής, 
αλλά δέν νομίζω, ότι είναι δυνατόν νά παραβληθούν προς συγκεκριμένον παράδειγμα. 
Άπό τά πολυάριθμα πτηνά τών ροδιακών άγγείων θά ήδυνάμεθα ίσως ν’ άναφέρωμεν ώς 
σχετικώς συγγενέστερον παράδειγμα τά τέσσαρα πτηνά ροδιακοΰ σκύφου έκ Βρουλιών, 

έχοντος γεωμετρικήν άκόμη διακόσμησιν 12°. Διά τόν έξάφυλλον ρόδακα προσφέρονται 
πρός σύγκρισιν όμοιοι εις ύστερογεωμετρικά άγγεϊα 121, ένφ ό μικρός έννεάφυλλος δύ- 
ναται νά παραβληθή πρός όμοιους έπί άναγλύφων ροδιακών πίθων 122. Έάν αί όμοιότη- 
τες αύται δύνανται νά έχουν ένδεικτικήν διά τήν χρονολόγησιν τής στήλης σημασίαν, 
θά ήτο φρόνιμον νά καταλήξωμεν είς τό συμπέρασμα, ότι άνάγεται είς τούς τελευταίους 
γεωμετρικούς χρόνους.

Ό Moebius χαρακτηρίζει τήν στήλην Pfeilerkronung, ενώ ό Μπακαλάκης 
υποθέτει, ότι ό μικρός κάτω τένων έχρησίμευε πιθανόν διά νά στηρίζεται είς βάσιν, έ- 
χουσαν ύψος 0,20 μ. περίπου καί ότι ήτο δυνατόν νά εύρίσκετο έπί τίνος τύμβου. Τούτο 
σημαίνει, ότι αύτη, ώς σώζεται σήμερον, άποτελεΐ τό σύνολον τού επιταφίου μνημείου, 
έκτος τής βάσεως.

Είναι δύσκολον νά προχωρήση τις είς άσφαλή κάπως συμπλήρωσιν τού μνημείου, 
διότι πρόκειται περί έντελώς μοναδικής μορφής. Διά τόν λόγον τούτον μέ πολλήν έπι- 
φύλαξιν θά προσθέσω όλίγας σκέψεις, αί όποΐαι μόνον ώς ένδεικτικαί πρέπει νά θεωρη
θούν. Ή όλη έμφάνισις δεικνύει, νομίζω, έλλειψή άπλότητος, ίσως δέ καί τινα έπιτή- 
δευσιν. Τούτο προδίδει ή προσθήκη έπί τού κυκλικού δίσκου τού έπιθήματος μέ τήν 
σκοτίαν. Είναι προφανές ότι καλαισθητικώς περισσότερον πειστικόν πέρας ενός κατα- 
κορύφου μνημείου θά ήτο ή καμπύλη τού δίσκου καί ούχί ή γυμνή οριζόντιος γραμμή 
τού άβακος, ή όποια, ώς έχει σήμερον, μένει άδρανής, άνευ ουδεμιάς λειτουργίας. Ή 
ϋπαρξις άλλωστε τής μικράς κοιλότητος έπί τής άνω έπιφανείας σημαίνει, ότι πρέπει νά

116. Cl. Rhodos έ.ά.
117. 6.ά. σ. 42.
118. έ.ά.
119. έ.ά. σ. 18.
120. Κ. F. Kinch, Vroulia, Πίν. 36,2, 39. Είς τήν σειράν τών σκύφων τούτων ό Kinch τοποθετεί 

καί τόν σκύφον τοϋ Βρετ. Μουσείου Α433 (ε.ά.σ. 166 κ.έ. είκ. 52 a-b-c), τόν όποιον ό Buschor (Gr. 
Vasen σ. 50 Είκ. 59) χρονολογεί είς τό πρώτον ήμισυ τοϋ 7ου αίώνος. Ό σκύφος 36.2.39 θά ήδύνατο 
έπομένως νά χρονολογηθή είς όλίγον παλαιοτέρους χρόνους.

121. Blinkenberg, Lindos, I, Πίν. 35 άρ. 82 (geometrique III).
122. έ.ά. Πίν. 41 άρ. 921.
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προσθέσωμεν εν άκόμη στοιχεΐον επί τοΰ έπιθήματος (άγνωστον δμως τί). ’Αλλά τότε 
σωρεύονται είς μικρόν σχετικώς υψοςτέσσαρα έτερόσχημα στοιχεία: ή όρθογώνιος έξο
χή, ό κυκλικός δίσκος, τό όριζόντιον επίθημα καί τό επ’ αύτοΰ γομφούμενον άγνώστου 
μορφής μέλος, καί ούτω δημιουργεΐται άφορήτως βαρύ καί «άσχημον» μνημεΐον. Ή 
μόνη υπόθεσις, ή όποια δύναται ν’ άποφορτίση καί νά καταστήση καλλιτεχνικώς παρα
δεκτόν τό μνημεΐον είναι, νομίζω, ότι τό σωζόμενον σήμερον τμήμα αποτελεί τήν κορυ
φήν μόνον υψηλής στήλης. Μέ τήν ύπόθεσιν όμως ταύτην πρέπει νά δεχθώμεν τήν ΰ- 
παρξιν κατά τούς γεωμετρικούς χρόνους μνημειώδους άληθώς στήλης, ύψηλοτέρας τών 
2 μ., οίαι αϊ λαμπραί άττικαί στήλαι του 6ου π.Χ. αίώνος. Ίσως αί όλίγον νεώτεραι στή- 
λαι τής Νεανδρείας, ύψους 2-4 μέτρων, παρέχουν τό ζητούμενον έρεισμα καί καθιστούν 
όλιγώτερον ένοχλητικήν τήν τοιαύτην άποκατάστασιν (ή καί τά λαμπρά έπιτάφια γεω
μετρικά άγγεΐα).

Ή στήλη τής Κιμώλου 123 ευρέθη « unter der Steinen einer abgetragenen Mau- 
er, die das beschrankte Gebiet einiger spatgeometrischer Schachtgraber einfasste » 
καί χρονολογείται άπό τον Κοντολέοντα είς τό τέλος τοΰ 8ου αί. π.Χ. Τό σωζόμενον 
ύψος της είναι 0,625 μ., τό πλάτος 0,46 μ. (άνω) καί 0,42 μ. (κάτω) καί τό πάχος 0,17 μ. 
(άνω) καί 0,20 μ. (κάτω). Τό άνω τμήμά της έχει άποκρουσθή καί άπό τοΰ σωζομένου 
σημείου άρχίζει ή άναγλυφική άπόδοσις τών δύο χειρών καί τοΰ στήθους γυναικείας 
μορφής. Κάτω τών χειρών ή στήλη είναι έπίπεδος καί άνεπεξέργαστος· κατά τόν Κον
τολέοντα τό κάτω μέρος θά άπεδίδετο γραπτώς 124.

Καί τό μνημεΐον τούτο, ώς καί τό προηγούμενον, είναι μοναδικόν, ώστε καθιστά 
έξαιρετικώς δύσκολον καί τήν άποκατάστασιν καί τήν έρμηνείαν καί τήν χρονολόγη- 
σίν του. Θά ήδύνατο έν τούτοις νά παρατηρήση τις, ότι ή διττή άπόδοσις τοΰ σώματος 
—άνάγλυφος άνω, γραπτή κάτω—τήν όποιαν υποθέτει ό δημοσιεύσας τήν στήλην, άπο- 
τελεΐ έξαιρετικώς περίεργον ιδιορρυθμίαν διά λίθινον έργον, τών χρόνων μάλιστα είς 
τούς όποιους τήν χρονολογεί. Τά παραδείγματα, τά όποια προσάγει πρός ένίσχυσιν τής 
ύποθέσεως ταύτης ( σίτουλα ’Αρκάδων, πίναξ ’Αγοράς ’Αθηνών) είναι άμφότερα έργα 
πήλινα καί μικρού μεγέθους. ’Αλλά άκόμη καί είς αυτά ή πλαστική άπόδοσις περιορί
ζεται είς τήν κεφαλήν μετά τοΰ λαιμοΰ μόνον125. Τέλος, πρέπει νά προσέξωμεν, νομίζω, 
τήν διάπλασιν τών βραχιόνων, οί όποιοι σχηματίζονται μέ άξιοσημείωτον άνάπτυξιν 
καί εύαισθησίαν τής έσωτερικής καμπύλης, ή όποια όδηγεΐ είς χρονολόγησιν τοΰ έργου 
έντός τοΰ 7ου π.Χ. αίώνος μάλλον. Έκτος όμως τών άνωτέρω παρατηρήσεων δυνάμεθα 
νά προσθέσωμεν, ότι ή γυναικεία μορφή φαίνεται ώς νά παρίσταται γυμνή καί ή χα
ρακτηριστική άπόθεσις τής άριστεράς χειρός έπί τοΰ δεξιοΰ μαστοΰ δέν είναι άμοιρος 
θρησκευτικοΰ χαρακτήρος. "Αν όμως άληθεύη τούτο, άπομακρυνόμεθα τής περιοχής 
τών έπιταφίων μνημείων καί είσερχόμεθα εις τά όρια τών άναθηματικών. ΔΤ όλους αυ
τούς τούς λόγους περιοριζόμεθα είς τήν παράθεσιν καί τής στήλης ταύτης, χωρίς νά 
τήν έντάσσωμεν άναμφιβόλως είς τά γεωμετρικά έπιτάφια μνημεία.

123. Ν. Μ. Kontoleon, Eine Grabstele aus Kimolos, Θεωρία, Festschrift fur W. H. Schuchhardt, 
1960, σ. 129-137 Είκ. 1-2.

124. Δέν γνωρίζομεν &v τό κατώτατον τμήμα τής στήλης, τό όποϊον σχηματίζει γωνιώδη έσοχήν, 
είναι τό αρχικόν ή ύπέστη άλλοιώσεις είς δευτέραν χρήσιν.

125. Μήπως πρέπει νά ύποθέσωμεν, ότι έμεινεν άτελές τό εργον ;
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Έξ δλων των επιταφίων μνημείων, τά όποια εύρίσκομεν κατά τήν πρωτογεωμετρι
κήν καί γεωμετρικήν περίοδον, εκείνα τά όποια παρουσιάζουν ιδιαίτερον πλούτον καί 
ένδιαφέρον είναι τά έπιτάφια άγγεϊα. Τό έπιβλητικώτερον δείγμα τοιούτου λαμπρού μνη
μείου άποτελεΐ άναμφισβητήτως ό μέγας άμφορεύς τοΰ ’Εθνικού ’Αρχαιολογικού Μου
σείου ’Αθηνών(άρ. 804)(Πίν. 87α)."Οτι τό άγγεΐον τούτο, τό όποιον επιβάλλεται τόσον 
μέ τό μέγεθος του, όσον καί μέ τήν μοναδικήν δομήν του καί τήν πλουσιωτάτην καί αρι
στοτεχνικήν διακόσμησίν του, κατεσκευάσθη διά ν’ άποτελέση σήμα περιφανές υπέρ 
τον τάφον, δέν νομίζω, ότι είναι δυνατόν ν’ άμφισβητηθή παρ’ ούδενός. ’Αλλά ό άμφο
ρεύς οδτος, δστις δέν δύναται νά είναι παλαιότερος τοΰ 2ου τετάρτου τοΰ 8ου π.Χ. αί- 
ώνος—καί είναι μοναδικός διά τήν έποχήν ταύτην, λέγει ό Kiibler 126—άποτελεΐ μετά 
τινων άλλων μνημειακών άμφορέων καί κρατήρων, οι όποιοι σώζονται άκέραιοι σχεδόν, 
τήν κορύφωσιν μακρας σειράς επιταφίων αγγείων, τά όποια εις τό νεκροταφεΐον τοΰ Κε- 
ραμεικοΰ τουλάχιστον εμφανίζονται άπό τής πρωτογεωμετρικής ήδη περιόδου. Τά πα- 
λαιότερα όμως αγγεία δέν εΐχον ούτε τό μέγεθος οΰτε τήν διακόσμησίν τών ώριμων γεω
μετρικών καί είναι άπίθανον, δτι έτοποθετοΰντο επί τοΰ τάφου διά ν’ άποτελέσουν «σή- 
ματα-μνημεΐα» τοΰ τάφου. "Ηδη ό Wide έτόνιζεν 127 δτι «δέν υπηρετούν ούδένα πρακτι
κόν 128 σκοπόν... άφοΰ τά περισσότερα έχουν πυθμένα διάτρητον» καί άνέτρεχε εις τό 
παράδειγμα τοΰ τύμβου τών Άφιδνών 129, όπου έπί τοΰ τάφου εύρέθησαν μεγάλα άγγεϊα, 
τά όποια σκοπόν είχον «νά δέχωνται τήν νεκρικήν θυσίαν». Έπίστευε, λοιπόν, δτι ό άρ- 
χικός προορισμός καί τών άττικών έπιταφίων άγγείων ήτο αύτός καί δτι σύν τώ χρόνω 
ή άρχική χρήσις έλησμονήθη, ώστε τελικώς έτοποθετοΰντο ώς έπιτάφια σήματα 13°.

Ή ύδρία ή εύρεθεΐσα έπί τοΰ «τάφου τής Ίσιδος» εις τήν ’Ελευσίνα 131 καί εις 
μικρός άμφορεύς εύρεθείς εις τάφον τής άθηναϊκής νεκροπόλεως σχετίζονται ύπό τοΰ 
Poulsen 132 πρός τήν ταφικήν σπονδήν καί συνδέονται μέ τό παράδειγμα τών Άφιδνών. 
Ό Poulsen παρατηρεί, δτι ή ύπόθεσις τοΰ Milchhoefer 133 περί τοΰ έπιταφίου προορι
σμού τών άγγείων τούτων είναι άπολύτως ορθή καί προσθέτει, δτι έχρησίμευον ώς «Η och- 
altar durch welchen man die fliissigen Opfer, Milch und Honig, 01 und Wein, vil- 
leicht auch das Blut der Opfertiere hinabstromen lassen konnte»134. Προχωρών έτι 
περαιτέρω τήν ύπόθεσίν του 135, πιστεύει, δτι δυνάμεθα νά παρακολουθήσωμεν σαφώς

126. Kerameikos V, σ. 20.
127. Jdl 14 (1899) σ. 189.
128. Μέ τήν έννοιαν τής χρήσεως.
129. AM 21 (1896) σ. 385 κ.έ. Βλ. άνωτέρω σελ.
130. Jdl 14 (1899) σ. 189.
131. ΑΕ 1898, σ. 88 (Σκιάς). Περί τής χρονολογίας τοΰ τάφου έγένοντο πολλαϊ συζητήσεις Βλ. 

J. Davison, Attic Geometric workshops, σ. 109.
132. Dipylongraber, σ. 20.
133. AM 5 (1880) σ. 177 κ.έ. Ότε διετυπώθη ύπό τού Milchhoefer ήτο άπλή ύπόθεσις, διότι 

δέν ύπήρχον ικανά άποδεικτικά στοιχεία.
134. Συμφωνών πρός τήν ύπό τών Briickner-Pernice διατυπωθείσαν ( Ein attischer Friedhof, AM 

18 (1893) σ. 155) άποψιν, δτι ό άρχικός προορισμός τών άγγείων ήτο πρακτικός (έ.ά. σ. 19). Τήν ά. 
ποψιν ταύτην ένισχύει καί τό κυλινδρικόν άνευ πυθμένος γεωμετρικόν σκεύος τής Καμίρου, τό δημο- 
σιευθέν ύπό τοΰ R. Zahn έν Κ. F. Kinch, Vroulia, σ. 30 κ.έ. Πρβλ. Nilsson, Gesch. Gr. Religion, 
Η, σ. 177, Πίν. 52, 4, S. Ferri, Divinitk Ignote, Πίν. 20b, G. Oeconomus, De profusionum 
receptaculis sepulcralibus, σ. 46, Είκ. 13.

135. έ.ά. σ. 20.
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τήν μετάβασιν άπό τοϋ Hochaltar εις τό έπιτάφιον άγγεΐον, διότι παραδέχεται, ότι έκ 
τών δύο μικρών βωμών136, τούς όποιους αναφέρει ό Σκιάς, ότι άνεΰρεν εις τό κατώτατον 
στρώμα137, ό εϊς ανήκει εις μέγαν γεωμετρικόν τάφον καύσεως καί άντικαθιστςί τό έπι
τάφιον άγγεΐον 138. Έν τούτοις τά υπό τού Σκιά άναφερόμενα στοιχεία δέν είναι τόσον 
σαφή, ώστε μετά βεβαιότητος νά όμιλήσωμεν περί ύπάρξεως έν Έλευσΐνι ταφικών έπι- 
ταφίων βωμών.

'Οπωσδήποτε αί τελευταΐαι άνασκαφαί τοϋ Κεραμεικοϋ έπεβεβαίωσαν τήν σπον- 
δικήν χρήσιν τοϋ έπιταφίου άγγείου. «’Αμφορείς καί κρατήρες πρέπει νά δέχωνται σπον- 
δάς, παρατηρεί ό Kiibler 139, καί διά τόν λόγον τοϋτον εις τούς τάφους τούς περιέχον
τας όστεοδόχον άγγεΐον τό άνω μέρος τοϋ ταφικοϋ λάκκου δέν καλύπτεται διά χώματος, 
άλλά μένει έλεύθερον, ώς λάκκος προσφορών». Έχομεν όμως ώρισμένα παραδείγματα, 
ώς τοϋ τάφου 2, όπου ό κρατήρ εύρέθη εις τό ύψος τοϋ χείλους τοϋ τάφου, τοϋ τάφου 26, 
όπου δέν υπήρχε λάκκος προσφορών, καί τοϋ τάφου 13, όπου ύπήρχε μέν λάκκος, άλλά 
δέν εύρέθη ούδέν άγγεΐον διά σπονδήν, τά όποια θά ήτο δυνατόν νά άγάγουν εις τό συμ
πέρασμα, ότι ή ανωτέρω έρμηνεία δέν έχει γενικόν κϋρος. Ό Kiibler υποθέτει, ότι εις 
τάς περιπτώσεις ταύτας ό λάκκος προσφορών καί τό άγγεΐον σπονδών δέν διετηρήθη- 
σαν μετά τήν τέλεσιν τών ταφικών νομίμων ή καί ότι ή ταφική σπονδή ήτο πολύ άπλου- 
στέρα, ώστε δέν κατέλιπεν ούδέν ίχνος μετά τήν τέλεσίν της. Δέχεται μάλιστα, ότι ώς 
πρός τήν ταφικήν σπονδήν ούδεμία διαφορά ύφίσταται μεταξύ τάφων καύσεως καί τά
φων ένταφιασμοϋ ούτε μεταξύ παλαιοτέρων καί νεωτέρων ταφών. Τοϋτο «ισχύει καί διά 
τούς πρωτογεωμετρικούς καί ύπομυκηναϊκούς τάφους μέ τόν άπλοΰν τύμβον, οί όποιοι 
δέν εΐχον στήλην, λάκκον καί άγγεΐον προσφορών» καί άποτελεΐ συνέχειαν τοϋ παλαιού 
μυκηναϊκοΰ έθίμου, «μολονότι έκεΐ δέν έφαρμόζεται γενικώς καί στήλαι άνευρίσκονται 
μόνον εις τούς τάφους τών άρχηγών» 14°. Τέλος ή ύπαρξις τοϋ λάκκου προσφορών, τής 
στήλης καί τοϋ άγγείου τών σπονδών δέν πρέπει νά θεωρηθή άναβίωσις, άλλά τόνωσις 
τοϋ παλαιού έθίμου, τοϋ όποιου ή τέλεσις προσλαμβάνει τώρα πολυτέλειαν καί μεγαλο
πρέπειαν 141.

Ή Hedwig Kenner142 εΐχεν ύποθέσει, ότι μερικά άπό τά γεωμετρικά ταϋτα έπιτά- 
φια άγγεΐα πρέπει νά θεωρηθούν λουτήρια καί, άκολουθοΰσα τόν Wolters143, ύπεστήρι- 
ξεν, ότι άποτελοϋν προδρόμους τών λουτηρίων τής κλασσικής έποχής. Είχε βεβαίως 
προσέξει τάς διαφοράς μεταξύ λουτηρίων καί τών μεγάλων γεωμετρικών κρατήρων (Πίν. 
87 β-γ), οί όποιοι στεροΰνται τοϋ κυρίου γνωρίσματος τών πρώτων, δηλαδή τής ειδικής 
προχοής, καί έδήλωνεν, ότι ήτο έπιφυλακτική διά τόν χαρακτηρισμόν τοϋτον. Έν τού- 
τοις, παρά τήν έπιφύλαξιν, προχωρεί λέγουσα, ότι καί τά άγγεΐα ταϋτα δυνάμεθα νά τά 
ίδωμεν ώς «είδος λουτηρίων» (eine art Waschbecken), διότι πολλάκις συνδυάζονται μέ 
τά κατ’ έξοχήν λουτήρια. Είναι προφανές όμως, ότι ή προσπάθειά της ν’ άνεύρη λουτή-

136. Ό είς ήτο κατεσκευασμένος έκ λίθων καί πηλού, ό έτερος μόνον έκ πηλού.
137. ΠΑΕ 1898, σ. 84 καί ΑΕ 1898, σ. 49.
138. έ.ά. σ. 20
139. Kerameikos V, σ. 34.
140. ε.ά. Ή τελευταία παρατήρησις περί τών στηλών δέν νομίζω, δτι Ισχύει ( βλ. τό πρώτον κε- 

φάλαιον τής παρούσης μελέτης ).
141. Kiibler, Kerameikos V, σ. 34-35.
142. OJh 29 (1935) σ. 123,134,149.
143. Jdl 13 (1898) σ. 134.
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ρια εις δλας τάς έποχάς καί ή τάσις της νά συσχετίση μέ τό νεκρικόν λουτρόν πάντα τά 
αγγεία, τά όποια ήδύναντο νά περιέχουν ΰδωρ, την ώδήγησεν εις υπερβολάς. Ό Ru
bier, στηριζόμενος εις τά πλήρη στοιχεία των άνασκαφών τοΰ Κεραμεικοϋ,άποκρούει 
ρητώς καί πειστικώς τήν άποψιν ταύτην καί δεικνύει, ότι κατά κανόνα τά επιτάφια αγ
γεία ήσαν διάτρητα κατά τινα τρόπον 144. Είναι επομένως άπολύτως βέβαιον, ότι ή αρ
χική καί κυρία λειτουργία τοΰ επιταφίου άγγείου ήτο «πρακτική» (μέ τήν κυριολεκτι
κήν σημασίαν τής λέξεως), έξεπλήρου δηλαδή ώρισμένον τελετουργικόν σκοπόν. ’Αλλά 
ή παρουσία του έπί τοΰ τάφου, τό μέγεθος του καί ή σύν τώ χρόνω άναπτυχθεΐσα λαμ
πρά του κόσμησις τοΰ έδωσαν τήν δυνατότητα νά μεταβληθή αυτό τούτο εις μνημεϊον, 
τό όποιον έκόσμει τον τάφον καί τόν διέκρινε από τούς πέριξ τούτου 145.

Ή μεταμόρφωσις αύτη βαίνει παραλλήλως πρός τήν άνάπτυξιν τόσον τοΰ μεγέ
θους του, όσον καί τής διακοσμήσεώς του. Άρχικώς ή διακόσμησις τοΰ άγγείου ήτο 
καθαρώς γεωμετρική 146—δαίδαλα πολλά 147—ή εις μίαν μετόπην ύπήρχεν ή μορφή ίπ
που 148. Ή υπαρξις τοΰ ίππου θεωρείται ύπό τοΰ Kiibler χαρακτηριστική, διότι οδτος 
πιστεύει εις τήν χθονίαν ύπόστασιν τοΰ ίππου, ακολουθών εις τοΰτο τάς άπόψεις τοΰ 
Malten καί πολλών άλλων διαπρεπών άρχαιολόγων 149. Ό Nilsson όμως, τοΰ οποίου 
ή γνώμη εις θρησκειολογικά ζητήματα έχει ιδιαιτέραν βαρύτητα, όμιλών περί τής πα- 
ραστάσεως τοΰ ίππου ή τής κεφαλής του μόνον εις έπιτυμβίους στήλας καί άναφερόμε- 
νος εις τάς γνώμας τοΰ Malten παρατηρεί 15°, ότι « bieten trotz ihrer Gelehrsamkeit 
und umsicht keinen wirklichen Beweis dafur. Die alte, einfachere Erklarung ist 
demgegeniiber richtig. Das ίπποτροφεΐν war das Zeichen des Adels, des Herren- 
standes ».

’Αγγεία φέροντα παραστάσεις προθέσεως καί εκφοράς προέρχονται κατά τό μεγα- 
λύτερον μέρος άπό τάφους τών τελευταίων γεωμετρικών χρόνων, άπό τοΰ 3ου τετάρτου 
τοΰ 8ου αίώνος, λέγει ό Kiibler 151, προσθέτων, ότι εις τάς άρχάς τοΰ 2ου τετάρτου 
τοΰ αίώνος, τοιαΰται παραστάσεις ήσαν ακόμη άγνωστοι, άν κρίνωμεν άπό τήν μαρ
τυρίαν τοΰ κρατήρος άρ. 1254 καί τοΰ άμφορέως 1256 τοΰ Κεραμεικοΰ. 'Ώστε, καταλή

144. Kerameikos V, σ. 34 σημ. 77. Περί τοΰ θέματος βλ. νΰν καί R. Ginouves, Balaneutike, 
Recherches sur le bain dans l’antiquite Grecque, 1962, σ. 246 κ.έ., όπου συζητεϊ έκτενώς περί 
τών γεωμετρικών αγγείων.

145. Πρβλ. Briickner-Pernice, έ.ά. σ. 151.
146. Κρατήρ τάφου 2 (900-850 π.Χ.), κρατήρ τάφου 43 (775-750), άμφορεύς τάφου 42 (825-800), 

άμφορεύς τάφου 37 (850-825), άμφορεύς τάφου 11 (τέλος 9ου αί.), άμφορεύς τάφου 23 (τέλος 9ου αί.), 
άμφορεύς τάφου 30 (800-775).

147. Πρβλ. Briickner-Pernice έ.ά., οί όποιοι εύστόχως συγκρίνουν ταϋτα πρός τάς μυκηναϊκός 
στήλας μέ τήν γεωμετρικήν διακόσμησιν.

148. Κρατήρ τάφου 22 (825-800).
149. Kiibler, Kerameikos, V, σ. 27 κ.έ., Malten, Jdl 29 (1914) σ. 179 κ.έ. Πρβλ. Β. Schweitzer, 

Herakles, σ. 77 κ.έ., 90 κ.έ., 107, 239, Gnomon 10 (1934) σ. 350-51, Wiesner, Grab und Jenseits, 
σ. 183,189 κ.έ., 216, Matz, Geschichte der Griechischen Kunst, I, σ. 58.

150. Gesch. Gr. Rel. I®, σ. 382-83. Μολονότι ό Nilsson υπονοεί προφανώς τάς παραστάσεις 
τών άρχαϊκών στηλών καί τών μελανόμορφων ίσως άμφορέων μέ τήν παράστασιν κεφαλής ίππου, ή 
παρατήρησίς του ισχύει καί διά τούς γεωμετρικούς χρόνους, έφ’ όσον μάλιστα τήν τοποθετεί εις τό 
κεφάλαιον περί μυκηναϊκής καί όμηρικής θρησκείας καί εις παράγραφον άναφερομένην εις τούς «ό- 
μηρικούς» χρόνους.

151. έ.ά. σ. 20.
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γει, ό άμφορεύς 804 τοϋ Έθνικοϋ Άρχαιολ. Μουσείου Αθηνών τοϋ τάφου 2 ή 4 τής 
όδοϋ Πειραιώς, ό όποιος άνήκει εις τό τέλος τοϋ 2ου τετάρτου μένει άπομεμονωμένος 
εις τήν εποχήν του 152 153.

Εξέρχεται τών όρίων τής παρούσης μελέτης ή συζήτησις χρονολογικών προβλη
μάτων τών γεωμετρικών άγγείων. Άλλωστε αί είδικαί έρευναι τών τελευταίων έτών υπήρ
ξαν εξονυχιστικά! καί άκρως διαφωτιστικαί, έάν δέ ύφίστανται άκόμη επί μέρους δια- 
φοραί γνώμης, εις τό σύνολον έδωσαν σαφή εικόνα τοϋ γενικοϋ χρονικοϋ σχήματος τής 
γεωμετρικής τέχνης. Δυνάμεθα λοιπόν ν’ άναφερθώμεν είς τάς έρεύνας τοϋ Kahane, 
Young, Kiibler, Kunze, τής G. Nottbohm, τοϋ Chamoux, Villard καί τήν τελευταίαν 
έργασίαν τής Jean Μ. Davison 153 καί ν’ άποφύγωμεν τήν ασκοπον άνάμιξίν μας είς τό 
θέμα. Έκ τών προαναφερθέντων ερευνητών ό Kunze καί ό Kahane χρονολογοϋν τον 
άμφορέα 804 είς τό 2ον τέταρτον τοϋ αίώνος, ένώ οί υπόλοιποι προτιμοΰν χρονολόγησιν 
περί τά μέσα τοϋ αίώνος (μέ μικράς μεταξύ των διαφοράς μεταξύ τοϋ 760 καί 750) 154. 
Καί μολονότι πολλαί άντιρρήσεις διετυπώθησαν ύπό τών Chamoux, Villard, Kunze διά 
τήν ύπό τής Nottbohm έπιχειρηθεΐσαν διάκρισιν ένός ώρισμένου τεχνίτου, τοϋ τεχνί
του τοϋ άμφορέως τοϋ Διπύλου,έν τούτοις ή J. Davison έπανέρχεται μέ τήν έκτενή μονο
γραφίαν της είς τό θέμα καί προσπαθεί μέ λεπτομερείς άναλύσεις όχι μόνον νά έπιτύχη 
τοιαύτας αποδόσεις, άλλά καί νά προχωρήση είς συσχετισμούς τών διαφόρων εργαστη
ρίων μεταξύ των.

’Ανεξαρτήτως τής θέσεως, τήν όποιαν λαμβάνει τις έπί τών δύο τούτων προβλη
μάτων τών γεωμετρικών άγγείων—τοϋ χρονολογικοϋ καί τοϋ έργαστηρίου ή τεχνίτου 
—δυνάμεθα, νομίζω, νά ύποστηρίξωμεν, ότι ό άμφορεύς 804 είναι δύσκολον είτε νά το- 
ποθετηθή είς τήν άρχήν τής σειράς τών άγγείων μέ παράστασιν είτε νά θεωρηθή, ότι 
άκολουθεϊ μερικά σποραδικά μόνον καί άσήμαντα δημιουργήματα. Ή παράστασις τής 
προθέσεως είς αύτόν έχει βεβαίως πολύ περιωρισμένην θέσιν είς τό σύνολον τής γεω
μετρικής του διακοσμήσεως καί θά ήτο δυνατόν νά θεωρήσωμεν τοΰτο ώς έπιφυλακτι- 
κότητα καί άτολμίαν τοϋ τεχνίτου, ό όποιος άποφεύγει νά έκτείνη τήν σκηνήν καί τήν 
τοποθετεί μετά διακρίσεως μάλλον ή δειλίας είς μικρόν χώρον. ’Αλλά ούδέν στοιχεΐον 
τεχνικής ή καλλιτεχνικής άδυναμίας, προδιδούσης άβεβαιότητα είς τήν έκτέλεσιν τών

152. έ.ά.
153. Ρ. Kahane, Die Entwicklungsphasen der attisch-geometrischen Keramik, AJA 44 

(1940) σ. 464-82. R.S. Young, Late geometric graves and a seventh century well in the Agora, 
Hesperia, Suppl. 2, 1939. G. Nottbohm, Der Meister der grossen Dipylon Amphora in Athen, Jdl 
58 (1943) σ. 1-31. F. Chamoux, L’0cole de la grande amphore de Dipylon, RA 33 (1945) σ. 
55-97. F. Villard, Un nouveau cratfere du Dipylon au Mus6e du Louvre, RA Ser. 6, 31-32 (1949) 
J.M. Cook, Athenian Workshops around 700., BSA 42 (1947) σ. 139-155. K. Kiibler, Keramei- 
kos V, 1954, σ. 43-183. E. Kunze, Disjecta membra attischer Grabkratere, AE 1953-54, Είς 
μνήμην Γ. Π. Οικονόμου, Α' σ. 162-171, τού ίδιου, Bruchstiicke attischer Grabkratere, Festschrift B. 
Schweitzer, σ. 48-58. Jean M. Davison, Attic geometric workshops, 1961. Πρβλ. καί τήν κριτικήν τοΟ 
Ν. Himmelmann-Wildschutz, Gnomon 34 (1962) σ. 72-75. Είς τάς άνωτέρω έργασίας πρέπει νά 
προσθέσωμεν καί τοΟ Ε. Buschor, Griechische Vasen, 1940, τού Fr. Matz, Geschichte der Griechi- 
schen Kunst, 1950, τοΟ R.M. Cook, Greek paintted pottery, 1960, αί όποίαι είς τά σχετικά πρός τό 
θέμα μας κεφάλαια περιέχουν χρήσιμα στοιχεία.

154. Βλ. J. Davison, Attic geometric workshops, σ. 129. Ή χρονολόγησις τοΟ R. Hampe, 
Die Gleichnisse Homers und die Bildkunst seiner Zeit, 1952, σ. 23: «etwa um 800», είναι προφανώς 
πολύ ύψηλή.
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μορφών ή τήν σύνθεσιν τοϋ συνόλου, θά ήδύνατο ν’ άνεύρη τις. Καί ή θέσις, τήν οποίαν 
δίδει εις τήν παράστασιν, μαρτυρεί σαφή γνώσιν τοϋ προβλήματος τοϋ προς κόσμησιν 
χώρου τοϋ αγγείου, ώστε δέν είναι δυνατόν νά σκεφθώμεν, ότι πρόκειται περί άρχαρίου. 
Ή δυσκολία τοϋ τελευταίου τούτου ζητήματος δέν ήτο μικρά, εάν λάβωμεν ύπ’όψιν τό 
μέγεθος τοϋ άγγείου καί τήν έκτασιν τής έπιφανείας, τήν όποιαν ό τεχνίτης έπρεπε νά 
κοσμήση. Όρθώς ή Davison χαρακτηρίζει155 τό άγγεϊον τοϋτο «a distinctive exam
ple of the master’s style at his peak». Έάν αί σκέψεις αδται είναι όρθαί, πρέ
πει νά ύποθέσωμεν ή ότι ό άμφορεύς είναι νεώτερος των μέσων τοϋ 8ου αίώνος, πράγμα 
τό όποιον τά εις τήν διάθεσίν μας κριτήρια άποκλείουν ή ότι προηγήθησαν τούτου 
έντός τοϋ 2ου τετάρτου τοϋ αίώνος έργα μέ όμοιας παραστάσεις, είτε τοϋ ίδιου τεχνίτου 
(τοϋτο θεωρώ πιθανώτερον) είτε άλλων.

Τό θέμα τής προθέσεως καί έκφοράς, τό όποιον έπαναλαμβάνεται εις τά μεγάλα 
έπιτάφια άγγεΐα τών γεωμετρικών χρόνων δεικνύει σαφώς, ότι ταϋτα κατεσκευάζοντο 
άποκλειστικώς διά ταφικήν χρήσιν 156. Τοϋτο έπιμαρτυροϋν τόσον τό μέγεθος, όσον καί 
ή πολυτέλεια πολλών έξ αυτών. Είναι λογικόν νά ύποθέσωμεν, ότι ύπήρχον έτοιμα εις 
τήν άγοράν καί ήγοράζοντο υπό τής οικογένειας, ή όποια εύρίσκετο εις τήν άτυχον ταύ- 
την άνάγκην, έφ’ όσον τό κοινόν θέμα τής προθέσεως καθίστα περιττήν πάσαν διαφορο- 
ποίησιν. Δέν είναι άδύνατον εις τον γενικόν κανόνα νά συμπεριληφθοϋν καί άγγεΐα 
ώς ό άμφορεύς 804. ’Αλλά άν άναλογισθώμεν τό μέγεθος καί τήν κόσμησίν του, πρέπει 
νά ύποθέσωμεν, ότι τοιαΰτα άγγεΐα θά ή σαν ιδιαιτέρως δαπανηρά καί ώς εκ τούτου θά 
κατεσκευάζοντο μόνον κατόπιν ειδικής παραγγελίας διά συγκεκριμένην περίπτωσιν, 
δηλαδή μετά τόν θάνατον έκείνου, διά τόν τάφον τοϋ όποιου προωρίζοντο 157.

Έν τοιοΰτον λαμπρόν άγγεϊον δεικνύει προσέτι, ότι καί τό κατά βάσιν λατρευτι
κόν τοϋτο σκεϋος ήτο άνάλογον προς τήν κοινωνικήν θέσιν τοϋ νεκροΰ 158 καί ή ενδει
κτική ύπεροχή του έδήλωνε τήν θέσιν ταύτην άκόμη καί μετά τόν θάνατόν του, ένώ συγ
χρόνως έξέφραζε κατά τρόπον έντόνως αισθητόν όχι μόνον τήν άγάπην τής οικογένειας 
προς τόν νεκρόν, άλλά καί τήν θέσιν ταύτης έντός τής κοινωνίας τών ζώντων. Τό λαμ
πρόν τοϋτο μνημεΐον άποτελεΐ, νομίζω, μετά τάς έπιβλητικάς στήλας τών μυκηναϊκών 
περιβόλων, ένα άπό τούς παλαιοτέρους μάρτυρας μιας άκόμη λειτουργίας τοϋ οίουδή- 
ποτε ταφικοΰ μνημείου, ή οποία δέν έχει άρκετά τονισθή. Τό ταφικόν μνημεΐον κατ’ άρ- 
χήν καί κατ’ ούσίαν κατασκευάζεται διά τόν νεκρόν καί δι’ αυτόν προορίζεται- άλλά ή 
λαμπρότης του άντικατοπτρίζει τόν πλοϋτον καί τήν δύναμιν όχι μόνον τοϋ νεκροΰ, άλ-

155. έ.ά. σ. 129 σημ. 83.
156. "Οστρακα γεωμετρικού άγγείου μέ παράστασιν προθέσεως εύρέθησαν καί είς τό Ήραΐον της 

Σάμου (AM 54 (1929) σ. 15, Πίν. 2), άλλά, ώς παρατηρεί ό Buschor (AM 55 (1930) σ. 19), 
«είναι προφανές, ότι δέν είναι δυνατόν νά προέρχωνται άπό τό ίερόν», άλλά άπό τό νεκροταφεϊον τών 
γεωμετρικών χρόνων, τό όποιον εύρίσκετο «dicht ausserhalb des Heiligtum». Πρβλ. όμοια όστρα
κα άπό τήν Άκρόπολιν τών ’Αθηνών, Graef-Langlotz, Vasen v.d. Akropolis, άρ. 254-59, Πίν. 8. 
Περί τής σκηνής τής προθέσεως βλ. W. Zschietzschmann, AM 53 (1928) σ. 17-47, καί Beil. 8-18. 
Τελευταίως ό John Boardman έμελέτησεν έκ νέου τό θέμα είς τήν έργασίαν του περί τών «γραπτών τα- 
φικών πλακών», BSA 50 (1955) σ. 51-66, Πίν. 1-8.

157. Πρέπει νά ύποθέσωμεν, ότι είς τοιαύτην περίπτωσιν αμέσως μετά τόν ένταφιασμόν έτοποθε- 
τεϊτο προχείρως άγγεϊον όλιγώτερον πολυτελές διά τήν τέλεσιν τών άπαραιτήτων ταφικών χοών, άν- 
τικαθιστάμενον άργότερον άπό τό μόνιμον τούτο άγγεϊον, τό όποιον έχρησίμευε τόσον διά τάς σπονδάς, 
όσον καί ώς ταφικόν μνημεΐον.

158. Πρβλ. Kahane, AJA 44 (1940) σ. 464.
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λά καί των έπιζώντων συγγενών καί, πιστεύω, κυρίως αυτών. Άπό τήν διάκρισιν τών τά
φων, ή όποια καθίσταται φανερά εις τήν διάκρισιν τών ταφικών μνημείων, προβάλλει 
καί εις τήν γεωμετρικήν εποχήν—όπως καί εις πάσαν άλλην—ή διάκρισις τής κοινω
νικής ίεραρχήσεως τών οικογενειών, αί όποϊαι κατεσκεύασαν καί συντηρούν τούς τά
φους 159.

Εις τά επιτάφια ταύτα αγγεία δέν εχομεν μόνον παραστάσεις προθέσεως καί έκ- 
φοράς τού νεκρού, αί όποϊαι σχετίζονται αμέσως με τον προορισμόν τού αγγείου. Αί 
άρματοδρομίαι είναι θέμα συχνόν, ώς έπίσης καί αί παραστάσεις πλοίων μέ σκηνάς μά
χης έπ’αυτών ή παρ’αυτά (Πίν. 87 β-γ). Τό θέμα τής άρματοδρομίας, τό όποιον εμφανί
ζεται κατά τήν γεωμετρικήν έποχήν, θά τό έπανεύρωμεν εις έρυθρομόρφους άττικάς 
λουτροφόρους τού 5ου αίώνος 16°, τό γνωρίζομεν δέ ήδη άπό τάς παραστάσεις τών 
άναγλύφων μυκηναϊκών στηλών, εις άπλουστέραν βεβαίως μορφήν 161. Ή μαρτυρία 
τού 'Ομήρου διά τάς άρματοδρομίας είς τά «άθλα έπί Πατρόκλφ» έπιτρέπει νά συμ- 
περάνωμεν, ότι καί αί παραστάσεις τών γεωμετρικών άγγείων είκονίζουν ταφικούς ά- 
γώνας, ώστε ή παρουσία των έπί τών έπιταφίων άγγείων έχει τόν αύτόν λόγον, τόν 
όποιον έχουν καί αί παραστάσεις προθέσεως καί έκφοράς. Πομπή δηλαδή αρμάτων 
καί άρματοδρομίαι άνάλογοι προς τάς όμηρικάς άπετέλουν, φαίνεται, μέρος τής ταφι- 
κής τελετής κατά τούς γεωμετρικούς χρόνους 162. Τοιαύτη πολυτελής έκφορά καί κη
δεία δέν θά ήτο βεβαίως συχνή ούτε θ’ άπετέλει τόν γενικόν κανόνα. Ό Kiibler πιστεύ
ει 163 164, ότι ή έλλειψις χώρου είς τό νεκροταφεϊον τής πόλεως τών ’Αθηνών, όπου οί τά
φοι ήσαν πυκνοί ό είς παρά τόν άλλον, δέν έπέτρεπε τήν κίνησιν πομπής αρμάτων ούτε 
τήν τέλεσιν άγώνων καί θεωρεί τάς παραστάσεις τών άγγείων «nur Abloesungen solchen 
Feiern», προσθέτων, ότι «τοιαΰται νεκρικαί τελεταί ήδύναντο νά τελώνται μόνον με
μονωμένος καί μάλλον άπό τάς εύγενεϊς οικογένειας είς τά κτήματά των είς τήν ’Αττι
κήν». Τούτο σημαίνει, ότι ή παράστασις δέν άποτελεΐ είκονογράφησιν πάσης κηδείας 
ή τής κηδείας τού νεκρού, είς τόν τάφον τού όποιου ΐστατο τό άγγεϊον, άλλ’ ότι ό τεχνί- 
της έχρησιμοποίησε έν θέμα κατάλληλον καί σχετικόν προς τά ταφικά έθιμα τής επο
χής του 1δ4.

Έάν τό θέμα τών άρματοδρομιών δύναται νά σχετισθή πρός τήν ταφήν καί οΰτω 
νά έρμηνευθή ή παρουσία του έπί τών έπιταφίων άγγείων, δέν συμβαίνει τό αύτό καί μέ 
τάς ναυτικάς σκηνάς, τά πλοία καί τάς μάχας έπ’ αυτών ή παρ’ αύτά. Ή γνώμη τής Ri-

159. Πρβλ. Kiibler, Kerameikos V, σ. 21, Εύριπίδου Τρωάδες στ. 1246-50 καί Μαν. ’Ανδρόνικου, 
Horror Vacui ή ό καλλιτεχνικός λόγος, ΑΔ 16 (1960) σ. 53 καί σημ. 43.

160. Merlin, ΑΕ1937, σ. 186 Είκ. 1, Chamoux, Ecole de Dipylon, RA 33 (1945) σ. 80.
161. ’Εάν βεβαίως αί παραστάσεις αύται είκονίζουν άρματοδρομίας καί όχι σκηνάς κυνηγίου ή 

μάχης.
162. Βλ. Μαν. ’Ανδρόνικου, 'Ομηρικά καί μυκηναϊκά έθιμα ταφής, Ελληνικά τόμ. 17 (1960) 

σ. 63-64.
163. Kerameikos V, σ. 20.
164. Οί Briickner-Pernice, AM 18 (1893) σ. 152, σχετίζουν τάς παραστάσεις τών γεωμετρικών 

άγγείων μέ τούς Ιππείς, οί όποιοι είκονίζονται εις τήν predella τών άρχαϊκών στηλών. Ό Τ. Β. L. 
Webster, Homer and Attic geometric vases, BSA 50 (1955) σ. 38-50, ιδίως σ. 47 κ.έ. (πρβλ. τού 
ίδιου. From Mycenae to Homer, 1958, σ. 172) νομίζει, ότι αί παραστάσεις τών άρματοδρομιών άνα- 
φέρονται είς ήρωικοΰς - μυθικούς άγώνας μάλλον καί δχι είς τήν πραγματικήν ζωήν. Τό αύτό πιστεύει 
καί περί τών ναυτικών σκηνών, περί τών όποιων θά γίνη λόγος άμέσως κατωτέρω.
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chtor 165 «δη εις τήν περίπτωσιν ταύτην (τοϋ κρατηρος τής Νέας Ύόρκης Acc. No 34. 
11.2, έπί τοΰ όποιου υπάρχει ναυτική σκηνή) είναι πιθανόν, ότι ό νεκρός ήτο πλοίαρ
χος, ό όποιος άπώλεσε τήν ζωήν εις τήν είκονιζομένην μάχην», άν δεν είναι δυνατόν 
ν’ άποκλεισθή γενικώς, δέν δύναται νά εΰρη καί γενικήν παραδοχήν ούτε βοηθεΐ εις 
τήν έρμηνείαν των πολλών τοιούτων σκηνών, τάς όποιας εύρίσκομεν εις τά γεωμετρικά 
αγγεία. Ή ιδία παλαιότερον165 166, συμφωνούσα προς τόν Fr. Poulsen167, όρθώς είχε πα
ρατηρήσει, ότι ή διακόσμησις τών γεωμετρικών αγγείων δέν σχετίζεται πρός έκάστην 
συγκεκριμένην περίπτωσιν νεκρού ούτε άπέβλεπεν εις τοϋτο ό τεχνίτης. Πειστικήν περί 
τούτου άπόδειξιν προσφέρει ό άμφορεύς τοΰ'Υμηττού168, ό όποιος ένφ έχρησιμοποιήθη 
διά τήν ταφήν παιδός, φέρει παραστάσεις μαχομένων πολεμιστών, ιππέων καί άρμάτων.

Αί ναυτικαί σκηναί εϊχον παλαιότερον σχετισθή μέ τήν καθιέρωσιν τών ναυκρα- 
ριών καί έθεωρήθησαν μνημεία νεκρών «οί όποιοι ήσαν μέλη άθηναϊκών ναυκραριών»169. 
Τήν γνώμην ταύτην άναφέρουν καί οί Briickner-Pernice εις τήν προμνημονευθεϊσαν με
λέτην των 17°, αλλά χωρίς νά τήν άπορρίπτουν τελείως παρατηρούν : «es lage nahe, die- 
se Schmuck auf die Graber der ναύκραροι, der Schiffsherren, zu beschranken, aber 
es scheint, dass dafiir der Briichstiicke von Vasen zu viel sind». Ή παρατήρησις αυ
τή περί τοΰ μεγάλου αριθμού τών άγγείων μέ τοιαύτας παραστάσεις, τά όποια άλλωστε 
άποτελοΰν μέρος μόνον δσων εϊχον στηθή έπί τών τάφων, άποτελεΐ ισχυρόν επιχείρη
μα κατά τής άπόψεως ταύτης καί κατά πάσης άλλης, ή όποια βλέπει είς τάς παραστάσεις 
συγκεκριμένον θέμα. Είδικώς ή περί ναυκραριών άποψις δέν δύναται νά στηριχθή, διό
τι είναι καί ίστορικώς έσφαλμένη171. Ό Charbonneaux172 ύπεστήριξεν, δτι πρόκειται 
περί μυθικών ληστρικών(μέ τήν ομηρικήν σημασίαν τής λέξεως) επιδρομών(razzias). 
Τήν άποψιν, δτι είκονίζουν μυθικάς σκηνάς, όμηρικάς ή άλλας, ύπεστήριξε τελευταίως 
καί ό Τ. Β. L. Webster 173.

Είναι άληθές, δη ουδέν επιχείρημα άπολύτως πειστικόν θά ήδύνατο νά άντιταχθή 
είς τήν γνώμην ταύτην, ή όποια βλέπει σκηνάς μυθολογικός είς πολλάς παραστάσεις 
τών γεωμετρικών άγγείων. Ή μορφή τών γεωμετρικών παραστάσεων μέ τόν έξαιρετικώς 
άφηρημένον χαρακτήρα καί ίσως ή άγνοιά μας τών συμβατικών μέσων έκφράσεως τής 
γεωμετρικής τέχνης, προσέτι δέ ή έλλειψις έπιγραφικών στοιχείων (οία εύρίσκομεν είς 
τήν μεταγενεστέραν αγγειογραφίαν) δέν επιτρέπουν ασφαλή καί ακριβή καθορισμόν 
τής είκονιζομένης σκηνής. Άναμφισβητήτως μυθολογικός παραστάσεις άνευρίσκομεν

165. A Dipylon Vase, Μ.Μ.Α. Bulletin, 1934, σ. 172.
166. AJA 19 (1915) σ. 390.
167. Dipylongraber, σ. 124.
168. Jdl 2 (1887) Πίν. 5, CVA Berlin, Taf. 41,1, Matz, Gesch. Gr. Kunst, Πίν. 200. Πρέπει νά 

σημειωθή δτι πρόκειται περί πρωτοαττικοϋ άγγείου, άλλ’ή άποδεικτική του άξια παραμένει ακέραια.
169. Helbig, Vases de Dipylon etles Naucraries, Acad. Inscr. 36, I (1898) σ. 387 κ.έ.
170. έ.ά. σ. 153.
171. Βλ. C. Hignett, A History of the Athenian Constitution, 1952, σ. 69 κ.έ.
172. Deux Fibules, Pr6histoire, I (1932) σ. 230, 241 καί 243.
173. BSA 50 (1955) σ. 43 κ.έ. ’Εξόχως ένδιαφέρουσα διά τήν πνευματικότητα της είναι ή άνάλυσις 

τοϋ κόσμου τών παραστάσεων τών γεωμετρικών άγγείων έν συναρτήσει πρός τάς όμηρικάς, ώς δίδεται 
ύπό τοϋ W. Schadewaldt, είς τήν μελέτην Homer und sein Jahrhundert, Das neue Bild der 
Antike, I, σ. 51 κ.έ. ιδίως σ. 78-84 (=W. Schadewaldt, Von Homers Welt und Werk, σ. 87 κ.έ. ΐδ. 
σ. 115-122).
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εις άγγεΐα καί χαλκά ελάσματα (πορπών καί άλλα) τοΟ 7ου αϊώνος π.Χ.174. Είναι όμως 
βέβαιον, ότι ήδη από τό 2ον ήμισυ τοΟ 8ου αϊώνος ήρχισεν ή άπεικόνισις τοιούτων σκη
νών έπϊ άγγείων. ’Από τάς παλαιοτέρας είναι ή γνωστή παράστασις άπαγωγής Ελένης 
έπϊ γεωμετρικού λέβητος τοΰ Βρετ. Μουσείου175 176 καί ή ασφαλώς μυθολογική παράστα- 
σις τών Μολιόνων 17β. ’Ακολουθοϋν, πάντοτε εντός τοΰ 8ου αϊώνος, άσφαλώς μέν άλ- 
λαι δύο άπεικονίσεις τών Μολιόνων, δύο παραστάσεις κενταυρομαχίας καί ό φόνος 
τής Πενθεσιλείας ύπό τοΰ Άχιλλέως 177, ένώ είναι πιθανόν άπλώς, ότι έχομεν άθλους 
Ήρακλέους καί ναυάγιον Όδυσσέως εις άλλας 178.

Εϊδικώς διά τάς ναυτικός σκηνάς δέν είναι δυνατόν νά διακρίνωμεν, έάν είκονί- 
ζουν πραγματικά ή μυθολογικά γεγονότα. ’Αλλά ό μέγας άριθμός των θά ήδύνατο νά 
άποκλείση τήν μυθολογικήν έρμηνείαν διά τήν γεωμετρικήν έποχήν. ’Εκτός όμως τού
του οί υποστηρίζοντες τήν μυθολογικήν έρμηνείαν δέν έλαβον ύπ’ όψιν των, νομίζω, 
έν ισχυρόν επιχείρημα, τό όποιον έπικαλεΐται ό Kirk εις τήν ειδικήν περί τών γεωμε
τρικών παραστάσεων πλοίων μελέτην του 179, διά ν’ άποκλείση τήν έρμηνείαν ταύτην. 
«Ούδεμία άπό τάς έρμηνείας ταύτας έλαβεν ύπ’ όψιν της, γράφει έν σελ. 144, ότι αί γεω
μετρικοί ναυτικαί σκηναί... δέν είναι άποκλειστικώς σκηναί μάχης» 18°. Καί ή έρμηνεία 
τήν όποιαν προτείνει, έν συνδυασμοί πρός ώρισμένας σκέψεις τοϋ Chamoux181, παρέχουν 
τήν δυνατότητα όχι μόνον νά ίδωμεν όλας τάς τοιαύτας παραστάσεις ως ένιαΐον καλλι
τεχνικόν όλον, άλλά καί νά φθάσωμεν άκριβώς εις τήν ουσίαν τοϋ προβλήματος, εις 
τήν θέσιν δηλαδή τοΰ καλλιτέχνου καί εις τό πνευματικόν περιεχόμενον τοϋ έργου του. 
«Ή όρθή έξήγησις τών πολυαρίθμων ναυτικών σκηνών, γράφει ό Kirk έν σελ. 151, δέν 
έξαρτάται άπό κανένα ιστορικόν παράγοντα οϋτε άπό άμεσον συσχέτισιν τής διακοσμή- 
σεως τών ταφικών άγγείων πρός τήν θέσιν τοϋ νεκροϋ. Εύρίσκεται περισσότερον εις τά 
ευρυνόμενα ένδιαφέροντα καί εις τήν άναπτυσσομένην τεχνικήν τοΰ άγγειογράφου, ό 
όποιος είκονίζει μορφάς(καί όχι μόνον γεωμετρικά σχήματα). Τοϋτο άποτελεΐ θέμα, τό 
όποιον άπαιτεΐ ιδιαιτέραν καί έκτεταμένην μελέτην... 'Οπωσδήποτε έκ τών στοιχείων,

174. R. Hampe, Friihe griechische Sagenbilder in Boeotia, 1936.
175 JHS 19 (1898) Πίν. 8, Hampe, έ.ά. ITiv. 22, Buschor, Gr. Vasen, σ. 18 Είκ. 18, Matz, 

Gesch. Gr. Kunst, Πίν. 14, Schadewaldt, έ.ά. σ. 3. Έν τούτοις δέν είμεθα άπολύτως βέβαιοι διά τήν 
έρμηνείαν ώς άρπαγής τής Ελένης ύπό Πάριδος ή άκόμη καί έάν είκονίζη πράγματι μυθολογικήν σκη
νήν ή άπλώς μόνον σκηνήν άποχαιρετισμοϋ.

176. 1) Λούβρου A 519, Hampe, έ.ά. Πίν. 34, 2) ’Αθηνών (έκ τοϋ Ηραίου τοϋ Άργους) 
Ch. Waldstein, The Argive Heraeum, 2. Πίν. 57, Hampe, 6.ά. Πίν. 340, Matz, έ.ά. Πίν. 27b. Διά 
τήν παράστασιν τών Μολιόνων είμεθα βέβαιοι λόγφ τής είδικής περιπτώσεως τών Σιαμαίων τούτων 
άδελφών, οί όποιοι είκονίζονται ώς έχοντες κοινόν σώμα, άλλά διπλά μέλη.

177. Πλήρη κατάλογον τών πρωίμων μυθολογικών παραστάσεων βλ. είς Τ. J. Dunbabin, Greeks 
and their Eastern Neighbours, 1957 (έκδοθέν μετά τόν θάνατόν του), σ. 77.

178. Ό Fr. Brommer, Herakles, 1953, πιστεύει, ότι ύπάρχουν παραστάσεις 4 άθλων τοϋ Ήρα
κλέους είς έργα τοϋ 8ου αί. άλλάό Dunbabin (Gnomon, 26 (1954) σ. 443-447) δέχεται μόνον ένα έξ 
αύτών. Ό ίδιος έν τούτοις είς τό προαναφερθέν βιβλίον του άναφέρει μέ έρωτηματικόν παράστασιν 
Ήρακλέους καί Στυμφαλίδων όρνίθων ώς καί Ήρακλέους καί λέοντος (παράστασιν δημοσιευθείσαν 
είς Kerameikos, V 1954, μετά τήν προηγηθείσαν κριτικήν του είς Gnomon ).

179. S. Kirk, Ships on geometric vases, BSA 44 (1949) σ. 93-153.
180. Δέν νομίζω, ότι είναι δυνατόν νά ύποστηριχθή ή παλαιά άποψις τοϋ A. J. Murray, JHS 

19 (1899) σ. 198-201, ότι είς τάς σκηνάς ταύτας είκονίζεται «...start of a ship-race, part of the 
funeral games of a nobleman».

181. έ.ά. σ. 80-81.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:33:19 EEST - 34.211.113.242



ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΠΙΤΑΦΙΑ ΜΝΗΜΕΙΑ 203

τά όποια συνελέξαμεν εις τό πρώτον μέρος καθίσταται προφανές, δτι τό πλοΐον από τής 
αυστηρός ήδη γεωμετρικής περιόδου θεωρείται θέμα αυτό καθ’ αύτό αξιον νά είκονογρα- 
φηθή (for its own sake)». Καί, σελ. 152, καταλήγει : «Φαίνεται, λοιπόν, δτι αί ναυτικαί 
σκηναί δύνανται νά έρμηνευθοϋν άπλώς από την καταλληλότητά των διά καλλιτεχνικήν 
χρήσιν τοΰ γεωμετρικού είδους καί έπομένως άπό τό δτι τό θέμα θά ήτο διά τόν τεχνί
την έλκυστικόν. Ή έρμηνεία ισχύει έξ ίσου διά σκηνάς εις επιτάφια καί μή άγγεΐα. Μία 
σκηνή ναυτική θά ήρμοζεν έξ ίσου εις άμφότερα».

«Αί σκηναί αύται, λέγει ό Chamoux182, δπως καί ή πρόθεσις, ή εκφορά καί αί άρ- 
ματοδρομίαι, ήσαν τρέχουσα, αν δχι καθημερινή εμπειρία τοΰ τεχνίτου» καί, θά προσ- 
θέσωμεν ήμεΐς, δτι τό έντόνως δραματικόν στοιχεΐον των προσέφερεν εις τόν άγγειογρά- 
φον τά δεδομένα, τά όποια έπέτρεπον εις τήν έμπνευσίν του νά ίκανοποιηθή καί είς τήν 
δεξιοτεχνίαν του νά εύρη έκφρασιν, ένφ παραλλήλως άπετέλουν υψηλόν καλλιτεχνικόν 
σύμβολον, τό όποιον μετεμόρφωνε τήν πραγματικήν ζωήν εις τέχνην. Ή τέχνη αυτή 
έχει άκριβώς τά γνωρίσματα τής έποχής της, τής γεωμετρικής, καί μέ μουσικόν σχεδόν 
τρόπον επαναλαμβάνει τό χαρακτηριστικόν της στοιχεΐον (μοτίβον) πολλάκις, όίστε είς 
τό τέλος ή είκών του άποτυποΰται είς τόν θεατήν άπολύτως καθαρά, δπως άκριβώς κα
θαρά ήτο καί είς τήν ενδιάθετον δρασιν τοϋ τεχνίτου. Ό μαίανδρος π.χ., κλασσικόν 
στοιχεΐον τής γεωμετρικής έποχής, έκφράζει μέ καθαρότητα τήν διάθεσιν ταύτην. Εις 
τήν άρχήν τών γεωμετρικών χρόνων υπάρχει τό άπλοϋν στοιχεΐον του, είς δακτυλικός 
πούς ή εν έξάμετρον συν τώ χρόνω πολλαπλασιάζεται, πάντοτε ό ίδιος είς τήν μορφήν 
καί τήν κατασκευήν του, έπαναλαμβάνεται, άπλούμενος είς τόν κύκλον τοΰ άγγείου. 
Όμοίαν έπανάληψιν προσέφερεν ή σειρά τών θρηνούντων καί θρηνουσών είς τάς δύο 
κατευθύνσεις έκατέρωθεν τής νεκρικής κλίνης. Ή άρματοδρομία άποτελεΐ τόν μαίαν
δρον τών φυσικών μορφών. Τό πλοΐον προσφέρει περισσότερον συνθετικήν μορφήν, 
διότι έχει τό πλεονέκτημα νά περιέχη είς τήν ένότητα τής μιας μορφής, τής μορφής τοϋ 
πλοίου, τήν πολλαπλότητα τών όμοιων έπαναλαμβανομένων μορφών, τών κωπηλατών.

Ό γεωμετρικός τεχνίτης είδε μέσα είς τό χάος τής καθημερινής του έμπειρίας τήν 
εικόνα, τήν όποιαν ήθελε νά ϊδη. Άνεκάλυψε μέσα εις τήν άκαταστασίαν τών πραγμα
τικών φαινομένων, τά στοιχεία έκεΐνα, τά όποια ήρμοζον είς τήν καλλιτεχνικήν του άνα- 
ζήτησιν, θέλησιν καί ιδανικόν. Ή σχέσις πρός τόν «πραγματικόν» προορισμόν του έρ
γου δύναται νά προσφέρη ψυχολογικήν μόνον έρμηνείαν, δτι δηλαδή έγένετο κάποιος 
συνειρμός μεταξύ θέματος άπαιτητοΰ καί καλλιτεχνικού. Ή καλλιτεχνική δμως κατά- 
κτησις εύρίσκετο έξω ή μάλλον πέραν τοΰ σημείου τούτου. Ή άτέρμων έπανάληψις τών 
στοιχείων αύτών έπιβεβαιώνει τήν άποψιν, δτι τοΰτο ήτο έκεΐνο τό όποιον ήθελεν ό 
τεχνίτης καί ίκανοποίει τόν πελάτην του δχι μόνον πρακτικώς, άλλά έπίσης, καί προ 
πάντων, αίσθητικώς. Τήν πλέον πειστικήν περί τούτου άπόδειξιν προσφέρει τό γεγονός, 
δτι, δτε μετεβλήθη ή καλλιτεχνική θέλησις καί τό αισθητικόν ιδανικόν, μετεβλήθη δχι 
μόνον ό τρόπος άποδόσεως τών σκηνών αυτών, άλλά άντικατεστάθησαν αύταί αδται 
αί σκηναί183. Καί είναι δύσκολον,άν δχι άδύνατον, νά εύρεθή άλλη πραγματική — ιστο
ρική, πολιτική, κοινωνική κλπ.—αίτια τής μεταβολής. ’Ακόμη καί &ν αϋτη υπήρξε, με- 
τέβαλεν δχι τήν άνάγκην νά παρασταθή τοΰτο ή έκεΐνο τό θέμα, άλλά τόν πνευματικόν 
κόσμον τών άνθρώπων καί συνεπώς καί τό καλλιτεχνικόν των ίδανικόν. Ή μεταβολή

182. ε,ά. σ. 84.
183. Πρβλ. Μαν. ’Ανδρόνικου, Horror vacui ή ό καλλιτεχνικός λόγος, ΑΔ 16 (1960) σ. 46-59.
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δηλαδή τοϋ θέματος αποτελεί συνέπειαν τής μεταβολής τής καλλιτεχνικής μορφής. Τό 
χαρακτηριστικόν τοϋτο φαινόμενον θά τό έπανεύρωμεν εις τήν μελέτην τής ιστορίας 
τοϋ επιταφίου μνημείου καί θά μας βοηθήση εις τήν κατανόησιν πολλών προβλημάτων, 
τά όποια έμειναν άλυτα ή ήρμηνεύοντο κακώς, λόγω τής προσπάθειας «ρεαλιστικής» 
ερμηνείας τών μνημείων.

”Ας συνοψίσωμεν τώρα τά δεδομένα τών πρωτογεωμετρικών καί γεωμετρικών χρό
νων. Κατά τούς πρωτογεωμετρικούς χρόνους έχομεν μικρούς τύμβους καί έπιταφίαν στή
λην. Τό παράδειγμα τού έλλειπτικοϋ περιβόλου τής Νέας Ιωνίας επιτρέπει νά ύποθέσω- 
μεν τήν ΰπαρξιν ταφικοϋ μνημείου έπιμελέστερον κατεσκευασμένου. Ό περίβολος ού- 
τος είναι δυνατόν νά άπετέλει κρηπίδα τύμβου ή άπλώς νά περιέκλειε τήν περιοχήν τών 
τάφων. Τά άγγεΐα έπί τών πρωτογεωμετρικών τάφων τής Σκύρου καί ιδίως τής Κώ, όπου 
ταϋτα έσώθησαν εις κατάστασιν έξαιρετικώς καλήν, οδηγούν εις τήν σκέψιν, δτι τοιοΰ- 
τος περίβολος ήτο άπαραίτητος διά νά προφυλάττη τά έπιτάφια «κτερίσματα». Ή ϋπαρ. 
ξις στήλης δέν είναι δυνατόν νά θεωρηθή φαινόμενον εντελώς γενικόν, έκτος έάν ύπο- 
θέσωμεν, δτι ή πληροφορία τοϋ 'Ομήρου περί υπάρξεως ξύλινης στήλης δύναται νά ση- 
μαίνη, δτι δπουδήποτε δέν εύρίσκομεν στήλην, αϋτη είτε άφηρέθη μεταγενεστέρως είτε 
ήτο ξυλίνη καί κατεστράφη.

Κατά τούς γεωμετρικούς χρόνους έξακολουθεϊ ή κατασκευή μικρών κυρίως τύμ
βων, ή δέ υπαρξις τής στήλης, συνηθεστέρας πλέον, έπιβεβαιοϋται υπό περισσοτέρων 
άρχαιολογικών δεδομένων. Ή στήλη είναι κατά κανόνα μικρού μεγέθους καί τό πάχος 
της είναι μικρότερον τού πλάτους, ώστε έχει τήν μορφήν στήλης μάλλον ή στύλου 
(Pfeiler)184. Ή μεγαλυτέρα γνωστή, τού τάφου 2 τού Κεραμεικοΰ185, φθάνει άκριβώς τό 
1 μ., ένφ αί λοιπαί είναι συνήθως 0,70-0,80 μ. Ή έπεξεργασία της είναι μάλλον άμελής. 
Ούδέν βέβαιον παράδειγμα συνυπάρξεως τύμβου καί στήλης υπάρχει, έν τούτοις ούδέν 
άποκλείει τοιαύτην περίπτωσιν. Τό νέον στοιχεΐον, τό όποιον παρουσιάζεται εις τούς 
γεωμετρικούς χρόνους, είναι ή παρουσία έπί τών τάφων τών μεγάλων έπιταφίων άγγείων. 
Είς πολλάς περιπτώσεις έπί τού τάφου εύρέθη καί στήλη καί άγγεΐον. Χαρακτηριστικόν 
καί ένδιαφέρον είναι, δτι τό άγγεΐον τοϋτο ύπέρκειται—όσάκις τούτο κατέστη δυνατόν 
νά έξακριβωθή — άκριβώς τού όστεοδόχου άγγείου, ένώ ή στήλη στηρίζεται είς τήν άντί- 
στοιχον πλευράν τού λάκκου προσφορών. Βλέπομεν λοιπόν, δτι αί χοαί κατευθύνονται 
άμέσως προς τά λείψανα τού νεκρού καί δχι προς τήν στήλην. Τούτο σημαίνει, νομί
ζω, δτι έάν κάτι «μειλίσσεται» καί «θεραπεύεται» διά τών χοών, τούτο είναι τά λείψανα 
τά έναπομείναντα έντός τού άγγείου καί ούδέν άλλο. "Ωστε τά δεδομένα τών γεωμετρι
κών τάφων, είς τούς όποιους έγένοντο άκριβεΐς παρατηρήσεις ούδεμίαν προσφέρουν έν- 
δειξιν προς παραδοχήν τής θεωρίας, δτι ή στήλη άποτελεΐ τό έδος τής ψυχής τού νε
κρού 186, παρά τήν άντίθετον γνώμην καί αυτού τού άνασκαφέως Κ. Kiibler. Είς τοϋτο

184. Μόνον είς τήν στήλην τοϋ τάφου 38 τοϋ Κεραμεικοΰ ( Kerameikos V, σ. 234) εχομεν πά
χος ίσονπρός τό πλάτος, (0,40 X 040 μ.), ώστε δίδεται ή είκών στύλου μάλλον (Pfeiler) ή στήλης.

185. Kerameikos V, σ. 213.
186. Ώς ύπεστήριξεν ό Watzinger (Die griechische Grabstele und der Orient, Genethliakon 

W. Schmidt, 1929, καί ή E. van Hall (Over den Oorsprong van de grieksche Grafstele, Amsterdam 
1941, παλαιότερον, καί ό άνασκαφεύς τοϋ Κεραμεικοΰ Κ. Kiibler (Kerameikos, V, σ. 34: «Der Tote, 
zu dessen Asche oder Leichman in der Grabtiefe die Spenden geleitet werden, kann dabei in einem
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είναι σύμφωνος καί ή ομηρική μαρτυρία, ή όποια θεωρεί καί τήν στήλην «γέρας τοΰ 
θανόντος» καί ούδαμοϋ ύπαινίσσεται, ότι θεωρεί ό όμηρικός άνθρωπος τήν στήλην ως 
εδος τής ψυχής. “Αλλωστε, έάν τοιαύτη άντίληψις έπεκράτει, θά έπρεπε νά προφυλάξουν 
τήν στήλην άπό ένδεχομένην φθοράν, πράγμα διά τό όποιον δεν φαίνεται, ότι λαμβάνε- 
ται ιδιαιτέρα μέριμνα.

Ή πιθανωτέρα έρμηνεία είναι, ότι καί κατά τήν γεωμετρικήν έποχήν, όπως καί 
κατά τάς προηγουμένας, ή στήλη, ως καί ό τύμβος, άποτελοϋν τό «σήμα» τοΰ τάφου. 
Αλλά είς τήν ερμηνείαν ταύτην φαίνεται, ότι άντίκεινται αί στήλαι των τάφων, έπί των 
όποιων υπάρχει καί μέγα επιτάφιον άγγεΐον διότι είς τάς περιπτώσεις αύτάς ή μικρά 
στήλη, μόλις έξέχουσα τοΰ λάκκου προσφορών, δυσκόλως διεκρίνετο, ώστε νά «σημαί- 
νη» εύκρινώς τον τάφον, καθώς εύρίσκετο μάλιστα παρά τό μέγα, ύπερμέγεθες πολλάκις 
άγγεΐον, τό όποιον έκτος τοΰ μεγέθους είχε καί τήν λαμπράν διακόσμησιν διά ν’ αποσπά 
τήν προσοχήν τοΰ παροδίτου. Πράγματι ή στήλη είς τάς περιπτώσεις ταύτας έχει σχε
δόν υποκασταθή είς τήν λειτουργίαν τοΰ «σήματος» υπό τοΰ επιταφίου άγγείου. ’Αλλά, 
όπως ή στήλη δεν έπαυε νά είναι τό «σήμα» εις τούς τάφους με τόν μικρόν τύμβον ή 
καί είς τούς θολωτούς άκόμη τυμβοχώστους τής παρελθούσης έποχής, οϋτω καί τώρα 
έξηκολούθησε νά διατηρή αύτη τόν ούσιώδη τούτον ρόλον. Ή λιθίνη στήλη είχε συν- 
δεθή μέ τόν τάφον διά τής παραδόσεως αιώνων καί είχε «καθιερωθή» (κυριολεκτικώς), 
ώστε δέν ήτο ευκολον ν’ άποσπασθή άπ’ αύτοϋ. Άρχικώς τό επιτάφιον μνημεΐον έξεπλή- 
ρου ώρισμένον σκοπόν τελετουργικόν, έδέχετο τήν νεκρικήν χοήν καί ήτο μικρόν καί 
συχνά άκόσμητον. Τότε ή στήλη άπετέλει τό μοναδικόν «σήμα» τοΰ τάφου. Σύν τώ χρό- 
νω όμως ή γεωμετρική κεραμεική άνεπτύχθη καί κατώρθωσε νά κατασκευάση μνημειώ
δη άληθώς έργα· τό λατρευτικόν άγγεΐον άπέκτησε μέγεθος, ή δέ διακόσμησίς του κατέ
στη πλουσιωτέρα- αί μή γεωμετρικαί μορφαί έμφανίζονται μέ διστακτικότητα κατ’ άρ- 
χήν, μέ έμφασιν άργότερον καί τέλος καταλαμβάνουν έξέχουσαν θέσιν είς τό σύνολον 
των στοιχείων τής γεωμετρικής διακοσμήσεως- οί τεχνΐται έχουν πλέον τήν ευτυχή 
δυνατότητα νά συνδυάσουν τάς κατακτήσεις των προς τόν προορισμόν τοΰ άγγείου καί 
είς τούς ταφικούς άμφορεΐς καί κρατήρας είκονίζουν τήν πρόθεσιν, τήν εκφοράν καί τάς 
άλλας σχετικάς σκηνάς. Ουτω είς τό τέλος των γεωμετρικών χρόνων εύρίσκομεν τούς 
μεγαλυτέρους καί πλουσίως κεκοσμημένους κρατήρας. Είς τάς περιπτώσεις αύτάς τό 
άγγεΐον, καί όταν άκόμη έξακολουθή νά χρησιμεύη είς τόν άρχικόν λατρευτικόν του 
σκοπόν, έχει μετατραπή είς επιφανές μνημεΐον τοΰ τάφου, έπισκιάζον τήν μικράν καί 
«άσήμαντον» πλέον στήλην. Έν τούτοις αύτη δέν παύει νά ύπάρχη, διότι ή παράδοσις 
τήν έχει ήδη καθιερώσει ώς τό κατ’ εξοχήν «σήμα» τοΰ τάφου.

Έν καταλήξει παρατηροΰμεν, ότι καί κατά τήν περίοδον τών γεωμετρικών χρόνων 
υπάρχει έπί τοΰ τάφου πάντοτε σχεδόν κάποιο «σήμα». Τούτο είναι στήλη, τύμβος, άγ
γεΐον, σωρός λίθων, μικρόν κτίσμα, άπλοΰς περίβολος ή συνδυασμός δύο έξ αυτών. Τού
το σημαίνει ότι έξακολουθοΰν νά υπάρχουν όλαι σχεδόν αί μορφαί έπιταφίων μνημείων, 
τάς όποιας έγνωρίσαμεν είς τήν προϊστορικήν περίοδον καί αί όποΐαι θά διατηρηθούν 
καί κατά τάς έπομένας έποχάς, άπό τάς όποιας κατέχομεν πολύ περισσότερα μνημεία.

Steinmal verkorpert». Τό πρόβλημα τοϋτο δέν θά τό έξετάσωμεν διεξοδικός είς τό κεφάλαιον τοΟτο. 
Θά τό συζητήσωμεν εις τήν συνέχειαν τής μελέτης, μετά τήν έξέτασιν τών έπιταφίων μνημείων καί 
τών έπομένων περιόδων. ’Εδώ περιοριζόμεθα είς τά στοιχεία, τά όποια παρέχουν τά μνημεία τών γεω
μετρικών χρόνων.
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To σημαντικώτερον λοιπόν συμπέρασμα τής προηγηθείσης έρεύνης είναι, δτι υ
πάρχει άδιάσπαστος συνέχεια τής μορφής τοΰ επιταφίου μνημείου εις τόν έλληνικόν 
χώρον άπό τής μεσοελλαδικής ήδη έποχής μέχρι και τών ύστέρων γεωμετρικών χρόνων 
καί έν συνεχείμ μέχρι τών κλασσικών. "Ωστε είναι περιττή ή έξω τής Ελλάδος άναζή- 
τησις τής καταγωγής τών έπιταφίων μνημείων τών κλασσικών χρόνων, ιδίως δε τής επι
ταφίου στήλης.

ΕΠΙΜΕΤΡΟΝ

ΟΜΗΡΙΚΑ ΕΠΙΤΑΦΙΑ ΜΝΗΜΕΙΑ

«Ή αρχαιολογία, έάν στερηθή τήν βοήθειαν τής φιλολογίας, καταντά έπιστήμη 
βοηθητική καί τά συμπεράσματά της φθάνουν μόνον ώς ένα βαθμόν άληθοφανείας, όσην 
ήμπορεϊ νά τής χαρίση ή έπινοητικότης καί ή ευφράδεια τών άρχαιολόγων». Ή κρίσις 
αϋτη τοΰ Franz Cumont, αν δεν είναι άπολύτως άληθής, είναι όμως χαρακτηριστικώς 
ένδεικτική καί πάντως διδακτική διά τούς άρχαιολόγους. ’Ιδιαιτέρως πρέπει νά ληφθή 
ύπ’ όψιν είς τήν μελέτην τοϋ ύπό έρευναν θέματος, διότι τό πλήθος καί ή πολυμορφία 
τών μνημείων καί ή στενή σχέσις των μέ τήν λατρείαν τοϋ νεκροϋ καί τάς συναφείς θρη
σκευτικός Ιδέας έδωσαν άφορμήν νά διατυπωθοϋν ένίοτε θεωρίαι, αί όποΐαι έστηρί- 
ζοντο είς ώρισμένην έρμηνείαν τών σιωπηλών μνημείων. Άλλ’ ή έρμηνεία ένέχει πάν
τοτε όλιγώτερον ή περισσότερον τό στοιχεΐον τοΰ υποκειμενικοΰ, συχνά δέ ή πολυ- 
μάθεια καί ή φαντασία τοϋ άρχαιολόγου προύχώρησαν πολύ πέρα τών όλίγων δεδομέ
νων, τά όποια παρέχονται ύπό τών άπτών άρχαιολογικών εύρημάτων. Διά τόν λόγον 
αύτόν έθεώρησα άπαραίτητον κατά τήν έρευναν τών έπιταφίων μνημείων νά ζητήσω 
καί τήν βοήθειαν τών γραπτών πηγών, αί όποΐαι, αν μή τι άλλο, προσφέρουν τούλάχι- 
στον άσφαλή εικόνα τοΰ πνευματικοϋ κόσμου τών ανθρώπων, οί όποιοι έδημιούργη- 
σαν τά μελετώμενα έργα καί έξηγοϋν τήν στάσιν έκείνων άπέναντί των.

Ή παλαιοτέρα γραπτή πηγή τοϋ έλληνικοΰ κόσμου έξακολουθεϊ νά είναι ό "Ομη
ρος λ Είς τά όμηρικά έπομένως έπη πρέπει νά καταφύγωμεν, διά ν’ άναζητήσωμεν βοή
θειαν είς τήν προσπάθειάν μας νά κατανοήσωμεν τήν σημασίαν καί τό πνευματικόν πε- 
ριεχόμενον τών παλαιοτέρων έπιταφίων μνημείων. ’Αλλά πρίν ή προχωρήσωμεν μέχρι 
τοΰ σημείου τούτου, όφείλομεν ν’ άντιμετωπίσωμεν μίαν πρόσθετον δυσκολίαν. Ποιος 
είναι ό κόσμος, τοΰ όποιου ό "Ομηρος άποτελεΐ τήν ποιητικήν έκφρασιν ; Είδικώτερον : 
τά ταφικά έθιμα, τά όποια περιγράφονται εις τά όμηρικά έπη, είς ποιαν έποχήν άντιστοι- 
χοΰν ;

Γνωρίζομεν, ότι ό όμηρικός έπικός μΰθος άναφέρεται είς τά τελευταία έτη τής μυ
κηναϊκής δυνάμεως καί δεχόμεθα, ότι πολλά πολιτιστικά στοιχεία, άναφερόμενα είς τά 
έπη, άντικατοπτρίζουν τόν πολιτισμόν τής Ελλάδος πρό τής έποχής τοϋ σιδήρου. Μέχρι 
ποιου σημείου ή τελευταία άποψις είναι όρθή δεν είναι τοϋ θέματός μας νά έξετάσω- 
μεν1 2. ’Επειδή όμως εΐμεθα σύμφωνοι, ότι τά έπη, είς τήν μορφήν ή όποια μάςπαρεδόθη.

1. Διότι αί άναγνωσθεΐσαι μυκηναϊκοί πινακίδες δέν έχουν προσφέρει μεγαλύτερα κείμενα ούτε 
ή έρμηνεία των εύρίσκει άκόμη σύμφωνον τήν γνώμην όλων τών έρευνητών.

2. ’Αναφέρω ένδεικτικώς τήν βαθυστόχαστον μελέτην τού W. Schadewaldt, Homer und sein 
Jahrhundert είς τό βιβλίον του, Von Homers Welt und Werk 1944, σ. 87 κ.έ., όπου ύποστηρίζει
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έδημιουργήθησαν κατά την γεωμετρικήν εποχήν, καί επειδή συναντώμεν εις αύτά ώρι- 
σμένα στοιχεία άγνωστα κατά τούς μυκηναϊκούς χρόνους, εϊμεθα υποχρεωμένοι νά δώ- 
σωμεν άπάντησιν εις τό δεύτερον των τεθέντων έρωτημάτων.

Όλαι αί μέχρι τοΰδε άρχαιολογικαί έρευναι άπέδειξαν, ότι κατά τήν μυκηναϊκήν 
έποχήν ό ένταφιασμός ήτο ό μόνος έν χρήσει τρόπος ταφής. Άντιθέτως εις τόν Όμηρον 
ούδέποτε ένταφιάζονται οι νεκροί, άλλά πάντοτε καίονται, τά δε όστα των άποτίθενται 
έντός άγγείου, τό όποιον θάπτεται υπό τόν τύμβον. Ή διαφορά μεταξύ τοϋ μυκηναϊκού 
τρόπου ταφής καί τοϋ ύπό τού 'Ομήρου άναφερομένου είναι σαφής καί άναντίρρητος, 
έσημειώθη δε άφ’ ής στιγμής ήρχισεν ή άποκάλυψις καί μελέτη τοϋ μυκηναϊκού πολι
τισμού. Έν τούτοις δέν ήτο εύκολος ή άποσύνδεσις των δύο κόσμων καί ή προσπάθεια 
συμβιβασμού των άντιθέσεων έξηκολούθησε καί έστηρίχθη εις τήν άναζήτησιν των κοι
νών στοιχείων. Ό καθηγητής Γ. Μυλωνάς, είδικώς άσχοληθείς κατ’ έπανάληψιν μέ τό 
θέμα 3, ύπεστήριξεν ότι παρά τήν διαφοράν ταύτην «αί ύφιστάμεναι μεταξύ των Μυκη
ναϊκών καί'Ομηρικών εθίμων ταφής όμοιότητες είναι πολλαί καί σπουδαΐαι». Πιστεύων, 
ότι οίαδήποτε άλλη όμοιότης δέν δύναται νά είναι τόσον σημαντική, όσον ό βασικός 
τρόπος ταφής καί ή μορφή τού τάφου, προσεπάθησα νά δείξω εις σχετικήν μελέτην 4, 
ότι ή παλαιότερον ύπό τής Lorimer διατυπωθεΐσα γνώμη, ότι «Homer’s experience is, 
with perhaps a slight time-lay, exactly what that of an eight-century Athenian would 
have been», είναι κατ’ ουσίαν άκριβής καί δύναται νά εύρη ένίσχυσιν άπό τά δεδομένα 
τών άνασκαφών. Εις τήν μελέτην μου εκείνην άπήντησεν ήδη ό κ. Μυλωνάς διά νέου 
πολυσέλιδου άρθρου 5, εις τό όποιον υποστηρίζει τήν παλαιάν του θέσιν, άναπτύσσων 
έκτενέστερον ώρισμένα έκ τών επιχειρημάτων του 6. Παρά ταΰτα ή βασική καί ούσιώ- 
δης διαφορά μεταξύ τών δύο τρόπων ταφής δέν έρμηνεύεται, νομίζω, ίκανοποιητικώς. 
Άν όμως δέν σφάλλω, τά διάφορα σχετικά προς τήν ταφήν έθιμα, τά όποια άλλωστε 
δέν είναι δυνατόν νά γνωρίζωμεν ή καί νά έρμηνεύωμεν πάντοτε μέ άσφάλειαν, έχουν 
μικροτέραν σημασίαν άπό τόν τρόπον ταφής καί τήν μορφήν τοϋ τάφου. Διά τόν λόγον 
αύτόν πιστεύω, ότι τά ύπό τού 'Ομήρου άναφερόμενα ταφικά έθιμα αντικατοπτρίζουν 
έθιμα καί ιδέας τών γεωμετρικών χρόνων, δτε τό έθιμον τής καύσεως διεδόθη εις τήν 
Ελλάδα, καί δέν είναι δυνατόν ν’ άναφέρωνται εις τήν μυκηναϊκήν έποχήν. Διά τήν με
γαλειώδη ταφήν τού Πατρόκλου π.χ. θά ήδύνατο νά ίσχύση ό,τι ό Schadewaldt λέγει 
γενικώς διά τάς Μυκήνας. «Mykene ist also fur Homer nicht so sehr die reale Grosse 
des 14. Jahrh. sondern vor allem eine ideale Grosse des 8. Jalirhunderts 7. Έπομέ-

μέ δύναμιν, ότι ό Όμηρος είναι ό ποιητής τής έποχής του. ’Επίσης τό πρόσφατον βιβλίον τοΟ T.B.L. 
Webster, From Mycenae to Homer, 1958, όπου άναζητεΐται ή καταγωγή τής ομηρικής ποιήσεως 
εις τούς μυκηναϊκούς χρόνους, άλλά τονίζεται ή προσφορά τού νέου καί ή σημασία του διά τήν μετέ- 
πειτα έλληνικήν ποίησιν.

3. AJA 52 (1948) σ. 56-81, Έπιστ. Έπετ. Φιλοσ. Σχ. Πανεπ. ’Αθηνών, 4 (1953-54) σ. 263-285.
4. Ελληνικά, 17 (1960) σ. 40-64.
5. Τά μυκηναϊκά έθιμα ταφής, Έπιστ. Έπετ. Φιλ. Σχ. Πανεπ. ’Αθηνών, 1961-62, σ. 291-355.
6. Είς τήν νέαν ταύτην δημοσίευσιν τού κ. Μυλωνά άπαντώ δι’ άρθρου μου δημοσιευομένου εις 

τόν τόμον Η' (Μνημόσυνον Μανόλη Τριανταφυλλί δη ) τής Επιστημονικής Έπετηρίδος τής Φιλοσ. 
Σχολής τού Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, όχι τόσον διά νά άντικρούσω άδικους, ώς νομίζω, ύπαι- 
νιγμούς, όσον διά νά συμβάλω διά τής συζητήσεως είς τήν διευκρίνισιν τοΰ σημαντικού τούτου προ
βλήματος.

7. έ.ά. σ. 124.
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νως ή βοήθεια, την οποίαν θά μας προσφέρουν τά δμηρικά έπη, θά άναφέρεται εις τήν 
κατανόησιν τών έπιταφίων γεωμετρικών μνημείων.

Εις τόν "Ομηρον τήν καϋσιν τοϋ νεκροΟ άκολουθεΐ τό σβήσιμον τής πυράς μέ οί
νον καί ή κατασκευή τύμβου έπί τών όστών καί τών υπολειμμάτων τής πυράς. Δέν υπάρ
χει είς τόν "Ομηρον περίπτωσις, κατά τήν όποιαν νά μή κατασκευάζεται τύμβος. Πολύ 
συχνά—όχι όμως πάντοτε—άναφέρεται υπό τοϋ ποιητοϋ ή ϊδρυσις έπί τοϋ τύμβου στή
λης. Διά τόν τύμβον τοϋ Πατρόκλου, διά τόν όποιον ό Άχιλλεύς δίδει εντολήν «ου μά. 
λα πολλόν πονέεσθαι, άλλ’ έπιεικέα τοΐον» 8, ό ποιητής δίδει λεπτομερή στοιχεία τής 
κατασκευής του 9:

τορνώσαντο δέ σήμα θεμείλιά τε προβάλοντο 
άμφι πνοήν εΙΟαρ δέ χυτήν έπί γαΐαν έχευαν, 
χεναντες δέ τό σήμα πάλιν κίον...

Άξιοσημείωτον Ιδιορρυθμίαν παρουσιάζει ή ταφή τοϋ Έκτορος 10 11. Μετά τό σβή
σιμον τής πυράς δι’ οίνου συνέλεξαν τά όστά, τά έτύλιξαν είς πορφυροϋς πέπλους, τά 
έτοποθέτησαν είς χρυσήν λάρνακα καί τά άπέθεσαν είς «κοίλην κάπετον» :

αντάρ ϋπερθε
πυκνοϊσιν λάεσσι κατεστόρεσαν μεγάλοισι 
ρίμφα δέ σήμ’ έχεαν...

Ό τρόπος ούτος τής καλύψεως διά λίθων είναι μοναδικός είς τόν Όμηρον καί θά ήδύ- 
νατο νά ύποθέση τις, ότι ό λόγος διά τόν όποιον τά λείψανα τοϋ "Εκτορος κατεπλακώ- 
θησαν διά μεγάλων λίθων ήτο διά νά έξασφαλισθοΰν ταΰτα άπό τούς έχθρούς, οί όποιοι 
ήτο ενδεχόμενον νά έπιτεθοΰν. 'Οπωσδήποτε τοϋτο σημαίνει, ότι είς τόν ποιητήν δέν 
ήτο άγνωστος ό τρόπος ούτος ταφής. Πράγματι εΐδομεν, ότι είς τήν Ιθάκην εύρίσκον- 
ται τοιοϋτοι σωροί λίθων, είς δέ τήν "Αλον τής Θεσσαλίας ό τύμβος παρουσίαζεν άκρι- 
βώς τήν μορφήν ταύτην τέλος καί τόν τύμβον τοϋ Όρχομενοΰ μέ τόν πυρήνα τών όγ
κολίθων θά ήδυνάμεθα νά έρμηνεύσωμεν κατ’ αύτόν τόν τρόπον ως ταφικόν.

Ό τύμβος όνομάζεται ύπό τοϋ 'Ομήρου άλλοτε τύμβος καί άλλοτε σήμα, είς τήν 
περίπτωσιν δέ τοϋ "Εκτορος καλείται άδιακρίτως καί τύμβος καί σήμα η. Ή λέξις σή
μα διατηρεί εις τά έπη τήν έτυμολογικήν της διαφάνειαν καί δηλώνει δ, τι θά μάς εΐπη 
σαφέστερον ό ποιητής είς άλλα σημεία, δτι δηλαδή ό τύμβος είναι εν «τηλεφανές» έξαρ
μα, τό όποιον διακρίνουν έξ άποστάσεως οί διερχόμενοι καί άνακαλοΰν ούτω είς τήν 
μνήμην των τόν νεκρόν. Συνήθως ώς έρμηνεία τοϋ τύμβου καί τής στήλης άναφέρεται 
ή όμηρική φράσις «τό γάρ γέρας έστι θανόντων» (Π 457). ’Αλλά ή έκφρασις αΰτη δέν 
είναι άρκετά διαφωτιστική διά τήν σημασίαν τοϋ τύμβου, διότι «γέρας θανόντων» χα
ρακτηρίζονται καί τά δάκρυα τών φίλων 12 καί ή κουρά τής κόμης 13, ώστε ή φράσις 
καθίσταται συνώνυμος προς τήν έκφρασιν «ταφικόν έθιμον».

8. Ψ 245-246.
9. Ψ 255-57.

10. Ω 785 κ.έ.
11. Ω 666 τύμβος, Ω 798, 801 σήμα.
12. Ψ 9.
13. ω 190, δ 197.
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Σαφέστερον κατανοοΰμεν τό νόημα, τό όποιον είχε διά τόν ομηρικόν άνθρωπον ό 
τύμβος εξ άλλων χωρίων τοϋ ποιητοϋ. Ό Έλπήνωρ ζητεί τύμβον διά νά μείνη ως μαρ
τυρία τής δυστήνου ύπάρξεώς του καί εις τούς μεταγενεστέρους14. Ό πόθος τής έπιβιώ- 
σεως τής μνήμης άποτελεϊ μόνιμον αιτίαν πολλών έκδηλώσεων τοϋ ομηρικού ανθρώπου. 
Ή δόξα, διά τήν όποιαν αγωνίζεται εις όλην του τήν ζωήν 15, πιστεύει ότι είναι δυνατόν 
νά έχη προέκτασιν καί μετά τόν θάνατόν του. ’Αλλά «είδώς κληρονόμων τήν έπιλησμο- 
σύνην» θεωρεί άπαραίτητον νά ύψωση επί τοϋ τάφου του σήμα έπιβλητικόν καί άκατά- 
λυτον, τό όποιον νά ύποχρεώνη τούς άπογόνους νά τόν ενθυμούνται. Οΰτω οι ’Αχαιοί 
κατασκευάζουν έπί των λειψάνων τοϋ Άχιλλέως «μέγα καί άμύμονα τύμβον... ακτή έπι 
προυχούση, έπί πλατεϊ Έλλησπόντω, ως κεν τηλεφανής εκ ποντόφιν άνδράσιν εΐη τοΐς, 
οΐ νϋν γεγάασι καί οΐ μετόπισθεν έσονται» 16. Μέ τήν αύτήν διάθεσιν καί ό Μενέλαος 
κατασκευάζει τύμβον-κενοτάφιον τοϋ Άγαμέμνονος εις τήν Αίγυπτον «ΐν ’άσβεστον 
κλέος εΐη» 17. ’Αλλά μαζί μέ τήν άνάμνησιν τοϋ νεκροΰ ό τύμβος φέρει εις τήν μνήμην 
τών άνθρώπων καί τά περιστατικά τοϋ θανάτου του 18, ώστε ό "Εκτωρ είναι δυνατόν μέ 
υπερηφάνειαν νά σκέπτεται19:

καί ποτέ τις εϊπν}σι και όψιγόνων άνθρώπων, 
νηι πολνκλήιδι πλέων έπί οϊνοπα πόντον 

«άνδρός μέν τόδε σήμα πάλαι κατατεθνηώτος, 
ον ποτ’ άριστενοντα κατέκτανε φαίδιμος "Εκτωρ», 
ως ποτέ τις έρέεσ τό δ’ έμόν κλέος ον ποτ’ όλεΐται.

Αί δύο τελευταϊαι περιπτώσεις προκαλοϋν τήν εύλογον άπορίαν. Μόνη ή παρουσία 
τοϋ τύμβου είναι άρκετή, ώστε νά πληροφορήται ό κάθε «όψίγονος», ότι τό ύψωμα 
τοΰτο εις τήν Αίγυπτον είναι τό σήμα τοϋ Άγαμέμνονος ή ότι ό νεκρός τοϋ τύμβου τού
του έφονεύθη άπό τόν "Εκτορα εις μίαν θαυμαστήν άριστείαν ; Ό σχολιαστής τής ’Ο
δύσσειας (δ 584) παρατηρεί, ότι ό Μενέλαος «έποίησε κενοτάφιον τφ Άγαμέμνονι, γρά- 
ψας έκεΐ έν λίθω τό αύτοΰ όνομα καί τήν αιτίαν τοϋ θανάτου καί τό ποϋ ήν καί όπως 
πέπονθεν». Πρόκειται βεβαίως περί σχολίου άπλοϊκοΰ, τό όποιον φαντάζεται έπί τοϋ 
όμηρικοϋ τύμβου στήλην μέ έπίγραμμα λαλίστατου κατά τήν συνήθειαν τών έλληνιστι- 
κών χρόνων καί λησμονεί ή μάλλον άγνοεΐ, ότι ή λογική αιτιολογία δεν είναι πάντοτε 
άπαραίτητος εις τό ποιητικόν έργον. Ό ποιητής εις όλας τάς άνωτέρω περιπτώσεις έκ- 
φράζει σαφώς τήν διάθεσιν μόνον, ή όποια παρακινεί τούς ήρωάς του εις τήν κατα
σκευήν τοϋ τύμβου.

’Εκείνο τό όποιον μανθάνομεν άπό τόν "Ομηρον είναι, νομίζω, σημαντικόν. Διά 
τόν ποιητήν, καί διά τούς συγχρόνους του επομένως, τό «τηλεφανές» νεκρικόν μνημεΐον 
σκοπόν έχει νά διατηρήση τήν μνήμην καί νά διακηρύξη τά κλέη τοϋ νεκροΰ. Τής στή
λης ό προορισμός δέν καθορίζεται εις ούδέν χωρίον Ιδιαιτέρως, άλλά δεν έχομεν κανέ
να λόγον νά τήν θεωρήσωμεν τίποτε περισσότερον άπό άκρωτήριον τοϋ τύμβου, τό ό

14. λ 76: έσσομένοισι πυθέσθαι.
15 Πρβλ. W. Jaeger, Paedeia, I, Oxford 1946, σ. 7.
16. co 80-85.
17. δ 584.
18. Δ 176-82.
19. Η 87-91.

14
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ποιον τόν καθίστα ακόμη «τηλεφανέστερον». 'Οπωσδήποτε ούδέν χωρίον των επών 
παρέχει τήν ελάχιστην ένδειξιν, δτι ό τύμβος καί ή στήλη εκπληρώνουν θρησκευτικόν 
ή λατρευτικόν σκοπόν ή δτι είναι κατά τινα τρόπον άναγκαΐα διά τήν ψυχήν τοϋ νεκρού. 
Ούδαμοϋ διαφαίνεται, δτι ό ποιητής θεωρεί τήν στήλην εδος τής ψυχής απαραίτητον 
διά τήν έπιβίωσίν της.

Εις τό τέλος τού συντόμου τούτου έπιμέτρου πρέπει ν’ άναφέρωμεν εν Ιδιαιτέρως 
χρήσιμον διά τό θέμα μας χωρίον, εις τό όποιον δέν έχει πάντοτε δοθή ή δέουσα σημα
σία. Εις τά «άθλα έπί Πατρόκλφ» ό Νέστωρ συμβουλεύει τόν υιόν του Άντίλοχον, πρό 
τής άρματοδρομίας, πώς θά δυνηθή νά νικήση καί τοϋ ύποδεικνύει ποϋ εύρίσκεται τό 
σημεΐον εις τό όποιον πρέπει νά γίνη ή στροφή 20:

σήμα δέ τοι έρέω μάΧ άριφραδές, ουδέ σε λήσει.
§ σ τ η κ ε ξύλο ν α ΰ ον δ σ ο ν τ’ δ ρ γ υ ι’ υπέρ αϊη ς,
ή δρυός η πενκης' τό μέν ου καταπνΰεται δμβρω,
λάε δέ τοϋ έκάτερΟεν έρηρέδαται όνο λευκώ
έν ξυνοχήσιν όδοϋ, λείος δ’ Ιππόδρομος άμφίς'
ή τ ευ σήμα β ρ ο τ ο ί ο πάλαι κατατεθνηώτος,
ή τό γε νύσσα τέτνκτο έπι προτέρων ανθρώπων,
και νϋν τέρματ’ έθηκε ποδάρκης δϊος Άχιλλεύς.

Είναι φανερόν δτι ή λεπτομερής καί άπολύτως συγκεκριμένη καί σαφής αϋτη περιγρα
φή πρέπει νά βασίζεται είς πραγματικήν εικόνα, τήν όποιαν είχε σχηματίσει ό ποιητής 
έξ αυτοψίας. Εις πάσσαλος ξύλινος καί δύο λίθοι λευκοί έκατέρωθεν τούτου εύρίσκοντο 
κάπου είς τό ύπαιθρον. Ούδείς ένεθυμεΐτο πλέον τί έσήμαινον. Καί ό ποιητής, έπί τή 
βάσει τών δσων γνωρίζει, σκέπτεται, δτι δύο υποθέσεις είναι δυναταί : ή δτι πρόκειται 
περί «σήματος άνδρός πάλαι κατατεθνηώτος» ή δτι ήτο «νύσσα έπί προτέρων άνθρω
πον». Τοϋτο σημαίνει, δτι τοιαύτη μορφή έπιταφίου μνημείου δέν ήτο πλέον συνήθης, 
άφοϋ ό ποιητής γνωρίζει τήν στήλην έν συνδυασμώ πρός τόν τύμβον, άλλά συγχρόνως 
υποδηλώνει, δτι ό ποιητής έγνώριζεν ή έπίστευεν δτι τοιαϋται ξύλιναι στήλαι έχρησί- 
μευον ή ήδύναντο νά χρησιμεύουν ώς έπιτάφια σήματα κατά τό παρελθόν.

Τό χωρίον ένισχύει τήν διατυπωθεΐσαν άνωτέρω ύπόθεσιν (τήν όποιαν καί ό Doer- 
pfeld έξέφρασε διά τούς τύμβους τής Λευκάδος), δτι είναι δυνατόν έκτος τών λίθινων 
στηλών νά ύπήρχον καί ξύλιναι, ίσως δέ αδται νά ήσαν τό συνηθέστερον έπιτάφιον 
σήμα διά τούς πτωχοτέρους κατά τούς πρωίμους χρόνους.

Θεσσαλονίκη Σεπτέμβριος 1962
MAN. ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ

20. Ψ 326-333.
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Οί τύμβο. R τής Λευκάδος, β. 'Η ταφική κατασκευή F του Στενού Λευκαδο.

MAN. ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ
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α. Έπιταφία στήλη μεσοελλαδικοϋ τάφου Λέρνης, β. "Ο ταφικός περίβολος Α τών Μυκηνών

MAN. ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ
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ΠΙΝΑΞ 84 ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ 17 (1961 /62)

α - β. Επιτάφιαι στήλαι Μυκηνών, άρ. 1431 καί 1430, γ - δ. Γραπτή στήλη Μυκηνών

MAN. ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ
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ΠΙΝΑΞ 86 ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ 17 (1961/62)

α. Έπιταφία στήλη καί άγγεϊον τάφου 1 Κεραμεικοΰ, β. Έπιταφία στήλη (;) καί άγγεΐον τάφου 42
Κεραμεικοΰ

MAN. ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ
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ΠΙΝΑΞ 88 ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ 17 (1961/62)

α - γ. Στήλη Κυμισάλας ( κυρία, όπισθία οψις καί άνω έπιφάνεια ), δ. Σχηματική παράστασις τών γεω
μετρικών τάφων τοϋ Κεραμεικοϋ ( 11 - 8 αί. π.Χ.), ε. Ταφικός τύμβος Βεργίνας 
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