
5. ΜΥΚΗΝΑΪΚΟΙ ΤΑΦΟΙ ΑΛΥΚΗΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ

Νέα άνοικοδόμησις οικίας παρά τούς πέρυσιν άποκαλυφθέντας, παρά 
την 'Αλυκήν Γλυφάδας, θαλαμοειδείς, Μυκηναϊκών χρόνων, τάφους 1, κατέ- 
στησεν άναγκαίαν την περαιτέρω σκαφικήν ερευνάν, την οποίαν άνέλαβον 
καί πάλιν κατά μήνα Μάϊον δαπάναις τής ’Αρχαιολογικής Εταιρείας. Εις 
τάς άνασκαφάς ταύτας έλαβον μέρος ό επιμελητής Εύθ. Μαστροκώστας, ή 
κ. Μ. Άναγνωστοποΰλου καί ό άρχιτέκτων Μουτσόπουλος, όστις καί εξεπόνη- 
σεν, εντολή τής Εταιρείας, πλήρη σχεδιογράφησιν καί άποτύπωσιν των άπο- 
καλυφθέντων τάφων.

Ή άνασκαφή έγένετο δυτικώς τών πέρυσιν άνασκαφέντων τάφων, ένθα 
κατά τήν εκσκαφήν θεμελίων διά τήν άνοικοδόμησιν οικίας άνεφάνησαν λα
ξεύσεις εντός τοΰ μαλακού βράχου, ύποδεικνύουσαι τήν ΰπαρξιν θαλαμοειδών 
τάφΓων. “Οτι ύπήρχον εκεί καί ά'λλοι πολλοί τάφοι δεν ήτο άγνωστον, διότι 
τό νεκροταφεΐον εκτείνεται εις ικανήν άπόστασιν καί προς Νότον καί προς 
Δυσμάς, άλλ’ ή άπαλλοτρίωσις τοΰ χώρου με τήν σημερινήν ύπερτίμησιν τών 
οικοπέδων ήτο δύσκολος καί έκρίθη προς τούτο σκόπιμον δπως οί τάφοι 
άποτυπωθώσιν επακριβώς και άφεθή ελεύθερος δ χώρος προς άνοικοδόμησιν.

Άνεσκάφησαν δέ εφέτος 4 περαιτέρω τάφοι καί δύο αυτοτελείς κόγχαι, 
σημειούμενα έν τφ σχεδίφ διά κεφαλαίων γραμμάτων Α-Ζ (εικ. 1).

Καί ενταύθα τό έδαφος τής περιοχής τών τάφων είναι ίσόπεδον καί 
ούδαμοΰ παρετηρήθη τυμβοειδής έξαρσις. Μόνον κατά τήν προς Νότον πλευ
ράν, ένθα είναι λελαξευμένοι οί θάλαμοι τών τάφων, υπάρχει μικρά άνύ- 
•ψωσις δφειλομένη εις τήν φυσικήν χαμηλήν έξαρσιν τού εδάφους, ήτις ήτο 
ύψηλοτέρα κατά τούς παλαιούς χρόνους, καί εις τήν βορείαν πλαγιάν τής ο
ποίας είχον σκαφή οί τάφοι. ’Απέχει δέ δ πρώτος, υπό τό γράμμα Α σημει- 
ούμενος τάφος, από τοΰ πέρυσιν ΰπ’ άριθ. 8 τάφου περίπου 15 μέτρα, ώστε 
νά ΰπολογίσωμεν δτι εντός τού χώρου τούτου υπάρχουν εΐσέτι 4 τάφοι, λαμ- 
βανομένης ύπ’ οψιν τής μεταξύ τών τάφων άποστάσεως, ήτις κυμαίνεται με
ταξύ τών 3 έως 4 μέτρων.

Τάφος Α. Έκ τών άνασκαφέντων τάφων, δ Α ήτο δ μεγαλύτερος καί 
πλουσιώτερος. Ό δρόμος τοΰ τάφου τούτου έχει κατεύθυνσιν έκ Βορρά προς 
Νότον, ώς καί τών λοιπών, μετά μικρας τίνος άποκλίσεως προς Δυσμάς.’Έχει

1 ΠΑΕ 1954, σ. 72 κ.έ.
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80 Πρακτικά τής ’Αρχαιολογικής Εταιρείας 1955

μήκος 9.80 μ. καί πλάτος 0.80 μ. κατά την αρχήν ευρυνόμενος, έφ’ όσον 
προχωρεί προς την είσοδον, μέχρι 1.40 μ. Τό δάπεδον τοΰ δρόμου είναι, 
λόγφ τοΰ επιπέδου τοΰ εδάφους, ίκανώς κατωφερές, περισσότερον εις την 
αρχήν, όλιγώτερον προς την είσοδον τοΰ θαλάμου.

Κατά τάς πλευράς αΰτοΰ έχουν λαξευθή τρεις κόγχαι, δυο μεν κατά την 
άριστεράν μία δέ κατά την δεξιάν, σημειοΰμεναι έν τφ σχεδίφ διά τοΰ γράμ
ματος α μικροΰ καί αραβικών αριθμών 1-3. Έκ τούτων ή αΐ κατά τήν άρι
στεράν πλευράν εΰρίσκεται πολύ πλησιέστερον προς τήν αρχήν τοΰ δρόμου 
άπέχουσα άπ’ αυτής 3.50 μ. περίπου, τό δέ δάπεδον τής κόγχης εΰρίσκεται 
εις τό αυτό επίπεδον προς τό τοΰ δρόμου. Έχει πλάτος 1 μ., βάθος 1.20 μ. 
καί ύψος 0.75. Έκλείετο δι’ ισχυρας ξηρολιθιάς, ψαμμίτου λίθου, ευρισκο
μένου εις τήν γύρω περιοχήν καί εντός αυτής δεν εΰρέΐίη σκελετός αλλά τρία 
μόνον αγγεία, ασκοειδές άνευ διακοσμήσεως, βαθύ κΰπελλον μεθ’ οριζόντιας 
λαβής καί γραπτοΰ δακτυλίου περί τό χείλος καί πρόχους μεθ’ απλής έκ δα
κτυλίων διακοσμήσεως. Είναι πιθανόν ότι περιείχε σκελετόν βρέφους, όστις 
άπεσαθρώθη εντελώς κατά τήν κατάρρευσιν τής στέγης τής κόγχης.

Ή α2 κόγχη εΰρίσκετο καί αΰτη κατά τήν άριστεράν πλευράν άλλ’ ό 
πυθμήν αυτής απέχει από τοΰ δαπέδου τοΰ δρόμου 0.65 μ. καί εΰρίσκεται 
πλησιέστερον προς τήν πρόσοψιν τοΰ θαλάμου, άπέχουσα άπ’ αΰτοΰ 2.25 
μέτρα. Έκλείετο καί αΰτη διά λίθων έχουσα πλάτος 1.25 μ., ΰψ. 0.80 μ. καί 
βάθος 1.30 μ. περίπου. Εντός αυτής εΰρέθη σκελετός ωρίμου άτόμου μέ 
συνεσταλμένα τά σκέλη καί τήν κεφαλήν προς Βορράν. Έκ τής πτώσεως 
μεγάλου λίθου έπ’ αΰτοΰ τά οστά προωθήθησαν προς τον τοίχον. Ιίλησίον τοΰ 
κρανίου κατά τήν βορείαν παρειάν τής κόγχης εΰρέθη κΰλιξ μετά γωνιώδους 
τομής άνευ διακοσμήσεαις.

Πλουσιωτάτη εΐς κτερίσματα ΰπήρξεν ή κατά τήν δεξιάν τοΰ δρόμου 
πλευράν κόγχη α3 εΰρισκομένη έναντι άκριβώς τής αΐ κόγχης καί εις τό 
αΰτό προς τό δάπεδον τοΰ δρόμου επίπεδον. ’Έχει πλάτος κατά τήν είσοδον 
0.95 μ. περίπου, βάθος εσωτερικόν 0.85 μ. καί ύψος τό αΰτό, έκλείετο δέ διά 
ξηροτοίχου. Εντός αΰτής εΰρέθησαν έλάχιστα λείψανα έκ τοΰ κρανίου μικροΰ 
παιδιού καί πλούσια κτερίσματα συγκείμενα έξ έννέα ειδωλίων καί άλλων 
κοσμημάτων. Έκ τών άγγείων έν είναι ψευδόστομος άμφορεύς, εν σφαιροειδής 
άμφορίσκος (άμφότερα κοσμούμενα διά γραπτών ταινιών), άλλαΰδρία, τρίδυμοι 
άλαβαστροειδεΐς πυξίδες (πίν. 26 β) συνδεόμενοι διά λαβής, άρτόσχημος πυ- 
ξίς, έν θήλαστρον, κύπελλον - άρυτήρ μετά ταινιοειδούς λαβής, έτερον άβαθές 
καί ωραία κύλιξ, ΰψ. 0.10 μ., έκ πηλοΰ ΰποκιτρίνου μετά λεπτού έπιχρίσματος 
καί στιλπνού καστανού γανώματος, κοσμουμένη διά γραπτών δακτυλίων καί 
απλών σπειρών κατά τήν πλατείαν ζώνην τοΰ κορμού κάτωθεν τών χειλέων. 
Έκτος τών άγγείων εΰρέθησαν πολλαί μικραί χάνδραι έξ ΰαλομάζης, όρείας
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κρυστάλλου κ.λ.π., εγκόλπια εξ ύαλομάζης (πίν. 28α) μετά διακοσμήσεως έκ 
σπειρών, τρία πυραμιδοειδή κομβία έκ στεατίτου και 5 πήλινα ειδώλια, εξ ών 
τα 4 είναι τοϋ σχήματος Φ τό δέ άλλο παριστφ ζφον.

Ούτως άποδεικνύεται άπαξ έ'τι δτι αί είς τα πλευρά τών δρόμων λελαξευ- 
μέναι κόγχαι έχρησιμοποιοΰντο διά ταφάς και δή παιδιών 1 καί ούχί προς 
λατρείαν1 2. Είς άπόστασιν 1.80 μ. από τής αρχής εύρέθη έσκαμμένος επί τοϋ 
δαπέδου λάκκος μήκους 1 μ., πλάτους 0.40-0.55 μ. καί βάθους 0.70 μ. καλυ
πτόμενος διά πλακών έκ σχιστόλιθου. Εντός αύτοΰ εύρέθησαν λείψανά τινα 
σκελετού, πιθανώς παιδός, καί δΰο κύλικες φέρουσαι μελανήν διακόσμησιν 
δακτυλίων. Ή έπίχωσις έντός τοϋ λάκκου άπετελεϊτο έκ νεροχωμάτων καί 
οϋδεμία ύπήρξεν έ'νδειξις δτι ό λάκκος έχρησιμοποιήθη δι5 άλλον σκοπόν 
είμή διά ταφήν.

Ή έπίχωσις τοϋ δρόμου είχε, κατά την πρόσοψιν τοϋ θαλάμου, βάθος 
2.60 μ., έξ αυτής δέ τά άνω χώματα ήσαν μελανά καί έρυθρά μέχρι βάθους 
0.50 μ. έκ τής καλλιέργειας τοϋ χωραφιού τά δέ άλλα μέχρι τοϋ δαπέδου 
πηλοειδή, έκ κιμηλιάς, προερχόμενα έκ τής σκαφής τοϋ μαλακοϋ λευκόφαιου 
βράχου.

Είς βάθος 0.25 μ. από τής σημερινής έπιφανείας τοϋ έδάφους εύρέθη 
λίθος 0.40 μ. περίπου μήκους, έξέχων ολίγον τής παρειάς τής προσόψεως προς 
τον δρόμον. Σημειωτέον ένταϋθα δτι καί κατά τάς περυσινάς άνασκαφάς 
παρετηρήθη άνω τών προσόψεων τοϋ 5ου καί τοϋ 6ου τάφου έπίπεδος μικρός 
χώρος, έπί τοϋ οποίου ύπεθέσαμεν δτι έ'κειτο λίθος-σήμα3. ’Άν πράγματι 
ό λίθος οΰτος άπετέλει σήμα ή έτίθετο απλώς διά νά ύποδεικνύη την θέσιν 
τοϋ τάφου καί δή τό ακριβές σημεΐον τής εισόδου προς τον θάλαμον, δεν 
δύναμαι νά γνωρίζω. Άλλ’ είναι πιθανή ή δεύτερα αυτή ύπόθεσις καί ’ίσως 
κατά τούς έπανειλημμένους ένταφιασμούς δέν ήνοίγετο ολόκληρος ό δρόμος 
αλλά μέρος μόνον αύτοΰ παρά τήν πρόσοψιν τοϋ θαλάμου, έπί τοϋ έγκαρσίου 
άξονος τής οποίας έτίθετο ό λίθος ως μάρτυς.

Είναι προφανές δτι τό σημεΐον ένθα εύρέθη δ λίθος ύποδεικνύει καί τό 
ακριβές έπίπεδον τής αρχαίας έπιφανείας τοϋ έδάφους. 'Ολόκληρον τό ύψος 
τής προσόψεως είναι 2.60 μ. τό δέ πλάτος αυτής έπί τοϋ δαπέδου τοϋ δρό
μου 1.40 μ. καί έπί τής κορυφής 0.50 μ. περίπου. Διότι ύπάρχει ικανή άπό- 
κλισις τών πλευρών τοϋ δρόμου προς τά κάτω (εΐκ. 2). Είς τό κέντρον περί

1 Γ. Μυλωνάς, The cult of the Dead in Helladic times, είς Studies pres, to 
D. M. Robinson, σ. 84 κ.ε., καί 'Ομηρικά καί Μυκηναϊκά έθιμα ταφής, είς Έπετ. 
Φιλοσ. Σχ. Π/μίου ’Αθηνών, Περίοδος Β' τ. 4, 1953 - ’54, σ. 273 ύποσ. 7.

’ Μ. Nusson, The Minoan - Mycenaean Religion 2, o. 587 κ.έ.
3 Πρβ. I. Παπαδημητρίου είς ΠΑΕ 1954, σ. 84.

6

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:59:13 EEST - 34.211.113.242



82 Πρακτικά τής ’Αρχαιολογικής 'Εταιρείας 1955

που τής προσόψεως ήνοίγετο τετράπλευρος είσοδος, με ελαφρώς καμπύλην 
την στέγην, φρασσόμενη διά τοίχου, δστις εΰρέθη άθικτος καί καταλαμβάνουν 
ολόκληρον τό βάθος τοΰ στομίου 0.75 μ. περίπου. Τό ύψος τής εισόδου είναι 
1.10 μ. καί τό πλάτος αυτής 0.60 μ.

Ό θάλαμος τοΰ τάφου (είκ. 2) ήτο αρκούντως μέγαςκαίτό σχήμα αυτοΰ

ΘΑΛΑΜΟΣ A

ο________________ 1________________ 2 κ

Είκ. 2. Κάτοψις τοΰ θαλάμου τοΰ τάφου Α.

είναι ακανόνιστου άνοιγομένων των πλευρών προς Νότον καί Δυσμάς έν ε’ίδει 
ελλειψοειδών κογχών. Τό μέγιστον μήκος αυτοΰ είναι 5 καί τό πλάτος 3.80 
μέτρων. Τό ύψος δεν είναι δυνατόν νά ύπολογισθή, διότι ολόκληρος ή στέγη 
είχε καταρρεΰσει καί ό θάλαμος εΰρέθη πλήρης χωμάτων. Φαίνεται δε δτι 
πλήρωσις τοΰ τάφου διά νεροχωμάτων εγένετο από παλαιοΰ, διότι τινά τών 
αγγείων εΰρέθη σαν εις ύψος τι από τοΰ δαπέδου άνυψωθέντα προφανώς 
ΰπό τών εΐσρεόντων ΰδάτων. ’Άνωθεν τών νεροχωμάτων τοΰ πυθμένος εύ- 
ρέθη παχύ στρώμα εκ κοκκινωπών χωμάτων άναμεμιγμένων μετά πετρών. 
Τό στρώμα τοΰτο έσχηματίσθη εκ τής άποσαθρώσεως τοΰ βράχου, εντός τοΰ
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οποίου είχε λαξευθή ό θάλαμος καί όστις κατά το μέρος τοΰτο έχει τοιαΰτην 
υφήν. ’Άνωθεν των ερυθρωπών χωμάτων από 0.40 μ. από τής επιφάνειας 
τοΰ εδάφους τά χώματα ήσαν ως και κατά τον δρόμον φαιόμαυρα έκ τής 
καλλιέργειας.

Εντός τοΰ θαλάμου διεπιστώθησαν 8 τουλάχιστον αλλεπάλληλοι ταφαί. 
Άλλ’ οι σκελετοί εύρέθησαν κατά τό πλεΐστον άποσεσαθρωμένοι καί τινωντά 
οστά παραμερισμένα κατά τό γνωστόν εις τους μεσοελλαδικούς και Μυκηναϊ
κούς χρόνους έθιμον. Έπϊ τοΰ δαπέδου δε προς τήν δυτικήν πλευράν καί 
πλησίον τής εισόδου εις άπόστασιν 1.75 μ. άπ’ αυτής εύρέθη άβαθής λάκκος 
(1X0.40 μ. περίπου) χρησιμευων προφανώς ως οστεοθήκη. Διότι εντός αύ- 
τοϋ έκτος οστών έκ συμμαζευμένων σκελετών ούδέν κτέρισμα εύρέθη. Εύρέ
θησαν δέ τοιοΰτοι λάκκοι εις τάφους τών Μυκηνών καί τής Προσΰμνης καί 
τελευταίως ύπ’ έμοϋ έντός τοΰ θαλάμου τάφου έν Βραυρώνι καί όρθώς παρε- 
τηρήθη ότι οΰτοι έχρησίμευον, κυρίως διά τά Disiecta membra1, ώς οστεο
φυλάκια. Εύρέθησαν δέ έντός τοΰ θαλάμου και μάλιστα κατά τό άπώτερον 
αύτοΰ προς Νότον τμήμα καί κατά τήν δυτικήν πλευράν 70 περίπου αγγεία 
διαφόρων σχημάτων καί δή 8 ψευδόστομοι άμφορίσκοι μέ σφαιροειδή ή πε- 
πλατυσμένον κορμόν, διαφόρων διαστάσεων από ύψους 0.08-0.12 μ. τής 
γνωστής διακοσμήσεως έκ παραλλήλων ζωνών καί γραμμών, αΐτινες περι- 
θέουν τον κορμόν, καί σχηματοποιημένων κοσμημάτων έπΐ τοΰ ώμου, 13 
κύλικες μεθ’ ύψηλοΰ ή βραχέος ποδός καί μετά ταινιοειδών ή κυλινδρικών 
λαβών άνήκουσαι τό πλεΐστον εις τούς τύπους Β καί Δ τοΰ StubbingS 2 
τής Υστεροελλαδικής III β κυρίως περιόδου, 6 κύπελλα, έξ ών δύο τύπου 
Βαφειοΰ (πίν. 28γ) καί έν μετά δύο μικρών οριζοντίων λαβών έπί τοΰ κορ- 
μοΰ, 1 κρατηρίσκος, 1 σκυφοειδές άγγεΐον, 2 άλαβαστροειδή αγγεία μεθ’ 
ύψηλοτέρου καί ούχί πεπλατυσμένου κορμοΰ, 4 πυξιδοειδή αλάβαστρα μετ’ εύ- 
θυγράμμου κορμοΰ, 1 κυάθιον, 2 τρίωτοι (άπιοειδεΐς) καί 3 δίωτοι (σφαιρο
ειδείς) άμφορίσκοι, 18 πρόχοι ποικίλου μεγέθους, από 0.08-0.27 μ. ύψους. 
"Απασαι είναι τοΰ κοινοΰ εις τήν ’Αττικήν τύπου μετά πλατέος λαιμοΰ 
καί σχεδόν σφαιρικού κορμοΰ, διακοσμούμενοι συνήθως δι° απλών γραμμών 
έπί τών χειλέων καί τής βάσεως. Εύρέθησαν έπίσης μία ύδρία, 3 ασκοειδή καί 
5 αγγεία τών λεγομένων θηλάστρων. Μοναδικόν διά τό σχήμα καί τό μέγε
θος είναι μέγας δίωτος άμφορεύς (ύψ. 0.70 μ.) μετ’ φοειδοΰς κορμοΰ, πεπλα
τυσμένων χειλέων καί δακτυλιοειδούς μικράς βάσεως ά'νευ διακοσμήσεως. Πο
λύτιμα κτερίσματα δεν εύρέθησαν· μία χαλκή μάχαιρα (πίν. 26γ) εύρέδη κατά * *

1 Πρβ. κυρίως G. Myponas εις Studies presented to D. Robinson, ε.ά. σ. 89 κ.έ.
* F. Η. Stubbings, The mycenaean pottery of Attica, εις BSA XLII, 1947, 

a■ 24 κ.έ.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:59:13 EEST - 34.211.113.242



84 Πρακτικά τής ’Αρχαιολογικής Εταιρείας 1955

την ανατολικήν πλευράν κα'ι 18 έκ στεατίτου κομβία, μέ την κορυφήν τοΰ 
κώνου προς τα κάτω, εις διάφορα σημεία τοΰ θαλάμου. Εΰρέθησαν επίσης 
5 πήλινα ειδώλια, εξ ών τέσσαρα σχήματος Φ, τό δε έτερον, παριστών μορφήν 
καθημένην έπί θρόνου και κρατούσαν βρέφος, αποτελεί τό πολυτιμότερον 
εύρημα τής άνασκαφής.

Είδώλιον κα&ημένης Θεάς (πίν. 26α). Τό ύψος αΰτοΰ είναι 0.082 μ., 
τό μέγιστον πλάτος κατά τήν βάσιν τοΰ θρόνου 0.047 μ. Ό πηλός είναι 
ανοικτός κεραμόχρους καλώς ωπτημένος, φέρων λεπτόν επίχρισμα τοΰ αΰτοΰ 
χρώματος. Ό θρόνος έχει κατασκευασθή κεχωρισμένως από τοΰ καθημενού 
ειδωλίου, δπερ έτοποθετήθη επ’ αΰτοΰ καί συνεκολλήθη διά πηλοΰ, ως 
δυναταί τις νά διακρίνη έκ τής μάζης τοΰ πηλοΰ, τής συνδεοΰσης τους 
αγκώνας τοΰ ειδωλίου μετά τών εσωτερικών πλευρών τοΰ έρεισινώτου. 
Είναι δέ 6 θρόνος τριποδικός, πλήρης, μετά καμπύλου, δηλαδή, συνε- 
χοΰς έρεισινώτου, άνευ τρημάτων, τοΰ υπό τοΰ Γεωργίου Μυλωνά1 καθορι- 
σθέντος τόπου Α. Μοναδικήν, καθ’ δσον γναιρίζω, μορφήν παρουσιάζουν οί 
πόδες, ο'ίτινες δεν έχουν τό γνωστόν κυλινδρικόν σχήμα μετ’δξυτέρας, ως συνή
θως, προς τά κάτω καταλήξεως αλλά τετράπλευρου έδρας (πλάτους 0.018 - 
0.022), άποτελοΰντες. οίονεί συνέχειαν τών τριών ορθογωνίων, έγκαρσίως το- 
ποθετουμένων εδρών, δηλουμένων διά τής γραπτής διακοσμήσεωςώς σχημα- 
τιζουσών τό καμπυλον σώμα τοΰ θρόνου. Χωρίζεται δηλαδή ολόκληρος ή 
έξωτερική επιφάνεια τοΰ θρόνου δι’ έξ καθέτων παχειών γραμμών καστανοΰ 
στιλπνοΰ χρώματος εις τρείς έδρας, αϊτινες διά τής συνεχίσεως τών γραμμών 
καί έπί τών καθέτων ακμών τών τετράπλευρων ποδών, άποτελοΰν συνεχές 
δλον. ’Έχουν ούτως οί πόδες τό αΰτό πλάτος τών γραπτών εδρών. Έκάστη 
έδρα χωρίζεται πάλιν δι’ οριζοντίων γραμμών εις τετράγωνα—τρία αί πλά- 
γιαι, τέσσαρα ή οπίσθια—εντός τών όποιων υπάρχει βουνοειδές κόσμημα, με- 
λανοΰ χρώματος καί στιγμών κατά τήν περίμετρον. Μεταξύ τών γραφομένων 
τούτων εδρών σχηματίζονται τριγωνικοί αδιακόσμητοι χώροι άντιστοιχοΰντες 
προς τά μεταξύ τών ποδών κενά διαστήματα. Ούτως ήθέλησε, νομίζω, ό 
άγγειογράφος νά δηλώση τήν τεκτονικήν μορφήν τοΰ θρόνου συγκειμένην 
έκ τριών σανίδων τοποθετουμένων έγκαρσίως καί έφαπτομένων κατά μίαν 
τών άνω γωνιών. Μεταξύ αΰτών ΰπήρχον κενοί χώροι, διότι έτοποθετοΰντο 
πλαγίως προς σχηματισμόν τοΰ κοίλου τοΰ θρόνου καί συνεδέοντο μεταξύ 
των διά τής οριζόντιας σανίδος, έπί τής οποίας έκάθηντο1 2. Καί ή μορφή

1 G. MyeONAs, Seated and multiple mycenaean figurines, εις «The Aegean 
and the near East», Studies pres, to H. Goldman, a■ 114’ πρβ. καί N. ΠΛΑΤΩΝΑ, 
Μινωϊκοί θρόνοι, εις Κρητικά Χρονικά 1951, σ. 398 κ.έ.

2 Ότι οί θρόνοι οΰτοι άναπαριστοΰν ξύλινα πρότυπα παρετήρησεν ήδη ό 
C. Beegen, Prosymna, σ. 367' πρβ. καί G. Mylonas, ε.ά. σ. 118, οστις εισάγει τήν

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:59:13 EEST - 34.211.113.242



Ί. Παπαδημητρίου: Μυκηναϊκοί τάφοι 'Αλυκής Γλυφάδας 85

λοιπόν τοΰ θρόνου τούτου, καίτοι πλαστικώς αποδίδεται πλήρης κα'ι συνεχής, 
θα ήτο τοΰ τόπου Β, μετά τρημάτων δηλαδή επί τοΰ ερεισινώτου. Σημειω- 
τέον δτι οί δύο πλάγιοι πόδες ζεύγνυνται διά τοξοειδούς πλαστικής ταινίας, 
διακοσμούμενης δι5 απλών γραμμών, προς δήλωσιν προφανώς τής σανίδος 
ξεύξεως ή τοΰ υποποδίου

Έπι τοΰ θρόνου έχει τοποθετηθή και προσαρμοσθή διά πηλοϋ δστις, ως 
εΐπομεν, φαίνεται επί τών αγκώνων καί τοΰ τραχήλου, εΐδώλιον καθημένης 
γυναικείας μορφής. Παρίσταται δε αίίτη γυμνή έχουσα τήν κεφαλήν κατά τον 
γνωστόν τύπον τών Μυκηναϊκών ειδωλίων, διαφέρουσα δμως τούτων κατά 
τήν άπόδοσιν τοΰ σώματος. Τούτο αποδίδεται πλαστικώς δύ εντόνου χω
ρισμού τών ποδών στηριζομένων επί τού υποποδίου. Είναι φανερά ή 
προσπάθεια τού τεχνίτου νά άποδώση καί τήν προς τά κάτω λέπτυνσιν τών 
κνημών καί τών μηρών τάς παχυτέρας διαστάσεις. Ή φυσιοκρατική αυτή 
διάθεσις παρατηρεΐται καί εις τήν άπόδοσιν τού στήθους καί τών χειρών, διά 
τών οποίων ή γυναικεία αυτή μορφή κρατεί εις τήν άριστεράν αγκάλην το 
βρέφος - είδώλιον. Διά καστανού στιλπνού χρώματος καλύπτονται αί έμπρό- 
σθιαι έπιφάνειαι τών ποδών καί μέρος τού κορμού. ’Αποτελεί οΰιω τό θαυ- 
μάσιον τούτο πήλινον είδώλιον ένα τών τελειοτέρων τύπων, από άπόψεως 
έπιμεμελημένης εργασίας καί πλαστικής τελειότητος.

Γεννάται διά τούτο τό ερώτημα, αν καί τό εΐδώλιον τούτο αποτελεί 
απλώς κτέρισμα νεκρού, δπως παραδέχεται ό Nilsson, γενικώς διά τά ει
δώλια τά ευρισκόμενα εντός τάφων 1, είτε ταΰτα είναι απλά είτε επί θρόνου 
είτε καί κρατούντα βρέφη. Τήν θεωρίαν ταύτην τοΰ σοφού έρευνητοΰ διστά
ζω νά θεωρήσω ώς απόλυτον. Διότι εξ αυτών τούτων τών τάφων τής Βού
λας έχυμεν καί άλλα παραδείγματα κτερισμάτων, τών οποίων τήν λατρευτικήν 
σημασίαν δεν δυνάμεθα νά παραγναιρίσωμεν. Παραπέμπω εις τήν λατρευτι
κήν, κατά τήν ήμετέραν γνώμην, μικράν πρόχουν, μετά γραπτής παραστάσεως 
Θεάς, τήν δημοσιευθεΐσαν έν τή εκθέσει μου τών άνασκαφών τού παρελθόντος 
έ'τους * 1 2, έκ τοΰ 3ου τάφου τής Βούλας. Πιστεύω δηλαδή δτι, δπως έ'χομενκαΐ 
άλλου ε’ίδους κτερίσματα έκ τάφων μετά λατρευτικού προορισμού, τό αυτό 
δυνάμεθα νά παραδεχθώμεν καί διά τινα ειδώλια ώρισμένου τύπου, ώς τών 
καθημένων μορφών μετά ή άνευ βρέφους ή τών απλών καί διπλών μετά βρέ
φους όρθιων ειδωλίων. Τά τελευταία ταΰτα ό Γ. Μυλωνάς θεωρεί δτι παρι-

άποψιν δτι οί τριποδικοί θρόνοι ή σαν τό ειδικόν κάθισμα θεοτήτων. Τοϋτο είναι δυ
νατόν, αλλά τεκτονικούς, νομίζω, δΰναται νά ερμηνευθή ή τριποδική μορφή.

1 Μ. Nilsson, έ. ά. σ. 307.
2 ΠΑΕ 1954, σ. 79 κ.έ. Πρβ. επίσης τό έκ τοΰ αύτοϋ τάφου προερχόμενον είδώ

λιον μορφής καθημένης επί θρόνου καί τό έκ τοΰ 6ου τάφου τρίμορφον είδώλιον, 
ΠΑΕ έ. ά. σ 81 καί 85 είκ. 7 καί 11.
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στοΰν θείας τροφούς, τάς ούτως δνομαζομένας Κονροτρόφους 1. Καθημένην 
θεάν κουροτρόφον παριστά, νομίζω, καί τό ήμέτερον είδώλιον. ’Από άπόψεως 
τόπου πλησιέστερον εΰρίσκεται προς τοϋτο τό είδώλιον τοΰ Λοΰβρου 2, προ- 
ερχόμενον, ως άναφέρεται, εκ Μυκηνών (;) καί περιγραφόμενον ως «καθημέ- 
νη θεά μετά βρέφους επί τών γονάτων». Ύστερε! δμως τοϋτο τοΰ ήμετέρου 
από άπόψεως τεχνικής τελειότητος καί άποδόσεως. Ή θέσις εύρέσεως αύτοΰ 
έν τφ τάφφ δεν δόναται νά βοηθήση απολύτως περί τοΰ είδους τοΰ νεκροΰ 
εις δν ανήκει. Διότι πλησίον αύτοΰ δεν εύρέθη σκελετός. ’Ίσως δμως τοϋτο 
βοηθέ! εις την ύπόθεσιν δτι αποτελεί κτέρισμα βρέφους, τοΰ οποίου 6 σκελε
τός άπεσαθρώθη εκ τής πτώσεως τής στέγης. Υπέρ τής άπόψεως ταυτης συν
ηγορεί ή άνεύρεσις εκατέρωθεν αύτοΰ δυο ειδωλίων σχήματος Φ καί πλη
σίον αυτών θηλάστρου, αγγείου άποτελοΰντος κυρίως κτέρισμα παίδων. 
Τείνω διά τοϋτο νά παραδεχθώ δτι ή καθημένη μετά βρέφους επί θρό
νου μορφή παριστά τήν Μεγάλην Θεάν, Γην κουροτρόφον, την προστάτιδα 
τών παίδων, τής ευφορίας καί πολυτεκνίας, τήν Γαΐαν παμμητειραν τοΰ 
Όμηρικοΰ ΰμνου (ΰμν. XXX) καί δτι θείας τροφούς, νυμφας, παριστοΰν τά 
εκατέρωθεν εύρεθέντα Φοειδή ειδώλια.

'Ως κονροτρόφος ελατρεύετο ή Μήτηρ Γή κυρίως εν ’Αττική καί μέγας 
άριιθμός τοιούτων ειδωλίων προέρχεται μάλιστα εκ τών ΰστερομυκηναϊκών 
θαλαμοειδών τάφων τής ’Αττικής. ’Ίσως δεν είναι έκ τούτου τυχαΐον τό γε
γονός δτι τήν παράστασιν ταύτην γνωρίζομεν έξ ιστορικών πηγών, συνδεο- 
μένων μάλιστα προς τήν ’Αττικήν, δπου καί κατά τήν τελετήν τοΰ γάμου καί 
κατά τά προχαριστήρια πιθανώς προσέφερον παρά τήν ’Αθήναν θυσίαν εις 
τήν Γήν υπό τήν ιδιότητα αυτής ως κουροτρόφον 8. Καί ό σύνδεσμος αυτής 
προς τον Έρεχθέα ή Έριχθόνιον, μίαν τών υποστάσεων τοΰ ihiov βρέφους, 
κατ’ εξοχήν δέ γηγενή ηρώα, γεννηθέντα υπό τής Γής καί άνατραφέντα υπό 
τής ’Αθήνας4, δεικνύει έντονον καί άρχαιοτάτην τήν λατρείαν τής Γής ως 
κουροτρόφον. 'Ως τοιαύτη έλατρεύετο εις ιδιαίτερον ιερόν κατά τήν νοτίαν

1 G. Myeonas, Seated and multiple mycenaean figurines, ε·ά. a. 120.
8 Encyclopedic photographique de l’art. Le musee du Louvre II, o. 165 καί 

Catalogue raisonne des figurines.... Grecques, Etrusques et Romaines. I Epoque 
prehellenique..... σ. 1-2, πίν. I A3* 1 πρβ. καί G. Mylonas, έ. ά. σ. 115 πίν. XV, 7.

8 Mommsen, Heort. 8. Welcker, Griechisehe Gotterlehre 1,327. ΧΟΥΪΔΑΣ έν 
λ. κονροτρόφος, ένθα καί άναφέρεται δτι νόμος ύπήρχεν έν ’Αττική, καθ’ δν ήτο κα- 
θιερωμένον τονς Μονιάς τινι Μφ ταύτ>) προΜειν πρβ. καί Ε· DEUBNER, Attische 
Feste, σ. 17.

1 0μ. Ίλ. Β 547 : Έρεχΰ·ήος μεγαλήτορος, δν ποτ 'Λ Οήνη &ρέψε Διάς Μγάτηρ τέκε 
δε ζείδωρος αρονρα' τήν έννοιαν ταύτην τής Γής ώς Μητρός Θεάς εΰρίσκομεν καί 
παρ’ AlSXYAQi Χοηφ. 128 καί Προμηθ. 88.
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κλιτύν τής Άκροπόλεως των ’Αθηνών μετά τής Δήμητρος Χλόης1 καί κατά 
τους δήμους, ώς εν Φλύα 1 2, εν Μαραθώνι 3, Έρχιοί 4 5 κ.λ.π.

’Αλλά και ως προστάτις των νεκρών έλατρεΰετο ή Γή κυρίως εν ’Αττική 
καί μετά τον ενταφιασμόν προσεφέροντο, κατ’ έθιμον εϊσαχθέν ύπό τοϋ Κέ- 
κροπος, καρποί είς αυτήν Γ>. Έθυον δέ καί κατά τά Γενέσια την 5Τ1ν Βοη- 
δρομιώνος είς την Γήν, ως άναφέρεται υπό τοΰ Ησυχίου έν λ. Γενεά La 
εορτή πένθιμος ’ Αΰηναίοις. οι δε τά Νεκνσιά καί εν ή ημέρα, τη Γη ϋύοναι. 
Δεν δυνάμεθα δέ νά άποκλείσαιμεν την άποψιν δτι Γενέσια καί Νεκΰσιαάντι- 
προσωπεΰουν την ιδέαν δτι ή ζωή καί ό θάνατος προέρχονται έκ τής Γής 6, 
ή τά πάντα τίκτεται, Ορέιμαοά τ’ ανϋτς τώνδε κνμα λαμβάνει 7.

Άλλ’ υπερβαίνει τά δρια τής παροΰσης έκθέσεως ή πλήρης έξέτασις τοϋ 
θέματος τούτου τοϋ συνδέσμου καί τής σχέσεως δηλαδή, ήν δΰνανταινά έχουν 
χαρακτηριστικά τινα ειδώλια ευρισκόμενα εντός Μυκηναϊκών τάφων. Πιστεύω 
δμως δτι τά ολίγα ανωτέρω λεχθέντα δυνανται νά βοηθήσωσιν εις τήν ά'ποψιν 
δτι τουλάχιστον τά συνδεόμενα προς παιδικάς ταφάς ειδώλια έχουσι σχέσιν 
προς τήν προϊστορικήν Μητέρα Θεάν, τής οποίας ή έπιβίωσις τής λατρείας 
έν ’Αττική πολλαχώς μαρτυρεΐται κατά τούς ιστορικούς χρόνους, ως κονρο- 
τρόφον καί Γης Παμμητορος, προστάτιδος θεάς τών νεκρών.

Τάφος Β (είκ. 3). Τήν ιδίαν κατευθυνσιν έκ Βορρά προς Νότον είχε 
καί ό δρόμος τοϋ τάφου τούτου. Τό μήκος αύτοϋ είναι 11.20 μ. καί τό πλάτος 
1 μέτρον περίπου κατά τήν αρχήν, φθάνον μέχρις 1.40 μ. περίπου κατά τήν 
πρόσσψιν. Ούδεμία κόγχη εύρέθη λελαξευμένη κατά τάς πλευράς αύτοϋ. Εύ- 
ρέθη δμως είς άπόστασιν τριών περίπου μέτρων από τής αρχής τοϋ δρόμου 
λακκοειδής τάφος, μήκ. 1.40 μ., πλ· 0.51 μ. καί βάθ. 1 μ. περίπου, καλυπτόμενος 
διά πλακών, έντός τοϋ όποιου εύρέθη σκελετός ωρίμου ατόμου είς συνεσταλμέ-

1 ΠΑΥΣΑΝ. I 22, 3' ίδέ καί I 24,3 καί 28, 6.
2 ΠΑΥΣΑΝ. I 31, 4 καί IV 1, 5.
8 IG. II 2 1358 5, 14, 13, 37, 42, 46, 56.

4 Έν ανέκδοτοι ιερά επιγραφή έκ Σπάτων ’Αττικής έξάκις άναφέρεται θυσία τή 
κουροτρόφιρ καί δή Α28 : Κονροτρόφφ έν Δελφινίφ, A 61 : κονροτρόφφ έν πόέ.ει, Β 10: 
κουροτρόφφ [έν Έκά]τγ?, Β 36: κονροτρόφφ έν'Ήρας Έρχιααι, Γ 6: Κονροτρόφω ές Σω- 
τιδών, Δ 6 : Κουροτρόφφ επί τφ ακρφ Έρχια.

Γενικωτέραν βιβλιογραφίαν περί τής λατρείας τής Γής ίδέ Μ. Nilsson είς 
Geschichte d. griech. Religion. Hdb. V. 2, ι, σ. 427 κ έ. Περί τής έν ’Αττική λα
τρείας S· Solders, Die ausserstadtischen Kulte und die Einigung Attikas, σ. 50.

5 Cicero, de leg 2, 25.
6 Τήν άποψιν ταΰτην τοΰ Ο. Kern, Religion d. Griechen, I 36 αποκρούει ό 

L. Deubner, έ. ά. σ. 229.
T ΑίΣΧ. Χοηφ. 127 κ έ
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νην στάσιν και δυο αγγεία, κρατηρίσκος και κΰλιξ, άνευ διακοσμήσεως. Ή 
έπίχωσις τοΰ δρόμου ήτο ή αυτή προς την τοϋ Α τάφου, έ'χουσα βάθος κατά

ΤΑΦΟΣ Β
_i............................... ............................ .......

ΤΟΜΗ ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ

Είκ. 3. Κάιοψις καί τομαί τοΰ Β τάφου.

την πρόσοψιν τοϋ θαλάμου 3.25 μ. Σημειωτέου δτι καί ενταύθα ευρέθη εις 
τό επίπεδον τής παλαιός επιφάνειας επί τής προσόψεως, εις βάθος δηλ.
0.25 μ. από τής σημερινής, λίθος - σήμα ως επί των Α, 5 καί 6 τάφων1. Τό

1 Ίδέ ανωτέρω σ. 81 καί σημ. 3*
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ύψος τής προσόψεως ήτο 3.25 μ. και τό πλάτος αυτής κατά τό δάπεδον τοΰ 
δρόμου 1.40 μ. Έπ’ αυτής δέ ήνοίγετο κατά τό κέντρον είσοδος, έχουσα 
κάτω μεν πλάτος 0.80 μ. στενούμένη δέ άνω μέχρι πλάτους 0.40 μ. μετά το
ξοειδούς ύπερθυρίου. Ή είσοδος έφράσσετο, ως συνήθως, διά τοίχου, εκ δυο 
αλλεπαλλήλων σειρών λίθων, οστις κατελάμβανε μέρος μόνον τοΰ βάθους τοΰ 
στομίου έχων πλάτος 0.70 μ. περίπου, ενώ τό στόμιον είχε βάθος 0.90 μ. Τό 
ύψος τής εισόδου ήτο 1.60 μ. Ό θάλαμος εν συγκρίσει προς τον δρόμον εινε 
μικρός, έχων σχήμα κανονικόν ορθογώνιον πλ. 4.40 μ· και μεγίστου βάθους 
2.30 μ. Και τό ύψος τοΰ θαλάμου τοΰτου δεν είναι δυνατόν νά ύπολογισθή, 
διότι ή στέγη είχε καταρρεΰσει. Εντός αΰτοϋ εύρέθησαν οστά εκ τεσσάρων 
σκελετών και 12 διαφόρων σχημάτων αγγεία, ήτοι 2 ψευδόστομοι άμφορί- 
σκοι, ΰψ. 0.17 και 0.18 μ., πηλοϋ υπέρυθρου μετ’επιχρίσματος υπόλευκου καί 
διακοσμήσεως, χρώματος μελανού προς καστανόν, ζωνών επί τοΰ κορμού και 
εσχηματοποιημένων γραμμικών ή γωνιωδών κοσμημάτων έπί τοΰ ώμου' 2 κύ
λικες έξ ών ή μία, ύψ. 0.12 μ., τοΰ τύπου Β τοΰ STUBBINGS, ανήκει εις την πα- 
λαιοτέραν φάσιν τής υστεροελλαδικής III περιόδου με ταινιοειδείς λαβάς και 
καστανήν βαφήν έσωτερικώς καί έξωτερικώς, ή δέ άλλη είναι τοΰ έξειλιγμέ- 
νου τύπου F2 μέ υψηλόν πόδα ύψ. 0.17, πεπλατυσμένην βάσιν, ταινιοειδείς 
λαβάς καί χείλος προς τά έξω άποκλίνοντα, αδιακόσμητοι δέ εντελώς' 2 τρί- 
ωτοι άμφορίσκοι, εξ ών ό εις, ύψ. 0.114, πηλοΰ ερυθρωποΰ φέρει απλήν δια- 
κόσμησιν ζωνών επί τοΰ κορμού καί δακτυλίων κατά τήν βάσιν καί τον λαι
μόν, ό δέ έτερος είναι έκ λευκού πηλοΰ μετ’ επιχρίσματος δμοιοχρώμου, άπολε- 
πισθέντος κατά μέγα μέρος, καί διακοσμήσεως δακτυλίων κατά τον κορμόν 
καί λοξών γραμμών επί τοΰ ώμου' εις άβαφης άμφορίσκος, ύψ. 0.225, μετά 
ραμφοειδούς προχοής (πίν. 27α)' 3 πρόχοι τοΰ απλού τύπου Δ, τοΰ οποίου 
μέγαν αριθμόν γνωρίζομεν εξ ’Αττικής τής τελευταίας φάσεως τής YE III 
περιόδου. Τούτων αί δύο είναι αδιακόσμητοι, ή δέ ετέρα φέρει εκτός τής συ
νήθους γραπτής διακοσμήσεως απλών δακτυλίων κατά τά χείλη, τον λαιμόν 
καί τον κορμόν καί σπειροειδή επί τοΰ ώμου έξ απλών σπειρών διακόσμησιν, 
ήτις δέν απαντάται επί άλλων παρομοίου σχήματος αγγείων έξ ’Αττικής' εις 
καδίσκος (πίν. 27γ), ύψ. 0.068, μετά πλατέων χειλέων, μετά γεφύρας προχοής 
καί οριζοντίων λαβών επί τοΰ κορμοΰ, πηλοΰ υποκίτρινου καί δμοιοχρώμου επι
χρίσματος, διακοσμούμενος διά παχειών ζωνών καί δακτυλίων κατά τήν βάσιν 
καί όμορρόθων γωνιών κατά τό άνω μέρος τοΰ κορμοΰ. Ή έντόνως κάθετος κά- 
τοψις τοΰ άνω μέρους τοΰ κορμοΰ κατατάσσει τό άγγεΐον εις τούς τελευταίους 
YE III χρόνους· άγγεΐον - φλάσκη (πίν. 27β), ύψ. 0.145, πηλοΰ κεραμόχρου 
μεθ’ ύπολεύκου επιχρίσματος, δακτυλιοσχήμου βάσεως καί κυλινδρικών λαβών 
άρχομένων άπό τοΰ μέσου τοΰ λαιμού καί καταληγόντων επί τοΰ ώμου· Εις 
έκατέραν τών δ'ψεων φέρει διακόσμησιν έξ ομοκέντρων κύκλων καί όφθαλ-
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μοϋ κατά τό κέντρον. Ό μεταξύ των λαβών χώρος πληροΰται δι5 έσχηματο· 
ποιημένου άνθους. Ειδώλια δεν εύρέθησαν εντός τοϋ τάφου. Καί γενικώς, 
καίτοι μεγαλύτερος τοΰ Α, υπήρξε πτωχός εις κτερίσματα.

Τάφος Γ· Σημαντικώτατος από άπόψεως αρχιτεκτονικής καί ευρημάτων 
ήτο 6 Γ τάφος. Κα'ι ό δρόμος τούτου είχε την αυτήν προς τούς προηγούμε
νους κατεύθυνσιν, μήκος 10.10 μ. και πλάτος 1 μέτρου κατά τήν αρχήν καί
1.40 μ. κατά τήν πρόσσψιν τοΰ θαλάμου. At έπιχώσεις τοΰ τε δρόμου καί 
τοΰ θαλάμου ήσαν αί αύταί ως τών λοιπών τάφων. Έπί άμφοτέρων τών 
πλευρών τοΰ δρόμου εύρέθησαν λελαξευμέναι 4 κόγχαι, 3 έπί τής ανατολικής 
καί μία έπί τής δυτικής, όρισθεΐσαι διά μικρών ελληνικών γραμμάτων καί 
αραβικών αριθμών γ 1-γ4. Έκ τούτων ήγΐ έπί τής ανατολικής πλευράς 
εύρέθη εις άπόστασιν 1.50 μ. από τής αρχής τοΰ δρόμου καί εις τό αυτό 
έπίπεδον προς τό δάπεδον αυτού, μέρος μάλιστα τοΰ οποίου άνεσκάφη όμοΰ 
μετά τοΰ δαπέδου τής κόγχης, σχηματισθέντος ούτω εύρέος λάκκου περιλαμ- 
βάνοντος τό δάπεδον τής κόγχης μετά μεγάλου τμήματος τοΰ δαπέδου τοΰ 
δρόμου μέχρι σχεδόν τής δυτικής πλευράς. Τό πλάτος τής κυρίως κόγχης ήτο 
1.05 μ., τό βάθος —από τοΰ δρόμου προς άνατόλάς—0.70 μ. καί τό ύψος 0.70 μ 
έφράσσετο δέ αύτη διά ξηροτοίχου. Εντός αυτής εύρέθησαν 4 κρανία παί- 
δων κατά τήν ανατολικήν προς τό βάθος πλευράν, είδώλιον σχήματος Φ καί 
9 αγγεία διαφόρων σχημάτων, 3 πρόχοι τοΰ γνωστοΰ έκ τής ’Αττικής τύπου 
Δ, έξ <δν ή μία άνευ διακοσμήσεως αί δέ δύο άλλαι μεθ’ απλής διακοσμήσεως, 
δακτυλίων καί παχέων ζωνών περί τήν βάσιν, 2 άλαβαστροειδή αγγεία μεθ’ 
ύψηλοτέρου κορμοΰ καί καθέτου έπιφανείας τοΰ κορμοΰ, δύο θήλαστρα, εις 
τρίωτος άμφορίσκος, πηλοΰ έρυθρωποΰ καί καλώς ωπτημένου, μετ’ έλαφρώς 
άνοικτοτέρου έπιχρίσματος καί διακοσμήσεως γραπτόδν δακτυλίων περί τον 
κορμόν καί αλλεπαλλήλων ημικυκλίων κατά τον ώμον καί έν άβαθές κύπελλον 
— άρυτήρ (πίν. 28β) μετά ταινιοειδούς ύχ|ιηλής λαβής καί ταπεινής δακτυ- 
λιοσχήμου βάσεως.

Η γ2 κόγχη έπί τής ανατολικής πλευράς απέχει 5 περίπου μέτρα από 
τής αρχής τοΰ δρόμου, έχουσα πλάτος 0.96 μ., βάθος 0.60 μ. καί ύψος 0.57 μ., 
καί τό δάπεδον τής κόγχης ταύιης εύρίσκετο εις τό αυτό έπίπεδον προς τό 
δάπεδον τοΰ δρόμοχι, έφράσσετο δέ καί αυτής δι’ απλής σειράς λίχθοτν. Εντός 
αυτής εύρέθη κρανίον παιδός καί έν μικρόν βαχθύ κύπελλον μετά διπλής δα
κτυλιοειδούς βάσεως, λαβής ταινιοειδούς καθέτου, καλυπτόμενον διά μελανού 
βερνικιού

Έπί τής αυτής πλευράς καί πολύ πλησίον τής προσόψεως τοΰ θαλάμου, 
εις άπόστασιν 2.50 μ. απ αυτής, εύρέθη καί άλλη κόγχη, ή γ4. Καί ταύτης 
τό δάπεδον ειχεν έκσκαφή μέχρι βάθους 0.42 μ. καί ό λάκκος ούτος έξετείνε- 
το μέχρι τοΰ μέσου περίπου πλάτους τοΰ δρόμου, καλυπτόμενος κατά τήν έξο-
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χήν ταΰτην διά πλακών. Ή κυρίως κόγχη είχε πλάτος 1 περίπου μέτρου καί 
βάθος 0.55 καί έφράσσετο διά λίθων. Εντός αυτής εΰρέθη σκελετός μικρού 
παιδός μέ την κεφαλήν προς Νότον καί εις στάσιν συνεσταλμένην. Πλησίον 
τοϋ κορμοΰ τοϋ νεκρού εύρέθησαν πολλαί χάνδραι έκ φαγεντιανής, ΰαλομάζης, 
κορνεάλης, έν σφονδόλιον εκ στεατίτου καί 5 πήλινα αγγεία, 3 ψευδόστομοι 
άμφορίσκοι, άρίστης κατασκευής, εξ ών 6 εις εκ πηλοϋ υπέρυθρου καί όμό- 
χρου επιχρίσματος φέρει διακόσμησιν ζωνών καί δακτυλίων επί τοϋ κορμοΰ 
καί αλλεπαλλήλων ομάδων έξ όμορρόθων γωνιών επί τοϋ ώμου, ό ετερος εκ 
πηλοϋ υποκίτρινου φέρει την αυτήν διακόσμησιν επί τοϋ κορμοΰ καί τεθλα
σμένων γραμμών κατά τον ώμον καί ό τρίτος έκ πηλοϋ υπέρυθρου καί υπο
κίτρινου επιχρίσματος φέρει την αυτήν προς τους δυο άλλους διακόσμησιν, 
διαφέρει δμως τούτων κατά τό σχήμα τοϋ κορμοΰ, δπερ είναι σχεδόν σφαιρο
ειδές καί τήν διακόσμησιν τοϋ ώμου (κιγκλιδωτόν), ήτις επιτρέπει παλαιοτέ- 
ραν χρονολόγησιν (YE III α), εις καδίσκος εχων ραμφοειδή προχοήν μετά 
γέφυρας καί απλή πρόχους, ως αί ανωτέρω περιγραφόμεναι τής κόγχης γ 1.

’Επί τής δυτικής πλευράς τοϋ δρόμου, εις άπόστασιν 3.25 μ. από τής 
αρχής εύρέθη ή γ 3 κόγχη. Τό πλάτος ταύτης ήτο 0.90 μ. καί τό βάθος 0.50 μ. 
Τό ύψος αυτής κατά προσέγγισιν δΰναται νά ύπολογισθή, διότι τό άνω 
μέρος μετά τής οροφής κατεστράφη κατά τήν σκαφήν τών θεμελίων τής άνε- 
γειρομένης οικίας. ’Αλλά τό περιεχόμενον έμεινεν άθικτον. Είναι δέ αυτή λε- 
λαξευμένη εις ύψος 0.75 μ περίπου από τοϋ δαπέδου τοϋ δρόμου. Εντός 
αυτής εύρέθησαν τά λείψανα έκ σκελετοΰ μικρόϋ παιδός καί έν αγγεΐον, σκΰ- 
φος, υψ. 0.125, πηλοϋ κεραμόχρου καί κακής δπτήσεως μετ’ επιχρίσματος 
όμοιοχρώμου, καλυπτόμενος διά βαφής καστανόχρου καί δυο οριζοντίων 
λαβών μετά έλαφράς προς τά άνω άποκλίσεως.

Έπί τοϋ δαπέδου τοϋ δρόμου εύρέθησαν δυο λακκοειδεΐς ταφαί, έξ ών 
ή πρώτη άπεϊχεν έλάχιστον από τής αρχής τοϋ δρόμου (0.30 μ.), ή δέ άλλη 
2.25 μ. έπ’ αυτής. Ό πρώτος λάκκος, ύπό σημεΐον γ, είχε μήκος 1.24 μ. πλά
τος 0.42 μ. καί βάθος μέγιστον 1.45 μ., σμικρυνόμενος εις βάθος 0.50 μ. καί 
σχηματίζον κατά τήν προς Νότον πλευράν βαθμίδα - πατοΰραν, έκαλΰπτετο 
δέ διά πλακών έκ ψαμμίτου. Εντός αύτοϋ εύρέθη σκελετός παιδός ωρίμου, 
εις στάσιν συνεσταλμένην καί μέ τήν κεφαλήν προς Νότον, τέσσαρα έκ στεα
τίτου σφονδύλια, 3 χάνδραι έξ όστοΰ καί 2 αγγεία' εις σφαιροειδής άμφορί- 
σκος, ϋψ. 0.095 μ., μετά σφαιροειδούς κορμοΰ, πεπλατυσμένων χειλέων καί 
απλής έκ δακτυλίων διακοσμήσεως καί εις ψευδόστομος μετά σφαιρικού κορ
μοΰ καί ταπεινής βάσεως, πηλοϋ κεραμόχρου καί ύπολεΰκου έπιχρίσματος δια
κοσμούμενος κατά τον κορμόν διά δακτυλίων καί ζωνών καί έσχηματοποιημέ- 
νων άνθέων κατά τον ώμον· είναι τοϋ τΰπου Α, κοινοϋ σχήματος έν ’Αττική.

Ό ετερος λάκκος, ύπό σημεΐον γ5, μήκους 1.78 μ. πλάτους 0.58 μ. καί
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μεγίστου βάθους 1.12 μ. περίπου, έκαλύπτετο και αυτός διά πλακών εκ ψαμ
μίτου καί περιείχε σκελετόν μικρού παιδός μέ τήν κεφαλήν πάλιν προς Νό
τον καί εις συνεσταλμένην στάσιν. Εντός αυτού εύρέθησαν τρία αγγεία, άλα- 
βαστροειδές τού κοινού εν ’Αττική σχήματος C τού StubbinGS μετά καθέτου 
κατόψεως τής επιφάνειας τού κορμού καί διακοσμήσεως παχειών ζωνών κατά 
τον κορμόν καί ομάδων καθέτων γραμμών κατά τον ώμον, ψευδόστομος άμ- 
φορίσκος, ύψ. 0.12, κοσμούμενος διά δακτυλίων καί ζωνών κατά τον κορμόν 
καί κιγκλιδωτού καί όμορρόθων γωνιών κατά τον ώμον —είναι τού έξειλιγμέ- 
νου σχήματος J, σπανιωτάτου εν ’Αττική καί τή ηπειρωτική Έλλάδι —καί 
θήλαστρον, ύψ. 0.162, έξ υποκίτρινου πηλού καλυπτόμενον διά βερνικιού με
λανού προς καστανόν ά'νευ ά'λλης διακοσμήσεως.

Ή πρόσοψις τού θαλάμου έχει κατά τό δάπεδον τού δρόμου πλάτος 1.40 μ. 
καί ύψος μέχρι τής σημερινής επιφάνειας τού εδάφους 3.15 μ.· εις τό κέν- 
τρον ταύτης ήνοίγετο ή είσοδος σχεδόν ορθογώνιος, έχουσα ύψ. 1.40 μ. καί 
πλάτος κάτω 0.65 μ., φρασσομένη διά ξηρολιθιάς, ήτις κατελάμβανεν ολόκλη
ρον σχεδόν τό βάθος τού στομίου 0.80 μ. Ό θάλαμος (είκ. 4) είναι τετράπλευ
ρος έχων μέγιστον πλάτος 3 περίπου μέτρων καί βάθος από τού στομίου προς 
Νότον 2 μέτρων. ’Αλλά προς τήν ανατολικήν πλευράν τό βάθος αυτού επαυ
ξάνεται κατά έν είσέτι μέτρον διά τής λαξεύσεως τετράπλευρου κόγχης 
πλ. 1.80 καί βάθους 1 μέτρου. Εντός τής κόγχης ταύτης εύρέθησαν παρα
μερισμένοι οί σκελετοί 8 τουλάχιστον νεκρών 6 έ'τεροι σκελετοί εύρέθησαν 
εις στάσιν συνεσταλμένην κατά τον ύπόλοιπον χώρον τού θαλάμου. Ειδώλια 
ή άλλα πολύτιμα κτερίσματα, εκτός ενός εκ στεατίτου σφονδυλίου, δεν εύρέ
θησαν. Ύπήρχον δμως παρά τούς σκελετούς 21 πήλινα αγγεία καί δή τά 
ωραιότερα τής εφετινής άνασκαφής.

Έκ τούτων εν άρτόσχημον άγγεΐον είναι τού αυτού τύπου καί διακο- 
σμήσεως προς τά έν τή κόγχη γ 1 καί τφ λάκκφ γδ εύρεθέντα μετά κυρτου- 
μένου χείλους καί καθέτου κατόψεως τής επιφάνειας τού κορμού' 3 ψευδό- 
στομοι άμφορίσκοι, έξ ών 2 είναι τού, μετά σφαιροειδούς κορμού, τύπου 6 δε 
έ'τερος μετά πεπλατυσμένου κορμού έν εΐδει αλαβάστρου. Οί δύο πρώτοι, πη
λού κεραμόχρου ό εις, υποκίτρινου 6 έτερος, φέρουν έπί τού κορμού τήν συ
νήθη διακόσμησιν ζωνών καί δακτυλίων καί έπί τού ώμου ομάδας έξ όμορ
ρόθων γωνιών, ό δε τρίτος, ύποκιτρίνου πηλού, φέρει διακόσμησιν έκ πα
χειών ζωνών καί δακτυλίων- έν ασκοειδές άγγεΐον πηλού έρυθρωποΰ μεθ’ ύ- 
πολεύκου έπιχρίσματος, αδιακόσμητος- εις δίωτος άμφορίσκος (bottle sha
ped jug)· δύο κύλικες έξ ών ή μία μεθ’ύψηλού ποδός καί άβαθοΰς σχετικώς 
κορμού, είναι τού συνηθεστάτου έν ’Αττική σχήματος (Δ) έκ κεραμόχρου πη
λού καί διακοσμήσεως έσχηματοποιημένου οστρακοειδούς, ή δέ άλλη είναι 
μικρών διαστάσεων, ύψ. 0.108, καί είναι τού χαρακτηριστικού τύπου τών κυ-
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λίκων, αΐτινες έχουν το ανω μέρος τοΰ κορμοϋ κάθετον έν εΐδει πλατείας 
ζώνης. Είναι εντελώς αδιακόσμητοι, φέρουσι μόνον ύπόλευκον έντονον επί
χρισμα έπί τοΰ κεραμόχρου πηλού- έν βαθύ κύπελλον άδιακόσμητον καί 3 
άβαθή έξ ών χαρακτηριστικόν είναι έν (πίν. 27ε) μετά καθέτου ταινιοσχήμου

ΘΑΛΑΜΟΣ Γ

Είκ. 4. Κάτοψις τοΰ θαλάμου τοΰ τάφου Γ.

λαβής, έξ υποκίτρινου πηλού και διακοσμήσεως διάστικτου (stipple) τού δευτέ
ρου είδους τοΰ Furumark \ δι’ής κοσμούνται κυρίως αγγεία τής παλαιοτέρας 
Υστεροελλαδικής III περιόδου καί σπανίως άπαντα έν "Αττική- 5 μικρά σκυ- 
φοειδή αγγεία διακοσμούμενα διά μελανού βερνικιού καί απλών δακτυλίων 
καί 4 πρόχοι, έξ ών ή μία μεγαλυτέρα, ύψ. 0.24, έχει ραμφοειδή προχοήν καί 
κοσμείται διά δακτυλίων κατά τον κορμόν καί κυματοειδών γραμμών κατά 1

1 A. Furumark, The mycenaean Pottery. Analysis and Classification, 
o. 422 είκ. 73. Ίδέ και F. Stubbings, ε ά. σ. 34.
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τον ώμον (πίν. 27ζ) αί δέ άλλαι είναι κοιναί έν ’Αττική κακής όπτήσεως καί 
απλής εκ δακτυλίων κατά τόν κορμόν διακοσμήσεως.

Τό σπουδαιότερονευ'ρημα τοΰ τάφου Γ ήτο άγγεϊον έν σχήματι 
κοίλου υποδήματος ή πέδιλού (πίν. 25β,γ) εκ πηλοϋ υπόλευκου καί όμόχρου 
επιχρίσματος διασωθέν ακέραιον έκτος μικρας άποκροΰσεως κατά την πτέρναν 
καί την ακμήν. ’Έχει μέγιστον ύψ. Ο.ΐδ μ. καί μήκος καττύματος 0.21 μ. Τοΰτου 
ή κάτω έπιφάνεια διακοσμείται δι’ αλλεπαλλήλων πυκνών κυματοειδών γραμ
μών, ένφ αΐ πλάγιαι ό'ψεις διατηροϋσι τό ΰποκίτρινον χρώμα τοΰ έπιχρίσμα- 
τος παραμένουσαι αδιακόσμητοι, ύποδηλοΰσαι τό φυσικόν χρώμα τοΰ δέρ
ματος, δπερ άπετέλει τό κάττυμα. Στρέφεται δέ τούτο εμπρός προς τά άνω, 
σχηματίζον ακμήν εξ οΰ τό πέδιλον λαμβάνει σχήμα πρύμνης ακάτου, άνά- 
λογον προς τά σημερινά τσαρούχια. Τό σχήμα τούτο τοΰ υποδήματος είναι 
πιθανώς τά λεγάμενα κοίλα, τά πέδιλα εις γόνυ ή εις μέοην κνήμην άνα- 
τείνοντα τού Ηροδοτου, άτινα έ'φερον οί Σαράγγαι καί οί Παφλαγόνες καί 
οί Θράκες 1 τών ιστορικών χρόνων, παραπλήσια πιθανώς προς τάς Βοιω- 
τικάς έμβάδας, τάς οποίας έ'φερον έν Άθήναις οί γέροντες καί οί πτωχοίΖ. 
ΙΙρός ταύτας διέφερον μόνον δτι ήσαν υψηλά καλύπτοντα καί μέρος τής κνή
μης, προσαρμοζόμενα καί προσδενόμενα περί αυτήν δι’ ιμάντων. Είναι λοι
πόν είδος ένδρομίδος. Εις τό άκρον ακριβώς τής ράχεως τού υποδήματος 
κάτωθεν τής ακμής σχηματίζεται κύκλος πληρούμενος διά μελανής βαφής 
προς δήλωσιν τού κόμβου τής ραφής, ολόκληρος δέ ή ράχις κοσμείται διά 
τεθλασμένων γραμμών (zig - zag) χωριζομένη από τής γεφύρας τού ποδός 
διά ζώνης, έντός τής· οποίας υπάρχουν αλλεπάλληλοι κάθετοι γραμμαί. Αυτή 
αύτη ή γέφυρα κοσμείται διά μικρών τετραγώνων (σκάκι) περικλειομένων 
έντός ζωνών έξ αλλεπαλλήλων γωνιών. Έτέρα ζώνη μέ καθέτους πάλιν γραμ- 
μάς χωρίζει τόν κάτω πόδα από τής κνήμης, ήτις περιβάλλεται διά συνεχούς 
παχείας γραμμής δηλούσης συνεχή ιμάντα μέχρι τών χειλέων τοΰ αγγείου. 
Άλλ’ ιδιαιτέρα φροντίς καταβάλλεται διά τήν διακόσμησιν τού καλύπτοντος 
τούς αστραγάλους καί τό περί αυτούς μέρος τής πτέρνης τμήματος τού υπο
δήματος. Δύο εκατέρωθεν πλατεΐαι ζώναι, οριζόμενοι διά μελανών γραμμών 
έν ε’ίδει τόξων, σχηματίζουν κατά τάς δύο πλευράς ήμικυκλικούς χώρους, οΐ- 
τινες χωρίζονται εις επτά έ'καστος εγκάρσιάς ζώνας διακοσμουμένας διά κυ
ματοειδούς συνεχούς κοσμήματος μετά στιγμών εκατέρωθεν τών εξάρσεων. 
Έντός τών δύο πλατειών εκατέρωθεν ζωνών υπάρχουν αίωρούμεναι, άπλαΐ 
έ'λικες. Τό οπίσθιον μέρος τής πτέρνης κοσμείται διά συνεχούς έκ διπλών 
γραμμών σιγμοειδούς σπείρας (band - spiral). 1

1 ΗΡΟΔ. VII 67 καί 72.
, Ηροδ. I 195. ΑΡΙΣΤΟΦ. Ίππ. 870 καί Νεφ. 858 Ις. 5, 11.
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Ή έξαιρέτως έπιμεμελημένη αυτή διακόσμησις τοΰ αγγείου υποδεικνύει 
δτι δεν προωρίζετο τοΰτο δι’ απλήν χρήσιν καί προσέτι ότι to πέδιλον, δπερ 
άναπαριστρί, δεν ήτο εκ των πρός κοινήν καθημερινήν άμφίεσιν. Άπετέλει τι 
τό μοναδικόν καί έξαίρετον, θειον τι, δπερ μόνον θεοί ή ήρωες ή βασιλείς 
καί ούχί κοινοί θνητοί ήδύναντο να φέρουν. Τό ωνόμασα πέδιλον όρμώμε- 
νος μάλιστα εκ τοΰ ε’ίδους τής διακοσμήσεως τής πτέρνης, των αίωρουμένων 
ελίκων καί τοΰ άραιοΰ φολιδωτοΰ τοΰ σχηματιζομενού εκ των άγραφων κε
νών, των σχηματιζομένων μεταξύ των γραφομένων μελανών κυματοειδών 
εξάρσεων τών πλαγίων όψεων τής πτέρνης, διακοσμήσεως, ήτις ενθυμίζει 
πτίλαι. ”Αν ούτω πρέπει να έρμηνευθή ή διακόσμησις δεν δυσκολευό- 
μεθα νά ένθυμηθώμεν τά καλά πέδιλα άμβρόσια χρύοεια, τά πτερόεντα πέ
διλα1 2 *, άτινα φέρουν ό Ερμής καί ό Περσεύς· Τά ραμφοειδή έξ ά'λλου πέ
διλα, συνηθέστατα άπαντώντα εις Κρητομυκηναϊκάς παραστάσεις, ως π.χ 
τών ανδρών τών ποτηρίων τοΰ Βαφειοΰ 8, καί επί μνημείων τών ιστορικών 
χρόνων, ήσαν χαρακτηριστικά τών Χιττιτών, οΐτινες έξ αυτών κυρίως ανα
γνωρίζονται επί Άσσυριακών, Περσικών καί Αιγυπτιακών μνημείων4. Έφέ- 
ροντο προνομιακώς υπό τών εύγενών καί τών άνωτέρων άξιωματούχων, διέ- 
φερον δε μόνον τών Κρητομυκηναϊκών δτι ή καμπύλη τοΰ ράμφους δεν ήτο 
έντονος άλλ’ απλώς τό επίπεδον κάττυμα έστρέφετο κατά τό άκρον πρός τά 
άνω 5. Χαρακτηριστικόν παράδειγμα Χιττιτικοΰ σανδαλιού είναι τό άνευρε- 
θέν τελευταίως εις Kiiltepe πήλινον ομοίωμα, ελάχιστα διαφέρον τοΰ ίδικοΰ 
μας6, δπερ αποδίδεται μέ περισσοτέραν πλαστικότητα καί ακρίβειαν άντι- 
στοιχοΰσαν πληρέστερον πρός τό σχήμα τοΰ ποδός.

Πιστεύω διά ταΰτα εις τον λατρευτικόν καί συμβολικόν χαρακτήρα τοΰ 
αγγείου. Πήλινα ομοιώματα υποδημάτων, ως κτερίσματα τάφων, έχομεν καί 
έκ τών ιστορικών χρόνων καί ως παραδείγματα αναφέρω τά άνευρεθέντα έν 
ταΐς Άμερικανικαΐς άνασκαφαΐς τής ’Αγοράς τών ’Αθηνών καί εν Έλευσΐνι7. 
Άλλ’ έκ τής Μυκηναϊκής περιόδου, έν μόνον γνωρίζω παρόμοιον παράδει

1 Τήν αυτήν έντύπωσιν έσχημάτισεν εύθϋς αμέσως, μόλις είδε τό άγγεΐον, ό σεβα
στός καθηγητής A. Wace.

* Ομ. Ίλ. Ω 341. Ηςιοδ. Άσπίς Ήρ. 220.
’ ΑΕ 1889, σ. 160 ΰποσ. 2. Έπί έκ στεατίτου ρυτοΰ τοΰ έκ Μαλεάτα Επίδαυρου' 

ίδέ IIΑΕ 1950, σ. 200.
4 Perrot - Chipiez, τ. IV είκ. 262, 269 πίν. VIII, τ. II σ. 553 καί τ. V σ. 832

είκ. 489.
6 A. Evans, Pal. of Minos, II 727.
6 Ίδέ εικόνα εις Ο. R. Gurney, The Hittites, πίν 24.
1 Hesperia 18, 1949, 282, 287, 296-7 πίν. 67 καί 70' πρβλ. καί πίν. 71 διά τό τής 

Ελευσίνας.
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γμα, προερχόμενον και τοΰτο έξ ’Αττικής και δωρηθέν εις ιό Εθνικόν ’Αρ
χαιολογικόν Μουσεΐον υπό τής Εταιρείας Φίλων τοΰ Μουσείου *.

Ή εντός τάφων λοιπόν τοποθέτησις ομοιωμάτων υποδημάτων, συνή
θεια παρουσιαζομένη εν 'Ελλάδι ήδη από τών Μυκηναϊκών χρόνων, είναι 
δυνατόν νά συνδέεται προς ταφικόν έ'Θιμον, άνάλογον προς τό έν Αϊγύπτφ, 
δπρυ επιστεΰετο δτι τά υποδήματα εχρησίμευον εις τον νεκρόν διά τό ταξί- 
διόν του προς τον κάτω κόσμον 1 2.

Τάφος Δ. Είς άπόστασιν 4 μ. από τοΰ δρόμου τοΰ Γ τάφου εύρέθη ό 
δρόμος τοΰ δυτικώτερον κειμένου Δ. Ή αρχή τοΰ δρόμου είχε καταστροφή 
έκ τής άνορΰξεως άσβεστολάκκου άλλα τό μήκος αΰτοΰ δΰναται νά ύπολογι- 
σθή είς 10 περίπου μέτρα. Είχε την αυτήν κατασκευήν καί αρχιτεκτονικήν 
μορφήν προς τούς προηγουμένους μέ τήν διαφοράν μόνον δτι κατά τό κα
τωφερές δάπεδον τοΰ δρόμου παρετηρήθησαν 3 βαθμίδες λελαξευμέναι έν 
τφ βράχφ, έξ ων ή μέν πρώιη εύρίσκετο είς άπόστασιν 5 περίπου μέτρων 
άπό τής προσόψεως τοΰ θαλάμου, ή δευτέρα 3.50 μ. καί ή τρίτη 2.20 μ. άπ’ 
αυτής. Είς τήν άρχήν τοΰ δρόμου εύρίσκετο λακκοειδής ταφή καταστραφεΐσα 
δμως έκ τής κατασκευής τών θεμελίων καί κατά τήν δυτικήν πλευράν κόγχη 
είς τό έπίπεδον τοΰ δαπέδου τοΰ δρόμου, δπερ έν μέρει είχε κατά τό σημείον 
τοΰτο έκσκαφή διά τήν διεΰρυνσιν τής κόγχης. Είχεν αυτή μήκος 1.10 μ., 
ΰψ. 0.65 καί βάθος 0.70 μ. καί ήτο, ώς συνήθως, κεκλεισμένη διά ξηρολιθιας. 
Περιείχε σκελετόν ωρίμου παιδός είς συνεσταλμένην στάσιν μέ τήν κεφαλήν 
προς Βορράν καί παρά τούς πόδας πρόχουν απλήν άνευ διακοσμήσεως. Ή 
πρόσοψις τοΰ θαλάμου είχε πλάτος κάτω 1.45 μ. καί ύψος μέχρι τής σημερινής 
έπιφανείας τοΰ έδάφους 2.25 μ., είς τό μέσον δέ αυτής, πλησιέστερον προς 
τήν άνατολικήν τοΰ δρόμου πλευράν, ήνοίγετο θΰρα, ΰψ. 1.10 μ. καί πλ. 0.70, 
μετά τοξοειδοΰς ύπερθυρίου. Έκλείετο καί αυτή διά τοίχου παχέος καταλαμ- 
βάνοντος ολόκληρον τό βάθος τοΰ στομίου 0.60 μ. περίπου. Εντός τών έπι- 
χώσεων τοΰ δρόμου καί εις βάθος 0.29 μ. άπό τοΰ έδάφους, έπί τοΰ παλαιοΰ 
λοιπόν έπιπέδου (niveau) τής έπιφανείας, ευρέθη κατά τό μέσον περίπου, είς 
άπόστασιν 5 μέτρων άπό τής προσόψεως, μεγάλη πλάξ, 0.43 μ. μήκους καί 
0.50 μ. πλάτους, έπί τής οποίας τά χώματα ήσαν μελανά έκ τής πυράς. Πλησίον 
δέ αυτής εύρέθησαν έντός τών χωμάτων όστρακα, έξ ών ήδυνήθημεν νά 
συναρμολογήσωμεν πυξίδα τών τελευταίων γεωμετρικών χρόνων (πίν. 28ε). 
Παρά τήν έκ τής καλλιέργειας διατάραξιν τών χωμάτων κατά τό σημείον 
τοΰτο είναι φανερόν δτι έχομεν ένταΰθα νέαν άπόδειξιν περί τής λατρείας

1 F. Stubbings, έ.ά. σ 55 είκ. 24.
2 Maspero, Guide2, σ. 491. Ρ. Perdrizet, Les terres cuites grecques d’έ- 

gypte de la collection Funguet I, σ. 146 άρ. 401 κ.έ.
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