
ΑΝΑΣΚΑΦΗ ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ 1951

'II θέσις τοϋ 'Αγίου Κοσμά έσημειώθη ώς προϊστορική κατά την διάρκειαν 
τής έξερευνήσεως τής ’Αττικής, την οποίαν άνέλαβον κατά τα έτη 1929 και 1930. 
Ή γενναιοδωρία τοϋ ’Αρχαιολογικού Τμήματος τοϋ 'Υπουργείου τής Παιδείας 
και τό ενδιαφέρον τοϋ αειμνήστου Λιευθυντοϋ και συνεργάτου Κωνσταντίνου 
Κουρουνιώτη έπέτρει|ιε την σκαφικήν έξέτασιν τής θέσεως ταύτης τω 1930 και 
1931. Τότε άπεδείχθη ότι ή ’ Ακρα περιείχε τά λείψανα προϊστορικών συνοικισμών, 
εν ω ή παραλία προς βορράν και νότον τής βάσεως τοϋ αύχένος, τοϋ ένοϋντος 
την ’Άκραν μετά τής ακτής, είχε διαφυλάξει πανάρχαιον νεκροταφεΐον τής πρω
τοελλαδικής εποχής. Περιληπτικά! εκθέσεις τών σκαφών εκείνων έδημοσιεϋΟησαν 
εις Ελληνικά και ξένα επιστημονικά περιοδικά1. Ή πλήρης όμως δημοσίευσις τών 
αποτελεσμάτων τής σκαφής τοϋ 'Αγίου Κοσμά δεν κατέστη μέχρι σήμερον δυ
νατή, διότι ή μελέτη τοϋ εκ τών σκαφών εκείνων προελθόντος ύλικοϋ έφερεν εις 
φώς μακρόν αριθμόν προβλημάτων, ή λύσις τών οποίων έπρεπε νά προηγηθή τής 
τελικής δημοσιεϋσεως.'Η λϋσις αυτή μόνον διά νέας σκαφής ήτο δυνατόν νά έπι- 
τευχθή. II παρέμβασις τοϋ παγκοσμίου πολέμου, τά έπακολουθήσαντα ηρωικά 
γεγονότα και ή έλλειψις πόρων ή μπόδισαν την άνάληψιν τής σκαφής μέχρι τοϋ 
θέρους τοϋ 1951. Κατόπιν σχετικής άδειας τοϋ Υπουργείου, αί συμπληρωματικά! 
άνασκαφα! ήρχισαν την Ιην ’Οκτωβρίου κα! έτερματίσθησαν την 8ην Δεκεμβρίου 
1951, έγένοντο δε δαπάναις τοϋ Washington University τοϋ Saint Louis1 2. 'Ο

1 ΜΥΛΩΝΑ Γ. Ε., Άνασκαφή 'Αγίου Κοσμά, 1930 
(Πρακτικά τής ’Ακαδημίας ’Αθηνών 5 [1930] σ. 319-328). 
Τό προϊστορικόν νεκροταφεΐον καί ό συνοικισμός τοΰ 
'Αγίου Κοσμά, Πρακτικά Ελληνικής Άνθρωπολογικής 
Εταιρείας, 1931, σ. 31-44. myi.onas g. Κ., Excava
tions at Haghios Kosmas, AJA, 28 (1934) a. 258 - 279.

2 Τήν σκαφήν έξετέλεσα καί τήν παρούσαν μελέτην 
έξεπόνησα κατά τήν παραμονήν μου εις Ελλάδα ώς 
Fulbright Research Scholar καί Annual Professor 
τής ’Αμερικανικής Σχολής Κλασσικών Σπουδών. Πρός 
τήν επιτροπήν τής United States Educational Foun
dation in Greece οφείλονται πολλαί εύχαριστίαι. 
Επίσης εις τήν Διεύθυνσιν τοΰ Washington Univer
sity καί εις τούς έν St. Louis φίλους καί συμπατρι- 
ώτας, οί όποιοι Ιχορήγησαν τήν σκαφήν, επιθυμώ νά

έκφράσω τήν ευγνωμοσύνην μου. Ευχαριστίας επίσης 
οφείλω εις τόν Διευθυντήν τοΰ ’Αρχαιολογικού τμή- 
ματος τοϋ 'Υπουργείου Παιδείας καθηγητήν κ. Ά. Όρ- 
λάνδον καί εις τά μέλη τοΰ ’Αρχαιολογικού Συμβου
λίου διά τήν άδειαν τής σκαφής, εις τόν Διευθυντήν 
τοΰ ’Αρχαιολογικού Μουσείου Δρα Χρ. Καροΰζον καί 
εις τήν έφορον κ. Σεμνήν II. Καρούζου διά τάς ευ
κολίας τάς οποίας μοί παρέσχον κατά τήν μελέτην τοΰ 
εις τό Μουσεΐον νϋν άποκειμένου σκαφικοΰ υλικού καί 
εις τάς Δίδας Alison Frantz καί Lucy Talcott διά 
τήν βοήθειαν καί συμβολήν των εις τήν έρευναν. Εις 
τόν έφορον ’Αττικής Δρα Ίωάννην Παπαδημητρίου καί 
τόν επιμελητήν κ. Δημήτριον Θεοχάρην, οί όποιοι παρη- 
κολούθησαν τήν σκαφήν μετ’ ενδιαφέροντος καί συμ- 
μετέσχον εις αυτήν, οφείλονται πολλαί εύχαριστίαι.
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προϊστορικός συνοικισμός τής ’Άκρας και τύ νεκροταφεΐον τής παραλίας ήσαν τά 
κύρια σημεία τής έρεύνης. Δυστυχώς ή περιοχή τού συνοικισμού ύπέστη μεγάλας 
καταστροφάς κατά την διάρκειαν τού παγκοσμίου πολέμου. ΑΕ Γερμανικαί στρα
τιωτικά! άρχα'ι κατοχής έτοποδέτησαν έπι. τής ”Ακρας αντιαεροπορικήν πυροβολαρ
χίαν, διά τήν έγκατάστασιν και διατήρησιν ίσως τής οποίας κατέστρει(ιαν μέγα 
μέρος των τοίχων των κατά τάς προηγουμένας σκαφάς άποκαλυφδέντων κτηρίων 
κα! κατέσκαψαν αρκετήν εκτασιν τής άσκάπτου περιοχής. Κα! τό νεκροταφεΐον 
ύπέστη φθοράν έκ τής συνεχούς άμμοληψίας, ή οποία έσυνεχίσδη, παρά τάς σχε- 
τικάς διαταγάς τής αστυνομίας, μέχρις δτου καί ό τελευταίος κόκκος άμμου άφη- 
ρέδη έκ τής γραφικής παραλίας.

Τό πρώτον αποτέλεσμα τής σκαφής τού 1951 ύπήρξεν ή πλήρης διασάφησις τής 
στρωματογραφίας τής δέσεως καί ή επί τή βάσει ταύτης σκιαγράφησις τής ζωής τής 
προϊστορικής "Ακρας.Ή έπίχωσις τής δέσεως ποικίλλει εις πάχος από 0.40 μ. είς τήν 
βορείαν περιοχήν μέχρις 1.50 μ. κατά τό νότιον καί νοτιοδυτικόν άκρον, διακρί- 
νεται δ’ είς στρώμα υστεροελλαδικών χρόνων μέσου πάχους 0.50 μ. καί είς πρω
τοελλαδικόν μέσου πάχους 1 μ. Εις τινα σημεία, ώς είς τήν δυτικήν πλαγιάν τού 
λόφου, τό υστεροελλαδικόν έ'χει μεγαλΰτερον πάχος φδάνον καί μέχρι 0.90 μ. έν 
ώ τό ύπ’ αυτό πρωτοελλαδικόν έλάχιστον, κυμαινόμενον μεταξύ 0.20 καί 0.40 μ. 
Καί πάλιν παρετηρήδη ότι τό υστεροελλαδικόν στρώμα πολλαχού άκολουδεΐται 
υπό στρώματος άμμου, μέσου πάχους 0.15 μ., άποδεικνύοντος έγκατάλειψιν τής 
δέσεως έπακολουδήσασαν τό πέρας τής πρωτοελλαδικής εποχής. Τό πέρας τούτο 
έπήλδεν άποτόμως καί κατόπιν διά πυρός καταστροφής μέρους τουλάχιστον τού 
πρωτοελλαδικού συνοικισμού. Είς τάς έφετεινάς άνασκαφάς άνεύρομεν τέσσαρα 
τεμάχια μινυείων αγγείων είς τό κατώτατον σημεϊον τής άμμου τής διαχωριζού- 
σης τό υστεροελλαδικόν από τό πρωτοελλαδικόν στρώμα. "Αλλα μινύεια όστρακα 
ή καί λείψανα μεσοελλαδικού πολιτισμού δεν 'άνευρέδησαν είς τήν "Ακραν.

Τά στρώματα καί τά ευρήματα άποδεικνύουν ότι επί τής "Ακρας έ'χομεν δύο 
φάσεις τής πρωτοελλαδικής εποχής. Είς τήν άρχαιοτέραν άνήκουσιν ολίγα μόνον 
δεμέλια τετραπλεύρων οικημάτων, μερικά τών οποίων εΐχον σκαφή κατά τάς 
πρώτας έρεύνας, καί βόδροι. Είς ταύτα δυνάμεδα νΰν νά προσδέσωμεν τμήμα 
δρόμου, ό όποιος φαίνεται ότι έ'φερεν από τής παραλίας προς τό κέντρον τού άρ- 
χαιοτέρου πρωτοελλαδικού συνοικισμού. Δυστυχώς έλάχιστον μέρος τού δρόμου 
τούτου διεσώδη (οι βράχοι άνωδεν τών οποίων είχε τοποδετηδή ύπονομευδέντες 
υπό τών θαλασσίων κυμάτων κατεκρημνίσδησαν) αλλά καί τούτο είναι αρκετόν 
διά νά απόδειξη τό έσκεμμένον καί τεχνητόν τής κατασκευής του. Ή έπιφάνειά 
του ήτο κεκαλυμμένη διά λιδαρίων, χαλίκων, άμμου καί οστράκων ύπέκειτο δέ

Θερμαι εύχαριστίαι οφείλονται είς τόν συνάδελφον ευρημάτων. Τό έργον τοϋ συγκολλητοϋ δεξιώς έξετέλε- 
Δρα Homer Thomson, διότι καί ειδικευμένους έργα- σεν ό κ. Βασίλειος Γιαννΐκος, τό δέ τοϋ εργοδηγού ό 
τας καί τά εργαστήρια τής’Αγοράς εθεσεν είς τήν διά- κ. Γεώργιος Νικολαΐδης. Προς τοΰτους, ώς καί είς 
-Θ-εσίν μου. Είς τόν κ. Ίωάννην Γερουλάνον είμαι εν- δλους τούς έργασίΐέντας είς τήν σκαφήν καί ιδίως είς 
γνώμων διά τήν παραχώρησιν τοϋ μουσείου καί έρ- τόν κ. Ίωάννην Καραμήτρον εκφράζω τάς εύχαρι- 
γαστηρίου του διά τήν στέγασιν καί επεξεργασίαν τών στίας μου.

Γεωργίου E . Μυλωνά
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ταΰτης στρώμα λιθαρίων' οπού δέ ό φυσικός βράχος έσχημάτιζε κοιλότητας, αΰται 
είχον πληρωθή υπό λιθαρίων καί στερεού χώματος, ώς φαίνεται εις την εικόνα 
ύπ’άρ. 1. Ούτως ή επιφάνεια τοϋ δρόμου ήτο σχετικώς ομαλή καί. ήκολούθει τήν 
φοράν τής κλιτυος. Ό δρόμος ούτος είναι ό αρχαιότερος μέχρι τοΰδε άποκαλυ- 
φθείς τεχνητός δρόμος τής ηπειρωτικής Ελλάδος, είναι δέ κατά πολύ αρχαιό
τερος των μινωϊκών των άποκαλυφθέντων εν Κρήτη υπό τοΰ Sir Arthur Evans1. 
Περί τό τέ?αις τής πρώτης φάσεως τής πρωτοελλαδικής εποχής ό δρόμος έγκατε-

Είκ. 1. Παραλιακή οδός συνοικισμού* α. επιφάνεια οδοΰ β. κοιλότης πληρίοΟ'εΐσα διά λιθαρίων 
και χώματος γ. δάπεδον μεταγενεστέρου οϊκτ'ιματος (Φωτογραφία A. Frantz).

λείφθη ΰπεράνω δέ τμήματος αΰτοϋ έκτίσθη οίκημα, τό δάπεδον τοϋ όποιου φαί
νεται εις τήν εικόνα 1, γ. Κατά την αυτήν περίπου χρονικήν περίοδον ή συνήθεια
τής κατασκευής βόθρων έγκατελείφθη καί

1 Palace of Minos II σ. 60 έξ. καί Index σ. 152. 
Όρα καί τούς συνοικιακούς δρόμους των Θερμιών 
εν lamb w., Thermi, πίν. IV,2 καί V.3, ώς καί τούς 
τής Τροίας, blegen c. w., caskey J. l., rawson 

m., sperling j., Troy, τόμ. I, n είκ. 60, 204.
2 Ή κατασκευή βόθρων χαρακτηρίζει καί άλλους 

συνοικισμούς ανήκοντας εις τήν άρχαιοτέραν φάσιν 
τής πρωτοελλαδικής εποχής, τερματίζεται δέ αποτό
μους πρός τό τέλος τής πρωτοελλαδικής II περιόδου.

εις τον συνοικισμόν τοϋ 'Αγίου Κοσμά2.

"Ορα bulle, Orchomenos I, σ. 25 έξ., 104 εξ. kunze, 

Ε-, Orchomenos III σ. 7 έξ., Goldman η., Eutresis, 
σ. 16. 19. 26. blegen c. w., Korakou, σ. 75, 76. 
Gonia σ. 60 έξ. Zj^gouries σ. 26, 28, 76, 77, 215. lamb 

w., Thermi, σ. 61 έξ. Ή χρήσις των πρωτοελλαδικών 
βόθρων δέν είναι έξηκριβωμένη, άλλα φαίνεται δτι 
έχρησιμοποιοΰντο ώς υπόγειοι άποθήκαι σιτηρών καί 
καρπών: varro, De re rustica I, 57. Όρα καί ma- 

rinatos sp., BCH 70 (1946) σ. 337 έξ.
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Τά αρχιτεκτονικά λείψανα τής δευτέρας φάσεως τής πρωτοελλαδικής επο
χής είναι πολυάριθμα (είκ. 2) καί άποδεικνύουσιν δτι ό συνοικισμός την εποχήν 
εκείνην άπετελεΐτο από συμπαγή ακανόνιστα τετράγωνα διακρινόμενα απ άλλήλων 
υπό στενών δρόμων μέσου πλάτους 1.40 μ. "Εν πλήρες οικοδομικόν τετράγωνον 
άπεκαλύφθη, άποτελούμενον εκ τεσσάρων κτηρίων έκτισμένων παραλλήλως ή καί 
κατ’ ορδήν γωνίαν προς άλληλα κατά τον γνωστόν τής μεσοτοιχίας τρόπον. Τά 
κτήρια έχουσι τετράπλευρον σχήμα καί κατά κανόνα αποτελούνται εκ δύο δώμα-

Είκ. 2. Θεμέλια οικημάτων τής δευτέρας φάσεως τοΰ πρωτοελλαδικού συνοικισμοί.

τίων καί αυλής. Ή κάτοψις τοΰ οικήματος Ε (είκ. 3) δύναται νά χρησιμεΰση ώς 
χαρακτηριστικόν παράδειγμα των οικημάτων τής δευτέρας φάσεως. Ε! είναι ή 
αυλή, πρύς την οποίαν έφερεν επικλινής δρομίσκος άρχόμενος έκ τοΰ κεντρικοΰ 
τοΰ συνοικισμοΰ δρόμου. Φαίνεται δτι ήτο ύπαίδριος καί έχει μήκος μεν 2.10 μ. 
πλάτος δε 4.90 μ. Καλώς έκτισμένη είσοδος. 0.95 μ. πλάτους, κλειόμενη υπό ξύ
λινης πιθανώς θύρας, τής οποίας ό ιστός περιεστρέφετο εις κυκλικόν δλμον άνευ- 
ρεδέντα κατά χώραν1, άγει εις τό πρόσθιον τετράπλευρον δωμάτων τοΰ οικήμα
τος. Αί εσωτερικά! διαστάσεις τοΰ δωματίου τούτου έχουσιν ώς εξής: πλάτος 
4.50 μ., μήκος 2.90 μ. Επίσης καλώς έκτισμένη είσοδος φέρει είς τό εσώτερον

1 Δυστυχώς καί ή είσοδος καί ό όλμος κατεστράφη μέντου, καί δεν σώζονται σήμερον. ’Έχουσιν δμως 
κατά τήν διάρκειαν τοΰ πολέμου ύπό τής Γερμανικής άπεικονισθή καί περιγραφή είς την μελέτην μου τήν 
φρουράς τής ’Άκρας, μολονότι είχον ένισχυΟή διά τσι- δημοσιευίΐεΐσαν είς τό AJA, 28 (1934) σ. 262 είκ. 4.
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δωμάτιον τετράπλευρου επίσης σχήματος και διαστάσεων περίπου ίσων προς τάς 
τοϋ προσθίου, ήτοι: μήκος 3.05 πλάτος 4.50 μ. Ή χρήσις των δωματίων είναι διά
φορος εις τά διάφορα οικήματα. Εις το κτήριον Ε φαίνεται δτι το πρόσθιον 
δωμάτιον έχρησίμευε διά τάς οίκιακάς άνάγκας τής οικογένειας, διότι εις αυτό 
άν3υρέθησαν μυλόλιθοι, τό δε εσώτερον δωμάτιον ϊσως έχρησίμευεν ώς αποθήκη 
και κοιτών. Αί διαστάσεις τοΰ κτηρίου είναι σημαντικά! διά την προϊστορικήν εποχήν.

’Αξιοσημείωτος είναι ή θέσις των θυρών. Εις τοΰτο ώς και τά λοιπά άνα- 
σκαφέντα κτήρια αί θΰραι εύρίσκονται εις την στενήν τοΰ τετράπλευρου οικήμα
τος πλευράν, πάντοτε πλησίον τοΰ πλαγίου τοίχου, ουδέποτε δε εις τό μέσον τής 
πλευράς και εις τον μέσον άξονα. Κατά τοΰτο τά πρωτοελλαδικά κτήρια τοΰ 
'Αγίου Κοσμά διαφέρουσι των ύστερωτέρων μεσοελλαδικών 
και υστεροελλαδικών κτηρίων, των λεγομένων μεγαροει- 
δών, των όποιων αί θΰραι κατά κανόνα εύρίσκονται εις 
τον άξονα και εις τό μέσον τής πρόσθιας πλευράς. Όμοιά- 
ζουσιν όμως προς τά μινωϊκά κτίσματα τής Κρήτης1.
Οί τοίχοι άποτελοΰνται έκ θεμελίων έκτισμένων διά μι
κρών άκατεργάστων λίθων τεθειμένων εις πηλόν, μέσου 
ύψους 1 μ. και πλάτους περί τά 0.65 μ., και έκ πλινθί- 
νης άνοδομής. Και ή σκαφή τοΰ 1951 δεν έ'φερεν εις 
φώς δεδομένα άποδεικνύοντα τήν χρήσιν επιχρίσματος 
εις τούς τοίχους. Χαρακτηριστικόν τής λιθοδομής είναι ή 
διαγώνιος τοποθέτησις λίθων δημιουργούσα διάταξιν «ψα- 
ροκοκκάλου» γνωστήν και έξ άλλων πρωτοελλαδικών συν
οικισμών1 2. Τό σχήμα τής στέγης τών κτηρίων τής δευτέ- 
ρας φάσεως παραμένει άγνωστον, είναι όμως πιθανόν νά
ύποθέσωμεν ότι αί στέγαι ήσαν πλατεΐαι κατεσκευασμέναι κατά τον νησιωτικόν 
τρόπον έκ ξύλων, καλάμων και πηλού. Άετοειδεις στέγαι δι’ οικήματα ιδρυμένα 
εις συμπαγή τετράγωνα θά άπετέλουν πράγματι δΰσκολον πρόβλημα διά τούς 
κτίστας τής εποχής εκείνης3.

Τά κτίσματα τών υστεροελλαδικών συνοικισμών ήσαν μεγαροειδή, κατά δε 
τούς ύστερωτέρους χρόνους τής υστεροελλαδικής III εποχής έκάλυπτον μεγάλην 
έκτασιν, έπεκτεινόμενα καί εις τον λαιμόν τοΰ ακρωτηρίου. Κατά τούς χρόνους 
έκείνους έπίσης έκτίσθη μικρόν τείχος εις τήν κορυφήν τής ’Άκρας. Φαίνεται ότι 
οί υστεροελλαδικοί κάτοικοι τοΰ 'Αγίου Κσσμά έπεδίδοντο εις τήν βιομηχανίαν

Είκ. 3. Οίκημα Ε (Σχέδιον 
Ίω. Τραυλού).

1 Όρα τάς οικίας της Τυλίσσου Ιδίως, hazzidakis, 

j., Les Villas Minoennes de Tylissos, πίν. VI,VII,XI.
2 Goldman η., ε. ά. σ. 15 είκ. 12. lamb, w., έ. ά. 

είκ. 6. Ή διάταξις αΰτη είναι γνωστή καί έκ τής 
Τροίας: dorpfeld w., Troja und Ilion, σ. 47 είκ. 9.

3 Εις Ζυγουριές δ bi.EGEn άνευρε σαφή δεδομένα 
τοΰ τρόπου τής κατασκευής τής στέγης : Zygouries, σ. 
6, 13, 14. "Ορα καί lamb w., έ. ά., σ. 9. smith β.,

The Megaron and its Roof, AJA, 41 (1942), σ. Ill 
καί dinsmoor \v., αύτ., σ. 370 έξ. Μεταξύ τών τελευ
ταίων πρωτοελλαδικών ευρημάτων τής ΤίρυνΙΙος καί 
τής Άσίνης φαίνεται δτι έχομεν καί τεμάχια οπτών 
κεράμων: MULLER κ., Tiryns III, σ. 85-86, είκ. 51. 
Frodin - PERSSON, Asine, 233. Ή χρήσις τούτων πα
ραμένει αμφίβολος. "Ορα BLEGEN, The Roof of the 

Mycenaean Megaron, AJA. 49 (1945) σ. 35-36.

16
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τής πορφύρας, ώς άποδεικνύεται εκ ιών σωρών όστρέων, οί όποιοι άνευρέθησαν 
εις διάφορα σημεία τού συνοικισμού.

Τα άνευρεθέντα όστρακα και αγγεία καί πάλιν είναι πολυάριθμα. Τα αρ
χαιότερα περιλαμβάνουσι τά γνωστά καί χαρακτηριστικά σχήματα τής πρωτοελ
λαδικής εποχής1. Φιάλαι μετά ραμφοστόμου προχοής, ασκοί, σκύφοι, φιάλαι κοι- 
ναί, ύδρίαι, γαστροειδή καί πιθοειδή αγγεία αντιπροσωπεύονται διά πολυπληθών 
τεμαχίων. ΙΙολλά τούτων είναι χονδροειδή, κατεσκευασμένα εκ πηλού πλήρους 
άμμου καί χαΛαζίου, έ'χουσι τοιχώματα παχέα καί επιφάνειαν μάλλον ανώμαλον. 
’Άλλα είναι καλής κατεργασίας, παρουσιάζουσι λείαν καί στιλπνήν επιφάνειαν, ή 
οποία άλλοτε μεν καλύπτεται υπό επιχρίσματος, άλλοτε δε υπό πρωτογενούς λαμ- 
περάς βαφής (Urfirnis). ’Ιδιαιτέρως έμελετήθησαν αγγεία φέροντα επίχρισμα τε- 
φρόν προς τό κυανούν. Ταύτα αναφαίνονται εις τάς άρχάς τής δευτέρας φάσεως 
τής πρωτοελλαδικής εποχής γίνονται δέ κοινά προς τό τέλος τής εποχής2. Κατά 
κανόνα τά αγγεία ταύτα είναι έπιμεμελημένης κατεργασίας, έ'χουσι τοιχώματα 
πολύ λεπτά, είναι δέ καλώς ώπτημένα. Άντιθέτως τό επίχρισμα ώς επί τό πολύ 
φαίνεται άτελώς ώπτημένον, άποτρίβεται ευκόλως καί δεν αντέχει εις τό ύδωρ. 
’Ολίγα μόνον τεμάχια κρατούσι τό επίχρισμα τούτο εις την αρχικήν του στιλπνό
τητα ή κατάστασιν. Περιέργως δέ τά αρχαιότερα τεμάχια έ'χουσι καί τό καλλίτε
ροι' καί στερεώτερον επίχρισμα, τό όποιον αποκλίνει πρός τό γαλάζιον μάλλον ή 
τό τεφρόν χρώμα. ΓΙρός τούτοις φαίνεται ότι τό επίχρισμα τούτο έπετίθετο επί 
κιτρινολεύκου αλοιφής, διά τής όποιας πρώτον έκαλύπτοντο τά αγγεία. Πολλάκις 
δέ ή αλοιφή αυτή διατηρείται μετά τήν άποτριβήν ή τήν φθοράν τού επιχρίσμα
τος. Τό τεφρόν χρώμα είναι καί κατά τούτο άξιοσημείωτον πολλάκις ομοιάζει ή 
μάλλον ενθυμίζει τό τεφρόν τών μινυείων αγγείων. Οί πρωτοελλαδικοί όμως κε
ραμείς δέν κατώρθωσαν νά τελειοποιήσουν καί νά σταθεροποιήσουν τό επίχρισμά 
των ουδέ νά προσδώσουν τό χρώμα καί εις τον πηλόν τών αγγείων των. Τά υστε
ροελλαδικέ/. αγγεία περιλαμβάνουσι τά συνήθη κύπελλα, κύλικας, ι|;ευδοστόμους αμ
φορείς καί κρατήρας. Λίθινα εργαλεία, έν οΐς μυλόλιθοι καί όψιανοί, άνευρέθη- 
σαν καί πάλιν εις τά πρωτοελλαδικά στρώματα εις μέγαν αριθμόν.

Τό πρωτοελλαδικόν νεκροταφεΐον καί πάλιν άπέδωσεν ενδιαφέροντα λείψανα. 
Ή σκαφή του έπεβάλλετο, διότι ό ύπολειφθείς χώρος του κατακλύζεται νύν υπό 
τών θαλασσίων ύδάτων καί ή τελεία καταστροφή τών τάη;ων ήτο ζήτημα μικρού 
χρονικού διαστήματος. Δυστυχώς καί οί τάφοι ούτοι δέν διέφυγον τήν μερικήν 
καταστροφήν εκ μέρους τών άμμοληπτών. Έν όλω άνεσκάφησαν 14 τάφοι, έκ 
τών όποιων οί τέσσαρες ήσαν παιδικοί. Πάντες άποδεικνύονται οικογενειακοί καί 
περιλαμβάνουσι τά οστά πλειόνων τού ενός σκελετών. Οί περισσότεροι είναι κτι
στοί, κατεσκευασμένοι έκ πλακών καθέτως τεθειμένων καί λίθων αργών, δύο δέ 
εΐχον άνορυχθή εις τον κροκαλοπαγή βράχον3. Έκ τής κατασκευής των φαίνον-

1 Διά τήν κεραμεικήν τής πρωτοελλαδικής εποχής 2 ΔΓ ακριβή ή λεπτομερή μελέτην τών αγγείων τοΰ 
δρα ιδίως blegen, Korakou σ. 4 εξ., Zygouries, σ. 75 τύπου τούτου δρα Goldman η., έ. ά., σ. 97 έξ. 
έξ. Goldman Η., έ. ά. σ. 76 έξ., MULLER., Tiryns, IV 3 Δι’ εικόνας τών τάφων τοΰ τύπου τούτου δρα μυ- 
1938. kunze Ε., Orchomenos III. lonas g. e., AJA 28 (1934) σ. 269 έξ., είκ. 12-14.
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ται δτι ήσαν νεώτεροι ιών τάφων των άνασκαφέντων κατά την πρώτην περίοδον 
των άνασκαφών.

Ό τάφος 22 έχει διατηρηθή καλώς. Αί πλευραί του αποτελούνται εκ κατα- 
κορύφων πλακών και προσδίδουσιν εις αύτόν τραπεζιόσχημον δψιν. Τό ύψος τών 
πλακών αυξάνεται καί ίσοπεδοϋται διά τοιχαρίου εκ λίθων αργών, επί τοΰ οποίου 
ήτο τεθειμένη ή καλΰπτουσα τον τάφον πλάξ. Έπί τής πλακάς, θραυσθείσης 
κατά την αρχαιότητα, άνευρέθησαν οστά ώς φαίνεται εις την εικόνα 4.

El·/.. 4. Τάφος νπ’ άριθ. 22. α. Πλάκες κλείουσαι την είσοδον τοΰ τάφου (Φωτογραφία A. Frantz).

Ή είσοδος τοΰ τάφου άνευρέθη είς την στενήν βορείαν του πλευράν. Είναι 
έπιμελώς κατεσκευασμένη καί έχει πλάτος μεν Ο.όΟ μ. ύψος δε 0.38 μ. Εύρέθη 
κεκλεισμένη ώς συνήθως διά πλακών, προ τών οποίων εΐχον έπισωρευθή μικρότεροι 
λίθοι (είκ. 5 α, β), σχηματίζοντες ημικύκλιον. Ύπό τον σωρόν τών λίθων τούτων 
έδημιουργείτο στενός δρομίσκος κατηφορικός καταλήγων είς τό κατώφλιον τοΰ 
τάφου. Ό μικρός αυτός δρομίσκος ώς καί αί διαστάσεις τής εισόδου ενισχύουν τό 
έξ άλλων τάφων συναχθέν συμπέρασμα, δτι αί είσοδοι ήσαν μάλλον είκονικαί καί 
ούχί πραγματικοί- δτι έγένοντο ϊνα προσδώσωσιν είς τούς τάφους την δψιν οικη
μάτων. Οι νεκροί έτοποθετοΰντο είς τούς τάφους διά τής στέγης1. Είναι άξιοση-

1 Πρώτος ό αείμνηστος καθηγητής ΧΡ. ΤΣΟΥΝΤΑΣ έβεβαίωσε τύ εθιμον τοϋτο : Έφ. Άρχ. 1899, σ. 82 - 83.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:33:40 EEST - 54.226.8.97



124 Γεωργίου Ε. Μυλωνά ΑΕ 1952

μείωτον ότι εις ιόν τάφον τούτον καί, μόνον ή είσοδος έτέθη εις την πλευράν, ή 
όποια είναι έστραμμένη είς διεύθυνσιν αντίθετον τής τοϋ συνοικισμού. Αί είσο
δοι όλων των άλλων τάφων είναι έστραμμέναι προς την διεΰθυνσιν τού συνοικι-

ΕΙκ. 5. Τάφος ΰπ\ άρι·Θ\ 22. α. Πλάκες καί λίΦοι προ τής εισόδου β. είσοδος τοΰ τάφου.

σμού. ’Ίσως τούτο δύναται να έξηγηθή έκ τής γειτνιάσεως τού τάφου 22 προς 
τον τάφον 21' μεταξύ τών τοιχωμάτων των τάφων τούτων ελάχιστος χώρος ύπάρ-

Εϊκ. 6. Τάφος 22°s. Σκελετός πλήρης τής ΰστάτης ταφής υπό τό ΰπέρΟ-υρον.
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χει διά την κατασκευήν εισόδου, άναγκαστικώς δέ αΰτη έτέθη προ τής βόρειας 
πλευράς χοΰ τάφου όπου υπήρχε χώρος.

Εντός τού τάφου καί σχεδόν κάτωθεν τοϋ πλατέος υπερθύρου του άνευρέθη 
πλήρης σκελετός εις στάσιν ύπερμέτρως κεκαμμένην (είκ. 6). Ή θέσις αΰτη επα
ναλαμβάνει την τοϋ νεκρού έκ τοΰ έκτου τάφου τοϋ νεκροταφείου λ Έκτος τοϋ 
πλήρους σκελετού άνευρέθησαν δύο κρανία καί τα μακρά όστά δύο ετέρων σκε
λετών εις τον τάφον τούτον. Έπί δέ τής καλυπτούσης πλακός, ως ήδη έλέχθη,

Είκ. 7. Τάφος ΰπ’ άριΐΚ |26.

άνευρέθησαν καί άλλα όστά άποκείμενα εις τεχνίτην διάταξιν (είκ. 4). Ή άνεύ- 
ρεσις σωρών οστών έξω τών τάφων δεν είναι μοναδική. Όστά άνευρέθησαν το
ποθετημένα καί έπί τού καλύμματος τού τάφου 21 καί προ τής εισόδου του. Με
ταξύ δέ τού τάφου 21 καί 22 άπεκαλύφθη τετράπλευρον όρυγμα, εντός τού οποίου 
ήσαν άποτεθειμένα άλλα όστά. Φαίνεται λοιπόν ότι πολλάκις οί νεκροί άπετί- 
θεντο προσωρινώς πλησίον ή καί άνωθεν τών τάφων μετά πάροδον δέ χρόνου 
τά όστά αυτών έτοποθετοϋντο εντός τού τάφου ή καί εις ορύγματα, τά όποια 
ούτως έχρησίμευον ώς όστεοθήκαι. Ός τοιαύτη δύναται να χαρακτηρισθή ό τά
φος 26 (είκ. 7), τοϋ οποίου τό δάπεδον εΐχεν άναχθή σχεδόν είς· την επιφάνειαν υπό

1 AJA 28 (1934) σ. 270 είκ. 15. Όρα καί μαρινα- 
τον ΣΠ., Άρχ. Δελτίον 12 (1929) σ. 138 διά τόν τά

φον τοΰ χωρίου Κράσι Πεδιάδος.
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των αμμοληπτών. Τά μακρά οστά τεσσάρων τουλάχιστον σκελετών άνευρέθησαν 
έπιμελώς τεθειμένα προ τής νοτίας αυτού πλευράς. 'Η συνήθεια αυτή τής δευτέ- 
ρας ταφής (secondary burial) ίσως έξηγή την μη άνεΰρεσιν σκελετών άποκειμένων 
κανονικώς εις τούς περισσοτέρους τών τάφων τοϋ νεκροταφείου άλλα μόνον σω
ρών οστών καταλαμβανόντων μικρόν μέρος τοϋ δαπέδου αυτών1.

Χαρακτηριστικόν επίσης γνώρισμα τών οικογενειακών τάφων τοϋ νεκροτα
φείου είναι ή σπάνις κτερισμάτων εντός τών τάφων. Μόνον εις τον τριακοστόν 
πρώτον τάφον άνευρέθησαν δύο αγγεία καί λιθίνη φιάλη, εις τον παιδικόν τά
φον άρ. 24 διάτρητος μαρμάρινη φιάλη, εις τον ύπ’ αριθμόν 28 τάφον μικρο- 
σκοπικόν άγγεΐον καί εις τον ύπ’ αριθμόν 26 τάφον έτέρα λιθίνη φιάλη. "Ανω
θεν τοϋ τάφου 21, με τά επί τής έπιφανείας οστά παιδός, άνευρέθη έτερον μι-

κροσκοπικόν άγγεΐον. Τό φαινόμενον τοΰτο 
τής μη άνευρέσεως κτερισμάτων εντός τών 
τάφων έσημειώθη καί κατά την προγενε- 
στέραν σκαφήν τοϋ νεκροταφείου, τότε δε 
παρετηρήθη ότι τά κτερίσματα άπετίθεντο 
έ'ξω τών τάφων δι’ οικονομίαν χώρου. Ή 
παρατήρησις αυτή επίσης έπεξηγεΐ τά μι
κρά τοιχάρια τά άνευρεθέντα περί τούς 
τάφους- περιέκλειον τον χώρον τον άνή- 
κοντα εις έκαστον τάφον, τον χώρον εντός 
τού οποίου άπετίθεντο τά κτερίσματα1 2. 
Ή παρατήρησις εκείνη άπεδείχθη ώς όρ- 
θώς έχουσα κατά την σκαφήν τού 1951. 

Ούτως εν μαρμάρινον είδώλιον τοϋ κυκλαδικού άμορφου τύπου άνευρέθη μεταξύ 
τών τάφων 21 καί 22, τό τηγανόσχημον άγγεΐον τής είκόνος 8 άνευρέθη παρά 
τό χείλος τής νοτιοανατολικής γωνίας τοϋ τάφου 23. Δεν υπάρχει άμφιβολία ότι 
ή πλειονότης τών κτερισμάτων κατεστράφη υπό τών άμμοληπτών κατά την πα
ράνομον αυτών δραστηρίαν έκμετάλλευσιν τοϋ χώρου. Έδώ καί εκεί μικρά τμήματα 
τής άρχικής έπιφανείας, λόγφ τής ειδικής των θέσεως, διέφυγον την προσοχήν τών 
άμμοληπτών καί παρουσιάζουσι τήν άρχικήν των μορφήν, εις ταϋτα δέ άνευρίσκο- 
μεν τά ύπολειφθέντα κτερίσματα. Αυτό άκριβώς συνέβη εις μικράν έ'κτασιν μεταξύ

Είκ. 8. «Τηγανόσχημον» άγγεΐον έκ τοΰ νεκροτα
φείου τοϋ 'Αγίου Κοσμά.

1 Ή άνεύρεσις κτερισμάτων μετά τών λειψάνων τών 
άποτειθεμένων έξω τών τάφων ως καί ή εντός τών τά
φων διάταξις τών οστών δέν επιτρέπει τήν άποδοσίν 
των εις εθιμον θυσιών γυναικών καί δουλών άνωθεν 
τοϋ τάφου ατζεντών. Πρβλ. καί AJA 28 (1934) σελ. 
270-271.

2 ’Ίσως τά τοιχάρια ταϋτα άποτελοΰσι τήν άρχήν 
τής συνήθειας τής ίδρΰσεως κυκλικών ταφικών περι
βόλων (grave circles). Ό περίβολος τοΰ σκαπτού τά
φου τοϋ άνευρεθέντος παρά τόν θολωτόν τάφον τής 
Κλυταιμνήστρας άνάγει τήν συνήθειαν ταύτην είς τούς 
μεσοελλαδικούς χρόνους, δρα καί ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ I,

Πρακτικά, 1951, σ. 197 έ|. Είς τό ίδιον συμπέρασμα 
άγουσι καί οί τάφοι τούς οποίους νΰν άνασκάπτω είς 
Ελευσίνα. Διά τούς κύκλους τής Λευκάδος δρα dor- 

pfbld, Alt Ithaka, πίν. 35.41. Οί ολίγοι λίθοι τοΰ 
Μάλθι-Δωρίου δέν άποτελοΰσι κύκλον ταφικόν (valmin, 

μ. ν., The Swedish Messenia Expedition, Parti : 
Malthi - Dorion, Prehistoric Acropolis in Western 
Messenia, σ. 18(i έξ.) άλλ’ άποδεικνύονται ώς άποτε- 
λοϋντες μάλλον μέρος τοϋ τείχους, δρα myponas g. ε.. 

The Cult of the Dead in Helladic Times, είς Stu
dies Presented to David M. Robinson, σ. 69 έξ.
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των τάφων 29 καί 80. Έκεϊ εύρέθησαν συσσωρευμένα εις μικράν περιοχήν, μόλις 
0.80x0.60 μ., περί τά 47 μικρά αγγεία, τα όποια είχον άποτεθή ώς κτερίσματα 
εις τά πλάγια των τάφων (είκ. 9). Παρ’ αυτά δέ καί μέ καλήν διάταξιν άνευρέ- 
θησαν λεπίδες καί πυρήνες όψιανού, οί όποιοι ασφαλώς είχον άποτεθή ώς κτερί
σματα. Άρχικώς εις τον χώρον εκείνον θά ύπήρχον περισσότεροι λεπίδες, άρκεταί 
τών οποίων κατεστράφησαν ή άπεκομίσθησαν υπό τών άμμοληπτών.Ύπό τό πρώτον 
αυτό στρώμα τών κτερισμάτων υπήρχε καί δεύτερον στρώμα, εις τό όποιον άνευ-

Είκ. 9. Κτερίσματα μεταξύ τών τάφων 29 καί 30 (Φωτογραφία A. Frantz).

ρέθησαν πολλά θραύσματα ώς καί αγγεία πλήρη μεγάλων διαστάσεων. Τά ευρή
ματα ταϋτα άποδεικνύουσι τό εθιμον τής άποθέσεως κτερισμάτων εξω τών τάφων. 
Είναι δυνατόν νά ύποθέσωμεν ότι τό εθιμον τούτο έδημιουργήθη λόγω τής σμι- 
κρότητος τών τάφων καί τής χρήσεως αυτών διά .περισσότερός ταφάς.

Ή περιοχή τού τάφου 80 δύναται νά θεωρηθή ώς πολύ διδακτική καί δι’ 
άλλην αιτίαν. ΓΙρός τήν βορειοδυτικήν πλευράν τού τάφου αυτού καί εις εκτασιν 
περιβαλλομένην διά χαλικοστρώτου καί γεμίσματος χαλίκων καί οστράκων άνευ- 
ρέθη πλήρης σκελετός (είκ. 10) εις στάσιν τεταμένην καί άνήκων εις τήν πρωτο
ελλαδικήν εποχήν, ώς άποδεικνύουσι τά πολυπληθή όστρακα τά εύρεθέντα ακρι
βώς άνωθεν αυτού, έξ ών συνεπληρώθη ή ραμφόστομος φιάλη ή εϊκονιζομένη εις
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την εικόνα 11. Ό σκελετός οΰτος, ώς και δ άνευρεθείς εις τον έβδομον τάφον 
τω 1931άποδεικνύει δτι ό υπάρχων χώρος καδώριζε την στάσιν, εις την 
οποίαν άπετίθοντο οί νεκροί κατά την πρωτοελλαδικήν εποχήν και ούχί είδικαί 
θρησκευτικά! δοξασίαι καί νεκρικά έθιμα. "Οπου δηλαδή ο υπάρχων χώρος ητο 
αρκετός οί νεκροί άπετίθεντο εις τεταμένην κατά τό μάλλον και ήττον στάσιν, 
άλλοτε μεν ύπτιοι άλλοτε δέ εις τήν στάσιν κοιμωμένου επί τής δεξιάς ή άριστε- 
ράς πλευράς' όπου ό χώρος ήτο περιορισμένος οί νεκρό! συνεθλίβοντο ϊνα τοπο- 
θετηθώσιν εντός αύτοΰ. Παρά τούς πόδας τοϋ είκονιζομένου σκελετού άνευρεθη-

ΕΙκ. 10. Σκελετός παρά τον 30 °ν τάφον.

σαν καί πάλιν ?ιεπίδες όψιανού, αί όποϊαι εϊχον άποτεθή εκεί ώς κτερίσματα. 
Ή έμμονος εργασία καί μελέτη τού κ. Ί. Γερουλάνου, ό όποιος έχει αποκτήσει 
θαυμαστήν ειδικότητα εις τά τών όψιανών, άπέδειξεν δτι αί λεπίδες τοϋ όψια-' 
νοϋ, αί άνευρεθείσαι εις τήν περιοχήν τοϋ τριακοστού τάφου, άπεκόπησαν κατά 
χώραν διά νά άποτεθώσιν ώς κτερίσματα. ΙΙολλαί τών /ι,επίδων δύνανται νά προ- 
σαρμοσθώσι προς άλλήλας καί νά τεθώσιν εις τήν αρχικήν αυτών θέσιν ούτως 
ώστε νά καταστή δυνατή ή αρχική δψις τοϋ πυρήνος έκ τοϋ οποίου άπεσπάσΰη- 
σαν (είκ. 12 συναρμολογηθεΐσα υπό τοϋ κ. Γερουλάνου). Άξιοσημείωτον είναι δτι 
καί ό πυρήν αυτός άπετέθη μετά τών λεπίδων ώς κτέρισμα.

Αγγεία άποτελοϋσι τήν πλειονότητα τών άνευρεθέντων κτερισμάτων, τοΰ- 1

1 Πρακτικά ’Ακαδημίας ’Αθηνών, 5 (1930) <τ. 320 πίν. Β, 2.
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των δέ πάλιν πολυπληθέστερα είναι μικροί μόνωτοι κύαθοι (είκ. 13)1. Κατά κα
νόνα οί κύαθοι είναι κατεσκευασμένοι έκ πηλού ακαθάρτου, έ'χουσι χονδρά τοι
χώματα, είναι δμως καλώς ώπτημένοι καί παρουσιάζουσι τέσσαρας μορφολογικάς 
παραλλαγάς. Ή αρχαιότερα περιλαμβάνει κυά- 
θους έχοντας κορμόν έχινόσχημον, υψηλόν λαι
μόν ελαφρώς καμπυλοΰμενον προς τά έ'ξω, άπε- 
στρογγυλωμένον πυθμένα καί λαβήν, άλλοτε μέν 
ταινιόσχημον άλλοτε δέ κυλινδρικήν, άρχομένην 
άπό τοΰ χεί?ωυς καί περατουμένην εις τον πυ-

Είκ. 11. Ραμφόστομος φιάλη άνευρεθεϊσα άνωθ>εν τοΰ σκελετού 
τής δέκατης είκόνος.

Είκ. 12.Όψιανοί άποτεθέντες ως κτερί- 
σματα είς την περιοχήν τοΰ 30°® τάφου.

θμένα.Ή διάμετρος τοΰ στομίου τών κυάθων τούτων είναι μεγαλυτέρα τοΰ ύψους 
των. Νεώτεροι πάντων φαίνεται δτι είναι οί κΰαθοι οί έχοντες κατά τό μάλ
λον καί ήττον καθέτους τάς πλευράς. Σκΰφοι καί άνοικταί φιάλαι επίσης είναι.

3 Είκ. 13. Κυα·θ·οι εκ τοΰ νεκροταφείου.

κοιναί ώς καί^ άπιόσχη μα αγγεία καί πυξίδες. Φιάλαι μετά ραμφοστόμου προχοής 
είναι σπανιώτεραι, άπαντώνται δέ μόνον είς τούς νεωτέρους τάφους. Κοινά δμως 
φαίνεται δτι ήσαν αγγεία τοΰ τύπου τών «τηγανοειδών». Ταΰτα, ώς συνήθως, 
καλύπτονται έξωτερικώς διά στιλπνού επιχρίσματος καί είναι κεκοσμημένα δι’ έγ-

1 Όρα καί AJA 28 (1931) σ. 272 είκ. 17.

17
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χαράκτου χαρακτηριστικής διακοσμήσεως περιοριζομένης εις την εξωτερικήν επι
φάνειαν τοΰ πυθμένος και τοϋ λαιμοΰ. Ή όιακόσμησις αυτή άλλοτε μεν είναι 
πρωτόγονος, άλλοτε δέ παρουσιάζει ελαστικότητα γραμμής καί ευχέρειαν σχε
δίου άξιοθαύμαστον. Εις την δευτέραν κατηγορίαν ανήκει τό άγγεΐον τής είκό- 
νος 8. 'Η εξωτερική του επιφάνεια καλύπτεται υπό στιλπνού καστανού επιχρί
σματος ή δέ διά σπειρών διακόσμησίς του άποδεικνύει την μεγάλην ικανότητα 
καί πείραν τοϋ δημιουργού του. ΤΙ λαβή τοϋ αγγείου δεν άνευρέθη, αλλά φαίνε
ται ότι ήτο όμοια πρύς τάς λαβάς των «τηγανοειδών» των άνευρεθέντων εις τάς 
προηγουμένας άνασκαφάς1. Πάντως δεν ήτο δισχιδής ως ή των έκ Σύρου, αλλά 
μάλλον ανάγεται εις τούς τύπους τούς απαντώ μένους εις τά έξ Εύβοιας ή Πάρου 
προερχόμενα αγγεία.

Ή χρήσις των «τηγανοειδών» αυτών αγγείων δεν είναι τελείως έξηκριβω- 
μένη 1 2. Φαίνεται όμως ότι άπετέλουν παραλλαγήν περισσότερον έξεζητημένην τών 
ανοικτών φιαλών (πιατελών) τών άπαντωμένων εις τούς συνοικισμούς. Προς τού- 
τοις φαίνεται ότι τά αγγεία ταύτα κατεσκευάζοντο εϊδικώς διά τούς τάφους, 
διότι, καθ’ όσον γνωρίζω, ουδέ έν πλήρες άγγεΐον τοϋ είδους τούτου άνευρέθη 
μέχρι τούδε εις τούς άνασκαφέντας συνοικισμούς τής πρώτης περιόδου τού Χαλ
κού, πάντα δέ προέρχονται άπό τάφους3. Εις τύ νεκροταφεΐον τοϋ 'Αγίου Κο
σμά άνεύρομεν τέσσαρα πλήρη «τηγανοειδή» καί πλήθος οστράκων άνηκόντοιν εις 
αγγεία τοϋ είδους τούτου, ενώ εις τον συνοικισμόν μόλις δύο όστρακα άνευρέθη- 
σαν μέχρι τοϋδε. Ή ποιότης αυτών επίσης υποδεικνύει χρήσιν ταφικήν διότι 
παρά τήν στιλπνότητα τής εξωτερικής αυτών επιφάνειας καί τήν έξεζητημένην 
ενίοτε διακόσμησίν των τά αγγεία τοϋ τύπου τούτου κατά κανόνα είναι κατε- 
σκευασμένα έκ πηλού πλήρους άμμου καί είναι άτελώς ώπτημένα.

Σχετικώς ολίγα άλλα έγχάρακτα αγγεία άνευρέθησαν εις τό νεκροταφεΐον 
καί μόνον δύο όστρακα φέροντα γρα.πτήν διακόσμησίν (είκ. 14). Τό εν είναι μέ-

1 AJA 28 (1934) σελ. 273 είκ. 19. Διά «τηγανοε'δή» 
μέ δισχιδή λαβήν, δρα ΤΣΟΥΝΤΑΝ, Έφ. Άρχ. 1899. 
Αί διαστάσεις τοΰ νϋν είκονιζομένου αγγείου έχουσιν 
ούτως: διάμετρος πυΐΐμένος 7.8-8.1 έκατοστόμ. διά
μετρος στομίου 7 - 7.5 εκατ. ύψος λαιμοΰ 3.6 εκατο
στόμετρα.

2 Πρώτος ό καθηγητής ΤΣΟΥΝΤΑΣ άπέρριψε τήν χρή- 
σίν των ώς μαγειρικών σκευών καί παρετήρησεν δτι 
ίσως πληρούμενα ΰδατος έχρησίμευον ως κάτοπτρα 
(Έφ "Αρχ. 1899 σ. 92). Ό wolters δέχεται ταΰτα 
ώς δισκάρια, επί τών οποίων άπετί·θ·εντο καλλυντικά 
είδη (Hermes, XXXVIII, σ. 271). Ό dugas υποθέτει 
δτι έχρησιμοποιοΰντο εις νεκρικάς σπονδάς (Cerami- 
que des Cyclades σ. 96). Ό zschietzschmann, ΑΑ. 
1935 σ. 652 έξ. δτι τά έκ Σύρου τουλάχιστον ήσαν ει
δώλια, ό HOLLAND δτι ήσαν μικρά τύμπανα καί ή Κα L. 

walker-ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΛΟΥ δτι ήσαν θυμιατήρια. Πρβλ. 
mylonas g. Ε., AJA 28 (1934) σ. 273.

3 Παραδείγματα έχομεν έκ διαφόρων νήσων: έκ 
Σύρου καί "Αμοργού Έφ. Άρχ. 1898 πίν. 9,(ΐ, 1899 σ.

89 έξ.' έκ τής Εύβοιας, ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Γ. Α., Περί 
τών έν Εύβοια: αρχαίων τάφων, πίν. Β, Α2, A3, ΙΑ, Δ2,Ε' 
έκ Πάρου, ΒΑΡΟΥΧΑ ΕΙΡ., Έφ. "Αρχ., 1925 -1926 
σ. 107, είκ. 9'έκ Νάξου, stephanos kl., Congres In
ternal., σ. 218 καί frankfort, II, πίν. VI' έκ Σίκινου 
Memoires des Antiq. du Nord 1896, σ. 25 είκ. 8, νΰν 
έν Κοπενχάγτ) C.V.A. Copenhagen, fase. 1 II F, πίν. 
37, 4α 4β· έξ "Άνδρου, frankfort, έ'.ά. II, πίν. VI,4. 
Τό έκ Φωκίδος δστρακον, τό άνευρε-θέν υπό τοΰ Γ. ΣΩ- 
ΤΗΡΙΑΔΟΥ (Έφ. Άρχ. 1908, σ. 73, είκ. 6) παρά τήν 
γνώμην του καί τήν τοΰ fimmen, Die kretisch-my- 
kenische Kultur, σ. 136, καί frankfort, έ. ά., II, σ. 
52 είκ. 13, ανήκει εις άγγεΐον διαφόρου είδους, ιός δέ
χεται καί ό wace καί ό Thompson, Prehistoric Thes- 
saly, σ. 202. Ό επιμελητής κ. Θεοχάρης άνευρε δστρα
κον τηγανοειδοΰς είςΚοκκινιάν. Ό zschietzschmann, 

έ. ά., σ. 652, αναφέρει δστρακον τοΰ τύπου τούτου εις 
Nimes καί περιγράφει έτερον εις Βερολΐνον προφα
νώς έκ Σύρου (Α.Α., 1935, σ. 658 είκ. 3).
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ρος πώματος πυξίδος καί φέρει γραμμωτόν κόσμημα γεγραμμένον διά μελανού χρώ
ματος επί τού υπερύθρου πηλού, τό δ’ ετερον ανήκει εις την προχοήν φιάλης καί 
φέρει γραπτήν διακόσμησιν όμοίαν προς την άπαντωμένην εις την ραμφόστομον 
φιάλην τής Σύρου την άνευρεθεΐσαν υπό τού Κλ. Στεφάνου λ

Πρέπει ίσως νά σημειωθή ότι εις τον πρωτοελλαδικόν συνοικισμόν τού'Αγίου 
Κοσμά πολύ ολίγα όστρακα άνευρέθησαν φέροντα εγχάρακτον ή γραπτήν διακό- 
σμησιν. ’Ακόμη δε πολλά των σχημάτων των αγγείων, τά όποια είναι συνήθη 
εις τήν κεραμεικήν τού νεκροταφείου, δεν συναντώνται εις τον συνοικισμόν. Καί 
όμως τό νεκροταφεϊον είναι σύγχρονον καί ανήκει εις τον πρωτοελλαδικόν συνοι
κισμόν τής ’Άκρας. Ή διαφορά τής κεραμεικής των είναι ενδιαφέρουσα καί φαί-

Είκ. 14. Τά μόνα γραπτά όστρακα τά άνευρεθεντα εις τον "Αγιον Κοσμάν.

νεται ότι επιβεβαιώνει καί άλλην παρατήρησιν γενομένην προ χρόνων υπό τού 
άειμνήστου πρωτοπόρου καί θεμελιωτού των προϊστορικών εν Έλλάδι ερευνών, 
τού καθηγητού Τσούντα. Εις τά Κυκλαδικά του ό σεπτός διδάσκαλος παρετήρησεν 
ότι τά αγγεία τά έναποτιθέμενα εις τούς τάφους έγένοντο είδικώς διά τήν χρή- 
σιν ταύτην καί ότι πλειστάκις διεφύλαττον σχήματα αρχαιότερα, τά όποια δεν 
ήσαν πλέον έν χρήσει εις τούς συνοικισμούς2. Εις τό νεκροταφεϊον τού 'Αγίου 
Κοσμά άνευρέθησαν αγγεία — κτερίσματα, τά όποια δεν εΐχον καν ώπτηθή' άλλα 
δέ με σχήματα ουδόλως ή σπανιώτατα άπαντώντα εις τήν κεραμεικήν τού συγ
χρόνου συνοικισμού. Τά αγγεία τού συνοικισμού είναι πανόμοια προς τά άνευρε- 
θέντα εις τούς άλλους πρωτοελλαδικούς ηπειρωτικούς συνοικισμούς- τά αγγεία — 
κτερίσματα τού νεκροταφείου εις τήν πλειονότητά των παρουσιάζουσι χαρακτηρι
στικά ίδιάζοντα εις τά αγγεία τών τάφων τών Κυκλάδων. Τά λεγάμενα «τηγα- 
νοειδή» καί τά έχινόκορμα αγγεία τά γνωστά έκ τών νήσων τούτων είναι χαρα- 1

1 stais ν., Collection Mycenienne clu Musee Natio- 2 Έφ. Άρχ. 1S9S σ. 181. 
nal είκ. σελίδος 213. ’Αριθμός ευρετηρίου Μουσείου 6107
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κτηριστικά και των ευρημάτων τοϋ νεκροταφείου τοΰ 'Αγίου Κοσμά. Μόλις τέσ- 
σαρα όστρακα των δυο τούτων κατηγοριών άνευρέθησαν είς τον συνοικισμόν. Δύ- 
ναται κανείς να υπόθεση ότι τα αγγεία τοΰ νεκροταφείου έγένοντο είδικώς διά 
νά άποτεθώσιν ως κτερίσματα.

Τά έθιμα ταφής, τα όποια διακρίνομεν είς "Αγιον Κοσμάν παρουσιάζουσι 
στοιχεία κυκλαδικά καί στοιχεία καθαρώς ήπειρωτικά. Τό σχήμα των τάφων πα
ραδείγματος χάριν είναι καθαρώς κυκλαδικόν, τό εθιμον όμως τής ταφής πολλών 
είς τον ίδιον τάφον είναι ήπειρωτικόν1. Τά άνευρεθέντα περί τούς τάφους ειδώ
λια καί «τηγανοειδή» σκεύη είναι κυκ?αχδικά, αλλά τό εθιμον τής «δευτέρας τα
φής» καί ή χρήσις τών τάφων ως οστεοθηκών φαίνεται ότι είναι στοιχεία ήπει- 
ροιτικά2. Ή τοιαύτη μίξις ταφικών εθίμων δύναται νά έξηγηθή μόνον εάν ύπο- 
θέσωμεν ότι οι αρχικοί κάτοικοι τοϋ πρωτοελλαδικού συνοικισμού ήσαν Κυκλα- 
δΐται, οι όποιοι έγκατεστάθησαν είς την γραφικήν αυτήν Άκραν τής Αττικής διά 
λόγους εμπορίου καί ότι βαθμηδόν ήλθον είς στενήν επαφήν καί επιμιξίαν μετά 
τών ιθαγενών τής ’Αττικής κατοίκων είς τήν επιμιξίαν δε ταύτην καί τήν αύξου- 
σαν επιρροήν τών Έλλαδιτών δύναται νά άποδοθή καί ό ηπειρωτικός χαρακτήρ 
τής κεραμεικής τού συνοικισμού. Διά τά κτερίσματα όμως οί κάτοικοι τής Άκρας 
διετήρησαν τά πατροπαράδοτα κυκλαδικά σχήματα καί είδη καί άφ’ ού ή κερα- 
μεική των άπέβαλε τον κυκλαδικόν χαρακτήρα. Τό αυτό δύναται νά λεχθή καί 
διά τά σχήματα τών τάφων. Ή διατήρησις τών κυκλαδικών σχημάτων ήτο εύ
κολος, διότι φαίνεται ότι οι πρωτοελλαδικοί κάτοικοι τής ήπειρωτικής Ελλάδος 
δεν εΐχον ακόμη δημιουργήσει ώρισμένον καί χαρακτηριστικόν αρχιτεκτονικόν τύ
πον τάφου3.

Τό νεκροταφεΐον τοϋ Αγίου Κοσμά, περικλεΐον οικογενειακούς τάφους, έγκα- 
τελείφθη περί τό τέλος τής πρωτοελλαδικής εποχής καί μετά τήν καταστροφήν 
τοϋ επί τής ’Άκρας πρωτοελλαδικού συνοικισμού, ή δέ έ'κτασίς του παρέμεινεν 
άδιατάρακτος καί άχρησιμοποίητος μέχρι τών χρόνων ημών. Άποτε?ιεΐ τό έκτενέ- 
στερον μέχρι τοϋδε άνασκαφέν πρωτοελλαδικόν νεκροταφεΐον τής ήπειρωτικής 
Έλ/ ,άδος καί παρέσχε άφθονα δεδομένα διά τήν κατανόησιν τών ταφικών εθίμων 
τής πρωτοελλαδικής εποχής.

Ακόμη παρέσχε καί πολύτιμον άνθρωπο λογικόν υλικόν, πλήρη κρανία καί μα-

1 Είναι βέβαιον ότι είς ολίγους τών κυκλαδικών 
τάφων άνευρέθησαν δύο ή καί περισσότεροι σκελετοί. 
Ό ΤΣΟΥΝΤΑΣ αναφέρει δτι έν ’Αμοργό), Πάρω, ’Αν- 
τιπάρο) καί Δεσποτικφ μόνον είς επτά τάφους άνευρε 
λείψανα δύο μέχρι πέντε νεκρών (Έφ. ’Αρχ. 1898, σ. 
143) είς τούς υπολοίπους 183 λείψανα ενός μόνον.’Επί
σης έκ τών ύπερεξακοσίων τάφων, τούς οποίους άνέ- 
σκαψεν είς τά νεκροταφεία τής Σύρου είς δέκα μόνον 
άνευρε λείψανα δύο ή τριών νεκρών (Έφ. ’Αρχ. 1899, 
σ. 83) καί ή κ. ΒΑΡΟΥΧΑ είς τάφον έν Πάρφ άνευρε δύο 
νεκρούς (Έφ. ’Αρχ. 1925 - 26, σ. 100). ’Αλλά οί τάφοι 
ούτοι άποτελοϋσι τήν έξαίρεσιν' κατά κανόνα οί κυ
κλαδικοί τάφοι περιέχουσι ένα καί μόνον νεκρόν.

2 Τά αυτά έθιμα ταφής παρατηρούνται είς τήν Κρή
την δπου έχομεν οικογενειακούς τάφους καί όστεοθή- 
κας, δρα pendlebury, j. d. s., The Archaeology 
of Crete, σ. 47, 63, 80.

3 Οί τάφοι τών Ζυγουριών, οί όποιοι δύνανται νά 
χαρακτηρισύώσιν ως ηπειρωτικοί, π. χ. είναι άμορφοι 
άπλοι λάκκοι ή καί σκάμματα κάτωθεν προβαλλομέ- 
νων βράχων, δρα Zygouries σ. 43 - 55. Ό τάφος τής 
Κορίνθου, AJA 1897, σ. 313 έξ., παραμένει μοναδικός 
εκτός εάν καί ό τάφος τής άγορας, ό άναχθείς είς τήν 
νεολιθικήν εποχήν, είναι πρωτοελλαδικός : Hesperia 5 
(1936) σ. 20-21,
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κρά οστά, τά όποια νΰν άπύκεινται εις τό Άνθρωπολογικόν Μουσεΐον τοΰ Πανε
πιστημίου ι. Δυστυχώς τό νεκροταφεΐον τοΰ υστεροελλαδικού συνοικισμού δεν 
άνευρέθη είσέτι. Όλίγοι μόνον ταορίσκοι νηπίων άνευρέθησαν εντός τοΰ συνοικι
σμού καί υπό τά δάπεδα των μεγαροειδών κτισμάτων, άλλ’ οί οικογενειακοί τά- 
ψοι, οί συνήθως πλαισιοϋντες τούς μυκηναϊκούς συνοικισμούς, πρέπει να άναζη- 
τηθώσιν εις τό μέλλον.

Τά αρχιτεκτονικά και άλλα λείψανα, τά άνακαλυφθέντα εις την ’Άκραν τοΰ 
'Αγίου Κοσμά, έπιτρέπουσι την σκιαγράφησιν τής ιστορίας τής ζωής της κατά την 
προϊστορικήν εποχήν.

Ή ’Ακρα τοΰ 'Αγίου Κοσμά, ή Κωλιάς ’Άκρα των αρχαίων1 2, κατωκήθη 
τό πρώτον υπό άποίκων εκ τών Κυκλάδων κατά την πρωτοελλαδικήν II εποχήν. 
Βαθμηδόν ό συνοικισμός ηύξήθη καί κατά την πρωτοελλαδικήν III εποχήν είχεν 
έπεκταθή εις ολόκληρον τήν ’Άκραν καί εις τον αυχένα αυτής. Τά πολλά κτερί- 
σματα, τά άνευρεθέντα περί τον τριακοστόν τάφον, άποδεικνύουσι τήν οικονομι
κήν ευεξίαν τών κατοίκων τοΰ συνοικισμού. Αυτή φαίνεται ότι ήτο αποτέλεσμα 
τοΰ εμπορίου όιψανοΰ, εις τό όποιον κατεγίνοντο οί προϊστορικοί του κάτοικοι. 
Περί τά 2000 π.Χ. ύ πρωτοελλαδικός συνοικισμός κατεστράφη προφανώς υπό τών 
δημιουργών τών μινυείων αγγείων, εις τούς όποιους άναγνωρίζομεν τούς πρώ
τους εις Ελλάδα κατελθόντας Ίνδο - Ευρωπαίους — τούς ’Ίωνας3. Ή θέσις τότε 
έγκατελείφθη ώς άποδεικνύεται από τό στρώμα τής άμμου καί άπό τήν άνεύρε- 
σιν τεσσάρων μόνον μινυείων οστράκων καθ’ όλην τήν έκτασιν τής ’Άκρας.

Ή έγκατάλειψις αύτη τής ’Άκρας δεν είναι μοναδική. Καί άλλοι πρωτοελ
λαδικοί παραλιακοί συνοικισμοί κατεστράφησαν τήν ιδίαν εποχήν καί αί θέσεις 
των δεν κατωκήθησαν υπό τών καταστροφέων, διότι φαίνεται ότι οί μεσοελλα- 
δικοί κάτοικοι τής Αττικής, τουλάχιστον κατά τά πρώτα έτη τής έγκαταστάσεως 
αυτών εις τήν περιοχήν εκείνην, προετίμων θέσεις άπεχούσας τής θαλάσσης. Έκτος 
τών άλλων πρωτοελλαδικών παραλιακών συνοικισμών τής Αττικής, οί όποιοι

Άναοκαφπ 'Αγίου Κοσμά 1951

1 Τά κρανία τά άνευρεθ-έντα είς τάς προηγούμενος 
σκαφάς έδημοσιεύΟ-ησαν υπό τοΰ συνεργάτου καίΐηγη- 
τοϋ κ. ΙΩ. ΚΟΥΜΑΡΗ (Άνθρωπολογικαί παρατηρήσεις 
επί τινων κρανίων τής έν Άγίφ Κοσμά άνασκαφής, 
Πρακτικά ΆνΟρωπολογικής Εταιρείας, 1931, σ. 45- 
53), καί υπό τοΰ άνΑρωπολόγου laky angee (Hespe
ria 14 [1945] σ. 279 - 331). Είς τόν συνεργάτην κ. Κού- 
μαρην εκφράζω ιΤερμάς ευχαριστίας διά τάς φροντίδας 
τάς οποίας κατέβαλε διά τήν φύλαξιν καί μελέτην τοΰ 
άνϋρωπολογικοΰ ύλικοΰ τοΰ 'Αγίου Κοσμά. Ή πρώτη 
του μελέτη έΆεσε τά fl-εμέλια τής έρεύνης διά τους 
πρωτοελλαδικούς κατοίκους τής ’Αττικής.

2 Βεβαίως ό milchhoefer, Karten von Attika; Heft 
II, σ. 1 έξ. καί ό judeich, Topographic von Athen-, 
σ. 169 τοποΦετοΰσι τήν Κωλιάδα "Ακραν είς τήν εξο
χήν τοΰ 'Αγίου Γεωργίου - Τρεις Πύργοι τής Φαληρι-
κής ακτής. Άλλ’ ό Καστρωμένος, ’Εφ. Άρχ. 1897, σ. 
93 εξ., δικαίως άπέρριψε τήν γνώμην αυτήν καί υπέ

δειξε τήν ’Άκραν τοΰ Αγίου Κοσμά ώς τήν Κωλιάδα. 
Τήν ύπόδειξιν ταύτην έδεχθησαν ό Frazer, Pausa- 
nias Commentary II, τελευταίως δέ ό John day ύπε- 

στήριξε μέ πειστικότητα έν AJA (1932) σ. 1 έξ.
Ή κατά τύχην άνεύρεσις ψηφίσματος Άλιμουσίων 

πλησίον τοΰ ακρωτηρίου, BSA 24 (1919 - 1932) σ. 150 
έξ., καί ή άνεύρεσις τάφων είς τό άλίπεδον τοΰ ΙΙαλαιοΰ 
Φαλήρου (’Εφ.Άρχ. 1911 σ. 246 έξ. Άρχ. Δελτίον 1916 
σ. 13 έξ. ΚΕΡΑΜΟΠΟΥΛΛΟΥ Α. Δ., Ό Άποτυμπανισμός, 
1923) άποδεικνύουσι άβάσιμον τήν ύπόύ-εσιν τοΰ Mil- 
chhoeier καί Judeich καί ένισχύουσι τήν γνώμην τοΰ 
Καστρωμένου καί τοΰ Day.

3 ηαϊ,ευ J. β. καί beegen c. w., AJA 32(1928), σ. 
141 έξ. beegen c. w., Harvard Studies in Classical 
Philology, Suppl. I, σ. 1 έξ. buck c. d., Classical 
Philology 21 (1926) σ. 1 έξ. Kretschmer, Glotta 1 
(1909) a. 9 έξ. ΜΥΛΩΝΑΣ, ’Εφ. Άρχ. 1930, σ. 6.
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καταστραφέντες έγκατελείφθησαν, είναι δυνατόν νά άναφέρωμεν τον συνοικισμόν 
τοϋ Κερατσινίου, διότι τά έξ αύτοϋ ευρήματα έχουσιν ήδη άνακοινωθή εις προ
καταρκτικήν μελέτην ι.

Ή έγκατάλειψις τής γραφικής Άκρας διήρκεσε πέντε ή έξ αιώνας και κατά 
την υστεροελλαδικήν II τουλάχιστον εποχήν, ήτοι περ'ι τά 1450 π. X., νέοι κά
τοικοι έγκατεστάθησαν έπ’ αυτής- Οί κάτοικοι οΰτοι είναι εκπρόσωποι τοϋ λεγο
μένου Μυκηναϊκοί πολιτισμοί, άνήκουσιν εις την φυλετικήν ομάδα, ή οποία προ
ήλθαν έκ τής άναμίξεως Ίνδο-Εύρωπαίων και ΙΙρωτοελλαδιτών, εις την ομάδα 
των κατοίκων τής Αττικής των ιστορικών χρόνων, και φαίνεται ότι, τουλάχι
στον είς την τελευταίαν εκατονταετηρίδα των προϊστορικών χρόνων, κατεγίνοντο 
εις τήν κατεργασίαν τής πορφύρας. Ό συνοικισμός των, διαρκώς ευρυνόμενος, κα
τέλαβε ολόκληρον τήν ’Άκραν και τον αυχένα της είς τούς τελευταίους υστεροελ
λαδικούς III χρόνους, ήτοι περί τά 1200 π.Χ. Κατά τούς χρόνους εκείνους φαί
νεται ότι ή παραλία ως και όλόκ?ιηρος ή Αττική ευρίσκετο υπό τόν άμεσον κίν
δυνον επιδρομών, προς άντιμετώπισιν τών οποίων γίνονται διάφορα οχυρωματικά 
έ'ργα. Τότε ή κορυφή τής Άκρας ώχυρώθη διά τείχους, μικρόν μέρος του οποίου 
διεσώθη μέχρι τών ή μερών τής πρώτης του χώρου σκαφής.

Μετά ένα σχεδόν αιώνα, και περί τό τέλος τής προϊστορικής εποχής, περί 
τά 1100 π.Χ. δηλαδή, ή Άκρα έγκατελείφθη και πάλιν. Ή αιτία, ή οποία ήνάγ- 
κασε τούς τότε κατοίκους νά εγκαταλείπω σι τόν συνοικισμόν των δεν είναι γνωστή. 
Ό τελευταίος των συνοικισμός όμως δεν φαίνεται νά εϊχε βιαίως καί διά πυρός 
καταστραφή. Δυνάμεθα άρά γε νά ύποθέσωμεν ότι υπό τήν έπίδρασιν επικειμένων 
εχθρικών προσβολών οί τελευταίοι προϊστορικοί κάτοικοι τής Άκρας έγκατέλει- 
ψαν τόν συνοικισμόν των διά νά συγκεντρωθώσι, μετά τών άλλων κατοίκων 
τής υπαίθρου ’Αττικής, είς ισχυρόν τι κέντρον, ϊνα εύκολώτερον άμυνθώσι κατά 
κοινοί εχθροί; "Οτι ή άνάμνησις τής κινήσεως ταύτης τών κατοίκων τοϋ τελευ
ταίου προϊστορικοί τής ’Άκρας συνοικισμοί καί τών άλλων κατοίκων τής ’Αττι
κής διεσώθη είς τήν παράδοσιν ώς δ «συνοικισμός τοϋ Θησέως»; Ή ύπόθεσις 
αυτή είναι πιθανή. Είναι βέβαιον όμως ότι προς τό τέλος τής προϊστορικής 
εποχής ή ’Άκρα έγκατελείφθη διά νά μή κατοικηθή πλέον. Είς τούς ιστορικούς 
μόνον χρόνους καί είς τό ύψηλότερον αυτής σημεϊον ίδρύθη ό ναός τής Κωλιά- 
δος Αφροδίτης, τήν ύπαρξιν του οποίου γνωρίζομεν μόνον έκ τών αρχαίων συγ
γραφέων.

Δεκέμβριος 1951 ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ε. ΜΥΛΩΝΑΣ

1 ΜΠΑΚΑΛΑΚΗΣ Γ., Πρωτοελλαδικός συνοικισμός 
Πειραιώς, Έφ. Άρχ. 1933, Παράρτημα, σ. 7 -10. 
Καί έτερος πρωτοελλαδικός συνοικισμός, τόν όποιον 
έσημείωσα κατά τήν θέσιν Τράχωνες φαίνεται δτι έγ- 
κατελείψθ'η, άφ’ οΰ κατεστράφη κατά τό τέλος τής 
πρωτοελλαδικής εποχής. Ό συνοικισμός αυτός, κείμε
νος ακριβώς οπού σημειοΰται ή πρώτη τών λεωφο
ρείων στάσις «Τράχωνες», κατεστράφη μερικώς, ότε

έδημιουργήθη ή λεωφόρος Βουλιαγμένης, ήτις καί τόν 
διχοτομεί.

’Ιδιαιτέρως πρέπει νά σηιιειωίΐή ότι ό επιμελητής 
αρχαιοτήτων κ. Δη μητριός Θεοχάρης εσχάτως άνεκά- 
λυψε καί ήρχισε τήν σκαφήν σπουδαιότατων συνοικι
σμών, οί όποιοι ασφαλώς θά συμβάλωσιν είς τήν λυ- 
σιν πολλών προβλημάτων σχετικών πρός τήν Ιστορίαν 
καί τέχνην τής προϊστορικής ’Αττικής.
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