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ΔΥΟ ΜΥΚΗΝΑΪΚΟΙ ΤΑΦΟΙ ΕΝ ΤΩ· XQPIQ.

ΠΡΙΦΤΙΑΝΙ ΠΑΡΑ ΤΑΣ ΜΥΚΗΝΑΣ

ΥΠΟ Σ. I. ΧΑΡΙΤΩΝΙΔΟΥ 

I. Η ΑΝΑΣΚΑφΗ

Το Ιστορικόν. Εις αρχαιολογικόν περίπατον 
μετά τοΰ εφόρου κ. Τ. Παπαδημητρίου καί τοΰ 
συναδέλφου κ. Φ. ΙΙέτσα τον Μάϊον τοΰ 1950 
παρετηρήσαμεν κατά το ΝΑ άκρον τοΰ χωρίου 
Πρίφτιανι, περί τα 2 χιλιόμετρα νοτίως τοΰ 
σημερινού χωρίου των Μυκηνών θαλαμοειδή 
τάφον, τοΰ οποίου την ύπαρξιν είχε καταστή
σει φανερόν πτώσις μέρους τής οροφής λόγω 
τής διελεόσεως επί τής ΰπερκειμένης όδοΰ άρ
ματος μάχης δυο έτη πρότερον. 'Ο κ. Παπα
δημητρίου μέ προέτρεψε να ζητήσω τήν διά- 
νοιξιν τοΰ τάφου καί ένήργησε δια τήν πραγμα
τοποίησήν τής μικράς ταυτης άνασκαφής 1 2 διό 
δαπάνης 500 χιλ. δρχ. χορηγηθείσης υπό τοΰ 
'Υπουργείου Παιδείας.

“Οταν τον Σεπτέμβριον έπρόκειτο νό άρχίση 
ή εργασία, έγένετο γνωστή ή ΰπαρξις καί ετέ
ρου τάφου κατα τό ΒΔ άκρον τοΰ χωρίου. 
Πράγματι, κατά προκαταρτικήν μετάβασιν μετά 
τον κ. Πέτσα διεπιστώσαμεν τήν υπαρξιν μι
κρού θαλάμου, μέρος τοΰ οποίου ειχεν απο
κοπή μέ τήν διάνοιξιν αλωνιού άνήκοντος εις 
τον κάτοικον τοΰ χωρίου Βασίλην Καραβέλλαν. 
Έκεΐθεν δε ήρχισε καί ή άνασκαφή.

Ο ΠΡΩΤΟΣ ΤΑΦΟΣ

Ό θάλαμος οΰτος φοειδοϋς σχήματος μέ 
τον μεγάλον άξονα Β-Ν έχει επί τοΰ δαπέδου δια
στάσεις : 2 χ 0,45 μ. Εις ύψος υπέρ τό 1 μ. τό 
μέγιστον πλάτος φθάνει 1,15 μ. Μέγιστον ΰψος 
έχει 1,95 μ. Τήν ανατολικήν πλευράν του μέ- 
χρις ύψους 1 μ. καί πλέον κλείει εις μήκος 1,70 μ. 
τοίχος εξ αργών λίθων (είκ. 1).

"Η ταφή. Κατά τον μέγιστον άξονα τοΰ θα
λάμου καί κολλητά προς τον τοίχον τής ανατο

1 Τοπογραφικά στοιχεία κατωτέρω σ. 29 κ.έ.
2 ’Εκτός τούτου πρέπει νό ευχαριστήσω τους συν

αδέλφους κυρίους Φ. Πέτσαν, δστις μέ έβοήθ-ησεν αυτο
προσώπως κατά τήν διενέργειαν τής άνασκαφής, καί 
Δ. Θεοχάρην, έκτελέσαντα τό τελικόν σχέδιον τοΰ 
δευτέρου τάφου (είκ. 4).

λικής πλευράς ειχεν έναποτεθή εις νεκρός μέ 
τήν κεφαλήν κατά τό νότιον άκρον τοΰ θαλά
μου. Τό οστά ανήκουν εις ώριμον άνθρωπον’ 
έπειδή δέ ό χώρος τον όποιον κατελάμβανεν ό 
νεκρός δέν υπερέβαινεν εις μήκος τά 1,10 μ. πρέ
πει νό συμπεράνωμεν ότι έκειτο εις τήν γνωστήν 
κεκαμμένην στάσιν. 'Η λίαν σαθρό κατάστασις 
τών οστών δέν έπέτρεψεν άκριβέστερον προσ
διορισμόν φύλου καί ηλικίας. Τά κτερίσματα— 
τόσον τά δύο αγγεία, όσον καί τό κομβίον — 
έκειντο δεξιά τοΰ νεκρού καί χαμηλά παρά τούς 
πόδας του ήτοι πλησίον τής δεξιάς χειρός.

Άντιθέτως προς ό,τι ήτο φυσικόν νά άνα-

Είκ. 1. ’Εξωτερική δψις τοΰ τοίχου τοΰ θαλάμου.
’Εμπρός μέρος ιοΰ αυτοτελούς τοίχου.

μένω δρόμος δέν ύπήρχεν, αλλά έξωτερικώς, 
παραλλήλως προς τήν ανατολικήν πλευράν τοΰ 
τάφου, τήν κλειομένην υπό τοΰ τοίχου, τό φυ
σικόν στερεόν έδαφος (μαλακός εύθρυπτος βρά
χος) ήτο εσκαμμένον έκ τών άνω εις ικανόν 
πλάτος σχηματιζομένου ούτω ορύγματος εις 
βάθος ίσον σχεδόν προς τό τοΰ θαλάμου. Τά 
εντεύθεν έξαχθέντα χώματα περιεΐχον μερικά 
όστρακα χονδροειδών τό πλεΐστον αγγείων. Τό 
άξιολογώτερον, μέ διακόσμησιν συνδεομένων 
σπειρών (Furumark mot. 46,7 ΥΕ ΙΙΙΑ 1:2), 
προέρχεται πιθανώς έκ πρόχου.

Παραλλήλως πρύς τον τοίχον τοΰ θαλάμου 
κατά μικρόν μόνον μέρος έναντι αύτοΰ καί κατά 
τό μέγιστον νοτιώτερον εύρέθη χαμηλός τοίχος 
(μέγ. ύψ. 0,50 μ.) μιήκους 1,75 μ. (εΐκ. 3). Πα
ραπλεύρους τοΰ νοτίου ήμίσεος τής ανατολικής
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ό'ψεως τοΰ τοιχαρίου τοΰτου είχε ταφή παΐς.
Τό ταφικόν τοΰτο συγκρότημα είναι άγνω

στον άλλαχόθεν κατά την μυκηναϊκήν εποχήν 
εν τή Κυρίως Έλλάδι.Άν δμως παραβλέψωμεν 
τον δεύτερον αυτοτελή τοίχον μέ τήν αντίστοι
χον ταφήν, εχομεν μεγίστην ομοιότητα προς 
τούς φρεατοειδείς τάφους (pit - graves) τής 
Κνωσού καί είδικώτερον προς τούς τοΰ νεκρο
ταφείου τής Ζαφέρ - ΙΙαπούρας (Evans, The

Είκ. 2. "Οστρακον εκ τοΰ ορύγματος τοΰ πρώτου 
τάφου 1:1.

Prehistoric Tombs of Cnossos [= Archaeologia 
LIV <1906>] σελ. όΐ κ.έ. είκ. lla’"' καί 70). 
Καί εκεί εχομεν βαθύ άνοιγμα, ορθογωνίου 
κατά κανόνα τομής, όρυσσόμενον έκ των άνω. 
Έκ τής μιας των μακρών πλευρών ανοίγεται 
χαμηλά ό θάλαμος (καί αυτός ορθογώνιος εδώ) 
κλειόμενος κατόπιν διά τοίχου προς τήν πλευ
ράν τοΰ ορύγματος. Πάντοτε δέ εντός τοΰ θα-

Είκ. ο· Σχεδίασμα τοΰ αυτοτελούς τοίχου μετά της 
παιδικής ταφής.

λάμου — ούτος άλλωστε έχει καί άναλόγως πε- 
ριωρισμένας διαστάσεις, μή ύπερβαίνων εις μή
κος τά 2 μ.— έναποτίθεται είς μόνον νεκρός 
κατά μήκος τοΰ μείζονος άξονος παραλλήλως 
προς τον τοίχον.

Συστάς όμοιων τάφων είχεν άνασκαφή καί 
έν Κύπρο), ένθα εϊς τινας τών περιπτώσεων ό 
νεκρικός θάλαμος είχε σκαφή υπό τον πυθμένα 
τοΰ ορύγματος (AM 1886 σ. 215 Beil. II = 
Fimmen, Kretisch-Mykenische Kultur2 είκ. 92).

Έν τή Κυρίως Έλλάδι τό μόνον γνωστόν πα
ράδειγμα ήτο τάφος έν ’Αττική (ΑΕ 1895 σ. 
216-7 μετά σχεδίου) έτερος δέ εΰρέθη μετέ- 
πειτα έν τή μυκηναϊκή νεκροπόλει τής Ναυ- 
πλίας (βλ. ΠΑΕ 1953).

Φαίνεται δμως δτι τά παλαιότερα παρα
δείγματα, καί πιθανώς τά πρότυπα τών τάφων 
τούτων, ανευρέθησαν έν Εύβοια, ένθα τάφοι πε- 
ριέχοντες Κυκλαδικά αγγεία στηρίζονται είς τήν 
αυτήν αρχήν (βλ. Παπαβαςιλειου, Περί τών έν 
Εύβοια αρχαίων τάφων σ. 1 καί πίν. A’, IT, 
Δ', Τ', I καί ΙΒ').

Ή ύπαρξις είς τον άνασκαφέντα τάφον καί 
δευτέρας ταφής, εκτός τοΰ θαλάμου, οφείλεται 
πιθανώς είς συνδυασμόν τών ατομικών τάφων, 
είς οΰς ανήκει καί ό τύπος οΰτος, προς τό κα
νονικόν μυκηναϊκόν έ'θιμον τών οίκογενεικών 
τάφων.

Ή δεύτερα αύτη ταφή, είς τρόπον ασυ
νήθη διά τήν μυκηναϊκήν έποχήν, δέν έκειτο 
εντός θαλαμοειδούς ή κογχοειδοΰς (ώς είς τάς 
παρειάς τών δρόμων τών θαλαμοειδών τάφων) 
ορύγματος, άλλ’ έπί τοΰ ελάχιστα κοιλανθέντος 
έδάφους μέ τήν μίαν μόνον πλευράν, τήν δυ
τικήν, προστατευομένην από τον μνημονευ- 
θέντα αύτοτελή τοίχον. Κατά τήν νοτίαν πλευ
ράν μόλις έσχηματίζετο βραχύ σκέλος, εγκάρ
σιον προς τον τοίχον, συγκείμενον έκ τριών λί
θων μικρότερων μάλιστα τών χρησιμοποιη- 
θέντων εις τον τοίχον. Τό βόρειον τέρμα έση- 
μειοΰτο δι’ έτι μικροτέρων λίθων (ποταμοχα- 
λίκων) μόλις έξεχόντιον τής ό'χι τελείως κανονι
κής άλλωστε ανατολικής πλευράς τοΰ τοίχου, 
κατά τό μέσον περίπου ταύτης (είκ. 3).

Ή ταφή ένθυμίζει τούς εντός τοΰ στερεού 
έδάφους έσκαμμένους άβαθεΐς μεσοελλαδικούς 
τάφους. Κατά τήν μυκηναϊκήν έποχήν τάφους: 
κτιστούς, συνέχισιν καί άνάπτυξιν τοΰ τρόπου 
τούτου, συναντώμεν έντός τών πόλεων. Ό μάλ- 
μιον συγγενής τάφος είναι ό έν τή ’Αγορά τών 
’Αθηνών (Hesperia 18, 1949, σ. 215 πίν. 18, 2) 
άβαθής σκαπτός τάφος δύο παιδιών, οΰτινος 
πάντως τό βάθος τοΰ λαξεύματος είναι υπολο
γίσιμου — αντισταθμιζόμενου ένταΰθα διά τοΰ 
τοιχαρίου.

Ή διαφορά αυτή τοΰ είδους τών παιδικών 
τάφων οφείλεται ασφαλώς είς τήν μικροτέραν 
σημασίαν, τήν οποίαν άπέδιδον εις τήν ταφήν
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των ανηλίκων, καί ώς έκ τούτου προτιμιόνται 
δΤ αυτούς οί αμελέστεροι καί προχειρότεροι 
τρόποι ταφής Τούτο ασφαλώς οφείλεται (ανε
ξαρτήτως των αΐτιολογικών πίστεων, με θ’ ών 
πιθανώς νά συνεδέθη) εις την μεγίστην αναλο
γίαν τής παιδικής θνησιμότητος κατά τούς 
προϊστορικούς χρόνους, ένεκα τής όποιας ό θά
νατος παιδός άπέβαινε κάτι λίαν σύνηθες. Έν 
Άσίνη π. χ. έκ τών 106 μεσοελλαδικών τάφων 
οί 57 είναι παιδικοί (βλ. πίνακα εν Asine σ. 
142 - 144).

Σημειωτέου ότι εις την παιδικήν ταφήν τής 
•άνασκαφής εις Πρίφτιανι έπιβεβαιοΰται ή πα- 
ρατήρησις τού BlEGEN (Prosyrana σ. 67) ότι 
■εντός τάφων παίδων τίθενται μικρογραφικά 
αγγεία 1 2—έκ τών ήμετέρων πρβλ. ιδίως την προ- 
χοΐσκην (άρ. 5).

1 Είδικώς διά την προϊστορικήν εποχήν πρβλ. 
Άσίνην ένθα έκ τών 66 σκαπτών μεσοελλαδικών 
τάφων οί 45 είναι παιδικοί (ενώ οί κτιστοί προτι
μιόνται δι’ ενηλίκους βλ. Asine σ. 437). ’Επίσης έκ 
τών 9 σκαπτών υστεροελλαδικών οί 8, ως καί δλαι αί έν 
πίθω ταφαί, όλαι δέ έντός τής πόλεως, ώς καί παρά 
τό ΒασιλικόντήςΜεσσηνίας (N.Valmin,TheSwedish 
Messenian Expedition σ. 225 κέ.), δπου έντός τοΰ 
αΰτοϋ τάφου έναποτίθενται συχνά δυο καί πλείονες 
νεκροί.

2 Χαρακτηριστικόν παράδειγμα (ΥΕ ΙΙ)έν’Ελευ- 
σΐνι (ΑΕ 1898 σ. 81) μέ 5 αγγεία ΰψ. 0 028 - 0.102 μ. 
(αΰτ. είκ. 160 καί 178 καί πίν. 2, 6-8). Ή συνήθεια 
Ισχύει καί διά μεταγενεστέρας έποχάς.

Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΤΑΦΟΣ

Οΰτος κείται υπό τήν από τής Εκκλησίας 
τού χωρίου προς τό νεκροταφείου ("Αγ. Ίωάν- 
νην) οδόν, έναντι τής έσχάτης τών βορείως τής 
οδού οικιών τού χωρίου, μέρος δέ τού θαλάμου 
μετά τού δρόμου έν τφ κτήματι τών αδελφών 
Κατσόγιαννη, νοτίως τής οδού.

'Ο δρόμος (είκ. 5) έχει κατεύθυνσιν Β - Ν 
μέ άπόκλισιν 15° προς ΒΔ. Τό μήκος του είναι 
4,50 μ. Τό πλάτος του άνω από 0,32 μ. (προς 
τήν είσοδον τού τάφου) φθάνει έως 0,52 (εΐς

Είκ. 5. Ό δρόμος μετά μέρους τών χωριζόντων 
αυτών λίθων.

την αρχήν τού δρόμου). Κάτω ευρύνεται' προς 
τήν είσοδον ύπερβαίνει τα 0,80 μ. Έκει τό 
βάθος φθάνει τά 2 μ.

Δέον νά σημειωθή ότι ή πλάτυνσις προς τά 
κάτω δεν γίνεται έξ αρχής, αλλά 15-20 έκ. χα
μηλότερου τής άνω έπιφανείας τού φυσικού 
βράχου, κειμιένης περί τά 20 έκ. κάτωθι τοΰ 
σημερινού εδάφους. Άντιθέτως μάλιστα μέχρι 
βάθους 10 - 15 έκ. στενούται έλαφρότατα, ώστε 
παρουσιάζεται είδος μειώσεως.

Περί τά 2 μ. από τής εισόδου υπήρχε σω
ρός λίθων, έξικνούμενος σχεδόν μέχρι τής έπι
φανείας τού έδάφους τόσον συμπαγής, ώστε νά 
χωρίζη σαφώς τον δρόμον εις δύο (α έν τώ 
σχεδίφ είκ. 4. Μέρος τούτων προτού έξαχθή έν 
τή φωτογραφία τής είκ. 5).

Δρόμοι τόσον στενοί είναι λίαν ασυνήθεις. 
Σπανίως εις τό στενότερον αυτών σημεϊον νά 
μή υπερβαίνουν τό 0,80 μ.Έν τή ΚυρίωςΈλλάδι
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εν μόνον παράδειγμα γνωρίζω έκκλΐνον ίκανώς 
τοΰ κανόνος τούτου, τον τάφ. 4 τού Ίσμηνίου 
των Θηβών (ΑΔ 1917 σ. 93), ένθα τό πλάτος 
άνω είναι 0,35 μ. (κάτω όμως 1,35 μ.). Έν 
Κρήτη τά παραδείγματα είναι άφθονώτερα. Ό 
δρόμος τού τάφ. 8 τής Κνωσού (Evans, έ'. ά. 
§ 4 σ. 27 είκ. 24) έχει πλάτος 0,50 - 090 μ. 
καί τοΰ τάφ. 11 (αύτ. σ. 32) 0,60" τού τάφ. 72 
(αύτ. είκ. 84) 0,65 περίπου. Και ό δρόμος τού 
τάφου τής Μιλάτου (αύτ. σ. 93 κ.ε. εικ. 94) 
μόλις φθάνει τό 1 μ. Συνήθως όμως εδώ οί 
τάφοι είναι μικρών διαστάσεων (τοΰ τάφ. 11 
είναι 1,60 χ 1,60 μ.).

Είκ. 6· “Οστρακον έκ ιοϋ δρόμου τοΰ τάφου 2. 1:1.

Στενοί δρόμοι παρατηρούνται καί εις Βρό- 
καστρο (Hall, Vrokastro τάφ. II σ. 139-140, 
τάφ. III σ. 141 καί τάφ. V σ. 149" πλάτος 
τών δρόμων άντιστοίχως: 0,47 μ., 0,60 μ. καί 
0,64 μ.) πρόκειται όμως περί τάφων ύπομυκη- 
ναϊκών καί πρωτογεωμετρικών με δρόμους (καί 
θαλάμους) λίαν άβαθεϊς.

Όστρακα ολίγα περιείχοντο εν τοίς χώμασι 
τοΰ δρόμου. Τούτων τινά άνήκον εις τρεις του
λάχιστον ύψίποδας κύλικας, ών δύο κεκοσμημέ- 
ναι δι’ οριζοντίων ζωνών. ’Άλλα χονδρά τεμά
χια άνήκον πιθανώς εις τριώτους αμφορείς 
(λίαν εξίτηλα" τό καθαροότερον εικ. 6). "Εν άλλο 
(είκ. 7) προέρχεται από τό περί τάς λαβάς τμήμα 
ψευδοστόμου άμφορέως μείζονος τού εύρεθέν- 
τος εν τφ θαλάμφ (κατωτ. άρ. 9). Πάντα (ως

καί τά εκ τοΰ θαλάμου) ΥΕ ΙΙΙΒ περιόδου.
Ή είσοδος έχει προς τον δρόμον τοξωτόν 

άνοιγμα. Τό ύψος αυτής είναι 1,20 μ. περίπου' 
τό άνώτατον σημείόν της εύρίσκεται 1 μ. περ. 
κάτω τού εδάφους" πλάτος έχει 0,80 μ. περ. 
Δεν σχηματίζει παραστάδας, ωσται αί πλευραί 
τοΰ δρόμου προεκτείνονται κατ’ ευθείαν εις την 
θύραν καί τό εντός τού θαλάμου άνοιγμα τής 
εισόδου — τούτο όμως δεν έχει τελείως κανονι
κόν σχηματισμόν, ευρύνεται δέ περισσότερον 
προς τό εσωτερικόν.

Ή θύρα ήτο κεκλεισμένη διά τοίχου εκ λί
θων (έν τφ σχ. είκ. 4) πλήν μικρού μέρους άνω

Είκ. 7. Τεμάχιον ψευδοστόμου άμφορέως.

ανοικτού (ύψος ανοίγματος 0,45 μ.). ’Από εδώ 
φαίνεται ότι είσήλθον οί συλήσαντες τον τά
φον 1 καί από την άφαίρεσιν τών λίθων θά 
προέρχηται μέρος τουλάχιστον τών έν τφ δρόμιρ 
προ τής εισόδου λίθων ϊσως δέ καί λίθοι εντός 
τού τάφου αμέσως ό'πισθεν τού τοίχου τής θύ- 
ρας, καθ’ όλον τό άνοιγμα τής εισόδου, προε
κτεινόμενοι ολίγον καί προς τον θάλαμον (γ έν 
τή είκ. 4). Δεν φαίνεται όμως τόσον πιθανόν 
ότι έξήχθησαν από τον τοίχον τής εισόδου, 
διότι σχηματίζουν κανονικήν σχεδόν στρώσιν 
άπετέλουν δέ είδος κατωφλιού, άν πράγματι ή 
θέσις των δεν είναι τυχαία.

Ό θάλαμος έχει σχήμα ακανόνιστου προσεγ- 
γίζον προς τετράπλευρου άπεστρογγυλωμένον

1 Καθ·’ δμοιον τρόπον φαίνεται δτι είχε συλη'θη 
καί δ τάφος XV τοΰ Ηραίου (Prosymna I σ. 170 κ,έ. 
βλ. είδικώς σ. 173). Περί της συλήσεως πλείονα έν 
τή επομένη παραγραφή».
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(πλάτος καί μήκος 3,20 μ.). Τό ύψος του, ο
πωσδήποτε δχι μείζον τοΰ 1,50 μ., δέν δύναται 
νά καθορισθή μετ’ ακρίβειας, διότι έκ των κλο
νισμών, των τροχοφόρων ιδίως, των διερχομέ- 
νων διά τής ύπερκειμένης όδοΰ, μέρος τοΰ ιια- 
λακοΰ πωρολίθου τής οροφής άποτριβόμενον 
κατέπεσε κα'ι άπετέλεσε στρώμα άνίσου πάχους 
(περ'ι τά 20 έκ.). Τό ένιαΐον τοΰ στρώματος 
τοΰτου ήτο τό άπτότερον τεκμήριον δτι ή σύ- 
λησις τοΰ τάφου έγένετο εις αρχαίους χρόνους. 
Αυτή ήτο φανερά δχι μόνον έκ τής έλλείψεως 
κτερισμάτων αλλά καί έκ τής ταραχής τών εΰ- 
ρεθέντων εις πλεϊστα σημεία τοΰ τάφου οστών. 
Ευτυχώς έκ τών ολίγων συλλεγέντων τεμαχίων 
άπετελέσθη έν άγγεΐον σχεδόν ολόκληρον (κα- 
τωτ. σ. 24 άρ. 9) καί κατέστη δυνατή ή χρο- 
νολόγησις τής ταφής εις τήν YE ΙΙΙΒ έποχήν.

II. ΤΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ 

Α. ΤΑΦΟΣ 1

Ταφή Θαλάμου.

(Οί τετραψήφιοι αριθμοί είναι οί τοΰ Ευρετη
ρίου τοΰ Μουσείου Ναυπλίου).

1. (5459). Είκ. 8. Σταμνίσκος μέ χαμηλόν 
λαιμόν καί έξέχον χείλος. Λαιμός καί χείλος χρω-

Είκ. 8. Άγγεΐον τοΰ τάφου 1.

ματισμένα κατ’ άμφοτέρας τάς δίδεις δι’ έρυ- 
θροΰ. ’Επί τών ώμων τρεις ταινίαι. "Ετεραι 
δυο ι'πέρ τήν βάσιν. Τό μεταξύ τών ταινιών 
τμήμα τοΰ σώματος καλύπτεται διά διάστικτου 
χρωματισμοΰ. Ύψ. 0.098, διάμ. βασ. 0.035 
χειλ: 0.048 κοιλίας 0.105. Βλ. σ. 24 — 26.

2. (5458). Είκ. 9. Πυξίς κυλινδρική. Διακό- 
σμησις έκ φολιδωτοΰ κατά τήν κυκλικήν περιφέ
ρειαν.’Επί τών ώμων πλοκαμοειδής γραμμή δια- 
κοπτομένη κατά τάς 3 μικράς λαβάς. Κατά τήν 
κυρτουμένην βάσιν τρεις συστάδες ομοκέντρων

κύκλων (είκ. 10 αριστερά). Μέρος τής βάσεως ελ
λείπει. “Υψ. 0.085, διάμ. βάσ. 0.16 χείλ. 0.09. 
Βλ. σ. 26-27.

3. (5465). Κομβίον κωνικόν έκ στεατίτου βα- 
θέος ιώδους χρώματος-υψ. 0.019, διάμ. 0.023. 
Βλ. σ. 29.

Είκ. 9. Πυξίς.

Είκ. 10. Αί βάσεις τών πυξίδων 5458 καί 5460.

Ταφή τοιχαρίβυ (παιδική).

4. (5460). Είκ. 11 καί 10 δεξιά. Άρτόσχη- 
μον (αλάβαστρον ή πυξίς) κοσμοΰμενον διά δυ- 
κτυωτοΰ, άμελώς έσχεδιασμένου, σχηματίζοντος

Είκ. 11. Άρτόσχημον αλάβαστρον ή πυξίς.

άνά έν τραπεζιόσχημον μεταξύ τών λαβών.'Υπό 
τάς λαβάς άνά μία οφιοειδής γραμμή. Κατά τήν 
βάσιν τρία ζεύγη ομοκέντρων κύκλων (είκ. 11 β). 
“Υψ. 0.058, διάμ. 0.105, διάμ· χείλ· 0.046. Βλ σ 27· 

δ. (5461). Είκ. 12. Προχοΐσκη μέ στενόν
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λαιμόν ύψούμενον περισσότερον κατά τό πρό
σθιον αυτού μέρους (cut-away ή beaked). Δια- 
κόσμησις δι’έρυθρού 3 ζωνών κάτω και 5 σπει
ρών μέ άπόληξιν κατά τούς ώμους. ’Ελλείπει 
μόνον μικρόν μέρος τοΰ λαιμού άνω. Ύψ. 0.07, 
διάμ. βάσ. 0.026 κοιλίας 0.061. Βλ. σ. 27-28.

Είκ. 12. Προχοΐσκη (5461).

6. (5462). Είκ. 13. Άμφορίσκος άβαφης 
καί ακόσμητος, έπιμεμελημένης κατασκευής. Πη
λός καί επιφάνεια ωχρόλευκος. Συνεκολλήθη εκ

Είκ· 13. Άμφορίσκος (5462).

τεμαχίων, ελλιπής την ετέραν τών λαβών μετά 
μέρους τού λαιμού καί τού σάίματος.Ύψ. 0.13, 
διάμ. βάσ- 0.042 κοιλ· 0.107 χείλ- 0.08. Βλ. σ. 28.

7. (5463). Χαλκά τεμάχια περόνης (;). Τό 
μέγιστον έχει μήκος 0.07.

8. (5464). 'Επτά κωνικά κομβία έκ στεατί- 
του ιώδους χρώματος (εν μελανού). Ύψ. 0.01 
-0.019, διάμ, 0.016 -0.022. Βλ. σ. 29.

ΤΑΦΟΣ 2

Περί τών έν τώ δρόμφ εύρεϋέντων οστράκων βλ. 
άνωτ. σ. 22.

9. (5466). Είκ. 14. Ψευδόστομος άμφορί
σκος δικωνικοϋ πεπιεσμένου σχήματος. Διακό- 
σμησις γραμμών καί ζωνών. Κατά τό μεταξύ

τών λαβών καί στομίου χώρον 4 κυκλίσκοι έκ 
στιγμών καί γραμμαί. ’Ελλιπής μέρος τοΰ πυ- 
θμένος, τό πλεϊστον τού στομίου καί τμήμα κατά 
τούς ώμους.Ύψ. 0.075, διάμ. βασ. 0.047 κοιλ. 
0.093. Βλ. σ. 28.

10. Διάφορα δ'στρακα, τό πλεϊστον άσήμαντα.

Είκ. 14. Ψευδόστομος άμφορίσκος (5466).

Τό άξιολογώτερον έκ τοΰ άνω μέρους ύψί- 
ποδος κύλικος. Βλ. κατωτ. σ. 28 - 29.

11. Χαλκούς κρίκος. Διάμ. 0.026.
12. Τέσσαρες άνισομεγέθεις ψηφίδες όρμου 

έξ ύαλομάζης. Ή μείζων υπόλευκος μέ μέλανας 
γραμμάς' ή δευτέρα πρασινωπή καί αί δύο μι
κρότεροι— άκριβώς ΐσαι καί δμοιαι — τεφραί 
μέ υπόλευκα «νερά».

Ill ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ 

Α. ΤΑ ΑΓΓΕΙΑ

1. Σταμνίσκος άρυβαλλόσχημος (5495. Εί- 
κών 8).

Τό χαμηλόν τούτο άωτον άγγεϊον παρου
σιάζει ομοιότητα προς τον άρύβαλλον. ‘Ο Foru- 

mark (Form 77 είκ. 15 σ. 596) χρονολογεί δύο 
μεν τών ύπ’ αυτού καταγραφομένων παραδει
γμάτων (Μαρονιού Κύπρου ΒΜ A 635 πίν· VIII, 
BSA 31 [1911] σ. 111 είκ. 2: 1) καί Έλευσΐ- 
νος (ΑΕ 1896 σ. 82 είκ. 17) YE ΙΙΒ, πέντε 
άλλα ΥΕ ΙΙΙΑ: 1 καί τό τελευταιον (’Αττι
κής, Fgrtwaengeer-Loeschke, Myk. Vasen 
XVIII120) ΥΕ ΙΙΙΑ: 2 Εις τον κατάλογον τού
τον προσθετέα καί δύο τοΰ 'Ηραίου (Prosymna 
είκ. 110:219 καί 669" τό δεύτερον καί είκ. 109: 
210, τά όποια ό Beegen (αύτ. σ. 405 καί 416) 
ονομάζει ρυτά, προφανώς ώς έχοντα οπήν κατά 
τον πυθμένα, άν καί δένάναφέρει ρητώς τούτο, 
έν έκ Χαλκίδος (BSA 47 [1952] πίν. 22:471). 
Καί τά τρία ταΰτα, ως καί τό έκ Μαρονιού 
(άνωτ.) καί τό έκ Θηβών ΑΔ 1917 σ. 153
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Κολωνάκι τάφ. 14 άρ. 15) έχουν τήν διάστι
κτου διακόσμησιν τοϋ ίδικοϋ μας. Τό έκ τής 
Θολοΰ τής Ρόδου (Annuario VI-VII σ. 49 είκ. 
46) φαίνεται ακόσμητου. ’Ακόσμητου πιθανώς 
(πλήν ταινιών κατά τούς 'ώμους καί περί τήν 
βάσιν), φαίνεται ότι ήτο εν άδημοσίευτον έκ 
Τεγέας (άριθ. εύρ. 1575) σχήματος σφαιρικού, 
ώς τό έξ Έγκώμης. Ή άβεβαιότης περί τήν 
διακόσμησιν οφείλεται εις τήν κακίστην διατή- 
ρησιν τοϋ χρώματος.

Καίτοι λοιπόν 6 συνολικός άριθμιός τών αγ
γείων τοΰ σχήμιατος τούτου είναι περιωρισμέ- 
νος, ταΰτα παρουσιάζουν σημαντικήν έξάπλω- 
σιν (Κύπρος [2], Ρόδος, ’Αττική [2], Βοιωτία 
καί Εύβοια [3],’Αργολίς [5 καί έν είσέτι εκ Κυ· 
νουρίας 6], ’Αρκαδία) καί έν τούτοις ομοιο
γένειαν.

Είκ. 15. Λίθινα αγγεία: Αίγυπτου (αριστερά), 
Μόχλου (τά δυο έν τφ μέσψ) καί Μεσαρά.

"Απαντα είναι μικρού μεγέθους (ύψ. 8 — 9 
έκ.). Προς τό σπάνιον τοϋ σχήματος τρία έξ 
αυτών φέρουν τήν αυτήν, μιοναδικήν έπϊ μυκη- 
ναϊκών αγγείων, διακόσμησιν πυκνών οριζον
τίων γραμμών (στενών ζωνών) περιθεουσών τό 
άγγεΐον καθ’ όλην τήν έπιφάνειαν τοϋ σώμια- 
τος. Ταΰτα είναι έκ Μυκηνών (Wace, Chamber 
tombs τάφ. 517,9 πίν. XXXIII), Άσίνης(Επδ- 
din - Persson, Asine είκ. 205 :1) καί Έγκώμης 
τής Κύπρου τάφ. 50, ΒΜ 4735 = C 499 = 
CVA Great Britain πίν. 224 : 25).

Τό άσύνηθες τοΰτο σχήμα πιστεύω ότι πρέ
πει ν’ άναχθή εις μικρά λίθινα αγγεία, τά οποία 
άπαντώμεν έν Αίγύπτω καί Κρήτη (είκ. 15)' 
Αίγύπτου: vox Bissing, Steingefasse (—Cairo, 
Catalogue general τ. 13) πίν. 41,2 = είκ. 15 
αριστερά' πρβλ· καίαύτ. πίν· 3 άρ· 18310. Petrie- 

Brunton, Sedment I πίν. 25,9,10. Ό Petrie 

αύτ. σ. 8 δέχεται ότι τά αιγυπτιακά είναι μιμή
σεις τών κρητικών. Τούτο όμως δεν δύναται νά 
θεωρηθή βέβαιον, διότι τά αιγυπτιακά φαίνεται 
ότι είναι έξ ίσου τουλάχιστον παλαιά. Τά κρη- 
τικά πάντως παρέχουν έκδηλοτέραν όμιοιότητα' 
βλ. R. Seager, Explorations in the Island of

Mochlos σελ. 26 IIo (είκ. 7 καί πίν. II = είκ. 
15β) καί σελ. 59 VI 9 (είκ. 22 καί πίν. V = 
είκ. 15γ) έκ πρασινωπού στεατίτου χρονολογού
μενα εις ΙΙΜ καί III. ’Επίσης Xanthudidis, 

The Vaulted tomb of Mesara πίν. ΕΠΙ a 
1966 = είκ. 15δ)' πρβλ. καί πίν. XI 1683 καί 
1682 μέ δλιγώτερον έξέχον χείλος '.

‘Η όμοιότης τοϋ σχήματος είναι μεγάλη : 
τά λίθινα είναι, ως έκ τής φύσεως τής ύλης 
των, μιάλλον πεπιεσμένα. ’Αλλά καί τών πήλι
νων τό σχήμα είναι αρκετά πεπιεσμένον, πράγμα 
τό οποίον, ως καί ή έλλειψις λαβών, έρμιηνεύε- 
ται ικανοποιητικούς διά τής αναγωγής εις λίθινα 
πρότυπα.

Καί τήν προτίμιησιν χρήσεως διάστικτου χρώ- 
μιατος έπί τών αγγείων τούτων δυνάμεθα νά έρ- 
μηνεύσωμεν ως προσπάθειαν άποδόσεως τών 
«νερών» τών έγχρώμιων λίθων. Δεν μιοί φαίνεται 
περισσότερον πιθανή ή ερμηνεία του ως μιμή- 
σεως τοϋ φλοιού τοΰ ωοϋ τής στρουθοκαμήλου 
(Wace, έ.ά. σ. 159) * 2.

’Αλλά καί αί παράλληλοι περιθέουσαι γραμ- 
μιαί (άνωτ.) δυνατόν νά έχουν όμοίαν προέλευ- 
σιν. Πρβλ. τό συγγενούς σχήμιατος (άνωτ.) άγ
γεΐον έν Gournia VII 15, ένθα παράλληλοι 
κυματοειδείς γραμμαί καταλαμβάνουσαι καί 
τήν βάσιν παρέχουν έντύπωσιν όμοίαν προς τά 
«νερά» ένίων λίθων, ως δέχεται καί ό έκδοτης. 
Αί ελαφρώς καμπυλούμιεναι καί παραλλήλως βαί- 
νουσαι γραμιμαί αΰται ευκόλως, νομιίζω, κατά 
τήν γενικήν άκολουθίαν τής σχημιατοποιήσεως 
καταλήγουν εις τάς παραλλήλους ευθείας, ώς 
καί αί περιθέουσαι τ’ άνωτέρω τρία άγγεία τής 
κατηγορίας ταύτης.

'Η διακόσμησις μιέ διάστικτου κατά τον τρό
πον τοΰ δημοσιευομένου αγγείου (πυκνόν καί 
ίσομερώς τεθειμένου) άπαντά κατά τον Forumark 

(mot. 77,2) άπό τής ΥΕ ΙΙΒ έποχής μέχρι τών 
αρχών τής ΥΕ ΙΙΙΑ: 2. Ώραΐον παράδειγμα ή 
έγχρωμος είκών έν Chamber tombs πίν. I (τάφ.

' Πρβλ. καί λίθινον («Κρητικόν» κατά τήν δη- 
μοσιευσιν) άπό τό τηγάνι τής Σάμου (AM 60/61 
[1935/36] πίν. 54 : 1).

2 Τό διάστικτον θεωρεί άπομίμησιν λίθου καί 
ό rodenwaedt, Tiryns II σ. 28. Είς τήν περιοχήν 
τής Άργολίδος παρομοίαν δψιν αποκτά, λειαινόμιε- 
νος, καί δ ροδόχρους ασβεστόλιθος τοΰ 'Αγίου Ήλία, 
άνατολικώς τής Τίρυνθος, χρησιμιοποιηθείς εκεί (σύ
ριγγες, ουδός μεγάρου).

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:33:53 EEST - 54.226.8.97



26 Σ. 1. Χαριτωνίδβυ ΑΕ 1952

518,12). Το σχήμα τοΰ είκονιζομένου αγγείου 
ό furumark (σ. 135 άρ. 76) θεωρεί παλαιότε- 
ρον τύπον τής κατηγορίας τοΰ ίδικοΰ μας_ 
Τοΰτο είναι πράγματι φοειδές, έ'χει ί'ψηλότερον 
λαιμόν και εχρησίμευεν ώς ρυτόν (οπή κάτω)' 
μινωικόν αντίστοιχον εν Gournia VII 35. Ή 
πλαστικώς δηλουμένη σύνδεσις προς τό σώμα 
και ή σειρά στιγμών εις τό μυκηναϊκόν μάς 
ανάγουν εις μεταλλικά πρότυπα.

'Ομοιότητα παρέχει και εν εκ πρασινωπού 
επίσης λίθου άγγεΐον έκ Μυκηνών (Tsountas - 

Μαναττ, The Mycenaean Age είκ. 24), τό 
όποιον ή άνάγλυπτος διακόσμησίς του κατα
τάσσει εις τά ανακτορικού ρυθμοϋ (YE IIΑ,

Είκ 16. Λίβινον άγγεΐον Μυκηνών. Σμίκρυνσις 1 : 2 
διάμ. 0,457 μ.

ήτοι αμέσως προ τής έμφανίσεως τών αρχαιό
τερων [YE ΙΙΒ] τής κατηγορίας τοΰ δημοσιευ- 
ομένου) (είκ. 16 μόνον τοΰ σχήματος).

Σχετικά είναι καί τινα άλλα αιγυπτιακά 
εχοντα μικροτάτας λαβάς ή μάλλον διατρήτους 
αποφύσεις, ώς τά εν CVA Pays - Bas II 52, 
5, 6, 9 καί 10. Προς τάς λαβάς των δυναται 
νά παραβληθώσι διάτρητοι επίσης αποφύσεις 
ομοιόσχημων προς τό δημοσιευόμενον μυκηναϊ
κών αγγείων, κατά τι μεταγενεστέρων (Ftjrumark 

σχ. 79 είκ. 15)‘ βλ. ΑΔ 1917 είκ. 121,7 καί 
ΑΕ 1896 πίν. 2,6.

’Αλάβαστρον ή πυξίς (είκ. 9)'θεωρώ όρ- 
θοτέραν την ονομασίαν πυξίς τουλάχιστον διά 
τό είδος τοΰτο μέ τό κυλινδρικόν σώμα '.

' Όμοια κυλινδρικά αγγεία μυκηναϊκά άποκαλεΐ 

πυξίδας καί ό ν. MERCKUN εν ΑΑ 1935 στ. 72 (c) 
είκ. 5.

Παρατηρητέα ή ζωηρά καμπύλη τής κυρτής βά- 
σεως. Κατατάσσεται εις τό εν είκ. 12 σχήμα 93 
τοΰ Furumark χρονολογοΰμενον εις την ΥΕ 
ΙΙΙΑ1 περίοδον. Συμπίπτει δέ καί ή αναλογία 
ύψους : διαμέτρου =: 2 : 3. ΙΙρβλ. καί δσα περί 
τοΰ άρτοσχήμου κατωτ. (σ. 27).

Τό φολιδωτόν κόσμημα τής κυλινδρικής επι
φάνειας δεν άπαντά, δσον γνωρίζω, εις αγγεία 
τοΰ σχήματος τούτου. Είναι τό mot. 70,1 τοΰ 
Furumark (scale pattern). 'Η μάλλον ανάλο
γος επιφάνεια, την οποίαν συνήθως διακοσμεί, 
είναι τών μεγάλων βαθυτάτων ποτηρίων (Tan
kard ή mug, Wage, Mycenae πίν. 48c).

Ή πλοκαμοειδής γραμμή είναι τό mot. 53,1 
(κυματοειδής γραμμή, YE III A1-2) τοΰ Furu

mark, αν καί παρουσιάζει ομοιότητα καί προς 
τό 52, 114 (συντετμημένος πολυπους).

Είναι πρόδηλον δτι αί βαθείαι αΰται καμ
πύλοι, ζωνταναί ακόμη, προέρχονται εκ τών 
έσχηματοποιημένων πλοκάμων πολυπόδων. Τήν 
μετάπτωσίν των από οργανικά στοιχεία εις αυ
τοτελή γραμμήν δυνάμεθα νά παρακολουθήσω- 
μεν εις διαφωτιστικά παραδείγματα. Κατ’ άρ- 
χάς οΐ πλόκαμοι, αναπτυσσόμενοι δυσαναλόγως, 
άπλοΰνται επί τής περιφερείας τών αγγείων εις 
σχηματικάς κανονικώς έναλλασσομένας καμπύ- 
λας άποβάλλοντες συγχρόνως τό πάχος των, 
ώστε νά τείνουν προς τό γραμμικόν σχέδιον. 
Οΐ ούτω έξαπλούμενοι πλόκαμοι σπανίως είναι 
πλείονες τών δύο, ενίοτε καί εις μόνον έκατέ- 
ρωθι' οΐ λοιποί, οΐ προς τά άνω πάντοτε, άτρο- 
φοΰν εις σπείρας (περί τούτων G. Weyde έν 
Ost. Jalirli. 1926 σ. 25 — 26' πρβλ. καί Furu

mark mot. 50).
Έκ τών πολλών παραδειγμάτων αναφέρω 

τά μάλλον χαρακτηριστικά : Μέ τρείς εκατέρω
θεν πλοκάμους επί ψευδοστόμου άμφορέως: 
A. Mosso, Escursioni nel Mediterraneo e gli 
Scavi di Creta είκ. 115. Περισσότερον συ
νήθης είναι ή παράστασις επί πρόχων (μάλιστα 
cut-away), δπου ή εύρεΐα κοιλία τοΰ αγγείου 
προσφέρει ικανόν χώρον προς ανάπτυξιν τοΰ 
σχεδίου, τό όποιον παρέχει καί αντιστοιχίαν 
προς τήν ύπαρξιν μιας λαβής τιθέμενου πάντοτε 
τοΰ σιόματος τοΰ πολύποδος εις τό έναντι τού
της μέρος τής κοιλίας' Annuario VI-VII σ. 115 
είκ. 79, Prosymna I (έγχρωμος) πίν. VIII 
(έναντι σ. 440) καί II είκ. 140 καί 699 άρ.
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150. Chamber tombs τάφ. 527,5 πίν. XLVII.
Άπαντα επίσης συχνά έπί πήλινων λαρνά

κων εκ Κρήτης, έφ’ ών αναπτύσσεται καθ’ δλον 
τ<) μήκος τής μακράς πλευράς. Δυο έξ Επισκο
πής εν ΑΔ 1920-21 παράρτ. σ. 158 είκ. 5, 159 
είκ. 7 (πρβλ. και 160 είκ. 8 καί 9). Τρίτος 
Gournia πίν. X, 45. 46 (πρβλ. καί 2 καί 12).

Άλλα παραδείγματα επί αγγείων έκ Κρή
της Evans, Palace of Minos IV 1016 είκ. 
965 K (ΥΜ IIIu), Palaikastro σ. 82 είκ. 66b, 
106 είκ. 91' έκ των Κυκλάδων Phylakopi (So
ciety for the Promotion of Hellenic Studies, 
Suppl. Paper No 4, 1904) XXXII, 1.

’Ιδιαιτέρως αποδεικτικήν σημασίαν έχουν 
παραδείγματα, ένθα παραλείπεται πλέον το σώ
μα τοΰ πολύποδος, παραμένει όμως ακόμη ζων
τανή ή αΐσθησις δτι πρόκειται περί τών πλο
κάμων αύτοΰ, έκδηλουμένη δχι μόνον μέ τό πά
χος τής γραμμής άλλα καί μέ τήν παράστασιν

κατά τον συνήθη τρόπον — τών μυζητήρων 
διά στιγμών άμαυροΰ λευκού επιθέτου χρίσμα
τος. ('Υψίπους κύλιξ έξ’Ιαλυσοΰ τάφ. XLVIII, 8 
Annuario VI-VII 203 είκ. 127. Βρεττανικοΰ 
Μουσείου ΒΜΑ 1086 = CVA Gr. Brit. 7 
πίν. 10 (294), 25.

Το κόσμημα, έσχηματοποιημένον πλέον ως 
γραμμή, δέν είναι συχνόν εις τήν αυτήν θέσιν, 
ήτοι επί τών ώμων πυξίδος κυλινδρικής (αλα
βάστρου). Γνωρίζω μόνον τά ακόλουθα: CVA 
αύτ. 27. Prosymna είκ. 97 :201. Annuario 
VI-VII 189 είκ. 112 (=AJA 1938 πίν. XXII, 
,5). Σημειώ καί έν παράδειγμα έκ τού 'Ηραίου 
(Prosymna II είκ. 109 : 211), ένθα άπαντα έπί 
τής περιφερείας όμοιου άγγείου.

'Ίνα έπέλθη ή πλήρης σχηματοποίησις δέν 
χρειάζεται το κοσμητικόν στοιχεΐον νά διέλθη 
εκάστοτε άπαραιτήτως έκ πάντων τών στα
δίων τούτων' ή ύπαρξις τών μεταβατικών μορ
φών είναι ένδεικτική δτι ό τεχνίτης έχει άπολέ- 
σει τήν αϊσθησιν τοΰ οργανικού δντος καί βλέ
πει τήν παράστασιν ως γραμμικόν σχέδιον, 
πράγμα τό όποιον θά φέρη αυτόν άναποφεύ- 
κτως εις τήν μεγίστην γραμμικήν άπλοΰστευσιν, 
τήν μάλλον εξυπηρετικήν διά τους καθαρώς 
πλέον κοσμητικούς σκοπούς, εις ούς άποβλέπει, 
έγκαταλειπομένων τών στοιχείων, άτινα κατα
στρέφουν τήν ισορροπίαν, ενότητα καί καθα
ρότητα τοΰ σχεδίου.

Ούτε πρέπει νά ύποθέσωμεν δτι τά κοσμη
τικά στοιχεία, τά προκΥπτοντα έκ τών οργανι
κών παραστάσεων, έχουν δημιουργηθή άποκλει- 
στικώς έξ αυτών. Δυνατόν νά προϋπάρχουν 
καί νά καταλήξωμεν πάλιν εις αυτά έξ άλλης 
οδού. ΙΙαράδειγμα ή γένεσις σπειρών — κοσμη
τικού στοιχείου τόσον διαδεδομένου από τής 
Μεσοελλαδικής έποχής — έκ τών λοιπών (προς 
τά άνω) πλοκάμων τοΰ πολύποδος, ως δεικνύει 
ή Weyde, έ. ά., ώς καί έκ τών μετά μίσχων 
άνθέων (Furumark mot. 49).

Τό άρτόσχημον (είκ. 11) — καί τούτο ίσως 
είναι προτιμιότερον νά όνομασθή πυξίς—άπαντα, 
ως καί αί κυλινδρικοί πυξίδες άπό τής YE I 
περιόδου, οπότε τούτα, ώς καί κατά τήν YE II, 
είναι μάλλον πεπιεσμένα έχοντα σχέσιν ύψους 
προς διάμετρον 1: 2, ένώ κατά τήν YE III πε- 
ρ ίοδον ή σχέσις αύτη γίνεται 3 : 4.

Ό τύπος τοΰ εύρεθέντος άλαβάστρου είναι 
ό τής είκ. 11 (medium) τού Ρ u ru mark. Ό πως 
καί τό προηγούμενου, φέρει κατά τήν βάσιν 
ομοκέντρους κύκλους (είκ. 11) σταθερόν κό
σμημα κατά τήν YE III εποχήν, ένφ παλαιότε- 
ρον χαρακτηριστικόν γνώρισμα είναι ό τροχός 
(Furumark mot. 68).

Τά μεταξύ τών λαβών τραπεζοειδή πεπλη- 
ρωμένα δικτυωτοΰ είναι ανάλογα προς φυλλ°ειδή 
κοσμήματα μέ δικτυωτόν (αύτ. mot. 63). Τού
των δμως τό περίγραμμα είναι σαφώς καμπύ
λου (έλλειψοειδές, ένίοτε κυκλικόν), ένφ προς 
τό σχήμα τοΰ δημοσιευομένου δέν γνωρίζω 
δμοιον.

'Η υπό τάς λαβάς όφιόσχημος γραμμή 
άπαντά καί έπί άλλων άρτοσχήμων, άλλά μεταξύ 
τών λαβών (ΒΜ C493 πίν. III καί είκ. 173 
[Κύπρου], Annuario VI-VII σ. 188 είκ. 111 
καί 112). Παράδειγμα, ένθα ν’ άπαντά: υπό τάς 
λαβάς, ώς έπί τοΰ δημοσιευόμενου, δέν γνω
ρίζω.

Προχοΐσκη (είκ. 12), 'Ο λαιμός είναι τοΰ 
τύπου τό λεγομένον cut - away : Όρθώς δ
μως ό Blegen (Korakou σ. 41 — 42) παρα
τηρεί δτι ή έκφρασις δέν είναι άκριβής, διότι 
τό άντίστροφον συμβαίνει, ήτοι προεκτείνεται ό 
λαιμός κατά τό πρόσθιον αύτοΰ τμήμα καί δέν 
άποκόπτεται τό προς τήν λαβήν άνω μέρος, ώς 
ή ονομασία δηλοΐ.

Τό σχήμα άνήκει εις τον τύπον 135 έν είκ. 7

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:33:53 EEST - 54.226.8.97



28 AE 1952Σ . I. Χαριτωνίδου

(σφαιρικόν - δικωνικόν) τοΰ Furumark, χρονο- 

λογοΰμενον YE II.
At σπεΐραι μέ κατερχομένην άπόληξιν είναι 

τό mot. 49,6 τοΰ Furumark (καμπυλοστέλε- 
χοι σπεΐραι) Ιδιαιτέρως αγαπητόν κατά την 
ΥΕ ΙΙΙΑ: 1 περίοδον. Ό Furumark (αΰτ.) δέ
χεται ότι προέρχεται από την βαθμιαίαν σχη- 
ματοποίησιν άνθους μετά τοΰ στελέχους του 
(πρβλ. ΒΜΑ 784). "Οπως αί σπεΐραι εν γένει 
είναι συχνόν κοσμητικόν στοιχεΐον έπ'ι αγγείων 
ποικίλων σχημάτων. Έπι όμοιας προχοΐσκης 
Myk. Vasen, πίν. IX 54, ΒΜΑ 877 πίν. XII 
(Ίαλυσοΰ) ένθα περί τον λαιμόν όμοια λεπτή 
όφιόσχημος γραμμή. Αΰτη ενθυμίζει μεσοελλα- 
δικήν διακόσμησιν.

'Ο τρόπος τής έκτελέσεως τής διά σπειρών 
διακοσμήσεως ταύτης παρουσιάζει ενδιαφέρον. 
Ή προς τά αριστερά παρά την λαβήν (εΐκ. 12α) 
έγινε μικροτέρα των άλλων προφανώς δι’ έλλει- 
ψιν επαρκούς χώρου, πράγμα μαρτυρούν τον τρό
πον εργασίας τοΰ τεχνίτου άρξαμένου έκ δεξιών.

Ό ακόσμητος άμφορίσκος (είκ. 13) είναι και 
αυτός επιμεμελημένης κατασκευής έκ καθαρού 
πηλοϋ. Ή επιφάνεια του είναι έστιλβωμένη 
κατά τον γενικώς έφαρμοζόμενον εις την μυκη
ναϊκήν κεραμικήν τρόπον μέ έπίχρισιν εξ άραι- 
ώματος τοΰ αύτοΰ πηλοϋ 1 (slipped). Τά άβαφή 
ταΰτα αγγεία είναι προφανώς έπιβίωσις τοΰ 
εγχωρίου (μεσοελλαδικοΰ) μινυακοΰ εργαστηρίου 
(yelow minyan).

Τό σχήμα είναι τό παρά Furumark 105 
έν εικ. 7 (σφαιρικόν δικωνικόν) χρονολογοΰμενον 
ΥΕ ΙΙΙΑ. 'Ομοιότατος κατά τι μεγαλύτερος 
είναι ό έν Chamber tombs 529,20 πίν. ΕΙ 
(2707 εύρ. Μουσ. Ναυπλίου).

Ό ψευδόστομος άμφορίσκος (εικ. 14) ανή
κει εις τό έν εικ. 12 σχήμα 183 (πεπιεσμένου δι- 
κωνικόν) τοΰ Furumark χρονολογοΰμενον ΥΕ 
III Β. Τό άξιοσημειώτεον είναι ότι όλα τά υπό 
τοΰ Furumark (σ. 615 άρ. 183) καταχωρι- 
σθέντα παραδείγματα είναι έκ τών ανατολικών 
τόπων (Αίγυπτος, Συρία, Ρόδος) και μόνον έν 
έξ Αιγίνης 1 2.

1 Περί τής τεχνικής ταύτης Korakou σ. 37 
(πρβλ. σ. 43 καί 58 - 61) καί Chamber tombs σ. 147 
(πρβλ. 155 καί 181).

2 ’Αγνώστου προελεύσεως τό έν τφ Μουσείο,} τοΰ 
'Αμβούργου (ΑΑ 1935 στ. 75a εΐκ. 10).

'Η διακόσμησις τοΰ μεταξύ τών λαβών και 
τοΰ στομίου χώρου δεν είναι συνήθης : τέσσαρες 
ρόδακες ή μάλλον άπλοι κύκλοι (άνευ δηλαδή 
στιγμής έν τφ κέντρψ) έξ 7 — 9 στιγμών, άνα 
εις καθ’ έκαστον τεταρτημόριου τής κυκλικής 
επιφάνειας. ’Έναντι τοΰ στομίου δυο γραμμαΐ 
φθάνουν μέχρι τής ζώνης τής περιβαλλοΰσης 
την βάσιν τής μεσαίας λαβής καί μικρόν μέρος 
τρίτης βραχυτέρας φαίνεται δεξιά τών δΰο. 
Δυστυχώς, λόγψ τής έλλείψεως τμήματος τοΰ 
αγγείου εις τό μέρος τοΰτο, δεν δυνάμεθα νά 
συμπληρώσωμεν ασφαλώς τό κόσμημα, άποτε- 
λοΰμενον πιθανώτατα απλώς έκ γραμμών (πλή
ρωμα τοΰ χώρου τοΰ άντιστοιχοΰντος προς τον 
υπό τοΰ στομίου καταλαμβανόμενου έν τφ έτέρφ 
ήμικυκλίφ).

Ό άπλοΰς κύκλος στιγμών αποτελεί κατά 
Furumark (mot. 27,34) μίαν τών παραλλαγών 
τής θαλασσίας ανεμώνης ’. ’Επί ψευδοστόμου 
άμφορίσκου κατά τήν αυτήν θέσιν έχω ΰπ’ όψει 
μου μόνον έξ Ίαλυσοΰ (τάφ. XV2, Annuario 
VI —VII [1923 — 24] πίν. 11) ώς καί τό είκο- 
νιζόμενον έν AJA 1950 πίν. Ilia.

’Άλλα παραδείγματα έπί (παλαιοτέρων) ψευ- 
δοστόμων άμφορίσκων μετά θαλασσίας διακο- 
σμήσεως έν Tsountas- MaSatt, έ. ά. εικ. 128 
(έπί ΰψίποδος κΰλικος αΰτ. ε’ικ. 124) καί Myk. 
Vasen XIV 120. Βλ. ακόμη Waldstein, Ar- 
give Heraeum II πίν. L,V3, BM A956 (= 
CVA Gr. Br. 7:21=AJA 1938 πίν. XXIV, 1) 
καί AJA 1949 πίν. 32b. To μοναδικόν υπό τοΰ 
Furumark παρατιθέμενου παράδειγμα έπί ΥΕ 
IIIc κρατήρος (Myk. Vasen III 330).

Διά τούς όμιοκέντρους κύκλους έπί τής με

σαίας λαβής βλ. Furumark mot. 41,14.
Κοσμητικόν στοιχεΐον ακριβώς όμοιον προς 

τό (μερικώς σφζόμενον) έπί τεμαχίου ΰψίποδος 
κΰλικος δεν έχω ύπ’ ό'ψει μου. Παρεμφερείς 
παραλλαγάς έπί όμοιων κυλικών έκ τής αποθή
κης αγγείων τώνΖυγουριών ιδέ έν Buegen, Zy-

1 Ή a. roes (Greek Geometric Art εΐκ. 1 καί 
passim) θεωρεί ταΰτα (αλλά καί πολλά άλλα) ηλιακά 
σύμβολα ειλημμένα έκ τής ’Ανατολής (Έλάμ). Βλέπε 
όμως καί τήν κριτικήν τοΰ Schweitzer έν Gnomon 
1934, 337 κέ καί πρβλ. τήν παρουσίαν του εις τά 
κατωτέρω σημειούμενα παραδείγματα, ένθα συνδυά
ζεται πρός θαλάσσια θέματα.
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gouries εικ. 135-137 καί πίν. XVI - XVIII 
(YE ΙΙΙΒ).

'Η διακόσμησις επί των αγγείων τούτων 
(όπως ασφαλώς καί επί τής κΰλικος, έξ ής τό 
τεμάχιον) καταλαμβάνει έλευθέρα δλον σχεδόν 
τον χώρον μιέ το μοναδικόν τούτο κόσμημα άνα- 
πτυσσόμενον άνέτως έφ’ δλης τής όψεως (εν 
έφ’ έκατέρας) άντιθέτως προς τό επικρατούν 
σύστημα τής οριζόμενης υπό ζωνών καί γραμ
μών διακοσμήσεως, ακριβώς δπως καί επί τών 
Έφυραϊκών 1 αγγείων. Πρόκειται δηλαδή συ- 
νέχισις (καί ίσως δχι ανεπίγνωστος) τής αυτής 
τεχνοτροπικής άντιλήψεως (αναγόμενης καί ταύ- 
της εις την μεσοελλαδικήν παράδοσιν). ’Ίσως 
δεν είναι άνευ σημασίας τό γεγονός δτι κατ’ 
άμφοτέρας τας περιόδους ό τρόπος ουτος απαν
τάται επί αγγείων χρησίμων προς πόσιν, πολύ 
περισσότερον δέ δτι τά κυριώτερα ευρήματα 
εγένοντο έν Πελοποννήσφ — καί δή από Μυ
κηνών μέχρι Κόρινθου.

Β. ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ

Τά εκ στεατίτου κομβία εμφανίζονται τό 
πρώτον κατά τήν YE III περίοδον, ώστε, συμ
φώνως προς τήν χρονολόγηση' τών αγγείων 
(YE ΙΙΙΑ1 βλ. καί κατωτ.), τά εύρεθέντα είναι 
έκ τών αρχαιότερων. Πρώτος δ Τςουντας (Μυ- 
κήναι και Μυκηναιος Πολιτισμός σ. 66 καί 
Tsountas — Μαναττ, έ'.ά. σ. 174) έθεάιρησε 
ταϋτα κομβία, ένφ πρότερον έξελαμβάνοντο ως 
σφονδύλια (ατράκτων). Μέ τήν γνώμην του 
ταύτην συνεφώνησε καί ό Σταης (ΑΕ 1895 
σ. 198) έγένετο δέ αύτη δεκτή καί υπό τών 
πλείστων τών νεωτέρων ερευνητών 1 2.

Ψηφίδες δρμου δμοιαι προς τήν μείζονα 
εκ τών εύρεθεισών μοί είναι γνωσταί μόνον 
δύο, επίσης έξ ύαλομάζης, μία μέν εκ τοϋ -θο
λωτού τάφου τοϋ Μενιδίου (Dolling κ.ά., Das 
Kuppelgrab bei Menidi σ. 24 πίν. Ill, 6) ή 
δ’ έτέρα έκ τοϋ θησαυρού τής Τίρυνθος (ΑΔ 
2[1916] παράρτ. είκ. 13 = AM 55 [1930] πίν.

1 Βλέπε κυρίως BSA XXII (1916-17, 1917-18) 
σ. 182 - 3, πίν. 10 : 2, Korakou σ. 54 - 57 είκ. 77 
πίν. VII, Zygouries πίν. XV.

2 a. persson (Bull. Soc. R. de Lettres de 
Lund 1924-25 σ. 84), a. j. b. wage (Chamber 
tombs σ. 217), c. καί e. blegen (Prosymna a. 256 
- 7 καί 312 - 3), a. furumark (Chronology a. 89).

IV καί είκ. 2) άμφότεραι όμως μέ πολύ άραιο- 
τέρας γραμμάς. Ή άνεϋρεσις έκεΐ όμοιων -ψη
φίδων όμοϋ μετά τόσων πολυτίμων αντικειμέ
νων ύποδηλοϊ πλούτον καί τούτου τοϋ τάφου, 
δστις, γνωστός εις τούς συγχρόνους του, προ- 
εκάλεσε τήν σύλησιν.

Κτυπητήν ομοιότητα παρουσιάζει ή ένθε
τος έκ χρυσού διακόσμησις αμυγδαλωτού τόξου 
περόνης, έξ ύαλομάζης έπίσης τού Μητροπολι- 
τικοϋ Μουσείου τής Νέας Ύόρκης (Alexander, 

Jewelry είκ. 85) χρονολογουμένη (αύτ. σ. 36) 
εις τον 8ον/7ον π. X. αί.

IV. ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΙΣ

Ό πρώτος τάφος, ως εκ τού συνόλου τών 
αγγείων άμφοτέρων τών ταφών έξάγεται — 
τόσον ως προς τά σχήματα αυτών δσον καί 
κατά τά κοσμητικά στοιχεία — συμφοίνως πρός 
τήν κατάταξιν τοϋ Furumark, χρονολογείται 
εις τήν ΥΕ ΙΙΙΑ : 1 περίοδον, αντιστοιχούσαν, 
συμφώνως πρός τήν απόλυτον χρονολόγησιν τού 
ίδιου, πρός τά έτη 1425-1400.

Ό δεύτερος τάφος τόσον έκ τοϋ έν τω θα
λάμη) ψευδοστόμου άμφορίσκου καί τού τεμα
χίου ύψίποδος κΰλικος, δσον καί έκ τών οστρά
κων τών χωμάτων τοϋ δρόμου τοποθετείται εις 
τήν ΥΕ ΙΙΙΒ περίοδον, ήτοι συμφώνως πρός 
τήν αυτήν απόλυτον χρονολόγησιν (βλ. άνωτ.) 
μεταξύ τών έτών 1300 — 1230 π.Χ.

’Επειδή καί τά γνωστά, τουλάχιστον, αγγεία 
έκ τής άνασκαφής τοϋ Φιλαδελφέως (βλ. κατωτ). 
ανήκουν εις τήν ΥΕ ΙΙΙΒ εποχήν, άν, δπως είναι 
φυσικόν να ύποθέσωμεν, ό τάφος 1 δέν είναι 
μεμονωμένη περίπτωσις, τότε ό συνοικισμός, 
πρός τον οποίον συνάπτονται οΐ τάφοι ούτοι, 
χρονολογείται τουλάχιστον από τής αρχής τής 
ΥΕ III έποχής καί μεταξύ τών άνασκαπτέων τά
φων θά υπάρχουν καί οί περιέχοντες αντικεί
μενα τής ΥΕ ΙΙΙΑ : 2 περιόδου.

V. ΤΟΠΟΓΡΑφίΚΑ

1. Ο ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΟΣ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΣ

ΓΙλησιέστατα τοϋ δευτέρου τών ύπ’ έμοϋ 
άνασκαφέντων τάφων εΐχεν άνασκάψει ό Ά. Φι- 
λαδελφεύς άλλους τέσσαρας θαλαμοειδείς τά
φους. Τά έν τή έκθέσει του είκονιζόμενα αγ
γεία (ΑΔ 5, 1919, παράρτ. σ. 34 είκ. 4) δει
κνύουν δτι οί τάφοι ούτοι είναι ΥΕ ΙΙΙΒ χρό
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νων. Τής αυτής περιόδου είναι καί ό νϋν 
ανασκαφείς τάφος (σ. 29). Διά τον πρώτον τά
φον (αΰτ.) εξάγεται παλαιοτέρα χρονολογία 
(αρχή τής ΥΕ ΙΙΙΑ περιόδου). Πιθανώς ό τά
φος οΰτος ανήκει εις άρχαιότερον νεκροταφεΐον. 
Άσφαλέστερον δμως συμπέρασμα δέν δύναται 
να έξαχθή, έφ’ όσον παραμένει μεμονωμένος εις 
τήν έρευναν. Έπί τοϋ παρόντος είναι τό άρ
χαιότερον τεκμήριου οΐκήσεωςτοΰ τόπου. 'Υπήρ- 
χεν εδώ εις από τους συνοικισμούς, τάς κιόμας 
τής περιοχής τών Μυκηνών, τών οποίων τήν 
ΰπαρξιν μαρτυρούν οί πολυάριθμοι υπό τοϋ 
Τσοΰντα κυρίως καί τής ’Αγγλικής ’Αρχαιολο
γικής Σχολής δια τοϋ καθηγητοΰ Wace άνα- 
σκαφέντες τάφοι, μάλιστα κατά τήν Δ καί ΒΔ 
τής άκροπόλεως περιοχήν.

Νεώτεραι δέ έ'ρευναι (πάλιν Ελλήνων καί 
’Άγγλων αρχαιολόγων) ήρχισαν άποκαλΰπτου- 
σαι καί σημαντικά κτήρια, προς τό παρόν πλη
σίον σχετικώς τής άκροπόλεως (βλ. Illustrated 
London News 23 Δεκ. 1950, 25 Όκτ. καί 
1 Νοέμβρ. 1952. ΠΑΕ 1950 καί 1951). Ό 
συνοικισμός οΰτος αρκετά άπομεμακρυσμένος 
τής άκροπόλεως δέν συνδέεται μέ τήν άλυσιν 
τών άλλων, εκείνων τουλάχιστον, ών ήρευνή- 
θησαν τά νεκροταφεία. Είναι προφανώς όλιγώ- 
τερον σημαντικός καί ειχεν άγροτικόν χαρακτήρα 
κείμενος εις τά ΒΔ κράσπεδα τοΰ άργολικοΰ 
πεδίου κατά τό δυτ. άκρον τής νοτ. κλειτΰος 
Ιπιμήκους προβοΰνου τής Σάρας, τοΰ υψώμα
τος τοΰ ϋπερκειμένου τής άκροπόλεως τών Μυ
κηνών 1 2 * 1 (άπό τον λόφον τής οποίας χωρίζεται 
διά τοΰ χειμάρρου Χάβου).

1 Δυστυχώς δέν ήδυνήθην νά ταυτίσω εΐ μή 
μέρος μόνον τών έκ της άνασκαφής του αγγείων, 
άποκειμένων έν τω Μουσείψ τοΰ Ναυπλίου, διότι 
ταϋτα δέν κατεγράφησαν, ώς εξάγεται έκ τοΰ ευρε
τηρίου τοΰ Μουσείου, καί ή ελλιπής δημοσίευσίς των 
μέ τήν ανεπαρκή φωτογραφίαν τών ευρημάτων ενός 
μόνον έκ τών 4 τάφων (τοΰ πέμπτου συμφώνως πρός 
τον κατάλογόν του καί όχι τοΰ τετάρτου, ώς έσφαλ. 
μένως αναγράφεται βλ. καί Chronology σ. 66) δέν 
βοηθεΐ τήν διάκρισίν των άπό τό πλήθος τών αγνώ
στου προελεύσεως μυκηναϊκών τοΰ Μουσείου.

2 Οί καλύτεροι χάρται (τοπογραφικοί): Λεπτο
μερέστερος τοΰ steffen, Karten von Mykenai 
Blatt I: Mykenai mit Umgehung (1 : 12.50, μετρή
σεις τοΰ χειμώνος 1881/82). Έπί τή βάσει αϋτοΰ μέ 
όλιγωτέρας λεπτομέρειας ό χάρτης 2 τοΰ βιβλίου: 
wage, Mycenae. Νεώτερος τοΰ η. γ,εημανν ό προσ-

Προσφορώτερον σημεΐον πρός τοποθέτησιν 
τοΰ συνοικισμού είναι ΧΔ προέκτασις τοΰ προ
βοΰνου τοΰτου διαμορφουμένη εις αυτοτελή 
σχεδόν άσπιδοειδή λόφον, συνδεόμενον μόνον δι’ 
αύχένος πρός τό κυρίως ύψωμα. 'Ο λόφος οΰ
τος καλείται Μαγούλα. ’Εκ διαφόρων σημείων 
τής επιφάνειας του συνέλεξα άρκετά μυκηναϊκά 
ό'στρακα. Έπί τής άνατολικής κλειτΰος πάρε- 
τήρησα λείψανα τοίχου, ένθεν συνέλεξα καί 
άλλα όστρακα ’.

'Ο Steffen έν τφ χάρτη του (ΰποσ. 15) 
σημειοΐ έπί τής κορυφής τοΰ λόφου ερείπια οι
κιών. ’Επειδή, ως έκ τοΰ σχεδίου τών έρειπίων 
φαίνεται, δέν πρόκειται περί άνεμομΰλου — 
τοΰτο άλλωστε θά άνεγράφετο — καί ή ΰπαρ- 
ξις οικιών έπί τής κορυφής υψωμάτων είναι 
άσυνήθης, δέν άποκλείεται νά πρόκειται περί 
προϊστορικών κτισμάτων. Σήμερον δέν άπομέ- 
νει τίποτε έκ τών έρειπίων τοΰτων' ίσως σω
ροί λίθων νά προέρχωνται έξ αυτών.

Μέ τήν τοποθέτησιν τοΰ συνοικισμού έπί 
τοΰ υψώματος τοΰτου φαίνεται μάλλον ευεξή
γητος ή (ΰποτεθεΐσα) άρχική θέσις τοΰ νεκρο
ταφείου έπί τής άποτόμου κλειτΰος ΰπεράνω τοΰ 
αΰχένος καί πλησιέστερον πρός τον λόφον τοΰ 
συνοικισμοΰ καί ή μεταφορά αΰτοΰ ΰστεροηε- 
ρον (όταν ίσως δέν υπήρχε πλέον εκεί έπαρκής 
χώρος καί έπεξετάθη ό συνοικισμός) άνατολι- 
κώτερον (ΝΑΑ) εις τήν έλαφράν κατωφέρειαν 
τοΰ δυτικοΰ άκρου τών νοτίων υπωρειών τοΰ 
προβοΰνου πρός τήν πεδιάδα (όπου τό άνατο- 
λικόν τέρμα τοΰ σημερινού χωρίου).

2. Η ΜΥΣΙΑ

'Ο έφορος κ. Ί. Παπαδημητριού έκαμε 
μίαν λίαν έπιτυχή ύπόθεσιν ταυτίσας τον λό
φον τοΰτον πρός τό χωρίον Μυσίαν, τό οποίον 
αναφέρει ό Παυσανίας (II 18,3). Επειδή ή 
περιγραφή τοΰ Παυσανίου είναι χρήσιμος καί 
δι’ άλλας παρατηρήσεις τήν παραθέτω ένταΰθα.

ηρτημένος έν τφ βιβλίφ του Argolis (1:50.000 με
τρήσεις τοϋ 1930), άνατυποΰμενος υπό σμίκρυνσιν 
έν wace, έ. ά. χάρτ. 1 καί Μ. ΜΙΤΣΟΥ, Πολιτική 'Ιστο
ρία τοΰ "Αργους.

1 Ό κ. J. Caskey μέ έπληροφόρησε περί τής 
παρουσίας λειψάνων μυκηναϊκοΰ συνοικισμοΰ άνατο- 
λικώς τοΰ χωρίου, ώστε ίσως μόνον ό πρώτος τά
φος νά άνήκη εις τόν έπί τής Μαγούλας συνοικισμόν-
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«'Από δέ τών Κριών—οντω γάρ τον Θυέστον 
τδ μνήμα όνομάζουοι—προελϋννσιν ολίγον εοτίν 
εν άριστερα χωρίον Μνσία και Δήμητρος Μνσίας 
ιερόν από άνδρός Μνσίον τό όνομα γενομένου καί 
τούτον, καδάπερ λέγονσιν Άργεΐοι, ξένον τή Λή- 
μητρι. Τούτο) μέν ουκ επεοτιν όροφος' εν δε αύτώ 
ναός ίστίν άλλος οπτής πλίνϋνυ, ξόανα δέ Κό
ρης καί Πλούτωνος καί Δήμητρός έοτι».

Ό Παυσανίας έρχεται έκ Μυκηνών κατευ- 
θυνόμενος προς τό ’Άργος. Εννοείται δτι δεν 
ακολουθεί την σημερινήν εθνικήν οδόν, ή οποία 
διέρχεται δυο σχεδόν χιλιόμετρα δυτικώτερον 
τής Μαγούλας, αλλά, άφοΰ πρώτον προχωρήση 
κατερχόμενος εις τινα άπόστασιν ΝΔ τών Μυ
κηνών, πορεύεται έκειθεν, όσον τό επιτρέπει ή 
πεδινή διαμόρφωσις τοΰ εδάφους, τήν ευθείαν 
περίπου πρός τό ’Άργος. Πολύ πιθανόν ή οδός 
να διήρχετο έκ τής αρχαίας γέφυρας επί τοΰ 
Γουβιά, τοΰ χειμάρου τοΰ παρά τήν σημερινήν 
πρός τήν όκρόπολιν οδόν. Κατά μέγα μέρος ή 
αρχαία πρός τό ’Άργος οδός συμπίπτει πιθα- 
νιότατα μέ τον σημερινόν αγροτικόν καρόδρο
μον έκ τοΰ συγχρόνου χωρίου τών Μυκηνών 
πρός τό ’Άργος (σημειοΰμενον έν τώ χάρτη τοΰ 
Lehmann, βλ. σ. 30 ΰποσ. 2) διερχόμενον άνατο- 
λικώτερον τής σημερινής εθνικής όδοΰ Κόριν
θου — ’Άργους (άφοΰ άλλωστε αΰτη διέρχεται 
τέσσαρα σχεδόν χιλιόμετρα δυτικώτερον τών 
Μυκηνών). "Ωστε ή Μαγούλα δέν εύρίσκεται 
μακράν τής όδοΰ, ήν ήκολοΰθησε, πορευόμενος 
έκ Μυκηνών εις Άργος, καί ό Παυσανίας, δστις 
πάντως σημείο! «έν άριστερα».

Ή προσπάθεια αΰτη καθορισμοΰ τής θέ- 
σεως τής Μυσίας ένισχΰεται σημαντικώς καί 
από τήν ασφαλή ΰπαρξιν τών λειψάνων τοΰ 
ίεροΰ τής Δήμητρός τοΰ υπό τοΰ ΙΙαυσανίου 
(έ.ά.) μνημονευόμενου. Εις άπόστασιν 300 πε
ρίπου μέτρων δυτικώς τής Μαγούλας υπάρχουν 
ερείπια έκκλησιδίου (είκ. 17) τοΰ Αγίου Δη- 
μητρίου. Δέν είναι μόνον ή ταυτότης σχεδόν 
τοΰ ονόματος τοΰ χριστιανικοΰ Αγίου πρός 
τήν άρχαίαν θεάν, άλλά κυρίως ή άκριβής συμ- 
φωνία πρός τήν περιγραφήν τοΰ ΙΙαυσανίου, 
διότι τά σφζόμενα λείψανα είναι εξ οπτών πλίν
θων' πρόκειται δηλαδή περί τοΰ εντός τοΰ μεί- 
ζονος άστεγου ετέρου μικροΰ ναοΰ «οπτής 
πλίνθου», ένθα έστεγάζοντο τά ξόανα τών 
τριών θεοτήτων.

Τό έκκλησίδιον, ήρειπωμένον ήδη, έχει ση- 
μειοόσει μέ ένδειξιν τής έξ οπτών πλίνθων κα
τασκευής του ό Steffen (βλ. σ. 30 ΰποσ. 2), 
όμοΰ μετ’ άλλων αρχαίων λειψάνων βορείως 
κυρίως τοΰτου, έξ ών υπολείπονται σήμερον 
ολίγοι μεγάλοι κροκαλοπαγείς λίθοι (δυο τοι- 
οΰτοι έ'χουσι χρησιμοποιηθή καί έν τώ ναΐσκοι 
βλ. είκ. 17).

Τά έρείπια είναι κεχωσμένα έξωτερικώς καί 
μόνη ή εσωτερική των όψις είναι ορατή, ("ιστέ 
δέν είναι ευχερής ή μέτρησις τοΰ πάχους τών

τοίχων. Τό μέγιστον από τής σημερινής επιφά
νειας σψζόμενον ΰψος αυτών είναι 0.66 μ. εις 
11 δόμους οπτών πλίνθων. Τοΰτου τό μέν μή
κος ποικίλλει άπό 0.23 — 0.28 τό δέ πάχος από 
0.032-0.040.

Ένταΰθα χρήσιμος είναι μία παρένθεσις 
περί τής δλως ιδιαιτέρας σημασίας τής Μυσίας 
διά τήν λατρείαν τής Δήμητρός. Φαίνεται ορθή 
ή γνώμη τής Harrison (Prolegomena to the 
Study of Greek Religion2 [1908], σ. 1ό4) δτι, 
ή λέξις μυστήριον πρέπει νά συνδεθή πρός τό 
μνσος σημαίνον καθαυτό δ,τι καί τό tabu, ήτοι 
πράγμα ιερόν έξόχως ευεργετικόν άλλά καί συγ
χρόνως επικίνδυνον, δι’ δσους δέν είναι άξιοι 
καί καταλλήλως προητοιμασμένοι δι’ αυτό ι.

Δημήτηρ Μυσία ελατρεΰετο καί παρά τήν 
Πελλήνην έν τφ Μυσαίφ, ίερώ φερομένφ ιός

1 Ή ύπόδκιξις οφείλεται εις τόν σεβαστόν μου 
καθηγητήν κ. Ρωμαίον.
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ιδρυθέν υπό τοΰ αυτού ’Αργείου Μυσίου (Παυς. 
VII 27,9' τό ιερόν τοΰτο, ώς δέχονται καί δ 
Frazer κα'ι άλλοι, εύρίσκεται πιθανώς κατά τα 
σημερινά ,Τρίκκαλα τής Κορινθίας). 'Ο Παυ
σανίας (III 20,4) αναφέρει και Μυσίας Άρτέ- 
μιδος ιερόν παρά την από ’Αρκαδίας εις Σπάρ
την οδόν.

’Ίσως ή άργολική αυτή λατρεία τής Δήμη- 
τρος, τής οποίας πιθανόίτατα κέντρον ήτο τό 
Ιερόν τοΰτο τής Μυσίας, είναι ανεξάρτητος τής 
έλευσινιακής, αν μάλιστα άναχθή εις μυκηναϊ
κούς χρόνους, οπότε δυνάμεθα νά συνάψωμεν 
την ε’ικασίαν τοΰ Wage (Mycenae σ. 38), σχε- 
τίζοντος τό θαυμάσιου έξ έλεφαντοστοΰ σύμ
πλεγμα (αύτ. πίν. 101 -103) δύο γυναικών καί 
ενός παιδιού μέ την τριαδικήν λατρείαν δύο 
γυναικών καί ενός νέου, ως εν Έλευσΐνι καί 
Λυκοσούρα, προς την ύπαρξιν ξοάνων Δήμη- 
τρος, Κόρης καί Πλούτωνος εν τφ ιερώ τής 
Μυσίας, μαρτυρούσαν όμοίαν λατρείαν.

Ό Κ. Malters (Der Raub der Kore έν 
Archiv fur Religionswissenschaft XII [1908] 
σ. 285 κε. είδικώτερον σ. 296 κέ. πρβλ. καί 
αύτ. σ. 444 - 445) έξετάζων την σπουδαιότητα 
τής λατρείας τής Δήμητρος έν Άργολίδι δέχε
ται την έκείθεν εισαγωγήν αυτής είς ’Αττικήν. 
’Επί τής άργολικής ούτω προελεύσεως τής λα
τρείας τής Δήμητρος στηριζόμενος οΰτος καί 
έχων ύπ’ δψει του έκ τής μνείας τοΰ Παυςανιου 

(έ. ά.) τό ιερόν τοΰτο τής Μυσίας, διορθοΐ τό 
Νύσιον πεδίον τοΰ ‘Ομηρικού ‘Ύμνου είς Δή
μητρα (στ. 17) είς Μύσιον πεδίον. Την γνώμην 
ταύτην φαίνονται άσπαζόμενοι ό Fr. Αι,τηειμ 

(Terra Mater σ. 115) καί ό Kern (Die Re
ligion der Griechen I 220 ύποσ. 2).

3. ΑΛΛΑ ΛΕΙΨΑΝΑ ΑΡΧΑΙΩΝ ΧΡΟΝΩΝ

Δεν διεπίστωσα εί μή μόνον βάσι,ν ιωνικού 
κίονος συμφυά μετά τής πλίνθου 1 έκ πεντελι- 
κοΰ μαρμάρου, άποκειμένην έν τή αυλή τής έκ- 
κλησίας τοΰ χωρίου (είκ. 18).

Άποκεκρουμένη τό τρίτον σχεδόν καί μά-

1 Αΰτοκρατορικών πιθανώς χρόνων. Πρβλ. τήν 
έξ ’Αθηνών (Θρεψιαδης, Άνασκαφαί νοτίως τής 
Άκροπόλεως έν ΠΑΕ 1950 σ. 89 είκ. 22) καί τήν 
έκ των μικρών προπυλαίων τής Έλευσΐνος (μέ υπερ
βολικά υψηλήν πλίνθον). Η. Hormann, Die inneren 
ι-ijropylaen von Eleusis είκ. 20 πίν. 20b καί 44a-c.

λίστα κάτω, ένθα ούδεμία τών γωνιών τής 
πλίνθου διατηρείται ανέπαφος. Διαστάσεις πλίν
θου : πλάτος0,57 καί ύφος (πάχος) 0,11. Συ
νολικόν ύφος 0,31. ’Ελάχιστη διάμετρος 0,44, 
διάμ. άνω τροχίλου 0,455. ’Εν τώ κέντρω τής 
άνω επιφάνειας κοιλότης διά τον γόμφον συν- 
δέσεως προς τον κίονα διαμέτρου άνω 0,045 
μέ αύλακα προς τήν περιφέρειαν πλάτους 0.025.

Έν τώ Ήραίω, άπέχοντι έκείθεν όλιγώτε- 
ρον τής ώρας, όπόθεν θά ήδύνατό τις νά ΰπο- 
θέση δτι προέρχεται τό αρχιτεκτονικόν τοΰτο 
μέλος, δέν υπάρχει οικοδόμημα ιωνικού ρυθμού. 
‘Ώστε, δεδομένου μάλιστα δτι τό τεμάχιον

Είκ. 18. Βάσις ιωνικού κίονος.

τοΰτο είναι καθ’ αυτό ασήμαντου καί ούδεμιάς 
ειδικής χρήσεως φέρει σημεία, λογικόν είναι νά 
ύποθέσωμεν δτι δέν έχει μεταφερθή έκ μεγά
λης άποστάσεως.

Περί τοΰ φρέατος τοΰ χωρίου πιθανώτατα 
αρχαίου βλ. κατωτ. σ. 33.

4. ΤΟ ΣΗΜΕΡΙΝΟΝ ΧΩΡΙΟΝ

Τό χωρίον Πρίφτιανι μετονομασθέν έπισή- 
μως Μοναστηράκι (μέ τό όνομα τοΰτο, ευρισκό
μενον άλλωστε έν τελεία αχρηστία, ως συμβαί
νει μέ τό σύνολον σχεδών τών ανεδαφικών καί 
αντιεπιστημονικών μετονομασιών, αναγράφεται 
έπί τοΰ χάρτου τοΰ Εεημανν, έ.ά. ύποσ. 15) 
υπάγεται είς τήν κοινότητα Μυκηνών, έδραν 
έ'χουσαν τό Χαρβάτι (Μυκήνας). ’Έχει υψόμε
τρου 95 μ. ύπεράνω τής θαλάσσης κείμενον είς 
τό χαμηλότατον, αμέσως υπέρ τήν πεδιάδα, 
τμήμα τής ανωτέρω (σ. 30) περιγραφείσης
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σης κλειτΰος καί έν μέρει επί τοϋ προς τήν 
Μαγοΰλαν αΰχένος (σ. 30).

Τό τοπωνυμίαν έκφερόμενον εΐσέτι ενίοτε 
κατά γενικήν, είναι αλβανικής καταγωγής συν- 
δεόμενον προς τήν λέξιν πρίφτι (= ίερεΰς), σχη- 
ματισθέν πιθανώτατα διά μέσου τοΰ οικογε
νειακού επώνυμου ΓΙρίφτης καί πιθανώς διά 
τής εκφοράς «στά Πριφτιανέϊκα, στους Πρι- 
φτιανέους» κ.ο.κ. Ή αλβανική είναι σήμερον 
άγνωστος εκεί, ως συμβαίνει καί εις δ'λα τά 
πεδινά, άλλοτε αλβανόφωνα (κατά τήν άνάμνη- 
σιν των κατοίκων) χωρία τής Άργολίδος. Ό 
κύριος λόγος, δι’ δν έξέλιπεν ή αλβανική, όμι- 
λουμένη ασφαλώς παλαιότερον ’, είναι δτι τό 
συνολον σχεδόν τών κατοίκων έχει προσέλθει 
άλλαχόθεν 2.

Διά τήν προτίμησιν προς οικισμόν τής θέ- 
σεως, ένθα έσχηματίσθη τό χωρίον, έκτος τοϋ 
καταλλήλου τής τοποθεσίας — δι’ ανθρώπους 
μάλιστα είθισμένους νά ζώσιν εις τά ημιορεινά 
—έπΐ τής ό'χι πολύ αποτόμου κλειτύος υψώματος 
καί αμέσως άνωθεν τής πεδιάδος αποφασιστι
κότατος παράγων τιπήρξεν, ως υπέθεσε καί ό 
Steffen (έ. ά. σ. 39), ή υπαρξις φρέατος (είκ, 
19) άποτελέσαντος τό κέντρον τοϋ χωρίου διά

1 Ό Α. ΜΗΛΙΑΡΑΚΗΣ (Γεωγραφία Πολιτική Νέα 
καί ’Αρχαία τοΰ Νομοϋ Άργολίδος καί Κορινθίας 
(1886 σ. 54) γνωρίζων έξ αυτοψίας τά πράγματα, 
λέγει αλβανοφώνους τούς κατοίκους ολοκλήρου τοΰ 
τότε Δήμου Μυκηνών.

■ Τοΰτο γίνεται σαφές διά τής παραθέσεως τών 
άπογραφικών στοιχείων.

“Ετη.............  1829 1851 1879 1907 1920 1928 1950

Κάτοικοι... 25 75 139 174 211 232 269

ήτοι από τοΰ 1879 μέχρι τοΰ 1950 δ πληθυσμός τοΰ 
χωρίου ηύξήθη κατά 976 °/„ (όγδοον είς έκατοστιαίαν 
αναλογίαν μεταξύ τών ραγδαιότατα άναπτυχθέντων 
χωρίων τής Άργολίδος (πρβλ. προχείρως τον πίνακα 
έν lEhmann, Argolis έν τέλει), απέκτησε δέ τήν τε
λειωτικήν βάσιν του μόλις περί τό 1880, έκτοτε αυ
ξανόμενος φυσιολογικώς. ’Ίσως μέρος τοΰ πληθυσμού 
προσήλθεν άπό τό έρειπωθέν χωρίον Πλέσια (καί 
μερικώς ίσως τήν Βραζέρκαν), σημειούμενον είς τόν 
χάρτην τής Expedition de Moree (καί έκεΐθεν είς 
Μηλιαράκην καί Guide Bleu [1935] έναντι σελ. 372).

τοΰ, αναγκαίου άλλωστε λόγω τοϋ μεγέθους 
του, σχηματισμού μικράς πλατείας, παρά τήν 
οποίαν έκτίσθη καί ή έκκλησία. Τό φρέαρ εί
ναι προφανώς άρχαίον καί ένθύμίζει τά δυο 
παρόμοια φρέατα τό Επάνω Πηγάδι καί τό 
Κάτω Πηγάδι (Mycenae σ. 28, 31 καί 104), 
έξ ών ασφαλώς ΰδρεΰοντο οί extra muros συν
οικισμοί τών Μυκηνών. Τό κάτω πηγάδι είναι 
έν χρήσει καί σήμερον. Καί τοΰτο τό φρέαρ 
έχρησίμευε πιθανοίτατα καί είς τόν μυκηναϊ
κόν συνοικισμόν τής Μυσίας, τόν όποιον δεν 
είναι ανάγκη διά τόν λόγον τοΰτον νά τοποθε-
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Είκ. 19. Τό φρέαρ τοΰ χωρίου.

τήσωμεν ακριβώς εδώ. Έκτος τού δτι είναι 
πιθανόν νά έξετείνετο έως έδώ, ή άπομάκρυν- 
σις τών φρεάτων άπό τόν οικισμόν είναι πράγμα 
σΰνηθες, ως έν Έλευσϊνι, ένθα ή διήγησις τοΰ 
Όμηρικοΰ Ύμνου είς Δήμητρα, προϋποθέτει 
δτι τό Παρθένιον φρέαρ, «δθεν ΰδρεΰοντο 
πολΐται» (στ. 99), παρά τό όποιον έκάθισεν ή 
Δημήτηρ, έκειτο εις τινα απόστασιν άπό τής 
πόλεως, πράγμα τό οποίον συμφωνεί καί μέ τά 
άρχαιολογικά δεδομένα, άν μάλιστα τοΰτο ταυ- 
τισθή, συμφώνως προς τόν Γ. Μυλωναν ‘, μέ 
τό λεγόμενον Καλλίχορον, άφοΰ ό συνοικισμός 
έκειτο κυρίως κατά τήν ΝΔ κλειτύν τοΰ υπέρ 
τό Τελεστήριον υψώματος, έκείθεν τοΰ Μου
σείου. 1

1 G. ε. mylonas, The Hymn to Demeter 
and her Sanctuary at Eleusis, σ. 64 κέ. Περί τοΰ 
μυκηναϊκού συνοικισμού αΰτ. σ. 66 καί ύποσ. 4 
ένθα καί βιβλιογραφία.
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