
Είκ. 1. 'Ο τάφος Α Κοντογενάδας (κάτω δεξιά).

ΑΙ ΕΝ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑ· ΑΝΑΣΚΑΦΑΙ GOEKOOP 2.

ΥΠΟ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ ΜΑΡΙΝΑΤΟΥ 1

1. ΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ

Τά αποτελέσματα των πρώτων τριών έτών τών έν Κεφαλληνία άνασκαφών, αΐτινες 
συνεχίζονται πάντοτε δαπάναις τής εύγενοΰς χορηγού κυρίας J. Goekoop de Jongh, έδημο- 
σιεύθησαν ήδη εις τό περιοδικόν τούτο1. Ενταύθα εκτίθενται τά αποτελέσματα τών δύο 
επομένων έτών, 1933- 1934.

Αί άνασκαψα! έδεικα'ι κατά την παρούσαν περίοδον νά αναζητήσουν μόνον μυκηναϊκάς 
αρχαιότητας, περιωρίσθησαν δέ είς τάς δύο επαρχίας Λιβαθούς και Ληξουρίου. Έν τούτοις 
κατά τάς δοκιμάς ημών ήλθον είς φώς καί ελληνικής έποχής αρχαία, κυρίως είς την πρώτην 
περιοχήν, την Λιβαθώ. Είς θέσιν Καγκέλισσες, γνωστήν ήδη εκ προηγουμένων ερευνών τού 
Καββαδία2, εύρέθησαν πολλοί ορθογώνιοι τάφοι λαξευμένοι έντός τού πετρώματος. Οί πλεΐ- 
στοι ήσαν κενοί, εύρεθέντων μερικών οστράκων μόνον καί δύο ελληνιστικών λύχνων. Εις έκ 
τών λάκκων τούτων περιέκλειε τον νεκρόν ούχί απ’ ευθείας, αλλά κεκαλυμμένον καί διά δευ
τέρου τρόπον τινά τάφου, κατά τό άετοειδές σύστημα, έκ μεγάλων κεράμων (πρβλ. κατωτέρω 
είκ. 2). Τέσσαρες τοιαύται κέραμοι, ών έκάστη είχε μήκος 1,03 μ., έκάλυπτον τον έκτάδην 
κείμενον νεκρόν, δστις είχε τήν κεφαλήν προς Άνατολάς. "Ετερος λάκκος περιεϊχεν κολο
βήν πωρίνην σαρκοφάγον, ής τό πλάτος ήτο 0,80.

Είς θέσιν Λιοστασάκια, περί τά 500 μ. προς ΒΔ τού χωρίου Κοκκολάτα, ήλθεν είς φώς 
έτέρα άγνωστος μέχρι τούδε νεκρόπολις, τής όποιας άνεσκάψαμεν μίαν δωδεκάδα τάφων.

1 Άρχ. Έφημ. 1932 σ. 1 - 47 καί πίν. 1 - 18. 2 Προ'ίστ. ’Αρχαιολογία 371 έξ.
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Οΰτοι είναι επίσης ορθογώνιοι, λαξευμένοι εντός τοϋ βράχου, φέροντες πολλάκις πέριξ ιών 
χειλέων εγκοπήν προς υποδοχήν των καλυπτήρων πλακών. Δύο ή τρεις τάφοι, εχοντες δια
στάσεις μεγαλυτέρας των συνήθων, έχρησίμευον προς 
ταφήν πολλών νεκρών. Εις τάφος περιείχε τον νεκρόν 
κεκαλυμμένον διά κεράμων (είκ. 2), κτερίσματα 
δ’ άπέδωκε μικρόν άγγεΐον έν τεμαχίοις, τήν μελαμ- 
βαφή πρόχουν (είκ. 4 αριστερά), έχουσαν ύψος 
0,165 και φέρουσαν έμπιέστως σειράν ανθεμίων 
ένουμένων διά τοξοειδούς γραμμής, υπό ταύτην δέ 
κυμάτιον, και τον άργυροΰν δακτύλιον (είκ. 5 αρι
στερά). Ούτος (εξωτερική διάμ. 0,025) φέρει σφενδό
νην έγκοιλον, ρομβοειδή καί μέ λεπτάς γραμμάς ώς 
διάκοσμον κατά τήν περιφέρειαν.

Οί λοιποί τάφοι περιεΐχον ασήμαντα αγγεία 
(δείγματα έπί τής είκ. 4), πηλίνας πυραμιδοειδείς 
άγνϋθας καί σποραδικώς στλεγγίδα ή έτερον σιδη- 
ροΰν άντικείμενον. Εις έκ τών τάφων τών περιεχόν- 
των πολλούς νεκρούς παρέσχε πλήθος ελληνιστικών 
λύχνων καί πηλίνην κεφαλήν κόρης (είκ. 3), διά-

δίωτον

αιχμηρόν αμφορέα, χρυσοΰν δακτύλιον (είκ. 5) καί 
άργυροΰν τριώβολον Κράνης (είκ. 5). Τούτο φέρει έπί τής μιας όψεως κεφαλήν κριού 
καί έπί τής έτέρας χηλήν μετά τού κατωτέρου ποδός ζφου, άνήκον εις γνωστήν κατηγορίαν

τών μετά τό 400 π.Χ. νομισμάτων τών 
Κρανίων'.

Όλίγον περαιτέρω προς Βορράν 
καί έφόσον κατερχόμενοι τών υψωμά
των πλησιάζομεν προς τήν πεδιάδα τής 
Κρανιάς παρατηρούνται άφθονα ίχνη 
τής κλασσικής άρχαιότητος. Εις θέσιν 
’Αρχάγγελος, όπου καί τό δμώνυμον 
παρεκκλήσιον τής οικογένειας Για- 
κρούση, φαίνονται τά ίχνη αρχαίου λα
τομείου. Πιθανώς τό παρεκκ?*/ήσιον 
κεϊται έπί τής θέσεως αρχαίου ναού. 

Προ αυτού σφζεται έτι πώρινος σπόνδυλος δωρικού κίονος καί άλλα αρχαία τεμάχια.
Περί τά 100 μ. βορειότερον, έπί τών πρώτων κρασπέδων τής άρχομένης ήδη πεδιάδος, 

υπάρχει μέγας αγρός όστις κατά τό Β. άκρον του φέρει άρχαΐον άναλημματικόν τοίχον κατά 1

Είκ. 3.
Λύχνοι και πηλίνη κεφαλή εκ τών τάφων εις ΰέοιν Λιοοταοάκια.

φορά μικρά αγγεία έν τεμαχίοις, ευμεγέθη

1 Head, Hist. Numorum 358.
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τής πτώσεως τών χωμάτων. Εντός τοΰ άγροϋ υπάρχουν τά ίχνη οικοδομήματος, πιθανώτατα 
ναοϋ, δστις είναι λίαν κατεστραμμένος, τά δε αρχιτεκτονικά του μέλη κεΐνται διεσπαρμένα 
τήδε κακεϊσε. Μεταξύ άλλων παρετήρησα και βωμίσκον φέροντα έγκεχαραγμένους κατά την

βάσιν του δύο αστέρας (ίσως τών 
Διόσκουρων;).

2. ΟΙ ΥΤΤΟΜΥΚΗΝΑΪΚΟΙ ΤΑΦΟΙ

"Εξ έν συνόλφ λαξευτοί έντός τοΰ 
βράχου σπηλαιώδεις τάφοι άνεκα- 
λύφθησαν κατά τάς ανωτέρω έρευ
νας, ών τρεις είς την επαρχίαν Λη- 
ξουρίου παρά τό χωρίον Κοντογε- 
νάδα και τρεις έτεροι είς την Λιβαθώ 
παρά τό χωρίον Μεταξάτα. Ίχνη 
συνοικισμών τής αυτής εποχής δεν 
κατέστη δυνατόν νά άνευρεθοΰν καί 
πιθανώς δεν θά εύρεθοϋν ποτέ. Ή 

εντατική καλλιέργεια σταφίδων καί αμπέλων, ήτις απαιτεί βαθεΐαν σκαφήν τών χωμάτων, 
έχει καταστρέψει παν ίχνος τής άρχαιότητος, τό όποιον δεν είναι κεκρυμμένον είς βάθος 
μεγαλύτερον τοΰ μέτρου. Ούτω λοιπόν οί τάφοι καί μόνοι υπολείπονται είς την αρχαιολο
γικήν έρευναν, οί όποιοι, άν καί δεν ήσαν τήν φοράν αυτήν τόσον πλούσιοι είς κτερίσματα, 
ως οί δημοσιευθέντες ήδη τής Λακκίθρας, 
έν τούτοις παρουσίασαν σπουδαίας άρχιτε- 
κτονικάς ιδιορρυθμίας.

Οί τάφοι Κοντογενάδας. Τό χωρίον 
τοΰτο κεΐται έπί βραχώδους έξάρσεως τοΰ 
έδάφους, άπέχον 1 1/2 ώραν προς ΒΔ τοΰ 
Ληξουρίου. Κατά τό νότιον άκρον τοΰ χω
ρίου, παρά τά κράσπεδα μικρδς ευφόρου 
κοιλάδος ήτις λέγεται «ό Χαλικιάς», ήλθον 
είς φώς τρεις τάφοι άπέχοντες κατά μέσον 
όρον 200-400 μέτρα μεταξύ των. Όλοι είναι λαξευμένοι έντός τοΰ άσβεστολιθικοΰ πετρώ
ματος. Τοΰτο, άν καί μαλακόν σχετικώς, είναι έν τούτοις αρκετά ανθεκτικόν ώστε νά χρησι- 
μοποιήται γενικώς ώς οικοδομικόν υλικόν, είναι δε έν πάση περιπτώσει πολύ σκληρότερον 
τών συνήθων χωματικών πετρωμάτων, τά όποια έξελέγοντο έν τή κρητομυκηναϊκή έποχή 

προς λάξευσιν τών τάφων.
Πάντες οί τάφοι τής Κοντογενάδας είχον συληθή καί έν μέρει καταστροφή ένεκα μετα- 

γενεστέρας χρησιμοποιήσεως προ πολλών χρόνων, ίσως κατά τήν αρχαιότητα. Εξ αύτών ό 
τάφος Α είναι ό καλύτερον διατηρούμενος (είκ. 1, κάτω δεξιά), είναι δε καί ό μόνος, όστις 
παρουσίασεν ίχνη τινά τών αρχικών του κτερισμάτων. Οί λοιποί δύο τάφοι, Β καί Γ είναι

Είκ. 5. Άργνρονς και χρνσονς δακτύλιος και άργυρονν 
νόμισμα Κράνης εκ τάφων είς Λιοστασάκια.

Είκ. 4. Κεραμεικη εκ τών τάφων είς ΰ’έσιν Λιοστασάκια.
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αρκούντως κατεστραμμένοι. Πάντες φέρουν έν κοινόν αρχιτεκτονικόν γνώρισμα, τό όποιον 
θά συναντήσωμεν κατωτέρω καί εις τούς τάφους Β καί Γ Μεταξάτων, ότι δηλ. δεν είναι έξ 
όλοκ?ιήρου λαξευτοί εντός τοΰ βρά
χου, άλλα κατά τά δύο τρίτα περίπου 
τοΰ ύψους των συναντώντες την επι
φάνειαν τοΰ έδάφους, έσυνεχίζοντο 
έκεΐθεν κτιστοί διά λίθων κατά τό 
σύστημα τών θολωτών τάφων. Περί 
τής ιδιορρυθμίας ταύτης θά διαλά- 
βωμεν κατωτέρω.

'Ο τάφος Α. Οΰτος κεΐται εις 
θέσιν «στους Μηνούς» εντός σταφι
δαμπέλου τοΰ κ. Ι.Λοβέρδου (είκ.Ι).

Ό δρόμος του, όστις στενός ών ευρύ
νεται προ τής θύρας (σχέδιονείκ. 6), 

άρχίζει νά έχη ήπιαν κλίσιν τοΰ δα
πέδου του εις άπόστασιν 0,80 άπό 
τής θύρας, προς έκροήν τών ύδάτων.
Προς τον σκοπόν τούτον έχει λα-
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τήν αυτήν άπό τής θύρας άπόστασιν άκολουθει τον 
άξονα τοΰ δρόμου. ’Έχει τομήν άμβλείας σφηνός καί 
πλάτος 0,30 άνω καί 0,08 κατά τον πυθμένα. Παρά 
τον μυχόν τοΰ δρόμου δεξιά έλαξεύθη νεκρικός λάκκος 
λίαν στενός, άλλά βαθύς 1,60.

Ή ΰύρα είναι λαξευμένη μετά κανονικότητος καί 
έπιμελείας, φέρουσα καί άναθύρωσιν προς καλυτέραν 
εφαρμογήν τής πλακάς, ήτις ποτέ έκλειε τον τάφον. 
Αί παραστάδες πλατύνονται έκ τών κάτω προς τά άνω 
έχουσαι λόγον 0,25 προς 0,40. Έν τούτοις, έπειδή 
ό κώνος τοΰ τάφου στενοΰται πολύ άποτομώτερον, 
υπάρχει έσωθεν τοΰ άνωφλίου τής θύρας 
πελέκησις τοΰ βράχου, ώς έάν έπρόκειτο περί δευτέρου 
υπερθύρου (όρα τήν τομήν τής είκ. 6).

Εις τον θάλαμον τοΰ τάφου οδηγεί μικρά βαθ μίς, 
πλησίον δέ τής θύρας έχουν λαξευθή έπί τοΰ δαπέδου 
τρεις λάκκοι, ών τά βάθη σημειοΰνται έπί τοΰ σχεδίου. 
Ό λάκκος 2 ήτο ό κύριος τάφος, φέρων καί έγκοπήν 
πέριξ τών χειλέων διά τάς πλάκας αϊτινες τον έκάλυ- 

πτον. Ό λάκκος 3 είναι μικρός καί άβαθής. Προφανώς εντός τούτου είχε ταφή παιδίον. 
Ό θάλαμος έχει λαξευθή κυκλικός καί στενοΰται θολοειδώς προς τά άνω μετά τελείας

γωνιώδης
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κανονικότητος. ΕΙς ύψος ακριβώς δύο μέτρων από τοϋ δαπέδου συναντφ την επιφάνειαν 
τοϋ πετρώματος, ή δε σχηματιζομένη κυκλική όπή έχει διάμετρον επίσης δύο μέτρων. ’Από 
τοϋ σημείου τούτου ό θάλαμος κατεσκευάσθη κατά τον θολωτόν τρόπον διά λίθων, οΐτινες, 
συμπεσόντος τοΰ τάφου, εύρέθησαν πάντες εντός τοϋ θαλάμου. ΈπΙ των εικόνων 7 καί 1

(δεξιά τής καλύβης) φαίνονται τινές τών λίθων 
τούτων, οΐτινες ήσαν τόσον πολλοί, ώστε θά 
ήτο δυνατόν δι’ αυτών νά έπανακτισθή ό τάφος. 
Ή μεγάλη πληθύς τών λίθων τούτων είναι 
μικροί καί άπελέκητοι, έξαχθέντες πιθανότατα 
επί τόπου κατά την λάξευσιν τοΰ δρόμου καί 
τοΰ θαλάμου. Μερικοί όμως έξ αυτών φέρουν 
έπεξεργασίαν, ήτις καθιστά τούτους «κλειδιά» 
όπως λέγονται σήμερον ήτοι είναι σφηνοει
δείς τό σχήμα. Δύο τοιούτους λίθους παριστφ 
ή εΐκ. 8. Ότε εύρέθησαν οί πρώτοι δύο έξ 
αύτών, έσημειώθησαν εν τφ ήμερολογίω τών 
άνασκαφών ώς «σήματα», ήτοι επιτύμβιοι στή- 

λαι. Ειτα όμως εύρέθησαν πολλοί όμοιοι καί έγένετο φανερόν, ότι πρόκειται μάλλον περί 
λίθων εκ τής θολώσεως τοΰ τάφου.

'Ο τάφος Β. Οΰτος κεΐται περί τά 200 μ. προς Δυσμάς τοΰ Α είς θέσιν «Στην Πλάκα» 
έντός χώρου άνήκοντος είς την έκκλησίαν τής Κοιμήσεως τής Θεοτόκου. Ό τάφος είχε προ 
πολλοΰ συληθή καί έκειτο έν μέρει ορατός, 
πλήρης λίθων καί χωμάτων. Κατεστραμμένον 
είναι ιδίως τό άνω μέρος τοΰ σπηλαίου δεξιά 
τής εισόδου. Τό ύπόλοιπον διατηρείται καλώς.
(Είκ. 9 καί 10).

Ό δρόμος, ελαφρώς προς τά άνω στενού- 
μενος ώς καί είς τούς λοιπούς τάφους κατά 
κανόνα συμβαίνει, έχει τά τοιχώματα ελαφρώς 
κοίλα, ώστε ή όριζοντία τομή παρουσιάζει 
έλλειψοειδή μορφήν (είκ. 9). Η θύρα, δια- 
τηρουμένη καλώς μέχρις ύψους 1 μ. περίπου, 
έχει πλάτος 0,60 κάτω καί 0,50 άνω, φέρουσα 
έξωτερικώς άναθύρωσιν προς ύποδοχήν τής 
πλακός, ήτις έφρασσε τό στόμιον. Προτού

Είκ. 9. Κοντογενάδας τάφος Β.
πατήσωμεν τό κατώφλιον, ύπάρχει φλιά τριών
εκατοστών ύψους, τό δέ κατώφλιον ύψοΰται άπό ταύτης 0,20 (είκ. 9, τομή). Τό δάπεδον 
τοΰ τάφου εύρίσκεται είς βάθος 0,30 καί δεν έφερε λάκκους νεκρικούς. Ό θάλαμος είναι 
εντελώς κυκλικός, θολούμενος αρκετά άποτόμως προς τά άνω, είς τρόπον ώστε ή όπή τής 
κορυφής είς τήν επιφάνειαν τοΰ πετρώματος ήτο μόνον 0,90 διαμέτρου. ’Ιδιαίτερον χαρα
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Είκ. 10. 'Ο τάφος Β Κοντογενάδας.

κτηριστικόν τοΰ τάφου τούτου είναι, δτι πέριξ τής οπής διατηρείται ευδιάκριτος εγκοπή, ϊνα 
στερεωθούν καλύτερον οί πρώτοι λίθοι τής θολώσεαις έπΐ τοΰ ανωμάλου βράχου. (Όρα την 
τομήν είκ. 9 καί την φωτογραφίαν είκ. 10, δπου ή 
εγκοπή αύτη διακρίνεται). Ό τάφος ούδέν περιείχε, 
πλήν άσημάντων οστράκων.

Ό τάφος Γ. Ούτος εύρίσκεται εντός τοΰ χωρίου 
παρά την αμαξιτόν εντός αγρού τού κ. Γ. Κονταρά, 
είς άπόστασιν 400 περίπου μέτρων προς Βορράν τού 
τάφου Α. Καί ούτος ήτο παλαιόθεν συλημένος. Ό δρό
μος του φέρει μίαν ιδιορρυθμίαν (εικόνες 11 -12), 
ήτοι είς άπόστασιν 2 μ. προ τής θύρας παρουσιάζει 
δύο λαξευτός παραστάδας, ώς εί έπρόκειτο περί προ- 
θύρου. Δύο μικραί βαθμίδες οδηγούν προς την θύραν, 
ής τό κατώφλιον έσωτερικώς δεν ακολουθεί την περί
μετρον τού τάφου, άλλ’ είναι ευθύ. Ό κυκλικός θάλα
μος στερείται επίσης νεκρικών λάκκων καί φέρει δύο 
αμελείς καί έλαφράς αυλακώσεις σταυροειδώς επί τοΰ 
δαπέδου, τό όποιον έπιπροσθέτως είς μερικά σημεία 
διατηρεί ίχνη κονιάματος. Τούτο δεν έχει την σκληράν 
σύστασιν τών συνήθων ρωμαϊκών καί βυζαντινών
ασβεστοκονιαμάτων, αλλά σύγκειται εκ πολύ μικρών ψηφίδων τού αυτού μαλακού ασβεστό
λιθου, εντός τού οποίου έχει λαξευθή ό τάφος, καί συνδετικού τίνος (γύψου;). Τό κονίαμα

τούτο δεν έχει την σκληρότητα τών συνήθων 
ασβεστοκονιαμάτων, δεν δύναταί τις δμως νά 
άποφανθή μετά βεβαιότητος άν άνήκεν άρχή- 
θεν είς τον τάφον. Όπωςδήποτε, ή θύρα 
ούδέν ίχνος τειχίσεως φέρει, τό όποιον νά 
άποδεικνύη δτι μεταγενεστέρως ό τάφος έχρη- 
σιμοποιήθη ώς δεξαμενή ΰδατος. Ούδέν εύ
ρημα έσημειώθη κατά τήν άνασκαφήν τού 
τάφου τούτου.

Οί τάφοι Μεταξάτων. Ή συστάς τών τριών 
τούτων τάφων κεϊται είς πέντε λεπτών άπό- 
στασιν προς τά ΝΑ τού χωρίου είς θέσιν «τά 
Χαλικερά». Ό πρώτος έκ τούτων εύρέθη εντός 
αγρού τού κ. Νικ. Μεταξά καί κατόπιν διηγή- 

σεως τού ίδιου, δτι υπό τον αγρόν υπάρχει σπήλαιον, εντός τού όποιου οί γονείς τουειχον εύρει 
άλλοτε μαυρισμένον ξύλον, δπερ κομισθέν προς τον ιερέα άνεγνωρίσθη ώς παλαιόν κόνισμα. 
Ή άνασκαφή έδειξεν εντός ολίγου, δτι έπρόκειτο περί λαξευτού τετραγώνου τάφου. Οί έτεροι 
δύο, κυκλικοί τό σχήμα, εύρέθησαν διά δοκιμαστικών σκαφών περί τά ΙΟΟμ. άνατολικώτερον.

10

Είκ. 11. Κοντογενάδας τάφος Ι\
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'Ο τάφος Α. (εικόνες 13 -15). Ό τάφος ούτος, δστις παρουσιάζει ιδιαίτερον ενδια
φέρον, έχει λαξευθή ούτως είπεΐν εντός τοΰ αμμώδους χώματος, τό όποιον έπ'ι τής έπιφανείας 
τοΰ εδάφους καλύπτεται δίκην πλακός υπό πετρώματος έχοντος περίπου 2 μ. πάχος. 
Τό πλακοειδές τούτο πέτρωμα έχρησιμοποιήθη ως στέγη τού τάφου, τά τοιχώματα όμως τοΰ 
σπηλαίου, ό δρόμος καί ιδιαιτέρως τό δάπεδον μετά των λάκκων του είναι λίαν ψαθυρά

λόγω τής μαλακότητος τοΰ χώματος. Θύρα δεν διετη- 
ρήθη, είναι δέ πολύ πιθανόν, ότι ήτο κτιστή διά λίθων.

Ό στενόμακρος δρόμος είναι έφωδιασμένος διά 
δύο υψηλών βαθμιδών (0,50 ύψους) προς ταχυτέραν 
έπίτευξιν τοΰ ποθητού βάθους. Τά τοιχώματά του 
συγκλίνουν ολίγον προς τά άνω. (Τον δρόμον έκ των 
έσω προς τά έξω δεικνύει ή είκ. 14, όπου ή άνωτάτη 
βαθμίς δέν ανήκει εις την αρχικήν λάξευσιν, άλλ’ 
άφέθη παρ’ ημών προς εύκολίαν τών εργατών κατά 
τήν κένωσιν τοΰ τάφου). Εις τό μέρος, όπου θά ήτο ή 
θύρα, διετηρήθησαν ολίγοι λίθοι έν εϊδει κατωφλιού. 
Παραπλεύρως εύρέθη ή πλάξ ήτις έφρασσε τήν θύραν, 
σχήματος ορθογωνίου, πάχους 10- 15 έκ. καί διαστά
σεων 1,30X0,75. Ό νεκρικός θάλαμος έχει κανονικόν 
ορθογώνιον σχήμα όπως οί τάφοι Α καί Β Λακκίθρας, 
φέρει δέ διάδρομον έν τώ μέσω τοΰ δαπέδου, έκατέ- 
ρωθεν τοΰ οποίου υπάρχουν οί νεκρικοί λάκκοι: Δεξιά 
μέν πέντε, αριστερά δέ μόνον τέσσαρες. Ό λάκκος 
όστις θά έπρεπε νά είναι ό ένατος, ουδέποτε έλσξεύθη. 
Οί λάκκοι έχουσιν άνισα βάθη σημειούμενα επί τοΰ 
σχεδίου, βαθύτατος δέ πάντων, αληθές φρέαρ μετά 

κόπου κενωθέν, ήτο ό ύπ’ άρ. 7, αριθμών 2.80 μ. βάθους.
Τό πέτρωμα τής στέγης τοΰ τάφου φέρει σχεδόν κάθετον οπήν, διαμέτρου 0,20 περί

που, ήτις διήκει από τής έπιφανείας τοΰ έδάφους μέχρι τοΰ θαλάμου (είκ. 15). Ή οπή 
εύρίσκεται ούχί εις τό μέσον τοΰ σπηλαίου, άλλ’εις τι σημεΐον άπέχον 1,70 άπό τής ανατο
λικής πλευράς καί 1,20 άπό τής βόρειας, ήτοι ύπέρ τό άκρον τοΰ λάκκου 4 (όρα τό σχέδιον 
είκ. 13.) Ή οπή δέν είναι απολύτως ευθεία, αλλά κατά τι σκολιά. 'Ολόκληρον τό σπήλαιον 
ήτο πλήρες έπιχώσεως, περί ής κατωτέρω.

Περί τά 10 μ. δυτικώτερον τοΰ τάφου εύρέθη λίαν κατεστραμμένον κατασκεύασμα, 
είδος σηκού, τοΰ οποίου διατηρείται τμήμα τής βόρειας πλευράς έν σχήματι τόξου, κτιστόν 
διά λίθων λογάδων άνευ συνδετικού (είκ. 16). Τοΰ τόξου ή χορδή έχει μήκος 6,80. Μία 
μόνον σειρά λίθων, ή κατωτάτη διατηρείται, ύψους 15-20 έκ., εις κακήν δέ κατάστασιν, διότι 
ή πρόσοψις ταύτης είναι λίαν αμελής. ’Ίσως τό νΰν σφζόμενον μέρος δέν ήτο ορατόν έν τή 
άρχαιότητι. Έξωτερικώς ό τοίχος έπίσης δέν σχηματίζει πρόσοψιν, διότι έδράζεται έπί τοΰ 
φυσικού βράχου. "Ισως έγίνετο κανονικώτερος είς τά ανώτερα στρώματα. Δεξιά, ήτοι προς τό

Είκ. 12. Κοντογενάδας τάφος Γ.
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ανατολικόν μέρος, δεν διετηρήθη μέν τοίχος, ό βράχος δμως είναι πελεκημένος και λείος έν 
εΐδει εύθυντηρίας, φέρων καί ίχνος τι μετά μεγαλυτέρας έπιμελείας πελεκημένον, οίονεί φλιάν 
ή βάσιν προς τοποθέτησιν αντικειμένου τινός.

Εις 0,40 μ. άπόστασιν άπό τής άψΐδος τοΰ βορείου τοίχου καί ακριβώς εις τό μέσον 
ταύτης εύρέθη σπόνδυλος πώρινου πρισματικού κίονος δωδεκαπλεΰρου, διατηρών μέγιστον

ύψος 0,50 καί έ'χων διάμ. 0,62. Ό σπόνδυλος έπάτει επί τού φυσικού βράχου, δεν υπάρχει 
δμως ίχνος επεξεργασίας τοΰ τελευταίου, ώστε δεν είναι βέβαιον δτι ό σπόνδυλος διετηρήθη 
εις την αρχικήν του θέσιν.

Πολυάριθμα τεμάχια πήλινων κεράμων, πάχους 2 εκ., υποδεικνύουν δτι τό οικοδόμημα 
εκείνο ήτο έστεγασμένον.Ύπό τό επιφανειακόν χώμα τού αγρού άνεκαλύφθη στρώμα πάχους 
0,40, μελανόν καί πλήρες τέφρας όμοΰ μετά οστράκων έξ αγγείων διαφόρων εποχών, περί 
ών κατωτέρω. Τό στρώμα τούτο υπερβαίνει τά διατηρηθέντα ίχνη τού «σηκού ■>, έκτεινόμενον 
καί πέραν τούτου εις έκτασιν αρκετών τετραγωνικών μέτρων.
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Είκ. 14.
Τάφος Λ Μεταξάτων. Ή εΐκών ληφθεΐοα εκ τών 
εοω, δεικνύει τον βαθμιδωτόν δρόμον και την πλάκα, 
ητις εφρασσε το στόμιον, εις ην θέσιν ενρέθη.

'Ο τάφος Β. (εικόνες 17-18). Ούτος φέρει βραχύτατον δρόμον μετά δύο βαθμιδών
σκαλισμένον εντός τοΰ πετρώματος, αρκετά ψαθυρού 
καί τούτου είς τά βαθύτερα στρώματα. Ή θύρα εύρέΟη 
ανέπαφος, φρασσομένη διά ξηρολιθιάς (είκ. 18 αρι
στερά). Επειδή όμως ή αριστερά παραστάς είχε διαρ- 
ραγή, μόλις άπεφράχθη ή θύρα κατέρρευσε και ή 
παραστάς αΰτη (είκ. 18 δεξιά). Μετά τό άνοιγμα τής 
θύρας, ενώ έπεριμένομεν νά εΰρωμεν τον θάλαμον 
τοΰ τάφου άνέπαφον, παρουσιάσθη ούτος τουναντίον 
πλήρης λίθων και σκληρών χωμάτων μέχρι κορυφής, 
χωρίς κανέν κενόν. Ή πείρα ή άποκτηθεΐσα είς τούς 
τάφους Κοντογενάδας μέ έκαμε νά ύποπτεύσω, ότι καί 
ό τάφος ούτος έφερεν άνοιγμα άνωθεν, πράγμα τό 
όποιον εντός ολίγου έπιστοποιήθη. Ή οπή ή σχηματι- 
ξομένη επί τής επιφάνειας έχει ενταύθα διάμετρον 1,25.

Ό θάλαμος έχει σχήμα κανονικού κύκλου, τό δε 
δάπεδόν του εύρίσκεται είς βάθος 0,50 από τού κατω
φλιού τής θύρας. "Ολοι οί λίθοι τής θολώσεως, ών 
πολλοί πλακωτοί, εύρέθησαν εντός τού θαλάμου. Δέκα 
λάκκοι άκανονίστως λαξευμένοι πληρούν όλον τό σπή- 
λαιον, τού δεκάτου λάκκου άνοιχθέντος εντός συμ
πληρωματικής κόγχης. Ή διά λίθων θόλωσις, ητις 
συνεπλήρωνε τήν κατασκευήν τού τάφου τούτου, είχεν 
έλάχιστόν ύψος (είκ. 17).

Ό τάφος Γ. (εικόνες 19-20). Τήν παρουσίαν 
τού τάφου τούτου, όστις κείται εικοσάδα μέτρων προς 
Άνατ. τού προηγουμένου, προύδωκεν ή ΰπαρξις δέν
δρου, ενός ευ μεγέθους κοκκορέβιθου (τερέβινθος ή τέρ- 
μινθος των αρχαίων, Pistacia Terebinthus), τού οποίου 
αί διαστάσεις εντός τού βραχώδους εκείνου περι
βάλλοντος δεν ήτο δυνατόν νά εξηγηθούν (είκ. 20). 
Πράγματι τό δένδρον εΐχε φυτρώσει διά τής οπής 
τοΰ τάφου, όστις είναι καθ’ όλα ανάλογος προς 
τον Β, αί δε ρίζαι του έβοσκον εντός τής νεκρικής 
έπιχώσεως. Ό τάφος Γ διατηρείται άριστα, συντε- 
λούντος καί τού σκ?</ηρού πετρώματος. Ό βραχύς καί 
βαθύς δρόμος φθάνει είς τό επιθυμητόν βάθος διά 
τριών βαθμιδών, ών ή τελευταία διπλάσιά είς ύψος 
τών προηγουμένων. Ή θύρα φέρει εύρυτάτην άναθύ- 

ρωσιν (είκ. 20), ό δε θάλαμος, κανονικώς κυκλικός, φέρει άκανονίστως όκτώ λάκκους, ών οί

Είκ. 15. Μεταξάτα, τάφος Α. Κάτω, ή όπη τών 
οπονδών. ’Άνω, τμήμα τον δρόμον
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δυο έντός κογχών. Ετερος μικρός καί άβαθής λάκκος (0,15 βάθος) έλαξεύθη παρά τον μυχόν 
τοϋ δρόμου, δεξιά τής θύρας. Τό φαινόμενον είναι εντελώς άνάλογον προς τό τοΰ τάφου A 
Κοντογενάδας, προς δν συμφωνεί ετι τό γεγονός, δτι ό δεύτερος λάκκος τοΰ σπηλαίου ήτο ό 
κύριος τάφος, φέρων καί εγκοπήν πέριξ τών χειλέων προς εφαρμογήν τών καλυπτήριων πλακών.

Ό τάφος ούτος έφερε κεχωσμένον καί αφανή τον δρόμον, ήτο δμως έν μέρει κενός 
άνω εις τήν οπήν, δπου έφύετο τό δένδρον. Ύπό τών περίοικων έθεωρεΐτο ως έγκαταλελειμ-

Οί λίθοι τής θολώσεως εύρέθησαν καί ενταύθα πληροϋντες τό κατώτερον σπήλαιυν. Πολλοί 
εκ τούτων ήσαν πλάκες, αΰται δε προφανώς έχρησίμευον ώς καλύμματα τών λάκκων. Εν 
τούτοις ούδεμία εύρέθη κατά χώραν.

3· ΑΙ ΤΑφΑΙ ΚΑΙ ΤΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ

Τής Κοντογενάδας οί τάφοι, ώς έλέχθη ήδη, εύρέθησαν κενοί. Μόνος ό τάφος Α παρου
σίασε μερικά όστρακα, εκ τών οποίων μετά βίας συνεπληρώθησαν τρία άγγεΐα, ώς δείγμα 
τής κεραμεικής τοΰ τάφου τούτου (είκ. 21). Τό μικρότερον έκ τούτων (δεξιά) εύρέθη έντός 
τοΰ λάκκου τοΰ δρόμου, δστις παρέσχε καί εν τεμάχιον (τό άγγιστρον) πόρπης, έτι δε μικρό- 
τατον ρόδακα κυανής ύαλομάζης. Η κατωτάτη έπίχωσις καί οί λάκκοι τοΰ θαλάμου παρέ- 
σχον τεμάχια μόνον, ιδίως έξ ύψιπόδων κυλικών. Πάντα συνέκειντο έκ λευκού ή κιτρινωπού 
εύθρύπτου πηλού.

Ό τάφος δμως ούτος παρουσίασε σπουδαΐον εύρημα, τά τεμάχια λίθινης σαρκοφάγου, 
έξ ών κατέστη δυνατόν νά άνασυγκροτηθή τό δλον (είκ. 22). Τά τεμάχια ταΰτα εύρέθησαν
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ΕΙκ 18. Μεταξάτων τάφος Β. 'Αριστερά: 'Η Φόρα ώς ενρέΰη φρασσόμενη διά τοίχον. 
Δεξιά: 'Η $νρα μετά την άπόφραξιν

έν μέρει μέν εντός τής έπιχώσεως τοΰ θαλάμου, έν μέρει δ’ έντός τοΰ λάκκου 2, ήσαν δ’ αρκετά 
όπως συμπληρωθή ασφαλώς είς τάς άρχικάς διαστάσεις της ή λάρναξ.

Λείψανα τής λατρείας των νεκρών 
εύρέθησαν έντός τής κατωτάτης έπιχώ
σεως, ίδίςι παρά τον μυχόν τοΰ τάφου, δύο 
όδόντες χοίρου, κεράς και σιαγών αίγός, 
προ παντός δε άφθονα οστά καί ολόκλη
ρον τό κρανίον μόσχου (έστερεϊτο έτι 
κεράτων). Εύρέθη έπίσης και τεμάχιον 
πλακός φέρον ήμισφαιρικήν κοιλότητα, 
ίσως έκ τραπέζης προσφορών. Ανθρώπινα 
οστά έν κακή καταστάσει, ώς και δύο ή 
τρία κρανία, εύρέθησαν καθ’ δλην τήν 
έπίχωσιν καί έντός τοΰ λάκκου 2.

Ό τάφος Α Μεταξάτων παρουσία- 
σεν είς τήν έπίχωσιν τοΰ δρόμου καί τοΰ 
θαλάμου του πλήν άφθονων ιχνών έλλη- 
νικής κεραμεικής, περί ών θά διαλάβωμεν 
κατωτέρω, καί τεμάχια μυκηναϊκών αγ

γείων, ιδία τήν πελωρίαν ύψίποδα κύλικα είκ. 23 δεξιά. Ό θάλαμος ήτο πλήρης έπιχώ σεω€

r”S r1 '

Είκ. 19. Μεταξάτων τάφος Γ.
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και μόνα τά ανώτατα 50 έκ. τοΰ ύψους του ήσαν κενά. Κατά την άνασκαψήν διηρέθη εις 
οριζόντια στρώματα άνά 50 έκ. πάχους, παρετηρήθη δε ότι τό άνώτατον τοιοΰτο περιείχε 
μελαμβαφή ώραΐα όστρακα τοΰ 5ου και 4ου π.Χ. αίώνος. Τό μεσαΐον στρώμα άπέδωκε τεμά- 
χιον πίθου μετ’ αναγλύφου πλοχμού τοΰ 7ου π. X. αίώνος. (Κατωτέρω είκ. 44). Ή κατωτάτη 
έπίχωσις τέλος τοΰ σπηλαίου άπετελεϊτο έκ χώματος μελανού, διαφέροντος τελείως τών πέριξ 
λευκών αμμωδών χωμάτων και πε- 
ριέχοντος ελάχιστα όστρακα, πάντα 
μυκηναϊκά, έ'τι δε οστά τινα βοός.

Είκ. 21. Λγγεϊα εκ τον τάφον Α Κοντογενάδας.

ΕΙκ. 20. Με ταμάτων τάφος Ι\ Είκ. 22. Ανθινη σαρκοφάγος εκ τον τάφον Α Κοντογενάδας.

Τά ευρήματα τών λάκκων τοΰ τάψου τούτου, ώς καί τών δύο επομένων τάφων, σημει- 
οΰνται επί τών εικόνων καί πινάκων. Ώς έκ τούτου περιττεύει ή έκ τοΰ ημερολογίου τών 
άνασκαφών αντιγραφή τοΰ ίστορικοΰ τών ευρημάτων τούτων. Θά σημειωθούν μόνον αί 
γενικαί παρατηρήσεις, άν δέ τις τυχόν ήθελε λάβει ποτέ ανάγκην πληρεστέρων πληροφο
ριών, δύναται νά προστρέξη εις τά ημερολόγια τών άνασκαφών, τά όποια φυλάσσονται έν τώ 
μουσείω ’Αργοστολιού.

Ταφικαί παρατηρήσεις εις ούδένα τών τάφων κατέστησαν δυναταί, διότι λόγιο τών 
επανειλημμένων ταφών καί πολλάκις τών μεταγενεστέρων άναμοχλεύσεων τά οστά εύρί- 
σκοντο πάντοτε έν αταξία καί κακή καταστάσει, ώς συνέβη καί εις τους τάφους Λακκίθρας ’.

Έκ τών λάκκων τοΰ τάφου Α ό 1 καί 9, ήτοι οί πλησιέστατοι προς την θύραν, ήσαν 
καί οί πλουσιώτατοι. Τό φαινόμενον τούτο παρετηρήθη καί έν Λακκίθρα, όπου έδόθη καί 
σχετική έξήγησις τοΰ πράγματος2. Ό λάκκος 1 περιεΐχεν εις τον πυθμένα του ενα πλακοειδή

1 ΑΕ 1932 23 έξ. 2 ΑΕ έ.ά. 24.
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περιέργου σχήματος φυσικόν λίθον, (είχ. 24) άνευ ίχνους ανθρώπινης επεξεργασίας. Αν και 
είναι δυνατόν να έχρησίμευσεν απλώς ώς καλυπτήριος πλάξ τοΰ λάκκου, δεν αποκλείεται

έν τοΰτοις καί ή πιθανότης, δτι κατετέθη 
είς τον τάφον ώς φετιχιστικόν τι εΐδω- 
λον κατ’ αναλογίαν όμοιων παραδειγ
μάτων εκ τής μινωϊκής Κρήτης1. Ό λάκ
κος περιείχε τέσσαρας τουλάχιστον νε
κρούς, ών τα κρανία, τεθραυσμένα είς 
τεμάχια, έκειντο είς διάφορα μέρη τής 
κατωτάτης έπιχώσεως.

Ό λάκκος A 2 είχε βάθος μόνον 
0.70 καί περιεΐχεν ολίγα ϊχνη οστών, επί
σης όστρακά τινα καί πελωρίαν ύψίποδα 

κύλικα (είχ. 23), ύψους 0,25. Ό As περιεΐχεν ένα νεκρόν καί ελάχιστα τεμάχια αγγείων, 
επίσης καί ό A 4 καί ό A 5. Ό A 6, βαθύς 1,40, εύρέθη τελείως κενός. Ό βαθύτατος πάντων 
A 7 περιείχε δύο νεκρούς, ών τά τεμάχια τών κρανίων 
εύρέθησαν είς διάφορα ύψη καί θέσεις. Ό As περιεΐχεν 
ένα νεκρόν είς τον πυθμένα έκτάδην καί παρ’ αυτόν ένα 
ψευδόστομον αμφορέα. Τό κρανίον όμως εύρέθη υψηλό
τερα, κατά τό μέσον περίπου τοΰ λάκκου. Τέλος ό A 9, 
ό πλουσιώτατος πάντων, δστις μόνος παρουσίασε καί έν 
χρυσοϋν εύρημα, άμφικωνικήν ψήφον, περιείχε πέντε 
θόλους κρανίων καί έν πρόσθιον μέρος προσώπου μαυ- 
ρισμένον (’ίσως υπό πυρός). Περιέργως είναι συνερρικνω- 
μένον καί συνωστεωμένον έν τών εύρεθέντων κρανίων, 
ίσως μη φυσιολογικόν ή φέρον ίχνη έπουλωθείσης πληγής.

Ο τάφος Β Μεταξάτων περιείχε κατά την κατωτέ- 
ραν καί κατωτάτην έπίχωσιν μέγα πλήθος οστών βοός, 
χοίρου καί άλλων ίσως ζώων με καταφανή τά ίχνη πυρός 
επ’ αύτών Ή αυτή έπίχωσις περιείχε καί τά τεμάχια τοΰ 
άμφορέως (είχ. 29 αριστερά), δύο πήλινα αντικείμενα έν 
σχήματι κουβαριστρίας (κατωτέρω είχ. 38,) μερικά τεμά
χια τής τριποδικήςπυξίδος (είκ.33),τ\ς έτερον μέγαθραΰ- 
σμα άνευρέθη κατόπιν εντός τοΰ λάκκου Β ι είς βάθος 
0.40, συμπαγή πήλινον κυλινδρικόν δγκον, ώσεί πόδα μυκηναϊκού λύχνου, τέλος δε ολίγα 
τεμάχια εξ ελληνιστικών μελαμβαφών αγγείων.

Έν κρανίον καί οστά ανθρώπινα εύρέθησαν έπί τοΰ δαπέδου τοΰ τάφου εντός τής 
κατωτάτης έπιχώσεως, πάντεςδ’οί λάκκοι άπέδωκαν τεμάχια ανθρωπίνων οστών με την

80 Σπυρίδωνος Ν. Μαρινάτου ΑΕ 1933

Είκ. 24. Αί'&ος πλακωτός ενρε&είς εντός 
τον λάκκον A 1 Μεταξάτων.

1 Φετιχιστικα συσσωματώματα εκ τού Μικρού Ανάκτορου Ειδωλοσχημοι πλάκες εκ σχιστόλιθου εντός τοΰ τοκρικοΰ
τής Κνωσού: Evans, Palace of Minos II 316 είκ. 198. σπηλαίου Πύργου: Ξανθουδίδης, ΑΔ 4, 1918 163 είκ. 14.
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AE 1933 81

συνήθη περιγραφεΐσαν ήδη αταξίαν. Οίλάκκοι ούδέν άξιοσημείωτον παρουσίασαν πλήν τών 
συνήθων ευρημάτων. Ό Β ; παρέσχε δύο γλυπτούς λίθους μετ’εκφυλισμένων, άλλ’ ευδιά
κριτων έτι παραστάσεων αιγάγρου καί έλάφου. Ό Bs δστις ύπήρξεν ό πλουσιότατος πάν
των, άπέδωκε δεκάδας πλακιδίων έξ ύαλομάζης μέ ποικίλην διακόσμησιν (πίν. 3) και τρία 
περίεργα μικρά άγγεϊα τής εντόπιας χειροποιήτου τεχνικής (είκ. 34 και 37). Ό Β9 τέλος 
παρέσχε τό δλως ασυνήθες μετά λευκής διακοσμήσεως άγγεΐον είκ. 33.

Ai έν Κεφαλληνία άνασκαφαϊ Goekoop

Είκ. 25. Άγγεΐα τον τάφον Α Μεταςάτων.

Ό τάφος Γ τέλος τών Μεταξάτων, δστις περιεΐχεν έπίχωσιν μή ΰπερβαίνουσαν το έν 
μέτρον, δεν παρέσχεν εντός ταΰτης οστά ζώων ή άλλα λείψανα θυσιών. Την άναμόχλευσίν 
του άποδεικνύουν ευρήματα εντός τής έπιχώσεως ταΰτης, προερχόμενα εκ τοΰ έσωτερικοΰ 
τών λάκκων. Επίσης δεν παρουσίασε διόλου οστά ανθρώπινα. Ταΰτα είχον διαλυθή εντελώς. 
Έκ τών λάκκων πλουσιότατος πάντων ύπήρξεν ό Γ 2, δστις, ως έλέχθη, ήτο μόνος αυτός 
έφωδιασμένος και δι’ εγκοπής πέριξ τών χειλέων. Παρέσχεν ολίγα σχετικώς αγγεία, ών 
μεταξύ ό τριπλούς «κέρνος» (είκ. 34), άλλα πολλά μικροπράγματα καίπρωτίστως δεκαπεν- 
τάδα ψήφων έξ ήλέκτρου (είκών 43 και πίν. 2) και χαλκοΰν δακτύλιον μετά έλλειψοειδοΰς 
σφενδόνης τοΰ συνήθους μυκηναϊκού σχήματος. Κατά την άνωτέραν του έπίχωσιν παρου
σίασε τεμάχιον ενός αγγείου, τού όποιου τά υπόλοιπα εύρέθησαν έντός τού γειτονικού Γ 3. 
Ό Γδ υπήρξε πλούσιος εις αγγεία καί άρκετάς ψήφους ήλέκτρου. Ό Γβ υπήρξε τελείως

11
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82 Σπυρίδωνος Ν. Μαρινάτου ΑΕ 1933

ΕΙκ. 26. "Αγγεία τον τάφον Α Μεταξάτων.

κενός, τέλος ό Γβ παρουσίασε προχοΐσκην περιέχουσαν τα οστάρια μικρού ζώου καί μόνω- 
τον κΰπελλον μετά προχοής, τό όποιον περιείχε μίαν σφαιρικήν ψήφον σαρδώνυχος. Οί λοιποί 
τάφοι περιεΐχον συνήθη ευρήματα.

4. ΓΕΝΙ ΚΑΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Έπί των ευρημάτων των τάφων δεν χρειάζεται νά λεχθούν πολλά πράγματα, διότι
γενικώς είναι όμοια προς τά των προη
γουμένων άνασκαφών τής Λακκίθρας 
Έν τοΰτοις οί τάφοι Μεταξάτων είναι 
πολύ πτωχότεροι των τής Λακκίθρας είς 
περιεχόμενον. Χρυσά ευρήματα δεν έση- 
μειώθησαν ή μία άμφικωνική ψήφος καί 
έν σπειροειδές σύρμα, «σφηκωτήρ» (πίν. 
3, A g καί Γ·2). Αγγεία εύρέθησαν καί 
ενταύθα άφθονα, αλλά χαρακτηριστική 
είναι ή παντελής σχεδόν απουσία των 

μεγαλυτέρων τοιούτων (κρατήρων) ών ή Λακκίθρα παρουσίασε μεγάλην αφθονίαν. Δύο μόνον 
μικρούς κρατήρας άπέδωκεν ό τάφος Α Μεταξάτων (είκ. 26 καί 29), καί ενα μεγαλύτερον

1 ΑΕ 1932 31 έξ.
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AE 1933 83Ai έν Κεφαλλήνιο, άνασκαφαί Goekoop

Είκ. 28. ’Αγγεία τάφον Β Μεταξάτων.

τής χειροποίητου εντόπιας τέχνης (είκ. 36), φέροντα καθέτως ραβδώσεις επί τής κοιλίας*.
Ό τάφος Β άπέδωκε τό ιδιόρρυθμον άγγεΐον είκ. 29 (άρ. καταλ. 1476, ύψος 0,34). 

Τό σχήμα του είναι αρχαϊκόν καί βαρύ (συνεπληρώθη κατ’εικασίαν ή βάσις), ό λαιμός 
καθειμένος, έκαστη δε λαβή φέρει επί τής 
κορυφής κερατοειδή άπόφυσιν. Ό κιτρι
νοπράσινος πηλός είναι άριστα ώπτημέ
νος τά δε τεμάχια άπέδιδον κωδωνισμόν 
ιδιόρρυθμον, σχεδόν μεταλλικόν, μη συ
νήθη εις τόν πολύ χαλαρώτερον πηλόν 
των κοινών ύπομυκηναϊκών αγγείων. Τό 
αραιόν καστανόν βερνίκιον έχει έπιτεθή 
δι’ οριζοντίων κινήσεων τού χρωστήρος, 
ό δέ τεχνίτης άναμφιβόλως ήθέλησε δι’ 
αύτοΰ τού τρόπου να παραγάγη «μηχα
νικώς» ζώνας, πράγμα τό όποιον έπέτυχεν 
άρκετά, άλλα φυσικά άνευ κανονικότητος καί ομοιομορφίας. Τό άγγεΐον τούτο ΐσταται μεμο- 
νωμένον εντός τής υπολοίπου συλλογής τών κεφαλληνιακών άνασκαφών. Εύρέθη, ως έλέχθη 1

Είκ. 29. ''Αγγεία εκ τών τάφων Β καί Α Μεταξάτων.

1 "Υψος τών μέν δύο μυκηναϊκών κρατήρων 0,14 και 0,25, του δέ χειροποιήτου 0,34.
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84 Σπυρίδωνος Ν. Μαρινάτου ΑΕ 1933

ήδη, επί τοΰ δαπέδου τοΰ τάφου Β καί δεν θά άπεκλείετο να άνήκη εις μεταγενεστεραν 
των τάφων εποχήν.

Εις τά υπόλοιπα άγγεΐα τών τάφων αντιπροσωπεύονται γενικώς όλαι αί συλλογαί αί 
περιγραφεΐσαι ήδη εκ τών τάφων Λακκίθρας1. Άγγεΐα μυκηναϊκής τεχνοτροπίας μετά στίλ- 
βοντος βερνικιού εύρέθησαν δύο, άμφότερα εντός τοΰ τάφου Β: Ό μετά λεπιδωτού κοσμή
ματος άμφορίσκος 1477 (λάκκος Β2, πίν. 1) καί εις ψευδόστομος άμφορεύς εξίτηλος, όστις

έφερε λεπτάς ζώνας επί τής κοιλίας καί πλοχμοειδή τοιαΰτην επί τοΰ ώμου (λάκκος Bs, 
εΐκ. 29 τό δεύτερον έκ δεξιών άγγεΐον τής άνωτάτης σειράς).

Τά άφθονώτερα σχήματα αγγείων είναι οί ψευδόστομοι αμφορείς καί τά μόνωτα άγγεΐα 
μετ’εύρυτέρου στομίου (κυαθίσκοι) ή στενωτέρου (προχοΐσκαι). Υπάρχουν επίσης άρυτήρες 
καί κύλικες, άλλ ούχί εν τή αφθονία τής Λακκίθρας, τέλος δέ μερικά άγγεΐα άσυνήθων ή 
καί δλως πρωτοτύπων σχημάτων (εικόνες 27 καί 33).

Ως προς τά διακοσμητικά θέματα παρουσιάζεται ή σπείρα είτε συνεχής (κρατήρ 1425 
είκ. 29) είτε συνηθέστερον μονήρης, έκφυομένη άπό τής ύποκειμένης ζώνης (κρατηρίσκος 
1426 είκ. 26, ψευδόστ. άμφορεύς 1440 κλπ.). Τρίγωνα πλήρη γραμμών ή κιγκλιδωτά, ώς καί 
ρόμβοι τοιοΰτοι είναι συνηθέστατα θέματα. Πολλάκις οί ρόμβοι φέρουν εις τάς γωνίας είδος

Εΐκ. 30. 'Αγγεία τάφου Β Μεταξάτων.

1 ΑΕ 1932 31 έξ.
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AE 1933 At έν Κεφαλληνία άνασκαφαί Goekoop 85

ΕΙκ. 32. 3ΆγγεΤα εκ τον τάφον Γ Μεταξάτων.
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86 Σπυρίδωνος Ν. Μαρινάτου ΑΕ 1933

ΠίΝΑΞ 1. Ευρήματα εκ τον τάφον Α καί Β Μεταξάιων.
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AE 1933 87Ai έν Κεφαλληνίφ άναβχαφαί Goekoop

κρίκου ή βρόχου (ψευδ. άμφορεύς 1541, λάκκος Γ5, πίν. 2 άνω δεξιά, κρατηρίσκος 1522 
λάκκου Β ι, πίν. 1 κάτω, μέσον τής δευτέ- 
ρας έκ τών άνω σειράς, ιδιότροπος μορφή 
έπ'ι τοΰ ασκοειδούς αγγείου είκ. 27). Τό 
κόσμημα τούτο προοιωνίζεται οΰτω γνω
στόν γεωμετρικόν και άνατολίζοντα κο- 
σμηματικόν τύπον. Απαντούν επίσης ή 
τεθλασμένη γραμμή zig-zag, ή κυματοει
δής καμπύλη, αί όμόρροποι γωνίαι ή καθ ’ 
ομάδας ή ως συνεχής ζώνη αποτελούσα 
ίχθυάκανθαν, τα συγκεντρικά ημικύκλια, 
τά όποια ενίοτε είναι διπλά, ένούμενα 
δι’εγκαρσίων γραμμών (πίν. 1, Βιοτό 
πρώτον άνω αριστερά άγγεΐον). Μεμο- 
νωμένως απαντούν άλλα τινά κοσμήματα ασυνήθη, άτινα βλέπει τις επί τών εικόνων.

Αξιόν ιδιαιτέρας σημειώσεως είναι, ότι αί προχοΐσκαι ή μόνωτοι κυαθίσκοι (ονομάζω

Είκ. 33. Άγγεΐα μετά λευκής διακοσμήσεως εκ τον τάφον 
Β Μεταξάτων.

Είκ. 34. Αγγεία τής χειροποίητου τεχνικής εκ τών τάφον A - Γ Μεταξάτων.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:35:07 EEST - 54.226.8.97



88 Σπυρίδωνος Ν. Μαρινάτου ΑΕ 1933

τά αγγεία ταΰτα κατά τούς δυο τρόπους άναλόγως τής εύρύτητος τοΰ στομίου των) δεν 
φέρουν ποτέ διακόσμησιν άλλ’ είναι πάντοτε μονόχρωμοι, συνήθως μεν μαΰραι, σπανιώτερον

δ’έρυθραί. Βάφονται μάλιστα και έ'σωθεν όσον φθά
νει ό χρωστήρ. Πιθανώτατα μιμούνται την μονόχρω- 
μον παλαιοτέραν κεραμεικήν, όπου τό σχήμα τούτο 
είναι πράγματι συνηθέστατον1.

Ή σπανία κατηγορία τών μετά λευκής διακοσμή- 
σεως αγγείων, γνωστή ήδη εκ Λακκίθρας2 αντιπρο
σωπεύεται καί ενταύθα υπό δύο αγγείων τού τάφου 
Β (είκ. 33). Τό έν είναι μικρά τριποδική πυξίς 
φέρουσα εις τό μέσον κάθετον χώρισμα, ώστε νά 
διαιρήται εις δύο ίσα μέρη. Έπί τού ερυθρωπού βερ
νικιού έχουν έπιτεθή λευκαί ζώναι. Τό έτερον άγγείον 
είναι κυλινδρικόν μετά δύο μικρών ώτων και φέρει 
έπί τού μελανού επιχρίσματος ζώνας καί, κατά τό 
μέσον τής κοιλίας, σειράν ροδάκων άποτελουμένων 
εκ στιγμών. Τό χρώμα, εις άμφοτέρας τάς περιπτώ
σεις, είναι κιτρινόλευκος πηκτή αλοιφή εύκόλως άπο- 
πίπτουσα. Ό τεχνίτης έγνώριζε τούτο καί δι’ αυτόν 
τον λόγον έκτύπηπε προηγουμένως την επιφάνειαν 

εις τό μέρος όπου θά επέθετε τούς ρόδακας.
Οί ψευδόστομοι αμφορείς φέρουν έλαφρώς 

ποικίλλοντα σχήματα. Εις καί μόνος φέρει άερι- 
στήριον οπήν παρά την μίαν βάσιν τής λαβής 
προς ευκολίαν τής πληρώσεως (άρ. 1479).Ό δίσκος 
τής λαβής τών αγγείων τούτων είναι ή επίπεδος

Είκ. 35. Άγγεΐον τής χειροποίητου τεχνικής 
εκ τον τάφου Α Μεταξάτων.

τού πηλού δι’ αιχμηρού εργαλείου

Είκ. 36. Άγγεΐον τής χειροποίητου τεχνικής 

εκ του τάφου Α Μεταξάτων.

Είκ. 37. Αγγεία τής χειροποίητου τεχνικής εκ του τάφου 

Β Μεταξάτων.

άνευ ούδεμιάς διακοσμήσεως, ή φέρει άβαθή κοιλότητα εις τό μέσον ή τέλος μαστοειδή 
έξόγκωσιν. Διακόσμησις τού δίσκου παρουσιάζονται ενίοτε αμελής σπείρα ή άμε?ώΐς συγκεν-

1 Πρβλ. τήν είκ. 34 καί τά ήδη λεχθέντα μοι ΑΕ 1932 34 καί σημ. 3. 2 Έ. ά. σ. 35.
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AE 1933 Αί έν Κεφαλληνίφ άναακαφαϊ Goekoop 89

Π ΙΝΑΞ 2. Ευρήματα εκ τον τάφον Β και Γ Μεταξάταίν.
12

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:35:07 EEST - 54.226.8.97



90 Σπυρίδωνος Ν. Μαρινάτου αε 193;:

Είκ. 38. « Κονβαρίοτριαι* εκ τον τάφον Β Μεταξάτων.

τρικό! κΰκλοι, άλλοτε παράλληλοι γραμμαί, άλλοτε άστήρ μετά 8 αχτίνων κα! άλλοτε μελά- 
νωσις τοΰ δίσκου εξαιρούμενης μιας ημισελήνου (άρ. 1441).

Έκ τών αγγείων τής χειροποίητου κατηγορίας (είκ. 34 - 37) ό τριπλούς «κέρνος» έκ 
τοΰ Γ 2 (είκ. 34,11) οφείλεται άναμφιβόλως εις μυκηναϊκήν έπίδρασιν, διότι γνωρίζομεν

αγγεία τριπλά κα! μάλιστα τετραπλά1. 
Τό τριποδικόν μικρόν άγγεϊον έκ τοΰ Bs 
(είκ. 34 άριθ\ 12) ίσως είναι εκφυλι
σμένη μίμησις ζώου (έχίνου;). Τό άγγεϊον 
τής είκ. 35, φέρον οπήν έν τφ μέσω, είναι 
αγνώστου χρήσεως οικιακόν σκεΰος 
(εύρέθη διεσπαρμένον εντός τοΰ τάφου 
Α). Τα περισσότερον ενδιαφέροντα είναι 
τά δύο σκυφάρια τοΰ Bs (είκ. 37), 

τών οποίων ή διακόσμησις συνίσταται έξ 
ομοκέντρων κύκλων ή ελλειψοειδών γραμ
μών άνευ ούδεμιάς συνοχής. Τό σύνολον 
τής έπιφανείας φέρει στΐξιν, ήτις πιθα
νώς έπληροΰτο λευκής ύλης.

Τά ανάμεικτα ευρήματα είναι τά 
κοινά κα! συνήθη. Ό τάφος Β άπέδωκε 
πέντε γλυπτάς λίθους φακοειδείς (ή μία 
φέρει την άγλυφον πλευράν ελαφρώς 
κωνικήν) έκ στεατίτου (είκ. 39). Τών 
τριών αί παραστάσεις είναι δλως έκφυλι- 
σμέναι. Αί δύο έτεραι φέρουν έν έκφυ- 
λισμώ έπίσης δύο κερασφόρα (αιγάγρους 
ή αίγαγρον κα! έλαφον). Ή Λακκίθρα με 
τούς πλουσιωτέρους τάφους της δεν άπέ
δωκε γλυπτάς λίθους. Γνησίως μυκηναϊ
κής παραδόσεως είναι έπίσης ό χαλκούς 
δακτύλιος έκ τοΰ τάφου Γ2 (είκ. 42). 

Ό λάκκος Β 8 άπέδωκε πλήθος πλακιδίων 
(πίν. 3) άτινα φέρουν: τρεις ρόδακας, δύο ρόδακας, δύο φύλλα «ίεροΰ κισσού». Έν κα! 
μόνον φέρει δύο όκτωσχήμους άσπίδας, έν δ’ άλλο (ου όμοια εύρέθησαν κα! έντός άλλων 
λάκκων, πρβλ. τον αυτόν πίνακα κα! τήν είκ. 40) φέρει διπλήν άνάγλυφον σπείραν. Πάντα 
ταΰτα τά είδη φέρουν άνά δύο όπάς, μίαν εις έκαστον άκρον, σύγκεινται δε έκ τής αυτής φαιάς, 
είς φύλλα διαλυομένης εύθρύπτου ΰαλομάζης. Μόνον έν πλακίδιον έκ τής κατηγορίας τών 
φερόντων δύο ρόδακας σύγκειται έκ κυανής στερεωτέρας μάζης, τοΰ κακώς λεγομένου κυάνου.

Είκ. Hi). Γλυπτοί λίθοι εκ τον τάφου Β Μεταξάτων.

1 Έκ Κεφαλληνίας, Καββαδία Προϊστ. ’Αρχαιολογία 371 είκ. 471. Έξ Ίαλύσου, Maiuri Annuario Atene 6-7 192-3, 
είκ. 115 - 16.
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Εϊκ. 40. ’Ανάμικτα ευρήματα εκ των τάφων A - Γ Μεταξάτων.

Ή τελευταία κατηγορία των αντικειμένων τούτων μιμείται φύλλα κρίνου, τά όποια ώς
περιδέραιον αποτελούν κληρονομιάν τής ακμής τής μινωϊκής 
εποχής (ό «ήγεμονόπαις» τής Κνωσού). Φέρουν καί ταΰτα άνά 
δύο όπάς, είναι δε κοινά καθ’ όλην την μυκηναϊκήν εποχήν έκ 
παντοίας ύλης

Οί τάφοι Β καί Γ άπέδωκαν αφθονίαν κωνικών σφονδυ- 
λίων έκ στεατίτου, ολίγα δ’ό Α. Τινά έκ τούτων φέρουν καί 
έγχαράξεις (είκ. 40).

Έκ τών χαλκών αντικειμένων ιδιαιτέρως μνημονευτέαι είναι 
αί δύο λόγχαι έκ τού τάφου Α (είκ. 41). Ή μεγαλυτέρα έκ 
τούτων (μήκ. 0,24, ή έτέρα 0,235) φέρει τήν αιχμήν περισσότε-

y
oov φυλλοειδώς πεπλατυσμένην. Λείψανα τριών ή τεσσάρων
πορπών παρουσιάσθησαν έντός τών τάφων, έξ ων μία, πρακτι- 
κώς άκεραία, έχει μήκος 0,09, άνήκουσα εις συνήθη φυλλόσχη- 
μον τύπον (είκ. 42, Β2). Αί ύπό?\.οιποι ήσαν προφανώς τού 

Α7 ίδιου τύπου καί αύται γνωσταί καί έκ παλαιοτέρων Κεφαλλη-
νιακών άνασκαφών2.

Εικ. 41. Λόγχαι εκ τον τάφον Α 

Μεταξάτων.

’Αξιοπαρατήρητος είναι ή αφθονία τού ήλέκτρου ή άνα- 
κύψασα έκ τών τάφων Β καί Γ, κυριώτατα έκ τού λάκκου Γ2

1 Χρυσά έπί παραδείγματι, χρονικώς δέ πλησιέστατα πρός 
τά παρόντα: Wace, Chamber Tombs of Mycenae 27. είκ. 
12, 38.

2 Chr. Blinckenberg, Fibules grecques et orientales 50, 
άρ. 76.
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Είκ. 42. Χαλκά ευρήματα εκ των τάφων Α-Γ Μετα'ξάτων.

καί ένθυμίζουσα παλαιοτέρας λαμπράς ημέρας τής μυκηναϊκής εποχής. Πάσαι αί εύρεθεΐσαι 
■ψήφοι τοϋ ύλικοΰ τούτου συνεκεντρώθησαν έπΐ τοΰ πίν. 2 κάτω, Ιχνογραφήματα δέ μετά 
τομών παρέχει ή είκ. 43'. Τό κοινότατον τών σχημάτων είναι ή επιμήκης ψήφος, έλα- 
φρώς προς τα άκρα λεπτυνομένη άτρακτοειδώς, άλλ’ έχουσα τομήν άκανόνιστον (στρογ
γυλήν, ελλειψοειδή, πλακωτήν ή καί τριγωνικήν ακόμη). Εις τό μέσον υπάρχει έξόγκωσις, 
λαμβάνουσα πολλάκις σχήμα δακτυλίου. Τό σχήμα τοΰτο ήτο ήδη γνωστόν έκ Λακκίθρας 
καί Σαλαμΐνος, άλλ’εις μεμονωμένα παραδείγματα. Επίσης άπαντρ καί εν Ίαλΰσφ1 2. Τό 
ύπ’άρ. 7 σχήμα (είκ. 43) είναι κομβίον έπιπεδόκυρτον. Ιδιαιτέρου ένδιαφέροντος είναι 
ή «ελατήριόσχημος» μορφή τοΰ άρ. 11, πρώτην φοράν άπαντώσα, έφόσον γνωρίζω, έπί ήλέκ- 
τρου, δεδομένου δτι ή καταγωγή τοΰ τύπου τούτου προέρχεται έκ Νότου3.

Αί δύο πήλιναι «κουβαρίστριαι» τής είκ. 38 ίσως ήσαν πράγματι προς περιέλιξιν 
νήματος. ’Αν καί εύρέθησαν εντός τής έπιχώσεως τοΰ τάφου Β, πιστεύω ότι προέρχονται 
έκ τής μυκηναϊκής έποχής4.

1 Τό ιχνογράφημα έκαμεν ό επιμελητής τοΰ μουσείου 
'Ηρακλείου κ. Πλάτων, εις δν εκφράζω θερμός ευχαριστίας 
καί διά πολλαπλήν άλλην βοήθειαν εκάστοτε παρεχομένην.

2 ΑΕ 1932 πίν. 15, A 3 καί A 7 καί σ. 42, σημ. 2. Δύο ή
τρεις όμοιας ψήφους έξ Ταλύσου έσημείωσα έν τφ Βρετ-
τανικφ μουσείφ, εντός τής προθήκης όπου φυλάσσονται αί

φαγεντιανοί έξ "Εγκωμης τής Κύπρου.
3 Περί τής σπουδαιότητος τοιούτων ψήφων «segmented 

beads» ΐδ. A. Evans, Palace of Minos 1, 491 έξ.
4 "Ομοιον αντικείμενου, αλλά μέ όλιγώτερον βαθεΐαν 

τήν κοιλότητα τών πλευρών, φέρον δ’ έμπιέστους ρόδακας 
εις τούς δίσκους υπάρχει έν τώ Έθνικφ Μουσείφ έκ τάφου
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Τό σπουδαιότερον τών ευρημάτων τής παρούσης άνασκαφικής περιόδου ύπήρξεν ή 
λίθινη σαρκοφάγος τοΰ τάφου Α Κοντογενάδας. "Αν και τό πλεΐστον ταΰτης άπωλέσθη, 
έν τούτοις τα εύρεθέντα τεμάχια ήρκεσαν πλήρως προς ασφαλή άνασύστασιν. (Μήκος 1,56, 
πλ. 0,35, ΰψ. 0,73). Τό σχήμα της προδίδει κρητικήν καταγωγήν, διότι καί πήλινα παραδεί
γματα ύπάρχουσιν, άλλα προ παντός ή περίφημος λίθινη επίσης σαρκοφάγος 'Αγίας Τριάδος. 
Είς τάς τέσσαρας γωνίας τό μεγαλΰτερον πάχος τοΰ λίθου προδίδει τάς δοκούς τοΰ άρχικοΰ

ΕΙκ. 43. Τα οχήματα τών ψήφων ήλεκτρου.

ξυλίνου πρωτοτύπου, ων προέκτασις είναι οί πόδες. Αί πλευρά! είναι λεπτότεροι και εύρίσκον- 
ται είς εσώτερον έπίπεδον, μιμούμενοι τούς λεγομένους «περαστούς καθρέφτες» τής ξυλουρ
γικής. Αί άναλογίαι τών διαστάσεων τής παρούσης σαρκοφάγου έν συγκρίσει προς την τής 
'Αγίας Τριάδος είναι ολίγον διαφορετικοί, καθιστώσαι ταύτην ραδινωτέραν. Κατά τά άλλα 
ή εργασία είναι αμελής, τό πελέκημα άδρομερές κα! ούδεμία ένδειξις υπάρχει, δτι ό λίθος 
έκαλύπτετό ποτέ υπό κονιάματος. Ό λίθος είναι εκ τοΰ πετρώματος τοΰ τάφου, αί δέ σπογ
γώδεις όπα! αί όραταί επί τής είκόνος 22 προέρχονται εκ μεταγενεστέρας διαβρώσεως.

Ή σαρκοφάγος αΰτη είναι τό πρώτον ασφαλές κα! γνήσιον παράδειγμα εκτός τής 
Κρήτης. Φαίνεται μεν δτι εύρέθησαν τρία ή τέσσαρα έτι λείψανα πήλινων τοιούτων, άλλα

τών Μυκηνών (Προθήκη 59, έφθαρμένος αριθμός). Κατά 
φιλικήν άνακοίνωσιν τοΰ καθηγητοϋ κ. Karo ύπάρχουν 
όμοια καί έν τφ μουσείω Ναυπλίου, φαίνεται δ- ότι εύρέ
θησαν τοιαϋτα καί είς μεταγενέστερα, αρχαϊκά στρώματα. 
Έν τώ Βρεττανικφ μουσεία) (Italic Room, έτρουσκικός 
«τάφος τής ’Ίαιδος») ύπάρχουν έντός χαλκοΰ αγγείου δεκά
δες όμοιων αντικειμένων, ών μερικά φέρουν καί οπήν έγ-

καρσίως έν τφ μέσω, ίσως πρός διαπέρασιν τής άρχής τοΰ 
νήματος. Ή σχετική έπιγραφή έπεξηγεΐ ότι πρόκειται περί 
«πήλινων άντικειμένων άβεβαίας χρήσεως, ίσως άγνύθων. 
Περί τά 130 εύρέθησαν έντός τοΰ τάφου». Τό πλήθος τών 
έξαρτημάτων ύποβάλλει τήν ιδέαν, μήπως έπρόκειτο περί 
έργαλείου πρός πλοκήν δαντελλών, όμοιου πρός τά σημε
ρινά «κοπανέλια».
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πρόκειται προφανώς περί λουτήρων, εις μερικάς δ’ έκ τών περιπτώσεων δεν είναι καν 
βέβαιον, δτι οί λουτήρες ούτοι έχρησίμευσαν προς ταφάς, ώς τοΰτο συνέβαινεν έν Κρήτη

5. Η ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΩΝ ΤΑΦΩΝ

Δύο ίδιορρυθμίαι παρουσιάσθησαν είς τούς 
άνασκαφέντας τάφους, οί κλιμακωτοί δρόμοι καί 
ή μερική θόλωσις τοΰ σπηλαίου διά λίθων. Ή 
πρώτη Ιδιορρυθμία είναι όπωσοΰν σπανία, άλλ’ 
ήδη γνωστή καί έξ άλλων τάφων μυκηναϊκών καί 
κρητικών. Δΰναται μάλιστα νά θεωρηθή προμυ- 
κηναϊκή κληρονομιά, διότι άπαντά επί μερικών 
τάφων τής Μανίκας παρά τήν Χαλκίδα, άνηκόν- 
των είς τήν νεωτέραν κυκλαδικήν περίοδον2. Έν 
Κρήτη συναντάται ό κλιμακωτός δρόμος είς τούς 
τάφους 8, 9 καί 92 τοΰ νεκροταφείου τής Κνω
σού3. Έν Μυκήναις εύρέθησαν τοιοΰτοι τάφοι 
εις ύπό τοΰ Τσούντα καί τρεις εσχάτως υπό τών 
“Αγγλων4. Τέλος παρετηρήθησαν τοιοΰτοι καί 
έν Ίαλύσω5.

Πρωτοφανές είναι τουναντίον τό σύστημα 
τής μερικής μόνον λαξεύσεως τών ταφικών σπη
λαίων κατά τά δύο τρίτα περίπου καί τής διά 
λίθων θολώσεως τοΰ ύπολειπομενού άνω τρίτου. 
Δεδομένου δτι καί οί κλιμακωτοί δρόμοι είς τάς 
πλείστας τών περιπτώσεων σκοπόν είχον τήν 
οικονομίαν έργασίας, ϊνα έπιτευχθή ταχύτερον τό 
ποθητόν βάθος, είναι πιθανόν δτι ή αυτή οίκο-

Είκ. 44· "Οοτρακα εκ τής επιχώσεως τον τάφον A 
Μεταξάτων.

1 Έν Κρήτη at πήλιναι σαρκοφάγοι (και ή μοναδική 
λιθίνη τής Άγιας Τριάδας) κατεσκευάζοντο επίτηδες προς 
ταφήν νεκρών καθ’ δλην τήν διάρκειαν τής Μινωϊκής επο
χής. Πρωτομινωικός εΰρήκεν ό Ξανθουδίδης έν Πύργω, με- 
σομινωϊκάς ό Seager έν Παχυάμμο) καί έγώ έν Βορού, είς 
δέ τήν Ύστερομινωϊκήν έποχήν αποβαίνουν κοινότατοι. Φαί
νεται δτι μόνον έν έλλείψει έτοιμης σαρκοφάγου ένεταφιά- 
ζετο ό νεκρός έντός λουτήρος, ’ίσως δ’ έπροτίμων τούτον οί 
πενέστατοι καί ως όλιγώτερον δαπανηρόν μιας σαρκοφάγου. 
Τό έθιμον δμως ανήκει είς μόνας τάς δύο τελευταίας φά
σεις τής 'Υστερομινωϊκής έποχής. Τά έν Έλλάδι εόρεθέντα 
παραδείγματα είναι: Έν έκ Θηβών, ΑΔ. 3 92 είκ. 66 καί 
εν έκ Μυκηνών, Wace, Chamber Tombs at Mycenae 9 
είκ. 4, έπίσης σ. 184. Πρόκειται περί λουτήρων, ο'ίτινες δέν 
είναι καί βέβαιον δτι έχρησιμοποιήθησαν ώς σαρκοφάγοι. 
(Εις έτερος, ασφαλώς λουτήρ, Blegen Zyguries 142 είκ. 
134 καί άλλος έκ Τίρυνθος Schliemann, Tiryns 140 πίν. 
24 d, e, τρίτος δέ παρετηρήθη κατά χώραν ύπό τού Καθ.

Μυλωνά έντός YE 111 μεγάρου είς τόν "Αγιον Κοσμάν: 
AJA 38 1934 είκ. 6 καί σ. 264). Έτέρα «λάρναξ» άναφέρε- 
ται ώς εύρημα τοΰ Bequignon παρά τήν Φάρσαλον, BCH 
55 1931 150 έξ. (chronique). Δυστυχώς δέν απεικονίζεται. 
Ή υπόλοιπος Μυκηναϊκή κεραμεική αυτόθι, είκ. 42. Πρβλ. 
A A 1933 241. Τέλος ό Blegen εύρήκεν είς τό Ήραΐον μίαν 
σαρκοφάγον (προφανώς λουτήρα καί ταύτην) περιέχουσαν 
(χαρακτηριστικόν!) τά οστά παιδιού. Wace έ.ά. 93·

2 Παπαβασιλείου, Περί τών έν Εύβοια αρχαίων τάφων 
1 έξ.,=Είιηηιεη Kretisch-mykenische Kultur2 56 είκ. 46 c.

3 Evans, Prehist. Tombs of Knossos 5 είκ. 1 καί 28, 
είκ. 24 καί 25 α.

4 ΑΕ 1888 σ. 128 καί 140. Wace. Chamber Tombs of 
Mycenae 50 έξ., εικόνες 23, 24 καί 41. Τά σχήματα τών 
δρόμων τών τάφων τούτων (άρ. 515, 516 καί 529) «of cu
rious shape» δέν είναι τόσον κανονικά ώς έν Κεφαλληνία.

5 Maiuri, Annuario 6 - 7 168 είκ 96, 184 καί 237 είκ. 152.
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ΕΙκ. 45. Οστρακα εκ τον δρόμον τον τάφον Α Μεταξάτων.

νομία επέβαλε και την έν λόγφ λύσιν τοΰ νεκρικού σπηλαίου, διά νά μη άναγκασθοΰν νά 
κατέλθουν εις μεγαλΰτερον βάθος έντός τοΰ πετρώματος. Παρατηρεΐται έν τοΰτοις εις τινας 
των τάφων, κυρίως τον Γ Μεταξάτων, δτι αν ήθελον νά δώσουν κατά τι άποτομωτέραν κλί- 
σιν εις τάς πλευράς τοΰ κώνου τοΰ σπηλαίου, ήδύναντο ευκόλως νά άποφύγουν την αναγ
καστικήν άνοδον μέχρι τής έπιφανείας τοΰ έδάφους και οΰτω θά άπεφεΰγετο ή διά λίθων

θόλωσις. Αυτή, δπως δήποτε, είναι ασφα
λώς ή αιτία τής έπανόδου των λαξευτών 
τάφων εις τό κυκλικόν σχήμα.

Γεννάται ήδη έν άλλο πρόβλημα τό 
όποιον και κατά την δημοσίευσιν τών 
τάφων Δακκίθρας έθίξαμεν3, τό ζήτημα 
δηλ. τής όρατότητος ή μη τών τάφων. 
Δεδομένου δτι ή διά θολώσεως συμπλή- 
ρωσις τοΰ σπηλαίου άπήτει πολλούς 
λίθους προς άποτέλεσιν τοΰ κώνου (δρα 
τάς εικαστικός συμπληρώσεις εις τά σχέ
δια τών τάφων), ή κορυφή τούτου άναγ- 
καστικώς ύψοΰτο σημαντικώς από τής 
έπιφανείας τοΰ πέριξ γυμνοΰ έδάφους. 
’ Αν ύποτεθή (και είναι λογικόν) δτι υπέρ 
τούς λίθους τοΰ κώνου συνεσωρεύετο 
χώμα, τότε έσχηματίζετο άληύής μικρός 
τύμβος, δστις θά ήτο μακρόθεν ορατός. 
Επομένως ή άπόκρυψις τής θέσεως τοΰ 
ταφικοΰ σπηλαίου ήτο αδύνατος.

Είς τό αύτό συμπέρασμα μάς όδηγεΐ 
καί ή κατασκευή τοΰ δρόμου τοΰ τάφου 
Α Κοντογενάδας, δστις ως ανωτέρω 
περιεγράφη, φέρει καί αύλακα προς 
έκροήν τών ΰδάτων. Αλλά τοΰτο είναι 
νοητόν, μόνον άν ό δρόμος ήτο άχωστος 
καί φανερός. Φαίνεται λοιπόν, δτι άντι- 

θέτως προς τήν μέχρι τοΰδε κρατούσαν άντίληψιν οί τάφοι τής μυκηναϊκής Ελλάδος ήσαν, 
τουλάχιστον είς πολλάς περιπτώσεις, ορατοί καί φανεροί. Προσόψεις τάφων, ώς τοΰ θησαυ
ρού τοΰ Ατρέως, δεν είναι δυνατόν νά κατεσκευάσθησαν διά νά καταχωσθοΰν. Εφόσον 
άλλως ή κραταιά τών μυκηναίων άνάκτων δυναστεία έβασίλευεν, είναι πολύ δύσκολον νά 
φαντασθώμεν δτι θά εύρίσκοντο τυμβωρύχοι, Ένα τολμήσουν νά παραβιάσουν βασιλικούς 
τάφους, παρά τούς οποίους δεν είναι άπίθανον νά ΐστατο νυχθημερόν καί τιμητική φρουρά. 1

ΕΙκ. 46. *'Όστρακα τον σηκόν τον τάφον Α Μεταξάτων.

1 ΑΕ 1932 19.
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Φαίνεται λοιπόν, ότι οί τάφοι ούτοι κατεχώσθησαν, ινα γίνουν αφανείς είς μεταγενεστέρας 
δυσμενείς ή μέρας, οπότε ή σύλησίς των ήτο πράγμα ενδεχόμενον.

Οτι υπέρ τούς τύμβους των τάφων τούτων ύπήρχον στήλαι επιτύμβιοι, «σήματα», 
πράγμα τό όποιον υπέθεσα ήδη διά τον τάφον Οικοπέδων είναι πιθανόν άλλα μέχρις ώρας 
άνεξακρίβωτον. Εντός τών τάφων Α Κοντογενάδας καί Β Μεταξάτων εύρηκα πλακωτούς 
λίθους κατά τοιοΰτον τρόπον πελεκημένους, ώστε θά ήδύναντο κάλλιστα νά είναι στήλαι1. 
Μετά την αποκάλυψην όμως τού γεγονότος τής κτιστής συμπληρώσεως τών σπηλαίων δεν 
είναι δυνατόν νά άποκλείσωμεν την δυνατότητα ότι πρόκειται περί λίθων έκ τής θολώσεως. 
Τό πράγμα καθίσταται πιθανώτερον έκ 
τοΰ γεγονότος, ότι τοιοΰτοι λίθοι εΰρέ- 
θησαν περισσότεροι τοΰ δέοντος έν έκάστω 
τάφω. Ισχύει καί ένταΰθα τό αξίωμα 
qui nimius probat nihil probat.

6. Η ΛΑΤΡΕΙΑ ΤΩΝ ΝΕΚΡΩΝ

Σπανίως άνεφάνησαν είς άνασκαφάς 
μυκηναϊκών τάφων τόσον καταφανή τά 
ίχνη μεταγενεστέρας, έλληνορρωμαΐκής 
λατρείας. Ίχνη θυσιών συγχρόνων πρύς 
τούς ένταφιασμούς, ήτοι μυκηναϊκών, παρ- 
ετηρήθησαν είς όλους σχεδόν τούς τάφους.
Κυρίως ό Α Κοντογενάδας καί ό Β Με- 
ταξάτων παρουσίασαν πλήθος ζωικών 
οστών καί ιδίως, τόσον πολλά οστά βοών» 
ώστε δεν είναι άπίθανον ολόκληρα ζώα 
νά κατετέθησαν είς τούς τάφους2. Είς τό
πρώτον έκ τών ανωτέρω ταφικών σπηλαίων ύπήρχον μόνον τρεις λάκκοι (ανωτέρω είκ. 6) 
καταλαμβάνοντες όλιγώτερον τοΰ ήμίσεος τοΰ δαπέδου. Τό έτερον ήμισυ έχρησίμευε διά την 
τέλεσιν τών θυσιών καί την άπόθεσιν τής λίθινης σαρκοφάγου ή τών σαρκοφάγων, έφόσον 
ύπήρχον πλείονες. "Οτι είς μικρός χώρος κενός λάκκων έπεδιώκετο προς τέλεσιν τών θυσιών, 
άποδεικνύουν τά σπήλαια Β καί Γ Μεταξάτων. Ταΰτα, ένω παρέστη ανάγκη νά λαξευθοΰν 
πρόσθεται κόγχαι προς άνοιγμα νέων λάκκων, έν τούτοις έχουν έπί τοΰ δαπέδου των άνά 
ένα κενόν χώρον.

Τά σπουδαιότερα όμως τών ιχνών λατρείας παρουσίασεν ό τάφος Α Μεταξάτων. 
Ένταΰθα αί μυκηναϊκοί θυσίαι έτελοΰντο, όπως καί είς τούς τάφους Λακκίθρας, έπί τοΰ 
εύρυχώρου πεζοδρομίου μεταξύ τών δύο σειρών τών λάκκων, αλλά πολύ σπουδαιότεροι 
είναι οί έναγισμοί, οί όποιοι είς ύστερωτέραν ελληνικήν έποχήν έλάμβανον χώραν.

1 Όρα άνωτ. τήν είκ. 8 καί ΑΕ 1932 11 είκ. 16. ρήσε καί ό Δίκαιος, (διευθυντής Μουσείου Νικωσίας) είς τό
2 Βόας ολοκλήρους κατατεθειμένους εντός τάφων, χωρίς χαλκής εποχής νεκροταφεΐον Βουνών. BCH 57. Chronique 

νά άνατρέξωμεν είς μακρυνωτέρους πολιτισμούς παρετή- σελ. 308.

Είκ. 47. Σκνφος εκ τον οηκον.
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Λείψανα ελληνικής κεραμεικής εΐχον παρατηρηθή ήδη εις τον τάφον Β Λακκίθρας \ 
άνευρέθησαν δέ ολίγα τεμάχια ελληνικών αγγείων καί έντός τοΰ Β Μεταξάτων (είκ. 48). 

Έν τούτοις, επειδή έπρόκειτο περί καταρρευσάντων τάφων, δεν θά ήδΰνατο να άποκλεισθή, 
δτι τά ανωτέρω είσέρρευσαν μετά τής έπιχώσεως έντός τών σπηλαίων. Εις τον Α Μεταξάτων 
δμως πρόκειται περί μεταγενεστέρων έναγισμών πέρα πάσης αμφιβολίας. Τό σπήλαιον δια

τηρείται ακέραιον, ή δέ επί τής στέγης 
του όπή (είκ. 15) μαρτυρεί αναμφισβή
τητος περί θυσιών, τών οποίων έ'χομεν 
καί άλλα ανάλογα παραδείγματα.

Ό δρόμος τοΰ σπηλαίου παρουσίασε 
πλήθος μετά μυκηναϊκών οστράκων (δείγ
ματα επί τής είκ. 45) καί τό ήμισυ ελλη
νιστικού λΰχνου. Ή έπίχωσις τοΰ σπη
λαίου παρουσίασε γενικώς την αυτήν 
κεραμεικήν: Κατά τό πλεΐστον άχρωμα 
τεμάχια ευτελών αγγείων, τεμάχια όξυ- 
αίχμων αμφορέων, (δύο λαβαί τοιούτων 
μετ’ έμπιέστων ανθεμίων επί τής είκ. 44),

Είκ. 48. ’Όατρακα εκ τής επιχώοεως τον τάφον Β Μεταξάτων. παχύτατα χείλη μεγάλων πίθων μέ JIOI-

κίλας τομάς συνήθως τριγωνικάς ή τε
τραγώνους, τέλος τεμάχια ωραίων μελαμβαφών αγγείων. Ό πλησίον τοΰ τάφου εύρεθείς 
«σηκός» παρουσίασε κεραμεικήν γενικώς δμοίαν προς την τοΰ δρόμου, ήτοι μελαμβαφή 
δστρακα τοΰ 5ου ή 4ου αίώνος, ελληνιστικήν κεραμεικήν μέ έμπίεστα κοσμήματα καί τεμάχια 
λοπάδων μέ κυματοειδή εγχάρακτον γραμμήν επί τοΰ χείλους (είκ. 46). Ευτυχώς κατωρ- 
θώθη νά άνασυγκροτηθή έν άγγείον, ό «ομηρικός» σκΰφος τής είκ. 47.

Τό τελευταϊον τοΰτο άγγείον, τό όποιον δΰναται νά κατέλθη μέχρι τοΰ πρώτου π. X. 
αίώνος1 2, μάς δίδει όμοΰ μετά τής όλιγώτερον ασφαλώς χρονολογουμένης ρωμαϊκής κερα- 
μεικής τό κατώτερον δριον τής άσκηθείσης λατρείας: Χονδρικώς μέχρι τής γεννήσεως τοΰ 
Χριστοΰ. Άνώτατον δριον είναι ό 6°? ή τό πολύ ό 7°? αίώνπ.Χ., ώς δεικνύει λαβή άμφο- 
ρέως εύρεθεΐσα έντός τοΰ δρόμου καί φέρουσα τά δύο αρχαϊκά γράμματα Ε U καί τεμάχιον 
πίθου φέρον άναγλύφως πλοχμόν (είκ. 44 κάτω).

Ή όπή ή άνοιχθεΐσα προς τέλεσιν σπονδών έπί τής στέγης τοΰ τάφου, πιστεύω δτι 
ήνοίχθη κατά την περίοδον ταύτην. Παράδειγμα άλλο έκ τής μυκηναϊκής έποχής δέν έχομεν, 
ένφ έκ τής ελληνικής άρχαιότητος υπάρχουν τοιαΰτα3. Περί τά χείλη τής οπής ήρεύνησα

1 ΑΕ 1932 σ. 33.
2 Πρβλ. ανάλογους σκύφους ασφαλώς χρονολογούμενους, 

εύρεθέντας τελευταίως υπό τοΰ καθηγητοΰ Κεραμοπούλλου 
έν Μακεδονίςι, ΑΕ 1932 66 έξ.

3 Ό βωμίσκος ό υποτιθέμενος υπέρ τόν τέταρτον βασι
λικόν τάφον τών Μυκηνών, δν περιέγραψεν ό Schliemann 
καί δστις πιστεύεται δτι εκειτο ΰπεράνω οπής διηκούσης 
μέχρι τοΰ τάφου, είναι παράδειγμα βασίμως είκαζόμενον

άλλ’ οϋχί ασφαλές. ΙΙρβλ. τάς όρθάς απορίας τοΰ καθηγη- 
τοϋ Κεραμοπούλλου, δστις υποθέτει δτι ό βόθρος έκτίσθη 
βραδύτερου καί δτι εκειτο μάλλον υπέρ μικρόν σπήλαιον 
(Πρακτ. Άκαδ. ’Αθηνών 2 1927 431 -2 σημ. 1). Τά παρα
δείγματα οπών πρός σπονδάς ΰπεράνω ελληνικών τάφων 
εχει συλλέξει δ καθηγητής Οικονόμος, De profusionum 
receptaculis sepulcralibus 1 έξ., 37 έξ.
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προσεκτικώτατα, μή τυχόν υπάρχουν ίχνη δεικνύοντα δτι υπέρ χαύτην είχε κτισθή βωμίσκος, 
άλλ ό βράχος είναι δλως ακατέργαστος καί ούδέν φέρει σημεΐον. Πιθανώς ή όπή έφράσσετο 
απλώς διά λίθου1.

Ιδιαιτέρας σημασίας είναι ή παρατήρησις, δτι προγενέστερα τοΰ 7υυ αϊώνος ίχνη τής 
νεκρολατρείας δεν συναντώμεν εντός τοΰ τάφου Α τών Μεταξάτων, δπως καί ούδαμοΰ 
άλλαχοΰ. Τό δτι έλατρεΰοντο οί μυκηναϊκοί νεκροί είναι ήδη γνωστόν, τό δέ έμφανέστερον 
παράδειγμα αποτελεί ό τάφος τοΰ Μενιδίου. Έν τοΰτοις καί ένταΰθα ή λατρεία δεν συνεχί
ζεται άπό τών μυκηναϊκών χρόνων μέχρι τοΰ Ε'. αίώνος «άνευ διακοπής*1 2, διότι γεωμε
τρικά ίχνη δεν ευρέθησαν εις τον τάφον, αλλά μόνον πρώϊμα άττικά, κορινθιακά καί κατό
πιν. (Ό Wolters ΰπέθεσεν, δτι ή λατρεία διεκόπη ένεκα τών Περσικών πολέμων). ’Αβέβαια 
ίχνη μεταγενεστέρας λατρείας έφανερώθησαν εις τον καλούμενον τάφον τής Κλυταιμνήστρας 
καί άλλαχοΰ3. Τό άσφαλέστερον μέχρι τοΰδε παράδειγμα συστηματικής λατρείας αποτελεί 
κατά ταΰτα ό τάφος Α τών Μεταξάτων, ή λατρεία δμως καί εδώ δεν συνεχίζεται άπό τής 
μυκηναϊκής εποχής άδιακόπως, άλλ’ αρχίζει αίφνιδίως κατά τον 70ν αίώνα. Τούτου αίτιον 
ασφαλώς ύπήρξεν ή τυχαία άνεΰρεσις τοΰ τάφου. Αν καί ένδεχομένως ήκολούθησε μερική 
σΰλησις, έν τοΰτοις τό πράγμα δεν ήμπόδισε την έγκατάστασιν λατρείας κατ’άρχάς εντός 
τοΰ τάφου, είτα εντός τοΰ παραπλεΰρως κτισθέντος σηκοΰ. Εις ταΰτα θά συνέβαλεν ό θαυ
μασμός τών άνακαλυψάντων τον τάφον διά τον περίεργον καί ασυνήθη τότε τρόπον ταφής, 
δεισιδαιμονία τις, ή πρότασις σοφής τίνος κεφαλής, ένδεχομένως καί χρησμός τις τής Πυθίας. 
Τοιαύτας περιπτώσεις διέσωσεν ήμΐν ή αρχαία παράδοσις, έπϊ παραδείγματι τό κνωσιακόν 
εύρημα έπι Νέρωνος καί τάς συμβουλάς τοΰ ΑΙγυπτίου Χονούφιος έπϊ τή εύρέσει έν 
Άλιάρτφ τοΰ «τάφου τής ’Αλκμήνης»4.

7. ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Οί τάφοι Β καί Γ τής Κοντογενάδας άποτελοΰν έξαίρεσιν τοΰ γενικοΰ κανόνος τών 
κεφαλληνιακών ταφικών σπηλαίων κατά τοΰτο, δτι δεν φέρουν λάκκους λαξευμένους έπϊ τοΰ 
δαπέδου των5. Έν τοΰτοις έπειδή ευρέθησαν συλημένοι, ούδέν δΰναται νά λεχθή περί τοΰ 
πράγματος. Πιθανόν καί νά έμειναν άρχήθεν ατελείς καί νά έγκατελείφθησαν ή νά προωρί- 
ζοντο μόνον προς έναπόθεσιν σαρκοφάγων, δπερ πιστεύω καί ως πιθανώτερον. Ή ’ιδιορ
ρυθμία τοΰ τάφου Α Κοντογενάδας, όστις φέρει πλέον τοΰ ήμίσεος τοΰ δαπέδου του άνευ 
λάκκων, έν ω εις τοιοΰτος έλαξεύθη έντός τοΰ δρόμου, οφείλεται ομοίως εις τό γεγονός, δτι 
τό μέρος έκείνο έπεφυλάσσετο διά την τοποθέτησιν σαρκοφάγων.

Γεγονός χαρακτηριστικόν είναι, δτι παρά τάς έπιμελεΐς έρεύνας είς έκαστον μέρος δπου

1 Πρβλ. τόν τάφον Ζμύρνας τής Ζμυρναίας, Οικονόμος 
έ.ά. είκ. 11 έν σελ. 41.

2 Nilsson, Minoan - Mycenaean Religion 524 έξ.
3 Nilsson έ.ά. Ό Wace (Chamber Tombs of Mycenae

32 - 33) παρατηρήσας όστρακά τινα αρχαϊκά έντός τής έπι-
χώσεως τοΰ τάφου 522 τών Μυκηνών άπέδωκε ταΰτα είς 
εδρεσιν καί σύλησιν τοΰ τάφου κατά τόν 6°ν αίώνα.

4 "Ορα περί τών περιστατικών τής τυχαίας μεταγενε
στέρας εύρέσεως τών Κρητομυκηναϊκών τούτων λειψάνων 
Evans, Scripta Minoa 107 έξ. καί τόν έμόν Κρητικόν πολι
τισμόν 126 - 7.

5 Περί τοΰ μικροΰ ταφικοΰ σπηλαίου Προκοπάτων· Ρα- 
ζάτων όρα ΑΕ 1932 46,.
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άνεκαλύπτοντο ταψικά σπήλαια, ούδαμοΰ άνεφάνησαν περισσότερα των τεσσάρων: Εις Λακ- 
κίθραν τέσσαρα, εις Μεταξάτα τρία, εις Κοντογενάδα τρία, εις τάς παλαιοτέρας άνασκαφάς 
των Διακάτων τρία1. Μεμονωμένον παραμένει τό μοναδικόν νεκροταφεΐον Μαζαρακάτων 
με τα δέκα έξ όλα σπήλαιά του παραπλεύρως άλλήλων1 2. Εις τό νεκροταφεΐον τοΰτο θά 
άντεστοίχει ό μεγαλύτερος των συνοικισμών, ή πρωτεύουσα, ενώ ή λοιπή νήσος κατωκειτο 
κωμηδόν, ώς κωμηδόν ήσαν συνοικισμένοι κα'ι αί Μυκήναι, έξ ου καί αί συστάδες των 
αυτόθι λαξευτών τάφων.

Τά νέα ευρήματα τών κεφαλληνιακών άνασκαφών, τα όποια ώς όλον είναι σύγχρονα 
καί όμοια προς τά τής Λακκίθρας, άποδεικνύουν έκ νέου την σπουδαιοτάτην θέσιν την 
οποίαν κατέχει ή νήσος μεταξύ τών επαρχιακών κέντρων τής ύπομυκηναϊκής Ελλάδος. 
Νϋν λαμβάνει σημασίαν καί αποκτά κύρος ή τρεις ή τέσσαρας προ τών τρωικών σύνδεσις 
τής νήσου προς τάς παραδόσεις τής ’Αττικής (μύθος τού Κεφάλου), τών Μυκηνών καί τών 
Θηβών (μύθος Ήλεκτρύονος καί Άμφιτρύωνος). Ό τελευταίος ιδία μύθος, όστις συνδέει 
τάς νήσους τού Ιονίου προς ληστρικάς επιχειρήσεις εναντίον τών Μυκηνών καί εμφανίζει 
την γενεάν τού Πτερελάου αμφισβητούσαν τίποτε όλιγώτερον από τον θρόνον τής βασι- 
λίδος ταύτης τών Μυκηναϊκών πόλεων, παρουσιάζεται τώρα υπό νέον φώς, χάρις εις τάς 
άνασκαφάς τής φιλομούσου κυρίας Goekoop3.

ΣΠ. ΜΑΡΙΝΑΤΟΣ

1 Κυπαρίσσης ΑΔ 5, 1919, 92 έξ.
2 Καββαδία, Προϊστ. ’Αρχαιολογία 355 έξ.
3 Όρα τάς παραδόσεις ταύτας Άπολλοδ. Βιβλ. 2, 4,6 έξ. 

Τό όνομα τού Κεφάλου βεβαίως δέν έχει τίποτε νά κάμη 
μέ τό όνομα τής Κεφαλληνίας, άλλ’ ή σύνδεσις τής νήσου

πρός τούς αττικούς μύθους παραμένει γεγονός. Κατά τήν 
παράδοσιν ό Άμφιτρύων καταλαβών τάς νήσους «Έλείφ 
καί Κεφάλω δίδωσιν*. Η σημερινή επαρχία τής Κεφαλλη
νίας Έλειός είναι προφανώς αρχαία ονομασία καί συνδέε
ται πρός τήν παράδοσιν ταύτην.
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