
ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΝΑΣΚΑΦΕΩΝ

1. ΑΝΑΣΚΑΦΑΙ ΕΝ ΕΛΕΥΣΙΝΙ

Αί από τοΰ 1882 ένεργοΰμεναι υπό τής ’Αρχαιολογικής Εταιρείας 
άνασκαφαί τής Έλευσΐνος έσυνεχίσθησαν και κατά τό 1952 δαπάναις τής 
Εταιρείας καί τοΰ εν St. Iyouis Washington University i. Ή σκαφή διήρ- 
κεσεν από τής 18ης Φεβρουάριου μέχρι τής 20ής ’Απριλίου, περιέλαβε δέ 
μικρόν τμήμα τοΰ ίεροΰ καί μέρος τοΰ προς τά Μέγαρα νεκροταφείου.

1. Άνασκαφή εις τβν χώρον τοΰ ίεροΰ.

Τό άνασκαφέν τμήμα τοΰ ίεροΰ κεΐται προ τής βορειοανατολικής γω
νίας τής κρηπΐδος τής Φιλωνείου στοάς, έχει τριγωνικόν σχήμα καί περι
κλείεται υπό τοΰ πρωίμου άρχαϊκοΰ αναλήμματος Ζ11, τής Πεισιστρατείου 
εσωτερικής πύλης Η24, σκέλους τοΰ Πεισιστρατείου τείχους Η23 καί τοΰ 
βορειοανατολικοΰ τμήματος τοΰ άναλημματικοΰ τοίχου Κ17 (πίν. I)2. Ή 
έπίχωσις, ή οποία άρχικώς έκάλυπτε τον μικρόν τοΰτον χώρον είχεν ήδη 
άφαιρεθή κατά πρώτον μέν υπό τοΰ Φιλίου, έπειτα δέ (κατά τό 1933) υπό

' Εις τό Συμβούλων τής Αρχαιολογικής Εταιρείας έκφράζομεν θερμός ευχαρι
στίας διά τήν σχετικήν πίστωσιν, εις δέ τό Washington University καί τόν πρύ- 
τανιν αυτού Δρα Arthur Η. Compton ευγνωμοσύνην διά τήν χορηγίαν. Εύχαριστίαι 
επίσης οφείλονται είς τόν διευθυντήν τής έν Άθήναις ’Αμερικανικής Αρχαιολογικής 
Σχολής Δρα John L. Caskey, είς τόν Δρα Homer A. Thompson καί τήν Δίδα Lucy 
Talcott, διότι έθεσαν είς τήν διάθεσίν μας τήν υπηρεσίαν καί τό εργατικόν προσωπι
κόν τής Σχολής καί τής ’Αγοράς καί είς τήν Δίδα Alison Frantz διά τήν λήψιν φω
τογραφιών. Τάς περισσότερός φωτογραφίας τής σκαφής έκαμεν ό κ. Τσίμας, πρός τόν 
όποιον έκφράζομεν ευχαριστίας. Είς τήν Δίδα "Ανναν Λιαναντωνάκη καί τήν Καν Μα
ρίαν Φιλίνη όφείλομεν χάριτας διά τήν συμμετοχήν των είς τήν μελέτην τού άνασκα- 
φέντος υλικού. Είς τά έργατικάν προσωπικόν καί ιδίως είς τόν Ίωάννην Καραμήτρον 
καί Μιλτιάδην Σιώτην οφείλονται έπαινοι διά τήν προσεκτικήν των έργασίαν. Ή σκα- 
φική έργασία έγένετο ύπό τήν διεύθυνσιν τού καθηγητοϋ Γεωργίου Έ. Μυλωνά, ό 
όποιος ήτο είς ’Αθήνας ως Fulbright Senior Research Scholar.

' Τά διάφορα τμήματα καί λείψανα τοΰ ιερού δηλοΰμεν διά τών γραμμάτων 
των χρησιμοποιηθέντων ύπό τού Κουρουνιώτη είς τό γενικόν σχέδιον τοΰ ιερού καί 
τής πόλεως τής Έλευσΐνος (Σχέδιον Τραυλού 1934), τό όποιον έδημοσίευσεν είς τόν 
'Οδηγόν του τής Έλευσΐνος.
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τοΰ Κουρουνιώτη και Θρεψιάδη *. Ύπό τών τελευταίων καί μέρος τοϋ τμή
ματος είχε σκάφη μέχρι τοΰ βράχου.

Παρά τό βόρειον ά'κρον τοΰ τμήματος καί ευθύς ύπό την επιφάνειαν, 
εις την οποίαν είχε φθάσει ή σκάφη τοΰ 1933, άπεκαλΰφθησαν υπολείμ
ματα δρόμου, μικρόν μέρος τοΰ οποίου εΐχον ήδη διακρίνει ό Κουρουνιώ-

Εΐκ. 1. Ανασκαφείς χώρος άπό τοϋ ύψους τής Φιλωνείου Στοάς. Ε: ύστερογεωμετρι- 
κός δρόμος. Μ - Ν : κτήριον βόθρου. Β: βόθρος. Λ: διαμέρισμα πρός βορράν τοΰ 
βόθρου. Θ: υστεροελλαδικά κτίσματα. Τ: υστεροελλαδικός τάφος. Φωτ. A. Frantz.

της καί ό Θρεψιάδης (πίν. 1, Ε). Ή επιφάνεια τοΰ δρόμου είναι έπεστρω- 
μένη διά πλακών, ή δε δυτική παρυφή του χαρακτηρίζεται διά μεγαλύτε
ρων κυβικών Ελευσινιακών λίθων (είκ. 1). Ούδέν στοιχεΐον άνευρέθη επ’ 
αυτής δυνάμενον νά τον χρονολογήση επακριβώς. Ευτυχώς δμως ό δρόμος 
ύπόκειται τοΰ εκ πλίνθων προτειχίσματος τοΰ Πεισιστρατείου τείχους, μέρος 
τοΰ οποίου, μολονότι ήτο προφυλαγμένον δι’ ύποστέγου, ήρχισε διαλυόμε- 
νον ύπό την έπίδρασιν τών βροχών. Επωφελούμενοι τής διαλΰσεως ταυτης 1

1 Α. Δ. 14, 1931 - 32, Παράρτημα, σ. 18 καί 15,1933 -35, Παράρτημα, σ. 41.
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έσκάψαμεν μέρος τοϋ χώρου τοΰ καλυπτόμενου υπό τοΰ πλίνθοκτίστου προ- 
τειχίσματος καί τοϋτο μάς έπέτρεψε νά καθορίσωμεν στρωματογραφικώς τό 
Πεισιστράτειον και τά κάτωθεν καί άνωθεν τοΰ δρόμου επίπεδα. Ούτως 
άπεδείχθη δτι ό δρόμος έπίκειται στρώματος χαρακτηριζόμενου υπό οστρά
κων των υστάτων χρόνων τής γεωμετρικής περιόδου. “Οστρακα των χρό
νων εκείνων άνευρέθησαν επ’ αυτού τοΰ δαπέδου τοΰ δρόμου. Ή υπέρ τον 
δρόμον έπίχωσις χαρακτηρίζεται υπό πρωτοαττικών οστράκων. Κατά ταΰτα 
ό δρόμος πρέπει νά άναχθή εις τό τέλος τής γεωμετρικής περιόδου καί πιθανώς 
εις τό τέλος τής όγδοης καί τάς άρχάς τής έβδομης π. X. έκατονταετηρίδος.

Ό ΰστερογεωμετρικός οΰτος δρόμος βαίνει σχεδόν παραλλήλως προς 
τον άναλημματικόν Κ17 καί από βορρά προς νότον μέ κλίσιν προς νότον 
καί προς άνατολάς, ακολουθών την πλαγιάν τοΰ λόφου. Εις δύο σημεία 
τοΰ διασωθέντος μήκους του άνεύρομεν υδραγωγούς κτιστούς τεθειμένους 
καθέτως προς τον δρόμον διά την άποχέτευσιν τών όμβριων ύδάτων. Τό 
προς βορράν τμήμα τοΰ δρόμου χάνεται υπό τό Πεισιστράτειον τείχος, εκεί 
όπου αρχίζει ή κλιμαξ Η23, φαίνεται όμως ότι εσυνεχίζετο καί πέραν τοΰ 
τείχους προς τά βορειοανατολικά. Ή Ελληνιστική οδός, ή άνευρεθεϊσα με
ταξύ τής ανατολικής πλευράς τοϋ Πεισιστρατείου καί τών Κιμωνείων κτι- 
σμάτων \ ήκολοΰθει τήν αυτήν κατεΰθυνσιν, ίσως δέ καί έπίκειται τοϋ άρ- 
χαιοτέρου δρόμου.

Δεν δύναται νά ύπάρξη αμφιβολία ότι ό δρόμος έφερε πρός τήν κα- 
τεύθυνσιν τής πύλης τοΰ πρωίμου αρχαϊκού περιβόλου, τήν άνακαλυφθεΐ- 
σαν Τφ 1933 υπό τοΰ Κουρουνιώτη καί Τραυλού κάτωθεν τοΰ άναλημμα- 
τικοΰ Ζ11, μολονότι είναι αρχαιότερος αυτής 1 2. Ώς γνωστόν ή πύλη εκείνη 
έκλείσθη δτε ίδρύθη ό άναλημματικός τοίχος Ζ11. Τήν πύλην καί τον άνα
λημματικόν τοίχον Ζ11 έξητάσαμεν έκ νέου καί ιδίως τήν λεγομένην πυ- 
λίδα Ζ 12, ήτις κατά τον Κουρουνιώτην, δ όποιος είς τούτο ήκολούθησε 
τήν γνώμην τοΰ Noack, έφερεν είς εσωτερικήν κλίμακα, διά τής οποίας θά 
ήδύνατό τις νά άνέλθη είς τήν προ τοϋ Τελεστηρίου πλατείαν τήν ύποβα- 
σταζομένην υπό τοΰ άναλημματικοΰ Ζ 11. Ή έξέτασις τοΰ τοίχου τούτου 
κατά τό σημεϊον εκείνο άπέδειξεν ότι ή λεγομένη πυλίς δεν ήτο παρά αψι
δωτόν κατασκεύασμα (niche), δημιουργηιθέν ί'να προφυλάξη καί περιβάλη τό 
υπό τοΰ Κουρουνιώτη άνευρεθέν φρέαρ είς τήν ρίζαν τών θεμελίων τής 
Φιλωνείου στοάς (πίν. 1, Φ)3.

Τό φρέαρ τούτο, τό όποιον ό Μυλωνάς δέχεται ώς τό Καλλίχορον τοϋ

1 Α. Δ. 14, 1931-32, Παράρτημα σ. 29 καί εΐκ. 29.
2 Αΰτ. ο. 16, είκ. 21.
* Αύτ. σ. 17.
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Όμηρικοΰ ύμνου 1 καί to όποιον ό Κουρουνιώτης δεν άνέσκαψε πλήρως 
λόγιρ τής δυσκόλου του θέσεως, έξηρευνήσαμεν μετά προσοχής. Τό υπέρ 
τον βράχον κτιστόν του τμήμα ανέρχεται εις 1.40 μ.' τό τμήμα τοΰτο άνέ- 
σκαψε πλήρως ό Κουρουνιώτης. Τό εις τον βράχον λαξευθέν τμήμα έχει βά
θος 6.10 μ. Τό στόμιον τοϋ φρέατος, ή διάμετρος τοϋ οποίου ανέρχεται 
είς 0.80 μ., δεν διεσώθη. Τό φρέαρ εύρέθη πλήρες χωμάτων καί λίθων. 
Δυστυχώς περιεΐχεν ελάχιστα όστρακα, έξ ών 2 των υστεροελλαδικών III 
χρόνων, 4 τών ΰστερωτέρων γεωμετρικών καί 6 τών αρχαϊκών χρόνων. Τά 
όστρακα ταϋτα εύρέθησαν είς τό αυτό σχεδόν βάθος—περί τά 5.40 μ. από 
τής έπιφανείας τοΰ βράχου. Τεμάχια ξύλων, άνευρεθέντα είς τήν έπίχωσιν 
άποδεικνΰουσιν ότι τουλάχιστον μέχρι βάθους 3 μ. από τής έπιφανείας τοΰ 
βράχου ή έπίχωσις ήτο σύγχρονος, φαίνεται δ’ ότι μέχρι τοΰ σημείου εκεί
νου ό Κουρουνιώτης ήρεύνησε τό φρέαρ άνευ σοβαρού αποτελέσματος. Καί 
ή ίδική μας έρευνα άπέβη άκαρπος, άφ’ ού τά άνευρεθέντα ολίγα όστρακα 
δεν δύνανται ασφαλώς νά χρονολογήσωσι τήν κατασκευήν τοΰ φρέατος καί 
τήν αρχήν τής χρήσεώς του. Είναι όμως βέβαιον ότι κατά τήν αρχαϊκήν 
περίοδον τό φρέαρ έχρησιμοποιεΐτο, τούτο δέ άποδεικνύεται εκ τής άψΐδος τοΰ 
άναλημματικοϋ τοίχου Ζ11, καί ότι έγκατελείφθη δτε ό χώρος επληρώθη χω
μάτων κατά τήν Κιμώνειον διασκευήν τοϋ βορειοανατολικού άκρου τοΰ ιερού.

Παρά τό φρέαρ διήρχετο ή άποκαλυφθεΐσα ύστερογεωμετρική οδός. 
Άλλα φαίνεται ότι προς τοΰτο έφερεν άρχαιοτέρα οδός, ή οδός Λ (πίν. 1), 
τής οποίας μικρόν τμήμα διεσώθη. Ή έπιφάνειά της ήτο λιθόστρωτος, με
ταξύ δέ τών λίθων, διά τών οποίων ήτο έπεστρωμένη, άνευρέθησαν αρκετά 
όστρακα τών τελευταίων χρόνων τής υστεροελλαδικής III περιόδου, χρο
νολογούντο ταύτην.Ή χρονολογία τής όδοϋ Δ υποδεικνύει ίσως ότι καί τό 
φρέαρ πρέπει νά άναχθή είς τούς ίδιους χρόνους. Δυστυχώς όμως τοΰτο 
δέν δύναται νά άποδειχθή.

Ή υστεροελλαδική οδός εφέρετο κατά μήκος κτηρίου ακανόνιστου σχή
ματος, τό μεγαλύτερον μέρος, τοΰ οποίου κατεστράφη, δτε εκτίσθη ό άνα- 
λημματικός τοίχος Κ17 καί ή κρηπίς τής Φιλωνείου στοάς, τής οποίας τό 
βορειοανατολικόν φρεάτιον επικάθηται επί τής νοτιοδυτικής γωνίας τοΰ κτη
ρίου. Τό κεντρικόν μέρος τοΰ κτηρίου άποτελεΐται από μικρόν διαμέρισμα, 
1.65 X 1.55 μ., τοΰ οποίου τό δάπεδον καλύπτεται υπό λιθοστρώτου (δια
μέρισμα «Μ» πίν. 1 καί είκ. 1). Τό διαμέρισμα τοΰτο ανοίγει είς μεγαλύ
τερον δωμάτων, «Ν», είς τήν βορείαν άκραν τοΰ οποίου άνευρέθη μικρόν 
ελλειψοειδές χώρισμα (1.10 μ. μήκους καί μεγίστου πλάτους 0.70 μ.) πλή
ρες τέφρας καί πυρακτωθέντων χωμάτων. Δυστυχώς τό δωμάτων «Ν» δέν

' The Hymn to Demeter and Her Sanctuary at Eleusis a. 75 έξ.
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διεσώθη ολόκληρον, οί δέ περικλείοντες αυτό τοίχοι προς νότον καί δυσμάς 
κατεστράφησαν, δτε έκτίσθη ή κρηπίς τής Φιλωνείου στοάς.

Τό διαμέρισμα «Μ» δι’ ευτελούς τοιχαρίου διακρίνεται χώρου προς 
δυσμάς, «Ο», εις τον όποιον άνευρέθη κτιστός οχετός διήκων καί διά τού 
βορείου τοίχου τού διαμερίσματος καί καταλήγουν είς βόθρον ευρισκόμενον 
εις στενόν χώρον, πλάτους μεγίστου 1.40 μ., αμέσως προς βορράν τού «Μ» 
(πίν. 1 Β καί είκ. 2). Ό χώρος τού βόθρου άπέδωσεν αλλεπάλληλα στρώματα 
τέφρας καί πυρακτωθέντων χωμάτων καί αυτοί τά πλευρά τού βόθρου άπο- 
δεικνύονται ώς ύψωθέντα διά λιθοδομής κατά περιόδους καί μαρτυρούσι 
την μακροχρόνιον χρήσίν του. Επίσης καί οί διασωθέντες τοίχοι τού «Μ» 
παρουσιάζουσι τούίκχχιστον δύο οίκοδομικάς περιόδους' τό λιθόστρωτου 
τού διαμερίσματος πάτωμα ανήκει είς την νεωτέραν οικοδομικήν περίοδον. 
Εις την δευτέραν καί νεωτέραν οικοδομικήν περίοδον ανάγεται καί τό δια
μέρισμα «Λ», προς βορράν τού χώρου τού βόθρου (πίν. 1 καί είκ. 1). 
Μικρόν μόνον μέρος τού διαμερίσματος τούτου διεσώθη καί τούτο εύρέθη 
κεκαλυμμένον διά τέφρας καί έφερε μαρτύρια ίσχυράς πυρακτώσεως.

Ή χρήσις τού κτηρίου δεν ήτο δυνατόν νά όρισθή διά θετικών ευ
ρημάτων. Ή ΰπαρξις, δμως τού βόθρου, ή καλύπτουσα αυτό τέφρα καί τά 
επάλληλα στρώματα πυρακτωθέντος χώματος ενθυμίζουσι τά αυτά μαρτύ
ρια τής Ίεράς Οικίας, τής άνασκαφείσης υπό τού Κουρουνιώτη ολίγον έξω 
τής νοτίας πύλης τού ιερού. Τό κτήριον δμως τού βορειοανατολικού τμήμα
τος τού ιερού φαίνεται δτι ανάγεται είς αρχαιότερους των γεωμετρικών χρό
νους, καθότι τά επί τών δαπέδων εύρεθέντα όστρακα είναι τών τελευταίων 
χρόνων τής υστεροελλαδικής III εποχής, επί τών ερειπίων δέ τού βορείου 
τοίχου τού διαμερίσματος «Μ» άνευρέθη τμήμα ποδός γεωμετρικού κρατή- 
ρος, τό όποιον μάς δίδει ασφαλώς τό terminus ante quem τής έγκαταλεί- 
ψεως τού κτηρίου.’Ίσως θά ήτο δυνατόν νά σχετίσωμεν τό κτήριον με τήν 
παρ’ αυτό διερχομένην υστεροελλαδικήν οδόν Δ καί τό φρέαρ είς έν συγ
κρότημα καί νά άναγάγωμεν τήν χρήσιν αυτών, χρήσιν με θρησκευτικήν πως 
χροιάν, εις τούς υστάτους υστεροελλαδικούς χρόνους. Ή υπό τό δάπεδον 
τού «Μ» σκαφή, τήν οποίαν ελπίζομεν νά έπιχειρήσωμεν εις τό προσεχές 
μέλλον, ίσως φέρει εις φώς τεκμήρια δυνάμενα νά ενισχύσωσι τήν συσχέτι- 
σιν ταύτην.

Κάτωθεν τού στρώματος τού ι'στερογεωμετρικοΰ δρόμου Ε καί προς 
άνατολάς αυτού άνευρέθησαν λείψανα κτισμάτων τών υστεροελλαδικών II 
καί υστεροελλαδικών III χρόνων *, υπό τό δάπεδον δέ τού κτίσματος Θ 1

1 Τά λείψανα ταΰτα δέν συμπεριελήφβησαν είς τόν πίνακα 1 διά νά μή δη- 
μιουργήσωσι δυσκολίας είς τήν κατανόησιν τών σπουδαιότερων αρχιτεκτονικών ευρη
μάτων τού τμήματος, διακρίνονται δμως είς τήν εικόνα 1.
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άνευρέθη καί κτιστός τάφος αναγόμενος εις την υστεροελλαδικήν II εποχήν 
(είκ. IT). Έπ’ αύτοΰ τοΰ βράχου καί εις διάφορα σημεία τής περιοχής άνευ- 
ρέθησαν μικρά τμήματα τοίχων μεσοελλαδικών χτισμάτων. Μεταξύ τούτων 
καί κάτωθεν τής βάσεως τού Πεισιστρατείου τείχους Η24, εύρέθη παιδική 
εντός πίθου ταφή, προ δέ τής νοτιοδυτικής γωνίας τοΰ φρεατίου τοΰ άνα- 
λημματικοΰ Κ17 παιδικός έν τφ χώματι τάφος, αναγόμενος εις τούς υστέ
ρους μεσοελλαδικούς χρόνους.

Δυστυχώς τά εις τό τμήμα τούτο τού ιερού εύρείΐέντα χτίσματα διε- 
σώθησαν εις σκελετώδη κατάστασιν, ύποβοηθούσιν δμως τήν πλήρη κατα- 
νόησιν τής ιστορίας τής ζωής τού ιερού. Εις τον σκοπόν τούτον πρέπει νά 
άποβλέπη κάθε εργασία έπιχειρουμένη εις Ελευσίνα καί τον σκοπόν τούτον 
έχομεν προ οφθαλμών διά τάς μελλοντικός μας ερευνάς. Τό άποκαλυφθέν 
μικρόν τμήμα τού ύστερογεωμετρικοΰ δρόμου, ό καθορισμός τής χρήσεως 
τής άψίδος τοΰ άναλημματικοΰ τοίχου Ζ11, ή έρευνα τοΰ φρέατος μολο
νότι αρνητική εις ευρήματα, ή άποκάλυψις τμήματος αρχαιότερου δρόμου, 
τοΰ υστεροελλαδικού, ως καί ή άνεύρεσις ετέρου ιερού ίσως χτίσματος πλη
σίον τού χώρου τοΰ φρέατος ύποβοηθοΰσι σπουδαίως τήν κατανόησιν τής 
διαμορφώσεως τού ιερού κατά τήν βορειοανατολικήν αύτοΰ πλευράν καί 
κατά τούς πρώτους αιώνας τής ύπάρξεώς του. Ούτω μανθάνομεν μειαξύ 
άλλων δτι ή Πεισιστράτειος διαμόρφωσις τού χώρου με τήν εσωτερικήν του 
πύλην καί τον εσωτερικόν δρόμον δεν ήτο καινοτομία άλλ’ έσυνέχιζε χρή- 
σιν καθιερωθείσαν διά τών αιώνων.

2. Το νεκροταφείου.

Τό προς τά Μέγαρα νεκοοταφεΐον τής Έλευσίνος, τό καθορισθέν διά 
τών άνασκαφών Κουρουνιωτη - Τραυλου ή συνεκέντρωσε τάς προσπάθειας 
μας κατά τό δεύτερον ήμισυ τοΰ Μαρτίου καί τον’Απρίλιον. Ή έκτασις τού 
νεκροταφείου τούτου άποδεικνύεται εκτεταμένη, ή δέ πλήρης σκαφή του θά 
άπαιτήση συνεχή επί έτη εργασίαν. Οί μέχρι τοΰδε άνασκαφέντες τάφοι άπο- 
δεικνΰουσιν δτι ή περιοχή περιλαμβάνει πολύτιμα καί διδακτικώτατα ευρή
ματα, τά όποια άνασκαπτόμενα θά άποτελέσωσι άξιολογώτατον αρχαιολογι
κόν μνημεΐον. Διά τούτο επιβάλλεται ή άπαλλοτρίωσις τού χώρου καί ή 
συστηματική αυτού σκαφή. Άποβλέποντες εις τοιαύτην συστηματικήν σκα- 
φήν διηρέσαμεν έν σχεδίιο τον δλον χώρον εις τμήματα πλάτους 2δ μέτρων 
καί διεκρίναμεν αυτά διά κεφαλαίων γραμμάτων τοΰ αλφαβήτου (πίν. 2). 
Τά τμήματα ταύτα θά έχωσι καθέτως προς σταθεράν γραμμήν διήκουσαν 
από ανατολών προς δυσμάς καί όριζομένην υπό τών πύργων τής ήλεκτρι-

' 'Όρα Π. A. Ε. 1950, σ. 127 - 137.
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κής Εταιρείας, των μόνων σταθερών της περιοχής σημείων (δρα πίνακα 2, 
1,2). Οΐ κατά τά έτη 1938 καί 1950 άνασκαφέντες τάφοι εύρίσκονται εις 
τό τμήμα «Ζ», οί δέ κατά τό 1952 εις τά τμήματα «Γ», «Ζ» και «Θ».

Οί μέχρι τοΰδε άνασκαφέντες τάφοι ανάγονται εις τους προϊστορικούς 
και εις τούς ιστορικούς χρόνους. ΓΙρός εύχερεστέραν διάκρισίν των θά άρι- 
θμώμεν τούς τάφους κατά την σειράν τής άνασκαφής των, προ δέ τοϋ αρι
θμού έκάστου τάφου θά τίθεται τό κεφαλαΐον γράμμα τού τμήματος. Προς 
τούτοις μεταξύ τού γράμματος τοϋ τμήματος καί τού αριθμού εις τούς προϊ
στορικούς τάφους θά παρεντίθεται τό γράμμα «π». Κατ’ ακολουθίαν τό 
«Θπΐ» θά δηλοϊ τον πρώτον προϊστορικόν τάφον, ό όποιος άνεσκάφη εις 
τό τμήμα «Θ», τό «Θπ2» τον δεύτερον καί ούτω καθ’ εξής' έν φ τό 
«Θ1», «Θ2» κλπ. θά δηλοϊ τον πρώτον, δεύτερον κλπ. σκαφέντα εις τό 
τμήμα «Θ» τάφον τών ιστορικών χρόνων. Τό σύστημα τούτο τής διαιρέ- 
σειος τοϋ χώρου καί τής ονομασίας τών τάφων θά έπιτρέψη την σαφή κα- 
τάταξιν καί μελέτην τών ευρημάτων, ή άποκάλυψις τών οποίων θά γίνε
ται. κατά σκαφικάς περιόδους.

Κατά την περίοδον τού 1952 άνεσκάφησαν τάφοι είς τά τμήματα «Θ», 
«Ζ» καί «Γ», είς τρία διάφορα τμήματα, ινα χαρακτηρισθώσιν οί είς τό 
νεκροταφεΐον διασωζόμενοι τάφοι. Είς μελλοντικός άνασκαφικάς περιόδους 
ή προσπάθεια θά συγκεντροϋται είς έν τμήμα έως δτου οί έν αύτφ τάφοι 
άποκαλυφθώσι καί μόνον μετά την πλήρη έξερεύνησιν αυτού ή άνασκαφή 
θά έπεκτείνεται είς έτερον τμήμα.

Τμήμα Θ. Είς τό τμήμα «Θ» άνεσκάφησαν έν δλφ 42 τάφοι. Έκ 
τούτων οί 20 ανάγονται είς τούς προϊστορικούς χρόνους' έκ τών 20 δέ οί 
δύο μόνον ήσαν άπλοι λάκκοι αβέβαιου σχήματος έσκαμμένοι είς τό χώμα 
καί ανάγονται είς την μεσοελλαδικήν έποχήν. Ό «Θπ20» περιέκλειε του
λάχιστον τρεις σκελετούς αποτεθειμένους είς την πλευράν μέ ίσχυρώς κεκαμ- 
μένα τά σκέλη. Ό «Θπ19» άπέδωσεν ένα καί μόνον σκελετόν είς στάσιν 
όκλάζοντος και εΰρέθη κεκαλυμμένος διά τεμαχίων μεσοελλαδικοϋ πίθου.

Οί χαρακτηριστικοί τών μεσοελλαδικών χρόνων κιβωτιόσχημοι τάφοι, 
ό τύπος Α τού Τραυλου1, αντιπροσωπεύονται διά τών τάφων «Θπΐ», 
«Θπ3», «Θπ9», ΘπΙΟ», «Θπΐΐ», «Θπ18» καί «Θπ17». Οί τάφοι ούτοι 
είναι δρθογωνικοί, έχουσι δέ τάς πλευράς ίδρυμένας διά πλακών κατακορύ- 
φων καί τό χαρακτηριστικόν γνοόρισμα δτι μία καί μόνη πλάξ χρησιμο
ποιείται δι’ εκάστην τών πλευρών. Τό δάπεδον καλύπτεται διά στρώματος 
λεπτών χαλίκων, άμμος δέ καί χάλικες λεπτοί έχουν τεθή περί τό χείλος 
ινα δημιουργηθή όμαλή επιφάνεια διά την στερέωσιν τού καλύμματος. II.

II. A. Ε. 1950, σ. 130 - 131.
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Τοΰτο άποτελεϊται εκ μιας η δυο πλακών τεθειμένων κατά πλάτος τοΰ στο
μίου τοΰ τάφου.

Τάφοι μεσοελλαδικοί όμοιας κατασκευής άνευρέθησαν εις όλους σχε
δόν τούς άνασκαφέντας μεσοελλαδικούς συνοικισμούς ακόμη δέ και εις την 
περιοχήν τοΰ ιερού τής Έλευσΐνος 1. Αί διαστάσεις των είναι σχετικώς μι
κροί’ ό «Θπΐ», ό μεγαλύτερος των μέχρι τοΰδε άνασκαφέντων κιβωτιόσχη
μων τάφων, έχει μήκος 1.50 μ., 
πλάτος 0.65 μ. και βάθος 0.55 
μ. Αί διαστάσεις τού «ΘπΙΟ», 
τοΰ μικοοτέρου, ανέρχονται εις 
1.10 X 0.55x0.50μ. Τρεις των 
τάφοον τοΰ τύπου τούτου, οί 
«Θπΐΐ», «Θπ17» καί «Θπ18», 
ήσαν παιδικοί, αί δέ διαστάσεις 
των είναι μικρότεροι. Ό μεγα
λύτερος τούτων, ό «Θπΐΐ», έχει 
μήκος 0.81 μ., πλάτος 0.58 μ. 
καί βάθος 0.45 μ. Τό πλάτος 
τοΰ παιδικού τούτου τάφου εί
ναι σχετικώς μέγα, άλλα φαίνε
ται ότι κατεσκευάσθη ϊνα περι- 
λάβη τρεις νεκρούς, λείψανα τών 
οποίων άνευρέθησαν κείμενα πλη
σίον άλλήλων. Εις τήν νοτιοδυ
τικήν γωνίαν τοΰ τάφου άνευρέ
θησαν δύο τέφρα μινύεια αγγεία 
χρονολογούντο αυτόν επακριβώς.
Ούτε κτερίσματα, ούτε καί υπο
λείμματα οστών άνευρέθησαν εις 
τούς τάφους «Θπ17» καί «Θπ 
18», φαίνεται δ’ ότι οί τάφοι
ούτοι έχρησιμοποιήθησαν διά τήν ταφήν πολύ μικρών παιδιών.

Ό τάφος «Θπ3» εύρέθη κενός. Προφανώς τό περιεχόμενόν του εσυ- 
λήθη κατά τούς ιστορικούς χρόνους, διότι 0.10 μ. κάτωθεν τής επιφάνειας 
τοΰ στομίου του άνεύρομεν τά τεμάχια τριών ληκύθων τοΰ πέμπτου π. X. 
αϊώνος.

Τό κοινόν χαρακτηριστικόν τών υπολοίπων τάφων τοΰ τύπου τούτου,

Είκ. 2. Τάφος «Θπ 1*.

Α. Δ. 14, 1931 - 32, Παράρτημα, είκ. 12.
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το οποίον τούς διακρίνει τών όμοιων τάφων τής μεσοελλαδικής εποχής, 
είναι δτι περιέχουσι περισσοτέρους τού ενός σκελετούς1. Τό περιεχόμενον 
τοΰ τάφου «Θπΐ» θά άρκέση νά διασαφίση τό χαρακτηριστικόν τούτο (είκ. 2). 
Πρό τής βορειοανατολικής, στενής του πλευράς εύρέθησαν συσσωρευμένα 
οστά άνήκοντα τουλάχιστον εις τρεις σκελετούς. Τό λοιπόν τοΰ τάφου κα- 
τείχετο υπό σκελετού άδιαταράκτου μέ τα σκέλη ισχυρώς κεκαμμένα κατά 
τό μεσοελλαδικόν έθιμον. Είναι φανερόν δτι οί σκελετοί των πρότερον τα- 
φέντων παρεμερίσθησαν ϊνα άφεθή χώρος διά την άπόθεσιν τού τελευταίου

Κίκ. 3. «Σήμα» επί τοΰ τάφου «Θπ9·. Ύπεράνω των τάφων καί πρός τό 
δεξιόν άκρον τής είκόνος διακρίνονται κεραμοσκεπεΐς τάφοι (Θ6).

νεκρού. Παρά τούς πόδας αυτού εύρέθη ή πρόχους 120. Καί εις τούς άλ
λους κιβωτιόσχημους τάφους άνευρέθησαν οστά άνήκοντα εις δύο καί τρεις 
σκελετούς, πάντοτε δέ καί ό πλήρης σκελετός τού τελευταίου.

’Άνωθεν τού καλύμματος τού τάφου «Θπ9» καί εις την αρχικήν αυ
τού θέσιν άνεύρομεν υπόλειμμα «στήλης» άποδεικνΰον την ύπαρξιν τού

1 Λιά τά χαρακτηριστικά έθιμα ταφής τών μεσοελλαδικών χρόνων δρα ιδίως 
Βι,εοεν - WacE, Middle Helladic Tombs, Symbolae Osloenses, 9, 1930, σ. 28 έξ. 
ΜΥΛΩΝΑ, A. E., 1937, σ. 43 καί The Cult of the Dead in Helladic Times, Studies 
Presented to David M. Robinson, σ. 68 - 82.
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εθίμου τής έπιθέσεως «σημάτων» κατά τους τελευταίους χρόνους τής μεσο- 
ελλαδικής εποχής (είκ. 3).

Ό «Θπ16» είναι μεσοελλαδικός τάφος μεγαλυτέρων διαστάσεων (1.42 X 
0.84 X 0.50 μ.) περιείχε δε ένα καί μόνον νεκρόν εις στάσιν κεκαμμένην. 
Παρά τον βραχίονα τοΰ σκελετού εύρέθη χαλκή λαβις γνωστού μεσοελλα- 
δικοΰ τόπου. Ή κατασκευή τοΰ τάφου τοΰτου είναι πολύ ενδιαφέρουσα. 
Αί δυο μακραί πλευραί και μία των στενών είναι κατεσκευασμέναι διά πλα
κών ιδρυμένων κατακορύφως. Έπι τοΰ άνω άκρου τών πλακών τούτων 
είναι τοποθετημένοι τετράπλευροι πλακωτοί λίθοι εις κανονικούς οριζοντίους 
δόμους, οί όποιοι φθάνουσιν εις τό ύψος τοΰ στομίου καί τοΰ καλύμ
ματος. Ή έτέρα τών στενών πλευρών είναι κτιστή καί σχηματίζεται υπό 
τεσσάρων οριζοντίων επαλλήλων δόμων ι. Αι κατακόρυφοι πλάκες φαίνον
ται ως όρθοστάται καί ασφαλώς είναι υπολείμματα τής τεχνοτροπίας τής 
χρησιμοποιηθείσης διά τήν κατασκευήν τών κιβωτιόσχημων.

Τό αυτό σύστημα κατασκευής, κάπως περισσότερον έξειλιγμένον, άνευ- 
ρίσκομεν εις τον τάφον «Θπ7» (είκ. 4). Τά πλευρά τοΰ τάφου κατά τήν 
βάσιν είναι κατεσκευασμένα διά πλακών κατακορύφων, επ’ αυτών δέ στε- 
ρεοΰνται δόμοι οριζόντιοι εκ λίθων αργών. Έπι τοΰ δαπέδου του καί πά
λιν εχομεν τον πλήρη σκελετόν τοΰ τελευταίου νεκροΰ, προ δέ τής ανατο
λικής πλευράς καί πέραν τοΰ κρανίου τοΰ σκελετοΰ εχομεν συσσωρευμένα 
οστά καί υπολείμματα κτερισμάτων.

Ή χρήσις τοΰ ίδιου τάφου διά τήν ταφήν πολλών νεκρών έπέβαλεν 
αύξησιν τών διαστάσεων τών τάφων. Ό τάφος «Θπ6» έχει μήκος 2.54 μ., 
πλάτος 1.90 μ. καί βάθος 0.90 μ. Καί πάλιν πλάκες έν εϊδει ορθοστατών 
κλείουσι τον τάφον κατά τό δάπεδον, επ’ αυτών δέ εδράζονται οι οριζόν
τιοι δόμοι τής άνωδομής. Ό τάφος όμως οΰτος παρουσιάζει νεώτερον στοι- 
χεΐον: είς τό άκρον τής μακράς πλευράς έχει δημιουργηθή κανονικόν 
άνοιγμα εισόδου μέσου πλάτους 0.51 μ. Τό άνοιγμα τοΰτο έκλείετο διά 
πλακός. Ή εμφάνισις τοΰ νέου τούτου στοιχείου εξηγείται ευκόλως. Αί 
μεγάλαι διαστάσεις τοΰ τάφου καί ϊδίως τό πλάτος αύτοΰ, έπέβαλον τήν 
χρήσιν μεγάλων πλακών διά τό κάλυμμα. ‘Η άφαίρεσις τών πλακών τού
των δι’ έκάστην νέαν ταφήν παρουσίαζε δυσκολίας, αί onolat άπεφεύγοντο 
διά τής πλαγίας εισόδου. Προ τής εισόδου θά έναπετίθετο ό τελευταίος 
νεκρός, έν ω τά οστά τών προηγουμένως ταφέντων θά παρεμερίζοντο εις 
τό βάθος τοΰ τάφου. Δυστυχώς ό τελευταίος νεκρός τοΰ τάφου τούτου κα-

' Ό τάφος οΰτος ένθυμίζει τούς δύο κιβωτιόσχημους τάφους, 5 καί 6, τούς 
άνασκαφέντας είς τό βάύος τής ανατολικής πλευράς τής Φιλωνείου στοάς: όρα 
Μυλωνά, Έλευσινιακά, 1, σ. 49 - 57, είκ. 29 - 33.
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τεστράφη κατά τούς ιστορικούς χρόνους, δτε ή ύπαρξίς του εγένετο γνωστή' 
περισσότερον δμως τού ήμίσεος τού δαπέδου του έμεινεν ανέπαφον και επ’ 
αυτού εύρίσκομεν τα συσσωρευμένα οστά. Μεταξύ καί κάτωθεν τού πρώ-

Είκ. 4. Μεσοελλαδικός τάφος ·Θπ7>. Πρό τού κρανίου διακρίνεται ποτήριον 
τύπου Βαφείου, υπό δέ τά συσσωρευμένα οστά πρός τήν δεξιάν άκραν, στό- 

μιον μινυείου κυπέλλου.

του στρώματος τών οστών άνεύρομεν 11 αγγεία, αναγόμενα εις τήν δευ- 
τέραν περίοδον τής μεσοελλαδικής εποχής. Τά χαρακτηριστικότερα τού
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των είναι ποτήρια τοΰ τΰπου Βαφείου, φέροντα άμαυρόχρωμον διακόσμη- 
σιν (εικ. 5). Τά αγγεία ταΰτα άποδεικνύουσιν δτι ό τύπος οΰτος τοΰ κα
θέτου λακκοειδοΰς κτίστου τάφου μεγάλων διαστάσεων μετά π?,αγίας εισό
δου ανάγεται εις την περίοδον εκείνην τής μεσοελλαδικής εποχής.

Έκ τοΰ «Θπβ» δεν μανθάνομεν εάν οί νεκροί άρχικώς άπετίθεντο εις 
στάσιν κεκαμμένην εις τον τάφον, αΐ διαστάσεις τοΰ οποίου Ιπέτρεπον τε- 
ταμμένην ταφήν. Άλλ’ εις τον τάφον «Θπ14», τοΰ οποίου ή κατασκευή 
φαίνεται κάπως νεωτέρα τής τοΰ «Θπβ», άνευρέθη εις καί μόνον σκελετός, 
άποκείμενος επί τής ράχεως αύτοΰ μέ σκέλη σχετικώς τεταμμένα. Παρά τούς 
πόδας τοΰ σκελετού άνευρέθησαν αγγεία δυο, τά όποια άνάγουσι τον τά-

Εΐκ. 5. Ποτήρια τύπου Βαφείου έκ τοϋ τάφου ·Θπ 6».

φον εις τούς τελευταίους χρόνους τής μεσοελλαδικής καί τάς άρχάς τής 
υστεροελλαδικής I εποχής.

Μερικοί των τάφων τοΰ τύπου τούτου, ως ό «Θπ2», ό «Θπ8» καί ό 
«Θπ4» έχρησιμοποιήθησαν καί εις ύστερωτέρους προϊστορικούς χρόνους. 
Παραδείγματος χάριν, ό τάφος «Θπ4», δμοιος κατά την κατασκευήν προς 
τον «Θπβ» καί μετά πλαγίας εισόδου, έκτίσθη κατά τήν μεσοελλαδικήν επο
χήν. Τά είς τήν ε’ικόνα άπεικονιζόμενα συσσωρευμένα οστά καί οι δύο πλή
ρεις σκελετοί, ενήλικος καί παιδιού, παρά τήν είσοδον ανάγονται εις τούς 
υστεροελλαδικούς III χρόνους (είκ. 6). Παρά τον σκελετόν τοΰ παιδιού, 
ώς ευκόλως διακρίνει τις εις τήν εικόνα, άπέκειντο 3 Μυκηναϊκά ειδώλια 
τοΰ γνωστοΰ τύπου Φ, θήλαστρον, μικροσκοπικός ψευδόστομος άμφορεύς, 
κρατηρίσκος τρίωτος καί έτερος μεγαλύτερος ψευδόστομος, ψηφίδες έκ φα- 
γιεντιανής καί μηνίσκος έκ στεατίτου, ό όποιος ασφαλώς έφέρετο ώς περί- 
απτον ή Μεταξύ των συσσωρευμένων οστών άνεύρομεν σφραγιδόλιθον φα- 1

1 Πλήρη περιγραφήν τής παιδικής ταύιης ταφής παρέχομεν είς άρΟρον δημο
σίευση σόμενον εις τον είς μνήμην Γ. Π. Οικονόμου τόμον.
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Είκ. 6. Περιεχόμενον τάφου <Θπ 4». Πλαγία είσοδος δηλούται διά τού γράμματος «Ε».
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κοειδή εκ στεατίτου μέ έγγεγλυμμένην παράστασιν έλάφου και τρία κομ
βία - σφονδύλια έκ στεατίτου.

Προτού δμως χρησιμοποιήσουν τον τάφον οί υστεροελλαδικοί άν
θρωποι έσκαψαν λάκκον υπό τό δάπεδον και εκεί έτοποθέτησαν τά οστά 
και τά κτερίσματα τών μεσοελλαδικών νεκρών. Ταΰτα δέ χρονολογοΰσι την 
κατασκευήν τού τάφου. Μεταξύ των κτερισμάτων τούτων καταλέγονται αγ
γεία μινύεια καί μετ’ άμαυροχρώμου διακοσμήσεως, στρεπτά εκ χαλκού, ψη
φίδες εκ χαλκού καί δρείας κρυστάλλου καί έτέρα ψηφίς μέ γλυπτήν δια- 
κόσμησιν δελφίνων.

Κατά τον αυτόν τρόπον έχρησιμοποιήθησαν εις ύστερωτέρους χρόνους 
οί μεσοελλαδικοί τάφοι «Θπ2» καί «Θπ8». Δυστυχώς τά λείψανα, τά άνή- 
κοντα εις τήν δεύτερον καί νεωτέραν χρήσιν τών τάφων τούτιον, δεν διεσώ- 
θησαν, κάτωθεν δμως τών δαπέδων των άνευρέθησαν οί λάκκοι εις τούς 
οποίους ειχον άποτεθή τά οστά καί τά κτερίσματα τών αρχικών των ενοί
κων. Καί εις μέν τον λάκκον τού τάφου «Θπ2» άνεύρομεν 16 αγγεία τών 
μεσοελλαδικών χρόνων, εις δέ τον «Θπ8» 5 αγγεία μινύεια.

Εις καί μόνον τάφος άνεσκάφη εις τήν περιοχήν «Θ», ό όποιος κα- 
τεσκευάσθη καί έχρησιμοποιήθη κατά τήν υστεροελλαδικήν III εποχήν, ό 
τάφος «Θπ5». Είναι κτιστός καί μεγάλων διαστάσεων (2.70χ1.15χ 1.00 μ.), 
έχει δέ είσοδον πλάτους 0.70 μ. κατά τήν βορειοανατολικήν του γωνίαν. 
Εις ταύτην έφερε δρόμος, πλάτους 1 μ., έσκαμμένος εις τό χώμα. Ή εί
σοδος αΰτη έκλείετο υπό τοίχου έκ λίθων αργών, προ αυτού δέ εξωτερι
κούς άνευρέθη σωρός λίθων (είκ. 7). Ό τάφος έκαλύπτετο υπό τριών με
γάλων πλακών, ή περιοχή του δέ ωρίζετο υπό ογκολίθων σχηματιζόντων 
περί αυτόν άκανόνιστον κάπως κύκλον μεγίστης διαμέτρου 7.50 μ. Δύο πλή
ρεις σκελετοί άπέκειντο επί τού δαπέδου του είς στάσιν όμοίαν προς τήν 
τού ενήλικος τού τάφου «Θπ4», περί αυτούς δέ εύρέθησαν συσσωρευμένα 
οστά καί ελάχιστα κτερίσματα: εις ψευδόστομος άμφορεύς, δύο ειδώλια τύ
που Φ καί Ψ, πρόχους Κυπριακού τύπου ξενικού δέ πηλού, μικρόν άρυ- 
βαλλόσχημον έγγειον καί 3 σφονδύλια-κομβία έκ στεατίτου. Τά κτερίσματα 
ήσαν πενιχρά άλλ’ αρκετά ΐνα χρονολογήσωσιν επακριβώς τον τάφον.

Μεταξύ τών προϊστορικών τάφων άνευρέθησαν έσφηνωμένοι οι τών 
ιστορικών χρόνων. Οΰτοι διακρίνονται είς τάφους ενηλίκων καί εις τάφους 
παιδικούς. Οί περισσότεροι τών πρώτων είναι κεραμοσκεπεΐς τού γνωστού 
καμαρωτού τύπου (είκ. 3), απέδωσαν δέ ελάχιστα κτερίσματα. Είς μίαν μό
νην περίπτωσιν ό νεκρός είχεν άποτεθή εντός απλού λάκκου (είκ. 8, «Θ11»). 
Αί παιδικαί ταφαί παρουσιάζουσι περισσότερον ενδιαφέρον καί μεγαλυτέ- 
ραν ποικιλίαν. Σπανίως οί νεκροί παιδιών άπετίθεντο είς απλούς λάκκους' 
κατά κανόνα ετίθεντο εντός αμφορέων, μεγάλων αγγείων ή καί εντός πη-
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λίνων λαρνάκων (είκ. 8, Θ10 δρα και εικ. 9). Εντός των προχείρων τού
των φερέτρων η και περί αυτά, άπετίίίεντο τά κτερίσματα, κυρίως δέ αγ
γεία — πυξίδες καί ληκύθια — τά όποια άνάγουσι τάς παιδικάς αύτάς τα- 
φάς εις τον πέμπτον π. X. αιώνα.

Είς την περιοχήν «Θ» επίσης άνευρέθησαν τρεις πυραί, άποδεικνύου- 
σαι δτι καΰσις νεκρών έχρησιμοποιεΐτο εκ παραλλήλου προς την ταφήν. Καί 
εις τάς τρεις περιπτόίσεις τά υπολείμματα τών οστών, ή τέφρα καί τά κτε-

Είκ. 7. Τάφος «Θπ 5». Είσοδος καί δρόμος.

ρίσματα, ως ειχον άποτεθή άρχικώς περί την πυράν, ειχον άφεθή εις την 
θέσιν των καί ή δλη έκτασις είχε καλυφθή διό χωμάτων. Τεφροδόχους δεν 
άνεύρομεν μέχρι τοΰδε.

'Υπολείμματα εναγισμών διά πυρός άνευρέθησαν είς διάφορα σημεία, 
φαίνεται δ’ δτι ενίοτε οί κάτοικοι τών ιστορικών χρόνων διά τοιούτων ενα- 
γισμών καί προσφορών προσεπάθουν νά εξευμενίσουν τά πνεύματα τών 
αρχαίων των προπατόρων, οσάκις άπεκάλυπτον ή έτάραττον τούς τάφους 
αυτών. Καθαρά παραδείγματα άνευρέθησαν περί τον «ΘπΙΟ», τον «Θπ2» 
καί τον «Θπ3»' αγγεία - προσφοραί δέ άνευρέθησαν καί εντός τοΰ τάφου 
«Θπ6» καί «Θπ4».
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Τμήμα Ζ. Εις τό τμήμα τοΰτο άνεσκάψαμεν μόνον παιδικός εντός 
αμφορέων ταφάς ως καί μίαν ωοειδή λάρνακα (είκ. 9). Εντός δΰο μόνον 
των αμφορέων άνευρέδησαν μικροσκοπικά υπολείμματα οστών εις οήδένα 
δέ τέφρα. ’Ασφαλώς δμως πάντες εΐχον χρησιμοποίησή διά την ταφήν μι
κρών παιδιών ή καί νηπίων, τών οποίων οί σκελετοί διελύθησαν τελείως. 
Είς τρεις τών αμφορέων άνευρέθησαν μικρότερα άγγεΐα-κτερίσματα, εις δέ

Είκ. 8. Γενική κάτοψις μέρους τμήματος «Θ».

την φοειδή λάρνακα δυο ληκυτήια καί εις σκύφος. Τών αμφορέων εις ανή
κει είς την κατηγορίαν τών Χιακών, πάντες δέ, κατά την γνώμην τής Δίδος 
Βιργινίας Grace, ή οποία έδέχδη νά τούς μελετήση, άνήκουσιν εις τό δεύ
τερον τέταρτον τής πέμπτης π. X. έκατονταετηρίδος *. Είς τούς χρόνους 
εκείνους άνάγουσι τάς ταφάς καί τά ληκύθια, τά άνευρεθέντα εντός τών αμ
φορέων καί τής λάρνακος. 1

1 Είς τήν Δίδα Glace έκφράζομεν θερμός ευχαριστίας διά τήν πολύτιμον 
συμβολήν της είς τήν μελέτην τών ευρημάτων τοϋ Νεκροταφείου.
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Τμήμα Γ. Μικρόν μέρος τής περιοχής τοϋ τμήματος τούτου άνεσκάφη 
t'va έξακριβωθή ή έκτασις τοΰ προϊστορικού νεκροταφείου. Εις τούτο άνευ- 
ρέθη μεγάλη πυρά καί τά υπολείμματα δύο προϊστορικών τάφων, «Γπΐ» 
καί «Γπ2». Ή πυρά παρουσιάζει τά αυτά χαρακτηριστικά ως αί άνασκα- 
φείσαι εις τό τμήμα «Θ», ήτοι οστά κεκαυμένα καί άποκείμενα επί ΐσχυ- 
ρώς πυρακτωθέντος εδάφους, υπολείμματα άπηνθρακωμένων ξύλων καί 
κτερίσματα, εις την περίπτωσιν ταύτην λήκυθοι μέ λευκόν έδαφος καί 
παραστάσεις, αί όποΐαι δυστυχώς δεν διεσώθησσν. Ό εις τών προϊστορι
κών τάφων, ό «Γπ2», είχε καταστροφή κατά την αρχαιότητα' ό έτερος, 6

Είκ. 9. Τμήμα «Ζ». Παιδικοί εντός αμφορέων καί λάρνακος ταφαί.
(Φωτογραφία Alison Frantz).

«Γπΐ», έχει μερικώς διασωθή, αλλά παρουσιάζει πολύ ενδιαφέρον. Ό τά
φος ούτος φαίνεται δτι κατεσκευάσ&η ή τουλάχιστον έχρησιμοποιήθη κατά 
τούς τελευταίους υστεροελλαδικούς III χρόνους. Κατά τάς άρχάς τής πέμ
πτης π. X. έκατονταετηρίδος δμως, περί τά 480 π. X., ή Όέσις του άνευ- 
ρέθη, μέρος τού περιεχομένου του άφηρέθη καί εις τόν δημιουργηθέντα χώ
ρον άπετέθη πίθος περιέχων τό πτώμα παιδιού καί κτερίσματα. Τό άνοιγμα 
τοΰ πίθου έκαλύφθη υπό χύτρας, εις την οποίαν έτέθησαν καί άλλα κτερί
σματα (είκ. 10). Μετά τών οστών τοΰ παιδιού εύρέθησαν 4 αγγεία καί 5 
ειδώλια, εντός δέ τής χύτρας ακόμη 4 ληκύθια.Ό προϊστορικός τάφος άρ- 
χικώς περιείχε συσσωρευμένα οστά προερχόμενα εκ προγενεστέρων υστε
ροελλαδικών ταφών καί τόν πλήρη σκελετόν τοϋ τελευταίου νεκρού. Μόνον 
τό κάτω μέρος τοϋ σκελετού τούτου κατεστράφη κατά την τοποθέτησιν τοΰ 
πίθου καί τά δύο τρίτα σχεδόν τών συσσωρευμένων οστών. Μεταξύ τών 
ύπολειφθέντων άνεύρομεν ψευδόστομον αμφορέα τών ύστεροελίαχδικών III
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χρόνων, τό κάτω μέρος μυκηναϊκού ειδωλίου, ως και χαλκήν μάχαιραν κα
λώς διατηρουμένην.

Είκ. 10. Περιεχόμενον τάφου «Γπ 1». Ταφή παιδιού εντός πίθου καί συσσωρευμένα 
οστά υστεροελλαδικών III χρόνων.

ΓΕΝΙΚΑΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Ή σκάφη τοϋ νεκροταφείου τής Έλευσΐνος τοΰ 1952 ύπήρξεν ιδιαι
τέρως καρποφόρος. Οί τάφοι των ιστορικών χρόνων, μολονότι μεγάλου εν
διαφέροντος, έχουσι παράλληλα εις άλλους άνευρεθέντας εις διάφορα τής 
Αττικής μέρη. Οί προϊστορικοί όμως τάφοι είναι μοναδικοί. Διά τοϋτο καί 
Ιπεμείναμεν περισσότερον εις την περιγραφήν των. 'Η περιγραφή αυτή έλ- 
πίζομεν δτι κατέστησε φανερόν την έξέλιξιν τών μεσοελλαδικών κιβώτιο-

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:31:29 EEST - 18.237.180.167



Γ. Μυλωνά - Ίω. Τραυλού: Άνασκαφαί έν Έλευσΐνι 71

σχήμων τάφων μικρών διαστάσεων εις τούς επίσης μεσοελλαδικούς καθέ
τους, λακκοειδεΐς τάφους μεγαλύτερων διαστάσεων. Την εξέλιξιν ταΰτην δυ- 
νάμεθα νά παρακολουθήσωμεν βήμα προς βήμα, ούτως είπεΐν, καί να έπι- 
σημάνωμεν ως σταθμούς τούς τάφους «Θπΐ», «Θπ16», «Θπ7» καί «Θπ6». 
Οί μεγάλοι κάθετοι τάφοι είναι δμοιοι προς τούς καθέτους, λακκοειδεΐς 
(Shaft graves) των Μυκηνών καί άποδεικνύουσιν δτι καί εκείνοι έξειλίχθη- 
σαν εκ μεσοελλαδικών τάφων. Αί παρατηρούμενοι διαφοραί — τοιχώματα, 
είσοδος—προκύπτουσιν εκ τοϋ ποιου τοϋ χώρου, εις τον όποιον έσκάφησαν. 
Εις τάς Μυκήνας ολίγον κάτωθεν τής επιφάνειας τοΰ εδάφους έχομεν βρά
χον, έν φ εις την Ελευσίνα χώμα διήκει εις μέγα βάθος. Κατ’ ακολουθίαν 
ή διά τοίχου στερέωσις τών τοιχωμάτων τών τάφων τής Έλευσΐνος ήτο 
επιτακτική ανάγκη ως καί ή διαμόρφωσις τής εισόδου, ως εΐδομεν ανωτέρω.

Οί Έλευσινιακοί προϊστορικοί τάφοι ομοίως άποδεικνύουσιν δτι καί 
άλλα ταφικά έθιμα τής μυκηναϊκής εποχής, τά όποια παρεΐχον πράγματα 
είς τούς έρευνητάς, έχουσι την αρχήν των εις μεσοελλαδικούς χρόνους '. 
Παραδείγματος χάριν, τό έθιμον τής ταφής δύο ή καί περισσοτέρων νε
κρών είς τον αυτόν τάφον, τό όποιον δραματικώς αναφαίνεται είς τούς 
καθέτους, λακκοειδεΐς τάφους τών Μυκηνών, ήτοι ή μεταστροφή τών ατο
μικών τάφων είς οικογενειακούς, αναφαίνεται είς μεσοελλαδικούς χρόνους, 
ως άποδεικνύουσιν οί τάφοι «Θπΐ», «Θπ6», «Θπ7» κλπ. Ή συνήθεια τοΰ 
παραμερισμού τών οστών τών προγενεστέρως ταφέντων καί ή παρά τήν εί
σοδον κατάθεσις τοΰ τελευταίου νεκρού, συνήθεια ή οποία χαρακτηρίζει τήν 
μυκηναϊκήν εποχήν άπό τών χρόνων τών βασιλικών λακκοειδών τάφων τών 
Μυκηνών (δρα τάν τάφον Σταματάκη VI καί τον Α τοΰ νέου κύκλου) μέ
χρι τοΰ τέλους τής προϊστορικής περιόδου άναφαίνεται είς μεσοελλαδικούς 
χρόνους καί συνεχίζεται είς τούς μυκηναϊκούς. ’Ακόμη καί ή έλλειψις σεβα- 
σμοΰ προς τά λείψανα τών προγόνων, ή παρατηρουμένη εις τούς μυκη
ναϊκούς χρόνους, άντικατοπτρίζεται εις τον άπρόσεκτον καί ομαδικόν παραμε
ρισμόν τών Οστών, ό όποιος χαρακτηρίζει τούς μεσοελλαδικούς τάφους τοΰ 
τμήματος «Θ».

Κατά ταΰτα οί προϊστορικοί τάφοι τοΰ προς τά Μέγαρα νεκροταφείου 
τής Έλευσΐνος πληροΰσι τό κενόν, τό όποιον ύφίστατο είς τάς γνώσεις 
ημών τό σχετικόν προς τήν μεταβατικήν περίοδον άπό τής μεσοελλαδικής 
προς τήν υστεροελλαδικήν εποχήν καί άποδεικνύουσι, τουλάχιστον δσον 1

1 Διά τά έθιμα ταφής τών μυκηναϊκών χρόνων όρα ιδίως WaCp:, Chamber 
Tombs at Mycenae, PERSSON, The Royal Tombs at Dendra Near Midea ; New 
Tombs at Dendra, Bi,egen, Prosymna, a. 51 έξ. Mylonas, Homeric and Mycenaean 
Burial Customs A.J.A., 52, 1948, o. 56 - 81.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:31:29 EEST - 18.237.180.167



72 Πρακτικά τής ’Αρχαιολογικής Εταιρείας 1952

αφορά τά ταφικά έθιμα, την ορθότητα τής γνώμης ότι ή δεύτερα εξειλίχθη 
όμαλώς εκ τής πρώτης. Ή περαιτέρω πληρέστερα μελέτη τοΰ νεκροταφείου 
τούτου επιβάλλεται, ελπίζομεν δ5 ότι θά καταστή δυνατή ή συνέχισις τής 
άνασκαφής κατά τό 1953.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ε. ΜΥΛΩΝΑΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΡΑΥΛΟΣ
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