
16. ΑΝΑΣΚΑΦΑΙ ΕΝ ΜΥΚΗΝΑΙΣ (2χεδ. I).

Δεν είναι τόσον σύνηθες ή αρχαιολογική σκαπάνη νά ικανοποίηση 
απολύτως και νά ύπερβάλη τάς ελπίδας τοΰ έρευνητοΰ αρχαιολόγου. "Οταν 
κατά τό παρελθόν έτος έδημοσίευσα σύντομον έκθεσιν περί τής άνευρέσεως 
τοΰ πρώτου λακκοειδοίς τάφου παρά τον ούτως όνομαζόμενον θολωτόν 
τάφον τής Κλυταιμνήστρας ΰπήρχον ακόμη πολλά! άμφιβολίαι αν πράγματι 
θά άνευρίσκοντο και άλλοι παρόμοιοι τάφοι κα! αν ακόμη υπήρχε ταφικός 
περίβολος, ώς ευθύς έξ αρχής καί εκ τών πρώτων δοκιμαστικών σκαφών 
διεπιστώθη, πλούσιος κα! ανάλογος εις σημασίαν προς τον εντός τής άκρο- 
πόλεως υπό τοΰ Ερρίκου Σλήμαν άνευρεθέντα.

Εις την Ελληνικήν Αρχαιολογικήν Εταιρείαν ανήκει ή τιμή δτι 
δεόντως έξετίμησεν ευθύς αμέσως τήν σημασίαν τοΰ πρώτου ευρήματος και 
έθεσεν εις τήν διάθεσίν μου δλα τά μέσα έκ τών εισοδημάτων τοΰ κληρο
δοτήματος Φαρμά, ώστε ή άνασκαφή νά έκτελεσθή μετά πάσης δυνατής 
επιστημονικής κα! τεχνικής μεθόδου. ΓΙρός τον σκοπόν δε τούτον ώρίσθη 
τή αιτήσει μου συμβουλευτική επιτροπή άποτελουμένη έκ τών καθη
γητών Ά. Κεραμοπούλλου, Γ. Μυλωνά κα! Σπ. Μαρινάτου, οίτινες κα! 
παρέστησαν κατά διαστήματα εις τάς άνασκαφάς, εις τάς οποίας έλαβον 
επίσης μέρος οΐ έπιμελητα! Σ. Χαριτωνίδης κα! Δημ. Θεοχάρης κα! ό άρι- 
στος φωτογράφος Ν. Τομπάζης. Πολύτιμοι δέ βοηθο! υπήρξαν επίσης ό 
επιστάτης Ί. Καραμήτρος, ό συγκολλητής ’Άργ. Μαρίνης καί ό παλαίμα
χος εργάτης Κ. Ντάσης έκ Μυκηνών.

Ταφικός περίβολος 1. - Αί άνασκαφα! ήρχισαν από τής 28 ’Ιουνίου 
τρέχοντος έτους έπερατώθησαν δέ τήν 10 ’Οκτωβρίου. Ώς πρώτος σκοπός 
τής άνασκαφής έτέθη έξ αρχής ό καθορισμός τών ορίων τοΰ τοίχου τοΰ 
ταφικοΰ περιβόλου, τον όποιον ειχον έπισημάνει ήδη από τοΰ παρελθόντος 
Ίανουαρίου, άλλ’ ύπήρχεν αμφιβολία αν πράγματι τό άποκαλυφθέν τότε 
καμπύλον τμήμα dπετέλει μέρος ολοκλήρου περιβόλου.

Κατά τάς πρώτας λοιπόν ημέρας τής άνασκαφής διεπιστώθη πρά
γματι δτι ό παχύς ούτος τοίχος 1.55 μ. (εϊκ 1) διηυθύνετο προς δυσμάς 
κατά τήν νέαν αμαξιτήν οδόν, ήτις κα! κατέστρεψε τό δυτικόν αύτοΰ μέρος. 
Άντιθέτως προς νότον ο κυκλικός περίβολος κατέρρευσεν έντελώς λόγφ 
τής κατωφερείας τοΰ έδάφους, διεσώθη δμως σειρά λίθων έκ τών κατωτέ
ρων στρωμάτων τοΰ ύπάρχοντος εκεί αναλήμματος. Παρόμοιον ανάλημμα 
υπάρχει κα! κατά τήν δυτικήν πλευράν τοΰ εντός τής άκροπόλεως κύκλου 
τοΰ Schliemann. Τμήμα τοΰ βορείου μέρους τοΰ τοίχου κατεστράφη κατά 
τήν πρό τινων έτών διάνοιξιν τάφρου προς τοποθέτησιν τών υδροσωλήνων
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(ε?κ. 2) τοϋ νέου υδραγωγείου τοϋ χωρίου. Έξ ου και ολόκληρος ή περί 
την τάφρον περιοχή τοΰ κΰκλου άνεταράχθη αλλ° ευτυχώς οΰχι είς μεγάλην 
έ'κτασιν, ώστε μόνον εΐς μικρός τάφος ό Θ να καταστροφή και συληθή.

Κατά την ανατολικήν πάλιν πλευράν ό κυκλικός τοίχος κατεστράφη 
κατά τήν άνοικοδόμησιν τοΰ θολωτού τάφου, τοϋ ούτως όνομαζομένου τής

Είκ. 1. Βόρεια πλευρά τοΰ[/περιβόλου έσωτερικώς.

Κλυταιμνήστρας, και πιθανώτατα προωθήθη προς τά έσω προς τά δυτικά 
δηλαδή, διότι μικρότεροι λίθοι άκανονίστω; έρριμμένοι άνευρέθησαν κατά τήν 
χορδήν τοϋ καταστραφέντος τμήματος τής περιμέτρου ενώ άθικτοι παρέμει- 
ναν οί εκεί πλησίον σκαπτοί λακκοειδεΐς τάφοι και ό Α καί ό Δ. ’Αλλά 
πλησίον τοϋ τελευταίου τοΰτου τάφου κατά τήν νοτίαν αϋτοΰ πλευράν τά 
χώματα δεν ήσαν μελανά ως τά λοιπά καθ’ δλην τήν επιφάνειαν τοϋ κΰ-
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χλου, αλλά ερυθρωπά, προερχόμενα εκ σκαφών απλών άνευ ενδείξεων καύ
σεως οργανικών ουσιών. Εντός δε αυτών εύρέθησαν πλειστα όστρακα αγ
γείων τοΰ λεγομένου ανακτορικού ρυθμού (είκ. 3), τής'Υστεροελλαδικής δη
λαδή II περιόδου, καί τινα χρυσά καί έξ ελεφαντοστού αντικείμενα, μεταξύ 
τών οποίων ελεφάντινος ρόδαξ άποτελών κόσμημα πιθανώς πυξίδος. Την

Είκ. 2. Τομή τοΰ κύκλου ύπό τοΰ ύδροσωλήνος τοΰ χωρίου.

προέλευσιν τών αντικειμένων τούτων δεν δύναμαι να εξηγήσω ακόμη προ 
τής τελείας άνασκαφής τού χώρου, άλλα πάντως δεν προέρχονται έκ τών 
άνασκαφέντων τάφων, άλλ’έκ μεταγενεστέρων κτισμάτων τής'Υστεροελλαδι
κής εποχής, συνδεομένων δε πιθανώς προς τον τάφον τής Κλυταιμνήστρας 
ή προς προηγούμενα κατά την θέσιν ταύτην μνημεία. Διότι καί κατά την 
Ισχύουσαν σήμερον χρονολογίαν Blegen-Wace τά άνευρεθέντα όστρακα ανή
κουν εις εποχήν παλαιοτέραν τής τού θολωτού τάφου τής Κλυταιμνήστρας,
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χρονολογούμενου ως γνωστόν περί τό 1300 π.Χ. περίπου. Πιστεΰομεν όμως 
δτι ή πληρέστερα και καθολική ερευνά τοΰ χώρου τοΰτου θέλει παράσχει 
ήμιν σπουδαία συμπεράσματα και διά την τοπογραφίαν τοΰ περί τον τά
φον τής Κλυταιμνήστρας χώρου, άλλα και διά την χρονολόγησιν αΰτοΰ 
τούτου τοΰ τάφου. ’Αλλά και κάτι άλλο παρετηρήθη : Πρώτον μέν δτι αί

Είκ. 3. "Οστρακα αγγείων ανακτορικού ρυθμού.

στρώσεις δεν ήσαν επίπεδοι, άλλ’ επικλινείς προς δυσμάς, ως νά προήρ- 
χοντο έκ ρίψεως χωμάτων εις ανοικτόν λάκκον. Δεύτερον δε δτι άνατολι- 
κώς τοΰ τάφου Δ και πλησίον τών νεωτέρων επιστρώσεων άπεκαλύφθη 
τάφρος, 0.65 μ. πλάτους, διευθυνομένη προς τό κέντρον τοΰ τάφου τής Κλυ
ταιμνήστρας εν εΐδει άκτΐνος. Γην τάφρον ταύτην δεν ήδυνήθην κατ’ άρ-
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χάς νά εξηγήσω άλλως παρά ως αποτελούσαν δοκιμαστικήν σκαφήν τοϋ 
αειμνήστου Τσούντα. Διότι παρομοίων τάφρων τοϋ ιδίου δε πάχους άνευ- 
ρεθεισών άνατολικώτερον πλησίον τής Πύλης των Λεόντων ούτως έξήγησεν 
ό καθηγητής Wace τήν προέλευσιν. ’Αλλά κατά τάς τελευταίας ημέρας τής 
άνασκαφής εις σκαφικάς ερευνάς έξωτερικώς τοϋ περιβόλου καί βορειοδυτι- 
κώς τοϋ θόλου τής Κλυταιμνήστρας άνεϋρον καί άλλην τάφρον, βαίνουσαν 
δέ άκτινοειδώς προς τό κέντρον τοϋ θολωτού τάφου. Ή τελευταία αϋτη 
δμως ασφαλώς προέρχεται εκ χρόνων πολύ παλαιοτέρων των κλασσικών, 
διότι εύρίσκεται κάτωθεν τού στρώματος τής έξ άμυγδαλολίθου λατύπης, 
τής προερχομένης, κατά πάσαν πιθανότητα, έκ τής κατεργασίας τών ογκο
λίθων τού τάφου τής Κλυταιμνήστρας. Κατά τίνα δμως λόγον σχετίζονται 
αί τάφροι προς τον τάφον τής Κλυταιμνήστρας (ως καί ή υπό τοϋ Wace 
άνατολικώτερον άνευρεθεισα) μόνον πληρεστέρα και ενδελεχής έρευνα είναι 
δυνατόν νά καθορίση. Κατά τό βορειοανατολικόν τμήμα τής περιμέτρου 
τοϋ κύκλου άνεσκάφη μερικώς τμήμα καί δευτέρου κυκλικού τοίχου βαίνον- 
τος προς βορράν. Εντός αυτού παρετήρησα χώματα μελανά, παρόμοια προς 
τά τοϋ ταφικοϋ περιβόλου καί άνεϋρον κατά τό δεύτερον στρώμα 0.20 μ. άπό 
τής επιφάνειας τοϋ εδάφους ό'στρακα τής μεσοελλαδικής περιόδου. Δεν είναι 
δι’ αυτό άπίθανον νά έχωμεν καί εδώ ένα παράρτημα τού κυκλικοΰ ταφικοϋ 
περιβόλου καί άνέβαλον δι’ αυτό τήν έρευναν, χρήζουσαν καί χρόνου μα- 
κροΰ καί ήσύχου καί ούχι βεβιασμένης μελέτης. Ή εσωτερική διάμετρος 
τοϋ κύκλου ύπελογίσθη εκ τών σφζομένων τμημάτων εις 27 περίπου μέ
τρα τό δέ άνάπτυγμα τοϋ σφζομένου τόξου εις 16.25 μ. καί ή χορδή αυ
τού εις 15 μ. Ό τοίχος τοϋ περιβόλου έχει πάχος, ως εΐπομεν, 1.55 μ. πε. 
ρίπου. Τό μέγα τούτο πάχος τοϋ τοίχου μή άπαντώμενον, καθ’ δσον γνω
ρίζω, εις άνασκαφέντα μέχρι σήμερον μεσοελλαδικά οικήματα (πρβ. προχεί- 
ρως Bi.egen, Korakou-GoLDMAN, Eutresis - Μυλωνά, Προϊστορική Έλευ- 
σίς) υποδεικνύει, ως νομίζω, τον μνημεκόδη χαρακτήρα τοϋ περιβόλου.

Τό μεγαλύτερον σφζόμενον αύτοΰ ύψος είναι περίπου 0.85 μ. Φαί
νεται δέ δτι δέν ήτο πολύ ύψηλότερον ούτε καί δτι οί ά'νω δόμοι άπετε- 
λοϋντο έκ πλίνθων, ως είναι σύνηθες εις μεσοελλαδικά κτίσματα. Διότι 
ίχνη πλίνθων δέν άνευρέθησαν ούδαμοϋ πλησίον. Τά θεμέλια αυτού, στη- 
ριζόμενα επί τοϋ μαλακού βράχου, αποτελούνται έκ μεγάλων αργών λίθων 
έξ ασβεστίτου, τινές τών οποίων έχουν πλάτος 0.60-0.80 μ. καί ύψος 0.80 μ. 
περίπου. Δύο παράλληλοι σειραί τοιούτων λίθων αποτελούν τό πάχος τού 
τοίχου τά δέ διάμεσα πληροϋνται διά πηλού και μικροτέρων λίθων, τών 
πλατυτέρων έπιφανειών αυτών τιθεμένων κατά τήν έξωτερικήν ή εσωτερι
κήν έπιφάνειαν ώστε νά άποτελοϋν τό μέτωπον τού τοίχου.

Κατά δέ τήν κατωτέραν στρώσιν έπί τού βράχου πλησίον τών αργών
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λίθων τίθενται μικρότεροι λίθοι κατά τό σύστημα τοΰ υστεροελλαδικού τρό
που τοιχοδομίας, ώς υποστηρίγματα τρόπον τινά αυτών καί ύποθεμελίοοσις.

Περί τής χρονολογήσεως τοΰ τοίχου τούτου ούδεμία αμφιβολία δύνα- 
ται νά ύπαρξη λόγιρ τών άνευρεθέντων εντός αυτού οστράκων, άνηκόντων 
πάντων εις την τελευταίαν μεσοελλαδικήν περίοδον.

Είκ. 4. Στρώμα λατύπης ΒΑ τοΰ περιβόλου.

Στρωματογραφία. - Το πρώτον στρώμα τής επιφάνειας τού περιβό
λου δεν ήδυνήθην νά παρακολουθήσω καθ’ δλην αυτού την έ'κτασιν. Διότι 
πολλά χώματα ειχον άφαιρεθή κατά τάς γενομένας άνασκαφάς καί αναστη
λώσεις τοΰ τάφου τής Κλυταιμνήστρας καί κατά την προς μεσημβρίαν καλ
λιέργειαν τού χωραφιού.

"Ενα όμως τουλάχιστον τμήμα κατά την βορείαν πλευράν παρέμεινεν
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άθικτον καί εκεί διεπιστώθη εκ των άνευρεθέντων οστράκων, δτι τά χώ
ματα ήσαν διατεταραγμένα κατά τούς νεωτέρους χρόνους εκ τής καλλιέργειας, 
μέχρι βάθους 0.15-0.25 μ. περίπου, εις τό βάθος δέ τούτο παρετήρησα 
στρώμα άποτελοΰμενον εκ λατύπης έκ τής επεξεργασίας λίθων, δπερ ήδύ- 
νατο νά έκλειφθή ως τδ δάπεδον τού κύκλου (είκ. 4). Άλλα τό στρώμα

Είκ. 5. ’Επιτύμβιος στήλη μετά τμήματος τής βάσεως.

τούτο έξετείνετο προς άνατολάς πολύ πέραν τού ταφικοΰ περιβόλου, άρχι- 
κώς δέ έξελήφθη ως ή λατύπη τών πωρολίθων τής ολίγον άπωτέρω κείμε
νης καί υπό τού καθηγητοΰ Wace εφέτος άνασκαφείσης κρήνης κλασσικών 
χρόνων.

Παρετηρήθη δμως δτι τό στρώμα περιεϊχεν άφθονα μικρά άπεστρογ- 
γυλωμένα λιθάρια, οια τά τού άμυγδαλολίθου καί είναι επομένως πιθανόν,
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δτι ή λατύπη προέρχεται εκ τής κατεργασίας τών λίθων τού τάφου τής 
Κλυταιμνήστρας.

Κατά τό δεύτερον στρώμα, εις βάθος 0.20-0.45 μ. περίπου από τού 
φυσικού εδάφους, τά άνευρεθέντα όστρακα ήσαν ανάμικτα τής Μεσοελλαδι- 
κής και Υστεροελλαδικής περιόδου. Εις δέ τό κατώτατον σημεΐον τής στρώ
σεως εις βάθος 0.50 μ. περίπου από τού σημερινού επιπέδου άνευρέθη τό 
ήμισυ μέρος βάσεως έκ πώρου λίθου μετά διαμπερούς εγκοπής, εντός τής 
οποίας ευρίσκετο καί τό εντός αυτής προσαρμοζόμενον κάτω τμήμα επιτύμ
βιου στήλης (είκ. 5). Ή βάσις ευρίσκεται καλώς προσηρμοσμένη εντός στε
γανού ερυθρωπού πηλού, ώστε νά είναι βέβαιον δτι ευρίσκεται κατά χώ
ραν έπισημαίνουσα κατά πάσαν πιθανότητα την ύπαρξιν τάφου, εις δν θά 
άνήκη ή στήλη.

Ή στήλη αΰτη κατά τούς κλασσικούς καί μετακλασσικούς χρόνους δεν 
θά ειχεν έπιχωσίίή πέραν τών 0.20 μ. περίπου καί επομένως θά ήτο ορατή 
εις τούς χρόνους τού Παυσανίου, ώστε ό περιηγητής νά άναφέρη παρά 
τούς εντός τής άκροπόλεως τάφους τού Άγαμέμνονος καί τών οπαδών 
του καί τούς έκτος τής άκροπόλεως καί «ολίγον άπωτέρω τού τείχους» 
τάφους τού Αίγίσθου καί τής Κλυταιμνήστρας, τούς οποίους τού υπέδει
ξαν οί κάτοικοι τών Μυκηνών ώς κατά παράδοσιν βασιλικούς τάφους. 
Ούτω τό επίπεδον, έφ5 οΰ εδράζεται ή βάσις, είναι τό παλαιόν δάπεδον τού 
κύκλου. ’Αλλά τό στρώμα τούτο δεν ευρίσκεται εις τό αυτό επίπεδον καθ’ 
δλην την επιφάνειαν τού κύκλου, κατερχόμενον προς τά δυτικά λόγφ τής 
κλίσεως τού μαλακού βράχου, εντός τού οποίου είναι έσκαμμένοι οί τάφοι. 
Άλλ’ από τής στρώσεως τής στήλης εις βάθος, μέχρι τού βράχου τά χώ
ματα ήσαν φαιόχρωμα εντός αυτών δέ άνευρέθησαν όστρακα αγγείων τών 
τελευταίων χρόνων τής Μεσοελλαδικής περιόδου. Ποικίλλει δέ τό βάθος τής 
στρώσεως ταύτης, ώς εΐπομεν, άναλόγως τής κλίσεως τού βράχου.

Ούδέν πάντως τεκμήριον δυνάμεθα νά έχωμεν δτι 6 κύκλος έσχημά- 
τιζεν επιτάφιον τύμβον. Τουναντίον δέ τό βάθος εις ο εύρέθησαν τά τεμά
χια τής επί τού Γ τάφου στήλης άποδεικνύει δτι κατά τό σημεΐον τούτο, 
ευρισκόμενον εις τό κέντρον περίπου τού κύκλου," ή επιφάνεια τού εδάφους 
ευρίσκετο εις τό αυτό επίπεδον προς την παρά την περίμετρον τού κύκλου 
επιφάνειαν.

Μία άλλη έξ άλλου άπόδειξις περί μή ύπάρξεως τύμβου είναι τά επί 
τού βράχου εύρεθέντα λαξεύματα. Ούτως κατά την ανατολικήν πλευράν τού 
τάφου Δ καί κατά τήν δυτικήν τού τάφου Β άνευρέθησαν λελαξευμένοι 
εντός τού βράχου μικροί στρογγυλοί λάκκοι πλήρεις χωμάτων μελανών προ- 
ερχομένων έκ σήψεως οργανικών ουσιών καί κατά τον τάφον Β πάλιν τον 
Ζ καί τον Γ, εύρέθησαν καί αύλακες, αΐτινες φαίνονται κατευθυνόμεναι
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προς τούς τάφους και ειχον σκοπόν, ως φαίνεται, να ρέουν δι’ αυτών at 
προσφερόμεναι εις τούς νεκρούς ύγραι χοαί, πιθανώς κατά τά επιτάφια 
δείπνα. Αυτό προϋποθέτει ότι ή επιφάνεια τοΰ βράχου ήτο έλευθέρα ή 
ελάχιστη ύπήρξεν έπίχωσις, διά νά είναι δυνατή ή λάξευσις, δεδομένου ότι 
at διάφοροι ταφαι δεν είναι σύγχρονοι.

Οί τάφοι καθορίζονται διά μικρών πετρών τιθεμένων γύρω τής περι
μέτρου αυτών. Τοιοΰτοι λίθοι εύρέθησαν και κατά τον Α και Β τάφον 
υπάρχουν δε και κατά τό νότιον τμήμα τοΰ κύκλου, ύποδεικνύοντες την 
ΰπαρξιν τάφων. Έπί τινων έξ αυτών όπως τοΰ Β, τοΰ Ζ και τοΰ Η εύ
ρέθησαν και μικροί σωροί πετρών.

ΤΑΦΟΙ

'Ο κύκλος είναι πλήρης σκαπτών λακκοειδών τάφων έξ ων δεν 
άνέσκαψα εφέτος παρά επτά. Ό Α τάφος είχεν άνασκαφή πέρυσι, ό δέ Θ 
εύρέθη, ως ανωτέρω αναφέρω, σεσυλημένος. Διότι έκ τής όλης επιφά
νειας τοΰ κύκλου άφηρέθη μόνον τό άνώτατον στρώμα (0.15 μ.), άνε- 
σκάφη δέ εις βάθος στρωματογραφικώς μόνον τό βόρειον ήμισυ και αυτό 
ούχί καθ’ ολοκληρίαν. Τρεις τουλάχιστον τάφοι υπάρχουν ακόμη κατά τό 
βορειότερον τμήμα πλησίον τοΰ κυκλικοΰ τοίχου, έξ ού μέρους διέρχεται ό 
ύδροσωλήν τοΰ νέου υδραγωγείου τοΰ χωρίου και κατά τό σημεΐον τοΰτο 
ήτο αδύνατος ή άνασκαφή άνευ τής κατασκευής νέου άγωγοΰ, παρεκκλί- 
νοντος εις άπόστασιν 5 περίπου μέτρων άνατολικώτερον. Τήν έργασίαν ταύ- 
την άνέλαβεν ΐδίοις έξόδοις ή Κοινότης Μυκηνών άλλ’ ή έκτέλεσις έβράδυνε 
περαιωθεΐσα μόνον όλίγας ημέρας προ τής λήξεως τής άνασκαφής. Διά 
τοΰτο και δεν άνεσκάφη ό φέρων τήν έπιτυμβίαν στήλην τάφος.

Διαφέρουν δέ οί τάφοι και κατά τό μέγεθος και κατά τήν μορφήν 
είς πολλά σημεία. Γενικώτερον όμως δύναται νά λεχθή ότι οί μεγαλύτεροι 
τάφοι είναι και βαθύτεροι και πλουσιώτεροι, περιέχοντες περισσοτέρους 
τοΰ ενός νεκρούς, ένφ οι μικροί ανήκουν συνήθως εις ένα νεκρόν και περιέ
χουν όλιγώτερα κτερίσματα ι. Ή έπιφάνεια τοΰ βράχου κατά τούς τάφους 
εύρίσκεται εις ύψος 225.45 μ. από τής έπιφανείας τής θαλάσσης ήτοι εις 
16 περίπου μέτρων χαμηλότερον σημεΐον τής Πύλης τών Λεόντων. Τοΰτο 
δεικνύει τήν αρχικήν κλίσιν τοΰ λόφου, ήτις σήμερον λόγφ τών έπιχώσεων 
και τών μεταγενέστερον οικοδομηθέντων κτισμάτων έλάχιστα είναι αντιληπτή. 1

1 Μικροί τάφοι εύρέθησαν καί εντός τοΰ εντός τής άκροπόλεως κύκλου του 
Schliemann καί δή κατά τό ανατολικόν αύτοϋ τμήμα. Άναφέρονται ύπό τοΰ Σταμα- 
τάκη εις τάς εκθέσεις του" πρβ. Χρ. TSOYNTA, Μυκήναι καί Μυκηναΐος Πολιτισμός σ. 116.
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Τάφος Β. - Και πρώτον μέν άνεσκάφη ό Β τάφος ευρισκόμενος εις 
5.00 περίπου μέτρων άπόστασιν από τοΰ βορείου τοίχου τοΰ περιβόλου 
(εϊκ. 6). Κατά τάς άνω στρώσεις τά χώματα ήσαν ΰπομέλανα εις τινα δε 
σημεία κοκκινωπά, προφανώς εκ τοΰ σεσαθρωμένου κοκκινωπού βράχου,

Είκ. 6. Ό τάφος Β μετά τοΰ σκελετού καί τών ευρημάτων.
"Αποψις έκ Ν πρός Β.

εντός τοΰ οποίου έλαξεύθη ό τάφος. Τά χώματα δέ ταΰτα ήσαν άναμεμει- 
γμένα μετά ακανόνιστων πετρών, προερχόμενων και αυτών έκ τής λαξεΰσεως 
τοΰ βράχου, τοΰ οποίου ή υφή κατά τό σημεΐον τούτο διαφέρει από τοΰ 
υπολοίπου κροκαλοπαγούς βράχου. Τά χώματα λοιπόν αυτά καί οί λίθοι 
έχρησιμοποιήθησαν, καθώς φαίνεται, πρός πλήρωσιν τοΰ άνασκαφέντος λάκ
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κου, τοΰ όποιου ή στέγη εύρέθη κατά τό μέσον περίπου τοϋ όλου βάθους 
του. Έξ ου και έσχημάτιζε μικράν έξαρσιν έν εΐδει τύμβου άνωθεν τοΰ 
τάφου. Εις βάθος δέ 0.80 μ. περίπου από της επιφάνειας τοϋ βράχου εΰρέθη 
ότι σχηματίζεται βαθμίς (πατούρα) λελαξευμένη επί τοΰ βράχου καί κατά 
τάς δύο μακράς πλευράς τοΰ τάφου, ούτως ώστε νά σμικρύνεται ή εσωτε
ρική αύτοΰ περίμετρος, από 2.85x2.17 μ. εις 2.27 x 1 40 μ. περίπου. 
Έπί τής βαθμίδος δέ ταύτης υπήρχε πηλός ερυθρωπός καί μικροί λίθοι 
χρησιμεύοντες διά την στερέωσιν των διά την στέγασιν τοΰ τάφου ξύλινων δο
κών, τών οποίων τά ίχνη εύρέθησαν άποτετυπωμένα εντός τοΰ πηλοΰ. Εύρέθη 
δέ καί σεσαθρωμένον ύπόλευκον χώμα, έκ τής σήψεως τών δοκών, ώστε

Είκ. 7. Μινύεια κύπελλα τοϋ τάφου Β.

ούδεμία νά ύπάρχη αμφιβολία περί τής διά ξυλίνων δοκών στεγάσεως τοΰ 
τάφου. Κατά τάς στενάς πάλιν πλευράς υπάρχει τοίχος έκ πλίνθων φθά- 
νων από τοΰ πυθμένος μέχρι τοΰ ύψους τής έπί τοΰ βράχου βαθμίδος καί 
τοΰ αύτοΰ περίπου πάχους προς αυτήν. Έχρησίμευον δέ οί πλινθόκτιστοι 
οΰτοι τοίχοι διά νά έπιτευχθή λεία επιφάνεια καί κανονική κατά τάς εσω
τερικός πλευράς τοΰ τάφου. ’Αλλά καί όρθιοι δοκοί ύπήρχον κατά τάς τέσ- 
σαρας γωνίας τοΰ τάφου, κατά τάς οποίας άπεκαλύφθησαν τέσσαρες όπαί 
κατά τον πυθμένα διά τήν στερέωσιν τών όρθιων δοκών. Εις βάθος 1.65 μ. 
περίπου εύρέθη ό σκελετός ενός νεκροΰ. “Εκειτο δέ οϋτος έκτάδην κατά 
τό μέσον έχων τό πρόσωπον εστραμμένον προς τά άνω καί τήν κεφαλήν 
προς βορράν, είχε δηλ. διεύθυνσιν έκ βορρά προς νότον. Τό μήκος τοΰ 
σκελετού ανέρχεται εις 1.80 μ. περίπου.

Τό δάπεδον τοΰ τάφου ήτο έστρωμένον διά μικρών κροκαλών, προ- 
ερχομένων έκ τής άποσαθρώσεως του κροκαλοπαγούς βράχου, εντός τοΰ

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:31:52 EEST - 18.237.180.167



438 Πρακτικά τής ’Αρχαιολογικής 'Εταιρείας 1952

οποίου είναι έσκαμμένοι οί τάφοι.Ή τοιαύτη στρώσις διατηρείται νΰν ανέ
παφος, είναι δέ εις ημάς γνωστή καί έκ των εντός τής άκροπόλεως τά
φων τοΰ Schliemann. Δεν εύρέθησαν όμως πλάκες έκ σχιστόλιθου, καλύ- 
πτουσαι την στέγην τοΰ τάφου, εξ οΰ υποθέτω δτι επί των δοκών τής στέ
γης έτοποθετοΰντο κάλαμοι ως επί τοΰ τάφου Γ ή άλλο τι ούτως ώστε νά 
σχηματίζεται αδιαπέραστος επιφάνεια, επί τής οποίας έρρίπτοντο τά χώ-

Είκ. 8. Άμφορεύς τοΰ τάφου Β.

ματα καί έπληροΰτο δ τάφος.Εντός τοΰ τάφου εύρέθησαν 7 αγγεία, έξ ών 
τά δύο εύρέθησαν κατά την νοτιοδυτικήν γωνίαν, τά δέ λοιπά κατά τήν 
βορείαν αύτοΰ πλευράν (εικ. 7, 8). Έκ τούτων τά τέσσαρα ήσαν απλά κί
τρινα μινύεια κύπελλα μετά δύο ταινιοειδών λαβών καί ελαφρώς κοίλης 
βάσεως φερούσης 15-18 αυλακώσεις. 'Ο πηλός έχει ανοικτόν ύποπράσινον 
χρώμα. Έκ τών λοιπών αγγείων ωραιότατος είναι άμαυρόχρωμος άμφο
ρεύς, ύψ. 0.32 μ., μετά δύο καθέτων κυλινδρικών λαβών επί τοΰ ώμου, 
σφαιρικοΰ πώματος καί στερεάς βάσεως. Φέρει πλουσίαν διακόσμησιν ύδρο-
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χαρών φυτών (κισσοειδή φύλλα και κυματοειδή στελέχη) δι’ αμαυρού ανοι
κτού χρώματος επί. ανοικτού πρασινωπού καθαρού πηλού.

Δεδομένου δτι εντός τού τάφου τούτου μία μόνον έγένετο ταφή δυ- 
νάμεθα να χρονολογήσωμεν τον τάφον εις τούς τελευταίους μεσοελλαδικούς 
χρόνους. Πολύτιμα κτερίσματα δεν εύρέθησαν πολλά. Δύο χρυσά περιβρα
χιόνια εκ λεπτού ελάσματος, μία χαλκή μάχαιρα καί μία εξ ήλέκτρου ταινία 
παρά την όσφύν *.

Τάφος Γ. - Άνεσκάφη ακολούθως ό Γ τάφος, τού οποίου δμως ή 
εκσκαφή λόγφ τού μεγέθους διήρκεσεν επί είκοσαήμερον.Ό τάφος οΰτος, 
ευρισκόμενος νοτιοδυτικούς τού τάφου Β καί κατά τήν κατωφέρειαν τού 
εδάφους παρά τήν αμαξιτήν οδόν, δεν ειχεν Ιπ’ αυτού βαθεΐαν επίχωσιν. 
Άλλ’ ευθύς μετά τήν άφαίρεσιν τής πρώτης καί δευτέρας, εξ υπόφαιων χω
μάτων, στρώσεως εις βάθος 0.35 μ. περίπου άνεφάνη ή έν τφ μαλακφ βράχοι 
περίμετρος αυτού έχουσα μήκος μεν 3.80 μ. καί πλάτος 2.80 μ. μέ διεύ- 
θυνσιν καί πάλιν εκ βορρά προς νότον. Εις βάθος 0.50 μ. περίπου από τής 
επιφάνειας τού εδάφους πλησιέστερον προς τήν ανατολικήν πλευράν τού 
τάφου καί εις τό επίπεδον τού βράχου εύρέθησαν άτάκτως έρριμμένα τεμά
χια πώρινης στήλης καθώς καί τό ήμισυ έκ πώρινης βάσεως παρόμοιας 
προς τήν παρά τήν βορείαν πλευράν τού κύκλου εύρεθεΐσαν (είκ. 9, 10). 
Έκ τών τεμαχίων δέ τούτων συναρμολογεΐται ολόκληρος στήλη έχουσα 1

1 Είχον ήδη καταθέσει τήν έκθεσίν μου ταύτην, δτε άνέγνωσα τήν μελέτην τοΰ 
κ. ΣΠ. ΜΑΡΙΝΑΤΟΥ είς τόν πανηγυρικόν τόμον «Γέρας ’Αντωνίου Κεραμοπούλλου» 
περί τών νέων βασιλικών τάφων τών Μυκηνών (σ. 54 κ.έ.). Δεν πρόκειται βεβαίως 
νά απαντήσω ένταΰθα είς δσα νομίζω δτι σφάλλεται, διότι δέν παρηκολούθησεν ολό
κληρον τήν άνασκαφήν. Σκοπός μου ένταΰθα είναι νά δώσω σύντομον απλώς έκθεσιν 
τών αποτελεσμάτων τής άνασκαφής, άφοϋ άλλως τε αυτός είναι ό σκοπός τής έκδοσεως 
τών Πρακτικών. Θεωρώ δμως σκόπιμον νά αναφέρω εδώ έν παράδειγμα διά νά άπο- 
δειχθή είς πόσον αβέβαια συμπεράσματα είναι δυνατόν νά όδηγήση πρόχειρος καί βε
βιασμένη δημοσίευσις. Περί τοΰ μοναδικού νεκρού τοΰ τάφου τούτου, τόν όποιον εγώ 
έθεώρησα είς τάς σημειώσεις μου ως άνήκοντα είς άνδρα, ό κ. Μαρινάτος γράφει δτι 
θεωρεί πιθανώτερον «δτι πρόκειται περί γυναικός, εκτός έάν ειδική άνθρωπολογική 
έρευνα ήθελεν αποδείξει τουναντίον». Καί τοΰτο διότι 1) τά μικρά μαχαίρια δέν άπο- 
τελοΰσιν δπλον πολεμικόν 2) διότι τά ολίγα κοσμήματα, αν καί κοινά είς άμφότερα τά 
φύλα, προσιδιάζουσι μάλλον είς γυναίκας 3) διότι υπέρ τόν τάφον δέν εύρέθη στήλη. 
’Αλλά νομίζω δτι καί τό μαχαίριον δύναται νά μή άποτελή μέν δπλον πολεμικόν αλλά 
προσιδιάζει είς άνδρα. Εύρέθησαν δέ παρόμοια μαχαίρια καί είς τόν Η τάφον καί είς 
τόν Λ άνήκοντας είς άνδρας. Τό γεγονός δτι δέν εύρέθη έπ’αύτοΰ επιτύμβιος στήλη δέν 
αποτελεί τεκμήριον, δτι ό τάφος ανήκει είς γυναίκα. Διότι επί τοΰ άνασκαφέντος νΰν 
Ο τάφου, άνήκοντος ασφαλέστατα είς γυναίκα, ώς είναι φανερόν έκ τών άνευρεθέντων 
κοσμημάτων, ύπήρχε μεγάλη επιτύμβιος ακόσμητος στήλη.
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μήκος μέν 1.05 μ., πλάτος 0.60-0.62 μ. και πάχος 0.09 μ. φέρουσα παρά- 
στασιν κυνηγιού λεόντων και σπειρών. Κυρίως ειπείν ή παράστασις διαι
ρείται δι’ αναγλύφου γραμμής εις δύο διακοσμητικά πεδία. Τό άνω πε- 
δίον κοσμείται διά συνεχών σπειρών. Εις τό κάτω πεδίον εν τφ κέντρω 
παρίστανται δύο όρθούμενοι επι τών οπισθίων ποδών, άντιθέτως, λέοντες.

Είκ. 9. Τεμάχια επιτύμβιου στήλης επί τοΰ τάφου Γ.

Μεταξύ τών λεόντων ελλείπει ή παράστασις, ζφου πιθανώς, εκ τής μετα- 
γενεστέρας λαξεύσεως τοΰ λίθου. ’Ίχνη έκ τών ποδών τοΰ ζφου σώζονται κατά 
τό κατώτερον μέρος. Δεξιόθεν παρίσταται άνήρ κρατών δι’ άμφοτέρων τών 
χειρών μάχαιραν ενώ αριστερόθεν εις άλλος άνήρ έχει ήδη άνατραπή μέ 
τάς χεΐρας προς τά άνω και τούς πόδας όριζοντίως. Πλησίον τής ουράς
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τού αριστερού λέοντος υπάρχει γεγλυμμένον to συμβολικόν waz ενώ πλη
σίον τών ποδών τοϋ αριστερόθεν άνδρός ετερον σύμβολον σχήματος κλει
στού Η. Άλλ* ή στήλη φέρει εϊς τό μέσον τετράπλευρον ορθογώνιον διαμ
περή εγκοπήν μήκους 0.70μ. κα'ι πλάτους 0.13-0.18 μ., εξ ού συμπεραίνω 
δτι ή στήλη έχρησιμοποιήθη μεταγενεστέρως ως βάσις έτέρας στήλης, δταν

Είκ. 10. Επιτύμβιος στήλη τοϋ τάφου Γ.

θά είχε πιθανώς θραυσθή εις τεμάχια κατά μίαν τών αλλεπαλλήλων τα- 
φο)ν ή πρώτη. Εις την δευτέραν δε αυτήν στήλην ανήκει πιθανώς τεμάχιον 
άνευ γλυφών εύρεθέν καθέτως μεταξύ τών τεμαχίων τής πρώτης, τής χρη- 
σιμοποιηθείσης ως βάσεως. Τό επίπεδον εις τό όποιον εύρέθησαν αί στή- 
λαι, ολίγον βαθύτερον τών χειλέων τού τάφου, δεν ήτο βεβαίως τό άρχι-
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κόν. Άλλα δΰναται νομίζω νά έρμηνευθή το πράγμα αν λάβωμεν ΰπ’ οψιν 
δτι ολόκληρος ή επιφάνεια τοΰ τάφου έβυθίσθη παρασύρασα και τήν έπι- 
τύμβιον στήλην κατά τον χρόνον τής καταρρεύσεως τής στέγης τοΰ τάφου, 
οπότε καί ή επί τοΰ τάφου εξαρσις, επί τής όποιας ύπήρχεν ή στήλη, θά 
εξηφανίσθη. Διότι έκ τών μέχρι σήμερον δεδομένων πιστεύω δτι ολόκληρος

ΕΙκ. 11. Ο τάφος Γ προ τής άνασκαφής τοΰ τελευταίου στρώματος.

μέν ό κύκλος δεν άπετέλει τύμβον άλλ’ δτι δμως επί έκάστου τάφου έσχη- 
ματίζετο έκ τής έπιχώσεως τυμβοειδής εξαρσις, διότι επλεόναζον πάντοτε 
εκ τής σκαφής τοΰ βράχου τά χώματα τοΰ κατωτέρου κενοΰ μέρους τοΰ 
τάφου τοΰ καλυπτομένου διά τής στέγης. 'Γοϋτο έπιβεβαιοΰται, νομίζω, καί 
έκ τής διαπιστώσεως δτι κατά τά χείλη έκαστου τάφου υπήρχε σειρά πε
τρών, χρησιμεύουσα βεβαίως προς συγκράτησιν των υπέρ τον τάφον έξεχόν-
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των χωμάτων κα'ι καθορισμόν των ορίων αύτοΰ. Έν άντιθέσει δέ προς τον 
τάφον Β, εντός των Ιπιχώσεων τοΰ οποίου ελάχιστα σχετικώς ό'στρακα άνευ- 
ρέθησαν, εις τάς έπιχώσεις τοΰ τάφου Γ εΰρέθησαν πλήθος οστράκων πή
λινων αγγείων, έξ ών ήδυνήθημεν νά σχηματίσωμεν 25 περίπου πλήρη 
αγγεία διαφόρων σχημάτων, τής Μεσοελλαδικής πάντοτε περιόδου, προερχό
μενων προφανώς εκ των άλλεπαλλήλιον ταφών, κατά τάς οποίας πολλά 
τών παλαιοτέρων κτερισμάτων θά εθραΰοντο. Είς τούτο δέ νομίζω δτι πρέ
πει νά άποδοθή και ή άνεΰρεσις κατά διάφορα σημεία τοΰ τάφου οστών 
ανθρωπίνων και μικρών άλλων κτερισμάτων έξ έλεφαντοστοΰ.

Τό βάθος τοΰ τάφου από τοΰ βράχου είναι 3.20 μ. Κατά δέ τάς 
μακράς πλευράς ΰψοΰνται από τοΰ πυθμένος είς ύψος 0.80μ. περίπου δυο 
τοιχάρια εκ πλακών σχιστόλιθου και πρασινωποΰ πηλοϋ ΙΙλέσσα, κοινοΰ 
καί έξ άλλων χρήσεων τοιχοδομίας καί κεραμουργικής είς τάς Μυκήνας 
(είκ. 11). Κατά τάς στενάς πάλιν πλευράς υπάρχουν τοίχοι έκ πλίνθων 
ως έν τφ τάφιρ Β. Ούτως αί εσωτερικά! κατά τον πυθμένα διαστάσεις τοΰ 
τάφου μειοΰνται είς 3.20x1.80 περίπου. Καθ’ δλον τό βάθος τοΰ τάφου 
εΰρέθησαν πολλά τεμάχια έκ πρασινωποΰ πηλοΰ Πλέσσα προερχόμενα καί 
αυτά έκ τών διαδοχικών διανοίξεων τής στέγης τοΰ τάφου προς έναπόθε- 
σιν νέων νεκρών.

Διότι καί ή στέγη εδώ έκαλυπτετο υπό ξύλινων δοκών τοποθετουμέ- 
νων επί τών δύο τοιχαρίων τών μακρών πλευρών, τών οποίων τά ίχνη καί 
ολόκληρα τεμάχια εΰρέθησαν καί επί τών τοίχων καί επί τών χωμάτων 
κατά τό επίπεδον τής στέγης καί ήδυνήθημεν μάλιστα νά μετρήσωμεν κατά 
προσέγγισιν καί τό πάχος αυτών καί τά μεταξύ αυτών διαστήματα. Έπί 
δέ τεμαχίων τινών πηλοΰ εΰρέθησαν τά αποτυπώματα έκ λεπτών καλάμων 
πιθανώς, έξ οΰ έξάγεται τό συμπέρασμα δτι άνωθεν τών δοκών έτοποθε- 
τοΰντο κάλαμοι καί έπ’ αυτών στρώμα έκ πηλοΰ Πλέσσα οίίτως ώστε ή κά- 
λυψις τοΰ τάφου νά καθίσταται αδιάβροχος.

Εντός τοΰ τάφου τούτου εΰρέθησαν τέσσαρες σκελετοί (είκ. 12)' έκ 
τούτων ό εις εΰρίσκετο κατά τό μέσον καί πλησιέστερον προς την δυτικήν 
πλευράν κείμενος εκτάδην έχων ανοικτάς τάς χεΐρας καί τά σκέλη. Την στά
σιν ταύτην δέν ήδυνήθην νά έξηγήσω άλλως εϊμή δτι δ νεκρός έτέθη έντός 
τοΰ τάφου τοποθετημένος επι ξύλινης κλίνης ή μαξιλαρίων ή καί βαρέων 
κλινοσκεπασμάτων ή στρωμάτων, άτινα άπεσαθρώθησαν. Διότι καθ’ δλην 
σχεδόν την επιφάνειαν τοΰ δαπέδου τοΰ τάφου, δπου εΰρίσκετο ό προ- 
κείμενος σκελετός, τά χώματα άνωθεν τών χαλίκων τής στρώσεως ήσαν 
βαθέως αμαυρά, προερχόμενα εξ άποσυνθέσεως οργανικής ουσίας1. Ή διεύ-

1 Ό κ. ΜΑΡΙΝΑΤΟΣ, ε. ά. σ. 62 απορρίπτει τήν γνώμην ταύτην δεχόμενος ώς 
βέβαιον δτι ό νεκρός *ειχε καλυφϋ’ή διά τής ττοδηνεκονς όκτωσχήμου άσπίδος του».3Αλλ’
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θυνσίς του ήτο έκ βορρά προς νότον. Ό δεύτερος σκελετός έκειτο κατά 
την νοτίαν πλευράν μέ διεύθυνσιν έξ ανατολών προς δυσμάς. Εύρέΰη δε 
ούτος πλαγιασμένος κατά την δεξιάν πλευράν, έβλεπε λοιπόν προς βορράν.

Είκ. 12. "Αποψις τοΰ τάφου Γ μετά των σκελετών.

Ό τρίτος και τέταρτος σκελετός εύρέθησαν δ εις επί τοΰ άλλου κατά την ανα
τολικήν πλευράν τοΰ τάφου (εικ. 13). Έκ των δύο τούτων τοΰ κατωτέρου τά

είς τήν αυτήν στάσιν εύρέθησαν κατά τάς νεωτέρας άνασκαφάς καί είς των σκελετών 
τοΰ Ν τάφου, άνήκων είς πολεμιστήν, καί ό σκελετός τοΰ Μ τάφου άνήκων είς νέαν 
γυναίκα, ήτις βεβαίως δέν εφερεν άσπίδα.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:31:52 EEST - 18.237.180.167



Ιωάννου Ιίαπαδη μητριού: Άνασκαφαί έν Μυκήναις 445

δσιά εύρίσκοντο συσσωρεμένα, ενώ 6 άνωθεν σκελετός ευρίσκετο και αυ-

Εΐκ. 13. Σχεδίασμα τού πυθμένος τοϋ τάφου Γ.
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τός πλαγιασμένος κατά την δεξιάν πλευράν βλέπων προς δυσμάς. Έκ τής 
θέσεως λοιπόν των σκελετών τοϋ Γ τάφου εξάγεται το συμπέρασμα δτι ή 
διεύθυνσις των νεκρών και ή θέσις αυτών εντός των τάφων δεν ήτο καθω- 
ρισμένη, ώς ύπέθετόν τινες τών ερευνητών μέχρι σήμερον. Τά ευρήματα 
τοϋ τάφου υπήρξαν πλουσιώτατα καί εις πήλινα αγγεία και εις πολύτιμα κτε- 
ρίσματα. Κατά την βορειοδυτικήν γωνίαν του τάφου εύρέθησαν 4 πήλινα 
μικρά αγγεία καί τά πλουσιότερα κτερίσματα 2 μεγάλα χαλκά ξίφη (εϊκ. 14): 
καί 1 Ειφίδιον μετά μΰκητος έξ ελεφαντοστού καί πλησίον αυτών ό'γκος 
προερχόμενος έκ τής άποσαθρώσεως ξυλίνου κιβωτίου (είκ. 15), περιέχων 
διάφορα χρυσά, αργυρά καί χαλκά κτερίσματα, μεταξύ τών οποίων χρυσοΰν

•λ: 77" V ··

Είκ. 14. Χαλκά ξίφη έκ τοϋ τάφου Γ.

κΰπελλον καί περιδέραιον έκ χαλκών χανδρών μιάς έξ δρείας κρυστάλλου 
καί άλλης έξ αμέθυστου μετά παραστάσεως γενειοφόρου άνδρός άρίστης δέ 
τέχνης (είκ. 16). Προς πληρεστέραν έξασφάλισιν τοϋ κιβωτίου τούτου, τοΰ 
οποίου θά ήτο δυνατόν διά τεχνικών μέσων νά διατηρηθώσι τά σωζόμενα 
μικρά τμήματα ξύλου, έξήγαγον ολόκληρον τον όγκον, άφοΰ προηγουμένως 
περιωρίσαμεν τούτον διά παραφίνης καί γύψου καί μετέφερον, ως έξήχθη, 
μετά τών άλλων ευρημάτων εις το Έθν.Άρχ. Μουσειον. Δεν δύναμαι διά 
τούτο νά γνωρίζω τό ακριβές αυτού περιεχόμενον. Κατά την νοτίαν πλευ
ράν τού κιβωτίου εύρέθη χαλκούν μικρόν ποτήριον, εντός τοϋ οποίου εύ- 
ρίσκοντο δύο αλαβάστρινοι μύκητες ξιφών καί παρ’ αυτό προσωπίς έξ ήλεκ
τρου (είκ. 17), διασωθεΐσα ευτυχώς ολόκληρος καίτοι έθραυσμένη εις τε
μάχια λόγφ τής υφής τοϋ μετάλλου.

Κατά την δυτικήν πλευράν τοϋ 1ου νεκρού εύρέθησαν επίσης 1 ξίφος 
χαλκούν μετά αλαβάστρινου μύκητος, έν έγχειρίδιον καί δύο μάχαιραι χαλ- 
καΐ. Κατά δέ τήν δυτικήν πλευράν τοΰ 3ου νεκροΰ εύρέθησαν 2 έτερα 
ξίφη μετά έλεφαντίνων λαβών, έν έγχειρίδιον, αιχμή ακοντίου καί δύο μά-
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χαιραι, άπαντα χαλκά. Περί την όσψύν τοϋ 4ου σκελετού εύρέθη κατά 
χώραν χαλκή ζώνη μετά οπών κατά τά άκρα προς προσαρμογήν. Κατά 
την βορειοανατολικήν γωνίαν πάλιν ευρέθησαν δύο μεγάλα πήλινα αγγεία, 
άμφορεύς άνευ παραστάσεων και πρόχους (είκ. 18) μετά παραστάσεως ελίκων

Είκ. 15. "Ογκος ξυλίνου κιβωτίου μετά κτερισμάτων.

και σπειρών, τής οποίας ή χρονολόγησις δύναται νά άναχ-θή εις την μεταβα
τικήν περίοδον μεταξύ τής Μεσοελλαδικής καί τής Υστεροελλαδικής I περιό
δου. ’Ανήκει δηλαδή προφανώς εις τήν τελευταίαν ταφήν. Γ’ενικώτερον δε 
δύναται νά έξαχθή τό συμπέρασμα δτι τά εν τφ Γ τάφφ ώς καί τοΐς λοι- 
ποίς τάφοις, έν οις πλείονες έγένοντο ταφαί, αγγεία, τά εύρεθέντα ολόκληρα

29
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και άθικτα εν τφ πυθμένι τοΰ τάφου, ανάγονται εις τάς τελευταίας ταφάς, 
ένω τά όστρακα τα εν τή έπιχώσει ανήκουν εΤς αγγεία των παλαιοτέρων 
ταφών, θραυσθέντα κατά τάς μεταγενεστέρας χρήσεις τοΰ τάφου. Παρά 
την κεφαλήν τοΰ τρίτου σκελετού εΰρέθη χρυσοΰν ποτήριον (είκ 19) φέρον 
έγγλύπτους εγκάρσιάς αύλακας, περιέχον οργανικήν τινα ουσίαν, ήτις δεν 
έξητάσθη ακόμη χημικώς, πλησίον δε τοΰ βορείου τοίχου 3 χρυσά κοσμή
ματα, ταινία δηλαδή χρυσή μικρόν διάδημα ή κόσμημα τής κεφαλής καί

Είκ. 16. Μεγέθυνσις παραστάσεως άνδρός έπί σφραγιδόλιθου 
ΐ'ξ αμέθυστου Γ τάφου.

χρυσή επίσης «έπιγονατίς», ως συνήθως λέγεται. Άλλ’ ή άνευρεσις τοΰ κο
σμήματος τοΰτου μεμονωμένου και οΰχί ζεύγους, ως έδει νά είναι αί επι
γονατίδες, καί ή παρ’ αυτό άνευρεσις άλλων χρυσών κοσμημάτων, χρησιμο- 
ποιουμένων πιθανώτατα ως ποικιλμάτων τής ενδυμασίας ή τής κόμης, επι
τρέπει εις ημάς νά πιστεύσωμεν ως όμοειδή καί την χρήσιν τοΰ κοσμήμα
τος, ως ύπέθεσεν άλλωστε ό αείμνηστος Persson 1 έκλαμβάνων τοΰτο ως κό
σμημα φαρέτρας. Σημειωτέον δτι παρόμοιον κόσμημα εΰρέθη καί πέρυσι 
εντός τοΰ τάφου Α μεμονωμένον δε καί αυτό. Δύο έτερα μικρά αγγεία εΰ- 
ρέθησαν πλησίον τών χρυσών κοσμημάτων καθώς καί μία πηλίνη υδρία 1

1 B.S.A. XLVI, 1951 σ. 125 πίν. 13α.
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Είκ. 17. Προσωπίς έξ ήλεκτρου τοϋ τάφου Γ.

φου έξαχθέντων αγγείων καί εκείνων άτινα συνηρμολογήθησαν έκ των 
οστράκων τών έξαχθέντων εκ των έπιχώσεων αΰτοΰ ανέρχεται εις 45 περί
που. Έκ τούτων θαυμάσιον κομψοτέχνημα κεραμεικής τής μεταβατικής με-

καί δυο μικρότερα αγγεία εΰρέθησαν πλησίον τοΰ 2ου σκελετού κατά την 
νοτιοανατολικήν πλετ'ράν τοΰ τάφου. Ούτως ό αριθμός τών έκ τοϋ Γ τά-

rr··"."'
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ταξί τής υστέρας Μεσοελλαδικής και πρωίμου Υστεροελλαδικής I περιόδου 
αποτελεί ή προαναφερθεΐσα πρόχους εύρεθεΐσα in situ κατά την βορείαν 
πλευράν τοϋ τάφου. Είναι δέ αυτή εκ πηλοΰ κιτρινωπού κεραμοχρόου ανοι
κτού και έχει στιλπνήν επιφάνειαν, διά στιλπνού γανώματος έπειλημμένην,

Είκ. 18. Πρόχους έκ τοϋ τάφου Γ.

ουδαμοϋ δέ άπολεπισθέντος. Φέρει διακόσμησιν γραπτήν δι5 ερυθροί προς 
τό καστανόξανθον χρώματος. Τό κύριον σώμα τοΰ αγγείου κοσμείται διά 
τεσσάρων επαλλήλων σειρών σπειρών, περιοριζόμενον άνω καί κάτω διά 
διπλών ζωνών, έξ ών τινές φέρουν κυματοειδείς γραμμάς. Ό ώμος πάλιν 
τοΰ αγγείου κοσμείται θαυμασίως δι5 ελίκων και κυματοειδών κλάδων, εξ 
ών εκφύονται φύλλα δρυός. Κατά τό χείλος υπάρχουν μαστοειδείς όφθαλ-
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μοί. Έκτος μικρών ελλείψεων κατά τό χείλος τό μοναδικόν τοΰτο άγγείον 
συνεκολλήθη εξ ολοκλήρου καί ή διατήρησις αυτοί είναι άρίστη. Έκ τών 
υπολοίπων αγγείων χαρακτηριστικά είναι πτηνόσχημοί τινες πρόχοι συν- 
αρμολογηθεϊσαι εκ τών εντός τής επιχώσεως οστράκων, εξ ών μία υψ. 0.31 μ. 
εκ πρασινωποί πηλοί καί αμαυρών διακοσμήσεων φέρει επί τοί σώ
ματος τοί αγγείου παράστασιν χελιδόνων (είκ. 20). Έπί τής προχοής 
υπάρχει οφθαλμός καί κάτωθεν αυτής περιδέραιον άποδιδόμενον διά στι
γμών. Αϊ διακοσμήσεις αποδίδονται διά τριών χρωμάτων πρασινομελανοΐ, 
ιώδους καί λευκοί. Χαρακτηριστικόν δέ διά την νεωτέραν χρονολόγησιν 
τοί τάφου είναι μικρόν κυπελλον έξ ανοικτοί κεραμοχρόου πηλοί, φέρον

Είκ. 19. Χρυσοΰν ποτήριον τοΰ τάφου Γ.

στιλπνήν διακόσμησιν εκ ταινιών καί αλλεπαλλήλων κύκλων κατά την κοι
λίαν, συνδεόμενων δι’ εφαπτομένων τόξων καί πληρουμένων διά στιγμών, 
άνήκον δέ ασφαλέστατα εις την Υστεροελλαδικήν 1 περίοδον.

Τάφος Δ.-Ό τάφος ουτος εύρίσκεται δυτικώς μέν τοί τάφου Α καί 
νοτιοανατολικούς τοί Β βορείως δέ τής μεταγενεστέρας επιχώσεως τοί κύ
κλου. Ή στέγη του τάφου, άποτελουμένη εκ πλακών έκ σχιστόλιθου το- 
ποθετουμένων επί παχέος στρώματος πηλοί Πλέσσα, εύρέθη σχεδόν άθι
κτος δπως ειχεν ακριβώς καταρρεόσει κατά την σήψιν τών ξύλινων δοκών, 
έφ5 ών έστηρίζοντο αί πλάκες (είκ. 21). Ουταις αί πλάκες εύρέθησαν καθέ
τους και πλαγίως κλίνουσαι δλαι προς τά έσω, κατά τό κέντρον, ένθα ειχον 
θραυσθή αί σεσηπυΐαι εκ τοί χρόνου ξυλιναι δοκοί. Αί διαστάσεις, αί έξω- 
τερικαί, τής περιμέτρου τοί τάφου τούτου είναι 3.25 μ.χ2.55 μ. αί δέ έσω-
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τερικαί 2.50 μ. X 1.38 μ. ’Έχει ολικόν μέν βάθος 1.60 μ. και εις ΰψ. 0.90 μ. 
από τοϋ πυθμένος σχηματίζεται επι των πλευρών τοΰ τάφου είδος βα- 
θμίδος (πατούρας) ως και εις τον τάφον Β.Έπι τής πατοΰρας αυτής έστη- 
ρίζοντο αι ξύλιναι δοκοί τής στέγης, τά άκρα των οποίων προσηρμόζοντο 
εντός μικρών λίθων σχηματιζόντων είδος τοιχαρίων επι τής βαθμίδος. Πα
ρουσιάζει δέ ό τάφος ουτος και την εξής ιδιορρυθμίαν. “Οτι δεν έχει τον

Είκ. 20. Πτηνόσχημος πρόχους έκ τοϋ τάφου Γ.

αυτόν προς τούς άλλους προσανατολισμόν, δεν διευθύνεται δηλαδή εκ βορρά 
προς νότον ή εξ ανατολών προς δυσμάς, άλλα κεΐται εκ ΒΑ προς ΝΔ δια- 
γωνίως προς τούς πλησίον τάφους Β και Α.

Εντός τών έπιχώσεων εύρέθησαν πλειστα ό'στρακα έκ πήλινων αγ
γείων καί οστά ζφων καί ανθρώπων έτι δέ εις ύψος 0.40 μ. περίπου από 
τοϋ πυθμένος τεμάχιον έκ χαλκού ξίφους, δπερ άπεδείχθη μετά την άποκά- 
λυψιν ολοκλήρου τοΰ τάφου δτι άπετέλει μέρος τής λεπίδος τοϋ μεγάλου 
ωραίου ξίφους μετά τής χρυσής λαβής. Τούτο άποδεικνΰει δτι κατά τάς
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διαφόρους έκσκαφάς των τάφων προς έναπόθεσιν νέου νεκροϋ κατεστρέ- 
φοντο μερικώς τινά τών κχερισμάτων και δη τά πήλινα αγγεία, άτινα δμως 
έπανερρίπτοντο πάλιν μετά τών έξαχθέντων χωμάτων εντός αυτών

Εύρέθησαν δέ εντός τοϋ τάφου λείψανα τριών σκελετών (είκ. 22), εξ 
ών εις «παραμερισμένος», μέ τά οστά δηλαδή συσσωρευμένα κατά την βο-

|Εΐκ. 21. Ή έκ πλακών στέγη τοϋ τάφου Δ.

ρειοανατολικήν γωνίαν τοϋ τάφου. Τών δυο άλλων ό εις έκειτο κατά την ανα
τολικήν πλευράν, έχων τήν κεφαλήν προς τήν νοτίαν πλευράν και βλέπων 
προς βορράν, ό δέ έτερος κατά τήν δυτικήν, εχων τήν αυτήν διεΰθυνσιν 1

1 Τήν όίποψιν ταύτην δέχεται ό G. Karo έν Schachtgraeber von Mycenae σ. 
10. Ό κ. ΜΑΡΙΝΑΤΟΣ δέν παραδέχεται τήν ερμηνείαν ταύτην έ.ά. σ. 63.
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προς τον προηγοΰμενον. Τά οστά εύρέθησαν λίαν σεσαθρωμένα άλλα το 
κρανίον και ή κάτω σιαγών διετηροΰντο καλώς.

Εΐκ. 22. "Αποψις τοϋ τάφου Δ.

Εκ των οστράκων τής έπιχώσεως ήδυνήθημεν νά συναρμολογήσωμεν 
αρκετά αγγεία, μεταξύ των οποίων ωραιότατα είναι δυο μεγάλαι έκ τεφροΰ
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Etx. 23 Κύλικες έχ τού τάφου Λ.

Εΐκ. 24. Τρίωτος άμφορεύς (YE I) εκ του τάφου Α.
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πηλοϋ μινΰειοι ύψίποδες κύλικες (είκ. 23) μετά 11 πλαστικών δακτυλίων κατά 
τον πόδα. Χαρακτηριστικόν δε είναι δτι δστρακον τής μιας τών κυλικών 
εύρέθη κατά τον Γ τάφον εις άπόστασιν δηλ. 4 περίπου μέτρων από τοΰ 
τάφου Δ, έξ ού έμφαίνεται οτι ήδη κατά τούς αρχαίους χρόνους τά χώ
ματα έπϊ τών τάφων ειχον άναταραχθή.

Εντός τοΰ τάφου εύρέθησαν δύο ολόκληρα πήλινα αγγεία κατά την 
ΒΑ καί ΒΔ γωνίαν. Έκ τούτων τό εν (εικ. 24), μικρός τρίωτος άμφο- 
ρεύς, ΰψ. 0.93 μ., ανοικτού κεραμοχρόου πηλοϋ φέρει διακόσμησιν σπειρών 
μετά τοΰ χαρακτηριστικού εις την Υστεροελλαδικήν I εποχήν οφθαλμού. 
Έξ οΰ είναι δυνατόν νά έξαχθή καί ή χρονολόγησις τής τελευταίας ταφής.

Pfl τ-~— "".....* ..............~

Είκ. 25. Λαβή μετά μύκητος ξίφους τοΰ τάφου Δ.

Έκ τών πολυτίμων αντικειμένων ωραιότατου είναι τό άνευρεθέν παρά 
τήν ανατολικήν πλευράν τοΰ κεντρικού σκελετού μέγα χαλκοϋν ξίφος (εικ. 
2δ) φέρον χρυσήν λαβήν, άποτελουμένην εκ δύο χρυσών ελασμάτων μετά 
σπειροειδοϋς διακοσμήσεως, άτινα καλύπτουν τό ξύλινον στέλεχος καί κατα
λήγουν εις δύο κεφαλάς λεόντων συγκρατούντων διά τών στομάτων των 
τό κατά τήν λαβήν άκρον τού χαλκού ξίφους. Δύο κεφαλαί βοών εύρίσκον- 
ται γεγλυμμέναι κατά τάς αντιθέτους γωνίας τής λαβής. Εις άμφοτέρας 
τάς πλευράς τής χαλκής λεπίδος παρίστανται δύο σειραί γρυπών (είκ. 26). 
Ή λαβή προσηρμόζετο εντός χρυσού ρόδακος, επί τής έτέρας επιφάνειας 
τού οποίου ετίθετο δ έξ ελεφαντοστού μύκης. Δυστυχώς ό μύκης ούτος εύ- 
ρέθη πολύ σεσαθρωμένος. Κατά τήν ανατολικήν πάλιν πλευράν τοΰ τάφου 
εύρέθησαν 4 χαλκά άγχέμαχα δπλα, μία μάχαιρα, δύο εγχειρίδια, έξ ών τό 
έν φέρει έξ έλεφαντοστοΰ μύκητα, καί έν στενόν άμφίστομον μαχαίριον, 
τού οποίου ή λαβή περιβάλλεται δι’ έλεφαντοστοΰ. Κατά δέ τήν ΒΔ γω
νίαν εύρέθη χαλκούς λέβης καλυπτόμενος διά ξυλίνου πώματος, τοΰ οποίου
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το περιεχόμενον δεν έξήχθη ακόμη, 
καί άνωθεν αυτού 17 αίχμα'ι βελών 
εκ πυριτόλιθου, δυο χάλκιναι αιχμαί 
καί ή εκ σκληρού αμαυρού λίθου 
μικρά άκόνη. Πάντα ταύτα εύρέ- 
θησαν μαζί ώστε νά ΰποθέτη τις 
δτι εύρίσκοντο τοποθετημένα εντός 
μικρού θύλακος έκ δέρματος η υφά
σματος, δπερ άπεσαθρώθη, ως ήτο 
φυσικόν.

Γενικώτερον ό τάφος οΰτος 
είναι έκ τών σημαντικωτέρων καί 
διά τά πλούσια κτερίσματα καί τον 
τρόπον της κατασκευής αυτού καί 
την σχετικήν διατήρησιν. Ή δε ά- 
νεύρεσις εντός αυτού τού τριώτου άμ- 
φορέως, τού άνήκοντος εις την'Υστε
ροελλαδικήν εποχήν, δίδει εις ημάς 
την χρονολόγησιν τής τελευταίας 
ταφής, δυναμένης νά τοποθετηθή 
εις τούς περί τό 1550 π. X. χρόνους.

Τάφος Ε. - Ό τάφος ούτος 
δύναται νά όνομασθή «τάφος τών 
χαλκών» διά τό πλήθος τών εξαί
ρετων χαλκών αγγείων τών εύρε- 
θέντων εντός αυτού. Κεϊται δέ οΰ
τος νοτιοδυτικούς τού τάφου Γ, 
μετά τού οποίου καί συγκοινωνεί 
κατά την βορειοανατολικήν αυτού 
γωνίαν, δπου εύρίσκεται ή νοτιο
δυτική γωνία τού τάφου Γ. ’Ήδη 
κατά τήν άνασκαφήν τού τάφου 
Γ εΰρέθη δτι ή νοτιοδυτική αυ
τού γωνία ήτο έσκαμμένη καί λε- 
λαξευμένη ΰπετέθη δέ κατ’ άρχάς 
δτι επρόκειτο περί κόγχης τίνος τού 
Γ τάφου, σχηματισθείσης κατά τήν 
εκσκαφήν αυτού λόγφ άποσαθρώ-

Είκ. 26. Ξίφος τοϋ τάφου Δ 
(σχέδιον Ζήση).
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σεως τοΰ βράχου κατά τό σημεΐον τοΰτο. Διά τοΰτο καί άφέθη άσκαπτος 
ό χώρος ούτος μέχρις όλοκληρώσεως τής σκαφής τοΰ τάφου. Εύρέθησαν 
δέ εντός των χωμάτων δυο μικρά ολόκληρα αγγεία κα'ι μεγάλη πλάξ εκ 
σχιστόλιθου, ούχί εϊς μέγα βάθος από των χειλέων, ήτις είναι πιθανόν δτι 
έκάλυπτε τό τμήμα τοΰτο τής γωνίας. Διότι δεν προήρχετο ασφαλώς ούτε 
έκ τών τοιχαρίων ούτε εκ τής στέγης τοΰ Γ τάφου. Πλησίον δέ τής πλακός αυ
τής εύρέθησαν και προς άνατολάς και προς δυσμάς, εντός λοιπόν τοΰ Γ 
τάφου και εντός τοΰ παρακειμένου Ε, μικροί λίθοι, οϊτινες προήρχοντο 
πιθανώς έκ τοίχου ό'στις έφρασσε τον διάδρομον ή την θόραν, ας εΐπωμεν, 
μεταξύ τών δύο τάφων. Έκ τούτου υποθέτω δτι τό άνοιγμα τοΰτο δεν 
είναι τυχαιον, άλλ’ δτι έλαξεύθη επίτηδες ό βράχος διά νά είσέρχωνται 
εύχερέστερον οσάκις έγίνοντο μεταγενέστεροι ταφαί εντός τοΰ ενός έκ τών 
δύο τάφων. "Οταν δέ έσκάφη ό δεύτερος τάφος, έκλείσθη όριστικώς πλέον 
ή είσοδος αυτή τοΰ πρώτου διά τοίχου. Ή περίμετρος τοΰ τάφου είναι 
3.25x2.20 μ. τό δέ βάθος 2.85 μ., έχει δηλαδή τάς αύτάς περίπου δια
στάσεις προς τον τάφον Δ άλλ’ είναι βαθύτερος αύτοΰ.

Εις βάθος 0.40 μ. από τής επιφάνειας τών χειλεων τοΰ τάφου εύρέθη 
κατά τό κέντρον περίπου αύτοΰ δάπεδον σχηματιζόμενον έξ έρυθρωποΰ χώ
ματος, όμοιου προς εκείνο δπερ περιβάλλει την βάσιν τής στήλης κατά την 
βορειοτέραν πλευράν τοΰ κύκλου. Πλησίον δέ τοΰ δαπέδου εύρέθησαν και 
τρεις μεγάλαι πλάκες έκ σχιστόλιθου. Έξ ου πιστεύω δτι καί έπί τοΰ τά
φου τούτου ύπήρχεν έπιτύμβιος στήλη άποσπαθείσα έκεΐθεν μεταγενεστέ- 
ρως καί δτι πρός στερέωσιν τής στήλης έχρησίμευον αί άνευρεθεΐσαι έκ 
σχιστόλιθου πλάκες. Εις βάθος 2 περίπου μ. εύρέθη καθ’ δλην την έπιφάνειαν 
τοΰ τάφου παχύ στρώμα Πλέσσα καί κάτωθεν αύτοΰ πλάκες έκ σχιστόλι
θου, αϊτινες άπετέλουν την στέγην τοΰ τάφου. Κατά την επιφάνειαν δέ 
ταύτην καί κατά τό κέντρον τοΰ τάφου, πλησιέστερον πρός την νοτίαν αύ
τοΰ πλευράν, εύρέθη έν ολόκληρον τεφρόν μινύειον κύπελλον, εντός τοΰ 
όποιου εύρέθησαν οστά έκ μικροΰ πτηνοΰ. Υποθέτω δτι ή άνεύρεσις τοΰ 
αγγείου τούτου, τοΰ περιέχοντος τά οστά πτηνοΰ, προέρχεται έκ τών επιτα
φίων πιθανώς τελετών, αϊτινες θά έλάμβανον χώραν εύθύς μετά την στέ- 
γασιν τοΰ τάφου καί προ τής καλύψεως αύτοΰ διά χωμάτων.

Καί ή στέγασις τοΰ τάφου Ε ήτο σχεδόν όμοια πρός την τοΰ τάφου 
Δ, μέ την διαφοράν δτι αί ξύλιναι δοκοί, έπί τών οποίων έτίθεντο αί πλά
κες, έστηρίζοντο έπί τοιχαρίων καί κατά τάς τέσσαρας πλευράς τοΰ τάφου, 
έκτισμένων δι’ ακανόνιστων μικρών λίθων καί ούχί πλακών ως είς τον 
τάφον Γ. Δι’ αύτό δέ καί κατέρρευσαν μετά την καταστροφήν τής στέγης 
καί δέν είναι δυνατόν νά ύπολογισθή τό ύψος αύτών καί τοΰ κενοΰ χώρου 
τοΰ τάφου. Χαρακτηριστικόν δμως είναι δτι καί έδώ ύπήρχον κατά τάς
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γωνίας καί εγκάρσιοι δοκοί, ως εις ιόν τάφον Β, καί δτι αί πλάκες της 
στέγης είναι σχετικώς περισσότεροι εκείνων δσαι θά έχρειάζοντο διά την 
κάλυψιν επιπέδου στέγης.

Εντός τοΰ τάφου (είκ. 27) εύρέθη κατά την ΝΔ γωνίαν εις σκελετός 
συνεσταλμένος, μέ την δεξιάν χειρα κάτωθεν τής σιαγόνος, κατά την δεξιάν 
λοιπόν πλευράν κείμενος καί βλέπων προς άνατολάς. Σημειωτέου δμως δτι 
κατά την ανατολικήν πλευράν τοΰ τάφου καί ούχί εις τό βάθος τοΰ πυ- 
θμένος εύρέθησαν περί τούς εΐκοσιν δδόντες, έξ άλλου σκελετού προφανώς, 
δν δεν άνεΰρομεν εντός τού τάφου. Γεννδται λοιπόν τό ζήτημα ανακομι
δής τών οστών νεκρού έκ προγενεστέρας ταφής ή καταστροφής τού σκελε
τού κατά την δευτέραν ταφήν. Διότι αληθώς τά ευρήματα τού τάφου τού
του εύρέθησαν ϊσχυρώς κατεστραμμένα έκ τής πτώσεως τής βαρείας στέγης, 
τής κατεσκευασμένης, ως εΐπομεν, έξ αλλεπαλλήλων σειρών πλακών έκ σχι
στόλιθου καί έκ τούτου προέρχεται καί ή καθολική σχεδόν άποσάθρωσις 
καί καταστροφή τού άνευρεθέντος κατά χώραν σκελετού.

Καί τά ευρήματα τοΰ τάφου Ε υπήρξαν πλούσια Ιδίως εις χαλκά αγ
γεία. Κατά την ΒΔ γωνίαν αυτού εύρέθη μέγας χαλκούς κρατήρ ύψ. 0.75 μ. 
περίπου καί έντός αυτού χαλκή πρόχους καί τρία πήλινα αγγεία, έξ 
ών τό δν περιείχε κατά τον πυθμένα λεπτόν υπόλευκου χώμα, προερχό
μενου έξ άποσαθρώσεως άλευροειδούς άνοργάνου τίνος ουσίας. Έστηρίζετο 
δέ ό κρατήρ κατά τήν βάσιν αυτού διά μικρών λιθαρίων καί πιθανώτατα 
έπί βάσεως έκ ξύλου, διότι ίχνη πολλά σεσαθρωμένου ξύλου, προερχόμενου 
δέ ούχί έκ τών δοκών τής στέγης, εύρέθησαν γύρω τής βάσεως τού χαλ
κού κρατήρος. Καί κατά τον πυθμένα δέ τού κρατήρος εύρέθησαν τά ίχνη 
έκ πεπηγμένης τίνος άνοργάιου ουσίας, τής οποίας ή χημική άνάλυσις δυ
νατόν νά μάς δώση ένδιαφέροντα συμπεράσματα διά τήν ταφικήν χρήσιν 
τών έντός τού τάφου τιθεμένων τούτων αγγείων. Ή άνεύρεσις παρομοίων 
χαλκών αγγείων κατά τον ίδιον τρόπον, τού ενός έντός τού άλλου τοποθετημέ
νων, και εις τον IV τάφον τού Schliemann (πρβ. Schliemann, Mycenae 
σ. 315 εϊκ. 437) καθώς καί παρόμοιας πρόχου εις τον V τάφον τού Schlie- 
man, είναι δυνατόν νά μάς δώση τώρα ασφαλέστερα τεκμήρια διά τον συγ
χρονισμόν τών δύο τάφων. (Πρβ. καί Karo, Die Sachtgraber von Myce
nae σ. 118 καί 159, είκ. 77 καί πίν. CLIV, CLX καί A. Evans, PM. II, 
2 σ, 627, 636 είκ. 394, 400).

Δύο άλλοι πήλινοι αμφορείς, έκ κιτρινωπού πηλού καί εις μετά γραμ
μικής διακοσμήσεως έκ πλατειών, κατακορύφων καί οριζοντίων ζωνών άνευ- 
ρέθησαν άνατολικώς τοΰ χαλκού κρατήρος καί πλησίον αυτών μικρά πε
ρόνη έξ έλέφαντος μετά κεφαλής κεκαλυμμένης διά χρυσού έλάσματος. 
Κατά τάς δύο έτέρας γωνίας τήν ΝΑ καί ΝΔ εύρέθησαν έ'τερα δύο χαλκά
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αγγεία, έξ ών το εν, πρόχους, φέρει έκτυπους εκ σπειρών και αυλακών δια-

Εΐκ. 27. “Αποψις τοϋ τάφου Ε.
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κοσμήσεις. Παρά δέ τον σκελετόν εύρέθησαν συγκεντρωμένα πολλά χρυσά 
κοσμήματα έκ λεπτοϋ φύλλου χρυσού, παρόμοια προς τά των τάφων τού 
Schliemann και μάλιστα τού III, τρεις αστέρες εκ δύο συνανηκόντων τε
μαχίων, διάδημα χρυσοϋν και 6 ήμιδιαδήματα (εικ. 29). "Οπλα δεν άνευρέ- 
θησαν εντός τού τάφου τούτου, έξ ου εξάγεται δτι ό τάφος άνήκεν εις γυ-

Είκ. 28. Χαλκά αγγεία εντός τοΰ τάφου Ε. ΒΔ γωνία.

ναϊκα. Πολλά πήλινα αγγεία καί μάλιστα τεφρά και άμαυρόχρωμα μινύ- 
εια ήδυνήθημεν νά συναρμόσωμεν έκ τών οστράκων των έπιχώσεων τού 
τάφου.

Τάφοι, Ζ.Η.Θ. Βορείως τού τάφου Ε καί προς τά δυσμικά τοΰ τά
φου Β ό βράχος έχει λαξευθή εις μικρόν βάϋος, σχηματίζων κοίλωμα, εις
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την ανατολικήν πλευράν τοΰ οποίου είναι λελαξευμένοι εντός τοϋ βράχου 
τρεις μικροί τάφοι, έχοντες διεΰθυνσιν οι μέν δυο πρώτοι Ζ καί Η έξ άνα-

Είκ. 29. Χρυσά κοσμήματα τοϋ τάφου Ε.

τολών προς δυσμάς ό δέ τρίτος εκ ΒΔ προς τά ΝΑ. Καί οι τρεις αυτοί 
τάφοι έχουν έλάχιστον βάθος, δεν φέρουν πλευρικά τοιχάρια καί περιεΐχον
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έ'να μόνον έκαστος συνεσταλμένον σκελετόν. Παρόμοιοι μικροί τάφοι εύρέ-

Είκ. 30. "Αποψις τοΰ τάφου Ζ.

30
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θησαν υπό τοϋ Schliemann εντός τοΰ ταφικοϋ περιβόλου τής άκροπόλεως 
καί 4 άλλοι πάλιν υπό τοΰ Σταματάκη κατά τό ανατολικόν μέρος τοϋ αυ
τόν περιβόλου (X. Τςουντας , Μυκήναι σ. 116).Ό Karo νομίζει δτι οί πτωχοί 
αυτοί τάφοι μέ συνεσταλμένους σκελετούς είναι παλαιότεροι των βασιλικών 
τάφων (G. Karo, ε. ά. σ. 16). Τούτο θεωρώ νΰν ώς πιθανώτατον έκ τής 
μελέτης των αγγείων, έξ ών ούδέν δύναται νά χρονολογηθή εις την 'Υστε
ροελλαδικήν I περίοδον.

Έκ τών τριών τούτων τάφων 6 Ζ (είκ. 30) είναι μεγαλύτερος, έχων μήκος 
έσωτερικώς 1,90μ. καί πλάτος Ι,ΙΟμ. Εις βάθος 0,25μ. από τής επιφάνειας 
τοΰ βράχου σχηματίζεται καί εϊς τον τάφον τούτον βαθμίς (πατοΰρα), επί τής 
οποίας έστηρίζοντο αί ξύλιναι δοκοί κατά δέ τάς τέσσαρας αυτού γωνίας 
υπάρχουν μικροί λάκκοι, εντός ταιν οποίων ετίθεντο αί. κατακόρυφοι ξΰλιναι 
δοκοί. Τό άνωθεν τής βαθμίδος πλάτος τοϋ τάφου είναι 1,65 μ , άλλα τό 
μήκος αυτού είναι ακαθόριστον, διότι ανοίγεται, ώς εΐπομεν, προς δυσμάς 
εντός τοΰ μεγαλυτέρου λακκοειδοΰς λαξεύματος. Φαίνεται δέ δτι ή προς Δ. 
πλευρά τοΰ τάφου περιωρίζετο διά πλινθοτοίχου, διότι χώματα έκ σεσα- 
θρωμένων πλίνθων άνευρέθησαν πλησίον αυτού. Κατά την νοτίαν πλευράν 
τοΰ τάφου εύρέθη δ νεκρός μεγάλου άνδρός μέ τά σκέλη συνεσταλμένα εις 
πλαγίαν στάσιν μέ τό πρόσωπονέστραμμένον πρός βορράν καί κατά την έτέραν, 
βορείαν πλευράν, επτά έν δλφ πήλινα αγγεία, έξ ών τά πέντε διετηρήθησαν 
ανέπαφα (είκ. 31). Κυκλαδικής προελεύσεως πρέπει νά θεωρηθή πρόχους 
μετ’ ιδιαιτέρας προχοής ϋψ. 0,20 μ., εύρεθεΐσα σχεδόν ανέπαφος κατά την βο
ρειοανατολικήν γωνίαν τοΰ τάφου. Ό πηλός είναι κεραμόχρους, ακάθαρτος 
περιέχων λιθάρια, ή δ'πτησις δέ αυτού λίαν ισχυρά, έξ ού καί υπάρχουν πα- 
ραλλαγαί τοΰ χρώματος τής επιφάνειας (mottled), ήτις φαίνεται έ'χουσα στίλ- 
βωσιν ή έπάλειψιν διά στρώματος πηλού. 'Η λαβή είναι κάθετος κυλινδρική 
τό δέ στόμιον τής προχοής τριφυλλοειδές. Δύο κεφαλαί ήλων υπάρχουν 
κατά τήν βάσιν τής προχοής. Ή διακόσμησις είναι απλή εγχάρακτος έξ αυ
λακώσεων καί θλαστής κυματοειδούς γραμμής κατά τον ώμον (είκ. 31). 
Κατά μήκος δέ πάλιν τής βόρειας πλευράς εύρέθη μέγα χαλκούν ξίφος μετά 
μύκητος έξ ελεφαντοστού.

Ό τάφος Η (είκ. 32), έχων μήκος 1,10 μ. καί πλάτος 0,75 μ., 
άνευρέθη καί αυτός ανέπαφος, περιέχων ένα μόνον συνεσταλμένον νεκρόν 
έχοντα δέ τήν κεφαλήν πρός δυσμάς καί πλαγιασμένον κατά τήν δεξιάν 
πλευράν μέ τό πρόσωπον έστραμμένον πρός νότον. Καί ό τάφος οΰτος, 
παρά τάς μικράς διαστάσεις του, άπέδωκε πέντε ολόκληρα πήλινα αγγεία 
(είκ. 32) καί μίαν μικράν πλατείαν μάχαιραν, ήν έκράτει δ νεκρός διά τής 
δεξιάς. Σημειωτέον δτι καί τών δύο ανωτέρω τάφων τά δρια καθωρίζοντο 
έμφανώς διά μικρών πετρών τεθειμένων γύρω τής περιμέτρου αυτών, επ’
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αυτών δέ εσχημαχίζοντο μικροί τύμβοι εκ χωμάτων και πετρών.
’Ολίγον βορειότερον τοΰ Η τάφου ευρέθη και άλλος μικρός τάφος, δ 

Θ, έχων πλάτος 0,75 μ. περίπου ως δηλ. καί ό Η τάφος, άλλα τό μήκος 
αυτοΰ δεν είναι δυνατόν νά καθορισθή, λόγιρ τής καταστροφής τοΰ βράχου 
κατά τό μέρος τοΰτο κατά τήν διάνοιξιν τοΰ ΰδραγωγοϋ αΰλακος τοΰ νέου 
χωρίου έν έτει 1945, οτε ευρέθησαν, κατά μαρτυρίας αΰτοπτών εργατών, πή- 
λινά ’τινα αγγεία καί χαλκή μάχαιρα, ήτις κατεστράφη τελείως καί διελΰθη, 
ώς διηγήθησαν εις εμέ οί εργάται, μή ύπάρχοντος τότε φΰλακος αρχαιοτή
των έν Μυκήναις. Οΰδέν άνεΰρον λοιπόν έντός τοΰ τάφου τοΰτου ειμή οστά 
τινα εκ τοΰ καταστραφέντος επίσης σκελετοΰ.

Είκ. 31. ’Αγγεία τοΰ τάφου Ζ.

"Απαντα τά άνευρεθέντα έντός τών τάφων Ε καί Η αγγεία είναι τής 
τελευταίας Μεσοελλαδικής III περιόδου μινΰεια ή δι’ αμαυρών χρωμάτων 
διακεκοσμημένα (είκ. 33).

Θαλαμοειδής τάφος: Προς καθορισμόν τοΰ κυκλικοΰ περιβόλου άνέ- 
σκαψα, ως άνέφερον, προς νότον, δπου σχηματίζεται, ως υποθέτω, κατά τήν έξω 
πλευράν τοΰ κΰκλου ανάλημμα άνάλογον προς τό παρά τήν δυτικήν πλευράν 
τοΰ έντός τής άκροπόλεως περιβόλου. Καί καθ’ δλον μέν τό προς άνατολάς 
μέρος αυτοΰ τά άνευρεθέντα όστρακα ήσαν τής τελευταίας Μεσοελλαδικής πε
ριόδου.’Αλλά κατά τήν εξωτερικήν αυτοΰ πλευράν προς νότον τά άνευρισκό- 
μενα δ'στρακα ήσαν άνάμεικτα μετά πολλών υστεροελλαδικών καί γεωμετρι
κών, μάλιστα δέ κατά τήν προς τά δυσμικά, προς τήν δημοσίαν οδόν* 
πλευράν. Πληρέστερα άνασκαφή, διενεργηθεΐσα έκεϊ, άπεκάλυψε περίεργον 
στρογγυλόν βωμοειδές κτίσμα, έκ μικρών λίθων κατεσκευασμένον καί πλη
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σίον αύτοΰ τμήμα εξ άλλου παρομοίου, καταστραφέντος δε κατά τύ μέγι- 
στον μέρος, κατά την διάνοιξιν τής δημοσίας όδοϋ καί τοΰ παροδίου αυλα*

Είκ. 32. Ό Τάφος Η.

κος. Τό κυκλικόν τοΰτο κτίσμα, σωζόμενον μέχρις υψους 0,30 μ. περίπου, 
εχει διάμετρον 2 περίπου μέτρων, πάντα δέ τά παρ’ αυτό άνευρεθέντα
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όστρακα, καί κατά μικράν τομήν ένεργηθεΐσαν εντός αύτοΰ, ήσαν τής γεω
μετρικής περιόδου ή των πρωτοκορινθιακών χρόνων. Τον προορισμόν τών 
κυκλικών αυτών κτισμάτων δεν δύναμαι νά καθορίσω, ίσως δμως πρό
κειται περί βωμών ιδρυθέντων πλησίον τών παλαιοτέρων τάφων κα'ι δή

Είκ. 33. Πρόχους έκ τοϋ τάφου Η.

τοϋ κάτωθεν ακριβώς αυτών κειμένου θαλαμοειδούς. ’Όστρακα δμως γεω
μετρικών χρόνων καί μάλιστα πλήθος έξ αυτών άνεϋρον κατά την νο- 
τίως αυτού διενεργηθεΐσαν άνασκαφήν καί καθ' δλον σχεδόν τό μήκος τού 
αναλήμματος έξωτερικώς μέχρις άποστάσεως 4 περίπου μέτρων έξ αύτοΰ. 
Εις τό σημεΐον τούτο άνευρέθη τοίχος γεωμετρικών προφανώς χρόνων 
καί έξωτερικώς αύτοΰ πολλαί κέραμοι εκ στεγάσεως οικήματος. Υποθέτω
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Είκ. 34. Ό δρόμος τοΰ θαλαμοειδούς τάφου καί ή είσοδος.

στρέφεται κατά τό δυτικόν μέρος προς βορράν κατά τήν εξωτερικήν δυτι
κήν πλευράν των κυκλικών κτισμάτων. Κατά τήν συστηματικήν λοιπόν άνα- 
σκαφήν τοΰ μεταξύ τοΰ αναλήμματος και τοΰ νοτίου τοίχου τοΰ οικοδομήμα
τος χώρου, άπεκαλύφθη ό δρόμος θαλαμοειδούς τάφου (είκ. 34), έχων μήκος 
μεν 13 περίπου μέτρα και πλάτος 1,80—2,10 μ. περίπου. Είναι δηλαδή καί 
ενταύθα ό δρόμος, ως εις τούς λοιπούς θαλαμοειδείς τάφους, πλατύτερος μέν

εκ τούτου δτι τό άρχαΐον, μεσοελλαδικών χρόνων ανάλημμα, έχρησίμευσεν 
ως ό εσωτερικός προς βορραν τοίχος οικοδομήματος μετ’ επικλινούς μονο
πλεύρου στέγης, τής οποίας αί κέραμοι κατά τήν κατάρρευσιν τοΰ κτηρίου 
κατωλίσθησαν έκτος αύτοΰ προς νότον. Ό νότιος αύτοΰ τοίχος εκτείνεται 
καθ’ ολον σχεδόν τό μήκος τοΰ αναλήμματος, 16 δηλαδή μέτρα περίπου,
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κατά την αρχήν τού δρόμου στενώτερος δέ κατά την είσοδον τοΰ τάφου. 
Αί πλευρά! τοΰ δρόμου συγκλίνουσι προς τα άνω το δέ έδαφος είναι επι
κλινές προς το στόμιον τοΰ τάφου, ευρισκόμενον κατά το σημεΐον τοΰτο εις 
βάθος 2,40 μ. περίπου από τής επιφάνειας τοΰ βράχου. ’Αλλά και ή είσο
δος τοΰ τάφου, έχουσα πλάτος παραστάδος 1,85 μ. περίπου, συγκλίνει προς 
τά έσω, έχουσα άνοιγμα έξωτερικώς μέν 0,97 μ. έσωτερικώς δέ 1,40 μ. 
(είκ. 34). Τό στόμιον έφράσσετο διά τοίχου έκ μικρών λίθων, όστις είχε 
καταστραφή κατά τό άνω μέρος υπό των αρχαίων τυμβωρύχων, οΐτινες έκ 
τής σχηματισθείσης ούτως οπής εϊσήλθον εντός τοΰ τάφου. 'Η πρόσοψις 
τοΰ τάφου καί αί πλευρά! τοΰ στομίου ήσαν κεχρισμέναι δι’ ασβεστοκονιά
ματος, φέροντος κα! τοιχογραφίας έξ ερυθρού, μελανού κα! κυανού χρώμα
τος μέ άπλάς γραμμικάς διακοσμήσεις. Χαρακτηριστική είναι ενταύθα ή 
πλατεία πρόσοψις τού τάφου, έχουσα τον τύπον μνημειακής εισόδου κα! 
ανάλογος προς τον τύπον τών προσόψεων των θολωτών τάφων. Ό θάλα
μος εύρέθη πλήρης χωμάτων έκ τής καταρρεύσεως τής βραχώδους στέγης 
κα! πλήρης πετρών έκ τών μεταγενέστερον έπ’ αυτού κτισθέντων γεωμετρι
κών κτισμάτων. Φαίνεται δέ δτι προς θεμελίωσιν τούτων άνέσκατψιν βα- 
θέως έντός τού τάφου μέχρι τού πυθμένος, διότι εις τό βάθος ακριβώς τού 
θαλάμου εύρέθη κόγχη σχηματιζομένη έντός τοΰ βράχου κα! έκτισμένη διά 
τοίχου, εντός τοΰ οποίου εύρέθη έντετειχισμένον τεμάχιον βάσεως λυχνίας 
έκ κυανού λίθου τής Υστεροελλαδικής III περιόδου. Έκ τής περιόδου ταύ- 
της και δή τής α' κα! β' φάσεως αυτής προέρχονται καί τά ολίγα όστρακα 
αγγείων τών άνηκόντων είς τον τάφον. Τού θαλάμου τοΰ τάφου δεν άνέ- 
σκαψα παρά μόνον τό προς νότον μέρος αυτού προς καθορισμόν τής έντός 
αυτού τοΰ τάφου στρωματογραφίας. Άλλ’ ούδέν θετικόν συμπέρασμα ήδυ- 
νήθην νά εξαγάγω λόγιρ τής αναταραχής τοΰ τάφου κατά τούς γεωμετρι
κούς ήδη χρόνους, καθ’ ούς φαίνεται οπωσδήποτε ότι έχρησιμοποιήθη ό 
θάλαμος μέχρι κα! τού δαπέδου αυτού. Μόνον δέ κατά τήν νοτίαν πλευράν 
διεπιστώθη χαμηλή βαθμις έχουσα πλάτος 0,95 μ. καί ύψος 0,10-0,15 μ. 
περίπου, κατεσκευασμένη δ’ έκ παχέος στρώματος πηλού Πλέσσα καί χρη- 
σιμεύουσα προς έναπόθεσιν τών κτερισμάτων τού τάφου. Ή βαθμις δέ 
αύτη εκτείνεται καθ’ δλην τήν νοτίαν πλευράν τοΰ τετράπλευρου θαλάμου, 
έχοντος μήκος 2,50 μ. περίπου. Τό πλάτος τοΰ θαλάμου δέν δύναται νά 
καθορισθή ακριβώς προ τής τελείας άνασκαφής άλλ’ ύπελογίσθη εις 4 πε
ρίπου μέτρα. Είς βάθος 2 μέτρων από τής κορυφής τοΰ θαλάμου εύρέθη 
στρώμα κεκαυμένων χωμάτων, έντός τών οποίων ύπήρχον οστά τινα ζώων 
έκ θυσιών προφανώς κα! δύο όστρακα τής Υστεροελλαδικής III περιόδου. 
Λάκκος δέ μετ’ αμαυρών κεκαυμένων χωμάτων εύρέθη και κατά τήν είσο
δον τού θαλάμου άλλ’ ούδέν έντός αυτού δστρακον ή όστούν άνευρέθη.
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Πλήρης δμως άνασκαφή τοϋ θαλαμοειδούς τούτου τάφου δεν εγένετο 
καί άφέθη άσκαπτον ολόκληρον τό προς βορράν μέρος τοϋ θαλάμου, άνω
θεν τοΰ οποίου εύρίσκεται τό κυκλικόν γεωμετρικόν κτίσμα, προς λεπτομε- 
ρεστέραν αυτοΰ μελέτην και προσεκτικήν άνασκαφήν.

Εντός τοϋ άνασκαφέντος μέρους τοΰ τάφου άνευρέθησαν εκτός μεγά
λου πλήθους γεωμετρικών οστράκων (είκ. 35) καί τινων υστεροελλαδικών,

Είκ. 35. Γεωμετρικόν άγγεΐον έκ τοϋ θαλαμοειδούς τάφου.

ΰπολείμματά τινα έκ χρυσών κοσμημάτων (ρόδαξ χρυσοϋς κ.λ.π.) καθώς 
καί μέγας χαλκούς λέβης, εύρεθείς σχεδόν ακέραιος πλησίον τοϋ κτιστού 
τοίχου έσωτερικώς τοΰ στομίου καί διασωθείς προφανώς έκ τής καταρ- 
ρεύσεως έπ’ αυτοΰ τών έκ τοΰ άνω μέρους τοΰ τοίχου πετρών. Ό λέβης 
ούτος, φέρων κατά τά χείλη κυματοειδή διακόσμησιν, είναι τό μόνον δια- 
σωθέν άξιόλογον εύρημα έκ τών πλουσίων κτερισμάτων τοΰ τάφου, δυνα- 
μένου να χρονολογηθή, συμφώνως προς τοΰτο, εις την 'Υστεροελλαδικήν 
ΙΙΙα περίοδον.
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Κατά τάς τελευταίας ημέρας τής άνασκαφής ήσχολήθην διά την προ
σωρινήν στερέωσιν τών άνευρεθέντων τάφων καί την κατασκευήν απο
χετευτικών αυλακών διά τήν ροήν τών όμβριων ύδάτων και τήν έξασφάλι- 
σιν τοΰ άνασκαφέντος αρχαιολογικού χώρου. Πολλάς δέ ημέρας κατηνά- 
λωσα και διά τήν συσκευασίαν τών ευρημάτων και τήν έξασφάλισιν αυτών.

Καί τά μέν πολύτιμα αντικείμενα, χαλκά, αργυρά, χρυσά κ.λ.π. μετεφέρθη- 
σαν εις τό Εθνικόν ’Αρχαιολογικόν Μουσεΐον και κατετέθησαν έν ίδιαιτέρφ 
δωματίφ όρισθέντι υπό τοΰ Διευθυντοΰ τού Μουσείου. Τά δέ πήλινα αγ
γεία τά μέν συγκολληθέντα έξησφαλίσθησαν απολύτως εντός δωματίου τοΰ 
υπογείου τοΰ Τουριστικού Περιπτέρου τών Μυκηνών, τοΰ οποίου τάς κλεί
δας καί τήν φύλαξιν ανέθεσα εις τον φύλακα ’Αρχαιοτήτων κ. Άριστοτέ-
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λην Τσετσέκον1. Τά δέ λοιπά όστρακα, κατά τάφους και στρώματα, εναπε- 
τέδησαν προσωρινώς εντός κιβωτίων φυλασσόμενων έν τφ μικρφ φυλακείφ 
των Μυκηνών. Εντός αύτοΰ επίσης έναπετέδησαν προσωρινώς καί οί 
σκελετοί, χωριστά κατά τάφους, εξαχδέντες, δπου ήτο δυνατόν, ολόκληροι 
τη βοηδείμ παραφίνης και σύρματος καί τοποδετηδέντες εντός επί τούτφ 
κατασκευασδέντων ξύλινων κιβωτίων.

Την μελέτην των οστράκων, πληροΰντων σχεδόν ολόκληρα κιβώτια έκ 
χαρτονιού, δεν έπετέλεσα ακόμη καί είναι βέβαιον δτι πολλά συνανηκοντα 
προς τά συγκολληδέντα αγγεία όστρακα δέλουσι κατά την ερευνάν άνευ- 
ρεδή καί πολλά ακόμη αγγεία δέλουσι συμπληρωδή.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑ Π ΑΔΗ ΜΗΤΡΙΟΥ

1 Μετεφέράησαν νΰν εις τό Μουσεϊον Ναυπλίου.
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