3. ΜΥΚΗΝΑΪΚΟΙ ΤΑΦΟΙ ΑΛΥΚΗΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ

'Αλυκή

δεν είναι ή σημερινή ονομασία τοΰ τόπου. ’Από τοΰ

1880

δτε άνευρέθησαν και άνεσκάφησαν εκεί υπό άρχαιοκαπήλων οί πρώτοι μυ
κηναϊκοί τάφοι καί ή θέσις, γνωστή τότε ως 'Αλυκή Γλυφάδας,

προσέλα-

βεν εντελώς διάφορον δψιν καί ή ονομασία αυτής σχεδόν έλησμονήθη ώστε
σήμερον

μόνον υπό τών γεροντοτέρων νά είναι οΰτω γνωστή.

Τά έκεΐ

υπάρχοντα παραθαλάσσια έλη, αί άλυκαί, έξηφανίσθησαν καί έπεχώσθησαν,
έπαύλεις καί άγροικίαι τοΰ συνοικισμού Άμφιάλης έκτίσθησαν προς τά ανα
τολικά

τής

όδοΰ καί τελευταίως έδημιουργήθη παρά τήν

θάλασσαν

διά

προσχώσεων καί ίσοπεδώσεων ή μεγάλη κοσμική λουτρόπολις τής Γλυφά
δας (είκ. 1).
'Υπό τό δνομα δε τοϋτο είναι σήμερον εΰκολον νά καθορισθή άκριβέστερον ή θέσις, κείμενη εις τά σύνορα τών δυο παραλίων δήμων Γλυφά
δας καί Βούλας κατά τό 18ον χιλιόμετρου τής μεγάλης παραλιακής όδοΰ,
τής άγούσης άπ’ ’Αθηνών προς Σούνιον. Εις άπόστασιν 500 μέτρων άνατολικώς ταύτης άνευρέθη τον ’Οκτώβριον τοΰ 1953 κατά τήν εκσκαφήν θε
μελίων προς άνοικοδόμησιν οικίας καί εν τφ οίκοπέδφ τοΰ ναυτικού μηχα
νικού ϊωάννου Νικολοπούλου ό θάλαμος μυκηναϊκού τάφου,

μή γενόμε-

νος αντιληπτός υπό τού ιδιοκτήτου άλλ’ έπισημανθείς αμέσως υπό τών έκεΐ
πλησίον κατοικοΰντων καί εμπείρων περί ταΰτα έκ Κορωπίου άρχαιοκαπήλων τοΰ Εμμανουήλ Νταϊγεώργη καί τοΰ Χρήστου Σκουρλή.

Τήν

ιδίαν

νύκτα άνεσκάφη υπό τούτων διά διανοίξεως οπής έκ τής στέγης ό θάλαμος
τοΰ τάφου αλλά διά συντόνου ένεργείας τού τε ιδιοκτήτου καί τής ’Αστυ
νομίας

Γλυφάδας άνεκαλύφθησαν οί βέβηλοι ούτοι ανασκαφείς καί κατε-

σχέθησαν
ειδώλια.

τά ΰπ’

αυτών άφαιρεθέντα 10 περίπου πήλινα

Ούτως άπεκαλύφθη

αγγεία

καί

2

ό πρώτος τάφος συληθείς καί καταστραφείς έν

μέρει,

τήν δέ περαιτέρω έρευναν άνέλαβον εύθυς αμέσως μετά τοΰ έπιμε-

λητοΰ

Δ.

Θεοχάρη εντολή καί δαπάναις τής έν Άθήναις

’Αρχαιολογικής

Εταιρείας. Καί κατά πνευματικήν κυριότητα δύναμαι τώρα νά προσθέσω.
Διότι από τοΰ 1880 ή ’Αρχαιολογική Εταιρεία ήγόρασεν έκ τοΰ έμπορίου
μυκηναϊκά τινα αγγεία προερχόμενα έξ 'Αλυκής Γλυφάδας, ένφ άλλα τινά
έκ τής ιδίας θέσεως έπωλήθησαν εις ίδιωτικάς συλλογάς καί τό Μουσείου τοΰ
Βερολίνου, περιγραφόμενα υπό τών Ad. FurTwaengler καί G. Loeschke
έν

Mykenische Vasen σ. 37 κ. έ. Δημοσιεύεται δέ εκεί

ριγραφή

καί ελλιπής πε

τών λαθραίως άνασκαφέντων τάφων, γενομένη κατά τό
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υπό τοϋ Η. G. Lolling, δστις ορίζει την θέσιν ως κειμένην πλησίον τών
ερειπίων τών 'Αλών Αίξωνίδων «κατά την ανατολικήν πλευράν τής άποξηρανθείσης λιμνοθαλάσσης, ή όποια εξικνεΐται από την μικράν χερσόνησον
Πούντα (νησί) προς τό εσωτερικόν. Εις άπόστασιν 10' τής ώρας προς τον
Υμηττόν κεΐται ή εκκλησία τοΰ *Αγ. Νικολάου». Τούς τάφους δέ τούτους
έπεσήμανε κατά τό 1919 και ό Αντ. Κεραμοπουλλος (ΠΑΕ, 1919, 33 κ.έ.),
όστις αναφέρει μάλιστα δτι άνευρε συστάδα «σπηλαιωδών Μυκηναϊκών τά
φων περί τούς πεντήκοντα» σεσυλημένων από

μακροϋ καί «ματαίως άνε-

Ίϊικ. 1. Ό 'Υμηττός από τοϋ χώρου τής άνασκαφής.

ζητησεν

άσύλητόν τινα». Ευτυχέστερα δμως ύπήρξεν ή έκβασις τών νέων

άνασκαφών" διότι εκ τών άνασκαφέντων κατά τό 1953 — 54 οκτώ θαλαμοειδών
τάφων, λελαξευμένων εντός τοΰ μαλακού ιζηματογενούς εδάφους, οί πολλοί
εύρέθησαν ασύλητοι καί πάντων εξηκριβώθη ή αρχιτεκτονική διάταζις ώστε
νά δυνάμεθα νά έχωμεν αξιόλογα στοιχεία διά την γνώσιν τής μορφής τών
θαλαμοειδών τάφων τής ’Αττικής, τής τελευταίας, μάλιστα, 'Υστεροελλαδι
κής περιόδου III b — c.
Τό έδαφος, ένθα εύρέθησαν οί τάφοι, είναι σχεδόν ίσόπεδον καί ούδεμία ή ελάχιστη παρατηρεϊται τυμβοειδής έξαρσις. 'Έρμακές τινες έκ λί
θων
είναι

μικρών,

ευρισκόμενοι εδώ καί εκεί κατά την περιοχήν, φαίνεται

μεταγενέστεροι, τών

ιστορικών χρόνων,

ως

όρθώς παρετήρησεν
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Α. Κεραμοπουλλος (έ. ά.). Οί δρόμοι των τάφων είναι έσκαμμένοι λοξώς προς
τά κάτω εντός τοΰ μαλακοί βράχου, τοΰ οποίου ή ιζηματογενής ύφη ολί
γον διαφέρει των χωματοειδών στρωμάτων. Έξ οΰ και δυσχερεστάτη είναι
ή άνεύρεσις των τάφων, τών οποίων ό προσανατολισμός δεν είναι καθωρισμένος.

Διότι

άλλων μέν οί δρόμοι άρχονται από δυσμών

διευθυνόμενοι

προς άνατολάς άλλων δέ διευθύνονται έκ βορρά προς νότον.
ται

δηλαδή

Εύρίσκον-

Ισκαμμένοι κατά τήν βορείαν καί δυτικήν πλευράν τής

προς

ΝΑ. χαμηλής τοΰ εδάφους φυσικής έξάρσεως, ήτις προφανώς κατά τούς πα
λαιούς χρόνους ήτο υψηλότερα.
ΤΑΦΟΣ

1.

Έκ τών τάφων ό πρώτος ανασκαφείς ειχεν, ως εΐπομεν, συληθή με
ρικώς και τοΰ θαλάμου ή στέγη είχε καταστραφή. 3Αλλ3 άνεσκάφη
ματικούς

έκ νέου καί καθωρίσθη ακριβώς ή αρχιτεκτονική αύτοΰ

συστη
μορφή.

Ό δρόμος τοΰ τάφου είχε κατεύθυνσιν έκ δυσμών προς άνατολάς μετά
μικράς άποκλίσεως, 7—8°, προς νότον. “Εχει μήκος 9 περίπου μέτρων καί
πλάτος κατά τήν αρχήν μέν 0.60 μ. ευρυνόμενος, έφ3 δσον προχωρεί προς
τήν είσοδον, μέχρι πλάτους 1.23 μ. Τό έδαφος αύτοΰ είναι αρκούντως μέν
κατωφερές κατά τήν αρχήν επίπεδον δέ σχεδόν από τοΰ μέσου μέχρι τής
εισόδου.

Κατά

τήν αριστερόν αύτοΰ πλευράν καί εις βάθος 1.15 μ.

από

τής επιφάνειας καί είς άπόστασιν 2.20 περίπου μέτριον από τοϋ στομίου
εύρέθη κόγχη λελαξευμένη εντός τοΰ βράχου καί κλειομένη δι3 ίσχυράς ξηρολιθιάς.

3Από τοϋ κατά τό σημεϊον τοϋτο δαπέδου

τοΰ

δρόμου ό πυ-

θμήν τής κόγχης άπεΐχεν 0.37 μ. περίπου. Τό μήκος αύτής ήτο 1.25 μ. πε
ρίπου, τό ύψος 0.82 μ. τό δέ πλάτος 0.90 μ. *Ητο δέ αϋτη πλήρης νερο
χωμάτων καί μόνον μικρόν μέρος κατά τήν ΒΑ. άνω γωνίαν περέμενε κε
νόν.

'Εντός αύτής εύρέθη σκελετός ωρίμου μετά συνεσταλμένων τών

σκε

λών (δεξιός πούς επί τοΰ αριστερού) καί εις πλαγίαν στάσιν μέ τ?[ν κεφα
λήν

έστραμμένην

προς

νότον καί στηριζομένην έπί δύο

λίθων

έν

εϊδει

προσκεφαλαίου. Ούδέν άνευρέθη κτέρισμα έντός τής κόγχης πλήν μονώτου
κυαθίου (0.14 διαμέτρου) πηλοΰ έρυθροΰ καί μελανής βαφής. Ή έπίχωσις
τοΰ

δρόμου ήτο κατά τό βαθύτερον αύτοΰ σημεϊον πλησίον τής

εισόδου

πλέον τών 3.20 μ. Έξ αύτής τά άνω χώματα μέχρι βάθους 0.50 μ.

ήσαν

μαλακά έκ τής καλλιέργειας τά δέ άλλα πεπιεσμένα πηλοειδή, άποτελεσθέντα
έκ τής σκαφής τοΰ λευκόφαιου μαλακοΰ βράχου (ασπρόχωμα). "Εντός τών
έπιχώσεων δέ τούτων εύρέθησαν όστρακά τινα τής τελευταίας ΥΕ περιόδου.
Ή είσοδος τοΰ τάφου είχε λαξευθή έντός μικράς έσοχής, 0.14 μ. πε
ρίπου

επί τής καθέτου επιφάνειας τής προσόψεως, τής οποίας αί πλευρά!
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από χοΰ ανωφλιού τής θύρας συνέκλινον ελαφρώς προς τά άνω μέχρι
επιφάνειας (είκ. 2).

τής

Είχε δέ κάτω ή πρόσοψις πλάτος 1.23 περίπου καί

εις τό κέντρον περίπου ταύτης εις άπόστασιν (0.27—0.32) εξ έκατέρων των
πλευρών, εύρίσκετο

ή

είσοδος. Αυτή Ικλείετο δι5 ισχυρού τοίχου (ξηρολι-

θιάς), καταλαμβάνοντος ολόκληρον τό βάθος τού στομίου (1.15 μ.) και έχοντος ύψος 1.10 μ. καί πλάτος 0.64, ευρυνόμενη ελαφρώς 0.75 μ. κατά τόν
θάλαμον.
τάφου
μεν,

Γό

άνώφλιον τής εισόδου είναι εΰθύγραμμον Ό θάλαμος τού

ειχεν, ως εΐπο-

άναταραχθή κατά

τό πολύ υπό άρχαιοκαπήλων,

οϊτινες άφήρε-

σαν μερικά τών κτερισμάτων.Ήσαν δέ ταΰτα
τά εξής :
1. ΓΙρόχους, ΰψ.
0.24, μεγ. διαμ. 0.10,
έκ

πηλού

κεραμόχρου

καί υπερύθρου
σματος.

Ή

επιχρί

διακόσμη-

σις άποτελειται έκ 2 ο
μάδων ζωνών έκ 3 καί
2 παχειών γραμμών κα
τά

τόν

χούς

δέ

κορμόν,

συνε

απλής

έλικος

κατά τόν ώμον.
2. Εΰρύστομος πΐθοείδής άμφορίσκος ά-

Είκ. 2. Πρόσοψις τοϋ τάφου 1 μετά τμήματος τοϋ
δρόμου καί τής αριστερά τούτου κόγχης,

βαθής έκ πηλού κεραμό
χρου καί υποκίτρινου έπιχρίσματος, ΰψ. 0.13 καί διαμέτρου 0.13, άνευ διακοσμήσεως.
3. Κύλιξ ύψίπους δίωτος, ΰψ. 0.16 μ. καί διαμ. χείλους 0.14 μ., έκ
πηλού κεραμόχρου
τριών

καί υποκίτρινου έπιχρίσματος. Ό πούς

παχειών ζωνών ό δέ κορμός διά τριών γραμμών καί

κοσμείται
τού

διά

γνωστού

σιγμοειδούς κοσμήματος.
4. Μόνιοτος άλαβαστροειδής πυξις πηλού κεραμόχρου, γανώματος υπο
κίτρινου

μετά διακοσμήσεως παραλλήλων ζωνών καί κοσμήματος έκ

συν-

δεομένων κύκλων εν εΐδει ό'ρμου.
5.

Δίδυμοι άλαβαστροειδεΐς πυξίδες συνδεόμενοι κατά τό μέσον διά

λαβής μετά διακοσμήσεως καλαθοειδούς, πηλού κεραμόχρου καί υπερύθρου
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επιχρίσματος
δικτυωτής

(ΰψ.

αγγείων 0.06 μετά τής λαβής 0.11,

διακοσμήσεως

και χιαστών ή καθέτων

πλατ. 0.14)

παραλλήλων

μετά

γραμμών.

'Έκαστον των αγγείων φέρει άνά δύο καθέτους λαβάς.
6.
σματος,
διά

Άμφορίσκος τρίωτος πηλοΰ υποκίτρινου μετ’ όμοχρώμου
διαμ.

ζωνών

0.13 καί ύψ. 0.15. Τό κάτω μέρος τοΰ κορμοΰ

εκ διπλών

γραμμών,

ενφ επί τοΰ

ώμου

επιχρί

κοσμείται

υπάρχει δικτυωτόν

κόσμημα.
7. Φιάλη δίωτος εκ πηλοΰ υπόλευκου καί μελονοκαστανής διακοσμήσεως εκ γραμμών καί συνεχοΰς απλής σπείρας. Τό χείλος καί τό

εσωτερι

κόν είναι βεβαμμένον' υψ. 0.105 διάμ. χείλους 0.15.

Είκ. 3. ’Ασκοειδή αγγεία έκ τοΰ 3ου τάφου.

8. ’Ασκοειδές άγγεΐον πηλοΰ έρυθροΰ καί υποκίτρινου επιχρίσματος μετά
λαβής επί τής ράχεως.

Διακοσμείται δι’ αλλεπαλλήλων γραμμών (είκ. 3).

9. Έκτος δέ τούτων κατεσχέθησαν ό'στρακα έκ μικράς μονώτου φιά
λης καί μικροΰ ψευδοστόμου άμφορέως, άμφοτέρων έκ κεραμόχρου πηλοΰ,
καθώς καί δυο ειδώλια τοΰ τύπου Ψ, των οποίων ελλείπουν αί κεφαλαί.
’Αλλά παρά την αναταραχήν τών χωμάτων καί τήν μερικήν καταστρο
φήν τών τοιχωμάτων καί μάλιστα τής ανατολικής πλευράς ήδυνήθημεν νά
καθαρίσωμεν έπιμελώς τον θάλαμον καί νά σχηματίσωμεν ακριβή δποσοΰν
άντίληψιν τής μορφής αύτοΰ. Ούτως ή δυτική πλευρά κατά τό

στόμιον

ήτο σχεδόν εύθύγραμμος ένφ αί λοιπαί ήσαν καμπύλαι. Τό μήκος τοΰ θα
λάμου από τής δυτικής πλευράς μέχρι τής κορυφής τοΰ τόξου τής ανατολι
κής πλευράς είναι 2.50 μ. τό δέ πλάτος από βορρά προς νότον
περίπου.

3 10 μ.

Τό ύψος κατά προσέγγισιν μόνον δυναται νά ύπολογισθή,

διότι

μεγάλοι όγκοι έκ τοΰ μαλακοΰ βράχου τής οροφής εΐχον άποσπασθή καί
έπλήρουν εις αρκετόν ύψος τον θάλαμον. Είναι δμως φανερόν ότι ή κάλυψις ήτο θολωτή, τό δέ ύψος ήτο περίπου 2.30 μ. Έπί τοΰ δαπέδου εύρέρησαν 6 τουλάχιστον ταφαί, έξ ών μία ασφαλώς ήτο παιδός. Παρ’ αυτήν
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δέ εύρέθησαν τρία πήλινα ειδώλια, εξ ών τα δυο τοϋ Ψειδοΰς τΰπου ιό δέ
άλλο τοΰ τΰπου Φ. Παρά τους σκελετούς εύρέθησαν κα'ι έ'τερα εξ αγγεία
(2 ασκοειδή, 1 κύπελλον, 1 ψευδόστομος άμφορίσκος, δίοπος σκΰφος καί μόνωτον ποτήριον) έκ τοϋ αύτοΰ είδους τοΰ πηλοΰ — κεραμόχρου ή υπόλευ
κου— τής αυτής δέ τεχνικής καί διακοσμήσεως ως τά ανωτέρω λεπτομερέστερον περιγραφόμενα. Οΰτω το σΰνολον των ευρημάτων τοΰ τάφου τού
του άνήλθεν εις 22 πήλινα αγγεία καί ειδώλια.
ΤΑΦΟΣ 2.
Ό δεύτερος των τάφων άνεσκάφη εις ολίγων μέτρων άπόστασιν προς
γότον. Ό δρόμος καί τοϋ τάφου τούτου είχε περίπου την αυτήν διεύθυνσιν μέ μεγαλυτέραν δμως άπόκλισιν προς νότον, διηυθύνετο δηλαδή εκ ΒΔ.
προς ΝΑ. χαρακτηριστικόν δέ είναι τό μέγα μήκος αύτοΰ, 12.35 μέτρων,
ένφ τό

πλάτος είναι 0.55 μ. περίπου είς τήν αρχήν, έξικνούμενον

1.30 μ.,

κατά

τήν είσοδον τοϋ θαλάμου. Άνάλογον

μέχρις

προς τήν κατωφέ

ρειαν τοΰ δαπέδου τοϋ δρόμου είναι τό ύψος αύτοΰ αυξάνον από 0.40 μ.
κατά

τήν

αρχήν εις 2.70 μ. κατά τό μέσον, είς 3.40 μ. κατά

Καί ενταύθα ή έπίχωσις ήτο

σχετικώς μικρά (0.19 μ.

τό

τέρμα.

κατά τήν αρχήν,

0.67 μ. κατά τό τέρμα) καί τό άνώτερον αύτής στρώμα κατελάμβανον
ελαφρώς
τοΰ

μελανά

χώματα τής καλλιέργειας. Κατά τήν

άριστεράν

τά

πλευράν

δρόμου καί είς άπόστασιν 2.50 μ. από τής προοόψεως εύρέθη κόγχη

λελαξευμένη
0.60 μ.

καί κλειομένη διά ξηροτοίχου. Είχε μήκος μέν 0.85 μ.,

ύψος

καί βάθος περίπου τό αύτό καί περιείχε συσσωρευμένα τά

οστά

δύο παίδων, πλησίον τών οποίων εύρέθησαν δύο μικροί πρόχοι.
Ή πρόσοψις τοΰ τάφου έχει ολικόν πλάτος επί τοΰ δαπέδου 1.24 μ.
καί

κατά

τό μέσον αύτής υπάρχει ή είσοδος είς άπόστασιν

0.30 μ.

από

έκατέριχς τών πλευρών τοΰ δρόμου. Τό ύψος τής εισόδου, ήτις καί αυτή
έχει εύθύγραμμον άνώφλιον, είναι 1.07 μ. τό δέ πλάτος 0.70 μ.

μειούμε-

νον ελαφρώς προς τά ά'νω. Έκλείετο καί αυτή υπό παχέος τοίχου καταλαμ
βάνοντας ολόκληρον τό βάθος τοϋ στομίου (1 μ. περίπου), δπερ ηύρύνετο
ολίγον κατά τό εσωτερικόν τοΰ θαλάμου. Τό σχήμα τούτου είναι άνωμάλως ή μικυκλικόν καί σπηλαιώδες καί εκ τής οροφής είχον άποσπασθή,
καί

είς

ως

τον πρώτον τάφον, μεγάλα τμήματα έκ τοΰ μαλακού βράχου. Τό

μέγεθος αύτοΰ ώς έκ τούτου κατά προσέγγισιν ήτο δυνατόν νά καθορισθή
είς 4 περίπου μέτρων πλάτους καί 2.20 μ. μήκους.
Έπί

τοΰ δαπέδου εύρέθησαν 2 μέν σκελετοί εκτάδην in situ 3

άλλοι παραμερισμένοι καί πλησίον αύτών 11 άγγεΐα διαφόρων

δέ

σχημάτων,

κύλικες, ψευδόστομοι άμφορίσκοι κ.λ.π., άναλόγων προς τά τοΰ πρώτου τά
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φου κατά τε την τεχνικήν και την διακόσμησιν, τής αυτής δέ YE Illb —c
περιόδου. Πολλά τούτων ώς καί έκ τών λοιπών κατωτέρω περιγραφομένων
τάφων

δεν έχουσιν ακόμη συγκολλητή, διότι εύρέθησαν κατά τό πλεΐστον

έθραυσμένα.
Γενικώς ό τάφος οΰτος, καίτοι εύρέθη άθικτος,

ήτο έκ τών πτω

χότερων.
ΤΑΦΟΣ

3.

Βορειότερον τοΰ πρώτου τάφου καί εις άπόστασιν 3 — 4 μέτρων άνεσκάφη ό 3ος τάφος, τοΰ όποιου δ'μιος καί ό δρόμος καί 6 θάλαμος ειχον
κατά την επιφάνειαν καταστραφή κατά την εκσκαφήν τών θεμελίων καί τήν

Είκ. 4. ’Αγγεία έκ τοΰ 3ου τάφου.

άρσιν τών χωμάτων καί ή στέγη τοΰ θαλάμου είχε καταρρεΰσει. Είχε

δέ

ό δρόμος τοΰ τάφου διεύθυνσιν εκ δυσμών προς άνατολάς μήκος 9.20 μ.
περίπου καί πλάτος κατά τήν πρόσοι|πν τοΰ θαλάμου 1.15 μ.
Ή είσοδος ήτο κεκλεισμένη, έχουσα
άνω μέχρι 0.54 καί ύψος 1.20 μ.

περίπου

πλάτος κάτω 0.65 μειούμενον
διά τοίχου ϊσχυροΰ, σχημα-

τιζομένου άνωθεν ελαφρώς καμαρωτοΰ υπερθυρίου.
Ό θάλαμος είχε καί αυτός άνωμάλως κυκλικόν σχήμα καί

μεγίστας

διαστάσεις 2.46 μ. μήκος καί 2.80 μ. περίπου πλάτος. Εντός αύτοΰ ύπήρχον 6 ταφαί, έξ ών δύο παίδων άλλ’ οί σκελετοί ε!χον ίσχυρώς βλαβή εκ
τής πτώσεως τής στέγης. Υπήρξε δέ ό τάφος οΰτος ό πλουσιώτερος
των

τών

άνασκαφέντων τάφων τής Ιφετινής περιόδου καί διά τά

πάν
πολλά

καί ποικίλα κτερίσματα καί τήν σημαντικότητά τινων έκ τούτων.
Ούτως εΰρέθησαν 26 έν δλιο πήλινα αγγεία, έξ ών 4 κύπελλα, 4 κύ
λικες,

6 πρόχοι, 3 ψευδόστομοι αμφορείς, 4 αμφορείς, 1
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1 θήλαστρου, 1 άρύταινα, 1 σφαιροειδές πεπιεσμένου και 1 έτε

ρον ίσχυρώς τεθραυσμένον.
Έκ τούτων άξιον νά περιγραφή και ενταύθα είναι προχοΐσκη (είκ. δ),
μεγ. ύψους μετά τής λαβής 0.07 μ. καί διαμέτρου 0.058 μ., έκ πηλοΰ κεραμόχρου, έχουσα λαβήν άρχομένην από τοΰ χείλους, αϊρομένην υπέρ αυτό
και καταλήγουσαν επί τοΰ κορμοΰ.
Ό κορμός τοΰ αγγείου είναι σφαιρικός, ή βάσις επίπεδος καί ό λαι
μός

χωρίζεται από τοΰ ώμου

διά

μελανοβαφοΰς

ΔΓ

ελαφρώς στιλπνού

ματος,

δακτυλίου.

καστανού ή

γανώ-

έρυθροΰ,

περιγράφεται τό χείλος, ό δα
κτύλιος τοΰ λαιμοΰ καί ή βάσις
καί

αποδίδεται ή

παράστασις

Ιπί τοΰ κορμοΰ τοΰ αγγείου.
Τό κέντρου τής παραστάσεως, συμπίπτον προς την αντί
θετον τοΰ χείλους πλευράν τοΰ
αγγείου, καταλαμβάνει ανθρώ
πινη μορφή, άποδιδομένη κατά
πρωτόγονον καί στοιχειώδη τρό
πον. Παρίσταται δρθία γυνή,
κατ’ ενώπιον, ένδεδυμένη διά
ποδήρους χειριδωτού χιτώνος,
άποδιδομένου

διά

τεσσάρων

καθέτων γραμμών προς δήλωσιν προφανώς τών πτυχών. Την δεξιάν χεΐρα έχει εκτεταμένην ελαφρώς προς
τά άνω μέ ανοικτούς τούς δακτύλους, ενώ

διά τής δεξιάς κρατεί άνθος

κρινοειδές, δπερ φέρει διά νά τό μυρίση προς την ρίνα. Ή κεφαλή παρίσταται κατά κρόταφον (de profil) καί στοιχειωδώς αποδίδονται τά χα
ρακτηριστικά.

Διά κυκλικής γραμμής περιγράφεται τό

πρόσωπον,

εντός

τοΰ οποίου δηλοΰται κυρίως ό οφθαλμός διά μελανοΰ στρογγυλοΰ δισκα
ρίου. Έξαίρεται επίσης ή ρίς, τής οποίας ή ακμή δεν είναι γωνιώδης άλλ’
αποδίδεται διά καμπύλης γραμμής, ως π. χ. τής γυναικείας μορφής τοΰ αγ
γείου τών πολεμιστών εκ Μυκηνών. Ή κόμη δηλοΰται διά μελανής βαφής
καί όπισθεν αυτής όι’ απλής γραμμής ό πλόκαμος.
Ή γυναικεία αύτη μορφή εύρίσκεται μεταξύ δύο δένδρων, έξ ών τό
προς

τά

αριστερά

δεξιά είναι φοινικοειδές. Μεταξύ τής μορφής και

τοΰ

προς

τά

δένδρου παρίσταται ελλειψοειδές τι αντικείμενου (είδος άσπίδος),
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σχηματιζόμενον εκ δυο αλλεπαλλήλων εκατέρωθεν ημικυκλίων (είκ. 6).
Προσπάθεια τοΰ τεχνίτου είναι νά δώση ενταύθα ζωγραφικήν παράστασιν

δασώδους

τοπίου, άλσους, εντός τοΰ οποίου κινείται ή

γυναικεία

μορφή, δρέπουσα άνθη καί άγαλλομένη εκ τής ευωδίας αυτών, ως υποδει
κνύει ή έκτασις τής δεξιάς χειρός. Είναι δέ πιθανόν δτι αί άνω αριστερά
τοξοειδείς γραμμαί παριστοΰν τον ήλιον ή την σελήνην διά νά εξαρθή παραστατικώτερον ή έκφρασις τοΰ υπαιθρίου περιβάλλοντος. Θά ήδυνάμεθα
νά έρμηνεΰσωμεν την παράστασιν ως εΐλημμένην εκ τοΰ καθημερινοΰ βίου,
σημαίνουσαν δηλαδή απλώς γυναίκα εντός κήπου δρέπουσαν άνθη, διότι
δυσκόλως θά άνεζήτει τις παρόμοιας εΐκονογραφικάς (pittoresques)

παρα

στάσεις εις τήν Υστεροελλαδικήν III b —e εποχήν, εις ήν ανήκει τό άγγεΐον,

Είκ. 6. Ανάπτυγμα τής παραστάσεως τής προχοΐσκης τής είκ. 5.
Θεά μεταξύ δύο δένδρων.

γνωστήν διά τήν σχηματοποίησιν τών φυσιοκρατικών διακοσμητικών στοι
χείων.
Άντιθέτως διά τον λατρευτικόν χαρακτήρα τής παραστάσεως συνηγο
ρεί αυτό τοΰτο τό σχήμα τοΰ αγγείου, άποτελοΰν, ως πιστεύω, εξελικτικήν
μορφήν τής γνωστής

εκ κρητικών καί μυκηναϊκών ζωγραφιών και σφρα

γιδόλιθων πρόχου, τής οποίας τον ιερόν σπονδικόν χαρακτήρα έτόνισε κυ
ρίως ό Μ. Nilsson 1.
Τό χείλος είναι βεβαίως στρογγυλόν καί στερείται τής συνήθους χα
ρακτηριστικής προχοής,
μορφής αγγεία.
κτήρος

καί

έχει δμως υψηλήν λαβήν άγνωστον

εις

τοιαΰτης

Είναι διά ταϋτα πιθανή ή άπόδοσις τελετουργικοΰ χαρα-

εις τήν παράστασιν. Έν τοιαύτη περιπτώσει

ή

παριστωμένη

γυνή θά έδει νά έρμηνευθή ως ή μεγάλη μήτηρ θεά, υπό τήν ιδιότητα αυ
τής ώς θεάς τής βλαστήσεως, ως ή τών ιστορικών χρόνων ίεροκηπϊς Άφρο1 Μ. Nilsson, The Minoan - Mycenaean Religion κ.λ.π. σ. 147 κ.έ. Παρομοία

πρός

τήν άργυράν πρόχουν τοΰ IV τάφου τοΰ ταφικοΰ περιβόλου τοΰ

Schliemann

άνευρέθη καί εις τόν Α τάφον τοΰ νέου κύκλου τών Μυκηνών, G. Κακό, Schachtgraber σ. 110 άριθ. 511 είκ. 40, ΠΑΕ 1951 σ. 201 είκ. 6.
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Πάφιμ ή εν κήποις εις τάς ’Αθήνας,

τής οποίας τό

81

δίτη

έν

σύμβολον

ήτο

ή περιστερά ή τό άνθος. ”Αν ή ερμηνεία αυτή είναι αληθής τό

άγ-

γεΐον αποκτά δλως ιδιαιτέραν σημασίαν διά την έπιβίωσιν τής προϊστορι
κής

λατρείας έκ των τελευταίων προϊστορικών χρόνων εις την μετά ταΰτα

ιστορικήν εποχήν *.
Έκτος δέ των αγγείων εύρέθησαν εντός τοϋ τάφου 5 ειδώλια, εξ ών
τό εν παριστρ μορφήν καθημένην επί θρόνου 2 (εϊκ. 7) τά δέ λοιπά είναι
τοΰ γνωστοί Ψοειδοΰς τύπου (εϊκ.
8), 10 εκ στεατίου κομβία καί τινα
άλλα μικρότερα κτερίσματα, ως ψη
φίδες έξ ύαλομάζης καί στεατίτου
κλπ.

Είκ. 7. Είδώλιον έκ τοΰ 3 ου τάφου
παριστών

μορφήν

καθημένου

έπί

θρόνου.

Κατά τον μήνα’Απρίλιον 1954
εξηκολουθησεν ή άνασκαφή τοΰ νε-

Ε1κ 8. Ψείδές είδώλιον έκ το0 3™

κροταφείου, διότι καί νέοι κίνδυνοι

τάφου,

καταστροφής ή συλήσεως των τά
φων άνεφάνησαν (εϊκ. 9). Άνεσκάφη δέ συστάς τάφων εις ολίγων μέτρων
άπόστασιν νοτιοδυτικούς, ένθα ειχεν άνοικοδομηθή ευμεγέθης βάσις ξυλίνου
οικίσκου εκ τσιμέντου καί μάλιστα ακριβώς επί τοϋ θαλάμου τοΰ 7ου κατά
σειράν έκ Β. προς Ν. τάφου. Τοΰ τάφου τούτου άνεσκάψαμεν τον δρόμον,
δστις μερικώς μόνον είχε καταστροφή.1
1 Μ. Nilsson, έ. ά. σ. 394 κ. έ. 2. ΜΑΡΙΝΑΤΟΣ έν ΑΕ 1937 σ. 290.

’ Ό Μ. Nilsson δεν παραδέχεται τόν λατρευτικόν χαρακτήρα τοϋ τύπου τού
του τών ειδωλίων, έ.ά. σ. 305 κ. έ.

6
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ΤΑΦΟΣ

7.

Τό μήκος τουτου ήτο 4.30 μ. από τής αρχής μέχρι τοϋ εκ τσιμέντου
κτίσματος καί φαίνεται οτι βαθύτερον ακόμη, πιθανώτατα 1.25 μ. έκειτο τό
στόμιον, εχει δέ πλάτος 0.82 — 0.90 μ. καί μέγιστον ύψος 2.85 μ., περίπου1.
Εις βάθος 1.48 από τοϋ εδάφους καί εις άπόστασιν 3.70 μ. από τοΰ1
1 Ή στρωματογραφία τών έπιχώσεων εις πάντας

τούς άνασκαφέντας τάφους

ήτο ή αυτή πρό τήν περιγραφεΐσαν τοΰ 1ου τάφου.
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στομίου εύρέθη κατά την δεξιάν δυτικήν πλευράν κόγχη κλεισμένη στερεώς
διά πετρών. Τό

μήκος αυτής ήτο 1.02 μ. τό ύψος 0.94 μ. καί τό βάθος

0.42 μ. περίπου.
Εντός αυτής εύρέθη σκελετός ενηλίκου μέ τά σκέλη συνεσταλμένα και
την κεφαλήν προς νότον. Τά κτερίσματα ήσαν 5 ωραία αγγεία (φιάλη μετά
προχοής, 3 πρόχοι, έξ ών ή μία μετά προχοής, καί μικρόν άλαβαστροειδές
άγγείον) καί κομβίον έκ στεατίτου.
ΤΑΦΟΣ

4.

'Έτερος τάφος ό 4ος άνεσκάφη εις άπόστασιν 7 μέτρων από τοΰ δρό
μου τοΰ 2ου, νοτιοδυτικώς. Άλλ’ οΰτος εύρέθη

κατεστραμμένος καί σεσυ-

λημένος ή μάλλον συστηματικούς ανεσκαμμένος,

διότι

ούτε

όστρακα ούτε

οστά εύρέθησαν εντός αύτοΰ. Καί τά τοιχώματα δέ τοΰ τε θαλάμου καί τοΰ
δρόμου ειχον καταρρευσει καί αδύνατος ήτο πάσα αύτοΰ περιγραφή. Φαί
νεται όμως δτι ήτο ό μνημειωδέστερος όλων, ως είναι δυνατόν τις νά συμπεράνη έκ τοΰ πλάτους τοΰ δρόμου.
ΤΑΦΟΣ

5.

Νοτιώτερον τούτου άνεσκάφη ό 5ος τάφος, ό μικρότερος πάντων (είκών 10). Ή διεύθυνσις τούτου ήτο ΒΔ. προς ΝΑ. ήκολούθει δηλαδή τήν
στροφήν τοΰ χαμηλού υψώματος. Τό μήκος τοΰ δρόμου ήτο 4.25 μ. καί τό
πλάτος έξικνεΐτο από 0.47 μ. κατά τήν αρχήν εις 1.05 μ. περίπου κατά τήν
είσοδον, πλησίον τής οποίας τό ύψος φθάνει τά 2.50 μ. περίπου. Ή έπίχωσις εντός τοΰ δρόμου ήτο παρομοία προς τούς λοιπούς, ενδιαφέροντα όμως
όστρακα κυλικών κλπ. εύρέθησαν

μετά διακοσμήσεως έκ μεγάλων σπειρών

τής YE III b περιόδου.
Εις δλίγην άπόστασιν άπό

τής άρχής

τοΰ

δρόμου εύρέθησαν κατ’

άμφοτέρας τάς πλευράς δύο κόγχαι ή μία έναντι τής άλλης. Έκ τούτων ή
Α, ή κατά τήν βορείαν άριστεράν πλευράν άπέχουσα 1.27 μ. άπό τής άρχής
τοΰ δρόμου, είχε μήκος 0.70 μ. ύψος 0.62 μ. καί βάθος 0.47 μ., έφράσσετο
δέ διά δύο πλακών έξ άμμολίθου

καί

περιείχε δύο σκελετούς παίδων εις

συνεσταλμένην στάσιν μέ τήν κεφαλήν έστραμμένην προς τον δρόμον προς
ΝΑ. δηλαδή.Ή έτέρα κόγχη, ή Β, ή κατά τήν νοτίαν πλευράν εύρίσκετο εις
άπόστασιν 1.10 μ. άπό τής άρχής τοΰ δρόμου

εις βάθος 0.88 μ. άπό τής

επιφάνειας τοΰ εδάφους ως καί ή Α. Τό μήκος αυτής ήτο 0.79 μ., τό ύψος
0.72 μ., τό βάθος 0.86 μ. έφράσσετο δέ διά τοίχου καί τό δάπεδον

αυτής

εύρίσκετο εις βαθύτερον, κατά 0.08 — 0.10 μ., επίπεδον τοΰ δρόμου. Περιείχε
τον σκελετόν νέου άνθρώπου μέ τούς πόδας συνεσταλμένους, τάς χείρας έμ-
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προσθεν επί τής κοιλίας καί την κεφαλήν βλέπουσαν προς τα άνω.

Άλλα

και αί δυο κόγχαι δεν περιείχον κτερίσματα. Ή πρόσοψις τοΰ τάφου ειχεν,
ως ε’ίπομεν, πλάτος 1.05 μ. καί κατά το κέντρον αυτής ήνοίγετο ή είσοδος
πλάτους 0.62 μ., ύψους 1.58 μ. και πάχους 0.75 μ. Είχε δέ τοϋτο τό χα
ρακτηριστικόν δτι αί πλευραί αυτής μέχρι μεν ωρισμένου υψους ήσαν ευθύγραμμοι, συγκλίνουσαι έκεϊθεν έντόνως προς την κορυφήν και σχηματίζουσαι τρίγωνον. Τήν

αρχιτεκτονικήν δέ ταύτην

ιδιορρυθμίαν παρατηροΰμεν

εις θαλαμοειδείς τάφους τής ΥΕ
III περιόδου '. Ό θάλαμος (1.90
μ. χ 1.65 μ.) ευρέθη κατεστραμ
μένος και πλήρης χωιιάτων, πε
ριείχε δέ 4

σκελετούς ίσχυρώς

διαλελυμένους.

Τα

κτερίσματα

ήσαν ελάχιστα αγγεία, άτινα δέν
έκαθαρίσθησαν καί δέν συνεκολλήθησαν είσέτι.
ΤΑΦΟΣ 6.
Ό 6ος τάφος κατά σειράν
προς

δυσμάς υπήρξε πλουσιώ-

τερος και σημαντικώτερος. Είχε
μακρότατον δρόμον 14 περίπου
μέτρων

μήκους,

πλάτους κατά

τήν είσοδον 1.22 μ. και ύψους
3.22 μ.

Σημειωτέου δέ δτι τό

άνωθεν τής εισόδου επίπεδον ήτο
Είκ. 10. Δρόμος καί πρόσοψις τοΰ 5ου τάφου,

κάπως χαμηλότερου και υποθέτω

δτι τοϋτο συμβαίνει, διότι υπήρχε
λίθος, σήμα, κατα το σημείου τοϋτο τοΰ τάφου, ως παρετηρήθη καί κατά
τον Ε τάφον. Και ενταύθα ό δρόμος ήτο στενώτερος κατά τήν αρχήν καί
κατωφερής, έπιπεδοΰμενος δέ έφ’ δσον έπλησίαζε προς τήν είσοδον.
Έπι τής άριστεράς βόρειας

πλευράς

ευρέθη, εις άπόστασιν

7.25 μ.

απο τής αρχής τοΰ δρόμου εις βάθος 0.60 μ. από τής επιφάνειας τοΰ εδά
φους καί εις ύψος 1.25 μ.

από τοΰ δαπέδου τοΰ

δρόμου, κόγχη, μήκους

1.06 μ. ύψους 0 52 μ. καί βάθους 0.85 μ., φρασσομένη διά πετρών καί περιέχουσα σκελετόν ωρίμου άνδρός εις συνεσταλμένην στάσιν έχοντος τήν κε-1
1 Πρβ. C.

Βτ,ΕΟΕΝ,

Prosymna I σ. 239 καί 128, 133

XXXIX.
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ύψίπους μελανοβα-

πλευράν υπήρχε διπλή

κόγχη, ήτις όμως είχε καταστροφή κατά τό άνω μέρος. Έκειτο δέ αυτή εις
άπόστασιν 8 περίπου μέτρων από τής αρχής τοΰ δρόμου καί εις τό αυτό
προς την αριστερόν βάθος από τής επιφάνειας, άλλ’ ό φράσσων αυτήν τοί
χος είχε κατά μέγα μέρος καταστροφή καί δεν κατέστη δυνατή συστηματική
αυτής σκάφη, πλησίον όμως ταύτης εντός τών έπιχώσεων τοΰ
ρέθη είδώλιον μετά τών χειρών πλαστικώς άποδιδομένων
τοΰ λεγομένου τόπου Τ καί

δρόμου εύ

επί τοΰ στήθους

πιθανώς τοΰτο άπετέλει κτέρισμα νεαροΰ παι-

δός έκ τής κόγχης.
Έπί τής προσόψεως τοΰ τάφου καί είς άπόστασιν 0.35 μ. από έκατέρας τών πλευρών ήνοίγετο τετράπλευρος είσοδος φρασσόμενη δι’ ίσχυροΰ
τοίχου, δστις εύρέθη άθικτος καταλαμβάνων ολόκληρον τό βάθος τοΰ στο
μίου 1.30 μ. περίπου. Διαλυόμενου δέ τοΰ τοίχου τούτου εύρέθησαν εντός
τών πετρών μικρός ακέραιος ψευδόστομος άμφορεύς εις ύψος 0.80 μ. από
τοΰ δαπέδου καί μικρά πρόχους άμφότερα έξ έρυθρωποΰ πηλοΰ μετά στιλπνοΰ επιχρίσματος καί απλής γραπτής

καστανής διακοσμήσεως.

τής θύρας ήτο 1.22 μ. καί τό πλάτος αυτής 0.55 μ.

Τό ύψος

γενικώς δέ αί πλευ-

ραί ήσαν ακανόνιστοι καί κάπως άμελώς λελαξευμέναι.
Άφαιρεθέντος τοΰ τοίχου τής εισόδου εύρέθησαν ευθύς αμέσως κατά
τήν είσοδον προς τον θάλαμον δύο αγγεία, πρόχους καί κύλιξ, άμφότερα
μετά στιλπνού ύποκιτρίνου επιχρίσματος άλλ’ άνευ γραφών.
Ή άνεύρεσις τών αγγείων τούτα'ν κατά τήν είσοδον καί εντός τοΰ
τοίχου αυτής ύποδεικνύει τελετουργικόν τινα προορισμόν κατά τον χρόνον
τών έκάστοτε ενταφιασμών.

Ό θάλαμος ειχεν άκανόνιστον ήμικυκλικόν

σχήμα (από τής εισόδου μέχρι τοΰ άπωτέρου βάθους προς νότον 3.31 μ.,
μεγίστη διάμετρος από ανατολών προς δυσμάς 3.02 μ.) καί περιεΐχεν 11
σκελετούς, τινές τών όποιων έκειντο εκτάδην έπί τοΰ δαπέδου καί άλλων
τά οστά ήσαν παραμερισμένα.

Άνήκον δέ οΰτοι είς ωρίμους καί παίδας.

Πλησίον δέ σκελετοΰ παιδός κατά τήν νοτίαν πλευράν εύρέθη άγγείον σχή
ματος πτηνού καί ωραίον

τρίμορφον είδώλιον τοΰ τύπου

Εύρέθησαν επίσης 2 έ'τερα αγγεία διαφόρων

Φ (είκ. 11).

σχημάτων καί

τής αυτής

τεχνοτροπίας πρός. τά άνωτθεν περιγραφέντα τών λοιπών τάφων, μεταξύ τών
οποίων 4 κύλικες, 4 πρόχοι, 4 ψευδόστομοι άμφορίσκοι, 1 μικρός άμφο
ρεύς, 4 κύπελλα, 3 άλαβαστροειδή αγγεία, 1 θήλαστρον, 1 ποτήριον καί
έν ασκοειδές άγγείον.
ΤΑΦΟΣ 8.
Ό 8ος ανασκαφείς τάφος ήτο ό έσχατος προς Δ. τοΰ χαμηλού υψώ
ματος. Καί

ό τάφος ούτος

είχε

μακρόν δρόμον

10,70 μ. ό δέ θάλαμος

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
09/01/2023 20:11:53 EET - 34.204.170.165

86

Πρακτικά τής ’Αρχαιολογικής Εταιρείας 1954

αΰτοϋ εν μέρει είχε καταστραφή, καταλήγων εις την ΒΔ. γωνίαν τής εκ
τσιμέντου βάσεως. ΕΙς απόστασιν 1.70 μ. από τής αρχής ό δρόμος έφράσσετο διά τοίχου, δστις κατά τό κάτω μέν μέρος ήτο έκτισμένος

διά κοι

νών λίθων κατά δέ τό άνω μέχρι τοϋ στερεού εδάφους διά πλακών εξ εύ
θραυστου

σχιστόλιθου,

ειλημμένων εκ λατομείου κατά τάς υπώρειας τοΰ

Ύμηττοΰ. Χαρακτηριστικόν δέ είναι καί τοΰτο δτι δύο
θησαν καθέτως τοποθετημένοι οίονεί ως στήλαι.

τών πλακών εύρέ-

Τό πλάτος

τοΰ δρόμου

άρχεται από 0.65 μ. είς την αρχήν, έξικνούμενον μέχρις 1.09 μ. κατά τό

Είκ. 11. Τμήμα τοϋ θαλάμου τοΰ 6ου τάφου, ένθα διακρίνεται τό άνευρεθέν
τρίμορφον είδώλιον.

στόμιον. Εντός τών επιχώσεων εύρέθησαν όστρακά τινα πάντοτε τής ΥΕ
III εποχής, μεταξύ τών οποίων εν μετά

φολιδωτού κοσμήματος, πούς έκ

κύλικος κλπ. Δύο κόγχαι εύρέθησαν έσκαμμέναι εις έκατέραν τών πλευρών
τοϋ δρόμου. Τούτων ή Α, τής προς άνατολάς

άριστεράς

πλευράς, εύρί-

σκετο είς απόστασιν 4.40 μ. από τής εισόδου είς βάθος δέ 0.70 μ. από τοΰ
φυσικού εδάφους καί είς ύψος 0.42 μ. από τοϋ δαπέδου. Μήκος ειχεν 1.15
μ., ύψος 0.55 μ.,

βάθος 0.60 μ. Έφράσσετο διά τοίχου σχηματιζομένου

έξ ενός μεγάλου λίθου κατά τό

κέντρον και μικρότερων

εκατέρωθεν καί

Λεριείχε τούς σκελετούς δύο ενηλίκων άνευ κτερισμάτων. Ή έτέρα Β κόχγη,
τής δεξιάς δυτικής πλευράς, ήνοίγετο είς απόστασιν 2.55 μ.
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τής εισόδου εις βάθος 1.25 μ. από τοΰ σημερινού
δον αυτής

έφήπτετο
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εδάφους και τό δάπε-

τοΰ δαπέδου τοΰ δρόμου. Τό μήκος αυτής 1.30 μ.,

μέσον ΰψος 0.75 μ. κα'ι βάθος 0.60 μ. περίπου. Περιείχε δέ δυο σκελετούς,
έξ ών ό εις μικροΰ παιδιού ήτο σχεδόν διαλελυμένος. Ό έτερος είχεν ίσχυρώς συνεσταλμένα τά σκέλη μέ τήν κεφαλήν έστραμμένην προς δεξιά. Εν
τός αυτής εΰρέθησαν ασκοειδές άγγεΐον, κομβίον έκ στεατίτου και Ψειδές
είδώλιον.
Έπί τής προσόψεως τοΰ τάφου, έχοΰσης πλάτος 1.09 μ., ήνοίγετο
οΰχί ακριβώς κατά τό κέντρον άλλα μετά μικράς άποκλίσεως προς τά αρι
στερά, τετράπλευρος είσοδος έχουσα πλάτος 0.66 μ. μετά μικράς μειώσεως
αΰτοΰ κατά τον θάλαμον ύψος 1.14 βάθος (στόμιον) 0.85 — 1.00 μ. 'Ο δέ
φράσσων αυτήν τοίχος εύρέθη εν μέρει κατερειπωμένος, σωζόμενος

μόνον

μέχρις υψους 0.55 μ. 'Ο θάλαμος ήτο σχεδόν τετράγωνος έ'χων μήκος από
τής εισόδου μέχρι τοΰ έναντι σημείου τής νοτίας πλευράς 2.60 μ. περίπου
και περιείχεν εννέα σκελετούς, έξ ών οί τρεις εϊχον συσσωρευθή εντός κοιλότητος, βάθους 0.38 μ., μήκους 0.68 μ. καί πλάτους 0.40 μ., εύρισκομένης εις άπόστασιν 0.65 μ. από τής εισόδου.Εντός αυτοΰ εΰρέθησαν 37 αγ
γεία διαφόρων σχημάτων, 8 πρόχοι, 2 κύλικες, 7 κύπελλα, 5 ψευδόστομοι
άμφορίσκοι, άλαβαστροειδής πυξίς, φιάλη καί τινα άλλα μικρά αγγεία έ'τι
δέ καί Ψειδές είδώλιον.
Γενικώτερα συμπεράσματα περί των ευρημάτων καί τής μορφής τών
τάφων δέν είναι δυνατόν νά δώσωμεν ενταΰθα προ τής πλήρους συγκολλήσεως

καί τοΰ καθαρισμοΰ τών αγγείων καί τής περαιτέρω σκαφής

άλλων τάφων, οϊτινες άνεφάνησαν ήδη πλησίον προς τά δυτικά. Άλλ’
άνευρεθέντες ήδη παρουσιάζουν έξαίρετον ενδιαφέρον διά τήν γνώσιν

καί
οί
τής

αρχιτεκτονικής μορφής τών θαλαμοειδών τάφων τής ’Αττικής, έν ή πολλαχοΰ εΰρέθησαν καί κατά τήν παραλίαν καί τήν μεσόγειον χώραν, δεικνΰοντες

άκμαϊον

πολιτισμόν καί πυκνήν κατοίκησιν αυτής κατά

τούς

ταίους μυκηναϊκούς χρόνους. Οί μέχρι σήμερον άνευρεθέντες έν

τελευ
’Αττική

θαλαμοειδείς τάφοι ανήκουν εις τούς YE III χρόνους, τών οποίων μάλιστα
ή τελευταία περίοδος ΥΙ Illb — c αντιπροσωπεύεται πληρέστερον. Εις τούς
τελευταίους δέ τούτους χρόνους άνήκουν καί τά εις τούς άνασκαφέντας νΰν
τάφους άγγεϊα. Τό μέγιστον πλήθος τούτων είναι κατεσκευασμένα έκ λε
πτοκόκκου κεραμόχρου πηλοΰ, έλάχιστα δέ είναι έκ λευκοπρασίνου ή υπό
λευκου

ούχί κοινοΰ έν ’Αττική καί είσαχθέντα πιθανώς έκ τής γειτονικής

Αίγίνης ή τής Κορίνθου.
Πάντα φέρουν λεπτόν έπίχρισμα καί κοσμοΰνται διά στιλπνού γανώματος αί δέ διακοσμήσεις διαφέρουν πολλάκις κατά τό χρώμα οΰσαι έρυθραί ή μελαναί ή κασταναί, άναλόγως βεβαίως τής περισσοτέρας ή όλιγω-
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τέρας

όπτήσεως
Ή

και

τών

χρησιμοποιούμενων

μεθόδων.

τυπολογία των αγγείων τής ’Αττικής μας είναι γνωστή

εμπεριστατωμένης

έκ τής

μελέτης τοΰ F. Η. Stubbings 1 και ελάχιστα σχήματα

αγγείων εύρέθησαν, άτινα δεν έχουν εν αυτή ταξινομηθή. 'Ως παράδειγμα
δέ φέρω την τοΰ τρίτου τάφου ανωτέρω περιγραφομένην λατρευτικήν πρόχουν. Τό αυτό δε δυνάμεθα νά παρατηρήσωμεν καί δια τήν διακόσμησιν,
ήτις εξελίσσεται εις εντελώς γραμμικήν καί άφηρημένην.
Δεν γνωρίζομεν ακόμη τον προϊστορικόν συνοικισμόν ή πόλιν εις ήν
ανήκε τό έκτεταμένον

τοϋτο νεκροταφεϊον.

Διότι λείψανα προϊστορικού

οικισμού δεν παρετήρησα οΰτε άνατολικώς κατά τάς υπώρειας τοΰ Υμητ
τού1
2 οΰτε καί επί τής προς δυσμάς χερσονήσου, θά ήτο δέ πολύ νά σκεφθώμεν

εις

τον επί τής χερσονήσου τοΰ 'Αγ. Κοσμά μυκηναϊκόν

σμόν άπέχοντα
τισθή
λής,

προς

πλέον των 5 χιλιομέτρων. Άλλ’ ή θέσις πρέπει νά

τϊ]ν περιοχήν των «'Αλών Αϊξωνίδων»

τής Κεκροπίδος

οικι
ταυφυ

δήμου κειμένου ασφαλώς κατά τήν παραλίαν3. Ή άνεΰρεσις δέ, νο

μίζω, μυκηναϊκών χρόνων νεκροταφείου καί άλλων λειψάνων τής αυτής πε
ριόδου καθ’ δλην τήν περιοχήν από τοΰ 'Αγίου Κοσμά μέχρι τής Βαρκίζης, οπού εύρέθησαν τελευταίως θαλαμοειδείς τάφοι, δΰναται νά όδηγήση
ήμάς εις τήν άναζήτησιν τής δωδέκατης πόλεως τής ’Αττικής

ήτις

δεν

άναφέρεται έν τφ καταλόγφ τοΰ Φιλοχόρου παρά Στραβωνι IX, 397 συμπληροΰται δέ διά τοΰ Φαλήρου ή τής Αίξωνής4.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΤΑΤΤΑΔΗ ΜΗΤΡΙΟΥ

1 Εις BSA XIII, 1947, σ. 12 κ. έ.
5 *0 A Α. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ παρετήρησε «πολυαρίθμους οικίας. . ■ . Μυκη
ναϊκού συνοικισμού», επί των ΰπερκειμένων τοΰ 'Αγίου Νικολάου τής Γλυφάδας υψωμά
των, Πολέμων Α, 1929, σ. 192. Ταύτας όμως εγώ δέν κατώρθωσα νά άνεΰρω.
3 Πρβ. Α. ΚΕΡΑΜΟΠΟΥΛΛΟΝ, ΠΑΕ, 1919 σ. 33 κ. έ. A. Α. ΠΛΠΛΓΙΑΝΝΟΠΟΥXVII σ. 378 κ. έ. 410, Karten von
Attica πίν. VIII κείμ. Ill-VI, 18

ΛΟΝ, έ. ά. ύποσ. 123 σ. 172. R. EoepEr, Α. Μ.

1

U.

VON

Wii.amowitz - Mollendorf,

Aristoteles u. Athen, II 143, 34.

Α· ΑΡΒΑΝ1Τ0Π0ΥΛ0Σ, Πολέμων Ε, 1955, σ. 183 κ. έ.
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