
4. ΑΝΑΣΚΑΦΗ ΜΥΚΗΝΑΪΚΩΝ ΤΑΦΩΝ ΠΕΡΑΤΗΣ

Ή «νασκαφή τοΰ μυκηναϊκού νεκροταφείου τοΰ κειμένου παρά τούς 
πρόποδας της Περατής ' συνεχίσθη και εφέτος διά πιστώσεως τής ’Αρχαιο
λογικής Εταιρείας.Άνεσκάφησαν εν δλω 26 ασύλητοι τάφοι (οι ύπ’ άριθμ. 
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15α, 15β κ.ο.κ. μέχρι και τοΰ 29) και έκα- 
Οαρίσθησαν 12 συλημένοι (οί Σ 6 — Σ 17). Έξ αυτών, οί 26, 27, Σ 16 και

Είκ. 1. Τό τοπίον της άνασκαφής. Είς τό βάθος ή λοφοσειρά τής Περατής.

Σ 17 ευρέΟησαν πλησίον τοΰ τάφου Σ 1, τοΰ άνασκαφέντος κατά τό πα
ρελθόν έτος, οί 28 καί 29 κεΐνται επί τής απέναντι πλευράς τής χαράδρας, 
οί Σ6 — Σ 10 είναι οί υπόλοιποι τής περυσινής συστάδος, τής οποίας ή 
έρευνα ούτω συνεπληρώθη, οί άλλοι δέ ολοι εύρίσκονται επί τοΰ γειτονι
κού προς Ν. υψώματος (σχεδιογρ. I, είκ. 1).

Γενικώς οί τάφοι είναι θαλαμοειδείς καί όχι ιδιαιτέρως μεγάλοι. Έξαί- 
ρεσιν αποτελούν δύο έξ αυτών, οί όποιοι είναι κοινοί λακκοειδείς. Αυτοί 1

1 Βλ. Π.Α.Ε., 1953, σ. 80- 102. Κατά τήν διάρκειαν τής εφετινής άναοκα- 
φής μέ έβοήθησε καί η φοιτήτρια τής αρχαιολογίας δίς Μαρία Παντελίδου.
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είναι ό 6, δστις εΰρέθη μεμονωμένος, και 6 15β, οστις ειχεν άνοιχθή εις 
to βάθος τού θαλαμοειδούς τάφου 15, προφανώς μετά την κατάρρευσιν τής

θόλου τού τελευταίου τούτου. Και οί δύο ήσαν κεκαλυμμένοι διά λίθινων 
πλακών. Ανάλογου κατασκευής είναι και οί 28 καί 29. ”Αν και ή άποχω-
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μάτωσις εις τό σημεΐον εκείνο λόγφ τής αποτόμου κατωφερείας είναι με
γάλη καί ή πυκνή φυτεία έκ θάμνων έχει επιφέρει άρκετάς παραμορφώ
σεις, φαίνεται ότι καί εις την περίπτωσιν αυτήν πρόκειται περί λακκοειδών, 
ή μάλλον περί λακκοειδοϋς (τοΰ 28), διότι ό 29 είναι ζήτημα εάν έν γένει 
είναι τάφος. Εις τον 28, ρηχότατον τετράπλευρον ό'ρυγμα, τα οστά εύρέ- 
θησαν καταπλακωμένα υπό λίθων, οί όποιοι δεν έχουν τήν μορφήν πλακών, 
είναι δέ σχεδόν βέβαιον ότι αυτοί είχον χρησιμοποιηθή διά τήν πλήρωσιν 
τοΰ τάφου καί τήν συγκράτησιν τών οστών καί ό'χι διά τήν συστηματικήν 
κάλυψίν του.

Πέρυσιν ήδη είχε παρατηρηθή, κατά μήκος τής προς τήν ΓΙερατήν 
παρειάς τής χαράδρας, ή ΰπαρξις ιχνών μυκηναϊκής όδοϋ, ή οποία ώδήγει 
προς τους τάφους. ’Εφέτος διεπιστώθη ότι οί μεγαλύτεροι, ·έπιμελέστερον 
κατεσκευασμένοι καί πλουσιώτεροι εις ευρήματα τάφοι είναι οί ευρισκόμε
νοι επί τής όδοΰ αυτής καί άντιθέτως ότι οί τάφοι οί κείμενοι μακράν αυ
τής είναι κατά κανόνα προοδευτικώς μικρότεροι καί πτωχότεροι. Τοΰτο 
ισχύει σχεδόν άνευ εξαιρέσεων.

Οί τάφοι όλοι είναι έσκαμμένοι εντός ενός ψαμμολιθικοΰ στρώματος 
μαλακού καί πολύ εύθρυπτου. Βαθύτερον όμως συναντάται στρώμα όμοιον 
ως προς τήν συστασιν, σκληρότερον όμως καί άνθεκτικώτερον, τό όποιον 
εις μερικά σημεία (π.χ. προς Α. τών τάφων 6 καί Σ 13) φθάνει μέχρι τής 
επιφάνειας καί είναι ασφαλώς κατά πολύ προσφορώτερον διά τήν άνόρυ- 
ξιν θαλαμοειδών τάφων. Έν τουτοις, ό'χι μόνον ελάχιστοι έχουν σκαφή 
εντός αύτοΰ (ό Σ 15 καί ένας άλλος, συλημένος, μή έρευνηθείς εφέτος, πα- 
ραπλεΰρως αύτοΰ) αλλά καί διεπιστώθησαν δΰο άπόπειραι άνορύξεως τά
φων εγκαταλειφθεΐσαι προφανώς λόγψ τής σκληρότητος τοΰ πετρώματος. 
Η μία έξ αύτών, προς Α. τών τάφων Σ 15 καί 7, είχε προχωρήσει μόνον 
μέχρι τοΰ σημείου, καθ’ ό είχε σκαφή εις όλον του τό μήκος ό δρόμος τοΰ 
τάφου, εις έλάχιστον όμως βάθος. Ή άλλη εύρέθη παρά τον τάφον 6. 
Καί εδώ φαίνεται σκαφέν τό προς τήν είσοδον τοΰ τάφου τμήμα τοΰ δρό
μου, ή προσπάθεια όμως έγκατελείφθη αμέσως μόλις συνηντήθη τό σκλη
ρότερον πέτρωμα. Είναι προφανές ότι άπέφευγον τότε συστηματικώς νά 
σκάψουν εις έδαφος, τό όποιον έν τουτοις δεν παρουσιάζει καμμίαν ιδιαι
τέραν δυσκολίαν ούτε σκληρότητα, εφόσον ύπήρχεν ακόμη μαλακώτερον, 
παρ’ όλον ότι τοΰτο ήτο πολύ περισσότερον ακατάλληλον καί προεκάλει συ
νεχώς τήν βύθισιν τών θόλων καί τήν άχρήστευσιν τών τάφων εντός βρα- 
χυτάτου χρονικού διαστήματος, ίσως ολίγων ετών.

Ή κατάρρευσις αύτή τών θόλων αποτελεί γενικόν, ούτως είπεΐν, φαι- 
νόμενον. Ώς εκ τούτου παρατηρεϊται είς πολλάς περιπτώσεις ή κατασκευή 
δευτέρου (τ. 10, 11 — 12, 14) είς μίαν δέ καί τρίτου τάφου (τ. 15—15α —
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15β) ύπεράνω τοϋ βυθισιθέντος προηγουμένου καί έν μέσφ των πεσμένων 
τεμαχίων τοΰ πετρώματος. Έξ οίλλου ή φυσική κατά την διάρκειαν των 
αιώνων άποχωμάτωσις έχει επιφέρει πολλάς ζημίας είς τούς τάφους, μερι
κών έκ τών οποίων έχει παρασυρθή προς την κατωφέρειαν τής κλιτύος 
ολόκληρον τό τμήμα τής εισόδου (τ. 8, 9, 11).

ΙΙολύ ολίγοι τάφοι εύρέθησαν εντελώς κενοί, καί αυτοί φαίνονται 
μάλλον κενωθέντες παρά παραμείναντες άχρησιμοποίητοι. Οί πλεΐστοι πε 
ριειχον μίαν ή περισσοτέρας ταφάς, άρκεταί τών οποίων ήσαν κατά χώραν. 
Εύρέθησαν όμως καί τάφοι περιέχοντες μόνον άνακομιδάς καί παραμερι
σμένος ταφάς (είς αυτούς συγκαταλέγονται καί δυο εκ τών μεγαλυτέρων καί 
πλουσιωτέρων εις ευρήματα, οί 12 καί 13), είναι δε καταφανές ότι ή τε
λευταία διατάραξις έγινεν ολίγον προτού βυθισθή ή θόλος των, ή, εάν ύπο- 
τεθή ότι τά άρχικώς πεσόντα χώματα δεν έκάλυψαν ολόκληρον τον τάφον, 
άλλ’ άφησαν μέρος αυτού, καί ιδίως τό προ τής εισόδου του, κενόν, ολί
γον κατόπιν.

Οί νεκροί κείνται συνήθως κεκλιμένοι επί τοΰ αριστερού πλευρού, με 
τά σκέλη λυγισμένα, την μίαν χείρα επί τοΰ υπογαστρίου καί την άλλην 
κάτωθεν τής κεφαλής ή παρά τον λαιμόν. 'Υπάρχουν όμως καί ταφαί ύπτιαι, 
αί δέ χεΐρες παρουσιάζουν αρκετήν ποικιλίαν ώς προς τήν τοποθέτησίν των. 
Τά κτερίσματα, αν καί συνηθέστερον εύρίσκονται είς τό ύψος τής κεφαλής, 
δεν έχουν ωρισμένην θέσιν.

Έκτος ενός παιδικού τάφου (τοϋ 7), 6 όποιος έκειτο μεμονωμένος, εύ- 
ρέθη είς τό ΝΑ. άκρον τής άνασκαφείσης περιοχής όμάς αποκλειστικούς παιδι
κών τάφων, μέ ποικίλον αριθμόν ταφών διαφοροτρόπως κτερισμένων (όί 
ύπ’ άριθ. 18, 19, 20, 21, 24 καί 25). Οί τάφοι αυτοί, αν καί έν κατόψει, 
παρουσιάζονται κατά τό πλεΐστον ως συνήθεις θαλαμοειδείς μέ δρομίσκους 
βραχείς καί άβαθεΐς, φαίνονται έκ τής έν γένει διαμορφώσεως τοΰ εδάφους, 
εντός τοϋ οποίου έσκάφησαν, ότι ήσαν απομιμήσεις θαλαμοειδών μάλλον 
καί ότι είχον κατασκευασθή εντός άβαθών κοιλοτήτων τοΰ πετρώματος άνευ 
πραγματικής θόλου.

Ή ϋπαρξις όμως αυτής τής συστάδας παιδικών τάφων ουδόλως ση
μαίνει ότι δεν υπάρχουν παιδικαί ταφαί καί είς τούς άλλους. Τόσον έκ τής 
έξετάσεως τών οστών όσον καί έκ τών κτερισμάτων προκύπτει ότι παιδία 
ειχον ταφή καί εϊς-τινας τών υπολοίπων τάφων (ώς π.χ. είς τον Σ 16, 
όπου άνευρέθη θήλαστρον).

'Η περιγραφή ενός έκάστου έκ τών άνασκαφέντων τάφων υπερβαίνει 
τά όρια τής παρούσης έκθέσεως. ΙΤερί ενός όμως έξ αυτών, τοϋ 16, πρέ
πει νά γίνη ιδιαίτερος λόγος, διότι έκ τών άνασκαφικών παρατηρήσεων προ
κύπτει ότι ή έντός αύτοΰ μοναδική ταφή έμεινε, προφανώς λόγφ τής τα
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χείας βυθίσεως της ιΊόλου, εντελώς άθικτος, ούτω δέ καί τά οστά άλλα καί 
τα κτερίσματα ουδέποτε έθίγησαν η μετεκινήθησαν, διατηρηϋέντα εις την

αρχικήν των Φεσιν, πράγμα τό όποιον δεν είναι, άτυχώς, πολύ σύνη-δες 
(εΐκ. 2, σχεδιογρ. II).
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Ό τάφος αυτός, μάλλον μικρός, άλλα διαθετών επαρκή χώρον διά 
δυο τουλάχιστον ταφάς, έχει σχήμα πεταλοειδές, μέ την είσοδον εις τό μέ
σον περίπου τής χορδής τού τόξου και δρόμον βραχύν και όχι πολύ κανο
νικόν. Ή είσοδος ήτο φραγμένη διά τής συνήθους λιθοδομής. Έσωτερι- 
κώς, τά τοιχώματά του, μέχρι τού σημείου εις τό όποιον διατηρούνται, συγ
κλίνουν ελαφρώς διά τον σχηματισμόν τής θόλου. Κατά μήκος τής Β. πλευ
ράς τού τάφου (αριστερά τής εισόδου) εύρέθη κατά χώραν ό σκελετός μι
κρόσωμου γυναικός, κείμενος ύπτιος μέ κλίσιν προς τό αριστερόν πλευράν.

Είκ. 2. Ή κατά χώραν ταφή τοΰ τάφου 16.

Ή κεφαλή εστηρίζετο επί μικράς επιπέδου λίθινης πλακός δίκην προσκεφα- 
λαίου. Ό δεξιός βραχίων ήτο λυγισμένος κατά τον αγκώνα, ή δέ χειρ εύρί- 
σκετο προ τοΰ στομάχου. Ό αριστερός βραχίων ήτο παράλληλος προς τό 
στήθος, εις τον αγκώνα δμως κάμπτεται κατ’ δξεΐαν γωνίαν, ή δέ αριστερά 
χειρ διήρχετο κάτωθι τής δεξιάς μασχάλης. Έκ τής θέσεως τών οστών τών 
σκελών φαίνεται δτι ή νεκρά είχε ταφή μέ τούς πόδας εφαπτομένους, συνε
σταλμένους καί ολίγον υψηλά.

Προ τού κρανίου εύρέθη κυκλικόν χαλκούν κάτοπτρον τοποθετημένον 
εις τοιαύτην θέσιν ώστε νά άντικατοπτρίζη τό πρόσωπον τής νεκράς. Εις 
την δεξιάν χεΐρα έφερεν ένα χρυσοΰν δακτύλιον καί ένα άργυροΰν, τον τε- 
λευταΐον τούτον πιθανώς επί τοΰ άντίχειρος. Την άριστεράν χεΐρα έκόσμουν 
τρεις άργυροί δακτύλιοι, εξ ών οί δύο επί τοΰ αύτοΰ δακτύλου. Εις τό ύψος
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τοΰ ώμου χρυσούς σφηκωτήρ συνεκράτει, καθώς φαίνεται, την κόμην. Με
ταξύ τών οστών τών ποδών εύρέθησαν βελόναι καθώς και μικρότατα δισκά
ρια εξ ελεφαντοστού μέ εγχαράκτους σπείρας καί ρόδακας. Ε!ς την αυτήν 
θέσιν επίσης, καί ούδαμού αλλού, εκειντο καί τά απαραίτητα «κομβία» εκ 
στεατίτου, ένδεκα τον αριθμόν. Τέλος, παρά τό τοίχωμα τοΰ τάφου καί εις 
τό ύψος τής κεφαλής εύρέθησαν καί τρία αγγεία, συντετριμμένα έκ τής πτώ
σεως τής θόλου : ψευδόστομος άμφορεύς καί προ αυτού δυο μικροί άμφο- 
ρίσκοι.

Ό τάφος αυτός, αν καί δεν αποτελεί απολύτως τυπικόν παράδειγμα 
τών τάφων τής ΙΙερατής, δίδει οπωσδήποτε μίαν ιδέαν τού τί περίπου δι
καιούται κανείς να άναμένη από αυτούς, δσον αφορά εις τά κτερίσματα. 
Πράγματι οί τάφοι εύρέθησαν περιέχοντες διάφορα χρυσά, αργυρά, χάλ-

Είκ. 3. Χρυσοϋς δακτύλιος τοΰ τάφου 9. Είκ. 4. Χρυσή ψήφος τοΰ τάφου 11.

κινα, οστέινα, ελεφάντινα, λίθινα καί άλλα ευρήματα υπό μορφήν δακτυ
λίων, ψήφων, κομβίων, κατόπτρων, κτενών, εργαλείων καί ποικίλων άλλων 
αντικειμένων. Φυσικά είναι αδύνατον δλα αυτά νά άπαριθμηθούν, διά με
ρικά δμως, τά όποια διακρίνονται εί'τε λόγψ τοΰ επιστημονικού των ενδια
φέροντος, είτε λόγψ τής άρίστης των ποιότητος, πρέπει νά γίνη ιδιαιτέρα 
μνεία. Είναι τά εξής:

α) Χρυσούς δακτύλιος τοΰ τάφου 9 (εικ. 3). Εύρέθη μεταξύ τών 
οστών σκελετού παραμερισμένου εις τό βάθος τού τάφου. Άποτελεΐται εκ 
τεσσάρων συρμάτων μέ εγχαράκτους κοχλιοειδείς έγκοπάς, τών οποίων τά 
άκρα, λεπτότερα, είναι συγκολλημένα εκατέρωθεν σχηματίζοντα ούτω άνά 
έν λεπτόν στέλεχος. Τά δύο αυτά στελέχη είναι συμπεπλεγμένα μεταξύ των; 
δίδοντα ούτω εις τον δακτύλιον διάμετρον 17 χιλιοστών.

β) Χαλκούς κοπεύς ή σμίλη τοΰ τάφου 10. Εύρέθη παρά τό κρανίον 
κατά χώραν κειμένου σκελετού, κατά πάσαν δέ πιθανότητα ανήκει εις αυ
τόν. Δεν φέρει εις τό άνω άκρον του ίχνη κτυπημάτων, άρα κατετέθη άμε- 
ταχείριστος εις τον τάφον. ’Έχει μήκος 19 έκ. Τόσον εις τάς διαστάσεις,

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:33:21 EEST - 18.237.180.167



96 Πρακτικά τής ’Αρχαιολογικής Εταιρείας 1954

δσον και εις τό σχήμα έν γένει συμφωνεί απολύτως προς τα σήμερον χρη
σιμοποιούμενα υπό των σιδηρουργών «σταυροκόπιδα».

γ) Χρυσή ψήφος άμυγδαλόσχημος τοΰ τάφου 11 (είκ. 4). Εύρέθη 
μαζί μέ 5 μικροτάτας σφαιρικάς ψήφους μεταξύ των οστών ανακομιδής εις 
τό αριστερόν μέρος τοΰ τάφου. Εις τό άνω μέρος είναι όριζοντίως διάτρη
τος. Έπι τής επιφάνειας της διακοσμείται διά λεπτότατων χρυσών άναγλΰ-

Είκ. 5. Λαβή τοΰ χαλκοΰ ξίφους έκ τοϋ τάφου 12.

φων ταινιών και κοκκιδίων, σχηματιζουσών μικράς σπείρας αντιθετικός έπι 
μακρών στελεχών, τοΰ συνόλου όμοιάζοντος κάπως προς ιωνικόν κίονα.

δ) Χαλκοϋν ξίφος είς δυο τεμάχια πολύ κατιωμένα, τοΰ τάφου 12. 
’Em τής λεπίδος κοσμείται διά λεπτών χαρακτών γραμμών παραλλήλων 
προς την κόψιν. Ή λαβή (εικ. 5) σώζει ακόμη μερικά τεμάχια έλεφαντο- 
στοΰ, διά τοΰ οποίου ήτο έπενδεδυμένη, καθώς κα'ι δακτύλιον έκ λεπτοΰ φΰλ-

Είκ. 6. Χαλκοϋν μαχαιρίδιον τοϋ τάφου 12.

λου χρυσοΰ, δστις τά συνεκράτει. Εύρέθη παρά την είσοδον τοΰ τάφου, 
πλησίον ενός δστοΰ τοΰ έν τφ μεταξύ μετακινηθέντος σκελετού. Πλησίον 
αύτοΰ έ'κειτο τό εν συνεχεία περιγραφόμενον,

ε) Χαλκοϋν μαχαιρίδιον (είκ. 6). Διατηρείται σχεδόν ακέραιον είς κα
λήν κατάστασιν. Ή λεπίς του έχει τό άκρον καμπΰλον καί κοσμείται κατά 
μήκος τής αμβλείας της ακμής δι5 έναλλήλων γωνιών. Ή λαβή, δκταγωνι-
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κής τομής καί κοσμούμενη διά τεθλασμένων γραμμών, καταλήγει εις κεφα
λήν νήσσης μέ διαμπερή οπήν εις τήν θέσιν τών οφθαλμών. ’Έχει σωζό- 
μενον μήκος 0.205 μ.

ς·) Τέσσαρες αιγυπτιακοί σκαραβαίοι (εικ. 7), λευκοΰ χρώματος, εκ 
φαγεντιανής, ή οποία σώζει ελάχιστα ίχνη πρασινωπής ύαλώσεως. Ό κα
λύτερον διατηρούμενος έχει μήκος 16 χιλ. Εύρέθησαν εις τήν άριστεράν 
γωνίαν τοΰ βάθους τοΰ τάφου 13 μαζί μέ άλλα διάφορα μικροαντικείμενα, 
κάτωθι αγγείων καί οστών προερχόμενων έξ ανακομιδών. "Ενας διατηρεί
ται εις καλήν κατάστασιν, άλλος τόσον, ώστε να διαφαίνεται ή επιγραφή 
εις τήν βάσιν του, οί δέ δύο υπόλοιποι είναι τελείως κατεστραμμένοι. 
"Ομοιοι προς τούς δύο πρώτους δημοσιεύονται υπό τοΰ Pendi,ebury, (Aegy- 
ptiaca, άρ. 67 καί 68, σελ. 40, πίν. I) καί αποδίδονται ύπ’ αύτοΰ εις τήν 
18ην καί 19ην δυναστείαν.

\ί

I
'
■

Εΐκ. 7. Αιγυπτιακοί σκαραβαίοι έκ τοΰ τάφου 13.

ζ) Ψήφος εκ μαλαχίτου χρώματος πρασίνου ή κυανίζοντος κατά τό
πους, έκ τοΰ τάφου 13. Εύρέθη μαζί μέ τούς σκαραβαίους. ’Έχει σχήμα 
σχηματοποιημένου βρυκρανίου καί είναι εις τό άνω μέρος οριζοντίους διά
τρητος. Διατηρείται εις καλήν κατάστασιν.

η) Περόνη χαλκή τοξοειδούς σχήματος έκ τοΰ τάφου 19. Άπετέλει 
μαζί μέ δύο κομβία έκ στεατίτου τά μόνα κτερίσματα τοΰ παραμερισμένου 
παιδικού σκελετού- Τό άνω, τοξοειδές, τμήμά της άποτελείται από σχετι
κούς πλατύ έλασμα, άκόσμητον.

θ) 'Αλιευτικόν άγκιστρον χαλκοΰν, πολύ καλής διατηρήσεως, έκ τοΰ 
τάφου 21. Εύρέθη εις τήν δεξιάν γωνίαν τοΰ βάθους τοΰ τάφου, μεταξύ 
τών οστών καί κτερισμάτων ανακομιδής, πλησίον τεμαχίων χαλκού μαχαι
ριδίου. Εις τό άνω άκρον φέρει χαράγματα διά νά προσδένεται τό νήμα.

ι) Σφραγιδόλιθος έκ πρασίνου στεατίτου, κομβιόσχημος, έκ τοΰ τά
φου 24 (εικ. 8). ’Ελλιπής εις τό άνω μέρος. Εύρέθη παρά τό κρανίον τοΰ 
κατά χώραν κειμένου σκελετού. Φέρει έγχάρακτον παράστασιν ζώου μέ δύο 
κεφαλάς, αντιθετικούς διατεταγμένος εις τά δύο άκρα τοΰ σώματος, δίκην 
παιγνιοχάρτου. Ή έργασία είναι μάλλον χονδροειδής. ’Έχει μήκος 15 χιλ. 
καί πλάτος 10 χιλ.

7
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ια) Λίθος (αίματίτης), σχήματος φακοειδούς καί χρώματος βαθέος 
ερυθρού, τού τάφου 24, όριζοντίως διάτρητος (είκ. 9). Εύρέθη μεταξύ τού 
δεξιού ώμου και τού κρανίου τού κατά χώραν κειμένου σκελετού, μαζί με 
διαφόρων είδών ψήφους, μετά τών οποίων άπετέλει περιδέραιον. ’Ολίγον 
άποσαθρωμένος, φέρει πολλάς θραύσεις καί απολεπίσεις, φαίνεται δέ δτι 
έχ,ρησιμοποιήθη επί μακρόν διότι έχει αρκετά άποτριβή. ’Ενεπίγραφος επί

«
Είκ. 8. Σφραγιδόλιθος έκ τοΰ Είκ. 9. Ενεπίγραφος αίματίτης τοΰ τάφου,

τάφου. Γύψινον έκμαγεΐον. Γύψινον έκμαγεϊον.

άμφοτέρων τών δψεοόν του φέρει επί έκάστης κεντρικόν σύμπλεγμα ψηφίαιν 
περιβαλλόμενον κυκλικώς από σειράν μικροτέρων κατά μήκος τής περιφέ
ρειας Ή χάραξις τών ψηφίων δεν είναι ιδιαιτέρως επιμελής, ή δέ κατά- 
στασις τού λίθου δεν συνετέλεσεν εις την διατήρησίν των. Τά ψηφία πα
ρουσιάζουν ομοιότητα προς τά τής Κυπρομινωικής γραφής. ’Έχει διάμε
τρον 0.025 — 0.026 μ.

Είκ. 10. Σιδηροΰν μαχαιρίδιον τοΰ τάφου 28-

ιβ) Σιδηρούν, βραχύ καί μάλλον πλατύ μαχαιρίδιον έκ τού τάφου 28 
(είκ. 10). Σώζεται ή λεπίς καί ή αρχή τής λαβής. Εύρέθη μαζί μέ μερικά 
οστά εις τό προς την κατωφέρειαν άκρον τοΰ τάφου. Είναι πολύ ώξειδω- 
μένον καί συγκολλημένον έκ τεσσάρων τεμαχίων. Έπί τής λαβής σώζεται 
ήλος χάλκινος. ’Έχει σωζόμενον μήκος 0.107. μ.

Ειδώλια πήλινα απέδωσε καί έφέτος ή άνασκαφή. Συγκεκριμένως, δύο 
ανθρωπόμορφα σχήματος Ψ εύρέθησαν εις τον τάφον Σ 11. Ό παιδικός τά
φος 21 εύρέθη περιέχων έξ ειδώλια ζφων (βοών, μόσχων κλ.), εις δέ τον
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25 έκειντο δύο ειδώλια ίππων και μικρός πήλινος θρόνος, προφανώς άθυρμα 
(είκ. 11).

’Ιδιαιτέρως αποδοτική ύπήρξεν ή εφετινή ερευνά εις αγγεία (είκ. 12 καί 
13). Πράγματι, μετά τήν συγκόλλησιν καί μερικήν συμ,πλήρωσιν καί των 
οστράκων, τά όποια συνελέγησαν από τούς συλημένους τάφους, συνεκεν- 
τρώθησαν 222 αγγεία, άπαντα τής αυτής εποχής (YE IIIΒ — YE IIIΓ 
καί, είδικώτερον, άνήκοντα κατά πλειοψηφίαν εις τον πυκνόν ρυθμόν — 
Close Style — καί τον ρυθμόν τοϋ Σιτοβολώνος— Granary Style). Έξ αυ
τών τήν μεγίστην πλειοψηφίαν αποτελούν οί ψευδόστομοι αμφορείς, έκ των

Είκ. 11. Πήλινα ειδώλια.

οποίων εύρέθησαν 79, ακολουθούν οί πιβόσχημοι άμφορίσκοι (34) καί 
έπονται αϊ πρόχοι καί τά προχοίδια (άνά 20). Τά άλλα αγγεία (κύπελλα, 
σκύφοι, αλάβαστρα, θήλαστρα κλπ ) αντιπροσωπεύονται από δλιγώτερα δεί
γματα. Ιίλήν ολίγων (μιας υδρίας, δύο πιθοσχήμων αμφορέων καί 1-2 κω- 
δωνοσχήμων) δεν είναι μεγάλα, μερικά δέ εξ αυτών είναι καί μικρότατα, 
ιδίως τά συνοδεύοντα παιδικάς ταφάς. Μεταξύ αυτών υπάρχει καί αριθμός 
κυαθίσκων εκ πηλού κιτρινωπού, οί όποιοι έχουν έξωτερικώς καί προς τά 
κάτω επιφάνειας ήμιελλειψοειδεΐς βαμμένας διά ερυθρού χρώματος, αΐτινες, 
ύπερπηδώσαι τό χείλος τού αγγείου, συνεχίζονται άντιστοίχως καί προς τά 
μέσα (είκ. 13, άνω, μεταξύ τών αγγείων 280 καί 17δ).

Κατά τά άλλα, τόσον ως προς τό σχήμα, όσον καί ως προς τά δια- 
κοσμητικά θέματα, ούδέν τό νέον προστίθεται εις τά ήδη γνωστά. Υπάρ
χουν όμως αγγεία, τά όποια, ως εκ τής ποιότητος τής κατασκευής των καί
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τής άρίστης τέχνης τής διακοσμήσεώς των, αποτελούν λαμπρότατα δείγματα 
τής κεραμεικής τής εποχής των. Τοιοΰτος, π.χ., είναι ό ψευδόστομος άμ- 
φορεύς τοΰ τάφου 15β, φέρων δυο έσχηματοποιημένους δκτάποδας, οί όποιοι 
καλύπτουν την κοιλίαν τοΰ αγγείου ένφ τά μεταξύ των κενά πληροΰνται 
διά πτηνών καί ιχθύων (είκ. 12, άρ· 261). ’Ανάλογου διακοσμήσεώς είναι 
άλλοι δύο ψευδόστομοι αμφορείς: 'Ο τοΰ τάφου 10 φέρων ωραιότατον θα
λάσσιον πολύποδα μέ θαλασσίους οφεις καί ιχθύς μεταξύ των πλοκάμων του

ι !*<*»>

Εϊκ, 12. Ψευδόστομοι αμφορείς έκ τής άνασκαφής.

(είκ. 12, άρ, 152) καί ό τού τάφου 27, φέρων δκτάποδας επίσης μέ ρό
δακας εις τά μεταξύ των κενά (είκ. 12, άρ. 319). ’Αξιοσημείωτοι επίσης 
είναι άλλοι ψευδόστομοι αμφορείς, ως ό τοΰ τάφου 12, φέρων αδρότατα 
σχεδιασμένον δκτάποδα καλύπτοντα ολόκληρον τό άγγείον (ε’ικ. 12, άρ. 
198), ένφ τά κενά πληροΰνται διά ροδάκων, τροχών καί διακοσμητικών θε
μάτων πιθανώτατα εμπνευσμένων εξ υφασμάτων, ό τοΰ τάφου 8 φέρων 
επί τής κοιλίας μέν τάς συνήθεις εις την εποχήν ζώνας μέ τό θέμα τών λε
γομένων τριγλύφων καί μετοπών τής Τίρυνθος μεταξύ αυτών, δύο πτηνά 
δέ επί τοΰ ώμου (είκ. 12, άρ. 127) καί ό τοΰ τάφου 13, τήν κοιλίαν τοΰ 
οποίου καλύπτουν δύο μεγάλοι σχηματοποιημένοι δκτάποδες (είκ. 12, άρ. 
248). ’Αξία μνείας είναι καί μία πρόχους τοΰ τάφου 21, φέρουσα λαβήν
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στρεπτήν και προχοήν επί τοΰ ώμου, εκ τής οποίας τό υγρόν περιεχόμενον 
τοΰ αγγείου ερρεε μέσφ τεσσάρων οπών, δίκην ηθμού, ανοιγμένων επί τοΰ 
τοιχώματος τοΰ αγγείου. Προς τήν προχοήν αυτήν κΰπτουν, τρόπον τινά 
εν τή προσπαθείς των όπως πιουν εξ αυτής, αί κεφαλαί δύο όφεων, των 
οποίων τά σώμαια, υπό μορφήν κυματοειδούς γραμμής, διακοσμούν τό άγ- 
γείον επί τοΰ ύψους τού ώμου (εϊκ. 13, άρ. 280). Έκ τοΰ αυτού τάφου 
προέρχεται καί εν ϊδιότυπον δακτυλιόσχημον άγγεϊον μέ καλαθοειδή λαβήν, 
φέρον διακόσμησιν εξ ήμιρροδάκων (είκ. 13, άρ. 286).

l|i's

Είκ. 13. ’Αγγεία έκ της άνασκαφής.

Τά αγγεία είναι κατεσκευασμένα κυρίως εκ δύο ειδών πηλού, κιτρι
νωπού ή ερυθρού, όχι πάντοτε Ιδιαιτέρως καθαρού. ’Ιδίως τών μεγαλυτέ- 
ρων αγγείων ό πηλός είναι χονδροειδώς μόνον καθαρισμένος. Ή επιφά
νεια των κατά κανόνα καλύπτεται υπό άραιάς πηλαλοιφής, ή οποία προσ
δίδει εις αυτά λείαν και σχετικώς στιλπνήν επιφάνειαν καί είναι εις τάς 
πλείστας τών περιπτώσεων έκ τού ιδίου πηλού όπως καί τό άγγεϊον. Αί 
όλίγαι εξαιρέσεις εις τον κανόνα αυτόν παρατηρούνται μόνον εϊς αγγεία εξ 
ερυθρού πηλού, τά όποια είναι κεκαλυμμένα μέ λευκού χρώματος πηλαλοι- 
φήν. Τό αντίστροφον δεν παρετηρήθη.

Ή ό'πτησις διαφέρει κατά κατηγορίας αγγείων. Οί ψευδόστομοι άμ-
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φορείς, π.χ., παρουσιάζουν την καλυτέραν και έπιμελεστέραν. Εις τα άλλα 
ποικίλλει, εις δέ τάς πρόχους είναι, ανεξαιρέτως σχεδόν, πλημμελής.

Ή διακόσμησις, ως προς τό χρησιμοποιοΰμενον βερνίκιον, παρουσιά
ζει και αυτή αρκετήν ποικιλίαν. 'Υπάρχουν μερικά—ολίγα — τά όποια 
είναι διακοσμημένα μέ βερνίκιον χρώματος όμοιομόρφως ερυθρού, μή έχον- 
τος ούδεμίαν σχεδόν στιλπνότητα. Τά υπόλοιπα εμφανίζουν βερνίκιον χρώ
ματος πορτοκαλόχρου, έρυθροφαίου ή και μαύρου, ή ποικιλία δμως αυτή 
οφείλεται καταφανώς εις τήν δπτησιν, δεδομένου δτι αί αποχρώσεις αύταί 
παρουσιάζονται πολλάκις επί τοΰ ίδιου αγγείου διαφέρουσαι κατά τούς αυ
τούς τόνους εις τά αυτά σημεϊά του. Χρήσις λευκού χρώματος δεν παρετη- 
ρήθη. Τό βερνίκιον, ιδίως εκεί δπου παρουσιάζεται εις τούς ανοικτούς τό
νους, δεν είναι πολύ σταθερόν και ευκόλως απολεπίζεται. "Οπου είναι μαΰ- 
ρον διατηρείται καλύτερα καί είναι αρκετά σιιλπνόν. 'Υπάρχουν μάλιστα 
δύο —τρία αγγεία τόσον καλά διατηρημένα, ώστε φαίνονται ως εάν χθες 
μόλις έξήχθησαν από τον κλίβανον τοΰ κατασκευαστοϋ των.

Ή κυριωτέρα έντύπωσις τήν οποίαν αφήνουν τά ευρήματα τής Πε- 
ρατής είναι ή έντύπωσις τοΰ πλούτου, τής οικονομικής εύμαρείας τών αν
θρώπων οί όποιοι έτάφησαν εκεί. "Ολοι οί τάφοι, ακόμη και οί συλημέ- 
νοι, είναι πλούσιοι εις κτερίσματα καί μεγάλη είναι ή αναλογία τών χρυ
σών κοσμημάτων. Άναμφιβόλως έχομεν εδώ εν άκμάζον εμπορικόν κέν- 
τρον, ένα λιμένα, ό όποιος, καθώς άποδεικνύεται από τά ξένης προελεύ- 
σεως ευρήματα, έπεκοινώνει ζωηρώς καί έπικερδώς μέ τάς χώρας τής Μέ
σης ’Ανατολής, εις τρόπον ώστε νά επωφελούνται τής ακμής του καί οί 
κοινοί αστοί. ’Ασφαλώς δέ τοιαύτη οικονομική δραστηριότης δυσκόλως 
συμβιβάζεται μέ εποχήν ξένων επιδρομών καί πολεμικών περιπετειών.

Χρονικώς οί τάφοι, οί όποιοι πυκνώς κατεσκευάζοντο καί ταχέως 
ήχρηστεύοντο λόγφ τοΰ πετρώματος, είναι ζήτημα εάν καλύπτουν διάστημα 
μεγαλύτερον τών δύο (τό πολύ τριών) γενεών. Τά ευρήματα είναι δλα σύγ
χρονα, άνήκοντα εις τούς τελευταίους χρόνους τής YE III Β περιόδου, 
κυρίως δέ εις τήν YE IIIΓ. (Έξαίρεσιν ίσως αποτελεί ό τάφος 28, ό 
περιέχων τό σιδηροΰν μαχαιρίδιον, τά άγγεΐά του δμως είναι άτυχώς ελά
χιστα, άγραπτα καί μή έπιδεχόμενα απολύτως ασφαλή χρονολόγησιν. ’Επι
πλέον εύρέθη μακράν τών υπολοίπων καί ή περιοχή του δέν ήρευνήθη 
ακόμη ώστε νά συγκεντρωθή υλικόν έπιτρέπον τήν άναμφισβήτητον χρονο
λογικήν των κατάταξιν),

Ή απόλυτος άφ’ ετέρου χρονολόγησις τοΰ νεκροταφείου καί τών ευ
ρημάτων του είναι, βεβαίως, δυσχερεστέρα. ’Εάν δμως ή χρονολόγησις 
τών σκαραβαίων υπό τοΰ Pendlebury είναι ορθή, τότε θά πρέπει νά δε- 
χθώμεν δτι ήλθον εξ Αίγύπτου κατά τά πρώτα έτη τής 19ης δυναστείας.
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Έάν, δπως είναι τό φυσικοΆερον νά ύποτεθή, έχρησιμοποιήθησαν υπό 
τριών, έστω, διαδοχικών γενεών, πρέπει νά ετέθησαν εις τον τάφον περί 
τά μέσα τοϋ 13ου αίώνος π.Χ. η ολίγον βραδυτερον. "Ωστε εκεί θά πρέ
πει νά τοποθετηθή καί ή ακμή τοΰ YE IIIΓ ρυθμού, τουλάχιστον ως 
προς την ’Αττικήν.

ΣΠΥΡΙΔΩΝ IΑΚΩΒΙΔΗΣ
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