
19. ΑΝ ΑΣΚΑΦΑΙ ΕΝ ΜΥΚΗΝΑΙΣ

Σκοπός της εφετινής έρεΰνης έτάχθη ή άνασκαφή καί τοΰ ύπολειφθέν- 
τος άνασκάφου τμήματος τοΰ ταφικοΰ περιβόλου, τοϋ όριζομένου μεταξύ 
των I, Λ καί Β τάφων προς Βορράν, τοΰ Γ προς Δυσμάς καί τών Μ καί 
Β τάφων προς Νότον καί γενικώς τοΰ κεντρικού τμήματος τοΰ ταφικοΰ πε
ριβόλου μέχρι τοΰ προς Άνατολάς κυκλικοΰ τοίχου (είκ. 1).

1. Κέντρον τοϋ κύκλον. Κατά τον προς Νότον τοΰ άνασκαφέντος έν 
έτει 1952 Δ τάφου χώρον είχε παρατηρηθή, κατά τάς δυο προηγουμένας 
περιόδους τών άνασκαφών, έπίχωσις έξ ερυθρωπών χωμάτων, άτινα ήτο 
φανερόν, δτι ειχον ριφθή έξ ’Ανατολών προς Δυσμάς. Διότι ή φορά τών 
αλλεπαλλήλων στρώσεων τών χωμάτων καί τά μικρά ή μεγαλύτερα λιθάρια 
[σουρώματα], άτινα ειχον συσσωρευθή κατά τό κατώτατον μέρος τής έπι- 
χώσεως προς Δυσμάς, έξηγοΰνται εκ τής ρίψεως αυτών διά πτυου έξ ’Ανα
τολών 1 2. Σχηματίζεται δέ πράγματι κατά τό σημεΐον τοΰτο είδος λάκκου 
καί ό μαλακός βράχος έχει λαξευθή ή μάλλον έκσκαφή. Διότι δέν υπάρχει 
κανονική λάξευσις άλλ’ άπόσπασις τεμαχίων τοΰ βράχου, τοΰ οποίου ή ύφη 
είς τον χώρον μεταξύ) τών Γ καί Β τάφων είναι τοιαότη ώσιε ή κανονική 
λάξευσις λόγφ τής σκληρότητος καί τής φόσεως τών στρωμάτων ήτο αδύ
νατος. Διά τον λόγον τοΰτον καί αί πλευραί τοΰ Β τάφου 3, ή ανατολική, 
ή δυτική καί ή νοτία, δέν είναι έπίπεδοι. Ή έπίχωσις τών έρυθριοπών 
χωμάτων δέν κατελάμβανεν ολόκληρον τον κενόν, άνευ τάφων, χώρον αλλά 
περιωρίζετο έξ ανατολών διά τοίχων έξ αργών, μέτριου μεγέθους, λίθων 
άνευ συνδετικής ύλης καί έκ δυσμών έξ έπιχώσεως μελανών χωμάτων, μέ- 
χρις άποστάσεως ενός μέτρου από τοΰ κέντρου τοΰ κύκλου, ένθα ύπήρχον 
λίθοι τινές προσδιορίζοντες, ώς εΐχομεν υποθέσει, τήν ύπαρξιν μεγάλου τά
φου. Τόσον τά χώματα ήσαν μελανά καί τεφροειδή πλησίον τών λίθων, 
ώστε δεδικαιολογημένως νά έλπίζωμεν πλουσίου καί μεγάλου τάφου τήν 
άνεύρεσιν. Άλλ’ αί έλπίδες μας αύται δέν έξεπληρώθησαν καί ή άνασκαφή

1 Παρέστησαν καί εφέτος κατά τάς άνασκαφάς ό καθηγητής κ. Γ. Μυλωνάς ώς 
πολύτιμος συνεργάτης καί σύμβουλος καί ό επιμελητής Δ. Θεοχάρης ώς παλαιός συμ
παραστάτης, βοηθός καί σχεδιαστής. Τό λοιπόν τεχνικόν προσωπικόν άπετέλεσεν ό φω
τογράφος Ν. 'Γομπάζης, ό επιστάτης ’Ιωάννης Καραμήτρος, ό συγκολλητής Ά. Μαρίνης 
καί ό αρχιεργάτης Κ. Ντάσης.

2 Έν τή εκθέσει τοΰ πριότου έτους τής άνασκαφής άναφέρομεν δτι «αί στρώ
σεις δέν ήσον επίπεδοι άλλ’ επικλινείς πρός Δυσμάς, ώς νά προήρχοντο έκ ρίψεως χω
μάτων είς ανοικτόν λάκκον». ΠΑΕ 1952 σ. 430.

:i ΠΑΕ 1952 σ. 436.
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τών μελανών χωμάτων δεν άπέδωκεν είμή μεσοελλαδικών χρόνων όστρακά 
τινα κα'ι οστά ζφων, καίτοι υπήρχε λάκκος έσκαμμένος εν τφ> βράχφ, υπο
δεικνύουν πιθανώς απόπειραν λαξεύσεως τάφου, έγκαταλειφθεΐσαν δε διά

Είκ. 1. Κάτοψις τοϋ ταφικοϋ περιβόλου μετά τών κατά τό 1954 
άνασκαφέντων νέων τάφων.

την ακατάλληλον υφήν τοΰ βράχου. "Ετερος παρόμοιος λάκκος άλλ’ άβα- 
θέστερος εύρέθη ολίγον βορειότερον, διά τον ίδιον βεβαίως λόγον λαξευθείς. 
'Η ΰπαρξις λίθων επί τών μελανών χωμάτων δέν δύναται διά τοΰτο νά 
έρμηνευθή άλλως είμή ότι προέρχονται εκ παλαιοτέρου, μεσοελλαδικών χρό
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νων, χτίσματος. Κατά την νοτίαν πλευράν τοΰ χώρου εύρέθησαν επίσης με
λανά χώματα μέχρι τοΰ ελλειψοειδούς τής μεσοελλαδικής οικίας τοίχου μετά 
τοΰ ϊπνοΰ. Κατά την βόρειον πλευράν αί ερυθρόχροοι έπιχώσεις έφθανον 
μέχρι τής νοτίας πλευράς τοΰ Δ τάφου. Σχηματίζει λοιπόν ό περιωρισμέ- 
νος οΰτος χώρος τρίγωνον, τοΰ οποίου ή βάσις εύρίσκετο προς Άνατολάς 
κατά τον άνευρεθέντα εκεί ερειπωμένου τοίχον καί, κατά πάσαν πιθανότητα, 
τά μελανά χώματα, άτινα θά ύπήρχον εκεί, ώς ύπήρχον και εις ολό

κληρον την επιφάνειαν τοΰ περιβό
λου, άφηρέθησαν έκεΐθεν κατά την 
ίδιαν εποχήν καθ’ ήν ό χώρος έπλη- 
ρώθη πάλιν διά τών νέων ερυθρω
πών επιχώσεων. Διότι αΰται φθά
νουν μέχρι τοΰ βράχου. Δεν εύρί- 
σκω άλλον λόγον τής τοιαΰτης εκ
σκαφής είμή τον τής απόπειρας συ- 
λήσεως τοΰ ανατολικούς κειμένου Ρ 
τάφου. Είναι δέ πιθανόν δτι ή διά- 
νοιξις εισόδου διά νά είσέλθουν εν
τός αΰτοΰ έγένετο κατά το βόρειον 
τμήμα τής δυτικής τοΰ τάφου πλευ
ράς, οπού εύρέθη κατά τάς άνασκα- 
φάς τοΰ 1952 1 τάφρος πλήρης ερυ
θρών χωμάτων, τών οποίων ή ύφη 
μόνον κατά τό νότιον τμήμα είναι 
ή ιδία προς την τών επιχώσεων τοΰ

, _ τάφου. Έξ ου υποθέτω δτι καί
Εικ. ζ. Αμφορευς ανακτορικού ρυσμου , 5 ,

έκ τοΰ τάφου Ρ. δεύτερα αυτής χρήσις εγενετο μετα
γενέστερον.

Εντός τών επιχώσεων τοΰ χώρου τούτου άνευρέθησαν πολλά όστρακα 
αγγείων τοΰ ανακτορικού ρυθμού τής υστεροελλαδικής II δηλαδή περιόδου, 
έξ ών ήδυνήθημεν εφέτος, μετά τών λοιπών οστράκων τών άνευρεθέντων 
κατά τάς προηγουμένας άνασκαφικάς περιόδους κατά τον ίδιον χώρον, 
νά άνασυστήσωμεν τρεις μεγάλους αμφορείς, οιτινες αποτελούν τό κυρι- 
ώτερον στοιχεΐον τής χρονολογήσεως τοΰ κατωτέρω περιγραφομένου τά
φου Ρ.

2. Ευρήματα έκτος τοΰ τάφου Ρ. Ό εις τών αμφορέων τούτων (είκ. 2) 
έχει ύψος 0.695 μ. καί μεγίστην διάμετρον 0.46 μ. ’Έχει τό κωνικόν σχήμα

1 ΠΑΕ 1952, 430 κ. έ. καί· ΠΑΕ 1953, 207.
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των λεγομένων πιθοειδών άπιομόρφων αμφορέων (conical piriform) μετ’ 
έγκοίλου λαιμού, χωριζομένου από τού κορμοί δια πλαστικοί δακτυλίου 
και πλατέος επιπέδου στομίου. Ό κορμός φέρει κατακορύφους σειράς εκ 
τριών καθέτων λαβών τοποθετημένων εντός πλατειών εγκαρσίων ζωνών δια- 
κοσμουμένων διά σπογγοειδούς (sponge print) κοσμήματος, αΐτινες χωρί
ζουν τό άγγεΐον εις τρεις εγκάρσιάς διακοσμητικάς επιφάνειας, τών όποιων 
τό κάτω μέρος κοσμείται διά σχεδίου κοραλλιοειδών θαλασσίων βράχων 
μετά φυκών. Τό υπόλοιπον μέρος μέχρι τοΰ λαιμού κοσμείται δι° εξ κυμα
τοειδών ταινιών εκ στιγμών, έξ ών κρέμονται κροσσοειδή φυλλοειδή εγκόλ
πια. Είναι δέ γνωστή ή διακόσμησις αΰτη και εκ Κρήτης και έκ Μυκη
νών καί μάλιστα έξ άνευρεθέντων εντός τοΰ θολωτού τάφου, τού λεγομένου, 
τού Αίγίσθου οστράκων 1.

Ό δεύτερος τών αμφορέων είναι κατά τι μεγαλύτερος (ύψ. 0.915, 
μεγίστη διάμ. 0.65). Αί άναλογίαι τούτου παρουσιάζουν διαφοράν τινα ως 
πρός τον πρώτον, δστις είναι ραδινώτερος άλλ= ή μορφή τού αγγείου, ό 
λαιμός, τό στόμιον και ή διάταξις τών λαβών είναι ή αυτή. Καί ό πηλός 
είναι υπέρυθρος χονδρόκοκκος και τό επίχρισμα στιλπνόν λευκοκίτρινον. 
Διαφέρει μόνον κατά τήν διακόσμησιν τής επιφάνειας τοΰ κορμού, ήτις 
χωρίζεται εις τέσσαρας οριζόντιας διακοσμητικάς ζώνας, αΐτινες πληροΰνται 
δι’ αλλεπαλλήλων βουνοειδών σχεδίων μετ’ οξειών κορυφών ευρισκομένων 
εκάστοτε εντός τής έξάρσεως κυματοειδών μελανοβαφών ταινιών. Καί τό 
νέον δέ τούτο διακοσμητικόν στοιχείον μάς είναι γνωστόν έκ Μυκηνών, 
καίτοι μεθ’ άπαλωτέρων εξάρσεων εξ αγγείων τής υστεροελλαδικής II πε
ριόδου, περιγραφόμενον ώς κυματοειδές κόσμημα υπό τοΰ A. WacE*.

Ό τρίτος τών αμφορέων έχει μικροτέρας διαστάσεις (υψ. 0.54 μ., 
διάμ. 0.37 μ.) καί τό σχήμα έχει τά αυτά χαρακτηριστικά μέ μόνην 
τήν διαφοράν δτι αί μικρότεροι λαβαί είναι τοποθετημένοι ευθύς μετά 
τάς μεγάλας τού ώμου. Καί τούτου ό πηλός είναι υπέρυθρος καί ή επι
φάνεια φέρει τό στιλπνόν ύποκίτρινον χρίσμα. Τό στόμιον καί αί λαβαί 
υποδεικνύουν καί ένταΰθα, ως καί εις τούς προηγουμένους, τήν μεταλλικήν 
προέλευσιν τοΰ τύπου. 'Ολόκληρος δέ ή έπιφάνεια, άνευ τίνος οριζοντίου 
ή εγκαρσίου διαχωρισμού, κοσμείται διά τριών όκταπόδων, τών οποίων αί 
κεφαλαί εύρίσκονται κάτωθεν τών μεγάλων λαβών οί δέ πλόκαμοι πλη
ρούν τάς εκατέρωθεν αύτών έπιφανείας τοΰ κορμού, έλισσόμενοι καί περι
πλεκόμενοι μεταξύ των. Εις τούς ύπολειπομένους κενούς χώρους ζωγραφίζονται 
βράχοι, κοράλια καί διάφορα είδη θαλασσίας χλωρίδος. Παρόμοια δέ κο-

1 A. Wace, BSA 1925, 314 πίν. La.
7 A. Wace, Chamber Tombs, 81 πίν. XXXIX καί XL άρ. 18, 19, 20,
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σμήματα κρέμανται εκ τού δακτυλίου τοΰ λαιμού και όίλλα φύονται εκ τής 
βάσεως. Άλλ’ ή συμπλήρωσις τοΰ αγγείου δεν είναι ασφαλής κα'ι δεν είναι 
διά τούτο βέβαιον αν ή διακόσμησις έξετείνετο μέχρι τού πλαστικού δακτυ
λίου όίνευ τής, ως συνήθως, διαχωριστικής μελανοβαφούς ζώνης, ήτις έν 
πάση περιπτώσει θά ήτο στενή. Γενικώς ή εργασία τής διακοσμήσεως εί
ναι έπιμεμελημένη καί τό σχέδιον ελεύθερον, άνευ υποταγής εις ωρισμέ- 
νον κανονικόν σύστημα διατάξεως. Συγκρινόμενος προς τον έν τφ θαλα- 
μοειδεΐ τάφφ 529 τοΰ λόφου Καλκάνη των Μυκηνών είναι ραδινώτερος 
καί άνωτέρας καλλιτεχνικής χειρός'. Γενικώτερον καί οί τρεις ανωτέρω αμ
φορείς αποτελούν άριστα δείγματα τοΰ μυκηναϊκού ’Ανακτορικού, λεγομέ
νου, ρυθμού.

Εντός τών έπιχώσεων εύρέθησαν χρυσά τινα ασήμαντα ελάσματα, 
ψήφοι έξ ημιπολύτιμων λίθων καί τεμάχια εκ τοΰ αλαβάστρινου αγ
γείου, τοΰ οποίου άλλα τινά εύρέθησαν κατά τάς τών προηγουμένων 
ετών άνασκαφάς, έξ ών δμως δεν κατέστη δυνατόν νά άνασυσταθή τό 
σχήμα τοΰ αγγείου. Πάντα ταΰτα υποδεικνύουν δτι τά χώματα τών έπι
χώσεων προήρχοντο έκ συληθέντος τάφου, τοΰ οποίου την χρονολογίαν 
ήδυνάμεθα νά όρίσωμεν εκ τών ευρημάτων. Προσετέθη δέ εις τούτον κατά 
την εν τφ Μουσείφ έκ νέου σπουδήν αυτών καί Αιγυπτιακός σκαραβαίος 
έκ κυανού λίθου (lapis lazuli), δυνάμενος νά άποτελέση χρονολογικόν στα
θμόν, terminus post quem, μετά τον όποιον πρέπει νά χρονολογηθή ό τά
φος. Ό σκαραβαίος οΰτος φέρει παράστασιν άνω κεφαλήν τής Άθώρ, έν 
τφ μέσφ δύο άντωπούς ίέρακας καί κάτω, μεταξύ δύο πιθήκων, κυκλικόν 
σύμβολον τής Σέν 2. Κατ’ εύγενώς παρασχεθεΐσαν γνώμην τής Διευθύνσεως 
τής Αιγυπτιακής συλλογής τοΰ Μητροπολιτικού Μουσείου τής Ν. Ύόρκης 
δύναται νά συγκριθή προς τούς έν πίν. XXV εικονιζομένους σκαραβαίους 
τοΰ Percy Ε. Newberry χρονολογούμενος ούτως μεταξύ τοΰ 1700-1600 
π. X. Είναι λοιπόν ό παλαιότερος σκαραβαίος έκ τών άνευρεθέντων έν 
Μυκήναις καί, καθ’ δσον γνωρίζω, καί έν τή λοιπή ηπειρωτική Έλλάδι, 
άποτελών διά τούτο σπουδαΐον στοιχεΐον διά τήν χρονολογίαν τών πρώτων 
επαφών τών Ελλήνων μετά τού Αιγυπτιακού πολιτισμού, είτε εμμέσως διά 
τής Κρήτης είτε άπ’ ευθείας έξ Ελλάδος.

Τάφος Ρ. Άλλ’ αν ή ΰπαρξις τάφου τινός, εκεί που προς Άνατο- 
λάς, τών πρωίμων υστεροελλαδικών χρόνων έφαίνετο πιθανωτάτη, δύσκολος 1

1 A. Wace, Chamber Tombs σ. 104 καί πίν. Τ' πρβ. καί παρόμοιον έκ τής γει
τονικής Προσύμνης, C. BeEGEN, Prosymna I ο. 417 άριθ. 177, τόμος II πίναξ VII, 
καί II είκ. 437.

s Τήν ασφαλή άναγνώρισιν τής παραστάσειος οφείλω είς τόν φίλον συνάδελφον 
αιγυπτιολόγον Ν. Μπουφίδην.
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ήτο ό καθορισμός τής θέσεως αύτοϋ και μάλλον απίθανος ή ύπόθεσις δτι 
οΰτος εύρίσκετο εντός τοϋ ταφικοΰ μεσοελλαδικοΰ περιβόλου. Παρά πάσαν 
δμως προσδοκίαν άπεκαλΰφθη, είς τον προς Άνατολάς τοϋ κΰκλου και νο- 
τίως τοϋ Α τάφου άνάσκαφον χώρον, έξαίρετον καί μοναδικόν ταφικόν 
μνημεΐον κατά έ'να καί ήμισυ περίπου αιώνα μεταγενέστερον τών λοιπών 
πλησίον τάφων καί εντελώς μάλιστα διάφορον τούτων κατά την μορφήν. 
Καί κατ’ άρχάς μέν άπεκαλΰφθη ή περίμετρος τοϋ λάκκου εις έλάχιστον 
βάθος από τής επιφάνειας καί ύπεθέσαμεν δτι αϋτη άνήκεν είς μέγαν 
σκαπτόν λακκοειδή τάφον παρόμοιον προς τούς λοιπούς τού κΰκλου. °Αλλ’ 
έντΰπωσιν προυξένησεν ευθύς εξ αρχής τό γεγονός τών μεγάλων διαστά
σεων τοϋ λάκκου (μήκος 6.65-7 μ. πλάτος |2.80 μ.) καί αμέσως κατόπιν, 
κατά την άφαίρεσιν τών χωμάτων ή φύσις'καί ό τρόπος τών έπιχώσεων. Διότι 
αύται άπετελοΰντο έξ αλλεπαλλήλων στρωμάτων ερυθρωπών χωμάττον άνα- 
μεμιγμένων μετά μικρών χαλίκων, προερχομένων έκ τής λαξεΰσεως τοϋ βρά
χου καί τινων μελανών χωμάτων, προσ- 
ομοιάζουσαι καί κατά τον τρόπον τής 
φοράς αυτών προς τάς προς Δυσμάς τοϋ 
λάκκου έπιχώσεις Ήσαν δηλαδή εντελώς 
διάφοροι τών εντός τών άλλων τάφων 
άνευρεθεισών.

Εντός αυτών εύρέθησαν, είς τά 
ανώτερα στρώματα, όστρακά τινα έκ μι- 
νυείων κυπέλλων μεσοελλαδικών χρόνων, 
μικρόν μόνωτον κυάθιον (είκ. 3) μετά 
λευκοκιτρίνου γανώματος καί κατά την ανατολικήν πλευράν τεμάχιον δστοϋ 
έξ ανθρωπίνου κρανίου. Είς βάθος 1.80 μ., περίπου ακριβώς άνωθεν τής 
καλυπτήριου πλακός τοϋ βορείου τμήματος τοϋ δρόμου, εύρέθη εύμέγεθες 
δστρακον άνήκον εις τον τρίτον έκ τών ανωτέρω περιγραφέντων αμφο
ρέων μετά τής διακοσμήσεως τών όκταπόδων. Ή άνεΰρεσις τοϋ οστράκου 
τούτου, προσαρμοσθέντος ευθύς αμέσως προς τά άλλα, έκτος τοϋ τάφου, 
άνευρεθέντα όστρακα τοϋ αύτοϋ άμφορέως, παρέσχεν ήμΐν τήν δυνατότητα 
τοϋ προσδιορισμοϋ τής προελεΰσεως αυτών έκ τοϋ άνασκαπτομένου τάφου. 
’Ολίγον βαθΰτερον κατά τήν αυτήν θέσιν εύρέθη τεμάχιον χαλκοΰ σύρμα
τος έκ λαβής πιθανώς χαλκοΰ λέβητος. Είς βάθος 1.50 μ. περίπου από 
τής έπιφανείας ήτο λελαξευμένον έ'δρανον έπί τής ανατολικής πλευράς τοϋ 
τάφου βραχυνομένου οϋτω τοϋ πλάτους του. Τό έδρανον τοΰτο (πατούρα), 
τοϋ οποίου τό πλάτος κυμαίνεται μεταξύ 0.60 καί 0.30 μ. έχρησίμευε πι
θανώς διά τήν έπ’ αύτοϋ στερέωσιν τών δοκών τής στέγης παλαιοτέρου 
λακκοειδοϋς τάφου. Έκ τοϋ τάφου δέ τούτου είναι πιθανόν δτι προέρχε-

Είκ. 3. Μικρόν αγγεΐον έκ τών έπιχώ- 
σεων καί δίωτον κυάθιον έκ τοΰ παρα

μερισμένου νεκρούτοϋ τάφου Ρ.
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ται καί τμήμα πλινθόκτιστου τοίχου, άνευρεθέν προς την νοτίαν πλευράν. 
Πλίνθοι τινές εύρέθησαν και έξω τοϋ τάφου προς Δυσμάς και διά πλίν
θων ήσαν έκτισμέναι αί στεναί πλευρά! των Β και Γ τάφων. "Αν ούτως 
έχει τό πράγμα τότε και οί άνευρεθέντες κατά τό νότιον τμήμα τής ανα
τολικής πλευράς παραμερισμένοι σκελετοί άνήκον εις τον παλαιότερον τού
τον τάφον. Διότι υπάρχει κατά τό ανωτέρω σημειον τής ανατολικής πλευράς 
λάξευμα έν εΐδει κόγχης εντός τοΰ βράχου (είκ. 4) και εις τό ύψος περίπου 
τοϋ εδράνου άνευρέθησαν πλάκες τινές εκ σχιστόλιθου, καλυπτόμενοι διά 
πηλοΰ πρασινωπού, αΐτινες έ'κειντο έπί των παραμερισμένων οστών, παρά

τά όποια εύρέθησαν δύο κίτρινα 
μινύεια κύπελλα καί έν μικρόν 
δίωτον κυάθιον. Τά κύπελλα εί
ναι τοΰ παλαιοτέρου πρωτογό
νου τύπου μέ βαρείας πως ανα
λογίας καί γωνιιόδεις κατόψεις. 
Φέρουν δύο ταινιοειδείς καθέτους 
επί τοΰ ώμου λαβάς καί ελα
φρώς κοίλας βάσεις μετ’ εγχα
ράκτων δακτυλίων. Ό πηλός εί
ναι υπέρυθρος μετά κίτρινου ε
πιχρίσματος. Τό κυάθιον1 έχει 
τό σχήμα τοΰ έξειλιγμένου ήμι- 
σφαιροειδοΰς τύπου μέ ύψηλάς 
ταινιοειδείς (high-swung) λαβάς 
έκφυομένας έκ τοΰ στομίου καί 
διακοσμείται δι’ άπλών αμαυρών 
(matt) γραμμών επί τών λαβών 

καί συνεχούς ταινίας επί τοΰ χείλους. Ό πηλός είναι υπέρυθρος καί τό επί
χρισμα κίτρινον στιλπνόν. Εις βάθος 2 μ. περίπου εύρέθη, κατά τό νότιον 
ήμισυ τμήμα τοΰ λάκκου καί κατά τό κέντρον αυτού, σειρά ορθογωνίων 
πλακών τεθειμένων άλλεπαλλήλως έκ Βορρά προς Νότον κατά πλάτος, τών 
μεταξύ αυτών αρμών πληρουμένων διά παχέος στρώματος πρασινωπού πηλοΰ. 
Αί πλάκες δέ αΰται, πέντε τον αριθμόν, δεν κατελάμβανον, ως εΐπομεν, ολό
κληρον τό πλάτος καί τό μήκος τοΰ λάκκου αλλά μόνον τμήμα τούτου μή
κους 2.60 μ. καί πλάτους 1 μ. καί ήτο προφανές δτι έκάλυπτον τάφον. Πε
ραιτέρω δέ άνασκαφή προς Βορράν άπεκάλυψεν δτι ό τάφος οΰτος ήτο κτι
στός διά πωρολίθων καί είχε δρόμον έν εΐδει προθαλάμου, δστις έκλείετο κατά

Είκ. 4. Παραμερισμένος σκελετός εντός 
τοΰ λάκκου τοΰ τάφου Ρ.

Ίδέ είκ. 3 δεξιά.
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τήν βόρειον πλευράν διά σειράς πωρίνων λίθων. Ό δρόμος εΰρέθη ακά
λυπτος καί μόνον κατά τό βόρειον τμήμα εΰρέθη μεγάλη καλυπτήριος 
πώρινη πλάξ πλάτους 0 50 καλΰπτουσα μόνον μικρόν τοΰτου μέρος (εϊκ. 5). 
Τό εσωτερικόν ολικόν μήκος τοΰ τάφου μετά τοΰ θαλάμου καί τοΰ δρό
μου είναι 5.60 μ. περίπου. Ιδιαιτέρως δμως χαρακτηριστική είναι ή τε
χνοτροπία τής κατασκευής τοΰ τάφου (εϊκ. 6). Άποτελείται ουτος έκ τοΰ κυ
ρίως θαλάμου και τοΰ δρόμου ή προθαλάμου. Αί διαστάσεις άμφοτέρων τού
των είναι περίπου αί αΰταί. Τό μήκος τοΰ δρόμου είναι 2.69 μ., τό τοΰ θα
λάμου 2 62 μ. Πλάτος άμφοτέρων 1.20 μ.Έκ τοΰ δρόμου προς τον θάλα
μον ή είσοδος σχηματίζεται διά δυο εκα
τέρωθεν παραστάδων, αΐτινες εκτείνονται έ
σωτερικώς έκ των πλευρικών τοίχων τοΰ τά
φου εις μήκος020 μ:, έχουσαι πάχος0.35 μ.
Έξικνοΰνται δε αί παραστάδες αΰται κατ’ 
εΰθυγραμμον τρόπον μέχρις ΰψους 0.98 μ. 
από τοΰ δαπέδου και από τοΰ σημείου τοΰτου 
συγκλίνουν προς τά έσω σχηματίζουσαι οΰτω 
γωνιώδες τόξον, τοΰ οποίου ή κορυφή εΰ- 
ρίσκεται ολίγον κάτωθεν τής προς τήν θΰ- 
ραν καλυπτήριου πλακός τοΰ θαλάμου εις 
ύψος 1.85 μ. από τοΰ δαπέδου ’Αποτελεί 
δέ τοΰτο ένδειξιν δτι δεν ύπήρχεν ιδιαιτέρα 
θΰρα, ήτις δεν ήτο δυνατόν νά λάβη τό σχή
μα τοΰτο τής εισόδου. Αί παραστάδες καί 
ολόκληρος ή πρόσοψις έξωτερικώς καί έσωτερικώς καλύπτονται διά κονιάματος 
(stucco) μετ’ έρυθράς βαφής. Τό άνοιγμα τής εισόδου μεταξύ τών παραστάδων 
είναι 0.81 μ. κάτω και 0.76 μ. άνω κατά τό σημεϊον τής συγκλίσεως. Ελα
φρά λοιπόν κλίσιςτών παραστάδων υπάρχει καί από τοΰ δαπέδου προς τά άνω. 
Κατά τον ίδιον τρόπον είναι κατεσκευασμένοι καί οί πλευρικοί τοίχοι τοΰ 
θαλάμου έχοντος ολικόν ύψος 1.98 μ. (εϊκ. 7). Τούτων οί δυο κάτω δόμοι είναι 
κατεσκευασμένοι κατά τον εΰθυγραμμον ίσοδομικόν οί δέ ανώτεροι κατά τον 
εΰθυγραμμον έκφορικόν τρόπον (en encorbellement).^A^0 δεν καταλήγουν 
εις δξεΐαν ράχιν αλλά προ τής συναντήσεως τών τελευταίων άνω δόμων αφή
νεται μικρόν ανοικτόν διάστημα 0.30 μ. καλυπτόμενον διά τών πλακών τής 
στέγης καί σχηματιζομένης έσωτερικώς στενής επιπέδου σαγματοειδοΰς όρο- 
φής.'Η νοτία πλευρά τοΰ θαλάμου καί ή βόρειος τοΰ δρόμου είναι κατά τον 
ίσοδομικόν τρόπον κατεσκευασμένοι έντελώς εΰθΰγραμμοι. Οί αρμοί τών 
λίθων καλύπτονται καί ένταΰθα διά κονιάματος καί εξαίρονται τά αρχιτε
κτονικά μέλη διά διχρωμίας έρυθροΰ εναλλάξ καί μελανοΰ χρώματος. Τό δά-

Είκ. 5. Ή στέγη τοΰ τάφου Ρ 
μετά τών καλυπτήριων πλακών.
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πεδον τοΰ θαλάμου καλύπτεται διά πωρίνων πλακών ούχί δμως και τό τοΰ 
δρόμου, δπερ καλύπτεται δι’ ’ισχυροί συμπαγούς πηλοΰ. Αί πλευραι τοΰ 
δρόμου είναι κατά τον ίδιον τρόπον κατεσκευασμέναι άλλ’ ελλείπει ό τελευ-

—φ'

ΚΑΤΟψΙ^

Λ,.ρ.θ.

Είκ. 6. Κάτοψις καί τομή του τάφου Ρ κατά σχεδίασμα Δ. Θεοχάρη.

ταΐος ανώτερος δόμος, δστις δεν φαίνεται δτι άφηρέθη μεταγενεστέρους καί 
τό άνοιγμα άνω επομένως είναι πολύ πλατύτερον. Εύρέθη δέ · τοΰτο ακά
λυπτον έκτος μικρού μέρους προς Βορράν. Πιθανώς δέ δτι καί άλλο μι
κρόν αυτού τμήμα έκαλύπτετο περαιτέρω, διότι εύρέθη κατά την δυτικήν
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πλευράν επί τοΰ τοίχου καλυπτήριος πλάξ, ήτις άφηρέθη πιθανώς κατά τό 
παλαιόν ά'νοιγμα τοΰ τάφου.

Έπί τοΰ δαπέδου τοΰ δρόμου εύρέθησαν πέντε τεμάχια εκ πωρίνων 
κιβωτιόσχημων λίθων, των οποίων τό πάχος ήτο περίπου τό αυτό κυμαι
νόμενου μεταξύ 0.30 μ. καί 0.25 μ., ώστε νά δυνάμεθα νά ύποθέσωμεν δτι 
άπετέλουν βαθμίδας κλίμακος, ήτις είχε διεΰθυνσιν εκ Βορρά προς Νότον 
προς την είσοδον τοΰ θαλάμου. Διότι τό ολικόν ύψος τών υποτιθεμένων

Είκ. 7. "Αποψις τής εισόδου καί τοΰ θαλάμου άπό Βορρά.

τούτων βαθμιδών είναι 1.36 μ. προστιθεμένου δέ καί τοΰ διαστήματος 
άπό τής άνωτάτης βαθμίδος μέχρι τής άνω επιφάνειας τών τοίχων τοΰ 
δρόμου έχομεν περίπου τό ολικόν ύψος τούτου. Δεν γνωρίζομεν αν καί ό 
δρόμος εκαλύπτετο διά πλακών ως ό θάλαμος αλλά δεν εύρέθησαν τμήματα 
καλυπτήριων πλακών, ώστε νά ύποθέσωμεν δτι έθραύσθησαν αύται δταν 
ήνοίχθη δ τάφος ούτε άλλωστε ήτο καί αναγκαία ή ολική τούτων κατα
στροφή. Δεν γνωρίζομεν επίσης αν ή είσοδος τοΰ θαλάμου έκλείετο διά 
πετρών, διότι εύρέθη ανοικτή. ΙΙαρετηρήθη δμως δτι τό κονίαμα τής προσ- 
όψεως ειχεν εμπιέσεις τινάς, αΐτινες προφανώς εγένοντο, δταν τό κονίαμα
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ήτο νωπόν. Έν τοιαύτη περιπτώσει πρέπει νά ύποθέσωμεν ότι ή είσοδος 
τοϋ θαλάμου έκλείσθη μετά τον ενταφιασμόν και ότι δεν έκαλύφθη αλλά 
κατεχώσθη ό δρόμος. Πρέπει δέ και τοΰτο νά παρατηρήσω. "Οτι ενώ οί 
λίθοι τοϋ τρίτου δόμου των πλευρών τοΰ δρόμου φαίνονται συγκλίνοντες 
προς τά έσω, οί λίθοι τοΰ τελευταίου άνω δόμου είναι κατ’ εΰθΰγραμμον 
κάθετον τρόπον έκτισμένοι καί μόνον οϊ δόμοι τοϋ προς Βορράν, κατά την 
κλειστήν εί'σοδον τοϋ δρόμου, τμήματος συγκλίνουν όπως και οί τοΰ θαλά
μου, σχηματίζοντες μετά τής σωζομένης καλυπτήριου πλακός σαγματοειδή 
στέγην. Άλλ’ οπωσδήποτε ή πρόσβασις προς τον θάλαμον δεν ήτο δυνατή 
έκ τής βορείου εισόδου τοΰ δρόμου, ήτις εύρέθη κλειστή καί έλάχιστον διά
στημα (0.50 μ.) υπάρχει μεταξύ αυτής καί τής βορείου πλευράς τοΰ λάκκου. 
"Οταν λοιπόν ήνοίγετο ό τάφος προς νέαν ταφήν θά έπρεπε, αν ό δρόμος 
ήτο αστέγαστος, νά άφαιρεθώσι τά χώματα τοΰ δρόμου ή τινές τών καλυ- 
πτηρίων πλακών, αν ήτο έστεγασμένος, όπερ δυσκολεύομαι νά πιστεύσω, 
προς εύκολωτέραν δέ κάθοδον υπήρχε πιθανώς κλΐμαξ λιθίνη. Ταύτην δυ- 
νάμεθα νά ύποθέσωμεν εκ τής συγκρίσεως προς τάς προσβάσεις πολλών 
θαλαμοειδών τάφων έν οίς εύρέθησαν, έν τή αρχή τοΰ δρόμου, δύο ή τρεις 
βαθμίδες λελαξευμέναι έν τφ βράχφ *. Τινές τών τελευταίων τούτων τάφων 
καί μάλιστα οί έν Μυκήναις ανήκουν εις τήν υστεροελλαδικήν I ή II, πε
ρίοδον. Κτιστή δέ κλΐμαξ υπάρχει εις όλους τούς άνευρεθέντας τάφους τής 
αρχαίας πόλεως καί χώρας Ugarit1 2 έπί τής Συριακής ακτής έναντι τής Κύ
πρου, εις ήν εύρέθησαν παρόμοιοι τάφοι. Τούτων θαυμασίως διετηρήθη ό 
βορείως τής αρχαίας Σαλαμΐνος και τής Έγκομής τής προϊστορικής Άλα- 
σίας άνευρεθεις τάφος τοΰ Τράχωνα 3 έπί τής ανατολικής πλευράς τής Καρ- 
πασίας χερσονήσου, ακριβώς έναντι τής Ugarit.

1 Βαθμίδες εύρέθησαν εις θαλαμοειδείς τάφους τών Μυκηνών, είς τόν ύπ’ άριθ. 
10 τών άνασκαφών τού ΤΣΟΥΝΤΑ, ΑΕ 1888, 128, καί είς τούς ύκς’ άριθ. 515,516, 529 
τοΰ νεκροταφείου * τοΰ Καλκάνη» A. Wage, Chamber Tombs σ. 125' πρβ. καί 
A Persson, Royal Tombs at Dendra near Midea τάφος 1 σ, 81 καί New Tombs at 
Dendra τάφος 6 σ. 20. I„. BlEGEN, ε. ά. τάφοι XLV, XLVI, L, VIII, XXXIX, 
LI σ. 234.

2 Ή βιβλιογραφία άπό τής εποχής τής άποκαλύψεως τής σπουδαιότατης ταύτης 
πόλεως κείμενης κατά τήν σημερινήν Ras - Shamra καί τόν παραλιακόν λιμένα Ε1 
Beida, τόν «λευκόν λιμένα» τών άρχαίων, είναι ήδη πλουσιωτάτη. Τά κυριώτερα συμπε
ράσματα τοΰ άνασκαφέως Ci„ F. A. SCHAEFFER εκτίθενται είς τόν I τόμον τής σει
ράς «Ugaritica», τοΤ; όποιου τό δεύτερον κεφάλαιον άναφέρεται είς τάς σχέσεις τής 
Ugarit πρός τόν Αίχαιακόν κόσμον, σ. 53 κ.έ.

3 Ε. GjerSTao, Swedish Cyprus Expedition I, 405. Περί τής ταυτίσεως τής 
θέσεως τής Έγκομής πρός τήν τής άρχαίας Άλασίας ίδέ A. Dussaud είς Ce. SCHAEF
FER, Enkomi - Alasia, σ. 1 κ. έ.
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Ένχός τών έπιχώσεων ιοΰ δρόμου καί τοΰ θαλάμου εύρέθησαν υπο
λείμματα τινα έκ χρυσών κτερισμάτων καί επί τοΰ δαπέδου τοΰ θαλάμου, 
δστις καί μόνον ήτο, ώς άνεφέραμεν, έστρωμένος διά πωρίνων πλακών εύ- 
ρέθη εντός μικράς κοιλότητος, σχηματιζομένης κατά τινα αρμόν αυτών, σφρα
γιδόλιθος έκ λίθου κορνεάλης μετά παραστάσεως πληγωμένης έλάφου (είκ. 8).

’Αρχιτεκτονικός τύπος Τάφου Ρ. Ή πρωτότυπος μορφή τοΰ τά
φου τούτου, εΰρεθέντος μάλιστα εντός τοΰ ταφικοΰ περιβόλου τών μεσοελ- 
λαδικών χρόνων, γεννά πολλά νέα προβλήματα καί προξενεί δλως ιδιαίτερον 
ενδιαφέρον. Διότι διά πρώτην φοράν παρουσιάζεται εις την ηπειρωτικήν 
Ελλάδα ό τύπος τοΰ «κτιστοΰ θαλαμοειδούς τάφου» (built chamber Tomb), 
ένφ γνωστός είναι καί συνήθης εις τήν Κρή
την, τήν Κύπρον καί τήν έναντι ταύτης Συ- 
ριακήν χώραν Ugarit (Ras - Shamra). "Ο
ταν έγένοντο γνωστοί τό πρώτον ' οί κτι
στοί θαλαμοειδείς τάφοι, εύρεθέντες κάτω
θεν τών οικιών τής τελευταίας ταύτης πό- 
λεως καί τοΰ επινείου αυτής El.-Beida, ό C1.
Schaeffer παρωμοίασε τούτους, συμφώνως 
προς τήν γενικήν αρχιτεκτονικήν διάταξιν, 
προς τούς ήδη γνωστούς τής Κύπρου καί 
μάλιστα προς τον βασιλικόν τάφον τών Ί- 
σοπάτων τής Κρήτης πλησίον τής Κνωσού.
Πράγματι δέ ό τελευταίος ούτος και ο τοΰ Είκ. 8. Σφραγιδόλιθος έκ κορνεά- 
ϊδίου νεκροταφείου τάφος Ρ παρουσιάζουν λης έκ τοΰ τάφου Ρ.
τήν αυτήν έκφορικήν κατασκευήν καί πιθα
νώς έφερον σαμαρωτήν μετ’ επιπέδου ή μετ’ οξείας ράχεως στέγην1 * 3.

ΣημειοΙ επίσης ό Evans 4 τήν ΰπαρξιν παρομοίων τάφων εις Δυτι
κήν Κρήτην κατ’ άνακοίνωσιν τοΰ ’Ιωσήφ Χατζηδάκη, γνωστός δέ Ικεΐθεν 
είναι 6 τάφος τοΰ Μάλεμε δυτικώς τών Χανιών, δστις δμως, ενώ έχει τε
τράγωνον θάλαμον, στεγάζεται διά κυκλικής θόλου κυψελοειδούς, έκτισμένης 
κατά τον έκφορικόν τρόπον από ύψους 1.75 μ. από τοΰ δαπέδου. Τοΰ

1 Syria 1929, 221 κ.έ.
7 A. Evans, The prehistoric Tombs of Knossos a. 136 κ. έ. Palace of Mi

nos at Knossos IV, 771 κ.έ. καί The Tombs of the Double Axes and Associated 
Group σ. 6 κ.έ.

3 Ή στέγη δέν διεσώθη καί δέν είναι έπομένως γνωστός ό τρόπος τής στεγά- 
σεως. Νΰν δέ μόνον ό λάκκος φαίνεται είς τήν θέσιν, όπου έκειτο ό μεγαλοπρεπής 
τάφος τών Ίσοπάτων, έξαφανισθείς τελείως υπό τών στρατευμάτων τής ξενικής κατοχής.

* Evans, The t. of D. A. σ. 9. Ath. Mitt. 1910, 150.
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Ιδιου δέ τΰπου είναι π. χ. και ό τάφος Β τής Πραισοϋ 1 τής Ανατολικής 
Κρήτης καθώς καί οι τάφοι των Σελλάδων τών Μέσα Μουλιανών τής πε
ριοχής τής Σητείας1 2, εξ ών δ εις μέν έχει ορθογώνιον επιμήκη θάλαμον ό 
δέ έτερος σχεδόν τετράγωνον.

Πολύ πλησιέστερος προς τον ίδικόν μας είναι ό τάφος τών Δαμα- 
νίων τής .Νοτίου Κεντρικής Κρήτης ανασκαφείς υπό τοϋ Σ. Ξανθουδιδου 

και θεωρηθείς ύπ5 6 αΰτοϋ ως δ σημαντικώτερος μετά τον βασιλικόν τάφον 
τών Ίσοπάτων3. ’Έχει δέ οΰτος μακρόν διπλοΰν δρόμον άγοντα διά μνη. 
μειώδους πρόπυλου και θύρας μετ' ύπερθυρίου και ανακουφιστικού τριγώ
νου εις ορθογώνιον θάλαμον, τού οποίου αί μακραί πλευραί, συγκλίνουσαι 
από ύψους 1 περίπου μέτρου προς τά έσω κατά τον εκφορικόν τρόπον, 
συναντώνται κατά την κορυφήν, όπως π. χ. οί τοίχοι τών συριγγών τής 
Τίρυνθος, χωρίς νά αφήνεται κενός χώρος μεταξύ τών τελευταίων άνω λί
θων. Διαφέρει λοιπόν καί δ τάφος οΰτος τοϋ νέου τάφου τών Μυκηνών 
καί ώς προς την κάτοψιν τής εισόδου καί την στέγασιν τοϋ θαλάμου.

ΙΙάντες γενικώς οί τοϋ τύπου τούτου τάφοι τής Κρήτης, ως καί οί 
μετά κυκλικού θαλάμου θολωτοί, ανήκουν εις την ύστερομινωικήν III 
περίοδον εξαιρέσει τοϋ βασιλικού τάφου τών Ίσοπάτων καί πιθανώς τοϋ 
επί τοϋ λόφου Κεφάλα θολωτού4. Εις τούς τάφους τοϋ είδους τούτου τής 
Κρήτης δ J. PendlEbury 5 παραδέχεται μίαν συνεχή έξέλιξιν από τοϋ τε- 
τραπλεύρου τύπου μετά τής σαμαρωτής (saddle roof) καί αψιδωτής (barrel 
vault) ή καί μετ’ οξείας ράχεως (keeled roof) εις τον πραγματικόν θολω
τόν τάφον, διά τής βαθμιαίας διεισδύσεως στοιχείων εκ τής ηπειρωτικής 
Ελλάδος, θεωρών ως μεταβατικόν τύπον τον τοϋ τετραπλεύρου θαλάμου 
μετά κυκλικής κυψελοειδούς στέγης ως π. χ. τοϋ τάφου Β τής ΙΙραισοΰ 
καί τοϋ Μάλεμε. Άλλ’ ή άποψις αυτή ελέγχεται νϋν ώς λελανθασμένη αν 
θεωρήσωμεν τον νέον θολωτόν τάφον τοϋ λόφου Κεφάλα ώς άνήκοντα πι- 
θανώτατα εις την ΥΜ II περίοδον3 αν μη καί άρχαιότερον. Εις δέ την ηπει
ρωτικήν Ελλάδα άφ’ ενός μέν δέν έχομεν τον μεταβατικόν τύπον τοϋ τε
τραπλεύρου θολωτού καί άφ’ ετέρου ή χρονολόγησις τοϋ νέου τάφου, έκ 
τών άνευρεθέντων αγγείων τοϋ ’Ανακτορικού ρυθμού, εις τούς YE II χρό
νους είναι νεωτέρα τής εμφανίσεως τών παλαιοτέρων θολωτών τάφων καί

1 KSA VIII, 1901 - 1902, 245 είκ. 14.
5 ΑΕ 1904, 21 κ.έ.
3 ΑΔ 2, 1916, 171 κ.έ.
4 Άνευρέθη κατά τό 1938, AJA 1939, 128.
δ J. Pendlebury, The archaeology of Crete σ. 242 κ.έ.

6 Τά έπΐ της δεξιάς παραστάδος τής θύρας γράμματα ανήκουν μάλλον εις τήν 
Linear Β γραφήν.
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έν Μυκήναις καί άλλαχοΰ τής Ελλάδος, τινές των οποίων, ως ό τοΰ Κο- 
ρυφασίου τής Πόλου χρονολογούνται από των μεσοελλαδικών χρόνων *, 
άποτελοϋντες μίαν επί πλέον άπόδειξιν τής ηπειρωτικής ανιών καταγωγής.

Συγκρινόμενος λοιπόν ό νέος τάφος προς τούς τοΰ Ιδίου τόπου τής 
Κρήτης καί δη τον βασιλικόν τών Ίσοπάτων είναι τουλάχιστον σύγχρονος 
και παρουσιάζει, παρά την άνάλογον έκ πρώτης δψεως αρχιτεκτονικήν μορ
φήν, πολλάς ουσιώδεις διαφοράς. Ή σπουδαιοτέρα δέ τούτων, νομίζω, 
συνίσταται εις την οργανικήν σχέσιν τοΰ δρόμου προς τον θάλαμον.

Και οί δυο τάφοι τών Ίσοπάτων άποτελοΰνται έκ τοΰ θαλάμου, τοΰ 
προθαλάμου καί τοΰ δρόμου, ό όποιος άγει λοξώς από τής επιφάνειας τοΰ 
εδάφους προς τό εσωτερικόν τοΰ τάφου. "Έχουν λοιπόν κατά τοΰτο τήν 
γενικήν κάτοψιν τών θαλαμοειδών τάφων.

Ό μνημειώδης έξ άλλου χαρακτήρ τοΰ βασιλικοΰ τάφου τών Ίσοπά
των έξαίρεται μάλιστα διά τής υψηλής θολωτής στέγης ήτις, ως τουλάχι
στον άναπαρεστάθη υπό τοΰ Th. Fyre, υπερείχε τοΰ φυσικοΰ εδάφους ως 
καί εις τούς θολωτούς τάφους τών Μυκηνών 2.

Εις τον νέον τάφον τοΰ κόκλου ή πρόσβασις προς τον θάλαμον δεν 
πραγματοποιείται εκ τής αρχής τοΰ δρόμου, δστις δεν οδηγεί έκ τής έπι- 
φανείας τοΰ έδάφους προς τον τάφον άλλ’ εύρίσκεται εις τό αυτό έπίπε- 
δον προς τον θάλαμον άποτελών οίονεί προθάλαμον. Ούτως ή πρόσβα- 
σις δεν είναι έφικτή κατ’ ευθείαν έκ τής έπιφανείας τοΰ έδάφους άλλ’ από 
2 περίπου μέτρων βάθους έντός τοΰ λάκκου καί έκεΐθεν διά τής ύποτιθε- 
μένης κλίμακος έντός τοΰ δρόμου. Ή καταγωγή λοιπόν τοΰ τόπου τουτου 
τών τάφων δεν πρέπει νά άναζητηθή εις τον λαξευτόν θαλαμοειδή, δστις 
δεν δύναται νά θεωρηθή ως μοναδικόν τουτου πρότυπον.

Άλλ’ ή κατασκευή τοΰ κτιστοΰ τάφου έντός τοΰ σκάμματος τοΰ πα- 
λαιοτέρου καθέτου λακκοειδοΰς τών μεσοελλαδικών χρόνων υποδεικνύει, νο
μίζω, τήν πρωταρχικήν σόλληψιν τής ιδέας τοΰ νέου τόπου.

Είναι προφανές δτι καί τοΰ παλαιοτέρου λακκοειδοΰς τάφου αί πλευ- 
ραί ήσαν έκτισμέναι διά λίθων ως καί τών άλλων μεγάλων τάφων, τών 
άνευρεθέντων έντός τοΰ νέου κόκλου τού Γ π. χ. τοΰ Ε τοΰ Ο καί τοΰ 
πλησίον προς Βορράν Α. 'Υπολείμματα δέ τών πλευρικών τοίχων δόναν- 
ται νά θεωρηθοΰν οί σφζόμενοι δπισθεν τών πλευρών τοΰ νέου κτιστοΰ 
τάφου λίθοι χρησιμοποιηθέντες ως παραγεμίσματα. Οί λακκοειδείς τάφοι 
είναι έστεγασμένοι διά δοκών καί πλακών έκ σχιστόλιθου καί παρά τήν 
έπικάλυ\|πν διά παχέος στρώματος έκ πηλοΰ ΓΙλέσσα ή προστασία αυτών

1 C. Βι,εοεν έν Hesperia 1954, 158 κ. έ.
2 A. Evans, The Pr. Τ. at Κ. a. 140 καί 161 κ. έ. είκ. 145. - J. Pendeebury, 

έ.ά. σ. 308.
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από τών ύδάτων δεν ήτο ιδεώδης καί το υπερβολικόν βάρος τής στέγης 
καί τών επ’ αυτής ύπερκειμένων χωμάτων υπήρξεν ή αιτία τής θραύσεως 
τών δοκών και τής πρωίμου καταρρεύσεαις καί καθιζήσεως τοϋ τάφου. Εις 
έκάστην εξ άλλου νέαν ταφήν δύσκολος ήτο ή μερική άφαίρεσις τής στέ
γης. Τα μειονεκτήματα ταΰτα άπεφεύγοντο διά τοΰ διαχο)ρισμοϋ τοΰ τά
φου εις τον κυρίως νεκρικόν θάλαμον καί τον προθάλαμον ή δρόμον, δστις 
μόνον θά άπεκαλύπτετο εις περίπτωσιν νέου ενταφιασμού. Ή χρήσις δέ 
τής έκφορικής σαμαρωτής στέγης υπήρξεν 6 καλύτερος τρόπος τής προς 
τάς πλευράς διοχετεύσεως τών ωθήσεων τοΰ υπερβολικού βάρους τών 
ύπερθεν χωμάτων.

Πιστεύω διά τούτο δτι ό νέος κτιστός θαλαμοειδής τάφος τών Μυ
κηνών αποτελεί κατά τινα τρόπον οικοδομικήν καί τεχνικήν βελτίωσιν κατά 
τήν άνακατασκευήν τοΰ παλαιοτέρου λακκοειδούς διά τής έπενδύσεως τών 
παλαιών πλευρικών τοίχων διά λελαξευμένων πωρολίθων, τής διαιρέσεως 
τοΰ αρχικού τάφου εις δύο μέρη καί τής αλλαγής τρόπου στεγάσεως. Τινά 
εκ τών νέων τούτων οικοδομικών στοιχείων εδιδάχθη 6 τεχνίτης έκ τού 
σχήματος καί τής κατασκευής τών θαλαμοειδών καί θολωτών τάφων καί 
προσήρμοσε προς τό σχήμα τοΰ ύπάρχοντος εκεί λακκοειδούς τάφου.

Ούτως ό έκφορικός π.χ. τρόπος στεγάσεως ήτο γνωστός καί παλαιό- 
τερον εις τήν ηπειρωτικήν Ελλάδα έκ τών θολωτών τάφων καί ιδιαιτέρως 
εις τάς Μυκήνας έκ τών τής πρώτης όμάδος, κατά τήν χρονολογικήν κατά- 
ταξιν τού A. Wace, οιτινες ανήκουν εις τήν YE I περίοδον *.

Ό εύθύγραμμος έξ άλλου τρόπος σαμαρωτής στέγης παρουσιάζεται 
εις τινας τών θαλαμοειδών τάφων τής Άσίνης καί τών Δενδρών 1 2, ενώ εις 
άλλους αι έπικλινεΐς πλευραί φαίνεται δτι δεν είναι εύθύγραμμοι αλλά σχη
ματίζουν καμπύλην εν είδει αψΐδος μετά οξείας ράχεως, διά λόγους καθα- 
ρώς τεχνικούς, ως πιστεύω, διότι διά τής καμπύλης επιφάνειας ήτο δυσκο- 
λωτέρα ή πτώσις τεμαχίων τού μαλακού βράχου. Είναι δέ οί τάφοι ουτοι 
έκ τών παλαιοτέρων άνήκοντες εις τήν YE I ή YE I προς II περίοδον 
αρχαιότεροι λοιπόν τού νέου κτιστού θαλαμοειδούς τάφου. Ή λοξή έπίσης 
κάτοψις τής προσόψεως είναι χαρακτηριστικόν γνώρισμα τών θαλαμοει
δών τάφων, εις τινας τών οποίων καί μάλιστα τών νεωτέρων είναι λίαν 
έντονος καί σχεδόν σφηνοειδής τήν αυτήν δέ κάτσψιν παρουσιάζουν συνή
θως καί αΐ είσοδοι, αΐτινες είναι κατά κανόνα στενώτεραι τών προσόψεων

1 Έχω ώρισμένας επιφυλάξεις διά τήν χαμηλήν χρονολογίαν τών τάφων τής 
πρώτης καί δευτέρας όμάδος καί μάλιστα τοϋ λεγομένου τάφου τοΰ Αίγίσθου, περί ών 
θέλω πραγματευθή προσεχώς.

2 A. PearssoN, R. Τ. at D. σ. 75 Ν. Τ. at D. Τάφος 6, 8 καί 9 σ. 23, 38, 55 

καί εϊκ. 20, 37, 54 καί 59.
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κατ’ εξαίρεσιν καταλαμβάνουσαι ολόκληρον τό πλάτος τοΰ δρόμου'. Γενι
κώς ή κλίσις των πλευρών τών εισόδων άρχεται από τοΰ δαπέδου τοΰ 
δρόμου, υπάρχουν όμως περιπτώσεις εις τάς οποίας αί πλευρά! είναι κά
θετοι μέχρις ενός περίπου μέτρου από τοΰ δαπέδου1 2 καί από τοΰ σημείου 
τοΰτου αρχεται ή προς την κορυφήν λοξή κλίσις, ως ακριβώς συμβαίνει εις 
τον νέον τάφον.

Άλλα πολύ περισσότερα κοινά στοιχεία παρουσιάζει οΰτος συγκρινό- 
μενος προς τούς υπό τάς οικίας κειμένας τάφους τής Ras - Shamra και 
El-Beida. Συμφώνως προς τά συμπεράσματα τοΰ ακαταπόνητου άνασκα- 
φέως Cl. Shaeffer3 * * * ή έμφάνισις μυκηναϊκών αντικειμένων εις τούς τά
φους τής Ugarit χρονολογείται τουλάχιστον από τοΰ 16ου π. X. αίώνος. 
Διακόπτεται δε ή πρώτη αυτή διείσδυσις επ’ αρκετόν χρονικόν διάστημα 
λόγφ πολιτικών μεταβολών, έπανεμφανιζομένη πλέον Ισχυρά και θεαματική 
κατά τάς άρχάς τοΰ 14ου π. X. αίώνος, τόσον μάλιστα ώστε νά παρου
σιάζεται ώς ούχι απλή εμπορική επαφή άλλ’ ως αποικιακή εγκατάστασις. 
Παραλλήλως δε και ή αρχιτεκτονική τών κτιστών θαλαμοειδών τάφων δύ- 
ναται νά καταταχθή εις δύο περιόδους.

Ή αρχιτεκτονική μορφή τών τάφων καί τών δύο περιόδων ύφίστα- 
ται Αίγαιακάς επιδράσεις, ώς είναι ό εκφορικός π. χ. τρόπος σιεγάσεως 
τοΰ θαλάμου καί ό δρόμος τοΰ τάφου, βραχύτερος εις τούς παλαιοτέρους, 
μακρότερος εις τούς νεωτέρους *. Άν έκ τής Κρήτης ή εκ τής ηπειρωτι
κής Ελλάδος έδανείσθησαν τά στοιχεία ταΰτα είναι ζήτημα συνδεόμενον 
προς τό γενικάιτερον πρόβλημα τής καταγωγής τοΰ θολωτοΰ τύπου τών 
τάφων καί δεν αποτελεί θέμα τής παρούσης έκθέσεως Δέν άπέχομεν όμως 
πολύ τής καθολικής συμφωνίας περί τής ηπειρωτικής κατά πρώτον λόγον 
συμβολής εις τήν δημιουργίαν αύτοΰ, μετά τήν διαπίστωσιν δτι συνετελέ- 
σθη αύτη εκεί ήδη από τών μεσοελλαδικών χρόνων 8. Ό τάφος τών Ίσο- 
πάτων, τον όποιον, από τής εποχής τοΰ Evans καί νΰν, σοφοί έρευνηταί τοΰ 
Μινωικοΰ πολιτισμοΰ φέρουν ώς πρότυπον, είναι μεταγενέστερος τών άρ- 
χαιοτέρων τάφων τής Ras-Shamra τών LVI π.χ. και LXV καί ούτοι υπήρ
ξαν τά πρότυπα καί ούχΐ άντιστρόφως. Καί ό κατά τό 1938 άνευρεθείς 
μικρός θολωτός τάφος τοΰ λόφου Κεφάλα νοτίως τών Ίσοπάτων, εις δν 
πολλάς ελπίδας ανέθεσαν οί ύπέρμαχοι τής κρητικής καταγωγής τοΰ θο-

1 A. Pearsson, Ν. Τ. at D. τάφος 6 σ. 21 είκ. 20, 21, 23.
3 Τό παρετήρησεν ό C. BLEGEN, έ.ά. I 239,128, 133 τάφοι XXXIII καί XXXIX.
3 Ugaritica I σ. 69 κ.έ. πρβ. καί Stratigraphie Cotnparee et Chronologie de

1’Asie Occidentale, σ. 8 κ.έ.
* Syria XIX, 1938, 248 κ.έ.
δ Ίδέ ανωτέρω σ. 255 καί ύποσ. 1, 256 ύιτοσ. 1.
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λώτοΰ τύπου, είναι πάντως μεταγενέστερος τοΰ τάφου τοϋ Κακοβάτου και 
δεν δΰναται νά χρονονολογηθή ύψηλότερον τής 15ης π. X έκατονταετηρί- 
δος1. Διά τοΰτο δε και ή σΰγκρισις τοΰ Τάφου Ρ προς τους τάφους τής 
Ras-Shamra προσλαμβάνει δλως ιδιαίτερον ενδιαφέρον.

Εις τούς τάφους τής Ras - Shamra ό δρόμος δεν χρησιμεύει διιά την 
ομαλήν πρόσβασιν προς τον θάλαμον ως εις τούς θαλαμοειδείς τάφους τής 
ηπειρωτικής Ελλάδος και τής Κρήτης κα'ι τοΰ κτιστοΰ τάφου τών Ίσο- 
πάτων άλλ’ αποτελεί τον απαραίτητον χώρον διά την τοποθέτησιν τής κλί- 
μακος. Και πρέπει, νομίζω, νά ύποθέσωμεν δτι καί ό νέος τάφος τών 
Μυκηνών είχε λιθίνην κλίμακα s, δεύτερον τοΰτο στοιχεΐον όμοιότητος προς 
τούς τάφους τής Ras - Shamra. Ή είσοδος τοΰ νέου τάφου μέ συγκλίνον- 
τας τούς δύο άνωτέρους δόμους, ώστε νά αποτελούν τριγωνικόν τόξον, 
συναντάται επίσης εις τούς τάφους τής Ras - Shamra συνήθως μετά τής 
κλειδός εν σχήματι Τ, ήτις ενσφηνώνεται μεταξύ τών δύο τελευταίων λί- 
θπον, ή και άνευ αυτής, ως εις τούς τάφους VII καί XXXI1 2 3. Ή κλεΐς 
δεν συναντάται είς τήν μυκηναϊκήν Ελλάδα άλλ’ ό τύπος τής γωνιώδους 
άνευ άπολήξεως ενθυμίζει τάς σύριγγας τής Τίρυνθος καί τό ανακουφιστι
κόν τρίγωνον τών τάφων τής 2ας καί 3ης όμάδος τών Μυκηνών, τής 
YE II καί III περιόδου, δπου δμως αί είσοδοι κλειόμενοι διά θυρών έφε- 
ρον ύπερθύρια. Αί αύταί άναλογίαι παρατηρούνται καί είς τήν κατασκευήν 
τής θολωτής στεγάσεως τοΰ θαλάμου. Οί τοίχοι τών μακρών πλευρών 
συγκλίνουν είς άλλους περισσότερον καί είς άλλους δλιγώτερον, σχηματί- 
ζουσαι σαγματοειδή στέγην, άφηνομένου άνω κενού, κλειομένου διά κλει- 
δός. Είς τον τάφον τών Μυκηνών, ως εΐπομεν, τό κενόν κλείεται διά 
τών καλυπτήριων πλακών, άλλ’ ή μορφή καί ή εσωτερική άποψις τής στέ
γης είναι ή ιδία. Είς τον τάφον VIII μάλιστα τής Ras - Shamra ή σύγ- 
κλισις άρχεται άφ’ ικανού ύψους από τοΰ δαπέδου ενώ τό κάτω μέρος 
τών τοίχων είναι κατ’ ϊσόδομον κάθετον τρόπον έκτισμένον 4 *.

Τά δάπεδα τών θαλάμων τών τάφων τής Ras-Shamra είναι ώς καί 
τοΰ τάφου τών Μυκηνών διά πωρίνων πλακών εστρωμένα ° καί τέλος τό 
επίχρισμα τών αρμών τών λίθων καί τής προσόψεως τοΰ τάφου τών Μυ
κηνών παρουσιάζεται καί είς τούς τάφους τής Ras-Shamra 6. Έκ τής βρα

1 Ίδέ ανωτέρω σ. 254. Doro Levi εις Κρητικά Χρονικά 1950, 181 κ.έ. - Ρ. DE- 
marGNE, Crete Dedalique a. 56 καί ίιποσ. 2.

2 έ.ά. σ. 251. Βαθμίδες παρατηρούνται, ώς εΐπομεν, λελαξευμέναι έν τφ βράχιρ καί 
είς θαλαμοειδείς τάφους τών Μυκηνών ίδέ ανωτέρω σ. 252 ΰποσ. 1

3 Cl. Schaeffer, Ugaritica I σ. 79 είκ. 81 καί 87 πίν. XVI, 1.

4 Cl. Schaeffer, έ ά. είκ. 78.
6 Cl. Schaeffer, έ.ά. σ. 86 κ.έ. πίν. XVII είκ. 84.
6 Cl. Schaeffer, έ.ά. σ. 87 πίν. XVI, 1 καί είκ. 85.
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χείας ταύτης έπισκοπήσεως εξάγονται νομίζω τά εξής συμπεράσματα:
1. “Οτι δ νέος τάφος των Μυκηνών είχεν ως πρότυπον τούς τάφους 

τής Ras-Shamra, όπου 6 τόπος τοΰ τετράπλευρου κτιστού υπογείου θαλά
μου έπεκράτησεν από παλαιού δανεισθείς εκ παλαιοτέρων μνημείων τοΰ ανα
τολικού κόσμου, ως όρθώς παρετήρησεν ό Schaeffer, φέρων ως παράδει
γμα τό υπόγειον τού Til-Bassib επί τού μέσου Εύφράτου

2. Τούς τάφους τής Ras-Shamra ειχον ώς πρότυπον καί ό τάφος 
των Ίσοπάτων καί οί μεταγενέστεροι κτιστοί θαλαμοειδείς τάφοι τής Κρήτης.

3. "Οτι πολλά αρχιτεκτονικά στοιχεία έλαβον κυρίως οί νεώτεροι τά
φοι τής Ras-Shamra έκ τής ηπειρωτικής Ελλάδος, ή μετά τής οποίας επι
κοινωνία, άρξαμένη από τής εποχής των παλαιοτέρων τάφων, μετεβλήθη 
εις μόνιμον αποικιακήν έγκατάστασιν από των αρχών τοΰ 14όυ αίώνος.

4. "Οτι έν ω εις την Κρήτην ό τόπος ούτος διατηρείται καί εξελίσ
σεται από τής ΥΜ III εποχής μέχρι καί γεωμετρικών χρόνων εις την Ελ
λάδα παραμένει μεμονωμένον παράδειγμα.

5. "Οτι δ νέος τάφος τών Μυκηνών ανήκει εις τούς πρωίμους YE II 
χρόνους, δεν απέχει λοιπόν πολύ χρονολογικώς τών νεωτέρων ταφών Γ, Δ 
καί Ο τοΰ νέου κύκλου.

Εις ποιον όμως ανήκει ό νέος τάφος καί διά ποιον λόγον κατεσκευά- 
σθη εντός παλαιοτέρου λακκοειδούς είναι ζήτημα εις τό όποιον μεθ’ ικανής 
μόνον φαντασίας δυνάμεθα νά άπαντήσωμεν.

Θά ήτο ελκυστικόν νά πιστεόσωμεν ότι ανήκει εις Μυκηναίόν τινα 
άποικον τής βασιλικής οικογένειας τών τάφων τοΰ νέου κύκλου επιστρέ- 
ψαντα ή εγκατασταθέντα διά πολιτικούς ή επιγαμίας λόγους εις τάς Μυκήνας 
καί ταφέντα εντός τού παλαιοτέρου λακκοειδούς τάφου τών προγόνων του, 
εις ους ανήκουν οί παραμερισμένοι σκελετοί τής νοτιοανατολικής γωνίας 
τού τάφου Ρ1 2. Έκτίσθη δέ τότε δ νέος τάφος κατά τό υπόδειγμα τών 
μνημειωδών υπογείων νεκρικών θαλάμων τής μακρυνής πατρίδος του.

Τάφος Σ καί Τ. Καί οί δύο οΰτοι τάφοι, ως δ κατωτέρω περιγρα- 
φόμενος Υ, άπεκαλύφθησαν κατά την Ν.Α. πλευράν τού κύκλου, όπου κατά 
τάς τών προηγουμένων ετών άνασκαφάς ειχον έπισημανθή έκ τών άνευρε- 
θέντων μικρών λίθων, οΐτινες άπετέλουν την περίμετρον τών έπ5 αυτών 
τύμβων. Ό Σ τάφος κεΐται Ν.Α. τοΰ μεγάλου τάφου Λ καί είναι μικρός 
καί άβαθής λάκκος (διαστάσεων 1.12x0.77 μ.) μετά συνήθους βαθμίδος 
(πατούρας). Περιείχε τον σκελετόν ενός μόνον νεκρού εις στάσιν συνεσταλ- 
μένην καί ούδέν κτέρισμα περιείχε.

1 Syria 1938 σ. 248 καί Ugaritica σ. 90 κ· έ.
2 Ίδέ ανωτέρω σ. 248.
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*0 τάφος Τ εΰρέθη ακριβώς άνατολικώς τοΰ Λ και ή προς αυτόν 
πλευρά αυτοϋ είχε καταρρεΰσει εντελώς. Ήτο δέ οΰτος βαθύς λάκκος 
(1.71 μ.) και αρκούντως μέγας (διαστάσεων 1.81x0.91 μ.) περιοριζόμε- 
νος κατά τό κάτω μέρος διά πλινθόκτιστων τοίχων, δπως εις τον τάφον 
Γ και Β. Και τό δάπεδον δέ αυτοϋ ήτο κεκαλυμμένον διά ποταμίων χαλί- 
κων. Ήτο λοιπόν έπιμελώς κατεσκευασμένος. Άλλ5 εύρέθη (κενός οστών 
και κτερισμάτων, έξ οΰ συμπεραίνω δτι πιθανώτατα ό παρά την ανατολι

κήν πλευράν τοΰ Λ τάφου και 
πολύ πλησίον τοΰ Τ άνευρεθείς 
παραμερισμένος σκελετός μετά 
χρυσών τινων κτερισμάτων1 ά- 
νήκεν εΐ.ς τον τάφον Τ, τοποθε
τηθείς εκεί κατά την σκαφήν τοΰ 
λάκκου τοΰ Λ τάφου, οπότε κα- 
τέρρευσεν ή δυτική πλευρά τοΰ Τ.

Τάφος Υ. Ό τάφος οΰτος 
άνεσκάφη ακριβώς νοτίως τοΰ 
τάφου Ρ, τοΰ όποιου τμήμα τής 
νοτίας πλευράς ταυτίζεται προς 
τήν βόρειον πλευράν τοΰ Υ. 
Έκτίσθη δέ ή πλευρά αυτή διά 
πλίνθων, άφον κατεστράφη κατά 
τήν σκαφήν τοΰ λάκκου ό πα- 
λαιότερος μεσοελλαδικός τοίχος. 
At λοιπαί πλευραί τοΰ τάφου 
εύρέθησαν κατά τό μάλλον ή 
ήττον κατεστραμμένα!, πιστεύω 
δμως δτι ήσαν έν μέρει έκτισμέναι 

διά λίθων, διότι πολλοί τούτων εύρέθησαν εντός τών έπιχώσεων, αιτινες ήσαν 
έκ μελανών χωμάτων, άναμεμιγμένων έν μέρει μετά τών ερυθρωπών έπι
χώσεων τοΰ Ρ τάφου, καί διότι τό δάπεδον τοΰ τάφου εύρέθη εις ελάχιστον 
βάθος από τής επιφάνειας τοΰ μελανού βράχου, δστις είχε κοπή παλαιό- 
τερον υπό τοίχων μεσοελλαδικών οικιών.

Εντός τοΰ τάφου εΰρέθη εις μόνον σκελετός άνήκων κατά τήν γνώμην 
τοΰ καθηγητοΰ J. L. Hangel εις γυναίκα τριακονταετή περίπου. Είχε δέ ό 
σκελετός διευθυνσιν έκ Β. προς Ν. ως καί οί λοιποί, έκτος ολίγων έξαιρέ- 
σεων, σκελετοί τών λοιπών τάφων καί εύρίσκετο εκτάδην επί τοΰ δαπέδου

ΠΑΕ 1953 σ. 217.
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μέ την κεφαλήν προς Ν. και τάς παλάμας τών χειρών επί τής λεκάνης (εικ. 9).
Ό τάφος ήτο άρκοΰντως πλούσιος. Εύρέθησαν εντός αυτού 9 εν δλφ 

πήλινα αγγεία, εξ ών 6 είναι μινύεια κύπελλα μετά στιλπνού μελανού ή 
κίτρινου επιχρίσματος, εν μικρόν ασκοειδές άγγεΐον καί δύο αμφορείς, έξ ών 
6 έν είκ. 10 είκονιζόμενος είναι έξ έρυθρωποΰ πηλού μετά λευκού επιχρίσμα
τος καί άμαυράς (matt) διακοσμήσεως. Φέρει δύο καθέτους 'ταινιοειδείς 
λαβάς καί έχει ύψος 0.21 μ. καί διάμετρον κορμού 0.18 μ. Τό διακοσμη- 
τικόν σχέδιον συνίσταται έκ δύο μεν άνω κατά την βάσιν τού λαιμού με
λανών ταινιών, τριών δέ κάτωθεν τών λαβών έπί τής κοιλίας, τού μεταξύ 
αυτών πεδίου διαχωριζο- 
μένου διά 3 έκάστοτε κα
θέτων γραμμών εις 6 τε
τράγωνα (μετόπας) έντός 
τών 4, τών οποίων υ
πάρχει έλικοειδές κόσμημα 
(είκ. 10).

Έπί τής κεφαλής εύ- 
ρέθησαν δύο φύλλα χρυ
σού συνδεόμενα διά χρυ
σής ταινίας άποτελοΰντα 
είδος διαδήματος. Περί τον 
λαιμόν τού νεκρού εύρέ- 
θησαν πολλαί μικραί ψη
φίδες περιδέραιου έκ κορ- 
ναλίνης καί άλλων ημι
πολύτιμων λίθων καθώς καί 4 εγκόλπια έκ φαγεντιανής καί έν άλλο έκ 
λίθου μετ’ οπής άνωθεν, δπερ εύρίσκετο κατά τό κέντρον τού περιδέραιου. 
Εύρέθησαν επίσης 2 αργυρά ένώτια, 3 χαλκοί δακτύλιοι, έλάσματά τινα 
χρυσά γύρω τού κορμού έκ διακοσμήσεως πιθανώς τών ένδυμάτων καί 
κατά τον άνω περιγραφέντα αμφορέα, 5 περόναι, έξ ών ή μία αργυρά αι 
δέ άλλαι έκ χαλκού. Ή μία τούτων έχει κεφαλήν έξ δρείας κρυστάλλου 
μετά κοχλιοειδούς έγγλύπτου διακοσμήσεως. *0 τάφος Υ ανήκει εις τήν 
μέσην εποχήν τού ταφικού περιβόλου, σύγχρονος προς τον Β καί τον I 
τάφον.

Τάφος Φ. Οΰτος εύρέθη δυτικώς τού Υ τάφου καί είναι μικρών 
διαστάσεων (1.10x0.60 μ.) έχων διεύθυνσιν ως καί δ Σ τάφος έξ ’Ανα
τολών προς Δυσμάς. Τά μελανόφαια χώματα τών έπιχώσεων ειχον άνατα- 
ραχθή καί έντός αυτών εύρέθησαν οστά έκ τού σκελετού τού νεκρού είχε 
δέ αρκετόν βάθος, 2 περίπου μέτρο^ν. Είχε καί αυτός βαθμίδα (πατού-

Είκ. 10. Άμφορεΰς καί περόνη έκ τοΰ τάφου Υ.
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ραν) κατά τάς πλευράς εις ϋψος 0.30 από τοϋ πυθμένος, επί τοϋ οποίου 
οϋδέν άλλο εϋρέθη είμή μικρόν χειροποίητον χονδροειδές κυάθιον, υψ. 
0.06, μετά μιας καθέτου επί τών χειλέων κυλινδρικής λαβής καί άμαυράς 
διακοσμήσεως έκ τριών ταινιών κάτω τών χειλέων. Έπί δε τής προς Βορ- 
ράν βαθμίδος εϋρέθη ολόκληρον σχεδόν χειροποίητον μινΰειον κυπελλον, 
υψ. 0.13, χονδροειδές και χειροποίητον μετ’ επιχρίσματος πορτοκαλοχρου. 
Έπι τοϋ Ιγκοίλου λαιμοί, άρχόμεναι κάτωθεν τών χειλέων, υπάρχουν δυο 
κάθετοι ταινιοειδείς λαβαί. Καί τά δυο ταϋτα αγγεία χρονολογούν τον τά

φον ώς ένα τών παλαιοτέρων 
τοϋ κυκλου, σύγχρονον πιθανώς 
προς τον Σ, τον Τ κα'ι τον Λ a.

Τάφος Λ 2. Κατά την πε- 
ρυσινήν σκαφήν τοϋ Λ τάφου 
εΐχομεν ϋποπτεύσει δτι τό κατά 
την βόρειον πλευράν αϋτοΰ δια- 
φαινόμενον λάξευμα τοϋ βράχου 
εν εϊδει κόγχης υπέκρυπτε πα- 
λαιότερον τάφον, τοϋ οποίου ή 
νοτία πλευρά κατεστράφη κατά 
τήν λάξευσιν τοϋ Λ τάφου *. Καί 
πράγματι κατά τήν σκαφικήν έ
ρευναν τοϋ προς Βορράν τοϋ Λ 
τάφου χώρου άνευρέθη μικρός 
τάφος, διαστάσεων 1.05 x 0.60μ., 
μετά πατοΰρας διά τάς ξυλίνας 
δοκούς, αιτινες προσηρμόζοντο 

Είκ. 11. "Αποψις τοϋ τάφου Λζ. επ’αυτής καί εστερεοΰντο διά λί
θων ώς εις τον Δ καί Β τάφον. 

Εντός τοϋ τάφου εϋρέθησαν δυο σκελετοί, εξ ών 6 εις ωρίμου, ήτο 
παραμερισμένος κατά τήν βόρειον πλευράν δ δέ έτερος, μικροϋ παιδιού, ευ
ρέθη εις συνεσταλμένην στάσιν κατά τήν νοτίαν πλευράν (εϊκ. 11).

Καί 6 τάφος οΰτος είναι εκ τών παλαιοτέρων, ώς καταφαίνεται εκ 
τών εϋρεθέντων εντός αϋτοΰ τριών μικρών πήλινων χειροποίητων αγγείων, 
μιας πρόχου, ενός κυαθίου καί ενός άμφορέως. Τό κυάθιον ολίγον μικρό- 
τερον τοϋ εν τφ τάφο.) Φ εύρεθέντος (υψ. 0.04 μ.) έχει τό αυτό σχήμα 
άλλ’ ή Ιργασία αϋτοΰ είναι πλέον επιμεμελημένη. Ή λαβή διακοσμείται 
διά γραμμών καί ό κορμός δι’ αμαυρών ταινιών. Γενικώς δέ τά αγγεία

ΠΑΕ, 1953, 219 ώιοσ. 1.
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τοΰ τάφου τούτου δεικνύουν συγκρινόμενα προς τά τοϋ Φ πλέον έξειλι- 
γμένον στάδιον (είκ. 12).

Μεσοελλαδί,κός τοίχος. Κατά τήν περυσινήν σκάφην εΐχομεν παρα
τηρήσει τοίχον προς Βορράν τοϋ Λ 2 τάφον δστις είχε διεύθυνσιν εκ Δυ- 
σμών προς Άνατολάς. Κατά τήν περαιτέρω δέ εφετινήν σκαφήν εύρέθη, 
δτι 6 τοίχος ούτος ήτο αρκετά μάκρος εκτεινόμενος προς Άνατολάς και 
πέραν τοΰ Υ τάφου, τοΰ οποίου ή βόρειος πλευρά, δταν έσκάφη, κατέ
στρεψε τμήμα τοΰ τοίχου τούτου. Δεν είναι δέ ό τοίχος ούτος εντελώς εύ- 
θύγραμμος αλλά σχηματίζει έλαφράν καμπύλην. Κάτωθεν τοΰ τοίχου τού
του παρετηρήθη κατά τον προς Β. τοΰ Λ τάφου χώρον καί έτερος αρχαιότε
ρος τοίχος, ώστε νά είναι βέβαιον δτι έχομεν ενταύθα αλλεπάλληλα μεσοελ-

Είκ. 12. Αγγεία έκ τοϋ τάφου Λ 2.

λαδικά κτίσματα. 'Υπέθεσα κατ’ άρχάς δτι ό νεώτερος τών δύο τούτων 
τοίχων, εχων ελλειψοειδή έν μέρει μορφήν, ήτο υπόλειμμα παλαιοτέρου με- 
σοελλαδικοΰ κυκλικού περιβόλου, εντός τοΰ οποίου περιελαμβάνοντο οί πα- 
λαιότεροι τάφοι Σ, Τ, Φ καί Λ2 καί δτι ούτος έγκατελείφθη, δταν κατε- 
σκευάσθη ό νέος περίβολος καί κατεστράφη μερικώς υπό τών νέων τάφων 
ώς π. χ. τοΰ Υ καί τοΰ Ρ.

Τό πράγμα δμως δεν είναι απολύτως σαφές καί έχω πολλάς αμφιβο
λίας λόγω τής άνευρέσεως καί άλλων τοίχων, ώς π. χ. τοΰ έγκαρσίως προς 
τον πρώτον βαίνοντος δυτικώς τοΰ Λ τάφου εύρεθέντος τοίχου καί μικρού 
κτίσματος κατά τον νοτίως τοΰ Υ τάφου χώρον, εστίας πιθανώς. Διότι ό,χώ- 
ρος εύρέθη πλήρης τεφροειδών καί μελανών χωμάτων. Άλλ’ είναι έν πάση 
περιπτώσει βέβαιον καί πρέπει ιδιαιτέρως νά ληφθή ύπ' ό'ψιν δτι οί παλαιό- 
τεροι τών τάφων τοΰ κύκλου περιεκλείοντο εντός τοΰ υποτιθεμένου τούτου 
παλαιοτέρου περιβόλου. .

’Ιπνός. Έκ νέου πάλιν ήρεύνησα εφέτος τον άνευρεθέντα πέρυσιν 
ίπνόν καί τον περί αυτόν χώρον άνατολικώς τοΰ Μ τάφου. Διεπιστώθη 
δέ δτι τό στόμιον τοΰ ίπνοΰ ήνοίγετο προς Βορράν καί προ αυτού έ'πήρχε
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λάκκος λελαξευμένος εντός τοϋ βράχου, βάθους 0.70, πλήρης τεφροειδών 
χωμάτων χρηβιμεύων ως βόθρος πιθανώς. Περιωρίζετο δέ ό ίπνός διά 
τοιχαρίων (είκ. 13), άτινα εύρέθησαν κατά τάς τρεις πλευράς πλήν τής δυτι
κής, ήτις κατεστράφη κατά την σκαφήν τοϋ Μ τάφου, τοΰ οποίου διά τοΰτο 
ή ανατολική μόνον πλευρά έκτίσθη διά πλίνθων.Ό εσωτερικός θάλαμος τοΰ 
ίπνοΰ ήτο σχεδόν τετράγωνος (1.20 x 1.10 μ.) καί κατά τάς δυο πλευράς 
ύπήρχον λιθόκτιστοι βαθμίδες διά την τοποθέτησιν πιθανώς τής έσχάρας 
έπ’ αυτών. Κατά τον περαιτέρω καθαρισμόν τοΰ πυθμένος εύρέθησαν κω
δωνοειδείς τινες, μετά οπής άνω, πήλιναι ψηφίδες, τών οποίων τον προο
ρισμόν δεν δύναμαι νά ερμηνεύσω άλλως ειμή δτι άπετέλουν τό περιλαί-

μιον ζιρου τινός. Όστά δέ άμνοΰ εύρέθη
σαν συσσωρευμένα κατά την νοτιοδυτικήν 
γωνίαν αύτοΰ. Πέρυσιν είχε πάλιν εύρεθή 
εντός τοΰ ίπνοΰ ό σκελετός χερσαίας χελώ- 
νης1 καί μεγάλη πηλίνη λεκάνη. Τά εύρή- 
ματα ταΰτα γεννοΰν αμφιβολίας διά τον 
προορισμόν τοΰ ίπνοΰ απλώς διά βιοτικάς 
άνάγκας. Διότι καί ή χελώνη δεν είναι βέ
βαιον αν περιελαμβάνετο μεταξύ τών τρω- 
γομένων ζιόων κατά τούς μεσοελλαδικούς 
χρόνους καί αί πήλιναι ψηφίδες περιλαίμιου 
ούδένα άλλον σκοπόν θά ήδύναντο νά έχουν 
τοποθετημένοι εντός τοΰ ίπνοΰ καί προφα

νώς άνήκον εις ζφον, θΰμα προοριζόμενον πρός λατρευτικούς σκοπούς. Ή 
συνύπαρξις δέ τής χελώνης μετά τοΰ άμνοΰ μάς προτρέπει νά ενθυμηθώμεν 
τον υπό τοΰ Ηροδοτου I, 47 παραδοθέντα περίφημον χρησμόν τής Πυ
θίας πρός τον βασιλέα Κροΐσον, δστις διά νά πεισθή περί τής αξιοπι
στίας τών διάφορων μαντείων άπέστειλε πρέσβεις διά νά ερωτήσοισι μετά 
τήν εκατοστήν ημέραν από τής άναχωρήσεώς των, τί αυτός θά πράττη 
κατά την ημέραν εκείνην. 'Η Πυθία δέ άπήντησεν έν εΕαμέτριρ τά έξής :

Οϊδα δ εγώ ψάμμον τ’ άριέλμόν καί μέτρα ϋ'αλάσσης
Καί κωφόν συνίημι και ον φωνεϋντος ακούω.
Οδμη μ ές φρένας ήλϋι: κραταιρίνοιο χελώνης 

' Εψομένης εν χαλκφ αμ άρνείοισι κρέεοσιν.
Ηι χαλκός μεν ϋπέστρωται, χαλκόν δι επίεοται.

Εμάντευσε λοιπόν ή Πυθία δτι ό Κροΐσος έψηνε χελώνην μετ’ άρνείων

Είκ. 13. Ίπνός μεσοελλαδικών 
χρόνων.

ΠΑΕ, 1953, σ. 220.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:33:27 EEST - 18.237.180.167



Ίωάννου Παπαδη μητριού : Άνασκαφαί έν Μυκήναις 265

κρεάτων. Έξελέγη δμως ή πράξις αύτη τοΰ Κροίσου διά τό αλλόκοτου 
και περίεργον καί δύσκολου επομένως νά προφητευθή η συνεδέετο προς 
λατρευτικήν τινα παράδοσιν συνδεομέντιν προς θυσίαν ή προσφοράν εις 
τούς θεούς; Τείνω νά πιστεύω τήν δευτέραν έκδοχήν λαμβάνων ύπ’ όψιν 
τον ίερόν χαρακτήρα τής χελώνης, συνδεόμενης προς τήν λατρείαν τής 
’Αφροδίτης και δή τής Πανδήμου ή Ουρανίας', τής οποίας είναι βέβαια 
ή ανατολική προέλευσις

’ Αναοκαφή Νοτίως τοϋ κύκλον. Νοτίως καί έξω τοΰ κύκλου καί 
προς Νότον τοΰ θαλαμοειδοΰς τάφου έξηκολούθησα τήν άρσιν των χωμά
των, άτινα έν μέρει προέρχονται, ως εις προηγουμένας εκθέσεις άνέφερον, 
έκ των έπιχώσεων τοΰ δρόμου τής Κλυταιμνήστρας. Πλησίον δέ τοΰ πέ- 
ρυσιν άνευρεθέντος εκεί πρωτογεωμετρικοΰ τάφου3 εύρέθησαν καί δύο 
άλλοι μικροί τάφοι νηπίων. Διότι τά οστά ήσαν τελείως άποσεσαθρωμένα 
καί μόνον εντός τοΰ ενός τών τάφων τούτων εύρέθη χαλκή μικρά περόνη. 
Σημειωτέου ότι καί οί δύο οΰτοι τάφοι, ως καί 6 πέρυσιν ανασκαφείς, 
έκαλύπτοντο διά παχέος στροόματος τέφρας καί πολλών πετρών ώστε εύ- 
λόγως νά ύποθέτωμεν, δτι καί επί τών τριών τάφων έσχηματίζετο μικρός 
τύμβος καί σήμα έκ πετρών. Ή αναταραχή τών χωμάτων καθ’ δλον τον 
γύρω καί μάλιστα προς Ν. χώρον ήτο έμφανής καί όστρακα πολλά εύρέ
θησαν πηλίνων αγγείων χρονολογουμένων από τών μυκηναϊκών μέχρι καί 
τών ελληνιστικών χρόνων. Έξεκαθαρίσθη δέ έφέτος καί ολόκληρον τό δε- 
ξαμενοειδές κτίσμα4 άλλ’ ούδέν έτερον έντός αύτοΰ εύρέθη ούτε κα- 
τωρθώθη νά σημειωθή που υδραγωγός σωλήν, διά νά καθορισθή ό τρό
πος τής έντός τής δεξαμενής διοχετεύσεως ύδατος, ώστε νά παραμένη πάν
τοτε προβληματικός ό προορισμός τοΰ κτίσματος τούτου.

Κατά τήν άρσιν τών χωμάτων πλησίον τοΰ δυτικοΰ τοίχου τοΰ θο- 
λωτοΰ τάφου τοΰ λεγομένου τής Κλυταιμνήστρας εύρέθησαν δύο σφραγι
δόλιθοι, προερχόμενοι πιθανώς έκ τής άνασκαφής τοΰ τάφου τούτου πρός 
Νότον τοΰ κύκλου τοΰ άνασκαφέντος θαλαμοειδοΰς.

Σφραγιδόλιθοι. Ό είς τούτων, έξ έρυθρωποΰ πυριτόλιθου, έχει 
σχήμα φακοειδές καί διάμετρον 0.18 μ. Φέρει παράστασιν αιγάγρου είς 
στάσιν ήρεμον, ήτις βλέπει πρός αριστερά, Κάτωθεν τοΰ σώματος είκονί- * 2 3

' Παυς. VI, 25,1.
2 Ή εκλογή τής χελώνης ώς νομισματικού τύπου τής Αίγίνης ερμηνεύεται έκ 

τής σχέσεως αυτής πρός τήν Άφροδίτην, τήν φοινικικήν Άστάρτην, προστατιδα τοϋ 
εμπορίου καί θεάν τής θαλάσσης' πρβ. Head - ΣβΟΡΩΝΟΥ, Ιστορίαν τών Νομισμάτων 
I, σ. 492.

3 ΠΑΕ 1953, 209.
‘ ΠΑΕ 1953, 209.
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ζεται δένδρον φοινικοειδές με μεγάλους εκατέρωθεν κλάδους. "Οπισθεν δε 
τής αιγάγρου μικρόν ζφον, μικρά αίγαγρος προφανώς, σκιρτά κατ’ αντί
θετον διεύθυνσιν άγαλλομένη εντός τοΰ υπαίθρου τοπίου. Έχομεν δηλαδή 
εδώ προσπάθειαν τοΰ καλλιτέχνου διά την παράστασιν τοΰ βάθους διά τής 
άπεικονίσεως τής μεγάλης αιγάγρου έμπροσθεν και τοΰ δένδρου κα'ι τής 
μικράς αιγάγρου όπισθεν. Εις την προσπάθειάν του αυτήν ό καλλιτέχνης 
εν μέρει επιτυγχάνει διά τής σχεδιάσεώς τοΰ σώματος τής μικράς αιγά
γρου εις άπόστασίν τινα ύψηλότερον τής ράχεως τής μεγάλης, ώστε νά 
αποφεύγεται ή έντυπωσις, δτι εύρίσκεται επ’ αυτής. Διά τήν χρονολόγησιν

τοΰ σφραγιδόλιθου τοΰτου δυ- 
νάμεθα νά παραβάλωμεν τον 
εντός τοΰ λάκκου I τοΰ θαλά
μου τοΰ θολωτοΰ τάφου τής 
Μιδέας άνευρεθέντα σφραγι
δόλιθον μετά παραστάσεως αι
γάγρου, άνήκοντα εις τήν ΥΕ 
III εποχήν '.

Ό έτερος τών σφραγι
δόλιθων είναι έκ τών πολυτι- 
μοτέρων ευρημάτων τής εφετι
νής άνασκαφής (εΐκ 14).

Είναι εξ αχάτου λίθου, 
χαλκηδονίου, ξανθό - υποκυά- 
νου χροιάς, μετά παραλλήλων 
κυματοειδών φλεβών, χρώμα
τος πλέον ανοικτού.’Έχει σχή
μα φακοειδές καί διαστάσεις

0.026 - 0.028 μ., διάμετρον καί πάχος μέγιστον 0.01 μ. Φέρει αποκρούσεις 
τινάς κατά τήν περιφέρειαν καί μεγαλυτέραν τινα άπολέπισιν επί τής 
οπίσθιας επιφάνειας.

’Απεικονίζεται δέ έπ’ αΰτοΰ γυναικεία μορφή καθημένη επί τής ρά
χεως φανταστικοΰ ζφου βαίνοντος προς δεξιά. Διά τής μιας χειρός κρα
τεί τήν κεφαλήν διά δέ τής Ιτέρας τήν ουράν τοΰ ζφου καί κάθηται μέ 
τούς δυο πόδας συνηνωμένους προς τήν δεξιάν π?,ευράν τοΰ ζώου. Είναι 
ασκεπής καί ή πλούσια κόμμωσις απεικονίζεται διά πέντε αλλεπαλλήλων 
κόμβων. Φορεΐ περιλαίμιον καί έχει ακάλυπτον ιό άνω μέρος τοΰ σώμα
τος μετά τοΰ στήθους ένφ κάτω φέρει τό γνωστόν μινωικόν τελετουργι-

r .

Είκ. 14. Σφραγιδόλιθος μετά παραστάσεως 
θεάς καθημένης επί γρυπός.

A. Pear.SSON, The R. Τ. at D. 33.e καί πίν. XIX.
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κόν ένδυμα (καυνάκην) μέ πλούσιας πτυχώσεις. Φανταστικόν είναι τό άπει- 
κονιζόμενον ζφον γρύψ η δράκων. ’Έχει πόδας καί ουράν λέοντος καί κε
φαλήν πτηνοειδή. Κάτωθεν δέ αυτού παρίσταται δι’ αλλεπαλλήλων ημικυ
κλίων εν εΐδει κυμάτων ή θάλασσα πιθανώς. Παρομοίαν παράστασιν εχομεν 
επί σφραγίσματος έξ 'Αγίας Τριάδος, γυναικείαν μορφήν επί φανταστικού 
ζφου, δπερ ό Doro Levi 1 ήρμήνευσεν ως τον δράκοντα τής Μεσοποταμια- 
κής λατρείας, «τον δράκοντα τής Βαβυλώνος», τον όνομαζόμενον εις τήν 
Άσσυριακήν διάλεκτον Sirushu, καί τοΰ οποίου θαυμασίαν άπεικόνισιν 
εχομεν επί τής Πύλης τής Ίστάρ τής Βαβυλώνος. “Οτι περί παραστάσεως 
θεάς πρόκειται ενταύθα δεν υπάρχει αμφιβολία. Καί θά ήδυνάμεθα καί 
εδώ νά άποβλέψωμεν προς τον μΰθον τής Ευρώπης φερομένης επί ταύ
ρου, ως είναι πιθανόν δτι παρίσταται αύτη επί τών έξ ύαλομάζης πλακι
δίων τών άνευρεθέντων εντός τοΰ βασιλικού θολωτού τάφου τής Μιδέας1 2. 
’Αλλά τό είκονιζόμενον ζφον ενταύθα δεν είναι ταύρος. Είναι φανταστι
κόν ζφον καί τοΰ τύπου τούτου τήν προέλευσιν ως ανατολικήν ουδόλως 
δυνάμεθα νά άμφισβητήσωμεν. Ανατολική επίσης είναι ή προέλευσις . τής 
άπεικονίσεως θεοτήτων επί ζφων καί εκ τής Μεσοποταμίας ό τύπος 
μετεφέρθη εις τάς προς αυτήν γειτονικός χώρας, εις τήν Φοινίκην καί εις τούς 
Χετταίους 3.’Ισχυρά δέ πάντοτε ύπήρξεν ή μεταφύτευσις θρησκευτικών τύ
πων έκ τής ’Ανατολής προς τήν γειτονικήν Κύπρον καί τήν λοιπήν Ελ
λάδα από τών Μυκηναϊκών ήδη χρόνων.

Ούτως ό τύπος τής άπεικονίσεως θεάς επί ταύρου ή τράγου4, γνω
στός ήδη εις τήν ’Ανατολήν, ώς δυνάμεθα νά ύποθέσωμεν έκ παραστάσεων 
τής ’Αφροδίτης - Άστάρτης, αΐτινες έπιζόΰν επί τών νομισμάτων τής Κύ
πρου καί τής Σιδώνος, μετεφυτεύθη είς τήν Ελλάδα προσαρμοσθείς προς 
τον μΰθον τής Ευρώπης ή τής Άρτέμιδος Ταυροπόλου, ως επί τών νο
μισμάτων τής Άμφιπόλεως5, ή καί άλλων θεοτήτων. Ή λατρεία αυτών 
πηγάζει υπό διαφόρους μορφάς έκ τής πρωταρχικής Μεγάλης Θεάς, τής 
Θεάς τής Φύσεως τών μυκηναϊκών χρόνων καί ταύτης τήν άπεικόνισιν 
υπό τινα ιδιότητα, νομίζω, δτι εχομεν έπί τού ωραίου σφραγιδόλιθου.

1 Annuario, VIH-IX, 137 κ.έ. AJA, 270 κ.έ. Studies presented to D. M. Ro
binson, 117 κ. έ.

s A. Pearsson, The R.T. at D., 65 καί 121. - M. WlLSSON, Minoan-Mycenian 
Religion δεητ. έκδ· σ. 36 καί Geschichte d. griech. Religion, 332 ύποσ. 1.

a A. H. Sayce, The Hettites σ. 121.
4 Πβλ. νομίσματα Κουρίου Κύπρου Β. Head - 1. ΣβΟΡΟΝΟΥ, Ιστορία τών νο

μισμάτων II, 319.
s Technau, Arch. Jahrb. 1937, 76 κ.έ. ένθα καί πλουσίαν βιβλιογραφίαν. Πρβλ. 

καί Ν. Παιιγιαδακην είς Έπιτύμβιον Χρ. Τσούντα σ. 452 κ. έ.
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Άνασκαφή άνατολικως τοϋ 'θ'ολωτοϋ τάφου της Κλυταιμνήστρας. 
Κατά τον προς Άνατολάς τοΰ θολωτοΰ τάφου τοΰ λεγομένου της Κλυ
ταιμνήστρας χώρον είχον παρατηρήσει κατά τά προηγούμενα έτη πολλά 
όστρακα προερχόμενα έξ αγγείων γεωμετρικών χρόνων ύποδεικνύοντα τήν 
ύπαρξιν έκει καί άλλων τάφων, παρομοίων προς τούς υπό τοΰ καθηγητοΰ 
Δ. Εύαγγελίδου άνασκαφέντων κατά τό 1909 *. Άνεφάνησαν δέ τά όστρακα 
ταΰτα κατά τήν αρσιν χωμάτων προς κάλυψιν τής άναστηλωθείσης θόλου 
τοΰ πλησίον θολωιοΰ τάφου καί έθεωρήσαμεν διά ταΰτα άναγκαίαν τήν 
μικράν εφετινήν έρευναν. Κατά τήν άνασκαφήν ταΰτην διεπιστώθη δτι 
καί ενταύθα ή θόλος τοΰ τάφου έκαλύπτετο διά παχέος στρώματος Ιίλέσσα 
ως καί ή θόλος τοΰ, θολωτοΰ τάφου τοΰ λεγομένου τοϋ Αίγίσθου καί κατά

τήν νοτιοανατολικήν πλευράν, όπου ύπήρ- 
χεν άδιατάρακτον στρώμα άνευρέθη τά
φος, προς κατασκευήν τοΰ οποίου ειχον 
κόψει τό εκ Πλέσσα στρώμα. ‘Ο τάφος 
ούτος, κιβωτιόσχημος, ήτο κατεσκευασμέ- 
νος διά πωρίνων πλακών καί εΐχεν εσω
τερικός διαστάσεις 1.46 μ. μήκος, 0.54 —
0.58 μ. πλάτος καί 0.70 μ. βάθος, έκαλύ
πτετο δέ διά πλακών. ’Αλλά τό περιεχό- 
μενον τοΰ τάφου ειχεν άφαιρεθή καί δεν 
εύρέθη εντός αυτού ούτε σκελετός ούτε 

κτερίσματα. Είναι λοιπόν πιθανόν οτι ό τάφος άνεσκάφη κατά τό 1909 
καί έκαλύφθη καί πάλιν. Άλλ’ έξω τούτου εύρέθησαν κατά μεν τήν ανα
τολικήν πλευράν μικρόν μόνωτον κυάθιον, μεθ’ απλής γεωμετρικής διακο- 
σμήσεως τριών ταινιών επί τής κοιλίας καί κυματοειδών εγκαρσίων γραμ
μών από τοϋ λαιμού μέχρι τών ταινιών, κατά δέ τήν νοτιοδυτικήν γω
νίαν χαλκή κάλπις μετά πώματος, ύψ. 0.13 μ. καί διαμέτρου 0.215 μ., 
καί παρ’ αυτήν 10 χαλκαΐ μεγάλαι περόναι καί δύο σιδηρά! (εικ. 15). 
Τά αγγεία είναι τών μέσων τοΰ 8ου π. X. αίώνος.

Περαιτέρω προς άνατολάς άνευρέθησαν κτίσματα υστεροελλαδικής 
III c εποχής καί έκτισμένον εν τφ τοίχφ τεμάχιον λίθου κυανοΰ μετά γλυ
πτής διακοσμήσεως σπείρας, προερχόμενου πιθανώτατα εκ τοΰ γλυπτοΰ 
κόσμου τής προσόψεως τοΰ θολωτοΰ τάφου τής Κλυταιμνήστρας. Έξ οΰ 
δυνάμεθα νά συμπεράνωμεν δ'τι ήδη από τής εποχής ταύτης ή είσοδος τοΰ 
τάφου είχε παραβιασθή.

Χαρακτηριστική δέ ήτο ένταΰθα ή στρωματογραφία τών έπιχώσεων

Είκ. 15. Χαλκή κάλπις εκ γεω
μετρικού τάφου.

ΑΕ, 1912, 127 κ. έ.
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της θόλου. Άπετελειτο αύτη εξ αλλεπαλλήλων στρωμάτων χωμάτων εξ 
άποσεσαθρωμένου βράχου και ΓΙλέσσα, άτινα φθάνουν εις μέγα βάθος 
ώστε νά ύποθέτωμεν δτι προς Άνατολάς τοΰ τάφου δεν υπήρχε βράχος 
εϊμή εις πολύ χαμηλότερον επίπεδον τής Δυτικής καί δτι έσχηματίζετο εκεί 
πλαγιά κατερχομένη πρός Ανατολάς, πιθανώς δέ έκεΐθεν διήρχετο ή οδός 
προς την άκρόπολιν.

Παρηκολοΰθησα δέ κατά τό χειμώνα την άρσιν τών χωμάτων τών 
ευρισκομένων κατά την δυτικήν πλευράν τοΰ θαλάμου τοΰ θολωτού τάφου 
τοΰ Αίγίσθου, γενομένην υπό τής 'Υπηρεσίας Άναστηλώσεως διά την στε- 
ρέωσιν τοΰ τάφου τούτου καί τά συμπεράσματα τής ερεύνης ταύτης θέλω 
εκθέσει μετά την συμπλήρωσιν τών εργασιών, ως ελπίζω, κατά τό προσε
χές έτος.
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