19.

ΑΝΑΣΚΑΦΙΚΗ

ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΛΗΨΙΝ

Σύντομος αγγελία περί τής άνασκαφής και των ευρημάτων κατά την
Άνάληψιν,

μεθοριακήν θέσιν μεταξύ Κυνουρίας και Λακεδαίμονος,

είναι

δημοσιευμένη εις τό υπό τοϋ κ. Ορλανδου συνταχθέν Έργον τής ’Αρχαιο
λογικής Εταιρείας κατά τό 1954, σελ. 38 — 39 μέ εικόνας δυο μυκηναϊκών
αμφορέων. Κατωτέρω θά διαλάβωμεν, ως είναι εύλογον, έκτενέστερον περί
τής σημαντικής ταΰτης καί απροσδόκητα καρποφόρου έρεύνης τής ’Αρχαιο
λογικής 'Εταιρείας.
"Οπως

καί

παλαιότερα (ΠΑΕ, 1950)

περισυνελέγησαν

θραύσματα

θαυμαστών ερυθρόμορφων αγγείων τοΰ τέλους τοϋ 5ου αϊώνος, έξ ών ένα
σχετικόν μέ την γέννησιν τής Ελένης, ά'λλο μέ σκηνήν ένθυμίζουσαν Τριπτόλεμον κρατούντα στάχυν καί μερικά μέ δυσκαθόριστον παράστασιν, πάντα
κατασκευής εντόπιας. Άπεκαλύφθησαν καί συνεχόμενα ευτελή οικήματα μέ
ενδείξεις οικιακής λατρείας, περίκλειστους μικρούς χώρους μέ μικρότατα ανα
θηματικά

αγγεία. ’Αλλά τό κύριον εύρημα τής άνασκαφής ήτο ευμεγέθης

θολωτός μυκηναϊκός τάφος, ή έκκαθάρισις τοϋ οποίου καί έξερεύνησις άπήτησε σχεδόν υπέρ τό ήμισυ τής γενομένης εργασίας.
Διά

τάς Ιλαττωμένας Ικ μακράς άσθενείας σωματικός μου

δυνάμεις

ποτέ δέν ήθελα τολμήσει νά άναλάβω τό επίπονον έργον τής άνασκαφικής
έποπτείας,

αν μή είχα έξ ’Αθηνών φροντίσει νά διατεθή έκ τοϋ

'Υπουρ

γείου υπό τάς οδηγίας μου ό καθ’ δλα ικανός καί πρόθυμος τεχνίτης τοϋ
’Εθνικού
καί

Μουσείου Γιάννης Μπάκουλης. Εις τούτου τήν

συμπαράστασιν

άκούραστην έπαγρύπνησιν οφείλεται ή κατά τό δυνατόν τελεία

παρα

κολούθησή τών σχετικών στρωμάτων καί ή έπιμελεστάτη περισυλλογή τών
αρχαίων οστράκων. ’Άλλο τόσον χρήσιμος έγινεν ό φωτογράφος τοΰ Εθνι
κού Μουσείου Γ. Τσίμας, άποθανών άτυχώς προώρως κατά τον ακόλουθον
χειμώνα.
Δέν έγινε διαμιάς ή άνεύρεσις τοΰ θολωτού τάφου.

Προηγουμένως,

κατά τον χειμώνα τοΰ 1953, ό ιδιοκτήτης αγρού επί παρακειμένου εις τον
πετρώδη λόφον τής Άναλήψεως υψώματος Γιάννης Πανόπουλος ή Παχύγιαννης ήτο ευτυχής νά μοΰ άναγγείλη, δτι κάτω από

μεγάλην πλάκα εύ-

ρήκε κόκκαλα καί κάτι παράξενα χάλκινα κομμάτια. Τά εύρήματά του αυτά
παρέδωκε είς τον διδάσκαλον εις Βούρβουρα Τάσον Πανόπουλον. Τά χάλ
κινα ήσαν συντρίμματα περικνημίδων, διά τήν φθοράν καί κατίωσιν ασή
παρ’ αυτά δέ καί μικρά πηλίνη χειροποίητος υδρία,

αχρωμάτιστος

καί άχρονος, πάντως χρόνων ιστορικών τοϋ 5ου ή καί 6ου

μαντα,

α’ιώνος. Άλλ’
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δταν κατ’ Αύγουστον έζητήσαμεν νά έρευνήσωμεν ακριβέστερου τά κατά τον
τάφον

τοΰτον,

εΰρομεν

άνεξήγητον,

πώς συνέβη

τό

σκέπασμα τοΰ

τά

φου νά ήσαν δυο πελώριαι πλάκες, οί δέ κάθετοι τοίχοι νά άπετελοΰντο εκ
μικρών άπελεκήτων λίδων καί νά καταβαίνουν εις βάδος

μεγαλύτερου τοΰ

προσδοκωμένου. Ή τιποψία, δτι ό οπλίτης έτάφη υπό τά καλτίμματα στο
μίου μυκηναϊκού τάφου έβεβαιώδη αμέσως, δταν, σκάψαντες είς βάδος 2.20 μ.
από τών άνω πλακών, εΰρομεν ωραιον τεμάχιον ύψίποδος κΰλικος καί 2 — 3
κατειργασμένα τεμάχια από χαυλιόδοντας.

Είκ. 1. "Αποψις ληφθεϊσα έσωθεν.

Δυσχερές ητο τό εργον της άποκαλΰψεως τοΰ εσωτερικού τοΰ δολωτοΰ τάφου. Ειχεν οΰτος κατακρημνισδή κατά τήν αρχαιότητα, ως δά ίδω
μεν, άφοΰ παλαιότερα είχε συληθή, εδέσποζε δέ τώρα τό κατωφερικόν έδα
φος μέγα πουρνάρι, πού μέ τάς πολλάς βαδείας ρίζας του συνέσφιγγε τον
δγκον τών χωμάτων καί πετρών. Ή εργασία οΰτω καδίστατο επίπονος,
δταν

μάλιστα ώφειλε νά συνδυασδή μέ τήν προσεκτικήν

παρακολοΰδησιν

τών οστράκων. Εΐχομεν ορίσει ώς βάσιν τών υπολογισμών μας σχετικά μέ
τό βάδος τήν άνω επιφάνειαν τών πλακών τοΰ στομίου, δ
Μπάκουλης προώριζεν

είς

δέ αεικίνητος

ιδιαίτερα κυτία τά ευρήματα έκάστου στρώ

ματος 20 — 30 εκατοστών. Διά τήν δλην έκχωμάτωσιν άπητήδησαν περί
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130

ήμερομίσθια. Τό μέγιστον ύψος των

χωμάτων από τοϋ κατωτά-

του κύκλου μέ διάμετρον παντού 8.65 μ. ήτο 5,50 μ., δ θόλος διετηρήθη
εις ύψος 4. έως 4.80 μ. καί αί πλάκες τοΰ στομίου ύψώνοντο μεταξύ 2.20
— 2.55 μ. Βλέπε τάς εικόνας 1 καί 2 καί τό σχέδιον τοΰ κ. Δημ. Θεοχάρη

Εΐκ. 2. ’Άποψις εξωθεν εγγύτατα τής εισόδου.

είκ. 3. “Ολοι εμείναμεν κατάπληκτοι καί γοητευμένοι. Τό άποκαλυφθέν κτίσμα γύρω εις τά 1400 π. X., πολύ μεγαλύτερου των γνωστών ασβεστοκα
μίνων, παρείχεν έντύπωσιν μνημειακήν αναμφισβήτητου. Καί αυτός δ μνη
μονευτείς Παχύγιαννης, εκ των καλυτέρων εργατών τής άνασκαφής, αν καί
τά άπορριπτόμενα

χώματα καί λίθοι κατέλαβον μέρος τοϋ γειτονικού
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άγροΰ,

άφοΰ

«τέτοιο αρχαίο πράμα βρέθηκε στο χωράφι του» έμεινε τε

λείως ικανοποιημένος.
Ή

κατερείπωσις τοΰ θόλου έγινε, ώς ήδη

π. X. αιώνα

ή

καί βραδυτερον.

εΐπομεν,

Τοϋτο έξάγομεν εκ

τοΰ

κατά τον 4ον
γεγονότος, δτι

όστρακα μέ καλόν η μέτριον γάνωμα ως καί αχρωμάτιστα αγγείων χρήσεως
παρετηρήθησαν

τόσον είς τά ανώτατα στρώματα δσον καί κατά τό

μέσον

τοΰ κατωτάτου επιπέδου, ανάμεικτα μετά πετρών τής οικείας λιθοδομής τοΰ
θόλου. Εις ύψος 3.80 μ. εκ τών κάτω εύρέθησαν συνανήκοντα τεμάχια

Jfjn,.
Είκ. 3. Σχεδίασμα Δημ. Θεοχάρη.

γεωμετρικοί)
κράν

μεγάλου

κλάδον.

φαίνεται, δτι
μένην
τών

εντός

χωμάτων

Έκ

αγγείου μέ παράστασιν

τοΰ

σχετικώς

μεγάλου

Κένταυρου

ΰψους,

καί)’

ανεχοντος
δ

μα

εύρέθησαν,

τά γεωμετρικά αυτά όστρακα δεν ανήκουν εις ταφήν γενοτοΰ
εκ

θολωτοΰ
τοΰ

παλαιοΰ

τάφου,

υπέρ τον λοφίσκον

άλλ5 δτι

επιπέδου

κατέρρευσαν
χώρου.

μετά

Γεωμετρικά

ό'στρακα συνηντήσαμεν καί άλλοΰ, ως είς τό έρευνηίίέν βάθος τοΰ επί τοΰ
μεγάλου λόφου φραγκικοΰ πυργου, περί ού άλλοτε. Εντός τοΰ κατωτάτου
στρώματος υπέρ τό έπιμελώς έπεστρωμένον διά τιτανώδους εντόπιας

γής

κυκλικόν επίπεδον καί μάλιστα κατά τάς εκατέρωθεν πλευράς συνελέχθησαν
πλήθος

μυκηναϊκών

οστράκων, εξ ών άπετελέσθησαν είς

τό

εργαστηρίου

τοΰ Έθνικοΰ Μουσείου υπό τοΰ δοκιμωτάτου τεχνίτου Τριαντάφυλλου Κοντογιώργη

7

εν όλω μεγάλα καί μικρά αγγεία, περί ών κατωτέρω.

Κατά
18
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μέσον τού κύκλου προ πάντων συνελέξαμεν μικρά άπομεινάρια έκ

στολισμού

άνδρών καί γυναικών, θεωρηθέντα ασήμαντα ύπδ των

τού

πωλη-

τών ή διαφυγόντα την προσοχήν των. Κατά την βορείαν και δυτικήν πλευ
ράν

παρετηρήθησαν

δύο λάκκοι, δ μεγαλύτερος μέ

μήκος

1.80,

πλάτος

0.80 και βάθος 0.85 και δ μικρός, ,μήκ. 0.70 και πλάτ. 0.39. Φανερά ήτο
ή σύλησις και εκταφή τών σχετικών νεκρών. Περί τον μεγαλύτερον υπήρ
χαν μικρά συντρίμματα οστών, 2 χαυλιόδοντες καί 6 — 7 μυκηναϊκά όστρακα
καί παρόμοια έξω τοΰ παιδικού λάκκου. Άλλ’ είναι ολως άπίθανον δ

μύ

γας θολωτός τάφος να περιέκλειε τούτους μόνον τούς νεκρούς τών λάκκων
καί βέβαιον είναι, δτι οί διασημότεροι νεκροί, άνδρες καί γυναίκες, θά ήσαν
εξαπλωμένοι επί τού επιπέδου εδάφους μεθ’ όλης τής σκευής των καί τά,
ώς φαίνεται, πολυάριθμα πήλινα αγγεία. Επειδή, ως θά ίδωμεν, ή χρονο
λογία

όλων

τών οστράκων δεν απομακρύνεται τού

συμβατικού

αριθμού,

1400 π. X. συμπεραίνομεν ότι α) εντός τοΰ θολωτού τάφου δεν έγιναν εις
τούς υστέρους χρόνους άλλοι ενταφιασμοί καί β) ή σύλησις θά είναι πάν
τως πολύ παλαιά.
Οί λίθοι τής κατασκευής, γενικώς μικροί καί άπελέκητοι,
επί

τό πολύ σχιστόλιθοι πρασινωποί πλακωτοί, ανάμεικτοι μέ

είναι ώς
ανωμάλους

ασβεστόλιθους. Μεγαλύτεροι δπωσδήποτε είναι οί σχιστόλιθοι τής κατωτάτης σειράς μέ διαστάσεις .63 x .45 (ύψος), .70 x .50 κ.τ.λ. Μεγάλη καί επι
βλητική είναι ή πλάκα τοΰ ι'ιπερθύρου' μήκος 1.75, πλάτος 1.45, πάχος .35.
Ή

εσωτερική

ό\|πς γενικώς ή περίπου συμφωνεί προς τήν καμπύλην τού

θόλου.Έν τούτοις παρά τό πρόχειρον καί άκατέργαστον υλικόν δ άρχιτέκτων
κατώρθωσε νά συγκροτήση κατά τον γνωστόν έκφορικόν τρόπον καί, όπως
σήμερον κτίζουν τούς φούρνους, τήν όλην θολωτήν κατασκευήν μέ άρτίαν
επιτυχίαν.
παντού,

Όπως ακριβής είναι δ κατώτατος κύκλος μέ διάμετρον 8.65 μ.

κατά τον

αυτόν

είναι επίσης ακριβείς.

λόγον

οί

προς

τά

άνω

Ιλαττούμενοι

κύκλοι

Ούτω εις δύο άντικειμένας πλευράς από ύψους 4

μέτρων εύρομεν τήν αυτήν προς τά εντός άπόκλισιν τής στάθμης, .80, αν
καί τό σημεΐον έξαρτήσεως τοΰ νήματος δέν είναι επί τών λίθων

άναντίρ-

ρητον. Τό στόμιον είναι μακρόν 3.40 μ. καί στενόν 1.05 μ. Βέβαια ίχνη
δρόμου δέν φαίνονται. ’Ίσως νά υπήρχε καί νά διελύθη ενωρίς ή ουδέποτε
νά έκτίσθη διά τήν αρκετά απότομον κατάπτωσιν τού
σχετικήν θέσιν.

λοφίσκου κατά τήν

Κατά τήν τοιχοδομίαν δ τάφος ομοιάζει προς τούς άρχαιοτάτους θο
λωτούς

τάφους

τώιν Μυκηνών καί μάλιστα τον λεγόμενον

τού

Αίγίσθου

(Wace, Mycenae, είκ. 58, a — b). Άλλ’ ή παραπλήσια κατασκευή δέν σημαί
νει,

ώς θά ίδωμεν, καί τήν αυτήν χρονολογίαν. Σχετικά μέ τό μέγεθος δ

τάφος τής Άναλήτ|ιεως δέν καταλέγεται μεταξύ τών μεγάλων. Έναντι
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μεγίστης αυτοί διαμέτρου, 8.65, ό τάφος τοϋ Βαφείου έχει 10.35 (ΤςουνΑΕ 1889, 138), οί τοΰ Κακοβάτου, τής τριφυλικής Πόλου, 12, 12,

τας,

9.88
τοΰ

καί 10.35 (AM. 1908, 300), εις τάς Μυκήνας εκτός
Άτρέως

κατά

τών

καί τής Κλυταιμνήστρας, γύρω εις τά 14 μ., ή

τον Wace

σειρά τοΰ Αίγίσθου, τοΰ Επάνω Φούρνου

μεγάλων

άρχαιοτάτη
ως

και

τοΰ

Κάτω Φούρνου παρουσιάζει διάμετρον περί τά 10 μ. καί μόνον ό λεγόμε
νος

τάφος τών Genii καί ό Panajiatomb είναι περίπου ίσος μέ τον

τερον.

Παρά

τάς μέτριας έν τούτοις διαστάσεις καί τήν

ήμέ-

καιερείπωσιν

ό

θολωτός τάφος τής Άναλήψεως διατηρεί σημαντικήν μνημειώδη έμφάνισιν.

ΑΓΓΕΙΑ

Θά περιγράψωμεν, δσον ενδέχεται μέ συντομίαν, τά 7 συγκροτηθέντα
μεγάλα καί

μικρά αγγεία παραλείποντες δι’ άλλην ευκαιρίαν τά άσυγκόλ-

λητα όστρακα. Ή κατασκευή γενικώς όλων είναι ή αυτή προς τά εκ Μυ
κηνών

προερχόμενα μέ τά άφθονα λίθινα τρίμματα, πού συσφίγγουν

καί

στερεώνουν μετά τήν ό'πτησιν τό πήλινον υλικόν. Κατά τον τεχνίτην Τριαντάφυλλον Κοντογιώργην ό πηλός, λευκοπράσινος μέ διαβαθμίσεις, δέν είναι
όμοιος προς τον τής Άργολίδος καί είναι πιθανώτατα εντόπιος. Ή

παρα-

τήρησις, συνδυαζομένη μέ τό πλήθος τών συγχρόνων οστράκων, πού απαν
τούν είς τά βαθύτερα στρώματα καθ’ δλην τήν έκτασιν τοΰ λόφου τής Άναλήψεως,

καθιστά πιθανήν τήν ύπόθεσιν τής εγχώριας κατασκευής καί

τά μεγάλα αγγεία τοΰ

τάφου δέν είναι

δτι

επείσακτα. Δέν λείπει επί τούτων

τό λεΐον επίχρισμα καί ή κατάλληλος είς τήν διακόσμησιν επιφάνεια. Τά
χρώματα διατηρούν

σπανίως

τήν λάμψιν των καί ως επί τό πολύ είναι

ωχρά καί έφθαρμένα έκ τής Ιπηρείας τών χωμάτων τοΰ τόπου, ως ισχυρί
ζονται οί τεχνίταί μας Μπακού?,ης καί Κοντογιώργης. Τό αυτό είχε παρατηρηθή προ πολί.ών ετών επί τών έκ Κακοβάτου αγγείων κατ’ άντίθεσιν
προς τήν γήν τής Άργολίδος καί τής Κρήτης, ή οποία δέν βλάπτει τον χρω
ματισμόν (AM. 1909, 303).
1.

’Επί τής είκόνος 4 έχομεν έν άναπαραστάσει, συμφώνως προς σχε

δίασμα τοΰ κ. Άλεξ. Παπαηλιοπούλου,— πράγμα χρησιμώτερον ή ή λίαν ευ
συνείδητος

άλλα σκοτεινή φωτογραφική άπόδοσις—τό ώραιότερον έκ τών

αγγείων τοΰ τάφου. Τά χάσματα είναι μικρά καί ασήμαντα καί φυσικά δέν
ήτο

ανάγκη

νά παρασταθοΰν. Είναι άμφορεύς τοΰ γνωστού

ανακτορικού

τύπου μέ δύο σειράς έκ τριών καθέτων λαβών. Ό άμφορεύς έχει ύψος 48
έκ.

καί μεγίστην διάμετρον 38 έκ. Αί τέσσαρες διακοσμητικαί ζώναι υπο

γραμμίζονται έκτος τής κατωτάτης μέ τρεις περιφερικός γραμμάς συρθείσας
έλευθέρως καί οχι επί τοΰ τροχοΰ. Άνθη κοσμίως κρεμάμενα μέ τρία φύλλα
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έκαστον

και δυο κορυφάς στημόνων, άνθη κρόκου, ως ωνομάσθησαν υπό

τοϋ Evans, πληρούν τάς ζώνας. Φυσικόν είναι at περκρερικαι γραμμαί καί
ζώναι νά υποβάλλουν την ιδέαν τής κινήσεως και περιφοράς και την ιδέαν
ταύτην θαυμασίως παριστάνουν τά αίωροΰμενα άνθη, δταν τό πρώτον προς
τα δεξιά φΰλλον απομακρύνεται περισσότερον από των δυο άλλων κα'ι έτσι
κάθε άνθος κινείται φανερά προς τά δεξιά. Ύπό την δεσπόζουσαν έντύπωσιν τής σφαιρικής επιφάνειας συντάσσονται αί περιφερικά! ζώναι και τά εκ
φραστικά πολυάριθμα άνθη.

Είκ. 4.

Είκ. 5.

Έπι τοΰ λαιμού αξίζει νά εκιιμήσωμεν περιφερικήν επίσης διακόσμησιν άλλου είδους. Έκ τών κάτω προς τά άνω υψώνονται κύματα εναλλασ
σόμενα

μέ άλλα μικρότερα πού καταβαίνουν, ή δέ προσέγγισις τών κυμα

τοειδών τούτων σωμάτων γίνεται κατά τοιοΰτον τρόπον, ώστε νά άποτελήται

γιρλάντα

περιθέουσα

τον λαιμόν,

στενουμένη

προς τά άνω,

ωσάν

νά έξηρτάτο έκεΐθεν, και εύρυνομένη κατά την κατάπτωσιν. Τό κόσμημα
είναι τυπικόν έπι τών αμφορέων κα'ι συνήθως ή έξηρημένη ταινία έχει τό
αυτό παντού πλάτος. Διά τούτο ή σπανιωτέρα, δπως εδώ, διαφοροποίησις
σημαίνει πρόσθετον αξίαν.
Τά

αίωρούμενα κοσμητικά άνθη δεν είναι σπάνια εις
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(πρβλ.

τον

ωραΐον καί πλούσιον είς διακόσμησιν αμφορέα

Palace of Minos,

τής

Τυλίσου,

IV, 2 είκ. 220 καί κομμάτια έξ άλλων είκ. 221, 222)

τήν Πελοπόννησον (Κακόβατος AM. 1909 πίν. XXIV, 6 καί Μυκήναι εκ
τοΰ τάφου τοΰ Αϊγίσθου, AVace, Myc. 60). Καθόσον παρετήρησα τά άνθάκια έπ’ αυτών παριστάνονται μέ μεγαλυτέραν ακρίβειαν καί αυστηρότητα
παρά επί τοΰ άμφορέως. Ό τεχνίτης του είναι ικανός να έκλέγη τά άριστα
διακοσμητικά μέσα,

άλλ’ εργάζεται

μέ βιασύνην

καί

σχετικήν αμέλειαν.

Έκτος τών άλλων πού θά ίδωμεν είναι τοΰτο έ'νδειξις, οτι τά αγγεία
τοΰ τάφου χρονολογικώς πρέπει νά τοποθετηθούν είς τά τελευταία υστε
ροελλαδικά II, περί τό 1400 π.Χ.
2. Έπί τής είκ. 5 έχομεν μεγαλύτερον αμφορέα, μέ ύψος 73 έκ., μεγίστην διάμετρον 50 έκ. Ή αναλογία 73 :50 είναι περίπου ή αυτή ώς τοΰ
προηγουμένου μέ 48:37, άλλ’ δμως ή έκ ταιν εικόνων έντύπωσις διαφέρει.
Διά τό μέγα ύψος προ τοΰ πρωτοτύπου βλέπομεν χωριστά τον έξογκούμενον

ώμον καί δεχόμεθα ίσχυροτέραν περί αύτοΰ έντύπωσιν, ένφ προ

τής

μικρογραφικής είκόνος ή έξόγκωσις εντάσσεται προς τό δλον ύψος καί μάς
φαίνεται

μειωμένη.

Ή διακόσμησις παίρνει άλλον δρόμον μέ ίσης

αξίας

επιτυχίαν. ’Αντί τών περιφερικών ζωνών καί τών συναφών σειρών τών κα
θέτων

λαβών ή κοσμούμενη επιφάνεια είναι μία εκτεινόμενη από τής

κά

πως ύψηλοτέρας μελανής βάσεως μέχρι τοΰ λαιμοΰ. Προς τοΰτο αί 3

λα-

βαί γίνονται οριζόντιοι καί τοποθετούνται κατά τό δυνατόν υψηλότερα. "Εξ
υψίκορμοι

φοίνικες,

εξ ών τρεις υψηλότεροι μεταξύ τών λαβών καί

τρεις

χαμηλότεροι ύπ’ αύτάς, αποτελούν τό κύριον κόσμημα. Μέ τήν κλίσιν τών
κορμών αυτών προς τά δεξιά συνοδεύουν καί παριστάνουν τήν σφαιρικήν
καί περιφερομένην δψιν τοΰ αγγείου, ενφ επάνω τό φύλλωμά των σκεπά
ζει καταλλήλως καί αισθητοποιεί τον έξογκοΰμενον ώμον. Κάτω θαμνώδεις
πάπυροι ισάριθμοι πληρώνουν τά κενά καί μέ αντίθετον κίνησιν ολοκληρώ
νουν τήν ιδέαν τής περιφοράς. Επάνω ρόδακες καί κρεμάμενα φύλλα καί
τέλος επί τοΰ λαιμοΰ άμελώς έκτελεσθέν τό αυτό κόσμημα τών κυμάτων καί
τής

γιρλάντας.
Φοίνικες καί πάπυροι συχνά

απεικονίζονται έπί αμφορέων τοΰ ανα

κτορικού ρυθμοΰ. Επίσης δέν είναι σπάνιον οί κορμοί

τών φοινίκων νά

παρουσιάζουν καθ’ δλον τό ύψος ή έν μέρει έπαλλήλους κόμβους,

άπομει-

νάρια τών κατά χρονικά διαστήματα άπορριφθέντων φύλλων, άλλ’ έδώ οι
κόμποι αν καί σχηματικώς διατεταγμένοι είναι είς δγκον υπερβολικά μεγά
λοι. Πιστεύω,

δτι καί τοΰτο, δπως καί ή έν γένει έξακριβωμένη σύνθεσις,

είναι δείγμα τής νεωτάτης εποχής τών υστεροελλαδικών II.
3.

Συνεκροτήθη

παρά τά χάσματα ολόκληρος άμφορεύς,

ύψους

56

έκ,, μέ τρεις έπαλλήλους σειράς καθέτων λαβών, άλλά μέ εντελώς κατεστραμ-
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και

αφανή διακόσμησιν. Μέ τάς επαλλήλους τρεις σειράς καθέτων

λαβών, έλαττουμένιον βαθμηδόν προς τα κάτω, κοσμούνται επίσης οί ωραίοι
αμφορείς έκ Κακοβάτου (AM. 1909 πίν. XVI και XVII = Springer Wolters, σ. 131). Παρετηρήθησαν καί 4 σειρά! και είναι βέβαιον, δτι των

Είκ. 6.

πολλαπλών τούτων λαβών πηγή υπήρξαν πίθοι και πιθοειδή γραπτά αγγεία
μεσομινωικά.
4. Άμφορεύς

υψους

3.85 και μεγίστην διάμετρον 30

έκ.,

είκ.

6.

Γρεϊς οριζόντιοι λαβαί. Άνά τρεις σιγμοειδείς γραμμα! πληροϋσι τέσσαρας
περιφερικός ζώνας. Κοινή καί βιαστική εργασία,
5.

Προχόη

παρεμφερής προς «τσίτσαν», υψους 27 έκ., είκ. 7α-β.
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Δυο παρόμοια κανάτια (Kriige) συνεκροτήθησαν από τούς τάφους τού Κακοβάτου

(AM.

1909, σ. 323,

πίν. XXIV, 8 — 9, ύψους 39 και 44 εκ.)

και άλλα μνημονεύονται, ώς συχνά εις τήν
12)' ένεκα

Κρήτην (JHS. 1901, 87,

είκ.

τής εκατέρωθεν πιέσεως εκ τών λαβών, ό Κ. Miiller αναφέρει,

δτι τό στόμιον αποβαίνει ωοειδές (oval). Έπί τής προχόης τής Άναλήιβεως
τό

στόμιον ένεκα τρόπον τινά ίσχυροτέρας πιέσεως αποβαίνει

όκτώσχημον

μέ δύο δεξιά και αριστερά προχύσεις. ’Ακόμη εδώ ή ιδέα τής πιέσεως εκ
τείνεται και έπι τής κοιλίας τοΰ αγγείου, ώστε τούτο νά αποβαίνει ελαφρώς

Είκ. 7 ο.

Είκ. 7 β.

φακοειδές ώς περίπου ή κοινή τσίτσα, καί νά δύναται νά τοποθετείται ορι
ζοντίους.

Τά

έναντι τών προχύσεων όξυνόμενα άκρα διαμορφώνονται εις

ελαφρώς άναγλύπτους ταινίας πλάτους 2,5 έκ. Τό άγγεΐον κοσμείται κατά
τάς

πλευράς μέ σπείρας δχι πολύ επιμελείς. Είναι περίεργον, δτι επί

τού

λόφου τής Άναλήψεως καί παλαιότερα (Άθηνά, τ. ΙΔ, 1902, σελ. 8) καί
κατά τάς τελευταίας άνασκαφάς συχνά άνευρέθησαν τσιτσοειδή αγγεία

με-

λαμβαφή τοΰ 4ου π. X. αίώνος καί τών κατόπιν χρόνων.
6.
τος),

άποκοπέν-

είκ. 8, τό δλον μήκος 17 έκ., ύψ. 8,6 εκ. "Ομοιον σχήμα δεν είναι

άγνωστον
(ΑΕ.

Μόνωτος κύλιξ επί νεωτέρου βάθρου (κατά λάθος μη

καί εις τον τάφον τοΰ Βαφείου εύρέθη παρομοία αργυρά κύλιξ

1889, πίν. 7, 15). Τό εξωτερικόν κοσμείται μέ σπείρας, τό δέ εσω

τερικόν μέ τον γνωστόν εκ παλαιών, μεσοελλαδικών, χρόνων ρόδακα (εικ. 9).
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'Ρόδαξ

παρόμοιος

άλλ’ αρχαιότερος επι συντρίμματος εκ τοΰ τάφου

τοΰ

Αϊγίσθου (Wace, Mycenae, 61).

ΕΙκ. 8.

7.
αγγείου

’Αλάβαστρον άρτοειδές, είκ. 10. Πιστεύεται, δτι το πρότυπον τοΰ
προέρχεται ^έξ Αίγυπτου, δπου παρόμοια λίθινα δοχεία,

προωρι-

ΕΙκ. 9.

σμένα δι’ αρώματα καί άλοιφάς, δεν είναι άγνωστα- πρβλ. Arne Furumark,

The Mycenaean Pottery, 322. Ή

διακόσμησις είναι κυματοειδή
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σώματα μικρά και μεγάλα, συνήθης επί τών αλαβάστρων (Wace, Chamber
Tombs, πίν. XXVII, 4, L. Η. II).

Είκ. 10.

ΚΤΕΡIΣΜΛ ΤA

'Υπό το γενικόν τοΰτο όνομα καταλέγομεν όσα διέφυγον τούς παλαιούς
τυμβωρύχους

ή

έθεωρήθησαν ΰπ' αυτών άχρηστα, λείψανα τής σκευής ή

τοΰ στολισμού μικρά καί γενικώς ασήμαντα. Ειχον ταφή άνδρες καί γυναί
κες, αλλά πόσοι καί πόσαι είναι άδηλον Προτάσσονται τά τών άνδρών.
Εις τήν εικόνα 11 βλέπομεν κομμάτια από χαυλιόδοντας τοποθητημένα, όπως περίπου θά εσκέπαζαν σκύτινον κράνος. Συνελέχθησαν διεσκορπισμένα

εις

διάφορα μέρη τοΰ κατωτάτου κύκλου καί εις τό έδαφος

τού

στομίου. Ή κατωτάτη σειρά άποτελεΐται από πλακίδια ορθογώνια, ακολου
θούν
μέ

δύο

τά

σειραί με διεύθυνσιν αντίστροφον καί τέλος ή κορυφαία

σειρά

συγκλειόμενα άκοπα άκρα τών χαυλιοδόντων. Είναι πολύ γνωστόν

τό τοιούτο κράνος τής μυκηναίας εποχής. Κλασσικός τόπος τής περιγρα
φής του υπάρχει εις τήν Ίλιάδα, Κ, 261 — 5.
στιχ. 263

— - — εκτοσθε δε λενκο'ι όόόντες
άργιόδοντος ύός ϋ·αμέες εχον εν&α και ενϋα

Υπάρχουν ίκαναί απεικονίσεις μικρογραφικαί. Βλέπε π. χ. τόν έκ Βαφείου
δακτυλιόλιθον, ΑΕ 1889, πίν. 10, 37 καί τόν έκ Κρήτης αμφορέα εις τό
Έργον τής Άρχ. Εταιρείας κατά τό 1954 τού κ. Ά. Κ. Ορλανδου σ. 50.
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Έπ'ι τής είκόνος 12 έχομεν γνωστού τόπου λίθινα βέλη και επί τής

Είκ. 11. Κράνους κάλυμμα καί στολισμός.

είκ. 13 χάλκινα. ’Απεικονίζονται δέκα, δσα και εύρέθησαν
έκαστον
ολφ

συμμετρικός όπάς καί

συρμάτινοι

συνδετήρες

συλλεγέντων 34. Έκ τούτου
δτι

μερικά βέλη

12 έν
εκ

των

φαίνεται,

διέφυγον την προσο

χήν μας ή άλλως έξηφανίσθησαν. Ευ
φυές ήτο την κοπτεράν αιχμήν νά οπλί
σουν
ή

όπισθεν

δστέϊνον

μέ

καί

περίβληυα
νά

ξΰλινον

καταστήσουν

τό

βαρύ βλήμα οδυνηρόν εις τον αντίπα
λον. Παλαιότερα δέν εύρίσκοντο, παρά
μόνον άνά έν εις τον Κακόβατον, τον
τάφον τού Ηραίου καί τό
Τελευταία ο Blegen

Καλκάνι.

συνέλεξε 5 — 6 εκ

των τάφων τής Προσυμνης

μέ 6, 4

καί 2 δπάς έκαστον καί μαζί καί

συν

δετήρας (Prosymna A', 340 -Τ). Άλλα
καί πάλιν ή συλλογή
βέλη

είναι

ή

Είκ. 12.

μας εις χάλκινα

πλουσιωτέρα

καί

διδακτικωτέρα.
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Είναι αΰτόδηλον, δτι ό επιφανής νεκρός πολεμιστής θά είχε και ξίφος
ή μάχαιραν. Δυο χάλκινοι ήλοι μέ πεπλατυσμένα άκρα ίσως εχρησίμευον ώς
συνδετήρες κατά τήν λαβήν ξίφους, ως υποθέτει καί επιμένει 6 Μπάκουλης.

UnfliJUl-iUlWi)
Είκ. 13.

Έκ

τοΰ

κόσμου

των γυναικών

συνελέχθησαν

άπομεινάρια

επίσης

Είκ. 14. Συντρίμματα κτενιού.

ολίγα. Μεταξύ τούτων προέχει κτένιον έξ ελεφαντοστού, είκ. 15, άναπαρασταθέν υπό τοΰ Παπαηλιοπουλου μέ ικανήν ασφάλειαν έκ πολλών συντριμ
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μάτων (είκ. 14). Πολύ επιμελής και λεπτή είναι ή εργασία επί τού κτενιού.
Σχεδόν πάσαι αί γραμμαί ακολουθούσα! τήν κομψοτάτην λαβήν αποβαίνουν
ελαφρώς καμπύλαι. Ή ανω πλατεία επιφάνεια στολίζεται μέ ελαφρώς άνάγλυπτα

σωμάτια, παρόμοια προς άραδιαστά πούπουλα. 'ΓΙ λαβή

ήτο

είρ-

Είκ. 15.

γασμένη έξ ιδιαιτέρου τεμαχίου, πού μέ λεπτοτέραν προεξοχήν προσηλώνετο
μέ τό λοιπόν σώμα τού κτενιού. Τοιαύτην χωριστήν λαβήν κτενιού μέ οπήν
προσηλώσεως

δημοσιεύει

6 Wace εις Ch. Tombs, είκ. 42,

43

μέ

τήν

Είκ. 16.
έσφαλμένην έξήγησιν, δτι είναι εξάρτημα κράνους (leg of a casket). Παρο
μοίων κτενίων κομμάτια εύρέθησαν καί αλλού, ως εις τον Κακόβατον (AM.
1909, πίν. XII, 1) καί εις τον IV τάφον τής άκροπόλεως τών Μυκηνών
(Karo, Schachtgraber, πίν. 43 άρ. 310). Σημειώνομεν ακόμη, οτι έκ δύο
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μικρότατων συντριμμάτων μέ διαφορετικήν κάπως διακόσμησιν φαίνεται,
πώς υπήρχε καί δεύτερον κτένιον.
Έπί τής εικ. 16 βλέπομεν επάνω, α απόκομμα μικρού τρυπητού αρ
γυρού αγγείου (·θυμιατηρίου ;), β δισκάριον άργυρούν ελαφρώς κυρτόν μέ 4

Είκ. 17.

δπάς προς συρραφήν καί γ λεπτά χρυσά ελάσματα, περιβλήματα άδιαγνώστου αντικειμένου εξ άλλου υλικού. Κάτω έχομεν τρεις ψηφίδας ορμου έξ

Είκ. 18.

ήλέκτρου, δ δύο μεγάλας καί μίαν μικράν μέ

σύμφυτον σχοινίον εκ χρυ

σού συνεστραμμένου Ιλάσματος, διάτρητον κυλινδρικήν «γαλάζια πέτρα» t
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καί ψηφίδα διάτρητον σφαιρικήν στεατίτου, ζ. Πώς έδένοντο και έκρέμοντο
μέ κατακόρυφον θέσιν αί ψηφίδες αίιταί, παρέχει σαφή εικόνα to σχεδίασμα
(είκ. 17).

Πολλαί ψηφίδες περί τάς 500!

έξ ήλεκτρου

συνελέχθησαν έκ

τών τάφων τοϋ Κακοβάτου. Είναι πολλών σχημάτων, άλλ’ ουδέποτε ομοιαι
προς τάς ήμετέρας (AM. 1909, 278 κέ. πίν. XV, 10—18).

Είκ. 19-

Τέλος
εργαλεία

εύρέθησαν

εντός τοΰ αυτοΰ κατωτάτου στρώματος τά

τής είκ. 18 : α γνωστού τόπου νεολιθικός πέλεκυς,

δπτοϋ πηλοϋ,

γ μικρόν

καί ε

άκόνη.

μεγάλη

άκόνιον μέ οπήν έξαρτήσεοις,

Καί τό αίνιγματικώτερον δλων,

λίθινα

β κομβία έξ

<5 ως ό α πέλεκυς
οί

μεγάλοι

πέντε

δδόντες ίππου κοινού καί σύντριμμα σιαγόνος χοίρου τής είκ. 19. Όπως
καί άν έχη τό πράγμα, ουδέ τό έλάχιστον σύντριμμα έκ τών μεγάλων οστών
τών σχετικών ζώων έγινε δυνατόν νά παρατηρηθή.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α. ΡΩΜΑΙΟΣ
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