
ΑΝΑΣΚΑΦΗ ΛΑΞΕΥΤΟΥ ΜΥΚΗΝΑΪΚΟΥ ΤΑΦΟΥ ΕΝ ΗΡΑΙΩ, ΑΡΓΟΥΣ

Ή άνασκαφή τοΰ τάφου έγένετο κατά μήνα Μάϊον 1957, αφορμής δοθείσης 
έκ τής καταπτώσεως μικροϋ μέρους τής οροφής τοΰ θαλάμου, γεγονότος, όπερ κατέ
στησε γνωστήν την παρουσίαν τοΰ τάφου κα'ι προεκάλεσε την πρόσκλησιν άρχαι- 
ολογικοΰ υπαλλήλου1.

Ό τάφος ούτος κεΐται περί τα τριακόσια πεντήκοντα μέτρα προς Βορράν των 
ερειπίων τοΰ Ηραίου τοΰ "Αργους επί τής νοτίας κλιτύοςτοΰ Άνατολικοΰ Γερογαλά- 
ρου, όστις χωρίζεται από τής άκροπόλεως διά τής κοίτης χειμάρρου όνομαζομένου 
“Ρέμμα τοΰ Κάστρου,,.Ή τελευταία συστάς των άνασκαφέντων υπό τοΰ καθηγητοΰ 
Blegen1 2 τάφων κεΐται εις άπόστασιν εκατόν μέτρων προς ΝΔ. Φαίνεται δε ότι κα'ι 
δ ΰφ’ ημών ανασκαφείς θά άνήκεν είς συστάδα- αί μικράς έκτάσεως δόκιμα! όμως, εις 
τάς οποίας προέβημεν παραπλεύρως τοΰ τάφου κα'ι ολίγον προς Άνατολάς αύτοΰ εις 
τινα σημεία, ένθα ή διαμόρφωσις τοΰ εδάφους θά έδικαιολόγει την ΰπαρξιν θαλαμο
ειδών τάφων, υπήρξαν άνευ αποτελέσματος3.

ο ΤΑΦΟΣ

Ό δρόμος τοΰ τάφου άνεωγμένος εντός τής στερεάς λευκής γής (κιμιλιάς), ώς 
είναι σΰνηθες είς την περιοχήν4, είχε πληρωθή μετά την τελευταίαν χρησιμοποίησήν 
του διά τοΰ αύτοΰ λευκοΰ χώματος, είς τρόπον ώστε νά καθίσταται λίαν δυσχερής ό 
ακριβής καθορισμός τών εκατέρωθεν τοιχωμάτων5.

Έκ τών χωμάτων τοΰ δρόμου πλησίον τοΰ στομίου τοΰ θαλάμου έξήχθη αρι
θμός οστράκων, τό πλεΐστον τών οποίων, πλήν τριών γραπτών τεμαχίων έκ μεγάλου

1 ’Οφείλω νά έκφράσω τάς ευχαριστίας μουπρός τόν 
Έφορον ’Αρχαιοτήτων Άργολίδος κ. Βερδελήν, υπό 
τήν έποπτείαν τοΰ οποίου έξετέλεσα τήν ερευνάν (πρβλ. 
ΑΕ 1956 Χρονικά, σ. 10). Ευχαριστώ ομοίως τόν καθη- 
γητήν κ. A. Akerstrom δια την λήψιν (ορισμένων εκ 
τών φωτογραφιών τών ευρημάτων. Αί φωτογραφίαι 
είκ. 2, 3, 4, 5 έλήφθησαν υπό τοΰ κ. Βερδελή.

2 C. BbBGEN, Prosymtia, τόμ. I καί II. Ή θέσις 
τοΰ τάφου είναι περί τό άκρον δεξιόν τοΰ σχεδίου 
έν Prosymtia, II πίν. I, μετά τήν συστάδα XI (τάφ. 
XII καί XLIV). Βλ. καί The Argive Heraion, I.

3 Ό χρόνος δέν έπέτρεπε τήν περαιτέρω έρευναν,
ήτις άλλωστε δέν άπετέλει τόν κύριον σκοπόν τής άνα- 
σκαφής. ’Ολίγον προς Άνατολάς τοΰ ενταύθα περιγρα-
φομένου τάφου καί ολίγον χαμηλότερον επί τής ανατο

λικής πλευράς τοΰ Γερογαλάρου, άνεφχθη υπό τοΰ κα
θηγητοΰ BI.EGBN μακρά δοκιμαστική τάφρος, ήτις 
ούδέν άπέδωσεν" ούτως ένομίσθη ότι τό νεκροταφεΐον 
έξετείνετο μόνον μέχρι τών ΝΔ. υπωρειών τοΰ Γερογα
λάρου (έ.ά. σ. 203).

4 Πρβλ. Prosymtia I, σ. 237' βλ. είκ. 2.
5 Ή διαγραφή τών τοιχωμάτων τών δρόμων είναι 

πολλάκις ασαφής λόγφ τής εξαιρετικής λεπτότητος τοΰ 
χιόματος, δπερ ευκόλως αποβαίνει ομοιογενής σκληρά 
μάζα (έ.ά. I, σ· 233)' φαίνεται ότι καθ’ έκάστην νέαν 
χρησιμοποίησιν τοΰ τάφου, μετά τήν αρχικήν λάξευσίν 
του, παρουσιάζετο ή αυτή δυσκολία καί ούτως ήναγκά- 
ζοντο νά μή άκολουθοΰν πάντοτε τά αυτά δρια τοΰ 
δρόμου.
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YE III σκύφου καί τινων έκ χονδροειδούς κατασκευής αγγείων, προήρχετο εξ ύψιπό- 
δων κυλίκων1.

Ό δρόμος, μήκους 7.15 μ. και πλάτους 0.80-0.90, παρουσιάζει αισθητήν κατω- 
φερικήν κλίσιν και μικράν βαθμίδα λελαξευμένην έν τώ έδάφει2. Ή παρατηρούμενη 
συνήθως κλίσις των πλευρών προς τά ένδον δεν ήτο ορατή είμή μόνον έπι τού σω- 
ζομένου τμήματος βράχου ύπεράνω τής εισόδου. Κατά τό πέρας τού δρόμου παρά 
τό στόμιον παρετηρήθησαν δύο παραστάδες άνισοι (ή προς Άν. πλάτους 0.19 ή δε 
προς Δυσμάς 0.13). Τό στόμιον, ανοίγματος 0.70 κατά τήν προς τον δρόμον πλευράν 
και 0.80 κατά τήν προς τον θάλαμον, έκλείετο διά τοιχαρίου εξ αργών λίθων (ξηρο- 
λιθιάς) πλάτους 0.60 σωζομένου μέχρι ύψους 1.30 μ. Τό ολικόν ύψος τής θύρας δεν 
κατέστη δυνατόν νά προσδιορισθή ακριβώς, διότι ό ύπεράνω τής ξηρολιθιάς σεσα- 
θρωμένος βράχος είχε καταπέσει μέχρι ύψους 1.95 προς τήν πλευράν τού δρόμου καί 
2.50 μ. προς τήν τού θαλάμου. Ό δρόμος κεΐται ούχί κατά τον άξονα τού θαλάμου, 
αλλά καταλήγει άριστερώτερον τού στομίου προς τήν ΝΔ. γωνίαν.

Ό θάλαμος έχει κανονικόν σχήμα σχεδόν παρα?ιληλόγραμμον με τάς τρεις 
πλευράς ελαφρώς έστρογγυλευμένας. Αί διαστάσεις αυτού είναι 3.80x3.10 μ., τού 
μεγάλου άξονος δντος κατά π?ιάτος. Τό ολικόν ύψος μόνον κατά προσέγγισιν κατέστη 
δυνατόν (2.30 μ.) νά προσδιορισθή, λόγω τής καταπτώσεως τμήματος τής οροφής 
καί τής μεγάλης φθοράς τών τοιχωμάτων.

Τό δάπεδον έκειτο εις βάθος 3.50 μ. από τής επιφάνειας τού εδάφους καί πα
ρουσίαζε έλαφράν κλίσιν 0.10 μ. από Β. προς Ν 3.

Ό θάλαμος εύρέθη κατά τό έν τρίτον τού ολικού ύψους πεπληρωμένος διά χω
μάτων καί λίθων, οΐτινες συνεσωρεύθησαν κατά τήν κατάρρευσιν τού έλλείποντος 
τμήματος τής οροφής. Μετά τον τελικόν καθαρισμόν τό δάπεδον τού τάφου παρου
σίασε τήν έν τώ σχεδιογραφήματι είκ. 1 δψιν. Εις σωρός οστών καί κτερισμάτων είχε 
σχηματισθή κατά τήν ΒΔ. καί τήν βόρειον πλευράν ακολουθών περιφερικώς τό τοί
χωμα τού θαλάμου. Έν αύτώ κατά τό άνώτερον στρώμα εύρέθησαν τά πλεΐστα τών 
αγγείων, ήτοι κυκλικώς έκ ΒΔ. ΰψίπους κΰλιξ έν τεμαχίοις (3)4, τρίωτος σκάφος έν 
τεμαχίοις (5), άμφορεύς (6), φιάλη μετά προχοής(9)έξ ψευδόστομοι άμφορίσκοι (7,8, 
10,12,14,18), δύο άωτοι λοπάδες (11,16), μικρά πρόχους (13), μικρόν κύπελλον (17), 
τρίωτος άμφορίσκος (20), αμαυρός άμφορεύς (19) καί φιάλη μετά προχοής φέρουσα 
διακόσμησιν πτηνών (21). Εις ταύτα προσθετέα δύο ειδώλια τύπου Φ, έν τύπου Τ 
καί τέσσαρα κομβία στεατίτου. Μετά τήν άφαίρεσιν τού άνωτέρου στρώματος εύρέ
θησαν έπί τού φυσικού δαπέδου μικρόν άρτοειδές άγγεΐον (15), κύπελλον (37) καί έν

1 Τά έκ τοΰ δρόμου όστρακα ανήκουν εις επτά ή 
οκτώ τουλάχιστον ύψίποδας κύλικας' οΰτω προστίθεται 
εν είσέτι παράδειγμα είς τά υπό τοΰ κ. Blegbn 
(ε.ά. I, σ 237) προσαγόμενα πρός έπίρρωσιν τής εικα
σίας περί σχέσεως τών ύι|ιιπόδων κυλίκων πρός ταφι- 
κόν τι έθιμον.

2 Ή ύπαρξις τής βαθμίδος έν τώ έδάφει καί ή κλίσις

τοΰ δαπέδου πρός τήν πλευράν τής εισόδου είναι ή συ
νήθης είς τόν «στενόν» τύπον (ε.ά. σ. 234).

3 Βλ. τομήν έν τφ σχεδιογραφήματι είκ. 1.
4 Οί παρατιθέμενοι αριθμοί είναι οί έν τφ σχεδ. 

είκ. 1 καί έν τή περιγραφή τών αγγείων κατωτέρω άνα- 
φερόμενοι. Βλ. καί είκ. 3, 4, 5.
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μικρόν μαχαιρίδιον (μ). ’Ολίγον περαιτέρω προς Άν. εύρέθησαν μακρά οστά όμοΰ 
μετά δύο αρτοειδών αγγείων (22-23), ειδωλίου τύπου Φ, δύο κομβίων στεατίτου καί 
εντελώς μεμονωμένον παρά το τοίχωμα τό λαγηνοειδές άγγεΐον 24.

Έτέραν ομάδα άπετέλουν τά κείμενα κατά την’Ανατολικήν καί την ΝΑ. πλευράν 
επί τοΰ φυσικού δαπέδου μακρά οστά, πλησίον των οποίων ή γη παρουσίαζε μελά- 
νωσιν ‘. Εις την πλευράν ταύτην εύρέθησαν τά αγγεία 25,26,27,28,29,30,31, τά ει
δώλια τύπου Ψ ε καί ζ καί μεμονωμένον τό δ. Περί τό κέντρον καί προς Β. τοΰ θα
λάμου έ'κειντο τά αγγεία 1,2,4, όμοΰ μετά μακρών οστών.

Σχεδόν κατά τον μικρόν άξονα τοΰ θαλάμου, εις άπόστασιν 0.68 μ. από τής 
εισόδου, υπάρχει λάκκος, εντός τοΰ οποίου, ώς συνηθέστατα απαντάται ένΠροσύμνη 1 2, 
είχον συγκεντρωθή τά οστά καί τά κτερίσματα έκ τών παλαιοτάτων ταφών. Έν τφ 
λάκκω ΰπήρχον τρία στρώματα οστών εντός δέ καί παρ’ αυτόν άνευρέθη ελλιπές καί 
τεθραυσμένον άρτοειδές άγγεΐον καί τεμάχια πήλινων κομβίων. Κατά τό άνω μέρος 
τής δυτικής πλευράς τοΰ λάκκου έ'κειντο μικρά οίνοχόη (33), τεθραυσμένον είδώλιον(α) 
καί τά μικκύλα άγγεΐον 34 καί είδώλιον β. ’Ολίγον κατωτέρω εύρέθη άμφορεύς (32) 
καί κύπελλον (35).

Τέλος έγκατεσπαρμέναι καθ’ άπασαν την επιφάνειαν καί εντός τοΰ λάκκου, ιδίως 
όμως κατά τάς Β., ΒΑ., καί ’Αν. πλευράς τοΰ θαλάμου, εύρέθησαν περί τάς όγδοή- 
κοντα ψήφοι.

Ούδαμοΰ τοΰ θαλάμου έ'κειτο σκελετός κατά χώραν ώστε νά θεωρηθή ό τελευ
ταίος ταφείς.

Κατά τά ώς άνω δεδομένα ή ιστορία τών ταφών δύναται νά άνακεφαλαιωθή 
ώς ακολούθως: οί πρώτοι ενταφιασμοί έγένοντο κατά την YE II εποχήν, οπότε άνεώ- 
χθη καί ό τάφος' πληρωθέντος τοΰ θαλάμου έγένετο ό πρώτος αύτοΰ καθαρισμός, 
τοΰ περιεχομένου τεθέντος εντός τοΰ είδικώς προς τοΰτο άνοιγέντος λάκκου. Μετά μα
κράν χρησιμοποίησιν έγένετο καί νέος καθαρισμός τοΰ κεντρικού χώρου τοΰ θαλάμου, 
τών οστών καί τών κτερισμάτων συγκεντρωθέντων κατά την ΒΔ. καί την Β. πλευ
ράν 3. Εις τάς μετά τον καθαρισμόν αυτόν ταφάς ανήκουν τά προς Άν. καί προς Δ. 
οστά καί κτερίσματα. Μία τέλος τών τελευταίων ταφών ανήκει εις μικρόν παΐδα, 
όστις είχεν έν μέρει τοποθετηθή ύπεράνω τοΰ πλήρους πλέον λάκκου. Έκ τών τρυ
φερών αύτοΰ οστών μόνον έν μηριαΐον διετηρήθη 4. Ακολούθως δ τάφος κατά τάς 
άρχάς τής YE IIIC περιόδου έγκατελείφθη.

1 "Ιχνη πυράς άναφέρονται έν Προσύμνη εις δέκα 
τάφους (ε. ά. σ. 250)' εις την προκειμένην περίπτωσιν 
δεν νομίζω δτι είναι ίχνη πυράς, άλλ' απλώς μελάνω- 
σις τών χωμάτων έκ τής υγρασίας ή τής παρουσίας 
εκεί οργανικής τίνος ύλης άπανθρακωθείσης.

2 Εις είκοσι και τρεις έκ τών πεντήκοντα τριών τά
φων άπαντςί τοΰτο, έ.ά. σ. 245-6.

3 Έν Προσύμνη έν έλαχίστοις τάφοις εύρέθησαν
σκελετοί κατά χώραν (έ.ά. σ. 247' πρβλ. Annuario 6-7,

1923-4, σ. 238 καί Έπ. Φιλοσ. Σχ. Παν. ’Αθηνών 1953, 
σ. 278-79).

4 Εις τήν περίπτωσιν ταύτην, έφ’ δσον μάλιστα τά 
αγγεία 33-34 καί τά ειδώλια α καί β καί τό μικρόν 
όστοΰν παρουσίαζον λοξήν τινα κλίσιν επί τών παρειών 
τοΰ λάκκου, φαίνεται δτι τό περιεχόμενον ύπέστη κατά 
τήν πάροδον τών ετών έλαφράν καθίζησιν καί συμπα
ρέσυρε τά ύπεράνιι) αύτοΰ κείμενα οστά καί κτερίσματα 
προς τό έσωτερικόν τοΰ λάκκου.
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Έκ τοΰ αριθμού των άνευρεθέντων έν τώ τάφω κρανίων θά πρέπει να δεχθώ- 
μεν δτι τουλάχιστον εννέα νεκροί ένεταφιάσθησαν έν αύτφ' τό πλήθος δμως των 
κτερισμάτων καί των οστών αναβιβάζει τον αριθμόν τοϋτον κατά πολύ.

ΕΥΡΗΜΑΤΑ1

Ειδώλια
Έκ των εύρεθέντων συνολικώς δέκα ειδωλίων τα τρία ανήκουν εις τον τύπον 

των έχόντων δισκοειδές στήθος άνευ χειρών, μετά στρογγύλου κυλινδρικού ποδός 1 2. 
Ταϋτα έκειντο κατά τό ΒΔ. τοίχωμα σχεδόν έπί τοΰ στερεού καί είναι τά αρχαιότερα 
των εύρεθέντων. "Απαντα φέρουν την συνήθη διά γραμμών διακόσμησιν έπί τού 
στήθους, δύο δέ εξ αυτών καί τον μακρόν πλόκαμον τον φυόμενον έκ τού οπισθίου 
μέρους τής τριγωνικής ασκεπούς κεφαλής. Έξαίρεσιν αποτελεί τό είδώλιον κ, δπερ 
φέρει έπί τής κεφοΑής πόλον, δστις σπανιώτατα άπαντα είς τά μετά στρογγύλου στή
θους ειδώλια 3.

Έτερα τρία άνήκον είς τον τύπον τών φερόντων τάς χεΐρας έσταυρωμένας έπί 
τού στήθους 4. Ήσαν άπαντα κοίλα κατά τό κατώτερον αυτών τμήμα καί έχοντα 
τάς χεΐρας πλαστικώς έκπεφρασμένας.

Τέλος τά τέσσαρα άνήκον είς τον τύπον τών έχόντων άνυψωμένας τάς χεΐρας5. 
"Απαντα έχουν τό πρωιμώτερον σχήμα τό προσιδιάζον είς την YE IIIΒ έποχήν. 
Άξιοσημείωτον τυγχάνει τό μικκύλον γ, τού οποίου αί χεΐρες μόλις ύποτυπωδώς 
άνυψούνται.

Γενικώς παρατηρητέον δτι πλήν τών παλαιοτέρων σχήματος Φ ειδωλίων, άτινα 
εύρέθησαν άναμίξ μετά τών παραμερισθέντων κτερισμάτων καί οστών καί δεν είναι

1 “Ινα διατηρηθώ τό άδιάσπαστον τοΰ νοήματος, 
κατά τήν ακολουθούσαν περιγραφήν των εύρημάτων, 
άναφέρομεν έν τφ κειμένφ τάς βασικάς δι* έκαστον 
άντικείμενον παρατηρήσεις, ένω αί λεπτομέρειαι κατα
σκευής, παραπομπαί κλπ. έτέθησαν έν ταΐς ύποση- 
μειώσεσι.

2 Βλ. πίν. 2,1 κ, η, ι. Τύπου Φ. Τούτων τό κ: ακέ
ραιον ΰψ. 0.129, διάμ. βάσ. 0.032, πλατ, στήθους 
0.051, έκ κιτρινωπού πηλοΰ και φέρον διακόσμησιν διά 
καστανό μελανός βερνικιού. Τό η : ακέραιον ΰψ. 0.125» 
διάμ. βάσ. 0.032 καί στήθους 0.053. Πηλός καί βερνί- 
κιον ώς τοΰ προηγουμένου. Τό ι: ομοίως ακέραιον 
ΰψ. 0.11, διάμ. βάσ. 0.032, στήθ. 0.047, πηλός ώς 
ανωτέρω.

3 "Εν μόνον τοΰ τύπου αύτοΰ αναφέρει ό Fr. Winter

έν Typen der figiirlichen Terrakotten, κείμενον έν 
τφ Μουσείφ «fiir Volkerkunde» τοΰ Βερολίνου. Έν
μετά βρέφους υπάρχει έκ Μυκηνών (βλ. Έφ. Άρχ. 1888, 
σ. 170, πίν. 9, άριθ. 16-16α) καί τρία άναφέρονται έκ 
Ζυγουριών (Zygouries, σ. 205, είκ. 194, άριθ. 1, 2 καί 3) 
εύρεθέντα είς τό κατώτερον στρώμα τής κατφκημένης 
περιοχής. Ταΰτα δμως είναι αβέβαια, διότι αί κεφαλαί

εύρέθησαν χωρίς τοΰ σώματος είς τά δύο καί ελλείπει 
μέγα μέρος τοΰ στήθους, ώστε νά μή καθίσταται προ
φανές δτι τά δύο τμήματα συνανήκουν, είς τό τρίτον δέ 
ή κεφαλή έχει συμπληρωθή κατ’ άναπαράστασιν έν τφ 
σχεδίφ. Έκ Προσύμνης ούδέν παρόμοιον άναφέρεται 
(βλ. Pros. II, είκ. 611, άριθ. 2 καί 3 καί Pros. I, 
σ. 353-360, τύπος a-b).

4 Βλ. πίν.2, 2, θ, β, α. Τύπου Τ’θ: ακέραιον,ύψ.0.092, 
διάμ. βάσ. 0.022, πλ. χειρών 0.035' β: ακέραιον, 
ΰψ. 0.092-0.093, διάμ. βάσ. 0.023, άν. χειρ. 0.03' 
α: συνεκολλήθη έκ τεμαχίων μικροτάτων, ύψ. 0.93, 
διάμ. βάσ. 0.32, άν. χειρ. 0.032. Ώς πρός τόν τύπον 
πρβλ. Pros., σ. 353-360 τύπος C.

5 Βλ. πίν. 2, 3,δ,ζ, ε,γ. Τύπου Ψ' δ: ακέραιον μεθ’υψη
λού κυλινδρικού ποδός καταλήγοντος κάτω είς ταπεινήν 
κοΐλην κωνικήν βάσιν' ΰψ. 0.10-0.013, διάμ. βάσ. 
0.027, άν. χειρ. 0.05' ζ: ακέραιον, ΰψ. 0.081 -0.085, 
διάμ. κοίλης βάσ. 0.019-20, άν. χειρ. 0.045' ε: ακέ
ραιον, ΰψ. 0.096 -97, διάμ. βάσ. κοίλης 0.022- 23, 
άν. χειρ. 0.045'καί γ: ακέραιον προχείρου κατασκευής, 
ΰψ. 0.045, διάμ. βάσ. κοίλης 0.017, άν. χειρ. 0.025.

Ώς πρός τόν τύπον πρβλ. Pros., σ. 353-360 τύπος dl.
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γνωστή ή αρχική των θέσις, τά λοιπά έκειντο μεμονωμένα, μή παρατηρηθέντων 
οστών πλησίον αυτών. Έκ τούτων τά α καί γ ασφαλώς, πιθανώς δε καί τδ β άνήκον

ΕΙκ. 2. Ό δρόμος καί ή είσοδος τοΰ τάφου. Είκ. 3. ’Άπσψις τής ΒΔ. πλευράς τοΰ θαλάμου.

Είκ. 5. 'Ο λάκκος εις τό μέσον τοΰ θαλάμου.Είκ. 4. ’Άποψις τής ΒΑ. πλευράς τοΰ θαλάμου

δευον παιδικάς ταφάς' τά άνήκοντα εις τάς ταφάς ταΰτας οστά διελύθησαν ευκόλως 
λόγω τής λεπτοφυούς συστάσεώς των.

1 Ότε πρό διετίας, γενομένης συζητήσεως έν Μυ- 
κήναις, άνεκοίνιοσα τήν παρατήρησίν μου περί πιθανής 
σχέσεως τών ειδωλίων πρός ταφάς παίδων προς τον κα
θηγητήν κ. Γεώργιον Μυλωνάν, μοί έγνώρισεν δτι καί

αυτός παρετήρησε τοιαυτην τινα σχεσιν κατα τας ανα- 
σκαφάς του. Διά χρονολόγησιν πρβ. καί ΑΕ 1958, 
σ. 200-202.
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Μετάλλινα Αντικείμενα.
"Εν μόνον χαλκοΰν μαχαιρίδιον εύρέθη (σωζ. μήκους 0.112, πλάτους 0.005-

0.015 μ.), ελλιπές κατά το άκρον τής αιχμής. ’Ίχνη τής λαβής, ασφαλώς ξύλινης, δεν 
διεσοιθησαν, ταΰτην όμως ύποδηλοΐ ή ΰπαρξις δύο μικρών ήλων1.

Κομβία.
α) Πήλινα : εΰρέθησαν δύο, ών τό μέν άμφικωνικόν εντός τού θαλάμου, τό 

δ’ έτερον κολουροκωνικόν έν τώ θαλάμφ. Άμψότερα άνήκον εις τάς παλαιοτέρας 
ταφάς1 2.

β) Λίθινα : τα πλεΐστα ήσαν κολουροκωνικά εκ στεατίτου μελανός (δύο), ιώ
δους (τέσσαρα), φαιού (έν), πρασινομέλανος (έν) καί πορφυρού (έν)3. "Εν έχει έντόνως 
κοίλας τάς πλευράς καί έν σχήμα άμφικολούρου φού.

Ψήφοι.
Εΰρέθησαν έγκατεσπαρμέναι περί τάς όγδοήκοντα. Έξ αυτών μία είναι φακ- 

κοειδής διάτρητος έκ καστανού στεατίτου 4 *, πέντε μικραί στρογγύλαι έκ κορνη- 
λίου6, ένδεκα ΰαλομάζης σφαιρικαί χρώματος φαιού μετά νευρώσεων καστανοφαίων 
καί εξήκοντα έκ φαγεντιανής, αί πλεΐσται χρώματος φαιομέλανος6. Είναι σχήματος 
άτρακτοειδούς μετ’έγκοπών κατά μήκος ή κατά πλάτος, ή σχήματος σφαιρικού μετ’ 
έγκοπών κατά μήκος, άπλαΐ καί διπλαΐ' ένιαι είναι κυλινδρικοί άπλαΐ, διπλαΐ ή 
πολλαπλοί καί τέλος όλίγαι ομοιάζουν προς άπλούν κρίκον.

3Αγγεία.
'Ο τάφος υπήρξε πλούσιος εις κεραμεικήν, ώς άπαντες οι έν τώ Ήραίφ μέχρι 

σήμερον άποκαλυφθέντες.

Εΰρέθησαν έν συνόλω τριάκοντα έννέα αγγεία καί ικανός αριθμός οστράκων, 
ιδίως έξ ύψιπόδων κυλικών, καλύπτοντα τό διάστημα από τής YE II εποχής μέχρι 
τής YE IIIC. Τά πλεΐστα όμως ανήκουν εις την YE IIIΑ-Β περίοδον.

Α. Γραπτά άγγεΐα.

YE II

"Εν μέγα άρτοειδες άγγεΐον ανήκει ασφαλώς εις την έποχήν ταύτην (άριθ. 38). 
Τούτο φέρει έπί τής κοιλίας διακόσμησιν έκ μελανών σκιαγραφημάτων καταληγόντων

1 Βλ. πίν. 2,5, μ. Έν Προσύμνη εΰρέθησαν εις 
τούς θαλαμοειδείς τάφους έν συνόλφ 22 μαχαιρίδια 
(βλ. Pros. I, σ. 344-346).

2 Βλ. πίν. 2,4' α: ϋψ. 0.0215, διάμ. βάσ. 0.018, 
μεγ. διάμ. 0.041 καί β: ϋψ. 0.017, διάμ. βάσ. 0.018. 
Άμφότερα είναι έκ καστανοφαίου πηλού.

3 Βλ. πίν. 2, 5 περιφερικώς. "Υψη από 0.016 μέχρι
0.007, μεγ. διάμ. 0.024 μέχρι 0.014 (πρβλ. Pros. II,
σ. 147, είκ. 601).

4 Βλ. πίν. 2, 5, ύπεράνω τού μαχαιριδίου· Διάμ. 0.018, 
πάχ. 0 008.

5 Βλ. πίν. 2, 5, κ. Ή μία είναι χρώματος πορτοκα- 
λεού, αί λοιπαί δέ καστανερΰθρου.

6 Βλ. πίν. 2,5 έξ ύαλομ.άζης, αΐτινες τυγχάνουν 
σφαιρικαί ή φοειδεΐς (διάμ. 0.017 -0.004). Πίν. 2, 5, φ, 
έκ φαγεντιανής (μήκους άπό 0.018-0.007) (πρβλ. καί 
Pros. II, σ. 146, είκ. 599).

17
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κυματοειδώς άνω 1 καί φερόντων σειράν στιγμών περί τάς παρυφάς. 'Υπό τον πυ
θμένα φέρει τον χαρακτηριστικόν τής YE II εποχής έξάκτινον τροχόν.

Πλήν τούτου καί τινα έκ τών σιΛλεγέντων οστράκων άνήκον εις την αυτήν 
εποχήν, ώς καί τα κατωτέρω εξεταζόμενα αγγεία ύπ’ άριθ. 37 καί 17.
YE III

Σκύφοι
Εις μόνος εύρέθη 1 2 YE ΠΙΟ εποχής φέρων επί τοΰ άνω μέρους τής κοιλίας 

μέχρι καί τών χειλέων έξ καθέτους ταινίας, αϊτινες αποτελούνται έκ καθέτων γραμ
μών περιβαλλουσών πριονωτήν ταινίαν.

Άρτοειόμ
Εύρέθησαν εν συνόλω έξ αγγεία τοΰ σχήματος αΰτοΰ 3. Έκ τούτων δύο είναι 

μικκύλα χειροποίητα άνήκοντα εις παιδικήν ταφήν, τα υπόλοιπα δε είναι τυπικά τής 
ΥΕ ΙΙΙΒ εποχής φέροντα υπό τον πυθμένα ομοκέντρους κύκλους. Έπί τής κοιλίας 
φέρουν διακόσμησιν έκ ταινίας μελαίνης κατα?ιηγούσης κυματοειδώς, έκ ρομβίσκων 
καί πεπληρωμένων διά δικτυωτοΰ τετραγώνων, έκ σιγμοειδών γραμμών έν εϊδει 
πλοχμού ή απλώς έξ έναλλασσομένων παχειών καί λεπτών γραμμών.

Ψευδόστομοι αμφορείς
Εύρέθησαν συνολικώς οκτώ4, έξ αυτών τρεις ανήκουν εις τον σφαιρικόν πε- 

πλατυσμένον τύπον (άριθ· 18,7,8), φέροντες έπί τού ώμου ό πρώτος καί ό δεύτερος

1 Βλ. πίν. 5, άριθ. 38 (άριθ. εύρ. Μουσείου Ναυ
πλίου 10175), ΰψ. 0.079—0.082, διάμ. κοιλ. 0.23. Πηλός 
καί αλοιφή ωχροκίτρινα' βερνίκιον καστανομέλαν' λαβαί 
καί στόμιον όλοβαφή. Καί τό σχήμα καί ή διακό- 
σμησις είναι κοινότατα κατά τήν YE II εποχήν (πρβλ. 
Fur., Myc. Pottery, Σχήμα 16 : 82, είκ. 11 YE ΙΙΒ)' 
οΰτος αναφέρει άφθονα παραδείγματα έκ Μυκηνών, 
Άσίνης, Μπερμπατίου, Έλευσΐνος, Θηβών κλπ. Εις Πρό- 
συμναν έχουν εΰρεθή αρκετά, όμοιότατον δμως τυγ
χάνει τό έν είκ. 207, τόμ. II, άριθ. 1167. [Δέον νά ση- 
μειωθή ένταϋθα δτι έκ τοΰ Furumark άμφότεροι οί 
δροι «form»-«shape» άπεδόθησαν διά μόνου τοΰ ελ
ληνικού «σχήμα» προτασσομένου τοΰ άριθμοϋ τοΰ 
πρώτου κατά τόν έν τφ προμνησθέντι συγγράμματι, 
σ. 585 κ.έ. κατάλογον, τό δέ «motive» ώς «θέμα».]

2 Πίν. 3, άριθ. 1 (άριθ. Μ. Ναυπλίου 10138). Σωζ. 
ΰψ. 0.11, διάμ. στομ. 0.145, κοιλ. 0.145. Συνεκολ- 
λήθη έκ τεμαχίων καί συνεπληρώθη κατά μέγα μέρος. 
Πηλός καί αλοιφή έρυθρωποί, βερνίκιον ερυθρόν. 
Fur., Σχήμα 80 : 284, είκ. 14IIICle θέμα 75 άρ. 10. 
Πρβλ. ομοιότατα έξ Ίαλυσοΰ, Mykenische Vasen, 
πίν. I, 4, VI, 3ΐ χιι καί πίν. XXXIII, 328-330.

3 Βλ. πίν. 3, άριθ. 34. 31, 22, 22α, 27, 23 καί 15.
34 : (άριθ- Μ. Ναυπλίου 10171). Μικκΰλον χειροποίη

τοι’ άκέραιον' ΰψ, 0.037, διάμ. κοιλίας 0.041, πηλός έρυ- 
θρωπός καί ερυθρόν βερνίκιον (Fur., Σχήμα 16:86, 
είκ. 11 III C le).

31 : (άριθ. Μ. Ναυπλίου 10168) ακέραιον, δψ. 0.041, 
διάμ. κοιλίας 0.05. "Εχει κυλινδρικήν κοιλίαν καί ύπό 
τήν βάσιν φέρει διακόσμησιν ομοκέντρων κύκλων (Fur.,

Σχήμα 19 : 96 III Β, είκ. 12, έξ Ίαλυσοΰ Ν.Τ., σ. 35 καί 
σ. 183, είκ. 107 τό έ'βδομον άνω σειράς).

22: (άριθ. Μ. Ναυπλίου 10159) ακέραιον, ΰψ. 0.052-55, 
διάμ. κοιλίας 0.067, πηλός κιτρινέρυθρος μεθ’ όμοιας 
άλοιφής,βερνίκιον έρυθρόν (Fur., Σχήμα 16 :85, είκ. 11, 
III Α2 Mykenische Vasen, πίν. XUV,3i).

27 : (άριθ. Μ.Ναυπλίου 10164)άκέραιον, ΰψ. 0.084-89, 
διάμ. κοιλίας 0.074' πηλός καί άλοιφή κιτρινέρυθροι, 
βερνίκιον καστανέρυθρον (Fur., Σχήμα 16 : 85, III Α2, 
Pros. 229, 120).

23 : (άριθ. Μ. Ναυπλίου 10160) έλλείπει μία τών λα
βών καί μέρος τής έπιδερμίδος είναι έφθαρμένον. 
"Υψ. 0.072 - 75, διάμ. κοιλίας 0.10, πηλός καί άλοιφή 
κιτρινέρυθροι, βερνίκιον έρυθρόν (Fur., Σχήμα 16 : 85, 
III Β' πρβλ. Pros. II, άριθ. 241 είκ. 125 τόαΰτό σχέδιον 
έπί κυπέλλου).

4 Βλ. πίν. 3, άριθ. 18, 7, 8, 10, 4, 12, 14 καί 
πίν. 4, άριθ. 25.

18: (άριθ. Μ. Ναυπλίου 10155) άκέραιος, ΰψ. 0.062, 
διάμ. βάσ. 0.36, διάμ. κοιλίας 0.076, πηλός κιτρινέρυ- 
θρος, βερνίκιον καστανέρυθρον (Fur., είκ. 45, θέμα 18, 
άρ. 127-132, III Β' πρβλ. Pros. II. είκ. 722, άριθ. 145).

7: (άριθ. Μ. Ναυπλίου 10144) άκέραιος πλήν μι
κρότατου τεμαχίου έλλείποντος έκ τών χειλέων. 
"Υψ. 0.071, διάμ. βάσεως 0.027, διάμ. κοιλίας 0.074, 
πηλός κ.λ.π. ώς τοΰ προηγουμένου. Είς τήν βάσιν τοΰ 
λαιμοΰ φέρει άνάγλυφον δακτύλιον (βλ- Fur., έ.ά. σ. 85) 
χαρακτηριστικόν τής YE III Α1-Α2. Διά τήν διακόσμη- 
σιν βλ. ε.ά. θέμα 18, άρ. 71 (πρβλ. Pros. II, είκ. 722, 
άριθ. 145 Type C Argive Heraion, πίν. LIII, άριθ. 30).

8: (άριθ. Μ. Ναυπλίου 10145) άκέραιος, ΰψ. 0.061, 
διάμ. βάσεως 0.028, διάμ. κοιλίας 0.067, πηλός ώχροκί-
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φυλλοειδές κόσμημα ό δέ τρίτος γραμμίδια και στιγμάς. Εις είναι κωνικού σχήματος 
φέρων επί τοϋ ώμου κοσμήματα τριγωνικά άποτελούμενα έ| ή μικυκλικών γραμμών, 
δύο δέ σφαιρικοί φέροντες επί τοϋ ώμου τεθλασμένας γωνιώδεις γραμμάς (αρι
θμοί 12 καί 14). Ό ύπ’ αριθ. 4 έχει κυλινδρικήν κοιλίαν, έφ’ής υπάρχει διακόσμησις 
εκ συστημάτων πριονωτών γραμμών επί τοϋ ώμου δέ φέρει φυλλοειδή κοσμήματα. 
Ό ύπ’ άριθ. 25 τέλος έχει ραδινόν άπιοειδές σχήμα καί φέρει επί τοϋ ώμου μέν 
κοσμήματα έκ γωνιωδώς κεκαμμένων γραμμών επί δέ τοϋ άνω μέρους τής κοιλίας 
ζώνην έκ καθέτων γωνιωδώς κεκαμμένων γραμμών.

Πρόχοι
Εύρέθησαν τρεις 1 μόνωτοι άνευ προχοής φέρουσαι απλήν διακόσμησιν διά ζω

νών περί την κοιλίαν καί τον λαιμόν.

Τρίωτοι άμφορεΐς
Εις μόνος ραδινός άμφορίσκος τοϋ σχήματος τούτου άνευρέθη 2, φέρων διακό- 

σμησιν έκ παχειών καί λεπτών ζωνών εναλλάξ περί τό κάτω μέρος τής κοιλίας, έπί 
δέ τοϋ ώμου κρεμαμένας μονήρεις σπείρας. Αί σπεΐραι αϋται ενθυμίζουν, έκφυλισμέ- 
νον βεβαίως πλέον, τό σύνηθες θέμα τών όκταπόδων καί τών ναυτίλων, όπερ άπαντα 
εις τούς μεγάλους τριώτους αμφορείς τής YE II περιόδου. Έπί τών χειλέων φέρει 
σειράν στιγμών ως άπομίμησιν ήλων3.

τρινος, βερνίκιον καστανομέλαν (πρβλ. Pros. II, σ· 188, 
είκ. 720, άριθ. 67, Type Β).

10: (άριθ. Μ. Ναυπλίου 10147) ακέραιος, ύψ. 0.072, 
διάμ. βάσεως 0.031, διάμ. κοιλίας 0.072.Ή έπιδερμ'ις έχει 
βλαβή έκ της όξειδώσεως (πρβλ. For., είκ. 47 θέμα 19 
άρ. 30-31 III Α2, Pros. εΐκ. 722, άριθ. 149 και είκ. 723, 
άριθ. 84, TypeC, Mykenische Vasen, πίν. XXII, 164).

12 : (άριθ. Μ. Ναυπλίου 10149) ακέραιος ύψ. 0.111, 
διάμ. βάσεως 0.034, διάμ. κοιλίας 0.108). Πηλός ερυ
θρωπός, βερνίκιον καστανέρυθρον (πρβλ. Pros. II, 
είκ. 720, άριθ. 38, Type Β).

14: (άριθ. Μ. Ναυπλίου 10151) ακέραιον πλήν μι
κρού τμήματος τοΰ στομίου. Ύψ. 0.09, διάμ. κοιλίας
0. 085, διάμ. βάσ. 0.036. Έπιδερμ’ις βεβλαμμένη έ'ξ ό- 
ξειδώσεως. Ώς πρός τό σχήμα καί τήν διακόσμησιν ι
σχύουν τά περί τοϋ ύπ’ άριθ. 12 άγγείου λεχθέντα.

4: (άριθ. Μ. Ναυπλίου 10141). Συνεκολλήθη έκ τε
μαχίων. "Υψ. 0.079, διάμ. βάσ. 0.044, διάμ. κοιλίας 0.09. 
Πηλός ωχροκίτρινος, βερνίκιον καστανομέλαν (Fur, 

Σχήμα 46 : 184, είκ. 12 III Β,είκ. 45,θέμα 18, άριθ.133).
25: (άριθ. Μ. Ναυπλίου 10162). Συνεκολλήθη έκ τε

μαχίων καί συνεπληρώθη μέρος τής κοιλίας. Ύψ. 0.138, 
διάμ. βάσ. 0041, διάμ. κοιλίας 0.106. Πηλός καί βερ
νίκιον ώς τοϋ προηγουμένου (For., Σχήμα 46 :167,είκ. 4 
III Α2-ΙΙΙ Β).Ή παρατηρουμένη έπιμήκυνσις τοΰ άγγεί
ου είναι μινωικόν χαρακτηριστικόν' πρβλ. StubbinGS, 
Myc. Pottery from the Levant, σ. 16 καί πίν. IV
1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 15, ένθα ό τύπος άναφέρεται 
ώς κατ’ ευθείαν έξέλιξις έκ τής ΥΜ II έποχής' πρβλ,. 
καί Pros. I, σ. 423 - 424. Παρόμοια βλ. έν Evans, 
Preh. Tombs of Knossos, σ. 63, άριθ. 44, Pros. II,

είκ. 357, άριθ. 772 καί έντελώς δμοιον πρός τό ήμέ- 
τερον: είκ. 251, άριθ. 692.

1 Βλ. πίν. 4, άριθ. 13, 33, 28.
13: (άριθ. Μ. Ναυπλίου 10150) άκεραία, υψ. 0.107, 

διάμ. βάσ. 0.037, διάμ. κοιλίας 0.102. Πηλός κιτρινέρυ- 
θρος, βερνίκιον καστανέρυθρον (For., Σχήμα 25 : 114, 
είκ. 6 III Α-ΙΙΙ Β' πρβλ. Pros., είκ. 127, άριθ. 266 
καί είκ. 402, άριθ. 828).

33 : (άριθ. Μ. Ναυπλίου 10170) άκεραία, ύψ. 0.094, 
διάμ. βάσεως 0.039, διάμ. κοιλίας 0.088. Μετά ταπεινής 
επιπέδου βάσεως. Βερνίκιον ερυθρόν, πηλός κλπ. ώς 
άνωτέρω (Fur., Σχήμα 25 : 113, είκ. 5 III Α2 - III Β 
πρβλ. Pros. II, είκ. 455, άριθ. 124 καί Wace, Cham
ber Tombs, πίν. XLVIII, άριθ. 11, τάφ. 527).

28 : (άριθ. Μ. Ναυπλίου 10165) άκεραία, ύψ. 0.077-83, 
διάμ. βάσ. 0.031, διάμ. κοιλίας 0.077, άνοιγμα στο
μίου 0.055, πηλός ωχροκίτρινος, αλοιφή ούχί στιλ
πνή, βερνίκιον καστανομέλαν (Fur., Σχήμα 25:110, 
είκ. 7, III Β βλ. Pros. I, 435-36, πρβλ. Ch. Tombs, 
πίν. LI, άριθ. 19).

2 Βλ. πίν. 4, άριθ. 20 (άριθ. Μ. Ναυπλίου 10157). 
Συνεκολλήθη έκ πλειόνων τεμαχίων καί συνεπληρώθη 
μέρος τοΰ ώμου. Ύψ. 0.126, διάμ. βάσ. 0.046, διάμ. κοι
λίας 0.107, πηλός ωχροκίτρινος, βερνίκιον καστανο
μέλαν έν μέρει έξίτηλον' φέρει ταπεινοτάτην κωνικήν 
βάσιν έσωτερικώς κοίλην φέρουσαν μικρόν άνάγλυφον 
μαστίδιον (Fur. , Σχήμα 7 : 45, είκ. 4 III Α2 - Β Pros.I, 
σ. 447. Ch. Tombs, πίν. XVI, XLV, XVII).

3 Πρβλ. Pros. II, σ. 185, είκ. 714, άριθ. 154 καί 
σ. 186, είκ. 716 άριθ. 15.
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132 Εΰχγγελίκς Πρωτονοταρίου -Δετλάκη ΑΕ 1960

’Αμφορείς
Εύρέθησαν τρεις ι, εξ ών οί δυο (αριθμοί 6 καί. 2) φέρουν άπ?ιήν διακόσμησιν 

διά ζωνών, ώς των προαναφερθεισών πρόχων. Ό τρίτος κατεσκευασμένος έξ ώχρο- 
φαίου πηλού είναι όλοβαφής έξωτερικώς διά μελανού αμαυρού βερνικιού, όπερ τω 
προσδίδει δψιν Buccero

Κύπελλα ιιεϋ· νπερνψωμένων λαβών
Εύρέθησαν τρία 1 2 άνήκοντα εις δύο διαφόρους τύπους. Τδ εν (άριθ. 37) είναι 

άνευ προχοής, μετά μιας καθέτου ταινιοειδούς λαβής άρχομένης από τού άνω μέρους 
των χειλέων καί τελευτώσης ευθύς ύπ’ αύτά. Φέρει διακόσμησιν εκ σειράς μικρών μη
νοειδών γραμμών επί τών χειλέων καί λεπτών ταινιών περί την κοιλίαν. ’Έκειτο επί 
τού φυσικού καί είναι εκ τών παλαιοτέρων από τά εύρεθέντα αγγεία, άνήκον 
εις την YE II-III Α εποχήν. Τά δύο άλλα φέρουν αριστερά τής λαβής προχοήν εις 
μεν τδ 26 διακόπτουσαν τά χείλη εις δε τδ 21 ευθύς ύπ’ αύτά. Άξιόλογον τυγχάνει 
τδ άγγεΐον άριθ. 21, δπερ, άν καί άμελούς κατασκευής κατά τά λοιπά, φέρει λίαν 
ένδιαφέρουσαν διακόσμησιν: έξωτερικώς ή κοιλία περιβάλλεται διά ταινιών καί ή 
λαβή καί τά χείλη έχουν καλυφθή διά βερνικιού’ έσωτερικώς δμως έζωγραφήθησαν 

τέσσαρα νηκτικά πτηνά, πιθανώς νήσσαι 3, άτινα φαίνονται ώς νηχόμενα έν τω 
πυθμένι τού αγγείου. 'Ο τεχνίτης με άπλοϊκήν παιδικήν αφέλειαν αλλά μετ’άκριβείας

1 Βλ. πίν. 4 άριθ. 6 καί 2 καί πίν. 6 άριθ. 19.
6: (άριθ Μ. Ναυπλίου 10143) άκέραιος, επιφάνεια

βεβλαμμένη έκ τής όξειδώσεως. Ύψ. 0.21, διάμ. 0.059, 
διάμ. κοιλίας 0.177, άνοιγμα στομίου 0.113, πηλός 
κιτρινωπός μέ άπόχρωσιν πρασινωπήν, βερνίκιον 
καστανομέλαν έξίτηλον (Fur., Σχήμα 11:67. Pros., 
εΐκ. 103 άριθ. 432).

2 : (άριθ. Μ. Ναυπλίου 10139) άκέραιος πλήν μι
κρός φθοράς επί τής κοιλίας. Ύψ. 0.173, διάμ. βά- 
σεως 0.065, διάμ. κοιλίας 0.168, πηλός κιτρινέρυ- 
θρος, βερνίκιον καστανομέλαν έως ερυθρωπόν.

19 : (άριθ. Μ. Ναυπλίου 10156) άκέραιος,
ύψ. 0.190-194, διάμ· βάσεως 0.06, διάμ.κοιλίας 0.16, 
πηλός τεφρόφαιος' έξωτερικώς καί έσωτερικώς τοΰ 
λαιμού φέρει μέλαν άλαμπές γεώδες βερνίκιον 
(Fur., Σχήμα 11 : 68 πρβλ. Pros. I, άριθ. 134' όμοια 
εις σύστασιν (τύπου Buccero) βλ. Pros. II, είκ. 329, 
άριθ. 736, είκ. 515, άριθ. 23 καί 21, είκ. 516, 19 καί 11, 
έξ Ίαλυσοΰ, Annuario 6-7, σ. 148, είκ. 68 σ. 126, 
άριθ. 60).

2 Βλ. πίν. 5, άριθ. 37, 26, 21.
37 : (άριθ. Μ. Ναυπλίου 10174). Συνεκολλήθη έκ 

τεμαχίων. Ύψ. άνευ λαβών 0.028-30, μετά λαβής 0.05, 
διάμ. βάσεως 0.032, άνοιγμα στομίου άνευ χειλέων 
0.088' πηλός ωχροκίτρινος καί άλοιφή όμοια' βερνίκιον 
καστανομέλαν έξίτηλον (βλ.ΡυΗ., Σχήμα 68: 237-238, 
είκ. 13 ΙΙ-ΙΙΙΑ). Ό τύπος προσιδιάζει εις τήν Μυκ. II 
εποχήν, έν προκειμένη} όμως, λόγψ τοΰ έλαφρώς κωνι
κού τοΰ σχήματος καί του άνισοϋψοΰς τοΰ άγγείου,θά.ή- 
δύνατο νά θεωρηθή Μυκ. III Α, δι’ δ καί συνεξετάζεται

ένταΰθα (βλ. έν Pros. I, σ. 427 τά άναφερόμενα παρα
δείγματα, ίδίςι τά έν Pros. II, είκ. 373, άριθ. 856, 849).

26: (άριθ. Μ. Ναυπλίου 10163). Συνεκολλήθη μέρος 
τής λαβής καί τών χειλέων. Χειροποίητον, ύψ. 0.03, 
ύψ. μετά λαβής 0.08, άνοιγμα στομίου 0.085, μήκ. προ
χοής 0.023. Πηλός έρυθρωπός μετά κιτρινερύθρου 
άλοιφής. Βερνίκιον καστανέρυθρον (Fur., Σχήμα 78:253, 
είκ. 13 III Β)' πρβλ. Pros. II, είκ. 150, άριθ. 350, 
είκ. 235, άριθ. 476, είκ. 387 άριθ. 33).

21 : (άριθ. Μ. Ναυπλίου 10158) άκέραιον, μόνη ή 
λαβή συνεκολλήθη. "Υψ. 0.03-04, ύψ. μετά λαβής 0.06, 
διάμ. βάσεως 0.032, άνοιγμα στομίου 0.095, μήκ. προ
χοής 0.017, πηλός έρυθρωπός μεθ’ όμοιας άλοιφής, 
βερνίκιον έρυθρόν. Ή βάσις είναι λοξώς άποτετμημένη 
ώστε τό άγγεΐον ισορροπεί δυσκόλως. Διά τό σχήμα 
βλ. Fur., Σχήμα 78 :253, είκ. 13 III Β' πρβλ. Pros.I, 
σ. 428, ένθα καί τά σχετικά παραδείγματα.

3 Ή παράστασις νηκτικών πτηνών έπί άγγείων καί 
τοιχογραφιών είναι συνηθεστάτη εις τήν μινωικήν 
Κρήτην, τήν Αίγυπτον, τήν Ρόδον, έχομεν δέ καί πολ
λά παραδείγματα έκ τής κυρίως Ελλάδος (βλ. Pa
lace of Minos, IV, σ. 337, είκ. 280, a, b, c καί 338, 
είκ. 281. Pkndlebury, The Archaeology of Crete, 
σ. 246, είκ. 43, άριθ. 5 καί 6. Annuario 13-14, σ. 292. 
είκ. 36 καί σ. 331 είκ. 80, σ. 315 είκ. 62, σ. 294 είκ. 38). 
Άνάλυσιν τών τύπων τών πτηνών βλ. Persson, New 
Tombs at Dendra, σ. 139-141.

Τά μινωικής έπιδράσεως είναι συνήθως κατά νατου- 
ραλιστικόν τρόπον έξειργασμένα.
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Αρχαιολογική Εφημερις 19G0 Πιν. 2

1. Ειδώλια «τόπου Φ» έκ τοΰ Μυκηναϊκού τάφου 'Ηραίου ’Άργους έ! αριστερών κ, η, ι. 2. Ειδώλια «τόπου Τ» 
έκ τοΰ Μυκηναϊκού τάφου' έξ αριστερών θ, β, α. 3. Ειδώλια «τύπου Ψ» έκ τοΰ Μυκηναϊκού τάφου' 

εξ αριστερών δ, ζ, ε, γ. 4. Πήλινα κομβία. 5. Λίθινα κομβία, ψήφοι καί χαλκοΰν έγχειρίδιον έκ τάφου.
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Αρχαιολογική Εφημερις 1960 11 in. 3

Ήραΐον "Αργους : ’Αγγεία έκ τοΰ Μυκηναϊκοί) τάφου.
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Αρχαιολογική Εφημερις 1960 Πιν. 4

Ήραΐον ’Άργους : ’Αγγεία έκ τοΰ Μυκηναϊκού τάφου.
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Αρχαιολογική Εφημερις 1960 ΙΙιν. 6

Ήραΐον "Αργους : ’Αγγεία εκ τού Μυκηναϊκού τάφου.
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AE 1960 Άνασκαφή λαξευτού ΜυκηνατκοΟ τάφου έν Ήραίω "Αργους 133

απέδωσε τά χαρακτηριστικά γνωρίσματα των πτηνών: τά μακρά ράμφη, τά καλυπτό
μενα διά μεμβράνης τριπλά πέλματα, τούς μάκρους λαιμούς και τάς πλατείας ουράς. 
Ό κορμός των πτηνών παρίσταται έν σκιαγραφία, αί κεφαλαί καί αί ούραί έν περι
γράμματα Αί τελευταΐαι ενθυμίζουν παπυροειδή κοσμήματα. Τά πτερά φαίνονται ώς 
μικρά κλΐμαξ έκκινώσα έκ τής βάσεως τής κεφαλής, οί δε οφθαλμοί είναι άπ?αχΐ 
στιγμαί ’.

Παρ’ δλον τον πρωτογονισμόν τοϋ σχεδίου παρουσιάζεται μία προσπάθεια άπο- 
δόσεως τής φύσεως μέ προσωπικόν αυθορμητισμόν. Είναι έν τών πλέον χαριέντων 
αγγείων έκ τών εΰρεθέντων έν Προσύμνη.

Κύπελλα μετά ταπεινής λαβής και προχοής
"Εν μόνον εύρέθτι1 2, φέρον διακόσμησιν έκ ταινιών πλατειών καί στενών περί 

την κοιλίαν. Εις τό ύψος τής βάσεως τής λαβής υπάρχει συνεχής ζώνη έκ σιγμοειδών 
κοσμημάτων. Τό κέντρον τού πυθμένος έσωτερικώς καταλαμβάνουν ομόκεντροι 
κύκλοι.

Μόνωτα κύπελλα
"Εν 3 γραπτόν άγγεΐον τού τύπου αυτού εύρέθη μετά ταινιοειδούς λαβής άρχο- 

μένης από τών χειλέων καί καταληγούσης εις τό μέσον περίπου τής κοιλίας. Φέρει 
διακόσμησιν έκ παχειών καί λεπτών γραμμών έπί τού κάτω μέρους τής κοιλίας. Τό 
άνω μέρος καλύπτεται διά στιγμών πυκνώς παρ’ άλλήλας τοποθετημένων.

Λαγηνοειδή
Εύρέθη έν τοιούτον ?αχγηνοειδές άγγεΐον4, δίωτον, φέρον την συνήθη εις ταύτα 

διακόσμησιν δι’ ομοκέντρων κύκλων έπ’ άμφοτέρων τών πλευρών τής κοιλίας'

1 Κατά τον αυτόν τρόπον έκτελεσθέντα βλ. έκ Θη- 
βών ΑΔ 1917 άριθ. 30, σ. 156 είκ. 117, ένθα καί σχε
τικά παραδείγματα. Fur., είκ. 30, θέμα 7 άριθ. 33. 
Annuario έ. ά. σ. 331, είκ. 80. Πρβλ. καί τό έκ Μυκη
νών Ch. Tombs Τ. 521, άρ. 5, πίν. XVIII, δπερ όμως 
δέν φαίνεται νά είναι νηκτικόν. Εις άπαντα ταΰτα δια· 
κρίνονται καί αί δύο πτέρυγες ώς άν παρίστανται πε- 
τώντα. Εις τήν περίπτωσιν τοΰ ένταϋθα εξεταζόμενου 
αγγείου τά πτηνά παρεστάθησαν έν άληθεΐ κατατομή, 
διακρινομένης τής έτέρας μόνης τών πτερύγων.

2 Βλ. πίν. 6 άριθ. 35 (άριθ. Μ. Ναυπλίου 10172). 
’Ακέραιον, υψ. 0.062, διάμ. βάσ. 0.031, διάμ. κοιλ. 
0.087, μήκ. προχοής 0.025. Πηλός κιτρινωπός, αλοιφή 
όμοια. Βερνίκιον καστανέρυθρον μέχρι καστανομέλανος. 
Τροχήλατον (Fur., Σχήμα 78 :249, είκ. 13 III Β Pros., 

σ. 16).
3 Βλ. πίν. 6 άριθ. 17 (άριθ. Μ. Ναυπλίου 10154), 

’Ακέραιον, υψ. 0.44-50, διάμ. βάσ. 0.04, άνοιγμα 
στομίου 0.135-138, διάμ. κοιλίας 0.125. Πηλός κιτρι
νωπός μέχρις έρυθρωποϋ ούχί λίαν καθαρός, βερνί
κιον καστανέρυθρον (Fur., Σχήμα 58 : 219, είκ. 13 
II Β-ΙΙΙ Α πρβλ. Argive Heraion II, σ. 95,20 είκ. 32, 
Mykenische Vasen, πίν. XLIV,87. Pros. II, είκ. 433,
άριθ. 173, είκ. 498, άριθ. 41 καί 63. Ώς πρός τήν δια-

κόσμησιν Fur·, Θέμα 77. Τήν υφήν φοΰ στρουθο
καμήλου δέχεται ό Forsdvke, Brit. Mus. Cat. I, 
σ. 1035 καί 1033' ό Wace, Ch. Τ., σ. 82 θεωρεί νερά 
λίθου ή άπομίμησιν άμμου. Παραλληλισμόν πρός πρότυ
πα χαλκά έν Ν. Τ. at. Dendra, σ. 137 καί Palace of 
Minos IV, σ. 121-122. Νομίζω ότι καί ή έκκρουστος 
έργασία εις τά χρυσά κύπελλα, άτινα συχνά έχουν αυτό 
τά σχήμα, θά ήδύνατο νά άποδοθή ούτως εν άπομιμήσει.

4 Βλ. πίν. 5, 24, 24α καί είκ. 6 (άριθ. Μ. Ναυπλίου 
10161). ’Ακέραιον ΰψ. 0.178-180, διάμ. βάσ. 0.053, 
διάμ. κοιλίας 0.13, άνοιγμα στομίου 0.05, πηλός κιτρι- 
νέρυθρος, μεθ’ όμοιας άλοιφής. Βερνίκιον καστανέρυ
θρον μέχρις ερυθρού. Ή έτέρα τών πλευρών τής κοι
λίας άποφλοιωμένη έλαφρώς. Πρβλ. παρόμοια Pros., 
είκ. 110 άριθ. 226, είκ. 192 άριθ. 458, είκ. 357 άριθ. 1101, 
είκ. 491 άριθ. 93, είκ. 706 άριθ. 541, 1101 καί είκ. 707 
άριθ. 93.Ό τύπος είναι συνηθέστατος έν Ρόδφ: 
Annuario 13-14 (1930-31), είκ. 78, είκ. 118, είκ. 93, 8. 
Mykenische Vasen, πίν. XIV, 92, XX, Η5, 149. Αί 
σφαιρικαί ώς ή ήμετέρα είναι ΥΕ ΙΙΙΒ, ένφ αί φακ- 
κοειδεΐς μεταγενέστεραι πρβλ. Stubbings, Myc.Pott. 
from the Eevant, σ. 74. Εις τούς πίνακας παρα
δείγματα έκ τής άνατολής (πίν. 14 άριθ. 4, 5 πίν. 17 
άριθ. 2).
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134 Ευαγγελίας Πρωτονοταρίου - Δεί'λάκη ΑΕ 1960

ό κεντρικός κύκλος είναι όλοβαφής. Ύπό τάς λαβάς φέρει άνά εν κόσμημα άποτελού- 
μενον έκ δύο διπλών γραμμών καταληγουσών εν εϊδει κεράτων άνω1, αί γραμμαί 
συνδέονται εις τό έν κόσμημα διά μικρών οριζοντίων γραμμών, εις τό άλλο δέ διά 
γωνιωδώς κεκαμμένων γραμμών. Εις την βάσιν τών κερατοειδών αποφύσεων υπάρχει 
είδος οφθαλμών περιβαλλομένων διά στιγμών.

Β. Άβαφη άγ γ εΐα.

Έκ τοϋ θαλάμου, πλήν τών γραπτών αγγείων, συνεκεντρώθησαν καί πλεΐστα

Είκ. 6. Τό επί τοΰ λαγηνοειδοΰς αγγείου (άρ. 24) κόσμημα.

άβαφη: δύο αμφορείς1 2, έν μόνωτον κύπελλον, τοΰ αυτού ως τό ύπ’ άριθ. 17 γραπτόν 
σχήματος3, τρεις άωτοι χονδροειδούς κατασκευής λοπάδες4, μία ύψίπους κύλιξ5 καί

1 Πρβλ. Fur., είκ. 51, θέμα 23 άριθ. 21 -23. Pa
lace of Minos IV, σ. 312 είκ. 247 B-C καί Zygouries, 
σ. 145 είκ. 136. Mykenische Vasen, πίν. XXXI, 286.

2 Βλ. πίν. 4 άριθ. 29 καί 32.
29 : (άριθ. Μ. Ναυπλίου 10166)' άκέραιος, ΰψ. 0.167- 

0.171, διάμ. βάσ. 0.064, διάμ. κοιλίας 0.142. Πηλός ακά
θαρτος κιτρινωπός άνευ άλοιφής (Fur., Σχήμα 24 : 67, 
είκ. 8 II - III C1 πρβλ. Pros. II, 167, άριθ. 332).

32: (άριθ. Μ. Ναυπλίου 10169). Συνεκολλήθη έκ τε
μαχίων, ΰψ. 0.167-171, διάμ. βάσεως 0.058, διάμ- κοι
λίας 0.137, πηλός ερυθρωπός. ’Επί τής κοιλίας δύο σει- 
ραί εντύπων μηνοειδών γραμμών (πρβλ. Pros. II, 
είκ. 445, άριθ· 123).

3 Βλ. πίν. 6 άριθ. 9 (άριθ. Μ. Ναυπλίου 10146).
Συνεκολλήθη έκ τεμαχίων, ύψ. 0.053-55, διάμ. βάσεως

0.045, διάμ. κοιλίας 0.128, άνοιγμα στομίου 0.135, 
πηλός ερυθρωπός άκάθαρτος (Fur., Σχήμα 58 : 219 
YE III ΑΙ).

4 Βλ. πίν. 6 άριθ. 36 (άριθ. Μ. Ναυπλίου 10173), 
11 (άριθ. Μ. Ν. 10148), 16 (άριθ. Μ.Ν.10153)' καί αί τρεις 
είναι τοΰ αύτοϋ ύψους περίπου 0.05 καί διαστάσεων 
περίπου 0.11. Αί δύο είναι άκέραιαι, ή τρίτη συγκεκολ- 
λη μένη.

5 Βλ. πίν. 6 άριθ. 3 (άριθ. Μ. Ναυπλίου 10140). 
Συνεκολλήθη έκ τεμαχίων καί συνεπληρώθη έν μέρει' 
ΰψ. 0.105, διάμ. βάσεως 0.06, διάμ. κοιλίας 0.112, 
άνοιγμα στομίου 0.115 (Fur., Σχήμα 79: 267, είκ. 17 
YE ΙΙΙΒ).

30 : (άριθ. Μ.Ναυπλίου 10167) κάτω τμήμα όμοιας 
σωζ. ΰψ. 0.07-0.075.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:42:16 EEST - 18.237.180.167



AE 1960 Άνασκκφή λαξευτβΰ Μυκηνατκοΰ τάφου έν Ήραίω "Αργους 135

τεμάχια ετέρων όμοιων, έν κύπελλον μεθ’ υπερυψωμένης λαβής 1 και εις τρίωτος 
σκΰφος 1 2.

ΓΕΝΙΚΑΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Το περιεχόμενον τοϋ τάφου, ώς των πλείστων έν τώ Ήραίω τοΰ "Αργους άνασκα- 
φέντων, υπήρξε πλούσιον εις κεραμεικήν. Έκ τής ώς άνω γενομένης κατατάξεως και 
μελέτης ταύτης συνάγεται ότι ό θάλαμος άνεφχθη κατά την YE II εποχήν, έχρησιμο- 
ποιήθη καθ’όλην την ΥΕ ΙΙΙΑ κα'ι ΙΙΙΒ μέχρι των αρχών τής YE IIIC, είταδέ έγκα- 
τελείφθη. Ενδιαφέρον είναι ότι ελλείπει και ενταύθα ό πυκνός ρυθμός ώς και ό τοΰ 
σιτοβολώνος (Close Style κα'ι Granary Style), ώς παρετηρήθη ήδη υπό τοϋ καθηγη- 
τοϋ κ. Blegen 3, δι’ ολόκληρον την περιοχήν τοΰ Ηραίου.

'Ως προς την κατασκευήν τοΰ τάφου τα ευρήματα κα'ι τήν διάταξιν αύτοΰ δεν 
παρουσιάσθη ιδιομορφία- ισχύουν τα διά τους συγχρόνους προς αυτόν τάφους έπε- 
νεχθέντα υπό τοΰ καθηγητοΰ Blegen συμπεράσματα, προς τά όποια συμφωνούν και 
αί γενόμεναι ύφ’ ημών παρατηρήσεις.

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΩΤΟΝΟΤΑΡΙΟΥ - ΔΕΤΛΑΚΗ

1 Βλ. πίν. 5, άριθ. 39 (άριθ. Μ. Ναυπλίου 10176). 
Συνεκολλήθη έκ τεμαχίων, υψους 0.27, υψ. μετά λα
βής 0.072, διάμ. βάσεως 0.04, άνοιγμα στομίου 0.115, 
πηλός ερυθρωπός, αλοιφή κιτρινέρυθρος. Πιθ. YE ΙΙΒ- 
IIIA (Fur., Σχήμα 67:236 εΐκ. 13).

2 Βλ. πίν. 6 άριθ. 5 (άριθ. Μ. Ναυπλίου 10142).

Συνεκολλήθη έκ τεμαχίων. Ύψ. 0.108, διάμ. βάσ. 0.048, 
διάμ. κοιλίας 0.14, άνοιγμα στομίου 0.13. Πηλός ωχρο
κίτρινος μεθ’ όμοιας αλοιφής. ’Ολίγον υπό τά χείλη φέ
ρει πλαστικήν ^γραμμήν.

3 Pros. I, σ. 422-423 (κεραμική) καί σ. 228-263 γε
νικώς διά τούς τάφους.
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