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νος έχοντα ιστορικήν σπουδαιότατα, προσέτι δ’ άνεκαλύ- 
φθη κολοβόν, άλλ’ άξιολογώτατον άλλως άνάγλυφον άρ- 
χαϊκής εργασίας φέρον έπ'ι έκατέρας των πλευρών [κορφήν 
Άθηνάς, ών ή έτέρα είναι πτερωτή. Ή εξαγωγή των λί
θων έγένετο Οπό τήν έπίβλεψιν τοΟ τότε εφόρου τής Άκρο- 
πόλεως κ. Σκιά.

Έν ΓΙειρ αιεΐ παρουσιάσθησαν κατά τάς έργασίας τής 
άσφαλτώσεως των οδών έν μέν τή όδώ Φίλωνος λείψανα 
οικοδομής τών έσχάτων ρωμαϊκών χρόνων, έν δέ τή λεω- 
φόρψ Σωκράτους ύπόνομος καί παρ’ αύτήν δεξαμενή ή 
τετράγωνον φρεατοειδές άνοιγμα. Ό κ. Ίάκ. Δραγάτσης, 
έφορος τότε τών έν Πειραιεϊ άρχαιοτήτων, ό'στις έλαβε 
παρά τής Εταιρείας Ιντολήν νά προβή εις περαιτέρω έρευ
νας, εδρεν έντός τής δεξαμενής πλήν άλλων συντριμμά
των μαρμαρίνην κεφαλήν Διονύσου καί άκέφαλον άγαλμά- 
τιον Κυβέλης.

Έν Θήβαις άνέσκαψεν ό έφορος κ. Κεραμόπουλος μυ
κηναϊκούς τινας θαλαμοειδείς τάφους καί εδρεν έντός αυ
τών διάφορα έκ τών συνήθων κτερισμάτων, προσέτι δέ καί 
δύο χαλκάς πάρπας. Ενός έκ τών τάφων αί παραστάδες 
τοΟ στομίου ήσαν κεκονιαμέναι καί έζωγραφημέναι, άλλ’ 
ή παράστασις ήτο δυστυχώς άδιάγνωστος.

Έντός τής πόλεως τών Θηβών άνεκαλύφθησαν, ώς 
γνωστόν, πρό τινων έτών καί λείψανα σημαντικοί! μυ
κηναϊκοί» οικοδομήματος, ίσως ανακτόρου, τοΟ όποιου έλά- 
χιστον μέρος άνεσκάφη μέχρι τοοδε, διότι έπ’ αυτοί» είναι 
έκτισμένα, πλήν άλλων ιδιωτικών έργαστηρίων ή οικημά
των, καί τά κρεοπωλεία τοΟ δήμου. Επειδή δέ πέρυσιν ό 
κύριος Goekoop, έπιτίμιος ημών εταίρος, έδήλωσεν εις 
τήν Εταιρείαν δτι είναι πρόθυμος νά καταβάλη τήν δα
πάνην οίασδήποτε άνασκαφής σχέσιν έχούσης προς τήν 
μυκηναϊκήν έπογήν, το Συμβούλων έσκέφθη νά δια θέση
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την προσφοράν ταύτην εις την άποκάλυψιν τοΟ έν θήβαις 
οικοδομήματος καί, ίνα γίνη άρχή του έργου, έψήφισε τ'ο 
άναγκαϊον ποσ'ον προς κατεδάφισιν των κρεοπωλείων καί 
άνοικοδόμησιν αύτών άλλαχοΟ' δυστυχώς δμως αί δημο- 
τικαί άρχαί των θηβών δεν φαίνονται μέχρι τοοδε πολύ 
πρόθυμοι νά διευκολύνωσί το εργον, ό'περ την πόλιν των 
πρώτην θά έτίμα καί θά ωφελεί.

Έν Χαιρωνεία καί Φωκίδί ό έφορος κ. Σωτηριάδης έςη- 
κολούθησε τάς επί προϊστορικών θέσεων έρευνας, άς άπό 
ετών ενεργεί εις τάς χώρας ταύτας, άνεκάλυψε δέ εν Φω
κίδί προς το χωρίον «Καλύβια Αγ. Μαρίνης» νέαν θέσίν, 
ήτις κατά την γνώμην του είναι αληθής καί σημαντικός 
προϊστορικός συνοικισμός. Έν αύτφ έσκαψε τρεις βόθρους 
μέχρι βάθους 3 Vs μ. καί εδρε πλήθος αγγείων άνηκόντων 
εις τον πρώιμον (προμυκηναϊκόν) χαλκοΟν αιώνα, ούδέν δε 
τεμάχιον τοΟ λιθικοϋ αίώνος ούδέ έργαλεΐον τι λίθινον, 
πλήν μιας λεπίδος όψιανοΰ. Ούδεμία λοιπόν αμφιβολία 
απομένει, ότι ή έπίχωσις τών 3 V2 μ· έσχηματίσθη μεταξύ 
τοΟ λιθικοΟ αίώνος καί τής μυκηναϊκής εποχής. Ή παρα- 
τιήρησις αυτή είναι σπουδαία διά τον άκριβέστερον καθορι
σμόν τής χρονολογίας τών διαφόρων προϊστορικών περιό
δων έν Βοιωτία, δικαίως δέ ό κ. Σωτηριάδης έν τή προς 
την Εταιρείαν έκθέσει του ελπίζει άξιόλογα συμπεράσματα 
έκ τής περαιτέρω σκαφής του συνοικισμοί; τούτου.

Έν Θεσσαλία: είργάσθη καί πέρυσιν ό έφορος κ. Άρβα- 
νιτόπουλος. Έν μικρά σκαφή γενομένη επί τοΟ λόφου τών 
Άγ. θεοδώρων τοΟ Βόλου, ένθα έκείτο ή άρχαία Ίωλκός, 
εδρε τρεις έπιγραφάς καί άρχιτεκτονικά τινα μέλη δωρι- 
κοΟ ναοΟ, βαθύτερον δέ τεμάχια άγγείων καί πόρπας γεω- 
μετρικάς. Εν ΓΙαγασαΐς έπεράτωσε την έξερεύνησιν του 
δευτέρου πύργου τοΟ περιέχοντος γραπτάς στήλας καί εδρε 
περί τάς 100 νέας στήλας, ών μία μετά γραπτής είκόνος
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Ή μεγάλη καταστροφή, ήν ή λαθραία τυμβωρυχία 
προξενεί εις τάς βοιωτικάς νεκροπόλεις, επιβάλλει σύντονον 

την προστασίαν καί την κατά το δυνατ'ον επιστημονικήν 
άνασκαφήν και ερευνάν αυτών. Πόσον δέ δύναταί να άντα- 

μείψη τον άρχαιολάγον τοιαύτη άνασκαφή, άποδεικνύουσι 
τά εύρήματα των κ. κ. Burrows και Ure έν Ριτσώνα 
(Μυκαλησσω), περί ών δρα J. Η. St. 1909, σ. 308 έξ 
1910, σ. 336 έξ. Β. S. A 1907-8, σ. 226 έξ.

Αί έμαί άνασκαφαί κατά το έτος τοΟτο 1910, δαπάνη 

τής Εταιρείας ένεργηθεΐσαι και στραφεισαι περί την εΰρε- 

σιν τάφων, έγένοντο πλησίον προς Ν των θηβών κατά την 
θέσιν Κολωνάκι, ένθα καί όΔ. Φίλιος (Πρακτικά 1897 σ. 
94 έξ.) καί εγώ (Άρχαιολ. Έφημ. 1910, σ. 209 έξ.) 

άνεσκάψαμεν μυκηναϊκούς τάφους θαλαμοειδείς, άνηλεής 
δέ τυμβωρυχία έλυμαίνετο την νεκρόπολιν ταύτην εσχάτως.

Αί άνασκαφαί ήρξαντο τή 8 Νοεμβρίου καί παρετάθη- 
σαν μέχρι τής 24 Δεκεμβρίου.

Μυκηναϊκοί τάφοι — Κατ’ αϋτάς εύρέθησαν καί ήρευ- 

νήθησαν 16 μυκηναϊκοί τάφοι θαλαμοειδείς ή σπηλαιώδεις1 
μετά δρόμου μή έρευνηθέντος ολοκλήρου παρ’ ούδενί. 
Τούτων τέσσαρες ούδέν κτέρισμα ή άλλο κινητόν μυκηναϊ
κόν εύρημα περιεΐχον. ΕΓς των τεσσάρων τούτων τάφων 
φαίνεται, δτι κατά τούς Βυζαντιακούς χρόνους είχε μετα- 
βληθή εις κατακόμβην, διαιρεθείς δΓ άσβεστοκτίστου τοί

χου εις δύο μέρη. Αί κάγχαι τής ανατολικής πλευράς αύ-

1 Σπηλαιώδεις τάφους λέγω τούς έχοντας άκανο'νιστον σχήμα περιφερικής 
πως ή μάλλον ωοειδούς κατοψεως δίκην τρώγλης, θαλαμοειδείς δέ τούς έχοντας 
κανονικάς ευθείας πλευράς, έστω καί άν ενιαχού κο'γχαι διακοπτωσι τάς πλευράς 
διανοιγδμεναι είς τό σώμα του βράχου.
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τοΰ ίσως είχον χρησιμοποιηθή ώς πρόθεσις και βωμ'ος έκ- 
κλησίας χριστιανικής. Εύρέθησαν δέ και πολλά θραύ
σματα βυζαντιακών αγγείων καί εις σιδηροΟς πέλεκυς έν 

αύτω. Παρά τον δρόμον τούτου τοΟ τάφου ήτο έτερος μι
κρότερος, περιέχων σκελετόν βοός ολόκληρον, άλλ’εϊς νεω 
τάτους χρόνους ταφέντα, επειδή, ώς εμαθον, προ 30 ετών 

περίπου ό τάφος ήτο άνοικτός σεσυλημένος. Ό βοΟς ’έπεσε 
τυχαίως άνωθεν, τής στέγης τοΟ τάφου έκλιπούσης, ή 
έτάφη επίτηδες ώς έκ νόσου μολυσματικής άποθανών.

Έκ των λοιπών μυκηναϊκών τάφων τέσσαρες δίετήρουν 
την στέγην άκεραίαν, τών δ’ άλλων ή στέγη έλειπε κατα- 
πεσοΟσα ή (εϊς δύο τάφους πιθανώτατα) άφαιρεθεϊσα έν 
χρόνοις νεωτέροις προς ϊσοπέδωσιν τής έπιφανείας τοΟ έδά- 
φους καί σχηματισμόν άλωνίου ή προς όμαλισμόν τοΟ τό
που δι’ οίονδήποτε λόγον. Οί μεγάλοι θαλαμοειδείς τάφοι 
είχον άναλάγως μέγαν τό μήκος καί τό πλάτος δρόμον. 
Εις δύο δ’ έξ αύτών εύρέΟησαν έν τώ δαπέδψ αύλακες 
παρά τάς παραστάδας τοΰ στομίου εις αυτό τό άνοιγμα 
τής πύλης, έχουσαι μήκος μεϊζον τοΟ πάχους τών παρα- 
στάδων (μέχρι 1,20 ένδον εις τον θάλαμον, μέχρι 0,45 δέ 
προς τόν δρόμον έξω), άποσβεννύμεναι δέ ήπίως κατά τά 
άκρα’ τάς αύλακας ταύτας έρμηνεύω ώς προωρισμένας νά 
δέχωνται τούς τροχούς τών νεκροφόρων άμαξών, άς γινώ- 
σκομεν έκ τής γεωμετρικής περιόδου, καί αίτινες έν τοϊς 
μυκηναϊκοΐς τάφοις, όπισθοβατικώς βαίνουσαι εις τόν δρό 
μον, θά έφθανον μέχρι τοΟ στομίου, ένθα οί τροχοί αύτών, 
μή προσκρούοντες προς τάς παραστάδας ένετίθεντο εις τάς 
αύλακας ασφαλώς προς καταβίβαση» τών νεκρών.

Εις σπηλαιώδης μικρός τάφος ήτο έπικεχρισμένος δι’ 
ασβέστου κατά τό δάπεδον καί τά τοιχώματα τά τε ένδον 
καί τά τών παραστάδων· "Ετερος μέγας θαλαμοειδής εϊχεν 
έπικεχρισμένας μόνας τάς παραστάδας καί έπί τοΰ έπιχρί-
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σρ.οιτος εφερε γραμμικάς γραφάς, οΐονεί προς μι'μησιν φλε 

βών ξύλου. Τά έπιχρίσματα ταΟτα διετηροΟντο προσκεκολ- 
λημένα εις τά τοιχώματα μόνον κάτω παρά το έδαφος, 

ύψηλότερον δ’ ειχον άποκολληθή καί πέσει εις τά χώματα.

Τινες των τάφων τούτων ειχον έν τώ δαπέδω βαθύτε
ρους ταφίσκους περιλαμβάνοντας δστά ή και άγγεϊα συν

τετριμμένα, άλλοι ειχον κατά τάς πλευράς πεζούλια υψη

λότερα τού λοιποΟ δαπέδου του τάφου, ή κόγχας άνοιγο- 

μένας εις το σώμα τοΟ βράχου καί διακοπτούσας τήν 
εύθυγραμμίαν των πλευρών τών θαλάμων.

'Όπου έν τοΐς τάφοις τούτοις διετηροΟντο σκελετοί μάλ
λον ή ήττον εύκρινεΐς, εύρον δτι ειχον θέσιν ύπτίαν μετά 

κεκαμμένων τών γονάτων καί δτι επομένως το ό'λον φυσι
κόν μήκος τοΰ σώματος ήτο συνεπτυγμένον. Ενίοτε ΰπό 
τον κώλητα ήσαν λίθοι άνέχοντες τά γόνατα. Σπηλαιώδεις 

τινες μικροί τάφοι ειχον μικρόν μήκος δαπέδου (μόλις 1,55 
ή 1,20), ώστε καί άν δεν έσώζοντο εύκρινεΐς κατά τά με
γάλα όστά σκελετοί τινες, έπρεπε νά συμπεράνωμεν, ό'τι 

ούτοι πάντως δεν ήτο δυνατόν νά είνε έξηπλωμένοι. Τήν 
τοιαύτην «όκλαδόν» ύπτίαν θέσιν τών νεκρών εύρον έν 
άλλω τάφω, άνεξαρτήτω τής περί ής ένθάδε ό λόγος άνα- 
σκαφής τοΟ έτους 1910, έναργεστάτην έν σκελετώ άριστα 

διατηρουμένω ΝΑ τών θηβών επί του Ίσμηνίου λόφου 
(πρβλ. Άρχ. Έφημ. 1910, 212 καί 198 έξ.).

Έν τός τάφων θαλαμοειδών εύρον όδόντας κάπρου καί 

άλλους όξεΐς όδόντας άνήκοντας εις σαρκοβόρα ζώα μη 
καθορισθέντα είσέτι, προσέτι δέ φλοιούς ώών ορνίθων πι
θανώς, προερχομένων ίσως έκ τροφών δοθεισών τοΐς νεκροΐς.

Εντός τριών τάφων θαλαμοειδών εόρέθησαν άνά μία 
πόρπη χαλκή. Κομβία στεατίτου καί ψηφίδες χρυσαΐ ή 

έκ μάζης εύρέθησαν έντός πλειόνων τάφων' αύταί προέρ
χονται βεβαίως έκ περιδέραιων ή όρμων. Ό τάφος ό έχων
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έπικεχρισμένας καί γραπτάς τάς παραστάδας άπέδωκεν 
εσκορπισμένας 28 ψηφίδας χρυσας ομοιομόρφους άποτε- 
λούσας ποτέ βεβαίως εν σύνολον. Έν άλλοις τάφοις εύρέ- 
θησαν ελάσματα χρυσά δισκοειδή μικρά μετ’ έμπιέστων 

άμυδρών κοσμημάτων, καλύπτοντά ποτέ πιθανώς άλλην 
ύλην. Έν τινι τάφω εύρέθη χαλκοΟν μαχαίριον μετά καμ
πύλης της λεπίδος καί δύο χαλκαϊ οίονεί κεφαλαί σκή

πτρων μικρών κοΐλαι.

Τά άγγεια εϊνε ή τής τελευταίας αίγαίας περιόδου II 

ή τής τελευταίας αίγαίας περιόδου III. ΠλεΤστα εϊνε 
συντετριμμένα καί ή'δη συγκολλώνται. Τά τυπικά μυκη
ναϊκά ειδώλια καί οί έτερόστομοι άμφορίσκοι εύρίσκονταί 
συνήθως όμοΟ. μετά τών τής τελευταίας αίγαίας περιόδου 
III εύρημάτων. Δεν λείπουσιν ό'μως καί εξαιρέσεις.

Έπί τίνος σημείου τών τυχών τών μυκηναϊκών τάφων 
νομίζω, ό'τι πρέπει νά μεταβάλωμέν πως τάς μέχρι τοΰδε 
γνώσεις ημών: Έγραψαν δηλ. καί άλλοι καί έγώ αύτός 
(Άρχαιολ. ’Εψ. 1910, 216 έξ.), ό'τι οί τάφοι ούτοι έσυ- 
λοΟντο έν παλαιϊς χρόνοις. Η γνώσις αύτη εϊνε βάσιμος, 
άλλά δεν πρέπει νά έφαρμόζηται γενικώς εις πάντα τάτον, 
οδτινος τά κτερίσματα εϊνε ελλιπή ή βεβλαμμένα. Διότι 
ή εσωτερική κατάστασις, ήν εϊδον εις τάφους, ών ή στέγη 
καί ή πύλη ήσαν κατεστραμμέναι ή βεβλαμμέναι, δεν δια
φέρει ούσιωδώς τής καταστάσεως άλλων τάφων, ών ή 
στέγη καί ή πύλη διετηροΟντο άρτιαι. Έκατέρωθι δηλονότι 
τά κτερίσματα ήσαν έλλιπή καί βεβλαμμένα. Προσέτι 
παρετήρησα, ό'τι ώς έπί τό πλεΐστον τά κτερίσματα εύρί- 
σκονται παρά το στόμιον" τοΟτο δέ εϊνε γνωστόν καί εις 
τούς τυμβωρύχους, οί'τινες, σκάπτοντες τοιούτους τάφους, 

έρευνώσι συνήθως τον παρά τό στόμιον εσωτερικόν χώρον 
τοΟ θαλάμου, επειδή ή πείρα έδειξεν αύτοϊς, ό'τι τό ένδότε- 
ρον μέρος εϊνε πτωχόν ή εχει μόνον συντρίμματα άγγείων,
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άνάξια τής προσοχής των θησαυροθηρών τούτων. Εικάζω 
λοιπόν, βτι οί «μυκηναΐοι» άνθρωποι, θάπτοντες νεώτερόν 

τινα νεκρόν εν τφ θαλάμω, εσύλουν συνήθως τά ακέραια 
κτερισματα καϊ δη τά κοσμήματα των παλαιοτέρων νεκρών, 

ώστε εις ήμάς περιέρχονται, έν τάφοις παθοΟσι τοΟτο, μόνα 

τά κτερίσματα τοΟ τελευταίου ταφέντος νεκροΟ ολοσχερή.
Νεότεροι τάφοι.—α ) κεράμινοι. Εύρέθησαν έπτά. 

Ούτοι άλλοτε μέν κατεσκευάζοντο έν μαλακώ χώματι, 
ώστε εϊνε αδύνατον να γνωσθή, αν πλήν των κεράμων 

έφερον καί άλλο τι κάλυμμα, άλλοτε δέ σκάπτονται έν τω 
βράχω, ούτως ώστε καθ’ έκατέραν μακράν πλευράν νά 
καταλειπηται ισομήκης τω τάφω βαθμίς (πατοΟρα, πε- 
ζοΟλι), έφ’ ής έπάτουν ξύλινα καλύμματα έξαφανισθέντα 
νΟν. Εν τίΐ) κοίλφ τοΟ τάφου εϊνε οί μεγάλοι κέραμοι οί 
περιβάλλοντες τόν νεκρόν. Εύρεΐς σωλήνες (imbrices) τί
θενται όρθιοι έπι του δαπέδου άνά ένα εις τούς πόδας καί 

την κεφαλήν («κεφαλάρια»), άνά ένα ή δύο κατά μήκος 
εις τάς πλευράς καί έτεροι ύψηλότερον κατά τάς πλευράς 
έπίσης συγκλίνοντες άνω, ώστε νά καλύπτωνται άσφαλώς 
οί άρμοι αύτών ύπό καλυπτήρων (tegulae). Ώς ύπό- 
στρωμα του νεκρού τίθενται ένίοτε άλλοι σωλήνες κέραμοι. 
Οί τάφοι ούτοι εϊχον έλάχιστα άγγεϊα, πλείονας ό'μως 

πλαγγόνας ύστέρων μακεδονικών χρόνων- τάς πλείστας 
πλαγγόνας περιεΐχεν εις μικρός τάφος, δστις ήτο άναμ- 
φιβόλως τάφος παιδιού, ώς εικάζω έκ τε τής μικρότητος 
αύτοΟ καί έκ τής παντελοΟς άπουσίας τών οστών, άτινα, 
ώς τρυφερά, έξηφανίσθησαν- τά κτερίσματα ταΟτα εκειντο 

Χυρίως έξω τών κεράμων, ύπό τήν ξυλίνην στέγην τοΟ 
τάφου, έλάχιστα δέ έντός τών κεράμων παρ’ αύτό τό σώμα 
το0 νεκρού. Εις τρεις τών τάφων τούτων εύρέθησαν μεταξύ 
τών κτερισμάτιυν φλοιοί ώών, ώστε τό εθιμον τής τροφο
δοσίας τών νεκρών, παλαιότατον δν (δρα άνωτέρω καί

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:47:40 EEST - 18.237.180.167



ΠΡΑΚΤΙΚΑ TOT 1910 151

Άρχ. Έφημ. 1910, σ. 207), διετηρεΐτο και εις χρόνους 

νεωτέρους. Τέσσαρες των τάφων τούτων ούδέν κτέρισμα 
περί ειχον' ό νεκρός ήτο επί τοΟ δαπέδου τοΟ τάφου. Εις 

δύο δέ των πτωχών τούτων τάφων υπέρ τον νεκρόν, μά
λιστα κατά τούς πόδας, ήσαν πολυπληθή οστά άλλα τε 
καί κρανία έν άταξία. ’Επειδή ή συντήρησις των όστών 

των νεκρών είνε εθιμον μάλιστα χριστιανικόν, ή δέ θέσις 
τών δύο τάφων τούτων κεΤται μακράν πάντων τών λοιπών 
νεωτέρων τάφων, νομίζω, ότι ούτοι οί δύο τάφοι εινε βυ- 
ζαντιακοί.

β") «.κτιστοί». ΤοιοΟτοι εύρέΟησαν τρεις. Ό εις κεΐται 

μακράν τών άλλων δύο καί δέν ήρευνήθη ό'λος εισέτι. Εύ- 
ρέθησαν όμως επί τών χωμάτων αύτοΟ έν ληκύθιον ύψί- 
λαιμον εκ διαφανοΟς ύάλου, έν σκυφίδιον πήλινον μικρό- 
τατον παιγνιώδες, εις άστράγαλος φυσικός προβάτου, καί 
μικρόν όστέινον κοχλιάριον. Οί άλλοι δύο είνε έκτισμένοι 
τάς πλευράς δι’ όρθιων πλακών, έφ’ ών κάθηνται ώς κα- 
λυπτήρες τρεις ή τέσσαρες ετεραι πλάκες' το δάπεδον τοΟ 
ετέρου τούτων ήτο έστρωμένον διά λεπτοτάτων πλακιδίων 
λίθινων άκανονίστου σχήματος, οία δύναταί τις νά παρα- 
γάγη κτυπών σχίστώδη παχ_ύτερον λίθον.

Ο εις τών τάφων τούτων περιεΐχεν ένα δακτύλιον άπλοΟν 
χαλκοΟν, ό δ’ έτερος έξω μέν επί τών καλυπτήρων έν σκυφί
διον, εντός δέ δύο σιδηράς. στλεγγίδας τεθραυσμένας. ϊό 
σχήμα τών τάφων τούτων είνε συγγενές προς το τών κερα- 
μίνων διότι αί βαθμίδες τών κεραμίνων, αί εν τώ βράχω 
λαςευταί, σχηματίζονται έν τούτοις διά τών όρθιων πλακών.

γ) «κεκανμένοι». ΤοιοΟτοι εύρέθησαν τρεις. Πάντες 
ήσαν λαξευτοί ώς οί κεράμινοι καί ειχον εκατέρωθεν κατά 

μήκος βαθμίδας, έφ’ών έκάθηντό ποτέ ξύλινα καλύμματα. 
Οί νεκροί ειχον καή έν άλλω τόπω καί είτα μετηνέχθησαν 

τά λείψανα αύτών μετά τών κεκαυμένων κτερισμάτων καί
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άνθράκων πολλών εις τους τάφους τούτους. Ό είς περιείχε 
κτερίσματα πλαγγόνας καί άγγεΤα μικρά, έτερος βλαβείς, 
δτε έτάφη πλησίον ό κατωτέρω άναφερόμενος άμφορεύς, 

μίαν χαλκήν βελόνην καί δύο μικρά αγγεία, ό δέ τρίτος 
τρία μικρά άγγεϊα καί πολυπληθή μετάλλινα κοσμήματα, 
πλακώδη ροδακόμορφα, άνθρωπόμορφα ή άνθεμοειδή. 
Ταΰτα προέρχονται πιθανώς έκ τοΰ έξωτερικοΰ έπίκόσμου 
τής ξύλινης λάρνακος, έν ή εντεθειμένος έκάη ό νεκρός.

δ ) άγγείον ώς τάφος. ΤοΟτο ήτο μέγας άμφορευς κατα- 
κεκλιμένος εχων τεθραυσμένην την κοιλίαν. Έν αύτή εΟ- 
ρέθη άπλάς (ανοικτόν άγγεϊον) πηλίνη, ήτις άρμόζει ώς 
πώμα τοΰ άμφορέως. Ούδέν άλλο πράγμα κτέρισμα ή 
λείψανον όστοΰ εύρέθη έν τώ άγγείω ή πλησίον αύτοΰ έν 
τοΐς χώμασιν. Όθεν εικάζω, ό'τι νήπιόν τι ήτο έν τώ άγ
γείω τεθαμμένον μετά τής λιτότητος, περί ής μαρτυρεί ό 
Πλούταρχος (Παραμυϋ'. είς την έαντον γνν. 11.)

Ο κτιστός τάφος ό εχων ύπεστρωμένα πλακίδια λίθινα, 
ό άμφορευς τοΰ νηπίου, ό κεκαυμένος τάφος ό εχων την 
βελόνην, ό κεράμ,ινος τοΰ παιδίου ό εχων τάς πολλάς πλαγ
γόνας, καί έτερός τις κεκαυμένος τάφος (ό ανωτέρω έν τοΐς 
κεκαυμένοίς πρώτος μνημονευόμενος) έκειντο έντός τοΰ 
δρόμου τοΰ μυκηναϊκοΰ τάφου τοΰ περιέχοντος τό χαλκοΰν 
μαχαίριον καί πολλά άγγεϊα τής τελευταίας αιγαίας περιό
δου II. Οί λοιποί νεώτεροι τάφοι, οί έχοντες κτερίσματα, 
έκειντο πλησίον ένταΰθα, ή δέ εύ'τακτος διάταξις αυτών 
(έξαιρουμένης τής μικράς βλάβης, ήν έπήνεγκεν ό άμ- 
φορεύς εις ένα κεκαυμένον τάφον), δεικνύει, δτι πάντες 

ούτοι οί κεράμινοι, οί κτιστοί καί οί κεκαυμένοι τάφοι 
ήσαν σύγχρονοι.

Εν λεπτομέρεια αί άνασκαφαί αύται θά δημοσίευθώσι 
μετά τον καθαρισμόν καί την συγκόλλησιν τών εύρημάτων.

Αντ. Δ. Κεραμοποτλλος
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