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ΧΑΛΚΟΥΣ ΜΥΚΗΝΑ Ϊ ΚΟΣ ΘΩΡΑΞ 

ΕΚ ΔΕΝΔΡΩΝ

"Οτε το 1956 άνέλαβον την Εφορείαν τής 
Άργολίδος και έπεσκέφθην διά πρώτην φοράν 
τον χώρον τής παλαιάς άνασκαφής εις τό χω- 
ρίον Δένδρα, παρετήρησα παραπλεύρως και βο- 
ρείως τοΰ στομίου τοΰ ύπ’ άριθ. 10 θαλαμοει
δούς τάφου (βλ. Persson, New Tombs at 
Dendra, σ. 18 είκ. 17) μικρόν βύθισμα τοΰ 
εδάφους, εξ οΰ συνεπέρανα δτι εις τό σημεϊον 
εκείνο έπρεπε νά ύπάρχη και ά'λλος όμοιος μυ
κηναϊκός τάφος, τμήμα τής οροφής τοΰ οποίου 
έφαίνετο δτι είχε καταπέσει1. Ή Διεύθυνσις 
’Αρχαιοτήτων τοΰ 'Υπουργείου Παιδείας, προς 
την οποίαν άνέφερα τότε τό γεγονός, μοΰ ανέ
θεσε την άνασκαφήν τοΰ τάφου, έκάλεσε δέ 
συγχρόνως, λόγφ» τής σχέσεώς του μέ τον χώρον 
έκ τής προτέρας εκεί έρευνης, τό εν Άθήναις 
Σουηδικόν ’Αρχαιολογικόν Ίνστιτοΰτον νά 
συμμετάσχη εις αυτήν, εάν ήθελε.

Αί παρεμβληθεΐσαι έν τώ μεταξύ άλλαι έπεί- 
γουσαι έργασίαι τής ’Εφορείας καί τό γεγονός 
δτι εκ μέρους τοΰ Σουηδικού ’Ινστιτούτου δεν 
έπεδείχθη τότε τό άπαιτούμενον ενδιαφέρον 
συνετέλεσαν εις την επί μακρόν αναβολήν τής 
άνασκαφής. "Οτε δέ κατά τό 1959 άπεφάσισανά 
επιχειρήσω αυτήν, έκάλεσα καί ό ίδιος κατά κα
θήκον εις συμμετοχήν τον νΰν Διευθυντήν 
•τοΰ έν Άθήναις Σουηδικού ’Ινστιτούτου

Ο

κ. Ρ. Astrom, δστις μετά προθυμίας άπεδέχθη 
τήν πρόσκλησιν, άπεφασίσαμεν δέ από κοινού 
τήν διεξαγωγήν αυτής τον Μάϊον τοΰ 1960.

Δυστυχώς, οί λυμαινόμενοι καί τήν περιο
χήν τής Άργολίδος άρχαιοκάπηλοι πληροφο- 
ρηθέντες περί τών προθέσεών μας από τήν εί- 
δησεογραφίαν τού τοπικού Τύπου καί γνωρί- 
ζοντες τό πλούσιον περιεχόμενον τών άποκα- 
λυφθέντων εκεί παλαιότερον μυκηναϊκών τά
φων έπεχείρησαν λαθραίαν άνασκαφήν τού τά
φου τήν νύκτα τής δ1!? προς τήν 6υν ’Ιανουά
ριου 1960. Ύπήρξεν ευτύχημα δτι ή ενέργεια 
αυτή περιήλθεν αμέσως τήν έπομένην εις γνώ- 
σιν τής Αστυνομίας, ή οποία καί έπενέβη

1 Πριν από εμέ καί ό προκάτοχός μου εις τήν 
Έφορείαν ’Αργολίδος καί ήδη Γεν. Διευθυντής τής 
'Υπηρεσίας ’Αρχαιοτήτων κ. Ίω. Παπαδημητρίου εί- 
χεν έπισημάνει αυτόν.

άστραπιαίως, χωρίς εν τοΰτοις νά έπιτΰχτ] τε- 
λικώς τήν σύλληψιν τών υπευθύνων. Όπωσ" 
δήποτε, έκ τής άμεσου αυτής έπεμβάσεως άπε- 
τράπη ή περαιτέρω διαρπαγή, ήτις τοιουτοτρό
πως περιωρίσθη μόνον εις τήν ΒΑ. γωνίαν 
τοΰ τάφου, εις δ σημεϊον άκριβώς εύρίσκετο τό 
άνω σώμα τοΰ έν αυτφ άποκειμένου μεμονω
μένου νεκρού. Πρέπει όμως νά σημειωθή δτι 
ή λαθραία αυτή άνασκαφή έπέφερεν ίσχυράν 
διατάραξιν τοΰ τάφου εις τό σημεϊον τούτο, 
είναι δέ βέβαιον δτι καί πολύτιμα έδώ αντι
κείμενα διηρπάγησαν υπό τών άρχαιοκαπήλων. 
’Έκτοτε καί μέχρι τής διεξαγωγής τής κανονι
κής άνασκαφής ό τάφος έφρουρεΐτο συνεχώς 
ύπό τών οργάνων τής τοπικής Αστυνομίας 
καί τών φυλάκων τού Μουσείου Ναυπλίου.

Ή άνασκαφή ήρχισε τήν 2αν Μαΐου 1960 
καί διήρκεσε μέχρι τών μέσων τοΰ ίδιου μη
νάς. Εις αυτήν έ'λαβον μέρος, πλήν εμού καί

Ο

τού κ. Astrom, ως βοηθός μέν ή Έπιμελή- 
τρια Αρχαιοτήτων Δίς ’Όλγα Άλεξανδρή, ώς 
άρχιτέκτων δέ ή Σουηδή Κα Elsa Gulberg. 
'Ως άρχιεργάτης έχρησίμευσεν ό γνωστός καί 
εξ άλλων άνασκαφών Ίω. Καραμήτρος, εις 
τήν έπιδεξιότητα τού οποίου οφείλεται ό συ
στηματικός καθαρισμιός τού τάφου άνευ οίασ- 
δήποτε ζημίας τών έν αυτώ άντικειμένων.

"Οπως ήδη έλέχθη, εντός τοΰ τάφου είχεν 
ένταφιασθή είς μόνον νεκρός. Τούτον συνώ- 
δευον ολίγα πήλινα άγγεΐα καί αρκετά πολύ
τιμα χαλκά αντικείμενα, μερικά τών οποίων 
τυγχάνουν δλως ιδιαιτέρας σημασίας. Δεδομέ
νου δτι ό τάφος έχρησιμοποιήθη διά μίαν μό
νον φοράν καί δτι τα συνοδεύοντα τον νεκρόν 
άγγεΐα άνήκουν είς τήν YE ΙΙΒ έως ΙΙΙΑ:1 
περίοδον, έπεται δτι καί τά λοιπά έκ τοΰ τά
φου ευρήματα πρέπει νά άνήκουν είς τό β' ήμισυ 
τοΰ 15ου αί. (1450-1400 π.Χ.).

ψ
'Η μελέτη καί ή δημοσίευσις τής άρχιτεκτο- 

νικής τοΰ τάφου, είς δν έδόθη ό άριθ. 12 έν 
συνεχεία προς τήν άρίθμησιν τών παλαιότερον 
έδώ άνασκαφέντων τάφων, ως καί ή δημοσίευ- 
σις τών εύρεθέντων έν αυτώ πήλινων άγγείων, 
ανήκει κατά τά μεταξύ ήμιών συμιφωνηθέντα

Ο

προ τής άνασκαφής εις τον κ. Paul Astrom. 
Είς τον ίδιον παρεχωρήθη ωσαύτως τό δι
καίωμα τής μιελέτης καί δημιοσιεύσεως τού πλη
σίον άνασκαφέντος δευτέρου τάφου ύπ’ άριθ. 13.
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Είκ. 1. Χαλκούς θώραξ καί χαλκά αγγεία ως ταΰτα εΰρέθησαν εντός τοΰ τάφου των Δένδρων.

χον πολύτιμα τινα αντικείμενα διαρπαγέντα 
υπό των άρχαιοκαπήλων, δπως δεικνύουν τά 
εύρεθέντα εδώ υπολείμματα, ατινα είναι: 
1) χαλκή λαβή ποτηριού τύπου Βαφείου κεκο- 
σμημένη δι’ ένθετων χρυσών ταινιών' 2) τμήμα 
χαλκού κτενιού μέ επίχρυσους δδόντας' 3) χαλ
κοί ήλοι μέ έπίχρυσον κεφαλήν, προερχόμενοι 
ασφαλώς από την λαβήν χαλκού ξίφους.

Εις τήν απέναντι πλευράν τού θαλάμου έκειτο 
ολόκληρος χαλκούς θώραξ και δεξιά αυτού, 
προς τον τοίχον, χαλκοΰν άντικείμενον εις σχή
μα στεφάνης μέ δύο ελλειψοειδείς προεξοχάς 
άνω, τό όποιον, χαρακτηρισδέν κατ’ άρχάς ως 
κράνος, άνεγνωρίσθη έπειτα κατά τον καθαρι
σμόν ως περιλαίμιου τοΰ θώρακος υπό τοΰ άνα- 
λαβόντος τήν άποκατάστασιν τεχνίτου, δστις και 
άλλας λεπτομέρειας τής λειτουργίας τοΰ θώρακος

υπό μελανίζοντος στρώματος, σχηματισθέντος 
από υπολείμματα σεσηπότος ξύλου άναμεμει- 
γμένα μέ ϊχνη δέρματος: πρόκειται ίσως περί 
ξυλίνου πώματος τού αγγείου έπενδεδυμένου μέ 
δέρμα ή περί σκελετού άσπίδος. Εντός τού αγ
γείου εύρέθησαν δύο χαλκαΐ παραγναθίδες καί 
τινες χαυλιόδοντες άνήκοντες, δπως φαίνεται, 
μετά τών παραγναθίδων εις έν καί τό αυτό 
κράνος τοΰ τύπου τών Boars’Tusk Helmets. 
Έξ αυτού άποδεικνύεται δτι μυκηναϊκά κράνη·

1 Ό καθαρισμός δλων τών έκ τοΰ τάφου χαλκών 
αντικειμένων έκτελεϊται εις τά εργαστήρια τοΰ Εθνι
κού Μουσείου ’Αθηνών, τής εργασίας άνατεθείσης 
ΰπό τοΰ Διευθυντοΰ κ. Χρήστου Καρούζου είς τόν 
λίαν πεπειραμένον τεχνίτην τοΰ Μουσείου κ. Άνδρέαν 
Μαυραγάνην, δστις καί συνεχίζει ακόμη αυτήν μέ. 
θαυμαστήν πάντοτε διάθεσιν καί επιτυχίαν. Τόν ευ
χαριστώ καί εντεύθεν θερμώς.

Εις τόν ύπογράη;οντα ανήκει ή ευθύνη τής με
λέτης καί δημοσιεύσεως τοΰ συνόλου τών έν τφ 
πρώτφ τάφφ εύρεθέντων χαλκών αντικειμένων, 
περί ών ή κατωτέρω έκθεσις.

Είς τό άνασκαφέν υπό τών άρχαιοκαπήλων 
τμήμα τοΰ τάφου, όπου, ώς ήδη έλέχθη, έκειτο 
ό σκελετός τού νεκρού, είναι βέβαιον δτι ύπήρ-

έπεσήμανεν1. ’Αριστερά καί παραπλεύρως τοΰ 
θώρακος εύρίσκοντο τρία χαλκά αγγεία, ήτοι 
εις κάδος μετά προχοής, μία οίνοχόη, ήτις ήτο 
τοποθετημένη εντός τοΰ προηγουμένου αγγείου,, 
καί εις άβαθής δίωτος λέβης έν είδει «ταψίου>κ 
(είκ. 1).

Τό τελευταιον άγγεΐον έκαλύπτετο άνωθεν
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τής ως άνω κατηγορίας έφερον ενίοτε μεταλλι
κός παραγναθίδας, είς τα παραδείγματα δέ ταΰ- 
τα ευρίσκει ίσως την καλυτέραν εφαρμογήν του 
τό υπό τοΰ Ομηρου (Μ 183, Υ 397) χρησιμο- 
ποιοΰμενον διά την περικεφαλαίαν έπίθετον 
χαλκοπάρηος.

Έκτος των παραγναθίδων, τό ανωτέρω άγ-

Ό θώραξ, ό'στις καί τυγχάνει τό σπουδαιό- 
τερον έξ δλων των ευρημάτων, παρουσιάζει 
στενήν ομοιότητα με τό χρησιμοποιούμενον είς 
τάς πινακίδας τής Γραμμικής Β γραφής σχετι
κόν ιδεόγραμμα, μάλιστα δέ καθ’ δν τρόπον 
εμφανίζεται τοϋτο είς τάς πινακίδας τής Πτίλου 
(βλ. Ε. Bennett - C. Blegen, The Pylos

Εΐκ. 2. Ή οπίσθια οψις τοΰ δεξιοΰ «γυάλου» τοΰ θώρακος των Δένδρων.

γείον περιελάμβανε καί διάορορα άλλα παραμορ- 
φωθέντα υπό τοΰ βάρους τής έπιχώσεως αντι
κείμενα, των οποίων ή άποκατάστασις δεν 
συνεπληρώθη ακόμη, αλλά τά όποια πιθανώ- 
τατα ανήκουν είς περικνημίδας. ’Άλλα τεμά
χια επί τοΰ θώρακος, βαίνοντα χιαστί προς τό 
στήθος, άποτελοΰν ίσως φαρέτραν. Τέλος, 
έξωθι τοΰ άγγείου εύρέθη χαλκούς δίσκος κα
τόπτρου.

Τοιουτοτρόπως, ό παρών τάφος μέ τά ανω
τέρω ευρήματα δίδει τήν οριστικήν λΰσιν είς 
τό επί μακρόν άπασχολήσαν τούς ερευνητάς 
πρόβλημα περί τοΰ κατά πόσον ύπήρχον παρά 
τοις Μυκηναίοις χαλκά αμυντικά δπλα : είναι 
ήδη βέβαιον δτι τά χωρία τοΰ Έπους, είς α 
μνημονεύονται τοιαΰτα δπλα, δεν άποτελοΰν 
πάντοτε αναχρονισμούς ή πολύ περισσότερον 
μεταγενεστέρας προσθήκας.

Tablets, SH 733-744), συμφωνεί δέ καθ’ δλα 
καί μέ τήν περιγραφήν τοΰ είδους τούτου τοΰ 
όπλισμοΰ υπό τοΰ Ομηρου. Άποτελεΐται από 
δύο φύλλα, ά'τινα εκάλυπτον τό στήθος καί 
τήν πλάτην τοΰ πολεμιστοΰ καί τά οποία ήνοί- 
γοντο καί έ'κλειον έκ των πλαγίων (πρβ. Δ 133, 
Υ 415: διπλόος ηντετο ϋώρηξ)· άνωθεν αυτών 
προστίθενται εις τήν κορυφήν τών ώμων δύο 
καμπυλούμενα ελάσματα, τά υπό τοΰ Ομηρου 

(Ε 99, 189. Ν 507, 587. 0 530. Ρ 314) άναφε- 
ρόμενα γναλα. Είς τό κάτω μέρος τοΰ θώρα
κος υπάρχουν τρεις ζωστήρες εμπρός καί ισά
ριθμοι όπισθεν, δσοι εμφανίζονται καί είς τάς 
πινακίδας τής Πύλου" οί ζωστήρες συνεκρατοΰν- 
το μεταξύ των διά συνδέσμων κατά τήν περιγρα. 
φήν τοΰ Ομηρου (Δ 132-133, Υ 414-415):
ofh ζωστήρος δχηες χρνσειοι σννεχον καί δι- 
πλύος ηντετο ϋώρηζ.
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Μέ την άνεΰρεσιν τοΰ ανωτέρω θώρακος 
διαφωτίζεται ήδη καλύτερον κα'ι εν παλαιότε- 
ρον εύρημα από τον ύπ’ άριθ. 8 -θαλαμοειδή 
τάφον των Δένδρων, τό όποιον έχαρακτηρίσ-θη 
■υπό τοΰ άνευρόντος ως κράνος και ως τοιοΰτο 
έπιστεΰετο έκτοτε υπό των αρχαιολόγων 
(βλ. New Tombs, σ. 37 καί σ. 119 πίν. I, 1-2). 
Περί τοΰ αντικειμένου τοΰτου ήδη κατά τό

Ο Ο

1958 ό Καθηγητής κ. Ake Akestrom μοΰ έξέ- 
φρασεν αμφιβολίας ως προς τον προορισμόν του 
ως κράνους λόγφ των υπερβολικών αΰτοΰ δια
στάσεων, θεωρών πιθανώτερον δ'τι πρόκειται 
περί ενός εξαρτήματος -θώρακος διά την προστα
σίαν τών ώμων («γύαλον»). Την γνώμην του 
ταΰτην διετΰπωσε καί εις την συνάδελφον 
Καν 'Αγνήν Σακελλαρίου, ήτις μετά τήν γενο- 
μενην ήδη άποκατάστασιν τοΰ ΐδικοΰ μας θώ- 
ρακος καί μέ τήν διακρίνουσαν αυτήν οξυδέρ

κειαν άντελήφθη τήν ορθότητα τής γνώμης τοΰ
Ο

Akestrom. Καί ό ίδιος δέ εις γενομένην μετ’ 
αυτής αντιπαραβολήν τοΰ τεμαχίου τοΰτου μέ 
τά «γΰαλα» τοΰ ίδικοΰ μας -θώρακος έπείσθην

Ο

δ'τι αί ΰποψίαι τοΰ Akestrom ήσαν απολύτως 
δικαιολογημένοι (εΐκ. 2).

Τό παλαιόν τοϋτο εύρημα τών Δένδρων εΰρον 
κατατεμαχισμένον εις τό Μουσεΐον Ναυπλίου 
κατά τήν άνάλη-ψιν τών καθηκόντων μου εις τήν 
’Αργολίδα, μετέφερα δέ εις τό Έθν. Μουσεΐον 
τών ’Αθηνών προς άποκατάστασιν του. Μέχρι 
τής στιγμής, καθ’ ήν γράφονται αί γραμμαί αΰ- 
ταί, ή άποκατάστασις δέν έχει ακόμη συμπλη- 
ρωθή. Φρονώ δ'μως δτι μετά τήν συμπλήρωσιν 
τής εργασίας αυτής θά άποδειχθή καθ’ δλα ορθή

Ο

ή γνώμη τοΰ κ. Akestrom καί ή διάγνωσις 
τής συναδέλφου Κας Σακελλαρίου.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Μ. ΒΕΡΔΕΛΗΣ
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