
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ

ΜΙΚΡΑ ΣΚΑΦΗ ΤΑΦΩΝ 

ΕΝ ΜΥΛΟΙΣ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ

Ή άνασκαφή Ιγένετο κατ’ Αύγουστον τοΰ 
1956 εντός τοΰ οικοπέδου τοΰ Κωνσταντίνου 
Μπόμπου, ένθα κατά την άνόρυξιν τάφρων προς 
θεμελίωσιν οικίας ήλθεν εις φως αριθμός πλα
κών και τμήμα τάφου, δστις κατεστράφη έν 
μέρει έξ άγνοιας των εργατών τής οικοδομής. 
Ή αρχαιολογική Υπηρεσία είδοποιήθη μετά 
την άνεΰρεσιν ιχνών κα'ι δευτέρου τάφου

Κατά την διερεΰνησιν τοΰ όριζομένου υπό 
τών θεμελίων χώρου άνευρέθησαν έν συνόλφ 
δυο τάφοι καί έκαθαρίσθη τό έναπομένον ήμισυ 
τρίτου.

Οί τάφοι κείνται αριστερά τφ είσερχομένφ 
εις τό χωρίον τών Μύλων έξ ’Άργους παρά 
την δημοσίαν οδόν καί εις άπόστασιν δέκα μέ
τρων απ’ αυτής. Καί οί τρεις ήσαν κιβωτιό
σχημοι μετά πλευρών κτιστών διά πλακοειδών 
λίθων άνευ συνδετικού. Ό Α καί ό Β έκαλύ- 
πτοντο διά πλακών, ενώ ό Γ εύρέθη πλήρης 
χωμάτων καί ακάλυπτος. Ή ΰπεράνω αυτών 
έπίχωσις ήτο μικρά, μόλις 0.50 μ., άποκλειστι- 
κώς άποτελουμένη εξ άμμοχαλίκου.

ΪΑΦ02 Α. (Σχεδιογρ. 1, Α καί είκ. 1).

Προ σανατολισμός: έκ Δυσμών προς 
Άνατολάς. Σχήμα ελαφρώς σφηνοειδές. Μήκος 
1.90, βάθος 0.84, πλάτος 0.54-0.71 μ.

Αί δύο στεναί πλευραί έχουσι κατασκευα- 
σθή έκ μιας πλακός εκάστη, εις δε τά κατώτερα 
μέρη τών δύο μακρών έχουσι χρησιμοποιηθή 
εΰμεγέθεις πλάκες καθέτως έν εΐδει ορθοστατών.

Μετά την άφαίρεσιν τών καλυπτήριων πλα-

' Ευχαριστίας οφείλω εις τόν "Εφορον ’Αρχαιο
τήτων ’Αργολίδος κ. Βερδελήν, δστις άνέθεσεν εις εμέ 
την διεξαγωγήν τής μικράς έρεύνης έν Μύλοις καί μοι 
παρεχώρησε τήν δημοσίευσιν τών ευρημάτων.

κών τό εσωτερικόν άπεκαλύφθη πεπληρωμένον 
κατά τά δύο τρίτα υπό καθαρού χώματος. Ό 
τελικός καθαρισμός άπεκάλυψε τόν σκελετόν μιας 
γυναικός κειμένης έκτάδην και έχούσης τάς χεΐ- 
ρας κατά μήκος τοΰ σώματος. Ή κεφαλή έκειτο 
προς Δυσμάς βλέπουσα προς τά άνω. Όστά

Είκ. 1. Ό τάφος Α μετά τόν καθ-αρισμόν του.

ετέρου σκελετού εύρέθησαν παρά τούς πόδας, 
ύπ° αυτούς καί παρά τήν κεφαλήν. Σπόνδυλοι 
ομοίως άνευρέθησαν καί έντός τών μεταξύ τών 
λίθων τών πλευρών τοΰ τάφου κενών, ώστε 
φαίνεται, οτι ή κατά χώραν νεκρά ήτο ή τε
λευταία ταφεισα, προ τής ταφής τής οποίας 
είχε προηγηθή έπιπόλαιος καθαρισμός τοΰ τά
φου έκ τών προγενεστέρων οστών.

Πλησίον τής κεφαλής καί ΒΔ. αυτής έκειτο 
άνεστραμμένον τό πώμα πηλίνης πυξίδος, τής

t1
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AE 1955 Μικρά σκαφή τάφων έν Μύλβις Άργολίδος 3

όποιας ιό κύριον σώμα εκειτο παρά τούς πό- 
δας *. Εις χό ύψος των ώμων μετά την άφαί- 
ρεσιν των οστών άνευρέθησαν δύο κεφαλαί 
περονών και τμήμα τής βελόνης τής έτέρας εξ 
αυτών, ώς και δύο κρίκοι ανοικτοί καί δύο 
μικραί πυραμίδες, αΐτινες μετά τών κρίκων άπε- 
τέλουν ενώτια. Παρά την αριστερόν χεΐρα, κα- 
λυπτόμενον διά λιθαριού, εκειτο χαλκούν κά- 
τοπτρον καί ολίγον δυτικώτερον χαλκούς δακτύ
λιος καί χαλκή ομοίως λαβή πιθανώς ξύλινης 
πυξίδος.Έν τοις χώμασιν εύρέθη καί τεμάχιον 
σιδηρού ήλου, ίσως εκ ξυλίνου φερέτρου 1 2 1.

Τάφος Β.
(Σχεδιογρ. 1, Β).

Προσανατολι
σμός: έκ Δυσμών 
προς Άνατολάς.
Μήκος 1.89, βά
θος 0.40, σωζ. πλά
τος 0.27-0.30 μ.

’Εκειτο προς Ά
νατολάς τού Α εις 
άπόστασιν 2 μ. Εί- 
χεν εν μέρει κατα
στροφή. Εις μόνος 
νεκρός είχε ταφή εκ
τάδην εν αυτή), ε- 
χων την κεφαλήν 
προς Δυσμάς. Ούτος άνήκεν εις υψηλού ανα
στήματος άτομον (1.58 μέχρι τού ώμου). Ή 
δεξιά χειρ έφέρετο επί τού στήθους.

'Υπό τών εργατών τής οικοδομής μοί επε- 
δόθησαν ολίγα άβαφή όστρακα, προερχόμενα εκ 
τού τάφου αυτού. Ταύτα άνήκον εις μικρόν 
αγγείον σύγχρονον τού τάφου Α.

ΤΑΦΟΣ Γ. (Σχεδιογρ. 1, Γ, είκ. 2).

Π ροσανατολισμός ΙκΒΔ. προς ΝΑ. Σωζ.

1 Ή έν τφ σχεδιογραφήματι 1 Α θέσις της πυ- 
ξίδος είναι ή αρχική περίπου, ούχί όμως ή ακριβής, 
διότι αύτη μετά τήν άνακάλυψιν τοϋ τάφου ύπό 
τών εργαζομένων έν τή οίκοδομή άφηρέθη υπό τοΰ 
’Αστυνομικοί Σταθμάρχου Μύλων έκ τίνος σχισμής 
τών πλακών προς έξασφάλισίν της.

2 Βλ. URE, Sixth and Fifth Century Pottery from 
Excavations at Ritsona, 1927, σ. 5 - 6 τάφ. 123 καί 
ΑΔ 15, 1933/35, τάφ. 7 σ. 47.

μήκος 1.35, πλάτος 0.58-0.71, βάθος 0.47 μ.
’Εκειτο ΒΑ. τοΰ Α είς άπόστασιν 4 μέτρων 

περίπου. Ή νοτία πλευρά είχεν αποκοπή έκ 
τού ορύγματος τών θεμελίων.

Τό εσωτερικόν εύρέθη πλήρες χωμάτων, 
άτινα άπέδοσαν άβαφή τινα όστρακα μόνον.

Είς βάθος 0.37 άπεκαλύφθη σκελετός ενηλί
κου ατόμου κειμένου εκτάδην καί έχοντος τήν κε
φαλήν προς Νότον. Οΰτος δεν συνωδεύετο ύπό 
κτερισμάτων Τ Είς τό αυτό βάθος διεκρίνετο τό 
άνω μέρος κρανίου παρά τον άριστερόν πόδα τού 
πρώτου σκελετού καί τό άνω μέρος άμφορέως

(είκ. 7) κατά τήν 
ΒΔ. γωνίαν τοΰ τά
φου. Κάτωθεν τοΰ 
αυτού σκελετού, είς 
βάθος μέχρι 0.47, 
έκειντο άναμεμει- 
γμένα οστά, έν οίς 
καί μηριαΐον ένηλί- 
κου ατόμου. ΙΙα- 
ραλλήλως προς τήν 
δυτικήν πλευράν τού 
τάφου εύρίσκοντο 
συμμαζευμένα οστά 
ποδών όμού μετά 
μικρού κυπέλλου 
(είκ. 8γ). Κατά τήν 
ΒΔ. γωνίαν μακρά 

καθώς καί άλλα μικροτέρου μεγέθους οστά 
περιέβαλλον τον προαναφερθέντα άμφορέα έν 
σωρώ. Μεταξύ αυτών εύρέθη έν τεμαχίοις μι
κρά πρόχους (είκ. 8β καί 9β) καί μικρόν πήλι- 
νον άμφικωνικόν κομβίον. Παρά τό κρανίον εί
χεν άποτεθή μικρός σκυφίσκος, κατά δέ τήν 
ΒΑ. γωνίαν ύπό μακρά οστά έτέρα πρόχους 
(είκ. 8α καί 9α). Μεταξύ τών οστών τοΰ κατω
τέρου στρά>ματος ύπήρχον άφθονοι χάλικες.

Ή ιστορία τών ταφών είναι δυνατόν νά 
άνακεφαλαιωθή ώς άκολούθως: ό τελευταίος 
ταφείς νεκρός είναι ό κατά χώραν εύρεθείς 
(IV). Είς τον ευθύς προγενέστερον άνήκουσι τά 
ύπ’ αυτόν καί κατά τήν αυτήν διεύθυνσιν κεί
μενα οστά (III). ’Έτι προγενέστερα τυγχάνουσι 
τά έν τή ΒΔ. γωνία συγκεντρωθέντα περί τό

1 Τό κρανίον εκειτο είς τό σημεΐον, δπερ άπεκόπη 
ύπό τών θεμελίων. Πλήν αύχοϋ δμως ούδέν άνευ- 
ρέθη ύπό τών έργατών τής οικοδομής εκεί.

Είκ. 2. Ό τάφος Γ κατά τήν διάρκειαν τής άνασκαφής του.
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4 Ευαγγελίας Πρωτονοταρίου ΑΕ 1955

κρανίον όμοΰ μετά τοΰ άμφορέως, τής μικράς 
πρόχου καί τοΰ πήλινου κομβίου (II). ’Αρχαιό
τερα είσέτι φαίνονται τά κατά την δυτικήν 
πλευράν και τά κατά τήνΒΑ· γωνίαν, άτινα εί- 
χον ήδη παραμερισθή, δτε ετάφη ό νεκρός, είς 
όν ανήκε τό κρανίον (I) (βλ. σχεδιογρ. 1).

ΕΥΡΗΜΑΤΑ

Τάφος Α.

'Αγγεία.

Πυξίς υστεροκορινθιακή ακέραια μετά τοΰ 
πώματος αυτής (είκ 3)' ύψος 0.14 (μέχρι λα
βών), δμ. βάσεως 0.07, δμ. στομίου 0.06.

Τοΰ γνωστοΰ σταμνοειδοΰς τΰπου μετά πώ
ματος έν εΐδει κύλικος. Ή διακόσμησις έγένετο

Είκ. 3. Πυξίς έκ τοΰ τάφου Α.

διά καστανομέλανος και ιώδους βερνικιού εναλ
λάξ, άποτελεΐται δέ έκ ζωνών επί τής κοιλίας 
και τοΰ ποδός, ραβδίων έπι τοΰ ώμου και σει
ράς ανεξαρτήτων καλύκων λωτοΰ επί τής κοι
λίας1. Αί πυξίδες τοΰ τύπου τούτου είναι δια

1 Πρόκειται περί τοΰ διακοσμητικοϋ τΰπου των 
σταγόνων, όστις προφανώς κατάγεται έκ τής συνήθους 
ζώνης έξ άνθέων καί καλύκων λωτοΰ, οΐτινες συνδέον
ται διά καμπύλων μίσχων κάτωθεν (είκ. 5α). Ενίοτε 
άπαντα σειρά καλύκων μόνων έναλλάξ καστανών καί 
ιωδών ή μονοχρώμων ομοίως συνδεόμενων διά μίσχων 
(είκ. 5β). 'Απλουστάτη δέ μορφή είναι ή ήμετέρα, 
ένθα παραλειπομένων τών μίσχων δίδεται ή έντύπω- 
σις φυλλαρίων ή σταγόνων (είκ. 5γ). Οί δύο τελευταίοι 
τύποι άπαντώσιν έπι τής ΰπ’ άριθ. 923 πυξίδος τοΰ 
Μουσείου Ναυπλίου ό μέν έπι τοΰ ώμου, ό δέ έπι τής 
κοιλίας. Διά τήν έξέλιξιν τών ανθεμίων κλπ. πρβλ. 
Necrocorinthia, σ. 155 είκ. 64 καί 65.

δεδομένοι κατά τον δον π.Χ. αΙΛ Ή ήμετέρα 
παρουσιάζει στενοτάτην συγγένειαν ως προς τήν 
κατασκευήν καί τήν διακόσμησιν προς τάς έν 
’Άργει εύρεθείσας' ά'πασαι δέ άνήκουσιν εις τήν 
αυτήν έποχήν 1 1 2.

Χαλκα αντικείμενα.

1) Κάτοπτρον άκόσμητον (είκ. 4)'δμ. 0.115. 
’Αποτελεΐται εξ ενός κυκλικού ελάσματος έλα- 
φρώς κυρτού μετά συμφυούς λαβής. Μία μόνη 
στιγμή επί τής έστιλβωμένης πλευράς δηλοΐ τό

Είκ. 4. Κάτοπτρον έκ τοΰ τάφου Α.

κέντρον τοΰ κατόπτρου.
2) Δακτύλιος φέρων κυκλικήν σφενδόνην έν 

σχήματι τροχού (δμ. 0.21, δμ. σφενδόνης 0.01, 
πάχος 0.003). Τά σκέλη τοΰ τροχού δημιουρ- 
γοΰνται δι’ οπών, αΐτινες ϊσως έφερον ένθε
τους λίθους. Εις τό κέντρον υπάρχει ομοίως 
τυφλή οπή. Ή σφενδόνη συγκροτείται εκατέ
ρωθεν υπό δύο κεφαλών δ'φεων (είκ. 6α)3.

3) Δύο κεφαλαι περονών έν σχήματι καρ-

1 Necrocorinthia, σ. 331 κ.έ.
3 ΑΔ 15,1933/5, σ. 18 είκ. 3 (πρώτον καί δεύτερον 

τοΰ 2ου τάφου) καί σ 46 είκ. 28 (τά δύο έν τφ μέσφ 
άνω αγγεία καί τά τέσσαρα ακραία κάτω τοΰ 7ου 
τάφου).

3 Αυτόθι, σ. 40 είκ. 22 καί έξ Ηραίου ’Άργους 
μεθ’ όμοιας σφενδόνης άλλά διαφόρου διακοσμήσεως 
έν Arg. Her. πίν. LXXXIX άρ. 695, 697.
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AE 1955 Μικρά σκάφη τάφων έν Μύλοις Άργολίδος ο

ποΰ ροιάς μετά τμήματος τής βελόνης τής έ- 
τέρας εξ αυτών (δμ. κεφαλών 1 έκ.' είκ. 6β).

Ή εργασία των είναι λεπτότατη εφάμιλλος 
χρυσών κοσμημάτων. Έκάστη άποτελεΐται εκ 
δυο τμημάτων. Έκ τοΰ μεταξύ τών δυο τμη
μάτων μέρους εξέρχονται τέσσαρα μεγάλα φυλ- 
λάρια στρεφόμενα προς τά άνω και τέσσαρα 
μικρά στρεφόμενα προς τά κάτω. Έκ τοΰ ίδιου 
σημείου εξέρχονται καί τέσσαρα πλατέα συρ- 
μάτια, άτινα καταλήγουσιν επί τής κορυφής τοΰ 
καρποΰ, δστις περιβάλλεται υπό τών μεγαλύ
τερων φυλλαρίων εν εΐδει σεπάλων. (Τά συρ- 
μάτια ταΰτα μόνον έν μέρει διατηροΰνται). Έπί 
τών φυ?ιλαρίων διακρίνονται πυκναί κάίίετοι 
εγχάρακτοι ραβδώσεις. Τό συνολον ούτως έχει

'Έκαστον άποτελεΐται έξ ενός άνοικτοΰ δα
κτυλίου καί μικράς πυραμίδος. Τό εν άκρον 
τών δακτυλίων διχάζεται τό δ’ έτερον είναι αι
χμηρόν. Έκάστη πυραμίς άποτελεΐται έξ ενός 
ορθογωνίου πλακιδίου, έφ’ ου στηρίζεται ή 
συμπαγής πυραμίς, ήτις έχει σμιλευθή ούτως, 
ώστε κάτω μέν παρουσιάζει οκτώ, άνά τέσ
σαρα έπαλλήλως κείμενα, σφαιρίδια, άνω δέ 
μιμείται περιέλιξιν σύρματος. Τό δλον καταλή
γει εις έτερον σφαιρίδιον έχον μικράν προεξο
χήν, δι“ ής έξηρτάτο έκ τοΰ δακτυλίου. Ό τύ
πος ούτος ένωτίων είναι λίαν διαδεδομένος 
κατά τάς άρχάς καί τά μέσα τοΰ 5ου αί. γνω
στός καί έκ τής άγγειογραφίας καί έκ τών 
άνασκαφών 'Ομοιότατα είναι τά έκ Λουσών

UAL
ο- ί>
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χ

Είκ. 5. Βαθμιαία έξέλιξις από τών καλύκων 
τοΰ λωτοΰ είς τάς ά,πλάς σταγόνας. Είκ. 6· Χαλκά κοσμήματα καί λαβή έκ τοΰ τάφου Α.

άποβή διακοσμητικόν, μόνος δέ δ καρπός ομοιά
ζει προς φυσικόν.

Τό σωζόμενον τμήμα τής βελόνης φέρει έπί τής 
μιας πλευράς οριζόντιας έγχαράκτους γραμμάς.

Ό τύπος τών περονών μετά κεφαλής έν 
σχήματι καρποΰ ροιάς είναι λίαν διαδεδομένος 
έν τή άπλουστέρα αύτοΰ μορφήι. Όμοιότα- 
ται είναι αΐ εύρεθεΐσαι έν ’’Αργεί2, αΐτινες 
δμως ούδένα διάκοσμον φέρουσι.

4) Δύο ενώτια (είκ. 6 γ)3.

1 Ή ύποδήλωσις σεπάλων έπί τοΰ καρποΰ είναι 
σπανιωτέρα (πρβλ. τό έν OJh. 1901 είκ. 89, δπερ άνα- 
φέρεται ώς Ohrhange, Jacobstahe, Greek pins άρ. 
142, Perachora, πίν. 76 άρ. 20 καί 30, ένθα ύπάρχουσι 
4 φύλλα ομοίως άλλ’ απλά. Φέρον φύλλα ώς σέπαλα 
άνω καί κάτω βλ. έν Catalogo delle orefice del Mu- 
seo Nationale di Napoli, πίν. V, 3 καί 5' 6ου αί.). 
Περί τής χρήσεως έν Jacobstahb, αΰτ. είκ. 332-338, 
ένθα παραδείγματα έκ τής αγγειογραφίας.

2 Πρβλ. ΑΔ 15, 1933/5 σ. 40 είκ. 22.
" Έν τή είκόνι ή μικρά βάσις έδει νά ή άνε-

καί τά έξ ’Άργους2.
5) Λαβή πώματος ξύλινης πυξίδος (είκ. 6δ). 

Ή πυξίς ήτο άσφαλώς μικρού μεγέθους, έφ’ 
δσον τά τοιχώματα δεν τιπερέβαινον τό πάχος 
τών 0.005 - 0.007 μ. Ό δακτύλιος έκειτο πι- 1

στραμμένη φέρουσα τάς τέσσαρας μικράς προεξοχάς 
κάτωθεν έν εΐδει σταγονιδίων (πρβλ. τά άναφερόμενα 
κατωτέρω παραδείγματα).

1 ’Εντελώς δμοιον τό έκ Λουσών (OJh. 1901, 
σ. 54 είκ. 91), δπερ είναι ακέραιον πρβλ. τά ανεστραμ
μένα έν Olympia IV, πίν. LXVI άριθ. 1157, 1158, 1159, 
1160, έν Perachora, σ. 177, ένθα παραπέμπει καί είς τά 
σχετικά παραδείγματα (πίν. 79 1. 3. 5. ”) καί κυρίως 
έν hazdaczek, Her Ohrschmuck der Griechen und 
Etrusken, σ■ 18 κ. έ. είκ. 30, 31 καί ΑΔ 1933/5, σ. 40, 
είκ. 22.

- Τά τελευταία ίσως θά έδει νά τεθώσιν ορθά καί 
ούχί ανεστραμμένα, έφ’ δσον σαφώς διακρίνεται τό 
σημείον έξαρτήσεως έπί τοΰ σφαιριδίου άνω. Καί παρ’ 
ήμίν εύρέθησαν άποκεκολλημένα λόγιο τής φθοράς, 
έπανασυνεδέθησαν δέ διά την φωτογράφησιν-
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θανώς εντός αυτής. Ό τύπος τής λαβής είναι 
δ κοινός, γνωστός εξ ’Ολυμπίας, Ηραίου ’Άρ
γους καί Περαχώρας 1.

Τάφος Γ.

1) Άβαφης άμφορίσκος (ύψος 0.16, δμ. 
επιπέδου βάσεως 0.052, δμ. κοιλίας 0.114, δμ. 
στομίου 0.102). ’Ακέραιος, κατεσκευασμένος εκ 
κιτρινωπού καθαρού πηλού, φέρει έπάλειψιν 
εξ δμοιοχρόου αλοιφής. Είναι τού συνήθους 
YE ΙΙβ - ΥΕ ΙΙΙα τόπου (πρβλ. Form 11, 68 
κατά Furumark) άνευ διακοσμήσεως (είκ. 7).

2) Μόνωτος άρτοειδής πρόχους ακέραια 
(ύψος 0.068 - 70, δμ. κοιλίας 0.09, δμ. στο
μίου 0.053, δμ. βάσεως 0.039) (ε’ικ. 8α, 9α).

Είκ. 7. Άμφορεΰς έκ του τάφου Γ.

ΙΤηλός κιτρινωπός μεθ’ όμοιας αλοιφής. Φέρει 
διακόσμησιν διά καστανομέλανος βερνικιού άπο- 
τελουμένην έκ παχείας ζώνης περί την επίπεδον 
βάσιν,δύο ταινιών περί την κοιλίαν καί λοξών 
γραμμών επί τής λαβής. Έπί τού ώμου υπάρ- 
χουσι δυο άπιοειδή κοσμήματα πεπληρωμένα 
διά πλέγματος καί μεταξύ αυτών γωνιώδες κό
σμημα (chevron). To άπιοειδές κόσμημα είναι 
γνωστόν έκ τής ΜΜ Κρήτης ήδη 1 2 καί εν 
Έλλάδι άπαντα από τής ΜΕ εποχής. ’Επί

' Πρβλ. Olympia IV, σ. 148 πίν. LV άρ. 931. 
Perachora, πίν. 60 άρ. 10 έπί χαλκής πυξίδος. Όμοια 
περίπου έν Arg. Her. II πίν. CXXI άρ. 2082. Ή 
ταύτισις πρός λαβήν ξύλινης πυξίδος φαίνεται άσφα- 
λής και έκ τοϋ δτι τό χώμα παρουσίασεν έλαφράν με- 
λάνωσιν είς τό σημείον τής εύρέσεώς της.

2 Τό άναφερόμενον ώς raket and ball υπό τοΰ 
Evans.

μικρών αγγείων, ώς τό παρόν, ή διακόσμησις 
αυτή είναι λίαν συχνή, ανήκει δέ εις την YE I- 
ΥΕ ΙΙα εποχήν. Ή προέλευσις σχεδόν όλων 
είναι έλλαδική, πράγμα τό όποιον συμφωνεί 
καί πρός την καταγωγήν τοϋ σχήματος τοΰ άγ-

Είκ. 8. Μυκηναϊκά άγγεϊα έκ τοΰ τάφου Γ.

γείου1. Ώς πρός την καταγωγήν τοΰ θέμα
τος 2 πλέον εύλογον είναι τό συμπέρασμα τοΰ 
Furumark, καθ’ ον έγένετο έν τούτη) συγχώ- 
νευσις τοΰ από τής ΠΜ εποχής άπαντώντος

Είκ. 9. Τά Μυκηναϊκά άγγεϊα α καί βέκ τοϋ τάφου F.

θέματος τοΰ σκορπίου πρός τά γεωμετρικό τής 
σπείρας καί τοΰ έ/,ευθέρου φύλλου 3.

1 Τά λοιπά παραδείγματα είναι: 1) Έκ Μυκηνών, 
Ch.T. 516 πίν. XXIII, 2. 2) Έξ *Αγ. Τριάδος, Palace of 
Minos ΙΙ,ιι είκ. 315a. 3) Έκ Δημητριάδος, αυτόθι 
315b. 4 - 7) Έκ Προσύμνης, Pros. II είκ. 145 άρ. 251, 
είκ. 140 άρ. 137 (τοΰτο ταυτίζεται άπολύτως πρός τάς 
διαστάσεις τοΰ ήμετέρου), είκ. 281 καί 683 άρ. 611, 
είκ. 498 καί 683 άρ. 42. 8) έκ Πύλου ΠΑΕ 1953 
σ. 248 είκ. 9 καί 9 - 10) έκ Παλαιοκάστρου Μονεμ- 
βασίας (Τό Έργον τής Άρχ. Έταιρ. 1956, σ. 100 
είκ. 102).

2 Βλ. Furumark, Myc. Pottery, mot. 63 σ. 121 
καί σ. 394 - 395 είκ. 69.

3 Πρβλ. ΑΔ 4,1918,σ.δ5 είκ. 4, JHS 1903, είκ. 18, 
xanThoudides, The Vaulted Tombs of Mesara, πίν. 

XIII, 1039 a, 1041a. c, 1045 c, 1051a, XIV, 1100, 
1066, XV 1074 (έκ ΠΜ σφραγισμάτων Μεσαρας) καί 
τά ώς άνω έν Evans καί Furumark άναφερόμενα.
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3) Όμοια πρόχους, συγκολληθείσα εκ τε
μαχίων (ύψος 0.067, δμ. κοιλίας 0.09, δμ. στο
μίου 0.051, δμ. δακτυλιοειδούς βάσεως 0.041). 
Κατά τδ σχήμα ολίγον σφαιρικωτέρα τής προη
γούμενης μετά ταπεινότερου λαιμοΰ. Πηλός κιτρι
νωπός μεθ’ όμοιας αλοιφής (είκ. 8 β, 9β). 'Η δια- 
κόσμησιςδιά καστανομέλανος βερνικιού είναι λίαν 
εξίτηλος, άποτελεΐται δε έξ εννέα στενών ταινιών 
κατά τό κατώτερον αυτής τμήμα και κυματοει
δούς γραμμής, εξ ής φύονται φύλλα επί τοϋ ώμου. 
Περί τον λαιμόν καί επί τής ένατης εκ των κάτω 
ταινίας φέρει σειράν μικρών φυλλαρίων. Τό δια- 
κοσμητικόν σχέδιον τοΰ κυματοειδούς βλαστού 
(κατά Furumark Mot 16,8 grass or reed) άπαντα 
από τής ΜΜ ΙΙβ - MM III καί YM I εποχής, 
οπότε είναι συχνή καί ή έμφάνισις πολλών 
ταινιών κατά τό κάτω μέρος τών αγγείων με
γάλων καί μικρών. Τών ταινιών τούτων τό 
πάχος έξαρτάται εκ τοΰ μεγέθους τοΰ αγγείου '. 
Έπί όμοιου σχήματος αγγείου δεν γνωρίζω 
δμοιον είδος διακοσμήσεως διά βλαστού καί 
φυλλαρίων, δύναταί τις όμως νά παραβάλη τά 
φέροντα σπείρας, κυματοειδείς γραμμάς ή καί 
σειράν φυλλαρίων * 1 2 3.

4) Άβαθές κύπελλον ακέραιον μετά καθέ
του υπερυψωμένης λαβής, έφ’ ής διακρίνεται 
ανάγλυφος γραμμή (ύψος μετά λαβής 0.046, 
μέχρι χειλέων 0.023, δμ. στομίου 0.062, δμ. 
βάσεως 0.024). Άβαφες έξ ερυθρωπού πηλού 
άνευ αλοιφής (είκ. 8γ).

Τό σχήμα κατάγεται Ικ μετάλλινου προτύ
που έχει δε διατηρήσει καί την έπί τής λαβής 
άνάγλυφον γραμμήν, ήτις άπαντα εις πλεΐστα 
μετάλλινα κύπελλα8, ένθα είναι χρήσιμος διά 
την στερέωσιν τού διά τήν λαβήν χρησιμοποι- 
ουμένου ελάσματος 4.

1 Βλ. bosanquet Dawkins : The Unpublished 
Objects from Palaikastro Excavations (BSA Suppl. 
Pap. 1) a. 31 είκ. 19 a, πίν. XVd καί XVI c, δπερ 
φέρει καί τάς ταινίας κάτω· πρβλ. καί Myc. Pottery, 
σ. 155 καί Ρ. of Minos II, είκ. 282b καί 283.

2 Prosymna II, είκ. 343, Arg. Her. II, σ. 92-93 
είκ. 22. Προϊστ. Έλευσίς, σ. 119 είκ. 98 άρ. 354.

3 Πρβλ. Ρ. of. Minos II, σ. 631 είκ. 395, 398, 
407, 409 A - Β. Συνήθως έπί πηλού ούχί μικρογρα- 
φικά, Ch. Τ. 528,40-518,39-533,7.

4 Πρβλ. έπί μετάλλινων KARO, Schachtgr. πίν. 
CLXIV 170 καί 76 καί CXXXVI 786/7, καί συ
σχετισμόν πήλινων - μετάλλινων εν Ν. Τ. at Dendra,

5) Σκυφίσκος κωνικός, συνεκολλήθη Ικ τε
μαχίων (ύψος 0.03, δμ. βάσεως 0.025, δμ. 
στομίου 0.050-55). Χειροποίητος. Πηλός έξω - 
τερικώς φαιός, έσωτερικώς κιτρινωπός. Τά χείλη 
κλίνουν προς τά ένδον κατά τον συνήθη είς 
τούς παλαιοτέρους χρόνους τύπον 4, δστις είς 
ολίγον μεγαλύτερον μέγεθος άπαντά έν αφθο
νία εις τούς λαξευτούς τάφους (είκ. 8δ).

6) Κομβίον πήλινον άμφικωνικόν (ύψος 
0.03, δμ. βάσεως 0.016) εκ τεφρομέλανυς πη
λού μεθ’ όμοιας άλοιφής. Τοΰ παλαιοτέρου τύ
που 2 *, δστις προσιδιάζει είς τούς YE I καί 
YE II χρόνους.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Ό τάφος Α φαίνεται διι είχεν άπαξ χρη- 
σιμοποιηθή προ τής τελικής ταφής κατά τάς 
άρχάς τού 5ου π. X. αί., διότι δύο μικρά εξ 
αυτού όστρακα προέρχονται άσφαλώς έξ αγ
γείων τής προγενεστέρας ταφής ταύτης8. Ή τε
λευταία ταφή πρέπει νά άναχθή είς τό τρίτον 
τέταρτον τού 5ου αϊ., λαμβανομένης ύπ’ δψιν 
κυρίως τής Κορινθιακής πυξίδος4. Ή λεπτή 
έργασία τών χαλκών άντικειμένων είναι σύμ
φωνος προς τήν έποχήν αυτήν. Ό τύπος τών 
ένωτίων είναι διαδεδομένος καιά τάς άρχάς καί 
τά μέσα τού 5ου αί., δύνανται δε νά άναχθώσι 
τά εύρεθέντα καί εντός τοΰ δευτέρου ήμίσεος 
τοΰ αίώνος.

'Ως προς τήν εκ νέου χρησιμοποίησιν τού 
τάφου παραβλητέος ό 5ος τάφος τού ’Άργους5 
καί ό 7ος έκ τού αυτού τόπου. Σύγχρονος προς 
τον τάφον Α είναι καί ό έντελώς δμοιος τήν 
κατασκευήν Β. Ή ύπαρξις τών δύο τάφων 
πλησίον άλλήλων ως καί πλήθους τεμαχίων

σ. 136 είκ. 117.
1 furumark, Myc. Pottery, Form 57 : 204.
2 furumark, Chronology of Myc. Pottery, 

σ. 89 τύπος a 2.
3 Καί τά δύο προέρχονται έκ μικρών σκύφων. 

Τό έν φέρει τμήμα ανθεμίου, όμοιότατον πρός τά έν τώ 
5φ τάφιυ τοΰ "Αργους- βλ. ΑΔ 15, 1933/5, σ. 42 είκ. 24.

4 Ό Payne (Necrocorinthia, σ. 331 κ. έ.) τοπο
θετεί αύτάς μετά τά μέσα τοϋ 5ου αίώνος. Ή κ. ΚΑ-
POYZOY (ΑΔ 1933 5 σ. 20) έκ τής εΰρεθείσης μετ’ αυ
τών έν τάφω 7ω έρυθρομόρφου ληκύθου τάς κατα-
βιβάζει μέχρι τοϋ 401 π. X.

3 ΑΔ 15, 1933/35, σ. 21 καί 46.
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πλακών και λίθων, οΐτινες είχον έξαχθή υπό 
των εργατών της οίκοδομής προ τής άνασκα- 
φής υποδηλοΐ την ύπαρξιν νεκροταφείου τής ε
ποχής αυτής εις τό σημειον τοϋτο. ’Αξιοσημείω
τος ομοίως τυγχάνει ή παρά τους κλασσικούς 
τάφους παρουσία τοϋ μυκηναϊκού τάφου Γ. Οΰ- 
τος φαίνεται δτι έχει χρησιμοποιηθή εντός τών 
ορίων τής YE I - YE II έΐτοχής, τά δέ εν 
αύτώ εύρεδέντα αντικείμενα δεικνύουν ομοιογέ
νειαν. Ενδιαφέρουσα θά ήτο ή ακριβής χρονολό- 
γησις τής τελευταίας ταφής έν τφ τάφφ Γ, ήτις 
δμως δεν καθίσταται δυνατή λόγιο τής έλλεί- 
ψεως κτερισμάτων. Είναι προφανές πάντως δτι

και ή ταφή αύτη έγένετο κατά τούς μυκηναϊκούς 
χρόνους, εφ’ δσον έν τή έπιχώσει τού τάφου 
ούδέν μεταγενέστερον τής μυκηναϊκής εποχής 
ό'στρακον εύρέθη.

Σημειωτέον δτι ό χώρος τής εύρέσεως τών 
τάφων δεν απέχει πολύ από τοϋ λοφίσκου τής 
προϊστορικής Λέρνης, ένθα αί άνασκαφαί τής 
’Αμερικανικής Σχολής Κλασσικών Σπουδών 
έφερον εις φώς ολίγα κλασσικής εποχής ευρή
ματα, μία δέ περαιτέρω έρευνα ενταύθα θά 
άπέβαινε χρήσιμος διά την μελέτην τής κλασ
σικής Λέρνης.

Ευαγγελία Πρωτονοτάριου
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