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Τ Α Φ Ο Ι Τ Η Σ Μ Ε Σ Ο Ε Λ Λ Α Δ Ι Κ Η Σ Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ο Υ 

ΚΑΙ Τ Α Φ Ι Κ Α ΕΘΙΜΑ Α Υ Τ Η Σ * 

Προ της λεπτομερούς περιγραφής των Μεσοελλαδικών τάφων, σκόπιμον είναι 
να αναφερθούν τα κύρια χαρακτηριστικά αυτών. Δύο είναι οι τύποι των τάφων 
τούτων. Τάφοι πίθοι εις τους όποιους έθάπτοντο παίδες μόνον καί κιβωτιόσχημοι 
δια την ταφήν αμφοτέρων, ενηλίκων και παίδων. Παραδείγματα του πρώτου εί
δους είναι μάλλον σπάνια. Οι κιβωτιόσχημοι είναι μικροί καί αβαθείς. Το σχήμα 
αυτών συνήθως είναι ορθογώνιον, άλλα δύναται να είναι καί κυκλικόν ή έλλειπτι-
κόν. Ε ν ί ο τ ε πρόκειται περί άπλοΰ λάκκου ήνοιγμένου εντός του χώματος ή λαξευ
μένου επί μαλακού βράχου. Αι πλευραί τών τάφων αυτών είναι συνήθως έπενδε-
δυμέναι δια μικρών λίθων ή πλακών ή δι* επιστρώματος πηλού ή ακόμη καί δια 
πρωτογόνων πλίνθων. Κοινον Ομως χαρακτηριστικόν τών τάφων τούτων είναι, δτι 
πάντοτε σχεδόν έκαλύπτοντο δια μιας ή περισσοτέρων μεγάλων καί λεπτών πλα
κών εξ ασβεστόλιθου. Σπάνις κτερισμάτων χαρακτηρίζει τους Μ.Ε. τάφους. Πλεί
στοι τούτων, αν καί ασύλητοι, περιεΐχον μόνον τα όστα. Οι πλείστοι περιεϊχον 
ένα μόνον τεμάχιον μετάλλου ή μοναδικον άγγεΐον, ολίγοι δε δπλα ή κοσμήματα. 
Κατωτέρω θα άναφερθώσιν οι μέχρι τούδε ευρεθέντες τάφοι τής Μ.Ε. εποχής, αρ
χής γενομένης άπο Θεσσαλίας προς Πελοπόννησον καί είτα προς Κυκλάδας. ' Ιδιαι
τέρως πάντως δια τους Μεσοκυκλαδικούς τάφους θα πρέπει να τονισθή, δτι τα 
πορίσματα δεν είναι ικανοποιητικά, διότι ελάχιστοι από τους προαναφερθέντας τ ά 
φους έχουν δημοσιευθή μετά τής δεούσης προσοχής, ή οποία δίδεται, ή τουλάχι
στον έδίδετο εις το παρελθόν, εις έπιβλ/]τικωτέρας αρχαιότητας. 

Θ ε σ σ α λ ί α . 

Άνασκαφαί διεξαχθεΐσαι εις την Θεσσαλίαν είς τάς αρχάς του παρόντος αιώ
νος υπό του Σ τ ά η , συνεχισθεΐσαι δε υπό του Τσούντα, Ι'φεραν εις φώς μεγάλον 
αριθμόν Μ.Ε. τάφων. Ε κ α τ ό ν έξήκοντα περίπου άνευρέθησαν είς τό Σέσκλον, εί
κοσι δε είς τό Διμήνιον. Τινές τών τάφων του Σέσκλου ήσαν έπενδεδυμένοι μέ 
μικρούς λίθους, άλλοι δε μέ ώμάς πλίνθους. Τ ό μήκος τούτων, κατά κανόνα, ήτο 
περί τό 1.50 μ. Οί σκελετοί έ'κειντο είς συνεσταλμένην στάσιν, ως επί τό πλεΐ-

* Ή εποχή τοϋ χαλκού" είς τήν 'Ελλάδα διαιρείται είς τάς έξης περιόδους : 
α) Τήν Πρωτοελλαδικήν έποχήν (ΓΙ. Ε.), πού διαρκεί άπο το 2800 έως το 1900 π.Χ. 
β) Τήν Μεσοελλαδικήν έποχήν (Μ. Ε.), ή οποία διαρκεί άπό το 1900 εως το 1600 π.Χ. 
γ) Τήν 'Γστεροελλαδικήν, τής οποίας ή διάρκεια είναι άπο το 1600 ώς το 1100. Ή χαλ-

κοκρατία, δηλαδή, είς τήν Ελλάδα καλύπτει μακροτάτην χρονικήν περίοδον χιλίων επτακοσίων 
ετών. Προηγείται δ πολιτισμός της πρωίμου καί τής μέσης χαλκοκρατίας είς τήν ήπειρω-
τικήν Ελλάδα, εις τάς Κυκλάδας καί είς τήν Κρήτην. 

Ακολουθεί δε είς ήπειρωτικήν 'Ελλάδα, τήν Κρήτην καί τήν Κύπρον ή ακμή τοϋ Κρη-
τομυκηναϊκοΰ πολιτισμού, ή οποία συμπίπτει μέ τήν Ύστεροελλαδικήν έποχήν (Υ. Ε.). 

Ή άποψις του αρχαιολόγου Τσούντα, ή στηριζομένη είς τά ευρήματα τής Μέσης 'Επο
χής του χαλκού ( Μεσοελλαδικής), δτι οι δημιουργοί του χαλκοκρατικοΰ πολιτισμού τής Θεσ
σαλίας ήσαν "Ελληνες αποδεικνύεται ορθή καί άπο τα μεταγενέστερα σύγχρονα ευρήματα. Ή 
μελέτη εξ άλλου τών τάφων τής Μεσοελλαδικής εποχής καί τών ταφικών εθίμων της ενισχύει 
τήν θεωρίαν τής καθόδου τών πρώτων ελληνικών φυλών κατά τήν αρχήν τής περιόδου ταύτης. 
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στον επί της αριστεράς αυτών πλευράς. 01 πλείστοι των τάφων περιείχον ένα 
μόνον σκελετόν, εις ολίγους δέ εύρίσκοντο δύο ή τρεις ή ακόμη καΐ τέσσαρες. 
"Ιχνη πύρας έλειπον. Εϊς τινας τάφους ουδέν άνευρέθη. "Αλλοι βμως περιειχον 
πλούσια κτερίσματα δια τήν έποχήν αυτήν. Τά κυριώτερα ήσαν λαβίδες, κύπελλα, 
ψήφοι, αργυροί δακτύλιοι, ορειχάλκινα εγχειρίδια, ένα μινυακον κύπελλον μέ λαβάς 
ύπερυψωμένας άνω του χείλους, κ.ά. δευτερεύοντα ευρήματα ί. 

Έ κ των ε'ίκοσι τάφων του Διμηνίου, τά σπουδαιότερα ευρήματα ήσαν ενα επί 
τροχού κατεσκευασμένον μινυακον άγγεΐον μετά 2 λαβών έξεχουσών πολύ άνω του 
χείλους, ένα μικρόν άγγεΐον κρικοσχήμου λαβής, και ραμφόσχημος υδρία2. 

Είς τα Ζερέλια τής Θεσσαλίας, βορείως τής Λαμίας, ευρέθησαν οκτώ Μ. Ε. 
τάφοι υπό άγγλων αρχαιολόγων3. Οι τάφοι ούτοι ήσαν έπενδεδυμένοι δια τεσ
σάρων πλακών καί κεκαλυμμένοι διά μιας πέμπτης. Καί ενταύθα οί σκελετοί 
έκειντο είς στάσιν συνεσταλμένην. Είς ένα τών τάφων τούτων, κάτωθι ημίσεως πί
θου κατεσκευασμένου δια τροχού εξ ευτελούς ερυθρού" πηλοΰ, εκείτο ό σκελετός 
παιδός. Ή κεφαλή καί το στήθος ήτο κεκαλυμμένη υπό του πίθου. Μετά τών 
οστών άνευρέθησαν τέσσαρες ψήφοι εξ ύαλου, πέντε έκ πηλοΰ καί εις έκ χαλκού. 
Εις έτερον τάφον ευρέθη αιχμή βέλους έκ πυριτόλιθου. 'Εξαιρουμένων τινών μινυα-
κών μικρών οστράκων, ουδέν άξιόλογον δείγμα κεραμεικής ευρέθη. Τά σχετικά 
ευρήματα έναπόκεινται είς το Μουσεΐον Βόλου. 

Τάφοι τής αυτής περιόδου ευρέθησαν ύπο τών Βρεττανών άνασκαφέων καί είς 
το Τσαγκλί4, δυτικώς του Βόλου, καθώς καί εις παιδικός τάφος - πίθος είς το 
Ραχμάνι5, νοτίως τής Λαμίας, είς δέ το Λιανοκλάδι6 δύο κιβωτιόσχημοι τάφοι 
κατεσκευασμένοι δια πλακών. 

'Ολίγα παραδείγματα έχομεν έκ τών ανασκαφών του Τσούντα εις Βόλον 7 καί 
Έρίνιον 8 , δυτικώς του Βόλου, οί τάφοι του οποίου ώμοίαζον πολύ προς τους του 
Σέσκλου καί τών Ζερελίων, περιεΐχον δέ μόνον σκελετούς. *Ομοίως είς τάς Φθιω-
τικάς Θήβας, νοτιοδυτικώς του Βόλου, δι' ανασκαφών του Άρβανιτοπούλου είχον 
εύρεθή ολίγοι τάφοι τής αυτής περιόδου 9. 

Ύπο του Σωτηριάδου άνεκαλύφθη το 1905 είς σπουδαίος τύμβος είς το Δρα-
χμάνι, παρά τήν 'Ελάτειαν τής Φωκίδος 1 0, έτεροι δέ 3 κιβωτιόσχημοι τάφοι άνεκα-
λύφθησαν ύπο του ίδίου είς τά Καλύβια τής 'Αγίας Μαρίνης τής αυτής περιοχής η . 
Ό παρά το Δραχμάνι τύμβος έχει μέγα ενδιαφέρον διά τον μελετητήν τών Μ. Ε. 
ταφικών εθίμων. 'Επί του τάφου είχε συσσωρευθή χώμα επί τούτου δέ, δηλαδή 
υπεράνω του τάφου, ευρέθη μία ευμεγέθης υδρία Μ. Ε. άμαυροχρώμου κεραμεικής. 
Ό τάφος περιεΐχεν ασυνήθη Μ. Ε. θησαυρόν, άποτελούμενον έξ επτά μινυακών καί 
άμαυροχρώμων αγγείων σχήματος ποικίλου, μαχαιρίδιον έκ χαλκού καί δύο ζεύγη 
χρυσών ένωτίων μικρότερων καί απλούστερων τών ευρεθέντων ύπο του Σλήμαν 
είς τάς Μυκήνας άλλα ομοίων προς ταύτα. Επομένως τά ένώτια ταύτα αποτε
λούν σημαντικον εύρημα, διότι παρέχουν έ'νδειξιν φυλετικής συνεχείας. 

Ή ευρεσις δέ τής προαναφερθείσης υδρίας έπί του τάφου δηλοΐ, οτι κατά τά 
Μ. Ε. ταφικά έθιμα, κτερίσματα έτοποθετοΰντο ενίοτε υπεράνω του τάφου μετά 
τήν ταφήν. 

1. Wace and Thompson, Preh. Thessaly, σ. 66, κ.έ. 
2. Αυτόθι, σ. 81. έ. 3. Αύτ. σ. 161. 4. Αύτ. σ. 1-21. 5. Αύτ. σ. 41. 
6. Αύτ. σ. 191. 
7. Τσούντα, «Προϊστορι,καΙ 'Ακροπόλεις Διμηνίου καί Σέσκλου» σ. 15. κ. έ. 
8. Αυτόθι, σ. 131. 
9. Πρβλ. Wace and Thompson, Preh. Thessaly, σ. 166. 
10. Α. E., 1908, σ. 94, κ.έ. 11. Πρακτικά, 1910, σ. 165. 
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Ό καθηγητής Biegen πιστεύει ότι έτελεΐτο λατρεία του νεκρού, διά προσφοράς 
καιομένων επί του τάφου σφαγίων και δι' άλλων κτερισμάτων. Ήάποψις αυτή, κατά 
την γνώμην τούτου, ενισχύεται και άπο άνακαλυφθέντα εις το Δραχμάνι υπό 
του Σωτηριάδου βόθρου Μ. Ε. στρώματος, όστις ήτο πλήρης στάκτης και κεκαυ-
μένου υλικού. 

ΟΟτω κατά τον Biegen, ό λατρευτικός λάκκος, ο υπεράνω του τετάρτου βασι
λικού τάφου των Μυκηνών, δεικνύει σχέσιν μεταξύ Μ. Ε. και Υ. Ε. εποχής άπο-
δεικνύουσαν ομοίως φυλετικήν συνέχειαν 1 2 . 

Είς Πτελεόν, μεταξύ Λαμίας και Βόλου, άνεκαλύφθησαν υπό του Βερδελή 
2 Μ. Ε. τάφοι. Ό εις είναι λαξευμένος επί μαλακού βράχου. Το σχήμα του είναι 
τραπεζοειδές, αϊ διαστάσεις αύτου 1.07X0.70 μ., έκαλύπτετο δε υπό τριών πλα
κών. Ό δεύτερος είχε κατασκευασθή δια καθέτου τοποθετήσεως τεσσάρων πλα
κών και δι' έπιστρώσεως του δαπέδου δια χαλίκων. 

Σ τ ε ρ ε ά Ε λ λ ά ς . 

Είς την βοιωτικήν Εΰτρησιν, μεταξύ Πλαταιών και Θηβών, έχουν εύρεθή Μ. Ε. 
τάφοι. Μερικοί τούτων ήσαν κτισμένοι επιμελώς, άλλοι δέ, έκ τών οποίων εις μό
νον έκαλύπτετο δια πλακός, ήσαν πολύ πρόχειροι. Είς τήν αυτήν περιοχήν άνε
καλύφθησαν 2 ταφικοί πίθοι. Ό εις τούτων, μεθ' ετέρου λακκοειδοΰς τάφου, ευ
ρέθη ύπο το δάπεδον προϊστορικής οικίας. Αμφότεροι οί τάφοι αυτοί ήσαν παι
δικοί, περιεΐχον δέ ολίγα κτερίσματα. 

Είς ένα τών τάφων τής Εύτρήσεως 1 3 ύπήρξεν ενδειξις εξ υπολειμμάτων τρα-
χέος υφάσματος, δτι ό νεκρός ειχεν περιτυλιχθή εντός σαβάνου. 

Είς τους Μ. Ε. τάφους τής Βοιωτίας δέον να συμπεριλάβωμεν και τους εύρεθέν-
ύπό τών ανασκαφών τών Βαυαρών του έτους 1905. Εις τών σημαντικότερων έκ 
τας τούτων ευρέθη είς τον παρά τον Όρχομενον Πύργον. Έτερος δέ μικρός αριθμός 
Μ. Ε. τάφων περιεχόντων Μινυακά όστρακα ένετοπίσθη εις τον "Αγιον Ίωάν-
νην τής Βοιωτίας 1 4. 

Σημαντικώτεροι 6μως Μ. Ε. τάφοι τής Βοιωτίας είναι οί 17 ευρείς λακκοειδεΐς, 
οί άνακαλυφθέντες είς αύτάς τάς Θήβας, υπό το Μυκηναϊκον μέγαρον. Οί τάφοι 
ούτοι, αποτελούντες μέρος ενός μεγάλου νεκροταφείου Μ. Ε. περιόδου, περιεΐχον 
ολίγα αγγεία, κυρίως Μινυακά, μερικοί δε τούτων έ'φερον άνοιγμα επί μιας τών 
πλευρών αυτών, Τοΰτο αποτελεί και το χαράκτη ρ ιστικον τών τάφων τής προ-
κεχωρημένης Μ. Ε. εποχής. 

Είς τήν Κίρραν τέλος τής Φωκίδος έχουν εύρεθή λακκοειδεΐς τάφοι, μεταξύ θε
μελίων προϊστορικών οικιών, περιέχοντες μαύρα και γκρίζα Μινυακά αγγεία 1 5. 

' Α τ τ ι κ ή . 

"Ας έλθωμεν νυν νοτιώτερον. "Ενα νεκροταφεΐον έκ 13 τάφων άνεκαλύφθη το 
έτος 1894 είς τάς Άφίδνας ύπο του καθηγητού Wide και ολίγους χρόνους βραδύ-
τερον διεπιστώθησαν ολίγοι τάφοι είς Πόρτο Ράφτη 1 6 και είς Αί'γιναν 1 7 . 

Ώ ς πιθανόν Μ. Ε. τάφον αναφέρω και ένα πιθοειδή παιδικόν, ευρεθέντα ύπο 
το δάπεδον οικίας, είς τήν πρωτοελλαδικήν άκρόπολιν του Άσκηταριοΰ Ραφίνης. 
Ό κ. Θεοχάρης, ό άνακαλύψας τον τάφον τούτον, πιστεύει δτι είναι Π. Ε . 1 8 , τήν 

12. Biegen and Wace, Middle Helladic Tombs, Symbolae Osloenses, IX, σ. 25. 
13. Goldman, Excavations at Eutresis, σ. 83 έ. 
14. Wace and Thompson, Μνθ' ανωτέρω, σ. 12. 
15. Amer. J. of Arch., σ. 211. 16. Α. E. 1895, σ. 199 κ έ. 
17. Α. Ε. 1895, σ. 235 κ έ. 18. Α. Ε. 1953, 54, σ. 76. 
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άποψιν δε ταύτην στηρίζει καί επί της υπάρξεως πιθανών Π. Ε. τάφων-πίθων εις 
Αϊγιναν 1 9 . Τά παραδείγματα δμως ταύτα είναι ελάχιστα και αβέβαια. Οί ταφικοί 
πίθοι δεικνύουν μίαν μεγάλην άλλαγήν δυναμένην να έρμηνευθή άπό τα έθιμα νέας 
μόνον φυλής. Το οτι δέ ό οικισμός του Άσκηταριοΰ κατωκεΐτο καί κατά τάς με-
ταγενεστέρας περιόδους, σαφώς διαπιστούται άπο πολυάριθμα όστρακα ανήκοντα 
εις αύτάς. 

Εις τάς 'Αθήνας μεταξύ Παρθενώνος καί του νοτίου τείχους έχουν έπιση-
μανθή ΐχνη προϊστορικών οικιών, μεταξύ δέ αυτών δέκα τέσσαρες τάφοι εκ λίθων 
περιέχοντες όστα νηπίων. Κατά την γνώμην του Biegen οι τάφοι οδτοι είναι Μ. Ε. 2 0 

Εις τάς αρχάς του τρέχοντος αιώνος, ό 'Ανδρέας Σκιάς έμελέτησεν ένα πιθα
νόν Μ. Ε. τύμβον, μεταξύ του 'Ασκληπιείου καί του θεάτρου του Ήρώδου 'Ατ
τικού, επί της νοτίου πλευράς της 'Ακροπόλεως21. Το σχήμα τούτου ήτο επίμη
κες το δέ ΰψος περί τά 0.60 μ. μόνον. Οι σκελετοί έ'κειντο εις δύο στρώματα, 
μεταξύ των οποίων ευρέθησαν αίχμαί βελών. Είναι πιθανόν τοΰτο να δεικνύη οτι 
άπέθανον κατά την διάρκειαν επιδρομής. Υπεράνω τών οστών ύπήρχεν στρώμα 
στάκτης δηλοΰν ταφικήν λατρείαν. Ό μικρός οδτος τύμβος πιθανώς ν' άνήκη εις 
τους Μ. Ε. χρόνους, διότι έχουν έπισημανθή Μινυακά όστρακα εις την περιοχήν. 

Περί το τέλος τοϋ παρελθόντος αιώνος, διεπιστώθησαν εις Θορικόν υπό τοΰ 
Β. Στάη 'ίχνη πιθοσχήμων τάφων ήνοιγμένων επί τοΰ δαπέδου ή τών αυλών οικιών 
ανηκουσών είς την αυτήν περίοδον μέ την τών ταφών 2 2 . Πρόκειται περί τάφων λακ-
κοειδών καί στρογγυλών άνευρεθέντων επί τής ακροπόλεως τοΰ Θορικοΰ. Εντός τών 
στρογγυλών τάφων είχον τοποθετηθή πίθοι διατηροΰντες υπολείμματα σκελετών. 

*Ας έξετάσωμεν νΰν τους έκ τής Έλευσΐνος γνωστούς Μ. Ε. τάφους. Εις το 
προϊστορικον νεκροταφεΐον τής Έλευσΐνος άνεκαλύφθησαν κατά τους τελευταίους 
χρόνους υπό τοΰ καθηγητοΰ Μυλωνά, 18 Μ. Ε. τάφοι 2 3. 'Εντός τούτων άνεκα
λύφθησαν φύλλα χρυσοΰ, τά όποια είναι καί τά παλαιότερα χρυσά ευρήματα τής 
'Αττικής, Νομίζω δτι, λόγω τής σπουδαιότητος τών τάφων τούτων, οφείλω να 
περιγράψω αυτούς λεπτομερέστερον. 

Εις το τμήμα τοΰ άνασκαφέντος χώρου, τό κληθέν δια τοΰ γράμματος Θ, ευρέ
θησαν αρκετοί Μ. Ε. τάφοι. Δύο τούτων είχον άνοιχθή προ τής ανασκαφής, πε
ριέργως δμως περιεΐχον 8 Μ. Ε. αγγεία. "Ετερος άνήκεν εις παΐδα, άλλος δέ 
περιεΐχεν ένα μόνο σκελετόν εις συνεσταλμένην στάσιν. Ε π τ ά άλλοι έχουν τον 
συνήθη διά τήν Μ. Ε. έποχήν όρθογώνιον τύπον μέ καθέτους πλάκας, είναι δμως 
ιδιάζοντες, διότι έχουν άνά μίαν μόνον πλάκαν δι' έκάστην πλευράν. Τό δάπεδον 
τούτων είναι εστρωμένον διά μικρών χαλίκων. "Αμμος καί μικροί λίθοι εϊχον το
ποθετηθή επί τοΰ χείλους τών τάφων, ώστε τό άποτελούμενον έκ μιας ή δύο πλα
κών κάλυμμα, νά δύναται να στηριχθή επί όμαλοΰ καί ίσου επιπέδου. Αί διαστά
σεις τών τάφων τούτων είναι περίπου 1.50X0.60, τό δέ βάθος περίπου 0 50. 
"Εμπροσθεν μιας τών βραχειών πλευρών ενός τών άνω τάφων, ευρέθησαν εις σω-
ρόν τά όστα τριών τουλάχιστον νεκρών, εις τον ύπόλοιπον δέ χώρον τοΰ τάφου, 
έκειτο εις σκελετός εις στάσιν λίαν συνεσταλμένην. 'Υπεράνω τοΰ καλύμματος ενός 
τών τάφων ευρέθη τεμάχιον στήλης, τοΰτο δέ, κατά τον Μυλωναν, είναι άπό-

19. Welter, Α. Ε., 1938, σ. 510. 
20. Π. Καββαδία. Α. Δ. 1888, σ. 83—170. Πρβλ. Sumb. Osloenses, IX, σ. 29. 
21. Α. Σκιά, «Τύμβοι προϊστορικοί υπό τήν Άκρόπολιν», Α. Ε., 1902, σ. 123 κέ. 
22. Β. Στάη, «Προϊστορικός συνοικισμός εν Αίγίνη και ' Αττική», Α. Ε. 1895, σ. 227 κ.έ. 
23. Γ. Μυλωνά, «'Ανασκαφή Νεκροταφείου Έλευσΐνος)), Π.Α.Ε., 1952, σ. 53 κ.έ.., 

1953, σ. 77 κ.έ., 1959, σ. 50 κ.έ. 
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δειξις, δτι διαρκούντων των εσχάτων Μ. Ε. χρόνων, ύπήρχεν το έθιμον της τοπο
θετήσεως στηλών επί τών τάφων. 

Τρεις έτεροι τάφοι, ανήκοντες εις τους τελευταίους, επίσης, χρόνους της Μ. Ε. 
περιόδου, δεικνύουν τήν έξέλιξιν εκ τών πρωτογόνων κιβωτιόσχημων προς τους 
εξελιγμένους λακκοειδεΐς της επομένης περιόδου. Οι 3 ούτοι τάφοι, οντες πολύ 
μεγαλύτεροι, ομοιάζουν προς τους μεγάλους βασιλικούς τάφους τών Μυκηνών, ο'ί-
τινες, φαίνεται, αποτελούν έξέλιξιν τών πρώτων. 

Μερικοί τών υστέρων Μ. Ε. τάφων έχρησιμοποιήθησαν και εις τήν Υ. Ε. περίο-
δον. Εις τους τάφους τούτους τα Μ. Ε. αγγεία έτάφησαν υπό το δάπεδον του 
τάφου προ της ταφής τών τελευταίων νεκρών. 

'Ολίγοι έτεροι τέλος Μ. Ε. τάφοι ευρέθησαν εις τους τομείς Λ, Μ και Γ, ενώ 
διεπιστώθη και χρήσις πίθου είς άλλον τάφον, του οποίου ό μοναδικός σκελετός 
έκαλύπτετο υπό θραυσμάτων πίθου. 

Πριν τελειώσωμεν μέ τήν Ελευσίνα, θα έδει ήδη να άναφέρωμεν δτι καΐ εις 
πολύ παλαιοτέρας άνασκαφάς άνευρέθησαν υπό τών κ. κ. Σκιά, Κουρουνιώτη και 
Μυλωνά Μ. Ε. τάφοι, μεταξύ τών οποίων καΐ πίθοι ύπύ το δάπεδον οικιών, εις 
τήν νότιον πλευράν του λόφου καί παρά τήν στοάν του Φίλωνος2 4. Μερικοί τών 
σκελετών τών άνω τάφων έφερον τήν μίαν χείρα ύπο τήν κεφαλήν, της ετέρας κει
μένης προ του προσώπου, άλλοι δε είχον άμφοτέρας τάς χείρας προ του προσώπου. 

Πελοπόννησος. 

Εις το βόρειον νεκροταφεΐον της Κορίνθου άνεσκάφησαν 13 Μ. Ε. τάφοι2 5 απο
τελούντες έξαίρετον εΰρημα, διότι τόσον είς τήν Θεσσαλίαν δσον καί εις τήν Πε-
λοπόννησον έχουν ευρέθη πολλοί μεμονωμένοι τάφοι, άλλ' ελάχιστα νεκροταφεία 
έχουν μέχρι τούδε ανασκαφή. Σημ»ντικώτατον δέ είναι το νεκροταφεΐον τούτο καί 
διότι μας διαφωτίζει πλέον άλλων ευρημάτων περί τών εθίμων της Μ. Ε. εποχής. 
Πέριξ του νεκροταφείου σώζονται υπολείμματα τοίχου εξ ακατέργαστων λίθων 
διαστάσεων 7.50X0.40 καί ύψους 0.30, παρά τούτο δέ εκατοντάδες τάφων τών 
κλασσικών χρόνων δεικνύουν δτι ή ίερότης του τόπου δεν ειχεν παραβιασθή, 
παρά το πέρασμα τόσων αιώνων. 

Οι Μ. Ε. τάφοι της Κορίνθου εΐναι λάκκοι βάθους 0.30 — 0.45 έσκαμμένοι επί 
του εδάφους. 'Ενίοτε φέρουν είς τάς πλευράς σειράς λίθων δια τήν ύποστήριξιν 
του καλύμματος, το όποιον αποτελείται άπο 1, 2 ή καί 3 πλάκας. Οι πλείστοι 
τών τάφων είναι άσυμμέτρως ωοειδείς καί επαρκώς ευρείς δπως περιλάβωσι Ινα 
συνεσταλμένον σώμα. Εις πέντε έκ τών τάφων το δάπεδον ήτο επιστρωμένον δια 
χαλίκων. Οί σκελετοί διατηρούμενοι είς κακήν κατάστασιν ήσαν, ώς συνήθως, εις 
στάσιν συνεσταλμένην. 

"Εξη τούτων έκειντο επί τάς δεξιάς πλευράς, δύο δε επί της αριστεράς. Αϊ 
χείρες ήσαν άναδιπλωμέναι επί του στήθους. Δύο μόνον τών τάφων έστερουντο 
κτεριστάτων, τα σημαντικώτερα τών οποίων ήσαν εν χρυσουν διάδημα, εν άργυ-
ρουν περιβραχιόνιον, εγχειρίδια, καρφίδες καί ψήφοι έκ χαλκού, θραύσματα όψια-
νοΰ καί 23 άμαυρόχρωμα αγγεία έκ χονδροειδους πηλού", κατεσκευασμένα δια 
χειρός. Μινυακά αγγεία δεν ευρέθησαν είς τους ώς άνω τάφους. 

Δοθέντος δτι τα κτερίσματα της Μ. Ε. εποχής είναι πτωχά, 2 τών άνω τάφων 
αποτελούν έξαίρεσιν ασυνήθη, διότι τα ευρήματα τούτων ήσαν, του ένος μέν, άρ-
γυροΰν περιδέραιον, αργυρούς κρίκος, δύο χάλκιναι καρφίδες, εις δακτύλιος, τρία 

24. Κ. Κουρουνιώτη, Έλευσινίακά, Εισαγωγή υπό Γ. Μυλωνά, Προϊστ. Έλευσίς, 
Άθηναι 1932, σ. 36 κ.έ. 

25. Biegen, Palmer and Joung, Corinth—The North Cemetery, XIII, σ. 1 κ.έ. 
12 
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άγγεΐα κ.ά., του δευτέρου δε χρυσουν διάδημα, τεμάχιον εξ αργύρου, εν άγγεΐον 
κ.ά. Έξαίρετον εΰρημα είναι το διάδημα, τδ όποιον αναμφιβόλως αποτελεί τον 
πρόδρομον των Μυκηναϊκών τοιούτον, δεικνύει δέ σαφώς την συνέχειαν, την πολι-
τιστικήν. Ή όμοιότης είναι καταφανής, οχι μόνον εις την μορφήν, άλλα και την 
διακόσμησιν (ροζέτες). Οΰτω ή απαρχή της Μυκηναϊκής τέχνης δύναται νά άναχθή 
εις πρωϊμοτέραν περίοδον εκείνης, ήτις ήτο παλαιότερον γνωστή. 

"Ετερος Μ. Ε. τάφος της Κορινθίας είναι πίθος ευρεθείς επί της πλευράς του 
εις θέσιν Κοράκου 2 6 . Το στόμιον τούτου έκαλύπτετο υπό αγγείου πηλοΰ έρυθρωποΰ. 
Ό πίθος περιείχε τά οστά 2 παίδων, τα κρανία τών οποίων έκειντο παρά τον 
πυθμένα του. Δευτέρα επίσης ταφή της αυτής περιόδου άνεκαλύφθη μεταξύ τοί
χων συγχρόνου του τάφου οικίας. 

Έ κ τών Ζυγουριών Κορινθίας είναι γνωστοί 2 7 τέσσαρες άλλοι Μ. Ε. τάφοι. 
Ό πρώτος, σχήματος ωοειδούς, έχει διαστάσεις 1.75X1.10 εις το μεγαλύτερον 
αύτοΰ πλάτος. Οι βραχίονες του σκελετού του άνευρεθέντος εντός του τάφου τού
του ήσαν κεκαμμένοι έμπροσθεν του στήθους. Πέριξ δέ του τραχήλου τούτου ευ
ρέθησαν 19 ψήφοι έκ κρυστάλλου και 15 έκ πηλοΰ. Εντός του τάφου υπήρχαν 
επίσης όστρακα άμαυροχρώμου κεραμικής. "Ετερος τάφος ήνοιγμένος επί του μα
λακού εδάφους ήτο επιστρωμένος με μικρούς λίθους. 'Εντός τούτου υπήρχε σκελε
τός παιδός, ό δεξιός βραχίων του οποίου ήτο τεταμένος παρά τό πλευρόν, ενώ ό 
αριστερός ήτο κεκαμμένος υπό τήν μέσην. Παρά τους πόδας του έ'κειντο φράγματα 
πίθου, χρησιμοποιηθέντος δια τήν κάλυψιν του νεκρού. Τά ευρήματα του τάφου 
τούτου ήσαν Οστρακα Μινυακά και οι σκελετοί δύο αιγών, προφανώς έκ θυσιών, 
κείμενοι παρά τον τάφον. 

Ό τρίτος τάφος ήτο εις άπλοΰς στρογγυλός λάκκος κεκαλυμμένος δια φραγμά
των πίθου. Ό τέταρτος δέ, περιέχων πάλιν οστά παιδός, ήτο σχήματος φοειδοΰς. 
Τέλος εντός του Π. Ε. κοιμητηρίου τών Ζυγουριών διεπιστώθησαν δύο Μ. Ε. τά
φοι μεταξύ 53 ετέρων παλαιοτέρων. 

Εις τήν Πρόσυμναν 2 8 , πλησίον του 'Ηραίου του "Αργούς, έχουν ευρεθή 33 τά
φοι μεμονωμένοι κατά συστάδας. Τό σχήμα αυτών ήτο ωοειδές ή στενόμακρον 
με στρογγυλευμένας τάς γωνίας. Οι πλείστοι τών τάφων τούτων, περιέχοντες ένα 
μόνον σκελε:όν, έστεροΰντο κτερισμάτων. Τά άνευρεθέντα εις τους λοιπούς τάφους 
όστρακα ήσαν κίτρινα Μινυακά καί άμαυρόχρωμα. Τό κυριώτερον δμως εύρημα 
ήτο απλούν έγχειρίδιον έκ χαλκού, υπολείμματα λαβής έξ έλεφαντόδοντος καί 
ζεύγος χαλκών λαβίδων. 

"Ανωθεν ενός έκ τών τάφων ευρέθησαν 4 αγγεία, 3 κύπελλα κίτρινης Μινυακής 
κεραμεικής καί μία υδρία άμαυρόχρωμος. Πλησίον δέ έτερου τάφου άνευρέθησαν 
2 κίτρινα Μινυακά κύπελλα. Τό γεγονός Οτι τά άνω κτερίσματα ευρέθησαν υπε
ράνω, ή πλησίον τών τάφων, καί τό δτι ούτοι ήσαν ασύλητοι είναι σημαντικόν 
καί αποτελεί άλλην ένδειξιν περί του δτι τά αγγεία προσεφέροντο μετά τήν ταφήν. 
*Ό καθηγητής Blegeo νομίζει δτι οί έν λόγω τάφοι επεξηγούν τήν χαρακτηριστι-
κήν πτωχείαν τών Μ. Ε. τάφων. Πιστεύει δηλαδή τά κτερίσματα τής περιόδου 
ταύτης δεν διεσώθησαν, διότι έναπετίθεντο υπεράνω του τάφου καί μετά τήν τα
φήν, ως άλλωστε πιστοποιείται τοΰτο καί έκ του τάφου του Δραχμανίου29. 

Εις άλλος, τέλος, ενδιαφέρων Μ. Ε. τάφος τής Προσύμνης είναι ό περιέχων 
τους σκελετούς γυναικός καί νηπίου. Αϊ χείρες τής γυναικός έξετείνοντο προς τό 
νήπιον, τό όποιον είχε τεθή παρά τό πρόσωπον τής μητρός του. 

*Ας έλθωμεν νυν εις τάς Μυκήνας. Έ κ τής περιοχής τών Μυκηνών οικήματα 

26. Biegen, Korakou, σ. 100 κ.έ. 27. Biegen, Zygouries, σ. 39 κ.έ., 55 κ.Ι. 
28. Biegen, Prosymna, σ. 30 κ.έ. 29. Biegen and Wace, ενθ' ανωτέρω, σ. 34. 
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της περιόδου 2000 — 1600, εξαιρέσει ολίγων τμημάτων τοίχων, δεν έχουν εύρεθή. 
Έ ν τούτοις πολλοί τάφοι και άγγεΐα έχουν άποκαλυφθή. Πολλοί Μ. Ε. τάφοι άνε-
καλύφθησαν, συγκεκριμένως, πέριξ τών βασιλικών λακκοειδών και άλλοι ύπο τάς 
οικίας νοτίως της κλιτύος της ακροπόλεως. 

Οι βασιλικοί λακκοειδεΐς τάφοι ήνοίχΟησαν εις το μέσον του παλαιοτέρου Μ. Ε. 
κοιμητηρίου, είναι δε ολίγον πλατύτεροι τών συνήθων ιδιωτικών τάφων της εσχά
της Μ. Ε. περιόδου. 'Ομοιάζουν, επίσης, προς τούτους κατά την έπένδυσιν τών 
πλευρών αυτών με μεγάλας πλάκας σχιστολίθου. Δυνάμεθα οΰτω να εϊπωμεν δτι 
οι βασιλικοί τάφοι τών Μυκηνών είναι βασιλική έξέλιξις τών συνήθων τάφων της 
Μ. Ε. περιόδου30. "Ά ς εξετάσω μεν νυν τους κυριωτέρους τούτων. Οι πλείστοι ανή
κουν εις τον ταφικον περίβολον Β, τον άνακαλυφθέντα περί τα 130 μ. δυτικώς 
της Πύλης τών Λεόντων, διαρκούσης της άναστυλώσεως του τάφου της Κλυται
μνήστρας. Έ κ του κυκλικού τούτου περιβόλου διεσώθησαν ολίγοι μόνον λίθοι. *Η 
διάμετρος του είναι 28 μ., δηλαδή, ή αύτη περίπου του περιβόλου Α. Τα παρά 
τον περίβολον ευρεθέντα βστρακα ήσαν μαΰρα και γκρίζα μινυακά καθώς και 
άμαυρόχρωμα. Έ κ τών 24 τάφων του περιβόλου οι παλαιότεροι ανήκουν κατά τον 
κ. Μυλωναν εις τον ΙΖ' π.Χ. αιώνα. 

Οι τάφοι ούτοι, άντιπροσωπεύοντες μεταβατικήν περίοδον εκ της Μ.Ε. προς 
την Τ.Ε. έποχήν, θα περιγράφουν άναλυτικώτερον λόγω της σπουδαιότητος αυτών, 
διότι δείχνουν δτι δεν υπάρχει αλλαγή εις τα έθιμα ή εις τήν τέχνην και επομέ
νως ή άφιξις μιας νέας φυλής εις τάς Μυκήνας περί το τέλος της Μ.Ε. περιόδου 
θα πρέπει να άποκλεισθή. 

Τ ά φ ο ς Ν. "Ανωθεν της πλάκας της καλυπτούσης τον τάφον τούτον, τον 
όνομασθέντα δια του ψηφίου Να είχε συσσωρευθή μικρός τύμβος χώματος και στήλη 
έπ' αύτου. Διεπιστώθησαν και τα υπολείμματα νεκρικού γεύματος. Ό σκελετός 
εκείτο ύπτίως. Οί πόδες ήσαν ε λ α φ ρ ώ ς κεκαμμένοι, τοΰτο δέ, νομίζω, αποτελεί 
έτερον στοιχεΐον της μεταβατικής περιόδου. 

Τά κτερίσματα είναι περισσότερα και πλουσιώτερα τών της πρωίμου Μ.Ε. 
περιόδου. Πιστεύω δτι τοΰτο δύναται να έξηγηθη, εάν δεχθώμεν, δτι ή περίοδος 
τών βασιλέων ή τών αρχηγών, οί όποιοι άρχουν δχι μόνον τών γενών αυτών άλλα 
μεγαλυτέρων φυλών και περιοχών, άρχεται ήδη άπο τών χρόνων τούτων. 

Τ ά φ ο ς Ι. Πρόκειται περί τάφου μεγάλου διαστάσεων 3.20X2.05, του οποίου 
ή στέγη έστηρίζετο και δια δοκών το δε δάπεδον ήτο έστρωμένον δια λίθων. Ό 
νεκρός έκειτο ύπτίως με έλαφράν κλίσιν προς τήν δεξιάν πλευράν. *Οστά νεκρών 
παλαιοτέρας περιόδου εκειντο συσσωρευμένα είς μίαν γωνίαν, μεταξύ δε αυτών ευ
ρέθη άργυροΰν μονόωτον κύπελλον. Μεταξύ τών λοιπών ευρημάτων ήσαν άμαυρό
χρωμα άγγεΐα, έκ τών οποίων 4 ύδρίαι και 4 χρυσά ελάσματα. 

Τ ά φ ο ς Υ. Ό άβαθης ούτος τάφος, διαστάσεων 1.95X1.37, εφερεν ενα 
«σήμα» έκ λίθων. Σειρά δε έτερων λίθων έπεσήμαινε τα δριά του. Έ π ί τοϋ έστρω-
μένου δια χαλίκων δαπέδου του Ικειτο γυναικείος σκελετός πέριξ του όποιου εύ-
ρίσκοντο 9 άγγεΐα, έκ τών οποίων 4 ήσαν κύπελλα υψηλής βάσεως και μία άμαυ-
ρόχρωμος πρόχους. Παρά τον δεξιόν κρόταφον του σκελετού έναπέκειντο 3 φύλλα 
χρυσοϋ ανήκοντα είς κόσμημα της κεφαλής, περί δέ τον λαιμον εύρίσκετο μέγας 
αριθμός ψήφων εξ ημιπολύτιμων λίθων, χρυσού και αργύρου. "Αλλα κτερίσματα 
ήσαν δύο κρίκοι εξ αργύρου ευρεθέντες ύπο εκαστον κρόταφον, δακτύλιοι και καρ
φίδες εξ ορειχάλκου ως και μία αργυρά καρφίς, φέρουσα ώραίαν κρυσταλλίνην 
κεφαλήν. 

30. Antiquity, Χ, σ. 405 κέ. 31. Γ. Μυλωνά, Ancient Mycenae, σ. 128 κ.έ. 
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Τ ά φ ο ι Ζ, Η, Θ. Ούτοι εϊναι μικροί λακκοειδείς λαξευμένοι έπί του βράχου. 
Έ κ τούτων ό Ζ, διαστάσεων 1.90X1.10 και βάθους 0.60, περιεΐχεν σκελετον κεί-
μενον επί της δεξιάς πλευράς, εις ισχυρώς συνεσταλμένην στάσιν, τα κτερίσματα 
δε τούτου ήσαν 7 αγγεία και εν έγχειρίδιον, Μ. Ε. άπαντα. 

Ό τάφος Ε, διαστάσεων 1.10X0.75 και βάθους 0.62, περιεΐχεν ομοίως σκε-
λετον ισχυρώς κεκαμμένον επί της δεξιάς αύτου πλευράς, εν έγχειρίδιον και 5 Μ. Ε. 
σκεύη. Οι άνω τάφοι ομοιάζουν προς τους 4 μικρούς τάφους, τους εύρεθέντας ύπο 
του Σταματάκη εις το άνατολικον τμήμα του βασιλικού περιβόλου Α. 

Είς την Β. πλευράν, επίσης, του αύτοΰ περιβόλου και υπ' αυτόν άνεκαλύφθη 
έτερος Μ. Ε. τάφος μέ μινυακήν κεραμεικήν 3 2 . Οΰτως ή γνώμη του Wage, δτι ô 
περίβολος ούτος είναι μεταγενέστερος των τάφων, αποδεικνύεται ορθή. 

Εις τήν Άσίνην άπο τάς Σουηδικάς άνασκαφάς του 1922—1930, άνεκαλύ-
φθησατ 106 Μ. Ε. τάφοι, οι πλείστοι λακκοειδεΐς, ώς και τάφοι πίθοι 3 3 . Ή δε
ξιά χειρ των είς αυτούς σκελετών ήτο λυγισμένη έπί του στήθους, ενώ ή αριστερά 
ήτο μάλλον τεταμένη, ή στάσις δέ αυτών ήτο ή συνήθης όκλάζουσα. Ά π ο Σουη
δούς, επίσης, άνεκαλύφθησαν προ του πολέμου είς τήν Άκρόπολιν της Μιδέας 
Μ. Ε. τάφοι τινές. 

Είς τήν Λέρναν άνεκαλύφθησαν άπο τάς άνασκαφάς του καθηγητού Κάσκεϋ 3 4 

περί τους 130 Μ. Ε. τάφοι με κτερίσματα πτωχά ώς έπί το πλείστον, δπως 
μικρά αγγεία, ψήφοι, και δακτύλιοι ορειχάλκινοι. Οι πλείστοι των σκελετών 
και εδώ έκειντο έπί τής δεξιάς αυτών πλευράς είς στάσιν συνεσταλμένην. Το έπι-
στρωμένον δια χαλκίνων δάπεδον υπάρχει και είς τους τάφους τής Λέρνης. Και 
εδώ, τέλος, ευρέθη τμήμα μινυακής υδρίας Ιξω άπο Ινα λακκοειδή τάφον. 

Έ κ τής Μεσσηνίας ενδιαφέρων άλλα και προβληματικός είναι εις μικρός 
θολωτός τάφος, ανακαλυφθείς υπό του Κουρουνιώτη, Β. Δ. του Κορυφασίου. Ό 
τάφος ούτος είχε κτισθή δια μικρών επιπέδων λίθων. Ή είσοδος ήτο φραγμένη 
δι' επιμελώς κτισμένου τοίχου έκ μικρών λίθων. Έ κ τών άνευρεθέντων οστράκων 
πολλά ήσαν άμαυρόχρωμα Μ. Ε. εποχής. Πώς εξηγείται δμως ή ευρεσις τούτων, 
άφου οι θόλοι χρονολογούνται άπο τήν Τ. Ε. έποχήν ; ν Ητο γνωστή έν τή ηπει
ρωτική 'Ελλάδι ή κατασκευή τών θόλων προ του τέλους τής Μ. Ε. εποχής ; °Ή 
λόγω ίσως βραδείας τοπικής εξελίξεως ή άμαυροχρώμου διακοσμήσεως κεραμεική 
συνεχίζετο είς τήν Νοτιοδυτικήν Μεσσηνίαν και κατά τήν άκμήν του Μυκηναϊκού 
πολιτισμού είς 'Αργολίδα ; *0 Biegen τείνει προς τήν πρώτην άποψιν κατα-
τάσσων τον θόλον χρονολογικώς, αν και οχι μετά βεβαιότητος, είς τάς αρχάς του 
16 αίώνο:, δοθέντος δτι οι θολωτοί τάφοι τών Βολυμιδίων, οι άνακαλυφθέντες υπό 
τ-ιΰ Μαρινάτου, περιεϊχον όστρακα τής Υ. Ε. μόνον περιόδου. Έ ν τούτοις εν
διαφέρον πρόβλημα ευρίσκεται είς τήν ακριβή χρονολόγησιν τών τής άνω μορφής 
τάφων, έν σχέσει μάλιστα μέ τήν προέλευσίν των, είτε αύτη είναι τοπική εΐτε 
φθάνει έξ 'Ανατολής 3 5 . 

Ό Η. Hall λέγει περί του θόλου, δτι προέρχεται έκ τών τάφων - σπηλαίων, 
διεμορφώθη δέ ε'ις περιοχάς, δπου λόγω τής σκληρότητος του βράχου, ήτο αδύνα
τος ή λάξευσις και ούτω κατεσκευάζοντο τεχνητά σπήλαια δια μεγάλων λίθων 
σχηματιζόντων τύμβους κεκαλυμμένους διά χώματος 3 6. 'Εάν δεχθώμεν τήν άπο
ψιν τής προελεύσεως του θόλου έκ τών σπηλαιομόρφων παλαιοτέρων τάφων, έ'χο-
μεν βέβαιαν τήν δυσκολίαν τής μή υπάρξεως παλαιοτέρων τοιούτων θόλων κατά 

32. Το έργον της Α. Ε., 1957. 33. Person, Asine, σ. 116 κ.Ι. 
34. J. Caskey, Excavations at Lerna, Hesperia 1956, σ. 155 κ.έ. 
35. Heperia XXIII, 1954, σ. 158 κ.έ. 36. Η. Hall, Aegean Archaeology, σ. 158. 
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τήν Μ. Ε. έποχήν, άλλ' ή έ'λλειψις αΰτη δύναται, 'ίσως να έξηγηθή έκ της χαρα
κτηριστικής πτώχειας των τάφων της κυρίως Μ. Ε. περιόδου. 

Εις την Μεσσηνίαν άνεκαλύφθη επίσης υπό του Μαρινάτου εις λακκοειδής 
Μ. Ε. τάφος εις την περιοχήν «Παπούλια»3 7. Εις δε τον "Αγιον Ίωάννην τών 
Παπουλίων άνεκαλύφθη υπό του αύτου καθηγητού λίαν ενδιαφέρων και ασυνήθους 
μορφής ομαδικός τάφος αποτελούμενος εκ κυκλικού τοίχου, μεταξύ τών λίθων του 
οποίου, υπήρχαν εντοιχισμένοι κατά διαστήματα πελώριοι νεκρικοί πίθοι 3 8 . 

Εις "Αγιον Στέφανον τής Λακωνίας άνεκαλύφθησαν δι' ανασκαφών τής Βρετ-
τανικής αρχαιολογικής Σχολής όλίγαι Μ. Ε. ταφαί, παίδων αί πλεΐσται. Τα κτε
ρίσματα τούτων ήσαν συνήθως 1 με 2 αγγεία. 'Ασύνηθες φαινόμενον ενός τών 
άνω ταφών ήσαν 2 λίθοι σκοπίμως τοποθετημένοι επί τοϋ κρανίου ενός νεκρού 3 9 . 

Δεν θά έπρεπε να παραλείψωμεν και ενα τάφον λαξευμένον επί του βράχου καΐ 
κεκαλυμένον δια πλακών, όστις ευρέθη εις Ώρεούς τής Ευβοίας. Μελανά και ερυ
θρά μινυακά όστρακα ευρέθησαν εντός του τάφου, δστις περιείχε τους σκελετούς 
δύο παίδων. Του ενός, δστις είχε ταφή κατά πρωϊμωτέραν περίοδον, τα οστά ήσαν 
συγκεντρωμένα εις την άκρην προ τής 2ας ταφής, ό σκελετός τής όποιας Ικειτο 
είς στάσιν όκλάζουσαν 4 ο . 

"Ιχνη τέλος Μ.Ε. ταφών Ιχουν διαπιστωθή εις Πΐσαν, εις την Όλυμπίαν, είς 
το Λόπεσι 'Αχαΐας, εις την Γωνιά Κορινθίας, είς τήν Τίρυνθα, είς το Γεράκι Λα
κωνίας 4 1, είς τάς Φαράς τής 'Αχαΐας 4 2, είς τα Κύθηρα 4 3 και πιθανώς είς τάς 
'Ιονίους Νήσους 4 4 . 

Κ υ κ λ ά δ ε ς . 

Έ κ τής Φυλακωπής τής Μήλου είναι γνωστή σειρά παιδικών τάφων λαξευμέ
νων επί τής επιφανείας του βράχου, επί τής οποίας είχε θεμελιωθή οικία. Αί τα-
φαί αύται ώμοίαζον με αβαθείς λεκάνας, εντός τών οποίων εκειντο φαρδεΐς πίθοι 
περιέχοντες ανά ενα παιδικον σκελετόν. Δύο τών πίθων τούτων εκειντο οριζοντίως 
και εϊχον το στόμιον κεκλεισμένον δια λεκάνης. Το κρανίον του ενός εκείτο παρά 
το στόμιον, τα δέ μηριαία οστά ευρέθησαν εις τον πυθμένα. Το σώμα εκείτο έπι 
τής αριστεράς πλευράς, τά δέ γόνατα ήσαν άνεσυρμένα. 'Ολίγα κτερίσματα ευρέ
θησαν4 5. Έ κ του τάφου πάντως τούτου πιστεύω δτι κλονίζεται ή άποψις του Hall, 
νομίζοντος δτι το μεν σώμα ετοποθετεΐτο εντός του πίθου μέ την κεφαλήν είς τον 
πυθμένα, ό δέ πίθος ετάφετο μέ τον πυθμένα προς τά άνω 4 6 . 

Παρά το χωρίον Άϊλά τής Νάξου άνεκαλύφθη το έτος 1902 Ινας Μ.Κ. τάφος 
μέ 11 μονόωτα αγγεία κατεσκευασμένα διά τής χειρός. 'Εμφανής ήτο ή έπίδρα-
σις τών καμαραϊκών αγγείων έπ' αυτών 4 7 . 

"Εκπληκτική είναι ή ελλειψις πληροφοριών διά τους Μ.Κ. τάφους. Οίκίαι, 
όστρακα, τείχη τής περιόδου αυτής έχουν διαπιστωθή είς τάς Κυκλάδας, αλλά δεν 
ήδυνήθην να εΰρω στοιχεία διά νεκροταφεία τής Μ.Κ. περιόδου. Ή σπάνις αύτη 

37. Π.Α.Β., 1954, σ. 313. 38. Το Ιργον τής Α. Ε., 1954, α. 42. 
39. Hood — Journal of Hel. Studies, 1961, Archaeological Reports, σ. 32. 
40. Άρχ. Εύβ. Μελετών, 1959, σ. 311. 
41. Biegen Wace, Μ. Η. Tombs, Symbolae Osloenses,. IX, 1930, σ. 30. 
42. To ε"ργον τής A E., 1957, σ. 69 έ. 
43. Η. Waterhouse, Κύθηρα, Β. S.A. 1961, σ. 152. 
44. Π.Α.Ε. 1912, σ. 250 κ.!. 45. Β. S. Α. 1910—11, σ. 6 v.l. 
46. Η. Hall, The Civilisation of Creece in the Bronge Age, <r, 189. 
47. Π.Α.Ε. 1903, σ. 52 κ.έ. 
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τών πληροφοριών δια τους Μ.Κ. τάφους, ΐσως εξηγείται, εάν δεχθώμεν την άπο-
ψιν, δτι /) Π.Κ. εποχή εξελίσσεται όμαλώς, άνευ αιφνίδιας δηλαδή αλλαγής ή κα
ταστροφής, εις τήν Μ.Κ., λαμβανομένης υπ' όψιν τ η ; υπεροχής του Κυκλαδικού 
πολιτισμοί] έναντι του τής ηπειρωτικής Ελλάδος. "Ισως δμως ή ελλειψις στοι
χείων δια τους Μ. Κ. τάφους νά οφείλεται καί εις το ότι πολλά προϊστορικά κυκλα
δικά νεκροταφεία και τάφοι άνεκαλύφθησχν καί έδημοσιεύθησαν διαρκούσης 
εποχής καθ' ην ελάχιστα πράγματα ήσαν γνωστά περί τής Μ. Κ. περιόδου. 
"Η περιγραφή π. χ. των τάφων Άθαλάσσου, Φυρρογών, Μνημουρίων, Πολιχνίου, 
Καμμένου Μιτάτου, Ψαρρών κ. ά. θέσεων εις τήν Νάξον υπό του Στεφ. Κλωνός 4 8 , 
είναι τόσον αόριστος, οΰτως ώστε δεν δύναται τις εκ ταύτης νά χρονολόγηση 
τους άνω τάφους. 

Ευτυχώς δμως, δια τών τελευταίων ανασκαφών τής Κέας υπό του καθηγητού 
Κάσκεϋ, άνεκαλύφθησαν μερικοί τάφοι, δια τήν χρονολόγησιν τών οποίων εις τήν 
Μ. Κ. έποχήν δυνάμεθα νά είμεθα βέβαιοι. Οι τάφοι οδτοι, 8 τον αριθμόν, άνευ-
ρέθησαν εις το άκρωτήριον 'Αγία Ειρήνη τής νήσου. Έ κ τούτων οί 5 ήσαν μι
κροί πίθοι δντες προφανώς τάφοι παίδων. Οι έτεροι τρεις ήσαν λακκοειδεΐς. Έ κ 
τούτων ό εις περιεΐχεν δύο σημαντικώτατα ευρήματα : εν περιδέραιον έκ ψήφων 
χρυσών καί εξ ημιπολύτιμου λίθου καί εν χρυσοΰν διάδημα. 

Συμπεράσματα περί τών ταφικών εθίμων τής Μ. Ε. εποχής. 

Οί νεκροί κατά τήν διάρκειαν τής Μ. Ε. εποχής έτάφοντο το πλείστον εις 
λακκοειδεΐς τάφους, ενώ οί παίδες συνήθως έθάπτοντο εις πίθους μεταξύ τών οί-
κιώς ή υπό το δάπεδον αυτών. Ενίοτε οί νεκροί έθάπτοντο εις άπλους λάκκους 
άνοιγομένους επί του χώματος. 

"Ο Η. Rose συσχετίζει τήν εντός τής οικίας ταφήν με τήν πίστιν εις τήν με-
τενσάρκωσιν. 'Υπερβάλλει δμως λέγων, δτι ή οικία έγκατελείπετο πιθανώς εις 
τον νεκρόν49. Νομίζω δτι ή πενία τής Μ. Ε. περιόδου δεν επέτρεπε τοιαύτας 
άλογους πολυτελείας, 

Ή ελλειψις νεκροταφείων τής Μ. Ε. περιόδου, τουλάχιστον τής πρωίμου 
τοιαύτης, έδημιούργησε τήν άποψιν δτι καί ενήλικες θα έθάπτοντο μεταξύ 
τών οικιών. 'Αλλά μετά τήν άνακάλυψιν του υστέρου Μ. Ε. νεκροταφείου τών Μυ
κηνών, τής Έλευσΐνος καί τής Λέρνης επί τών νοτιοανατολικών προσβάσεων του 
ορούς Ποντί,νου, δυνάμεθα νά συμπεράνωμεν, δτι προφανώς μόνον παίδες έτάφοντο 
μεταξύ τών οικιών. "Αλλωστε μόνον εις τήν περίπτωσιν αυτήν το περίεργο τοΰτο 
έθιμον δύναται νά έξηγηθή καί δια λόγους ψυχολογικούς. Θα ήτο ενδιαφέρον τέλος 
νά υπενθυμίσωμεν εν προκειμένω, δτι ό Πλάτων εις τους Νόμους (XII) λέγει δτι 
οί νεκροί πρέπει νά θάπτωνται εις απομεμακρυσμένους χώρους, κατακρίνει δε έ'θιμα 
Ευρωπαϊκών χωρών, τά όποια έπέτρεπον τήν ταφήν τών νεκρών εντός τών αυλών. 

Ό τάφος Ν τής Έλευσΐνος με τήν «στήλην» του καί τά υπολείμματα του νε
κρικού γεύματος έπ' αύτοΰ, οί σκελετοί τών δύο αιγών πλησίον του ενός τών 4 Μ. Ε. 
τάφων τών Ζυγουριών, τά όστα τών ζώων τά ευρεθέντα επί του επί τής νοτίου 
πλευράς τής 'Ακροπόλεως τύμβου, καί ό τύμβος του Δραχμανίου με τά κτερίσματα 
του καί τον λάκκον τον περιέχοντα στάκτην, ώς καί ό τύμβος του Αγίου 'Ιωάν
νου Παπουλίων, αποδεικνύουν δτι λατρεία νεκρών έτελείτο κατά τήν Μ. Ε. πε-
ρίοδον, ή, απλώς, δτι προσεφέροντο κτερίσματα καί μετά τήν ταφήν. Το σημαί
νον όμως, εν προκειμένω, είναι δτι τά στοιχεία αυτά δείχνουν φυλετικήν συνέ-

48. Π. Α.Ε. 1904, σ. 57 κ.έ. καί 1910, σ. 62 καί 270 κέ. 
49. Η. Rose, Primitive Culture in Greece, London 1925, σ. 128. 
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χειαν μεταξύ των κατοίκων της Ελλάδος της Μ. Ε. περιόδου καί των μεταγενε
στέρων Ελλήνων, δια τους οποίους ή λατρ:ία των νεκρών ήτο καθολικον καί κυ-
ρίαρχον εθιμον50. Ειδομεν, επίσης, δτι σπάνις κτερισμάτων χαρακτηρίζει, τους Μ. Ε. 
τάφους, ειδικώς τους παλαιοτέρους εκ τούτων. Αύτη δύναται να προέρχεται εκ 
της πτώχειας των κατοίκων της ηπειρωτικής Ελλάδος κατά την έποχήν αυτήν, 
άλλα πιθανόν καί να προέρχεται εκ της τοποθετήσεως των κτερισμάτων επί τών 
τάφων, μετά την κάλυψιν »ύτών. Φαίνεται δε δτι δεν ύπήρχεν σταθερός προσανα
τολισμός της τοποθετήσεως τών νεκρών, οίτινες έθάπτοντο πάντοτε μέ τα γό
νατα άνεσυρμένα επί του στήθους. Ή όκλάζουσα αΰτη στάσις δεν χαρακτηρίζει 
βεβαίως τήν Μ. Ε. μόνον έποχήν, άλλα καί την Π. Ε., ως είναι γνωστόν εκ τών 
προϊστορικών νεκροταφείων της 'Αμοργού, Χαλανδριανής Σύρου καί του 'Αγίου 
Κοσμά. Ή συνεσταλμένη θέσις τών νεκρών θυμίζει εις ημάς τί γράφει è Η ρ ό 
δοτος 5 1, δστις αναφέρει παλαιον Λιβυκον έ'θιμον, συμφώνως προς το όποιον οι 
ετοιμοθάνατοι έθάπτοντο καθήμενοι, διότι οι Λίβυες δεν ήρέσκοντο να άποθνή-
σκωσι κατακεκλιμένοι. Ή έξήγησις αυτή δεν δύναται πάντως να είναι ικανοποιη
τική. Θα πρέπει μάλλον να δεχθώμεν, δτι οι πρωτόγονοι λαοί προετίμων τήν 
ως άνω στάσιν ταφής, διότι παρόμοια είναι καί ή του εμβρύου εντός του σώμα
τος της μητρός καί διά τοΰτο 'ίσως αίσθανόμεθα πλέον άνέτως κατακλινόμενοι εις 
τήν στάσιν ταύτην. Αναλόγως θα έπρεπε να έρμηνευθή καί ή επί του δεξιού 
πλευρού κλίσις τών περισσοτέρων σκελετών. Τα ανωτέρω πάντως δεν άποκλείουσι 
τήν περίπτωσιν, δτι ή συνεσταλμένη στάσις τών νεκρών ήδύνατο να όφείληται καί 
εις τήν έ'λλειψιν χώρου εντός τών Μ. Ε. τάφων. "Αλλωστε δεν πρέπει νά λησμο-
νώμεν, δτι εις τους πρώτους μεγαλύτερους Μ. Ε. τάφους, τους παρουσιαζόμενους 
περί το τέλος τής περιόδου, οι σκελετοί εκειντο έπί τών νώτων των, τα δε γό
νατα των ήσαν ελαφρώς άνεσυρμένα προς τα άνω. 

"Η ώς άνω αλλαγή τής στάσεως τών νεκρών, ό μεγαλύτερος χώρος τών τελευ
ταίων Μ. Ε. τάφων, άλλα καί τα πλουσιώτερα κτερίσματα τών τάφων τούτων τών 
Μυκηνών, τής Έλευσΐνος καί τής Κορίνθου, δεν δύνανται να πιστοποιούν 
τήν άφιξιν καί έπικράτησιν μιας νέας φυλής, διότι τα κτερίσματα εξακολουθούν 
να είναι τής αυτής μορφής, τοΰτο δε κυρίως πιστοποιείται εκ τών μινυακών 
οστράκων. Ό μεγαλύτερος, άφ* έτερου, πλούτος τών τάφων δύναται να προέρχεται 
έκ τής παρουσίας ισχυρότερων αρχηγών λόγω ενώσεως φυλών ή γενών ή ακόμη 
καί έκ τής πειρατείας. 

Τά συνηθέστερα κτερίσματα τών Μ. Ε. τάφων είναι πήλινα κύπελλα. 'Επειδή 
ταΰτα ήσαν πολλάκις τα μόνα σκεύη, τα όποια έ'φερον μεθ' εαυτών κατά τους 
παλαιοτέρους χρόνους οι προσκυνηταί, οι έπαΐται καί πεζοποροΰντες μοναχοί, 
κατά τον Μυλωνάν, τα σκεύη ταΰτα έτοποθετοΰντο παρά τον νεκρόν, ίσως δια 
τον μακρόν ταξίδιον εις τον κάτω κόσμον. Ό Μυλωνάς υπενθυμίζει εν προ
κειμένω καί το όρφικον δόγμα τής πόσεως τοΰ ύδατος έκ τής κρήνης Λήθης προ 
τής εις "Αδην εισόδου. 

Οι Μ. Ε. τάφοι έχρησιμοποιοΰντο συνήθως δι' άτομικάς ταφάς. 'Αλλ' ήδη προ 
τής εμφανίσεως τών βασιλικών λακκοειδών τάφων τών Μυκηνών, οί όποιοι κατά 
τον Biegen αποτελούν βασιλικήν έξέλιξιν τών απλούστερων παλαιοτέρων, βλέ-
πομεν τάφους περιέχοντας περισσοτέρους τοΰ ενός νεκρούς, δηλαδή εχομεν μετα-
βολήν άπο ατομικούς εις οικογενειακούς τάφους. 

Ώ ς διαπιστούται έκ τοΰ προϊστορικοΰ νεκροταφείου τής Έλευσΐνος, περί το 

50. Πρβλ. Nilson, Minoan and Mycenean Religion, σ. 391. 
51. IV, 190. 
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τέλος της Μ. Ε. περιόδου καθιεροΰται ή διαδοχική ταφή εντός του ιδίου τάφου, 
συνακόλουθον δε φαινόμενον είναι καί ή ελλειψις σεβασμού προς τά οστά των προ
γόνων. Δεδομένου δμως, δτι τα χαρακτηριστικά της περιόδου αυτής ως άνω στοι
χεία είναι γνωστά καί δια τήν Τ. Ε. περίοδον, δυνάμεθα να είπωμεν, δτι οι τάφοι 
της Έλευσΐνος, ώς ανεδείχθη δια των πορισμάτων του καθηγητού Μυλωνά, 
καλύπτουν το μεταξύ της Μ. Ε. καί Υ. Ε. εποχής κενόν καί πιστοποιούν τήν 
συνέχειαν του πολιτισμού των δύο τούτων περιόδων. 

Καί ταΰτα είναι τα συμπεράσματα τά άφορώντα εις το τέλος τής Μ. Ε. πε
ριόδου. ΙΙοΐα δμως τα περί τής αρχής τής περιόδου ταύτης ; Έ ν προκειμένω όφεί-
λομεν να έξετάσωμεν έν συντομία τήν σχέσιν τών τάφων αμφοτέρων τών άνω 
περιόδων καί μάλιστα νά έξάρωμεν τάς υπάρχουσας διαφοράς μεταξύ αυτών, αϊ-
τινες είναι έν συντομία αί εξής : 

1) Κατά τήν διάρκειαν τής Π. Ε. περιόδου οι νεκροί έθάπτοντο εις τάφους 
λακκοειδεϊς άλλα καί εις σπήλαια. 

2) Οι παίδες δεν έθάπτοντο εΛ μέσω τών οικιών. 
3) Οι τάφοι τής Π. Ε. εποχής χρησιμοποιούνται δια τήν ταφήν περισσοτέρων 

του ενός νεκρών, κατά τήν νέαν δέ ταφήν τά οστά τών παλαιοτέρων νεκρών 
συνεσωρεύοντο εις τήν άκρην του τάφου κατά τρόπον δηλούντα ελειψιν σεβασμού 
ή, τουλάχιστον, λατρείας προς τους προγόνους. 

4) eH ΰπαρξις νεκροταφείων κατά τήν περίοδον ταύτην αποτελεί έτερον αυτής 
χαράκτη ρ ιστικ όν. 

Κατά τήν διάρκειαν τής Μ. Ε. περιόδου : 

1) Οι νεκροί έθάπτοντο συνήθως εις μεμονωμένους τόπους πέριξ, ή καί εντός 
του χώρου τών οικισμών. Τά νεκροταφεία τής Λέρνης, τής Έλευσΐνος καί τών 
Μυκηνών αποτελούν έξαίρεσιν. 

2) Εις τους Μ. Ε. τάφους ετίθετο εις συνήθως νεκρός, πλην τών τάφων τής 
προκεχωρημένης Μ. Ε. εποχής, ή έξαίρεσις δέ αυτή δύναται νά όφείληται εις τον 
μεγαλύτερον χώρον τών τάφων τής εποχής αυτής. 

3) Αί ταφαί εις πίθους μεταξύ τών τοίχων τών οικιών χαρακτηρίζουν τήν 
περίοδον αυτήν μόνον, ό δε Μυλωνάς διατυπώνει μετά βεβαιότητος τήν άπο-
ψιν ταύτην. 

4) Κτερίσματα, τουλάχιστον πλούσια, είναι οχι μόνον ασυνήθη άλλα καί ά
γνωστα προκειμένου περί τών άρχων τής Μ. Ε. εποχής. Οι τάφοι Δραχμανίου, 
Έλευσΐνος καί Μυκηνών με τά πλούσια αυτών ευρήματα ανήκουν είς τους έσχα
τους Μ. Ε. χρόνους. 

5) Οι Μ. Ε. τάφοι στερούνται πλευρικού ανοίγματος, το όποιον δμως υπάρ
χει είς τους Π. Κ. τάφους. Καί εδώ έ'χομεν τάς εξαιρέσεις τών τάφων Μυκηνών 
καί τής Έλευσΐνος τών ανηκόντων είς τους ύστατους Μ. Ε. χρόνους. 

Πάσαι αί ανωτέρω διαφοραί, αί παρατηρούμεναι μεταξύ τών τάφων τής Π. Ε. 
καί Μ. Ε. εποχής, ούδεν άλλον είναι δυνατόν νά ύποδηλοΰν, παρά μίαν σημαντι-
κήν άλλαγήν εθίμων καί τρόπων ζωής σημειουμένην περί τάς αρχάς του 20 αιώ
νος π. Χ. καί βεβαιούσαν μίαν μεγάλην είσβολήν. Τούτο άλλωστε πιστοποιείται 
καί άπο τά στρώματα τά περιέχοντα εμφανή τά ίχνη καταστροφής, έπισυμβάσης 
κατά τάς αρχάς τής Π. Ε. εποχής, τά διαπιστωθέντα είς τον Όρχομενόν, τήν 
Εΰτρησιν, τον "Αγιον Κοσμάν, τήν Ραφίναν, τήν θέσιν Κοράκου, τάς Ζυγουριάς, 
τήν Τίρυνθα καί τήν Άσίνην 5 2 . 

Ό καθηγητής Biegen πιστεύει είς τήν άνω έπιδρομήν, αλλά διατυπώνει τήν 

52. J. Mellaart — Amer. Journal of Archaeology, 1958, σ. 11. 
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άποψινν δτι υπάρχουν ενδείξεις συντηρητικής επιβιώσεως, εις ώρισμένους τόπους, 
στοιχείων του πολιτισμού της προηγηθείσης περιόδου5 3. *Η γνώμη αΰτη δεν δύ
ναται παρά να φέρη εις τον νουν ημών την μέχρι τοϋδε Ιλλειψιν λεπτομερών περι
γραφών των Μ. Κ. τάφων. 'Οπότε γεννάται το ερώτημα : ?Ησαν αί προαναφερ-
θεΐσαι επιβιώσεις πολύ ίσχυρότεραι εις τάς Κυκλάδας λόγω του υψηλότερου αυτών 
πολιτισμού, εξ οδ και cd όλίγαι πληροφορίαι τάς όποιας εχομεν περί τών τάφων 
της Μ. Κ. εποχής ; *Η ί'σως τοΰτο οφείλεται εις τάς περιωρισμένας μέχρι τούδε 
εις τάς Κυκλάδας άνασκαφάς ; Ά ς έλπίσωμεν, δτι συντόμως θα δοθή άπάντησις 
εις το ερώτημα. 
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S U M M A R Y 

M H- Graves and Burial Customs 

The author in this article describes the main characteristics of the Middle 

Helladic burials and mentions the graves of that period found in Thessaly, 

Attica, the Péloponnèse and on the Cycladic islands. 
The he comes to some conclusions concerning the Middle Helladic burial 

customs as they can be traced in the findings of the above graves. Grown men 
and women, during that period, were buried in shaft graves while childen were 
buried in pithos burials between M. H. houses or under the floors. Plato (Laws, 12) 
condemns the habit of some European countries where burials were permitted 
in the courtyards of the houses. 

There was a cult of the dead buring the M. H. period and sacrifices were 
offered after the burial. Offerings were rare. The dead were put in the contracted 
position. This position was changed at the end of the M. H. period. 

The conclusion of the article is that there are basic differences between the Early 
Helladic and the Midde Helladic burials, which give evidence that at the begin
ning of the M. H. period there was a great change in customs and in the way 
of life, and the reason for this change must be the coming or the invasion of 
new tribes, which must be the first Hellenic tribes who come to Greece. 


