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ΥΣΤΕΡΗ ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ ΧΑΛΚΟΥ

Στην περιοχή της σύγχρονης πόλης της 
Σαλαμίνας είναι γνωστή από πολλών ετών 
η παρουσία ενός μεγάλου μυκηναϊκού νε-
κροταφείου, το οποίο φαίνεται ότι εκτει-
νόταν από τους ΝΑ πρόποδες του λόφου 
του Προφήτη Ηλία έως την παραλία προς 
Ν και την εκκλησία της Αγίας Κυριακής 
προς Α. Στο ίδιο νεκροταφείο ανήκει προ-
φανώς μικρή ομάδα τάφων που αποκα-
λύφθηκε το 1995 σε σωστική ανασκαφή 
στην οδό Δημοσθένους, κοντά στην εκ-
κλησία της Αγίας Κυριακής. Οι τάφοι που 
ερευνήθηκαν απέδωσαν πήλινα αγγεία κα-
λής ποιότητας, πολλά από εκείνα επικασ-
σιτερωμένα, πήλινα ειδώλια, χάλκινα ό-
πλα, ξυράφια και δισκάρια ζυγών, καθώς 
και αξιόλογα κοσμήματα, κτερίσματα που 
μαρτυρούν την άνθηση σημαντικής μυκη-
ναϊκής κοινότητας σε αυτήν την περιοχή 
της Σαλαμίνας.
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Τ ο μυκηναϊκό νεκροταφείο στην περιο-
χή της Αγίας Κυριακής, στο βόρειο 
τμήμα της πρωτεύουσας της Σαλαμί-
νας, έγινε γνωστό με διάφορες σωστι-

κές ανασκαφές ασύλητων και συλημένων τάφων 
που πραγματοποιήθηκαν εκεί κατά τη διάρκεια 
του 20ού αιώνα.1 Σημαντικότερη ήταν η ανασκα-
φή που διενήργησε το 1964 ο Κ. Δαβάρας στον 
χώρο του τότε Γυμνασίου, όπου τώρα στεγάζεται 
το 2ο Δημοτικό Σχολείο. Η έρευνα του Δαβάρα 
έφερε στο φως έναν λακκοειδή και επτά θαλαμω-
τούς τάφους, καθώς και μια ταφική κόγχη στον 
δρόμο ενός από εκείνους.2 Στην ίδια συστάδα ανή-
κει και ένας άλλος θαλαμωτός που είχε ανασκαφεί 
προηγουμένως από τον Β. Πετράκο στο προαύλιο 
του Γυμνασίου. Συνέχεια αυτής της ομάδας αποτε-
λούν οι νέοι τάφοι που αποκαλύφθηκαν το 1995 
κατά τη διάνοιξη τάφρου για την εγκατάσταση 
υπόγειου δικτύου του ΟΤΕ στην οδό Δημοσθέ-
νους, δρόμο μικρού μήκους που αρχίζει από τη 
λεωφόρο Ζωοδόχου Πηγής και καταλήγει στον πε-
ρίβολο του 2ου Δημοτικού Σχολείου (εικ. 1).

Τα ανασκαφικά ευρήματα από την ευρύτερη 
περιοχή του νεκροταφείου της Αγίας Κυριακής 
οριοθετούν τη χρήση του από την Υστεροελλαδική 
(ΥΕ) ΙΙ έως και την ΥΕ ΙΙΙΓ περίοδο, δηλαδή από 
τον 15ο αι. π.Χ. έως τα μέσα, περίπου, του 11ου αι. 
π.Χ., σύμφωνα με την παραδοσιακή χρονολόγηση 
των φάσεων της Υστεροελλαδικής εποχής. Ορισμέ-
να σημαντικά κτερίσματα έχουν αποσπαστεί από 
τα ταφικά σύνολα όπου ανήκαν για να κοσμήσουν 
την έκθεση του Αρχαιολογικού Μουσείου του Πει-
ραιά, ενώ τα περισσότερα εκτίθενται στο Μουσείο 
της Σαλαμίνας.

Τάφος 1 
Ο τάφος 1 πρέπει να ήταν ασύλητος, καθώς δια-
τηρούσε τη λιθόκτιστη φραγή της εισόδου του και 
ήταν κενός χώματος, όμως, όταν το σκαπτικό 
μηχάνημα κατέστρεψε το νοτιοδυτικό τμήμα του 
θαλάμου, οι φύλακες του Μουσείου Σαλαμίνας 
αφαίρεσαν από το εσωτερικό του όλα τα ορατά 
κτερίσματα και τα μετέφεραν στην αποθήκη του 
Μουσείου για λόγους ασφαλείας. Για την αρχική 
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1. Η περιοχή του μυκηναϊκού νεκροταφείου στην Αγία Κυριακή της Σαλαμίνας (αεροφωτογραφία Google Earth):  
1. Εκκλησία Αγίας Κυριακής, 2. Οδός Δημοσθένους, 3. 2ο Δημοτικό Σχολείο (πρώην Γυμνάσιο), 4. Εκκλησία Προφήτη 

Ηλία. 
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θέση εκείνων των αντικειμένων μέσα στον τάφο 
δεν υπάρχει αρχαιολογική τεκμηρίωση. Πιθανότα-
τα τα περισσότερα θα είχαν αποτεθεί πάνω σε δύο 
χαμηλά θρανία διαμορφωμένα στην ανατολική και 
στη δυτική πλευρά του θαλάμου με λάξευση του 
φυσικού βράχου (εικ. 2).
Τα ευρήματα που είχαν μεταφερθεί στο 

Μουσείο πριν από την ανασκαφή περιλάμβαναν 25 
πήλινα αγγεία, και από τα όστρακα που συλλέχθη-
καν κατά τον καθαρισμό του θαλάμου αποκατα-
στάθηκαν άλλα 16. Τα 41, συνολικά, αγγεία από 
τον τάφο 1 τοποθετούν τη χρήση του στο διάστημα 
από την ΥΕ ΙΙΙΑ έως και τη μεταβατική ΥΕ ΙΙΙΒ/Γ 
(14ος – αρχές 12ου αι. π.Χ.).

Κεραμική 
Στα αγγεία κλειστού σχήματος περιλαμβάνονταν 
τέσσερις απιόσχημοι πιθαμφορίσκοι, ένα κυλιν-
δρικό αλάβαστρο, τρεις πρόχοι, τρεις ψευδόστομοι 
αμφορίσκοι και δύο θήλαστρα.
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2. Σχέδιο κάτοψης του θαλαμωτού τάφου 1.

3. Απιόσχημος πιθαμφορίσκος.
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Η έναρξη της χρήσης του τάφου μπορεί να το-
ποθετηθεί στην ΥΕ ΙΙΙΑ1, στην οποία ανήκουν δύο 
απιόσχημοι πιθαμφορίσκοι, ο ένας διακοσμημένος 
με δικτυωτό στον ώμο, και ο άλλος με κυματοειδή 
γραμμή και μικρό θύσανο στη ρίζα μιας από τις 
λαβές (εικ. 3). Μια άβαφη δίωτη αμφοροειδής πρό-

χους, με ευρεία απιόσχημη κοιλιά, που στενεύει 
απότομα προς τα κάτω καταλήγοντας σε μικρό 
«πόδι» (εικ. 4), μάλλον πρέπει να τοποθετηθεί στις 
αρχές της ΥΕ ΙΙΙΑ2 λόγω του σχήματος της κοι-
λιάς, μολονότι τα παραδείγματα δίωτων αμφορο-
ειδών πρόχων είναι σπάνια σε αυτήν την περίοδο,3 
καθώς επικρατεί ο τύπος με τρεις λαβές.
Στους ψευδόστομους αμφορίσκους αντιπροσω-

πεύονταν ο κωνικός-απιόσχημος της ΥΕ ΙΙΙΑ2 και 
ο πιεσμένος σφαιρικός της ΥΕ ΙΙΙΒ1. Αξιοσημεί-
ωτος είναι ένας κωνικός-απιόσχημος της ΥΕ ΙΙΙΑ 2 
χωρίς διακόσμηση στον ώμο (εικ. 5). Ένας άλλος 
ψευδόστομος ακόσμητος στον ώμο, χρονολογού-
μενος επίσης στην ΥΕ ΙΙΙΑ2, βρέθηκε στον θαλα-
μωτό τάφο που ανέσκαψε ο Β. Πετράκος στο προ-
αύλιο του Γυμνασίου και θεωρήθηκε ως μίμηση 
κυπριακού προϊόντος, επειδή αυτό τα χαρακτηρι-
στικό ήταν κοινό στην Κύπρο.4
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει επίσης ένα 

θήλαστρο, η αρχική ταινιωτή διακόσμηση του ο-
ποίου είχε καλυφθεί με επικασσιτέρωση (εικ. 6α), 
φαινόμενο σπάνιο σε σκεύη τέτοιου είδους.5 Το 
δεύτερο θήλαστρο ήταν ολόβαφο, με στενή εξηρη-
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4. Δίωτη αμφοροειδής πρόχους. 5. Ψευδόστομος αμφορίσκος,  
ακόσμητος στον ώμο.

6α. Επικασσιτερωμένο θήλαστρο.
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μένη ζώνη στο ύψος της προχοής (εικ. 6β). Το αγ-
γείο αυτό κατατάσσεται από το σχήμα του στην 
ΥΕ ΙΙΙΒ, ενώ ο συγκεκριμένος τρόπος διακόσμη-
σης εμφανίζεται στις αρχές ΥΕ ΙΙΙΓ.6 Επομένως, 
πρέπει μάλλον να τοποθετηθεί στη μεταβατική ΥΕ 
ΙΙΙΒ/Γ.
Στα ανοικτά σχήματα περιλαμβάνονταν επτά 

κύλικες, τρία κύπελλα, δύο άωτα κωνικά κυάθια, 
δύο λεκανίδια, δύο αρύταινες, δύο σκύφοι, ένας 
κρατήρας, τρεις βαθιές  λεκάνες και μια λεκάνη με 
προχοή. 
Οι κύλικες αντιπροσωπεύονταν από τρεις γρα-

πτές και τρεις άβαφες. Μια από τις γραπτές ήταν 
περίτεχνα διακοσμημένη με χταπόδι που είχε στο 
κεφάλι και στα πλοκάμια στιγμές από επίθετη λευ-
κή βαφή (εικ. 7), τεχνοτροπία χαρακτηριστική της 
ΥΕ ΙΙΙΑ2. Μια υψίποδη κύλικα της ΥΕ ΙΙΙΒ1, 
διακοσμημένη αρχικά με κάθετη πορφύρα, είχε 
επικασσιτερωθεί ώστε να δίνει την εντύπωση αργυ-
ρού αγγείου (εικ. 8).7 Επικασσιτερωμένες ήταν επί-
σης οι δύο από τις τρεις άβαφες κύλικες (εικ. 9).
Ευδιάκριτα κατάλοιπα επικασσιτέρωσης διατη-

ρούσαν και μερικά άλλα άβαφα αγγεία, όπως π.χ. 
δύο άωτα κωνικά κυάθια, δύο λεκανίδια και μια 
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6β. Ολόβαφο θήλαστρο.

7. Κύλικα διακοσμημένη  
με χταπόδι.

8. Επικασσιτερωμένη 
γραπτή κύλικα.

9. Επικασσιτερωμένη άβαφη κύλικα.
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αρύταινα (εικ. 10α-γ). Η εφαρμογή αυτής της τεχ-
νικής σε άωτα κωνικά κυάθια και σε λεκανίδια 
είναι συχνό φαινόμενο, ενώ αντίθετα οι επικασσι-
τερωμένες  αρύταινες σπανίζουν.8
Σπάνιο εύρημα ήταν επίσης ένας άβαφος 

σκύφος με κάθετες λαβές (εικ. 11). Αυτός ο τύπος 
σκύφου είναι γνωστός κυρίως από ΥΕ ΙΙΙΓ γραπτά 
αγγεία προερχόμενα από τη Ρόδο, όμως στις Μυ-
κήνες έχουν βρεθεί μερικά άβαφα παραδείγματα 
χρονολογούμενα στην ΥΕ ΙΙΙΒ1.9 Επομένως, ο 
σκύφος από τη Σαλαμίνα μπορεί να αποδοθεί στην 
ΥΕ ΙΙΙΒ, λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη κάποια 
πιθανά ίχνη επικασσιτέρωσης.
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10α-γ. Επικασσιτερωμένα άβαφα αγγεία:  
            (α) άωτο κωνικό κυάθιο  
            (β) λεκανίδιο 
            (γ) αρύταινα.

11. Άβαφος σκύφος με κάθετες λαβές.

α

β

γ
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Ο κρατήρας και τρεις βαθιές λεκάνες ήταν 
άβαφα, αλλά διακρίνονται στην επιφάνειά τους 
πυκνά μαύρα στίγματα που υποδηλώνουν ότι είχαν 
δεχθεί επικασσιτέρωση.10 Ο κρατήρας ανήκει στον 
εξελιγμένο κωνικό-απιόσχημο τύπο της ΥΕ ΙΙΙΑ2 
(εικ. 12). Για τους κρατήρες αυτού του τύπου έχει 
υποστηριχθεί ότι ήταν υποκατάστατα πρωιμότε-
ρων μεταλλικών προτύπων,11 άποψη που θα δι-
καιολογούσε την επικασσιτέρωσή τους. Η γενικό-
τερη έλλειψη σαφών παραδειγμάτων επικασσιτε-
ρωμένων κρατήρων ίσως οφείλεται στην ανάγκη 
χρησιμοποίησης σε αγγεία τέτοιου μεγέθους μεγα-
λύτερων φύλλων κασσιτέρου, τα οποία θα ήταν 
δύσκολο να συγκρατηθούν στην επιφάνεια του πη-
λού για μεγάλο χρονικό διάστημα μετά την ταφική 
χρήση τους.
Σε δύο από τις τρεις βαθιές λεκάνες το σώμα 

έχει κοιλόκυρτο περίγραμμα, χαρακτηριστικό του 
πρώιμου τύπου, και στις λαβές υπάρχει κατακόρυ-
φη προεξοχή που απολήγει σε κομβίο (εικ. 13α). Οι 
λαβές αυτού του είδους παραπέμπουν σε μεταλ-
λικά αγγεία, τα οποία θεωρείται ότι αναπαράγουν 
οι μυκηναϊκές πήλινες λεκάνες.12 H τρίτη λεκάνη 
έχει ψηλότερο σώμα με ομαλότερη κύρτωση προς 
το χείλος (εικ. 13β), στοιχείο που δείχνει ότι έπεται 
χρονολογικά. Η προχοϊκή λεκάνη (εικ. 14) ανήκει 
στον τύπο με ταινιόσχημες λαβές στο ύψος του 
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12. Άβαφος κρατήρας,  
πιθανώς επικασσιτερωμένος.

13α-β. Άβαφες λεκάνες, πιθανώς επικασσιτερωμένες.

14. Γραπτή λεκάνη  
με γεφυρόστομη προχοή.

α

β
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στομίου και είναι διακοσμημένη εξωτερικά και ε-
σωτερικά με λεπτές ταινίες και στον πυθμένα με 
ομόκεντρους κύκλους.
Στην ομάδα των αγγείων που είχαν μεταφερθεί 

στο Μουσείο της Σαλαμίνας πριν από την ανασκα-
φή περιέχονταν δύο τριποδικά θυμιατήρια (εικ. 
15). Αυτά μάλλον δεν θα ανήκαν στα κτερίσματα 
των νεκρών, αλλά θα χρησίμευαν για την απολύ-
μανση του τάφου με υποκαπνισμό πριν από νέες 
ταφές, όπως έχει προταθεί και για άλλες αντίστοι-

χες περιπτώσεις. Ένα μικρό πώμα κολουροκω-
νικού σχήματος με λαβή στην κορυφή ίσως ανήκε 
σε ένα από εκείνα, αν και δεν ήταν διάτρητο.

Ειδώλια και κοσμήματα 
Στα κτερίσματα των δευτερογενών ταφών συμπε-
ριλαμβάνονταν τρία ελλιπώς σωζόμενα γυναικεία 
ειδώλια σχήματος Φ. Δύο χάντρες, κατασκευα-
σμένες από πολύχρωμο υλικό ζωνώδους υφής, θα 
ανήκαν στα κοσμήματα των νεκρών. Επτά κω-
νίσκοι («κομβία») από στεατίτη ποικίλων χρωμά-
των ίσως ήταν επίσης χάντρες περιδεραίων, εφό-
σον είναι και αυτή μια από τις διάφορες ερμηνείες 
που έχουν δοθεί στα αντικείμενα τέτοιου είδους.

Τάφος 2 
Από τον κιβωτιόσχημο τάφο 2 σωζόταν μόνον το 
νότιο μέρος του (εικ. 16), καθώς το υπόλοιπο είχε 
καταστραφεί από παλαιότερες σκαπτικές εργασίες 
στην οδό Δημοσθένους, όπως δείχνουν το οδό-
στρωμα που είχε επικαθίσει στα τοιχώματα του τά-
φου και μια από τις καλυπτήριες πλάκες που βρέ-
θηκε πεσμένη στο εσωτερικό του. Το σωζόμενο 
τμήμα είχε διαστάσεις 0,90x0,55 μ. και ύψος περί-
που 0,80 μ. Τα τοιχώματά του ήταν κατασκευα-
σμένα με όρθια τοποθετημένες πώρινες πλάκες.
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15. Τριποδικό θυμιατήριο.

16. Το σωζόμενο τμήμα του κιβωτιόσχημου τάφου 2.
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Παρά τη διατάραξη από σύγχρονες επεμβάσεις 
και την πλήρη απουσία πήλινων αγγείων, ο τάφος 2 
απέδωσε σημαντικότατα χάλκινα ευρήματα. Δίπλα 
στην πεσμένη πλάκα αποκαλύφθηκε μια σμίλη και 
όταν αφαιρέθηκε ήλθαν επιπλέον στο φως μια αιχμή 
δόρατος, ένας ξυρός (ξυράφι), έξι αιχμές βελών και 
δύο δισκάρια ζυγού.
Μετάλλινα αντικείμενα 
Η σμίλη (μήκος 0,317 μ.) είναι κατασκευασμένη 
από συμπαγή χυτό χαλκό και έχει επίπεδο σώμα με 
αποκλίνουσες πλευρές, διευρυνόμενο προς την κό-
ψη, η ακμή της οποίας σχηματίζει ελαφριά κα-
μπύλη (εικ. 17α). Τέτοια εργαλεία κοπής, περιγρα-
φόμενα και ως επίπεδοι πελέκεις, απαντούν στον 
ελλαδικό χώρο από την Πρώιμη έως και την 
Ύστερη Εποχή του Χαλκού, χωρίς να σημειώνο-
νται μεγάλες μεταβολές στο βασικό σχήμα τους.
Η αιχμή δόρατος (μήκος 0,144 μ.) σώθηκε σε 

άριστη κατάσταση και μάλιστα διατηρούσε μέσα 
στον αυλό κατάλοιπα από τον ξύλινο κοντό (εικ. 
17β). Ο κωνικός αυλός έχει στην αρχή του πλαστι-
κό δακτύλιο και δύο διαμετρικά αντίθετες οπές 
στη θέση των ήλων, με τους οποίους θα ήταν στε-
ρεωμένος στον κοντό. Η φυλλόσχημη λεπίδα έχει 

ισχυρή κεντρική νεύρωση που αποτελεί συνέχεια 
του εξογκωμένου αυλού. Αυτή η αιχμή δόρατος 
ανήκει στον ονομαζόμενο «βόρειο τύπο», ο οποίος 
εμφανίζεται κατά τις ΥΕ ΙΙΙΒ-Γ περιόδους στην 
Ήπειρο, τα νησιά του Ιονίου, την Αλβανία και την 
Ιταλία, όμως υπάρχουν και μερικά παραδείγματα, 
χρονολογούμενα στις ίδιες περιόδους, από την κε-
ντρική Ελλάδα και την Πελοπόννησο.13

Ο ξυρός (μήκος 0,185 μ.), αν και δεν σώθηκε σε 
καλή κατάσταση, διατηρούσε δύο από τους τρεις 
ηλίσκους που στερέωναν τη λεπίδα στη λαβή (εικ. 
17γ). Οι μυκηναϊκοί ξυροί απαντούν σε δύο δια-
φορετικούς τύπους: ο ένας, στον οποίο ανήκει και 
αυτός από τον τάφο 2, έχει δίστομη φυλλόσχημη 
λεπίδα, ενώ ο άλλος έχει μονόστομη λεπίδα τριγω-
νικού σχήματος, όπως ένας ξυρός που βρέθηκε 
στον τάφο 7 (εικ. 40α). Ο πρώτος τύπος εμφανίζε-
ται νωρίτερα και είναι σπανιότερος από τον δεύτε-
ρο, ωστόσο ενίοτε συνυπάρχουν και οι δύο μέσα 
στον ίδιο τάφο.14 Ο φυλλόσχημος τύπος θεωρείται 
ότι δεν επιβιώνει μετά την ΥΕ ΙΙΙΑ, όμως η παρου-
σία του εδώ μαζί με αιχμή δόρατος του υστερό-
τερου «βόρειου τύπου» δείχνει ότι η χρήση του 
πρέπει να συνεχίσθηκε έως και την ΥΕ ΙΙΙΒ.
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17. Χάλκινα αντικείμενα  
      από τον τάφο 2:  
      (α) σμίλη 
      (β) αιχμή δόρατος με κατάλοιπα  
            του ξύλινου κοντού στον αυλό 
      (γ) ξυρός 
      (δ) αιχμές βελών 
      (ε) δισκάρια ζυγού.

α

β

γ

δ ε
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Οι αιχμές βελών ανήκαν στον τύπο χωρίς μίσχο, 
με ακιδόσχημα πτερύγια (εικ. 17δ).15 Στα δύο άκρα 
του άξονά τους υπήρχε ζεύγος μικρών οπών  για 
τη στερέωση στο στέλεχος του βέλους. Η χρήση 
αιχμών βελών αυτού του είδους είχε μεγάλη 
διάρκεια, αρχίζοντας από τη Μέση Εποχή του 
Χαλκού και φθάνοντας έως τα τέλη της Ύστερης 
Εποχής του Χαλκού. 
Τα δύο ισομεγέθη δισκάρια (διάμετρος 0,073 μ.) 

συγκολλήθηκαν από πολλά τεμάχια και είναι εν 
μέρει συμπληρωμένα, όμως στο ένα από αυτά σώ-
ζεται μία από τις οπές για την ανάρτηση στην ορι-
ζόντια ράβδο του ζυγού (εικ. 17ε). Ένας παρό-
μοιος δίσκος ζυγού, καλύτερης διατήρησης, βρέ-
θηκε στον τάφο 7 (εικ. 40γ).
Τα χάλκινα αντικείμενα που περιείχε ο τάφος 2 

μαρτυρούν ότι το άτομο που ενταφιάσθηκε εδώ 
ανήκε στην αριστοκρατική τάξη, καθώς παρόμοια 
κτερίσματα έχουν βρεθεί σε πολύ πλούσιους μυκη-
ναϊκούς τάφους. Τα όπλα θεωρείται ότι παραπέ-
μπουν στην ιδιότητα του νεκρού ως πολεμιστή, ω-
στόσο, τα δόρατα και τα βέλη χρησίμευαν και στο 
κυνήγι, το οποίο ήταν εκείνη την εποχή μια από τις 
κύριες ασχολίες των ανώτερων κοινωνικών τά-
ξεων, καθώς αποτελούσε μέρος της στρατηγικής 
για την επίδειξη της δύναμής τους, όπως υποδη-
λώνουν οι κυνηγετικές σκηνές που εμφανίζονται, 
ήδη από την πρώιμη Μυκηναϊκή περίοδο, σε 
επιτύμβιες στήλες από τους Ταφικούς Κύκλους Α 
και Β των Μυκηνών, σε πολύτιμα αντικείμενα που 
αποκάλυψε εκεί ο H. Schliemann (χρυσή σφραγίδα 
από τον τάφο ΙΙΙ, χάλκινο εγχειρίδιο με ένθετη δια-
κόσμηση από τον τάφο IV), σε τοιχογραφίες μυκη-
ναϊκών μεγάρων και σε πολλά έργα μικρογλυπτι-
κής. 

Δεδομένου ότι το κυνήγι κατείχε σημαντική 
θέση στο σύστημα ιδεών της μυκηναϊκής αριστο-
κρατίας ως μέσον επίδειξης ισχύος και προσωπι-
κού κύρους,16 δεν αποκλείεται η εναπόθεση δο-
ράτων και αιχμών βελών σε τάφους να αποσκο-
πούσε και στην προβολή του νεκρού ως ικανού κυ-
νηγού. Με το κυνήγι ίσως σχετίζονταν και οι «ξυ-
ροί» με δίστομη φυλλόσχημη λεπίδα, καθώς μπορεί 
να χρησίμευαν στην εκδορά και τον τεμαχισμό φο-
νευμένων θηραμάτων, ενώ εκείνοι με μονόστομη 
τριγωνική λεπίδα είναι πιθανότερο να αποτελού-
σαν αντικείμενα καλλωπισμού των ανδρών (όπως 
τα σημερινά ξυράφια), ερμηνεία που επικρατεί 
τώρα και για τους δύο τύπους, αν και έχουν εκ-
φρασθεί κατά καιρούς κάποιες ενστάσεις.

Τάφοι 3-6 
Από τους τάφους 3, 4 και 6 εντοπίσθηκαν μόνον οι 
δρόμοι, τους οποίους είχε κόψει εγκάρσια η τά-
φρος του ΟΤΕ. Οι θάλαμοί τους βρίσκονταν πέραν 
του σκάμματος και δεν ήταν δυνατό να ερευνη-
θούν. Ο τάφος 5 ήταν μια μικρή κόγχη, λαξευμένη 
πιθανότατα στον δρόμο κάποιου άλλου θαλαμω-
τού. Στο εσωτερικό της δεν βρέθηκαν σκελετικά 
υπολείμματα, αλλά μάλλον θα περιείχε ταφή 
βρέφους, τα οστά του οποίου είχαν αποσαθρωθεί. 
Δύο ολόβαφα αγγεία που βρέθηκαν εδώ, ένας μό-
νωτος και ένας υψίπους σκύφος της ΥΕ ΙΙΙΑ2, θα 
ανήκαν στα κτερίσματα της ταφής.

Τάφος 7 
Στον τάφο 7 είχαν καταστραφεί από το σκαπτικό 
μηχάνημα η νοτιοδυτική πλευρά του θαλάμου, ένα 
μέρος του δρόμου και το νοτιοδυτικό τμήμα μιας 
από τις δύο κόγχες που ήταν λαξευμένες στη δεξιά 
πλευρά του (εικ. 18). Σε προγενέστερο χρόνο, όταν 
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18. Σχέδιο κάτοψης του θαλαμωτού τάφου 7.
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επιστρώθηκε με τσιμέντο η οδός Δημοσθένους, είχε 
αποκοπεί και η οροφή του θαλάμου, στη θέση της 
οποίας είχε τοποθετηθεί πλάκα σκυροδέματος. Ο 
τάφος διατηρούσε άθικτη τη λίθινη φραγή της ει-
σόδου του, αλλά βρέθηκε επιχωμένος, προφανώς 
λόγω της διατάραξης που είχε υποστεί στα νεώτε-
ρα χρόνια.
Στον κεντρικό χώρο του θαλάμου ίσως υπήρχε 

μια κύρια ταφή, που θα συλήθηκε όταν αποκόπηκε 
η οροφή του. Κοντά στα τοιχώματά του βρέθηκαν 
πολλές δευτερογενείς ταφές, συνοδευόμενες από 
πλούσια κτερίσματα (εικ. 19, 20). Τα κρανία των 
νεκρών ήταν τοποθετημένα με φροντίδα ανάμεσα 
στα κτερίσματα, με το πρόσωπο στραμμένο προς 
τα κάτω. Αυτή η πρακτική ίσως είχε κάποια συμ-
βολική σημασία, καθώς το ίδιο φαινόμενο παρα-
τηρήθηκε στον τάφο Α5 του ΥΕ ΙΙ-ΙΙΙ νεκροτα-
φείου στην Απάθεια του Γαλατά της Τροιζηνίας, ο 
οποίος είχε χρησιμοποιηθεί ως οστεοφυλάκιο. Αξί-
ζει να σημειωθεί ότι στον τάφο εκείνο βρέθηκαν 
και ενδείξεις για την άσκηση ταφικών τελετουρ-
γιών.17

Η έρευνα του τάφου 7 απέδωσε συνολικά 85 
πήλινα αγγεία, επτά ειδώλια, τέσσερα χάλκινα 
αντικείμενα, 25 ψήφους περιδεραίων από υαλό-
μαζα, φαγεντιανή, χαλκό και στεατίτη, καθώς και 
έξι κωνίσκους από στεατίτη. Ιδιαίτερο χαρακτη-
ριστικό των κτερισμάτων αυτού του τάφου ήταν η 
μεγάλη συχνότητα επικασσιτερωμένων αγγείων. Η 
κεραμική χρονολογεί τη χρήση του από την ΥΕ 
ΙΙΙΑ έως και την ΥΕ ΙΙΙΓ Μέση περίοδο (14ος – 
πρώιμος 11ος αι. π.Χ.).

Κεραμική 
Στην πρώτη φάση της χρήσης του τάφου ανήκει έ-
νας απιόσχημος πιθαμφορίσκος της ΥΕ ΙΙΙΑ1, δια-
κοσμημένος στον ώμο με κρίνο (εικ. 21). Τρεις άλ-
λοι πιθαμφορίσκοι μπορούν να αποδοθούν στις ΥΕ 
ΙΙΙΑ2-Β1 περιόδους. Τα αλάβαστρα περιλάμβαναν 
ένα μικρό σφαιρικό, φθαρμένο στην επιφάνεια, και 
πέντε κυλινδρικά, τέσσερα από εκείνα χρονολο-
γούμενα στις ΥΕ ΙΙΙΑ-Β (εικ. 22) και ένα στην ΥΕ 
ΙΙΙΓ Πρώιμη.
Μια από τις πρόχους ανήκε στον δίωτο 

αμφοροειδή τύπο της ΥΕ ΙΙΙΑ1 και ήταν επιχρι-
σμένη σε όλη την επιφάνεια με μελανή βαφή, απο-
λεπισμένη κατά τόπους (εικ. 23). Η μελανή βαφή 
και η πλαστική διαμόρφωση του κάτω άκρου των 

λαβών απηχούν μεταλλικά πρότυπα στα οποία 
ανάγεται η καταγωγή αυτού του τύπου πρόχου.18 
Μια από τις λαβές είχε σημείο του κεραμέα, αποτε-
λούμενο από δύο οριζοντίως χαραγμένα γραμ-
μίδια.19 Εκτός από μια άβαφη ευρύστομη πρόχου, 
όλες οι υπόλοιπες ήταν ταινιωτές, χρονολογού-
μενες από την ΥΕ ΙΙΙΒ έως και την ΥΕ ΙΙΙΓ Πρώ-
ιμη. 
Πέντε θήλαστρα συνόδευαν πιθανότατα παιδι-

κές ταφές, την παρουσία των οποίων μαρτυρεί και 
το σκελετικό υλικό που βρέθηκε εδώ. Το πρωιμό-
τερο χρονολογείται στην ΥΕ ΙΙΙΑ1, όπως δείχνουν 
το σχήμα του και η σπείρα με αναδιπλούμενο 
στέλεχος στη ζώνη του ώμου (εικ. 24α). Σε ένα 
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19. Δευτερογενείς ταφές στη ΒΔ γωνία  
του τάφου 7.

20. Αγγεία δευτερογενών ταφών,  
μεταξύ αυτών και επικασσιτερωμένα.



Ελένη  Κονσολάκη -Γ ιαννοπούλου :  Ανασκαφή  μυκηνα ϊκών  τάφων  στη  Σαλαμ ί να

  Θέματα  Αρχα ιολογ ίας   [τ .4 .2 ]   Μάιος  -  Αύγουστος  2020 137

21. Πιθαμφορίσκος 
διακοσμημένος με κρίνο.

22. Αλάβαστρο  
με δικτυωτό κόσμημα.

23. Ολόβαφη δίωτη 
αμφοροειδής πρόχους.

24α-β. Γραπτά θήλαστρα,  
το ένα επικασσιτερωμένο.α β
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θήλαστρο μικρού μεγέθους η γραπτή διακόσμηση 
είχε καλυφθεί με επικασσιτέρωση (εικ. 24β), αυ-
ξάνοντας σε δύο τα παραδείγματα επικασσιτε-
ρωμένων θήλαστρων από αυτό το νεκροταφείο.
Ασυνήθης τύπος αγγείου ήταν ένα καλαθόσχη-

μο με κοντό λαιμό (εικ. 25). Στη ζώνη του ώμου εί-
χε τρικάμπυλα τόξα, πληρούμενα με σχηματοποιη-
μένο πάπυρο στο κέντρο τους, διακόσμηση που το 
χρονολογεί στην ΥΕ ΙΙΙΑ2.20 Τα λίγα καλαθό-
σχημα αγγεία που είναι γνωστά από την ηπει-
ρωτική Ελλάδα έχουν ημισφαιρικό σώμα, χωρίς 
λαιμό, και είναι χειροποίητα. Ένα τέτοιο χειρο-
ποίητο σκεύος βρέθηκε σε θαλαμωτό τάφο του μυ-
κηναϊκού νεκροταφείου στη θέση Χαλιώτη της Σα-
λαμίνας.21 Καλαθόσχημα αγγεία που έχουν κλειστό 
σχήμα και κοντό λαιμό, όπως αυτό από τον τάφο 7, 
απαντούν κατά την ίδια περίοδο στη Ρόδο, όμως 
εκείνα στηρίζονται σε τρία πόδια.22 Ενδεχομένως 
το σχήμα του αγγείου από τη Σαλαμίνα είναι μια 
απλουστευμένη παραλλαγή του ροδιακού τύπου.
Ανάλογος μετασχηματισμός κεραμικών προτύ-

πων παρατηρείται στις μυκηναϊκές φλάσκες, αγγεία 

που έλκουν την απώτερη καταγωγή τους από την 
Ανατολία. Οι αρχαιότερες φλάσκες είχαν φακο-
ειδές σώμα χωρίς βάση, με κάθετα διαταγμένη 
διακόσμηση. Στις φλάσκες που εμφανίσθηκαν στον 
ελλαδικό χώρο κατά την ΥΕ ΙΙΙΑ1 προστέθηκε 
σταθερή βάση για πρακτικούς λόγους και η κοιλιά 
απέκτησε σφαιρικό σχήμα. Περαιτέρω εξέλιξη ση-
μειώνεται στην ΥΕ ΙΙΙΑ2, καθώς τότε εμφανίζεται 
ο τύπος με οριζόντια διακόσμηση, στον οποίο ανή-
κουν τρία φλασκίδια που βρέθηκαν εδώ, χρονο-
λογούμενα στις ΥΕ ΙΙΙΑ2 (εικ. 26) και ΥΕ ΙΙΙΒ πε-
ριόδους.
Οι ψευδόστομοι αμφορίσκοι επικρατούσαν στα 

κλειστά αγγεία, αντιπροσωπευόμενοι από 12 παρα-
δείγματα διαφόρων σχημάτων (εικ. 27α-δ). Οι ψευ-
δόστομοι αμφορίσκοι, αγγεία που ερμηνεύονται ως 
δοχεία για αρωματικά έλαια, φαίνεται ότι ήταν τα 
δημοφιλέστερα αγγεία σε αυτό το νεκροταφείο, 
καθώς είχαν κυριαρχική παρουσία και στους τά-
φους που ανέσκαψε παλαιότερα ο Δαβάρας.23 
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει ένας ψευδόστο-
μος της ΥΕ ΙΙΙΒ/Γ, ο οποίος είχε στον ώμο, απέ-
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25. Καλαθόσχημο αγγείο. 26. Φλασκίδιο με οριζόντια διακόσμηση.
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27. Ψευδόστομοι αμφορίσκοι:  
      (α) απιόσχημος 
      (β) πιεσμένος σφαιρικός 
      (γ-δ) σφαιρικός, με μικρή οπή στον ώμο     
      διανοιγμένη πριν από την όπτηση.  

α β

γ
δ
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ναντι από την προχοή, μικρή κυκλική οπή, 
διανοιγμένη πριν από την όπτηση, για την είσοδο 
αέρα που θα διευκόλυνε τη ροή του υγρού 
περιεχομένου του (εικ. 27γ-δ). Αυτό το χαρακτη-
ριστικό εμφανίζεται επίσης στους ύστερους μυκη-
ναϊκούς ψευδόστομους αλλά και σε στενόλαιμες 
πρόχους ή ληκύθια της Υπομυκηναϊκής περιόδου 
από την ανασκαφή του Π. Καββαδία στον Ναύ-
σταθμο της Σαλαμίνας.24 Τα κλειστά σχήματα συμ-
πλήρωναν εδώ μια στενόλαιμη πρόχους, ένα 
ληκύθιο και ένας αμφορίσκος με θαμπή μελανή 
βαφή που αφήνει ακάλυπτα το κατώτερο μέρος 
της κοιλιάς και τη βάση, χρονολογούμενος στην 
ΥΕ ΙΙΙΓ Μέση περίοδο. 
Στα ανοικτά αγγεία κυριαρχούσαν οι κύλικες, 

εμφανιζόμενες σε 19 παραδείγματα: δύο γραπτές 

και τρεις ολόβαφες της ΥΕ ΙΙΙΑ2 (εικ. 28α-β, 29α-β) 
και 14 άβαφες χρονολογούμενες στις ΥΕ ΙΙΙΑ-Β. 
Μια από τις δύο γραπτές, αρχικά διακοσμημένη με 
αμείβοντες, είχε επικασσιτερωθεί. Η μία από τις 
ολόβαφες ήταν επιχρισμένη με καστανομέλανη 
βαφή και οι άλλες δύο με ερυθρή/πορτοκαλλό-
χρωμη. Οι ολόβαφες κύλικες των ΥΕ ΙΙ-ΙΙΙΑ πε-
ριόδων θεωρούνται ως φθηνές απομιμήσεις αντί-
στοιχων μεταλλικών αγγείων.25 Ως προς την πα-
ρατηρούμενη διαφοροποίηση στο χρώμα των ολό-
βαφων αγγείων, μπορούμε να εικάσουμε ότι το κα-
στανομέλανο χρώμα παρέπεμπε σε χαλκό και οι 
αποχρώσεις του ερυθρού σε χρυσό. Οι άβαφες 
κύλικες, εκτός μίας, ήταν όλες επικασσιτερωμένες, 
ώστε να δημιουργούν την ψευδαίσθηση ότι ήταν 
κατασκευασμένες από άργυρο (εικ. 30α-β).
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28α-β. Γραπτές κύλικες, η μία επικασσιτερωμένη.

29α-β. Ολόβαφες κύλικες.
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Επικασσιτερωμένα ήταν επίσης ένα άβαφο μόνωτο 
κύπελλο του τροπιδωτού τύπου, τα περισσότερα 
από τα άβαφα κωνικά κυάθια, όλα τα άβαφα 
λεκανίδια και μια γραπτή αρύταινα. Όπως 
προαναφέρθηκε, η επικασσιτέρωση είναι σπάνιο 
φαινόμενο στις αρύταινες και το γεγονός ότι εδώ 
έχουμε δύο τέτοια παραδείγματα (μαζί με εκείνο 
από τον τάφο 1) είναι οπωσδήποτε αξιοσημείωτο.
Η επικάλυψη με κασσίτερο μυκηναϊκών άβα-

φων ή γραπτών αγγείων που προορίζονταν για 
ταφική χρήση, με στόχο να αποκτήσουν την όψη 
πολυτελών αργυρών σκευών, εξυπηρετούσε την 
επιθυμία για επίδειξη πλούτου από τους συγγενείς 
του νεκρού κατά την κηδεία, χωρίς τη σπατάλη 
γνήσιων μετάλλινων αντικειμένων για αυτόν τον 
σκοπό. Ο κασσίτερος ήταν βέβαια φθηνότερος από 

τον άργυρο, όμως ήταν και αυτός εισαγόμενο προ-
ϊόν υψηλού κόστους, καθώς οι πηγές του βρίσκο-
νταν μακράν του ελλαδικού χώρου.26 Επομένως η 
χρήση επικασσιτερωμένων αγγείων ως κτερισμά-
των δεν είναι ένδειξη έλλειψης αλλά λελογισμένης 
δαπάνης πλούτου.
Αρκετά επικασσιτερωμένα αγγεία βρέθηκαν 

και στους τάφους που ανέσκαψε το 1964 ο Δα-
βάρας, όμως στα περισσότερα από εκείνα ο κασ-
σίτερος διατηρείται τώρα ως μικρά μαύρα στίγμα-
τα, ίσως επειδή η συγκεκριμένη κατηγορία της μυ-
κηναϊκής κεραμικής δεν ήταν τότε ευρέως γνωστή 
και τα κατάλοιπα της επικασσιτέρωσης συνήθως 
αφαιρούνταν κατά το πλύσιμο και τη συντήρηση 
των ευρημάτων. Αντίθετα, σε πολλά από αυτά που 
βρέθηκαν στην ανασκαφή του 1995 η διατήρηση 
του κασσίτερου είναι εξαιρετική, καθώς η παρου-
σία του έγινε αμέσως αντιληπτή κατά την ανασκα-
φή (εικ. 20). Μάλιστα, σε μερικές περιπτώσεις δια-
κρίνεται και ένα στρώμα υπόλευκης συγκολλη-
τικής ουσίας ανάμεσα στα φύλλα του κασσίτερου 
και την επιφάνεια του πηλού.
Το σπουδαιότερο αγγείο από τον τάφο 7 ήταν 

ένας γραπτός κρατήρας άριστης ποιότητας, με πε-
ρίτεχνη διακόσμηση από σπείρες με αναδιπλού-
μενο στέλεχος (εικ. 31). Το αγγείο ανήκει στον 
κωνικό-απιόσχημο τύπο της ΥΕ ΙΙΙΑ1, ο οποίος, 
όμως, απαντάται και στην πρώιμη ΥΕ ΙΙΙΑ2.27 
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31. Κρατήρας με περίτεχνη διακόσμηση  
από σπείρες.

30α-β. Επικασσιτερωμένες  
άβαφες κύλικες.
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Άλλοι 11 κρατήρες έχουν βρεθεί στα μυκηναϊκά 
νεκροταφεία της Αγίας Κυριακής και της περιοχής 
Χαλιώτη και έξι ακόμη, αναφερόμενοι ως προ-
ερχόμενοι από τη Σαλαμίνα, βρίσκονται σήμερα σε 
Μουσεία και ιδιωτικές συλλογές του εξωτερικού.28 
Ο κρατήρας από τον τάφο 7 ξεχωρίζει από άλλα 
σύγχρονα παραδείγματα για την εξαιρετική επι-
μέλεια με την οποία είναι σχεδιασμένο το διακο-
σμητικό θέμα. Οπωσδήποτε πρόκειται για εισηγ-
μένο προϊόν, κατασκευασμένο σε κάποιο σημαντι-
κό εργαστήριο εκείνης της εποχής.
Σπάνιο εύρημα ήταν επίσης μια φιάλη κατα-

σκευασμένη από σκούρο καστανό πηλό με καστανο-
μέλανο αλοίφωμα, στιλβωμένο μετά το στέγνωμα 
και πριν από την όπτηση με έντριψη, ώστε το αγ-
γείο να δίνει την εντύπωση χάλκινου σκεύους (εικ. 
32α-β). Στην εσωτερική και στην κάτω επιφάνεια 
του πυθμένα είχε πλαστικό δακτύλιο, στοιχείο που 
παραπέμπει και αυτό σε μεταλλικά πρότυπα. Πα-
ρόμοιου σχήματος χάλκινη φιάλη βρέθηκε σε θα-
λαμωτό τάφο, με διάρκεια χρήσης από την ΥΕ 
ΙΙΙΑ1 έως και την ΥΕ ΙΙΙΒ2, στη θέση Φούρεσι του 

Δήμου Γλυκών Νερών της Αττικής.29 Χάλκινη 
φιάλη περιείχε επίσης ένας από τους τάφους του 
ΥΕ ΙΙΙΓ-Υπομυκηναϊκού νεκροταφείου που ανέ-
σκαψε ο Π. Καββαδίας στον Ναύσταθμο της Σα-
λαμίνας.30 
Στα μεγάλα ανοικτά αγγεία συμπεριλαμβά-

νονταν δύο άβαφες βαθιές λεκάνες, παρόμοιες 
προς εκείνες του πρώιμου τύπου από τον θαλα-
μωτό τάφο 1. Όμως, εδώ απουσιάζει η παραλλαγή 
με κάθετη προεξοχή στις λαβές, η οποία ήταν εκεί 
περισσότερο δημοφιλής. Μια λεκάνη με γεφυρό-
στομη προχοή ανήκε στον τύπο με ταινιόσχημες 
λαβές στο ύψος του στομίου και είχε εξωτερικά και 
εσωτερικά ταινιωτή διακόσμηση, όπως και η άλλη 
γραπτή λεκάνη από τον τάφο 1.
Οι σκύφοι αντιπροσωπεύονταν από τρία 

παραδείγματα: έναν υψίποδα ολόβαφο της ΥΕ 
ΙΙΙΑ2 (εικ. 33), έναν ημισφαιρικό της ΥΕ ΙΙΙΒ1, 
διακοσμημένο αρχικά με αντίρροπα V και κατόπιν 
επικασσιτερωμένο, και έναν άλλο ημισφαιρικό, 
χρονολογούμενο στην ΥΕ ΙΙΙΓ Πρώιμη (εικ. 34). Ο 
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32α-β. Έντριπτη πήλινη φιάλη  
μιμούμενη χάλκινο σκεύος.

33. Ολόβαφος υψίπους σκύφος.

34. Σκύφος με διακόσμηση μινωικού τύπου.
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τελευταίος είχε στο ύψος των λαβών, σε ελεύθερο 
πεδίο, μια σειρά από μεμονωμένα ομόκεντρα 
ημικύκλια στραμμένα προς τα άνω. Ένας σκύφος 
ιδίου σχήματος, κατασκευασμένος παρομοίως από 
κιτρινωπό πηλό και διακοσμημένος με τον ίδιο 
τρόπο, βρέθηκε σε στρώμα της ΥΕ ΙΙΙΓ Πρώιμης 
στη Φυλακωπή και θεωρήθηκε ως προϊόν μινωικής 
επίδρασης, επειδή αυτό το μοτίβο απαντάται συ-
χνά στην Υστερομινωϊκή ΙΙΙΒ-Γ κεραμική.31 Στην 
ΥΕ ΙΙΙΓ Πρώιμη ανήκει επίσης ένας βαθύς ημι-
σφαιρικός κύαθος (εικ. 35), διακοσμημένος με ται-
νία μεσαίου μεγέθους κάτω από το στόμιο, λεπτή 
ταινία στην ακμή του χείλους και με έναν κύκλο 
εσωτερικά στον πυθμένα.
Στα κεραμικά ευρήματα συγκαταλέγεται ένα 

δισκοειδές πώμα, με κατακόρυφη τοξοειδή λαβή, 
κατασκευασμένο από χονδροειδή πηλό 
(εικ. 36α). Στην άνω επιφάνεια, κοντά 
στην περιφέρεια, είχε χαραγμένο πριν α-
πό την όπτηση σημείο του κεραμέα, απο-
τελούμενο από τρία παράλληλα γραμμίδια 
(εικ. 36β). Πώματα με σημεία του κατα-
σκευαστή έχουν βρεθεί επίσης στην Αίγινα, 
την Τίρυνθα και τη Μιδέα.32 Στον τάφο 7 δεν 
βρέθηκε κάποιο αγγείο στο οποίο θα ταίρια-
ζε αυτό το πώμα.

Ειδώλια 
Τα κτερίσματα των δευτερογενών 
ταφών συμπεριλάμβαναν επτά πήλι-
να ειδώλια. Ένα από εκείνα παρι-
στάνει βοοειδές με ανθρώπινη μορφή 
στα νώτα του (εικ. 37). Η μορφή φορά στο 
κεφάλι κωνικό κάλυμμα και έχει τα χέρια διπλω-
μένα στο στήθος. Μια φαρδιά πλαστική ταινία 
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36α-β. Πώμα με σημείο του κεραμέα  
στην άνω επιφάνεια. 

37. Ειδώλιο βοοειδούς  
με ανθρώπινη μορφή  

στα νώτα του.

35. Βαθύς ημισφαιρικός κύαθος.
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αρχίζει από το κεφάλι του ζώου και καταλήγει στο 
στέρνο της μορφής. Για αυτόν τον σπάνιο τύπο 
μυκηναϊκών ειδωλίων έχουν προταθεί δύο δια-
φορετικές ερμηνείες: α) παράσταση ανθρώπου που 
οργώνει, β) συμπτυγμένη απεικόνιση βοϊδάμαξας 
με οδηγό.33

Σημαντικό είναι επίσης ένα ειδώλιο κουροτρό-
φου, καθισμένης σε τριποδικό θρόνο με συμπαγές 
ερεισίνωτο (εικ. 38). Η μορφή φορά περιδέραιο 
που δηλώνεται με σειρά στιγμών γύρω από τον 
λαιμό. Το βρέφος αποδίδεται συνοπτικά, χωρίς 
πλαστικές λεπτομέρειες, αλλά είναι σχεδιασμένο 
προσεκτικά πάνω στο στήθος της γυναίκας. Το σώ-
μα του δηλώνεται με σύστημα γραμμιδίων που 
σχηματίζουν «ραχοκοκαλιά» και το κεφάλι με 
ωοειδές περίγραμμα και μεγάλη στιγμή στη θέση 
του οφθαλμού. Τα γνωστά μυκηναϊκά ειδώλια κα-
θιστών γυναικείων μορφών είναι σχετικώς λίγα και 
προέρχονται κυρίως από τάφους ή χώρους λα-

τρείας. Όπως έχει υποστηριχθεί με βάσιμα επιχει-
ρήματα σε συνολική μελέτη τους, πιθανότατα 
παριστάνουν μυκηναϊκή θεότητα προστάτιδα της 
ζωής και φύλακα των νεκρών, η οποία θεωρείτο 
ότι εξασφάλιζε τη γονιμότητα και την αναγέννη-
ση.34

Τέσσερα από τα υπόλοιπα ειδώλια απεικόνιζαν 
επίσης γυναικείες μορφές, ενώ ένα θραύσμα πιθα-
νώς ανήκε σε ζωόμορφο. Τρία από τα γυναικεία 
ανήκουν στον τύπο Φι Α (εικ. 39) και χρονολογού-
νται στην ΥΕ ΙΙΙΑ2.35 Όλα είχαν τα κοινά χαρα-
κτηριστικά αυτού του τύπου: κοντό και χονδρό 
στέλεχος, ελλειψοειδή κορμό διακοσμημένο με πυ-
κνές κυματοειδείς γραμμές που συνεχίζονται και 
στο στέλεχος, κεφάλι με συμπαγή βαφή στα πλάγια 
και στο πίσω μέρος, οφθαλμούς δηλωμένους με 
μεγάλους επίθετους βώλους πηλού και στιγμή στο 
κέντρο. Ένα ειδώλιο σχήματος Ψ μπορεί να απο-
δοθεί στην ΥΕ ΙΙΙΒ.
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38. Ειδώλιο κουροτρόφου  
καθισμένης σε τριποδικό θρόνο.

39. Γυναικεία ειδώλια τύπου Φι Α.
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Γυναικεία ειδώλια βρίσκονται πολύ συχνά σε 
παιδικές ταφές και μάλιστα έχει προταθεί ότι 
αντιπροσώπευαν θείες τροφούς ή θεότητες που 
προστάτευαν τα μικρά παιδιά στο ταξίδι τους στον 
κάτω κόσμο.36 Η άποψη αυτή, όμως, απορρίπτεται 
από ορισμένους μελετητές με το επιχείρημα ότι γυ-
ναικεία ειδώλια εμφανίζονται και σε τάφους 
ενηλίκων. Ωστόσο, ο προβαλλόμενος αντίλογος 
δεν συνυπολογίζει το γεγονός ότι τα σκελετικά κα-
τάλοιπα βρεφών ή ακόμη και εμβρύων, που ίσως 
συνόδευαν τους ενήλικες, κατά κανόνα δεν δια-
τηρούνται σε τόσο καλή κατάσταση ώστε να γί-
νονται εύκολα αντιληπτά κατά την ανασκαφή.
Χάλκινα αντικείμενα 
Τα χάλκινα αντικείμενα είχαν και εδώ εντυπωσια-
κή παρουσία (εικ. 40α-δ), αντιπροσωπευόμενα από 
έναν ξυρό (μήκος 0,135 μ.) του τύπου με τριγωνική 
λεπίδα, ένα εγχειρίδιο (μήκος 0,18 μ.) με τρεις ηλί-
σκους στη θέση στερέωσης της λαβής, ένα δισκά-

ριο ζυγού (διάμετρος 0,096 μ.), που διατηρεί τρεις 
από τις τέσσερις οπές για την ανάρτησή του, και 
ένα εξάρτημα τριγωνικού  σχήματος (ύψος 0,04 μ.) 
με μεγάλη ελλειψοειδή οπή στην κορυφή. Το τε-
λευταίο ίσως ανήκε επίσης σε ζυγό, καθώς μπορεί 
να ήταν ο κρεμαστήρας στο μέσον της οριζόντιας 
ράβδου του.
Όπως προαναφέρθηκε, χάλκινοι ζυγοί έχουν 

βρεθεί σε πολύ πλούσιους μυκηναϊκούς τάφους. 
Μάλιστα, στον τάφο ΙΙΙ του Ταφικού Κύκλου Α 
των Μυκηνών εμφανίζονται και παραδείγματα 
από χρυσό, τα οποία δείχνουν ότι η χρήση τέτοιων 
αντικειμένων ως κτερισμάτων είχε ιδιαίτερη συμ-
βολική σημασία. Πιθανότατα πρόκειται για νε-
κρικούς ζυγούς που συμβόλιζαν την «ψυχοστα-
σία», δηλαδή το ζύγισμα της ψυχής μετά τον θά-
νατο, δοξασία που απαντάται και σε άλλες αρ-
χαίες θρησκείες.37 Η ερμηνεία αυτή ενισχύεται από 
την απεικόνιση πεταλούδας (γνωστό σύμβολο της 
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40α-δ. Χάλκινα αντικείμενα από τον τάφο 7:  
            (α) ξυρός 
            (β) εγχειρίδιο 
            (γ) δισκάριο ζυγού 
            (δ) τριγωνικό εξάρτημα, πιθανώς από ζυγό.
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41α-γ. Ψήφοι περιδεραίων από υαλόμαζα.

42. Χάντρες από φαγεντιανή.

43. Κυλινδρική χάντρα από στεατίτη  
επικαλυμμένο με χαλκό.

α

β γ

146



Ελένη  Κονσολάκη -Γ ιαννοπούλου :  Ανασκαφή  μυκηνα ϊκών  τάφων  στη  Σαλαμ ί να

ψυχής) στους δίσκους ενός χρυσού ζυγού από τις 
Μυκήνες.38

Κοσμήματα και αντικείμενα αμφίεσης 
Τα περισσότερα από τα κοσμήματα που βρέθηκαν 
στον τάφο 7 ήταν ψήφοι περιδεραίων από βαθυ-
κύανη υαλόμαζα, σε σχήμα επιμήκους πλακιδίου. 
Στην ανάγλυφη διακόσμησή τους εμφανίζονται τα 
εξής θέματα: δύο εξάφυλλοι ρόδακες (εικ. 41α), 
οκτώσχημη ασπίδα (εικ. 41β), δύο αντωπές αχι-
βάδες (εικ. 41γ). Μια ρομβοειδής χάντρα τύπου 
«κολοκυθόσπορου», μια μικροσκοπική σωληνωτή 
με πυκνούς εγκάρσιους δακτυλίους και μια κυλιν-
δρική διακοσμημένη με εγχάρακτο δικτυωτό ήταν 
κατασκευασμένες από φαγεντιανή (εικ. 42). 
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει μια κυλιν-

δρική χάντρα από στεατίτη, ο οποίος είχε επικα-
λυφθεί με χαλκό ώστε το κόσμημα να φαίνεται 
κατασκευασμένο από πολυτιμότερο υλικό (εικ. 43). 
Προφανώς αυτή ήταν άλλη μια προσπάθεια για τη 
δημιουργία εντυπώσεων που θα τόνιζαν τον πλού-
το και την υψηλή κοινωνική θέση των νεκρών χω-
ρίς υπέρμετρη σπατάλη πολυτελών αντικειμένων. 
Πάντως, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι οι οικογένειες 
των ατόμων που ενταφιάσθηκαν εδώ ήταν εύπο-
ρες, καθώς αυτό διαπιστώνεται γενικότερα από 

την ποιότητα και τα είδη των κτερισμάτων που 
πρόσφεραν στους νεκρούς τους.
Παρόμοια κυλινδρική χάντρα από μελανό 

στεατίτη βρέθηκε προσκολλημένη σε μάζα σιδήρου 
μαζί με δύο άλλες, μία μικρότερη κυλινδρική, χάλ-
κινη στην επιφάνεια, και μία μικρή σφαιρική από 
υπόλευκη υαλόμαζα (εικ. 44α). Για εκείνη που φαι-
νόταν να είναι χάλκινη δεν εξετάσθηκε εάν κάτω 
από τον χαλκό υπήρχε άλλο υλικό, καθώς δεν επι-
χειρήθηκε να αποσπαστούν οι χάντρες από τη 
μάζα σιδήρου, επειδή στην πίσω όψη αυτής της μά-
ζας σώζονταν κατάλοιπα υφάσματος (εικ. 44β). 
Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της αείμνηστης 
Γιούλης Σπαντιδάκη, το ύφασμα ήταν κατα-
σκευασμένο με την τεχνική της απλής ύφανσης, 
δηλαδή με την ευθύγραμμη διασταύρωση των 
κλωστών των στημονιών με εκείνες των υφαδιών. 
Ως προς την παρουσία του σιδήρου στον τάφο, 
πρέπει να εξετασθεί με αρχαιομετρικές αναλύσεις 
εάν ανήκει στη Μυκηναϊκή εποχή ή εάν πρόκειται 
για αντικείμενο των νεώτερων χρόνων, που ίσως 
είχε παρεισφρήσει στο εσωτερικό του όταν κατα-
στράφηκε η οροφή του από τις εργασίες διαμόρ-
φωσης της οδού Δημοσθένους (γύρω στη δεκαετία 
του 1950).
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44α-β. Τρεις χάντρες από στεατίτη, χαλκό και υαλόμαζα, προσκολλημένες σε μάζα σιδήρου  
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Μερικοί κωνίσκοι από στεατίτη που βρέθηκαν 
εδώ θα ανήκαν στην αμφίεση των νεκρών, καθώς 
τα αντικείμενα αυτού του είδους είναι πιθανότερο 
να χρησίμευαν ως κομβία ή βαρίδια ενδυμάτων ή 
και ως ψήφοι περιδεραίων, παρά ως σφονδύλια 
αδραχτιού, όπως ήταν παλαιότερα η συνήθης 
ερμηνεία τους.

Τάφοι 8-9 
 Όπως προαναφέρθηκε, στον δρόμο του τάφου 7 
ήταν λαξευμένες δύο μικρές κόγχες, οι οποίες 
αριθμήθηκαν ως τάφοι 8 και 9 (εικ. 18). Στον τάφο 
8 βρέθηκαν αποσαθρωμένα σκελετικά υπολείμμα-
τα νηπίων ή βρεφών και αρκετά κτερίσματα, ενώ ο 
τάφος 9 δεν απέδωσε κανένα εύρημα, είτε επειδή 
είχε συληθεί στην αρχαιότητα, είτε επειδή είχε κα-
θαριστεί προκειμένου να δεχθεί νέες ταφές, που 
δεν πραγματοποιήθηκαν. Ένα τμήμα του τάφου 8 

είχε αποκοπεί κατά τη διάνοιξη της τάφρου του 
ΟΤΕ αλλά όπως φαίνεται, από τα αγγεία που βρέ-
θηκαν, πρέπει να περιείχε τουλάχιστον δύο παιδι-
κές ταφές. Η πρώτη είχε παραμερισθεί στη δυτική 
πλευρά της κόγχης, ενώ η δεύτερη καταλάμβανε 
τον κεντρικό χώρο (εικ. 45).
Τα αγγεία της πρώτης ταφής ήταν μια ολόβαφη 

κύλικα, ένας ολόβαφος υψίπους σκύφος και ένα 
θήλαστρο, χρονολογούμενα στην ΥΕ ΙΙΙΑ2. Η 
δεύτερη ταφή ήταν κτερισμένη με έναν ψευδόστο-
μο αμφορίσκο, έναν πτηνόμορφο ασκό, ένα μικρο-
γραφικό ταινιωτό λεκανίδιο και τέσσερα γυναικεία 
ειδώλια του τύπου Φι Β, χρονολογούμενα στην ΥΕ 
ΙΙΙΑ/Β. Μια υδρίσκη, τοποθετημένη κοντά στο 
ανατολικό τοίχωμα της κόγχης, δεν είναι βέβαιο 
εάν ανήκε στην ίδια ταφή ή σε μια άλλη που ίσως 
είχε παραμερισθεί εκεί. Όπως είναι γνωστό, τα θή-
λαστρα, οι πτηνόμορφοι ασκοί, τα μικκύλα αγγεία 
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και τα γυναικεία ειδώλια αποτελούσαν τυπικά κτε-
ρίσματα παιδικών ταφών.

Μελέτη δειγμάτων αρχαίου DNA 
Δείγματα από το ανθρωπολογικό υλικό που απέ-
δωσε η ανασκαφή συμπεριελήφθησαν σε ένα ευρύ-
τερο ερευνητικό πρόγραμμα για τη συγκριτική 
μελέτη αρχαίου DNA από διεθνή ομάδα γενετιστών 
και άλλων επιστημόνων. Τα άλλα δείγματα που 
εξετάσθηκαν στο πλαίσιο αυτής της μελέτης προ-
έρχονταν από τρεις ανασκαφές στην Πελοπόννησο 
και τρεις στην Κρήτη, καθώς και από ένα νε-
κροταφείο της Πρώιμης-Μέσης Εποχής του Χαλ-
κού στη νοτιοδυτική Ανατολία.
Το αρχαιότερο δείγμα DNA από τον ελλαδικό 

χώρο βρέθηκε στο νεολιθικό σπήλαιο στην Αλε-
πότρυπα του Διρού. Τα δείγματα DNA από τη Μι-
νωική Κρήτη προήλθαν από το ανθρωπολογικό υ-
λικό που περιείχαν ο λάκκος μεταξύ των θολωτών 
τάφων Α και Β στη Μονή Οδηγήτριας, ο οποίος 
στην ΜΜ ΙΒ είχε χρησιμοποιηθεί ως οστεο-
φυλάκιο, το σπήλαιο στον Άγιο Χαράλαμπο Λασι-
θίου, το οποίο στη ΜΜ ΙΙΒ χρησιμοποιήθηκε επί-
σης ως οστεοφυλάκιο, και ο τάφος 160 του ΥΜ ΙΙΙ 
νεκροταφείου στους Αρμένους. Δείγματα DNA α-
πό την ηπειρωτική Ελλάδα της Ύστερης Εποχής 
του Χαλκού απέδωσαν ταφές της ΥΕ ΙΙΙ στον θο-
λωτό τάφο 1 της Περιστεριάς και ανακομιδές της 
ίδιας περιόδου στον θαλαμωτό Α5 της Απάθειας 
του Γαλατά (Τροιζηνία). Όσον αφορά στη Σαλα-
μίνα, το δείγμα αρχαίου DNA βρέθηκε σε δόντι μι-
κρού κοριτσιού, που συλλέχθηκε στον τάφο 7.  
Τα αποτελέσματα αυτής της έρευνας δημοσιεύ-

θηκαν το 2017 στο διεθνούς κυκλοφορίας επιστη-
μονικό περιοδικό Nature.39 Σύμφωνα με τα δεδο-
μένα που συγκεντρώθηκαν από 19 αρχαία άτομα, 
οι Μινωίτες και οι Μυκηναίοι είχαν γενετική συγ-
γένεια, έλκοντας την καταγωγή τους κατά τα τρία 
τέταρτα από τους πρώτους νεολιθικούς αγρότες 
της δυτικής Ανατολίας και του Αιγαίου και ως 
προς το υπόλοιπο ποσοστό από αρχαίους πλη-
θυσμούς σχετιζόμενους κυρίως με εκείνους του 
Καυκάσου και του Ιράν.
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A salvage excavation conducted on behalf of the Greek Archaeological Service in 1995 brought to light a new 
group of Mycenaean tombs forming part of the known LH II-III cemetery at Ayia Kyriaki, in the modern town of 
Salamis. The excavated tombs were in use during the LH III period. Their investigation yielded pottery of good 
quality including a large number of tinned vessels, several terracotta figurines, weaponry, razors and scale pans of 
bronze, and jewellery of glass, faience and bronze. The rich grave gifts attest to the presence of a thriving 
community in that area of Salamis during the Mycenaean era.
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Προέλευση εικονογράφησης 
Όλες οι εικόνες του κειμένου, εκτός της εικόνας 1, προέρχονται από το αρχείο της ανασκαφέως  

(Ε. Κονσολάκη-Γιαννοπούλου). 
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