19.

ΑΝΑΣΚΑΦΑΙ

ΕΝ

ΠΥΛΩι

Αί άνασκαφαΐ τοΰ 1957 υπήρξαν ολιγοήμεροι καί, πλήν στερεωτικών
εργασιών εις τον τάφον 1 Μυρσινοχωρίου (Ροΰτση), περιωρίσθησαν απο
κλειστικούς εις τήν άνασκαφήν τοΰ δρόμου τοΰ γειτονικού τάφου 2, όστις
κατά τό 1956 άπέδωκε πλούσια ευρήματα.
'Η άνασκαφή άπέδωκεν ενδιαφέροντα επιστημονικά δεδομένα και διά
τήν ιστορίαν τοΰ τάφου και διά τήν ιστορίαν τών βασιλικών ή πριγκιπικών
ενταφιασμών κατά τήν μυκηναϊκήν εποχήν. Ή πρόσοψις τοΰ τάφου (πίν. 52α)
διατηρείται κάτω τοΰ ύψους τοΰ άπολεσθέντος ανωφλιού του. Ή αριστερά
τφ εισερχόμενη) παραστάς έχει σήμερον ύψος 1.45 μ. και ή δεξιά 1.30 μ.
Τό πλάτος τής άριστεράς παραστάδος είναι 0.50 μ. και έχει ακόμη 0.20 μ.
κεκρυμμένον εντός τοΰ μαλακού βράχου. Τουναντίον ή δεξιά παραστάς, ουσα
ολόκληρος ορατή, έχει πλάτος 70-75 έκ. Έχρησιμοποιήθησαν μικροί πλακω
τοί λίθοι, συνήθως πάχους 5-7 εκατοστών, κατά διαστήματα δέ παρεμβάλ
λονται και δόμοι λίθων μέχρι 15 εκ. υψους.
Τό αρχικόν δάπεδον τοΰ δρόμου πρέπει φυσικφ τφ λόγφ νά εύρίσκετο
εις τήν κατωτάτην (περίπου!) σειράν τών λίθων τής θΰρας, καθώς και τό δά
πεδον τής θόλου. Βραδΰτερον δμως εβάθυναν τό περισσότερον μέρος τής
θόλου, άντιστοίχως δέ κατεβίβασαν και τό δάπεδον τοΰ δρόμου κατά 1 μ.
εις τήν αρχήν του και κατά 1.30 μ. εις τό τέλος, ώστε τό νέον κατώφλιον τοΰ
τάφου εύρίσκεται εις τό βάθος τοΰτο από τών κατωτάτων λίθων τής θΰρας.
Κατά τήν νέαν δμως λάξευσιν άφέθη στενόν θρανίον, πλάτους 20 περίπου έκ.,
κατά μήκος τοΰ αριστερού τοιχώματος τοΰ δρόμου (πίν. 52β δεξιά, διότι ή
εικών ελήφθη εξ Άνατ.), δπερ ακριβώς δεικνύει τήν αρχικήν κατάστασιν. Εις
τήν αρχήν τοΰ θρανίου τοΰτου υπάρχει ελλειψοειδής σήμερον, άλλοτε πιθανώς
κυκλική εστία, άποτελουμένη έκ τοΰ ίσχυρώς κεκαυμένου μαλακού πετρώ
ματος. Είναι ορατή επί τοΰ πίν. 52β. Επειδή πέριξ αυτής εύρέθησαν τεμά
χια χονδροειδών αγγείων έρυθρωποΰ ή μελανοΰ πηλοΰ, ά'τινα προέρχονται έκ
χυτρών, δΰναται νά θεωρηθή βέβαιον, δτι εις τήν εστίαν ταΰτην παρεσκευάζοντο φαγητά κατά τάς τελετάς προς τιμήν τών νεκρών.
Δυο αύλακες εις τό έσωτερικόν

τοΰ τάφου ώδήγουν μέχρι τοΰ μέσου

περίπου τής θόλου. Έκ προηγουμένων δέ παρατηρήσεων καί εις τούς τά
φους Τραγάνας δυνάμεθα σήμερον νά καταστήσωμεν πιθανωτέραν καί διά
τρίτου παραδείγματος τήν έκφρασθεΐσαν εικασίαν, δτι πάσαι αΰται αι τρο-

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
18/09/2019 21:22:25 EEST - 35.173.47.43

Σπυρίδωνος Μαρινάτου : Άνασπαφαΐ έν Πύλω

119

ποποιήσεις εΐς τούς τάφους έγένοντο διά νά ευκολύνουν την εντός τοΰ τάφου
είσοδον άρματος ή άμάξης, έφ’ ής έκομίζετο 6 νεκρός.
Εντός τής θολού εις μέν τό Ν. μέρος άφέθη τμήμα κύκλου χωρίς νά
έκβαθυνθή, δπερ άπετέλει είδος βάθρου. Είς τό Β. δ'μως μέρος ού μόνον
Ιβάθυναν τό δάπεδον κάτω των θεμελίων τοΰ τάφου, αλλά καί ήνοιξαν τούς
δύο λάκκους τοΰ τάφου, ών ό ύπ’ άριθ. 2 ύπέσκαψεν ιδιαιτέρως έπικινδύνως
τά θεμέλια τούτου. ’Αποτέλεσμα ύπήρξεν ή

κατάρρευσις ολοκλήρου τής

Β. πλευράς τής θόλου. Ό τάφος ούτως ήχρηστεύθη άφοΰ είχε δεχθή 6-7 νε
κρούς καί μετά πάροδον 60-70 ετών από τής κατασκευής του. Εις τό γεγο
νός τούτο οφείλεται ή διάσωσις άθικτων των τελευταίων δύο νεκρών μετά
τών κτερισμάτων των, ένφ πάντες οΐ προηγούμενοι ειχον συληθή επ’ εύκαιρίφ τών μεταγενεστέρων ενταφιασμών. Περί τοΰ γεγονότος τούτου παρέσχον
ένδιαφερούσας ενδείξεις καί αί παρατηρήσεις ημών είς τον δρόμον τοΰ τάφου.
’Ήδη κατά τήν άνασκαφήν τοΰ 1956 ειχεν εύρεθή παρά τήν άριστεράν
παραστάδα τής θύρας καί εις τον πυθμένα σχεδόν τοΰ δρόμου τό κάτω μέ
ρος εύμεγέθους τριώτου άμφορέως μετά διακοσμήσεως καλαμοειδών. Είς μικράν άπόστασιν προς Δ. εύρέθησαν εφέτος καί ά'φθονα άλλα τεμάχια έκ τής
κοιλίας τοΰ αγγείου, είς τρόπον ώστε μετά τών προηγουμένως εΰρεθέντων
κατέστη δυνατή ή πλήρης συγκρότησις τοΰ αγγείου μετά μικρών μόνον ελ
λείψεων. Πιθανώς είναι τό άρχαιότατον, πάντως δ’έν τών άρχαιοτάτων αγ
γείων τοΰ τάφου. Άνά τήν υπόλοιπον έκτασιν τοΰ δρόμου εύρέθησαν μία
κύλιξ σχεδόν ακέραια καί αρκετά τεμάχια ποτηρίων τοΰ λεγομένου τύπου
Κεφτί. Είς τό δάπεδον τοΰ δρόμου, ερειδόμενος επί τοΰ δεξιοΰ τοιχώματος
τούτου, εύρέθη χαλκούς διπλοΰς πέλεκυς. Είναι πιθανόν, δτι εστία, πέλεκυς,
αγγεία καί άμφορεύς (οίνου ασφαλώς) έχρησίμευον εις ένα καί τον αυτόν
σκοπόν, τήν όργάνωσιν νεκρικών συμποσίων.
Εντελώς ά'λλον χαρακτήρα φέρουν ολίγα τεμάχια αγγείων εΰρεθέντων
Ιντός τοΰ δρόμου. Τινά έκ τούτων ανήκουν είς εύμέγεθες άγγεϊον εύρεθέν
εν τεμαχίοις κατά τήν προηγουμένην σκαφικήν περίοδον έσωτερικώς παρά
τήν θύραν τοΰ τάφου. ‘Έν άλλο τεμάχιον προσεκολίιήθη εις τό ώραϊον άπιοειδές αλάβαστρον τοΰ λάκκου 1, δστις εύρέθη τελείως σεσυλημένος. Δύο δε
άλλα τεμάχια προσεκολλήθησαν είς μίαν πρόχουν καί έν άρτοειδές αλάβα
στρον, ών τά πλεϊστα τών ΰπολοίπων τεμαχίων εύρέθησαν καί άνά τήν θόλον, αλλά καί εντός τοΰ λάκκου 2, τοΰ κυρίου λάκκου, δστις παρέσχε τον άσύλητον άνώτατον νεκρόν. Οί ύπ’ αυτόν 3 ή 4 προηγούμενοι νεκροί ειχον συ
ληθή. Επειδή δέ εύρέθη εις τον δρόμον καί χαλκούς επιχρυσωμένος ήλος
καί άλλα τεμάχια χαλκών αντικειμένων, κατά δέ τήν προηγουμένην περίοδον
ειχεν εύρεθή προ τής θύρας χρυσή ταινία, τό συμπέρασμα είναι προφα
νές: Τό χώμα έκ τών λάκκων τοΰ τάφου έξήγετο έντός σάκκων ή σπυρίδων
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εις τον δρόμον Ικ τοΰ ημίφωτος τής θολού, ΐνα έρευνηθή εν ανέσει. ”Αν
τούτο έγίνετο υπό των οικείων τών νεκρών η αν έπρόκειτο περί λαθραίας
τυμβωρυχίας εκ μέρους τού εργατικού προσωπικού δεν δυνάμεθα νά εΐπωμεν. Είναι φανερόν, δτι προς έκαστον ενταφιασμόν έκενούτο πλήρως ό δρό
μος και απετειχίζετο ή θυρα, έγίνοντο καθάρσεις, θυσίαι, εκαπνίζετο και διηυθετεΐτο το εσωτερικόν τού τάφου. “Εκαστον ενταφιασμόν έπηκολούθουν τε
λεία! προς τιμήν τού νέου νεκρού κα! ασφαλούς και τών παλαιοτέρων. Ταϋτα
δέ πάντα άπήτουν πλείονας ημέρας, ως έκ τούτου είδος στοιχειώδους ταρι-

Εΐκ. 1. Σφραγ'ις έξ ήλεκτρου έκ τοΰ δρόμου τοΰ τάφου.

χεΰσεως ήτο προφανώς άναγκαΐον. Ό Πάτροκλος ή 6 "Εκτωρ, ώς γνωστόν,
μένουν επί πολλάς ημέρας άταφοι, λόγφ τών πολλαπλών παρασκευών.
“Αλλα ευρήματα έκ τοΰ δρόμου είναι βέλη τινά λίθινα κα! λείψανα
ενός χάλκινου, ως κα! τεμάχιον πυρίτου, εξ ου άπεκόπτοντο αί λεπίδες τών
κατασκευαζομένων βελών. Τό σπουδαιότατον δμως εύρημα ΰπήρξεν ευμεγέ
θης εξ ήλέκτρου σφραγ'ις ακανόνιστου σχήματος, φέρονσα δύο τρήματα έγκαρσίως καί βαθεΐαν εγκοπήν εις τήν μίαν πλευράν. Τό σφραγιστικόν πεδίον είναι ελλειψοειδές και φέρει άβαθεΐς, μόλις διακρινομένας παραλλήλους
γραμμάς κατά τον μικρόν άξονα τής έλλείψεως. Θά έλεγέ τις, δτι παριστςί
κρανίον μέ τάς γραμμώσεις τοΰ ουρανίσκου. Ή μεγίστη διάμετρος τής σφραγίδος είναι 0.045 κα! τό ύψος 0.03 (εϊκ. ΐ).
’Ίσως δεν πρόκειται περί σφραγΐδος, αλλά περ! απλής ψήφου μετά περί
πλοκου διατρησεως. Περ! τών ψήφων δέ τούτων, αί όποΐαι έχουν ιδιαιτέραν
σημασίαν διά τήν χρονολόγησιν τής μεσαίας περιόδου τού χαλκού τής κεν
τρικής Ευρώπης, έγραψε τελευταίως μονογραφίαν ό κ. Βλαδίμηρος Milojcic
έπ’ ευκαιρία αναλογών ευρημάτων έκ τοΰ βασιλικού περιβόλου Β τών Μυκη
νών (Germania 33, 1955, σ. 316-319).
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΜΑΡΙΝΑΤΟΣ
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ΠΑΕ 1957.—19.

αναςκαφαι

εν πυλωι

Π ροσοψ ις του τάφου 2 Μ υρσινοχω ρίου.

ΠίΝΑΞ 52
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