
14, ΑΝΑΣΚΑΦΑΙ ΕΝ ΠΥΛΟ,

Αί άνασκαφαί του 1963 έν Πύλω διεξήχθησαν εις περιωρισμένην κλίμα
κα, διότι δυστυχώς αί διατυπώσεις της άπαλλοτριώσεως Περιστεριας δεν 
ήχΟησαν εις πέρας έγκαίρως, τοϋ πράγματος όφειλομένου εις άνεξήγητον ρα
θυμίαν των τοπικών αρχών Κυπαρισσίας. Κατόπιν τούτου αί μέν άνασκαφαί 
Περιστεριάς-Έλληνικοΰ, άπαιτοΰσαι πολυμελέστερον επιστημονικόν προ
σωπικόν, άφέθησαν διά τό επόμενον έτος, διεξήχθη δέ περιορισμένη άνασκα- 
φή 20 περίπου ημερών εις Κουκουνάραν.

'Η Κουκουνάρα είναι σπουδαΐον Μυκηναϊκόν κέντρον, τό όποιον ήκμασεν 
άπό της πρωίμου μέχρι της ύστάτης Μυκηναϊκής εποχής. (Είναι ό μόνος τό
πος, ένθα αί άνασκαφαί άπέδωκαν σκύφον μετά κυματοειδούς γραμμής, τυ
πικού ρυθμού «Σιταποθήκης», ενώ παντού άλλαχοΰ ή κεραμεική σταματά εις 
τον ρυθμόν 3Β) 'Ο σκοπός τής εφετινής άνασκαφής ήτο διπλούς, ήτοι: πρώ
τον νά ύποστηλωθή καί νά άνασκαφή ό μικρός θολωτός τάφος Άκόνας 1. Δεύ
τερον νά έρευνηθώσιν έκ νέου τά χώματα τά έξαχθέντα έκ τού τάφου Γουβαλά- 
ρη 1. 'Ο τάφος ούτος, ό μέγιστος τής Κουκουνάρας, ήτο άναμφιβόλως ό σπου
δαιότατος πάντων τών άλλων, άνήκων εις τον τοπικόν βασιλέα. Τούτο άποδει- 
κνύεται καί έκ τών περισωθέντων ευρημάτων καί έκ τής έντατικής λατρείας, 
ήτις κατά τούς Ελληνικούς χρόνους ήσκεΐτο έντός αυτού. Παραπλεύρως τού 
τάφου τούτου άνεκαλύφθη έτερος, μικρότερος καί άρχαϊκώτερος, ό τάφος Γου- 
βαλάρη 2, όστις περιείχε καί ούτος τά λείψανα σημαντικών ευρημάτων (κυ
ρίως άνω τών 50 χαυλιοδόντων κάπρου άνηκόντων εις κράνος) καί άξιόλογον 
κεραμεικήν. Δυστυχώς συνέβη σοβαρόν άτύχημα έν τώ Μουσείω Πύλου, διότι; 
διά λόγους άσχολιάστους ό συγκολλητής κ. Άργύρης Μαρίνης, δστις έκαθάριζε 
καί συνεκόλλα τά άγγεϊα κατά τάφους, διετάχθη άποτόμως ύπό τής Άρχαιολ. 
'Υπηρεσίας νά έγκαταλείψη τό Μουσεΐον. ’Ακολούθως, λόγω άνακατατάξεως 
τού Μουσείου, τά άγγεϊα, προτού άκόμη συγκολληθώσι πλήρως καί καταγρα- 
φώσι, μετεκινήθησαν έπανειλημμένως καί άνεμείχθησαν μεταξύ των, έκτε- 
θέντα είκή έντός δύο ή τριών προθηκών ύπό τού έκεΐ άποσταλέντος Έπιμελη- 
τού, χωρίς ούτος νά ζητήση άδειαν ή τουλάχιστον οδηγίας τού υπευθύνου άνα- 
σκαφέως. ’Έκτοτε ή συστηματική προσπάθειά μου, τή βοήθεια καί τών ημε
ρολογίου καί τής μνήμης τού άνασκαφέως, κατώρθωσε τον άσφαλή χο^ρισμόν 
μεταξύ τών δύο τάφων πάντων μέν τών μικρών ευρημάτων, άρκετών δέ καί 
έκ τών κυριωτέρο^ν άγγείων. Δυστυχώς δεκάδες τών άνασυσταθέντων μικρών 
άγγείων ύπέστησαν άνεπανόρθωτον σύγχυσιν καί δέν θά καταστή δυνατή ή 
μετά βεβαιότητος διανομή αύτών μεταξύ τών τάφων Γουβαλάρη 1 καί 2.
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Έσκέφθην ώς εκ τούτου, νά κοσκινίσω εφέτος (διά τρίτην φοράν) τά 
χώματα έκ τοϋ τάφου Γουβαλάρη 1, δστις ειχεν άνασκαφή τώ 1959. "Αν τυ
χόν άνευρίσκοντο νέα όστρακα, άποδεικνυόμενα δτι άνήκουσιν εις ώρισμένα 
άγγεϊα, τά αγγεία ταϋτα ταυτίζονται ώς άνήκοντα εις τον τάφον 1. Έπί πλέον 
άγγεϊά τινα, ώς οί κρατήρες καί ή πρόχους των πτηνών ή ή Λακωνίζουσα κυ
λινδρική πυξίς των λεόντων, είναι άπό πολλών άπόψεων τόσον σπουδαία, ώστε 
ή τυχόν εΰρεσις νέων οστράκων άνηκόντων εις ταϋτα θά άπεζημίο^νε διά τήν 
δαπάνην καί τον κόπον.

'Η έ'ρευνα δύναται νά θεωρηθή έπιτυχοΰσα, αν καί πολύ ολίγα όστρακα 
άνευρέθησαν, ούδέν δ’ έξ αύτών ανήκει εις τά άξιόλογα άγγεϊα. Τρία όμως 
όστρακα άπεδείχθη ήδη δτι άνήκουσιν εις ισάριθμα άγγεϊα, ών ούτως έπετεύ- 
χθη ή κατανομή εις τον τάφον Γουβαλάρη 1. Έπί πλέον άνευρέθη ώραιοτάτη 
φακοειδής γλυπτή λίθος έκ λευκοϋ χαλκηδονίου (πίν. 89α). Ή όπισθία αυ
τής επιφάνεια έχει άπορραγή άρχαιόθεν, παρασύρασα καί έλάχιστον μέρος 
τής εμπρόσθιας. (Διά τοϋτο καί διέφυγε τήν προσοχήν μας κατά τήν άρχικήν 
άνασκαφήν, διότι δίδει τήν έντύπωσιν κοινού χάλικος.) ' Η παράστασις δμως 
διατηρείται πρακτικώς άκεραία, άνερχομένων ουτω νυν τών έκ τοϋ τάφου 
σφραγίδων εις έπτά, ών μία χρυσόδετος. Φωτογράφησις καί έπεξεργασία τών 
ευρημάτων Κουκουνάρας έκ προηγουμένων έτών έγένετο άρκετή κατά τό 1963, 
διότι παρεσχέθησαν αί σχετικαί εύκολίαι. Τάς κυρίας γραμμάς τής έργασίας 
ταύτης θά έκθέσωμεν κατωτέρω, άφοΰ προηγουμένως έκτεθή ή γενομένη άνα- 
σκαφή τοϋ τάφου 1 Άκόνας.

'Ο τάφος οδτος, έκδηλος έντός τών άγρών διότι διετηρειτο & τύμβος αύτοΰ 
μέχρι τριών μέτρων ΰψους, δεν άνεσκάφη άματή άνακαλύψει του, διότι οί τοίχοι 
τής θόλου έκρέμαντο άπειλητικοί (Έργον κλπ. 1959, σ. 123 καί εΐκ. 131). 
Εφέτος ή 'Υπηρεσία ’Αρχαιοτήτων έπί τή αιτήσει μου άπέστειλε τον κ. X. 
Σφακιανάκην, δστις λίαν έπιδεξίως ύπεστήλωνε τήν θόλον συν τή προόδω τής 
άνασκαφής (πίν. 87α). Οδτω κατέστη δυνατή ή πλήρης άνασκαφή τοϋ τά
φου, ούτινος τά θεμελιώδη χαρακτηριστικά είναι τά έξής: Δρόμος δεν είναι 
γνωστόν αν υπήρχε, πάντως θά ήτο υποτυπώδης. 'Ο θάλαμος είναι προσιτός 
διά στομίου, τοϋ όποιου τά τοιχώματα συγκλίνουσιν (πίν. 87β) έμφανώς προς 
τά άνω, γεγονός δπερ πρέπει νά θεωρηθή δείγμα μεταγενεστέρας ηλικίας τοϋ 
τάφου. Πράγματι δέ οί δύο τάφοι τής ’Ακόνας (περί τοϋ τάφου 2 δρα ’Έργον 
κλπ. 1959, σ. 123-125) άνήκουσιν εις τούς χρονολογικώς τελευταίους τής Κου
κουνάρας, μετά τό 1400 π.Χ. Τό βάθος τοϋ στομίου μετρει 2.40 μ. καί διατη
ρείται εις ΰψος μέχρις 1.95 μ., δπερ πρέπει νά ήτο καί τό άρχικόν. Άνώφλιον 
δεν υπάρχει, διότι κατέστρεψε τοϋτο ό ιδιοκτήτης τοϋ άγροΰ, χωρίς νά ύπο- 
πτεύση δτι έπρόκειτο περί τάφου. Κατά τήν βεβαίωσίν του (άκριβή προφα
νώς) ό τάφος έφερε δύο άνώφλια. Εις τήν πρόσοψιν τό πλάτος τοϋ στομίου
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είναι 1.32 κάτω καί 1 μ. άνω. Έσωτερικώς το στόμιον έχει παραμορφωθή 
λόγω μετακινήσεως των τοιχωμάτων τής θόλου. Κάτω είναι 1.20 μ. εύρύ, 
ένώ άνω μόλις φθάνει τά 66 έκ. (όρα σχέδ. είκ. 1).

Ή θόλος έχει διάμετρον 6.20 μ., οί τοίχοι διατηρούνται μέχρις υψους 
2.50 μ., ή δέ ένδόκλισις είναι άνώμαλος λόγω παραμορφώσεως των τοιχωμά
των (σχέδ. είκ. 1). ’Απέναντι τής εισόδου, ήτις βλέπει προς Ν., ήνοίχθη 
λάκκος ορθογώνιος σύρριζα προς τον τοίχον τής θόλου. ’Έχει μήκος 2.20, πλά
τος 0.90 καί βάθος 0.95 μ. Προωρίζετο προς ταφήν τοϋ κυρίου ή κυρίων μελών 
τής οικογένειας, άλλ’ ή άνόρυξις τοϋ λάκκου τούτου ύπέσκαψε τά θεμέλια τοϋ 
τάφου, ού ή θόλος εις τό σημεϊον ακριβώς τοΰτο ύπεχώρησε πρώτη, ώς ήδύ- 
νατό τις νά συμπεράνη καί προ τής άνασκαφής τοϋ τάφου. 'Ο λάκκος ήτο κε
νός οστών, ών μόνον ίχνη εύρέθησαν. Είς την έπιχωσιν αύτοΰ άνευρέθη εν
διαφέρουσα φακοειδής σφραγίς έκ πρασινωποΰ χαλκηδονίου παριστώσα νεα
νικήν μορφήν πηδώσαν επί σεσαγμένου αιγάγρου (πίν. 89β). Εις τον πυθμένα 
του λάκκου άνευρέθη χαλκοΰν γλωσσοειδές μαχαίριον μήκους 0.185 (πίν. 89γ).

’Αριστερά τώ είσερχομένω, ήτοι εις τό δυτ. μέρος τής θόλου καί εις ύψος 
70-80 έκ. από τοϋ δαπέδου εύρέθη ό σκελετός ήμισείας έλάφου (πίν. 88α), 
διότι μόνον τό ήμισυ τών οστών, δύο όπλαί καί εν κέρας ύπήρχον άθικτα κατά 
χώραν, καλύπτοντα χώρον μήκους 1.60 μ. Έπρόκειτο περί μεγαλοπρεπούς 
ζώου, διότι τό κέρας είχε μήκος 0.90 μ. (πίν. 88α) καί τά μηριαία οστά ήσαν 
παχύτατα. Τό έκλεκτόν θήραμα φαίνεται δτι διενεμήθη μεταξύ δύο τάφων, 
ό δ’ έλαφος ουτος δεικνύει τον πλοΰτον τοϋ θηράματος κατά τήν περιοχήν τής 
Δυτ. Πελοποννήσου, ήτις παρέμεινε θηραματοβριθής μέχρι τής εποχής τοϋ 
Ξενοφώντος καί τοϋ Παυσανίου. Παρά τό Ν. άκρον τοϋ έλάφου άνευρέθη μικρά 
'Τστερογεωμετρική πρόχους σχεδόν άθικτος, ολίγον δέ περαιτέρω έκειντο 
όμοΰ τά τεμάχια ετέρου άγγείου τής αυτής εποχής, άτινα άπήρτισαν τό ήμισυ 
περίπου διώτου άβαθοΰς σκύφου (πίν. 90). 'Η θυσία τοϋ έλάφου καί ή τε
λευταία έπίσκεψις τοϋ τάφου χρονολογούνται ουτω εις τούς περί τό 700 π.Χ. 
χρόνους.

Δύο είσέτι μικρά ύστερομυκηναϊκά αγγεία έξ άπλοΰ πηλοΰ εύρέθησαν 
καθ’ δλην τήν έκτασιν τοϋ τάφου. Τό εν είναι κύαθος (ένίοτε καί λύχνος) καί 
τό άλλο μικρόν κυλινδρικόν ποτήριον (πίν. 91). Άνευρέθησαν είσέτι μέτριος 
άριθμός οστράκων, πάντων ύστερομυκηναϊκών καί συνήθως άγράφων, έξ ών 
είναι ένδεχόμενον νά άπαρτισθώσιν ολίγα μικρά άγγεΐα.

’Ήδη είς τό ύψος τοϋ έλάφου, ήτοι 80 έκ. υπέρ τό δάπεδον, έκειντο πέντε 
τουλάχιστον κρανία, πάντα είς τήν περιφέρειαν τοϋ τάφου. Είς ύψος 50 έκ. 
άπό τοϋ δαπέδου ή καί όλιγώτερον περισυνελέγησαν ετερα οκτώ κρανία, ών 
τά τρία ύπέρ τον λάκκον. Τινά έξ αύτών ήσαν παιδικά, τά δέ κείμενα ιδίως 
παρά τον έλαφον ήσαν ισχυρότατα κεκαυμένα. ’Άλλων οστών ελάχιστα ίχνη
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ύπήρχον. Ζωικά όμως οστά, πλήν των τοΰ έλάφου, συνελέγησαν καί άλλα, 
ιδίως αιγοπροβάτων.

'Η καϋσις των κρανίων πρέπει νά έρμηνευθή ώς συμβάσα κατά τάς εν
τός του τάφου γενομένας θυσίας καί ίσως καί καθαρμούς. Τά ΐχνη τής πυράς 
έξετείνοντο πανταχοΰ τοΰ τάφου, άκόμη καί είς τον πυθμένα τοΰ λάκκου. Κυ
ρίως δμως εντατικά εύρέθησαν είς το Δυτ. ήμισυ τής θόλου, παρά τον έλαφον, 
άλλ’ είς χαμηλότερου επίπεδον. Δύο παχέα στρώματα τέφρας ύπήρχον έκεϊ, 
ών το κατώτατον ευθύς ύπέρ το δάπεδον τής θόλου. Τά δύο στρώματα τέφρας 
έχώριζε λεπτόν στρώμα γής ισχυρότατα κεκαυμένης καί ερυθρωπής (πίν. 88β).

Πάντα τά εύρεθέντα κρανία καί λείψανα ανθρωπίνων οστών ήσαν Μυκηναϊ
κά. Ούδεμία έ'νδειξις μεταγενεστέρας ταφής προέκυψεν, ό δέ τάφος έσυχνα- 
ζετο μόνον προς προσφοράν θυσιών. ’Εφόσον τινά τών κρανίων εύρέθησαν είς 
ύψος 80 έκ. υπέρ το δάπεδον, είναι προφανές δτι ή ανακομιδή τών οστών κατά 
τήν περιφέρειαν τοΰ τάφου, έν μέρει τουλάχιστον, οφείλεται είς τούς μεταγε
νεστέρους έπισκέπτας τούς προσενεγκόντας τάς θυσίας. Πιθανώτατα πρόκει
ται περί οικογένειας ή οικογενειών, αί όποϊαι έπίστευον δτι ό τάφος άνήκεν 
είς προγόνους των.

ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΕΚ ΠΡΟΗΓΟΥ 

ΜΕΝΩΝ ΑΝΑΣΚΑΦΩΝ.

Αί έπί τέλους παρασχεθεϊσαι κατά το 1963 εύκολίαι 
εργασίας έν τώ μουσείω Πύλου έπέτρεψαν τήν με
λέτην τών ευρημάτων Κουκουνάρας έκ τών προγενε

στέρων άνασκαφών. Διά πρώτην φοράν κατέστη δυνατόν νά ληφθώσιν απο
τυπώματα τών σφραγίδων έπί γύψου (πίν. 92). Αύται είναι αί ακόλουθοι :

1) Πεπιεσμένος κύλινδρος έξ άμεθύστου. Δύο πολεμισταί χιαστί, γυμνοί 
τα άνω σώματα, προφανώς δμως φέροντες κράνη, μονομαχοΰσι διά τεσσάρων 
ξιφών. Οί σφαιρικοί μύκητες τών λαβών είναι έμφανεΐς. Τά έν τώ μέσω 
διασταυρούμενα ξίφη είναι βραχύτερα, αί "παραξιφίδες” τών μετά το 1500 
Μυκηναίων πολεμιστών. ’Εργασία τής Μυκ. Ill Α-Β έποχής. Γουβαλάρη τά
φος 1.

2) Πεπιεσμένος κύλινδρος έξ έρυθρωποΰ ίάσπιδος. Πτερωτός γρύψ προς 
άριστ. (νοούνται πάντοτε τά αποτυπώματα, ΐνα ή περιγραφή είναι σύμφωνος 
προς τάς ένταΰθα παρεχομένας εικόνας) κρατών είς το ράμφος έλαφον. Λεπτή 
έργασία τής Μυκ. Ι-ΙΙ έποχής. Γουβαλάρη τάφος 1.

3) Πεπιεσμένος κύλινδρος έκ σαρδώνυχος. ’Έλαφος προς δεξιά, γονατί- 
ζων και πετρωμένος υπο βέλους είς το πλευράν. Μυκ. II έποχής. Γουβαλάρη 
τάφος 1.

4) Πεπιεσμένη άτρακτος (κοινώς άμυγδαλόσχημος) έξ ηλιοτροπίου ή 
ανάλογου λίθου. Βοΰς προς δεξιά όδυνηρώς μυκώμενος. Ύπο τήν κοιλίαν αύ- 
τοΰ βέλος. Μυκ. II έποχής. Γουβαλάρη τάφος 1.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:19:47 EEST - 52.90.75.110



Σπυρίδωνος Μαρινάτου : Άνασκαφα'ι έν Πΰλφ 119

5) Πεπιεσμένη άτρακτος έκ σαρδίου. Τετράφυλλον έκ κόκκων κριθής, 
δύο πρόσθετοι κόκκοι καί δύο στάχυς. Μυκ. ΙΙ-ΙΙΙ εποχής. Γουβαλάρη τά
φος 1.

6) Χρυσόδετος σφραγίς έκ φαιού πορώδους λίθου, ΐσως εύτελοΰς ποιότη- 
τος λαζουρίτου. Τέσσαρες δελφΐνες περί κοινόν κέντρον έν σχήματι πυροστρο
βίλου. Μυκ. Ill A - Β έποχής. Γουβαλάρη τάφος 1.

7) Φακοειδής σφραγίς έκ λευκού φλεβωτοΰ χαλκηδονίου. 'Η όπισθία 
πλευρά έ'χει άπορραγή ασφαλώς ύπό την έπήρειαν του πυρός των θυσιών, 
παρασύρασα καί μικρά τμήματα τής έμπροσθίας περιφέρειας. Δύο αίγαγροι 
τρέχοντες προς δεξιά. Άρίστη έργασία τής Μυκ. I έποχής. Πιθανώς εΐσήχθη 
έκ Κρήτης, ένθα υπάρχει ό αίγαγρος. Γουβαλάρη τάφος 1 (εύρέθη τώ 1963, 
πίν. 89α).

8) Πεπιεσμένη άτρακτος έξ άμεθύστου. Βοϋς προς δεξ., υψών έπωδύνως 
την κεφαλήν καί μυκώμενος, διότι βέλος καί άκόντιον έχουν έμπαγή εις τήν 
λαγόνα αυτού. Μυκ. II έποχής. Γουβαλάρη τάφος 2.

9) Μικρά φακοειδής σφραγίς έκ πρασινωπού χαλκηδονίου. Αίγαγρος προς 
άριστ. έφ’ οδ πήδα νεανική μορφή. Επειδή τό ζώον είναι σεσαγμένον, πρό
κειται οΰχί περί κυνηγετικής, άλλ’ ίσως θρησκευτικής ή καί μυθολογικής 
σκηνής. ’Εργασία Μυκ. Ill A - Β έποχής. Άκόνας τάφος 2, πίν. 89β.

Αί εύρεθεϊσαι άνευ γλυφών λίθοι ώς καί αί ψήφοι περιδέραιων έκ διαφό
ρων υλικών δεν άναφέρονται λεπτομερώς ένταΰθα. Μνημονευτέα μόνον είναι 
περίεργος απόπειρα, όπως κατασκευασθή μία φακοειδής ψήφος έκ τεχνητού 
πολυτίμου λίθου, ώς θά έλέγομεν σήμερον. Τό βασικόν υλικόν είναι μάζα ή 
πηλός έρυθρός, σύρματα δ’ άργυρά έγκατεσπαρμένα έντός τής μάζης μιμούν
ται τάς φλεβώσεις τού σαρδώνυχος (πίν. 92,θ).

Έκ τών αγγείων (τινά έκ τών σπουδαιοτέρων έμνημονεύθησαν καί άπει- 
κονίσθησαν ήδη, ’Έργον κλπ. 1960, σ. 146 - 8) θά μνημονεύσωμεν ιδιαιτέρως 
ένταΰθα τήν ομάδα τών φερόντων πτηνά. Πρόκειται περί δύο κρατήρων καί 
μιας πρόχου (ήτις μνημονεύεται ήδη, ’Έργον 1960, σ. 147, είκ. 159 δι’ ολί
γων λέξεων). 'Ολόκληρος ή όμάς είναι πρώιμος (Μυκ. Ill Α) καί δεν άπο 
κλείεται νά είναι έργον τού αυτού έργαστηρίου, ίσως καί τεχνίτου. 'Η σπουδαιο- 
της τών άγγείων τούτων είναι πολλαπλή: Άφ’ ενός μέν συνάπτονται προς 
παλαιοτέραν παράδοσιν, φθάνουσαν μέχρι τής ΜΕ περιόδου (πβ. τά πτηνά 
έπί Μηλιακών άγγείων Evans, Palace κλπ. I, 589, είκ. 405 καί 557, είκ. 404 
καί έπί άγγείων έκ τών λακκοειδών τάφων τών Μυκηνών). ’Αφ’ έτέρου όμως 
παρουσιαζουσιν έκδηλον συγγένειαν προς τά πτηνά έπί τής περιφήμου σειράς 
τών Κυπρομυκηναϊκών κρατήρων (κυρίως όρα Καραγεωργην, AJA 62, 1958, 
σ. 383 εξ. καί 64, 1960, σ. 278 έξ.). Τούτο είναι ιδιαιτέρως σπουδαΐον, διότι 
ουτω τών κρατήρων τούτων τής Κύπρου ή καταγωγή παρουσιάζεται νΰν πιθα-

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:19:47 EEST - 52.90.75.110



120 Πρακτικά τής ’Αρχαιολογικής Εταιρείας 1963

νώτερον Έλλαδική και δή έκ μιας περιοχής, ήτις καί έξ άλλων λόγων ύπετέθη 
ώς άποικίσασα τήν Κύπρον (Πρακτικά Άκαδ. ’Αθηνών 36, 1961, σ. 5 έξ.).

Τά θέματα των παραστάσεων, ών ή άνάπτυξις εΐκονίζεται επί του πίνα- 
κος 93 είναι τά έξης: 'Ο πρώτος κρατήρ επί τής μιας πλευράς παρουσιάζει 
συνεχή σπείραν, επί δέ τής έτέρας ζωφόρον είκονίζουσαν δύο δολιχόδειρα 
πτηνά, ένα ΐχθύν, ένα τροχόν καί μίαν διπλήν σπείραν εις συμπύκνωσιν ένθυ- 
μίζουσαν τον ομώνυμον ρυθμόν (close style). To πρώτον μάλιστα πτηνόν 
φέρει καί νεοσσόν, νοούμενον πιθανώς επί τής ράχεως, ώς συμβαίνει επί ελε
φάντινης πόρπης εύρεθείσης τελευταίως έν Κνωσώ (πίν. 93α).

'Ο δεύτερος κρατήρ, κολοβός τον πόδα, φέρει ζωφόρους πτηνών επ’ άμ- 
φοτέρων των πλευρών. 'Η μία φέρει δύο πτηνά μετά σώματος έπιμήκους, 
άπαρτιζομένου έκ δύο σφαιροειδών μερών (πίν. 93β). 'Η έτέρα καί κυρία 
φέρει δύο επιμήκη ωσαύτως πτηνά είκονιζόμενα έν πτήσει (πτέρυγες έν ύπο- 
τυπώδει παραστάσει) καί κρατούντα εις τά ράμφη άνά εν περίεργον άντικεί- 
μενον, όπερ δύναται νά είναι έ'ριον ή ρίζα ή κλάδος φυτού. ’Ενώ τά σώματα 
τών πτηνών εις τον πρώτον κρατήρα πληροΰνται ύπό στοιχείων τής χλωρίδος, 
ένταΰθα ό τεχνίτης έφήρμοσεν άρχιτεκτονικά θέματα (τρίγλυφον καί ήμιρό- 
δακες) (πίν. 93γ).

Τό τρίτον άγγεΐον, σφαιρική πρόχους ραμφόστομος, φέρει δι’ έρυθρωπού 
έξιτήλου χρώματος έπί τών ώμων τρία πτηνά. Τά δύο πρώτα διατηρούνται 
καλώς, έξ αύτών δέ τό πρώτον φέρει κατά τό σώμα τέσσαρα ώοειδή άντικεί- 
μενα, πιθανώς θέλοντα νά δηλώσωσι πραγματικά ώά (θήλυ άμφισβητούμε- 
νον ύπό δύο άρρένων;) (πίν. 93δ).

'Ο πειρασμός νά άναγνωρίσωμεν τήν μυθολογικήν σημασίαν εις τάς παρα
στάσεις ταύτας είναι μέγας. Τήν Μυκηναϊκήν μυθολογίαν άνεζήτησαν ήδη έπί 
τών διατηρούμενων παραστάσεων ό Nilsson, ή Vermeule, ό Schaeffer, ή 
Βαντι, ό Καραγεωργης καί άλλοι άκόμη. 'Ο τελευταίος εΐδικώτερον αναζητεί 
μετά καλών έπιχειρημάτων μυθολογικήν έ'ννοιαν καί ώς προς τά πτηνά τών Κυ- 
προμυκηναϊκών κρατήρων (AJA 62, 1958, σ. 384). Ό γέρανος καί ή στρουθο
κάμηλος έχουσι τά περιγράμματα καί τούς μάκρους λαιμούς τών πτηνολογι- 
κών συνθέσεων έπί τών ήμετέρων αγγείων. Τούς νεοσσούς έπί τής ράχεως αύ
τών συνηθίζουσι νά φέρωσιν οί κύκνοι. Φαίνεται λίαν πιθανή μία μυθολογική 
ή μάλλον λαογραφική άπήχησις παραμυθιών, βασιζομένων έπί ιστορικών γε
γονότων. Τά ώά τών στρουθοκαμήλων ήσαν περιζήτητα δώρα διά τούς βασι
λείς καί τούς προύχοντας τής Κίνας, τής Αίγύπτου καί τού Κρητομυκηναϊκοΰ 
κόσμου. Ή συλλογή τούτων συνεδέετο προς σημαντικόν κίνδυνον διά τήν έπι- 
θετικότητα τού άρρενος, δυναμένου νά φονεύση καί άνθρωπον. ’Εντεύθεν δυνά- 
μεθα ίσως νά συμπεράνωμεν παραστάσεις λαογραφικοΰ ένδιαφέροντος ώς ή 
παρούσα ή ή τού πελωρίου πτηνού, όπερ έπί Κυπρομυκηναϊκοΰ κρατήρος
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καταδιώκει δύο μορφάς φευγούσας έφ’ άρματος (AJA 62, 1958, πίν. 98,1). 
Τά κάρφη τά φερόμενα εις τά ράμφη των γιγαντιαίων πτηνών επί του ήμε- 
τερου κρατήρος δυνατόν νά προϋποθέτουν άνάλογον παραμύθιον, ένθα θαυμα
τουργοί ρίζαι ώς το μώλυ ή άρωματικαί βοτάναι ώς ή κασσία καί το κινά- 
μωμον έπιστεύοντο άνιχνευόμεναι ύπό ορνέων. Εις τούς ’Ανατολικούς μύθους 
τού Σεβάχ Θαλασσινού τά όρνεα άνακαλύπτουν καί μεταφέρουν εις τάς φω- 
λεάς των πολυτίμους λίθους, τά αύτά δ’ επαναλαμβάνει ό Μάρκο Πόλο. 
Τά παραμύθια ταϋτα ήσαν κοινή περιουσία τής ’Ανατολής. 'Ο 'Ηρόδοτος 
μάς όμιλεΐ περί τού χρυσού των Άριμασπών, τον όποιον ουτοι άφήρουν 
κινδυνεύοντες ύπό των γρυπών. 'Ο λιβανωτός συνελέγετο διά σημαντικών κιν
δύνων λόγω πτερωτών καί άλκίμων θηρίων όμοιων προς νυκτερίδας. Το δέ 
κινάμωμον, όπερ άγνωστον πού έφύετο, έκομίζετο ύπό μεγάλων ορνίθων εις 
τάς φωλεάς των, όπόθεν τό έξήρπαζον οί "Αραβες ('Ηρόδ. Ill 111).

Τοιούτου είδους θρύλοι καί παραμύθια πρέπει νά ύπήρχον καί άνά τον 
Κρητομυκηναϊκόν κόσμον. Τά παρόντα άγγεΐα, διατηροΰντα άπηχήσεις τών 
λαογραφικών τούτων στοιχείων, είναι προς τοϊς άλλοις καί κατά τούτο πολύ
τιμα καί άξια ειδικής μελέτης.

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΜΑΡΙΝΑΤΟΣ
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Άκόνας θολωτός τάφος 1.
'Η θόλος έν υποστύλωσα. β. Στόμ
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β

Άκόνας θολωτός τάφος 1. 
α. Σκελετός έλάφου. β. Παχέα στρώματα τέφρας.
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..

τ
α. Σφραγίς χαλκηδονίου, Γουβαλάρη τ.1. 
β. Σφραγίς χαλκηδονίου, Άκόνας τ.1., λάκκος, 
γ. Γλωσσοειδές μαχαίριον, ’Ακόνας τ.1, λάκκος.
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β
α - β._/Ακόνας θολ. τ. 1. ‘Τστερομυκηνα'ικά άγγεϊα έξ άπλοϋ πηλοϋ.
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ΠίΝΑΞ 92 ΠΑΕ 1963. — 14. ΑΝΑΣΚΑΦΑΙ ΕΝ ΠΥΛΩι

« “ ζ· Γουβαλάρη : θολ. τάφος 1, σφραγίδες’ η. ταφ. 2, σφραγ'ις άμεθύστου.
θ. Μίμησις ψήφου έκ πηλοϋ.Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
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