
24. ΑΝΑΣΚΑΦΑΙ ΠΥΛΟΥ

Αΐ άνασκαφαί του 1961 έν Πύλω περιωρίσθησαν εις την ερευνάν των 
δύο παλαιοτέρων άνασκαφών Περιστεριάς καί Κουκουνάρας. Εις το Ελληνικόν 
Μουριατάδας δεν κατέστη δυνατή ή περαιτέρω έρευνα, διότι χρονίζει τό ζήτημα 
της άπαλλοτριώσεως.

Ό λόφος Περιστεριάς, παρά τό χωρίον Μύρον Κυπαρισσίας, άποδεικνύεται 
ήδη τό σπουδαιότατου κέντρον Παλαιομυκηναϊκοΰ πολιτισμού, μέχρις ώρας 
τουλάχιστον, εις ύλην τήν Δυτικήν Πελοπόννησον. Ό λόφος καί οί ισχυροί 
δυνάσται, ο'ίτινες ήδρευον επ’ αύτοΰ φαίνεται δτι ήλεγχον έκεϊθεν ολόκληρον τήν 
διάβασιν του Μεσσηνιακοΰ αύλώνος προς τήν πεδιάδα Σουλίμας, τό Στενυ- 
κλάριον πεδίον καί έκεϊθεν προς τήν περιοχήν τής Ίθώμης καί της εύδαί- 
μονος Μεσσηνίας, της Μακαρίας των άρχαίων. 'Η περιοχή Κοπανακίου καί 
Μαλθίου ( του Δωρίου κατά Valmin καί άλλους), της Οίχαλίας καί Άνδανίας, 
αΐτινες κατά τάς αρχαίας παραδόσεις ήσαν ή πηγή των Μεσσηνιακών ηρωικών 
γενεών, έξηρτώντο έκ τής όχυρας Περιστεριάς, ήτις άπετέλει τήν κλείδα 
τής διαβάσεως. Περί τά 20 χλμ. βορειότερου κεΐται ό Κακόβατος, ή Πύλος 
τοϋ Νέστορος κατά τον Δαιρπφελδ. Έν τούτοις οΐ θολωτοί τάφοι του Κακο- 
βάτου υπολείπονται κατά πολύ τών τής Περιστεριάς. Είναι περίεργον, δτι 
ό μύθος δεν μάς διέσωσε καμμίαν άνάμνησιν. 'Η θέσις, υπέρ τον Κυπαρισ- 
σήεντα ποταμόν καί μέ άφθονου πηγήν σχηματίζουσαν παρά τούς πρόποδας 
τοϋ λόφου μικρά τέλματα, δίδει τό δικαίωμα νά σκεφθώμεν τουλάχιστον τό 
"Ελος, μίαν τών έννέα πόλεων τοϋ Νέστορος.

'Ο μέγας θολωτός τάφος (άπό τοΰδε τάφος 1, δρα σχέδιον είκ. 1) έσκάφη 
περαιτέρω, χωρίς νά περατωθή ή άνασκαφή του, ενώ μόλις 70 μ. νοτιώ- 
τερον άνευρέθη καί ένταΰθα ό άδελφός τάφος 2. Αίτίαι, δι’ ας ουδέ κατά 
τό 1961 άνεσκάφη πλήρως ό τάφος 1, είναι οό μόνον ή άπώλεια χρόνου, μέ- 
χρις δτου ή υπηρεσία Άναστηλώσεως δυνηθή νά μετατόπιση τό άνώφλιον, 
αλλά καί τό μέγεθος τής θόλου, πλήρους λίθων καί χωμάτων εως άνω. Τό 
έσω άνώφλιον ( βάρους 22 τόννων περίπου ) ήτο διηρημένον εις δύο ύπό 
σχισμής προξενηθείσης ύπό τοϋ ύπερκειμένου βάρους. Ή υπηρεσία Άναστηλώ
σεως δι’ επιδέξιων μεθόδων, όφειλομένων εις τήν εμπειρίαν τοϋ κ. Ά. Κο- 
λοκοτσά, μετετόπισε κατ’ άρχάς τό Ανατολικόν (καί μικρότερου) τμήμα 
τοϋ άνωφλίου, ακολούθως ώθησε τό ύπολειπόμενον, μεγαλύτερου, μέρος προς 
τήν έξω πλευράν τοϋ στομίου τοϋ τάφου. Έπιτευχθείσης τής στερεώσεως
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τούτου επί των παραστάδων του στομίου, ήδυνήθημεν νά σκάψωμεν καί τό 
στόμιον καί το άμέσως μετά τούτο έσωτερικόν μέρος τής θόλου (πίν. 126 
καί 127).

Το στόμιον του τάφου, μήκους 5.50 μέτρων, άπεδείχθη ότι εφερε τείχισιν 
καί εις τήν πρόσοψιν καί εις τό οπίσθιον μέρος,, άπας δέ ό πελώριος χώρος 
ήτο συμπαγώς πλήρης λίθων καί χωμάτων (πίν. 128(3).'Τούτων άπομακρυνθέν- 
των, άπεδείχθη ότι τά τοιχώματα του στομίου έκαλύπτοντο άλλοτε ολόκληρα 
ύπό λευκωποΰ ασβεστοκονιάματος, εντεύθεν δ’ εξηγείται καί ή άτελής κατερ
γασία των πελεκητών λίθων, δι’ ών τό στόμιον τού τάφου έκτίσθη. ’Άφθονα 
ίχνη τού κονιάματος διατηρούνται οό μόνον εις τούς αρμούς, αλλά καί επί 
τής επιφάνειας τών πελεκητών λίθων (πίν. 128α).

Τής θόλου έσκάφη μέχρι τού δαπέδου τό ήμισυ περίπου, τό προς τήν 
είσοδον ( ήτοι προς Νότον ) ευρισκόμενον. Τό δάπεδον, έπιμελώς πελεκημενον 
καί λελεασμένον, σύγκειται έκ τού κροκαλοπαγούς φυσικού πετρώματος. 
Πέρυσιν εΐχον έκλάβει τό μικρόν τμήμα, όπερ ειχον κατορθώσει νά φθάσω, 
ως τεχνητόν χαλικόστρωτον δάπεδον. ’Ήδη άποδεικνύεται, ότι καί εις τον 
δρόμον τού τάφου καί εις. τήν θόλον τό δάπεδον είναι αυτός ούτος ό φυσικός 
βράχος, έξ οδ συνίσταται ό λόφος τής Περιστεριας, ών μέτριας σκληρότητος, 
ώστε νά λαξεύεται όπωσοΰν εύχερώς (πίν. 129α).

Ή έπίχωσις τής θόλου συνίσταται μέχρι τέλους έκ λίθων καί χωμάτων, 
προερχομένων έκ τής κατακρημνίσεως τού τάφου (πίν. 129β) καί τού επ’ 
αύτοΰ τύμβου. ’Άφθονα όστρακα άμαυρόχρωμα, ΤΕ I—II, Ελληνικά καί Ελλη
νιστικά (πίν. 130α.β), ερμηνεύουν τά πεπρωμένα τού μεγάλου τούτου νεκρι
κού θαλάμου. Τά τεμάχια Ελληνιστικής κεραμεικής, όμοΰ μετά μεγάλων τε
μαχίων κεράμων, ήσαν ιδιαιτέρως άφθονα πέριξ τής εισόδου. Μέγα όμως στρώμα
θυσιών Ελληνικής έποχής (πίν. 131α) καλύπτει ολόκληρον τήν θόλον. Πρό 
τής θύρας, εύρίσκεται τό στρώμα τούτο εις ύψος 1.60 από τού δαπέδου, κα
τέρχεται δ’ έφόσον προχωρεί εσώτερον, ίνα καταλήξη εις ΰψος 0.30 παρά τον 
τοίχον της θόλου έναντι τής θύρας. Τό πάχος τού στρώματος συνήθως είναι 
ολίγων εκατοστών, άλλ’ εις τινα σημεία είναι παχύ μέχρι 0.30μ. Λείψανα 
οστών ζώων ( βοοειδών, προβάτων καί χοίρων ), άφθονος τέφρα καί άνθρα
κες, κέραμοι καί όστρακα μικρών, μελαμβαφών, συνήθως Ελληνιστικών άγ- 
γείων, άποτελοΰσι τό στρώμα τούτο. Τά όστρακα άνήκουν κυρίως εις τον 4ον 
καί 3°ν π.Χ. αιώνα, τινά όμως φθάνουν μέχρι τού 5°υ αίώνος (πίν. 130β).

Τό δάπεδον τής θόλου είναι πανταχοΰ λεΐον. Πλήν οστράκων, έλάχιστα 
καί άσήμαντα ίχνη έκ τής Μυκηναϊκής έποχής διεσώθησαν, ήτοι όλίγαι ψήφοι 
έξ ημιπολύτιμων υλικών καί φυλλάρια χρυσού. Ή κεραμεική είναι κυρίως 
άμαυρόχρωμος καί ΤΕ I—II, άλλ’ εύρέθησαν καί τινες πόδες κυλικών. Έσυχνά- 
ζετο λοιπόν ό τάφος καί κατά τήν ΤΕ III έποχήν, εις τό γεγονός δέ τούτο
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καί ούχί εις τούς έπισκέπτας της Ελληνικής έποχής δέον νά άποδοθή ή πλήρης 
σύλησις τούτου.

Συνεχόμενα προς Άνατολάς άνεκαλύφθησαν τά έρείπια μεγάλης οι
κίας, καταστραφείσης προς άνέγερσιν του τάφου. Οί τοίχοι όμως του ύπο- 
λειφθέντος τμήματος διατηρούνται εις ύψος μέχρις ένος περίπου μέτρου, 
διότι άφέθησαν όπως άποτελέσουν άναλήμματα προς συγκράτησιν των χω
μάτων τού υπέρ τον τάφον χυθέντος τεχνητού τύμβου. Τά όστρακα τά 
προερχόμενα έκ τού τύμβου τούτου άντιστοιχοΰσιν άκριβώς προς τά της οικίας 
(πίν. 132β), ήτις είναι Μεσοελλαδική - πρώιμος Μυκηναϊκή. Έπί πλέον, αντι
κείμενα οικιακής χρήσεως ώς άκόναι, σφονδύλια πήλινα, κελύφη θαλασσίων 
όστρέων κλπ. άνευρεθέντα εντός τής οικίας, άνευρέθησαν καί εις τά χώματα τού 
τύμβου. Είναι προφανές, ότι τά χώματα τού τύμβου τούτου συνελέγησαν έκ 
των πέριξ των οικιών τού συνοικισμού, αί όποΐαι ήχρηστεύθησαν χάριν τού τάφου.

'Η οικία (πίν. 131 β) άπετελεϊτο έκ πολλών δωματίων, ών εν (άρ. 2) 
διατηρείται ολόκληρον. Οί τοίχοι είναι εύθύγραμμοι, άλλ’ ολίγη φροντίς τών 
ορθών γωνιών υπάρχει. Έντος τών δωματίων καί τών αυλών άνεκαλύφθη
σαν επτά μικροί κιβωτόσχημοι τάφοι περιέχοντες σκελετούς άπο δύο μέχρι 
καί πέντε νηπίων, άνευ οόδενος άλλου κτερίσματος (πίν. 132α). Εις μίαν γω
νίαν άνεκαλύφθη κατά χώραν πηλίνη στάμνος. Έντος αυτής περιείχετο μικρός 
δίωτος σκύφος καί όπισθεν τούτου εκειντο τρία πήλινα σφονδύλια (πίν. 133β) ■ 
Έν κύπελλον . (τύπου «Kefti») μετά στολιδωτής διακοσμήσεως γραπτής 
(Rippling) άνευρέθη πρακτικώς ακέραιον έντος τού δωματίου 2 (πίν. 133α).

Περί τά 70-80 μέτρα προς ΝΔ. διεξήχθησαν μερικαί δοκιμαί, καθ’ ας 
ημέρας αί έργασίαι τής Άναστηλώσεως ήμπόδιζον την άνασκαφήν εις τον μέγαν 
τάφον. 'Η προσπάθεια ημών ήτο, νά εύρεθή καί ό δεύτερος, πράγματι δ’ ού 
μόνον οδτος άνευρέθη, άλλά καί μέγα καμπυλόγραμμου οικοδόμημα (σχέ- 
διον είκ. 1). 'Ο τάφος 2, φαινόμενος πενιχρότερος καί κατά τι μικρότερος, 
προφανώς δέ καί άρχαιότερος τού τάφου 1, εχει τον δρόμον άκριβώς προς Ν. 
Το στόμιον διατηρείται καλώς, φέρει δ’ είσέτι την τείχισιν τής θύρας, ήτις 
φράσσει μόνον το οπίσθιον ήμισυ (πίν. 134α). Μόνον λεπτόν στρώμα χώματος 
έκάλυπτε τον τάφον, όστις όμως ήτο τελείως άόρατος. Άπομακρυνθέντος τού 
χώματος έφάνη ό κύκλος τού τάφου καί ή θόλος ήτο πλήρης έκ τών συμπεσόν- 
των λίθων. Ό κύκλος είναι έκτισμένος διά μικρών πλακωτών λίθων καί εχει 
πλάτος άπο 1.30 μέχρι καί 1.80 ενιαχού, είναι δέ πηλόκτιστος. 'Η διάμε
τρος, ώς φαίνεται νυν, είναι έσωτερική μέν άπο 9.50 μέχρι 10.50, έξωτε-, 
ρική δέ έκ Δ. προς Α. 12.30. 'Ο τάφος, προφανώς ενεκα μετακινήσεως τού 
έδάφους, εχει παραμορφωθή κατά τι.

Μικρόν μόνον τμήμα τής θόλου, άκριβώς όπισθεν τής θύρας, άνεσκάφη 
μέχρι τού πυθμένος. Άπεδείχθησαν τά εξής: 'Ο τάφος κατέπεσεν εις άγνωστον
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είσέτι έποχήν. Εις τδ μέρος της θύρας διατηρείται μέχρις ΰψους 3.30 μέτρων. 
Δεξιά της εισόδου εις άπόστασιν 2.10μ., υπάρχει κτιστόν βάθρον ή βωμός 
μήκους 1.80, πλάτους 1.25 καί ΰψους 0.75, έρειδόμενος επί τοΰ τοίχου τής θόλου

(πίν. 134α). 'Ητετειχισμένη Ούρα έχει πλάτος κάτω 2.10μ., άνω δ’εις τό σωζόμε- 
νονσημεΐον 1.60 μόνον. Ή τείχισις φέρει εις τό επίπεδον τοΰ δαπέδου τής θολού
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οχετόν 20 X 25 έκ. έκδίδοντα προς τον δρόμον, παχύ δέ στρώμα ίλύος ξηράς 
δεικνύει, δτι ΰδατα ετρεχον διά τοϋ τάφου καί παρίστατο άνάγκη να δοθή 
εις αυτά διέξοδος. Ό τάφος φαίνεται πλήρως σεσυλημένος. Εύρέθησαν όλίγαι 
ψήφοι ήλέκτρου, θραύσματα χαλκού καί άνθρωπίνων οστών καί πλήθος χρυσών 
ψηγμάτων, άφθονωτέρων ή εις τον τάφον Α. ’Ολίγα τεμάχια ενός μελαμβαφοΰς 
τριώτου άμφορέως δεικνύουν εποχήν περί τό 1500, διότι ό τάφος στερείται 
καί κεραμεικής είσέτι, τούλάχιστον εις τό άνασκαφέν τμήμα.

'Ο τάφος οδτος κεΐται πλησίον πελωρίου πεταλοειδούς; κτίσματος, οδτινος 
φαίνεται νά κατέστρεψε τό ανατολικόν σκέλος. ’Επειδή πρέπει πρώτον νά 
πραγματοποιηθή άπαλλοτρίωσις τοϋ χώρου, μόνον άτελώς ήρευνήθη τό κτίσμα 
τοΰτο, ϊσως τό σπουδαιότατον άρχιτεκτόνημα τής Περιστεριάς. 'Ο άξων τοϋ 
οικοδομήματος άπό Β. προς Ν. έχει μήκος 23 περίπου μέτρων. 'Η είσοδος 
είναι προς Β. διατηρείται δ’άκεραία ή δεξιά παραστάς τής εισόδου. Καταλήγει 
εις αιχμήν, λεπτυνομένου βαθμηδόν τοϋ τοίχου, δστις έχει πάχος 2 μέτρων, 
διατηρούμενος εις δψος 1 μ. καί πλέον. 'Η έξωτερική ( Δυτική ) πλευρά τοϋ 
τοίχου άποτελεΐται έκ μεγάλων λίθων, ή έσωτερική έκ μικρών (πίν. 134β).

Μικρόν μόνον μέρος τοϋ έσωτερικοΰ τοϋ κτίσματος άνεσκάφη, άκριβώςπαρά 
τήν είσοδον, έν τή προσπάθεια ήμών, δπως καθορίσωμεν τήν φύσιν τοϋ οικο
δομήματος. Δεν έφωτίσθημεν δμως, διότι προσεκρούσαμεν έπί κυκλικοΰ 
θολωτού κατασκευάσματος, οδ ή διάμετρος υπολογίζεται εις 6- 6.50 μ. Προς 
στιγμήν ύπεθέσαμεν, δτι έπρόκειτο περί πελωρίου κυκλικοΰ σιροΰ, δστις 
περιέκλειε κύκλω τάς μικροτέρας κυκλικάς σιταποθήκας κατά τό γνω
στόν υπόδειγμα τής περιφήμου Μηλιακής πυξίδος ( BOSSERT, Altkreta", 
είκ. 403). 'Όπως δήποτε, τό μικρόν κυκλικόν κτίσμα, καίπερ φέρον δάπεδον 
λιθόστρωτον, είναι πιθανώτατα τρίτος θολωτός τάφος. ‘Υπολείπεται επομένως 
ή ερμηνεία, δτι τό πελώριον καμπυλόγραμμον κτίσμα, οδ μόνον άνάλογον 
είναι τό «κυκλικόν» κτίσμα ύπό τό άνάκτορον τής Τίρυνθος, είναι μάλλον συνα
φές προς τούς τάφους.’Ίσως μάλιστα δικαιούμεθα νά τό όνομάσωμεν περίβολον. 
Δυστυχώς δεν έξηκριβώθη ή χρονολογία του. Ή σκαφή προ τοϋ δυτ. τοίχου άπέ- 
δωκε μέγα πλήθος 'Υστερομυκηναϊκής (III α—β) κεραμεικής, κυριώτατα άγράφων 
κυλίκων.Τό έσωτερικόν άπέδωκεν έλάχιστα όστρακα, πάντα «άχρονα» έξ έρυ- 
θρωποΰ, κακώς ώπτημένου πηλοΰ. Δύο μόνον μικρά όστρακα είναι ΤΕ I, ών τό 
έν, εύρεθέν εις βάθος 1.20 προ τής Β. εισόδου, δεικνύει ένόφθαλμον σπείραν. 
Πάντως είναι φανερόν, δτι τό κτίσμα κατεστράφη έν μέρει μέχρι καί τών θε
μελίων εις τό Ν. μέρος ένθα ή έπίχωσις είναι μικρά.

Μικραί δοκιμαί έγένοντο εις διάφορα σημεία τοϋ λόφου Περιστεριάς, 
προκειμένου νά προταθή ή άπαλλοτρίωσις τοϋ χώρου. Παντού υπάρχουν 
λείψανα τοίχων καί άνευρίσκεται άφθονωτάτη 'Τστερομυκηναϊκή κεραμεική 
είς κάθε δοκιμήν. Περί τά 25 μ., προς Α. του τάφου 2 άνεφάνησαν τά ίχνη
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οικίας μετά πολλών χώρων, ήτις φαίνεται να έχρησιμοποιήθη έκ νέου κατά τήν 
Ελληνιστικήν εποχήν, ένώ εις τά βαθύτερα στρώματα παρουσιάζει κεραμεικήν 
Μυκηναϊκήν III α-β καί άφθονα οικιακά έργαλεΐα, ώς καί τεμάχια πήλινων 
ειδωλίων.

ΚΟΥΚΟΥΝΑΡΑ

'Η Κουκουνάρα είναι σπουδαΐον κέντρον πολιτισμού άπδ της παλαιοτέρας 
μέχρι τής νεωτέρας Μυκηναϊκής έποχής. 'Η έπανάληψις των άνασκαφών 
έσκόπει κυρίως νά προλάβη τυχόν καταστροφάς δύο νέων θολωτών τάφων, 
οίτινες εΐχον έπισημανθή. 'Ο εις έξ αύτών άνεκαλύφθη τυχαίως εις θέσιν 
Πολλά Δένδρα, περί το χιλιόμετρον προς Α. τοΰ χωρίου Κουκουνάρας. 'Ο 
ιδιοκτήτης Νικ. Σταματελόπουλος ( έκ του χωρίου Στενωσιά) θέλων νά 
φυτεύση ελαίας προσέκρουσεν επί τής θύρας τοΰ τάφου, ής κατέστρεψεν έν μέρει 
τήν άριστεράν παραστάδα, χωρίς νά προξενήση άλλην ζημίαν. 'Ηάνασκαφή 
έδειξεν, δτι έπρόκειτο περί μικρού καί πτωχοΰ θολωτού τάφου ύστερωτέρας 
Μυκηναϊκής έποχής. Ή διάμετρος τής θόλου, τελείως κυκλικής, είναι 4.75μ., 
οί δέ τοίχοι διατηρούνται το πολύ μέχρις 1.20 εις ύψος. Εις το Ν. μέρος ανοί
γεται το κτιστόν στόμιον, δπερ έχει βάθος 1.85, άνοιγμα δέ 1.10 εις τό έξω καί
0.95 εις τό έσω μέρος. Διατηρεί λείψανα τειχίσεως, δσα άφήκεν ό Σταματελό
πουλος. Οί λίθοι είναι μικροί πλακωτοί καί ή εργασία άρκούντως επιμελής. 
'Ο τάφος είχε χρησιμοποιηθή πολλάκις. Ένδεκα έως δώδεκα κρανία ευρέθησαν, 
άλλά πάντα εις κακήν κατάστασιν. Μόνον εις νεκρός όκλάζων εύρέθη σχετικώς 
άθικτος, άλλά καί ούτος άνευ κρανίου. 'Υπέρ τον σκελετόν έκειτο μικρά πλάξ 
καί έπ’ αυτής κρανίον μικρού κυνός. Ό τάφος περιείχε μερικά μικρά άγγεΐα, 
άλλ’ επειδή ή διαβρωτική δύναμις τοΰ ερυθρού πηλού, ού ήτο πλήρης, είναι 
πολύ μεγάλη, οστά καί άγγεΐα ήσαν εις λίαν ψαθυράν κατάστασιν. Πάντως 
τινά έξ αύτών θά συγκροτηθούν.. Πάντα φαίνονται άνήκοντα εις τήν τρίτην 
Μυκηναϊκήν περίοδον (τό Νότ. ήμισυ τοΰ τάφου πίν. 137β).

'Ο έτερος τάφος είχεν έπισημανθή εις τό άντίθετον άκρον τού όρίζοντος, 
ήτοι περί τά 2 χλμ. προς Δ. τοΰ χωρίου, εις θέσιν καλουμένην Παλαιοχώρια. 
'Η ονομασία είναι χαρακτηριστική, διότι πράγματι λείψανα τοίχων, έρμακες 
λίθων καί όστρακα επί τής έπιφανείας προέδιδον συνοικισμόν. Εΐχον μάλιστα 
περισυλλέξει καί τεμάχιον άσαμίνθου κατά τήν έπίσκεψίν μου τοΰ 1959.

'Η έφετινή δοκιμή έπεβεβαίωσε τάς παρατηρήσεις έπιφανείας. 'Ο 
έπισημανθείς τάφος, έπί μικρού τεχνητού τύμβου, άπεδείχθη άπλοΰς κυκλικός 
περίβολος μιμούμενος θολωτόν τάφον, χωρίς νά είναι. Οί τοιοΰτοι τάφοι 
έχουσι μέν μίαν είσοδον, άλλ’ ό κύκλος αύτών δέν αποτελεί θόλον. 'Υψοΰται, 
συνήθως διά μιας καί μόνης σειράς λίθων είς πάχος, μέχρις ύψους 50-70 
εκατοστών. Αί πενιχραί ταφαί καλύπτονται διά χώματος, έπ’ αυτού δέ τοπο-
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θετοΰνται μερικαί πλάκες καί χώμα, ώστε να σχηματίζεται μικρός τύμβος. 
Έπιπολαιοτέρα παρατήρησις δύναται να άπατήση καί νά θεωρηθούν οί τάφοι 
οδτοι θολωτοί (πίν. 136β—γ).

'0 παρών τάφος ( ιδιοκτήτης ’Αθανάσιος Νικολακόπουλος ), δν έπρό- 
διδεν ήπιος τύμβος, είχε την είσοδον προς Ν., πλάτους 1μ. είς τδ έξω μέρος,
0.90 εις τδ έσω καί βάθους 1.45. Ό έσωτερικδς κύκλος, ελαφρώς άκανόνιστος, 
είχε διάμετρον άπδ 3.40 μέχρι 3.60 καί άπετελεΐτο άπδ 3-4 σειράς επαλλήλων 
μικρών λίθων. Ούδαμοΰ τδ ύψος είναι μεγαλύτερον τών 50 έκ., τδ δέ πλάτος 
φθάνει μέχρι 0.30. Ούδεμία ένδόκλισις παρατηρεϊται. Είς εν - δύο σημεία, 
οδσα άσθενεστάτη, είναι προφανώς τυχαία. Οί ταφικοί οδτοι περίβολοι, 
άποτελοϋντες τδν έσχατον έκφυλισμδν του θολωτού τάφου, είναι άρκούντως 
κοινοί είς τήν Πυλιακήν περιοχήν. 'Υπάρχουν μάλιστα καί λαξευτοί περίβολοι 
της αυτής μορφής, άποτελοϋντες καί οδτοι ύποκατάστατον τών λαξευτών θαλα
μωτών τάφων, άλλα περί τούτων πάντων ευρύτερος λόγος δεν είναι τού παρόντος.

Τδ περιεχόμενον τού τάφου ήτο πενιχρδν καί άνήκει είς τήν μεταγενεστέ- 
ραν Μυκηναϊκήν άρχαιότητα, ίσως φθάνουσαν καί μέχρι τής ύποδιαιρέσεως 
ΙΙΙγ ( τεμάχια εύρυστόμου άγγείου μέ κυματοειδή γραμμήν ύπδ τδ χείλος. 
Επειδή δμως ή κεραμεική είναι είς άθλίαν κατάστασιν λόγω τής διαβρώσεως 
καί άκαθάριστος είσέτι, ή άκριβεστέρα χρονολόγησις θά είναι ‘δυνατή μετά 
τδν καθαρισμδν καί άποκατάστασιν τών άγγείων). Αΐ ταφαί δεν εύρέθησαν 
κατά χώραν, άλλά τά οστά, θρυμματισμένα καί διαβεβρωμένα, έκειντο διά
σπαρτα ή κατά μικρούς σωρούς άνά τδ δάπεδον. ’Έναντι τής εισόδου, είς τδ 
βάθος τού τάφου, έκειτο ή μεγαλυτέρα άνακομιδή : Επτά κρανία μετ’ άλλων 
οστών έν σωρφ. Έμετρήθησαν έν συνόλω δέκα επτά θόλοι κρανίων. ’Ελάχιστα 
ήσαν τά άγγεϊα, ών πρακτικώς άκέραια (πίν. 137α) είναι μικρά πρόχους χονδροει
δούς ερυθρωπού πηλού, ψευδόστομος άμφορεύς, έφ’ ού διακρίνονται όλίγαι μαΰραι 
ταινίαι καί μικρά μόνωτος κύλιξ μετά χαμηλού ποδός. Εύρέθη μία μοναδική 
φακοειδής σφραγίς στεατίτου μετά δύο άντινώτων κεφαλών κριού καί—εύρημα 
περίεργον—τδ ήμισυ ( κατά μήκος ) μικροτάτου λίθινου πελέκεως, μήκους 
τριών έκατοστών, έκ καστανόχρου ίάσπιδος επιμελέστατα λελεασμένου.

Περί τά 50 μ., πρδς Ν. τού τάφου εύρίσκεται ή ισόπεδος κορυφή τού 
ύψώματος, μετά θέας ωραίας καί άναπεπταμένης πρδς τδ Κορυφάσιον, τήν 
Σφακτηρίαν καί τδν κόλπον τού Ναυαρίνου. Έκεΐ, έντδς άγροΰ τού Γεωργίου 
Δαρσαλάκη ( χωρίον Χανδρινοΰ ) ήνοίξαμεν μίαν μόνην τάφρον άπδ Β. πρδς 
Ν. μέ ενδιαφέροντα άποτελέσματα (πίν. 135α). Άπεκαλύφθησαν τά θεμέλια 
μεγάλου καί πολυσυνθέτου οικήματος. 'Η τάφρος, μήκους 26 μ., έδειξε τουλά
χιστον έννέα συνεχομένους χώρους, έξ ών εις, ούτινος ήδυνάμεθα νά παρακο- 
λουθήσωμεν τδ περίγραμμα άνευ βλάβης τού νεαρού έλαιοφύτου, έχει διαστάσεις 
6x8 μέτρα. Είς τδ παραπλεύρως δωμάτιον, φαινόμενον ισομεγέθες εύρομεν
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176 Πρακτικά τής 'Αρχαιολογικής 'Εταιρείας 1961

μίαν άσάμινθον κατά χώραν (πίν. 136α). ’Έχει μήκος 1.30 καί φέρει δύο 
λαβάς εις τάς στενάς πλευράς. ~Ητο πλήρης μελανής οργανικής ουσίας.

Εις το προς Α. συνεχόμενον δωμάτιον έκειντο πίθοι, ών εις ήτο άκέ- 
ραιος (πίν. 135β), ετέρου δέ διετηρεΐτο μόνον ό πυθμήν. Εύρέθησαν κωνικά 
σφονδύλια έκ πηλού ή στεατίτου, τεμάχια δύο ή τριών είσέτι άσαμίνθων καί πλή
θος κεραμεικής τής τελευταίας (ΙΙΙβ) Μυκηναϊκής περιόδου.Άφθονοΰν αί άγρα
φοι ύψίποδες κύλικες καί χονδροειδής οικιακή κεραμεική. Σπουδαία είναι πάντως 
ή παρουσία καί χρήσις άσαμίνθων οό μόνον εις τό άνάκτορον Έγγλιανοϋ, 
άλλά καί εις μικρότερα μέγαρα (. εύρομεν άλλοτε άσάμινθον εις τό μέγαρον 
Ίκλαίνης, ΠΑΕ 1954, 311, είκ. 8). Τοϋτο θά έσήμαινεν ιδιαιτέρως στενήν 
επαφήν μεταξύ Πύλου καί Κρήτης, ήν τελευταίως ύπεστήριξε διά μακρας 
μελέτης 6 Καθ. Μ. Nilsson- ( Opuscula Selecta III, 489 έ. ).

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΜΑΡΙΝΑΤΟΣ
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ΠίΝΑΞ 126 ΠΑΕ 1961 —24. αναςκαφαι πυλου

α. Περιστερι,ά, Θολ. τάφος 1. Άνώφλιον από Α. μετά των ιχνών τοίχου τοϋ 
κουφιστικοΰ τριγώνου.

β. Περιστέρια, άνώφλιον από Β. μετά τον καθαρισμόν. ’Αριστερά ή ρωγμή.
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ΠΑΕ 1961. —24. αναςκαφαι πυλου Πιναξ 127

α. ’Εσώτατον άνώφλιον τοΰ τ. 1 από ΒΔ. μετά τον καθαρισμόν.

β. Άνώφλιον τοΰ τ. 1 κατά τήν διάνοιξιν τής ρωγμής τιπό τής "Υπηρεσίας 
Άναστηλώσεως.
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ΙΙιναξ 128 ΓΙΑΕ 1961.—24. αναςκαφαι πυλου

α. Κονιάματα εις τό ανατολικόν τοίχωμα τοίί στομίου τοϋ τ. 1.

β. Στόμιον τού τ. 1 πλήρες λίθων (κατωτάτη στρώσις).
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ΠΑΕ 1961.—24. αναςκαφαι πυλου Πιναξ 129

α. Τμήμα τοΰ δαπέδου καί τοΰ κατωτάτου
τοίχου τής θολού τοΰ τ. 1.
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ΠίΝΑΞ 130 ΠΑΕ 1961 — 24 αναςκαφλι πυλου

α. Μυκ. Ι/ΙΙ όστρακα έκ τής Ούλου τοΰ τ. 1.

β. Μυκ. Ι/ΙΙ (άνω) καί 'Ελληνικά —‘Ελληνιστικά όστρακα έκ τής Ούλου τ. 1.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:23:42 EEST - 52.90.75.110



ν·
ν

ΠΑΕ 1961 —24 αναςκαφαι πυλου ΠίΝΑΞ

α. Εν έκ τών λειψάνων Ελληνιστικών Φυσιών, Ό·6λος τ. 1.

β. ΓΓεριστεριά, ή ανατολική οικία από ΒΔ.
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ΠίΝΑΞ 132 ΠΑΕ 1961. — 24. αναςκαφαι πυλου

α. ΕΙς έκ τών κιβωτοσχήμων παιδικών τάφων τής άνατ. οικίας.

β. Άμαυρόχρωμος κεραμεική (ME/YE Ι-ΙΙ) έκ τής άνατ. οικίας.
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ΠΑΕ 1961.— 24. αναςκαφαι πυλου ΠίΝΑΞ 133

α. Κΰπελλον Μυπ. Ι/ΙΙ έκ της άνατ. οικίας.

β. Άνατολ. οικία. ’Άνω: σκΰφος εντός πιθαριού. 
Κάτω: Τέσσαρα πήλινα σφονδΰλια φανέντα μετά την 

άφαίρεσιν τοϋ σκύψου.
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ΠίΝΑΞ 134 ΠΑΕ 1961. —24. αναςκαφαι πυλου

α. Περιστέρια, Θολ. τάφος 2 άπό Β. μετά τήν κένωσιν τμήματος τής Φόλου.

β. Τό καμπύλον κτίσμα. Δυτικόν τούτου άκρον άπό Β.
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1961. — 24. ΑΝΑΣΚΑΦΑΙ ΠΥΛΟΥ ΠίΝΑΞ 136

α. Κουκουνάρα. Τάφρος άποκαλύψασα μεγάλην 
ΥΒ III οικίαν οικίαν εις θέσιν Παληοχώρια.

β. Παληοχώρια. ΙΙί-θΌς μετά πλακός λιίΚνης ως πώματος εντός τής οικίας.
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ΠίΝΑΞ 136 ΠΑΕ 1961.— 24. ΑΝΑΣΚΑΦΑΙ ΠΥΛΟΥ

α. Άσάμινϋος κατά χώραν εντός τής οικίας 
(Μυκ. III β-γ).

β. Παλαιοχώρια.'Ο κυκλικός ταφικός περίβολος, άνώτατον στρώμα.

γ. Ό κυκλικός περίβολος μετά τήν άνασκαφήν.
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ΠΑΕ 1961.- 24. αναςκαφαι πυλου ΓΤιναξ 137

α. Παλαιοχώρια. Ταφαί εντός τοϋ κυκλικοϋ περιβόλου.

β. Κουκουνάρα. Μικρός θολωτός τάφος εις θέσιν Πολλά Δένδρα.
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