13,

ΑΝΑΣΚΑΦΑΙ

ΠΥΛΟΥ

Αί έρευναι τοΰ 1962 εν Πΰλφ διήρκεσαν από τής 23η? ’Ιουλίου μέχρι
τής 8*1? Σεπτεμβρίου. Αί ανασκαφαί περιωρίσθησαν είς μόνην τήν Περιστεριάν. Τοπογραφίκαί δμως εξερευνήσεις εγένοντο είς διάφορα μέρη : Πήδασον, Χανδρινοϋ (ένθα εΰρέθη τεχνητός τύμβος

είς θέσιν Κισσός, έτερος

εντός άγροΰ Μαρίας Σκαφιδά, πολλά δέ άλλα ίχνη Μυκηναϊκής καί Μεταμυκηναϊκής εποχής είς τά πέριξ) καί άλλας τοποθεσίας.

Πλησίον τοΰ χω

ρίου Σχινόλακκα καί είς ολίγων λεπτών άπόστασιν από των Παλαιοχωρίων

Κουκουνάρας,

ένθα

πέρυσι διεξήχθη επιτυχής

σκάφη,

έσημειώθη

πλήθος λακκοειδών τάφων, ίσως δμως χριστιανικής ήδη εποχής. Έτι πε
ραιτέρω προς τό χωρίον, είς θέσιν Παληάλωνα (αγρός Ν. Βισβίκη) υπάρχει
Μυκηναϊκόν κτίσμα, πλησίον δέ τοΰτου (αγρός Κων. Καλογεροποΰλου) εΰρέθησαν Μυκηναϊκαί ψήψοι έκ κυανής ΰάλου καί χαλκή τριχολαβίς.

Τινά

των ευρημάτων τούτων κατέληξαν είς τό μουσεΐον Πΰλου.
Είς τό μουσεΐον Χώρας είργάσθη επί δυο μήνας ό αρχιτεχνίτης κ. Ζαχ.
Κανάκης, έργασθεις συγχρόνως καί είς τά ευρήματα παλαιοτέρων ετών τοΰ
μουσείου

Πΰλου.

Τό σπουδαιότερον αποτέλεσμα ήτο ή συγκρότησις δυο

νέων μεγάλων ταφικών πίθων
λίων.

έκ τοΰ τΰμβου

'Αγίου

Ίωάννου Παπου-

'Ο είς (πίν. 93α) είναι ό έν ΠΑΕ 1954, 314, είκ. 11 είκονιζόμενος,

δστις ανασυγκροτηθείς έδειξεν ύψος 1.98 μ.

καί τό ενδιαφέρον άτρακτοει-

δές σχήμα, τό όποιον είς τό μέσον παρουσιάζει έλαφράν άρθρωσιν. Ό έτε
ρος πίθος (πίν. 93β) ήτο ό τοΰ κεντρικού μέρους τοΰ τύμβου (ΠΑΕ έ. ά.
311), ον κατέθραυσαν οί χωρικοί. ’Ελλείπουν μερικά τεμάχια, άλλ’ ή άνασυγκρότησίς του έπετεΰχθη

άνευ δυσκολίας.

Τό ύψος του φθάνει 1.78 μ.

Διά λόγους άνασκαφικής τακτικής αί ανασκαφαί περιωρίσθησαν είς
μόνην τήν Περιστεριάν. Πράγματι, τή βοήθεια τής ’Αρχαιολογικής 'Υπηρε
σίας, συνετελέσθη ή διαδικασία άπαλλοτριώσεως ολοκλήρου τοΰ λόφου επί
τή βάσει τοπογραφικοΰ σχεδίου τοΰ κ. Ίω. Μπαντέκα (είκ. 1).

ΙΊροεΐχεν

ως έκ τοΰτου ή πληρεστέρα έξακρίβωσις τής ΰπάρξεως αρχαιοτήτων άνά τήν
άπαλλοτριουμένην έκτασιν.
*Ητο ήδη γνωστόν έκ τών προηγουμένων σκαφικών περιόδων, δτι ολό
κληρος ό ωραίος λόφος, απρόσιτος από τών τριών πλευρών καί βατός μό
νον έκ Νότου, παρουσίαζεν ίχνη τής Μυκηναϊκής άρχαιότητος.
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*Ανασκαφαί Πΰλου

so Μ.

Τοπογραφικόν σχέδιον τής άνασκαφής Περιστεριάς (1962).
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έφετεινής έρεΰνης τό πράγμα έξηκριβώθη πλήρως. Μόνη ή κορυφή τοϋ λό
φου φαίνεται ελεύθερα κτισμάτων. Ή Δυτική πλευρά είναι πλήρης κτισμάτων, ίσως μεμονωμένων οικημάτων.

'Η Νοτία κατά τό μέγιστον μέρος

καταλαμβάνεται υπό των τάφων.
Εις τό υπολειπόμενον Ν. καί ΝΑ. τμήμα ήνοίξαμεν δυο μεγάλας τά
φρους σταυροειδώς. Ή Βορειονοτία έχει μήκος 41 καί ή Άνατολικοδυτική
48 μέτρων. Παντού ένεφανίσθη ή αυτή είκών, ήτις συνίσταται εις τοίχους
καί εγκατεσπαρμένους λίθους ευθύς υπό τό καλλιεργήσιμον στρώμα, ένφ
τά όστρακα, αν καί κατά μεγάλην πλειονότητα Μυκηναϊκά, περιέχουν καί
ποσοστόν Ελληνιστικής καί μεταγενεστέρας κεραμεικής, ως καί θραύσματα
κεράμων. 'Η έντύπωσις τοϋ παρόντος είναι,

ότι τουλάχιστον μέρος τών

άναφανέντων τοίχων είναι Ελληνικής εποχής. Ενιαχού υπάρχουν χαλικόστρωτα δάπεδα, υπό τά όποια τά όστρακα είναι μόνον Μυκηναϊκά.
Έν τώ μεταξύ (Πέμπτην 23 Αύγουστου) ήνοιξαν κυριολεκτικώς οι
καταρράκται τού ούρανοΰ, φαινόμενον τοϋ οποίου εΐχομεν ήδη πικράν πεί
ραν έκ προηγουμένων ετών εις τήν περιοχήν εκείνην. Έν διαστήματι ολί
γων ωρών ό θολωτός τάφος 2,

ό δρόμος του,

αί τάφροι καί πάσα ά'λλη

κοιλότης μετεβλήθησαν εις λίμνας, τών οποίων τά ΰδατα διετηρήθησαν επί
εβδομάδας. Τούτο ήνάγκασεν ημάς όπως άνοίξωμεν

τρίτην τάφρον κατά

τήν προέκτασιν τοϋ δρόμου τοϋ τάφου 2 προς διέξοδον τών ύδάτων, διότι
ά'λλως ταΰτα θά έλίμναζον εντός τής θόλου καθ’ δλον τον χειμώνα. 'Η τά
φρος αϋτη, έκταθεΐσα προς Ν. εις άπόστασιν σχεδόν 35 μ. από τοϋ τάφου,
έπρεπε νά φθάση ενιαχού εις βάθος σχεδόν 2 μέτρων, ΐνα καταστή δυνατή
ή φυσική ροή τών ύδάτων.

Ή εύκαιρία προς σπουδήν καί τής στρωματο

γραφίας έδειξε τά εξής :
Εις βάθος 1 μ. περίπου υπό τό καλλιεργήσιμον έδαφος άνεφάνησαν
λίθοι, τινές τών οποίων ανήκουν εις τοίχους καλώς εκτισμένους καί αρκετά
παχεΐς. Λείψανα ανθράκων καί τέφρα ένεφανίσθησαν ένιαχοΰ. Διά τό στε
νόν τοϋ χώρου δεν εγένετο σαφές, αν πρόκειται περί δαπέδου, εστίας ή
μάλλον περί πυράς θυσιών.

Πάντα τά όστρακα

εις τό βάθος τούτο είναι

YE I - II, όμοϋ δέ μετ’ αύτών εύρέθησαν καί σχετικώς ά'φθονα πήλινα ει
δώλια, περί ών κατωτέρω.
Αί ανωτέρω δοκιμαστικοί σκαφαί κατηνάλωσαν τό πλεϊστον τοϋ χρό
νου καί τών χρημάτων τής άνασκαφής. 'Η πραγματικώς σκαφική εργασία
περιωρίσθη εις τον θολωτόν τάφον 2, διότι ό τάφος 1,

διαρκοϋντος τοϋ

χειμώνος, ύπέστη σημαντικήν έρείπωσιν καί δεν άπετόλμησα τήν περαιτέρω
άνασκαφήν του. Ούδείς θά ήτο πρόθυμος νά έργασθή εντός τής θόλου, ής
τό ήμισυ περίπου παραμένει ά'σκαφον,

ενώ έπικινδύνως κρέμονται τό πε

λώριον άνώφλιον καί οι διερρωγότες τοίχοι

τής θολώσεως 4-5 μέτρα
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ΰπεράνω τοΰ δαπέδου. Ή εργασία εντός τοϋ σπουδαίου τοΰτου τάφου θά
είναι ά'κρως προβληματική ά'νευ τής συνεχούς παρουσίας τής Άναστηλώσεως,
διότι υπάρχει ά'μεσος κίνδυνος δυστυχήματος.
Αί έργασίαι κατ’ ανάγκην περιωρίσθησαν εις τον τάφον 2. Ή δυσκο
λία άνασκαφής τής θόλου τοΰ τάφου τοΰτου έγκειται είς τό γεγονός, δτι
δεν τολμώμεν να άφαιρέσωμεν την παχεΐαν τείχισιν τοΰ στομίου, διότι θά
καταπέση ή ’Ανατολική τοΰτου παραστάς,
σιν προς τά έσω. "Οταν διά τελευταίαν

ήτις άρχαιόθεν έχει ύποστή νεΰφοράν είχε τειχισθή ή θΰρα τοΰ

τάφου (πιθανώς κατά την YE III περίοδον),

ύπήρχεν ήδη ή μετατόπισις

αυτή ολοκλήρου τοΰ Άνατολικοΰ τμήματος τής θόλου,

ήτις έν τελεί έπέ-

φερε καί την πτώσιν τοΰ τάφου.
Ή θόλος, διά τοΰτο, κενοΰται ά'νωθεν, γεννωμένου καί προβλήματος
τοποθετήσεως τής απειρίας των εξαγομένων

λίθων, δεδομένου δτι άμφοτέ-

ρων των τάφων ·αί θόλοι έχουν παχυτάτους τοίχους.

Οί εξαγόμενοι λίθοι,

πάντες εκλεκτής ποιότητος, πλακωτοί, άρκοΰντως κατειργασμένοι καί μεταφερθέντες μακρύθεν, άναγκαστικώς κτίζονται έκ νέου είς μάνδρας καί μά
κρους τοίχους πέριξ τών δΰο τάφων. ’Εφέτος έπωφελήθημεν τής παρου
σίας των κτιστών καί διά μικράς προσθέτου

δαπάνης είς ξΰλα, κεράμους

καί κονίαμα κατεσκευάσθη φυλακεΐον ευπρόσωπον καί καλώς άποκρυβέν,
ώστε δεν είναι ορατόν οΰτε μακρόθεν οΰτε καί έγγΰθεν.

Είχεν ακριβώς

στεγασθή ήδη, δτε κατέλαβεν ημάς ή καταιγίς, την οποίαν εΐχομεν εγκαί
ρως ύποπτεΰσει.
Ή προσπάθεια ημών εφέτος συνεκεντρώθη

είς τό νά σκάψωμεν τό

τρίτον τεταρτημόριον τής θόλου (τά δΰο ά'λλα είχον σκαφή κατά τό 1961)
καί νά καθαρίσωμεν καί τον δρόμον. Τά αποτελέσματα υπήρξαν εν συντόμφ
τά ακόλουθα :
Άφοΰ έκαθαρίσθη έπιμελώς καί έγένετο κάθετος ή τομή τής έπιχώσεως τής θόλου, ής τό ήμισυ είχεν ήδη καθαρισθή κατά τό προηγοΰμενον
έτος, εφωτογραφήθη καί έσχεδιάσθη. Ή τομή, ήτις έχει διεΰθυνσιν από Α.
προς Δ.,

δεικνΰει δτι, δταν κατέπεσεν ή θόλος,

τό δάπεδον αυτής έκαλΰ-

πτετο υπό στρώματος ίλΰος καθαράς, ήτις προς Α. αρχίζει είς τό μηδέν καί
προς Δ.

έχει πάχος σχεδόν 1 μ.

ακριβώς. Τοΰτο δέ,

διότι ακολουθεί τήν

αντίστοιχον κλίσιν τοΰ δαπέδου τής θόλου, δπερ είναι ό ακατέργαστος κρο
καλοπαγής βράχος, ενώ ή ά'νω επιφάνεια τοΰ γηίνου τοΰτου στρώματος
είναι όριζοντία, Ή υπόλοιπος έπίχωσις τής θόλου σΰγκειται έκ λίθων καί
χώματος. Μέχρι βάθους σχεδόν 1 μ. από τής επιφάνειας συνηντήσαμεν καί
εφέτος αραιά όστρακα

Ελληνικής εποχής καί τινα τεμάχια κεράμων. Κα

τόπιν ή έπίχωσις γίνεται καθαρά Μυκηναϊκή.

Τά άνευρισκόμενα δμως

όστρακα είναι αραιά καί έλάχιστα τοΰτων είναι γραπτά.
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Είς βάθ-ος 1.60 από τής επιφάνειας (καί εις ύψος 2.20 από τοΰ δα
πέδου) εΰρέθη, έστημένον δρθιον μεταξύ λίθων καί έρειδόμενον επί τοΰ Β.
τοιχώματος τής θόλου,

εύμέγεθες χυτροειδές άγγεΐον (πίν. 94α). Φέρει

δύο οριζόντιας λαβάς καί μίαν μαστοειδή
δεικνΰει, δτι τό άγγεΐον

άπόφυσιν, τοϋτο δμως δεν άπο-

είναι Μυκηναϊκόν. ’Έχει ύψος 30 καί διάμετρον

25 εκατοστών. Πλησίον καί πέριξ τοΰ αγγείου ΰπήρχον πολλά λείψανα πυ
ράς καί μικροί ά'νθρακες. Ου μακράν δ’ εΰρέθη καί τεμάχιον σιδηροΰ δρέ
πανου, ίσως ούχί ά'σχετον προς τά ανωτέρω.

Κενωθεΐσα ή χύτρα εΰρέθη

περιέχουσα μόνον χώμα μετά τινων λειψάνων

μικρών ανθράκων είς τόν

πυθμένα.
"Οταν ή σκάφη έφθασεν είς τό τέλος,

τό δάπεδον τής θόλου ένεφανί-

σθη καί πάλιν ώς ακατέργαστος κροκαλοπαγής βράχος. Λείψανα δευτέρου
«βωμοΰ» άνεκαλύφθησαν, δστις δμως τρεις - τέσσαρας λίθους διατηρεί κατά
χώραν. Ή φωτογραφία πίν. 96β δεικνύει τό ΒΑ. τμήμα τής θόλου όμοΰ
μετά τοΰ περυσινοΰ (δεξιά)

καί τοΰ έφετεινοΰ

«βωμοΰ».

Μεταξύ αυτών

είδος αύ'λακος έχει σκαλισθή ελαφρώς είς τό δάπεδον τής θόλου.
Ό καθαρισμός τοΰ δρόμου τοΰ τάφου άπέδωκε τά ακόλουθα αποτελέ
σματα : Μετά την άφαίρεσιν τών χωμάτων επιφάνειας πλήθος λίθων, μεγά
λων συνήθως, εύρέθησαν πληροΰντες τόν δρόμον καί σχηματίζοντες ομοιό
μορφον στρώμα μέχρις άποστάσεως 11 μέτρων από τοΰ τετειχισμένου στο
μίου. ΙΙροχωρούσης τής άνασκαφής είς βάθος έξηκριβώθη,

δτι τμήμα πά

χους 1.40 μ. είς τό έξώτατον μέρος τοΰ δρόμου άπετέλει τοίχον, οί δέ υπό
λοιποι λίθοι ήσαν άτάκτως έρριμμένοι εντός τοΰ δρόμου μεταξύ τοΰ τοίχου
τούτου καί

τοΰ τετειχισμένου στομίου. Ή εϊκών τοΰ πίν. 94β δεικνύει

μίαν φάσιν τής άνασκαφής, ένθα είς τό κάτω μέρος φαίνεται ό ρηθείς τοί
χος, είς δέ τό ά'νω μέρος ή τετειχισμένη είσοδος τής θόλου.
Περατωθείσης τής εξαγωγής τών λίθων καί χωμάτων άπεδείχθη, δτι
είς τόν πυθμένα τοΰ δρόμου ύπήρχεν οχετός κεκαλυμμένος διά σειράς πλα
κωτών λίθων (πίν. 95α).

Την παρουσίαν τούτου εΐχομεν ήδη συμπεράνει

από τοΰ προηγουμένου έτους λόγω αντιστοίχου δπής είς τό κάτω μέρος
τής τειχίσεως τοΰ στομίου.

Πράγματι,

μέχρι καί σήμερον, κατά τόν χει

μώνα ό τάφος συλλέγει υδατα, τά όποια εν μέρει άναβλύζουν. Έντεΰθεν
εξηγείται καί ή ιλύς εντός τής θόλου.

'Ο πλήρως ήδη άνασκαφείς δρόμος,

από τής τειχίσεως τοΰ στομίου μέχρι τοΰ ρηθέντος τοίχου, έχει πλάτος 2 μ.
καί μήκος 9.15 μ.,

διατηροΰνται δέ τετειχισμέναι αι παρειαί του είς τό

τέλος επί διάστημα 1.85 μ. από τοΰ ρηθέντος τοίχου. Τό δάπεδον καί ό οχε
τός εύρίσκονται είς βάθος 3 μ. άπό τής σημερινής επιφάνειας τοΰ εδάφους.
Ό ρηθείς εγκάρσιος τοίχος, δστις οΰτω θέτει πρόωρον τέρμα είς τόν
δρόμον τοΰ τάφου, παρουσιάζει εις μεν τήν δπισθίαν δψιν του (την προς
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τον δρόμον) κα'ι εις τό εσωτερικόν αυτοΰ άμελεστέραν τοιχοδομήν διά λίθων
άναμείξ πλακωτών και όλοιτρόχων.

Ή εξωτερική του δμως επιφάνεια

(ή προς Ν.) είναι επιμελέστατα έκτισμένη διά πλακωτών λίθων (πίν. 95β
καί 96α). Παρακολουθηθεϊσα μέχρι τέλους εις τό προ τοΰ δρόμου σημεΐον
εύρέθη έχουσα ύψος 1.80, εις δέ τά θεμέλια ύπήρχεν οπή τοΰ δχετοΰ προς
περαιτέρω δίοδον τών ύδάτων (πίν. 95β).
“Ενεκα τοΰ μεγάλου βάθους τών έπιχώσεων,

μόνον

επί μικρόν διά

στημα έκαθαρίσθη δ τοίχος οΰτος. Άπεδείχθη, δτι παρουσιάζει κυρτότητα
καί, τό σπουδαιότερου, δτι συνεχίζεται προς Δυσμάς καί προς Άνατολάς (πίν.
96α). Παρηκολουθήσαμεν τοΰτον προς Δ. επί τινα μέτρα, ώστε νά δύναται
νά θεωρηθή βέβαιον, δτι είναι εις καί δ αυτός προς τό πέρυσιν δνομασθέν
Πεταλοειδές κτίσμα, τό δποΐον τώρα φαίνεται
δέ εφέτος έφάνησαν καί νέα ί'χνη εντός τοΰ

μάλλον κυκλικόν. Επειδή
«πετάλου», τά δποΐα άπο-

δεικνύουν δτι πρόκειται περί τρίτου θολωτοΰ τάφου, διαμέτρου 7 μ. περί
που, έ'πεται δτι ό μέγας οΰτος κύκλος (ΰπελογίσαμεν τήν διάμετρον αυτοΰ
είς 32 μ.), περιέβαλλε τον ταφικόν τοΰτον χώρον. Δέν φαίνεται δμως πιθα
νόν, δτι πρόκειται περί σωστοΰ κυκλικοΰ περιβόλου ως οί τών Μυκηνών.
Ή τοπογραφία προδίδει μάλλον ημικύκλιον ή τι πλέον, δπερ ά'φηνεν ελεύ
θερον τήν Βορείαν (ΰψηλοτέραν) πλευράν τοΰ περιβόλου.

Ή μελλοντική

σκαφή θά φωτίση τό πρόβλημα τοΰτο ως καί τό πρόβλημα τοΰ προορισμοΰ
τοΰ κολοσσιαίου τούτου έ'ργου. Ή εύρεσις

πολλών ειδωλίων καί πολλών

θραυσμάτων κεραμεικής προ τοΰ τοίχου φαίνεται νά προδίδουν σεβασμόν,
διότι τά ειδώλια ζώων καί ανθρώπων δυσκόλως δύνανται νά ερμηνευθώσιν
άλλως, άφοΰ μάλιστα πολλαχοΰ εύρέθησαν ά'νθρακες καί τέφρα.

Γοητευ

τική είναι ή ιδέα, μήπως δ «κύκλος» περιέβαλλε παλαιοτέρους τάφους καί
ούχί τούς θολωτούς.
Τά κινητά ευρήματα, πλήν μεγάλου ό'γκου οστράκων συλλεγέντων έκ
τών τάφρων, υπήρξαν τά ακόλουθα :

Εντός τής θόλου εύρέθη αφθονία

θραυσμάτων έκ χαλκών σκευών, φυλλάρια χρυσοΰ, ών τινα φέροντα εμπίεστον διακόσμησιν, μικραί καί μείζονες ψήφοι ήλέκτρου (πίν. 98α, γ), άρκεταί
σφαιρικαί ψήφοι άμεθύστου (πίν. 102α) καί ολίγα τεμάχια αργυρού σκεύους,
τό όποιον έκοσμεϊτο ένθέτως. Διατηροΰνται τρία τεμάχια φέροντα χρυσά
κρίνα καί σειράν χρυσών δισκαρίων, έσωτερικώς καί έξωτερικώς, ά'τινα
ήσαν αί κεφαλαί χρυσών ήλων (πίν. 100α). Τά σπουδαιότερα δμως ευρή
ματα έκ τής θόλου ήσαν πλακίδιον ορθογώνιον ήλέκτρου μετά περίπλοκου
διατρήσεως (πίν. 98β) καί πήλινον είδώλιον

(πίν. 97γ).

θησαν εντός τής έπιχώσεως τής θόλου αριστερά
χον παρασυρθή δμοΰ μετά τής ίλύος.

Άμφότερα εύρέ

τφ είσερχομένφ, ώστε εί-

Τό πλακίδιον ήλέκτρου ανήκει είς

τήν κατηγορίαν τών περιδέραιων, τά όποια,

ώς άπέδειξεν δ Hachmann,
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προέρχονται έκ τής περιοχής τοϋ πολιτισμού Wessex έν ’Αγγλία. Τα τε
λευταία .επί Ελληνικού εδάφους εύρεθέντα δμοια πλακίδια προέρχονται
εκ τού περιβόλου Β των Μυκηνών καί έδημοσιεύθησαν υπό τού καθηγητού
Milojcic. ("Ορα περί πάντων τούτων Sp. Marinatos, Atti del VI Congr.

Intern, delle Scienze Preist. e Protoistoriehe I, 1962, 161 έξ., ιδίως
166 - 167 μετά περαιτέρω βιβλιογρ.) Δεύτερον δμοιον πλακίδιον εύρέθη
δλίγας ημέρας βραδύτερον

μεταξύ τών λίθων τής τειχίσεως τού στομίου

τού τάφου (πίν. 98β, πρώτον έκ τών ά'νω). Άποδεικνύεται ουτω καλύτερον
ό μέγας ρόλος τής Πυλιακής περιοχής εις τό μετά τής Δύσεως έμπόριον,
περί οΰ ομιλώ έν έκτάσει εις την ανωτέρω μελέτην μου.
Τό πήλινον είδώλιον (97γ), ύψους 0.105 μ., οδηγεί ημάς προς την Κρή
την, διότι είναι γυνή γυμνή τό στήθος προσευχομένη κατά τον γνωστόν τύ
πον «Πετσοφά», άναγόμενον εις Μεσομινωικούς χρόνους. (Παράλληλα τελευ
ταίως :

Πλατών,

Κρητ. Χρονικά Ε', 1951, πίν. ΣΤ άνω καί Η κάτω άρ.)

Τό κάτω σώμα είναι κωδωνοειδές καί έφερεν οριζόντιας γραπτάς ζώνας,
μόλις διακρινομένας,

διά καστανού,

διά τού όποιου ήσαν γραπταί καί αί

λεπτομέρειαι τού προσώπου. Ή δπτησις είναι κακή καί φρονώ δτι πρόκει
ται περί έντοπίας άπομιμήσεως. Τό κωδωνόσχημον κάτω σώμα είναι ένταύθα
κο>νικώτερον ή εις τά γνήσια Μινωικά έργα καί αί χεΐρες φέρονται ένταύθα
άντιστρόφως ή εις τά Κρητικά έργα προς τήν κοιλίαν καί τον ώμον. Πάν
τως είναι ένδιαφέρουσα ή στενή σχέσις τής Περιστεριάς πρός τήν Κρήτην,
ής έ'τερον πειστήριον έχομεν ήδη

τά λατομικά σημεία έπί τής προσόψεως

τού τάφου 1.
Περαιτέρω ειδώλια άνευρέθησαν προ παντός εις τήν έξωτερικήν πλευ
ράν τού «κύκλου». Είκονίζουν βόας,

ίσως ίππους καί ανθρώπους. Τά πε

ρισσότερον ένδιαφέροντα έκ τών τελευταίων είναι τά είκονιζόμενα έπί τού
πίνακος 97α. β. Τό έν φέρει καλώς διατηρουμένην γραπτήν διακόσμησιν
δεικνύουσαν οφθαλμούς,

περιδέραιον καί κόμμωσιν,

είναι δέ YE I ή II

χρονολογίας. Τό έ'τερον φέρει κοίλους ήμισφαιρικούς οφθαλμούς.
Σχεδόν έκπληκτική δύναται νά χαρακτηρισθή ή αφθονία τών φύλλων
χρυσού, ολίγα τών οποίων σχετικώς εΰρέθησαν έντός τού στρώματος ίλύος
τής θόλου, τά δέ πλεΐστα εις τον δρόμον, προ τού τετειχισμένου στομίου.
Έκειντο έκεϊ μεταξύ τών λίθο:>ν,

κυρίως δμως έντός λεπτού στρώματος

5 εκατοστών τού μέτρου, τό όποιον ήτο μελανόν καί πλήρες μικρών ανθρά
κων, εΰρίσκετο δέ εις ύψος 0.35 από τού δαπέδου τού δρόμου καί κατελάμβανεν ά'παν τούτου τό πλάτος. Εις τό αυτό ύψος άνεκαλύφθησαν καί
τά ίχνη παλαιοτέρας τειχίσεως τού στομίου,

διατηρουμένης μόνον εις δύο

ή τρεις δόμους τών κατωτάτων λίθων, ορατής δέ εύκρινώς έπί τού πίνα
κος 95α.
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Τό χρυσοφόρον τοΰτο στρώμα διήκει διά μέσου των διακένων της λί
θινης τειχίσεως και προχωρεί προς τον δρόμον εις άπόστασιν 1.50 - 2 μέ
τρων. Είναι δύσκολον προς τό παρόν νά δώσωμεν έξήγησιν τοΰ πράγματος.
"Εχει τις την έντύπωσιν, ότι είναι αποτέλεσμα έκχειλίσεως τοΰ εσωτερικού
τής θόλου, οπότε

τά ευρήματα (σχεδόν άποκλειστικώς φυλλάρια χρυσοΰ

και ήλεκτρον, ήτοι ελαφρά αντικείμενα) παρεσΰρθησαν προς τά έξω υπό
τών ΰδάτων.
Τά φυλλάρια ταΰτα ήσαν τόσον ά'φθονα, ώστε, καθώς συνελέγοντο
όμοϋ μετά μικρού όγκου τοΰ περιβάλλοντος χώματος, έπληροΰντο εξ αυτών
ολόκληροι κάδοι ΰδατος (κουβάδες). Όλίγα θραύσματα χαλκών σκευών καί
άρκεταί ψήφοι ήλέκτρου, αμέθυστου (μετά μιας ή δυο έκ σαρδίου) καί ΰαλομάζης ήσαν τά λοιπά ευρήματα έκ τοΰ δρόμου. Εντός τών λίθων τής
τειχίσεως εΰρέθη ή δευτέρα πλάξ ήλέκτρου καί εις τό έ'τερον ά'κρον τοΰ δρό
μου, παρά τον «κύκλον», πλήν άραιοτάτων φυλλαρίων χρυσοΰ εΰρέθη καί
μέγας χρυσεπένδυτος ήλος, είτε έκ ξίφους είτε έκ μεγάλου σκεύους. Βλέπει
τις, δτι εις έποχήν πάντως Μυκηναϊκήν, ή σύλησις τής θόλου υπήρξε κανο
νική καί πλήρης, ως ε! ώφείλετο εις εχθρικήν χεΐρα.
Τά εΰρεθέντα φυλλάρια χρυσοΰ (τά όποια συνήθως άποδίδομεν εις
χρυσοποίκιλτα φορέματα) ήσαν κατά τό μέγιστον μέρος ακόσμητα. Μεταξύ
αυτών καταλέγονται καί ταινίαι (πίν. 100β), δισκάρια διαφόρων μεγεθών καί
καί ορθογώνια ή τετράγωνα τεμάχια χρυσοΰ φύλλου φέροντα ένίοτε μίαν
τόσον μικράν οπήν,

ώστε ούχί ήλος,

αλλά βελόνη καί νήμα έχρησιμοποιή-

θησαν προς στερέωσίν των (πίν. ΙΟΟγ). Τινά φύλλα, ένίοτε σημαντικοΰ με
γέθους, φέρουν καί έμπίεστον

διακόσμησιν :

Ρόδακας κυρίως, αλλά καί

φυλλοειδή καί ρομβωτήν καί ά'λλα θέματα (πίν. 101). Τά πλέον ένδιαφέροντα τών χρυσών τούτων ευρημάτων ήσαν σειρά μελισσών (πίν. 99α) καί
έξ αντικείμενα, ών τρία ορατά έπί τοΰ πίνακος 99β.

Κατά την μορφήν

καί την τεχνικήν τής κατασκευής είναι απολύτως δμοια προς τό μοναδι
κόν δμοιον άντικείμενον έκ τών βασιλικών λάκκων τών Μυκηνών, Karo,
Schachtgraber ν. Mykenai, πίν. L,VI (τάφος V).
Περιγράφεται ώς λοφίον κράνους (Helmbusch). Είναι δμως βέβαιον,
δτι τά αντικείμενα ταΰτα ταυτίζονται προς τούς 'Ομηρικούς θυσάνους,
οΐτινες περιγράφονται ώς κόσμος τής Αιγίδος, αλλά καί ζωνών (Ίλ. Ξ 181)
καί ρητώς άναφέρονται ώς χρυσοί.
τά realia τοΰ Όμήρου,

Έχομεν

επομένως έν έπί πλέον από

έρμηνευόμενον ασφαλώς

διά τών αποτελεσμάτων

τών άνασκαφών. Εΰρέθη καί αριθμός τις χρυσών μελισσών, αΐτινες άνηρτώντο, ώς δεικνύει οπή έπί τής κεφαλής (πίν. 99α).
Τό περιεργότερον τών εΰρημάτων είναι τά τεμάχια έξ ελεφαντοστού,
άτινα εΰρέθησαν έντός τής θόλου τοΰ τάφου 2 (πίν. 102β). Έπρόκειτο ή
7
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περί λαβής ή περί σκεΰους, άλλου, τοΰ οποίου τά ά'κρα έληγον εν μέρει
καμπΰλως. Άνά διαστήματα τό σκεύος έφερεν δπάς μαστοειδώς έξεχοΰσας.
Τό ενδιαφέρον είναι, δτι και κατά τό χείλος καί πέριξ των οπών τό σκεΰος
έφερε την διάστικτον οφιοειδή γραμμήν, ήτις άπαντα μέν βεβαίως καί επί
Μυκηναϊκών έργων τέχνης,
αντικειμένων εύρεθέντων

άλλ= είναι γνωστή επί οστέινων κυλινδρικών

εις την Κεντρικήν Ευρώπην (Karel Tihelka,

Der Veterov (Vieterschauer) Typus in Mahren, Kommission fur das
Aneolith. und die altere Bronzezeit, 1958, 92, πίν. 1-3). “Ομοιον άντικείμενον εκ τής πρωίμου περιόδου τοΰ σιδήρου εύρέθ-η τελευταίως κατά τάς
άνασκαφάς τής Άρχ. Εταιρείας έν Κοζάνη : Τό ’Έργον 1960, 101, είκ. 117.
Ή πρώτη έντύπωσις, δτι έπρόκειτο περί ελεφάντινης κώπης ξίφους,
καθίσταται προβληματική κατά τήν λεπτομερεστέραν έξέτασιν τών αντικει
μένων τούτων,

ών ή εργασία είναι λεπτή καί ανήκει εις τήν αρχήν τοΰ

15ου π. X. αίώνος.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
10/01/2023 02:39:07 EET - 3.91.18.119

ΜΑΡΙΝΑΤΟΣ

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
10/01/2023 02:39:07 EET - 3.91.18.119

ΠΙΝΛΗ ίΙ4

ΙΙΑΕ 196?.—13. ΑΝΑΣΚΛΦΛΙ ΠΥΛΟΥ
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ΠΑΕ 1962.—13. λναςκαφαι πυλου~

α. Περιστέρια. 'Ο «κύκλος» έκ Νότου. ”Ανω αριστερά τό δεξιόν τμήμα
τής έξωτέρας τειχίσεως τοΰ δρόμου τοΰ τάφου 2.

β. Περιστέρια. Τάφος 2. Οί «βωμοί» 1-2.
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ΠΑΕ 1962.—13. αναςκαφαι ιίυλου

α. Περιστέρια. Γυναικεία μορφή μέ γραπτήν διακόσμησιν
έκ τής εξωτερικής περιφέρειας τοΰ «κύκλου».

β. Κεφαλή ανδρικού (;) ειδωλίου.

γ. Περιστέρια. Θόλος τάφου 2. Εΐδώλιον γυναικός.
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1962.—13.
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λναςκαφαι

ΠΥΛΟΥ

ΠΑΕ 1962.—13.

ανάςκαφαι ιιυλου

α. Περιστέρια. Θολωτός τάφος 2. Χρυσαΐ μέλισσαι.

Λ

1
ίιητ|ΤΗΓ?'Γ?ττΓ^^
■

β. Περιστέρια. Θολωτός τάφος 2. Χρυσοί θύσανοι.
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ΠΑΕ 1962.—13. αναςκαφαι πυλου

ΠίΝΑΞ 100

Υ
α - γ. Περιστέρια. Θόλος καί δρόμος τάφου 2. Θραύσματα αργυρού σκεύους
μέ χρυσά κρίνα καί αλλαι ένθετοι διακοσμήσεις. Ελάσματα καί φύλλα χρυσού.
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ΠΑΕ 1962.—13.

αναςκαφαι

ιιυλου

α-β. Περιστέρια. Θολωτός τάφος 2.
Φύλλα χρυσοϋ μετά έμπιέστιον διακοσμήσεων
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ΠίΝΑΞ 101

ΠίΝΑΞ 102

ΠΑΕ 1962.—13. αναςκαφαι

α.

Περιστέρια. Θόλος καί δρόμος τάφου 2.
Περιδέραιον αμέθυστοι'.

β. Περιστέρια. Θόλος τάφου 2. Άντικείμενον έ'ξ ελεφαντοστού.
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