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ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΜΝΗΜΕΙΑ 

ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΚΑΙ ΗΛΙΔΟΣ 

ΜΕΣΣΗΝΙΑ

1. Μουσεΐον Καλαμάτας

Έν όψει των έργασιών τής έπανεκθέσεως, άλλά 
κυρίως χάριν άσφαλείας των άρχαίων, έλαβε 
χώραν κατά μήνα Νοέμβριον ή μεταφορά είς τό 
Μπενάκειον Μουσεΐον Καλαμάτας τής μέχρι 
τοΟδε έν τή οικία Κυριάκου φυλασσομένης καί 
έν μέρει μόνον, προχείρως έκτεθειμένης, τοπικής 
αρχαιολογικής συλλογής. Τάς έργασίας μεταφο
ράς, αΐτινες έτέλουν ύπό τήν άμεσον έποπτείαν 
τού ’Εφόρου ’Αρχαιοτήτων ’Ολυμπίας κ. Ν. Για- 
λοϋρη, βοηθουμένου ύπό τού γράφοντος ώς καί 
τού ’Εκτάκτου ΈπιμελητοΟ ’Αρχαιοτήτων Κα
λαμάτας κ. Π. Κριμπά, καί τής δ. Ε. Μπόμ- 
που άποφοίτου τής Φιλοσοφικής Σχολής, έξετέ- 
λεσε συνεργεϊον έκ τών κκ. Δ. Άνδρουτσάκη, 
φύλακος άρχαιοτήτων, Γ. Άλεξάκη, έκτάκτου 
τεχνίτου τού Μουσείου Πύλου καί Παναγιώτου 
Στεφάνου, ήμερομισθίου φύλακος Μουσείου Κα
λαμάτας. Τά μεταφερθέντα άντικείμενα έτοποθε- 
τήθησαν προσωρινώς, λόγω τών έπικειμένων έρ
γασιών γενικής έπισκευής τού κτηρίου καί μετα
τροπής του είς Μουσεΐον, είς τό ισόγειον μέν τά 
μαρμάρινα καί λοιπά μεγάλου βάρους άντικεί- 
μενα, είς τόν πρώτον δέ όροφον τά πήλινα καί 
γενικώς τά παντός είδους μικροαντικείμενα, τά 
συσκευασμένα κατά προέλευσιν ή άλλην είδικω- 
τέραν ένότητα, έντός τών πρός τόν σκοπόν τού
τον κατασκευασθέντων ξύλινων δίσκων καί κι- 
βωτιδίων.

2. Μουσεΐον Πύλου

’Εκτός τών συνήθων έργασιών καθαρισμού καί 
συγκολλήσεως τών πολυαρίθμων, πήλινων ίδιοι, 
άντικειμένων τού Μουσείου Πύλου, τά όποια 
είς τό σύνολόν των σχεδόν προήλθον έκ τών προσ
φάτων άνασκαφών τής περιοχής ταύτης, δαπά- 
ναις καί έποπτείςι τόσον τής ’Αρχαιολογικής Ε
ταιρείας όσον καί τής ’Αρχαιολογικής 'Υπηρε
σίας, έπραγματοποιήθησαν έφέτος έργασίαι έπαν
εκθέσεως μεγάλου άριθμού διαφόρων ευρημάτων 
είς ιδιαιτέραν αίθουσαν τού Μουσείου, χρονολο
γουμένων άπό τής Μυκηναϊκής μέχρι καί τής Ρω
μαϊκής περιόδου.

Ούτω, είς τό πρός τήν είσοδον ήμισυ τής αι
θούσης, συνεκεντρώθησαν τά πλούσια εύρήματα 
τών θολωτών τάφων τής Κουκουνάρας· έκ τού
των τά μέν πολύτιμα μικροαντικείμενα καί μι-

κροτέρου μεγέθους άγγεΐα έτοποθετήθησαν έν
τός δύο μεγάλων προθηκών, οί δέ μεγάλοι τρίω- 
τοι γραπτοί άμφορεΐς καθώς καί μία πηλίνη άσά- 
μινθος έτέθησαν έπί ιδιαιτέρων ξύλινων βάθρων. 
Τά εύρήματα ταΰτα έτοποθετήθησαν κατά τάφους 
είς τάς προθήκας.

Είς τό δεύτερον ήμισυ τής αίθούσης έξετέθη- 
σαν τά ευρήματα τής μή είσέτι περατωθείσης άνα- 
σκαφής τού έλληνιστικοΰ τύμβου Τσοπάνη Ρά
χη Τραγάνας, ήτοι έντός μέν μιδς προθήκης τά 
κτερίσματα τών τεσσάρων μέχρι στιγμής άποκα- 
λυφθέντων τάφων τού τύμβου, έπί δέ τών δύο άνω- 
τέρων σειρών έτέρας προθήκης έπιλογή έκ τών 
έντός τού στρώματος τέφρας τών τριών πυρών 
τού Τύμβου εόρεθέντων άντικειμένων. Είς τήν 
κατωτάτην σειράν τής αύτής προθήκης έξετέθη 
έπιλογή έκ τής άπό πολλών έτών δωρηθείσης είς 
τό Μουσεΐον μικρός άρχαιολογικής συλλογής 
Μιχαήλ Περδικέα, άποτελουμένη κυρίως έξ άγ- 
γείων Δ' καί Γ' αί. π.Χ. Είς τόν μεταξύ τών 
προθηκών τούτων χώρον, έξετέθησαν έπί Ιδιαιτέ
ρων ξύλινων βάθρων μεγάλοι πήλινοι όξυπύθμε- 
νοι άμφορεΐς προερχόμενοι έκ τών πυρών τού 
τύμβου, προσέτι δέ καί ό έκ τής αύτής άνασκαφής 
προερχόμενος ύπερμεγέθης, προφανώς έπιτύμ- 
βιος, πώρινος άστράγαλος.

Είς μίαν τών γωνιών τής αίθούσης, έτοποθε- 
τήθη, στηριχθείς έπί ταπεινού μεταλλικού τρί
ποδος, ό μέγας καί άρίστης κατασκευής άρχαϊκός 
πίθος έκ τού χωρίου Χαντρινοΰ Πυλίας, παρ’ αύ- 
τόν δέ, έπί ύψηλών ξύλινων βάθρων, τό ζεύγος 
τών χάλκινων ρωμαϊκών άγαλματίων τής Κυπα
ρισσίας.

Είς τό Μουσεΐον Πύλου έγένοντο έπίσης έρ- 
γασίαι άνατακτοποιήσεως τών είς ίδιαιτέραν αί
θουσαν στεγαζομένων έκθεμάτων τής Συλλογής 
Rene Puaux, έπ’ ευκαιρία τής έπισκευής τών τοί
χων καί τής έκ νέου βαφής αυτών, λόγφ τής φθο
ράς τών έπιφανειών όφειλομένης είς τό ιδιαζόν
τως υγρόν κλίμα τής περιοχής. Ούτω καί χάριν 
τής άποτελεσματικής προστασίας τών χαλκογρα
φιών, κατεσκευάσθησαν μεγάλοι ξύλινοι πίνακες 
διαστάσεων 3.10 X 1 μ., οί όποιοι έν συνεχείς 
έστερεώθησαν κατά μήκος τών τοίχων, ούτως 
ώστε μεταξύ αύτών καί τών ξύλινων πινάκων νά 
ύπάρχη τό άπαιτούμενον κενόν διά τήν κυκλο
φορίαν άέρος. ’Επ’ αύτών ήδη άνηρτήθησαν αί 
χαλκογραφίαι, άποφευγομένης ούτω τής άμέσου 
έπαφής των πρός τούς τοίχους τής αίθούσης.

Είς τήν τρίτην αίθουσαν τού Μουσείου, ή ό
ποια προσωρινώς λόγφ τών άναγκών εχει μετα
τροπή είς άποθήκην καί έργαστήριον, συνεπληρώ- 
θη ή κατασκευή ξύλινων ραφίων καθ’ όλον τό
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μήκος τών τοίχων καί μέχρις ύψους 2 μ. Προσ
έτι τό έργαστήριον έξωπλίσθη μέ ίκανόν άρι- 
θμόν έργαλείων καί υλικών έπανεκθέσεως, καθώς 
καί μέ ύπερδιακοσίους ξυλίνους δίσκους, διαστά
σεων 0,30 X 0,60 μ., χρησίμους διά τήν διευκό
λυνση» τοδ έργου τής διαλογής, συγκολλήσεως 
καί άποθηκεύσεως τών έκ τών άνασκαφών τής 
'Υπηρεσίας προερχομένων έκάστοτε όστράκων.

Εις τάς έν γένει έπανεκθετικάς έργασίας τοΰ 
Μουσείου, κατά τό λήξαν έτος, έλαβον μέρος, έκ 
μέν τοΰ έπιστημονικοϋ προσωπικού ώς βοηθοί» 
οί άρχαιολόγοι κ. Ήλ. Άνδρέου καί αί δδ- 
’Αλίκη Δραγώνα καί Φρ. Βουδούρογλου, έκ δέ 
τοΰ τεχνικού, συνεχώς μέν ό έκτακτος τεχνίτης 
κ. Γεώργιος Άλεξάκης, έπανειλημμένως δέ κατά 
διαστήματα ό τεχνίτης τοΰ Μουσείου Πατρών κ· 
Κωνσταντίνος Παυλατος καί διά τέσσαρας έβδο- 
μάδας ό ’Αρχιτεχνίτης τοΰ Έθνικοΰ Άρχαιολο- 
γικοΰ Μουσείου Αθηνών κ. Τριαντάφυλλος Κον- 
τογιώργης.

Ση μειωτέον έπίσης ότι ύπό τών φωτογράφων 
δδ. I. Ίωαννίδου καί Έ. Μπαρτζιώτου έλήφθησαν 
ΰπερδιακόσιαι φωτογραφίαι έκ τών άντικειμέ- 
νων τοΰ Μουσείου, έκτός άλλων καί χάριν τής 
συμπληρώσεως τοΰ φωτογραφικοΰ άρχείου τοΰ 
Μουσείου Πύλου, εις τά πλαίσια τοΰ γενικοΰ φω- 
τογραφικοΰ άρχείου τοΰ Νομοΰ Μεσσηνίας, τό 
όποιον, όργανωθέν άπό τριετίας ύπό τοΰ γράφον- 
τος καί περιλαμβάνον μέχρι στιγμής ύπέρ τάς 
δύο χιλιάδας φωτογραφίας, έπικεκολλημένας εις 
ειδικά δελτία, εόρίσκεται έν Άρχαίςι 'Ολυμπία.

3. Μουσεϊον Χώρας

Έπραγματοποιήθησαν έργασίαι έπισκευής καί 
πλήρους άποπερατώσεως τοΰ κτηρίου, συνιστά- 
μεναι κυρίως είς τήν κατασκευήν τής μεγάλης 
έξωτερικής κλίμακος αΰτοΰ, είς τήν έπισκευήν 
τοΰ συστήματος ύδρορροών καί τήν στεγανο
ποίησα» τής όροφής, είς τήν ριζικήν, λόγφ άκα- 
ταλληλότητος, άντικατάστασιν τοΰ δικτύου ήλε- 
κτρικής έγκαταστάσεως καθώς καί τήν έπέκτασιν 
αύτοΰ. Προσέτι έβάφησαν οί τοίχοι τοΰ όλου 
κτηρίου έσωτερικώς καί έξωτερικώς, καθώς καί 
τά κιγκλιδώματα τών ταρατσών. Ίσοπεδώθη έπί
σης τό πέριξ τοΰ Μουσείου άνώμαλον έδαφος 
καί έπεξετάθη ή κατασκευή πεζοδρομίων καί ρεί
θρων διά τήν όσον τό δυνατόν άποτελεσματικω- 
τέραν προστασίαν τοΰ κτηρίου, ίδίςι δέ τών ύπο- 
γείων άποθηκών καί τοΰ έργαστηρίου, έκ τής 
ύπερβολικής ύγρασίας, όφειλομένης είς τήν είσ- 
ροήν όμβριων ύδάτων λόγφ τοΰ κατωφεροΰς τοΰ 
έδάφους.

Έγένετο ή πλήρης έπισκευή τοΰ παράτφ Μου-

σείφ Έφορείου ώς καί συμπλήρωσις τών έγκα- 
ταστάσεων αύτοΰ, ώστε τοΰτο νά δύναται πλέον 
νά έξυπηρετή τάς άνάγκας διά τάς όποιας κατε- 
σκευάσθη.

Έκ παραλλήλου καί έν δψει τών έργασιών έπαν
εκθέσεως, συνεχίσθη ό έλεγχος καί ή ταξινόμη- 
σις τών εύρημάτων τοΰ Μουσείου βάσει τοΰ εύ- 
γενώς ύπό τοΰ Διευθυντοΰ τών άνασκαφών τοΰ 
άνακτόρου τοΰ Νέστορος Καθηγητοΰ κ . C. W. 
Blegen προσωρινώς παραχωρηθέντος, πρός τοΰτο, 
χειρογράφου καταλόγου αύτών. Έξ άλλου έγέ
νετο μετάφρασις έκ τής αγγλικής τοΰ καταλόγου 
τούτου καί άπόδοσις είς τήν έλληνικήν τών όρων 
διά τήν διευκόλυνση» τής καταρτίσεως έλληνικοΰ 
ευρετηρίου τών εύρημάτων, έργασία ήτις ίκανώς 
έπροχώρησε, σημαντική δέ ήτο εις ταύτην ή 
συμβολή τών τελειόφοιτων τής Φιλοσοφικής 
Σχολής έπιστημονικών βοηθών δδ. Φρ. Βουδού
ρογλου καί Άλ. Δραγώνα.

4. Άνάκτορον Νέστορος

Είς τόν άρχαιολογικόν χώρον τοΰ άνακτόρου 
τοΰ Νέστορος, έκτός τών συνήθων έτησίων έρ
γασιών καθαρισμοΰ καί συντηρήσεως, έγένοντο 
έφέτος πρόσθετοι έργασίαι εύτρεπισμοΰ τοΰ όλου 
χώρου. Κατηδαφίσθη οϋτω ό πρό τής εισόδου τοΰ 
άνακτόρου άκαλαίσθητος παλαιός ξύλινος οίκί- 
σκος, ό όποίος είχεν έκεϊ πρό έτών άνεγερθή χά
ριν τών άναγκών τής άνασκαφής. Συγχρόνως έτο- 
ποθετήθησαν είς τά σημαντικώτερα διαμερίσματα 
τοΰ άνακτόρου δίγλωσσοι έπεξηγηματικαί έπι- 
γραφαί, έκ ξύλου έλαίας.

Αί έπενεχθεΐσαι ζημίαι είς μικρόν τμήμα τής 
στέγης τοΰ μεταλλικοΰ στεγάστρου τοΰ άνακτό
ρου, κατά τήν διάρκειαν έπισυμβάσης είς τήν πε
ριοχήν θεομηνίας, έπεσκευάσθησαν δαπάναις τής 
κατασκευασάσης τοΰτο Εταιρείας Ντέξιον. Προσ
έτι έστερεώθησαν καί έπεσκευάσθησαν τμήματά 
τινα τής περιφράξεως, τά όποια ύπέστησαν βλά- 
βας λόγφ κατολισθήσεως τοΰ έδάφους κατά τήν 
διάρκειαν τής προμνησθείσης θεομηνίας.

5. Βαγιές

Διεξήχθη κατά τό τελευταϊον δεκαήμερον τοΰ 
’Οκτωβρίου μικρά δοκιμαστική άνασκαφική έρευ
να είς θέσιν «Βαγιές», ή όποια κεϊται έπί δεσπό
ζοντος λόφου εύρισκομένου άνατολικώς καί άκρι- 
βώς άπέναντι τοΰ λόφου «Άνω Έγκλιανός», ένθα 
τό Άνάκτορον τοΰ Νέστορος, άπό τοΰ όποιου 
χωρίζεται διά βαθείας χαράδρας, άπέχει δέ κατ’ 
ευθείαν γραμμήν περί τό χιλιόμετρον.

Είς τήν έρευναν, τής όποιας τά άποτελέσματα 
ύπήρξαν άρνητικά ώς πρός τήν εΰρεσιν μυκηναϊ
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κών τάφων, ώδήγησεν άφ’ ενός ή έπιμονή τοΰ 
ιδιοκτήτου τοΟ χώρου περί της ύπάρξεως άρχαιο- 
τήτων άλλα καί τών περίοικων αί πληροφορίαι 
περί τοΰ δτι έπί τοΰ έδάφους ανευρίσκονται κατά 
τήν καλλιέργειαν άνεξήγητοι βαθεΐαι όπαί, άφ’ 
έτέρου δέ καί ή δπαρξις έπί τής έπιπέδου σχεδόν 
ράχεως τοΰ λόφου, περιέργων πράγματι, έν σειρά 
καί κατ’ άποστάσεις, τεχνητών στρογγυλών έξάρ- 
σεων τοΰ έδάφους.

Τό μόνον έν τούτοις θετικόν άποτέλεσμα τής 
έρεόνης όπήρξεν ή έπί τής έπιφανείας τοΰ λόφου 
εϋρεσις άραιών μυκηναϊκών οστράκων, κατάλοι
πον άναμφισβήτητον μυκηναϊκής έγκαταστάσεως, 
δπερ άπαξ έτι έπιβεβαιοΐ τήν περί τήν μεγάλην 
κεντρικήν μυκηναϊκήν έδραν τοΰ "Ανω Έγκλια- 
νοΰ δπαρξιν μικροτέρων συνοικισμών, στρατιω
τικών φυλακείων ή καί έδρών τιτλούχων, συγγε
νών τής βασιλικής οικογένειας τών Νηλειδών, 
άποκλειομένης βεβαίως τής εις τήν άνωτέρω θέ- 
σιν έγκαταστάσεως, λόγφ τής μικρός άπό τοΰ 
άνακτόρου άποστάσεως, ίσχυροΰ άρχοντος ύπο- 
τελοΰς εις τόν βασιλέα.

6. Σφακτηρία

Ήρευνήθη έπιφανειακώς κατά μήνα ’Οκτώ
βριον ή μικρά κοιλάς τής Νήσου Σφακτηρίας, ή 
κειμένη όπισθεν άκριβώς καί έν συνεχεία τοΰ 
έπί τών άνατολικών άκτών της, πρός τόν κόλπον 
τοΰ Ναυαρίνου, εύρισκομένου κολπίσκου τοΰ 
φέροντος τό δνομα «Μαράνου». ’Αφορμήν εις 
τήν έρευναν έδωσεν ή παρακολούθησις τών έν 
τή μικρά ταύτη κοιλάδι έκτελουμένων ύπό τής 
έταιρείας ΠΕΤΡΟΛΕΣ έργασιών άποψιλώσεως 
τοΰ έδάφους, έν δψει τής θεμελιώσεως καί κατα
σκευής ύπ’ αύτής μονίμων δεξαμενών ύγρών καυ
σίμων.

Κατά τήν πρόχειρον ταύτην έρευναν τοΰ έδά
φους άνευρέθησαν όστρακα έλληνιστικών καί 
κυρίως ρωμαϊκών χρόνων, δμοϋ μετά βυζαντι
νών καί νεωτέρων, έγκατεσπαρμένα καθ’ δλην 
σχεδόν τήν έκτασιν τοΰ χώρου τόν όποιον κα
ταλαμβάνει ή άνωτέρω κοιλάς. Προσέτι έπεση- 
μάνθη ευτελές, δυσκόλως χρονολογούμενον, πα
λαιόν φρέαρ, ίκανώς βαθύ καί έχον τά τοιχώματα 
έπενδεδυμένα διά κοινών άκατεργάστων πλακο
ειδών λίθων. Τοΰτο εύρίσκεται περί τό κέντρον 
τής στρογγύλης μάλλον καί ίκανώς κοίλης μι- 
κράς ταύτης κοιλάδος.
Ή ΰπαρξις εις τήν θέσιν ταύτην όστράκων χρο

νολογουμένων άπό τής έλληνιστικής τοόλάχι- 
στον έποχής, συνεχώς δέ μέχρι καί τοΰ παρελ
θόντος αίώνος, άποδεικνύει δτι αυτή έχρησιμο- 
ποιήθη έκάστοτε ή καί άνέκαθεν ύπό άλιέων, βο

σκών ή ύπό τής στρατιωτικής φρουράς. Δέν δυ- 
νάμεθα πάντως νά βεβαιώσωμέν τι περί μονίμου 
κατοικήσεως, ή περί ύπάρξεως μικροΰ έστω συνοι
κισμού, διότι ή έρευνα, ώς ήδη έσημειώσαμεν, 
έπιφανειακώς μόνον διενηργήθη. Ή άποκάλυψις 
έν τούτοις τοΰ φρέατος, πλήν τοΰ δτι άποδεικνύει 
δτι ή Σφακτηρία δέν ήτο, ώς μέχρι σήμερον ένο- 
μίζετο, τοσοΰτον άνυδρος, ένισχύει προσέτι τήν 
γνώμην περί μονίμου έν αύτή έγκαταστάσεως, έκ
τος τής πρόσκαιρου καί γνωστής έκείνης τών 
Σπαρτιατών κατά τήν διάρκειαν τοΰ Πελοποννη- 
σιακοΰ Πολέμου. Έξ άλλου ό κολπίσκος «Μα
ράνου», ό όδηγών όμαλώς εις τήν προμνησθεϊσαν 
ομώνυμον κοιλάδα καί έν συνεχεία εις τό έσωτε- 
ρικόν τής νήσου, οΰσης άπροσπελάστου λόγφ 
τών γύρωθεν πολυσχίστων, άποτόμων ή πανυψή- 
λων βραχωδών άκτών της, είναι δχι μόνον ή μο
ναδική φυσική είσοδος πρός ταύτην, άλλά συγ
χρόνως καί ή μόνη, καί δή πρός τήν πλευράν τοΰ 
ύπηνέμου κόλπου τής Πύλου, θέσις, πρός τήν 
όποιαν δύνανται άκινδύνως νά προσορμισθώσι 
πλοιάρια. Διά ταΰτα, ή τυχαία εΰρεσις τοΰ εύ- 
τελοϋς φρέατος καί τών έτι εύτελεστέρων όστρά
κων, εις τήν άσημον καί έρημον ταύτην θέσιν 
τής νήσου, ένέχουν σπουδαιοτάτην σημασίαν άπό 
ίστορικογεωγραφικής άπόψεως διά τάς περαι
τέρω γνώσεις μας σχετικώς μέ τήν άγνωστον ιστο
ρίαν τής άρχαιολογικώς άνερευνήτου μέχρι τοΰ- 
δε Σφακτηρίας.

7. Μεθώνη ( Μεσαιωνικόν Φρούριον)

Έπανελήφθησαν καί έφέτος, έπί τρίμηνον σχε
δόν, αί άπό τοΰ 1961 άρξάμεναι καί έκτοτε κατ’ 
έτος συνεχιζόμεναι στερεωτικαί καί άναστηλωτι- 
καί έργασίαι εις τό Φρούριον τής Μεθώνης, έκτα- 
θεΐσαι εις τμήματα αύτοΰ άπό τής Νοτίας Πύλης 
μέχρι καί τοΰ έπί τής νησϊδος Μπούρτζι Πύργου, 
έχουσαι όμως ώς κύριον έργον τήν πλήρη άπο- 
κατάστασιν τής άπό πολλοΰ καί κατά μέγα μέ
ρος καταπεσούσης γεφύρας. Αί έργασίαι έγένον- 
το συμφώνως πρός τήν άπό 15.9.61 έκθεσιν τοΰ 
Άρχιτέκτονος τής Υπηρεσίας ’Αρχαιοτήτων 
καί Άναστηλώσεως κ. Χαρ. Μπούρα, μελετή- 
σαντος έπί τόπου, όμοΰ μετά τοΰ γράφοντος, τό 
δλον θέμα, έξετελέσθησαν δέ είς τό σύνολόν των 
ύπό τήν έποπτείαν έπίσης τοΰ γράφοντος, σύν 
τή βοηθείμ τών ώς έργοδηγών προσληφθέντων 
κατά διαστήματα κκ. Ν. Κορωνιοό, Γ. Άλεξά- 
κη καί Χαρ. Γιαλούρη.

Σημειωτέον ένταΰθα δτι δέκα μόλις ήμέρας 
πρό τής ένάρξεως τών έργασιών, ήδη τό έτος 1961, 
κατόπιν σφοδροτάτης θαλασσοταραχής, κατε- 
κρημνίσθη μέχρι σχεδόν τοΰ ύψους τής έπιφα-
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νείας τοΟ ύδατος ολόκληρον τό μεσαϊον βόθρον 
τής γέφυρας όμοΰ μετά τοΟ κυματοθραύστου, συμ- 
παρασΰραν άμα καί τά ύπεράνω αυτού έτι σφζό- 
μενα έκατέρωθεν τόξα- οΰτω έκ τής φερούσης κα
τασκευής τής γέφυρας δέν άπέμενε πλέον είμή 
μόνον ή άρχή της, και αύτή μετά ρηγμάτων καί 
χασμάτων, άποτελουμένη έξ ένός βάθρου (ποδα
ρικού) μετά τμήματος τού κυματοθραύστου, ένός 
πλήρους τόξου καί έλαχίστου μέρους έτέρου, 
ύπολοίπου τού άρτι κρημνισθέντος.

Σημειοϋμεν έπίσης ότι τό δλον έργον, περαιω- 
θέν ήδη έφέτος, ύπήρξε δυσχερές καί άκρως έπί- 
πονον, άφ’ ένός διότι έπραγματοποιήθη κυρίως 
κατά τήν διάρκειαν τού χειμώνος έν μέσφ συνε
χούς θαλασσοταραχής, άφ’ έτέρου δέ διότι μέγα 
καί σοβαρόν αυτού μέρος, ώς ή θεμελίωσις καί 
στερέωσις των βάθρων (ποδαρικών) τής γεφύρας, 
ή συμπλήρωσις καί στερέωσις τού έναντι τής Νο
τιάς Πύλης προμαχώνος κ.λ.π., έγένοντο έντός 
τής θαλάσσης. Οΰτω αί πραγματοποιηθεΐσαι συν
ολικούς έργασίαι έχουν έν συνάψει ώς άκολούθως:

Συνεπληρώθη έφέτος ή μερική μέν άναστήλω- 
σις κατά μέγα δέ μέρος άνακατασκευή τής κυρίως 
γεφύρας, έπί τής όποιας τελικώς έτέθη λιθόστρω- 
τον όμοιας κατασκευής πρός τό εις όλίγα μόνον 
σημεία έπί τού συνεχομένου πρός τήν γέφυραν 
δρόμου σφζόμενον (Πίν. 152α). Έπίσης καθ’ 
όλον τό μήκος τής δυτικής πλευράς τής γεφύρας 
έκτίσθη στηθαίον ΰψους 0,70μ. καί πλάτους 0,50μ., 
εις τήν θέσιν τού πάλαι ποτέ ύπάρχοντος, όμοιας 
δέ λιθοδομής πρός τό έπί τού προμνησθέντος 
δρόμου, έτι δέ εις τό άρχικόν ΰψος σωζομένου 
τμήματος αυτού, καί τού όποιου άσφαλώς άπε- 
τέλει συνέχειαν. ΤοΟ κατασκευασθέντος στηθαίου 
μόνον τό πλάτος κατέστη δυνατόν μετ’ άκριβείας 
νά ύπολογισθή έκ τών διασωθέντων λειψάνων 
εις τήν άρχήν τής γεφύρας· τό ΰψος καί ή άρχική 
μορφή αύτού παραμένουν άγνωστα. Έν τούτοις 
έθεωρήθη άναγκαία ή κατασκευή αύτού περαι
τέρω διά τήν συμπληρωματικήν προστασίαν τής 
γεφύρας κατά τής σφοδρότητος τών κυμάτων, 
περιορισθέντος παρά ταύτα εις τό έλάχιστον δυ
νατόν ΰψος διά λόγους αισθητικούς.

Έπίσης άγνωστον παραμένει τό άνωθεν τής 
φερούσης κατασκευής άρχικόν ΰψος τής γεφύρας, 
ή κλίσις καθώς καί τό πρός τό φρούριον πέρας αύ- 
τής. Κατεβλήθη έν τούτοις προσπάθεια καί έδό- 
θη ή δέουσα προσοχή δι’ έπανειλημμένων με
τρήσεων καί ύπολογισμών έπί ύπαρχουσών έν- 
δείξεων, διά τήν κατά τό δυνατόν πιστήν άνακα- 
τασκευήν αυτής συμφώνως πρός τήν άρχικήν της 
μορφήν.

Προσέτι έπερατώθη ή στερέωσις καί λιθόστρω-

σις (καλντερίμι) τού δρόμου πρός τό Μπούρτζι 
μέχρι καί πέραν ετι τής εισόδου εις αύτό καί συνε
πληρώθη, έπίσης διά λόγους προστασίας, τό έλ- 
λείπον τμήμα τού στηθαίου του μέχρι τής άρχής 
τής γεφύρας. Ταύτοχρόνως άποκατεστάθη, στε- 
ρεωθεΐσα καί συμπληρωθεϊσα, ή μικρά, κάθετος 
δέ πρός τόν δρόμον, πρόσβασις πρός τήν έξω- 
τερικήν πύλην τού Μπουρτζιού, στερεωθέντων 
έπίσης καί συμπληρωθέντων διά λιθοδομής τών 
ύπ’ αυτήν δύο μικρών γεφυρωτών άνοιγμάτων, 
λειτουργούντων ήδη διά τήν άπρόσκοπτον είσ
οδον καί έξοδον τού θαλασσίου ΰδατος κατά 
τήν διάρκειαν θαλασσοταραχής.

Εις τόν Πύργον τού Μπουρτζιού έγένοντο αί 
άκόλουθοι έργασίαι, αΐτινες μετά τήν άποκατά- 
στασιν τής έπικοινωνίας πρός τό Φρούριον κα
τέστησαν πλέον άπαραίτητοι.

Συνεπληρώθησαν διά λιθοστρώσεως (καλντε
ρίμι) τά έλλείποντα τμήματα τής δεξιά τώ είσερ- 
χομένφ άνωφερικής πλατείας κλιμακωτής προσ- 
βάσεως, ή όποια όδηγεϊ εις τόν πρώτον όκταγω- 
νικόν προμαχώνα τού Μπουρτζιού.

Συνεπληρώθησαν έπίσης έλλείποντα τινα τμή
ματα τών βαθμιδών τής έλικοειδοΰς έσωτερικής 
κλίμακος τού Πύργου δι’ όμοιου πρός τόν υπάρ
χοντα πωρολίθου.

Ήντλήθη ό έντός τής μεγάλης δεξαμενής, εις 
τό έσωτερικόν τού Πύργου, ύπάρχων βούρκος, ό 
όποιος όχι μόνον έξέπεμπε δυσοσμίαν καί ήτο 
έστία μολύνσεως, άλλά καί άπετέλει κίνδυνον διά 
τό μνημεΐον έξ αιτίας τής συντηρουμένης έν αύ- 
τφ συνεχούς πηγής υγρασίας. Συγχρόνως έγένετο 
καί ό πλήρης καθαρισμός τής δεξαμενής, ή όποια 
περιείχε μεγάλας ποσότητας παντοειδών γεμι
σμάτων (μπάζων) έκ τών καταπεσόντων κατά δια
στήματα τμημάτων τών έσωτερικών τοίχων τού 
Πύργου. Έκ παραλλήλου καί διά τήν άποφυγήν 
εις τό μέλλον τής έκ νέου εισροής έντός τής δε
ξαμενής όμβριων ΰδάτων, έκαθαρίσθη, διά τής 
κατασκευής ειδικού ικριώματος, ό εις μέγα ΰψος 
εύρισκόμενος δεύτερος όκταγωνικός προμαχών 
τού Πύργου έκ τής άπό αίώνος καί πλέον συσσω- 
ρευθείσης έπ’ αύτού παχείας έπιχώσεως, ή όποια 
πλήν άλλων είχε φράξει καί τά στόμια τών υδρορ
ροών. Πρός τούτοις, διά τήν όριστικήν κατά τό 
δυνατόν στεγάνωσιν τής δεξαμενής, άλλά καί 
τού όλου κτηρίου, έφράχθησαν τά στόμια τών 
άνευρεθέντων, έπί τού δευτέρου τούτου προμα
χώνος, σωληνώσεων τά όποια, δεχόμενα μέχρι 
τοΰδε τά όμβρια ΰδατα, διωχέτευον ταύτα άφα- 
νώς, διά μέσου τών τοίχων, πρός τό έσωτερικόν 
τής δεξαμενής.

Διά τήν όλοκλήρωσιν τής έπικοινωνίας μέ τό
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Μπούρτζι έγένοντο είς τήν πρός τό Φρούριον 
απέναντι πλευράν αί έξης έργασίαι:

Άνακατεσκευάσθη ή άπό τοϋ έκεΐ πέρατος τής 
γέφυρας μέχρι τής πρό τής Νοτιάς Πύλης τού 
Φρουρίου άποβάθρας, πρόσβασις, συμφώνως πρός 
τάς ένδείξεις τών υπολειμμάτων αύτής, άλλα καί 
των έπί τής πλευράς τοϋ τοίχου τοδ πυλώνος δια- 
σωθέντων ιχνών της. Αΰτη τελικώς έστρώθη διά 
λιθοστρώσεως όμοιας πρός τό καλντερίμι τοϋ 
πρώτου όκταγωνικοϋ προμαχώνος τοϋ Μπουρ
τζιού. Ή άνακατασκευή αΰτη τής προσβάσεως 
πλήν άλλων προστατεύει καί τά θεμέλια τής πρός 
αυτήν πλευράς τής Νοτίας Πύλης. Προσέτι, διά 
προσωρινής άπλής ξύλινης όριζοντίου γεφυρωτής 
κατασκευής, συνεδέθη ή Νοτία Πύλη μετά τής 
προμνησθείσης προσβάσεως, ύπεράνω δηλαδή 
τοϋ κενοϋ τής πάλαι ποτέ άποβάθρας. Έκ παραλ
λήλου άνεστηλώθη δ είς μικράν άπόστασιν, έναν
τι τής Νοτίας Πύλης, ευρισκόμενος έτοιμόρροπος 
μεμονωμένος προμαχών, στερεωθέντων καί συμ- 
πληρωθέντων έκτός άλλων καί τών έντός τής θα
λάσσης έπικινδύνων χασμάτων τοϋ κατωτέρου 
μέρους αύτοϋ.

Κατά τήν διάρκειαν έπίσης τών άνωτέρω έρ- 
γασιών έγένοντο καί άλλης φύσεως, έν πολλοΐς 
δέ άπαραίτητοι ή άπλώς βοηθητικαί έργασίαι. 
ΟΟτω έπεσκευάσθη καί άποκατεστάθη είς τό άρ- 
χικόν αύτής πλάτος ή έσωτερική μεσαιωνική όδός 
τοϋ Φρουρίου, ή όποια διασχίζει κατά μήκος τό 
Φρούριον άπό τής βόρειας αύτοϋ Πύλης μέχρι 
τής νοτίας, τοϋτο δέ χάριν τής μεταφοράς τών 
υλικών τής άναστηλώσεως διά τροχοφόρων είς 
τόν άκριβώς πρό τής τελευταίας χώρον.

Έπίσης έκαθαρίσθησαν μεγάλα τμήματα τοϋ 
έσωτερικοϋ χώρου τοϋ Φρουρίου έκ τών έν αύτοΐς 
διασπάρτων λίθων, οί όποιοι συγχρόνως έχρη- 
σιμοποιήθησαν ώς ύλικόν γεμίσματος τών συμ- 
πληρωθέντων κενών τής γεφύρας.

Έγένετο καθαρισμός έκ τών έπ’ αύτών άνα- 
φυέντων παντοειδών θαμνοειδών καί χόρτων πε- 
ριορισθείς εις μεγάλα τμήματα τών έκατέρωθεν 
τής Νοτίας Πύλης τειχών τοϋ Φρουρίου.

Έβάφησαν έκ νέου, διά λόγους συντηρήσεως, αί 
δύο μεγάλαι σιδηραΐ θύραι τοϋ Φρουρίου, ή έκ 
συρματοπλέγματος περίφραξις τής μεγάλης έν 
τ§ κέντρω τοϋ Φρουρίου όδατοδεξαμενής, καθώς 
καί ή σιδηρά θύρα καί τά κιγκλιδώματα τοϋ Πύρ
γου τοϋ Μπουρτζιού.

Μετά τό πέρας τών έργασιών έτοποθετήθησαν 
δι’ άσφάλειαν προσωρινώς έντός τοϋ Ισογείου τοϋ 
Πύργου τοϋ Μπουρτζιού, όσα κατά τήν διάρκειαν 
τών έργασιών περισυνελέγησαν, άρχιτεκτονικά 
κυρίως, λείψανα έκ τοϋ όλου χώρου τοϋ Φρουρίου.

Έπίσης μετεφέρθησαν είς Πύλον καί έτοποθε
τήθησαν έντός τής άποθήκης τοϋ έκεϊ Φρουρίου 
άπαντα τά μή άναλώσιμα ύλικά τοϋ έργου, ήτοι 
μαδέρια, κοινή λευκή ξυλεία κλπ. καθώς καί τά 
άπαραίτητα άγορασθέντα έργαλεϊα.

8. Μεθώνη - Σαπιέντζα (Έρευναι βυθοΰ)

Έπανελήφθησαν κατά μήνα Αύγουστον αί άπό 
τριετίας άρξάμεναι συστηματικοί υποβρύχιοι 
έρευναι άνιχνεύσεως τοϋ βυθοϋ πέριξ τής Πυλια- 
κής χερσονήσου, έντοπισθεΐσαι έφέτος είς τήν 
έξερεύνησιν τών βορειοανατολικών άκτών τής 
νήσου Σαπιέντζας καθώς καί τοδ όρμου τής Με
θώνης.

Αί έρευναι έτέλουν ύπό τήν διεύθυνσιν τής Ελ
ληνικής 'Ομοσπονδίας Υποβρυχίου Δραστηριό- 
τητος έν συνεργασία μετά τής ύπό τόν κ. Peter 
Throckmorton όμάδος έρευνών βυθοϋ τοϋ Πανε
πιστημίου τής Πενσυλβανίας, διεξήχθησαν δέ τή 
έποπτεία τής ’Αρχαιολογικής Υπηρεσίας, άσκη- 
θείσης ύπό τοϋ γράφοντος, τή βοήθεια τοϋ φύ- 
λακος άρχαιοτήτων κ. Δ. Άνδρουτσάκη.

Τά άποτελέσματα τών έφετινών έρευνών ύπήρ- 
ξαν σχετικώς πενιχρά, περιορισθέντα κυριολε- 
κτικώς είς τήν έπισήμανσιν τριών ναυαγίων πλοίων 
τοϋ παρελθόντος αίώνος, τά όποια έκαθαρίσθη
σαν έν μέρει ύπό τής καλυπτούσης ταϋτα ίλύος, 
προσέτι δέ έσχεδιάσθησαν καί έφωτογραφήθησαν. 
Συγχρόνως έγένοντο παρατηρήσεις ύπό τοϋ κ. Ρ. 
Throckmorton έπί τοϋ είδους καί τής μορφής τών 
φθορών καί άλλοιώσεων τάς όποιας ταϋτα όπέ- 
στησαν κατά τήν διάρκειαν τής, γνωστής χρονι- 
κώς, παραμονής των ύπό τό ΰδωρ, μέ άντικειμε- 
νικόν σκοπόν τήν έν τφ μέλλοντι πληρεστέραν 
κατά τό δυνατόν μελέτην έπί υπολειμμάτων άρ- 
χαίων ναυαγίων.

9. Λάμπαινα

Κατά τό δεύτερον δεκαήμερον τοϋ μηνός Σε
πτεμβρίου καί ύπό τήν συνεχή παρακολούθησιν 
τοϋ έπιστημονικοϋ βοηθοϋ άρχαιολόγου κ. Ήλ. 
Άνδρέου, διενηργήθη μικράς έκτάσεως δοκιμα
στική άνασκαφική έρευνα είς τμήμα ιδιοκτησίας 
Ίωάννου Μιχαλοπούλου, ένθα κεραμοποιεΐον 
αύτοϋ, κατόπιν πληροφοριών τής Υπηρεσίας 
περί τοϋ ότι είς τόν χώρον τοϋτον καί μάλιστα 
άνατολικώς τοϋ κεραμοποιείου, ένθα διενεργοδν- 
ται έργασίαι άνορύξεως χώματος, άνευρίσκονται 
άνθρώπινα όστά καί θραύσματα άγγείων. Γνωστόν 
άλλωστε ήτο είς τήν Υπηρεσίαν, ότι ό άνωτέρω 
ιδιοκτήτης πρό πολλών ετών είχε παραδώσει είς 
τήν τοπικήν συλλογήν Καλαμάτας άρχαϊά τινα 
άγγεΐα προερχόμενα έκ τοϋ αύτοϋ χώρου.
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Πράγματι δέ, ή όλίγας ήμέρας ένωρίτερον προ- 
ηγηθεϊσα τής άνασκαφικής έρεύνης κατόπτευσις 
τοϋ έδάφους, άπεκάλυψεν ήδη καί έπιφανειακώς 
την ύπαρξιν όλίγων μέν προϊστορικών, περισσο
τέρων δέ μυκηναϊκών καί γεωμετρικών όστράκων.

Ό μετέπειτα έρευνηθεΐς οδτος χώρος, έκτάσεως 
270 τ.μ., σχήματος σχεδόν τετραγώνου, πλευράς 
16.50 μ., όνομασθείς Τομεύς Α., εύρίσκεται άνα- 
τολικώς τοϋ κεραμοποιείου καί τής διά μέσου τοϋ 
χωρίου διερχομένης έπαρχιακής όδοϋ, έκ τής 
όποιας κατ’ εόθεϊαν γραμμήν άπέχει περί τά 120 
μέτρα. Είς διάφορα σημεία τοϋ τομέως τούτου 
ήνοίχθησαν κατ’ άποστάσεις δέκα δοκιμαστικοί 
χάνδακες πλάτους μέν 1.50 μ. έκάστη, μήκους δέ 
ποικίλου, ήτοι άπό 3 μέχρι 6 μ. έκάστη, συνολι
κού έμβαδοϋ 60 τ.μ. βάθους δέ, έπίσης ποικίλου, 
λόγω κλίσεως τοϋ φυσικοϋ στερεού έδάφους, 
κυμαινομένου άπό 0,90 έως 2.35 μ.

Άτυχώς ή άνασκαφική αύτη έρευνα ούδέν σχε
δόν περισσότερον τών ήδη διά τής έπιφανειακής 
καί μόνον άνιχνεύσεως τοϋ έδάφους, γνωστών, 
άπέδωσεν. Οΰτω διεκρίθησαν τρία στρώματα κατά 
τό μάλλον καί ήττον τεταραγμένα, ήτοι τό έπι- 
φανειακόν γεωμετρικόν, τό μυκηναϊκόν καί τό 
κατώτατον έπί τοϋ φυσικοϋ έδάφους κείμενον 
πρωτοελλαδικόν, περιέχοντα άπιθάνως έλάχιστα 
όστρακα έκ τής χαρακτηριζούσης έκάστην τών 
άνωτέρω έποχών άντιπροσωπευτικής κεραμεικής. 
Ούδέν θεμέλιον κτίσματος άπεκαλύφθη, οόδέ 
είς δέ έπίσης γεωμετρικός ή μυκηναϊκός τάφος. 
Έν τούτοις, είς βάθος 1.30 μ. έντός τής τάφρου 3 
καί άκριβώς έπί τοϋ στερεοϋ έδάφους, άπεκαλύ
φθη τάφος κιβωτιόσχημος άποτελούμενος έξ 
άκανονίστων μεγάλων πλακών, κατακορύφως έμ- 
πεπηγμένων έντός τοϋ φυσικοϋ έδάφους, καί κα
λυπτόμενος διά μεγάλων έπίσης όμοιων πλακών, 
συσσωρευμένων όμως, άτάκτως μάλλον, έπ’ αύ- 
τοϋ, ή μετά τίνος τάξεως καί τέχνης έναποτεθει- 
μένων. Αί διαστάσεις τοϋ τάφου έχουν ώς άκολού- 
θως: έξωτερικώς μέν 2.38 x 0,78 έως 0,93, έσωτερι- 
κώς δέ 1.80 χ 0,50 μ.. Τό περίεργον είναι ότι έν
τός τοϋ τάφου ούδέν ίχνος όστοϋ ή άλλου τινός 
άντικειμένου άνευρέθη- παραμένει δέ άγνωστον 
έάν καί ποιας έποχής ταφήν περιείχε, δεδομένου 
ότι ό μέν τάφος ώς έκ τής κατασκευής του άνήκει 
είς τήν πρωτοελλαδικήν έποχήν, τά δέ πέριξ αύ- 
τοϋ, είς τήν έπίχωσιν άνευρεθέντα όλίγα όστρακα, 
είναι μυκηναϊκά. Πιθανόν έν τούτοις είναι ότι 
ό τάφος, πρωτοελλαδικός ών, έσυλήθη ύπό Μυ- 
κηναίων, τών πλακών έπικαλύψεως έπανατοπο- 
θετηθεισών, εύλόγως, άνευ Ιδιαιτέρας προσοχής.

Έκ τής όλης έρεύνης συνάγεται ότι εδρισκό- 
μεθα ένώπιον συνοικισμού, τοϋ όποιου ή ήλικία

άρχεται μέν τουλάχιστον άπό τής πρωτοελλαδι
κής έποχής, φθάνει δέ μέχρι καί τών γεωμετρικών 
χρόνων. ’Ενδεικτικόν άλλωστε είναι πρός τού- 
τοις καί τό ότι τό έδαφος ένταΰθα είναι έλαφρώς 
ύπερυψωμένον, καθώς καί ότι πλησιέστατα νοτιο
δυτικούς εύρίσκεται ταπεινόν έπίσης ύψωμα, έπί 
τοϋ όποιου έπεσημάνθησαν προϊστορικά όστρακα.

Σημειοΰμεν έπίσης ένταΰθα ότι ό ιδιοκτήτης 
τοϋ κεραμοποιείου I. Μιχαλόπουλος παρέδωσεν 
ήμϊν ήδη τήν πρώτην ήμέραν τής άνασκαφής μι
κρόν γεωμετρικόν άμφορέα, τόν όποιον ούτος 
άνεϋρε, κατά τήν δήλωσίν του, είς σημεϊον τοϋ 
ήδη άνασκαφέντος χώρου καί τόν όποιον όμοϋ 
μετά τών εύαρίθμων όστράκων τής άνασκαφής 
κατεθέσαμεν είς τό Μπενάκειον Μουσεϊον Καλα
μάτας.

10. Διαβολίτσι

Κατά τά μέσα Σεπτεμβρίου άπεκαλύφθη ύπό 
συνεργείου έργατών τών ΣΕΚ, άπασχολουμένου 
είς τήν διάνοιξιν μεγάλου χάνδακος παρά τόν 
σιδηροδρομικόν σταθμόν Διαβολιτσίου, μικρός 
έκεϊ μυκηναϊκός θαλαμοειδής τάφος. Άτυχώς, 
λόγορ μή έγκαιρου είδοποιήσεως τών άρμοδίων 
άρχών ύπό τοϋ ύπευθύνου τοϋ συνεργείου, έβρά- 
δυνεν ή διακοπή τοϋ έργου, συνεπώς δέ καί ή 
έπέμβασις τής ’Αρχαιολογικής Υπηρεσίας, ή 
όποια, όταν τήν έπομένην άπό τής είδοποιήσεώς 
της έπελήφθη τοϋ έργου της, δέν εδρεν έπί τοϋ 
δαπέδου τοϋ τάφου είμή μόνον όρθογώνιον λακ- 
κοειδή ταφήν, καί αύτήν ήμικατεστραμμένην. Τά 
τοιχώματα τοϋ τάφου ήσαν ήδη πλήρως κατε
στραμμένα. Ούτω περιωρίσθη ή έρευνα είς τό 
νά έπισημάνη όστά άνήκοντα είς ένα μόνον σκε
λετόν περιβαλλόμενον ύπό δύο ή τριών έπαλλή- 
λων σειρών κοινών πλακοειδών λίθων τοποθε
τημένων κατά τόν έκφορικόν τρόπον μέ κλί- 
σιν πρός τά έσω, καθώς καί είς τό νά περισυλλέ- 
ξη τεμάχια τεθραυσμένων άγγείων. Ταϋτα όμοϋ 
μετά τών εύαρίθμων άλλων, τά όποια είχον τήν 
προτεραίαν περισυλλεγή ύπό τών έργατών τοϋ 
συνεργείου, μετεφέρθησαν είς τό Μπενάκειον 
Μουσεϊον Καλαμάτας. Ταϋτα χρονολογούμενα 
είς τήν Υστεροελλαδικήν III Β περίοδον περι
λαμβάνουν μεταξύ άλλων γραπτήν άρύταιναν καί 
δύο γραπτάς έπίσης μικράς ύψίποδας κύλικας.

11. Κόκλα

Παρά τό χωρίον Κόκλα Τριφυλίας άπεκαλύφθη, 
κατά τήν διάνοιξιν τής νέας ’Εθνικής όδοϋ Κυ- 
παρισσίας-Μελιγαλά, μέγα καί έκτεταμένον νε- 
κροταφεϊον έλληνιστικών καί ρωμαϊκών χρόνων, 
τοϋ όποιου οί τάφοι είναι άπλοι λακκοειδεΐς κα
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λυπτόμενοι ύπό άκανονίστων πλακών καί πτωχοί 
εις κτερίσματα.

Κατά τήν ερευνάν τού άνωτέρω χώρου, διε- 
νεργηθεϊσαν τή έπιβλέψει τής Εφορείας ύπό 
τού έπιστημονικοϋ βοηθού αρχαιολόγου κ. Ήλ. 
Άνδρέου, άπεκαλύφθη, πλήν τοϋ άνωτέρω νεκρο
ταφείου (Πίν. 152β, 153α), άποθέτης περιέχων 
μέγα άριθμόν πρωτοελλαδικών καί μεσοελλαδι- 
κών όστράκων (Πίν. 153 β, 154α-β), καθώς 
καί εις έτέραν θέσιν μυκηναϊκά όστρακα καί 
θραύσμα ειδωλίου.

Περί των εύρημάτων τής άνασκαφής, τά όποια 
κατετέθησαν εις τό Μουσεΐον τού χωρίου Βασι

λικόν Τριφυλίας, καθώς καί περί των πορισμάτων 
τής όλης έρεύνης τού χώρου, ό όποιος άπέχει 
περί τά 700 μ. άπό των μυκηναϊκών θολωτών τά
φων καί τοϋ προϊστορικού συνοικισμού Μάλθης, 
προετοιμάζεται ειδική λεπτομερής δημοσίευσις.

12. ’Αετός

Εις τό χωρίον ’Αετός Τριφυλίας έπεσημάνθη 
βυζαντινός ναΐσκος, εντός τού οποίου διασφ- 
ζεται ίκανόν μέρος έκ τών τοιχογραφιών αυτού, 
άρίστης τέχνης (Πίν. 154γ).

’Επίσης εις τό αύτό χωρίον διεπιστώθη ή ΰπαρ- 
ξις κτίσματος ρωμαϊκών χρόνων.

Γ. Α. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ

*
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ΠΙΝΑΞ 152 ΧΡΟΝΙΚΑ Α.Δ. 19 (1964)

Μεσσηνία: α. Ή γέφυρα Μπουρτζιού Κάστρου Μεθώνης μετά τήν άποκατάστασιν αύτής, 
β. Ρωμαϊκοί τάφοι Κόκλας Τριφυλίας

Γ. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
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ΧΡΟΝΙΚΑ Α.Δ. 19 (1964)
ΠΙΝΑΞ 153

Μεσσηνία. Κόκλα Τριφυλίας: α. Ρωμαϊκοί τάφοι, β. Προϊστορικά αγγεία

Γ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
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ΠΙΝΑΞ 154 ΧΡΟΝΙΚΑ Α.Δ. 19 (1964)

Μεσσηνία. Τριφυλία: α. Εγχάρακτα όστρακα Κόκλας, β. Προϊστορικά όστρακα Κόκλας, 
γ. Τοιχογραφία άψΐδος ίεροϋ έκκλησίας Άετοϋ

Γ. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
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