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κατασκευήν ύδραγωγείου άπεκαλύφθησαν τοίχοι 
κλασσικής έποχής εχοντες ασφαλώς σχέσιν πρός 
τάς δύο παρακείμενος άρχαίας κρήνας, αΐτινες άπό 
μακρού χρόνου είναι γνωσταί.

3. Εις τά χωρία Λεΰκτρον καί Στούπα εύρέθη- 
σαν Ικανής έκτάσεως ψηφιδωτά ρωμαϊκών χρόνων.

4. Β.Α. τής πόλεως τής Καλαμάτας εύρέθη έν- 
τός πίθου τάφος ήμικατεστραμμένος, είς τό βάθος 
τού όποιου υπήρχε χαλκοΰν άκέραιον γεωμετρικόν 
ίππάριον τών μέσων τού 8ου αΐώνος π.Χ.

5. Άνατολικώς τής κοινότητος Μεθώνης, 4 χι
λιόμετρα έκ ταύτης, πρός τήν κατεύθυνσιν τής άρ
χαίας Φοινίκης, εύρέθησαν είς θέσιν Άγατζαρά- 
κι, ή Παλιολυνοί, δύο ρωμαϊκοί τάφοι περιέχοντες 
άγγεϊα, σιδηρούν πέλεκυν καί μαχαιρίδιον.

6. Βορειοανατολικώς τού χωρίου Καρποφόρα 
είς τό μέγα γεωμετρικόν νεκροταφεΐον, έπισημαν- 
θέν ήδη κατά τό παρελθόν έτος, ήρευνήθησαν εξ 
κιβωτιόσχημοι τάφοι έκτισμένοι διά «ξερολι
θιάς », καί άπολήγοντες κατά τήν έτέραν τών στε
νών πλευρών είς άψΐδα. Έξ αύτών προέρχεται 
ίκανός άριθμός πρωτογεωμετρικών άγγείων (οίνο- 
χόαι, άμφορεΐς κ.ά.), τά πλεΐστα άρίστης δια- 
τηρήσεως και χαλκαϊ περόναι. Παρά τούς τά
φους τούτους εύρέθησαν έτεροι είς πίθους, περιέ
χοντες δμοίως πρωτογεωμετρικά άγγεϊα. Παρά τό 
αύτό χωρίον καί έντός τής παρακειμένης δυτικώς 
αυτού χαράδρας (Βαθύρεμα), κάτωθεν τού κατά 
τό κατά τό παρελθόν έτος έπισημανθέντος, είς θέ
σιν Νιχώρια, προϊστορικού συνοικισμού, άνε- 
σκάφη θαλαμοειδής τάφος. Μετά τήν άπομάκρυν- 
σιν τής «ξερολιθιάς» τής είσόδου διεπιστώθη 
ότι ό τάφος ήτο κατεχωσμένος έκ τής ύποχωρη- 
σάσης όροφής αύτοΰ. Οδτος ήρευνήθη κατά τό 
ήμισυ μόνον, καί έκλείσθη έκ νέου, διά νά συμ- 
πληρωθή ή ερευνά του κατά τό προσεχές έτος. 
Τά μέχρι τής στιγμής συγκεντρωθέντα εύρήματα 
είναι άκέραια άγγεϊα καί όστρακα χρονολογού
μενα άπό τής γεωμετρικής μέχρι καί τής κλασσι
κής έποχής άνευ διακοπής· μερικά είναι άρίστης 
ποιότητος. Φαίνεται ότι είς τόν τάφον αύτόν έχο- 
μεν λατρείαν άφηρωισμένου νεκρού.

7. Τό Μουσεΐον τής Πύλου ώργανώθη ύπό τού 
Έπιμελητοΰ κ. Γεωργίου Παπαθανασοπούλου, 
μέχρι δέ τής στιγμής έξετέθη ή πλούσια συλ
λογή χαλκογραφιών τού Γάλλου Φιλέλληνος 
Rene Pyaux, ώς καί ένθύμιά τινα τού Άγώνος 
διά τήν έλληνικήν άνεξαρτησίαν ( Πίν. 85 α, β ). 
Ή έκθεσις είς τάς λοιπάς αίθούσας τού Μουσείου 
συνεχίζεται.

Ν. ΓΙΑΛΟΥΡΗΣ *

*

ΜΕΣΣΗΝΗ

Είς τήν άρχαίαν Μεσσήνην έσκαψεν ή Α.Ε. 
κατά μέν τό 1895 διά τού μακαρίτου Σοφούλη, 
κατά δέ τό 1909 διά τού άειμνήστου Γ. Οικονόμου. 
Κατά τάς είρημένας άνασκαφάς άπεκαλύφθη 
συγκρότημα άποτελούμενον έκ τριών κατά παρά- 
ταξιν μερών, ήτοι: α. έκ μικρού θεάτρου, β. έξ 
ένδιαμέσου αίθούσης μετ’ έγκαρσίου τοίχου φέ- 
ροντος τρεϊς θύρας καί γ. έκ μεγάλης τετραγώνου 
αίθούσης. Τό άνωτέρω συγκρότημα έθεωρήθη πε
ριέργως ώς άνήκον είς 8ν καί μόνον κτήριον, τό 
ύπό εύρεθεισών έπιγραφών μνημονευόμενον Συ- 
νέδριον.

Αί άνασκαφαϊ τής Μεσσήνης έπανελήφθησαν, 
άπό τού 1957 άνελλιπώς μέχρι τού 1960, διά τού 
καθηγητοΰ Όρλάνδου, δστις άπαλλάξας τά πα- 
λαιότερον άποκαλυφθέντα κτήρια άπό τήν καλύ- 
ψασαν αύτά έν τώ μεταξύ έπίχωσιν, έξηκρίβωσεν 
ότι ταύτα δέν άπετέλουν μέρη ένός καί μόνου οι
κοδομήματος, άλλά τρία συνεχόμενα μέν πρός 
άλληλα άλλ’ίδιαιτέρου έκαστον προορισμού ήτοι: 
τό μέν πρός βορραν μικρόν θέατρον, τό μέσον 
πρόπυλον είσόδου είς τήν δυτικώς κειμένην ’Αγο
ράν, μόνον δέ τό τρίτον ήτο τό καθαυτό Συνέδριον. 
Κατά τά πρώτα έτη τής άνασκαφής έμελετήθη 
ύπό τού κ. Όρλάνδου καί έσχεδιάσθη λεπτομε
ρώς τό θέατρον, τού όποιου τά λίθινα έδώλια 
είχον φύγει άπό τάς άρχικάς των θέσεις καί άνε- 
τοποθετήθησαν είς αύτάς. Έκαθαρίσθη ώσαύτως 
ή όρχήστρα του, ήτις εύρέθη έστρωμένη διά πο- 
λυχρώμων πλακιδίων.

Έμελετήθη κατόπιν τό γειτονικόν πρόπυλον, 
δπερ διά τοίχου φέροντος 3 θύρας διηρεΐτο είς 
δύο μέρη : έν μικρότερον άνατολικόν, φέρον έμ- 
πρός πρόστασιν έκ δύο πεσσών μεταξύ δύο πα- 
ραστάδων ( Πίν. 87 α ) καί έν μεγαλύτερον δυτι
κόν, φέρον έπίσης πρός δυσμάς πρόστασιν μέ 
δύο κορινθιακούς κίονας έχοντας κιονόκρανα κο
σμούμενα διά Νικών.
Ή στάθμη τού μέν άνατολικοΰ τμήματος τού 

προπύλου εύρίσκετο είς τό έπίπεδον τής άνατο
λικώς τού όλου συγκροτήματος εϋρισκομένης ό- 
δοΰ, ένώ ή τού δυτικού τμήματος εύρίσκετο πολύ 
χαμηλότερον, ήτοι είς τό έπίπεδον τής δυτικώς 
τού συγκροτήματος έκτεινομένης ’Αγοράς. Ή 
σχετική διαφορά στάθμης δέν έξηγοράζετο διά 
βαθμιδών, ώς συμβαίνει π.χ. είς τά Προπύλαια 
τών ’Αθηνών, άλλά διά κεκλιμένου έπιπέδου διή- 
κοντος άπό τού θυραίου τοίχου πρός τά κάτω μέ
χρι τής έκ τών 2 κορινθιακών κιόνων προστάσεως. 
Ή στέγη όμως τού προπύλου θά ήτο δικλινής καί 
ένιαία, τούτου δ’ ένεκα τά μέν στηρίγματα τής 
άνατολικής προστάσεως ήσαν χαμηλοί πεσσοί
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ένφ τά τής δυτικής ήσαν ύψηλοΐ κορινθιακοί κίο
νες (Πίν. 86 α).

Τό τρίτον οίκοδόμημα ήτο βεβαίως τό Συνέ
δρων, διότι εχει τό τυπικόν τετράγωνον σχέδιον 
των βουλευτή ρίων καί διότι περιεβάλλετο κατά 
τάς 3 αύτοϋ πλευράς ύπό συνεχούς λίθινου έδω- 
λίου (Πίν.87β), άνωθεν τοΰ όποιου ΰπήρχον όρθο- 
στάται στεφόμενοι ύπό γείσου, τοΰ όποιου εύρέ- 
θησαν πλείονα τεμάχια. 'Υπέρ τό γεϊσον τούτο θά 
ύπήρχον πιθανώς κατά ρυθμικός άποστάσεις πα- 
ραστάδες στηρίζουσαι θριγκόν φθάνοντα μέχρι 
τής άρχής τής στέγης. Ή στέγη αυτή θά ήτο 
τετρακλινής στηριζομένη έπί 4 πιθανότατα έσω- 
τερικών στηριγμάτων, έν των όποιων εύρέθη κατά 
χώραν. Ή είσοδος εις τό Συνέδρων έγίνετο άπό 
τής δυτικής του πλευράς διά δύο τριβήλων μετά 
κορινθιακών κιόνων (Πίν. 86 β).Τόσον ή παρουσία 
τού προπύλου, όσον καί ή πρός δυσμάς ϋπαρξις 
θυρών και τών τριών μνημονευθέντων οικοδομη
μάτων ύπεδήλουν σαφώς τήν πρός δυσμάς ΰπαρ- 
ξιν μεγάλης αυλής ή στοάς τήν όποιαν καί όντως 
άπεκάλυψε τάφρος άχθεϊσα πρός δυσμάς καθέτως 
άπό τού Δ. τοίχου τού συγκροτήματος. Ή άποκα- 
λυφθεΐσα στοά, πλάτους 4.50 μ., έφερε κίονας άπέ- 
χοντας άλλήλων κατά 4.80 μ., παρακολουθηθεϊσα 
δέ άπεδείχθη ότι έκάμπτετο κατ’ όρθάς γωνίας 
πρός δυσμάς. Λέν ύπήρχε λοιπόν άμφιβολία ότι 
εύρισκόμεθα πρό τής ’Αγοράς, ή πρός τήν όποιαν 
είσοδος έγίνετο διά τοϋ μνημονευθέντος προπύλου. 
Περαιτέρω σκαφή άπεκάλυψεν όλόκληρον τήν 
εκτασιν τής ’Αγοράς, ήτις περιεβάλλετο καί κατά 
τάς 4 αυτής πλευράς ύπό στοών μέ 14 μέν κίονας 
έπί τής Β. καί Ν. πλευράς, μέ 13 δέ έπί τής άνατο- 
λικής καί δυτικής, ήτοι έν συνόλω 52. Κατά τήν 
άποχωμάτωσιν τής άνατ. στοάς εύρέθη, άκέφαλον 
δυστυχώς καί άπουν, άγαλμα φυσικού μεγέθους 
’Απόλλωνος ή Διονύσου, καλής έργασίας, πιθα
νώς τών άρχών τοΰ 3ου π.Χ. αίώνος.

Συνεχισθείσης τής άνασκαφής άπεκαλύφθη όπι
σθεν μέν τής νοτίας στοάς τής ’Αγοράς τετράγω
νον οίκοδόμημα μετ’ έσωτερικοΰ περιστυλίου καί 
άλλων διαμερισμάτων —πιθανώς τό Πρύτανεων— 
πρός βορράν δέ ό οπίσθιος τοίχος τής Β. στοάς 
τής άγοράς, όστις έχρησίμευεν ώς άνάλημμα ύψη- 
λοτέρου άνδήρου. ’Εντός τών χωμάτων τοΰ άν- 
δήρου τούτου άπεκαλύφθησαν κατά σειράν: α. όρ- 
θογώνως οίκος φέρων έμπρός μέν προστφον έκ 
δύο ήμικιόνων έν παραστάσι, εις δέ τό βάθος του 
βάθρον κολοσσαίου άγάλματος τοΰ όποιου εύρέ
θη ό έτερος τών ποδών καί οί 2 βραχίονες, 
β. στενή κλίμαξ άνάγουσα εις τό άνω μέρος τοΰ 
άνδήρου καί γ. μνημειώδης κλίμαξ, πλάτους 7 μ., 
φέρουσα έπίσης πρόστασιν έκ δύο κορινθιακών

κιόνων καί άνάγουσα όμοίως εις τό άνω μέρος 
τοΰ άνδήρου. Παρά τόν έτερον τών κιόνων τής 
προστάσεως εύρέθη κατά χώραν έπιγραφή ρωμ. 
χρόνων περιέχουσα κατάλογον εισφορών πρός 
έπισκευήν διαφόρων κτηρίων καί άναφέρουσα ότι 
θά στηθή πρό τοϋ Σεβαστείου. Κατά ταΰτα ή 
κλίμαξ θά έφερεν άνω εις τό Σεβάστειον, ήτοι 
εις οικοδόμημα λατρείας τών Σεβαστών Ρωμαίων 
καισάρων.

Όντως νεωτέρα σκαφή γενομένη εις τό άνω μέ
ρος τοΰ άνδήρου άπεκάλυψε δύο έκατέρωθεν τής 
κλίμακος κείμενα μεγάλα όρθογώνια κτήρια, τών 
όποιων έσώθησαν ή εύθυντηρία καί οί ύπέρ αύτήν 
όρθοστάται. Μεταξύ δέ τών 2 αύτών κτηρίων 0- 
πήρχε κατά προέκτασιν τοΰ πλατύσκαλού τής 
μνημονευθείσης κλίμακος προστφον έκ 4 κιόνων, 
τών όποιων εύρέθη ό στυλοβάτης, φέρων σαφή 
τά ίχνη τών βάσεων τών κιόνων. Τέλος, έναντι 
τοΰ Σεβαστείου καί περίπου παραλλήλως πρός 
αύτό, έφάνη τό κάτω μέρος άλλου μεγάλου κτη
ρίου εις μίαν γωνίαν τοΰ όποιου εύρέθη κατά χώ
ραν τό λίθινον παράδειγμα στρωτήρων καί 
καλυπτήρων κεράμων λακωνικού τύπου, τό τρί
τον έως τώρα γνωστόν γινόμενον παράδειγμα μετά 
τά τής "Ασσου καί τής ’Αγοράς τών ’Αθηνών. 
Κατά τήν διάρκειαν τών εκσκαφών άνευρέθησαν 
καί τινες άλλαι έπιγραφαί έξ ών μία άναφέρει τό 
άγνωστον μέχρι τοΰδε ίερόν τής Άθηνάς Κυπα
ρισσίας, άλλη δέ περιέχει δόγμα τών Συνέδρων 
πρός τιμήν τοΰ «Ταμίαν και άντιστρατήγον» 
Ποπλίου Κορνηλίου Σκιπίωνος.

ΑΝΑΣΤ. Κ. ΟΡΛΑΝΔΟΣ

*

Π Υ Λ Ο Σ
THE PALACE OF NESTOR ( 1952 - 1959 )

The "Palace of Nestor” was discovered in 
1939 by a joint Hellenic-American expedition, 
in which the late K. Kourouniotis represented 
the Greek Archaeological Service and C. W. 
Blegen the University of Cincinnati. Kourou
niotis had previously excavated two tholos 
tombs in the region north of the Bay of Nava- 
rino, and had observed traces of several others. 
We believed the tholoi to be royal tombs and 
conjectured that a palace might exist in the 
neighborhood. Trial trenches on a flattopped 
hill (Epano Englianos) some 4 km. south ox 
the village of Chora in April 1939 revealed 
substantial remains of a Mycenaean palace ox 
considerable size which was obviously a capi
tal and administrative center, since it possessed 
an archives room that yielded more than 600

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:36:02 EEST - 3.236.241.27



110 ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ 16 (1960): ΧΡΟΝΙΚΑ

clay tablets inscribed in the Linear B script. 
Plans for a systematic excavation, beginning in 
1940, were interrupted by the outbreak of 
World War II, and it was only in 1952 that the 
work could be resumed. Meanwhile Kourou- 
niotis had died (1945) and Professor Sp. Ma
rinates was appointed as his successor. Marina
tes suggested a division of responsibilities, pre
ferring to investigate settlements and cemeteries 
in a broader area and leaving the palace to the 
Cincinnati contingent. This work has now 
continued in ten annual campaigns, usually of 
three months each, and the task is approaching 
completion.

The palace consists of a complex of four prin
cipal and several minor structures all of which 
were destroyed in a tremendous fire about 1200 
B.C. The walls still stand in many places to a 
height of 1 m. or more; they were coated with 
plaster and in all important rooms bore fre
scoes. Floors were usually paved with stucco. 
Several stairways led to an upper story, now 
missing. The main building, approached 
through a propylon from the southeast, con
tains a court on which faced the megaron, 
with portico, vestibule and throne-room. In 
the latter stood four columns supporting a 
balcony and a clerestory, below which was a 
circular raised hearth, 4 m. in diameter. To the 
right beside the north wall was the place for 
the throne. The whole arrangement is like that 
at Mycenae and Tiryns. Corridors on each side 
of the throne room open into magazines and 
storerooms which also continue behind the 
great hall. Five pantries near the southwestern 
corner were found filled with pottery, mostly 
plain, including nearly 3.000 kylikes and bet
ween 3.000 and 4.000 vessels of other shapes, 
which chanced to be standing on the wooden 
shelves on the day of the great fire. Several oil 
magazines contained numerous jars in which 
oil had been kept. In the upper story were the 
domestic quarters and the sleeping rooms of the 
king and his family.

The southwestern building was also used for 
residential purposes. It was probably the first 
element of the palace to be built; and when 
superseded by the central building it continued 
to be used perhaps for the dowager queen or for 
the crown prince. This building also had an 
entrance hall with columns and to the southwest 
probably a throne room. This building had 
suffered much more damage than the others.

To the northeast is a fairly large structure 
with some seven rooms, presumably used as a 
palace workshop for repair of metal and lea
ther goods. In the southern corner is apparently 
a small shrine facing a court in which stands a 
large block of poros coated with plaster and fre
sco, no doubt an altar.

Another fairly large building on the north
west, along the edge of the acropolis, was the 
wine magazine, in which were found remains 
of more than 30 wine jars arranged in rows.

The acropolis had in early Mycenaean times 
a circuit wall, but in the time of the palace of 
Late Mycenaean III there seems to have been 
no fortification wall. Below the acropolis on 
almost all sides was the lower town where the 
ordinary people lived, while the citadel was 
no doubt reserved for the ruler and his family.

CARL W. BLEGEN
*

THE PALACE OF NESTOR ( 1960)

From April 23 to August 1, 1960, the Archaeo
logical Expedition of the University of Cincin
nati continued its excavations in and around 
the Palace of Nestor, near the village of Chora 
in Western Messenia. The necessary funds were 
again generously provided by Professor and 
Mrs. W. T. Semple. Members of the staff were 
Elizabeth Blegen, Marion Rawson, Professor 
Mabel Lang, George Papathanasopoulos and 
myself. For many courtesies and valuable help 
we are much indebted to Dr. John Papadimi- 
triou, Director of the Greek Archaeological 
Service and to Dr. Christos Karouzos, Director 
of the National Museum, as well as to Dr. Hen
ry Robinson, Director, and to the other officers 
of the American School of Classical Studies at 
Athens. Only a small force of workmen was 
employed, ranging in number from ten to twen
ty-seven, with Dionysios Androutsakis as Fo
reman.

During May Dr. John Travlos, Architect 
of the American School of Classical Studies, 
joined us at Chora and made a fresh indepen
dent survey of the entire site, which forms the 
basis for a new plan of the whole acropolis and 
a new detailed plan of the palace complex 
(Plate 90 ). We are happy to express our war
mest thanks to Dr. Travlos.

We are also deeply grateful to Miss Alison 
Frantz who spent three days with us in June, 
when all parts of the palace were fully exposed,
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and took many new photographs, both general 
views and pictures of details.

Our major efforts in digging were directed 
along the southwestern edge of the acropolis 
where we endeavored to complete the clearing 
of the southwestern wing, which we believe to 
be the oldest element in the palace of Mycenae
an III B. The building was found to extend 
more than 50 m. from northwest to southeast 
( Plate 88b ). In the northwestern part, excavat
ed under the supervision of George Papatha- 
nasopoulos, the walls are well enough preserv
ed to give a fairly clear plan (Plate 89 c) although 
much of the floor is missing, and it was not pos
sible to settle the question raised last year whe
ther the southwestern «Throne Room» origi
nally had six or only four interior columns.

The southeastern part of the building, ex
cavated under the direction of Mrs. Blegen, 
had been reduced to a confusing maze of part
ly demolished overlapping walls almost impos
sible to disentangle (Plate 88 a). The devastation 
seems to have been caused by one, or more 
probably, two successive disastrous fires in the 
Mycenaean Age and by subsequent systematic 
quarrying operations in search of building 
material, probably in Frankish, Venetian and 
Turkish times. Traces of three architectural 
phases in the remains of the building occupied 
in Mycenaean III B have been tentatively dif
ferentiated, and there are underlying walls of 
earlier Mycenaean date.

Among the various small objects recovered 
from the area of the Southwest Building are 
thirty fragments of inscribed tablets, thirteen 
clay sealings, whole or fragmentary, a few pie
ces of terracotta figurines and quadrupeds, 
many fragments of painted plaster, and much 
broken pottery.

Under the supervision of Miss Rawson two 
exploratory trenches were dug on a terrace 
between the southeastern border of the acro
polis and the modern highway. They revealed, 
below an overlying deposit that contained pot
tery of the seventh century B.C., walls and floors 
of houses of Mycenaean III B, and it is clear 
that the lower town then extended around this 
side of the citadel.

Miss Rawson also carried out a thorough 
study of problems in some fifty different places 
here and there throughout the palace, cleaning, 
probing, digging, measuring, observing, des
cribing and ascertaining facts which will be

indispensable in the preparation of the final 
publication of the palace. Wherever possible 
without doing damage to the floors, soundings 
were made, and in many areas, especially along 
the northwestern and southeastern edges of the 
building, vestiges of underlying structures were 
discovered ( Plate 89 b).

The northeastern wall of the Palace Workshop 
was laid bare to its southeastern end, and the 
room it flanked was excavated. The floor had 
been worn away by erosion and the plow, but 
a burned deposit yielded many fragments of 
ivory, some of which bear incised decoration 
in a style not hitherto represented in the palace. 
A deposit of diminutive arrowheads of bronze 
came to light here, more than 500 in number.

Near the end of the aqueduct made of pi- 
shaped terracotta sections, which once brought 
water to the top of the ramp between the Cen
tral Building and the Workshop, part of a 
worked block of poros, plastered and painted 
on all four faces was lifted into upright position. 
It may perhaps have formed one side of a re
presentation in stone of the horns of consecra
tion (Plate 89a).

Professor Mabel Lang during the season of 
1960 finished cleaning all the fragments of 
frescoes found in earlier years that still awaited 
processing, and in addition she kept up with 
the current incoming material. Among the 
more interesting pieces cleaned this year she 
lists marine and hunting scenes from the inner 
portico of the Propylon; similar compositions, 
but in a different style, found in 1953 in Room 
4, other fragments picturing comparable sub
jects from Room 21, with a dog like the one on 
the fresco from Tiryns. Remnants of other com
positions, some found under the floor of Pot- 
tern storeroom 62 and others thrown away out
side the northeast wall of the Northwest Oil 
Magazine preserve brightly painted spirals 
with rosettes at their centers, and in miniature 
style, against a blue ground, white horses, red 
men with spotted white tunics, and the head of 
a boar.

Miss Lang has now organized our whole col
lection of plaster and classified it all by place 
of discovery. She likewise cleaned and photo
graphed all the clay sealings and fragments of 
inscribed clay tablets found in 1960, and she 
will publish the tablets with a commentary in 
Part II of the annual preliminary report.

Piet de Jong came to Chora on June third,
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and in a forthnight’s collaboration with Miss 
Lang worked out sketches for the reconstruc
tion of many of the most important composi
tions among our frescoes. Called away by an 
emergency, he was obliged to defer the com
pletion of his water colors to the later part of 
the summer.

The mending of our vast accumulation of 
broken pottery was continued for some weeks 
in May and June by Spyros Spyropoulos, te
chnician of the Agora Excavations, who also put 
together the much damaged fragments and 
reconstructed a table of offerings, made of 
clay coated with stucco, which was found in 
1952 standing on the floor beside the western 
column base in the Throne Room. Costas Pav- 
latos likewise mended many pots found in 
Pantry 62, his services during July being kindly 
lent us by Dr. N. Gialouris, Acting Ephor at 
Olympia.

Dr. Papadimitriou, Director of the Archaeo
logical Service and Dr. Stikas, Director of 
Reconstruction of Ancient and Historical Mo
numents visited the excavations on July 13th. 
It had been decided by these Services to con
struct a protective roof over the Central Build
ing of the Palace of Nestor, and a plan was 
worked out under the supervision of Dr. Sti
kas. In November the whole acropolis was en
closed within a durable wire fence and the erec
tion of a house for a permanent guard was 
begun. Work on the roof of the Megaron was 
completed during the winter.

It had been our hope that we might be able 
in 1960 to complete the excavation of the pa
lace. The extent and complexity of the 
remains brought to light along the southwestern 
border of the site, however, required much more 
time and labor than had been anticipated, and 
we have been obliged to make plans for a fur
ther campaign in 1961.

CARL W. BLEGEN

*

ΑΝΑΣΚΑΦΑΙ ΠΥΛΟΥ ( 1952-1960)

(Ελληνικός τομεύς)

Ή έπανάληψις των άρχαιολογικών έρευνών 
εις τήν Πόλον ήρχισε κατά τό 1952. Ό άείμνη- 
στος Κ. Κουρουνιώτης δέν έπέζησε τοϋ μεγάλου 
πολέμου, τό δέ Άρχαιολ. Συμβούλιον, κατ’ έπι- 
θυμίαν τοϋ Κουρουνιώτου, άνέθηκε τήν περαιτέρω 
διεξαγωγήν των άνασκαφών είς τόν υποφαινόμε
νον. Τοϋ ’Αμερικανικού τομέως αί έργασίαι ήρχι-

σαν έκτοτε καί διευθύνονται μέχρι σήμερον διά 
τοϋ καθ. κ. Carl Blegen. Τοϋ Έλληνικοϋ τομέως 
τάς δαπάνας άνέλαβεν ή ’Αρχαιολογική Εται
ρεία. Κατά τό πρώτον έτος τών άνασκαφών ήτο 
παρών καί ό καθ. κ. Γεώργιος Μυλωνάς.

"Αμα τή ένάρξει τών άνασκαφών ό κ. Blegen, 
έλευθερίως καί φιλοφρόνως, έδήλωσεν είς τόν 
ύποφαινόμενον, ότι ήδύνατο είτε νά άναλάβη τήν 
άνασκαφήν τμήματος τοϋ άνακτόρου είτε νά άρ- 
χίση τήν άνασκαφήν τοϋ παρακειμένου (πρός Α. ) 
θολωτού τάφου. Προετιμήθη όμως, όπως όλόκλη- 
ρον τό άνάκτορον άφεθή είς τήν άνασκαφικήν 
έρευναν τοϋ άνακαλύψαντος τοΰτο, όμοϋ μετά τής 
περιοχής του. Ό Ελληνικός τομεύς εύθύς έξ άρ- 
χής έθετο ένα δύσκολον σκοπόν : τήν διεξαγω
γήν προκαταρκτικών έρευνών είς έκτεταμένην 
κλίμακα άνά τήν περιοχήν τής άλλοτε «γαίης 
τών Πυλίων ».

Είναι γνωστόν, ότι ούδ’ οί άρχαίοι γεωγράφοι 
έγνώριζόν τι συγκεκριμένον περί τής περιοχής 
τοϋ Νέστορος, έκ δέ τών έννέα πόλεων αύτοΰ, 
συμπεριλαμβανομένης καί τής πρωτευούσης Πύ
λου, ουδέ μιας ήτο γνωστή ή άκριβής θέσις. Τό 
γεγονός τοϋτο συνεπάγεται σπουδαία προβλή
ματα, φιλολογικά κυρίως. Αί έρευναι τοϋ Ελλη
νικού τομέως, άφότου μάλιστα έπετεύχθη ή άνά- 
γνωσις τών πινακίδων τοϋ άνακτόρου, ένθα πε- 
ριγράφονται πάλιν έννέα " πόλεις ” ή έπαρχίαι, 
ήρχισαν οΰτω έπί τή βάσει τής σταθερας έπιδιώ- 
ξεως: Έξακρίβωσις, κατά τό δυνατόν, τής'Ομηρι
κής καί τής Προομηρικής τοπογραφίας, ώς έμφα- 
νίζεται είς τούς μύθους καί εις τάς πινακίδας. 'Η 
μέθοδος ήν ήκολουθήσαμεν ήτο άπλή τήν σκέ- 
ψιν, άλλ’ όλίγον δύσκολος είς τήν έφαρμογήν, 
λόγφ τεχνικών δυσχερειών. Άπεφασίσθη δηλαδή 
νά έρευνηθή κυρίως ή έκτασις τών νεκροπόλεων 
Μυκηναϊκής έποχής, ήτις φυσικά ύποδεικνύει 
καί τήν ΰπαρξιν συνοικισμών. "Αν άνευρίσκοντο 
καί τά ίχνη τών συνοικισμών, ήρευνώντο καί έρευ- 
νώνται καί ταΰτα, έφόσον τοϋτο καθίσταται δυνα
τόν, ώστε νά σχηματισθή όπωσοΰν άκριβής είκών 
τής έκτάσεως καί τής σημασίας των. Θά είναι 
οϋτω δυνατόν, μετά τάς σχετικάς άπαλλοτριώσεις 
καί λοιπάς διατυπώσεις, ή προκαταρκτική άνα- 
σκαφή νά μετατροπή είς όριστικήν, παντοϋ όπου 
έφάνησαν ή θά φανοΰν σπουδαία ίχνη. Φυσικώ 
τφ λόγφ αί νεκροπόλεις, έφόσον άνακαλύπτον- 
ται, άνασκάπτονται πλήρως καί διά τόν φόβον 
συλήσεως καί διότι δέν συνδέονται πρός προβλή
ματα άπαλλοτριώσεων καί λοιπών μεγάλων δα
πανών. Δέον ίσως νά προστεθή, ότι, ώς είναι φυ
σικόν, τό σχέδιον τοΰτο, τό όποιον άποτελεΐ θε
μέλια έφ’ ών θά συνέχιση τήν έργασίαν καί ή έπο-
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μένη γενεά, άπαιτεί καί σχετικήν έλευθερίαν δρά- 
σεως καί ένότητα έπιστημονικοΰ προγράμματος. 
Οί δροι ούτοι ύπήρχον μέχρι τοϋδε καί έλπίζετάι 
νά υπάρξουν άκόμη έπί τι διάστημα. Αί έξηγήσεις 
αύται είναι άναγκαΐον νά παρασχεθοϋν. Δέν θά 
ήτο δυνατόν, έπί των αυτών ιχνών νά βαδίση καί 
τρίτον έπιτελεΐον, αν καί άναμφιβόλως μετά σκο
πών έξυπηρετήσεως τής κοινής επιστήμης, χωρίς 
νά δημιουργηθοΰν δυσχέρειαι έν τή διασταυρώ
σει τών βημάτων τής έρεύνης.

Ό περιορισμός τής έρεύνης τοπικώς θά ήτο 
ώσαύτως μέγα έμπόδιον εις τήν έρευναν, έφόσον 
ή Πυλιακή περιοχή ώς σύνολον μόνον δύναται νά 
έπιτρέψη άπάντησιν εις τά τεθέντα προβλήματα.

Τά μέχρι τοϋδε δεδομένα τών έρευνών τοϋ Έλ- 
ληνικοϋ τομέως κατέληξαν είς άποτελέσματα 
άκρως ένθαρρυντικά οΰ μόνον άπό άπόψεως εό- 
ρημάτων, άλλά καί άπό άπόψεως προόδου τής 
φιλολογικής έρεύνης τών 'Ομηρικών καί Προο- 
μηρικών προβλημάτων. Οί φιλόλογοι, διά τούτο, 
περιβάλλουν τάς γιγνομένας έν Πύλω έρεύνας 
μετά διαφέροντος άδιαπτώτου, συντελούσης πρό 
παντός είς τοϋτο καί τής άναγνώσεως τής Μυκη
ναϊκής γραφής. Κατωτέρω θά δώσωμενβραχυτάτην 
εικόνα τών μέχρι τοϋδε γενομένων άνασκαφών 
ώς καί τών πρός ταύτας συνδεθέντων προβλημά
των. Αί έτήσιαι έκθέσεις δημοσιεύονται είς τό 
Έργον καί τά Πρακτικά τής Άρχ. Εταιρείας καί 
είς τά Χρονικά τών ξένων άρχαιολογικών περιο
δικών. ’Ενίοτε έν είδικωτέραις μονογραφίαις 
έρευνώνται ώρισμένα προβλήματα.

Κατά τά πρώτα τρία έτη (1952-54) ήρευνήθη 
μεγάλη Μυκηναϊκή νεκρόπολις είς θέσιν Βολι- 
μίδια, είς τό βόρειον άκρον τής κωμοπόλεως Χώ
ρας. Πρόκειται περί συστάδων ( Πίν. 91 α-δ) θαλα
μωτών τάφων έχόντων τοϋτο τό ιδιαίτερον, ότι 
έχουσιν όξυκορύφους κυκλικούς θαλάμους ώς 
νά ήσαν θολωτοί τάφοι. Επειδή άνήκουν είς τήν 
πρώιμον Μυκηναϊκήν έποχήν καί δέν είναι βέ
βαιον, ότι άκόμη καί οί παλαιότατοι τών θολωτών 
κτιστών τάφων προηγούνται χρονικώς, γενναται 
τό πρόβλημα, μήπως τοιοϋτοι θαλαμωτοί τά
φοι έχρησίμευσαν ώς πρότυπα τών θολωτών. 
Οί τάφοι τών Βολιμιδίων έχρησιμοποιοΰντο μέ
χρι τής Μυκ. Ill Β έποχής καί αραιά είναι τά 
ΰστερώτερα Μυκηναϊκά ίχνη. Είναι όμως σπου- 
δαΐον, ότι έντός πολλών έξ αυτών ήσκεΐτο έν- 
τατική ή λατρεία τών νεκρών άπό τής Γεωμετρι
κής μέχρι τής Ρωμαϊκής καί πρωίμου Χριστιανι
κής έποχής. Δύναται νά θεωρηθή βέβαιον, ότι 
τοπικός μϋθος (Lokalsage) άνάλογος πρός τόν 
τών Μυκηνών έδημιουργήθη καί έδώ. Κύριον δέ 
πρόσωπον, φυσικά, πρέπει νά ήτο ό Νέστωρ. Τόν

τοπικόν μϋθον τών Μυκηνών (περί τάφων τοϋ 
Άγαμέμνονος κλπ.) μάς διέσωσεν ό Παυσανίας, 
τόν περί ού ό λόγος ένταΰθα ό Στράβων. Έξ όλί- 
γων λέξεων, δς άναφέρει, συνήχθη τό συμπέρα
σμα, ότι ένταϋθα έκειτο ή « Πόλος ή Παλαιά ». 
(Όρα τό άρθρον Palaipylos έν Das Altertum 1, 
1955, 140-163). Ταυτιστέα πρός τήν Pu-ro τών 
πινακίδων (?). Πολίχνιον διετηρεΐτο ένταϋθα μέχρι 
καί τής Ρωμ. έποχής, εύρεθέντος καί μικροϋ ύπο- 
καύστου (Πίν. 91 β). Κατά τό 1954 ή έρευνα έπε- 
ξετάθη περαιτέρω πρός Νότον καί Άνατολάς, 
διαρκέσασα έπί σειράν έτών. Ήδη κατά τό 
1954 έξηκριβώθησαν κατά τήν περιοχήν τοϋ 
χωρίου Ίκλαινα λείψανα σπουδαίου κτίσματος 
μετά κυκλώπειων άναλημμάτων, δαπέδων καί 
γραπτών έπιχρισμάτων έκ κονιάματος, άσαμίν- 
θων κλπ. ( YE III Α-Β ). Συγχρόνως εύρέθησαν 
πλησίον τοϋ χωρίου Παππούλια καί Μυκηναϊ
κής ( ύστερωτέρας ) έποχής θολωτοί τάφοι καί 
συγχρόνως ό σπουδαίος τύμβος 'Αγίου Ίωάννου. 
Είχε διάμετρον 13-14 καί ΰψος 4-5 μέτρων — 
( Πίν. 92 β ). Περιεβάλλετο όπό στεφάνης πλα
κωτών λίθων καί έφερε πέριξ ταφάς έντός πί
θων ίδιοι, όριζοντίως κειμένων ( Πίν. 92 γ ), άλλά 
καί έντός κιβωτοσχήμων τάφων.

Τό κέντρον τοϋ τύμβου κατελάμβανε πεταλοει
δές μικρόν οικοδόμημα. Δέν περιείχε ταφάς καί 
δέον νά θεωρηθή ώς ή κοινή κατοικία τών νε
κρών. Μία μόνη στάμνος πηλίνη εύρέθη είς τόν 
τύμβον ( έκτος τών πίθων φυσικά ). Τυπολογικώς 
τό άγγείον θά έπρεπε νά καταταχθή είς τήν προ- 
χωρημένην Πρωτοελλαδικήν περίοδον. Πάντα 
όμως τά λοιπά στοιχεία (αυτός οΰτος ό τύμβος, ή 
ταφή έντός πίθων, κιβωτόσχημοι λάκκοι, άπουσία 
κτερισμάτων, έν βέλος όψιανοΰ σχήματος οΰρας 
χελιδόνας εύρεθέν έντός ένός πίθου καί αυτό 
τοϋτο τό πεταλοειδές κτίσμα ) άνήκουν περισσό
τερον είς τό περιβάλλον τής Μεσοελλαδικής έπο
χής. Άκριβεστέρα χρονολόγησις θά έπιτευχθή 
διά τής σκαφής περαιτέρω τύμβων.

Κατά τό 1955 ήρευνήθη μετά μεγάλης δυσκο
λίας (λόγφ τής ίλύος) τμήμα σπηλαιώδους κα- 
ταβόθρας έντός τής Χώρας, παρασχόν όλίγα δεί
γματα ύστερονεολιθικής μαύρης στιλβωτής κε- 
ραμεικής. Ή έρευνα είτα έπεξετάθη πρός τά νο- 
τιώτερα παράλια. Είς θέσιν Τραγάνα ήσαν γνω
στοί δύο θολωτοί τάφοι. Τήν θόλον τοϋ ένός εϊ- 
χεν άνασκάψει ό Κουρουνιώτης. Συνεπληρώθη 
καί τοϋ δρόμου (Πίν. 92α) ή σκαφή καί ήρευνήθη 
ολόκληρος ό δεύτερος τάφος. Άμφότεροι οί τά
φοι προέρχονται έκ τής Μεσαίας Μυκηναϊκής πε
ριόδου. Εύρέθησαν δύο θησαυροί χαλκών σκευών 
(Πίν. 93 δ), διάφορα όπλα ( λόγχαι καί μάχαιραι
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μετά σμιλευτής έν μέρει διακοσμήσεως), έπτά 
γλυπταί λίθοι, χρυσούν περιδέραιον καί άλλα μι
κρά άντικείμενα.

Τό 1956 ύπήρξεν έτος ιδιαιτέρως εύτυχές. ΕΙς 
τήν Τραγάναν συνεπληρώθη ή σκαφή καί σχε- 
δίασις τών τάφων καί άνεζητήθησαν τά ίχνη τού 
συνοικισμού, διότι οί τάφοι είναι σχεδόν βασιλι
κών διαστάσεων. Δυστυχώς έπΐ τοΟ συνοικισμοδ 
έχει άνεγερθή τό σημερινόν χωρίον Τραγάνα καί 
τά ίχνη τών Μυκηναϊκών κατοικιών μετά οικια
κής άγράφου κεραμεικής άναφαίνονται τήδε 
κακεΐσε εις τάς αύλάς τών οίκιών καί τάς στενω
πούς τοδ χωρίου. Παρά τήν Β. τούτου πλευ
ράν, είς θέσιν Βορούλια, άνεκαλύφθη μικρόν δω- 
μάτιον μετά προεκτάσεως τών τοίχων πρός τήν 
Ν. Ιδίως κατεύθυνσιν. Άλλ’ ή κατωφέρεια καί 
ώς έκ τούτου ή διάβρωσις είναι τόσον μεγά
λοι, ώστε τά ίχνη είναι όλίγα καί άσαφή. Εί
ναι δυνατόν νά έπρόκειτο περί ύποστέγου ή 
ύποστέγων άπλών. Τό μικρόν δωμάτιον πάντως 
περιεϊχεν άποθηκευμένα παρ’ άλληλα, έπαλλήλως 
ή κατά μικράς σειράς, πολλάς δεκάδας μικρών 
άγγείων ( Πίν 93 α-γ ). Κυρίως έπρόκειτο περί μο
νόχρωμων, άγράφων, χειροποιήτων κυάθων. Όμοδ 
μετ’ αύτών έκειντο έλάχιστα γραπτά άμαυρόχρωμα 
άγγεία, σειρά ποτηρίων «Kefti» γραπτών καί 
μετά μεσαίας άναγλύφου αΰλακος (μίμησις με
τάλλινων ) καί έν μόνον σταμνοειδές άγγείον 
γραπτόν είς προχωρημένον πως ρυθμόν ( δενδροει
δές θέμα μέ φύλλα-ρακέττας ). Τέλος όμοδ έκειντο 
καί άρκετά όστρακα θαλάσσια τρίτωνος. ’Αποθήκη 
πρός έξαγωγήν έμπορευσίμου ύλικοδ;

Έκεΐθεν ή άνασκαφή μετετοπίσθη, παραλίως 
πάντοτε, περί τά 4 χιλ. νοτιώτερον, παρά τόν 
όρμον Βοϊδοκοιλιάς ( πιθανώς ή άρχαία Βουφράς ), 
ένθα ή περιοχή τοδ κλασσικού Κορυφασίου 
(Πίν. 93 ς).

’Εκεί, άνεσκάφη μικρός θολωτός τάφος, δστις 
είχεν ήδη κοπή είς δύο διά τάφρου άνοιγείσης είς 
'Ελληνικούς χρόνους. ΑΙχμαΙ λίθινων βελών 
καί συντρίμματα πολυτίμων σκευών ώς καί τινες 
χρυσαϊ ταινίαι μαρτυρούν περί τού άρχικού 
πλούτου τού τάφου. Ή κεραμεική ήτο σπανία, 
προερχομένη έκ τής ύστάτης Μυκ. έποχής, ένώ 
άφθονα ήσαν καί τά ίχνη Ελληνικής έποχής.

Έκεΐθεν ή άνασκαφή έξετάθη μεσογειότερον, 
παρά τό Μυρσινοχώριον. Είς θέσιν Ρούτση, 10 
λεπτά πρός Β. τού χωρίου, ήτο πρό πολλοΰ γνω
στός θολωτός τάφος, διότι είχε καταρρεύσει τό 
άνώτατον τμήμα τής θόλου του. Τρία άλλα τυμ- 
βοειδή όψώματα άπεδείχθη ότι δέν έκρυπτον θο
λωτούς τάφους. Τό έν ήτο σωρός χαλίκων (έρ- 
μαξ) καί τά δύο έτερα τύμβοι τής παλαιοτέρας

περιόδου τοΰ χαλκού. Ή άνασκαφή Ρούτση ώρ- 
γανώθη άκριβώς, έπειδή ό ιδιοκτήτης τοΰ μεγί
στου τών τύμβων είχε σκάψει τούτον λαθραίως. 
’Ισχυρίζεται, ότι ούδέν άπολύτως εύρεν, έχει δέ 
προφανώς δίκαιον, διότι ή άνασκαφή μας έκαθά- 
ρισε μέγαν κιβωτόσχημον τάφον μέ τό δάπεδον 
έστρωμένον έκ χαλίκων καί όλίγα όστά έπί τό
που. ’Εκτός τοΰ τάφου εύρέθη όρθιος μικρός πί
θος κακώς ώπτημένου πηλού. Όμοιος πίθος ( έν- 
ταΰθα όμως ταφικός) έκειτο όριζοντίως είς τό 
κέντρον τοΰ έτέρου τύμβου, δστις καί ούτος είχε 
καταστροφή κατά τό ήμισυ πρό πολλοΰ. Άμφό- 
τεροι έπομένως προέρχονται έκ ΠΕ/ΜΕ περιόδου.

Ό θολωτός (Πίν. 94 α) τάφος (Ρούτση τάφος 1 ) 
έκαθαρίσθη καί εύρέθη καλώς διατηρούμενος, 
άλλά σεσυλημένος. Χαλκούν τηγάνιον καί δύο 
όμάδες πήλινων άγγείων ( YE II καί YE III) όμού 
μετά τινων χρυσών καί άλλων μικρών άντικειμέ- 
νων ήσαν τά κυριώτατα εύρήματα. Περίεργος 
ταφή πρωτοχριστιανικής έποχής έσημειώθη είς 
τόν δρόμον τοδ τάφου τούτου ( Πίν. 94 β ).

Έν τφ μεταξύ, ή ιδέα ή έκφρασθεΐσα ότι έν 
Μυκήναις οί θολωτοί τάφοι κεϊνται άνά όμάδας 
έκ τριών (Γέρας Κεραμοπούλλου, 86 καί άλλα- 
χού ) έπανήρχετο έδώ, ένθα οί τάφοι έφαίνοντο 
νά κεϊνται άνά ζεύγη (άνάκτορον Έγκλιανού, 
Τραγάνα,ρίαππούλια ). Άνεζητήθη διά τούτο καί 
είς Ρούτση τυχόν δεύτερος τάφος. Ή έρευνα ήτο 
δύσκολος, διότι τό παν είχεν ίσοπεδωθή καί ήδη 
καλύπτεται ύπό σταφιδαμπέλων. Έβοήθησαν 
όμως αί παιδικαί άναμνήσεις τού φύλακος X. 
Χριστοφιλοπούλου, δστις ένεθυμεΐτο έκεΐ που 
έλαφρόν τύμβον. Πράγματι, είς άπόστασιν όλί- 
γων μόνον μέτρων άπό τοΰ τάφου 1 έκειτο ό τά
φος 2, μικρότερος κατά τι (Πίν. 95 α ) καί προχει- 
ρότερον έκτισμένος ( διάμ. 5 μ.). Ήτο όμως με
ρικώς άσύλητος.

Είς τό δάπεδον είχε ταφή είς νεκρός (ό τε
λευταίος, άνήρ,) καί έντός δύο λάκκων είχον 
ταφή έτεροι 5 ή 6 νεκροί ( Πίν. 95 β ). ’Ασύλητοι 
ήσαν μόνον ό νεκρός τοΰ δαπέδου καί ό άνώτατος 
νεκρός τοΰ λάκκου 2. Ή χρονολογία τοΰ τάφου 
είναι ή άρχή τής μεσαίας Μυκηναϊκής περιόδου 
(1500- 1430 περίπου). Ό τάφος κατέρρευσεν 
αίφνιδίως καί έκτοτε έλησμονήθη, άν καί έπί 
τής κορυφής τού έρειπίου φαίνεται νά έγινε θυσία 
ή θυσίαι κατά τήν Ελληνιστικήν περίοδον. Ό 
άμητός ύπήρξε πλουσιώτατος ( Πίν. 93 ε, 96 α, δ). 
Περί τά 40 μικρά καί μεγάλα άγγεία, δωδεκάς 
χαλκών όπλων καί σκευών, άργυροΰν ποτήριον, 
άντικείμενα έξ έλέφαντος, δύο περίπου δωδεκά
δες σφραγίδων έκ χρυσού καί ήμιπολυτίμων λί
θων, δύο έμπίεστα έγχειρίδια ( τό έν διατηρεί τήν
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χρυσεπένδυτον λαβήν), (Πίν. 96α) καί άλλα 
μικρά άντικείμενα. Δύο Ανατολικοί κύλινδροι 
(σαρδίου καί σαρδώνυχος) ώς καί ώραιότατος 
χρυσεπένδυτος πεπιεσμένος κύλινδρος έξ ώραίου 
σαρδώνυχος είναι άξιοι Ιδιαιτέρας μνείας, ώς καί 
δύο όγκώδη περιδέραια έξ ήλέκτρου.

Κατά τό 1957 αί έργασίαι ύπήρξαν άκρως πε- 
ριωρισμέναι. Έστερεώθη καί έκαλύφθη διά στέ
γης σκυροδέματος ό τάφος 1 καί έν τω μεταξύ 
άνεσκάφη ό δρόμος τοϋ τάφου 2. Έγένοντο έν- 
διαφέρουσαι παρατηρήσεις ώς πρός τήν μεταγε- 
νεστέραν διαρρύθμισιν τών τάφων, ΐνα δέχονται 
άρμα ή άμαξαν έντός αύτών καί ώς πρός τάς τε- 
λετάς έντός τοϋ δρόμου τοϋ τάφου 2. Σφραγίς ή 
ψήφος έξ ήλέκτρου μετά διπλοϋ τρήματος καί ώ- 
ραϊος γραπτός άμφορεύς (Πίν. 96 δ) ήσαν τά 
σπουδαιότερα κινητά εύρήματα.

Έν τφ μεταξύ είχον πυκνωθή αί έργασίαι περί 
τήν νέαν έπιστήμην τής " Μυκηνολογίας ” έπί 
τή βάσει τής άναγνώσεως τής Μυκηναϊκής γρα
φής. Επόμενον ήτο νά άναβιώση καί εν τών δυ
σκολότερων προβλημάτων τοϋ 'Ομηρικού ζητή
ματος, τό τής 'Ομηρικής Πύλου. Έργασίαι είχον 
γραφή, παρά τήν άκρως συνετήν φειδώ αύτοϋ 
τούτου τοϋ άνασκαφέως είς λόγους, διά νά Απο
δείξουν ότι είς τό άνάκτορον Έγκλιανοϋ δέον 
νά άναγνωρισθή ή Πύλος τοϋ Νέστορος. "Αλλοι 
άπέκρουσαν τοϋτο ζωηρώς. Ό Ελληνικός το- 
μεύς τών άνασκαφών, συνεπής πρός τό Αρχικόν 
πρόγραμμα, άνεζήτησε νέα πραγματικά στοιχεία 
διά τής έρεύνης δύο νέων θέσεων, τοϋ Κορυφα- 
σίου καί τής Κουκουνάρας κατά τό 1958.

Πλησίον τοϋ Κορυφασίου, καλυπτομένου σή
μερον υπό τοϋ Ένετοτουρκικοϋ φρουρίου Πα
λαιοκάστρου, εϊχεν ήδη άνακαλυφθή κατά τό 
1956 ό μνημονευθείς θολωτός τάφος. Είναι γνω
στόν, ότι σχεδόν δμοθύμως ή κλασσική παράδο- 
σις τών Ελλήνων (εΐδικώτερον : ή Αττική πα- 
ράδοσις) έτοποθέτει τήν Πύλον τοϋ Νέστορος 
είς τό Κορυφάσιον. Είς τόν Παυσανίαν έπεδείχθη 
έντός μέν τής πόλεως τό σπήλαιον, ό τάφος 
καί ό « οίκος » τοϋ Νέστορος, « ολίγον δέ άπω- 
τέρω » τής πόλεως ό τάφος τοϋ Θρασυμήδους. Ό 
τάφος τοϋ 1956 συμφωνεί καλώς πρός τήν περι
γραφήν ταύτην. Άπεφασίσθη, όπως κατά τό 1958 
έρευνηθή καί τό Κορυφάσιον.

Ή ερευνά ύπήρξε μάλλον Αρνητική, αν καί ή 
άνασκαφή, συνδεομένη πρός τεχνικάς δυσκολίας, 
δέν υπήρξε τελειωτική. Πράγματι, στρώμα πάχους 
4 μ. ρευστής άμμου καλύπτει τό κεντρικόν τμήμα 
τοϋ Κορυφασίου, ήτις μόνον διά μηχανικών μέσων 
είναι δυνατόν νά άπομακρυνθή άποτελεσματικώς. 
Αί διεξαχθεΐσαι έρευναι έδειξαν Απλώς, ότι είς

τά βαθύτατα στρώματα ύπάρχουν ίχνη αραιά τής 
Μυκηναϊκής περιόδου, άλλ’ ούδέν ίχνος τοϋ " οί
κου ” καί τοϋ ” μνήματος ” τοϋ Νέστορος (Παυσ. 
4, 36, 2) εύρέθη. Μόνον τό σπήλαιον ύπάρχει 
έκεΐ, άμετακίνητον, όπερ έκ προγενεστέρων ήδη 
έρευνών είναι γνωστόν ότι περιέχει κεραμεικήν 
πασών τών περιόδων (Πίν. 96 γ ).

Υπολείπεται, ώς έλέχθη, νά έρευνηθή πληρέ- 
στερον τό Κορυφάσιον, οδ ή έρευνα θέλει φωτί
σει καί ζητήματα τής κλασσικής άρχαιότητος, 
τών τε Μεσσηνιακών καί τοϋ Πελοποννησιακοϋ 
πολέμου. Υπολείπεται είσέτι, νά εύρεθή ό δεύ
τερος θολωτός τάφος κατά τόν Ανωτέρω θεσπι- 
σθέντα κανόνα καί δστις πιθανόν νά ήτο ό απο
διδόμενος είς τόν Νέστορα. Πάντως ή σκαπάνη 
δέν έδειξέ τι Αποφασιστικόν, τό όποιον νά άπο- 
δεικνύη όντως τό Κορυφάσιον ώς τήν πόλιν τοϋ 
Νέστορος ή τούλάχιστον Μυκηναϊκήν πόλιν.

Έκεΐθεν ή έρευνα έστράφη πρός τήν Κουκου
νάραν. Τοϋτο είναι τό όνομα τοϋ σημερινού χω
ρίου, τό όποιον κεϊται πλησίον περιοχής ύδατο- 
βριθοϋς, συνδένδρου καί γεμούσης άπό βαθείας 
χαράδρας. Μας παρεκίνησε νά μεταβώμεν έκεΐ 
ή παρουσία μερικών ΥΕ ΙΙΙΑ οστράκων προερ- 
χομένων έκ τίνος κρημνοϋ καί ή Απλή πιθανότης, 
ότι ήτο δυνατόν νά ταυτισθή πρός τήν τοποθεσίαν 
Κα-ρα-δο-ρο, Χάραδρος, τών πινακίδων τοϋ Ανα
κτόρου. Ή τοποθεσία Απέχει 8 χλμ. (κατ’ εύ- 
θεΐαν γραμμήν) πρός τά ΝΑ τοϋ Ανακτόρου.

Εύθύς διά τοϋ πρώτου βλέμματος καθίσταται 
Αντιληπτόν, ότι πρόκειται περί ένδιαφέροντος 
Μυκηναϊκού κέντρου. Κατά τήν πρώτην έπίσκε- 
ψιν, ήδη προτοΰ Αφιππεύσω (δρόμος δέν ϋπήρχεν 
Ακόμη καί μετέβην δΤ ίππου ), διέκρινον τόν πρώ
τον τύμβον, ύπό τόν όποιον έκρύπτετο θολωτός 
τάφος. Έν συνεχεία ούχϊ όλιγώτεροι τών εξ άλ
λων τύμβων έταυτίσθησαν τή βοηθείμ τών έν- 
τοπίων κατοίκων.

Έν τφ κέντρω τής περιοχής ύπάρχει μικρός 
έπίπεδος χώρος, όστις περιβάλλεται πανταχό- 
θεν ύπό βαθειών καί Αποτόμων χαραδρών, μέ 
μίαν μόνην πρόσβασιν. Έκεΐθεν προήρχοντο 
τά μνημονευθέντα όστρακα. Πράγματι ή προκα
ταρκτική έρευνα άπέδειξεν, ότι τό Καταρραχάκι 
( τοϋτο είναι τό όνομα), ήτο μικρά φυσική άκρό- 
πολις, κρύπτουσα καμπυλόγραμμον οικοδόμημα, 
λείψανα περαιτέρω κτισμάτων καί βάσεις κιόνων. 
Άνήκουσι δέ ταϋτα είς περίοδον πρώιμον (περί 
τό 1500), (Πίν. 97 δ).

Αί περαιτέρω άνασκαφαί τοϋ 1958 καί 1959 
συνεκεντρώθησαν έκεΐ. Επτά θολωτοί τάφοι άνε- 
σκάφησαν καί άλλοι έταυτίσθησαν. Είς έκ τών 
άπομενόντων τύμβων άπεδείχθη ότι έκρυπτε τρεις
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όμοΰ πολύ μικρούς καί προχείρους θολωτούς 
τάφους (διαμ. 3 μ. ή κατά τι όλιγώτερον), θά 
έλεγέ τις μάλλον περιβόλους, πτωχούς είς κτε- 
ρίσματα καϊ άνήκοντας είς τούς όστάτους Μυκ. 
ή καί μεταβατικούς χρόνους.

Οί ΰπόλοιποι θολωτοί τάφοι ήσαν τής κα
τηγορίας των άνηκόντων είς πρίγκιπας ή μι- 
κροτέρους βασιλείς (διάμ. θόλου 5-6 μέτρων). 
Ό περισσότερον ένδιαφέρων έκ πάντων ή το ό 
τάφος Γουβαλάρη 1, δστις παρουσίασεν έντατικά 
καί διδακτικά τά ίχνη τής λατρείας των νεκρών 
(Πίν. 96 β) καθ’ δλην τήν 'Ελληνικήν έποχήν. 
Έκ τών νεκρών τούτων (τών Μυκηναϊκών δηλα
δή ) έλάχιστα πολύτιμα άντικείμενα διεσώθησαν, 
εύρέθη δμως σειρά ώραίων ή άλλως ένδιαφερόν- 
των άγγείων, άπό τής πρωίμου περιόδου τού ’Ανα
κτορικού ρυθμού μέχρι τού λεγομένου «Ζωγραφι
κού ρυθμού» (Pictorial Style ) τής III Α καί Β έπο- 
χής. Ή έρευνα είς τήν Κουκουνάραν θά συνεχι- 
σθή είσέτι, διότι πρέπει κυρίως νά άπαλλοτριωθή 
καί νά άνασκαφή πλήρως τό Καταρραχάκι.

Μία τούλάχιστον λογική καί πιθανή σκέψις 
είναι, δτι ή προφανώς σπουδαία περιοχή, ήτις 
είς τάς πινακίδας λέγεται Pa-ki-ja-ni-ja (Σφα- 
γιανία) είναι ή έκτασις άπέναντι τής βραδύ- 
τερον νήσου Σφακτηρίας, (ήτις παραδίδεται καί 
ώς Σφαγία). Τούτο ώδήγησεν είς νέαν έρευναν τής 
περιοχής τής Κουκουνάρας, κυρίως πρός Δ. τού 
χωρίου. Νέον συγκρότημα άνεφάνη έκεϊ μετά 
πολλών δωματίων, πήλινων λουτήρων (άσαμίν- 
θων) καί πίθων (Πίν. 97 β-γ ). Πολλά άλλα ίχνη 
ώς καί περαιτέρω θολωτοί τάφοι έσημειώθησαν 
είς τήν περιοχήν τής σπουδαίας ταύτης κορυφο
γραμμής, ήτις δεσπόζει τής θαλάσσης.

Άρχομένου τού 1960 είχον διαμορφωθή τά 
σχετικά προβλήματα τής πυλιακής τοπογραφίας 
ώς άκολούθως: Ή συζήτησις περί τό θέμα τής 
Πύλου τού Νέστορος παραμένει πάντοτε προβλη
ματική, τού σχετικού άρθρου τού Ε. Meyer έν 
RE ύποστηρίζοντος έντόνως τήν άποψιν τού 
Στράβωνος καί τού Dorpfeld περί Τριφυλιακής 
Πύλου. Ή μελέτη τών πινακίδων άφ’ έτέρου άπέ- 
διδέ τινα όνόματα δυνάμενα νά ταυτισθοΰν πρός 
πόλεις τού Νέστορος ( A-pju-Αίπυ, E-re-i-Έλος), 
κυρίως δμως τό δνομα τής Κυπαρισσίας έμφανί- 
ζεται ώς βέβαιον τοπογραφικόν σημεΐον. Συγχρό
νως άναφέρεται έν τοπωνύμιον (A-i-ko-ra), τό 
όποιον θεωρείται έξεχούσης συνοριακής σημα
σίας, ώστε διάφοροι άλλαι τοποθεσίαι νά χα- 
ρακτηρίζωνται ώς κείμεναι «πέρα» καί «δεύρο» 
τούτου1.

1. Πρέπει νά σημειώσω ένταϋθα, δτι ένεφανίσθη έν τώ 
μεταξύ νεωτέρα πραγματεία τού ζητήματος τούτου ύπό τού

Φυσικόν ήτο, ή τοποθεσία αύτη, έπί τή βάσει 
τής ύπαρχούσης παραδόσεως, νά συνδεθή πρός 
τόν μόνον τόπον τόν φέροντα δμοιον δνομα, ήτοι 
τό δρος Αίγαλέον, (είς τούς πρόποδας τού όποιου, 
ώς άνωτέρω ήδη άνεπτύχθη, έκειτο κατά τόν Γεω
γράφον ή « Πύλος ή παλαιά »). "Αν τό Aikora 
μεταφρασθή κάπως ώς Αΐγωλα (πβ. τόν μυθολο
γικόν Αίγωλιόν) θά εΐχομεν άντιστοίχως πόλεις 
ή μέρη τής Πύλου χαρακτηριζόμενα ώς « δευρο- 
αιγωλαΐα» καί «περααιγωλαΐα», άτινα μετά 
λογικής πιθανότητος θά έσήμαινον «έντεΰθεν 
τού Αίγαλέου » καί « πέραν τού Αίγαλέου ». Δυσ- 
κολίαι, φυσικά, πάντοτε ύπάρχουν. 'Οπωσδήποτε, 
ό Ελληνικός τομεύς ένόμισε σκόπιμον, δπως κατά 
τό 1960 κατευθύνη τήν έρευναν καί πέραν, ήτοι 
πρός Βορραν τού Αίγαλέου, πάντοτε έπ’ έλπίδι 
προσκομίσεως πραγματικών στοιχείων είς τά 
τοπογραφικά προβλήματα.

Ή έρευνα τού 1960 ύπήρξε πέραν πάσης προσ
δοκίας καρποφόρος, έφ’ φ καί έξηκολούθησε καί 
κατά τό 1961. Τά άποτελέσματα είναι διά βραχυ- 
τάτων τά άκόλουθα: Περί τά 6,5 χιλ. γεωγραφι
κής άποστάσεως πρός Α. τής Κυπαρισσίας (25 
χιλ. πρός Β. τού άνακτόρου τού Έγκλιανοΰ ) άνε- 
καλύφθη ένδιαφέρον Ύστερομυκηναϊκόν κέν- 
τρον ( Πίν. 97 ε ). Ό χθαμαλός λοφίσκος λέγεται 
χαρακτηριστικούς Ελληνικό καί κεϊται πλησίον 
τού χωρίου Μουριατάδα. Ήδη έπί τής έπιφανείας 
έφαίνοντο σημαντικά τμήματα Κυκλώπειων τει
χών ( Πίν.97α,ε ), άναλημμάτων καί πύργου. Ήρ- 
κεσεν έρευνα όλίγων ήμερών, διά νά διαπιστωθή 
έπί τής κορυφής μέν τού λόφου (Πίν. 97 ε) μικρόν 
άνάκτορον μετά δαπέδου έκ κονιάματος, είς δέ τάς 
πλαγιάς μεγάλα οικοδομήματα, έκτισμένα έν μέρει 
διά πελωρίων λίθων κατά τόν κυκλώπειον τρόπον. 
Έν τών οικοδομημάτων τούτων είναι μεγαροει- 
δούς τύπου μετά τεσσάρων κιόνων είς τήν κυρίαν 
αίθουσαν, άνευ δμως ίχνους έστίας ( Πίν. 98 α). 
Είς μικράν άπόστασιν άνεσκάφη καί ό θολωτός

καθ. L. Palmer είς τό έσχάτως έμφανισθέν βιβλίον του 
Mycenaeans and Minoans (1961, σ. 82 έξ.). Κατ' αύτόν αί 
" Εννέα” πόλεις τών πινακίδων άνήκουσιν είς τήν μίαν καί 
αί ” 'Επτά " είς τήν έτέραν περιοχήν έκατέρωθεν τού Aikora. 
τό όποιον θεωρεί νοητήν γραμμήν άπό Β. πρός Ν. τέμνου- 
σαν είς δύο τήν Δυτικήν Μεσσηνίαν, μέ νοτιώτατον ση- 
μεΐον τό άκρωτήριον ’Ακρίταν. 'Εκεί τοποθετεί περαιτέρω 
τάς *' 'Εννέα ” καί τάς " 'Επτά " κατά ώρισμένην σειράν, 
ώστε αί δύο νοτιώταται Rijo καί Erei δίδουν τάς χεϊρας έκα
τέρωθεν τού 'Ακρίτα. Ή ύπόθεσις είναι όξυνουστάτη καί 
έπί τού χάρτου έμφανίζεται πολύ ώραία. Είναι δμως συνθε
τική έργασία τού γραφείου καί έπόμενον είναι οί έργαζό- 
μενοι έπί τού πεδίου τών άνασκαφών νά βλέπουν τά πράγ
ματα άλλως. Χρειάζεται πολλή έρευνα άκόμη, περισσότε
ρον τοπογραφική έπί τόπου, καί τότε μόνον ή συνθετική 
έρευνα τού γραφείου θά δυνηθή νά βαδίση άσφαλέστερον.
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τάφος τού τοπικού άρχοντος (Πίν. 98 β). Έπΐ 
τί| βάσει τών μέχρι τοϋδε παρατηρήσεων όλό- 
κληρον τό πόλισμα τοϋ Ελληνικού χρονολο
γείται έκ τής έσχάτης περιόδου ( Μυκ. Ill B-C ).

Μόλις 4 χιλ. βορειότερον ρέει έξ Α. πρός Δ. ό 
Κυπαρισσήεις ποταμός ( σήμερον Άρκαδιανός ). 
Έπΐ τής άρ. τούτου όχθης, περί τά 4,5 χιλ. πρό 
τών έκβολών, ύψοΰται λόφος άπότομος παντα- 
χόθεν, πλήν μιας όμαλής προσβάσεως από Νό
του ( Πίν. 98 γ ). Σήμερον καλείται Περιστεριά, 
κατά δέ τήν άρχαιότητα είς λίαν ίσχυρός δυνά
στης έβασίλευσεν έκεΐ. Ό πελώριος θολωτός 
τάφος του είναι έφάμιλλος τών τάφων τών Μυ
κηνών καί τού ΌρχομενοΟ. Έχει ψευδοϊσόδομον 
πρόσοψιν έκ πώρου λίθου μετά δύο λατομικών 
σημείων είς τήν άρ. παραστάδα τής είσόδου, ήτις 
Εχει ύψος 5.10 καί πλάτος 2,20 μ., ή δέ διάμετρος 
τής θόλου μετρεϊ 12.10 μ. Ό τάφος — ( Πίν. 98 δ ), 
δστις δέν άνεσκάφη είσέτι πλήρως, διετηρεΐτο 
μέχρι τής Ελληνιστικής έποχής όρθιος καί προ
σιτός, διότι λείψανα λατρείας τών νεκρών διε- 
πιστώθησαν έντός τής θόλου. Ή κατάρρευσις 
υπήρξε πιθανώς αίφνιδία λόγφ σεισμού καί πάν- 
τες οί λίθοι τής θολώσεως συνέπεσον είς τό έσω- 
τερικόν τοϋ θαλάμου.

Περί τά 80 μ. πρός ΝΔ διεπιστώθη ή ύπαρξις 
δευτέρου θολωτού τάφου (Πίν. 99 α ) κατά τι μι- 
κροτέρου, δστις γειτονεύει πρός πελώριον καμπυ- 
λόγραμμον κτίσμα διαμέτρου μείζονος 25 καί πά
χους τοίχων 2 μέτρων. Περί τής ήλικίας τού κτί- 
σματος καί τοϋ προορισμού του (Πίν. 99 γ ) ούδέν 
είσέτι είναι δυνατόν νά λεχθή. Οί δύο τάφοι έκτί- 
σθησαν περί τό 1500, τής αότής δέ καί Ετι πρωι- 
μωτέρας περιόδου (άμαυρόχρωμος κεραμεική ) 
είναι τά έρείπια μικροτέρων κατοικιών, αί ό
ποιοι καλύπτουν τόν λόφον. Ή ζωή δμως διε
τή ρήθη έκεΐ τούλάχιστον μέχρι τής Μυκ. ΙΠ Β 
έποχής ( περί τό 1300/1250 ) καί ίσως καί έπΐ τής 
Ελληνιστικής περιόδου ύπήρχεν έκεΐ μικρός συν
οικισμός. Πάντως ήσκεΐτο λατρεία τών νεκρών 
έντός τοϋ μεγάλου τάφου (Πίν. 99 δ), τοϋτο 
δμως έπέφερε καί τήν πλήρη τούτου σύλησιν.

Ταύτα είναι έν συνάψει τά άνασκαφικά άποτε- 
λέσματα τού Ελληνικού τομέως. Τά θεωρητικά 
συμπεράσματα δέν είναι βεβαίως Εργον τοϋ πα
ρόντος. ’Αρκεί διά τοϋτο νά σημειωθή άπλώς, 
δτι διά τών έρευνών τοϋ Ελληνικού τομέως έδεί- 
χθη, δτι ή περιοχή τής Πύλου είναι άκμαιότατον 
καί πυκνώς κατφκημένον κέντρον, ύπολειπό- 
μενον μόνον τών Μυκηνών είς δύναμιν καί πλού
τον. Είναι άρα ίστορικώς άξιόπιστοι αί άναμνήσεις 
τού Έπους, καθ’&ς μετά τόν «Άγαμέμνονα» δεύτε
ρος είς ίσχύν καί κύρος καταλέγεται ό « Νέστωρ ».

Ή πυλιακή περιοχή παρουσιάζεται Ιδιαιτέρως 
άκμαία κατά τήν παλαιοτέραν περίοδον τής Μυ
κηναϊκής έποχής καί κατά τήν μεσαίαν, πέριξ 
τού 1400. Άπό Β. πρός Ν. σπουδαία κέντρα τότε 
είναι ό Κακόβατος, ή Περιστεριά, τά Βολιμίδια, 
( Παλαίπυλος ), ή Τραγάνα καί ή Κουκουνάρα. Ό 
πλούτος καί ή δύναμις είναι έμφανή άκόμη καί 
είς μικρότερα κέντρα μή βασιλικά, ώς τού Ρού- 
τση ή τοϋ Κορυφασίου. Έκ τής έποχής ταύτης 
χρονολογούνται αί πρώται εύρύτεραι έμπορικαί 
καί δή καί άποικιακαί δραστηριότητες πρός Κρή
την, Κύπρον, όλίγον δέ βραδύτερον πρός Παμφυ- 
λίαν, Ίονίους νήσους καί πρός Δ. μέχρι Σικελίας.

Κατά τήν παλαιοτέραν ταύτην περίοδον τό 
βάρος τής δλης περιοχής φαίνεται νά είναι πρός 
Βορράν, μέ μεγάλα κέντρα τόν Κακόβατον καί, 
( έτι μεγαλύτερον ), τήν Περιστεριάν. Αύτη είναι 
τό σπουδαιότατον μέχρις ώρας κέντρον τού πρωί
μου Μυκηναϊκού πολιτισμού είς τήν Δυτ. Πε
λοπόννησον. Καί ταύτα είναι σύμφωνα πρός τάς 
ίστορικάς άναμνήσεις τού έπους, διότι είς τήν 
Νεστορίδα καί τήν Ίλιάδα γενικώς ( πιθανώτατα 
δέ καί τήν ’Οδύσσειαν) ό «Νέστωρ » έδρεύει 
είς Τριφυλίαν καί ’Ηλείαν, ού μακράν τού ’Αλ
φειού, δστις ρέει « Πυλίων διά γαίης ».

Περί τό 1300, έφόσον νεώτεραι άνακαλύψεις 
δέν μεταδιδάξωσιν ήμας, ή δύναμις καί τό κέν
τρον τού πολιτισμού μετατοπίζονται πρός Νότον. 
Είς τήν Μεσσηνίαν κτίζεται τό μέγα καί πλού
σιον άνάκτορον τού Έγκλιανού, τό όποιον φαί
νεται νά διοική πάσαν τήν περιοχήν. Τό κέντρον 
τοϋτο, ή Παλαίπυλος (Βολιμίδια), ή Ίκλαινα, 
ή Κουκουνάρα, τό Ελληνικόν Μουριατάδας καί 
προφανώς καί άλλα άκόμη, διατηρούνται ίσως 
όλιγώτερον τού αίώνος, διότι πρό τού 1200 κα- 
ταστρέφονται διά παντός.

Δύναται νά θεωρηθή βέβαιον, δτι έκ τών κέν
τρων, άτινα άπεκάλυψεν ό Ελληνικός τομεύς, 
άλλα πρέπει νά ταυτίζωνται πρός τάς «έννέα» 
καί «έπτά» τών πινακίδων καί άλλα πρός τάς 
έννέα πόλεις τοϋ Νέστορος. Άλλ’ δλα ταύτα, 
είς δ στάδιον εύρίσκεται σήμερον ή Ερευνα, εί
ναι άπλαΐ ύποθέσεις X τιθέμεναι παρά τά γνω
στά στοιχεία δοκιμαστικώς, μήπως έπιτευχθή 
λύσις τού προβλήματος. Δύναται λ.χ. ή ομηρική 
Άμφιγένεια δοκιμαστικώς νά ταυτισθή πρός τό 
Ελληνικόν Μουριατάδας καί τό Έλος πρός τήν 
Περιστεριάν. Τό Δώριον Εχει πρό πολλοΰ ήδη 
ταυτισθή ύπό τών περί τόν Valmin πρός τό Μάλ- 
θι, όλίγον άνατολικώτερον. ’Αλλά καί ταύτα 
έξαρτώνται πρό παντός έκ τού θεμελιώδους προ
βλήματος τής ήλικίας τού Νεών Καταλόγου.

Κατά τάς έρεύνας τού Έλληνικοϋ τομέως ό
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Κατάλογος (τούλάχιστον τό τμήμα τό περιγρά- 
φον τήν πυλιακήν περιοχήν ), πρέπει νά άνάγεται 
εις έποχήν έλαφρώς ύστερωτέραν τής καταστρο
φής τών Μυκηναϊκών άνακτόρων. ’Ιδού τό κυριώ- 
τερον τών έπιχειρημάτων : Αί πόλεις τού Νέστο- 
ρος δέν άναφέρονται εΐκή, άλλα κατά ώρισμένην 
λογικήν σειράν. Πρώται άναφέρονται ή Πύλος 
(ώς πρωτεύουσα) καί ή Άρήνη ( ώς μητρόπολις, 
διότι έκεΐ κατφκει ό Μεσσήνιος βασιλεύς Άφα- 
ρεύς, ό ύποδεχθείς τόν Μινύαν Νηλέα. ). Έκειντο 
άμφότεραι πλησίον άλλήλων καί είς τό κέντρον 
τού βασιλείου, τούλάχιστον κατά τάς πηγάς τού 
Στράβωνος. ’Ακολούθως καταλέγονται πάσαι αί 
λοιπαΐ πόλεις κανονικώς άπό Βορρά πρός Νότον 
καί κατά ζεύγη. Πρώται τό Θρύον (άλλαχού 
Θρυόεσσα), μετά τού ρητού προσδιορισμού ότι 
εκειτο είς περατόν μέρος τού ’Αλφειού, καί τό 
Αίπυ ( αί πινακίδες άναφέρουν έν A-pju ). ’Ακο
λούθως ό Κυπαρισσήεις καί ή Άμφιγένεια (τρί
τον ζεύγος), αί δέ ύπολειπόμεναι τρεϊς πόλεις 
άναφέρονται όμοΰ : Πτελεόν, Έλος, Δώριον, 
τούτο έπίτηδες τελευταϊον, ίνα συναφθή πρός 
τούτο ό άγων τών Μουσών πρός Θάμυριν.

Συμφώνως πρός ταΰτα παρατηροΰμεν τό άξιο- 
σημείωτον γεγονός, ότι έστω καί άν έκλάβωμεν 
τόν Κυπαρισσήεντα ώς τήν κλασσικήν καί ση
μερινήν Κυπαρισσίαν, αύτη άποτελεΐ τό νοτιώ- 
τατον σημεΤον τής περιοχής τού Νέστορος. Ό 
Στράβων δμως ισχυρίζεται, δτι ό όμηρικός Κυ- 
παρισσήεις εκειτο όλίγον βορειότερον τής κλασ
σικής Κυπαρισσίας, όπότε φυσικόν νότιον σύ- 
νορον τής περιοχής τού Νέστορος θά ήτο ό Μεσ- 
σηνιακός Αύλών καί ό Κυπαρισσήεις ποταμός, έπί 
τήςδχθης τού όποιου κεϊται ή Περιστεριά. Τό άνά- 
κτορον Έγκλιανοΰ έπομένως άνήκει είς άλλον κό
σμον. Δεκάδες χιλιομέτρων καί πρό παντός τό Αί- 
γαλέον δρος χωρίζει τήν νοτιωτέραν μεσσηνια- 
κήν περιοχήν, τήν δεσποζομένην ύπό τής πόλεως 
καί τού άνακτόρου Έγκλιανοΰ, άτι να κατά τινας 
είναι άποδοτέα είς τόν Νέστορα. Έδώ κατφκει 
είς πανίσχυρος δυνάστης. Τό « τζάκι» του είναι 
ή μεγίστη γνωστή έστία μυκηναϊκού άνακτόρου,
( διάμ. 4 μ.), μεγαλυτέρα καί τής τών Μυκηνών. 
Έν τούτοις δ ποιητής τού Καταλόγου δέν γνω
ρίζει τό άνάκτορον τούτο ούδέ τήν περιοχήν του, 
έξαιρέσει τής έπ’ άλλη εύκαιρίςι μνείας τού άο- 
ρίστου κάπως γεγονότος, δτι ή Πήδασος ( ή έβδο
μη πόλις ή διδομένη ύπό τού Άγαμέμνονος ώς 
προίξ είς τόν Άχιλλέα, Λ 294 ) κεϊται όμοΰ μέ τάς 
άλλας έξ « νέαται Πύλου ήμαθόεντος » ( Λ 295 ). 
Άν είναι ή κατόπιν Μεθώνη ή άν εκειτο έκεΐ 
που πλησίον ή Πήδασος, έχομεν μίαν άπλήν έν- 
δειξιν, δτι όλόκληρος ή παραλία τής Δυτ. Πε-

λοποννήσου άπό ’Αλφειού μέχρι Μεθώνης έλέ- 
γετο Πύλος. Ούδέν δμως ύπάρχει έτερον άσφαλές 
στοιχεΐον είς τόν Όμηρον, ίνα δείξη δτι κέντρα 
σπουδαιότατα οίος ό Έγκλιανός, ή Τραγάνα, ή 
Κουκουνάρα (διά νά άναφέρωμεν μόνον τά τρία 
σπουδαιότερα), ήσαν γνωστά είς τόν ποιητήν 
τού Καταλόγου. Ό ποιητής ούτος χαρακτηρι- 
στικώς άγνοεϊ έτερα σπουδαία κέντρα, ώς τάς 
Θήβας καί ίδίως τό μέγα κέντρον μέ τό ώραιό- 
τατον πάντων τών γνωστών άνακτόρων, τήν Τί- 
ρυνθα. Τά πελώρια τείχη της βεβαίως ήσαν πα
σίγνωστα καί ίσως μόνον δι’ αύτά άναφέρεται ή 
Τίρυνς, άλλ’ ώς πόλις δευτέρας καί τρίτης σημα
σίας ύπό τόν Διομήδην τού Άργους. Έν τούτοις 
άλλαχού αί πηγαί τού 'Ομήρου γνωρίζουν τήν 
περίφημον έπτάπυλον Θήβην, γνωρίζουν τήν Τί- 
ρυνθα ώς κέντρον σπουδαίου βασιλέως, έχοντος 
κηδεστίας πρός ξένους σπουδαίους βασιλείς, 
πρό παντός δέ ώς μόνον μυκηναϊκόν άνάκτορον, 
ένθα ήτο γνωστή καί έχρησιμοποιεΐτο ή γραφή. 
Πρόκειται περί τού βασιλέως Προίτου καί περί 
τού έπεισοδίου Βελλεροφώντος-Άντείας-Ίοβά- 
του ( Ζ 145 έξ. ).

Σήμερον γνωρίζομεν, δτι ή γραφή δέν ήτο γνω
στή είς τό άνάκτορον τής Τίρυνθος καί μόνον, 
διότι εύρέθη καί είς τάς Μυκήνας καί πρό παν
τός είς τό άνάκτορον τής Πύλου. Δέν λαμβάνον- 
ται ύπ’ δψιν οί ένεπίγραφοι άμφορεΐς τού έλαίου, 
οΐτινες ήτο δυνατόν νά άποστέλλωνται παντού 
μέ τό πολύτιμον προϊόν, τό όποιον ήτο ό κύριος 
γεωργικός πλούτος τών Μυκηναίων δυναστών. 
Σημασίαν έχουν μόνον αί πινακίδες καί τά συ
στηματικά άρχεΐα τών άνακτόρων. Δέν είναι δέ 
καί λίαν πιθανόν, δτι ύπήρχον πολλά άνάκτορα 
έχοντα γραφήν καί γραφείς. Ίσως νά περιωρί- 
ζοντο είς μόνην τήν Πελοπόννησον, τό πολύ μέχρι 
καί Θηβών. Είναι λοιπόν λίαν χαρακτηριστικόν, 
δτι ό Όμηρος προϋποθέτει γενικώς άγράμματον 
τήν γενεάν τών ήρώων του, ένώ γνωρίζει δτι ύπήρ- 
χε γραφή είς τά άνάκτορα, άτινα κατφκουν οί 
πάπποι τών ήρώων τούτων, είς τήν τρίτην πρό 
αυτών γενεάν. Τό έπεισόδιον τού Προίτου άνα- 
φέρεται είς τήν συνάντησιν Διομήδους καί Γλαύ
κου, ένθα ούτος μέν καταλέγει ώς προγόνους του 
τούς Ίππόλοχον-Βελλεροφώντα, ό δέ Διομήδης 
τούς Τυδέα-Οίνέα (Ζ 196 έξ., 216 έξ.). Ό ΟΙνεύς 
καί ό Βελλεροφών ήσαν νέοι καί φίλοι. Οί κά
πως γηραιότεροι βασιλείς, οί όποιοι τότε έβασί- 
λευον ( είς τήν Κόρινθον ό Γλαύκος, είς τήν Τί- 
ρυνθα ό Προΐτος ), ήσαν οί κατέχοντες γραφείς 
καί γραφήν. Έχομεν δηλαδή μίαν διαφοράν τριών 
που γενεών, άς είπωμεν 80-100 έτη.

Τά άνάκτορα ταΰτα δέν τά γνωρίζει ό συντάξας
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τόν Κατάλογον, ούτε τής Τίρυνθος, ούτε τού 
Έγκλιανού, ούτε των Θηβών, (γνωρίζει μόνον 
Ύποθήβας, ήτοι τήν κάτω πόλιν των Θηβών ώς 
δευτερεύουσαν πόλιν). Εΐχον άρα καταστροφή 
καί εΐχον ήδη λησμονηθή. Θά ήτο μακράν νά 
μνημονευθούν τά έκασταχοΰ κέντρα τής Μυκη
ναϊκής Ελλάδος, τά όποια άγνοεΐ ό ποιητής τοϋ 
Καταλόγου, ένφ ένδεχομένως άναφέρει τούς μύ
θους καί τήν φήμην των ( Θήβαι, Άθήναι, Μα- 
ραθών ) ή έπική ποίησις. Είναι λοιπόν προφανές, 
ότι ό Κατάλογος περιγράφει έν γεωγραφικόν κα
θεστώς έξ όλοκλήρου ή έστω κατά μέγα μέ
ρος μυκηναϊκόν, άλλά μεταγενέστερον τής με
γάλης καταστροφής, ήτις έπληξε τήν Μυκηναϊ
κήν Ελλάδα κατά τόν πρώιμον ή μεσοΰντα 13ον 
αιώνα.

Είναι χαρακτηριστικόν τό άκόλουθον γεγονός: 
Έάνθελήσωμεν νά έρευνήσωμεν τά κέντρα πάντων 
τών βασιλέων τούς όποιους άναφέρει ό Κατάλο
γος, θά ίδωμεν ότι μόνον δύο έκ τούτων έχουν 
άνάκτορα άνακαλυφθέντα καί ταυτισθέντα ήδη 
ύπό τής αρχαιολογικής έπιστήμης: Ό βασιλεύς 
τών Μυκηνών καί ό βασιλεύς τής Κνωσού. Πρά
γματι δέ είναι τά μόνα δύο άνάκτορα, τά όποια 
γνωρίζομεν άρχαιολογικώς ότι έπέζησαν τής με
γάλης καταστροφής τού 13ου αΐώνος, διότι ή 
κεραμεική των φθάνει μέχρι τής περιόδου III C. 
Τούτο δέ ύπό μόνην τήν προΰπόθεσιν, ότι έν 
Κνωσώ δύναται άκόμη τό ΰπάρχον έρείπιον νά 
όνομασθή άνάκτορον καί ούχΐ καταφύγιον « τρω
γλοδυτών », ώς φρονεί ό Evans. Άλλως άπομέ- 
νουν μόνον αί Μυκήναι, ών ή άκρόπολις διετη- 
ρεΐτο κατά τήν περίοδον ΙΠ C, ώς ή μόνη έδρα 
βασιλέως έκ τής γενεάς τής Τροίας, ήτις δύναται 
άρχαιολογικώς νά πιστοποιηθή.

Άν όμως οϋτω, διά τών άνασκαφών τής Πύλου, 
τά καθαρώς όμηρικά προβλήματα περιπλέκονται 
μάλλον άντΐ νά φωτισθοΰν, άπομένει έξ άλλου 
ήδη έν θετικόν καί μέγα κέρδος: Ή σαφής καί 
τέως άγνωστος είκών τής Προομηρικής Πύλου. 
Ήτο περιοχή πλούσια καί ισχυρά, πέμψασα άποι- 
κίας καί έχουσα κέντρα οία ή Περιστεριά, ό Κα- 
κόβατος, ή Τραγάνα, ή Κουκουνάρα, πρός τά 
όποια (πλήν τών Μυκηνών) σύγχρονα καί έφά- 
μιλλα είναι μόνον τό Βαφειό ή ό Όρχομενός. 
’Ολίγον βραδύτερον άκμάζει τό μέγα καί καλώς 
ώργανωμένον άνάκτορον Έγκλιανοδ, έφάμιλλον 
καί σύγχρονον πρός κέντρα οία ή Τίρυνς, αί Θή- 
βαι, ίσως ή Ίωλκός καί εΐ τι άλλο. Πάντα ταΰτα 
ό Όμηρος δέν τά γνωρίζει ή έκ φήμης. Τά κέντρα 
τού Καταλόγου, ίδίςι τά άμέσως ένδιαφέροντα 
ήμάς κέντρα τής Πύλου, είναι άκόμη ύποστάσεις 
άρχαιολογικώς άσύλληπτοι, ένφ ή παλαιοτέρα

τούτων γεωγραφική κατάστασις προκύπτει ήδη 
σαφώς έκ τών μέχρι τοΰδε άποτελεσμάτων τής 
άνασκαφικής έρεύνης2.

ΣΠΥΡ. ΜΑΡΙΝΑΤΟΣ

*

MINOISCHE SIEDLUNG IN MESSENIEN

Im Jahre 1952 meldete mir der Museumsvor- 
steher in Vasiliko1 dass er ein mykenisches Kam- 
mergrab in der Nahe von der Malthi-Dorion- 
Akropole 2 vermutete. Mit gefalliger Erlaubnis 
der archaeologischen Behorden konnte ich 
eine sondierende Ausgrabung dort unterneh- 
men, die leider auch diesmal ohne die seit 
1926 nachgespiirten Kammergraber endete 
aber andere bemerkenswerte Ergebnisse brach- 
te 3.

Der Ort liegt einige Hundert M westlich 
der Malthi-Akropole, 60 M von den beiden 
Kuppelgrabern entfernt, eine langgestreckte 
Anhohe mit nord-siidlicher Richtung 10-15 
M hoher als die Ebene. Sie ist 100-150 M breit 
und mit Korn und einigen Oliven bepflanzt. 
Sie steigt gegen Siiden und auf ihr lauft (oder 
lief) ein Pfad nach den Dorfern Wydissowa und 
Bodia-Malthi.

Schon wahrend der Malthi-Grabungen hatte 
ich in ihrer Oberflache Mauerspuren bemerkt 
aber sie fiir ziemlich spat angenommen wie 
auch einige Kistengraber, die beim Olivenp- 
flazen entdeckt wurden. Sie enthielten nur Ske- 
lettreste, eines sogar nur Schadel. Auch die 
sehr zertretenen Gefasscherben kamen mir 
spat und unbedeutend vor.

2. Τινά σημεία ιών προβλημάτων τών ένταΟθα ταχύτατα 
έκτεθέντων έξετάζονται κατ' εύθεΐαν f| πλαγίως είς τάς με
λετάς :’Αλασία-’Αλασιής, Πρακτ. Άκαδ. ’Αθηνών 36 (1961) 
5-15.—Problemi omerici e preomerici,La Parola del Passato 78 
(1961) 219-232. — Die messenischen Grabungen und das 
Problem des homerischen Pylos, Anz. d. Oesterr. Akad. d. 
Wiss., Phil.-hist. Klasse 1961 Nr. 25, 235-248. Θώρακες καί 
Qero2, Πρακτ. Άκαδ. ’Αθηνών 37 (1962) 72-80. The Min 
and Mycen. Civilization and its Influene on the Medit. 
and on Europe, Atti del VI Congr. Intern, delle Scienze 
Preist. e Protoistoriche Vol. 1 (Roma 1962) 161- 176).

1. Das Dorf Vasiliko liegt, mit seinen Eisenbahnstation an 
der Strecke Zeugolatio-Kalonero ( Kalamata-Kyparissia ).

2. Die Malthi-Akropolis wie auch die beiden Kuppelgraber 
wurden bekanntlich von mir in den Jahren 1926-1937 unter- 
sucht und sind in «The Swedich Messenia Expedition» 1939 
beschrieben worden (in den Acta Reg. Soc. Human. Litt. 
Lundensis XXVI).

3. Ein vorlaufiger Bericht iiber die Grabung gibts in den 
«Skrifter utgivna av Svenska Institutet i Athen» 4°, II (Opuscu- 
la Atheniensia I ( 1935) S. 29-46, PI. I-III).
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Die Ausgrabung begann am nordlichen 
Ende der Anhohe, dort wo zwei parallelle Mau- 
erstiicke gegen die Anhohe hineinliefen, ungefar 
anderthalb M von einander entfernt. Schon 
nach einigen Stunden stellte es sich hinaus, dass 
wir es nicht mit einem Dromos o. dgl. zu tun 
hatten. Eine Treppe zwischen den Mauern

Verteidigungs-zwecken entsprechen konnten 
(moglicherweise diejenigen zu beiden Seiten 
der Treppe : Raum 12-13. Plan ). Die Lage 
eignet sich nicht zu einer befestigten Siedlung. 
Wahrscheinlich haben die Hauser Steinwandc 
gehabt, wenn auch einige im Feuer hartge- 
brannten Fragmente von Lehmwanden gefun-

ftihrte nicht in ein vermutetes Grab hinunter 
sondern auf den Erdrucken hinauf. Die fortge- 
setzte Grabung entblosste bald ein ganzes Sy
stem von Mauern am Ende der Treppe. 
Die Mauern kamen, wie gesagt, sehr bald 
zum Vorschein. Wegen der Baume konnten sie 
nur teilweise blossgelegt werden (der Boden 
konnte nicht expropriiert werden und die wei- 
tere Ausgrabung ist auf 1963 berechnet). Die 
Mauerstarke ist verschieden aber nicht so sehr 
als oben auf der Akropole. Es ist fraglich, ob sie

den wurden. Aber die modernen Feldeinhe- 
gungen bestehen aus solchen gut zugeschnittenen 
Steinen wie sie in diesen Mauern zu finden 
waren. Diese sind sorgfaltig gebaut und unge- 
wohnlich gut erhalten. Sie sind, so weit wir sie 
fanden, in derselben Tiefe gebettet, was eine 
einheitliche und einmalige Anlegung andeutet. 
Zwischen den Mauern und einige Zentimeter 
hoher als die Bettung fand sich eine fiinf bis 
zehn Zentimeter dicke Schicht aus sandge- 
mischtem Lehm, die fundlos war und auch eine
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gleichzeitige Auffiihrung beweist. Die bisherige 
Ausgrabung hat nur zwei Mauer-schichte an 
den Tag gebracht, die einem alteren Gebaude 
als die iibrigen angehoren konnen. Es hat also 
den Anschein, als ob die Anlage eine ziemlich 
kurze Dauer gehabt hat. Nach den verhaltnis- 
massig wenigen keramischen Funden zu ur- 
teilen gehort sie der spatmykenischen Periode, 
aber einige wenige Scherben konnen der «friih- 
geometrischen» oder sogar einer noch spate- 
ren Periode angehoren. Bemerkenswert ist, 
dass beim Uberwiegen von Trinkgefassen Scher
ben von Kiichengeschirr u. a. Gebrauchsge- 
fassen selten waren, was iiberwiegend mannliche 
Bewohner andeutet. Aber derartige Folgerun- 
gen sind ohne weitere Untersuchungen noch 
verfriiht. Wichtiger und sicherer ist, dass von 
der sog. Malthi-Gattung4 nur eine einzige 
Scherbe gefunden wurde, wahrend die oben 
auf der Akropole sehr seltene feingeschlemmte, 
nicht lokale Gattung reichlich vorhanden war. 
Bemalte Keramik war selten. Das stimmt alles 
mit den Erfahrungen aus Chora-Pylos gut iibe- 
rein.

Die Mauern des 25 x 25 M grossen ausge- 
grabenen Gebietes umschliessen 15 rechteckige 
Raume verschiedener Grosse. Die Aufgangs- 
treppe ( Nrs 12 - 13. Plan ) fiihrt zwischen 
groberen Mauern, die links vom Eintretenden 
einen kleinen turmartigen Raum (Nr 14) und 
rechts einen der grossten gefundenen (Nr 10) 
begrenzen. Die Treppe endet in einen Vorraum 
(Nr 11), von dem nur rechts (nach Norden zu) 
eine Offnung in ein noch unausgegrabenes 
Gebiet leitet. Auch sudlich von diesem Vor
raum musste leider die Grabung ausbleiben. 
Es kommt mir vor, dass diese beiden unzu- 
ganglichen Teile wertvolle Aufschliisse erge- 
ben konnen und dass die quer durchgehende 
Mauer das Gebiet in zwei von einander abge- 
schlossene Teile trennt. Sudlich dieser Mauer 
liegt ein grosserer Raum ( Nr 2 ), der ein offener 
Hof o. dgl. sein kann. Einem niedrigeren Ni
veau gehort eine interessante Sammlung kreis- 
formig gelegter Steine, die unter einem Bo- 
denbeleg aus Tonscherben und kleinen Steinen 
versteckt war. Uber dem Steinring lag ein 
formloser Steinhaufen, in und unter dem Frag- 
mente von unverzierten Trinkgefassen (?) so- 
wie Kohlenstucke gefunden wurden (Taf. 100 a). 
Auf dem Haufen lag auch die Sandsteinplatte,

4. Siehe «The Swedish Messenia Expedition», S. 239 ff. 256 
ff. 284 if. 333.

Taf. 100 b und d, deren tief eingegrabene diinne 
Linienals irgendeine skizzierteDarstellung(Pflii- 
gerszene?) und Schreibezeichen verstanden 
werden konnen. Der Stein ist oben abgerundet 
und unten abgebrochen. Er kann irgend ein 
Mnema gewesen sein oder war als ein solches 
beabsichtigt, ehe er zerschlagen wurde5.

Die Zimmer sudlich und siidwestlich vom 
«Hof», Nr 2, bilden, wie es scheint, ein zusam- 
menhangendes Komplex aus mehreren kleinen 
Raumen (Nrs 1-6). Nr 1, das nur teilweise 
ausgegraben wurde, ist uber einem alteren Ge
baude aufgefiihrt worden, Nr 3 ein Doppelzim- 
mer, vom Osten zuganglich, in dessen ausseren 
Teil eine Art Feuerstatte aus hochgestellten 
Steinplatten umgeben war. Fragmente von 
Tonidolen fanden sich in beiden Zimmern. 
Von diesem ausseren Zimmer leitet eine Tiir 
ins Zimmer Nr 5. Sowohl die Tiir als auch die 
Wande sind sehr sorgfaltig gebaut und wohl 
erhalten. Die inneren Dimensionen sind 3,5 
x 3,25 M. Ein Bodenbeleg aus lehmgemischter 
hartgestampfter Erde war ebenso gut erhalten. 
Uber ihm lagen wie hinter einander aufge- 
stapelt Steinplatten, die einmal zur Wand 
gehort hatten, ehe sie ( durch Gewalt oder we- 
gen eines Erdbenens ) einstiirzte. Auf dem Bo- 
den liegen zwei nicht besonders gut bearbei- 
tete Steine, nur ein M von einander getrennt, 
offenbar Saulenstutzen. Das kleine Zimmer 
kann also ein Megaron genannt werden. Langs 
der Ostwand lauft eine niedrige Bank aus 
diinnen Steinplatten und Pithosfragmenten, 
auf der zahlreiche Knochen-und Gefassfrag- 
mente in einem 0,60 M dicken rotgefarbten Erd- 
lager gefunden wurden. Drei Eberzahne und 
ein Fragment eines tonernen Idols fanden sich 
auch dort. Das Zimmer ist entweder eine Kiiche 
oder ein einfaches Kultzimmer gewesen.

Westlich folgt das Zimmer Nr 4, von dem 
nur die ostliche Halfte gereinigt werden konnte. 
Es hat anscheinend eine Tiir in der siidlichen 
Wand gehabt. Das Innere bot eine bunte Mi- 
schung von ungeordneten Steinen, Pithosfrag
menten und verschiedenfarbiger Erde, wah
rend keine Spur von einem Bodenbeleg vor
handen war. In der nordostlichen Ecke war 
eine Steinbank, auf der eine grosse diinne 
Steinplatte halb aufrecht stand, wahrschein-

5. Opuscula Atheniensia II (Skrifter utgivna av Svenska 
Institutet i Athen 4° III, 1955), S. 66 If. Diese wie auch die iibri
gen gefundenen geritzten Steine erinnern mich irgendwie an 
die nordischen Hallristningar.

1'
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lich einst gegen die Wand gelehnt. Keine Koh- 
lenreste oder sonstige Gegenstande fanden sich 
auf der Bank, aber von ihr lief halbkreisformig 
eine niedrige Steinreihe gegen die Ostwand 
und innerhalb ihrer lagen ein grosserer und 
zwei kleinere Steine aus graugriinem Sandstein, 
deren eine, abgeebnete Flache mit flach ein- 
geritzten Darstellungen versehen war6. Die 
Figuren stellen meiner Meinung nach einen 
Pfliiger oder Wagenlenker dar (Taf. 100 c, e) 
und zwei stark stilisierte Figuren, moglicherweise 
einen Jager und ein langbeiniges Tier, zwischen 
denen sich eine Doppelaxt befindet (Taf. 101a,b). 
Der dritte Stein (Taf. 10 Id) ist eine Art unten 
abgebrochener Stele und tragt flach eingeritzte 
Zeichen, die ich als Schriftzeichen zu deuten 
versucht habe, moglicherweise des Namens 
S m i 1 i s oder Skelmis7. Samtliche Steine 
befinden sich im kleinen Museum von Vasiliko. 
Das Zimmer Nr 4 ist vermutlich ohne Dach 
gewesen und kann somit ein kleiner Hof oder 
Magazin gewesen sein. Auf dem Boden lagen 
viele Fragmente von grossen Pithoi, deren einer 
auf der Seite lag. Keine Spuren von Feuer wa- 
ren vorhanden. Es scheint, als ob diese Gegen
stande dort aufbewahrt oder sogar dort fertig- 
gestellt worden sind. Weitere Funde berechti- 
gen eine solche Annahme. Unter dem Boden- 
niveau befand sich eine anderthalb Meter 
tiefe Grube, die mit reinem Lehm angefullt 
war und zwar von einer Farbe, die sich deut- 
lich von der der lokalen Erde abwich. Im obe- 
ren Schicht dieser Grube fanden sich porose 
Steine roter und gelber Farbe. Und endlich 
entdeckten wir in der Nordwand des Zimmers 
eine Spalte, die beim Bauen ausgespart wor
den ist, offenbar eine Wasserrinne, die in die 
Grube fiihrte. Das Alles macht mich annehmen, 
dass das Zimmer eine Keramische Werkstatt 
gewesen ist, vielleicht hat dort auch ein ein- 
facher Steinkunstler gearbeitet.

Das Zimmer Nr 6 konnte nicht genug un- 
tersucht werden um eine Deutung moglich 
zu machen. Vielleicht ist es ein kleiner Hof ge
wesen. Dort lagen die tonernen Gegenstande 
die vielleicht beim Herstellen von Seilen ge- 
braucht werden konnten. Unter der Erdmasse, 
die nicht untersucht werden konnte, gab es 
genug Platz (12 M wenigstens) fiir einen bes- 
cheidenen Seilwinder.

Die letzten Raume, Nrs 7 und 8, springen

6. Opuscula Atheniensia II, S. 68 if.
7. Siehe Arch. Anzeiger 1955, S. 33 if.

anderthalb Meter vor die iibrigen hervor, 
vielleicht als ein Turm oder Stutzmauer, denn 
das Gelande fallt hier ab. Die gegen Westen 
und Siiden abgrenzenden Mauern sind aus 
kraftigen Steinen aber nicht mit einander im 
Verband. Entweder handelt es sich um eine 
Reparatur oder eine spatere Zutat. Das Zimmer 
Nr. 8 (Taf. 101c) ist dreieckig geplant und 
hat langs seiner Ostseite eine halb mit Stein- 
platten iiberdeckte Wasserrinne, die aber, so 
weit wir feststellen konnten, keinen Ansch
luss mit anderen Raumen hatte. Der Boden 
beider Raume ist mit Platten belegt (Nr 7 ) 
oder mit kleinen Kieselsteinen, die in eine gute 
Lehmpackung eingepresst worden sind. Weil 
der Boden gegen Siiden leise abfallt und die 
Wasserrinne nur diesem Zimmer anzugehoren 
scheint, kann man entweder an ein Badezim- 
mer denken oder an irgend ein Presszimmer 
fiir Wein oder Ol. Diese letztere Erklarung sche
int mir denkbar, denn gerade ausserhalb des 
Zimmers lagen grosse Fragmente (ungefar zwei 
Drittel) eines groben Vorratsgefasses. Leider 
wurde eine weitere Ausgrabung durch neuge- 
pflantzte Olbaumc gehindert.

Was ist einmal diese Einrichtung gewesen? 
Nach den keramischen Funden zu urteilen 
konnte es sicht, wie ich erst geneigt war zu glau- 
ben, um eine Fortsetzung der zerstorten Akro- 
pole oben auf dem Malthi-Gebirge handeln. 
Wir wissen noch nicht wie viel von der Anhohe 
mit ahnlichen Gebauden bedeckt ist. Aber ehe 
weitere Nachforschungen moglich werden, sei 
es erlaubt sich hier eine Art Annex zur Hohen- 
siedlung vorzustellen, die vieleicht wie in Knos- 
sos begrenzten und sicherlich rein alltaglichen 
Zwecken diente. Dass wir es mit minoischen 
Ansiedlem zu tun haben, beweist die Dop
pelaxt auf einem der geritzten Steine. Wie auf 
Kreta hatte man auchhier eine kleine Hauska- 
pelle (Raum Nr 5) notig gehabt, vielleicht 
sogar zwei, wenn die Fundreste des Zimmers 
Nr 2 richtig gedeutet worden sind.

NATAN VALMIN

*

ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

ΑΝΑΣΚΑΦΗ ΠΑΡΑ ΤΑ ΦΙΛΙΑΤΡΑ (ΤΡΙΦΥΛΙΑ)

’Από της 11ης μέχρι τής 21ης ’Ιουλίου 1960 
ένηργήθη δαπάναις τής ’Αρχαιολογικής Εται
ρείας έν τή περιφερείς τής 'Αγίας Κυριακής,
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έπινείου των Φιλιατρών, άνασκαφή παλαιοχρι
στιανικής βασιλικής καί περί τά έκατόν μέτρα 
νοτίως αύτής έπεσημάνθη όψιμων ρωμαϊκών χρό
νων βαλανεϊον έπΐ αγρών τών Χαρ. Ψαρέου καί 
Δημ. Σουρέτη, κειμένων βορείως τού χειμάρρου 
Βρύσης καί άνατολικώς τής άπό Φιλιατρών πρός 
την 'Αγίαν Κυριακήν δημοσίας όδοϋ λ Εις τήν 
τοποθεσίαν αυτήν εΐχον ήδη σημειωθή παλαιό- 
τερον υπό τού Pouqueville έρείπια αρχαίου κτί- 
σματος 1 2, άργότερον δέ ύπό τού Ν. Valmin εΐχον 
παρατηρηθή θεμέλια βυζαντινής έκκλησίας καί 
μαρμάρινοι άρράβδωτοι κίονες3. Ή βασιλική 
εύρέθη άκριβώς εις τήν θέσιν, όπου είχεν ίδρυθή 
εκκλησία, φερομένη κατά τήν παράδοσιν είς 
τό όνομα τού Αγίου Γεωργίου.

Ή άνασκαφή διεξήχθη έξ άφορμής άνασκαφι- 
κής έρεύνης, γενομένης αύθαιρέτως, κατά τό 
παρελθόν έτος, ύπό τού καθηγητού τών Φυσικών 
κ. Π. Παπαχριστοπούλου, έπιζητούντος νά άνευ
ρη τής άρχαίας μεσσηνιακής πόλεως Έράνης 
ιερόν τι ή κρήνην τών Ναϊάδων4 5, έξ άφορμής 
ύποθέσεως τού Pouqueville, κατά τήν όποιαν ή 
παρουσία τών ύπό τούτου σημειωθέντων έρει- 
πίων έσήμαινε ότι πηγή τις έκεϊ πλησίον ήτο άφιε- 
ρωμένη είς τινα τών Ναϊάδων (!). Ένέτυχεν 
όμως ό κ. Παπαχριστόπουλος εις τήν βασιλικήν, 
τής οποίας ήλθε τότε είς φώς μέρος τής άψΐδος 
καί τού ίεροΰ βήματος, έστρωμένου διά ψηφιδω
τού6.

Ή άνασκαφή τής ’Αρχαιολογικής Εταιρείας 
άπέβλεψεν είς τόν διά συστήματος τομών προσ
διορισμόν τού τύπου καί τών διαστάσεων τού 
κτηρίου. Προσδιωρίσθη πεντάκλιτος βασιλική 
μέ ήμικυκλικήν αψίδα καί νάρθηκα. Δέν κατωρ- 
θώθη νά εύρεθή ή άκριβής πρός δυσμάς διά- 
στασις τού μνημείου, όπου είς τοίχος παχύτε
ρος τών άλλων ύποδηλοΐ πιθανώς ίδιόμορφον 
συνέχισιν τού νάρθηκος πρός δυσμάς. Μέχρι 
τού σημείου τούτου τό κτήριον μετρεϊ εις μήκος 
28.60 μ. Ό κυρίως ναός είναι σχεδόν τετράγω
νος (έσωτερικαί διαστάσεις : μήκος 19.80 μ. 
άνευ τής άψΐδος, πλάτος 19.55 μ., τού μεσαίου 
κλιτούς πλάτος 5.10 μ.). Πρός νότον τού νάρθη
κος έκτείνεται πρόσκτισμα προσιτόν έκ τούτου

1. Βλ. Ά.Όρλάνδου, τό Έργον της ’Αρχαιολογικής Εται
ρείας κατά τό 1960, σ. 141-145, Άναλυτικώτερον είς Πρακτ. 
Άρχ. Έτ. 1960.

2. F.C.H.L. Pouqueville, Voyage de la Grice, VI, Paris 1827, 
24.

3. Natan Valmin, Etudes topographiques sur la Messinie 
ancienne, Lund 1930, 136.

4. Βλ. περιοδικόν «Φιλιατρά» έτος 3ον τεΟχος 13ον, ’Οκτώ
βριος 1959, σ. 7.

5. Βλ. «Φιλιατρά» έ,ά. σ. 3 κ. έ.

διά θύρας. Νοτίως τής άψΐδος αρχή τοίχου, βαί- 
νοντος πρός άνατολάς, ύποδηλοΐ ότι πιθανώς 
ύπήρχεν είς τήν θέσιν αυτήν καί έτερον πρόσ- 
κτισμα έκτεινόμενον πρός άνατολάς, προστεθέν 
όμως μετά τήν άποπεράτωσιν τού κτηρίου.

Ό νάρθηξ είναι ένιαΐος. Πιθανώς ούτος ήτο 
άνοικτός πρός δυσμάς ύπό τύπον στοάς. Έκ τού 
νάρθηκος άνά μία θύρα όδηγεϊ πρός τά κλίτη 
τού κυρίως ναού (διεπιστώθησαν θύραι είς τό 
κεντρικόν καί τά πλάγια πρός νότον κλίτη). 
Εντός τού κυρίως ναού τά κλίτη χωρίζονται άπ’ 
άλλήλων διά τοίχων διατρυπωμένων ύπό μεγάλων 
τοξωτών άνοιγμάτων. Οί τοίχοι οί όρίζοντες τό 
κεντρικόν κλίτος πρός τά πλάγια άναλύονται εις 
δύο έπιμήκη ποδαρικά έκατέρωθεν ανοίγματος 
ίσου διανύσματος πρός τό μήκος των, πρός δυ
σμάς είς στενότερον άνοιγμα καί παραστάδα καί 
πρός άνατολάς εις μεγαλύτερον δίλοβον άνοιγμα 
σχηματίζομενον διά παρεμβολής κίονος. Αί βά
σεις τών κιόνων ( διαμ. 0.45 μ. ) εύρέθησαν κατά 
χώραν. Τό διάνυσμα έκάστου λοβοΰ είναι περί
που ίσον πρός έκεϊνο τού δυτικού άνοίγματος. 
Τό δίλοβον περατοϋται πρός άνατολάς είς παρα
στάδα προέχουσαν μόλις κατά 0.12 μ. άπό τού 
άνατολικού τοίχου, πάχους όμως 0.88 μ., ήτοι 
κατά ±0.30 μ. παχυτέραν τού διατρήτου τοίχου 
( ± 58 μ. ), σχηματιζομένων οΰτω δύο ώμων έκα
τέρωθεν τής κόγχης, άλλά πρός τά έσω. Όμοια 
παραστάς σχηματίζεται καί πρός Δυσμάς®.

Βασικώς παρομοία φαίνεται νά είναι ή σύνθε- 
σις τών χωρισμάτων, τά όποια διήκουν μεταξύ 
τών πλαγίων κλιτών, μέ τήν διαφοράν ότι τά έδώ 
μήκη τών ποδαρικών καί τά διανύσματα τών τό
ξων δέν άντιστοιχοΰν πρός έκεϊνα τών έκατέρω
θεν τού κεντρικού κλιτούς· καί τό δίλοβον άνοιγμα 
είναι μικρότερον καί σχηματίζεται διά διαμέσου 
πεσσού. Τοιούτο δίλοβον άνοιγμα διεπιστώθη μό
νον μεταξύ τών βορείων κλιτών τό μεταξύ τών 
νοτίων κλιτών χώρισμα δέν διεσώθη είς τήν άρ- 
χικήν του κατάστασιν. Τά πλάγια κλίτη είναι 
άνίσου πλάτους μεταξύ των, άλλά συντεθειμένα 
συμμετρικώς άνά δύο κατ’άντίστοιχα ζεύγη — τά 
έσωτερικά πλάτους +2.90, τά έξωτερικά ±3.50 
(τό άκραΐον βόρειον ) καί ± 3.20 ( τό άκραΐον 
νότιον) — έκατέρωθεν τού μεσαίου κλιτούς. Ή 
βασιλική ήτο ξυλόστεγος.

Είς τό άνατολικόν μέρος τού νοτίου άκραίου 
κλιτούς φαίνεται ν’ άποχωρίζεται έν είδει παστο- 
φορίου χώρος, έντός τού όποιου εύρέθησαν δύο 
πίθοι ένθετοι έντός τού έδάφους (Πίν. 102 α)’ 
άλλά ή όλη διάταξις καί ή λειτουργία τού χώρου

6. Είς τήν κάτοψιν έσφαλμένως &χει παραλεκρθή.
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τούτου δέν κατέστη δυνατόν νά καθορισθη κατά 
τήν προκειμένην έρευναν.

Πρό τής άψΐδος, καθ’ δλον τό πλάτος τοϋ με
σαίου κλιτούς καί είς μήκος μέχρι τοϋ ζεύγους 
τών κιόνων, έκτείνεται τό ίερόν βήμα είς σχήμα 
ανεστραμμένου πει ( U ) καί κατά μίαν βαθμίδα 
ύψηλότερον τοϋ δαπέδου τοϋ κυρίως ναοϋ ( Πίν. 
102γ ). Εύρέθη κατά χώραν ό στυλοβάτης τοϋ φρά
γματός του έκ πωρίνων δόμων συγκρατουμένων 
μεταξύ των διά σιδηρών συνδέσμων καί μολυβδο
χοής καί έχόντων έγκοπήν (πλ. 0.06 μ.) πρός 
στήριξιν θωρακίων. Τό βήμα είχε μόνον μίαν 
δίοδον—τήν ώραίαν πύλην—πρός Δυσμάς. Εν
τός τούτου εύρέθησαν λείψανα τής κρηπϊδος τής 
άγιας Τραπέζης, τοποθετημένης κατά τήν χορδήν 
τής άψΐδος, κατά χώραν δέ αί πρός άνατολάς 
βάσεις τών κιόνων (διαμ. +0.21 καί +0.19 μ.) 
τοϋ κιβωρίου (Πίν. 102 β ). Τέλος έξω τοϋ βήμα
τος είς άπόστασιν 1.85 μ. δυτικώς τοϋ φράγματός 
του, παρά τόν βόρειον διαχωριστικόν τοίχον, εύ
ρέθη ό άμβων, έχων τό κύριον σώμα όκταγωνικόν 
καί άξονικώς τοποθετημένα δύο συστήματα κλι
μάκων ( πρός Α. καί Δ. ) ( Πίν. 103 δ ).

Τό δάπεδον τοϋ κυρίως ναοϋ ήτο έστρωμένον 
δΓ όχι μεγάλων διαστάσεων σχιστολιθικών πλα
κών ύπολεύκων καί μαύρων καί όλίγων έκ πορ
φυρίτου" οϋτω διά σχετικώς πτωχοϋ ύλικοϋ, έμι- 
μήθησαν τρόπον πλούσιας στρώσεως διά μαρμά
ρινων πλακών" έλάχιστα όμως λείψανα τής στρώ
σεως ταύτης διεσώθησαν. Τά πλάγια κλίτη φαί
νονται άστρωτα. Καλύτερον είχε διασωθή τό δά
πεδον τοϋ βήματος, έστρωμένου διά ψηφιδωτοϋ, 
άλλ’ άτυχώς κατεστράφη λωρίς του πλάτους 1.20 μ. 
άπό τής κορυφής τής άψΐδος άξονικώς μέχρι 
έξω τοϋ βήματος, κατά τήν προηγηθεϊσαν έρευ
ναν τοϋ μνημείου ύπό τοϋ κ. Παπαχριστοπούλου, 
άναζητοΰντος είς βάθος τόν όχετόν, ώς γράφει, 
κρήνης ή ίεροϋ τών Ναϊάδων ( !) ’. Κατά τήν 
μετά μανίας καί άκρίτως διεξαχθεΐσαν έρευναν 
έκείνην κατεστράφη καί ό στυλοβάτης τοϋ τέμ
πλου είς τήν θέσιν τής ώραίας πόλης, άπορρι- 
φθέντων κατόπιν τών τεμαχίων του έντός τής το
μής είς τό βάθος, κατά τήν έκ νέου κάλυψίν της.

Τό ψηφιδωτόν άποτελεΐται έκ διαχώρων μή 
σαφώς διαχωριζομένων. Εκατέρωθεν τοϋ κατε
στραμμένου τμήματος καί παραλλήλως πρός τόν 
άξονα τοϋ βήματος βαίνει άνά μία φυτική έλιξ μέ 
φύλλα κισσοΰ (Πίν. 103γ ), κατόπιν, πρός τά πλά
για, άκολουθοϋν διάφορα γεωμετρικά σχέδια έκ τε
τραγώνων άναλυομένων είς τρίγωνα ή συντιθεμέ- 
νων είς σταυρούς, κύκλων περικλειόντων άνά δύο

7. Βλ. άνωτ. σ. 123.

άντωπάς πέλτας καί έκ συμπλεκομένων όκταγώνων 
άναλυομένων είς έξάγωνα καί τετράγωνα πληρού- 
μενα διά σταυρών. Χρησιμοποιούνται κυρίως 
ψηφίδες λευκαί, μαΰραι καί έρυθραί (αί τελευ- 
ταΐαι κεράμιναι έκ πηλοΰ λεπτοκόκκου). Ή τέ
χνη τοϋ ψηφιδωτού είναι έπαρχιακή μετριωτάτη.

Άντιθέτως καλής τέχνης είναι μαρμάρινα μέλη, 
προφανώς έλθόντα έτοιμα έκ καλλιτεχνικού τί
νος κέντρου. Μεταξύ τούτων άξιοσημείωτα είναι 
τεμάχια διατρήτων θωρακίων κοσμουμένων διά 
διπλής ταινίας συμπλεκομένης κατά τόν τύπον 
τών σηρικών τροχών, είς κύκλους πληρουμένους 
διά σταυρού καί μεταξύ τών κύκλων δι’ έλαφρώς 
άναγλύφου πολυπετάλου άνθους ( Πίν. 103 β). ’Επί 
τμήματος στέψεως θωρακίου, διασωθέντος είς 
τεμάχια, άναγινώσκεται ή έπιγραφή: «Έπί τοϋ 
άγιωτάτου Έπισκόβιου.... καλανδών; ]/ΙΑΝ[ουα- 
ρίων ; ] ».

Ή βασιλική έρειπιωθεΐσα έν μέρει, πιθανώτατα 
ύπό σεισμών, έπανεκτίσθη, άντικατασταθέντος 
τοϋ βορείου τοίχου τοϋ μεσαίου κλιτούς δι’ έτέ- 
ρου, φραχθέντων τών άνοιγμάτων τών άπομει- 
νάντων όρθιων τόξων καί άποχωρισθέντος χώρου, 
πρός Άνατολάς τοϋ νοτίου έσωτερικοϋ κλιτούς, 
ώς παστοφορίου. Οί μεταγενέστεροι ούτοι τοίχοι 
έκτίσθησαν προχείρως διά πηλοΰ καί διά παρεν- 
θέσεως είς τήν τοιχοποιίαν θραυσμάτων έκ τών 
μαρμάρινων μελών τής βασιλικής καί τεμαχίων 
μαζών έκ τών κρημνισμάτων τών παλαιοτέρων 
τοίχων. Θησαυρός έκ περίπου τριακοσίων τεσ
σαράκοντα χαλκών νομισμάτων άπαρτισθείς κατά 
τούς χρόνους τοϋ Μαυρίκιου ( 582 - 602 μ. X.) 
καί εόρεθείς είς τό νότιον άκραΐον κλίτος κεχω- 
σμένος έντός τοϋ έδάφους παρά τό έντετειχισμέ- 
νον δυτικόν άνοιγμα τοϋ διαχωριστικοΰ τοίχου, 
καθ’ δν χρόνον βεβαίως ύφίστατο έν λειτουργίμ 
τό μνημεΐον τής δευτέρας περιόδου, παρέχει δριον 
ante quem διά τήν χρονολόγησιν τής προκειμένης 
άνακαινίσεως. "Οριον post quem διά τήν χρονολό- 
γησιν τής άνακαινίσεως συνάγεται πιθανώς έκ τής 
όμοιας περιπτώσεως, τής καταστροφής δηλαδή τής 
βασιλικής τής ’Ολυμπίας κατά τούς σεισμούς τοϋ 
522 ή τοϋ 551, ώς πιστεύεται, καί άνακαινίσεώς της 
κατά τό τρίτον τέταρτον τοϋ 6ου αίώνος8. ’Αλλά 
τοϋτο δέν είναι βέβαιον, διότι αί χρονολογίαι 522 
καί 551 άφοροΰν είς σεισμούς, όφειλομένους είς τό 
τεκτονικόν ρήγμα τό άρχόμενον έκ τών Πατρών

8. Περί τής ’Ολυμπίας βλ. Ε.Ν. Gardiner, Olympia. Its Hi
story and Remains, Oxford 1925, 3-5.Ή χρονολογία τής άνα
καινίσεως τής βασιλικής συνάγεται έκ δύο νομισμάτων τών 
έτών 565 καί 575, εύρεθέντων μεταξύ τών έρειπίων οίκισμοϋ 
συμπηχθέντος είς τόν χώρον τοϋ ναοϋ τοϋ Διός μετά τήν έκ 
σεισμών καταστροφήν του.
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καί διάκον διά τοϋ Κορινθιακού κόλπου πρός τά 
νοτιοανατολικά, αί δυτικαΐ δέ άκταϊ τής Μεσση
νίας πλήττονται έκ τών σεισμών των όφειλομένων 
εις τό τεκτονικόν ρήγμα, τό διήκον διά τοϋ Ίο- 
νίου Πελάγους παρά τάς δυτικάς άκτάς τής Πε
λοπόννησου πρός νότον θεωρείται δέ ότι αί δύο 
αύται σεισμογόνοι αίτίαι δροϋν άνεξαρτήτως9. 
Διά τήν καταστροφήν τής ‘Ολυμπίας είναι 
ίσως πιθανόν τό έτος 551, ότε κατεστράφησαν 
καί αί Πάτραι10 11, άλλά τοϋτο δέν σημαίνει 
άναγκαίως καί καταστροφάς συγχρόνως εις πε- 
ριοχάς τής Μεσσηνίας" άλλά καί δέν άποκλείε- 
ται ή καταστροφή τής ‘Ολυμπίας νά οφείλεται 
εις σεισμούς προκληθέντας έκ τοϋ τεκτονικοΰ 
ρήγματος τοϋ Ίονίου. Θά ήτο ένδιαφέρον νά 
έγνωρίζομεν τό έτος τής καταστροφής τής βασι
λικής Φιλιατρών—τής πρώτης περιόδου—διότι 
θά έχρησίμευε τοϋτο ώς όριον ante quem διά τήν 
χρονολόγησίν της. ’Επειδή δέν άποκλείεται δέ 
νά κατεστράφη καί ή βασιλική τών Φιλιατρών 
κατά τούς σεισμούς τοϋ 551 καί έπειδή αϋτη δέν 
φαίνεται νά είχε χρησιμοποιηθή πολύ πρό τής 
καταστροφής της, — τά πλάγια κλίτη δέν είχον 
δεχθή δάπεδα—είναι πιθανόν νά έκτίσθη όχι πολύ 
πρό τών μέσων τοϋ 6ου αίώνος.

Έκ τών κινητών ευρημάτων άξιοσημείωτος, 
πρός συναγωγήν ιστορικών συμπερασμάτων περί 
τών γεγονότων τής έποχής, είναι ό νομισματικός 
θησαυρός — άπαρτισθείς, ώς είπομεν, κατά τούς 
χρόνους τοϋ Μαυρίκιου ( 582 - 602 μ.Χ.) — έν 
συσχετισμό) πρός θησαυρούς τής μετά τόν ’Ιου
στινιανόν έποχής, εόρεθέντας έν Πελοποννήσφ 
καί μάλιστα έν Όλυμπίμ, όπου οί όψιμώτεροι έκ 
τούτων περιλαμβάνουν νομίσματα μέχρι τών έτών 
565 καί 576 μ.Χ.11.

Μετά τάς άρχάς τοϋ 7ου αίώνος ή ζωή είς τήν 
περιοχήν φαίνεται νά διακόπτεται καί τό μνημεϊον 
νά έρειπιοΰται· έπανήλθεν ή ζωή κατά τούς χρό
νους τών Κομνηνών, ότε έπί τών έρειπίων τοϋ 
βήματος τής βασιλικής έκτίσθη μικρά μονόκλι
τος έκκλησία, πλάτους έξωτερικώς μόλις 3.50 
μ. (Πίν. 103 α)12, έκείνη, τής όποιας τά έρείπια 
έσημείωσεν ό Valmin 13 καί φέρονται κατά πα- 
ράδοσιν ώς έκκλησίας τοϋ 'Αγίου Γεωργίου.

9. A. Philippson, Peloponnes, Berlin 1897, 438 κ,έ.
10. Πληροφορίαι παρά A. Hermann έν Reallex. f. Ant. u. 

Christ. 5 (1962), 1109-1111 ( δρθρ. Erdbeben ).
11. Πληροφορίαι καί βιβλιογραφία περί τοΰ θέματος είς 

«Ελληνικά» 14, σ. 92 ( Α. Πάλλας ).
12. Τά Ανατολικά μέρη κατεστράφησαν κατά τήν προηγου- 

μένην άνεύθυνον έρευναν τοϋ μνημείου, θεωρηθέντων τών 
τοίχων τοϋ βυζαντινοϋ ναϋδρίου ώς μεταγενεστέρας κατα 
σκευής πρός έναπόθεσιν λίθων (!) ( «Φιλιατρά έ. άν. σ. 8 ).

13. Βλ. άνωτ. σ. 123.

Δέκα τορνήσια εύρεθέντα είς τήν έπίχωσιν τοϋ 
έν λόγφ ναϋδρίου μαρτυροΰν ότι ή ζωή είς τήν 
περιοχήν ήτο ζωηροτέρα πως κατά τήν έποχήν 
τής Φραγκοκρατίας. Τά έρείπια τοΰ μεταγενεστέ
ρου τούτου ναϋδρίου μετά τήν σχεδίασιν καί φω- 
τογράφησίν των άπεμακρύνθησαν πρός άπελευ- 
θέρωσιν τοΰ ψηφιδωτοϋ καί τοΰ τέμπλου τοϋ βή
ματος.

Τό Βαλανεϊον. Τό Βαλανεΐον κεϊται περί τά 
100 μ. νοτίως τής βασιλικής έπί τοϋ άγροΰ τοΰ 
Δ. Σουρέτη ύπό πυκνήν συστάδα μεγάλων πρί
νων καί σχίνων. Τούτου έπεσημάνθησαν έπιπο- 
λαίως τοίχοι τινές τής δυτικής πλευράς του μέχρι 
μήκους 15.00 μ. Μεταξύ τών χώρων του άνα- 
γνωρίσιμοι είναι μία δεξαμενή πλ. +2.00 μ. καί 
νοτιώτερον αυτής άψιδωτός θάλαμος (πιθανώς 
άποδυτήριον ή frigidarium). Έπί τή βάσει λε
πτομερειών τής τοιχοδομίας τοϋ βαλανείου τοϋτο 
χρονολογείται πιθανώς είς τόν 4ον αίώνα ή τό 
πρώτον ήμισυ τοΰ 5ου αίώνος.

*

ΕΡΕΙΠΙΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 
ΠΑΡΑ ΤΗΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΥ

’Αριστερά τής έκ Φιλιατρών όδοΰ πρός τήν 
Χριστιάνου, όπου ή γνωστή μεγαλοπρεπής βυ
ζαντινή έκκλησία, είς μικράν άπόστασιν πρό τής 
Χριστιάνου, οί χωρικοί άπηλευθέρωσαν άτελώς 
τά έρείπια έκκλησιδίου τοΰ 'Αγίου Κωνσταντί
νου. Έξ όσων δύναταί τις νά κρίνη, ταϋτα άνή- 
κουν είς τύπον μονοκλίτου σταυρικής τρουλλω- 
τής έκκλησίας μέ νάρθηκα προύχοντα έκατέρω- 
θεν τοϋ δυτικοϋ σκέλους. Τό βόρειον σκέλος φαί
νεται μή έπικοινωνοΰν μετά τοΰ κλιτούς. Μεταξύ 
τών έρειπίων άνεϋρον σιδηροΰν σταυρόν, δστις 
διατηρεί είς τήν άκωκήν αύτοϋ μάζαν μολύβδου, 
έγχυθέντος πρός στήριξιν τοϋ σταυροϋ κατά 
τήν έμπηξίν του είς τόν τροϋλλον τοΰ ναϋδρίου. 
Τόν σταυρόν μετέφερα προσωρινώς είς τό Μου- 
σεΐον Κορίνθου. Τό μνημεϊον άνάγεται είς μεσο- 
βυζαντινούς χρόνους, θά είναι δέ χρήσιμος ή 
συστηματική άνασκαφή, σχεδίασις καί φωτογρά- 
φησίς του.

ΔΗΜ. ΠΑΛΛΑΣ
*

ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ ΗΛΕΙΑΣ - ΑΧΑΤΑΣ

’Ολυμπία
Είς τόν χώρον τής κεντρικής αίθούσης τοϋ 

ύπό κατασκευήν νέου Μουσείου ’Ολυμπίας, 
πριν καλυφθή ούτος διά μπετόν, ήνοίξαμεν καθ’ 
όλον τό μήκος της δύο παραλλήλους τάφρους
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