
23. ΑΝΑΣΚΑΦΑΙ ΠΥΛΟΥ

Αί άνασκαφαί τής περιόδου 1960 διεξήχθησαν κατ’ Αύγουστον και Σε
πτέμβριον. Κύριος σκοπός τής έβεύνης, ώς καί κατά τα προηγούμενα έ'τη, 
ήτο ή διακρίβωσις τοϋ περίπλοκου τοπογραφικοΰ προβλήματος τής περιο
χής του Νέστορος. Προς τούτο πολλά μέρη έξητάσθησαν, δύο έκ των οποίων 
άπέδωκαν σημαντικά άποτελέσματα. Ταυτοχρόνως, διά τού συγκολλητοΰ 
κ. Άργ. Μαρίνη, ήρχισεν ή συγκόλλησις των άγγείων τής άνασκαφής Κουκου
νάρας τοϋ έτους 1959 έν τώ μουσείω τής Πύλου. Δυστυχώς παρενεβλήθησαν 
άδικαιολόγητοι δυσκολίαι εις τό έργον μας, περί ών προς τό παρόν άποφεύ- 
γομεν εύρύτερον λόγον. Πάντως τά των άνασκαφών Κουκουνάρας καί των 
έφετεινών θά έκτεθώσι καί πάλιν άτελώς εις τήν παρούσαν έκθεσιν.

Κατά τήν άνασκαφήν Κουκουνάρας άνεσκάφησαν πλήρως οί δύο θολωτοί 
τάφοι Γουβαλάρη 1 καί 2, ώς δίδυμοι αδελφοί πλησίων άλλήλων εύρεθέντες. 
Άμφότεροι εύρέθησαν εις κατάστασιν πλήρους άναμοχλεύσεως, άκέραιον δέ 
άγγεϊον ούδέ έν έξήχθη. Τά περισυλλεγέντα όστρακα, ευτυχώς, άποδίδουν, 
έστω καί ελλιπή, πολύ περισσότερα άγγεΐα άπό όσα είχομεν ελπίσει. Άμ- 
φότεροι οί τάφοι χρονολογούνται εις τήν ΤΕ I εποχήν καί έχρησιμοποιήθη- 
σαν μέχρι τής ΥΕ ΙΙΙΒ.'Ο τάφος Α, 6 μεγαλύτερος καί ίσως ελαφρώς νεώτε- 
ρος, ύπήρξεν έπί πλέον κατά τήν Ελληνικήν εποχήν θέατρον εντατικής λατρείας 
τών νεκρών, οποίαν εις ούδένα έτερον τάφον μέχρι τοΰδε έξηκριβώσαμεν. 
Τά κατ’ αυτόν περιεγράφησαν ήδη εις τήν έκθεσιν τού παρελθόντος έτους. 
’Ενδιαφέρον είναι νά προστεθή ένταΰθα αύτολεξεί ή άκόλουθος παράγραφος 
τού ήμερολογίου τής Τετάρτης 19 Αύγούστου 1959 : «Ευ ρ ο μεν επιμήκη 
πυράν, τής οποίας τό περιεχόμενον είναι εκπληκτικός αριθμός οστών άπό *

* Ευχαρίστως καί εύγνωμόνως άναφέρομεν ένταΰθα, οτι τάς έν Πύλφ άνασκαφάς 
παρηκολούθησε σχεδόν μέχρι τέλους ή καθηγήτρια Κυρία Emily Townsend Vermeule, 
έν μέρει δέ καί ό σύζυγος αυτής κ. Cornelius Vermeule (Harward University, 
Boston, U.S.A.). 'Ομάς καθηγητών καί φοιτητών τοϋ Πανεπιστημίου τής Ζυρίχης, ύπό 
τήν ήγεσίαν τοϋ καθηγητοΰ της 'Ιστορίας κ. Marcel Beck, έπεσκέφθη τάς άνασκαφάς 
Παλαιπύλου, παραμείνασα ολόκληρον τήν 24ην Αύγούστου. 'Ο καθηγητής κ. F. Scha- 
chermeyr (Βιέννη) μετά όμάδος φοιτητών μας έπεσκέφθησαν ώσαύτως τήν 19ην καί 
20ην Σεπτεμβρίου είς τήν άνασκαφήν Μύρου - Περιστεριας. Ή πτυχιοΰχος δ. Χαρά 
Τζαβέλλα παρέμεινε μέχρι μικρόν προ τοϋ πέρατος τών άνασκαφών, παρασχοΰσα πρόθυ
μον καί πολύτιμον συμβολήν, ώς καί ή δ. Christine Verzar (Πανεπιστήμιον τοϋ Basel).
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πελωρίων διαστάσεων μη ραίων οστών (άγριου βοός;) μέχρι σιαγόνων καί 
οστών μόσχων, χοίρων, οπλών ίπποειδών, οσταρίων μικροτάτων ζώων, πτη
νών καί παγούρων. 'Η πυρά εχει μήκος 2μ...» κλπ.

'Η περιγραφή αυτή, γενομένη εις άνύποπτον έποχήν, αντιστοιχεί προς την 
παρά Παυσανία IV 31.7 περιγραφήν θυσίας έπί τών ήμερών του προσφερο- 
μένης ετι έν Μεσσήνη εις τό μέγαρον τών Κουρήτων : Κουρητών μέγαρον, 
ένθα ζώα τά πάντα ομοίως καθαγίζουσιν άρξάμενοι γάρ άπό βοών τε και 
αιγών καταβαίνονσιν εις τους όρνιθας άφιέντες εις την φλόγα. Κυροϋνται 
ούτως οΐ λόγοι του Παυσανίου άνασκαφικώς καί συγχρόνως άποδεικνύεται, 
ότι τό είδος τοϋτο τής θυσίας ήτο Μεσσηνιακός τρόπος έναγισμοΰ ούχί άπο- 
κλειστικοϋ εις τήν λατρείαν τών Κουρήτων.

Έκ τών μέχρι τοϋδε ΐκανοποιητικώς άνασυσταθέντων αγγείων έξ άμφο- 
τέρων τών τάφων έν είναι πρόχους άμαυρόχρωμος καί μετά λοξοτμήτου λαι
μού, καθαρώς ΜΕ παραδόσεως (πίν. 151α,).'Υπάρχουν μερικά άγγεΐαΥΕΙ έπο- 
χής, άλλα φαινόμενα εισηγμένα καί άλλα όντα έντόπιαι άπομιμήσεις. "Εν έκ 
τών τελευταίων άγγείων τής περιόδου ταύτης είναι ό ωραίος πίθος (πίν. 151α2) 
μετά στροβιλοροδάκων. Εύρέθη εντός του πεταλοειδούς σκάμματος τής θο
λού τοϋ τάφου Α έντός πυράς, ήτις περιείχε καί δύο Ελληνικά όστρακα. 
Πολυάριθμα φυλλάρια χρυσού, λίθινα βέλη, χαύλιοι έκ κράνους καί μικρά 
διάφορα κοσμήματα, έκ τής Μυκηναϊκής εποχής πάντα, εύρέθησαν όμοΰ.

'Η άνασυγκροτηθεισα ήδη κεραμεική άντιπροσωπεύει πάσας τάς υπολοί
πους Μυκηναϊκάς περιόδους. Έκ τής πρωίμου περιόδου τού ’Ανακτορικού 
ρυθμού, περί τό 1500, προέρχονται άξιόλογοι τρίωτοι πίθοι(πίν. 151β) φέροντες 
ώς κύριον θέμα τό κισσοειδές μετά τού WAZ, τούς διπλούς μάκρους μίσχους καί 
τήν κυματοειδή γραμμήν.Έξειλιγμένου άναλόγου ρυθμού, άνήκοντος ήδη εις τήν 
πρώιμον ΙΙΙΑ περίοδον, είναι μία άλλη σειρά άγγείων, ών παραδείγματα είναι ή 
άβαθής φιάλη καί ό πιθοκρατήρ τού πίν. 152α. Εις περισσότερον προχωρημένην 
φάσιν τής περιόδου ταύτης καί τής επομένης (ΙΙΙΒ) άνήκουν τά περισσότερα τών 
συγκροτηθέντων άγγείων.'Ο πίν. 152β, παρουσιάζει δύο κωνικά ρυτά (τό με- 
γαλύτερον μετρεΐ ύψος 0.37 άνευ λαβής) καί ραμφόστομον πρόχουν (πίν. 
152β2) μετά πτηνών ασυνήθους πρωτοτυπίας. Εις τον ζωγραφικόν ρυθμόν άνή
κουν καί ολόκληρος σειρά άλλων άγγείων, κυρίως κρατήρων, οΐ όποιοι δυστυ
χώς είναι πολύ έλλιπεΐς.'Ο πίν. 153α παρουσιάζει ενα έξ αυτών. Φέρει πτηνά 
ζωγραφούμενα εις τον πατροπαράδοτον Μεσοελλαδικόν ρυθμόν τόν ένθυμί- 
ζοντα άγγεΐα τής Μήλου ή τών βασιλικών λάκκων τών Μυκηνών εις τήν μίαν 
πλευράν. 'Η άλλη είκόνιζε πάλιν πτηνά κομίζοντα εις τά ράμφη άντικείμενα, 
άτινα δύνανται νά έρμηνευθοΰν καί ώς ρίζαι καί ώς έρια, ίσως δ’ έχουν καί 
βαθυτέραν έ'ννοιαν. Τά όστρακα τής Ελληνικής έποχής (έκ τής λατρείας τών 
νεκρών) δέν κατέστη δυνατόν νά μελετηθούν έπαρκώς. Συνεκροτήθη έν τούτοις
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εξ ολοκλήρου ή μεγάλη κυλινδρική πυξίς, ής τεμάχια έδημοσιεύθησαν εις τήν 
περυσινήν έ'κθεσιν (Τό ’Έργον κλπ. 1959, 121, εΐκ. 127). Τά άγγεϊα δεν 
ήσαν δύο, ώς έκεϊ άναφέρεται, άλ.λ’ ευτυχώς εν μόνον, έφ’ ώ 'καί έπετεύχθη 
πλήρης άνασυγκρότησις (πίν. 153β).Τό άγγεϊον φαίνεται ανατολικής προελεύ- 
σεως, άν καί άκριβή παράλληλα δέν ευρομεν μέχρι τοΰδε. Όμοια τό σχήμα 
πυξίς ύπάρχει έξ Εύβοιας, τινά όμως έκ των κοσμημάτων τοΰ άγγείου Ιχουν 
τά παράλληλά των επί ’Αττικών αγγείων τοϋ άνατολίζοντος ρυθμοϋ.

Αί άνασκαφαί τοΰ 1960 ένηργήθησαν κυρίως εις τρία μέρη, ήτοι εις τήν 
έκτεταμένην νεκρόπολιν Βολιμίδια τής Παλαιπύλου (κατά τό Β. άκρον τής 
κωμοπόλεως Χώρας Τριφυλίας), εις θέσιν Ελληνικό, πλησίον τοΰ χωρίου 
Μουριατάδα, περί τά 10 χλμ. πρός Α. τής Κυπαρισσίας καί τέλος είς τήν θέ
σιν Περιστεριά, παρά τό χωρίον Μύρον, περί τά 10 χλμ. πρός ΒΑ. τής Κυ
παρισσίας.

Μόνον ολίγων ήμερων δοκιμαί έγένοντο είς δύο άλλας τοποθεσίας, αί δ- 
ποΐαι άπεδείχθη ότι δέν κρύπτουν σημαντικά ερείπια. 'Η πρώτη τοποθεσία 
καλείται Μπεϊλέρμπεη, ολίγον πρός Ν. τοΰ σημερινού χωρίου Κορυφασίου, 
ύπέρκειται δέ τής θέσεως Μουριές, ένθα δ υπό Κουρουνιωτου άλλοτε ανασκα
φείς θολωτός τάφος, οδ τά ΜΕ άγγεϊα τελευταίως εδημοσίευσεν δ Blegen 

(ΓΙΑΕ 1925 - 26, 141 καί Hesperia 23, 1954, 158).Πρόκειται περί κορυφο
γραμμής συγκειμένης εκ γηλόφων, εντός τοΰ χώματος των δποίων υπάρχουν 
αΰτοφυώς λεπταί στρώσεις μαλακού πωρολίθου. Τό άροτρον κατά καιρούς 
αποσπά τμήματα καί διά τδν λόγον τούτον οι άγροί εϊναι πλήρεις λίθων. ’Επει
δή δέ υπάρχει καί σχετικώς άφθονος 'Υστερομυκηνα'ίκή κεραμεική είς τήν 
επιφάνειαν, παρέχεται ή ψευδής έντύπωσις ότι πρόκειται περί σπουδαίων 
Μυκηναϊκών κτισμάτων, ή δέ παράδοσις αναφέρει καί χρυσοΰν κύπελλον 
αυτόθι εύρεθέν.

Αί δοκιμαί ήμών εντός τών αγρών Γεωρ. Μακρή απέδειξαν τήν πενίαν τών 
οστράκων καί τήν άνυπαρξίαν κτισμάτων. Είς τον άνατολικώς συναπτόμενον 
αγρόν Διον. Πουλοπούλου εύρέθη τμήμα Μυκηναϊκού τοίχου 0.50 - 0.60 
μήκους, πιθανώς έκ μονήρους οικίας ή αποθήκης τινός. Τά όστρακα (πάντα 
ύστερώτερα Μυκηναϊκά) παντοΰ επαυον ευθύς ώς έφθάνομεν είς μικρόν βάθος, 
ώς έκ τούτου αί δοκιμαί έγκατελείφθησαν. Πρόκειται περί μικροΰ καί άση- 
μάντου συνοικισμού.

'Π θέσις Άραπόστρατα εύρίσκεται κατά τήν δδόν άπό Ίκλαίνης πρός Πλά
τανον καί παρουσιάζει σημαντικώτερα ίχνη έπί τής έπιφανείας. 'Ύψωμά τι, 
έφ’ ού σήμερον κεΐται τό έρείπιον ορθογωνίου οίκίσκου, φαίνεται τεχνητόν. 
’Ολίγον άνατολικώτερον, έντός σταφιδαμπέλου, φαίνονται λίθοι άφθονοι, 
τινές ένεκτισμένοι εδώ καί έκεϊ, ένώ ό γειτονικός άγρός παρουσιάζει ετι μεγα- 
λυτέραν αφθονίαν λίθων. Αί δοκιμαί ήμών δέν άπέδωκάν τι ιδιαζόντως ένθαρ-
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ρυντικόν, πλήν ολίγων οστράκων ύστερομυκηναϊκής έποχής, έν τούτοις 
πρόκειται περί μικρού συνοικισμού, οστις ίσως κρύπτει καί σπουδαιότερα 
ερείπια.

1. ΓΙΑΛΑΙΠΤΛΟΣ (ΒΟΛΙΜΙΔΙΑ)

Εις την νεκρόπολιν των Βολιμιδίων, μίαν των μεγίστων καί σπουδαιοτέ- 
των μέχρι τοΰδε γνωστών, έπανήλθομεν λόγω έπειγούσης άνάγκης, όπως 
άνασκαφώσι τρεις τάφοι έκ των πολλών είσέτι, οί όποιοι παραμένουν άσκαφοι. 
Έξ αύτών οί δύο άνήκουν εις την ομάδα Άγγελοπούλου, λαβόντες τούς αρι
θμούς Α10 καί All. Άμφότεροι είναι τοϋ τυπικού διά τά Βολιμίδια σχήματος, 
μετά δρόμων βραχέων έχόντων κάθετα τοιχώματα καί μετά στρογγύλων, 
κορυφουμένων θαλάμων, ώς είναι οί θολωτοί τάφοι. Δυστυχώς 6 ιδιοκτήτης 
τού χώρου Γ. Στασινόπουλος έ'κτισε καί έφύτευσε τόσον έπιμελώς περί τούς 
τάφους, ώστε ή άνασκαφή των άπέβη δυσκολωτάτη καί έν μέρει άνέφικτος. 
"Οντως, ό οίκίσκος αυτού κεϊται ύπεράνω τού τάφου Α10, οδτινος διά τούτο 
μικρόν μόνον τμήμα τού δρόμου καί τής θόλου άνεσκάφη. Προ τής θύρας, 
έν μέρει τετειχισμένης, εύρέθησαν οί πόδες τουλάχιστον δέκα κυλικών. ’Εκ 
τού θαλάμου μόνον τεμάχιον τριών περίπου τ.μ. δεξιά τής θύρας κατέστη 
δυνατόν νά σκάφη καί παρέσχε την εξής εικόνα :

Το άνω μέρος τής θόλου είναι κατεστραμμένον καί ό τάφος είναι πλήρης 
έπιχώσεως. Μέχρι βάθους 1.80μ. άπό τής έπιφανείας τού έδάφους τά χώματα 
είναι μελανά, περιέχοντα λείψανα ζωικών οστών (βοών, προβάτων, χοίρων), 
ένίοτε έπί τεμαχίων κεράμων, όπερ έν Πύλω είναι τυπικόν φαινόμενον τής 
λατρείας τών νεκρών κατά την Ελληνιστικήν κυρίως περίοδον. Πολλά οστά 
είναι κεκαυμένα, τέφρα καί άνθρακες έμφανίζονται λίαν συχνώς, όμοΰ μετά 
κεραμεικής, ήτις, άν καί ακαθόριστος είσέτι, φαίνεται άντιπροσωπεύουσα την 
’Αρχαϊκήν μέχρι καί τής Ρωμαϊκής έποχής. ’Εντός τής έπιχώσεως περιέχον- 
ται καί τεμάχια Μυκηναϊκών άγγείων καί ανθρωπίνων οστών έκ τής άναμο- 
χλεύσεως τού τάφου. ’Αξιομνημόνευτος είναι ή εόρεσις κάτω σιαγόνος άν- 
θρώπου μέ ένα κυνόδοντα καί χαίνουσαν τήν οπήν τού ετέρου, ένώ ή υπόλοιπος 
σιαγών στερείται τελείως φατνωμάτων καί τό όστούν είναι λεϊον. Τούτο ση
μαίνει κατά τούς ιατρούς άτομον προ μακροΰ χρόνου νωδόν, οπότε ή συνοστέ- 
ωσις τών φατνωμάτων καθιστά τήν σιαγόνα ένιαίαν πλάκα. Προφανώς τούτο 
τό φαινόμενον παρετηρήθη, μετά τήν διάλυσιν τών σαρκών, εις νεκρόν τών 
Πλαταιών. 'Υπό τού 'Ηροδότου περιγράφεται: γνάθος... Αχούσα όδόντας μο- 
νοφυέας, έξ ενός όστέου πάντας, τούς τε όδόντας και τούς γομφίους (IX 83). 
’Εντεύθεν δέ βραδύτερον έθρυλεΐτο, ότι καί ό Πύρρος είχεν ένιαίους τούς ό
δόντας τής άνω σιαγόνος, ώς καί είς υιός τού Προυσίου, βασιλέως τής Βιθυ
νίας.
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Το μικρόν τμήμα του δαπέδου, δπερ κατέστη δυνατόν νά καθαρισθή, παρου
σίασε τρεις σκελετούς έκτεταμένους παρ’ άλλήλους, ώς εΐ εΐχον ταφή συγ
χρόνως. Αί κεφαλαί ήσαν πρός Ν. Τρίωτον προχο'ιδιον καί μικρά τινα άντι- 
κείμενα Μυκηναϊκής εποχής εΰρέθησαν όμοϋ, ώς καί κεκαυμένα όστα ζώων. 
'Ο δρόμος του τάφου έ'χει πλάτος 1.55 προ τής θύρας, έκαθαρίσθη δέ μέχρι 
3μ. είς μήκος, άλλα προχωρεί περαιτέρω. Τό καθαρισθέν τμήμα του κύκλου 
του δαπέδου έχει μήκος χορδής 4.50μ., επομένως ό τάφος είναι άρκούντως 
ευρύχωρος, παρά τήν στενότητα του δρόμου. Μέγιστον διατηρούμενον ύψος 
τής θόλου 2.35μ. 'Η θύρα είναι τετειχισμένη (δψ. 1.70, πλ. 1.30 κάτω, 
1.10 άνω, ακριβής δμως μέτρησις ήτο ανέφικτος).'Ο τάφος έπεχώσθη έκ νέου.

Είς άπόστασιν 5 - 6μ. Άνατολικώτερον εύρέθη ό τάφος All. Ό δρόμος 
δεν έσκάφη ολόκληρος, διότι άποτελεϊ σήμερον την αυλήν καί περιλαμβάνει 
τήν συκήν του ιδιοκτήτου. 'Η θόλος δμως έσκάφη ολόκληρος καί έπεχώσθη 
έκ νέου μετά τήν φωτογράφησιν καί σχεδίασιν. Τά του τάφου έχουν ώς 
εξής : 'Ο δρόμος άνεσκάφη μέχρι μήκους 2.50μ. "Έχει κάθετα τοιχώματα 
(ώς καί δ Α10), μετρεϊ δέ πλάτος 1.95 προ τής θύρας, αν καί ή διάμετρος 
τής θόλου είναι 4.60μ. μόνον. Μέγιστον διατηρούμενον δψος τής θόλου 2.40μ. 
Τά δύο τρίτα τής θύρας εύρέθησαν τετειχισμένα, έχει δ’ αδτη δψος 1.80 καί 
πλάτος 0.95 κάτω καί 0.80 είς τό άνω μέρος. Τό έσωτερικόν τής θόλου εύ
ρέθη περιέχον τόσους λίθους, ώστε κλίνω νά έπανέλθω είς τήν παλαιάν γνώ
μην, δτι τινές των τάφων συνεπληροϋντο κτιστώς είς τό άνώτατον μέρος τής 
θόλου αυτών. (Σήμερον ή διάμετρος τής οπής τής θόλου είναι ακριβώς 4 
μέτρα.) Πρό τής τειχίσεως τής θύρας καί είς διάφορα βάθη εύρέθησαν τεμά
χια κυλικών καί μία μόνωτος ακέραια, είς δέ τό δάπεδον του δρόμου παρου- 
σιάσθη άβαθής λάκκος πλήρης θρυμματισμένων οστών καί ολίγων μυκηναϊ
κών οστράκων.

Τό έσωτερικόν τής θόλου είχε πολλάκις άναμοχλευθή μέχρι τοϋ πυθμένος. 
"Ανω τών 47 κρανίων ύπελογίσθησαν είς διάφορα υψη τής έπιχώσεως. Αδτη, 
εύθύς μετά τό έπιφανειακόν στρώμα, παρουσίασε σταθερώς μελανά χώματα, 
έντός τών οποίων, όμοϋ μετά τών λίθων καί τών κρανίων, εύρίσκοντο διαρκώς 
αγγεία διαφόρων 'Ελληνικών περιόδων, άπό τής αρχαϊκής καί κατόπιν, ολίγα 
Μυκηναϊκά δστρακα καί μικρά αντικείμενα έξ άλλων ύλικών, πλήθος ζωικών 
οστών καί τεμάχια χονδρών πίθων άκαθορίστου είσέτι έποχής. Έπ’ αύτοϋ 
τοϋ δαπέδου εύρέθησαν τεμάχια λεπτού κονιάματος (τά όποια πολλάκις έση- 
μειώθησαν έντός όμοιων τάφων), κομβία στεατίτου καί μέγας έπίχρυσος 
δακτύλιος, ?σως έκ σκεύους, τέλος ολίγα μικρά ύστερομυκηναϊκά αγγεία.

Τό δάπεδον παρουσίασε δέκα μικράς κόγχας, αίτινες περιεΐχον θρύμματα 
οστών, άσήμαντα όστρακα καί ένίοτε άνά Ιν ή δύο κρανία. Είς τό μέσον τοϋ 
δαπέδου παρουσιάσθη λάκκος περιέχων καλώς διατηρούμενον σκελετόν άνευ
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κτερίσματός τίνος. (Μήκος 1.75, πλάτος 0.65, βάθος 0.28.) Έκ τής στάσεως 
κοά τής διατηρήσεως είναι πιθανόν, οτι άνήκει εις τήν Ελληνιστικήν περίο
δον (πίν. 154α).

Περί τα 100 μ. προς Α. τής όμάδος Άγγελοπούλου υπάρχει ή όμάς των 
τάφων Βοριά. Πέντε τάφοι έχουν ήδη άνασκαφή, ών ό εις εΐχεν εύρεθή ά
θικτος (ΠΑΕ 1952, 487 έξ.). "Ετερος, άθικτος ωσαύτως, εύρέθη κατά τήν 
παρούσαν περίοδον. Κεΐται εντός άγροϋ του καθηγητοΰ κ. Ίω. Βοριά, όστις 
παρέσχεν ήμϊν καί αδθις πάσαν ευκολίαν άνασκαφής μετά τής συνήθους αότω 
έλευθεριότητος. 'Ο τάφος άνεκαλύφθη ύπό του παλαιού εργάτου των άνασκα- 
φών μας κ. Τάση Καλογεροπούλου κατά τήν διάνοιξιν μικρού όχετοϋ ύδρεύ- 
σεως. Εις τι κτύπημα, ή αιχμή τής σκαπάνης έβυθίσθη εις τό κενόν. Λόγφ 
κεκτημένης πείρας ό Καλογερόπουλος άντελήφθη τήν υπαρξιν ταφικοϋ θα
λάμου, εΐσαγαγών δέ κάλαμον εις τήν οπήν, έβεβαιώθη οτι υπήρχε 2.50 μέ
τρων κενόν περίπου, επομένως δ θάλαμος ήτο κοίλος.

'Ίνα σκάψωμεν τον τάφον, παρέστη ανάγκη νά θυσιάσωμεν τήν μίαν εκ των 
δύο σύκων του κ. Βοριά, αίτινες «έβοσκον» εντός του δρόμου. Οδτος έχει 
τό σύνηθες σχήμα, μετά καθέτων τοιχωμάτων, εις τό βάθος δ’ εύρέθη άθικτος 
ή θύρα καί τετειχισμένη έως άνω (πίν. 154β). Εις τήν έπίχωσιν εύρέθησαν 
όστρακα χονδρών αγγείων, εν ή δύο σχεδόν πλήρη μικρά αγγεία, τεμάχια 
των συνήθων κυλικών καί δύο ή τρία μόνον όστρακα πρωίμου ΥΕΙΙ εποχής.

Άφαιρεθείσης τής στερεάς τειχίσεως τής θύρας οί οφθαλμοί ήμών άντί- 
κρυσαν τό θέαμα άθικτου ταφικοϋ θαλάμου, ώς άφήκαν τούτον οί τελευταίοι 
χρησιμοποιήσαντες Μυκηναΐοι. Τά τοιχώματα τής θόλου διετηροΰντο καλώς, 
όπου δέ ήσαν άνευ διαβρώσεως φαίνονται λεία, σχεδόν λειοτριβηθέντα. Τό 
κέντρον τής θόλου φέρει επί τής όροφής τήν συνήθη κοιλότητα, ενταύθα ουχί 
μαστοειδή, αλλά σχήματος άβαθοΰς τρυβλίου, λείαν έκ τής τριβής τοϋ ξύλου. 
Τό δάπεδον εκαλύπτετο ύπό έπιχώσεως 0.15 - 0.20 πάχους, έφ’ ής εύρίσκον- 
το, ελαφρώς βυθισμένοι, δύο πρακτικώς άθικτοι σκελετοί (πίν. 155α), κρανία 
καί οστά σωρευθέντα εις τήν έναντι τής θύρας πλευράν τής θόλου, καί ολίγα 
τινά άγγεϊα(πίν. 155β). Κρημνίσεις αγγείων καί έλαφραί μετακινήσεις κρανίων 
’ίσως οφείλονται εις ισχυρούς σεισμούς, διότι καί έξ άλλων άθικτων τάφων 
ύπάρχουν άνάλογα δεδομένα. ’Ενταύθα εύρέθησαν κρανία έλαφρώς έξω τής 
φυσικής αύτών θέσεως, μέ τό κάτω μέρος προς τά άνω, ένώ ή κάτω σιαγών 
ήτο είς τήν θέσιν της. Τέσσαρες σκελετοί, ών οί δύο σχεδόν άθικτοι, έ'κειντο 
έπί τοϋ δαπέδου. Ό καλύτερον διατηρούμενος (πίν. 155α) είχε μήκος περίπου 
1.65μ. ύπολογιζομένων καί τών διαλυθέντων άκρων ποδών.

Μετά τήν άφαίρεσιν τής έπιχώσεως έδείχθη, ότι ή θόλος περιέκλειε καί 
δύο άβαθεΐς λάκκους, Βόρειον καί Νότιον, άμφοτέρους κατά τον άξονα τοϋ 
δρόμου. Ό Βόρειος περιείχε δύο κρανία καί άσήμαντα τεμάχια κεραμεικής
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(ΤΕ ΙΙΙΑ).Ό Νότιος περιείχε δύο κρανία, όστά έν αταξία καί παρέσχε τρία 
μικρά άγγεΐα (ΙΙΙΑ-Β) καί χαλκοΰν εγχειρίδιου μήκους 0.22μ. καλώς δια
τηρούμενου. Εις τον πυθμένα τοϋ λάκκου άνεφάνη εΤς ετι σκελετός, έν άπο- 
λιθώσει έντός τοϋ πετρώματος, άνευ κτερίσματος, όστις άφέθη επί τόπου. 
Γενικώς ό τάφος άπεδείχθη πενιχρός καί τό σύνολον τών εύρεθέντων άγγείων 
(άκαθαρίστων είσέτι) θά είναι πιθανώς όλιγώτερα τών δέκα. 'Ο τάφος είναι 
ελαφρώς ωοειδής (μείζων διάμ. 3.74μ.).

2. ΜΟΓΡΙΑΤΑΔΑ

Τό χωρίου Μουριατάδα κεΐται προς ΒΔ. τής Χώρας καί εις άπόστασιν 
νοητής ευθείας ούχί μείζονος τών 20 - 25 χλμ. ’Επειδή όμως μεταξύ άμφοτέ- 
ρων άπλοϋται ό όγκος τοϋ Αίγαλέου, ή περιοχή είναι εύκολώτερον προσιτή 
έκ Κυπαρισσίας, ής απέχει περί τά 8 - 9 χλμ. προς Άνατολάς. Ή φύσις είναι 
ορεινή καί ύδατοβριθής· τά υψώματα όμως, αν καί λιθοβριθή, είναι χωματό- 
βουνα κυρίως. 'Η βλάστησις ύλομανεΐ διά τήν ύγρασίαν τής ατμόσφαιρας 
τής Δυτ. Ελλάδος. ’Από τά πάλαι πυκνά δάση διατηρούνται άκόμη συστάδες 
δρυών καί μεγαλοπρεπείς πρίνοι, σφένδαμνοι καί άριαί, ενώ ό τερέβινθος καί 
ό σχϊνος προσλαμβάνουν διαστάσεις μεγάλων δένδρων. Οί λίθοι είναι σκληροί 
ασβεστόλιθοι κατά ευκόλως άποσπωμένας στρώσεις. Διά τοΰτο καί άφθονουν 
οΐ ορθογώνιοι λίθοι εις τά κατωτέρω περιγραφόμενα κτίσματα. Εις βαθύτε
ρου μέρος, περί τήν ήμίσειαν ώραν προς Άνατολάς, υπάρχει μαλακός πώρος 
λίθος.

Περί τά 1500 μ. προς Α. τοϋ χωρίου υπάρχει μικρός λόφος, όστις χαρακτη
ριστικούς καλείται Ελληνικό. ’Ανέκαθεν ήσαν ορατά έκεϊ λείψανα κτισμάτων, 
ενώ οί λιθοσωροί (ερμακες, σήμερον άρμακάδες λεγόμενοι) έντός τών αγρών 
δεικνύουν τήν καταστροφήν, ήν ύπέστησαν τά αρχαία κτίσματα υπό τής καλ
λιέργειας. Τά φαινόμενα λείψανα, έξ οχυρώσεων ή άναλημματικών τοίχων, 
είναι Κυκλώπειου κατασκευής, ή όποια υπάγεται ούχί εις τήν Άργολικήν, 
άλλ’ εις τήν Βοιωτικήν τεχνικήν, παρουσιάζουσα μεγάλην ομοιότητα προς τά 
τείχη τής Άρνης (Γλα) τής Κωπαΐδος. (Τοπογραφικόν σκαρίφημα είκ. 1.) 
’Ήδη επί τής έπιφανείας τών άγρών οΰ μόνον ή κεραμεική ήτο άποκλειστι- 
κώς 'Τστερομυκηναϊκή, άλλά καί τεμάχια δαπέδων καί κονιαμάτων τής αυ
τής εποχής συνελέγησαν. Ή έντοπία παράδοσις άρέσκεται νά άποδίδη τά 
ερείπια εις τήν 'Ομηρικήν Άμφιγένειαν, τής οποίας τό όνομα καί άμφισβη- 
τοΰν ζωηρώς τά δύο γειτονικά χωρία Βρύσες καί Μουριατάδα. Τό πράγμα, 
φυσικά, έξαρτάται έκ τοϋ κατά πόσον ή σημερινή Κυπαρισσία δύναται νά 
ταυτισθή προς τον Κυπαρισσήεντα τοϋ 'Ομήρου, όστις άναφέρεται όμοϋ μετά 
τής Άμφιγενείας (Ίλ. Β 593). 'Ο Στράβων όμως ρητώς βέβαιοί, ότι ό Κυ-
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παρισσήεις ούτος εκειτο (καί όμοϋ ή Άμφιγένεια) κατά τήν Μακιστίαν, 
προς Ν. τής Νέδας, καί δτι άλλη ή το ή Μεσσηνιακή Κυπαρισσία (Στράβ. Η, 
3.25 = 349).

Αί προκαταρκτικαί ήμών άνασκαφαί ένταΰθα διήρκεσαν άπδ 25ης Αύγού-

Είκ. 1. Προκαταρκτικόν τοπογραφικόν σκαρίφημα 'Ελληνικού Μουριατάδας.

στου μέχρις 7ης Σεπτεμβρίου, τά δ’ άποτελέσματα έν έπιγραμματική συντο
μία είναι τά άκόλουθα:

'Ορατά έρείπια φαίνονται άρκετά, κυρίως έπί τής Ν. κλιτύος του Ελληνι
κού. Μέγας προμάχων ή πύργος(πίν. 156α) συνήπτετο προς Δ. μετά τειχών ή 
τοίχων άναλημματικών, ών διατηρούνται εΐσέτι σημαντικά τμήματα (πίν. 
156β).Έπί τής κορυφής του Ελληνικού άνεκαλύφθη μέγα κτίσμα, πιθανώς 
τδ άνάκτορον του τοπικού Μυκηναίου δυνάστου (σχέδιον εΐκ. 2).'0 κυρίως πυ-
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ρήν, εχων προσανατολισμόν έκ Δ. προς Α., άποτελεΐται έκ των τριών τυπι
κών χώρων (αιθούσης, προδόμου καί μεγάρου) καί Ιχει μήκος 18.50, πλά
τος δέ 7.50μ. Προς Β. εκτείνεται καθ’ άπαν τό μήκος τοΰ κτίσματος ευρύ
χωρος διάδρομος(πίν. 157α),πάντες δ’ οί χώροι (άριστα πάντων ό διάδρομος) 
διατηρούν δάπεδον έκ κονιάματος επί υποστρώματος μικρών χαλίκων (τό 
τυκτόν δάπεδον του 'Ομήρου), τό όποιον άναρριχάται καί επί τών τοίχων 
εις ύψος 5-8 έκ. Οί τοίχοι έ'φερον έπίχρισμα γραπτού κονιάματος (χρώματα 
κυανά, ερυθρωπά, κιτρινωπά άραιά καί κακής ποιότητος). Εις τό κυρίως 
μέγαρον δεν υπάρχουν ίχνη εστίας ούτε καί κιόνων. Ούρα έκ τοΰ προδόμου 
οδηγεί προς τόν Βόρειον διάδρομον. Δεν εύρέθησαν ίχνη θύρας ή στοάς εις 
την αίθουσαν, λόγω κακής διατηρήσεως τοΰ τοίχου. Προς Β. καί Ν. υπάρχουν

Εΐκ. 2. Σχέδιον τοΰ άνασκαφέντος τμήματος τοΰ μεγάρου Ελληνικού.

λείψανα κτισμάτων, άτινα θά έρευνηθοϋν εις έπομένην περίοδον. Δυστυχώς 
τό παν καλύπτεται ΰπό έπιχώσεως ούδαμοΰ ύπερβαινούσης τά 0.20μ. διά 
τοϋτο ή καταστροφή είναι σχεδόν πλήρης. Ελάχιστα δείγματα κεραμεικής 
εύρέθησαν έπί τών δαπέδων, βεβαιοΰντα την χρονολόγησιν τής καταστροφής 
κατά την ύστάτην (IIIB-C) Μυκηναϊκήν περίοδον. Εύρέθη ωσαύτως μικρόν 
τεμάχιον αγγείου έκ Κροκεάτου λίθου καί άρκετά τεμάχια συντετηγμένου 
μολύβδου, προσκεκολλημένου εΐσέτι έπί λίθων έντός τοΰ προδόμου.’Ίχνη πυρ- 
καϊάς όμως δέν δεικνύει τό παρόν μέγαρον.

Είς δλας τάς κλιτΰς τοΰ Έλληνικοΰ, πλήν τής Βόρειας, υπάρχουν άφθονα ίχνη 
οικημάτων, κυρίως εις τό Ν. καί Α. πλευράν. Είναι έν μέρει διά κοινών, έν 
μέρει διά μεγάλων λίθων Κυκλωπείως έκτισμένα. Πυργοειδής γωνία περί τά 
50μ. προς Α. τοΰ μνημονευθέντος προμαχώνος είναι έπιμελώς έκτισμένη,
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άλλα διατηρείται κακώς εντός των πρίνων. Παρ’αυτήν άνεσκάφη ετερον σημαν
τικόν κτίσμα (τοπογρ. σχέδιον εΐκ. 1, άρ. 3).’Αποτελεΐται έκ μεγάλου μεγάρου 
μετά τεσσάρων ογκωδών λίθινων βάσεων διά τούς κίονας, ών αί τρεις δια
τηρούνται κατά χώραν. Δεν υπάρχει ίχνος εστίας, υπάρχουν δμως μία σειρά 
πωρίνων πλακών προς το Ν. μέρος τού μεγάρου (το υπόλοιπον κτίσμα σύγκει-

ται έξ άσβεστολίθου). Δύο μικρότερα δωμάτια, έν είδει προδόμου καί όπι- 
σθοδόμου, συμπληρώνουν το κτίσμα, το όποιον εις τον πρόδομον (προς Β.) 
διατηρεί είσέτι πωρίνην πλάκα κατά χώραν (εΐκ. 3). Δεν θά ήτο άδύνατον, 
νά σκεφθώμεν περί ναού. Δυστυχώς καί πάλιν τό άροτρον κατέστρεψε τό 
παν, διότι τό κτίσμα ήτο σχεδόν επί της έπιφανείας.'Ο πίναξ 157β δεικνύει
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τοΰτο έκ Νότου. Συνολικόν μήκος 16.80μ. Πλάτος 7.95. Του κυρίως μεγά
ρου διαστάσεις έσωτερικαί 7.70 X 5.90.

Παραλειπομένων άλλων κτισμάτων, ών δύο (5 καί 6) διά πελωρίων λί
θων, περιγράφομεν τελευταΐον τον θολωτόν τάφον, όστις κεΐται περί τα 200 μ. 
πράς ΒΑ. επί τής κλιτύος λόφου. Διατηρείται εις καλήν κατάστασιν. Μι
κρόν μέρος τής κορυφής τής θόλου έ'χει καταρρεύσει, ή δέ σχηματισθεΐσα οπή 
ήτο εις πάντας γνωστή ώς «τρύπα του βασιληά», έχουσα διάμ. 2.65. 'Ο τά
φος είναι μικρός άλλ’ άρχιτεκτονικώς ενδιαφέρων.Ένώ ή διάμετρος τής θόλου 
είναι 4.80, ό τάφος προσπίπτει λίαν υψηλός, διότι διατηρείται σήμερον εις 
ύψος 4.60, επομένως θά έφθανε τουλάχιστον 6μ. ύψους. Τοΰτο συμβαίνει, 
διότι ό άρχιτέκτων άπό σκοπού κατεσκεύασε τά τοιχώματα τής θόλου σχεδόν 
κάθετα μέχρι του υψους τοϋ άνωφλίου, έκεΐθεν δέ μόνον ήρχιζεν ή θόλωσις. 
Αί παραστάδες τής εισόδου έσωτερικώς (τό εόπαθέστερον μέρος παντός θο
λωτού τάφου) είναι ενταύθα σχεδόν κάθετοι. ’Εντεύθεν καί ή καλή διατήρησις 
του τάφου. Τό άνωτέρω χαρακτηριστικόν συναντώμεν καί εις τινας των θα
λαμωτών τάφων Βολιμιδίων, ο'ίτινες ’ίσως θά άποδειχθοΰν σπουδαίοι, ώς 
προς τό ζήτημα τής καταγωγής των θολωτών τάφων.

Ό τάφος Μουριατάδας είχε τμήμα τοΰ δρόμου (μήκους 3.10μ.) έπενδε- 
δυμένον δι’ άργών λίθων. Ή θύρα έχει ύψος 1.80, πλ. 1.05 κάτω καί 0.85 
άνω, τό δέ έπικαθήμενον άνώφλιον έχει μήκος μόνον 1.25 (πίν. 158α, ένθα είναι 
όραταί καί περαιτέρω λεπτομέρειαι έξοικονομοΰσαι μακροτέρας περιγραφάς). 
'Η θύρα έφερε κανονικήν τείχισιν υψους 0.60, υπέρ αυτήν άκανονίστως λί
θους εις ύψος 0.80, τά δέ τελευταία 0.35 ήσαν κενά. Μεταξύ τών άκανονίστων 
λίθων καί έπί τής παρυφής τής κανονικής τειχίσεως εύρέθησαν τά λείψανα 
ούχί όλιγωτέρων τών οκτώ ζώων, θυσιασθέντων εις τήν είσοδον τοΰ τάφου. 
Συνήθως οί σκελετοί ήσαν ολόκληροι, άπαξ ίσως μικρού μόσχου, άπαξ κυ- 
νός, οί δέ λοιποί χοιριδίων. Αί θυσίαι δέν είναι σύγχρονοι καί δέν είναι χρο- 
νολογήσιμοι. Έσωτερικώς εύρέθησαν εις ύψος ύπέρ τό άνώφλιον, εύθύς μετά 
τήν άφαίρεσιν τών συμπεσόντων λίθων τής θόλου, τά λείψανα εξ άλλων θυ
σιών, ένθα έκάησαν τμήματα ζώων μόνον. Μέχρι τοΰ δαπέδου τής θόλου ή 
έπίχωσις συνίστατο έκ χώματος καί αραιών λίθων. Ελάχιστα λείψανα ευ
τελών άγγείων εύρέθησαν, Μυκηναϊκών καί Πρωτοχριστιανικών. 'Ο τάφος 
είχε καθαρισθή πολλάκις καί τελείως. ’Άνθρακες καί ζωικά οστά ύπήρχον 
αρκετά, ώς καί πολλά κελύφη χελωνών (εξ τουλάχιστον), άλλ’ ίσως αύται 
άπεσύρθησαν εκεί έκουσίως. Τρεις ήσαν πλησίον άλλήλων, ή μία ανάστροφος, 
δπερ ύπό τών σοφωτέρων θεατών ήρμηνεύθη ώς μονομαχία μεταξύ άρρένων.

"Οτε ή κένωσις τής έπιχώσεως τής θόλου έφθανε προς τό δάπεδον, τό έναντι 
τής εισόδου τμήμα παρουσίασε τόσα αναρίθμητα οστά ζώων, ώστε νά δίδουν 
τήν έντύπωσιν δτι έκειντο έκεΐ ώς άπορρίμματα. Περίπου εις τό κέντρον
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τοΰ δαπέδου τά μαλακά χώματα ύπεδείκνυον όπαρξιν λάκκου. Πράγματι, 
εις βάθος 1μ. εύρέθη μικρός τάφος κιβωτόσχημος μετά κτιστών τοιχωμάτων 
καί λεπτών πλακών καλυπτήρων. Είχε διαστάσεις 1.05 X 0.57 μ. καί περι
είχε μόνον ελάχιστα λείψανα οστών παιδιού. Λείψανά τινα κτιστά εις τό αυτό 
βάθος παρατηρηθέντα άφέθησαν προς έρευναν διά τό έπιόν έτος.

3. ΜΤΡΟΝ

Την 8ην Σεπτεμβρίου ήρχισεν ή συστηματική άνασκαφή εις Οέσιν Περιστε- 
ριά, περί τό χιλιόμετρον προς Β. τοΰ χωρίου. Πρόκειται περί λόφου ύπερκει- 
μένου τοΰ Μεσσηνιακοϋ αόλώνος, τον όποιον διαρρέει ό Κυπαρισσήεις ποτα
μός. Προς Δ. τοΰ λόφου τούτου, χωριζόμενον ύπό βαθείας χαράδρας, ένθα 
άναβλύζει άέναος πηγή, υπάρχει έτερον ύψωμα, Κουκιρίκου καλούμενον, 
άμφότερα δέ διακρίνονται μακρόθεν διά τούς έπί τής κορυφής αυτών δύο τε
χνητούς τύμβους. 'Ο Δυτικώτερος κρύπτει ταφάς έντός πίθων ΠΕ/ΜΕ έπο- 
χής, ήτοι είναι άνάλογος προς τον τύμβον 'Αγίου Ίωάννου Παπουλίων (ΙΙΑΕ 
1954, 313 καί 1955, 254). 'Ο τύμβος όμως τής ΙΙεριστεριας έκρυπτεν ένα 
τών σπουδαιοτέρων καί άρχαιοτέρων μέχρι τοϋδε γνωστών θολωτών τάφων. 
Οί χωρικοί διηγούντο, ότι έχρησίμευσεν ώς λατομεΐον εξαγωγής πωρολίθων 
πελεκητών προς κατασκευήν γεφύρας, τεμαχισθέντος μάλιστα ένός πελωρίου 
πωρολίθου διά δυναμίτιδος. (Τοπογρ. σκαρίφημα είκ. 4.)

Εις βάθος 0.60 ύπό τήν έπιφάνειαν τοΰ άμβλέος τύμβου έφάνη ταχέως 
πελώριον άνώφλιον έξ άμυγδαλίτου, φέρον άνω γλυφήν καί κατά τάς τέσσαρας 
πλευράς, προς καλυτέραν υποδοχήν τοΰ ύπερκειμένου τοίχου. ’Ητο τό τρίτον 
καί τελευταΐον, έσώτατον άνώφλιον τοΰ ύπερμεγέθους τάφου. Τό μεσαΐον, 
έξ άμυγδαλίτου ώσαύτως, κατάκειται εις δύο τεμάχια πέραν τοΰ τάφου προς 
Ν., ένφ τό έξώτατον, τό όποιον ήτο έκ πώρου, άπεκομίσθη τεμαχισθέν ύπό 
τών φουρνέλλων, όμοΰ μετά τών άνωτάτων δόμων τής προσόψεως τοΰ τάφου, 
άποτελουμένης ώσαύτως έκ πελεκητών πώρων.

’Ήρκεσαν μόνον δύο ήμέραι, όπως άναφανή τό άνω μέρος τής μεγαλοπρε
πούς ταύτης προσόψεως, τής οποίας δύο λίθοι τής άριστεράς παραστάδος φέ
ρουν βαθέως καί έπιμελώς κεχαραγμένα δύο γνωστά λατομικά σημεία τής Κνω- 
σοΰ, τον κλάδον καίτόν διπλοΰν πέλεκυν(πίν. 159α). Προχωρούσης τής άνασκα- 
φής άπεδείχθη, ότι τό άπομένον άνώφλιον είχε διαρραγή, είχε διαρραγή δέ καί 
6 ύπ’ αύτό τοίχος άμφοτέρων τών παραστάδων τοΰ στομίου, αί όποΐαι οΰτω 
έκρέμαντο προς τά έσω. Άφαίρεσις τών χωμάτων ύπό τό άνώφλιον συνεπή- 
γετο κίνδυνον άμεσον, δι’ δ καί έζητήθη ταχίστη άποστολή ένός μηχανικοΰ 
τής Διευθύνσεως Άναστηλώσεως, ίνα ύποδείξη ήμΐν τον τρόπον περαιτέρω 
άνασκαφής, άνευ φόβου δυστυχημάτων. Δυστυχώς ό μηχανικός δέν άπεστάλη.

Κατόπιν τούτου μετεβάλομεν σχέδιον άνασκαφής, σκάψαντες μόνον τον
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δρόμον καί μικρόν τμήμα της Άνατ. πλευράς τής θόλου, ένθα ήδυνήθημεν να 
φθάσωμεν μέχρι τοΰ δαπέδου. Ό δρόμος του τάφου ανοίγεται προς Ν. καί 
είχε μήκος 28μ. πλάτος δέ 3.30μ. Φέρει έπένδυσιν τοίχου έξ απλών λίθων 
λογάδων μέχρις άποστάσεως 1.90μ. άπό τής θύρας, τό δέ δάπεδόν του, μέχρι 
μήκους 12 μ. άπό τής θύρας, είναι έπεστρωμένον διά μικρών χαλίκων 
άγνωστον έ'τι αν άλλοθεν κομισθέντων, ώς συνέβαινε καί εις τον τάφον του 
Κορυφασίου. Ή θύρα εύρέθη τετειχισμένη δι’ έπιμελεστάτου τοίχου πλακωτών

λίθων μέχρις ύψους 2.80 μ. διατηρουμένου. 'ΐπεράνω τούτου υπάρχει στρώ
μα χώματος, 0.20 - 0.30 πάχους, εΖτα διατηρούνται, ολίγον εσώτερον, δύο 
σειραί λίθων άλλης, μεταγενεστέρας καί άμελεστέρας τειχίσεως τής θύρας. 
Τό υπόλοιπον μέρος, μέχρι του άνωφλίου, εύρέθη πλήρες χωμάτων καί λίθων 
άναμείξ(πίν. 158β).Τό συνολικόν ύψος τής θύρας ήτο 5.1 Ομ., τό δέ πλάτος 
2.33 κάτω καί περίπου 2.20 άνω. Τό συνολικόν βάθος τοΰ στομίου είναι 6 μ.
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(υπό το άνώφλιον), άλλά έχει μετακινηθή το έσωτερικόν μέρος των τοίχων 
ύπό τό βάρος τοϋ ανωφλιού.

'Ολόκληρος αύτη ή άνωτάτη έπίχωσις, άπό τοϋ άνωφλίου μέχρι τοϋ άνωτά- 
του μέρους της άρχικής τειχίσεως, περιείχε Μυκηναϊκά τινα όστρακα όμοϋ 
μετά τεμαχίων ωραίων μελαμβαφών άγγείων κλασσικής εποχής καί θραυ
σμάτων μεγάλων κεράμων. Άπό τοϋ σημείου όμως, όπόθεν άρχίζει ή διατη- 
ρουμένη ωραία τείχισις της θύρας, τά όστρακα ήσαν μόνον Μυκηναϊκά μέχρι 
τοϋ πυθμένος τοϋ δρόμου, μεταξύ δ’ αυτών, ήδη άπό τής πρώτης ημέρας, 
ήσαν καί ΤΕ I/II όστρακα, ώς καί τινα άμαυρόχρωμα. 'Η είκών διετηρήθη 
ή αύτή μέχρι τέλους, έπομένως τό μέρος τοΰτο τοϋ δρόμου παρέμεινεν άδιατά- 
ρακτον άπό τής Μυκηναϊκής έποχής.

Έσωτερικώς εις την θόλον έπεχειρήσαμεν νά άνοίξωμεν μίαν τάφρον έγκαρ- 
σίως προς την διεύθυνσιν τοϋ δρόμου (έπομένως άπό Δ. προς Α.), προς σπου
δήν τής στρωματογραφίας. Άπεδείχθη, ότι ή πελώρια θόλος είχε συμπέσει, 
καταρρεύσαντος προς τά έσω πρώτον τοϋ δεξιοΰ τώ είσερχομένω (Άνατο- 
λικοΰ) τοιχώματος.Έπ’αύτοΰ έπεσε τό Δυτικόν (άριστερόν πίν. 159β) καί 
υπέρ άμφότερα έκειτο άνεστραμμένος κώνος χώματος λευκάζοντος εις τά 
άκρα καί μελανοΰ περί τό μέσον, ήτοι ό άλλοτε υπέρ τήν θόλον τύμβος. Τήν 
τάφρον ήλάσαμεν εις βάθος μέχρι 3μ. περίπου, οπότε ήρχισαν νά κρημνίζων- 
ται οί λίθοι έκ τών τοιχωμάτων καί ήναγκάσθημεν νά σταματήσωμεν. Εις τό 
άνατολικώτατον όμως μέρος τής τάφρου, κατόπιν καταλλήλου στερεώσεως 
τών τοιχωμάτων, κατωρθώσαμεν νά φθάσωμεν μέχρι τοϋ πυθμένος, οϋτινος 
έκαθαρίσαμεν τμήμα δύο περίπου τ.μ. Αί έπιτευχθεϊσαι παρατηρήσεις επί 
τοϋ μικρού τούτου τμήματος είναι αί άκόλουθοι : 'Ολόκληρος ή έπίχωσις 
τής θόλου παρουσιάζει πλήθος οστράκων. "Οσα είναι γραπτά, είναι άμαυρό
χρωμα (πίν. 160α) καί ΤΕ I/II (πίν. 160β). 'Υπάρχουν ωσαύτως τεμάχια 
χειροποιήτου, ένίοτε εγχαράκτου χονδροειδούς κεραμεικής (τό άποκληθέν «Ά- 
δριατικόν» στοιχειών (πίν. 160α, κάτω άριστερά).Τά όστρακα ταΰτα προφανώς 
άνήκον εις τά χώματα, τά όποια έσωρεύθησαν υπέρ τήν θόλον.

Άπεδείχθη, ότι είς τό Α. μέρος ό τοίχος τής θόλου διατηρείται είς όψος 
μόνον 1.20, άποτελούμενος άπό Ιξ σειράς ισοϋψών, ψευδοϊσοδόμως έκτισμέ- 
νων λίθων. Μέχρις ύψους 0.80 περίπου άπό τοϋ δαπέδου ύπήρχον οί τελευ
ταίοι λίθοι τής καταπεσούσης θόλου, άρα ό τάφος είχεν ήδη τήν έπίχωσιν 
ταύτην, καθ’ ήν έποχήν κατέρρευσεν. Είς τήν κορυφήν τής έπιχώσεως ταύτης 
ευρομεν άνθρακας, άφθονον τέφραν, οστά ζφων καί τεμάχια Ελληνιστικών 
χυτρών καί μελαμβαφών άγγείων.Άκολούθως τό χώμα ήτο σχεδόν καθαρόν, 
περιέχον μόνον άραιούς λίθους. Τά κατώτατα 0.15 - 0.20 συνέκειντο έκ λευ
κής καθαράς άργίλλου, ήτις προφανώς είναι άποτέλεσμα διηθήσεως έκ τών 
όμβριων ύδάτων. Εΐτα έφάνη τό δάπεδον τής θόλου, συγκείμενον έκ μειζόνων ή
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μικρών χαλίκων, ώς καί το τοϋ δρόμου. Ψήγματα χρυσοΰ άνεφάνησαν αμέ
σως, άλλα καί τέσσαρα θραύσματα μελαμβαφοΰς Ελληνιστικού αγγείου επ’ 
αύτοΰ τοϋ δαπέδου τής θόλου. 'Ο τάφος, ώς καί πάντες οί ομοιοι αδελφοί 
του, εχει προ πολλοΰ ύποστή γενικήν άναμόχλευσιν καί σύλησιν.

Πάντως ή σπουδαιότης τοϋ μνημείου τούτου είναι σημαντική. "Αν καί κατα
τάσσεται είς την κατηγορίαν Β (μεσαίαν) τοϋ Wace, έν τούτοις φαίνεται 
νά άνήκη εις τον 16°ν π.Χ. αιώνα. Παρουσιάζει επί πλέον άμεσον σχέσιν προς 
την Κρήτην διά τών έν τη προσάψει λατομικών σημείων, καί δή προς την 
Κνωσόν εΐδικώτερον. Είναι ένωρίς νά άποπειραθώμεν έρμηνείαν τοϋ φαινο
μένου τούτου, πάντως αί σχέσεις αί είδικώτεραι μεταξύ Κνωσού καί Πύλου 
είναι άκόμη ζωηραί διά τον ποιητήν τοϋ 'Ομηρικού ύμνου είς ’Απόλλωνα, 
δστις ποιεί Κρήτας άπό Κνωσού Μινωίου πλέοντας έπί πρήξιν καί χρήματα 
ές Πόλον ήμαΟόεντα Πυλοιγενέας τ’ ανθρώπους (393 έξ. Allen ).

'Ο λόφος τής Περιστεριάς διατηρεί άκόμη ίχνη κατοικιών, αί όποΐαι φαί
νονται δλαι τής παλαιοτέρας Μυκηναϊκής περιόδου. Μία οικία άνεσκάφη ο
λόκληρος (πίν. 161α). Είναι ΤΕ I εποχής καί δεικνύει ίχνη καί δευτέρας, κατά 
τι μεταγενεστέρας διασκευής. ’Επί τοϋ δαπέδου εύρέθησαν δύο παιδικαί τα- 
φαί (όραταί έπί τής είκόνος παρά τήν κάτω άριστ. γωνίαν τής οικίας). Ευ
ρήματα έπιφανείας έπί τοϋ λόφου ήσαν λίθιναι σφΰραι, λειαντήρ δονάκων 
τών βελών καί μικραί λεπίδες έκ πυρίτου. Δέν ύπάρχουσιν ίχνη έκ τής μετα
γενεστέρας Μυκηναϊκής έποχής. 'Ο τόπος ούτος φαίνεται νά έγκαταλείφθη 
περί τό τέλος τοϋ 15ου αίώνος καί τοΰτο καθιστά ετι δυσκολωτέραν τήν ταύ- 
τισινπρός οίανδήποτε πόλιν τής παραδόσεως.'Η φύσις τής τοποθεσίας, ένθα καί 
σήμερον άργοκυλοΰν τά ύδατα τής πηγής τοϋ λόφου καί τής κοίτης τοϋ Κυπαρισ- 
σήεντος (πίν. 161β), θά έπέτρεπεν δπως σκεφθώμεν τήν 'Ομηρικήν’Αμφιγέ- 
νειαν, ήτις έν τώ Καταλόγω συνεκφέρεται μετά τοϋ Κυπαρισσήεντος. Τό ζή
τημα είναι, τί έννοεΐ ό Ποιητής διά τοϋ τελευταίου τούτου ονόματος : Πόλιν 
(οπότε θά επρεπε νά λέγεται μάλλον Κυπαρισσήεσσα ή Κυπαρισσιάς) ή αύτόν 
τούτον τον ποταμόν μετά τής περιοχής του ; Τό ζήτημα είναι ούχί άπλοΰν, 
άφοΰ μάλιστα ή Περιστεριά κατεστράφη ένωρίτατα καί ίσως ήτο άγνωστος 
πλέον κατά τήν έποχήν τής συνθέσεως τοϋ Καταλόγου.

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΜΑΡΙΝΑΤΟΣ
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α.1. ’Αριστερά, άμαυρόχρωμος πρόχους (Γουβ. τ. 2, ΰψ. 0.25). 
2. Δεξιά, τρίωτος πιΟαμφορεύς (Γουβ. τ. 1. ΰψ. 0.65).

β. Τρίωτοι πιθαμφορεϊς (Γουβ. τ. 2, ΰψ. άριστ. 0.66, δεξ. 0.55).
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ΠίΝΑΞ 152 ΠΑΕ 1960. — 23. αναςκαφαι πυλου

α. ’Αριστερά, φιάλη (Γουβ. τ. 2). Δεξιά, πιθοκρατήρ (Γουβ. τ. 2, ΰψ. 0.355, οψις Α).

β. 1. Έξ άριστ. προς δεξιά: Ρυτά, Γουβ. τ. 1, ΰψ. 0.37. Γουβ. τ. 2, ΰψ. 0.29. 
2. Πρόχους, Γουβ. τ. 1, ΰψ. 0.33. ΤΕ ΙΙΙΑ.
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α. Δύο όψεις κρατήρος μετά παραστάσεων πτηνών. Γουβαλάρη.

β. Γουβ. τ.1. Άνατολίζουσα πυξίς έκ τοΰ στρώματος τής λατρείας των νεκρών, ’ίσως 
άνατολικής προελεύσεως. "Υψ. 0.25.
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Πιναξ 154 ΠΑΕ I960. — 23. αναςκαφαι πυλου

α. Παλαίπυλος (Βολιμίδια), τ. Α14. Διακρίνονται κύκλω αί κόγχαι τοϋ δαπέδου 
καί είς τό μέσον ό σκελετός νεκρού ελληνιστικής έποχης.

β. Βολιμίδια, τ. Β6 μετά την άφαίρεσιν της 
μιας συκης έκ τοΰ δρόμου.
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ΠΑΕ 1960. — 23. αναςκαφαι πυλου Πιναξ 155

- β. Βοριά τ. 7. ’Αγγεία επί τοϋ δαπέδου.
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ΠίΝΑΞ 156 ΠΑΕ 1960. — 23. αναςκαφαι πυλου

α. Κυκλώπειος πύργος Ελληνικού Μουριατάδας.

β. Ελληνικό Μουριατάδας. Πύργος ή άνάλημμα κυκλώπειου κατασκευής.
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ΠΑΒ 1960. — 23. αναςκαφαι πυλου Πιναξ 157

α. 'Ελληνικό Μουριατάδας. Τμήμα τοϋ μεγάρου (έξ ’Ανατολών) και τοϋ Β. 
διαδρόμου (δεξιά).

β. Ελληνικό .Μουριατάδας. Κτίσμα (ναός;) μετά κιόνων.
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ΠίΝΑΞ 158 ΠΑΕ 1960. — 23 αναςκαφαι πυλου
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ΠΑΒ 1960. — 23. αναςκαφαι πυλου Πιναξ 159

α. Περιστέρια. Το άνω μέρος τής εισόδου τοϋ θολωτού τάφου. ’Αριστερά, δύο 
λατομικά σημεία.

β. Τομή τής έπιχώσεως τής θόλου από Δ. προς Α.
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ΠίΝΑΞ 160 ΠΑΕ 1960. — 23. αναςκαφαι πυλου

α. Άμαυρόχρωμα όστρακα έκ τής θόλου και (κάτω αριστερά) χειροποίητα χονδροειδή.

β' Κεραμεική (ΙΕ Ι-ΙΙ) έκ τής έπιχώσεως τοϋ θολωτού τάφου Περιστεριας.
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ΠΑΕ i960.— 23. αναςκαφαι πυλου ΠΙΝΑΞ 161

α. Περιστεριά. ΙΙρωτομυκηναϊκή οικία. Κάτω άριστερά διακρίνεται μικρός 
κιβωτόσχημος τάφος έπί τοΰ δαπέδου.

β. Ό λόφος τής ΙΙεριστεριας καί ό Κυπαρισσήεις.
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