
27. ΑΝΑΣΚΑΦΑΙ ΠΥΛΟΥ

Αί άνασκαφαί τοΰ 1959 διεξήχθησαν άπό 5 Αόγούστου μέχρι. 4 Σετ.'τεμ- 
βρίου καί περιωρίσθησαν εις τήν περιοχήν Κουκουνάρας, ή οποία άπό τοΰ 
παρελθόντος ήδη έτους παρουσίασε σπουδαίας Μυκηναϊκάς άρχαιότητας1. 'Η 
νέα άνασκαφή έβεβαίωσεν όριστικώς τήν ΰπαρξιν ακμαίου Πρωτομυκηναϊκοΰ 
συνοικισμού, τοϋ οποίου τά ’ίχνη παρακολουθοϋνται τουλάχιστον μέχρι τής 
Μυκηναϊκής ΙΙΙΒ εποχής. Τά άποτελέσματα έν συντομία υπήρξαν τά άκόλουθα: 

'Η φυσική άκρόπολις, περί τό χιλιόμετρον προς Α. τοΰ χωρίου Κουκουνάρα, 
Καταρραχάκι όνομαζομένη, ήρευνήθη εύρύτερον. Άπεδείχθη δτι τό πέρυσιν 
εύρεθέν «άψιδωτόν» μέγαρον έχει σχήμα άκανόνιστον, διότι πάσαι αί πλευραί, 
πλήν τμήματος τής Νοτίας, δεν είναι εύθύγραμμοι (πίν. 146α). Διά λόγους τε
χνικούς ή άνασκαφή τοΰ κτίσματος δεν έπερατώθη τελείως, πρέπει δέ νά διε- 
ξαχθή όταν τά χώματα θά είναι μαλακώτερα, ΐνα μή σημειωθοΰν ζημίαι. Έξη- 
κριβώθη, ότι τό κτίσμα έχει δύο περιόδους, άμφοτέραςτής ΎΈ I καί τής πρωί
μου ΤΕ II περιόδου. Προ τής Δ. πλευράς αύτοΰ υπάρχει εύθύς τοίχος μήκους 
3.92μ., πλάτους 75 έκ. φέρων βάσιν κίονος κατά χώραν. Έτέρα βάσις, 
ούχί όμως κατά χώραν, εύρέθη έντός τοΰ μεγάρου. Αί δοκιμαί έδειξαν, ότι προς 
Δ. υπάρχει καί έτερον κτίσμα ούχί έκτεταμένον, αλλά προχωροΰν εις μέγα 
βάθος. Πέριξ προς Β. καί Ν. υπάρχουν λείψανα τοίχων, έν μέρει διά μεγάλων λί
θων έκτισμένα, άλλά κατεστραμμένα πλέον. Έπρόκειτο περί ενδιαφέροντος 
πρωίμου Μυκηναϊκοΰ συνοικισμού, όπου όμως οί άρχαιολόγοι έφθασαν άργά. 
Μέχρι καί τής παρούσης γενεάς ενθυμούνται οί κάτοικοι, ότι μετεκομίζοντο 
έντεΰθεν λίθοι εις τήν Κουκουνάραν. Τό ήδη άνασκαφέν κτίσμα παρουσιάζει 
μέγιστον μήκος 10.80 καί πλάτος 5.50 μ., άλλά τό παρακείμενον προς Δ. δυ

νατόν νά ήτο μεγαλύτερον.
Κατά τό Ν. άκρον τής άκροπόλεως υπάρχει είδος φυσικοΰ χάσματος, τό 

όποιον προφανώς έχρησίμευσεν ως λάκκος άπορριμμάτων. Περιέχει άρίστης 
ποιότητος κεραμεικήν τής Μυκηναϊκής ΙΙΙΑ καί ΙΙΙΒ περιόδου, ήτις προφανώς 

είναι εισηγμένη.

1 Τήν άνασκαφήν τής Πύλου παρηκολούθησαν ό κ. Σπ. Ίακωβίδης καί ή δεσπ. 
Μ. Παντελίδου ώς σχεδιασταί. Έπισκέπται παραμείναντες άρκετάς ήμέρας υπήρξαν 
ωσαύτως ό κ. Per Alin (Σουηδία) καί Η. Muhlestein (Ελβετία) καί έκ Βερολίνου 
οί κύριοι Eggers καί Braschen. Έτίμησαν ωσαύτως τήν άνασκαφήν δι’ έπισκέψεως ό 
νομάρχης Μεσσηνίας κ. Τσαμουλας καί πρόκριτοι τής Πύλου, ώς καί έπισκέπται καί 

φοιτηταί ξένοι τε καί ήμέτεροι.
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'Η υπόλοιπος δραστηριότης τής έφετινής περιόδου άφιερώθη εις τήν άνα- 
κάλυψιν καί ερευνάν περαιτέρω τάφων. ’Ήδη έ'φθασαν τον άριθμόν των επτά 
οί θολωτοί τάφοι, επί πλέον δέ άπεδείχθη, οτι τινές των τύμβων κρύπτουν 
πολλούς έκαστος, αλλά υποτυπώδεις θολωτούς τάφους, πτωχούς καί άνήκόντας 
εις τάς προχωρημένας φάσεις τής Μυκηναϊκής εποχής. Τά αποτελέσματα έν 
συνάψει εΐναι τά άκόλουθα:

Συνεπληρώθη ό καθαρισμός του πέρυσι κατά το πλεΐστον άνασκαφέντος 
θολωτού τάφου Κουκουνάρας 2 (Τσουμπρή). Ή εΐκών δέν μετεβλήθη. 'Ο 
τάφος είχε συληθή έπανειλημμένως, ώστε ούτε άγγεΐον ούτε σκελετός εύρέθη, 
πλήν άσημάντων θραυσμάτων. Τρία χρυσά ορθογώνια λεπτά ελάσματα, άργυ- 
ροϋν σύρμα καί δύο λίθινα βέλη, όμοΰ μετά τεμαχίου σφραγιδόλιθου έξ όρείας 
κρυστάλλου υπήρξαν τά μόνα ευρήματα.

Αί νέαι έρευναι έστράφησαν κυρίως εις τήν ολίγα μέτρα προς Άνατολάς 
τής άκροπόλεως Καταρραχάκι καί τού αυτόθι συνοικισμού άπέχουσαν περιο
χήν. Κατ’ εύθεϊαν γραμμήν ή άπόστασις είναι μόνον 20-30 μέτρα, άλλά το 
βαθύ ρεύμα τού Άράπη καθιστά ταύτην προσιτήν δι’ επιπόνου ατραπού. Ή 
περιοχή, γνωστή ώς Γουβαλάρη, εμποιεί έντύπωσιν ως έκ των έκεΐ πυκνών 
τεχνητών τύμβων. Εις, ό περισσότερον περίοπτος (ήριθμήθη ώς τύμβος 1 ),δέν 
εδωκεν έφέτος άποτελέσματα, αν καί πολλά στιβαρά έργαλεΐα έθραύσθησαν 
έναντίον των έγκάτων του, των οποίων τά χώματα έχουν άφάνταστον σκληρό
τητα κατά τήν ξηράν εποχήν. "Ετερος τύμβος, 6 ύπ’ άρ. 2, άπέδειξεν ότι έκρυπτε 
τρεις μικρούς θολωτούς τάφους, των οποίων ή διάμετρος δέν φθάνει τά 3 μέτρα. 
Είναι πρόχειρα καί άτεχνα κατασκευάσματα, άνευ θύρας, οί δέ νεκροί έθάπτοντο 
είτε άνωθεν, είτε άνοιγομένης οπής εις τά πρόχειρα τοιχώματα τής θόλου. 
Ούδείς έκ των τριών τάφων άπέδωκε σκελετόν ούδέ καν κρανίον ώστε υπέ
θεσα ότι τά ολίγα οστά, τά όποια, τεθραυσμένα ήδη καί ελλιπή, έ'κειντο έδώ 
καί έκεϊ, πιθανόν νά προέρχωνται έξ άνακομιδής λειψάνων άλλοΰ που τεθαμμέ- 
νων. 'Ο περισσότερον ένδιαφέρων έκ τών τριών τάφων ήτο ό 1 (ό Δυτικώτατος), 
ό όποιος έφερεν εις τό Β. μέρος πλακοειδή λίθον κατά πλάτος ορθιον ίστά- 
μενον καί προ αύτοΰ μικρούς λίθους κυκλικώς (πίν. 146β), οΐτινες όμως ούδέν 
έκάλυπτον. Τά ευρήματα ήσαν μαχαιρίδιον λεπτότατον καί τεμάχιον άλλου έκ 
χαλκού, χαλκή περόνη μήκους 10.2 έκ. φέρουσα εις τήν κεφαλήν οπήν (άνευ 
κρίκου), βέλος έκ ξανθού πυρίτου, πήλινα σφονδύλια καί τεμάχια χειροποιήτου 
κεραμεικής, τά πλεϊστα έκ τού τάφου 1, οδ ή διάμετρος εΐναι 2.75 καί τό μέγι- 
στον σωζόμενον ύψος 1.15 μ.

Τρεις ή τέσσαρες όμοιοι τύμβοι υπάρχουν ακόμη, οΐτινες θά παράσχωσι 
πληρεστέραν εικόνα εάν άνασκαφοΰν. Προς Δ. τούτων, χωριζόμενος άπό τήν 
άκρόπολιν διά τού ρεύματος τού Άράπη, υπάρχει στενόμακρος έπίπεδος χώρος 
έκτεινόμενος άπό Β. προς Ν. Έκεΐ έδοκιμάσαμεν εις μέρος όπου τινές λίθοι
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ήσαν ορατοί, άπέδειξαν δ’ δτι έπρόκειτο περί θολωτού τάφου, του μεγαλυτέρου 
καί πλουσιωτέρου μέχρι της στιγμής εις την περιοχήν (Γουβαλάρη 1=Κουκου- 
νάρας 4). Ό τάφος ήτο σεσυλημένος, άλλ’ ’ίχνη τοϋ άλλοτε πλούτου του διετη- 
ρήθησαν άρκετά, επί πλέον δέ παρουσίασεν οδτος το καλύτερον μέχρι τοϋδε 
παράδειγμα εντατικής λατρείας των νεκρών κατά την Ελληνικήν έποχήν.

'Ο δρόμος κεϊται προς Ν. Ή Ούρα διετηρήθη κακώς, άνευ άνωφλίου καί 
έ'φερε μόνον τούς κατωτάτους δόμους (ύψος 1.10 μ.) τής άλλοτε τειχίσεως. 'Η 
θόλος έχει διάμ. 6.25 μ. καί τό δάπεδον άποτελεΐται έκ τοϋ φυσικοϋ βράχου, 
άρκούντως σκληρού, ό όποιος έλαξεύθη έπιμελώς καί κατέστη οριζόντιος. 
Μεταγενεστέρως έλάξευσαν έ'τι βαθύτερον καί τον δρόμον καί τό κατώφλιον 
τής θύρας καί πεταλοειδές τμήμα τοϋ δαπέδου τής θόλου εις βάθος 0.50 μ. 
Τό σκάμμα τής θόλου εχει μήκος 4.50 καί πλάτος άπό 1.40 μέχρι 1.90 μ. Ούδε- 
μίαν άλλην ερμηνείαν βλέπω, πλήν τής δοθείσης ήδη διά τά παρεμφερή σκάμ
ματα άλλων τάφων ήτοι δτι έγένοντο δπως διευκολύνουν την είσοδον άρ
ματος ή νεκρικής άμάξης. Ή εύρεσις δύο έσφαγμένων ίππων εις τον δρό
μον τοϋ τάφου τοϋ Μαραθώνος ίσως δεν είναι άσχετος προς την τελευταίαν 
υπηρεσίαν την οποίαν προσέφερον, νά σύρουν μέχρι τοϋ τάφου την άμαξαν τοϋ 

νεκρού.
Ή θόλος διατηρείται μέχρις ύψους 2.20 μ. (πίν. 147α) καί μετά τήν άφαί- 

ρεσιν τών πρώτων 50 έκ. έπιχώσεως ήρχισαν νά φαίνωνται οστά ζώων. Εντός 
ολίγου παρουσιάσθη ολόκληρος σκελετός έλάφου, ώς νομίζω (πίν. 147β). ΓΙέριξ 
τούτου καί καθ’ ολην τήν έπίχωσιν, μέχρι τοϋ δαπέδου, ύπήρχεν απειρία οστών 
έκ βοών, χοίρων, άρνίων, κέρατα έλάφων καί 16 όπλαί έξ ίπποειδών ή έλάφων. 
Εύρέθησαν είσέτι τό κέλυφος μιας χελώνης καί απειρία οστράκων καρκίνων. 
Άν καί λείψανα μιας χελώνης εύρέθησαν εις τον τάφον 2 Κουκουνάρας, καρκί
νων δέ όστρακα είς πολλούς άλλους, είναι άγνωστον άν κατετίθεντο ύπό άν- 
θρώπων ή είσέδυσαν εως εκεί. Μία άνθρωπίνη χειρ καλής διατηρήσεως εύρέθη 
ωσαύτως είς τά Ελληνικά στρώματα. Πυράς καί θυσιών λείψανα ύπήρχον 
παντού, κυρίως δμως μεγάλη πυρά μετά όγκων τέφρας έ'κειτο είς τήν ΒΔ. πλευράν 
παρά τον τοίχον τής θόλου καί επ’ αύτοΰ τοϋ δαπέδου. Κέραμοι, τεμάχια πί
θων μεγάλων, ομηρικοί σκύφοι καί τέλος τά λείψανα ένός άνατολίζοντος άγ- 
γείου (τεχνοτροπίας Λακωνικής;) εύρέθησαν εντός τής θόλου, κυρίως περί τήν 
μνημονευθεΐσαν πυράν (πίν. 148α).

Ούτε άγγεΐον, ούτε σκελετός, αλλά μόνον τεμάχια ολίγων κρανίων εύρέ
θησαν έντός τοϋ τάφου. Εύρέθησαν άρκετά όστρακα, ώστε ίσως θά καταστή 
δυνατή ή άνασυγκρότησις ένός ή δύο άμφορέων πρωίμου ’Ανακτορικού ρυ
θμού μέ φυλλοειδή ή ροδακοειδή διακόσμησιν, αίτινες δίδουν καί τήν χρονολο
γίαν τού τάφου. Τον πάλαι πλούτον αύτοΰ άποδεικνύει άπειρία χρυσών φυλλα- 
ρίων, έξ ών ήτο κατάσπαρτος δλος ό τάφος. Εύρέθησαν ωσαύτως άφθονία ψή-
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φων έκ λίθων ημιπολύτιμων, δεκάδες χαυλίων έκ κράνους ή κρανών καί άφθο- 
νία λίθινων βελών. Τά πολυτιμότατα τών ευρημάτων ήσαν χρυσή ψήφος λεπτής 
σπειροειδοΰς καί κοκκιδωτής έργασίας καί σφραγιδόλιθοι. 'Ο είς είναι έκ κυά- 
νου χρυσόδετος, άλλα παρουσιάζει μόνον πυροστρόβιλον έκ δελφίνων ώς γλυφήν. 
Είς πεπιεσμένος κύλινδρος έκ σαρδίου φέρει έλαφον γονατίζουσαν. Εις άμυ- 
γδαλοειδής σάρδιος φέρει τετράφυλλον. "Ετερος φέρει βουν βεβλημένου καί 
μυκώμενον έπωδύνως. Οϊ δύο κάλλιστοι εύρέθησαν έντός του σκάμματος τής 
θόλου. 'Ο εις, πεπιεσμένος κύλινδρος έξ ίάσπιδος, είναι ή παλαιοτέρα άπό άπό- 
ψεως ρυθμού καί τέχνης λίθος. Φέρει πτερωτόν γρΰπα κρατούντα διά τού ράμ
φους νεκράν έλαφον. 'Ο ρυθμός άνάγεται εις χρόνους ολίγον μεταγενεστέρους 
τού 1500. Πρωτοφανές καί μεγάλου ιστορικού ένδιαφέροντος είναι τό θέμα τής 
τελευταίας σφραγΐδος, πεπιεσμένου κυλίνδρου έξ άμεθύστου. Δύο πολεμισταί 
μονομαχούν διά τεσσάρων ξιφών. Τά δύο βραχύτερα διασταυροΰνται προ τών 
κοιλιών των, τά ετερα δύο μακρότερα (τό εν φαίνεται καλώς) απειλούν τούς 
λαιμούς των. Τό σύμπλεγμα έσχεδιάσθη θαυμασίως, όπως καλύψη τον ορθο
γώνιον χώρον τής σφραγΐδος. 'Η αύστηρά συμμετρία τών μορφών δίδει την 
έντύπωσιν θεαματικού άγωνίσματος μάλλον παρά πραγματικής μάχης. Δυστυ
χώς καί ή τέχνη καί ή διατήρησις τής σφραγΐδος είναι μέτρια.'Ο πίναξ 1 48β 
δίδει φωτογραφίας έκ τών πρωτοτύπων, μή υπαρχόντων εΐσέτι αποτυπωμάτων. 
'Η παρατήρησις, ότι είς την Πύλον οί θολωτοί τάφοι εύρίσκονται άνά ζεύγη, 
έλειτούργησε καί ένταΰθα καλώς (καί μάλιστα δύο φοράς). ’Ολίγα μέτρα προς 
Β. τού τάφου άνεκαλύφθη ό προφανώς κατά τι παλαιότερος, έν πάση δέ περι- 
πτώσει μικρότερος καί πτωχότερος αδελφός του. Δεν έχει άνώφλιον, άλλ’ ή 
θύρα (βλέπουσα προς Β.) διατηρείται τετειχισμένη έως άνω (πίν. 149α) είς 
ύψος 1.83 μ. Ή θόλος είναι έκτισμένη διά προχείρων λίθων, ούχί διά τών 
ωραίων πλακωτών τού τάφου 1 (μελίστρες είς τήν γλώσσαν τών έντοπίων, 
ύπάρχουσαι είς ενλατομεΐον περίτά 4 χιλιόμ. άπέχον). ’Έχει διάμετρον 4.90-5 μ. 
καί τό δάπεδον (φυσικός βράχος ώς καί είς τον τ. 1) δεν έλαξεύθη όριζοντίως, 
αλλά φέρει τήν φυσικήν κλίσιν άπό Α. προς Δ. Ούδέν εύρέθη κατά χώραν. Μία 
πυρά μετά τέφρας, λειψάνων οστών καί κτερισμάτων, έκειτο παρά τήν Δ. πλευ
ράν τής θόλου. Τά τεμάχια ενός μεγάλου τριώτου άμφορέως μετά κισσοειδοΰς 
διακοσμήσεως δεικνύουν, ότι ό τάφος κατάγεται τουλάχιστον έκ τού 1500, 
άλλ’ υπάρχει καί πολλή κεραμεική ΤΕ ΙΙΙΑ-Β. Τά ευρήματα ήσαν: Τεμάχια 
χαλκών σκευών καί όπλων, ών μεταξύ ήλοι έπίχρυσοι. Ψήφοι διάφοροι καί είς 
σφραγιδόλιθος άμεθύστου φέρων βοΰν τρέχοντα καί μυκώμενον έπωδύνως. Δε
κάδες λίθινων βελών, τινών ώραιοτάτων, έκ πολυχρώμων ή διαφανών λίθων 
(πίν. 149γ)καί άλλα μικρά άντικείμενα. Τό σπουδαιότατον τών ευρημάτων είναι 
πεντηκοντάς περίπου χαυλίων, ήτις έλπίζεται οτι θά άποτελέση ολόκληρον 
κράνος. 'Η όπισθία πλευρά τών χαυλιοδόντων δεικνύει κατεργασίαν, ήτις πα-
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ρουσιάζει περίπλοκου τήν τοποθέτησιν των χαυλίων έπί τοϊί κράνους καί ούχί 
τόσον άπλήν, όσον μέχρι τοΰδε ένομίζετο.

Εις άπόστασιν 500 περίπου μέτρων προς τά ΒΔ. τής άκροπόλεως Καταρ- 
ραχάκι, εϊς τήν θέσιν Άκόνα, έντός άγροΰ του Ήλία Ζωντανού, υπάρχει τύμ
βος. Είναι ό πρώτος ό όποιος έσημειώθη κατά τήν πρώτην άφιξίν μου εις Κου
κουνάραν, διότι εύρίσκεται εις τό άκρον του χωρίου. 'Η έφετινή δοκιμή άπέ- 
δειξεν άμέσως ότι πρόκειται περί θολωτού τάφου, όστις όμως έχει συμπέσει 
τόσον παραδόξως καί έπικινδύνως (πίν. 150α), ώστε ή άνασκαφή του διε- 
κόπη διά τον φόβον δυστυχήματος. 'Ο τάφος (Άκόνας 1=Κουκουνάρας 6) εχει 
τήν είσοδον προς Ν. Ένώ δεν διατηρείται άνώφλιον, ή θόλος ύπεράνω τούτου 
διατηρείται εις ύψος άνω τού μέτρου (πίν. 150α) καί κατά τοιοΰτον περίεργον 
τρόπον, ώστε έπί πολλάς ήμέρας ένομίζομεν, ότι πρόκειται περί έλλειψοειδοΰς 
τάφου, ως ό τού Θορικοΰ. "Οταν έφθάσαμεν εν μέτρον βαθύτερον ό τάφος ήρχισε 
νά έπανακτά κυκλικότητα, άλλ’ ή άνασκαφή διεκόπη εις τό σημεΐον τούτο.

Μόλις εις άπόστασιν 15 μ. προς Νότον άνεκαλύφθη καί ενταύθα διά τής 
πρώτης δοκιμής τό έτερον μέλος τού ζεύγους. 'Ο νέος τάφος (Άκόνας 2= 
Κουκουνάρας 7) εχει τήν είσοδον προς Β., ής μόνον τμήμα τού άνωτέρου μέρους 
εόρέθη τετειχισμένον (πίν. 150β).'Η θόλος διατηρείται εις μικρόν μόνον ύψος 
ολίγον άνω τού μέτρου. "Εχει διάμ. 5.40, τό δέ στόμιον βάθος 2.30 καί πλάτος 

1.20 μ.
Ούδέν εύρέθη κατά χώραν. 'Ο τάφος είχε πολλάκις καθαρθή κατά τήν Μυ

κηναϊκήν έποχήν. Μεθ’ έκαστον καθαρμόν ήνάπτετο πυρά εις έν μέρος τού τά
φου, εις ήν έθετον κρέατα (άφθονία ζωικών οστών) καί βαλάνους δρυός, ών 
εΰρομεν πολλάς άπηνθρακωμένας. 'Ως γνωστόν, εις Ελληνικούς χρόνους ό 
χρησμός τής Πυθίας προς τήν Σπάρτην ονομάζει τούς γειτονικούς Άρκάδας 
βαλανηφάγους. Μικροί λάκκοι ήνοίγοντο εις τό δάπεδον, οί όποιοι έδέχοντο 
τά οστά παλαιοτέρων νεκρών, ενδεχομένως καί κανέν κτέρισμα. "Εν μόνον 
κρανίον εύρέθη σχεδόν ακέραιον καί τριών άκόμη οΐ θόλοι. Έν μόνον μικρόν 
άλάβαστρον εύρέθη άκέραιον. 'Η υπόλοιπος κεραμεική είναι κυρίως ΤΕ ΙΙΙΑ-Β 
πλήν ολίγων τεμαχίων έκ μειζόνων άγγείων, άτινα είναι ΤΕ II.

Περί τά 30 λίθινα βέλη εύρέθησαν έντός τού τάφου, ών τό ήμισυ ευθύς μετά 
τήν είσοδον, σχεδόν τό έτερον ήμισυ εις τήν έναντι τής εισόδου άκραν τού δα
πέδου καί έλάχιστα άνά τήν υπόλοιπον θόλον. Εύρέθησαν ωσαύτως σφονδύλια 
στεατίτου, τεμάχιον κέρατος έλάφου, 15 ψήφοι ύάλου καί μάζης διαφόρων σχη
μάτων καί περίεργος φακοειδής σφραγιδόλιθος. Άποτελεΐται έξ έρυθράς γεώ
δους ούσίας, σύρματα δέ άργύρου προφανώς, τοποθετημένα έντός τής ζύμης, 
παριστοΰν τάς φλεβώσεις τού σαρδώνυχος. ’Έφερε γλυφήν, ίσως βοός. Εύρέ
θησαν εΐσέτι άρκετά χάλκινα. Μία μικρά αιχμή άκοντίου (μόλις 9 έκ. μήκος) 
όυ,οιάζει προς παιδικόν άθυρμα. "Εν γλωσσοειδές μαχαίριον (μήκους 0.19 μ.)

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:47:36 EEST - 34.211.113.242



Σπυρίδωνος Μαρινάτου : Άνασκαφή Πύλου 179

καί έτερον μονόστομον (μήκ. περί τά 0.28 μ.) διατηρούνται καλώς, άλλ’ έχουσι 
συστραφή (το γλωσσοειδές έθραύσθη εις δύο) σκοπίμως, ΐνα καταστώσιν 
ανάξια συλήσεως. 'Ο πίναξ 149β δεικνύει εν μονόστομον μαχαίριον καί εν 
έγχειρίδιον (μήκος 17 έκ.), ού οί τρεις ήλοι φέρουν έπένδυσιν αργύρου μετά μι- 
κρας προσμείξεως χρυσού (ήλεκτρον), ήτις προεφύλαξε τούτους άπό τής όξει- 
δώσεως.

Εις τά πέριξ τής Κουκουνάρας, περί τά 3 χιλιόμ. άνατολικώτερον πλησίον 
των χωρίων Κρεμμύδια καί Φουρτζή, εις τά πέριξ τού χωρίου Χανδρινοϋ καί 
εις την περιφέρειαν Μεθώνης έξηκριβώθησαν καί άλλοι τύμβοι, ών τινες τού- 
λάχιστον κρύπτουν θολωτούς τάφους. Είναι φανερόν, δτι οί τοπικοί πρίγκιπες 
εις τήν περιφέρειαν Πύλου κατεσκεύαζον έκαστος θολωτόν τάφον διά την οικο
γένειαν του. ’Ολίγοι έκ των τάφων τούτων δύνανται νά όνομασθοΰν βασιλικοί.

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΜΑΡΙΝΑΤΟΣ
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ΠίΝΑΞ 146 ΠΑΕ 1959.— 27. ΑΝΑΣΚΑΦΑΙ πτλοτ

β. Κουκουνάρα. Γουβαλάρη τύμβος 2, τάφος 1.
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α. Κουκουνάρα. Γουβαλάρη τάφος 1 έκ Ν.
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ΠίΝΑΞ 148 ΠΑΕ 1959.— 27. ΑΝΑΣΚΑΦΑί πτλοτ

β. Κουκουνάρα. Γουβαλάρη τ. 2. Χρυσή ψήφος καί γλυπταί λίθοι.
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ΠΑΕ 1959 — 27. αναςκαφαι πτλοτ Πιναξ 149

α. Κουκουνάρα. Γουβαλάρη τ. 2 έκ Β. β. Κουκουνάρα. Άκονας τ. 2. ’Εγχειρίδια.

γ. Κουκουνάρα. Γουβαλάρη τ. 2. Λίθινα βέλη.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:47:36 EEST - 34.211.113.242



ΠίΝΑΕ 150 ΠΑΕ 1959 — 27. ΑΝΑΣΚΑΦΑΙ ΠΪΛΟΤ

α. Κουκουνάρα. Άκόνας τ. 1. έκ Β.

β. Κουκουνάρα. ’Ακόνας 2. έκ Ν.
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