
27. ΑΝΑΣΚΑΦΑΙ ΕΝ ΠΥΛΩι

Αί εν Πύλφ άνασκαφαί τοϋ 1955 διήρκεσαν από τής 26ί? ’Ιουλίου μέ
χρι τής άΊξ Σεπτεμβρίου, έξετάθησαν δέ εις τρία διάφορα σημεία, έν τή 
προσπαθείς δπως τό συνολικόν αρχαιολογικόν πρόβλημα τής Δυτ. Μεσσηνίας 
προσλάβη συγκεκριμένην μορφήν. Άντι τοϋ κ. Σπ. Ίακωβίδου, άπησχολημέ- 
νου ό'ντος αλλαχού, μετέσχε κατά τήν παρούσαν περίοδον εις τάς άνασκαφάς 
δ επιμελητής κ. Δημ. Θεοχάρης. Δύο άρχιεργάται των ’Αμερικανικών άνα- 
σκαφών τής ’Αγοράς, οι κ. κ. Γ. Βασιλειάδης κα'ι Μ. Σιώτης, μετέσχον τών 
άνασκαφών κατ’ ευγενή παραχώρησιν τών αρμοδίων ’Αμερικανικών αρχών. 
Μετέσχον ωσαύτως κατ’ εναλλαγήν δύο μικραι ομάδες φοιτητών άποτελούμε- 
ναι έκ τών κυρίων Ά. Ζώη, Δ. Κακάμπουρα, Β Παναγιωτοπούλου, καί τών 
δεσποινίδων Κ. Κρυστάλλη, Μ. Παπαδοπούλου, Θ. Μητσοπούλου, Ε. Παπα
κωνσταντίνου και Μ. Παντελίδου. Ό αρχιτεχνίτης τοϋ Μουσείου Ηρακλείου 
κ. Ζ. Κανάκης συνεκόλλησε κα'ι έτακτοποίησε πολύ κεραμεικόν υλικόν τών 
άνασκαφών και ειργάσθη ένεργώς κατά τήν ερευνάν τών θολωτών τάφων, 
συντελέσας εις τήν κατά τό δυνατόν επιτυχή εξαγωγήν τών δύο θησαυρών 
χαλκών σκευών. ’Εκ τών πολλών επισκέψεων τών άνασκαφών ημών ιδιαιτέ
ρως άναφέρομεν τήν τοϋ έκ Σικάγου ομογενούς κ. Χρήστου Άντωνοπούλου, 
ιατρού, δστις μετά παραδειγματικής φιλοπατρίας άνήγειρε κα'ι εδωρήσατο εις 
τήν Πατρίδα μικρόν μουσεΐον έν Πύλφ (Ναβαρίνφ) προς στέγασιν τών εύρε- 
θησομένων έν τή περιφερείς Πυλίας άρχαίων.

Ή πρώτη ολιγοήμερος φάσις τών άνασκαφών ημών έσχεν ώς άντικειμε- 
νικόν σκοπόν τήν προκαταρκτικήν έρευναν μιάς σπηλαιώδους καταβόθρας, 
κειμένης έντός τής κωμοπόλεως Χώρας. Επειδή 6 πέριξ χώρος ήτο πυκνώς 
κατιοκημένος κατά τήν Μυκηναϊκήν εποχήν καί έπειδή είναι δυνατόν ή ΙΊα- 
λαίπυλος νά συνεκέντρωνε περί έαυτήν τούς Μυκηναϊκούς μύθους, μεταφερ- 
θέντας είτα εις τήν παραλιωτέραν Πύλον τοϋ Νηλέως, θά ήτο δυνατόν τό 
σπήλαιον τούτο νά είναι τό τού μύθου, ένθα ό Ερμής άπέκρυψε τάς βόας 
τοϋ ’Απόλλωνος. Τό σπήλαιον τοϋ Κορυφασίου είναι απλή εύρεΐα κοιλότης, 
ένθα ουδέ άσπάλακες θά ήδύναντο νά κρυβώσιν άποτελεσματικώς, καί μάλι
στα δταν ό διώκτης ήτο δ ’Απόλλων.

Τό παρόν σπήλαιον είναι τυπική καταβόθρα εξ έκείνων, έντός τών δποίων 
εξαφανίζονται τά ϋδατα. ’Ήδη άπό τοϋ παρελθόντος έτους ειχον έπιστήσει 
τήν προσοχήν μου εις τούτο. Κατά τάς διηγήσεις τών χωρικών τό δρατόν,
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επίγειον τμήμα αύτοϋ, συγκοιναινεΤ διά δύσκολων πως στενωπών προς αλλε
πάλληλα υπόγεια σπήλαια («αλώνια»), Πάμπολλοι κατέβησαν εντός αΰτοΰ, 
παρ’ ών ως αΰτοπτών έπληροφορήθην αρκούντως. Θρυλεΐται, δτι διάφορα 
αντικείμενα εύρέθησαν εντός αυτού, άλλα ταΰτα είναι αφερέγγυοι μαρτυρίαι. 
Μέχρι προ τεσσάρων ή πέντε ετών ήτο είσέτι προσιτόν τό κάτω σπήλαιον. 
Συνεπείφ δμως οδικών τινων διαρρυθμίσεων εντός τής κωμοπόλεως διω- 
χετεύθησαν εις αυτό τά ρείθρα καί ιλύς άπέφραξε την στενήν είσοδον προς 
τά κάτω σπήλαια. “Οπως δήποτε, έπεχειρήσαμεν μίαν πρώτην έρευναν.

Ή θέσις καλείται σήμερον Καταβόθρα καί κεϊται εις τό προς Ν. χαμη- 
λότερον τμήμα τής Χώρας, ένθα φυσικώς συρρέουσι τά ό'μβρια ύδατα. Τό 
επίγειον κοίλωμα έχει γραφικήν είσοδον, βλέπουσαν προς ΒΑ. καί πλαισιου- 
μένην υπό δργώσης βλαστήσεως, ήτις κρεμαμένη εκ τών ά'νω καί συμπλεκο- 
μένη προς τήν άγρίαν συκήν, τήν κυπάρισσον καί τήν άκτέαν μεταβάλλει τό 
σπήλαιον, αν καί λίαν εύρύστομον, εις συσκιον καί υγρόν ενδιαίτημα. Τροχοί 
καί άλώπεκες διασταυροΰσι τάς στοάς των εντός τής παχείας έπιχώσεως, ήτις 
κατά τούς εντοπίους είναι αποτέλεσμα τών τελευταίων μόνον ετών.

Ή απόπειρα, δπως άποκαλύψωμεν τήν είσοδον προς τό κάτω σπήλαιον 
άπέτυχε, διότι τά κάθυγρα χώματα μετεβάλλοντο βαθΰτερον εις ίλύν καί άνε- 
βλήθη ή προσπάθεια δι’ εύθετωτέρας καιρικάς περιστάσεις. Μετά δυσκολίας 
έσκάψαμεν εις άλλα μέρη τοΰ σπηλαίου, φθάσαντες ενιαχού εις μικρά τμή
ματα τού φυσικού εδάφους τού σπηλαίου, χωρίς δμως νά έπιτΰχωμεν τό 
τέρμα έναντι τής εισόδου. Έφθάσαμεν εις 15 μ. άπόστασιν από τού στομίου, 
αλλά τό σπήλαιον προχωρεί είσέτι. Τό πλάτος τούτου είναι 11 μέτρα, τό 
δ’ ύψος τής οροφής εύρίσκεται σήμερον 3-4 μέτρα υπέρ τήν έπίχωσιν.

Είς τά ανώτερα στρώματα τής έπιχώσεως ταύτης εύρομεν Ελληνιστικήν 
κεραμεικήν, ήτις όμως είναι πιθανόν δτι είσέδυσε μετά τού χώματος τού πα- 
ρασυρομένου υπό τών βροχών. Είς τά βαθύτατα δμως στρώματα, αριστερά 
τφ είσερχομένφ, ένθα τά ξηρότερα χώματα έπέτρεψαν νά φθάσωμεν μέχρι 
τοΰ πυθμένος, εύρέθησαν δεκάδες τινές οστράκων, άτινα ασφαλώς είναι προϊ
στορικά. Άκριβεστέρους χαρακτηρισμούς δεν δύναμαι νά ριψοκινδυνεύσω, 
ως καί είς άλλας άνασκαφάς πάντοτε είμαι επιφυλακτικός, μέχρις δτου άνευ- 
ρεθή καί μελετηθή άρκοΰσα ποσότης κεραμεικής εκ Μεσσηνίας. Τά όστρακα 
είναι χειροποιήτου καπνιστής κεραμεικής. Τά τοιχώματα είναι μελανά ή με
λανά έσωθεν καί υπέρυθρα έξωθεν, εύθραυστα καί πηλού ακαθάρτου. Τινά 
έχουσι μαστοειδείς αποφύσεις, δύο δε τεμάχια, πηλού ερυθρού, φαίνονται 
ως πλαστικαί διακοσμήσεις. Θά ήδύναντο νά δνομασθώσι νεολιθικά, αλλά 
προτιμότερον είναι νά άναμείνωμεν τήν περαιτέρω έρευναν. Οί υπόγειοι 
κευθμώνες, κατά τούς εντοπίους πάντοτε, άπέδωκαν προ ετών καί τεμάχια 
χαλκού, ών |ν ήτο λεπίς ξίφους ή μαχαίρας.
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ΤΡΑΓΑΝΑ. ΔΥΟ ΘΟΛΟΤΟΙ ΤΑΦΟΙ

Εις to μέσον περίπου τής άποστάσεως μεταξύ Χώρας και τής κωμοπό- 
λεως Πύλου (Ναβαρίνου) καί εις άπόστασιν ενός τετάρτου από τής αιγιαλώ- 
δους παραλίας υπάρχει ή κώμη Τραγάνα, ένθα προ πολλών ετών ό αείμνη
στος Κουρουνιώτης εΐχεν άνασκάψει άτελώς θολωτόν τάφον, άφοΰ προηγου
μένως εΐχεν έργασθή εκεί ό Άνδρέας Σκιάς (ΠΑΕ 1909, 274 εξ., ΑΕ 1912, 
268 και 1914, 99 εξ.). Γνωστόν ήτο, ό'τι παραπλεύρους τοϋ τάφου τούτου 
υπήρχε και άλλος.

Ό Κουρουνιώτης μόνην την θόλον τοϋ ενός τάφου ειχεν άνασκάψει (ον 
εφεξής άποκαλοΰμεν τάφον 1). Άπεφασίσαμεν καί τούτον να έρευνήσωμεν 
τελειωτικούς καί τον έτερον νά άνασκάψωμεν (εφεξής τάφον 2). Αί δύο άνα- 
σκαφαί έγένοντο έκ παραλλήλου, διότι δεκαπεντάδα μέτρων μόνον άπέχουσι 
μεταξύ των οί δύο τάφοι. Τοϋ τάφου 1 δ δρόμος ήτο έξ ολοκλήρου άσκαφος 
(μικρόν τμήμα προ τής θύρας εΐχεν άνασκάψει ό Σκιάς). Ή θόλος διετη- 
ρειτο εις ήν κατάστασιν ειχεν αφήσει ταύτην ή άνασκαφή τοϋ Κουρουνιώ- 
του, χώματα μόνον πολλά εΐχον εΐσρεύσει εντός αυτής καί ολίγα καταρρεύ- 
σαντα τμήματα τών τοιχωμάτων. Έκ τών τριών ύπερθύρουν τοϋ τάφου το 
ενδότερον καί τό μεσαΐον (άποτελούμενα έξ άκατεργάστων πλακωτών λίθων) 
εύρίσκονται εις την θέσιν των. Τό έξώτατον, δπερ ήτο πελεκητόν έκ πώρου, 
ειχεν άποκυλισθή έντός τοϋ δρόμου. Είναι έλλιπές κατά τό έν άκρον καί δια- 
σφζει μήκος 1.70 μ., δσον περίπου είναι καί τό πλάτος τής θύρας τοϋ τάφου 
εις τό άνω μέρος. Ένταΰθα δμως δεν πρόκειται νά δημοσιεύσωμεν τάς πα
ρατηρήσεις ημών άλλά νά δώσωμεν βραχυτάτην έκθεσιν περί τών άποτελε- 
σμάτων τής σκαφής.

Ό δρόμος τοϋ τάφου άνεσκάφη ολόκληρος (πίν. 93α), ήτο δ5 έργον κοπι
ώδες, διότι ήτο πεπληρωμένος καθαρών μέν, άλλά σκληροτάτων χωμάτων. 
Τό δάπεδον αύτοΰ παρουσιάζει σημαντικήν κλίσιν έφόσον προχωροϋμεν προς 
την είσοδον τοϋ τάφου. Προ τής θύρας δμως τό τελευταίου αυτού τμήμα 
είναι οριζόντιον. 'Η έπίχωσις άπετελεϊτο έκ λευκού ψαμμώδους χώματος καί 
ουδέποτε εΐχεν άναμοχλευθή άπό τής Μυκηναϊκής έποχής. Περιείχε πλήθος 
οστράκων, άτινα δεν έκαθαρίσθησαν άκόμη, άλλ5 ούδέν φαίνεται νά είναι άρ- 
χαιότερον τοϋ άνακτορικοϋ ρυθμού. Άφθονοΰσιν οί πόδες κυλικών. Όμοΰ 
μετά τών οστράκων άνευρίσκοντο καθημερινώς λίθιναι αϊχμαί βελών πδσαι 
έν σχήματι λαβίδος καρκίνου, φυλλάρια χαλκοΰ καί χρυσού, τεμάχιον μικρού 
μονοστόμου χαλκού μαχαιριού (μήκ. 3 έκ.), λεπίδες όψιανοΰ καί τεμάχια πυ
ρίτου. Τά τοιχώματα τού δρόμου στερούνται τειχίσεως.

Εις τό δάπεδον τοϋ δρόμου, έκεΐ ένθα ήρχιζε νά άποβαίνη οριζόντιον 
καί εΐς άπόστασιν 1,50 μ. προ τοϋ στομίου τού τάφου, εύρέθη έντός άβαθοϋς
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λάκκου σωρός χαλκών σκευών (πίν. 93β). Τό κύριον άγγελον ή to χαλκούς άμ- 
φορεύς μετά δυο λαβών όριζονιίως εκφυόμενων από τής κορυφής τών χειλέων, 
παρ’ αυτόν τριποδικόν σκεύος (χυτρόπους) και υπό τούτον μικρότερα χαλκά 
αγγεία. Τά πάντα εΐχον συμπιεσθή και παραμορφωθή. Ό άμφορεύς μάλιστα 
έφερε β αθεΐαν ουλήν από άνωθεν έ'ως κάτω, ώστε είχε διαιρετή εΐς δυο συμ
μετρικά ίσα τεμάχια καί επί πολλάς ώρας διαρκοΰντος τού καθαρισμού ένο- 
μίζομεν ό'τι πρόκειται περί κνημίδων. Δυστυχώς ή δξείδωσις είχε τελείως κα
ταλάβει τήν θέσιν τού χαλκού καί κατέστη ευθύς έξ αρχής φανερόν, δτι ού'τε 
νά έξέλθωσιν ευκόλως τά αγγεία έπρόκειτο, ούτε νά άναλάβωσι ποτέ τό αρ
χικόν αυτών σχήμα.

“Αμα τή άφαιρέσει τών χωμάτων προς άπελευθέρωσιν τού θησαυρού 
κατέρρευσεν δ πυθμήν τού άμφορέως, δστις, ώς ε’ίχομεν ήδη υποθέσει, ήτο 
πλήρης ά'λλων σκευών, άτινα καί διηυκόλυνον τήν θραύσίν του. Δυο αίχμαί 
λογχών άνεφάνησαν αμέσους καί άλλα αντικείμενα (πίν. 94α). Έν συνόλφ 6 άμ
φορεύς περιείχε: Δύο λόγχης, παραξιφίδα, μονόστομον μάχαιραν, μονόστο- 
μον μαχαιρίδιον, ξυρόν, κάτοπτρον καί ποτήοιον μετά δύο λαβών. Ύπό τον 
χυτρόποδα εύρίσκοντο φιάλη χαμηλού κυλινδρικού σχήματος καί δύο δίσκοι 
πλάστιγγος μικράς, ήτοι έν συνόλφ εΐχον άποτεθή έκεϊ 13 τεμάχια δπλων 
καί σκευών.

'Ως κατώφλιον τού τάφου εχρησίμευεν άπ’ ευθείας τό σκληρόν χώμα 
τής λαξεύσεως. Έπ’ αυτού εΐχον άνοιχθή δύο αύ'λακες, άρχίζουσαι έκ τής εξω
τερικής εισόδου τού στομίου καί προχωρούσαι πέραν αυτού περί τά 50 έκ. 
εντός τής θόλου. Άπεϊχον μεταξύ των έν μέτρον καί εΐχον πλάτος 25 καί 
βάθος 30 εκατοστά. ΤΗσαν παράλληλοι καί συμμετρικώς λελαξευμέναι εκα
τέρωθεν τού άξονος τού στομίου. ’Εντός τής βόρειας έξ αυτών τών αύλάκων, 
ήτοι τής δεξιά τφ εΐσερχομένφ εις τον τάφον, εΐχεν άποτεθή δεύτερος θη
σαυρός χαλκών σκευών, δλιγωτέρων καί μικροτέρων, άλλά πολυτιμοτέρων 
(πίν. 94β).

“Αμα τφ καθαρισμφ τών χωμάτων άνεφάνη χυτρόπους έφθαρμένος, ύπ’ 
αυτόν δέ διεφαίνοντο μικρότερα σκεύη. Παραπλεύρως τούτων λεκάνη βαθεΐα 
μετά δύο λαβών καί προχοής έφαίνετο ήδη δτι έχει- έγχάρακτον διάκοσμον 
έπί τού χείλους καί τών λαβών. Ό χυτρόπους ήτο εις κακήν κατάστασιν ύπό 
τής δξειδώσεως καί έ'φερεν έντονώτατα τά ίχνη πυράς μέχρι τού σημείου, 
ώστε αι χείρες νά καθίστανται κατάμαυραι ύπό τής αιθάλης ά'μα τή παραμι
κρά έπαφή. Πρέπει νά θεωρηθή σχεδόν βέβαιον, δτι έχρησιμοποιήθη διά 
τελευταίαν φοράν έπί τόπου, τεθείς έπί τού πυρός, προτού νά ταφή έντός 
τής αύ'λακος τού τάφου.

Ύπό τά σκεύη ταύτα ύπήρχε μονόστομος άκεραία μάχαιρα, διατηρούσα
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τούς ήλους τής λαβής (τρεις εν δλφ είς ασύμμετρους αποστάσεις), μικρόν «τη- 
γάνιον» κα'ι δυο ξυρά- τεμάχια έν συνόλφ έξ.

Μετά τον καθαρισμόν έν τφ Έθνικφ Μουσείφ άνεφάνησαν καλύτερον 
τά κοσμήματα τής λεκάνης και άπεδείχθη δτι ή μάχαιρα ήτο πλήρης λεπτο- 
τάτων κοσμημάτων, μετά χρυσής ένδέσεως κατά την λαβήν. Χρυσούς ήλους 
έ'φερον χ«ί τά νΰσσοντα δπλα τού πρώτου θησαυρού κα'ι αί λόγχαι είχον 
έλαφρότατον, μόλις διακρινόμενον διάκοσμον κατά την σύνδεσιν τού αυλού 
προς την λόγχην. Επιδέξια ιχνογραφήματα τού χημικού των Μουσείων 
κ. Ζήση και τού καλλιτέχνου κ. Κοντοπουλου παρουσιάζουν τά κοσμήματα 
ταύτα.

Τής θόλου τού τάφου μόνον προκαταρκτικήν έπανεξέτασιν έκάμομεν, 
διότι ήτο πλήρης χωμάτων ά'τινα μετετοπίσαμεν εις τό Νότιον ήμισυ. Περί 
τών αποτελεσμάτων θά διαλάβωμεν κατά τό έπιόν έτος, μετά τον πλήρη κα
θαρισμόν. Σπουδαΐον δμως εύρημα έσημειώθη: Μικρά φακοειδής ψήφος έξ 
έί,αφρώς κεχρωσμένου αμέθυστου, ήτις εις αρκούντως «νηματοειδή» ρυθμόν 
τής προκεχωρημένης έποχής παρουσιάζει σπουδαίαν παράστασιν: Σωματώ
δης άνήρ μετά δυνατών μυώνων, σωστός Ηρακλής έν τφ μέσφ, έχει ήδη 
καταβάλει κρανοφόρον άλλον άνδρα κα'ι άσχολεΐται νά έμπήξη τό άκόντιον 
«ώμων μεσσηγύς» είς νεανίαν λυγίζοντα ήδη ίσχυρώς τά γόνατα καί θρη- 
νούντα, ένφ συγχρόνως έκτείνει κολοβάς τάς χεΐρας. Διότι άμφοτέρων τάς 
χεΐρας έχει προηγουμένως άποκόψει ό τιμοιρός (πίν. 95,5).

Προφανώς καί οί δυο (θά έλεγέ τις πατήρ καί υιός) ύπέπεσον είς σο- 
βαρώτατον παράπτωμα, διά νά τιμωρώνται ούτως άνοικτιρμόνως. Πρόκειται 
ή περί ιστορικής ή περί μυθολογικής σκηνής. Δυστυχώς ούδέν άνάλογον δύ
ναμαι νά ένθυμηθώ εκ τής μυθολογίας. Τό πολύ θά ήδύνατό τις νά ένθυ- 
μηθή τήν τιμωρίαν τού Μελανθίου (Όδ. χ 475), τού οποίου άπέκοψαν χεΐ
ρας καί πόδας προτού νά τον θανατώσουν, ως καί τον Τππόλοχον, δν 6 ’Αγα
μέμνων έφόνευσεν χεΐρας από ξίφεϊ τμηξας από τ' αυχένα κάψας (ΤλΛ. 146).

Ό παρακείμενος θολωτός τάφος 2, ορατός μακρόθεν έκ τού τύμβου, ον 
έσχημάτιζον τά έπ’ αυτού χώματα, έφερε χαίνουσαν οπήν άνω λόγο,) συμπτώ- 
σεως τής θόλου. Δύο άπόπειραι συλήσεως είχον σημειωθή είς άγνωστον έπο- 
χήν άνωθεν, δύο δέ φρεατοειδή ορύγματα προχωρήσαντα μέχρι βάθους δύο 
μέτρων περίπου, ήσαν τά σημεία τών τυμβωρύχων. Τά συμπεσόντα τοιχώ
ματα τής θόλου υπήρξαν μέγα έργον διά τούς λαθροσκαφεΐς, έγκαταλείψαν- 
τας ούτω τάς απόπειρας των. Τον τάφον έκαθαρίσαμεν ημείς άνωθεν καί 
παραλλήλως καί διά τού δρόμου, τον όποιον έσκάψαμεν ολόκληρον. Σχεδόν 
μήνα ολόκληρον διήρκεσεν ή άποκόμισις τών άνωτάτων στρα)μάτων, περι- 
εχόντων πάντας τούς λίθους τής άνωτέρας θολώσεως καί καθαρά χώματα.

Ό τάφος οΰτος είναι κατά τι μικρότερος τού προηγουμένου καί από
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πάσης άπόψεως μετριώτερος, ή δέ θύρα αύτοΰ έ'χει καταστροφή μέχρι των 
θεμελίων. Ό δρόμος αύτοΰ, μέ τοιχώματα άνευ τειχίσεως και κατά τι σκολιά, 
έχει μήκος 7.50 μ., τό δέ πλάτος ποικίλλει μεταξύ 2.55, 2.25, καί 2.40 μ. 
Βαίνει βαθυνόμενον τό δάπεδον εφόσον προχωροΰμεν προς τό στόμιον, τό 
όποιον ελάχιστα ’ίχνη τής τειχίσεως διατηρεί καί είχε πλάτος περίπου 1.35 μ. 
Συνέκειτο έκ πελεκητών λίθων, μαλακών πώρων, ως καί εις τον τάφον 1, 
άλλ’ οι λίθοι ήσαν εδώ μικρότερων διαστάσεων. Ή έπίχωσις τοΰ δρόμου ήτο 
σχεδόν καθαρόν χώμα. Ελάχιστα ό'στρακα εύρέθησαν, ών έν πρώιμον YE I 
έκ κυπέλλου μετά διάστικτου σπείρας.

'Η θόλος, διαμέτρου 7.20 μ , είναι έκτισμένη διά μικρών πλακωτών, 
μόνον εις την πρόσοψιν κατειργασμένων πως λίθων. Οί λίθοι ούτοι συνεδέ- 
οντο μεταξύ των διά σκοτεινόχρου πηλού σκληροτάτου, όστις έκομίσθη αλλο- 
θεν. Μέγιστον σφζόμενον ύψος τής θόλου (έναντι τής εισόδου) είναι 3.25 μ. 
καί αντιστοιχεί προς την σημερινήν επιφάνειαν τού εδάφους. Έκεΐθεν ή θό
λος (ήτις θά είχε περίπου ά'λλο τόσον ύψος) ήτο υπέργειος καί έκαλύπτετο 
διά χώματος, σχηματιζομένου τύμβου.

Έν συνάψει τά κατά τήν άνασκαφήν τού τάφου έ'χουσιν ως εξής: Κατά 
την ύστερωτέραν Ελληνιστικήν εποχήν ό τάφος διετηρεΐτο είσέτι καί είχε 
χρησιμοποιηθή ως κατοικία ή τουλάχιστον ως αποθήκη αγροικίας τινός 
(πίν. 96α). Λύχνοι, τεμάχια Μεγαρικών σκύφων, άλλων μικρών αγγείων καί πλή
θος παχέων οστράκων έκ κεράμων ή πίθων εύρέθησαν εντός τού τάφου καί 
υψηλά προ τής θύρας εις τον δρόμον. Τά τελευταία ταΰτα, συνοδευόμενα καί 
υπό άφθονων ιχνών πυράς μετά μεγάλων κεράμων, είναι έτι ύστερώτερα, 
διότι προϋποθέτουσι τήν καταστροφήν τοΰ τάφου. Έπί τοΰ δαπέδου τής θό
λου, παρά τήν έναντι τής εισόδου περιφέρειαν αύτοΰ, δύο πίθοι φέροντες δε
κάδας μολυβδίνων συνδέσμων έ'καστος, εΐχον χωθή μέχρι τών χειλέων εντός 
τοΰ εδάφους καί κατά τήν άνακάλυψιν αύτών εφράσσοντο διά δύο μικρών 
πλακών ό εις, διά δύο τεμαχίων κεράμου ό έ'τερος (πίν. 96α-β). Ήσαν κενοί, 
πλήν ολίγου χώματος είσρεύσαντος εις τούς πυθμένας αύτών διά τών ρωγμών.

Περί τό μέσον τής θόλου καί 10 έκ. ύψηλότερον τοΰ Μυκηναϊκού δαπέ
δου εστία είχε κατασκευασθή διά μικρών λίθων καί πηλού. Έπί τής επιφά
νειας αύτής δύο ό'ρθιαι πλάκες άπετέλουν είδος κρατευτών, φερόντων καί 
έγκοπάς, έφ’ ών περιεστρέφοντο οβελοί. Παρά τούς κρατευτάς τούτους μικρός 
πλακωτός λίθος όριζοντίως έπί τοΰ πηλού προσκεκολλημένος έχρησίμευεν ως 
τριπτήρ ή τι άνάλογον. Οί «κρατευταί» άπέχουσιν άλλήλων 0.32 μ. καί έ'καστος 
αύτών έχει ύψος 0.35 μ. Περισσότερον από δύο δοχεία λευκοσιδήρου (τενεκέ
δες) τέφρας καθαράς συνελέγησαν μεταξύ καί πέριξ τών κρατευτών. Τό 
συνολικόν ύψος τής εστίας είναι 45 έκ. καί ή διάμετρος αύτής 1 μ. περίπου. 
Τεμάχια μικρών αγγείων, τέφρα καί οστά ζοόων εύρέθησαν πέριξ τής έστίας.
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’Em τοϋ δαπέδου τοϋ τάφου παρατηρούνται μικραϊ ήμισφαιρικαί η κω
νικά! κοιλότητες άκανονίστως διεσπαρμένοι. ’Έχουσι διάμετρον από 10 μέχρι 
30 και 40 εκατοστών. Τινές διακρίνονται έπί τοϋ πίν. 96α.

Περιττόν νά τονισθή, δτι υπό τοιοΰτους ορούς δεν ήτο δυνατόν να περι- 
μένωμεν Μυκηναϊκά ευρήματα έκ τού δαπέδου τού τάφου. Παρ’ δλα ταϋτα 
κοίλη χρυσή ψήφος με διακόσμησα κισσοειδοΰς φύλλου (waz) εύρέθη ε’ις έν 
άκρον τής θόλου, καθώς κα'ι τά πλεϊστα τεμάχια εύμεγέθους αγγείου, εξ ών 
άπηρτίσθη δ τρίωτος πίθος τού πίν. 97α. Τούτο όμως συνέβη διά τον εξής 
λόγον: Ό δρόμος τοϋ τάφου, βαθυνόμενος, ως έλέχθη, εφόσον προχωροϋμεν 
προς την είσοδον, έξηκολούθησε την φοράν ταύτην διά μέσου τής εισόδου 
προς τό εσωτερικόν τοϋ τάφου. Ούτως ορθογώνιον τμήμα τοϋ δαπέδου ΐσο- 
πλατές προς την θύραν, ήτοι 1.35 μ., και φθάνον μέχρι τοϋ κέντρου τοϋ τά
φου είναι βαθύτερον τοϋ λοιποΰ δαπέδου. Εις τό δάπεδον τοϋ λαξεύματος, 
τό όποιον παρουσιάζει πανταχοϋ λείψανα πυράς, εύρέθησαν τά τεμάχια τοϋ 
τριώτου άμφορέως τοϋ πίν. 97α. Πιστεύω, δτι τό λάξευμα τοΰτο είναι Μυκη
ναϊκόν, πιθανώς δμως δεν ανήκει εις τήν αρχικήν κατασκευήν τοϋ τάφου, 
άλλ’ είναι μεταγενεστέρα μεταρρύθμισις. 'Ότι αυτή έγένετο διά νά διευκο- 
λύνη τήν είσοδον, θεωρώ πιθανόν. Κατά τον αυτόν τρόπον δυνάμεθα νά 
έρμηνεύσωμεν κα! τάς δύο παραλλήλους αύλακας τοϋ τάφου 1, αί όποΐαι 
υποβάλλουν τήν ιδέαν, μήπως ά'ρμα ή άμαξα ολόκληρος εισήρχετο εις τόν 
τάφον, φέρουσα τήν σορόν τοϋ νεκρού. Διά νά μή προσκρούση εις τό άνώ- 
φλιον τής θύρας, παρέστη ανάγκη νά λαξευθώσιν εις τόν τάφον 1 αί δύο αύ
λακες και τό περιγραφέν λάξευμα εις τόν τάφον 2, εντός τών οποίων έκυ- 
λίοντο οί τροχοί τής άμάξης. Γνωρίζομεν έκ παραστάσεων Γεωμετρικών αγ
γείων, δτι αί σοροι εύρίσκοντο εις αρκετόν ύψος υπέρ τήν άμαξαν, ώστε νά 
μή είναι δυνατή ή είσοδος διά χαμηλής θύρας. Πολλά δέ φαινόμενα τοϋ 
Γεωμετρικού 8ου αΐώνος, συμπεριλαμβανομένης καί τής προθέσεως και εκφο
ράς νεκρών, αποδίδει δ Kubler έν τή τελευταίφ δημοσιεύσει τοϋ Κεραμεικοΰ 
(Kerameikos V, 1 1954) εις αναβίωσή έκ τής Μυκηναϊκής έποχής. Οί εισα
γωγείς τής καύσεως τών νεκρών (11-9°? αιών) κατεπίεσαν προσωρινώς τήν 
παράδοσιν, ήτις έπανήλθεν δμοϋ μετά τής ταφής, ήτις έκ νέου αρχίζει νά έκ- 
τοπίζη τήν καϋσιν.

Ό τάφος 2 περιείχε τρεις βεβαίους λάκκους καί έ'να πιθανόν. Ό λάκ
κος 2 έκαλύπτετο έν μέρει διά μεγάλης πλακός ήτις πιθανόν νά ήτο άρχικώς 
τό έν έκ τών υπερθύρων τοϋ στομίου.

Περιείχε καθαρόν χώμα, μερικούς μεγάλους λίθους, ούδέν ίχνος οστού 
καί τεμάχια δύο μικρών αγγείων: 'Ενός Ελληνιστικού κυάθου (περί τό μέσον 
τοϋ βάθους του) και ενός ύστερομυκηναϊκοΰ προχοϊδίου μετά λεπιδωτού κο
σμήματος έπί τών ώμων. Μήκος λάκκου 2 μ., πλ. 0,60 μ. καί βάθος 1.10 μ.
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Ό λάκκος 1 δίδει την έντύπωσιν λάκκου απορριμμάτων των Ελληνιστικών 
εισβολέων. Έκαλύπτετο υπό τριών μεγάλων πλακών. Ή Δυτικωτάτη, ’ίσως 
και αυτή εν τών εσωτερικών άνωφλίων τοΰ τάφου, συνωδεΰετο καί υπό μικρό
τερος προς ένίσχυσιν. Ή μεσαία, πελεκητή και τεθραυσμένη εις δυο υπό τό 
βάρος τής συμπτώσεως τοΰ τάφου, πρέπει νά ήτο δ εξωτερικός άνώφλιος λί- 
ίίος. Ή τρίτη ήτο πλακωτός λίθος. "Αμα τή άφαιρέσει τών λίθων τούτων 
παρουσιάσθη επίχωσις χαλαραιτάτων χωμάτων εναλλάξ μελανών καί λευκω- 
πών. Τεμάχια κεράμων, μεγαρικών σκΰφων καί λύχνων Ελληνιστικών ήσαν 
τά μόνα ευρήματα μέχρι τέλους. Εις λύχνος είναι πρακτικώς ακέραιος. Τό 
ήμισυ σκελετού εριφίου, σιαγών κονίκλου ή μικρού λαγωοϋ, οστάρια πτηνών 
καί λείψανο ανθράκων παρετηρήθησαν ωσαύτως. Μήκ. τοΰ λάκκου 2.50 μ., 
πλ. 0.80 μ. καί βάθ. 1.45 μ.

’Ολίγον Άνατολικώτερον ΰπήρχεν ’ίσως άβαθέστερος λάκκος (ορατός επί 
τού πίν. 96β), δστις εις μίαν γωνίαν περιείχε καί λείψανα ανθρωπίνων οστών. 
Επειδή όμως κατεστράφη υπό τοΰ λάκκου τοΰ υποδεχθέντος τους Ελληνι
στικούς πίθους καί οΰδέν εύρημα παρουσίασεν, ή χρονολογία του είναι άδη
λος, αν καί λίαν πιθανώς Μυκηναϊκή.

Τέλος δ λάκκος 3, παρά τό Δυτικόν τοίχωμα τής θόλου, δστις ούδεμίαν διά 
πλακών κάλυψιν ειχεν, απεναντίας δε είχε τοποθετηθή κεκλιμένον έπ’ αυτού 
Ελληνιστικόν πιθάριον, περιήλθεν εις ημάς ασύλητος. Ή έπίχωσίς του ήτο 
καθαρά καί μόνον ύστερομυκηναϊκών αγγείων τεμάχια περιείχε. Τά τοιχώ
ματα τοΰ λάκκου ήσαν ενιαχού έπενδεδυμένα διά ξηρολιθιας λόγψ ψαθυρό- 
τητος τοΰ εδάφους καί ισχυρώς μαυρισμένα υπό πυρός. "Οταν έφθάσαμεν εις 
βάθος 2 μέτρων, άντελήφθημεν δτι έπρόκειτο περί καύσεως τών νεκρών. Με
γάλα καί πολλά τεμάχια ανθράκων, ολίγα λείψανα τελείως κεκαυμένων οστών 
διαλυθέντων εις μικρά τεμάχια, τέλος τά ευρήματα κεκαυμένα καί μελανά υπό 
τοΰ καπνοΰ έδείκνυον, δτι έχομεν πραγματικήν καί εντατικήν καΰσιν. Είναι 
ίσως τό ωραιότατον καί τελειότατον παράδειγμα καύσεως Μυκηναϊκών νε
κρών, πιθανώς δε καί τό παλαιότατον. Ή πέριξ γή ειχεν άποβή ερυθρά έκ 
τοΰ πυρός, τό δ’δλον πάχος τής νεκρικής πυράς επί τοΰ πυθμένος τοΰ λάκ
κου, ούσης ισοπαχούς, ήτο σχεδόν 30 εκατοστά.

Ή πυρά εν τούτοις δεν ήτο ενιαία, αλλά διπλή, μία εις τό Ν. καί μία 
εις τό Β. άκρον τοΰ λάκκου (ου αί διαστάσεις είναι: Μήκ. 2.45 μ., πλ. 0.90 μ. 
καί βάθος 2.15 μ.). ’Επειδή δέ καί τά ευρήματα εκειντο κεχωρισμένως πλησίον 
έκάστης πυράς, επεται δτι δύο νεκροί φαίνεται νά είχον καή. Τών κρανίων 
μικρά μόνον τεμάχια περιεσώθησαν άκαυτα, κατά δέ τό μέγεθος τών οστών 
καί τό μικρόν πάχος τών κρανίων, πρέπει νά έπρόκειτο περί δύο νεαρών 
πριγκιπισσών ήλικίας 14- 16 ετών.

’Ήδη ή επίχωσις τοΰ τάφου παρέσχε, πλήν τών οστράκων, φυλλάρια χρυ-
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σοϋ καί τινα λίθινα βέλη. Παρά την Ν. πυράν τοΰ πυθμένος εύρέθησαν δυο 
μικρά αγγεία πήλινα (δίωτον άγγείον και άμφίχοον άμφορείδιον), 15 ψήφοι 
αμέθυστου, έρυθρωποΰ ίάσπιδος, δρείας κρυστάλλου, ών έξ έ'κειντο εισέτι 
παρ’ άλλήλας ήμικυκλικώς, έν ακέραιον πλακίδιον ύαλομάζης μετά λεπιδωτών 
κα'ι φολιδωτών κοσμημάτων, πολλά τεθραυσμένα και πολλά έν σχήματι δι
σκαρίων καί άλλων ενθέσεων, τέλος δ δίσκος χαλκού κατόπτρου, διάμ. 0.117 μ., 
διατηρών δυο ήλους, δυο σφονδΰλια στεατίτου, δακτύλιος άργυροϋς (άνευ 
σφενδόνης), δυο βέλη χαλκού καί έν δψιανοΰ. Τά χαλκά είναι τοΰ τριγλώχι- 
νος τΰπου, τό λίθινον ενδιαμέσου τΰπου μεταξύ τριγλώχινος καί λαβίδος 
καρκίνου. Όλίγον περαιτέρω εύρέδη έ'τερον χαλκοΰν βέλος μετά ουράς 
στειλεώσεως.

Ή Βορεία πυρά ήτο πλουσιωτέρα. Άπέδωκε περιδέραιου χρυσοΰν έκ 
41 ψήφων μιμουμιένων εκφυλισμένου ναυτίλον, δισκάρια καί πλακίδια ύαλο- 
μάζης ως τά προηγούμενα καί πέντε γλυπτάς λίθους εύρεθείσας εις μικράν 
άπόστασιν παρ’ άλλήλας, άλλ’ ούχί εΐς την αρχικήν των θέσιν. Ή κεντρική 
(πάσαι είναι σχήματος φακοειδούς) είναι έξ δρείας κρυστάλλου καί χρυσόδετος 
κατά τά δύο στόμια τής δπής. Φέρει βουν βαδίζοντα προς δεξιά καί άντινώτως 
τριποδικήν τράπεζαν θυσίας. Τέχνη βαρεία καί παρακμάζουσα (πίν. 95,6). 
Ή δευτέρα, έξ αχάτου, φέρει δύο κατακειμένους ταύρους άντινώτως. Τέχνη 
έπιμελεστέρα (πίν. 95,4). Ή τρίτη, έκ φλεβωτοϋ άμυγδαλίτου, φέρει βουν ήμιο- 
κλάζοντα μέ την κεφαλήν κατενώπιον. Κλάδος υπέρ τδ ζφον, θυμιατήριον υπό 
τήν κοιλίαν αυτού. Τέχνη βαρεία καί συμβατική (πίν. 95, ΐ). Ή τετάρτη, σαρδώ- 
νυξ, φέρει κατά τήν ιδίαν τεχνικήν βούν προς άρ., αλλά στρέφοντα τήν μυκωμέ- 
νην κεφαλήν προς τά δπίσω (πίν. 95,3). 'Η πέμπτη τέλος, έξ έρυθρωποΰ ίάσπι- 
δος, είναι ή σπουδαιότατη πασών καί από άπόψεως τέχνης καί από άπόψεως 
παραστάσεως: Δύο αίγαγροι ό'ρθιοιΐστανται έν αντιθετική» συμπλέγματι εκατέ
ρωθεν τοΰ ιερού δένδρου. Τό δε δένδρου τοΰτο, περιέργως, φαίνεται νά είναι 
ή ξενική θεωρουμένη κάκτος Όπουντία, κοινώς φραγκοσυκιά, ής τά τρία σαρ
κώδη μεγάλα φύλλα, αΐ άκανθαι καί οί καρποί είκονίζονται μετά πάσης έπι- 
θυμητής έναργείας (πίν. 95,2). Εντός τής σειράς δμως αναλογών έκφυλι- 
σμένων παραστάσεων γεννάται ή αμφιβολία ως προς τό φυτόν (BOSSERT, 

Altkretas, 395 a-b. Zervos, Art de la Crete, 307).
Τά ευρήματα τοΰ τάφου τούτου, συμφώνως προς τήν κεραμεικήν, πρέ

πει νά άνάγωνται εις τό μέσον περίπου τοΰ 14ου αίώνος. Άνήκουσιν δμως 
εις τήν τελευταίαν χρησιμοποίησιν τοΰ τάφου καί αί συλήσεις έξηφάνισαν 
πδν παλαιότερον ’ίχνος. Κατά τήν τεχνικήν τής κατασκευής δ τάφος πρέπει 
νά είναι παλαιότερος. Τό μοναδικόν YE I δστρακον έκ δρόμου δεν δύναται 
βεβαίως νά χρησιμεύση ως χρονολογικόν τεκμήριου. Ό τάφος 1 τουναντίον 
παρέσχε πολλά όστρακα έκ τοΰ δρόμου αναγόμενα μέχρι τοΰ ανακτορικού
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ρυθμού (δεν έκαθαρίσθησαν ακόμη). Τής αυτής εποχής πρέπει νά είναι καί 
οι δυο σωροί τών χαλκών σκευών.

ΤΤΑΤΤΟΥΛΙΑ, ΤΥΜΒΟΣ ΚΑΙ ΤΑΦΟΙ

Ό τύμβος 'Αγίου Ίωάννου, πλησίον τοΰ ανωτέρω χωρίου (ΠΑΕ 1954, 
σ. 313 είκ. 10), ανεσκάφη εντελώς, υπολειπομένης μόνον έλαχίστης εργασίας 
κατά την ’Ανατολικήν πλευράν, δπως γίνωσι μετρήσεις προς περάτωσιν τοΰ 
σχεδίου.

Ήτο ήδη γνωστόν, δτι ό τύμβος περιείχε ταφάς εντός πίθων, τεθαμμέ- 
νων όριζοντίως καί άκτινοειδώς κατά την περιφέρειαν, εις δέ καί μόνος πίθος 
έκειτο εϊς τό εσωτερικόν τοΰ τΰμβου. ’Ήδη τό εσωτερικόν ανεσκάφη πλήρως 
καί άπεδείχθη δτι ά'λλη ταφή δεν ύπήρχεν, υπήρχεν δμως ακριβώς εις τό κέν- 
τρον τοΰ τΰμβου ενδιαφέρον καί περίεργον κατασκεύασμα: Μία μικρά πετα
λοειδούς σχήματος οικία, ήτις ήτο ή κοινή κατοικία πάντων τών νεκρών 
(πίν. 97 β).

Διά μικρών πλακωτών λίθων, ύψουμένων εις τέσσαρας δόμους, διεμορ- 
φώθη τό πεταλοειδές κατασκεύασμα, μέ τοίχους παχεΐς, μέ τήν είσοδον προς 
Άνατολάς καί μέ μεγάλας πλάκας αντί στέγης. Ό οίκίσκος έχει μήκος 2.20 μ., 
πλάτος μέγιστον 1.25 μ., ά'νοιγμα δέ τής εισόδου 1.10 μ. Εις τό δάπεδον τοΰ 
τΰμβου έχει σκαφή ελαφρώς ό μαλακός βράχος προς σχηματισμόν τοΰ δαπέ
δου τής οικίας, δπερ ούτω κεΐται 0.12 μ. βαθύτεροι'. Τό συνολικόν ύψος από 
τοΰ δαπέδου τούτου μέχρι τών καλυπτήρων πλακών τής στέγης είναι 0.80 μ. 
Μετά τήν έπίχωσιν τοΰ τΰμβου έθραΰσθησαν αί πλάκες τής στέγης καί τά 
ύπερκείμενα χώματα έβυθίσθησαν κανονικώς, συμπεσόντα περί τό μέσον, ώστε 
έκ μόνης τής τομής τοΰ τΰμβου νά κατανοήσωμεν ήδη, δτι θά εύρωμεν υπο
κείμενον βεβυθισμένον «τάφον».

Τό εσωτερικόν ήτο απολύτως καθαρόν καί ούδέν απολύτως πλήν χώμα
τος περιεΐχεν, ώστε αποκλείεται νά ύπήρξέ ποτέ τάφος. Είναι κενοτάφιον εν 
σχήματι οικίας, κοινή κατοικία πάντων τών νεκρών τοΰ τΰμβου. Προ τής εισό
δου υπήρχε πρόχειρος τείχισις διά λίθων, αλλά μόνον εις τό άνώτατον μέρος, 
προ δέ καί ταΰτης άλλοι λίθοι έχώριζον στενόμακρον διαμέρισμα, εντός τοΰ 
οποίου ύπήρχον άφθονα τά ίχνη πυράς, μικρών τεμαχίων οστών καί έν μό
νον μέγα δστοΰν, τό όποιον ύποθέτω δτι ανήκει εις χοίρον, μέχρις δτου έξε- 
τασθή παρ’ ειδικού. Κατά ταΰτα θυσία προσεφέρθη προ τής θΰρας τοΰ κε
νοταφίου. Τά αυτά ίχνη θυσιών παρουσιάσθησαν καί έτι Άνατολικώτερον, 
εις μικράν άπόστασιν από τής Βόρειας παραστάδος τής εισόδου, επί ε’ίδους 
μικρού βωμού. Ούδέν κινητόν εύρημα έσημεαόθη. Ώς καί εις τον τύμβον 
Ροΰτση, ή έπίχωσις περιείχε μικρότατα τεμάχια κεραμεικής, ών μερικά δει-

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:59:19 EEST - 34.211.113.242



Σπυρίδωνος Μαρινάτου: Άνασκαφη έν Πύλψ 255

κνΰουν βερνίκωσιν. Τά πράγματα θά μελετηθώσι καλύτερον διά μελλουσών 
άνασκαφών, δι’ ών θά γνωσθή ή Μεσσηνιακή προϊστορική κεραμεική ή προ
γενέστερα τής Μυκηναϊκής περιόδου. Ή πέρυσιν εκφρασθεισα γνώμη μου, 
δτι δυνατόν ό τύμβος νά είναι πολυάνδρων πεσόντων εν μάχη άποδεικνύ- 
εται εσφαλμένη, διότι πίθοι τινές περιεΐχον όκλάζοντας σκελετούς παιδιών.

Παρά την είσοδον τοϋ χωρίου Παπούλια, εις θέσιν Καταρράχι, άνε- 
σκάφη τελείως ό μικρός θολωτός τάφος εντός τοΰ άγροϋ Λατζοΰνη. Ή διά
μετρος τής θόλου ήρίθμει 4.40 μ., τό ατόμων είχε μήκος 2 μ. και πλ. 0.80 μ., ό 
δέ δρόμος πλ. 1 μ. καϊ μήκος ακαθόριστον, πάντως μικρόν. Μέχρι 3 μ. παρη- 
κολουθήθη καλώς. Μόνον τμήμα τοιχωμάτων τοΰ δρόμου, μέχρι μήκους 
1.25 μ. από τής προσόψεως ήτο τετειχισμένον. Τό υπόλοιπον ειχεν άφεθή 
άρχικώς άτείχιστον.

Ό τάφος περιείχε δυο λάκκους καί τά σαφή ίχνη δυο πυρών επί τοϋ 
δαπέδου. ’Άνω τών 10 κρανίων διακρίνονται ευκόλως μεταξύ τών λειψάνων 
οστών. Μυκηναϊκά ευρήματα ελάχιστα έφθαρμένα μικρά αγγεία, ά'τινα φαί
νονται εντελώς όψιμα καί ευτελή (καθαρισμός δεν έ'γινεν ακόμη). Πολύ σπου
δαιότερου είναι, δτι καί εις τον τάφον τούτον ήσκήθη λατρεία εις Ελληνικούς 
χρόνους. Έν συντομία ή εικών, ήν ή άνασκαφη παρέσχεν, είναι ή ακόλουθος:

Ό τάφος περιείχε Μυκηναϊκούς νεκρούς καί σωρούς οστών επί τοΰ δα
πέδου του, δτε κατέπεσεν ή κορυφή του εις προκεχωρημένην Ελληνικήν επο
χήν. Είσήλθον τότε εντός αύτοΰ οί "Ελληνες, ήναψαν δύο μεγάλας πυράς, 
προσέφερον θυσίας (οστά βοοειδών καί αιγοπροβάτων) καί άπέθεσαν μικρά 
αγγεία μελαμβαφή. ’Ακολούθως προσεφέροντο άνωθεν καί άλλαι θυσίαι καί 
αγγεία όλονέν μεγαλύτερα καί μεταγενέστερα, ενφ έκ παραλλήλου κατέπιπτον 
τά τοιχώματα τής θόλου, μέχρις δτου αύτη κατεχώσθη εντελώς. Σήμερον δια
τηρείται εις ύψος 1.50 περίπου. Περισσότερα θά μάθωμεν, άμα τφ καθα
ρισμοί τών κεραμεικών ευρημάτων.

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΜΑΡΙΝΑΤΟΣ
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α. Τραγάνας τάφος 1. Χαλκά εντός τοϋ άμφορέως.

β. Τραγάνας τάφος 1. Όμάς χαλκών 2.
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ΠίΝΑΞ 96 ΠΑΕ 1955.—ΑΝΑΣΚΑΦΑΙ ΕΝ ΠΥΛ£2

α. Τραγάνας τάφος 2. Ελληνιστικόν δάπεδον: ’Αριστερά ή εστία, δεξιά ό είς 
των δυο πίθων. Έν τω μέσα) ό λάκκος 1, καλυπτόμενος υπό πλακών.

β. Τραγάνας τάφος 2. Δύο Ελληνιστικοί πίθοι τεθαμμένοι εντός του δαπέδου. 
"Οπισθεν τούτων τά λείψανα Μυκηναϊκής ταφής.
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α. Τραγάνας τάφος 2. Τρίωτος πίθος έκ τοϋ δαπέδου.

β. Παποΰλια, τύμβος 'Αγίου Ίωάννου. Κεντρικόν κατασκεύασμα τοΰ τύμβου.
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