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ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ 
ΚΑΙ ΜΝΗΜΕΙΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

1. Μουσείον Πύλου

Έγένονχο προπαρασκευαστικοί έργασίαι έ- 
πανεκθέσεως άρχαίων, ήτοι καθαρισμός καί συγ- 
κόλλησις άγγείων καί πολυαρίθμων σιδηρών καί 
χαλκών αντικειμένων ώς καί κατασκευή ξύλινων 
βάσεων διά τούς μεγάλους μυκηναϊκούς άμφορεΐς 
τού Μουσείου.

’Επίσης κατηρτίσθη εύρετήριον τού Μουσείου 
είς τό όποιον κατεγράφη Ικανός άριθμός άρχαίων 
άντικειμένων καί συνεπληρώθη ή καταγραφή 
καί φωτογράφησις τών πινάκων καί λοιπών ιστο
ρικών ένθυμίων τής Συλλογής Rene Pyaux.

Ό έμπλουτισμός τού Μουσείου διά νέων 
άποκτημάτων ύπήρξεν άξιόλογος. Παραθέτομεν 
κατωτέρω τά κυριώτερα τούτων.

α. ’Αρχαϊκός πίθος, ύψους 1.20 μ. ( Π ί ν. 99α ) 
ώοειδούς σχήματος, εύρεθείς τυχαίως είς έργασίας 
έκσκαφών έντός τού χωρίου Χανδρινοΰ Πυλίας.

Έχει εύρύ στόμιον, έπιστεφόμενον διά 
παχέος ταινιοειδούς χείλους· άνευ λαιμού καί 
καταλήγει κατά τόν πυθμένα είς έντόνως στενού- 
μενον πόδα. Παρά τόν όγκον του χαρακτηρίζεται 
τόσον διά τό άψογον ζύγισμα τοϋ βάρους του όσον 
καί διά τήν χάριν τού περιγράμματός του, ήτις 
προσδίδει είς τόν πίθον άσυνήθη έλαφρότητα.

β. Χαλκούς, άνευ λαβών καί κοσμήσεως, λέ- 
βης άρχαϊκών χρόνων, ύψους 0,29 μ. καί διαμέ
τρου χειλέων 0,53 μ. ’Ελλείπουν τμήματα έκ τής 
κοιλίας καί τού πυθμένος. Εύρέθη είς θέσιν Βι- 
γλίτσα παρά τό χωρίον Ρωμανού Πυλίας, χρησι- 
μεύων ώς πώμα τού κατά χώραν είσέτι κειμένου 
ύπερμεγέθους πίθου, δστις περιείχε ταφήν.

γ. Μεσοελλαδικός πίθος εύρεθείς πλησίον 
τού Δημοτικού Σχολείου Ίκλαίνης. ’Ελλείπει ό 
πυθμήν μετά τού κάτω μέρους τής κοιλίας. Φέρει 
δύο καθέτους λαβάς είς τό ύψος τών χειλέων καί 
δύο ψευδολαβάς — χούφτες — έπί τών ώμων. Με
ταξύ τών λαβών ταινία έσχηματοποιημένου σχοι
νιού δι’ έμπιέσεως τών δακτύλων καί κάτωθι τών 
ψευδολαβών τέσσαρες ταινίαι μέ όμοίαν διακό- 
σμησιν. Σφζόμενον ύψος 0,61 μ. καί διάμετρος 
στομίου 0,30 μ.

δ. ’Ιωνικόν έκ λευκόχρου λίθου μικρόν κιο- 
νόκρανον μετά τού άβακος, ρωμαϊκής έποχής, 
εύρεθέν έντός τής κοίτης τού παρά τήν θέσιν 
Γούβας Πυλίας χειμάρρου Διποτάμου. Μεταξύ 
τών έλίκων ιωνικόν κυμάτιον μέ τριπλούν περί
γραμμα ώών καί άνωθεν τούτου, άντωπά, δύο 
έσχηματοποιημένα φυλλοειδή κοσμήματα. Έπί 
τής κάτω έπιφανείας τού κιονοκράνου έγχάρα-

κτος κύκλος, διαμέτρου 0,31 μ., διά τήν ύποδο- 
χήν τού κιονίσκου. 'Ολικόν ύψος κιονοκράνου 
0,18. Διαστάσεις άβακος 0,35 X 0,44 καί πάχος 
τής πλίνθου 0,05 μ.

ε. ’Επίσης, είσήχθησαν είς τό Μουσείον, 
δωρηθέντες ύπό τοϋ κ. Παύλου Β. Μελά, οι κά
τωθι πίνακες :

1. Life on board of war, a full account of 
the Battle of Navarino. Έκδοσις 1829, by a 
British Seaman.

2. Γαλλική Χαλκογραφία Ναυμαχίας Ναυα- 
ρίνου. Έκδ. Chardon J. Fils.

3. Παλαιός χάρτης τής Πελοποννήσου, μετά 
Εικόνων Φρουρίων έν περιθωρίφ, τού 'Ολλανδού 
Χαρτογράφου F. De Wit, έκδ. 1675.

2. Κόλπος Ναυαρίνου

’Από τής 27ης Αύγούστου μέχρι τής 11ης Σε
πτεμβρίου έπραγματοποιήθη έξερεύνησις τού βυ
θού τού κόλπου τού Ναυαρίνου ( Σ χ ε δ. 1 )· τήν έ
ρευναν, ή όποια έτέλει ύπό τήν έποπτείαν τής ’Αρ
χαιολογικής 'Υπηρεσίας, διεξήγαγε ή 'Ελληνική 
'Ομοσπονδία Υποβρυχίου Δράστη ριότητος χρη- 
σιμοποιήσασα τό διά τοιούτους σκοπούς είδικώς 
έξωπλισμένον σκάφος «Sea Diver». Είς τάς 
έρεύνας έλαβον μέρος ’Αμερικανοί, καί Έλλη
νες δύται, ύπό τάς όδηγίας τού ιδιοκτήτου τού 
σκάφους κ. Ε. Link.

Σκοπός τών έρευνών ή το ή έπισήμανσις τών 
κατά τήν Ναυμαχίαν τοϋ Ναυαρίνου βυθισθέντων 
έντός τού κόλπου έλλιμενισμένων πλοίων τού 
Τουρκοαιγυπτιακοΰ στόλου.

Ήρευνήθη ή άνατολική άκτή τής νήσου Σφα
κτηρίας, κατά μήκος τής όποιας έπεσημάνθησαν 
είς βάθος κυμαινόμενον άπό 5 μ. έως 60 μ. τά 
ναυάγια τεσσάρων πλοίων, άτινα καλύπτει παχύ 
στρώμα ίλύος, καί τών όποιων οί όγκοι σαφώς 
διαγράφονται κάτωθεν αυτής. ’Επίσης ήρευνή- 
θησαν συστηματικώς καί άλλα τμήματα τοϋ κόλ
που μέ άποτέλεσμα τήν έντόπισιν καί έτέρων 
ναυαγίων.

Ή έν γένει έρευνα άπέδειξεν έν συμπεράσματι 
ότι τά ναυάγια τών βυθισθέντων πλοίων κεϊνται 
είς τόν βυθόν, είς ήν περίπου διάταξιν εύρίσκοντο 
ταύτα έπί τής έπιφανείας, κατά τήν στιγμήν τής 
ένάρξεως τής Ναυμαχίας, ήτοι είναι διατεταγμένα 
είς σχήμα μεγάλου πετάλου, τού όποιου ό εις 
βραχίων καταλαμβάνει τήν άνατολικήν πλευράν 
τής νήσου Σφακτηρίας, ό δέ έτερος εύρίσκεται 
κατά μήκος τής έναντι αύτής άκτής, μέ τήν σφεν
δόνην τού πετάλου κατά τό κέντρον τού κόλπου, 
νοτίως τοϋ νησιδίου Χελωνάκι.

Επίσης έξηρευνήθη ό κόλπος τής Βοϊδοκοι-
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λιάς, έντός τού βυθοΟ τοΟ όποιου εύρέθησαν τά 
ύπολείμματα έμπορικοΰ πλοίου τού 19ου αίώνος. 
Όμοίως ήρευνήθη καί τμήμα παρά τήν δυτικήν 
άκτήν, βορείως τοΟ άνωτέρου κόλπου, όπου είς 
Οέσιν ύποδειχθεϊσαν ύπό άλιέως, διεπιστώθη

ναυάγιον 'Ελληνιστικής έποχής, ώς δηλοΐ τό 
πλήθος των συσσωρευμένων έκεϊ άμφορέων.

3. Φρούριον Μεθώνης

Κατά τήν διάρκειαν άναστηλωτικών έργα- 
σιών τής συνδεούσης τό φρούριον Μεθώνης μετά

τοΟ Πύργου « Μπούρτζι» γεφύρας, άνευρέθη 
6ξωθι τών τειχών, παρά τήν νοτίαν πύλην καί ά- 
κριβώς έπί τού χώρου τών θεμελίων τού έλλεί- 
ποντος τμήματος τής ύπό άναστήλωσιν γεφύρας, 
μαρμάρινη άνάγλυπτος πλάξ, διαστάσεων 1,20 X

0,90 μ., ίκανώς έφθαρμένη τήν έπιφάνειαν έκ τής 
άμεσου έπαφής μετά τών κυμάτων είκονίζει 
καθημένην γυναικείαν μορφήν, ήτις φέρει πέριξ 
τής κεφαλής άκτινωτόν φωτοστέφανον. Προφα
νώς πρόκειται περί θρησκευτικού έργου τής Ε
νετοκρατίας, τό όποιον άπεσπάσθη έκ τής άρχι-
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κής θέσεώς του κατά τάς έπιχειρήσεις των Τούρ
κων διά την κατάληψιν τοϋ φρουρίου. Έχρησιμο- 
ποιήθη ύπό τών Τούρκων ώς οικοδομικόν ύλικόν 
διά τήν θεμελίωσιν τής γεφύρας.

’Επίσης κατά τήν διάρκειαν τών αυτών ώς άνω 
εργασιών διεπιστώθη ή ϋπαρξις μέρους θεμελίου 
άρχαίου κτίσματος διερχομένου ύπό τό ΝΔ τεί
χος τοϋ Μεσαιωνικοϋ φρουρίου. Τοϋτο, άποτε- 
λούμενον έκ μεγάλων ορθογωνίων πωρολίθων, 
άνήκει πιθανώτατα είς τήν πρώιμον ρωμαϊκήν 
περίοδον, ώς κατεφάνη έκ τών περισυλλεγέντων 
έκεϊ οστράκων.

τοίχοι τής αύλής σχεδόν όλίγον άνωθεν τών θε
μελίων. Ό κυρίως ναΐσκος, μήκους 5,50 μ. καί 
πλάτους 2,80 μ., έχει έσωτερικώς καί καθ’ όλον 
τό μήκος τών μακρών αύτοΰ πλευρών χαμηλά 
θρανία, πλάτους 0,30 μ. καί ύψους 0,25 μ. Τό δά- 
πεδον τοϋ καθολικοΰ φέρει πλακόστρωτον έκ 
κεράμων, διαστάσεων 0,27 X 0,27 μ., ένφ ό χώρος 
τοϋ Ίεροϋ, έλαφρώς υπερυψωμένος— 0,05 μ. — 
κεράμους διαστάσεων 0,17X0,22 μ. Τά πολυ
άριθμα κατεσπαρμένα έκεϊ μικρότατα τεμάχια 
άσβεστοκονιάματος, διασφζοντα χρώματα καί 
σχέδια γραμμικά, προέρχονται άσφαλώς έκ

Σχεδ. 2. Έκκλησίδιον 'Αγ. ’Αθανασίου);) Άλή Χότζα Ίκλαίνης

Πρός τούτοις, έκ προχείρου έξετάσεως, Ιδίςι 
τών θεμελίων τών τειχών τοϋ όλου φρουρίου, διε- 
πιστώθη ή ΰπαρξις ίκανοϋ άριθμοϋ άρχιτεκτονι- 
κών μελών ώς καί μεγάλων όρθογωνίων πωρολί
θων άρχαίων κτισμάτων έντετειχισμένων έν αύτοϊς.

4. "Αγιος ’Αθανάσιος — Άλή Χότζα

Είς τοποθεσίαν κειμένην μεταξύ τών χωρίων 
Κορυφάσιον καί Ίκλαινα καί έπί τοϋ αύχένος 
τοϋ δεσπόζοντος λόφου Άλή Χότζα κοινότητος 
Παπουλίων έπεσημάνθη μεταβυζαντινόν έκκλη
σίδιον μετά νάρθηκος καί αύλής (Σχεδ. 2).

Άτυχώς, οί τοίχοι σώζονται μόνον μέχρις 
ύψους 0,80 μ. Ιδίως τοϋ κυρίως ναΐσκου, ένφ οί

τών έσωτερικών τοίχων τοϋ ναΐσκου, δστις κατά 
συνέπειαν έιρερεν τοιχογραφίας. ΔΓ άνοίγματος, 
πλάτους 0,70 μ. τοϋ Δυτικοΰ τοίχου τοϋ καθο- 
λικοϋ, συνδέεται τοϋτο μετά τοϋ νάρθηκος, ό 
όποιος έχει τό αυτό πρός τό καθολικόν πλάτος 
καί μήκος 3,10 μ. ’Επί τής νοτιάς πλευράς τοϋ 
νάρθηκος ύπάρχει άνοιγμα 0,75 μ., δΤ οΰ οδτος 
έπεκοινώνει μετά τής αύλής. Είς άπόστασιν όλί- 
γων μέτρων άπό τής ΝΔ γωνίας τοϋ νάρθηκος 
εΰρέθη τμήμα κιονίσκου έκ λευκόχρου λίθου, 
μήκους 1,35 μ. καί διαμέτρου 0.25 μ. Ούτος, κατά 
πληροφορίας έντοπίων, εύρέθη έντός τοϋ νάρθηκος 
καί πλησίον τής ΒΑ γωνίας αύτοϋ. Κατά τάς 
πληροφορίας τών αύτών έντοπίων τό έκκλησί-
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διον ήτο άφιερωμένον είς τόν "Αγιον ’Αθανάσιον.

5. Θαλαμοειδής τάφος Καρποφόρας

Συνεπληρώθη ή κατά τό παρελθόν έτος άρξα- 
μένη άνασκαφική έρευνα τοϋ παρά τό χωρίον 
Καρποφόρα Πυλίας καί είς θέσιν Βαθύρεμα 
θαλαμοειδοΟς λαξευτού τάφου (βλ. Δελτίον

16 (1960) Χρονικά 108 ) μέ τά έξης Αποτελέσματα: 
'Ο τάφος έχει σχήμα άκανονίστου παραλληλο

γράμμου, — ( μέγιστον μήκος θαλάμου 6 μ., πλά
τος κατά τό μέσον 3,70 μ., ύψος κατά τό κέντρον 
2,60 μ., άνοιγμα εισόδου 1,34 μ.) — έχοντος ά- 
πεστρογγυλωμένας τάς γωνίας καί στενουμένου 
πρός τήν είσοδον (Σχεδ. 3, Πίν. 99 β).Ή κα- 
τεύθυνσίς του είναι πρός Άνατολάς μέ έλαφράν 
άπόκλισιν πρός Βορράν. Έκ τής έφετεινής συμ
πληρωματικής έρεύνης προέκυψαν καί πάλιν πλή

θος Αγγείων καί όστράκων άπό τής γεωμετρικής 
μέχρι καί τής κλασσικής έποχής, καθώς έπίσης 
καί χαλκαϊ γεωμετρικοί περόναι καί είς διπλοϋς 
πέλεκυς.

"Αξιόν σημειώσεως είναι ότι πλείστα τών ώς 
άνω Αντικειμένων εύρέθησαν έντός σωρών τέ
φρας, οίτινες διεπιστώθησαν είς τέσσαρα σημεία

έντός τών κατωτέρων στρώσεων τών Αλλεπαλλή
λων ταφών. ’Επί τοϋ δαπέδου τοϋ τάφου εύρέ
θησαν δύο ταφαί γεωμετρικών χρόνων, ή μία 
είς τό μέσον τοΟ τάφου καί ή άλλη κατά μήκος 
τής όπισθίας πλευράς αυτού, περιβαλλόμενοι ύπό 
μιάς σειράς Αργών λίθων.

’Εκ τής περιοχής τοϋ αύτοΰ χωρίου Καρπο
φόρας Πυλίας προέρχονται έτερα ευρήματα πα- 
ραδοθέντα ύπό Ιδιωτών, ήτοι τέσσαρα Πρωτο
γεωμετρικά Αγγεία.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:08:49 EEST - 34.211.113.242



96 ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ 17 (1961/2) : ΧΡΟΝΙΚΑ

"Απαντα τά άνωτέρω έτοποθετήθησαν είς τό 
Μουσεΐον Καλαμάτας όμοϋ μετά λαβής άρχαϊ- 
κοΰ λακωνικού κατόπτρου έκ λεπτού χαλκού 
έλάσματος, διακοσμουμένης δι’ έγχαράκτου πα- 
ραστάσεως γυναικείας όρθιας μορφής καί άπολη-

γούσης κάτω είς περίτμητον διπλοΟν άνθέμιον. 
Τοΰτο εόρέθη είς τό έπϊ τοΰ Ταϋγέτου Ιερόν τής 
Λιμνάτιδος Άρτέμιδος (Σχεδ. 4).

6. Μουσεΐον Χώρας
Έγένοντο έργασίαι στεγανοποιήσεως τών τοί

χων τών ύπογείων άποθηκών τοΰ Μουσείου.
Έν άναμονή τών έργασιών πλήρους άποπε- 

ρατώσεως τού κτηρίου τοΟ Μουσείου έγένοντο 
προπαρασκευαστικοί έργασίαι έπανεκθέσεως τών 
είς τάς ύπογείους άποθήκας εύρισκομένων παντο
ειδών άρχαίων εύρημάτων ήτοι καθαρισμός καί 
συγκόλλησις. ’Επίσης μετεφέρθησαν έκ τοΟ 
Καποδιστριακοΰ Σχολείου Χώρας είς τό Μου
σεΐον 800 περίπου άγγεΐα καί άλλα άντικείμενα 
έκ τών εύρημάτων τών άνασκαφών τοΰ άνακτόρου 
τοΰ Νέστορος. Ταΰτα, ταξινομηθέντα κατά χώ
ρους εύρέσεως, έτοποθετήθησαν προσωρινώς καί 
μέχρι τής τελικής έκθέσεως είς προχείρους προ- 
θήκας έντός τών αιθουσών τοΰ Μουσείου.

7. Τάφος Μονής Καλογραιών Καλαμάτας

Κατά τήν διάρκειαν οίκοδομικών έργασιών 
άνακατασκευής τής Βόρειας πτέρυγος κελίων τής 
Μονής Καλογραιών Καλαμάτας καί είς άπόστα- 
σιν όλίγων μέτρων άπό τοΰ έκεΐ εόρισκομένου 
έκκλησιδίου τοΰ 'Αγίου Κωνσταντίνου εύρέθη 
διπλοΰς τάφος ήμικατεστραμμένος, χριστιανικής 
πιθανώτατα έποχής, κάτωθι τοΰ όποιου άπεκαλύ- 
φθη έτερος κιβωτιόσχημος τάφος διαστάσεων 
2,83 μ. X 1.12 μ. (Π ί ν. 99 γ ) μ. μέ κατεύθυνσιν 
άπό Βορρά πρός Νότον ύστέρων Ρωμαϊκών χρό
νων (Σχεδ. 5 ).Ούτος, παλαιόθεν συληθείς, ήτο 
πλήρης έπιχώσεως περιεχούσης ρωμαϊκά τινα 
όστρακα. Αί πλευραί τοΰ τάφου άποτελοϋνται έκ 
μεγάλων ίσομεγέθων όρθογωνίων πωρολίθων — 
διαστάσεων 1,30 X 0,60 X 0,35 μ. — οί όποιοι 
κατά πάσαν πιθανότητα προέρχονται έκ τμήματος 
τοΰ τείχους τής πόλεως, τοΰ άποκαλυφθέντος 
κατά τό παρελθόν έτος παρά τήν έκκλησίαν τής 
'Υπαπαντής. Τό δάπεδον τοΰ τάφου σύγκειται 
έκ πήλινων όρθογωνίων κεράμων, έκάστη τών 
όποίων φέρει διαγωνίως είς σχήμα X διπλός έγ- 
χαράκτους γραμμάς.

8. Κυπαρισσία

ΒΑ τοΰ Σιδηροδρομικού Σταθμοΰ τής σημε
ρινής πόλεως τής Κυπαρισσίας έγένετο δοκιμα
στική άνασκαφική έρευνα έπί τμήματος τής ύπό 
κατασκευήν έθνικής όδοΰ, ήτις κατά τό τμήμα 
τοϋτο διέρχεται άνωθεν τοΰ χώρου τής άρχαίας 
πόλεως τής Κυπαρισσίας. Ή θέσις τής πόλεως 
ταύτης ήτο ήδη άπό πολλοΰ γνωστή, έντοπισθεϊ- 
σα ύπό τοΰ Κυπαρίσση (ΠΑΕ 1911) μεταξύ 
τών ΒΑ τοΰ Σταθμοΰ κειμένων θέσεων Μούσγα 
καί Φόρος. Τό τμήμα τοΟτο τής όδοΰ, είς δ άπε- 
καλύφθησαν άρχαιότητες έχει μήκος 500 μ. περί
που, έξ αιτίας δέ τής διατεθείσης μικρός πιστώ- 
σεως, ήρευνήθη μόνον τμηματικώς (Σχεδ. 6 ).

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:08:49 EEST - 34.211.113.242



ΜΕΣΣΗΝΙΑ 97

Οδτω προέβημεν είς τήν διάνοιξιν 25 δοκιμαστι
κών τάφρων, αίτινες άπέδωσαν Ικανοποιητικά 
άποτελέσματα. Ή δλη έρευνα ύπήρξε λίαν δυ
σχερής έξ αιτίας τών κατά τήν διάρκειαν τοΟ 
χειμώνος βροχών, ώς καί τών άφθόνων άναβρυ-

ζόντων έκεϊ ύδάτων. Διά τόν λόγον τοΟτον μέρη 
τοΟ τμήματος τής όδοϋ, έχοντα σαφείς ένδείξεις 
ύπάρξεως άρχαιοτήτων, άφέθησαν άνεξερεύνητα. 
Έν τούτοις προέκυψεν έκ τής έρεύνης άφθονία 
παντοειδών εύρημάτων περί τών όποιων δίδεται 
κατωτέρω έν συντομίςι μικρά έκθεσις μέχρι τής 
πλήρους μελέτης καί δημοσιεύσεως τού όλου 
εύρήματος.

Τά πλησιέστερα πρός τόν σιδηροδρομικόν

σταθμόν άποκαλυφθέντα θεμέλια οικοδομημά
των άνήκουν είς κατοικίας καί δημόσια κτή
ρια καί χρονολογοΟνται καθ’ δλην τήν διάρ
κειαν τής Ρωμαϊκής περιόδου. ’Εκ τούτων σημει- 
οΰμεν μέγα, δημόσιον άσφαλώς, κτήριον, τού ό

ποιου αί πλευραί κατά τήν ΒΑ γωνίαν άπεκαλύ- 
φθησαν είς μήκος 11 μ. ή ’Ανατολική καί 5 μ. ή 
Βορεία, ήτις καί διασφζει τό κατώφλιον τής ει
σόδου (Π ί ν. 100α ).

’Επίσης ένδιαφέρον είναι όρθογώνιον μικρόν 
μεγαροειδές οικοδόμημα, μή άποκαλυφθέν πλή
ρως, φκοδομημένον άνωθεν άρχαιοτέρου κτίσμα- 
τος. Άποτελεΐται έκ δύο δωματίων, έπικοινω- 
νούντων έσωτερικώς, έξ ών τό έν μόνον ήρευνήθη.

7

Ρ2.ΜΑΤΚ0Ι ΤΑΦΟΙ M0NHL ΚΑ/λΟΓΡΑΙ^Μ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΚΑΙΟΗΊΣ Β

cunknuenwotMii ι«ι

Σχεδ. 5. Ρωμαϊκός τάφος Μονής Καλογραιών Καλαμάτας
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Βορειότερον τοΟ άνωτέρω οικοδομήματος 
άπεκαλύφθη τμήμα μεγάλου λίθινου ύδαταγωγοΟ, 
μήκους 25 μ. καί πλάτους 0.70 μ., όστις έχει 
κατεύθυνσιν άπό ’Ανατολών πρός Δυσμάς και 
σύγκειται έκ μεγάλων πωρολίθων έπιμελώς λε- 
λαξευμένων ( Π ί ν. ΙΟΟβ ). Ούτος, κατά τό άνατο- 
λικόν αύτοΟ πέρας, σχηματίζων γωνίαν, κατευθύ- 
νεται πρός Νότον καί είναι πιθανόν νά έχη σχέ- 
σιν μέ τό είς άπόστασιν 70 μ. καί πρός τήν αύτήν 
κατεύθυνσιν έπισημανθέν, έξωθι τών όρίων τής 
όδοΟ, άρχαΐον φρέαρ, τό όποιον καί σήμερον 
είναι πεπληρωμένον πηγαίου ϋδατος.

Είς άπόστασιν 25 μ. ΒΑ τοΟ ύδαταγωγοΟ, διε- 
πιστώθη ή γωνία μετά μεγάλου τμήματος τής άνα- 
τολικής πλευράς εύμεγέθους κτηρίου καί παρ’ αύ- 
τό θεμέλιον έτέρου (Πίν. 100 γ, δ). Άνατο- 
λικώς καί ούχί μακράν τούτων, έκτός τών όρίων 
τής όδοΟ, έντός άγροκηπίου, διεπιστώθη ή Οπαρ- 
ξις μαρμάρινων σπονδύλων καί πωρίνων θεμε
λίων έτέρων μεγάλων οικοδομημάτων.

Αί άνωτέρω άποκαλυφθεϊσαι άρχαιότητες, 
Ρωμαϊκών χρόνων, πιθανόν νά άνήκουν είς τήν 
άγοράν τής άρχαίας πόλεως. ΤοΟτο ένισχύεται 
καί έκ τοΟ πλήθους τών άρχαίων νομισμάτων, 
ατινα κατ’ άσφαλεϊς πληροφορίας τών έντοπίων 
άνευρίσκονται έπί τής έπιφανείας τών χωμάτων. 
Σημειωτέον ότι κατά τήν παροΟσαν άνασκαφήν 
άνευρέθησαν περί τά 90 χαλκά καί άργυρά νομί
σματα.

Τό υπόλοιπον τοΟ έρευνηθέντος τμήματος 
τής όδοΟ, ήτοι τό Βόρειον ήμισυ αύτοΟ, κατέχει 
νεκρόπολις υστέρων ρωμαϊκών χρόνων άποτε- 
λουμένη έκ μεγάλων συγκροτημάτων κτιστών τα- 
φικών περιβόλων έκ τών όποιων μόνον είς (ό περί
βολος « A » ) ήρευνήθη πλήρως (Πίν. 101 α, β). 
Ούτος (μήκους 35 μ. καί πλάτους 3.60 μ.) περιέ- 
κλειε 30 άσυλήτους τάφους, οΐτινες ούδέν πλήν 
τών σκελετών περιεϊχον.

Είς άπόστασιν 8 μ. δυτικώς τοΟ νοτίου πέρα- 
τος τοΟ ταφικοΟ περιβόλου «A», άπεκαλύφθη 
μέγα βάθρον διαστάσεων 2,60 X 2,60 μ. συγκεί
μενον έκ δύο βαθμιδών.

Είναι κατεσκευασμένον έκ μεγάλων, καλώς 
πελεκημένων, όρθογωνίων πωρολίθων καί εχει 
πρόσβασιν έξ ’Ανατολών, πλάτους τοΟ αύτοΟ μέ 
τό βάθρον, καί μήκους άποκαλυφθέντος μέχρι τής 
στιγμής κατά 3.40 μ. (Πίν. 101 γ ).

Έξωθι τής ΒΔ πλευράς τοΟ ταφικοΟ περιβόλου 
«A» καί είς σχηματιζομένην δι’ έτέρου τοι
χίου καθέτου πρός τόν τοίχον τής άνωτέρω 
πλευράς κόγχην, εύρέθησαν, είς έλαχίστην έπί- 
χωσιν, έπιμελώς τοποθετημένα τό έν έπί τοΟ 
άλλου, τά μέλη δύο χαλκών άνδρικών άγαλματίων,

ύψους 0,71 μ. έκάστου (Πίν. 101δ, 102α, γ, δ).
Τά άγαλμάτια ταΟτα τών όποιων τά μέλη, 

ήτοι αί κεφαλαί, οί κορμοί καί τά άκρα είναι 
κεχωρισμένως κατασκευασμένα, είναι χονδροει
δούς καί έπαρχιακής έργασίας. ’Ανήκουν άσφα- 
λώς είς τήν ύστέραν Ρωμαϊκήν έποχήν καί παρι- 
στοΟν πιθανόν τούς Διοσκούρους.

Έτι βορειότερον άπεκαλύφθη τετράπλευρον 
κτίσμα — 6,90 X 6,40 μ. — έπιμελημένης έργασίας, 
6χον τά έσωτερικά αύτοΟ τοιχώματα έπικεχρι- 
σμένα διά συμπαγούς άσβεστοκονιάματος· πιθα- 
νώτατα έχρησίμευεν ώς δεξαμενή (Πίν. 102β). 
Κατά τήν ΒΑ αύτοΟ γωνίαν, έτερον τετράπλευρον 
κτίσμα -— 4 X 3,30 — περιεΐχεν κιβωτιόσχημον 
άνευ κτερισμάτων τάφον, έπίσης Ρωμαϊκών χρό
νων, μέ τάς πλευράς άποτελουμένας έκ μεγάλων 
πλακών έξ ών ή μία, προερχομένη έκ παλαιοτέ- 
ρας χρήσεως, διατηρεί ίχνη έπιγραφής (Πίν. 
103α). Κάτωθι τών δύο τούτων οικοδομημάτων 
διεπιστώθη ή Οπαρξις παλαιοτέρας θεμελιώσεως 
πιθανώτατα έλληνιστικής έποχής.

Δυτικώτερον καί είς μικροτέραν τών 20 μ. 
άπό τούτων άπόστασιν εύρέθη έτέρα μικρά δεξα
μενή, άποτελουμένη έξ όρθογωνίων πωρολίθων, 
ήτις καί σήμερον χρησιμοποιείται.

Έν τέλει σημειοΟμεν ότι καθ’ δλην τήν έπι- 
φάνειαν τοΟ μή έρευνηθέντος τμήματος τής όδοΟ 
καθώς καί είς τά πέριξ, άνευρίσκονται έν άφθονίμ 
όστρακα άγγείων, τεμάχια κεράμων, ΰπολείμ- 
ματα ψηφιδωτών, νομίσματα, τμήματα τοίχων, 
ώς καί θραύσματα μαρμάρινων άρχιτεκτονικών 
μελών ταΟτα χρονολογούμενα άπό τής 'Ελληνι
στικής μέχρι καί τής Βυζαντινής έποχής άπο- 
δεικνύουν τήν συνεχή ζωήν τής πόλεως τής Κυ
παρισσίας άπό τής άρχαιότητος μέχρι καί τών 
καθ’ ήμάς χρόνων. Είς τήν άνωτέρω άνασκαφήν 
έλαβε μέρος ό φύλαξ ’Αρχαιοτήτων Διον. Άν- 
δρουτσάκης ώς έπιστάτης καί ό κ. Κακαβογιάν- 
νης, φοιτητής άρχαιολογίας, ώς βοηθός.

9. Ελληνιστικός Τύμβος Τσοπάνη Ράχη Τραγά
νας Τριφυλίας

Είς θέσιν Τσοπάνη Ράχη ή Ρείκια, δυτικώς 
τοΟ χωρίου Τραγάνα καί ούχί μακράν τής θα
λάσσης, έπί έκτεταμένου κάμπου, άπεκαλύφθη 
τύμβος Ελληνιστικών χρόνων, σχήματος έλλεί- 
ψεως, διαστάσεων 0,25 X 0,20 καί ύψους 1,50 μ.

’Αφορμήν είς τήν έπισήμανσιν τοΟ τύμβου 
έδωσεν ή κατά μήνα ’Ιούλιον άνεύρεσις ύπό τοΟ 
ίδιοκτήτου τής τοποθεσίας Δ. Κοκκέβη, δύο χρυ
σών ταινιοειδών διαδημάτων, μήκους 0,35 μ. έκά
στου, ένός μικρού άργυρού άγγείου, ένός έξ ύαλο- 
μάζης βαθέος σκύφου (Πίν. 104 α, γ), ώς καί
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μικροΟ άριθμοΟ πήλινων άγγείων ( Π ί ν. 103 β, 
104β ), περιελθόντων πάντων μετά τετράμηνον άπό 
τής εύρέσεώς των εις τό Μουσεΐον Πύλου. Ή εί1» 
μικρόν τμήμα κατά τό άνατολικόν μέρος τοΰ 
τύμβου διενεργηθεΐσα έρευνα άπέδωσε τρία χαλ
κά νομίσματα, σιδηράς τινας στλεγγίδας καί μα- 
χαιρίδιον ώς καί θραύσματα έκατόν περίπου 
άγγείων έλληνιστικής έποχής. Ή συνέχεια τής 
άνασκαφής τού τύμβου θά διενεργηθή προσε
χώς, ή πλήρης όμως έρευνα αύτού θά είναι δυ
νατή μετά τήν κατεδάφισιν τού είς τό κέντρον 
τού τύμβου εύρισκομένου οίκίσκου.

Γ. Π. ΠΑΠΑΘΑΝΛΣΟΓΙΟΥΛΟΣ

*

THE PALACE OF NESTOR

With the generous financial support of 
Professor and Mrs. W. T. Semple the Archaeo
logical Expedition of the University of Cin
cinnati was enabled from May 12 to July 30, 
1961 to continue its work of excavation and 
study in the Palace of Nestor and its neigh
borhood on the hill called Epano Englianos.

The staff was the same as in 1960, com
prising Elizabeth Blegen, Marion Rawson, 
Professor Mabel Land, George Papathanaso- 
poulos, Piet de Jong and myself. Only a few 
workmen, averaging no more than a dozen, and 
all veterans, were employed; and Dionysios 
Androutsakis served with his customary effi
ciency as Foreman.

We are under deep obligation for invalua
ble help and many courtesies to Dr. J. Papa- 
dimitriou, Head of the Greek Service of Anti
quities and Reconstruction and to his collea
gues Dr. Kontis and Dr. Stikas, as well as to 
Dr. Henry Robinson, Director, and to the other 
officers of the American School of Classical 
Studies at Athens.

It is a pleasure to acknowledge our spe
cial indebtedness to the Archaeological Ser
vice and to Dr. Gialouris, Acting Ephor at 
Olympia, for making available to us for a fort
night the vasemenders Costas Pavlatos and 
George Spyropoulos.

Along the southwest edge of the site three 
areas were excavated. In the southeastern- 
most sector we cleared a massive substru
cture (Plate 105e) the northwestern end of 
which had been exposed in 1960. The build
ing, running from southeast to northwest,

and consisting of a single room, proved to be 
ca. 10.50 m. long and some 6.20 m. wide. 
Only the foundations have survived; they are 
remarkably thick (Plate 105a) perhaps indi
cating that they supported a tower or a guard- 
room, possibly flanking a gateway. Floors 
and walls had been removed in ancient times. 
Whatever it was, the building clearly ante
dates the palace of Mycenaean III B; it may 
belong to Late Helladic I, when a circuit wall 
presumably existed. In the surface soil, distur
bed by the plow, that covered these remains 
were found nine small fragments of inscribed 
tablets and two clay sealings which had been 
baked sufficiently by fire to be preserved.

Some 8 m. to the southeast of the Throne 
Room of the Southwestern Wing of the palace 
and close to the edge of the hill, an olive tree 
had been left standing, surrounded by a small 
rectangle of undug earth. Since this tract 
proved to be inadequate to preserve the tree, 
the latter was removed and the space was 
excavated. It was covered by a deep surface 
layer of loose dark earth, composed in part 
of decayed vegetable matter. Beneath this 
late deposit was a thin burnt stratum resting 
on s t e r e o, in which were found remnants of 
foundations (Plate 105b) aligned with others 
previously exposed to view to the northwest, 
southwest and southeast. Since walls and floors 
had been destroyed, little was discovered to 
shed light on the history and the plan of the 
building. In the superficial black earth were 
collected fourteen bits and fragments of in
scribed tablets. A clay sealing and a fragment 
of another came from the top of the burnt 
layer.

At the extreme western tip of the acropo
lis George Papathanasopoulos resumed his 
examination of the stratified accumulation 
outside the great tower that forms the corner 
of the Southwestern Wing. In this place under
lying strata associated with walls of buildings 
that preceded the palace of Mycenaean III B 
had been recognized in 1960. Supplementary 
exploration in 1961 revealed evidence of at 
least three antecedent phases (Plate 105c) 
going back through Mycenaean III A and II 
to Late Helladic I or earlier. The pottery 
collected from these deposits has not yet been 
studied in detail.

The enterprising curiosity of some un
known, casual visitors, who in April entered the
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Μεσσηνία: α. Αρχαϊκός πίθος έκ Χανδρινοϋ Πυλίας, β. Θαλαμοειδής τάφος Καρποφόρας. Ταφαί έπί 
τοϋ έδάφους, γ. Ρωμ. τάφος Μονής Καλογραιών Καλαμάτας

Γ. Α. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
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Μεσσηνία. Κυπαρισσία: α. Βόρεια πλευρά οικοδομήματος, μετά τό κατώφλιον εισόδου, β. Λίθινος έκ 
πωρολίθου υδαταγωγός, γ. Θεμέλιον ανατολικής πλευράς μεγάλου οικοδομήματος, δ. Θεμέλιον κτηρίου

Γ. Α. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
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Μεσσηνία. Κυπαρισσία: α. Τμήμα τοϋ ταφικοϋ περιβόλου Α άπό Β., β. Ό ταφικός περίβολος Α άπό Ν., 
γ. Βόθρον μετά προσβάσεως ΝΔ. τοϋ περιβόλου Α, δ. Τά μέλη των δύο χαλκών ρωμαϊκών άγαλματίων

εις τόν τόπον εύρέσεως

Γ. Α. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
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Μεσσηνία. Κυπαρισσία: α. Οι κορμοί των δύο χαλκών Ρωμαϊκών άγαλματίων ώς ήσαν τοποθετημένοι, 
κάτωθι των μελών, β. Τετράπλευρον οικοδόμημα, ΒΑ. τοϋ ταφικοϋ περιβόλου, γ. Κεφαλή μικρού χαλ
κού αγάλματος έκ τής άνασκαφής, δ. Κεφαλή έτέρου μικρού χαλκού άγάλματος έκ τής άνασκαφής

Γ. Α. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
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Μεσσηνία. Κυπαρισσία: α. Τετράπλευρον μικρόν κτίσμα ρωμ. έποχής περιέχον κιβωτιόσχημον τάφον 
άνωθεν άλλου παλαιοτέρου κτίσματος, β. Λάγυνος έξ άνασκαφης τύμβου Τσοπάνη Ράχη

Γ. Α. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
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