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Ή επιδρομή των Δωριέων από δπου και αν 
εξεκίνησαν άρχικώς, έπροξένησεν δπου την έφε- 
ρεν ή πορεία της, μεγάλα χάσματα εις τό αρχαιο
λογικόν πανόραμα τής ιστορίας τής αρχαίας 
'Ελλάδος, ως μία μεγάλη πυρκαϊά έμπίπτουσα εις 
πυκνόν δάσος. Πόλεις καί συνοικισμοί, αί όποΐαι 
ήκμαζον εις την προηγηθεΐσαν Ηρωικήν επο
χήν έγκατελείφθησαν τελείως ή εξέπεσαν εις 
ασήμαντα χωρία. Πολλαί έκ των μεγαλειτέρων 
καί διασημοτέρων πόλεων καταστραφεϊσαι εντε
λώς κατεκαλΰφθησαν καί ή θέα τών τόπων, δπου 
αΰται ΐσταντο, ήφανίσθη από τής δψεως τών 
ανθρώπων. Κατά τους τελευταίους χρόνους τής 
άρχαιότητος καί αυτής τής Τροίας ή θέσις, παρ’ 
δλην τήν μεγάλην φήμην τήν οποίαν παρέδωκαν

Σημ. Τό παρόν άρθρον έγράφη ’Αγγλιστί υπό τοΰ 
κυρίου Blegen διά νά δημοσιευβή εις τό American 
Journal of Archeology Vol. XLIII (1939), συγχρόνως 
δέ Ελληνιστί και εις εν τών έπισήμων ειδικών Ελλη
νικών περιοδικών.

εις αυτήν ή 'Ομηρική ποίησις καί οί “Ελληνες συγ
γραφείς, είχε λησμονηθή, καί μεγάλαι άκαδημαϊ- 
καί συζητήσεις έγένοντο διά νά ταυτισθή. Τήν 
ιδίαν ακριβώς τύχην είχε καί ή Πΰλος, ή ήμα- 
ϋ'όεααα Πύλος, ή έδρα τοΰ Νηλείδου βασιλέως 
Νέστορος, δπου έγινεν ή λαμπρά φιλοξενία τοΰ 
Τηλεμάχου κατά τό ταξίδιον, τοΰ οποίου έχομεν 
έν τή Όδυσσεία τήν περίφημον περιγραφήν. 
Εις τους χρόνους τοΰ Στράβωνος ορατά λείψανα 
τής πόλεως ήσαν άγνωστα, καί οί σοφοί δεν 
ήσαν σύμφωνοι ως προς τήν θέσιν, δπου έπρεπε 
νά ζητηθώσι ταΰτα, πολλοί δέ έπίστευσαν δτι ή 
κλασσική Πΰλος, κειμένη κάτωθεν τής άκροπό- 
λεως τοΰ Κορυφασίου, ήτο ιδρυμένη επί τής 
θέσεως τής παλαιάς Πΰλου, ενώ άλλοι έρμη- 
νεΰοντες διαφόρως τοπογραφικάς μαρτυρίας έξα- 
γομένας έξ ομηρικής διηγήσεως, έπέμενον νά 
πιστεύουν, δτι ή πρωτεύουσα τοΰ Νέστορος 
έπρεπε νά εύρίσκετο αρκετά βορειότερον εις τήν 
περιοχήν τής Τριφυλίας. ’Αλλά τό πρόβλημα 
δεν είχε τεθή τότε υπό τον πρακτικόν έλεγχον 
τής αρχαιολογικής σκαπάνης καί έμενεν οΰτω 
διαρκές θέμα φιλολογικής συζητήσεως.
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Κατά τούς νεωτέρους χρόνους καί χωρίς νά 
μελετηθή ποτέ κατά βάθος τό ζήτημα, έθεω- 
ρεΐτο γενικώς βεβαία ή ταΰτισις τής Όμηρικής 
καί τής κλασσικής Πύλου, μέχρις ότου τό 1907 
ό αείμνηστος Dorpfeld άνεκάλυψε πλησίον τοΰ 
χωρίου Κακοβάτου τήςΤριφυλίας, παρά τό νοτιο
δυτικόν δριον τής επαρχίας Όλυμπίας, ομάδα 
τριών μεγάλων θολωτών τάφων καί πλησίον 
τούτων επί λόφου καταφανή σημεία κατοική- 
σεως εις προϊστορικούς χρόνους, ως καί λείψανα 
απλού ανακτόρου, κατά την γνώμην του Μυκη
ναϊκών χρόνων, καί έ'σπευσε νά δημοσιεύση τάς 
γενομένας ύπ’ αυτού ανακαλύψεις ύποστηρίζων 
συγχρόνως, δτι εκεί ήτο ή Πύλος τοΰ Νέστορος. 
“Ή περιοχή, εις την οποίαν εύρίσκονται τά εύρε- 
θέντα μνημεία είναι μεγάλη αμμώδης έκτα- 
σις δικαιολογούσα τό 'Ομηρικόν έπίθετον, καί ό 
ευτυχής άνασκαφεύς άνέλαβε νά προσαρμόση 
τάς μαρτυρίας τοΰ Στράβωνος προς τά τοπο
γραφικά δεδομένα. Έν τούτοις από διαφόρους 
πλευράς ήκούσθησαν διαφωνίαι προς την γνώ
μην τοΰ Dorpfeld καί ή ταύτισις τής θέσεως 
τοΰ Κακοβάτου προς την 'Ομηρικήν Πύλον δεν 
έγινε μέχρι σήμερον σοβαρώς αποδεκτή υπό 
τών περισσοτέρων.

Έν τώ μεταξύ δμως έγίνοντο μικραί αρχαιο
λογικοί άνασκαφαί εις τήν νοτιοδυτικήν Ελλάδα. 
Τό 1919 ό Κουρουνιώτης συνεχίζων εργασίαν 
έπιχειρηθεΐσαν υπό τοΰ μακαρίτου Σκιά άνέ- 
σκαψεν έξαίρετον θολωτόν τάφον πλησίον τοΰ 
χωρίου Τραγάνα οχι μακράν τής βόρειας ακτής 
τής λιμνοθαλάσσης τοΰ Όσμάναγα, εις θέσιν 
άπέχουσαν μόνον 2 χιλιόμετρα από τών κλι- 
τύων τοΰ Κορυφασίου. Μολονότι είχεν ήδη εις 
προτέρους χρόνους συληθή 6 τάφος, παρέσχεν 
έν τούτοις πολύ ενδιαφέροντα ευρήματα μεταξύ 
τών οποίων τρεις χαρακτηριστικούς αμφορείς 
με διακόσμησιν τοΰ λεγομένου άνακτορικοϋ 
ρυθμού, απολύτως όμοιους προς τούς άνακαλυ- 
φθέντας υπό τοΰ Dorpfeld τούς οποίους έμε- 
λέτησε καί άνασυνεκρότησε με μεγάλην υπομο
νήν ο Kurt Muller. ’Ολίγα έτη βραδύτερον, τό 
1925, ό Κουρουνιώτης άνεκάλυτρε καί άνέσκαψεν 
άλλον θολωτόν τάφον εις γειτονικήν θέσιν τής 
ιδίας περιοχής. Εύρίσκεται εντός άμπελώνος παρά 
τήν θέσιν τοΰ λόφου τοΰ χωρίου, τό όποιον 
εκαλείτο πρότερον Όσμάναγα, τώρα δέ μετωνο- 
μάσθη Κορυφάσιον, βορειανοατολικώς τής λιμνο

ΑΕ 1938

θαλάσσης. ΤΗτο καί ό τάφος οΰτος σεσυλημένος, 
όπως καί ό τάφος τής Τραγάνας, άλλ’ δμως ή 
ιδιόρρυθμος κατασκευή του καί μία αξιοσημείω
τος όμάς αγγείων ευρεθεΐσα εντός τοΰ θόλου 
τον κατατάσσουν μεταξύ τών μάλλον διακεκρι
μένων θολωτών τάφων, οί όποιοι εΰρέθησαν εις 
τήν Ελλάδα.

Ό Κουρουνιώτης μετά τήν άνακάλυψιν τών 
τάφων τούτων ερευνών έν συνοδεία τοΰ άξιολό- 
γου έπιστάτου Χαραλ. Χριστοφιλοπούλου, δστις 
είχε παρατηρήσει εις διαφόρους θέσεις φανερά 
σημεία αρχαίων κτιρίων, έβεβαίωσε τήν ύπαρξιν 
καί άλλων μυκηναϊκών θολωτών τάφων, τριών 
έκ τών οποίων έφαίνοντο εύδιάγνωστα μέρη 
τής οικοδομής τής εισόδου εις τήν αρχικήν των 
θέσιν, οί δέ λοιποί έμαρτυροΰντο ασφαλώς έξ 
άλλων φανερών σημείων. Οί τάφοι ούτοι είναι 
έκτισμένοι εις διαφόρους αποστάσεις άπ’άλλήλων 
εις έ'κτασιν χιλιομέτρων τινών προς Βορράν τής 
λιμνοθαλάσσης εις καταλλήλους τοποθεσίας κατά 
τό μάλλον ή ήττον κατά μήκος τής σημερινής 
ανηφορικής όδοΰ, ή οποία μέ άρκετάς στροφάς 
ανέρχεται διά μέσου συνεχών λόφων προς τήν 
μεγαλειτέραν πολίχνην, ή οποία έλέγετο Λιγον- 
διστα, μετεβαπτίσθη δέ εσχάτως εις Χώραν.

Ή ύπαρξις τόσων βασιλικών τάφων τής 
Μυκηναϊκής περιόδου —διότι τά θολωτά ταΰτα 
κτίσματα είναι ασφαλώς τάφοι βασιλέων — εις 
τήν νοτιοδυτικήν Μεσσηνίαν, εις τήν χώραν τής 
κλασσικής Πύλου ήτο χαρακτηριστική ένδειξις, 
ή οποία δέν ήτο δυνατόν νά μή προκαλέση ιδιαι
τέρως τό ενδιαφέρον τών αρχαιολόγων, αφού 
εις κανέν άλλο μέρος τής Ελλάδος, εξαιρέσει τών 
Μυκηνών, δέν υπάρχουν τόσον πολλοί τοιοΰτοι 
τάφοι. Λοιπόν ήδύνατο νά συμπεράνη κανείς 
μέ απόλυτον ασφάλειαν, δτι εις τήν περιοχήν 
ταύτην βορείως τοΰ κόλπου τής Πύλου θά εύρί- 
σκετο μυκηναϊκή πόλις, τής οποίας ή σημα
σία δέν θά περιωρίζετο μόνον εις τήν χώραν 
ταύτην. Άλλ’ ή ακριβής θέσις της ήτο αδύνατον 
νά όρισθή χωρίς νά γίνη ειδική έρευνα καί 
άνασκαφή.

Τό Κορυφάσιον, ή υψηλή απότομος άκρόπολις 
τής κλασσικής Πύλου ήτο βεβαίως δυνατόν νά 
θεωρηθή ως ή πιθανή θέσις, έν τούτοις αποκλείε
ται τούτο, άφοΰ εις τά σχετικά προς αυτό δημο
σιεύματα εύρεσις μυκηναϊκών οστράκων άναφέ- 
ρεται μέχρι τοΰδε, δτι έγινε μόνον έντός τοΰ
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μεγάλου σπηλαίου, to όποιον εύρίσκεται εις την 
βορείαν άπόκρημνον πλευράν του’ λοιπόν ή Μυ
κηναϊκή άκρόπολις θά εκειτο επί ενός εκ ίων 
πολλών λόφων, οί οποίοι υψώνονται βαθμηδόν 
κατά συνέχειαν προς τό ό'ρος Αίγάλεων.

Ό Κουρουνιώτης εν γνώσει τής σπουδαιό- 
τητος τοΰ επιχειρήματος, τό όποιον ήρχισε καί 
έπιθυμών να συνεχισθή τό έργον, έκ τοΰ οποίου 
άνεμένετο εύλόγως πλούσια άπόδοσις, έζήτησε 
φιλικώς την συνεργασίαν τοΰ Μπλέγκεν όστις, 
ως ήτο επόμενον, έδέχθη μέ πολλήν εΰχαρίστησιν 
νά μετάσχη εις την τιμήν να συντέλεση εις τήν επί- 
λυσιν τόσον ενδιαφέροντος προβλήματος. Άντι- 
κείμενον τής κοινής έπιχειρήσεως θά είναι ή 
αρχαιολογική έξερεύνησις ολοκλήρου τής Πυλια- 
κής χώρας. Ήλπίζομεν, δτι θά ήτο δυνατόν νά 
άρχίσωμεν τήν εργασίαν τό 1929, αλλά διά 
λόγους ανεξαρτήτους τής θελήσεώς μας δεν ήτό 
δυνατόν τότε νά γίνη τοΰτο.

’Έκτοτε παρήλθε μία δεκαετία καί άφοΰ τό 
1938 συνεπληρώθη ή άνασκαφή τής Τροίας, 
τήν οποίαν υπό τήν διεόθυνσιν τοΰ Μπλέγκεν 
διενήργει επί σειράν ετών αποστολή τοΰ Πανε- 
πιστημείου τοΰ Cincinnati, εθεωρήθη ότι ήλθεν 
επί τέλους ή κατάλληλος στιγμή νά στραφώμεν 
προς τήν Πΰλον. Τήν επιχείρησιν κατέστησε 
δυνατήν ή προσφερθείσα πολύ μεγαλοφρόνως 
οικονομική ύποστήριξις τοΰ καδηγητοΰ καί τής 
κυρίας Semple, έκτελεΐται δέ αυτή έν όνόματι 
τής 'Ελληνικής αρχαιολογίας άντιπροσωπευο- 
μένης υπό τοΰ Κουρουνιώτη καί τοΰ Πανεπι- 
στημείου τοΰ Cincinnati άντιπροσωπευομένου 
υπό τοΰ Μπλέγκεν. Τό πρακτικόν μέρος τής διευ- 
θύνσεως τής άνασκαφής έχει ό Μπλέγκεν ως 
νεώτερος, άλλ’ άμφότεροι οί συνεργάται μετέ
χουν τής ευθύνης τών γινομένων εργασιών.

Ή πρώτη εναρκτήριος, άνασκαφή διήρκεσεν 
άπό τής 25 Μαρτίου μέχρι τής 11 Μαΐου 1939. 
Εις τήν έκτέλεσιν τοΰ έ'ργου μετεΐχον τακτικώς 
μετά τοΰ κυρ. Μπλέγκεν, οί κύριοι Β. Η. Hill 
καί W. A. Me Donald, καί δι’ ολίγον χρόνον 
έβοήθησαν καί αί κυρίαι Μπλέγκεν καί Hill. 
Ό άριθμός τών εργατών δεν ύπερέβη τούς 22, 
τήν επιστασίαν τούτων είχεν ό έκ τοΰ Όσμά- 
ναγα Χαράλαμπος Χριστοφιλόπουλος, δστις, ως 
έλέχθη, είχε μετά ζήλου προϋπηρετήση μετά τοΰ 
Κουρουνιώτη εις τήν άνασκαφήν τοΰ 1925 καί 
είχε συντέλεση εις τήν ύπόδειξιν πολλών άρχαιο-

λογικών τοποθεσιών. Διά μεγάλην ύποστήριξιν 
καί άλλας περιποιήσεις, αί όποΐαι μάς παρεσχέ- 
θησαν, έκφράζομεν τάς ευχαριστίας μας εις τήν 
Δα Lucy Talcot καί τά άλλα μέλη τής άπο- 
στολής τής άνασκαφής τής 'Αθηναϊκής ’Αγοράς 
καί εις τον Διευθυντήν καί τούς άξιωματοΰχους 
τής ’Αμερικανικής Σχολής Κλασσικών Σπουδών.

Προ τής ένάρξεως τών εργασιών εΐχομεν 
περιέλθη πεζοί οδηγούμενοι υπό τοΰ Χαραλ. 
Χριστοφιλοπούλου, δ'στις κατόπιν τής συνεργα
σίας του μετά τοΰ Κουρουνιώτη τό 1925 είχεν 
άποκτήση άρκετάς γνώσεις περί τών πραγμάτων 
τά όποια έζήτουν οί άρχαιολόγοι, ολόκληρον τήν 
περιοχήν τής Πύλου, καί έξηκριβώσαμεν επί 
τής λοφώδους έκτάσεως προς βορράν τοΰ κόλ
που τής Πύλου ιδίως διά τής ύπάρξεως τεμα- 
χείων άγγείων επί τής επιφάνειας, τάς θέσεις εξ 
τουλάχιστον θολωτών τάφων καί Μυκηναϊκών 
οικισμών. Εις τήν θέσιν Βίγλα παρά τήν άνη- 
φορικήν οδόν, 2 χιλιόμετρα περίπου μακράν τής 
σημερινής Πύλου, διακρίνεται χώρος κατεσπαρ- 
μένος διά μυκηναϊκών οστράκων επίσης δέ καί 
εις τήν θέσιν Μπενλέρ-μπεν, παρά τον νοτιο
δυτικούς τοΰ χωρίου Κορυφασίου χείμαρρον, ώς 
καί εις τήν θέσιν Πόρτες, μικρόν χαμηλόν λόφον, 
τον όποιον τέμνει ή οδός ολίγον πριν φθάση 
εις τό Κορυφάσιον. Άλλ’ ή μεγαλειτέρα καί 
μάλλον επιβλητική τοποθεσία μέ σημεία Μυ
κηναϊκής οίκήσεως εύρίσκεται άρκετά μακρότερον 
προς βορράν, εις τήν θέσιν 'Άνω Έγκλιανός. 
Είναι έπίμηκες ύψωμα έ'χον επίπεδον κορυφήν 
επί άναπεπταμένης θέσεανς παρά τήν δυτικήν 
πλευράν τής σημερινής αμαξιτής όδοΰ εις άπό- 
στασιν περίπου 4 χιλιομέτρων άπό τοΰ Κορυ
φασίου καί έξ ίσου περίπου μακράν άπό τής 
Χώρας. Καί οί δύο έπεσκέφθημεν όμοΰ τον τόπον 
τό 1938, άλλά καί πρότερον ήδη καί ό Κουρου
νιώτης είχεν εξετάσει τό μέρος καί ό Μπλέγκεν 
είχε συλλέξει έκεΐθεν τό 1929 μυκηναϊκά ό'στρακα. 
Άνήκον ταΰτα εις κατηγορίαν άκοσμήτων άγ
γείων τών τελευταίων μυκηναϊκών χρόνων, 
καί ήσαν έν άφθονία σκορπισμένα εις όλας τάς 
πλευράς τοΰ λόφου. Εις εν σημεΐον πλησίον 
τοΰ άνατολικοΰ άκρου τοΰ υψιπέδου άσβεστο- 
ποιημένος σχεδόν άμορφος δ'γκος κτίσματος 
έξεϊχεν έκτος τής έπιφανείας τοΰ εδάφους. Τοΰτο 
έφαίνετο δτι είναι μάλλον συγκεκριμένη μαρτυ
ρία, καί έκ πρώτης μέν ό'ψεως έδύνατό τις νά
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ύποθέση, διι ήτο λείψανον ρωμαϊκού ή μεσαιω
νικού κτιρίου, άλλ’ ωμοίαζε συγχρόνως προς τά 
λείψανα τών τοίχων ταϋ ανακτόρου των Μυκη
νών, τά όποια διά τής μεγάλης πυρκαϊάς συγχω- 
νευθέντα φαίνονται ως άσβεστος. Προς νότον 
εκτείνονται οί λόφοι, χαμηλώνοντες βαθμηδόν, 
εις διάστημα 5 περίπου χιλιομέτρων, προς την 
στενήν επίπεδον αμμώδη έκτασιν πού περιορίζει 
την λιμνοθάλασσαν τού Όσμάναγα. Μεγαλο
πρεπές πανόραμα απλώνεται κατ’ αυτήν την 
διεύθυνσιν περί τον κόλπον τής Πόλου, μεταξύ 
τής Σφακτηρίας προς δυσμάς καί τών όρέων 
τής Στερεάς προς τό αντίστοιχον μέρος.

Προς δυσμάς παραλλήλως προς πολύ βαθεΐαν 
καί πλατείαν κοίτην χειμάρρου εκτείνεται μικρόν 
ύψωμα άποφράττον την θάλασσαν, καί κατα- 
λήγον προς νότον εις σειράν χαμηλότερων λόφων, 
τών οποίων τελευταίος καί υψηλότερος είναι τό 
απότομον βουνόν τού αρχαίου Κορυφασίου.

Προς άνατολάς ύπεράνω σειράς όμοιων υψω
μάτων, τά όποια χωρίζονται άπ’ άλλήλων διά 
τών βαθέως διαβρωθεισών κοιτών τών ρυάκων, 
οι όποιοι φέρουν τό ύδωρ προς την λιμνοθά
λασσαν τού Όσμάναγα, ή θέα εκτείνεται μακράν 
προς τό ό'ρος Λνκόδημο. Καί τέλος προς βορράν 
πέραν μακράς σειράς τραχέων υψιπέδων καί έξε- 
χόντων λόφων παρουσιάζεται τό ό'ρος Αίγάλεωψ 
τό όποιον προχωρεί κατόπιν προς τά βορειοδυτικά 
κατά την Κυπαρισσίαν. Έν συνόλω δεν θά ήτο 
δυνατόν νά έπιθυμήση κανείς ώραιοτέραν καί 
καταλληλοτέραν τοποθεσίαν διά Μυκηναϊκήν 
άκρόπολιν, διά τον λόγον δέ τούτον άπεφα- 
σίσαμεν νά έπιχειρήσωμεν τήν πρώτην δοκι
μαστικήν σκαφήν μας επί τού λόφου τού ’Άνω 
Έγκλιανού. Ή επίπεδος κορυφή τού ’Άνω 
Έγκλιανοΰ, μήκους 165 μ. εξ ανατολών προς 
δυσμάς κλίνει άποτόμως προς βορράν, νότον 
καί δυσμάς καί έχει μόνον προς άνατολάς όμα- 
λωτέραν οπωσδήποτε τήν κατωφέρειαν καί προς 
αυτήν τήν πλευράν μία ανηφορική πλατεία 
φερομένη από βορρά φαίνεται δ'τι εχρησίμευε 
προς άνάβασιν εις τον λόφον. 'Ολόκληρος ό 
λόφος κατέχεται τώρα υπό άξιολόγου έλαιώνος, 
τού οποίου αί έλαΐαι κατά τόν ιδιοκτήτην είναι 
εξαιρετικούς παραγωγικοί. Έπί τού λόφου έσκά- 
φησαν επτά τάφροι πλατ. 2 μ. καί μήκους μεταξύ 
30-70 μ. προς τόν σκοπόν δ'πως έρευνήσαιμεν προ
χείρους τήν καλόπτουσαν τά διάφορα μέρη τού

λόφου επίχωσιν, άποφευγοντες κατά τό δυνατόν 
τήν καταστροφήν τών έλαιών. Ή επίβλεψις τής 
άνασκαφής άνετέθη είς τόν κ. Mc Donald, ό'στις 
έκράτησε λεπτομερείς σημειώσεις περί τής εργα
σίας. θύτου έβεβαιώθη, οτι επί τού δυτικού ήμί- 
σεος τού λόφου ύπήρχον τά ερείπια εκτεταμένου 
Μυκηναϊκού οικοδομήματος καταστραφέντος διά 
μεγάλης πυρκαϊάς, ενώ τό υπόλοιπον τού λόφου 
ήτο κατά τά φαινόμενα άπηλλαγμένον κτιρίων 
μόνον δέ κατά τό βορειανατολικόν άκρον έδεί- 
κνυεν δλίγα μάλλον ασήμαντα κτίσματα.

Μολονότι δέν έξηκριβώθησαν ακόμη αίλεπτο- 
μέρειαι τού σχεδίου, δέν δΰναται εύλογους νά 
άμφισβητηθή, ότι τό μέγα οικοδόμημα ήτο άνά- 
κτορον, άνάλογον ώς προς τάς διαστάσεις καί 
τόν χαρακτήρα προς τά ανάκτορα τών Μυκηνών 
καί τής Τίρυνθος. Τό εξωτερικόν τού κτιρίου 
αποτελούν παχείς συμπαγείς τοίχοι έχοντες τήν 
πρόσοψιν έκτισμένην δι° έπιμελώς είργασμένοον 
μεγάλων πωρολίθων, έσωτερικώς δέ φαίνεται, δτι 
τούτο ήτο διερρυθμισμένον είς συμπλέγματα δω
ματίων καί διαδρόμων, τά όποια είχον δλα στερεά 
δάπεδα άποτελούμενα έκ τσιμεντοειδούς, υδατο
στεγούς έπιστρώσεως. Οί τοίχοι τού εσωτερικού 
έκτισμένοι κατά τό πλεΐστον διά μικρών λίθων, 
έκαλΰπτοντο διά κονιάματος, τό όποιον τουλά
χιστον εις τινας χώρους έκοσμείτο υπό τοιχο
γραφιών. Τό άνάκτορον είναι προσανατολισμένον 
έκ τών νοτιοδυτικών προς τά βορειοδυτικά, με
ρικά δέ εκ τών κυριωτέρων διαμερισμάτων είχον 
τήν πρόσοψιν των προς νότον προς τό μεγα
λοπρεπές πανόραμα τού Κορυφασίου, τής Σφα
κτηρίας καί τού κόλπου τής Πύλου. Έκ τής 
εύρέσεως είς τήν αρχικήν της θέσιν μιάς στρογ
γυλής, λίθινης βάσεως κίονος ήδύνατό τις οπωσ
δήποτε νά ύπθέση, δτι στοά διηνοίγετο ακόμη 
προς ταΰτην, τήν διευθυνσιν καί πρέπει νά όμο- 
λογηθή, δτι τά δρια τού οικοδομήματος δέν 
έβεβαιώθησαν ακόμη όριστικώς. ’Όπισθεν τής 
ύποτιθεμένης στοάς ταύτης δύο ογκώδεις τετρα
γωνικοί λίθοι, άπέχοντες περί τά 8 μέτρα, δύναν- 
ται νά είναι αί βάσεις παραστάδα)ν, αί όποΐαι 
άπέκλειον εκατέρωθεν τήν είσοδον μεγαροει- 
δούς χώρου.

Τό μεγαλείτερον μέρος τού ανακτόρου έχει 
ταφή είς βάθος 1 μ. περίπου, καί ή καλύ- 
πτουσα αυτό έπίχωσις δέν έσχηματίσθη μικρόν 
κατά μικρόν, άλλ’ έσωρεύθη διά μιάς, πιθανώς,
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δτε τό άνάκτορον κατεστράφη συνεπεία τής 
πυρκαϊάς. Ή πυρκαϊά πρέπει νά ήτο μεγάλης 
έντάσεως, διότι οί εσωτερικοί τοίχοι συνεχω- 
νεύθησαν εις τινα σημεία εις άμορφους μάζας 
λίθων συμπήκτων μετά πηλοϋ, και ύπεράνω 
των άπηνθρακωμένων τμημάτων των τοίχων καί 
τής τέφρας τά όποια έκάλυψαν τα δάπεδα, απλώ
νεται στρώμα σκληράς, έρυθράς έκ τής καύσεως 
γής, προφανώς τά διαλυθέντα λείψανα τών ωμών 
πλίνθων, διά τών οποίων ήσαν έκτισμένα τά 
υψηλότερα μέρη τών τοίχων. Μεγάλαι ξύλιναι 
δοκοί φαίνεται δτι έχρησιμοποιήθησαν εις την 
κατασκευήν τής οροφής και τής στέγης, πιθα- 
νώτατα δε καί εις την οικοδομήν τών τοίχων 
εχρησιμοποιήθησαν ξύλινοι δεσμοί κατά τον 
γνωστόν Μυκηναϊκόν τρόπον. Μεθ’ δλην τήν 
μεγάλην βλάβην, τήν οποίαν έπροξένησεν εις 
τό άνάκτορον ή πυρκαϊά, δεν υπάρχει αμφι
βολία δτι ή εσωτερική διαρρύθμισις τούτου θά 
καταστή δυνατόν νά καθορισθή μέ άξιολόγους 
λεπτομέρειας, δταν συμπληρωθή ή άνασκαφή 
του, διότι καί οί σοβαρώτερον βλαβέντες τοίχοι 
σημειοΰνται και δύνανται νά σχεδιασθοΰν μέ 
τήν βοήθειαν τών γραμμών τοΰ επιχρίσματος, 
τόόποΐον υπάρχει ακόμη εις τάς θέσεις των καί 
ή παχεϊα κεκκαυμένη έπίχωσις θά διετήρησεν 
δ,τι υπήρχε κάτωθεν αυτής. Ή τύχη μάς ηύνόη- 
σεν από μιάς άπόψεως τουλάχιστον, δτι μετά 
τον εμπρησμόν τοΰ ανακτόρου δεν έκτίσθη 
πλέον επί τής θέσεώς του άλλη οικοδομή καί 
δι’ αυτό έπροφυλάχθησαν από περαιτέρω βλά- 
βας τά ερείπια.

Είναι πολύ πιθανόν, δτι κατά τήν καταστροφήν 
οί κάτοχοι τοΰ ανακτόρου έγκατέλειψαν τοΰτο εν 
συγχύσει καί μέ πολλήν σπουδήν είμποροΰμεν δέ 
νά έλπίζωμεν, δτι έγκατέλειψαν ενδιαφέροντα καί 
πολύτιμα πράγματα, τά όποια θά εύρεθοΰν, δταν 
θά άποκαλυφθοϋν τά δάπεδα. Εις εν δωμάτιον 
τοΰ βορειοδυτικού τμήματος, τού οποίου μόνον 
ή μία γωνία άνεσκάφη, εύρέθησαν σεσωρευμένα 
πολλά πήλινα αγγεία. ΤΗσαν κατά τό πλεΐστον 
τριποδικαί χύτραι χωρίς διακόσμησιν δλίγαι 
εκ τούτων έξήχθησαν άρτιαι έκ τοΰ εδάφους. 
Παρόμοιον εύρημα αγγείων έγινε καί εις τό 
νότιον τμήμα τοΰ οικοδομήματος καί άπετελεΐτο 
κατά τό πλεΐστον από κύλικας μέ υτβηλόν πόδα.

’Ακριβώς έκτος τοΰ τοίχου, ό όποιος πιστεύομεν 
δτι είναι ό βορειοδυτικός έξωτερικός τοίχος τοΰ

ανακτόρου, ή άνασκαφή μας άπεκάλυψε παραλ- 
λήλως προς τοΰτον τά θεμέλια οικοδομήματος 
στοοειδοΰς ιδρυμένου κατά μήκος τοΰ άκρου 
τοΰ λόφου. Φαίνεται δτι είχε κατά μήκος εσω
τερικήν σειράν κιόνων μέ όρθογωνικάς βάσεις 
εκ πορφυρού λίθου. Δύο τοιαΰται βάσεις εύρέ
θησαν εις τήν τάφρον μας.

Παρά τό νοτιανατολικόν δριον τής περιοχής 
τοΰ άνακτόρου, δπου είχε σκαφή προ έτών 
μικρόν φρέαρ, πιθανόν κατά τήν άναζήτησιν 
άρχαίου τάφου, περαιτέρω άνασκαφή έφερεν 
εις φώς μέρος καλυπτομένου υπογείου όχετοΰ, 
δστις διερχόμενος κάτωθεν τών δαπέδων καί 
τών τοίχων έχρησίμευε προφανώς νά διοχετεύη 
τά ύδατα έκ τών διαφόρων διαμερισμάτων εκτός 
τούτου προς τήν άνατολικήν κατωφέρειαν. Ό 
οχετός είναι έκτισμένος μέ έπιμελώς όρθογωνι- 
σμένους πωρολίθους καί καλύπτεται μέ λιθίνας 
πλάκας. ’Εντός καί ύπεράνω τοΰ όχετοΰ εύρομεν 
πολλά τεμάχια άγγείων, μερικά εκ τών οποίων 
εΐχον διακόσμησιν, τής οποίας ή τεχνοτροπία 
δεικνύει, δτι ταΰτα είναι ίκανώς άρχαιότερα τών 
άγγείων, τά όποια εύρίσκονται επί τών δαπέδων 
τοΰ άνακτόρου.

Τά ευρήματα έπί τάίν δαπέδων τών δωματίων 
άνήκουν εις τούς τελευταίους κατόχους τοΰ άνα
κτόρου, έπί τών οποίων εγκατελείφθη τοΰτο, διότι 
δέν θά ήτο ορθόν νά πιστεύσωμεν δτι εις έν τόσον 
άρχοντικόν οικοδόμημα μέ έπιμεμελημένα ωραία 
δάπεδα θά άφιναν νά σχηματισθή επί τούτων 
άπόθεμα έκ παλαιοτέρων άπορριμμάτων έν δσφ 
κατφκεϊτο τό άνάκτορον. Είνε δέ τά άγγεΐα, τά 
όποια εύρέθησαν έκεΐ, έφ’ δσον ταΰτα έχουν ήδη 
καθαρισθή καί έξετασθή, προϊόντα μιάς άπό τάς 
τελευταίας φάσεις τής Μυκηναϊκής περιόδου (τέλος 
ύστεροελλαδικής III), καί γίνεται έκ τούτου φανε
ρόν, δτι ή καταστρεπτική πυρκαϊά δέν ήρείπωσε 
τό άνάκτορον προ τοΰ τέλους τής δεκάτης τρίτης 
εκατονταετηρίδος, ίσως δέ έγινε τοΰτο καί άκόμη 
βραδύτερον. Δέν είναι άδύνατον νά έχωμεν καί 
έδώ έν άκόμη σημεΐον τών καταστροφών, τάς 
οποίας έπροξένησεν ή έπιδρομή τών Δωριέων, 
άλλά θά χρειασθή νά προχωρήση ή άνασκαφή, 
πριν δυνηθώμεν νά έκφέρωμεν οριστικήν γνώ
μην περί τοΰ θέματος τούτου.

Εις τό νοτιανατολικόν τμήμα πλησίον τοΰ 
έξωτερικοΰ ά'κρου τοΰ άνακτόρου άπεκαλύφθη 
μικρός χώρος δλως έξαιρετικοΰ ένδιαφέροντος.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:36:06 EEST - 54.226.8.97



6 AE 1938Carl W. Blegen και K. Κουρουνιώτη

Είναι μικρόν δωμάτιον πλάτους 3 μ. καί πιθα
νώς διπλάσιου μήκους, άλλα ή βορειανατολική 
πλευρά του δεν άνεσκάφη ακόμη. Μία θύρα, τής 
οποίας σφζεται εις την αρχικήν θέσιν μέρος τοΰ 
λίθινου κατωφλιού, εύρίσκεται πιθανώς εις τό 
μέσον τής νοτιανατολικής μακράς πλευράς. Μα- 
κρόν θρανίον διά πηλού κατεσκευασμένον, πλάτ. 
0,60 καί ύψους 0,40 ύπεράνω τοΰ δαπέδου 
(είκ. 1), υπάρχει κατά μήκος τών τριών πλευ
ρών τοΰ βορειοδυτικοΰ τμήματος τοΰ δωματίου, 
αριστερά τοΰ εισερχομένου διά τής θΰρας. Έπί 
τοΰ θρανίου τούτου εύρέθησαν διεσπαρμένοι εις 
ακανόνιστους ομάδας περί τάς 200 πήλιναι έπι- 
γεγραμμέναι πινακίδες, άλλαι δέ 400 εύρέθησαν 
έπ’ αυτού τοΰ δαπέδου (είκ. 2) μεταξύ τών θρα
νίων, έπί τοΰ χώρου βορειανατολικώς καί παρά 
την θύραν τουλάχιστον 20 εκ τούτων είναι 
άρτιαι, πολλαί ά'λλαι είναι πλήρεις άλλα τεθραυ- 
σμέναι καί άλλων σώζονται ολίγα ή πολλά τεμά
χια. Την ώραν τής εύρέσεως αί πινακίδες ήσαν 
διαπεποτισμέναι υπό τής υγρασίας τοΰ εδάφους 
καί με άπρόσεκτον επαφήν θά διελύοντο, διά 
τούτο δέ ένομίσαμεν δτι άσφαλώς δεν ώπτή- 
θησαν τελείως εις τό πΰρ. 'Η μετακίνησις καί 
συντήρησίς των ήτο άνάγκη νά γίνη με πολλήν 
προσοχήν καί μεγάλην υπομονήν. Οί κύριοι 
Mc Donald καί Blegen άνέλαβον οί ίδιοι τήν 
κοπιαστικήν εργασίαν καί νομίζομεν, δτι δικαιού
μεθα νά εΐπωμεν, δτι τό άποτέλεσμα τής εργα
σίας των ήτο πολύ ικανοποιητικόν καί δη ίσως 
τίποτε σχεδόν δεν έχάθη, τό όποιον θά ήτο κατ’άλ
λον τρόπον δυνατόν νά σωθή. Εις τον Mc Donald 
οφείλεται εξαιρετική ευγνωμοσύνη, διότι έπί πολ- 
λάς ημέρας κατεγίνετο ύπομονητικώτατα, γονα
τιστός εις πολύ δύσκολους στάσεις νά έκθάπτη 
μέ τάς χεΐρας καί περισυλλέγη τάς πινακίδας.

Αί πινακίδες έκειντο άκανονίστως, άλλαι κατά 
μόνας, άλλαι εις ομάδας καί εις σωρούς, έπίσης 
άλλαι είχον τήν έπιφάνειαν μέ τήν γραφήν προς 
τά κάτω, άλλαι προς τά άνω καί άλλαι έκειντο 
έπί τής πλαγίας πλευράς των. "Οταν άπεκαλύφθη 
βαθμηδόν ό χώρος κατά μικρά διαστήματα, τό 
εν κατόπιν τοΰ άλλου έκαστον τμήμα έκαθαρί- 
ζετο καί έφωτογραφεΐτο, αί πινακίδες ήριθμή- 
θησαν καί ή θέσις των έπί τοΰ έδάφους έση- 
μεαόθη πριν έξαχθοΰν. Κατόπιν πάλιν ήριθμη- 
μέναι αί πινακίδες περιετυλίχθησαν εις πορώδη 
χάρτην καί κατά μικρά δέματα μετεφέρθηααν

εις τήν κατοικίαν μας εις Πύλον, όπου πολλά 
έκ τών δεμάτων ήνοίχθησαν καί τό περιεχόμενόν 
των έτοποθετήθη προς άποξήρανσιν εις είδικώς 
παρεσκευασμένας θήκας, τών οποίων τό σύστημα 
έφευρεθέν παρά τοΰ κυρίου Χίλλ ήτο τοιοΰτον, 
ώστε νά άερίζωνται αί πινακίδες έκ τών άνω 
καί έκ τών κάτω. Άφοΰ έμειναν ούτω έπί τινας 
εβδομάδας παρετηρήσαμεν προς μεγάλην μας 
ίκανοποίησιν, δτι καί αί μαλακώτεραι πινακίδες 
ή τεμάχια τοιούτιον έξηράνθησαν καί έγιναν 
αρκετά σκληρά, ώστε νά είναι δυνατόν νά μετα
κινούνται χωρίς φόβον καταστροφής. Λεπτομε- 
ρεστέρα έξέτασις, ή οποία ήτο πλέον τώρα δυνατή, 
μάς έπεισεν, δτι είχον οπωσδήποτε δπτηθή αρχι
κούς αί πινακίδες, ίσως μερικαί έξ αυτών δχι 
αρκετά, άλλαι πάλιν φαίνεται, δτι ώπτήθησαν 
καί έκ δευτέρου κατά τήν μεγάλην πυρκαϊάν. 
Εις τήν δευτέραν ταύτην πυράκτοοσιν φαίνεται 
δτι οφείλεται ό σκοτεινός κυανομέλας χρωματι
σμός πολλών πινακίδων. Αί καλλίτερον διατετη- 
ρημέναι έχουν τοόρα τήν ιδίαν σκληρότητα μέ 
τά συνήθη ώπιημένα αγγεία. Αί πινακίδες είναι 
δλαι κατεσκευασμέναι έκ λεπτού έπιμελούς καθα- 
ρισθέντος πηλού καί δύνανται συμφώνους προς 
τό σχήμά των νά καταταχθοΰν εις δύο είδη, τάς 
πλατείας καί κοντάς καί τάς στενάς καί μακράς. 
Τό είδος τών πλατειών καί κοντών περιλαμ
βάνει πλάκας σχήματος έπιμήκους ορθογωνίου 
(είκ. 3), διαστάσεων μεταξύ 7 έπί 12 ή 13 καί 
15 έπί 24’ τό πάχος των κυμαίνεται μεταξύ 1 
προς 2-5 ή 3 εκατοστά. Ή πρόσοψίς των έχει 
μέ πολλήν έπιμέλειαν λειανθή καί ή οπίσθια 
ό'ψις συνήθως μόνον έπιπολαίως στρογγυλωθή, 
ένω αί γωνίαι δέν τετραγωνίζονται μέ ακρίβειαν. 
Έπί τής ό'ψεως διά νά καθοδηγήται ή γραφή 
έπ’ αυτής έχαράχθησαν, οπωσδήποτε βαθέως, 
λεπταί γραμμαί, συνήθως κατά πλάτος (είκ. 5) 
άλλ’ ένίοτε καί κατά μήκος (είκ. 6). Τά προω- 
ρισμένα νά δεχθούν τάς γραφάς διαστήματα 
μεταξύ τών γραμμών είναι από 6 έοος 7 μέχρι 
20 άναλόγως τοΰ μεγέθους τουν ή τοΰ μεγέθους 
τών πινακίδων καί εις μίαν εξαιρετικήν περί- 
πτωσιν φθάνουν μέχρι τών 31.

Αί πινακίδες τοΰ δευτέρου είδους (είκ. 4) 
άποτελοΰσαι ίσως τά δύο τρίτα τοΰ συνόλου, 
ποικίλλουν κατά τό πλάτος μεταξύ ολίγον περισ
σότερον τοΰ 1 έκ. μέχρι 3.5 έκ. καί από 8 ή 9 
μέχρι 25 έκ. κατά μήκος. Ή πρόσοψίς των έχει
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Είκ. 1. Δωμάτιον εύρέσεως ένεπιγράφων πινακίδων, ιό άρχεΐον τοϋ ανακτόρου.

Είκ. 2. Πήλιναι ενεπίγραφοι πινακίδες ώς εΰρέδηοαν επί τοϋ δαπέδου τοϋ αρχείου.
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8 Carl W. Blegen καί K. Κουρουνιώτη AE 1938

επιμελώς λειανθή, άλλ’ ή οπίσθια δψις είναι 
γενικώς παρημελημένη καί ανώμαλος. 'Η γραφή

διά τών οποίων σχηματίζονται δυο ή τρία δια
στήματα προς γραφήν. Υπάρχουν εν τούτο ις

Είκ. 5. Πηλίνη πινακίς άριθ. 20.Είκ. 3. Πηλίνη πινακίς άριβ. 131.

Είκ. 4. Πηλίνη πινακίς άριθ. 317.

φερεται επι τούτων συνήθως κατά μήκος, είναι 
δε επ’ αυτών κεχαραγμέναι μία ή δυο γραμμαί,

αρκεται πινακίδες με μιαν σειράν γραφής χωρίς 
την χαρακτήν καθοδηγητικήν γραμμήν. Όλίγαι
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πινακίδες καί των δυο ειδών είναι όπισθόγραφοι, 
φέρουν δηλαδή γραφάς καί επί τών δυο όψεων, 
αλλά, ως φαίνεται, αί γραφαί τής οπίσθιας όψεως 
είναι συμπληρωματικοί ή έπικουρικαί τών γρα
φών τής πρόσθιας δψεως. Εις μερικάς έξ αυτών 
παρατηρούνται εις τα άκρα σημεία, τα όποια 
έχρησίμευον ίσως διά νά ευκολύνουν την ταύτισιν 
τών πινακίδων, αί όποΐαι έπρεπε νά τεθούν όμοΰ 
ή μία πλησίον τής άλλης ή ή μία επί τής άλλης.

Όλαι αί πινακίδες κατά την εύρεσίν των έκα- 
λύπτοντο υπό σκληρού πολύ στερεώς προσκεκολ- 
λημένου πηλώδους φλοιού, ό όποιος εις πολλάς

τάς οποίας έκαθάρισεν, δύνανται πλέον νά άντι- 
γραφούν καί νά φωτογραφηθοΰν.

Επειδή μέγα μέρος τού υλικού, τού ευρισκομέ
νου είς την διάθεσίν μας, χρειάζεται ακόμη νά 
τύχη επεξεργασίας καί δεν είναι μέχρι τής στιγμής 
έτοιμον προς μελέτην δεν είμπορούμεν ακόμη νά 
δώσωμεν έμπεριστατωμένην άνάλυσιν καί νά συ- 
ζητήσωμεν περί τής γραφής. Άλλ’ είναι εν τούτοις 
από τώρα δυνατόν νά πιστοποιηθή δτι τό είδος 
τής γραφής τών πινακίδων μας είναι ή χαρα- 
κτηρισθεΐσα υπό τού ’Έβανς ως Linear Β. 
Μινωϊκή γραφή. Πλεΐστα σημεία έκ τής γραφής

Είκ. 6· Πηλίνη πινακίς άριθ. 213.

περιπτώσεις μόνον ολίγα ίχνη τής γραφής έπέ- 
τρεπε νά φαίνωνται, ή καί άπέκρυπτε ταύτην 
τελείως. Προς αποφυγήν πόσης βλάβης τής 
γραφής άπεφύγομεν νά χρησιμοποιήσωμεν όξύ 
τι ή εν γένει μετάλλινον έργαλεΐον προς άπομά- 
κρυνσιν τού φλοιού τούτου, έγινε δέ ό καθαρι
σμός βραδέως μέ πολλήν προσοχήν διά τών 
χειρών μέ τήν βοήθειαν μόνον πολύ λεπτών 
ψηκτρών καί ξύλινων οδοντογλυφίδων. Τό δύσκο- 
λον τούτο καί κοπιαστικόν έργον, έγινε μέ μεγά- 
λην δεξιότητα καί υπομονήν υπό τού Άνδρ. 
Μαυραγάνη έκ Παλαιάς Κορίνθου, τον όποιον 
μάς παρεχώρησε προσωρινώς πολύ φιλοφρόνως 
ό κύριος Broneer. Ή μέθοδος τής εργασίας 
του ήτο πολύ αποτελεσματική καί αί πινακίδες,

τών πινακίδων μας εύρίσκονται καί είς τάς πινα
κίδας τής Κνωσού, αί όποΐαι έχουν τό είδος αυτό 
τής γραφής, ένφ συγχρόνως καί ή μορφή καί ό 
χαρακτήρ τών πινακίδων μας, ως καί ή σύνθεσις 
τής γραφής είναι απολύτως όμοια προς τά αντί
στοιχα τής Κνωσού. “Ολαι φέρουν άναγραφάς 
καταλόγων ή ευρετηρίων, επί τών οποίων αί 
διάφοροι κατηγορίαι άναφερόμεναι συνήθως είς 
πρόσωπα, οικιακά ζώα, δημητριακά, ή άλλα 
πράγματα σημειούντατ έπιμελώς κατ’ αριθμόν 
ή ποσότητα. Ή ερμηνεία αύτη, περιττόν νά 
σημειωθή, είναι ή δοτθεΐσα υπό τού ’Αρθούρου 
’Έβανς περί τών πινακίδων τής Κνωσού, εις 
τήν οποίαν τόσον λαμπρώς κατέληξεν έκ τής 
μελέτης τού Κρητικού υλικού, καί τό αριθμητικόν

2
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10 Carl W. Blegen καί K. Κουρουνιώτη AE 1938

σύστημα είναι τό αυτό προς to Μινω'ίκόν δεκα
δικόν σύστημα, τόόποΐον μετά μακράν και οξυ
δερκή μελέτην άνεγνώρισεν ομοίως ό Έβανς.

Και άλλας αξιοσημείωτους ομοιότητας παρα- 
τηροΰμεν μεταξύ τοΰ ευρήματος τών πινακίδων 
μας προς δμοιον εύρημα τής Κνωσού. Εις την 
νοτίαν γωνίαν τοΰ δωματίου μετά τών πινα
κίδων εύρέθησαν επί τοΰ δαπέδου πολλά πολύ 
κατιωμένα στενά χαλκά ελάσματα προερχόμενα 
πιθανώς έκ τής επενδύσεως ξύλινης πυξίδος ή 
κιβωτίου εντός τοΰ οποίου έφυλάσσοντο αί πινα
κίδες. Ύπήρχον επίσης μετά τών πινακίδων καί 
πήλινα σφραγίσματα δμοια προς ευρεθέντα εις 
τήν Κνωσόν. Πολλά είναι πολύ έφδαρμένα, 
αλλά εις πολλάς περιπτώσεις ό τύπος διακρί- 
νεται καλώς. Έπί ενός σφαγίσματος υπάρχει ως 
έμβλημα παράστασις δύο άντωπών πτερωτών 
γρυπών καί άνωθεν τούτων άλλη μικροτέρα 
γρυπός.

Δύο έχουν παράστασιν άνδρός μέ υψωμένους 
βραχίονας ίσταμένου εμπρός τρέχοντος 'ίππου 
(ή ταύρου;), ληφθεΐσαν προφανώς έξ ενός καί 
τοΰ αυτού σφραγιδόλιθου. "Αλλο σφράγισμα έχει 
εικόνα λέοντος καί έπί άλλου τοΰ σπουδαιότερου 
δλων, τό όποιον είναι διάτρητον κατά μήκος διά νά 
είναι δυνατόν νά προσαρτάται, είκονίζεται κύων 
τρέχων παραπλεύρους καλπάζοντος ίππου. "Εν 
μέγα σημεΐον γραφής είναι κεχαραγμένον κατά 
μήκος τής παραστάσεως καί έπί τής οπίσθιας 
οπωσδήποτε ανωμάλου πλευράς τοΰ σφραγί
σματος, λέξις άποτελουμένη έκ τεσσάρων σημείων. 
’Αξία σημειώσεως είναι ή ένδιαφέρουσα παρα- 
τήρησις, δτι τό μεμονωμένον σημεΐον καί ή 
αποτελούσα μίαν λέξιν όμάς έκ τούτων έπανευ- 
ρίσκονται ομοίως καί έπί τής ύπ’ άριθ. 222 
πινακίδος μας.

’Εξετάζοντας τό περιεχόμενον τών καθαρι- 
σθεισών μέχρι τοΰδε πινακίδων παρετηρήσαμεν 
ώρισμένα σημεία καί ομάδας σημείων, τά όποια 
πιστεύεται δτι αποτελούν λέξειτ, τά όποια δμως 
φαίνεται δτι δέν εύρίσκονται εις τάς δημοσιευθεί- 
σας μέχρι τοΰδε Κρητικός έπιγραφάς γεγραμμένας 
εις Linear Β. Προς τούτοις παρετηρήσαμεν πολύ 
όλίγας ομάδας σημείων ή ομάδας λέξεων,αί όποΐαι 
φαίνονται νά ταυτίζωνται προς σημεία ευρισκό
μενα εις αντιστοίχους πινακίδας τής Κνωσού, δσαι 
έδημοσιεύθησαν μέχρι τοΰδε. ’Αλλά τό αυτό απο
λύτως σύστημα σημείων παρετηρήσαμεν εις τάς

πινακίδας μας καί εις τάς Κρητικάς εις δύο 
λέξεις άποτελουμένας έκ δύο σημείων έκάστην 
καί χρησιμοποιούμενος είς τάς άθροίσεις πιθα- 
νώτατα ανθρώπων καί δηλοΰν, κατά τήν ερμη
νείαν τοΰ Evans, παιδία καί τών δύο φύλων 
(Palace of Minos IV, 708). Δύο ή τρία 
συστήματα λέξεων είναι έν μέρει δμοια προς 
αντίστοιχα Μινωϊκά, άλλα διαφέρουν κατά ένα 
ή περισσοτέρους τών τελικών χαρακτήρων. 
Χωρίς δμως περισσοτέραν μελέτην καί παρα
βολήν τών κειμένων δέν τθά ήτο άσφαλτός 
πολύ φρόνιμον νά έκφέρωμεν κατηγορηματικά 
συμπεράσματα. ’Αλλά είμποροΰμεν από τοΰδε, 
μέ κάποιαν έπιφύλαξιν πάντοτε, νά ισχυρισθώμεν 
δτι ή χρησιμοποιηθεΐσα είς τό άνάκτορόν μας 
γραφή είναι ή Κνωσική γραφή Linear Β, 
κάπως τροποποιημένη ή προσηρμοσμένη είς τήν 
γλώσσαν τών κατοίκων τοΰ ανακτόρου, αν καί 
δέν δυνάμεθα νά βεβαιώσωμεν δτι αί πινακίδες 
μας είναι γεγραμμέναι είς γλώσσαν διάφορον 
τήν Μινωϊκής. Έν συνεχεία προς τάς σκέψεις 
ταύτας δέν είναι άνευ ένδιαφέροντος καί τό πρό
βλημα τής χρονολογίας τοΰ ευρήματος τοΰ ’Άνο) 
Έγκλιανοΰ.Τό μικρόν δωμάτιον,όπου εύρέθησαν 
αί πινακίδες μας, δύναται ασφαλώς νά θεωρηθή 
ως τό άρχεΐον τοΰ ανακτόρου καί είναι φανερόν 
δτι ήσαν έκεΐ έκιεθειμέναι έπί τών θρανίων, ή 
έκειντο έπί τοΰ δαπέδου δτε κατεστράφη διά 
τής πυρκαϊάς τό άνάκτορον. Έδώ αξίζει προς 
τούτοις νά άναφερθή, δτι δύο πινακίδες εύρέ- 
ίίησαν έπί τοΰ δαπέδου είς άλλα μέρη τοΰ ανα
κτόρου, αρκετά μακράν αύτοΰ τοΰ δωματίου. 
'Ως προκύπτει έκ προχείρων παρατηρήσεων ή 
καταστροφή δέν είναι δυνατόν νά έγινε προ τοΰ 
1200, πιθανώς δέ ή άποτέφρωσις τοΰ ανα
κτόρου έγινε πολύ βραδύτερον. Είναι κάπως 
δύσκολον νά παραδεχθώμεν, δτι τόσον πλήθος 
ευθραύστων οπωσδήποτε πραγμάτων έφυλάχθη- 
σαν έπί πολύ μακρόν χρόνον εις έν χρησιμοποιού- 
μενον δω ματ ιο ν τοΰ οικοδομήματος, τό όποιον 
κατείχετο πάντοτε υπό ένοικων. Τά όστρακα τά 
ευρεθέντα μαζί μέ τάς πινακίδας, μερικά έκ τών 
οποίων ανήκουν είς τήν Granary Class, ουδό
λως διαφέρουν ώς προς τήν τεχνοτροπίαν από 
αγγεία ευρεθέντα έπί τοΰ δαπέδου είς άλλα 
μέρη τοΰ ανακτόρου. Λοιπόν φερόμεθα αναγ
καίος είς τό συμπέρασμα δτι αί πινακίδες πρέπει 
νά χρονολογηθούν τό ένωρίτερον είς τό τέλος
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τής δέκατης τρίτης π. X. εκατονταετηρίδος, 
δηλαδή εις μίαν χρονικήν περίοδον, κατά τήν 
οποίαν συμφώνως προς δσα γενικώς παραδέ
χονται οί αρχαιολόγοι καί οί ιστορικοί, μία 
προγενεστέρως επελθοΰσα Ελληνική φυλή ήτο 
ήδη από πολλοϋ εγκατεστημένη ώς κυρίαρχος 
επί τής Ελληνικής Στερεάς.

Κατά τον κ. Έβανς ή γραφή Linear Β 
ήκμαζεν εις τήν Κνωσόν τής ΎΜ. περιόδου 
II, καί έξηφανίσθη μετά τήν καταστροφήν τοΰ 
ανακτόρου κατά τάς άρχάς περίπου τής δέκατης 
τέταρτης εκατονταετηρίδος. Μία μορφή τής γρα
φής αυτής διατηρηθεΐσα επί τής Στερεάς καί 
κατόπιν επί δύο ακόμη εκατονταετηρίδας φυσι
κόν θά ήτο νά παρουσίαση παραλλαγάς καί 
ποικιλίας καί αν ή γλώσσα ήτο ή ιδία, είς τήν 
περίπτωσιν όμως αυτήν πρέπει νά άναμένωμεν 
δτι θά υπάρχουν δμοιαι συνθέσεις λέξεων.

Τήν έπίδρασιντήν οποίαν θάέχη τό εύρημά μας 
εις τήν έκτίμησιν τοΰ Μυκηναϊκού πολιτισμού, θά 
γνωρίσωμεν τελείως μόνον μετά τήν έπισταμέ- 
νην μελέτην τών πραγμάτων, άλλ’οπωσδήποτε ή 
άνακάλυψις τόσου πλήθους γραπτών στοιχείων 
εκ τών Μυκηναϊκών χρόνων — είναι ό πρώτος 
θησαυρός τοιούτου είδους ό όποιος εΰρέθη είς τήν 
Στερεάν Ελλάδα — θά μάς άναγκάση νά άνα- 
θεωρήσωμεν τάς έν ίσχΰϊ θεωρίας περί τής 
καταστάσεως τοΰ πολιτισμοΰ κατά τήν ύστάτην 
αυτήν περίοδον τής έπικρατήσεως τών Μυκη- 
ναίων. Ούτω ή παρουσίασις τών ’Αχαιών υπό 
τοΰ Nilsson, ώς αγραμμάτων τυχοδιωκτών, οί'τι- 
νες έπέβαλλον τήν κυριαρχίαν των μέ σειράν 
αγρίων επιδρομών, ασφαλώς μηδενίζεται. Αί κα
νονικοί μέθοδοι τής λειτουργίας τής διοικήσεακ, 
τάς οποίας μάς αποκαλύπτουν αί πινακίδες τοΰ 
αρχείου τοΰ ανακτόρου μας, δεν προσαρμόζονται 
προς τοιαύτην άντίληψιν περί τιΰν κατόχων του 
καί είναι φανερόν, δτι ή Μινωϊκή κληρονομιά, 
ή οποία έπέζη κατά τό τέλος τής δεκάτης τρίτης 
εκατονταετηρίδος ήτο πολύ περισσότερον ισχυρά 
από δσον εΐμεθα μέχρι τοΰδε διατεθειμένοι νά 
παραδεχθώμεν. Δεν είναι βεβαίως εύκολον νά 
έξηγηθή διατί δεν εΰρέθησαν δμοια γραπτά 
στοιχεία είς τά μεγάλα κέντρα τοΰ Μυκηναϊκού 
πολιτισμού, εις τάς Μυκήνας π. χ. καί τήν Τίρυνθα, 
άλλ° δμως πιστεύομεν, δτι τούτο οφείλεται μάλ
λον είς κακήν τύχην καί δχι διότι ήγνοεΐτο ή 
γραφή είς τάς χώρας αύτάς. Τουναντίον τά ολίγα,

δεν είναι άλλως τε καί τόσον ολίγα, γραπτά στοι
χεία, τά όποια έ'χομεν, αί έπιγραφαί επί αγγείων 
τής Τίρυνθος, τών Μυκηνών, τών Θηβών, τής 
Έλευσΐνος καί άλλοθεν, άποδεικνύουν, δτι ή 
γραφή ήτο γνωστή καί δυνάμεθα μόνον νά συμ- 
περάνωμεν, δτι είναι τυχαία σύμπτωσις, δτι έχουν 
άπολεσθή, ή δεν εΰρέθησαν ακόμη τά σχετικά 
αρχεία τών ανακτόρων τών πόλεων τούτων.

Διαρκούσης τής άνασκαφής τοΰ ανακτόρου 
έκρίναμεν σκόπιμον νά άνασκάψωμεν καί έ'να 
εκ τών θολωτών τάφων, οί όποιοι έγιναν αφορμή 
νά άναζητήσωμεν τήν πρωτεύουσαν εις αυτήν 
τήν θέσιν. Δύο θόλοι ήσαν γνωστοί πλησίον τοΰ 
’Άνω Έγκλιανοΰ, ό είς προς Βορράν όλιγώτε- 
ρον τών 100 μ. μακράν τοΰ ανακτόρου καί ό 
άλλος είς τήν αυτήν περίπου άπόστασιν προς 
Νότον τούτου. Τρίτος θολωτός τάφος διακρί- 
νεται είς άπόστασιν 1 χιλ. περ. άπωτέρω προς 
Νότον εις τον Κάτω Έγκλιανόν σαφώς μαρτυ- 
ρούμενος διά σωζομένου ακόμη καί φανερού 
ανωφλιού (είκ. 7). Τον τελευταΐον τούτον άπε- 
φασίσαμεν νά άνασκάψωμεν. 'Η κυρία Blegen 
βοηθουμένη ύπό τής κυρίας Χίλλ άνέλαβε τήν 
επίβλεψιν τής άνασκαφής έχουσα είς τήν διάθε- 
σίν της δεκάδα εργατών.

’Ακριβώς επί τής θόλου υπήρχε μικρά λιθόκτι
στος οικία, τήν όποιαν ό ιδιοκτήτης της Νικόλαος 
Γκλιάτος, έχρησιμοποίει προς άποθήκευσιν τών 
προϊόντων τοΰ παρακειμένου άμπελώνος. Πριν 
άρχίσωμεν τήν άνασκαφήν ή μέθα υποχρεωμένοι 
νά καταρρίψωμεν τον οΐκίσκον και νά τον άνοι- 
κοδομήσωμεν είς άλλην θέσιν έκτος τών ορίων 
τοΰ τάφου. Μετά ταΰτα ήρχίσαμεν τήν άνασκα
φήν συγχρόναις εις τον δρόμον καί εις τήν θέσιν 
τής βυθισμένης θόλου.

Ό δρόμος (είκ. 8) διευθύνεται σχεδόν άκριβώς 
έκ νοτιοδυτικών προς βορειανατολικά, τό μήκος 
του είναι 8.10 μ. καί τό πλάτος 2. 30' είναι 
εσκαμμένος είς τό σκληρόν πηλώδες έδαφος 
(άαπροπουλιά, όπως ονομάζεται είς τό μέρος 
τούτο τής Μεσσηνίας). Αί πλευραί του δεν έχουν 
λιθίνην έπένδυσιν προς ύποστήριξίν των, είναι 
περίπου κάθετοι καί δεν φαίνεται δτι υπήρχε 
πρόθεσις νά σκαφοΰν μέ κλίσιν προς τά έσω, 
ώστε νά είναι άνω οτενώτερος ό δρόμος.

Έν πρώτοις έσκάφη τό δεξιόν ήμισυ τού 
δρόμου διά νά γίνη δυνατόν νά έξετασθή ή
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Είκ. 7. Άνώφλιον θολωτού τάφου προ τής άνασκοφής.

Είκ. 8. Δρόμος θολωτού τάφου.

πληρούσα αυτόν έπίχωσις έν τομή, και οΰτω 
κατωρθώθη εύκολώτερον νά διαπιστωθή, δτι 
άπετελεΐτο αΰτη εκ τεσσάρων διαδοχικών δαπέ
δων σημειουμένων διά λεπτού στρώματος ανθρα
κιάς, άποδεικνυομένου διά τούτου, ότι μετά την 
πρώτην ταφήν καί έπίχωσιν τού δρόμου, ήνοί- 
χθη και έπανεπληρώθη ό δρόμος έκ νέου τρεις 
φοράς, πιθανώς κατά τον χρόνον νέων ταφών. 
Άξιοσημείωτον είναι, δτι ε’ις εκάστην νέαν σκα- 
φήν τού δρόμου μετεκινεΐτο ή έπίχωσις εις όλι- 
γώτερον εκάστοτε διάστημα εμπρός ε’ις τό εσω
τερικόν ά'κρον τού δρόμου, τόσον μόνον δσον 
ήτο αρκετόν νά σχηματισθή μία κλιμακωτή 
κατάβασις φέρουσα αμέσως εις τον χώρον τού 
στομίου τής θόλου. Ή πιστοποίησις τών επα
νειλημμένων ανοιγμάτων τού τάφου Ιθεωρήθη 
παρ’ημών (δρθώς, ως άπεδείχθη) κακόν σημεΐον 
ως προς τήν εύρεσιν εντός τού θαλάμου τού 
τάφου άδιαταράκτου βασιλικής ταφής. Δεν παρε- 
τηρήσαμεν κτιστόν φράγμα εις τήν αρχήν τού 
δρόμου, αλλά μόνον εις τό τέρμα αυτού, ή μάλ
λον εντός τού στομίου, δπου εΰρέθησαν λείψανα 
δύο διαδοχικών τοίχων, οί όποιοι άπέκλειον 
τήν πρόσοδον.

Τό στόμιον (είκ. 9) κατεσκευασμένον εις δλον 
τό πάχος τής οικοδομής τού τάφου έχει πλάτος 
1.65 κα'ι βάθος 3 μ. περίπου μεταξύ τού προσθίου 
και τού οπισθίου του άκρου' είναι κατεσκευασμέ
νον μέ επιμέλειαν διά μεγάλων κα'ι μικρών ακα
νόνιστων πλακωδών λίθων, αλλά σπουδαία τμή
ματα τών εσωτερικών και εξωτερικών γωνιών 
έχουν έξογκωθή και έξολισθήσει. Άρχικώς ή 
οροφή τού στομίου άπετελεΐτο έκ τριών μεγάλων 
άνωφλίων, αλλά σήμερον μόνον τό μεσαΐον έκ 
τούτων υπάρχει εις τήν θέσιν του εις ύψος 3.10 
από τού δαπέδου. Τό εξωτερικόν άνώφλιον έξη- 
φανίσθη, τού δε εσωτερικού ευρίσκονται τεμάχια 
εις τό μέρος δπου κατέπεσεν έκ τής θέσεώς του 
και παρέσυρε τό έσωτερικόν τμήμα τής εισόδου. 
Αΐ πλευρα'ι τού στομίου έχουν κλίσιν προς τά 
έσω, αλλά οι τοίχοι των έξέφυγον πολύ έκ τής 
αρχικής των τοποθετήσεως και είναι τώρα πλέον 
αδύνατον νά μετρηθή μέ βεβαιότητα τό πλάτος 
τούτου κατά τήν κορυφήν.

Ή θόλος διαμ. 7.66 κατά τήν βάσιν έκτίσθη 
μέ πλατείς, σκληρούς άκατεργάστους λίθους, οί 
όποιοι δέν προέρχονται έκ λατομείου, άλλ’έκομί- 
σθησαν έκ τής κοίτης γειτονικού χειμάρρου. Αί
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οριζόντιοι σειρά! τών λίθων δεν είναι πολύ κανο
νικά! έλήφθη δε μόνον φροντίς τά όίκρα προς την 
είσοδον να σχηματίζωνται κανονικώς. Έφ’ οσον 
ήτο δυνατόν νά εξακριβωθή, ό τοίχος φαίνεται δτι 
είχε παρά την κορυφήν πάχος 1 μ., είναι έκτισμένος 
κυκλικώς επί τοϋ ανοίγματος, τό οποίον ετμήθη 
εις τον στερεόν όγκον τοϋ λόφου και φέρεται 
καθέτως από τοϋ εδάφους περίπου μέχρις ύψους 
1 μ. μεθ’ δ αρχίζει ή κάμψις προς τά έσω διά τον 
σχηματισμόν τής θόλου. Τό κεντρικόν τμήμα τής 
θόλου κατέπεσε και ό τοίχος σώζεται σήμερον 
εις ύψος 3. 25, επειδή δέ τό ύψηλότερον μέρος 
του ήτο έν πολύ κακή καταστάσει εγινεν ανάγκη 
νά επισκευασθή κα! νά στερεωθή με τσιμεντο
κονίαν. Κατά τήν διάρκειαν τών εργασιών έλή- 
φθησαν κα! άλλα προφυλακτικά μέτρα προς 
αποτροπήν δυστυχήματος.

Ή άνασκαφή τοϋ τάφου, επειδή ήτο ανάγκη 
νά μετακινηθούν κα! απομακρυνθούν πολλοί 
λίθοι ήτο δύσκολος κα! εγίνετο με ικανήν βρα
δύτητα. Ή κατάπτωσις τού ύψηλοτέρου μέρους 
τής θόλου επροξένησε βεβαίως καταστροφήν κα! 
άναστάτωσιν εις τάς ταφάς, αλλά ή μεγάλη δια- 
τάραξις κα! σύγχυσις πού παρετηρήθη, δτε άπε- 
καλύφθησαν τά έπι τού δαπέδου λείψανα τών 
ταφών, δεν δύνανται νά αποδοθούν μόνον εις 
αυτό τό συμβάν. Μικρά τεμάχια ανθρωπίνων 
οστών εύρίσκονται άτάκτως διεσπαρμένα εις τήν 
έπίχωσιν κα! δεν υπήρχε πουθενά εντός τοϋ 
τάφου άρτιος σκελετός με τήν άρθρωσιν τών 
οστών του εις τήν φυσικήν θέσιν. Εις τό αρι
στερόν εσωτερικόν άκρον άνεκαλύφθη ή κεφαλή 
μέ τό πρόσθιον μέρος ταύρου εις θέσιν, ή οποία 
έφαίνετο φυσική κα! εις τό κέντρον τής νεκρικής 
αιθούσης ευρέθησαν τμήματα προβάτου ή αϊγός 
περίπου εις τήν κανονικήν των φυσικήν συνέ
χειαν. Κα! τά πήλινα αγγεία έπαθαν επίσης 
μεγάλην φθοράν κα! μολονότι συνελέξαμεν μέγα 
πλήθος οστράκων, ούδέν άρτιον έξήχθη, ούδ’ εύ- 
ρέθη εις μίαν θέσιν άθροισμα οστράκων τοϋ 
αυτού θραυσθέντος αγγείου. Δεν εΐδομεν μέχρι 
τοΰδε εις κανένα Μυκηναϊκόν τάφον τόσον τελείαν 
διαρπαγήν κα! άναστάτωσιν κα! δεν δυνάμεθα 
νά έξηγήσωμεν τό πράγμα. Τούτο μόνον δύνα- 
ται μέ βεβαιότητα νά λεχθή, δτι ή καταστροφή 
εγινεν εις τήν αρχαιότητα κα! προ τού τέλους 
τής Μυκηναϊκής περιόδου.

Παρ’δλην όμως τήν αταξίαν, ή οποία ύπήρχεν

13

εις τό περιεχόμενον τού τάφου, κατωρθώσαμεν 
νά συλλέξωμεν σημαντικόν πλήθος διαφωτιστι- 
κοϋ υλικού. Περισυνελέξαμεν μέ μεγάλην εύλά- 
βειαν κάθε τι, ακόμη κα! τά ελάχιστα θραύσματα 
οστών. Πολλά μικρότατα πράγματα παρουσιά- 
ζοντο καί δταν έκοσκινίζομεν τό χώμα. Διά τών 
εις μεγάλην έ'κτασιν εντός τού τάφου διεσπαρ
μένων τμημάτων ανθρωπίνων σκελετών ήδυ-

ΕΙκ. 9. Στόμιον θολωτού τάφου.

νήθημεν νά βεβαιώσωμεν, δτι ίσως δώδεκα ήσαν 
οί ταφέντες. Μόνον δύο σκελετοί κείμενοι έπι 
τοϋ στομίου, ούτως ώστε νά προφυλάσσωνται 
κάτωθεν τοϋ καταπεσόντος ανωφλιού, διέφυγον 
τήν τελείαν διασκόρπισιν επειδή δέ κα! εις τήν 
αντίστοιχον πλευράν τής εισόδου ευρέθησαν 
θραύσματα οστών κνημών, δυνάμεθα νά ύπο- 
θέσωμεν, δτι οί σκελετοί αυτοί παρουσιάζουν 
τάς τελευταίας ταφάς, τάς γενομένας πλέον εντός 
τού στομίου τοϋ τάφου, άλλ’ δμως κανέν έκ τών

Άνασκαφή Πώλου
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ειδικών κτερισμάτων τά όποια ήδύναντο νά ανή
κουν εις τάς ταφάς αΰτάς δεν ήδυνήθημεν νά 
βεβαιώσωμεν.

Δεν είναι ακόμη δυνατόν νά έκφέρωμεν ορι
στικήν γνώμην περί των αγγείων, διότι δεν 
έγινεν ακόμη υπό τοΰ ειδικού τεχνίτου ή κατάλ
ληλος προπαρασκευή τοΰ υλικού. "Οταν τά πολυ
πληθή όστρακα έκαθαρίσθησαν καί ήπλώθησαν 
προς μελέτην, μάς παρέσχον την έντΰπωσιν, δτι 
θά είναι δυνατόν έκ τούτων νά άνασυσταθούν 
ολίγα αγγεία, μολονότι, ως έσημειώσαμεν, κατά 
την εύρεσίν των ή ελπίς μας περί τούτου δεν 
ήτο πολύ μεγάλη. Είμπορούμεν εδώ όμως νά 
παρατηρήσωμεν από τούδε, ότι πολλά όστρακα 
εύρεθέντα εις τον δρόμον καί ολίγα έκ τοΰ θαλά
μου είναι κεκοσμημένα κατά τον Ανακτορικόν 
ρν&μόν, τούτο δε μάς χρησιμεύει εις την χρο- 
νολόγησιν τής οίκοδομήσεως καί τής πρώτης 
χρήσεως τού τάφου.

Μεταξύ των μικρών πραγμάτων, τών εύρε- 
θέντων είς τον δρόμον καί είς τον θάλαμον καί 
κατά τό κοσκίνισμα τών χα)μάτων άναφέρομεν 
πρώτον πλεΐστα υπόλοιπα χρυσών πραγμάτων. 
Εύρέθησαν πολλά μικρότερα ή κάπως μεγαλεί- 
τερα τεμάχια λείων χρυσών ελασμάτων, 15 ρόδα
κες, 7 δισκάρια, 2 χάνδραι άμυγδαλοειδούς μορ
φής, 1 άσπιδοειδές, εν μεγαλείτερον οπωσδήποτε 
ωραΐον εξαρτημάτων έχον σχήμα άμφορίσκου 
με μίαν λαβήν με κοκκιδωτήν διακόσμησιν, 8 
σφαιροειδή, 1 τετράφυλλον, έν ά'λλο μεγαλείτερον 
είς σχήμα άνθους μέ κυανήν ένθεσιν καί μία 
χάνδρα στρογγύλη μέ κοκκιδωτήν κόσμησιν. Περί 
τά 50 μικρά τεμάχια λεπτού συνεστραμμένου 
χρυσού σύρματος έχρησίμευαν προς ένθεσιν είς 
τήν διακόσμησιν χαλκού εγχειριδίου. Ό άργυρος 
αντιπροσωπεύεται μέ ολίγα ακαθάριστα τεμάχια. 
Συνελέγησαν προς τούτοις πολλά τεμάχια ενός 
χαλκού ξίφους εις διαφόρους θέσεις τοΰ θαλάμου. 
Έκ τών λίθινων χανδρών 7 διαφόρων σχημά
των είναι έκ κορναλίνης, άλλα τινά από πράσι
νον μαλαχίτην καί 1 από άμέθυστον. Εύρέθη 
προς τούτοις είς ωραίος τρίπλευρος σφραγιδό
λιθος φέρων γλυφάς έπί δύο πλευρών. Παρε- 
τηρήσαμεν επίσης μερικά πολύ έφθαρμένα 
τεμάχια ήλέκτρου. Άλλα τά πολύ περισσότερα 
περί τά 500 τών μικρών ευρημάτων είναι έκ 
πορσελάνης καί υαλώδους μάζης. Πολλά είναι 
χάνδραι διαφόρων μεγεθών καί σχημάτων καί

πολλά πιθανώς κατεσκευάσθησαν διά νά χρησι
μεύσουν πρός ένθεσιν. Τά μικρά ταύτα κοσμή
ματα, τά όποια μόνον προχείρως έμελειήθησαν 
έπί τού παρόντος, παρουσιάζουν καί ως πρός 
τάς μορφάς καί ως πρός τά διακοσμητικά θέματα 
διαφοράς άξιοσημειώτους έν συγκρίσει πρός άλλα 
όμοειδή ευρήματα τής Άργολίδος. Έκ φυτικών 
σχημάτων παρατηρούνται ρόδακες, κλαδίσκοι μέ 
φύλλα (ή πτερά;) φύλλα φοίνικος καί κρίνοι- 
τον θαλασσινόν κόσμον αντιπροσωπεύουν ό ναυ
τίλος, ή πορφύρα καί όστρακα κογχυλίων υπάρ
χουν ακόμη σπειροειδή κοσμήματα, άπαξ παρά- 
στασις όκιωειδούς άσπίδος, έν λαβυρινθοειδές 
σχήμα καί έν εις σχήμα τροχίσκου. Εύρέθησαν 
πρός τούτοις έντός τού τάφου ολίγα κατειργα- 
σμένα τεμάχια έλεφαντοστού. Τό καλλίτερον έκ 
τούτων, πιθανώς έκ τού άνω άκρου κιβωτίου ή 
πυξίδος, έχει έπί τών δύο έξωτερικών όψεων δύο 
ζώνας χωριζομένας διά κοσμηματικής γραμμής 
καί φερούσας σειράν παραστάσεων ωραίων ναυ
τίλων. "Εν άλλο τεμάχιον πιθανώς έκ λαβής 
σκήπτρου, έχει έν μέρει σφζομένην παράστασιν 
σφιγγός είς περιέργως συνεστραμμένην στάσιν, 
μέ σώμα λέοντος καί κεφαλήν άνθρωπίνην, ή 
οποία είναι έστραμμένη πρός τά όπίσω.

"Εν άλλο τεμάχιον πολύ έφθαρμένον είναι 
κεκοσμημένον μέ πολλήν λεπτότητα καί δεξιοτε- 
χνίαν διά τού γνωστού θέματος σειράς τριγλύ
φων καί μετοπών.

"Οταν έκαθαρίζετο τό δάπεδον τού θαλάμου 
παρουσιάσθησαν ίχνη πυράς είς διάφορα σημεία, 
τά όποια δυνάμεθα νά έξηγήσωμεν ότι προέρχον
ται έκ θυμιάσεων ή έκ καύσεως μικρών θυσιών.

Είς τά άκρα τοΰ θαλάμου παρά τήν βάσιν 
τού τοίχου υπάρχουν τοποθετημένοι έπί τού 
δαπέδου κατά τήν κυκλικήν φοράν τοΰ τοίχου, 
όχι όμως εις κανονικήν κατάταξιν, 12 μεγάλοι 
έπιμελώς δρθογωνισμένοι καί ώμαλισμένοι πω
ρόλιθοι τών οποίων οί περισσότεροι είναι σφη
νοειδείς. Ούτοι πιθανώς έχρησιμοποιήθησαν είς 
τήν οικοδομήν τής θόλου, είς μίαν έκ τών δακτυ
λιοειδών σειρών από τάς οποίας άποτελεΐται, 
όπως φαίνεται τούτο εις τον «τάφον τής Κλυ
ταιμνήστρας» εις τάς Μυκήνας, καί κατά τήν 
πτώσιν τοΰ κεντρικού μέρους τής θόλου κατέ
πεσαν έκ τής θέσεώς των έπί τού σωρού ό όποιος 
ήτο έσχηματισμένος έκ τής καταπτώσεως τής 
θόλου κάτωθεν τής κορυφής καί έκύλισαν έκ
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τούτου προς τάς πλευράς είς τάς θέσεις δπου 
εύρέθησαν. Εις οικοδομικός δακτύλιος, δπως τον 
φανταζόμεθα, αν έπρόκειτο νά γίνη εις τό επί
πεδον τοΰ ανωφλιού, θά άπήτει άσφαλώς πολύ 
περισσοτέρους των δώδεκα λίθων καί δι’ αυτό 
παραδεχόμεθα, δτι οι εύρεθέντες λίθοι έοχημά- 
τιζον δακτύλιον αρκετά ύψηλότερον τοΰ ανω
φλιού είς θέσιν δχι πολύ άπομεμακρυσμένην 
από τής κορυφής τοΰ οικοδομήματος.

' Εν τέταρτον τοΰ έσωτερικοΰ χώρου δεξιά δεν 
ήτο δυνατόν νά άνασκαφή, διότι ύπήρχεν εκεί 
κτιστή δεξαμενή πλήρης ύδατος κτισθεισα έσχά- 
τατς υπό τοΰ ιδιοκτήτου τοΰ χώρου, ήμεΐς δ’έθεω- 
ρήσαμεν, δτι δεν θά ήτο οπωσδήποτε ανάγκη 
νά καταστρέψωμεν τήν δεξαμενήν, άφοΰ ή βάσις 
της εύρίσκετο επί τοΰ δαπέδου τοΰ τάφου καί 
βεβαίως δεν θά ύπήρχεν εκεί κανέν υπόλειμμα 
έκ των ταφών καί τών κτερισμάτων των, προς 
τοΰτοις δέ ή καταστροφή της θά έξησθένει πολύ 
τά πλησίον της σφζόμενα μέρη τής θόλου καί 
ήδυνατο νά προξενήση τήν καταστροφήν των.

Αί νεκρικαί θήκαι έτμήθησαν είς τό σκληρόν 
έδαφος βαθΰτερον τοΰ δαπέδου τοΰ τάφου. Ή 
μία θήκη, εν τφ κέντρω περίπου, ήτο μικρά καί 
άβαθής, μήκ. περ. 1.25 καί πλάτ. 0.55 καί 0.45 
βάθους. 'Η άλλη θήκη κάπως ακανόνιστου σχή
ματος εύρίσκεται ολίγον περαιτέρω προς τήν 
δεξιάν πλευράν καί έχει πολύ μεγαλειτέρας δια
στάσεις μέ μήκος 2.50, πλάτος 1.30 καί 1.25 
βάθος. Καί αί δύο θήκαι είχον άναταραχθή εξ 
ολοκλήρου μέχρι τής βάσεώς των καί συληθή, 
περί δέ τοΰ άρχικοΰ των περιεχομένου μόνον 
μέ συμπερασμούς είμποροΰμεν νά όμιλήσωμεν. 
Ή έκ μαλακοΰ χώματος έπίχωσίς των περιεΐχεν, 
δπως καί ή έπίχωσίς τοΰ λοιποΰ δαπέδου τοΰ 
τάφου, πολυάριθμα άσυναρμολόγητα τεμάχια 
οστών, διεσκορπισμένα ψήγματα χρυσοΰ, χάνδρας 
έκ πορσελάνης καί υαλώδους μάζης καί άλλα 
θραύσματα. Εντός τής μεγάλης θήκης εύρέθη
σαν καί δύο έκ τώ>ν μεγάλων πώρονν, περί τών 
οποίων ώμιλήσαμεν ολίγον ανωτέρω. "Αν αυτοί 
έ'πεσαν έκ τών άνω, ή θήκη θά ήτο τότε του
λάχιστον έν μέρει ανοικτή. Τό δάπεδον τής 
μεγάλης θήκης έφαίνετο καθαρά δτι εΐχεν ύπο- 
στή τήν έπήρειαν ΐσχυροΰ πυρός, συνεπεία τοΰ 
οποίου τό χρώμα τοΰ πηλοΰ του έγινεν ερυθρόν 
καί έντός αύτοΰ εύρέθησαν επίσης ολίγα άπην- 
θρακωμένα πράγματα, ώστε πρέπει μάλλον νά

δεχθώμεν, δτι ήτο βόθρος θυσιών παρά τάφος
Άλλ’ δμως, μολονότι ή σύλησις τοΰ τάφου 

είς παλαιοτέρους ημών χρόνους ήτο κατά τό 
πλεϊστον τελεία, ή άνασκαφή μας είναι δυνατόν 
νά παρουσιάση καί θετικά συμπεράσματα. 'Η 
μελέτη τών οστών ζώων, τά όποια ύπήρχον έντός 
τοΰ τάφου, θά μάς δώση νέα στοιχεία διαφωτί- 
σεως περί τών εθίμων τής ταφής κατά τούς 
Μυκηναϊκούς χρόνους καί τά τεμάχια πήλινων 
αγγείων, όταν θά γίνη ή έπεξεργασία των, θά 
συμβάλουν είς τήν ,πληρεστέραν γνώσιν τής 
επαρχιακής Μυκηναϊκής κεραμεικής καί τά λεί
ψανα τών έκ πολυτίμων ύλών σκευών καί κοσμη
μάτων θά άποτελέσουν άξιόλογον συλλογήν προς 
έκτίμησιν τής Μυκηναϊκής τέχνης καί τοΰ Μυκη
ναϊκού πολιτισμού εις χώραν εύρισκομένην 
μακράν τών Μυκηνών. Τά σημεία τοΰ άφανι- 
σθέντος πλούτου δεικνύουν δτι ή θόλος τοΰ 
Κάτω Έγκλιανοΰ έκτίσθη διά νά χρησιμεύση 
ως τάφος βασιλέως καί δέν δύναται νά ύπάρξη 
αμφιβολία δτι ό βασιλικός κάτοχος είχε τήν 
έδραν του εις τό νεωστί άνακαλυφθέν άνάκτορον 
τοΰ ’Άνω Έγκλιανοΰ.

Αί δλίγαι τάφροι, τάς οποίας έσκάψαμεν εις 
τήν πρώτην μας αυτήν έπιχείρησιν έπί τής θέσεως 
τοΰ ανακτόρου, μολονότι δέν άρκοΰν νά μάς 
παρουσιάσουν τό γενικόν σχέδιον τοΰ οικοδομή
ματος, άνταποκρίνονται δμως προς τούς σκοπούς 
τούς οποίους έθέσαμεν διά τήν εναρκτήριου μας 
άνασκαφήν. Ευθύς μέ τάς πρώτας σκαφικάς 
έρεύνας μας έπετύχομεν νά εΰρωμεν τήν θέσιν 
μιάς μεγάλης άκροπόλεως, άναντιρρήτως τήν 
πρωτεύουσαν τής δλης περιοχής, τήν οποίαν 
έζητοΰμεν, καί δυνάμεθα οΰτω νά καταστρώ- 
σωμεν ασφαλέστερου τά σχέδιά μας προς μεθο
δικήν έξερεύνησιν τοΰ συμπλέγματος τών δια
φόρων αρχαίων τοποθεσιών, αί όποΐαι ύπάρ- 
χουν εις τήν περιοχήν. Θά παρέλθουν βεβαίως 
μερικά έτη διά νά συμπληρώσωμεν ολόκληρον 
τό έργον. Πρέπει νά άποκαλυφθή ολόκληρον τό 
άνάκτορον, τό όποιον εύρίσκεται μόνον του έπί 
τής κορυφής τοΰ λόφου, επίσης δέ καί ή κάτω 
πόλις, ή οποία κατά τάς ύπαρχούσας ενδείξεις 
ήπλώνετο πέριξ τής άκροπόλεως έπί τών χαμη- 
λοτέρων λόφων. Καί ή άνασκαφή τών θολωτών 
τάφων, οί όποιοι ύπάρχουν εις τήν περιοχήν 
πρέπει νά γίνη καί δικαιούμεθα νά έλπίζωμεν,
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on θα ευρωμεν εντός ενός τουλάχιστον άθικτους 
τούς βασιλικούς θησαυρούς τοϋ περιεχομένου του.

Δεν είναι βεβαίως ορθόν νά έκφέρωμεν κατη
γορηματικά συμπεράσματα ώς προς τήν ταύτισιν 
τοϋ τόπου, εις τον όποιον ανήκε τό άνάκτορον, 
άφοΰ ή άνασκαφή μας εύρίσκεται ακόμη μόλις 
εις την άρχήν.Έν τοότοις τό μέγα ενδιαφέρον, τό 
όποιον έχει τό πρόβλημα, μάς δικαιολογεί νά κλεί- 
σωμεν την προσωρινήν μας έκθεσιν, άφοΰ εξε- 
τάσωμεν εδώ άπό τοϋδε τό θέμα τούτο, άφοΰ 
μάλιστα αί περιωρισμέναι δυνατότητες προς 
λΰσιν τοϋ ζητήματος περιορίζουν καί την πιθα
νότητα ενός σφάλματος. Πιστεΰομεν άσφαλώς, 
δτι δεν είναι δυνατόν νά ύπάρξη άμφιβολία, δτι 
εΰρομεν τήν Πΰλον τοϋ Νέσιορος τοΰ οποίου 
τό κράτος περιελάμβανεν εννέα πόλεις κατά 
μήκος τής δυτικής παραλίας.

Εις τάς Έλληνικάς παραδόσεις τάς άναφε- 
ρομένας εις τήν ηρωικήν εποχήν μνημονεύεται 
μία μόνον βασιλική δυναστεία έχουσα τήν ηγε
μονίαν ολοκλήρου τής νοτιοδυτικής Ελλάδος 
καί ό διασημότερος βασιλεύς τής δυναστείας 
αυτής τών Νηλειδών, ό συνετός Νέστωρ, είναι 
σεβαστός καί ισότιμος μεταξύ τών Αχαιών ηγε
μόνων, οί όποιοι έξεστράτευσαν εις Τροίαν.Πρέπει 
νά ύποθέσωμεν, δτι εις τάς πολλάς πόλεις τής 
χώρας του άντεπροσωπεΰετο δι’υποτελών άρχόν- 
των, άλλά ούδαμοΰ είς τήν παράδοσιν άναφέ- 
ρεται άλλος ίσου κύρους καί δυνάμεως ήγεμών 
εντός τής περιοχής τοϋ κράτους του. Πρέπει ώς 
έκ τούτου νά παραδεχθώμεν, δτι ή βασιλική του 
κατοικία θά ήτο άνάκτορον τών διαστάσεων καί 
τής άξίας τών άλλων διακεκριμένων ’Αχαιών 
βασιλέων, τοϋ Μενελάου καί αυτού τοϋ Άγαμέ- 
μνονος καί τοιοΰτον είναι τό άνάκτορον τό όποιον 
άνεκαλύψαμεν είς τον ’Άνω Έγκλιανόν, ή προέ-

χουσα άκρόπολις τών Μυκηναϊκών χρόνων είς τήν 
δυτικήν Μεσσηνίαν. Τό περιγραφικόν έπίθετον 
«ήμαθόεσσα», τό όποιον άποδίδει είς τήν Πύλον 
ό Όμηρος, θά ήρμοζεν εξ ίσου είς πλείστας 
θέσεις κατά μήκος τών εκατόν καί πλέον χιλιο
μέτρων τής παραλιακής γραμμής άπό τοΰ Αλ
φειού μέχρι τοΰ κόλπου τοϋ Ναυαρίνου καί δεν 
είναι δυνατόν νά θεωρηθή, δτι σημειώνει μίαν 
ίδιαιτέραντοπογραφικήν μορφήν,ή οποίαδύναται 
νά άποδοθή άποκλειστικώς μόνον είς μίαν θέσιν 
τής περιοχής αυτής. Προσαρμόζεται τό επίθετον 
άρκετά καλά καί εις τήν τοποθεσίαν μας, διότι 
πλησίον αυτής άφθονοϋν αι υπό άμμου σχημα- 
τιζόμεναι Ικτάσεις καί, μολονότι ή θέσις τοΰ 
άνακτόρου δεν είναι άμέσως επί τής θαλάσ
σης, ή πρόσοδος έκ τούτου είς αυτήν, εις έ'να 
αμμώδη λιμένα, είναι εύκολωτάτη είτε είς τον 
κόλπον τής Πύλου, είτε εις τον μικρότερον λιμένα 
τής Βοϊδοκοιλιάς άκριβώς κάτωθεν τής άκροπό- 
λεως τοϋ Κορυφασίου, είτε καί βορειότερον εις 
τήν άνοικτήν παραλίαν. Ή θέσις τοΰ άνακτόρου 
τοΰ Έγκλιανοϋ συμφωνεί προς τά γεωγραφικά 
δεδομένα τής ’Οδύσσειας πολύ περισσότερον τοϋ 
Κακοβάτου, δπου ό καθηγητής Dorpfeld τοπο
θετεί τήν Πύλον τοϋ Νέστορος, περί τά 50 
χιλιόμετρα βορειότερον. Άλλά καί ή τόσον συν
τηρητική Ελληνική παράδοσις τοποθετεί τήν 
έ'δραν τοΰ Νέστορος είς τόπον κείμενον εντός 
τής περιοχής τής κλασσικής Πύλου. Καί δι’ αυτό 
γνωματεύομεν άδιστάκτως άπό τοϋδε, μολονότι 
μόλις ήρχισεν ή ερευνά μας, δτι τό νεωστί άνα- 
καλυφθέν άνάκτορον τοΰ Άνω Έγκλιανοϋ είναι 
ή έδρα τοΰ βασιλέως Νέστορος, ή ήμαϋ'όεαβα 
Πνλος τοΰ Όμήρου καί τής παραδόσεως.
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