
17. ΑΝΑΣΚΑΦΑΙ ΕΝ ΠΥΛΩι

Αί από τοϋ 1939 διακοπεΐσαι άνασκαφαί τής Πτίλου μόλις κατά το 
1952 κατέστη δυνατόν να έπαναληφθώσι διά κοινής Έλληνοαμερικανικής 
συνεργασίας. Ό καθηγητής κ. Κάρολος Μπλέγγεν έξηκολούθησε την άπο- 
κάλυψιν τοΰ ανακτόρου Έγγλιανοϋ μετά σπουδαίων αποτελεσμάτων. Τον 
Ελληνικόν τομέα, αντί τοΰ αειμνήστου Κ. Κουρουνιώτου άνέλαβεν δ υπο
φαινόμενος δι’ έπιχορηγήσεως τής ’Αρχαιολογικής Εταιρείας. Ό κ. Μπλέγ
γεν εύγενέστατα μοΰ προέτεινεν, δπως άναλάβω την άνασκαφήν μέρους τοϋ 
ανακτόρου. Ένόμισα όμως δτι ήτο όρθότερον, δπως τό άνάκτορον άφεθή 
ολόκληρον εις την άνασκαφικήν δεξιοτεχνίαν τοϋ άνακαλύψιαντος αυτό καί 
προετίμησα νά στραφώ προς την έρευναν των νεκροπόλεων πέριξ τοΰ ανα
κτόρου καί ενδεχομένως την ανακάλυψην νέων συνοικισμών.

Τά αποτελέσματα τής πρώτης ταϋτης έρεΰνης είναι λίαν ενθαρρυν
τικά. Πέριξ τοΰ ανακτόρου Έγγλιανοϋ φαίνεται νά ύπάρχωσιν άρκεταί νε- 
κροπόλεις, ύπάρχουσι δέ καί θολωτοί τάφοι, ών τινες εύρίσκονται εις τόσον 
μεγάλην άπόστασιν από τοϋ ανακτόρου, ώστε είναι δύσκολον νά ύποτεθή, 
δτι ανήκουν εις τοΰτο. Αί συστάδες τών θαλαμωτών τάφων, ών μέρος 
ήρεύνησα εφέτος, εύρίσκονται περί τό έν χιλιόμετρον προς Β. τής κωμοπό- 
λεως Χώρα, ήτις απέχει' ήδη περί τά 4 χιλιόμετρα από τοϋ ανακτόρου, 
ώστε ή συνολική τούτων άπόστασις από τού ανακτόρου είναι περίπου 5 
χιλιόμετρα.

Ή τοποθεσία, εις ήν εύρίσκονται οί θαλαμωτοί τάφοι καλείται σήμε
ρον Βολιμίδια (εϊκ. 1). Κεΐται σχεδόν παρ’ αυτούς τούς πρόποδας τοϋ ΑΙ- 
γαλέου ό'ρους καί είναι εύφορος καί ύδατοβριθής δσον δλίγαι τοποθεσίαι 
έν Έλλάδι. Πλησίον αυτής άναβλύζουσιν αί άφθονώταται πηγαί τοΰ Κε- 
φαλαρίου, σύσκιοι- ύπό πλατάνων. Έξ αυτών ύδρεύεται ή Χώρα καί αρ
δεύονται εις μεγάλην έκτασιν οί αγροί. Εις τήν θέσιν δπου οί τάφοι, τό 
έδαφος άποτελεΐται από συμπαγή καί ωραίας έμφανίσεως, αλλά πολύ μα
λακόν πώρον, δστις λαξεύεται ευκόλως. ’Ίσως εις τήν αιτίαν ταύτην οφεί
λεται τό γεγονός, δτι ενταύθα συνεσωρεύθησαν τόσον πολλοί τάφοι.

Μέχρι σήμερον έξηκριβώθησαν άρκεταί μικραί συστάδες, αί όποΐαι, 
άποτελούμεναι εκ τριών μέχρι πέντε τάφων έκάστη, άπέχουσιν άλλήλων 
περί τά 100 μέτρα. Είναι πρόωρον ακόμη νά συναγάγωμεν συμπεράσματα, 
άλλ’ είναι προφανές, δτι ή διανομή αύτη δεν είναι τυχαία. Πολλοί έκ τα>ν 
τάφων τούτων έχουσι προ πολλοΰ συληθή, άνακαλυφθέντες σχεδόν κατά κα
νόνα έκ τής ύποχωρήσεως τής στέγης τοΰ σπηλαίου. Διά τοΰτο άπεφάσισα 
νά καθαρίσω τούτους πρώτον,· ως διατρέχοντας κίνδυνον, διότι αί συλήσεις
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δεν φαίνεται νά υπήρξαν ποτέ πλήρεις. Ευτυχώς ή τυμβωρυχία εκεί είναι 
είσέτι άγνωστος κα'ι άρχαιοκαπηλεία συστηματική δεν ασκείται. Έκαθαρί- 
σθησαν ούτως οκτώ τάφοι εν συνόλιρ. Έξ έκ τούτων ήσαν ορατοί και ανοι
κτοί, δυο δε εύρέθησαν κατά τάς ανωτέρω εργασίας χωρίς νά είναι ορατόν 
ίχνος εξ αυτών. Ό εις ήτο ήμικατεστραμμένος καί πτωχός. Ό έτερος ήτο 
ωραίος καί άριστα διατηρούμενος τάφος, εύρέθη δέ σχεδόν άθικτος. Τους 
τάφους προς τό παρόν αριθμώ κατά συστάδας, άς ονομάζω διά τοϋ όνό-

Εΐκ. 1. Ή θέσις Βολτμίδια έκ Ν., εις τό βάθος τό όρος Αίγαλέον.

ματος τοΰ ιδιοκτήτου τών αγρών. Είς την πρώτην συστάδα (Κορωνιοΰ) 
έκαθαρίσθησαν τρεις τάφοι. Είς την δευτέραν (Άγγελοπουλου) δυο τάφοι, 
<δν ό εις ουχί έξ ολοκλήρου. Είς την τρίτην συστάδα (Τσουλέα) τρεις, ών 
μεταξύ καί ό ασύλητος. Είς τούς τάφους υπολογίζεται καί εις καθαρισθείς 
υπό τοΰ συναδέλφου κ. Μυλωνά.

Ό τάφος οΰτος είναι ό Κορωνιοΰ ύπ’ άριθ. 1, δστις ήτο ορατός 
και έχρησιμοποιεΐτο ως στάβλος. Εντός αύτοΰ εύρέθησαν τά πρώτα τεμά
χια YE I κεραμεικής. Βραδυτερον μοί παρεδόθησαν δυο τεμάχια εύρε- 
θέντα εντός αύτοΰ μερικά έτη πρότερον, ταΰτα δέ προσηρμόζοντο προς 
άλλα YE I τεμάχια εύρεθέντα υπό τοΰ κ. Μυλωνά. Ό δρόμος τοΰ τάφου 
έμεινεν άσκαφος, θά καθαρίσω δέ τοΰτον κατά την έπιοΰσαν σκαφικήν πε-
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ρίοδον και θά εκπονήσω και τό σχέδιον τοΰ τάφου, κατ’ έκφρασθεΐσαν 
επιθυμίαν τοΰ κ. Μυλωνά.

Των υπολοίπων τάφων δεν έγιναν ακόμη αρχιτεκτονικά σχέδια. Τα 
ευρήματα ωσαύτως δεν έκαθαρίσθησαν εισέτι και άπετέθησαν εις τό Δημο
τικόν σχολεΐον Χώρας (κτισθέν επί Καποδιστρίου), δπερ πάνυ προφρόνως 
έτέθη ε’ις την διάθεσιν ημών δπως μεταβληθή εις τοπικόν μουσεΐον, όμοΰ 
μετά πλείστων άλλων ευκολιών παρασχεθεισών υπό τοΰ προέδρου τής κοι
νότητας Χώρας κ. Χαρ. Παναγοποΰλου καί ολοκλήρου τοΰ κοινοτικού συμ
βουλίου. Προς τούτους καί πάντας γενικώς τούς κατοίκους Χώρας, οΐτινες 
θέτουσιν εις την διάθεσιν τής επιστήμης τούς αγρούς αυτών προς έρευναν 
καί παρέχουσιν ήμΐν παντοίας περιποιήσεις, οφείλονται δημόσιαι εύχαρι- 
στίαι. Ή παρούσα έκθεσις θά είναι συνοπτική. Τά εύρεθέντα αρχαία, έν
δεκα κιβώτια έν συνόλφ αγγείων καί άνθρωπολογικοΰ υλικού, χρειάζονται 
μακράν μελέτην καί άποκατάστασιν, προτού καταστή δυνατόν νά γίνη περί 
αυτών εκτενέστερος λόγος.

'Ο τάφος 2 Κορωνιοΰ άνεκαλύφθη περί τά 10 μέτρα προς Δ. τοΰ 
τάφου 1. Είναι λελαξευ μένος εις σχήμα πεταλοειδές καί έχει υποτυπώδη 
δρόμον μόλις 1 μ. μήκους έν σχήματι τοΰ κοίλου τής κεράμου. Τό βάθος 
τοΰ τάφου από τής έπιφανείας τοΰ έδάφους δεν υπερβαίνει τό μέτρον. Τό 
υπόλοιπον έστεγάζετο ή προωρίζετο νά στεγασθή διά λίθων, διότι ό τάφος 
οΰτος δίδει την έντΰπωσιν δτι έμεινεν ήμιτελής. Ήτο πολύ πτωχός εις ευ
ρήματα. Μετά την άφαίρεσιν έπιφανειακών χωμάτων εύρέθη έντός αύτοΰ 
στρώμα λίθων, ύπ’ αυτούς δέ έν νεκρικόν στρώμα περιέχον ένα νεκρόν, 
προφανώς τον τελευταιον ταφέντα, εις στάσιν σχεδόν κανονικήν ύπτίαν. 
Έκάλυπτεν έκτασιν 1,45 μ. από Α. προς Δ. μέ την κεφαλήν προς Α. καί 
έλαφρώς έστραμμένην προς τό αριστερόν πλευράν. 'Ο αριστερός πούς ήτο 
τελείως εκτεταμένος, ό δεξιός κεκαμμένος. Τέσσαρα εισέτι κρανία καί πολλά 
οστά ήσαν διεσπαρμένα κατά τό στρώμα τοΰτο, προερχόμενα έκ μετακινή
σεων προηγουμένων νεκρών.

Άπομακρυνθέντων τών ανωτέρω λειψάνων παρουσιάσθη στρώμα με
λανής γής πάχους 0,20 μ. περιέχον καί ολίγους λίθους.Ύπό τό στρώμα τοΰτο 
πρός Α. διεφάνη ήδη ό πυθμήν τοΰ τάφου, ένώ προς Δ. ήτο κατά τι βα
θύτερου έσκαλισμένος καί περιείχε δευτέραν σειράν νεκρών, πάντων κεκινη- 
μένων καί μέ τά κρανία συνήθως μεμονωμένα κατά τήν περιφέρειαν τοΰ 
τάφου. Τά ευρήματα ήσαν ήμίσεια περίπου δωδεκάς μικρών αγγείων, τι- 
νών χειροποιήτων έκ μαύρου πηλοΰ, καί λείψανα χαλκοΰ μαχαιριδίου. Πάντα 
φαίνονται YE III, αν καί τινα τεθραυσμένα τεμάχια πιθανώς νά είναι 
κατά τι παλαιότερα.

Ό τάφος 3 Κορωνιοΰ κεΐται περί τά 15 μέτρα Δυτικώτερον. Εΐχεν
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άνακαλυφθή προ πολλοΰ και επανειλημμένους άναμοχλειτθή, κατά δε τό 1929 
φαίνεται δτι και έπισήμως ειχεν έρευνηθή διά τίνος εκτάκτου αρχαιολογικού 
υπαλλήλου. Έζων ακόμη έργάται λαβόντες μέρος εις τε τάς ανεπισήμους 
καί την «επίσημον» σκαιρήν. Πάντες όμοφώνως εμαρτΰρουν, δτι εντός αΰ-

Είκ. 2. Τάφος 3 Κορωνιοϋ. Δρόμος καί Ούρα.

τού ευρέθησαν τουλάχιστον τρία ακέραια αγγεία και προ παντός άγαλμά- 
τιον έκ «λευκοΰ πηλού», περί οΰ πολύν ποιούνται λόγον. Δυστυχώς ούδε- 
μία έκθεσις υπάρχει εις τό Ύπουργεΐον, εκ μέρους τοΰ υπαλλήλου, ου οί 
έργάται αναφέρουν και τό δνομα. Ό τάφος έκειτο ανοικτός καί μέ οπήν 
εις την όροφήν του, ήτις καί έγένετο αφορμή τής άνακαλύψεώς του. Παρ’ 
δλα ταύτα ένόμισα δτι έπεβάλλετο ή ερευνά του έκ νέου, διότι έπρόκειτο 
περί ωραίου τάφου, έχοντος σημαντικός διαστάσεις. Τό ταφικόν σπήλαιον
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είναι κανονικός σχεδόν κύκλος ε’ις ιό δάπεδον και θολοΰται άποτόμως, ώστε 
επί διαμέτρου τοΰ δαπέδου 5,30 μ. τό ύψος κατά την κορυφήν τής δόλου είναι 
μόνον 2,50 μ. Δέκα δμως εκατοστά εκ τοΰ ύψους τοΰτου άνήκουσιν εις 
μαστοειδή κοιλότητα ακριβώς κατά τό κέντρον τής οροφής, περί ής κατωτέρω.

Ό δρόμος τοΰ τάφου έχει μήκος 5,30 μ. ’Αρχίζει μέ τό δάπεδον ήπίως 
κατωφερές, αλλά μετά τό έν τρίτον τής διαδρομής ή κατωφέρεια γίνεται 
απότομος. Τα τοιχώματα τοΰ δρόμου είναι εντελώς κάθετα καί τό πλάτος 
του εις την αρχήν είναι 1,25 μ., προ δέ τής θΰρας καταντά: δι’ ομαλής διευ- 
ρύνσεως εις 1,75 μ. Ή θΰρα είναι σχεδόν τετράγωνος, έχουσα ΰψ. 1,20 μ. καί 
πλ. 1,10 μ. (είκ. 2), χωρίς νά στενεΰη άνω. Έξωτερικώς φαίνεται θολωτή, 
ι'λλ’ ασφαλώς τοΰτο είναι μεταγενεστέρα επεξεργασία. Έσωτερικώς δεικνύει

Εh

Είκ. 3. ’Αγγεία τάφου 3 Κορωνιοΰ. Τά δύο άκραια YE I, ιό μεσαΐον YE III.

δτι άρχικώς είχεν οριζόντιον άνώφλιον. Λόγψ τής αποτόμου θολώσεως τοΰ 
τάφου αί παραστάδες τής θΰρας κάτω έχουν πλ. 0,70 μ., ένφ άνο) φθάνουν 
εις 1,10 μ. Ή θΰρα έφράσσετο διά ξηρολιθιάς, ής διετηροΰντο τρεις δόμοι 
πλακωτών λίθων συνολικού υψους 0,55 μ. καί πάχους 0,50 μ. Κατά τήν διάλυ- 
σίν της εύρέθησαν εντός αυτής μερικά όστρακα, πάντα YE III. ΙΙρό τοΰ 
ξηροτοίχου (εντός τοΰ δρόμου) καί όπισθεν τοΰτου (εντός τοΰ τάφου) εύρέ- 
θησαν οί πόδες καί ολίγα ό'στρακα ΰψιπόδων κυλικών.

Τό εσωτερικόν τοΰ τάφου ήτο παντοΰ ανεσκαμμένου, περιεΐχεν δμως 
είσέτι τό αρχικόν χώμα του, διότι οί ανασκαφείς μετετόπιζον τοΰτο από 
τής μιας πλευράς τοΰ τάφου εις τήν άλλην. Επειδή τό εσωτερικόν τοΰ τά
φου είναι πολύ σκοτεινόν, τό χώμα τοΰτο μετεφέρετο ύφ’ ημών κατ’ ευθείαν 
έξω καί έκει ήρευνάτο. Πολύ ολίγα καί ασήμαντα ό'στρακα περιεΐχεν, εΰρομεν 
δμως τρεις αίχμάς βελών έξ δψιανοΰ καί πυρίτου θαυμασίας διατηρήσεως. 
Τό δάπεδον τοΰ τάφου ούδαμοΰ διετηρεΐτο, διότι συνέκειτο έκ μαλακής γής 
καί πανταχοΰ είχεν άναμοχλευθή. Συμπεραίνεται δμως εκ διαφόρων τεκμη
ρίων, ιδίως τών βόθρων. Οί βόθροι οΰτοι είναι μικροί καί άβαθείς λάκκοι, 
ήμικυκλικοί ή ελλειψοειδείς, εντός τών όποιων έτοποθετοΰντο τά οστά, ενίοτε
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δέ καί τινα κτερίσματα των προγενεστέρων νεκρών, οσάκις ταϋτα μετεκι- 
νοΰντο όπως δημιουργήσουν θέσιν εις υστερωτέρους νεκρούς. Οί βόθροι 
οΰτοι έλαξεύοντο κύκλω κατά την περιφέρειαν τού τάφου (ώς προέκυψε καί 
έκ τής εν συνεχεία σκαφής άλλων τάφων), ενίοτε μάλιστα ήνοίγοντο λοξώς

Ε’ικ. 4. Λίθινα ευρήματα τάφων Κορωνιοϋ 3 καί Άγγελοπούλου 1-2.

εντός των τοιχωμάτων τοϋ τάφου, ώστε να προσλαμβάνωσι την μορφήν 
κόγχης.

Ό παρών τάφος περιεΐχεν επτά τοιαύτας κόγχας καί βόθρους, εντός 
των οποίων ειχον άποτεθή οστά καί κρανία προγενεστέρων νεκρών, άλλ’ 
είς κακήν κατάστασιν. Έμετρήθησαν μέχρι πέντε κρανίων εντός τής πρώ
της δεξιά τφ εισερχομένφ κόγχης. Τά κτερίσματα ήσαν σχετικώς ολίγα. Εις 
βόθρος περιείχε δύο μικρά αγγεία (εικ. 3, άκρα) ών τό μέν δεξιόν είναι
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YE I (παρόμοιον έκ τοΰ βασιλικού λάκκου III τών Μυκηνών Karo, 

Scliachtgraber ν. Mykenae πίν. 166 άρ. 156), τό δέ αριστερόν είναι σύγ
χρονον η κατά τι μεταγενέστερον.Εντός ετέρου βόθρου άνεκαλύφθησαν σειρά 
βελών πυρίτου, δμοια δέ εύρέθησαν καί παρά τον βόθρον επι τοΰ δαπέδου 
εντός μικρός μελανής κηλϊδος κεκαυμένου χώματος. Έν συνόλω ούτω συνε- 
λέξαμεν ένδεκα βέλη, πάντα έν σχήματι «λαβίδος καρκίνου», τινά δέ μετά 
θαυμαστής αιχμής και προφανώς ουδέποτε χρησιμοποιηθέντα (είκ. 4, αί

Είκ. 5. Λάκκος 3 τοΰ τάφου 3 Κορωνιοϋ μετά δύο ύπερκειμένων νεκρών.

τρεις πρώται σειρά! εκ τών άνω δεξιά). Πλησίον τής μελανής κηλϊδος, αλλά 
βαθύτερον εντός τών τεταραγμένων χωμάτων εύρέθη πυρήν καστανού χρώ
ματος πυρίτου (είκ. 4 άνω άρ.), άφ’ ου άπεκόπτοντο α! λεπίδες εξ ών κα- 
τεσκευάζοντο τά βέλη. Ούτω βεβαιοΰται διά πρώτην φοράν, οτι τά Μυκη
ναϊκά λίθινα βέλη έποιοΰντο έν Έλλάδι. Ή προέλευσις τοΰ καστανού πυ
ρίτου παραμένει αληθώς άγνωστος είσέτι. Τοιοΰτον πυρίτην έχουν ώρισμέ- 
ναι περιοχαΐ τής Αίγυπτου (παρά τό Λοΰξορ), άλλ5 άνευ συγκρίσεως τών 
δύο υλικών αί περιγραφα'ι και μόναι δέν άρκοΰσι προς μόρφωσιν ασφαλούς 
γνώμης ’. 1

1 Έρευναι κατά τό 1953 - 54 άποδεικνύουσιν ότι ό πυρίτης οΰτος είναι εντό
πιος, άπαντών παρά τό χωρίον Παπούλια Πυλίας.

31
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Ό τάφος περιείχε τρεις λάκκους, πάντας με διεύθυνσιν εκ Δ. προς 
Α. Οί δύο κεΐνται δεξιά και αριστερά τής θύρας, 6 τρίτος προς τό βάθος. 
Έκ τούτων ό δεξιά τής εισόδου έκαλύπτετο υπό σειράς πλακών, ών δύο εύ- 
ρίσκοντο είσετι κατά χώραν, τρεις δέ ειχον ριφθή μετά την σύλησιν εντός 
αύτοϋ. Ό λάκκος ούδέν περιείχε πλήν δύο τεμαχίων ανθρωπίνων οστών. 
Ό αριστερά τφ είσερχομένιρ λάκκος περιεΐχεν ένα τελείως άποσυντεθειμένον 
σκελετόν εκτάδην με την κεφαλήν προς Δ. και ούδέν κτέρισμα. Ό λάκκος

ΕΙκ. 6. Κύπελλον τάφου 3 Κορωνιοΰ (YE I - II).

τοΰ βάθους περιείχε δύο σκελετούς, άλλ’ εΐχεν άναμοχλευθή εν μέρει υπό τών 
προηγουμένων σκαφών. Ό λάκκος δν ειχον διανοίξει οΐ λαθροσκαφεΐς κα
τέστρεψε τό Δυτικόν ήμισυ μόνον τής θήκης. Διά τούτο τού μέν άνωτέρου 
σκελετού, δστις είχε την κεφαλήν προς Δ., περιεσώθη κατά χώραν μόνον 
τό κάτω ήμισυ (είκ. 6). Τού κατωτέρου σκελετού, δστις εύρίσκετο 20 έκ. 
χαμηλότερον καί ακριβώς υπό τον άνώτερον, αλλά μέ τήν κεφαλήν προς Α., 
κατεστράφησαν μόνοι οί άκροι πόδες (εϊκ. 5). Μεταξύ τών γονάτων τού 
άνωτέρου νεκρού, άλλ’ εις έκτασιν άρκούντως μεγάλην καί προφανώς ούχί 
εις τήν άρχικήν των θέσιν, εύρέθησαν τά όστρακα δύο άγγείων. Τούτων τό 
πρώτον, εν άξιόλογον κύπελλον, άνασυνεκροτήθη ολόκληρον (είκ. 6). Δύο
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μόνον τεμάχια Ιλλείπουσιν εξ αύτοϋ. ’Ανήκει εις τήν YE I ή την πρωιμω- 
τάτην YE II περίοδον (περ'ι τό 1500). Ρυθμικώς ομοιάζει δλιγώτερον προς 
τα αγγεία εκ τοϋ πρώτου βασιλικού λάκκου των Μυκηνών (Karo, έ.ά. πίν. 
167 άρ. 190-192) και περισσότερον προς τό άγγείον λ. χ. έκ τοϋ τάφου 
533 παρά Wace, Chamber Tombs of Mycenae πίν. LVI, 2. To έτερον 
άγγείον είναι χειροποίητον εκ σκοτεινού πηλοΰ καί ελειπον αρκετά τεμάχια 
έξ αϋτοϋ, προς δε καί ολόκληρος ή λαβή. Πρέπει καί τό άγγείον τοΰτο νά

Είκ. 7. Σκελετός τάφου 3 Κορωνιοϋ.

είναι σύγχρονον προς τό προηγουμενον, αν καί είναι κοινόν καί εις τάς 
κατόπιν περιόδους. Όταν είναι μικρά τά άγγεΐα ταΰτα, τά δνομάζομεν συ
νήθως θήλαστρα (feeding bottles). Ένταΰθα δμως δεν θά εΐμεθα μακράν 
τής αλήθειας, αν όνομάσωμεν τοΰτο στάμνον τοϋ οίνου ή άλλου ϋγροϋ.

Ό κατώτερος νεκρός οϋδέν κτέρισμα ειχεν, εκτός [εάν εις τούτον άποδώ- 
σωμεν τά δυο μόλις περιγραφέντα άγγεΐα. Ό σκελετός διετηρεΐτο θαυμασίως. 
Ήτο νεαρός έφηβος, δεικνυων πάντας τούς θαυμάσιους δδόντας του, μήκους 
1,40 μ. μέχρι των άστραγάλων. Ή κάτω σιαγών, άποκολληθεΐσα τοϋ κρανίου 
μετά την διάλυσιν τών σαρκών, είχε καταπέσει επί τοϋ λαιμοϋ δλίγον, οϋτω 
δ’ ό νεκρός εύρέθη μέ χαΐνον στόμα. *Ητο εκτεταμένος, άμφότεραι δ5 αί 
χεΐρες ήσαν επί τών αιδοίων. Πρώτη έφήπτετο τής πυέλου ή δεξιά μέ κρίλην
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την παλάμην, επ’ αυτής δ’ έπέκειτο κοίλη ή αριστερά. Δυστυχώς διά τό σκό
τος δεν ήτο δυνατή ή λήψις ικανοποιητικής φωτογραφίας. Διά καθρέπτου 
εϊσήχθη εις κατάλληλον στιγμήν τό ηλιακόν φώς καί έλήφθ-ησαν τμηματι- 
κώς δυο φωτογραφίαι τοΰ σκελετού (ε’ικ. 7 - 8). Έστερεώσαμεν δμως τούτον 
διά γύψου καί τον μετεφέρομεν εις τό μουσεΐον τής Χώρας.

Παρά τον δεξιά τής εισόδου λάκκον ειχεν άποτεθή επί τοΰ δαπέδου 
τοΰ τάφου ό νεκρός γυναικός. Ό σκελετός διετηρεΐτο ά'ριστα, αλλά καί τοΰ-

Εΐκ. 8. Σκελετός τάφου 3 Κορωνιοϋ.

του ελειπον οί άκροι πόδες. Έκειτο εκτάδην, μέ την κεφαλήν στρεφομένην 
προς τό αριστερόν πλευράν. Ή δεξιά χειρ ήτο εκτεταμένη κατά μήκος τοΰ 
σώματος, ή αριστερά έκάμπτετο κατά τον αγκώνα, ώστε ή άκρα χειρ ανοικτή 
άνεπαΰετο επί τοΰ κάτω μέρους τής κοιλίας. Παρά τό κρανίον είχε τοπο- 
■θετηθή μικρόν λιθάριον καί έπ’ αΰτοΰ τρίωτος άμφορίσκος (εϊκ. 3 μέσον) 
YE III εποχής, δστις κρημνισθείς εκ τοΰ λιθαριού εύρέθη παρ’ αυτό.

Δυο τουλάχιστον, πιθανώς δε καί περισσότεροι τάφοι εύρίσκονται εί- 
σέτι εις άμεσον γειτονίαν προς τούς περιγραφέντας, ό'ντες κεχωσμένοι καί 
μή διατρέχοντες κίνδυνον. Οΰτοι θέλουσιν άνασκαφή κατά τήν προσεχή πε
ρίοδον, διότι εκ τών μέχρι τοΰδε δεδομένων συνάγεται δτι ή συστάς Κορω- 
νιοΰ περιέχει τούς παλαιοτέρους καί περισσότερον ενδιαφέροντος τάφους.
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Περί τά 150 μ. δυτικώτερον άνεκαλύφθη έχέρα αυσχάς τάφων, ους 
αποκαλώ Άγγελοπούλου. Ό τάφος 1 ήχο πλήρως δραχός υπό μορφήν με
γάλης κυκλικής λεκάνης. Εις χό κένχρον ταύτης έφύετο πελώρια συκή καί ό 
χώρος ως υπήνεμος και σχεχικώς κλεισχός εχρησιμοποιεΐχο ως στάβλος βοών. 
Διά χό μέγεθος καί χήν ωραιότηχα χοΰ χάφου άπεφάσισα νά σκάψω χοΰχον. 
Ό ίδιοκχήχης χής αμπέλου κ. Ιωάννης Άγγελόπουλος προθυμότατα συγκατε- 
χέθη εις χοΰχο, δώσας καί χήν άδειαν νά κόψωμεν χήν συκήν. Δυσχυχώς δεν 
ήδυνήθην νά σκάψω χόν δρόμον χοΰ χάφου, διόχι θά καχεσχρέφεχο σημαν- 
χικόν χμήμα χής αμπέλου καί έν ελαιόδενδρονί

Ό χάφος ,περιεΐχεν έπίχωσιν άνω χοΰ μέχρου, μη υπολογιζόμενης καί

Είκ. 9. ’Αγγεία YE II τάφου 1 Άγγελοπούλου (δεξιά) καί Τσουλέα Ια (αριστερά).

χής κόπρου χών βοών. Εΐχεν άνασκαλευθή χοσάκις εις χό παρελθόν, ώσχε 
μέχρι καί χοΰ πυθμένος χου άνευρίσκονχο χεμάχια συγχρόνων κεράμων καί 
ύαλίνων σκευών, ομοΰ μετά χεμαχίων κεραμεικής Ελληνιστικής καί Ρωμαϊ
κής. Μία έκ χών άναμοχλεΰσεων πρέπει νά συνέβη εις εντελώς πρόσφατον 
παρελθόν, διότι εϋρομεν θραύσματα κεραμεικής, χών οποίων αί παρειαί 
ήσαν καθαραί καί άνευ όξειδιόσεως. Έκ Μυκηναϊκής κεραμεικής εύρέθησαν 
εις χήν έπίχωσιν ταύχην δυο ή χό πολύ τρία ό'στρακα YE I, άφθονα δέ 
χεμάχια YE II καί III. Μερικά μικρά αγγεία (αλάβαστρα καί άμφορίσκοι) 
είναι ακέραια ή σχεδόν ακέραια (εϊκ. 9 δεξιά). Έπί πλέον εύρέθησαν έξ αί- 
χμαί βελών έκ πυρίτου καί δψιανοϋ (είκ. 4, ή κάτω σειρά). Ούδέν δμως 
τούτων εύρέθη ακέραιον. Τό άριστα πάντων διατηρούμενον (πρώτον έξ άρ.)
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είναι εξ όψιανοΰ καί ευρέθη είς δυο τεμάχια. Πάντα τά λοιπά είναι κο
λοβά, άνήκουσι δ’ είς τον αυτόν τύπον προς τά τοΰ τάφου 3 Κορωνιοϋ. 
Έπί πλέον εύρέθησαν δυο σφονδύλια στεατίτου καί κυλινδρική ψήφος εξ 
αχάτου (είκ. 4, μέσον αριστερά).

Είς τό δάπεδον τοΰ τάφου ύπήρχον δυο λάκκοι. Ό εις, είς τον μυχόν

Είκ. 10. Σκελετός τάφου 1, λάκκου 2 Άγγελοπούλου.

τοΰ τάφου, έναντι τής θύρας, ήτο μέγας καί κανονικός ορθογώνιος λάκκος 
2 μ. μήκους, 0,85 μ. πλάτους καί 0,60 μ. βάθους. Δεν είχε διαφύγει την σΰ- 
λησιν. Εντός αΰτοΰ εύρέθησαν ελάχιστα ανθρώπινα οστά Μυκηναϊκής επο
χής καί οστά βοός καί πολλών κυνών, τά όποια δμως διατηροΰνται πολΰ 
καλώς, ώστε πρέπει νά είναι σχετικώς σύγχρονα. Ό έτερος λάκκος εύρίσκε- 
ται άριστερά τής εισόδου, ών πολΰ μικρότερος (μήκ. 1,40, πλ.,0,45 καί βάθος
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0,40 μ.). Εντός αύτοΰ εύρέ-θη άθικτος σκελετός (είκ. 10) προφανώς γυναι
κείος. Τό όίνω ήμισυ τοΰ σώματος έκειτο εκτάδην, μέ την κεφαλήν δεξιά.Ή 
αριστερά χειρ ήτο εκτεταμένη, άλλ’είς άπόστασίν τινα από τοΰ κορμοϋ, ένφ 
ή δεξιά ήτο κεκαμμένη και έφέρετο επί τής κοιλίας. Τά κάτω άκρα ειχον

Είκ. 11. Άγγελοπούλου τάφος 2. *0 δρόμος έξ Α.

βιασδή διά νά χωρήσουν εις τον στενόχωρον τάφον, ως βλέπει τις επί τής 
φωτογραφίας. Όμοϋ μετά τούτων έβιάσθησαν καί αί λαγάνες, τά δε οστά 
τής πυέλου ευρίσκοντο δλα προς τό έν μέρος τοΰ τάφου οΰχί όριζοντίως, 
αλλά πλαγίως. Ό σκελετός διετηρεΐτο, εξαιρέσει των οστών τών άκρων, κα
λώς. "Αξιόν σημειώσεως είναι, δτι μετά τόσας χιλιετηρίδας ό νεκρός οΰτος 
άνέδιδε δυσάρεστον πτωματικήν οσμήν, ήτις έταλαιπώρησεν αρκούντως καί
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εμέ καί τον εργάτην τού καθαρισμού τοΰ τάφου. Τό φαινόμενον τούτο πα- 
ρουσιάσθη άπαξ έ'τι είς ένα νεκρόν τοΰ τάφου 3 Κορωνιοΰ, τό δε κακόν 
εις άμφοτέρας τάς περιπτώσεις έπετείνετο από σμήνη μυιών, ας προσείλ- 
κυεν ή δυσοσμία. Έπί τού στέρνου τής νεκράς εύρέθη ελαφρώς κολοβή 
οστέινη περόνη. Ούδέν άλλο κτέρισμα περιεΐχεν 6 λάκκος.

Ό προκείμενος τάφος είναι ό μέγιστος των μέχρι τοΰδε άνασκαφέν- 
των. Τό δάπεδόν του, ούχί απολύτως κυκλικόν, έχει διάμετρον 6,10 μ. από 
Β προς Ν καί μόνον 5,90 μ. από Α προς Δ. Ή θύρα ήτο προς Δ. Τό μέ- 
γιστον σωζόμενον ύψος του είναι 2,20 μ., ή δέ θόλωσίς του απότομος.

Όλίγα μέτρα Βορειότερον άνεσκάφη άτελώς ό τάφος 2 Άγγελοπού- 
λου (είκ. 11). Τούτου έφαίνετο ή αρχή τού δρόμου, οστις καί έκαθαρίσθη 
πλήρως. Μόλις δμως έπεχειρήθη καί τού σπηλαίου ό καθαρισμός, άπεδεί- 
χθη δτι τούτο είχεν ύποστή διάτρησιν προ πολλού καί ήτο μέχρι κορυφής 
πλήρες χωμάτων. Έπ’ αυτού ήκμαζε περιβόλων τομάτας καί σικύων, ώστε 
άπέσχομεν προς τό παρόν τής περαιτέρω άνασκαφής. Ό τάφος οΰτος πα- 
ρουσίασεν ενδιαφέροντα ίχνη Ελληνιστικής λατρείας εντός τού δρόμου. Ό 
δρόμος οΰτος κερδίζει ταχέως βάθος διά 5 βαθμιδών, μετά δέ τήν πέμ- 
πτην υπάρχει τμήμα δρόμου επίπεδον, δπερ δίδει πρόσοδον είς τον τάφον. 
Έπί τοΰ τμήματος τούτου άνήφθη μεγάλη πυρά κατά τούς Ελληνιστικούς 
χρόνους, εν τφ μέσφ τής οποίας εύρέθη ανάστροφος μία λοπάς. Ή πυρά 
έξετείνετο όλιγώτερον έντονος μέχρι τής θύρας τού τάφου, προ τής οποίας 
άνεφάνη καί πάλιν εντατική (παχύ στρώμα ανθράκων καί κεκαυμένης 
γής). Καθ’ δλην τήν έκτασιν τής πυράς εύρέθησαν άφθονα τεμάχια Ελ
ληνιστικών αγγείων γραπτών διά κίτρινου πηκτού χρώματος καί τεμά
χια μικρών χυτρών. Εύρέθησαν συγχρόνως έπί τής προτελευταίας βαθμίδος 
τού δρόμου τεμάχια πολλά ενός εύμεγέθους YE III αγγείου. Πάντα ταύτα 
εύρίσκοντο άναμεμειγμένα μετά μεγάλου πλήθους χονδρών κεράμων έν τε- 
μαχίοις, έξ ών βρίθει κυριολεκτικώς ό παρών τάφος. Κάτωθεν τής πυράς τά 
χώματα τού δρόμου ήσαν καθαρά καί υπόλευκα, ήτοι Μυκηναϊκής εποχής.

Τά αυτά φαινόμενα παρουσίασε καί μικρόν τμήμα τού εσωτερικού τού 
τάφου, τό όποιον άνεσκάφη. Τό κατώτατον μέρος τής έπιχώσεως, ιδίως 
δμως τό άνώτερον, παρουσίασε τά αυτά Ελληνιστικά αγγεία, τεμάχια άγνύ- 
θων, τό κάτω ήμισυ δακρυδόχου, τεμάχιον Ελληνιστικού λύχνου καί μι
κρόν χαλκούν νόμισμα, νομίζω τοΰ "Αργους. Έκ τής Μυκηναϊκής εποχής
χρονολογούνται τεμάχια όλίγα κεραμεικής, ίσως μερικά τεμάχια κεράτων 
ελάφου καί τεμάχιον πυρίτου πριονοειδώς είργασμένον (είκ. 4, πρώτον έξ 
αριστερών τής προτελευταίας σειράς). Νομίζω δτι είναι αιχμή κυνηγετικού 
βέλους. Γνωρίζομεν τοιαύτας έξ Αίγύπτου καί άλλων μερών (αληθώς άνευ 
όδόντων), προετιμάτο δέ τό σχήμα τούτο τού αιχμηρού, διότι έπροξένει
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μεγαλυτέραν πληγήν και περισσοτέραν αιμορραγίαν εις τό θήραμα.
Τά εντός τοΰ τάφου ευρήματα πιθανόν να είναι παρείσακτα μετά τής 

Ιπιχώσεως. ΙΤρό τής πλήρους άνασκαφής του ασφαλέστερα γνώμη δεν είναι 
δυνατή. Εντός τοΰ δρόμου δμως είναι φανερόν δτι έχομεν λείψανα λα
τρείας καί εναγισμών έκ τοΰ 3ου ή και 4ου αίώνος π. X. Τρεις τουλάχι
στον ετεροι τάφοι ευρίσκονται είς άμεσον γειτονίαν προς τούς περιγραφέντας.

Περί τά 100 μέτρα Άνατολικώτερον άνεκαλΰφθη άλλη συστάς τάφων, 
ήν ώνόμασα ομάδα Τσουλέα. Ό εν λόγφ περιγράφεται ως τύπος Ιδιορρύ
θμου ανθρώπου (ήτο καθηγητής των μαθηματικών). Άνακαλύψας δτι εντός 
τοΰ κτήματός του εύρίσκοντο τάφοι, περιέφραξε τοΰτο έπιμελώς και απη- 
γόρευε τήν είσοδον εις πάντας. Κατά τήν νύκτα έπεδίδετο εις τήν σκαφήν 
υπό τό φως τοΰ λύχνου. Ήτο ίδεολόγος. Δεν έπώλησέ ποτέ τι των ύπ’ αύ- 
τοΰ άνευρεθέντων, ήρέσκετο δε μόνον, κατά τό λέγειν τών όμοχωρίων του, 
νά έχη εις τό γραφειόν του και νά έπιδεικνύη τά ευρήματα. 'Υπάρχει ελπίς, 
δτι οι κληρονόμοι του θά θελήσωσι νά έρευνήσωσι μήπως ύπάρχη τι είσέτι, 
τό όποιον ώς φιλόνομοι πολΐται νά παραδώσωσιν είς τάς νομίμους άρχάς.

Ένταΰθα έσκάψαμεν τρεις τάφους. Εις μικρός ήτο ήδη τελείως ανε
σκαμμένος διά τής διατρηθείσης κορυφής του, έσωθεν δε διακρίνεται ή 
θύρα του, άθικτος είσέτι καί τετειχισμένη έως άνω. Ό τάφος οΰτος έχει τό 
σχήμα υψηλού σχετικώς κώνου. Πλησίον τούτου οί χωρικοί έγνώριζον τήν 
ΰπαρξιν άλλου, διότι κατά τό πότισμα έξηφανίζετο έκεΐ τό ύδωρ. "Ισως 
δμως έγνώριζον περισσότερα τών όσων έλεγον, διότι ή σκαφή απέδειξε πρά
γματι τήν ΰπαρξιν τάφου συληθέντος μέχρι τοΰ πυθμένος εις προσφάτους 
χρόνους καί είτα πληρωθέντος φορυτοΰ, διότι είς τό δάπεδόν του εΰρομεν 
τεθραυσμένας φιάλας ζύθου Φίξ. Ταυτοχρόνως δμως κατέστη φανερόν, δτι 
ό τάφος οΰτος δεν ειχεν ίδιον δρόμον, άλλ’ είχε σκαλισθή είς τήν αριστερόν 
πλευράν ωραίου δρόμου άνήκοντος είς άλλον τάφον. Πράγματι είς τό βάθος 
τοΰ δρόμου τούτου εύρέθη ωραίος καί άριστα διατηρούμενος άθικτος τά
φος, ό τάφος 1 Τσουλέα.

Ό δρόμος τοΰ τάφου τούτου ήτο μέχρις επτά περίπου μέτρων μά
κρος. Τό έξώτατον άκρον του δεν ήτο δυνατόν νά καθαρισθή εντελώς λόγφ 
έπιπροσθοΰντος έλαιοδένδρου. Τά τοιχώματα τοΰ δρόμου είναι εντελώς κάθετα. 
Πλάτος είχε κατά τον μυχόν, προ τής θύρας 2,15 μ. περί τό μέσον 1,70 μ. 
καί εις τήν αρχήν ίσως μόλις θά ύπερβαίνη τό μέτρον. Τά πρώτα 50 εκα
τοστά τής έπιχώσεως τοΰ δρόμου τούτου άπετελοΰντο από καλλιεργούμενου 
χώμα. Τό επόμενον στρώμα, πάχους ενός μέτρου, φθάνον μέχρι κατά τι 
βαθύτερου τοΰ ανωφλιού τοΰ τάφου, ήτο πλήρες χονδρών τεμαχίων κερά
μων, οστράκων έκ μικρών καί μεγάλων αγγείων Ελληνιστικής καί Ρωμαϊ
κής εποχής, ολίγων οστράκων terra sigillata καί δύο ή. τριών τεμαχίων
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μετά καλοΰ βερνικιού τοΰ 4ου τουλάχιστον π.Χ. αίώνος. Φαίνεται νά διη- 
νοίχθη κατά την Ελληνικήν εποχήν είδος λεβητοειδοϋς κοιλότητος ύπεράνω 
τοΰ δρόμου τοΰτου, ένθα άπετέθησαν τά ανωτέρω κεραμεικά θραύσματα. 
Ερμηνείαν δμως τοΰ πράγματος δεν δύναμαι νά εϋρω. ’Ίσως έπρόκειτο

Είκ. 12. Τσουλέα τάφος 1. Τείχισις τής θύρας.

περί άπλοϋ λάκκου απορριμμάτων. Κάτω τοΰ ανωτέρω στρώματος ή έπί- 
χωσις τοΰ δρόμου άπετελεΐτο από καθαρόν λευκόν πωρόχωμα μετά σπα
νίων δστράκο)ν μόνον Μυκηναϊκών.

Ή λεβητοειδής κοιλότης τής Ελληνικής εποχής έγένετο αφορμή νά 
εύρεθή τό άνω μέρος τής θύρας τοΰ τάφου. Έξ αΰτοΰ άφήρεσαν μερικούς 
λίθους τής τειχίσεως, εκεΐθεν δ’ είσέρρευσε μικρά ποσότης χώματος εντός 
τοΰ τάφου, σχηματίσασα τό ήμισυ κώνου όπισθεν τής θύρας. Δεν είσήλθον
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δμως εις τον τάφον, άλλ’ έπανέθεσαν άλλους λίθους εις την οπήν τής θύ- 
ρας, οΐτινες ήσαν ακατέργαστοι καί ΐσταντο επί τοΰ χώματος, εξώτερον τών 
υποκειμένων λίθων τής αρχικής τειχίσεως τής θΰρας (είκ. 12). Τό υπόλοι
πον τής Μυκηναϊκής ταότης τειχίσεως άπετελείτο εκ πλακωτών λίθων, τοπο
θετημένων με πολύ μεγαλυτέραν επιμέλειαν (δρα την είκ. 12). Κατά την 
διάλυσιν τοΰ μέν άνωτέρου τοίχου εύρέθησαν όστρακα Ελληνικά- εις τό 
κατώιατον μάλιστα μέρος εύρέθη τεμάχιον χρωματιστής ύέλου έκ συγχρόνου 
φιαλιδίου. Κατά δέ την διάλυσιν τοΰ κατωτέρου τοίχου, έχοντος ύψος 1,30 μ. 
καί πάχος από 90 μέχρις 62 έκ. εύρέθησαν μόνον Μυκηναϊκά όστρακα μετά 
τών χωμάτων εις τά διάκενα τών λίθων. Εις τι κατώτατον σημεΐον, σχε
δόν Ιπί τοΰ κατωφλιού, εύρέθη τό ήμισυ περίπου ύψίποδος κύλικος, πέριξ 
δ’ άνευρέθησαν καί έτερα αυτής όστρακα. Ό ήμισυς κώνος τοΰ χώματος 
τοΰ είσρεύσαντος όπισθεν τής θΰρας περιείχε πολλούς λίθους ακανόνιστου 
σχήματος (άρα ανήκοντας εις την άνωτέραν τείχισιν) καί όστρακα Ελλη
νικά. "Εν είναι τεμάχιον έκ τοΰ χείλους πελωρίου πίθου. Τρία μόνον 
όστρακα έκ τοΰ άνωτάτου στρώματος τοΰ κώνου ήσαν Μυκηναϊκά.

Τό εσωτερικόν τοΰ τάφου ήτο άθικτον. Έπι τοΰ δαπέδου εύρίσκετο 
παρά την βάσιν τοΰ κώνου τών χωμάτων σιαγών μόσχου ή μικροΰ βοός. 
Εντός δέ τών χωμάτων τοΰ κά)νου εύρέθη καί χονδρόν τεμάχιον δστοΰ 
προφανώς έκ τοΰ αύτοΰ ζώου. Επομένως ταΰτα δεν ήσαν Μυκηναϊκά. 
Έχομεν νά έκλέξωμεν μεταξύ τυχαίας εισροής τούτων κατά την Ελλη
νικήν έποχήν όμοΰ μετά τοΰ χώματος καί τής τυχόν προσφοράς θυσίας 
υπό τών άνακαλυψάντων τον τάφον προτοΰ νά κλείσουν τήν θΰραν του 
έκ νέου. Τό δάπεδον τοΰ τάφου ήτο ελαφρώς κατωφερές από Δ προς 
Α, ήτοι από τής εισόδου προς τον μυχόν. Άπετελείτο από στρώμα μελα
νής γής, πάχους 15 έκ., έπί τοΰ οποίου εύρίσκοντο, άκολουθοΰντα αρκετά 
πιστώς τήν κυκλικήν περιφέρειαν τοΰ τάφου, δέκα αγγεία. Ήσαν ελαφρώς 
μόνον κεχωσμένα καί ούδεμία υπάρχει αμφιβολία, ότι άρχικώς ήσαν όρθια. 
Τά πλεΐστα ειχον πέσει προς Α, ίσως συνεπεία σεισμοΰ τίνος. Μόνον τά 
ύπ5 άρ. 8-10, άτινα ήσαν ψευδόστομοι αμφορείς, έκειντο ανεστραμμένα, 
άρα άρχήθεν ειχον ούτω τοποθετηθή. Τά υπόλοιπα επτά αγγεία ήσαν τέσ- 
σαρες πρόχοι, εις δίωτος καί είς τρίωτος άμφορίσκος καί μία κΰλιξ. Τινά 
ειχον άποτεθή είς τον τάφον άρχήθεν κολοβά.

Μετά τά 15 έκ. τοΰ άνωτέρου στρώματος, έντός τοΰ οποίου ήσαν 
ατάκτως μερικά ανθρώπινα οστά καί τινα αγγεία, υπήρχε λεπτόν λευκόν 
στρώμα διηθημένης γής, τό όποιον οί έργάται μου άπεκάλουν γουλισιά, έπ’ 
αύτοΰ δέ κυρίως έκειντο τά αγγεία καί λείψανα οστών, καλυπτόμενα υπό 
τοΰ μελανοΰ στρώματος. “Ετερα 10 έκ. βαθύτερου, ήτοι έν συνόλφ 25 (καί 
είς^έν μόνον σημεΐον 30) έκειτο τό αρχικόν δάπεδον τοΰ τάφου. Έπ’ αύ-
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τοΰ εύρέθησαν, πάλιν κατά την περιφέρειαν τοΰ τάφου, ομάδες ανθρωπί
νων οστών εν άταξίφ όμοϋ μετ’ αγγείων ολίγων η πολλών εις εκαστην ομαδα, 
ών ή λεπτομερής περιγραφή δεν είναι τοΰ παρόντος. Ιδέαν μιας τοιαυτης 
όμάδος δίδει ή είκ. 13. Πολλών έκ τών ομάδων τούτων ύπερέκειντο τά 
αγγεία τοΰ άνωτάτου στρώματος ακριβώς ή περίπου.

’Ακριβώς έναντι τής εισόδου ε’ις τον μυχόν τοΰ δαπέδου ευρέθη ορθογώ
νιος λάκκος 1,90x0,80 μ. καί βάθους 0,40 μ. Υπέρ τοΰτον έκειτο ή όμάς

Είκ. 13. Τσουλέα τάφος 1. Όμάς ευρημάτων κατωτέρου δαπέδου.

αγγείων καί οστών τής είκ. 13. Κύκλφ κατά τήν περιφέρειαν τοΰ τάφου 
είχον σκαλισθή εννέα κόγχαι, περιέχουσαι λείψανα οστών, κρανίων ελλιπών 
ή σχεδόν πληρών (έν κρανίον έχει έξαιρετικώς παχέα οστά) καί ουχί πάν
τοτε αγγεία. Κατά μέσον όρον έκάστη κόγχη περιείχε δυο κρανία καί δ λάκ
κος τρία. Σκελετός εις σχετικώς φυσιολογικήν θέσιν ευρέθη εις καί μόνος. 
’Έκειτο εντός τής άνωτέρας έπιχώσεως μελανής γής αριστερά τφ είσερχομένφ. 
Έστηρίζετο πλαγίως καί διά δυο λίθων, είχε δέ τον αριστερόν πόδα επί 
τοΰ δεξιού. Τοΰ κρανίου μόνον μέρος διετηρείτο καί κυρίως είπεΐν μόνα 
τά μακρά οστά ύπήρχον. Τα ευρήματα τοΰ τάφου, πλήν άσημάντων μικρο
πραγμάτων, ήσαν μόνον αγγεία, τά όποια είναι δλα YE III. 'Υπολογίζε
ται δτι ό τάφος θά άποδώση άνω τών 40 αγγείων. ’Ίχνη παλαιότερα τής 
YE III περιόδου υπάρχουν πολύ ολίγα.
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Τοϋ τάφου τούτου δ δρόμος περιεγράφη ήδη. Ή θύρα είναι σχεδόν 
ορθογώνια, ελαφρώς δέ πλατυτέρα έσωθεν, διότι αί παραστάδες είναι λοξαί. 
’Έχει ύψος 1,75 μ. και πλ. κάτω 1,20 μ., άνω δέ 1,10 μ. Αί παραστάδες τής 
θύρας έχουσιν ενδιαφέρον σχήμα, ούσαι σχεδόν ίσοπλατεϊς άνω κα'ι κάτω 
(0,95). ΈπΙ διαμέτρου τοΰ δαπέδου 4,80μ. τό ύψος τοΰ τάφου είναι 3,25 μ., 
συμπεριλαμβανομένης κα'ι τής δισκοειδοϋς ενταύθα κοιλότητος εις την κο
ρυφήν τοΰ κώνου, ήτις είναι τελείως ευδιάκριτος, αν καί μετρεΐ μόνον 4-5 
εκ. βάθους. Ή διαφορά τής σχέσεως μεταξύ διαμέτρου καί ΰψους τοΰ τά
φου είναι λίαν αίσθητή εν σχέσει προς τούς περιγραφέντας προηγουμένως.

Περί τό μέσον τής άριστεράς πλευράς τοΰ δρόμου τοΰ τάφου ειχεν άνοι- 
χθή δ τάφος Τσουλεα Ια. Εύρέθη μέν πλήρως σεσυλημένος, ως ανωτέρω έλέχθη, 
υπό συγχρόνων τυμβωρύχων, αλλά τό μοναδικόν εντός αύτοΰ εύρεθέν άγ- 
γειον είναι έν YE II αλάβαστρον (είκ. 9 αριστερά). Ό τάφος τίποτε άλλο 
δέν περιεΐχεν. Είς τό μέσον τοΰ δαπέδου του περίπου υπάρχει λάκκος, 
εντός τοΰ οποίου ειχον ταφή παρ’ άλλήλους δύο νεκροί εκτάδην. Οί τυμ
βωρύχοι άφήκαν τούτους ήμικατεστραμμένους, διότι τα οστά έχουσι πετρωθή 
στερεώς εντός τοΰ πώρου, δστις διαρκώς άναγεννάιαι άφομοιών την ιδίαν 
έαυτοΰ κόνιν. Ό τάφος διατηρείται περίπου είς τα δύο τρίτα τοΰ αρχικού 
του ύψους, ίσως δέ τό υπόλοιπον ήτο κτιστόν. Τό σχήμά του είναι ελλει
ψοειδές. Μεγαλύτερα διάμ. 3,15 μ., μικροτέρα 2,70 μ. Θύρας πλ. 0,70 μ 
μέγιστον δέ σωζόμενον ύψος 0,90 μ. Τό άνώφλιον ελλείπει. Επειδή δ τά
φος έσυλήθη άνωθεν, ή τείχισις τής θύρας διατηρείται ανέπαφος. Έξω- 
τερικώς αύτη φέρει ώραΐον πρόσωπον.Έσωτερικώς δμως, δπου οί τεχνΐται, 
ως κτίζοντες έξωθεν δέν ήδύναντο νά έργασθώσιν ευκόλως, δ τοίχος είναι 
ανώμαλος καί οί λίθοι είσέχουν ή εξέχουν άτέχνως. Γενικώς καί δ υπόλοι
πος τάφος φέρει ανώμαλον τήν λάξευσιν καί ανώμαλον δάπεδον, έν άντι- 
θέσει προς τήν περίτεχνον καί πολλάκις θαυμαστήν λάξευσιν τών υπολοί
πων τάφων.

Τελευταίος τάφος άνεσκάφη εφέτος δ τάφος Τσουλέα 2, άπέχων τών 
περιγραφέντων περί τά 20 μέτρα προς ΝΑ. Έκαθαρίσθη επειδή ήτο ανοι
κτός. Ό δρόμος του δμως δέν άνεσκάφη δλόκληρος. Τοϋ τάφου ή άνακά- 
λυψις χρονολογείται είς τήν Ρωμαϊκήν εποχήν, δπότε ήνοίχθη τιπέρ αυτόν 
ορθογώνιος κεραμοσκεπής τάφος, δστις διέτρησε τήν στέγην του. Τοΰ 
Ρωμαϊκού τούτου τάφου άφήρεσαν προσφάτως τάς κεράμους, οϋτω δ’ άνευ- 
ρέθη καί δ υποκείμενος Μυκηναϊκός θάλαμος. Δεύτερος κεραμοσκεπής τά
φος έκειτο παρά τοΰτον καταστραφείς καί ουτος υπό τοΰ καλλιεργητοΰ τοΰ 
άγροΰ, εις δέ τρίτος διαφαίνεται ολίγον περαιτέρω, δστις καί θά σκάφη 
κατά τήν έπομένην περίοδον, μή διατρέχων κίνδυνον, καθότι εύρίσκεται κατά 
τό σύνορον τοΰ άγροΰ πλησίον υδαταγωγού. Φαίνεται λοιπόν, δτι ενταύθα
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εκειτο ολόκληρος συστάς τοβρων, Ρωμαϊκών προφανώς, υπέρ τούς Μυκη
ναϊκούς.

Ό θάλαμος τοΰ τάφου 2 έχει ύποστή διάτρησιν εις το ’Ανατολικόν μέρος 
τής στέγης του, πλάτους 70 περίπου έκατ- όφειλομιένην εις τό λάξευμα τών 
Ρωμαϊκών τάφων, ή αρχική όμως αύτη οπή διεμηκύνθη άγνωστον εϊς 
ποιαν εποχήν ώστε ήτο άρκούντως ευρύχωρος καί δι’ αυτής έκαθαρίσαμεν 
καί ημείς τόν τάφον. "Ητο σχεδόν μέχρι τής κορυφής πεπληρωμένος χωμά
των πρώτον καί είτα κόπρου άνευ στρωματογραφίας. Εις τά κατώτατα 
μέρη τής έπιχώσεως εύρέθησαν ασήμαντα Μυκηναϊκά όστρακα. Έπί τοΰ 
δαπέδου τοΰ τάφου ύπήρχεν εις μόνος μικρός καί άβαθής λάκκος έναντι 
τής θύρας προς τό βάθος, φέρων πλατείας έγκοπάς πέριξ τών χειλέων, έφ* 
ών έστηρίζοντο είσέτι κατά χώραν αί πλάκες αί καλύπτουσαι τόν τάφον. 
Εντός αυτού εύρέθη κρανίον νηπίου ενός ή δύο ετών έν άπολιθώσει εντός 
τοΰ πώρου. Έξήχθη άθικτον όμοΰ μετά τοΰ λίθου. Μόνον ίχνη τών πο- 
δών διετηροΰντο είσέτι καί οΰδέν κτέρισμα περιεΐχεν ό λάκκος. Πλησίον 
τούτου, έπί τοΰ δαπέδου τοΰ σπηλαίου, εύρέθησαν άθικτα τά οστά τής 
πυέλου και τό ήμισυ έκάστου τών μηριαίων οστών παιδιού 3-5 ετών κατά 
χώραν εκτάδην. Μεταξύ τών μηρών, εις τήν θέσιν τών αιδοίων, εκειτο άγ- 
γεΐον μετά σωληνωτής προχοής (θήλαστρον, feeding bottle). Έπί πλέον ό 
τάφος περιείχε κατά τήν περιφέρειαν τρεις μικρούς βόθρους. 'Ο πρώτος 
άπέδωκεν οστά καί κρανίον παιδός ή νεαρού έφηβου όμοΰ μετά τριώτου 
άμφορίσκου καί προχοϊδίου έν τεμαχίοις. Ό δεύτερος ολίγα οστά καί κρα
νίον έφηβου καί ό τρίτος οστά καί δύο κρανία, έν έφηβου καί έν νηπίου. 
Όλίγον περαιτέρω έκειτο έπί τοΰ δαπέδου έν τελευταΐον κρανίον. Λόγφ 
τής υγρασίας τά πάντα ήσαν μαυρισμένα καί εις κακήν κατάστασιν. Φαίνε
ται δτι πολλάκις εις τό παρελθόν τοιαΰτα σημεία θά έξελήφθησαν ως ϊχνη 
καύσεως, διότι ή μελανή άπόχρωσις δύναται πράγματι νά άπατήση. Ή 
άκριβεστέρα χρονολογία τοΰ τάφου θά καταστή έφικτή μετά τόν καθαρι
σμόν τών πενιχρών ευρημάτων, πάντως είναι YE III. "Ισως δεν είναι τυ- 
χαΐον τό γεγονός, οτι μεγάλοι σκελετοί δεν εύρέθησαν. Δυνατόν νά πρόκει- 
κειται περί τάφου παίδων.

Ό τάφος έχει διάμετρον θαλάμου (τελείως κυκλικού) 3.10 μ., ύψος δέ 
2.35 μ. "Ανω εις τό κέντρον διατηρείται πολύ καλώς τό ίχνος μαστοειδούς 
κοιλότητος. Ό δρόμος ήτο προς ΒΑ, ή δέ θύρα, διακρινομένη καλώς έσω
θεν (έξωθεν δεν άπεκαλύφθη έφέτος), έχει ύψ. 1.40 μ,,πλ. 0 90 μ. καί καμαρω
τόν άνώφλιον. Ή τείχισις διατηρείται άθικτος, ής οί έσωτερικοί λίθοι δεν 
είναι κανονικοί (διότι έκτίζετο έξωθεν) καί έπί πλέον δεν ύπάρχει άνωτάτη 
σειρά λίθων είς τό έσω πρόσωπον τής τειχίσεως, διότι ούτοι δεν ήτο δυ
νατόν νά τεθούν έξωθεν.
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Τέσσαρες τουλάχιστον περαιτέρω τάφοι είναι βέβαιοι εις την περιοχήν 
Τσουλέα, άλλ’ ασφαλώς θά υπάρχουν και άλλοι. Ή άνασκαφή των δυσκο
λεύεται είτε διότι εντός αυτών φύονται μεγάλα δένδρα είτε άλλως. Ή μέ
χρι τοΰδε δμως προθυμία τών κατοίκων μάς δίδει την ελπίδα, δτι θά δυ- 
νηθώμεν νά συνεχίσωμεν τάς άνασκαφάς. Αΰο είσέτι, ίσως μάλιστα καί 
τρεις συστάδες μέ άγνωστον ακόμη αριθμόν τάφων έκάστη, πιστεύω νά 
ευρίσκωνται εις τα πέριξ. Εις ιιίαν εξ αυτών (Σβάρνα) έπεχείρησα τον κα-

Εΐκ. 14. Τάφος (;) 1 Σβάρνα.

θαρισμόν ενός κυκλικοΰ σπηλαίου, τό όποιον δεν φαίνεται νά ήτο άλλο 
από τάφον. ”Αν καί εφθάσαμεν μέχρι βάθους, τό όποιον πρέπει νά είχε 
παρουσιάσει τό δάπεδον, τοΰτο δεν ευρέθη. Εις τό σημεΐον αυτό ή διάμε
τρος τοϋ κυκλικού σπηλαίου είναι 2,90 μ. Εις τό ’Ανατολικόν τοίχωμα 
τοΰτου (ή θυρα ήτο προς Δ) υπάρχουσι τρεις οριζόντιοι κόγχαι καί μία 
μικροτέρα (είκ. 14). Τό σπήλαιον καί αΐ κόγχαι, αΐτινες είναι στεναί καί 
περιέχουσι σκληρότατον χώμα, βρίθουσι κυριολεκτικώς τεμαχίων κεράμων 
αρχαίων. Μετ’ αυτών ευρέθησαν άφθονα τεμάχια υαλίνων αρχαίων αγ
γείων καί μόλυβδου εις λεπτάς έπιμήκεις ταινίας. Λίθοι τινές όμοΰ ευρε- 
θέντες είναι ισχυρότατα κεκαυμένοι καί έμπεποτισμένοι οξειδίων σιδήρου. 
Ουδέν δύναται νά λεχθή προς τό παρόν. ’Ίσως πρόκειται περί Μυκηναϊ
κού τάφου μεταβληθέντος εις κάμινον ή χρησιμοποιηθέντος προς άπόρριψιν 
άχρηστων προϊόντων καμίνου ή κλιβάνου.

Τά συμπεράσματα ημών εκ τής εφετεινής σκαφής πρέπει κατ’ ανάγκην
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νά είναι προσωρινά και περιυβρισμένα. Φαίνονται δμως νά μας ανοίγουν 
νέον πεδίον ερευνών. Ή μορφή ιών τάφων φαίνεται νά είναι τό σπουδαίο- 
τερον γεγονός. Αιτία είναι τό πέτρωμα, τό όποιον ενώ είναι ωραίος λίθος, 
ομοιόμορφος και άνευ ρηγμάτων, είναι άφ’ ετέρου αρκετά μαλακός, ώστε 
νά λαξεύεται ευκόλως διά τών κοινών εργαλείων. Εντεύθεν οί Πΰλιοι τα- 
φικοί αρχιτέκτονες ήδυνήθησαν νά λαξεΰσουν ώραιοτάτους τάφους καί νά 
εφαρμόσουν εις την λάξευσιν τό κανονικόν γεωμετρικόν σχήμα, τό όποιον 
μετά πολύ περισσοτέρου κόπου καί δαπάνης έφηρμόζετο κτιστόν είς τούς 
θολωτούς τάφους.

Είς τάς δροφάς τριών τάφων, οΐτινες είναι καί οί μόνοι διατηρούν- 
τες ταΰτας, έχομεν από μίαν μαστοειδή ή δισκοειδή κοιλότητα, διαμέτρου 
10-15 εκ. καί βάθους ολίγων εκατοστών, ή οποία ίσως έχρησίμευε προς 
περιστροφήν τοϋ οδηγού. Ούτοςθά ήτο ξύλινον τριγωνοειδές πλαίσιον, περίπου 
σωστόν ορθογώνιον τρίγωνον.Ή μία (κάθετος) αυτού πλευρά περιεστρέφετο 
εντός κοιλοτήτων τής οροφής καί τού δαπέδου. Ή έτέρα ήτο παράλληλος 
προς τό δάπεδον, ή δέ υποτείνουσα, έχουσα ακριβώς τό σχήμα τών τοιχω
μάτων τού τάφου,εχρησίμευεν ως διαρκής οδηγός είς τούς τεχνίτας τής λα- 
ξεύσεως, τουλάχιστον είς τό οπίσθιον μέρος τού τάφου έναντι τής εισόδου.

Γεννάται νύν το ζήτημα: Μιμούνται οί τοιούτοι λαξευτοί τάφοι τούς 
θολωτούς ή συμβαίνει τό αντίθετον ; Έξ δσων δυνάμεθα νά κρίνωμεν, δεν 
υπάρχουν τάφοι θολωτοί αρχαιότεροι τών YE I θαλαμωτών τάφων τής 
Πύλου. “Ισως λοιπόν τό κυκλικόν καί «θολωτόν» σχήμα έφηυρέθη ή άκρι- 
βέστερον ίσως έφηρμόσθη πρώτον διά λαξευτούς τάφους καί ακολούθως 
έγένετο μίμησις κτιστή εις μέρη, δπου δεν υπήρχε πέτρωμα κατάλληλον 
προς ασφαλή λάξευσιν.

'Ως έλέχθη ήδη, πιθανώς δεν ήσαν πάντες οί τάφοι τής Πύλου εξ 
ολοκλήρου λαξευτοί, αλλά τινών τό άνώτατον μέρος έστεγάζετο θολωτώς 
διά λίθων, επειδή υπερείχε τής επιφάνειας τού εδάφους. Ούτως έχομεν ήδη 
όμαλώς τήν ιδέαν τής μεταβάσεως είς τον έξ ολοκλήρου κτιστόν τθολωτόν 
τάφον. Τάφους εντελώς κυκλικούς λαξευτούς, μέ τό άνώτατον τμήμα κτι
στόν διά λίθων έγνωρίζομεν μέχρι τούδε μόνους τούς τής Κεφαλληνίας, 
οΐτινες δμως είναι τής ύστάτης Μυκηναϊκής περιόδου (ΑΕ 1933,70 εξ.). 
Προφανώς έκ τής Πυλιακής περιοχής (έκτος έάν ήθελεν άνακαλυφθή καί 
άλλη πλησιεστέρα, λ.χ. ή Τριφυλία ή ή Ηλεία) είσήχθησαν οί τάφοι οΰτοι 
είς Κεφαλληνίαν. Α5 σχέσεις μεταξύ τών δύο περιοχών πρέπει νά ήσαν πα- 
τροπαράδοτοι. Μία χειροποίητος μελανή κεραμεική, ήτις εντός τών τάφων 
τής Κεφαλληνίας ανευρίσκεται παρά τήν Μυκηναϊκήν, άπαντά ωσαύτως καί 
έν Πύλφ. Ακόμη καί τά φρεατοειδή ορύγματα, τά γειτνιάζοντα προς τούς 
τάφους (τά όποια έγώ έν πάση περιπτώσει θεωρώ σιρούς Βυζαντινής έπο-
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χής, δρα ΑΕ 1932, 29 εξ.), είναι κοινά είς άμφοτέρας τάς περιοχάς. Παρά 
τούς τάφους Κορωνιοϋ υπάρχουν αρκετοί και εξ αυτών άνέσκαψα και έμε- 
λέτησα τρεις. Δύο εξ αυτών συγκοινωνοϋσι μεταξύ των διά μικράς σύριγ- 
γος, είς δε τον πυθμένα τοϋ ενός εύρέθη σκυφοειδές άγγεϊον Βυζαντινής ή 
Ένετικής εποχής, Έπ'ι πλέον καί τά οχήματα τών «σιρών» είς άμφοτέρας 
τάς περιοχάς είναι τά αυτά.

’Ανεξαρτήτως δμως τής χρονολογίας τών ορυγμάτων τούτων υπάρ
χουν ασφαλείς ομοιότητες μεταξύ τών τάφων Πύλου καί Κεφαλληνίας. Δεν 
θά ήτο παράλογον νά παραδεχθή τις, δτι ’Αχαιοί τής Πύλου άπώκισαν 
την Κεφαλληνίαν καί τάς πέριξ νήσους. Ίο ταξίδιον τού Τηλεμάχου άπη- 
χεΐ πιθανώς τάς στενάς ταύτας σχέσεις.

'Ως προς τά ταφικά έθιμα, αί μέχρι τοΰδε συναχθεΐσαι παρατηρήσεις 
άγουν είς τά ακόλουθα συμπεράσματα. Οι πρώτοι νεκροί τών τάφων άπε- 
τίθεντο επί τών δαπέδων από τής YE I μέχρι τής YE III εποχής. "Οταν 
δμως ό τάφος έπληροϋτο νεκρών, τότε οί προγενέστεροι σκελετοί συνήγοντο 
καί έσωρεύοντο άτάκτως τά οστά είς την περιφέρειαν τοΰ τάφου, δπου 
σχεδόν κατά κανόνα ήνοίγοντο μικροί βόθροι. ’Ολίγα μόνον κτερίσματα 
ήκολούθουν τούς σκελετούς. Πάντως δεν έχομεν καί σημεία δεικνύοντα, δτι 
οί νεκροί έθάπτοντο μετά πολυτελών κτερισμάτων. "Οσοι νεκροί έθάπτοντο 
εντός χωριστών λάκκων είς τό δάπεδον τοΰ τάφου άνοιγομένων, εύρέθησαν 
πάντοτε άκτέριστοι καί υπάρχει πας λόγος νά πιστεύσωμεν, δτι άνήκουσιν 
εις την ύστάτην περίοδον, καθ’ ήν εχρησιμοποιήθησαν οί τάφοι. Ό τάφος 
Τσουλέα 1, δστις εύρέθη εντελώς άθικτος, παρουσιάζει ασυνήθη εικόνα, 
αλλά προ τοϋ καθαρισμού καί τής μελέτης τών ευρημάτων θά είναι πρόω
ρον νά ζητήσωμεν νά έξαγάγωμεν συμπεράσματα. Πάντες οί εντός αυτού 
νεκροί είχον συλλεχθή μετά τών κτερισμάτων των εις σωρούς κύκλφ είς τό 
δάπεδον καί εντός κογχών. Έπ’ αυτών εύρέθη στρώμα χώματος 10 έκ. 
πάχους καί έπ’ αυτού ή εντός αυτού 10 αγγεία, αλλά δεν ύπήρχον νεώτεροι 
νεκροί πλήν ενός σχεδόν πλήρους σκελετού ήμικεχωσμένου είς τό άνώτερον 
τούτο στρώμα. Έτέθη σκοπίμως τό χώμα τούτο εις τό αρχικόν δάπεδον 
τοϋ τάφου ή έσχηματίσθη βαθμηδόν με την πάροδον τών αιώνων; Καί 
διατί νά συλλεχθώσιν οί παλαιότεροι νεκροί αφού δεν έτάφησαν νεώτεροι; 
’Ίσως ή συνέχισις τών άνασκαφών θά μάς διδάξη περισσότερα.

Όλίγαι εϊσέτι λέξεις είναι αναγκαίοι ως προς τό ζήτημα τής πόλεως 
Πύλου. ’Ήδη μετά την άνακάλυψιν τοϋ ανακτόρου Έγγλιανοΰ, ολίγοι πλέον 
διστάζουν ως προς την ιθέσιν (τουλάχιστον έν γενικαΐς τοπογραφικαίς γραμ- 
μαϊς) τής 'Ομηρικής Πύλου. Πάντως οί ’Αρχαίοι είχον χάσει εντελώς την 
άνάμνησιν τοΰ ανακτόρου, πάντα δέ τά έχοντα σχέσιν προς τον Νέστορα καί 
τον Νηλέα εδείκνυον κάτω είς τό Κορυφάσιον. ’Από την ’Οδύσσειαν τού-
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ναντίον φαίνεται νά εξάγεται σαφώς, δτι ή Πΰλος έκειτο μεσογειότερον, αν 
καί αϊ πηγαί τοΰ Ποιητού ήσαν ήδη άμαυραί, ώστε αί τοπογραφικαί πλη- 
ροφορίαι είναι γενικής φυσεως. Τουναντίον δ Στραβόν (359), βασιζόμενος 
προφανώς εις τοπικήν παράδοσιν, αναφέρει ρητώς καί άνευ δισταγμού, όχι 
μόνον δτι ή παλαιά Πόλος ή Μεσσηνιακή ήτο μεσόγεια, άλλ° δτι «υπό τφ 
Αιγάλεω πόλις ήν». Ή νεκρόπολις, τής οποίας την πρώτην σκαφικήν έρευ
ναν έξεθέσαμεν ανωτέρω, δυναται πράγματι νά θεωρηθή ως κειμένη υπό 
τό Αίγαλέον, διότι ευθύς μετά ταότην αρχίζουν τά πρώτα υψώματα, τά 
όποια κορυφοϋνται εϊς τό όρος. Εΐδομεν δτι κατά την Ελληνικήν και Ρω
μαϊκήν εποχήν τό μέρος εκείνο κατωκεΐτο καί δτι συχνάκις άνεκαλυπτοντο 
Μυκηναϊκοί τάφοι, εντός ενός εκ τών οποίων ήσκήθη καί ηρωολατρία. 
Εντεύθεν λοιπόν ή τοπική παράδοσις όρμωμένη ένετόπιζεν εκεί τήν Πόλον 
καί ή παράδοσις αυτή ήτο προφανώς ή πηγή τού Στράβωνος. Φυσικά είναι 
δυνατόν ή πόλις αύτη νά ήτο άλλη καί όχι ακριβώς ή 'Ομηρική Πόλος. 
Τούτο δμως είναι απλώς δυνατόν, χωρίς νά είναι καί πολύ πιθανόν, διότι 
αί συστάδες τών τάφων είναι πολλαί καί οί τάφοι αξιόλογοι, πρέπει άρα 
νά άνήκον εις μίαν μεγάλην πόλιν. Αί μέλλουσαι άνασκαφαϊ πιθανώς θά 
μάς παράσχωσι περισσότερα στοιχεία.

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΜΑΡΙΝΑΤΟΣ
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