
22. ΑΝΑΣΚΑΦΑΙ ΕΝ ΤΤΥΛΩι

At άνασκαφαί τού έτους τοΰτου διεξήχθησαν κατά τούς μήνας ’Ιού
λιον, τό πρώτον δεκαήμερον τοΰ Αύγουστου καί, κατόπιν μηνιαίας διακο
πής λόγοι τοϋ Διεθνούς Φιλολογικού Συνεδρίου τής Κοπεγχάγης, ένθα με- 
τέσχον ως αντιπρόσωπος τής τε ’Αρχαιολογικής Εταιρείας καί τοϋ Πανε
πιστημίου ’Αθηνών, επί δέκα είσέτι ήμέρας τοϋ Σεπτεμβρίου. Αί άνασκα- 
φαί εφέτος έξετάθησαν εις εύρυτέραν τοπικήν περιοχήν τής ΓΙυλίας, διότι 
προέχει κυρίως τό γεγονός, νά κερδίσωμεν συνολικήν εικόνα τού πολιτι
σμού τής περιοχής ταύτης. Τά αποτελέσματα υπήρξαν πράγματι λίαν εν
θαρρυντικά, διότι ή Δυτική Μεσσηνία άποδεικνΰεται πλήρης ακμαίου καί 
τόσον πυκνού Μυκηναϊκού πολιτισμού, ώστε άναμφισβητήτως πρέπει νά 
άπετέλει τότε, όμοΰ μετά τοΰ Άργολικοΰ πεδίου, δύο πρωτεύοντα κέν
τρα τής Ελλάδος. Τούτο άλλως ενθυμείται καλώς καί ή παράδοσις, διότι 
παρ’ Όμήρφ ή στρατιωτική συμβολή τοΰ Νέστορος έρχεται δευτέρα μετά 
τήν τοΰ Άγαμέμνονος. Κατά τήν έφετεινήν περίοδον μιετ’ εύχαριστήσεως 
έσχομεν άρκετάς επισκέψεις ημεδαπών καί ξένων επισκεπτών. 'Ο έφορος 
τοΰ ’Αρχαιολογικού Μουσείου τοϋ Leiden κ. Η. Brunsting έλθών εξ 'Ολ
λανδίας διέτριψεν ένα μήνα καί συμμετέσχεν εύγενώς εις τήν διεξαγωγήν 
τής άνασκαφής. 'Ο επιμελητής τής Άκροπόλεως κ. Σπ. Ίακωβίδης μετέ- 
σχεν ωσαύτως επί ένα μήνα, έκπονήσας καί τά σχέδια μετά τής οικείας 
αΰτφ ακρίβειας καί καλαισθησίας. 'Ομάς φοιτητών μου εκ τών κ. κ. G. 
Beckel, Διον. Μινώτου, Δημ. Κακάμπουρα καί τών δεσποινίδων ’Αργυ
ρούς καί Μαρίας Παντελίδου, ’Έφης Δημητριάδου, Τασούλας Δημητριά- 
δου καί Αύρας Παπαδημητρίου μετέσχον ωσαύτως επί δεκαήμερον καί πα- 
ρέσχον προθύμους καί πολυτίμους υπηρεσίας. Διαβατικοί έπισκέπται, πα- 
ραμείναντες επί έν ή δύο εικοσιτετράωρα, ήσαν δ κ. W. Auerbach, δ κ. 
J. Warren καί ή κ. Έλίκη Ζάννα. Έδέχθημεν επί πλέον καί όμαδικάς 
έκδρομάς Πυλίων καί Μεσσηνίων.

Εις τήν περιοχήν Βολιμιδίων έσυνεχίσαμεν τήν άνασκαφήν θαλαμω
τών τάφων, περιορισθέντες κυριώτατα εις έρευναν τοϋ κτήματος τοΰ κ. I. 
Βοριά (κληρονομιά Τσουλέα). Ό κ. Βοριάς είναι άξιος θερμών δημοσίων 
ευχαριστιών, διότι ού μόνον προθυμότατα παρέσχε τό κτήμά του εις τήν 
επιστημονικήν έρευναν, αλλά καί πρωτοστατεί εις πάσαν καλήν ενέργειαν 
έν Χώρρι. ’Ήδη κατά τό παρελθόν εΐχομεν άνασκάψει ε’ις τήν ανωτέρω 
περιοχήν δύο τάφους. ’Εφέτος άνεσκάφησαν τρεις νέοι, ών οί δύο ήσαν 
ήδη γνωστοί ήμίν, ό δέ τρίτος άνεκαλύφθη εφέτος, καί επί πλέον άνεκα- 
λύφθη μικρόν ύπόκαυστον, διατηρούμενον ικανοποιητικώς, εντός τοϋ αγρού
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τοΰ κ. Βοριά. Τρεις νέοι θαλαμωτοί τάφοι άνεκαλΰφθησαν είς τά πέριξ, 
οϊτινες θά άνασκαφώσι βραδΰτερον. Ό εις κεϊται υπό την δημοσίαν οδόν 
Χώρας - Κεφαλοβρΰσου και οί έτεροι δυο εντός τοΰ άγροΰ τοΰ κ. Κωνστ. 
Δημητρακοποΰλου, άποτελοϋντες συνέχειαν προς ΝΑ. τής μεγάλης καί σπου
δαίας συστάδος Άγγελοποΰλου. Προς τό Β. ταΰτης μέρος άνεκαλΰφθη 
νέος τάφος (Μαστοράκη 1), δστις καί άνεσκάφη. Κατά τήν ΝΔ. τέλος πα
ρυφήν τής Χώρας, είς άπόστασιν ήμισείας περίπου ώρας από των Βολι- 
μιδίων, άνεκαλΰφθη έτέρα συστάς θαλαμωτών Μυκηναϊκών τάφων. Άνε
σκάφη πλήρως είς καί ετέρου ό δρόμος. Τά αποτελέσματα τών ανωτέρω 
σκαφών είναι εν βραχεί τά ακόλουθα :

'Ο τάφος «Βοριά 3», υπέρ τον οποίον διέρχεται τό ύδραγωγεϊον 
τής Χώρας, έσυλήθη άτελώς είς άγνωστον εποχήν. Ή στέγη του είχε κα- 
ταρρεΰσει είς άγνωστον ωσαύτως εποχήν καί ήτο πλήρης επιχοχτεως, ήτις 
δμως, παραδόξως, άφηνε κενόν χώρον κατά τήν Άνατ. περιφέρειαν τοΰ 
τάφου. Ή έπίχωσις ήτο καθαρόν χώμα καί λίθοι. Ό δρόμος τοΰ τάφου 
(μή ανασκαφείς πλήρως) κεϊται προς Ν. Τό δάπεδον τοΰ τάφου εΰρέθη 
ωσαύτως καθαρόν παντός αρχαίου. Περιεΐχεν δμως ό τάφος μικρόν βόθρον, 
τρεις ορθογωνίους λάκκους καί εύρεΐαν κόγχην είς τήν δυτικήν πλευράν τών 
τοιχωμάτων του, ήτις άπήρτιζεν ένα είσέτι λάκκον. Πάντες ουτοι οί λάκ
κοι διήκουσι παραλλήλως από Β. προς Ν.

Ό λάκκος 1 εΰρέθη ακάλυπτος, διότι εις τήν άνωτέραν έπίχωσίν του 
είχε δεχθή έξ ανακομιδής τά οστά προγενεστέρου νεκροΰ. Όμοΰ μετά τών 
οστών εΰρέθησαν μεγάλη καί καλώς διατηρουμένη αιχμή λόγχης (είναι ή 
προότη άνευρισκομένη ,έν Πΰλφ), μία πλατεία σμίλη, περί τάς δυο δωδε
κάδας χαλκών καί λίθινων αιχμών βελών καί τέσσαρα μικρά αγγεία YE III. 
Ή έπίχωσις τοΰ δευτερογενοΰς τοΰτου ενταφιασμού άπετελεϊτο εκ μελανο- 
τέρου χώματος, υπό τό οποίον άνεφάνησαν τά λευκάζοντα χώματα τής 
κυρίας ταφής. Αυτή, ώς κατά κανόνα συμβαίνει έν Πΰλφ οσάκις νεκροί 
θάπτονται εντός λάκκων, έστερεΐτο κτερισμάτων. Παρουσίασεν δμως συγ
κινητικήν εικόνα στοργής καί μετά θάνατον:

Εις τό βάθος τοΰ λάκκου άνεπαΰοντο δυο νεκροί ένηγκαλισμένοι. Ό 
πρώτος σκελετός έκειτο εκτάδην (μήκος 1.55), επί δέ τοΰ αριστερού του 
ώμου άνεπαΰετο ή κεφαλή δευτέρου κατά τι μικροτέρου σκελετοΰ (μ. 1.40). 
Έπί τής παρειάς τοΰ πρώτου σκελετοΰ έστηρίζετο τό κρανίον τοΰ δευτέ
ρου, οΰ τό σώμα εΐχεν εναγκαλισθή ό πρώτος νεκρός διά τής άριστεράς 
χειρός του. Δυνατόν νά έπρόκειτο περί συζυγών, δυνατόν περί μητρός καί 
κόρης (λόγφ τοΰ μικροΰ αναστήματος), αλλά περισσοτέρου ενδιαφέροντος 
είναι τό γεγονός, δτι οί δυο νεκροί έτάφησαν καί άρα άπέθανον συγχρόνως.

Ό λάκκος 2 εΰρέθη κεκαλυμμένος έπιμελώς διά πλακών, επομένως
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περιήλθεν εις ημάς άθικτος, άλλ’ ουδέν περιείχε καί δ σκελετός, λόγω 
υγρασίας, είχε σχεδόν καταστραφή πλήρως. Έκειτο εκτάδην. Ό λάκκος 3 
ήτο ό μέγιστος πάντων (2 μ. μήκους, 0.45 πλάτους καί 0.40 βάθους). Έχρη- 
σίμευσεν ως οστεοφυλάκιου, διότι περιείχεν 7 κρανία, ισάριθμα αγγεία (έν 
αταξία) καί υπό τήν μόνην σφζομένην καλυπτήρα πλάκα δυο είσέτι έθρυμ- 
ματισμένα μικρά αγγεία.

Ή κόγχη έκαλΰπτετο έπιμελώς διά πλακών όρθιων, άλλ’ ούδέν κτέ-

Είκ. 1. Βοριά τ. 4, πρόσοψις.

ρισμα περιείχε καί τά ολίγα διασωθέντα οστά δεν άπετέλουν πλήρη σκε
λετόν.

Ό τάφος «Βοριά 4» (είκ. 1), κείμενος περί τά 15 μ. Δυτικώς τοΰ 
προηγουμένου, ήτο σχεδόν κενός εις τον θάλαμόν του καί έφέρετο ως συ- 
ληθείς ούχί προ πολλών ετών διά τής διατρήτου στέγης αΰτοΰ. Ό δρό
μος, άθικτος από τής Μυκηναϊκής εποχής, παρουσίασεν άσυνήθως πολλάς 
κύλικας (τουλάχιστον 12 αγγεία), είναι δέ πως μακρύς έν σχέσει προς τους 
δρόμους τών γειτονικών τάφων. Κατά τά άλλα όμως έχει πρακτικώς κά
θετα τοιχώματα καί ευρύνεται κανονικώς εφόσον προχωρεί προς την θυ- 
ραν. Πρό τοΰ ανωφλιού τοΰ τάφου, σχεδόν εις τό ακριβές μέσον τοΰ δρό
μου, άνεκαλύφθη έντός τής έπιχώσεως, υπόλευκου καί σκληροτάτης, ως
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είναι πάντοτε ή Μυκηναϊκή έπίχωσις των δρόμων ενταύθα, περίεργος κά
θετος οπή. Είχε διάμετρον 0.25, ήρχιζεν εις βάθος 0.80 από τοΰ άνωτά- 
του σημείου τοΰ ανωφλιού και διετηρεϊτο μέχρι βάθους 0.50, ένθα συνήντα 
τό κενόν υπό τό κατώφλιον, δπερ έπεξετείνετο κατά τι και εντός τοΰ 
δρόμου.

Εις την έλαχίστην έπίχωσιν, ήτις έκειτο επί τοΰ δαπέδου τοΰ τάφου, 
άνεΰρομεν τά τεμάχια μεγάλων Μυκηναϊκών αγγείων. ’Επί τοΰ δαπέδου 
εΰρέθησαν 5 βόθροι (ό εις μικρότατος) καί εις άβαθής λάκκος, ένθα άνε- 
παΰετο μέγας σκελετός (μήκ. 1.75). Πέντε άλλων κρανίων λείψανα παρου
σίασαν αι κόγχαι καί ελάχιστα αγγεία, έξ ών έν θήλαστρον είναι πρακτι- 
κώς ακέραιον.

Ό τάφος «Βοριά 5» ύπήρξεν ό περισσότερον ενδιαφέρων. Κατά την 
Ρωμαϊκήν εποχήν ήνοίχθη παραπλεΰρως τοΰτου μέγα ό'ρυγμα, τό όποιον 
διέτρησε τήν στέγην τοΰ τάφου ολίγον χαμηλότερου τής κορυφής. Ή σχη- 
ματισθεΐσα οπή δεν ήτο μεγάλη, φαίνεται δέ δτι οΰδεμία σύλησις έγένετο. 
Πάντως ελλείπει μέγα μέρος καί έκ τής κορυφής τής στέγης, έκεΐθεν δ’ ό 
τάφος έπληρώθη έπιχώσεως, ουχί βραδΰτερον τής Ρωμαϊκής αΰτοκρατορι- 
κής περιόδου. Ή έπίχωσις φέρει πάντα τά χαρακτηριστικά τοΰ φορυτοΰ. 
Περιείχε μέλαν χώμα πλήρες μεγάλων καί μικρών θραυσμάτων αγγείων 
(άφθονοΰσιν ο! δξυπΰθμενοι αμφορείς), τεμάχια ΰαλίνων αγγείων, τεμάχια 
μαχαιριών καί άλλων εργαλείων σιδηρών, πολλά οστά ζφων, ών μεταξύ 
καί χαυλίους αγριόχοιρων, πολλούς δισκοειδεΐς περιστροφικούς μυλολίθους 
καί τινα χαλκά νομίσματα, ών έ'ν, καλώς διατηρούμενου, άνεγνωρίσθη υπό 
τοΰ κ. Brunsting ως άνήκον εις τον Κωνστάντιον. Ή μελανή έπίχωσις 
έφθανε μέχρι τοΰ δαπέδου τοΰ τάφου, επομένως ούτος, καθ’ ήν στιγμήν 
άνεκαλύφθη, ήτο τελείως κενός έπιχώσεως.

Τά Μυκηναϊκά αγγεία ήρχισαν νά παρουσιάζωνται έντός τών μελα
νών χωμάτων εις ύψος 0.50 από τοΰ δαπέδου. ΤΗσαν τεμάχια μεγάλων 
κεραμεικών σκευών, ών τινα έλπίζεται νά άποκατασταθώσιν. ’Επειδή δέ ή 
μνημονευθείσα έπίχωσις τών 50 εκατοστών ήτο άλλως καθαρωτάτη, περιέ- 
χουσα αραιότατα μόνον Ρωμαϊκά ό'στρακα, έξάγεται τό συμπέρασμα, δτι 
τά μεγάλα αγγεία έθραΰσθησαν κατά τήν άνακάλυψιν τοΰ τάφου, αλλά 
παρέμειναν έντός αΰτοΰ καί έρρίφθη ή εΐσέρρευσε μελανόν χώμα. "Υστε
ρον έπηκολούθησεν ή βαθμιαία πλήρωσις τοΰ τάφου διά φορυτοΰ. Μεταξύ 
τών ευρημάτων τής κατωτάτης έπιχώσεως, όμοΰ μετά τών Μυκηναϊκών 
αγγείων, ήσαν τεμάχιά τινα Άρρετινής κεραμεικής (terra sigillata) καί 
κοντόχονδρον δακρυδόχον ακέραιον.

Τό δάπεδον τοΰ τάφου παρουσίασεν έξ κόγχας ή βόθρους καί δυο 
λάκκους, άμφοτέρους καλυπτόμενους διά πλακών. Πλήν μεμονωμένων εύρη-
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μάτων (μερικών μικρών αγγείων ακεραίων καί τεμαχίων εκ μεγαλύτερων, 
ώς καί μονοστόμου μαχαιριού μετά τεσσάρων ήλων) άνευρέθησαν επί τοϋ 
δαπέδου δυο ομάδες αγγείων. Ή μία (παρά την κόγχην 2) άπετελεΐτο έξ 
ένδεκα αγγείων, μέ κέντρον ευμεγέθη τρίωτον στάμνον. Πέριξ ταυτης, ώς 
νά έχΰθησαν εκ τοΰ εσωτερικού, άνευρέθησαν δέκα καί τέσσαρα κωνικά 
σφονδΰλια καί κομβία, ών έν άργυροϋν, έν πήλινον καί τά λοιπά έκ στεα- 
τίτου. Νοτιώτερον εύρέ'θη οίλλη όμάς έκ 13 ή 14 αγγείων, σχεδόν πάντων

Εικ. 2. Βοριά τ. 5. Νοτία όμάς αγγείων. Ό άμφορίσκος άνω δεξιά 
είναι είσέτι πωματισμένος.

ακεραίων, μεταξύ τών βόθρων 5 καί 6. Τό μέγιστον τών αγγείων ήτο τρίω- 
τος άμφορίσκος καί πάλιν υπό τό χείλος αυτού, ώς νά ειχον χυθή έκ τοϋ 
εσωτερικού, έκειντο ένδεκα σφονδΰλια μέλανος ή πορφυρού στεατίτου (είκ. 2).

Έκ τής όμάδος τών αγγείων τούτων μία ασυνήθης πρόχους φέρει 
ηθμόν κατά τε τό στόμιον καί την προχοήν, ήν έχει επί τής κοιλίας. Εις 
μικρός άμφορίσκος φέρει πώμα ίσχυρώς είσέτι επικείμενον τού στομίου (πι
θανώς πόδα κΰλικος. Δέν άφηρέθη). Όμοιον πώμα έφερε καί ό μνημονευ
θείς μείζων άμφορίσκος, τό όποιον ήτο πούς κΰλικος. Εύρέθη εις τό εσω
τερικόν τού άγγείου, καθόσον ήτο ελαφρώς μικρότερον τής διαμέτρου τού 
στομίου. Τά λοιπά αγγεία ήσαν έκ τών συνήθων. Μικροτέρα όμάς αγγείων,
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κατά τό πλεΐστον τεθραυσμένων, έ'κειτο και υπέρ τον λάκκον 1. Πάντα τα 
εύρεθέντα αγγεία είναι YE III εποχής. Άνευρέθησαν είσέτι κατά τό δά- 
πεδον τοΰ τάφου τεμάχια συρμάτων αργύρου ή άργυρίτου μόλυβδου, ίσως 
έκ τίνος διακόσμου.

Οί λάκκοι, κατά τό είωθός, καίπερ άθικτοι, ούδέν εύρημα περιεΐχον. 
Αί καλυπτήρες πλάκες τοΰ πρώτου εξ αυτών ευρίσκοντο εις τι βάθος από 
τοΰ χείλους τοΰ λάκκου, ό δέ νεκρός εύρίσκετο εν κενφ. Διετηροϋντο ολίγα

Είκ. 3. Βοριά τ. 5, σκελετός λάκκου_2.

μόνον ’ίχνη έκ τών κνημών κα'ι τών δΰο χειρών ατόμου νεαράς ηλικίας 1δ 
περίπου ετών. Τοΰ λάκκου 2 ό σκελετός, ευρισκόμενος έν κενφ υπό τάς 
καλυπτήρας πλάκας, διετηρεΐτο καλΰτερον καί έπροξένησεν εις ήμάς πολ- 
λήν απορίαν, διότι εύρίσκετο έν φαινομενική μεγάλη άταξίρ (εΐκ. 3). Τό 
κρανίον ήτο κεκλιμένον δεξιά, ή κάτω σιαγών όμως διετηρεΐτο εις τό μέ
σον τών ώμων όριζοντίως καί υπ’ αυτήν ό'ρθιος ό πρώτος αυχενικός σπόν
δυλος. Οί υπόλοιποι σπόνδυλοι δεν ευρίσκοντο πάντες εις τάς θέσεις των, 
άλλ’ εΐχον παραπέσει εκατέρωθεν ή έξεΐχον τής γραμμής τής σπονδυλικής 
στήλης. Τό δεξιόν δστοΰν τής λεκάνης ήτο ήνωρθωμένον, έν φ τό αριστε
ρόν κατέκειτο, άμφότερα δέ τά μηριαία οστά ήσαν έξηρθρωμένα καί είχον 
μετατοπισθή προς τά δεξιά. Τέλος ή αριστερά κνή μη εύρίσκετο υψηλά,
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παρά τό μηριαΐον όστούν, εν c|> ή αντίστοιχος περόνη έκειτο εις την φυ
σικήν θέσιν τοϋ σκελετοί, δστις ήτο ύπτιος. Τό δλον μήκος τοΰ νεκρού, 
ως είχεν, ήτο 1.50 μ., άλλ’ υπέρ την κεφαλήν του 25 περίπου εκατοστά 
χώρου παρέμενον κενά, πράγμα ασυνήθες, διότι οί λάκκοι πάντοτε είναι 
στενόχωροι κα'ι ό νεκρός βιάζεται συνήθως εντός αυτών (τοΰ παρόντος 
λάκκου τό μήκος ήτο 1.90).

Πάντα τά ανωτέρω εξηγούνται, αν παραδεχθώμεν δτι ό νεκρός είχε 
ταφή ήμιανακλινόμενος καί στηριζόμενος επί παχέος προσκεφαλαίου, ίσως 
δε καί επί στρώματος, μετά την διάλυσιν τών οποίων τά οστά ύπέστησαν 
έλαφράς κατακρημνίσεις.

'Ο τάφος ολόκληρος περιείχε κατ’ έλάχιστον δριον έξ ή επτά κρανίων 
λείψανα, πάντα δέ τά κρανία καί οστά ήσαν ίσχυρώς μελανά έκ τής υγρα
σίας (ή «καύσις» παλαιοτέρων αρχαιολόγων).

'Ο τάφος «Μαστοράκη 1» κεΐται εις τό μέσον τής άποστάσεως με
ταξύ τών συστάδων Άγγελοποΰλου καί Κορωνιού. ’Εντός αυτού έφΰετο 
μία κυπάρισσος, ήν άπεμακρύναμεν, καί εις τον δρόμον αυτού μία συκή 
άψεθεΐσα επί τόπου. Ήτο εις έκ τών ελάχιστων τάφων, οϊτινες άνεκαλύ- 
φθησαν κατά τούς χρόνους τής ’Ενετοκρατίας. Διά τούτο ή κένωσις καί 
σύλησις αυτού υπήρξε πλήρης. Μέχρι τοΰ δαπέδου ή έπίχωσις ήτο πλή
ρης οστράκων τ'αλωτών, άνευρέθησαν δέ καί δύο αργυρά νομίσματα, ών 
τό έν διατηρεί εισέτι λείψανα τής επιγραφής venetiae .. . dux. To 

δάπεδον έφερε τρεις λάκκους καί δύο κόγχας, άπαντα σεσυλημένα. ’Ελάχι
στα ήσαν τά διαφυγόντα αντικείμενα: Γλωσσοειδές μαχαίριον, λείψανα 
ενός ή δύο άλλων, ψήφοι τινές ύαλομάζης καί σαρδίου καί ολίγα μικρά 
αγγεία, ών μεταξύ ύψίλαιμος τριφυλλόστομος πρόχους τών τελευταίων Γεω- 
μετρικών χρόνων εΰρεθεΐσα εντός τού λάκκου 1.

Ή νέα νεκρόπολις τού 'Αγίου Ήλία, εις τό αντίθετον άκρον τής 
κωμοπόλεως Χώρας, περιλαμβάνει άγνωστον εισέτι αριθμόν τάφων. ’Ασφα
λώς γνωστοί είναι μέχρι τής στιγμής πέντε. Πλήρως άνεσκάφη ό εντός 
τού αγρού Σταύρου Μανιάτη (ύπ’ άρ. 1), επειδή δέ παραπλεύρως άνεφάνη 
καί έτερος, άνεσκάφη καί τούτου δ δρόμος. Ή σπουδαιότης τής νεκροπό- 
λεως έγκειται εις τούτο, δτι είναι μεταγενεστέρα τής τών Βολιμιδίων, άνή- 
κουσα έκ τών μέχρι τοΰδε παρουσιασθέντων συμπτωμάτων εις τήν εσχά- 
την περίοδον τοΰ Μυκηναϊκού πολιτισμού. Οί δρόμοι τών τάφων είναι 
στενοί καί λίαν μακροί, τά δέ τοιχώματα τούτων συγκλίνουσι προς τά 
άνω, ώστε εις τινα σημεία τό πλάτος έλαττοΰται εις 60-70 εκατοστά (είκ. 
4). Οί θάλαμοι είναι μικρών γενικώς διαστάσεων καί είναι προσιτοί διά 
στενής προσόψεως εις τό βάθος τοΰ δρόμου, ένθα δμως ανοίγεται υπερ
μεγέθης θύρα. Εις τον πλήρως σκαφέντα τάφον 1 ή θύρα έχει ύψος 1.65,

20
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επί πλάτους 0.90 κάτω και 0.80 άνω. Τό μήκος τοΰ δρόμου είναι 7.50 
και ή διάμετρος τοΰ θαλάμου, άκανονίστως κυκλικοί, 3.60. Ωί τάφοι είναι 
έσκαλισμένοι εις μαλακώτατον αμμώδες πέτρωμα και γενικώς δίδουσι την 
έντύπωσιν τής πενίας και τής παρακμής, μή δυνάμενοι νά συγκριθώσι 
προς τούς μεγαλοπρεπείς θαλάμους των Βολιμιδίων. Εις τον άνασκαφεντα 
τάφον τδ δάπεδον δεν παρουσίασε λάκκους, άλλα μόνον τρεις μικρούς βό
θρους, ένθα ειχον τοποθετηθή οστά εν δεύτερα μετακομίσει. Τέσσαρα κρα
νία είναι απολύτως βέβαια καί δύο είσέτι άλλων ύπήρχον τεμάχια. Περι

έργως πάντα άνήκουσιν εις μικρά 
παιδία. Ελάχιστα άλλα οστά παρε- 
τηρήθησαν, πάντα εις κακήν κατά- 
στασιν διά την υγρασίαν.

Τά ευρήματα τοΰ τάφου ήσαν 
πενιχρά: Μόνωτος κύαθος άγρα
φος μετά λεπτοτάτων τοιχωμάτων, 
ψευδόστομος άμφορεύς, τεμάχια 
βαθέος ποτηριού κα'ι ολίγα άλλα 
όστρακα ήσαν τά μόνα ευρήματα, 
εις α προσετέθη χαλκοΰν ξυρόν μετά 
τριών ήλων. Ό δρόμος κα'ι ή τεί- 
χισις τής θύρας, ήτις διετηρεΐτο είς 
ύψος ενός μέτρου, παρουσίασαν 
τεμάχια πολλών κυλικών.

Ό δρόμος τοΰ ετέρου τάφου 
(2) είναι καθ’ όλα όμοιος προς τον 
τοΰ προηγουμένου. Φέρει όμως είς 
τό δεξιόν τοίχωμα καί ολίγον προ 
τοΰ τέλους έσκαλισμένην κόγχην. 

Τό στόμιον εφράσσετο διά λίθων καί ασφαλώς ή κόγχη έγένετο όπως δε- 
χθή ταφάς. Εύρίσκεται τόσον υψηλά, ώστε δεν είναι προσιτή έκ τοΰ δα
πέδου τοΰ δρόμου. Επομένως, όταν ήνοίχθη, έκενώθη μέρος μόνον τοΰ 
δρόμου. Προ τής θύρας εΰρέθησαν τεμάχια κυλικών μελανοΰ ή ξανθού 
πηλού. Ό θάλαμος είναι πλήρης χωμάτων καί ή σκαφή του άνεβλήθη 
διά προσεχή περίοδον.

ΤΟ ΥΓΙΟΚΑΥΣΤΟΝ

Εντός τοΰ αγρού τοΰ κ. Βοριά καί είς άπόστασιν 30 περίπου μέτρων 
από των τάφων άνεκαλύφθησαν τά λείψανα μικρού ύποκαύστου, τό όποιον 
άνεσκάφη μέν ολόκληρον, άλλ’ υπολείπονται είσέτι λεπτομερέστεροι έρευναι

Είκ. 4. Νεκρόπολις 'Αγίου Ήλία, 
Μανιάτη τ. I.
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προς έξακρίβωσιν πάντων αΰτοΰ των αρχιτεκτονικών στοιχείων. Ύπήρχεν 
ή παράδοσις, δτι κατά το σημειον τοΰτο έκρΰπτετο εκκλησία καί άπεδείχίίη, 
δτι τοΰτο δυστυχώς ήτο καί μία τών αιτιών της καταστροφής τοΰ ΰπο- 
καΰστου, διότι έχρησιμοποιήθη προς ενταφιασμούς. ’Ήδη κατά τον 4ον 
μ. X. αιώνα έθάπτοντο επί τοΰ δαπέδου καί πέριξτοΰ κτίσματος χριστια
νοί εντός κιβωτοσχήμων ή κεραμοσκεπών τάφων. Εις δυο περιπτώσεις τα
φών υπήρχε καί άνά έν μικρόν άγγεϊον. Κατά τά τέλη τοΰ λήξαντος αίώ-

Είκ. δ. Τό ύπόκαυστον έκ Νότου.

νος, οπότε ό αγρός είχε φυτευτή εις άμπελον, κατεστράφη έκ νέου ση
μαντικόν μέρος τοΰ κτίσματος. Τά έλθόντα εις φώς λείψανα τοίχων, αί 
πλίνθοι καί αί κέραμοι, προς δε καί τά οστά τών παλαιοτέρων ταφών, 
έγέννησαν την πίστιν, δτι έπρόκειτο περί παλαιάς εκκλησίας. Νέοι χριστια
νοί έπεζήτησαν εκεί την τελευταίαν άνάπαυσιν καί νέαι ζημίαι έπροξενή- 
θησαν. Έπί ενός τοιοΰτου σκελετοΰ εΰρομεν μικρόν διάτρητον άργυροΰν 
νόμισμα Τουρκικόν, τό όποιον έφέρετο ως κόσμημα, ως καί σήμερον συμ
βαίνει παρά τοΐς χωρικοΐς.

Ή είσοδος ήτο εξ ’Ανατολών (λίαν κατεστραμμένη), κατ’ ευθείαν δ’ 
έναντι, ταΰτης προς Δ. ι'πάρχει αψιδωτός χώρος,. ένθα κατέληγον τά καλώς
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διατηρούμενα υπόγεια διαμερίσματα τοΰ κυρίως ύποκαύστου. Τούτου οί 
κιονίσκοι αποτελούνται εκ μικρών δισκοειδών πλίνθων (διαμέτρου 20 έκ. 
περίπου), ενιαχού δε διατηρείται καί τό πάτωμα, άποτελούμενον έκ πλίν
θων, έφ’ ών έπικάθηται παχύ στρώμα άσβεστου μετά μικρών λίθων (είκ. 5).

Μέγα πλήθος τέφρας καί ανθράκων εις τα μεταξύ τών κιονίσκων κενά 
ύπεδείκνυε την εντατικήν χρήσιν τοΰ ύποκαύστου. Κτισταί διά πλίνθων 
αύ'λακες καί κάθετοι αγωγοί διωχέτευον τον θερμόν αέρα εις τά λοιπά δια
μερίσματα καί τούς τοίχους. Δεν είναι δμως είσέτι σαφές εις εμέ, πώς έγί- 
νετο ή διανομή τών χώρων είς frigidarium, tepidarium καί caldarium. 
Ή ύποκαύστρα έ'κειτο είς τό Β. μέρος, άποτελείται δ’ έκ χώρου ορθογω
νίου, περιβαλλομένου υπό απλού τοίχου λίθων, ου αί παρειαί ώς καί τά 
χώματα τοΰ δαπέδου δεικνύουσι τά ίχνη έντατικής καύσεως. Έκεΐθεν, δι’ 
εύρυχώρου πλινθόκτιστου αύ'λακος, διωχετεύετο ή θερμότης είς τούς χοί
ρους τού λουτρού.

Ιδιαιτέρας παρατηρήσεως άξιον είναι, δτι εύρομεν πολλά τεμάχια 
επιπέδου ύάλου, διατηρούσης πολλάκις καί τά εύθιίγραμμα άκρα τοΰ τεμα
χίου έκάστου. Επομένως έπρόκειτο περί μεγάλων ορθογωνίων ύάλων έκ 
παραθύρων ή φεγγιτών είς τούς τοίχους καί την στέγην. 'Ως γνωστόν, υα
λοστάσια παραθύρου ήσαν γνωστά είς τούς Ρωμαίους, τεμάχια δέ επιπέ
δου ύάλου βλέπει τις είς τό μουσειον τής Πομπηίας, ενίοτε μάλιστα καί 
εις την αρχικήν θέσιν των εν τισιν οίκίαις. Αί θέρμαι εΐχον μεγάλα 
ύαλοστάσια, ούτω δέ συμπληροΰνται αί θέρμαι τοΰ Διοκλητιανοΰ έν Ρώμη, 
ένθα κατά τινας έχρησιμοποιήθησαν τό πρώτον έκτεταμένα ύαλοστάσια. Έν 
Έλλάδι δέν γνωρίζω αν έσημειώθη ήδη αλλαχού ή παρουσία ύάλου έξ ύα- 
λοστασίων.

ΜΕΓΛΛΑΙ ΜΥΚΗΝΑΤΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΝ ΙΚΛΑΙΝΗ

Ιό χωρίον ’Ίκλαινα (Νίκλαινα είναι ό πληρέστερος τύπος έκ τού Νί- 
κλος = Νικόλαος, ώς έδειξαν άλλοτε ό κ. Σ. Κουγέας καί ό αείμνηστος Άν- 
δρέας Σκιάς) κεΐται είς τήν έπαρχίαν Πυλίας, περί την μίαν καί ήμίσειαν 
ώραν μακράν τού κόλπου τοΰ Ναυαρίνου. ’Ήδη ό Σκιάς, κατά τήν έπο- 
χήν τών στοιχειωδών τοπογραφικών ερευνών έν Μεσσηνία (ΠΑΕ 1909, 
274-292 ιδίως 284), αναφέρει τι περί Ίκλαίνης, εσχάτως δέ καί αί άνα- 
φοραί τών κατά καιρούς επιμελητών. Έγώ έπεσκέφθην έπανειλημμένως 
τήν τοποθεσίαν Τραγάνες, ήτις, άπέχουσα έν τέταρτον τής ώρας προς Δ. 
τοΰ χωρίου, κεΐται επί τού άκρου επιπέδου έξάρσεως τού εδάφους. Διά βα- 
θείας χαράδρας συγκοινωνεί προς τήν πεδιάδα τού Ναυαρίνου καί παρέ
χει ώραίαν θέαν προς μέγα τμήμα τής Ίονίου θαλάσσης.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:33:36 EEST - 18.237.180.167



Σπυρίδωνος Ν. Μαρινάτου : Άνασκαφαί έν ΙΙύλοι 309

Κατά τό μέρος τούτο ύπάρχουσιν ερείπια μνημειωδών Μυκηναϊκών 
εγκαταστάσεων, τάς οποίας θά ώνόμαζέ τις λείψανα νέου ανακτόρου, άν 
καί ούδέν τών τυπικών αρχιτεκτονικών στοιχείων παρουσιάσΰη ακόμη. 
Περί τά 300 δέ μέτρα μακρότερον ύπάρχουσι καί άλλα ίχνη τετράπλευρου 
οικοδομήματος έκτισμένου διά μεγάλων λίθων. 5Αμφότεραι αί εγκαταστά
σεις φαίνονται δυστυχώς λίαν κατεστραμμένοι, διότι εΰρίσκονται εις την 
επιφάνειαν. Πάντως ή προότη έγκατάστασις δεικνύει μέγαν ορθογώνιον άνα-

Είκ. 6. Ίκλαινα, τμήμα τοΰ Κυκλώπειου αναλήμματος.

λημματικόν τοίχον έκτισμένον διά Κυκλώπειου τοιχοδομής (είκ. Η), εσώτε
ρον δέ λείψανα τοίχων επί τής επιφάνειας τών αγρών. 'Η περυσινή έπί- 
σκεψίς μου δεν μοί άφήκεν ικανοποιητικήν εντύπωσιν, εφέτος δμως παρε- 
τήρησα επί τής επιφάνειας τοΰ άγροΰ δύο ευμεγέθη τεμάχια κονιάματος 
γραπτού δι’ ερυθρού καί κυανού χρώματος. Κατόπιν τούτου έπεχείρησα 
ολιγοήμερον δοκιμήν, ήτις άπέδωκε τά ακόλουθα αποτελέσματα: Τοίχος 
διπλούς, διευθυνόμενος από Β. προς Ν. παρηκολουθήθη μέχρι μήκους 
10 μ. καί πλέον (είκ. 7). Ό εξωτερικός (Δυτικός) είναι παχύς καί ακανό
νιστος, είδος λιθοστριότου. 'Ο έπ’ αυτού δμως έρειδόμενος Άνατολικώ- 
τερος τοίχος είναι επιμελούς εργασίας, έσωθεν δ’ αυτού υπάρχει δάπεδον 
συγκείμενον εκ θαλασσίων χαλίκων, μεγέθους τό πολύ μέχρι λεπτοκαρύου,
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συνδεδεμένων δι’ άσβεστου. Προς το Β. μέρος τοϋ δίδυμου τοίχου παρου
σιάζονται έτεροι λεπτότεροι κα'ι εγκάρσιοι κατ’ ορθήν γωνίαν, προς δε το 
Ν. έτεροι τοίχοι, έν μέρει παράλληλοι. Εκεί εύρέθη κατά χώραν καί ό 
πυθμήν μετά μικροϋ μέρους των τοιχωμάτων πηλίνης φοειδοΰς άσαμίν- 
θου (είκ. 8) ως αί έκ Κρήτης γνωσταί. ’Έτι Νοτιώτερον παρουσιάζονται

Είκ. 7. "Ικλαινα, λείψανα μεγάλου διπλού τοίχου.

άλλοι τοίχοι, άλλα δυστυχώς καί έρμακες λίθων έκ τής καταστροφής των 
τοίχων. Τό μνημονευθέν χαλικόστρωτον δάπεδον εύρίσκεται ολίγα μόνον 
Ικατοστά υπό τήν επιφάνειαν τοϋ άγροΰ. Άφθονοΰσι τα όστρακα άγρά- 
φου YE III κεραμεικής (κυρίως κυλικών) εΰρέθη δέ καί εν σφονδΰλιον 
στεατίτου, ενός ετέρου περισυλλεγέντος επί τής επιφάνειας. Παρά τήν 
κακήν κατάστασιν των ερειπίων ή δοκιμή πρέπει να συνεχισθή.
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Παρά to χωρίον Κουκουνάρι, περ'ι τά 4-5 χλμ. Άνατολικώτερον, 
υπάρχει άρχαΐον ερείπιον, όπόθεν προέρχονται ωραία YE III γραπτά όστρακα 
και τεμάχιον οστέινης βελόνης.

Ο ΤΥΜΒΟΣ ΠΑ110ΥΛΙΩΝ

Έν εκ τών σπουδαιότερων αποτελεσμάτων των έν Μεσσηνία ερευνών 
είναι, δτι ή περιοχή βρίθει τύμβων σπανιώτερον μέν έν τη πεδιάδι ευρι
σκομένων, συνήθως δέ κειμένων έπ'ι τής κορυφής φυσικών υψωμάτων.

Κατά την περυσινήν περίοδον έσκάφησαν εις θέσιν Ροΰτση δυο τοιοϋ-

Είκ. 8. ’Ίκλαινα, πηλίνη άσάμινθος.

τοι τύμβοι, άνευ όμως τελειωτικών αποτελεσμάτων. Εφέτος άνεσκάφη 
κατά τό ήμισυ και πλέον μέγας τύμβος εις θέσιν “Αγιος ’Ιωάννης, κειμέ- 
νην ετς τό μέσον τής άποστάσεως μεταξύ τών χωρίων Πλάτανος και Πα- 
ποΰλια Πυλίας, παρά την αμαξιτόν. Φαίνεται νά βεβαιοΰται νΰν, ότι πάν- 
τες οΰτοι οί τύμβοι ανήκουσιν εις τά σύνορα ΠΕ και ΜΕ περιόδου, ήτοι 
είς την περίοδον περ'ι τό 2000 π. X.

Αφορμήν είς τήν άνασκαφήν τοΰ τΰμβου εδωκεν ή πρόθεσις τοΰ 
προέδρου τής κοινότητος Παπουλίων κ. Μιλτιάδου Ζαχαροπουλου μετ’ άλ
λων συγχωριανών του, όπως άνεγείρωσι μικράν έκκλησίαν προς τιμήν τοϋ 
'Αγ. Ίωάννου, ου τό όνομα φέρει ή αγροτική τοποθεσία. Έξελέγη δέ ό 
τύμβος, διότι άπετέλει ύψωμα. Κατά τήν άνόρυξιν τών θεμελίων παρου- 
σιάσθησαν κιβωτόσχημοι τάφοι Χριστιανικής έποχής, αλλά και ωραίου 
πίθου τεμάχια, έξ ερυθρού πηλού μετά σχοινιωτού αναγλύφου διακόσμου, 
όστις μοΰ φαίνεται ΜΕ περιόδου. ΓΙρό αυτού, ως φαίνεται, (κατά τινας
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δμως των άνασκαψάντων χωρικών εντός αυτού) εύρέθη τό εν είκ. 9 εις 
δυο όψεις παρεχόμενου σταμνοειδές πιθάριον, ύψους 0.30. Έξ ωχρού 
πηλού, χειροποίητου, μέ τάς άνεξελίκτους λαβάς, αί όποιαι είναι εΐσέτι

Είκ. 9. Στάμνος έκ τοϋ ΜΕ τύμβου Άγ. Ίωάννου (κατά πρόχειρον 
φωτογραφίαν πρό τοΰ καθαρισμού).

τετρημένα ώτα, φέρει επί τοΰ ώμου ίχνη τεθλασμένων γραμμών διά χρώ
ματος μελανού αμαυρού. Πρόκειται περί κοσμήματος, ώς τό τών ήμικιό- 
νων τού θησαυρού τού Άτρέως. Τυπολογικώς τό άγγειον τούτο θά έπρεπε 
νά τεθή εις τήν τελευταίαν ΠΕ περίοδον. Τό σχήμα έν τούτοις διατηρεί
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ται εν Μεσσηνία μέχρι τής ύστατης ΜΕ περιόδου, ϊσως και τής πρωίμου 
Μυκηναϊκής (Hesperia 23, 1954, π. 38, 6 καί σ. 160, 162, Blegen). To 
πράγμα περιήλθεν εις γνώσίν μου, διεκόπησαν αί έργασίαι καί έδόθη 
αφορμή προς ερευνάν τοΰ τύμβου. Μόνον δέκα ήμέραι ήτο δυνατόν νά 
διατεθώσι προς τούτο, λόγφ δε τοΰ λεπτού τής εργασίας άνεσκάφη τό 
ημισυ τοΰ τύμβου, άφεθέντος τού έτέρου ήμίσεος διά τό επόμενον έτος. 
Τα αποτελέσματα ήσαν τά ακόλουθα:

Ό τύμβος 'Αγ. Ίωάννου Παπουλίων παρουσιάζει πρωτοφανή χαρα-

Εΐκ. 10. Ό τύμβος Άγ. Ίωάννου (τό Νότιον αΰτοϋ ημισυ είλημμένον έκ Δυσμοιν).

κτηριστικά ένέχοντα πρωτοτυπίαν καί ενδιαφέρον. Είναι ελαφρώς ωοειδής, 
τής μείζονος αυτού διαμέτρου οΰσης περί τά 13 μέτρα (έκ Δ. προς Α.). Τό 
ύψος αυτού (ίσοπεδωθέντος έν μέρει υπό τών χωρικών) είναι σήμερον 2'/2 
μέτρα καί δεν θά ύπερέβαινε ποτέ ίσως τό εν είσέτι μέτρον. ’Αφού έσχη- 
ματίσθη ό αρχικός τύμβος διά συσσωρεύσεως καθαρού χώματος έπί είδους 
δαπέδου έκ μαλακού φυσικού πετρώματος, περιεβλήθη κύκλφ διά ζώνης 
λίθων πλακωτών από τής βάσεως μέχρις ύψους 2 μ. περίπου (είκ. 10). Τι 
ακριβώς περικλείει τό έσωτερικόν τοΰ τύμβου, πλήν τού πίθου δν κατέ
στρεψαν οί χωρικοί, θά ίδωμεν κατά τό έπιόν έτος. Εις εποχήν όμως κατά 
τι ύστερωτέραν προφανώς, έθαψαν πολλούς νέους νεκρούς κατά τήν περί-
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φέρειαν τόϋ τύμβου εντός πίθων. Οί πίθοι ετίθεντο όριζοντίως κατά τό 
μέσον περίπου τοϋ ύψους τοΰ τύμβου, καταστρεφομένου προς τοΰτο τμή- 
μιατος τής λίθινης ζώνης. Τά στόμια των πίθων έβλεπον πάντοτε προς τά 
εξω, καί επειδή εύρίσκονται κατά κανονικός σχετικώς αποστάσεις, δίδουσι 
την έντύπωσιν πύργου μετά τηλεβολοστοιχίας. Εννέα πίθοι άνεφάνησαν 
μέχρι τοϋδε, τινές ογκωδών διαστάσεων. Ό μέγιστος έχει μήκος 2.18 μ. 
(είκ. 11), ών, υποθέτω, ό μέγιστος πίθος δν μέχρι τοϋδε έ'χουσιν άποκα-

Είκ. 11. Τύμβος Άγ. Ίωάννου ; Ταφικός πίθος 3, εχων μήκος 2.18 μ.

λύψει αί άνασκαφαί τής κυρίως Ελλάδος. Τινές των πίθων περιεΐχον δυο 
νεκρούς (πάντοτε δκλάζοντας) χωρίς ή δεύτερα ταφή νά διαταράξη την 
πρώτην. Επειδή ευρομεν εις τον ώμον ενός νεκρού άτεχνον βέλος δψιανοϋ, 
θά ήτο πιθανή ή εκδοχή, δ'τι πρόκειται περί πολυανδρίου νεκρών πεσόν- 
των έν πολεμώ καί ταφέντων ταυτοχρόνως, αλλά προ τής πλήρους άνασκα- 
φής τοϋ τύμβου παν συμπέρασμα είναι προσωρινόν. Τά μόνα άλλα ευρή
ματα είναι εξάρτημα μολύβδου καί έτερον πήλινον έκ τών πίθων.

Πέριξ τοΰ τύμβου καί επ’ αυτού ΰπάρχουσι πολλοί κιβωτόσχημοι τά
φοι διά πλακών, αλλά, πλήν ενός, δστις είναι ΜΕ ίσως (συνεσταλμένος 
νεκρός), πάντες οί άλλοι είναι Χριστιανικής εποχής. Τινές έχρησίμευσαν

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:33:36 EEST - 18.237.180.167



Σπυρίδωνος Ν. Μαρινάτου : Άνασκαφα! βν Πύλφ 316

καί ως οστεοφυλάκια, περιέχοντες πολλά κρανία. 'Ομοΰ μετά των πίθων 
τό σύνολον των τάφων τοΰ τύμβου άνήλθεν εις 18, θά εύρεθώσι 6έ καί 
άλλοι. (Προσωρινόν σχέδιον δρα έν είκ. 12).

Αί ερευναι ημών εις τά πέριξ έδειξαν, δτι δωδεκάς περίπου τύμβων, 
των πλείστων κατεστραμμένων, υπάρχει εις μικράν σχετικώς άπόστασιν.Έν 
δέ τη δλη Δυτ. Μεσσηνίμ δ εις εμέ γνωστός αριθμός είναι τουλάχιστον δι-

Είκ. 12. Τύμβος 'Αγίου Ίωάννου Παπουλίων (προσωρινόν σχέδιον 
τοΰ άνασκαφέντος τμήματος).

πλάσιος. Προτού άνασκαφώσι καί άλλοι, γενικότερα συμπεράσματα είναι 
πρόωρα. Προς τό παρόν πάντες φαίνονται Προμυκηναϊκοί, αλλά δέν θά 
ήτο δύσκολον νά εΰρεθώσι καί τινες Μυκηναϊκοί. Ή σημασία τού πρά
γματος είναι προφανής.

Έπί πλέον, αί ερευναι ημών άπεκάλυψαν καί την παρουσίαν τριών 
μικρών θολωτών τάφων, εις δέ άλλος ήτο τετράπλευρος λάκκος. Ό πρώ
τος θολωτός τάφος κεΐται κατά τό ήμισυ υπό τήν οικίαν τοΰ προέδρου κ.
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Μ. Ζαχαροπούλου, δστις μετά μεγάλης προθυμίας καί ζήλου έβοήθησεν 
ημάς εις τήν διεξαγωγήν τής άνασκαφής. Κατά τό έτερον ήμισυ κεΐται υπό 
δρομίσκον. Δυστυχώς ήτο κατεστραμμένος μέχρι σχεδόν τοΰ πυθμένος. Μό
νον εις τό Άνατ. μέρος διατηρούνται τά τοιχώματα τοΰ κύκλου εις ύψος 
50 εκ., τά δέ ευρήματα ήρχιζον ήδη άπ’ αυτής τής επιφάνειας τοΰ δρο- 
μίσκου. Σκελετός κατά χώραν δεν εύ'ρέθη, άλλ’ ολίγα οστά εν αταξία. Τά 
ευρήματα ήσαν ολίγα τινά αγγεία εν τεμαχίοις, σφονδύλια πηλού, ωραία 
χαλκή περόνη άρίστης διατηρήσεως (μήκ. 0.17), μικρόν χαλκοΰν διάδημα, 
χαλκούς δακτύλιος, χαλκούς όπεύς καί τινες ψήφοι χαλκαΐ. Ή διάμετρος 
τοΰ τάφου ήτο (έξ υπολογισμού) 3.60 μ.

Περί τά 80 μ. Νοτιώτερον εύρέθησαν τά λείψανα ετέρου τάφου τε
λείως κατεστραμμένου. Μόνον λίθοι τινές τής κατωτάτης περιφερείας διετη- 
ρούντο. Σφονδύλιον στεατίτου καί τεμάχιον ψευδοστόμου άμφορέως ήσαν 
τά μόνα ευρήματα. Τέλος εις άπόστασιν 5 μόλις μέτρων από τοΰ πρώτου 
τάφου υπάρχει εντός τής οδού τοΰ χωρίου ορθογώνιος λάκκος κακώς δια
τηρούμενος, μακράς πλευράς άνω τών 2 μέτρων, δστις περιεΐχεν άφθονα 
όστρακα καί τεμάχια οστών. Πάντων τούτων τών τάφων ή κεραμεική 
είναι YE III.

Έξωθι τοΰ χωρίου, εντός τοΰ αγρού Λατζούνη, εύρέθη τέταρτος τά
φος θολωτός τής αυτής διαμέτρου (3.65). Οΰτος διατηρείται ακέραιος, αν 
καί ή κορυφή του έχει καταπέσει. Σχηματίζει μικρόν τύμβον, έφ’ ου φύεται 
ελαία. Ή άνασκαφή του θά πραγματοποιηθή κατά τό έπιόν έτος.

ΣΠΥΡΙΔΩΝ Ν. ΜΑΡΙΝΑΤΟΣ
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