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8. ΕΡΕΥΝΑ ΙΚΛΑΙΝΑΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

(Πίν. 76-78)

Τὸ καλοκαίρι τοῦ 1999 ἡ Ἀρχαιολογικὴ Ἑταιρεία διεξήγαγε ἐπιφανειακὴ

ἔρευνα στὴν Ἴκλαινα Μεσσηνίας, σὲ συνεργασία μὲ τὸ Κέντρο ἷΕλληνικοῦ

Πολιτισμοῦ τοῦ Πανεπιστημίου Μἃῃἰτοῢἒὴ. Η ἔρευνα ἐντάσσεται στὸ πλαίσιο

τοῦ προγράμματος ὁλοκλήρωσης καὶ δημοσίευσης παλαιῶν ἀνασκαφῶν τῆς

Ἑταιρείας, καθὼς ἡ θέση εἶχε ἀποτελέσει ἀντικείμενο ἡμιτελοῦς ἀνασκαφῆς

τοῦ Σπυρίδωνος Μαρινάτουἳ. Χρηματοδοτεῖται ἀπὸ τὸ Συμβούλιο Ἔρευνας

Κοινωνικῶν καὶ Ἀνθρωπιστικῶν Ἐπιστημῶν τοῦ Καναδᾶ (Socia1 Sciences

and Humanities Research Counci1 of Canada) καὶ τὸ Ἰνστιτοῦτο Προἴστο-

ρίας τοῦ Αἰγαίου (ΙΝ5ΤΑΡ). <Η ἐρευνητικὴ ὁμάδα ἀποτελεῖται ἀπὸ τὸν ἀρχι-

τέκτονα-τοπογράφο Chris Mundig1er, τὴν ὅστεολὀγο Deborah Rusci11o

Κοσμοπούλου, τὶς εἰδικὲς ἐπὶ θεμάτων κεραμεικῆς joann Gu1izio καὶ

Cynthia She1merdine, τὸν εἰδικὸ σὲ θέματα ἠλεκτρονικῶν ὑπολογιστῶν καὶ

1. Θερμότατες εὐχαριστίες ἐκφράζονται πρὸς τὸ Διοικητικὸ Συμβούλιο τῆς Ἀρχαιο-

λογικῆς Ἐταιρείας γιὰ τὴν ἔγκριση τῆς ἔρευνας. Ἐπίσης θέλω νὰ εὐχαριστήσω τὴν

Προϊσταμένη τῆς Ζ, ΕΠΚΑ, κυρία Ξένη Ἀραπογιάννη γιὰ τὴν ἄδεια διεξαγωγῆς τῆς

ἔρευνας καὶ τὴν ἐπιμελήτρια κυρία Γεωργία Χατζῆ γιὰ τὴν πολύτιμη βοήθειά της σὲ

πρακτικὰ προβλήματα ποὺ ἀνέκυψαν κατὰ τὴ διάρκεια τῆς ἐργασίας. Εὐχαριστίες ἐκφρά-

ζονται καὶ πρὸς τὴν ἀρχαιολόγο κυρία Εὐαγγελία Μαλαπάνη καὶ τὸν ἀρχιφύλακα τοῦ

Μουσείου Πύλου κ. Κώστα Συκαλιᾶ ποὺσυμμετεῖχαν στὴν ἔρευνα ἐκ μέρους τῆς Ἐφο-

ρείας. Ἰδιαίτερα εὐχαριστῶ τὸν καθηγητὴ κ. Γεώργιο Κορρὲ γιὰ τὴν παροχὴ ἀντιγράφου

τῶν ἡμερολογίων τοῦ Μαρινάτου ἀπὸ τὴν Ἴκλαινα καθὼς καὶ πολύτιμων πληροφοριῶν

καὶ στοιχείων σχετικὰ μὲ τὶς δραστηριότητες τοῦ Μαρινάτου στὴν περιοχή.

Q. ΗΔΕ 1954, 308-311. Ἤδη πολὺ πρὶν ἀπὸ τὸν Μαρινᾶτο ὁ Ἀνδρέας Σκιᾶς εἶχε

ἐπισημάνει τὴν ὕπαρξη σποραδικῶν εὐρημάτων, τόσο τῶν προϊστορικῶν (λίθινοι πελέκεις)

καὶ ἱστορικῶν (τάφοι, νομίσματα, κεραμίδια) χρόνων. Βλ. ΠΑΕ 1909, 284.
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ἠλεκτρονικῆς ἐπεξεργασίας δεδομένων Ian Cameron καὶ τὶς ἀρχαιολόγους

Πούπη Καλογεράκου, Μαρία Ἀντωνίου, Phoebe Acheson καὶ Amanda

S1avin, οἱ ὁποῖες ἦσαν οἱ ἐπικεφαλής τῶν ὁμάδων. Στὴν ἔρευνα ἔλαβαν μέρος

σαράντα τρεῖς φοιτητὲς ἀρχαιολογίας τοῦ Πανεπιστημίου Manitoba.

Ο στόχος τῆς ἐπιφανειακῆς ἔρευνας ἦταν ὁ καθορισμὸς τῆς ἀκριβοῦς χρο-

νολόγησης, μεγέθους καὶ χρήσης τῆς Θέσης καὶ τοῦ φυσικοῦ της περιβάλλο-

ντος, οὔτως ὥστε νὰ κατανοηθεῖ καλύτερα ἡ σημασία τῆς Ἴκλαινας κατὰ τὴ

μυκηναϊκὴ περίοδοθ. Η ἔρευνα ἐπικεντρώθηκε στὴν περιοχὴ τῆς παλαιᾶς

ἀνασκαφῆς Μαρινάτου στὴ θέση Τραγάνες, σὲ ἀπόσταση περίπου 1 χλμ.

δυτικὰ ἀπὸ τὸ σύγχρονο χωριὸ τῆς Ἴκλαινας. Η Θέση αὐτή (πίν. 766) βρίσκε-

ται στὸ δυτικὸ ἄκρο ἐκτεταμένου ἰσοπέδου, καλυμμένου ἀπὸ ἐλαιῶνες, ἀμπέλια,

καὶ ἄγρια χόρτα (βλ. τὴν πανοραμικὴ ἄποψη τοῦ πλατώματος στὸν πίν. 76α).

Μεθοδολογία ἔρευνας

Ἥ μείζων περιοχὴ τῆς Ἴκλαινας διαιρέθηκε σὲ μεγάλα τετράγωνα

πλευρᾶς 500 μ. Ο κάναβος αὐτὸς ἐπεκτάθηκε πρὸς τὰ δυτικὰ μέχρι τὸ χωριὸ

Κορυφάσιο, ὅπου βρίσκεται ἡ ἄκρη τῆς περιοχῆς ποὺ καλύφθηκε ἀπὸ ἄλλη

πρόσφατη ἐπιφανειακὴ ἔρευνα4, μὲ τὸ σκεπτικὸ ὅτι στὸ ἀπώτερο μέλλον ἴσως

καταστεῖ δυνατὴ ἡ κάλυψη τῆς ἐνδιάμεσης περιοχῆς. Οἱ ὁριζόντιες σειρὲς τοῦ

κανάβου αὐτοῦ ὀνομάσθηκαν μὲ κεφαλαῖα γράμμα τῆς ἀλφαβήτου καὶ οἱ κάθε-

τες μὲ ἀριθμό. Τὸ ἰσόπεδο πρὸς ἐξερεύνηση καλύπτει τὰ τετράγωνα Λ-Μ-Ν-

0/12-14, τὰ ὁποῖα διαιρέθηκαν σὲ μικρότερα τετράγωνα πλευρᾶς 50 μ.,

οὔτως ὥστε νὰ ἐπιτευχθεῖ ὅσο τὸ δυνατὸν πυκνότερη κάλυψη τοῦ χώρου (εἱκ.

1). Στὰ μικρότερα αὐτὰ τετράγωνα δόθηκαν δύο ἀριθμητικὲς συντεταγμένες,

ἐκ τῶν ὁποίων ἡ πρώτη δηλώνει τὴν κάθετη στήλη καὶ ἡ δεύτερη τὴν ὁριζόν-

τια σειρὰ στὴν ὁποία ἀνήκει τὸ τετράγωνο. Τὰ τετράγωνα τοῦ μικρότερου

αὐτοῦ κανάβου ὁρίσθηκαν μὲ χρωματιστὲς ταινίες στὴν ἐπιφάνεια τοῦ ἐδάφους,

γιὰ νὰ ἐπιταχυνθεῖὴ συστηματικὴ μελέτη τῶν ἐπιφάνειακῶν εθρημάτων. Τὸ

3. Ἴσως ἦταν ἕδρα ἀνακτόρου (ΠΑΕ 1954, 309).

4. Βλ. j. L. DAVIS (ὲπιμ.), Sandy Py1os; An Archaeo1ogica1 History from Nestor to

Navarino (University ofTexas Press 1998).
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Εἰκ. 1. Γενικὸ τοπογραφικὸ τοῦ πλατώματος μὲ τὰ τετράγωνα τοῦ μικροῦ κανάβου.

σταθερὸ σημεῖο ὁρίσθηκε στὴ συμβολὴ τῶν τετραγώνων Μ-Ν/13-14, ἐπὶ

ἐξάρματος ποὺ δεσπόζει στὸ δυτικὸ ἄκρο τοῦ ἰσοπέδου. Σαράντα ἀπὸ τοὺς φοι-

τητὲς χωρίσθηκαν σὲ τέσσερεις ὁμάδες, ἡ καθεμία ἀποτελούμενη ἀπὸ δέκα

μέλη, ἐνῶ τρεῖς φοιτητὲς βοήθησαν στὴν τυπογραφικὴ μελέτη καὶ στὴ μελέτη

τῶν εὑρημάτων στὸ μουσετο. Η ἀπόσταση ποὺ χώριζε τὰ μέλη τῆς κάθε

ὁμάδας ἦταν μόλις δ μ., οὔτως ὥστε νὰ ἐξασφαλισθεῖ πλήρης κάλυψη τῆς

ἐπιφάνειας τοῦ ἐδάφους. Τὰ μέλη τῶν ὁμάδων ἦσαν ὑπεύθυνα γιὰ τὸν ἐντοπι-

σμὸ καὶ τὴν καταγραφὴ ὅλων τῶν ἐπιφανειακῶν εθρημάτων, καθὼς καὶ τὴν

καταγραφὴ τῶν ἐπιμέρους χαρακτηριστικῶν τους (π.χ. τμῆμα ἀγγείου, μέγε-

θος, τυπολογία). Ἐπικεφαλής κάθε ὁμάδας τέθηκε ἔμπειρη ἀρχαιολόγος, ἡ
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ὁποία ἦταν ὑπεύθυνη γιὰ τὴν τήρηση ἡμερολογίου καὶ τὴ συλλογὴ λεπτομερῶν

στοιχείων γιὰ τὸ ἔδαφος, τὴν τυπογραφία, τὴν ὁρατότητα, τὰ ἰδιαίτερα χαρα-

κτηριστικὰ καὶ τὰ εὑρήματα κάθε τετραγώνου. Ὅταν ὁλοκληρωνόταν ἡ

κάλυψη κάθε τετραγώνου, ἡ ὑπεύθυνη τῆς κεραμεικῆς ἐξέταζε τὴν κεραμεικὴ

τοῦ τετραγώνου καὶ κατέγραφε τὰ τεχνολογικὰ χαρακτηριστικά της (τύποι

πηλῶν, ποιότητα καὶ χρῶμα πηλοῦ, κλπ.). ὕστερα ἀπὸ συνεννόηση μὲ τὴν

Ζ ' Ἐφορεία Ἀρχαιοτήτων, συλλέχθηκαν μόνο τὰ ἀπολύτως χαρακτηριστικὰ

ὄστρακα, τὰ ὁποῖα στάλθηκαν στὸ Μουσεῖο Πύλου, ὅπου καὶ μελετήθηκαν. Η

μελέτη περιέλαβε λεπτομερῆ καταγραφὴ τῶν χαρακτηριστικῶν εὑρημάτων σὲ

ἠλεκτρονικὴ τράπεζα δεδομένων, ποὺ σχεδιάσθηκε ἀπὸ τὸν κ. Ian Cameron

ἀποκλειστικὰ γιὰ τὴν ἔρευνα Ἴκλαινας. Τὰ σχέδια καὶ οἱ φωτογραφίες τῶν

εὑρημάτων μετατράπηκαν σὲ ψηφιακὲς εἰκόνες καὶ εἰσήχθησαν καὶ αὐτὰ στὴν

ἠλεκτρονικὴ τράπεζα δεδομένων.

Ἀποτελέσματα

Κατὰ τὴν πρώτη περίοδο ἔρευνας ἐξερευνήθηκαν 330 τετράγωνα τοῦ

μικροῦ κανἀβου, ποὺ ἀντιστοιχοῦν σὲ μία ἔκταση 0.825 τ.χλμ. (εἰκ. 1). Η

ὁρατότητα γενικὰ ἦταν καλή (εἰκ. 2), μὲ μέσο δρο 81%. Συνολικὰ καταγρά-

φηκαν καὶ μελετήθηκαν ἐπιτόπου πάνω ἀπὸ 1Ο.ΟΟΟ ὄστρακα, ἐκ τῶν ὁποίων

περίπου 200 κρίθηκαν ὡς ἰδιαζούσης σημασίας καὶ μεταφέρθηκαν στὸ μουσεῖο

Πύλου, ὅπου ἔγινε λεπτομερὴς μελέτη τους. <Η μέση πυκνότητα τῶν ὄστρά-

κων ἦταν 28 ὄστρακα ἀνὰ 1000 τ.μ.

Ὅπως ἀναμενόταν, ἡ ἔρευνα κατέδειξε μεγάλη συγκέντρωση ὀστράκων

(εἱκ. 2α-γ) γύρω ἀπὸ τὴν περιοχὴ τῆς παλαιᾶς ἀνασκαφῆς Μαρινἀτου, ἐπὶ

συνολικῆς ἐπιφανείας περίπου 5000 τ.μ., στὰ τετράγωνα Ν14,1.1-Ν14,2.5

καὶ Ν13,1.6-Ν13,4.10, γύρω ἀπὸ τὸ χαμηλὸ ἔξαρμα ἐπὶ τοῦ ὁποίου τοποθε-

τήΘηκε τὸ σταθερὸ σημετο. Τὸ ἔδαφος καλύπτεται ἀπὸ χαμηλὴ βλάστηση,

κυρίως ἀγριόχορτα καὶ Θἀμνους, ἐνῶ ὅλη ἡ περιοχὴ εἶναι φυτεμένη μὲ ἐλαιό-

δενδρα σὲ ἀποστάσεις περίπου 8-11 μ.

Μεγάλος ἀριθμὸς εὑρημάτων ἐντοπίσθηκε στὸ βορειοδυτικὸ ἀκρο τοῦ

τετραγώνου Ν14,1.1 (μέχρι τὸ εἰκοστὸ μέτρο μήκους ἀπὸ τὸ βόρειο ἄκρο). Τὰ

εὐρήματα αὐτὰ περιλαμβάνουν καλῆς ποιότητας ἀδιακόσμητα ὄστρακα τῆς

μυκηνοίίκῆς περιόδου (ἰδιαίτερα στελέχη κυλίκων) καθὼς καὶ πολυάριθμα χον-
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Εἶκ. 26. Χάρτης συχνότητας ὀστράκων στὸ τετράγωνο

ριγωνο Ν12.

Ν13.
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δροειδή. Στὴ νοτιοδυτικὴ ἄκρη τοῦ τετραγώνου καὶ σὲ ἀπόσταση περίπου 40 μ.

ἀπὸ τὸ σταθερὸ σημεῖο ἀρχίζει ὁ γκρεμός, ἐνῶ στὸ κεντρικὸ καὶ ἀνατολικὸ

τμῆμα μετὰ τὸ τριακοστὸ μέτρο μήκους ἀπὸ τὸ βόρειο ἄκρο τὸ ἔδαφος παρου-

σιάζει ἀπότομη κλίση τῆς ὁποίας ἡ σκάρπα, πλάτους 2.5-6 μ., καλύπτεται

ἀπὸ βάτα καὶ θάμνους. Στὰ νότια τῆς ἀκάρπας αὐτῆς τὸ τετράγωνο συνεχίζε-

ται σὲ μικρὸ τριγωνικὸ πλάτωμα καλυμμένο μὲ ἐλαιόδενδρα, τὸ ὁποῖο διακό-

πτεται ἀπότομα στὰ νότια ἀπὸ πυκνὴ βλάστηση καὶ τὴν ἄκρη τοῦ γκρεμοῦ.

Τὰ εὐρήματα ἀπὸ τὸ πλάτωμα αὐτὸ εἶναι ἐλάχιστα καὶ ἀποτελοῦνται κυρίως

ἀπὸ σώματα χονδροειδῶν ἀγγείων. Στὸ τεσσαρακοστὸ μέτρο μήκους ἀπὸ τὸ

βόρειο ἄκρο, ἀκριβῶς κάτω ἀπὸ τὴ θαμνώδη σκάρπα, καὶ σὲ ἀπόσταση 15 μ.

ἀπὸ τὸ ἀνατολικὸ ἄκρο τοῦ τετραγώνου, ἐντοπίσθηκε τοιχἀριο μήκους 1 μ.

κατασκευασμένο ἀπὸ ἀργοὺς ἀκανόνιστους λίθους. Πρόκειται γιὰ ἀναλημμα-

τικὸ τοιχάριο, μᾶλλον σύγχρονο, ὅπως φαίνεται ἀπὸ τὴ σχεδὸν παντελὴ

ἔλλειψη ὀστράκων ἀπὸ τὸ σημεῖο ἐκεῖνο. Σχεδὸν ὁλοκληρωτικὴ ἀπουσία

εὑρημάτων χαρακτηρίζει καὶ τὰ τετράγωνα στὰ νότια τοῦ Ν14,1.1, τὰ ὁποῖα

καλύπτουν τὰ ἰσόπεδα ποὺ κατεβαίνουν πρὸς τὸ γκρεμό. Ἀντίθετα, ὁ ὑψηλὸς

ἀριθμὸς εὑρημάτων συνεχίζεται στὰ ἀνατολικά. Τὸ μεγαλύτερο μέρος τοῦ

τετραγώνου Ν14,2.1 καταλαμβάνεται ἀπὸ ὀργωμένο χωράφι μὲ ἐλαιόδενδρα,

ποὺ καλύπτει 40 ἀπὸ τὰ 50 μέτρα μήκους τοῦ τετραγώνου ἀπὸ τὸ βόρειο

ἄκρο. Η σκἀρπα τοῦ τετραγώνου Ν14,1.1 συνεχίζεται καὶ στὸ τετράγωνο

αὐτὸ καὶ ὁρίζει πρὸς τὰ νότια ἕνα πλάτωμα σὲ χαμηλότερα ἐπίπεδο, τὸ ὁποῖο

καλύπτεται ἀπὸ ἐλαιόδενδρα καὶ πυκνὰ χόρτα. Στὸ πλάτωμα αὐτὸ βρέθηκε

καὶ δεύτερο ἀναλημματικὸ τοιχάριο, τὸ ὁποῖο δμὼς δὲν ἀπέδωσε ὄστρακα καὶ

φαίνεται νὰ εἶναι σύγχρονο. Τὰ περισσότερα εὐρήματα σημειώθηκαν στὸ

χωράφι τοῦ βόρειου τμήματος τοῦ τετραγώνου καὶ συνίστανται σὲ καλῆς καὶ

μεσαίας ποιότητας ὄστρακα ἀπὸ ἀδιακόσμητα μυκηναϊκὰ ἀγγεῖα (καὶ ἐδῶ

ξεχωρίζουν τὰ στελέχη κυλίκων), χονδροειδὴ ὄστρακα ἀπὸ πίθους καὶ πολλὰ

θραύσματα κεραμίδων. Ο ἀριθμὸς τῶν εὑρημάτων γίνεται προοδευτικὰ μικρό-

τερος στὰ τετράγωνα πρὸς Νότο καὶ εἶναι χαρακτηριστικὴ ἡ βαθμιαία ἐλάτ-

τωση τῶν κυλίκων καὶ ἡ αὔξηση τῆς χονδροειδοῦς κεραμικῆς. Τὸ βόρειο

τμῆμα τοῦ τετραγώνου Ν14,3.1 καλύπτεται ὅπως καὶ ἐκεῖνο τοῦ Ν14,2.1,

ἀπὸ ὀργωμένο χωράφι μὲ ἐλαιόδενδρα. Σὲ ἀπόσταση 20 μέτρων ἀπὸ τὸ βόρειο

ἄκρο τοῦ τετραγώνου συνεχίζεται ἡ σκάρπα τῶν τετραγώνων Ν14,1.1 καὶ

Ν14,2.1, στὰ νότια τῆς ὁποίας ὑπάρχει πλάτωμα καλυμμένο μὲ χόρτα καὶ
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ἐλαιόδενδρα. Τὰ περισσότερα ὄστρακα προέρχονται ἀπὸ τὸ ὀργωμένο χωράφι

καὶ εἶναι τῶν ἰδίων κατηγοριῶν μὲ τὰ ὄστρακα τῶν προηγουμένων τετραγώ-

νων. Ὅπως καὶ στὰ προηγούμενα τετράγωνα, ὁ ἀριθμὸς τῶν εὑρημάτων ἐλατ-

τώνεται βαθμιαῖα πρὸς τὰ νότια. Τὸ τετράγωνο Ν14,4.1 παρουσιάζει παρόμοια

εἰκόνα μὲ τὰ προηγούμενα: τὸ βόρειο τμῆμα του (μέχρι τοῦ 25ου μέτρου

μήκους στὸ δυτικὸ καὶ τοῦ 33ου μέτρου μήκους στὸ ἀνατολικὸ ἀκρο) καλύ-

πτεται ἀπὸ ὀργωμένο χωράφι μὲ ἐλαιόδενδρα, τὸ ὁποῖο δμὼς καλύπτεται ἀπὸ

πυκνὴ ἄγρια βλάστηση. Τὸ χωράφι ὁρίζεται ἀπὸ τὴ συνέχεια τῆς προαναφερ-

θείσας ἀκάρπας τῶν τετραγώνων Ν14,1.1, Ν14,2.1, Ν14,3.1, στὰ νότια τῆς

ὁποίας ὑπάρχει πλάτωμα ποὺ ἐπίσης καλύπτεται ἀπὸ ἀγριόχορτα. Τὰ

εὑρήματα, ἐκτὸς ἀπὸ τὰ ὄστρακα τῶν προαναφερθέντων κατηγοριῶν, περιλαμ-

βάνουν καὶ ἕνα μεγάλο τμῆμα ἀπὸ τὸν λαιμό, τὸν ὦμο καὶ τὶς λαβὲς ψευδόστο-

μου ἀμφορέα (πίν. 78γ). Τὸ τετράγωνο Ν14,5.1 παρουσιάζει ἐξ ἴσου μεγάλο

ἀριθμὸ εθρημάτων, ἀλλὰ πιὸ ἀνατολικὰ ἡ κατάσταση εἶναι συγκεχυμένη, γιατὶ

ἡ πυκνὴ βλάστηση μὲ σχεδὸν μηδενικὴ ὁρατότητα στὸ τετράγωνο Ν14,6.1

καὶ οἱ κίνδυνοι ἀπὸ τὴν ὕπαρξη φιδιῶν κατέστησαν ἀδύνατη τὴ συστηματικὴ

ἐξερεύνησή του. Τὸ τετράγωνο Ν14,6.2 καταλαμβάνεται ἀπὸ πλάτωμα σὲ

χαμηλότερα ἐπίπεδο ἀπὸ τὸ Ν14,6.1, στὸ ὁποῖο ἐντοπίσθηκε μία σειρὰ ἐπιμή-

κων λίθων ποὺ φαίνονται νὰ σχηματίζουν γωνία πρὸς τὰ ἀνατολικά, ἐνῶ διά-

σπαρτοι λίθοι βρίσκονται στὴ γύρω περιοχή. Ο ἀριθμὸς τῶν εὑρημάτων

αὐξάνεται στὸ τετράγωνο Ν14,6.3, μὲ τὴν ἀνεύρεση πολυάριθμων σωμάτων

ἀπὸ ἀδιακόσμητα ἀγγεῖα καλῆς ποιότητας καὶ πολλῶν θραυσμάτων ἀπὸ κερα-

μίδες. °H ὑψηλὴ συχνότητα ἀδιακόσμητων ὀστράκων καὶ κεραμίδων συνεχίζε-

ται καὶ πιὸ ἀνατολικἀ, στὰ τετράγωνα Ν14,7.1, Ν14,7.2, Ν14,7.3,

Ν14,8.1, καὶ Ν14,8.2, τὰ ὁποῖα ἐκτείνονται σὲ πλατώματα μὲ ἐλαιόδενδρα.

Μόλις στὸ τετράγωνο Ν14,9.1 παρουσιάζεται ἐλάττωση στὸν ἀριθμὸ τῶν

εθρημάτων.

Πρὸς τὰ βόρεια τοῦ σταθεροῦ σημείου, τὸ τετράγωνο Ν13,1.10 παρου-

σιάζει ἰδιαίτερο ἐνδιαφέρον, γιατὶ περίπου στὸ κέντρο του εἶχε βρεθεῖ ἀπὸ τὸν

Μαρινάτο ἢ ἀσἀμινθοςῢ. Πρόκειται γιὰ ἐπίπεδο ἀγρὸ μὲ ἐλαιόδενδρα, καλυπτό-

μενο ἀπὸ χαμηλὴ βλάστηση, κυρίως ἀγριόχορτα καὶ θάμνους, μὲ ἐξαιρετικὴ

5. ΠΑΕ1954, 310, εἶκ. 8.
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Θέα πρὸς τοὺς γύρω λόφους, τὸ Κορυφἀσιο, καὶ πιὸ μακριὰ πρὸς τὸ Ἰόνιο

Πέλαγος. Καθ᾿ ὅλη τὴν ἔκταση τοῦ τετραγώνου βρέθηκε μεγάλη ποσότητα

κεραμεικῆς ποὺ φθάνει σχεδὸν τὰ 900 ὄστρακα. Τὰ εὐρήματα περιλαμβάνουν

ὄστρακα ἀπὸ σώματα χονδροειδῶν ἀγγείων, θραύσματα ἀπὸ καλῆς ποιότητας

ἀδιακόσμητα μυκηναϊκὰ ἀγγεῖα καὶ τεμάχιο φαιοῦ μινυείου ἀγγείου, θραύ-

σματα ἀπὸ κεραμίδες, καθὼς καὶ ἕνα τεμάχιο σκωρίας μετάλλου («s1ag») ποὺ

διακρίνεται γιὰ τὸ βάρος του. Τὸ ἑπόμενο τετράγωνα πρὸς βόρεια, Ν13,1.9

ἀποτελεῖ προέκταση τοῦ ἰδίου ἀγροῦ καὶ καταλήγει σὲ σειρὰ ἀπὸ βάτα ποὺ

χωρίζουν τὸν ἀγρὸ ἀπὸ μικρὸ ρέμα καὶ τὴν ἀγροτικὴ ὁδὸ ποὺ κατεβαίνει πρὸς

τὴ χαράδρα. Παρ᾿ ὅλο ποὺ ὁ ἀριθμὸς τῶν εὑρημάτων δὲν εἶναι τόσο μεγάλος

ὅσο στο προηγούμενα τετράγωνα (περίπου 400), παραμένει σχετικὰ ὑψηλός,

μὲ κεραμεικὴ τῶν ἰδίων κατηγοριῶν ὅπως καὶ στὸ τετράγωνο Ν13,1.10.

Ἀντίθετα, ἡ ποσότητα τῶν ὀστράκων ἐλαττώνεται σημαντικὰ τόσο πρὸς τὰ

βόρεια, ὅσο καὶ στὰ ἀνατολικὰ τῶν τετραγώνων Ν13,1.10 καὶ Ν13,1.9. Πρὸς

τὰ βόρεια, στὸ τετράγωνα Ν13,1.8, ὁ ἀριθμὸς τῶν ὀστράκων πέφτει ἀπότομα

στὰ 50 καὶ καθίσταται ἀμελητέος στὰ τετράγωνα ποὺ ἐκτείνονται πρὸς Βορρὰ

τοῦ τετραγώνου αὐτοῦ, δηλαδὴ στὰ τετράγωνα Ν13,1.7, Ν13,1.6, Ν13,1.5,

Ν13,1.4, Ν13,1.3, Ν13,1.2 καὶ Ν13,1.1, ἐνῶ σπανίζουν τὰ μυκηνοίίκὰ

ὄστρακα καὶ ὑπερτεροῦν τὰ θραύσματα χονδροειδῶν ἀγγείων. Πρὸς τὰ ἀνατο-

λικὰ παρουσιάζεται ἀνάλογη μείωση εὑρημάτων στὸ τετράγωνο Ν13,2.10, τὸ

ὁποῖο καλύπτεται ἀπὸ ἐλαιώνα, βρέθηκαν περίπου 280 ὄστρακα, κυρίως ἀπὸ

ἀδιακόσμητα μυκηναϊκὰ ἀγγεῖα (καὶ λίγα μὲ μονόχρωμη καστανὴ βαφὴ) καὶ

κεραμίδες, ἐνῶ στὸ Ν13,2.9 βρέθηκαν 45 ὄστρακα ἐκ τῶν ὁποίων ἐλάχιστα

ποὺ Θὰ μποροῦσαν νὰ χρονολογηθοῦν μὲ βεβαιότητα στὴ μυκηναϊκὴ περίοδο.

Στὸ τετράγωνα Ν13,2.8 ὁ ἀριθμὸς τῶν εὑρημάτων εἶναι ἀκόμα μικρότερος (ἂν

καὶ ἀξιοσημείωτο εἶναι ἕνα ΜΕ φαιὸ μινύειο ὄστρακα). Ἀπὸ ἐκεῖ καὶ πέρα, ὁ

ἀριθμὸς τῶν ὀστράκων μειώνεται δραματικὰ στὰ τετράγωνα Ν13,2.7,

Ν13,2.6 (στὸ ὁποῖο δμὼς σημειώθηκε μεγάλη συγκέντρωση θραυσμάτων

κεραμίδων), Ν13,2.5 (στὸ ὁποῖο βρέθηκε καὶ ἄλλο θραῦσμα ΜΕ φαιοῦ μινύ-

ειου ὀστράκου καὶ ἕνας ξυστῆρας ἀπὸ λευκωπὸ λίθο), Ν13,2.4, Ν13,2.3,

. Ν13,2.2, καὶ Ν13,2.1.

Μεγάλη συγκέντρωση ὀστράκων σημειώνεται περίπου 100 μ. πρὸς τὰ

ἀνατολικὰ τοῦ σταθεροῦ σημείου, στὸ τετράγωνα Ν13,3.10. Τὸ ὑλικὸ ἀνέρχε-

ται σὲ περίπου 750 ὄστρακα, τῶν ἰδίων κατηγοριῶν ὅπως καὶ τῶν τετραγώ-
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νων Ν13,2.10 καὶ Ν13,1.10. ἳὌπως καὶ στὶς ἄλλες σειρὲς τετραγώνων, ἡ

ποσότητα τῶν εὑρημάτων μειώνεται δραματικὰ πρὸς τὰ βόρεια, καὶ πέφτει

στὰ 70 ὄστρακα στὸ Ν13,3.9, 30 ὄστρακα στὸ Ν13,3.8, 10 ὄστρακα στὸ

Ν13,3.7, καὶ παραμένει στὰ 10-20 ὄστρακα σὲ κάθε ἕνα ἀπὸ τὰ τετράγωνα

Ν13,3.6, Ν13,3.5, Ν13,3.4, Ν13,3.3, Ν13,3.2, καὶ Ν13,3.1. Παρόμοια

ἐλάττωση σημειώνεται στὰ τετράγωνα Ν13,4.10 καὶ Ν13,4.9, ὅπου οἱ

συχνότητες τῶν ὀστράκων μειώνονται στὰ 200 καὶ 100 ἀντίστοιχα, γιὰ νὰ

ἀκολουθήσει στὰ τετράγωνα πρὸς Βορρὰ μείωση ἀνάλογη ἐκείνης μὲ τὶς ἄλλες

σειρές (21 ὄστρακα στὸ Ν13,4.8, καὶ 0-10 στὰ Ν13,4.7-4.1).

Ἐκτὸς ἀπὸ τὴν περιοχὴ τῆς παλαιᾶς ἀνασκαφῆς Μαρινάτου, ἀξιοσημεί-

ωτη συγκέντρωση κεραμεικῆς σημειώθηκε στὰ συνεχόμενα τετράγωνα

Ν13,6.6 - Ν13,6.7 - Ν13,7.6 - Ν13,7.7. Τὰ περισσότερα εὐρήματα προέρ-

χονται ἀπὸ τὸ Ν13,7.6 (περίπου 400 ὄστρακα), στὰ νότια τῆς ἀγροτικῆς

ὁδοῦ, ὅπου τὸ τετράγωνο χωρίζεται σὲ τρία ἴσα μέρη: τὸ δυτικὸ τρίτο κατα-

λαμβάνεται ἀπὸ νεαρὸ ἀμπέλι, τὸ μεσατο τρίτο καταλαμβάνεται ἀπὸ ἀγρό-

κτημα μὲ ἀγροτικὴ οἰκία, τοῦ ὁποίου ἡ νότια ἄκρη εἶσχωρεἵ στὸ τετράγωνο

Ν13,7.7, καὶ τὸ ἀνατολικὸ τρίτο ἀπὸ ἐλαιῶνα. 'H ὑψηλὴ συγκέντρωση

ὀστράκων σημειώθηκε στὸ ἀμπέλι καὶ στὴ νότια ἄκρη τοῦ ἀγροκτήματος καὶ

περιλαμβάνει πολυάριθμα θραύσματα ἀπὸ ἀδιακόσμητες ΥΕ ΙΕΙ κύλικες καλῆς

ποιότητας, καθὼς καὶ τεμάχια χονδροειδῶν ἀγγείων καὶ κεραμίδες.

Ἀξιοσημείωτη εἶναι ἡ πιθανὴ ὕπαρξη κλασικοῦ ἢ ἑλληνιστικοῦ τάφου στὸ

τετράγωνο Ν13,6.8. Συγκεκριμένα, σὲ τοιχάριο κοντὰ σὲ ἀγροτικὴ οἰκία ποὺ

δεσπόζει τοῦ τετραγώνου, ἐντοπίσθηκαν πολλὰ μεγάλα θραύσματα ἀπὸ κερα-

μίδες καὶ πίΘΟυς, τοποθετημένα ἀπὸ τὸν ἰδιοκτήτη σὲ τοιχάριο (πίν. 77α), ἐνῶ

θαμμένα στὸ ἔδαφος κοντὰ στὸ τοιχἀριο διακρίνονται καὶ ἄλλα θραύσματα

κεραμίδων. Ἀπὸ τὸν ἰδιοκτήτη πληροφορηθήκαμε ὅτι παλαιότερα στὴν

περιοχὴ εἶχαν βρεθεῖ ἀνθρώπινα ὀστά, γεγονὸς ποὺ ἴσως σημαίνει ὅτι πρόκειται

γιὰ ὑπολείμματα κεραμοσκεπαῖς τάφου τῆς ἑλληνιστικῆς περιόδου. Ἀπὸ τὰ

θραύσματα ξεχωρίζουν δύος ἕνα ἀπὸ τὸν λαιμὸ μεγάλου πίθου, ποὺ σώζεται σὲ

διαστάσεις 23χ25 ἐκ. καὶ ἕνα ἐπίπεδο θραῦσμα, μάλλον ἀπὸ κεραμίδα, δια-

στάσεων 2Ο><23 ἐκ. Ἐξ ἄλλου, στὸ τετράγωνο Ν13,10.6 ἐντοπίσθηκε μεγά-

λος σωρὸς ἀπὸ λίθους καὶ κεραμίδες, κοντὰ στὸν ὁποῖο βρίσκεται θραῦσμα

κίονα ἀπὸ ἀσβεστόλιθο (πίν. 776). Ο κίονας δὲν φέρει ραβδώσεις καὶ ἔχει διά-

μετρο 33 ἐκ. Χαρακτηριστικὰ ὄστρακα δὲν βρέθηκαν στὴν περιοχή.
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Τέλος, πρέπει νὰ σημειωθοῦν διάφορα μικρὰ εῦρήματα, ὅπως θραῦσμα

ζωόμορφού εἰδωλίου (Ν13,5.2, πίν. 78α1), πυραμιδοειδὴς Ἀννίβα (ἀπὸ τὸ

τετράγωνο Ν13,10.6, πίν. 78β2), τμήματα πήλινων γυναικείων εἰδωλίων

(πίν. 78α3), καθὼς καὶ λίθινα εὑρήματα, ὅπως ξυστῆρες καὶ ἀπολεπίσματα

ἀπὸ πυριτόλιθο καὶ ὀψιανὸ καὶ δύο λαβὲς κυλινδρικῆς διατομῆς ἀπὸ πράσινο

λίθο (πίν. 786).

Η κεραμεικᾔ (ἸοΑΝΝ GULIZIO - CYNTHIA SHELMERDINE)

Ἄν καὶ ἡ πλειονότητα τῶν κεραμεικῶν εὑρημάτων χρονολογεῖται στὴ

μυκηναϊκὴ περίοδο, βρέθηκαν καὶ ὁρισμένα ὄστρακα ποὺ φανερώνουν ὅτι ἡ

Θέση ἦταν σὲ χρήση καὶ κατὰ τὴν Πρωτοελλαδικὴ καὶ τὴ Μεσοελλαδικὴ

περίοδο. Ὁρισμένα ἔσω νεύοντα χείλη ἀπὸ χειροποίητες φιάλες καὶ δύο

ὄστρακα μὲ τὸ τυπικὸ γιὰ τὴν Πρωτοελλαδικὴ περίοδο γάνωμα Urfirnis

ἀποτελοῦν ἐνδείξεις ὅτι ἡ θέση κατοικήθηκε κατὰ τὰ μέσα τῆς τρίτης χιλιε-

τίας π.Χ. Τὰ ΠΕ ὄστρακα βρέθηκαν στὰ γειτονικὰ τετράγωνα Ν14.1,1 καὶ

Ν14,2.2, ὅπου ἐντοπίσθηκε ἡ μεγαλύτερη συγκέντρωση ὀστράκων. Οἱ ἐνδεί-

ξεις γιὰ ΜΕ κατοίκηση εἶναι ἐπίσης λιγοστὲς καὶ συνίστανται σὲ λίγα φαιὰ

μινύεια ὄστρακα, ἀπὸ σκύφους καὶ ἀποθηκευτικὰ ἀγγεῖα, κατασκευασμένα

ἀπὸ πηλὸ μέτριας ἢ χονδροειδοῦς ποιότητας, χρώματος φαιοῦ (2.5ΥΚ 4/2-

5/2) ἕως ἀνοικτοῦ φαιοῦ (1οΥΚ 7/1) ἢ φαιοῦ - πράσινου (5G 4/7), καὶ δύο

ἀμαυρόχρωμα ὄστρακα κατασκευασμένα ἀπὸ καλῆς ποιότητας φαιό - πράσινο

πηλό (5Υ 4/2) καὶ διακοσμημένα μὲ παράλληλες γραμμές.

Ἀντίθετα μὲ τὰ λιγοστὰ ὄστρακα τῶν ΠΕ καὶ ΜΕ περιόδων, ἡ ΥΕ κερα-

μεικὴ ἀφθονεῖ. Τὰ εὐρήματα χρονολογοῦνται στὶς ΥΕ Ι, II, καὶ ΠΙΑ- περιό-

δους. Τὰ ΥΕ ΗΙ ὄστρακα συνίστανται σὲ βαθιὲς κύλικες μὲ κοντὰ στελέχη

και κοῖλες βάσεις καὶ μικρὰ κύπελλα μὲ ἐπίπεδη βάση, ἐνίοτε μὲ βραχὺ στέλε-

χος. Ἐπίσης, τμήματα κλειστῶν ἀγγείων, μάλλον πιθαμφορέων, ἀνααγνωρί-

σθηκαν σὲ ὁρισμένες βάσεις.

Τὸ μεγαλύτερο μέρος τοῦ ὑλικοῦ χρονολογεῖται στὴ ΥΕ ΙΕΙ περίοδο καὶ

περιλαμβάνει τόσο διακοσμημένα, ὅσο καὶ ἀδιακόσμητα ὄστρακα. Τὰ διακο-

σμημένα ἀνήκουν σχεδὸν ἀποκλειστικὰ σὲ κύλικες, ἀλλὰ στὶς περισσότερες

περιπτώσεις ἡ βαφὴ ἔχει φθαρεῖ καὶ γί αὐτὸθτὸ ἀκριβὲς χρῶμα εἶναι δύσκολο

νὰ διαπιστωθεῖ. Τὰ περισσότερα διακοσμημένα ὄστρακα φέρουν μονόχρωμη ἢ
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ταινιωτὴ διακόσμηση χρώματος μαύρου, σκούρου καστανοῦ ἢ σκούρου ἐρυθροῦ

καὶ ἀνήκουν σὲ βάσεις, στελέχη, λαβὲς καὶ λίγα χείλη ἀπὸ κύλικες τῆς ΥΕ

ΠΙΑ2-ΠΙΒ1 (πίν. 78γ).

Ἀδιακόσμητα ὄστρακα εἶναι ἰδιαίτερα πολυπληΘὴ καὶ ἀνήκουν, ὡς ἐπὶ τὸ

πλεῖστον, σὲ ἀνοικτὰ ἀγγεῖα καλῆς ποιότητας, κυρίως ΥΕ ΠΙΑ1-ΠΙΒ2 κύλι-

κες μὲ βραχὺ ἔξω νεῦον (εἶκ. 3α) ἢ ἔξω στρεφόμενο (εἶκ. 3β) χεῖλος, κοῖλες ἢ

ἐπίπεδες βάσεις, καὶ στελέχη μὲ διαμέτρους κυμαινόμενες ἀπὸ 2 μέχρι 2.25

ἐκ. Ἐπίσης βρέθηκαν πολυάριθμα ὄστρακα ἀπὸ κύπελλα μὲ κοντὰ ἔξω νεύον-

τα ἢ ἐλαφρῶς ἔξω στρέφοντα χείλη καὶ δακτυλιόσχημες βάσεις ἀπὸ ΥΕ

ΠΙΑ1-Β2 βαθεῖς σκύφους καὶ κρατῆρες (six. 3). Πιθαμφορεῖς καὶ πρόχοι

ἐπίσης ἀναγνωρίσθηκαν στὸ ὑλικό, ἀλλὰ ἡ ἔλλειψη ἐπαρκῶν διαγνωστικῶν

στοιχείων καθιστᾶ ἀδύνατη τὴ χρονολόγηση: ἡ μόνη ἐξαίρεση εἶναι ὁ ὦμος καὶ

τμῆμα τοῦ ψευδοῦς λαιμοῦ ἀπὸ ΥΕ ΠΙΑ2-ΠΙΒ2 κωνικὸ ψευδόστομο ἀμφορέα

(πίν. 78γ).

Ἀξιοσημείωτη εἶναι ἡ ἀπουσία διαγνωστικῶν χαρακτηριστικῶν τῆς ΥΕ

ΠΙΓ, ἀλλὰ δὲν πρέπει νὰ ἀποκλεισθεῖ ἡ πιθανότητα κατοίκησης τῆς Θέσης

ἐκείνη τὴν περίοδο μέχρι νὰ ὁλοκληρωθεῖὴ ἔρευνα.

Ὄστεολογικὴ ἔρευνα (DEBORAH RUSCILLO ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΥ)

Παράλληλα μὲ τὴν καθαυτὸ ἀρχαιολογικὴ ἔρευνα πραγματοποιήθηκε καὶ

μελέτη τῶν ὀστῶν καὶ θαλάσσιων ὀστρέων ποὺ ἐντοπίσθηκαν ἀπὸ τὶς ὁμάδες.

Ο λόγος γιὰ τὸν ὁποῖο αὐτὴ ἡ μελέτη κρίθηκε ἀπαραίτητη γιὰ νὰ διερευνηθεῖ

ἡ πιθανότητα ὕπαρξης ὀστῶν ζώων ποὺ δὲν ζοῦν πιὰ στὴν περιοχή, καθὼς καὶ

συγκεντρώσεων θαλασσίων ὀστρέων μὴ γεωλογικῆς προέλευσης, οἱ ὁποῖες

πιθανὸν νὰ ὑποδηλώνουν Θέσεις ἀπόρριψης ὑπολειμμάτων φαγητοῦ. Συνολικὰ

ἐντοπίσθηκαν 14 ὀστὰ τὰ ὁποῖα πιθανὸν νὰ προέρχονται ἀπὸ τὴν ἀρχαία

κατοίκηση τοῦ χώρου. Τὰ μισὰ βρέθηκαν στὴ Θέση τῆς ἀνασκαφῆς Μαρινάτου

καὶ τὰ ὑπόλοιπα διάσπαρτα στὸ τετράγωνο Ν13. Τὰ ὀστὰ αὐτὰ ἀνήκουν σὲ

αἰγοπρόβατα, ἀλλὰ ἰδιαίτερα ἐνδιαφέρον παρουσιάζει ὄστὸ ἀπὸ ἐλάφι (τετρά-

γωνο Ν14,1.1). Ἐλάφια δὲν ὑπάρχουν σήμερα στὴν περιοχὴ καὶ πρέπει τὸ

ὀστὸ μὲ βεβαιότητα νὰ θεωρηθεῖ ἀρχατο. Η μελέτη τῶν σαλιγκαριῶν προσφέ-

ρει ἐπίσης χρήσιμες ἐνδείξεις γιὰ τὴν ἱστορία τῆς χρήσης τοῦ χώρου. Σαλι-

γκἀρια βρέθηκαν σὲ ὅλα τὰ μέρη τῆς ἐρευνηθείσας περιοχῆς καὶ ἀνήκουν
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Εἱκ. 3. Ὑστεροελλαδικὰ ΠΙ ὄστρακα.

στοὺς τύπους Rumina deco11ata, C1ausi1ia sp., He1ice11a sp., He1ix aspersa καὶ

He1ix me1anostoma. Ἰδιαιτέρου ἐνδιαφέροντος εἶναι ἡ ἀνεύρεση σαλιγκαριῶν

He1ix aspersa μαζὶ μὲ σαλιγκάρια He1ix me1anostoma, γιατὶ σὲ ἄλλες προϊστο-

ρικὲς Θέσεις, ὅπως π.χ. στὸν Κομμὁ, ὁ πρῶτος τύπος ἀντικατέστησε τὸν δεύ-

τερο, καθὼς ὁ τόπος He1ix aspersa ζεῖ σὲ καλλιεργημένες ἐκτάσεις καὶ
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κήπους, ἐνῶ τὸ He1ix me1anostoma ἐπιζεῖ δύσκολα σὲ περιοχὲς ποὺ ὑφίστανται

καλλιέργεια. cH συνεύρεση τῶν δύο αὐτῶν εἰδῶν ἴσως ὑποδεικνύει ὅτι τὸ

ἰσόπεδο καλλιεργήθηκε συστηματικὰ μόνο πρόσφατα, κάτι ποὺ συμφωνεῖ καὶ

μὲ τὶς μαρτυρίες τῶν κατοίκων τῆς Ἴκλαινας γιὰ ἐντατικὴ καλλιέργεια

κυρίως μετὰ τὸν Δεύτερο Παγκόσμιο πόλεμο.

Μία ἄλλη πτυχὴ τῆς γεωλογικῆς ἱστορίας τῆς Ἴκλαινας φανερώνεται

ἀπὸ τὴ μελέτη τῶν θαλασσίων ὀστρέων. Σύγχρονα θαλάσσια ὄστρεα δὲν βρέ-

θηκαν στὴν περιοχή, ἀλλὰ ἐντοπίσθηκε μεγάλος ἀριθμὸς ἀπολιθωμένων

ὅστρέων, ἰδιαίτερα στὸ βόρειο τμῆμα τοῦ τετραγώνου Ν13, ὅπου ὑπάρχει ρηχὴ

ρεματιὰ μὲ κατεύθυνση ἀπὸ ἀνατολικὰ πρὸς δυτικά, καὶ στὶς γυμνὲς πλαγιὲς

τοῦ ἰσοπέδου στὸ νότιο ἄκρο του. Τὰ εἴδη τῶν ἀπολιθωμένων ὀστρέων ποὺ βρέ-

θηκαν στὴν Ἴκλαινα ἀνήκουν σὲ εἴδη ποὺ ζοῦν σὲ ρηχὲς θάλασσες μὲ ἀμμώδη

πυθμένα. 'H προκαταρκτικὴ ἐξέτασή τους ὑποδεικνύει χρονολογήση περίπου

125000 ἐτῶν, ἀλλὰ τὰ ἀπολιθώματα αὐτὰ Θὰ ἀποτελέσουν ἀντικείμενα

περαιτέρω μελέτης ἀπὸ εἰδικὸ παλαιοντολὀγο.

'H συστηματικὴ ἔρευνα τῆς Ἴκλαινας Θὰ συνεχισθεῖ καὶ κατὰ τὸ καλο-

καίρι τοῦ 2000, μὲ τὴν ἐξερεύνηση τῶν τετραγώνων Μ13-Μ14 καὶ τὴ διεξα-

γωγὴ γεωφυσικῆς ἔρευνας.

ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ



9. ΑΝΑΣΚΑΦΗ ΘΕΡΜΟΥ

(Πίν. 79-83)

Τὸ 1999 ἔγιναν νέες συμπληρωματικὲς ἔρευνες ὑπὸ τοὺς τοίχους τοῦ

σηκοῦ καθὼς τὴν 4η καὶ 5η βάση τῆς ἐσωτερικῆς κιονοστοιχίας τοῦ ναοῦ τοῦ

Ἀπόλλωνος (εἶκ. 1). Ἔγιναν ἐπίσης ἐργασίες συντήρησης καὶ προστασίας

τῶν ἀποκαλυφθέντων. Ἐργάσθηκαν καὶ πάλι ἡ ἀρχαιολόγος Μαρία Πατε-

ράκη, ὁ τεχνίτης Δημ. Νιτέρος καὶ ὁ Ἀθαν. Ἀναστασόπουλος. Τὰ σχέδια

ἔκανε ὁ σχεδιαστὴς τοῦ Πανεπιστημίου Ἰωαννίνων Γιάννης Διαμαντόπουλος.

Στὸ ἔργο μᾶς ἐβοήθησε καὶ πάλι ἀποτελεσματικὰ ὁ ἀρχιφύλακας τοῦ χώρου

Χρῆστος Κοσμᾶς. Ἀρωγὸς ἦλθε ἡ Ἐφορεία Ἀρχαιοτήτων ὑπὸ τὸν Λάζαρο

Κολώνα, τὸν ὁποῖο εὐχαριστῶ.

Στρωματογραφία ὑπὸ τὸν δυτικὸ τοῖχο τοῦ σηκοῦ μεταξὺ τῶν στρωματο-

γραφιῶν 15 καὶ 1 (α-α Ἅα ' ’)

Γιὰ νὰ ἐλέγξουμε τὰ στρώματα ποὺ εἴχαμε ἐρευνήσει στὶς στρωματογρα-

φίες 15 καὶ 1α ὑπὸ τὸν δυτικὸ τοῖχο τοῦ σηκοῦ (εἶκ. 2), μετακινήσαμε

ὁρισμένες πέτρες ἀπὸ τὸ ἀνατολικότερο μέρος τοῦ τοίχου αὐτοῦ καὶ κάναμε

δύο μικρὲς τομές, τὴν α-αὶ παράλληλη πρὸς τὴν 15 καὶ τὴν αἰαὶ ' κάθετη

στὴν προηγούμενη, ὅπως φαίνεται στὴν κάτοψη τῆς εἶκ. 3 (πίν. 79α).

"Eva ἀπὸ τὰ ζητήματα ἦταν νὰ διευκρινισθεῖ ἡ πρὸς Α κλίση τοῦ κίτρινου

στρώματος ποὺ διαπιστώσαμε στὴν ἐπαναληπτικὴ ἔρευνα τῆς στρωματογρα-

φίας 15 τὸ 1998. Πρόκειται γιὰ τὸ κίτρινο στρῶμα τὸ ὁποῖο ὑπόκειται τῶν

1. Στρωματογραφία 15, ΠΑΕ 1995, 94 κἑ., 1996, 173 κἕ., 1998, 129 κἑ. Στρω-

ματογραφία 1α, ΠΑΕ 1996, 179 κἑ.



ΠΙΝΑΞ 76 ΠΑΕ 1999. - 8. ΕΡΕΥΝΑ ΙΚΛΑΙΝΑΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

α. Ἥ τοποθεσία Τραγάνες ἀπὸ τὰ ἀνατολικά. β. ᾿Ἄποψη τῆς Ἴκλαινας ἀπὸ τὰ δυτικά.



ΠΑΕ 1999. - 8. ΕΡΕΥΝΑ ΙΚΛΑΙΝΑΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΠΙΝΑΞ 77

α. Κεραμίδες ἀπὸ πιθανὸ ἑλληνιστικὸ τάφο. β. Θραῦσμα κίονα.



ΠΙΝΑΞ 78 ΠΑΕ 1999. - 8. ΕΡΕΥΝΑ [ΚΛΑΙΝΑΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

β

, Ι

Δ ι .

γ

α. Πήλινα εθρήματα. β. Λίθινα εὑρήματα. γ. Ὑστεροελλαδικὰ ΙΕΙ ὄστρακα.




