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9. ΕΡΕΥΝΑ ΙΚΛΑΙΝΑΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

(πίν. (ὶ9-70)

'H δεύτερη περίοδος τῆς ἐπιφάνειακῆς ἔρευνας τῆς ἐν Ἀθήναις Ἀρχαιο-

λογικῆς Ἐταιρείας στὴν Ἴκλαινα Μεσσηνίας διεξήχθη τὸν Μάιο καὶ Ἰούνιο

τοῦ 20001. Ἥ ἔρευνα ὀργανώνεται ἀπὸ τὸ Κέντρο Ἑλληνικοῦ Πολιτισμοῦ τοῦ

Πανεπιστημίου Manitoba καὶ χρηματοδοτεῖται ἀπὸ τὸ Συμβούλιο Ἔρευνας

Κοινωνικῶν καὶ Ἀνθρωπιστικῶν Ἐπιστημῶν τοῦ Καναδᾶ (Socia1 Sciences

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

ρίας τοῦ Αἰγαίου (ΙΝΞΤΑΡ). 'H ἐρευνητικὴ ὁμάδα ἀποτελεῖται ἀπὸ τοὺς ἀρχι-

τέκτονες-τοπογράφους Chris Mundig1er καὶ Steven C1arke, τὴν ὀστεολὀγο

Deborah Rusci11o Κοσμοπούλου, τὶς εἰδικοὺς ἐπὶ θεμάτων κεραμεικῆς

Cynthia She1merdine καὶ Ἰο3ῃῃ Gu1izio. τὸν εἰδικὸ σὲ Θέματα ἠλεκτρο-

νικῶν ὑπολογιστῶν καὶ ἠλεκτρονικῆς ἐπεξεργασίας δεδομένων Ian Cameron.

τὸν ἀρχαιολόγο-γεωφυσικὸ Michae1 Boyd, τὸν σχεδιαστὴ Robin Κόραςκαὶ

τοὺς ἀρχαιολόγους ΠούπηΚαλογερἀκου, Νατάσα Μαραβέλα, καὶ Δημήτρη

Νακάση, οἱ ὁποτοι ἦσαν οἱ ἐπικεφαλής τῶν ὁμάδων. Στὴν ἔρευνα ἔλαβαν μέρος

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

λογικῆς Ἐταιρείας γιὰ τὴν ἔγκριση τῆς ἔρευνας. Ἐπίσης εὐχαριστῶ τὴν προϊσταμένη

τῆς Ζ , ΕΠΚΛ, κυρία Ξένη Ἀραπογιάννη γιὰ τὴν ἄδεια διεξαγωγῆς τῆς ἔρευνας καὶ τὴν

ἐπιμελήτρια κυρία Γεωργία Χατζῆ γιὰ τὴν πολύτιμη βοήθειά της σὲ πρακτικὰ προβλή-

ματα ποὺ ἀνέκυψαν κατὰ τὴ διάρκεια τῆς ἐργασίας. Εὐχαριστίες ἐκφράζονται καὶ πρὸς

τὸν ἀρχιφύλακα τοῦ Μουσείου Πόλου κ. Κώστα Συκαλιᾶ ποὺ ἐπέβλεψε τὴν ἔρευνα ἐκ

μέρους τῆς Ἐφορείας, ἀλλὰ καὶ πρὸς τὸ προσωπικὸ τοῦ Μουσείου Πύλου γιὰ τὴν

εὐγενική τους βοήθεια. Γιὰ τοὺς στόχους καὶ τὴ μεθοδολογία τῆς ἔρευνας βλ. ΗΔΕ

1999, Ι 17-120. Η μόνη ἀλλαγὴ ἀπὸ τὸ 1999 εἶναι ὅτι οἱ ἀριθμοὶ ποὺ ὅριζαν τὶς κάθετες

σειρὲς τετραγώνων ἀντικαταστάθηκαν ἀπὸ μικρὰ γράμματα τοῦ λατινικοῦ ἀλφαβήτου.

Ἱρῇσι τὸ τετράγωνο L1 μετονομάσθηκε σὲ a1 κλπ.
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Εἰκ. 1. Χάρτης τοῦ πλατώματος τῆς Ἴκλαινας μὲ τὸν κάναβο.
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τριάντα τρεῖς φοιτητὲς ἀρχαιολογίας τοῦ Κέντρου Ἑλληνικοῦ Πολιτισμοῦ τοῦ

Πανεπιστημίου Manitoba.

Ἀποτελἐσμαιτα2

Στὴν περίοδο 2000 καλύψαμε ἔκταση περίπου 1 τ.χλμ. στὰ τετράγωνα

Μ12, Ν12, Μ13 καὶ Μ14 (εἶκ. 1). Η ὁρατότητα γενικὰ ῆταν καλὴ (μέσος

δρος 70%). Συνολικὰ καταγράφηκαν καὶ μελετήθηκαν στὸν χῶρο πάνω ἀπὸ

10.000 ὄστρακα. Η φετινὴ ἔρευνα ἔφερε στὸ φῶς ἐνδιαφέροντα εὑρήματα σὲ

ὅλη τὴν ἐπιφάνεια τοῦ πλατώματος καὶ ἰδιαίτερα σὲ τρία σημεῖα.

Κεντρικός τομέας (περιοχὴ ἀνασκαφῆς Μαρινάτου)

Στὴ Θέση Τραγἀνες, στὴν περιοχὴ τῆς παλαιᾶς ἀνασκαφῆς Μαρινἀτου,

τὸ 1999 εἴχαμε ἐρευνήσει τὸ τμῆμα πρὸς τὰ ἀνατολικὰ τοῦ ἐξάρματος ποὺ

δεσπόζει τῆς περιοχῆς, μὲ ἄκρως σημαντικὰ εθρηματαἷθ. Ἐφέτος ἐπεκτείναμε

τὴν ἔρευνα καὶ στὸ τμῆμα πρὸς τὰ δυτικὰ τοῦ ἐξάρματος (τετράγωνα Μ 13/ἱ9,

j9, i10,j10 καὶ Μ14/39, 310, b9, b1O — βλ. εἶκ. 2α, 26 καὶ 3). Στὸ σημεῖο

αὐτὸ ἡ πλαγιὰ παρουσιάζει κλίση πρὸς τὰ νοτιοδυτικὰ καὶ καταλήγει σὲ μία

σειρὰ πλατωμάτων ποὺ καλύπτονται ἀπὸ ἐλαιῶνες. Τόσο ὃ δυτικὸς τομέας ὅσο

καὶ τὰ πλατώματα καλύπτονται ἀπὸ πληθώρα ὀστράκων ποὺ χρονολογοῦνται

σὲ ὅλες τὶς προϊστορικὲς περιόδους, ἀλλὰ ἰδιαίτερα στὴν ΥΕ ΠΙΑ- (γιὰ τὴν

κεραμεικὴ βλ. κατ.).

Ἰδιαίτερα ἐνδιαφέρουσες ἀνακαλύψεις σημειώθηκαν κατὰ τὴ διενέργεια

τῆς γεωφυσικῆς ἔρευνας στὸν τομέα αὐτόν. Μία συνολικὴ περιοχὴ 10.901

τ.μ. γύρω ἀπὸ τὸ ἔξαρμα ἐρευνήθηκε μὲ μετρητὴ ἠλεκτρικῆς ἀντίστασης

(Geoscan RM15 resistance meter)“. Οἱ μετρήσεις πάρθηκαν ἀνὰ διαστή-

ματα 1 μ. καὶ κατέδειξαν ἀνωμαλίες ποὺ φαίνεται νὰ ὀφείλονται στὴν ὕπαρξη

2. Γιὰ τὶς πληροφορίες σχετικὰ μὲ τὴν κεραμεικὴ καὶ τὴ γεωφυσικὴ ἔρευνα

εὐχαριστῶ ἀντίστοιχα τὴν καθηγήτρια κ. Cynthia She1merdine καὶ τὸν Δρα Michae1

Boyd.

3. ΠΑΕ1999, 118.

4. Γιὰ περιγραφὴ τῆς περιοχῆς βλ. ΠΑΕ 1999, 120 κὲ.
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Εῖκ. 2α-β. Χάρτες συχνότητας ὀστράκων στὰ τετράγωνα Μ13 καὶ Μ14,
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Είκ. 3. Τοπογραφικὸ σχέδιο τῆς περιοχῆς Μαρινάτου μὲ τὸ ἔξαρμα.

ἀρχιτεκτονικῶν στοιχείων. Συγκεκριμένα, στὰ βόρεια τοῦ ἐξάρματος ἐντοπί-

σΘηκαν τέσσερα σχεδὸν παράλληλα γραμμικὰ στοιχεῖα μὲ κατεύθυνση ἀνατο-

λικὰ πρὸς δυτικά, μεγίστου πάχους δ μ., ποὺ πιθανὸν νὰ ὑποδηλώνουν δρό-

μους. Στὸ κεντρικὸ τμῆμα τῆς ἐρευνηθείσας περιοχῆς φάνηκε ὁμάδα ἀνωμα-

λιῶν ποὺ φαίνονται νὰ σχετίζονται μὲ τὸ ἔξαρμα: πρόκειται γιὰ τρία γραμμικὰ

στοιχεῖα ποὺ ἐκτείνονται ἀπὸ τὸ ἔξαρμα πρὸς τὰ βόρεια, ἐνῶ στὰ δυτικὰ τοῦ

ἐξάρματος ἄλλη ἀνωμαλία σχηματίζει παραλληλόγραμμο διαστάσεων περίπου

8X 15 μ. Συμπλέγματα γραμμικῶν στοιχείων ποὺ ἴσως ἀνήκουν σὲ τμήματα

κτιρίου σημειώθηκαν ἐπίσης καὶ στὰ νότια καὶ στὰ ἀνατολικὰ τοῦ ἐξάρματος.

Ἐκτὸς τῆς ἔρευνας μὲ μετρητἡ ἠλεκτρικῆς ἀγωγιμότητας ἡ περιοχὴ τοῦ

ἐξάρματος ἐρευνήθηκε καὶ μὲ μαγνητόμετρο (Geoscan FM36 f1uxgate

gradiometer) ἐπὶ τῇ βάσει κανάβου μὲ τετράγωνα πλευρᾶς 1 μ. Ο ἀνατο-
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Εἱκ. [ι. Τοπογραφικὸ σχέδιο τοῦ τετραγώνου Μ 12 j6j6 (μὲ κύκλο σημειώνεται ἡ θέση τῶν

ὀρυγμάτων).

λικὸς τομέας παρουσιάζει ἰδιαίτερα ἔντονη μαγνητικὴ δραστηριότητα (οἱ

μαγνητικὲς ἀνωμαλίες ξεπερνοῦν τὰ 1οῃΤ) ποὺ ἴσως ὑποδεικνύουν κλιβάνους

ἢ καὶ ἐκτεταμένα στρῶμα καταστροφῆς ἀπὸ φωτιά.

Βόρειος τομέας

Ἰδιαίτερα ἐνδιαφέροντα ἦσαν τὰ εὐρήματα σὲ δύο σημεῖα τοῦ βορείου

τομέα τοῦ πλατὡματος. Τὸ πρῶτο βρίσκεται στὸ τετράγωνο Μ12/16, σὲ

ἀπόσταση 750 μ. βόρεια τῆς ἀνασκαφῆς Μαρινάτου (εἶκ. 4). Τὸ νότιο μισὸ

τοῦ τετραγώνου καλύπτεται ἀπὸ θαμνώδη σκάρπα ποὺ σχηματίσθηκε ἀπὸ τὴν

ἰσοπέδωση τῆς πλαγιᾶς γιὰ τὴ δημιουργία καλλιεργήσιμης ἐπιφάνειας. Τὸ

χῶμα εἶναι μαλακὸ ἀσβεστολιθικό («ἀσπροπουλιἀ»). Τὸ βόρειο μισὸ τοῦ τε-

τραγὠνου εἶναι πιὸ ὁμαλὸ καὶ στὰ δυτικὰ σχηματίζει ἀπότομο ἔξαρμα. Σὲ

ἀπόσταση 21 μ. ἀπὸ τὸ βορειοανατολικὸ καὶ 23 μ. ἀπὸ τὸ νοτιοανατολικὸ
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ἀκρο τοῦ τετραγώνου, στὴν κατωφερὴ βόρεια πλαγιὰ τοῦ ἐξἀρματος, εἶναι

ὁρατὰ δύο ὀρύγματα ποὺ καλύπτονται ἀπὸ γωνιόλιΘΟυς, τῶν ὁποίων διακρίνε-

ται ἡ βόρεια ἀκμὴ καὶ τμῆμα τῆς ἀνώτερης ὁριζόντιας ἐπίπεδης ἐπιφανείας.

Οἱ λίθοι βρίσκονται διατεταγμένοι ἀνατολικὰ πρὸς δυτικά, σὲ ἀπόσταση 4.β() μ.

ὁ ἕνας ἀπὸ τὸν ἄλλο καί, ἐὰν ἑνωθοῦν μὲ νοητὴ γραμμή, φαίνεται νὰ ἀνήκουν

σὲ κυκλικὴ κατασκευὴ. Η διάμετρος τῆς ὀπῆς τοῦ ἀνατολικοῦ ὀρύγματος

εἶναι 30><25 καὶ τοῦ δυτικοῦ 20><10 ἑκ. Τὸ βάθος τῶν ὀρυγμάτων εἶναι του-

λάχιστον 230 μ. καὶ στὸ ἐσωτερικό τους διακρίνονται ὀρθογώνιοι λίθοι (πίν.

βθα). Διαγνωστικὰ ὄστρακα δὲν ὑπῆρχαν στὴν ἐπιφάνεια τοῦ ἐδάφους κοντὰ

στὰ ὀρύγματα, ἀλλὰ ἡ πλαγιὰ εἶναι ἀπότομη καὶ εἶναι πιθανὸν νὰ ἔχουν

κατρακυλὴσει χαμηλότερα. Τὰ ὀρύγματα καὶ ἡ γύρω περιοχὴ χρήζουν περαι-

τέρω ἔρευνας γιὰ νὰ διαπιστωθεῖ κατὰ πόσον πρόκειται γιὰ τεχνητὲς κατα-

σκεψές, ἢ ἴσως γιὰ τάφοθ.

Τὸ δεύτερο ἐνδιαφέρον ἔρημα σημειώθηκε στὰ τετράγωνα Μ12/115-116,

ἰ5-ἰ6, j5-j6, στὸ βόρειο καὶ βορειοδυτικὸ ἀκρο τοῦ πλατώματος. Στὸ σημεῖο

αὐτὸ τὸ πλάτωμα εἶναι διαμορφωμένο σὲ ἰσόπεδα ποὺ ἀκολουθοῦν τὴ βόρεια

πλαγιὰ καὶ στηρίζονται ἀπὸ σύγχρονους ἀναλημματικοὺς τοίχους. Τὰ ἰσόπεδα

σχηματίζουν ἀπότομη σκάρπα ποὺ ἔπεφτε σχεδὸν κάθετα πρὸς τὰ βόρεια καὶ

καταλήγει σὲ μία μικρὴ κοιλάδα, σχηματιζόμενη ἀπὸ σειρὰ στενόμακρων πλα-

τωμἀτων. Τὰ πλατώματα αὐτὰ εἶναι διαμορφωμένα ἀπὸ μηχανικὸ ἐκσκαφέα

καὶ ἐκτείνονται ἀπὸ τὰ δυτικὰ πρὸς τὰ ἀνατολικά, παράλληλα μὲ τὴν κοίτη

τοῦ μικροῦ ποταμοῦ ποὺ ρέει στὸ χαμηλότερο σημεῖο τῆς κοιλάδας. Τὸ δυτικὸ

ἀκρο τῶν πλατωμάτων καλύπτεται ἀπὸ ἐλαιῶνα, ἐνῶ τὸ ὑπόλοιπο ἀπὸ ἄγρια

χόρτα καὶ καλάμια (ἡ ὁρατότητα στὰ πλατώματα κυμαίνεται ἀπὸ 40 μέχρι

60%). Καθ᾿ ὅλο της τὸ μῆκος, ἡ σκἀρπα καλύπτεται ἀπὸ πυκνότατη βλἀ-

στηση (Θἀμνους, βάτα, σχίνα, ἀγριόχορτα, καὶ δένδρα), ἀλλὰ σὲ τρία σημεῖα

διακρίνονται τμήματα ἀπὸ κατὰ τὰ φαινόμενα λαξευμένους ὀγκολίθους μὲ

ἐπίπεδες ἐπιφάνειες καὶ ὀρθὲς γωνίες (πίν. 69β). Λόγω τῆς πυκνῆς βλάστησης

καὶ τῆς ἔλλειψης σχετικῆς ἀδείας δὲν στάθηκε δυνατὸν νὰ μετρηθοῦν καὶ νὰ

5. Στὸ τετράγωνο Μ13/,ῇ2 ἐντοπίσαμε καὶ ἕνα ὄρυγμα ποὺ θὰ ἐρευνηθεῖ τοῦ χρόνου

μὲ γεωφυσικὰ δργανα, ἂν καὶ μᾶλλον πρόκειται γιὰ φωλιὰ κάποιου ζῴου.
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σχεδιασθοῦν οἱ λίθοι αὐτοί, ἀλλὰ εἶναι ἀρκετὰ εὐμεγέθεις (ὁ μοναδικὸς τοῦ

ὁποίου τὶς διαστάσεις μπορέσαμε νὰ ὑπολογίσουμε κατὰ προσέγγιση ἔχει

μῆκος 0.70 μ., πλάτος 0.5() μ.. καὶ πάχος ().40 μ.). Παρόμοιοι ὀγκόλιθοι βρί-

σκονται ἐπίσης ριγμένοι κατὰ μῆκος τῆς κοίτης τοῦ ποταμοῦ, σκεπασμένοι

ἀπὸ πυκνὰ καλάμια καὶ βάτα, ἐνῶ ἄλλοι βαμμένοι στὸ χῶμα ἐντοπίσθηκαν καὶ

στὸ ἰσόπεδο πάνω ἀπὸ τὴ σκάρπα (πίν. 7οα). Χωρὶς καθαρισμὸ τοῦ χώρου δὲν

εἶναι δυνατὸν νὰ διαπιστωθεῖ ἐὰν οἱ ὀγκόλιθοι αὐτοὶ εἶναι πελεκημἐνοι, καὶ στὴν

περίπτωση αὐτὴ δὲν Θὰ πρέπει νὰ ἀποκλεισθεῖ ἡ πιθανότητα Κυκλώπειων

τειχῶν, ἡ ὕπαρξη τῶν ὁποίων ἔχει βεβαιωθεῖ ἀπὸ τὸν Μαρινἇτοβ. Θὰ πρέπει νὰ

σημειωθεῖ ὅτι σὲ διάφορα σημεῖα τῆς ἀκάρπας διακρίνονται τοιχάρια: συγκε-

κριμἐνα, ἐντοπίσαμε τρία σημεῖα ὅπου φαίνονται μονὲς ἢ διπλὲς σειρὲς λίθων

(μέσο πλάτος Ο.08-().15 μ. καὶ μέσο ὕψος 0.08-0.10 μ.), οἱ ὁποῖες φαίνονται

νὰ ἀνήκουν σὲ παλαιότερους ἀναλημματικοὺς τοίχους. Τὰ εὑρήματα ἀπὸ τὴ

σκἀρπα καὶ τὰ πλατώματα εἶναι λιγοστά, προφανῶς λόγω τῆς ἰσοπέδωσης

τῆς πλαγιᾶς καὶ τῆς καταστροφῆς τοῦ ἀρχικοῦ ἐδάφους ἀπὸ τὸν μηχανικὸ

ἐκσκαφέα. Περιλαμβάνουν λίγα χονδροειδὴ μυκηναϊκὰ ὄστρακα ἀπὸ ἀποθηκευ-

τικὰ ἀγγεῖα, λίγα ὕστερα ὄστρακα (μάλλον βυζαντινὰ) καὶ ἕξι Θραύσματα ἀπὸ

κεραμίδια. Ἀξιοσημείωτη εἶναι καὶ ἡ εὕρεση Θαλασσινῶν ὀστρέων στὰ πλατω-

ματα κάτω ἀπὸ τὴ σκάρπα, μεταξὺ τῶν ὁποίων συγκαταλέγονται καὶ ὄστρακα

τοῦ τύπου murex truncu1us ποὺ φέρουν διάτρηση γιὰ τὴν ἐξαγωγὴ βαφῆς.

Δυτικός τομέας

Σημαντικὴ συγκέντρωση ὀστράκων ἐπισημάνθηκε στὸ δυτικὸ ἀκρο τοῦ

πλατὡματος, στὰ τετράγωνα M13/d1-e1-e‘2 (εἶκ. 2α). Τὸ Μ13/ε1 καλύπτε-

ται κατὰ τὰ 3/4 ἀπὸ πυκνὴ βλάστηση, ποὺ ἐπέτρεψε τὴν ἐρευνα μόνο τοῦ

ἀνατολικοῦ του ἄκρου (ὁρατότητα 40-50%), ἐνῶ στὴ βορειοανατολικὴ γωνία

ὑπάρχει χωματόδρομος μὲ κατεύθυνση πρὸς τὰ νοτιοδυτικά. Τὸ χῶμα εἶναι

μαλακὸ ἀσβεστολιθικό («ἀσπροπουλιά»). Πρὸς τὰ δυτικὰ καὶ βόρεια ἡ πλαγιὰ

παρουσιάζει ἔντονη κατωφέρεια, μὲ ἀποτέλεσμα τὸ σημεῖο αὐτὸ νὰ ἔχει θαυ-

μάσια καὶ ἀπρόσκοπτη Θέα πρὸς τὸ Ἰόνιο πέλαγος καὶ πρὸς τὰ χωριὰ Κορυ-

(i. ΓΙΕ 195/1, 309 εἱκ. (ἱ.
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φάσιο. Ρωμανοῦ καὶ Τραγἀνα. Κατὰ μῆκος τῆς βόρειας ἄκρης τοῦ τετραγω-

νου παρατηρήθηκε ἀπότομη αὔξηση τῆς συχνότητας τῶν εὑρημάτων (170

ὄστρακα τῶν ΥΕ ΗΙ καί, κυρίως. ΥΕ I1IA-B περιὁδων, τεμάχια ἀκατέργα-

στου πηλοῦ, πιθανὸν ἀπὸ ἐπικάλυψη στέγης ἢ τοίχων, καθὼς καὶ λίγα ἑλληνι-

στικὰ ὄστρακα καὶ κεραμίδια). Η ποσότητα τῶν εθρημά-των σχεδὸν διπλασιά-

ζεται στὸ πρὸς τὰ δυτικὰ κείμενο τετράγωνο Μ 13/(11 , στὸ ὁποῖο συνεχίζεται ὁ

χωματόδρομος καὶ τοῦ ὁποίου ἡ νότια πλευρὰ καλύπτεται ἀπὸ τὴν Ὀργιώτη

βλάστηση τοῦ Μ 13/e1. Ἐκτὸς τῶν μυκηναιῶν ὀστράκων καὶ τῶν τεμαχίων

ἀκατέργαστου πηλοῦ, στὸ τετράγωνο αὐτὸ βρέθηκαν καὶ δύο λεπίδες ἀπὸ

πυριτόλιθο, καθὼς ἐπίσης καὶ 5 θαλασσινὰ ὄστρεα (Cerastoderma edu1e). Ἄμἐ-

σως πρὸς τὰ νότια καὶ δυτικὰ τῶν τετραγώνων Mi3/d1 καὶ Μ I3/e1 ἡ πλα-

γιὰ παρουσιάζει ἔντονη κατωφέρεια καὶ καλύπτεται ἀπὸ Ὀργιώτη βλάστηση

ἀπὸ βάτα. Στὰ ἀκάλυπτα τμήματα ἀνάμεσα στὰ βάτα βρέθηκαν περίπου 50

ὄστρακα. τὰ περισσότερα χονδροειδἡ, λίγα κεραμίδια. δύο λεπίδες ἀπὸ πυριτὀ-

λιθο, καὶ ἀπολιθωμένα ὄστρεα. Ἀντίθετα, οἱ ἐλαιῶνες στὰ τετράγωνα

Μ 12/610 καὶ Μ12/ῖ10, ἀκριβῶς πρὸς τὰ βόρεια, ἔχουν πολὺ καλὴ ὁρατότητα

(90%) καὶ μεγάλη αὔξηση τοῦ ἀριθμοῦ τῶν εὑρημάτων (720 στὸ Μ 12/ΠΟ

καὶ 204 στὸ Μ 12/610). Τὰ εὐρήματα αῦτὰ συνίστανται ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον σὲ

χονδροειδὴ ὄστρακα ἀπὸ ἀποθῆκευτικὰ ἀγγεῖα, λίγα θραύσματα κεραμίδων,

καὶ ἐλάχιστα καλῆς ποιότητας ὄστρακα ἀπὸ κύπελλα ἢ σκύφους. Γενικἀ, ὁ

τομέας αὐτὸς παρουσιάζει ἐντονο ἐνδιαφέρον καὶ χρῄζει καθαρισμοῦ ἀπὸ τὴ

βλάστηση καὶ περαιτέρω ἐρεύνης.

Εὐρήματα

Η κεραμεικὴ (πίν. 706) καλύπτει ὅλες τὶς περιόδους τῆς προϊστορίας. Η

Νεολιθικὴ περίοδος ἀντιπροσωπεύεται ἀπὸ ἕνα ὄστρακο μὲ λεπτὰ τοιχώματα

καὶ μελανὴ στιλβωμένη ἐξωτερικὴ ἐπιφάνεια μὲ τρεῖς λεπτὲς παράλληλες

ἐγχαράξεις (πίν. 7()β[αἸ). Η ΠΕ περίοδος ἀντιπροσωπεύεται ἀπὸ χειροποίητα

ὄστρακα μὲ λεπτὰ τοιχώματα καὶ ἀνοικτὸ καστανὀχρωμο πηλὸ μὲ μικρὰ

λευκὰ καὶ μπλὲ ἐγκλείσματα. τὰ ὁποῖα εἶναι γνωστὰ καὶ ἀπὸ ἄλλες μεσση-

νιακὲς θέσεις (πίν. 706[βἸ). Ἐπίσης ΠΕ φαίνονται νὰ εἶναι καὶ καλῆς ποιότη-

τας ὄστρακα τοξοειδῶν λαβῶν. τὰ ὁποῖα χρονολογοῦνται στὸ τέλος τῆς ΠΕ

καὶ στὴν ἀρχὴ τῆς ΜΕ περιόδου. Τὰ ΜΕ ὄστρακα εἶναι πιὸ πολυάριθμα καὶ
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συνίστανται σὲ χονδροειδὴ χείλη, σώματα καὶ βάσεις (πίν. 7οβ[γἸ), καθὼς καὶ

ἕνα ὄστρακο μὲ ἐγχάρακτη διακόσμηση καὶ μία τοξοειδὴ λαβὴ ἀπὸ πιθάριο (πίν.

7Οβ[δἸ).

Σὲ ἀντίθεση μὲ τὰ λιγοστὰ ὄστρακα τῶν ΠΕ καὶ ΜΕ περιόδων, ἡ ΥΕ

περίοδος ἀντιπροσωπεύεται ἀπὸ πληθώρα εὑρημάτων. Τὰ ΥΕ ΗΙ ὄστρακα

περιλαμβάνουν στελέχη ἀπὸ κυαθόμορφες κύλικες μὲ πορτοκαλόχρωμη ἐπιφά-

νεια καὶ γκρίζο-μπλὲ πυρήνα, καθὼς καὶ χονδροειδὴ ὄστρακα ἀπὸ ἀποθηκευ-

τικὰ ἀγγεῖα, σκύφους καὶ τριποδικὰ σκεύη μὲ πορτοκαλόχρωμο ἢ γκρίζο-πορ-

τοκαλὴ πυρὴνα καὶ μεγάλα λίθινα ἐγκλείσματα. eO ἴδιος πηλὸς χρησιμο-

ποιεῖται ἐπίσης γιὰ ἀγνύθες καὶ συνεχίζεται νὰ χρησιμοποιεῖται καὶ στὴν ΥΕ

ΠΙΑ-ΠΙΒ γιὰ πίΘΟυς. Τὰ ΥΕ ΗΙ ὄστρακα εἶναι πιὸ συχνὰ στὰ τετράγωνα

Μ 13/110 καὶ Μ 13/j9, ἀλλὰ ἐμφανίζονται καὶ σὲ ἄλλα σημεῖα τῆς θέσης.

Η κεραμεικὴ τῆς ΥΕ [ΗΑ-Β περιόδου εἶναι ἡ πολυαριΘμότερη. Περιλαμβἀ-

νει κυρίως χείλη, λαβὲς καὶ στελέχη κυλίκων καὶ δευτερευόντως χείλη καὶ βάσεις

ἀπὸ κύπελλα, κρατῆρες, ὑψίσταις σκύφους, κουτἀλες, βαθεῖς σκύφους καὶ

ρηχοὺς γωνιώδεις σκύφους καὶ ἀλάβαστρα (ἐνδεικτικὰ βλ. πίν. 7οβ[ζ, ηἸ). Τὰ

περισσότερα ὄστρακα εἶναι ἀδιακόσμητα. Τὰ λίγα διακοσμημένα ὄστρακα περι-

λαμβάνουν σώματα μὲ διακόσμηση γραπτῶν ταινιῶν στὸ κάτω μέρος καὶ στε-

λέχη κυλίκων μὲ ἴχνη βαφῆς. Πολλὰ ὄστρακα τῆς περιόδου αὐτῆς εἶναι καμένα.

Οἱ ἐνδείξεις γιὰ χρήση τοῦ χώρου κατὰ τοὺς σκοτεινοὺς χρόνους περιορί-

ζονται σὲ τέσσερα ὄστρακα μὲ γκριζόμαυρο πηλὸ τῆς πρωτογεωμετρικῆς

περιόδου, ἐκ τῶν ὁποίων τὸ ἕνα φέρει ἴχνη μαύρης βαφῆς στὴν ἐξωτερικὴ

ἐπιφάνεια. Ἐπίσης λίγα ὄστρακα χρονολογοῦνται καὶ στὴν κλασικὴ καὶ ἑλλη-

νιστικὴ περίοδο, κυρίως Θραύσματα ἀπὸ μελαμβαφὴ ἀγγεῖα, ἕνα λυχνάρι, σκύ-

φοι καὶ κάνθαροι τοῦ 4ου π.Χ. αἱ. ἢ καὶ ἀργότερα. Πολλὰ κεραμίδια χρονολο-

γοῦνται στὴν περίοδο αὐτὴ, ὁρισμένα ἐκ τῶν ὁποίων εἶναι λακωνικοῦ τύπου μὲ

ἴχνη ἐρυθρᾶς βαφῆς. Εὐρήματα τῶν περιόδων αὐτῶν εἶναι πιὸ συχνὰ στὸ βόρειο

ἀκρο τοῦ τετραγώνου Μ13 καὶ τὸ νότιο τοῦ Μ12. Ἀκόμα λιγότερα ὄστρακα

ἀνήκουν στὴν περίοδο τῆς ρωμαιοκρατίας καὶ τῆς βυζαντινῆς περιόδου.

Ἀνάμεσα στὰ ἄλλα εὐρήματα περιλαμβάνοντο δύο Θραύσματα ἀπὸ

εἰδώλιαῖ τὸ πρῶτο (πίν. 7()γ[αἸ) ἀνήκει σὲ πρόσθιο τμῆμα ζώου καὶ τὸ δεύτερο

εἶναι ἕνας δίσκος μὲ τρία πόδια, ἴσως τμῆμα καρέκλας (πίν. 7()γ[βἸ). Ἐπίσης

βρέθηκαν βαρίδια Ἀργαλεῖου (πίν. 7()γ[γἸ) καὶ λίθινα ἐργαλεῖα ἀπὸ πυριτόλιθο

(πίν. 7ογ[δἸ).
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Συμπέρασμα

'0 ἐντοπισμὸς ἀρχιτεκτονικῶν στοιχείων ποὺ θὰ μποροῦσαν νὰ ἀνήκουν

σὲ Κυκλὡπεια τείχη, καθὼς καὶ ἡ πιΘανὴ ὕπαρξὴ τάφων στὴν περιοχὴ εἶναι

στοιχεῖα ποὺ χρειάζονται πιὸ ἕκτεταμένὴ ἔρευνα, γιατὶ μπορεῖ νὰ ἔχουν κρίσι-

μες ἐπιπτώσεις ὡς πρὸς τὴν ἀξιολὀγὴση τῆς σημασίας τῆς Ἴκλαινας γιὰ τὸ

δίκτυο τῶν μυκηναιῶν Θέσεων τῆς Μεσσηνίας. Ὅπως εἶναι γνωστὀ, ἡ

Ἴκλαινα ἔχει ταυτισθεῖ μὲ τὴν a-puz. ποὺ ἀναφέρεται στὶς πινακίδες τῆς

Γραμμικῆς Β ἀπὸ τὸ ἀνάκτορο τοῦ Ἄνω Ἐγκλιανοῦ ὡς μία ἀπὸ τὶς περιφε-

ρειακὲς πρωτεύουσες τῆς Δεῦρο ἐπαρχίαςἳ. Η ταύτιση αὐτὴ. σὲ συνδυασμὸ μὲ

τὰ εὐρήματα τῆς παλαιότερης ἀνασκαφῆς τοῦ Μαρινάτου καὶ τὰ ἀποτελέ-

σματα τῆς παρούσας ἔρευνας, ἐνισχύει τὴν ὑπόΘεσὴ τοῦ Μαρινάτου γιὰ τὴν

ὕπαρξὴ ἀνακτόρου στὴ σημαντικὴ αὐτὴ θεσηβ.
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