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"11p. γραμμ. 0.01-0.015 μ. 2ου αἱ. μ.Χ. Εἶναι μία ἀπὸ τὶς νεώτερες χρο-

νολογικὰ ἐπιγραφὲς τοῦ εἴδους. Σώζεται μόνο ὁ κατάλογος τῶν ἐφήβων τῆς

Ἀριστομαχίδος φυλῆς καὶ αὐτὸς ὅχι πλήρης. Ἐνδιαφέρον δημογραφικὸ στοι-

χετο ἀποτελεῖ ὁ μεγάλος σχετικὰ ἀκόμη ἀριθμὸς τῶν ἐφήβων τῆς πόλης,

καθὼς καὶ τὸ γεγονὸς ὅτι δὲν ἀποκαλοῦνται πλέον «τριτίρενες», ἀλλὰ ἁπλῶς

ἔφηβοι. Οἱ Ὕπογυμνασίαρχοι Κλώδιός Θεοπόμπου καὶ Κλώδιος Κλεοβούλου

δὲν εἶναι γνωστοὶ. Τὸ ἄνομα Κλώδιος εἶναι σχετικὰ σπάνιο. Εἶναι γνωστὸ στὴ

Μεσσήνη ἀπὸ ἐπιτύμβια ἐπιγραφὴ. Τὰ ὑπόλοιπα ὀνόματα ἀπαντοῦν γενικῶς σὲ

ἐπιγραφὲς τῆς Μεσσηνίας καὶ τῆς Λακωνίας.

Ἡρῶο Σαιθιδῶν

Ἀρ. εὖρ. 11/199, μἑγ. σωζ. ὕψ. 0.195 μ.᾿ μέγ. σωζ. πλ. ().10 μ.᾿ πἀχ.

0.187 μ. Κατὰ τὶς ἐργασίες καθαρισμοῦ καὶ συντήρησης τοῦ ᾇἘρὡου-Μαυσω-

λείου τῶν ΣαιΘιδῶν, ἐν ὄψει τῆς ἀναστήλωσής του σὲ συνδυασμὸ μὲ τὸ ὑπὸ

ἀναστήλωση Στάδιο καὶ τὶς στοὲς τοῦ Γυμνασίου, βρέθηκε μεταξὺ ἄλλων καὶ

Θραῦσμα ἀπὸ τὴν ἰωνικὴ στέψη ἀσβεστολιθικῆς στήλης μὲ τὰ δύο τελευταῖα

γράμματα τῆς λέξης [- - - - χαιἶοεἸτε (πίν. 59α).



9. ΕΡΕΥΝΑ ΙΚΛΑΙΝΑΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

Η τρίτη περίοδος τῆς ἐπιφανειακῆς ἔρευνας ποὺ διεξάγεται ὑπὸ τὴν αἰγί-

δα τῆς ἐν Ἀθήναις Ἀρχαιολογικῆς <Εταιρείας καὶ τὴ διεύθυνση τοῦ ὑπογρα-

φομένου στὴν Ἴκλαινα Μεσσηνίας πραγματοποιήθηκε τὸν Μάιο καὶ Ἰούνιο

τοῦ 20011. eH 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 (ΙΝ8ΤΑΡ). <Η ἐρευνητικὴ ὁμάδα ἀποτελεῖται ἀπὸ τὸν ἀρχι-

τέκτονα-τοπογράφο Chris Mundig1er, τὴν ὀστεολὀγο Deborah Rusci11o

Κοσμοπούλου, τὶς εἰδικοὺς ἐπὶ θεμάτων κεραμεικῆς Cynthia She1merdine

καὶ joann Gu1izio, τὸν εἰδικὸ σὲ θέματα ἠλεκτρονικῶν ὑπολογιστῶν καὶ

ἠλεκτρονικῆς ἐπεξεργασίας δεδομένων Ian Cameron, τὸν ἀρχαιολόγο-γεωφυ-

σικὸ Michae1 Boyd, τὸν σχεδιαστὴ Steven C1arke καὶ τοὺς ὁμαδάρχες Πούπη

Καλογερἀκου, Robin Connor, Sy1via Connor, Δημήτρη Νακάση καὶ Ἰο(1γ

Gordon. Στὴν ἔρευνα ἔλαβαν μέρος 35 φοιτητὲς ἀρχαιολογίας τοῦ Κέντρου

Ἑλληνικοῦ Πολιτισμοῦ τοῦ Πανεπιστημίου Manitoba.

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

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

τῆς Ζ ' ΕΠΚΑ κυρία Ξένη Ἀραπογιάννη γιὰ τὴν ἄδεια διεξαγωγῆς τῆς ἔρευνας καὶ τὴν

ἐκπρόσωπο τῆς Ἐφορείας κ. Ἀθανασία Ράλλη γιὰ τὴ συνεργασία της. Εὐχαριστίες

ἐκφράζονται καὶ πρὸς τὸν ἀρχιφύλακα τοῦ Μουσείου Πόλου κ. Κώστα Συκαλιᾶ καὶ τὸ

προσωπικὸ τοῦ Μουσείου γιὰ τὴν εὐγενική τους βοήθεια. Γιὰ τοὺς στόχους καὶ τὴ μεθο-

δολογία τῆς ἔρευνας βλ. ΠΑΕ 1999, 117-129 καὶ ΠΑΕ 2000, 107-117.
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Ἀρχαιολογικὴ ἔρευναι

Ὅπως ἀναφέρθηκε σὲ προηγούμενη ἐκΘεσηἷῢ, γιὰ τοὺς σκοποὺς τῆς ἔρευ-

νας τὸ πλάτωμα τῆς Ἴκλαινας ἐχει διαιρεθεῖ σὲ τέσσερα μεγάλα τμήματα δια-

στάσεων 5ωχ1500 μ. (εἶκ. 1, σειρὲς Λ12-14, Μ12-14, N12-14, 012-14).

Τὸ κεντρικὸ καὶ τὸ δυτικὸ τμῆμα (τετράγωνα M12, M13, M14 καὶ N12,

N13, Ν14) ἐρευνήθηκαν στὶς περιόδους 1999 καὶ 2000. Κατὰ τὴ διάρκεια

τῆς περιόδου 2001 καλύψαμε τὸ ὑπολειπόμενο ἀνατολικὸ τμῆμα τοῦ πλατώ-

ματος (τετράγωνα 012-14), καθώς ἐπίσης καὶ τὶς δυτικὲς παρυφὲς τοῦ πλα-

τώματος, τὴν κοιλάδα ἀνάμεσα στὴν Ἴκλαινα καὶ στὸ Κορυφάσιο καὶ τὶς

κορυφὲς τῶν λόφων ποὺ περιβάλλουν τὴν Ἴκλαινα πρὸς τὰ νοτιοδυτικά,

δυτικὰ καὶ βορειοδυτικὰ (τετράγωνα A12-ἢ)". Τέλος, ὁλοκληρώσαμε τὴν

ἐρευνα μικροῦ τμήματος τοῦ τετραγώνου N12 (ὑποτετρἀγωνα a2/b2, 33/b3

καὶ f8/f9/f10, g8/g9/g10), τὸ ὁποῖο δὲν εἶχε ἐρευνηθεῖ τὸ 1999. Συνολικὰ

ἐρευνήθηκε ἔκταση 2.25 τ.χλμ. καὶ καταγράφηκαν καὶ μελετήθηκαν ἐπὶ

τόπου περίπου 4.000 ὄστρακα, ἐκ τῶν ὁποίων ἕνα ποσοστὸ τῆς τάξεως τοῦ

8% μεταφέρθηκε στὸ Μουσεῖο Πόλου γιὰ μελέτη.

Μεγάλες συγκεντρώσεις ὀστράκων ἐντοπίσθηκαν στὰ ἀκόλουθα τρία

σημεῖα (εἱκ. 1, 2):

1. Στὸ τετράγωνο 013 (ὑποτετράγωνα c8/d8/68/18/g8, c7/d7/e7/f71-

g7/h7, e6/f0/g6/h6) καὶ σὲ ἐπιφάνεια περίπου 40.000 τ.μ. (300 μ. α-δχ 130

μ. β-ν). Πρόκειται γιὰ μεγάλο ἀμπελῶνα ποὺ ἐκτείνεται στὰ βόρεια τοῦ

χωματοδρόμου ποὺ ὁδηγεῖ στὴ Θέση Πλάτανος. <Ο ἀμπελῶνας καταλήγει στὰ

βόρεια σὲ χωράφι μὲ πορτοκαλιὲς καὶ στὰ νότια σὲ κατακόρυφη σκάρπα

καλυμμένη ἀπὸ Θάμνους καὶ βάτα. eH σκάρπα ἀρχίζει σὲ ἀπόσταση 12 μ. ἀπὸ

τὴ δυτικὴ πλευρὰ τοῦ τετραγώνου d8 καὶ συνεχίζεται πρὸς τὰ ἀνατολικά-

νοτιοανατολικὰ στὰ τετράγωνα e8 καὶ f8. Μέσα στὴ σκάρπα εἶναι ὁρατὰ τρία

ἀνοίγματα μὲ βραχώδη ὀροφὴ καὶ μεγάλο βάΘΟς. Τὸ χῶμα εἶναι ἀμμῶδες καὶ

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

λίθινα εὑρήματα εὐχαριστῶ ἀντίστοιχα τὴν καθηγήτρια κ. Cynthia She1merdine, τὸν

Δρα Michae1 Boyd, καὶ τὸν κ. james Newhard.

3. ΠΑΕ 1999, 117-129.

[ι. Η σειρὰ Λ δὲν ἀπέδωσε παρὰ ἐλάχιστα ὄστρακα.
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II:— ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΣ ΤΥΜΒΟΣ

Εἱκ. Ι. Χάρτης τοῦ πλατώματος τῆς Ἴκλαινας μὲ τὸν κάναβο τῆς ἔρευνας καὶ τὰ σημεῖα μὲ

τὰ πιὸ ἐνδιαφέροντα εὐρήματα.

ἀφράτο, χρώματος κιτρινερύθρου (ye11owish red 5YR 5/6) πρὸς καστανοῦ

(strong brown 7.5YR 5/6)᾿ἷ᾿. Τὰ εὐρήματα περιλαμβάνουν δύο ὄστρακα ἀπὸ

ΠΕ χονδροειδεῖς σκύφους (τοῦ ἐπονομαζόμενου τύπου «Nozaina ware») καὶ

δύο χονδροειδὴ ΥΕ Ι ὄστρακα ἀπὸ ἀποθηκευτικὰ ἀγγεῖα. «Η πλειονότητα τῶν

εὑρημάτων περιλαμβάνει ὄστρακα τῆς πρώιμης βυζαντινῆς περιόδου, κυρίως

5. Munse11 Soi1 Co1or Charts, Revised Edition. 1992.
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Εἱκ. 2. Γραφικὴ παράσταση συχνότητας ὀστράκων στὰ τετράγωνα 012 (α), 013 (β), 014 (γ).

ἀπὸ μαγειρικὰ σκεύη, πινάκια καὶ σκύφους μὲ ἐφυάλωση καὶ ἀγγεῖα μὲ κτε-

νωτὴ διακόσμηση («combed ware»), καθὼς καὶ θραύσματα ἀπὸ πλίνθους καὶ

κεραμίδια, τὰ ὁποῖα ἴσως ὑποδηλώνουν τὴν ὕπαρξη κάποιας ἀγροτικῆς ἐγκα-

τάστασης τῆς περιόδου.

2. Στὸ τετράγωνο 014 (ῦποτετράγωνα g2, f3/g3, f4/g4) καὶ σὲ

ἀπόσταση 1 χιλιομέτρου πρὸς τὰ ἀνατολικὰ τῆς περιοχῆς τῆς παλαιᾶς

ἀνασκαφῆς Μαρινάτου ἐντοπίστηκε ἔντονη συγκέντρωση ὀστράκων τῆς ΥΕ

περιόδου. Τὰ ὄστρακα βρέθηκαν στὴν ἐπιμήκη ἐπίπεδη κορυφή (ἐπιφάνεια

περίπου 13.000 τ.μ.) τοῦ χαμηλοῦ λόφου ποὺ δεσπόζει στὰ νοτιοανατολικὰ

τοῦ πλατώματος τῆς Ἵκλαινας, στὰ δρια τοῦ χωριοῦ. Πρὸς τὰ βόρεια ὃ λόφος

ὁρίζεται ἀπὸ ἀπότομη πλαγιὰ ποὺ καταλήγει σὲ σειρὰ τριῶν ἰσοπέδων, σὲ

μικρὴ ἀπόσταση ἀπὸ τὰ ὁποῖα ρέει τὸ ἕνα ἀπὸ τὰ δύο ποτάμια τῆς Ἴκλαινας.

Πρὸς τὰ νότια ὁ λόφος κόβεται ἀπὸ τὸν σύγχρονο δρόμο ποὺ ὁδηγεῖ στὸ Ἐλαι-

όφυτο. cH κορυφὴ τοῦ λόφου καλύπτεται στὸ μεγαλύτερο μέρος της ἀπὸ ἐλαι-

ώνα, μὲ μαλακὸ σκοῦρο κιτρινέρυθρο (ye11owish red 5YR 4/6) χῶμα, ἀλλὰ τὸ

δυτικὸ καὶ ἀνατολικὸ τμῆμα καλύπτονται ἀπὸ σύγχρονες κατοικίες. <Η κερα-
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μεικὴ συνίσταται κυρίως σὲ καλῆς ποιότητας στελέχη ἀπὸ κύλικες, σώματα

ἀπὸ ὑδρίες καὶ χείλη ἀπὸ κύπελλα καὶ κύλικες τῶν ΥΕ ΠΙΑ- περιόδων (ἂν

καὶ ὁ πηλὸς τριῶν ὀστράκων ἀπὸ χονδροειδὴ ἀποθηκευτικὰ ἀγγεῖα θὰ

μποροῦσε νὰ εἶναι ΥΕ Ι). Ὄστρακα ἄλλων περιόδων εἶναι λιγοστἀ: ἕνα

θραῦσμα ἀπὸ μαγειρικὸ σκεῦος καὶ ἕνα ὄστρακο μὲ κτενωτὴ διακόσμηση

(«combed ware») χρονολογοῦνται στὴν πρώιμη βυζαντινὴ περίοδο, ἐνῶ ἕνα

μελαμβαφὲς ὄστρακο φαίνεται νὰ εἶναι κλασικὸ ἢ ἑλληνιστικὀ.

3. Σὲ τμῆμα τοῦ τετραγώνου Ν14 (ὑποτετρἀγωνα a1/b1, a2/b2), τὸ

ὁποῖα εἶχε παραμείνει ἀνεξερεύνητα τὸ 1999, ἐντοπίστηκε μεγάλος ἀριθμὸς

ΥΕ ΠΙΑ- ὀστράκων (περιλαμβανομένης καὶ μιᾶς βάσης καλῆς ποιότητας

ἀπὸ κρατήρα καὶ τμήματος τῆς γάστρας καὶ τοῦ στελέχους ἀπὸ κύλικα).

Σημαντικὸ ἔρημα ἀπὸ τὸ σημεῖο αὐτὸ εἶναι τμῆμα μυκηναϊκοῦ ταυρόσχημου

εἰδωλίου. Τὸ εἰδώλιο εἶναι κατασκευασμένο ἀπὸ καθαρὸ πηλὀ, χρώματος

ὠχροῦ καστανοῦ (Munse1 1OYR 8/3)‘ σώζεται τὸ σῶμα, ὃ λαιμός, τὰ

κέρατα, καὶ τὰ δύο μπροστινὰ πόδια, συνολικοῦ μήκους 4.9 ἑκ.

Παράλληλα μὲ τὴ μελέτη τῶν νέων εὑρημάτων πραγματοποιήθηκε καὶ ἡ

μελέτη τῶν λιθίνων εὑρημάτων τῶν δύο προηγουμένων περιὁδων. 'H μελέτη

αὐτὴ κατέδειξε τὴν ὕπαρξη τριῶν παλαιολιθικῶν λεπίδων μὲ παχιὰ διατομή,

πλατιὲς ἐπιφάνειες καὶ ἴχνη ἀπὸ πατίνα, κατασκευασμένων μὲ τὴ μέθοδο τῆς

ἀποκρουσης. cH μία ἀπὸ τὶς λεπίδες αὐτὲς εἶναι κατασκευασμένη μὲ τὴν

τεχνικὴ Leva11ois.

Γεωφυσικὴ ἔρευνα

Ἰδιαίτερα ἐνδιαφέροντα ἀποτελέσματα ἀπέφερε ἡ γεωφυσικὴ ἔρευνα στὴν

περιοχὴ τῆς παλαιᾶς ἀνασκαφῆς Μαρινάτου στὴν τοποθεσία Τραγἀνες. Τὸ

2001 ἐπεκτείναμε τὴν ἔρευνα γύρω ἀπὸ τὴν περιοχὴ ποὺ ἐρευνήσαμε τὸ 2000᾿

συγκεκριμένα, ἐρευνήσαμε μία ἔκταση 7963 τ.μ. μὲ μετρητὴ ἠλεκτρικῆς ἀντί-

στασης καὶ 9.275 τ.μ. μὲ μαγνητόμετρο. Συνολικὰ ἔχουμε ἐρευνήσει 18.864

τ.μ. μὲ ἠλεκτρικὴ ἀντίσταση καὶ 9.875 τ.μ. μὲ μαγνητόμετρο.

eH ἔρευνα μὲ ἠλεκτρικὴ ἀντίσταση πραγματοποιήθηκε μὲ μετρητὴ

ἠλεκτρικῆς ἀντίστασης (Geoscan RM15 resistance meter). cH περιοχὴ

ἔρευνας χωρίσθηκε σὲ δύο τομεῖς (Α καὶ Β) καὶ μετρήσεις πάρθηκαν ἀνὰ 1 τ.μ.

(εῖκ. 3). Ο τομέας Α βρίσκεται στὰ βόρεια τοῦ τύμβου. Ἥ ἔρευνα ἀποκάλυψε



102 πρακτικὰ τῆς Ἀρχαιολογικῆς Ἐταιρείας 2001

 

Εἶκ. 3. Τὰ ἀποτελέσματα τῆς ἔρευνας μὲ μετρητἡ ἠλεκτρικῆς ἀντίστασης.

μία γραμμικὴ ἀνωμαλία (α, πιθανῶς σύγχρονα χαντἀκι) καὶ πρὸς τὰ ἀνατο-

λικὰ μία σειρὰ πέντε γραμμικῶν στοιχείων (εἶκ. 3, Α1-5) μὲ κατεύΘυνση

βόρεια-νότια. Τὰ γραμμικὰ αὐτὰ στοιχεῖα δὲν φαίνεται νὰ εἶναι ἀρχαιολογικἀ,

λόγω τοῦ μεγάλου μεγέθους καὶ τῆς πυκνῆς παράταξής τους. Στὸν τομέα Β.

ποὺ βρίσκεται στὰ ἀνατολικὰ τοῦ Λ, ἕνταπίσθῆκε ἕνα γραμμικὸ στοιχεῖα (εἶκ.

3, Β1), ποὺ μπορεῖ νὰ εἶναι τοῖχος.

(Η μαγνηταμετρικὴ ἔρευνα (εἰκ. 4) πραγματοποιήθηκε μὲ μαγνῆτὀμετρα

(Geoscan FM36 fluxgate gradiometer) στοὺς τομεῖς Λ καὶ Β, μὲ μετρήσεις

ἀνὰ 1 τ.μ. "Eva διπλὸ γραμμικὸ στοιχεῖα ἐντοπίσθηκε στὸ βόρεια ἄκρα τοῦ

τομέα Λ. Τὸ βορειότερα τμῆμα του (είκ. /1α) ἔχει μῆκος 38 μ. καὶ τὸ νοτιότερα

(εἶκ. 46) ἔχει μῆκος σχεδὸν 70 μ. Η ἀπόσταση ἀνάμεσα στὰ δύο γραμμικὰ

στοιχεῖα κυμαίνεται ἀπὸ 5 μέχρι 10 μ. Πιθανὲς ἐξηγήσεις γιὰ τὸ στοιχεῖα

αὐτὸ εἶναι δρόμος ἢ ἀνωμαλία προερχόμενη ἀπὸ καταστροφὴ ἀπὸ ἔντονη

φωτιὰ κτίσματας ἀπὸ ὠμὲς πλίνΘΟυς. "Eva ἄλλα γραμμικὸ στοιχεῖα (εἶκ. 46)
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Εἶκ. 4. Τὰ ἀποτελέσματα τῆς μαγνητομετρικῆς ἔρευνας.

εἶναι πιθανότατα τμῆμα τοίχου ποὺ ταυτίζεται μὲ ἕναν ἀπὸ τοὺς τοίχους ποὺ

ἐντοπίσθηκαν τὸ 2000“. Στὸν τομέα Β ἐντοπίσθηκαν διάφορα μαγνητικὰ

στοιχεῖα, τὸ πιὸ ἐμφανὲς ἐκ τῶν ὁποίων εἶναι μία μεγάλη μαγνητικὴ ἀνωμαλία

ἀκανονίστου σχήματος, διαστάσεων περίπου 50><30 μ. (είκ. 4γ), ἡ ὁποία ἴσως

ἀντιπροσωπεύει περιοχὴ μὲ κατεστραμμένο ἀπὸ φωτιὰ κτίσμα ἀπὸ ὠμὲς πλίν-

θους. Μία ἄλλη μαγνητικὴ ἀνωμαλία ἐντοπίσθηκε στὸ δυτικὸ ἄκρο τοῦ τομέα

Β, ἡ ὁποία προφανῶς ἀντιπροσωπεύει τοῖχο ἢ δρόμο᾿ ἔχει μῆκος 44 μ. καὶ

πλάτος 3 μ. καὶ συνεχίζεται πέρα ἀπὸ τὸ νότιο τμῆμα τῆς ἐρευνηθείσας

περιοχῆς. Μία τρίτη μαγνητικὴ ἀνωμαλία (εἶκ. 4δ) ἴσως ἀντιπροσωπεύει τμη-

ματα δύο κατεστραμμένων κλιβἀνων. Τέλος, στὸ βορειοδυτικὸ τμῆμα τοῦ

τομέα Β ἐντοπίστηκε μία ζώνη μὲ ὑψηλὲς μαγνητικὲςμετρήσεις (εἶκ. 4ε), ἡ

ὁποία Θὰ ἐρευνηθεῖ περαιτέρω κατὰ τὴν ἑπόμενη περίοδο.

6. ΠΑΕὌΟΟ, 107-117.
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Ἀεροφωτογράφηοη

Μὲ ἐπιχορήγηση ἀπὸ τὴν Καναδικὴ κυβέρνηση προχωρήσαμε στὴν ἀερο-

φωτογράφηση τῆς Ἴκλαινας μὲ εἰδικὰ μισθωμένο ἑλικόπτερο τῆς Ὄλυ-

μπιακῆς Ἀεροπλοΐας τύπου Bo1kov. Συγκεκριμένα, φωτογραφήθηκε ἀπὸ

ψηλὰ τὸ δυτικὸ τμῆμα τοῦ πλατώματος καὶ ὁ τύμβος καὶ παράλληλα διεξήχθη

γενικὴ ἐπισκόπηση τῆς τοπογραφίας τῆς περιοχῆς ἀνάμεσα στὴν Ἴκλαινα καὶ

στὸν Ἄνω Ἐγκλιανὸ γιὰ τὴν καλύτερη κατανόηση τῆς τοπογραφίας τῆς

περιοχῆς ἀνάμεσα στὰ δύο μυκηναϊκὰ κέντρα.

Συμπέρασμα

Ο συνδυασμὸς ἀρχαιολογικῆς καὶ γεωφυσικῆς ἔρευνας στὴν Ἴκλαινα ἔχει

ἀποδώσει χρήσιμες πληροφορίες γιὰ τὴν ἔκταση καὶ τὸν χαρακτήρα τοῦ

οἶκισμοῦ. Κατ᾿ ἀρχάς, παρὰ τὸν ἐντοπισμὸ συγκεκριμένων τοποθεσιῶν μὲ

μεγάλες συγκεντρώσεις ὀστράκων, ἐπιφανειακὰ εὐρήματα βρίσκονται στὰ

περισσότερα σημεῖα τοῦ πλατῶματος, σὲ βαθμὸ ποὺ Θὰ πρέπει νὰ μιλᾶμε γιὰ

συνεχὴ τάπητα εὑρημάτων ἀντὶ γιὰ μεμονωμένα σημεῖα μὲ εὑρήματα. Κατὰ

δεύτερο λόγο, οἱ χρονικὲς περίοδοι ποὺ ἀντιπροσωπεύονται ἀπὸ τὰ εὐρήματα

προδίδουν ἐκτεταμένη (ἀλλὰ ὄχι ἀπαραίτητα συνεχὴ) χρήση τῆς θέσης ἀπὸ

τὴν πρωτοελλαδικὴ μέχρι καὶ τὴν κλασικὴ περίοδο, καὶ περιορισμένη βυζαν-

τινὴ παρουσία στὸ ἀνατολικὸ σημεῖο τοῦ πλατὡματος. Τέλος, πολλὰ στοιχεῖα

ἐπιβεβαιώνουν τὴν πιθανότητα ὕπαρξης σημαντικοῦ μυκηναϊκοῦ κέντρου στὴν

Ἴκλαινά τέτοια στοιχεῖα εἶναι τὸ μεγάλο κτιριακὸ συγκρότημα ποὺ ἀποκά-

λυψε ἡ γεωφυσικὴ ἔρευνα στὶς Τραγάνες καὶ ἡ πιθανὴ ὕπαρξη Κυκλωπείων

τειχῶν καὶ Θολωτῶν τάφων. Τὰ στοιχεῖα αύτὰ ἐνισχύουν τὴν ταύτιση τῆς

Ἴκλαινας μὲ μία ἀπὸ τὶς περιφερειακὲς πρωτεύουσες τῆς Δεῦρο ἐπαρχίας τοῦ

βασιλείου τῆς Πύλου, πιθανότατα μὲ τὴν α-ριι2 τῶν πινακίδων ἀπὸ τὸ

ἀνάκτορο τοῦ Ἄνω ἘγκλιανοῦἼ.

7. j. BENNET, Space Through Time: Diachronic Perspectives on the Spatia1

Organization of the Py1ian State, Aegaeum 12, 1995, 587-602.
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Κατὰ τὴν περίοδο 2002 ἡ ἔρευνα Οὰ προχωρήσει πρὸς τὰ βόρεια τοῦ πλα-

τώματος τῆς Ἴκλαινας καὶ Θὰ καλύψει τὴν περιοχὴ ἀνάμεσα στὴν Ἴκλαινα

καὶ τὸ ἀνάκτορο τοῦ Ἄνω Ἐγκλιανοῦ. Στόχος μας εἶναι ὁ ἐντοπισμὸς

πιθανῶν μυκηναϊκῶν Θέσεων ἀνάμεσα στὰ δύο αὐτὰ κέντρα, ὁ ὁποτος Θὰ μᾶς

ἐπιτρέψει νὰ ἀναλύσουμε τὴ θέση τῆς Ἴκλαινας στὴ μείζονα περιοχὴ καὶ στὸ

δίκτυο μυκηναιῶν θέσεων τῆς Μεσσηνίας.

ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ




