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 ΠΡΟΛΟΓΟΣ 
 

Ο θάνατος και η εν γένει αντιµετώπισή του από τις κοινωνίες σε όλες τις 
περιόδους της ανθρώπινης ιστορίας αποτέλεσε και αποτελεί ένα πολύπλευρο 
αντικείµενο µελέτης διαφόρων επιστηµονικών πεδίων. Βεβαίως, ο θάνατος ενός 
ανθρώπου αντιµετωπίζεται διαφορετικά σε κάθε περίοδο, αλλά από όσα γνωρίζουµε 
έχει και κάποια σταθερά επαναλαµβανόµενα στοιχεία, τα οποία διαπιστώνονται. Η 
δηµιουργία ενός τάφου, η ταφή και η όλη σχετική διαδικασία, καθώς επίσης και τα 
έθιµα ταφής είναι στοιχεία που συνδέονται µε τον θάνατο και άλλοτε αφήνουν, 
άλλοτε πάλι δεν αφήνουν κατάλοιπα. 

 
Την τελευταία εκατονταετία, µε τις ανασκαφές που διενεργούνται συστηµατικά, 

έχουν έρθει στο φως στοιχεία, που προωθούν την όσο το δυνατόν καλύτερη µελέτη 
των ζητηµάτων αυτών. Η αρχαιολογία, µέσω των υλικών καταλοίπων, µπορεί να 
βοηθήσει στην καλύτερη κατανόηση του θέµατος θάνατος µέσα από τις συναφείς 
«ανθρώπινες δράσεις», δηλαδή τους τάφους, τις ταφές και τα ταφικά έθιµα. 

 
Η ενασχόλησή µου στα δύο τελευταία σεµινάρια του α΄ κύκλου µεταπτυχιακών 

σπουδών µε θέµατα που σχετίζονται µε τον θάνατο υπήρξε η τελική ώθηση για την 
επιλογή του αντικειµένου της διπλωµατικής µου εργασίας. Από τη µια µεριά η µελέτη 
των ταφικών εθίµων στις Κυκλάδες κατά την Εποχή του Χαλκού, και από την άλλη η 
θεωρία του Ian Morris1 για τα ταφικά τελετουργικά έθιµα και την κοινωνική ζωή 
στην κλασική αρχαιότητα, από διαφορετικές πλευρές, συνέβαλαν καθοριστικά στο να 
µελετήσω βαθύτερα ένα κεφάλαιο, που από τα πρώτα µαθήµατα προϊστορικής 
αρχαιολογίας µου έλκυε το ενδιαφέρον: δηλαδή, τους τάφους και πιο συγκεκριµένα 
την τυπολογία τους, σε µια συγκεκριµένη περιοχή, τη Μεσσηνία από όπου 
κατάγοµαι, και σε µια συγκεκριµένη µακρά χρονική περίοδο, την Εποχή του Χαλκού.  

 
 Η ολοκλήρωση της παρούσας εργασίας θα ήταν αδύνατη χωρίς την ενεργή 

συµµετοχή κάποιων ανθρώπων, που µε βοήθησαν σηµαντικά και στους οποίους 
οφείλω ειλικρινείς ευχαριστίες. Καταρχάς, στην επιβλέπουσα καθηγήτριά µου, κα. 
Ίριδα Τζαχίλη, για την υποµονή, τη συµπαράσταση και τις χρήσιµες, όσο και 
πολύτιµες υποδείξεις της καθ’ όλη τη διάρκεια της προσπάθειάς µου. Στις 
επιβλέπουσες καθηγήτριες, κα. Αικατερίνη Κόπακα και Ιφιγένεια Τουρναβίτου για 
την καθοδήγησή τους στην επεξεργασία και οργάνωση του υλικού, αλλά και για τις 
ουσιαστικές παρατηρήσεις τους. Στους συναδέλφους και στις συναδέλφους για τις 
γόνιµες και δηµιουργικές συζητήσεις στις διάφορες φάσεις της συγκέντρωσης και της 
επεξεργασίας του υλικού. Ιδιαίτερα θα επιθυµούσα να ευχαριστήσω την Αφροδίτη 
Κουκή, τον Γιώργο Νηστικάκη και τον Βασίλη Βαρουχάκη, οι οποίοι συνέβαλαν 
αποφασιστικά, ο καθένας από την πλευρά του, στην παρούσα εργασία. Ένα µεγάλο 
κοµµάτι της, ίσως και το µεγαλύτερο οφείλεται σε αυτούς. Τους ευχαριστώ και πάλι 
θερµά.  

 
Τέλος, αισθάνοµαι την ανάγκη να ευχαριστήσω µέσα από την καρδιά µου την 

οικογένειά µου, για την κατανόηση, την αµέριστη συµπαράσταση, την έµπρακτη 
βοήθεια και την αγάπη της που µε συνόδευε και µε συνοδεύει σε κάθε βήµα. 
 
 

                                                 
1 Morris 1997 



 4

ΕΙΣΑΓΩΓΗ  
 

Θέλοντας να µελετήσουµε τα ταφικά κτίσµατα σε µια συγκεκριµένη περιοχή -
τη Μεσσηνία- σε µια δεδοµένη χρονική περίοδο -την Εποχή του Χαλκού- κρίνουµε 
πως είναι πρέπον να ξεκινήσουµε δίνοντας ορισµένα στοιχεία για τους τρεις βασικούς 
“όρους”, που συνθέτουν τον τίτλο της παρούσας εργασίας. 

 Τάφος είναι ένας λάκκος συνήθως παραλληλόγραµµου σχήµατος που ανοίγεται 
στη γη ή αντιστοίχως ένας λαξευτός ή κτιστός χώρος, όπου τοποθετείται η σορός, το 
σώµα του νεκρού. Ενώ ταφή είναι η απόθεση του νεκρού στον τάφο του, καθώς και η 
σχετική τελετή2.    

Ο νοµός Μεσσηνίας, που αποτελεί τον γεωγραφικό χώρο της µελέτης µας, 
βρίσκεται στο Ν∆. άκρο της Πελοποννήσου και περιβάλλεται από τη θάλασσα και 
µικρότερους ή µεγαλύτερους ορεινούς όγκους (Χάρτης 1). Το Α. άκρο της ορίζεται 
από τον Ταΰγετο, ο οποίος την διακρίνει από την γειτονική Λακωνία. Στα Β. ο 
ποταµός Νέδα και το όρος Τετράτζι αποτελούν τα φυσικά σύνορα µε την Ηλεία. Ενώ, 
οι υπώρειες του Ταϋγέτου και του Τετρατζίου ενωµένες στα ΒΑ. “αποµονώνουν” την 
Μεσσηνία από τη λεκάνη της Μεγαλόπολης. Το Ιόνιο Πέλαγος στα ∆. και ο 
Μεσσηνιακός Κόλπος στα Ν. αποτελούν τα άλλα δύο όριά της. Η γη στα ∆. του 
Ταϋγέτου είναι αρκετά πεδινή σχηµατίζοντας την πεδιάδα –ή κάµπο όπως τον λένε οι 
ντόπιοι– της Μεσσηνίας, η οποία κυριαρχεί στο κέντρο σχεδόν του νοµού, 
εκκινώντας από µια στενή λωρίδα στα Β. και φτάνει ως την θάλασσα στα Ν. Είναι 
µια αρκετά γόνιµη πεδιάδα, υδατοβριθής και ελώδης προς την πλευρά του 
Μεσσηνιακού Κόλπου, ικανή να καλύψει τις ανάγκες αρκετά µεγάλου πληθυσµού. Η 
χερσόνησος της Μεσσηνίας αποτελείται από κορυφές µε στενές παράκτιες πεδιάδες 
πλαισιωµένες από µια αρκετά διαµελισµένη ύπαιθρο, οι ακτές της έως την Μεθώνη -
στα Ν.- και για πολλά χιλιόµετρα προς την ενδοχώρα είναι γόνιµες, ωστόσο κάποια 
υψώµατα είναι άγονα. Ο Κόλπος του Ναυαρίνου στα ∆. -στη σηµερινή Πύλο- είναι 
το µεγαλύτερο λιµάνι της Πελοποννήσου, φυσικά σχηµατισµένο, το οποίο µάλιστα 
φράσσεται στην είσοδό του από τη στενόµακρη νήσο Σφακτηρία, παρέχοντας µεγάλη 
ασφάλεια. Κλείνοντας, πρέπει να αναφέρουµε ότι πέρα από τους παράκτιους δρόµους 
επικοινωνίας, οι δρόµοι δια ξηράς είναι ελάχιστοι3.    

Το χρονολογικό πλαίσιο της παρούσας µελέτης είναι η «Εποχή του Χαλκού», 
δηλαδή οι δύο περίπου χιλιετίες –από το 3200 ως το 1100 π.Χ. περίπου– που 
χαρακτηρίζονται από την τεχνολογία του χαλκού. Ο παραπάνω όρος και το 
χρονολογικό εύρος που καλύπτει είναι συµβατικά και βασίζονται αφενός σ’ έναν 
συνδυασµό σχετικών χρονολογήσεων και ραδιοχρονολόγησης, και αφετέρου 
περιλαµβάνουν στην τυπική παραδοσιακή διάκριση των προϊστορικών περιόδων 
ανάλογα µε το κυρίαρχο υλικό κατασκευής εργαλείων. Σήµερα, όµως, γνωρίζουµε ότι 
η µεταλλουργία εµφανίστηκε ήδη στην προηγούµενη περίοδο, τη Νεότερη Νεολιθική, 
και πως ο χαλκός δεν παρουσιάζεται για πρώτη φορά την Εποχή του Χαλκού. Ο όρος 
Εποχή του Χαλκού χρησιµοποιείται συµβατικά για να δείξει την τοµή που 
πραγµατοποιείται γύρω στο 3200 π.Χ., καθώς επίσης και την έννοια της διακοπής σε 
σχέση µε την προηγούµενη, Νεολιθική εποχή, αναφορικά µε τις τεχνικές 
τουλάχιστον, αν και στοιχεία συνέχειας κυριαρχούν γενικά στον τοµέα των τεχνικών. 
Ο πολιτισµός εξελίσσεται σταδιακά και το αποτέλεσµα αυτής της εξέλιξης 
εµφανίζεται πολύ καθαρά κατά τη Μέση Χαλκοκρατία, µε φαινόµενα, όπως η 
δηµιουργία των πρώτων ανακτόρων στην Κρήτη, αλλά και στην Ύστερη 

                                                 
2 Μπαµπινιώτης 1998, 1764 
3 Boyd 2002, 6. 
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Χαλκοκρατία µε τον συγκεντρωτισµό της ανακτορικής οικονοµίας και την έντονη 
διαστρωµάτωση της κοινωνίας4.  

Ο πολιτισµός της «Εποχής του Χαλκού» στην ηπειρωτική Ελλάδα είναι 
γνωστός ως “ελλαδικός”. Έτσι, η εκεί Πρώιµη Εποχή του Χαλκού είναι ευρέως 
γνωστή µε τον όρο Πρωτοελλαδική περίοδος (συντοµογραφία: ΠΕ) και διαιρείται σε 
τρεις υποπεριόδους –ΠΕΙ, ΠΕΙΙ, ΠΕΙΙΙ. Η Μέση Εποχή του Χαλκού της Ηπειρωτικής 
Ελλάδας αντιστοίχως περιγράφεται ως Μεσοελλαδική περίοδος (συντοµογραφία: 
ΜΕ) και διαιρείται επίσης σε τρεις υποπεριόδους –ΜΕΙ, ΜΕΙΙ, ΜΕΙΙΙ. Τέλος, η 
Ύστερη Εποχή του Χαλκού αποκαλείται είτε Υστεροελλαδική (συντοµογραφία: ΥΕ) 
ή Μυκηναϊκή περίοδος και έχει την ακόλουθη διαίρεση: Ι, ΙΙΑ, ΙΙΒ, ΙΙΙΑ1-2, ΙΙΙΒ (που 
περαιτέρω διακρίνεται σε ΥΕΙΙΙΒ1-2 στην Αργολίδα), και ΙΙΙΓ (που συνήθως 
υποδιαιρείται σε τουλάχιστον  3 ή ως και 5 φάσεις). Η υστερότερη φάση της ΥΕΙΙΙΓ 
σε συγκεκριµένες περιοχές της Ηπειρωτικής Ελλάδας φέρει συνήθως τον τίτλο 
Υποµυκηναϊκή5. 

Έχοντας ορίσει το γεωγραφικό και χρονολογικό πεδίο µέσα στο οποίο θα 
κινηθούµε, µένει να διευκρινίσουµε κάποιες γενικές κατευθυντήριες γραµµές, βάσει 
των οποίων θα πορευτούµε.  

Καταρχήν, τίθενται τα είδη τάφων που απαντούν στην περιοχή της µελέτης, 
γίνεται η περιγραφή τους, δίνεται το χρονολογικό εύρος της χρήσης τους στον 
ελλαδικό χώρο γενικά και κατόπιν στη Μεσσηνία, αναφέρεται το εύρος διάδοσής 
τους και η “κοινωνική αντιστοιχία” τους.  

Κύριο µέληµα στην παρούσα εργασία υπήρξε η συγκέντρωση όλων των θέσεων 
στη Μεσσηνία, µε ανεσκαµµένους τάφους, και η παράθεσή τους µε µορφή 
καταλόγου. Στο τµήµα αυτό περιγράφονται οι τάφοι ανά θέση αλφαβητικά, 
παράλληλα χρονολογούνται, ενώ δίνονται στοιχεία για τους νεκρούς και τα ευρήµατα 
που τους συνοδεύουν.  

Σε δεύτερο επίπεδο, επιχειρείται να ερευνηθούν τα στοιχεία από “τον κόσµο 
των ζωντανών”, και πιο συγκεκριµένα η σχέση-σύνδεση των τάφων/“νεκροταφείων” 
µε τους οικισµούς. Έγινε προσπάθεια να παρακολουθηθεί η ανάπτυξη των 
“νεκροταφείων” σε συνδυασµό µε τους σχετιζόµενους οικισµούς ανά χρονολογική 
φάση, όπως επίσης και η αναλογία οικισµών-νεκροταφείων. 

Επίσης, επικεντρώνοντας το ενδιαφέρον στους τάφους, υπήρξε ο στόχος να 
παρουσιαστεί ο τρόπος που χρησιµοποιούνται οι διάφοροι τύποι τάφων στη 
Μεσσηνία ανά περίοδο (ΠΕ/ΜΕ/ΥΕ), το είδος και το πλήθος των ταφικών τύπων ανά 
περίοδο και ποια συµπεράσµατα µπορούν να εξαχθούν για τυχόν συγκέντρωση ή 
κατανοµή τους.  

Η συγκέντρωση του υλικού ήταν µια αρκετά χρονοβόρα διαδικασία, λόγω της 
“σκόρπιας” κατάστασης των πληροφοριών στις αρχαιολογικές πηγές -περιοδικά 
ελληνικά και ξένα, αλλά και συνθετικότερες µελέτες, της τελευταίας 30ετίας. 

Καθίσταται σαφές ότι το θέµα της συγκεκριµένης διπλωµατικής εργασίας δεν 
είναι πρωτότυπο, καθώς πολλοί σηµαντικοί µελετητές έχουν ασχοληθεί 
προηγουµένως και συνέβαλαν µε τα αποτελέσµατα των ερευνών τους στην καλύτερη 
εικόνα για τις ταφικές πρακτικές της Μεσσηνίας. 

Ήδη από τα τέλη του 19ου αιώνα ο Χ. Τσούντας ανέσκαψε τον θολωτό τάφο 
στη θέση Κάµπος, ανοίγοντας τον δρόµο για τη µελέτη των ταφικών µνηµείων της 
συγκεκριµένης περιοχής6. Το 1908 ο γερµανός αρχαιολόγος W. Dörpfeld ανέσκαψε 

                                                 
4 Treuil et alii 1996, 120-121, 175, 205. 
5 Rutter lesson 3.  
6 Τσούντας 1899, 77-115. 
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στον Κακόβατο οµάδα θολωτών τάφων7. Οι Α. Σκιάς8, από το 1909, και Κ. 
Κουρουνιώτης9 από το 1912, εντόπιζαν και ερευνούσαν κατάλοιπα των µυκηναϊκών 
χρόνων -ανάµεσα στα οποία και τάφους- στη µεσσηνιακή γη. Αργότερα, στα 1938, ο 
Κ. Κουρουνιώτης και ο αµερικανός συνάδελφός του C. Blegen, άρχισαν να 
εξερευνούν ανασκαφικά τον Άνω Εγκλιανό10. Το ίδιο έτος δηµοσιεύεται και ο τόµος 
του N. Valmin µε τα πορίσµατα των ερευνών του από τη Μάλθη, όπου ανέσκαψε και 
µεγάλο αριθµό τάφων.11  

Εκείνοι, όµως, οι αρχαιολόγοι, που έδωσαν τη µεγαλύτερη ώθηση στην µελέτη 
των ταφικών πρακτικών της συγκεκριµένης περιοχής, είναι οι Σ. Μαρινάτος12 και Γ. 
Κορρές13. Ο πρώτος µε τις πλείστες ανασκαφές του τις δεκαετίες του 1950 και 1960 
και ο δεύτερος, συνεχιστής του έργου του Μαρινάτου, θα µπορούσε να ειπωθεί, τις 
δεκαετίες του 1970 και 1980. βέβαια, θα ήταν παράλειψη να µην αναφερθούν οι 
έρευνες των W. McDonald και R. Simpson κατά τη δεκαετία του 1960, χάρη στις 
οποίες θεµελιώθηκε µια πρώτη εικόνα για την κατάσταση των οικισµών και των 
τάφων στη Ν∆. Πελοπόννησο14. Μια εικόνα που έγινε πιο σαφής και ολοκληρωµένη 
το 1972, όταν δηµοσιεύτηκαν τα αποτελέσµατα των ερευνών του Πανεπιστηµίου της 
Minnesota, υπό τη διεύθυνση των W. McDonald και G. Rapp15. Στο ίδιο µήκος 
κινείται και η µελέτη των R. Hope Simpson και O. Dickinson στα τέλη της δεκαετίας 
του 1970, µόνο που εδώ προστίθενται στοιχεία και για τη νησιωτική χώρα16. Στο 
τέλος της δεκαετίας του 1980 και αυτής του 1990 αντιστοίχως δηµοσιεύονται δύο 
ακόµα σηµαντικοί τόµοι για τις ταφικές πρακτικές, αυτός των C. Roberts, F. Lee και 
I. Bintliff17 αφενός, και αυτός των W. Cavanagh και C. Mee18 αφετέρου. Επίσης στη 
δεκαετία του 1990 ξεκινάει µια πολυδιάστατη έρευνα µιας αρκετά εκτεταµένης 
περιοχής γύρω από την Πύλο, υπό τη διεύθυνση του J. Davis και άλλων επιστηµών, 
ανάλογη µε εκείνη των McDonald και Simpson 30 χρόνια πριν19.  

Κλείνοντας αυτό το όσο το δυνατόν συντοµότερο «ιστορικό της έρευνας» 
πρέπει να επισηµανθούν δύο εντελώς πρόσφατες σηµαντικές µελέτες για τα ταφικά 
µνηµεία και τις ταφικές πρακτικές. Η πρώτη που δηµοσιεύτηκε το 2000, αφορά τους 
“απλούς τάφους”20, και η δεύτερη, που πραγµατεύεται τις ταφικές πρακτικές της ΜΕ 
και πρώιµης µυκηναϊκής περιόδου στη Ν∆. Πελοπόννησο, δηµοσιεύτηκε το 200221. 
Όλες οι παραπάνω αναφορές, δεν αποτελούν, βεβαίως, το σύνολο των µελετών, που 
σχετίζονται µε το θέµα της συγκεκριµένης διπλωµατικής, αλλά είναι ένας βασικός 
πυρήνας και οδηγός, ενώ πλαισιώνονται από έναν µεγάλο αριθµό άρθρων, 
συλλογικών τόµων, µονογραφιών, τα οποία παρατίθενται αναλυτικά στη 
βιβλιογραφία.  
                                                 
7 Dörpfeld 1908, 295-317. 
8 Σκιάς 1909, 274-292. 
9 Κουρουνιώτης 1912, 268.    Κουρουνιώτης 1914, 99-117.    Κουρουνιώτης 1926, 140-141. 
10 Blegen 1939, 557-576.   Blegen 1954a, 27-32.   Blegen 1954b, 158-162.   Blegen and Lang 1958, 
175-191.   Blegen and Lang 1961, 153-163.   Pylos III. 
11 Valmin 1938, 186-235, 356-372. 
12 Βλέπε Μαρινάτος 1952 έως και Μαρινάτος 1966. 
13 Βλέπε Κορρές 1974 έως και Κορρές 1988. 
14 McDonald and Simpson 1961, 221-260.   McDonald and Simpson 1964, 229-245.   McDonald and 
Simpson 1969, 123-177. 
15 ΜΜΕ 1972. 
16 Hope Simpson and Dickinson 1979. 
17 Burial archaeology. 
18 Cavanagh and Mee 1998. 
19 Davis et alii 1997, 391-494. 
20 Lewartowski 2000. 
21 Boyd 2002. 
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Ασφαλώς, οι βιβλιογραφικές ελλείψεις, αλλά και η αποσπασµατικότητα των 
ανασκαφικών δεδοµένων περιόρισαν αρκετά την επίτευξη των στόχων µας. Οι 
δηµοσιεύσεις των ανασκαφών των τάφων, ειδικά οι παλιότερες, δεν δίνουν συχνά 
πληροφορίες που είναι µεν αναγκαίες για την εργασία µας αλλά, είτε λόγω κακών 
συνθηκών ανασκαφής, είτε έλλειψης ενδιαφέροντος για µια δεδοµένη περίοδο 
απουσιάζουν. Για παράδειγµα, δεν δίνονται οι διαστάσεις των ταφικών µνηµείων, ο 
ακριβής αριθµός των τάφων και ο έστω κατά προσέγγιση αριθµός των νεκρών σε 
αυτούς, ενώ απουσιάζουν σχεδόν εξολοκλήρου ανθρωπολογικές µελέτες, που θα 
πληροφορούσαν π.χ. για το φύλο και την ηλικία των νεκρών.  

Γίνεται, λοιπόν, κατανοητό ότι τα υπό µελέτη στοιχεία θα µπορούσαν να είναι 
πληρέστερα, αλλά µε τα ως τώρα δεδοµένα δεν ήταν δυνατόν να επιτευχθεί ένα 
καλύτερο αποτέλεσµα. Πάντως, οι όποιες ελλείψεις δεν επηρεάζουν, ελπίζω, 
ιδιαίτερα το τελικό αποτέλεσµα και, ασφαλώς, τα όποια λάθη δεν µπορεί παρά να 
βαρύνουν τον γράφοντα. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 8

Ι. 1. ΤΑ ΤΑΦΙΚΑ ΚΤΙΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ. Τύποι τάφων.  
 

Η περιοχή της Μεσσηνίας κατά την ΜΕ και ΥΕ περίοδο είναι διάσπαρτη από 
διάφορους τύπους τάφων, που σε ορισµένες περιπτώσεις, όπως οι πρώιµοι θολωτοί 
τάφοι, αποτελούν ένα υπέργειο ορόσηµο τόσο για την περιοχή όσο και την 
ηπειρωτική Ελλάδα γενικότερα. Πριν τη χρονολογική παράθεση και ανάλυση των 
µεσσηνιακών ταφικών µνηµείων που θα επιχειρηθεί παρακάτω, να σηµειώσουµε ότι 
για την ΠΕ τα διαθέσιµα στοιχεία είναι ελάχιστα, ενώ για τις δύο πρώτες περιόδους 
της ΜΕ (ΜΕΙ και ΜΕΙΙ) είναι, όπως θα φανεί, κάπως περιορισµένα. 

Αρχικά θα αναφέρουµε τους τύπους των τάφων που απαντώνται στη Μεσσηνία. 
Θα επιχειρηθεί µια περιγραφή τους, θα δοθούν στοιχεία που αφορούν την περίοδο 
χρήσης τους στον Ελλαδικό χώρο γενικότερα και στη Μεσσηνία ειδικότερα, τυχόν 
παραλλαγές των τύπων που εντοπίζονται στη Μεσσηνία, η “κοινωνική αντιστοιχία” 
τους και, τέλος, ο αριθµός τους/δηµοτικότητά τους (Γράφηµα 1 και 2), το ζήτηµα της 
προέλευσης του µυκηναϊκού θολωτού τάφου θα απασχολήσει σύντοµα κατά την 
πραγµάτευση του συγκεκριµένου τύπου. 

 Κύριο µέληµα υπήρξε η κατά το δυνατόν καλύτερη και πιο εύληπτη 
παρουσίαση των δεδοµένων. Ο σχετικός προβληµατισµός οδήγησε στη λύση της 
αναφοράς των ταφικών µνηµείων ανά περιοχή µε αλφαβητική σειρά και την 
παράθεση όσο περισσότερων συναφών πληροφοριών, προσθέτοντας και λίγα 
εισαγωγικά σχόλια για κάθε θέση. Στο τέλος του κεφαλαίου, παρέχεται µια σειρά 
πινάκων, όπου πλέον παρατίθενται οι τάφοι κατά χρονολογική σειρά –ανεξαρτήτως 
θέσης. Έτσι, νοµίζουµε πως επιτυγχάνεται ο διπλός σκοπός: αφενός να διατηρηθεί η 
συνοχή και η πλήρης εικόνα των τάφων µιας συγκεκριµένης θέσης µέσα στο χρόνο, 
και αφετέρου µέσω των πινάκων, γίνεται αµέσως κατανοητό ποιοι τάφοι 
χρησιµοποιούνται σε κάθε περίοδο ή σε κάθε φάση.  

 
1. Απλοί λάκκοι – ορύγµατα  

Ένας από τους απλούστερους τρόπους ταφής και µάλιστα ο απλούστερος, 
σύµφωνα µε τα υλικά κατάλοιπα είναι η ταφή ενός νεκρού σε απλό λάκκο – όρυγµα. 
Πρόκειται για ένα σκάµµα, που ανοίγεται στο µαλακό βράχο ή σκάβεται στο έδαφος 
και, µετά την απόθεση του νεκρού, συνήθως γεµίζεται µε χώµα, ή ενδεχοµένως 
καλύπτεται από πλάκες ή λίθους. Οι περισσότεροι τέτοιοι τάφοι είναι αβαθείς µε 
µέσο µήκος 1,35µ. και πλάτος 0,66µ. Το δάπεδο τους, αφηνόταν ως έχει, ή ενίοτε 
ήταν στρωµένο µε βότσαλα. Οι τάφοι αυτοί είναι, εποµένως, υπόγειοι και 
“φιλοξενούσαν” ατοµικές ταφές. Τα πρώτα παραδείγµατα αυτού του τύπου τα 
συναντάµε στον ελλαδικό χώρο στο σπήλαιο Φράγχθι και στη Θεόπετρα και 
χρονολογούνται στην Μεσολιθική περίοδο, ενώ συνεχίζει να χρησιµοποιείται ως και 
την ΥΕ ΙΙΙΓ. Στη Μεσσηνία ειδικότερα, όπου και συναντάται µια παραλλαγή του 
συγκεκριµένου ταφικού τύπου, τους λιθοπερίβλητους λάκκους (1.2), οι πρωιµότεροι 
τάφοι -ΠΕΧ- έχουν ανασκαφεί στη Μάλθη και οι υστερότεροι –ΥΕ ΙΙΙΑ-Β– στα 
Νιχώρια. Ο αριθµός τους ανέρχεται σε 27, µε τη συντριπτική πλειονότητα να 
εντοπίζεται στη Μάλθη.22 

 
2. Πιθοταφές 

Πρόκειται για την ταφή του νεκρού εντός αγγείου, συνήθως πίθου, ο οποίος είχε 
τοποθετηθεί σε απλό αβαθή λάκκο. Στις περισσότερες περιπτώσεις, ο πίθος είχε 

                                                 
22 Valmin 1938, 235.              Cavanagh and Mee 1998, 5, 12, 16, 22, 36-38, 43, 57, 62, 80, 91, 98.     
Lewartowski 2000, 9-10, 84, 107 (πίνακας 2). 
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τοποθετηθεί “ξαπλωµένος” στο έδαφος και για να εξασφαλισθεί η σταθερότητά του, 
υποστηριζόταν από µικρούς λίθους. Το στόµιο των αγγείων αυτών φρασσόταν είτε 
από κάποιο άλλο αγγείο µικρότερων διαστάσεων, είτε από πλάκες ή πέτρες. Οι 
πιθοταφές προορίζονταν κυρίως για παιδιά και σπανιότερα για ενήλικες, ενώ συχνά 
βρίσκονται κάτω από κάποιο τύµβο και µέσα σε άλλο τάφο (π.χ. θολωτό). Σε πολύ 
σπάνιες περιπτώσεις -όπως στον Κισσό και στα Καµίνια Μεσσηνίας- βρέθηκαν 
ταφικοί πίθοι µόνοι τους, ακάλυπτοι, στην κορυφή των δύο τύµβων. Η πρακτική των 
πιθοταφών έχει παρατηρηθεί κατά την Νεολιθική περίοδο στον ευρύτερο χώρο του 
Αιγαίου και συνεχίζει και στις επόµενες περιόδους. Στη Μεσσηνία (µε 32 
παραδείγµατα πιθοταφών περίπου), οι πιθοταφές της Βοϊδοκοιλιάς είναι οι 
πρωιµότερες (ΜΕ Ι/ΙΙ). Η ΜΕΧ είναι γενικά η περίοδος στην οποία τοποθετούνται τα 
περισσότερα γνωστά παραδείγµατα. Όµως, οι πιθοταφές των τύµβων Αγ. Ιωάννη 
Παπουλίων και Καµινίων, χρονολογούνται στη µεταβατική ΜΕΙΙΙ/ΥΕΙ, και αυτές του 
τύµβου στη θέση Κισσός, στην ΥΕΙΙ – ΥΕΙΙΙΑ-Β αποτελούν παραδείγµατα που 
δείχνουν την έστω και περιορισµένη χρήση του συγκεκριµένου ταφικού τύπου µέχρι 
και το τέλος της µυκηναϊκής περιόδου. Το στοιχείο αυτό φαίνεται να ανατρέπει την 
παλιότερη άποψη που υποστηρίζει ότι στην Πελοπόννησο δεν έχουν εντοπιστεί 
πιθοταφές της ΥΕ περιόδου.23    

 
3. Κιβωτιόσχηµοι τάφοι 

Είναι λάκκοι ανοιγµένοι στο βράχο ή σκαµµένοι στο έδαφος επενδυµένοι µε 
πλάκες ή πέτρες και καλυµµένοι µε µια µεγάλη πλάκα ή πέτρες. Οι πλάκες που 
αποτελούσαν την επένδυση των τοιχωµάτων των τάφων αυτών, ήταν συνήθως 
ακανόνιστου σχήµατος, ενώ τα µεταξύ τους διαστήµατα είτε αφήνονταν κενά χωρίς 
τη χρήση κάποιου συνδετικού υλικού ή γέµιζαν µε µικρότερους λίθους. Πρόκειται για 
υπόγειους τάφους, το σχήµα των οποίων ποικίλει, αλλά πιο κοινό είναι το 
τραπεζοειδές και οι οποίοι προορίζονταν συνήθως για ατοµικές ταφές. Οι διαστάσεις 
τους ποικίλουν επίσης, αλλά συνήθως το µήκος είναι γύρω στα 0,80µ (όχι 
περισσότερο από 1,2-1,3µ), το πλάτος 0,3-0,8µ και το βάθος 0,3-0,6µ. Το δάπεδό 
τους είναι σχεδόν πάντοτε στρωµένο µε χαλίκι, κάποτε και µε βότσαλα πακτωµένα µε 
πηλό, όπου και τοποθετούσαν τον νεκρό. Την θέση τους στο χώρο συνήθως όριζε το 
γνωστό «σήµα», που µπορούσε να είναι µια απλή πέτρα µεγάλου µεγέθους ή κάτι πιο 
σύνθετο όπως οι περίφηµες στήλες των Λακκοειδών τάφων των Μυκηνών. Στην 
κατηγορία των συγκεκριµένων τάφων περιλαµβάνονται πολλές υπο-κατηγορίες: τον 
“κανονικό” κιβωτιόσχηµο –µε τοιχώµατα επενδυµένα µε λίθινες πλάκες· τον κτιστό 
κιβωτιόσχηµο –µε τοιχώµατα επενδυµένα µε ξερολιθιά· τον κιβωτιόσχηµο, όπου η 
µια τουλάχιστον πλευρά του επενδύεται µε λίθινες πλάκες. Οι τάφοι αυτοί άρχισαν να 
χρησιµοποιούνται από την Ύστερη Νεολιθική και δεν εγκαταλείφθηκαν ποτέ στο 
χώρο του Αιγαίου, ενώ έφτασαν στην µεγαλύτερη ακµή της χρήσης τους στην ΜΕ 
περίοδο24. Στη Μεσσηνία, όπου έχουν εντοπιστεί 47 τουλάχιστον τέτοιου είδους 
τάφοι, τα πρώτα παραδείγµατα χρονολογούνται στην ΠΕΧ και πιο συγκεκριµένα 
στην ΠΕ ΙΙ (Αριστοδήµειο, Λάµπαινα, Μάλθη), ενώ φαίνεται να χρησιµοποιούνται 
έως την ΥΕ ΙΙΙΓ, µολονότι τα παραδείγµατα είναι αβέβαιης χρονολόγησης (Μάλθη, 

                                                 
23 Για την άποψη ότι δεν υπάρχουν ΥΕ πιθοταφές βλέπε: Valmin 1938, 206.    Hägg 1982, 31.      
Treuil et alii 1996, 190, 289, 347-348, 357-358, 507-508. για την αντίθετη άποψη βλέπε:   Κορρές 
1980, 125-129.   Lewartowski 2000, 11.     Boyd 2002, 105-107, 126-130.   
24 Barber 1987, 76-77, 80.  Treuil et alii 1996, 356.  Cavanagh and Mee 1998, 16-17, 26-27, 43, 62.  
Lewartowski 2000, 7-9.      
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Νιχώρια)25. Οι τάφοι αυτής της κατηγορίας έχει επικρατήσει να θεωρούνται πως 
“φιλοξενούσαν” τα µέλη των «µεσαίων και χαµηλότερων στρωµάτων της κοινωνίας», 
αν και υπάρχουν αντίθετες απόψεις, που τονίζουν ότι θα πρέπει να είµαστε 
προσεκτικότεροι σε τέτοιου είδους ταυτίσεις26. 
 

4. Κάθετοι λακκοειδείς τάφοι 
Καταρχήν, πρέπει να σηµειώσουµε ότι δεν πρέπει να συγχέονται µε τους 

απλούς λάκκους της ΜΕ παράδοσης, αλλά ούτε και µε τους κιβωτιόσχηµους, από 
τους οποίους είναι µεγαλύτεροι και βαθύτεροι. Ορθογώνιοι ή ακανόνιστου σχήµατος 
λάκκοι, ανοιγµένοι στο φυσικό έδαφος, διαστάσεων κατά µέσο όρο 3-4X1,5-2X1,5µ. 
περίπου, ενώ στη Μεσσηνία, από τα ελάχιστα δείγµατα -4 µόλις-, οι διαστάσεις τους 
είναι κατά µέσο όρο: 1,9Χ1,45Χ0,85µ. Το δάπεδο των τάφων αυτών στρωνόταν 
σχεδόν πάντοτε µε χαλίκια και οι πλευρές του  είναι επενδυµένες µε αργούς λίθους ή 
πλίνθους. Καλύπτονταν συνήθως από λίθινες πλάκες, ενώ κάποτε πάνω τους 
τοποθετείται όρθια µια λίθινη πλάκα εν είδει σήµατος. Αυτός ο τύπος τάφου είναι ο 
χαρακτηριστικότερος της µεταβατικής ΜΕ ΙΙΙ/ΥΕ Ι φάσης, αλλά, πέρα από τα 
γνωστά παραδείγµατα των ταφικών κύκλων των Μυκηνών δεν υπάρχει σε άλλες 
περιοχές ικανός αριθµός τους. Πρόκειται περί υπόγειων ταφικών µνηµείων, τα οποία 
όµως υποδέχονταν πολλαπλές ταφές. Για την προέλευση των τάφων αυτών έχει 
διατυπωθεί είτε ότι αποτελούν απλή εξέλιξη των προγενέστερων κιβωτιόσχηµων ή 
πως φέρουν ξένα προς την Ηπειρωτική Ελλάδα χαρακτηριστικά27.  

 
5.1.  Θαλαµοειδείς τάφοι 

 
Οι τάφοι αυτοί πρωτοεµφανίζονται στο ελλαδικό χώρο κατά την ΠΕΧ 

(Κόρινθο, Ελαφόννησο, Νέα Μάκρη, Μάνικα, Λιθαρές, Μήλο) και η χρήση τους 
συνεχίζεται, µε διακοπή κατά την ΜΕΧ, ως και την ΥΕΙΙΙΓ. Πρόκειται για τάφους 
λαξευτούς στο βράχο εν είδει τεχνητού «σπηλαίου», στους οποίους η πρόσβαση 
γίνεται µε «δρόµους» δηλαδή µε οριζόντια στενά περάσµατα - τάφρους. Κύριο τµήµα 
των τάφων αυτών είναι ο «νεκρικός θάλαµος» που παρουσιάζει τυπολογική 
ποικιλοµορφία. Συχνά, στο δάπεδό του υπάρχουν σκαµµένοι ταφικοί λάκκοι και στα 
τοιχώµατά του κόγχες, βόθροι και θρανία· µερικές φορές κόγχες απαντούν και στα 
τοιχώµατα του δρόµου. Οι θάλαµοι µπορεί να είναι απλοί τετράπλευροι, 
ελλειψοειδείς, πεταλοειδείς, ηµικυκλικοί, κυκλοτερείς, σχεδόν κυκλικοί µε «αετοειδή 
στέγη». Ο δρόµος και το στόµιο του θαλάµου δεν παρουσιάζουν µεγάλες 
διαφοροποιήσεις. Στη Μεσσηνία, όπου έχουν εντοπιστεί 99 τέτοιου τύπου τάφοι 
περίπου, οι πρωιµότεροι θαλαµοειδείς -των Βολιµιδίων- είχαν χρονολογηθεί στην 
ΥΕΙ, ήταν όµως υστερότεροι από αυτούς στην Αργολίδα.  Τον συγκεκριµένο ταφικό 
τύπο βλέπουµε να χρησιµοποιείται µέχρι και την ΥΕΙΙΙΓ (π.χ. Άγ. Ηλίας, 
Αριστοµένης, Νιχώρια-Ριζόµυλος). Οι τάφοι αυτοί ήταν  συνήθως οικογενειακοί, και 
προορίζονταν για όλες τις κοινωνικές οµάδες28. 

Στο διεθνές, όµως, συνέδριο για τη Μεσοελλαδική περίοδο, που 

                                                 
25 Valmin 1938, 231, 235.      Παπαθανασόπουλος 1964, 153-154.     Hope Simpson and Dickinson 
1979, 160.     Lewartowski 2000, 87. 
26 Dickinson 1983, 55.    Lewartowski 2000, 4-5. 
27 Hiller 1989, 137-144.    Iakovidis 1990, 17-23.   Treuil et alii 1996, 354-356.   Lewartowski 2000, 
11. 
28 Μαρινάτος 1954, 306.   Wace 1964, 14.   Ιακωβίδης 1969, 121.   Dickinson 1983, 55.  Darque 1987, 
185-6.  Burial αrchaeology, 96.    Αραπογιάννη 1996α, 190.   Treuil et alii 1996, 357.     Cavanagh and 
Mee 1998, 17, 48-49, 92-93.   Boyd 2002, 160-164. 
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πραγµατοποιήθηκε πρόσφατα στην Αθήνα (8-12 Μαρτίου 2006), ο J. Rambach 
παρουσίασε τα ευρήµατα από την ανασκαφή του τύµβου 2 στη θέση Καστρούλια στη 
λοφοσειρά Ελληνικά Ανθείας, στον οποίον εντοπίστηκαν δύο θαλαµοειδείς τάφοι που 
χρονολογούνται στην ΜΕΙ. Aλλάζουν, έτσι, τα χρονολογικά δεδοµένα αναφορικά µε 
την εµφάνιση του συγκεκριµένου ταφικού τύπου στη Μεσσηνία29. 

Μια παραλλαγή των θαλαµοειδών τάφων είναι και οι λεγόµενοι θαλαµοειδείς 
θολοειδείς (5.2). Πρόκειται περί τάφων µε χαρακτηριστικά θαλαµοειδών και 
θολωτών που έχουν εντοπιστεί σε διάφορες θέσεις της Πελοποννήσου και 
χρονολογούνται από την αρχή της ΥΕΙ περιόδου ως την ΥΕΙΙΙΒ30 (Μυκήνες, 
Βολιµίδια Μεσσηνίας, Πελλάνα Λακωνίας, Παλαιόκαστρο Αρκαδίας, Αγραπιδοχώρι 
Ηλείας, Βούντενη Πατρών), αλλά και δυτικότερα στην Κεφαλλονιά. Κύρια 
γνωρίσµατα: 1. Θάλαµοι µεγάλων διαστάσεων, σχήµατος κυκλικού ή ελλειπτικού. 2. 
Οροφή θολωτή σε σχήµα από ηµισφαιρικό µέχρι κωνικό κυψελοειδές. 3. Ύπαρξη 
παραστάδων. 4. Στο κέντρο της θολοειδούς οροφής (όπου αυτή διατηρείται) 
διαµορφώνεται µια µικρή ασύµµετρη κοιλότητα ποικίλων σχηµάτων31. Για τους 
τάφους αυτούς ο Τσούντας λέει πως δεν ανήκουν στην κατηγορία των απλών µικρών 
και φτωχών σπηλαιωδών τάφων που τους κατασκεύαζαν γρήγορα και εύκολα, αλλά 
ως προς το µέγεθός τους, την επιµέλεια της κατασκευής και τον πλούτο των 
κτερισµάτων συναγωνίζονταν τους µεγαλύτερους και τους πλουσιότερους των 
τετράπλευρων θαλαµοειδών32. Στην Μεσσηνία 10 τάφοι αυτής της κατηγορίας έχουν 
εντοπιστεί στο νεκροταφείο των Βολιµιδίων, µε µέσο όρο διαµέτρου του θαλάµου να 
είναι περίπου 4,5µ. Η χρονολόγησή τους δεν διαφέρει από τους υπόλοιπους του ίδιου 
τύπου (ΥΕΙ–ΥΕΙΙΙΒ)33. Αυτός ο ενδιάµεσος τύπος τάφων, παρόµοιος των θολωτών, 
µεγαλοπρεπέστερος των συνήθων θαλαµοειδών, θεωρείται ότι προοριζόταν για 
εκλεκτά µεν, δευτερεύοντα δε µέλη των «βασιλικών» γενών ή της άρχουσας τάξης 
γενικότερα, τα οποία µιµούνται τους θολωτούς. Μια υπόθεση που ενισχύεταιαπό το 
γεγονός ότι , στην εκάστοτε περιοχή, οι τάφοι των “απλών” ανθρώπων βρίσκονται σε 
διαφορετικό τόπο, λίγο µακρύτερα από το νεκροταφείο της «βασιλικής» οικογένειας 
(π.χ. στις Μυκήνες οι δύο Ταφικοί Κύκλοι)34. 
 

6. Κτιστοί θαλαµοειδείς τάφοι 
 

Είναι λιθόκτιστοι τάφοι µη κυκλικής κάτοψης, µε πλάγια είσοδο, συχνά δρόµο, 
και συνήθως στεγασµένοι µε λίθινες πλάκες. Στην Πελοπόννησο διακρίνονται σε 
αψιδωτούς–πεταλοειδείς, ελλειψοειδείς–επιµήκεις και ορθογώνιους κτιστούς τάφους. 
Ειδικότερα στη Μεσσηνία έχουν ανασκαφεί 4 τάφοι της πρώτης κατηγορίας. Οι 
πρωιµότεροι χρονολογούνται στη ΜΕ ΙΙΙ (στην περίπτωση δε του «κενοταφίου» 
εντός του τύµβου Αγ. Ιωάννη Παπουλίων µια ακόµα υψηλότερη χρονολόγηση δεν 
µπορεί να αποκλεισθεί) ή µε µεγαλύτερη ασφάλεια, στην µεταβατική ΜΕ ΙΙΙ/ΥΕ Ι 
περίοδο. Πρέπει να τονιστεί ιδιαιτέρως το γεγονός πως, όπου έχουν ανασκαφεί 
τέτοιου τύπου τάφοι, αυτοί προηγούνται χρονολογικά των θολωτών και των 
θαλαµοειδών. Πρόκειται για κατασκευές καινοφανείς για τις περιοχές όπου 
βρίσκονται, οι οποίες φαίνεται να εισάγουν το έθιµο της πολλαπλής ταφής εκτός των 
Μυκηνών. Έχουν µεγαλύτερες διαστάσεις συγκριτικά µε τους προϋπάρχοντες και 
                                                 
29 Rambach υπό δηµοσίευση. 
30 ∆ανιηλίδου 2000, 165, 166 εικ. 3. 
31 Ό. π., 176-7. 
32 Ό. π., 161. 
33 Ό. π., 166 εικ. 3. 
34 Kontorli - Papadopoulou 1987, 145-7.      Spyropoulos 1998, 31.        ∆ανιηλίδου 2000, 178. 
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σύγχρονους κιβωτιόσχηµους και απλούς λάκκους. Μάλλον απίθανο φαίνεται το 
ενδεχόµενο να πρόκειται περί κοινών τάφων και ερµηνεύονται ως ταφικά µνηµεία 
ανερχόµενων κοινωνικών οµάδων, ιδιοκτησίες των προνοµιούχων elite35. 

 
7. Θολωτοί τάφοι 

 
Μεγάλα, συνήθως, ταφικά µνηµεία µε υπόγειο και κυκλικό –σπάνια υπέργειο ή µη 
κυκλικό- λιθόκτιστο θάλαµο, προσβάσιµο µέσω λαξευµένου «δρόµου», ο οποίος 
οδηγεί κατωφερικά σε κτιστή είσοδο («στόµιον»). Το «στόµιον» συνήθως 
κουφίζεται, ελαφρύνεται δηλαδή στατικά, µε τριγωνικό συνήθως κενό στη λιθοδοµή 
πάνω από το ανώφλι, που ονοµάζεται ανακουφιστικό τρίγωνο. Επίσης έχει λίθινο 
θόλο που σκεπάζει τον ταφικό θάλαµο κατασκευασµένο κατά το εκφορικό σύστηµα, 
δηλαδή οι κτισµένοι λίθοι σχηµατίζουν κεκλιµένους προς το εσωτερικό δακτυλίους 
µε συνεχώς µειούµενη διάµετρο και µικρότερο πάχος όσο αυξάνεται το ύψος του. Ο 
θόλος καταλήγει σε µια κεντρική πλάκα ή έναν κεντρικό λίθο που ονοµάζεται 
“κλειδί” του τάφου. Τέλος όλη η κατασκευή καλύπτεται συνήθως από χωµάτινο 
τύµβο, ο οποίος ενισχύει τη σταθερότητα του µνηµείου κατά και µετά την κατασκευή 
του, το αναδεικνύει, ενώ ταυτόχρονα το προστατεύει36. Μερικές φορές είχαν µικρούς 
τετράπλευρους παραθαλάµους και λάκκους σκαµµένους στο δάπεδο37. Η κατασκευή 
τους είναι δύσκολη και θεωρείται ότι απαιτεί συνδροµή ευρύτερης οµάδας ανθρώπων 
- σε αντίθεση µε τους λακκοειδείς38. Οι πρώτοι θολωτοί τάφοι, µε διάµετρο που δεν 
ξεπερνά τα 6µ, εµφανίζονται προς το τέλος της ΜΕ στη Μεσσηνία, στην οποία έχουν 
εντοπιστεί 77 τέτοιου τύπου τάφοι και εξακολουθούν να χρησιµοποιούνται ως την 
ΥΕΙΙΙΓ (π.χ. θολωτός 1 Τραγάνας)39, ενώ στην Αργολίδα, τη Λακωνία και αλλού ο 
τύπος, εξελισσόµενος σταδιακά, εξαπλώνεται στη διάρκεια της ΥΕ Ι-ΙΙ40. Κατά την 
ΥΕ ΙΙΙ Α2-Β παρατηρείται κάποια «τυποποίηση» και ο αριθµός των µεγάλων τέτοιων 
τάφων µειώνεται σηµαντικά. Συγκεντρώνονται γύρω από τα ανακτορικά κέντρα, 
κυριότερα της Μεσσηνίας και της Αργολίδας. Οι µικρότεροι κατασκευάζονται βάσει 
χωροταξίας, ιδιαίτερα στην γεωγραφική περιφέρεια των µυκηναϊκών κέντρων41. Η 
παραδοχή ότι, κατά κανόνα, οι θολωτοί τάφοι αποτελούν «βασιλικά» ή έστω 
«υψηλών κοινωνικά οµάδων» ταφικά µνηµεία είναι κοινός τόπος στη βιβλιογραφία. 
Ωστόσο, ειδικότερα στη Μεσσηνία και την Πυλία δεν είναι δυνατόν να θεωρηθεί, 
λόγω του µεγάλου τους αριθµού, ότι όλοι ανήκουν σε «βασιλικές οικογένειες»42. 

Η ενασχόληση µε το θέµα των ταφικών κτισµάτων της Μεσσηνίας στην Εποχή 
του Χαλκού οδηγεί και στο κεφαλαιώδες ζήτηµα της καταγωγής του µυκηναϊκού 
θολωτού τάφου. Το ζήτηµα αυτό έχει πολυσυζητηθεί στο παρελθόν -ήδη από τις 
αρχές του 20ου αιώνα- µε αξιόλογες µελέτες εκπροσώπων δύο κύριων απόψεων: της 
µινωικής από την µια πλευρά και από την άλλη της µυκηναϊκής καταγωγής του τύπου 
αυτού. Οι υπέρµαχοι της πρώτης43 υπερασπίζονται την προέλευση του µυκηναϊκού 

                                                 
35  Παπαδηµητρίου 2001-2002, 148-149, 154-9. 
36 Wace 1964, 16.     Treuil et alii 1996, 504-507. 
37 Ιακωβίδης 1969, 121-2. 
38 Wright 1987, 174. 
39 Pelon 1976, 196, 212.  
40 Hood 1967, 75-76.     Treuil et alii 1996, 357. 
41 Bintliff 1977, 138.    Shelmerdine 1997, 560. 
42 Κορρές 1974, 155. 
43 Μεταξύ άλλων:    Xanthoudides 1924, 136.    Evans 1929.     di Stefani 1930-1931, 147-154.     
Πλάτων 1945-1947, 70-71.       Hood 1960, 166-176.         Matz 1962, 196.        Levi 1961-1962, 7-148.      
Branigan 1970, 150-160.        Warren 1973, 449-456.     Branigan 1993, 33-56, 82, 93-95.   Kanta 
1997, 229-247. 
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θολωτού τάφου από τους κυκλικούς τάφους της Μεσαράς της 3ης π. Χ. χιλιετίας, ενώ 
οι υποστηρικτές της ντόπιας-ηπειρωτικής44 εµφάνισης προβάλλουν τις διαφορές τους 
(χρονολογικής, κατασκευαστικής, λειτουργικής και ποσοτικής φύσεως) µε τους 
τάφους της Μεσαράς. Το κύριο στοιχείο που επικεντρώνει το µεγαλύτερο µέρος της 
συζήτησης είναι ο εκφορικά στεγασµένος θόλος, ο οποίος αποτελεί για τους 
µυκηναϊκούς τάφους ουσιώδες χαρακτηριστικό, ενώ απουσιάζει από τους τάφους της 
Μεσαράς, µε αποτέλεσµα η “διαµάχη” να παραµένει ανοιχτή45. 

Στη συνέχεια θα παραθέσουµε τις απόψεις και των δύο πλευρών για µια 
ολοκληρωµένη εικόνα γύρω από αυτό το θέµα, ξεκινώντας από τους υποστηρικτές 
της µινωικής καταγωγής. 

Αρχικά, ο Σ. Ξανθουδίδης46 είχε θεωρήσει ότι όλοι οι τάφοι της Μεσαράς ήταν 
θολωτοί στηριζόµενος στην ποσότητα των λίθων που βρήκε µέσα σε κάποιους 
τάφους και στην κλίση που παρουσίαζαν τα τοιχώµατά τους, που έδειχνε έναν 
εκφορικό τρόπο δόµησης, ανάλογο µε εκείνο των µητάτων του Ψηλορείτη. Ο Α. 
Evans47 συµφώνησε µε την άποψη του Ξανθουδίδη, όπως επίσης και ο di Stefani48. 
Πολύ αργότερα, ο P.Warren49 υιοθέτησε και επεξέτεινε τις µορφολογικές αναλογίες 
των τάφων της Μεσαράς µε τα µητάτα, σηµειώνοντας όµως ταυτόχρονα και τις 
διαφορές που παρουσιάζουν οι δύο κατασκευαστικοί τύποι.  

Η πρώτη µελέτη, που παρουσίασε πιο ολοκληρωµένα επιχειρήµατα ήταν αυτή 
του S. Hood50. Σχετικά µε το ζήτηµα της στέγασης των πρώιµων κρητικών τάφων, ο 
ίδιος παρουσιάζεται σε σύγχυση. Αρχικά υποστηρίζει τον ξύλινο θόλο για τους 
µεγάλους τάφους και τον λίθινο για τους µικρότερους, αµέσως µετά συνηγορεί υπέρ 
ενός λίθινου πιθανόν θόλου και για τους µεγαλύτερους τάφους. Αργότερα, όµως, 
φαίνεται να συµφωνεί µε την άποψη πως οι τάφοι της Μεσαράς δεν θα ήταν 
στεγασµένοι µε λίθινο θόλο. Όσον αφορά τη διαφορά στη λειτουργία, υποστηρίζει ότι 
ακόµα και µερικοί µυκηναϊκοί θολωτοί είναι οικογενειακοί, µε διάρκεια χρήσης 
πολλών ετών και εποµένως δεν υπάρχει ουσιώδης διαφορά. 

Στη συνέχεια, ο F. Matz51 υποστηρίζει και αυτός τη µινωική προέλευση του 
ηπειρωτικού θολωτού τάφου, θεωρώντας την ως µια παράµετρο της υιοθέτησης 
κρητικών µοτίβων στην MEIII τέχνη της ηπειρωτικής Ελλάδας. Ενώ ο D. Levi52, µε 
την ανασκαφή των (ΜΜΙβ/ΙΙα) θολωτών τάφων Ι και ΙΙ στο Καµιλάρι–κυρίως όµως 
µε τον τάφο Ι, καθώς για τον ΙΙ τα πράγµατα δεν είναι ξεκάθαρα– προσέφερε τη 
χρονολογική γέφυρα ανάµεσα στους πρώιµους µυκηναϊκούς θολωτούς και τους 
ύστερους τάφους της Μεσαράς. 

Η παραδοσιακή στάση των υποστηρικτών της µινωικής καταγωγής βρίσκει την 
πλήρη έκφρασή της στο έργο του Κ. Branigan53. Ο µελετητής διαφωνεί µε τους 
Ξανθουδίδη και Hood ότι όλοι οι τάφοι Μεσαράς ήταν στεγασµένοι µε λίθινο 
                                                 
44Μεταξύ άλλων:   Persson 1931, 26, 144.    Pendlebury 1939, 64.      Mylonas 1957, 99-102.     
Marinatos–Hirmer 1960, 91.      Taylour 1964, 79-80.       Wace 1964, 119.     Mylonas 1966, 132.           
Pelon 1976, 442-453.     Cavanagh and Laxton 1981, 131-133.       Dickinson 1984, 115-118.        
Korres 1984, 141-152.     Korres 1993, 231-248.    Cavanagh and Mee 1998, 44-46.    Dickinson 19992, 
100.   Boyd 2002, 55-56.       
45 Treuil et alii 1996, 188.   Boyd 2002, 55. 
46 Xanthoudides 1924, 4, 91, 128, 136.      
47 Evans στο Xanthoudides 1924, xi preface.    Evans 1929. 
48  di Stefani 1930-1931, 147-154. 
49 Warren 1973, 449-456. 
50 Hood 1960, 166-176, πιο συγκεκριµένα 171 και υποσηµείωση 24, 174.    Hood στον Dickinson 
1984, 118 discussion. 
51 Matz 1962, 196. 
52 Levi 1961-1962, 7-148.  
53 Branigan 1970, 150-160.    Branigan 1993, 33-56, 82, 93-95. 
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εκφορικό θόλο54, και διακρίνει µια εξελικτική τους πορεία έως εκείνους που 
αποκαλεί “µινωικούς” θολωτούς, που φέρουν πλήρη λίθινο εκφορικό θόλο και 
τοποθετούνται χρονολογικά στην ΜΜ Ι55. Μη µπορώντας, όµως, να τεκµηριώσει την 
ύπαρξη αυτής της κατηγορίας των “µινωικών” θολωτών τάφων –κάτι που και ο ίδιος 
παραδέχεται56– επιχειρεί να αποδοµήσει τις άλλες διαφορές.  

Έτσι, οι κατασκευαστικές διαφορές ανάγονται σε ήσσονος σηµασίας στοιχεία, 
που έχουν να κάνουν περισσότερο µε τον σχεδιασµό και λιγότερο µε την τεχνική, ή 
µε θρησκευτικές αντιλήψεις και ταφικά έθιµα Το ότι κατασκευάζεται υπόγεια ο 
µυκηναϊκός νεκρικός θάλαµος θεωρείται µέρος ενός ιδιαίτερου ταφικού εθίµου. Από 
την άλλη η απουσία θόλου αποδίδεται στη φθορά των κρητικών µνηµείων από την 
πολύχρονη χρήση. Όσο για τον µυκηναϊκό τύµβο, αυτός εξυπηρετεί τη δήλωση και 
την προστασίατων ταφών, ενώ η απουσία του «δρόµου» στη Μεσαρά είναι φυσική, 
εφόσον οι κρητικοί τάφοι είναι υπέργειοι57. 

 Τέλος, µε την επιστράτευση ποσοτικών κριτηρίων, ότι επειδή η Κρήτη είναι 
κατά πολύ µικρότερη γεωγραφικά, αιτιολογείται πως δεν υπάρχουν πολλοί ΥΕ 
θολωτοί τάφοι. Τέλος, η µεγάλη χρονική απόσταση ανάµεσα στους τάφους της 
Μεσαράς και τους ηπειρωτικούς θολωτούς καλύπτεται από τον Branigan, από την 
χρήση από τους πρώτους και κατά την ΜΜΙΙ περίοδο (Καµιλάρι Ι και Γυψάδες). 
Συνεπώς, ο ηπειρωτικός τύπος προβάλλεται ως άµεση προέκταση του µινωικού58. 

 Ανάµεσα στους υπέρµαχους της µινωικής καταγωγής, η Α. Κάντα59 κάνει µια 
σύντοµη αναδροµή στις απόψεις των δύο πλευρών και παραθέτει κάποια επιπλέον 
παραδείγµατα ΥΜ χρήσης θολωτών τάφων (π.χ. θολωτός τάφος Αιγιδόµαντρας 
Απόδουλου Αµαρίου, θολωτός τάφος στα Ψιλά Χώµατα Απόδουλου Αµαρίου, 
θολωτός τάφος Σάτας, τέσσερις θολωτοί στου Φράγκου το Λουρί Απόδουλου 
Αµαρίου). 

Στην αντίπερα όχθη, τώρα, βρίσκονται επίσης πολλοί και σπουδαίοι µελετητές 
που υποστηρίζουν ότι ο ηπειρωτικός θολωτός τάφος αποτελεί εξέλιξη προηγούµενων 
ταφικών τύπων της ηπειρωτικής Ελλάδας60, και όχι µινωική επίδραση, εµµένοντας 
κυρίως στο σύστηµα στέγασης. Ανάµεσα στους κόλπους των υποστηρικτών της 
ηπειρωτικής προέλευσης, έχουν διατυπωθεί αρκετές απόψεις στην προσπάθεια να 
διαπιστωθεί ο τρόπος εξέλιξής του συγκεκριµένου ταφικού τύπου. 

Αρχικά, ο A. Persson και o Σ. Μαρινάτος, υποστηρίζουν ότι ο θολωτός τάφος 
δεν είναι τίποτα περισσότερο από έναν πιο επιβλητικό και πολυτελή θαλαµοειδή 
τάφο, αποτελώντας ουσιαστικά µια παραλλαγή του61. Ο J. Pendlebury έδειξε ότι οι 
λίθοι που βρέθηκαν στο εσωτερικό του τάφου Α στον Πλάτανο δεν επαρκούσαν για 
να δικαιολογήσουν τη στέγαση του τάφου µε πλήρη λίθινο εκφορικό θόλο. Σε 
αντίθεση µε τον Ξανθουδίδη, συµφωνεί εποµένως και αυτός µε την ηπειρωτική 
εξέλιξη του θολωτού µυκηναϊκού τάφου62. 

                                                 
54 Branigan 1970, 154.    Branigan 1993, 55. 
55 Branigan 1970, 150-152, 155.    Branigan 1993, 42-53. 
56 Branigan 1970, 155. 
57 Branigan 1970, 152-154. 
58 Branigan 1970, 155-158.      
59 Kanta 1997, 231-236, 241-247.      
60 Αναφέροντας κάποιους από αυτούς:   Persson 1931, 26, 144.        Pendlebury 1939, 64.        Mylonas 
1957, 99-102.      Marinatos and Hirmer 1960, 91.       Taylour 1964, 79-80.           Wace 1964, 119.     
Mylonas 1966, 132.      Pelon 1976, 442-453.     Cavanagh and Laxton 1981, 131-133.       Dickinson 
1984, 115-118.        Korres 1984, 141-152.     Korres 1993, 231-248.    Dickinson 1994, 225-227.    
Cavanagh-Mee 1998, 44-46.    Dickinson 19992, 100.    Boyd 2002, 55-56.       
61 Persson 1931, 26, 144.     Marinatos and Hirmer 1960, 91. 
62 Pendlebury 1939, 64. 
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Ο Γ. Μυλωνάς πάλι θεώρησε ότι ο µυκηναϊκός θολωτός αποτελεί εξέλιξη των 
ταφικών κύκλων µε τους λάκκους στο δάπεδο του ταφικού θαλάµου να ερµηνεύονται 
ως µίµηση των κάθετων λακκοειδών τάφων, αλλά σε πιο απλή µορφή, και µε το θόλο 
να αναπαριστά τον ουράνιο θόλο, µη σηµειώνοντας όµως την απουσία παρόµοιων 
κατασκευών στο χώρο της Μεσσηνίας στο διάστηµα που µεσολαβεί και όχι µόνο63. 
Σε πιο πρόσφατη, όµως, µελέτηο ίδιος64 προτείνει ότι η µορφή των τύµβων θα 
µπορούσε να έχει εµπνεύσει τους θολωτούς τάφους και απορρίπτει την µινωική 
καταγωγή από τους κυκλικούς τάφους της Μεσαράς, καθώς αυτοί δεν στεγάζονταν 
µε λίθινο θόλο.  

Σύµφωνα µε µια άλλη άποψη, αυτή του W. Taylor αλλά και του O. Dickinson, 
αφού προβάλλονται οι κατασκευαστικές και λειτουργικές διαφορές, προτείνεται πως 
ο θολωτός εξελίχθηκε στην ηπειρωτική χώρα ως ένας ειδικός τάφος, ως ένα βαθµό 
υπό κρητική αρχιτεκτονική επιρροή. H τυπολογική του οµοιοµορφία έχει να κάνει µε 
το γεγονός ότι αναπτύχθηκε αρχικά στην Μεσσηνία, όπου και πρωτοσυναντάται, και 
µετά διεσπάρη και σε άλλες περιοχές65. 

 O A. Wace, εξάλλου, πρότεινε πως ο µυκηναϊκός θολωτός τάφος επηρεάστηκε 
ως ένα βαθµό από τους τάφους της Πρώιµης Εποχής του Χαλκού της Κρήτης και των 
Κυκλάδων. Χωρίς να λαµβάνει όµως υπόψη πως δεν έχει εντοπιστεί κανένας 
ηπειρωτικός θολωτός τάφος που να χρονολογείται µεταξύ της ΠΕΧ και της ΜΕΙΙΙ66. 
Η Vermeulle µε τη σειρά της δίνει µια γενικόλογη εκδοχή, συνδυάζοντας στοιχεία 
από περισσότερους πολιτισµούς και µιλάει για µια αυτόχθονα τάση προς το 
µεγαλιθισµό, µε αναφορές στις αιγυπτιακές πυραµίδες, καθώς και σε νέες τεχνικές 
λατόµησης και µια προτίµηση για τα κυκλικά κτίσµατα67. 

 Την ηπειρωτική καταγωγή υποστηρίζει και ο Ο. Pelon, που συνοψίζει 
εξαιρετικά γύρω από το όλο ζήτηµα68, ενώ οι W. Cavanagh και R. Laxton  έδειξαν, 
µέσω µαθηµατικών τύπων, ότι είναι αδύνατη η στέγαση των τάφων της Μεσαράς µε 
λίθινο εκφορικό θόλο. Στέκονται και τονίζουν ιδιαίτερα τις δοµικές και 
αρχιτεκτονικές διαφορές µεταξύ των κρητικών και µυκηναϊκών τάφων, µέσα από µια 
σειρά παραδειγµάτων, υπογραµµίζοντας για παράδειγµα και τον διαφορετικό τρόπο 
τοιχοποιίας69. Η µελέτη τους συγκεντρώνει τα κύρια επιχειρήµατα της άρνησης κάθε 
σχέσης ανάµεσα στους δύο τύπους τάφων. 

Να αναφερθεί, όµως,  ότι σε πρόσφατο έργο του o W. Cavanagh σε συνεργασία 
µε τον C. Μee70, υποστηρίζουν βέβαια την ηπειρωτική εξέλιξη του θολωτού τάφου 
µέσω των κτιστών τάφων που έχουν εντοπιστεί στην περιοχή της Μεσσηνίας, αλλά 
σηµειώνουν παράλληλα ότι δεν µπορεί να αποκλεισθεί κάποιου είδους µινωική 
συνεισφορά. Kαθώς, την περίοδο αυτή (ΜΕΙΙΙ/ΥΕΙ), η Κρήτη βρισκόταν στο απόγειο 
του πολιτισµού της, ασκούσε µεγάλη επίδραση στο Αιγαίο –αν και κάτι τέτοιο 
αντικρούεται σθεναρά για την περίπτωση της Μεσσηνίας71 (βλέπε παρακάτω, 
παράρτηµα).  

Τέλος, σύµφωνα µε τον Γ. Κορρέ, οι µυκηναϊκοί τάφοι σχετίζονται 
µορφολογικά µε τους τύµβους, πολλοί από τους οποίους έχουν εντοπιστεί και 
ανασκαφεί στην Μεσσηνία και χρονολογούνται στην ΜΕ περίοδο. Υπάρχουν 
                                                 
63 Mylonas 1957, 99-102. 
64 Mylonas 1966, 132. 
65 Taylour 1964, 79-80.     Dickinson 1984, 117.     Dickinson 1994, 225-227.    Dickinson 19992, 100.     
66 Wace 1964, 119. 
67 Vermeule 1983, 130, 363-364, σηµείωση 7 κεφ. V. 
68 Pelon 1976, 442-453. 
69 Cavanagh and Laxton 1981, 115-133.  
70 Cavanagh and Mee 1998, 44-46.  
71 Hägg 1982, 27-37.     Korres 1984, 141-152. 
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πραγµατικά οµοιότητες, όπως καταρχήν η κυκλική κάτοψη και ο σωρός του χώµατος 
που τους καλύπτει. Εξάλλου, σε πολλές περιπτώσεις, όπως στα Παπούλια, την 
Περιστεριά, την Τουρλιδίτσα, την Φοινικούντα, το Ρούτσι, ΥΕ θολωτοί τάφοι 
οικοδοµήθηκαν κοντά σε ΜΕ τύµβους. Στη Βοϊδοκοιλιά, µάλιστα, ο ΥΕ θολωτός 
κατασκευάστηκε στο κέντρο του ΜΕ τύµβου72.  

Ο M. Boyd συνοψίζει µε πολύ καλό τρόπο τη συζήτηση και τάσσεται και αυτός 
υπέρ της ντόπιας εξέλιξης73. Σηµειώνει ότι από τους πιο πρόσφατα πλήρως 
δηµοσιευµένους τάφους στο Φουρνί Αρχανών74 µόνο ο θολωτός τάφος Γ µοιάζει να 
έχει πραγµατικά εκφορική στέγαση. Ωστόσο,  η χρονολόγησή του στην ΠΜ ΙΙΙ είναι 
πολύ µακριά από τους πρωιµότερους θολωτούς της ηπειρωτικής χώρας και η 
απαιτούµενη γνώση για την κατασκευή τους δεν θα είχε επιβιώσει στο µεσοδιάστηµα. 
Όσο για τον τάφο Ι στο Καµιλάρι ο ίδιος τονίζει ότι παραµένει υπό αµφισβήτηση αν 
ήταν πραγµατικά εκφορικά στεγασµένος, παρά τη διαβεβαίωση του ανασκαφέας του,  
Di Levi75.  

Μέσα από τα πρώιµα παραδείγµατα στη Μεσσηνία, ο Boyd καταλήγει σε µια 
πολύ πειστική εξέλιξη των ηπειρωτικών θολωτών τάφων. Πολλά από τα πρώιµα 
παραδείγµατα έχουν πράγµατι χαρακτηριστικά των µυκηναϊκών θολωτών: ο τάφος 
Οσµάναγα είναι σχεδόν πλήρως υπόγειος, οι πρώιµοι τάφοι στην Κουκουνάρα-
Γουβαλάρι βρέθηκαν να καλύπτονται από τύµβο, όπως επίσης και οι τάφοι 4 και 5 
Νικητόπουλου Νιχωρίων, και ο θολωτός τάφος 3 Καµινίων. Κανένα από αυτά τα 
µνηµεία δεν ήταν “ελεύθερο” και τα περισσότερα ήταν µικρά (2-4µ. διάµετρος). 
Μόνο ο θολωτός τάφος Βαγενά θεωρείται “ελεύθερος”, αλλά σώζεται σε εξαιρετικά 
άσχηµη κατάσταση και δεν προσφέρεται για περαιτέρω συµπεράσµατα. Στο 
περιβάλλον της Μεσσηνίας, µε τους πολυάριθµους τύµβους, θα ήταν κάπως ανοίκειο 
ένα λιθόκτιστο “ελεύθερο” κτήριο. Ενώ ένας τύµβος που κάλυπτε 1 ή περισσότερους 
κτιστούς ταφικούς θαλάµους ακολουθεί µια ήδη θεµελιωµένη τοπική παράδοση, των 
πολλαπλών ταφικών χώρων εντός ενός κοινού ταφικού µνηµείου (τύµβοι µε 
πιθοταφές ή και άλλου είδους τάφους). Γίνεται, έτσι, σαφέστερο το ενδεχόµενο οι 
θολωτοί τάφοι να αποτέλεσαν αρχικά έναν ακόµα διαφορετικό χώρο ταφής εντός του 
τύµβου, και, µε το πέρασµα του χρόνου και, την δηµιουργία σύντοµα µεγαλύτερων 
θολωτών τάφων, ο τύπος αυτός αποτέλεσε ένα ξεχωριστό µνηµείο. Φαίνεται λοιπόν 
πιο λογικό, κατά τον µελετητή, να αποδεχτούµε την ντόπια εξέλιξη, παρά να 
επικαλούµαστε τους κρητικούς θόλους για να εξηγήσουµε την εµφάνισή των 
µυκηναϊκών θολωτών76. 

Αν και είναι αρκετά πειστική η άποψη περί της τοπικής εξέλιξης του θολωτού, 
ωστόσο πιστεύουµε ότι δεν είναι απολύτως αναγκαίο να υπάρχει µια καθαρά ευθεία 
γραµµή εξέλιξης του θολωτού από τον τύµβο. Και αυτό γιατί η ΜΕ ΙΙΙ/ΥΕ Ι ήταν µια 
µεταβατική περίοδος, µια περίοδος πειραµατισµών, κατά την οποία διακρίνονται 
διάφοροι υβριδικοί ταφικοί τύποι -π.χ. οι κτιστοί θαλαµοειδείς- ακόµα και στην ίδια 
περιοχή. Κατά την περίοδο αυτή έχουµε πολλούς τύµβους που καλύπτουν 
στοιχειώδεις θολωτούς τάφους και µερικές φορές πίθους, τη χρήση µοναδικών 
τάφων, όπως ο Ταφικός Κύκλος ή Θολωτός Βαγενά, ο µικρός κτιστός τάφος στην 
Περιστεριά και ο µικρός τάφος που έχει λαξευθεί στον φυσικό βράχο στα Βολιµίδια-
Κεφαλόβρυσο. Εξάλλου, τα στοιχεία από τα Νιχώρια, όπως επίσης και από άλλες 
θέσεις, καταρρίπτουν την θεωρία στην οποία βασιζόταν η σύνδεση των θολωτών ΠΜ 
                                                 
72 Korres 1984, 148-149.     Korres 1993, 233, 236.     Voutsaki 1998, 42. 
73 Boyd 2002, 55-56. 
74 Αρχάνες 1997, 158-188. 
75 Boyd 2002, 55. 
76 Boyd 2002, 55-56. 



 17

κυκλικών τάφων. Την άποψη, δηλαδή, ότι υπήρχαν ιδιαίτερα στενές σχέσεις 
Μεσσηνίας-Κρήτης, καθώς έχουν εντοπιστεί πολύ λίγες εισαγωγές αντικειµένων και 
η ντόπια ΜΕ κεραµική δεν δείχνει µεγαλύτερες µινωικές επιρροές από εκείνες σε 
άλλες περιοχές, της Αργολίδας ή της Λακωνίας77. 

  
8. Τύµβοι 

Ο συγκεκριµένος τύπος ταφικού µνηµείου εµφανίζεται στον ελλαδικό χώρο κατά την 
ΠΕ ΙΙ περίοδο, στη νεκρόπολη µε τους τύµβους R στο Στενό Λευκάδας, οι οποίοι 
θεωρείται ότι αποτελούν τον πρόδροµο αυτών που θα κατασκευαστούν στην 
επόµενη, ΜΕ, περίοδο. Τότε γενικεύεται η χρήση τους στην ηπειρωτική Ελλάδα 
κυρίως, µε την µεγαλύτερη συγκέντρωση στην Μεσσηνία (21 σε αριθµό), την 
Αργολίδα, την Ηλεία, την Αττική και τη Φωκίδα. Πρόκειται για κυκλική κατασκευή 
από λίθους και χώµα ή άµµο, που περικλείεται από λίθινη κρηπίδα. Η διάµετρος τους 
ποικίλει ανάµεσα σε 10 και 20µ. Στη Μεσσηνία, έχουν κατά µέσο όρο διάµετρο 16µ. 
και ύψος 3,2µ. Παρά τις επιµέρους διαφορές ως προς την χρονολόγηση, τη διασπορά 
και το µέγεθός τους, χρησιµοποιούνταν για να οριοθετούν τη θέση ενός ή 
περισσοτέρων συνήθως τάφων διαφόρων τύπων (απλών λάκκων, κιβωτιόσχηµων, 
πιθοταφών, θολωτών ή και θαλαµοειδών), στους οποίους δεν διαφαίνεται σαφής 
κοινωνική διαφοροποίηση. Λόγω του µεγάλου µεγέθους και του σχετικού πλούτου 
που παρουσίαζαν κάποιες ταφές σε τύµβο, θεωρήθηκε πως αυτοί προορίζονταν για τα 
“ανώτερα στρώµατα”. Όµως, το γεγονός ότι συναντώνται ανά οµάδες και/ή σε 
νεκροπόλεις µαζί µε άλλους ταφικούς τύπους, σε συνδυασµό µε το ότι οι τάφοι που 
καλύπτουν δεν αποτελούν κάτι το ιδιαίτερο ούτε κατασκευαστικά ούτε και από 
άποψης κτερισµάτων, όπως επίσης και η ανοµοιογενής διασπορά τους στο χώρο, δεν 
υποστηρίζουν την άποψη αυτή. Άλλοι παράγοντες –θρησκευτικοί ή φυλετικοί ίσως- 
θα πρέπει να αναζητηθούν για την ερµηνεία του συγκεκριµένου ταφικού τύπου. 
Τέλος, όσον αφορά την προέλευση, έχουν διατυπωθεί πλείστες θεωρίες. Εφόσον 
ανάλογα µνηµεία δεν έχουν βρεθεί ούτε στις Κυκλάδες (εκτός από έναν ΜΕ τύµβο 
στην Κέα) ούτε στην Κρήτη, θα πρέπει να αποκλεισθεί  η Α. και Ν. προέλευση. Από 
την άλλη πλευρά, οι πρώιµοι –ΠΕ ΙΙ- τύµβοι της Λευκάδας εµφανίζουν µερικές 
αναλογίες, µε τον ΠΕ ΙΙΙ τύµβο κοντά στο Νέο Μουσείο Ολυµπίας (έναν από τους 
πρωιµότερους της ηπειρωτικής Ελλάδας). Ενώ, έχουν επισηµανθεί κοινά στοιχεία 
µεταξύ του τύµβου R26C στην Λευκάδα και τύµβων στις αλβανικές και δαλµατικές 
ακτές78.   

Με τους τύµβους της Βοϊδοκοιλιάς, του Αγ. Ιωάννου Παπουλίων, της 
Περιστεριάς-Κοκοράκου και αυτών στο Ρούτσι να αποτελούν τα πρωιµότερα γνωστά 
παραδείγµατα στη Μεσσηνία, που χρονολογούνται στην ΜΕΙ/ΙΙ περίοδο. Ενώ ο 
τύµβος Κισσού αποτελεί το µόνο γνωστό µεσσηνιακό παράδειγµα, από την ΥΕΙΙ-
ΥΕΙΙΙΑ-Β, περίοδο, όταν επικρατέστεροι είναι άλλοι ταφικοί τύποι –ο θαλαµοειδής 
και ο θολωτός79. 
 

 

 
 
                                                 
77 Voutsaki 1998, 42-43. 
78 Πρωτονοταρίου-∆εϊλάκη 1980-1981, 222-231.   Müller 1989, 1-42.  Forsén 1992, 232-237, 255-256. 
Treui et alii 1996, 188-190, 289-290.    Cavanagh and Mee 1998, 17, 29-30, 51.   Dickinson 19992, 44-
45.    Rutter 2001, 133-134.    
79Boyd 2002, 119-123, 126-130, 153-157, 167-175.  
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Ι. 2 ΟΙ ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΟΙΠΩΝ. Κατάλογος θέσεων 
 

1) Άγιος Ηλίας. 80  
Η νεκρόπολη του Αγίου Ηλία βρίσκεται πολύ κοντά στη κωµόπολη Χώρα. 

Πρόκειται για σπουδαία νεκρόπολη, του τέλους της Μυκηναϊκής περιόδου (ΥΕ ΙΙΙΒ-
Γ?). Περιλαµβάνει άγνωστο αριθµό τάφων θαλαµοειδών, εκ των οποίων είναι 
γνωστοί ως τώρα 5 µε ασφάλεια. Οι «δρόµοι» των τάφων είναι στενοί και πολύ 
µακριοί, τα τοιχώµατά τους συγκλίνουν προς τα πάνω και σε µερικά σηµεία το 
πλάτος ελαττώνεται σε 0,6-0,7µ. Οι θάλαµοι είναι γενικώς µικρών διαστάσεων και 
από αυτούς πλήρως ανεσκάφη ο Τάφος «1» (Εικ. 1) (αγρός Στ. Μανιάτη). Η θύρα του 
συγκεκριµένου τάφου, που ήταν φραγµένη µε ξερολιθιά διατηρούµενη σε ύψος 1µ., 
έχει ύψος 1,65µ., πλάτος 0,9µ. κάτω και 0,8µ. πάνω, ενώ το µήκος του «δρόµου» 
είναι 7,5µ. και η διάµετρος του θαλάµου 3,6µ. Στο δάπεδο του θαλάµου εντοπίστηκαν 
τρεις βόθροι, όπου υπήρχαν οστά από ανακοµιδή, καθώς επίσης και 4 κρανία και 
λείψανα άλλων 2 ακόµα. Όλα ανήκαν σε µικρά παιδιά. Τα ευρήµατα είναι πενιχρά, 
κυρίως κεραµική, αλλά και ένας χάλκινος ξυρός µε 3 ήλους.  
 

2) Αελάκι.81  
Στο ύψωµα Αελάκι, 1χλµ. από την περιοχή του Κισσού βρέθηκε 

κατεστραµµένος προϊστορικός τύµβος, µε ίχνη µικρών κιβωτιόσχηµων τάφων, που 
περιείχαν οστά (ίσως ΜΕ ταφών) και κεραµική. ∆εν δίνονται άλλα στοιχεία, ούτε 
διευκρινίζεται αν τα ευρήµατα καλύπτουν και την ΥΕ περίοδο. 
 

3) Άνω Εγκλιανός – «Ανάκτορo Νέστορος» 82 
   Λείψανα του ανακτόρου του “Νέστορα” βρέθηκαν στη µυκηναϊκή ακρόπολη 

πάνω στο χαµηλό λόφο του Άνω Εγκλιανού, 12χλµ. από τον κόλπο του Ναβαρίνου. 
Στην ίδια περιοχή ανακαλύφθηκαν αρκετοί και σηµαντικοί τάφοι: θολωτοί (Θολωτός 
ΙV)83, ορισµένοι λακκοειδείς µε πιθοταφές που συνθέτουν τον λεγόµενο «Ταφικό 
Κύκλο ή θολωτό τάφο Βαγενά» και 9 θαλαµοειδείς (Ε1-Ε4, Ε6, Ε8-Ε10 και Κ1). 

   Θολωτός τάφος ΙV. Βρίσκεται 145µ. ΒΑ του ανακτόρου (Εικ. 3α). 
Κατασκευάστηκε γύρω στη ΜΕΙΙΙ/ΥΕΙ περίοδο, όπως δείχνει η κεραµική. 
Πιθανότατα καλυπτόταν από τύµβο.  Ο «δρόµος» του τάφου είχε ανοιχθεί στο φυσικό 
πέτρωµα µε κατεύθυνση προς Ν∆. και χωρίς πλευρικά τοιχώµατα. Είχε µήκος 10µ. 
και πλάτος στο εξωτερικό τέλος του 4µ., ενώ παρατηρείται κλίση προς την είσοδο 
του τάφου. Το «στόµιον» ήταν 2,25µ. πλάτος 4,5µ. βάθος και 4,6µ. ύψος. Θύρα δεν 
υπήρχε και η είσοδος φρασσόταν µε έναν τεράστιο τοίχο πάχους 2µ. 
κατασκευασµένο από τετραγωνισµένους πωρόλιθους. Ο θόλος είχε 9,35µ. διάµετρο, 
ενώ τα τοιχώµατά της, από εκπληκτικά µικρούς λίθους, διατηρούνται σε ύψος 4,5µ. 
στο Β∆. τµήµα της. Υπολογίζεται πως το αρχικό ύψος της θόλου θα ήταν 7,5µ. 
περίπου. Βρέθηκαν περί τα 40 θραύσµατα κρανίων, που οι ανασκαφείς τα 
αντιστοιχούν σε τουλάχιστον 17 διαφορετικούς ανθρώπους (10 άνδρες, 6 γυναίκες 
και1 παιδί). Όλοι, ή έστω οι περισσότεροι, θάφτηκαν σε διαφορετικές περιόδους. Η 

                                                 
80  Μαρινάτος 1954, 305-6. 
81  Μαρινάτος 1966, 120. 
82  Blegen 1954, 27-32.      Blegen and Lang 1958, 178.      Μαρινάτος 1960, 112-119.      McDonald 
and Simpson 1961, 237.    Pylos I, 6,9,15,33,312-4,379.     Παντελίδου 1969, 311-2, 315.     
Παντελίδου 1970, 129.       Pylos III, 71-228.      Κορρές 1976, 361-5.     Pelon 1976, 194.       Iakovidis 
1990, 17.      Lewartowski 2000, 87.   Boyd 2002, 147-152.    
83 Ως «θολωτός Ι» θεωρείται ο τάφος Ι της Τραγάνας που θα δούµε παρακάτω και ως «θολωτός ΙΙ» ο 
θολωτός τάφος του Οσµαναγά που θα δούµε παρακάτω. 
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διασπορά είναι έντονη: κανένα οστό ή αντικείµενο δεν βρέθηκε στην αρχική του 
θέση. Αντικείµενα από πολύτιµα υλικά (όπως χρυσά, αργυρά και χάλκινα αγγεία) 
καθώς και τα όπλα εύκολα θα µπορούσαν να µεταφερθούν. Σκαµµένοι στο δάπεδο 
υπήρχαν 5 λάκκοι (Α-Ε). Ευρήµατα: Ν∆ τµήµα: σε βάθος 3,5µ. βρέθηκαν δύο αιχµές 
βελών (µία από πυρίτη, µία από οψιανό). Σε βάθος 3,7µ. βρέθηκε επίµηλο ξίφους. 
Λάκκοι: πιθανώς λεπίδα εγχειριδίου, χάλκινο εγχειρίδιο ή λεπίδα µαχαιριού, αιχµές 
βελών και χρυσό οµοίωµα οκτώσχηµης ασπίδας, χρησιµοποιούµενο ως κρεµαστό 
κόσµηµα). Υπάρχει η άποψη ότι κάποια από αυτά τα αντικείµενα δεν ανήκαν 
καταρχήν στον τάφο. Στον ογκώδη τοίχο εντοπίστηκαν ελάσµατα από ξίφη ή 
εγχειρίδια, λεπίδα ξίφους ή εγχειριδίου, επίµηλα ξιφών και εγχειριδίων, αιχµή 
δόρατος (;), δακτύλιος αιχµής δόρατος, αιχµές βελών, έξι χαύλιοι κάπρου 
κατεργασµένοι και πολυάριθµοι ακατέργαστοι. Μαζί µε τα όπλα βρέθηκαν: 
κοσµήµατα και αντικείµενα από χρυσό, λίθο (χάντρες κ.ά.), οστό και φαγεντιανή. 
Παρόλη τη σύληση που είχε επέλθει στον τάφο, συνολικά περιλάµβανε πάνω από 900 
κοµµάτια από χρυσό, ασήµι, χαλκό, ελεφαντοστό κ.α. (µεταξύ τους 23 χρυσές 
χάντρες, τρεις χρυσές ψυχές, 41 µικρά κοιτία, πέντε δεσίµατα χαντρών, έξι χρυσές 
γλαύκες, πέντε χρυσά κρεµαστά κοσµήµατα, ένα χρυσό δαχτυλίδι, 60 χρυσά ανθέµια, 
ασηµένιο δαχτυλίδι, λίθινο δαχτυλίδι χάντρες από πολύτιµους λίθους, δύο 
σφραγιδόλιθους, 250 χάντρες από αµέθυστο, 360 χάντρες από ήλεκτρο, 14 από 
φαγεντιανή και 30 από υαλόµαζα), εννέα χάλκινες αιχµές βελών, 67 αιχµές βελών 
από πυρίτη και οψιανό, αιχµές δοράτων, µαχαίρια, εγχειρίδια, ξίφη και χαυλιόδοντες 
από κράνος. 

Ταφικός Κύκλος/Θολωτός Τάφος Βαγενά. Βρίσκεται 1χλµ. περίπου Ν. του 
λόφου του Εγκλιανού, στο οικόπεδο του Βαγενά, απ’ όπου πήρε και την ονοµασία 
του (εικ. 3α). Ο θολωτός αυτός τάφος πρέπει να ήταν ορατός και καλυπτόταν από 
τύµβο. Η κάτοψη του τάφου αυτού στην κατάσταση που βρέθηκε είχε περισσότερο το 
σχήµα σχεδόν ηµικυκλίου ή µάλλον για να ακριβολογούµε λιγότερο από ηµικύκλιο 
µε διάµετρο 5,6µ., κατασκευασµένος µε επίπεδους λίθους που διασώζονται σε ύψος 
0,3µ. περίπου. Ο «δρόµος» δεν διασώθηκε, αλλά πρέπει να ήταν στη Ν. πλευρά της 
θόλου. Βαθύτερα στο δάπεδο του θόλου και συνεπώς στο εσωτερικό πλέον πάντα του 
ταφικoύ κύκλου, περιλαµβάνονταν τέσσερις ταφικοί λάκκοι, κάποιοι από τους 
οποίους περιέχουν πιθοταφές. Η ανθρωπολογική µελέτη έδειξε ότι στον Κύκλο 
ετάφησαν 27 άνθρωποι (20 άνδρες και επτά γυναίκες). 

Λάκκος. 1 .Οι διαστάσεις του είναι 1Χ1µ. Περιέχει τον ΜΕ ΠΙ /ΥΕ Ι πίθο [27] µε 
µία ταφή, λεκάνη και χάλκινο ξίφος µε τρεις ήλους «θανατωµένο», χάλκινο µαχαίρι, 
ελεφάvτινo επίµηλο και δύο ελεφάντινες περόνες. Επίσης, αναφέρονται θραύσµατα 
χρυσού, αντικείµενα από ασήµι, ελαφάντινη πλάκα και θραύσµατα χαλκού. 

Λάκκος 2 . Οι διαστάσεις του είναι 2,4Χ0,7-0,8Χ0,4µ., εντοπίστηκε στο κέντρο 
του δαπέδου και περιείχε µία εκτάδην ταφή νεαρού άνδρα. Αναµφίβολα πρόκειται για 
την υστερότερη χρονικά ταφή. Μαζί της βρέθηκαν χάλκινο. µαχαίρι, αιχµή βέλους 
από πυριτόλιθο ανάµεσα στα πόδια του νεκρού, χάλκινος καθρέφτης, χάλκινη 
λεκάνη, χάλκινο χυτροειδές αγγείο, χάλκινο σουβλί, λευκή χάντρα, γυναικείο ειδώλιο 
και ασκός.  

Λάκκος 3 . Πρόκειται για εκτεταµένο λάκκο µε διαστάσεις 2,7Χ2,4µ. Στα δυτικά 
της χάλκινης λεκάνης υπήρχε ο πίθος [28]. Περιείχε µία (;) ταφή, τα οστά της οποίας 
ήταν πλήρως διαταραγµένα, τόσο που δεν είναι αβέβαιο να υπήρχε και δεύτερος 
τάφος. Το αγγείο Ανακτορικού Ρυθµού [30] ήταν τοποθετηµένο σε µικρό λάκκο 
κατασκευασµένο επί τούτου, 1µ. από την επιφάνεια και κοντά του βρέθηκαν οστά 
µιας ταφής. Στη Β∆ γωνία - πάντα του εκτεταµένου Λάκκου 3 - ανακαλύφθηκε πίθος 
[29] µε µία ταφή.  
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Λάκκος 4. Αµυγδαλόσχηµος, σκαµµένος στη Β πλευρά του δαπέδου, 
διαστάσεων 1,7Χ0,64Χ0,35µ. Τα σκελετικά υπολείµµατα, πλήρως διαταραγµένα, 
ανήκουν σε περίπου 5 άτοµα. 

Χρονολογικά στοιχεία: οι πίθοι [27] και [28] είναι πρωιµότεροι χρονολογικά και 
θα µπορούσαµε να τους τοποθετήσουµε χρονικά στη µεταβατική ΜΕΙΙΙ/ΥΕΙ περίοδο. 
Υστερότερος φαίνεται ο πίθος [29], ενώ η τελευταία χρονολογικά πιθοταφή είναι του 
Ανακτορικού Ρυθµού [30]. Η πρώτη χρήση του τάφου ανάγεται στο τέλος της ΥΕΙ. 
Τα πρωιµότερα στοιχεία από την κεραµική χρονολογούνται στην ΥΕΙΙ, ενώ τα 
υστερότερα στην ΥΕΙΙΙΑ. Πρόκειται, λοιπόν, για ταφικό µνηµείο µε µακρά ιστορία 
και χρήση.  

Στην περιβάλλουσα του ανακτόρου περιοχή έχουν βρεθεί ίχνη 13 δρόµων 
θαλαµοειδών τάφων. Από αυτούς έχουν ανασκαφεί 9 ( οι Ε-1, Ε-2, Ε-3, Ε-4, Ε-6, Ε-
8, Ε-9, Ε-10 και Κ-1).  
      Τάφος Ε-1. ∆εν ολοκληρώθηκε ποτέ. ∆εν έχουµε στοιχεία. 
      Τάφος Ε-2. ∆εν ολοκληρώθηκε ποτέ. Βρέθηκε κεραµική. 
      Τάφος Ε-3. Ταπεινό ταφικό µνηµείο, στο οποίο θάφτηκαν 2 άνθρωποι. Πρόκειται 
για έναν άνδρα και µία γυναίκα, κατώτερης, κατά τα φαινόµενα κοινωνικής οµάδας, 
που ενταφιάστηκαν εκτάδην σε απλό λάκκο στο δάπεδο διαστάσεων 
1.66Χ0.48Χ0.85µ., ο ένας πάνω στον άλλο µε προσανατολισµό ΝΑ. Η κεραµική που 
βρέθηκε χρονολογεί τον τάφο στην ΥΕ ΙΙΙ Α2 ή ίσως ΥΕ ΙΙΙ Β.   
      Τάφος Ε-4. Έχει ανοιχθεί στο µαλακό πωρόλιθο (Εικ. 4α). Ο «δρόµος» προς Β. µε 
ελαφριά κλίση προς το εσωτερικό των πλευρών του. Το «στόµιον» έχει ύψος 1,67µ., 
ενώ ο ωοειδής θάλαµος, που έχει καταπέσει, έχει τις εξής διαστάσεις: από Β-Ν 3,3µ. 
πλάτος και από Α.-∆. 5,2µ. µήκος. Περιέχει 2 λάκκους (Α και Β). Τα σκελετικά 
κατάλοιπα βρέθηκαν άσχηµα διατηρηµένα και σε  συνδυασµό µε την απουσία 
κρανίων δεν βοηθούν στην αναγνώριση αριθµού ταφών πρέπει, πάντως, να είναι 
περισσότερες από δύο. Ο τάφος χρονολογείται στα µέσα της ΥΕΙΙΙΑ-Β. 
       Τάφος Ε-6. Ο «δρόµος» του προς Β.Β∆.  µε µήκος 8,5µ. και πλάτος που 
κυµαίνεται στα 0,7-1,28µ. Οι πλευρές του έχουν µια κλίση προς το εσωτερικό. Στο 
τέλος του «δρόµου», υψηλά στο εσωτερικό του εντοπίστηκε λίθος που 
χρησιµοποιούνταν πιθανόν ως επιτάφιο σήµα. Το «στόµιον» ήταν 1,57µ. σε ύψος, 
ενώ ο ορθογώνιος θάλαµος µε πλάτος από Β.-Ν. 2,3µ. και µε µήκος από Α.-∆. 3,86µ. 
είχε καταπέσει. Κατασκευάστηκε την ΥΕΙΙΙΑ1 ή στις αρχές της ΥΕΙΙΙΑ2 (Εικ. 4β). 
Παρά τις κάποιες κατασκευαστικές δυσκολίες, η µυκηναϊκή οικογένεια, που φέρεται 
ότι τον χρησιµοποιούσε, συνέχισε να θάβει τους νεκρούς της, µέχρι που µια γενική 
κατάρρευση της στέγης σχεδόν κατάστρεψε τον θάλαµο. Φαίνεται πως µη θέλοντας 
να εγκαταλείψουν τον τάφο, δηµιούργησαν καινούρια θύρα και θάλαµο ακριβώς 
πάνω από τον παλιό, όπου και απέθεσαν τις τελικές ταφές (ΥΕΙΙΙΒ). Ο συνολικός 
αριθµός των νεκρών ανέρχεται σε 11 τουλάχιστον. Τα δύο κρανία και τα λίγα οστά (J 
και K) είναι τα πρωιµότερα του τάφου. Ακολουθούν οι ταφές E, F, G, II και Ι. Από 
αυτές καλύτερα διατηρούµενη είναι η Ε: ο νεκρός κείτονταν εκτάδην, τυλιγµένος µε 
κόκκινο ύφασµα. Βρέθηκαν κτερίσµατα [όπλα και δύο πιθοειδή αγγεία] που 
χρονολογούν την ταφή στην ΥΕΙΙΙΑ2. Οι ταφές F, G και Ι (σύγχρονες της Ε) 
βρίσκονταν στη ∆ πλευρά του θαλάµου. Από αυτές δύο πρέπει να ανήκαν σε παιδιά. 
Τα δύο παιδιά ήταν τοποθετηµένα σε σειρά µε το κεφάλι προς Ν., ενώ ο σκελετός του 
ενηλίκου είχε το κεφάλι εστραµµένο προς Β. Μετά την αποµάκρυνση της ταφής Ε 
αποκαλύφθηκε η Η, επίσης κτερισµένη µε όπλα και ένα πιθοειδές αγγείο και τρία 
άλλα αγγεία της ΥΕΙΙΙΑ1 ή Α2. Χρονικά ακολουθεί η ταφή D, µαζί µε την οποία 
βρέθηκαν πολύτιµα αντικείµενα. Η τελευταία περίοδος του τάφου αντιπροσωπεύεται 
από τις ταφές Α, Β, και C, οι οποίες πρέπει να περιείχαν από την πλευρά των 
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κτερισµάτων µόνο κεραµική ΥΕΙΙΙΑ2 ή µάλλον ΥΕΙΙΙΒ. 
      Τάφος Ε-8. Ο τάφος περιλάµβανε 12 ταφές στο δάπεδο του θαλάµου (Α ως L), εκ 
των οποίων σίγουρα η µία ανήκει σε παιδί (Εικ. 4γ). Επί του δαπέδου βρέθηκαν όπλα, 
χάντρες (κοντά στην παιδική ταφή Ι) και κεραµική (πιθοειδή αγγεία, αλάβαστρα 
κ.ά.). Υπολείµµατα σκελετού (Ο) βρέθηκαν σε κόγχη του Α. τοίχου. Στο δάπεδο ήταν 
σκαµµένοι δύο λάκκοι. Ο λάκκος Ρ1 περιείχε οστά της ταφής Ρ (ΥΕΙΙ). Ο λάκκος Ρ2 
περιείχε δύο κρανία και πολλά οστά (ταφές Μ και Ν της ΥΕΙΙ ή ΥΕΙΙΙΑ) καθώς και 
χάλκινο µαχαίρι και κοµβίο από τερρακότα, που όµως θεωρήθηκαν µεταφερµένα 
µαζί από άλλο σηµείο. Η κεραµική του λάκκου ανήκει στην ΥΕΙΙ – ΙΙΙΑ2. Πάντα µε 
βάση την κεραµική προκύπτει ότι ο τάφος χρησιµοποιήθηκε για µεγάλο διάστηµα: 
από την ΥΕΙΙΑ -αν όχι νωρίτερα- έως την ΥΕΙΙΙΒ-Γ. 
       Τάφος Ε-9. (Εικ. 5α) Μάλλον ανήκει σε οικογένεια σχετικά ταπεινής 
προέλευσης. Χρησιµοποιήθηκε από τις αρχές της ΥΕΙΙΙ έως το τέλος της ΥΕΙΙΙΒ. 
Αναφέρονται δύο ταφές (Α και Β), ενώ σε χαµηλότερο επίπεδο ο θάλαµος χωρίζεται 
σε τρεις λάκκους µε οστά να αναφέρονται στον δεύτερο. 
       Τάφος Ε-10. (Εικ. 5β) Ο τάφος αυτός είχε τη µορφή µη ολοκληρωµένου δρόµου 
µε διαστάσεις 2.00Χ1.00Χ1.30µ. Βρέθηκαν µόνο ένας σκελετός κατά χώραν, εκτάδην 
ίσως, µε προσανατολισµό Β. και δύο µικρά αγγεία της ΥΕΙΙΙΑ2-Β. 
       Τάφος Κ-1. (Εικ. 6α) Ο «δρόµος» του είχε κλίση προς το εσωτερικό. Το 
«στόµιον» είχε ύψος 1,95µ. περίπου. Ο θάλαµος του τάφου αυτού ήταν ακέραιος και 
παρόλο που ήταν µικρός περιείχε ικανοποιητικό αριθµό ταφών. Περιλάµβανε 5 ταφές 
(σίγουρα µία ήταν γυναίκας και µία παιδιού). Να σηµειωθεί ότι οστά και κρανία 
βρέθηκαν και σε όρυγµα στο κέντρο του θαλάµου. Μοναδικά κτερίσµατα η κεραµική 
(14 τουλάχιστον αγγεία) της ΥΕ ΙΙΙΑ-Β, µία ελεφάντινη ροζέτα και 10 χάντρες. 
       Εκτός της ακρόπολης βρέθηκε και άλλος θαλαµοειδής τάφος, ο Κ-2.  Περιείχε 
συνολικά 13 ταφές ( δύο – τουλάχιστον – από τις οποίες είναι παιδικές και βρέθηκαν 
σε λάκκο) (Εικ. 6β). Στο «δρόµο» του τάφου, µαζί µε θραύσµατα χαλκού και αγγεία, 
βρέθηκαν και όπλα. Ο τάφος ήταν σε χρήση από το β΄ µισό της ΥΕΙΙΙΒ και καθ’ όλη 
την ΥΕΙΙΙΓ. 

   Λακκοειδής τάφος κάτω από το ∆ωµάτιο 97 του Ανακτόρου (Εικ. 3β). 
Βρίσκεται ουσιαστικά στη µέση της ακρόπολης του Εγκλιανού, σε βάθος 0,15-0,2µ. 
κάτω από το δάπεδο του δωµατίου. Οι διαστάσεις του είναι 1,53-1,56Χ1,05-
1,12Χ1,05µ. Σίγουρα ήταν καλυµµένος. Εντοπίστηκε σ’ αυτόν µία ταφή µε χάντρες 
από χρυσό, αµέθυστο, στεατίτη και όστρακα ανάµεσα σε άλλα. Ο Lewartowski τον 
χρονολογεί στην Πρώιµη Μυκηναϊκή περίοδο (ΜΕ ΙΙΙ/ΥΕ Ι -ΥΕΙΙ/ΙΙΙΑ1). 

 
4) Αριστοδήµειο.84   
Σε κοντινή απόσταση από το χωριό Αριστοδήµειο -100µ. περίπου- 

εντοπίστηκαν λόγω έργων διαπλάτυνσης της επαρχιακής οδού προς το Πλατύ µια 
σειρά κιβωτιόσχηµων τάφων ΠΕ ΙΙ περιόδου, για τους οποίους όµως δεν έχουµε 
καµία περαιτέρω πληροφορία.  
 

5) Αριστοµένης. 85 (2χλµ. Β. από τα ∆ιόδια) 
Στη θέση Τρανή Συκιά ανεσκάφη θαλαµοειδής τάφος. Λαξευµένος στο φυσικό 

πέτρωµα ο εν λόγω τάφος είχε προσανατολισµός Β.-Ν. Ο «δρόµος» του είχε 
διαστάσεις 8,4Χ0,9-1,05µ. και µεγάλη κλίση προς την είσοδο. Ο θάλαµος είναι 
σχεδόν κυκλικός µε διάµετρο 2,3µ., το «στόµιον» είχε πλάτος 1,15µ. και βάθος/µήκος 

                                                 
84 McDonald and Simpson 1964, 235.     Hope Simpson and Dickinson 1979, 160. 
85 Αραπογιάννη 1996α, 190.     Χατζή-Σπηλιοπούλου 1996-1997, 545 (σηµείωση 35). 
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0,7µ., ενώ σώζεται τµηµατικά η ξερολιθιά που το έφραζε σε ύψος 0,5µ.  Στο ∆. 
τοίχωµα του ταφικού θαλάµου υπήρχε αβαθής λάκκος ανακοµιδής διαστάσεων 
0,4Χ0,55µ. µε πολλά οστά και όστρακα. Στην Α. πλευρά του «δρόµου» εντοπίστηκε 
µεγάλη κόγχη µε πλάτος και βάθος ανοίγµατος 2,25 και 0,95µ. αντιστοίχως, κοντά 
στην οποία βρέθηκαν πολλά όστρακα και µικροαντικείµενα από διάφορες ύλες 
(σφραγιδόλιθος, πλακίδια, ορθογώνια επικαλύµµατα, ψήφοι). Κατά τους µελετητές 
συνδέεται µε τον θολωτό τάφο στα ∆ιόδια. Χρονολογείται στην ΥΕ ΙΙΙΑ2–Γ περίοδο. 

 
6) Βασιλικό. 86  
Στη θέση αυτή έχει ανασκαφεί θολωτός τάφος (Eικ. 7) που χρονολογείται στην 

ΥΕ ΙΙ, βάσει των ευρηµάτων κεραµικής (ανάµεσα σε άλλα αµφορέας Ανακτορικού 
ρυθµού και ψευδόστοµοι αµφορείς). O θόλος είχε διάµετρο 6,5µ. και το 
υπολογιζόµενο ύψος της θα έφτανε, κατά το παράδειγµα του θολωτού τάφου Ι της 
Μάλθης, στα 5,5µ.. Τα τοιχώµατα του θόλου είναι κατασκευασµένα από αδρά 
επεξεργασµένους λίθους και διατηρούνται σε ύψος 2,75µ., ενώ το πάχος τους 
κυµαίνεται 0,8-1,25µ. Ο «δρόµος» του τάφου είναι προς ΒΑ. µε µήκος 12-13µ. 
περίπου, πλάτος 1,5-3,4µ., κατασκευασµένος από µικρούς αργούς λίθους. Το 
«στόµιον», που φρασσόταν από λίθινο τοιχίο, έχει ύψος 2,05µ., βάθος/µήκος 2,75µ., 
πλάτος 0,92µ. εξωτερικά και 0,52µ. στο «στόµιον» και το ανώφλι αποτελούσαν δύο 
δόµοι διαστάσεων 2Χ1,3Χ0,3µ έκαστος. 

 
7) Βλαχόπουλο.87 (Βρίσκεται 20χλµ. ΝΑ. της Χώρας Τριφυλίας). 
Μικρός θολωτός τάφος η κατασκευή του οποίου τοποθετείται στα 1400 π. Χ. 

(ΥΕ ΙΙΒ), τα ελάχιστα όµως αγγεία που βρέθηκαν χρονολογούνται στις ΥΕ ΙΙΙΑ-Β. Ο 
«δρόµος» του προς Β. Η διάµετρος από τη θύρα ως τον µυχό είναι 3,1µ. και η 
κάθετός της 2,92µ., ενώ το ύψος του θόλου είναι 2,8µ. Η τοιχοδοµία του τάφου είναι 
αρκετά ακανόνιστη. Οι ανώτερες και κατώτερες στρώσεις αποτελούνται από 
επίπεδους λίθους, στο µέσον όµως παρατηρείται µια ζώνη από µεγάλους 
ακατέργαστους λίθους. Το βάθος του «στοµίου» είναι 1µ., το πλάτος 0,83µ. στο 
έδαφος και 0,5µ. πάνω και το ύψος 1,2µ. ∆εν αναφέρονται ταφές, µόνο εύρεση 
µαχαιριών. 

 
8) Βιγλίτσα (Νερόµυλος) 88 
Αναφέρεται ύπαρξη θολωτού τάφου στην θέση αυτή, χωρίς άλλα στοιχεία, σε 

µία µόνο πηγή.  
 
9) Βοϊδοκοιλιά.89  
Πρόκειται για την αρχαία Βουφράδα, όπου ανεσκάφη µικρός θολωτός τάφος 

τελείως υπέργειος90, ο οποίος είχε κτιστεί µέσα σε πρωιµότερο τύµβο που 
χρονολογείται στην ΜΕ Ι/ΙΙ και η διάµετρός του ποικίλει µεταξύ 13,7-15,2µ., ενώ 
επισηµαινόταν από σειρά λίθων µε περιφέρεια 46µ. (Eικ. 8α). Εκτός από τον θολωτό 
τάφο, ο τύµβος περιλάµβανε 9 πιθοταφές που χρονολογούνται στην ΜΕ Ι-ΙΙ, καθώς 
επίσης και δύο ακόµα ΜΕ Ι ταφές, µια σε απλό λάκκο και µια σε κιβωτιόσχηµο τάφο. 

 Ο θολωτός τάφος είχε «δρόµο» προς Ν. µήκους 1,5µ., ενώ το «στόµιον» ήταν 

                                                 
86 Pelon 1976, 219.     Boyd 2002, 179-180.    
87  Έργον 1964, 84-5.    Μαρινάτος 1964, 89-92.     Pelon 1976, 206. 
88  McDonald and Simpson 1961, 246. 
89  Έργον 1956, 90-3.    Μαρινάτος 1956, 202-3.    Μαρινάτος 1960β, 114.    Κορρές 1976α, 254-65.        
Pelon 1976, 201.      Κορρές 1982, 191-231.      Boyd 2002, 126-130.    
90  Κατά τον Κορρέ 1976α, 254 αυτός είναι ο λεγόµενος «του Θρασυµήδους» τάφος. 
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1,25µ. µήκος και 2,35µ. πλάτος στα Α., αλλά στα ∆. ήταν λίγο πλατύτερο περίπου 
2,45µ. (εικ. 8β). Η θόλος είχε διάµετρο 4,8µ. και τα τοιχώµατά της διατηρούνταν σε 
ύψος 1,9µ. Το υλικό τοιχοποιίας είναι αρκετά ετερογενές, αλλά κυριαρχούν οι δόµοι 
πωρόλιθων. Κατά χώραν βρέθηκαν 2 σκελετοί αλλά και κρανία πρωιµότερων ταφών. 
Στα κτερίσµατα (µάλλον των δύο τελευταίων ταφών) περιλαµβάνονται αιχµές βελών 
από λίθο, οψιανό και πυριτόλιθο. Τεµάχια χρυσών κοσµηµάτων και σκευών αλλά και 
άλλων πολύτιµων αντικειµένων µαρτυρούν τον αρχικό πλούτο του τάφου. Κεραµική 
σπάνια, της τελικής Μυκηναϊκής περιόδου. Ο τάφος χρονολογείται στην ΥΕ Ι, ενώ 
υπάρχουν ίχνη θυσίας και µεταγενέστερης χρήσης κατά τους ελληνιστικούς χρόνους. 

Πίθος 1: το µήκος του ήταν 1,76µ. και ο χώρος εύρεσής του κοντά στο στόµιο 
του θολωτού τάφου υποδηλώνουν ότι πρέπει να µετακινήθηκε από την αρχική του 
θέση. Περιείχε λίγα οστά και έναν κάνθαρο ΜΕ Ι περιόδου, ενώ το στόµιό του θα 
φρασσόταν από πλάκα που µετακινήθηκε. 

Πίθος 4: το σωζόµενο µήκος του ήταν 1,13µ. και το αντίστοιχο πλάτος ήταν 
0,93µ. Περιείχε δύο ταφές, µία σε συνεσταλµένη στάση και µία δεύτερη εν αταξία και 
χρονολογείται στην ΜΕ Ι ή την ΜΕ ΙΙ. 

Πίθος 5: το µήκος του ήταν 1,47µ., το πλάτος του 0,95µ. και ο χώρος εύρεσής 
του κοντά στο στόµιο του θολωτού τάφου υποδηλώνουν ότι πρέπει να µετακινήθηκε 
από την αρχική του θέση. Περιείχε µια ταφή σε συνεσταλµένη στάση µε τα εξής 
κτερίσµατα: µινυακός κάνθαρος, φλασκί και µαχαίρι µε ασηµένιες περόνες. 
Χρονολογείται στην ΜΕ Ι. 

Πίθος 6: το σωζόµενο µήκος του είναι 1,64µ. και περιλάµβανε δύο ταφές σε 
συνεσταλµένη στάση, µία γυναικεία και µία δεύτερη που τοποθετήθηκε υστερότερα. 
Χρονολογείται στην ΜΕ ΙΙ ή ΙΙΙ. 

Πίθος 7: ο συγκεκριµένος πίθος καταστράφηκε κατά την ανασκαφή. Το 
σωζόµενο µήκος του είναι 1,89µ. και το σωζόµενο πλάτος 0,9µ. Φαίνεται να περιείχε 
έναν πιθανώς ανδρικό σκελετό, που είχε κτεριστεί µε χάλκινο µαχαίρι, µινυακό 
κάνθαρο, χάλκινη περόνη, µικρό αγγείο “αδριατικού” τύπου. Χρονολογείται στην 
ΜΕ Ι.  

Πίθος 10: το σωζόµενο µήκος του είναι 1,79µ. και το σωζόµενο πλάτος 
του1,13µ. Κοντά στο στόµιό του εντοπίστηκε µια καλυπτήρια πλάκα. Ο πίθος 
περιλάµβανε λίγα ανθρώπινα και ζωικά οστά και διάφορα αγγεία –ανάµεσά τους 
µινυακός κάνθαρος. Η χρονολόγησή του τοποθετείται στην ΜΕ Ι. 

Πίθος 11: διαστάσεις δεν δίνονται για τον συγκεκριµένο πίθο, αλλά έχει 
σηµειωθεί ότι το στόµιό του φρασσόταν εξωτερικά από πλάκα µήκους 0,73µ., ενώ 
εσωτερικά από βότσαλα και κονίαµα. Περιλάµβανε µια ταφή και έναν µινυακό 
κάνθαρο, που εντοπίστηκε σε υψηλότερο επίπεδο από τον σκελετό και έτσι ίσως δεν 
ανήκει στην ίδια περίοδο. Χρονολόγηση στην ΜΕ Ι ή ΜΕ ΙΙ. 

Πίθος 12: το σωζόµενο µήκος του πίθου είναι 1,55µ., ενώ διασώθηκε η πλάκα 
που έφρασσε το στόµιό του. Στο εσωτερικό του εντοπίστηκαν λίγα σκελετικά 
κατάλοιπα. Χρονολογείται στην ΜΕ Ι. 

Πίθος 13: καταστράφηκε από συλητές και τα λίγα οστά που εντοπίστηκαν δίπλα 
του θεωρήθηκαν ότι προέρχονται από τον/τους “ενοίκους” του. Χρονολογείται στην 
ΜΕ Ι. 

Ταφή σε απλό λάκκο: ο λάκκος αυτός είχε τετράπλευρο σχήµα, µήκος 1,53µ., 
περιβαλλόταν από µεγάλους ακατέργαστους λίθους, ενώ το δάπεδό του ήταν 
στρωµένο µε θαλασσινά βότσαλα. Περιλάµβανε µια γυναικεία ταφή σε 
συνεσταλµένη στάση, η οποία µάλλον ήταν έγκυος, όπως δείχνουν τα πολύ µικρά 
οστά που βρέθηκαν, η οποία ήταν κτερισµένη µε δύο µικρά αγγεία. Η χρονολόγηση 
του τάφου αυτού τοποθετείται στην ΜΕ Ι περίοδο.   
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Κιβωτιόσχηµος τάφος: περιλάµβανε δύο ταφές σε συνεσταλµένη στάση και 
χρονολογείται στην ΜΕ Ι περίοδο, βάσει κεραµικής.   

 
10) Βολιµίδια. 91 
Η τοποθεσία Βολιµίδια βρίσκεται στους πρόποδες του όρους Αιγάλεω, 5χλµ. από 

το ανάκτορο του Εγκλιανού και 500µ. από τις πηγές του Κεφαλόβρυσου. Πολύ κοντά 
ανεσκάφησαν κατάλοιπα ακµαίου µυκηναϊκού οικισµού, στον οποίον ανήκαν οι 
τάφοι. Μέχρι σήµερα έχουν αποκαλυφθεί αρκετές συστάδες τάφων µε 3-9 τάφους 
έκαστη, οι οποίες συστήνουν µια αρκετά εκτεταµένη µυκηναϊκή νεκρόπολη, η οποία 
φαίνεται ότι άρχισε να χρησιµοποιείται στην ΥΕΙ. Πρόκειται για τάφους, όµοιους 
µεταξύ τους, θαλαµοειδείς µε κυκλική ή σχεδόν κυκλική ή ελλειψοειδή κάτοψη, αλλά 
και κάποιους που ανήκουν στην κατηγορία των θαλαµοειδών θολοειδών (κάποιοι από 
τους τάφους Κεφαλόβρυσου). ∆ιαφέρουν µόνο στις διαστάσεις, πολλοί ήταν 
συληµένοι, ενώ στους περισσότερους η οροφή ήταν πεσµένη. ∆εν έχουν γίνει 
αρχιτεκτονικά σχέδια των τάφων. Οι τάφοι αριθµούνται κατά συστάδες και παίρνουν 
το όνοµά τους από τον ιδιοκτήτη των κτηµάτων/αγρών. 

 
Τάφοι Κορωνιού 
Τάφος 1:   Τριπλός, δηλαδή σ’ αυτόν εισέρχεται κανείς µέσω θυρών κατευθείαν 

από το δρόµο. ∆εν δίνεται αριθµός ταφών, αν και γενικά οι νεκροί κείτονταν εκτάδην 
στο δάπεδο, ενώ τα οστά των προγενέστερων ταφών βρίσκονται σε «βόθρους» ή 
κόγχες. Ύπαρξη λίγων κτερισµάτων και ΥΕ Ι κεραµικής. 

Τάφος 2:   Μικρός τάφος µε δρόµο µήκους 1µ. Στο ανώτερο στρώµα βρέθηκαν 5 
συνολικά νεκροί, ενώ στο βαθύτερο αποκαλύφθηκε δεύτερη σειρά νεκρών µαζί µε 
λείψανα χάλκινου µαχαιριδίου και κεραµική, όλα της ΥΕ ΙΙΙ.   

Τάφος 3:   Ο τάφος αυτός ανήκει στην κατηγορία των θαλαµοειδών θολοειδών 
µε την διάµετρο του θαλάµου να είναι 5,3µ. και υψώνεται 2,5µ. πάνω από το δάπεδο 
(Εικ. 9α). Ο «δρόµος» έχει µήκος 5,3µ., πλάτος εξωτερικά 1,25µ. και 1,75µ. στην 
είσοδο. Το «στόµιον» ήταν 1,2µ. σε ύψος, 1,1µ. πλάτος και το βάθος του ήταν 0,7µ 
κάτω και 1,1µ. πάνω, ενώ φρασσόταν µε ξερολιθιά ύψους 0,55µ. και βάθους 0,5µ. 
Χρονολογείται στην ΥΕ Ι-ΙΙ έως την ΥΕ ΙΙΙ. Η κεραµική του ανήκει στην ΥΕ ΙΙΙ. Ο 
τάφος περιείχε 7 κόγχες και «βόθρους». Στους βόθρους περιέχονται οστά και κρανία 
προηγούµενων νεκρών. Στην πρώτη δεξιά κόγχη βρέθηκαν 5 κρανία και ΥΕ Ι 
κεραµική. Σε άλλο βόθρο βρέθηκε σειρά βελών από πυρίτη, όµοια δε βρέθηκε και 
δίπλα στο βόθρο του δαπέδου: συνολικά απαντούν 11 βέλη. Ο τάφος περιείχε 5 
συνολικά νεκρούς, εκ των οποίων σίγουρα ο ένας είναι γυναίκα. Μαζί τους βρέθηκε 
ΥΕ ΙΙ και ΙΙΙ κεραµική. 

Τάφος  4:   Γνωρίζουµε µόνο ότι βρίσκεται δίπλα στον τάφο 1. 
Τάφος 5: Μικρός τάφος µε διάµετρο θαλάµου 2µ. ∆εν βρέθηκε σε καλή 

κατάσταση. 
Τάφος 6:  Η διάµετρος του θαλάµου υπολογίστηκε στα 2,5µ., ενώ το µήκος του 

«δρόµου» είναι 3µ. Ακόµα γνωρίζουµε πως υπήρχε δεύτερος θάλαµος που περιείχε 
14 κόγχες. 

Τάφοι Αγγελόπουλου.   Απέχουν 150µ ∆. των τάφων Κορωνιού. 
Τάφος 1:  Η διάµετρος του θαλάµου, που είχε καταρρεύσει, ήταν 5,9µ. Α.-∆. και 

                                                 
91 Μαρινάτος 1952, 473-496.     Μαρινάτος 1953, 238-48.     Μαρινάτος 1954, 299-305.       Μαρινάτος 
1960α,198-201.    Μαρινάτος 1960β, 113.     Μαρινάτος 1964, 78-89.    Μαρινάτος 1965α, 102-107.  
Μαρινάτος 1965β, 201-206.   Παντελίδου 1969, 312.    Παντελίδου 1970, 130.    Καράγιωργα 1972, 
256-8.   Αραπογιάννη 1990, 120.    Iakovidis 1990, 21-3.     Cavanagh and Mee 1998, 73.    ∆ανιηλίδου 
2000, 165-170.     Boyd 2002, 138-147.     
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6,1µ. Β.-Ν., ενώ το µέγιστο σωζόµενο ύψος του έφτανε τα 2,2µ. Στο δάπεδο υπήρχαν 
δύο λάκκοι: ο ένας, διαστάσεων 1,4Χ0,45Χ0,4µ., µε ελάχιστα ανθρώπινα οστά 
µυκηναϊκής εποχής, ο άλλος, διαστάσεων 2Χ0,85Χ0,6µ., µε άθικτο γυναικείο σκελετό 
κτερισµένο µε µία περόνη. Η κεραµική του καλύπτει τις ΥΕΙΙ και ΙΙΙ, Ελληνιστική 
και Ρωµαϊκή περιόδους.  

Τάφος 2:  Η διάµετρος του θαλάµου είναι 3,9µ., το σωζόµενο ύψος 2,55µ., ενώ 
πρέπει να σηµειωθεί ότι το ανώτερο τµήµα της έχει καταστραφεί (Εικ. 10α). Ο 
«δρόµος» µε κατεύθυνση προς ∆. κατέληγε µετά από 5 βαθµίδες σε µια επίπεδη 
περιοχή πριν την είσοδο. ∆εν έχουµε στοιχεία για ταφές, εύρεση κεραµικής ΥΕ ΙΙΙ 
και µίας αιχµής κυνηγετικού βέλους. Ουσιαστικά πρόκειται για τεµάχιο πυριτίου, 
πριονοειδώς επεξεργασµένου. Ίχνη ελληνιστικής λατρείας. 

Τάφος 4:  Η διάµετρος του θαλάµου είναι 5,1µ., το σωζόµενο ύψος 3µ., ενώ 
πρέπει να σηµειωθεί ότι το ανώτερο τµήµα της έχει καταστραφεί. Υπάρχουν 8 λάκκοι 
στο δάπεδο του θαλάµου διαταγµένοι περιφερειακά. Ο τάφος χρονολογείται στην 
ΥΕΙ–ΥΕ ΙΙΑ. (κύπελλο τύπου Βαφειού και οπισθότµητη πρόχους ανάµεσα στα 
άλλα). 

Τάφος 5:  Η διάµετρος του θαλάµου είναι 4µ., το σωζόµενο ύψος 2,25µ., ενώ 
πρέπει να σηµειωθεί ότι το ανώτερο τµήµα της έχει καταστραφεί (Εικ. 9β). Υπήρχε 
πλευρικός θάλαµος στον «δρόµο», στην Β πλευρά, µε θάλαµο διαµέτρου 1,3µ. και 
σωζόµενο ύψος 1µ. 

Τάφος 6:  Το ανώτερο τµήµα του θαλάµου είχε καταστραφεί. ∆εν υπάρχουν 
άλλες πληροφορίες. Στο δρόµο του τάφου βρέθηκε σκελετός µεγαλόσωµου άνδρα 
(ύψος 1.90µ) προβληµατικής χρονολόγησης, πιθανόν ρωµαϊκής περιόδου, όπως και 
το υλικό που προήλθε από το ίδιο επίπεδο. Στο νεκρικό θάλαµο (µάλλον) βρέθηκαν 2 
νεκροί, κτερισµένοι µε πλούσια κεραµική. Κατά τον Μαρινάτο, πρόκειται για 
«ηρωικούς κυνηγούς θηρίων», τους οποίους φαίνεται ότι λάτρευαν οι µεταγενέστεροι 
µέχρι και τη Ρωµαϊκή εποχή92. Ο Boyd τον χρονολογεί στους µετα-µυκηναϊκούς 
χρόνους.  

Τάφος 7:  Το ανώτερο τµήµα του θαλάµου είχε καταστραφεί. ∆εν υπάρχουν 
άλλες πληροφορίες. Ο τάφος χρονολογείται στην ΥΕΙ βάσει ενός κυπέλλου τύπου 
Βαφειού και µιας πρόχους. 

Τάφος 8:  θαλαµοειδής θολοειδής. Ο «δρόµος» του ανοιγόταν προς ∆., είναι 
κατηφορικός µε κάθετα τοιχώµατα και πλάτος διευρυνόµενο προς την είσοδο του 
τάφου. Η θύρα του µε µειούµενο προς τα επάνω πλάτος, οδηγεί σε αβαθές «στόµιον», 
που φρασσόταν µε ξερολιθιά. Η διάµετρος του θαλάµου του είναι 4,28µ. και το ύψος 
του 2,67µ. Στο πίσω µέρος του θαλάµου εντοπίστηκαν δύο κόγχες και κοντά τους 
αναφέρονται ανθρώπινα οστά συγκεντρωµένα. Αριστερά στην είσοδο κείτεται κατά 
χώραν ένας εκτάδην σκελετός. Ο τάφος χρονολογείται στην ΥΕΙ – ΥΕΙΙ, βάσει 
ευρηµάτων κεραµικής. 

Τάφος 9: θαλαµοειδής θολοειδής. Ο «δρόµος» του ανοιγόταν προς ∆., είναι 
κατηφορικός µε κάθετα τοιχώµατα και πλάτος διευρυνόµενο προς την είσοδο του 
τάφου. Η θύρα του µε µειούµενο προς τα επάνω πλάτος οδηγεί σε αβαθές «στόµιον». 
Η διάµετρος του θαλάµου είναι 4,3µ. και το ύψος 2,5µ. Σηµειώνεται η ύπαρξη 
πλευρικού θαλάµου στον «δρόµο», προς τα Β. Με βάση την κεραµική ο τάφος 
χρονολογείται στην ΥΕΙ – ΥΕΙΙΑ.  

Τάφος 10:  Η διάµετρος του θαλάµου εκτιµάται στα 4,5µ., το σωζόµενο ύψος στα 
2,35µ., ενώ το ανώτερο τµήµα του έχει καταστραφεί. Ο «δρόµος» ανασκάφηκε σε 
µήκος 3µ. – η ανασκαφή δεν έχει ολοκληρωθεί – και το πλάτος του είναι 1,55µ. στην 

                                                 
92 Μαρινάτος 1953, 244-5. 
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είσοδο. Το «στόµιον» έχει τις εξής διαστάσεις: 1,7µ. ύψος, 1,3µ. πλάτος στο δάπεδο 
και 1,1µ. επάνω, ενώ πρέπει να αναφερθεί ότι φρασσόταν µε ξερολιθιά. Ο Boyd τον 
χρονολογεί στην µετα-µυκηναϊκή. 

Τάφος 11:  Η διάµετρος του θαλάµου είναι 4,6µ., το σωζόµενο ύψος 2,4µ., ενώ 
το ανώτερο τµήµα του έχει καταστραφεί. Ο «δρόµος» ανασκάφηκε σε µήκος 2,5µ. µε 
κατεύθυνση προς ∆. – η ανασκαφή δεν έχει ολοκληρωθεί – και το πλάτος του είναι 
1,95µ. στην είσοδο. Το «στόµιον» έχει τις εξής διαστάσεις: 1,8µ. ύψος, 0,95µ. πλάτος 
στο δάπεδο και 0,8µ. επάνω. Ο λίθινος τοίχος που έφρασσε την είσοδο του τάφου 
διατηρήθηκε έως το ύψος του 1,2µ. Ο Μαρινάτος σηµειώνει την ύπαρξη ενός 
αβαθούς λάκκου στον «δρόµο», ενώ στο θάλαµο 10 κόγχες διατάσσονται ακτινωτά 
στο δάπεδο και ένας ακόµα λάκκος στο κέντρο 1,75Χ0,65Χ0,28µ, που πιθανόν 
χρονολογείται µετά το τέλος της µυκηναϊκής περιόδου. Στον θάλαµο εντοπίστηκαν 
συνολικά πάνω από 47 κρανία, αλλά φαίνεται να ανήκουν σε µεταγενέστερη της 
µυκηναϊκής περίοδο. Η πρώτη χρήση του τάφου ανάγεται στην ΥΕΙ από ένα κύπελλο 
τύπου Βαφειού, ενώ εκτεταµένη χρήση παρουσιάζει µετά το πέρας των µυκηναϊκών 
χρόνων.  

Τάφοι Βοριά. Οι τάφοι Βοριά σε παλιότερες εκθέσεις αναφέρονται ως τάφοι 
Τσουλέα.   Βρίσκονται 100µ. Α. της συστάδας Αγγελόπουλου. 

Τάφος 1:  Θαλαµοειδής θολοειδής. Η διάµετρος του θαλάµου ήταν 4,8µ. και το 
ύψος του 3,25µ. Ο «δρόµος» είχε 7µ. µήκος και πλάτος 2,15µ. έξω από το «στόµιον», 
ενώ πάνω από 1µ. στην εξωτερική του πλευρά. Το «στόµιον» έχει τις εξής 
διαστάσεις: 1,75µ. ύψος, 1,2µ. πλάτος στο δάπεδο και 1,1µ. επάνω (Εικ. 10β). Το 
εσωτερικό του είναι άθικτο. Στο πίσω µέρος του θαλάµου εντοπίστηκε λάκκος 
διαστάσεων 1,9Χ0,8Χ0,4µ. Σε διάφορα στρώµατα υπήρχαν ίχνη ανθρώπινων οστών, 
ενώ κυκλικά στην περιφέρεια του τάφου υπήρχαν 9 κόγχες, περιέχουσες λείψανα 
οστών και κρανίων. Κατά µέσον όρο κάθε κόγχη περιείχε 2 κρανία. Βρέθηκε µόνον 
ένας εκτάδην σκελετός93. Ίχνη υστερότερης, ίσως τυχαίας, εισροής οστών ζώων στον 
τάφο. Βάσει της κεραµικής ο τάφος χρονολογείται στην ΥΕΙΙ – ΥΕΙΙΙ. 

Τάφος 1α : Θαλαµοειδής θολοειδής. Έχει «δρόµο» προς ΒΑ.Ανοίχθηκε στο 
µέσον της αριστερής πλευράς του δρόµου του Τάφου 1. Το µέγιστο µήκος της 
διαµέτρου του θαλάµου ήταν 3,15µ. και το ελάχιστο 2,7µ., το µέγιστο σωζόµενο ύψος 
του τάφου ήταν 0,9µ. και το «στόµιον» είχε πλάτος 0,7µ. Η οροφή του θαλάµου είχε 
καταρρεύσει. Στο µέσον του δαπέδου υπάρχει λάκκος µε δύο νεκρούς, ενώ 
εντοπίστηκαν ακόµα τρεις βόθροι. Κεραµική ΥΕΙΙ. 

Τάφος 2:  Πρόκειται µάλλον για παιδικό τάφο της ΥΕΙΙΙ. Σε αβαθή λάκκο, 
κοντά σ’ αυτόν και σε 3 µικρούς βόθρους στην περιφέρεια του τάφου µετρήθηκαν 
συνολικά 6 νεκροί, όλα παιδιά και έφηβοι, κτερισµένοι µε κεραµική. Ακέραιος 
διατηρήθηκε ο λίθινος τοίχος που έφρασσε την είσοδο του τάφου, ενώ ο «δρόµος» µε 
κατεύθυνση ΒΑ. –αντίθετα µε τον Α.-∆. προσανατολισµό των περισσότερων τάφων- 
δεν ανασκάφηκε.  Ίχνη ρωµαϊκής χρήσης. 

Τάφος 3:  Ο «δρόµος» µε κατεύθυνση Β. –αντίθετα µε τον Α.-∆. 
προσανατολισµό των περισσότερων τάφων- δεν ανασκάφηκε.  Στο δάπεδο ήταν 
σκαµµένοι 3 ορθογώνιοι λάκκοι. Στον πρώτο βρέθηκαν οστά προγενέστερου νεκρού 
µαζί µε µία µεγάλη και καλά διατηρηµένη αιχµή δόρατος, γύρω στις 24 χάλκινες και 
λίθινες αιχµές βελών, πλατιά σµίλη και 4 µικρά αγγεία ΥΕΙΙΙ. Στο βάθος του λάκκου 
βρίσκονταν οι δύο νεκροί εναγκαλισµένοι. Πρόκειται για συζύγους είτε για µητέρα 
και κόρη (λόγω του µικρού αναστήµατος του ενός). Είναι ενδιαφέρον ότι οι δύο 
νεκροί πρέπει να πέθαναν συγχρόνως. Ο δεύτερος λάκκος περιείχε έναν πλήρως 

                                                 
93 υπολογίζουµε από τα ανωτέρω 24 νεκρούς περίπου. 
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καταστραµµένο σκελετό. Ο τρίτος -ο µεγαλύτερος- χρησιµοποιήθηκε ως 
οστεοφυλάκιο µάλλον, καθώς περιείχε 7 κρανία και ισάριθµα αγγεία. Σε κόγχη στον 
τάφο βρέθηκαν λίγα οστά, αλλά κανένα κτέρισµα. Τέλος, υπήρχε µικρός βόθρος, 
χωρίς στοιχεία του περιεχοµένου του.  

Τάφος 4:  Συληµένος. Το άνω µέρος του θαλάµου είχε καταρρεύσει (Εικ.10γ). 
Στο δάπεδο υπήρχαν 5 βόθροι και ένας αβαθής λάκκος, όπου βρέθηκε ένας µεγάλος 
σκελετός (µήκος 1,75µ). Σε κόγχες βρέθηκαν 5 κρανία. Η χρονολόγησή του δεν 
δίνεται πουθενά. 

Τάφος 5:  Η οροφή του θαλάµου είχε καταστραφεί αλλά δεν είχε καταρρεύσει 
στη ρωµαϊκή περίοδο (Εικ.10δ). Συνολικά εντοπίστηκαν 6 ή 7 κρανία (το λιγότερο), 2 
από τα οποία περιέχονταν σε ισάριθµους λάκκους. Επίσης, στο δάπεδο του τάφου 
υπήρχαν 6 κόγχες ή βόθροι. Μεταξύ των ευρηµάτων του τάφου συγκαταλέγεται ένα 
µονόστοµο µαχαίρι µε 4 ήλους –ίσως εργαλείο- και άφθονη κεραµική ΥΕΙΙΙ.  

Τάφος 6:  Κατά την ανασκαφή, καταστράφηκε το ανώτερο τµήµα του τάφου 
αυτού (Εικ. 11α). Πρέπει να σηµειωθεί ότι το «στόµιον» φρασσόταν πλήρως µε 
λίθινο τοιχάριο. Εντοπίστηκαν δύο λάκκοι, ένας στο Β. και ένας στο Ν. µισό του 
τάφου. Στο δάπεδο βρέθηκαν δύο εκτάδην σκελετοί, καθώς επίσης οστά και κρανία 
κοντά στο πίσω µέρος του θαλάµου. ∆ύο ακόµα νεκροί είχαν αποτεθεί στο δάπεδο 
του τάφου. Στο Β. λάκκο βρέθηκαν δύο κρανία και κεραµική ΥΕΙΙΙΑ, ενώ στο Ν. 
επίσης δύο κρανία, άλλα οστά, χάλκινο εγχειρίδιο καλά διατηρηµένο (µήκος 0,22µ.) 
και 3 µικρά αγγεία της ΥΕΙΙΙΑ-Β. Χαµηλότερα εντοπίστηκε και άλλος σκελετός.   

Τάφος 7: Θαλαµοειδής θολοειδής. Η διάµετρος του θαλάµου ήταν 5,25µ, ενώ 
το ύψος του 2,75µ. Ο «δρόµος» µε κατεύθυνση προς Α. είχε 5,75µ. µήκος, πλάτος 
1,75µ. έξω από το «στόµιον», ενώ 1,29µ. στην εξωτερική του πλευρά. Το «στόµιον» 
έχει τις εξής διαστάσεις: 1,45µ. ύψος, 1µ. πλάτος στο δάπεδο και 0,89µ. επάνω. Το 
πάχος του τοιχαρίου που έφρασσε το «στόµιον» υπολογίζεται σε 0,85µ. περίπου στο 
δάπεδο και 0,6µ. επάνω. Στο δάπεδο βρέθηκαν ελάχιστα οστά, 16 αγγεία, ψήφοι και 
περιδέραια (Εικ. 11β). Ο τάφος χρονολογείται βάσει κεραµικής στην ΥΕΙΙΙΑ-Β. 

Τάφος 1 Μαστοράκη  
Εντοπίστηκε στα µέσα της απόστασης µεταξύ των συστάδων Αγγελόπουλου και 

Κορωνίου. Το δάπεδο είχε 3 λάκκους και στα τοιχώµατα 2 κόγχες, όλα συληµένα. 
Ωστόσο, βρέθηκαν γλωσσοειδές µαχαίρι, λείψανα ενός ή δύο άλλων, ψήφοι και 
γεωµετρικό αγγείο. 

Τάφοι Κεφαλόβρυσου 
Ο τάφος 1, ο τύπος του οποίου δεν καθορίζεται εύκολα, αν και ο Μαρινάτος τον 

κατατάσσει στους λακκοειδείς, σίγουρα έφερε λίθινη επένδυση, ήταν συνεπώς 
κτιστός και στεγαζόταν µε λίθους, είχε διαστάσεις 2Χ1,25Χ0,75µ., περιλάµβανε 1 ή 2 
ταφές και χρονολογείται στην ΜΕΙΙΙ (Boyd 2002, 234 πίνακας 44) ή κατ’ άλλους 
στην ΥΕΙ (Lewartowski 2000, 88. Μαρινάτος 1964, 86) (Εικ. 12α). Περιείχε δύο 
εκτάδην σκελετούς. 

Τάφος 2:  Θαλαµοειδής θολοειδής94. Η διάµετρος του θαλάµου είναι 3,7µ. και 
το  ύψος του 3,55µ. Ο «δρόµος» µε κατεύθυνση στα Β. ανασκάφηκε τµηµατικά και 
είχε στη ∆. πλευρά του µια κόγχη κατάλληλη για ταφές, που κλεινόταν µε πλάκα. Το 
«στόµιον» έχει 1,7µ. ύψος και 1,1µ. πλάτος (Εικ. 12β). Οι ταφές και τα κτερίσµατά 
τους είναι ταραγµένα. Στην κόγχη στον «δρόµο», βρέθηκε ένας εκτάδην σκελετός 
που χρονολογείται στην ΥΕΙΙΙ και από πάνω του ένας ακόµα σκελετός υστερότερης 
χρονολόγησης. Στην είσοδο, βρέθηκαν δύο εκτάδην σκελετοί αβέβαιης 
χρονολόγησης. Κάτω από τον δεξιό νεκρό υπήρχαν λάκκοι ή λακκοειδείς κοιλότητες 

                                                 
94 Για την στέγαση των τάφων του Κεφαλόβρυσου βλέπε ∆ανιηλίδου 2000, 161-178. 



 28

µε ΥΕΙ-ΙΙ αγγεία. Στην περιφέρεια του θαλάµου υπήρχαν 8 κόγχες µε κρανία, οστά 
και αγγεία της ΥΕΙΙΙΑ-Β. Ίδιας εποχής ήταν τα οστά και τα αγγεία του δαπέδου της 
θόλου, όχι υστερότερα. Σε µεγαλύτερο βάθος βρέθηκαν µυκηναϊκός σκελετός παιδιού 
µε κεραµική και ειδώλια, και ένας υστερότερος. Τέλος, στο µυκηναϊκό δάπεδο της 
θόλου βρέθηκαν πινάκιο, «ταψιά» και κρανίο µικρού βοδιού.  

Τάφος 3:  Θαλαµοειδής θολοειδής. Η διάµετρος του θαλάµου είναι 4,3µ. 
περίπου, ενώ ο «δρόµος» δεν ανασκάφηκε. Οι διαστάσεις του «στοµίου» δεν έχουν 
καταγραφεί, αλλά το τοιχίο που έφρασσε την είσοδο του τάφου, εφόσον βρέθηκε 
ακέραιο, µας δίνει µια εικόνα µέσω των διαστάσεών του: 0,7-0,75µ. πάχος στο 
δάπεδο και 0,4-0,45µ. επάνω (Εικ. 12γ). Ταφές: στη θύρα βρέθηκαν δύο κρανία. Στο 
δάπεδο, ένας λάκκος µε µία γυναικεία ταφή. Υπάρχουν και άλλοι 2 λάκκοι, 
µικρότεροι, κενοί. Στα τοιχώµατα του θαλάµου διατάσσονται ακτινωτά 8 κόγχες µε 
υπολείµµατα κρανίων ή οστών. Στην κόγχη «1» βρέθηκαν όπλα και σε άλλη κόγχη 
βρέθηκε απολέπισµα πυρίτη. Μαζί του βρέθηκε και µονόστοµο µαχαίρι. 

Τάφος 4:  Η διάµετρος του θαλάµου, που έχει καταστραφεί στην κορυφή, είναι 
3,8µ. και το αρχικό ύψος του υπολογίζεται στα 2µ. Ο «δρόµος», µε κατεύθυνση προς 
∆. έχει 1,75µ. πλάτος στο στόµιο και 1,35µ. στην εξωτερική πλευρά του, ενώ το 
«στόµιον» είναι 1,29µ. σε ύψος, 0,92µ. πλάτος στο δάπεδο και 0,87 επάνω και το 
βάθος/µήκος του είναι 0,75µ. (Εικ. 12δ). Στο δάπεδο του θαλάµου υπήρχαν τρεις 
λάκκοι. Σ’ έναν από αυτούς βρέθηκαν δύο κρανία. Εντός του δρόµου βρέθηκαν 
λείψανα κρανίου, λίγων οστών και όστρακα. Ο τάφος χρονολογείται στην ΥΕΙΙΙ 
βάσει κεραµικής. 

Τάφος 5:  Η διάµετρος του θαλάµου είναι 3,6µ., ο «δρόµος», µε κατεύθυνση 
προς Ν, έχει µήκος 3,2µ. και πλάτος 1,4µ. και φαίνεται να οδηγούσε κατευθείαν στον 
θάλαµο, αφού στο σχέδιο απουσιάζει στόµιο (εικ. 13α και β). Στο δάπεδο του 
θαλάµου υπάρχει ένας λάκκος και στα τοιχώµατα έχουν ανοιχθεί δύο κόγχες. Στο 
δάπεδο υπήρχαν πολλά κρανία και ΥΕΙ αγγεία. Σπουδαίο και περίεργο εύρηµα 
θεωρήθηκε η παρουσία στο δάπεδο ενός κρανίου, δίπλα στο οποίο υπήρχαν 5 
χαυλιόδοντες αγριόχοιρου, δύο λίθινες ακόνες και λίθινος πέλεκυς από οφίτη (µάλλον 
τελετουργικό). 

Τάφος 6:  Η διάµετρος του θαλάµου, που έχει τελείως καταρρεύσει, είναι 3,2µ., 
ενώ ο  «δρόµος», µε κατεύθυνση προς Ν. έχει µήκος 2,5µ. περίπου (Εικ. 13γ).  Το 
«στόµιον», βάσει του σχεδίου έχει τις εξής διαστάσεις περίπου: 1,15µ. πλάτος, 
άγνωστο ύψος και βάθος/µήκος 0,2µ. Στο δάπεδο του θαλάµου βρέθηκαν 2 λάκκοι 
και 3 κόγχες στα τοιχώµατα του. Ορισµένα οστά, κρανία  αλλά και κεραµική ΥΕΙ – 
ΥΕΙΙΙ αναφέρονται από τον τάφο αυτό. 

Τάφος 7:  Από τον συγκεκριµένο τάφο ανασκάφηκε µόνο ο θάλαµος, χωρίς να 
υπάρχουν και πολλές πληροφορίες από την ανασκαφή του γενικά. Πολλά κρανία 
σηµειώνει ο Μαρινάτος και ελάχιστα αγγεία ΥΕ Ι (Εικ. 13α). 

Τάφος Α: Θαλαµοειδής θολοειδής. Απέχει 10,5µ από τον τάφο 3. Η διάµετρος 
του θαλάµου, η οροφή του οποίου έχει καταστραφεί, είναι  από Β.-Ν. 3,7µ. και από 
Α.-∆. 3,85µ., ενώ το ύψος του υπολογίστηκε σε 2,4µ. Ο «δρόµος» µε κατεύθυνση 
προς Ν. και το «στόµιον» δεν ανασκάφηκαν, αλλά σηµειώθηκαν οι διαστάσεις του 
στοµίου: 1,2µ. ύψος και 0,98µ. πλάτος (Εικ. 13δ). Αξίζει να αναφερθεί ότι 
διατηρήθηκε ακέραια η ξερολιθιά που έφρασσε το «στόµιον».  Στο κέντρο του 
θαλάµου υπήρχαν ένας σκελετός σε συνεσταλµένη στάση και δύο σκελετοί εν αταξία. 
Περιφερειακά, υπήρχαν σωροί οστών προγενέστερων νεκρών, µετά την αφαίρεση 
των οποίων αποκαλύφθηκαν 5 λάκκοι µε τουλάχιστον ισάριθµες ταφές, οι οποίοι 
είχαν τις ακόλουθες διαστάσεις: λάκκος 1: 1,3Χ0,35-0,5Χ0,4µ., λάκκος 2: µικρός-
βάθους 0,5µ.- λάκκος 3: 0,7Χ0,35Χ0,20µ., λάκκος 4: 0,9Χ0,4Χ0,3µ. και τέλος ο λάκκος 
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5: 0,62Χ0,5Χ0,3µ. Στον µεγαλύτερο, «λάκκο 1», µεταξύ των οστών βρέθηκαν 3 αιχµές 
βελών από οψιανό και 3 από πυριτόλιθο. Στη µία κόγχη υπήρχε κύπελλο τύπου 
«Keftiu» της ΥΕΙ. 

Τάφος Β: Θαλαµοειδής θολοειδής. Απέχει 9,8µ από τον τάφο 3. Η διάµετρος 
του θαλάµου, ο οποίος διατηρήθηκε ακέραιος, είναι 3,75-4µ. και το ύψος του 2,65µ.  
Ο «δρόµος» µε κατεύθυνση προς ∆ και το «στόµιον» δεν ανασκάφηκαν, αλλά 
σηµειώθηκαν οι διαστάσεις του στοµίου: 1,2µ. ύψος και 1,2µ. πλάτος στο δάπεδο και 
1,1µ. επάνω, που φρασσόταν από ξερολιθιά η οποία είχε καταρρεύσει εν µέρει (Εικ. 
13δ).  Περιλαµβάνει 4 λάκκους και 1 κόγχη στο τοίχωµα στα Ν∆, η οποία επίσης 
φρασσόταν µε ξερολιθιά,  ενώ στο εσωτερικό του µετρήθηκαν τουλάχιστον 13 
νεκροί. Οι λάκκοι είχαν τις εξής διαστάσεις: λάκκος 1: 1Χ0,5Χ0,3µ., λάκκος 2: 
1,85Χ0,45Χ0,23µ., λάκκος 3: 1,5Χ0,45Χ0,2µ. και ο λάκκος 4: 1Χ0,5Χ0,2µ. Στο δάπεδο 
του θαλάµου βρέθηκαν τρεις εκτάδην σκελετοί και κεραµική της ΥΕΙΙΙ. Στην κόγχη 
βρέθηκαν κρανίο, λεπτά οστά, χάλκινο µονόστοµο µαχαίρι µε 2 ήλους και κεραµική 
ΥΕΙΙΑ, αλλά και στον «λάκκο 1» υπήρχαν ελάχιστα οστά, ένα κρανίο, χάλκινο 
µονόστοµο µαχαιρίδιο καλής διατήρησης, αιχµή βέλους από οψιανό και από πυρίτη 
µία άλλη και ένα αγγείο ΥΕΙ. Ο «λάκκος 2» περιείχε κρανίο, οστά και κύπελλο τύπου 
Βαφειού (ΥΕΙ). Ο «λάκκος 3» περιείχε µια εκτάδην ταφή και χρονολογείται µάλλον 
στην ΥΕΙΙ, ενώ στον «λάκκο 4» εντοπίστηκαν οστά, δύο κρανία και ένα αβαθές 
κύπελλο, χωρίς να είναι δυνατή η χρονολόγησή τους. 

Τάφος κτήµατος Λ. Ρήγα. Θαλαµοειδής, συληµένος. Ο «δρόµος» του τάφου 
έχει µήκος 3,9µ. και πλάτος 1,95µ. στην είσοδο του τάφου και 1,5µ. στην εξωτερική 
του πλευρά (Εικ. 14). Σε 4 κόγχες στην περιφέρεια του τάφου βρέθηκαν οστά, 
όστρακα και αγγεία. Στο θάλαµο υπήρχε µία κατά χώραν ταφή («Α») µαζί µε αγγείο. 
Στο δάπεδο βρέθηκαν 5 ταφές σε λάκκους: ΛΑ: οστά και αιχµές βελών από 
πυριτόλιθο. ΛΒ: οστά. ΛΓ: οστά και αγγεία. Λ∆: 3 νεκροί και αγγεία. ΛΕ: 1 νεκρός. 
Σε χώρο δεξιά του θαλάµου υπήρχαν 2 κρανία, οστά σε σωρό και κεραµική. Με βάση 
την κεραµική ο τάφος χρονολογείται στην ΥΕΙΙΙΑ-Β. 

Παρατηρούµε γενικώς ότι στα δάπεδα των τάφων των Βολιµιδίων οι νεκροί 
θάβονταν εκτάδην. Όταν ο τάφος πληρούνταν, οι παλιότεροι νεκροί τοποθετούνταν 
σε κόγχες ή «βόθρους». Γι’ αυτό συχνά σε «βόθρους» βρίσκονται ΥΕΙ αγγεία, τα 
οποία σχεδόν ποτέ δεν βρίσκονται στα δάπεδα. Στα τελευταία απαντά µόνον ΥΕΙΙΙ 
κεραµική. Οι ύστατοι νεκροί θάβονταν µέσα σε λάκκους ανοιγµένους στα δάπεδα 
των τάφων, σχεδόν πάντα ακτέριστοι, αν και οι λάκκοι βρίσκονται συνήθως άθικτοι 
και καλυπτόµενοι µε πλάκες. 
 

11) Γλυκορίζι. 95 (1,5χλµ. περίπου Β. της επαρχιακής οδού Πύργου-Καλαµάτας, 
προς Ν∆. της κοινότητας Γλυκοριζίου) 

Αναφέρεται ύπαρξη τύµβου (Εικ. 15), ιδιαίτερα εµφανούς, καθώς υψώνεται 2-
2,5µ. πάνω από την επιφάνεια του εδάφους, που καλύπτει θολωτό µυκηναϊκό τάφο 
και ΥΕ κεραµική, χωρίς επιπλέον στοιχεία. 
 

12) ∆άρα (Φράµα). 96  
Θολωτός τάφος 1: Χρονολογείται στην ΥΕΙΙΙΑ-Β. ∆εν έχουµε άλλα στοιχεία. 
Θολωτός τάφος 2:  Συνεχής χρήση του τάφου αυτού στην ΥΕΙΙΙΑ και Β. 

Πιθανή η χρονολόγηση του τάφου στην ΥΕΙΙ, κατά δήλωση της ανασκαφέα του. Η 
διάµετρος του θόλου ανέρχεται σε 6.75µ. και το µήκος του «δρόµου» σε 5.80µ. Λόγω 

                                                 
95 Χατζή-Σπηλιοπούλου 1991, 134-135.  
96 Παρλαµά 1973-1974, 315-6.     Papadimitriou 2001, 39.     Boyd 2002, 165.      
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της φθοράς από τη συνεχή χρήση των λίθων του τάφου από τον ιδιοκτήτη του αγρού, 
στον οποίο εντοπίστηκε, τα τοιχώµατα του τάφου διασώθηκαν σε ύψος 1.30µ. ∆εν 
αναφέρονται ταφές, αλλά βρέθηκαν σκελετοί ζώων και επισηµάνθηκε πυρά στο 
δάπεδο του τάφου, που µάλλον υποδηλώνουν τέλεση θυσιών. Στα κτερίσµατα 
περιλαµβάνονται µικρό χάλκινο σπαθί «θανατωµένο», αιχµές βελών από οψιανό, 
κοσµήµατα, µικρός χάλκινος καθρέφτης, µικροαντικείµενα και άφθονη κεραµική. 
Από τους µελετητές θεωρείται αναµφισβήτητα τάφος πλούσιου ηγεµόνα της εποχής. 
 

13) ∆ιόδια.97  
Θολωτός τάφος. Η διάµετρος του θόλου είναι 4,2µ. και το σωζόµενο ύψος 2,3µ. 

Το βάθος/µήκος του «στοµίου» επάνω είναι 2µ. περίπου και κάτω 1,45µ., ενώ το 
πλάτος του είναι 1µ. περίπου προς την πλευρά του θόλου και 1,2µ. στην είσοδο. 
Φρασσόταν από λίθινο τοίχο, ενώ το µοναδικό ανώφλι ήταν 1,63Χ1,6µ. Ο «δρόµος» 
είχε καταστραφεί αλλά υπολογίζεται ότι είχε µήκος 4µ. περίπου (Εικ. 16α,β). 
Προφανώς περιέχει ταφικά στρώµατα διαφόρων εποχών. Το µυκηναϊκό στρώµα (0,2µ 
περίπου) ήταν γεµάτο οστά, ανθρώπινα κρανία και κτερίσµατα που δεν ήταν δυνατόν 
να διακριθούν σε συγκεκριµένες ταφές. Προκαταρτικά υποστηρίζεται ότι επρόκειτο 
για οικογενειακό τάφο, που δέχτηκε κατά τη µακρά διάρκεια χρήσης του 15 ταφές 
τουλάχιστον. Τους νεκρούς συνόδευαν1 γλωσσοειδές και 3 µονόστοµα µαχαίρια, όλα 
χάλκινα, 12 αιχµές βελών, 6 χάντρες από διάφορες ύλες, σφονδύλια, άλλα χάλκινα 
αντικείµενα και κεραµική ΥΕ Ι-ΙΙ, αλλά και υστερότερη κεραµική (ΥΕ ΙΙΙΑ-Β). 
Συνδέεται µε τον τάφο στη θέση Αριστοµένης, όπως επίσης και µε τον τύµβο και τον 
µη ανασκαµµένο θολωτό τάφο στο Γαλαροβούνι Στρεφίου νοτιότερα. 

 
14) Ελληνικά Ανθείας.98  
Η µακρά λοφοσειρά Ελληνικά Ανθείας έχει µήκος 1,8χλµ. και εκτείνεται 

σχεδόν παράλληλα µε τον επαρχιακό δρόµο Τρίπολης-Καλαµάτας, βρισκόµενη στα 
Α. του και Α. από τα σηµερινά χωριά Άνθεια και Αιθαία. Στο Β. τµήµα της 
λοφοσειράς έχει εντοπιστεί και ταυτιστεί από επιγραφικές µαρτυρίες η αρχαία 
Θουρία, ενώ 200µ. Ν. περίπου ξεκινάει µια σειρά 25 θαλαµοειδών µυκηναϊκών 
τάφων, οι οποίοι εκτείνονται σε µια περιοχή µήκους 400µ. περίπου σε 3 κυρίως 
συστάδες, καθώς επίσης και θολωτός τάφος στα ∆. της λοφοσειράς. Στοιχεία έχουµε 
για πολύ λιγότερους από τους 25 συνολικά θαλαµοειδείς τάφους της θέσης αυτής. 
Είναι όλοι συληµένοι. Βρίσκονται στις ιδιοκτησίες Αντ. Τσαγκλή και Κουτραφούρη. 
Στην βιβλιογραφία υπάρχει µικρή σύγχυση µε την ονοµασία και την αρίθµηση των 
τάφων. Στην εργασία µας συγκεντρώθηκαν πληροφορίες για 12 τάφους, που θα 
παρατεθούν χρησιµοποιώντας γράµµατα του ελληνικού αλφαβήτου. Οι τάφοι στα 
Ελληνικά Ανθείας   φαίνεται ότι εντάσσονται στην ΥΕΙΙΙΑ2-Β. 

Θαλαµοειδής τάφος Α: Αναφέρεται µόνο πως ανασκάφηκε το 1987 από τη Ν. 
Κοκοτάκη. 

Θαλαµοειδής τάφος Β: Η είσοδος του τάφου ήταν στα Α., είχε ύψος 1,75µ. και 
φρασσόταν µε ξερολιθιά η οποία διασώθηκε ως το ύψος του 1µ. (Eικ. 17α). Ο 
ταφικός θάλαµος είχε ακανόνιστο σχήµα. Βρέθηκαν σ’ αυτόν σκελετικά υπολείµµατα 
στον δρόµο και το θάλαµο, καθώς επίσης και κεραµική της ΥΕΙΙΙΑ2 και υστερότερη. 

                                                 
97 Χατζή-Σπηλιοπούλου 1992α, 121.    Χατζή-Σπηλιοπούλου 1992β, 125.    Χατζή-Σπηλιοπούλου 
1995, 180-2.      Χατζή-Σπηλιοπούλου 1996-1997, 544-545.   Boyd 2002, 105. 
98  Hope Simpson 1957, 243-245.    McDonald and Simpson 1961, 250-251.    Κορρές 1978γ, 65-78. 
Χατζή-Σπηλιοπούλου 1989, 108-110.   Χατζή-Σπηλιοπούλου 1992, 121-2.   Αραπογιάννη 1995, 178-9.   
Αραπογιάννη 1996β, 190-191.   Αραπογιάννη 1997, 258-9.       Χατζή-Σπηλιοπούλου 1996-1997, 539-
544.     Χατζή-Σπηλιοπούλου 2001, 286-297.     Boyd 2002, 185. 
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Θαλαµοειδής τάφος Γ: Η είσοδος του τάφου ήταν στα Α., είχε ύψος 1,95µ. και 
φρασσόταν µε ξερολιθιά. Το µήκος του «δρόµου», ο οποίος είχε βοτσαλωτή 
επίστρωση, ήταν 4,4µ. (Eικ. 17β). Στο δάπεδο του ταφικού θαλάµου ακανόνιστου 
σχήµατος υπήρχε λάκκος διαστάσεων 0,75Χ0,35Χ0,33µ. τελείως κενός. Ταφές δεν 
αναφέρονται. Τα µόνα κατά χώραν αγγεία της µυκηναϊκής περιόδου βρέθηκαν στην 
ΒΑ. γωνία του θαλάµου, εξωτερικά του στοµίου του τάφου (ΥΕΙΙΙΑ2 – ΙΙΙΒ). 

Θαλαµοειδής τάφος ∆: Η είσοδος του τάφου ήταν στα Α., είχε µήκος/βάθος 
3,2µ. και ύψος 3µ. Ο «δρόµος» είχε µήκος 16µ. Ο κυρίως ταφικός θάλαµος ήταν 
τραπεζοειδής σε κάτοψη µε αετωµατική οροφή και είχε τις εξής διαστάσεις 
6,4Χ5,5Χ4,1µ., ενώ ο εσωτερικός θάλαµος ήταν 3,3Χ2,8Χ2,1µ. Σε όλες τις πλευρές του 
θαλάµου υπάρχουν έδρανα, στα οποία δεν υπάρχει κανένα ίχνος ταφής, µόνο 
θραύσµατα µεγάλων αγγείων. ∆ύο ταφές διαταραγµένες περιείχε λάκκος (2Χ1Χ1,4µ.) 
στη ∆. πλευρά του θαλάµου, ενώ τρίτο κρανίο βρέθηκε 1µ. πέρα από ένα δεύτερο, 
άδειο λάκκο µήκους 1µ., που είχε σκαφτεί στην ΝΑ. γωνία του θαλάµου. Τα 
κτερίσµατα περιλαµβάνουν µαχαιρίδιο, χρυσά κοσµήµατα, διάφορα 
µικροαντικείµενα και κεραµική, όλα ΥΕΙΙΙΑ1. Τόσο το µέγεθος του τάφου, όσο και η 
κατά άξονα διάταξη των χώρων, που δεν είναι συνήθης, καθώς και τα κινητά 
ευρήµατα, συνηγορούν για την απόδοσή του σε ένα εξαιρετικά σηµαίνον πρόσωπο 
της ΥΕΙΙΙ Α1 στο λόφο των Ελληνικών, που δεν αποκλείεται να είναι κάποιος 
τοπικός άρχοντας, εφόσον η χρονολογία του προηγείται της ενοποίησης της περιοχής 
κάτω από το σκήπτρο του βασιλιά της Πύλου99. 

Θαλαµοειδής τάφος Ε: Η είσοδος προς Α. Μνηµειακός, µε λίγα ανθρώπινα και 
ζωικά οστά, όστρεα και κεραµική των µυκηναϊκών, πρωτογεωµετρικών και 
ελληνιστικών χρόνων. 

Θαλαµοειδής τάφος ΣΤ:  Μνηµειώδης, αποτελούµενος από κεντρικό θάλαµο 
(7,7Χ6Χ4,64µ.) ορθογωνικής σχεδόν κάτοψης µε ελαφρώς κυρτοκάµπυλες πλευρές, 
πλευρικό θάλαµο (3,3Χ3Χ2,95µ.), και µακρύτατο δρόµο (Eικ. 17γ). Λαξευτό έδρανο 
ακολουθεί τη Ν., ∆. και Β. πλευρά του κεντρικού θαλάµου σε σχήµα κολοβού Π 
φτάνοντας µέχρι τη θύρα του πλευρικού δωµατίου. Το έδρανο σε σχήµα Π δεν 
συναντάται ιδιαίτερα συχνά σε συνδυασµό µάλιστα µε δύο θαλάµους που έχουν 
δίρριχτη οροφή. Ένα στοιχείο που φανερώνει ότι ο κάτοχος ή οι κάτοχοι του τάφου 
αυτού ήταν ανώτερης τάξης είναι το εξής: δύο οµάδες από 4 ζεύγη ορθογωνίων 
βυθισµάτων σε βάθος µόλις 2,5εκ. στο στέρεο, µε στρογγυλεµένες γωνίες, τα οποία 
έχουν ερµηνευθεί ως υποδοχές για τα ξύλινα πόδια µιας νεκρικής κλίνης. Η ταφική 
χρήση του µνηµείου πιστοποιήθηκε από λίγα σαθρά οστά ανθρωπίνων σκελετών. Στα 
ευρήµατα της µυκηναϊκής περιόδου συγκαταλέγονται δύο ελλιπείς γραπτές κύλικες 
της ΥΕΙΙΙΑ2-Β, ελάχιστες χάντρες από υαλόµαζα και πολλές µικρότατες από 
πολύχρωµη φαγεντιανή, 1 πήλινο και 1 από στεατίτη σφονδύλι, καθώς και φυλλάρια 
χρυσού – προφανώς επιρράµµατα σε νεκρικό ένδυµα. Ένα εξαιρετικό εύρηµα της 
ίδιας περιόδου είναι το λίθινο αγγείο από ελαιόχρωµο – γκριζωπό οφίτη, ανήκον σε 
µια διακεκριµένη οµάδα σαφώς µυκηναϊκού χαρακτήρα, εκείνη των ραδινών 
απιόσχηµων λίθινων αγγείων. Παραµένει, προς το παρόν, άγνωστο αν είναι 
εισηγµένο, πιθανόν από κάποιο εργαστήριο λίθινων στην Αργολίδα ή αν αποτελεί 
προϊόν εγχώριας παραγωγής. Αποτελεί πάντως ένα κτέρισµα πολυτελείας. Εντατική 
είναι, όπως φαίνεται, η χρήση του τάφου αυτού σε µεταµυκηναϊκές περιόδους (ΠΓ, 
ΥΚλ, Ελληνιστ.), µε πιθανό το ενδεχόµενο άσκησης και προγονολατρείας. 

Θαλαµοειδής τάφος Ζ: Η είσοδος του τάφου ήταν στα Α. και φρασσόταν µε 
ξερολιθιά (Eικ. 18α). Σωζόταν σε καλή κατάσταση. Ο θάλαµος σχεδόν κυκλικός µε 

                                                 
99 Χατζή-Σπηλιοπούλου 1992, 121-122. 
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µέγιστη διάµετρο 4,15µ. και ελάχιστη 3,7µ. και ύψος 2µ., σ’ όλο το δάπεδο του 
οποίου υπήρχαν διάσπαρτα οστά και αποσπασµατική κεραµική ΥΕΙΙΙΑ2-Β1, 
κατεστραµµένη από τη σύληση του τάφου. Ο «δρόµος» είχε διαστάσεις 
7,1Χ2,03Χ1,7µ. Από την συγκόλληση των οστράκων προέκυψαν διάφορα αγγεία, 
επίσης εντοπίστηκε τµήµα πήλινου ειδωλίου τύπου Ψ, ενώ σε µικρή κόγχη που 
σχηµατίζεται στο θάλαµο του τάφου βρέθηκαν ανάµεσα σε άλλα 4 γυναικεία πήλινα 
ειδώλια τύπου Φ. 

Θαλαµοειδής τάφος Η: Εντοπίστηκε 80µ. Β. του προαναφερθέντος. Η είσοδός 
του ήταν στα Α. Ο θάλαµος ήταν σχεδόν ηµικυκλικός µε διάµετρο 2,9µ. και ύψος 
1,8µ., ενώ «δρόµος» σώζεται σε µήκος 1µ. και πλάτος 1,2µ. Ο τάφος ήταν συληµένος 
και έχει σηµειωθεί χρήση του σε υστερότερη περίοδο (στα ΠΓ χρόνια). Στο δάπεδο 
του ταφικού θαλάµου εντοπίστηκε λάκκος κενός (0,94Χ0,5Χ0,25µ.). Χρονολογείται 
βάσει κεραµικών ευρηµάτων στην ΥΕΙΙΙΑ2.  

Θαλαµοειδής τάφος Θ: Η είσοδος του τάφου ήταν στα Α., ο θάλαµος σχεδόν 
κυκλικός µε µέγιστη διάµετρο 5,5µ. και µέγιστο σωζόµενο ύψος 3,7µ. Ο «δρόµος» 
είχε µήκος 8,8µ. και πλάτος 2,2µ. Στο δάπεδο του θαλάµου βρέθηκαν 3 ορθογώνιοι 
λάκκοι ταφών (1,9Χ0,8Χ1,2µ.), που καλύπτονταν από µεγάλες ορθογώνιες πλάκες κι 
ένας ακανόνιστος ανακοµιδής. Όλοι περιείχαν αποσαρθρωµένα και αναµοχλευµένα 
οστά. Ο τάφος αυτός έχει και ορθογώνιο πλευρικό παραθάλαµο (4,5Χ2,45Χ1,6µ.). 
Κεραµική της ΥΕΙΙΙΑ2-Β και Ελληνιστική. 

Θαλαµοειδής τάφος Ι: Η είσοδος του τάφου ήταν στα Α., είχε µήκος/βάθος 
1,5µ., ύψος 0,85-1µ., ενώ φρασσόταν µε ξερολιθιά που τµηµατικά διασώθηκε (Eικ. 
18β). Η κάτοψη του θαλάµου είναι σχεδόν κυκλική µε διάµετρο 3,3-3,4µ. και το 
δάπεδο του επίπεδο. Ο τάφος αυτός είναι καταβυθισµένος και έχει συληθεί ήδη στην 
αρχαιότητα. Εσωτερικό πολύ αναµοχλευµένο, οστά 2 νεκρών, λίγα όστρακα και 
πήλινο ειδώλιο. Χρονολογείται στην ΥΕΙΙΙΑ2-Β. 

Θαλαµοειδής τάφος ΙΑ (Eικ. 18γ): Η είσοδος ήταν στα Α. και φρασσόταν µε 
ξερολιθιά που διατηρήθηκε ως το ύψος 0,75µ. Ο «δρόµος» είχε µήκος 10,25µ. και 
πλάτος στην εξωτερική του πλευρά 2µ. και µπροστά από τη θύρα 2,35µ. Η θύρα είναι 
ορθογώνια διαστάσεων 2,4Χ1,18Χ1,35µ. Το µέτωπο του τάφου είναι τριγωνικό ύψους 
3,05µ. πάνω από την είσοδο. Ο ταφικός θάλαµος είναι τετράπλευρος 3,95Χ3,12Χ3,1µ. 
και στη Ν∆. πλευρά του δαπέδου υπήρχε αβαθής ελλειψοειδής λάκκος ανακοµιδής, 
κενός (0,7Χ0,4µ.). Στο εσωτερικό ενός αγγείου βρέθηκαν οστά και όστρακα. 
Χρονολογείται στην ΥΕΙΙΙΑ2-Β. 

Θαλαµοειδής τάφος ΙΒ: Η είσοδος του τάφου ήταν στα Α. και ήταν 2,42µ. σε 
ύψος και 1,47µ. σε πλάτος, ενώ φρασσόταν µε ξερολιθιά σωζόµενη ως 0,3µ. ύψος. Ο 
«δρόµος» είχε µήκος 14µ. και πλάτος στην εξωτερική του πλευρά 2,6µ. και µπροστά 
από την είσοδο 2,8µ., ενώ το µέγιστο ύψος του µετρήθηκε σε 6µ. Το µέτωπο του 
τάφου πάνω από τη θύρα είναι 3,08µ. Ο ταφικός θάλαµος είναι ορθογωνικής κάτοψης 
(5,35Χ4,3Χ3,9µ.) και στο δάπεδό του εντοπίστηκαν δύο λάκκοι ανακοµιδών µε λίγα 
όστρακα. Ο ένας είναι κωνικός µε διαστάσεις 0,5Χ0,25Χ0,35µ. και ο δεύτερος 
ελλειψοειδής, διαστάσεων 0,5Χ0,4Χ0,25µ. ∆εν αναφέρονται ταφές. Στην είσοδο του 
τάφου βρέθηκαν 3 χάλκινες αιχµές βελών και πολλά χρυσά ελάσµατα ροδάκων 
(επιρράµµατα ενδυµάτων). Χρονολογείται στην ΥΕΙΙΙΑ2-Β.  

Θολωτός τάφος: Η διάµετρος του θόλου υπολογίστηκε σε 10,5µ. περίπου, ενώ 
η τοιχοδοµία αποτελείται από µικρές επίπεδες πέτρες σε συνδυασµό µε µεγάλους και 
µερικές φορές επεξεργασµένους δόµους. Ο «δρόµος», µερικώς καταστραµµένος, είχε 
µήκος 7,75µ., το «στόµιον» ήταν 4µ. σε βάθος/µήκος στο δάπεδο και 5 επάνω, 1,7µ. 
σε πλάτος και ύψος περίπου 4,25µ. ∆ύο επεξεργασµένοι δόµοι αποτελούσαν το 
ανώφλι, ενώ πρέπει να αναφερθεί ότι στο δάπεδο του τάφου είχαν ανοιχθεί τρεις 
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λάκκοι το λιγότερο. Στον τάφο αυτό βρέθηκε κεραµική ΥΕΙΙΑ και δύο χρυσά 
σφραγιστικά δακτυλίδια. 

Επίσης, στην ίδια λοφοσειρά και πιο συγκεκριµένα στη θέση Καστρούλια 
έχουν επισηµανθεί δύο τύµβοι, που χρονολογούνται στην ΜΕΙ100. Ο τύµβος 1 έχει 
διάµετρο 10µ. και ύψος 5µ., ενώ ο τύµβος 2 βρίσκεται 40µ. περίπου µακριά από τον 
προαναφερθέντα και έχει τις εξής διαστάσεις: 10µ. διάµετρο και 4µ. ύψος. 

Στο διεθνές συνεδρίο Μεσοελλαδικά, που πραγµατοποιήθηκε στην Αθήνα στις 
8-12 Μαρτίου 2006, ο J. Rambach, παρουσίασε στοιχεία από την πρόσφατη 
ανασκαφή του τύµβου 2. 

 Σύµφωνα µε αυτά, εντός του συγκεκριµένου τύµβου, που, όπως 
προαναφέρθηκε, χρονολογείται στην ΜΕΙ, εντοπίστηκαν και ανασκάφηκαν τρεις 
τάφοι, ένας κιβωτιόσχηµος -τάφος 1- µε παιδική ταφή και δύο θαλαµοειδείς –τάφοι 2 
και 3 αντιστοίχως (!). Η εύρεση θαλαµοειδών που χρονολογούνται στην ΜΕΙ αλλάζει 
τα ως τώρα δεδοµένα για την εµφάνιση του συγκεκριµένου ταφικού τύπου στη 
Μεσσηνία, καθώς ανεβάζει τη χρονολόγησή τους κατά 500 περίπου χρόνια101.  

Ο θαλαµοειδής τάφος 2 ήταν λαξευµένος στα αρκετά συµπαγή χώµατα του 
τύµβου, ήταν καλυµµένος µε βότσαλα και περιλάµβανε µια ταφή γυναίκας 16-19 
ετών. Ήταν πλούσια κτερισµένος, καθώς στο εσωτερικό του βρέθηκαν πάνω από 30 
πήλινα αγγεία (ανάµεσα τους δίωτες φιάλες, κάνθαροι, δέπας αµφικύπελλον, µόνωτα 
κύπελλα, “θυµιατά”, πρόχοι, ασκοί), καθώς επίσης και µικρά αντικείµενα, όπως 
σφονδύλια, χάνδρες, δακτυλίδι, χάλκινα περίαπτα. Ο θαλαµοειδής τάφος 3 ήταν 
επίσης λαξευµένος στα αρκετά συµπαγή χώµατα του τύµβου και καλυµµένος µε 
βότσαλα, αλλά περιλάµβανε µια ανδρική ταφή. Στα κτερίσµατα που προέρχονται από 
τον τάφο αυτό συγκαταλέγονται δύο κλειστά αγγεία, ένας κάνθαρος, φλασκί, χάλκινο 
εγχειρίδιο και µαχαίρι, αλλά και µια πρόχους κρητικής τεχνοτροπία, µάλλον 
εισηγµένη. Τέλος, πρέπει να σηµειωθεί ότι ο τάφος αυτός περιλάµβανε και µια ακόµα 
ταφή, γυναικεία κατά πάσα πιθανότητα. Γενικά θα πρέπει να παραδεχτούµε ότι τα 
ευρήµατα από τον τύµβο 2 υποδεικνύουν πως έχουµε να κάνουµε µε ταφές υψηλού 
κύρους της ΜΕΙ περιόδου, µελών πιθανότατα της “άρχουσας τάξης” της περιοχής, τα 
οποία φαίνεται να είχαν σχέσεις ή επαφές µε την Αίγινα και την Κρήτη102.   

 
15) Ευαγγελισµός. 103 (βρίσκεται σε απόσταση 1,4χλµ. από τη Μεθώνη) 
Εντοπίστηκε τύµβος ύψους 1µ. και διαµέτρου 5µ. περίπου, ο οποίος είχε 

καταστραφεί κατά το ήµισυ από εργασίες διάνοιξης δρόµου. Σηµειώθηκε κεραµική 
ΜΕ περιόδου, όπου και χρονολογείται, και µεταγενέστερη. 
 

16) Κακόβατος. 104  
Οι ανασκαφές του Dörpfeld έφεραν στο φως 3 θολωτούς τάφους της ΥΕ ΙΙ 

περιόδου. Και οι 3 είχαν διαρρηχθεί. Τα ευρήµατα είναι µόνον ό, τι απέµεινε από 
τους συλητές.  

Τάφος Α: Η διάµετρος του θόλου είναι 12,12µ., κατασκευασµένος από επίπεδες 
ασβεστολιθικές πλάκες (Εικ. 19πάνω). Το «στόµιον» είχε βάθος/µήκος 4,85µ., 
πλάτος 2,25µ., είχε ανώφλι και φρασσόταν από βοτσαλωτό τοιχίο, το οποίο 
διατηρήθηκε σε ύψος 1µ. και βάθος/µήκος 2,75µ. Ο «δρόµος» δεν είχε πλευρικά 

                                                 
100 McDonald and Simpson 1961, 250-251. 
101 Rambach υπό δηµοσίευση. 
102 Rambach υπό δηµοσίευση. 
103 Κορρές 1982, 231.    Boyd 2002, 102. 
104 Dörpfeld 1908, 295-317.    Müller 1909, 269-328.   Παντελίδου 1970, 127-8.    Pelon 1976, 219.     
Boyd 2002, 189-191.    
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τοιχώµατα, ενώ οι διαστάσεις του είναι οι ακόλουθες: 8µ. µήκος και πλάτος στο 
«στόµιον» 3µ. ενώ εξωτερικά 2,5µ. ∆εξιά της εισόδου εντοπίστηκε λάκκος 
διαστάσεων 2Χ0,7Χ1µ. µε δύο (;) ταφές. Βρέθηκαν 2 κοµµάτια χάλκινου µαχαιρίου ή 
εγχειριδίου, χάλκινες αιχµές βελών και οδόντες κάπρου από κράνος. Αρκετά είναι τα 
χρυσά αντικείµενα, ενώ βρέθηκαν και µικροαντικείµενα από διάφορα υλικά καθώς 
και αγγεία.  

Τάφος Β: Η διάµετρος του θόλου του, ο οποίος έχει εκτενώς καταστραφεί 
εξαιτίας της λιθοτοµίας, είναι 9µ. περίπου, το ύψος 3-4µ. και το δάπεδο είναι 
στρωµένο µε ασβεστολιθικές πλάκες. Ο «δρόµος» δεν είχε πλευρικά τοιχώµατα, ενώ 
το «στόµιον» φρασσόταν από λίθινο τοίχο (Εικ. 19κάτω αριστερά). Αναφέρεται 
εύρεση µίας ταφής, χρυσών κοσµηµάτων, χρυσών αντικειµένων, µικροαντικειµένων 
(κυρίως χαντρών) από πολύτιµα και µη υλικά, αγγείων, αλλά και χάλκινου ξίφους µε 
2 επίχρυσους ήλους. 

Τάφος Γ: Η διάµετρος του τάφου είναι 10,15-10,35µ. και είχε επίσης εκτενώς 
καταστραφεί, εξαιτίας της λιθοτοµίας, µε τα τοιχώµατα να επιβιώνουν µόνο σε δύο 
σηµεία σε ύψος 0,6µ. (Εικ. 19κάτω δεξιά). Στην Α. πλευρά του βρέθηκε λάκκος 
διαστάσεων 2Χ0,75Χ0,5µ. ∆εν δίνονται στοιχεία για ταφές. Η εύρεση 9 ήλων 
υποδηλώνει, κατά τον ανασκαφέα, την ύπαρξη 3-4 ξιφών ή εγχειριδίων. Βρέθηκαν 
ακόµα κοµβία (µεταξύ τους µερικά χρυσά) και κεραµική.  
 

17) Καλαµάτα.105  
Στο λόφο στη θέση Τούρλες, πολύ κοντά στο κάστρο, υπήρχε πιθανώς 

µυκηναϊκό νεκροταφείο. Έχουν ανασκαφεί 3 βεβαιωµένοι και 2 πιθανοί θαλαµοειδείς 
τάφοι, καθώς και ίχνη 2 ακόµα στα ΒΑ. Από αυτούς προέρχεται µόνο κεραµική ΠΕ 
και ΥΕ ΙΙΙ περιόδου (Εικ. 20). 

 
18) Κάµπος.106 
Θολωτός τάφος: Ο τάφος αυτός είναι ένας από τους πρώτους που 

ανασκάφηκαν στην Μεσσηνία και όχι µόνο. Ο θόλος του κατέρρευσε κάποια στιγµή 
στην αρχαιότητα (Εικ. 21α). Η διάµετρος του τάφου εκτιµάται στα 8,5µ. και τα 
τοιχώµατά του διασώζονται ως το ύψος των 3,25µ. Το «στόµιον» είναι 2,65µ. σε 
ύψος, έχει βάθος/µήκος στο δάπεδο 3,09µ. και στο ανώφλι 3,62µ., ενώ το πλάτος του 
είναι 1,64µ. στο δάπεδο και 1,5µ. στο ανώφλι. Το ανώφλι, τώρα, αποτελούνταν από 
τρεις µεγάλους δόµους (ο εξωτερικός: 2,84Χ0,85Χ0,47µ., ο µεσαίος είχε πλάτος 
1,07µ. και ο εξωτερικός ήταν 1,75µ. σε πλάτος). Σύµφωνα µε τον Τσούντα υπήρχε 
ανακουφιστικό τρίγωνο. Ο «δρόµος» είχε µήκος 12,85µ., πλάτος 2,18µ. και 
πιθανότατα είχε λίθινα πλευρικά τοιχώµατα, αν και δεν σώζονται σήµερα (Εικ. 21β). 
Η τοιχοποιία τόσο του νεκρικού θαλάµου όσο και του «στοµίου» είναι υψηλής 
ποιότητας σε σύγκριση µε τον θολωτό τάφο 1 Περιστεριάς ή µε κάποιους θολωτούς 
των Μυκηνών και αποτελείται από µεγάλους λίθους -γενικά είναι µεγαλύτεροι στο 
«στόµιο» απ’ ότι στο θάλαµο. Αναφέρονται ελάχιστα οστά, καµιά κατά χώρα ταφή. 
Ανάµεσα στα ευρήµατα που περιγράφονται µε σύντοµο τρόπο περιλαµβάνονται 2 
κρητικά ειδώλια (“θεά και λατρεύτρια”), χάντρες, φύλλο χρυσού, 40 κοµβία από 
στεατίτη, 20 επίρραπτα, θραύσµατα ελεφαντόδοντου και χρυσού σύρµατος, δόντια 
ζώου και όστρακα χωρίς περαιτέρω περιγραφή ή διευκρινίσεις. Η χρονολόγηση του 
τάφου αυτού είναι δύσκολη λόγω ακριβώς της έλλειψης επαρκούς κεραµικής, αν και 
πιθνότερο φαίνεται να τοποθετείται στην ΥΕΙΙ – ΥΕΙΙΙΑ-Β.  
                                                 
105 Hope Simpson 1957, 242-3.  
106 Τσούντας 1899, 189-191.      Hope Simpson 1957, 236-239.      McDonald and Simpson 1961, 251.     
Hope Simpson and Dickinson 1979, 166.      Boyd 2002, 166-167. 
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19) Κάναλος. 107 (βρίσκεται κοντά στη σύγχρονη κωµόπολη Γαργαλιάνοι)  
∆ύο ΜΕ τύµβοι έχουν εντοπιστεί. Ο ένας τύµβος έχει διάµετρο 9µ. και ύψος 4µ. 

και υπάρχει πιθανότητα να κάλυπτε θολωτό τάφο χωρίς να αναφέρεται κάτι 
περαιτέρω. Για τον δεύτερο τύµβο αναφέρεται ότι έχει καταστραφεί, ότι 
επισηµάνθηκαν µεγάλες πλάκες και πως παρατηρήθηκαν οστά και όστρακα της ΜΕ-
ΥΕ περιόδου. 

 
20) Καπλάνι. 108  
Στη θέση Βίγλα ανασκάφηκαν δύο µυκηναϊκοί θολωτοί τάφοι.  
Θολωτός τάφος 1: Σοβαρά αναµοχλευµένος, δεν έχει ανασκαφεί. Όχι άλλα 

στοιχεία.   
Θολωτός τάφος 2: Η διάµετρος του θόλου κυµαινόταν µεταξύ 5,3-5,5µ. και το 

σωζόµενο ύψος του ανέρχεται στα 2,2µ., ενώ η τοιχοποιία του αποτελείται από 
επίπεδους λίθους. Στο δάπεδο του θαλάµου εντοπίστηκε τάφος κιβωτιόσχηµος ή 
µορφής απλού λάκκου (1,52Χ0,3Χ0,2µ.) µε δύο σκελετούς εκτάδην. Το «στόµιον» του 
τάφου είναι πολύ στενό -0,4µ.-, ενώ του ύψος του είναι 1,65µ. και το µήκος/βάθος 
του 2,7µ. (Εικ. 22α). Το ανώφλι έχει διαστάσεις 1,7Χ0,9Χ0,2µ. Ο «δρόµος» του τάφου  
είχε µήκος 5,7µ. (Εικ. 22β). Λίγα ευρήµατα και κεραµική ΥΕΙΙΑ. 
 

21) Καρτερόλι (Άγιος Κωνσταντίνος). 109 
Αναφέρονται 9 βεβαιωµένοι και 4 πιθανοί θαλαµοειδείς τάφοι, ενώ υπάρχουν 

υπόνοιες και για άλλους. Από τους βεβαιωµένους, οι 2 φέρονται να έχουν πλούσιο 
περιεχόµενο, ενώ ο τρίτος είναι διακριτός µόνο από το δρόµο του (Εικ. 23). Η 
κεραµική που βρέθηκε ανήκει στην ΥΕΙΙΙΑ-Β.  
 

22) Κάτω Εγκλιανός.110  
Τάφος θολωτός ΙΙΙ. (Εικ. 24) Ανακαλύφθηκε 1χλµ. περίπου Ν. της περιοχής του 

Άνω Εγκλιανού, κάτω από ένα αλώνι ανήκον στον Ν. Γλατιά. Ήταν συληµένος. Ο 
«δρόµος» του έχει κατεύθυνση Ν∆. και µήκος: 8,1µ. πλάτος: 2,3µ. Τα τοιχώµατα του 
είναι σχεδόν κάθετα. Το «στόµιον» είναι 1,65µ. πλάτος και 3µ. βάθος. Η διάµετρος 
του θόλου είναι 7,66µ., κατασκευασµένη µε αργούς λίθους. Τα τοιχώµατά του 
διατηρούνται τώρα σε ύψος 3,25µ. Από τα σκελετικά υπολείµµατα, τα οποία ήταν σε 
µεγάλη αταξία, προκύπτει ότι ο τάφος χρησιµοποιήθηκε για να ταφούν 12 περίπου 
άνθρωποι. Στον θάλαµο εντοπίστηκαν επίσης οστά ταύρου ή βοδιού, ενώ κάτω από 
το  δάπεδο βρέθηκαν 2 κιβωτιόσχηµοι «τάφοι» µε λίγα οστά. Παρ’ όλη τη σύληση, 
βρέθηκαν αρκετά αντικείµενα χρυσά, χάλκινα µεταξύ των οποίων και οµοίωµα 
8σχηµης ασπίδας. Ο Pelon χρονολογεί τον τάφο στην ΥΕΙΙ ως την ΥΕΙΙΙΑ-Β. 

Θολωτός τάφος ΙΙ. Εντοπίστηκε 3χλµ. Ν. του Ανακτόρου, πλήρως 
καταστραµµένος τώρα. Η διάµετρος του θόλου υπολογίστηκε 2,35µ. και το ύψος 
1,75µ. Ελάχιστα οστά εν αταξία που θα ανήκαν σε δύο το πολύ άτοµα, κεραµική 
πρωτογεωµετρική και µερικά αντικείµενα από σίδηρο εντοπίστηκαν. Η χρονολόγησή 
του στην ΥΕΙΙΙ ή ακόµα υστερότερα.  

 
 

                                                 
107 McDonald and Hope Simpson 1961, 236-7.          Hope Simpson and Dickinson 1979, 134.                           
Παπακωνσταντίνου 1982, 135.        Boyd 2002, 159. 
108 Αραπογιάννη 1993, 106.    Boyd 2002, 183-185. 
109 Hope Simpson 1957, 246-8.    McDonald and Simpson 1961, 249-250.   
110 Blegen 1939, 570-5.     Pylos I, 6.     Pylos III, 237-242.      Pelon 1976, 192. 
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23) Κισσός. 111  
Στην τοποθεσία Κισσός βρέθηκε ο οµώνυµος τύµβος διαστάσεων 12µ διάµετρο 

και 3-4µ ύψος (Eικ. 25). Χρονολογείται στην ΥΕΙΙ-ΙΙΙΑ/Β περίοδο, από την κεραµική 
που βρέθηκε στους ταφικούς περιβόλους που κάλυπτε. Θεωρείται ιδιαίτερα 
ενδιαφέρον µνηµείο, καθώς η ύστερη χρονολόγησή του τον διακρίνει από τους 
υπόλοιπους τύµβους της περιοχής. Καλύπτει 4 «ταφικούς περιβόλους» Α-∆ 
(αποκλήθηκαν έτσι επειδή δεν διατηρήθηκαν σε καθόλου καλή κατάσταση, καθώς σε 
όλους λείπουν τα ανώτερα µέρη.), 2 ταφικούς πίθους Ε-Ζ και 1 µικρό κιβωτιόσχηµο 
τάφο µεταξύ των περιβόλων Γ και ∆. Οι περίβολοι Α και Β έχουν σχήµα ελλειψοειδές 
ή πεταλοειδές, ο ∆ αναφέρεται ως ορθογώνιος αλλά στο σχέδιο έχει µάλλον 
ελλειψοειδή µορφή. Γενικά, οι τάφοι θυµίζουν πολύ τους αντίστοιχους της 
Καρποφόρας, που είδαµε παραπάνω: οι διαστάσεις του Β είναι πολύ κοντά σε εκείνες 
του Τάφου Άκονες Ι, ενώ ο κιβωτιόσχηµος (παιδικός) θυµίζει τον επίσης παιδικό 
κιβωτιόσχηµο Τάφο ΙΙ µεταξύ των αψιδωτών τάφων Ι και ΙΙΙ. Κανένας νεκρός δεν 
βρέθηκε κατά χώραν. 

Ταφικός περίβολος Α: ∆ιατηρήθηκε σε πολύ άσχηµη κατάσταση, έχει 
ελλειψοειδές ή πεταλοειδές σχήµα, περιείχε κεραµική (4 αλάβαστρα, 1 κύλικα 
κυαθόµορφη και 1 πιθαµφορέας), ενώ δεν εντοπίστηκε κανένα κατά χώραν οστό. 

Ταφικός περίβολος Β: Ο µεγαλύτερος από όλους µε διαστάσεις 3,5Χ2µ. 
Εντοπίστηκαν 3 νεκροί σε διαφορετικά ταφικά επίπεδα, αλλά κανένα κτέρισµα. 

Ταφικός περίβολος Γ: Είναι ο µικρότερος µε διάµετρο 1,5µ. περίπου και 
αναφέρεται ως ορθογώνιος παρόλο που στο σχέδιο φαίνεται να έχει ελλειψοειδή 
µορφή. Τα σκελετικά υπολείµµατα 2 νεκρών βρέθηκαν και κεραµική (1 κύπελλο και 
3 πρόχοι). 

Ταφικός περίβολος ∆: ∆ιατηρήθηκε σε άσχηµη κατάσταση, δεν περιγράφεται 
εκτενώς και περιείχε πολλά οστά, 6 µικρά αγγεία. Μάλλον σε αυτόν ανήκε το 
µοναδικό µετάλλινο εύρηµα του τύµβου, ένα χάλκινο µαχαιρίδιο. 

Κιβωτιόσχηµος τάφος: παιδικός, χωρίς κανένα κτέρισµα. 
Ταφικοί πίθοι Ε και Ζ: Στην πραγµατικότητα ήταν 3 οι πίθοι, αλλά ο ένας 

καταστράφηκε. ∆εν είναι δυνατό να καθοριστεί η σχέση ανάµεσα στους πίθους και 
τους «ταφικούς κύκλους». Στον Ε δεν βρέθηκε νεκρός, ενώ στον Ζ, το µήκος του 
οποίου είναι 0,7µ., εντοπίστηκαν οστά ενός  ενήλικα. 

Ο τύµβος χαρακτηρίζεται «φτωχός». Τα µυκηναϊκά στοιχεία είναι λίγα, ενώ 
βρέθηκαν ίχνη Πρωτοχριστιανικής περιόδου. Οι πίθοι, εξάλλου, όπως συµβαίνει και 
στην περίπτωση των Κρεµµυδίων-Καµινίων παρακάτω, είναι κάπως ανεξάρτητοι των 
υπόλοιπων ταφικών κτισµάτων του τύµβου.  
 

24) Κοπανάκι. 112  
Αναφέρεται ύπαρξη ενός θολωτού τάφου της ΥΕ ΙΙ – ΙΙΙΑ-Β περιόδου, ο οποίος 

δεν διασώζεται σχεδόν καθόλου σήµερα, καλυπτόταν από τύµβο µε διάµετρο 20µ. 
και ύψος 5µ. (Εικ. 26). Η διάµετρος του θόλου είναι 5,35µ. και κατά την εκτίµηση 
του ανασκαφέα το ύψος της θα έφτανε στα 4,5µ. περίπου. Τα τοιχώµατά του 
διατηρούνται σε ύψος 2,5µ. και είναι κατασκευασµένα από επίπεδους λίθους µε τα 
µεσοδιαστήµατα να γεµίζονται µε µικρότερους αργούς λίθους. Ο «δρόµος» ήταν προς 
ΒΑ. µε µήκος 4,5µ. και πλάτος 1,7µ. Το «στόµιον» είχε βάθος 3,5µ. και πλάτος 1,2µ. 
στο εξωτερικό και 1,1µ. στο εσωτερικό και είναι κατασκευασµένο µε µικρούς λίθους, 
ενώ έχει ύψος 2,4µ.  
                                                 
111 Έργον 1966, 105-7.     Μαρινάτος 1966, 119-26.    Κορρές 1975β, 95.    Παρλαµά 1976, 254-5.       
Pelon 1976, 74-5.     Cavanagh and Mee 1998, 51.    Boyd 2002, 105-107.    
112 Pelon 1976, 212.     Boyd 2002, 175-176. 
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25) Κορυφάσιο. 113  
Κοντά στο Κορυφάσιο, που σήµερα καλύπτεται από το Ενετοτουρκικό φρούριο 

Παλαιοκάστρου, Ν. του χωριού Οσµαναγάς ανασκάφηκε θολωτός τάφος, υπόγειος, 
συληµένος, που καλυπτόταν από τύµβο και αναφέρεται ως τάφος Κορυφασίου, 
Οσµαναγά ή Χαρατσάρη114. Η διάµετρος του θόλου είναι περίπου 6µ., ενώ τόσο 
υπολογίζεται και το ύψος. Το «στόµιον» προς τα ΒΑ είχε 1,5µ. βάθος/µήκος, 1,95µ. 
πλάτος και 2,75µ ύψος, ενώ φρασσόταν σε όλο του το µήκος µε λίθινο τοίχο και 
καλυπτόταν από τρία ανώφλια (Εικ. 27). Η τοιχοποιία αποτελείται από µικρούς 
ακατέργαστους επίπεδους λίθους. Τα σκελετικά υπολείµµατα είναι ελάχιστα, ενώ τα 
µικρά τεµάχια αργυρών σκευών και άλλων πολύτιµων αντικειµένων υποδηλώνουν ότι 
ο τάφος προ της σύλησής του θα περιείχε πολυτιµότερα κτερίσµατα. Ο Παυσανίας 
τον ονοµάζει τάφο του Θρασυµήδους, γιου του Νέστορα. Τοποθετείται χρονολογικά 
βάσει των κεραµικών ευρηµάτων ( δίωτο κύπελλο, σκύφοι και πρόχοι) στην ΜΕ 
ΙΙΙ/ΥΕ Ι -ΥΕ ΙΙ και θεωρείται ο πρωιµότερος θολωτός τάφος που έχει, ως τώρα 
βρεθεί.  

Για τον δεύτερο θολωτό τάφο της περιοχής αναφέρεται µόνο ότι µένει να 
ερευνηθεί. Αναφέρεται ότι στην περιοχή του Οσµαναγά θα υπήρχαν άλλοι 3 ή 4 
θολωτοί τάφοι, πιθανώς ανήκοντες στην οµάδα των λεγόµενων «βασιλικών» τάφων 
της Ν∆ Μεσσηνίας. ∆εν δίνονται, όµως, άλλα στοιχεία 

Λίγο ψηλότερα από τον θολωτό τάφο σηµειώνεται ύπαρξη µυκηναϊκού 
θαλαµοειδούς τάφου, που έδωσε µόνο θραύσµατα δύο κρατήρων. 
 

26) Κουκουνάρα.115 
Το σηµερινό χωριό της Κουκουνάρας απέχει 8χλµ. ΝΑ του ανακτόρου του Άνω 

Εγκλιανού. Πρόκειται για ενδιαφέρουσα µυκηναϊκή θέση, στο κέντρο της οποίας 
υπήρχε µικρή φυσική ακρόπολη µε το όνοµα -σήµερα- Καταρραχάκι, και που 
χρονολογείται στα 1500 π.Χ. Η περιοχή της Κουκουνάρας έδωσε πολλούς θολωτούς 
τάφους, που µπορούν να διακριθούν σε 5 οµάδες βάσει της θέσης εύρεσής τους: α) 
οµάδα Λεζεγά, β) οµάδα Καταρραχάκι, γ) τον θολωτό τάφο στα Παλαιοχώρια, δ) 
οµάδα Άκονες και ε) τον θολωτό τάφο στα Πολλά ∆ένδρα. Οι τάφοι αυτοί καθιστούν 
σαφές ότι βρισκόµαστε µπροστά σε ακµαίο και σπουδαίο µυκηναϊκό πληθυσµό, ο 
οποίος πρώιµα, ήδη στις αρχές του 16ου αι. εγκαταστάθηκε γύρω από την υδατοβριθή 
περιοχή της Κουκουνάρας. 
    
   Α) οµάδα Λεζεγά 

Θολωτός τάφος Λειβαδίτη116.  
Εξ ολοκλήρου υπέργειος, καλυπτόταν από τύµβο, διατηρούµενος σε ύψος 1,2µ. 

Πολλές φορές συληµένος, της ΥΕΙ-ΙΙ ή ΙΙΙ. Ο «δρόµος» προς ∆., 1µ. πλάτους, βάθους 
1,76µ. Ο θόλος ήταν κατασκευασµένη από µικρούς επίπεδους λίθους (Εικ. 28α). Στο 
δάπεδο υπήρχαν 2 µικρές αβαθείς κόγχες, στην περιφέρεια λείψανα οστών και 
κρανίων. Βρέθηκε αιγυπτιακός σκαραβαίος του 14ου αι. 

Θολωτοί τάφοι στις Φυτιές117. 

                                                 
113 Κουρουνιώτης 1926, 140-1.    Blegen 1939, 558.     Blegen 1954, 158-62.     Μαρινάτος 1960β, 115.     
Pylos I, 17.     Παντελίδου 1970, 130.    Κορρές 1976α, 270-271.    Pelon 1976, 198.     Iakovidis 1990, 
17.     Boyd 2002, 125.                 
114  Πρόκειται για τον Θολωτό ΙΙ στις παλιές ανασκαφές της Πύλου. 
115 Μαρινάτος 1958, 192.        Μαρινάτος 1960β, 115.       Μαρινάτος 1961, 174-175.        Κορρές 
1976, 342-4, 349.       Pelon 1976, 201-5.       
116  Έργον 1958, 152.      Μαρινάτος 1958, 189-190. 
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Θολωτός τάφος Φυτιές 1 ή «Κουκουνάρας 2». [οικόπεδο Τσουµπρή]. Ο τάφος 
καλυπτόταν από τύµβο, ήταν συληµένος κατ’ επανάληψη και χρονολογείται στην 
ΥΕΙΙΒ – ΥΕΙΙΙΑ (Εικ. 28β). Το «στόµιον», µε κατεύθυνση ΝΑ., ήταν 1,9µ. ύψος, 
1,2µ. πλάτος και 2,4µ. βάθος. Ο θόλος είχε 6µ. διάµετρο και διατηρούνταν σε ύψος 
2µ. Στο δάπεδό του βρέθηκαν δύο ταφές, µία ενήλικου σε λάκκο µε µήκος όσο το 
ύψος ενήλικα και βάθοςω0,6µ. και µια άλλη παιδιού 5-6 ετών εντός λάκκου σε 
οκλάζουσα στάση µε το κεφάλι στραµµένο προς τα δεξιά. Άλλα ευρήµατα ήταν 2 
λίθινα βέλη, 3 χρυσά ελάσµατα, αργυρό σύρµα και τεµάχιο σφραγιδόλιθου από ορεία 
κρύσταλλο. 

Θολωτός τάφος Φυτιές 2 ή «Κουκουνάρας 3» (Εικ. 28γ). Ο τάφος αυτός είναι 
υπόγειος, δεν είχε τύµβο να τον καλύπτει και ο θόλος του είχε καταρρεύσει. Η 
διάµετρός του είναι 5,9µ., τα τοιχώµατα είχαν πάχος 0,65µ. και το «στόµιον», µε 
κατεύθυνση ΝΑ., είχε τις εξής διαστάσεις: 2,3µ. µήκος –συµπεριλαµβανοµένου και 
ενός τµήµατος του «δρόµου»- 1,3µ. πλάτος στο δάπεδο και 1,16µ. επάνω, 1,74µ. 
ύψος. Η είσοδος καλυπτόταν από δύο ανώφλια και το τοιχάριο που την έφρασσε 
βρέθηκε ανέπαφο ως τα 0,83µ. Η τοιχοδοµία ήταν ανάµικτη, αποτελούµενη από 
επίπεδους και στρογγυλευµένους λίθους. Θεωρείται ότι περιλάµβανε 3 ταφές. 
Σηµαντικότερη φαίνεται αυτή µίας γυναίκας, ασύλητη, που χρονολογείται στην 
ΥΕΙΙΑ, κτερισµένης µε διάφορα αντικείµενα (αλάβαστρα, κύλικες, αµφορέας 
ανακτορικού ρυθµού, περιδέραιο, σφραγιδοκύλινδρος, χάλκινα µαχαίρια, χάλκινος 
καθρέπτης µε λαβή, χάλκινο δαχτυλίδι ανάµεσα σε άλλα).  
      Β) οµάδα στο Καταρραχάκι 

Τάφοι στο Γουβαλάρι118  
Στη θέση Γουβαλάρι ερευνήθηκε νεκροταφείο, το οποίο περιλάµβανε 2 

«τυµβοειδή εξάρµατα» (α΄ και β΄). Ήδη από το 1959 θεωρείται ότι υπήρχαν στην 
περιοχή 3 ή 4 όµοιοι τύµβοι, οι οποίοι δεν έχουν πλήρως ανασκαφεί. Στη 
βιβλιογραφία υπάρχουν µικροδιαφορές και ασάφειες σχετικά µε τον ακριβή αριθµό, 
αλλά και την αρίθµηση των τάφων που περιλαµβάνει κάθε έξαρµα, γεγονός που, σε 
συνδυασµό µε την απουσία σχεδιαστικής απόδοσης του νεκροταφείου, δυσκολεύει 
την παράθεση και περιγραφή των ταφικών µνηµείων.  

Τυµβοειδές  έξαρµα α΄: η διάµετρος του εξάρµατος αυτού Α.-∆. είναι 30µ. 
περίπου και Β.-Ν. είναι 18µ. περίπου, ενώ φαίνεται να είχε και περίβολο. 

Θολωτός Τάφος 1 – αναφέρεται και ως «Τάφος Κουκουνάρας 4». Η διάµετρος 
του θόλου ήταν 2,9µ. και το σωζόµενο ύψος µετρήθηκε 1,1µ. (Εικ. 29α). Η είσοδο 
είχε πλάτος που κυµαίνεται 0,75-0,84µ. στη Β. πλευρά του τάφου. Το «στόµιον» ήταν 
σε πολύ άσχηµη κατάσταση. Την τοιχοδοµία του τάφου αποτελούσαν επίπεδοι και 
στρογγυλευµένοι λίθοι. Χρονολογείται στην ΜΕΙΙΙ-ΥΕΙ. Περιλαµβάνει 12 ταφές. 
Λίγα κτερίσµατα, µεταξύ των οποίων αναφέρεται γλωσσοειδές λεπτότατο µαχαιρίδιο, 
ως προσφορά στον πιο παλιό από τους νεκρούς, και κεραµική. 

Θολωτός Τάφος 2 – αναφέρεται και ως «Τάφος Κουκουνάρας 5». Η διάµετρος 
του θόλου ήταν 3,05µ., ενώ από το σχέδιο συµπεραίνουµε ότι το «στόµιον» πρέπει να 
είχε 1,2µ. πλάτος και 1,5µ. βάθος/µήκος (Εικ. 29β). Την τοιχοδοµία του τάφου 
αποτελούσαν επίπεδοι και στρογγυλευµένοι λίθοι. Στο Α. ήµισυ του θόλου 
εντοπίστηκαν δύο λάκκοι, οι οποίοι περιείχαν 4 κρανία, έναν σκελετό σε 

                                                                                                                                            
117 Μαρινάτος 1958, 190-191.     Μαρινάτος 1959, 175.    Έργον 1974, 78.    Κορρές 1974, 146-154.   
Boyd 2002, 114-116. 
118  Έργον 1959, 117-123.    Μαρινάτος 1959, 175-7.     Έργον 1960, 146.    Μαρινάτος 1960α, 195.     
Μαρινάτος 1960β, 116.    Μαρινάτος 1963α, 114, 118.    Έργον 1974, 79-82.    Κορρές 1974, 141-2.   
Κορρές 1975β, 88.    Έργον 1975, 133-7.     Κορρές 1976δ, 339-342.    Παρλαµά 1976, 255.    Κορρές 
1980, 125-9.   Boyd 2002, 108-113.   
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συνεσταλµένη στάση και πιθανόν τα υπολείµµατα ενός ακόµα σκελετού και οστά, 
ενώ στο ∆. µισό βρέθηκαν επίσης οστά καθώς επίσης και άλλα 6 κρανία. Συνολικά, 
πρέπει να σηµειώσουµε πως καταµετρήθηκαν 20 κρανία και πολύ λίγα κτερίσµατα 
(πρόχους και µαχαίρι). Για την χρονολόγησή του δεν µπορούµε να είµαστε βέβαιοι 
[ΜΕΙΙΙ/ΥΕ Ι(;) ή ΥΕ ΙΙΙ (;)]. 

Θολωτός Τάφος 3. Είναι ο µικρότερος από όλους τους τάφους µε διάµετρο 
θόλου 1,55µ. (Εικ. 29γ). Το «στόµιον ήταν στα Β. και είχε ύψος 0,6µ., ενώ το 
σωζόµενο βάθος/µήκος του ήταν 0,5µ. και το πλάτος του 0,5µ. –κρίνοντας από το 
σχέδιο. Περιλάµβανε 2 κρανία και λίγα οστά. Για την χρονολόγησή του δεν 
µπορούµε να είµαστε βέβαιοι [ΜΕΙΙΙ/ΥΕ Ι(;) ή ΥΕΙΙΙ (;)]. 

Θολωτός Τάφος 4.   Ο τάφος αυτός εντοπίστηκε σχεδόν ακέραιος (Εικ. 30α). Η 
διάµετρος του θόλου είναι περίπου 3,5µ. και το ύψος 3µ. Το «στόµιον» στα Ν∆. µε 
πλάτος στο δάπεδο 1,25µ. και επάνω 0,9µ., ενώ το ανώφλι είχε µήκος 0,95µ. και 
πλάτος 0,82µ. Μια πρόσοψη σχηµατιζόταν µέσω της κάθετης προέκτασης των 
τοιχωµάτων του «στοµίου», έχοντας συνολικό ύψος 1,2-1,3µ. περίπου και πλάτος 
3,3-3,8µ. περίπου. Ο τάφος χρησιµοποιήθηκε σε τρεις διαφορετικές φάσεις, όπως 
προκύπτει από τα ευρήµατα, µε τις δύο υστερότερες να ανήκουν σε περιόδους µετά 
το τέλος των µυκηναϊκών χρόνων, µε την πρώτη φάση να τοποθετείται στην ΥΕΙΙΙΑ2-
ΙΙΙΒ. Στον έναν από τους δύο λάκκους που βρέθηκαν αποκαλύφθηκαν σκελετικά 
υπολείµµατα παιδιού. 

Θολωτός Τάφος 5.  Ωοειδούς σχήµατος λόγω της ώθησης των τοιχωµάτων. Από 
το σχέδιο υπολογίζουµε ότι η διάµετρος του θόλου θα ήταν περίπου 2,1-2,8µ. και το 
«στόµιον», που δεν ανασκάφηκε, θεωρήθηκε ότι βρίσκεται στα Α. Στο κέντρο του 
δαπέδου υπήρχε λάκκος διαστάσεων 1Χ0,5µ., όπου εντοπίστηκαν οστά εν αταξία. 
Οστά επίσης βρέθηκαν και στο δάπεδο του θόλου. Χρονολογείται βάσει κεραµικής 
στην ΜΕΙΙΙ/ΥΕΙ, ενώ φαίνεται να χρησιµοποιήθηκε ως και την ΥΕΙΙΙ.   

Θολωτός Τάφος 6.  Η διάµετρος του θόλου είναι 3,48µ., η είσοδός του ήταν στα 
ΒΑ., παρόλο που έχει καταστραφεί και το πλάτος της ήταν σχεδόν 1µ. Εντός του 
θαλάµου ανασκάφηκε κιβωτιόσχηµος τάφος διαστάσεων 1,2Χ0,2µ. Στον τάφο αυτό 
σηµειώθηκαν δύο στρώµατα µε ταφές, από τα οποία το πρωιµότερο τοποθετείται 
στην ΥΕΙΙΙΑ1. 

Θολωτός Τάφος 7.  Η διάµετρος της θόλου είναι 4µ. και η τοιχοδοµία του 
αποτελείται από εναλλασσόµενες σειρές µεγάλων, επίπεδων λίθων και µικρότερων 
λίθων (Εικ. 30β). Το «στόµιον», µε κατεύθυνση στα Β.-ΒΑ., είχε πλάτος 1,2µ. 
περίπου και έφερε ανώφλι µήκους 0,92µ. Λόγω της φυσικής κλίσης του λόφου ο 
τάφος αυτός είχε κατασκευαστεί ηµιυπόγειος. Περιλαµβάνει πολλές ταφές -12 
τουλάχιστον κρανία  καταµετρήθηκαν- εκ των οποίων σίγουρα µία είναι γυναικεία. 
Βάσει της κεραµικής χρονολογείται στην ΜΕΙΙΙ/ΥΕΙ – ΙΙ. 

 Θολωτός Τάφος 8.  Η διάµετρος του θόλου είναι 3µ., είσοδος δεν φαίνεται να 
υπάρχει, αλλά εκτιµάται ότι είναι στα ∆. Χρονολογείται στην ΥΕΙΙΙ. ∆εν έχουµε 
στοιχεία για ταφές, µόνο για εύρεση χάλκινου µαχαιριδίου. 

Θολωτός Τάφος 9. Η διάµετρος του θόλου είναι 3µ. περίπου (Εικ. 30γ). Είναι 
άγνωστη η θέση της εισόδου του συγκεκριµένου τάφου. Ένας λάκκος εντοπίστηκε 
εντός του, στον οποίον υπήρχαν δύο εν αταξία σκελετοί, αιχµή βέλους, τµήµα λίθινου 
πελέκεως και κύπελλο τύπου Βαφειού. Άλλη µία ταφή βρέθηκε στο κέντρο του 
δαπέδου που χρονολογείται, όπως και οι προαναφερθείσες, στην ΥΕΙ-ΙΙ. Επίσης, 
βρέθηκε και ένα δεύτερο επίπεδο ταφών που χρονολογείται υστερότερα, στο τέλος 
της µυκηναϊκής περιόδου (ΥΕΙΙΙ). 

Θολωτός Τάφος 10. Η διάµετρος του θόλου είναι 4,73µ., το «στόµιον», µε 
κατεύθυνση ΒΑ., είχε 0,92µ. πλάτος, 1,72µ. ύψος στα αριστερά και 1,6µ ύψος στα 
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δεξιά και καλυπτόταν από ανώφλι διαστάσεων 1,5Χ1,1µ., ενώ αξίζει να αναφερθεί ότι 
φρασσόταν από µια µεγάλη πλάκα κάθετα τοποθετηµένη (Εικ. 31). Τα στοιχεία για 
τον «δρόµο» δεν είναι σαφή, γιατί ενώ στο σχέδιο αποτυπώνεται κανονικά –µε 
διαστάσεις 3,66µ. µήκος και 2,13µ. πλάτος– στην έκθεση δεν γίνεται λόγος γι’ αυτόν. 
Στο εσωτερικό του υπήρχαν τρεις λάκκοι, ο ένας διαστάσεων 1,6Χ0,66µ. Συνολικά 
συγκεντρώθηκαν 20 κρανία και λίγα κτερίσµατα (κύπελλο τύπου Βαφειού ανάµεσά 
τους) που χρονολογούν τον τάφο στην ΜΕΙΙΙ/ΥΕΙ-ΙΙ. 

Έχει θεωρηθεί ότι οι τάφοι 1 – 6 αποτελούν µία οµάδα. Βρίσκονται στο ΒΑ. 
ηµικύκλιο του εξάρµατος, ενώ οι τάφοι 7 – 10 αποτελούν µία δεύτερη οµάδα. Τέλος, 
σύµφωνα µε τους µελετητές, σίγουρα θα υπάρχουν και άλλοι τάφοι. 

Τυµβοειδές  έξαρµα β΄ 
Θολωτός τάφος 1: Ο τάφος αυτός έχει, κατά τον ανασκαφέα, πεταλοειδές 

σχήµα (Εικ. 32). Η εκτιµώµενη διάµετρος θόλου, ο οποίος κατέρρευσε, κυµαίνεται 
µεταξύ 3-4µ., ενώ το µέγιστο σωζόµενο ύψος του είναι 1,85µ. ∆εν γίνεται λόγος για 
ύπαρξη «δρόµου», ενώ το «στόµιον» ήταν 1,18µ σε πλάτος, 1,18µ. σε βάθος/µήκος 
και το σωζόµενο ύψος του ήταν 0,61µ. αριστερά και 0,48µ. δεξιά. Ακόµα, θα πρέπει 
να αναφέρουµε ότι φρασσόταν, κατά τον συνηθισµένο τρόπο, µε λίθους. Στο δάπεδο 
του τάφου εντοπίστηκε λάκκος µήκους 1,75µ. που περιείχε την ταφή µια 35χρονης 
γυναίκας, που όµως δεν µπορεί να χρονολογηθεί. Επίσης, στον τάφο αυτό βρέθηκαν 
δύο ακόµα συναθροίσεις οστών εν αταξία, στην Ν. από τις οποίες ανήκουν κύπελλο 
τύπου Βαφειού, λίθινη αιχµή βέλους και µία πρόχους. Χρονολογικά τοποθετείται 
στην ΜΕΙΙΙ/ΥΕΙ. 

Τύµβος 2.  
Η ανασκαφική έκθεση του τύµβου αυτού περιορίζεται απλά και µόνο σε µία 

εξαιρετικά σύντοµη και περιληπτική περιγραφή των εργασιών και των ευρηµάτων. 
Έτσι, αναφέρεται ότι ο τύµβος κάλυπτε 3 θολωτούς τάφους, οι οποίοι είχαν διάµετρο 
µικρότερη των 3µ., ενώ δεν είχαν «δρόµους» -πιθανότατα, λόγω του βιαστικού 
χαρακτήρα της ανασκαφής των τάφων αυτών παραλήφθηκε να σηµειωθεί η θέση των 
δρόµων119. Για έναν από τους θολωτούς αυτούς τάφους σηµειώνεται ότι η διάµετρος 
θόλου ήταν 2,75µ. και το ύψος του 1,15µ. (Εικ. 33). Όσο για το περιεχόµενο από τον 
τύµβο 2 και τους θολωτούς τάφους που κάλυπτε δεν αναφέρεται κάτι το ξεχωριστό 
πέρα από την ύπαρξη χονδροειδούς κεραµικής και σπασµένων οστών. 

Λοιποί τύµβοι. Εκτός από τους παραπάνω τύµβους υπάρχουν και άλλοι, όπως 
αναφέρθηκε και παραπάνω οι οποίοι καλύπτουν τάφους. 

 Αµέσως παρακάτω θα αναφέρουµε δύο ακόµα θολωτούς τάφους του 
καλύπτονταν από τον ίδιο τύµβο. 

Θολωτός τάφος 1: Ο «δρόµος» του προς Ν. Το «στόµιον» διατηρήθηκε σε ύψος 
1,1µ. Ο θόλος έχει διάµετρο 6,25µ., ενώ τα τοιχώµατά του, που κατασκευάστηκαν 
από µικρούς επίπεδους ορθογώνιους λίθους διατηρούνται σε ύψος 2,2µ. 
Χρονολογείται στην ΥΕΙ – ΥΕΙΙΙΒ. Σε κάποια χρονική στιγµή φαίνεται να λαξεύτηκε 
περισσότερο  και ο «δρόµος» και το κατώφλι της θύρας σε βάθος 0,5µ. Το σκάµµα 
του θόλου είχε µήκος 4,5µ. και πλάτος 1,4-1,9µ. Θεωρείται πως αυτό έγινε για τη 
διευκόλυνση της εισόδου άρµατος ή νεκρικής άµαξας. Σ’ αυτόν εντοπίστηκαν  
ενδιαφέροντα αγγεία Ανακτορικού Ρυθµού. Έδωσε ακόµα χάλκινα µαχαιρίδια και 
χάλκινη περόνη. [Ο Μαρινάτος αναφέρει ότι η εντατική λατρεία που σ’ αυτόν 
ασκήθηκε και κατά τους ελληνιστικούς χρόνους θεωρήθηκε απόδειξη ότι ανήκε στον 
τοπικό Μυκηναίο «βασιλιά»]. 

Θολωτός τάφος 2: Βρίσκεται δίπλα στον τάφο 1, από τον οποίο είναι 

                                                 
119  Boyd 2002, 110, σηµείωση 63. 
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µικρότερος. Το «στόµιον» διατηρείται ολόκληρο ως 1,83µ. ύψος. Ο θόλος έχει 
διάµετρο 5µ. και είναι κτισµένος µε πρόχειρους λίθους. Ο «δρόµος» έχει κατεύθυνση 
Β.Β∆. Στον τάφο αυτό βρέθηκε αγγείο, µια αµαυρόχρωµη πρόχους της ΜΕΙΙΙ-ΥΕΙ 
περιόδου, γεγονός που κάνει τον τάφο αυτό παλιότερο από τον προαναφερθέντα. 

Το νεκροταφείο Γουβαλάρι περιλαµβάνει δεκάδες θολωτούς τάφους, τους 
περισσότερους µη ανασκαµµένους. Χαρακτηριστικές είναι οι παραλλαγές δύο 
βασικών ταφικών τύπων: α) του θολωτού και β) του πεταλοειδούς καθώς και η µακρά 
χρήση του ως χώρου ταφής από την ύστερη ΜΕ έως την ΥΕΙΙΙΒ. 
      Γ) Θολωτός τάφος στα Παλαιοχώρια120. Βρίσκεται επί µακρού τεχνητού τύµβου, 
2χλµ. ∆ της Κουκουνάρας. Το «στόµιον» του τάφου αυτού ήταν στα Ν. και είχε τις 
ακόλουθες διαστάσεις: βάθος 1,45µ. και πλάτος 1µ. έξω και 0,9µ. µέσα. Ο 
εσωτερικός κύκλος του θόλου είναι ελαφρώς ακανόνιστος και έχει διάµετρο 3,4-3,6µ. 
αποτελούµενος από 3-4 σειρές επάλληλων µικρών λίθων, φτάνοντας σε ύψος 0,5µ. Οι 
ταφές δεν ήταν κατά χώραν, αλλά τα οστά διάσπαρτα ή σε σωρούς στο δάπεδο. 
Μετρήθηκαν 17 κρανία. Ο Μαρινάτος θεώρησε ότι το µνηµείο αυτό δεν αποτελούσε 
πραγµατικό θολωτό τάφο, λόγω της λεπτότητας των τοιχωµάτων, αλλά ο Κορρές, που 
εντόπισε τις ταφές και το «στόµιον» έχει αντίθετη άποψη υποστηριζόµενη και από 
την ύπαρξη των ταφών και του στοµίου άλλωστε. Βάσει των ευρηµάτων (ελάχιστα 
αγγεία, σφραγίδα από στεατίτη) ο τάφος χρονολογήθηκε στην ΥΕΙΙΙΒ-Γ από τον 
Μαρινάτο, ενώ ο Κορρές τον χρονολογεί στην ΜΕΙΙΙ/ΥΕΙ από µια κυαθόµορφη 
κύλικα. Πάντως, ο τάφος αυτός µοιάζει ως προς το µέγεθος και τη µορφή µε τους 
ΜΕΙΙΙ/ΥΕΙ τάφους στο Γουβαλάρι και στα Καµίνια 
      ∆) οµάδα Άκονες121. 500µ. Β∆. της ακρόπολης Καταρραχάκι, ερευνήθηκε µικρός 
τύµβος, που περιείχε 3 µυκηναϊκούς τάφους, δύο κτιστούς αψιδωτούς/πεταλόσχηµους 
(«Άκονες Ι και ΙΙΙ») και έναν παιδικό κιβωτιόσχηµο. Οι αψιδωτοί τάφοι Ι και ΙΙΙ 
συναντώνται κατά τις καµπύλες πλευρές τους, ενώ στον σχηµατιζόµενο τριγωνικό 
χώρο, κατασκευάστηκε µεταγενέστερα ο Τάφος ΙΙ (Εικ. 34α). 

Σε παλιότερα ανασκαµµένο τύµβο στην ίδια θέση βρέθηκε θολωτός τάφος 
(Τάφος 2) και κοντά του δεύτερος, επίσης θολωτός, µεταγενέστερος (Τάφος 1). 

 Τάφος Ι: Ο καλύτερα διατηρηµένος. Κτιστός αψιδωτός θαλαµοειδής τάφος. Η 
είσοδος του τάφου στα ∆.Β∆., στο µέσον της µπροστινής µικρής πλευράς, µε 
εκτιµώµενο πλάτος 0,8µ. περίπου φρασσόταν από λίθινο τοίχο. Τα τοιχώµατα του 
τάφου, που ήταν κατασκευασµένα µε διπλή σειρά επίπεδων λίθων διατασσοµένων σε 
λίγο-πολύ κανονικές σειρές, παρουσιάζουν µια κλίση προς το εσωτερικό µε 
αποτέλεσµα να µειώνεται το πλάτος του από τη βάση προς τα πάνω. Ο θάλαµος είχε 
µήκος 3,8µ., πλάτος κατ’ εκτίµηση 1,6µ. και ύψος 1,45µ. Ο τάφος στεγαζόταν µε 
επίπεδους λίθους χωρίς να είναι ξεκάθαρο αν κανένας από αυτούς βρέθηκε κατά την 
ανασκαφή. Η «εκφορικότητα» πετυχαινόταν µε το να προεξέχει ελαφρά κάθε σειρά 
λίθων σε σχέση µε την προηγούµενη. Ίχνη «δρόµου» δεν αναφέρονται. Στο δάπεδο 
του τάφου βρέθηκαν 5 ταφές. Οι 4 αποτελούνται από σωρό οστών και οστράκων 
µυκηναϊκών και νεότερων, ενώ η 5η (αρ. 2) από εκτάδην εναποτιθέµενο σκελετό, µε 
την κεφαλή προς τα Β. Μεταξύ του κρανίου και της Β. αυτού ταφής βρέθηκαν τα 
παρακάτω κτερίσµατα: χάλκινο µαχαιρίδιο, µήκους 0,206µ, που σώζει ήλους 
προσηλώσεως λαβής, χάλκινο µαχαιρίδιο µε στενόµηκη τριγωνική λεπίδα και 
ελαφρώς καµπύλες όψεις, µήκους 0,115µ. µέγιστο πλάτος 0,0385µ. και 7 ψήφοι 
                                                 
120  McDonald and Hope Simpson 1969, 150.        Hope Simpson and Dickinson 1979, 140.      Boyd 
2002, 165-166. 
121 Έργον 1959, 123-5.   Μαρινάτος 1959, 178-9.   Έργον 1963, 81-2.   Μαρινάτος 1963α, 115-8.    
Παρλαµά 1972, 262-4.    Παρλαµά 1976, 253.       Lewartowski 2000, 86.    Papadimitriou 2001, 39-40. 
Boyd 2002, 113-114.  
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όρµου από σάρδιο και ορεία κρύσταλλο, διαφόρων σχηµάτων. Εντοπίστηκαν ίχνη 
προγονολατρείας κατά τη Γεωµετρική και Αρχαϊκή εποχή. Η χρονολόγηση του τάφου 
είναι αβέβαιη. Ίσως να χρονολογείται στην ΜΕ ΙΙΙ, καθώς φαίνεται να είναι νεότερος 
από τον τάφο Άκονες ΙΙΙ. 

Τάφος ΙΙ: Ο τάφος αυτός είναι κιβωτιόσχηµος µε διαστάσεις 1.35Χ0.55Χ?µ., στο 
δάπεδο υπήρχε βοτσαλωτή επίστρωση, ενώ χρονολογείται στην ΥΕ ΙΙΙ. Ελάχιστα 
οστά στο δάπεδό του, πιθανότατα  παιδιού ή παιδιών. (βλέπε παραπάνω τάφους στη 
θέση Κισσός). 

Τάφος ΙΙΙ: Κτιστός πεταλόσχηµος θαλαµοειδής τάφος. Μοιάζει µε τον Τάφο Ι, 
αλλά είναι µικρότερος. Η είσοδος στην µπροστινή στενή πλευρά που έχει 
προσανατολισµό προς Ν∆. Τα τοιχώµατα, που ήταν κατασκευασµένα µε διπλή σειρά 
επίπεδων λίθων διατασσοµένων σε λίγο-πολύ κανονικές σειρές, παρουσιάζουν µια 
ελαφριά κλίση προς το εσωτερικό µε αποτέλεσµα να µειώνεται το πλάτος του από τη 
βάση προς τα πάνω. Ο θάλαµος είχε 3,1µ. µήκος, 1,5µ. πλάτος, ενώ δεν µας είναι 
γνωστό το ύψος του. Ο τάφος στεγαζόταν µε επίπεδους λίθους χωρίς να είναι 
ξεκάθαρο αν κανένας από αυτούς βρέθηκε κατά την ανασκαφή. Η «εκφορικότητα» 
πετυχαινόταν µε το να προεξέχει ελαφρά κάθε σειρά λίθων σε σχέση µε την 
προηγούµενη. Ίχνη «δρόµου» δεν αναφέρονται. Ένας νεκρός βρέθηκε εκτάδην στο 
δάπεδο της κόγχης της ∆. πλευράς µαζί µε κεραµική, χάλκινες τριχολαβίδες και 
τµήµα σιδερένιου µαχαιριού, προφανώς τοποθετηµένου σε υστερότερη διατάραξη 
του τάφου. Σε αδιευκρίνιστο χώρο βρέθηκαν δύο χάλκινα µαχαιρίδια. Ο τάφος 
χρονολογείται στην ΥΕ Ι. 

Οι κτιστοί αψιδωτοί – θαλαµοειδείς τάφοι Ι και ΙΙΙ θεωρούνται κτήµατα µίας 
σηµαίνουσας οµάδας της ΜΕ, η οποία, όµως, πρέπει να έχασε το κύρος της ύστερα 
από την εµφάνιση µίας πλούσιας προνοµιούχου οµάδας, που αντιπροσωπεύεται από 
τα θολωτά ταφικά µνηµεία µίας άλλης περιοχής, (βλέπε παραπάνω θέση 
Καρποφόρα). Το γεγονός δε ότι αυτός ο τύπος τάφου επανεµφανίζεται στην 
Υποµηκηναϊκή περίοδο αποδεικνύει και τη «δηµοτικότητά» του στον ντόπιο 
πληθυσµό, που απορρέει ίσως από τη σπουδαιότητά τους σε πρωιµότερο επίπεδο.  

Θολωτός τάφος 1 ή «Κουκουνάρας 6». Και αυτός και ο επόµενος καλύπτονταν 
από κοινό τύµβο. Το «στόµιον» στα Ν. µε 1,95µ. ύψος, βάθος 2,4µ. και πλάτος 1,32µ. 
κάτω και 1µ. πάνω. Η ύπαρξη «δρόµου» δεν είναι βεβαιωµένη. Ο θόλος είχε 
διάµετρο 6,2µ. και διασώζονταν σε ύψος 3µ. Προοριζόταν για ταφή του κύριου ή των 
κυρίων µελών της οικογένειας. Σε λάκκο σκαµµένο στο δάπεδο δεν βρέθηκε νεκρός, 
µόνο ένα γλωσσοειδές µαχαίρι µήκους 0,185µ και σφραγίδα από χαλκηδόνιο. Στο 
θόλο υπήρχαν οστά µεγαλοπρεπούς ζώου, ελαφιού, µάλλον εξ υστερότερης θυσίας 
(700 π.Χ.) και µυκηναϊκά αγγεία. Πάνω από το δάπεδο βρέθηκαν 8 κρανία, κάποια 
από τα οποία είναι παιδικά, καθώς και οστά ζώων. Όλα τα κρανία και λείψανα 
ανθρώπινων οστών είναι µυκηναϊκά. Καµία ένδειξη µεταγενέστερης ταφής δεν 
υπάρχει, οπότε και ο τάφος χρησιµοποιούνταν µόνο για προσφορά θυσιών. Τα 
υστερότερα αυτά ίχνη χρήσης του τάφου θεωρείται ότι προέρχονταν από 
οικογένεια/ειες που πίστευε ότι ο τάφος ανήκε σε προγόνους της. Ο τάφος αυτός 
χρονολογείται στην ΥΕ ΙΙΙΑ-Β. 

Θολωτός τάφος 2 ή «Κουκουνάρας 7» (Εικ. 34β). Βρίσκεται 15µ. Ν. του 
προηγούµενου. Καλυπτόταν µαζί µε τον προαναφερθέντα από κοινό τύµβο. Το 
«στόµιον» του τάφου µε πλάτος 1,2µ. και πλάτος 2,3µ. ήταν προς Β., µέρος του 
οποίου ήταν τοιχισµένο. Ο θόλος, που διατηρείται λίγο πάνω από το 1µ., είχε 
διάµετρο 5,4µ. Ακολουθείται η γνωστή στους Αρκάδες τακτική του ανοίγµατος 
λάκκων για την υποδοχή των παλιότερων νεκρών. Ωστόσο, δεν δίνεται ο ακριβής 
αριθµός ταφών. Ευρήµατα: 30 λίθινες αιχµές βελών, µικρή αιχµή ακοντίου, 
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γλωσσοειδές µαχαίρι, 2 µονόστοµα µαχαίρια, και ένα εγχειρίδιο, του οποίου οι 3 ήλοι 
φέρουν ήλεκτρο που τους προφυλάσσει από οξείδωση, µικροαντικείµενα από 
πολύτιµα υλικά και ΥΕ ΙΙ - ΥΕ ΙΙΙΑ-Β κεραµική. 
     Ε) Θολωτός τάφος στα Πολλά ∆ένδρα.122 (Εικ. 34γ). Βρίσκεται 1χλµ. Α. της 
Κουκουνάρας. Ο «δρόµος» δεν σώζεται, αλλά θα πρέπει να ήταν στα Ν., όπου και 
εντοπίστηκε το «στόµιον», το οποίο είχε 1,85µ. βάθος, 1,1µ. πλάτος έξω και 0,95µ. 
µέσα. Ο θόλος έχει το σχήµα τέλειου κύκλου και η διάµετρος είναι 4,75µ. µε τα 
τοιχώµατά του να διατηρούνται ως το ύψος των 1,2µ. οικοδοµηµένα µε µικρούς 
επίπεδους λίθους. Μόνο 1 νεκρός εντοπίστηκε σε οκλάζουσα θέση, καθώς επίσης και 
άλλα 11-12 κρανία. Χρησιµοποιήθηκε πολλές φορές. Περιείχε 11-12 µεγάλα, µεσαία 
και µικρά αγγεία, βάσει των οποίων χρονολογείται στην ΥΕ ΙΙΙ.  
 

27) Κρεµµύδια ή Καµίνια.123 
2,5χλµ. Α. του νεκροταφείου του Γουβαλάρη έχει επισηµανθεί τύµβος µεγάλων 

διαστάσεων -20Χ15Χ3,5µ. περίπου- ο οποίος κάλυπτε 5 µικρούς θολωτούς τάφους 
ίδιων περίπου διαστάσεων και κατασκευής, καθώς επίσης και 4 πιθοταφές. Η 
χρονολόγηση του τύµβου, βάσει της τεχνοτροπίας των δύο πίθων που εντοπίστηκαν 
στην κορυφή του αλλά και του περιεχοµένου του Πίθου 1, τοποθετείται στην ΜΕΙΙΙ-
ΥΕ Ι (Εικ. 35α). 

Θολωτός Τάφος 1: Η διάµετρός του υπολογίστηκε  3,3µ. περίπου, το ύψος του 
δεν φαίνεται να ξεπερνούσε τα 2µ. και η τοιχοδοµία του αποτελείται από µικρές 
επίπεδες πέτρες µε χώµα ανάµεσά τους. Το «στόµιον» καταστράφηκε από τη 
διάνοιξη ενός δρόµου (Εικ. 35α,β). Ο τάφος περιλάµβανε τα σκελετικά υπολείµµατα 
6 συνολικά ατόµων, όπως επίσης χάλκινο µαχαίρι, τριχολαβίδα, µία χάντρα και 
κεραµική ΥΕΙΙΑ – ΥΕΙΙΙΒ. 

Θολωτός Τάφος 2: Η διάµετρός του υπολογίστηκε 2,7µ., το σωζόµενο ύψος 
1,45µ., ενώ το «στόµιον» που λείπει θα πρέπει να βρισκόταν στα Ν. ή ΝΑ. Είναι ο 
λιγότερο διατηρηµένος από όλους τους τάφους αυτού του τύµβου. Βρέθηκε σχεδόν 
κενός και δεν µπορεί να χρονολογηθεί (Εικ. 35γ πάνω). 

Θολωτός Τάφος 3: Η διάµετρός του ήταν 2,5µ. περίπου, ο «δρόµος» 4,7µ. 
µήκος και 1,3µ. πλάτος, το «στόµιον» 0,43µ. βάθος/µήκος, 0,83µ. πλάτος και 1,23µ. 
ύψος, ενώ το ανώφλι είχε τις ακόλουθες διαστάσεις: 0,72Χ0,5Χ0,12µ. (Εικ. 35γ κάτω). 
Μυκηναϊκές ταφές µε κεραµική ΥΕ ΙΙΙ εντοπίστηκαν στον τάφο αυτό, αλλά το 
σπουδαιότερο είναι οι δύο ταφικοί πίθοι (πίθος 3 και 4 αντιστοίχως), που βρέθηκαν 
σφηνωµένοι στο εξωτερικό µέρος του, εκ των οποίων ο ένας εντοπίστηκε κενός και ο 
άλλος δεν έχει µελετηθεί ακόµα. Για την χρονολόγηση του θολωτού τάφου 3 δεν 
είµαστε βέβαιοι, ίσως στην ΜΕΙΙΙ-ΥΕΙ.  

Θολωτός Τάφος 4: Η διάµετρός του είναι 2,7µ. και το σωζόµενο ύψος 1,9µ. –
ενδέχεται να είναι και µεγαλύτερο το ύψος καθώς δεν έχει ολοκληρωθεί η ανασκαφή. 
Το «στόµιον» έχει 0,96µ. βάθος/µήκος, 0,92µ. πλάτος στο δάπεδο και 1µ. περίπου 
ύψος, ενώ πρέπει να σηµειωθεί ότι φρασσόταν από λίθινο τοίχο (Εικ. 35δ πάνω). 
∆ιατηρήθηκε σε καλή κατάσταση ο τάφος και περιλάµβανε τα σκελετικά 
υπολείµµατα 7 ανθρώπων και µια ακόµα ταφή συναρθρωτή, χωρίς όµως το κρανίο. 
Χρονολογείται από την κεραµική στην ΥΕΙ, καθώς περιλάµβανε 4 κύπελλα τύπου 
Βαφειού ανάµεσα σε άλλα. 

Θολωτός Τάφος 5: Η διάµετρος του υπολογίστηκε 2,1µ. περίπου και το 
σωζόµενο ύψος 1,25µ. Το δυτικό τµήµα του καταστράφηκε µάλλον λόγω διάβρωσης· 

                                                 
122  Έργον 1961, 169-171.     Μαρινάτος 1961, 174.      Boyd 2002, 110-112. 
123 Κορρές 1975β, 91-5.    Έργον 1975, 138-140.     Κορρές 1980, 125-9.    
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σ’ αυτό πρέπει να ήταν και το «στόµιον» (Εικ. 35δ κάτω). Τουλάχιστον 5 ταφές 
“φιλοξενούσε” ο συγκεκριµένος τάφος και βάσει της κεραµικής χρονολογείται στην 
ΥΕΙ. 

Πίθος 1. Έχει µήκος 1,75µ. Ήταν καταθρυµµατισµένος, περιείχε ένα νεκρό σε 
συνεσταλµένη στάση και τµήµα χάλκινου σκεύους, ενώ το στόµιό του φρασσόταν 
από καλυπτήρια πλάκα µήκους 0,7µ. Χρονολογείται στη ΜΕΙΙΙ – ΥΕΙ. 

Πίθος 2. Έχει µήκος 1,58µ. Ήταν και αυτός καταθρυµµατισµένος, περιλάµβανε 
ένα νεκρό σε συνεσταλµένη στάση, ενώ το στόµιό του φρασσόταν από καλυπτήρια 
πλάκα µήκους 0,7µ. Χρονολογείται στη ΜΕΙΙΙ – ΥΕΙ.    
 

28) Λεύκη Καλδάµου. 124 
ΜΕ τύµβοι, 5 βεβαιωµένοι, ενώ εικάζεται ότι υπάρχουν και περισσότεροι, 

εντοπίστηκαν στη συγκεκριµένη θέση. Ο τύµβος 1, που καταστράφηκε σε µεγάλο 
βαθµό κατά τη διάνοιξη κοινοτικού δρόµου, είχε διαστάσεις 10Χ8Χ2µ. περίπου (Εικ. 
36α πάνω). Την ύπαρξή του βεβαίωσαν αµµολιθικές πλάκες, χαρακτηριστικές των 
τύµβων αυτών. Αναφέρεται εύρεση οστών. Τύµβος 2: ο εν λόγω τύµβος σήµερα δεν 
σώζεται σε καθόλου καλή κατάσταση λόγω της δηµιουργίας ενός αλωνιού, που 
κατάστρεψε το Β. τµήµα του, ενώ και το Ν. τµήµα του έχει υποστεί ζηµιές. Οι 
εκτιµώµενες διαστάσεις του είναι 13µ. διάµετρος και 3µ. ύψος (Εικ. 36α κάτω). Οι 
νεότερες καταστροφές στο µνηµείο αυτό έφεραν στο φως δύο κατασκευές, 
κιβωτιόσχηµοι τάφοι µάλλον. Τέλος εντοπίστηκαν πολλές πλάκες, όπως και στον 
προηγούµενο. ∆εν αναφέρεται τίποτα σχετικό µε ύπαρξη οστών ή κεραµικής. Τύµβος 
3: οι διαστάσεις που δίνονται είναι 16Χ13Χ5µ., ενώ βρέθηκαν µερικές πλάκες, όπως 
και παραπάνω, ενώ έχουν καταγραφεί όστρακα και τµήµατα πίθου (Εικ. 36β). Τύµβος 
4: έχει καταστραφεί από τη δηµιουργία ενός αλωνιού και τη διάνοιξη κοινοτικής 
οδού. Πρόκειται για µεγάλο µνηµείο µε διαστάσεις 25Χ15Χ5µ. περίπου, στο οποίο 
εντοπίστηκαν πολλές από τις χαρακτηριστικές «καλυπτήριες πλάκες», τάφος 
Ελληνιστικής ή Ρωµαϊκής περιόδου και αναφέρεται εύρεση οστράκων και τµηµάτων 
πίθου (Εικ. 37α). Τύµβος 5: δεν διασώζονται ίχνη του τύµβου αυτού, για τον οποίον 
δίνονται οι εξής διαστάσεις 13Χ10Χ5µ. περίπου, ενώ αναφέρεται ότι καταστράφηκε 
από τη δηµιουργία αλωνιού και ότι βρέθηκαν όστρακα και τµήµατα πίθου (Εικ. 37β). 

 
29) Λάµπαινα 125   
Στην Α. πλευρά της επαρχιακής οδού Μεσσήνης-Μελιγαλά, στο χωριό 

Λάµπαινα εντοπίστηκε νεκροταφείο κιβωτιόσχηµων τάφων της ΠΕ περιόδου. Ένας 
τάφος ερευνήθηκε, ήταν κατασκευασµένος από µεγάλες ακανόνιστες πλάκες, ενώ 
καλυπτόταν επίσης από µεγάλες πλάκες. Οι διαστάσεις του είναι οι εξής: 2,38Χ0,78-
0,93µ. εξωτερικά και εσωτερικά 1,8Χ0,5µ. Στον εν λόγω τάφο δεν βρέθηκε κανένα 
ίχνος οστού, ενώ πιθανολογείται η σύλησή του ήδη από την ΥΕ περίοδο. Το γεγονός 
ότι το συγκεκριµένο νεκροταφείο βρίσκεται πολύ κοντά µε αυτό στο Αριστοδήµειο 
(1χλµ. απόσταση) προβληµατίζει τους ερευνητές ως προς το αν πρόκειται για ένα ή 
για δύο διαφορετικούς χώρους ταφής που εξυπηρετούν την εγκατάσταση στο 
Αριστοδήµειο. 
 

30) Λεύκτρο. 126 (5χλµ. ΝΑ. από το σηµερινό χωριό Καρδαµύλη.) 
Στη Β. κατωφέρεια του χαµηλού βραχώδους λόφου, όπου έχουν επισηµανθεί 

                                                 
124 McDonald and Hope Simpson 1961, 239.     Hope Simpson and Dickinson 1979, 133.      Boyd 
2002, 134-135.                      
125 Παπαθανασόπουλος 1964, 153-4.     McDonald and Hope Simpson 1964, 235-6. 
126  Hope Simpson 1957, 233-4. 
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ίχνη µυκηναϊκής παρουσίας, καθώς εντοπίστηκαν όστρακα κεραµικής ΥΕΙΙΙ, 
υπάρχουν κατάλοιπα ενός µυκηναϊκού θαλαµοειδούς τάφου, πρόσφατα 
κατεστραµµένου. ∆εν αναφέρονται ταφές, µόνο κεραµική της µυκηναϊκής περιόδου 
(YE III).  

 
31) Μάλθη127  
Στην περιοχή έχουν αποκαλυφθεί 50 συνολικά τάφοι. Από τους τάφους που 

βρέθηκαν στην κορυφή του όρους Μάλθη 9 περιείχαν οστά ενηλίκων, ενώ όλοι οι 
υπόλοιποι περιείχαν ταφές παιδιών. Ο τρόπος ταφής, η θέση του σώµατος, ο αριθµός 
των νεκρών κάθε τάφου και τα ευρήµατα στους τελευταίους ποικίλουν. Από τους 50 
τάφους 3 είναι οι πρωιµότεροι (ΠΕ), οι περισσότεροι –32– ανήκουν στην ΜΕ και 12 
είναι µυκηναϊκοί (ΥΕ)128. Τυπολογικά οι µυκηναϊκοί τάφοι της Μάλθης παρουσιάζουν 
ποικιλοµορφία: απαντούν θολωτοί, λάκκοι απλοί, λάκκοι λιθοπερίβλητοι, 
κιβωτιόσχηµοι, αλλά και δύο πιθοταφές.  

Θολωτός Ι (Εικ. 38α): Καλυπτόταν από τύµβο και ήταν υπέργειος. Από τους 
πλήρως ανεπτυγµένους και καλύτερα κτισµένους, αν και διατηρούνταν σε άσχηµη 
κατάσταση όταν εντοπίστηκε µε το θόλο του να έχει καταπέσει. Ο «δρόµος» του προς 
τα ∆., είχε µήκος 13,5µ., πλάτος 2,35µ. και τα τοιχώµατά του είχαν κατασκευαστεί 
από ορθογώνιους ασβεστόλιθους. Το εξωτερικό τέλος του «δρόµου» σφραγίστηκε 
από λίθινο τοίχο πάχους 2µ. και ύψους 1,2µ. Το «στόµιον» έχει ύψος και βάθος 3µ., 
ενώ το πλάτος του είναι 1,6µ. έξω και 1µ. µέσα. Τα τοιχώµατα του στοµίου 
στενεύουν λίγο προς τα πάνω όντας 0,25µ. στενότερα ακριβώς κάτω από το ανώφλι, 
το οποίο έχει διαστάσεις: 2,5µ. πλάτος, 3µ. βάθος και 0,35-0,4µ. ύψος. Ο θόλος είχε 
διάµετρο 6,85µ. και ύψος 5,8µ. και η κάτοψή του δεν είναι εντελώς κυκλική. Τα 
τοιχώµατά του είναι οικοδοµηµένα από ασβεστολιθικές επίπεδες πλάκες ποικίλου 
µεγέθους, όµως σε κάποια σηµεία διακρίνονται στοιχεία ισόδοµης τοιχοποιίας. ∆εν 
αναφέρεται αριθµός νεκρών, µόνον ότι ο τάφος χρησιµοποιήθηκε για ταφές κατ’ 
επανάληψη. ∆εν αναφέρονται ιδιαίτερα κτερίσµατα. Ο τάφος χρονολογείται στην 
ΥΕΙΙΙΑ-Β. Θεωρείται ότι επηρεάστηκε από τους «Θησαυρούς» των Μυκηνών ή, 
πιθανότερα, της Πύλου. 

Θολωτός ΙΙ (Εικ. 38β): Ήταν λιγότερο διατηρηµένος, καλυπτόταν από τύµβο 
και ήταν και αυτός υπέργειος. Χρονολογείται στην ΥΕ ΙΙΙΑ1 βάσει κεραµικής. Ο 
«δρόµος» προς τα ∆., είχε µήκος 12,5µ. και πλάτος στο έδαφος 2,2µ. και πάνω 2,05µ. 
Τα τοιχώµατα του «δρόµου» είχαν κατασκευαστεί από ασβεστολιθικές πλάκες 
ποικίλου µεγέθους και σε µεγάλο βαθµό είχαν καταρρεύσει. Το πάχος του τοίχου που 
έφραζε την είσοδο του «δρόµου» ήταν 0,5µ., ενώ και αυτός ήταν κατασκευασµένος 
από πλάκες. Το «στόµιον» βρέθηκε σε πολύ κακή κατάσταση. Το ύψος του πρέπει να 
ήταν 2,8µ., το βάθος του µετρήθηκε στα 2,6µ. και το πλάτος του έξω 1,6µ. και µέσα 
1,3µ. Το «στόµιον» φρασσόταν µε λίθινο τοίχο ύψους 1,75µ. Το µοναδικό ανώφλι 
είχε διαστάσεις: µήκος 2,9µ., πλάτος 2,5µ. και 0,3µ. πάχος. Ο θόλος είχε διάµετρο 
5,75µ. και ύψος 5µ. περίπου. Τα τοιχώµατά του διατηρούνταν σε ύψος 3,5µ. και ήταν 
κατασκευασµένα από ασβεστολιθικές πλάκες, µεγάλες στις πρώτες σειρές και 
µικρότερες όσο ανεβαίνει η κατασκευή, ενώ θα πρέπει να σηµειωθεί ότι το ισόδοµο 
σύστηµα διατηρείται λιγότερο καλά στον τάφο αυτό σε σχέση µε τον προηγούµενο. 
Στο «δρόµο» βρέθηκαν λίγα ανθρώπινα οστά, λείψανα ζώων, θραύσµατα χρυσού και 
χαλκού κ. ά. Το δάπεδο της θόλου περιλάµβανε θραύσµατα κοσµηµάτων από χρυσό 
                                                 
127 Valmin 1938, 186-235, 356-72.    Valmin 1953, 44.     Κορρές 1976δ, 347-8.       Pelon 1976, 217.     
Lewartowski 2000, 87.      Boyd 2002, 176-179, 235 (πίνακας 43), 236 (πίνακας 44). 
128  Από την περιγραφή, όµως, των τάφων από τον ίδιο τον ανασκαφέα προκύπτει ότι ΥΕ είναι 15 
τάφοι, που γίνονται 17 τελικά προσθέτοντας και τους δύο θολωτούς.  
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και γυαλί, παρόµοιων µε αυτά του δρόµου. Ανθρώπινα υπολείµµατα βρέθηκαν στον 
πυθµένα ταφικού λάκκου µε διαστάσεις 1,65Χ0,9Χ0,8µ. µέσα στη θόλο. Ο 
ανασκαφέας υποστηρίζει 3 ταφές στον τάφο αυτό. Επίσης, αναφέρεται εύρεση 
χάλκινης αιχµής βέλους, παρόµοιας µε των ∆ενδρών, κοινού µυκηναϊκού σχήµατος. 
Ο θολωτός αυτός τάφος είχε χρησιµοποιηθεί πολλές φορές και είχε καθαριστεί για τις 
νεότερες ταφές.  

Τάφος Ι129 (Εικ. 39): Λάκκος λιθοπερίβλητος διαστάσεων 0,53Χ0,28Χ0,22µ., µε 
µία παιδική ταφή εκτάδην µε προσανατολισµό Α.ΝΑ.-∆.Β∆. Χρονολογείται στην ΜΕ 
ΙΙΙ. 

Τάφος ΙΙ (Εικ. 39):  Λάκκος λιθοπερίβλητος διαστάσεων 0,42Χ0,0,38Χ?µ., µε 
µία παιδική ταφή εκτάδην µε προσανατολισµό Β.-Ν. Χρονολογείται στην ΜΕ.       

Τάφος ΙΙΙ (Εικ. 42): Κιβωτιόσχηµος µε διαστάσεις: 0.45Χ0.18Χ0.22µ., µε ένα 
µικρό σκελετό παιδιού εκτάδην, µε προσανατολισµό Β.-Ν., χρονολογούµενος στην 
ΥΕ Ι. 

Τάφος IV (Εικ. 41): Κιβωτιόσχηµος διαστάσεων 0,62Χ0,26Χ0,20µ., µε µία 
παιδική ταφή εκτάδην µε προσανατολισµό Β∆.-ΝΑ. Χρονολογείται στην ΜΕ. 

Τάφος V (Εικ. 39): Λάκκος λιθοπερίβλητος διαστάσεων 1,4Χ0,75Χ?µ., µε µία 
ταφή ενηλίκου -ίσως γυναίκα- σε συνεσταλµένη στάση, µε προσανατολισµό Β.-Ν. 
Χρονολογείται στην ΜΕ. 

Τάφος VI (Εικ. 41): Κιβωτιόσχηµος διαστάσεων 0,56Χ0,28Χ0,36µ., µε µία µη 
συναρθρωτή παιδική ταφή και προσανατολισµό Β.-Ν., χρονολογούµενος στην ΜΕ-
ΥΕ. 

Τάφος VII (Εικ. 39):  Λάκκος λιθοπερίβλητος διαστάσεων 0,8Χ0,38Χ0,34µ., µε 
δύο παιδικές ταφές εκτάδην και προσανατολισµό ΝΑ.-Β∆., χρονολογούµενος στην 
ΜΕ. 

Τάφος VIII (Εικ. 39):   Λάκκος λιθοπερίβλητος διαστάσεων 0,62Χ0,35Χ?µ., µε 
µία παιδική ταφή εκτάδην, µε προσανατολισµό Β.ΒΑ.-Ν.Ν∆., χρονολογούµενος στην 
ΜΕ. 

Τάφος IX (Εικ. 41): Κιβωτιόσχηµος διαστάσεων 0,48Χ0,25Χ0,18µ., µε µία 
παιδική ταφή σε συνεσταλµένη στάση και προσανατολισµό ΒΑ.-Ν∆., που 
χρονολογείται στην ΜΕ ΙΙΙ. 

Τάφος X (Εικ. 39): Λάκκος λιθοπερίβλητος διαστάσεων 1,28Χ0,44Χ0,12µ., µε 
µία γυναικεία ταφή σε συνεσταλµένη στάση και προσανατολισµό ΒΑ.-Ν∆., που 
χρονολογείται στην ΜΕ.           

Τάφος XI (Εικ. 42): Κιβωτιόσχηµος διαστάσεων 0,65Χ0,28Χ?µ., µε 
προσανατολισµό Α.-∆. ∆εν βρέθηκε σκελετός στον τάφο αυτό. Χρονολογείται στην 
ΜΕ?. 

Τάφος XII (Εικ. 41): Κιβωτιόσχηµος διαστάσεων 0,48Χ0,25Χ?µ., µε µία παιδική 
ταφή σε συνεσταλµένη στάση και προσανατολισµό ΒΑ.-Ν∆., χρονολογούµενος στην 
ΜΕ. 

Τάφος XIII (Εικ. 39): Λάκκος λιθοπερίβλητος διαστάσεων 1,95Χ0,44Χ?µ., µε 
µία ταφή ενηλίκου –ίσως άνδρα- σε συνεσταλµένη στάση και προσανατολισµό Α.-∆., 
που χρονολογείται στην ΜΕ. 

Τάφος XIV (Εικ. 41): Κιβωτιόσχηµος διαστάσεων 0,34Χ0,2Χ0,12µ., µε µία 
παιδική ταφή σε συνεσταλµένη στάση και προσανατολισµό Α.-∆., χρονολογούµενος 
στην ΜΕ Ι. 

Τάφος XV (Εικ. 39): Λάκκος λιθοπερίβλητος άγνωστων διαστάσεων, µε µία µη 
συναρθρωτή ταφή ενηλίκου –ίσως άνδρα- και προσανατολισµό Β.-Ν., 

                                                 
129  Στην βιβλιογραφία παρατίθενται χωρίς αριθµητική σειρά. 
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χρονολογούµενος στην ΜΕ. 
Τάφος XVI (Εικ. 39): Λάκκος λιθοπερίβλητος διαστάσεων 0,47Χ0,24Χ0,19µ., 

µε µία παιδική ταφή εκτάδην και προσανατολισµό Α.-∆., που χρονολογείται στην 
ΜΕ.                                      

Τάφος XVII (Εικ. 42): Κιβωτιόσχηµος µε διαστάσεις: 0.65Χ0.28Χ0.26µ.,  µε 
µία παιδική ταφή εκτάδην και προσανατολισµό Α.-∆., χρονολογούµενος στην ΥΕ. 

Τάφος XVIII (Εικ. 41): Κιβωτιόσχηµος διαστάσεων 0,62Χ0,23Χ0,34µ., µε δύο 
παιδικές ταφές εκτάδην και προσανατολισµό Β∆.-ΝΑ., που χρονολογείται στην ΜΕ.     

Τάφος XIX (Εικ. 42): Κιβωτιόσχηµος µε διαστάσεις: 0.65Χ0.18Χ0.22µ., µε δύο 
παιδικές ταφές εκτάδην και προσανατολισµό ΒΑ.-Ν∆., που χρονολογούνται στην ΥΕ.   

Τάφος XX (Εικ. 41): Λάκκος λιθοπερίβλητος διαστάσεων 0,8Χ?Χ?µ., µε µία 
παιδική ταφή µη συναρθρωτή και προσανατολισµό Β.-Ν., χρονολογούµενος στην 
ΜΕ.     

Τάφος XXI: Πιθοταφή άγνωστων διαστάσεων, µε µία παιδική ταφή 
διαταραγµένη µε ένα αγγείο και χρονολογείται στην ΥΕ. ∆εν δίνεται 
προσανατολισµός. 

Τάφος XXII: (Εικ. 41): Λάκκος λιθοπερίβλητος διαστάσεων 0,65Χ0,34Χ?µ., µε 
µία διαταραγµένη παιδική ταφή και προσανατολισµό Β.-Ν., χρονολογούµενος στην 
ΜΕ?.   

Τάφος XXIII (Εικ. 40δ): Κιβωτιόσχηµος µε διαστάσεις: 0.75Χ0.20Χ0.35µ., µε 
δύο παιδικές ταφές εκτάδην και προσανατολισµό Β.-Ν. Εντοπίστηκαν αρκετά 
κτερίσµατα (φυλαχτό, 3 λίθινες χάντρες, 3 κύλικες, 1 κύπελλο) που, ενώ είναι 
δύσκολο να αποδοθούν µε ακρίβεια και βεβαιότητα στις ταφές, χρονολογούν τον 
τάφο στην ΥΕ Ι. 

Τάφος XXIV (Εικ. 40ε): Κιβωτιόσχηµος µε διαστάσεις: 0.60Χ0.50Χ0.32µ., µε 
µία παιδική ταφή, εκτάδην και προσανατολισµό Α.-∆., χρονολογούµενος στην ΥΕ Ι. 

Τάφος XXV (Εικ. 41): Λάκκος λιθοπερίβλητος διαστάσεων 0,6Χ0,19Χ0,2µ., µε 
δύο παιδικές ταφές µη συναρθρωτές και προσανατολισµό Α.-∆., χρονολογούµενος 
στην ΜΕ. 

Τάφος XXVI (Εικ. 41): Λάκκος λιθοπερίβλητος διαστάσεων 0,85X0,22X0,24µ., 
µε τρεις παιδικές ταφές σε συνεσταλµένη στάση και προσανατολισµό Α.-∆., που 
χρονολογείται στην ΜΕ.         

Τάφος XXVII (Εικ. 42): Κιβωτιόσχηµος µε διαστάσεις: 1.48Χ0.28Χ0.28µ., µε 
µία γυναικεία ταφή εκτάδην και προσανατολισµό Β∆.-ΝΑ., που χρονολογείται στην 
ΥΕ ΙΙΙΓ (;). 

Τάφος XXVIII (Εικ. 39): Λάκκος άγνωστων διαστάσεων, µε µία διαταραγµένη 
παιδική ταφή. Χρονολογούµενος στην ΜΕ. ∆ιαστάσεις δεν δίνονται. 

Τάφος ΧΧΙΧ (Εικ. 41): Λάκκος λιθοπερίβλητος διαστάσεων 0,48Χ0,38Χ?µ., µε 
µία παιδική ταφή σε συνεσταλµένη στάση και προσανατολισµό Β.-Ν., 
χρονολογούµενος στην ΜΕ. 

Τάφος ΧΧΧ: Πιθοταφή άγνωστων διαστάσεων µε µία παιδική ταφή. 
Χρονολογείται στην ΜΕ. Όχι άλλα στοιχεία     

Τάφος ΧΧΧΙ (Εικ. 42): Κιβωτιόσχηµος µε διαστάσεις: 0.38Χ0.18Χ0.16µ., µε 
µία παιδική ταφή σε συνεσταλµένη στάση και  προσανατολισµό Α.-∆.. 
Χρονολογείται στην ΥΕ Ι  

Τάφος ΧΧΧΙΙ (Εικ. 42): Κιβωτιόσχηµος µε διαστάσεις: 0.64Χ0.39Χ0.32µ., που 
περιλάµβανε 7 διαταραγµένες -δευτερεύουσες (;)- παιδικές ταφές. Ο ανασκαφέας 
αναφέρει ότι είναι αρκετά προφανές πως τα οστά συγκεντρώθηκαν εδώ αφού 



 48

προηγουµένως είχαν ταφεί αλλού130. Ο τάφος χρονολογείται στην ΥΕ Ι (;).     
Τάφος ΧΧΧΙΙΙ (Εικ. 42): Κιβωτιόσχηµος µε διαστάσεις: 0.65Χ0.58Χ?µ., που 

περιείχε µία εκτάδην παιδική ταφή, µε προσανατολισµό Α.-∆. Χρονολογείται στην 
ΥΕ Ι (;).  

Τάφος XXXIV (Εικ. 41): Λάκκος λιθοπερίβλητος διαστάσεων 0,95X0,35X?µ., 
µε δύο παιδικές ταφές σε συνεσταλµένη τάση και προσανατολισµό ΒΑ.-Ν∆., 
χρονολογούµενος στην ΠΕ ΙΙΙ-ΜΕ Ι. 

Τάφος XXXV (Εικ. 41): Κιβωτιόσχηµος διαστάσεων 0,38Χ0,14Χ0,18µ., µε µία 
παιδική ταφή σε συνεσταλµένη στάση και προσανατολισµό Α.-∆., χρονολογούµενος 
στην ΜΕ. 

Τάφος XXXVI (Εικ. 41): Λάκκος λιθοπερίβλητος διαστάσεων 
0,5Χ0,29Χ0,113µ., µε δύο διαταραγµένες παιδικές ταφές και προσανατολισµό Β.ΒΑ.-
Ν.Ν∆., χρονολογούµενος στην ΜΕ. 

Τάφος XXXVII (Εικ. 40α): Λάκκος διαστάσεων 2,05Χ0,75Χ0,32µ., µε τρεις 
ταφές –δύο ενηλίκων και µία παιδική, που χρονολογείται στην ΠΕ. 

Τάφος XXXVIII (Εικ. 40β): Λάκκος διαστάσεων ?Χ?Χ0,3µ., µε οκτώ ταφές, που 
χρονολογείται στην ΠΕ. 

Τάφος ΧΧΧΙΧ (Εικ. 40γ): Κιβωτιόσχηµος διαστάσεων 1,5Χ1,1Χ?µ., µε µία 
εκτάδην ταφή ενηλίκου, που χρονολογείται στην ΠΕ.      

Τάφος XL (Εικ. 41): Λάκκος λιθοπερίβλητος διαστάσεων 0,44Χ0,23Χ0,21µ., µε 
δύο διαταραγµένες παιδικές ταφές και προσανατολισµό Β.-Ν., χρονολογούµενος στην 
ΜΕ, µε επαναχρήση στην ΥΕ.                         

Τάφος XLI (Εικ. 42):  Λάκκος λιθοπερίβλητος διαστάσεων 1.15Χ0.42Χ?µ., µε 
µία εκτάδην γυναικεία ταφή και προσανατολισµό Ν∆.-ΒΑ., χρονολογούµενος στην 
ΥΕ Ι (;). 

Τάφος XLII (Εικ. 42):  Λάκκος λιθοπερίβλητος διαστάσεων 0.80Χ0.42Χ?µ., µε 
δύο εκτάδην παιδικές ταφές και προσανατολισµό ΝΑ.-Β∆. Ο τάφος, που 
χρονολογείται στην ΜΕΙΙΙ(;)-ΥΕΙ, φαίνεται να χρησιµοποιήθηκε δύο φορές, καθώς 
υπάρχει διαφορά 0.5µ. µεταξύ των επιπέδων των δύο σκελετών. 

Τάφος XLIII (Εικ. 42): Λάκκος άγνωστων διαστάσεων, µε µία παιδική ταφή και 
προσανατολισµό Β.-Ν., χρονολογούµενος στην ΜΕ. 

Τάφος XLIV (Εικ. 42): Κιβωτιόσχηµος διαστάσεων 0,6Χ0,3Χ?µ., µε µία παιδική 
ταφή και προσανατολισµό ΒΑ.-Ν∆., που χρονολογείται στην ΜΕ.     

Τάφος XLV (Εικ. 42): Λάκκος λιθοπερίβλητος διαστάσεων 1.05Χ0.56Χ?µ. µε 
µία παιδική ταφή και προσανατολισµό Β.-Ν. που χρονολογείται στην ΥΕ. 

Τάφος XLVI (Εικ. 42): Κιβωτιόσχηµος διαστάσεων 0,54Χ0,32Χ?µ., στον οποίον 
δεν έχει βρεθεί σκελετός, µε προσανατολισµό Α.-∆., χρονολογούµενος στην ΜΕ. 

Τάφος XLVII (Εικ. 42): Κιβωτιόσχηµος διαστάσεων 0,68Χ0,38Χ0,32µ., στον 
οποίον δεν βρέθηκαν σκελετικά υπολείµµατα, µε προσανατολισµό Α.-∆., 
χρονολογούµενος στην ΜΕ 

Τάφος XLVIII (Εικ. 41): Λάκκος λιθοπερίβλητος διαστάσεων 0,55Χ0,28Χ?µ., µε 
µία παιδική ταφή σε συνεσταλµένη στάση και προσανατολισµό Β.-Ν., 
χρονολογούµενος στην ΜΕ.         
 

 
 
 
 

                                                 
130 Valmin 1938, 230 



 49

32) Μεσοχώρι–Γδυτή Ράχη.131 (βρίσκεται 10χλµ. περίπου Β. του 
Ευαγγελισµού) 

Στη θέση αυτή εντοπίστηκε ένας τύµβος (τύµβος 1)και πιθανολογείται η ύπαρξη 
ενός δεύτερου. Η κατάσταση διατήρησής του δεν είναι καλή, καθώς λόγω της 
διάβρωσης είχε καταστραφεί τµηµατικά. Το ύψος του ήταν 2µ. περίπου και η 
διάµετρός του περίπου 15µ. χρονολογείται στη ΜΕ περίοδο από την κεραµική που 
βρέθηκε (Eικ. 43). 

Σε απόσταση 100µ. περίπου από τον προαναφερθέντα τύµβο εντοπίστηκε 
δεύτερος (τύµβος 2) του οποίου οι διαστάσεις είναι κατ’ εκτίµηση 30µ. διάµετρο και 
2,5µ. ύψος, χωρίς να βρεθεί κεραµική.  
 

33) Προάστιο (Μεσσηνιακή  Μάνη). 132 
Θαλαµοειδής µυκηναϊκός τάφος µε προσανατολισµό Α.-∆. και είσοδο προς ∆. 

Ο θάλαµός του είναι σχεδόν κυκλικός, έχει µέγιστη διάµετρο 3 και ελάχιστη 2,6µ., 
ενώ το µέγιστο σωζόµενο ύψος του φτάνει το 1,55µ. Στη ΒΑ. πλευρά του υπήρχε 
µικρός λάκκος ανακοµιδής διαστάσεων 0,4Χ0,28Χ0,15µ. κενός. Ο «δρόµος» του 
υπήρξε επιβλητικός (µήκος: 9,2µ., πλάτος: 1,34-1,75µ. και ύψος: 1,85µ.), λαξευµένος 
επιµελώς στο φυσικό πέτρωµα (Eικ. 44). Πάνω από το «στόµιο» του τάφου -πλάτους 
0,97µ.-το τριγωνικό µέτωπο είναι πολύ καλά λειασµένο. Ήταν εντελώς συληµένος, 
ενώ στο εξωτερικό του βρέθηκαν ελάχιστα όστρακα, ανάµεσα στα οποία το στέλεχος 
µιας υψίποδης κύλικας. Ενδεχοµένως να υπήρχαν και άλλοι τάφοι στην περιοχή.   
 

34) Μουριατάδα.133 (20-25χλµ. ΒΑ της Χώρας / 8-9χλµ. Α. της Κυπαρισσίας). 
Στην συγκεκριµένη θέση ανασκάφηκε θολωτός µέτριων διαστάσεων τάφος της 

ΥΕΙΙΙΒ-Γ (Eικ. 45). Ο τάφος αυτός διατηρείται σε καλή κατάσταση. Ο «δρόµος» του 
προς Ν. µε µήκος 3,1µ. κατασκευασµένος µε αργούς λίθους. Το «στόµιον» έχει ύψος 
1,8µ., το ίδιο βάθος και πλάτος 1,05µ. στο δάπεδο και 0,85µ. πάνω. Είχε κανονική 
τείχιση ύψους 0,6µ., πάνω από την οποία συνέχιζαν ακανόνιστοι λίθοι για 0,8µ., ενώ 
τα τελευταία 0,35µ ήταν κενά. O θόλος είχε διάµετρο 4,8µ. και τα τοιχώµατά του 
διατηρούνταν ως το ύψος των 4,6µ., ενώ το υπολογιζόµενο ύψος του θα έφτανε ως 
και τα 6µ. περίπου, και αυτό γιατί ο αρχιτέκτονας κατασκεύασε κάθετα τα τοιχώµατα 
ως το ανώφλι και από εκεί και µετά άρχιζε η θόλωση. Περιείχε άγνωστο αριθµό 
νεκρών, αλλά αναρίθµητα οστά ζώων. Ελάχιστα είναι τα κατάλοιπα µυκηναϊκών 
αγγείων. Στο εσωτερικό του τάφου και σε βάθος 1µ. βρέθηκε µικρός κιβωτιόσχηµος 
τάφος 1,05Χ0,47µ. αδιευκρίνιστης περιόδου, µε ελάχιστα λείψανα οστών παιδιού.  
 

35) Νιχώρια.134  
Θολωτός τάφος ΜΜΕ (Εικ. 46). Ανασκάφηκε στην περιοχή Ι των Νιχωρίων, 

στη ∆. πλευρά της ακρόπολης και έχει διάµετρο 6,3µ. Ο «δρόµος» του έχει µήκος 
8,9µ., πλάτος 1,75µ. περίπου και τα τοιχώµατά του είναι κατασκευασµένα µε 
ασβεστολιθικές πλάκες. Το «στόµιον», που φρασσόταν από λίθινο τοιχάριο, 
διατηρούνταν στο ύψος του 1,33µ., είχε µήκος/βάθος 3,37µ. και το πλάτος του ήταν 
                                                 
131 McDonald and Hope Simpson 1961, 247.    Hope Simpson and Dickinson 1979, 150.    Boyd 2002, 
103-104. 
132 Αραπογιάννη 1995β, 184.  
133  Έργον 1960, 151-3.     Μαρινάτος 1960α, 205-207.     Μαρινάτος 1960β, 116-117.    Παντελίδου 
1970, 130.      Pelon 1976, 212. 
134 McDonald 1972a, 227, 240.     McDonald 1972b, 266-267.    Wilkie 1975, 15, 53-65, 157, 173-244.    
Pelon 1976, 188.     Wilkie 1987, 127-134.     Nichoria II, 205-247, 330-1, 333, 373-380.    Hewitt 
1993, 20-1.     Cavanagh and Mee 1998, 54, 70, 77-8.      Lewartowski 2000, 87.     Papadimitriou 2001, 
40.     Παπαδηµητρίου 2001-2002, 149.      Boyd 2002, 160-164. 
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στην είσοδο 1,17µ. στο δάπεδο και 1,07 επάνω, ενώ στο εσωτερικό του µέρος, προς 
την πλευρά του νεκρικού θαλάµου, το πλάτος του µετρήθηκε στο δάπεδο 1,17µ. και 
πάνω 1,02µ. Ο τάφος συλήθηκε µάλλον κατά τη µυκηναϊκή περίοδο ή λίγο αργότερα. 
Ο καθαρισµός έδειξε ότι χρησιµοποιήθηκε για ταφές τουλάχιστον 10 ανθρώπων135, 
καµία από τις οποίες δεν βρέθηκε αδιατάρακτη. Όσον αφορά τη χρονολόγηση του 
τάφου, αφενός κανένα όστρακο της επίχωσης που έκλεισε το στόµιο δεν είναι 
υστερότερο της ΥΕΙΙΙΑ2 ή έστω της ΥΕΙΙΙΒ1, και αφετέρου ότι η περισσότερη 
κεραµική του θαλάµου ανήκει στην ΥΕ ΙΙΙΑ2, ενώ λίγα όστρακα είναι της ΥΕΙΙΙΑ1. 
Φαίνεται, λοιπόν, πως ο τάφος κατασκευάστηκε στις αρχές της ΥΕΙΙΙΑ2 και η χρήση 
του συνεχίστηκε ως την ΥΕΙΙΙΒ2, οπότε έγιναν οι τελευταίες (ή η τελευταία) ταφές. 
Σε µία µόνο πηγή η κατασκευή του τάφου τοποθετείται στην ΥΕΙ ή στις αρχές της 
ΥΕΙΙ136. Ο δρόµος του τάφου περιείχε κεραµική της ΥΕΙΙΙΑ, οψιανό και θραύσµατα 
χαλκού. Στο στόµιο βρέθηκαν χάλκινη αιχµή βέλους, ελάσµατα χαλκού, θραύσµατα 
ελεφαντοστού και περόνη. Στο δάπεδο της θόλου ήταν ανοιγµένοι 4 λάκκοι, στις 
περιγραφές των οποίων οι πηγές παρουσιάζουν κάποιες αποκλίσεις. Λάκκος 1: βαθύς, 
σκαµµένος στον τοµέα s του δαπέδου, κενός, χωρίς οστά ή κτερίσµατα –πρέπει να 
έχουν µετακινηθεί. Πάνω από την καλυπτήρια πλάκα του υπήρχε υστερότερη ταφή. 
Η επίχωση του λάκκου αυτού περιείχε σκελετικά υπολείµµατα 2 ατόµων, ενός 
νεαρού άνδρα και ενός ενήλικα άγνωστου φύλου, αριθµό χάλκινων βελών, χάλκινες 
λεπίδες, τριχολαβίδες, σφραγιδόλιθο και όστρακα. Στην επίχωση πάνω από τις 
καλυπτήριες πλάκες αλλά ανάµεσα στις αποθέσεις στο δάπεδο του θαλάµου υπήρχαν 
τεµάχια πανοπλίας παρόµοιας µε εκείνη των ∆ενδρών, όλα αρκετά µικρά και 
οξειδωµένα. Πολλά είχαν µικρές οπές στις εξωτερικές τους άκρες, προφανώς για την 
προσαρµογή λινού υφάσµατος. Φαίνεται ότι τα τεµάχια της συγκεκριµένης πανοπλίας 
ανήκουν στον λαιµό και τους ώµους της. Λάκκος 2: βαθύς, συληµένος στην 
αρχαιότητα. Περιλάµβανε 2 ταφές ενηλίκων ανδρών. Λάκκος 3: στρογγυλός, στο 
κέντρο του θαλάµου. Περιλάµβανε έναν αδιατάρακτο σωρό χάλκινων αντικειµένων 
αποτελούµενο από ξίφος µε λίθινο επίµηλο, 2 «εγχειρίδια», δύο «κοπίδια» ή 
«ξυράφια», 7 αγγεία, καθρέπτη µε ελεφάντινη λαβή και χάλκινο θραύσµα, πιθανώς 
από χείλος µεγάλου αγγείου. ∆εν πρέπει να υπήρχαν ταφές στο λάκκο. Λάκκος 4: 
αβαθής, ορθογώνιος, κοντά στο Ν. άκρο του τάφου. Περιείχε 4 δευτερεύουσες ταφές, 
οι οποίες καταρχήν πρέπει να είχαν τοποθετηθεί στους δύο µεγάλους λακκοειδείς 
τάφους 1 και 2. Πρόκειται για 3 νεαρούς άνδρες και µία νεαρή γυναίκα. Η επίχωση 
που περιβάλει τα οστά αποτελείται από µικρά κτερίσµατα, κυρίως σφραγιδόλιθους 
και κοσµήµατα, χωρίς όµως να είναι βέβαιο ότι τοποθετήθηκαν εκεί για να 
συνοδεύσουν τους νεκρούς. Μεταξύ των ευρηµάτων του τάφου περιλαµβάνονται 
σπασµένες και ακέραιες αιχµές βελών, 2 µονόστοµα µαχαίρια, τµήµα λεπίδας 
µαχαιριού (;), 3 χάλκινα τεµάχια πιθανώς από όπλα (ξίφος, εγχειρίδιο;), χρυσά και 
ασηµένια αντικείµενα, περόνες, χάντρες, σφραγιδόλιθοι, πολυάριθµοι –χάλκινοι 
κυρίως- ήλοι και άφθονη κεραµική. Η ακριβής θέση τους στο θάλαµο δεν δίνεται. 

 ∆εν είµαστε βέβαιοι σε ποιον ή σε ποιους ανήκει ο θολωτός τάφος. Η µη 
εύρεση κτίσµατος – µεγάρου κοντά του αναστέλλει την ταύτισή του µε ανήκοντα σε 
τοπικό άρχοντα. Ωστόσο, µέγαρο δεν βρέθηκε ούτε κοντά στους τάφους του 
Κακόβατου, της Μάλθης και της Κουκουνάρας, οι οποίοι έχουν θεωρηθεί από τους 
µελετητές «βασιλικοί». Ίσως να πρόκειται για τάφο οικογενειακό, µελών κάποιας 
«επιφανούς» οικογένειας.  

Αξίζει, τέλος, να σηµειωθεί ότι η εξέταση 3 κρανίων έδειξε την πιθανότητα πως 

                                                 
135  16 έχει καταγράψει η Wilkie (ό.π. 1975, 244). 
136 McDonald 1972b, 266. 
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τουλάχιστον 8 από τους νεκρούς θανατώθηκαν βίαια και ρίχτηκαν µέσα στον τάφο. 
Αν όντως ισχύει κάτι τέτοιο, τότε στρεφόµαστε προς την άποψη ότι πρόκειται περί 
τάφο επιφανών ανθρώπων οι οποίοι ενταφιάστηκαν εκεί µαζί µε κάποιους υποτελείς 
τους. Υπάρχει, όµως, και η περίπτωση ο βίαιος θάνατος να επήλθε εν ώρα µάχης και 
οι νεκροί να είναι πολεµιστές, ίσως και αρχηγοί του στρατού ή και άρχοντες, καθώς 
τα όπλα είναι αρκετά. 

Σε γωνία µεταξύ του θολωτού τάφου ΜΜΕ και του λεγόµενου «Μικρού 
Κύκλου» βρέθηκε ο σκελετός µικρού κοριτσιού ακτέριστου. Κοντά βρέθηκαν λίγα 
ΜΕ και ΥΕ όστρακα. Η ταφή αυτή πρέπει να συνδέεται µε τον θολωτό τάφο. 

«Μικρός Κύκλος». Στην περιοχή Ι των Νιχωρίων, ∆. του θολωτού τάφου ΜΜΕ, 
ανασκάφηκε µικρός κυκλικός λάκκος, που ονοµάζεται «Μικρός Κύκλος», ο οποίος 
διατηρείται σε ύψος 1,2µ. (Εικ. 46). Πρόκειται για ασυνήθιστη ταφική κατασκευή, 
που περιέχει πολλές οµάδες ενταφιασµένων και συνολικά υπολογίζεται ότι υπήρχαν 
32 νεκροί. Σε λάκκο διαστάσεων 1,8Χ0,5Χ0,4µ. εντοπίστηκε µια εκτάδην γυναικεία 
ταφή και πάνω από αυτήν οστά εν αταξία ανήκοντα σε τουλάχιστον 10 άτοµα (3 
γυναίκες, 3 άνδρες, 3 παιδιά και 1 ενήλικα αδιευκρίνιστου φύλου). Εκτός του 
λάκκου, στο δάπεδο του «Μικρού Κύκλου» υπήρχαν ακόµα µια µαζική ταφή 8 
ατόµων (2 παιδιών, 1 άνδρα και 5 γυναικών), επίσης κάτω από την προαναφερθείσα 
εντοπίστηκαν οστά 4 παιδιών εν αταξία, στα Ν. του δαπέδου υπήρχε µία ακόµα 
γυναικεία ταφή εκτάδην χωρίς κρανίο και τέλος στο Ν. και Α. τµήµα του δαπέδου 
βρέθηκαν άλλες 8 τουλάχιστον ταφές (2 παιδιά, 5 άνδρες και 1 αδιευκρίνιστου 
φύλου). Η χρονολόγηση του «Μικρού Κύκλου», βάσει κεραµικής στον λάκκο στο 
εσωτερικό του τοποθετείται στην ΥΕ ΙΙΑ. Και αυτή η κατασκευή πρέπει να 
σχετίζεται µε τον θολωτό τάφο ΜΜΕ.  

Περιοχή ΙΙ  
Τάφος 1. Κιβωτιόσχηµος µε διαστάσεις: 0.90Χ0.35Χ?µ., το δάπεδο του οποίου 

ήταν πλακοστρωµένο. Περιείχε κατά χώρα ταφή βρέφους σε ύπτια θέση µε 
προσανατολισµό προς Ν∆. Χρονολογείται από τους ανασκαφείς του στην ΥΕ ΙΙΒ-
ΙΙΙΑ1 και από τον Lewartowski στην ΥΕ ΙΙΙ (Β;).  

Τάφος 2. Κιβωτιόσχηµος (Εικ. 47α) µε διαστάσεις: 0.73Χ0.25Χ?µ., το δάπεδο 
του οποίου ήταν πλακοστρωµένο. Περιείχε κατά χώρα ταφή παιδιού σε 
συνεσταλµένη στάση, µε προσανατολισµό προς Β∆. Χρονολογείται από τους 
ανασκαφείς του στην ΥΕ ΙΙΒ-ΙΙΙΑ1 και από τον Lewartowski στην ΥΕ ΙΙΙ (Β;).  

Λακκοειδής (;) τάφος διαστάσεων: 1.30Χ0.75Χ1.10µ. της ΥΕ Ι (;).   
Παιδικός κιβωτιόσχηµος τάφος (Εικ. 47α) µε διαστάσεις: 0.70Χ0.30Χ0.25µ. στο 

δάπεδο του οποίου υπήρχε φυσικό πέτρωµα, διαταραγµένος, χωρίς ευρήµατα, 
γεγονός που δυσκολεύει τη χρονολόγησή του, που τοποθετείται στην ΜΕΙΙΙ–
ΥΕΙΙΙΑ137. Bρέθηκαν µόνο λίγα και λεπτά σκελετικά υπολείµµατα. 

Απλός λάκκος µε δευτερεύουσα ταφή ενήλικα άνδρα. Χρονολογείται στην 
ΥΕΙΙΙΑ1 από τους ανασκαφείς του ή στην ΥΕΙΙΙΒ2 από τον Lewartowski138. 

Τάφοι στην Καρποφόρα139 
Στην Καρποφόρα, περίπου 1-1,5χλµ ∆. των Νιχωρίων, σε µια περιοχή που έχει 

χαρακτηριστεί το νεκροταφείο των Νιχωρίων140, έχει εντοπιστεί και ανασκαφεί ένας 
µεγάλος αριθµός θολωτών τάφων στα αγροτεµάχια διαφόρων κατοίκων της περιοχής, 

                                                 
137 Lewartowski 2000, 87.  
138 Lewartowski 2000, 87. 
139 McDonald and Simpson 1961, 245.    Χωρέµης 1968, 158-9.     Χωρέµης 1970, 179-181.     
Παρλαµά 1971, 129-130.     Χωρέµης 1973, 28-59.     Παρλαµά 1976, 252-3.     Pelon 1976, 188.     
Papadimitriou 2001, 39-40.       Boyd 2002, 160-164.         
140 Korres 1993, 237. 
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µε το όνοµα των οποίων παραθέτονται στη βιβλιογραφία. Έτσι έχουµε: 
Κτήµα Ιωάννη Βέβε: Θολωτός τάφος (Ο Pelon τον ονοµάζει «Θόλο Α 

Νιχωρίων»). Ο τάφος αυτός ήταν κατεστραµµένος και συληµένος (Eικ. 47β). Η 
διάµετρος της θόλου υπολογίστηκε σε 5,1µ., ο «δρόµος» µε κατεύθυνση στα Β∆. είχε 
µήκος 2,4µ., ενώ η τοιχοδοµία αποτελούνταν από µικρές εν µέρει επεξεργασµένες 
πλάκες, που διατηρούνταν σε ύψος 0,7µ. Εντός του θαλάµου σηµειώθηκε η εύρεση 
ρηχού λάκκου, 0,2µ. βάθους, ενώ αναφέρεται, χωρίς όµως να σηµειώνεται ή να 
περιγράφεται, η ύπαρξη και άλλων λάκκων. Τα σκελετικά υπολείµµατα 6 ατόµων 
καταγράφηκαν από τον τάφο αυτό, που βάσει των ευρηµάτων (κεραµική, κοσµήµατα, 
σφραγιδόλιθοι, ψήφοι κ.ά.) χρονολογείται στην ΥΕΙ – ΥΕΙΙΙΒ.  

Τάφοι Νικητόπουλου (Eικ. 48α): Κιβωτιόσχηµος Τάφος 1: Οι διαστάσεις του 
είναι 1.40Χ0.90Χ0.45µ., ενώ το δάπεδο του τάφου είχε επένδυση µε επίπεδους λίθους. 
Είχε δύο (;) ταφές, µία κύρια που βρέθηκε κατά χώραν σε ύπτια θέση και µία 
δευτερεύουσα, οι οποίες βάσει των ευρηµάτων (χάλκινα ενώτια, χάλκινο δακτυλίδι 
και πήλινο κοµβίο) χρονολογούνται στην Πρωτογεωµετρική ή την Υποµυκηναϊκή 
περίοδο141. 

Θαλαµοειδής Τάφος 2 (Εικ. 48β): Μάλλον ορθογωνίου σχήµατος, κτιστός. 
Πρόκειται για είδος τάφου γενικώς σπάνιο εξαιτίας της δύσκολης στέγασης. Στην 
προκειµένη, όµως, περίπτωση η µαλακή σύσταση του εδάφους ευνοεί την κατασκευή 
του, ενώ δεν επιτρέπει τη λάξευση των θαλάµων. Καθώς διασώθηκαν µόνο η Β. και 
Α. πλευρά του δεν µπορούµε µε βεβαιότητα να αποφανθούµε για το που βρισκόταν η 
είσοδος. ∆εν έχουν βρεθεί ίχνη «δρόµου». Οι διαστάσεις του τάφου αυτού δίνονται 
µόνο ύστερα από υπόθεση. Έτσι ο θάλαµος είχε µήκος 2,8µ., πλάτος 1,9µ. και ύψος 
0,6µ. Σειρές επίπεδων λίθων λίγο-πολύ κανονικά διαταγµένες αποτελούσαν  την 
τοιχοδοµία του τάφου αυτού. Ο τάφος αυτός περιείχε  4 ταφές. Ο τάφος αυτός δεν 
είναι βέβαιο αν πραγµατικά είναι κτιστός. Ο ανασκαφέας δίνει ορθογώνιο σχέδιο, 
αλλά τέτοιου τύπου τάφοι δεν είναι γνωστοί στη Ν∆ Πελοπόννησο. Η Παρλαµά 
προτείνει αψιδοειδές σχέδιο του τάφου, αλλά οι άλλοι παρόµοιοι τάφοι έχουν 
περισσότερο καµπυλωµένες πλευρές και πιο ισχυρά τοιχώµατα. ∆εν µπορούµε, 
λοιπόν, να αποκλείσουµε την περίπτωση να  είναι σαν τον κτιστό αψιδωτό 
θαλαµοειδή τάφο Άκονες Ι. Στα ευρήµατα περιλαµβάνονται χάλκινο µαχαιρίδιο, 
χάλκινη τριχολαβίδα, κοµβίο, σφονδύλι και κεραµική (τρίωτος κρατηρίσκος, 
τριφυλλόστοµη προχοΐσκη και υψίποδη κύλικα) της ΥΕΙΙΙΑ και Β. 

Θολωτός Τάφος 3.142 Η διάµετρος του θόλου είναι 3,4µ., περιβαλλόµενος από 
προγενέστερο πιθανώς περίβολο µε διάµετρο 8µ. Τα τοιχώµατα του τάφου σώζονται 
σε ύψος 0,7-0,8µ. και έχουν πάχος 0,5µ. Το «στόµιον» βρίσκεται στα Β∆. Μέσα στο 
θόλο, εντός λάκκου διαστάσεων 1,95Χ0,45-0,55Χ0,9µ., εντοπίστηκε εκτάδην 
σκελετός. Συνολικά βρέθηκαν 10 περίπου ταφές (σκελετοί) της ΥΕΙΙΙΑ1-Β. Κύριο 
εύρηµα η κεραµική, ίσως επειδή ο τάφος βρέθηκε συληµένος. 

Θολωτός Τάφος 4: Η διάµετρος του θόλου είναι 3,4µ., κατεστραµµένος κατά το 
Ν∆ τµήµα του, όπου πρέπει να ήταν και η είσοδος, η οποία δεν εντοπίστηκε.  Τα 
τοιχώµατά του διασώζονται κατά τα ⅔ της διαµέτρου τους, σε ύψος 0,1-0,8µ., ενώ το 
πάχος τους είναι 0,5µ. Στο Ν∆. λάκκο βρέθηκε ελάχιστη κεραµική, ΜΕΙΙΙ-ΥΕΙ 
κυρίως. Εκτός του λάκκου συναντάµε κυρίως αγγεία ΥΕΙ–ΙΙΙΑ εποχής. Κατά τη 
µεγάλη χρονικά χρήση του τάφου ενταφιάστηκαν τουλάχιστον 6 άνθρωποι. Έχουµε 
εδώ ένα δεύτερο παράδειγµα χρήσης θολωτού τάφου από ΜΕ-ΥΕ ΙΙΙ. 

Θολωτός Τάφος 5: Η διάµετρος του θόλου είναι 5,2µ. και σώζεται κατά το Β. 

                                                 
141 Χωρέµης 1973, 70-71.     Lewartowski 2000, 87. 
142 Τους τάφους 3-6 ο Pelon 1976, 188 τους ονοµάζει αντίστοιχα  «Θόλους B, C, D και E Νιχωρίων». 
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µισό της περιφέρειάς του σε µέγιστο ύψος 0,8µ. Ήταν συληµένος, αν και βρέθηκαν 
αντικείµενα από χρυσό, ασήµι και ηµιπολύτιµους λίθους και κεραµική από την οποία 
ο τάφος φαίνεται να χρονολογείται στην ΜΕΙΙΙ-ΥΕΙ, µε επαναχρήση αργότερα στο 
τέλος της  µυκηναϊκής περιόδου. 

Θολωτός Τάφος 6: Η διάµετρος του θόλου είναι 6µ. και µέγιστο σωζόµενο ύψος 
0,8µ., µε µία ταφή πρωτογεωµετρικών χρόνων σε λάκκο. Πρέπει να 
χρησιµοποιούνταν ήδη από τη µυκηναϊκή εποχή. Τα ευρήµατα -κεραµική κυρίως- 
χρονολογούνται στην ΥΕΙΙΙΑ2–πρωτογεωµετρική. 

Τάφοι Τσαγδή: Κιβωτιόσχηµος Τάφος 1. Οι διαστάσεις του: 1.10Χ0.90Χ?µ., µε 
λίθινη επένδυση στο δάπεδο µε µία (;) ταφή. 

Κιβωτιόσχηµος Τάφος 2. Οι διαστάσεις του: 1.50Χ0.95Χ?µ., µε λίθινη επένδυση 
στο δάπεδο µε µία ταφή κατά χώραν, µε προσανατολισµό προς Β.  Ο Χωρέµης τους 
χρονολογεί στην πρωτογεωµετρική περίοδο και έτσι φαινοµενικά δεν µας αφορούν, 
αλλά αλλού χρονολογούνται στην Υποµυκηναϊκή143. 

Τάφος Κανελλόπουλου: Θαλαµοειδής της ΥΕ ΙΙΙ Α, τελείως κατεστραµµένος. 
Το διασωθέν τµήµα του περιείχε µία λακκοειδή ταφή, µάλλον γυναίκας, κτερισµένη 
µε περιδέραιο, µικροαντικείµενα και κεραµική. 

Τάφος Ριζόµυλου (δεν είναι όνοµα ιδιοκτήτη αγρού αλλά θέση στην ίδια 
ευρύτερη περιοχή): Θαλαµοειδής της ΥΕ ΙΙΙ Β-Γ. δεν δίνονται στοιχεία για ταφές.  
 

36) Παπούλια – Άγιος Ιωάννης.144 
Μεταξύ των χωριών Πλάτανος και Παπούλια ανεσκάφη σπουδαίος τύµβος ΜΕ 

εποχής διαµέτρου 12-13µ. περίπου που σώζεται σε ύψος 1,5µ., ο οποίος 
χρονολογείται, βάσει ραδιοχρονολόγησης, στην ΜΕΙΙΙ/ΥΕΙ και παρουσιάζει τρεις 
κατασκευαστικές φάσεις145 (Εικ. 49α). Οι νεκροί είχαν τοποθετηθεί ακτέριστοι, σε 
θέση οκλάζουσα, κατά το έθιµο της εποχής, εντός κιβωτιόσχηµων τάφων ή εντός 
µεγάλων πίθων τοποθετηµένων οριζόντια και ακτινωτά κατά την περιφέρεια του 
κύκλου. 

 Πίθος 1, πίθος 2: δεν έχουµε πολλές πληροφορίες για τους ταφικούς αυτούς 
πίθους· τίποτα δεν αναφέρεται για το περιεχόµενό τους. Πίθος 3: είναι ο µεγαλύτερος 
του τύµβου µε µήκος 2,18µ. Το στόµιο του καλυπτόταν από πλάκα, ενώ και πάλι δεν 
έχουµε και πολλές πληροφορίες για το περιεχόµενό του, εκτός του ότι βρέθηκε 
πήλινη αγνύθα. Πίθος 4: αποσπασµατικές οι πληροφορίες γι’ αυτόν. Το µήκος του 
είναι 1,42µ. και από τα υπολείµµατα οστών που εντοπίστηκαν στο εσωτερικό του 
φαίνεται ότι περιείχε µια ταφή. Πίθος 5: το µήκος του είναι 1,95µ. και περιλάµβανε 
δύο ταφές. Κιβωτιόσχηµος τάφος 6: οι διαστάσεις του είναι 0,55Χ0,33µ., περιείχε µια 
µη συναρθρωτή παιδική ταφή αβέβαιης χρονολόγησης. Κιβωτιόσχηµος τάφος 7: 
χριστιανικής περιόδου, σύµφωνα µε τον Μαρινάτο· οι διαστάσεις του είναι 2Χ1µ. 
περίπου, ενώ δεν υπάρχει καµία πληροφορία για το περιεχόµενό του. Κιβωτιόσχηµος 
τάφος 8: έχει διαστάσεις 1Χ0,72µ. και θεωρείται χριστιανικός. Κιβωτιόσχηµος τάφος 
9: έχει διαστάσεις 0,6Χ0,3µ., περιείχε διασκορπισµένα οστά, ενώ η χρονολόγησή του 
είναι αβέβαιη. Κιβωτιόσχηµος τάφος 10: έχει διαστάσεις 0,3Χ0,15µ., περιείχε 
διασκορπισµένα οστά, ενώ η χρονολόγησή του είναι αβέβαιη. Πίθος 11: δεν µπορούν 

                                                 
143 Χωρέµης 1973, 72.     Lewartowski 2000, 87. 
144 Μαρινάτος 1954, 311-6.    Έργον 1955, 91.   Μαρινάτος 1955, 254-5.     Μαρινάτος 1960β, 113.           
Έργον 1964, 42-3.    Παντελίδου 1970, 125-6.    Pelon 1976, 76-7.    Κορρές 1978β, 328-58.   
Vermeule 1983, 86.    Papadimitriou 2001, 35-6.     Παπαδηµητρίου 2001-2002, 148-9.    Boyd 2002, 
119-123.    
145  Ο Boyd 2002, 119-120 αναφέρει τη ραδιοχρονολόγηση, αλλά στη σελίδα 213 πίν. 7 τον χρονολογεί 
στην ΜΕΙ-ΙΙΙ. 
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να ειπωθούν και πολλά πράγµατα, εκτός του ότι τα οστά ήταν εν αταξία. Πίθος 12: 
αποσπασµατικά σωζόµενος, δεν υπάρχουν στοιχεία. Πίθος 13: αποσπασµατικά 
σωζόµενος, καταστράφηκε από τον κιβωτιόσχηµο τάφο 22 και για το περιεχόµενό 
του δεν υπάρχουν πληροφορίες. Κιβωτιόσχηµος τάφος 14: έχει διαστάσεις 
0,85Χ0,55µ. περίπου και περιείχε όστρακα µινυακού αγγείου ΜΕ ΙΙΙ. Υπάρχει 
περίπτωση να εννοεί ο Μαρινάτος αυτόν τον τάφο, όταν περιγράφει τον µοναδικό 
ΜΕ κιβωτιόσχηµο τάφο του τύµβου µε µια συναρθρωτή ταφή. Πίθος 15: περιείχε 
έναν νεκρό και το στόµιό του φρασσόταν µε πλάκα. Κιβωτιόσχηµος τάφος 16: είχε 
διαστάσεις 0,45Χ0,22µ. και θεωρήθηκε χριστιανικής περιόδου από τον Μαρινάτο. 
Κιβωτιόσχηµος τάφος 17: είχε διαστάσεις κατά προσέγγιση 1,8Χ0,65µ. και 
θεωρήθηκε χριστιανικής περιόδου από τον Μαρινάτο. Κιβωτιόσχηµος τάφος 18: είχε 
διαστάσεις κατά προσέγγιση 1,6Χ0,6µ. και θεωρήθηκε χριστιανικής περιόδου από τον 
Μαρινάτο. Πίθος 19: διατηρήθηκε σε καλή κατάσταση, αλλά δεν αποτυπώνεται σε 
κανένα σχέδιο. Το µήκος του είναι 1,45µ. και το στόµιο, που καλυπτόταν µε πλάκα, 
είχε διάµετρο 0,56µ. Στο εσωτερικό του εντοπίστηκαν τα σκελετικά υπολείµµατα δύο 
ατόµων και δύο αγγεία (ΜΕΙΙΙ κάνθαρο και πρόχου). Κιβωτιόσχηµος τάφος 20: το 
µήκος του υπολογίστηκε σε 1,9µ., τα τοιχώµατά του κατασκευάστηκαν µε τρεις 
πλάκες οι µακρές πλευρές και µια οι στενές. Στο εσωτερικό του εντοπίστηκε ένας 
εκτάδην σκελετός, καλοδιατηρηµένος. Ο τάφος δεν µπορεί να χρονολογηθεί µε 
βεβαιότητα. Πίθος 21: είχε καταστραφεί από τον κιβωτιόσχηµο τάφο 20 και περιείχε 
µια συναρθρωτή ταφή. Κιβωτιόσχηµος τάφος 22: οι διαστάσεις του είναι 1,95Χ0,5µ. 
και περιείχε δύο εκτάδην σκελετούς. Πίθοι 23 και 24: οι δύο αυτοί πίθοι κείτονταν 
στο ίδιο ταφικό όρυγµα µήκους 1,45µ., τα στόµιά του φράσσονταν µε πλάκες και 
περιείχαν οστά βρεφών χωρίς να δηλώνεται ο ακριβής τους αριθµός. Ο πίθος 23 ήταν 
0,64µ. και το πλάτος του στοµίου του ήταν 0,28µ., ενώ ο πίθος 24 ήταν 0,49µ. και το 
πλάτος του στοµίου του ήταν 0,28µ. ταφή 25: µια εκτάδην ταφή κείτονταν στο 
έδαφος, χωρίς να βρίσκεται σε πίθο ή σε κιβωτιόσχηµο τάφο 

 Η εύρεση σε ώµο νεκρού (πίθος 15) άτεχνου βέλους οψιανού της ΜΕΙΙΙ  
οδήγησε στην εκδοχή ότι ο τύµβος αποτελεί πολυάνδριο νεκρών πεσόντων στον 
πόλεµο και ταφέντων συγχρόνως. 

 Στο κέντρο του τύµβου βρέθηκε κτιστός θαλαµοειδής τάφος πεταλόσχηµος 
που χρονολογείται στην ΜΕΙΙ (ή και λίγο νωρίτερα), κατασκευασµένος µε επίπεδους 
λίθους διατεταγµένους σε κανονικές λίγο-πολύ σειρές µε ίχνη θυσίας πριν τη θύρα, 
αλλά κενός στο εσωτερικό, ο οποίος είχε τις εξής διαστάσεις: µήκος 2,2µ., ύψος 0,8µ. 
και πλάτος 1,25µ. (εικ. 49β). Τα τοιχώµατα ήταν κάθετα χωρίς να φαίνεται ότι 
κλίνουν προς τα µέσα και ο καµπυλωµένος τοίχος που ένωνε τις δύο µακρές πλευρές 
ήταν οικοδοµηµένος µε αργούς λίθους ποικίλων µεγεθών. Η είσοδός του στα Α.-ΒΑ. 
είχε πλάτος 1,1µ. και καλυπτόταν εν µέρει µε χώµατα και εν µέρει µε λίθινο τοίχο, 
ενώ βρέθηκε και ένας προθάλαµος -vestibule- µε µήκος 2µ. περίπου και πλάτος 0,5µ. 
περίπου. ∆εν εντοπίστηκαν ίχνη «δρόµου». Εξαιτίας του γεγονότος ότι ο τάφος 
βρέθηκε κενός, ο Μαρινάτος υποστήριξε την άποψη περί κενοταφίου, όµως ο Κορρές 
πιστεύει πως είχε κατασκευαστεί ως κανονικός τάφος, λόγω του µικρού του ύψους 
και των καλυπτήριων λίθων. Εξάλλου, ο τύµβος ενισχύει την άποψη περί της 
κανονικής ταφικής λειτουργίας, όπως και το ότι πεταλόσχηµοι τάφοι υπάρχουν και 
αλλού στη ∆. Πελοπόννησο, κατά το τέλος της ΜΕ. 

Οι έρευνες στην περιοχή αποκάλυψαν 3 µικρούς θαλαµοειδείς τάφους, ΥΕ ΙΙΙ 
βάσει κεραµικής, περιέχοντες λίγα οστά και µικροαντικείµενα ( Τάφοι Α – Γ ). 

Επίσης, στο χωριό Παπούλια, ο Μαρινάτος εντόπισε δύο θολωτούς τάφους 
απέχοντες 80µ. µεταξύ τους. Ο πρώτος, σε πολύ άσχηµη κατάσταση, έχει διάµετρο 
3,6µ. και διατηρείται σε ύψος 0,5µ. Σ’ αυτόν εντοπίστηκαν οστά εν αταξία, χάλκινα 
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αντικείµενα και κεραµική, βάσει της οποίας χρονολογείται, όπως και ο ακόλουθος 
στην ΥΕ ΙΙΙ. Ο δεύτερος δεν περιγράφεται, είναι και αυτός σε πολύ άσχηµη 
κατάσταση, και τα µόνα ευρήµατα είναι όστρακα ψευδόστοµου αµφορέα και αγνύθα 
από στεατίτη. Χρονολόγηση: ΥΕ ΙΙΙ. 

 Έξω από το χωριό Παπούλια, στη θέση Καταράχη και τον αγρό Λατζούνη, 
βρέθηκε θολωτός τάφος, ο Τάφος ∆, που σχηµατίζει µικρό τύµβο. Η διάµετρος του 
θόλου είναι 4,4µ. και το σωζόµενο ύψος 1,5µ. Το «στόµιον» έχει 2,2µ. µήκος και 
0,8µ. πλάτος και ο «δρόµος» πάνω από 3µ. µήκος και 1µ. πλάτος. Περιείχε 2 
λάκκους, ενώ εντοπίστηκαν ίχνη πυρών στο δάπεδο και πάνω από 10 κρανία. Λίγα 
µυκηναϊκά ευρήµατα. Φαίνεται πως κατά τους ελληνιστικούς χρόνους ασκήθηκε 
λατρεία σ’ αυτόν. Χρονολογείται στην ΥΕ ΙΙΙ.  

 
37) Περιστεριά. 146  (βρίσκεται 2χλµ B. της Κυπαρισσίας) 
Στη θέση αυτή ανασκάφηκε σπουδαιότατο µυκηναϊκό κέντρο (εικ. 50α), που 

περιλάµβανε οικίες, τρεις θολωτούς τάφους, τείχος στην µόνη βατή του πλευρά, 
λακκοειδή τάφο, πιθανό ταφικό περίβολο, 9 παιδικούς κιβωτιόσχηµους τάφους και 
τον τύµβο Κοκοράκου.  

Θολωτός τάφος 1 (Εικ. 50β): Ο τάφος αυτός καλυπτόταν από τύµβο, ο οποίος 
είχε περίβολο διαµέτρου 45-50µ. περίπου Β.-Ν. και 35-40µ. Α.-∆., περικυκλώνοντας 
όλο το µνηµείο. Συγκρίνεται µε τον αντίστοιχο του Ατρέως στις Μυκήνες. Ο 
«δρόµος» του τάφου ήταν προς Ν∆. και είχε µήκος 2,8µ., πλάτος 3,3µ. και φέρει 
επένδυση τοίχου µε απλούς λίθους µέχρι την απόσταση των 1,9µ. από το «στόµιον», 
το οποίο ήταν χτισµένο επιµελώς µε επίπεδους λίθους ως το σωζόµενο ύψος των 
2,8µ. και φρασσόταν µε λίθινο τοιχίο. Το συνολικό ύψος του «στοµίου» ήταν 5,1µ., 
ενώ το πλάτος του ήταν 2,33µ. στο δάπεδο και 2,2µ. πάνω και το βάθος/µήκος του  
ήταν 6µ. Το ανώφλι αποτελούνταν από τρεις µεγάλες πλάκες, ενώ πιθανολογείται η 
ύπαρξη ανακουφιστικού τριγώνου. Ο θόλος είχε διάµετρο 12,1µ. και σε ύψος θα 
έφτανε τα 4µ., του οποίας είχε πρώτα καταπέσει το Α. και µετά το ∆. τοίχωµα. Στο Α. 
µέρος τα τοιχώµατά του διατηρούνταν ως το ύψος των 1,2µ. αποτελούµενα από έξι 
σειρές ισοϋψών, ψευδοισόδοµα κατασκευασµένων λίθων. Πλήρως συληµένος ήδη 
από την Μυκηναϊκή εποχή, δεν βρέθηκε λάκκος και δεν αναφέρονται σκελετικά 
υπολείµµατα. Στα ευρήµατα περιλαµβάνονται δύο φυλλάρια χρυσού, χρυσά 
µικροαντικείµενα, λεπίδα οψιανού, σκαραβαίος από αµέθυστο και όστρακα 
πιθαµφορέων. Ο τάφος χρονολογείται στην ΥΕΙ/ΙΙ – ΥΕΙΙΙΒ. Στο εσωτερικό του 
πρέπει να ασκούνταν λατρεία των νεκρών, που επέφερε την πλήρη σύλησή του και 
από την οποία πιθανόν προέρχονται τα δείγµατα ΥΕΙΙΙ κεραµικής που βρέθηκαν. Το 
σηµαντικό µε τον τάφο αυτό είναι ότι στην πρόσοψη του και πιο συγκεκριµένα στους 
δύο λίθους της αριστερής παραστάδας βρέθηκαν βαθιά και επιµελώς χαραγµένα δύο 
γνωστά λατοµικά σηµεία της Κνωσού, ο “κλάδος” και ο “διπλός πέλεκυς”.   

Θολωτός τάφος 2 (Εικ. 51α): Βρίσκεται 80µ. Ν∆. του προαναφερθέντος. Είναι 
µικρότερου µεγέθους, πενιχρότερος, αλλά λίγο αρχαιότερος από τον προηγούµενο 
(αρχές ΥΕ ΙΙ). Ο «δρόµος» προς Ν. και είχε µήκος 9,15µ. και πλάτος 2µ., µε τις 
πλευρές του να διατηρούνται τειχισµένες στο τέλος σε διάστηµα 1,85µ. από τον τοίχο 
πάχους 1,4µ. στο έξω µέρος του «δρόµου». Το ύψος του τοίχου αυτού είναι 1,8µ. Το 
                                                 
146  Έργον 1960, 153-6.    Μαρινάτος 1960α, 206-209.     Μαρινάτος 1960β, 117.    Έργον 1961, 164-
171.   Μαρινάτος 1961, 169-173.     Έργον 1962, 110-119.   Μαρινάτος 1962, 90-8.    Μαρινάτος 
1963β, 100.     Έργον 1964, 86-90.  Μαρινάτος 1964, 92-5.    Έργον 1965, 84-92.   Μαρινάτος 1965α, 
114-120.    Παντελίδου 1969, 313.   Παντελίδου 1970, 126-8. Pelon 1974, 37-50.    Κορρές 1976β, 
469-536.     Κορρές 1976γ, 81-7.      Κορρές 1976δ, 354-61.        Pelon 1976, 209-11.    Κορρές 1977β, 
297-341, 352.     Παπακωνσταντίνου 1989, 107-8.    Iakovidis 1990, 17-23.       Boyd 2002, 167-175.  
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«στόµιον» διατηρείται σε καλή κατάσταση, είναι τειχισµένο και φράσσει µόνο το 
πίσω µισό του «στοµίου». Έχει βάθος 5,15µ. και πλάτος στο εξωτερικό του τµήµα 
2,35µ. κάτω και 2,1µ. πάνω, ενώ στο εσωτερικό τµήµα του είναι 2,05µ. κάτω και 1,6µ 
πάνω. Ο θόλος του τάφου αυτού είχε καταπέσει και ήταν 9,5-10,5µ. διάµετρο στο 
εσωτερικό, ενώ εξωτερικά από ∆.-Α. ήταν 12,3µ., ενώ το µέγιστο σωζόµενο ύψος 
ήταν 3,3µ. τα τοιχώµατα είχαν κατασκευαστεί από µικρούς επίπεδους λίθους και το 
πάχος τους κυµαίνεται µεταξύ 1,3-1,8µ. Ίσως λόγω της µετακίνησης του εδάφους να 
έχει κάπως παραµορφωθεί. Επίσης πλήρως συληµένος ήδη κατά τη µυκηναϊκή 
περίοδο. ∆εν δίνονται στοιχεία για ταφές. Περιλαµβάνει µυκηναϊκά αγγεία και πολλά 
πολύτιµα αντικείµενα (από χρυσό, ήλεκτρο, αµέθυστο ανάµεσα σε άλλα). Μέσα 
στους λίθους της τείχισης βρέθηκε µεγάλος χρυσεπένδυτος ήλος είτε από ξίφος ή από 
µεγάλο σκεύος. Σε άλλο σηµείο βρέθηκαν µικροί χρυσοί θύσανοι· ένας παρόµοιος 
αλλά µεγαλύτερος και στερεότερος προέρχεται από τον Λακκοειδή Τάφο V του 
Ταφικού Κύκλου Α των Μυκηνών και έχει θεωρηθεί λοφίο κράνους. Εδώ έχει 
µάλλον θεωρηθεί διακοσµητικό υφάσµατος ή αντικειµένου. Επίσης, βρέθηκε 
ελεφαντοστέινο αινιγµατικό αντικείµενο, ίσως κώπη ξίφους. Τα ευρήµατα 
χρονολογούνται περίπου στον 15ο αι. π. Χ. 

Θολωτός τάφος 3 (εικ. 51β,γ): Η ανέγερση του θολωτού 2 κατάστρεψε το Α. 
τµήµα του πελώριου πεταλοειδούς κτίσµατος, το οποίο περιείχε στο εσωτερικό του 
τον µικρού µεγέθους θολωτό τάφο. Συνεπώς, τόσο το κτίσµα όσο και ο µικρός τάφος 
θεωρήθηκαν πρωιµότερα· πράγµατι, χρονολογούνται στην ΥΕ Ι. Ο τάφος αυτός 
βρίσκεται λίγα µέτρα ∆. του προηγουµένου. ∆εν διασώθηκε ο «δρόµος» του και το 
«στόµιον» πρέπει να ήταν στα ∆. Ο θόλος είχε διάµετρο 6,9µ., τα τοιχώµατά του 
διατηρούνται σε µέγιστο ύψος 2µ. στα Α., ενώ από το υπόλοιπο τµήµα της 
διατηρείται σε κάποια σηµεία µόνο η κατώτερη σειρά των πρώτων λίθων 
θεµελίωσης. Η τοιχοδοµία αποτελείται από µικρούς επίπεδους λίθους. Στην 
εσωτερική πλευρά του στοµίου βρέθηκε διπλή ανακοµιδή οστών, στην οποία ανήκε ο 
θησαυρός χρυσών κτερισµάτων (16ου π. Χ. αι.), που υπήρχε σε βαθύ πεταλοειδές 
σκάµµα –ανάµεσα σε άλλα τρία µόνωτα κύπελλα, και διάδηµα. Σε λάκκο µε 
κατεύθυνση Α.-∆. και διαστάσεων 2,9-2,8Χ0,9Χ0,8µ., που είχε ανοιχτεί µέσα στο 
σκληρό βράχο,  βρέθηκαν αιχµές αποτεθειµένες ως δέσµη βελών, 30 από οψιανό και 
κυρίως από καστανό πυρίτη, καθώς και αντικείµενα από ηµιπολύτιµα υλικά. ∆εν 
βρέθηκε κανένα ίχνος σκελετού ή οστού. Σε όλη τη θόλο απαντούν ψήγµατα 
φυλλαρίων χρυσού. Ακόµα δεν είναι σαφές γιατί οικοδοµήθηκε ο τάφος και τίποτα 
δεν αποδεικνύει ότι έγινε για νεκρούς, αφού δεν βρέθηκε ίχνος ταφής. Το µεγαλύτερο 
τµήµα του τάφου καταστράφηκε στα τέλη της ΥΕ Ι ή στις αρχές της ΥΕ ΙΙ και 
αποµακρύνθηκαν τα πάντα από το δάπεδο, χωρίς να έχει εξακριβωθεί ο λόγος.  

Θολωτός τάφος 4 (;) ή Νότιος Θολωτός Τάφος (Ι): Ο τάφος αυτός 
καταστράφηκε από νεότερα έργα και διασώζεται στο επίπεδο της θεµελίωσής του. Η 
διάµετρος του θόλου ήταν 5,08µ., το «στόµιον» διατηρήθηκε σε µήκος 2,38µ. αλλά 
συνολικά υπολογίζεται σε 2,7µ., ενώ το πλάτος του ήταν 1µ. Από το ανώφλι 
βρέθηκαν ορισµένα τµήµατα. Βάσει των στοιχείων από τη θεµελίωση του 
συγκεκριµένου τάφου εκτιµάται ότι είχε κατασκευαστεί σχεδόν τελείως υπέργειος µε 
µικρές και µεγαλύτερες πέτρες και το πλάτος των τοιχωµάτων του κυµαίνεται µεταξύ 
0,5-0,6µ. Χρονολογείται στην ΥΕΙ-ΥΕΙΙΙΑ1 βάσει της κεραµικής. Χρησιµοποιήθηκε 
και για πρώτες ταφές χωρίς να γνωρίζουµε πόσες και για ανακοµιδές, οι οποίες 
µετακίνησαν τις πρώτες. Για τις ανακοµιδές χρησιµοποιήθηκαν και 3 πίθοι. Οι 
νεότερες ταφές – δύο γυναίκες, ένας άνδρας – κείτονταν εκτάδην και ήταν 
αµετακίνητες στο δάπεδο.  

Ταφικός περίβολος, «κύκλος», 1 (Εικ. 51γ): δεν είναι παρά δύο τόξα µε διαφορά 
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χρονολογίας κατασκευής και χρονολογείται στην ΜΕ ΙΙΙ-ΥΕ Ι. 
«ΜΕ ΙΙΙ–ΥΕ Ι τάφος» (Εικ. 52α,β): πρόκειται για επιφανειακό, αβαθή 

«λακκοειδή» τάφο, τετράπλευρου σχήµατος µε στρογγυλεµένες τις εσωτερικές 
γωνίες, διαστάσεων 2,7Χ2,7Χ0,5µ. περίπου. Οι πλευρές του ήταν επενδυµένες µε 
επίπεδες πλάκες και το δάπεδο στρωµένο µε βότσαλα. Είναι από τους παλιότερους 
τάφους της Περιστεριάς, ανήκων σε µία οµάδα ΜΕ ΙΙΙ–ΥΕ Ι λακκοειδών τάφων, που 
απαντούν στη ∆. Πελοπόννησο και µοιάζουν µε τους αντίστοιχους των Μυκηνών. 
Εκτός της κόγχης, ταφή στον τάφο δεν βρέθηκε, µόνο ανακοµιδές. Στο Ν∆. τµήµα 
εντοπίστηκαν ανθρώπινα οστά εν αταξία µαζί µε χάλκινο µονόστοµο µαχαιρίδιο σε 
κακή διατήρηση, 5 ψήγµατα χρυσού, χρυσή ψηφίδα, 2 κοµµάτια αργυρού 
µικροαντικειµένου, τεµάχια χαλκού, χάλκινη σµίλη, σφονδύλι, όστρακο πίθου και 
άλλα. Στο Β∆. τµήµα βρέθηκε διπλή ανακοµιδή. Μεταξύ των οστών της Β. 
ανακοµιδής βρέθηκε κεκαµµένο ξίφος, στο ύψος της λεκάνης του νεκρού, 
γλωσσοειδές αµφίστοµο εργαλείο από κερατόλιθο, 22 χρυσοί ρόδακες και κεραµική 
ΜΕΙΙΙ–ΥΕΙ. Η Β. ανακοµιδή ανήκει σε νεαρό άνδρα, στον οποίο θεωρήθηκε ότι 
αποτέθηκε το «θανατωµένο» ξίφος ως ενθύµιο δόξας. Συνεπώς, το ξίφος και ο τάφος 
δεν πρέπει να απείχαν χρονικά. Στο Α. τµήµα συναντάµε λάκκο αβαθή απ’ όπου 
προήλθαν 30 αιχµές βελών από οψιανό και πυριτόλιθο (παρόµοιες µε των Τάφων IV, 
∆ και Λ των Ταφικών Κύκλων των Μυκηνών), χάντρες από αµέθυστο, ορεία 
κρύσταλλο και ήλεκτρο. Στο κέντρο εντοπίστηκε µεταγενέστερη (ΥΕΙ ή αρχές ΥΕΙΙ) 
ταφή. Πάνω από τις πλάκες που την κάλυπταν βρέθηκε αιχµή βέλους από πυριτόλιθο. 
Στην κόγχη υπήρχε ένας καλά διατηρηµένος σκελετός, µαζί µε φύλλα χρυσού και 2 
πήλινα αγγεία. Σε επίχωση κάτω από το δάπεδο βρέθηκαν χρυσά φύλλα και 
µικροαντικείµενα. Στο βαθύτερο σηµείο του τάφου εντοπίστηκαν ασηµένιο κύπελλο, 
όχι καλά διατηρηµένο και µεγάλος αριθµός κοσµηµάτων και αγγείων, αισθητά 
όµοιων µε εκείνα των Λακκοειδών τάφων των Μυκηνών. 

9 κιβωτιόσχηµοι τάφοι ανασκάφηκαν από τον Μαρινάτο στη θέση αυτή και σε 
άµεση συνάφεια µε τον οικιστικό χώρο. Γι’ αυτούς δεν δίνονται πολλές πληροφορίες, 
εκτός του ότι όλοι είναι κιβωτιόσχηµοι και περιείχαν παιδικούς σκελετούς. ∆ύο εξ 
αυτών ανασκάφηκαν Β. των θολωτών τάφων 2 και 3 και οι υπόλοιποι Α του θολωτού 
τάφου 1. Χρονολογούνται στην ΜΕΙΙΙ-ΥΕΙ. 

Τύµβος Κοκοράκου (στον οµώνυµο λόφο σε απόσταση 500µ. από την 
Περιστεριά). Η διάµετρος του τύµβου αυτού είναι 16-20µ., το ύψος του 4µ. περίπου 
και είχε περίβολο αποτελούµενο από δύο-τρεις σειρές λίθων µε πλάτος 1-1,3µ. (Εικ. 
52γ). Περιείχε µια πιθοταφή. Ο πίθος βρέθηκε κατά το ήµισυ καταστραµµένος, το 
σωζόµενο µήκος του είναι 1,42µ. και περιείχε µια ταφή ενηλίκου σε συνεσταλµένη 
στάση (Εικ. 52δ). Εκτός από αυτόν τον πίθο εντοπίστηκαν και όστρακα άλλων δύο 
ακόµα πίθων εντός του τύµβου, ενώ στο εξωτερικό του βρέθηκαν και άλλα όστρακα, 
γεγονός που θα µπορούσε να µαρτυράει την ύπαρξη περισσότερων πίθων εντός του 
τύµβου. Ο τύµβος Κοκοράκου αποτελεί το πρωιµότερο µνηµείο της Περιστεριάς, 
καθώς χρονολογείται στην ΜΕ Ι/ΙΙ.  

 
38) Πύλα. 147 
ΜΕ τύµβος σηµειώθηκε στη θέση αυτή καταστραµµένος πολύ µε 

υπολογιζόµενες διαστάσεις: 23µ. Α.-∆., λιγότερο Β.-Ν. και σωζόµενο ύψος 1µ. 
περίπου. Οστά και κοµµάτια πίθου έχουν βρεθεί στον τύµβο αυτό.  
 
 

                                                 
147 Hope Simpson and Dickinson 1979, 141-142.     Boyd 2002, 104.  
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39) Πύργος (Τσούκα.)148  
ΜΕ τύµβος διαστάσεων 9-12µ. διάµετρος και ύψος 5µ., στον οποίον 

εντοπίστηκαν “καλυπτήριες πλάκες”, οστά, τµήµατα πίθων, 2 ΜΕ όστρακα καθώς 
επίσης ρωµαϊκή και βυζαντινή κεραµική. Κατά τη διάρκεια πολύ νεότερης από την 
αρχική έρευνας δίνονται διαφορετικές διαστάσεις για τον εν λόγω τύµβο. Σύµφωνα 
µε αυτές η διάµετρος είναι 14µ., που όµως λόγω έργων το 1993 µειώθηκε σε 5,4µ. και 
ύψος 3,5µ. Οι νεότερες έρευνες απέδωσαν τα εξής ευρήµατα: κεράµους ρωµαϊκής και 
υστερότερης περιόδου, οστά από 2 ενταφιασµούς και τµήµατα από αµφορέα. 
 

40) Ρούτσι. 149 
1χλµ. ΒΑ. του Μυρσινοχωρίου βρίσκεται η τοποθεσία Ρούτσι. Σ’ αυτήν 

ανασκάφηκαν 3 τυµβοειδή εξάρµατα της ΜΕ II περιόδου. Αποδείχτηκε ότι δεν 
πρόκειται για θολωτούς τάφους, αλλά για τύµβους: Ο πρώτος -τύµβος κτήµατος 
Γεωργιόπουλου- µε διάµετρο 13µ. και ύψος 5µ. περιείχε πιθοταφές και 
κιβωτιόσχηµους τάφους, που δεν έχουν περιγραφεί µε λεπτοµέρειες. Στον δεύτερο –
τύµβος κτήµατος Καλογερόπουλου- µε διάµετρο 20,4 – 25,8µ. περίπου, ο Μαρινάτος 
ανέσκαψε κιβωτιόσχηµους τάφους και πιθοταφές για τα οποία δεν γνωρίζουµε και 
πολλά πράγµατα. Ο Κορρές αργότερα εντόπισε έναν ακόµα πίθο (Εικ. 53β), που 
περιλάµβανε έναν σκελετό και έναν κιβωτιόσχηµο τάφο, στον οποίο βρέθηκαν 4 
κρανία και µικρά οστά (Εικ. 53α). Η έλλειψη µεγάλων οστών τον οδήγησε στην 
άποψη πως επρόκειτο για οστεοφυλάκιο. Εντός του συγκεκριµένου τύµβου 
εντοπίστηκε κτιστός θαλαµοειδής πεταλόσχηµος τάφος µήκους 2µ. περίπου, πλάτους 
1,5µ. περίπου και ύψους λιγότερο από 1µ. Οι γνώσεις µας για τον τάφο αυτό είναι 
ελλιπέστατες. ∆εν υπάρχει καµία αναφορά για ταφές, ενώ χρονολογείται στην ΜΕ 
ΙΙ/ΙΙΙ. Ο δε τρίτος τύµβος ήταν απλός σωρός λίθων. 

Στην ίδια θέση έχουν ανασκαφεί και οι «πριγκηπικοί», όπως ονοµάστηκαν, 
µικρών διαστάσεων  θολωτοί τάφοι. 

Τάφος 1:  Συληµένος, αλλά καλά διατηρούµενος και µόνο το ανώτερο τµήµα 
της θόλου είχε καταπέσει. Ο «δρόµος» του προς Β.ΒΑ. χωρίς τοιχοδοµία,  το 
«στόµιον» έχει 2,3µ. ύψος, 1,5µ. πλάτος και 2,3µ. βάθος. Ο θόλος έχει διάµετρο 
περίπου 5,5µ. (Εικ. 53γ). Αναφέρεται ένας σκελετός άνδρα, µάλλον Μυκηναίου, σε 
αδιευκρίνιστο σηµείο του τάφου, και ένα κρανίο, ανήκον µάλλον σε 
Πρωτοχριστιανική ταφή, στο δρόµο. Κανένας κατά χώρα νεκρός δεν βρέθηκε στο 
θόλο. Μεταξύ των ευρηµάτων αναφέρονται χάλκινο «θανατωµένο» ξίφος, χρυσά και 
ασηµένια κοσµήµατα, ασηµένιο αγγείο, χρυσά και άλλα µικροαντικείµενα, χάλκινο 
τηγάνιο και 2 οµάδες πήλινων αγγείων. Βάσει κεραµικών ευρηµάτων ο τάφος άρχισε 
να χρησιµοποιείται στην ΥΕΙ και η διάρκεια χρήσης του φτάνει ως και την ΥΕΙΙΙΑ. 

Τάφος 2:  Αναζητήθηκε από τους ερευνητές ύστερα από διατύπωση της άποψης 
ότι, όπως στις Μυκήνες, όπου οι θολωτοί τάφοι βρίσκονται ανά οµάδες των τριών, 
ίσως έτσι και στη Μεσσηνία οι θολωτοί τάφοι να απαντούν ανά ζεύγη. Ο τάφος 2 
είναι λίγο µικρότερος του τάφου 1 και προχειρότερα κτισµένος (Εικ. 53δ). Ήταν 
όµως µερικώς συληµένος. Βρίσκεται 20µ Ν∆. του πρώτου. Ο «δρόµος» προς Β.ΒΑ. 
χωρίς τοιχοδοµία. Τα «στόµιον» είχε πλάτος 1,3µ. περίπου, βάθος 1,5µ. και ύψος 

                                                 
148 McDonald and Simpson 1961, 237.   Hope Simpson and Dickinson 1979, 134.   Davis et alii 1997, 
485-488.    Boyd 2002, 137-138. 
149 Μαρινάτος 1953, 238, 250.     Έργον 1956, 93-6.    Μαρινάτος 1956, 203-6.    Έργον 1957, 70-5.      
Μαρινάτος 1957, 118-20.      Μαρινάτος 1960β, 114-5.        Παντελίδου 1969, 313.     Παντελίδου 
1970, 125-8.       Pelon 1976, 75-76, 200.        Vermeule 1983, 141-143.      Κορρές 1988, 40.       
Hewitt 1993, 20.        Cavanagh and Mee 1998, 52.       Papadimitriou 2001, 37.       Παπαδηµητρίου 
2001-2002, 149.      Boyd 2002, 153-157. 
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1,45µ. περίπου. Ο θόλος είχε διάµετρο 5µ. περίπου µε τα τοιχώµατά του να 
διατηρούνται σε ύψος 3µ. στο Ν. τµήµα του. Βάσει των κρανίων, ο τάφος δέχτηκε 6 ή 
7 νεκρούς. Ο χρονικά τελευταίος θάφτηκε στο δάπεδο της θόλου, πάνω σε 
κλινοσκέπασµα ή ψάθα, φτιαγµένη βιαστικά, χρώµατος κόκκινου και γαλάζιου. 
Θεωρήθηκε πολεµιστής που σκοτώθηκε στη µάχη. Κοντά του βρέθηκαν:10 αγχέµαχα 
όπλα και 10 αγγεία, κάτοπτρο και πλήθος σφραγιδόλιθων, µεταξύ των οποίων δύο 
ανατολικής προέλευσης κύλινδροι από σάρδιο και σαρδόνυχα. Στο λαιµό φορούσε 
βαρύ περιδέραιο από βαλτικό ήλεκτρο. Κάτω από το δάπεδο ήταν θαµµένα 6 άτοµα 
σε δύο λάκκους -αλλού χαρακτηρίζονται «κιβωτιόσχηµοι τάφοι»- µε τις εξής 
διαστάσεις: λάκκος 1: 2Χ0,9µ. και λάκκος 2: 2,4Χ1,6Χ1µ. (οι διαστάσεις 
υπολογίζονται από τα σχέδια των τάφων). Ο νεκρός του Λάκκου 1 χαρακτηρίστηκε 
«νεαρή πριγκήπισσα», ηλικίας 15 χρόνων. Γύρω από το λαιµό της υπήρχε σύνολο 
χαντρών, προφανώς περιδέραιου και δίπλα της υάλινο πρίσµα. Στο Λάκκο 2 ο νεκρός 
του ανώτερου στρώµατος φέρει κοσµήµατα και στο αριστερό χέρι εγχειρίδιο µε 
ναυτίλους εναλλάξ χρυσών και αργυρών µέσα σε βαθυµπλέ niello. Λίγο µακρύτερα 
βρέθηκαν 13 χρυσές ψήφοι σχήµατος και µεγέθους κοχλία, µάλλον από τελαµώνα 
εγχειρίδιο. Στο δεξί χέρι του νεκρού υπήρχε δεύτερο εγχειρίδιο, παρόµοιο µε το 
πρώτο, µε ολόχρυση λαβή και παράσταση λεοπαρδάλεων. Οι ταφές του Λάκκου 2 
είναι οι πρωιµότερες. Τα υπόλοιπα κτερίσµατα είναι διάσπαρτα στους λάκκους και το 
δάπεδο. Στη βιβλιογραφία δεν δίνεται η ακριβής θέση εύρεσής τους. Στον δρόµο και 
το θάλαµο του τάφου βρέθηκαν δεκάδες λίθινες και χάλκινες αιχµές βελών -
φαινόµενο σύνηθες στην Πύλο. Είναι σηµαντικό ότι δεν είχαν αποτεθεί ως 
κτερίσµατα. Οι παρατηρήσεις έδειξαν ότι τα βέλη εκτοξεύονταν κατά τη διάρκεια της 
ταφής ως «οµοβροντία» προς τιµήν του νεκρού και ίσως προς εκφοβισµό των κακών 
πνευµάτων. Βάσει της κεραµικής του, ο τάφος χρονολογείται στην ΥΕΙ – ΥΕΙΙΑ.  
 

41) Τουρλιδίτσα.150  
Ανασκάφηκε µικρός θολωτός τάφος της ΥΕ ΙΙ-ΙΑ, πλήρως συληµένος (Εικ. 54). 

Πολύ κατεστραµµένος, καλυπτόταν από τύµβο ακανόνιστης µορφής. Ο τειχισµένος 
µε µικρούς επίπεδους λίθους «δρόµος» του έχει πλάτος 1,7µ., ενώ το ∆. τοίχωµά του 
διατηρείται σε µήκος 2,75µ. Το «στόµιον» στενεύει προς το µέρος της θόλου, ώστε 
έχει κάτοψη τραπεζίου και τα τοιχώµατα συγκλίνουν προς τα πάνω τόσο ώστε δεν 
υπήρχε καν ανώφλι, αλλά το «στόµιον» κατέληγε τριγωνικό. Το πλάτος του είναι 
1,35µ. εξωτερικά και 1,15µ. εσωτερικά, ενώ στο µέσον του στοµίου το πλάτος έχει 
µετρηθεί 1,2µ. στο δάπεδο και σε ύψος 0,55µ. –το ύψος του δεξιού τοιχώµατός του- 
το πλάτος είναι 1µ. Ο θόλος διαµέτρου 5,1µ. κατασκευάστηκε από µικρούς και 
µεγαλύτερους επίπεδους λίθους και σώζεται σε µέγιστο ύψος 1,2µ. Αδιευκρίνιστος 
αριθµός ταφών: οστά απαντούν στο δρόµο και την είσοδο, ενώ στο δάπεδο του 
θαλάµου βρέθηκαν λάκκοι µε ελάχιστα ίχνη οστών. Οι διαστάσεις των λάκκων αυτών 
είναι: Στα Α. 1,1Χ0,5Χ0,5µ. Στα ∆. 1,1Χ0,6Χ0,4µ. και ο τελευταίος απέναντι από την 
είσοδο 2,2Χ1Χ1,6µ. Πίσω από τη θύρα του τάφου µέσα στη θόλο βρέθηκε επίχρυσος 
ήλος ξίφους ή ποτηρίου και ακέραιο γλωσσοειδές µαχαίρι ή ξυρός. Κοντά σε λάκκο 
(δεν διευκρινίζεται ποιον) βρέθηκε µια λίθινη αιχµή βέλους. 

 
 
 
 
 

                                                 
150 Έργον 1966, 108-110.     Μαρινάτος 1966, 129-131.      Pelon 1976, 207.  
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42) Τραγάνα.151  
Η θέση Τραγάνα βρίσκεται 3χλµ. Ν∆. του Ανακτόρου του Άνω Εγκλιανού. Από 

την έρευνα ανασκάφηκαν δύο θολωτοί τάφοι της Μυκηναϊκής περιόδου. Οι 
διαστάσεις και τα ευρήµατά τους φανερώνουν ότι πρόκειται για «βασιλικά» ταφικά 
µνηµεία, παρόµοια µε τα αντίστοιχα του Κακόβατου, που θα δούµε παρακάτω. 

Θολωτός Τάφος 1152 (Eικ. 55 και 56α): Ο «δρόµος» του, µε µεγάλη κλίση προς 
το στόµιο, έχει κατεύθυνση προς ΝΑ., χωρίς να έχουµε στοιχεία για τις διαστάσεις 
του. Το «στόµιον» έχει ύψος 2,9µ., πλάτος 1,45µ. και βάθος 2,8µ. στο δάπεδο και 
3,15µ. πάνω. O θόλος έχει διάµετρο 8,15µ. και τα τοιχώµατά του αποτελούµενα από 
δόµους πωρόλιθου διατηρούνται σε ύψος 3µ. Περιέχει περισσότερα από ένα ταφικά 
στρώµατα και πολλούς νεκρούς: τουλάχιστον 6 κοντά στην είσοδο, εκ των οποίων  
ένας πολύ καλά διατηρηµένος σε θέση οκλάζουσα, 30 τουλάχιστον στο κατώτερο 
επίπεδο ανακατεµένους µε υπολείµµατα πυρών, και 5 περίπου µοιρασµένους σε 3 
λάκκους σκαµµένους στο έδαφος. Αυτός που εντοπίστηκε δεξιά της εισόδου -Λάκκος 
1- είχε διαστάσεις: 2,1Χ0,6Χ0,8µ. Αυτός στα αριστερά της εισόδου –Λάκκος 2- ήταν: 
2,05Χ0,7Χ1,15µ. και κάτω από αυτόν υπήρχε τρίτος -Λάκκος 3- διαστάσεων: 
1,5Χ0,7Χ0,6µ. Απέναντι δε από την είσοδο υπήρχε τέταρτος λάκκος διαστάσεων 
0,9Χ0,35µ. πλήρης οστών από πολλούς νεκρούς, ενώ αρχική λειτουργία του φαίνεται 
η απόθεση νεκρικών σπονδών. Τα οστά πρέπει να εισχώρησαν κατά τη 
µεταγενέστερη συσσώρευση των παλαιών σκελετών. Πιο πρόσφατες πρέπει να είναι 
οι ταφές των λάκκων. Στον Λάκκο 2 βρέθηκαν αµφορείς Ανακτορικού Ρυθµού. Στον 
Λάκκο 3 βρέθηκαν κατεργασµένοι οδόντες κάπρου από ενίσχυση δερµάτινου 
κράνους. Από τον «δρόµο» του τάφου προέχονται λίθινες αιχµές βελών, κεραµική και 
ο θησαυρός χάλκινων αγγείων: δίωτος αµφορέας, τριποδικό σκεύος και µικρότερα 
αγγεία, όλα συµπιεσµένα, παραµορφωµένα και οξειδωµένα. Εξαιρετικού 
ενδιαφέροντος είναι ο δίωτος αµφορέας καθώς αποκαλύφθηκε ότι περιείχε στο 
εσωτερικό του οµάδα χάλκινων όπλων (παραξιφίδα, 2 αιχµές δοράτων, µονόστοµο 
µάχαιρα, µονόστοµο µαχαιρίδιο και ξυρό), κάτοπτρο και δίλοβο ποτήριο. Κάτω από 
το τριποδικό σκεύος (χυτρόπους) βρέθηκε φιάλη και 2 δίσκοι. Κοντά στην είσοδο του 
τάφου είχε αποτεθεί δεύτερος θησαυρός χάλκινων σκευών, λιγότερων και 
µικρότερων, αλλά πολυτιµότερων. Σε άλλο σηµείο βρέθηκε χυτρόπους, κάτω από 
αυτόν άλλα σκεύη και δίπλα λεκάνη µε εγχάρακτη διακόσµηση. Κάτω από τα 
παραπάνω σκεύη υπήρχε µονόστοµο ακέραιο µαχαίρι µε 3 ήλους, και λεπτότατα 
κοσµήµατα, δύο ξυροί και µικρό τηγάνιο. Επίσης, βρέθηκε µικρή ψήφος από 
αµέθυστο µε παράσταση δύο πολεµιστών, ενώ σε υστερότερη µελέτη αναφέρεται 
εύρεση χρυσών αντικειµένων (χωρίς λεπτοµέρειες). Ο τάφος είχε συληθεί ήδη στο 
τέλος της µυκηναϊκής περιόδου, όταν ετάφησαν σε λάκκους οι τελευταίοι νεκροί και 
οι προηγούµενοι συσσωρεύτηκαν στο δεξί ήµισυ του θόλου. ∆εν γνωρίζουµε πότε 
καταστράφηκε ο τάφος. Πρέπει, πάντως να χρησιµοποιούνταν, ίσως συνεχώς, επί 400 
χρόνια τουλάχιστον. Κατά τον Pelon, η κεραµική ανήκει στις ΥΕΙ–ΙΙΑ, ΙΙΙΑ1, ΙΙΙΓ1 
και ΙΙΙΓ2, ενώ οι λάκκοι χρονολογούνται στην ΥΕΙΙΙΓ1 και Γ2. 

∆εν γνωρίζουµε αν εκεί θάβονταν πάντα τα µέλη του ηγεµονικού γένους. Τα 
κτερίσµατα µαρτυρούν µόνο την προϊούσα φτώχεια των νεκρών, η δε σχετική 
προφύλαξη των οστών των αρχαιότερων νεκρών καθιστά πιθανόν ότι οι εκάστοτε 
συγγενείς των νεκρών τιµούσαν εκ νέου τους προηγούµενους θαµµένους. 
                                                 
151 Σκιάς 1909, 274-92.    Κουρουνιώτης 1912, 268-9.    Κουρουνιώτης 1914, 99-117.     Έργον 1955, 
88-91.     Μαρινάτος 1955, 245-55.       Μαρινάτος 1960β, 113-4.      Pylos I, 3.     Παντελίδου 1970, 
127-8, 131.    Κορρές 1976α, 265-70.     Pelon 1976, 196.     Κορρές 1988, 41.     Cavanagh and Mee 
1998, 96.      Boyd 2002, 131-132.  
152  Είναι ο Θολωτός Ι στις παλιές ανασκαφές της Πύλου. 
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Θολωτός Τάφος 2 (Εικ. 56β): Καλύπτεται από χώµατα που σχηµάτιζαν τύµβο, ο 
οποίος διατηρείται εν µέρει. Πρέπει να ήταν υπέργειος και λίγο µικρότερος από τον 
προαναφερθέντα. Ο «δρόµος» του έχει µήκος 7,5µ. και πλάτος που ποικίλει µεταξύ 
2,25-2,55µ. και τα τοιχώµατά του είναι κατασκευασµένα µε λαξευµένους µαλακούς 
πωρόλιθους. Ο θόλος έχει διάµετρο 7,2µ. και έχει κατασκευαστεί µε µικρούς 
επίπεδους και µόνο στην πρόσοψη λαξευµένους λίθους. Το µέγιστο ύψος του θόλου 
είναι 3,25µ. Περιείχε 3 βεβαιωµένους και 1 πιθανολογούµενο λάκκο. Από αυτούς ο 
Λάκκος 3 είναι µυκηναϊκός και περιέχει καύση 2 νεαρών κοριτσιών 14-16 ετών, που 
θεωρήθηκαν «πριγκήπισσες», κτερισµένων µε κοσµήµατα. Πρόκειται για ένα από τα 
παλαιότερα και ωραιότερα παραδείγµατα καύσης νεκρών της µυκηναϊκής περιόδου. 
Μαζί µε τις νεκρές βρέθηκαν 2 χάλκινες αιχµές βελών από οψιανό, λίθινα βέλη και 
χάλκινα αντικείµενα. Βορειότερα αναφέρεται ύπαρξη και άλλης, πλουσιότερης 
πυράς, των µέσων του 14ου αι. π. Χ. Ο τάφος χρονολογείται στην ΥΕΙΙΙΑ2 και φέρει 
ίχνη προσπαθειών σύλησης ήδη από την αρχαιότητα, αλλά και µεταγενέστερης 
χρήσης κατά τους ελληνιστικούς χρόνους.   

 
43) Φοινικούντα.153 (10χλµ. περίπου ∆. της Κορώνης) 
Στη θέση αυτή έχουν εντοπιστεί εκτός από οικισµό ένας πιθανόν τύµβος και 

ένας πιθανόν θολωτός τάφος, στους λόφους πίσω από το σηµερινό χωριό. ∆εν δίνεται 
καµιά περιγραφή για τα δύο αυτά µνηµεία, από τα οποία σήµερα δεν σώζεται τίποτα, 
ούτε χρονολόγηση αναφέρεται κάπου. 

 
44) Χαλκιάς.154 (14χλµ. Β. από τη Μάλθη) 
Στη συγκεκριµένη θέση έχουν ερευνηθεί 3 θολωτοί τάφοι, ενώ υπάρχουν 

ενδείξεις και για άλλους. Χρονολογούνται στην ΥΕΙΙΑ-ΙΙΙΒ. 
Θολωτός τάφος 1 (Εικ. 57α): Η διάµετρος του θόλου είναι 4,1µ. 

κατασκευασµένος από επίπεδους λίθους, ενώ το µέγιστο σωζόµενο ύψος του 
ανέρχεται σε 2,1µ. Ο «δρόµος» έχει διαστάσεις 2,7Χ1,3µ. Ο τάφος ήταν συληµένος 
από την αρχαιότητα και το περιεχόµενό του ήταν πολύ αναµοχλευµένο. Απέναντι από 
την είσοδο και στο Ν∆. τµήµα του θόλου υπήρχαν πολλά οστά συγκεντρωµένα. Η 
κεραµική του περιλαµβάνει 30 περίπου ελλιπείς κύλικες, 5 κυλινδρικά αλάβαστρα, 2 
σκύφους, 2 πρόχους, 2 σφραγίδες και χάντρες διαφόρων υλικών και σχηµάτων.  

Θολωτός τάφος 2 (Εικ. 57β): Η διάµετρος του θόλου είναι 4,1µ., το σωζόµενο 
ύψος του 1µ. και το πάχος των τοιχωµάτων 0,5µ. Ο «δρόµος» του έχει καταστραφεί 
τελείως. Από τα όστρακα που προήλθαν από τον συγκεκριµένο τάφο συγκολλήθηκαν 
3 αλάβαστρα, οινοχόη, 2 πρόχοι, προχοΐδιο, µόνωτη κύλικα και πήλινο ειδώλιο τύπου 
Φ.  

Θολωτός τάφος 3 (Εικ. 57γ): Εντοπίστηκε σε παρακείµενο λοφίσκο από τους 
δύο προαναφερθέντες θολωτούς τάφους. Ο τάφος έχει προσανατολισµό Β.-Ν., µε τον 
«δρόµο» προς Β. Βρέθηκε συληµένος και διαταραγµένος. Τα τοιχώµατα του θόλου, 
που έχει διάµετρο 4µ., ήταν κατασκευασµένα από επίπεδους λίθους και σώζονται ως 
το ύψος του 1,7µ., ενώ ο «δρόµος» δεν ερευνήθηκε. Το «στόµιον» είναι λιθεπένδυτο 
µε διαστάσεις 2,3Χ1,15µ. και φρασσόταν από ξερολιθιά που διασώθηκε σε ύψος 
0,5µ., ενώ το υπέρθυρο ήταν 2,1Χ1,2Χ0,3µ. Εντός του θόλου βρέθηκαν διασπαρµένα 
οστά και όστρακα και 2 αιχµές βελών από πυριτόλιθο.  

       
 

                                                 
153 McDonald and Hope Simpson 1961, 247-248.         Hope Simpson and Dickinson 1979, 151.         
Κορρές 1982, 231.     Boyd 2002, 102. 
154 Βικάτου 1995, 182-4.       Βικάτου 1996, 191-2.     Boyd 2002, 153. 
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45) Χαροκοπειό. 155  
Στο χωριό Χαροκοπειό, 4χλµ. από την Κορώνη –νεότερη ονοµασία της αρχαίας 

Ασίνης- ανασκάφηκε θολωτός τάφος, που είχε κατασκευαστεί από επίπεδους λίθους 
µε διάµετρο 4,8µ. ∆εν δίνονται πληροφορίες για ταφές. Στο δάπεδό του βρέθηκαν 
µόνο χάλκινο ξίφος και χάλκινος λέβητας, ο οποίος χρονολογείται στην ΥΕΙ-ΙΙ ή το 
αργότερο στην ΥΕΙΙΙΑ1. 
 

46) Ψάρι 156   
Στο ύψωµα καλούµενο Μετσίκι ανακαλύφθηκαν 2 θολωτοί τάφοι.  
Θολωτός τάφος 1 (Εικ. 58α): Η διάµετρος του θόλου του τάφου αυτού, ο οποίος 

καλυπτόταν ως το επίπεδο του ανωφλιού του µε λιθεπένδυτο τύµβο, που διαθέτει 
αναληµµατικό περίβολο, υπολογίζεται σε 9-10µ. και η τοιχοποιία του εµφανίζεται 
αρκετά επιµεληµένη, αποτελούµενη από πλάκες σχιστόλιθου. Το «στόµιον» του 
τάφου είχε τις εξής διαστάσεις: µήκος 4,9µ. και πλάτος 1,45µ. µε προσανατολισµό 
Β.Β∆.-Ν.Ν∆.., ενώ ήταν κατασκευασµένο από καλά δουλεµένες ασβεστολιθικές 
λιθόπλινθους µε διαστάσεις που ποικίλλουν κατά δόµους. Το συνολικό µήκος του 
«δρόµου» αυτού του τάφου είναι 6µ. Τα τοιχώµατα του «δρόµου» έχουν 
κατασκευαστεί από µικρούς επίπεδους ασβεστόλιθους, αλλά προς το µέσον  έχουν 
χρησιµοποιηθεί και ογκωδέστεροι, σχεδόν ακατέργαστοι. Τα τοιχώµατα στενεύουν 
προς το «στόµιον», ενώ διευρύνονται στην είσοδο που φράσσεται από χαµηλή 
αργολιθοδοµή ύψους 0,55-0,6µ. Πρόκειται για πρώιµο µνηµείο: η γραπτή κεραµική 
της επίχωσης του δρόµου ανήκει στις ΥΕ Ι και ΙΙ. Ίσως, η διάρκεια χρήσης του 
µνηµείου να επεκτείνεται και κατά την ΥΕ ΙΙΙΑ-Β περίοδο. Σήµερα βρίσκουµε µόνο 
υπολείµµατα αυτού του κάποτε πλούσια κτερισµένου τάφου. Από το δρόµο 
προέρχονται αιχµές βελών από οψιανό και πυρίτη, πολλά λίθινα αντικείµενα, πήλινα 
σφονδύλια, οστέινη περόνη, ελεφάντινο κοµβίο, µυκηναϊκό ειδώλιο. Στο νεκρικό 
θάλαµο πρέπει να υπήρχε αλληλοδιαδοχή ταφών, δεν δίνεται όµως ο ακριβής αριθµός 
τους. Κατά τον καθαρισµό του δαπέδου, στο ΒΑ. τµήµα βρέθηκαν κοµµάτια από 
ανθρώπινο κρανίο, 11 άριστα δουλεµένες αιχµές βελών από καστανέρυθρο 
πυριτόλιθο και όστρακα πιθαµφορίσκου. Στο Β.Β∆. τµήµα αιχµές βελών από 
πυριτόλιθο, µεγάλος χάλκινος ήλος µε χρυσεπένδυτες κεφαλές προερχόµενος από 
µεγάλο µυκηναϊκό ξίφος ή εγχειρίδιο και όστρακα άλλου πιθαµφορίσκου. Στο Ν.Ν∆. 
τµήµα εντοπίστηκε κεραµική της ΥΕ ΙΙ Α περιόδου. 

Θολωτός τάφος 2 (Εικ. 58β): Βρίσκεται 100µ. Α. του πρώτου θολωτού τάφου, ο 
οποίος καλύπτεται από χαµηλό τύµβο. Υπολογίζεται ότι είναι εξίσου µεγάλος µε τον 
πρώτο, αν όχι και µεγαλύτερος. Το «στόµιον» του τάφου αυτού βρίσκεται στα Ν. και 
έχει µήκος 3,6µ. περίπου, υπολογιζόµενο από το µεγάλο µονοκόµµατο ανώφλι που 
εντοπίστηκε στη θέση του, ενώ περιείχε κεραµική της ΥΕΙ.  

 
 

 
 
 
 
 
 

                                                 
155  Έργον 1958, 154.    Μαρινάτος 1958, 192-3.     McDonald and Simpson 1961, 247. 
156 Χατζή 1982, 137-138.    Χατζή 1983, 111-3.     Χατζή 1984α, 78-9.     Χατζή 1984β, 262-8.    Χατζή 
1985, 103-6.      Χατζή 1986, 42.      Χατζή 1996-1997, 536-539.     Boyd 2002, 180-182. 
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Παρένθετος Πίνακας 1. Οι τάφοι της Μεσσηνίας κατά χρονολογική σειρά. 
Σηµείωση: Η χρονολογική παράθεση των διαφόρων τάφων της Μεσσηνίας γίνεται βάσει της 
χρονολόγησης της πρώτης κατασκευής τους. 
Τάφοι ΠΕ περιόδου. 
         Θέση                                     Είδος τάφου                                Παρατηρήσεις 

Αριστοδήµειο Κιβωτιόσχηµοι τάφοι ΠΕ ΙΙ 

Λάµπαινα  Κιβωτιόσχηµος τάφος ΠΕ χωρίς περαιτέρω 
διευκρίνιση 

Μάλθη Απλοί λάκκοι. Τάφος XXXVII και XXXVIII.  » 
» Κιβωτιόσχηµος. Τάφος ΧΧΧΙΧ.  » 
» Λάκκος λιθοπερίβλητος. Τάφος XXXIV.   ΠΕΙΙΙ-ΜΕΙ 

Τάφοι ΜΕ περιόδου. 
         Θέση                                     Είδος τάφου                                 Παρατηρήσεις 

Ελληνικά Ανθείας 
2 τύµβοι στη θέση Καστρούλια. Στον τύµβο 2 

εντοπίστηκαν 2 θαλαµοειδείς και 1 
κιβωτιόσχηµος τάφος 

ΜΕ Ι 

Μάλθη Κιβωτιόσχηµος. Τάφος XIV.  » 

Βοϊδοκοιλιά Τύµβος µε 9 πιθοταφές, 1 απλό λάκκο και 1 
κιβωτιόσχηµο ΜΕ Ι/ΙΙ  

Περιστεριά Τύµβος Κοκοράκου µε 1 πιθοταφή » 

Ρούτσι Τύµβος Γεωργιόπουλου µε πιθοταφές και 
κιβωτιόσχηµους τάφους ΜΕ ΙΙ – ΜΕΙΙΙ?  

» Τύµβος Καλογερόπουλου µε πιθοταφές, 
κιβωτιόσχηµους και κτιστό θαλαµοειδή τάφο » 

 Παπούλια Κτιστός θαλαµοειδής τάφος µέσα στον τύµβο  
Αγ. Ιωάννη ΜΕΙ-ΙΙΙ 

Μάλθη Λάκκος λιθοπερίβλητος. Τάφος Ι  ΜΕ ΙΙΙ  
» Κιβωτιόσχηµος. Τάφος IX  » 

» 
Λάκκοι λιθοπερίβλητοι. Τάφος ΙΙ, V, VII, VIII, 
X, XIII, XV, XVI, XXII, XXV, XXVI, XXIX, 

XXXVI, XL και XLVIII.   
ΜΕ χωρίς διευκρινίσεις 

» Κιβωτιόσχηµοι. Τάφος IV, XI, XII, XVIII, 
XXXV, XLVI και XLVIII.  » 

» Πιθοταφή. Τάφος ΧΧΧ  » 
Αελάκι Τύµβος µε ίχνη µικρών κιβωτιόσχηµων τάφων » 

Ευαγγελισµός Τύµβος  » 
Κάναλος 2 τύµβοι » 

Λεύκη Καλδάµου 5 τύµβοι » 
Μεσοχώρι – Γδυτή 

Ράχη 2 τύµβοι » 

Πύλα τύµβος » 
Πύργος (Τσούκα) τύµβος » 

Μάλθη Κιβωτιόσχηµος. Τάφος VI. ΜΕ-ΥΕ χωρίς περαιτέρω 
διευκρινίσεις 

» Λάκκος λιθοπερίβλητος. Τάφος XLII. ΜΕΙΙΙ(;)/ΥΕΙ 
Κουκουνάρα Κτιστός θαλαµοειδής τάφος 1 (οµάδα Άκονες) ΜΕΙΙΙ/ΥΕΙ 
Άνω Εγκλιανός Θολωτός τάφος IV » 

» Λακκοειδής τάφος κάτω από το ∆ωµάτιο 97 
του Ανακτόρου ΜΕΙΙΙ/ΥΕΙ – ΥΕΙΙ/ΙΙΙΑ 

Βολιµίδια “Λακκοειδής” τάφος 1 Κεφαλόβρυσου ΜΕΙΙΙ/ΥΕΙ 

Νιχώρια Θολωτοί τάφοι 4 και 5 Νικητόπουλου 
Καρποφόρας  ΜΕΙΙΙ/ΥΕΙ - ΥΕΙΙΙΒ 

Κορυφάσιο Θολωτός τάφος Οσµαναγά ΜΕΙΙΙ/ΥΕΙ – ΥΕΙΙ 

Κουκουνάρα 

Θολωτοί τάφοι 1, 2, 3, 5, 7, 10 του τυµβοειδούς 
εξάρµατος α’ Γουβαλάρι (οµάδα Καταρραχάκι). 
Θολωτός τάφος 1 του τυµβοειδούς εξάρµατος β’ 

Γουβαλάρι (οµάδα Καταρραχάκι).    

ΜΕΙΙΙ/ΥΕΙ - ΥΕΙΙΙ. Οι 
τάφοι 2 και 3 του 

τυµβοειδούς εξάρµατος α’ 
µπορεί να χρονολογούνται 

στην ΥΕΙΙΙ    
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Τάφοι ΜΕ περιόδου (συνέχεια). 
          Θέση                           Είδος τάφου                                  Παρατηρήσεις 

Κουκουνάρα Θολωτός τάφος 2 Γουβαλάρι 
(οµάδα Καταρραχάκι) ΜΕΙΙΙ/ΥΕΙ – ΥΕΙΙΙΑ2 

» Θολωτός τάφος στα Παλαιοχώρια ME III/YE I (ΥΕΙΙΙΒ-Γ λιγότ. πιθανό) 

Κρεµµύδα-Καµίνια Τύµβος που κάλυπτε 5 θολωτούς 
τάφους και 4 πιθοταφές 

Ο τύµβος, ο θολωτός τάφος 3 και οι 
πιθοταφές χρονολογούνται στην 
ΜΕΙΙΙ-ΥΕΙ. Οι υπόλοιποι θολωτοί 
τάφοι θα αναφερθούν χωριστά 

παρακάτω. 

Νιχώρια (περιοχή ΙΙ) Κιβωτιόσχηµος τάφος Η χρονολόγησή του είναι δύσκολη και 
δίνεται πολύ γενικά: ΜΕΙΙΙ-ΥΕΙΙΙ. 

Παπούλια 
Τύµβος Αγ. Ιωάννη µε 

κιβωτιόσχηµους τάφους και 
πιθοταφές 

ΜΕΙΙΙ-ΥΕΙ 

Περιστεριά  «Λακκοειδής» τάφος » 
» 9 κιβωτιόσχηµοι » 

 
Τάφοι ΥΕ περιόδου. 
          Θέση                            Είδος τάφου                                Παρατηρήσεις 

Κουκουνάρα  Κτιστός θαλαµοειδής τάφος ΙΙΙ 
(οµάδα Άκονες) ΥΕΙ 

Βοϊδοκοιλιά Θολωτός τάφος » 
Άνω Εγκλιανός Θολωτός τάφος Βαγενά ΥΕΙ – ΥΕΙΙΙΑ  

Βολιµίδια Θαλαµοειδείς τάφοι 1 και 3 Κορωνιού Ο τάφος 1 χρονολογείται στην ΥΕΙ 
και ο τάφος 3 στην ΥΕΙ – ΙΙΙ. 

» Θαλαµοειδείς τάφοι 4, 7, 8, 9 και 11 
Αγγελόπουλου ΥΕΙ – ΙΙΑ  

» Θαλαµοειδείς τάφοι 2, 5, 6, 7, Α και Β 
Κεφαλόβρυσου ΥΕΙ – ΥΕΙΙΙ  

∆ιόδια Θολωτός τάφος ΥΕΙ – ΙΙΙΑ-Β 
Νιχώρια Θολωτός τάφος Βέβε Καρποφόρας ΥΕΙ – ΥΕΙΙΙΒ  

Κουκουνάρα 

Θολωτός τάφος Λειβαδίτη (οµάδα 
Λεζεγά), θολωτός τάφος 9 από το 
τυµβοειδές έξαρµα α΄ και θολωτός 

τάφος 1 Γουβαλάρι (οµάδα 
Καταρραχάκι) 

ΥΕΙ – ΥΕΙΙΙΒ  

Κρεµµύδια -Καµίνια Θολωτοί τάφοι 4 και 5 ΥΕΙ 

Μάλθη Κιβωτιόσχηµοι. Τάφος ΙΙΙ, ΧΧΙΙΙ, 
XXIV, XXXI, XXXII και ΧΧΧΙΙΙ  » 

» Λάκκος λιθοπερίβλητος. Τάφος XLV. » 
Νιχώρια (περιοχή ΙΙ) “Λακκοειδής” τάφος » 

Περιστεριά Θολωτός τάφος 3 » 

» Θολωτός τάφος 4 ή Νότιος θολωτός 
τάφος ( Ι ) ΥΕΙ - ΥΕΙΙΙΑ 

Ρούτσι Θολωτοί τάφοι 1 και 2 » 
Τραγάνα Θολωτός τάφος 1 ΥΕΙ – ΥΕΙΙΙΓ2  

Χαροκοπειό Θολωτός τάφος  Αβέβαιης χρονολόγησης: ΥΕΙ-ΙΙ ή 
ΥΕΙΙΙ 

Ψάρι Θολωτοί τάφοι 1 και 2 Ο τάφος 1: ΥΕΙ – ΥΕΙΙΙΑ-Β και ο 
τάφος 2: ΥΕΙ 

Γλυκορίζι  Θολωτός τάφος ΥΕ χωρίς περαιτέρω διευκρινίσεις 
Μάλθη Κιβωτιόσχηµος. Τάφος ΧΙΧ  » 

» Πιθοταφή. Τάφος ΧΧΙ  » 
» Λάκκος λιθοπερίβλητος. Τάφος XLV  » 

Κουκουνάρα Θολωτός τάφος 2 (οµάδα Άκονες) ΥΕΙΙ – ΥΕΙΙΙΑ-Β 
Κάτω Εγκλιανός Θολωτός τάφος ΙΙΙ » 
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Τάφοι ΥΕ περιόδου (συνέχεια). 
          Θέση                            Είδος τάφου                                Παρατηρήσεις 
Άνω Εγκλιανός Θαλαµοειδής τάφος Ε-8 ΥΕΙΙ – ΥΕΙΙΙΒ-Γ 

Βασιλικό  Θολωτός τάφος ΥΕΙΙ 
Βλαχόπουλο Θολωτός τάφος ΥΕΙΙΒ – ΥΕΙΙΙΑ-Β 
Βολιµίδια  Θαλαµοειδής τάφος 1 Αγγελόπουλου ΥΕΙΙ – ΥΕΙΙΙ  

» Θαλαµοειδείς τάφοι 1 και 1α Βορηά » 
∆άρα-Φράµα Θολωτός τάφος 2 ΥΕΙΙ? – ΥΕΙΙΙΑ-Β 

Ελληνικά Ανθείας Θολωτός τάφος ΥΕΙΙΑ 
Κακόβατος  3 θολωτοί τάφοι ΥΕΙΙ 
Κάµπος  Θολωτός τάφος ΥΕΙΙ – ΥΕΙΙΙΑ-Β 
Καπλάνι  Θολωτός τάφος 2 ΥΕΙΙΑ 

Κισσός  
Τύµβος που κάλυπτε 4 ταφικούς 

κύκλους, 1 κιβωτιόσχηµο τάφο και 2 
πιθοταφές 

ΥΕΙΙ – ΥΕΙΙΙΑ-Β 

Κρεµµύδια-Καµίνια Θολωτός τάφος 1 εντός του τύµβου 
που αναφέραµε παραπάνω ΥΕΙΙΑ – ΥΕΙΙΙΑ-Β 

Κοπανάκι  Θολωτός τάφος ΥΕΙΙ – ΥΕΙΙΙΑ-Β 

Κουκουνάρα  
Θολωτοί τάφοι Φυτιές 1 ή 

«Κουκουνάρας 2»  και Φυτιές 2 ή 
«Κουκουνάρας 3» (οµάδα Λεζεγά) 

Ο Φυτιές1 στην ΥΕΙΙΒ – ΥΕΙΙΙΑ και 
ο Φυτιές 2 στην ΥΕΙΙΑ  

Νιχώρια (περιοχή Ι) “Μικρός Κύκλος” ΥΕΙΙΑ 

» Κιβωτιόσχηµοι τάφοι 1 και 2 
Η χρονολόγησή τους είναι 

προβληµατική: ΥΕΙΙΒ – ΥΕΙΙΙΑ1 ή 
ΥΕΙΙΙΒ? 

Περιστεριά Θολωτοί τάφοι 1 και 2 ΥΕΙΙ - ΥΕΙΙΙΒ 
Τουρλιδίτσα  Θολωτός τάφος ΥΕΙΙ – ΥΕΙΙΙΑ 
Χαλκιάς Θολωτοί τάφοι 1-3 ΥΕΙΙΑ - ΥΕΙΙΙΒ 
Μάλθη  Θολωτός τάφος ΙΙ ΥΕΙΙΙΑ1 

Νιχώρια Θαλαµοειδής τάφος Κανελόπουλου 
Καρποφόρας ΥΕΙΙΙΑ 

Κουκουνάρα  

Θολωτοί τάφοι 4, 6 και 8 του 
τυµβοειδούς εξάρµατος α΄ Γουβαλάρι 

(οµάδα Καταρραχάκι). Θολωτός 
τάφος 1 Γουβαλάρι (οµάδα 

Καταρραχάκι) και Κιβωτιόσχηµος 
τάφος ΙΙ (οµάδα Άκονες) 

ΥΕΙΙΙΑ-Β 

Άνω Εγκλιανός Θαλαµοειδείς τάφοι Ε-3, Ε-4, Ε-6,  
Ε-9, Ε-10, Κ-1 και Κ-2 » 

Βολιµίδια  Θαλαµοειδής τάφος Ρήγα » 
∆άρα-Φράµα Θολωτός τάφος 1 » 

Νιχώρια Θολωτοί τάφοι 3 και 6 Νικητόπουλου 
Καρποφόρας » 

» Θαλαµοειδής τάφος 2 Νικητόπουλου » 
Καρτερόλι  13 θαλαµοειδείς τάφοι » 
Μάλθη Θολωτός τάφος Ι » 

Αριστοµένης  Θαλαµοειδής τάφος Τρανής Συκιάς ΥΕΙΙΙΑ2–Γ  
Ελληνικά Ανθείας 12 θαλαµοειδείς τάφοι ΥΕΙΙΙΑ2-Β  
Νιχώρια (περιοχή Ι) Θολωτός τάφος ΜΜΕ ΥΕΙΙΙΑ2-Β2 
      »      (περιοχή ΙΙ) Απλός λάκκος ΥΕΙΙΙΑ1 ή ΥΕΙΙΙΒ2 

Μουριατάδα  Θολωτός τάφος ΥΕΙΙΙΒ-Γ 

Άγ. Ηλίας 5 τουλάχιστον θαλαµοειδείς τάφοι Από τους τάφους έχει πλήρως 
ανασκαφεί ο Τάφος 1. ΥΕΙΙΙΒ-Γ? 

Νιχώρια Θαλαµοειδής τάφος Ριζόµυλου ΥΕΙΙΙΒ-Γ 
Μάλθη Κιβωτιόσχηµος τάφος XXVII ΥΕΙΙΙΓ? 

Νιχώρια Κιβωτιόσχηµοι τάφοι 1 και 2 Τσαγδή 
Καρποφόρας  ΥΕΙΙΙΓ ή Πρωτογεωµετρική ? 
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Τάφοι ΥΕ περιόδου (συνέχεια). 
 
          Θέση                            Είδος τάφου                                Παρατηρήσεις 

Παπούλια  3 θαλαµοειδείς τάφοι (Α, Β, Γ) στον 
Αγ. Ιωάννη ΥΕΙΙΙ 

» 2 θολωτοί τάφοι » 
» Θολωτός τάφος ∆ στην Καταράχη » 

Κουκουνάρα  Θολωτός τάφος στα Πολλά ∆ένδρα » 
Βολιµίδια  Θαλαµοειδής τάφος 2 Κορωνιού » 

» Θαλαµοειδής τάφος 2 
Αγγελόπουλου » 

» Θαλαµοειδείς τάφοι 2, 3, 5, 6 και 7 
Βοριά » 

» Θαλαµοειδής τάφος 4 
Κεφαλόβρυσου » 

Λεύκτρο  Θαλαµοειδής τάφος » 

Καλαµάτα  5 θαλαµοειδείς τάφοι (3 βέβαιοι και 
2 πιθανοί) » 

Κάτω Εγκλιανός Θολωτός τάφος ΙΙ » 
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ΙΙ. Η Μεσσηνία κατά την ΠΕ, ΜΕ και ΥΕ περίοδο. Σχέσεις των νεκροταφείων 
µε τους οικισµούς. 

 
Η περιοχή της Μεσσηνίας έχει εδώ και πολλά χρόνια συγκεντρώσει το 

ενδιαφέρον των επιστηµόνων, οι οποίοι έστρεψαν την προσοχή τους στο Ν∆ τµήµα 
της Πελοποννήσου, ειδικότερα µετά την ανακάλυψη στην περιοχή του Άνω 
Εγκλιανού, από τον Blegen και την επιστηµονική του οµάδα, του «ανακτόρου του 
Νέστορα». 

 Η περιοχή του σηµερινού νοµού Μεσσηνίας αποτελεί το γεωγραφικό χώρο της 
παρούσας εργασίας, η οποία έχει να κάνει µε τα ταφικά µνηµεία της. Γίνεται µια 
παρέκκλιση και συµπεριλαµβάνεται εντός των ορίων και η θέση του Κακόβατου, 
παρόλο που ανήκει στο νοµό Ηλείας. Η περιοχή αυτή ταυτίζεται εν πολλοίς µε την 
περιοχή µελέτης του Πανεπιστηµίου της Minnesota κατά τη διάρκεια της δεκαετίας 
του 1960. Τα αποτελέσµατα των εργασιών αυτής της επίπονης και εξαιρετικά 
αποδοτικής έρευνας, µαζί µε εκείνα µιας άλλης, πολύ πιο πρόσφατης -µε µικρότερο, 
ωστόσο γεωγραφικό εύρος- θα αποτελέσουν βασική πηγή και οδηγό για την ενότητα 
αυτή της εργασίας157.  

 
ΠΕ περίοδος 
 
Οι ανασκαφές του Caskey στην Εύτρηση158 της  Βοιωτίας και στην Λέρνα159 

της Αργολίδας αποτελούν την αφετηρία του χρονολογικού υπόβαθρου της Πρώιµης 
Εποχής του Χαλκού της νότιας και κεντρικής ηπειρωτικής Ελλάδας. Η Εύτρηση 
αποτέλεσε για καιρό τη µόνη στρωµατογραφηµένη θέση της ΠΕ Ι, και ο «πολιτισµός 
της Εύτρησης» υπήρξε χαρακτηριστικός για όλη την ηπειρωτική Ελλάδα Ν. της 
κοιλάδας του Σπερχειού160. Πρόσφατα, όµως, στοιχεία από την Αργολίδα και την 
Κορινθία µας δίνουν το δικαίωµα να αναγνωρίσουµε τοπικούς κεραµικούς τύπους για 
πρώτη φορά πέρα από την Εύτρηση στην ΠΕ Ι και µας επιτρέπουν να υποθέτουµε ότι 
τέτοιου είδους τοπικές παραλλαγές µπορεί να υπάρχουν και αλλού161. Εστιάζοντας 
την προσοχή µας στην Μεσσηνία θα πρέπει να αναφέρουµε ότι δεν υπάρχουν 
στοιχεία της ΠΕ Ι περιόδου από την συγκεκριµένη περιοχή, καθώς όλες οι 
στρωµατογραφηµένες µαρτυρίες –µιλώντας πάντα για την ΠΕ– εκκινούν από την ΠΕ 
ΙΙ, στην οποία θα αναφερθούµε παρακάτω162. 

Η καλύτερα γνωστή υποπερίοδος της ΠΕΧ στην ηπειρωτική Ελλάδα είναι η 
ΠΕΙΙ, η οποία διακρίνεται σε δύο φάσεις, ΠΕΙΙΑ («πολιτισµός Κοράκου») και ΠΕΙΙΒ 
(«πολιτισµός “Λευκαντί Ι”»), σύµφωνα µε την κεραµική ακολουθία που έχει 
εντοπιστεί σε διάφορες θέσεις της ηπειρωτικής Ελλάδας. Κεραµική του «πολιτισµού 
Κοράκου» έχει εντοπιστεί στην Πελοπόννησο, την Αττική, την Βοιωτία, την Εύβοια, 
την Φωκίδα, την Λοκρίδα ως και την Λευκάδα, ενώ η εξάπλωση της κεραµικής του 
«πολιτισµού “Λευκαντί Ι”» φαίνεται πιο περιορισµένη, καθώς έχει εντοπιστεί στα 
Πευκάκια, στην Εύβοια, στην Ανατολική Αττική (Ραφήνα), στην Βοιωτία και στην 

                                                 
157 McDonald and Hope Simpson 1961, 221-260.       McDonald and Hope Simpson 1964, 229-245.    
McDonald and Hope Simpson 1969, 123-177.     MME 1972.      Davis et alii 1997, 391-494.      
158 Caskey and Caskey 1960, 126-167. 
159 Caskey 1960, 285-303. 
160 Dickinson 1994, 14.    Treuil et alii 1996, 177.    Rutter 2001, 110.      Rutter, Lesson 3. 
161 Ό. π. 
162 Forsén 1992, 98-105. 
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Αίγινα. Θα πρέπει να αναφερθεί ότι δεν έχει εντοπιστεί καθόλου κεραµική της ΠΕΙΙΒ 
στην Πελοπόννησο163. 

Τα ελάχιστα γνωστά στοιχεία του υλικού πολιτισµού της Πρωτοελλαδικής 
Μεσσηνίας τοποθετούνται χρονολογικά, µε ασφάλεια,  στην ΠΕ ΙΙΑ φάση και 
προέρχονται από τον Άνω Εγκλιανό (δύο πιθανά αψιδόσχηµα κτήρια), την 
Βοϊδοκοιλιά (15 οικίες) και τα Ακοβίτικα (δύο κτήρια µε πλευρικούς διαδρόµους)164, 
ενώ αναφορικά µε τους τάφους η κατάσταση διαγράφεται πιο οµιχλώδης: στο 
Αριστοδήµειο, πολύ κοντά στον οικισµό που έχει εντοπιστεί στη συγκεκριµένη θέση, 
η ανασκαφική έρευνα έφερε στο φως αδιευκρίνιστο αριθµό κιβωτιόσχηµων τάφων, οι 
οποίοι θα εξυπηρετούσαν τις ανάγκες του και χρονολογούνται στην ΠΕ ΙΙ περίοδο165. 

Η µετάβαση από την ΠΕ ΙΙ στην ΠΕ ΙΙΙ («πολιτισµός της Τίρυνθας») έχει 
συγκεντρώσει το ενδιαφέρον των µελετητών τα τελευταία 25 χρόνια και αποτελούσε 
πεδίο διαµάχης. Η παραδοσιακή άποψη του Caskey166, περί εισβολής στην οποία 
οφειλόταν η ξαφνική αλλαγή στον υλικό πολιτισµό της Πελοποννήσου στα τέλη της 
ΠΕ ΙΙ, έχει αναθεωρηθεί, καθώς τα στρώµατα καταστροφής, από µια σειρά θέσεις, 
που µπορούν να χρονολογηθούν και να ερµηνευθούν µε βεβαιότητα δεν δείχνουν 
συγκέντρωση ούτε χωροταξική ούτε χρονική, ενώ αντίθετα τέτοιες καταστροφές 
φαίνεται να συµβαίνουν λίγο-πολύ τυχαία κατά την ΠΕ ΙΙ και ΠΕ ΙΙΙ167.  

Η κεραµική της ΠΕ ΙΙΙ έχει δώσει σαφή δείγµατα στην κεντρική Ελλάδα 
(Βοιωτία, Εύβοια, Φωκίδα, Λοκρίδα), στη Θεσσαλία, στη Β. Πελοπόννησο (Αχαΐα, 
Αργολίδα, Ηλεία, Αρκαδία), στην Ιθάκη και πιθανόν την Λευκάδα. Κατά την ΠΕ ΙΙΙ 
παρατηρείται, όµως, στη Ν. Πελοπόννησο (Μεσσηνία, Λακωνία) απουσία υλικών 
καταλοίπων, κάτι που επισηµάνθηκε και για την ΠΕΙΙΒ. Υπάρχει, λοιπόν, στην 
Μεσσηνία ένα κενό στρωµατογραφικά κατά την ΠΕ ΙΙΒ – ΠΕ ΙΙΙ δεδοµένου ότι  µόνο 
σε τρεις θέσεις [Πύλος, Ορδίνες, Μπεϋλέρµπεη] αναφέρθηκε εύρεση πιθανόν ΠΕΙΙΙ 
κεραµικής168, ενώ και τα δείγµατα κεραµικής από τα Νιχώρια169 δεν µπορούν να 
αποτελέσουν ασφαλές κριτήριο, καθώς η ΠΕΙΙΙ και ΜΕΙ κεραµική από τη 
συγκεκριµένη θέση παρουσιάζουν µεγάλη οµοιότητα. Φαίνεται πιθανότερο να 
παρέµεινε η Ν. Πελοπόννησος, συνεπώς και η Μεσσηνία, αποµονωµένη από αλλαγές 
στην κεραµική, που µε οποιονδήποτε τρόπο συνέβησαν αλλού και ο «πολιτισµός 
Κοράκου» συνεχίστηκε ως και την αρχή της Μεσοελλαδικής170. 

Από τα παραπάνω κατανοεί κανείς το δύσκολο έργο της ακριβούς 
χρονολόγησης των υλικών καταλοίπων και ειδικότερα των τάφων και της πιθανής 
σχέσης τους µε τους οικισµούς της Μεσσηνίας κατά την Πρώιµη Χαλκοκρατία. Τα 
λίγα αφενός και τα ακόµα λιγότερα καλά χρονολογηµένα στοιχεία οδηγούν να σε µια 
γενική εικόνα. Έτσι, όπως διαπιστώνεται από τα στοιχεία του Χάρτη 3 και του 
Παρένθετου Πίνακα 1, στην ΠΕΧ τοποθετούνται 29 βεβαιωµένες και πιθανές θέσεις 
µε οικισµούς και τάφους, από τις οποίες µόνο σε τρεις απαντώνται τάφοι171. 

 
  

                                                 
163 Dickinson 1994, 14-15.    Treuil et alii 1996, 178-179.    Rutter 2001, 111.      Rutter, lesson 3.   
Rutter lesson 8. 
164 Forsén 1992, 98-100, 101-102, 104. 
165 McDonald and Simpson 1964, 235. 
166 Caskey 1960, 299-302. 
167 Forsén 1992, 157-174.    Rutter 2001, 113-115. 
168 Davis et alii 1997, 419. 
169 Nichoria II, 43-46, 83-86. 
170 Rutter 2001, 123.     Boyd 2002, 2.     Rutter lesson 8.  
171 Λάµπαινα, Μάλθη και Αριστοδήµειο. Εξάλλου, η τελευταία θέση είναι η µόνη που οι τάφοι 
χρονολογούνται µε ακρίβεια και σχετίζονται και µε τον οικισµό.    
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ΜΕ περίοδος 
 
Γνωρίζουµε πολύ καλά τον υλικό πολιτισµό της ΜΕ περιόδου χάρη σε µια 

πληθώρα ανασκαφικών ευρηµάτων τόσο από οικισµούς όσο και από τάφους. Κύρια 
γνωρίσµατα, που παραδοσιακά χαρακτηρίζουν αυτήν την περίοδο είναι η 
οπισθοδρόµηση, η στασιµότητα, η πτώση του βιοτικού επιπέδου, η στοιχειώδης 
µορφή των κοινωνικών δοµών, η σχετική πολιτισµική οµοιογένεια του υλικού 
πολιτισµού και η µη ύπαρξη οικονοµικής προόδου, εκτός από την ΜΕΙΙΙ, που 
προοικονοµεί το πέρασµα στην ΥΕ172.  

Κατά τη ΜΕ περίοδο, οι οικισµοί βρίσκονται σχεδόν πάντα στις ίδιες θέσεις µε 
εκείνες της προηγούµενης ΠΕ περιόδου, ενώ λίγοι νέοι ιδρύονται σχεδόν 
αποκλειστικά στη Μεσσηνία και σπανιότατα αλλού. Σαφή δείγµατα πολεοδοµικού 
σχεδιασµού δεν υπάρχουν, οι οικίες µοιάζουν άναρχα τοποθετηµένες χωροταξικά, 
ανεξάρτητες η µια από την άλλη, ενώ ούτε έργα κοινής ωφέλειας -δρόµοι, πλατείες, 
πηγάδια για παράδειγµα- φαίνεται να υπάρχουν173.  

Η µετάβαση από την ΠΕΙΙΙ στη ΜΕΙ στην ηπειρωτική Ελλάδα εµφανίζει κυρίως 
τις εξής αλλαγές: ενώ διατηρείται η «αδριατική» κεραµική και εξελίσσεται η γκρίζα 
µινυακή, εκλείπουν οι κατηγορίες µε στιλπνή διακόσµηση και πρωτοεµφανίζεται η 
αµαυρόχρωµη κεραµική από τη µια πλευρά και από την άλλη οι πρώτες αποµιµήσεις 
κρητικών αγγείων (ΜΜΙΑ). Αν και σε ορισµένες θέσεις, όπως στην Εύτρηση και το 
Κοράκου, εµφανίζονται ίχνη καταστροφής στο τέλος της ΠΕΙΙΙ περιόδου, όλα 
δείχνουν πως το πέρασµα προς την ΜΕΙ υπήρξε µάλλον αποτέλεσµα µιας εσωτερικής 
εξελικτικής πορείας, χωρίς βίαιη διακοπή, χωρίς ουσιαστική πολιτισµική 
αναστάτωση και χωρίς, όπως πιστευόταν παλιότερα, ένα δεύτερο κύµα εισβολέων174. 

Επειδή και τα επόµενα στάδια εξέλιξης διακρίνονται µε δυσκολία και µόνο 
µέσα από την κεραµική, έτσι η υποδιαίρεση σε υποπεριόδους της ΜΕ που µε τον 
παραδοσιακό τρόπο είναι τρεις, στηρίζεται σχεδόν αποκλειστικά στην τεχνοτροπική 
εξέλιξη της κεραµικής. Επειδή ακριβώς η κατάσταση στη ΜΕ περίοδο είναι ακόµα 
κάπως συγκεχυµένη, οι ερευνητές προτιµούν να βασίζονται σε συγκεκριµένες 
παρατηρήσεις από πρόσφατα ανεσκαµµένους οικισµούς, όπως η Λέρνα στην 
Αργολίδα, το Λευκαντί  στην Εύβοια ή ο Άγιος Στέφανος στη Λακωνία, όπου η 
στρωµατογραφία προσφέρει µια πιο καθαρή, σχεδόν πλήρη εικόνα της αλληλουχίας 
των φάσεων κατοίκησης ολόκληρης της περιόδου175. 

Για τη Μεσσηνία, η Μέση Εποχή του Χαλκού παρέµενε έως πρόσφατα σε 
µεγάλο βαθµό θολή. Στις παλιότερες δηµοσιεύσεις, η ΜΕ κεραµική αναφέρεται 
συλλήβδην ως “ΜΕ”, χωρίς περαιτέρω υποδιαίρεση, ενώ πολλοί τύµβοι δεν έχουν 
ανασκαφεί, µε αποτέλεσµα η χρονολόγησή τους να µην είναι ακριβής, και να 
βασίζεται µόνο σε επιφανειακά ευρήµατα176. Με την δηµοσίευση, όµως, των 
αποτελεσµάτων της ανασκαφής των Νιχωρίων τα πράγµατα, όσον αφορά τη ΜΕ της 
Μεσσηνίας φαίνεται να αποκαθίστανται ως ένα βαθµό µόνο, και αυτό γιατί τα 
Νιχώρια αποτελούν την µόνη καλά ανεσκαµµένη ΜΕ θέση της Μεσσηνίας. Είναι 
εποµένως, µάλλον παρακινδυνευµένο να καταφεύγουµε σε γενικεύσεις έχοντας 
στοιχεία από µία και µόνο θέση177.  

                                                 
172 Treuil et alii 1996, 269-270.     
173 Treuil et alii 1996, 285.     Dickinson 1994, 73.    Dickinson 19992, 41-42. 
174 Dickinson 1994, 15-16.    Treuil et alii 1996, 272-273. 
175 Treuil et alii 1996, 273. 
176 Boyd 2002, 3-4. 
177 Nichoria II, 10-204. 
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 Η υποδιαίρεση της ΜΕ της Μεσσηνίας, βάσει της κεραµικής από τα Νιχώρια 
πραγµατοποιήθηκε σχετικά πρόσφατα από τον Howell178. Στις παρατηρήσεις του θα 
βασιστούµε και εµείς. 

 Ο χαρακτήρας της ΜΕΙ κεραµικής από τα Νιχώρια φαίνεται να είναι ισχυρά 
τοπικός. Αλλά δεν υπάρχει ακόµα µεγάλη ποσότητα από άλλες θέσεις για να 
συγκριθεί, ενώ κάποια ΜΕΙ όστρακα των Νιχωρίων φαίνεται να υποδηλώνουν 
επαφές/σχέσεις µε περιοχές πέρα από τη Μεσσηνία, όπως τη ΒΑ. Πελοπόννησο και 
την Κρήτη, ίσως µέσω των Κυθήρων. Εκείνο που πιθανόν οδήγησε τα Νιχώρια σε 
επαφές µε τον µινωικό κόσµο και άλλες περιοχές, ήταν η ανάγκη των µεταλλουργών 
της περιοχής για χαλκό και κασσίτερο. Εξάλλου, η εγκατάσταση αυτή βρίσκεται σε 
ιδανικό σηµείο για το θαλάσσιο εµπόριο, είτε αυτό διεξαγόταν από ανθρώπους της 
ηπειρωτικής Ελλάδας, της Κρήτης, ή από άλλους179. 

Στοιχεία ΜΕΙ κεραµικής από άλλες µεσσηνιακές θέσεις υπάρχουνελάχιστα. 
Αντίθετα µε την άποψη του ανασκαφέα της Μάλθης180-στην οποία αναφερόµαστε 
παρακάτω εκτενώς σε συνδυασµό µε τους τάφους που έχουν βρεθεί εκεί, δεν φαίνεται 
να υπάρχει κάτι απτό, ώστε να θεωρηθεί πως ο συγκεκριµένος οικισµός ιδρύθηκε 
στην ΜΕΙ. Λίγα όστρακα από την περιοχή του ανακτόρου του Άνω Εγκλιανού 
οδηγούν στο συµπέρασµα ότι κάποιου είδους ΜΕ οικισµός πρέπει να είχε 
δηµιουργηθεί εκεί181. Επίσης, ΜΕΙ όστρακα προέρχονται από την περιοχή του 
τύµβου Αγίου Ιωάννη Παπουλίων, αν και η χρονολόγηση του συγκεκριµένου 
ταφικού µνηµείου είναι υστερότερη, ενώ και στον τύµβο της Βοϊδοκοιλιάς βρέθηκαν 
ΜΕΙ όστρακα και αγγεία182. Στην ΜΕΙ, η µόνη –έως τώρα– γνωστή θέση που 
φαίνεται να συνδυάζει κάποιου είδους εγκατάσταση και γειτονικούς τάφους είναι 
εκείνη στα Ελληνικά Ανθείας. Η λοφοσειρά Ελληνικά Ανθείας, µε έκταση 1,8χλµ. 
φιλοξένησε εγκαταστάσεις από την 3η χιλιετία π.Χ. έως και τους ιστορικούς χρόνους, 
αλλά και τάφους, σύµφωνα µε νεότερα στοιχεία183. Πρόκειται για τους ήδη από καιρό 
εντοπισµένους τύµβους της ΜΕΙ που εντοπίστηκαν στα Καστρούλια. Η πρόσφατη 
ανασκαφή του δεύτερου, αποκάλυψε τρεις τάφους, έναν παιδικό κιβωτιόσχηµο και 
δύο θαλαµοειδείς, οι οποίοι αλλάζουν τα έως τώρα γνωστά δεδοµένα για την 
εµφάνιση του συγκεκριµένου ταφικού τύπου στη Μεσσηνία184. 

Ο ισχυρά τοπικός χαρακτήρας, που προαναφέρθηκε για την ΜΕΙ κεραµική των 
Νιχωρίων συνεχίζει και στην ΜΕΙΙ, τώρα όµως δείχνει επαφές µε την ΝΑ. 
Πελοπόννησο –Λακωνία, Κύθηρα και πιθανώς τη ∆. Κρήτη. Κυρίως η γραπτή 
κεραµική των Νιχωρίων είναι αυτή που υποδηλώνει δεσµούς µε τη ΝΑ. 
Πελοπόννησο, ενώ η ευρεία χρήση κεραµικής µε στιλπνή διακόσµηση µαρτυράει 
µινωικές επιρροές. Φαίνεται, λοιπόν, πιθανό να υπήρχαν επαφές µε τη ∆. Κρήτη, 
µέσω της µινωικής αποικίας των Κυθήρων, αλλά δεν µπορούµε να εξακριβώσουµε 
τους λόγους που οδήγησαν σ’ αυτές τις επαφές. Τα Νιχώρια πρέπει να εισήγαν χαλκό 
και κασσίτερο, δεν είναι όµως βέβαιο ότι η Κρήτη εµπλεκόταν µε οποιονδήποτε 
τρόπο στην προµήθειά τους185.  

                                                 
178 Nichoria II, 24-204. 
179 Nichoria II, 73. 
180 Valmin 1938, 236-292, 298. 
181 Pylos III, 63-64, 95, 159, 219-224. 
182 Μαρινάτος 1954, 311-312.    Μαρινάτος 1955, 254-255.    Κορρές 1978β, 326-332.    Κορρές 1979, 
143-149.    Κορρές 1980, 129-150. 
183 Rambach υπό δηµοσίευση. 
184 McDonald and Simpson 1961, 250-251.    Hope Simpson and Dickinson 1979, 163.     Mountjoy 
1999, 305.    Χατζή-Σπηλιοπούλου 2001, 285.    Rambach υπό δηµοσίευση. 
185 Nichoria II, 75-77. 
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Ο οικισµός στη Μάλθη φαίνεται να ιδρύεται τώρα186, ενώ λίγη ΜΕΙΙ κεραµική 
έχει εντοπιστεί στα κατώτερα στρώµατα του ανακτόρου του Άνω Εγκλιανού, αλλά 
και στην Κάτω Πόλη187. ΜΕΙΙ κεραµική έχει µε ασφάλεια επισηµανθεί στο 
Νησακούλι, Ν. της Μεθώνης188, στον τύµβο Αγίου Ιωάννη Παπουλίων189 και στους 
τύµβους στη θέση Ρούτσι190. Στοιχεία για θέσεις που συνδυάζουν κάποιου είδους 
εγκατάσταση και τάφο/ους δεν υπήρχαν από αυτήν την περίοδο. 

Το δείγµα της καθαρά ΜΕΙΙΙ κεραµικής από τα Νιχώρια είναι µικρό και για τον 
λόγο αυτό δεν είναι δυνατόν να ειπωθούν πολλά πράγµατα για εξωτερικές 
σχέσεις/επαφές, αν και µε αρκετή ασφάλεια είµαστε σε θέση να υποστηρίξουµε ότι οι 
µινωικές επιρροές στην κεραµική των Νιχωρίων εξακολουθούν να υπάρχουν191. 
Επιπλέον, η ΜΕΙΙΙ κεραµική από τη Μάλθη, µε αρκετές οµοιότητες µε την 
αντίστοιχη των Νιχωρίων, είναι σε ικανοποιητικό βαθµό γνωστή και τα λίγα ΜΕΙΙΙ 
όστρακα κάτω από το ανάκτορο του Άνω Εγκλιανού και της Κάτω Πόλης, δείχνουν 
ότι συνεχίζεται η εκεί εγκατάσταση, ενώ κεραµική της συγκεκριµένης περιόδου έχει 
ακόµα αναφερθεί από το αψιδόσχηµο κτήριο στην Κουκουνάρα192. Στοιχεία για 
θέσεις που συνδυάζουν κάποιου είδους εγκατάσταση και τάφο/ους δεν υπάρχουν από 
αυτήν την περίοδο. 

Προς το τέλος της Μεσοχαλκής περιόδου ξεκινάει στην ηπειρωτική Ελλάδα µια 
νέα εποχή που χαρακτηρίζεται από πλήθος καινοτοµιών και µεγάλη δεκτικότητα σε 
εξωτερικές επιδράσεις. Οι µεταβολές αυτές που δεν µαρτυρούνταν κατά το 
µεγαλύτερο µέρος της Μέσης Εποχής του Χαλκού, φαίνεται να είναι αποτέλεσµα 
τοπικών µετεξελίξεων και συµβαίνουν κατά τη «µεταβατική» ΜΕΙΙΙ/ΥΕΙ, ενώ κατά 
την επόµενη ΥΕΙΙ παγιώνονται διαµορφώνοντας τα κύρια γνωρίσµατα του 
µυκηναϊκού πολιτισµού193. 

Εντός του πλαισίου αυτού λαµβάνουν χώρα, κατά τη µεταβατική ΜΕΙΙΙ-ΥΕΙ, 
δύο πολύ σηµαντικές εξελίξεις στην Αργολίδα και τη Μεσσηνία: η εµφάνιση του 
τύπου του κάθετου λακκοειδούς τάφου στις Μυκήνες και του Θολωτού στη 
Μεσσηνία. Οι δύο αυτοί ταφικοί τύποι από πολύ καιρό συγκεντρώνουν το 
ενδιαφέρον των ερευνητών, σε σηµείο ώστε αυτή η µεταβατική φάση να 
τιτλοφορείται «περίοδος των λακκοειδών τάφων». Κοινό, όµως, σηµείο Αργολίδος 
και Μεσσηνίας σε αυτήν την µεταβατική περίοδο είναι η απόκτηση πλούτου από µια 
µικρή οµάδα ανθρώπων, όπως τουλάχιστον προκύπτει από τα κτερίσµατα των 
τάφων194.  

Κατά τη διάρκεια της συγκεκριµένης περιόδου άρχισε σταδιακά να εµπεδώνεται 
µια κοινωνική ιεραρχία, τουλάχιστον όπως διαφαίνεται από τα υλικά κατάλοιπα, και 
κυρίως τα κτερίσµατα στους τάφους. Έχουµε, λοιπόν, την εµφάνιση µιας διακριτής 
κοινωνικής προνοµιούχου οµάδας, η οποία επέλεξε να χρησιµοποιεί αυτό το νέο 
πλούτο ως µέσο αυτό-προσδιορισµού. Μικρές νεοαναδυόµενες προνοµιούχες οµάδες 
ανθρώπων της Πελοποννήσου κατόρθωσαν να αποκτήσουν τον έλεγχο της 
πρόσβασης στο Αιγαίο σε αγορές πολύτιµων υλικών ευρείας χρήσης, κασσίτερου ή 
χρυσού. Με τον έλεγχο της κυκλοφορίας αυτών των υλικών ήταν πλέον σε θέση να 
διαπραγµατευτούν µια “ειδική σχέση” µε ένα ή περισσότερα µινωικά ανάκτορα, τα 
                                                 
186 Valmin 1938, 25-69, 399-404, 408-409. 
187 Pylos III, figs. 133-135, 137-138, 145. 
188 Χωρέµης 1969, 10-14. 
189 Κορρές 1980, 132, 141-147. 
190 Έργον 1980, 26-30. 
191 Nichoria II, 78-79. 
192 Valmin 1938, 292, 298-299, 301-302, 404, 410.    Nichoria II, 78. 
193 Treuil et alii 1996, 345. 
194 Treuil et alii 1996, 346.  
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οποία τους έδωσαν την πρόσβαση σε ανθρώπινο δυναµικό (καλλιτέχνες), όσο και σε 
τεχνουργήµατα κύρους, µε αποτέλεσµα τα άφθονα και ασυνήθιστα ποικίλα 
κτερίσµατα που βρέθηκαν στους Λακκοειδείς τάφους.195  

Στοιχεία για την οικιστική και την πολεοδοµία δεν υπάρχουν πολλά στην 
ηπειρωτική Ελλάδα κατά την µεταβατική ΜΕΙΙΙ-ΥΕΙ περίοδο. Λίγες µόνο κατοικίες 
της περιόδου έχουν ανασκαφεί. Στη Μεσσηνία είναι γνωστές οι εξής θέσεις: Μάλθη, 
Πύλος, Περιστεριά, Τραγάνα, Κουκουνάρα, Νιχώρια. Οι περισσότεροι οικισµοί, όπου 
συγκεντρώνεται η εξουσία βρίσκονται σε ήδη κατοικηµένες κατά την προηγούµενη 
ΜΕ περίοδο θέσεις –στοιχείο συνέχειας, αφού µάλιστα κάποιες θα εξελιχθούν 
αργότερα στα κέντρα των µυκηναϊκών ανακτόρων: οι Μυκήνες στην Αργολίδα, η 
Πύλος στη Μεσσηνία, η Θήβα και ο Ορχοµενός στη Βοιωτία. Η εξελικτική αυτή 
πορεία µαρτυρείται µε εύγλωττο τρόπο στην περιοχή της Μεσσηνίας, όπου φαίνεται 
να συνυπάρχουν πολλές µικρές «ηγεµονίες», όπως η Μάλθη, η Πύλος, η Περιστεριά, 
η Κουκουνάρα και τα Νιχώρια, που θα συνεχίσουν να παρουσιάζουν δραστηριότητα 
ως το τέλος της µυκηναϊκής περιόδου, µε προεξέχουσα την Πύλο. Υλικά κατάλοιπα 
αυτών των µικρών διοικητικών κέντρων αναφορικά µε την οικιστική και 
αρχιτεκτονική τους οργάνωση, και εξέλιξη έχουµε ελάχιστα και αυτό γιατί δεν 
διασώθηκαν τα αντίστοιχα αρχαιολογικά στρώµατα196.  

Στη Μεσσηνία, πρέπει να τονισθεί ότι σηµειώθηκε µια αποφασιστική αύξηση 
του αριθµού των εγκαταστάεων: ο αριθµός των 29 βεβαιωµένων και πιθανών θέσεων 
µε οικισµούς και τάφους της ΠΕ, αυξάνεται στον αριθµό των 86 στην ΜΕ (!). Από 
αυτές, 12 θέσεις είναι γνωστές µόνο από τάφους βεβαιωµένους και πιθανούς, ενώ σε 
7 περιπτώσεις έχουµε οικισµούς που συνδέονται µε τάφους (Άνω Εγκλιανός, 
Ελληνικά Ανθείας, Κάναλος, Κουκουνάρα, Μάλθη, Νιχώρια και Περιστεριά). Όσον 
αφορά χωριστά το θέµα των οικισµών, πρέπει να επισηµάνουµε ότι από τις 14 
βεβαιωµένες θέσεις της ΠΕ περιόδου, πέντε συνέχισαν και στην ΜΕ, ενώ ακόµα τρεις 
πιθανόν να συνέχισαν στην ΜΕ. Γενικότερα, στη Μεσσηνία ιδρύονται κατά την ΜΕ 
περίοδο 34 βεβαιωµένοι νέοι οικισµοί και 32 πιθανοί197.  

Η διασπορά των ΜΕ οικισµών είναι ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον στοιχείο. Κατά 
την ΠΕ περίοδο, ο µεγαλύτερος όγκος των οικισµών είναι συγκεντρωµένος στην Α. 
περιοχή της Μεσσηνίας, η οποία στην επόµενη, ΜΕ, φαίνεται να µην αναπτύσσεται 
και τόσο πολύ. Από τη άλλη πλευρά, η Β∆. περιοχή της Μεσσηνίας και η ευρύτερη 
περιοχή γύρω από την Πύλο, η περιοχή ∆. της κοιλάδας του Παµίσου και αυτή Β. του 
όρους Αιγάλεω -κοντά στον ποταµό της Κυπαρισσίας- που δεν φιλοξενούσαν 
πολλούς οικισµούς στην ΠΕ, κατά τη ΜΕ γνωρίζουν µια µεγάλη οικιστική άνθιση. 
Αν σε αυτές προσθέσουµε και µερικές ακόµα θέσεις που αναπτύχθηκαν κατά µήκος 
των δυτικών ακτών της Μεσσηνίας, µεταξύ Κυπαρισσίας και Πύλου, σε αντίθεση µε 
την ολοκληρωτική σχεδόν απουσία θέσεων στα Α παράλιά της, θα έχουµε σχηµατίσει 
την εικόνα της συνολικής τοπογραφίας των οικισµών της ΜΕ, που θα αποτελέσουν 
και την καρδιά της κατοίκησης στην ακόλουθη, ΥΕ περίοδο.198    

Στη Μεσσηνία, αντιπροσωπευτική, όµως, παράλληλα και όλης της ΜΕ της 
ηπειρωτικής χώρας, η Μάλθη (ΙΙΙ και IV) αποτελεί έναν από τους πληρέστερα 
ανεσκαµµένους οικισµούς που για πρώτη φορά παρουσιάζει ίχνη εγκατάστασης στην 

                                                 
195 Treuil et alii 1996, 373.    Dickinson 1994, 73, 304.    Dickinson 19992, 195.    Rutter 2001, 145. 
196 Treuil et alii 1996, 349, 372.   Dickinson 1994, 73.     Dickinson 19992, 109-110, 161.    Mountjoy 
1999, 301. 
197 MME 1972, 133. Πρέπει όµως να σηµειωθεί σε αυτό το σηµείο ότι οι αριθµοί που παρατίθενται 
στην εργασία µας διαφέρουν από αυτούς στο ΜΜΕ, λόγω του διαφορετικού γεωγραφικού εύρους της 
µελέτης. Βλέπε επίσης Χάρτες 3 και 4 στην παρούσα εργασία. 
198 Ό. π., 134.  
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ΜΕΙΙ και καταστράφηκε από πυρκαγιά χωρίς να γνωρίζουµε πότε, αν και η 
υστερότερη κεραµική από τη θέση αυτή χρονολογείται στην ΥΕΙΙΙΑ1. Θεωρήθηκε 
χαρακτηριστικό παράδειγµα της περιόδου που µας απασχολεί, από την οποία 
αντλούµε αρκετές πληροφορίες για πολλά από τα προαναφερθέντα ζητήµατα. Μια 
ακρόπολη µε περιφέρεια 138µ. περικλειόταν από προστατευτικό περίβολο, 
χρονολογούµενο κατά τις νεότερες απόψεις στην ΜΕΙΙΙ/ΥΕΙ -που πιθανότατα είναι 
και οι σωστές, δεδοµένης της οµοιότητάς του µε τους περιβόλους του Άνω Εγκλιανού 
και της Περιστεριάς- οικοδοµηµένο µε ακατέργαστους λίθους, από τον οποίον δεν 
σώζεται µεγάλο µέρος. Το πάχος του σύµφωνα µε τις µετρήσεις στο σωζόµενο τµήµα 
του ποικίλει από 1,6 – 3,5µ., ενώ έχει και 4-5 πύλες, µε τις κύριες να βρίσκονται Β 
και Ν. Πρόκειται για έναν οικισµό αγροτικού χαρακτήρα, όπως και όλοι της 
περιόδου, αρκετά µεγάλος για τα δεδοµένα µας –1,1 εκτάρια υπολογίζεται η έκτασή 
του– µε αποθήκες και στάβλους σε επαφή στο εσωτερικό του περιβόλου και µια 
πληθώρα «δωµατίων», 320 περίπου, τα οποία συνωθούνται άναρχα όπου υπάρχει η 
κατάλληλη θέση στο βράχο, ενώ ο πληθυσµός του εκτιµήθηκε ότι θα έφτανε τα 140 
άτοµα -28 οικογένειες. Οι τοίχοι των οικιών είναι ευθύγραµµοι και καµπυλόγραµµοι, 
αλλά δεν είναι σε καµιά περίπτωση εύκολο να διακρίνεις το ένα σπίτι από το άλλο. 
Στη θέση αυτή έχουν ανασκαφεί και πολυάριθµοι τάφοι (λάκκοι απλοί και 
λιθοπερίβλητοι, κιβωτιόσχηµοι και δύο πιθοταφές) intra muros. Τρεις τάφοι (δύο 
απλοί λάκκοι και ένας κιβωτιόσχηµος) χρονολογούνται στην ΠΕ, ενώ ένας ακόµα 
λιθοπερίβλητος λάκκος χρονολογείται στην ΠΕΙΙΙ-ΜΕΙ. Στην ΜΕ χρονολογούνται 15 
ακόµα λιθοπερίβλητοι λάκκοι, µία πιθοταφή και 7 κιβωτιόσχηµοι. Ενώ, ένας 
λιθοπερίβλητος λάκκος και ένας κιβωτιόσχηµος χρονολογούνται µε µεγαλύτερη 
ακρίβεια στην ΜΕΙΙΙ. Στην ΜΕΙΙΙ(;)-ΥΕΙ χρονολογείται ένας ακόµα λιθοπερίβλητος 
λάκκος, ενώ στην ΜΕ-ΥΕ χωρίς διευκρινίσεις περαιτέρω τοποθετείται ένας ακόµα 
κιβωτιόσχηµος. Στην ΥΕΙ χρονολογούνται 6 επιπλέον κιβωτιόσχηµοι και ένας 
λιθοπερίβλητος λάκκος. Τέλος πρέπει να αναφερθεί ότι κατά την ΥΕΙΙΙ περίοδο –ο 
θολωτός τάφος 2 χρονολογείται στην ΥΕΙΙΙΑ1 –, όταν και κατασκευάζονται οι 
ανασκαµµένοι στην συγκεκριµένη θέση θολωτοί τάφοι, έχει σηµειωθεί µια αξιόλογη 
µετακίνηση του πληθυσµού από τον λόφο στις χαµηλότερες περιοχές της ευρύτερης 
γύρω χώρας. Χωρίς να µπορούµε να εξακριβώσουµε τα όρια αυτής της µετακίνησης, 
γίνεται ακόµα πιο δύσκολο να συσχετιστούν οι τάφοι µε τον οικισµό, να πούµε 
δηλαδή αν βρίσκονταν εντός ή εκτός των ορίων του (βρίσκονται πάντως 550 και 
650µ. αντιστοίχως µακριά από τον λόφο)199.  

Στον  Κάναλο, σε απόσταση 400µ. περίπου Ν∆. από τον ΜΕ τύµβο, που έχει 
ήδη αναφερθεί, εντοπίστηκαν στη Ν. και Α. πλαγιά χαµηλού λοφίσκου ίχνη ΜΕ και 
ΥΕ κατοίκησης σε µια έκταση 1,9 εκταρίων περίπου200. 

Ο Άνω Εγκλιανός είναι µια από τις θέσεις εκείνες που εµφανίζουν ίχνη 
εγκατάστασης και παράλληλα υπάρχει και τάφος ή τάφοι που βρίσκονται σε άµεση 
γειτνίαση µε τον χώρο του οικισµού και εξυπηρετούσαν τον πληθυσµό του ή για να 
είµαστε πιο ακριβείς ένα τµήµα του. 

Το κέντρο της συγκεκριµένης θέσεις αποτελεί ένας χαµηλός λόφος µε 
επιφανειακά ίχνη κατοίκησης που χρονολογούνται στην ΜΕ, χωρίς όµως να έχουν 
εντοπιστεί υπολείµµατα οικοδοµηµάτων, όχι µόνο στο λόφο αλλά και κάτω από 
αυτόν στα Ν. και Β. ∆ύο ΜΕ οικισµοί σε άµεση γειτνίαση (500µ.) πρέπει να είχαν 

                                                 
199 Valmin 1938, 52-169, 207.    MME 1972, 136-137.      Hope Simpson and Dickinson 1979, 174.      
Vermeule 1983, 79, 82-83.      Treuil et alii 1996, 285.        Dickinson 19992, 41-42.    Mountjoy 1999, 
303.   
200 McDonald and Simpson 1961, 236.     Hope Simpson and Dickinson 1979, 134. 
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άµεση σχέση µε τον Άνω Εγκλιανό201. Φαίνεται, λοιπόν, ότι η εγκατάσταση αυτή 
διαδραµατίζει σηµαντικό ρόλο στην περιοχή της Μεσσηνίας ήδη από το τέλος της 
ΜΕ περιόδου, κάτι που ενισχύουν και οι δύο τάφοι που χρονολογούνται στην 
µεταβατική ΜΕΙΙΙ/ΥΕΙ φάση –ο Θολωτός Τάφος Βαγενά (µε χρήση ως την 
ΥΕΙΙΙΑ1), ο “λακκοειδής” τάφος κάτω από το ∆ωµάτιο 97 του Ανακτόρου και ο 
Θολωτός Τάφος IV202. 

Η Κουκουνάρα είναι µια εξαιρετικά σπουδαία µυκηναϊκή θέση, µε κέντρο της 
την µικρή σε έκταση, αλλά φυσικά οχυρωµένη, λόγω του ότι περιβάλλεται από το 
ποτάµι του Αράπη, ακρόπολη Καταρραχάκι. Ενδείξεις εγκατάστασης µαρτυρούνται 
ήδη από το τέλος της ΜΕ περιόδου έως την ΥΕΙΙΙ. Βεβαίως, λίγα είναι γνωστά για 
τον σπουδαίο µυκηναϊκό οικισµό στη συγκεκριµένη θέση, καθώς το µεγαλύτερο 
ενδιαφέρον της επιστηµονικής κοινότητας προσέλκυσαν οι πολυάριθµοι τάφοι σε 
διάφορες οµάδες γύρω από την Κουκουνάρα σε ακτίνα 1-2χλµ. περίπου, οι οποίοι 
συνθέτουν αριθµητικά ένα από τα µεγαλύτερα σύνολα τάφων στη Μεσσηνία και 
συνηγορούν υπέρ του σηµαντικού χαρακτήρα του οικισµού ή καλύτερα των 
οικισµών. Τα πρώτα υλικά κατάλοιπα οικιστικής αρχιτεκτονικής στην ακρόπολη 
Καταρραχάκι συµπεριλαµβάνουν ίχνη αρκετά µεγάλων κτηρίων που οικοδοµήθηκαν 
στην ΥΕΙ και χρησιµοποιούνταν ως την ΥΕΙΙΑ. Κατά την ΜΕΙΙΙ/ΥΕΙ 
κατασκευάζονται οι θολωτοί τάφοι των δύο τυµβοειδών εξαρµάτων, ο θολωτός 
Λειβαδίτη και ο θολωτός τάφος στα Παλαιοχώρια, που χρησιµοποιούνται ως την 
ΥΕΙΙΙΒ. Επίσης στην ΜΕΙΙΙ/ΥΕΙ οικοδοµήθηκαν και οι δύο κτιστοί θαλαµοειδείς 
τάφοι στην θέση αυτή203.  

Στα Νιχώρια σε µια λοφοσειρά  µε διαστάσεις 500Χ100µ. αναπτύσσεται ένας 
από τους πλέον σηµαντικούς οικισµούς της Μεσσηνίας, ο οποίος διέθετε και τάφους. 
Τα στοιχεία µας για την πρώτη εγκατάσταση στη θέση αυτή προέρχονται από την 
Τελική Νεολιθική και είναι ελάχιστα, ενώ αµέσως µετά έχουµε λίγα στοιχεία για την 
ΠΕ ΙΙ. Πρόκειται περί οστράκων κεραµικής, κυρίως µικρές δακτυλιόσχηµες βάσεις, 
που τις τρυπούσαν και τις χρησιµοποιούσαν ως υφαντικά βάρη (σφονδύλια) και τα 
οποία συχνά έχουν εντοπιστεί σε ΜΕ ανασκαφικά στρώµατα. Τα πρώτα 
στρωµατογραφηµένα ίχνη κατοίκησης ανάγονται στην ΜΕΙ, καταλαµβάνουν το 
κεντρικό σηµείο της θέσης, αλλά έχουµε ελάχιστα δείγµατα, µε προεξέχουσα µια 
οικία, ένα τυπικό για την εποχή αψιδόσχηµο κτίριο, στην περιοχή V, το οποίο 
ερµηνεύθηκε ως οικία χαλκουργού, ενώ ένα δεύτερο, κοντά στην οποία εντοπίστηκαν 
υπολείµµατα κατεργασίας χαλκού, θεωρήθηκε το εργαστήριο. Τόσο η ΜΕΙΙ όσο και 
η ΜΕΙΙΙ δεν απέδωσαν οικιστικά αρχιτεκτονικά κατάλοιπα, καθώς εν πολλοίς 
καταστράφηκαν από υστερότερες κατασκευές, αλλά και η διάβρωση φαίνεται να 
έπαιξε σηµαντικό ρόλο. Όµως, στην ΜΕΙΙΙ/ΥΕΙ κατασκευάστηκαν δύο θολωτοί 
τάφοι (θολωτός 4 και 5 Νικητόπουλου) µε χρήση ως την ΥΕΙΙΙΒ204. 

Ο οικισµός της Περιστεριάς, ένας από τους Β. οικισµούς της Μεσσηνίας, 
βρίσκεται σε µια ακρόπολη στη Ν. όχθη του ποταµού Κυπάρισσου. Αποτελεί ένα 
µάλλον τυπικό παράδειγµα οικισµού που κατοικήθηκε από την ΜΕΧ και εξής, µε 
πρόσβαση από τη Ν. κλιτύ και έκταση 2 εκτάρια κατά προσέγγιση, µε οχυρωµατικό 
περίβολο κατά µήκος της Ν. κλιτύος, ο χαρακτήρας και η απλή µορφή του οποίου 

                                                 
201 Pylos III, 48, 53, 63, 176, 219.     
202 Hope Simpson and Dickinson 1979, 128-129.     Davis 1998, 56-57.    Dickinson 19992, 163.     
Mountjoy 1999, 303. 
203 McDonald and Simpson 1961, 244.     McDonald and Simpson  1969, 150.    Hope Simpson and 
Dickinson 1979, 139-140.   Dickinson 19992, 163-164.    Mountjoy 1999, 305. 
204 MME 1972, 138.    Hope Simpson and Dickinson 1979, 152-153.    Nichoria II, 15-37 (ιδίως 36-37), 
359-454.    Dickinson 19992, 161-163.     Mountjoy 1999, 305. 
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θυµίζουν εκείνους στον Άνω Εγκλιανό και τη Μάλθη και συνεπώς χρονολογείται 
στην ΜΕΙΙΙ/ΥΕΙ. Το πρωιµότερο µνηµείο της θέσης αυτής είναι ο τύµβος Κοκοράκου 
(ΜΕΙ/ΙΙ) µε τουλάχιστον 1 πιθοταφή. Στη «µεταβατική» ΜΕΙΙΙ/ΥΕΙ, σ’ αυτήν την 
πρώιµη φάση του οικισµού, χρονολογείται και ο κτιστός “λακκοειδής” τάφος 
(ΜΕΙΙΙ/ΥΕΙ) µε µεγάλο αριθµό ταφών και κτερισµάτων, τα οποία βρίσκουν 
παράλληλα στους Λακκοειδείς Τάφους των Μυκηνών, όπως επίσης και 9 
κιβωτιόσχηµοι205.  

 
ΥΕ περίοδος 
 
Κατά την ΥΕΙ περίοδο η ΥΕΙ κεραµική αποτελεί τον πρώτο τύπο κεραµικής 

που διακοσµήθηκε κατά την µυκηναϊκή τεχνοτροπία και η προέλευσή του βρίσκεται 
ακόµα υπό συζήτηση, µε την Αργολίδα και τη Ν. Πελοπόννησο να έχουν προταθεί ως 
πιθανές πηγές της. Εξαπλώθηκε ταχύτατα σε όλη της ηπειρωτική Ελλάδα έως την 
Φθιώτιδα στα Β. Η κεραµική αυτή βρέθηκε στη Ζάκυνθο, στη Χαλκιδική, στον 
Κοµµό, στις Κυκλάδες και στο Α. Αιγαίο, ενώ παρουσιάζει µικρό εύρος σχηµάτων 
και διακοσµητικών µοτίβων. Στη Μεσσηνία, παρόλο που έχουµε ένα αρκετά 
εκτεταµένο δείγµα ΥΕΙ κεραµικής, το µεγαλύτερο µέρος της κεραµικής αποτελούν 
µη µυκηναϊκοί τύποι, καθώς επίσης και τοπικές αποµιµήσεις ΥΜΙΑ σχηµάτων· 
φαίνεται, λοιπόν, ότι η ΥΕΙ κεραµική είχε φτάσει εδώ ήδη αναπτυγµένη. ∆εν 
υπάρχουν “µινωίζοντα” αντικείµενα, αλλά τα τοπικά παραγόµενα µινωικά σχήµατα 
υποδηλώνουν µινωική επιρροή206. 

Στην µυκηναϊκή περίοδο (ΥΕΙ-ΥΕΙΙΙΒ) παρατηρείται πάλι στην περιοχή της 
Μεσσηνίας µια µεγάλη αύξηση του αριθµού των βεβαιωµένων και πιθανών θέσεων 
οικισµών και τάφων. Ο συνολικός αριθµός τους τώρα ανέρχεται σε 150 περίπου. Για 
να αποσαφηνίσουµε την κατάσταση πρέπει να υπογραµµίσουµε ότι το 50% των 
θέσεων αυτών (οικισµοί-τάφοι) είναι νέες, που µαρτυρούνται στην µυκηναϊκή 
περίοδο· οι 14 από τις 150 θέσεις είναι γνωστές µόνο ως τάφοι, ενώ υπάρχουν και 22 
θέσεις στις οποίες ο οικισµός σχετίζεται µε κάποιο νεκροταφείο· το µεγαλύτερο 
ποσοστό των θέσεων (110 σε αριθµό) µας είναι γνωστές από ίχνη κατοίκησης 
βεβαιωµένης -οι 95- ή πιθανής -οι 15. Τέλος, αξίζει να αναφέρουµε ότι στην ΥΕ 
ιδρύονται 40 βεβαιωµένοι νέοι οικισµοί και ακόµα 10 πιθανοί207.  

Όσον αφορά τη διασπορά των θέσεων, παρατηρείται µια αξιόλογη συνέχεια της 
εγκατάστασης στις περιοχές που είχαν ήδη επιλεγεί. Αξίζει ωστόσο να σηµειώσουµε 
ότι ο χώρος γύρω από την Πύλο φαίνεται να δέχεται τον µεγαλύτερο όγκο των 
εγκαταστάσεων και, ιδιαίτερα κατά την ΥΕΙΙΙΒ, αποτελεί τον πυρήνα όλης της 
ευρύτερης περιοχής208. 

Στην ΥΕI αρχίζει µια οικοδοµική δραστηριότητα στον λόφο του Άνω 
Εγκλιανού, κρίνοντας από τον αριθµό των ΥΕΙ και ΥΕΙΙ οστράκων που εντοπίστηκαν 
κάτω από το ανάκτορο. Κάποια άλλα δείγµατα αυτής της πρώιµης οικοδοµικής 
φάσης είναι µια µικρή εστία και ορισµένα τµήµατα ενός πρώιµου “ανακτόρου”. Η 
άποψη αυτή έχει υποστηριχτεί, δεν είναι όµως αρκετά πειστική, καθώς απουσιάζουν 
                                                 
205 Μαρινάτος 1962, 92.    Μαρινάτος 1964, 92.    Hope Simpson and Dickinson 1979, 167.      
Vermeule 1983, 125.    Dickinson 19992, 164-165.    Mountjoy 1999, 303.  
206 Treuil et alii 1996, 360-363.    Dickinson 19992, 26-29.     Mountjoy 1999, 19-20, 301.   Για µινωικά 
ή µινωίζοντα ευρήµατα στη Μεσσηνία, που η Mountjoy ό. π., 21-22 χαρακτηρίζει “ψευδοµινωικά” 
βλέπε Hägg 1982, 27-37. 
207 ΜΜΕ 1972, 137-138. Και εδώ πρέπει όµως να πούµε πως οι αριθµοί που παρατίθενται και σε αυτό 
το σηµείο της εργασίας µας διαφέρουν από αυτούς στο ΜΜΕ, λόγω του διαφορετικού γεωγραφικού 
εύρους της µελέτης. Βλέπε επίσης Χάρτη 5 στην παρούσα εργασία.  
208 MME 1972, 138-140. 
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τα στοιχεία πρώιµης χρονολόγησης των διαφορετικών τοµών του τοίχου γύρω από 
τον οποίον περιστρέφεται η όλη συζήτηση, ενώ και το ζήτηµα της συγχρονίας τους 
αµφισβητείται έντονα209. 

Κοντά στον Άνω Εγκλιανό έχουν εντοπιστεί περισσότερες οικιστικές θέσεις. 
Μία από αυτές είναι τα Βολιµίδια, όπου δίπλα σχεδόν -100µ. περίπου προς βορρά- 
από τον χώρο όπου ο Μαρινάτος ανέσκαψε κατάλοιπα ενός σηµαντικού µυκηναϊκού 
οικισµού, εντοπίστηκε και µελετήθηκε διεξοδικά µια σειρά θαλαµοειδών τάφων που 
συνθέτουν το µεγαλύτερο µυκηναϊκό νεκροταφείο της Μεσσηνίας. Βεβαίως σήµερα 
δεν είναι τίποτα ορατό από τον οικισµό, καθώς ο χώρος έχει µεταβληθεί σε 
βοσκότοπο. Στα ανώτερα στρώµατα της ανασκαφής, όµως, είχε εντοπιστεί ένας 
τοίχος που χρονολογήθηκε βάσει της κεραµικής στην περίοδο του ανακτόρου. Σε 
µεγαλύτερο βάθος βρέθηκαν ίχνη σηµαντικής εγκατάστασης της πρώτης µυκηναϊκής 
φάσης (ΥΕΙ), αλλά όχι κατάλοιπα οικιών. Μετά τον θάνατο του Μαρινάτου δεν 
συνεχίστηκε η ανασκαφή, αλλά φαίνεται πιθανό να συνεχίζεται η κατοίκηση χωρίς 
διακοπή ως το τέλος της µυκηναϊκής περιόδου. Ο πρωιµότερος χρονολογικά τάφος 
είναι ο “λακκοειδής” τάφος 1 Κεφαλόβρυσου (ΜΕΙΙΙ/ΥΕΙ), ενώ στην αµέσως 
ακόλουθη ΥΕΙ περίοδο λαξεύονται οι περισσότεροι τάφοι στη θέση αυτή -13 από 
τους 26 που µπορούν να χρονολογηθούν µε βεβαιότητα και χρησιµοποιούνται ως την 
ΥΕΙΙΙΒ, όπως και όλοι γενικά οι θαλαµοειδείς των Βολιµιδίων [στο σύνολό τους είναι 
33]210. 

Στη θέση Κρεµµύδια-Καµίνια σε απόσταση µόλις 400µ. ∆. από τον ΜΕΙΙΙ/ΥΕΙ 
τύµβο, που κάλυπτε πέντε θολωτούς και τέσσερις πιθοταφές, επισηµάνθηκαν λίγα ΥΕ 
όστρακα που δείχνουν ότι πιθανόν στην περιοχή υπήρχε και οικισµός εκτός των 
τάφων. Κατά την ΥΕΙ περίοδο κατασκευάστηκαν οι δύο θολωτοί (θολωτοί τάφοι 4 
και 5) του προαναφερθέντος τύµβου211. Στην ΥΕ περίοδο ο οικισµός των Νιχωρίων 
επεκτάθηκε Β. και Ν., µε τον θολωτό τάφο Βέβε (ΥΕΙ-ΥΕΙΙΙΒ) που οικοδοµείται 
στην αρχή αυτής της περιόδου, και ένα ακόµα τάφο, “λακκοειδή”212. Στην 
Περιστεριά, οι πρώιµες πολύχωρες κατοικίες απλώνονται στην ∆. πλαγιά του λόφου, 
µε πιο σηµαντική την λεγόµενη Νοτιοανατολική οικία που χρονολογείται στην ΥΕΙ. 
Σε αυτήν την πρώιµη φάση του οικισµού οικοδοµούνται δύο θολωτοί τάφοι, οι 3 και 
4, µε τον τελευταίο να είναι σε χρήση ως την ΥΕΙΙΙΑ1213. 

Στο Ψάρι και πιο συγκεκριµένα στο ύψωµα Μετσίκι πιθανολογείται η ύπαρξη 
µυκηναϊκής εγκατάστασης, τόσο στον ίδιο τον λόφο, καθώς είναι φυσικά οχυρωµένος 
και διαθέτει οµαλή πρόσβαση από ΒΑ., όσο και πέρα από αυτόν στις πλαγιές των 
παρακείµενων λοφίσκων. Ως σήµερα δεν έχει εντοπιστεί κάτι απτό, αλλά είναι ισχυρή 
η πεποίθηση περί ύπαρξης µυκηναϊκού οικισµού στην ευρύτερη περιοχή. Κάτι τέτοιο 
θα διαπιστωθεί µέσω επιφανειακής έρευνας σε µια µεγάλη έκταση, καθώς έχουν 
επισηµανθεί ευρήµατα σε σηµεία κοντά στη συγκεκριµένη θέση, ο “κοµβικός” 
χαρακτήρας της οποίας έχει υπογραµµιστεί κατ’ επανάληψη τα τελευταία χρόνια 
στην περιοχή της ΒΑ. Τριφυλίας. Αυτόν τον σηµαντικό χαρακτήρα φαίνεται να 
υποδηλώνουν και οι δύο θολωτοί τάφοι που ανασκάφηκαν εκεί (θολωτός τάφος 1: 
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ΥΕΙ–ΙΙΙ, θολωτός τάφος 2: ΥΕΙ), και έτσι έχουµε µια ακόµα περίπτωση, όπου τάφοι 
συνδέονται µε παρακείµενο οικισµό214.  

Κατά την ΥΕΙΙΑ συνεχίζουν πολλές πρώιµες ηγεµονίες, οι οποίες έχουν 
σχηµατιστεί και αναγνωριστεί ήδη από την προηγούµενη ΜΕ περίοδο σε πολλές 
περιοχές της ηπειρωτικής Ελλάδας215. 

 Έχει προταθεί ότι, κατά την φάση αυτή, οι Μυκήνες έλεγχαν την Αργολική 
πεδιάδα και πως η Τίρυνθα αποτελούσε το επίνειό τους, ενώ ένα χερσαίο οδικό 
δίκτυο συνέδεε τις διάφορες πλούσιες ηγεµονίες. Στην Κορινθία ύστερη 
αµαυρόχρωµη κεραµική εξακολουθούσε να εισάγεται από την Αίγινα υποδηλώνοντας 
αφενός καλές σχέσεις µε τον Σαρωνικό Κόλπο, και αφετέρου ότι η συγκεκριµένη 
περιοχή δεν βρισκόταν υπό αργολική κυριαρχία. Στην ΝΑ. Πελοπόννησο έχουν 
επισηµανθεί πολλά τοπικά κέντρα, όπως το Βαφειό, το Μενελάιο και η Πελλάνα στη 
Λακωνία, η Βουβούρα στην Αρκαδία. Στα ∆. τα στοιχεία από την Αχαΐα είναι πολύ 
λίγα. Ωστόσο µπορεί να γίνει λόγος για την ύπαρξη ενός σηµαντικού κέντρου στο 
Αίγιο. Στην Αττική, η Αθήνα ίσως υπήρξε το κέντρο µιας πρώιµης “ηγεµονίας”, µε 
µια «έπαυλη» στην Ακρόπολη, καθώς εντοπίστηκαν όστρακα Ανακτορικού ρυθµού 
τοπικής κατασκευής. Άλλα µικρά κέντρα στην Αττική εντοπίζονται στην Ελευσίνα, 
στον Μαραθώνα, στη Βραυρώνα, τα Μέγαρα, τον Θορικό. Η Θήβα ενδέχεται να 
αποτέλεσε το κέντρο µιας «ηγεµονίας» στην περιοχή της Ν. Βοιωτίας, αλλά τα 
στοιχεία από τον Ορχοµενό δεν επαρκούν για να ισχυριστούµε κάτι ανάλογο και για 
την περίπτωση της Β. Βοιωτίας. Στην Εύβοια, φαίνεται πως η Χαλκίδα και το 
Λευκαντί αποτελούσαν µικρά τοπικά κέντρα. Τέλος, στη Θεσσαλία το λιµάνι του 
Βόλου δείχνει, µε την εισηγµένη κεραµική του, ότι είναι ένα αξιόλογο εµπορικό 
κέντρο, τουλάχιστον από την ΜΕΙΙΙ. Τα ελάχιστα όµως δείγµατα ΥΕΙΙΑ κεραµικής 
οδηγούν στο συµπέρασµα ότι ο µυκηναϊκός πολιτισµός δεν έφτασε στην 
συγκεκριµένη περιοχή την δεδοµένη χρονική φάση216. 

Στην Μεσσηνία, οι “ηγεµονίες” που είχαν συσταθεί στο τέλος της ΜΕΙΙΙ ή 
καλύτερα στην µεταβατική ΜΕΙΙΙ/ΥΕΙ, εξακολουθούν να ακµάζουν και στην ΥΕΙΙΑ. 
Μεγάλα κτηριακά συγκροτήµατα οικοδοµούνται στην Πύλο και τα Νιχώρια. Αλλά 
και στον Κακόβατο πολλά στοιχεία υποδηλώνουν έναν σηµαντικό οικισµό. Επίσης, 
θολωτοί τάφοι µε πλούσια ευρήµατα εντοπίζονται διεσπαρµένοι σε όλη την 
περιοχή217. 

Στην ΥΕΙΙΑ χρονολογείται η πύλη στον Άνω Εγκλιανό, που κατασκευάστηκε 
στο ΒΑ. τµήµα όπου εκτεινόταν ο οικισµός. Τότε πρέπει να τοποθετείται 
χρονολογικά και ο οχυρωµατικός περίβολος, ίχνη του οποίου εντοπίστηκαν σε µήκος 
10µ. Ν∆. της πύλης. Κατά την ΥΕΙΙΑ ανοίγεται ο θαλαµοειδής τάφος Ε-8 µε χρήση 
ως την ΥΕΙΙΙΓ, όπως επίσης και ο θολωτός τάφος ΙΙΙ. Ενώ στην Κάτω Πόλη 
κατασκευάζεται στην ίδια φάση και µε ίδιο εύρος χρήσης ο θολωτός τάφος Ι 218. Στα 
Βολιµίδια, κατά την ΥΕΙΙ κατασκευάζονται ακόµα 3 θαλαµοειδείς τάφοι219, ενώ σε 
έναν κάπως απόµερο κωνικό λόφο και ιδιαίτερα στις κλιτύες του, στη θέση ∆άρα-
Φράµα απλώνονται ευρήµατα που συνηγορούν υπέρ µιας προϊστορικής παρουσίας 

                                                 
214 Χατζή 1982, 138.     Χατζή 1984α, 79.    Χατζή 1984β, 266-7.    Χατζή-Σπηλιοπούλου 1996-1997, 
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215 Dickinson 19992 , 153-180. 
216 Mountjoy 1999, 22-23. 
217 Mountjoy 1999, 22. 
218 Hope Simpson and Dickinson 1979, 128-129.     Davis 1998, 56-58.    Dickinson 19992, 163.    
Mountjoy 1999, 303-304. 
219 Μαρινάτος 1953, 249.    Hope Simpson and Dickinson 1979, 135.     Davis 1998, 59-60.    
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που χρονολογείται στην ΜΕ και ΥΕ περίοδο. Ο θολωτός τάφος (ΥΕΙΙ?-ΥΕΙΙΙΑ-Β) 
της συγκεκριµένης θέσης βρίσκεται σε απόσταση 1,5χλµ. από τον οικισµό220. 

Κοντά στον Κακόβατο έχει εντοπιστεί µια εγκατάσταση σε λοφίσκο που 
χρονολογείται ήδη από την ΜΕ περίοδο, και βρίσκεται Ν∆. των τάφων. Στην µικρή 
και επιµήκη αυτή ακρόπολη βρέθηκε ένα µεγάλο κτήριο µε αποθήκες, όπως επίσης 
και ένας τοίχος κατασκευασµένος µε µεγάλους δόµους, πιθανόν της ΥΕ περιόδου. 
Στη Ν. και ∆. κλιτύ του λόφου υπήρχε ένας αξιόλογης έκτασης οικισµός -1,8 εκτάρια 
περίπου- της  ΜΕ και ΥΕ περιόδου. Στην ΥΕΙΙ περίοδο χρονολογούνται οι τρεις 
θολωτοί τάφοι που βρέθηκαν σε έναν άλλο λόφο, σε σχέση µε τον οικισµό, αλλά 
εκτός των ορίων της εγκατάστασης221.  

Στο Καπλάνι-Βίγλα, 1,5χλµ. ΒΑ. της σηµερινής Πύλου, 800µ. περίπου από τους 
2 θολωτούς τάφους (ΥΕΙΙΑ) εντοπίστηκαν ίχνη προϊστορικής κατοίκησης που 
χρονολογούνται στην ΥΕ περίοδο, βάσει επιφανειακών ευρηµάτων κεραµικής. 
Σήµερα δεν υπάρχει κανένα ορατό σηµάδι του οικισµού καθώς όλος ο σχετικός 
χώρος πρέπει να έχει καταπέσει προς την παραλία, αποτελεί, όµως µια ακόµα 
περίπτωση όπου ο οικισµός έχει σε κοντινή απόσταση τάφους222. Στην Κουκουνάρα 
σ’ αυτή τη φάση κατασκευάζονται ο θολωτός τάφος 2 και ο θολωτός τάφος Φυτιές 2, 
µε διάρκεια χρήσης έως την ΥΕΙΙΙΑ-Β223, ενώ στα Κρεµµύδια-Καµίνια οικοδοµήθηκε 
ένας ακόµα θαλαµοειδής τάφος (ΥΕΙΙΑ – ΥΕΙΙΙΑ-Β) 224. Κατά την ΥΕΙΙ ο οικισµός 
στα Νιχώρια κάλυπτε το 80% το διαθέσιµου χώρου. Στην ΥΕΙΙ χρονολογείται ένα 
µεγάλο κτηριακό σύµπλεγµα, το οποίο καλυπτόταν από ένα σηµαντικό “µέγαρο” της 
ΥΕΙΙΙΑ1, ενώ κατά την ΥΕΙΙΑ οικοδοµείται ο “Μικρός Κύκλος”225.  

Στην Περιστεριά κατά την ΥΕΙΙΑ κατασκευάζονται δύο ακόµα θολωτοί τάφοι, 
ο θολωτός 1 µε διάρκεια χρήσης ως την ΥΕΙΙΙΒ, που οικοδοµήθηκε εν µέρει πάνω 
στη Νοτιοανατολική οικία και ο θολωτός 2, αλλά από αυτή τη φάση έχουµε και 
δείγµατα αρχιτεκτονικής καθώς στην ΥΕΙΙ–ΙΙΙΑ-Β χρονολογείται µία ακόµα οικία, σε 
ένα δωµάτιο της οποίας βρέθηκαν διάφορα ευρήµατα συµπεριλαµβανοµένων και 
ειδωλίων. Ο µεγάλος αριθµός τάφων που ανασκάφηκαν στην ίδια θέση, σε 
συνδυασµό µε τα παραπάνω στοιχεία, οδηγούν στην άποψη πως και η Περιστεριά θα 
αποτελούσε ένα σπουδαίο κέντρο του µυκηναϊκού κόσµου και µάλιστα, σε πρώιµη 
φάση, ίσως εφάµιλλο του Άνω Εγκλιανού. Αξίζει να σηµειώσουµε στο σηµείο αυτό 
ότι οι  θολωτοί τάφοι και ο τύµβος φαίνεται να διακρίνονται από τον υπόλοιπο χώρο 
του οικισµού, καθώς οι µεν θολωτοί βρίσκονται στη Ν. πλευρά του λόφο, ο δε τύµβος 
σε διαφορετικό λόφο, 500µ. µακριά 226. 

Στα περίχωρα του χωριού Τραγάνα έχουν βρεθεί ίχνη εγκατάστασης 
µυκηναϊκής περιόδου. ∆υστυχώς το σηµερινό χωριό έχει αναπτυχθεί ακριβώς στο 
χώρο όπου εντοπίζεται ο µυκηναϊκός οικισµός, όπως υποδηλώνουν οι µεγάλες 
ποσότητες οστράκων που σηµειώθηκαν σε διάφορα σηµεία του χωριού, µε συνέπεια 
να είναι αδύνατη η ανασκαφή του. Παρά το γεγονός αυτό, λίγο µακρύτερα από το 
χωριό, ο Μαρινάτος το 1956 ανέσκαψε ένα δωµάτιο µιας οικίας, που χρονολογήθηκε 
από τα κεραµικά ευρήµατα (ένα σύνολο 100 ακέραιων αγγείων) στην ΥΕΙ. Τα 
                                                 
220 Hope Simpson and Dickinson 1979, 157. 
221 Hope Simpson and Dickinson 1979, 101-102.      Dickinson 19992, 165-166. 
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συµπεράσµατα των ερευνών της τελευταίας δεκαετίας καταδεικνύουν ως πιθανό να 
αποτελεί κατάλοιπο µια αποµονωµένης αγροικίας και αν κάτι τέτοιο αληθεύει, τότε 
τέτοιου είδους κατασκευές θυµίζουν τις κρητικές επαύλεις, τα µόνα ίσως παράλληλα 
της ίδιας περιόδου, καθώς στην ηπειρωτική Ελλάδα δεν υπάρχει κάτι αντίστοιχο227.  
Σε απόσταση 1χλµ. από τον οικισµό εντοπίστηκαν δύο θολωτοί τάφοι. Ο θολωτός 
τάφος 1 οικοδοµήθηκε στην ΥΕΙΙΑ και φαίνεται να χρησιµοποιήθηκε έως την 
ΥΕΙΙΙΑ2. Θα µπορούσε άραγε οι θολωτοί τάφοι να αποτελούν την τελευταία 
κατοικία των ιδιοκτητών αυτής της φερόµενης “έπαυλης”; Είναι µια εξαιρετικά 
προκλητική πρόταση, για την οποία δεν υπάρχουν όµως παρά µόνο ελάχιστα απτά 
στοιχεία και πολλές υποθέσεις.  

Στη θέση Χαλκιάς, τέλος, όπου έχουν εντοπιστεί και ερευνηθεί τρεις θολωτοί 
τάφοι ΥΕΙΙΑ–ΙΙΙΒ, ο οικισµός της µυκηναϊκής περιόδου θα πρέπει να βρίσκεται µεν 
στην γύρω χώρα, κατά την άποψη των ερευνητών, αλλά δεν έχει ακόµα επισηµανθεί 
και ερευνηθεί228. 

Στην αρχή της YEIIB περιόδου αυτές οι πρώιµες “ηγεµονίες” υπήρξαν ακόµα 
ακµάζουσες. Στην Θεσσαλία, το λιµάνι του Βόλου, ίσως η αρχαία Ιωλκός ήταν το 
κέντρο µιας τέτοιας “ηγεµονίας”229. Ωστόσο, σύµφωνα µε νεότερες έρευνες, η αρχαία 
Ιωλκός φαίνεται να είναι το ∆ιµήνι, όπου έχουν έρθει στο φως κατάλοιπα σπουδαίου 
οικισµού230. Οι τάφοι του Αγίου Ηλία στην Αιτωλοακαρνανία µαρτυρούν µια τοπική 
“ηγεµονία”231, ενώ στην Αττική συνεχίζουν να βρίσκονται σε ακµή ορισµένα κέντρα 
της προηγούµενης φάσης (Θορικός, Αθήνα, Ελευσίνα, Μαραθώνας –όπου τώρα 
οικοδοµείται ο θολωτός τάφος–, Βραυρώνα µε το νεκροταφείο των θαλαµοειδών 
τάφων να κατασκευάζεται επίσης σ’ αυτήν την φάση). Νοτιότερα, στην 
Πελοπόννησο, στο Μενελάιο, το οποίο σ’ αυτήν τη φάση φαίνεται να αποτελεί ένα 
σπουδαίο κέντρο, ένα µεγάλο κτήριο οικοδοµείται τώρα αντικαθιστώντας εκείνο της 
ΥΕΙΙΑ φάσης. Στη Βούβουρα Αρκαδίας σηµειώνεται µια καταστροφή λόγω 
πυρκαγιάς µετά από την οποία η θέση παρακµάζει. Ενώ στο Αίγιο Αχαΐας 
οικοδοµούνται µια σειρά νέων κτηρίων, που µάλλον εξελίσσονται σε σηµαντικό για 
την περιοχή κέντρο232.  

Τα στοιχεία από τη Μεσσηνία αυτής της περιόδου είναι πολύ λίγα, είτε 
αφορούν την κεραµική ή την οικοδοµική δραστηριότητα –οικιστική και ταφική233. Ο 
οικισµός στην Κουκουνάρα συνεχίζει να είναι ακµαίος και οικοδοµείται ένας ακόµα 
θολωτός τάφος, ο Φυτιές 1 (ΥΕΙΙΒ – ΥΕΙΙΙΑ)234. Στα Νιχώρια, ο οικισµός υπήρξε 
ήδη από τις πρωιµότερες φάσεις από τους σπουδαιότερους στη Μεσσηνία και 
εξακολουθεί να διατηρεί αυτόν το χαρακτήρα, ενώ παράλληλα κατασκευάζονται δύο 
κιβωτιόσχηµοι τάφοι, οι οποίοι χρησιµοποιούνται ως την ΥΕΙΙΙΑ1-Β235. 

Στην ΥΕΙΙΙΑ1 φάση τέθηκαν τα θεµέλια της µετέπειτα ανακτορικής οικονοµίας. 
Στην Τίρυνθα και πιθανώς στις Μυκήνες οικοδοµήθηκαν µεγαλόπρεπα κτήρια, που 
αντικατέστησαν πρωιµότερες «επαύλεις». Στο Μενελάιο η ΥΕΙΙΒ «έπαυλη», που είχε 
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καταστραφεί, ανοικοδοµήθηκε στις αρχές αυτής της φάσης, όταν ακόµα 
κυκλοφορούσε η ΥΕΙΙΒ κεραµική. Τώρα, όµως, φαίνεται να µην παίζει τόσο 
σηµαντικό ρόλο το Μενελάιο. Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι σε όλη την 
ηπειρωτική Ελλάδα ιδρύονται νεκροταφεία θαλαµοειδών τάφων. Στην Αχαΐα 
υπάρχουν ορισµένα σηµαντικά κέντρα (Τείχος ∆υµαίων, Καταρράκτης, Αίγιο). Στην 
Αθήνα ίσως να κατασκευάζεται ένα “πρωτο-ανάκτορο” στην Ακρόπολη, ενώ στο 
νεκροταφείο της Αγοράς έχουν εντοπιστεί ορισµένες αρκετά πλούσιες ταφές της 
εποχής. Στην Βοιωτία ταφές σε λάρνακες υποδηλώνουν κάποια σχέση µε την Κρήτη, 
ενώ στη Θεσσαλία και τη Φωκίδα ιδρύονται νεκροταφεία θαλαµοειδών τάφων αλλά 
παράλληλα χρησιµοποιούνται  και τοπικοί ταφικοί τύποι, όπως κιβωτιόσχηµοι και 
ορθογώνιοι κτιστοί. Στο τέλος της συγκεκριµένης φάσης σηµειώνονται αναταραχές 
σε διάφορες θέσεις. Στην Κάτω Πόλη της Τίρυνθος έχουν εντοπιστεί καταστροφές, η 
«έπαυλη 2» στο Μενελάιον εγκαταλείπεται, όπως επίσης και το κτήριο στον 
γειτονικό λόφο του Αετού. Αναταραχές µαρτυρούν επίσης και οι µεγάλες αποθέσεις  
στη Ν. κλιτύ της Ακροπόλεως, ενώ στην ίδια φάση χρονολογείται η εγκατάλειψη του 
κτηρίου F στα Κρίσα και του µεγάλου κτηρίου στην Βλίχα Βοιωτίας236. 

Στην Μεσσηνία µεγάλα κτηριακά συγκροτήµατα κατασκευάζονται στον Άνω 
Εγκλιανό, στην ΥΕΙΙΙ. Πιο συγκεκριµένα στην ΥΕΙΙΙΑ1 οικοδοµείται µια µεγάλη 
“έπαυλη” στον λόφο, αλλά στοιχεία για κατοίκηση έχουµε και από την Κάτω Πόλη, 
όπου µια σειρά οικιών ανασκάφηκαν και φαίνεται να καταστράφηκαν από την 
πυρκαγιά η οποία κατάστρεψε την Κάτω Πόλη σ’ αυτήν τη φάση. Την ίδια χρονική 
περίοδο λαξεύτηκαν και οι υπόλοιποι –επτά σε αριθµό– θαλαµοειδείς τάφοι, που 
χρησιµοποιήθηκαν ως το τέλος της ΥΕΙΙΙΒ237. Στα Βολιµίδια, οι υπόλοιποι 9 
θαλαµοειδείς τάφοι ανοίγονται κατά την ΥΕΙΙΙΑ238. Στα ∆ιόδια τα ίχνη ΥΕΙΙΙΑ-Β 
εγκατάστασης στο Β∆ τµήµα χαµηλού γήλοφου έκτασης 1,5 εκταρίων γειτνιάζουν θα 
µπορούσαµε να πούµε µε ό, τι  έχει αποµείνει από τον θολωτό τάφο, που εντοπίστηκε 
στο ΝΑ άκρο του, καθώς απόσταση µόλις 100µ. τους χωρίζει239.  

Στο Καρτερόλι (Άγιος Κωνσταντίνος), η επιφανειακή έρευνα του 
Πανεπιστηµίου της Minnesota επεσήµανε όστρακα χρονολογήσιµα στην ΥΕ περίοδο 
σε µια έκταση 1,5 εκταρίων κυρίως Α.-ΒΑ. του σηµερινού επαρχιακού δρόµου, όπως 
επίσης και στον λόφο που είναι κτισµένο το σηµερινό χωριό Πιπερίτσα. Θα πρέπει να 
τονιστεί ότι η θέση αυτή αποτελούσε έναν ακµαίο µυκηναϊκό οικισµό, όπως δείχνουν 
και οι 13 θαλαµοειδείς τάφοι ΥΕΙΙΙΑ-Β, που εντοπίστηκαν Α. και ∆. του δρόµου. Το 
µεγαλύτερο µέρος των θαλαµοειδών τάφων -εκτός από 2- φαίνεται να 
συγκεντρώνεται στην αντίθετη πλευρά από αυτήν όπου πιθανότατα, σύµφωνα µε τη 
διασπορά των οστράκων, θα αναπτυσσόταν ο οικισµός και έτσι µπορούµε, µε κάποια 
σιγουριά να πούµε ότι το νεκροταφείο της συγκεκριµένης θέσης οικοδοµήθηκε εκτός 
των ορίων της εγκατάστασης240.  

Στα Νιχώρια στην συγκεκριµένη φάση τοποθετείται χρονολογικά το “µέγαρο”, 
που ανασκάφηκε εκεί, γεγονός που ίσως µας υποδεικνύει ότι η συγκεκριµένη θέση 
στην δεδοµένη χρονική στιγµή αποτελούσε ένα ανεξάρτητο κέντρο εξουσίας και το 
οποίο φαίνεται να εγκαταλείπεται στο τέλος της. Στην ΥΕΙΙΙΑ-Β φάση 
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κατασκευάζονται και οι περισσότεροι τάφοι στη θέση αυτή (ο θολωτός ΜΜΕ, ο 
θαλαµοειδής Κανελόπουλου, οι θολωτοί 3 και 6, ο θαλαµοειδής τάφος 2 
Νικητόπουλου και  ένας απλός λάκκος)241. 

Κατά τη διάρκεια της ΥΕΙΙΙΑ2 φάσης η πολιτική ασφάλεια αποτέλεσε τη βάση 
για µια ανθούσα οικονοµία και µια µεγάλη επέκταση. Είναι αυτή η φάση που 
µαρτυράει την δηµιουργία µικρών “βασιλείων” µε ανακτορικές κατοικίες στα µεγάλα 
κέντρα, Μυκήνες, Πύλος, Θήβα, Ορχοµενός, Ιωλκός, Αθήνα. Οι οικισµοί 
πολλαπλασιάζονται και η χρήση  των νεκροταφείων θαλαµοειδών τάφων 
εξαπλώνεται στην Β. και Ν. Ελλάδα, µερικά από τα οποία γίνονται αρκετά µεγάλα. Ο 
πλούτος της “άρχουσας τάξης” εκδηλώνεται στην µνηµειώδη αρχιτεκτονική. Τώρα 
πια οι µεγάλες «επαύλεις» και τα άλλα µεγαλόπρεπα οικοδοµήµατα, τα πρωτο-
ανάκτορα, αντικαθίστανται στα σπουδαιότερα κέντρα από τα ανάκτορα. Στις 
Μυκήνες κτίζονται κατά τη διάρκεια της συγκεκριµένης φάσης οι πλέον περίτεχνοι 
θολωτοί τάφοι, ο Θησαυρός του Ατρέα και ο Τάφος της Κλυταιµνήστρας. Στην 
Τίρυνθα εφαρµόζεται ένα πρόγραµµα ανοικοδόµησης. Ο Γλας κατασκευάζεται σε 
αυτήν την φάση και µάλλον βρισκόταν υπό τον έλεγχο του Ορχοµενού. Στην 
Ακρόπολη των Αθηνών δεν εντοπίστηκαν καθόλου ίχνη, αλλά πιθανολογείται ότι 
τότε οικοδοµήθηκε το ανάκτορο. Και πάλι στο τέλος της φάσης αυτής σηµειώνονται 
καταστροφές. Στις Μυκήνες καταστρέφεται το ανάκτορο καθώς επίσης και κάποιες 
οικίες έξω από την ακρόπολη. Στην Θήβα η άβαφη κεραµική δείχνει µια καταστροφή 
του Καδµείου στο τέλος της ΥΕΙΙΙΑ2 ή στις αρχές της ΥΕΙΙΙΒ242. 

Στη Μεσσηνία, παρατηρείται καταρχάς κάτι που έρχεται σε αντίθεση µε όσα 
αναφέρθηκαν αµέσως παραπάνω σχετικά µε τους θαλαµοειδείς τάφους. Ότι, δηλαδή, 
δεν υπάρχουν τόσοι πολλοί θαλαµοειδείς κατά την ΥΕΙΙΙ. Φαίνεται ότι ο 
συγκεκριµένος ταφικός τύπος δεν πολυχρησιµοποιήθηκε στην περιοχή, και πως λίγοι 
είναι οι νέοι θαλαµοειδείς της ΥΕΙΙΙ και ελάχιστα τα µεγάλα νεκροταφεία 
θαλαµοειδών243.  

Στον Άνω Εγκλιανό, µετά την καταστροφή της προηγούµενης φάσης, 
ανακαινίζεται στην ΥΕΙΙΙΑ2 ή στις αρχές της ΥΕΙΙΙΒ το γνωστό “ανάκτορο του 
Νέστορος”, σε διαδοχικές φάσεις µε προσθήκη βοηθητικών χώρων. Όµως, δεν 
φαίνεται πλέον να υπάρχει οχυρωµατικός περίβολος, ενώ, όπως είναι γνωστό 
επέρχεται καταστροφή λόγω πυρκαγιάς κατά το τέλος της ΥΕΙΙΙΒ/Γ. Το σύνολο 
αυτών των ταφικών κτισµάτων -στην περίπτωση µάλιστα των θαλαµοειδών τάφων 
µπορεί να γίνει λόγος για νεκροταφείο- τα οποία αναφέρονται διεξοδικά στο 
προηγούµενο κεφάλαιο, βρίσκονται πολύ κοντά στο χώρο του οικισµού (έως και 
1χλµ. από το ανάκτορο, στη λεγόµενη “Κάτω Πόλη”-Κάτω Εγκλιανός). Αποτελούν 
χώρους ταφής και φαίνεται να εξυπηρετούσαν τις ανάγκες ενός τουλάχιστον µέρους 
του πληθυσµού αυτής της σπουδαίας θέσης 244. 

Η λοφοσειρά Ελληνικά Ανθείας µε µήκος 1,8χλµ. φιλοξένησε χώρους 
κατοίκησης από την 3η χιλιετία π.Χ. έως και τους ιστορικούς χρόνους. ΠΕΙΙ όστρακα 
βρέθηκαν σε µια περιοχή 0,6 εκταρίων, στο Β. άκρο της λοφοσειράς. Ενώ µυκηναϊκή 
εγκατάσταση επισηµαίνεται πάνω στην πιο πλατιά από τις τρεις κορυφές και στη ∆. 
κλιτύ της, όπως δείχνουν όστρακα κυλίκων και σκύφων της ΥΕΙΙΙΑ-Β, διεσπαρµένα 

                                                 
241 MME 1972, 138.    Hope Simpson and Dickinson 1979, 152-153.    Nichoria II, 15-37 (ιδίως 36-37), 
359-454.    Treuil et alii 1996, 349.    Dickinson 19992, 162-163.     Mountjoy 1999, 27, 305.    
Shelmerdine 2001, 342. 
242 Dickinson 1994, 77-79.    Mountjoy 1999, 29. 
243 Boyd 2002, 99. 
244 Hope Simpson and Dickinson 1979, 128-129.     Davis 1998, 56-58.    Mountjoy 1999, 29, 303-304.    
Shelmerdine 2001, 372-373. 
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σε έκταση 6 εκταρίων. Στην Α. κλιτύ έχουν εντοπιστεί οι 25 περίπου µυκηναϊκοί 
θαλαµοειδείς τάφοι (ΥΕΙΙΙΑ2-Β). Ο εκτεταµένος οικισµός και ο µεγάλος αριθµός των 
σύγχρονων θαλαµοειδών τάφων οδηγούν στο συµπέρασµα ότι τα Ελληνικά Ανθείας 
ήταν µια πολύ σπουδαία µυκηναϊκή θέση245. 

Ταφική οικοδοµική δραστηριότητα κατά την ΥΕΙΙΙΑ2 περίοδο, η οποία 
φαίνεται να σχετίζεται µε τον γειτονικό οικισµό, παρατηρείται στην Τραγάνα, όπου 
κατασκευάζεται ένας ακόµα θολωτός τάφος, ο υπ’ αριθµόν 2 246. 

Στην ΥΕΙΙΙΒ περίοδο συγκεκριµένα τµήµατα της ηπειρωτικής Ελλάδας 
ελέγχονται από τις ανακτορικές οικονοµίες της Πύλου, των Μυκηνών και της Θήβας. 
Η Αθήνα, ο Ορχοµενός, ο Βόλος και το ∆ιµήνι πρέπει να αποτελούσαν επίσης 
σηµαντικά κέντρα, αλλά τα σχετικά διαθέσιµα στοιχεία δεν είναι επαρκή. Ένας πολύ 
µεγάλος αριθµός οικισµών έχει καταγραφεί σε όλη τη Μυκηναϊκή Ελλάδα. Το ότι 
ορισµένα µικρά τοπικά κέντρα εξακολουθούν να ανθούν αποδεικνύεται από το 
παράδειγµα του Μενιδίου, όπου στην φάση αυτή ή στις αρχές της ΥΕΙΙΙΒ 
οικοδοµείται ένας θολωτός τάφος, και από τα Σπάτα, όπου εντοπίστηκε θαλαµοειδείς 
τάφος µε πλούσιες ταφές. Σηµάδια αστάθειας υποδηλώνουν οι κατασκευές τειχών. 
Στην Τίρυνθα το τείχος επεκτάθηκε ώστε να συµπεριλάβει την Κάτω Ακρόπολη στις 
αρχές της φάσης αυτής. Στην Αχαΐα, στο Τείχος ∆υµαίων η οχύρωση πιθανόν να 
κατασκευάστηκε τώρα, όπως επίσης και στην Εύτρηση και στα Κρίσα. Στο τέλος της 
ΥΕΙΙΙΒ1 σηµειώθηκαν καταστροφές οφειλόµενες σε σεισµό σε κτήρια στην Τίρυνθα, 
στην Ακρόπολη και την Κάτω Πόλη των Μυκηνών, ενώ ο οικισµός στις Ζυγουριές 
καταστράφηκε επίσης στην ίδια φάση247.  

Στη Μεσσηνία τα στοιχεία που µπορούν να χρονολογηθούν στην συγκεκριµένη 
φάση είναι λίγα. Η µόνη νέα θέση που φαίνεται να συνδυάζει οικισµό µε τάφους είναι 
η Μουριατάδα. Σε υψηλό λόφο και σε γειτνίαση (200µ. περίπου) µε τον οµώνυµο 
θολωτό τάφο (ΥΕΙΙΙΒ), όµως έξω από τα όριά του, εντοπίστηκε και ερευνήθηκε, 
αλλά όχι εκτενώς, οικισµός του τέλους της µυκηναϊκής περιόδου, µε έκταση 3,5 
εκτάρια κατά προσέγγιση. ∆ιέθετε οχυρωµατικό περίβολο, στον οποίο φαίνεται ότι 
δέσποζε µια πύλη. Στις πλαγιές του λόφου υπήρχαν διεσπαρµένες πολλές οικίες, µε 
σηµαντικότερη ίσως αυτή που βρίσκεται στην κορυφή του λόφου. Πρόκειται για ένα 
«µέγαρο», λιγότερο επιµεληµένης κατασκευής από τα ανακτορικά, όπως µαρτυρεί η 
λιθοδοµία του και οι σχετικά µικροί χώροι του, αλλά, µε διακόσµηση από κόκκινες 
και γαλάζιες ταινίες, και επιχρισµένα δάπεδα. Τα στοιχεία αυτά δείχνουν ότι µάλλον 
η Μουριατάδα  είχε σηµαντική θέση και φαίνεται να ανέλαβε τον ρόλο της 
Περιστεριάς κατά το τέλος της ΥΕ περιόδου248. 

Στην Κουκουνάρα, γενικότερα στοιχεία για εγκατάσταση κατά την ΥΕ περίοδο 
υπάρχουν πέρα από το ρέµα του Αράπη, προς Α., στο Γουβαλάρι, πιο γνωστό για 
τους τάφους του, αλλά και στα Παλαιοχώρια, όπου ανασκάφηκε εν µέρει ένα αρκετά 
µεγάλο κτήριο (ΥΕΙΙΙΒ πιθανόν) µε 9 τουλάχιστον δωµάτια, πάρα πολύ κοντά (50µ.) 
στον εκεί εντοπισµένο θολωτό τάφο. Στην ΥΕΙΙΙ χρονολογείται ένας ακόµα θολωτός 
τάφος στην ευρύτερη περιοχή της Κουκουνάρας, εκείνος στα Πολλά ∆ένδρα. Όλες 
αυτές οι µαρτυρίες της οικιστικής αρχιτεκτονικής, σε συνδυασµό µε τον µεγάλο 
αριθµό τάφων, οδηγούν στο συµπέρασµα ότι η Κουκουνάρα αποτελούσε κατά τη 
µυκηναϊκή περίοδο έναν πολύ αξιόλογο οικισµό, µε ακµαίο πληθυσµό και κέντρο της 

                                                 
245 Hope Simpson and Dickinson 1979, 163.     Mountjoy 1999, 305.    Χατζή-Σπηλιοπούλου 2001, 
285. 
246 Μαρινάτος 1956, 202.   Μαρινάτος 1960β, 114.   McDonald and Simpson 1961, 239.   Hope 
Simpson and Dickinson 1979, 132-133.    Davis 1998, 65.     Mountjoy 1999, 304. 
247 Mountjoy 1999, 33. 
248 Hope Simpson and Dickinson 1979, 168.      Vermeule 1983, 198-199. 
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την ακρόπολη Καταρραχάκι. Πρέπει επιπλέον να υπήρχαν και άλλες θέσεις 
κατοίκησης εκεί γύρω που να δικαιολογούν τους πολυάριθµους τάφους249. 

Η επόµενη ΥΕΙΙΙΒ2 φάση, χαρακτηρίζεται από τον αυξανόµενο βαθµό 
αστάθειας που, στο τέλος της, θα οδηγήσει στην κατάρρευση των ανακτορικών 
κέντρων και των οικονοµιών που βασίζονταν σε αυτά. Στις Μυκήνες και την Τίρυνθα 
οι οχυρώσεις επεκτάθηκαν και πάλι για να εξασφαλίσουν την παροχή ύδατος, ενώ 
στην Ακρόπολη των Αθηνών, το τείχος που οικοδοµήθηκε περιέβαλε την κορυφή της 
Ακρόπολης και µε την προετοιµασία της οικίας της Κρήνης εξασφαλίστηκε η 
επάρκεια νερού. Στην Λακωνία, έγινε ανακαίνιση στο Μενελάιο. Στο τέλος της 
φάσης αυτής συνέβησαν µια σειρά καταστροφών στην ηπειρωτική Ελλάδα, οι οποίες 
συνεχίστηκαν και στην ΥΕΙΙΙΓ. Η Τίρυνθα καταστράφηκε από σεισµό. Η Κρίσα, ο 
Γλας, το Μενελάιο και τµήµατα των Μυκηνών κάηκαν. Στην Θεσσαλία, ο Βόλος 
θεωρείται πως καταστράφηκε από πυρκαγιά, χωρίς επαρκή τεκµηρίωση250. 

 Στα Νιχώρια Μεσσηνίας, στο τέλος της συγκεκριµένης φάσης υπάρχει µια 
διακοπή στην εγκατάσταση. Ο µεγάλος αριθµός ΥΕΙΙΙ οικιών στην περιοχή IV, αλλά 
και στις περιοχές II, III και VII, ο ΥΕΙΙΙΒ δρόµος στην περιοχή ΙΙΙ και η ΥΕΙΙΙΒ2 
αψιδόσχηµη οικία δίπλα του αποτελούν σαφείς ενδείξεις ότι βρισκόµαστε µπροστά 
σε µια από τις σπουδαιότερες θέσεις της Μεσσηνίας, ένα από τα κέντρα των µικρών 
ηγεµονιών που φαίνεται να είχαν αναπτυχθεί πριν την ανάδυση του ανακτόρου. Προς 
αυτήν την κατεύθυνση οδηγούν και οι τάφοι που ήρθαν στο φως στη Β∆. άκρη του 
οικισµού πολύ κοντά σ’ αυτόν -ειδικά ο θολωτός τάφος MME και ο «Μικρός 
Κύκλος» στην περιοχή Ι, όπου δεν υπάρχουν ίχνη κατοίκησης251. 

Κατά την ΥΕΙΙΙΓ οι αναταραχές συνέχισαν, αλλά όµως η συγκεκριµένη 
θεωρείται περίοδος ανασυγκρότησης µετά την κατάρρευση των ανακτόρων. Κάποιοι 
οικισµοί συνέχισαν να κατοικούνται. Η Κάτω Πόλη της Τίρυνθας, για παράδειγµα, 
επεκτάθηκε σε σηµαντικό βαθµό. Ένα νέο οικοδοµικό σχέδιο εφαρµόστηκε και 
µάλιστα τώρα η εγκατάσταση φαίνεται να έχει ηγετικό ρόλο στην Αργολική 
πεδιάδα252. Πολλές µικρότερες θέσεις εγκαταλείφθηκαν µετά τις καταστροφές, όπως 
για παράδειγµα στην Αργολίδα (η Πρόσυµνα, η Λέρνα και το Μπερµπάτι), στην 
Κορινθία (Ζυγουριές και Γωνιές), στη Λακωνία (Άγ. Στέφανος και Μενελάιο), η 
Κίρρα στην Φωκίδα, η Ελευσίνα στην Αττική, ο Γλάς και η Εύτρηση στην Βοιωτία. 
Υπάρχουν από την άλλη πλευρά και οικισµοί που συνέχισαν, όπως η Θήβα, που δεν 
είναι όµως πλέον σηµαντική. Στην Ακρόπολη των Μυκηνών πραγµατοποιήθηκαν 
επισκευές και εφαρµόστηκε πρόγραµµα ανοικοδόµησης253.   

Κατά το τέλος της µυκηναϊκής περιόδου (ΥΕ ΙΙΙΓ) παρατηρείται µια δραµατική 
αλλαγή. Ήδη από το τέλος της ΥΕ ΙΙΙ Β φάσης όλα σχεδόν τα µεγάλα ανακτορικά 
κέντρα της ηπειρωτικής Ελλάδας έχουν καταστραφεί πλήρως ή µερικώς, µε πρώτο 
πιθανόν αυτό της Πύλου. Το γεγονός αυτό ακολουθείται, ανάµεσα σε άλλα, και από 
ένα µεγάλο κύµα εγκατάλειψης των οικισµών. Η αισθητή µείωση του αριθµού των 
οικισµών αποτελεί φαινόµενο ολόκληρου του χώρου της ηπειρωτικής Ελλάδας. Η 
Μεσσηνία µάλιστα εµφανίζει από τα µεγαλύτερα, αν όχι το µεγαλύτερο ποσοστό 
αυτής της µείωσης –έχει υπολογιστεί ότι ανέρχεται σε 90% περίπου. Μόνο 13 θέσεις 
(!) σηµειώνονται (οικισµοί, τάφοι), από τις οποίες µία µόνο -το Πισάσκι- δεν φαίνεται 

                                                 
249 McDonald and Simpson 1961, 244.     McDonald and Simpson  1969, 150.    Hope Simpson and 
Dickinson 1979, 139-140.    Dickinson 19992, 164.     Mountjoy 1999, 305. 
250 Mountjoy 1999, 35. 
251 MME 1972, 138.    Hope Simpson and Dickinson 1979, 152-153.    Nichoria II, 15-37 (ιδίως 36-37), 
359-454, 767-768.    Mountjoy 1999, 305.    Shelmerdine 2001, 372-373. 
252 Dickinson 1994, 86. 
253 Mountjoy 1999, 43. 
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να χρησιµοποιείται στην προηγούµενη ΥΕ περίοδο, αλλά ούτε και στην ΜΕ. Η  
πλειονότητα από τις 13 θέσεις συνεχίζουν και µετά την καταστροφή του ανακτορικού 
συγκροτήµατος. Οι 7 από τις 13 θέσεις είναι µόνο οικισµοί, 5 θέσεις είναι ταφικές, 
και µόνο στις υπόλοιπες 2 υπάρχει οικισµός και νεκροταφείο254. 

Κλείνοντας την αναφορά στις θέσεις της Μεσσηνίας, οι οποίες φαίνεται να 
συνδυάζουν οικισµό και τάφους, αξίζει να παραθέσουµε και µερικές ακόµα, για τις 
οποίες, όµως, τα χρονολογικά στοιχεία δεν είναι ακριβή.  

Μία από αυτές είναι η Φοινικούντα, η οποία εκτός από τους δύο πιθανόν 
τάφους (1 τύµβο και 1 θολωτό), για τους οποίους όµως δεν δίνεται καθόλου 
χρονολόγηση, διέθετε και οικισµό µε χρήση µάλιστα από την ΠΕ-ΥΕ περίοδο. Αυτό 
δείχνει η διασπορά κεραµικής στην µικρή «ακρόπολη» της Αγίας Ανάληψης και στις 
κλιτύες που την περιβάλλουν, σε συνολική έκταση 2,5 εκτάρια. Οι δύο πιθανοί τάφοι 
βρίσκονται σε µεγάλη σχετικά απόσταση από τον οικισµό –έως 1χλµ. περίπου255. 

Στο χωριό Χαροκοπειό τα ίχνη του ΥΕΙΙΙ οικισµού βρέθηκαν πολύ κοντά στον 
θολωτό τάφο, σε απόσταση 200µ. περίπου, και καταλάµβαναν έναν χαµηλό λόφο 
στην περιοχή256.  

Στην Καλαµάτα, στον λόφο Τούρλες, 500µ. ΒΑ. από το κάστρο, ευρήµατα 
οστράκων από σκύφους, κύλικες καθώς επίσης και από χονδροειδή κεραµική σχεδόν 
σε έκταση 2 εκτάρια, µαζί µε τα υπολείµµατα τοίχου µιας προϊστορικής οικίας στη Ν. 
κλιτύ υποδεικνύουν την παρουσία εγκατάστασης των µυκηναϊκών χρόνων, πολύ 
κοντά στους ΥΕΙΙΙ θαλαµοειδείς τάφους, που εντοπίστηκαν στον ίδιο λόφο257. 

5χλµ. ΝΑ. από το σηµερινό χωριό Καρδαµύλη, στη θέση Λεύκτρο, κοντά στη 
σηµερινή Στούπα, µυκηναϊκή εγκατάσταση φαίνεται να εκτείνεται στον χαµηλό 
βραχώδη λόφο που καλύπτει µια περιοχή 250Χ200µ. Εκεί βρέθηκαν ΥΕΙΙΙ όστρακα 
και µεταγενέστερα ευρήµατα των ιστορικών χρόνων. Στη Β. πλαγιά του λόφου αυτού 
εντοπίστηκε ο µυκηναϊκός θαλαµοειδής τάφος της ΥΕΙΙΙ258. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
254 MME 1972, 143, τονίζοντας ότι ισχύουν οι παρατηρήσεις στις υποσηµειώσεις υπ’ αριθµόν 128 και 
136 ανωτέρω. Βλέπε επίσης Χάρτη 6 και σύγκρινε Χάρτη 5 και 6.    Bλέπε επίσης Τreuil et alii 1996, 
472-474. 
255 McDonald-Simpson 1961, 247.     Hope Simpson and Dickinson ό. π., 151.  
256 Hope Simpson and Dickinson ό. π., 155-156. 
257 Hope Simpson ό. π., 242.    McDonald-Simpson 1961, 251.     McDonald-Simpson 1964, 160.   
Hope Simpson and Dickinson 1979, 164. 
258 Hope Simpson 1957, 233-234. 
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ΙΙΙ. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΤΑΦΙΚΩΝ ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ ΑΝΑ ΠΕΡΙΟ∆Ο 
 

Σε αυτό το τµήµα της εργασίας θα παρουσιαστεί η χρήση των διαφόρων 
ταφικών τύπων στη Μεσσηνία κατά τη διάρκεια της Εποχής του Χαλκού259, µε 
έµφαση στο είδος, το πλήθος και τη διασπορά τους ανά περίοδο. 

Η ΠΕ περίοδος παρουσιάζεται αρκετά “φτωχή” από την άποψη των τάφων, σε 
σηµείο που να αποκαλείται «σκοτεινή περίοδος»260 και να µην είναι δυνατή η 
εξαγωγή ασφαλών συµπερασµάτων. Τα στοιχεία από τον Παρένθετο Πίνακα 1 και 
τον Χάρτη 7 µας δίνουν τρεις ταφικές θέσεις, µόνο µε τους τάφους στο 
Αριστοδήµειο, αν και δεν δίνεται ο ακριβείς τους αριθµός, να χρονολογούνται µε 
ασφάλεια στην ΠΕΙΙ και οι οποίοι φαίνεται να συνέθεταν ένα νεκροταφείο261. Οι 
άλλες δύο θέσεις είναι η Λάµπαινα262 και η Μάλθη263.  

Οι ταφικοί τύποι που κυριαρχούν ή µάλλον για να είµαστε σαφέστεροι οι 
µοναδικοί, βάσει των έως τώρα στοιχείων από την συγκεκριµένη περιοχή, είναι αυτοί 
που προορίζονταν βασικά για ατοµικές ταφές264, οι λάκκοι-ορύγµατα και οι 
κιβωτιόσχηµοι265. Ο αριθµός τους κυµαίνεται γύρω στους 5 (Γράφηµα 2). 

Στη ΜΕ περίοδο η κατάσταση για τη χρήση των τάφων δείχνει βελτιωµένη ως 
προς τον αριθµό των θέσεων που παρέχουν στοιχεία στοιχεία και οι οποίες είναι 
αυξηµένες, αν και δεν λείπουν κάποια προβλήµατα σχετικά µε την χρονολόγηση των 
ταφικών µνηµείων, κυρίως των τύµβων266.  

Κατά τη ΜΕΙ-ΙΙ υπάρχουν πληροφορίες για τάφους από 13 θέσεις, ενώ 
εµπλουτίζεται η τυπολογία των τάφων που χρησιµοποιούνται, αλλά και µεγαλώνει ο 
αριθµός τους (Χάρτης 8, Γράφηµα 2).  

Οι «εντός των τειχών» ταφές σε απλούς λάκκους και κιβωτιόσχηµους φαίνεται 
να αποτελούν τον κανόνα για την ΜΕ περίοδο, ενώ τώρα εµφανίζονται και 
πιθοταφές. Όµως πρέπει να τονιστεί το γεγονός πως για τη Μεσσηνία η µοναδική 
περίπτωση της Μάλθης, χρονολογούµενη στην περίοδο που εξετάζουµε, µε τα λίγα 
παραδείγµατα intra muros τάφων δεν θα πρέπει να οδηγούν σε τέτοιου είδους γενικά 
συµπεράσµατα. Ίσως η διαφαινόµενη κυριαρχία των ταφών «εντός των τειχών» να 
οφείλεται περισσότερο στο ότι ήταν θαµµένα παιδιά στο συντριπτικό ποσοστό των 
τάφων αυτών267.  

Ένας άλλος ταφικός τύπος που χρησιµοποιείται τώρα για πρώτη φορά, 
αλλάζοντας τα δεδοµένα, σύµφωνα µε νεότερα στοιχεία, είναι ο θαλαµοειδής τάφος 
µε τα δύο µεγαλοπρεπή παραδείγµατα στα Καστρούλια των Ελληνικών Ανθείας268. 

Τα επίσης δύο δείγµατα κτιστού θαλαµοειδούς τάφου αυτής της περιόδου, ένας 
στα Παπούλια και ένας ακόµα στο Ρούτσι, και οι δύο εντός τύµβων, συµπληρώνουν 

                                                 
259 Πρέπει να σηµειωθεί ότι το είδος και το πλήθος των ταφικών τύπων που θα αναφερθούν δεν 
ανταποκρίνονται στο σύνολο των τάφων που έχουν εντοπιστεί στη Μεσσηνία, παρά µόνο σε αυτούς, 
που µπορούν να χρονολογηθούν µε ασφάλεια. Έτσι τα όποια συµπεράσµατα θα πρέπει να 
αντιµετωπίζονται έχοντας κατά νου αυτήν την παράµετρο. 
260 Cavanagh and Mee 1998, 15. 
261 McDonald and Simpson 1964, 235.     Hope Simpson and Dickinson 1979, 160. 
262 Παπαθανασόπουλος 1964, 153-4.     McDonald and Hope Simpson 1964, 235-6. 
263 Valmin 1938, 260. 
264 Lewartowsky 2000, 1. 
265 Cavanagh and Mee 1998, 16. 
266 Boyd 2002, 3-4. 
267 Valmin 1938, 192.    Mee and Cavanagh 1984, 46.    Cavanagh and Mee 1998, 23.     Boyd 2002, 
35. 
268 Rambach υπό δηµοσίευση. 
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την εικόνα των ταφικών τύπων. Έχουµε αναφερθεί παραπάνω στη σηµασία αυτών 
των τάφων στην περιοχή και γενικότερα269. 

 Εκείνος ο ταφικός, όµως, τύπος, ο οποίος κυριαρχεί αναµφισβήτητα στη 
Μεσσηνία κατά τη ΜΕΙ-ΙΙ είναι ο τύµβος. Στις 12/13 θέσεις µε σαφώς 
χρονολογηµένα ταφικά µνηµεία της περιόδου αυτής έχουν εντοπιστεί τύµβοι, ενώ οι 
20/21 τύµβους τοποθετούνται στην ΜΕ (Παρένθετος Πίνακας 1, Χάρτης 8, Γράφηµα 
2). Τύµβοι µπορεί να βρίσκονται σε µικρή απόσταση από τον οικισµό (π.χ. Κάναλος), 
είτε να συνυπάρχουν µαζί µε άλλους τύπους τάφων (λάκκους, πιθοταφές, 
κιβωτιόσχηµους, θαλαµοειδείς ή κτιστούς θαλαµοειδείς), τους οποίους συνήθως 
καλύπτουν (π.χ. Αελάκι, Βοϊδοκοιλιά, Ελληνικά Ανθείας, Παπούλια, Περιστεριά, 
Ρούτσι)270.  

Περιστασιακά, µπορεί να υπάρχουν και µεµονωµένοι τύµβοι (Ευαγγελισµός, 
Πύλα, Πύργος), αλλά συχνότερα βρίσκονται σε µεγαλύτερους αριθµούς (Ελληνικά 
Ανθείας: 2, Μεσοχώρι-Γδυτή Ράχη:2, Λεύκη Καλδάµου:5, Ρούτσι:2)271. 

 Έχει επίσης προταθεί ότι οι τύµβοι δεν δηµιουργούνταν σε οποιοδήποτε 
σηµείο. Πολλοί καταλαµβάνουν κάποια εξέχουσα θέση στην κορυφή ή στην πλαγιά 
ενός λόφου (Λεύκη Καλδάµου, Παπούλια, Περιστεριά, Πύλα, Ρούτσι), ενώ άλλοι 
φαίνεται να έχουν οικοδοµηθεί σε θέση, η οποία παρουσιάζει στοιχεία εγκατάστασης 
κατά την προηγούµενη, ΠΕ, περίοδο. Ο τύµβος Παπουλίων, για παράδειγµα, ίσως 
έγινε σε χώρο ΠΕ οικισµού, που είχε εγκαταλειφθεί. Αυτός στη Βοϊδοκοιλιά έγινε σε 
ΠΕΙΙ οικισµό εγκαταλελειµµένο. Ο τύµβος Γεωργιόπουλου στο Ρούτσι ίσως 
κατασκευάστηκε σε εγκαταλειφθείσα ΠΕ θέση, όπως µαρτυρούν και πάλι ΠΕ 
όστρακα που βρέθηκαν εκεί. Ίσως οι χρήστες των τύµβων αυτών να επιθυµούσαν 
κάποιου είδους σύνδεση µε τους προγόνους τους, αν και δεν πρέπει να αποκλείουµε 
και την περίπτωση να είναι τυχαίο. Ωστόσο, η παρουσία µιας πρωιµότερης 
εγκατάστασης, αν δεν ήταν ήδη εµφανής, θα γινόταν προφανής, µε την κατασκευή 
του τύµβου και συνεπώς είναι πιθανόν η κατασκευή του να αποτελούσε µια 
προειληµµένη απόφαση272. 

Έχει υποστηριχτεί ότι προορίζονταν να “φιλοξενήσουν” σηµαντικά-επίλεκτα 
µέλη της ΜΕ κοινότητας, τα οποία µε τη χρήση του επιβλητικού αυτού ταφικού 
µνηµείου επιβεβαίωναν το υψηλό τους κύρος και πετύχαιναν την διάκριση από τα 
άλλα µέλη της κοινότητας273. Όµως, κάτι τέτοιο δεν φαίνεται να ισχύει στην 
περίπτωση της Μεσσηνίας, καθώς το πλήθος τους υποδηλώνει ότι τουλάχιστον στην 
συγκεκριµένη περιοχή ένα µεγάλο κοµµάτι του πληθυσµού θαβόταν σε τύµβους. Ενώ 
δεν πρέπει να ξεχνάµε ότι τα ευρήµατα από αυτούς δεν είναι πλούσια, µε το χάλκινο 
µαχαίρι από τον τύµβο της Βοϊδοκοιλιάς να αποτελεί µια εξαίρεση274.   

Αρκετά ενδιαφέρουσα φαίνεται η τοπογραφία των ταφικών τύπων, κυριότατα 
των τύµβων, στη Μεσσηνία κατά τη ΜΕΙ-ΙΙ περίοδο. Τύµβοι εντοπίστηκαν 
διεσπαρµένοι σε όλη σχεδόν τη Μεσσηνία, από την Περιστεριά στα Β. έως τον 
Ευαγγελισµό στα Ν., και από τα Ελληνικά Ανθείας στα Α. έως τον Κάναλο και την 
Βοϊδοκοιλιά στα ∆. (Χάρτης 8)275.  

Παράλληλα, όµως, παρατηρείται κάποια συγκέντρωσή τους στην πεδιάδα της 
Μεσσηνίας, ανάµεσα στο όρος Αιγάλεω και τη δυτική ακτή, καθώς στο νοητό 
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τρίγωνο Πύργος-Βοϊδοκοιλιά-Αελάκι βρίσκονται οι 8 από τις 12 θέσεις µε τύµβους 
της συγκεκριµένης περιόδου (Πύργος, Κάναλος, Λεύκη Καλδάµου, Ρούτσι, 
Παπούλια, Βοϊδοκοιλιά, Πύλα, Αελάκι). Η κατάσταση παρουσιάζεται εντελώς 
διαφορετική στα Ν., όπου είναι ο Ευαγγελισµός και το Μεσοχώρι, στα Α. (Ελληνικά 
Ανθείας), καθώς επίσης στα Β., στην κοιλάδα της Σουλίµας µε την Περιστεριά. 
∆ηλαδή, το Ν. και Α. τµήµα της Μεσσηνίας δεν ήταν πυκνοκατοικηµένο, ενώ στα Β., 
στην κοιλάδα της Σουλίµας, όπου υπάρχει µέτρια έως ικανοποιητική κατοίκηση, 
υπάρχει µόνο ένας τύµβος (Χάρτες 4 και 8). Η πυκνότητα των οικισµών στην περιοχή 
δεν είναι απαραιτήτως η κύρια εξήγηση. Έχουµε να κάνουµε µε µνηµειώδεις τάφους 
και συνεπώς η πίεση του πληθυσµού και η ανάγκη για την απόθεση των νεκρών δεν 
αρκούν από µόνα τους για να εξηγήσουν τη συγκέντρωση σε ένα µέρος276. 

   Στην ΜΕΙΙΙ/ΥΕΙ πραγµατοποιούνται δύο σπουδαίες αλλαγές. Εµφανίζονται 
αφενός οι θολωτοί και λακκοειδείς τάφοι και αφετέρου οι πρώτοι πλούσιοι τάφοι. 
Επίσης, παρατηρείται µια τεράστια αύξηση της επένδυσης ανθρώπινου και 
υλικοτεχνικού δυναµικού στην κατασκευή των τάφων αυτών, ιδιαίτερα του θολωτού, 
ενώ οι ΜΕ ταφικοί τύποι σταδιακά χρησιµοποιούνται σε µικρότερο βαθµό για να 
παραγκωνιστούν απ’ αυτούς που θα χαρακτηρίσουν την ΥΕ ΙΙΙ περίοδο (θολωτό και 
θαλαµοειδή). Η αλλαγή, όµως, είναι πιο θεµελιώδης, καθώς οι τάφοι που κυριαρχούν 
από εδώ και στο εξής είναι οµαδικοί, σχεδιασµένοι για πολλαπλή χρήση σε αντίθεση 
µε αυτούς της ΜΕ277. 

Στην περίοδο αυτή δεν βρίσκονται τάφοι µόνοι συνήθως, και όπου αυτό 
συµβαίνει οφείλεται µάλλον στην έλλειψη περαιτέρω ανασκαφικής έρευνας. Οι 
περισσότεροι τάφοι βρίσκονται σε κοντινή απόσταση µε άλλους, ενώ  
πολλαπλασιάζεται το είδος των τάφων που χρησιµοποιούνται, αλλά και ο αριθµός 
τους και αυτό οφείλεται κυριότατα στην εµφάνιση του θολωτού τάφου278 (Χάρτης 9, 
Γράφηµα 2).  

Η πρακτική του ενταφιασµού σε λάκκους, κιβωτιόσχηµους και πιθοταφές, τόσο 
χαρακτηριστική της ΜΕ περιόδου, συνεχίζεται αλλά σε µικρότερο βαθµό (Μάλθη, 
Περιστεριά, Παπούλια, Νιχώρια, Κρεµµύδια-Καµίνια) 279. Από τα γενικά ελάχιστα, 
έως τώρα, γνωστά παραδείγµατα λακκοειδών τάφων της Μεσσηνίας, βλέπουµε πως 
τα περισσότερα κατασκευάζονται τώρα (Άνω Εγκλιανός, Βολιµίδια, Περιστεριά)280, 
ενώ έχουµε και ένα παράδειγµα κτιστού θαλαµοειδούς τάφου (κτιστός θαλαµοειδής 
τάφος Ι Άκονες-Κουκουνάρα)281.  

Η κατάσταση διαγράφεται εντελώς διαφορετική σε ότι αφορά τους θολωτούς 
τάφους, που αποτελούν τον κυρίαρχο ταφικό τύπο της περιόδου. Τέτοιοι τάφοι 
οικοδοµούνται τώρα για πρώτη φορά στη Μεσσηνία στις εξής θέσεις: Κορυφάσιο – 
είναι και ο πρωιµότερος της ηπειρωτικής Ελλάδας, Άνω Εγκλιανός (θολωτός IV), 
Νιχώρια (θολωτοί 4 και 5 Καρποφόρας), Κουκουνάρα (θολωτοί τάφοι 1,2,3,5,7 του 
τυµβοειδούς εξάρµατος α΄ Γουβαλάρι, θολωτός τάφος 1 του τυµβοειδούς εξάρµατος 
β΄ Γουβαλάρι, θολωτός τάφος 2 Γουβαλάρι και ο θολωτός στα Παλαιοχώρια) και στα 
Κρεµµύδια-Καµίνια (θολωτός τάφος 3)282. Κοινό χαρακτηριστικό όλων αυτών των 
πρώιµων θολωτών τάφων είναι το µικρό τους µέγεθος (έως 6µ. διάµετρο), µε 
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εξαίρεση φυσικά τον θολωτό τάφο IV στον Άνω Εγκλιανό, κάτι που φαίνεται να 
αλλάζει µε το πέρασµα του χρόνου283. 

Η χωροταξική κατανοµή των τάφων στην “µεταβατική” ΜΕΙΙΙ/ΥΕΙ περίοδο 
επαληθεύει ως ένα βαθµό τα στοιχεία από την προηγούµενη ΜΕΙ-ΙΙ περίοδο, καθώς 
και πάλι εντοπίζεται µια συγκέντρωση στη ∆. Μεσσηνία, γύρω από τον Άνω 
Εγκλιανό στο νοητό τρίγωνο που δηµιουργούν οι θέσεις Βολιµίδια-Κορυφάσιο-
Κρεµµύδια (χάρτης 9). Στην περιοχή αυτή βρίσκουµε και τους περισσότερους 
θολωτούς της περιόδου. Στα Β., στην κοιλάδα της Σουλίµας συνεχίζουν να έχουν 
κεντρικό ρόλο η Μάλθη και η Περιστεριά, µε τον ιδιαίτερο χαρακτήρα της 
τελευταίας να επαληθεύεται. Αλλού στη Μεσσηνία, τα Νιχώρια βρίσκονται κοντά 
στο Μεσσηνιακό Κόλπο, όµως, δεν παρέχουν στοιχεία για τάφους σε αυτήν την 
περίοδο το Ν. και Α. τµήµα της284. 

Η γενική εικόνα είναι ότι σε πολλά σηµεία του µυκηναϊκού κόσµου ο 
ενταφιασµός σε ατοµικούς τάφους σταδιακά εγκαταλείπεται από την ΥΕΙ, 
τουλάχιστον για τους ενηλίκους. Ατοµικοί τάφοι στη Μάλθη της ΥΕΙ είναι παιδικοί, 
αν και το δείγµα µας είναι εξαιρετικά µικρό (Παρένθετος Πίνακας 1, Γράφηµα 2)285. 
∆ύο παραδείγµατα λακκοειδών τάφων χρησιµοποιούνται κατά την διάρκεια της 
συγκεκριµένης περιόδου -Άνω Εγκλιανός και Νιχώρια286, ενώ στην Κουκουνάρα τον 
τέταρτο και τελευταίο κτιστό θαλαµοειδή τάφο287. 

Ο θολωτός τάφος κυριαρχεί και σε αυτήν την περίοδο. Συνολικά 26 θολωτοί 
χρησιµοποιούνται κατά την ΥΕΙ, αλλά τώρα είναι µεγαλύτεροι σε διαστάσεις –µέσος 
όρος διαµέτρου: 5,3µ. περίπου (Παρένθετος Πίνακας 1, Γράφηµα 2 και 3). Αρκετοί 
νέοι θολωτοί τάφοι –11 σε αριθµό– κατασκευάζονται ως τµήµα ήδη υπαρχόντων 
ταφικών περιοχών (Άνω Εγκλιανός, Βοϊδοκοιλιά, Κουκουνάρα, Κρεµµύδια, Νιχώρια, 
Περιστεριά και Ρούτσι), ενώ άλλοι 5 νέοι τέτοιου είδους τάφοι οικοδοµήθηκαν σε 
νέες θέσεις (Γλυκορίζι, ∆ιόδια, Τραγάνα και Ψάρι)288. 

Ο τύµβος τώρα ίσως να θεωρείται το πλέον δηλωτικό σύµβολο του 
παρελθόντος και αυτό γιατί στο Ρούτσι ο θολωτός τάφος οικοδοµήθηκε πίσω απ’ τον 
ΜΕ τύµβο, ενώ στη Βοϊδοκοιλιά µέσα. Ίσως αυτό να ήταν συµβολικό, να 
επιδιωκόταν µια σύνδεση µε το παρελθόν. Το ότι η θέση που επιλέχθηκε είναι η 
καταλληλότερη αποτελεί βέβαιη αρχή για ορισµένες περιπτώσεις θολωτών τάφων, 
όπως αυτοί στην Περιστεριά, όπου οι θολωτοί βρίσκονται στην ακρόπολη, ενώ στην 
Βοϊδοκοιλιά, στην Τραγάνα ο θολωτός 1, στο Ρούτσι οι δύο θολωτοί καταλαµβάνουν 
την κορυφή ενός λόφου και θα ήταν τηλεφανείς και επιβλητικοί289.  

Από αυτήν την περίοδο αρχίζει να χρησιµοποιείται το νεκροταφείο των 
θαλαµοειδών τάφων στα Βολιµίδια. Στο σχήµα και στις διαστάσεις φαίνεται να 
εµπνέονται από τους σύγχρονούς τους θολωτούς π.χ. Εγκλιανός, που είναι και 
σχετικά κοντά, αν και δεν είναι δυνατόν να αποκλεισθεί τελείως το ενδεχόµενο 
επιρροής από Κρήτη ή Κήθυρα. Σε µέγεθος οι θάλαµοί τους θυµίζουν τους πρώιµους 
θολωτούς [3-5µ. διάµετρο έως 6µ. το πολύ]. Τα «στόµια» δεν είναι πολύ βαθιά και το 
µέσο ύψος φτάνει το 1,5µ. Οι «δρόµοι» είναι συνήθως βραχείς και απότοµοι –
περιστασιακά βαθµιδωτοί290.  

                                                 
283 Voytsaki 1998, 52.    Boyd 2002, 56, 64.    Βλέπε επίσης Γράφηµα 3 στην παρούσα εργασία. 
284 Voutsaki 1998, 52.    Boyd 2002, 43-44. 
285 Valmin 1938, 260.    Cavanagh and Mee 1998, 43. 
286 Lewartowski 2000, 14, 87. 
287 Παπαδηµητρίου 2001-2002, 149. 
288 Voutsaki 1998, 53.    Dickinson 19992, 101.    Boyd 2002, 46. 
289 Cavanagh and Mee 1998, 42. 
290 Cavanagh and Mee 1998, 42.    Boyd 2002, 58-61. 



 89

Κατά την ΥΕΙ (Χάρτης 10) παρατηρείται µια τάση συγκέντρωσης των τάφων 
γύρω από τον Άνω Εγκλιανό, όπως συνέβαινε και κατά την προηγούµενη περίοδο. 
Παράλληλα όµως, τα Νιχώρια κοντά στο Μεσσηνιακό Κόλπο διατηρούν το 
χαρακτήρα τους, ενώ λίγο βορειότερα εµφανίζεται µια νέα θέση (∆ιόδια). Επίσης, 
ακόµα πιο Β., στην κοιλάδα της Σουλίµας φαίνεται να σχηµατίζεται µια συγκέντρωση 
θέσεων µε θολωτούς τάφους µικρού όµως βαθµού κοντά στην Περιστεριά. Τέλος, 
πρέπει να σηµειώσουµε ότι εξακολουθούµε να µην έχουµε στοιχεία για το Ν. και Α. 
τµήµα της Μεσσηνίας291. 

Στην ΥΕΙΙ απλοί λάκκοι, κιβωτιόσχηµοι και πιθοταφές είναι ελάχιστοι και 
αµφίβολης χρονολόγησης292.  Εκείνο που παρουσιάζει εξαιρετικό ενδιαφέρον είναι 
ότι έχουµε την εµφάνιση ενός τύµβου που κάλυπτε πιθοταφές και κιβωτιόσχηµους 
τάφους στη θέση Κισσός µε διάρκεια χρήσης ως την ΥΕΙΙΙΒ293. 

Η εικόνα παραµένει ανάλογη και στην ΥΕΙΙ, όσον αφορά τους θολωτούς 
τάφους, ο αριθµός των οποίων σηµειώνει νέα αύξηση294. Συνολικά 43 θολωτοί τάφοι 
χρησιµοποιούνται κατά την ΥΕΙΙ, µε 22 νέους τάφους να κατασκευάζονται τώρα, οι 
οποίοι είναι και µεγαλύτερων διαστάσεων µε µέσο όρο διαµέτρου τα 7µ. περίπου, 
ενώ δεν θα πρέπει να µας διαφύγει ότι σε αυτήν την περίοδο κατασκευάστηκαν οι 
περισσότεροι µεγάλοι θολωτοί της Μεσσηνίας –άνω των 8-9µ. σε διάµετρο295. Από 
την άποψη των αριθµών, λιγότεροι τάφοι κατασκευάστηκαν στην κεντρική περιοχή 
γύρω από τον Εγκλιανό κατά την ΥΕΙΙ απ’ ότι τις προηγούµενες. Όµως, περισσότεροι 
τάφοι οικοδοµήθηκαν στις περιφερειακές ή και νέες θέσεις –Βασιλικό, Βλαχόπουλο, 
∆άρα-Φράµα, Ελληνικά Ανθείας, Κακόβατος, Κάµπος, Καπλάνι, Κοπανάκι, 
Περιστεριά, Χαλκιάς– µε αποτέλεσµα στο τέλος της ΥΕΙΙ η κοιλάδα της Σουλίµας να 
έχει αρκετά µεγάλο αριθµό τάφων296. 

Όσο για τους θαλαµοειδείς, πρέπει να υπογραµµισθεί ότι ο µικρός τους αριθµός 
κατά την ΥΕΙΙ. Ένα παράδειγµα έχει εντοπιστεί στον Άνω Εγκλιανό και άλλα τρία 
στο νεκροταφείο των Βολιµιδίων, το οποίο βρίσκεται σε χρήση απ’ την προηγούµενη 
ΥΕΙ περίοδο297.  

Για τη ΜΕΙΙΙ/ΥΕΙ και ΥΕΙ (Χάρτες 8-10) υπήρχε τάση συγκέντρωσης εκεί όπου 
υπήρχαν ταφικά µνηµεία, όµως στην ΥΕΙΙ (Χάρτης 11) δεν διαπιστώνεται κάτι 
ανάλογο. Αν και νέοι θολωτοί οικοδοµήθηκαν στην ευρύτερη περιοχή Κουκουνάρας, 
δεν είναι βέβαιο αν κάποιος από αυτούς έγινε στο ίδιο το Γουβαλάρι. Στοιχεία 
υπάρχουν τώρα και για το Α. τµήµα της Μεσσηνίας µε τους δύο θολωτούς στα 
Ελληνικά Ανθείας και τον Κάµπο. “Συγκεντρώσεις” παρατηρούνται στην Περιστεριά 
και τον Κακόβατο, δύο θέσεις στα Β., αρκετά µακριά από την κεντρική µεσσηνιακή 
περιοχή. Η εξήγηση πιθανόν έγκειται στην αλλαγή της ταφικής αρχιτεκτονικής που 
πραγµατοποιήθηκε µε το τέλος της ΥΕΙ: η ικανότητα δηλαδή να κατασκευάζονται 
µεγαλύτεροι τάφοι οδήγησε στην κατασκευή ενός ή δύο το πολύ θολωτών, παρά 
πολυάριθµων µικρών θολωτών, όπως στην Κουκουνάρα-Γουβαλάρι, τα Κρεµµύδια-
Καµίνια και τα Νιχώρια. Και ενώ σε πολλές θέσεις βρίσκουµε ως 2 θολωτούς, 
ελάχιστες είναι αυτές µε 3 ή παραπάνω. Τα ελάχιστα παραδείγµατα θαλαµοειδών 
τάφων δεν µας επιτρέπουν ιδιαίτερα σχόλια, εκτός από το να σηµειώσουµε την 
                                                 
291 Boyd 2002, 44, 46. 
292 Για τη Μάλθη βλέπε Valmin 1938, 260.    Για τα Νιχώρια, όπου και αµφισβητείται η χρονολόγηση 
των 2 κιβωτιόσχηµων, βλέπε Lewartowski 2000, 14, 87. 
293 Cavanagh and Mee 1998, 44. 
294 Voutsaki 1998, 54. 
295 Cavanagh and Mee 1998, 63.    Boyd 2002, 64-65.    Επίσης βλέπε Παρένθετο Πίνακα 1, Γράφηµα 
2 και 3 στην παρούσα εργασία. 
296 Mee and Cavanagh 1984, 49-51.   Dickinson 19992, 162, 164-166.    Boyd, 2002, 46. 
297 Boyd 2002, 47, 64.   Επίσης βλέπε Παρένθετο Πίνακα 1 και Γράφηµα 2. 
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εγγύτητα των δύο θέσεων που έχουν εντοπιστεί. Η χρήση του θολωτού παρέµεινε ως 
το τέλος της ΥΕΙΙ η συνήθης πρακτική για ταφές σε µνηµειακούς τάφους, ενώ οι 
θαλαµοειδείς ήταν ελάχιστα δηµοφιλείς298. 

Στην ΥΕΙΙΙΑ περίοδο οι απλοί λάκκοι, οι κιβωτιόσχηµοι και οι πιθοταφές είναι 
ελάχιστοι, µπορούν να θεωρηθούν «εντός των τειχών» και συνήθως βρίσκονται σε 
νεκροταφεία ανάµεσα σε άλλους τάφους (Μάλθη, Νιχώρια, Κουκουνάρα), ενώ ο 
τύµβος στη θέση Κισσός (ΥΕ ΙΙ – ΥΕ ΙΙΙΒ) περιλάµβανε ταφές σε κιβωτιόσχηµους 
και πίθους, συνήθειες που µας παραπέµπουν στην ντόπια ΜΕ παράδοση299.  

Σ’ αυτήν τη φάση δεν οικοδοµήθηκε στη Μεσσηνία κανένας µεγάλου µεγέθους 
θολωτός τάφος, µεσαίου, όµως, (6-8µ. διάµετρο) κατασκευάστηκαν, αλλά και πάλι 
όχι τόσο πολλοί, όσο σε πρωιµότερη φάση. Συνολικά χρησιµοποιούνται κατά την 
ΥΕΙΙΙΑ 44 θολωτοί τάφοι, αλλά οι νέοι αποτελούν µόλις το ¼. Κάποιοι τέτοιοι είναι: 
Μάλθη Ι 6,85µ., Μάλθη ΙΙ 5,75µ., Νιχώρια ΜΜΕ 6,6µ., ∆άρα 6,75µ. Οι τάφοι αυτοί 
µοιάζουν κατασκευαστικά, στην τοιχοδοµία τους και στο ότι οι «δρόµοι» τους 
επενδύθηκαν µε ανόµοιες και ακανόνιστες πέτρες. Οι αµέσως πρωιµότεροι θολωτοί 
τάφοι στη Μεσσηνία, στην πλειονότητά τους επίσης µεσαίου µεγέθους, συνεχίζουν 
να χρησιµοποιούνται, δίπλα στους νέους. Από αυτούς τους νεότερους θολωτούς 
τάφους βλέπουµε να εκκινεί ένα κατασκευαστικό κύµα θολωτών τάφων µικρού όµως 
µεγέθους (3-6µ. διάµετρο) όπως στα Νιχώρια (Θολωτοί τάφοι 3 και 6 Νικητόπουλου 
διαµέτρου 3,4µ. και 6µ. αντιστοίχως) και την Κουκουνάρα (θολωτοί 4, 6 και 8 του 
τυµβοειδούς εξάρµατος α΄ Γουβαλάρι διαµέτρου 3,5µ., 3,5µ. και 3µ. αντίστοιχα)300.  

Ένας αριθµός µεγάλων θολωτών τάφων (διαµέτρου 8-9+µ.) της Πρώιµης 
Μυκηναϊκής περιόδου δεν διατηρήθηκε πέρα από την ΥΕΙΙΙΑ ή αν έγινε, τότε συνέβη 
µόλις και µετά βίας (Τραγάνα θολωτός 1, Κάµπος, Περιστεριά θολωτοί 1 και 2) 301. 
Ως γενικότερο φαινόµενο αυτό µπορεί να θεωρηθεί ένδειξη της συγκέντρωσης της 
δύναµης γύρω από τα κέντρα των µυκηναϊκών βασιλείων302. Ταυτόχρονα, οι νέοι, 
µεσαίου µεγέθους θολωτοί τάφοι στη Μάλθη, στα Νιχώρια µπορεί να σηµατοδοτούν 
την ανάδειξη της ισχύος “ηγετών” δευτερεύοντος βεληνεκούς σε εξαρτηµένους από 
τα ανάκτορα οικισµούς ή ανεξάρτητους σε θέσεις-περάσµατα ανάµεσα στα διάφορα 
βασίλεια της ΥΕ ΙΙΙ ηπειρωτικής Ελλάδας303. Έχει επισηµανθεί ότι ο θολωτός τάφος 
στη θέση ∆άρας, που πιθανώς εξυπηρετούσε µια κοινότητα στη γύρω χώρα, 
βρίσκεται κοντά τόσο χρονολογικά όσο και σε µέγεθος µε τον θολωτό τάφο ΜΜΕ 
στα Νιχώρια304. Η συστάδα των θολωτών τάφων στη Μάλθη οδηγεί σε παρόµοιο 
συµπέρασµα, ότι δηλαδή αυτοί δεν αποτελούσαν απόλυτα τις τελευταίες “κατοικίες” 
«βασιλέων» ή «πριγκίπων»305.  

Ο αριθµός των θαλαµοειδών τάφων της περιόδου αυξάνει δραµατικά κυριότατα 
λόγω των τάφων που χρονολογούνται τώρα από τον Εγκλιανό, τα Ελληνικά Ανθείας 

                                                 
298 Boyd 2002, 46-47.    Να σηµειωθεί παράλληλα ότι και στη θέση Χαλκιάς έχει εντοπιστεί 
“συγκέντρωση” θολωτών τάφων µικρότερων όµως διαστάσεων από αυτούς στον Κακόβατο και την 
Περιστεριά (Βικάτου 1996 και 1996).   
299 Cavaangh and Mee 1998, 62.    Βλέπε επίσης Παρένθετο Πίνακα 1 και Γράφηµα 2 στην παρούσα 
εργασία. 
300 Cavanagh and Mee 1998, 63.    Voutsaki 1998, 54.    Boyd 2002, 65.   Shelmerdine 2001, 345, 353.        
Επίσης βλέπε Παρένθετο Πίνακα 1, Γράφηµα 1 και 2 στην παρούσα εργασία. 
301 Cavanagh and Mee 1998, 64.    Voutsaki 1998, 54.    Boyd 2002, 65. 
302 Mee and Cavanagh 1984, 53.    Bennet 1995, 598.    Cavanagh and Mee 1998, 64.    Voutsaki 1998, 
54.   Shelmerdine 2001, 345, 353.  
303 Cavanagh and Mee 1998, 64. 
304 Nichoria II, 260.    Cavanagh and Mee 1998, 64.    
305 Cavanagh and Mee 1998, 64. 
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και το Καρτερόλι (7, 12 και 13 αντιστοίχως), ώστε φτάνουµε σε ένα σύνολο 48 
θαλαµοειδών σε χρήση κατά την ΥΕΙΙΙΑ (Παρένθετος Πίνακας 1, Γράφηµα 2). 

Στον Xάρτη 12 αποτυπώνεται η διασπορά των τάφων στην περίοδο αυτή και 
δεν φαίνεται να υπάρχουν µεγάλες διαφορές σε σχέση µε την προηγούµενη περίοδο –
σύγκρινε Xάρτες 11-12. Στα Ν. της χερσονήσου έχουµε τώρα τον θολωτό στο 
Χαροκοπειό, ενώ κοντά στον Μεσσηνιακό Κόλπο έχει εντοπιστεί το Καρτερόλι µε 
τους πολυάριθµους θαλαµοειδείς τάφους.  

Αξιοσηµείωτο είναι και το γεγονός ότι οι µεγαλύτεροι νέοι θολωτοί τάφοι 
οικοδοµήθηκαν σε αυτήν τη φάση µακριά από την Πύλο, στα Νιχώρια και τη 
Μάλθη306. 

Κατά την ΥΕ ΙΙΙΒ (Χάρτης 13), όταν ήδη είχε ανακαινιστεί και επεκταθεί το 
ανάκτορο, η διαδικασία συγκέντρωσης γύρω από τον Εγκλιανό έφτασε στο ανώτατο 
σηµείο της307. Η «πόλη» καταλάµβανε µια έκταση 20-30 εκταρίων, σύµφωνα µε 
νεότερα στοιχεία308, ενώ αυτή η συγκέντρωση είναι ορατή και στην διασπορά των 
τάφων, καθώς σχεδόν κανένας νέος τάφος δεν κατασκευάζεται τώρα, µε µοναδική 
εξαίρεση αυτόν στη Μουριατάδα, ένας νέος οικισµός που δηµιουργήθηκε στη 
συγκεκριµένη περίοδο, πιθανότητα για να υποσκελίσει την ήδη παρακµάζουσα 
Περιστεριά. Τώρα όλες οι διαθέσιµες πηγές υλικές και ανθρώπινες είχαν στραφεί 
προς την εξυπηρέτηση της συντήρησης του ανακτόρου. Οι µόνοι πλούσιοι θολωτοί 
τάφοι που εξακολουθούν να χρησιµοποιούνται είναι στον Εγκλιανό, τα Νιχώρια και 
πιθανώς δύο στη θέση Γουβαλάρι-Κουκουνάρα309. 

Συνολικά χρησιµοποιούνται 38 θολωτοί τάφοι και 54 θαλαµοειδείς (Παρένθετος 
Πίνακας 1, Γράφηµα 2), µε τους τελευταίους να αυξάνονται κατά 6 κυρίως λόγω του 
νεκροταφείου του Αγ. Ηλία310, µε τους 5 νέους θαλαµοειδείς, από τους οποίους, όµως 
έχει πλήρως ανασκαφεί ο ένας. 

Για τον χαρακτήρα της ΥΕΙΙΙΓ έχουµε αναφερθεί παραπάνω (σελ. 82) και δεν 
χρειάζεται να επεκταθούµε. Όπως παρατηρεί κανείς στο Χάρτη 14, η διασπορά των 
τάφων συµβαδίζει µε τη γενική εικόνα της περιόδου. Κανένας νέος θολωτός τάφος 
δεν κατασκευάζεται311, ενώ µόνο ένας, ο θολωτός 1 στην Τραγάνα312 χρησιµοποιείται 
σε αυτήν την περίοδο. Κιβωτιόσχηµοι τάφοι αµφισβητούµενης χρονολόγησης 
φαίνεται να είναι σε χρήση στα Νιχώρια313 και στη Μάλθη314, ενώ κάποιοι 
θαλαµοειδείς που είχαν ανοιχθεί σε προηγούµενες περιόδους εξακολουθούν να 
χρησιµοποιούνται επίσης (Άγ. Ηλίας, Άνω Εγκλιανός, Αριστοµένης, Νιχώρια)315. 
 

 
 
 
 
 

                                                 
306 Voutsaki 1998, 54. 
307 Voutsaki 1998, 54.    Mountjoy 1999, 29, 303-304.    Shelmerdine 2001, 372-373. 
308 Bennet 1995, 600. 
309 Voutsaki 1998, 54-55.    Shelmerdine 2001, 353. 
310 Μαρινάτος 1954, 305-306. 
311 Mee and Cavanagh 1984, 58. 
312 Boyd 2002, 131-132. 
313 Valmin 1938, 260. 
314 Χωρέµης 1973, 72.     Lewartowski 2000, 87 
315 Μαρινάτος 1954, 305-306.    Αραπογιάννη 1996α, 190.    Boyd 2002, 147-152, 160-164.   Επίσης 
βλέπε Παρένθετο Πίνακα 1 και Γράφηµα 2 στην παρούσα εργασία. 
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 

Οριοθετηµένη στη νοτιοδυτική άκρη της Πελοποννήσου, η Μεσσηνία 
συγκεντρώνει πολλά και σπουδαία υλικά κατάλοιπα του παρελθόντος, µια κατηγορία 
των οποίων, οι τάφοι της Εποχής του Χαλκού,  αποτέλεσαν το επίκεντρο της 
συγκεκριµένης διπλωµατικής εργασίας.  

Στις 46 θέσεις που παρουσιάστηκαν και οι οποίες χωροταξικά τοποθετούνται σε 
όλη τη Μεσσηνία αναλύθηκε ένας αρκετά µεγάλος αριθµός τάφων. Τα 320 περίπου 
παραδείγµατα τάφων οµαδοποιήθηκαν σε οκτώ κατηγορίες γνωστών ταφικών τύπων. 
Φάνηκε, λοιπόν, ότι οι θαλαµοειδείς τάφοι (5.1), µαζί µε τα 10 παραδείγµατα των 
θαλαµοειδών θολοειδών (5.2) αποτελούν τη δηµοφιλέστερη κατηγορία, 
καταλαµβάνοντας την πρώτη θέση (Γράφηµα 1). Ακολουθούν οι θολωτοί τάφοι (7.) 
µε 77 περίπου παραδείγµατα, οι κιβωτιόσχηµοι (3.) µε 47 παραδείγµατα, ενώ στην 
τέταρτη θέση βρίσκονται οι πιθοταφές (2.). Στη συνέχεια, υπάρχουν οι απλοί λάκκοι 
(1.1), µε την παραλλαγή, που συναντάται στη Μάλθη, τους λιθοπερίβλητους λάκκους 
(1.2). Ακολουθούν οι τύµβοι (8.) και την τελευταία θέση καταλαµβάνουν από κοινού 
οι κάθετοι λακκοειδείς τάφοι (4.) και οι κτιστοί θαλαµοειδείς (6.), µε 4 παραδείγµατα 
τέτοιων τάφων να αριθµούνται στη Μεσσηνία. 

Σε κάθε θέσε για κάθε τάφο δόθηκαν οι πλείστες δυνατές πληροφορίες σχετικά 
µε τα ευρήµατα, τις διαστάσεις τους, την κατασκευή τους, τον αριθµό και το φύλο 
του νεκρού ή των νεκρών που είχαν αποτεθεί.  

Όσον αφορά τους ίδιους τους τάφους και την αρχή της χρήσης τους στη 
Μεσσηνία, νέα στοιχεία, που ανακοινώθηκαν εντελώς πρόσφατα, έρχονται να 
αλλάξουν τις έως τώρα γνώσεις µας για τους θαλαµοειδείς. Πιο συγκεκριµένα η 
ανασκαφή τα τελευταία οκτώ περίπου χρόνια στα Καστρούλια της λοφοσειράς 
Ελληνικά Ανθείας δύο θαλαµοειδών τάφων µε πολύ πλούσια ευρήµατα εντός του 
τύµβου 2, που χρονολογούνται στην ΜΕΙ, ανεβάζει την εµφάνιση του συγκεκριµένου 
ταφικού τύπου στη Μεσσηνία κατά 500 χρόνια περίπου316. 

Γι’ αυτό το λόγο, οφείλουµε να είµαστε επιφυλακτικοί στις θέσεις µας, ακόµα 
και για τη Μεσσηνία, µια περιοχή που έχει σε εκτεταµένο βαθµό ανασκαφεί και 
µελετηθεί, ειδικά γύρω από ζητήµατα ταφικών πρακτικών. Φαίνεται, όµως, πως 
πάντα υπάρχουν και θα υπάρχουν περιθώρια για νέες παρατηρήσεις. 

Η προσπάθεια να µελετηθεί η σχέση των τάφων µε τους γύρω οικισµούς, τους 
οποίους φαίνεται να εξυπηρετούσαν υπήρξε µια αρκετά δύσκολη διαδικασία, κυρίως 
κατά την Πρωτοελλαδική περίοδο, λόγω της έλλειψης στοιχείων. Καταρχάς 
χρειάζεται να επισηµανθεί ότι είναι εξαιρετικά δύσκολο να επιτευχθεί διάκριση 
µεταξύ intra muros και extra muros τάφων, καθώς, πλην ελαχίστων εξαιρέσεων (π.χ. 
Μάλθη, Πύλος) δεν υπάρχει τείχος. Έτσι, τέτοιοι όροι, όπου χρησιµοποιούνται, θα 
πρέπει να αντιµετωπίζονται µε µια επιφύλαξη. 

Από την Πρωτοελλαδική Μεσσηνία, λοιπόν, τα ελάχιστα γνωστά στοιχεία του 
υλικού πολιτισµού τοποθετούνται χρονολογικά µε ασφάλεια στην ΠΕ ΙΙΑ φάση και 
προέρχονται από τον Άνω Εγκλιανό, την Βοϊδοκοιλιά και τα Ακοβίτιτκα317. 
Αναφορικά µε τους τάφους, η κατάσταση διαγράφεται οµιχλώδης. Στο Αριστοδήµειο, 
πολύ κοντά στον οικισµό που έχει εντοπιστεί στη συγκεκριµένη θέση, η ανασκαφική 
έρευνα έφερε στο φως αδιευκρίνιστο αριθµό κιβωτιόσχηµων τάφων, οι οποίοι θα 
εξυπηρετούσαν τις ανάγκες του και χρονολογούνται στην ΠΕ ΙΙ318. 

                                                 
316 Rambach υπό δηµοσίευση. 
317 Forsén 1992, 98-100, 101-102, 104. 
318 McDonald and Simpson 1964, 235. 
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Μετά το στρωµατογραφικό κενό κατά την ΠΕΙΙΒ-ΠΕΙΙΙ στην Μεσσηνία319, η 
ΜΕ περίοδος, που µέχρι και πρόσφατα ήταν αρκετά συγκεχυµένη ως προς την 
περιοδολόγησή της320, φαίνεται να παρουσιάζει σηµαντική αύξηση των θέσεων, στις 
οποίες έχουµε στοιχεία για τάφο/τάφους και οικισµό (Ελληνικά Ανθείας, Άνω 
Εγκλιανός, Μάλθη, Κάναλος, Κουκουνάρα, Νιχώρια, Περιστεριά). 

Κατά την ΥΕΙ-ΙΙΙΒ παρατηρείται νέα αύξηση των θέσεων που φαίνεται να 
συνδυάζουν τάφο/ους και εγκατάσταση. Στις προαναφερθείσες –εκτός του Κανάλου– 
έρχονται να προστεθούν ο Κακόβατος, το Ψάρι, η Μουριατάδα, τα Βολιµίδια, τα 
∆ιόδια, ο ∆άρας-Φράµα, το Καπλάνι, το Καρτερόλι, η Καλαµάτα-Τούρλες, τα 
Κρεµµύδια, το Λεύκτρο, η Τραγάνα, η Φοινικούντα και το Χαροκοπειό.  

Από ό, τι φαίνεται από τα παραπάνω στοιχεία, που σηµειώνονται 
αναλυτικότερα και στους Χάρτες 3-6, διακρίνεται η συνεύρεση τάφων και οικισµών.  

Βεβαίως, σε µεγάλο βαθµό αυτό οφείλεται αφενός και στον παράγοντα τύχη της 
ανασκαφής, αν και πρέπει να σηµειωθεί ότι πολλές φορές τα νεκροταφεία ή καλύτερα 
οι τάφοι, καθώς είναι αρκετά δύσκολο να ορίσουµε την έννοια νεκροταφείο, 
αποτελούν ευρήµατα πιο «ορατά» από τους οικισµούς ή προσέλκυσαν σε πολύ 
µεγαλύτερο βαθµό το ενδιαφέρον των επιστηµόνων. Και αυτό είναι ιδιαίτερα φανερό 
στη Μεσσηνία, όπου ενώ για τους τάφους η εικόνα είναι πολύ καλή, η κατάσταση δεν 
παρουσιάζεται παρόµοια για την οικιστική µε ελάχιστες εξαιρέσεις (Άνω Εγκλιανός, 
Νιχώρια, Μάλθη, Μουριατάδα, Κουκουνάρα, Περιστεριά), αν και ο αριθµός των 
εντοπισµένων οικισµών, βεβαιωµένων ή πιθανών είναι κατά πολύ µεγαλύτερος σε 
όλες τις περιόδους της Εποχής του Χαλκού. 

Το γεγονός, όµως ότι σε αρκετές περιπτώσεις µπορούν να εντοπιστούν και τα 
δύο, κάποιος οικισµός δηλαδή που συνδέεται µε τάφους/νεκροταφείο, δείχνει ότι 
πιθανά το ίδιο θα συµβαίνει στις περισσότερες και αποµένει να εντοπισθούν τα 
νεκροταφεία ή ο οικισµός –όπως στις εξής περιπτώσεις για παράδειγµα: Βοϊδοκοιλιά, 
Παπούλια, Ρούτσι, Κισσός, Τουρλιδίτσα· για µια καλύτερη και πιο ολοκληρωµένη 
εικόνα βλέπε χάρτες 4 και 5, όπου και τα περισσότερα στοιχεία. 

Σε κάθε περίπτωση, δεν θα πρέπει να περιµένει κανείς απόλυτη αριθµητική 
αντιστοιχία. Μπορεί δύο-τρεις ή και πιο πολλοί οικισµοί να αντιστοιχούν σε ένα 
νεκροταφείο ή το αντίθετο. 

Όσον αφορά αποκλειστικά το θέµα των τάφων στην ΠΕ οι µόνοι ταφικοί τύποι 
που χρησιµοποιούνται είναι οι λάκκοι-ορύγµατα και οι κιβωτιόσχηµοι321, ενώ ο 
αριθµός τους κυµαίνεται γύρω στους 5 (Γράφηµα 2). 

Στη ΜΕ περίοδο η κατάσταση δείχνει βελτιωµένη. αν και δεν λείπουν τα 
γνωστά προβλήµατα χρονολόγησης των ταφικών µνηµείων. Κατά τη ΜΕΙ-ΙΙ 
συνεχίζουν να χρησιµοποιούνται οι απλοί λάκκοι, οι κιβωτιόσχηµοι και οι πιθοταφές, 
ενώ τώρα φαίνεται πως αρχίζουν να χρησιµοποιούνται και οι θαλαµοειδείς (δύο 
µεγαλοπρεπή παραδείγµατα στα Καστρούλια των Ελληνικών Ανθείας322). Τα δύο 
επίσης δείγµατα κτιστών θαλαµοειδών τάφων αυτής της περιόδου, στα Παπούλια και 
στο Ρούτσι, που είναι και οι δύο εντός τύµβων, συµπληρώνουν την εικόνα των 
ταφικών τύπων323.  

Κατά τη ΜΕΙ-ΙΙ περίοδο φανερή είναι η κυριαρχία του τύµβου στη Μεσσηνία, 
καθώς στις 12/13 θέσεις έχουν εντοπιστεί τύµβοι, από τους οποίους 20/21 

                                                 
319 Nichoria II, 43-46, 83-86.    Davis et alii 1997, 419.    Rutter 2001, 123.     Boyd 2002, 2.     Rutter 
lesson 8.  
320 Nichoria II, 24-204. 
321 Cavanagh-Mee 1998, 16. 
322 Rambach υπό έκδοση. 
323 Παπαδηµητρίου 2001-2002, 148-149, 154-159.   
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παραδείγµατα τοποθετούνται στην ΜΕ (Παρένθετος Πίνακας 1, Γράφηµα 2). Οι 
τάφοι αυτοί φαίνεται να είναι διασκορπισµένοι σχεδόν σε όλη τη Μεσσηνία. Κάποια 
συγκέντρωση θέσεων µε τύµβους παρατηρείται, ωστόσο, ανάµεσα στο όρος Αιγάλεω 
και τη δυτική ακτή, καθώς στο νοητό τρίγωνο Πύργος-Βοϊδοκοιλιά-Αελάκι 
βρίσκονται οι 8 από τις 12 θέσεις µε τύµβους της συγκεκριµένης περιόδου (Χάρτης 
8). 

Η σπουδαιότερη αλλαγή, που πραγµατοποιείται κατά τη “µεταβατική” 
ΜΕΙΙΙ/ΥΕΙ είναι η εµφάνιση του θολωτού τάφου324, ο οποίος αρχίζει να επικρατεί 
σταδιακά των υπόλοιπων ταφικών τύπων. Ταφές σε απλούς λάκκους, 
κιβωτιόσχηµους και πιθοταφές συνυπάρχουν µε ταφές σε άλλους τάφους (Μάλθη, 
Περιστεριά, Παπούλια, Νιχώρια, Κρεµµύδια-Καµίνια), ενώ  τώρα οικοδοµούνται οι 
τρεις από τους συνολικά τέσσερις κάθετους λακκοειδείς τάφους, που έχουν 
εντοπιστεί στη Μεσσηνία (Άνω Εγκλιανός, Βολιµίδια, Περιστεριά). Τέλος, υπάρχει 
και ένα παράδειγµα κτιστού θαλαµοειδούς τάφου (τάφος Ι στις Άκονες-
Κουκουνάρα)325 . 

Όσον αφορά τη θέση των τάφων στην περίοδο αυτή, φαίνεται να εντοπίζεται 
µια ισχυρή συγκέντρωση στη ∆. Μεσσηνία, γύρω από τον Άνω Εγκλιανό, στο νοητό 
τρίγωνο που δηµιουργούν οι θέσεις Βολιµίδια-Κορυφάσιο-Κρεµµύδια (Χάρτης 9). 

Οι ατοµικοί τάφοι της Μάλθης στην ΥΕΙ είναι παιδικοί, αν και το δείγµα είναι 
εξαιρετικά µικρό (Παρένθετος Πίνακας 1, Γράφηµα 2). ∆ύο παραδείγµατα κάθετων 
λακκοειδών τάφων χρησιµοποιούνται κατά τη συγκεκριµένη περίοδο -Άνω 
Εγκλιανός και Νιχώρια-, ενώ στην Κουκουνάρα κατασκευάζεται ο τέταρτος και 
τελευταίος κτιστός θαλαµοειδής τάφος. Ο θολωτός τάφος κυριαρχεί σε αυτήν την 
περίοδο. Ενώ, νέο στοιχείο είναι πως από τότε αρχίζει η χρήση του νεκροταφείου 
θαλαµοειδών τάφων στα Βολιµίδια326.  

Σχετικά µε τη χωροταξία των τάφων πρέπει να υπογραµµιστεί ότι εµφανίζεται 
µια νέα θέση (∆ιόδια), καθώς επίσης και το γεγονός πως Β., στην κοιλάδα της 
Σουλίµας φαίνεται µια µικρή συγκέντρωση θέσεων µε θολωτούς τάφους, κοντά στην 
Περιστεριά (Χάρτης 10). 

Στην ΥΕΙΙ οι απλοί λάκκοι, οι κιβωτιόσχηµοι και οι πιθοταφές είναι ελάχιστοι 
και αµφίβολης χρονολόγησης327. Εξαιρετικό ενδιαφέρον παρουσιάζει η εµφάνιση 
ενός τύµβου που κάλυπτε πιθοταφές και κιβωτιόσχηµους τάφους στη θέση Κισσός, 
µε διάρκεια χρήσης ως την ΥΕΙΙΙΒ328. Η εικόνα παρουσιάζεται ανάλογη και στην 
ΥΕΙΙ, όσον αφορά τους θολωτούς τάφους, οι οποίοι αυξάνονται329. Θαλαµοειδείς 
υπάρχουν πολύ λίγοι σε αυτήν την περίοδο330.   

Η τοπογραφική οργάνωση των τάφων παρουσιάζεται διαφορετική τώρα 
(Χάρτης 11). Το Α. τµήµα της Μεσσηνίας µε τους δύο θολωτούς στα Ελληνικά 
Ανθείας και τον Κάµπο δείχνει για πρώτη φορά κατά την ΥΕΙΙ ότι σε αυτήν την 

                                                 
324 Έως τώρα η εµφάνιση του θολωτού και του θαλαµοειδούς στη Μεσσηνία θεωρούνταν σχεδόν 
ταυτόχρονη, αλλά τα δύο παραδείγµατα των θαλαµοειδών τάδων από τα Καστρούλια των Ελληνικών 
Ανθείας, που χρονολογούνται στη ΜΕΙ αλλάζουν τα δεδοµένα για την εµφάνιση του θαλαµοειδούς 
στη Μεσσηνία. Βλέπε και Rambach υπό δηµοσίευση. 
325 Cavanagh-Mee 1998, 41.    Shelmerdine 2001, 352.    Παπαδηµητρίου 2001-2002, 148-149.   Boyd 
2002, 41-42. 
326 Valmin 1938, 260.    Cavanagh-Mee 1998, 42-43.   Voutsaki 1998, 53.    Dickinson 19992, 101.    
Lewartowski 2000, 14, 87.   Παπαδηµητρίου 2001-2002, 149.   Boyd 2002, 46, 58-61. 
327 Για τη Μάλθη: Valmin 1938, 260.    Για τα Νιχώρια, όπου και αµφισβητείται η χρονολόγηση των 2 
κιβωτιόσχηµων: Lewartowski 2000, 14, 87. 
328 Cavanagh-Mee 1998, 44. 
329 Voutsaki 1998, 54. 
330 Boyd 2002, 47, 64. 
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περιοχή οικοδοµούνται θολωτοί τάφοι. “Συγκεντρώσεις” παρατηρούνται στην 
Περιστεριά και τον Κακόβατο, δύο θέσεις που βρίσκονται στα Β., αρκετά µακριά από 
την κεντρική µεσσηνιακή περιοχή331. 

Ελάχιστοι κιβωτιόσχηµοι, απλοί λάκκοι και πιθοταφές χρησιµοποιούνται κατά 
την ΥΕΙΙΙΑ, ενώ ο αριθµός των θολωτών βρίσκεται σε υψηλότατα επίπεδα. Όµως οι 
νέοι τέτοιου τύπου τάφοι δεν είναι µεγάλων διαστάσεων και αποτελούν µόλις το 25% 
του συνολικού τους αριθµού, οι οποίοι χρησιµοποιούνται στη συγκεκριµένη περίοδο. 
Πέρα από την ΥΕΙΙΙΑ επιβίωσαν ελάχιστοι µεγάλου µεγέθους θολωτοί τάφοι (8-
9+µ.διάµετρο), κάτι που έχει θεωρηθεί ένδειξη της συγκέντρωσης της δύναµης γύρω 
από το ανάκτορο της Πύλου. Από την άλλη πλευρά, τώρα κυριαρχούν οι 
θαλαµοειδείς τάφοι332. 

Για τη χωροταξική κατανοµή των τάφων (Χάρτης 12) δεν φαίνεται να υπάρχουν 
µεγάλες διαφορές από την προηγούµενη περίοδο, εκτός του ότι σε γενικές γραµµές 
τώρα προστίθενται, στα Ν. ο θολωτός στο Χαροκοπειό και, αρκετά Β. οι 
θαλαµοειδείς στο Καρτερόλι.  

Κατά την ΥΕΙΙΙΒ (Χάρτης 13) ο µόνος νέος θολωτός τάφος που 
κατασκευάζεται είναι αυτός στη Μουριατάδα333. Ο συνολικός αριθµός τέτοιων τάφων 
είναι 22. Ενώ οι 54 θαλαµοειδείς  (Παρένθετος Πίνακας 1, Γράφηµα 2), αυξάνονται 
κατά 6, κυρίως λόγω του νεκροταφείου του Αγίου Ηλία334. 

Κλείνοντας, θα θέλαµε να υπογραµµίσουµε πως κατά την ΥΕΙΙΙΓ η εικόνα των 
τάφων συµφωνεί µε την γενική πολιτισµική εικόνα της περιόδου (Χάρτης 14). 
Κανένας νέος θολωτός τάφος δεν κατασκευάζεται335, ενώ µόνο ένας, ο θολωτός 1 
στην Τραγάνα336 συνεχίζει να χρησιµοποιείται και σε αυτήν την περίοδο. 
Κιβωτιόσχηµοι τάφοι αµφίβολης χρονολόγησης φαίνεται να είναι σε χρήση στα 
Νιχώρια337 και στη Μάλθη338, ενώ και κάποιοι θαλαµοειδείς εξακολουθούν να 
χρησιµοποιούνται, που είχαν ανοιχθεί σε προηγούµενες περιόδους (Άγ. Ηλίας, Άνω 
Εγκλιανός, Αριστοµένης, Νιχώρια)339. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                 
331 Boyd 2002, 46-47. 
332 Bennet 1995, 598.   Cavanagh-Mee 1998, 53, 64.    Voutsaki 1998, 54.    Shelmerdine 2001, 345, 
353.    Boyd 2002, 65. 
333 Έργον 1960, 151-3.     Μαρινάτος 1960α, 205-207.     Μαρινάτος 1960β, 116-117.    Παντελίδου 
1970, 130.      Pelon 1976, 212. 
334 Μαρινάτος 1954, 305-306. 
335 Mee-Cavanagh 1984, 58. 
336 Boyd 2002, 131-132. 
337 Valmin 1938, 260. 
338 Χωρέµης 1973, 72.     Lewartowski 2000, 87 
339 Μαρινάτος 1954, 305-306.    Αραπογιάννη 1996α, 190.    Boyd 2002, 147-152, 160-164.   Επίσης 
βλέπε Παρένθετο Πίνακα 1 και γράφηµα 2 παρούσας εργασίας. 
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ 
 
 

Η περιοχή της Μεσσηνίας συγκεντρώνει στα εδάφη της µια µακραίωνη ιστορία 
και ένα τεράστιο πλήθος µνηµείων όλων των περιόδων. Οι πολυάριθµες 
εγκαταστάσεις της Εποχής του Χαλκού, µε προεξέχουσα το µυκηναϊκό ανάκτορο του 
Νέστορος στον Άνω Εγκλιανό, οι προίστορικοί τάφοι, αλλά και εκείνοι της 
Ελληνιστικής, Ρωµαϊκής και Παλιοχριστιανικής περιόδου, τα ενετικά φρούρια της 
Κορώνης και της Μεθώνης, τα µεσαιωνικά υδραγωγεία της Πύλου και ο κόλπος του 
Ναβαρίνου, αποτελούν τον αδιάψευστο µάρτυρα της µεγάλης ιστορικής δυναµικής 
της συγκεκριµένης περιοχής340. 

 
Από εδώ, σύµφωνα µε το έπος, απέπλευσε ο Νέστορας µε τα πληρώµατα των 90 

πλοίων του για την Τροία. Πολύ αργότερα, στη Σφακτηρία πολέµησαν οι Αθηναίοι µε 
τους Λακεδαιµόνιους, διεκδικώντας την κυριαρχία στην περιοχή. Από αυτή την 
περιοχή πέρασαν Ρωµαίοι, Άβαροι, Φράγκοι, Γενουάτες, Βενετοί, Ισπανοί, Τούρκοι, 
Αλβανοί και Αιγύπτιοι κατακτητές. Εδώ αγωνίστηκαν οι Οικονοµίδηδες, ο Γρηγόριος 
της Μεθώνης, ο Σαχτούρης, ο Μακρυγιάννης, ο Σανταρόζα, οι ναύαρχοι της Αγγλίας, 
της Γαλλίας και της Ρωσίας, µε τους στόλους τους. Όλοι σε αυτόν τον τόπο 
συγκεντρώνονται, στρατοπεδεύουν, οχυρώνονται, πολιορκούν, πολεµούν341.    

  
Η µελέτη µιας συγκεκριµένης κατηγορίας µνηµείων της Μεσσηνίας, δηλαδή 

των τάφων, και µιας συγκεκριµένης χρονικής περιόδου, δηλαδή της Εποχής του 
Χαλκού, αποτελεί µια µικρή συµβολή στη σηµαντική ιστορία του τόπου αυτού. 
Γνωρίζουµε ότι η πραγµάτευση του συγκεκριµένου θέµατος δεν µπορεί να θεωρηθεί 
εξαντλητική, καθώς συνεχώς µε νέες ανασκαφές έρχονται στο φως καινούρια 
στοιχεία. Αυτός, όµως, είναι και ο µόνος τρόπος, µε τον οποίο βελτιώνεται σταθερά η 
εικόνα µας για το παρελθόν.  

 
Η χρηµατοδότηση για τη διεξαγωγή ανασκαφών και  επιφανειακών ερευνών, 

αλλά και η δηµοσίευση σε εύλογο χρονικό διάστηµα των αποτελεσµάτων σε 
συνδυασµό µε συνθετικές µελέτες του παλαιότερου και του σύγχρονου 
αρχαιολογικού υλικού θα συµβάλλουν αποφασιστικά στην ανασύσταση των 
ανθρώπινων δραστηριοτήτων του παρελθόντος. 

 
Θέλουµε να πιστεύουµε ότι µε αυτήν την εργασία επετεύχθησαν οι στόχοι που 

θέσαµε στην αρχή τους οποίους καλύψαµε µε κάθε δυνατό τρόπο και από κάθε 
δυνατή σκοπιά.  
 

 
 
 
 
 

 
 

                                                 
340 Παπαθανασόπουλος και Παπαθανασόπουλος 2000, 8. 
341 Αυτόθι. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ.  Το ζήτηµα της “µινωικής επιρροής” στη Μεσσηνία. 
 

Η ενασχόληση µε το θέµα των ταφικών κτισµάτων της Μεσσηνίας στην Εποχή 
του Χαλκού οδηγεί την προσοχή µας και στο θέµα των σχέσεων αυτής της περιοχής 
της Ν∆. Πελοποννήσου µε το νησί της Κρήτης, σε σχέση µε τη συζήτηση για την 
προέλευση του µυκηναϊκού θολωτού τάφου. ∆εν αποτελεί φιλοδοξία µας η αναλυτική 
προσέγγιση του συγκεκριµένου θέµατος, για το οποίο υπάρχει άλλωστε πλούσια 
βιβλιογραφία342. Αλλά, η απλή παρουσίαση, µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο των 
«µινωικών» ή µινωιζόντων αντικειµένων που βρέθηκαν σε πρώιµης χρονολόγησης 
τάφους στη Μεσσηνία. 

 Ξεκινώντας, κρίνουµε σκόπιµο να τονίσουµε πως δεν τεκµηριώνεται από καµία 
πλευρά σχέσεις ή επαφές της Μεσσηνίας µε την Κρήτη πριν το τέλος της ΜΕ 
περιόδου. Φαίνεται, µάλιστα, πως σε γενικότερο επίπεδο η Κρήτη κατά τη ΜΕΧ είχε 
αναπτύξει σε πολύ µικρό βαθµό επαφές µε την ηπειρωτική Ελλάδα, όπως δείχνουν 
ευρήµατα από την Λέρνα και τον Άγιο Στέφανο Λακωνίας343. Όπως είναι γνωστό, 
εξάλλου, µεγαλύτερο εύρος επαφών έχει βεβαιωθεί ανάµεσα στην Κρήτη και τα 
νησιά του Αιγαίου της εποχής. Έτσι, δεν βρίσκονται εύκολα ενδείξεις που να 
συµβάλουν στην καλύτερη εξήγηση για την λεγόµενη µινωική επιρροή, η οποία 
φαίνεται να παρουσιάζεται µόνο στην “µεταβατική” ΜΕΙΙΙ/ΥΕΙ περίοδο, µε τη µορφή 
εισαγωγών ή ντόπιων αποµιµήσεων344. 

Το πρώτο ταφικό σύνολο στο οποίο υπάρχουν στοιχεία για µινωική κεραµική 
είναι ο Θολωτός τάφος του Οσµαναγά στο Κορυφάσιο, ο πρωιµότερος γνωστός 
θολωτός τάφος που έχει βρεθεί, και χρονολογηθεί στην ΜΕΙΙΙ/ΥΕΙ. Ανάµεσα σε 
πολλά αγγεία του τοπικού αµαυρόχρωµου ρυθµού και µερικούς άλλους πρώιµους 
µυκηναϊκούς τύπους (κυρίως πιθαµφορείς µε ταινίες ηµιστιλβωτής βαφής), ήρθε στο 
φως και µια πρόχους µε  πλατύ επίπεδο χείλος και διακόσµηση κυµατίων που 
χρονολογείται στην ΜΜΙΙΙΒ/ΥΜΙΑ. Μια σειρά µικρών τµηµάτων αργυρών αγγείων 
και µια µεγάλη πυξίδα από αιγυπτιακή φαγεντιανή, που φαίνεται να ανήκαν στον 
συγκεκριµένο τάφο, τώρα µάλλον έχουν χαθεί345.  

Στη συνέχεια, υπάρχουν τα δεδοµένα από τον Θολωτό τάφο IV στον Άνω 
Εγκλιανό, που επίσης χρονολογείται στην ΜΕΙΙΙ/ΥΕΙ, αλλά θεωρείται γενικά λίγο 
µεταγενέστερος κατασκευαστικά σε σχέση µε τον προαναφερθέντα. Από τον τάφο 
αυτό, που βρέθηκε σε πολύ άσχηµη κατάσταση, µε το εσωτερικό του πολύ 
αναµοχλευµένο, προήλθαν δύο λίθινοι λύχνοι, τα πρώτα λίθινα µινωικά αγγεία που 
εντοπίστηκαν στη Μεσσηνία, θεωρήθηκαν µε βεβαιότητα µινωικές εισαγωγές και 
πιθανότατα χρονολογούνται στην ΥΜΙ. Ενώ µινωική εισαγωγή µπορεί να θεωρηθούν 
επίσης τα όστρακα µιας µικρής πρόχου µε πτυχωτή διακόσµηση, καθώς και µερικά 
κοσµήµατα από χρυσό. Ο κύριος όγκος της κεραµικής περιλάµβανε, όµως, όστρακα 
τυπικής ΜΕ κεραµικής, χονδροειδούς αλλά και λεπτότεχνης, της ΥΕΙ-ΥΕΙΙΙΒ. Αυτό 
από µόνο του δηλώνει το αρκετά µεγάλο χρονολογικό διάστηµα χρήσης του εν λόγω 
τάφου346.   

Ο µικρός θολωτός τάφος Νικητόπουλου 4 στην Καρποφόρα (Νιχώρια) 
εντάσσεται, µαζί µε τους δύο προηγούµενους στα πρώιµα σύνολα των µυκηναϊκών 
θολωτών. Στον τάφο αυτόν ανήκει µια ραµφόστοµη πρόχους που έχει παράλληλα στη 
ΜΜ Κρήτη, αν και δεν σηµειώνεται µε σιγουριά ότι πρόκειται περί µινωικής 
                                                 
342 Hägg 1982, 27-28 όπου και παρατίθεται πλούσια βιβλιογραφία.    Korres 1984, 141-152. 
343 Hägg 1982, 28. 
344 Hägg 1982, 28-29.     Korres 1984, 144-145. 
345 Hägg ό. π., 30.     Korres ό. π., 145-146, 149-150.     Lolos 1989, 172-175.     Dickinson 19992, 101. 
346 Hägg 1982., 30.     Korres 1984., 145.     Dickinson 19992, 101. 
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εισαγωγής347.  
Ένας πρώτος απολογισµός από αυτά τα τρία πρώιµα ταφικά σύνολα της 

Μεσσηνίας δείχνει, εποµένως, ότι οι µινωικές εισαγωγές είναι ελάχιστες. Πρόκειται,  
ουσιαστικά για τρία κτερίσµατα, και τα περισσότερα δεν είναι βέβαιο ότι αποτελούν 
µινωικές εισαγωγές ή τοπικά κατασκευασµένα αντικείµενα. Οι δύο λίθινοι λύχνοι 
από τον Θολωτό τάφο IV του Άνω Εγκλιανού, που γενικώς πιστεύεται ότι είναι 
µινωικοί δεν είµαστε σίγουροι για το πότε τοποθετήθηκαν στον τάφο, δεδοµένης της 
µακρόχρονης χρήσης του και της αναµοχλευµένης κατάστασής του. ∆ύσκολα, τέλος, 
είναι να χρονολογηθούν και τα χρυσά κοσµήµατα που εντοπίστηκαν στον ίδιο 
τάφο348. 

Στις επόµενες περιόδους, φαίνεται να υπάρχουν στοιχεία που κάπως αλλάζουν 
την εικόνα. Στον Ταφικό Κύκλο/Θολωτό Τάφο Βαγενά στον Άνω Εγκλιανό οι ταφές 
βρίσκονται µέσα σε πίθους. Ένας από αυτούς [ο υπ’ αριθµόν 29] που φέρει πτυχωτή 
διακόσµηση και χρονολογείται στην ΥΕΙ, όπως και ένα βαθύ µόνωτο κύπελλο που  
εντοπίστηκε στο εσωτερικό του, θεωρήθηκαν µινωικής έµπνευσης, αν όχι εισηγµένα 
από την Κρήτη. Για τον συγκεκριµένο πίθο έχουν όµως εκφρασθεί και διαφορετικές 
απόψεις σχετικά µε την προέλευσή του, καθώς πιστεύεται ότι η απόδοση της 
διακόσµησης είναι κατώτερης ποιότητας από την αντίστοιχη σε µινωικά αγγεία και, 
συνεπώς, µάλλον πρόκειται περί τοπικής µυκηναϊκής αποµίµησης. Επιπλέον µινωικά 
θεωρήθηκαν και τα τρία ξίφη τύπου Α, που φαίνεται να ανήκουν στο ίδιο 
αρχαιολογικό περιβάλλον µε την ταφή στον πίθο 29, όπως επίσης και ένα ακόµα 
αγγείο, µια ραµφόστοµη πρόχους από τον ίδιο τάφο. Όλα τα παραπάνω συνιστούν 
ένα αρκετά ισχυρό σύνολο µε µινωικά ή µινωίζοντα στοιχεία. Σε συνδυασµό µάλιστα 
µε το ίδιο το γεγονός της πιθοταφής -τόσο κοινό στην Κρήτη κατά την ΜΜ και 
σχετικά ασυνήθιστο στην Πελοπόννησο αυτήν την περίοδο- µπορεί να υποστηριχθεί 
ότι ο νεκρός του πίθου 29 είναι Μινωίτης349. Τα στοιχεία, όµως, για πιθοταφές από 
τον ΜΕΙ/ΙΙ τύµβο στη Βοϊδοκοιλιά, τον επίσης ΜΕΙ/ΙΙ τύµβο Κοκοράκου στην 
Περιστεριά, τον ΜΕΙΙΙ/ΥΕΙ τύµβο Αγίου Ιωάννη Παπουλίων, τον επίσης ΜΕΙΙΙ/ΥΕΙ 
τύµβο στα Κρεµµύδια-Καµίνια και τον υστερότερο -ΥΕΙΙ–ΥΕΙΙΙΑ- τύµβο Κισσού 
ανατρέπουν την παραπάνω άποψη350. 

Η Περιστεριά µε τους 3 θολωτούς τάφους της παρέχει επίσης στοιχεία µινωικής 
επιρροής. Τα ευρήµατα από τον λεγόµενο θησαυρό του θολωτού τάφου 3, που είναι ο 
πρωιµότερος (ΥΕΙ), περιλαµβάνουν 3 χρυσά κύπελλα, από τα οποία δύο φέρουν στο 
κέντρο µια οριζόντια νεύρωση, στοιχείο του µινωικού διακοσµητικού θεµατολογίου, 
και θεωρούνται βέβαιες µινωικές εισαγωγές ή τοπικές αποµιµήσεις σπουδαίας 
τεχνικής. Επίσης, το χρυσό διάδηµα και τα ψήγµατα φυλλαρίων χρυσού βρίσκουν, 
κατά τους µελετητές, παράλληλα στους Λακκοειδείς Τάφους, και µερικά 
εµφανίζονται να αποτελούν δηµιουργίες κατά µίµηση µινωικών προτύπων. Τα 
περιβόητα, τώρα, “τεκτονικά σηµεία” που είναι χαραγµένα στην αριστερή παραστάδα 
του θολωτού τάφου 1, του υστερότερου από όλους (ΥΕΙΙ – ΥΕΙΙΙΒ) στη 
συγκεκριµένη θέση, δεν µπορεί να δηλώνουν τίποτα περισσότερο από την τυπικά 
µινωική τους µορφή351. 

Κλείνοντας, θα αναφέρουµε τον θολωτό τάφο 2 στο Ρούτσι, που χρονολογείται 
στην ΥΕΙ – ΥΕΙΙΑ. Ανάµεσα στα κτερίσµατά του, συµπεριλαµβάνονται 4 ή 6 

                                                 
347 Hägg ό.π., 30. 
348 Hägg ό. π., 31.     Korres ό. π., 147. 
349 Pylos III, 153, 165.     Hägg ό. π., 31.   
350 Κορρές 1980, 125-129.    Korres ό. π., 147 και σηµ. 48, 148.    Boyd 2002, 105-107, 122-123, 167-
171.  
351 Hägg 1982, 31-32.     Korres 1984, 142-143. 
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µινωικά εισηγµένα αγγεία: ένας ψευδόστοµος αµφορέας που είναι και ο πρωιµότερος 
γνωστός στην ηπειρωτική Ελλάδα, µια ραµφόστοµη πρόχους, µια οπισθότµητη 
πρόχους, ένα αλάβαστρο. Όµως οι απόψεις για µια πρώιµη χρονολόγησή τους 
διίστανται. Με αυτά τα αγγεία βρέθηκαν εγχειρίδια µε διακόσµηση από niello, 
πιθανόν µινωικά, και εισηγµένες από την Κρήτη σφραγίδες352.  

Συµπερασµατικά, κατανοεί κανείς ότι τα εισηγµένα µινωικά αντικείµενα αλλά 
και οι ντόπιες αποµιµήσεις στη Μεσσηνία, όπως τα παρακολουθούµε µέσα από τα 
ταφικά σύνολα, αυξάνονται µετά το τέλος της ΥΕΙ, και κυρίως κατά την ΥΕΙΙ, όταν 
οι σχέσεις και οι επαφές µεταξύ των δύο περιοχών έχουν εντατικοποιηθεί πάρα πολύ. 
Ενώ για την “µεταβατική” ΜΕΙΙΙ/ΥΕΙ περίοδο, όπως προαναφέρθηκε αυτά είναι 
ελάχιστα και επισφαλή. Βλέπουµε, λοιπόν, ότι δεν πρέπει πλέον να θεωρούµε την 
οικονοµική πρόοδο της ηπειρωτικής Ελλάδας και πιο συγκεκριµένα της Μεσσηνίας 
στην αρχή της ΥΕ περιόδου αποτέλεσµα µινωικών επιρροών. Κατά τη διάρκεια της 
συγκεκριµένης περιόδου ή και λίγο νωρίτερα, άρχισε σταδιακά να διαµορφώνεται µια 
κοινωνική ιεραρχία, τουλάχιστον όπως δείχνουν τα υλικά κατάλοιπα, και κυρίως τα 
κτερίσµατα στους τάφους. Μικρές οµάδες ανθρώπων της Πελοποννήσου –οι 
νεοαναδυόµενες elites– κατόρθωσαν να αποκτήσουν τον έλεγχο της ροής στο Αιγαίο 
πολύτιµων υλικών ευρείας χρήσης, κασσίτερου ή χρυσού. Με τον έλεγχο αυτών των 
υλικών ήταν πλέον σε θέση να διαπραγµατευτούν µια “ειδική σχέση” µε ένα ή 
περισσότερα µινωικά ανάκτορα, τα οποία τους έδωσαν την πρόσβαση τόσο σε 
ανθρώπινο δυναµικό (καλλιτέχνες), όσο και σε τεχνουργήµατα αξίας353. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                 
352 Hägg ό. π., 32, 34.     Korres ό. π., 149-150. 
353 Hägg ό. π., 35.     Korres ό. π., 151-152.     Dickinson 19992, 195.     Rutter 2001, 145. 
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Πίνακας 1: Χρονολογικός πίνακας ΠΕ και ΜΕ περιόδου. (Rutter 2001, 206 table 2). 
 
Πίνακας 2: Χρονολογικός πίνακας ΥΕ περιόδου. (Shelmerdine 2001, 332 table 1). 
 
Χάρτης 1: Χάρτης της Μεσσηνίας. 
(http://www.world_greek_geografia_greece_messenias_map) 
 
Χάρτης 2: Χάρτης της Μεσσηνίας στον οποίον αποτυπώνονται µε διαφορετικό 
σύµβολο και χρώµα, όπως επεξηγείται στο υπόµνηµα, οι τύποι των τάφων ανά θέση. 
 
Χάρτης 3: Χάρτης της Μεσσηνίας κατά την ΠΕ περίοδο στον οποίον αποτυπώνονται 
µε διαφορετικό χρώµα, όπως επεξηγείται στο υπόµνηµα, οι θέσεις µε οικισµούς µόνο, 
τάφους µόνο, καθώς επίσης και θέσεις που συνδυάζουν οικισµό µε τάφο/ους. 
 
Χάρτης 4: Χάρτης της Μεσσηνίας κατά την ΜΕ περίοδο στον οποίον αποτυπώνονται 
µε διαφορετικό χρώµα, όπως επεξηγείται στο υπόµνηµα, οι θέσεις µε οικισµούς µόνο, 
τάφους µόνο, καθώς επίσης και θέσεις που συνδυάζουν οικισµό µε τάφο/ους. 
 
Χάρτης 5: Χάρτης της Μεσσηνίας κατά την ΥΕΙ-ΙΙΙΒ περίοδο στον οποίον 
αποτυπώνονται µε διαφορετικό χρώµα, όπως επεξηγείται στο υπόµνηµα, οι θέσεις µε 
οικισµούς µόνο, τάφους µόνο, καθώς επίσης και θέσεις που συνδυάζουν οικισµό µε 
τάφο/ους. 
 
Χάρτης 6: Χάρτης της Μεσσηνίας κατά την ΥΕΙΙΙΓ περίοδο στον οποίον 
αποτυπώνονται µε διαφορετικό χρώµα, όπως επεξηγείται στο υπόµνηµα, οι θέσεις µε 
οικισµούς µόνο, τάφους µόνο, καθώς επίσης και θέσεις που συνδυάζουν οικισµό µε 
τάφο/ους. 
 
Χάρτης 7: Χάρτης της Μεσσηνίας κατά την ΠΕ περίοδο µε τα είδη των τάφων που 
χρησιµοποιούνται ανά θέση. Τα είδη των τάφων αποτυπώνονται µε διαφορετικό 
σύµβολο και χρώµα, όπως επεξηγούνται στο υπόµνηµα. 
 
Χάρτης 8: Χάρτης της Μεσσηνίας κατά την ΜΕΙ-ΙΙ περίοδο µε τα είδη των τάφων 
που χρησιµοποιούνται ανά θέση. Τα είδη των τάφων αποτυπώνονται µε διαφορετικό 
σύµβολο και χρώµα, όπως επεξηγούνται στο υπόµνηµα. 
 
Χάρτης 9: Χάρτης της Μεσσηνίας κατά την “µεταβατική” ΜΕΙΙΙ/ΥΕΙ περίοδο µε τα 
είδη των τάφων που χρησιµοποιούνται ανά θέση. Τα είδη των τάφων αποτυπώνονται 
µε διαφορετικό σύµβολο και χρώµα, όπως επεξηγούνται στο υπόµνηµα. 
 
Χάρτης 10: Χάρτης της Μεσσηνίας κατά την ΥΕΙ περίοδο µε τα είδη των τάφων που 
χρησιµοποιούνται ανά θέση. Τα είδη των τάφων αποτυπώνονται µε διαφορετικό 
σύµβολο και χρώµα, όπως επεξηγούνται στο υπόµνηµα. 
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Χάρτης 11: Χάρτης της Μεσσηνίας κατά την ΥΕΙ-ΙΙ περίοδο µε τα είδη των τάφων 
που χρησιµοποιούνται ανά θέση. Τα είδη των τάφων αποτυπώνονται µε 
διαφορετικσύµβολο και χρώµα, όπως επεξηγούνται στο υπόµνηµα. 
 
Χάρτης 12: Χάρτης της Μεσσηνίας κατά την ΥΕΙΙΙΑ περίοδο µε τα είδη των τάφων 
που χρησιµοποιούνται ανά θέση. Τα είδη των τάφων αποτυπώνονται µε διαφορετικό 
σύµβολο και χρώµα, όπως επεξηγούνται στο υπόµνηµα. 
 
Χάρτης 13: Χάρτης της Μεσσηνίας κατά την ΥΕΙΙΙΒ περίοδο µε τα είδη των τάφων 
που χρησιµοποιούνται ανά θέση. Τα είδη των τάφων αποτυπώνονται µε διαφορετικό 
σύµβολο και χρώµα, όπως επεξηγούνται στο υπόµνηµα. 
 
Χάρτης 14: Χάρτης της Μεσσηνίας κατά την ΥΕΙΙΙΓ περίοδο µε τα είδη των τάφων 
που χρησιµοποιούνται ανά θέση. Τα είδη των τάφων αποτυπώνονται µε διαφορετικό 
σύµβολο και χρώµα, όπως επεξηγούνται στο υπόµνηµα. 
 
Εικ.  1: Άγιος Ηλίας: Ο «δρόµος» και η θύρα του θαλαµοειδούς τάφου 1.  
(Μαρινάτος 1954, 306, εικ. 4). 
 
Εικ. 2: Άνω Εγκλιανός: Άποψη του «δρόµου» και του «στοµίου» του θολωτού τάφου 
IV. (Παπαθανασόπουλος 2002, 93, εικ. 20). 
 
Εικ.  3: Άνω Εγκλιανός. α): Ταφικός Κύκλος/Θολωτός τάφος Βαγενά. Αριστερά: 
άποψη από Ν∆. δεξιά: άποψη από Α.ΝΑ. (Pylos III, fig. 220-221). 
β): ο Λακκοειδής τάφος κάτω από το ∆ωµάτιο 97· άποψη από ∆. (Pylos I, fig. 229). 
 
Εικ.  4: Άνω Εγκλιανός. α): Κάτοψη και τοµή του θαλαµοειδούς τάφου Ε-4.  (Pylos 
III, fig. 338).    β): Κάτοψη και τοµή του θαλαµοειδούς τάφου Ε-6. (Pylos III, fig. 
339).              γ): Κάτοψη και τοµή του θαλαµοειδούς τάφου Ε-8. (Pylos III, fig. 340). 
 
Εικ. 5: Άνω Εγκλιανός: α): Κάτοψη και τοµή του θαλαµοειδούς τάφου Ε-9.  (Pylos 
III, fig. 341).   β): Κάτοψη και τοµή του θαλαµοειδούς τάφου Ε-10.  (Pylos III, fig. 
342.). 
 
Εικ. 6: Άνω Εγκλιανός. α): Κάτοψη του θαλαµοειδούς τάφου Κ-1.  (Pylos III, fig. 
343-344).        β): επάνω: σχεδιαστική αποτύπωση του θαλάµου και του «δρόµου» 
του θαλαµοειδούς τάφου Κ-2. κάτω: σχεδιαστική αποτύπωση ταφών και ευρηµάτων. 
(Pylos III, fig. 351). 
 
Εικ. 7: θολωτός τάφος στο Βασιλικό· άποψη του εσωτερικού του θαλάµου σε 
άσχηµη κατάσταση. (Boyd 2002, 180, fig. A1.38.2). 
 
Εικ. 8: Βοϊδοκοιλιά. α): Σχεδιαστική αποτύπωση του τύµβου. (Boyd 2002, 130, fig. 
A1.17.11).     β): Επάνω: Το «στόµιον» του θολωτού τάφου από εξωτερικά. (Boyd 
2002, 130, fig. A1.17.7). 
      Κάτω: Ο θάλαµος του θολωτού τάφου. (Boyd 2002, 130, fig. A1.17.8). 
 
Εικ. 9: Βολιµίδια: α): θαλαµοειδής τάφος 3 Κορωνιού. Ο «δρόµος» και η θύρα.  
(Μαρινάτος 1952, 476, εικ. 2).   β): θαλαµοειδής τάφος 5 Αγγελόπουλου. Ο «δρόµος» 
και η µεγάλη πλάκα που έφρασσε το «στόµιον».  (Μαρινάτος 1953, 241,  εικ. 2). 
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Εικ. 10: Βολιµίδια: α) θαλαµοειδής τάφος 2 Αγγελόπουλου. Πάνω: άποψη του 
«στοµίου» από τον θάλαµο. Κάτω: άποψη του θαλάµου από το «στόµιο». (Boyd 
2002, 145, figs. A1.23.2-3).   β) θαλαµοειδής τάφος 1 Βοριά. Πάνω: άποψη του 
«δρόµου» και του «στοµίου». Κάτω: το «στόµιον». (Boyd 2002, 145, figs. A1.23.5-
6).    γ): θαλαµοειδής τάφος 4 Βοριά· θάλαµος και «στόµιον». (Boyd 2002, 146, fig. 
8). δ) ο δρόµος του θαλαµοειδούς τάφου 5 Βοριά. (Boyd 2002, 146, fig. A1.23.10). 
 
Εικ. 11: Βολιµίδια : α) Η είσοδος του θαλαµοειδούς τάφου 6 Βοριά µε την ξερολιθιά. 
(Μαρινάτος 1960α, πίν. 154β).    β) Θαλαµοειδής τάφος 7 Βοριά. Πάνω: ο «δρόµος» 
του τάφου. Κάτω: θάλαµος και «στόµιον». (Boyd 2002, 146, figs. A1.23.11-12). 
 
Εικ.  12: Βολιµίδια : α): Σχέδιο του τάφου 1 Κεφαλόβρυσου. (Boyd 2002, 145, fig. ). 
β): Άποψη του εσωτερικού του θαλάµου του τάφου 2 Κεφαλόβρυσου. (Μαρινάτος 
1965α, πίν. 116α).  γ): Τµήµα του εσωτερικού του θαλάµου του τάφου 3 
Κεφαλόβρυσου. (Μαρινάτος 1964, πίν. 84δ). 
δ): Η τειχισµένη θύρα του τάφου 4 Κεφαλόβρυσου. (Μαρινάτος 1964, πίν. 85α). 
 
Εικ. 13: Βολιµίδια : α): Σχέδια των τάφων 5 –δεξιά– και 7 Κεφαλόβρυσου. 
(Μαρινάτος 1965α, 102 εικ. 2).   β): Η θύρα του τάφου 5 Κεφαλόβρυσου. 
(Μαρινάτος 1965α, πίν. 115α).   γ): Η είσοδος και ο θάλαµος του τάφου 6 
Κεφαλόβρυσου. (Μαρινάτος 1965α, πίν. 116β)    δ): Κάτοψη των τάφων Α και Β 
Κεφαλόβρυσου. (Καράγιωργα 1972, 257 σχεδ. 1). 
 
Εικ. 14: Βολιµίδια : τάφος Λ. Ρήγα. Άποψη του «δρόµου» και του «στοµίου». (Boyd 
2002, 146, fig. A1.23.15). 
 
Εικ. 15: Γλυκορίζι: ο τύµβος στη θέση αυτή.  (Χατζή-Σπηλιοπούλου 1991, πίν. 68β). 
 
Εικ. 16: ∆ιόδια : α) Σχέδιο του θολωτού τάφου σε τοµή και κάτοψη. (Χατζή-
Σπηλιοπούλου 1995, 181, σχέδ. 2).     β): άποψη του θολωτού τάφου από το «δρόµο». 
(Χατζή-Σπηλιοπούλου 1995, πίν. 71β). 
 
Εικ. 17: Ελληνικά Ανθείας: α): πάνω: Ξερολιθιά και σήµα του θαλαµοειδούς τάφου 
Β. κάτω: Η είσοδος του ίδιου τάφου. (Χατζή-Σπηλιοπούλου 1989, πίν. 69α και 69γ). 
β): πάνω: Βοτσαλωτό δάπεδο στην είσοδο του θαλαµοειδούς τάφου Γ.  
κάτω: Η είσοδος του ίδιου τάφου. (Χατζή-Σπηλιοπούλου 1989, πίν. 70α και 70γ). 
γ): Κάτοψη του θαλαµοειδούς τάφου ΣΤ. (Χατζή-Σπηλιοπούλου 2001, 289, εικ. 2). 
 
Εικ. 18: Ελληνικά Ανθείας: α): Η είσοδος του θαλαµοειδούς τάφου Ζ. (Χατζή-
Σπηλιοπούλου 1995, πίν. 68γ). β): Η είσοδος του θαλαµοειδούς τάφου Ι. 
(Αραπογιάννη 1996β, πίν. 61ζ). γ): Η είσοδος του θαλαµοειδούς τάφου ΙΑ. 
(Αραπογιάννη 1997, πίν. 105ε). 
 
Εικ. 19: Κακόβατος: Πάνω: Ο θολωτός τάφος Α σε τοµή και κάτοψη. Κάτω 
Αριστερά: κάτοψη του θολωτού τάφου Β. Κάτω ∆εξιά: κάτοψη του θολωτού τάφου 
Γ.  (Παπαθανασόπουλος 2002, 85, εικ. 3). 
 
Εικ. 20: Καλαµάτα: τοπογραφικό σχέδιο της περιοχής, όπου σηµειώνεται η θέση των 
θαλαµοειδών τάφων. (Hope Simpson 1957, 241, fig. 5). 
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Εικ. 21: Κάµπος: α): άποψη του θαλάµου του θολωτού τάφου. 
β): Πάνω: άποψη του «δρόµου» και του «στοµίου». Κάτω: άποψη του θαλάµου και 
του «στοµίου».  (Boyd 2002, 167, figs. A1.34.1-3). 
 
Εικ. 22: Καπλάνι: α) Πάνω: άποψη του θαλάµου του θολωτού τάφου 2.             
Κάτω: άποψη του «στοµίου» από τον θάλαµο. 
β): ο «δρόµος» του τάφου.  (Boyd 2002, 184, figs. A1.42.2-4).  
 
Εικ. 23: Καρτερόλι: Κατόψεις θαλαµοειδών τάφων 2-5. (Hope Simpson 1957, 248, 
fig. 8). 
 
Εικ. 24: Κάτω Εγκλιανός: Πάνω: άποψη του εσωτερικού του θαλάµου του θολωτού 
τάφου ΙΙΙ.      Κάτω: τοµή και κάτοψη του ίδιου τάφου.  (Παπαθανασόπουλος 2002, 
93, εικ. 21-22). 
 
Εικ. 25: Κισσός: Πάνω: άποψη του τύµβου από Α.  Κάτω: άποψη του τύµβου από Β. 
(Boyd 2002, 107, figs. A1.8.1-2). 
 
Εικ. 26: Κοπανάκι: κάτοψη και τοµή του θολωτού τάφου.  (Pelon 1976, planch 
XCIV 2). 
 
Εικ. 27: Κορυφάσιο: θολωτός τάφος Οσµαναγά. (Boyd 2002, 125, fig. A1.16.1). 
 
Εικ. 28: Κουκουνάρα: α):θολωτός τάφος Λειβαδίτη. (Μαρινάτος 1958, πίν. 147β). 
β): θολωτός τάφος Φυτιές 1· το «στόµιον» µε την ξερολιθιά. (Μαρινάτος 1958, πίν. 
148β).    γ) θολωτός τάφος Φυτιές 2· Πάνω: ο θάλαµος του τάφου διακρίνεται µε 
δυσκολία.  Κάτω: το «στόµιον» του τάφου διακρίνεται µε δυσκολία. (Boyd 2002, 
116, figs. A1.14.4-5). 
 
Εικ. 29: Κουκουνάρα: Τυµβοειδές έξαρµα α΄ Γουβαλάρι. α): θολωτός τάφος 1· 
αεροφωτογραφία. (Κορρές 1974, πίν.109α).   β): θολωτός τάφος 2· αεροφωτογραφία. 
(Κορρές 1974, πίν.109β).    γ): θολωτός τάφος 3· αεροφωτογραφία.  (Κορρές 1975α, 
πίν. 304β). 
 
Εικ. 30: Κουκουνάρα: Τυµβοειδές έξαρµα α΄ Γουβαλάρι. α): θολωτός τάφος 4. 
(Κορρές 1975α, πίν. 307α).    β): θολωτός τάφος 7· αεροφωτογραφία. (Κορρές 1974, 
πιν. 110β).          γ): θολωτός τάφος 9· αεροφωτογραφία. (Κορρές 1975α, πίν. 312α). 
 
Εικ. 31: Κουκουνάρα: Τυµβοειδές έξαρµα α΄ Γουβαλάρι. Θολωτός τάφος 10· 
αεροφωτογραφία. (Κορρές 1975α, πίν. 316β). 
 
Εικ. 32: Κουκουνάρα: Τυµβοειδές έξαρµα β΄ Γουβαλάρι. Θολωτός τάφος 1· 
αεροφωτογραφία. (Κορρές 1975α, πίν. 317). 
 
Εικ. 33: Κουκουνάρα: Τύµβος 2 Γουβαλάρι. Θολωτός τάφος. (Μαρινάτος 1959, πίν. 
146β). 
 
Εικ. 34: Κουκουνάρα: Άκονες. α): σχεδιαστική αποτύπωση των τάφων Ι-ΙΙΙ.  
(Papadimitriou 2001, fig. 19a).      β): Πάνω: µε δυσκολία διακρίνεται το εσωτερικό 
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του θολωτού τάφου 2 ή «Κουκουνάρας 7». Κάτω: επίσης µε δυσκολία διακρίνεται ο 
«δρόµος» και στο κέντρο της εικόνας το «στόµιον» του ίδιου τάφου.  (Boyd 2002, 
114, figs. A1.11.1-2).    γ): ο θολωτός τάφος στα Πολλά ∆ένδρα.  (Μαρινάτος 1961, 
πίν. 137β). 
 
Εικ. 35: Κρεµµύδια ή Καµίνια: α): ο τύµβος από ΝΑ. µε  τον θολωτό τάφο 1 στο 
κέντρο του.   β): ο θολωτός τάφος 1.   γ): Πάνω: ο θολωτός τάφος 2. Κάτω: ο 
θολωτός τάφος 3.   δ): Πάνω: ο θολωτός τάφος 4. Kάτω: ο θολωτός τάφος 5.   (Boyd 
2002, 118-119, figs. A1.13.1-8). 
 
Εικ. 36: Λεύκη Καλδάµου: α) Πάνω: ο κατεστραµµένος από διάνοιξη κοινοτικής 
οδού τύµβος 1.  Κάτω: η θέση του τύµβου 2. 
β): ο κατεστραµµένος από διάνοιξη κοινοτικής οδού τύµβος 3.  (Boyd 2002, 135-136, 
fig. A1.21.2-3,11). 
 
Εικ. 37: Λεύκη Καλδάµου: α): ο τύµβος 4.  β): πιθανή θέση του τύµβου 5.  (Boyd 
2002, 137, figs. A1.21.14,16). 
 
Εικ. 38: Μάλθη: α): θολωτός τάφος Ι σε τοµή και κάτοψη.  (Παπαθανασόπουλος 
2002, 92 εικ.18).  β): θολωτός τάφος ΙΙ σε τοµή και κάτοψη.  (Valmin 1938, plan VI). 
 
Εικ. 39: Μάλθη: Σχέδια των τάφων Ι, ΙΙ, V, VII, VIII, X, XIII, XV, XVI και XXVIII.  
(Valmin 1938, fig. 33). 
 
Εικ. 40: Μάλθη: α): ο τάφος XXXVII.  β): ο τάφος XXXVIII.  γ): ο τάφος XXXIX. 
 δ): ο τάφος ΧΧΙΙΙ.  ε): ο τάφος XXIV.   (Valmin 1938, 188 fig. 30, 189 fig. 31, 190 
fig. 32, 227 fig. 49 και 228 fig. 51 αντιστοίχως). 
 
Εικ. 41: Μάλθη: Σχέδια των τάφων IV, VI, IX, XII, XIV, XVIII, XX, XXII, XXV, 
XXVI, XXIX, XXXIV, XXXV, XXXVI, XL και XLVIII.  (Valmin 1938, fig. 34). 
 
Εικ. 42: Μάλθη: Σχέδια των τάφων III, XVII, XIX, XXIII, XXIV, XXVII, XXXI, 
XXXII, XXXIII, XLI και XLII.  (Valmin 1938, fig. 48). 
 
Εικ. 43: Μεσοχώρι – Γδυτή Ράχη: ο τύµβος 1.  (Boyd 2002, 104, fig. A1.4.1). 
 
Εικ. 44: Προάστιο (Μεσσηνιακή Μάνη): άποψη του δρόµου και της θύρας του 
θαλαµοειδούς τάφου.  (Αραπογιάννη 1995β, πίν. 73γ). 
 
Εικ. 45: Μουριατάδα: ο θολωτός τάφος.  (Παπαθανασόπουλος 2002, 86, εικ. 5). 
 
Εικ. 46: Νιχώρια: κάτοψη του θολωτού τάφου ΜΜΕ και του “Μικρού Κύκλου”. 
(Wilkie 1987, pl. XXXIb). 
 
Εικ. 47: Νιχώρια: α): παιδικοί κιβωτιόσχηµοι τάφοι. (McDonald 1972a, pl. 40a).  
                              β): κάτοψη θολωτού τάφου Βέβε. (Χωρέµης 1973, 50, εικ. 13). 
 
Εικ. 48: Νιχώρια: Τάφοι Καρποφόρας α): Τοπογραφικό σχέδιο µε τους θολωτούς 
τάφους του αγρού Ι. Νικητόπουλου. (Χωρέµης 1973, 27, εικ. 2).  
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β): Κτιστός θαλαµοειδής τάφος 2. Πάνω: σχεδιαστική αποτύπωση. Κάτω: άποψη από 
ΝΑ.  (Papadimitriou 2001, fig. 18 a,b). 
 
Εικ. 49: Παπούλια – Άγιος Ιωάννης: α): Σχεδιαστική αποτύπωση του τύµβου. (Boyd 
2002, 123, fig. A1.14.1).    β): Ο κτιστός πεταλόσχηµος θαλαµοειδής τάφος εντός του 
τύµβου. (Boyd 2002, 123, fig. A1.14.5). 
 
Εικ. 50: Περιστεριά: α): Τοπογραφικό διάγραµµα της περιοχής. (Μαρινάτος 1964, 
91, εικ. 2).       β): Το «στόµιον» του θολωτού τάφου 1. (Boyd 2002, 175, fig. 
A1.35.12). 
 
Εικ. 51: Περιστεριά: α): Άποψη του εσωτερικού του θαλάµου και του «στοµίου» του 
θολωτού τάφου 2. (Boyd 2002, 174, fig. A1.35.9).  β): Το σωζόµενο Α. µέρος της 
τοιχοποιίας του θαλάµου του θολωτού τάφου 3. (Boyd 2002, 174, fig. A1.35.8).  γ): 
«Ταφικός Κύκλος» και θολωτός τάφος 3. Σε πρώτο πλάνο διακρίνεται το «στόµιο« 
του θολωτού τάφου κάτω από τον µεταγενέστερο «Ταφικό Κύκλο». Σε δεύτερο 
πλάνο διακρίνεται τµήµα της τοιχοποιίας του θαλάµου του θολωτού τάφου. (Boyd 
2002, 173, fig. A1.35.6). 
 
Εικ. 52: Περιστεριά:  α): Κάτοψη του ΜΕ-ΥΕΙ “λακκοειδούς” τάφου µε τις 
καλυπτήριες πλάκες. (Κορρές 1976β, 487, εικ. 2).    β): Κάτοψη του ΜΕ-ΥΕΙ 
“λακκοειδούς” τάφου µε τις ανακοµιδές. (Κορρές 1976β, 490, εικ. 4).   γ): Λίθινος 
δακτύλιος του τύµβου Κοκοράκου. (Μαρινάτος 1964, πίν. 84α).   δ): Πιθοταφή εντός 
του τύµβου Κοκοράκου µε νεκρό σε οκλάζουσα θέση. (Μαρινάτος 1964, πίν. 84β). 
 
Εικ. 53: Ρούτσι: α): Πάνω και κάτω: Τύµβος Καλογερόπουλου· ο κιβωτιόσχηµος 
τάφος. (Boyd 2002, 156, figs. A1.27.1-2).   β): Τύµβος Καλογερόπουλου· η θέση του 
ταφικού πίθου. (Boyd 2002, 157, fig. A1.27.5).   γ): θολωτός τάφος 1 σε κάτοψη και 
τοµή. (Boyd 2002, 157, fig. A1.27.7).   δ): θολωτός τάφος 2· άποψη του θαλάµου και 
του φραγµένου «στοµίου». (Boyd 2002, 158, fig. A1.27.12). 
 
Εικ. 54: Τουρλιδίτσα: Ο θολωτός τάφος σε τοµή και κάτοψη.  (Μαρινάτος 1966, 
παρένθ. πίν. Α). 
 
Εικ. 55: Τραγάνα: Ο «δρόµος» µε τα λαξεύµατα και το «στόµιον» του θολωτού 
τάφου 1.  (Μαρινάτος 1956, πίν. 95). 
 
Εικ. 56: Τραγάνα: α): Το εσωτερικό του θαλάµου του θολωτού τάφου 1. 
(Παπαθανασόπουλος 2002, 89, εικ. 13).   β): ο θολωτός τάφος 2. 
(Παπαθανασόπουλος 2002, 90, εικ. 14). 
 
Εικ. 57: Χαλκιάς: α): Ο θολωτός τάφος 1.  (Βικάτου 1995, πίν. 72α). 
                               β): Ο θολωτός τάφος 2.  (Βικάτου 1995, πίν. 73α). 
                               γ): Ο θολωτός τάφος 3.  (Παπαθανασόπουλος 2002, 89, εικ. 11). 
 
Εικ. 58: Ψάρι: α): Θολωτός τάφος 1. τύµβος, «δρόµος», «στόµιον» και σε πρώτο 
πλάνο το λίθινο τοιχίο που έφρασε την πρόσβαση στον τάφο.  (Boyd 2002, 182, fig. 
A1.39.4). 
β): Το «στόµιον» και το ανώφλι του θολωτού τάφου 2.  (Boyd 2002, 182, fig. 
A1.39.6). 
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Γράφηµα 1: Αριθµητική απεικόνιση των τάφων στη Μεσσηνία κατά την Εποχή του 
Χαλκού. 
 
Γράφηµα 2: Αριθµητική απεικόνιση των τάφων στη Μεσσηνία κατά την Εποχή του 
Χαλκού ανά περίοδο. 
 
Γράφηµα 3: Α) Ο αριθµός και το µέγεθος των θολωτών τάφων που 
χρησιµοποιούνται ανά περίοδο. 
Β) Ο αριθµός και το µέγεθος των νέων θολωτών τάφων που κατασκευάζονται ανά 
περίοδο. 
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ΠΙΝΑΚΕΣ,  ΧΑΡΤΕΣ, ΕΙΚΟΝΕΣ ΚΑΙ ΓΡΑΦΗΜΑΤΑ 
 

Πίνακας 1: Προτεινόµενη απόλυτη χρονολόγηση ΠΕ και ΜΕ περιόδου (Rutter 
2001, 206 table 2). 

 
 

Περίοδος Ηµερολογιακά έτη π.Χ. 
ΠΕΙ 3100/3000 – 2650 

ΠΕΙΙ πρώιµη (ΠΕΙΙΑ) 2650 – 2450/2350 
ΠΕΙΙ ύστερη (ΠΕΙΙΒ) 2450/2350 – 2200/2150 

ΠΕΙΙΙ 2200/2150 – 2050/2000 
ΜΕΙ 2050/2000 – 1950/1900 
ΜΕΙΙ 1950/1900 – 1750/1720 
ΜΕΙΙΙ 1750/1720 - 1680 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
Πίνακας 2: Χρονολόγηση ΥΕ περιόδου (Shelmerdine 2001, 332 table 1). 

 
Περίοδος Υψηλή Χρονολόγηση Χαµηλή Χρονολόγηση Τροποποίηση 
ΥΕΙ 1680 – 1600/1580 1600 – 1510/1500  
ΥΕΙΙΑ 1600/1580 – 1520/1480 1510/1500 – 1440  
ΥΕΙΙΒ 1520/1480 – 1425/1390 1440 – 1390+  
ΥΕΙΙΙΑ1 1425/1390 – 1390/1370 1390+ – 1370/1360 1390+ – περ. 1370 
ΥΕΙΙΙΑ2 1390/1370 – 1340/1330 1370/1360 – 1340/1330 1370 – 1310/1300 
ΥΕΙΙΙΒ 1340/1330 – 1190/1180 1340/1330 – 1185/1180 1310/1300 – 1190/1180 
ΥΕΙΙΙΓ 1190/1180 – 1065/1060 1185/1180 - 1065 1190/1180 - 1065 
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Χάρτης 1:  Χάρτης της Μεσσηνίας. 
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Χάρτης 2: Χάρτης της Μεσσηνίας στον οποίον αποτυπώνονται µε διαφορετικό 
σύµβολο και χρώµα, όπως επεξηγείται στο υπόµνηµα, οι τύποι των τάφων ανά θέση. 

 
 



 124

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Χάρτης 3: Χάρτης της Μεσσηνίας κατά την ΠΕ περίοδο στον οποίον αποτυπώνονται 
µε διαφορετικό χρώµα, όπως επεξηγείται στο υπόµνηµα, οι θέσεις µε οικισµούς µόνο, 

τάφους µόνο, καθώς επίσης και θέσεις που συνδυάζουν οικισµό µε τάφο/ους. 
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Χάρτης 4: Χάρτης της Μεσσηνίας κατά την ΜΕ περίοδο στον οποίον αποτυπώνονται 
µε διαφορετικό χρώµα, όπως επεξηγείται στο υπόµνηµα, οι θέσεις µε οικισµούς µόνο, 

τάφους µόνο, καθώς επίσης και θέσεις που συνδυάζουν οικισµό µε τάφο/ους. 
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Χάρτης 5: Χάρτης της Μεσσηνίας κατά την ΥΕΙ-ΙΙΙΒ περίοδο στον οποίον 
αποτυπώνονται µε διαφορετικό χρώµα, όπως επεξηγείται στο υπόµνηµα, οι θέσεις µε 
οικισµούς µόνο, τάφους µόνο, καθώς επίσης και θέσεις που συνδυάζουν οικισµό µε 

τάφο/ους. 
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Χάρτης 6: Χάρτης της Μεσσηνίας κατά την ΥΕΙΙΙΓ περίοδο στον οποίον 
αποτυπώνονται µε διαφορετικό χρώµα, όπως επεξηγείται στο υπόµνηµα, οι θέσεις µε 
οικισµούς µόνο, τάφους µόνο, καθώς επίσης και θέσεις που συνδυάζουν οικισµό µε 

τάφο/ους. 
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Χάρτης 7: Χάρτης της Μεσσηνίας κατά την ΠΕ περίοδο µε τα είδη των τάφων που 
χρησιµοποιούνται ανά θέση. Τα είδη των τάφων αποτυπώνονται µε διαφορετικό 

σύµβολο και χρώµα, όπως επεξηγούνται στο υπόµνηµα. 
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Χάρτης 8: Χάρτης της Μεσσηνίας κατά την ΜΕΙ-ΙΙ περίοδο µε τα είδη των τάφων 
που χρησιµοποιούνται ανά θέση. Τα είδη των τάφων αποτυπώνονται µε διαφορετικό 

σύµβολο και χρώµα, όπως επεξηγούνται στο υπόµνηµα. 
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Χάρτης 9: Χάρτης της Μεσσηνίας κατά την “µεταβατική” ΜΕΙΙΙ/ΥΕΙ περίοδο µε τα 
είδη των τάφων που χρησιµοποιούνται ανά θέση. Τα είδη των τάφων αποτυπώνονται 

µε διαφορετικό σύµβολο και χρώµα, όπως επεξηγούνται στο υπόµνηµα. 
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Χάρτης 10: Χάρτης της Μεσσηνίας κατά την ΥΕΙ περίοδο µε τα είδη των τάφων που 
χρησιµοποιούνται ανά θέση. Τα είδη των τάφων αποτυπώνονται µε διαφορετικό 

σύµβολο και χρώµα, όπως επεξηγούνται στο υπόµνηµα. 
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Χάρτης 11: Χάρτης της Μεσσηνίας κατά την ΥΕΙΙ περίοδο µε τα είδη των τάφων που 
χρησιµοποιούνται ανά θέση. Τα είδη των τάφων αποτυπώνονται µε διαφορετικό 

σύµβολο και χρώµα, όπως επεξηγούνται στο υπόµνηµα. 
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Χάρτης 12: Χάρτης της Μεσσηνίας κατά την ΥΕΙΙΙΑ περίοδο µε τα είδη των τάφων 
που χρησιµοποιούνται ανά θέση. Τα είδη των τάφων αποτυπώνονται µε διαφορετικό 

σύµβολο και χρώµα, όπως επεξηγούνται στο υπόµνηµα. 
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Χάρτης 13: Χάρτης της Μεσσηνίας κατά την ΥΕΙΙΙΒ περίοδο µε τα είδη των τάφων 
που χρησιµοποιούνται ανά θέση. Τα είδη των τάφων αποτυπώνονται µε διαφορετικό 

σύµβολο και χρώµα, όπως επεξηγούνται στο υπόµνηµα. 
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Χάρτης 14: Χάρτης της Μεσσηνίας κατά την ΥΕΙΙΙΓ περίοδο µε τα είδη των τάφων 
που χρησιµοποιούνται ανά θέση. Τα είδη των τάφων αποτυπώνονται µε διαφορετικό 

σύµβολο και χρώµα, όπως επεξηγούνται στο υπόµνηµα. 
 
 



 136

 
 
 

Εικ.  1: Άγιος Ηλίας: Ο «δρόµος» και η θύρα του θαλαµοειδούς τάφου 1.  
(Μαρινάτος 1954, 306 εικ. 4). 
 
 

 
 
Εικ. 2: Άνω Εγκλιανός.: άποψη του «δρόµου» και του «στοµίου» του θολωτού τάφου 
IV. (Παπαθανασόπουλος 2002, 93, εικ. 20). 
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α)   
 
 
 
 
 
 

β)  
 
 
 
 
 

Εικ.  3: Άνω Εγκλιανός. α): Ταφικός Κύκλος/Θολωτός τάφος Βαγενά. Αριστερά: 
άποψη από Ν∆. δεξιά: άποψη από Α.ΝΑ. (Pylos III, figs. 220-221). 
β): ο Λακκοειδής τάφος κάτω από το ∆ωµάτιο 97· άποψη από ∆. (Pylos I, fig. 229). 
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α)  

β)  

γ)  
Εικ.  4: Άνω Εγκλιανός. α): Κάτοψη και τοµή του θαλαµοειδούς τάφου Ε-4.  (Pylos III, fig. 
338).    β): Κάτοψη και τοµή του θαλαµοειδούς τάφου Ε-6. (Pylos III, fig. 339). 
             γ): Κάτοψη και τοµή του θαλαµοειδούς τάφου Ε-8. (Pylos III, fig. 340). 
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α)  
 
 

β)  
 

Εικ. 5: Άνω Εγκλιανός: α): Κάτοψη και τοµή του θαλαµοειδούς τάφου Ε-9.  (Pylos III, fig. 
341). 
                                         β): Κάτοψη και τοµή του θαλαµοειδούς τάφου Ε-10.  (Pylos III, fig. 
342.). 
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α)  
 

β)  
 

Εικ. 6: Άνω Εγκλιανός. α): Κάτοψη του θαλαµοειδούς τάφου Κ-1.  (Pylos III, figs. 343-344). 
β): επάνω: σχεδιαστική αποτύπωση του θαλάµου και του «δρόµου» του θαλαµοειδούς τάφου 
Κ-2. κάτω: σχεδιαστική αποτύπωση ταφών και ευρηµάτων. (Pylos III, fig. 351). 
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Εικ. 7: θολωτός τάφος στο Βασιλικό· άποψη του εσωτερικού του θαλάµου σε 
άσχηµη κατάσταση. (Boyd 2002, 180, fig. A1.38.2). 
 
 
 
 

α)       β)  
 
 
Εικ. 8: Βοϊδοκοιλιά. α): Σχεδιαστική αποτύπωση του τύµβου. (Boyd 2002, 130, fig. 
A1.17.11). 
β): Επάνω: Το «στόµιον» του θολωτού τάφου από εξωτερικά. (Boyd 2002, 130, fig. 
A1.17.7). 
          Κάτω: Ο θάλαµος του θολωτού τάφου. (Boyd 2002, 130, fig. A1.17.8). 
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α)  
 

β)  
 
 

Εικ. 9: Βολιµίδια: α): θαλαµοειδής τάφος 3 Κορωνιού. Ο «δρόµος» και η θύρα.  
(Μαρινάτος 1952, 476, εικ. 2). 
                                 β): θαλαµοειδής τάφος 5 Αγγελόπουλου. Ο «δρόµος» και η 
µεγάλη πλάκα που έφρασσε το «στόµιον».  (Μαρινάτος 1953, 241, εικ. 2). 
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α)       β)  

γ)  

δ)  
Εικ. 10: Βολιµίδια: α) θαλαµοειδής τάφος 2 Αγγελόπουλου. Πάνω: άποψη του «στοµίου» 
από τον θάλαµο. Κάτω: άποψη του θαλάµου από το «στόµιο». (Boyd 2002, 145, figs. 
A1.23.2-3).   β) θαλαµοειδής τάφος 1 Βοριά. Πάνω: άποψη του «δρόµου» και του «στοµίου». 
Κάτω: το «στόµιον». (Boyd 2002, 145, figs. A1.23.5-6).    γ): θαλαµοειδής τάφος 4 Βοριά· 
θάλαµος και «στόµιον». (Boyd 2002, 146, fig. A1.23.8).    δ) ο δρόµος του θαλαµοειδούς 
τάφου 5 Βοριά. (Boyd 2002, 146, fig. A1.23.10). 
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α)  β)  
 

Εικ. 11: Βολιµίδια : α) Η είσοδος του θαλαµοειδούς τάφου 6 Βοριά µε την ξερολιθιά. 
(Μαρινάτος 1960α, πίν. 154β). 
β) Θαλαµοειδής τάφος 7 Βοριά. Πάνω: ο «δρόµος» του τάφου. Κάτω: θάλαµος και 
«στόµιον». (Boyd 2002, 146, figs. A1.23.11-12). 
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α)    β)  
 
 
 
 

 γ)     δ)   
 
 
Εικ.  12: Βολιµίδια : α): Σχέδιο του τάφου 1 Κεφαλόβρυσου. (Boyd 2002, 145, fig. ). 
β): Άποψη του εσωτερικού του θαλάµου του τάφου 2 Κεφαλόβρυσου. (Μαρινάτος 
1965α, πίν. 116α). 
γ): Τµήµα του εσωτερικού του θαλάµου του τάφου 3 Κεφαλόβρυσου. (Μαρινάτος 
1964, πίν. 84δ). 
δ): Η τειχισµένη θύρα του τάφου 4 Κεφαλόβρυσου. (Μαρινάτος 1964, 85α). 
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α)  

β) γ)  

δ)  
 
Εικ. 13: Βολιµίδια : α): Σχέδια των τάφων 5 –δεξιά– και 7 Κεφαλόβρυσου. (Μαρινάτος 
1965α, 102 εικ. 2).      β): Η θύρα του τάφου 5 Κεφαλόβρυσου. (Μαρινάτος 1965α, πίν. 
115α).   γ): Η είσοδος και ο θάλαµος του τάφου 6 Κεφαλόβρυσου. (Μαρινάτος 1965α, πίν. 
116β)    δ): Κάτοψη των τάφων Α και Β Κεφαλόβρυσου. (Καράγιωργα 1972, 257, σχέδ. 1). 
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Εικ. 14: Βολιµίδια : τάφος Λ. Ρήγα. Άποψη του «δρόµου» και του «στοµίου». (Boyd 
2002, 146, fig. A1.23.15). 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
Εικ. 15: Γλυκορίζι: ο τύµβος στη θέση αυτή.  (Χατζή-Σπηλιοπούλου 1991, πίν. 68β). 
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α)  
 

β)  
 
 
Εικ. 16: ∆ιόδια : α) Σχέδιο του θολωτού τάφου σε τοµή και κάτοψη. (Χατζή-
Σπηλιοπούλου 1995, 181, σχέδ. 2). 
β): άποψη του θολωτού τάφου από το «δρόµο». (Χατζή-Σπηλιοπούλου 1995, πίν. 
71β). 
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α)      β)  
 

γ)   
Εικ. 17: Ελληνικά Ανθείας: α): πάνω: Ξερολιθιά και σήµα του θαλαµοειδούς τάφου 
Β. κάτω: Η είσοδος του ίδιου τάφου. (Χατζή-Σπηλιοπούλου 1989, πίν. 69α και 69γ). 
β): πάνω: Βοτσαλωτό δάπεδο στην είσοδο του θαλαµοειδούς τάφου Γ.  
κάτω: Η είσοδος του ίδιου τάφου. (Χατζή-Σπηλιοπούλου 1989, πίν. 70α και 70γ). 
γ): Κάτοψη του θαλαµοειδούς τάφου ΣΤ. (Χατζή-Σπηλιοπούλου 2001, 289, εικ. 2). 
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α)  
 

β)  
 

γ)  
 

Εικ. 18: Ελληνικά Ανθείας: α): Η είσοδος του θαλαµοειδούς τάφου Ζ. (Χατζή-
Σπηλιοπούλου 1995, πίν. 68γ). β): Η είσοδος του θαλαµοειδούς τάφου Ι. 
(Αραπογιάννη 1996β, πίν. 61ζ). γ): Η είσοδος του θαλαµοειδούς τάφου ΙΑ. 
(Αραπογιάννη 1997, πίν. 105ε). 
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Εικ. 19: Κακόβατος: Πάνω: Ο θολωτός      Εικ. 20: Καλαµάτα: τοπογραφικό σχέδιο    
τάφος Α σε τοµή και κάτοψη.                      της περιοχής, όπου σηµειώνεται η θέση   
Κάτω αριστερά: κάτοψη του θολωτού         των θαλαµοειδών τάφων. 
τάφου Β.                                                       (Hope Simpson 1957, 241, fig. 5). 
Κάτω δεξιά: κάτοψη του θολωτού 
τάφου Γ.  
(Παπαθανασόπουλος 2002, 85, εικ. 3). 
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α)  
 

β)  
 

Εικ. 21: Κάµπος: α): άποψη του θαλάµου του θολωτού τάφου. 
β): Πάνω: άποψη του «δρόµου» και του «στοµίου». Κάτω: άποψη του θαλάµου και 
του «στοµίου».  (Boyd 2002, 167, figs. A1.34.1-3). 
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α)  β)  
 
Εικ. 22: Καπλάνι: α) Πάνω: άποψη του θαλάµου του θολωτού τάφου 2. 
Κάτω: άποψη του «στοµίου» από τον θάλαµο. 
β): ο «δρόµος» του τάφου.  (Boyd 2002, 184, figs. A1.42.2-4).  
 
 
 
 
 

 
 
Εικ. 23: Καρτερόλι: Κατόψεις θαλαµοειδών τάφων 2-5. (Hope Simpson 1957, 248,  
fig. 8). 
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Εικ. 24: Κάτω Εγκλιανός: Πάνω: άποψη του εσωτερικού του θαλάµου του θολωτού τάφου 
ΙΙΙ.  
Κάτω: τοµή και κάτοψη του ίδιου τάφου.  (Παπαθανασόπουλος 2002, 93 εικ. 21-22). 
 

 
Εικ. 25: Κισσός: Πάνω: άποψη του τύµβου από Α.  Κάτω: άποψη του τύµβου από Β. 

(Boyd 2002, 107, figs. A1.8.1-2). 



 155

 
 

Εικ. 26: Κοπανάκι: κάτοψη και τοµή του θολωτού τάφου.  (Pelon 1976, planch XCIV, 2). 
 

 
 
 

 
 

Εικ. 27: Κορυφάσιο: θολωτός τάφος Οσµαναγά. (Boyd 2002, 125, fig. A1.16.1). 
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α)  
 

 β)    γ)  
 
 
Εικ. 28: Κουκουνάρα: α):θολωτός τάφος Λειβαδίτη. (Μαρινάτος 1958, πίν. 147β). 
β): θολωτός τάφος Φυτιές 1· το «στόµιον» µε την ξερολιθιά. (Μαρινάτος 1958, πίν. 
148β). 
γ) θολωτός τάφος Φυτιές 2· Πάνω: ο θάλαµος του τάφου διακρίνεται µε δυσκολία. 
Κάτω: το «στόµιον» του τάφου διακρίνεται µε δυσκολία. (Boyd 2002, 116, figs. 
A1.14.4-5). 
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α)    β)  
 
 
 
 

γ)  
 
Εικ. 29: Κουκουνάρα: Τυµβοειδές έξαρµα α΄ Γουβαλάρι. α): θολωτός τάφος 1· 
αεροφωτογραφία. (Κορρές 1974, πίν.109α).   β): θολωτός τάφος 2· αεροφωτογραφία. 
(Κορρές 1974, πίν.109β).    γ): θολωτός τάφος 3· αεροφωτογραφία.  (Κορρές 1975α, 
πίν. 304β). 
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α)  

β)  

γ)  
Εικ. 30: Κουκουνάρα: Τυµβοειδές έξαρµα α΄ Γουβαλάρι. α): θολωτός τάφος 4. (Κορρές 
1975α, πίν. 307α).  β): θολωτός τάφος 7· αεροφωτογραφία. (Κορρές 1974, πίν. 110β).                  
γ): θολωτός τάφος 9· αεροφωτογραφία. (Κορρές 1975α, πίν. 312α). 
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Εικ. 31: Κουκουνάρα: Τυµβοειδές έξαρµα α΄ Γουβαλάρι. Θολωτός τάφος 10· 

αεροφωτογραφία. (Κορρές 1975α, πίν. 316β). 
 

 
Εικ. 32: Κουκουνάρα: Τυµβοειδές έξαρµα β΄ Γουβαλάρι. Θολωτός τάφος 1· 

αεροφωτογραφία. (Κορρές 1975α, πίν. 317). 
 

 
Εικ. 33: Κουκουνάρα: Τύµβος 2 Γουβαλάρι. Θολωτός τάφος. (Μαρινάτος 1959, πίν. 

146β). 
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α)  

β)    

γ)  
Εικ. 34: Κουκουνάρα: Άκονες. α): σχεδιαστική αποτύπωση των τάφων Ι-ΙΙΙ.  (Papadimitriou 
2001, fig. 19a).      β): Πάνω: µε δυσκολία διακρίνεται το εσωτερικό του θολωτού τάφου 2 ή 
«Κουκουνάρας 7». Κάτω: επίσης µε δυσκολία διακρίνεται ο «δρόµος» και στο κέντρο της 
εικόνας το «στόµιον» του ίδιου τάφου.  (Boyd 2002, 114, figs. A1.11.1-2).    γ): ο θολωτός 
τάφος στα Πολλά ∆ένδρα.  (Μαρινάτος 1961, πίν. 137β). 
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α)  

β)  

γ)   δ)  
 

Εικ. 35: Κρεµµύδια ή Καµίνια: α): ο τύµβος από ΝΑ. µε  τον θολωτό τάφο 1 στο κέντρο του. 
β): ο θολωτός τάφος 1.  γ): Πάνω: ο θολωτός τάφος 2. Κάτω: ο θολωτός τάφος 3. 
δ): Πάνω: ο θολωτός τάφος 4. Kάτω: ο θολωτός τάφος 5.   (Boyd 2002, 118-119, figs. 
A1.13.1-8). 
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α)  
 
 
 

β)  
 
Εικ. 36: Λεύκη Καλδάµου: α) Πάνω: ο κατεστραµµένος από διάνοιξη κοινοτικής 
οδού τύµβος 1.  Κάτω: η θέση του τύµβου 2. 
β): ο κατεστραµµένος από διάνοιξη κοινοτικής οδού τύµβος 3.  (Boyd 2002, 135-136 
figs. A1.21.2-3,11). 
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α)  
 
 

β)  
 
 
 

Εικ. 37: Λεύκη Καλδάµου: α): ο τύµβος 4.  β): πιθανή θέση του τύµβου 5.  (Boyd 
2002, 137, figs. A1.21.14,16). 
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α)  
 

β)  
 
Εικ. 38: Μάλθη: α): θολωτός τάφος Ι σε τοµή και κάτοψη.  (Παπαθανασόπουλος 
2002, 92, εικ.18).                 β): θολωτός τάφος ΙΙ σε τοµή και κάτοψη.  (Valmin 1938, 
plan VI). 
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Εικ. 39: Μάλθη: Σχέδια των τάφων Ι, ΙΙ, V, VII, VIII, X, XIII, XV, XVI και XXVIII.  
(Valmin 1938, fig. 33). 
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α)  β)  
 

            γ)   δ)  
 

                                   ε)  
Εικ. 40: Μάλθη: α): ο τάφος XXXVII.  β): ο τάφος XXXVIII.  γ): ο τάφος XXXIX. 
 δ): ο τάφος ΧΧΙΙΙ.  ε): ο τάφος XXIV.   (Valmin 1938, 188 fig. 30, 189 fig. 31, 190 
fig. 32, 227 fig. 49 και 228 fig. 51 αντιστοίχως). 
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Εικ. 41: Μάλθη: Σχέδια των τάφων IV, VI, IX, XII, XIV, XVIII, XX, XXII, 
XXV, XXVI, XXIX, XXXIV, XXXV, XXXVI, XL και XLVIII.  (Valmin 1938, fig. 
34). 
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Εικ. 42: Μάλθη: Σχέδια των τάφων III, XVII, XIX, XXIII, XXIV, XXVII, XXXI, 
XXXII, XXXIII, XLI και XLII.  (Valmin 1938, fig. 48). 
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Εικ. 43: Μεσοχώρι – Γδυτή Ράχη: ο τύµβος 1.  (Boyd 2002, 104, fig. A1.4.1). 
 
 
 

 
 

Εικ. 44: Προάστιο (Μεσσηνιακή Μάνη): άποψη του δρόµου και της θύρας του 
θαλαµοειδούς τάφου.  (Αραπογιάννη 1995β, πίν. 73γ). 
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Εικ. 45: Μουριατάδα: ο θολωτός τάφος.  (Παπαθανασόπουλος 2002, 86, εικ. 5). 

 
 

 
 

Εικ. 46: Νιχώρια: κάτοψη του θολωτού τάφου ΜΜΕ και του “Μικρού Κύκλου”. 
(Wilkie 1987, pl. XXXIb). 
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α)  
 

β)  
 
 

Εικ. 47: Νιχώρια: α): παιδικοί κιβωτιόσχηµοι τάφοι. (McDonald 1972a, pl. 40a).  
                              β): κάτοψη θολωτού τάφου Βέβε. (Χωρέµης 1973, 50, εικ. 13). 
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α)  

β)  
 

Εικ. 48: Νιχώρια: Τάφοι Καρποφόρας α): Τοπογραφικό σχέδιο µε τους θολωτούς 
τάφους του αγρού Ι. Νικητόπουλου. (Χωρέµης 1973, 27, εικ. 2).  
β): Κτιστός θαλαµοειδής τάφος 2. Πάνω: σχεδιαστική αποτύπωση. Κάτω: άποψη από 
ΝΑ.  (Papadimitriou 2001, fig. 18 a,b). 
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α)  
 

 

 β)  
 

Εικ. 49: Παπούλια – Άγιος Ιωάννης: α): Σχεδιαστική αποτύπωση του τύµβου. 
(Boyd 2002, 123, fig. A1.14.1).    β): Ο κτιστός πεταλόσχηµος θαλαµοειδής τάφος 
εντός του τύµβου. (Boyd 2002, 123. fig. A1.14.5). 
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α)  
 

β)  
 

Εικ. 50: Περιστεριά: α): Τοπογραφικό διάγραµµα της περιοχής. (Μαρινάτος 1964, 
91, εικ. 2). 
                   β): Το «στόµιον» του θολωτού τάφου 1. (Boyd 2002, 175, fig. A1.35.12). 
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α)  

β)  

γ)  
 

Εικ. 51: Περιστεριά: α): Άποψη του εσωτερικού του θαλάµου και του «στοµίου» του 
θολωτού τάφου 2. (Boyd 2002, 174, fig. A1.35.9).  β): Το σωζόµενο Α. µέρος της 
τοιχοποιίας του θαλάµου του θολωτού τάφου 3. (Boyd 2002, 174, fig. A1.35.8).  γ): 
«Ταφικός Κύκλος» και θολωτός τάφος 3. Σε πρώτο πλάνο διακρίνεται το «στόµιο» 
του θολωτού τάφου κάτω από τον µεταγενέστερο «Ταφικό Κύκλο». Σε δεύτερο 
πλάνο διακρίνεται τµήµα της τοιχοποιίας του θαλάµου του θολωτού τάφου. (Boyd 
2002, 173, fig. A1.35.6). 
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α)  

β)  

           γ)                δ)  
Εικ. 52: Περιστεριά:  α): Κάτοψη του ΜΕ-ΥΕΙ “λακκοειδούς” τάφου µε τις καλυπτήριες 
πλάκες. (Κορρές 1976β, 487, εικ. 2).    β): Κάτοψη του ΜΕ-ΥΕΙ “λακκοειδούς” τάφου µε τις 
ανακοµιδές. (Κορρές 1976β, 490, εικ. 4).   γ): Λίθινος δακτύλιος του τύµβου Κοκοράκου. 
(Μαρινάτος 1964, πίν. 84α).   δ): Πιθοταφή εντός του τύµβου Κοκοράκου µε νεκρό σε 
οκλάζουσα θέση. (Μαρινάτος 1964, πίν. 84β). 
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α)  β)  
 

γ)  δ)  
 

Εικ. 53: Ρούτσι: α): Πάνω και κάτω: Τύµβος Καλογερόπουλου· ο κιβωτιόσχηµος 
τάφος. (Boyd 2002, 156, figs. A1.27.1-2).   β): Τύµβος Καλογερόπουλου· η θέση του ταφικού 
πίθου. (Boyd 2002, 157, fig. A1.27.5).   γ): θολωτός τάφος 1 σε κάτοψη και τοµή. (Boyd 
2002, 157, fig. A1.27.7).   δ): θολωτός τάφος 2· άποψη του θαλάµου και του 
φραγµένου «στοµίου». (Boyd 2002, 158, fig. A1.27.12). 
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Εικ. 54: Τουρλιδίτσα: Ο θολωτός τάφος σε τοµή και κάτοψη.  (Μαρινάτος 1966, παρένθ. πίν. 
Α). 
 
 
 

  
 

Εικ. 55: Τραγάνα: Ο «δρόµος» µε τα λαξεύµατα και το «στόµιον» του θολωτού τάφου 1.  
(Μαρινάτος 1956, πίν. 95). 
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α)  
 

β)  
 
 

Εικ. 56: Τραγάνα: α): Το εσωτερικό του θαλάµου του θολωτού τάφου 1. 
(Παπαθανασόπουλος 2002, 89, εικ. 13). 
                              β): ο θολωτός τάφος 2. (Παπαθανασόπουλος 2002, 90, εικ. 14). 
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α)  
 

β)  
 

γ)  
 

Εικ. 57: Χαλκιάς: α): Ο θολωτός τάφος 1.  (Βικάτου 1995, πίν. 72α). 
                               β): Ο θολωτός τάφος 2.  (Βικάτου 1995, πίν. 73α). 
                               γ): Ο θολωτός τάφος 3.  (Παπαθανασόπουλος 2002, 89, εικ. 11). 
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α)  
 

β)  
 
 
                          
Εικ. 58: Ψάρι: α): Θολωτός τάφος 1. Τύµβος, «δρόµος», «στόµιον» και σε πρώτο 
πλάνο το λίθινο τοιχίο που έφρασε την πρόσβαση στον τάφο.  (Boyd 2002, 182, fig. 
A1.39.4). 

β): Το «στόµιον» και το ανώφλι του θολωτού τάφου 2.  (Boyd 2002, 182, fig. 
A1.39.6). 
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Γράφηµα 1: Αριθµητική απεικόνιση των τάφων στη Μεσσηνία κατά την Εποχή 
του Χαλκού. 
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Γράφηµα 2: Αριθµητική απεικόνιση των τάφων στη Μεσσηνία κατά την Εποχή 
του Χαλκού ανά περίοδο. 
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Γράφηµα 3: Α) Ο αριθµός και το µέγεθος των θολωτών τάφων που 
χρησιµοποιούνται ανά περίοδο. 

Β) Ο αριθµός και το µέγεθος των νέων θολωτών τάφων που κατασκευάζονται 
ανά περίοδο. 
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