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Ἴκλαινα Μεσσηνίας. Kάτοψη τῶν Κτιρίων Ι, Ρ καὶ Ζ.

Εὐρείας ἔκτασης ἐργασίες συντήρησης ἔγιναν στοὺς δύο
λιθόστρωτους δρόμους τοῦ νοτίου τομέως, σύμφωνα μὲ σχέδιο
ποὺ σκοπὸ ἔχει τὴν μερικὴ ἀναστήλωση τῶν οἰκοδομικῶν λει
ψάνων καὶ τὴν ἀνάδειξη ἑνὸς σημαντικοῦ πλέον ἀρχαιολογικοῦ
κέντρου τῆς Μεσσηνίας.
Στὶς Ἀμύκλες ὁ κ. Σταῦρος Βλίζος συνέχισε τὴν ἔρευνα
στὴ ΝΔ. πλαγιὰ τοῦ λόφου τῆς Ἁγίας Κυριακῆς γιὰ τὴν πληρέστερη γνώση τῆς ἐκεῖ στρωματογραφίας. Ἡ ἔρευνα ἔφθα
σε ἕως τὴν κιμηλιά, τῆς ὁποίας στὴν ἀρχαιότητα τμῆμα ἐπι
φανειακό, ὕψους περίπου 40 ἑκ., εἶχε κατολισθήσει. Γιὰ τὴ θε

7. ΑΜΥΚΛΑΙ
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Ἀμύκλαι. Σχεδιαστικὴ ἀποτύπωση τῆς ΝΔ. πλαγιᾶς τοῦ λόφου τῆς
Ἁγίας Κυριακῆς.

Ἀμύκλαι. ����������������������������������������������������������
Ἡ ΝΔ. πλαγιὰ τοῦ λόφου τῆς Ἁγ. Κυριακῆς μὲ τὸν ὑπὸ διερεύ
νηση χῶρο (σὲ πλαίσιο).

ραπεία τοῦ πράγματος, προκειμένου ὁ χῶρος νὰ εἶναι βατός,
οἱ ἀρχαῖοι κατασκεύασαν ἀνάλημμα πλ. 0.60 ἑκ. περίπου μὲ
κατεύθυνση ΒΔ.-ΝΑ., παράλληλο σχεδὸν πρὸς τὸν περίβολο
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Ἀμύκλαι. �������������������������������������������������������
Ἡ ΝΔ. πλαγιὰ τοῦ λόφου τῆς Ἁγίας Κυριακῆς μετὰ τὶς ἀνα
σκαφικὲς ἐργασίες, μὲ τὸν ἀναλημματικὸ τοῖχο σὲ λευκὸ πλαίσιο.

Ἀμύκλαι. Χαρακτηριστικὰ εὑρήματα τῶν πρώιμων
φάσεων στὴ ΝΔ. πλαγιὰ τοῦ λόφου.

τῶν γεωμετρικῶν χρόνων, κοινῆς τοιχοδομίας, τοῦ ὁποίου τὸ
ἀνώτερο μέρος, φθειρόμενο μὲ τὴν πάροδο τοῦ χρόνου, ἐπι
σκευαζόταν ὅταν ὁ χῶρος χρησίμευε πλέον γιὰ καλλιέργεια. Οἱ
ἐπιχώσεις ποὺ συγκρατεῖ ὁ τοῖχος ἦσαν, στὸ κατώτερο στρῶ
μα, τῆς ὕστερης Χαλκοκρατίας, μὲ θραύσματα μυκηναϊκῶν εἰ
δωλίων τύπου Ψ καὶ ὄστρακα γεωμετρικῶν χρόνων (μὲ ὁμό
κεντρους κύκλους, πουλιά). Ἀπὸ τὸ πλῆθος τῶν εὑρημάτων
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Ἀμύκλαι. Χαρακτηριστικὰ μικκύλα ἀγγεῖα ἀρχαϊκῆς ἐποχῆς ἀπὸ
τὴ ΝΔ. πλαγιὰ τοῦ λόφου.

ὁ ἀνασκαφεὺς συμπεραίνει ὅτι ἡ ἐπίχωση τῶν γεωμετρικῶν
χρόνων ἀποτελοῦσε καὶ ἀποθέτη τῶν τότε καταλοίπων τῆς λα
τρείας τῶν Ὑακινθίων.
Τὸ ἑπόμενο πρὸς τὰ ἄνω στρῶμα ἀνήκει στὴν ἀρχαϊκὴ πε
ρίοδο, μὲ κατάλοιπα πάλι τῆς λατρείας τῶν Ὑακινθίων τοῦ
6ου αἰ. π.Χ. Χαρακτηριστικὰ εὑρήματα εἶναι τὰ μικρότατα
ὁμοιώματα ἀγγείων, ἀρύβαλλοι, κρατηρίσκοι, λάκαινες, ἀμφο
ρίσκοι, κανθαρίσκοι, μολύβδινα (στεφάνια, πολεμιστές, θεό
τητες, δαίμονες), μαχαίρια, κοσμήματα καὶ ὀστέινα πλακίδια.
Κατὰ τὴν ὑστεροβυζαντινὴ περίοδο ὁ χῶρος χρησίμευε σὲ καλ
λιέργειες.
Ἀπὸ τὴν ἕως τώρα μελέτη τῶν εὑρημάτων τῆς ἀνασκαφῆς
προκύπτει δραστηριότης στὸ Ἀμυκλαῖον ἀπὸ τὶς ἀρχὲς τοῦ
7ου ἕως καὶ τὸν 4ο αἰ. π.Χ. Βρέθηκε λακωνικὴ καὶ κορινθιακὴ
κεραμική, θραύσματα ἀττικοῦ μελανόμορφου ἀγγείου καὶ πινακίων μὲ μελανὸ γάνωμα καὶ ἀνάγλυφη ἢ ἐγχάρακτη δια
κόσμηση.

