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Η Νέα Έκθεση με τίτλο «Στα ίχνη της Πύλου…», 
καλεί τον επισκέπτη να περιηγηθεί και να ανακαλύψει 
την ιστορία της Πυλίας από τους ρωμαϊκούς χρόνους 

έως την παλαιολιθική εποχή. Η εκθεσιακή αφήγηση ξετυλίγεται
μέσα από δύο θεματικούς άξονες.
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«...ἐπί τοῦ ὡραιοτέρου κόλπου 
τοῦ κόσμου ...» 

Ερρίκος Σλήμαν, 1874

Στα παράλια της Πυλίας, η πολύχρονη παρουσία του ανθρώπου φτάνει πίσω 
στην παλαιολιθική εποχή. Εδώ ανιχνεύεται η σύγχρονη πόλη της Πύλου 

και η Πύλος των κλασικών και ρωμαϊκών χρόνων, στη χερσόνησο του Κορυφασίου.
Η δεύτερη αυτή Πύλος γνώρισε περίοδο ελευθερίας και οικονομικής άνθησης, 

μετά την απελευθέρωσης της από τους Σπαρτιάτες το 365 π.Χ.
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1. Ιδιαίτερα κτερίσματα / Πτυχές ακμής 
Πέντε τάφοι ανασκάφηκαν στη θέση Τσοπάνη Ράχη κοντά στο χωριό Τραγάνα 

(3ος - 1ος αι. π.Χ.). Τα πλούσια και ιδιαίτερα αντικείμενα (κολοσσιαίος αστράγαλος,
χρυσές ταινίες, γυάλινοι σκύφοι κ.ά.) μαρτυρούν αναπτυγμένες εμπορικές επαφές 

και φωτίζουν πτυχές της καθημερινής ζωής που σχετίζονται με τον αθλητισμό, 
τον καλλωπισμό και την ίαση.
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2. Στη λιμνοθάλασσα της Γιάλοβας
Η εκτεταμένη νεκρόπολη (4ος - 1ος αι. π.Χ.), ανήκε πιθανόν στην Πύλο 

των ελληνιστικών και ρωμαϊκών χρόνων που τοποθετείται στη χερσόνησο 
του Κορυφασίου. Η χρήση της συμπίπτει με περίοδο οικονομικής άνθησης, σχετικής

πολιτικής σταθερότητας και αυξημένων εμπορικών ανταλλαγών. Στο λιμάνι 
της Πύλου διακινούνταν αγαθά από και προς άλλα λιμάνια της Μεσογείου.



3. Στον ποταμό Σέλα
Στην περιοχή Ρωμανού οι νεότερες σωστικές ανασκαφές ανέδειξαν ένα σημαντικό

παράκτιο κέντρο με διαχρονική κατοίκηση από την πρώιμη Εποχή του Χαλκού 
έως τη Ρωμαϊκή Εποχή ( 2900/2800 - 324 μ.Χ). 

Ξεχωρίζουν ο πρωτοελλαδικός οικισμός (2900/2800 - 2200 π.Χ.), ο πρώιμος θολωτός
τάφος (γύρω στα 1600/1550 π.Χ.), ο πρωτογεωμετρικός ταφικός πίθος (1060 - 900 π.Χ.),

το υπαίθριο αρχαϊκό ιερό, ο πρώιμος αρχαϊκός ναός (7ος - 3ος αι. π.Χ.) 
μοναδικός για την Πυλία και ένας από τους ελάχιστους της Μεσσηνίας 

και η οργανωμένη και καλά διατηρημένη ελληνιστική αγροικία (323 - 31 π.Χ.).
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4. Ταφή σε πίθο
Ο πίθος ήταν σφραγισμένος με μία 

λίθινη άγκυρα και περιείχε ταφή με αντικείμενα 
προσωπικού στολισμού και δέκα αγγεία με γραπτή διακόσμηση 

της Πρωτογεωμετρικής Περιόδου (1060 - 900 π.Χ.). 

5. Στα παλαιότερα ίχνη της ανθρώπινης δραστηριότητας
Οικιστικές εγκαταστάσεις στην περιοχή Ρωμανού και στη Βοϊδοκοιλιά 

πιστοποιούν την ιδιαίτερη ακμή που γνώρισε η περιοχή με έντονες θαλάσσιες επαφές
κυρίως, κατά την πρώιμη και ύστερη Εποχή του Χαλκού (3100 - 2050/1600 - 1200π.Χ). 

Τα αρχαιότερα, ωστόσο, ίχνη της ανθρώπινης δραστηριότητας 
στην Πυλία και την ευρύτερη Μεσσηνία χρονολογούνται 

στη Μέση Παλαιολιθική Εποχή (100.000 - 35.000 π.Χ.). Πρόκειται για τέχνεργα 
που περισυλλέχθηκαν στις θέσεις «Ρίκια Ρωμανού» και «Βρωμονέρι - Βεργίνα Ρέμα».
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Στην Πυλιακή ενδοχώρα 
Η κατασκευή πολλών θολωτών τάφων στην Πυλιακή ενδοχώρα την περίοδο 

(1680 - 1400 π.Χ.), δηλώνει τη δημιουργία πολυάριθμων ανεξάρτητων κοινοτήτων -
τοπικών ηγεμονιών. Το ανακτορικό κέντρο του Άνω Εγκλιανού ισχυροποιείται την
περίοδο 1400 - 1300 π.Χ. και διαμορφώνει μια πολιτική συνομοσπονδία με έκταση

μεγαλύτερη από 2000 τ.χλμ. έως την καταστροφή του γύρω στο 1200 π.Χ.
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6. Θολωτός τάφος στο Βλαχόπουλο
Ο μικρός θολωτός τάφος εντοπίστηκε στα όρια του χωριού Βλαχόπουλο

και ήταν σε χρήση γύρω στο 1400 π.Χ. Περιείχε τρεις ταφές, 
που συνοδεύονταν από χάλκινα και πήλινα αντικείμενα. 

Το μικρό του μέγεθος και η αμελής κατασκευή του φανερώνουν πιθανόν ότι, 
ανήκε σε κάποιο τοπικό γένος της μυκηναϊκής κοινωνίας.
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7. Κουκουνάρα, μια ακμάζουσα περιφέρεια
Αποτέλεσε μια ανθηρή τοπική ηγεμονική θέση στην περίοδο 1680 - 1400 π.Χ. 

και στη συνέχεια (1400 - 1180 π.Χ.), υπήρξε μία από τις περιφέρειες της Πύλου. 
Τα ταφικά μνημεία της Κουκουνάρας, με την εκτεταμένη χωροθέτησή τους,

διακρίνονται για την κατασκευαστική τους ποικιλία και τον πλούτο 
των κτερισμάτων τους. Λίγες είναι, ωστόσο, οι οικιστικές πληροφορίες.
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Ψηφιακή αναπαράσταση 
του συγκροτήματος 
του κυκλώπειου ανδήρου 
στην Ίκλαινα
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8. Ίκλαινα, ένα σημαντικό μυκηναϊκό οικιστικό κέντρο
Ταυτίζεται πιθανότατα, με τη θέση a - pu2 των πινακίδων της Γραμμικής Γραφής Β΄

από το Ανάκτορο της Πύλου. Έχουν ανασκαφεί δύο κτηριακά συγκροτήματα. 
Το πρώτο περιλαμβάνει κυκλώπειο άνδηρο, αυλή και τμήματα κτηρίων διακοσμημένων
με τοιχογραφίες. Το δεύτερο συγκρότημα (1350 - 1200 π.Χ.) περιλαμβάνει μεγαρόσχημο

κτήριο, αποθηκευτικούς χώρους και εργαστηριακές εγκαταστάσεις. 
Η ανεύρεση επίσης, θραύσματος πινακίδας Γραμμικής Β΄ γραφής τεκμηριώνει τη
σπουδαιότητα της Ίκλαινας κατά την ύστερη Εποχή του Χαλκού (1680 - 1060 π.Χ.).

Βρέθηκε τυχαία σε αποθέτη απορριμμάτων (1450 - 1350 π.Χ.) του οικισμού.
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Ψηφιακή αναπαράσταση 
του ανακτόρου του Νέστορος
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«...ἐς δέ Νέστορα... 
περιῆλθε Μεσσηνίων ἡ ἀρχή...»

Οι δύο άξονες καταλήγουν στο σταθμό: 
«…ἐς δέ Νέστορα… περιῆλθε Μεσσηνίων ἡ ἀρχή…» όπου προβάλλεται το

παλίμψηστο της Βοϊδοκοιλιάς με τη συνεχή κατοίκηση από τα νεολιθικά έως τα
μυκηναϊκά χρόνια. Προβάλλεται ο θολωτός τάφος που αποδίδεται στον Θρασυμήδη,

γιο του Νέστορα, βασιλιά της Πύλου των Ομηρικών επών που, 
κατά την επικρατέστερη άποψη, βρίσκεται στον Άνω Εγκλιανό.
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Μνήμες προγόνων
Ως ένας άλλος σταθμός: Μνήμες προγόνων, παρουσιάζεται το έθιμο 

της προγονολατρείας - ηρωολατρείας το οποίο ήταν ιδιαίτερα διαδεδομένο 
στη Μεσσηνία σε δύο κύριες περιόδους της Μεσσηνιακής ιστορίας, 

πριν (8ος - 7ος αι. π.Χ.) και μετά τη Λακωνική κατάκτηση (4ος - 3ος αι. π.Χ.).
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«…ἐς δέ Νέστορα… περιῆλθε Μεσσηνίων ἡ ἀρχή…»


