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Το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας διοργάνωσε μια επιστημονική διημε-
ρίδα για να τιμήσει την ολοκλήρωση της επιτυχημένης πανεπιστημιακής
παρουσίας του Νικόλα Φαράκλα στο Πανεπιστήμιο Κρήτης (Ερμηνευτικοί
δρόμοι της Αρχαιολογίας. Η αντίληψη του χώρου και του όγκου και η με-
λέτη των αρχαιολογικών καταλοίπων, Ρέθυμνο 11-12 Δεκεμβρίου 2005).
Στον παρόντα συλλογικό τόμο δημοσιεύονται κυρίως οι ανακοινώσεις που
έγιναν στη συνάντηση αυτή, καθώς και κάποιες που μαθητές και συνάδελ-
φοι τού τιμώμενου θέλησαν να τις συμπεριλάβουν. Το Τμήμα, παράλληλα,
έσπευσε να ζητήσει από τη Σύγκλητο την αναγόρευσή του σε Ομότιμο Κα-
θηγητή. Κατά την τελετή αναγόρευσης, ο Θανάσης Καλπαξής ανέλυσε, σε
κείμενο που ακολουθεί, τις «αρνητικές» πλευρές της προσωπικότητας τού
Νικόλα Φαράκλα, πώς αυτές κυρίως τον έκαναν να ξεχωρίζει και πώς για
αυτές εμείς, οι συνάδελφοί του, θέλουμε να τον μετράμε στο δυναμικό τού
Τμήματος, έστω και με άλλη πλέον ιδιότητα.

Οι παραπάνω εκδηλώσεις δεν ήταν τυπικές για έναν αποχωρούντα πα-
νεπιστημιακό. Εξέφραζαν την εκτίμηση και αγάπη για το πολύπλευρο έργο
του. Την ουσιαστική του συμβολή στην Αρχαιολογία με τις πρωτότυπες με-
λέτες του και τις συλλογικές εργασίες που υπέθαλψε. Τους ευρείς ορίζο-
ντες που άνοιξε στη σκέψη των μαθητών του με την αμφισβήτηση των
καθιερωμένων απόψεων. Τη με ουσιαστικά αποτελέσματα εμπλοκή του στη
διοίκηση του Τμήματος και του Πανεπιστημίου: η θητεία του ως Αντιπρύ-
τανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων δεν θα ξεχαστεί εύκολα, ιδιαίτερα στους ση-
μερινούς χαλεπούς καιρούς για το Πανεπιστήμιο. Την ευαισθησία του στις
δημοκρατικές αρχές και πρακτικές, και την έμπρακτη υπεράσπισή τους. Ο
Φαράκλας είναι πάνω από όλα υπεύθυνος πολίτης και αυτή η υπευθυνό-
τητα καθόρισε και καθορίζει τις επιλογές και δράσεις του.

Η προθυμία και ικανότητα με την οποία οι νεότεροι από τους επιμελη-
τές αυτού του τόμου καταπιάστηκαν για την προετοιμασία της έκδοσης,
ήταν άλλη μια απόδειξη της αποτελεσματικότητας του παιδευτικού έργου
του Νικόλα Φαράκλα και πόσο οι παλαιοί μαθητές του εμπνέονται συνεχώς
από το δάσκαλό τους.

Χρήστος Λούκος

ΑΝΤΙ ΠΡΟΛΟΓΟΥ



Δύο ζητήματα με απασχόλησαν από τη στιγμή που το Τμήμα Ιστορίας
και Αρχαιολογίας με τίμησε ζητώντας μου να μιλήσω σήμερα το βράδυ για
το έργο του ομότιμου καθηγητή του Νικόλα Φαράκλα. Το πρώτο ήταν, τι θα
μπορούσα να πω για κάποιον που είναι όχι μόνο συνάδελφος, αλλά και
καλός μου φίλος. Κάθε θετική αξιολόγηση θα ήταν λογικό να εκληφθεί ως
προσδιοριζόμενη από αυτή τη φιλία, και ως εκ τούτου μη αντικειμενική,
άρα άνευ ουσίας. Το δεύτερο ζήτημα ήταν, αν το έργο ενός επιστήμονα αν-
τανακλά και την προσωπικότητά του, έστω και κρυπτογραφικά. Σκέφτηκα
ότι αν αυτό ισχύει, όπως η εμπειρία μου με αναγκάζει να πιστεύω, τότε το
πρόβλημα που μόλις προηγουμένως ανέφερα εύρισκε αυτομάτως τη λύση
του, αφού κάθε προσωπικότητα έχει, ακολουθώντας τη νομοτέλεια της
φύσης, τις θετικές και τις αρνητικές της πτυχές. Κανείς λοιπόν δε θα μπο-
ρούσε να με κατηγορήσει πλέον για άκομψο λιβάνισμα ή για στημένο παι-
χνίδι, από τη στιγμή που θα παρουσίαζα τις αρνητικές κυρίως πλευρές του
Νικόλα Φαράκλα.

Και αυτές, όπως είναι γνωστό, δεν είναι λίγες. Ο Φαράκλας, για παρά-
δειγμα, δεν ενδιαφέρθηκε ποτέ του να ανταποκριθεί στην εικόνα που πολύς
κόσμος, μέσα και έξω από τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, έχει κατα-
σκευάσει στο μυαλό του για έναν καθηγητή Πανεπιστημίου. Αρνήθηκε πει-
σματικά καθ’όλη τη διάρκεια της υπηρεσίας του να φέρει καθηγητική
αμφίεση, να συμπεριφέρεται προς τους σπουδαστές και τους νεότερους συ-
ναδέλφους ως καθηγητής, να διδάσκει και να εξετάζει ως καθηγητής. Τι να πει
δε κανείς για το κάπνισμα κατά την ώρα του μαθήματος και γενικότερα για
την αμεσότητα της σχέσης του με τους φοιτητές του εκείνες τις μυθικές βρα-
διές στην ταβέρνα του Ψαρά, όταν το Ρέθυμνο διατηρούσε ακόμα κάποια
στοιχεία γνησιότητας και το Πανεπιστήμιο κάποια στοιχεία ιδιαιτερότητας.

Ο Φαράκλας δεν επιδιώκει να εισπράττεται ως καθηγητής Πανεπιστη-
μίου, αλλά ως δάσκαλος. Δεν επιχειρεί να μάθει στους νεότερους μόνο
γράμματα και να τους μάθει να διαβάζουν τα μνημεία του παρελθόντος,
αλλά κυρίως να αναπτύξει τις συνδυαστικές και συνθετικές τους ικανότη-

Θανάσης Καλπαξής

Χαιρετισμός ενός φίλου*

* Παρουσίαση της προσωπικότητας και του έργου του Νικόλα Φαράκλα κατά την ανα-
γόρευσή του ως Ομότιμου Καθηγητή του Πανεπιστημίου Κρήτης (Ωδείο Ρεθύμνου, 25
Μαΐου 2005).



τες, να τους μάθει να βλέπουν πράγματα κρυμμένα πίσω από τις λέξεις, να
τους μάθει να χρησιμοποιούν τα μάτια τους για να βλέπουν και το μυαλό
τους για να κατανοήσουν. Η βαθιά εκτίμηση που τρέφουν στο πρόσωπό
του γενιές μαθητών του – κάποιοι συνεχίζουν να τον προσφωνούν «δά-
σκαλε», τίτλο πιο τιμητικό από αυτόν του ομότιμου καθηγητή – , αλλά και
η σημερινή εκδήλωση η οποία ξεκίνησε από μια πρωτοβουλία νέων συνα-
δέλφων που αυτός καλλιέργησε την ακαδημαϊκή τους προσωπικότητα, δεί-
χνουν ήδη πόσο πετυχημένος είναι σε αυτήν του την επιδίωξη.

Και στο επιστημονικό του έργο σημαντική γι’αυτόν είναι η ουσία και όχι
η εμφάνιση, μεγάλο λάθος επίσης στην περίοδο που διανύουμε, στην αρ-
χαιολογία τουλάχιστον. Το βιβλίο του για τις απαρχές της πλαστικής στους
ιστορικούς χρόνους στην Ελλάδα δε δημοσιεύτηκε από κάποιο μεγάλο εκ-
δοτικό οίκο, δεν είναι τυπωμένο σε χαρτί ιλουστρασιόν, δεν είναι μεγέθους
4ου και δεν αποτελείται από φωτογραφίες, αλλά από κείμενο. Είναι μια με-
λέτη γραμμένη για να διαβαστεί και όχι για να κοιταχτεί, για να διαβαστεί
προσεκτικά. Όποιος κάνει αυτόν τον κόπο αποζημιώνεται μαθαίνοντας να
βλέπει ως έργα πλαστικής όχι μόνο μεγάλου μεγέθους αγάλματα, αλλά και
έργα μικροτεχνίας, αγγεία και τρίποδες.

Συνεχίζω με τα αρνητικά. Ο Φαράκλας δεν αφιέρωσε, προς τα έξω του-
λάχιστον, τη ζωή του στην αρχαιολογία, δεν ζει σε κάποιον απόμακρο κόσμο,
όπως αναμένεται από έναν καθώς πρέπει επιστήμονα, αλλά πατάει γερά και
με τα δυο του πόδια σε τούτον εδώ τον κόσμο. Για τον Νικόλα τέσσερα επί
τέσσερα δε σημαίνει αναγκαστικά δεκάξι, αλλά μπορεί και να είναι και ένα
τζιπάκι που σε μεταφέρει σε μια από τις μαγευτικές, έρημες παραλίες της
Τζιάς. Ξέρει να φτιάχνει πόρτες κι έπιπλα από πεταμένα κομμάτια ξύλου,
ξέρει να σκαλίζει πέτρες, να μαγειρεύει θαυμάσια, να χειρίζεται με δεξιοτε-
χνία ένα Black and Decker και, με σχετική δεξιοτεχνία, ένα κινητό τηλέ-
φωνο. Η παρέα αποτελεί γι’αυτόν ζωτική ανάγκη και όχι κοινωνική
υποχρέωση. Όποιος είχε την τύχη να συμμετέχει σε κάποιο από τα μνημει-
ώδη βραδινά τσιμπούσια στο εξοχικό του δε θα δυσκολευτεί να το επιβε-
βαιώσει. Έτσι κάπως αντιλαμβάνεται και τη δική του παρέμβαση στην
πολιτική, ένα άλλο μεγάλο πάθος της ζωής του. Δεν ανήκει σε εκείνους που
συντάσσουν μονολόγους με μορφή βαθυστόχαστων άρθρων που αποκαλύ-
πτουν, στους λίγους που θα τα διαβάσουν και που έτσι και αλλιώς συμφω-
νούν κατά βάσει εκ των προτέρων με το περιεχόμενό τους, τις ατέλειες των
ανθρώπινων κοινωνιών, αλλά αναζητά, μέσα από τον αντίλογο, τον άμεσο
διάλογο με τους απλούς ανθρώπους στο καφενείο, στην ταβέρνα και στις
οργανώσεις του πολιτικού σχηματισμού με τον οποίο έχει συνδεθεί, με νέους
ανθρώπους στους οποίους μπορεί να μεταφέρει τη μεγάλη εμπειρία του.

Ο Φαράκλας είναι η χαρακτηριστική περίπτωση αυτού που ονομάζουμε
«ανυπάκουος πολίτης». Εμμένει πεισματικά στις θέσεις του έστω και αν αυτό
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συνεπάγεται σημαντικό προσωπικό κόστος. Το 1969 απομακρύνθηκε από
την Αρχαιολογική Υπηρεσία, στην οποία είχε διοριστεί και υπηρετούσε, ως
επιμελητής στην Εφορεία Θηβών, μετά από επιτυχή συμμετοχή στο γνωστό
για τη δυσκολία του διαγωνισμό πρόσληψης αρχαιολόγων εκείνης της επο-
χής «διότι δεν συνεμορφώθη προς τας υποδείξεις» των τότε κρατούντων. Δε
συμμορφώθηκε όμως μέχρι σήμερα ούτε και προς τον παντού πλέον
ισχύοντα, αμερικανικής έμπνευσης κανόνα του «δημοσίευε ή εξαφανίσου».
Ο Φαράκλας δε δημοσιεύει για να τηρήσει κάποιον κανόνα, για να πλουτί-
σει το βιογραφικό του με τίτλους άρθρων και βιβλίων. Δε δημοσιεύει μόνο
όταν απλώς κάτι έχει να πει. Αν ήταν έτσι, με τη γνωστή σε όλους μας, τε-
ράστια ευκολία που έχει στη διατύπωση κειμένων και με το επίσης τεράστιο
απόθεμα που διαθέτει σε υλικό και επιτόπιες παρατηρήσεις, θα μπορούσε να
είχε γεμίσει τα αρχαιολογικά περιοδικά με άρθρα του. Δε δημοσιεύει επειδή
έτσι πρέπει, αλλά όταν νομίζει ότι πρέπει να πει κάτι, είτε επειδή η πορεία της
έρευνας κινδυνεύει να πάρει το στραβό δρόμο σε κάποιο σημείο, είτε επειδή
πιστεύει ότι οι γνώσεις του αρχαιολόγου μπορούν να εμπλουτίσουν άλλους
τομείς. Δεν είναι λοιπόν τυχαία η ενεργός συμμετοχή του σε μεγάλο αριθμό
δράσεων που σχετίζονται με θέματα σύγχρονης χωροταξίας, τουριστικής
ανάπτυξης και ανάδειξης αρχαιολογικών χώρων. Κάποιοι θα έλεγαν ότι τέ-
τοιες, παραεπιστημονικές, όπως αφελώς τις χαρακτηρίζουν, δραστηριότη-
τες αποτελούν για έναν αρχαιολόγο χάσιμο πολύτιμου χρόνου. Πόσο
σημαντική είναι αντίθετα για τον Φαράκλα η συμμετοχή και σ’αυτόν τον
τομέα της γνώσης καταδεικνύεται σαφέστατα από το γεγονός, ότι τα πρώτα
χρόνια της Μεταπολίτευσης, λίγο καιρό μετά την επαναπρόσληψή του, σε
μόνιμη μάλιστα θέση στην Αρχαιολογική Υπηρεσία, παράτησε τη σίγουρη
καριέρα που άλλοι θα ζήλευαν για να εργαστεί ως ελεύθερος επαγγελμα-
τίας και να ασχοληθεί με θέματα όπως αυτά που μόλις αναφέραμε.

Η κακή συνήθεια του Φαράκλα να επενδύει το χρόνο του σε πράγματα
που δήθεν δεν αποφέρουν οφέλη για το βιογραφικό του διακρίνεται και σε
ένα άλλο σημείο. Κανένας άλλος συνάδελφος νομίζω δεν ασχολήθηκε τόσο
πολύ με την επιμέλεια των μεταπτυχιακών εργασιών των φοιτητών του όσο
αυτός, προκειμένου οι δουλειές νέων αρχαιολόγων που εκείνος θεωρεί ση-
μαντικές να βρίσκονται σήμερα σε όλες τις επιστημονικές βιβλιοθήκες της
χώρας ως αυτοτελείς τόμοι της σειράς Ρίθυμνα, και αυτή ένα ακόμα δικό
του δημιούργημα.

Τις ιδέες του, με τις οποίες συχνά είναι ερωτευμένος, συνηθίζει να τις
επεξεργάζεται στο μυαλό του επί πολύ μακρά χρονικά διαστήματα. Στα τέλη
της δεκαετίας του ’80 και κατά τη δεκαετία του ’90, σε ώριμη πια ηλικία,
δημοσιεύει τις απόψεις του για τη Θήβα, την πόλη στην οποία είχε βρεθεί
και εργαστεί ως νεαρός επιμελητής και για την οποία είχε συγγράψει με-
ρικά από τα πρώτα του επιστημονικά άρθρα. Αλλά και οι υπόλοιπες μελέ-
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τες του για την ιστορική τοπογραφία της αρχαίας Ελλάδας παράγονται στο
πλαίσιο μιας συνεχούς ενασχόλησης με το θέμα, που ξεκινάει με τις πλού-
σια υπομνηματισμένες περιγραφές κρατών-πόλεων που συνέταξε ως συ-
νεργάτης τότε του προγράμματος «Αρχαίες Ελληνικές Πόλεις» του
Αθηναϊκού Κέντρου Οικιστικής του Κ. Δοξιάδη – υπενθυμίζω ότι δώδεκα,
ναι δώδεκα, τόμοι αυτής της δουλειάς του Φαράκλα παραμένουν ακόμα
αδημοσίευτοι – και συνεχίζονται μέχρι την αποψινή του διάλεξη. Το ότι κα-
τάφερε να ανοίξει νέους δρόμους στην ιστορική τοπογραφία, αυτό οφείλε-
ται και σ’αυτή του την επιμονή και στην εμπειρία που αποκόμισε
συνεργαζόμενος στενά με αρχιτέκτονες και πολεοδόμους.

Ο Φαράκλας χαίρεται να προκαλεί ανατρέποντας κυρίαρχες απόψεις.
Οι προτάσεις του σε ζητήματα που αφορούν στην αρχαία γλυπτική, είτε
πρόκειται για τα εναέτια του Ισμηνίου Απόλλωνος, είτε για τα αγάλματα
του Ριάτσε δεν υποτάσσονται σε αυθεντίες και εγκυκλοπαιδίστικες βιβλιο-
γραφικές παραπομπές, σέβονται όμως το υλικό και τις πηγές. Εγώ προσω-
πικά δε μπορώ να του συγχωρήσω ότι τοποθετεί την ακρόπολη της αρχαίας
Σικυώνας σε άλλο σημείο από εκεί που εγώ θέλω να είναι, παρόλο που πρέ-
πει να ομολογήσω ότι μπορεί να έχει δίκιο. Με παρηγορεί ότι και κάποιοι
άλλοι συνάδελφοι σίγουρα δεν του συγχωρούν μερικές από τις παρατηρή-
σεις του για τη Θήβα, αν και αυτοί δύσκολα θα δεχτούν την κριτική του.

Μια άλλη κακή συνήθεια είναι ότι σε διορθώνει μόλις υποπέσεις σε κά-
ποιο γλωσσικό σφάλμα. Οι περισσότεροι από εμάς έχουμε ζήσει αυτήν την
εμπειρία. Το ότι ανήκει σε μια υπό εξαφάνιση κατηγορία Ελλήνων που έμα-
θαν σωστά αρχαία και νέα ελληνικά – αυτή του η γνώση εξάλλου του επι-
τρέπει να αξιοποιεί με εξαιρετικό τρόπο τις φιλολογικές μαρτυρίες και για
τις μελέτες του στη γλυπτική και για τις μελέτες του στην ιστορική τοπο-
γραφία, όπως πρωτίστως δείχνει, κατά τη γνώμη μου, το άρθρο του για την
«Αρχαιολογία» του Ξενομίδη – και ότι εξ αυτού υποφέρει ακούγοντας τους
δικούς μας βαρβαρισμούς, δεν αποτελεί επαρκή δικαιολογία.

Τώρα, πώς ένας άνθρωπος με όλες αυτές τις κακές πλευρές που επί πολύ
ώρα τώρα περιγράφω κατόρθωσε να υπάρξει κατά τη διάρκεια των εικοσι-
τεσσάρων ετών θητείας του στο Πανεπιστήμιο Κρήτης κοντά σ’όλα τα άλλα
ένας απόλυτα επιτυχημένος αντιπρύτανης ακαδημαϊκών υποθέσεων, αλλά
και ένας εξίσου επιτυχημένος πρόεδρος τμήματος, παραμένει απορίας άξιον.

Προτιμώ να σταματήσω εδώ, γιατί αν συνέχιζα θα έπρεπε να μιλήσω και
για τις θετικές πλευρές της προσωπικότητας του Νικόλα Φαράκλα, ναι
υπάρχουν και τέτοιες, και αυτό θα έφερνε τόσο εμένα όσο και εκείνον σε δύ-
σκολη θέση, παρόλο που και οι δυο μας είμαστε στην ηλικία που μας αρέσει
να ακούμε καλά λόγια για τους εαυτούς μας. Εξάλλου γι’αυτές τις αρνητικές
πτυχές της προσωπικότητάς του τον εκτιμούμε, γι’αυτές θέλει το Τμήμα μας
να τον μετράει στο δυναμικό του, έστω και με άλλη πλέον ιδιότητα.



Γεννήθηκε το �939 στην Καλλιθέα Αττικής και τέλειωσε το εκεί δημόσιο Γυ-
μνάσιο το �956. Ήθελε να γίνει φιλόλογος, αλλά καθώς εκείνη την εποχή οι
εισαγωγικές εξετάσεις διεξάγονταν χωριστά σε κάθε πανεπιστημιακή Σχολή,
έδωσε και στη Φιλοσοφική και στη Νομική της Αθήνας, για κάθε ενδεχό-
μενο. Πέτυχε μόνο στη δεύτερη, παρακολούθησε το πρώτο έτος και στη συ-
νέχεια πήρε την απόφαση να επιχειρήσει και πάλι στη Φιλοσοφική. «Και
πέτυχα». Επιμένοντας στη φιλολογική κατεύθυνση, κατόρθωσε να ενταχ-
θεί σε περιορισμένου αριθμού ομάδες για τη Βυζαντινή Παλαιογραφία και τη
μελέτη της Γραμμικής Β΄, που τότε είχε μόλις αποκρυπτογραφηθεί. Παράλ-
ληλα όμως, γνώρισε «ένα μεγάλο και σοφό δάσκαλο», τον Ν. Κοντολέοντα.
Σε αυτό μάλλον οφείλεται η μεταστροφή του και η απόφαση να επιλέξει στο
τρίτο έτος την κατεύθυνση Ιστορίας και Αρχαιολογίας. Πήρε πτυχίο το �962
με «Λίαν Καλώς», αλλά δεύτερος στη βαθμολογική κατάταξη του έτους του.
Προηγουμένως είχε συμμετάσχει στην ανασκαφή του καθηγητή του στη
Νάξο και είχε εργαστεί στην Εφορεία Ολυμπίας, τη Βραυρώνα και την Εφο-
ρεία Αττικής, λαβαίνοντας μέρος και σε μικρές ανασκαφές.

Τελειώνοντας κατόπιν τη στρατιωτική θητεία του στο Ναυτικό, συμμε-
τείχε στο διαγωνισμό που προκηρύχθηκε τότε για πρόσληψη στην Αρχαι-
ολογική Υπηρεσία και ήρθε -πάλι- δεύτερος. Διορίστηκε δόκιμος
Επιμελητής Γ΄ τάξεως το �965, εργάστηκε για λίγο στο Εθνικό Μουσείο,
όπου εντόπισε το μόνο αντίγραφο του Ηφαίστου του Αλκαμένη και στην
Ακρόπολη και τέλος, τοποθετήθηκε στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Θηβών
(Βοιωτία και Φθιώτιδα). Το ολιγοπρόσωπο της Υπηρεσίας οδήγησε μετά
από λίγους μήνες να αναλάβει ως μόνος αρχαιολόγος τη διεύθυνση της
Εφορείας. Έκανε πολύ μεγάλο αριθμό σωστικών ανασκαφών στη Θήβα,
που βρισκόταν τότε σε πυρετό ανοικοδόμησης, καθώς και σε άλλα σημεία
της Εφορείας (Λιβαδιά, Λαμία, Αντίκυρα, Θεσπιές κ.ά.). Τα πράγματα δυ-

Βιογραφικό σημείωμα και συγγραφικό έργο
του Νικόλα Φαράκλα*

* Επειδή η παρακάτω σύντομη παρουσίαση στοιχείων της ζωής και της δημόσιας, ερευ-
νητικής και ακαδημαϊκής δραστηριότητας του Νικόλα Φαράκλα, έχει κυρίως βασιστεί σε
γοητευτικές συζητήσεις, που κατά καιρούς γίνονται με ένα ποτήρι κρασί στο χέρι, θεωρήθηκε
σκόπιμο να διατηρήσουμε, όσο αυτό είναι δυνατό, το ύφος και το λόγο του τιμώμενου.



σκόλεψαν με την «εθνοσωτήριο» του �967 ως το σημείο που αναγκάστηκε
να παραιτηθεί στις αρχές του �969.

«Βγήκε στην πιάτσα». Δούλεψε σε φροντιστήρια, έγραψε εισαγωγές σε
εκδόσεις λογοτεχνικών και άλλων έργων, έκανε κάποιες μεταφράσεις, επι-
μέλειες εκδόσεων, ελεύθερα μαθήματα ιστορίας και αρχαίας τέχνης, κύ-
κλους μαθημάτων με διάφορους ανεξάρτητους φορείς. Τέτοιες ποικίλες
δραστηριότητες συνέχισε και αφού, σχετικά σύντομα, «στεγάστηκε» στην
ομάδα των διωγμένων από την Υπηρεσία και τα Πανεπιστήμια ερευνητών,
που συγκέντρωσε ο Κ. Δοξιάδης στο Αθηναϊκό Κέντρο Οικιστικής, για τη
μεθοδολογική επεξεργασία και τη μελέτη της Οικιστικής των Αρχαίων Ελ-
ληνικών Πόλεων (Κρατών). Αυτής της ομάδας παρέμεινε μέλος για αρκετά
χρόνια, παράλληλα με τις άλλες ενασχολήσεις του. Το �97�, με εισήγηση
του E. Kunze του χορηγήθηκε υποτροφία του ιδρύματος Alexander von
Humboldt, γεγονός που τον «προίκισε» με ένα διαβατήριο, παρά την αρχική
άρνηση των Υπηρεσιών Ασφαλείας. Πήγε στο Αρχαιολογικό Ινστιτούτο του
Tübingen, χωρίς να κάνει πολλά πράγματα εκεί, καθώς είχε «άλλες δου-
λειές» που δεν υπάρχει λόγος να αναφερθούν εδώ. Επέστρεψε «άρον-άρον»
στην Αθήνα τον Απρίλη του �972, τότε που «άρχιζαν τα όργανα» στα σο-
βαρά. Στα πλαίσια αυτής της «μουσικής» αποφάσισε με φίλους να εκδώ-
σουν περιοδικό γενικού προβληματισμού με τη μορφή τόμων μελετών για
να αποφύγουν την προληπτική λογοκρισία. «Κυκλοφορήσαμε το ΕΝΑ και
το ΔΥΟ. Το ΤΡΙΑ έτοιμο το πολτοποιήσαμε, γιατί στο μεταξύ έγινε η Εξέ-
γερση και τα πράγματα ζορίσανε. Στο ΔΥΟ όμως είχα γράψει ένα άρθρο για
το σύστημα των τύπων του Ελληνικού Καραγκιόζη, που έτυχε απρόσμενα
καλής υποδοχής, τόσο που κινδύνεψα αντί για αρχαιολόγος να θεωρηθώ
…καραγκιοζολόγος.»

Μετά … «νικήσαμε». Η χούντα κατέρρευσε, η Δημοκρατία αποκατα-
στάθηκε («μάλλον εγκαταστάθηκε, αφού το πριν το �967 καθεστώς με
πολλή δυσκολία θα μπορούσε να θεωρηθεί δημοκρατικό»). Επέστρεψε στο
τέλος του �974 στην Αρχαιολογική Υπηρεσία. Θεωρήθηκε «μηδέποτε απο-
μακρυνθείς» κι έγινε τακτικός κι Επιμελητής Α΄ Τάξεως. Τοποθετήθηκε
στους Δελφούς, έμεινε λίγο περισσότερο από ένα χρόνο, έκανε μικρή ανα-
σκαφική έρευνα στην περιοχή της Ιτέας και …ξαναπαραιτήθηκε, αυτή τη
φορά χωρίς πολιτικούς λόγους. Επέστρεψε «στην πιάτσα»: Επιμέλειες, συ-
νέχεια στο Αθηναϊκό Κέντρο Οικιστικής, αλλά και συνεργασίες σε μελέτες
Ρυθμιστικές, Χωροταξικές (εντοπισμός, προστασία, προβολή, ένταξη μνη-
μείων και μνημειακών χώρων), αξιοποιώντας την παλιότερη εμπειρία από
τη συμμετοχή στη μελέτη του Ρυθμιστικού της Θήβας πριν από την επι-
βολή της δικτατορίας, καθώς και μερικές εκατοντάδες λήμματα στην ελλη-
νική έκδοση της Μεγάλης Σοβιετικής Εγκυκλοπαίδειας, μερικά από τα
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οποία αρκετά εκτεταμένα. («Τα συναντώ πότε-πότε και σε παραπομπές»).
Ακόμη έγραψε έναν αρχαιολογικό οδηγό για το Ιερό της Επιδαύρου («νο-
μίζω μάλλον καλόν»), καθώς κι ένα μικρό βιβλίο σε συνεργασία με τη Ρ.
Κλουτσινιώτη για την παραδοσιακή αρχιτεκτονική της Κέας. Το �9�0 κα-
τέθεσε στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων ως διδακτορική διατριβή εργασία με
θέμα Αρχαία Αίγινα. Η ανθρώπινη κατοίκηση (επόπτης η Λίλα Μαραγκού)
και πήρε Διδακτορικό Δίπλωμα με «Άριστα». Στο τέλος του �9�� προσλή-
φθηκε με σύμβαση ως διδάσκων στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, το �9�4 εν-
τάχθηκε μετά από κρίση στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, το �9�9
εξελίχθηκε στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή και το �995 στη βαθ-
μίδα του Καθηγητή. Το 2005 ανακηρύχθηκε Ομότιμος.

Οι συνδικαλιστικές και διοικητικές ευθύνες που ανέλαβε θα πρέπει να
θεωρηθούν σημαντική πλευρά της διαδρομής του ως αρχαιολόγου και πα-
νεπιστημιακού. Ήδη κατά τη διάρκεια της θητείας του στο Ναυτικό, διετέ-
λεσε διοικητής του Ναυτικού Μουσείου Πειραιώς (�964-5). Όταν
διορίστηκε στην Υπηρεσία Αρχαιοτήτων εκλέχτηκε μέλος του Δ.Σ. του Συλ-
λόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων (�965-7) και όταν επανήλθε εκλέχτηκε Γραμ-
ματέας του ίδιου Συλλόγου (�974-6). Κατόπιν έγινε Πρόεδρος του
Συλλόγου Πτυχιούχων Ιστορικών – Αρχαιολόγων (�976-�). Από το �9�� ως
το �990 υπήρξε μέλος του Δ.Σ., Γραμματέας και Πρόεδρος του Συλλόγου
Διδασκόντων της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης, το
�9�9-�990 Πρόεδρος του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Π. Κ.,
το �990-3 Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Πρόεδρος του Ειδι-
κού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας, το �992 Πρόεδρος του Τμήματος
Κοινωνιολογίας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Π. Κ., το �995-2000
Διευθυντής του Τομέα Ιστορίας της Τέχνης και Αρχαιολογίας, το �997-2000
Αντιπρόεδρος του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας και του Τε-
χνικού Συμβουλίου του Π. Κ. και το �990-2005 Διευθυντής του Μεταπτυ-
χιακού Προγράμματος «Αρχαίος Μεσογειακός Κόσμος». Σημαντική πλευρά
της δραστηριότητάς του θεωρείται και η δημιουργία της σειράς ΡΙΘΥΜΝΑ,
στους 26 τίτλους της οποίας εντάχθηκαν ερευνητικά προϊόντα που προ-
έκυψαν στα πλαίσια του προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών στην Κλα-
σική Αρχαιολογία και κρίθηκαν χρήσιμα για τους ομοτέχνους.

Τα αρχαιολογικά δημοσιεύματά του χωρίζονται στα κυρίως αρχαιολο-
γικά και στις συμβολές σε μελέτες εφαρμογής (χωροταξικές, ρυθμιστικές,
πολεοδομικές). Στα πρώτα συγκαταλέγονται (αλλά δεν αναφέρουμε) Χρο-
νικά ανασκαφών, λήμματα σε εγκυκλοπαίδειες, μεταφράσεις, παρουσιάσεις
βιβλίων, επιμέλειες, πρόλογοι, μεθοδολογικά κείμενα, διαλέξεις, μη δημο-
σιευθείσες ανακοινώσεις. Στην πρώτη φάση της θητείας του στην Αρχαι-
ολογική Υπηρεσία δημοσίευσε άρθρα σε ελληνικά κυρίως αρχαιολογικά
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περιοδικά: Το Αρχαιολογικό Δελτίο («Νέο αντίγραφο κλασικού έργου»,
ΑΔελτ 2� Α, �966, �22-�33, «Θηβαϊκή Τοπογραφία», ΑΔελτ 22 Β, �967, 247-
257, «Ενεπίγραφον βάθρον εξ Ακραιφνίου», ΑΔελτ 23 Α, �96�, 293-294, «Τι
ίστατο επί της βάσεως του Βρυάξιδος», ΑΔελτ 24 Α, �969, 56-65, «Δαιδα-
λικός κορμός εκ Τανάγρας», ΑΔελτ 24 Α, �969, 65-73), την Αρχαιολογική
Εφημερίδα («Νέος «μακεδονικός» τάφος εν Θήβαις», σε συνεργασία με την
Εύα Μαζωνάκη, ΑΕφ �967, Χρον., �5-�9, «Ανασκαφή οικοπέδου Κριμπά εν
Αλιάρτω», ΑΕφ �967, Χρον., 20-29), τα Αρχαιολογικά Ανάλεκτα εξ Αθη-
νών («Ίσος», ΑΑΑ �, �96�, �39-�40, «Περί της ονομασίας των ελευθέρων
στύλων των ιερών κορυφής», ΑΑΑ �, �96�, 2�0-2��, «Θήβαι. Ανασκαφή οι-
κοπέδου Λιακοπούλου-Κύρτση», ΑΑΑ �, �96�, 24�-244, «Παρατηρήσεις επί
των νεολιθικών της Χαιρωνείας», ΑΑΑ �, �96�, 3�0-3�3, «Περί της κατοι-
κήσεως των Λελέγων εν Βοιωτία», ΑΑΑ 2, �969, 96-97, «Περί του μαντείου
του Τροφωνείου εν Λεβαδεία» -σε συνεργασία με τον Στάθη Βαλλά- ΑΑΑ
2, �969, 22�-233), το Annual of the British School at Athens (“The stone
tripods from Plataea”, BSA 65, �970, �75-�7�).

Στη διάρκεια της συνεργασίας του στο πρόγραμμα «Αρχαίες Ελληνικές
Πόλεις» του Αθηναϊκού Κέντρου Οικιστικής συνέταξε επτά μονογραφίες
που δημοσιεύτηκαν (Corinthia-Cleonaea -σε συνεργασία με τον Μ. Σακελ-
λαρίου- ΑΕΠ 3, �97�, Σικυωνία, ΑΕΠ �, �97�, Τροιζηνία-Καλαύρια-
Μέθανα, ΑΕΠ �0, �972, Φλειασία, ΑΕΠ ��, �972, Επιδαυρία, ΑΕΠ �2, �972,
Μεγαρίς-Αιγόσθενα- Ερένεια, -σε συνεργασία με τον Μ. Σακελλαρίου-,
ΑΕΠ �4, �972, Ερμιονίς-Αλιάς, ΑΕΠ �9, �973) και ακόμη δέκα τρεις που
έμειναν αδημοσίευτες συνοδευόμενες από το υλικό για την εκπόνηση των
πινάκων και των χαρτών στη Βιβλιοθήκη του Αθηναϊκού Κέντρου Οικιστι-
κής, προσιτές, αν και όχι ευχερώς, στους τυχόν ενδιαφερομένους ερευνητές,
αφότου διακόπηκε το πρόγραμμα (Αργεία –Μνημειακή Τοπογραφία και το
Δωρικόν Άργος, Αίγινα και Βέλβινα, Δυτική Λοκρίς, Φωκίς, Ανατολική Λο-
κρίς, Δωρίς, Κοιλάδα του Σπερχειού –Μαλίς-Αινίς-Οιταία, Ακαρνανία, Κέα,
Κύθνος, Σέριφος, Σίφνος, Σύρος). Ακόμα δημοσιεύτηκαν στο Ekistics δύο
άρθρα του (“Some observations on the population of the NW Peloponnese
in antiquity”, Ekistics 206, �973, 40-4� και “The cities of Phokis”, Ekistics
27�, �97�, 274-276) καθώς και το μελέτημα «Αρχιτεκτονικά και ιστορικά
μνημεία και ιστορικές θέσεις του νομού Φωκίδος» στην Επετηρίδα Εται-
ρείας Στερεοελλαδικών Μελετών 4, �973, 93-�32, προϊόν συνεργασίας με
την Ρέα Γαλανάκη και τον έχοντα το «γενικό πρόσταγμα» Αρ. Πετρονώτη.
(Δημοσιεύτηκε κάτω από το όνομα μόνο του τελευταίου.)

Μια τρίτη περίοδος δημοσιευμάτων αρχίζει με την έκδοση της διδακτο-
ρικής διατριβής του Αρχαία Αίγινα. Η ανθρώπινη κατοίκηση, Αθήνα �9�0.
Ακολουθούν τα «Survey of the island of Keos, Cyclades”, ASCSA, Coll. in
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archaeological surveying, �9�� και “Ancient habitation patterns in Keos. Lo-
cation and nature of the sites in the NW part of the island”, ΑΡΙΑΔΝΗ 3,
�9��, 207-266 (και τα δυο σε συνεργασία με την Ch. Georgiou). Παράλ-
ληλα εκδίδει τα Η μεγάλη πλαστική των Γεωμετρικών χρόνων, Ρέθυμνο �9�7
και Θήβα. Μνημειακή τοπογραφία της αρχαίας πόλης. Α. Οι οχυρώσεις,
Αθήνα �9�� και ακολουθούν «Η μεγάλη πλαστική της Γεωμετρικής επο-
χής», Τέχνη και Τεχνολογία, Αθήνα, �9��, �07-��0, «Τα εναέτια του ναού
του Ισμηνίου Απόλλωνος στη Θήβα», Επετηρίς Εταιρείας Βοιωτικών Μελε-
τών Αα, �9��, 209-234, «Αρχαία κατοίκηση στην Κέα. Το βόρειο τμήμα της
ανατολικής πλευράς του νησιού», ΑΡΙΑΔΝΗ 6, �993, 7-57 (σε συνεργασία
με την Χ. Γεωργίου), «Σόλλιον», Πρακτικά Α΄ αρχαιολογικού και ιστορικού
συνεδρίου Αιτωλοακαρνανίας, Αθήνα �99�, 22�-227, «Οι πόλεις της αρχαίας
Ακαρνανίας», ΑΡΙΑΔΝΗ �, �996, 7�-94, «Παρατηρήσεις στην ‘Αρχαιολογία’
του Ξενομήδη», ΜΕΛΕΤΗΜΑΤΑ 27, �99�, 73-�9, «Ελίκη και Βούρα. Η φυ-
σική και η πολιτική καταβύθιση», Αρχαία Ελίκη και Αιγιάλεια, Αθήνα �99�,
209-234, Θηβαϊκά. Μνημειακή τοπογραφία της αρχαίας πόλης, ως τόμος
�39, �996 της Αρχαιολογικής Εφημερίδας και «Τα αγάλματα του Riace . Μια
άλλη γνώμη», ΑΕφ �37, �994 (�999), �-��. Αναμένεται και η δημοσίευση
άρθρου για «υβριδικά» αγάλματα των Αλών στον τόμο στη μνήμη της Στέλ-
λας Παπαδάκη.

Στη σειρά ΡΙΘΥΜΝΑ περιλήφθηκαν τα δημοσιεύματά του Οι επικρά-
τειες των αρχαίων πόλεων της Κρήτης, ΡΙΘΥΜΝΑ 6, Ρέθυμνο 200� σε συ-
νεργασία με τους τότε μεταπτυχιακούς φοιτητές Κατάκη Ε., Κόσσυβα Α.,
Ξιφαρά Ναπ., Παναγιωτόπουλο Εμμ., Τασούλα Γ., Τσατσάκη Ν., Χατζηπα-
ναγιώτη Μ., Ο κένταυρος στην πρώιμη Ελλάδα. Μορφή-Περιεχόμενο-
Σημασιοδοτήσεις, ΡΙΘΥΜΝΑ �, Ρέθυμνο 200� σε συνεργασία με την
Αντιγόνη Βελιδάκη, Η γεωπολιτική οργάνωση της πελοποννησιακής Αχαΐας,
ΡΙΘΥΜΝΑ 9, Ρέθυμνο 200�, Για την Εσπερία Λοκρίδα, ΡΙΘΥΜΝΑ �9, Ρέ-
θυμνο 2004, Για την Φωκίδα, ΡΙΘΥΜΝΑ 26, Ρέθυμνο 2005 (με συμβολές
των μεταπτυχιακών φοιτητών Χριστοδούλου Β., Λαγαμτζή Ι., Νούτσου
Μαρ., Χατζηδοπαυλάκη Ε.). Με το όνομά του ως εκδότη κι επεμβάσεις και
παρατηρήσεις από μέρους του κυκλοφόρησε και το ΡΙΘΥΜΝΑ �3, Κοίλα
χάλκινα αγάλματα κλασικών χρόνων, Ρέθυμνο 2003, που συγκροτείται από
εργασίες των τότε μεταπτυχιακών φοιτητών Οικονόμου Στ., Μουλλού Θ.,
Ζωγραφάκη Β., Γούλα Ελ., Κοσμά Μ., Λαζαρίδη Κ., Μπακανδρίτσου Αν.,
Βασιλάκη Ν. και Χατζαντώνη Φ.

Αρχική εμπειρία που του επέτρεψε στη συνέχεια να συνεργασθεί στην
εκπόνηση μελετών ρυθμιστικού, χωροταξικού χαρακτήρα, απέκτησε κατά
τη συνεργασία του με τους μελετητές στους οποίους είχε ανατεθεί το ρυθ-
μιστικό σχέδιο της Θήβας (�966-7), ως τότε προϊστάμενος της Εφορείας
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Θηβών. Στη συνέχεια έλαβε μέρος ως αρχαιολόγος στην εκπόνηση αντί-
στοιχων μελετών: Χωροταξική Δυτικών Ακτών Σαρωνικού (�974), Χωρο-
ταξική Περιοχής Δελφών–Παρνασσού–Μόρνου (�975), Χωροταξικό Σχέδιο
Ελλάδος (�975-6), Χωροταξικό Σχέδιο Πρωτευούσης (�975-6), Διερεύνηση
των Θέσεων Εγκατάστασης του Αεροδρομίου της Αθήνας (�97�-9), Εξυ-
γίανση και Ανάδειξη των Αρχαιολογικών Χώρων Λιμένος Θάσου (�979-
�0), Χωροταξική Μελέτη Νομού και Ρυθμιστική Μελέτη της Πόλης της
Λευκάδας (�9��-2), Αθήνα. Κεντρική Περιοχή. Οργάνωση του Χώρου και
Ρυθμίσεις (�9�0-�), Ειδική Χωροταξική Μελέτη Β και Ν Ακτών Κορινθια-
κού Κόλπου για ανάπτυξη και προστασία, στα πλαίσια του Κοινοτικού Προ-
γράμματος ENVIREG (�992-�995), Μελέτη Χωρικών Επιπτώσεων από τα
Κοινοτικά Προγράμματα και πρωτοβουλίες σε επίπεδο Περιφέρειας Κρή-
της (�996-7), Χωροταξικό Σχέδιο Περιφέρειας Κρήτης (�997-2000), Διε-
ρεύνηση των Ιδιαιτεροτήτων του Μεσογειακού Νότου της Ευρώπης και
Διατύπωση Παραδειγμάτων Επίδειξης στην Περιφέρεια Κρήτης (Πιλοτική
δράση ARCHI-MED, 2000-�), Ανάδειξη Ιστορικότητας και Ανάπλαση Ιεράς
Οδού από Αγίας Άννης ως Δημαρχείο Αιγάλεω (2004-5), Εθνικό Χωροτα-
ξικό Σχέδιο Ελλάδας (2006-7), Σχέδιο και Πρόγραμμα Προστασίας Περι-
βάλλοντος Περιοχής Οικιστικού Συγκροτήματος Βόλου (2007-�).
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Ιεράπετρα – Εργαστήριο Τρίτη, 4 Οκτωβρίου 1994
.......................................................................................................................................
Το δειλινό των Τσιγγάνων
Βραχυκυκλώματα το βράδυ, την ώρα που σηκώνομαι από ένα σύντομο και
γεμάτον όνειρα ύπνο, με φταίχτη τη λάμπα της σκάλας, και μικρός πανικός
μήπως μείνω χωρίς φως και τι θα ’χω να κάνω όλο το βράδυ και τη νύχτα,
αφού αυτές τις ώρες τις περνάω στο γραφείο δουλεύοντας στον υπολογιστή.

Υπάρχει ακόμη λίγο φως της ημέρας, σε λίγο το σκοτάδι θα είναι πλήρες.
Ντύνομαι και βάζω στην τσέπη μου κλειδιά και σπίρτα. Στον ηλεκτρικό

πίνακα η ανόρθωση των αυτόματων ασφαλειών δεν αποδίδει και το σκοτάδι
λεπτό με λεπτό προχωρεί. Το κακό έχει ρίξει και την ασφάλεια της ΔΕΗ.
Προσπαθώ να ανοίξω το κουτί της ΔΕΗ και να βρω την ασφάλεια και τα κα-
ταφέρνω, αδέξια, με την τρίτη. Τα φώτα ανάβουν αλλά, σε νέο πάτημα του
διακόπτη της επίμαχης λάμπας, γίνεται νέο βραχυκύκλωμα. Και πάλι ως
την ασφάλεια της ΔΕΗ. Γυρίζω την ασφάλεια, αποκαθιστώ το φως, απο-
φασίζω ότι δεν πρέπει να αγγίξω το διακόπτη της ελαττωματικής λάμπας,
και τρέχω στον ηλεκτρολόγο.

Υπόσχεται να προσπαθήσει να έρθει αύριο.
Σουρουπώνει, είναι η ώρα που πριν αρχίσει η ανασκαφή έκανα τη βόλτα

μου και τις ασκήσεις μου στη δυτική παραλία. Πάω πάλι προς τα κει. Στο με-
ταξύ είμαι κάθιδρος, όχι από τον πανικό των βραχυκυκλωμάτων αλλά από
την απότομη αλλαγή καιρού προς το νοτιά, και γιατί φοράω μακρύ παντα-
λόνι και μπλουζάκι με κοντά μανίκια. Βαριά ρούχα για αυτόν τον καιρό εδώ
πέρα. Η μεγάλη μπουγάδα που είχα απλωμένη στο δρόμο από το πρωί,
αξιοθέατη κι αυτή για τους πολλούς ακόμη τουρίστες μαζί με το «σπίτι του
Ναπολέοντος», όπως είναι γνωστό το εργαστήριό μου, δεν είχε στεγνώσει,
όταν τη μάζευα βιαστικά την ώρα που προσπαθούσα συγχρόνως να αντι-
μετωπίσω τα βραχυκυκλώματα.

Αντώνης Ζώης

Το δειλινό των τσιγγάνων – Βιβλίο έβδομο
(χρυσά σανδάλια στην άμμο…)

Μικρή συμβολή στο εορταστικό-τιμητικό διήμερο
για τον παλαιό συνάδελφο και φίλο Νικόλα Φαράκλα



*
Αυτή τη φορά, φεύγοντας από τον ηλεκτρολόγο, παίρνω το δρόμο του ρω-
μαϊκού «τείχους λιμένος», του μεγαλυτέρου σε έκταση ρωμαϊκού κτίσμα-
τος της Ιεράπετρας σήμερα, αγνοουμένου από τους πάντες, με όψη αθλίας
μάντρας μεγάλου οικοπέδου μπάζων και απορριμμάτων. Η κουλτούρα της
αρμοδίας αρχαιολογικής Εφορείας και η κουλτούρα του Δήμου σε όλη της
την απεχθή μεγαλοπρέπεια.

Το ρωμαϊκό τείχος στην περιοχή του παλαιού κτηνιατρείου και των πα-
λαιών σφαγείων, τμήμα του «τείχους λιμένος», με την ίδια φορά αλλά σε
εσοχή αρκετών μέτρων προς Νότον, είναι εφέτος καθαρισμένο από την
αγρία βλάστηση, όχι για καλό σκοπό, είμαι σίγουρος, αλλά καλύπτεται εν
μέρει από σωρούς οικοδομικών υλικών που θα χρησιμοποιηθούν μάλλον
στην οικοδόμηση του κολυμβητηρίου της πόλης, άλλο ένα έργο που γίνε-
ται χωρίς γνώση και αίσθημα ευθύνης, ακριβώς επάνω στο κέντρο του αρ-
χαίου λιμανιού, όπως υποθέτω, χωρίς καμιά πρόβλεψη για το μέλλον, σε
ελαχίστη απόσταση από την πόλη και το λιμάνι και ακριβώς πάνω στο μο-
ναδικό σημείο όπου μπορούσε να γίνει το αρχαιολογικό πάρκο της Ιεράπε-
τρας, με κύριο μνημείο το αθλίας όψεως τώρα «τείχος λιμένος» και
συγκέντρωση των πολλών διάσπαρτων και παραπεταμένων σήμερα σε σω-
ρούς εδώ κι εκεί σημαντικών αρχιτεκτονικών μνημείων. Τα έχω ήδη γράψει
και προτείνει στο Δήμο.1

Σκέφτομαι ότι μπορώ τουλάχιστον να τραβήξω μερικές λεπτομερειακές
φωτογραφίες των ορατών αυτή τη στιγμή ερειπίων.

*
Πέρα από τα Παλαιά Σφαγεία με τα ρωμαϊκά τείχη ή τοίχους είναι η μαγική
ερημική περιοχή με το πλάτωμα των Τσιγγάνων, το άλσος των αρμυρικιών,
την πλατιά αμμουδιά, τις πλακούρες και τις λακκούβες της παραλίας, που
ροδίζουν και χρυσίζουν μαζί με τους όγκους των Λασιθιώτικων βουνών και
τον ορίζοντα μετά τη δύση του ήλιου.

Εδώ είχαμε δει τον Ιούνιο με τον Χρίστο και τον Don την τσιγγάνικη
φαμίλια, με τον καλαθοπλέκτη πατέρα να πλέκει καλάθια από λυγαριά,
πράγμα που με παραξένεψε, αφού, παρά το όνομα της γειτονικής μητρό-
πολης των αγγουριών, Γρα Λυγιά, δεν είχα δει λυγαριές στην περιοχή.�

Πού βρήκε ο Τσιγγάνος το υλικό της εργασίας του; Ένα αρχαιολογικό

�4 ANTΩΝΗΣ ΖΩΗΣ

1 Βλ. Ζώης 1993, �9-30.
� Σε μια από τις κούρσες του Ζώη του ραλλίστα στο δρόμο προς Γρα Λυγιά είδα μια

μικρή ολάνθιστη λυγαριά, νια λυγιά, στο ρείθρο του δρόμου, δεξιά, και πολύ συγκινήθηκα,
αφού το φυτό αυτό είναι δεμένο με την προεφηβική μου ψυχή.



πρόβλημα, όπως τόσα ανάλογα που αντιμετωπίζει ο αρχαιολόγος στην ανα-
σκαφή. Εδώ η λύση ήταν εύκολη, αφού ο μάστορας απάντησε πρόθυμα στις
ερωτήσεις μας. Λυγαριές πραγματικά δεν υπάρχουν στην περιοχή, ο ίδιος το
υλικό του το φέρνει από πάνω, από τα μέρη της Καρδίτσας. Όταν φτάναμε
με το πλοίο είδαμε δύο φορτηγά κατάφορτα με μεγάλα καλάθια να βγαί-
νουν στο λιμάνι του Ηρακλείου. Υπάρχει λοιπόν εισαγωγή έτοιμων καλα-
θιών, ίσως από κάποια βιοτεχνία, και, επίσης, κατασκευή επί τόπου από
μεμονωμένους τεχνίτες, όπως ο συνομιλητής μας στην παραλία της Ιερά-
πετρας. Με το υλικό φερμένο από άλλη, μακρινή χώρα, αν βλέπαμε το θέμα
σε προϊστορική προοπτική.

*
Τα παραδοσιακά μεγάλα καλάθια από λυγαριά χρησιμοποιούνται ακόμη
στην Κρήτη, για τη συλλογή και τη μεταφορά των σταφυλιών και του ελαι-
οκάρπου ως το κοντινό πατητήρι, αν υπάρχει ακόμη παραδοσιακό πατη-
τήρι, ή ως το φορτηγό που μεταφέρει τον καρπό στα μηχανικά πατητήρια
και ελαιουργεία των συνεταιρισμών. Αλλά παραγωγή καλαθιών ντόπια δεν
υπάρχει.3

Οι οψιανοί της Κρήτης έρχονταν από τη Μήλο, αλλά πού κατασκευά-
ζονταν τα εργαλεία; Εκεί ή εδώ;

Στην ανασκαφή έχομε τεκμήρια για την επιτόπια κατασκευή: Τμήματα
πυρήνων και πλήθος αποκρουσμάτων, πολλά από τα οποία είναι πολύ μικρά
(το «λιανολόι» των Ημερολογίων). Αλλά το «εργαστήριο του οψιανού», το
οποίο ο Franchet έβλεπε να εκτείνεται στα πετρώδη απλώματα από την Τρυ-
πητή και πέρα, στην περιοχή του αεροδρομίου Ηρακλείου,4 μήπως ήταν τέ-
τοια μικρά εποχικά εργαστήρια τεχνιτών από τη Μήλο ή από άλλους τόπους,
που κατασκήνωναν κοντά στις ακτές κουβαλώντας και το σάκκο με τα μαύρα
χαλίκια, και έφτιαχναν τα εργαλεία εκεί για να τα πάνε μετά στους οικισμούς,
όπως οι σημερινοί Τσιγγάνοι που δημιουργούν τις αγορές τους και στα πιο
κρυφά στενά της Κάτω Μεράς και κάθε γειτονιάς σε όλη την Ελλάδα;

Η χρήση της αναλογίας – τηρουμένων των αναλογιών, για να το πούμε
κι έτσι – δεν είναι αμάρτημα. Εξάλλου πόσο πιο περιπετειώδες ήταν ένα τα-
ξίδι με προϊστορικό πλεούμενο από τη Μήλο ως τις βόρειες ακτές της Κρή-

�5ΤΟ ΔΕΙΛΙΝΟ ΤΩΝ ΤΣΙΓΓΑΝΩΝ

3 Αγόρασα σήμερα ένα ωραίο καλάθι από ιτιά στην πόρτα του Εργαστηρίου από πλα-
νόδιο πωλητή, από το Αγρίνιο, όπως και το καλάθι. Το παίνευε ως κατάλληλο για να φυλά-
γονται πατάτες και κρεμμύδια. Να μια σχεδόν ξεχασμένη χρήση των χειροποίητων καλαθιών,
κι αυτή συνδεδεμένη με περασμένους τρόπους ζωής και με μιαν άλλην αγροτική και οικιακή
οικονομία.

4 Ζώης 1973, 58-63.



της από ένα σημερινό ταξίδι με το τρίκυκλο από τις ρεματιές και τους κάμ-
πους της Θεσσαλίας στις ακτές της νότιας Κρήτης;

*
Απόψε τους Τσιγγάνους τους είδα από μακριά σε άλλο σημείο, επιστρέ-
φοντας από την πλευρά του νερού. Ήταν καθιστοί στο πλάτωμα ανάμεσα
στο άλσος των αρμυρικιών και στο «τείχος λιμένος», σε κύκλο, μικρή φα-
μίλια μάλλον, χωρίς φωτιά και χωρίς φως. Ίσως είχαν ήδη φάει το βραδινό
τους, είχαν σβήσει τη φωτιά, ξύλα ή γκάζι, και δεν είχαν ανάψει φωτιστικό.
Τι το χρειάζονταν; Και η φωτιά δεν θα είχε νόημα, καλοκαίρι καιρό, και μά-
λιστα με την αποψινή επιστροφή της νοτιάς και με τη βραδινή ζέστη. Ώρα
οικογενειακής περισυλλογής μετά το δείπνο και πριν από τον βραδινό ύπνο.

Τσιγγάνοι μοναχοί, στο μούχρωμα του δειλινού, στα πρώτα βήματα της
νύχτας, θαμπές σκιές, μικρή μινιατούρα κορυφογραμμής με τη μεγάλη κο-
ρυφογραμμή των βουνών στο βάθος και τη μαύρη απλάδα του άλσους των
αρμυρικιών πιο πέρα.

Τσιγγάνοι χωρίς μικρούς πανικούς για τα βραχυκυκλώματα από την
κακή επαφή της ηλεκτρικής λάμπας στη σκάλα του Εργαστηρίου και από
την αγωνία ότι απόψε δε θα μπορέσομε να παίξομε με τους ηλεκτρονικούς
υπολογιστές και να γράψομε πάλι κείμενα για λυγαριές, μαύρα χαλίκια και
Τσιγγάνους.

Ιεράπετρα – Εργαστήριο Δευτέρα, 10 Οκτωβρίου 1994
.......................................................................................................................................

Άσπρα χαλίκια σε γαλάζιο βυθό
Χτες, Κυριακή, έκανα, επιτέλους, ένα κανονικό μπάνιο στη δυτική παραλία,
που τη βρήκα στις μεγάλες ομορφιές της, αγνή, καθαρή, ήρεμη, ενώ η ανα-
τολική τουριστική παραλία ήταν ταραγμένη και απωθητική.

Χρειάστηκε μόνο να μαζέψω τα σπασμένα γυαλιά ενός μπουκαλιού, που
παρά λίγο να πατήσω, καθώς έκανα πάλι τις ασκήσεις μου στις μακριές πλά-
κες, αλλά τα βράχια στα ρηχά, με τις εναλλαγές της πολύχρωμης βλάστησης
των φυκιών και οι μικρές πισίνες με λευκά χαλίκια εκεί που αρχίζουν τα βα-
θιά, είναι γνήσια απόλαυση και χαρά, έστω κι αν προσπαθείς συνεχώς να
ισορροπήσεις, αφού μερικές από τις επιφάνειες στα ρηχά είναι λίγο γλιστερές.

Χρυσά σανδάλια στην άμμο
Και ύστερα, σε αυτήν την απέραντη ερημιά, όπου μετά βίας μετράς τρεις-
τέσσερις κολυμβητές, και έναν ή δυο ψαροντουφεκάδες, εμφανίζονται τα
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εξαίσια πλάσματα του μύθου και του ονείρου, οι μικρές Τσιγγάνες και τα
Τσιγγανόπουλα, τέλειο τσούρμο, ιδανική σύνθεση από ηλικίες, φωνές, κο-
στούμια, κινήσεις, θέατρο.

Παρατούν τα χρυσά σανδάλια στην άμμο, γλιστρούν στα πορτοκαλλιά
και κίτρινα φύκια στα ρηχά, παίζουν γητεύοντας και κρατώντας στην άκρη
μιας διχάλας ένα πεθαμένο πουλί, χορεύουν ανεμίζοντας τις τέλειες μακριές
ποδήρεις εσθήτες τους, πράσινη η μια, η δεκάχρονη, και γαλάζια η άλλη, η
δεκαεξάχρονη· τη μικρή, την τρίχρονη, τη γυμνώνουν τελείως και την αφή-
νουν να τρέχει πάνω κάτω και να φωνάζει, πάντα φορώντας τα χρυσοκόκ-
κινα γιορντάνια στα μαλλάκια, ενώ τα δυο αγόρια, εμφανίζονται και
εξαφανίζονται, και καταλήγουν κάποτε κάτω από μια μικρή φορητή ομ-
πρέλλα της πλαζ, πολύχρωμη, να φουμάρουν τσιγάρο, τα δωδεκάχρονα.

Γη των Τσιγγάνων, παραλία των Τσιγγάνων, σκηνές των θαυμαστών
οραμάτων, όσο υπάρχουν ακόμη αυτές οι άκρες των πόλεων και οι χέρσες
παρυφές των χωραφιών.

*
Προχτές περνούσαν πάλι από τη γειτονιά τα Τσιγγανόπουλα διαλαλώντας
χαλιά. Βγήκα στην πόρτα να δω αν έχουν κάτι μικρό, που μού χάλασε το χα-
λάκι μπροστά στο κρεββάτι και θέλει άλλαγμα. Ήτανε δυο αγόρια. Το μικρό-
τερο, δέκα χρονώ περίπου, ήταν το πιο τέλειο πλάσμα που έχω δει. Θυμήθηκα
τους καιρούς του Ταμερλάνου, του Τσιγκίζ Χαν και το παιδομάζωμα. Αν
ήμουν σκηνοθέτης του σινεμά θα έκανα ταινία μόνο γι’ αυτό το παιδί.

Οι Τσιγγάνοι της μεσολιθικής εποχής
Ύστερα σκεφτόμουν αν ένα τέτοιο παιδί μάθει γράμματα και γίνει ερευνη-
τής, χωρίς να αποκοπεί από το συγγενικό και φυλετικό του περιβάλλον, θα
μπορέσει να μας μιλήσει για τους Τσιγγάνους, τη ζωή, τη γλώσσα, τις αν-
τιλήψεις, τις τεχνικές προσαρμογής τους στον συνεχώς εναλλασσόμενο
σύγχρονο κόσμο, και συγχρόνως την εμμονή τους σε έναν τρόπο ζωής και
οικονομίας, που πηγαίνει πιο πίσω και από τη νεολιθική εποχή;

Τι είναι αυτό στους Τσιγγάνους που γοητεύει και εμένα και πολλούς άλ-
λους; Και γιατί τόσοι άλλοι αισθάνονται γι’ αυτούς αδιαφορία, ακόμη και
απέχθεια ή φόβο, φτάνοντας στα όρια του καθαρού ρατσισμού;

Δεν τους ζηλεύω, αλλά μου αρέσουν. Η σωματική τους ομορφιά, η γρή-
γορη αντίληψη, η υπέροχη κινητικότητα με τέλειες δικές τους κινήσεις, η
προσαρμοστικότητα, η τόλμη, η επιδεξιότητα στα χέρια και στα λόγια.

Είναι οι τελευταίοι φορείς του πολιτισμού της μεσολιθικής εποχής, του κυ-
νηγετικού και συλλεκτικού σταδίου, του εξαίσιου εκείνου μείγματος αρπα-
γής και ραχατιού, σκληράδας και ηπιότητας, πριν η ανθρωπότητα βαρύνει,
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στο σώμα και στο πνεύμα, με την υποχρεωτική της στασιμότητα στις καλ-
λιεργούμενες εκτάσεις και την αδυσώπητη σκλαβιά στις αλυσίδες της παρα-
γωγής. Ούτε κοπάδι, ούτε χωράφι. Μόνο κυνήγι στο βουνό και στην πόλη,
μόνο ψάρεμα στο ποτάμι και στα στενά της αγοράς.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Ζώης 1973: Ζώης Α., Κρήτη. Εποχή του λίθου, Αθήνα.
Ζώης 1993: Ζώης Α., Schültke K.-H., Αεροδρόμιο Ανατολικής Κρήτης. Μια απλή ιδιω-

τική επένδυση ή ένα σύνθετο κοινωνικο-οικονομικό και πολιτισμικό πρόβλημα; Σελ.
1-5�. Απόδεξις 5, Αθήνα.

Ζώης �005: (1) Ζώης Α., Το δειλινό των Τσιγγάνων. Αποσπάσματα αρχαιολογικών ημε-
ρολογίων 1989-1994. Για τους φίλους της ανασκαφής της Βασιλικής και για κάθε
φίλο. Τόμος πρώτος: Εισαγωγή και τα πρώτα πέντε βιβλία. Σελίδες Ι-XLV και 1-
�84. Απόδεξις – Αρχαιολογικά μελετήματα – Θεωρία και πράξη, Αθήνα.

Ζώης �005: (�) Ζώης Α., Το δειλινό των Τσιγγάνων. Αποσπάσματα αρχαιολογικών ημε-
ρολογίων και εκθέσεων. Για τους φίλους της ανασκαφής της Βασιλικής και για κάθε
φίλο. Τόμος δεύτερος: Εισαγωγή Β΄ και τα βιβλία έβδομο ως ένατο. Σελίδες Ι-XVΙ
και �85-564. Απόδεξις – Αρχαιολογικά μελετήματα – Θεωρία και πράξη, Αθήνα.
Δοκιμαστική έκδοση και των δύο τόμων, σε 10 αντίτυπα, έγινε τον Ιανουάριο του
έτους �005. Χρειάστηκε, όμως, να γίνουν αρκετές διορθώσεις και βελτιώσεις, να
ετοιμαστεί νέα εκτύπωση. Η «τελική» πρώτη έκδοση έγινε τον Απρίλιο του �005, σε
30 αντίτυπα, επαρκή για την κατάθεσή τους στις κυριότερες Αρχαιολογικές Βι-
βλιοθήκες. Η ανατύπωση αντιτύπων είναι πανεύκολη με την ισχύουσα για τις δικές
μου εκδόσεις φωτο-ψηφιακή τυπογραφία. Διορθώσεις και βελτιώσεις μπορούν να
γίνονται σε κάθε νέα εκτύπωση. Το πρωτότυπο φωτο-αντιγράφεται στο φωτο-ψη-
φιακό τυπογραφείο κάθε φορά εξ αρχής, επομένως η νέα εκτύπωση μπορεί να γί-
νεται και για ένα μόνο αντίτυπο.
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Τα «αρχαιολογικά κατάλοιπα» έτσι κι αλλιώς είναι δείγματα ενός σύνθετου
πολιτισμικού «πληθυσμού» κι αυτό σημαίνει πως οι πληροφορίες που προ-
κύπτουν από τη μελέτη τους δε μπορεί να έχουν ερμηνευτική αυτονομία.
Χρειαζόμαστε επομένως ένα πλήθος από στοιχεία τα οποία είναι δυνατό να
μας βοηθήσουν όχι μόνο προς την αναζήτηση, τον εντοπισμό και την περι-
γραφή μιας τέτοιας «αυτονομίας», αλλά και να συστήσουν, με τη βοήθεια
μιας συγκεκριμένης θεωρητικής πρότασης ένα αξιόπιστο εντύπωμα του χα-
μένου «πληθυσμού».

Μία από τις πιο σημαντικές ερευνητικές διαδικασίες, για την Προϊστο-
ρική Αρχαιολογία η σημαντικότερη, όπου είναι δυνατό να αναζητηθούν
αυτά τα στοιχεία, είναι η Ανασκαφή!

Το ερώτημα είναι αν οι μεθοδολογίες που εφαρμόζονται στη συγκεκρι-
μένη ανασκαφική πράξη βοηθούν αυτή την αναζήτηση ή δημιουργούν την
«εικόνα» μιας πραγματικότητας άλλης. Και στην περίπτωση αυτή η προ-
τεινόμενη Ερμηνεία δε θα είναι τίποτε άλλο παρά μια ενδιαφέρουσα υπο-
κειμενική αφήγηση.

Κατά την Ερμηνευτική Φιλοσοφία «ερμηνεύω» σημαίνει ανήκω και ζω
μέσα στα πράγματα ή στα συμβάντα του παρελθόντος που θέλω να «ερμη-
νεύσω» όχι για να υποταχτώ σε αυτά, αλλά για να καταστώ διαμεσολαβητής
των μηνυμάτων τους, αξιοποιώντας τις προκαταλήψεις που φωτίζουν και όχι
αυτές που συσκοτίζουν. Κι αυτή είναι η άποψη του Hans Georg Gadamer,
εισηγητή της Ερμηνευτικής Φιλοσοφίας και ιδιαίτερα ερευνητή του προ-
βλήματος της «Ιστορικής Συνείδησης». Από την πλευρά της Νέας Αρχαι-
ολογικής Θεωρίας η ερμηνεία του αρχαιολογικού υλικού συνιστά προσπά-
θεια ορισμού του «πώς» και «γιατί» με τη βοήθεια της εθνογραφικής ανα-
λογίας, της Εθνοαρχαιολογίας και της Πειραματικής Αρχαιολογίας. Φυσικά
η πρόθεσή μου δεν είναι να ανασκευάσω αυτές τις ερμηνευτικές αρχές. Ούτε
χρειάζομαι μια τέτοια ανασκευή, ούτε και τη μπορώ. Αντίθετα θα τις χρησι-
μοποιήσω αξιοποιώντας ιδιαίτερα την ερμηνευτική σημασία της «προκατά-
ληψης», όσον αφορά τον προσδιορισμό του ερμηνευτικού «γιατί», όποιο
περιεχόμενο κι αν έχει αυτό. Γιατί οι γεωργοκτηνοτρόφοι του Δισπηλιού, πα-
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ραδείγματος χάριν, διακοσμούσαν τα αγγεία τους, ή γιατί οι κάτοικοι της
ίδιας προϊστορικής κοινότητας έχτιζαν τα σπίτια τους μέσα στη λίμνη;

Βέβαια ο χαρακτήρας αυτής της συνοπτικής ανακοίνωσης είναι απόλυτα
περιγραφικός. Να περιγράψω ένα πρόβλημα θέλω. Ένα πρόβλημα που με
απασχολεί κι εμένα όλα αυτά τα χρόνια, που έζησα, ως ένα συνηθισμένο
υποκείμενο αυτής της γλυκιάς περιπέτειας ανάμεσα στις λάσπες της ανα-
σκαφής και την πλήξη της βιβλιογραφίας. Δε θέλω δηλαδή, να επιχειρήσω
την ανάλυση της θεωρητικής σημασίας της Ερμηνείας. Μια τέτοια απόπειρα
θα έπρεπε να θεμελιωθεί πάνω στο σύνολο των προτάσεων της Αρχαιολο-
γικής Φιλοσοφίας (=Θεωρητικής Αρχαιολογίας), όπως αυτές διατυπώθηκαν
από την εποχή του G. Childe μέχρι τις ημέρες της χοντεριανής λεξιλαγνείας.
Από την εποχή, με άλλα λόγια, της μαρξιστικής καχυποψίας μέχρι εκείνη
του μεταδιαδικαστικού νεοϊδεαλισμού. Είμαι αποφασισμένος να περιοριστώ
στην ανασκαφή, που κατά την άποψή μου συνιστά την έναρξη της ερμηνευ-
τικής διαδικασίας και το αποκλειστικό θεμέλιο αυτής. Και με αυτό θέλω να
ισχυριστώ πως η επιλογή μιας συγκεκριμένης μεθοδολογίας, με βάση την
οποία θα αναπτυχθεί η ανασκαφική πράξη, προσδιορίζει αναγκαστικά και
την επιλογή των επιχειρημάτων και, για να θυμηθώ τον αφορισμό του
Gadamer, την επιλογή των «προκαταλήψεων», κάτω από το «φως» ή το
«σκοτάδι» των οποίων θα οδηγηθούμε στην τελική πράξη της Ερμηνείας.

Ήδη έχει παρουσιαστεί η ανάγκη να αλλάξω τον τίτλο της ανακοίνω-
σής μου και να σας προτείνω να είναι «Η αρχαιολογική ερμηνεία και οι ανα-
σκαφικές προκαταλήψεις», με παραγράφους ανάπτυξής της τις εξής: Α)
Ποιες είναι οι ανασκαφικές προκαταλήψεις; Β) Υπάρχει λόγος να τις υπερ-
βούμε ή όχι; Γ) Φωτίζουν ή συσκοτίζουν το «γιατί» της Ερμηνείας;

Α) Ποιες είναι οι ανασκαφικές προκαταλήψεις; Θα τις αναφέρω με τη
σειρά που καταστάλαξαν μέσα μου, από τη στιγμή που στάθηκα σκεφτικός
πάνω από το πρώτο ανασκαφικό σκάμμα της αρχαιολογικής μου ζωής. Και
από τη στιγμή που άκουσα μια γειτόνισσα της ανασκαφής στην Τούμπα της
Θεσσαλονίκης να ρωτάει ρητορικά, θυμωμένη, γιατί τα χώματα της ανα-
σκαφής λέρωναν την απλωμένη της μπουγάδα: «απορώ τι κάνετε εκεί
πέρα!». Χωρίς να μπορεί κανείς από μας, που είχαμε πάρει την απόφαση να
σκάψουμε εκεί και όχι αλλού, να της απαντήσει… Πρώτη προκατάληψη,
λοιπόν: η επιλογή της θέσης μέσα στα όρια ενός προϊστορικού οικισμού.
Επιλογή που ορίζει αυθαίρετα το κέντρο ενός ανασκαφικού χώρου ως κέν-
τρο της ζωής του οικισμού.

Δεύτερη προκατάληψη: το ημερολόγιο. Η σύνταξη ενός κειμένου, οι πε-
ριγραφές του οποίου, ενώ καλούνται να αποκαλύπτουν με λεπτομέρειες την
πορεία της ανασκαφικής δράσης, αποκαλύπτουν με τον ένα ή τον άλλο τρόπο
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τη ψυχολογική σχέση του συντάκτη ενός ημερολογίου με το ανασκαφικό του
περιβάλλον, τη συναισθηματική του εξάρτηση από το φυσικό περιβάλλον, τη
γλωσσική του επάρκεια, την περιγραφική του εμπειρία, την πεπτική του ισορ-
ροπία ακόμα, την ενδυματολογική του άνεση ίσως. Το ανασκαφικό ημερο-
λόγιο, επομένως, δεν αποτελεί την αντικειμενική πιστοποίηση ενός
γεγονότος, αλλά την παραπομπή του στην επιστημονική μεταποίηση ενός
προσωπικού μόχθου. «Σήμερα έβρεξε», έγραφε η Ιωάννα στο ημερολόγιο,
«θα μαλακώσει το χώμα και θα σκάβεται εύκολα. Θα πάψουν να διαμαρτύ-
ρονται οι εργάτες, ιδιαίτερα ο Θωμάς». «Βρέχει από το πρωί», έγραφε ο Σω-
κράτης «Γίναμε όλοι χάλια. Αναγκαστήκαμε να πάμε στην αποθήκη, για να
στεγνώσουμε, μέχρι να σταματήσει η βροχή. Έπεσε και η θερμοκρασία».

Τρίτη προκατάληψη: το ανασκαφικό σκάμμα, η ανασκαφική τομή ή το
ανασκαφικό τετράγωνο. Η αναγωγή, δηλαδή, σε βασική αναλυτική μονάδα
της ανασκαφής ενός γεωμετρικού όρου, οι διατυπώσεις του οποίου, αριθμη-
τικές ή γεωγραφικές, μετατρέπουν την ανασκαφόμενη επιφάνεια ενός οικι-
σμού, όπου πρέπει να αντανακλάται ο χαρακτήρας της λειτουργίας του, σε
ένα άθροισμα σημείων, η συνάφεια των οποίων και η συμμετοχή τους στην
αναπαράσταση ενός αρχαιολογικού τοπίου, σπανίως γίνεται κατανοητή.

Τέταρτη προκατάληψη: το δάπεδο. Με σκοπό να προκαλέσω μια συζή-
τηση σχετική με τη χρησιμότητα του χαρακτηρισμού ενός ανασκαφικού
στοιχείου, στην επιφάνεια του οποίου εντοπίζονται τα κατάλοιπα μιας υπο-
θετικής χρήσης, ως «δαπέδου», πρότεινα να ορίσουμε το δάπεδο ως τη «χω-
ρική απόδειξη ενός χρονικού μύθου». Με τον ορισμό αυτό πιστεύω ότι από
τη μια πλευρά παραδεχόμαστε πως η υποθετική περιγραφή της δραστηριό-
τητας ενός προϊστορικού ανθρώπου ως διεκπεραίωση μιας συγκεκριμένης
χρήσης μέσα στο χρόνο συνιστά τη διατύπωση ενός μύθου κι από την άλλη
έχουμε τη δυνατότητα να εντοπίσουμε, και με αυτό τον τρόπο να αποδεί-
ξουμε, το μύθο αυτό πάνω στο χώρο. Και όταν λέω «αποδείξουμε», εννοώ να
συγκροτήσουμε μια ερμηνευτική πρόταση, με τη βοήθεια μιας σειράς πλη-
ροφοριών, η σχέση των οποίων είναι δυνατό να είναι εντελώς υποθετική. Σε
ένα σκάμμα του Δισπηλιού, για να φέρω ένα παράδειγμα, βρήκαμε μια άσκα-
στη σφαίρα. Η σφαίρα αυτή προοριζόταν να σκοτώσει έναν άνθρωπο. Δε
μπήκε ποτέ όμως μέσα σε ένα όπλο, δε σκότωσε ποτέ έναν άνθρωπο και ο
άνθρωπος αυτός γύρισε σπίτι του, για να πεθάνει, ύστερα από χρόνια, από
φυσικό θάνατο. Τα σημεία αυτά, η άσκαστη σφαίρα, το όπλο ενός άγνωστου
πολεμιστή και ο άλλος πολεμιστής που γυρίζει σπίτι του για να πεθάνει από
φυσικά αίτια συνιστούν ένα «δάπεδο», την πληροφορία για τη χρήση ενός
χώρου δηλαδή, σε σχέση με την ολοκλήρωση ενός ιστορικού περιστατικού.

Πέμπτη προκατάληψη: οι μετρήσεις. Ένας από τους πιο αυστηρούς κα-
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νόνες μιας προϊστορικής ανασκαφής είναι οι μετρήσεις. Ο ακριβής προσδιο-
ρισμός της θέσης που βρέθηκε ένα κινητό εύρημα. Ένα εργαλείο π.χ., ένα ει-
δώλιο, ένα διάτρητο όστρεο. Τι είναι αυτό που νομιμοποιεί όμως αυτόν τον
προσδιορισμό; Σε ποιο βαθμό μπορούν οι αριθμοί αυτών των μετρήσεων να
οδηγήσουν στη σύνταξη μιας ερμηνευτικής πρότασης; Το σημείο «μηδέν»
από όπου ξεκινά η λογική των μετρήσεων τι θέση έχει μέσα στο άπειρο σύμ-
παν ενός προϊστορικού οικισμού; Και είναι άπειρο το σύμπαν αυτό, με την έν-
νοια ότι τις διαστάσεις του τις ορίζουμε αυθαίρετα, αδιαφορώντας για το
ρόλο που μπορεί να παίξει αυτό στην ολοκλήρωση της εικόνας ενός κόσμου
που είναι πεπερασμένος, γιατί δεν ορίζεται αυθαίρετα, αλλά με ακρίβεια, με
τον ένα ή τον άλλο τρόπο, από ένα ή μια σειρά συγκεκριμένων γεγονότων.
Το ��5ο πυριτολιθικό εργαλείο, π.χ. του Δισπηλιού βρέθηκε � μ. Α από τη Δ
παρειά της ανασκαφικής τομής 8δγ και 98 εκ. Ν της Β παρειάς. Αυτό τι μπο-
ρεί να σημαίνει, αφού δε ξέρουμε πόσα χιλιόμετρα βρέθηκε μακριά από τα
νότια συρματοπλέγματα του Άουσβιτς ή τη νότια όχθη του Δούναβη;

Έκτη προκατάληψη: η στρωματογραφία. Προσπάθησα πολλές φορές να
δώσω ένα συγκεκριμένο ορισμό της στρωματογραφίας, αλλά δεν τα κατά-
φερα. Όχι γιατί δεν έβρισκα τις κατάλληλες λέξεις, αλλά γιατί κάθε φορά
ήθελα να προσθέσω και μια άλλη, με αποτέλεσμα ο ορισμός να μακραίνει
και να μην καταλήγει σε μια καλά οργανωμένη διατύπωση. Έτσι κάθε φορά
η λέξη «στρωματογραφία» κρατούσε πεισματικά κρυμμένο το πλήρες της
νόημα και παρέμενε μια λεκτική σύμβαση, που όμως κατόρθωνε να παίξει
το ρόλο ενός λειτουργικού προσδιορισμού μιας ανασκαφικής εικόνας. Για
αυτό το λόγο πιστεύω πως η «στρωματογραφία» αποτελεί μια από τις ση-
μαντικότερες προκαταλήψεις, αναφορικά με την ολοκλήρωση μιας ερμη-
νευτικής διαδικασίας. Και ένας τέτοιος ισχυρισμός δεν προκύπτει από την
αδυναμία της διατύπωσης ενός περιγραφικού ορισμού της «στρωματογρα-
φίας», αλλά από την αδυναμία να ταυτιστούν οι χρωματικές της αλληλου-
χίες, που την καθιστούν περιγράψιμη, με τις πολιτισμικές διαφοροποιήσεις,
που έτσι κι αλλιώς αποτελούν βασικά στοιχεία μιας ερμηνείας. Επιμένω,
λοιπόν, στην άποψη ότι η στρωματογραφική θέση ενός ευρήματος είναι το
αποτέλεσμα μιας ταφονομικής συνθήκης, ανεξάρτητης από την απόφαση
ενός συγκεκριμένου ατόμου, άρα και αναξιόπιστο στοιχείο της συγκρότη-
σης μιας ερμηνευτικής πρότασης.

Β) Υπάρχει λόγος να υπερβούμε τις ανασκαφικές προκαταλήψεις ή όχι;
Επειδή πιστεύω ότι η απάντηση στο ερώτημα αυτό θα μπορούσε να αποτε-
λέσει και τη μικρή συμβολή στη συζήτηση της διημερίδας μας δε διστάζω να
απαντήσω: Ναι. Η ανασκαφή ως το βασικό πεδίο έναρξης μιας συζήτησης,
σχετικής με τον εντοπισμό των στοιχείων εκείνων, που θα οδηγήσουν στη
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διατύπωση μιας ερμηνευτικής πρότασης, όσον αφορά την απάντηση στο
μυστηριώδες «γιατί» των αρχαιολογικών πραγμάτων, βρίσκεται σε ένα
εφιαλτικό αδιέξοδο. Ό,τι αυτή τη στιγμή συνιστά τη δομή μιας ανασκαφι-
κής μεθοδολογίας, οδηγεί σε συμβατικές απαντήσεις, σχετικά με τη λύση
των προβλημάτων, για τη λύση των οποίων πραγματοποιείται μια ανα-
σκαφή. Βρισκόμαστε, επομένως, εδώ και πολύ καιρό μπροστά στην ανάγκη
μιας επαναστατικής αποδόμησης όλων εκείνων των προκαταλήψεων που
χαρακτηρίζουν την ανασκαφική πράξη.

Γ) Φωτίζουν ή συσκοτίζουν οι ανασκαφικές προκαταλήψεις το «γιατί»
της Ερμηνείας; Η απάντηση, κατά την άποψή μου, είναι ότι τη συσκοτίζουν.
Κι αυτό συμβαίνει για τους ακόλουθους λόγους: α) Γιατί σε όλες αυτές τις
περιπτώσεις παραμονεύει το ανθρώπινο λάθος, που δε ρίχνει μόνο αερο-
πλάνα, αλλά στρεβλώνει και την πραγματικότητα - σκόπιμα ή όχι δεν έχει
σημασία. β) Οι ανασκαφικές «προκαταλήψεις» αποτελούν ένα αυθαίρετο
ερευνητικό σύστημα, μέσα στο οποίο οι προκύπτουσες πληροφορίες είναι
ενδεχόμενο να ενταχθούν σε συσχετισμούς, που το χαρακτήρα τους συνι-
στούν ποσότητες (αποστάσεις, βάρος, διαστάσεις) κι αυτές είναι πολύ φυ-
σικό να οφείλονται σε ιδιαίτερες ταφονομικές συνθήκες, ανεξάρτητες από
την επινόηση, την κατασκευή, τη χρήση και την καταστροφή του αντικει-
μένου-ευρήματος και όχι ποιότητες. γ) Ο επιλεγμένος ανασκαφικός χώρος
αποτελεί ένα δείγμα του συνολικού πληθυσμού των «σημείων», που συγ-
κροτούν τον οικισμό, άρα και η ερμηνεία του αρχαιολογικού υλικού που
προκύπτει από την ανασκαφή είναι στατιστικά ελεγχόμενη, ως προϊόν επι-
λεγμένου δείγματος και όχι τυχαίου. δ) Η ταύτιση του ανασκαφέα με το
ανασκαπτόμενο υλικό οδηγεί στην κατάσταση της «υποταγής», αποκλείει,
επομένως, τη διαμεσολάβηση και τα «μηνύματα» των πραγμάτων ανατρέ-
πονται. ε) Η «δουλεία» των ανασκαφικών συμφραζομένων, του περίφημου
ανασκαφικού «context» αποκλείει την αναγωγή του ευρήματος και του
«συμβάντος», που αυτό υποστηρίζει, στο πεδίο της πολιτισμικής οικουμε-
νικότητας, με αποτέλεσμα η ενδεχόμενη Ερμηνεία να μετατρέπεται σε ανα-
ξιόπιστη επιστημονική «ηθογραφία». στ) Η συνήθεια των ανασκαφέων, σε
συνδυασμό με την αδυναμία του παραπάνω «ε» στοιχείου, να χαρακτηρί-
ζουν το κλειστό υλικό της ανασκαφής τους ως πολιτισμό.

Όσο η ανασκαφή διεκπεραιώνεται με βάση τις «παραδοσιακές» της πα-
ραδοχές, η Αρχαιολογική Ερμηνεία θα αποτελεί το περιεχόμενο μιας προ-
σωπικής αφήγησης, τόσο γοητευτικής, όσο και αναξιόπιστης!
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Για το Νικόλα
Από τα πρώτα χρόνια των προπτυχιακών σπουδών μου στο Πανεπιστήμιο
Κρήτης, ο Νικόλας υπήρξε πηγή έμπνευσης και κίνητρο για να παραμείνω
στην αρχαιολογία. Μπορεί να μη θυμάμαι πια τίποτα από τη μνημειακή το-
πογραφία των πόλεων της Κλασικής εποχής, την αρχαϊκή πλαστική και τις
υπόλοιπες παραδόσεις του, αυτό που μου έμεινε όμως από αυτά τα πάντα
από μνήμης και με φοβερή ζωντάνια μαθήματα της δεκαετίας του ’80 ήταν
το ταξίδι στο παρελθόν, με αποσκευές την αρχή ότι η γνώση που παράγει η
αρχαιολογία έχει το ένα πόδι της στο παρόν. Όχημα στο ταξίδι αυτό ένα
ερευνητικό πνεύμα που αποστασιοποιείται από τύπους, επιστημονικούς κα-
θωσπρεπισμούς και παραδοχές αξιωματικού χαρακτήρα. Ο Νικόλας, χωρίς
ίσως να το γνωρίζει, μας δίδαξε να σκεφτόμαστε χωρίς κλισέ, να προσεγγί-
ζουμε μεθοδικά και δημιουργικά τον αρχαίο κόσμο και να σεβόμαστε τη
γλώσσα. Οι παραδόσεις του έβαλαν το λιθαράκι τους στη θεμελιακή επι-
λογή της καριέρας μου για τη μελέτη της οργάνωσης και χρήσης του χώρου,
καθώς και τη σύνδεση της οικιστικής με την κοινωνική ιστορία. Μαζί με τον
Νικόλα, τη Ράνια, τον «Ελπήνορα» (το πλαστικό γαλλικό τζιπάκι του) και
μια μικρή ομάδα συμφοιτητών, τον Κλεάνθη Σιδηρόπουλο, την Τζέλα Χα-
τζηστήλη και τη Νότα Καραμαλίκη, πραγματοποιήσαμε την επιφανειακή
έρευνα στην Τζια το καλοκαίρι του 1984. Με τον Νικόλα και την ίδια ομάδα
περπατήσαμε ανάμεσα στην κρητική μακία ψάχνοντας για αρχαιότητες στου
Γάλλου έναν παγωμένο Μάρτη, πριν αρχίσουν οι οικοδομικές εργασίες για
την ανέγερση των νέων κτιρίων του Πανεπιστημίου Κρήτης. Από τον Νι-
κόλα επίσης έμαθα πολλά για το επάγγελμα του αρχαιολόγου της υπηρε-
σίας, την αναγκαιότητα να βρει ισορροπίες ανάμεσα στη διατήρηση των
μνημείων του παρελθόντος και τις ανάγκες τού σήμερα, κι από αυτόν πρω-
τάκουσα, σε σεμινάριό του για την αρχαία Θήβα, για τις πόλεις κάτω από τις
πόλεις, τις «πόλεις-παλίμψηστα». Για παλίμψηστα θα σας μιλήσω κι εδώ, με-
ταφέροντάς σας όμως πολύ πίσω στο χρόνο, στην Παλαιολιθική εποχή.

Νένα Γαλανίδου

Παλαιολιθικά παλίμψηστα και ενεργός δράση.
Αρχαιολογικές αναγνώσεις εκεί που

ο χρόνος τέμνει το χώρο



Εισαγωγή
Στην ανακοίνωση αυτή εξετάζω την επίδραση της ιστορίας ενός τόπου στην
οργάνωση του χώρου του. Εστιάζω την προσοχή μου σε αρχαιολογικά
στρώματα στα οποία ο χρόνος αφήνει το δικό του αποτύπωμα: τις χρονικά
συμπυκνωμένες επιχώσεις που συναντά κανείς σε σπήλαια και βραχοσκε-
πές1 – τα σημεία εκείνα του τοπίου που παγιδεύουν τα ανθρωπογενή κα-
τάλοιπα και αποτελούν προνομιακούς χώρους για την αρχαιολογική έρευνα
της Παλαιολιθικής εποχής. Τα σπήλαια προσέφεραν στους προϊστορικούς
ανθρώπους φυσική προστασία από τα στοιχεία της φύσης και από τα αρ-
πακτικά, δυνατότητες εγκατάστασης, κοινωνικής συνεύρεσης, αποθήκευ-
σης και ταφής. Οι σταθερές συντεταγμένες τους στο τοπίο τα κατέστησαν
κομβικά σημεία στους νοητικούς χάρτες του κόσμου των προϊστορικών κυ-
νηγών-τροφοσυλλεκτών. Στην αρχαιολογική βιβλιογραφία, οι επιχώσεις
που εναποτίθενται η μία πάνω στην άλλη μέσα στον περιορισμένο χώρο
ενός σπηλαίου έχουν κομψά περιγραφεί με τη μεταφορική εικόνα των πα-
λίμψηστων, των αρχαίων χειρογράφων σε πάπυρο ή περγαμηνή, που το αρ-
χικό τους κείμενο ξύστηκε για να γραφτεί πάνω σε αυτό άλλο κείμενο. Τα
στρώματα που οι Παλαιολιθικοί αρχαιολόγοι αποκαλούν παλίμψηστα μπο-
ρεί να περιλαμβάνουν κατάλοιπα ανθρώπινης δραστηριότητας αλλά και
φυσικών διαδικασιών που σωρεύθηκαν σε μερικές ώρες, μέρες, αιώνες ή χι-
λιετίες κατά τη διάρκεια ενός άγνωστου αριθμού επεισοδίων κατοίκησης
και εγκατάλειψης. Την αρχική αισιοδοξία των ερευνητών της Παλαιολιθικής
ότι μέσα σε ένα σπήλαιο ήταν δυνατόν να εντοπιστούν στρώματα που αν-
τιστοιχούσαν σε αυτοτελή δάπεδα κατοίκησης «sol d’habitat» (Bordes 1975)
σταδιακά αντικατέστησε η ιδέα ότι, χωρίς κάτι τέτοιο να αποκλείεται, είναι
μάλλον σπάνιο φαινόμενο. Οι επιχώσεις των σπηλαίων είναι πιο λογικό να
προσεγγίζονται με τους όρους ενός παλίμψηστου όχι τόσο διότι απουσιά-
ζει η συγχρονία στην απόθεση των καταλοίπων όσο επειδή δεν έχουμε το
αναλυτικό μέσο για να την ελέγξουμε (Papakonstantinou 198�).

Μια βασική παραδοχή που συνοδεύει τη χρήση της έννοιας του παλίμ-
ψηστου στην αρχαιολογία του Παλαιολιθικού χώρου είναι ότι αυτή αφορά
αποκλειστικά και μόνον εμάς τους αρχαιολόγους των σπηλαίων στο παρόν,
μιας και η χρονική συμπύκνωση των αρχαιολογικών αποθέσεων αποτελεί
το πρωτεύον χαρακτηριστικό των εμπειρικών μας δεδομένων. Με βάση την
παραδοχή αυτή, τα παλίμψηστα μετατρέπονται σε μια μεθοδολογική πρό-
κληση στην οποία οι αρχαιολόγοι, όπως και οι φιλόλογοι, προσπαθούν να
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απαντήσουν αναπτύσσοντας τεχνικές ανάγνωσης, αποκρυπτογράφησης
και διαχωρισμού ομάδων ευρημάτων με κριτήριο τα μορφολογικά, τα τε-
χνολογικά ή άλλα χαρακτηριστικά τους. Στο εγχείρημα αυτό βασικός αρω-
γός της προϊστορικής αρχαιολογίας, και ιδιαίτερα της διαδικαστικής
προσέγγισης, υπήρξαν οι ποσοτικές, οι γραφικές και άλλες αναλυτικές μέ-
θοδοι (π.χ. Carr 1984, 1987˙ Whallon 1984˙ Yvorra 200�).

Ωστόσο, εδώ θα ήθελα να ακολουθήσω μια διαφορετική προσέγγιση.
Αντιστρέφοντας τους όρους, θα εξετάσω τα παλίμψηστα όχι ως ένα πρό-
βλημα προς επίλυση αλλά σα μια ιδιότητα του χώρου που χρησιμοποιούσαν
οι προϊστορικές κοινωνίες. Σε αντίθεση με τη μέχρι σήμερα αντιμετώπισή
τους, θα υποστηρίξω ότι είναι πιο δημιουργικό να τα προσεγγίσουμε ως
αυτό καθαυτό το πλαίσιο της εγκατάστασης των προϊστορικών κοινοτή-
των: κι εδώ δεν εννοώ το σκηνικό χώρο αλλά την ίδια τη δομή του χώρου˙
να εξετάσουμε εάν και πώς οι σωροί των ανθρωπογενών αποθέσεων από
προηγούμενες κατοικήσεις έπαιζαν κάποιο ρόλο στις αποφάσεις των αν-
θρώπων σχετικά με την επανάχρηση ή όχι μιας Παλαιολιθικής θέσης, εν
προκειμένω ενός σπηλαίου. Πώς συνέβαλαν στη νοηματοδότησή του, κι
εντέλει στη μετατροπή του από χώρο που παραδοσιακά ανήκει στις αρ-
κούδες, τις νυχτερίδες και τα τρωκτικά, σε χώρο εξανθρωπισμένο κι εξημε-
ρωμένο: κοντολογίς σε τόπο του ανθρώπου.

Κατά τον Ingold (2000), ένα κατοικημένο τοπίο μπορεί να κατανοηθεί
ως ένα σύνθετο σύνολο από υλικά τεκμήρια – προϊόντα της ανθρώπινης
δραστηριότητας σε διαφορετικές χρονικές στιγμές. Αν τα τοπία στα οποία οι
ανθρώπινες κοινωνίες ενδιαιτούν, βιώνονται ως σύνθετες οντότητες, απο-
τελούμενες από διαφορετικές χρονικότητες, συνεπάγεται ότι τα τοπία είναι
ζωντανά παλίμψηστα πάνω στα οποία γράφονται διαφορετικές ιστορίες. Τα
άρθρα στο αφιέρωμα του περιοδικού World Archaeology «Το Παρελθόν στο
Παρελθόν» (1998) αναπτύσσουν παρόμοιο προβληματισμό σε μιαν άλλη κα-
τεύθυνση, στην προσπάθειά τους να διαγνώσουν μέσα από τα αρχαιολογικά
τεκμήρια τρόπους με τους οποίους η γνώση και η συνείδηση του παρελθόν-
τος επηρέαζε το παρόν στην αρχαιότητα και τον τρόπο με τον οποίο λει-
τούργησαν οι δημιουργοί των τεκμηρίων αυτών. Η ιδέα που διατρέχει την
έρευνα αυτή αφορά στην αντοχή των μνημείων στο τοπίο πέρα από αυτό
καθαυτό το χρονικό σημείο της δημιουργίας και χρήσης τους. Στην παρούσα
μελέτη με απασχολεί η παρουσία και η σημασία των καταλοίπων από προ-
ηγούμενες χρήσεις ενός σπηλαίου κατά τη διάρκεια της επανάχρησής του.
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Ορίζοντας το παλίμψηστο και τις ιδιότητές του στα σπήλαια

Πριν προχωρήσω το συλλογισμό περαιτέρω, σκόπιμο είναι να ορίσω και να
περιγράψω τις ιδιότητες ενός Παλαιολιθικού παλίμψηστου επιχώσεων σε ένα
σπήλαιο. Αυτό προκύπτει από τις στρατηγικές επιβίωσης και το νομαδικό
τρόπο ζωής των προϊστορικών κυνηγών/τροφοσυλλεκτών. Την εποχιακή με-
τακίνησή τους για την αναζήτηση θηραμάτων, φυτικών τροφών και πρώτων
υλών για τον εξοπλισμό τους, για τη διαμόρφωση δικτύων ανταλλαγής, επι-
κοινωνίας και επιγαμίας με άλλες κοινότητες (Gamble 1999) εξυπηρετούν
καλύτερα καταυλισμοί προσωρινού ή εποχικού χαρακτήρα. Ανάλογα με τις
ανάγκες μιας κοινότητας καθοριζόταν και η διάρκεια της χρήσης ενός σπη-
λαίου, συστηματικά ή περιστασιακά για κάποιο χρονικό διάστημα, με πιθανή
εγκατάλειψη και επανάχρηση. Το παλίμψηστο δημιουργείται από τη διαδοχή
διαφορετικών επεισοδίων κατοίκησης στην ίδια επιφάνεια, δηλαδή το δά-
πεδο του σπηλαίου και την απουσία μιας πρακτικής δραστικού σκουπίσμα-
τος ή καθαρισμού της.2 Εδώ, εξαιτίας του περιορισμένου διαθέσιμου ή
κατάλληλου για εγκατάσταση χώρου, τα απορρίμματα από διαδοχικές κα-
ταλήψεις, που απέχουν μεταξύ τους χρονικά, εναποτίθενται το ένα πάνω στο
άλλο, με αποτέλεσμα σχεδόν πάντα την ενσωμάτωσή τους σε έναν ενιαίο
γεωλογικό ορίζοντα και την απώλεια αυτού που αποκαλούμε «υψηλή ευκρί-
νεια» και που συναντάμε σπάνια σε κάποιες θέσεις που δημιουργήθηκαν από
ένα επεισόδιο ή από πολύ μικρό αριθμό επεισοδίων κατοίκησης. Πριν από
μερικά χρόνια λαμβάνοντας υπόψη την ιδιαιτερότητα αυτή του Παλαιολιθι-
κού χώρου προσπάθησα να αναπτύξω μια μεθοδολογία για να διακρίνω
μικρά αποσπάσματα από τα επεισόδια ανθρώπινης εγκατάστασης. Σήμερα
όμως σκέφτομαι ότι η χρήση του παλίμψηστου ίσως είναι εντέλει μια παρα-
πλανητική μεταφορά – στη συνέχεια θα εξηγήσω γιατί.

Όπως και στα μεσαιωνικά χειρόγραφα, το αρχαιολογικό παλίμψηστο
ενός σπηλαίου μάς παραπέμπει σε ένα είδος διαδοχικής εναπόθεσης κατα-
λοίπων από επεισόδια κατοίκησης, οι λεπτομέρειες των οποίων μπορούν
να κατανοηθούν εάν αναπτύξουμε μια μεθοδολογία αποφλοίωσης του κάθε
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2 Αρχαιολογικές μελέτες της οργάνωσης του χώρου σπηλαίων συχνά εντοπίζουν σημεία
σκόπιμης απόθεσης ορισμένων κατηγοριών ευρημάτων που πρέπει να συνδέονται με πρα-
κτικές καθαρισμού του χώρου ή επιλεκτικής απόρριψης (π.χ. Galanidou 1997). Και οι δυο
αυτές πρακτικές εντοπίζονται και σε εθνοαρχαιολογικές μελέτες χρήσης σπηλαίων και δεν
μας αφήνουν αμφιβολία για το ότι κάθε κυνηγετική/ τροφοσυλλεκτική κοινότητα έχει τους
δικούς της κώδικες χρήσης του χώρου. Αυτοί συνδέονται περισσότερο με taboo και δοξα-
σίες της κοινότητας παρά με κανόνες υγιεινής έτσι όπως νοούνται από το σύγχρονο δυτικό
κόσμο (Galanidou 2000).



στρώματος – ας πούμε υιοθετώντας την οριζόντια αποκάλυψη με την ανα-
σκαφική μέθοδο που οι Γάλλοι αποκαλούν «décapage».� Αυτή η φορμαλι-
στική προσέγγιση του παλίμψηστου είναι ωστόσο παραπλανητική.
Διαδοχικά επεισόδια χρήσης του χώρου μη συνοδευόμενα από συστημα-
τικό καθαρισμό του συνόλου των επιχώσεων προκαλούν την επισώρευση
και το ανακάτεμα καταλοίπων που προϋπάρχουν στο χώρο με άλλα που ει-
σάγονται ή κατασκευάζονται και απορρίπτονται κατά τη διάρκεια κάθε και-
νούργιας εγκατάστασης. Έτσι, αυτά που αποκαλούμε αρχαιολογικά παλίμ-
ψηστα είναι στην ουσία αποθέσεις που συμπυκνώνουν πολλά διαφορετικά
επεισόδια κατοίκησης τα οποία δε μπορούμε να ξεχωρίσουμε. Για το λόγο
αυτό τις ονομάζω «χρονικά συμπυκνωμένες ανθρωπογενείς αποθέσεις όπου
ο χρόνος τέμνει το χώρο». Προσπαθώντας να εξηγήσω την ιδιότητα αυτή
στις παραδόσεις μου, είχα εφεύρει μιαν άλλη μεταφορά για τα Παλαιολιθικά
παλίμψηστα. Μοιάζουν περισσότερο με μια ρευστή ουσία τα συστατικά της
οποίας έχουν λιώσει και αναμιχθεί, παρά με κρεμμύδια που αποφλοιώνον-
ται σε διακριτές ενότητες. Το φιλολογικό παλίμψηστο παρέχει ίσως τη δυ-
νατότητα να αναγνωρίσουμε και να απομονώσουμε τα διαφορετικά επικα-
λυπτόμενα κείμενα· εντούτοις κάτι τέτοιο δεν θα μπορούσε να ισχύει με τις
επιχώσεις των σπηλαίων. Εκεί οι χρονικές συνάφειες των αρχαιολογικών
ευρημάτων παρουσιάζουν τα δικά τους εγγενή χαρακτηριστικά. Αν και η
ιστορία χρήσης, εγκατάλειψης και επανάχρησης αφήνει το αποτύπωμά της
στη στρωματογραφία τους, οι χρονικές ενδείξεις που έχουμε γι’ αυτήν μπο-
ρούν να προσδιοριστούν όχι βάσει του αριθμού των ίδιων των επεισοδίων
κατοίκησης ή χρήσης αλλά με άλλα κριτήρια. Παραθέτω ορισμένα:

Ραδιομετρικά προσδιορισμένες χρονολογήσεις. Αυτές αφορούν, ωστόσο,
την ηλικία του ευρήματος που χρονολογείται και κατ’ επέκταση τη γεωλο-
γική και αρχαιολογική του συνάφεια, αλλά δε διαφωτίζουν τη διάρκεια ενός
επεισοδίου ανθρώπινης κατοίκησης.

Γεωαρχαιολογικές μελέτες. Αυτές εστιάζουν την προσοχή τους στην ιστο-
ρία της διαμόρφωσης ενός στρώματος ως γεωλογικό φαινόμενο και δια-
φωτίζουν τη σχετική ταχύτητα των επεισοδίων της απόθεσης, διάβρωσης ή
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� Η μέθοδος αυτή έφερε στο φως πολλά δάπεδα κατοίκησης σε υπαίθριες θέσεις της
Ανώτερης Παλαιολιθικής. Για αρκετά χρόνια οι Μαγδαλήνιες θέσεις της λεκάνης του Παρι-
σιού Pincevent, Etiolles, και Verberie θεωρήθηκαν προνομιακοί χώροι για τη μελέτη της δια-
σποράς των ευρημάτων στο χώρο. Αποτέλεσαν λοιπόν αντικείμενο διαφορετικών μελετών,
οι οποίες όμως με τη σειρά τους απέδειξαν ότι και οι καταυλισμοί αυτοί, μολονότι δεν υπό-
κεινται στους περιορισμούς που εκ φύσεως θέτει ένα σπήλαιο, αποτελούν παλίμψηστα πε-
ρισσότερων του ενός επεισοδίων κατοίκησης και θέτουν αντίστοιχες ερμηνευτικές
προκλήσεις με τα παλίμψηστα των σπηλαίων.



πεδογένεσης. Η συμβολή τους έγκειται στην κατανόηση του χρονικού της
απόθεσης των αρχαιολογικών ευρημάτων όπως εικάζεται από τη διάρκεια
των γεωμορφολογικών διαδικασιών.

Ανασυνθέσεις της εγχειρηματικής αλυσίδας κατασκευής ενός εργαλείου
ή του σκελετού ενός ζώου. Αποτελούν τον καλύτερο τρόπο ανίχνευσης μιας
δραστηριότητας του παρελθόντος: ενός επεισοδίου λάξευσης ή τεμαχισμού
ενός θηράματος, αντίστοιχα. Εντούτοις κι εδώ υπάρχουν περιορισμοί, μιας
και οι δραστηριότητες αυτές μπορεί είτε να συμπίπτουν χρονικά απόλυτα
είτε να επαναλαμβάνονται κατά τη διάρκεια ενός επεισοδίου κατοίκησης.

Μελέτες εποχικότητας. Στηρίζονται στην καταγραφή των στρωμάτων
οστεΐνης που σωρεύεται στη ρίζα των δοντιών των ζώων και είναι κατατο-
πιστική για την εποχή θανάτωσής τους αλλά και την ηλικία τους. Μας πα-
ρέχει με άλλα λόγια πληροφορίες για τους σταθερότυπους εναπόθεσης
ζωοαρχαιολογικών καταλοίπων σε μια θέση κατά τη διάρκεια των διαφο-
ρετικών εποχών του χρόνου.

Όλες οι παραπάνω αναλυτικές προσεγγίσεις αναγνωρίζουν οριζόντιες
και κάθετες συνέχειες και ασυνέχειες, ωστόσο δεν αποτελούν σαφή ένδειξη
των ορίων και της διάρκειας ενός επεισοδίου κατοίκησης ούτε και προσ-
διορίζουν επακριβώς τον αριθμό επεισοδίων κατοίκησης που μπορεί να συμ-
πιέζονται σε ένα αρχαιολογικό στρώμα ή να διατρέχουν περισσότερα του
ενός στρώματα. Κατά συνέπεια το Παλαιολιθικό παλίμψηστο που καλούν-
ται να αποκωδικοποιήσουν οι ανασκαφείς ενός σπηλαίου δεν είναι δυνατόν
να αποκρυπτογραφηθεί με χρονικούς όρους των επιμέρους επεισοδίων της
ανθρώπινης παρουσίας αλλά συνήθως με πολύ αδρότερους που εμπλέκουν
πλην των ανθρωπογενών και φυσικά επεισόδια σχηματισμού μιας επίχω-
σης. Η δυσκολία αυτή να διακρίνουμε μέσα από τη θολή εικόνα ενός πα-
λίμψηστου απτά επεισόδια χρονικότητας ανθρώπινης συμπεριφοράς, με
εξαίρεση ίσως την κατασκευή ενός εργαλείου ή τον τεμαχισμό ενός ζώου,
έχει οδηγήσει στην άποψη, και όχι άδικα, ότι οι επιχώσεις των σπηλαίων και
των βραχοσκεπών λειτουργούν ως τροχοπέδη στην αρχαιολογική έρευνα.
Αλλά γιατί να μην αλλάξουμε το ζητούμενό μας;

Στα σπήλαια η ενεργός δράση των ανθρώπινων κοινοτήτων στο πέρα-
σμα του χρόνου δεν συσσωρεύει απλά και μόνο ορισμένα εκατοστά ή μέτρα
επιχώσεων, με τη στενή γεωλογική έννοια, αλλά και αποθέσεις που κληρο-
δοτούνται με σημασίες και μνήμες και μετατρέπονται σε ένα, δομικό πλέον,
στοιχείο του χώρου, το οποίο με τη σειρά του βρίσκεται σε διάδραση με
τους μελλοντικούς κατοίκους ή χρήστες του. Υποστηρίζω λοιπόν ότι, εάν η
προσέγγισή μας μετατοπιστεί από την υπόθεση ότι «τα Παλαιολιθικά πα-
λίμψηστα είναι παράγωγο της ανθρώπινης δραστηριότητας που δημιουργεί
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προβλήματα στην αρχαιολογική ερμηνεία» προς μιαν άλλη υπόθεση, που
τα θεωρεί αυτά καθαυτά ένα δομικό, ενίοτε και υποβλητικό, στοιχείο για τη
χρήση και επανάχρηση μιας Παλαιολιθικής θέσης, τότε θα μπορούσαμε να
αντλήσουμε πολύ πιο ενδιαφέροντα συμπεράσματα για τις προϊστορικές
κοινωνίες που έζησαν στα σπήλαια. Οι σκέψεις τού A. Leroi-Gourhan
(1975, σελ. 1�–17), διατυπωμένες με διαφορετική αφορμή, ανιχνεύουν την
ουσία του προβλήματος που με απασχολεί: «Αν αντιμετωπί- σουμε το προ-
ϊστορικό ντοκουμέντο σαν κείμενο κι όχι σαν ημερολόγιο, τότε η βασική συ-
νιστώσα της έρευνας δεν αποσκοπεί σε έναν ερμηνευτικό στοχασμό πάνω
στα αντικείμενα που αποκαταστάθηκαν στη σωστή στρωματογραφική τους
τάξη, αλλά στην ανάγνωση της μαρτυρίας της επιφάνειας που αποκάλυψε η
ανασκαφή. Αυτή η επιφάνεια –εφήμερο στοιχείο, αμάλγαμα από κονιορτό,
πέτρες, απομεινάρια οστών– βρίσκει τη θεμελιακή της αξία στις αμοιβαίες
σχέσεις των συστατικών της. Το κείμενο αξίζει όσο άξιζε η προπαρασκευα-
στική εργασία του χειρογράφου και η ερμηνεία θ’ αξίζει όσο άξιζε το κείμενο.
Μ’ άλλα λόγια, η επιφάνεια του εδάφους που αποκαλύπτεται θα μιλά όσο ο
ερευνητής θα καταφέρνει να την κάνει αναγνώσιμη».

Κι εδώ προτείνω να αντιμετωπίσουμε τα παλίμψηστα σαν κείμενα κι όχι
σαν ημερολόγια. Προϋπόθεση γι’ αυτό είναι να αναπτυχθεί η έρευνα της
χρήσης των σπηλαίων κατά τέτοιο τρόπο ώστε, εάν όχι να απαντηθούν,
τουλάχιστον να διατυπωθούν και να αποτελούν οργανικό κομμάτι της τα
ακόλουθα ερωτήματα:

• Οι συμπυκνωμένες από το χρόνο ανθρωπογενείς αποθέσεις ανα-
γνωρίζονταν ως τέτοιες στο παρελθόν;

• Εάν ναι, είχαν κάποια επίδραση στον τρόπο με τον οποίο τα σπήλαια
και οι βραχοσκεπές μετατρέπονταν από ανώνυμους χώρους, κενά κε-
λύφη, σε τόπους νοηματοδοτημένους με μνήμες και ιστορία;

• Είναι αυτή η δυναμική του χώρου αρχαιολογικά ορατή και πώς θα
μπορούσαμε εμείς σήμερα να την αναγνωρίσουμε;

Θα ήταν απλουστευτικό να θεωρήσουμε ότι τα ερωτήματα αυτά μπορούν
να απαντηθούν με ένα «ναι» ή ένα «όχι» που θα ίσχυε για όλες τις περιπτώ-
σεις χρήσης σπηλαίων της Παλαιολιθικής εποχής. Ελπίζω όμως ότι οι σκέ-
ψεις που θα ακολουθήσουν θα βοηθήσουν να αναστοχαστούμε τη δυναμική
της χωροοργάνωσης κι όχι τις χρονικές ή γεωγραφικές συντεταγμένες της,
που απασχολούν τις περισσότερες φορές την οικιστική αρχαιολογία.

Οι ερμηνευτικές μας απόπειρες δεν πρέπει να περιορίζονται στο εγχεί-
ρημα του εντοπισμού των χωροχρονικών ενοτήτων που η κάθε αρχαιολο-
γική θέση μάς επιτρέπει να αναγνωρίσουμε. Οι μελέτες αυτές αποτελούν
οργανικό τμήμα του ερευνητικού μας προγράμματος, απαιτούν πολύχρονες
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και πολυδάπανες προσπάθειες και ερμηνευτικά έχουν περιορισμένα όρια. Η
πρότασή μου εδώ θέτει επί τάπητος την ανάγκη προσέγγισης των σπηλαίων
ως σημείων υλικής δέσμευσης στο χώρο και το χρόνο. Επιπλέον δε γνωρί-
ζουμε εάν ορατές δομές χωροοργάνωσης εμπεριείχαν κωδικοποιημένη πλη-
ροφορία, όπως για παράδειγμα: «Έτσι ακριβώς αφήσαμε το σπήλαιο όταν το
εγκαταλείψαμε τελευταία φορά», «Το σπήλαιο δεν το αφήσαμε έτσι εμείς:
κάποιοι άλλοι πρέπει να το χρησιμοποίησαν όσο λείπαμε», «Οι ύαινες πέ-
ρασαν από εδώ», «Ο βράχος που έπεσε κατέστρεψε την εστία μας», «Αυτός
είναι ο τόπος των προγόνων μας». Στην πραγματικότητα είναι μάλλον ου-
τοπικό να καταφέρουμε να βρούμε τις κατάλληλες αρχαιολογικές ενδείξεις
που θα μας επιτρέψουν να προβούμε σε παρόμοιες διατυπώσεις. Μπορούμε
όμως να εξετάσουμε τα χαρακτηριστικά της επανάχρησης του χώρου μιας
σπηλιάς, αδιαφορώντας προς στιγμήν για τις χρονολογικές λεπτομέρειες,
μέσα στο πλαίσιο πάντα της υπόθεσης ότι τα κατάλοιπα από προηγούμενες
χρήσεις του χώρου επηρεάζουν τον τρόπο που ο χώρος χρησιμοποιείται και
οργανώνεται σε μελλοντικές επισκέψεις. Να διερευνήσουμε πώς παλαιότε-
ρες επιλογές χωροοργάνωσης τέμνουν και δεσμεύουν αυτές που έπονται.
Μας ενδιαφέρει επίσης να καταγράψουμε το πώς οι επιλογές αυτές διαφο-
ροποιούνται από το ένα σπήλαιο στο άλλο, ανάλογα με το χαρακτήρα, τη
διάρκεια χρήσης, την ταυτότητα των κατοίκων τους κ.ο.κ. Για παράδειγμα,
άλλη χρήση του χώρου θα κάνει μια ομάδα που τον χρησιμοποιεί συστη-
ματικά για τελετές μύησης και είναι υποχρεωμένη να ακολουθεί ένα απα-
ράβατο τελετουργικό και να αξιοποιεί τις υπάρχουσες δομές (εδώ το
στοιχείο της επανάληψης είναι σχεδόν προαπαιτούμενο), κι άλλη χρήση μια
ομάδα που εγκαθίσταται για περιορισμένο χρονικό διάστημα σε μια σπη-
λιά, ας πούμε κάθε καλοκαίρι, για να κυνηγήσει αγριοκάτσικα. Στη δεύτερη
περίπτωση η διαφοροποίηση στη χρήση του χώρου μπορεί να προέλθει από
αλλαγές στην κοινωνική συγκρότηση της ομάδας που εγκαθίσταται. Στον
ίδιο χώρο θα υπάρχει διαφορετική χωροοργάνωση όταν χρησιμοποιείται
από μια μικρή ομάδα κυνηγών σε μια μικρής διάρκειας εξόρμηση και δια-
φορετική όταν χρησιμοποιείται από δυο τρεις πυρηνικές οικογένειες.

Παλίμψηστα με σημασία: χρονικότητα και η δημιουργία τόπων
Αν στραφούμε για λίγο στην εθνοαρχαιολογία, μπορούμε να αντλήσουμε
αρκετά παραδείγματα που δείχνουν ότι οι νομαδικές κοινότητες ενίοτε δη-
μιουργούν σκόπιμα αποθέσεις από διάφορα υλικά είτε εντός των ορίων των
καταυλισμών τους είτε στην περιοχή γύρω από αυτούς. Για πολλές κοινότη-
τες κυνηγών/τροφοσυλλεκτών η διαρρύθμιση του χώρου ή η χρονική ακο-
λουθία της απόθεσης καταλοίπων και απορριμμάτων, που είναι θέματα
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πρωταρχικής σπουδαιότητας για τη σύγχρονη αρχαιολογία, έχουν ελάχιστη
ή καμία σημασία. Οι δραστηριότητες αυτές συνδέονται συχνά με πάγιες χω-
ροταξικές πρακτικές πεποιθήσεις και ταμπού σχετικά με το τι και πού μπο-
ρεί κάτι να καταναλωθεί ή να απορριφθεί (π.χ. Pétrequin, Pétrequin 1988)
και εμφανίζουν διακοινοτική ποικιλομορφία. Αυτό που συχνά ενδιαφέρει κά-
ποιες από αυτές είναι να έχουν γύρω τους ένα απόθεμα οργανικής ή ανόρ-
γανης πρώτης ύλης για να το χρησιμοποιήσουν όταν η ανάγκη προκύψει,
υιοθετώντας μια στρατηγική αποθήκευσης ή ανακύκλωσης. Στις περιπτώ-
σεις αυτές υφίσταται μια τελείως διαφορετική αντίληψη από τη δική μας σε
σχέση με την τάξη και την υγιεινή του χώρου και, το σπουδαιότερο, παρά-
γει στο χώρο σταθερότυπους αρχαιολογικά ορατούς. Ο Brody έχει παρατη-
ρήσει ότι στη ΒΑ Βρετανική Κολομβία, όπου ζουν μερικοί από τους
τελευταίους κυνηγούς του 20ου αιώνα, «ο σωρός από παραφερνάλια που βρί-
σκεται μπροστά στα σπίτια τους αποτελούμενος από αντικείμενα ατάκτως
ερριμμένα αποτελεί στην ουσία ένα απόθεμα ανταλλακτικών, αντικειμένων
που έχουν σκόπιμα αφεθεί εκεί κοντά έτσι ώστε να μπορούν να βρεθούν, να
μεταποιηθούν και να επαναχρησιμοποιηθούν σε μέλλοντα χρόνο» (1981).
Οι Sillitoe και Hardy εντοπίζουν στους κηποκαλλιεργητές Wola των υψιπέ-
δων της Παπούα Nέας Γουινέας μια παρόμοια αντίληψη ως προς την απο-
θήκευση και απόρριψη λίθινων τεχνέργων (200�, 5�0). Ο Hayden έχει επίσης
παρατηρήσει ότι οι Αβορίγινες της Αυστραλίας συχνά τοποθετούν άτακτα
τέχνεργα γύρω από τους καταυλισμούς τους, ούτως ώστε να διευκολυνθούν
να τα βρουν όταν τα χρειαστούν στο μέλλον (1979). Παρόμοια στρατηγική
διαχείρισης και ανακύκλωσης φυσικών, αυτή τη φορά, πόρων κατέγραψε ο
Gustavo Politis (199�, 2007) στους Nukak του Αμαζονίου, μια από τις τε-
λευταίες τροφηλατικές ομάδες που ήρθαν σε επαφή με το δυτικό κόσμο κατά
τη δεκαετία του 1980. Οι Nukak πετούν τα φλούδια και σπόρια από ορι-
σμένα φυτά που τρώνε στα δάπεδα των καταυλισμών τους χωρίς να ενδια-
φέρονται για την υγιεινή ή τη δυσοσμία. Στο διάστημα κατά το οποίο
εγκαταλείπουν τον καταυλισμό, και με τη βοήθεια των βροχών που πέφτουν
στο τροπικό δάσος, τα δάπεδα αυτά μετατρέπονται σε μικρά φυτώρια των
ειδών που καταναλώνουν. Έτσι, ένα χρόνο αργότερα, όταν επιστρέψουν στο
σημείο εκείνο, θα μπορούν να εγκατασταθούν σε μια περιοχή όπου θα βρί-
σκονται φυτά έτοιμα για κατανάλωση.

Παρόμοια στρατηγική αποταμίευσης πόρων για μελλοντική χρήση ανα-
πτύσσουν και οι Melpa της Νέας Γουινέας. Το πρώτο πράγμα που κάνουν με
την άφιξή τους σε ένα σπήλαιο είναι να ανάψουν μια εστία, και το τελευταίο
πράγμα που κάνουν πριν αποχωρήσουν είναι να αποθηκεύσουν λίγα ξύλα
ώστε να είναι διαθέσιμα στους επόμενους χρήστες/κατοίκους του, έτσι ώστε
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μόλις φθάσουν κι αυτοί με τη σειρά τους να μπορέσουν να ανάψουν τη
φωτιά (Gorecki 1988, 1991). Η πρακτική αυτή έχει ορατές συνέπειες στη
συζήτηση που ανέπτυξα παραπάνω σχετικά με τη συγχρονία απόθεσης υλι-
κών στο χώρο. Τα δάπεδα των σπηλαίων των Μέλπα κατά το διάστημα που
μεσολαβεί μεταξύ δύο εγκαταστάσεων περιλαμβάνουν, ανάμεσα σε άλλα,
εστίες και σωρούς από καυσόξυλα. Αυτά τα δύο ευρήματα, ενώ στον ανυ-
ποψίαστο επισκέπτη ή τον ανασκαφέα του σπηλαίου που δεν έχει καμία
άλλη πληροφορία θα φανούν να αποτελούν συστατικά μιας συγχρονικής
απόθεσης, στην πραγματικότητα αποτελούν υλικά κατάλοιπα δύο χρονικά
απομακρυσμένων δραστηριοτήτων, που κοινό παρονομαστή τους έχουν μια
κοινή πρακτική που επαναλαμβάνεται στο πέρασμα του χρόνου, ανεξαρ-
τήτως κοινωνικής σύνθεσης, αριθμού της ομάδας ή σκοπού της παρουσίας
τους στο σπήλαιο.

Για το τελευταίο παράδειγμα δε θα ανατρέξω στην εθνοαρχαιολογική μαρ-
τυρία, αλλά θα επικαλεστώ την εμπειρία ενός αρχαιολόγου που μπαίνει σε
ένα σπήλαιο, ας πούμε πριν αυτό να ανασκαφεί στη διάρκεια μιας επιφανει-
ακής έρευνας. Αναζητώντας αρχαιολογικά ευρήματα, συχνά θα παρατηρήσει
στα δάπεδα τα σημάδια από τις δραστηριότητες των τελευταίων κατοίκων
τους – παλιότερα βοσκών, στις μέρες μας οικονομικών μεταναστών, που άνα-
ψαν μια φωτιά, που καθάρισαν το χώρο για να κοιμηθούν, που πέταξαν τα
σκουπίδια τους. Ας σημειωθεί ότι αυτό το οποίο κοιτά ο αρχαιολόγος τη
στιγμή εκείνη δεν είναι παρά ένα παλίμψηστο ή ένα χρονικά συμπυκνωμένο
σύνολο καταλοίπων. Όπως συμβαίνει στο παρόν, έτσι και στο παρελθόν η
ορατότητα και η διάταξη των καταλοίπων στο δάπεδο θα εξαρτιόταν από τις
τρέχουσες διαδικασίες διαμόρφωσης μιας αρχαιολογικής θέσης. Σε ορισμέ-
νες περιπτώσεις τα κατάλοιπα θα ήταν ορατά, σε άλλες όχι, ενώ σε κάποιες η
εμπειρία από προηγούμενες επισκέψεις ή κατοικήσεις στο σπήλαιο προσέφε-
ραν ένα απόθεμα πληροφοριών ότι κατάλοιπα ή δομές θα βρίσκονταν θαμ-
μένα κάτω από το χώμα, ή κρυμμένα στα πιο σκοτεινά σημεία του σπηλαίου.

Γιατί θεωρώ ότι αυτός ο συλλογισμός έχει σημασία; Διότι νομίζω ότι οι
αποφάσεις που λαμβάνουν αυτοί που επανεγκαθίστανται σε μια θέση ως
προς τη διαχείριση του χώρου τους, για παράδειγμα το να καθαρίσουν το
δάπεδο, να διατηρήσουν και να επισκευάσουν υπάρχουσες δομές (π.χ.
εστίες, ανεμοφράκτες, χώρους ύπνου), να αποθηκεύσουν αντικείμενα και
τρόφιμα, να θάψουν τους νεκρούς τους κλπ., εξαρτιόταν σε μεγάλο βαθμό
από την ικανότητά τους να αντιλαμβάνονται και να γνωρίζουν τα κατά-
λοιπα προηγουμένων επεισοδίων κατοίκησης του χώρου. Η σύγκριση των
επιλογών ως προς την οργάνωση του χώρου τριών Παλαιολιθικών θέσεων
στη Βαλκανική Χερσόνησο θα διαφωτίσει τη συλλογιστική μου.
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Τα αρχαιολογικά παραδείγματα

Το Κλειδί είναι μια μεγάλη βραχοσκεπή στην όχθη του ποταμού Βοϊδομάτη
στο φαράγγι του Βίκου στην Ήπειρο. Τη θέση αυτή επισκέπτονταν κατά
διαστήματα ομάδες κυνηγών/τροφοσυλλεκτών στα τέλη του Πλειστόκαι-
νου, όταν διεύρυναν τις επικράτειές τους και στα ορεινά της Πίνδου για να
κυνηγήσουν αγριοκάτσικα για τροφή και να αξιοποιήσουν τα υποπροϊόντα
της θήρας στην κατασκευή ρούχων, εργαλείων, δερμάτινων σκευών και εξο-
πλισμού. Η πιο εντατική χρήση της πραγματοποιήθηκε στο διάστημα με-
ταξύ 1�,5 και 1�,0 χιλιάδων χρόνων πριν από το παρόν και σποραδικές
επισκέψεις καταγράφονται περίπου γύρω στα 12.�00 και στα 10.400 πριν
από το παρόν (Bailey 1997). Στο Κλειδί αναγνωρίστηκαν 10 γεωλογικές
ενότητες/στρώματα, με τα δικά της η καθεμιά λιθολογικά χαρακτηριστικά.
Εντούτοις ως προς το περιεχόμενό τους, οι ενότητες παρουσιάζουν αξιο-
σημείωτη ομοιομορφία, παρά το γεγονός ότι καλύπτουν, όπως είδαμε πα-
ραπάνω, περίπου κάποιες χιλιετίες ραδιάνθρακα. Κατά συνέπεια ολόκληρη
η θέση, παρά τις επιμέρους στρωματογραφικές διαφοροποιήσεις, ερμη-
νεύεται σα μία ενότητα που παρουσιάζει ελάχιστες αλλαγές στο χρόνο και
αποτελεί ίσως μια από τις πιο εύγλωττες περιπτώσεις αυτού που αποκα-
λούμε «αρχαιολογικό παλίμψηστο». Η μοναδική δομή κατοίκησης του Κλει-
διού είναι μια σειρά από επικαλυπτόμενες εστίες, που τις άναβαν στο ίδιο,
καλύτερα προφυλαγμένο από βροχή και αέρα, σημείο του δαπέδου του. Δε
θα παραθέσω λεπτομέρειες του τι βρίσκουμε γύρω από την εστία (βλ.
Galanidou 1997), αλλά θα ήθελα να κρατήσουμε εδώ το στοιχείο της επα-
νάχρησής της. Όπως προκύπτει από την ανάλυσή μας, η εστία αυτή απο-
τελούσε σταθερό και διαχρονικό σημείο αναφοράς για όλους σχεδόν τους
κατοίκους του Κλειδιού.

Αρκετά χιλιόμετρα βορειότερα, η βραχοσκεπή Badanj, στην Ερζεγοβίνη,
μας έχει δώσει ανθρωπογενείς επιχώσεις με ηλικίες αντίστοιχες με το Κλειδί
αν και με διάρκεια χρήσης πολύ μικρότερη: περίπου μιας χιλιετίας – από πε-
ρίπου 1�.200±150 έως 12.�80±110 πριν από το παρόν. Σε αντίθεση με το
Κλειδί, τα ευρήματα από την Badanj παρουσιάζουν ποικιλομορφία χρονική
και χωρική. Ο Bob Whallon, τελευταίος ανασκαφέας της θέσης, έχει σκά-
ψει τη δυτική πλευρά του δαπέδου4 και κρίνοντας από τη λιθοτεχνία έχει εν-
τοπίσει δύο φάσεις: μια αρχαιότερη, όπου κυριαρχούν μικρολεπίδες με ράχη,
και μια νεότερη, που χαρακτηρίζεται από μικρά κυκλικά ξέστρα. Μεγαλύ-
τερη ποικιλία εμφανίζουν και τα θηράματα: ελάφι, αγριοκάτσικα, ιπποειδή,
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μεγάλα βοοειδή και αγριογούρουνα. Στην Badanj οι δομές κατοίκησης είναι
δύο λογιών: (1) λάκκοι που περιέχουν στάχτη και όστρακα μεγάλων χερ-
σαίων σαλιγκαριών θα μπορούσαν να ερμηνευθούν ως αποθέτες, και (2)
μια μεγάλη ανοιχτή εστία που τα κατάλοιπά της έχουν τη μορφή λεκάνης.
Ο ανασκαφέας γράφει ότι η εστία αυτή ήταν σε επαναλαμβανόμενη χρήση
αντίστοιχη με εκείνη που είδαμε στο Κλειδί.

Στο Κλειδί και στην Badanj το αποτύπωμα του χρόνου στην οργάνωση
του χώρου είναι τέτοιο που δε μας επιτρέπει να απομονώσουμε ξεχωριστά
επεισόδια κατάληψής του και τις λεπτομέρειές τους. Δεν έχει, ωστόσο, κα-
ταστρέψει ολοσχερώς τη βασική διάταξη στο χώρο. Και οι δύο θέσεις έχουν
ομοιότητες ως προς το γεγονός ότι η κατοίκηση εδομείτο γύρω από μεγά-
λες ανοιχτές εστίες που ήταν τοποθετημένες στο πιο καλά προφυλαγμένο
σημείο τους κοντά στον εσωτερικό τοίχο τους. Τις δομές αυτές επαναχρη-
σιμοποιούσαν στο πέρασμα πολλών αιώνων, σημάδι ότι είχαν αναπτύξει μια
στενή σχέση με το χώρο.

Η τρίτη θέση στην οποία θέλω να αναφερθώ είναι η Καστρίτσα, ένα
μικρό ρήγμα στον ασβεστολιθικό βράχο που δεσπόζει στην όχθη της λί-
μνης Παμβώτιδας κοντά στα Ιωάννινα. Η ανθρώπινη κατοίκηση εδώ ξεκί-
νησε πολύ νωρίτερα απ’ ό,τι στις δύο άλλες, γύρω στο 2�.880±100 πριν από
το παρόν, και διήρκεσε για 8 περίπου χιλιετίες ραδιάνθρακα (Galanidou,
Tzedakis 2001). Στην Καστρίτσα το αποτύπωμα του χρόνου είναι διαφορε-
τικό από του Κλειδιού, τουλάχιστον ως προς τη στρωματογραφία. Τα �2
γεωλογικά στρώματά της έχουν ομαδοποιηθεί σε 5 ενότητες (1, �, 5, 7 και
9) με κριτήριο την ομοιογένεια των ευρημάτων (Bailey et al 198�). Με άλλα
λόγια, παρατηρείται διαφοροποίηση ως προς το αρχαιολογικό περιεχόμενο
της κάθε ενότητας. Για λόγους που σχετίζονται με τον τρόπο που διαμορ-
φώθηκαν οι επιχώσεις της Καστρίτσας, τα στρώματα είναι σκληρά, συμ-
παγή και, κατά τόπους, τσιμεντοποιημένα. Εδώ επίσης υπάρχουν μικρότερες
πυκνότητες καταλοίπων, γεγονός που διευκολύνει τη χαρτογράφηση του
χώρου. Φυσικά και τα στρώματα στην Καστρίτσα είναι παλίμψηστα, υψη-
λότερης όμως ευκρίνειας από ό,τι στο Κλειδί και στην Badanj. Από τις
στρωματογραφικές ενότητες της Καστρίτσας, η 5ηείναι αρκετά εκτεταμένη
και ενδείκνυται για μια συζήτηση της διασποράς των καταλοίπων και της
οργάνωσης του χώρου. Οι εστίες της ενότητας 5 ανήκουν σε δύο κατηγο-
ρίες: ανοιχτές και λιθοπερίβλητες. Δε φαίνεται να υπάρχει κάποια προτί-
μηση ως προς το πού τοποθετούνται οι ανοιχτές εστίες, ενώ οι
λιθοπερίβλητες φαίνεται πως εντοπίζονται μόνο στο ανατολικό της τμήμα.
Εάν συγκρίνουμε δύο επιμέρους στρώματα υψηλής ευκρίνειας από την ενό-
τητα 5, το Υ15 και Υ1�, παρατηρούμε ότι οι κάτοικοι του Y15 επέλεξαν να
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μην ανάψουν τις εστίες του στα ίδια σημεία που είχαν επιλέξει αυτοί που
προηγήθηκαν. Και εάν υποθέσουμε ότι αυτό οφείλεται στη μη ορατότητα ή
στο γεγονός ότι ξέχασαν πού βρίσκονταν οι παλιές εστίες, δε μπορούμε
παρά να αναρωτηθούμε γιατί οι κάτοικοι του Υ15 επέλεξαν να κατασκευά-
σουν τόσες πολλές δομές σε διαφορετικά σημεία του δαπέδου της Καστρί-
τσας. Παρά την αποσπασματικότητα του χαρακτήρα των ευρημάτων μας,
νομίζω ότι οι παρατηρήσεις αυτές αναδεικνύουν ένα θέμα: οι κάτοικοι της
Καστρίτσας επέλεξαν να μην επαναχρησιμοποιήσουν τις υπάρχουσες δομές.

Οι κάτοικοι του Κλειδιού και της Badanj φαίνεται πως είχαν αναπτύξει
μια σχέση όχι μόνο με τις βραχοσκεπές ως κελύφη για εγκατάσταση αλλά
και με τις δομές που βρίσκονταν εντός τους. Και οι δύο θέσεις μοιράζονται
μια κοινή αίσθηση της έννοιας του τόπου. Κάτι που δε συμβαίνει στην Κα-
στρίτσα. Εδώ, η επιλογή άλλων σημείων για το άναμμα της φωτιάς παρα-
πέμπει σε κάτι διαφορετικό. Διαφορετικές ομάδες, με διαφορετική ταυτό-
τητα, με διαφορετική κοινωνική και ηλικιακή σύνθεση διαδέχονταν η μία
την άλλη; Ήταν διαφορετικές οι δραστηριότητές τους από το ένα στρώμα
στο άλλο και κατά συνέπεια και η αναγκαιότητα διάταξής τους στο χώρο;
Αν το κάθε σπήλαιο εγγράφεται στο νοητικό χάρτη των κυνηγών/τροφο-
συλλεκτών της Ανώτερης Παλαιολιθικής, η Καστρίτσα ίσως και να αποτε-
λούσε εγγραφή όχι μίας, αλλά περισσοτέρων ομάδων.

Η επικάλυψη και επανάχρηση δομών κατοίκησης στο Κλειδί και στην
Badanj μάς δείχνει ότι οι Παλαιολιθικοί τους κάτοικοι όχι μόνο είχαν συναί-
σθηση και γνώση των καταλοίπων από προηγούμενες χρήσεις των βραχο-
σκεπών αλλά και ανέπτυξαν έτσι τη διάταξή τους στο χώρο ώστε να τις α-
ξιοποιούν σε κάθε καινούργια εγκατάσταση. Στην Καστρίτσα, η χωροθέτηση
των εστιών σε διαφορετικά σημεία υποδηλώνει ίσως και σκόπιμη αποφυγή
της επανάχρησης. Και από τις τρεις ιστορίες χρήσης του χώρου γίνεται σαφές
ότι κάθε άλλο παρά θεωρούνταν άδειοι χώροι: αντίθετα, ήταν χώροι με ιστο-
ρία και συγκεκριμένες παραδόσεις ως προς την πρακτική τού κατοικείν.

Αντί επιλόγου
Τα τρία παραπάνω παραδείγματα χρήσης του χώρου στα σπήλαια της ΝΑ
Ευρώπης υποδηλώνουν ότι η υλική υπόσταση μιας θέσης –του σημείου
αυτού στο τοπίο μαζί με όλα τα κατάλοιπα που εμπεριέχει και τη χωρική
τους οργάνωση– αποτελούσε τμήμα των μεταβαλλόμενων δυνατοτήτων
του. Ως τέτοια, αυτή η υλική υπόσταση πρέπει να λειτουργούσε σαν προ-
ϋπόθεση που καθόριζε και επέτρεπε τη διάταξη στο χώρο και, το πιο σπου-
δαίο, διευκόλυνε να εντοπιστούν συνέχειες και ασυνέχειες στη χρήση του.
Καθοριστικός παράγοντας γι’ αυτό ήταν οι συνθήκες διατήρησης και ορα-
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τότητας των καταλοίπων κατά τη διάρκεια της επανεγκατάστασης και η
μνήμη της διάταξης στο χώρο πρότερων εγκαταστάσεων στο ίδιο σημείο.

Ένας ορίζοντας ευρημάτων που συσσωρεύτηκε στο δάπεδο ενός σπη-
λαίου στο πέρασμα του χρόνου, ένα παλίμψηστο, είναι ένα χώρος για επα-
νάχρηση. Η επανάχρηση αποτελεί με τη σειρά της έναν παράγοντα για τη
διαμόρφωση ενός καινούργιου παλίμψηστου. Αυτή η δυναμική των υλικών
τεκμηρίων μιας Παλαιολιθικής θέσης δε συνδέεται απαραίτητα με την απώ-
λεια ευκρίνειας, δεν είναι μια χαμένη Πομπηία. Έχει να κάνει με αυτό που πε-
ριέγραψε ο Ingold, ότι ζούμε σε τοπία που τα χαρακτηρίζουν σύνολα υλικών
καταλοίπων διαφορετικής ηλικίας, προέλευσης και ιστορίας. Ο χρόνος τα
τέμνει, ο χώρος τα συνδέει. Αυτή η σχέση, που από τη μια συνεπάγεται την
απώλεια ευκρίνειας, για εμάς τους αρχαιολόγους, από την άλλη αποτέλεσε
το πλαίσιο ζωής μέσα στα σπήλαια και συχνά επέβαλε ή ενίσχυσε ορισμέ-
νες παραδόσεις χωροοργάνωσης και ορισμένες πρακτικές κατοίκησης.
Μέσα από την υιοθέτηση αυτών των παραδόσεων και πρακτικών τα σπή-
λαια εντάχθηκαν στα οικιστικά δίκτυα των κυνηγών/τροφοσυλλεκτών της
Ανώτερης Παλαιολιθικής και από χώροι κενοί σημασίας μετατράπηκαν σε
τόπους. Και αυτές τις παραδόσεις και πρακτικές τού κατοικείν μπορούμε
να τις στοχαστούμε δημιουργικά χωρίς να χρειαστεί να ανατρέξουμε σε
έναν από τους διαθέσιμους κανόνες μέτρησης του χρόνου ή του χώρου.
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Ένα ζεστό σαββατιάτικο πρωινό, στα τέλη Ιουνίου του 1984, πέρασα για
πρώτη φορά το κατώφλι του Πανεπιστημίου Κρήτης, ακόμη τότε στα Περ-
βόλια στο Ρέθυμνο, φορτωμένη με τη διδακτορική διατριβή που μόλις είχα
υποστηρίξει στη Γαλλία. Το κτήριο ήταν άδειο, σε περίοδο φθίνουσας εξετα-
στικής περιόδου. Μόνο σε μια αίθουσα διδασκαλίας, δίπλα στη Γραμματεία
του Ιστορικού και Αρχαιολογικού, ακουγόταν έντονη συζήτηση - προφορική
εξέταση ήταν, όπως έμαθα αργότερα: για τη Γεωμετρική Πλαστική, τους γλύ-
πτες, τα αγάλματα - και τα μηνύματά τους. Στο τέλος της ιδιότυπης, δυνα-
μικής «πράξης», απευθύνθηκα στον «κορυφαίο» της, που κάπνιζε, ακόμη
πολύ σκεπτικός, το άφιλτρο τσιγάρο του. Καλού-κακού, βεβαιώθηκα: «Ψάχνω
τον κ. Φαράκλα». «Του ομιλείτε», ήρθε η απάντηση. Συστήθηκα, αμήχανα,
επιμένοντας προς το μέρος της διατριβής. Το αμελητέο ενδιαφέρον του συ-
νομιλητή μου γι’ αυτήν αντιστάθμισε η εμπειρία της πρώτης μου συζήτησης
με τον Νικόλα. Η γνωριμία μου, δηλαδή, με τον πρωτότυπο εκείνο δικό του
λόγο, που σε (ξανα)μαθαίνει, θαρρείς, να σκέφτεσαι, κριτικά και διαλεκτικά.
Μέσα από τις απλές – αλλά γι’ αυτό και τόσο δύσκολες – ατραπούς του
«ορθού επιστημονικού λόγου» (sic).

Από τότε, ο Νικόλας και η Ράνια – ο Φαράκλας και η Κλουτσινιώτη –
είναι ακριβά μέλη του στενού προσωπικού μου σύμπαντος: ο Νικόλας, ου-
σιαστικός συνομιλητής μου για το «χώρο και τον όγκο και τα αρχαιολογικά
κατάλοιπα»˙ όσο και δάσκαλος σε αναρίθμητες άλλες «αναλυτικές και ερ-

Κατερίνα Κόπακα

Τι είναι νησί;
Έννοιες, σημασίες, αμφισημίες των νησιωτικών τόπων*

*Οι σκέψεις που ακολουθούν εγγράφονται σε ένα ευρύτερο προβληματισμό για τους πο-
λιτισμούς των νησιών που ξεκίνησε τη δεκαετία του 1990, με αφορμή την αρχαιολογική και
διεπιστημονική έρευνα του Πανεπιστημίου Κρήτης στη Γαύδο. Ευχαριστώ τους συνεργάτες
της έρευνας αυτής, και ιδιαίτερα τον Γιώργη Νικολακάκη, που μοιράστηκε μαζί μου πολλές
ανθρωπολογικές εμπειρίες του για τις νησιωτικές κοινωνίες. Ευχαριστώ, επίσης, τους προ-
πτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές που συμμετέχουν ενεργά, χρόνια τώρα, στο πεδίο
και στη μελέτη του υλικού της Γαύδου, όσο και στις παραδόσεις και στα σεμινάριά μου για
τα νησιά του Αιγαίου και της Μεσογείου.



μηνευτικές διαδρομές» μου – στις ανθρώπινες συμπεριφορές, στα πολιτικά
και ακαδημαϊκά ήθη και, εντέλει, στην αξιοπρεπή ατομική και συλλογική
στάση στη ζωή.

Τον ευχαριστώ για όλα. Το ίδιο και τους μαθητές του και διοργανωτές
αυτής της διημερίδας, για την ευκαιρία να «τιμήσω», και εγώ, με μερικές «νη-
σιωτικές» σκέψεις τον Νικόλα της Λέσβου, της Τζιάς – και τον δικό μας Νι-
κόλα, της Κρήτης.

Η αιγαιακή αρχαιολογία είναι στενά συνυφασμένη με τα νησιά – δεν γίνεται
εύκολα και αλλιώς στο πολύνησο του γεωπολιτισμικού τομέα του Αρχιπελά-
γους. Από τις πρώιμες ανασκαφές στην Κρήτη και στις Κυκλάδες,1 και τις πρώ-
τες δημοσιεύσεις αγγείων από τη Θήρα, τη Ρόδο και αλλού,2 είναι φανερό ότι
τουλάχιστον η προϊστορική έρευνα υπήρξε κατεξοχήν νησιωτική. Το ενδιαφέ-
ρον για τους αρχαίους νησιωτικούς πολιτισμούς παραμένει μεγάλο: ακόμη και
στη συνάντηση αυτή, περισσότερες ανακοινώσεις αφορούν νησιά – την Κω,
την Κύθνο, την Κάλυμνο, την Αμοργό, την Κρήτη. Έχει μάλιστα διευρυνθεί
μεθοδολογικά, τις τελευταίες δεκαετίες, μέσα από διεπιστημονικές συνεργα-
σίες και διαχρονικές θεωρήσεις.3 Eπιφανειακές και ανασκαφικές διερευνήσεις
εμπλουτίζουν σταθερά τα συναφή δεδομένα4 και προσθέτουν ακόμη και τα-
πεινές νησίδες στον αρχαιολογικό χάρτη του Αιγαίου.5
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1 Βλ. την ανασκαφή-πρωτόλειο του Μ. Καλοκαιρινού στην Κνωσό, τη δεκαετία του 1870,
και, με το ξεκίνημα του 20ού αιώνα, το αποφασιστικό έργο τουA. Evans, του F. Halbherr και
των άλλων πρωτεργατών της κρητικής προϊστορίας. Πρβ. την πρωτοποριακή συμβολή του
Χ. Τσούντα και των ανασκαφών του σε σημαντικά κυκλαδικά νεκροταφεία, στα τέλη του
19ου αιώνα (Τσούντας 1898, 1899). Για τα Κυκλαδονήσια, βλ. μεταξύ άλλων και Fouqué
1879˙ Bent 1885˙ Στάης 1889˙ Atkinson et al 1904.

2 Βλ., π.χ., Furtwängler, Loeschcke 1886˙ Myres 1895˙ Pottier 1897.
3 Το δρόμο της διεπιστημονικότητας και της διαχρονίας στην αρχαιολογική έρευνα για

το νησιωτικό Αιγαίο έδειξε η επιφανειακή έρευνα του 1976 στη Μήλο (Renfrew, Wagstaff
1982). Βλ. έκτοτε, π.χ. Grove, Moody, Rackham 1991˙ Cherry, Davis, Mantzourani 1991˙
Μενδώνη, Μαζαράκης Αινιάν 1998˙ Σάμψων και συνεργάτες 2006.

4 Μέσα από συνεχιζόμενες ή νεότερες, συστηματικές ή σωστικές εργασίες, σε νησιά όπως
η Θήρα (π.χ. Ντούμας 1992, 2007) και η Λήμνος (Bernabo-Brea 1964,1976˙ και, μεταξύ
άλλων, Ντούμας, La Rosa 1997), αλλά και η Σκύρος, η Σαμοθράκη, η Κάσος και η Κάρπα-
θος, η Ίος, η Αμοργός, τα Κύθηρα (βλ. αντίστοιχα, π.χ., Παρλαμά 1984˙Μάτσας 1984˙Melas
1985˙ Μαρθάρη 1990˙ Μαραγκού 1994˙ Broodbank 1999).

5 Συγκεντρωμένες σχετικές πληροφορίες στα: Davis 1992˙ Atlas˙ Βλαχόπουλος 2005˙
Ντούμας 2005. Για μερικά από τα μικρά νησιά, βλ. ειδικότερα Evans, Renfrew 1968˙ Ζαφει-
ροπούλου 1970˙ Ντούμας 1976˙ Efstratiou 1985˙ Κόπακα 2001. Την αρχαιολογική γνώση
ακόμη και για νησίδες και βραχονησίδες στο Αιγαίο έχουν διευρύνει σημαντικά οι έρευνες
του Α. Σάμψων (π.χ. Σάμψων 1988, 2001, 2006).



Δεν προχωρεί, ωστόσο, με ανάλογους ρυθμούς στην Ελλάδα και ο θεω-
ρητικός προβληματισμός για τους κόσμους των νησιών – παρά τη μεγάλη
και συχνά έντονη διεθνή συζήτηση που τροφοδοτεί σταθερά, στις μέρες
μας, τη θεματική της Νησιωτικής Αρχαιολογίας.6 Πόσες, αλήθεια, από τις
ερμηνευτικές υποθέσεις για τα ευρήματα από τα νησιά συνεξετάζουν το νη-
σιωτικό, ακριβώς, χαρακτήρα τους; Ή έστω θέτουν το ερώτημα εάν, ως νη-
σιωτικοί, οι υπό μελέτη τόποι διαθέτουν ενδεχομένως κάποια δικά τους
γνωρίσματα όταν συγκρίνονται με τους ηπειρωτικούς; Μήπως, δηλαδή, τα
νησιά αποτελούν ιδιαίτερους φυσικούς και κοινωνικούς οικο-βιότοπους,
οικείους μεν – του οίκου μας – αλλά συγχρόνως και «ανοίκειους» – με δική
τους πολιτισμική βιοποικιλότητα;

Υπάρχει, στην πραγματικότητα, και, εάν ναι, πώς μπορεί να προσεγγι-
σθεί και να αξιολογηθεί η έννοια του «νησιωτισμού» (insularity), ως παρά-
μετρος «διαφορετικότητας» των νησιών, των κοινωνιών και των πολιτισμών
τους; Είναι δυνατόν να αναπτυχθεί κάποιος καταρχήν αυτόνομος σχετικός
προβληματισμός και να συγκροτηθεί μια επιμέρους αντίστοιχη επιχειρημα-
τολογία; Όποια τέτοια προσπάθεια θα ξεκινούσε, νομίζω, με μερικές απλές
σκέψεις, όχι αναγκαστικά αρχαιολογικές, για το τι είναι, εντέλει, νησί˙7 και
θα στόχευε σε μερικές από τις βασικές – κυριολεκτικές και μεταφορικές –
νοηματοδοτήσεις του συγκεκριμένου όρου.

Οι παρατηρήσεις που ακολουθούν στηρίζονται σε αρχαίες ελληνικές φι-
λολογικές πηγές8 και διαχρονικές ονοματικές και τοπωνυμικές μαρτυρίες.
Αφορούν, στο παρόν στάδιο της έρευνάς μου, μόνο μερικά φυσικά χαρα-
κτηριστικά των νησιωτικών τόπων. Πολλές από αυτές μπορούν, όμως, να
διευρυνθούν και να περιλάβουν, έστω καταρχήν συνειρμικά, και τους νη-
σιώτες και τα μνημεία τους.
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6 Tη θεωρητική αρχαιολογική συζήτηση ξεκίνησε, τη δεκαετία του 1970, ο J. Evans (Evans
1973, 1977). Για τη Μεσόγειο και το Αιγαίο, βλ., επίσης, π.χ.Cherry 1985, 1990˙ Patton 1996˙
Rainbird 1999˙ Broodbank 1999α˙ Finlayson 2004. Ειδικότερα για τις Κυκλάδες, βλ. Ren-
frew 1972˙ Broodbank 2000.

7 Το ερώτημα μπορεί να φαίνεται απλό, όμως δεν είναι. Έχει ήδη τεθεί στην αρχαιολογική βι-
βλιογραφία (βλ. π.χ.Rainbird 1999, 217˙ Terrell 1999, 240-241), αν και περιορισμένα και γενικά
και, κατά τη γνώμη μου, χωρίς σαφείς ή κατά το δυνατόν «συνολικές»απαντήσεις. Όσο γνωρίζω,
η συστηματική σχετική συζήτηση για τα αιγαιακά νησιά δεν έχει μέχρι τώρα ξεκινήσει από μια
«ιθαγενή» σκοπιά, εκείνη δηλαδή των ίδιων των ελληνικών πηγών (βλ. και Ντούμας 2005).

8 Οι πληροφορίες αυτές αναζητήθηκαν στα TLG και LSJ (από όπου και οι βασικές λατι-
νικές βιβλιογραφικές συντομογραφίες). Ευχαριστώ τον Μηνά Τσικριτζή, την Κατερίνα Αθα-
νασάκη και το Γιώργο Μοτάκη για τη βοήθειά τους στις πρώτες «πλοηγήσεις» μου στον
TLG. Αρκετά από τα σύγχρονα νησιώνυμα αντλήθηκαν από τα Atlas και Σταματελάτος,
Βάμβα-Σταματελάτου 2006.



Νησιά του πόντου και «άλλα» νησιά
Νησί ονομάζεται, κατά κανόνα, μια ξηρά που βρίσκεται ολόκληρη μέσα στο
υγρό στοιχείο. Οι έννοιες «ξηρός» και «υγρός» συγκροτούν, επομένως, ένα
πρώτο σημαίνον ζεύγος για τον ορισμό του νησιού, σε αντιδιαστολή με εκεί-
νον της ηπειρωτικής γης – της απλής ξηράς. Το νησί περικλείεται από ένα
υδάτινο όγκο: από νερό θαλασσινό ή γλυκό νερό, χωρίς να διατηρεί όποιο
στεριανό σύνδεσμο. Αυτό δηλώνουν τα συνήθη επίθετα: «περικύμων», π.χ.
για τη Λέσβο και τη Σαλαμίνα˙9 «περίρρυτος», π.χ. για την Κρήτη, τη Σέριφο,
τη Λήμνο, τη Σκύρο˙10 και «αμφίρ(ρ)υτος» ή «αμφιρύτη», π.χ. για την Κέα –
την «ἑκατέρωθεν περιρρεομένῃ θαλάσσῃ» – για την Κρήτη, τη Σαλαμίνα,
τη Χίο, την Αίγινα, τη Δήλο, την Τήνο, την Κω.11 Εκτός από τα θαλάσσια,
υπάρχουν και τα λιμναία και τα ποτάμια νησιά – οι «ποταμοφόρητοι νῆσοι».12

Ένα μεσογειακό νησί εγγράφεται κατά κανόνα στη γεωγραφική περι-
φέρεια κάποιας ηπειρωτικής κρηπίδας – όπως, στο Αιγαίο, η Αίγινα στην
Επιδαυρία.13 Εμπίπτει επίσης, συχνά, στη ζώνη ενός νησιωτικού συμπλέγ-
ματος ή ενός μεμονωμένου άλλου, συνήθως μεγαλύτερου νησιού. Είναι,
τότε, «νησί ενός νησιού»,14 όπως οι περιοικίδες νῆσοι της Δήλου – δηλαδή
όλες οι Κυκλάδες κατά τον Στράβωνα – και εκείνες της Αμοργού και της
Κρήτης.15 Εάν προεκτείνομε το συλλογισμό αυτό, στην πραγματικότητα ο
πλανήτης μας καλύπτεται ολόκληρος από νησιωτικούς χώρους, και τις με-
ταξύ τους θάλασσες.16

Τα θαλασσινά νησιά αποτελούν αναμφίβολα την αντιπροσωπευτικότερη
κατηγορία νησιωτικών κόσμων στις διαχρονικές νοητικές μας προσλήψεις,
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9 Archestr.59.4 και Ath.1.52.15 (Λέσβος)˙ E.Tr.800 (Σαλαμίνα).
10 Οd.19.173 (Κρήτη)˙ E.Fr. 330b.1 («Σέριφος ἅλμῃ ποντίᾳ περίρρυτος»)˙ S.Ph.1 (Λή-

μνος) και 239 (Σκύρος).
11 Pi.I.1.8 (Κέος)˙ Οd.1.50 (Κρήτη)˙ S.Aj. 134 (Σαλαμίνα)˙ Simon.7.5 10.4 (Χίος)˙ Ar-

chestr.174.1 (Αίγινα)˙ h.Ap.27 (Δήλος)˙ A.R.1.1305 (Τήνος)˙ Suid.1759.1 (Κως). Για τις αν-
τίστοιχες επεξηγήσεις, βλ. Sch.Pi.1.9b.2 και Hsch.4098.1 ([αμφίρ(ρ)υτος] «ἑκατέρωθεν
περιρρεομένῃ θαλάσσῃ», και «ἀμφιρύτῃ· πανταχόθεν περιρεομένῃ τῶν ὑδάτων»).

12 LSJ (1996) s.v. νῆσος. Βλ., επίσης, D.H.Antiq.Rom.1.19.2.6-7 («νησῖδα τὴν ἐν αὐτῇ
[ἱερᾶ λίμνη] περιδινουμένην») και Plu.Ant.19.1.4 («νησῖδα ποταμῷ περιρρεομένην»).

13 Str.8.6.16.1-2.
14 Kopaka, Kossyva 1999.
15 Str.10.5.2.15 («ἔνδοξον δ’ἐποίησαν αὐτὴν [Δῆλον] αἱ περιοικίδες νῆσοι, καλούμεναι

Κυκλάδες…»). Για την Αμοργό, βλ. και Mαραγκού υπό έκδοση. Για την Κρήτη, βλ. Kopaka,
Kossyva 1999 (με συζήτηση και βιβλιογραφία).

16 Πρβ. ένα συγγενικό ορισμό του «ωκεανού»: «Ὠκεανός: ἡ κύκλῳ πάσης τῆς γῆς θά-
λασσα. παρὰ τὸ κέω, τὸ σχίζω …· ἐξ οὗπερ πάντες ποταμοὶ καὶ πᾶσα θάλασσα καὶ πηγαί»
(Suid.43).



ειδικά όταν πρόκειται για το Αιγαίο και τη Μεσόγειο. Πού να οφείλεται
όμως τότε η, έστω σποραδική, ανάγκη έμφασης στο θαλάσσιο ακριβώς χα-
ρακτήρα ενός νησιού – όπως συμβαίνει με την Ἁλόννησο (Ἁλος-νήσο, δη-
λαδή, κυριολεκτικά, το νησί της θάλασσας); Υπάρχουν, μήπως, και «άλλα»
τοπία, που αν και δεν είναι, ωστόσο μοιάζουν με νησιωτικά – τα «νησιά που
δεν τα περιβρέχει η θάλασσα» του φ. Μπρωντέλ;17

Πράγματι, γραμματικές μορφές της λέξης «νησί» παραπέμπουν και σε
διαμορφώσεις παράλιων περιοχών, όπως είναι τα ακρωτήρια («νησιάζου-
σες άκρες»)18 και οι χερσόνησοι (π.χ. η Πελοπόννησος είναι, σύμφωνα με
έναν ορισμό, η μεγάλη νήσος του Πέλοπος).19 Ακόμη και σε «νησοειδεῖς»
τόπους της βαθειάς ενδοχώρας – πεδινούς ή και απολύτως ορεινούς, και,
σήμερα πάντως, άνυδρους. Σκέφτομαι την τοποθεσία Νησί στην Ελεύθερνα
Μυλοποτάμου, στο Ρέθυμνο, που ξεπροβάλλει ανάμεσα σε δυο φαράγγια,
στη μέση του Ψηλορείτη. Ανάλογη είναι, για παράδειγμα, η περίπτωση της
αρχαίας Κάλπης, της υψηλής περιοχής στο «όρος των Ιβήρων».20 «Νησιά»
χαρακτηρίζονται εξάλλου, κατ’επέκταση, και άλλα «κλειστά», οριοθετη-
μένα και διαφοροποιημένα περιβάλλοντα (π.χ. η όαση ως νήσος στην
έρημο, η νησίδα πράσινου στην άσφαλτο, μια νησίδα αντίστασης σε ένα
«υποταγμένο» σύμπαν).

Στο πλαίσιο επομένως μιας γεωγραφίας του νου, η έννοια «νησί» παρα-
πέμπει καταρχήν σε ένα «περίκλειστο» τμήμα του υλικού ή του συμβολικού
χώρου, με τα δικά του κάθε φορά γνωρίσματα, που το κάνουν γενικά
«έξεργο», του προσδίδουν ειδικό όγκο, το «αποσπούν» και το «απομονώ-
νουν» ως ένα κάποιο «ολιστικό» μικρο- ή μακροπεριβάλλον. Προκύπτει, έτσι,
μια εντύπωση αυτονομίας – έως και αυθυπαρξίας (;) – των νησιωτικών
τόπων, που είναι όμως στην πραγματικότητα απατηλή, ατελής, ανεκπλή-
ρωτη. Αφού, αξιωματικά, και οι τόποι αυτοί είναι υποενότητες, κλάσματα,
και «υποτελή» αποσπάσματα μεγαλύτερων χωρικών ή άλλων συνόλων.

Τα πελάγια και τα υπόλοιπα αμφίρυτα νησιά έχουν μια επιπλέον, πολύ
σημαντική νομίζω, ιδιαιτερότητα. Για να τα φθάσει κανείς, πρέπει να δια-
σχίσει οπωσδήποτε το υδάτινο, ακριβώς, σύμπαν που τα περιβάλλει. Ο τρό-
πος αυτός προσπέλασης δεν είναι, ίσως, ούτε πιο εύκολος ούτε πιο
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17 Braudel [1949] 1991, 196-197.
18 Stad.202.1.203.1.
19 LSJ, όπ.π. σημ. 12, με αναφορά στο S.OC 696 («ἐν τα μεγάλα Δωρίδι νάσω Πέλοπος»).
20 Str.3.1.7.8 («... τῷ δ’ὕψει μέγα καὶ ὄρθιον ὥστε πόρρωθεν νησοειδές φαίνεσθαι»). Βλ.

και St.Byz.E.474.5 («Νησαῖον πεδίον, ἀφ’ οὗ παρὰ Μήδοις οἱ Νησαῖοι ἵπποι»), και 474.10
(«Νῆσος πόλις Ἰβηρική»).



δύσκολος από όποια χερσαία πρόσβαση σε ηπειρωτικά τοπία – εκείνη που
είναι δυνατή και με τα πόδια. Είναι, όμως, σίγουρα διαφορετικός. Αφού εμ-
πλέκει άλλα μέσα και άλλες τεχνολογίες, προϋποθέτει άλλες ικανότητες
και άλλες εμπειρίες, ενέχει άλλους κινδύνους Διαφοροποιεί, επομένως, τις
έννοιες της απόστασης, του χρόνου, και εντέλει και τον ίδιο το χαρακτήρα
όσο και την ποιότητα της μεταφοράς, της επαφής, και της εν γένει επικοι-
νωνίας – ακόμη και με τα παράκτια νησιά, και με τα πλησιέστερα στη στε-
ριά νησιωτικά συγκροτήματα.21

Νησιά που πλέουν και στέρεα γη (στεριά)
Η αρχαία ελληνική λέξη νῆσος ή νᾶσος είναι γένους θηλυκού. Προέρχεται,
όπως είναι γνωστό, από το ρήμα νέω-νώ (μέλλοντας νήσω), που σημαίνει
πλέω, κολυμβώ. Νήσος είναι, επομένως, «ἡ οἷον ἐγκολυμβῶσα ὕδατι», και,
σε αντιστοιχία με τα προηγούμενα, «ἡ πᾶν μέρος ἐν τῇ θαλάσσῃ ἔχουσα,
ὥσπερ τὰ νηχόμενα σώματα», κυρίως τα πλοία – οι νήες, που έχουν την ίδια
ετυμολογική ρίζα.22 Τα νησιά θεωρούνται, επομένως, πλωτοί και ασταθείς
τόποι, σε αντιδιαστολή με τη στέρεη ηπειρωτική γη – ή, αλλιώς, στεριά.

Στην ελληνική μυθολογική παράδοση, ένα νησί μπορεί πράγματι να
πλέει, να οχείται και γενικά να κινείται στο νερό: όπως η Δήλος23 – και η
Χέμβις, η λιμναία αντίστοιχή της ιερή νησίδα του Απόλλωνα στην Αίγυ-
πτο˙24 και η «Ἀβοριγινέων Κοτύλη» (η Κοτυλία) στα ανοικτά της Ιταλίας,25
όπου βρίσκεται και η ομηρική πλωτή νήσος του Αιόλου, καθώς και οι κινη-
τές, «αναιδείς» Πλαγκτές Πέτρες.26 Ένα νησί σείεται, επιπλέον, και δονείται,
όπως δείχνει το νησιώνυμο Δονούσα˙27 ίσως ακόμη και αιωρείται, εάν το
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21 Βλ. και Kopaka 2005, ιδίως 94.
22 Suid.343.1· EM605.5· Philox.152.3-4 («νῆσος· παρὰ τὸ νῶ, οὗ μέλλων νήσω, δηλοῦν τὸ

νήχομαι˙ πᾶν γὰρ μέρος ἔχει ἐν τῇ θαλάσσῃ, ὥσπερ ἀεὶ τῶν σωμάτων τὰ νηχόμενα»).
23 Βλ., π.χ., Hdt.6.98.4 («μετὰ δὲ τοῦτον ἐνθεῦτεν ἐξαναχθέντα Δῆλος ἐκινήθη, ὡς ἔλε-

γον οἱ Δήλιοι, καὶ πρῶτα καὶ ὕστατα μέχρι ἐμέο σεισθεῖσα»). Bλ. και Max.Planud.OvMe-
tam.15.444-6 («Καὶ μὴν καὶ χρόνος ἦν, καθ’ ὃν ἡ Ὀρτυγία ἐνήχετο ἐν τοῖς ὕδασι˙ νῦν δὲ
καθίδρυται»).

24 Hecat.Fr.1a,1,F 305.1,3 («ἐν Βούτοις περὶ τὸ ἱερὸν τῆς Λητοῦς ἔστι νῆσος Χέμβις
ὄνομα, ἱρὴ τοῦ Ἀπόλλωνος, ἔστι δὲ ἡ νῆσος μεταρσίη καὶ περιπλεῖ καὶ κινέεται ἐπὶ τοῦ ὕδα-
τος»). Πρβ., όμως, Hdt.2.156.

25 D.H.Antiq.Rom.1.19.3.7.
26 Od.10.1-3 («Αἰολίην δ’ ἐς νῆσον ἀφικόμεθ’˙ ἔνθα δ’ ἔναιεν Αἴολος Ἱπποτάδης, φίλος

ἀθανάτοισι θεοῖσι, πλωτῇ ἐνὶ νήσῳ») και D.P.144-145 («κυανέας ὅθι μῦθος ἀναιδέας εἰν ἁλὶ
πέτρας πλαζομένας καναχηδὸν ἐπ’ ἀλλήλῃσι φέρεσθαι»).

27 Παραπομπές στη Δονούσα, π.χ. στο Sch.D.P. 132.1 και 530.3. Για μια αντίστοιχη ανα-
φορά για τη Δήλο, βλ. παραπάνω, σημ. 23.



όνομα Ἀερία, που χρησιμοποιείται για την Κρήτη – ή μια πόλη ή μια νησίδα
της – και για τη Θάσο, την Κύπρο και τη Σικελία, δεν σημαίνει μόνο «ομι-
χλώδης»28 ή, απλώς, εκτεθειμένη στους ανέμους.

Mε θεϊκή παρέμβαση, εξάλλου, μερικά νησιά γεννιούνται: δημιουρ-
γούνται εκ του μηδενός, όπως οι κρητικές Διονυσάδες˙29 ή αποσχίζονται
από άλλες γαίες, όπως η Νίσυρος από την Κω˙30 ή εμφανίζονται αίφνις από
τα νερά, όπως η Δήλος και η Ανάφη, η οποία «βαιὴ ἀνὰ τόφρ’ ἐφαάνθη»˙31
ενίοτε, ακόμη και (ξανα)βαφτίζονται.32 Ενώ, άλλα νησιά πεθαίνουν: κατα-
βυθίζονται, για λίγο ή για πάντα, στη θάλασσα, όπως η μεγάλη, αινιγματική
νήσος της Ατλαντίδας.33 Δηλωτικά της δυναμικής αυτής διάστασης των νη-
σιωτικών κόσμων είναι τα ρήματα νησάομαι/νησεύομαι (γίνομαι νησί), νη-
σοποιέω (φτιάχνω νησιά), νησίζω/νησιάζω (είμαι ή σχηματίζω νησί).

Παρόμοιες φιλολογικές αναφορές είναι διπλά σημαντικές, αφού, εκτός
από τη μεταφορική, έχουν και κυριολεκτική αξία. Παλαιογεωγραφικές με-
λέτες δείχνουν ότι, και στην πραγματικότητα, τα νησιά δεν είναι στατικοί
αλλά «κινητικοί» τόποι, γεωλογικά ασταθείς, εύθραυστοι και ευμετάβλη-
τοι. Αυξομειώσεις της στάθμης των νερών, ευστατικές, ισοστατικές και ορο-
γενετικές κινήσεις παραμόρφωσης και εξισορρόπησης τμημάτων του
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28 Hsch.1391 («ἀερία˙ ὀμίχλη, παρὰ Αἰτωλοῖς. Θάσον τε τὴν νῆσον, καὶ Αἴγυπτον, καὶ
Λιβύην, καὶ Κρήτην, καὶ Σικελίαν, καὶ Αἰθιοπίαν»). Για την Κρήτη και τη Θάσο, βλ. επίσης
Hdn.P.C.3,1. 298.24-8 και St.Byz.E.384.11-12, 306.20.

29 D.S.5.75. 5.1-6 («οἱ δ’ οὖν Κρῆτες τῆς παρ’ αὐτοῖς γενέσεως τοῦ θεοῦ πειρῶνται σημεῖα
φέρειν, λέγοντες ὅτι περὶ τὴν Κρήτην δύο νήσους κτίσας ἐπὶ τῶν καλουμένων διδύμων κόλ-
πων Διονυσιάδας ἀφ’ ἑαυτοῦ προσηγόρευσεν, ὅπερ μηδαμοῦ τῆς οἰκουμένης αὐτὸν ἑτέ-
ρωθι»).

30 Str.10.5.16.8-13 («φασὶ δὲ τὴν Νίσυρον ἀπόθραυσμα εἶναι τῆς Κῶ, προσθέντες καὶ
μῦθον, ὅτι Ποσειδῶν διώκων ἕνα τῶν γιγάντων Πολυβώτην ἀποθραύσας τῇ τριαίνῃ τρύφος
τῆς Κῶ ἐπ’ αὐτὸν βάλοι, καὶ γένοιτο νῆσος τὸ βληθὲν ἡ Νίσυρος ὑποκείμενον ἔχουσα ἐν
αὐτῇ τὸν γίγαντα˙ τινὲς δὲ αὐτὸν ὑποκεῖσθαι τῇ Κῷ φασιν»). Η εικόνα αυτή ενός γίγαντα
που βρίσκεται κάτω από το ένα ή το άλλο νησί είναι χαρακτηριστική της πρόσληψής τους
ως τόπων με λανθάνουσα ζωή και κινητικότητα.

31 Για τη Δήλο, βλ. π.χ. EM264.31-2 («καὶ τὴν νῆσον ἐκάλεσε Δῆλον, ὅτι ἐξ ἀδήλου βά-
σεως ἐρριζώθη»)˙ Arist.Fr.v.8.44.488.8-10 («Δῆλος: ἡ ἱερὰ τοῦ Ἀπόλλωνος. εἴρηται ὅτι κρυ-
πτομένην αὐτὴν ἐν τῇ θαλάσσῃ ὁ Ζεὺς δήλην ἐποίησε καὶ ἀνέδωκε»). Για την Ανάφη, βλ.
A.R.4.1711-12 και 1717-18.

32 Πριν από τη θεόπεμπτη «εμφάνισή» της στους Αργοναύτες, η Ανάφη ονομάζόταν
Μεμβλίαρος (Hdn.P.C.3,1.346.5). Ενώ η Δῆλος: «ἣ πρὶν μὲν ἄδηλος, ὕστερον δὲ Αστερία
διὰ τὸ σχῆμα, πάλιν δὲ Ὀρτυγία ἀπὸ τῆς ἀδελφῆς τῆς Λητοῦς» (Sch.A.R.8-10).

33 Pl.Ti.25d.2 («ἡμέρας καὶ νυκτὸς χαλεπῆς ἐπελθούσης, τό τε παρ’ ὑμῖν μάχιμον πᾶν
ἁθρόον ἔδυ κατὰ γῆς, ἥ τε Ἀτλαντὶς νῆσος ὡσαύτως κατὰ τῆς θαλάττης δῦσα ἠφανίσθηι˙ διὸ
καὶ νῦν ἄπορον καὶ ἀδιερεύνητον γέγονεν τοὐκεῖ πέλαγος, πηλοῦ κάρτα βραχέος ἐμποδὼν
ὄντος, ὃν ἡ νῆσος ἱζομένη παρέσχετο»).



φλοιού της γης, τεκτονισμός και ηφαιστειακή δράση προκαλούν αργές ή
γρήγορες μεταβολές στη μορφή τους.34

Έτσι, νησιά αναδύονται πράγματι από το βυθό, όπως μάλλον το Γυαλί
και πιθανόν και η Πέργουσα και η Παχειά στο ίδιο σύμπλεγμα της Νισύ-
ρου.35 Αποκόπτονται από ηπειρωτικές και νησιωτικές στεριές, όπως η Θάσος
και ο Μόχλος στην Κρήτη. Μεταβάλλουν το ανάγλυφό τους, π.χ. μέσα από
διαβρώσεις, καταπτώσεις, αιολιανές αποθέσεις. Αλλάζουν σχήμα και μέγε-
θος: η Θήρα ήταν κυκλική πριν από την ισχυρή έκρηξη του ηφαιστείου της
στην Εποχή του Χαλκού˙ ενώ, ακόμη στην προχωρημένη Νεολιθική πε-
ρίοδο, μερικές από τις σημερινές Κυκλάδες παρέμεναν, φαίνεται, οι κορυφές
της μεγάλης αρχικής Κυκλαδικής νήσου.36 Νησιά εξαφανίζονται, εξάλλου,
τμηματικά ή συνολικά – για παράδειγμα, επικαλύπτονται όταν ανυψώνεται
η θαλάσσια στάθμη ή συνενώνονται με γειτονικές ακτές, όπως συνέβη, κατά
τον Spratt, με μια από τις άλλοτε τρεις κρητικές Κώρυκες νήσους που απέ-
μειναν εντέλει δύο, οι σημερινές Άγρια και Ήμερη Γραμβούσα.37

Ο Στράβωνας παρέχει μια αξιοσημείωτη σύνοψη πληροφοριών ή/και πα-
ραδόσεων για γεωλογικές αλλά και ανθρωπογενείς μεταβολές σε νησιω-
τικά όσο και σε ηπειρωτικά περιβάλλοντα.38 Ο ίδιος αναφέρεται, με
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34 Βλ. και Kopaka, Kossyva 1999, 436, σημ. 7-10.
35 Σάμψων 1988, 9-10. Πρβλ. την πληροφορία του Κεδρηνού (Cedr.Comp.hist.1.795.7-

11) για την ανάδυση, εξαιτίας της ηφαιστειακής δράσης, ενός νησιού στην ευρύτερη περιοχή
της Θήρας – της μιας Καμμένης (;) – στην ύστερη αρχαιότητα. Έτσι είχε συμβεί προηγουμέ-
νως, κατά το συγγραφέα, και με τη Θήρα και τη Θηρασία («μέσον δὲ τοῦ τηλικούτου πυρὸς
νῆσος ἀπογεωθεῖσα τῇ λεγομένῃ ἱερᾷ νήσῳ συνήφθη, μήπω τὸ πρὶν οὖσα, ἀλλ’ ὡς αἱ προρ-
ρηθεῖσαι Θήρα τε καὶ Θηρασία ποτὲ ἐξεβράσθησαν, οὕτω καὶ αὕτη νῦν ἐπὶ τῶν χρόνων τοῦ
θεομάχου Λέοντος»).

36 Βλ. π.χ., Broodbank 2000, 73-74, 111-114, με βιβλιογραφικές παραπομπές και συζή-
τηση.

37 Spratt 1865, 221-222, 226.
38 Str.1.3, ιδίως 18 («... Τόν τε Πειραιᾶ νησιάζοντα πρότερον καὶ πέραν τῆς ἀκτῆς κείμενον

οὕτως φασὶν ὀνομασθῆναι˙ ὑπεναντίως δ’ ἡ Λευκὰς Κορινθίων τὸν ἰσθμὸν διακοψάντων
νῆσος γέγονεν, ἀκτὴ πρότερον οὖσα… ἐνταῦθα μὲν δὴ διακοπαὶ χειρότμητοι γεγόνασιν, ἀλλα-
χόθι δὲ προσχώσεις ἢ γεφυρώσεις, καθάπερ ἐπὶ τῆς πρὸς Συρακούσαις νήσου νῦν μὲν γέφυρά
ἐστιν ἡ συνάπτουσα αὐτὴν πρὸς τὴν ἤπειρον, πρότερον δὲ χῶμα, ὥς φησιν Ἴβυκος, λογαίου
λίθου, ὃν καλεῖ ἐκλεκτόν… καὶ ἡ πρότερον δὲ Ἀρτεμίτα λεγομένη μία τῶν Ἐχινάδων νήσων
ἤπειρος γέγονε˙ καὶ ἄλλας δὲ τῶν περὶ τὸν Ἀχελῶον νησίδων τὸ αὐτὸ πάθος φασὶ παθεῖν ἐκ
τῆς ὑπὸ τοῦ ποταμοῦ προχώσεως τοῦ πελάγους, συγχοῦνται δὲ καὶ αἱ λοιπαί, ὡς Ἡρόδοτός
φησι. καὶ Αἰτωλικαὶ δέ τινες ἄκραι εἰσὶ νησίζουσαι πρότερον· καὶ ἡ Ἀστερία ἤλλακται, ἣν Ἀστε-
ρίδα φησὶν ὁ ποιητής «ἔστι δέ τις νῆσος μέσσῃ “ἁλὶ πετρήεσσα, Ἀστερίς, οὐ μεγάλη, λιμένες
δ’ ἐνὶ” ναύλοχοι αὐτῇ ἀμφίδυμοι˙» νυνὶ δὲ οὐδ’ ἀγκυροβόλιον εὐφυὲς ἔχει. ἔν τε τῇ Ἰθάκῃ
οὐδέν ἐστιν ἄντρον τοιοῦτον οὐδὲ νυμφαῖον, οἷόν φησιν Ὅμηρος· βέλτιον δὲ αἰτιᾶσθαι μετα-



διαφορετικούς βαθμούς βεβαιότητας, σε νησιά που διαχωρίστηκαν από τις
ακτές - με φυσικό τρόπο, όπως η Σικελία, η Εύβοια, η Λέσβος, η Προχύτη,
η Πιθηκοῦσσα, οι Καπρέες νήσοι, ή με τεχνητές παρεμβάσεις, όπως η Λευ-
κάδα˙ και σε άλλα, που έγιναν στεριές, όπως ο Πειραιάς και η Άντισσα της
Λέσβου – μερικές φορές προσχωσιγενώς, όπως μία από τις Εχινάδες και κά-
ποιες γειτονικές νησίδες, μέσα από τη δράση του Αχελώου.

Ιδιαίτερα ευαίσθητες είναι οι νησιωτικές ακτές, όπως δηλώνουν και τα
επιθετα ἁλίπλακτoς, ἁλίρροθoς και ἁλιρραγής, που χρησιμοποιούνται, κυ-
ρίως ποιητικά, για θαλασσοδαρμένα και καταδιαβρωμένα νησιά όσο και για
βραχώδη παράλια.39 Αντίστοιχα επηρεάζονται και οι νησιωτκές ενδοχώρες.
Αρκεί να σκεφτεί κανείς τα, συχνά, εξαιρετικά ασύμμετρα ανάγλυφά τους
– π.χ. τα δυσανάλογα ψηλά βουνά, σε μικρά νησιά όπως η Σαμοθράκη, η
Ικαρία, η Ανάφη...

Τέτοιες γεωμορφολογικές μεταβολές δεν αφορούν, βέβαια, μόνο τους
νησιωτικούς αλλά και τους ηπειρωτικούς τόπους, ιδίως τους παράλιους. Στα
νησιά είναι όμως, νομίζω, πιο ευδιάκριτες, και για αυτά είναι σίγουρα πιο
κρίσιμες – κυρίως για τα μικρονήσια. Αφού εκείνα είναι από παντού εκτε-
θειμένα στην αδιάλειπτη δράση τριών ισχυρών φυσικών στοιχείων, της γης,
του νερού και του αέρα, χωρίς κανένα προστατευτικό στεριανό σύνδεσμο.

Σημασίες των νησιωτικών τόπων. Η συμβολή των νησιωνύμων
Στην ατομική του «ταυτότητα», το νησί έχει καταρχήν ένα όνομα: ακόμη
και στη σπάνια αντίθετη περίπτωση, αυτό συνήθως κάπως ονοματίζεται –
έστω ως «ανώνυμο».40 Συνοδεύεται επιπλέον, συχνά, από ένα ή περισσότε-
ρους επιθετικούς προσδιορισμούς.
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βολὴν ἢ ἄγνοιαν ἢ κατάψευσιν τῶν τόπων κατὰ τὸ μυθῶδες. τοῦτο μὲν δὴ ἀσαφὲς ὃν [ἐῶ] ἐν
κοινῷ σκοπεῖν. Ἡ δὲ Ἄντισσα νῆσος ἦν πρότερον, ὡς Μυρσίλος φησί· τῆς δὲ Λέσβου καλου-
μένης πρότερον Ἴσσης, καὶ τὴν νῆσον Ἄντισσαν καλεῖσθαι συνέβη˙ νῦν δὲ τῆς Λέσβου πόλις
ἐστίν. οἱ δὲ καὶ τὴν Λέσβον τῆς Ἴδης ἀπερρωγέναι πεπιστεύκασι, καθάπερ τὴν Προχύτην καὶ
τὴν Πιθηκοῦσσαν τοῦ Μισηνοῦ, τὰς δὲ Καπρέας τοῦ Ἀθηναίου, τὴν Σικελίαν δὲ τῆς Ῥηγίνης,
τὴν Ὄσσαν δὲ τοῦ Ὀλύμπου… Ἴων δὲ περὶ τῆς Εὐβοίας φησὶν ἐν Ὀμφάλῃ Σατύροις “Εὐβοΐδα
μὲν γῆν λεπτὸς εὐρίπου κλύδων” Βοιωτίας ἐχώρισ’, ἀκτὴν ἐκτεμὼν προβλῆτα πορθμῷ…».

39 Pi.P.4.14 και S.Aj.597 (για τη Σαλαμίνα)˙ E.Hipp.1205˙ Anthologia Graeca 7.383 και
Mosch.132.

40 Βλ., μεταξύ άλλων, Arr.An.1.19.4.4 («ἐς νησῖδά τινα ἀνώνυμον»). Σε λίγες μόνο περι-
πτώσεις, μικρά και πολύ μικρά νησιά αναφέρονται χωρίς όνομα [π.χ. App.BC5.11.102.6 («ἔς
τινα νησῖδα»)˙ Νιc.Dam.53.10 («τινα νησῖδα»)]. Και πάλι, τότε, διακρίνεται μια προσπάθεια
«εξατομίκευσής» τους [π.χ. D.Chr.Orat.12.5 («... τινα σμικρὰν εὐθαλῆ ποταμίαν νησῖδα»)].
Η πιο λιτή σχετική «ονοματοθεσία» που γνωρίζω είναι το «Une Isle» - για τη Γαύδο, σε χάρτη
της Κρήτης του 16ου αι. (Κόπακα, Γόντικα, Μοσχόβη 2006, 282, σημ. 53).



Νησιώνυμα, ενδονησιωτικά τοπωνύμια και άλλοι σχετικοί ονοματικοί
χαρακτηρισμοί παρέχουν ποικίλες και πολυεπίπεδες πληροφορίες για το
φυσικό αλλά και για το πολιτισμικό περιβάλλον των νησιών – μια πηγή που
δεν έχει ακόμη αξιοποιηθεί στην αρχαιολογική έρευνα.41 Αφού ενέχουν ου-
σιαστικές νοηματοδοτήσεις τους, αποδίδουν και «χαρτογραφούν» σημαί-
νουσες ιδιότητές τους: εκείνες που είναι κάθε φορά αντιπροσωπευτικότερες
και, προφανώς, οι πιο «ενδιαφέρουσες», κυρίως για τους εκάστοτε εξωνη-
σιωτικούς κόσμους με τους οποίους διαντιδρούν.

Νησιωτικά γεωμορφολογικά χαρακτηριστικά
Πολλά νησιώνυμα παραπέμπουν σε μορφολογικά και άλλα γενικά περι-
γραφικά στοιχεία της φυσικής γεωγραφίας των νησιωτικών τόπων. Ανά-
μεσα σε αυτά είναι, για παράδειγμα:

- Το μέγεθος, που δηλώνεται κατά κανόνα σε σχέση με άλλα νησιά: άλ-
λοτε με ένα όνομα και το υποκοριστικό του42 (π.χ. Σάμος-Σαμιοπούλα,
Θάσος-Θασοπούλα, Σπέτσες-Σπετσοπούλα, Γαύδος-Γαυδοπούλα, Τσιρίγο-
Τσιριγότο)˙ και άλλοτε με τα επίθετα «μικρός» και «μεγάλος» (π.χ. Μεγα-
λόνησος – συνήθως η Κρήτη – Μικρή και Μεγάλη Δήλος – η Ρήνεια – η
Μικρή και η Μεγάλη από τις Υσαείς της Αιθιοπίας, η Μάγνα στη Λιβύη,43 η
Μεγίστη44 – το Καστελόρριζο, που είναι μεν μικροσκοπικό, αλλά το μεγα-
λύτερο στο σύμπλεγμά του – όσο και τα ονόματα Μεγαλονήσι και Μικρο-
νήσι για αρκετά ζεύγη νησίδων.

- Το σχήμα, που αποδίδεται άλλοτε κυριολεκτικά, όπως στα Μάκρη, Μα-
κρόνησος, Μάκρις (η Ικαρία και η Εύβοια),45 και στα συνώνυμα Δολίχη (επί-
σης για την Εύβοια και την Ικαρία, και για την Κρήτη ή μια νησίδα της),46
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41 Βλ., π.χ., Κόπακα 1995, Κόπακα, Νικολακάκης, Τσαντηρόπουλος, Κόσσυβα 2001 - για
την ενδονησιωτική τοπωνυμία της Γαύδου.

42 Υποκοριστικό είναι, εξάλλου, και η ίδια η λέξη νησί (το νησίον). Δηλωτικά του μικρού
μεγέθους είναι και τα νησίς, νησιάς, νησίδιον, μικρονήσι και νησόπουλο (π.χ. Chronicon
Toccorum 3.2.693).

43 Hecat.Fr.F 1a,1,F326 («Ὑσαεῖς˙ νῆσος μικρὰ καὶ μεγάλη Αἰθιόπων») και
Corn.Alex.Fr.119-132 («Μάγνα, νῆσος Λιβυκή»).

44 Str.14.3.7.5 («μεταξὺ δ’ ἐν τῷ λεχθέντι παράπλῳ νησία πολλὰ καὶ λιμένες, ὧν καὶ Με-
γίστη νῆσος καὶ πόλις ὁμώνυμος»)· Ptol.Geog.5.3.9.2 («[Νῆσοι δὲ παράκεινται τῇ Λυκίᾳ,]
Μεγίστη ξ γοʹ λε δʹ [Δολιχίστη ξϟʹδ λεϟʹδ Χελιδονίαι σκόπελοι ξαϟʹλς]»).

45 St.Byz.E.329.12-13 (παρακάτω, σημ. 47)˙ Str.10.1.3.1-2 («Οὐ μόνον δὲ Μάκρις ἐκλήθη
ἡ νῆσος [Εὔβοια], ἀλλὰ καὶ Ἀβαντίς»).

46 Hdn.P.C.3,1 298.24-25 («καὶ ἄλλη Κρήτης οὐκ ἄσημος, ἣ ἐλέγετο νῆσος Ἀερία καὶ
Ἰδαία καὶ Δολίχη διὰ τὸ μῆκος») και St.Byz.E.329.12-13 («Ἴκαρος, νῆσος μία τῶν Κυκλάδων.
ἐκαλεῖτο δὲ Μάκρις καὶ Δολίχη καὶ Ἰχθυόεσσα»).



Δολιχίστη (στη Λυκία), Δουλίχιο (η Ιθάκη),47 όσο και στα Στρογγύλη,48 Τρι-
νακρία (η τριγωνκή Σικελία),49 μάλλον και Διδύμη˙50 και άλλοτε συγκρι-
τικά, όπως στα Μύρμηξ,51 Ψείρα, Παξιμάδι, Αγκίστρι - νησιά που «μοιάζουν»
δηλαδή ή πάντως παρομοιάζονται με ό,τι δηλώνει το όνομά τους.

- Το ανάγλυφο, π.χ. η Σκόπελος,52 οι Οξείες ή Θοές νήσοι, στα Επτά-
νησα.53

- Το χρώμα, που συμφωνεί συχνά με χαρακτηριστικούς γεωλογικούς
σχηματισμούς του νησιού. Τέτοια ονόματα παραπέμπουν στο λευκό (π.χ.
Λεύκη, Λευκές, Λευκάδα, Λεύκοφρυς ή Λευκόφρυς για την Τένεδο),54 και
πιο περιορισμένα σε άλλα χρώματα (π.χ. η Ερύθη στον Ατλαντικό, οι Κυά-
νειες Πέτρες,55 η Χρυσή στην Κρήτη).

- Η θέση, που ορίζεται σε σχέση με τη στεριά και την ακτή (π.χ. Διακό-
φτης, Διακοφτό και Διακοφτονήσι, Απόνησο) και, συνήθως, ως προς άλλα
νησιά: μεμονωμένα (π.χ. Ερημίτης και Ερημονήσι)˙ ανά ζεύγη (π.χ. Κύθηρα-
Αντικύθηρα, Μήλος-Αντίμηλος, Παξοί-Αντίπαξοι, Πάρος-Αντίπαρος,
Ψαρά-Αντίψαρα, Τήλος-Αντίτηλος, Κέρος-Αντικερία, και μάλλον και Αδελ-
φοί – όπως το Μεγάλο Αδέρφι και το Αδερφόπουλο στις Σποράδες)˙ ή ανά
μεγαλύτερες ομάδες (π.χ. οι Κυκλάδες, που «κυκλώνουν» τη Δήλο, και οι
Σποράδες, ως «σπορά» στο πέλαγος).56 Άλλα νησιώνυμα σηματοδοτούν τα
θαλασσινά περάσματα και τις συνθήκες πλεύσης (π.χ. Πόρτες, Πόρος, Δια-
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47 Ptol.Geog.5.3 9.3 (παραπάνω, σημ. 45)· και, μεταξύ άλλων, Od.14.335, 16.396 και
Str.10.2.19.2-3.

48 Posidon.Fr.43. 85-86 («ἡ δὲ Στρογγύλη [των Αιολίων νήσων] καλεῖται μὲν ἀπὸ τοῦ
σχήματος…»). Στρογγύλη ονομαζόταν και η Νάξος (D.S.5.50.1.3).

49 Str.6.2.1.1-3 («Ἔστι δ’ ἡ Σικελία τρίγωνος τῷ σχήματι, καὶ διὰ τοῦτο Τρινακρία μὲν
πρότερον, Θρινακία δ’ ὕστερον προσηγορεύθη μετονομασθεῖσα εὐφωνότερον»).

50 Posidon.Fr.43. 88 («τετάρτη [των Αιολίων νήσων] δ’ ἐστὶ Διδύμη, καὶ αὕτη δ’ ἀπὸ τοῦ
σχήματος ὠνόμασται»).

51 Βλ. και Stad.10 2-3 («σκόπελός ἐστι, καὶ καλεῖται Μύρμηξ»).
52 Hsch. 1088 («σκόπελος˙ ὑψηλὸς τόπος, ἢ πέτρα, ἢ ἀκρώρεια, ἀφ’ ἧς ἔστι σκοπεῖν τὰ

κύκλῳ. καὶ ἐξέχουσα εἰς θάλασσαν πέτρα»).
53 EM 453.12-14 s.v. Θοή («νήσοισι θοῇσιν, ὀξείαις˙ ὀξεῖαι γὰρ οὕτω καλοῦνται νῆσοι

περὶ τὴν Κεφαληνίαν»˙ St.Byz.E.236.11-12 («Δουλίχιον, μία τῶν Ἐχινάδων νήσων, ἡ καὶ Δο-
λίχα καλουμένη καὶ Ὀξεῖαι, ἣν Θοὰς ὁ ποιητὴς εἶπεν»).

54 Βλ. π.χ. Arist.Fr.v.8.45.611.135 («Τένεδος ἡ νῆσος τὸ μὲν ἐξ ἀρχῆς Λευκόφρυς ἐκα-
λεῖτο…») και Hsch.744 («Λεύκοφρυς˙ ἡ Τένεδος τὸ πάλαι»).

55 Eust.Com.D.P.558.1-3 («Ὅτι Ἐρύθεια ἡ τοῦ Γηρυόνου νῆσος περὶ τὸ χεῦμά ἐστι τοῦ
Ἄτλαντος, ἤτοι περὶ τὸ Ἀτλαντικὸν πέλαγος»)˙ Sch.A.R.152 («πέτρας μέν: περὶ τῶν Συμ-
πληγάδων… καὶ ὅτι Κυάνεαι ἐκαλοῦντο διὰ τὸ χρῶμα, ἐν τῷ αʹ (v. 2 sq.)…»).

56 D.P.525-526 («Αἳ δ’ Ἀσίης πρώτην αἶσαν λάχον, ἀμφὶς ἐοῦσαι Δῆλον ἐκυκλώσαντο,
καὶ οὔνομα Κυκλάδες εἰσί»)˙ EM724.26-27 («Σποράδες νῆσοι. Ἢ διὰ τὸ σποράδην κεῖσθαι,
ἢ ἀπὸ τοῦ σπαρτὸν καὶ σπρατόν»).



πόρι και Διαπόρια για περισσότερες νησίδες, Διαπόντιοι για τους Οθωνούς,
Διαβατή στη Σαρδηνία,57 Διαβάτης και Διαβάτες στη Λήμνο και στα Δωδε-
κάνησα, και μάλλον και Ανθρωποφάγοι – για την επικινδυνότητα του διά-
πλου (;) – στο σύμπλεγμα των φούρνων).

Νησιωτικά οικοσυστήματα και οικονομικά τοπία
Πολλά ονόματα παραπέμπουν σε ειδικά γνωρίσματα των νησιωτικών οι-
κοσυστημάτων και υπογραμμίζουν, έτσι, βασικούς πρωτογενείς και δευτε-
ρογενείς τοπικούς πόρους. Σε αυτούς περιλαμβάνονται:

- H χλωρίδα και πανίδα, από όπου παράγονται, νομίζω, τα περισσότερα
νησιώνυμα. Ο Αθήναιος, ο Ηρωδιανός58 και άλλοι συγγραφείς μας πληρο-
φορούν, για παράδειγμα, ότι: η λυκιακή Κοχλίουσα ονομάσθηκε έτσι «διὰ τὸ
κοχλοὺς ἐν αὐτῇ εὑρίσκεσθαι»˙ η Πορφύρουσα, δηλαδή τα Κύθηρα, «διὰ τὸ
κάλλος τῶν περὶ αὐτὴν πορφυρῶν»˙ και οι φυκοῦσσες «νῆσοι Λιβύης… διὰ
τὸ φύκων εἶναι πλήρεις»˙ ενώ, η Eρικοῦσσα, «μία τῶν Αἰόλου νήσων», είναι
«ἀπὸ τοῦ φυτοῦ καλουμένη». Επιπλέον, η Πιτυοῦσσα έχει «τὴν προσηγο-
ρίαν ἀπὸ τοῦ πλήθους τῶν κατ’ αὐτὴν φυομένων πιτύων»,59 και η Ασπαλα-
θίς της Λυκίας «λέγεται οὕτω διὰ τὰς ἐν αὐτῇ πεφυκυίας ἀσπαλάθους».60

Από άγρια φυτικά είδη προέρχονται, επίσης, τα Δρυοῦσα ή Δρύουσα,
Ἀνθέμουσα καὶ Μελάμφυλλος – όλα παλαιά ονόματα της Σάμου61 – τα Δρυ-
μοῦσσα, φοινικοῦσσα, Σχι(oι)νοῦσσα, Θύμαινα, Μαράθουσα, καθώς και
περισσότερα Πρασονήσια.

Ενώ, κάποια από τα «ζωονησιώνυμα» προειδοποιούν για την ύπαρξη φι-
διών (π.χ. η Ὀφιώδης στην Αίγυπτο και η Ὀφιοῦσα ή/και Ὀφίουσα, δηλαδή
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57 Ptol.Geog.3.3.8.6 («[Νῆσοι δὲ εἰσὶ περὶ τὴν Σαρδώ] Διαβατὴ νῆσος κθʹ ϟʹʹ ληʹ ϟʹʹδʹʹ»).
58 Ath.1.55· Hdn.P.C.269-270.
59 D.S.5.16,1.2-5˙ Timae.F 3b,566,F164.310. Πιτυούσσες ονομάζονταν περισσότερες πευ-

κόφυτες νήσοι (Hdn.P.C. όπ.π. σημ. 58), κυρίως όμως δύο από τις Βαλεαρίδες, μάλλον η
Ίμπιζα και η φορμεντέρα (LSJ s.v πιτυόεις και Str.3.5.1 – «Τῶν δὲ προκειμένων νήσων τῆς
Ἰβηρίας τὰς μὲν Πιτυούσσας δύο καὶ τὰς Γυμνησίας δύο (καλοῦσι καὶ Βαλιαρίδας) … κα-
λεῖται δ’ αὐτῶν ἡ μὲν Ἔβουσος πόλιν ἔχουσα ὁμώνυμον…˙ ἡ δὲ Ὀφιοῦσσα ἔρημος καὶ πολὺ
ἐλάττων ταύτης πλησίον κειμένη»). Για το Αιγαίο, βλ. Str.9.1.9.17 και Eust.Com.H.I.1.440 3
- για τη Σαλαμίνα («Σαλαμὶν νῆσος πρὸς τῇ Ἀττικῇ μῆκος ἑβδομήκοντα ἢ ὀγδοήκοντα στα-
δίων, ἔχουσα πόλιν ὁμώνυμον. ἐκλήθη δέ ποτε καὶ Πιτυοῦσσα ἀπὸ φυτῶν»)˙ Str.13.1.18.4-5
- για τη Χίο.

60 St.Byz.E.134.
61 St.Byz.E.553.15 («Σάμος, ἐπιφανὴς πρὸς τῇ Καρίᾳ νῆσος. ἐκλήθη δὲ πρότερον Παρ-

θενία καὶ Δρύουσα καὶ Ἀνθέμουσα καὶ Μελάμφυλλος»). Τα Ανθέμουσα και Μελάμφυλλος
ίσως παραπέμπουν ειδικότερα στο χαμομήλι (ἀνθεμίς, LSJ s.v. ἀνθέμιον) και στη δάφνη (LSJ
s.v. μελαίνω).



η Ρόδος και η Κύθνος).62 Άλλα ονόματα «καταγράφουν» την παρουσία:
πουλιών (π.χ. οι Χελιδόνιες ή Χελιδονίες νήσοι/πέτρες/σκόπελοι κοντά στη
Λυκιακή ακτή,63 η Ὀρτυγία, δηλαδή η Δήλος,64 και περισσότερα Γλαρονή-
σια)˙ ή, θηρεύσιμων συνήθως, θηλαστικών (π.χ. η Λάγουσσα,65 η Ἐλαφό-
νησος ή/και Προκόννησος,66 η/οι Καπρία/αίες – αλλά και οι Πιθηκοῦσες
και η Μυόννησος στην Ιταλία)˙ ή, ακόμη, ψαριών και άλλων βρώσιμων θα-
λασσινών (π.x. η Πολυπόδουσα κοντά στην Κνίδο, η Ἰχθυόεσσα, δηλαδή η
Ικαρία, οι Ἐχινάδες στο Ιόνιο, και η/οι λιβυκή/ές Λοπαδοῦσσα/ες).67

- Οι καλλιέργειες και τα κοπάδια. Αρκετές ονομασίες παραπέμπουν στην οι-
νάμπελο (π.χ.Oἰνώνη, δηλαδή η Αίγινα,Oἰνόη, δηλαδή η Σίκινος, και Οἰνούσ-
σες – για δύο αιγαιακά συμπλέγματα, τις πέντε νησίδες κοντά στη Χίο, και τις
τρεις άλλες στα ανοικτά της Μεσσηνίας).68 Λιγότερα νησιώνυμα προέρχονται
από την ελιά (π.χ. η γνωστή Ἐλαιούσσα της Κιλικίας),69 και από κάποια κη-
πευτικά (π.χ. η Κράμβουσα στην Παμφυλία, η ιβηρική Κρομμύουσα – και το
Κρεμμυδονήσι στα ανοικτά της Λήμνου – η ιωνική Τεύτλουσα).70 Τα δημη-
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62 Αντίστοιχα Str.16.4.6.1 («Μετὰ δὲ τὸν κόλπον ἡ Ὀφιώδης καλουμένη νῆσος ἀπὸ τοῦ
συμβεβηκότος, ἣν ἠλευθέρωσε τῶν ἑρπετῶν ὁ βασιλεύς, ἅμα καὶ διὰ τὰς φθορὰς τῶν προ-
σορμιζομένων ἀνθρώπων τὰς ἐκ τῶν θηρίων»˙ Arist.Fr.v.8.45.611.331 («Ῥόδον τὴν νῆσον…
ἐκαλεῖτο δὲ Ὀφιοῦσα διὰ τὸ πλῆθος τῶν ἐνόντων ὄφεων»)˙ και St.Byz.E.392.1-2 («Κύθνος,
νῆσος πρὸς τῇ Δρυοπίδι τῶν Κυκλάδων, ἀπὸ Κύθνου κτίσαντος. ἐκαλεῖτο δὲ καὶ Ὀφίουσα
καὶ Δρυοπίς»).

63 Βλ. π.χ. Ptol.Geog.5.3.9.4.
64 Ibid 9.47 26-30 («… Δῆλον τὴν νῆσον τὴν ὑπὸ τῶν ἀρχαίων καλουμένην Ὀρτυγίαν

παρ’ ὃ τὰς ἀγέλας τῶν ζῴων τούτων φερομένας ἐκ τοῦ πελάγου ἱζάνειν εἰς τὴν νῆσον διὰ τὸ
εὔορμον εἶναι»).

65 Ath.1.55 («Λαγοῦσσαι νῆσοι ἀπὸ τῶν ἐν αὐταῖς λαγωῶν»).
66 Sch.A.R.148.14-16 («ὑπό τινων δὲ <ἡ> Προκόννησος καί Ἐλαφόνησος ἐκλήθη. φι-

λητᾶς… δέ φησι πρόκας λέγεσθαι ἐλάφους τὰς πρώτως τικτομένας, οἷον πρωτοτόκους»).
67 Ath.1.55 («ἐκαλεῖτο δὲ ἡ Ἴκαρος πρότερον Ἰχθυόεσσα διὰ τὸ ἐν αὐτῇ τῶν ἰχθύων

πλῆθος, ὡς καὶ Ἐχινάδες ἀπὸ τῶν ἐχίνων… και Λοπαδοῦσσαι ἀπὸ τῶν παραπλησίων»).
68 Για την Οἰνώνη, βλ. π.χ. Hdn.P.C.3,1 257. Για την Οἰνόη, βλ. EM 712.51 («Σίκινος;

Νῆσος ἐστὶ πρὸς τῇ Εὐβοίᾳ, Οἰνοίη τὸ πρότερον καλουμένη διὰ τὸ εἶναι ἀμπελόφυτον»).
Για τις Οἰνούσες, βλ. αντίστοιχα Hecat.Fr.F 1a,1,F142.1 («Οἰνοῦσσαι· νῆσοι τῆι Χίωι προσε-
χεῖς. Ἑκαταῖος Εὐρώπηι») και Paus.4.34 12.8 («… μετὰ δὲ τὸν Ἀκρίταν λιμήν τε φοινικοῦς καὶ
νῆσοι κατ’ αὐτὸν Οἰνοῦσσαι»).

69 Η Ελαιοῦσσα της Κιλικίας είναι «νησίον εὔκαρπον», κατά τον Στράβωνα (Str. 12.2.7).
Ο Ηρωδιανός (Hdn.P.C.270) αναφέρει άλλα επτά ομώνυμα νησιά («Ἐλαιοῦσσα νῆσος Κι-
λικίας κατὰ τὴν ἤπειρον πρὸς τῇ Κωρύκῳ. εἰσὶ δὲ καὶ ἄλλαι νῆσοι ἑπτά»).

70 Ptol.Geog.5.5 10.2 («[Νῆσοι δὲ παράκεινται τῇ Παμφυλίᾳ] Κράμβουσα ξβϟʹ λε
ϟʹγ…»)· Hecat.Fr.F 1a,1,F 51.1 («Κρομμύουσα˙ νῆσος Ἰβηρίας. Ἑκαταῖος Εὐρώπηι»)˙
Hdn.P.C.3,1.269.36 («Τεύτλουσα νῆσος Ἰωνίας. Θουκυδίδης ηʹ (c. 42)»).



τριακά δεν φαίνεται να ονοματίζουν νησιά,71 ίσως επειδή η καλλιέργειά τους –
κυρίως εκείνη του κριθαριού – είναι συνήθης, περίπου αυτονόητη (;) σε αυτά.

Ονόματα από εξημερωμένα ζώα σχετίζονται σχεδόν αποκλειστικά με τα
αιγοειδή – από όπου ετυμολογείται πιθανότατα και το ίδιο το Αιγαίο.72 Ση-
μειώνονται, π.χ., η Αἴγουσα και η Αἰγίμορος στη Λιβύη, η Αἰγιδίων νῆσος
στην Ινδία ή στην Ερυθρά, τα Αἴγιλα ή η Αιγιλία για τα Αντικύθηρα,73
καθώς, μάλλον, και αρκετές (βραχο)νησίδες, όπως η Τραγόνερα, η Τρα-
γούσα, το Τραγονήσι ή Δραγονήσι, η Δραγονάδα.

-Ανόργανοι φυσικοί πόροι. Τέτοια νησιώνυμα δηλώνουν: το νερό – όπως
η Ὑδροῦσσα ή/και Ύδρουσα (η Κέα, η Τήνος, μάλλον και η Πάρος)74 – η πο-
λύτιμη παρουσία του οποίου επισημαίνεται και με πολλά ενδονησιωτικά
υδρώνυμα˙ και ποικίλα πετρώματα – όπως το Γυαλί για τον οψιανό του,75
η Κίμωλος για την κιμωλία γη,76 η Θηγανοῦσσα77 για την ακονόπετρα (θη-
γάνη), και τα Μάρμαρα, όπως στο νησάκι δίπλα στο κρητικό Κουφονήσι78
– ενίοτε, ακόμη και την εξόρυξή τους, όπως οι Λατομίες νῆσοι στην Αίγυ-
πτο˙79 το αλάτι, όπως τα Αλατάς, Αλατσονήσι και Αλατονήσι, και μάλλον
και Τηγάνι (αλατοπυγείο) για περισσότερες (βραχο)νησίδες˙ τέλος, βέβαια,
τα μεταλλεύματα, όπως οι διάσημες Κασσιτερίδες νῆσοι στον Ατλαντικό,80
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71 Περιφραστική αναφορά στα σιτηρά αποτελεί, μάλλον, το επίθετο «πολύπυρον», που
παραπέμπει όμως σε εν γένει εύκαρπους τόπους, νησιωτικούς όπως το Δουλίχιον (Od.14.335
και 16.396) αλλά και ηπειρωτικούς όπως το Άργος (Il.15.372).

72 Sch.A.R.105.12-17 («[περὶ δὲ τῆς κλήσεως τοῦ πελάγους]… ‘τὸ Αἰγαῖον πέλαγος οἱ μὲν
ἀπὸ τῆς περὶ Κάνας Αἰγὸς ἐπώνυμον γεγονέναι φασίν, οἱ δὲ ἀπὸ τῆς Καρυστίας τῆς Αἰγαίης
ὀνομαζομένης. αἱ μὲν γὰρ Αἰγαί, ἔνθεν τὸν Ποσειδῶνα παραγίνεσθαί φασι, κατὰ Πελοπόν-
νησόν εἰσιν ἐν τοῖς περὶ Κρῖσαν τόποις»)˙ βλ. και Conon 3.6-14. Πρβ. Sch.Ly.135.3-4
[«Αἰγαῖον δὲ πέλαγος ἐκλήθη, ὅτι δίκην αἰγὸς ἁλμάτων κυματοῦται» (!)].

73 St.Byz.E.44.10,41.8 (Αἴγουσα) και 41.6 (Αἰγίμορος)˙ Ptol.Geog.7.4.11.6 και Pe-
ripl.M.Erytr.53.4 (Αἰγιδίων νῆσος)˙ D.P.499 («πολλαὶ δ’ Ἀμνισοῖο βορειότεραι ὁρόωνται,
Αἴγιλά τ’ ἠδὲ Κύθηρα Καλαυρία τε τρηχεῖα»).

74 Heraclid.Lemb.Pol.26.1 («Κείων: ἐκαλεῖτο μὲν Ὑδροῦσα ἡ νῆσος…»)·
Eust.Com.D.P.525.49-50 («[Ἡ Τῆνος]… ὕδασι κατάρρυτος, διὸ καὶ Ὕδρουσα ἐκλήθη, κρήνην
ἔχουσα, ἧς τὸ ὕδωρ οἴνῳ οὐ μίσγεται»)˙ Arist.Fr.v.45 611.156 («Πάρον τὴν νῆσον… Ἐκαλεῖτο
μὲν Ὑδροῦσα ἡ νῆσος…»).

75 Για την αρχαιολογική έρευνα στο Γυαλί, βλ. Σάμψων 1988.
76 Str.10.5.1.15-16 («Κίμωλος, ὅθεν ἡ γῆ ἡ Κιμωλία»).
77 Paus.4.34.12.6 και Ptol.Geog.3.14.44.7.
78 Για την αρχαιολογική έρευνα στο Κουφονήσι, βλ. Παπαδάκης 1983 (μεταξύ άλλων,

του ίδιου συγγραφέα).
79 Str.16.4.8.4.
80 Βλ., π.χ., Hdt.3.115 («οὔτε νήσους οἶδα Κασσιτερίδας ἐούσας, ἐκ τῶν ὁ κασσίτερος



η Χαλκῖτις (μια από τις δύο Δημονήσους, κοντά στη θρακική Χαλκηδόνα),81
η Χάλκεια για τη Χάλκη,82 και τα Χαλκιάς και Χαλκονήσι για άλλα αιγαιακά
νησόπουλα.

Συζήτηση

Τα δειγματοληπτικά αυτά δεδομένα δείχνουν, νομίζω, ότι μια ανάλογα στο-
χευμένη συστηματική έρευνα των αρχαίων πηγών για τα νησιά μπορεί να
διαφωτίσει σημαίνουσες πτυχές της ταυτότητας και της ιστορίας τους.83
Πρόκειται, ουσιαστικά, για μια «εναλλακτική» προσπάθεια «κατανόησης»
των νησιωτικών κόσμων, που είναι αναμφίβολα απαραίτητη για την αρχαι-
ολογική και για όποια άλλη «ολιστική» επιστημονική προσέγγισή τους.
Εφόσον αναδεικνύει και αξιοποιεί μια μακρά, συσσωρευμένη εμπειρία και
γνώση, που ανταποκρίνεται, με τη σειρά της, σε εύλογες ανάγκες νησιωτών
και ηπειρωτών, στο πλαίσιο κάθε εποχής, να ορίσουν, να καταγράψουν και
να μεταδώσουν κάποια έξεργα και σταθερά χαρακτηριστικά των νησιών:
ώστε να μπορέσουν να τα «οικειοποιηθούν» και να τα «καταναλώσουν» –
ως γηγενείς, επισκέπτες, ναυτικοί, έμποροι, έποικοι, κατακτητές, ακόμη και
ως μελετητές τους.

Η ανίχνευση και «αποκωδικοποίηση» των νησιωνύμων, για παράδειγμα,
μπορεί από μόνη της να οδηγήσει σε ένα συνεκτικό σώμα πληροφοριών για
σημαντικές παραμέτρους του νησιού – της γης και του υδάτινου στοιχείου
στην επικράτειά του: για το μέγεθος, τη σύσταση, τη μορφολογία, τη θέση
και την προσβασιμότητά του, για τους «χρήσιμους» – και κατά κανόνα ιδι-
αίτερους - φυσικούς πόρους που διαθέτει. Προκύπτει, έτσι, το διαχρονικό
ενδιαφέρον για τα νησιά ως εν δυνάμει στεριανούς σταθμούς στη θάλασσα
– δηλαδή, στον προτιμητέο, και συχνά το μοναδικό δυνατό δρόμο στις προ-
βιομηχανικές πολιτισμικές συνάφειες του Αιγαίου και της Μεσογείου. Καθώς
και μια έμφαση στις δυνατότητες που παρέχουν τα νησιωτικά οικοσυστή-
ματα: να φιλοξενήσουν θηρευτικές και τροφοσυλλεκτικές δραστηριότητες,
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ἡμῖν φοιτᾷ») και Sch.D.P. 561.1-5 («Ὅτι περὶ τὴν καλουμένην Ἱερὰν ἄκραν αἱ Κασσιτερίδες
νῆσοι τυγχάνουσι (περὶ τὴν Εὐρώπην). Εἰσὶ δὲ αἱ νῆσοι αἱ Κασσιτερίδες καλούμεναι τὸν
ἀριθμὸν δέκα, ἃς αὐτὸς ἑσπερίδας φησίν. Ἐκεῖ γὰρ ἡ τοῦ κασσιτέρου ὤφθη γένεσις»).

81 Hsch.870 («Δημονήσιος χαλκός˙ δύο εἰσὶ πρὸς τῷ Βυζαντίῳ νῆσοι, κοινῇ μὲν Δημό-
νησοι λεγόμεναι, ἰδίᾳ δὲ διαλλάττουσαι˙ ἡ μὲν γὰρ Χαλκῖτις, ἡ δὲ Πιτυοῦσσα») και
St.Byz.E.228.14-15 («Δημόνησος, περὶ Χαλκηδόνα νῆσος, ἀπὸ Δημονήσου τινός. ἔχει δ’ ὁ
τόπος κυανοῦ μέταλλον καὶ χρυσοκόλλης. καὶ χρυσίον εὑρίσκεται τίμιον, ὀφθαλμῶν τε φάρ-
μακόν ἐστιν»).

82 Scyl.99.15.
83 Βλ. και Κόπακα 2002.



να συντηρήσουν καλλιέργειες και κοπάδια, να προμηθεύσουν νερό, και ει-
δικά τοπικά προϊόντα – π.χ. οψιανό και άλλα πετρώματα, ξυλεία, αλάτι, μέ-
ταλλα...

Εάν διευρυνόταν αναλόγως, η έρευνα θα μπορούσε να επικεντρωθεί σε
κοινωνικές και πολιτισμικές όψεις και σημασίες των νησιών˙ και να αντλή-
σει, έτσι, πληροφορίες για τους κατοίκους και τα μνημεία τους. Θα επιβε-
βαιώνονταν μάλλον, τότε, μερικές προηγούμενες υποθέσεις μας:84 π.χ. για
τα νησιά ως πλωτούς χώρους καταφυγίου και προστασίας, αλλά και «απόρ-
ριψης» και εκτοπισμού˙ και ως τόπους υπερφορτισμένους στο επίπεδο του
φαντασιακού – συχνά, αληθινούς «ιερούς τομείς» στη θάλασσα. Θα φαι-
νόταν ίσως, επίσης, ότι, με ευνοϊκές ιστορικές συγκυρίες, νησιά που αντα-
ποκρίνονται ικανοποιητικά σε υλικές και συμβολικές «προσδοκίες» των
καιρών τους συνήθως «επιβιώνουν», αναπτύσσουν τοπικούς μηχανισμούς,
δικές τους δεξιότητες και εμπειρίες, συμμετέχουν σε σύγχρονά τους πολι-
τισμικά δίκτυα, ενίοτε ακόμη και ακμάζουν. Χωρίς κανένα να καταφέρει να
ξεφύγει ωστόσο, πραγματικά, από τη νησιωτική του φύση: εκείνη της εύ-
θραυστης και ασταθούς στεριάς μέσα στo νερό, που είναι αναγκασμένη να
διαντιδρά για τη βιολογική και ιδεολογική επιβίωσή της με ηπειρωτικούς
και με άλλους νησιωτικούς κόσμους.

Επίλογος
Το να προβληματίζεται κανείς επιστημονικά για τα νησιά όταν είναι και
αυτός νησιώτης ενέχει μια γοητεία αλλά και κάποιο «ρίσκο». Επειδή, από τη
μια ξεκινά ένα ταξίδι σε γνωστές ή πάντως φιλικές ρότες, που διαπλέουν και
το ατομικό δικό του καταγωγικό και βιωματικό σύμπαν. Από την άλλη,
οφείλει να «καιροφυλακτεί», και να «διορθώνει» σταθερά την πορεία του
για να αποφεύγει τους «σκοπέλους» και τα «αβαθή» της «ιθαγενούς», ακρι-
βώς, πλεύσης του. Αλλιώς, είναι εύκολο να οδηγηθεί σε αυτοαναφορές,
υποκειμενικές υπερβολές, έως και εμμονές, στο πλαίσιο ενός άκαρπου πο-
λιτισμικού σχετικισμού για τους νησιωτικούς τόπους. Όπως γνωρίζω καλά
και η ίδια ως νησιώτισσα, εξ αίματος από την Κρήτη και εξ αγχιστείας από
ένα νησάκι της, τη Γαύδο – παραδόξως, από τα δύο, η νησίδα είναι εκείνη
που με «δίδαξε» πώς να «κατανοώ» τη μεγαλόνησο.

Επειδή, ένα νησί, μικρό ή μεγάλο, είναι ένας ενδιαφέρον αλλά δύσκολος
τόπος – μια απαιτητική πατρίδα για τους νησιώτες του. Αυτο-αναλίσκεται
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84 Kopaka, Kossyva 1999, 439-440, Kopaka 2005, 94-95,Κόπακα, Γόντικα, Μοσχόβη 2006,
283 - για τη Γαύδο.



και αυτο-αναπαράγεται συνεχώς, χωρίς να ησυχάζει ποτέ. Eπιβιώνει ανα-
κυκλώνοντας, συνήθως επιδεικτικά αλλά μέχρι εξάντλησης, ό,τι άψυχο και
έμψυχο, υλικό και ιδεολογικό διαθέτει ή αποκτά. Είναι μια «μήτρα», με δική
της – ανασφαλή και αντιφατική – ιδιοσυγκρασία και κοινωνικότητα, που
δεν χαρίζεται εύκολα, ούτε και στους δικούς της: πρέπει συνεχώς να την
«εξημερώνεις» και να την ξανακατακτάς. Ίσως γι’ αυτό, όταν ζεις σε ένα
νησί, κινείσαι πάντοτε οριακά ανάμεσα σε «έννοιες, σημασίες και αμφιση-
μίες» που αφορούν, μεταξύ άλλων, την απομόνωση και την επικοινωνία,
την κίνηση και την ακινησία, την ταυτότητα και την ετερότητα, την αυτο-
νομία και την ετερονομία, την παράδοση και τη νεωτερικότητα...

Εάν αγνοήσει ή παραβλέψει κανείς τα στοιχεία αυτά, και φυσικά πολλά
άλλα ακόμη, αποδυναμώνει, νομίζω, τις αρχαιολογικές και όποιες άλλες
επιστημονικές προσεγγίσεις των νησιωτικών κόσμων. Μειώνει, πάντως, τις
δυνατότητες ουσιαστικής κατανόησής τους – τουλάχιστον με τους όρους
της δικής τους βιοπολιτισμικής ποικιλότητας.

ΑρχΑιες πηγες

App.BC Appianus Bellum civile (1ος-2ος αι. μ.Χ.).
Anthologia Graeca Anthologia Graeca.
A.R. Apollonius Rhodius Argonautica (3ος αι. π.Χ.).
Archestr. Archestratus Fragmenta (4ος αι. π.Χ.).
Arist.Fr.v. Aristoteles et Corpus Aristotelicum Fragmenta varia (4ος

αι. π.Χ.).
Arr.An. Arrianus Alexandri anabasis (2ος αι. μ.Χ.).
Ath. Athenaeus Deipnosophistae (2ος/3ος αι. μ.Χ.).
Cedr. Comp.hist. Georgius Cedrenus Compendium historiarum.
Chronicon Toccorum (15oς αι. μ.Χ.)
Conon Conon Fragmenta (1ος αι. π.Χ./1ος αι. μ.Χ.).
Corn.Alex.Fr. Cornelius Alexander Fragmenta (2ος-1ος αι. π.Χ.).
D.Chr.Orat. Dio Chrysostomus Orationes (1ος-2ος αι. μ.Χ.).
D.H.Antiq.Rom. Dionysius Halicarn. Antiquitates Romanae (1ος αι. π.Χ.).
D.P. Dionysius Perieg. Orbis descriptio (2ος αι. μ.Χ.).
D.S. Diodorus Siculus Bibliotheca historica (1ος αι. π.Χ.).
EM Etymologicum Magnum.
E.Fr. Euripides Fragmenta (5ος αι. π.Χ.).
E.Hipp. Euripides Hippolytus.
E.Tr. Euripides Troades.
Eust.Com.H.I. Eustathius Commentarii ad Homeri Iliadem (12oς αι.

μ.Χ.).
Eust.Com.D.P. Eustathius Commentarium in Dionysii Periegetae Orbis

Descriptionem.
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Hecat.Fr. Hecataeus Fragmenta (6ος-5ος αι. π.Χ.).
Hdn.P.C. Aelius Herodianus et Pseudo–Herodianus De prosodia ca-

tholica (2ος αι. μ.Χ.).
Hdt. Herodotus Historiae (5ος αι. π.Χ.).
Heraclid.Lemb.Pol. Heraclides Lembus Excerpta politiarum (2ος αι. π.Χ.).
Hsch. Hesychius Lexicon (5ος-6ος αι. μ.Χ.).
h.Ap. Hymnus ad Apollinem.
Max.Planud.OvMetam. Maximus Planudes Publii Ovidii Nasonis Metamor-

phoseon libri XV gr.versi (13ος-14ος αι. μ.Χ.).
Mosch. Moschus Europa (2ος αι. π.Χ.).
Νιc.Dam. Nicolaus Damascenus Fragmenta (1ος αι. π.Χ.).
Od. Homerus Epic, Odyssea
Paus. Pausanias Graeciae descriptio (2ος αι. μ.Χ.).
Peripl.M.Erytr. Periplus Maris Erythraei (1ος/2ος αι. μ.Χ.).
Philox. Philoxenus Fragmenta (5ος-4ος αι. π.Χ.).
Pi.I. Pindarus Isthmian Odes (5ος αι. π.Χ.).
Pi.P. Pindarus Pythian Odes.
Pl.Ti. Plato Timaeus.
Plu.Ant. Plutarchus, Antonius (1oς-2ος αι. μ.Χ.).
Posidon.Fr. Posidonius Fragmenta (2ος-1ος αι. π.Χ.).
Ptol.Geog. Claudius Ptolemaeus Geographia (2ος αι. μ.Χ.).
Sch.A.R. Scholia in Apollonii Rhodii Argonautica.
Sch.D.P. Scholia in Dionysium Periegetam,Vita-verse of Orbis des-

criptio.
Sch.Ly. Scholia in Lycophronem.
Sch.Pi. Scholia in Pindarum.
Scyl. Scylax Periplus Scylacis (5ος-4ος αι. π.Χ.).
Simon. Simonides, Epigrammata (6oς-5ος αι. π.Χ.).
S.Aj. Sophocles Ajax (5ος αι. π.Χ.).
S.OC. Sophocles Oedipus Coloneus.
St.Byz.E. Stephanus Byzantius Ethnica (5ος-6ος αι. μ.Χ.).
Stad. Stadiasmus (Periplus Maris Magni (μετά τον 3ο αι. μ.Χ.;).
Str. Strabo Geographica (1ος αι. π.Χ./1ος αι. μ.Χ.).
Suid. Suidas Lexicon (10ος αι. μ.Χ.).
Timae. Timaeus Fragmenta (4ος-3ος αι. π.Χ.).
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η έκρηξη του ηφαιστείου που κατέστρεψε την προϊστορική πόλη του Ακρω-
τηρίου στην Σαντορίνη, επέτρεψε ταυτοχρόνως και την καταπληκτική δια-
τήρησή της. Στο χώρο αυτόν ανακαλύφτηκε, ως γνωστόν, ένας μεγάλος
αριθμός τοιχογραφιών που συγκαταλέγονται ανάμεσα στις καλύτερα δια-
τηρημένες της αιγαιακής περιοχής.1 Οι τοιχογραφίες αυτές δείχνουν, με-
ταξύ άλλων, ένα μεγάλο αριθμό ενδυμάτων και επιτρέπουν τη διατύπωση
πολλών υποθέσεων γύρω από την κατασκευή τους.

Το πρώτο πράγμα που κάνει εντύπωση στις τοιχογραφίες της Σαντορί-
νης είναι ο πλούτος των ενδυμάτων που εικονίζονται. Στις περισσότερες
γυναικείες μορφές διακρίνουμε πλέον έξι διαφορετικά μοτίβα.2 Η εικονο-
γραφία αυτή οδηγεί σε έναν ορισμένο αριθμό ερωτημάτων:

1) Τα εικονιζόμενα μοτίβα αποτελούν όντως απεικόνιση πραγματικών
υφαντικών μοτίβων ή πρόκειται απλώς για εικόνες επινοημένες από τον
καλλιτέχνη;

2) Στην περίπτωση που αντιστοιχούν στην πραγματικότητα, ποιες είναι
οι κατάλληλες τεχνικές για την κατασκευή του κάθε μοτίβου;

Η σημασία των τοιχογραφιών, και από αυτήν την άποψη, είναι πολύ με-
γάλη, διότι αποτελούν τις μόνες ενδείξεις της όψης των υφασμάτων της
εποχής εκείνης· τα κατάλοιπα των υφασμάτων που έχουν βρεθεί είναι ελά-
χιστα και η μελέτη τους βρίσκεται ακόμα σε πρώιμο στάδιο.3 Έτσι, ένας τρό-
πος για να απαντήσει κανείς στα ερωτήματα που τίθενται από τις τοιχο-
γραφίες είναι η ανακατασκευή μοτίβων, πρακτική που αναπτύχθηκε τα τε-
λευταία χρόνια. Η παρούσα εργασία εντάσσεται λοιπόν στο πλαίσιο ενός
ευρύτερου προβληματισμού πάνω στο μινωικό ένδυμα που βασίζεται κατ’

Στέλλα Σπαντιδάκη

Πρώτα αποτελέσματα
από την ανακατασκευή θηραϊκών υφασμάτων

1 Ντούμας 1999, passim.
2 Ό.π., 138.
3 Moulherat, Spantidaki 2007, 49-52.



αρχάς στην παρατήρηση των μοτίβων των τοιχογραφιών και έπειτα σε μία
ανακατασκευή τους με τη βοήθεια της πειραματικής αρχαιολογίας.

Τα αρχαιολογικά ευρήματα που μας δίνουν πληροφορίες για την κατα-
σκευή των υφασμάτων, δεδομένου ότι ο αργαλειός ήταν κατασκευασμένος
από φθαρτά οργανικά υλικά που δεν είναι εύκολο να διατηρηθούν, είναι
τα υφαντικά εργαλεία, εκ των οποίων αυτά που βρίσκονται συχνότερα είναι
τα σφονδύλια και οι αγνύθες. Στην πόλη του Ακρωτηρίου έχει ανακαλυφτεί
εξαιρετικά υψηλός αριθμός αγνύθων, των υφαντικών δηλαδή βαρών που
κρατούσαν τεντωμένα τα στημόνια στο κάτω μέρος του κάθετου αργαλειού
με βάρη. Πάνω από 1000 αγνύθες, όλες τους δισκοειδείς, έχουν βρεθεί, κα-
τανεμημένες σε τέσσερα κτήρια: τη «Δυτική Οικία» και τα κτήρια Α, Β και
Δ.4 Το γεγονός αυτό καταδεικνύει πως τουλάχιστον ορισμένα υφάσματα
κατασκευάζονταν μ’ αυτήν την τεχνική.

Είμαστε λοιπόν πλέον βέβαιοι, ότι αυτός ο τύπος αργαλειού, γνωστός
μέσω της εικονογραφίας ως ο κύριος αργαλειός που χρησιμοποιούνταν
κατά την κλασική περίοδο, βρισκόταν σε χρήση στο Ακρωτήρι.

Για να ελέγξουμε λοιπόν αν τα μοτίβα που απεικονίζονται στις τοιχο-
γραφίες έχουν τη δυνατότητα να κατασκευαστούν με τον κάθετο αργαλειό
με βάρη, αρχίσαμε την προσπάθεια ανακατασκευής μοτίβων μέσω αυτού
του τύπου αργαλειού.

Οι διαστάσεις του κάθετου αργαλειού με βάρη καθώς και ο τρόπος με
τον οποίο διεξάγεται η ύφανση σε αυτόν, προϋποθέτουν την κατασκευή
υφασμάτων που διαθέτουν ένα αρκετά μεγάλο μέγεθος. Συγχρόνως όμως
στις τοιχογραφίες υπάρχουν ενδείξεις για ύπαρξη στενών ταινιών ως τελεί-
ωμα στα ενδύματα. Το γεγονός αυτό μας κάνει να υποθέσουμε την ύπαρξη
διαφορετικών τεχνικών, κατάλληλων για την κατασκευή στενών υφασμά-
των. Για το λόγο αυτό έγινε προσπάθεια ανακατασκευής ορισμένων μοτίβων
με την τεχνική της ύφανσης με καρτέλες.
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4 Tzachili 1990, 381, 385. Εν τω μεταξύ έχει βρεθεί μεγάλος αριθμός αγνύθων, οι οποίες
όμως παραμένουν αδημοσίευτες.



ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

Α. Ο κάθετος αργαλειός με βάρη
Ο αργαλειός αυτός συνίσταται σε δύο κάθετα δοκάρια που συγκρατούν στο
πάνω μέρος τους ένα οριζόντιο, στο οποίο στερεώνεται μία κατασκευή που
ονομάζεται αρχική παρυφή, η οποία επιτρέπει τον παραλληλισμό και τη στε-
ρέωση των στημονιών (των κάθετων κλωστών του αργαλειού) μεταξύ τους,
ώστε να είναι δυνατή η αρχή της ύφανσης (εικ. 1).

Στην πρώτη μορφή του αργαλειού
αυτού, το υφάδι εισερχόταν με το χέρι
με τη βοήθεια βελόνας και περνούσε
μία φορά από πάνω και μία φορά από
κάτω από κάθε κλωστή του στημο-
νιού, δημιουργώντας έτσι τη λεγό-
μενη «απλή ύφανση».5 Επειδή η μέ-
θοδος αυτή ήταν εξαιρετικά αργή, με
το πέρασμα του χρόνου ο αργαλειός
εξελίχθηκε και δημιουργήθηκε η
πρώτη μηχανοποίηση. Αυτή συνί-
στατο στη διαίρεση των κλωστών
του στημονιού σε μονές και ζυγές και
στο στερέωμα της μίας από τις δύο
ομάδες σε μία οριζόντια μπάρα, η
οποία, όταν τραβιόταν προς το μέρος
του τεχνίτη και αντιστοίχως όταν
αφηνόταν ελεύθερη, δημιουργούσε
δύο διαφορετικά ανοίγματα από τα
οποία περνούσε το υφάδι.

Αυτές οι δύο μορφές του αργαλειού εξυπηρετούν τη δημιουργία των πο-
λυάριθμων παραλλαγών της «απλής ύφανσης». Για την επίτευξη όμως δια-
κοσμητικών μοτίβων πιο σύνθετων χρειάζεται η προσφυγή σε δεύτερη
τεχνική, με χρήση συμπληρωματικού υφαδιού.
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5 Με τον όρο «απλή ύφανση» δηλώνεται η πιο απλή τεχνική της διαπλοκής των κλωστών
για τη δημιουργία ενός υφάσματος. Πρόκειται για την ευθύγραμμη διασταύρωση των κλωστών
των στημονιών (κλωστών κατά μήκος του υφάσματος) με τις κλωστές των υφαδιών (κατά πλά-
τος του υφάσματος) στην οποία οι μονές και οι ζυγές κλωστές των στημονιών τοποθετούνται
εναλλάξ πάνω και κάτω από το άνοιγμα που σχηματίζεται για κάθε πέρασμα του υφαδιού. Ο
όρος «απλή ύφανση» αποτελεί την ελληνική απόδοση των όρων “toile“, “tabby” από το λεξικό
υφαντικών όρων του Διεθνούς Κέντρου Μελέτης Παλαιών Υφασμάτων: C.I.E.T.A. 1997, s.v.

Όλοι οι ξένοι τεχνικοί όροι προέρχονται από το λεξικό της C.I.E.T.A.

Εικ. 1. Σχέδιο του κάθετου αργαλειού με
βάρη (Bender Jorgensen L., North Euro-
pean Textiles until AD 1000, Aarhus Uni-
versity Press, Denmark, 1991, 120, εικ.
144).



Η αυτοματοποίηση της κατασκευής των γεωμετρικών μοτίβων που πα-
ρουσιάζονται συχνά στα υφάσματα μπορεί να δημιουργηθεί με την προ-
σθήκη δεύτερης και τρίτης μπάρας, δηλαδή, τη διαίρεση των στημονιών σε
μικρότερες ομάδες, η κάθε μία από τις οποίες θα είναι συνδεδεμένη με μία
μπάρα και θα κινείται ανεξάρτητα. Αυτός ο τύπος αργαλειού είναι πλέον
πολύ εξελιγμένος και επιτρέπει για παράδειγμα τη δημιουργία διαγωνίων ή
τεθλασμένων γραμμών και ρόμβων.

Στις τοιχογραφίες απεικονίζονται διακοσμημένα υφάσματα, πράγμα που
σημαίνει ότι για την κατασκευή τους έχει χρησιμοποιηθεί είτε συνδυασμός
απλής ύφανσης και συμπληρωματικού υφαδιού, είτε αργαλειός με τρεις ή
τέσσερεις μπάρες. Στην ανακατασκευή ελέγχθηκαν και οι δύο μέθοδοι στα
εξής μοτίβα6:

α) διακεκομμένος ρόμβος με σταυρό στο κέντρο
β) συνεχής ρόμβος με σταυρό στο κέντρο

α) Διακεκομμένος ρόμβος με σταυρό στο κέντρο7 (εικ. 2)
Καθώς το μοναδικό ένδυμα που έχει ανακαλυφθεί στο Ακρωτήρι αποτε-
λείται από λινές κλωστές, επιλέξαμε να τις χρησιμοποιήσουμε και στην ανα-
κατασκευή.8 Ξεκινήσαμε με την απλή μορφή του αργαλειού, δουλεύοντας
με μία μόνο μπάρα που διαιρεί τις κλωστές των στημονιών σε μονές και
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6 θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία Marie-Pierre Puybaret για την πολύτιμη βοήθειά
της στην εκμάθηση της ύφανσης στον κάθετο αργαλειό με βάρη.

7 Ντούμας 1999, 156.
8 Moulherat, Spantidaki 2007, 51.

Εικ. 2. Λεπτομέρεια τοιχογραφίας από την Ξεστή 3 στο Ακρωτήρι που απεικονίζει μο-
τίβο γυναικείου ενδύματος με διακεκομμένο ρόμβο με σταυρό στο κέντρο (Ντούμας
1999, 157, εικ. 121).



ζυγές. Για να επιτευχθεί η ύφανση σχεδίου σ’ αυτόν τον απλό τύπο αργα-
λειού, μαζί με την απλή ύφανση, συνδυάσαμε και μία δεύτερη μέθοδο, προ-
σθέτοντας και ένα επιπλέον υφάδι που δημιουργεί το σχέδιο (τεχνική του
πεταχτού υφαδιού,9 “lancé”, “weft-patterned”).

Το φόντο του υφάσματος κατασκευάστηκε με την τεχνική της απλής
ύφανσης. Με κάθε πέρασμα του υφαδιού, προσθέταμε με βελόνα σε όλο το
πλάτος του υφάσματος ένα συμπληρωματικό υφάδι που διέτρεχε ελεύθερο
την ανάποδη όψη και περνούσε στην καλή μόνο στα σημεία όπου έπρεπε
να φαίνεται. Υφάναμε με αυτόν τον τρόπο έναν διακεκομμένο ρόμβο με έναν
σταυρό στο κέντρο (εικ. 3). Πρόκειται για μια πολύ πιο αργή τεχνική από την
απλή ύφανση μόνη της και απαιτεί μεγάλη συγκέντρωση, γιατί στην κατα-
σκευή του σχεδίου δεν υπάρχει καμία αυτοματοποίηση· όλα γίνονται με το
χέρι. Το πλεονέκτημά της, όμως, είναι η ελευθερία των σχεδίων. Όπως το
συμπληρωματικό υφάδι εισέρχεται με τη βελόνα, είναι δυνατόν να δημι-
ουργηθούν κάθε είδους σχέδια. Οι αποστάσεις όμως πρέπει να υπολογίζον-
ται προσεκτικά και τα στημόνια να μετρώνται για να βγαίνει στην επιφάνεια
το συμπληρωματικό υφάδι μόνο στα σημεία που υπάρχει το σχέδιο.

Κατά τον έλεγχο της ανακατασκευής, έγινε φανερό ότι υπήρχαν κάποια
προβλήματα σε σχέση με το μοτίβο της τοιχογραφίας. Καθώς τα πόδια της
μορφής στην τοιχογραφία είναι ορατά κάτω από το ένδυμά της, πρόκειται
προφανώς για διαφανές ένδυμα. Η τεχνική του συμπληρωματικού υφαδιού
όμως, προκαλεί την ύπαρξη μακριών ελεύθερων κλωστών στην ανάποδη
του ανακατασκευασμένου υφάσματος και καταστρέφει κάθε είδους διαφά-
νεια. Πρέπει λοιπόν να είχε χρησιμοποιηθεί διαφορετική τεχνική για να κα-
τασκευασθεί το σχέδιο αυτό σ’ ένα διαφανές ύφασμα, μια τεχνική που να
μην αφήνει μακριά υφάδια στην ανάποδη πλευρά του.
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9 Καλαμαρά 2000, 137.

Εικ. 3. Λεπτομέρεια της ανακατασκευής του μοτίβου του διακεκομμένου ρόμβου με
σταυρό στο κέντρο (Στέλλα Σπαντιδάκη).



Πολλοί ειδικοί χρησιμοποίησαν την τεχνική του πεταχτού υφαδιού για
την ανακατασκευή Μινωικών υφασμάτων. Η πρώτη που τη χρησιμοποίησε
ήταν η Elisabeth Barber, στο συνέδριο Metron του 2002, για να ανακατα-
σκευάσει ένα αδιαφανές μοτίβο της φούστας της μορφής της Αγίας Τριά-
δας.10 Κατασκεύασε μια μινιατούρα του σχεδίου που είχε λίγα μόνον υφάδια
στην ανάποδη πλευρά. Όταν αργότερα η Bernice Jones επιχείρησε να ανα-
κατασκευάσει μοτίβα στο φυσικό τους μέγεθος, τα μοτίβα απομακρύνθηκαν
το ένα από τ’ άλλο, με αποτέλεσμα οι κλωστές του υφαδιού που βρίσκον-
ταν στην ανάποδη πλευρά του υφάσματος να στερεώνονται σε πολύ λίγα
σημεία.11 Μ’ αυτόν τον τρόπο όμως το ύφασμα γίνεται δύσκολο να φορε-
θεί, γιατί οι κλωστές αυτές σκαλώνουν πολύ εύκολα και σκίζονται.

Το γεγονός αυτό δείχνει ότι η τεχνική αυτή δεν είναι κατάλληλη για την
κατασκευή ενός τέτοιου ενδύματος. Πρέπει έτσι να ελέγξουμε άλλες τεχνικές.

Η επόμενη τεχνική που χρησιμοποιήθηκε είναι το κεντητό υφάδι (“bro-
ché”).12 Δουλέψαμε πάλι με τον ίδιο τύπο αργαλειού με μία μπάρα δημιουρ-
γώντας στο φόντο του υφάσματος απλή ύφανση. Η διαφορά της τεχνικής
αυτής με το πεταχτό υφάδι της προηγούμενης έγκειται στο ότι εδώ το συμ-
πληρωματικό υφάδι δε διασχίζει όλο το πλάτος του υφάσματος για να κα-
τασκευάσει το σύνολο των μοτίβων, πράγμα που δημιουργούσε τα τμήματα
των υφαδιών που παρέμεναν ελεύθερα στην ανάποδη πλευρά, αλλά περιο-
ρίζεται κάθε φορά σε ένα μοτίβο. Για το μοτίβο με το διακεκομμένο ρόμβο
με το σταυρό στο κέντρο, χρησιμοποιήσαμε κάθε φορά δύο διαφορετικά
υφάδια για το ρόμβο και ένα για το σταυρό, ώστε να έχουμε όσο το δυνα-
τόν λιγότερα ελεύθερα υφάδια στην ανάποδη. Έτσι δημιουργήθηκε ακρι-
βώς το ίδιο μοτίβο στην καλή και στην ανάποδη πλευρά του υφάσματος
και αποφεύγοντας τα πολλά ελεύθερα υφάδια στην ανάποδη διατηρήθηκε
η διαφάνειά του.

Η Bernice Jones συνέχισε τους πειραματισμούς της με την πρώτη τεχνική,
του πεταχτού υφαδιού, με τη διαφορά ότι στα σημεία που ήταν το σχέδιο, αντί
να βγάζει το συμπληρωματικό υφάδι στην καλή πλευρά του υφάσματος, το
πέρναγε στο άνοιγμα του αργαλειού και μετά το έκοβε για να μην υπάρχουν
ελεύθερα υφάδια στην ανάποδη πλευρά. Δημιούργησε μ’ αυτόν τον τρόπο ένα
δείγμα χωρίς ελεύθερα υφάδια και με χαλαρή ύφανση, έτσι ώστε να είναι
ορατό το συμπληρωματικό υφάδι.13 Με την παραλλαγή αυτή, παρ’ όλο που
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10 Ενώ συνεργάστηκαν με την A. Lillethun για την παρουσίαση του poster, τελικά μόνον
η εργασία της Lillethun δημοσιεύτηκε, βλ. Lillethun 2003, 463-471.

11 Jones 2005, 711.
12 Καλαμαρά 2000, 137.
13 Jones 2005, 712.



το αποτέλεσμα ήταν καλύτερο από εκείνο της παραδοσιακής τεχνικής του πε-
ταχτού υφαδιού, λόγω της έλλειψης των ελεύθερων υφαδιών, δεν αντιστοιχεί
στα έντονα χρώματα και το πυκνό ύφασμα που βλέπουμε στις τοιχογραφίες.

β) Συνεχής ρόμβος με σταυρό στο κέντρο14 (εικ. 4)
Το μοτίβο αυτό διαφέρει από το προηγούμενο στο ότι οι γραμμές που σχη-
ματίζουν το ρόμβο είναι συνεχόμενες. Το γεγονός αυτό επιτρέπει τη δημι-
ουργία του μοτίβου με έναν τύπο αργαλειού που διαθέτει μεγαλύτερο
αριθμό από μπάρες κι έτσι εμφανίζει μια αυτοματοποίηση. Επίσης, η ύπαρξη
του κεντρικού μοτίβου διευκολύνει τη χρήση τέτοιου τύπου αργαλειού. Για
τους λόγους αυτούς, χρησιμοποιήθηκε για την ανακατασκευή αυτού του
μοτίβου αργαλειός με τέσσερεις μπάρες· οι κλωστές που χρησιμοποιήθη-
καν ήταν λινές.
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14 Ντούμας 1999, 154.

Εικ. 4. Λεπτομέρεια τοιχογραφίας από την Ξεστή 3 στο Ακρωτήρι που απεικονίζει μο-
τίβο γυναικείου ενδύματος με συνεχή ρόμβο με σταυρό στο κέντρο (Ντούμας 1999,
153, εικ. 117).

Εικ. 5. Λεπτομέρεια της ανακατασκευής του μοτίβου του συνεχούς ρόμβου με σταυρό
στο κέντρο (Στέλλα Σπαντιδάκη).

Κατ’ αρχάς δημιουργήθηκε μια μικρογραφία του μοτίβου, καθώς όμως
υπάρχει κεντρική διακόσμηση, είναι δυνατόν να μεγεθυνθεί ώστε να αντι-
στοιχεί στο μοτίβο της τοιχογραφίας (εικ. 5).



Τα πρώτα συμπεράσματα δείχνουν ότι το συγκεκριμένο μοτίβο είναι δυ-
νατόν να κατασκευαστεί με αυτήν την τεχνική, παρ’ ότι χρειάζεται να βελ-
τιωθεί η εμφάνιση του κεντρικού μοτίβου του σταυρού.

Στα ενδύματα των μορφών στις τοιχογραφίες, παρατηρούμε ένα μεγάλο
αριθμό από στενές ταινίες, συχνά με πλούσια διακόσμηση. Όταν αναρωτιό-
μαστε γύρω από τους τρόπους κατασκευής τους, φαίνεται λογικό να είχαν κα-
τασκευαστεί με άλλη τεχνική από τον κάθετο αργαλειό, κατάλληλη για τόσο
μικρά μεγέθη. Το πιο γνωστό αρχαιολογικό εύρημα στενής ταινίας είναι η ται-
νία φάρδους 2 εκ. που συνόδευε το ύφασμα από το Λευκαντί και χρονολο-
γείται στα 1000 π.Χ.15 Πρόσφατες μελέτες έδειξαν την ύπαρξη στενών ταινιών
σε ακόμη δύο υφάσματα, ένα μινωικό από το Καστέλλι Χανίων16 φάρδους 6
χιλ. και ένα από τον Ταφικό Κύκλο Β των Μυκηνών,17 με φάρδος 2 χιλ.18

Β. Η ύφανση με καρτέλες
(εικ. 6)
Μέχρι τώρα δεν έχουν βρεθεί
καρτέλες στο Ακρωτήρι, ίσως
για το λόγο ότι κατασκευάζο-
νταν από φθαρτά υλικά, όπως
το ξύλο. Γνωρίζουμε όμως καρ-
τέλες από τα Μάλια στην
Κρήτη19 και από τη Δυτική Ευ-
ρώπη της Εποχής του Χαλκού.20

Στην εργασία αυτή έγινε μία
προσπάθεια δοκιμής της κατα-
σκευής ορισμένων μοτίβων με
την τεχνική αυτή, χωρίς να
αποκλείεται η ύπαρξη άλλων
παράλληλων τεχνικών.21

Οι ταινίες των τοιχογρα-
φιών χωρίζονται σε δύο είδη:
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15 Popham 1982, 173.
16 Αριθμός ευρετηρίου του Μουσείου Χανίων GSE 84 Misc127.
17 Αριθμός ευρετηρίου ΕΜ 8592.
18 Προφορική ενημέρωση από τους Moulherat C. και Σπαντιδάκη Γ.
19 Burke 1998, 95, εικ. 2.7b.
20 Barber 1991, 119.
21 Για την καλύτερη εκμάθηση της τεχνικής αυτής, δούλεψα με την Marie-Pierre Puyba-

ret και με την Claire Gérentet, ειδικό στην ύφανση με καρτέλες.

Εικ. 6. Σχέδιο της ύφανσης με καρτέλες (Wild
2003, 40, εικ. 28).



– σε ταινίες με απλά γεωμετρικά μοτίβα, κυρίως ευθύγραμμες και τε-
θλασμένες γραμμές. Πρόκειται για μοτίβα που κατασκευάζονται πολύ εύ-
κολα με την ύφανση με καρτέλες (εικ. 7-10).22
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22 Τα μοτίβα προέρχονται από Ντούμας 1999, 145, εικ. 108, 161, εικ. 124, 154, εικ. 118.

Εικ. 7. Ανακατασκευή γεωμετρικού μοτίβου
με δύο οριζόντιες γραμμές. Ύφανση με καρτέ-
λες (Στέλλα Σπαντιδάκη).

Εικ. 8. Ανακατασκευή γεωμετρικού μοτίβου με κάθετες γραμμές. Ύφανση
με καρτέλες (Στέλλα Σπαντιδάκη).



– σε ταινίες με πολύπλοκα μοτίβα. Το μοτίβο που επιλέχθηκε παρου-
σιάζει έναν κρόκο που εμφανίζεται σε μία ταινία του ενδύματος της «Ποτ-
νίας θηρών» (εικ. 11).

Ο κρόκος23

Για την ανακατασκευή του
κρόκου χρησιμοποιήθηκαν
82 τετράγωνες καρτέλες με
τέσσερις οπές, βαμβακερή
κλωστή για το στημόνι και
μεταξωτή για το υφάδι. Η
κατασκευή του μοτίβου προ-
ϋπόθετε η κλωστή του υφα-
διού να είναι λεπτότερη από
του στημονιού. Η επιλογή
των κλωστών έγινε με το κρι-
τήριο αυτό, εφόσον το ενδια-

φέρον συγκεντρωνόταν στη διερεύνηση της τεχνικής. Οι τεχνικές που
χρησιμοποιήθηκαν είναι η τεχνική διπλής όψεως (double face) και το κεν-
τητό υφάδι (broché). Η τεχνική διπλής όψεως (double face) είναι η πιο απλή
τεχνική που επιτρέπει την κατασκευή σύνθετων μοτίβων και έχει ως αποτέ-
λεσμα ένα ύφασμα, του οποίου και οι δύο πλευρές μπορούν να χρησιμοποιη-
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23 Ό.π., 163.

Εικ. 9. Ανακατασκευή γεωμετρικού μοτί-
βου με διαγώνιες γραμμές. Ύφανση με
καρτέλες (Στέλλα Σπαντιδάκη).

Εικ. 10. Ανακατασκευή γεωμετρικού μοτί-
βου με τεθλασμένες γραμμές και στιγμές.
Ύφανση με καρτέλες (Στέλλα Σπαντιδάκη).

Εικ. 11. Λεπτομέρεια τοιχογραφίας από την Ξεστή 3
στο Ακρωτήρι που απεικονίζει μοτίβο κρόκου
(Ντούμας 1999, 162, εικ. 125).



θούν ως καλή πλευρά του υφάσματος. Αν το ύφασμα έχει, για παράδειγμα,
ένα σκούρο μοτίβο σε ένα ανοιχτό φόντο, στην αντίθετη πλευρά θα έχει ένα
ανοιχτό μοτίβο σε σκούρο φόντο.

Πρώτα απ’ όλα πρέπει να γίνει ένα σχέδιο του μοτίβου σε τετραγωνι-
σμένο χαρτί, χρησιμοποιώντας όλο και περισσότερα τετράγωνα, όσο πιο
μεγάλο είναι το μοτίβο. Ο αριθμός των τετραγώνων στο χαρτί αντιστοιχεί
στον αριθμό των καρτελών που θα χρησιμοποιήσουμε και όσο πιο πολλές
καρτέλες χρησιμοποιούμε, τόσο περισσότερες λεπτομέρειες αποδίδονται.

Εν συνεχεία περνάμε στο στημόνιασμα των καρτελών, που αντιστοιχεί
στον τρόπο που οι κλωστές του στημονιού περνούν από τις οπές της κάθε
καρτέλας. Όταν το μοτίβο είναι δίχρωμο, όπως εδώ, εκτός από τις παρυφές
που είναι μονόχρωμες, όπου περνούμε το ίδιο χρώμα κλωστή και στις τέσ-
σερις οπές της καρτέλας, στο υπόλοιπο σχέδιο περνούμε δύο σκούρες και δύο
ανοιχτές κλωστές σε κάθε καρτέλα. Το στημόνιασμα δε, πρέπει να γίνεται
εναλλάσσοντας τη φορά των κλωστών, δηλαδή μια καρτέλα Z (σύμφωνα με
τη φορά των δεικτών του ρολο-
γιού) και μία S (αντίθετα με τη
φορά των δεικτών του ρολογιού).

Τέλος, πρέπει να γίνει το πρό-
γραμμα της ύφανσης που είναι το
πιο σημαντικό στάδιο της κατα-
σκευής του μοτίβου (εικ. 12). Χρη-
σιμοποιούμε το πρώτο σχέδιο του
μοτίβου στο τετραγωνισμένο χαρ-
τί και χωρίζουμε τα τετράγωνα στη
μέση οριζοντίως, έτσι ώστε το κα-
θένα να αντιστοιχεί σε δύο περά-
σματα του υφαδιού. Με την τε-
χνική αυτή δουλεύουμε με διπλές
κινήσεις, η στρέψη δηλαδή των
καρτελών γίνεται δύο φορές από
τη μια μεριά (π.χ. μπροστά), δύο
από την άλλη (π.χ. πίσω). Για να
θυμόμαστε πάντα την κατεύθυνση
στην οποία πρέπει να γυρίσουμε
τις καρτέλες, σημειώνουμε με ένα
χρώμα την οριζόντια γραμμή που
αντιστοιχεί σε δύο περάσματα του
υφαδιού, μετά την επόμενη με ένα
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Εικ. 12. Πρόγραμμα ύφανσης του μοτίβου του
κρόκου στην τεχνική με τις καρτέλες (Στέλλα
Σπαντιδάκη).



άλλο, ύστερα πάλι με το
πρώτο κ.ο.κ. Εδώ το μωβ
χρώμα αντιστοιχεί στη στρέψη
προς τα πίσω. Όταν προχω-
ρούμε έτσι, αποκτούμε το ενι-
αίο χρώμα του φόντου. Για να
δημιουργήσουμε το μοτίβο,
πρέπει να αντιστρέψουμε την
κατεύθυνση στρέψης των καρ-
τελών που του αντιστοιχούν
σε σχέση με αυτές του φόντου.
Χωρίζουμε λοιπόν τις καρτέ-
λες σε ομάδες και δουλεύουμε
με την κάθε ομάδα ξεχωριστά.
Στο πρόγραμμα της ύφανσης,
αυτό δηλώνεται με την αλ-
λαγή του χρώματος ανάμεσα
στις ζώνες του μοτίβου και
αυτές του φόντου. Πάνω σε
κάθε τετράγωνο σημειώνεται η
κατεύθυνση της στρέψης κάθε
καρτέλας κατά την κατασκευή
του μοτίβου. Παρατηρούμε ότι
γυρνάνε δύο φορές προς μία
κατεύθυνση, δύο φορές προς
την αντίθετη. Το χρώμα των
γραμμών αυτών δείχνει το τε-
λικό χρώμα του υφάσματος
(μοτίβο και φόντο) (εικ. 13).
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Εικ. 13. Ανακατασκευή του μοτίβου του κρόκου
με την ύφανση με καρτέλες (Στέλλα Σπαντιδάκη).



ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Η ανακατασκευή των λιγοστών αυτών μοτίβων επιβεβαιώνει την άποψη
για την πιστότητα των τοιχογραφιών. Βλέπουμε ότι όλα τα μοτίβα που με-
λετήσαμε μπορούν πράγματι να κατασκευαστούν με τις τεχνικές που χρη-
σιμοποιήσαμε. Μπορούμε λοιπόν πλέον, όσον αφορά στις τοιχογραφίες της
θήρας, να μιλήσουμε για απεικόνιση αληθινών υφασμάτων με τα πραγμα-
τικά τους μοτίβα. Το γεγονός αυτό στηρίζει την άποψη ότι οι τοιχογραφίες
μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως πηγή πληροφοριών για τη μελέτη των
υφασμάτων της εποχής εκείνης.

Τα πειράματα που έγιναν επιβεβαιώνουν την υψηλή τεχνογνωσία της
εποχής, όσον αφορά στην κατασκευή των υφασμάτων. Διακρίνουμε διαφο-
ρετικές ποιότητες που κυμαίνονται μεταξύ διαφανών και πυκνών υφασμά-
των, όπου το καθένα απαιτεί διαφορετική προσέγγιση και άλλον τρόπο
κατασκευής. Υπάρχουν επίσης μοτίβα που μπορούν να κατασκευαστούν με
πολλούς τρόπους (ύφανση με τέσσερις μπάρες, συμπληρωματικό υφάδι).
Μας δίδεται η εντύπωση ότι παίζεται ένα παιχνίδι παραλλαγών γύρω από
ένα μοτίβο (εδώ το ρόμβο). Παρατηρούμε την ευκολία και την ελευθερία,
με την οποία οι άνθρωποι χρησιμοποιούσαν τις διάφορες τεχνικές και περ-
νούσαν από τη μία στην άλλη, σύμφωνα με τις αισθητικές τους προτιμή-
σεις. Πολύ σπάνια θα συναντήσουμε στις τοιχογραφίες το ίδιο ακριβώς
μοτίβο σε δύο διαφορετικές γυναικείες μορφές· τις περισσότερες φορές
υπάρχει μια μικρή παραλλαγή για κάθε μορφή. Οι τεχνίτες μεταχειρίζον-
ταν δηλαδή διαφορετική κάθε φορά τεχνική, σύμφωνα με το αποτέλεσμα
που επεδίωκαν. Έχουμε έτσι την εντύπωση πως τα πάντα ήταν υπολογι-
σμένα από πριν και πως επιλεγόταν η κατάλληλη τεχνική για το κάθε μο-
τίβο, σύμφωνα με όλες τις παραμέτρους του υφάσματος (ποιότητα, χρήση).

Η πειραματική αρχαιολογία μας δίνει άλλο ένα εργαλείο για την κατα-
νόηση τεχνικών διαδικασιών, μέσω των οποίων μπορούμε να γνωρίσουμε
καλύτερα την κοινωνία της εποχής που μελετούμε.
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Οι αρχαιολογικές ανασκαφές που άρχισαν πριν από έναν ακριβώς αιώνα
στο κέντρο της Θήβας, έχουν αναδείξει την περίφημη στο μύθο και στην
ιστορία πόλη σε ένα από τα μεγαλύτερα και σπουδαιότερα κέντρα ερευνών
του μυκηναϊκού και κλασικού πολιτισμού. Τα πλούσια επιγραφικά και άλλα
αρχαιολογικά ευρήματα προσγράφουν στην «επτάπυλη» πόλη και την επι-
κράτειά της έναν κεντρικό ρόλο στα δρώμενα του ελλαδικού χώρου και πα-
ράλληλα μια πολύ σημαντική θέση στους διεθνείς ορίζοντες της Ανατολικής
Μεσογείου κατά την Ύστερη Εποχή του Χαλκού και μάλιστα κατά την πε-
ρίοδο των μυκηναϊκών ακροπόλεων και ανακτόρων (1400-1200 π.Χ.). Ο
απόηχος της εξέχουσας αυτής θέσης των Θηβών αντανακλάται στη μυθο-
λογική παράδοση των κατοπινών χρόνων και ιδιαίτερα στους μύθους που
έχουν ως επίκεντρο την πόλη ή πρόσωπα που σχετίζονται με αυτήν.1

Η εικόνα της μυκηναϊκής Θήβας είναι, ωστόσο, ελλιπής χωρίς τη μελέτη
και την κατά το δυνατόν σαφή γνώση των χώρων ενταφιασμού των νεκρών
της, οι οποίοι λειτουργούσαν παράλληλα με το χρόνο και το χώρο που
ζούσε και δραστηριοποιούταν ο πληθυσμός της. Πρόκειται για τα μεγάλα
νεκροταφεία θαλαμωτών τάφων που βρίσκονται περιμετρικά της Καδμείας
ακρόπολης, τα οποία και απέδωσαν σημαντικό μέρος του πλούσιου υλικού
των μυκηναϊκών χρόνων που απόκειται σήμερα στο τοπικό αρχαιολογικό
μουσείο.2 Το κενό που υπάρχει στη σημερινή επιστημονική έρευνα φιλοδο-

Βασίλειος Αραβαντινός - Ιωάννης Φάππας

Τα μυκηναϊκά νεκροταφεία των Θηβών:
προκαταρκτικό σχέδιο μελέτης*

* Η συμμετοχή μας αυτή στον τιμητικό τόμο για τον καθηγητή Ν. Φαράκλα οφείλεται
πρωτίστως στην αναγνώριση της ιδιαίτερα σημαντικής συμβολής του στην ανασκαφή των
μυκηναϊκών νεκροταφείων της Θήβας και ιδιαίτερα στη μελέτη της τοπογραφίας της αρ-
χαίας πόλης και του βοιωτικού χώρου γενικότερα.

1 Για τους μύθους του «θηβαϊκού κύκλου» αλλά και όλους τους υπόλοιπους που αναφέ-
ρονται στη Θήβα ή σε πρόσωπα που σχετίζονται με αυτήν βλ. ενδεικτικά Vian 1963, Ed-
wards 1979, Αναστασίου 1986, Ρούσσος 1986.

2 Σύντομες περιγραφές των μυκηναϊκών νεκροταφείων της Θήβας και των ανασκαφέν-



ξεί να καλύψει η παρούσα εργασία, η οποία αποτελεί το προοίμιο μιας ευ-
ρύτερης μελέτης που βρίσκεται σε εξέλιξη και αποσκοπεί στη δημοσίευση
και στη συνολική θεώρηση των μυκηναϊκών νεκροταφείων θαλαμωτών
τάφων των Θηβών από πλευράς χωροθέτησης, χρονολογικής ανάπτυξης
και εσωτερικής οργάνωσης, σε σχέση με τις αντίστοιχες εξελίξεις στον οι-
κιστικό χώρο αλλά και στην κοινωνική οργάνωση της πόλης.

Το ιστορικό της έρευνας
Στην αφετηρία της αποκάλυψης του μυκηναϊκού παρελθόντος της Θήβας
τοποθετείται η ανασκαφή τριών θαλαμωτών τάφων στη θέση Κολωνάκι,
στα νότια της πόλης. Η έρευνα των τάφων, που διενεργήθηκε και «ὑπὸ τὸ
φῶς λαμπάδων»,3 έγινε από τον Δ. Φίλιο το 1897, με χρηματοδότηση της
Αρχαιολογικής Εταιρείας και με αφορμή την προϊούσα εκτεταμένη σύληση
του εκεί μυκηναϊκού νεκροταφείου. Η ανασκαφή του Δ. Φίλιου σηματοδό-
τησε ταυτόχρονα και την έναρξη της έρευνας των μυκηναϊκών νεκροτα-
φείων της πόλης. Το έργο αυτό αναλήφθηκε στη συνέχεια από τον Α.
Κεραμόπουλλο, οι επίμονες έρευνες του οποίου, κατά τις δύο πρώτες δε-
καετίες του περασμένου αιώνα, εντόπισαν τη θέση των μυκηναϊκών νεκρο-
ταφείων και έφεραν στο φως τους περισσότερους γνωστούς σήμερα τάφους.
Στον πρωτοπόρο αυτόν ερευνητή του θηβαϊκού προϊστορικού παρελθόν-
τος οφείλεται και η προσπάθεια για τη δημοσίευση των τάφων που ο ίδιος
ανέσκαψε, έργο μοναδικής αξίας και σπουδαιότητας για τη διάσωση πολλών
επιστημονικών στοιχείων και για τη μελέτη της μυκηναϊκής Θήβας.4

Η έντονη οικοδομική δραστηριότητα του δεύτερου μισού της δεκαετίας
του ’60 στάθηκε αφορμή για τον εντοπισμό και την ανασκαφή πολλών νέων
τάφων στα μεγάλα μυκηναϊκά νεκροταφεία της Θήβας. Στις έρευνες αυτές
ιδιαίτερα σημαντική υπήρξε και η συμβολή του εδώ τιμώμενου καθηγητή Ν.
Φαράκλα που υπηρετούσε τότε στην τοπική Εφορεία Αρχαιοτήτων. Αργό-
τερα, στις αρχές κυρίως της δεκαετίας του ’70, οι ανασκαφές που έγιναν
από τον Θ. Σπυρόπουλο απέδωσαν αρκετούς νέους τάφους, συμπληρώ-
νοντας ακόμα περισσότερο την εικόνα των μυκηναϊκών νεκροταφείων της
πόλης. Έκτοτε, οι σωστικές ανασκαφές της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας, εντός
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των σε αυτά τάφων μπορεί κανείς να βρει σε Συριόπουλος 1968, 391-396, Symeonoglou
1985, 52-56 και σποραδικά στον κατάλογο των θέσεων, Φαράκλας 1996, 206-210, 214-220.
Ορισμένα από τα ευρήματα των θαλαμωτών τάφων των Θηβών απεικονίζονται στον κατά-
λογο της παλιάς έκθεσης του Μουσείου (Δημακοπούλου, Κόνσολα 1981, πίν. 12-17, 26-27).

3 Φίλιος 1897, 100.
4 Κεραμόπουλλος 1910α, 209-252˙, 1917, 80-98, 108-111, 123-209.



και εκτός των ορίων της ακρόπολης των μυκηναϊκών και ιστορικών χρό-
νων, έφεραν στο φως νέες συστάδες μυκηναϊκών τάφων, βελτιώνοντας σε
μεγάλο βαθμό τις γνώσεις μας για τη χωροταξική οργάνωση των νεκροτα-
φείων της Θήβας από την πρώιμη ως και την ύστερη μυκηναϊκή περίοδο,
καθώς και για τα έθιμα ταφής της εποχής.

Τοπογραφία
Τα μυκηναϊκά νεκροταφεία των θαλαμωτών τάφων αναπτύχθηκαν στις πλα-
γιές των χαμηλών λόφων, οι οποίοι περιβάλλουν το σύστημα των υψωμάτων
που συναποτελούν την Καδμεία (εικ. 1). Οι κύριες συγκεντρώσεις τάφων
παρατηρούνται στα Ν και ΝΔ της ακρόπολης, όπου βρίσκεται το μεγάλο
νεκροταφείο του λόφου του Κολωνακίου και των Δ υπωρειών του, καθώς
και στα Α της, στα νεκροταφεία των διδύμων λόφων του Μικρού και του
Μεγάλου Καστελλίου. Το νεκροταφείο του λόφου του Κολωνακίου αριθμεί
40 ανασκαμμένους τάφους, ενώ σε αρκετές δεκάδες ανέρχονται και οι τάφοι
που είχαν συληθεί πριν από τις πρώτες ανασκαφικές προσπάθειες των Δ. Φί-
λιου και Α. Κεραμόπουλλου, πολλοί ήδη από την αρχαιότητα. Αντίστοιχα,
στα νεκροταφεία των Καστελλίων έχουν ανασκαφεί συνολικά τριάντα επτά
τάφοι, δεκαεπτά στο Μεγάλο και είκοσι στο Μικρό, ενώ και εδώ παρατη-
ρείται ιδιαίτερα εκτεταμένη σύληση. Ένα τρίτο νεκροταφείο, μικρότερο από
τα προηγούμενα, εκτεινόταν στις πλαγιές του λόφου του Ισμηνίου, στα ΝΑ
της πόλης, όπου έχουν ανασκαφεί επτά συνολικά τάφοι, ενώ άγνωστος αριθ-
μός έχει καταστραφεί ήδη κατά την αρχαιότητα, από την κατασκευή των
τριών διαδοχικών ναών του Ισμηνίου Απόλλωνος στην κορυφή του λόφου,
αλλά και από μεταγενέστερες επεμβάσεις. Σχετιζόμενο πιθανώς με το νε-
κροταφείο αυτό ήταν και εκείνο του λόφου Τεκέ, αμέσως βορειότερα του
Ισμηνίου λόφου και συμφυούς με αυτόν, όπου ο Α. Κεραμόπουλλος εντό-
πισε αρκετούς ήδη συλημένους τάφους. Επίσης σημαντικό πρέπει να ήταν
και το νεκροταφείο στη θέση Μύλοι, Α της πόλης και πέραν του ρέματος
του Ισμηνού, στην Α του όχθη, για το οποίο όμως δεν έχουμε άλλες πληρο-
φορίες εκτός από την επισήμανση της ύπαρξης θαλαμωτών τάφων εκεί από
τους Δ. Φίλιο και Α. Κεραμόπουλλο. Άλλοι θαλαμωτοί τάφοι έχουν κατά
καιρούς εντοπιστεί στην Α πλαγιά του λόφου της Αγίας Τριάδας, ενός επι-
μήκους χαμηλού υψώματος Δ των Θηβών και πέραν του ρέματος της Δίρκης,
καθώς και στο λόφο του Αμφείου, στα Β της πόλης. Δεν είναι, ωστόσο, γνω-
στό αν οι τάφοι αυτοί ανήκαν σε οργανωμένα νεκροταφεία ή αν πρόκειται
για μεμονωμένα παραδείγματα, ενδεχόμενο που φαίνεται αρκετά πιθανό.

Αναλυτικά, τα μυκηναϊκά νεκροταφεία θαλαμωτών τάφων των Θηβών
είναι τα εξής:
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Α) Ν της πόλης
Νεκροταφείο λόφου Αγίας Άννας-Κολωνακίου (εικ. 2)
Βρίσκεται νοτίως της Θήβας και αποτελούσε το μεγαλύτερο σε έκταση μυ-
κηναϊκό νεκροταφείο της πόλης. Με επίκεντρο τον κύριο λόφο στη Β
πλευρά του, αμέσως Ν της οχυρωμένης πόλης, το νεκροταφείο απλωνόταν
στη λοφοσειρά που εκτείνεται προς τα Ν, καθώς και στους χαμηλότερους
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Εικ. 1. Τοπογραφικός χάρτης της Θήβας με τις θέσεις των μεσοελλαδικών και μυκη-
ναϊκών νεκροταφείων.



γηλόφους που συνεχίζουν βαθμιδωτά προς τα Δ. Την ύπαρξη τάφων στην
περιοχή αυτή εντόπισε πρώτος ο Δ. Φίλιος, ο οποίος και ανέλαβε την ανα-
σκαφή τριών από αυτούς.5 Ο Α. Κεραμόπουλλος αναφέρει ότι στα πρώτα
χρόνια του περασμένου αιώνα πενήντα περίπου τάφοι, όλοι τους συλημέ-
νοι, ήταν εμφανείς στη θέση αυτή, ενώ πολλοί άλλοι είχαν ήδη ισοπεδωθεί
μέσα στους γύρω αγρούς.6 Ο ίδιος ανέσκαψε τριάντα θαλαμωτούς τάφους,7
ενώ δύο ακόμα τάφους ανέσκαψε και ο Ν. Γ. Παπαδάκις.8 Τέλος, άλλοι
πέντε συνολικά θαλαμωτοί τάφοι ανεσκάφησαν στην περιοχή αυτή στα νε-
ότερα χρόνια.9
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5 Φίλιος 1897, 94-104
6 Κεραμόπουλλος 1910α, 210.
7 Η πρώτη ανασκαφή του Α. Κεραμόπουλλου στο λόφο του Κολωνακίου, κοντά στο εκ-

κλησάκι της Αγίας Άννας, πραγματοποιήθηκε το 1905 (Κεραμόπουλλος 1910α, 209-244). Ο
ίδιος επανήλθε στο χώρο αυτό με νέα ανασκαφική έρευνα κατά το 1910 (Κεραμόπουλλος
1910β), την οποία και συνέχισε το 1915 και 1916 (Κεραμόπουλλος 1917, 1, 123-207). Βλ.
και Symeonoglou 1985, site 24.

8 Παπαδάκις 1919.
9 Φαράκλας 1967, 227, 1968, 219-220 (Symeonoglou 1985, sites 151, 210), Κουντούρη

1997, 369. Σήμερα γίνονται προσπάθειες απαλλοτρίωσης των χώρων και ανάδειξης των
τάφων που, όπως και στους άλλους λόφους, δύσκολα είναι αναγνωρίσιμοι.

Εικ. 2. Θαλαμωτοί τάφοι στο λόφο του Κολωνακίου. Άποψη από Ν.



Β) ΝΑ και Α της πόλης10

Νεκροταφείο λόφου Ισμηνίου (εικ. 3)
Βρίσκεται στο λόφο που υψώνεται αμέσως έξω από την ΝΑ πλευρά της
πόλης, στην κορυφή του οποίου υπήρχε ήδη από τους γεωμετρικούς χρό-
νους ναός του Ισμηνίου Απόλλωνος, ο οποίος ανακατασκευάστηκε δύο
φορές κατά την κλασική αρχαιότητα. Ο Α. Κεραμόπουλλος ανέσκαψε στη
Δ πλευρά του λόφου έξι συνολικά τάφους,11 αφήνοντας να εννοηθεί ότι στη
θέση υπήρχαν πολλοί περισσότεροι συλημένοι.12 Ο Ν. Φαράκλας κατα-
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10 Ο Ν. Φαράκλας πιστεύει ότι πρόκειται για ένα ενιαίο νεκροταφείο που εκτεινόταν
χωρίς διακοπή στη λοφοσειρά Ισμηνίου-Καστελλιών και όχι για τέσσερα ξεχωριστά νεκρο-
ταφεία, ένα σε κάθε λόφο (Φαράκλας 1996, 26 σημ. 12, 219-220). Η παρατήρησή του είναι
πολύ πιθανό να ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα, καθώς, όπως ο ίδιος σημειώνει, μέρος
μόνο των τάφων έχει σωθεί και μέρος πάλι των σωζομένων έχει εντοπιστεί ή ανασκαφεί.
Ωστόσο, οι σωστικές ανασκαφικές έρευνες της τοπικής Εφορείας Αρχαιοτήτων σε διάφορα
οικόπεδα στην περιοχή αυτή της Θήβας τις τελευταίες δεκαετίες δεν απέδωσαν θετικά στοι-
χεία για την ύπαρξη μυκηναϊκών τάφων. Για το λόγο αυτό, καθώς και για λόγους μεθοδο-
λογικούς, τα νεκροταφεία εξετάζονται εδώ ξεχωριστά.

11 Κεραμόπουλλος 1917, 80-98 (Symeonoglou 1985, site 8). Το γεγονός ότι οι τάφοι αυτοί
δε σημειώνονται στο χάρτη που παραθέτει ο Γ. Σωτηριάδης (Σωτηριάδης 1914) δείχνει ότι
πρέπει να ανεσκάφησαν από τον Α. Κεραμόπουλλο κατά τα έτη 1915 και 1916.

12 Κεραμόπουλλος 1917, 80.

Εικ. 3. Άποψη του λόφου του Ισμηνίου από ΒΔ (περιοχή Ηλεκτρών Πυλών).



γράφει την καταστροφή θαλαμωτών τάφων και στη Ν πλευρά του Ισμη-
νίου, το σωζόμενο τμήμα ενός από τους οποίους διερευνήθηκε ανασκαφικά
αποδίδοντας αξιόλογα μικρά ευρήματα.13

Νεκροταφείο λόφου Τεκέ
Συνέχεια του προηγούμενου νεκροταφείου ήταν και αυτό που υπήρχε στο
χαμηλό λόφο Τεκέ, ο οποίος βρίσκεται αμέσως Β εκείνου του Ισμηνίου. Την
ύπαρξη τάφων εδώ βεβαιώνει ο Α. Κεραμόπουλλος. Οι τάφοι εντοπίστη-
καν στη Δ κλιτύ του λόφου και κατά τα λεγόμενα του Α. Κεραμόπουλλου
είχαν ήδη συληθεί από χρόνια.14 Δυστυχώς, από το νεκροταφείο αυτό, την
έκταση του οποίου αγνοούμε, δε σώζεται σήμερα τίποτε, καθώς στην πε-
ριοχή αυτή εντοπίστηκε πυκνή συνοικία μεσοβυζαντινών χρόνων που βρι-
σκόταν εκτός των τειχών του οικισμού, ενώ σήμερα έχει οικοδομηθεί ένα
αρκετά πυκνοδομημένο τμήμα της σύγχρονης πόλης.

Νεκροταφείο λόφου Μεγάλου Καστελλίου (εικ. 4)
Βρίσκεται στο Ν και μεγαλύτερο από τους δίδυμους λόφους των Καστελ-
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13 Φαράκλας 1967, 227. Η καταστροφή των θαλαμωτών τάφων της νότιας πλευράς του
Ισμηνίου είχε ήδη συντελεστεί από τη δεκαετία του 1950, κατά την βίαιη αποκοπή της νό-
τιας πλευράς του λόφου με σκοπό την διαπλάτυνση της οδού Αναπαύσεως κατά μήκος της
βόρειας πλευράς της και πέραν των ορίων της συστοιχίας κυπαρίσσων που την όριζαν. Φω-
τογραφία της αρχικής μορφής της οδού μπορεί κανείς να βρει σε Καψάλης 1930, 635.

14 Κεραμόπουλλος 1917, 80, 99 (Symeonoglou 1985, site 255).

Εικ. 4. Άποψη του λόφου του Μεγάλου Καστελλίου από Α.



λίων, οι οποίοι υψώνονται αμέσως Α της Καδμείας. Το νεκροταφείο εντό-
πισε ο Α. Κεραμόπουλλος, ο οποίος και ανέσκαψε δύο τάφους στη Δ και
ΝΔ πλευρά του λόφου,15 επισημαίνοντας άλλους δύο στη Ν πλευρά του.16

Η έρευνα του νεκροταφείου συνεχίστηκε από τους Ν. Φαράκλα και Θ. Σπυ-
ρόπουλο, αποδίδοντας άλλους δεκατέσσερις τάφους περιμετρικά του
λόφου,17 ενώ νεότερες εκσκαφικές εργασίες αποκάλυψαν το συλημένο θά-
λαμο ενός ακόμα θαλαμωτού τάφου στα ριζά της Δ πλευράς του λόφου.18

Νεκροταφείο λόφου Μικρού Καστελλίου
Μέρος του ανωτέρω νεκροταφείου απλωνόταν και στις πλαγιές του μικρό-
τερου λόφου των Καστελλίων, ο οποίος βρίσκεται αμέσως Β του προηγού-
μενου, με ένα μικρό διάσελο, απ’ όπου πιθανότατα περνούσε αρχαίος δρό-
μος, να τους χωρίζει.19 Ο Α. Κεραμόπουλλος εντόπισε στη Ν πλευρά του
λόφου εντομές «ὡσεὶ πρὸς διαρρύθμισιν μικρῶν δωματίων», τις οποίες και
απέδωσε σε μυκηναϊκούς τάφους,20 όπως και δύο λαξεύματα στις ΝΑ υπώ-
ρειες του λόφου, καθώς και έναν θάλαμο στη ΒΔ πλευρά του.21 Κάπου στην
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15 Κεραμόπουλλος 1917, 108-110 (Symeonoglou 1985, site 25). Όπως και στην περί-
πτωση του Ισμηνίου, η μη σημείωση των τάφων αυτών στο χάρτη που παραθέτει ο Γ. Σω-
τηριάδης (Σωτηριάδης 1914) δείχνει ότι και αυτοί πρέπει να ανεσκάφησαν από τον Α.
Κεραμόπουλλο κατά τα έτη 1915 και 1916.

16 Κεραμόπουλλος 1917, 111 σημ. 2. Οι τάφοι του Μεγάλου Καστελλίου που εντοπί-
στηκαν απλώς από τον Α. Κεραμόπουλλο και δεν ανεσκάφησαν δεν περιλαμβάνονται στη
γενική αρίθμηση των τάφων στον πίνακα που ακολουθεί, καθώς είναι πιθανό να ερευνήθη-
καν στα νεότερα χρόνια και να συμπεριλαμβάνονται έτσι στους ανασκαμμένους και αριθ-
μημένους τάφους.

17 Φαράκλας 1967, 227-228, 1996, 214-216 (Symeonoglou 1985, site 191), Σπυρόπουλος
1970, 218-220 (Symeonoglou 1985, site 191), 1971, 1972, 309-312, 1973, 252-254 (Symeo-
noglou 1985, site 254). Κατά τις έρευνες του Θ. Σπυρόπουλου στο λόφο του Μεγάλου Κα-
στελλίου εντοπίστηκαν και άλλα ορύγματα και κοιλότητες στη ΒΑ πλευρά του λόφου, τα
οποία ανήκαν πιθανότατα σε θαλάμους κατεστραμμένων μυκηναϊκών τάφων (Σπυρόπουλος
1973, 254). Φωτογραφίες των τάφων που ανεσκάφησαν στο Μεγάλο Καστέλλι μπορεί κα-
νείς να βρει σε Παπαχατζής 1981, 113-117.

18 Ο συλημένος θάλαμος του τάφου αποκαλύφθηκε το 1986 κατά τη διάρκεια τεχνικών
έργων στην περιοχή υπό την εποπτεία της Α. Χριστοπούλου.

19 Ο Α. Κεραμόπουλλος αναφέρει ότι μεταξύ των δύο λόφων των Καστελλίων περνούσε
ο αρχαίος δρόμος προς Χαλκίδα (Κεραμόπουλλος 1917, 361).

20 Κεραμόπουλλος 1917, 111.
21 Κεραμόπουλλος 1917, 112. Είναι πιθανό ότι οι τάφοι αυτοί συμπεριλαμβάνονται σ’

αυτούς που ανεσκάφησαν αργότερα από τον Ν. Φαράκλα (Symeonoglou 1985, 250, site 25).
Για το λόγο αυτό, όπως και στο Μεγάλο Καστέλλι, οι τάφοι που απλώς εντοπίστηκαν και δεν
ανεσκάφησαν από τον Α. Κεραμόπουλλο δε συμπεριλαμβάνονται στη γενική αρίθμηση των
τάφων στον πίνακα που ακολουθεί.



πλευρά αυτή πρέπει να τοποθετηθεί και ο τάφος που ανέσκαψε ο ίδιος, όπως
προκύπτει από την περιγραφή του χώρου, η οποία, ωστόσο, γίνεται με βάση
την εντελώς διαφορετική εικόνα της περιοχής στις αρχές του περασμένου
αιώνα.22 Η ανασκαφική διερεύνηση μυκηναϊκών τάφων στο λόφο διενεργή-
θηκε, ωστόσο, σχεδόν αποκλειστικά, από τον Ν. Φαράκλα, ο οποίος και ανέ-
σκαψε συνολικά δεκαοκτώ θαλαμωτούς τάφους στη Β και Ν πλευρά του.23

Νεκροταφείο θέσης Μύλοι
Πρόκειται για το πιο απομακρυσμένο μυκηναϊκό νεκροταφείο της Θήβας,
καθώς βρίσκεται Α της πόλης και πέραν του ρέματος του Ισμηνού, στην Α
του όχθη. Τη θέση του νεκροταφείου εντόπισε αρχικά ο Δ. Φίλιος,24 ενώ ο
Α. Κεραμόπουλλος αναφέρει την ύπαρξη πάνω από εξήντα θαλαμωτών
τάφων στη θέση αυτή.25 Για το συγκεκριμένο νεκροταφείο, το οποίο πρέπει
να ήταν αρκετά εκτεταμένο, δεν έχουμε, ωστόσο, κανένα άλλο στοιχείο,
καθώς όλοι οι τάφοι του ήταν ήδη συλημένοι την εποχή που οι Δ. Φίλιος και
Α. Κεραμόπουλλος έκαναν τις πρώτες ανασκαφικές έρευνες των μυκηναϊ-
κών νεκροταφείων στη Θήβα. Σχετιζόμενος ίσως με το εν λόγω νεκροτα-
φείο είναι και ένας ημικατεστραμμένος θάλαμος που πιθανότατα ανήκε σε
μυκηναϊκό θαλαμωτό τάφο, ο οποίος εντοπίστηκε ανατολικότερα, στην
κοίτη του ρέματος του Μοσχοποδίου.26

Γ) ΝΔ και Δ της πόλης
Νεκροταφείο λόφου Αγίας Τριάδας
Η περιοχή Δ της Θήβας δεν παρουσιάζει την πυκνότητα των τάφων που
έχουν οι αντίστοιχοι λόφοι στα Ν και Α της πόλης. Είναι βέβαια γεγονός ότι
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22 Κεραμόπουλλος 1917, 370. Αν και ο Α. Κεραμόπουλλος αναφέρει τον τάφο σε σχέση
με το λόφο του Αμφείου, ο Σ. Συμεώνογλου τον συσχετίζει με το νεκροταφείο του Μικρού
Καστελλίου (Symeonoglou 1985, 274, site 121), όπως άλλωστε και ο Ν. Φαράκλας (Φαρά-
κλας 1996, 214, 219). Και ο τάφος αυτός πρέπει να ανεσκάφη κατά τα έτη 1915 και 1916, κρί-
νοντας από τη μη επισήμανσή του στο χάρτη του Γ. Σωτηριάδη (Σωτηριάδης 1914).

23 Φαράκλας 1967, 228-230, 1968, 213-214, 216-217, 1969, 177-178, 1996, 206-213 (Sy-
meonoglou 1985, sites 25, 122, 139, 140, 176), Ιωαννίδου 1971, 226 (Symeonoglou 1985, site
235).

24 Φίλιος 1897, 95 (Symeonoglou 1985, site 62).
25 Κεραμόπουλλος 1910α, 210. Η θέση του νεκροταφείου πέραν του ρέματος του Ισμη-

νού σημειώνεται στον τοπογραφικό χάρτη της πρώτης έκδοσης των «Θηβαϊκών» του Α. Κε-
ραμόπουλλου, όπως και σε Καψάλης 1930, 636. Ομοίως, για τη θέση των τάφων βλ.
Παπαχατζής 1981, 65 εικ. 62 και για φωτογραφίες τους σελ. 117 και 118, εικ. 127 και 129 αν-
τίστοιχα.

26 Symeonoglou 1985, 263 site 81. Για τη θέση του τάφου βλ. ό.π. 51, fig. 2.12.



συστηματικές έρευνες στην περιοχή δεν έχουν γίνει και, καθώς αυτή παρα-
μένει σε μεγάλο βαθμό ακόμα αδόμητη, δεν έχει δοθεί η ευκαιρία για τον εν-
τοπισμό τάφων από σωστικές ανασκαφές. Ωστόσο, κάποια μεμονωμένα, αν
και ενίοτε αμφίβολα, παραδείγματα θαλάμων μυκηναϊκών τάφων που έχουν
κατά καιρούς εντοπιστεί αποτελούν ίσως ένδειξη για την πιθανότητα ύπαρ-
ξης οργανωμένου μυκηναϊκού νεκροταφείου και στην περιοχή αυτή.27 Στα
παραδείγματα αυτά περιλαμβάνονται ένα θαλαμοειδές λάξευμα μαζί με δύο
μικρούς θαλαμωτούς τάφους που εντοπίστηκαν από τον Ν. Φαράκλα στη
θέση Καλόγηρος, ήδη συλημένοι.28 Ο Σ. Συμεώνογλου θεωρεί επίσης αρ-
κετά πιθανό ότι πρώην μυκηναϊκό θαλαμωτό τάφο αποτελούσε και το πα-
ρεκκλήσι του Αγίου Μηνά, το οποίο είναι λαξευμένο στο βράχο και έχει το
σχήμα των εν λόγω τάφων.29 Στην περιοχή Δ των Θηβών και πέραν του πο-
ταμού της Δίρκης έχει εντοπιστεί και άλλος τάφος, ο οποίος όμως, λόγω
της θέσης του, μάλλον δεν ανήκει στο υποτιθέμενο νεκροταφείο της πε-
ριοχής. Πρόκειται για τον τάφο 20 του Κολωνακίου, τον οποίο ανέσκαψε ο
Α. Κεραμόπουλλος Ν του ναού της Αγίας Τριάδος. Ο τάφος αυτός φαίνε-
ται πως βρισκόταν αντικριστά στο νεκροταφείο του Κολωνακίου, το οποίο
αναπτυσσόταν στις Δ παρυφές του αντίστοιχου λόφου, και επομένως
σωστά συγκαταλέγεται από τον Α. Κεραμόπουλλο στους τάφους του νε-
κροταφείου αυτού.30

Δ) Β της πόλης

Νεκροταφείο λόφου Αμφείου (εικ. 5)
Μεμονωμένοι θαλαμωτοί τάφοι έχουν εντοπιστεί και στο λόφο του Αμφείου,
στα Β της Θήβας. Δύο τάφοι έχουν ανασκαφεί από τον Ν. Φαράκλα στη Δ
πλευρά του λόφου, ενώ ίχνη κάποιων ακόμα εντοπίστηκαν από τον ίδιο, επί-
σης στην πλευρά αυτή.31 Σήμερα, η εξαιρετικά πυκνή δόμηση στις παρυφές
του Αμφείου αλλά και η αλλοίωση του σχήματός του λόγω της εκτέλεσης
διαφόρων τεχνικών έργων καθιστούν πρακτικά αδύνατη, χωρίς νέες έρευνες,
την εκτίμηση για την ύπαρξη και την έκταση ενός οργανωμένου μυκηναϊκού
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27 Η εύρεση υπομυκηναϊκού κιβωτιόσχημου τάφου κατά τις εκσκαφικές εργασίες για την
οικοδόμηση του 2ου Λυκείου αποτελεί ένδειξη ότι κατά τους υπομυκηναϊκούς χρόνους ίσως
υπήρχε στην περιοχή αυτή οργανωμένο νεκροταφείο. Βλ. Χαραμή 1995, 290.

28 Φαράκλας 1967, 240 (Symeonoglou 1985, site 262).
29 Symeonoglou 1985, 55 (site 231).
30 Κεραμόπουλλος 1917, 180-181. Ο τάφος αυτός είναι πιθανότατα εκείνος που είδε ο

Κεραμόπουλλος (1910α, 210) στην Α όχθη της Δίρκης, Δ της πόλεως.
31 Φαράκλας 1967, 229 (Symeonoglou 1985, site 121).



νεκροταφείου εκεί. Πάντως, εάν ένα τέτοιο νεκροταφείο όντως υπήρχε στο
λόφο, τούτο θα πρέπει να αναπτυσσόταν στις πλαγιές του και σίγουρα δε θα
κατελάμβανε το ανώτερο τμήμα του, στο οποίο παραμένει μέχρι και σήμερα
ορατός τύμβος πλίνθων και κιβωτιόσχημος τάφος ΠΕ χρόνων.32

Στόχοι της μελέτης και δυσκολίες της

Όπως προαναφέρθηκε, σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να αποτελέσει
την εισαγωγή μιας ευρύτερης μελέτης με σκοπό τη συνολική θεώρηση των
μυκηναϊκών νεκροταφείων θαλαμωτών τάφων των Θηβών. Για τις ανάγκες
της μελέτης αυτής όλοι οι μέχρι τώρα ανασκαμμένοι και δημοσιευμένοι
τάφοι έχουν διακριθεί σε ομάδες, ανάλογα με το νεκροταφείο στο οποίο
ανήκουν, ενώ παράλληλα έχουν λάβει ένα συγκεκριμένο αριθμό αναφοράς,
με τον οποίο και θα αναφέρονται στο εξής. Ο αριθμός αυτός είναι μοναδι-
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32 Για τον τύμβο και τον μνημειώδη ΠΕ κιβωτιόσχημο τάφο στην κορυφή του Αμφείου
βλ. Σπυρόπουλος 1981, καθώς και τα σχόλια του Ν. Φαράκλα (Φαράκλας 1996, 193-205),
όπως επίσης και εντελώς πρόσφατα Αραβαντινός, Ψαράκη, υπό δημοσίευση.

Εικ. 5. Άποψη του λόφου του Αμφείου από Δ.



κός για τον κάθε τάφο και έχει δοθεί κατ’ αύξουσα σειρά, ανάλογα με το
έτος δημοσίευσής του. Για την αποφυγή ασαφειών, οι τάφοι που ανέσκαψε
ο Α. Κεραμόπουλλος και δημοσίευσε στα «Θηβαϊκά» (ΑΔελτ 3, 1917) έχουν
διατηρήσει τον αριθμό που ο ίδιος τους απέδωσε, αν και στην περίπτωση
του Κολωνακίου οι τρεις τάφοι που ανεσκάφησαν από τον Δ. Φίλιο το 1897
προηγούνται χρονολογικά του κύριου όγκου των τάφων που ο Α. Κεραμό-
πουλλος ανέσκαψε και αρίθμησε.33

Η μελέτη, ωστόσο, της χωροθέτησης, ανάπτυξης και οργάνωσης των
μυκηναϊκών νεκροταφείων θαλαμωτών τάφων των Θηβών παρουσιάζει αρ-
κετές σημαντικές δυσκολίες. Πρώτη και κυριότερη είναι η ελλιπής και χωρίς
σχεδιαστική και φωτογραφική τεκμηρίωση δημοσίευση των ανασκαμμένων
τάφων και του υλικού που προήλθε από αυτούς. Έτσι, δε γνωρίζουμε για
όλους τους τάφους βασικές παραμέτρους, απαραίτητες για τη μελέτη τους,
όπως την ακριβή θέση και τον προσανατολισμό τους, το μέγεθος και την
εσωτερική διαμόρφωση του θαλάμου, τον αριθμό των ταφών στο εσωτε-
ρικό τους, τα αντικείμενα που συνόδευαν την κάθε μια από αυτές, το ενδε-
χόμενο δευτερογενούς μεταχείρισής τους, πολύ δε περισσότερο δεν είμαστε
σε θέση να διακρίνουμε την περίοδο χρήσης του κάθε τάφου βάσει της κε-
ραμικής που εντοπίστηκε στο εσωτερικό τους.

Το επόμενο πρόβλημα που καλείται να αντιμετωπίσει ο μελετητής είναι
η έλλειψη στοιχείων σχετικά με τον ακριβή αριθμό των τάφων στο κάθε νε-
κροταφείο. Ανθρωπογενείς λόγοι, όπως η συνεχής χρήση των χώρων των
μυκηναϊκών νεκροταφείων για ταφικούς σκοπούς μέχρι και την ύστερη αρ-
χαιότητα, η εκτεταμένη σύλησή τους, η έντονη οικοδομική και γεωργική
δραστηριότητα, αλλά και διάφοροι φυσικοί λόγοι, όπως η φυσική διάβρωση
του εδάφους που προκλήθηκε από την πάροδο του χρόνου, είχαν ως απο-
τέλεσμα την καταστροφή πολλών τάφων. Η δυσκολία αυτή επιτείνεται από
το γεγονός ότι οι σχετικές δημοσιεύσεις των πρώτων ανασκαφών αναφέ-
ρονται μόνο στους ανασκαμμένους τάφους και όχι σε αυτούς που σώζον-
ταν αλλά είχαν ήδη συληθεί και ως εκ τούτου δεν ανεσκάφησαν. Έτσι, εκτός
από ελάχιστες εξαιρέσεις, δε γνωρίζουμε τον αριθμό των συλημένων τάφων,
ενώ όποτε αυτός αναφέρεται, αυτό γίνεται πάντα κατά προσέγγιση.34
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33 Οι δύο τάφοι που ο Α. Κεραμόπουλλος ανέσκαψε στο λόφο του Κολωνακίου κοντά
στο εκκλησάκι της Αγίας Άννας (Κεραμόπουλλος 1910α, 213-244), αν και ανήκουν στο νε-
κροταφείο του Κολωνακίου, εντούτοις για λόγους αποφυγής ασαφειών καταγράφονται ξε-
χωριστά, καθώς στη βιβλιογραφία αλλά και στην έκθεση του Μουσείου είναι γνωστοί ως
«Τάφος 1» και «Τάφος 2 Αγίας Άννας» αντίστοιχα.

34 Κεραμόπουλλος 1910α, 210, 1917, 80, 210.



Ένα τρίτο πρόβλημα που συναντά κανείς είναι η έλλειψη στοιχείων σχε-
τικά με την οργάνωση των τάφων στο χώρο και τη σχέση μεταξύ τους, δη-
λαδή την εξέχουσα ή μη θέση τους μέσα στο νεκροταφείο και την πιθανή
οργάνωσή τους σε συστάδες ή ομάδες. Για παράδειγμα, οι λεπτομερείς πε-
ριγραφές του Α. Κεραμόπουλλου προσφέρουν μόνο μια γενική και εν πολ-
λοίς ασαφή εικόνα, καθώς αφενός αφορούν μόνο τους ανασκαμμένους
τάφους, χωρίς να λαμβάνουν υπόψη τους συλημένους που πιθανότατα βρί-
σκονταν ανάμεσά τους, και αφετέρου δε συνοδεύονται από αντίστοιχα το-
πογραφικά σχέδια. Μοναδική εξαίρεση αποτελεί η περίπτωση του Ισμηνίου
λόφου, όπου οι τάφοι εμφανίζονται στο σχέδιο κάτω από το ναό του Απόλ-
λωνος.35 Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την αδυναμία συσχέτισης παλιών και νέων
τάφων στο χώρο, πρόβλημα που επιτείνεται από την εκτεταμένη οικοδόμηση
που συντελείται τις τελευταίες δεκαετίες στις θέσεις των νεκροταφείων, ιδίως
αυτών του Κολωνακίου, του Τεκέ και του Μικρού Καστελλίου, η οποία έχει
καταστήσει την έρευνα για τον επανεντοπισμό των τάφων και την τοποθέ-
τησή τους σε ένα γενικό τοπογραφικό σχέδιο πρακτικά αδύνατη.36

Ιδιαίτερη μνεία θα πρέπει να γίνει, ωστόσο, στο μεγάλο πρόβλημα της
σύλησης των μυκηναϊκών νεκροταφείων της πόλης, δραστηριότητα που ξε-
κίνησε ήδη από τους χρόνους της αρχαιότητας και συνεχίστηκε σε έντονο
βαθμό μέχρι και τα μέσα του περασμένου αιώνα, αλλοιώνοντας σημαντικά
την εικόνα που έχουμε σχετικά με τον πλούτο που είχε εναποτεθεί σε αυτά.
Οι πλούσιοι τάφοι αποτελούσαν συνεχή πρόκληση για τους τυμβωρύχους,
οι οποίοι, επιπλέον, διοχέτευαν τα αντικείμενα στην αγορά δηλώνοντας για
αυτά ψευδή προέλευση, με σκοπό να επωφεληθούν από τη φήμη και τη με-
γάλη αγοραστική αξία που είχαν οι αντίστοιχες αρχαιότητες, οι οποίες προ-
έρχονταν από ονομαστές θέσεις που είχε ανασκάψει ο H. Schliemann. Ο Α.
Κεραμόπουλλος περιγράφει την κατάσταση με ενάργεια: «… τὰ δὲ κτερί-
σματα διεσκορπίσθησαν πιθανώτατα εἰς τὰ πέρατα τῆς γῆς ὡς «μυκηναϊκά»
ἔργα καὶ εὑρήματα προερχόμενα ἐξ ἄλλων μερῶν τῆς Ἑλλάδος, ὧν ἡ δόξα
μετὰ τὰς ἐργασίας τοῦ Schliemann προσέδιδεν ἀξίαν εἰς τὸ ἐμπόρευμα …
ἄν τὰ θηβαϊκὰ ταῦτα εὑρήματα ἐπωλοῦντο ὡς θηβαϊκά, πρὸ πολλοῦ θὰ πε-
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35 Κεραμόπουλλος 1917, 33 εικ. 30. Η κατά προσέγγιση, ωστόσο, θέση και ο προσανα-
τολισμός των τάφων που ανεσκάφησαν από τον Κεραμόπουλλο δηλώνεται στον γενικό
χάρτη της Θήβας που συνοδεύει την πρώτη έκδοση των «Θηβαϊκών». Με βάση το χάρτη
αυτόν έχει συνταχθεί και ο τοπογραφικός χάρτης της Εικ.1.

36 Αντίστοιχη εργασία έχει πραγματοποιηθεί για τα νεκροταφεία θαλαμωτών τάφων των
Μυκηνών (Shelton 2003α, 35). Βλ. επίσης και τον κατάλογο των ανασκαμμένων τάφων των
Μυκηνών σε French, Iakovidis 2003, 64-68, καθώς και τους σχετικούς χάρτες όπου έχουν
τοποθετηθεί τα νεκροταφεία και η θέση του κάθε τάφου σε αυτά.



ριεβομβούμεθα ὑπὸ τῆς φήμης αὐτῶν, καὶ πρὸ πολλοῦ θὰ ἐστρέφετο ἡ προ-
σοχὴ τῶν ἀρχαιολόγων είς τὰς Θήβας ὡς εἰς πλούσιον μυκηναϊκὸν κέν-
τρον».37 Έτσι, είναι αρκετά πιθανό πολλά μυκηναϊκά αντικείμενα με ταφική
προέλευση, τα οποία βρίσκονται σήμερα σε διάφορα αρχαιολογικά μουσεία
και συλλογές ανά τον κόσμο, αγνώστου προελεύσεως ή δηλούμενα ψευδε-
πιγράφως ως προερχόμενα από τις Μυκήνες, την Τίρυνθα, την Τροία κ.α.,
στην πραγματικότητα να προέρχονται από τη Θήβα.

Χαρακτηριστική είναι, τέλος, η περίπτωση της σύλησης που συνέβη στα
χρόνια του μεσοπολέμου και μάλλον λίγο πριν τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο
και τα γεγονότα που τον ακολούθησαν, όταν, λόγω των περιστάσεων και
των εχθροπραξιών, οι ανασκαφικές έρευνες στη Θήβα είχαν επί δεκαετίες
διακοπεί. Από τη σύληση αυτή προέρχεται και ο «θησαυρός» μερικών εξαι-
ρετικών χρυσών κοσμημάτων, ανάμεσά τους ψήφοι περιδεραίων, περίαπτα,
ένας σφραγιδοκύλινδρος, δύο εξαίρετα σφραγιστικά δαχτυλίδια με λα-
τρευτικές παραστάσεις, καθώς και σφραγιδόλιθοι από ημιπολύτιμους λί-
θους, τα οποία έφτασαν το 1939 στο Μουσείο Μπενάκη με προέλευση,
όπως αναφέρεται, ένα μυκηναϊκό τάφο στη Θήβα, πιθανότατα από τους λό-
φους των Kαστελλίων ή του Kολωνακίου.38

Χρονολογική επισκόπηση των νεκροταφείων

Τα μυκηναϊκά νεκροταφεία των θαλαμωτών τάφων των Θηβών άρχισαν να
αναπτύσσονται στους λόφους που περιβάλλουν την Καδμεία κατά την ΥΕ
ΙΙΑ και συνέχισαν να χρησιμοποιούνται για τον ενταφιασμό των νεκρών
της πόλης ως και την ΥΕ ΙΙΙΓ,39 ενώ αρκετοί τάφοι παρουσιάζουν και μετα-
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37 Κεραμόπουλλος 1910α, 209-210. Ο Γ. Σωτηριάδης περιγράφει γλαφυρά την κατά-
σταση που συνάντησε σε ένα από τα αρχαία νεκροταφεία της Θήβας: «εὑρῆκα εἰκοσάδα πε-
ρίπου χωρικῶν τυμβωρυχούντων ἐκεῖ, καὶ οἱ τάφοι ἦσαν πάμπολλοι» (Σωτηριάδης 1914,
36), ενώ για την περίπτωση του Κολωνακίου είναι χαρακτηριστικά τα λόγια του Α. Κερα-
μόπουλλου: «ἀνηλεὴς δὲ τυμβωρυχία ἐλυμαίνετο τὴν νεκρόπολιν ταύτην ἐσχάτως» (Κερα-
μόπουλλος 1910β, 152). Βλ. σχετικά και Αραβαντινός, υπό δημοσίευση α.

38 Αραβαντινός, υπό δημοσίευση α. Οι σφραγιδόλιθοι και τα σφραγιστικά δαχτυλίδια
του θησαυρού έχουν δημοσιευτεί σε Pini et al, 1975, 146-154, Nr. 190-199. Tα αντικείμενα
του θησαυρού από τη Θήβα περιλαμβάνονται σε κατάλογο του Mουσείου Mπενάκη αφιε-
ρωμένο στο κόσμημα (λήμματα 1-12). Για αναλυτικό κατάλογο και περιγραφή τους βλ.
Μπουλώτης 1999, 36-69. Ο Μπουλώτης (1999, 25) χρονολογεί τα κοσμήματα του θησαυρού
της Θήβας στο τέλος της ΥΕ ΙΙΒ (ύστερος 15ος – αρχές 14ου αι.).

39 Ο Dickinson (1977, 64, 1983, 61) σημειώνει ότι η κατασκευή και η χρήση του Τ 2 στην
Αγία Άννα είναι πιθανό να αρχίζει ήδη από την ΥΕ Ι, ενώ και ο Symeonoglou (1985, 53
πίν.2.4) τοποθετεί την αρχική χρήση του τάφου αυτού στην ΥΕ Ι. Η χρονολόγηση της χρή-



γενέστερη χρήση.40 Τάφοι όπως οι Τ 4, Τ 14, Τ 26 του Κολωνακίου, ο Τ 2 της
Αγίας Άννας-Κολωνακίου ή οι Τ 6 και Τ 8 του Μεγάλου Καστελλίου ση-
ματοδοτούν την αρχή της εξέλιξης αυτής.41 Στην πραγματικότητα οι τάφοι
αυτοί διαδέχθηκαν τις ταφές των ΜΕ χρόνων και της ΥΕ Ι, οι οποίες ανε-
σκάφησαν επάνω στο λόφο της Καδμείας, μεμονωμένες ή ως μικρές συ-
στάδες τάφων μέσα και έξω από τα οικήματα ή οργανωμένες σε μεγάλα
νεκροταφεία κοντά στην κατοικημένη περιοχή (εικ. 1).42 Από την άποψη
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σης του Τ 2 ήδη από την ΥΕ Ι δεν είναι καθόλου βέβαια, καθώς μάλιστα η δημοσιευμένη κε-
ραμική του δείχνει ότι η πρωιμότερη χρήση του ανάγεται στην ΥΕ ΙΙΑ. Τη χρήση των μυκη-
ναϊκών νεκροταφείων της Θήβας από την ΥΕ ΙΙA και εξής επιβεβαιώνει και η Mountjoy
(1999, 642). Στην Πελοπόννησο, ωστόσο, οι θαλαμωτοί τάφοι εμφανίζονται ήδη από την
ΥΕ Ι σε θέσεις όπως τα Βολιμίδια στη Μεσσηνία, η Επίδαυρος Λιμηρά στη Λακωνία, οι Μυ-
κήνες, η Ασίνη και η Πρόσυμνα στην Αργολίδα (Dickinson 1977, 63-64, 1983, 60-61, Zavadil
2001, II, 100). Σύμφωνα, ωστόσο, με την French (2002, 44) η πρώτη χρήση των 27 νεκρο-
ταφείων των θαλαμωτών τάφων των Μυκηνών τοποθετείται στην ΥΕ ΙΙΑ.

40 Για παρατηρήσεις και σχόλια στους μυκηναϊκούς τάφους της Θήβας που παρουσιάζουν
και υστερότερη χρήση βλ. Κεραμόπουλλος 1917, 126-209 σποραδικά, Φαράκλας 1996, 25-31.

41 Πρόκειται για τους τάφους που έχουν αποδώσει κεραμική χρονολογούμενη στην ΥΕ
ΙΙΑ περίοδο.

42 Για τα νεκροταφεία των μεσοελλαδικών χρόνων της Θήβας βλ. Aravantinos, Psaraki,
υπό δημοσίευση. Ανάμεσα στις ταφές της ΜΕ ΙΙΙ – ΥΕ Ι συγκαταλέγονται και κάποιες ιδι-
αίτερα πλούσια κτερισμένες. Τέτοιες έχουν ανασκαφεί στο οικόπεδο Δημ. Παυλογιαννο-
πούλου, οδός Πελοπίδου 28 (Τουλούπα, Συμεώνογλου 1965, 235, Κόνσολα 1981, 85-86),
στο οικόπεδο Π. Λεοντάρη, οδός Οιδίποδος 13 (Σπυρόπουλος 1969, 183 και Κόνσολα 1981,
87, 142), στο οικόπεδο Αφών Στάικου, οδός Δίρκης 25 και Ευρυδίκης (Αραβαντινός 1982,
165). Ιδιαίτερη σπουδαιότητα έχουν οι τάφοι πολεμιστών της ίδιας περιόδου που ανεσκά-
φησαν στο οικόπεδο Ταμβίσκου, οδός Οιδίποδος 15 (Κασίμη-Σούτου 1980), στο οικόπεδο
Πιτυρινοπούλου-Σελιανίτη, γωνία οδών Πινδάρου και Οιδίποδος (Χριστοπούλου 1988α και
υπό δημοσίευση στον τιμητικό τόμο για τον καθηγητή Σπ. Ιακωβίδη), στο οικόπεδο Δημ.
Λάμπρου, γωνία οδών Δίρκης 8 και αδιεξόδου Στ. Βρυζάκη (Ανδρίκου 1993, 175-176), καθώς
και στο οικόπεδο Δαγδελένη, δίπλα στο οικόπεδο Πιτυρινοπούλου-Σελιανίτη, επί της οδού
Πινδάρου. Η Kilian-Dirlmeier (1995, 49) τοποθετεί χρονολογικά τον τάφο που ανεσκάφη
στο οικόπεδο Ταμβίσκου με βάση την κεραμική στην ΜΕ ΙΙ, αν και το ξίφος που βρέθηκε σ’
αυτόν το χρονολογεί στην ΜΕ ΙΙΙ – ΥΕ Ι (Kilian-Dirlmeier 1993, 18). Το φαινόμενο της ενα-
πόθεσης όπλων και άλλων εξωτικών αντικειμένων στις ταφές της ΜΕ ΙΙΙ – ΥΕ Ι περιόδου,
όπως για παράδειγμα συμβαίνει στους κάθετους λακκοειδείς των Μυκηνών, δείχνει ότι αυτά
αποτελούσαν αντικείμενα κύρους που έδιναν έμφαση στις πολεμικές ικανότητες των ατό-
μων που τα κατείχαν και παράλληλα στη δυνατότητά τους να έχουν πρόσβαση σε άλλες,
πολλές φορές αρκετά μακρινές, περιοχές, φέρνοντας τον αντίστοιχο πλούτο από αυτές. Το
γεγονός αυτό ερμηνεύεται ως ένδειξη της παρουσίας μιας πολεμικής αριστοκρατίας που βά-
σιζε τη δύναμή της στη στρατιωτική υπεροχή της και στις έντονες εμπορικές της δραστη-
ριότητες (Dickinson 1977, 56-57, Dietz 1991, Touchais 1996, 373, Wright 2001). Η εξέλιξη
αυτή φαίνεται πως ξεκίνησε ήδη από την ΜΕ ΙΙ, όπως δείχνει ο πλούσια κτερισμένος τάφος
πολεμιστή της Αίγινας (βλ. Kilian-Dirlmeier 1997, 66). Όπως στο Άργος, στις Μυκήνες και



αυτή, στην περίπτωση της Θήβας δεν παρατηρείται συνέχεια στη χρήση
του ίδιου ταφικού χώρου κατά τη μετάβαση από την ΜΕ-ΥΕ Ι στην ΥΕ ΙΙΑ
περίοδο, όπως για παράδειγμα συμβαίνει αλλού,43 αν και ορισμένοι λακ-
κοειδείς και κιβωτιόσχημοι τάφοι, σκαμμένοι στο φυσικό βράχο και χρο-
νολογούμενοι στην ΥΕ ΙΙ έχουν βρεθεί επάνω στην ακρόπολη της
Καδμείας.44 Η τάση αυτή της εξόδου προς τους γύρω λόφους και τον εκτός
της κατοικημένης περιοχής χώρο ως κύριων χώρων ταφής των νεκρών συ-
νεχίστηκε καθ’ όλη τη μυκηναϊκή περίοδο και έπαυσε κατά τους υπομυκη-
ναϊκούς – πρωτογεωμετρικούς χρόνους, όταν πλέον, παράλληλα με τον
εξωτερικό, χρησιμοποιήθηκε ξανά σε έντονο βαθμό και ο εσωτερικός χώρος
της Καδμείας,45 μια και αποδεδειγμένα ο οικισμός είχε ήδη συρρικνωθεί.46

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα δεδομένα και έχοντας υπόψη ότι η εκτετα-
μένη σύληση μπορεί να έχει επηρεάσει σε μεγάλο βαθμό την εικόνα που
έχουμε για την εξέλιξη των μυκηναϊκών νεκροταφείων της Θήβας, φαίνεται
πως ο λόφος του Κολωνακίου, Ν της πόλης, αποτέλεσε την πρώτη εστία
συγκέντρωσης τάφων έξω από αυτήν. Ο λόφος αυτός απέδωσε τους περισ-
σότερους πρώιμους τάφους, οδηγώντας στο συμπέρασμα ότι αποτέλεσε το
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στην Πύλο, έτσι και στη Θήβα, τάφοι πολεμιστών σηματοδοτούν το πέρασμα από τη ΜΕ
στην ΥΕ Ι εποχή (Aravantinos 1986, 220, 1995, 615, Αραβαντινός 2005, 286, 310). Για τους
τάφους πολεμιστών της ΜΕ ΙΙΙ – ΥΕ Ι βλ. Kilian-Dirlmeier 1986 και 1993, 179. Άλλες ταφές
των μεταβατικών χρόνων στη Θήβα έχουν βρεθεί στο οικόπεδο Αθ. Κόρδατζη, οδός Οιδί-
ποδος 14 (Τουλούπα, Συμεώνογλου 1965, 235, Symeonoglou 1973, 13 και σημ. 25), στο οι-
κόπεδο Ι. Παναγιωτοπούλου, Αντιγόνης 1 (Φαράκλας 1968, 211), στο οικόπεδο Ξ.
Παναγιωτοπούλου – Χ. Παπαγεωργίου, οδός Πινδάρου και Δίρκης (Δημακοπούλου 1973-
1974, 435-436, Δημακοπούλου, Κόνσολα 1975, 54) και πρόσφατα στο οικόπεδο Αικ. και Δημ.
Μαρίνου, Κάδμου 1 (Αραβαντινός, υπό δημοσίευση β). Για αναλυτικό κατάλογο των τάφων
του τέλους της ΜΕ / αρχών ΥΕ βλ. Aravantinos, Psaraki, υπό δημοσίευση.

43 Τέτοια συνέχεια παρατηρείται για παράδειγμα στις Μυκήνες, την Πρόσυμνα, τα Δεν-
τρά, την Περιστεριά, τα Βολιμίδια, τη Βοϊδοκοιλιά, το Μυρσινοχώρι-Ρούτσι, την Ελευσίνα,
τις Πόρτες κ.α. Για την περίπτωση των Μυκηνών βλ. ενδεικτικά τη συζήτηση σε French,
Shelton 2005, 178-182.

44 Πρόκειται για 14 λακκοειδείς και κιβωτιόσχημους τάφους, σκαμμένους στο φυσικό
βράχο, οι οποίοι ανεσκάφησαν στο οικόπεδο Αικ. και Δημ. Μαρίνου (Κάδμου 1) και χρονο-
λογούνται στη ΜΕ και την ΥΕ Ι – ΥΕ ΙΙ περίοδο (Αραβαντινός, υπό δημοσίευση β και Ara-
vantinos, Psaraki, υπό δημοσίευση).

45 Για υπομυκηναϊκούς και πρωτογεωμετρικούς τάφους εντός της Καδμείας βλ. Δημα-
κοπούλου 1975, Aravantinos 1985, 353 εικ. 4, Andreiomenou 1989, 254-256, Αραβαντινός
1995, 276-277, 1999, 315, καθώς επίσης και Αραβαντινός, υπό δημοσίευση β, για τάφους
της ΥΕ ΙΙΙΓ και της υπομυκηναϊκής περιόδου εντός της Καδμείας (οικ. Ε. Μπουραντά, Επα-
μεινώνδα 71). Για κατάλογο των υπομυκηναϊκών τάφων της Θήβας βλ. Lewartowski 2000,
80-81.

46 Symeonoglou 1985, 60-63.



κύριο νεκροταφείο της πόλης κατά την ΥΕ ΙΙΑ. Με βάση το υλικό που έχει
δημοσιευτεί, τέσσερις συνολικά τάφοι (Τ 4, Τ 14, Τ 26 Κολωνακίου, Τ 2
Αγίας Άννας-Κολωνακίου) μπορούν να τοποθετηθούν στην πρώιμη αυτή
περίοδο,47 ενώ θραύσματα αγγείων που συνέλεξε ο Α. Κεραμόπουλλος στην
περιοχή του Τ 2 Αγίας Άννας-Κολωνακίου μαρτυρούν ότι στο χώρο υπήρ-
χαν ίσως και άλλοι τάφοι, σύγχρονοι με τους προηγούμενους.48 Την ίδια
εποχή χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά, σε μικρότερο ίσως βαθμό, και το
νεκροταφείο του Μεγάλου Καστελλίου, όπως δηλώνουν οι Τ 6 και Τ 8 που
βρέθηκαν στην ΝΑ και Α πλευρά του αντίστοιχα,49 και πιθανώς και άλλοι
τάφοι που έχουν ήδη συληθεί. Λίγο αργότερα, στην αμέσως επόμενη φάση
της ίδιας περιόδου, την ΥΕ ΙΙΒ, άρχισε να αναπτύσσεται και το νεκροτα-
φείο του Ισμηνίου, όπως δηλώνει το υλικό από τους Τ 2, Τ 350 και πιθανώς
τον Τ 6.51 Παράλληλα, ομοίως σημαντικό παρέμεινε και το νεκροταφείο του
Κολωνακίου, καθώς όλοι οι προηγούμενοι τάφοι του συνέχισαν να χρησι-
μοποιούνται,52 ενώ σ’ αυτούς προστέθηκαν και άλλοι, όπως οι Τ 7 και Τ 9,53

καθώς και το νεκροταφείο των Καστελλίων, όπου συνεχίστηκε η χρήση του-
λάχιστον του Τ 8.

Ταυτόχρονα με τη μετακίνηση του ταφικού χώρου από το εσωτερικό στο
εξωτερικό της Καδμείας, όπως αυτή συντελέστηκε κατά την ΥΕ ΙΙΑ, παρα-
τηρείται και μια σημαντική μεταβολή στους τύπους των τάφων. Έτσι, οι
θήκες, οι κτιστοί κιβωτιόσχημοι, οι απλοί λάκκοι και οι εγχυτρισμοί54 αντι-
καταστάθηκαν στα νέα μεγάλα νεκροταφεία από έναν και μοναδικό τύπο

103ΤΑ ΜΥΚΗΝΑΪΚΑ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ ΤΩΝ ΘΗΒΩΝ

47 Τ 4 (Mountjoy 1999, 651, σημ. 103), Τ 16 (Mountjoy 1999, 649, αρ. 3), Τ 26 (Mountjoy
1999, 651 αρ. 5, 11, σημ. 97), Τ 2 Αγίας Άννας-Κολωνακίου (Mountjoy 1999, 649, αρ. 2, 651,
αρ. 4, 9, 10, 13).

48 Κεραμόπουλλος 1910α, 237-238.
49 Ο Τ 6 είναι ο τέταρτος από τους πέντε τάφους που ανέσκαψε ο Ν. Φαράκλας στη ΝΑ

πλευρά του Μεγάλου Καστελλίου το 1966 (Φαράκλας 1967, 227-228, 1996, 214-216). Ο
τάφος αυτός περιείχε κεραμική της ΥΕ ΙΙΑ, όπως φαίνεται από ψευδόστομο αμφορέα της πε-
ριόδου που βρίσκεται στην έκθεση του Μουσείου (Δημακοπούλου, Κόνσολα 1981, 47, πίν.
12β, Χριστοπούλου 1988β, 122-123 αρ. 58). Για τον Τ 8 του Μεγάλου Καστελλίου βλ. Σπυ-
ρόπουλος 1970, 218-220.

50 Τ 2 (Mountjoy 1999, 654 σημ. 118, 656 αρ. 37), Τ 3 (Mountjoy 1999, 652 σημ. 109, 115).
51 Ο Α. Κεραμόπουλλος αναφέρει ότι πιθανώς μέρος των αγγείων που αποδίδονται στον

Τ 2 στην πραγματικότητα να προέρχονται από τον Τ 6 (Κεραμόπουλλος 1917, 98).
52 Τ 4 (Mountjoy 1999, 656 αρ. 40, σημ. 130), Τ 14 (Mountjoy 1999, 654 σημ. 119, 656 αρ.

34, 657 αρ. 42, 43, 46), Τ 26 (Mountjoy 1999, 652 σημ. 115, 654 αρ. 23, 28, σημ. 126, 656 σημ.
131), Τ 2 Αγίας Άννας-Κολωνακίου (Mountjoy 1999, 652 αρ. 21, 654 αρ. 24, 25, 27, 657, 47).

53 Τ 7 (Mountjoy 1999, 656 αρ. 33), Τ 9 (Mountjoy 1999, 652 σημ. 110, 111, 654 σημ. 118).
54 Για τους τύπους των τάφων στη Θήβα κατά τη Μέση Εποχή του Χαλκού βλ. Aravanti-

nos, Psaraki, υπό δημοσίευση. Για τα αντίστοιχα έθιμα ταφής βλ. Ανδρίκου, υπό δημοσίευση.



τάφου, το θαλαμωτό, ο οποίος και παρέμεινε ο αποκλειστικός τύπος τάφου
σε αυτά καθ’ όλη την περίοδο χρήσης τους.55 Ιδιαίτερη σημασία έχει το γε-
γονός ότι θολωτοί τάφοι δεν κατασκευάστηκαν στη Θήβα,56 αν και ο τύπος
του τάφου αυτού αναπτύχθηκε στα υπόλοιπα κέντρα της Ηπειρωτικής Ελ-
λάδας παράλληλα με τους θαλαμωτούς, ενώ την περίοδο αυτή γνώρισε ευ-
ρεία διάδοση.57 Παλαιότεροι τύποι τάφων συνέχισαν, ωστόσο, να
χρησιμοποιούνται σε άλλα μικρότερα νεκροταφεία περιφερειακά της πόλης,
όπως έδειξαν νεότερες ανασκαφικές έρευνες στην ευρύτερη περιοχή των
Θηβών.58 Έτσι, δεκατέσσερις ταφές σε λάκκους, χρονολογούμενες στην ΥΕ
ΙΙΙΑ1, βρέθηκαν στη θέση Τάχι (αρχαίες Ποτνιαί), Ν της Θήβας, ενώ τρεις
δευτερογενείς ταφές νηπίων σε τεφροδόχα αγγεία, χρονολογούμενες στην
ΥΕ ΙΙΙΓ, ανεσκάφησαν σε τμήμα του μεγάλου ΒΑ νεκροταφείου των ιστο-
ρικών χρόνων της πόλης, ένα περίπου χιλιόμετρο έξω από τις πύλες των τει-
χών της. Και οι δύο περιπτώσεις νεκροταφείων είναι πιθανό να συνδέονται
με ανεντόπιστους ακόμα αγροτικούς οικισμούς στις αντίστοιχες περιοχές.59

Θέση και οργάνωση των νεκροταφείων
Η επιλογή των γύρω από την Καδμεία λόφων ως χώρων ενταφιασμού του
πληθυσμού της μυκηναϊκής Θήβας φαίνεται, σύμφωνα με τις συνήθειες των
μυκηναϊκών χρόνων, προφανής. Με βάση, ωστόσο, τη θέση των ανασκαμ-
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55 Η εισαγωγή της χρήσης του θαλαμωτού τάφου ερμηνεύεται ως μέρος των μεταβολών
στα έθιμα ταφής που συνέβησαν κατά το πέρασμα στην ΥΕ Ι (Mee, Cavanagh 1984, 49). Για
τις μεταβολές αυτές βλ. Voutsaki 1998, 42-48. Για το συμβολισμό των μερών στα οποία δι-
αιρείται ο θαλαμωτός τάφος βλ. Gallou 2005, 64-75.

56 Είναι χαρακτηριστική η έλλειψη θολωτών τάφων στη Θήβα, ιδιαίτερα αν αναλογι-
στούμε την ύπαρξη στη Βοιωτία ενός λαμπρού παραδείγματος τάφου του μνημειώδους
αυτού τύπου, το οποίο αποτελεί ο θολωτός τάφος «του Μινύου» στο γειτονικό κέντρο του
Ορχομενού, ένας θολωτός τάφος αντίστοιχος σε μέγεθος και επιβλητικότητα με τον «θη-
σαυρό του Ατρέα» στις Μυκήνες.

57 Mee, Cavanagh 1984, 49-50.
58 Το γεγονός αυτό έρχεται σε αντίθεση με τη γενική εικόνα της απουσίας απλών κιβω-

τιόσχημων και λάκκων κατά την ΥΕ ΙΙ – ΥΕ ΙΙΙΓ, η οποία παρατηρείται κυρίως στα μεγάλα
κέντρα (Lewartowski 2000, 17-18). Βλ. και Dickinson 1983, 62, 1994, 227. Αξιοσημείωτη
είναι και η εύρεση ταφής σε λάκκο, χρονολογούμενης στην ΥΕ ΙΙΙ Α1, η οποία ανεσκάφη στο
οικόπεδο της επέκτασης του Μουσείου Θηβών (βλ. Αραβαντινός 1999, 313), ενώ μια ομάδα
ταφών σε λάκκους που βρέθηκε στο ίδιο οικόπεδο δίπλα στο ΜΕ νεκροταφείο δε μπορεί να
χρονολογηθεί με ασφάλεια λόγω της έλλειψης κτερισμάτων (Aravantinos, Psaraki, υπό δη-
μοσίευση).

59 Για την ανασκαφή των δύο νεκροταφείων και το υλικό των μυκηναϊκών τάφων που
προήλθε από αυτά βλ. Παπαδάκη 2000, 363-366, καθώς και στο σχετικό υπό δημοσίευση
άρθρο της ιδίας.



μένων θαλαμωτών τάφων αλλά και όλων όσων έχουν κατά καιρούς εντο-
πιστεί συλημένοι, μπορούμε να προβούμε σε ορισμένες παρατηρήσεις σχε-
τικά με τη χρήση του χώρου και την οργάνωση των νεκροταφείων στους
λόφους αυτούς.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει αρχικά η προφανής διάκριση που πα-
ρατηρείται στην ένταση της χρήσης των λόφων γύρω από την Καδμεία για
ταφικούς σκοπούς. Έτσι, ενώ τα υψώματα της Ν και Α πλευράς της πόλης πα-
ρουσιάζουν μεγάλη πυκνότητα τάφων, οι αντίστοιχοι λόφοι της Δ και Β
πλευράς της εμφανίζονται σχεδόν άδειοι. Η διαφορά αυτή είναι τόσο έντονη
που δύσκολα θα ισχυριζόταν κανείς ότι είναι το αποτέλεσμα τυχαίων συν-
θηκών, πολύ δε περισσότερο όταν η γεωλογική σύσταση των πετρωμάτων
είναι ίδια σε όλη την περιοχή, επιτρέποντας την εύκολη εκσκαφή και δια-
μόρφωση θαλαμωτών τάφων σε όλους τους λόφους γύρω από την πόλη.60

Στην αρχική αυτή διάκριση προστίθεται και μια νέα διαφοροποίηση.
Πρόκειται για το γεγονός ότι ορισμένες από τις πλαγιές των λόφων των
νεκροταφείων παρουσιάζουν μεγάλη πυκνότητα τάφων, την ίδια στιγμή
που σε άλλες οι τάφοι είναι σκαμμένοι αραιά, ενώ άλλες πλαγιές των ίδιων
πάντα λόφων παραμένουν εντελώς ελεύθερες. Ξεκινώντας από την περί-
πτωση του Κολωνακίου, το νεκροταφείο αναπτύσσεται κυρίως στη Δ
πλευρά του ομώνυμου λόφου και της προς Ν λοφοσειράς, ενώ, ταυτόχρονα,
η Α πλευρά του παρουσιάζει επτά μόνο τάφους και η Β έναν.61 Αντίστοιχα,

105ΤΑ ΜΥΚΗΝΑΪΚΑ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ ΤΩΝ ΘΗΒΩΝ

60 Ο κεντρικός λόφος όπου είναι κτισμένη η πόλη και οι λόφοι που τον περιβάλλουν από
Α, Δ και Ν αποτελούνται από πλειστοκαινικές αποθέσεις (κροκαλοπαγή, ψαμμίτες, πηλούς,
άμμο). Βλ. Κόνσολα 1981, 72-73.

61 Ο Α. Κεραμόπουλλος διαχωρίζει τους τάφους του Κολωνακίου σε τρεις κύριες ομά-
δες: α) σε αυτούς που βρίσκονταν στον κύριο λόφο («περί το Κολωνάκι»), β) σε εκείνους που
βρίσκονταν στις Δ υπώρειες του κυρίου λόφου («προς Δ του Κολωνακίου») και γ) σε εκεί-
νους που ανεσκάφησαν στις Ν και ΝΔ υπώρειες του κυρίου λόφου («προς Ν και ΝΔ του
Κολωνακίου»). Οι ομάδες αυτές περιλαμβάνουν τους Τ 1-8, Τ 9-20 και Τ 21-28 αντίστοιχα.
Εκτός από τον Τ 6 που τοποθετείται στη Β πλευρά του κυρίου λόφου, τους Τ 5, 6, 7 που το-
ποθετούνται στην Α πλευρά του κυρίου λόφου και τους Τ 21, 22 και 23 που, όπως και ο Τ 1
Αγίας Άννας-Κολωνακίου, τοποθετούνται στην Α πλευρά των Ν υπωρειών του κυρίου
λόφου, όλοι οι υπόλοιποι βρίσκονται στις Δ παρειές του κυρίου λόφου και των Δ και ΝΔ
υπωρειών του. Στις παρειές αυτές τοποθετείται και ο Τ 2 Αγίας Άννας-Κολωνακίου (Κερα-
μόπουλλος 1917, 181). Ομοίως, και οι τρεις τάφοι που ανέσκαψε ο Δ. Φίλιος επίσης βρί-
σκονταν στις Δ παρειές του Κολωνακίου, όπως διαφαίνεται από τα γραφόμενα του
Κεραμόπουλλου στην περιγραφή του Τ 9, τον οποίο τοποθετεί «ἐπὶ τῶν δυτικῶν παραφυά-
δων τοῦ Κολωνακίου, δυτικώτερον τῶν ὑπὸ τοῦ Δ. Φιλίου ἀνασκαφέντων τριῶν τάφων»,
καθώς και στην εισαγωγή της παρουσίασης του νεκροταφείου (Κεραμόπουλλος 1917, 123,
141). Στις Δ παρειές του λόφου βρίσκονται και όλοι οι υπόλοιποι τάφοι που ανεσκάφησαν
εκεί στα νεότερα χρόνια (Symeonoglou 1985, sites 151, 210).



στο Ισμήνιο, τάφοι έχουν εντοπιστεί μόνο στη Δ και στη Ν πλευρά του, ενώ
στο Μεγάλο Καστέλλι όλες οι πλευρές παρουσιάζουν μεγάλη πυκνότητα
τάφων εκτός από τη Δ, όπου έχει εντοπιστεί μόνο ένας. Τέλος, στο Μικρό
Καστέλλι αρκετοί τάφοι έχουν ανασκαφεί στη Β και Ν πλευρά του, σε αν-
τίθεση με την Α και τη Δ που παρέμειναν ελεύθερες.

Η θέση των μυκηναϊκών νεκροταφείων στο χώρο και η σχέση τους με
τους οικισμούς στους οποίους ανήκαν έχει αποτελέσει το αντικείμενο εκτε-
ταμένης θεωρητικής συζήτησης, με σκοπό να προσδιοριστούν οι λόγοι που
κάθε φορά την υπαγόρευαν. Ο εν λόγω θεωρητικός προβληματισμός κατα-
λήγει στο συμπέρασμα ότι στις περισσότερες περιπτώσεις ο κύριος παρά-
γοντας καθορισμού της θέσης ενός νεκροταφείου, εκτός από τη βασική
προϋπόθεση που ήταν πάντοτε η ύπαρξη κατάλληλου για την εκσκαφή των
τάφων εδάφους, φαίνεται πως ήταν η παρουσία πρωιμότερων τάφων και η
επιθυμία απόκτησης κύρους μέσω του συσχετισμού των νεότερων νεκρών
με τους προγόνους.62 Παράλληλα, τη θέση των νεκροταφείων σε ορισμένες
περιπτώσεις πιθανώς καθόριζαν παράγοντες όπως η εγγύτητα στον οικι-
σμό, η καταλληλότητα του εδάφους, η ύπαρξη δρόμων, οι θρησκευτικές αν-
τιλήψεις, το ενδεχόμενο ορισμένοι τάφοι να αποτελούσαν ορόσημα στο
χώρο ή τα ίδια τα νεκροταφεία να καθόριζαν τα όρια γειτονικών περιοχών
ή ακόμα και να αντιστοιχούσαν σε μια «κατά κώμας» κατοίκηση. Δεν απο-
κλείεται, επίσης, οι τάφοι για λόγους υγιεινής να βρίσκονταν σε αρκετή
απόσταση από τις πηγές που παρείχαν νερό στον οικισμό, αλλά και να γειτ-
νίαζαν με άλλες πηγές νερού για χρήση στις ταφικές πρακτικές.63

Στην περίπτωση, ωστόσο, της Θήβας η ανομοιόμορφη και κατά το πλεί-
στον πενιχρή κατάσταση διατήρησης των μυκηναϊκών της νεκροταφείων
και του υλικού που περιείχαν οι τάφοι τους δυσκολεύει αρκετά την όποια
προσπάθεια ερμηνείας. Φαίνεται όμως ότι η επιθυμία συσχετισμού με τους
προγόνους δεν έπαιξε κάποιον ιδιαίτερο ρόλο κατά τη μεταφορά του χώρου
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62 Mee, Cavanagh 1990, 227-228, 242.
63 Για εκτεταμένη θεωρητική συζήτηση και εξέταση των πιθανοτήτων αυτών βλ. Mee,

Cavanagh 1990, 225-231. Για το ρόλο που πιθανώς έπαιζαν οι πηγές νερού στον καθορισμό
της θέσης των νεκροταφείων βλ. Dabney 1999, 172-175. Η έρευνα των νεκροταφείων στις
Μυκήνες έδειξε ότι ο βασικότερος παράγοντας καθορισμού της θέσης τους ήταν η γεωλο-
γία της περιοχής, ενώ αρκετές φορές παρατηρήθηκε σχέση της θέσης των νεκροταφείων με
θέσεις όπου γινόταν εξόρυξη βράχων ή υπήρχαν κοιτάσματα πηλού. Παράλληλα, διαπιστώ-
θηκε η σχέση των νεκροταφείων με τους μυκηναϊκούς δρόμους, ενώ επίσης φάνηκε ότι ορι-
σμένα νεκροταφεία σχετίζονταν όντως με πηγές νερού. Τέλος, τα στοιχεία από τις Μυκήνες
απορρίπτουν το συσχετισμό νεκροταφείων και διεσπαρμένης κατοίκησης. Βλ. Shelton 2003α,
35, 2003β, 38.



ταφής από το εσωτερικό στο εξωτερικό της πόλης, καθώς, όπως είδαμε, τα
νεκροταφεία των θαλαμωτών τάφων αναπτύχθηκαν μακριά από τους χώ-
ρους ταφής της ΜΕ και της ΥΕ Ι. Η επιλογή των λόφων στην πρώιμη αυτή
περίοδο δεν αποκλείεται να σχετίζεται με κάποιους από τους λόγους που
θέτει ο θεωρητικός προβληματισμός, όπως αυτοί προαναφέρθηκαν. Η σπου-
δαιότητα όμως του Κολωνακίου ως του κύριου χώρου ταφής κατά την πε-
ρίοδο αυτή συνδέεται πιθανότατα με το γεγονός ότι ο πυρήνας του
οικισμού της ΜΕ ΙΙΙ / ΥΕ Ι-ΙΙ και γενικότερα των πρώιμων μυκηναϊκών χρό-
νων εντοπίζεται ακριβώς απέναντι από αυτό, στο ψηλότερο σημείο της
πόλης, σε μια περιοχή που ορίζεται σε γενικές γραμμές από τις οδούς Οιδί-
ποδος, Κάδμου, Πελοπίδου και Δράκου, καθώς στο χώρο αυτό έχουν ανα-
σκαφεί αξιόλογα οικοδομικά κατάλοιπα και αποθέτες με αφθονία πολύ
καλής ποιότητας κεραμικής της ΥΕ Ι-ΙΙ (εικ. 1).64 Ομοίως, γειτονικός με το
επίκεντρο της κατοίκησης κατά την περίοδο αυτή είναι και ο λόφος του
Ισμηνίου, ενώ η παρουσία δύο τουλάχιστον τάφων της ίδιας περιόδου στο
λόφο του Μεγάλου Καστελλίου65 θα μπορούσε ίσως επιπλέον να συνδεθεί
και με μια πιθανή δήλωση κυριότητας του χώρου.

Αντίθετα, η επιθυμία συσχετισμού με τους νεκρούς της ΥΕ ΙΙ φαίνεται
πως καθόρισε τη μετέπειτα εξέλιξη των νεκροταφείων. Με βάση λοιπόν τα
υπάρχοντα δεδομένα, θα μπορούσαμε ίσως να καταλήξουμε στο συμπέρα-
σμα ότι οι θέσεις όπου αναπτύχθηκαν τα μυκηναϊκά νεκροταφεία της ΥΕ
ΙΙΙ καθορίστηκαν από τους χώρους ταφής των νεκρών της ΥΕ ΙΙ, καθώς οι
πρωιμότεροι τάφοι και των τριών μεγάλων νεκροταφείων, του Κολωνακίου,
του Ισμηνίου και των Καστελλίων, τα οποία και αποτέλεσαν τα κύρια νε-
κροταφεία των Θηβών σε όλη την ΥΕ ΙΙΙ, ανήκουν στην πρώιμη αυτή πε-
ρίοδο.66 Τα νεκροταφεία αναπτύχθηκαν κυρίως στους λόφους αυτούς,
πιθανότατα γιατί εκεί υπήρχε καταλληλότερο έδαφος και πρωιμότεροι
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64 Κόνσολα, 1981, 168, Aravantinos 1986, 220, 1995, 615-616. Για ανασκαφές με σημαν-
τικά πρώιμα μυκηναϊκά ευρήματα από την περιοχή αυτή βλ. Δημακοπούλου 1973-1974, 433-
436 (Οδός Πινδάρου και Δίρκης), Αραβαντινός 1981, 188-189 (Οδός Δίρκης 23 – οικόπεδο
Κων. Γκέλη), 1982, 165-166 (Οδός Δίρκης 25 και Ευρυδίκης – οικόπεδο Αφών Στάικου), 167
(Οδός Δίρκης 23 –οικόπεδο Κων. Γκέλη), ενώ πρόσφατες ανασκαφές με πλούσιο υλικό, αδη-
μοσίευτες ακόμα, έχουν πραγματοποιηθεί στο οικόπεδο Αγίου Γεωργίου Παλαιοημερολο-
γιτών και στο οικόπεδο Επαμ. Τζουβελέκη, στο Ν πέρας της οδού Πελοπίδου επί της οδού
Επαμεινώνδου.

65 Βλ. σημ. 49.
66 Όπως είδαμε, στους λόφους του Κολωνακίου και του Μεγάλου Καστελλίου εντοπίζε-

ται ήδη από την ΥΕ ΙΙΑ η πρώτη εξάπλωση των μυκηναϊκών νεκροταφείων των Θηβών, ακο-
λουθούμενη στην ΥΕ ΙΙΒ από τη χρήση και του λόφου του Ισμηνίου για ταφικούς σκοπούς.



τάφοι. Είναι λοιπόν πιθανό, η κατοπινή ανάπτυξη των μυκηναϊκών νεκρο-
ταφείων της ΥΕ ΙΙΙ στους λόφους της Ν και Α πλευράς της πόλης, σε αντί-
θεση με εκείνους της Δ και Β, να αποτελεί επακόλουθο της εξέλιξης που
συντελέστηκε στην ΥΕ ΙΙ.

Επιπλέον, η εικόνα της συγκέντρωσης των τάφων σε συγκεκριμένες
πλευρές των λόφων, σε αντίθεση με εκείνες που παρέμειναν άδειες ή χρη-
σιμοποιήθηκαν λιγότερο, δεν αποκλείεται να είναι το αποτέλεσμα μιας στα-
διακής ανάπτυξης του κάθε νεκροταφείου στο χώρο, υποδηλώνοντας
παράλληλα και την πιθανή ύπαρξη κανόνων για την πλήρωση αρχικά συγ-
κεκριμένων περιοχών, πριν τα νεκροταφεία επεκταθούν και στις υπόλοιπες.
Είναι όμως εξίσου πιθανό, η συγκέντρωση των τάφων στις εξωτερικές πλευ-
ρές των λόφων γύρω από την Καδμεία (Δ και Ν πλευρά Κολωνακίου, Α
πλευρά Μεγάλου Καστελλίου, Β πλευρά Μικρού Καστελλίου), όπως επίσης
και στις δύο αντικριστές πλευρές των Καστελλίων (Β πλευρά Μεγάλου Κα-
στελλίου, Ν πλευρά Μικρού Καστελλίου) να σχετίζεται με το γεγονός ότι
πρόκειται για σημεία από όπου πιθανότατα περνούσαν δρόμοι που συνέ-
δεαν τη Θήβα με την περιφέρειά της και οδηγούσαν στην ακρόπολη.67

Το επόμενο επίπεδο μελέτης των μυκηναϊκών νεκροταφείων της Θήβας
αφορά την εσωτερική τους οργάνωση, δηλαδή τη θέση του κάθε τάφου στο
χώρο σε σχέση με την ακρόπολη αλλά και τους γύρω τάφους. Καθοριστι-
κής σημασίας για την εξαγωγή συμπερασμάτων αναφορικά με το ζήτημα
αυτό είναι η διάκριση μεταξύ πλούσιων και πτωχών τάφων,68 καθώς επίσης
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67 Αντίστοιχα, στις Μυκήνες όλα τα νεκροταφεία των θαλαμωτών τάφων βρίσκονταν
πλάι σε κύριους ή δευτερεύοντες δρόμους ή συνδέονταν με αυτούς μέσω μονοπατιών. Βλ.
Lavery 1995, 264 και Shelton 2003α.

68 Η ευρεία εξάπλωση και ο εξαιρετικά μεγάλος αριθμός των θαλαμωτών τάφων στον ελ-
λαδικό χώρο δείχνουν ότι οι τάφοι αυτοί δεν χρησιμοποιούνταν αποκλειστικά από κάποια
συγκεκριμένη κοινωνική τάξη, αλλά από το σύνολο σχεδόν του πληθυσμού (Dickinson 1983,
63, 1994, 228, Mee, Cavanagh 1984, 56, 62). Το συμπέρασμα αυτό ενισχύεται από το γεγο-
νός ότι γύρω από τις ακροπόλεις, όπως για παράδειγμα τις Μυκήνες, συναντούμε πλούσι-
ους και πτωχούς θαλαμωτούς τάφους, καθώς και άλλους που είναι περισσότερο ή λιγότερο
επιμελημένοι. Ωστόσο, η εξαιρετικά μεγάλη σύληση των μυκηναϊκών νεκροταφείων της
Θήβας δεν επιτρέπει τον ασφαλή διαχωρισμό πλούσιων και πτωχών τάφων, τουλάχιστον με
βάση μόνο τα κτερίσματα που βρέθηκαν στο εσωτερικό τους, τις περισσότερες φορές απο-
μεινάρια προηγούμενης σύλησης. Για τον λόγο αυτό κρίνεται απαραίτητος ο συσχετισμός του
πλούτου που βρέθηκε στον κάθε τάφο με το μέγεθος, την ποιότητα κατασκευής και τα τε-
χνικά χαρακτηριστικά του, έτσι ώστε τα συμπεράσματα σχετικά με την κοινωνική επιφάνεια
των νεκρών που είχαν ενταφιαστεί σε αυτούς να προσεγγίζουν κατά το δυνατόν περισσότερο
την αλήθεια. Αντίστοιχη μελέτη για τα νεκροταφεία των Μυκηνών και της Πρόσυμνας έδειξε
μεταξύ άλλων ότι το μέγεθος των τάφων ήταν αντίστοιχο με τον πλούτο τους: όσο μεγα-



και ο προσδιορισμός της ακριβούς θέσης αλλά και της περιόδου χρήσης
τους. Ο συνδυασμός των τριών αυτών παραμέτρων μπορεί να μας οδηγή-
σει σε χρήσιμα συμπεράσματα σχετικά με τον τρόπο ανάπτυξης του κάθε
νεκροταφείου, εξετάζοντας έτσι την πιθανότητα οι αρχαιότεροι ή οι πλου-
σιότεροι τάφοι να αποτελούσαν τους αρχικούς πυρήνες, γύρω από τους
οποίους δημιουργήθηκαν στη συνέχεια συστάδες νέων τάφων. Η εργασία
αυτή αποτελεί μέρος της ευρύτερης μελέτης που βρίσκεται σε εξέλιξη. Αν-
τίστοιχη, ωστόσο, μελέτη με αντικείμενο τα νεκροταφεία των Μυκηνών και
της Πρόσυμνας έδειξε ότι συστάδες αποτελούμενες από πλούσιους και πτω-
χούς τάφους δημιουργήθηκαν με το πέρασμα του χρόνου γύρω από έναν
αρχικό πυρήνα παλιότερων τάφων, αντιπροσωπεύοντας έτσι, σύμφωνα με
τους Chr. Mee και B. Cavanagh, κοινωνικούς δεσμούς που συνέδεαν με-
ταξύ τους οικογένειες διαφορετικού πλούτου και κοινωνικής θέσης.69

Συζήτηση

Η μεταφορά του χώρου ταφής των νεκρών από την κατοικημένη περιοχή
της Θήβας στους λόφους γύρω από αυτήν κατά την ΥΕ ΙΙΑ70 αποτελεί κομ-
βικό σημείο για τη μετέπειτα ανάπτυξη των μυκηναϊκών νεκροταφείων της
πόλης. Οι λόγοι για τη σημαντική αυτή μεταβολή και την εγκατάλειψη της
συνήθειας της ταφής των νεκρών μέσα ή κοντά στους χώρους κατοικίας
των ζωντανών, η οποία ίσχυε για αιώνες, θα πρέπει πιθανότατα να αναζη-
τηθούν όχι τόσο σε μεταβολές στην κοινωνική οργάνωση της πόλης, καθώς
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λύτερος και επιμελημένος ήταν ο τάφος, τόσο πλούσιο ήταν στο σύνολό του και το περιε-
χόμενό του (Cavanagh 1987, Cavanagh, Mee 1990, 56). Για τη σημασία που μπορεί να είχαν
ορισμένα τεχνικά χαρακτηριστικά των θαλαμωτών τάφων βλ. Kontorli-Papadopoulou 1987
και Zavadil 2007. Αναφορικά με τον πλούτο, θεωρείται ότι ενδείξεις υψηλής ή «ειδικής» κοι-
νωνικής θέσης είναι αντικείμενα όπως όπλα, αγγεία, κοσμήματα, σφραγιδόλιθοι και άλλα
μικρά αντικείμενα από πολύτιμα ή σπάνια υλικά (Dickinson 1983, 56). Για τη σημασία των
όπλων στους τάφους βλ. ενδεικτικά Kilian-Dirlmeier 1986, MacDonald 1984, 56-68, Dick-
inson 1977, 68, ενώ για εκείνη των σφραγιδολίθων βλ. Karytinos 1998 και Laffineur 1990,
2000, όπου και πλήρης βιβλιογραφική ενημέρωση.

69 Cavanagh, Mee 1990, 59-61, 63, Mee, Cavanagh 1990, 234, 242-243. Για τη μέθοδο που
χρησιμοποιήθηκε στην ανάλυση και κατάταξη των τάφων βλ. Cavanagh 1987. Η άποψη των
Mee and Cavanagh γίνεται αποδεκτή και από τον Shelton (2003α, 35) για την περίπτωση
των Μυκηνών.

70 Η δημιουργία και η εξάπλωση των νεκροταφείων θαλαμωτών τάφων σε όλα σχεδόν
τα μεγάλα κέντρα της ηπειρωτικής χώρας και ιδιαίτερα της Πελοποννήσου είναι ένα φαι-
νόμενο που τοποθετείται στην περίοδο αυτή (ΥΕ ΙΙ). Παρόλα αυτά, όπως παρατηρούν οι
Benett, Galanakis (2005, 149), η υιοθέτηση και η ευρεία χρήση του νέου τύπου τάφου δε δη-
λώνει απαραίτητα ότι αυτός είχε την ίδια πολιτισμική σημασία σε όλες τις περιοχές.



τα διαθέσιμα στοιχεία από τους πρώιμους μυκηναϊκούς χρόνους στον ελ-
λαδικό χώρο δε μαρτυρούν την ανάπτυξη ιδιαίτερης κοινωνικής διαφορο-
ποίησης,71 αλλά στο ευρύτερο πλαίσιο των αλλαγών και της έμφασης στις
ταφικές πρακτικές που συνέβησαν κατά την περίοδο αυτή. Σε κάθε πάντως
περίπτωση η εγκατάλειψη μιας συνήθειας αιώνων και η συγκέντρωση των
τάφων σε νέες, καθορισμένες περιοχές απαιτούσε κοινή συναίνεση των πο-
λιτών και πιθανότατα την καθοδήγηση ή την επιβολή μέσω μιας ισχυρο-
ποιημένης ηγεμονικής ομάδας.

Η περίοδος κατά την οποία συνέβησαν οι μεταβολές αυτές στη Θήβα
θεωρείται γενικότερα για τον ελλαδικό χώρο περίοδος έντονου ανταγωνι-
σμού μεταξύ των διαφόρων ανελισσόμενων ηγεμονικών ομάδων για τη
συγκέντρωση της εξουσίας. Την προφανέστερη εκδήλωση του ανταγωνι-
σμού αυτού φαίνεται πως αποτελεί η κατασκευή μεγάλου αριθμού θολω-
τών τάφων στα διάφορα κέντρα, ιδίως της Πελοποννήσου, αλλά και η
εξάπλωσή τους προς τα Β μέχρι και τη Θεσσαλία και στα Δ στην Αιτωλία
και τα νησιά του νότιου Ιονίου.72 Οι τάφοι αυτοί, λόγω του μεγέθους, της
επιβλητικής κατασκευής, της εργασιακής δαπάνης που χρειαζόταν για την
κατασκευή τους, αλλά και του πλούτου που εναποτίθετο σ’ αυτούς, αποτε-
λούσαν πιθανότατα τους χώρους ταφής των ηγεμονικών αυτών ομάδων.73

Από την άποψη αυτή παρέχουν τα περισσότερα στοιχεία που διαθέτουμε
για την κοινωνική οργάνωση των πρώιμων αυτών μυκηναϊκών χρόνων,
καθώς τα αντίστοιχα οικιστικά δεδομένα έχουν εξαφανιστεί ως αποτέλε-
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71 Dabney, Wright 1990, 50 και σημ. 42-45.
72 Voutsaki 1992, ιδιαίτερα 140-149, 1995, 58, 61-63, 1998, 48, 54-56. Ο ανταγωνισμός με-

ταξύ των ανερχόμενων ηγετικών ομάδων αποτελεί εξέλιξη που διαφαίνεται στις ταφικές
πρακτικές ήδη από την ΜΕ ΙΙΙ – ΥΕ Ι, όταν εμφανίζεται η συνήθεια της επιδεικτικής ενα-
πόθεσης του πλούτου στις ταφές, καθώς και μεγαλύτερη διαφοροποίηση στις ταφικές πρα-
κτικές. Μέρος της εξέλιξης αυτής είναι το γεγονός ότι η μορφή των τάφων άρχισε να
αποτελεί σημαντική παράμετρο των ταφικών πρακτικών, λόγω της έμφασης που δόθηκε στο
μέγεθος και την ποιότητα κατασκευής τους (Zavadil 2001, I 182-190). Η τάση αυτή, για την
περίπτωση της Μεσσηνίας, όπως άλλωστε και στη Θήβα, κορυφώθηκε κυρίως στην ύστερη
ΥΕ Ι και την ΥΕ ΙΙΑ, όταν κατασκευάστηκαν οι μεγαλύτεροι, επιμελέστεροι και πλουσιότε-
ροι τάφοι (Benett, Galanakis 2005, 148), ενώ και στις Μυκήνες η πλειονότητα των μεγαλύ-
τερων και επιμελέστερων θαλαμωτών κατασκευάστηκε κατά την ΥΕ ΙΙ (Shelton 2003β, 38).
Βλ. την αναλυτική και κατατοπιστική συζήτηση της Voutsaki (1992, 140-149, 1995, 59-61,
1998, 42-48, 1999) που αφορά τις εξελίξεις στις ταφικές πρακτικές από το τέλος της ΜΕ
μέχρι και την ΥΕ ΙΙ. Για τη διαδικασία της προοδευτικής ανέλιξης των τοπικών ηγεμονικών
ομάδων κατά την περίοδο των κάθετων λακκοειδών βλ. ενδεικτικά Graziadio 1991 και
Laffineur 1995.

73 Για το συσχετισμό θολωτών τάφων και ηγεμονικών ομάδων βλ. ενδεικτικά Dickinson
1983, 61, Mee, Cavanagh 1984, 50, 56.



σμα των οικοδομικών δραστηριοτήτων της μετέπειτα ανακτορικής φάσης.74

Στην περίπτωση, ωστόσο, της Θήβας η κοινωνική αυτή εξέλιξη δεν ανι-
χνεύεται στην κατασκευή θολωτών τάφων αλλά στους επιμελημένης κατα-
σκευής, μεγάλους και πλούσιους θαλαμωτούς του Κολωνακίου και του
Καστελλίου, όπως είναι για παράδειγμα οι Τ 4, Τ 14 και Τ 26 του Κολωνα-
κίου, ο Τ 2 της Αγίας Άννας-Κολωνακίου και οι Τ 6 και Τ 8 του Μεγάλου Κα-
στελλίου.75 Έτσι, η έξοδος από τον κεντρικό λόφο της Καδμείας προς τους
γύρω λόφους και η κατασκευή θαλαμωτών τάφων εκεί θα μπορούσε ίσως να
συνδεθεί με την ανάγκη υιοθέτησης ενός νέου τύπου τάφου που, αφενός,
λόγω της μακρόχρονης χρήσης του, έδινε έμφαση στη συνέχεια της οικογέ-
νειας και που, αφετέρου, λόγω της χρησιμοποίησης εξειδικευμένων τεχνιτών
και της αντίστοιχης επένδυσης εργασίας για την κατασκευή του, καθώς και
του πλούτου που επιδεικτικά εναποτίθετο σε αυτόν ως μέρος ενός πολύ-
μορφου ταφικού τελετουργικού, δήλωνε τη δύναμη συγκεκριμένων ομάδων
μέσα σε ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον για τη συγκέντρωση της εξουσίας.76
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74 Cavanagh, Mee 1998, 161. Βλ. και Dabney, Wright 1990, 50. Ομοίως και στη Θήβα,
πολύ λίγα είναι γνωστά για την έκταση του πρώιμου μυκηναϊκού οικισμού της (Aravantinos
1995, 615). Για τα στοιχεία που παρέχουν οι θολωτοί τάφοι σχετικά με την κοινωνική οργά-
νωση του μυκηναϊκού κόσμου διαχρονικά βλ. Darcque 1987.

75 Οι τάφοι αυτοί φαίνεται πως για την πρώιμη αυτή περίοδο είναι οι αντίστοιχοι των
θολωτών στη Θήβα. Στην πραγματικότητα, κάτι που ισχύει και για τις μεταγενέστερες πε-
ριόδους, δεν υπάρχει σαφής διάκριση μεταξύ θολωτών και θαλαμωτών όσον αφορά τον
πλούτο που εναποτίθετο σε αυτούς, καθώς είναι πιθανό ότι σε ορισμένες περιπτώσεις οι
πλούσια κτερισμένοι θαλαμωτοί τάφοι κατείχαν πλούτο παραπλήσιο σε μέγεθος με εκείνον
που περιείχαν οι αντίστοιχοι θολωτοί (Dickinson 1983, 65-66). Οι Benett, Galanakis 2005,
148 παρατηρούν ότι και στην περίπτωση της Μεσσηνίας κατά την πρώιμη μυκηναϊκή πε-
ρίοδο οι θαλαμωτοί τάφοι αποτελούσαν ίσως εναλλακτική επιλογή από εκείνη των θολω-
τών. Για τον πλούτο που αρχικά περιείχαν οι τάφοι αυτοί χρήσιμη είναι οι σύγκριση με τους
τάφους 70, 78, 81, 84, 88, 91 και 102 των νεκροταφείων του Καλκάνι και του λόφου της Πα-
ναγίας των Μυκηνών (Ξενάκη-Σακελλαρίου 1985), οι οποίοι περιείχαν υλικό της ΥΕ ΙΙ, αν
και οι διαδοχικοί καθαρισμοί των τάφων κατά τη διαδικασία της δευτερογενούς μεταχείρι-
σης των παλιότερων νεκρών και του ενταφιασμού νέων περιόρισαν σε μεγάλο βαθμό την ει-
κόνα που διαθέτουμε (Ξενάκη-Σακελλαρίου 1985, 317).

76 Η ανάγκη να δοθεί έμφαση στη συνέχεια της οικογένειας αλλά και να δηλωθεί πα-
ράλληλα ο πλούτος συγκεκριμένων ομάδων, ο οποίος μεταφραζόταν σε δύναμη και κύρος,
αποτελούν, σύμφωνα με τους Mee, Cavanagh (1984, 48-49), τους λόγους που οδήγησαν
στην υιοθέτηση τόσο των θολωτών όσο και των θαλαμωτών τάφων. Η άποψη που εκφρά-
ζεται εδώ βασίζεται στη διαπίστωση ορισμένων μελετητών ότι ο βαθμός επιμέλειας των
τάφων, αλλά και η ποσότητα και η αξία των αντικειμένων που εναποτίθεντο σε αυτούς εκ-
φράζουν φιλοδοξίες και βλέψεις για την απόκτηση κοινωνικής δύναμης και κύρους (Voutsaki
1995, 57, 1998, 41, 44-46), χωρίς να αποτελούν απλώς άμεση αντανάκλαση της κοινωνικής
θέσης των νεκρών τους (Dickinson 1983, 56, Mee, Cavanagh 1984, 61). Σε κάθε πάντως πε-



Η επιλογή του θαλαμωτού τάφου αντί του θολωτού, σε αντίθεση με
ό, τι συνέβαινε στα υπόλοιπα κέντρα, όπως για παράδειγμα στις Μυκή-
νες, όπου την εποχή αυτή κατασκευάστηκαν οι έξι από τους συνολικά
εννέα θολωτούς που βρίσκονται εκεί, οφείλεται πιθανότατα σε λόγους
πρακτικούς,77 καθώς η περιοχή άμεσης πρόσβασης της Θήβας στερείται
σκληρού βραχώδους πετρώματος, απ’ όπου θα μπορούσαν να αποκοπούν
ογκόλιθοι, απαραίτητοι για την κατασκευή ενός τέτοιου τύπου τάφου.78

Η έλλειψη αυτή είναι άλλωστε εμφανής και στα κατασκευαστικά στοι-
χεία του τείχους του τέλους της ΥΕ ΙΙΙΑ που περιέβαλε την Καδμεία, το
οποίο φαίνεται πως διέθετε μια χαμηλή βάση από λίθους, πάνω στους
οποίους υψωνόταν πλίνθινη ανωδομή.79 Έτσι, η παράδοση της κατα-
σκευής θαλαμωτών τάφων για την άρχουσα τάξη της Θήβας συνεχίστηκε
μέχρι και την ύστερη ανακτορική περίοδο, όταν στο Μεγάλο Καστέλλι
κατασκευάστηκε ο μνημειώδης θαλαμωτός τάφος (Τ 9),80 προοριζόμε-
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ρίπτωση, η δυνατότητα κατασκευής μεγάλου και επιμελημένου τάφου και παράλληλα της
εναπόθεσης αρκετού πλούτου σ’ αυτόν δείχνει την κατοχή σημαντικής οικονομικής και κοι-
νωνικής δύναμης, η οποία χρησιμοποιούταν με κατάλληλο τρόπο, μέσω δηλαδή των ταφι-
κών πρακτικών, για την ισχυροποίηση των συγκεκριμένων ομάδων. Για τα στοιχεία που
συνέβαλαν στην απόκτηση του κύρους και της κοινωνικής δύναμης βλ. κυρίως Voutsaki
1997, όπου και πλήρης σχετική βιβλιογραφία. Για το μυκηναϊκό ταφικό τελετουργικό βλ. την
εξαιρετικά χρήσιμη μονογραφία της Gallou (2005), όπου και πλήρης βιβλιογραφική ενημέ-
ρωση, καθώς επίσης ενδεικτικά Cavanagh, Mee 1998, Cavanagh 1998, Mee 1998.

77 Δε θα πρέπει όμως να αποκλειστεί εντελώς η πιθανότητα ένας τέτοιος τάφος να έχει
καταστραφεί ή απλώς να μην έχει ακόμα εντοπιστεί.

78 Πρόκειται για την πιο πειστική και κοντά στα δεδομένα εξήγηση, καθώς θολωτοί τάφοι
είναι γνωστοί τόσο στην ίδια τη Βοιωτία όσο και σε άλλα κέντρα στην ευρύτερη περιοχή της,
όπως είναι ο περίφημος «θησαυρός του Μινύου» στον Ορχομενό (Pelon 1976, 414-416, 488-
489 πίν. IV), αλλά και οι θολωτοί τάφοι του Μεδεώνα στη Φωκίδα (Vatin 1969, 29-30, 45,
Pelon 1976, 417, 418, 488-489 πίν. IV), καθώς και αντίστοιχα παραδείγματα στην Αττική
(Pelon 1976, 413-414, 488-489 πίν. IV), την Εύβοια (Pelon 1976, 488-489, πίν. IV) και βο-
ρειότερα στη Θεσσαλία (Pelon 1976, 416-417, 488-491 πίν. IV, Αδρύμη-Σισμάνη, Αλεξάν-
δρου, υπό δημοσίευση).

79 Για το μυκηναϊκό τείχος της Καδμείας βλ. Aravantinos 1988 και 1991.
80 Σπυρόπουλος 1971, 161-163, 1972, 309-311, 1988. Βλ. και σχολιασμό των Schacher-

meyer (1976, 170-174) και Φαράκλα (1996, 217-218, 220-227). Πρόκειται για τον μνημειώδη
τάφο, τον οποίο ο ανασκαφέας ταύτισε με τον τάφο «τῶν Οἰδίποδος παίδων» που αναφέ-
ρει ο Παυσανίας στο δρόμο από τη Θήβα προς τη Χαλκίδα (Παυσανίου, «Ἑλλάδος Περιή-
γησις», βιβλίο ΙΧ (Βοιωτικά), 18, 3), θεωρώντας παράλληλα ότι ήταν προσβάσιμος με διπλό
δρόμο. Είναι, ωστόσο, πολύ πιθανό ο Παυσανίας να μην είδε ποτέ τον τάφο αυτό, καθώς
δεν αναφέρεται σε θαλαμωτό τάφο, αλλά η αναφορά του είναι γενική και αόριστη. Τον ισχυ-
ρισμό του ανασκαφέα περί τάφου προσβάσιμου με διπλό δρόμο αντικρούει ο Ν. Φαράκλας,
επιχειρηματολογώντας πειστικά για την ύπαρξη στην πραγματικότητα δύο τάφων, ο δεύτε-



νος πιθανότατα για μέλη της τοπικής κεντρικής εξουσίας.81

Συμπερασματικά, θα μπορούσαμε να ισχυριστούμε ότι στη Θήβα ορι-
σμένες από τις εκδηλώσεις της κοινωνικής εξέλιξης που αφορούσε την ανά-
δειξη και την ισχυροποίηση της τοπικής αριστοκρατίας είχαν διαφορετική
μορφή σε σχέση με τα υπόλοιπα σύγχρονα κέντρα, γεγονός που δείχνει ότι
οι κατά τόπους ηγεμονικές ομάδες δεν επέλεγαν και δε χρησιμοποιούσαν
πάντοτε τον ίδιο τρόπο και τα ίδια μέσα για την προβολή τους. Όσον αφορά
τη Θήβα, αυτό παρατηρείται κυρίως στους χώρους ταφής των μελών των
ομάδων αυτών, καθώς η επίδειξη του κύρους και της δύναμής τους δεν έγινε
μέσω θολωτών τάφων, αλλά μέσω του μεγέθους των θαλαμωτών και του
πλούτου που εναποτίθετο σε αυτούς. Το γεγονός αυτό δείχνει ότι οι θολω-
τοί τάφοι στο Αιγαίο κατά την Ύστερη Εποχή του Χαλκού δεν αποτέλεσαν
ποτέ απαραίτητο στοιχείο για την ανάδειξη και ισχυροποίηση συγκεκριμέ-
νων κοινωνικών ομάδων, τόσο στο πλαίσιο του ανταγωνισμού που έλαβε
χώρα κατά τις πρώιμες μυκηναϊκές περιόδους, όσο και αργότερα, όταν
πλέον οι τάφοι αυτοί εξελίχθηκαν σε μνημειώδεις κατασκευές, δηλωτικές
του κύρους και της δύναμης της κεντρικής εξουσίας.
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ρος και μικρότερος των οποίων ανοίχθηκε σε ψηλότερο επίπεδο από τον πρώτο και, καθώς
συνάντησε κατά την κατασκευή του τον θάλαμο του πρώτου και μνημειώδους τάφου, ενο-
ποιήθηκε με αυτόν (Φαράκλας, 1996, 218, 222-223). Φωτογραφίες του μεγάλου τάφου των
Καστελλίων, καθώς και των τάφων γύρω από αυτόν μπορεί κανείς να βρει σε Παπαχατζής
1981, 113, 114.

81 Η θέση του τάφου αυτού στο λόφο του Μεγάλου Καστελλίου μπορεί ίσως να συσχε-
τιστεί με το γεγονός ότι η πόλη της Θήβας κατά τους ύστερους μυκηναϊκούς χρόνους απλω-
νόταν σε χαμηλότερο επίπεδο σε σχέση με τον προμυκηναϊκό και τον πρώιμο μυκηναϊκό
οικισμό, ο οποίος κατείχε τα υψηλότατα σημεία της σημερινής πόλης. Στο χαμηλότερο αυτό
επίπεδο είχε κτιστεί και το ανάκτορο, σημαντικά διαμερίσματα του οποίου βρίσκονταν ακρι-
βώς απέναντι από το λόφο του Μεγάλου Καστελλίου. Αυτά συμπεριελάμβαναν το «Παλαιό
Καδμείο» και το «Δωμάτιο του Θησαυρού», τη λεγόμενη «Οπλοθήκη», καθώς και άλλους
χώρους που αποτελούσαν ενδιαιτήματα ή τμήματα αποθηκών, εργαστηρίων και αρχείων του
ανακτόρου. Είναι όμως αρκετά ελκυστική η υπόθεση ότι ο μνημειώδης αυτός τάφος κτί-
στηκε στο λόφο του Μεγάλου Καστελλίου ως τάφος μελών της κεντρικής εξουσίας της
Θήβας, ίσως επειδή η ηγεμονική ομάδα που κατείχε και χρησιμοποιούσε ήδη από την ΥΕ
ΙΙA τους γειτονικούς με αυτόν τάφους 6 και 8 ήταν τελικά αυτή που επικράτησε στον αντα-
γωνισμό για τη συγκέντρωση της εξουσίας. Είναι επίσης πιθανό ότι η θέση του τάφου αυτού
επάνω σε πέρασμα που οδηγούσε στη Θήβα λειτουργούσε ως μνημειώδης έκφραση της δύ-
ναμης και του κύρους της τοπικής κεντρικής εξουσίας, όπως ακριβώς έχει δηλαδή υποθέσει
ο Wright (1987, 177-184) για τους θολωτούς τάφους έξω από τα τείχη των Μυκηνών.



Συμπεράσματα
1. Η σταθερή προτίμηση στους λόφους της Ν και Α πλευράς των Θηβών για
τον ενταφιασμό των νεκρών της πόλης, καθώς και η συγκέντρωση των τάφων
σε ορισμένες από τις πλαγιές τους φαίνεται πως ήταν αποτέλεσμα συνειδη-
τής επιλογής. Στο συμπέρασμα αυτό καταλήγει και η θεωρητική συζήτηση
που έχει αναπτυχθεί αναφορικά με τη θέση των μυκηναϊκών νεκροταφείων
στο χώρο και τη σχέση τους με τους οικισμούς στους οποίους ανήκαν.

2. Η μεταφορά του χώρου ταφής στους λόφους γύρω από τη Θήβα και
η ταυτόχρονη υιοθέτηση των θαλαμωτών τάφων εντάσσεται ίσως στο αν-
ταγωνιστικό περιβάλλον της ΥΕ ΙΙ, όπου διάφορες ηγεμονικές ομάδες συ-
ναγωνίζονταν για τη συγκέντρωση της εξουσίας. Ο νέος τύπος τάφου
αποτελούσε κατάλληλη επιλογή για την προς τα έξω δήλωση του κύρους
και της συνέχειας, εκφράζοντας παράλληλα την αξίωση για επικράτηση στο
πεδίο του κοινωνικού ανταγωνισμού.

3. Κατά συνέπεια, οι πλούσιοι και μεγάλοι σε μέγεθος πρώιμοι τάφοι του
Κολωνακίου δείχνουν τη συνέχεια στην πρακτική της εναπόθεσης πλούσιων
κτερισμάτων στους τάφους της τοπικής αριστοκρατίας από την ΥΕ Ι στην
ΥΕ ΙΙΑ και από το εσωτερικό της πόλης στο χώρο αμέσως εξωτερικά της.

4. Η μεταφορά του χώρου ταφής από το εσωτερικό του οικισμού στους
λόφους γύρω από αυτόν κατά την ΥΕ ΙΙ δείχνει, ωστόσο, πως δεν επιδιώ-
χθηκε κάποιος συσχετισμός με τους προγόνους μέσω της γειτνίασης με τους
παλαιότερους τάφους της Μέσης Εποχής του Χαλκού. Αντίθετα, η αναζή-
τηση κατάλληλου εδάφους και πιθανώς η παρουσία προγονικών τάφων της
ΥΕ ΙΙ αποτέλεσαν ίσως καθοριστικό παράγοντα για τη μετέπειτα ανάπτυξη
των μεγάλων νεκροταφείων της ΥΕ ΙΙΙ στους περί την ακρόπολη λόφους.

5. Η στροφή προς τη χρήση του θαλαμωτού τάφου αποτελεί μια γενι-
κότερη εξέλιξη που σε άλλα κέντρα του μυκηναϊκού κόσμου εμφανίζεται
ήδη από την ΥΕ Ι. Αυτό όμως που παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον στην
περίπτωση των Θηβών είναι η παντελής απουσία θολωτών τάφων, ενός επι-
βλητικού δηλαδή τύπου τάφου, ο οποίος στα υπόλοιπα κέντρα αναπτύ-
χθηκε μαζί με τους θαλαμωτούς και εξελίχθηκε σε μνημειώδεις κατασκευές,
δηλωτικές του κύρους και της δύναμης της κεντρικής εξουσίας, όπως στο
γειτονικό Ορχομενό.

6. Η έμφαση στη χρήση για ταφικούς σκοπούς συγκεκριμένων μόνο
πλευρών των λόφων και η μη κατάληψη των διπλανών πλαγιών από τά-
φους σε καμία χρονική στιγμή καθ’ όλη τη μακρόχρονη περίοδο χρήσης
των νεκροταφείων φαίνεται πως αποτελούσε συνειδητή επιλογή και σχετι-
ζόταν πιθανότατα με πατροπαράδοτους νόμους, θρησκευτικές αντιλήψεις
και πρακτικούς λόγους.
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7. Αποτέλεσμα της εμμονής στη χρήση συγκεκριμένων μόνο περιοχών
για τις ταφές ήταν ίσως και η μακρόχρονη επαναχρησιμοποίηση των πε-
ρισσότερων τάφων αντί του ανοίγματος νέων. Η σχέση, ωστόσο, αυτή θα
μπορούσε να λειτουργεί και αντίστροφα, καθώς είναι πιθανό ότι η πρακτική
της συνεχούς χρήσης του ίδιου τάφου για αρκετές γενιές οδήγησε στον πε-
ριορισμό των νεκροταφείων σε συγκεκριμένους χώρους και στη μη εξά-
πλωσή τους παραπέρα.

8. Τέλος, είναι πιθανό ότι, όπως και σε άλλες θέσεις, τα νεκροταφεία της
Θήβας ήταν οργανωμένα σε συστάδες τάφων, όπου πλούσιοι και πτωχοί
τάφοι συνυπήρχαν διεσπαρμένοι σε διάφορα σημεία, αντικατοπτρίζοντας
πιθανώς κάποιες επιμέρους κοινωνικές διαιρέσεις. Η θέση των τάφων
αυτών στο χώρο σε σχέση με τους υπόλοιπους και με την ακρόπολη θα εξε-
ταστεί αναλυτικά στην προσεχή συνολική θεώρηση των μυκηναϊκών νε-
κροταφείων θαλαμωτών τάφων των Θηβών και στην πλήρη δημοσίευση
του περιεχομένου τους.
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2 Δ πλευρά Α. Κεραμόπουλλος, ΑΔ 3, 1917, 128
3 Δ πλευρά Α. Κεραμόπουλλος, ΑΔ 3, 1917, 128-129
4 Δ πλευρά Α. Κεραμόπουλλος, ΑΔ 3, 1917, 129-136
5 Α πλευρά Α. Κεραμόπουλλος, ΑΔ 3, 1917, 136-137
6 Β πλευρά Α. Κεραμόπουλλος, ΑΔ 3, 1917, 137
7 Α πλευρά Α. Κεραμόπουλλος, ΑΔ 3, 1917, 137-141
8 Α πλευρά Α. Κεραμόπουλλος, ΑΔ 3, 1917, 141
9 Δ υπώρειες Α. Κεραμόπουλλος, ΑΔ 3, 1917, 141-146

10 Δ υπώρειες Α. Κεραμόπουλλος, ΑΔ 3, 1917, 146-147
11 Δ υπώρειες Α. Κεραμόπουλλος, ΑΔ 3, 1917, 147-148
12 Δ υπώρειες Α. Κεραμόπουλλος, ΑΔ 3, 1917, 148-149
13 Δ υπώρειες Α. Κεραμόπουλλος, ΑΔ 3, 1917, 149-150
14 Δ υπώρειες Α. Κεραμόπουλλος, ΑΔ 3, 1917, 150-159
15 Δ υπώρειες Α. Κεραμόπουλλος, ΑΔ 3, 1917, 159-162
16 Δ υπώρειες Α. Κεραμόπουλλος, ΑΔ 3, 1917, 162-168
17 Δ υπώρειες Α. Κεραμόπουλλος, ΑΔ 3, 1917, 168-175
18 Δ υπώρειες Α. Κεραμόπουλλος, ΑΔ 3, 1917, 176
19 Δ υπώρειες Α. Κεραμόπουλλος, ΑΔ 3, 1917, 176-180
20 Δ υπώρειες, πέραν του Α. Κεραμόπουλλος, ΑΔ 3, 1917, 180-181

ρέματος της Δίρκης
21 Ν υπώρειες, Α πλευρά Α. Κεραμόπουλλος, ΑΔ 3, 1917, 181-183
22 Ν υπώρειες, Α πλευρά Α. Κεραμόπουλλος, ΑΔ 3, 1917, 183-184
23 Ν υπώρειες, Α πλευρά Α. Κεραμόπουλλος, ΑΔ 3, 1917, 184
24 Ν υπώρειες, Δ πλευρά Α. Κεραμόπουλλος, ΑΔ 3, 1917, 184-187
25 Ν υπώρειες, Δ πλευρά Α. Κεραμόπουλλος, ΑΔ 3, 1917, 187-194
26 Ν υπώρειες, Δ πλευρά Α. Κεραμόπουλλος, ΑΔ 3, 1917, 194-203
27 Ν υπώρειες, Δ πλευρά Α. Κεραμόπουλλος, ΑΔ 3, 1917, 203-204
28 Ν υπώρειες, Δ πλευρά Α. Κεραμόπουλλος, ΑΔ 3, 1917, 204-207

(3) 29 (α) Δ υπώρειες Δ. Φίλιος, ΠΑΕ 1897, 96-98
30 (β) Δ υπώρειες Δ. Φίλιος, ΠΑΕ 1897, 99-101
31 (γ) Δ υπώρειες Δ. Φίλιος, ΠΑΕ 1897, 102-103

(1) 32 Β πλευρά Ν. Παπαδάκις, ΠΑΕ 1911 (1912), 141
(1) 33 Δ υπώρειες Ν. Παπαδάκις, ΑΔ 5, 1919, 33-34
(1) 34 Δ πλευρά Ν. Φαράκλας, ΑΔ 22Β, 1967, 227

35 Δ πλευρά Ν. Φαράκλας, ΑΔ 23Β, 1968, 219
(3) 36 Δ πλευρά Ν. Φαράκλας, ΑΔ 23Β, 1968, 219

37 Δ πλευρά Ν. Φαράκλας, ΑΔ 23Β, 1968, 219-220
(1) 38 Δ πλευρά Ε. Κουντούρη, ΑΔ 52Β, 1997, 369
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ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΗ ΤΑΦΟΥ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
ΤΑΦΩΝ ΤΑΦΟΥ

ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ ΛΟΦΟΥ ΙΣΜΗΝΙΟΥ
(6) 1 Δ πλευρά Α. Κεραμόπουλλος, ΑΔ 3, 1917, 80-81

2 Δ πλευρά Α. Κεραμόπουλλος, ΑΔ 3, 1917, 81-85
3 Δ πλευρά Α. Κεραμόπουλλος, ΑΔ 3, 1917, 85-93
4 Δ πλευρά Α. Κεραμόπουλλος, ΑΔ 3, 1917, 93-95
5 Δ πλευρά Α. Κεραμόπουλλος, ΑΔ 3, 1917, 95-97
6 Δ πλευρά Α. Κεραμόπουλλος, ΑΔ 3, 1917, 97-98

(1) 7 Ν πλευρά Ν. Φαράκλας, ΑΔ 22Β, 1967, 227
ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ ΛΟΦΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΚΑΣΤΕΛΛΙΟΥ

(1) 1 Δ πλευρά Α Κεραμόπουλλος, ΑΔ 3, 1917, 108
(1) 2 ΝΔ πλευρά Α. Κεραμόπουλλος, ΑΔ 3, 1917, 108-110
(5) 3-7 A/NΑ πλευρά Ν. Φαράκλας, ΑΔ 22Β, 1967, 227-228, ΑΕ

135, 1996, 214-216
(1) 8 Α πλευρά Θ. Σπυρόπουλος, ΑΔ 25Β, 1970, 218-220
(1) 9 Β πλευρά (Τ Ι ) Θ. Σπυρόπουλος, ΑΔ 27Β, 1972, 309-311,

ΑΑΑ 4, 1971, 161-163
(1) 10 Ν πλευρά Θ. Σπυρόπουλος, ΑΔ 27Β, 1972, 311
(1) 11 ΒΔ πλευρά Θ. Σπυρόπουλος, ΑΔ 27Β, 1972, 312,

1973, 254
(1) 12 Β πλευρά Θ. Σπυρόπουλος, ΑΔ 28Β, 1973, 252
(1) 13 Β πλευρά Θ. Σπυρόπουλος, ΑΔ 28Β, 1973, 253
(1) 14 ΒΑ πλευρά Θ. Σπυρόπουλος, ΑΔ 28Β, 1973, 253
(1) 15 ΝΔ πλευρά Θ. Σπυρόπουλος, ΑΔ 28Β, 1973, 254
(1) 16 Β πλευρά Θ. Σπυρόπουλος, ΑΔ 28Β, 1973, 254
(1) 17 Δ πλευρά –

ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ ΛΟΦΟΥ ΜΙΚΡΟΥ ΚΑΣΤΕΛΛΙΟΥ
(1) 1 ΒΔ πλευρά Α. Κεραμόπουλλος, ΑΔ 3, 1917, 370
(6) 2-7 Ν πλευρά Ν. Φαράκλας, ΑΔ 22Β, 1967, 228-229, ΑΕ

135, 1996, 206-210
(1) 8 Ν πλευρά Ν. Φαράκλας, ΑΔ 22Β, 1967, 230, ΑΔ

23Β, 1968, 213-214
(1) 9 Ν πλευρά Ν. Φαράκλας, ΑΔ 23Β, 1968, 214-216, ΑΕ

135, 1996, 210
(4 ή 5) 10-14 Β/ΒΑ πλευρά Ν. Φαράκλας, ΑΔ 23Β, 1968, 216-217
(3 ή 5) 15-19 Β πλευρά Ν. Φαράκλας, ΑΔ 24Β, 1969, 177-178
(1) 20 Ν πλευρά Α. Ιωαννίδου, ΑΔ 26Β, 1971, 226

ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ ΛΟΦΟΥ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ
(3) 1-3 Α πλευρά Ν. Φαράκλας, ΑΔ 22Β, 1967, 240
(1) 4 (;) Α πλευρά S. Symeonoglou, 1985, 55

ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ ΛΟΦΟΥ ΑΜΦΕΙΟΥ
(2) 1-2 Δ πλευρά Ν. Φαράκλας, ΑΔ 22Β, 1967, 229
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Η καταστροφή του λαμπρού, ανακτορικού πολιτισμού περί το τέλος της
ΥΕ ΙΙΙΒ εποχής δημιούργησε στο Αιγαίο την ισχυρότερη ίσως κρίση στην
ιστορία του. Οι κοινωνικές και πολιτικές αλλαγές που διαδέχθηκαν την
πτώση του ανακτορικού συστήματος συνοδεύθηκαν από μια ισχυρή οικο-
νομική και πολιτισμική κρίση που δυνάμωνε σταδιακά. Έτσι, μέχρι τον 11ο
αι. π.Χ. η πτώση του επιπέδου διαβίωσης ήταν τεράστια και όλα τα βασικά
συστατικά της ποιότητας του μυκηναϊκού πολιτισμού, όπως η γραφή ή οι
καλές τέχνες, είχαν πλήρως εξαφανισθεί. Ο αγροτικός πληθυσμός που,
όπως και κατά την ανακτορική περίοδο, συνέχιζε την απλούστατη και χωρίς
πολυτέλειες διαβίωσή του στην ύπαιθρο,2 εξακολουθούσε να μην έχει καμιά
σχέση με τη γραφή ή την καλλιτεχνία και ο μόνος κρίκος που τον συνέδεε
με το παρελθόν παρέμενε η θρησκεία του.

Σταδιακά, ωστόσο, και η θρησκεία και οι τελετουργίες άρχισαν να υπό-
κεινται σε αλλαγές και έως το τέλος του 11ου αι. π.Χ. τα περισσότερα με-
γάλα θρησκευτικά κέντρα είχαν πάψει να λειτουργούν. Αυτή η συνέχεια του
πολιτισμού σε λαϊκό επίπεδο από τη μια μεριά, που ήταν ιδιαίτερα ισχυρή
λόγω της γλωσσικής συνέχειας, και η ασυνέχεια της επίσημης, ανακτορι-
κής μυκηναϊκής κουλτούρας από την άλλη, αποτελούν τα βασικά χαρα-
κτηριστικά των Σκοτεινών Χρόνων, όπως εξακολουθούν να ονομάζονται
οι αιώνες που διαδέχθηκαν το τέλος του μυκηναϊκού πολιτισμού.3 Σύμφωνα

Νότα Κούρου

Συνέχειες και ασυνέχειες
Η επικράτηση των ανδρικών θεοτήτων

στα μεγάλα ιερά1

1 Ο τιμώμενος συνάδελφος δεν είναι μόνον ένας εξαιρετικός αρχαιολόγος, αλλά και μια
ιδιαίτερη προσωπικότητα με αρχές και ήθος. Καθώς πάντα είχα την αίσθηση ότι στεκόταν με
ενδιαφέρον μπροστά σε κάθε μορφής ανατροπές και αμφισβήτηση, με ιδιαίτερη ευχαρίστηση
του αφιερώνω αυτές τις λίγες σκέψεις για κάποιες παλαιές, και μάλλον δυσανάγνωστες,
ανατροπές, ελπίζοντας ότι θα τις δει με ενδιαφέρον.

2 Bλ. και Dickinson 2006, 121: «The people were, I suspect, basically the same, though
some had moved around».

3 Βλ. σχετικά: Desborough 1995, Snodgrass 1971, Nicholls 1970, Dickinson 2006.



με τις πινακίδες της Γραμμικής Β, το μυκηναϊκό πάνθεον θα πρέπει να ήταν
πολυθεϊστικό με κυρίαρχη όμως μορφή μια γυναικεία θεότητα που λει-
τουργούσε ως η «Μεγάλη Θεά» της Φύσης, ως μια «Πότνια», όπως σήμερα
συχνά την αποκαλούμε.4 Ακόμη και όταν σε επίσημες θρησκευτικές τελετές
εντός του ανακτόρου ο Wanax δεν ήταν μόνον ο επικεφαλής της τελετής,
αλλά και αυτός που δεχόταν προσφορές και τιμές ανάλογες με αυτές που
ελάμβανε η θεότητα, ακόμη και τότε η «Μεγάλη Θεά» σύμφωνα με τα αρ-
χαιολογικά δεδομένα παρέμενε η κύρια θεότητα. Για τούτο ένα από τα
πλέον βασικά στοιχεία της «ασυνέχειας» που εμφανίζεται μεταξύ του μυ-
κηναϊκού κόσμου και της διάδοχης φάσης στο Αιγαίο είναι η βαθμιαία αν-
τικατάσταση του παλαιού πάνθεου της «Μεγάλης Θεάς» από το Ολυμπιακό
Δωδεκάθεο με ύψιστη και επικεφαλής θεότητα τον Δία. Αν και ο χρόνος ει-
σαγωγής και πλήρους επικράτησης του νέου πάνθεου παραμένουν προ-
βληματικά, τα στάδια αυτής της εξέλιξης μπορούμε να τα παρακολουθή-
σουμε πλέον με αρκετή σαφήνεια στα ιερά του μετανακτορικού κόσμου
τόσο στην Κρήτη, όσο και στην ηπειρωτική Ελλάδα.5

Από τα γνωστά υπαίθρια ιερά της Mετανακτορικής Κρήτης προκύπτει
ότι για μεγάλο διάστημα μετά την πτώση του ανακτορικού συστήματος συ-
νεχίσθηκε η λατρεία της «Μεγάλης Θεάς» της Φύσης με την ίδια μορφή. Η
ταυτόχρονη ανάθεση μεγάλων πήλινων, τροχήλατων ειδωλίων της «Θεάς με
Υψωμένα Χέρια» και ειδωλίων ταύρων έχει ερμηνευθεί ως ένδειξη τελετουρ-
γιών που σχετίζονται με αγροτικές εορτές για την ευφορία της γης και την
καλή σοδειά, καθώς συνδυάζουν τη μορφή της «Mεγάλης Θεάς» με τους
ταύρους.6 Το ίδιο φαινόμενο παρατηρείται και σε ορισμένα νησιά του ανα-
τολικού Αιγαίου σε ιερά που συνεχίζουν να λειτουργούν σε μυκηναϊκές θέ-
σεις, όπως για παράδειγμα στον Εμποριό της Χίου. Εδώ το ιερό του λιμανιού
συνεχίζει να λειτουργεί τουλάχιστον έως τον 10 αι. π.Χ., όπως προκύπτει από
τα πήλινα τροχήλατα ειδώλια ανθρώπων ή ζώων που βρέθηκαν εκεί.7

Ένα άλλο ενδιαφέρον φαινόμενο στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου εί-
ναι ότι σε ορισμένα ιερά που αρχίζουν να λειτουργούν από τον 10ο ή τον 9ο
αι. π.Χ., τα αναθήματα παραπέμπουν σε λατρεία γυναικείας θεότητας ανά-
λογης με αυτήν της «Μεγάλης Θεάς» στην Κρήτη. Στο Ηραίο της Σάμου,
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4 Βλ. σχετικά: Laffineur, Hägg 2001.
5 Bλ. σχετικά: Prent 2005 (Κρήτη), Morgan 2002 (Ίσθμια), Maran 2001 (Τίρυνς), Rolley

2002 (Δελφοί), Κyrieleis 2002b και Rambach 2002 (Ολυμπία), Eder 2006 (Δυτική Ελλάδα).
6 Βλ. Marinatos 2000, 113-121 και Kopaka 2001. Για τα ανθρώπινα ειδώλια βλ. Αλεξίου

1958, Ρεθεμιωτάκης 1998. Για τα ειδώλια ζώων βλ. Guggisberg 1996 και Kourou, Karetsou
1997.

7 Βλ. Βoardman 1967, 187-193, πίν. 73 και 76, αρ. 62, Guggisberg 1996, πίν. 22,5-8.



για παράδειγμα, τα αναθήματα των πρώτων βωμών που ανήκουν στον 10ο
και 9ο αι. π.Χ., περιλαμβάνουν πολλά τροχήλατα ειδώλια ταύρων,8 καθώς και
τροχήλατα ειδώλια της «Θεάς με Υψωμένα Χέρια» σε μεγάλο μέγεθος, όπως
ένα που πρέπει να έφθανε τα 0,70 μ., καθώς μόνον ο άνω κορμός με το ένα
χέρι που διατηρούνται φθάνουν σχεδόν τα 0,30 μ.9 Η ιδιαίτερα στενή μέση
αυτού του ειδωλίου παραπέμπει στην παράδοση των μινωικών ειδωλίων και
την ίδια προέλευση φαίνεται να έχει και η παράδοση των ειδωλίων του πρώ-
του υπαίθριου ιερού της Αθηνάς στη Λίνδο, που ανήκουν στον 9ο αι. π.Χ.10

Τα προ-αρχαϊκά ιερά κατά κανόνα ανήκουν σε γυναικείες θεότητες ή σε
λατρεία Απόλλωνα που όμως εμπεριέχει και λατρεία Αρτέμιδος ή και Λητούς,
δηλαδή όλης της Απολλώνειας Τριάδας. Ιερά αφιερωμένα σε ανδρικές θεό-
τητες παραμένουν εξαιρετικά σπάνια παντού, ενώ στην ηπειρωτική Ελλάδα
τέτοιες λατρείες εμφανίζονται κατά κανόνα σε «νέες» θέσεις, ενώ στις «πα-
λαιές», δηλαδή τις μυκηναϊκές θέσεις, όπου και για όσο διατηρείται η λατρεία
φαίνεται να έχει την ίδια μορφή και να απευθύνεται σε μια γυναικεία θεότητα.

Το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα μετανακτορικής λατρείας που επι-
βιώνει σε ανακτορικό κέντρο στην ηπειρωτική Ελλάδα είναι στην ακρόπολη
της Τίρυνθας. Εκεί το επωνομαζόμενο «κτήριο Τ» είναι ένα στενόμακρο
κτήριο, με μικρό προστώο, κτισμένο ακριβώς επάνω στα ερείπια του μυκη-
ναϊκού ανακτόρου και μάλιστα με τον ένα τοίχο του ακριβώς επάνω στον
ανατολικό τοίχο του μεγάρου.11 Το κτήριο αυτό, σύμφωνα με τις τελευταίες
έρευνες, χρονολογείται με μεγάλη ακρίβεια από τροχήλατα ειδώλια ταύρων
στην ΥΕ ΙΙΙΓ, δηλαδή στην πρώτη μετανακτορική φάση της ακρόπολης της
Τίρυνθας.12 Είναι προφανές, όπως έχει ήδη υποστηριχθεί, ότι αμέσως μετά
την καταστροφή του ανακτόρου κάποιοι θέλησαν να νομιμοποιήσουν την
εξουσία τους κάνοντας χρήση του ανακτορικού χώρου δημιουργώντας έτσι,
ή μάλλον υπονοώντας, μια συνέχεια της ασυνέχειας στην εξουσία. Το μέ-
γαρο που υπόκειται του «κτηρίου Τ», ήταν το κύριο κέντρο πολιτικής και
θρησκευτικής εξουσίας με το θρόνο του άνακτα και την εστία, γύρω από
την οποία ετελούντο διάφορες σημαντικές θρησκευτικές τελετές για τον
κόσμο του ανακτόρου. Το «κτήριο Τ» που αντικατέστησε το μέγαρο κατά
την πρώτη μετανακτορική περίοδο είχε προφανώς τις ίδιες θρησκευτικές
και πολιτικές λειτουργίες, αλλά βεβαίως δεν είχε την παλαιά αίγλη, όπως
αυτοί που το έκτισαν δεν είχαν την ίδια ισχύ ή πλούτο με τους προκατόχους
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8 Guggisberg 1996, 100-109, πίν. 23.
9 Βλ. π.χ. Kourou 2002, πίν. 37,7.
10 Blinkenberg 1931, πίν. 87, 1966.
11 Βλ. Maran 2000, 2001 και 2006.
12 Βλ. Maran 2000.



τους. Δεν είναι μόνον το γεγονός ότι λείπει από το «κτήριο Τ» η μεγάλη
εστία και ο θρόνος. Το ίδιο το κτίσμα είναι πολύ μικρότερο, ταπεινότερο
και άλλου τύπου: είναι ένα μακρόστενο κτίσμα με μια κατά μήκος κιονο-
στοιχία που δημιουργεί δύο κλίτη. Συνεπώς και η χρήση του πρέπει να ήταν
διαφορετική. Παρά ταύτα, τα θραύσματα πήλινων ειδωλίων ζώων που βρέ-
θηκαν εδώ υποδηλώνουν ότι το κτήριο είχε και θρησκευτική λειτουργία και
μάλιστα σε σχέση με τη λατρεία της Μεγάλης Θεάς. Παρόμοια εικόνα προ-
σφέρουν και τα ευρήματα από τα μετανακτορικά ιερά της κάτω ακρόπολης
της Τίρυνθας. Και αυτά ανήκουν στην ΥΕ ΙΙΙΓ και έχουν δώσει μια θαυμά-
σια σειρά από τροχήλατα ειδώλια του τύπου της «Θεάς με Υψωμένα Χέρια»,
καθώς και πολλά τροχήλατα ειδώλια ταύρων.13

Ωστόσο, και αντίθετα με ό,τι συμβαίνει στην Κρήτη και τα νησιά του ανα-
τολικού Αιγαίου, στην ηπειρωτική Ελλάδα η λατρεία της «Μεγάλης Θεάς» με
τροχήλατα ειδώλια σταματά πολύ νωρίς. Στις θέσεις των παλαιών ανακτορι-
κών κέντρων οι λατρείες αυτού του τύπου χάνονται μαζί με τους οικισμούς
στο τέλος της ΥΕ ΙΙΙΓ εποχής. Επιβιώσεις της λατρείας της «Μεγάλης Θεάς»
με πήλινα τροχήλατα ειδώλια είναι εξαιρετικά σπάνιες στην ηπειρωτική Ελ-
λάδα και οι ελάχιστες που υπάρχουν είναι κυρίως σε ορισμένα κοινοτικά και
υπαίθρια ιερά, όπως για παράδειγμα στο Αμυκλαίο της Λακωνίας. Στο ιερό
αυτό ορισμένα ειδώλια ταύρων που τεχνοτροπικά ανήκουν σε υπομυκηναϊ-
κούς ρυθμούς προσφέρουν μερικά χαρακτηριστικά δείγματα από το λυκόφως
της παράδοσης της λατρείας της παλαιά θεάς στην ηπειρωτική Ελλάδα.14

Η «συνέχεια» και η «ασυνέχεια» της παράδοσης ενίοτε εντοπίζεται στον
ίδιο οικισμό. Το πιο ενδεικτικό δείγμα προέρχεται από τον Πρωτογεωμε-
τρικό οικισμό της Ασίνης. Εδώ η διάρκεια της μυκηναϊκής παράδοσης ανευ-
ρίσκεται σε ένα οικιακό ιερό με έδρανο, όπου βρέθηκε το ανθρώπινο κεφάλι
ενός μεγάλου πήλινου, τροχήλατου ειδωλίου που χρονολογείται, όπως και
το ιερό, στην Υπο-Μυκηναϊκή / Πρωτογεωμετρική περίοδο.15 Το ειδώλιο
αυτό είναι ένα από τα τελευταία δείγματα αυτού του τύπου της λατρείας
στην ηπειρωτική Ελλάδα. Κατά τον 10ο αι. π.Χ. στα νέα ιερά, αγροτικά και
αστικά, τα αναθήματα είναι πλέον αγγεία, τα οποία συμπληρώνουν απλά
θυσίες ζώων, ενώ τα ειδώλια απουσιάζουν σχεδόν πλήρως, όπως προκύπτει
από το μικρό, κοινοτικό ιερό στο κέντρο του Πρωτογεωμετρικού οικισμού
της Ασίνης.16 Εδώ, σε μια μικρή πλατεία, ανάμεσα στα αψιδωτά σπίτια του
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13 Βλ. π.χ. Βερδελής 1963, πίν. 86-88 και Kilian 1988, 145, 140, εικ. 47.
14 Βλ. Δημακοπούλου 1982, πίν. 27-29.
15 Frödin, Person 1938, 307, εικ. 211.
16 Βλ. Wells 1983, 29, εικ. 11.



οικισμού, και δίπλα σε ένα στρώμα τέφρας, όπως το αποκαλούν οι ανα-
σκαφείς, ή καλλίτερα δίπλα σε ένα βωμό τέφρας, όπως ενδεχομένως να
έλεγε ο Παυσανίας, βρέθηκε ένας πίθος γεμάτος με οστά θηλαστικών ζώων
(βοδιών, αιγοπροβάτων, χοίρου), ενώ έξω από τον πίθο δίπλα στις πέτρες
που στερέωναν τη βάση του ήταν οστά σκύλου, γαϊδάρου, κάπρου, πτηνών
και οστρακοειδή. Δίπλα στον πίθο ήταν ένας λάκκος με την τέφρα από τις
θυσίες και κέρνους και καλάθους, ενώ ένα στρώμα πηλού γύρω οριοθε-
τούσε το χώρο. Οι πέτρες που στήριζαν τον πίθο υποδηλώνουν ότι είχε σκό-
πιμα στηθεί για να λειτουργεί εν είδει αποθέτη των θυσιών. Αυτό είναι ένα
τυπικό δείγμα ιερού και λατρείας στην ηπειρωτική Ελλάδα τον 10ο αι. π.Χ.
Αν η λατρευόμενη θεότητα είναι η «Μεγάλη Θεά» ή όχι αποτελεί με τα
υπάρχοντα δεδομένα θέμα ερμηνείας – αποδεικτικά στοιχεία δεν υπάρχουν.
Τα αναθήματα όμως – τα αγγεία – υποδηλώνουν μια πλήρη απόκλιση από
την παράδοση, τουλάχιστον ως προς το τυπικό. Και εδώ έχουμε μια βασική
διαφορά με το παρελθόν: τα μεγάλα ειδώλια ταύρων, τα οποία προφανώς
ανατίθενται ως υποκατάστατα θυσίας, έχουν εξαφανισθεί: η κανονική θυσία
έχει επανέλθει ως μορφή λατρείας στα ιερά.

Το πλέον εύγλωττο παράδειγμα του συνδυασμού «συνέχειας» και «ασυ-
νέχειας» της παράδοσης που χαρακτηρίζει τους Σκοτεινούς Αιώνες στην
Ελλάδα αποτελεί το ιερό του Διός στην Ολυμπία. Η λατρεία εγκαινιάζεται
εδώ κατά τον 11ο αι. π.Χ. όχι σε μια παλαιά θέση μυκηναϊκής λατρείας, αλλά
ως ένα μικρό, υπαίθριο μάλλον ιερό με ένα απλό βωμό τέφρας σε μια νέα
θέση.17 Ωστόσο, η πρωιμότερη κεραμεική που ανήκει στο τέλος του 11ου αι.
π.Χ. περιλαμβάνει κύλικες μεγάλου μεγέθους που τεχνοτροπικά βρίσκον-
ται πλήρως μέσα στα πλαίσια της τοπικής παράδοσης της ΥΕ ΙΙΙΓ εποχής.18

Τα πρώτα αναθήματα από το ιερό της Ολυμπίας είναι μικρά, πήλινα χειρο-
ποίητα ειδώλια ζώων και ανθρώπων, συχνά με εμπίεστη διακόσμηση μικρών
κύκλων από καλαμάκι.19 Τριποδικοί λέβητες και χάλκινα ειδώλια εμφανί-
ζονται μόλις προς το τέλος του 10ου αι. π.Χ. Έχει όμως ενδιαφέρον ότι αν
και τα περισσότερα ανθρώπινα ειδώλια είναι ευκρινώς ανδρικά, ωστόσο
ορισμένα έχουν τα χέρια υψωμένα (εικ. 1-2), ακριβώς όπως τα γυναικεία ει-
δώλια της «Μεγάλης Θεάς».20 Ο τύπος χαρακτηρίσθηκε παλιότερα ως
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17 Βλ. Kyrieleis 2002b. Για την πιθανότητα το ιερό να είχε ένα αψιδωτό ναό βλ. Rambach
2002, 198.

18 Βλ. Kyrieleis 2002b, 216, εικ. 8, Eder 2006, 566-568, εικ. 29. 8.
19 Βλ. Himmelmann 2002 και Heilmeyer 1972.
20 Βλ. Himmelmann 2002, 99-103, εικ. 19-23, 28-31, Tiverios 1997, 316, αρ. 7. Για τα ελά-

χιστα γυναικεία ειδώλια από το ιερό βλ. Μoustaka 2002, 302 σημ. 15.
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Εικ. 1. Χάλκινο ειδώλιο από την Ολυμπία, Μουσείο Ολυμπίας
(Από: Himmelmann 2002, 100, εικ. 19-21).

Εικ. 2. Χάλκινο ειδώλιο από την Ολυμπία, Μουσείο Ολυμπίας
(Από: Himmelmann 2002, 100, εικ. 22-23).



«Ζευς Επιφαινόμενος»,21 αλλά η απόδοση σύντομα αμφισβητήθηκε, καθώς
τύπος «επιφαινόμενου Δία» δε μαρτυρείται στα αρχαία κείμενα ούτε και
στην τέχνη.22 Οπως σωστά υποστηρίχθηκε,23 συγκεκριμένη παράσταση ή
τύπος ειδωλίου που να μπορεί με βεβαιότητα να αποδοθεί στον Δία δεν
υπάρχει πριν από τον 7ο αι. π.Χ. Ωστόσο, σύμφωνα με την ίδια ερμηνεία,
θεωρείται πολύ πιθανόν τα γεωμετρικά ειδώλια πολεμιστών του 8ου αι. π.Χ.
που κραδαίνουν δόρυ,24 να αποδίδουν το θεό. Για τα παλιότερα ειδώλια από
το ίδιο ιερό, αυτά με τα υψωμένα χέρια, που επίσης εικονίζουν ένα γυμνό
πολεμιστή προτάθηκε ότι ενδέχεται να αποδίδουν τον αναθέτη προσευχό-
μενο25 ή τον Πέλοπα.26 Ωστόσο, η πρόσφατη έρευνα κατέληξε ότι η λα-
τρεία του Πέλοπα εισήχθη πολύ αργότερα στο ιερό.27 Συνεπώς ο πρώιμος
τύπος ανδρικού ειδωλίου που είναι οπλισμένο, αλλά κάνει την κίνηση των
γυναικείων ειδωλίων της «Μεγάλης Θεάς» με υψωμένα χέρια, πρέπει να ει-
κονίζει τον αναθέτη ή το νέο θεό. Σε οποιαδήποτε περίπτωση αποτελεί την
καλλίτερη έκφραση «συνέχειας και ασυνέχειας» της παράδοσης για την
οποία έγινε λόγος στην αρχή. Η συνέχεια είναι στην τυπολογία του ειδω-
λίου (με υψωμένα χέρια) που γνωρίζει ο τεχνίτης. Η ασυνέχεια είναι στο
γένος, δηλαδή στην ανδρική μορφή που επιθυμεί ο αναθέτης. Και τα δύο
στοιχεία αυτού του επονομαζόμενου «επιφαινόμενου Δία», ταιριάζουν από-
λυτα σε μια εποχή που βρίσκεται σε διαρκή εξέλιξη.

Εάν δεχθούμε την ερμηνευτική προσέγγιση της άμεσης σύνδεσης των
αναθημάτων, και κυρίως των ειδωλίων, με τη λατρευόμενη θεότητα, τότε
το ιερό της Ολυμπίας πρέπει να είναι εξ αρχής ένα ιερό για μια ανδρική θε-
ότητα, προφανώς τον Δία, στον οποίον ανήκει και μετέπειτα. Η παρουσία
της Ήρας, όπως και η παράδοση της ύπαρξης ενός μαντείου στο ιερό, φά-
νηκε στην αρχή ότι περιέπλεκε τα πράγματα.28 Η αρχαιολογική έρευνα
έδειξε ότι η παλαιότητα της Ήρας στο ιερό, όπως και η λατρεία του Πέλοπα,
δεν ξεπερνούν τα πρώτα Αρχαϊκά χρόνια (δηλαδή τον 7ο αι. π.Χ.).29 Είναι
προφανές ότι η διεύρυνση της λατρείας διαδέχθηκε τη μεγάλη ανάπτυξη
του ιερού που προηγήθηκε τον 8ο αι. π.Χ. και το μετέτρεψε σε πανελλή-
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21 Κunze 1946, 98.
22 Βλ. Tiverios 1997, 318.
23 Ό. π., 319.
24 Βλ. π.χ. Himmelmann 2002, 96-97, εικ. 8-15.
25 Tiverios 1997, 319˙ Himmelmann 2002, 100-101, εικ. 19 -25.
26 Tiverios 1997, 319.
27 Βλ. Valavanis 2006, 149.
28 Βλ. Μoustaka 2002, 301.
29 Ό.π., 306.



νιο.30 Μέχρι τότε το ιερό πρέπει να λειτουργούσε ως ένα τοπικό ιερό, η εμ-
βέλεια του οποίου όμως κάλυπτε πλήρως τα όρια της ευρύτερης περιοχής
της Ηλείας και της Μεσσηνίας.31

Από την άλλη μεριά, η παράδοση για το μαντείο τονίζει την ιδιαίτερη
σημασία της θέσης για την περιοχή. H τοποθεσία μιας θέσης και η δυνατό-
τητα πρόσβασης σε αυτή, όπως είναι γνωστό, αποτελούσαν βασικά κριτή-
ρια κατά τους πρώιμους χρόνους για την εγκατάσταση ενός ιερού.32 Το ιερό
της Ολυμπίας αναπτύχθηκε σε μια «νέα» θέση αγνοώντας τις πάμπολλες
μυκηναϊκές θέσεις της περιοχής. Αποφασιστικό ρόλο για την ανάπτυξή του
πρέπει να έπαιξε η προσβασιμότητα της θέσης, την οποία προφανώς και
απηχεί (μεταξύ πολλών άλλων) η παράδοση για την ύπαρξη μαντείου.33

Έτσι, περί το τέλος του 11ου/ αρχές του 10ου αι. π.Χ., όταν ξεκινούσε η ανά-
καμψη και η έξοδος από την κρίση που είχε προκληθεί με τις τελευταίες κα-
ταστροφές στο τέλος της ΥΕ ΙΙΙΓ, το ιερό θα πρέπει να εξυπηρέτησε αρχικά
και πρωτίστως την ανερχόμενη οικονομία της περιοχής.34 Σε ένα τέτοιο νέο
ιερό, όπου προφανώς σύχναζαν οι ισχυροί άνδρες της περιοχής, δηλαδή
αυτοί που στήριζαν την αναπτυσσόμενη κοινωνία, η παλαιά λατρεία που
παρέπεμπε σε άλλες εποχές, ασφαλώς δεν εξυπηρετούσε. Αντίθετα μια νέα,
ανδρική θεότητα, στην οποία θα μπορούσαν να αποδοθούν στοιχεία που
στήριζαν ριζοσπαστικές αλλαγές και ανατροπές, όπως αυτές που εμπεριέ-
χονται στη νέα εποχή των Πρωτογεωμετρικών χρόνων, ήταν καταλληλό-
τερη. Η νέα λατρεία σε αυτή την πρώτη φάση μικρή έως μηδαμινή σχέση θα
είχε με τον κατοπινό Δία, ύψιστο των θεών του Ολυμπιακού Δωδεκάθεου.
Η πρώτη ανδρική θεότητα της Ολυμπίας πρωτίστως εκφράζει τη μεγάλη
κοινωνική ανατροπή που είχε συντελεσθεί στην περιοχή και την αντικατά-
σταση της παλαιάς θρησκείας από τη νέα.

Αν και ορισμένοι ερευνητές αναγνωρίζουν τον Δία σε κάποια έργα της
μινωικής τέχνης, οι αποδόσεις αυτές είναι πολύ αμφίβολες και οι πρώτες
ασφαλείς παραστάσεις του ανήκουν στον 7ο αι. π.Χ.35 Η προβληματική προ-
έλευση του θεού, εάν δηλαδή το πρότυπο είναι βόρειο, ανατολικό ή οποι-
οδήποτε άλλο,36 δεν έχει ιδιαίτερη σημασία αφού το κρίσιμο στοιχείο που
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30 Βλ. Βαλαβάνης 2004 και Valavanis 2006.
31 Βλ. Μorgan 1989.
32 Βλ. Μorgan 2002, 269.
33 Για το μαντείο βλ. Sinn 1991 και Μorgan 1989.
34 Βλ. Μorgan 1989, 91.
35 Βλ. σχετικά: Tiverios 1997, 315-316.
36 Βλ. Burkert 1993, 273-275 και Moustaka 2002, 301, σημ. 1.



προηγήθηκε της επιλογής του για το ιερό της Ολυμπίας ήταν η απόρριψη
της παλαιάς θρησκείας. Η πλήρης επικράτηση μιας ανδρικής θεότητας σε
ένα ιερό που θεσμοθετήθηκε στο τέλος του 11ου αι. π.Χ. οφείλεται πρωτί-
στως στον ιδιαίτερο ρόλο του ιερού για την περιοχή. Όπως έχει ήδη τονι-
σθεί,37 το ιερό πρέπει εξ αρχής να διέφερε από όλα τα άλλα της γύρω
περιοχής, καθώς δεν είχε αποκλειστικά θρησκευτικό προορισμό, αλλά είχε
θεσμοθετηθεί με ένα ισχυρό οικονομικό και πολιτικό ρόλο. Ενδεικτική είναι
για παράδειγμα η απουσία ανδρικών ειδωλίων από άλλα ιερά της περιοχής
που αποδεδειγμένα φιλοξενούν τη λατρεία μιας γυναικείας θεότητας, όπως
για παράδειγμα στο πρώιμο ιερό της Αρτέμιδος Λιμνάτιδος στην Κομποθέ-
κρα της Ηλείας.38

Είναι, λοιπόν, προφανές ότι η ανάπτυξη των ιερών κατά τη μετανακτο-
ρική περίοδο δεν είναι ομοιόμορφη. Υπάρχουν ιερά που συνεχίζουν την πα-
λαιά παράδοση και άλλα που εισάγουν νέα ριζοσπαστικά στοιχεία. Τα
πρώτα είναι βασικά ιερά που διατηρούν ένα ρόλο αποκλειστικά θρησκευ-
τικό εξυπηρετώντας τις θρησκευτικές ανάγκες των πολιτών. Η λατρεία στα
ιερά αυτά, όπως προκύπτει από τα αναθήματα, συνεχίζεται με το ίδιο τυ-
πικό, όπως και στο παρελθόν. Σε αυτά τα ιερά έχουμε βασικά μια γυναικεία
θεότητα που δεν είναι συνήθως παρά μια παραλλαγή της παλαιάς «Μεγά-
λης Θεάς», η οποία με τον χρόνο και τις αναπόφευκτες αλλαγές μετατρέ-
πεται σταδιακά σε μια γυναικεία θεότητα του Ολυμπιακού Δωδεκάθεου:
άλλοτε ως Άρτεμις, άλλοτε ως Αθηνά, Δήμητρα, ή Ήρα. Το βασικό υπόβα-
θρο αυτών των ιερών είναι η «συνέχεια» και η βαθμιαία εξέλιξη της παλαιάς
θρησκείας που είχε ισχυρό λαϊκό έρεισμα.

Κάποια άλλα ιερά όμως κλήθηκαν εκ των πραγμάτων να παίξουν νέους
ρόλους που αφορούσαν το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο και κάλυπταν κά-
ποιες βασικές οικονομικές και πολιτικές ανάγκες της περιοχής. Αυτά είναι
συνήθως κάποια μικρά, αγροτικά ιερά, τα οποία στη νέα κοινωνική πραγ-
ματικότητα αποκτούν ένα νέο ρόλο. Σε αυτά τα ιερά έγινε κάποιες φορές η
μεγάλη και ριζοσπαστική αλλαγή με την εισαγωγή μιας ανδρικής θεότητας
που σταδιακά εξελίχθηκε ως ιδιαίτερα σημαντική. Στα πανελλήνια ιερά,
αλλά και στα ιερά που εξυπηρετούν μεγάλες κοινωνικές συνάξεις, όπως για
παράδειγμα τα πανιώνια ιερά, η θεότητα δεν είναι γυναικεία. Η εξήγηση
μπορεί να αναζητηθεί μόνον στις ανάγκες της νέας κοινωνικής δομής, η
οποία επέβαλε ασυνέχειες αυτού του τύπου σε ένα κόσμο που κατά τα άλλα
δυσκολεύτηκε να απομακρυνθεί από την παράδοσή του.
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37 Βλ. Morgan 1989.
38 Βλ. Sinn 1981, πίν. 7-9.
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Από το 1985 ομάδα διδασκουσών του Τομέα Αρχαιολογίας και Ιστορίας
της Τέχνης του Πανεπιστημίου της Αθήνας ανασκάπτει συστηματικά το οι-
κόπεδο πρώην ιδιοκτησίας Πατέρα - Τσαγκαρούλη που βρίσκεται σύρριζα
στο λόφο Θόλος, την Ακρόπολη της αρχαίας Αλάσαρνας (σύγχρονη Καρ-
δάμαινα) στην Κω.1 Ο χώρος της ανασκαφής βρίσκεται επίσης πολύ κοντά
στο ελληνιστικό ή ρωμαϊκό θέατρο του ίδιου σημαντικού αρχαίου δήμου
και στη βασιλική της Αγίας Θεότητας.2

Γεωργία Κοκκορού-Αλευρά

Συστηματική ανασκαφική έρευνα και
έρευνα επιφανείας στην αρχαία Αλάσαρνα της Κω.

Απολογισμός εικοσαετούς δραστηριότητας

1 Θα ήθελα να συγχαρώ θερμά την οργανωτική επιτροπή της διημερίδας προς τιμήν του
καθηγητή Ν. Φαράκλα για την πρωτοβουλία της διοργάνωσής της καθώς και να την ευχα-
ριστήσω για την πρόσκλησή της να συμμετάσχω σε αυτήν. Αποδέχτηκα την πρόσκληση με
μεγάλη χαρά, καθόσον ο Ν. Φαράκλας υπήρξε ο πρώτος προϊστάμενός μου στο Αρχαιολο-
γικό Μουσείο της Θήβας, αμέσως μόλις αποφοίτησα από το Ιστορικό Αρχαιολογικό Τμήμα
του Πανεπιστημίου της Αθήνας. Σε αυτόν οφείλω όχι μόνο την ομαλή ένταξή μου στην κα-
θημερινή πρακτική της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας και τη μύησή μου στην αρχαιολογία της
Βοιωτίας αλλά, και το σημαντικότερο, στους βαθύτερους προβληματισμούς ως προς την
επιστήμη της αρχαιολογίας και της τέχνης γενικότερα σε σχέση με το κοινωνικοπολιτικό
γίγνεσθαι. Ως μικρή ανταπόδοση παρουσιάζω τα αποτελέσματα της εικοσαετούς ανασκα-
φής μας στην αρχαία Αλάσαρνα της Κω, που έχει σχέση με το ένα από τα σκέλη της ερευ-
νητικής προσφοράς του Ν. Φαράκλα, την τοπογραφία.

Η ανασκαφή διευθύνεται από τις καθηγήτριες της Βυζαντινής Αρχαιολογίας Σ. Καλο-
πίση-Βέρτη, Μ. Παναγιωτίδη-Κεσίσογλου και την υπογράφουσα. Αρχιτέκτων της ομάδας
είναι ο κ. Γ. Αντωνίου, στον οποίο οφείλονται τα σχέδια που παρουσιάζονται εδώ και αρκετά
από τα συμπεράσματα για τα κτίρια του χώρου. Με την ομάδα συνεργάσθηκαν η αναπλ.
καθηγ. Α. Λαιμού για μακρό χρονικό διάστημα (1985-1990), η καθηγ. Ν. Κούρου κατά την
πρώτη ανασκαφική περίοδο (1985) και οι αρχιτέκτονες Ξ. Δακτυλίδου-Λεβιδά (1991) και
Λ. Λαμπρινού (1992). Οι ανασκαφές πραγματοποιούνται κατά τη θερινή περίοδο με τη συμ-
μετοχή πολλών φοιτητών του Τομέα. Οι πόροι διατίθενται κυρίως από το Υπουργείο Αι-
γαίου και ενίοτε από το Υπουργείο Πολιτισμού, στα οποία εκφράζουμε τις θερμές ευχαριστίες
μας. Ευχαριστούμε επίσης την Κοινότητα της Καρδάμαινας και το δήμο των Ηρακλειδών
για τη συμπαράσταση, ηθική και υλική, και την αρμονική συνεργασία.

2 Γενικά για το χώρο και το χρονικό της ανασκαφής βλ. Κάντζια 1984, 140-145, πίν. 51-
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Στο χώρο αυτό ανασκάψαμε ένα μεγάλο τμήμα του πανάρχαιου Ιερού
του Πυθαίου/Πυθαέως Απόλλωνα και του Ηρακλή που υπήρξε το κέντρο
του δημόσιου και πολιτικού βίου του δήμου των Αλασαρνιτών (εικ. 1).� Ση-
μαντικότερο εύρημα είναι το κτίριο Γ - ναός δωρικού ρυθμού, απλός εν πα-
ραστάσι - που αποκαλύφθηκε σε όλη του την έκταση και σε αρκετά καλή
κατάσταση (εικ. 2) και για μορφολογικούς λόγους χρονολογείται στις αρχές
του �ου αιώνα π.Χ.4

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει μία πρόχειρη εγκατάσταση υστερο-
ρωμαϊκών χρόνων (�ος-5ος αι. μ.Χ.), που αποκαλύφθηκε μπροστά στην εί-
σοδό του. Πρόκειται για ένα βόθρο κατασκευασμένο από μεγάλες πώρινες
λιθοπλίνθους σε δεύτερη χρήση που πλαισιώνεται από ένα μαρμάρινο θρα-
νίο εξέδρας στα δυτικά και μία μαρμάρινη βάση ανατολικά5 και τα δύο επί-
σης σε δεύτερη χρήση (εικ. �). Το θρανίο ίσως χρησίμευε για την απόθεση
αναθημάτων και η βάση ως στήριγμα αναθήματος προς κάποιον από τους
θεούς με χθόνια υπόσταση που λατρεύονταν στο ιερό, όπως η Εκάτη Στρα-
τία και προπάντων η Εστία Τιμαχεία,� αφού οι βόθροι γενικά συνδέονται
με τη χθόνια λατρεία.7

Πιθανότατα είναι μία μεταγενέστερη από τη λειτουργία του ναού (κτι-
ρίου Γ) πρόχειρη εγκατάσταση με λατρευτικό χαρακτήρα, όταν εγκαταλεί-
φθηκε δηλαδή η λατρεία στο ναό λόγω καταστροφής του. Από τα
ανασκαφικά και επιγραφικά δεδομένα προκύπτει ότι ο ναός, αν και είναι
πολύ πιθανόν να υπέστη μία πρώτη καταστροφή λόγω του γνωστού μεγά-
λου σεισμού του 1�9 μ.Χ., επί Αντωνίνου του Ευσεβούς, λειτουργεί για ένα
τουλάχιστον χρονικό διάστημα και μετά το 212 μ.Χ.,8 ενώ η μεγάλη κατα-
στροφή και εγκατάλειψή του πρέπει να χρονολογηθεί μετά από αυτό το

��, Κοκκορού-Αλευρά, Καλοπίση-Βέρτη, Παναγιωτίδη 1995, 141-184. Kokkorou-Alevras,
Kalopissi-Verti, Panayotidi, 1995-199�, �1�-��4, Κοκκορού-Αλευρά 2004, 19-2�. Για εκτενή
βιβλιογραφία σχετικά με την Αλάσαρνα: Κοκκορού-Αλευρά, Καλοπίση-Βέρτη, Παναγιω-
τίδη 1995, 14�, σημ. 7.

� Κοκκορού-Αλευρά 2004, 10�-107.
4 Αναλυτικότερα για τη χρονολόγηση: Κοκκορού-Αλευρά 2001, 95-97, Κοκκορού-

Αλευρά 2004, 21-22.
5 Για τη χρονολόγηση και λειτουργία του βόθρου αναλυτικά: Κοκκορού-Αλευρά, Δε-

ληγιαννάκης 2004.
� Βλ. σχετικά Κοκκορού-Αλευρά 2004, 44-50, αρ. �. Πρβλ. Kokkorou-Alevras 2004, 121-

12�.
7 Για τη χθόνια λατρεία στους βόθρους βλ.: Stengel 1920, 1�˙ Lissi 1959, 150-151˙ Leh-

mann, Lehmann, 1982, σημ. 2�˙ Eckroth 2002, �0. ��.
8 Βλ. σχετικά την επιγραφή Α.Κ. 15 στο Κοκκορού-Αλευρά 2004, 71-7�, αρ. 15. Kok-

korou-Alevras 2001, 177-188.
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έτος.9 Ολοσχερής καταστροφή του ναού πιθανόν προκλήθηκε αργότερα
από έναν επίσης ισχυρότατο σεισμό του 4�9 μ.Χ.,10 μετά από τον οποίο το
δυτικό τμήμα του κτιρίου μετατράπηκε πιθανόν σε κάποιο παλαιοχριστια-
νικό κτίσμα.11 Υποθέτουμε, ότι στο ενδιάμεσο χρονικό διάστημα συνεχί-
στηκε η εθνική λατρεία στην πρόχειρη λατρευτική κατασκευή.12

Εκτός από τη λατρευτική κατασκευή, ο υπόλοιπος χώρος μπροστά από
το ναό φαίνεται ότι ήταν ελεύθερος από οποιοδήποτε κτίσμα, ένα είδος
πλατείας, μέχρι και τα τέλη των παλαιοχριστιανικών χρόνων.

Εξάλλου, νοτιότερα, είχε αποκαλυφθεί από τη σωστική ανασκαφή της
ΚΒ΄ ΕΠΚΑ Δωδεκανήσου που πραγματοποίησε η αείμνηστη Χ. Κάντζια και
ερευνήθηκε περαιτέρω συστηματικά από την ομάδα μας, μεγάλο τμήμα
ενός άλλου μνημειακού, μεταγενέστερου κτιρίου – του τέλους του 2ου και
των αρχών του 1ου αιώνα π.Χ. -, του κτιρίου Α. Στη βόρεια πλευρά του κτη-
ρίου αυτού είχε προστεθεί αργότερα επιμήκης δωρική αραιόστυλη, ίσως ξύ-
λινη, στοά που αποκαθίσταται σχεδιαστικά σε μήκος 12 μ. (εικ. 1). Όμως η
καταστροφή που προκάλεσαν στο κτίριο Α οι οικοδομικές εργασίες για την
ανέγερση ξενοδοχείου και οι οποίες έφεραν στο φως τις αρχαιότητες, δεν
επιτρέπουν δυστυχώς να προχωρήσουμε σε ασφαλέστερα συμπεράσματα,
για το είδος του κτιρίου, εάν δηλαδή ήταν ναός ή κάποιο άλλο δημόσιο κτί-
ριο, και εάν το κτίριο Β που βρίσκεται μπροστά του στα ανατολικά, είναι
ξεχωριστό κτίριο, ίσως βωμός, ή τμήμα του Α.1�

Οι ανασκαφικές εργασίες αποκάλυψαν επίσης σχεδόν πλήρως παλαιοχρι-
στιανικό οικισμό που κτίσθηκε πάνω στο κατεστραμμένο και εγκαταλελειμμένο
ιερό γύρω στο 400 μ.Χ. (εικ. 1).14 Ιδιαίτερα ενδιαφέρον είναι ένα ταφικό συγ-
κρότημα του 5ου-7ου αιώνα μ.Χ. που ανήκει στον οικισμό αυτό και βρέθηκε γεμάτο
οστά νεκρών και λυχνάρια που χρησιμοποιούνταν κατά τις επιτάφιες τελετές.15
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9 Κοκκορού-Αλευρά, Καλοπίση-Βέρτη, Παναγιωτίδη 1995, 157-159˙ Κοκκορού-Αλευρά
2001, 9�.

10 Για τις πιθανές καταστροφές του κτιρίου Γ: Κοκκορού-Αλευρά 2001, 94-95.
11 Ό. π.
12 Η ταυτόχρονη λειτουργία της πρόχειρης λατρευτικής εγκατάστασης και της χριστιανι-

κής στο κτίριο Γ πρέπει να αποκλειστεί. Το ότι οι παλαιοχριστιανικές οικίες της Ι φάσης του
χώρου, στις οποίες χρησιμοποιούνται εκτεταμένα ως οικοδομικό υλικό αρχιτεκτονικά μέλη
του αρχαίου ιερού, χρονολογούνται μέσα στον 5ο αι. μ.Χ. (βλ. σχετικά Κοκκορού-Αλευρά,
Καλοπίση-Βέρτη, Παναγιωτίδη 1995, 171-174), ερμηνεύει ικανοποιητικά και την εγκατά-
λειψη αυτής της πρόχειρης εθνικής λατρείας από τις πρώτες δεκαετίες του 5ου αι. μ.Χ.

1� Σχετικά βλ.: Κοκκορού-Αλευρά, Καλοπίση-Βέρτη, Παναγιωτίδη 1995, 148-1�2, Κοκ-
κορού-Αλευρά 2001, 91-9� και Κοκκορού-Αλευρά 2004, 20-21.

14 Κοκκορού-Αλευρά, Καλοπίση-Βέρτη, Παναγιωτίδη 1995, 1�4-184.
15 Καλοπίση-Βέρτη, Παναγιωτίδη 2001, 24�-254˙ Ρουμελιώτης 2001, 255-27�.



Ακόμη πιο ανατολικά, στο οικόπεδο Μ. Ιερομνήμονος (εικ. 1), έχει δια-
πιστωθεί με δοκιμαστικές τομές η ύπαρξη τριών τουλάχιστον ακόμη μνη-
μειακών κτιρίων.

Στο ένα από αυτά, το κτίριο Ε, ανήκει μνημειακός τοίχος (Τ �07) από
πώρινες λιθοπλίνθους, που σώζεται σε ύψος τριών δόμων μαζί με τη θεμε-
λίωσή του και έχει αποκαλυφθεί σε μήκος 1�, 40 μ. (εικ. 1). Είναι πιθανό να
ανήκει στο βωμό του κτιρίου Γ ή να πρόκειται για ένα ακόμη ανεξάρτητο οι-
κοδόμημα. Από την κεραμική της θεμελίωσής του φαίνεται ότι το κτίριο οι-
κοδομήθηκε μέσα σε αρχαϊκό στρώμα κατά την ύστερη κλασική - πρώιμη
ελληνιστική περίοδο.1�

Σε άλλη τομή (Τομέας 2� Δ) αποκαλύφθηκε ένα ακόμη μνημειακό επί-
μηκες οικοδόμημα, το κτίριο Δ. Ο σωζόμενος ανατολικός του τοίχος (εικ.
4) είναι κτισμένος από μεγάλες λιθοπλίνθους από τραβερτίνη (αμυγδα-
λόπετρα) με τους π-σχημους μεταλλικούς συνδέσμους τους κατά χώραν
και σώζεται σε μήκος 11 και ύψος 2,�8 μ. μαζί με την ευθυντηρία και τα θε-
μέλια. Σύρριζα στην εξωτερική - ανατολική παρειά του - και παράλληλα
με την ευθυντηρία του, αποκαλύφθηκε επιμελημένης κατασκευής λιθό-
κτιστος αγωγός, πλάτους �0 εκ. και βάθους 57 εκ., που πιθανότατα ανή-
κει στην ίδια φάση με τον τοίχο.17 Η εσωτερική - δυτική - παρειά του
τοίχου όμως, κτισμένη τελείως διαφορετικά,18 ανήκει στους υστερορω-
μαϊκούς-παλαιοχριστιανικούς χρόνους. Στην ίδια εποχή ανήκουν επίσης
τοίχοι και δάπεδα που εδράζονται πάνω σε προγενέστερα της ελληνιστι-
κής περιόδου και σχηματίζουν στο εσωτερικό του κτιρίου τέσσερα του-
λάχιστον ορθογώνια δωμάτια, διαστάσεων 4, 90 Χ 4, �0 μ (εικ. 5). Η
εικόνα που δίνει το κτίριο Δ μέχρι στιγμής και στις δύο φάσεις του είναι
ενός επιμήκους, μνημειακού οικοδομήματος που έβλεπε δυτικά, προς το
ναό Γ και προς τα κτίρια Α και Β. Η εποχή της αρχικής οικοδόμησής του

141ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΑΛΑΣΑΡΝΑ ΤΗΣ ΚΩ

1� Τα όστρακα της τάφρου θεμελίωσης χρονολογούνται κυρίως στην αρχαϊκή (αρ. ευρ.:
Κ 28-Α 15�-2002, Κ 28-Α 154-2002, Κ 28-Α 159-2002, Κ 28-Α 1�0-2002, Κ 28-Α 174-2002,
Κ 28-Α 178- 2002, Κ 28-Α 2�9-2002), υστεροκλασική ( 4ου αι. π.Χ.: αρ. ευρ. Κ 28-Α117+ Α
119 -2002, Κ 28-Α 15�-2002, Κ 28-Α 175-2002, Κ 28-Α –278-2002) και στις αρχές της ελ-
ληνιστικής εποχής (αρ. ευρ. Κ 28-Α 155-2002, Κ 288-Α 1�9-2002 (θραύσμα λύχνου), Κ 28-
Α 205-2002, Κ 28-Α 281 - 2002, Κ 28-Α �12-2002, Κ 28-Α �48-2002).

17 Η κεραμική που βρέθηκε μέσα στον αγωγό αποτελείται κυρίως από κνίδια κύπελλα
αλλά και Late Roman C κεραμική (αρ. ευρ. Τομή Ι 7 – Α 404-A 408 – 2001).

18 Είναι κτισμένη με πολύ μικρότερους, επιμελημένα λαξευμένους λίθους στον ανώτερο
δόμο του και από μικρότερους, αργούς λίθους και θραύσματα κεραμίδων χαμηλότερα, στη
θεμελίωσή του, που συνδέονται μεταξύ τους με ασβεστοκονίαμα και φαίνεται να ανήκει σε
μεταγενέστερη, πιθανότατα παλαιοχριστιανική φάση. Η θεμελίωσή του μάλιστα εμφανίζει
ένα είδος "πατούρας" στο κατώτατο μέρος της.
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φαίνεται να είναι η ύστερη ελληνιστική-πρώιμη ρωμαϊκή.19

Μέχρι στιγμής έχουν αποκαλυφθεί επίσης η κρηπίδα και η θεμελίωση σε
μήκος 21,50 μ., και σε ορισμένα σημεία ο πρώτος και ο δεύτερος δόμος ανω-
δομής σε συνολικό ύψος 0, 91 μ., ενός ακόμη μνημειακού οικοδομήματος -
του κτιρίου Ζ –που αντίθετα από το κτίριο Δ έβλεπε ανατολικά (εικ. 1, �).
Πρόκειται για τη δυτική, εξωτερική πλευρά πολύ επιμήκους κτιρίου, που
είναι κτισμένο από μεγάλες, κανονικά λαξευμένες λιθοπλίνθους από αμυ-
γδαλόπετρα στην κρηπίδα και πώρινες στα θεμέλια. Εσωτερικά έχει επίσης
αποκαλυφθεί το υπόστρωμα του δαπέδου του από μεγάλες πώρινες κανο-
νικά λαξευμένες λιθοπλίνθους. Η κεραμική της τάφρου θεμελίωσης του κτι-
ρίου Ζ ανήκει στη μέση ελληνιστική εποχή.20 Φαίνεται λοιπόν ότι το κτίριο
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Εικ. 5

19 Τα όστρακα από το κατώτερο στρώμα του βορειότερου δωματίου, ανάμεσα στους Τ
�52 και Τ �5�, είναι στην συντριπτική τους πλειονότητα ελληνιστικής εποχής, π.χ. αρ. ευρ.
Π 27/28/29 – Α �00, A �2� – 1998.

20 Αρ. ευρ. : Τομή ΙV 1 – A 24 – 2001, IV 1 – A 27 – 2001, IV 1 – A 28 – 2001, IV 1 – A
�� - 2001, IV 1 - A �4 – 2001, IV 1- A �5 – 2001, IV 1- A �� – 2001, IV 1 – A �7 – 2001.



144 ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΟΚΚΟΡΟΥ-ΑΛΕΥΡΑ

Εικ. �



Ζ είναι λίγο πρωιμότερο από τα κτίρια Α και Β του όμορου οικοπέδου Πα-
τέρα-Τσαγκαρούλη. Το κτιρίο Ζ ανοικοδομήθηκε επίσης κατά τους παλαι-
οχριστιανικούς χρόνους ως ένα οικοδόμημα με πολλά δωμάτια που
αντικατέστησε το παλαιότερο των ελληνιστικών χρόνων. Στρωματογρα-
φικά δεδομένα μαρτυρούν ότι το παλαιοχριστιανικό αυτό κτίριο πρέπει να
κτίσθηκε μετά το 400 μ. Χ. και να καταστράφηκε με το σεισμό του 554 μ.Χ.21

Εξάλλου σε όλο το χώρο (εικ. 1) αποκαλύφθηκαν και πολλοί άλλοι τοί-
χοι που ανήκουν σε οικίες και εργαστηριακούς χώρους, ενώ σε βαθύτερα
στρώματα απαντά αρχαϊκή κεραμική. Πιθανότατα πρόκειται για την αρ-
χαϊκή φάση ζωής του ευρύτερου χώρου που έχει εντοπισθεί σε αντίστοιχα
βάθη και στο γειτονικό οικόπεδο Πατέρα-Τσαγκαρούλη.22

Η ταύτιση των ανεσκαμμένων μέχρι στιγμής κτιρίων δεν είναι προς το
παρόν δυνατή με ασφάλεια. Δεν μπορούμε δηλαδή να υποστηρίξουμε ότι το
κτίριο Γ είναι ο ναός του Απόλλωνα του �ου π.Χ. αι. παρά τη χρονική σύμ-
πτωση της ανέγερσής του, ή κάποιου άλλου από τους πολλούς θεούς που
λατρεύονταν στην Αλάσαρνα2� και ότι το κτίριο Α ακολούθησε κατά την
ύστερη ελληνιστική εποχή ως ένας ακόμη ναός αφιερωμένος σε κάποια
άλλη από τις λατρευόμενες θεότητες της περιοχής ή ως κάποιο άλλο δη-
μόσιο κτίριο. H μελέτη των πολλών επιγραφών που έχουν βρεθεί στην ανα-
σκαφή και στον ευρύτερο χώρο, παρέχει ασφαλή στοιχεία για τη λατρεία
πολλών θεοτήτων στο ιερό και μάλιστα με πολλαπλές ιδιότητες - Απόλ-
λων, Άρτεμις, Λητώ, Εκάτη, Ζευς, Αθηνά, Αφροδίτη, Ασκληπιός, Εστία,
Γαία, Ηρακλής. Ακόμη και ο εγγονός του Αυγούστου Γάιος Ιούλιος Καίσαρ
λατρευόταν σε ναΐσκο, ενώ ο R. Herzog ανέσκαψε ηρώο ρωμαϊκών χρό-
νων.24 Έτσι είναι πρόωρο να ταυτίσει κανείς τα ανεσκαμμένα κτίρια με τα
παραδιδόμενα από τις επιγραφές. Ωστόσο τα μνημειακά κτίρια που έχουν
αρχίσει να αποκαλύπτονται ανατολικά των κτιρίων Α, Β και Γ δίνουν την εν-
τύπωση πλατείας που περιβάλλεται από κτήρια, ενώ γνωστή είναι η ύπαρξη
Γυμνασίου και Τιμαχείου, διοικητικού κτιρίου στην Αλάσαρνα.25
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21 Αρ. ευρ. κεραμικής από δάπεδα δωματίων κτιρίου Ζ: τομή VI 2 Ανατολικά – Α 5� –
2001, τομή VI 2 Ανατολικά – Α 8�-A 90 – 2001, τομή VI 4 – A �2 – 2001, τομή VI 4 – A �7
– 2001, τομή VI 4 – A 84 - 2001.

22 Για την αρχαϊκή φάση ζωής του ιερού βλ.: Αλευρά, Καλοπίση, Κούρου, Λαιμού, Πα-
ναγιωτίδη 1985, 4˙ Καλοπίση-Βέρτη, Κοκκορού-Αλευρά, Λαιμού, Παναγιωτίδη, 198�, �0�,
πίν. 11�β, �1�-�14˙ Κοκκορού-Αλευρά, Καλοπίση-Βέρτη, Παναγιωτίδη 1995, 1�2.

2� Η επιγραφή που βρέθηκε το 1991 και αποτελεί ημερολόγιο θυσιών αναφέρει πολλούς
θεούς: Κοκκορού-Αλευρά 2004, 44-5� Ν. Ε. �˙ Kokkorou-Alevras 2004, 121-12�.

24 Κοκκορού-Αλευρά 2004, 105.
25 Ό.π.



Όπως σημειώθηκε, το ιερό του Απόλλωνα είναι γνωστό από πολύ πα-
λαιά, άγνωστη ωστόσο παρέμενε η θέση του οικισμού ή ορθότερα της πόλης
των Αλασαρνιτών μέχρι σήμερα καθώς και των νεκροπόλεών της. Για το
λόγο αυτό αποφασίσαμε την πραγματοποίηση συστηματικής επιφανειακής
έρευνας μέσα στα όρια του αρχαίου δήμου των Αλασαρνιτών που θα συνέ-
βαλε στην πληρέστερη μελέτη και κατανόησή του. Ένας ακόμη λόγος για τη
διεξαγωγή της εντατικής επιφανειακής έρευνας ήταν η ανάγκη συστηματικής
μελέτης των αρχαίων δήμων, οι οποίοι, ως γνωστό, αποτελούσαν λιγότερο ή
περισσότερο αυτοδύναμες οικονομικές και πολιτικές μονάδες, καθώς και των
μεταξύ τους σχέσεων, αφού η έως τώρα έρευνά τους έχει γίνει ως επί το πλεί-
στον κατά τρόπο αποσπασματικό και αφορά κυρίως στα μεγάλα αστικά κέν-
τρα ή στην Αττική.2� Ο δήμος των Αλασαρνιτών, για τον οποίο υπάρχουν ήδη
αρκετά δεδομένα χάρη στις επιγραφικές μαρτυρίες και την αποκάλυψη με-
γάλου μέρους του ιερού του Απόλλωνα και του παλαιοχριστιανικού οικι-
σμού, θα μπορούσε να αποτελέσει ένα παράδειγμα μελέτης της οικονομικής
και πολιτικής σχέσης της περιφέρειας με το κέντρο, στη συγκεκριμένη περί-
πτωση με την πόλη της Κω, από την προϊστορική έως και την παλαιοχρι-
στιανική εποχή. Επειδή, ακόμη, είναι γνωστό ότι η Κως αποτέλεσε ένα
σημαντικό διαμετακομιστικό και εξαγωγικό κέντρο στη διάρκεια μακρόχρο-
νων περιόδων της αρχαιότητας και επομένως δεν ήταν μία περιοχή αποκομ-
μένη από το ευρύτερο πολιτικό και οικονομικό γίγνεσθαι, αλλά ότι αντιθέτως
βρισκόταν σε άμεση εξάρτηση από τα μεγάλα κέντρα του μεσογειακού
χώρου, τα συμπεράσματα που θα συνάγονταν από τη μελέτη του δήμου
αυτού, θα αντανακλούσαν τις ευρύτερες εξελίξεις στον αιγαιακό χώρο.27

Η περιοχή που ερευνήθηκε επιφανειακά διαιρέθηκε με τη βοήθεια ορ-
γάνων του Παγκόσμιου Γεωδαιτικού Συστήματος Eντοπισμού (GPS) και
λογισμικού του Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών (GIS) σε τετρά-
γωνα 100x100 μ. (εικ. 7). Σε κάθε τετράγωνο που ερευνήθηκε από ομάδα
πέντε ατόμων με παράλληλες διαδρομές σε απόσταση είκοσι μέτρων του
ενός από το άλλο, μετρήθηκαν σχολαστικά όλα τα κινητά ευρήματα (κε-
ραμική, λίθινα)28 και καταγράφηκαν τα ακίνητα ευρήματα - αναλημματικοί
τοίχοι και αρχιτεκτονικά μέλη.
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2� Π.χ. Παπαχριστοδούλου 1989, Πετράκος 1999, Goette 2000.
27 Η εργασία αυτή, στην οποία συμμετέχουν και άλλοι ειδικοί επιστήμονες καθώς και

πολλοί μεταπτυχιακοί σπουδαστές του Τομέα μας, συντονίζεται από το μεταδιδάκτορα ερευ-
νητή Κ. Κοπανιά στο πλαίσιο του προγράμματος «Πυθαγόρας», σε συνεργασία με τον οποίο
παρουσιάζεται η μεθοδολογία και τα προκαταρκτικά συμπεράσματα της επιφανειακής έρευ-
νας. Σ’ αυτόν οφείλονται και οι ψηφιακοί χάρτες που απεικονίζονται εδώ.

28 Οι κεραμίδες και τα όστρακα μετρήθηκαν με ειδικούς μετρητές χειρός. Δε μετρήθη-
καν όστρακα που είχαν μέγεθος μικρότερο των 1-2 εκ.



Έως τώρα έχει ερευνηθεί συστηματικά μία έκταση περίπου 17 τετραγω-
νικών χιλιομέτρων. Όλα τα ευρήματα δηλώθηκαν με διαφορετικές ενδεί-
ξεις σε ψηφιακό αρχαιολογικό χάρτη σχεδόν ολόκληρης της περιοχής του
αρχαίου δήμου της Αλάσαρνας κλίμακας 1 προς 5000 μ. (εικ. 8) που συν-
δέεται με αμφίδρομο τρόπο με την ηλεκτρονική βάση δεδομένων, όπου
έχουν καταχωρηθεί όλα τα έως τώρα ευρήματα, ώστε να είναι δυνατός ο
συνδυασμός του στρώματος των αρχιτεκτονικών μελών με τη διασπορά
της κεραμικής. Κάθε όστρακο που μετρήθηκε απεικονίζεται ως μία κόκκινη
κουκίδα τοποθετημένη τυχαία μέσα στην αντίστοιχη διαδρομή, ενώ με
μπλε χρώμα αποδίδεται κάθε μία κεραμική πλίνθος (κεραμίδες και πλάκες
δαπέδου).29 Με γκρίζο χρώμα έχει αποδοθεί η ορατότητα σε κάθε διαδρομή,
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29 Στο χάρτη αποδίδονται όλα τα ευρήματα όπως καταμετρήθηκαν (από την προϊστο-
ρική εποχή έως και τις αρχές του 20ου αι.). Δεν αποδίδονται τα ευρήματα μίας περιόδου.
Δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί η μελέτη της κεραμικής και γι’ αυτό δεν έχουν ακόμη συντα-
χθεί οι χάρτες με τα ευρήματα ανά ιστορική περίοδο. Οι κεραμίδες είναι τόσο της στέγης



δηλαδή το ύψος και η πυκνότητα της υπάρχουσας βλάστησης˙ όσο πιο
σκούρο γκρίζο είναι το χρώμα της διαδρομής, τόσο πιο περιορισμένη ήταν
η ορατότητα κατά τη στιγμή της επιφανειακής έρευνας.�0 Με ερυθρωπό
χρώμα εξάλλου αποδίδονται οι εκτάσεις που δεν ήταν δυνατόν να ερευνη-
θούν συστηματικά. Όλες οι θέσεις όπου εντοπίσθηκε συγκέντρωση κερα-
μικής ή αρχιτεκτονικών μελών μελετήθηκαν αναλυτικότερα, με βάση έναν
κάνναβο με τετράγωνα πλευράς δέκα μέτρων.

Από την έως τώρα μελέτη των ευρημάτων προκύπτει η ακόλουθη εικόνα:
Κατά την ύστερη νεολιθική και την πρώιμη εποχή του χαλκού έχουν εντο-
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όσο και δαπέδου. Θα ξεχωριστούν, όταν ολοκληρωθεί η μελέτη του υλικού. Σε νεότερες θέ-
σεις (19ος αι.) βρίσκονται συνήθως πολλές κεραμίδες και λιγοστή σχετικά κεραμική. Γι’ αυτό
φαίνονται οι κεραμίδες στο χάρτη να είναι τόσες πολλές.

�0 Όπου η βλάστηση ήταν πυκνή, ίσως υπήρχαν ευρήματα που δεν καταγράφηκαν επειδή
δεν ήταν ορατά. Για το λόγο αυτό η ορατότητα είναι παράγοντας που θα συνυπολογισθεί για
τη συναγωγή των τελικών συμπερασμάτων.



πισθεί συνολικά επτά θέσεις, ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι στη μία από αυτές
(λόφος Κουτλούση) συλλέχτηκαν περίπου 2000 όστρακα και πολλά κομμά-
τια οψιανού (εικ. 9). Όλες οι θέσεις βρέθηκαν σε λόφους και προφανώς δια-
τηρήθηκαν επειδή δεν υπήρξε εκεί μεταγενέστερη εγκατάσταση.�1 Αντιθέτως
από τη μέση και ύστερη εποχή του χαλκού δεν υπάρχουν ευρήματα, γεγονός
που ίσως έχει σχέση με τη μειωμένη σπουδαιότητα του οψιανού ως υλικού
κατά τις περιόδους αυτές που αφθονεί στο γειτονικό νησάκι Γυαλί και τη
συνακόλουθη αναζήτηση άλλων θέσεων εγκατάστασης από τους κατοίκους.

Από τη γεωμετρική εποχή εντοπίσθηκε μόνο ένα νεκροταφείο (λόφος
Κουτλούση), φαίνεται όμως ότι χρήση του χώρου αυτού συνεχίστηκε έως
και τα ελληνιστικά χρόνια. Από την αρχαϊκή περίοδο εντοπίσθηκε επίσης
μία μόνο θέση με ελάχιστα όστρακα, όπου όμως βρέθηκε και ένα υστερο-
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�1 Υπήρξε χρήση του χώρου και σε νεότερες περιόδους, αφού βρέθηκαν και ελάχιστα ελ-
ληνιστικά και νεότερα (19ος αι.) όστρακα και κεραμίδες. Ωστόσο δε φαίνεται να υπήρξε κα-
τοίκηση στους συγκεκριμένους λόφους μετά από την πρώιμη εποχή του χαλκού.

Εικ. 9



αρχαϊκό πήλινο ειδώλιο μίας καθιστής μορφής. Σχετικά λιγοστή είναι η κε-
ραμική των κλασικών χρόνων που βρέθηκε και ανήκει κυρίως στα ύστερα
χρόνια αυτής της περιόδου. Εντοπίσθηκε μία μόνο υστεροκλασική θέση σε
έναν λόφο κοντά στο ιερό του Απόλλωνα (λόφος Κούκος).

Η εικόνα αυτή αλλάζει άρδην κατά την ελληνιστική εποχή, όπως δείχνει
η κατακόρυφη αύξηση της κεραμικής (εικ. 10). Ένα από τα σημαντικότερα
αποτελέσματα της επιφανειακής έρευνας είναι και ο εντοπισμός της θέσης της
ελληνιστικής πόλης της Αλάσαρνας στα βόρεια και δυτικά του σύγχρονου
χωριού της Καρδάμαινας, όπως προκύπτει από τη μεγάλη συγκέντρωση ελ-
ληνιστικής κυρίως κεραμικής και πλίνθων. Μεγάλο τμήμα της αρχαία πόλης
πιθανόν να έχει καταστραφεί από τη σύγχρονη οικοδόμηση. Το θέατρο και
τα δημόσια κτήρια που έχει φέρει στο φως η αρχαιολογική σκαπάνη,�2 καθώς
επίσης και το ελληνιστικό νεκροταφείο που εντοπίστηκε σε ένα κοντινό
ύψωμα (Τάφοι), όπου βρέθηκαν τουλάχιστον �0 τάφοι,�� συνηγορούν υπέρ
του εντοπισμού της πόλης στη συγκεκριμένη θέση. Ενδιαφέρον παρουσιάζει
επίσης το γεγονός ότι η πλειονότητα των ελληνιστικών οστράκων από την ευ-
ρύτερη περιοχή της Αλάσαρνας ανήκει σε αμφορείς με τις χαρακτηριστικές δι-
πλές λαβές˙ φαίνεται λοιπόν ότι κατά τους ελληνιστικούς χρόνους
σημειώθηκε αύξηση της παραγωγής και εξαγωγής γεωργικών προϊόντων. Η
εύρεση μεγάλης ποσότητας κακοψημένου πηλού και οστράκων, κυρίως της
ελληνιστικής εποχής, σε τρία διαφορετικά σημεία, αποτελεί ισχυρή ένδειξη
ότι εκεί λειτουργούσαν κεραμικά εργαστήρια. Ιδιαίτερα αξίζει να αναφερθεί
και μία θέση κοντά στους Αγίους Αναργύρους, όπου βρέθηκε in situ τμήμα
ψηφιδωτού και υποκαύστου, που φανερώνουν ότι εκεί μάλλον βρισκόταν μία
έπαυλη ή κάποιο ιερό. Κατάλοιπα τείχους πλάτους 0,�0 μ., κτισμένου από κρο-
καλοπαγείς λίθους σε δύο σειρές χωρίς συνδετικό υλικό, που ίσως ανήκουν σε
οχύρωση, έχουν βρεθεί μόνον στην περιοχή του κάστρου της Αντιμάχειας.�4

Γενικότερα πάντως διαπιστώνεται μετατόπιση των οικιστικών θέσεων από
τους λόφους και τα υψώματα στην πεδιάδα της σύγχρονης Καρδάμαινας.
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�2 Κοκκορού-Αλευρά, Καλοπίση-Βέρτη, Παναγιωτίδη 1995, 14�˙ Κοκκορού-Αλευρά
2004, 19-2�.

�� Στο λόφο είχαν κτίσει οι Ιταλοί τη δεκαετία του 1920 ένα υπόγειο αρχηγείο που λει-
τουργούσε και ως κανονιοστάσιο. Περιμετρικά στο ύψωμα είχαν διανοίξει ορύγματα. Ένα
από αυτά τα ορύγματα περνά ακριβώς ανάμεσα από τους τάφους. Φαίνεται λοιπόν ότι συλ-
λήθηκαν ήδη τότε. Αρκετοί πάντως δεν πρέπει να έχουν ανασκαφεί. Λιγοστοί τάφοι βρί-
σκονται και στη θέση μεταξύ του λόφου Κούκου και της πανεπιστημιακής ανασκαφής, σε ένα
μικρό ύψωμα, μάλλον ελληνιστικής εποχής.

�4 Εντοπίστηκαν μπροστά από έναν προμαχώνα του κάστρου της Αντιμάχειας˙ βρέθηκε
μόνο οθωμανική κεραμική που προφανώς αντιστοιχεί σε αυτή τη φάση ζωής του κάστρου.



Η αναμφίβολη ακμή που διαπιστώνεται για την ελληνιστική περίοδο
μάλλον συνεχίσθηκε και κατά τους πρώιμους ρωμαϊκούς χρόνους. Αντί-
θετα τα ευρήματα που μπορούν να χρονολογηθούν μεταξύ του πρώτου και
του τέταρτου αιώνα μετά Χριστόν μειώνονται δραματικά, κάτι που προκύ-
πτει και από τα ανασκαφικά δεδομένα στο χώρο του ιερού. Αυτό ίσως οφεί-
λεται στον καταστροφικό σεισμό που γνωρίζουμε ότι έπληξε την περιοχή το
1�9 μ.Χ.�5 Ελπίζουμε ότι η ολοκλήρωση της έρευνας και της μελέτης του
υλικού θα μας προσφέρουν μία πληρέστερη εικόνα για την εποχή αυτή. Ο
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�5 Κοκκορού-Αλευρά, Καλοπίση-Βέρτη, Παναγιωτίδη 1995, 157-159˙ Κοκκορού-Αλευρά
2001, 9�.



παλαιοχριστιανικός οικισμός πάντως ήταν περισσότερο εκτεταμένος αφού
απλωνόταν κατά μήκος της παραλίας σε συνολικό μήκος έξι χιλιομέτρων
(εικ. 9 και 11). Η ύπαρξη τεσσάρων γνωστών βασιλικών�� μαρτυρεί την
ακμή του. Δεν είναι όμως σαφές, αν ο οικισμός ήταν όντως ενιαίος ή διαι-
ρεμένος σε ανεξάρτητες μεταξύ τους συνοικίες.

Έχουν επίσης ερευνηθεί, όπως αναφέρθηκε, και δύο οχυρές θέσεις, το
γνωστό Εβραιόκαστρο�7 και το έως τώρα άγνωστο Παλιόκαστρο�8 (εικ. 9).
Σε αυτές φαίνεται ότι υπήρχε κάποιου είδους δραστηριότητα τουλάχιστον
από την ελληνιστική εποχή, ωστόσο η πλειονότητα της κεραμικής που βρέ-
θηκε χρονολογείται στην παλαιοχριστιανική περίοδο. Και οι δύο αυτές θέ-
σεις δεν αποκλείεται να αντιστοιχούν στα περιπόλια και φρούρια που
αναφέρονται στο τιμητικό ψήφισμα υπέρ του Θευκλή Αγλάου,�9 ενώ η ελ-
ληνιστική - ρωμαϊκή οχύρωση που φαίνεται ότι υπήρχε στη θέση του κά-
στρου της Αντιμάχειας θα μπορούσε να ήταν το κύριο περιπόλιο της
Αλάσαρνας που ίσως συνέχιζε να χρησιμοποιείται ως καταφύγιο και κατά
τους παλαιοχριστιανικούς χρόνους.

Τέλος ερευνήθηκαν και τα κτιριακά κατάλοιπα μίας βιοτεχνικής εγκατά-
στασης παραγωγής λαδιού (γερμανικό ελαιοπιεστήριο) που σώζονται σε χα-
μηλό ύψωμα στα βορειοανατολικά της κοιλάδας της Καρδάμαινας, στη θέση
Παναγιά, κοντά στο ξενοδοχειακό συγκρότημα Νορίντα. Το κτιριακό αυτό
συγκρότημα που αποτελείται από μία οικία, δύο ελαιοτριβεία, έναν αποθη-
κευτικό χώρο, μία κρήνη και την εκκλησία της Ζωοδόχου Πηγής, ανήκει στο
2ο μισό του 19ου αιώνα, είναι δηλαδή περίπου σύγχρονο με την Παλαιά Καρ-
δάμαινα που κτίστηκε γύρω στα μέσα του 19ου αιώνα σε αρκετή απόσταση
από την ακτή στα νοτιοδυτικά της πεδιάδας της Καρδάμαινας, όταν οι κά-
τοικοι από το Κάστρο της Αντιμάχειας κατέβηκαν στον εύφορο κάμπο.

Από αυτά τα προκαταρκτικά συμπεράσματα προκύπτει η εικόνα ενός ακ-
μαίου δήμου με χιλιετή ιστορία, αφού η ίδρυσή του συμπίπτει τουλάχιστον με
τις αρχές του 7ου αιώνα π. Χ. και η ζωή του οποίου συνεχίζεται αδιάλειπτα
μέχρι τον 7ο αιώνα μ.Χ. Οι πειρατικές επιδρομές της εποχής αυτής αναγκά-
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�� Κοκκορού-Αλευρά, Καλοπίση-Βέρτη, Παναγιωτίδη 1995, 1�9-171 με βιβλιογραφία.
Καλοπίση-Βέρτη 1998.

�7 Βρίσκεται σε απότομο ύψωμα κοντά στην παραλία που κάνει πολύ δύσκολη την προσέγ-
γιση από την ακτή. Σώζεται χαμηλή οχύρωση από αργούς λίθους με υδραυλικό κονίαμα, ελά-
χιστα είναι τα κατάλοιπα κτιρίων αλλά άφθονη η κεραμική. Βλ. και: Μπρούσκαρη 199�, �8-�9.

�8 Το Παλιόκαστρο είναι πολύ απομονωμένο από την παραλία με λιγοστή σχετικά και
κακής ποιότητας κεραμική. Ανάμεσα στα πολλά θεμέλια κτιρίων που σώζονται στο εσωτερικό
του, υπάρχουν και τα θεμέλια μίας μονόχωρης, πολύ κατεστραμμένης, εκκλησίας με αψίδα.

�9 Κοκκορού-Αλευρά 2004, 85-8�, 110 αρ. 4.



ζουν τους κατοίκους να αποσυρθούν σε πιο οχυρές θέσεις στο εσωτερικό του
νησιού, κατά πάσα πιθανότητα στην περιοχή της σύγχρονης Αντιμάχειας και
στο κάστρο της, από όπου θα κατέβουν στα πεδινά και στην ακτή μόλις κατά
τον 19ο αιώνα. Η οικονομία του αρχαίου δήμου υπήρξε αγροτική με βασικά
προϊόντα το κρασί και το λάδι, όπως μπορεί να συναχθεί από το πλήθος των
οστράκων από εμπορικούς οξυπύθμενους αμφορείς που βρέθηκαν τόσο στο
χώρο του ιερού όσο και κατά την επιφανειακή έρευνα. Η σύγχρονη Καρδά-
μαινα έχει ουσιαστικά εγκαταλείψει την αγροτική οικονομία που άνθιζε μέχρι
και μετά τα μέσα του 20ου αι. και ζει βασικά από τον τουρισμό.
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Αλέξανδρος Π. Γούναρης

Συνεισφορές στην έρευνα της οικιστικής
του ηπειρωτικού ελλαδικού χώρου

κατά την Πρωτογεωμετρική-Γεωμετρική περίοδο

Δεν άνθησαν ματαίως τόσα θαύματα
Aνδρέας Eμπειρίκος, Σκοπιά

Στον χώρο της Επιστημολογίας η θεωρία προτάσσεται ως αξία: χωρίς θεω-
ρία δε μπορεί να υπάρξει επιστήμη. Στο πεδίο της Αρχαιολογίας με άνεση
γίνονται δεκτά ποικίλα αξιακά συστήματα. Aκόμα μέχρι τις μέρες μας με-
ταξύ των αρχαιολόγων που εργάζονται στη νεοελληνική επικράτεια, το
αξιακό σύστημα που κυριαρχεί στηρίζεται πάνω στο δίπολο «ανασκαφή-
εύρημα»: αρχαιολογία σημαίνει ανασκαφή και ανασκαφή σημαίνει εύρημα
ή «την αλήθεια θα την πει ο (γ)κασμάς». Και η θεωρία; Κατά το ίδιο αξιακό
σύστημα, περνά σε δεύτερη μοίρα καθώς θεωρία χωρίς τεκμήρια δεν μπο-
ρεί να υπάρξει.1 Λογικώς, φαίνεται ορθή η διαπίστωση συμφώνως με την
οποία ένα από τα πιο εμφανή χαρακτηριστικά της νεοελληνικής αρχαιολο-
γίας είναι η σχετική απροθυμία της να υιοθετεί τις θεωρητικές καινοτομίες
τις προερχόμενες από τις μητροπόλεις της Aρχαιολογίας.2

Mέσα σε ένα τέτοιο εχθρικό κλίμα για τη θεωρία της αρχαιολογικής
γνώσης, ο Nικόλας Φαράκλας σε μια συγκεκριμένη φάση της επαγγελμα-
τικής υπερορίας του (1969-1974) συνεισέφερε3 στο γνωστό ερευνητικό πρό-
γραμμα4 με εμπνευστή τον Kωνσταντίνο Δοξιάδη (1913-1975), εισηγητή

1 Για την ένταξη αυτής της ερευνητικής στάσης σε κάποιον από τους -ισμούς της Eπι-
στημολογίας: Trigger 1998, 2.

2 Kotsakis 1991, 81. H ίδια άποψη υιοθετείται ευρύτερα για την Kλασική αρχαιολογία:
Dyson 1993, 195-196, Kardulias 1994, 1.

3 Φαράκλας 1971, 1972α, 1972β, 1972γ, 1973, Sakellariou, Faraklas 1971, Σακελλαρίου,
Φαράκλας 1972.

4 «H αρχαία ελληνική πόλη» (The Ancient Greek City ή συντομογραφικώς: AGC, έναρξη
προγράμματος: 1968). Πρώτη υποδοχή του εγχειρήματος από τη διεθνή κριτική: Wagstaff
1975, 163-168, Bakhuizen 1975, 216. Εκδοτικός απολογισμός: Basba-Svolopoulou 1978. Kρι-
τική μετά από είκοσι χρόνια: Jameson, Runnels, van Andel 1994, 7. Eυρύτερη αποτίμηση του
έργου του Δοξιάδη: Kύρτσης 2006, 301-463.



σε παγκόσμιο επίπεδο του όρου «Oικιστική» (: Ekistics),5 ιδρυτή του Aθη-
ναϊκού Kέντρου Oικιστικής (AKO). Eδώ η θεωρία ήταν καλοδεχούμενη,
παραδόξως μόνον από τον οικοδεσπότη Δοξιάδη,6 όχι από τους φιλοξε-
νουμένους (του) αρχαιολόγους. Στο πλαίσιο του ιδίου εγχειρήματος, στη
σειρά των σχετικών εκδόσεων, παρουσιάζονται οι πρώτοι αξιόπιστοι χάρτες
περιοχών με ακριβείς σημειώσεις θέσεων καταγραφής ευρημάτων απεικο-
νίζοντες την κατοίκηση κατά αρχαιολογική περίοδο. Ανάμεσα τους εμφα-
νίζονται χάρτες με σημειώσεις οικήσεων με ευρήματα χρονολογούμενα
στην ΠΓ ή και τη Γ. H προσπάθεια του αρχιτέκτονα-πολεοδόμου δεν ήταν
μεμονωμένη. Συνέπλεε με εξειδικευμένες προσπάθειες αρχαιολόγων να με-
τουσιώσουν την Aρχαιολογία από σώμα γνώσεων φορτισμένων με σημα-
σίες, προκαθορισμένες ιδέες, φαντασιώσεις, υποκειμενισμό εν γένει, σε
επιστήμη με τη βοήθεια άλλων επιστημών. Mεταξύ τους ήταν η Oικιστική,
στο βαθμό που και η ίδια, εκείνα τα χρόνια, εδραιωνόταν ως επιστήμη.
Tούτο, από μεθοδολογική άποψη σήμαινε εφοδιασμό της Aρχαιολογίας του
Xώρου αφ’ ενός με ακριβείς όρους που θα συνεισέφεραν στην ανάλυση της
οικιστικής μιας περιοχής (: αριθμός, κατανομή, τυπολογία, ιεραρχία, κατά-
ταξη των οικισμών),7 αφ’ ετέρου δε με οικιστικούς κανόνες ή ακόμη με οι-
κιστικά πρότυπα που θα εμπεριείχαν το στοιχείο της πρόβλεψης.8

Στο κείμενο που ακολουθεί, με αφορμή το πρόγραμμα AGC -πρωτοπο-
ριακό εν πολλοίς για την εποχή του- και τη συμμετοχή του N. Φαράκλα,
επιχειρείται αποτίμηση της συνεισφοράς ποικίλων και ετερόκλητων μελε-
τών του ηπειρωτικού ελλαδικού χώρου που ακολούθησαν και άπτονται θε-
μάτων οικιστικής κατά την ΠΓ-Γ.9 Eκ προοιμίου αναφέρομε ότι η συμβολή
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5 Στοιχεία για την εισαγωγή του όρου ήδη από το 1942: A Supplement to the Oxford En-
glish Dictionary, Oxford 1972, λ. ekistics. Aποσαφηνίζεται ως discipline στο Doxiadis 1968,
15. Παρά την εισαγωγή του στη λεξικογραφία δε διαδόθηκε ευρέως. Στο παρόν κείμενο με
τον όρο οικιστική μιας περιοχής εννοείται η εικόνα της κατοίκησής της όταν αυτή ερευνά-
ται στην τρίτη ομώνυμη κλίμακα θεώρησης του δομημένου χώρου της, την κλίμακα που έπε-
ται των δύο άλλων μικροτέρων, της αρχιτεκτονικής και της πολεοδομικής κλίμακας.

6 Οι θεωρητικές αναγωγές του Δοξιάδη βάσει των συγκεκριμένων μελετών του ΑGC δη-
μοσιεύονται ανά έτος από τον ίδιο στους απολογισμούς του προγράμματος, Doxiadis 1971,
1972, 1973.

7 Oι προσδοκίες μιας εποχής από την εφορμογή των αναλυτικών προτύπων στη Γεω-
γραφία των οικισμών απεικονίζονται στο έργο των Hodder, Orton 1976, 53-97.

8 Aπό τον προβληματισμό πάλι της ιδίας εποχής επi του θέματος: Herzfeld, 1971, 36-41.
9 Aπό τις μελέτες που προηγήθηκαν των εκδόσεων του AKO και άγγιξαν θέματα οικι-

στικής της ΠΓ-Γ/ΠEΣ διακρίνομε τις ανήκουσες στο πεδίο της Aρχαιολογίας (Θεσσαλία:
Wace, Thompson 1912, 208-216, Mακεδονία: Rey 1916, του ιδioυ 1917-19, Heurtley 1932,
xii-xiii, 103-108, 112-113, 125, Mακεδονία-Θράκη: Casson 1926, 142-154 και ένθετο χάρτη)
της Iστορικής Tοπογραφίας (Hλεία: Sperling 1942, Eσπερία Λοκρίς: Lerat 1952, I 151, II 12,



τους διαφέρει από μελέτη σε μελέτη. Σε ελάχιστες διατυπώνονται ερμηνείες
ζητουμένων της Πρωτοϊστορίας και της Πρωτοϊστορικής Aνθρωπολογίας
όπως αυτά καθορίζονται κυρίως από τη φιλολογική μαρτυρία. Aποτελούν
θέματα προς φωτισμό και ερμηνεία χρονολογούμενα μεταξύ του 11ου και
7ου αιώνα π.Χ. και είναι: οι πληθυσμιακές μετακινήσεις μετά το τέλος του
μυκηναϊκού κόσμου, οι σχέσεις επηλύδων και αυτοχθόνων μετά το τέλος
των μετακινήσεων, οι πρώτες συγκρούσεις μεταξύ μεταμυκηναϊκών κοινω-
νικών σχηματισμών, η φυσιογνωμία των νέων ομηρικών(;) κοινωνιών που
διαμορφώνονται, το αποικιακό φαινόμενο του 8ου αιώνα π.X. Πάντα ταύτα
συμβάλλουν στην ερμηνεία του μεγάλου ζητουμένου της περιόδου, της γέ-
νεσης της πόλεως10 αλλά εσχάτως και στο φωτισμό του δεύτερου κρατικού
σχηματισμού της περιόδου που επιβιώνει, του έθνους.11

Με κριτήριο επιλογής τη συμβολή μιας μελέτης στην διαμόρφωση απαν-
τήσεων επί των ανωτέρω θεμάτων προχωρήσαμε στον προσδιορισμό των εν
λόγω μελετών.12 Εξετάσαμε ένα ευρύτατο σύνολο εργασιών ποικίλου πε-
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Θεσσαλία: Staehlin 1924) και της Iστορικής Γεωγραφίας (Ήπειρος: Philippson, Kirsten 1956).
Eμφανίζουν δύο ιδιαιτερότητες:

-. Πλην των μελετών Sperling και Lerat, καταπιάνονται με τον κεντρικό και βορειοελ-
λαδικό χώρο καθώς εδώ ακόμη και οι μυθολογικές παραδόσεις που συναρτώνται με την πε-
ρίοδο και μετατρέπονται σε πρωτοϊστορία αδυνατούν να παράγουν Πρωτοϊστορία. Λογικό
ήταν τα αρχαιολογικά ευρήματα της ΠEΣ να αποτελέσουν βασική πηγή για την ανασύσταση
της οικιστικής εικόνας της περιοχής.

-. Πάλι, πλην της περιπτώσεως της Hλείας και της Eσπερίδος Λοκρίδος αλλά και τόπων
της Θεσσαλίας, στις ανωτέρω περιοχές, η τεχνοτροπiα της κεραμικής της εποχής που πραγ-
ματευόμαστε δεν εντάσσεται στην τεχνοτροπία της νοτιοελλαδικής ΠΓ-Γ, αλλά σε εκείνη
που μελετητές απέδωσαν με τον όρο «κεραμική ΠEΣ». Yιοθετήθηκαν οι όροι «κεραμική ΠΓ-
Γ» για τον ελλαδικό Nότο και «κεραμική ΠEΣ» για τον ελλαδικό Bορρά. Mε το πέρασμα
του χρόνου, ο όρος «ΠEΣ» όλο και περισσότερο υιοθετείται από μελετητές της περιόδου σε
περιοχές του ελλαδικού νότου. Kαι τούτο, παρά το ότι το περιεχόμενό του όπως και εκείνο
των όρων «YEΣ» ή «EΣ» ουδόλως έχει αποκρυσταλλωθεί στον ελλαδικό Bορρά. Bλ. σχ.
Γραμμένος, Mπέσιος, Kώτσος 1997, 9-10.

10 Aντιπροσωπευτικό της στροφής της έρευνας προς την Aρχαιολογία για τη διατύπωση
απαντήσεων σχετικών με τη γένεση της πόλεως είναι το έργο αναφοράς του M.B. Σακελ-
λαρίου, Sakellariou 1989 όπως επίσης και εκείνo του ηansen 2006.

11 Aντιστοίχως για τα έθνη βλ. Morgan 2003, ενώ για την έννοια της εθνότητας βλ. Hall
1997.

12 Aιτιολογείται συνεπώς η για λόγους ουσίας εξαίρεση των τυπικών μελετών Iστορι-
κής Tοπογραφίας που είναι προσανατολισμένες αποκλειστικώς προς τα ζητούμενα των με-
ταγεωμετρικών περιόδων. Eπίσης για λόγους οικονομίας κειμένου στην επισκόπησή μας
δεν περιλαμβάνονται συνεισφορές ερευνών προσανατολισμένων στην οικιστική προγενε-
στέρων της ΠΓ-Γ περιόδων (παραδείγματος χάριν: οι γνωστές μελέτες Hope Simpson, Dic-
kinson (Gazetteer) για τη Mυκηναϊκή Eλλάδα ή η μελέτη Γαλλή (Άτλας) για τη Nεολιθική
Θεσσαλία).



ριεχομένου που διέπονται από εντελώς διαφορετικές αρχές εκπόνησης και
προδιαγραφές δημοσίευσης. Στην επισκόπησή μας περιλαμβάνονται από
μιας σελίδας απλές καταγραφές οικήσεων με ευρήματα της ΠΓ-Γ μέσα σε
μια μονογραφία περιοχής έως επίπονες έρευνες επιφανείας πολυάριθμου
επιτελείου ερευνητών, αλλά ακόμη θεωρητικολογούσες μελέτες που απο-
κωδικοποιούν την εικόνα των τόπων καταγραφής ευρημάτων της ΠΓ-Γ στο
πεδίο της Πρωτοϊστορίας. υποχρεωτικώς λοιπόν, στην ανάλυσή μας κρί-
θηκε αναγκαία η στοιχειώδης κατάταξή τους σε μια ή περισσότερες κατη-
γορίες. Xρησιμοποιήσαμε ορισμένα κριτήρια κατάταξης:

(I) τον χώρο (: αν η μελέτη καταπιάνεται με το σύνολο του ηπειρωτικού
ελλαδικού χώρου ή με μια επί μέρους περιοχή),

(II) τον χρόνο (: αν πρόκειται για διαχρονική μελέτη της περιοχής ή για
έρευνα της περιοχής μόνον κατά την ΠΓ-Γ ή ΠEΣ),

(III) το υλικό βάσει του οποίου γίνεται η καταγραφή των θέσεων (: αρ-
χιτεκτονική, κεραμική, μικροτεχνία),

(IV) τον βαθμό πρωτοτυπίας του εν λόγω υλικού (: αν είναι προϊόν ερ-
γασίας πεδίου ή αποτέλεσμα έρευνας στη βιβλιοθήκη ή συνδυασμός και
των δύο) και

(V) τον εν γένει χαρακτήρα της (: αν έχει περιγραφικό ή/και ερμηνευτικό
χαρακτήρα).

Ως προς τη μέθοδο της ανάλυσής τους διαιρέσαμε τον ηπειρωτικό ελ-
λαδικό χώρο σε εικοσιεπτά (27) επί μέρους περιοχές,13 ενώ ως μονάδες κα-
ταγραφής χρησιμοποιήθηκαν κυρίως οι οκτώ χιλιάδες οκτακόσιοι τρεις
(8803) οικισμοί της απογραφής του 1981 στον ηπειρωτικό χώρο της νε-
οελληνικής επικράτειας.14 Προχωρώντας στην τακτοποίησή τους, προκα-
ταρκτικώς επισημαίνομε ότι:

-. Tα έργα που μελετήσαμε αντιστοιχούν σε περιπτώσεις περιοχών -ανε-
ξαρτήτως εκτάσεως- που ο αριθμός τους ξεπερνά την εκατοντάδα. Tα εννέα
(9) σχετίζονται με το σύνολο του ελλαδικού χώρου, ενώ τα υπόλοιπα με επί
μέρους περιοχές του ηπειρωτικού ελλαδικού χώρου.

-. Εικόνες της κατανομής των οικισμών που μπορούν να χρονολογη-
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13 Aργολίς, Kορινθία, Aχαΐα, Kυνουρία, Aρκαδία, Hλεία, Tριφυλία, Mεσσηνία, Λακω-
νία, Mεγαρίς, Aττική, Ωρωπία, Eύβοια, Bοιωτία, Φωκίς, Δωρίς, Λοκρίς Eσπερία, Λοκρίς Eώα,
Φθιώτις, Θεσσαλία, Aιτωλία, Ευρυτανία, Aκαρνανία, Ήπειρος, Mακεδονία, Xαλκιδική, Aι-
γαιακή Θράκη. H διαίρεση είναι εντελώς τεχνική˙ έχει ως στόχο την υποβοήθηση της πλή-
ρους κάλυψης του γεωγραφικού χώρου της σημερινής Hπειρωτικής Eλλάδας και δεν πρέπει
να απασχολεί τον αναγνώστη. Προς τούτο επιλέχθηκαν διαιρέσεις βάσει της ύστερης γεω-
γραφικής-περιηγητικής φιλολογικής παράδοσης, κυρίως της Pωμαϊκής περιόδου.

14 Tα στοιχεία προέρχονται από την έκδοση της EΣYE, Πραγματικός πληθυσμός της
Eλλάδος κατά την απογραφή της 5 Aπριλίου 1981, Aθήναι 1982.



θούν στην ΠΓ-Γ ή ΠEΣ παρουσιάζονται και στις εικοσιεπτά περιοχές.
-. Κατά κανόνα σε αυτές, η παρουσίαση της οικιστικής των περιόδων

που πραγματευόμεθα εμπεριέχεται στην παρουσίαση της οικιστικής και
άλλων περιόδων.

-. Σε ελάχιστες γίνεται πραγμάτευση της οικιστικής της περιοχής απο-
κλειστικώς και μόνον κατά την ΠΓ ή τη Γ.

Αν επιχειρούσαμε μια διαχρονική-ιστορική ανάλυση τους θα θεωρού-
σαμε ως σταθμό τo έτος 1972, χρονιά της έκδοσης του εισαγωγικού έργου
του Δοξιάδη15 στη σειρά των μελετών της αρχαίας οικιστικής του AKO.
Είναι όμως και το έτος έκδοσης της πρωτοποριακής έρευνας για τη Μεσ-
σηνία του Πανεπιστημίου της Μinessota16 που τόσο επιρρέασε σειρά μελε-
τών που ακολούθησαν.17 Άλλη μία σύμπτωση: την ίδια χρονιά εκδίδεται το
συνθετικό έργο του Vincent Desborough για τους λεγομένους «Σκοτεινούς
Αιώνες», ένα χρόνο πριν δημοσιεύεται η ανάλογη μελέτη του Anthony
Snodgrass, πέντε χρόνια μετά εκδίδεται η μελέτη του Nicolas Coldstream
για τη γεωμετρική Eλλάδα. Με αυτή τη σύμπτωση προκύπτει η πιο ενδια-
φέρουσα τριλογία18 που συνοψίζει τους προβληματισμούς «μιας εποχής για
μια άλλη εποχή». Πέρασαν πάνω από τριάντα χρόνια ικανά για να δημι-
ουργήσουν κατηγορίες ερευνών με τον συνδυασμό των κριτηρίων κατάτα-
ξής τους που προηγουμένως διατυπώσαμε. Aνά κατηγορία επισημαίνομε:

A. Mελέτες αποδίδουσες εικόνες της οικιστικής του ηπειρωτικού ελ-
λαδικού χώρου κατά την ΠΓ-Γ σε πανελλαδική κλίμακα
Στις εν λόγω μελέτες, πρόθεση των περισσοτέρων μελετητών είναι να εικο-
νογραφήσουν το κείμενό τους με έναν χάρτη: η οικιστική του ελλαδικού
χώρου κατά την ΠΓ-Γ είναι έννοια implicita: εμμέσως οι περιεχόμενοι χάρτες
απεικόνισης των καταγραφών ευρημάτων επέχουν θέση απλών εικόνων κα-
τοίκησης, τόσον του ηπειρωτικού όσο και του νησιωτικού χώρου. Πρώτες ει-
κόνες για την κατανομή των οικήσεων της ΠΓ-Γ σε πανελλαδική κλίμακα
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15 Δοξιάδης 1972.
16 The Μinessota Messenia Expedition: McDonald, Rapp 1972. Στον κατάλογο των αρ-

χαιολογικών θέσεων της μελέτης αντλούνται στοιχεία από προγενέστερες έρευνες των Mc-
Donald, Hope Simpson 1961, 1968, 1969.

17 Kριτική αποτίμηση της συνεισφοράς της μελέτης: Fotiadis 1995.
18 Desborough 1972, Snodgrass 1971, Coldstream 1977. Eν προκειμένω πιθανώς να αδι-

κούμε τη δεκαετία του ’60 καθώς πολύ κοντά στο χρόνο που αναφερόμαστε η κεντρική Eυ-
ρώπη έχει να παρουσιάσει τη δικιά της «τριλογία» σχετική με την εποχή: Schweitzer 1969,
Bouzek 1969 και τη σειρά Archaeologia Homerica -αν θεωρηθεί ως ενιαίο έργο. Σε αυτή τη
σειρά διακρίνομε: Drerup 1969 (κατοικίες-ναοί), Andronicos 1968 (ταφές).



αποκτώνται από τις δημοσιεύσεις των Desborough, Coldstream, Schacher-
meyer, Vanschoonwinkel και Συριόπουλου.19 τουλάχιστον μέχρι τα μέσα της
δεκαετίας του 1970 ο χάρτης του ελλαδικού χώρου παρουσιάζει σημαντικές
σε έκταση λευκές επιφάνειες, στερούμενες σημείων στίγμωσης απεικονίζοντα
οικήσεις της περιόδου. Εν προκειμένω οι καταγραφές τεκμηριώνονται βάσει
υλικού από όλες τις κατηγορίες ευρημάτων δηλαδή βάσει ευρημάτων αρχι-
τεκτονικής, κεραμικής και μικροτεχνίας. Μελέτες σαν αυτές των Snodgrass,
Lang, Mαζαράκη Aινιάνα και προγενεστέρως του Drerup20 παρουσιάζουν σε
χάρτη καταγραφές που συναποτελούν ειδικά περιβάλλοντα συνευρημάτων
(contexts: απλές κατοικίες, ταφές, ναοί και ιερά, κατοικίες ηγεμόνων, οικι-
στικά συγκροτήματα). Mια πρώτη παρατήρηση επί των λευκών επιφανειών
των πρώτων χαρτών του ελλαδικού χώρου κατά την ΠΓ-Γ: σαφώς πρόκειται
περί κενού της έρευνας της δεκαετίας του ’70 και όχι για κενό της πραγμα-
τικότητας τεσσάρων προχριστιανικών αιώνων (11ος-8ος αι. π.X.).

Ως προς τον τελικό ποσοτικό απολογισμό, η πρόοδος της έρευνας στις
αρχές της δεκαετίας του 1990 αντιπροσωπεύεται από τη συγκομιδή του
Kωνσταντίνου Συριόπουλου.21 Για τεχνικούς-εκτυπωτικούς λόγους η κατα-
γραφή του δεν απεικονίσθηκε σε συνοπτικό χάρτη. Στο σύνολο των οκτώ χι-
λιάδων οκτακοσίων τριών (8803) οικισμών του ηπειρωτικού ελλαδικού χώρου
της απογραφής του 1981 κατέγραψε τετρακόσιες τριάντα (430) οικήσεις με
ευρήματα από την ΠΓ-Γ, που αντιπροσωπεύουν ποσοστό 4,48% του συνό-
λου των σημερινών οικισμών της ηπειρωτικής Ελλάδας.22 Αυτός ο αριθμός
προέκυψε κυρίως με την εφαρμογή της «μεθόδου της χιονοστιβάδας» μέσω
της αποδελτίωσης καταγραφών σε συνθετικές εργασίες και βεβαίως με τη
συμπληρωματική αποδελτίωση στοιχείων από τις διάσπαρτες πρωτογενείς
δημοσιεύσεις.23 Οι συνθετικές εργασίες που έχουν προηγηθεί είναι προϊόντα
ερευνών και συνδυάζουν πρωτογενή και δευτερογενή έρευνα σε επί μέρους
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19 Desborough 1972, 356-357 (χάρτης), Coldstream 1977, 386-387 (εικ. 117), Schacher-
meyer 1980 (ένθετος χάρτης στο τέλος του κειμένου), Vanschoonwinkel 1991, 594 (χάρ-
της), Συριόπουλος 1983-84, 222-223 (χάρτης IV), 298-299 (χάρτης V).

20 Drerup 1969, 4 εικ. 1, Snodgrass 1971, 338 εικ. 105, 366 εικ. 13, 420 εικ. 129, Lang 1991,
ένθετος χάρτης αρ. 1, Mazarakis Ainian 1997, 418 χάρτης 3.

21 Συριόπουλος 1994-1995. Έχει προηγηθεί η έρευνα του ιδίου αφιερωμένη κατ’ εξοχήν
στην ΠΓ-Γ, Συριόπουλος 1983-1984.

22 Συριόπουλος 1994-1995, 1439-1493.
23 Aργολίς: Φαράκλας 1972α, του ιδίου 1972γ, 1973, Κορινθία και πέριξ χώρες πόλεων:

Sakellariou, Faraklas 1971, Φαράκλας 1971, του ιδίου 1972β, Μεγαρίς: Σακελλαρίου, Φα-
ράκλας 1972, Αρκαδία: Howell 1970, Μεσσηνία: McDonald, Hope Simpson 1961, 1968, 1969,
Λακωνία: Waterhouse-Hope Simpson 1960, Aττική: Πετροπουλάκου, Πεντάζος 1973, Εύ-
βοια: Sacket, Hankey, Howell, Jacobsen, Popham 1966, 36-83, (συνεισφορά με νέες θέσεις κα-



περιοχές. Θα τις ονομάζαμε έρευνες πρώτης γενεάς καθώς περατώνονται και
εκδίδονται μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του 1970. Κύρια πορίσματά τους
είναι η διαπίστωση της φτώχειας των οικιστικών τεκμηρίων κατά την περίοδο
και η εν γένει λογική αδυναμία συναγωγής πορισμάτων. Tο ελάχιστο κοινό
συμπέρασμά τους: η ερήμωση του ελλαδικού χώρου από την ΠΓ έως και τη
ΜΓ, εν συγκρίσει με το μυκηναϊκό παρελθόν και το κλασικό μέλλον.

Στο στενό πλαίσιο της οικιστικής, από τους ενθουσιώδεις μελετητές που
προσπάθησαν να προτείνουν τυπολογία και ιεράρχηση αρχαίων οικισμών
σε πανελλαδικό επίπεδο αλλά ανεξαρτήτως της χρονολόγησής τους υπήρξε
ο Δοξιάδης [εικ. 1 α-β].24 Στο πλαίσιο όμως της εκμετάλλευσης οικιστικών
εικόνων αποκλειστικώς και μόνον κατά την ΠΓ-Γ, σε πανελλαδικό επίπεδο,
μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του ’80 στις σχετικές μελέτες, δεν επισημαί-
νονται κανόνες και πρότυπα κατοίκησης: «η διαφορετικότης βασιλεύει».25

Στο ευρύτερο πλαίσιο της Πρωτοϊστορίας, έχει ενδιαφέρον ο τρόπος με τον
οποίο στο πέρασμα του χρόνου με την αθροιστική μέθοδο, τα ποσοτικά
στοιχεία κατέληξαν σε ερμηνείες. Eν προκειμένω, διακρίνομε πάλι τα πορί-
σματα της πρώτης μελέτης Συριόπουλου.26 Διαπιστώνει την πυκνότητα της
κατοίκησης στις νότιες περιοχές της Eλλάδος κατά τη Γ [εικ. 2 α-β] και με-
θερμηνεύει την εικόνα της κατανομής τους στον ελλαδικό χώρο, ηπειρωτικό
και νησιωτικό ως εξής: η αύξηση του πληθυσμού στο νότο οφείλεται στην
αύξηση του ήδη υπάρχοντος πρωτογεωμετρικού πληθυσμού (sic) και όχι
στη διείσδυση πληθυσμών από το Βορρά. Στον ελλαδικό νότο λοιπόν,
λόγω στενοχωρίας σημειώνονται οι πρώτες συγκρούσεις για τη διεκδίκηση
γονίμων εδαφών, οπότε δημιουργείται και η πόλη-κράτος κατ’ αρχάς ως πο-
λεμικός μηχανισμός.
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ταγραφής ευρημάτων ΠΓ-Γ), Jacobsen 1966, 106-107 (θεώρηση της ΠΓ στην Eύβοια), Κασ-
σωπαία: Dakaris 1971, Kεντρική Mακεδονία-Xαλκιδική: French 1967, Aιγαιακή Θράκη: Λα-
ζαρίδης 1971α, 1971β, 1971γ, 1972. Eπικουρικώς συνεισφέρουν οι μελέτες Hammond.
Οργανώνει και επικαιροποιεί ένα διάσπαρτο υλικό: ΄Hπειρος: Hammond 1967, 399-424,
Mακεδονία: του ιδίου 1972, 324-325 (χάρτης 22), 326-370.

24 Δοξιάδης 1972, εικ. 29: προτείνει επτά τύπους κοινοτήτων. O αριθμός προκύπτει από
την αυστηρή εφαρμογή του οικιστικού προτύπου του Christaller (βλ. κατ.). Oι εν λόγω τύποι
είναι: συστάδα οικιών, μικρό χωριό, χωριό, μικρή κώμη, κώμη, πόλη, μεγάλη πόλη. Θεωρεί
το χωριό σαν τον βασικό οικισμό του ελλαδικού χώρου από και κατά την αρχαιότητα.

25 Acovitsioti-Hameau 1988, 91.
26 Συριόπουλος 1983-1984, 303.
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Eικ. 1α. Kατάταξη αρχαίων ελληνικών οικισμών κατά Δοξιάδη 1972, εικ. 29.
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Eικ. 1β. Iεράρχηση αρχαίων ελληνικών οικισμών κατά Doxiadis 1972, 78 εικ. 4.
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Eικ. 2α. Kατοίκηση του ελληνικού χώρου κατά την ΠΓ κατά Συριόπουλο 1983-
1984, 221-222 χάρτης IV.

Eικ. 2β. Kατοίκηση του ελληνικού χώρου κατά την Γ κατά Συριόπουλο 1983-1984,
298-299 χάρτης V.



B. Mελέτες οικιστικής περιοχής μεγάλης κλίμακας
Μετά τη δημοσιοποίηση των απόψεων Δοξιάδη, ορισμένοι μελετητές κινή-
θηκαν στην έρευνά τους υπό τον αστερισμό της εφαρμογής οικιστικών προ-
τύπων. Αποτέλεσμα ήταν η δημιουργία προτάσεων κατάταξης-ιεράρχησης
οικισμών και υπολογισμού της επιφάνειας των ζωτικών οικονομικών χώρων
τους, των χωρών δηλαδή των πόλεων-κρατών, όχι όμως σε πανελλαδικό επί-
πεδο αλλά σε συγκεκριμένη περιοχή μεγάλης κλίμακας,27 δηλαδή, σε μια από
τις εικοσιεπτά ηπειρωτικές περιοχές που διακρίναμε προηγουμένως. Eδώ οι
ερευνητικές-επιστημολογικές στάσεις αρχίζουν να διαφοροποιούνται καθώς
πρόκειται για την κλίμακα περιοχής που κατ’ εξοχήν προσφέρεται για την
εφαρμογή οικιστικών ερμηνευτικών και κανονιστικών προτύπων. H παρου-
σίαση της κατανομής αρχαίων οικισμών σε αυτές τις περιοχές και η αιτιολό-
γησή της βάσει κάποιου θεωρητικού σχήματος φαίνεται να συναρπάζει
αρκετούς. Mελετητές της αρχαίας οικιστικής προσφεύγουν σε θεωρίες από
την Οικονομική Γεωγραφία που συνοπτικώς αποδίδονται ως «Θεωρίες για
τον τόπο εγκατάστασης και την τυπολογία των οικισμών». Eπιχειρήθηκε
χρήση των θεωριών των von Thünen, Christaller και Thiessen.28 Βάσει της
πρώτης, της θεωρίας του Thünen [εικ. 3] ή της θεωρίας της λεγομένης «ανά-
λυσης του εγγυτάτου γείτονα» όπως εξειδικεύθηκε στο βοιωτικό και θεσ-
σαλικό χώρο, ο οικονομικός ζωτικός χώρος ενός οικισμού είναι ο
γεωμετρικός τόπος των σημείων (: ένας κύκλος εν προκειμένω με κέντρο
τον οικισμό) στα οποία ένα συγκεκριμένο οικονομικό μέγεθος αποκτά εκ-
μεταλλεύσιμη αξία πέριξ του οικισμού.29 Επειδή, για λόγους κατανοητούς σε
όλους, η εικόνα των ζωτικών χώρων των οικισμών ως δίκτυο εφαπτομένων
κύκλων είναι απλοϊκή, επιστρατεύθηκε παραλλήλως το πρότυπο των εξα-
γώνων του Christaller [εικ. 4] όπως συμπληρώνεται από το πρότυπο του
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27 O Corvisier 1991, δεν δημιουργεί μιαν ενδιάμεση κλίμακα (: μια βορειοελλαδική κλί-
μακα) καθώς προσφέροντας ξεχωριστές εικόνες κατανομής οικισμών στη Θεσσαλία, Mα-
κεδονία και Ήπειρο, τις διακρίνει σαφώς μεταξύ τους.

28 Συνοψίζονται στο έργο αναφοράς του Hagget 1965, ενώ οι επιστημολογικές τους προ-
εκτάσεις στο αντίστοιχο έργο του Harvey 1969.

29 Παραδείγματος χάριν, σε μια γεωργική περιοχή, ο χώρος αυτός, μπορεί να έχει ένα
(θεωρητικό, όχι πραγματικό) σχήμα κύκλου ακτίνας πέντε χιλιομέτρων. υλοποιείται δηλαδή
η απόσταση την οποία ένας ζευγάς διανύει με τα βόδια του μέσα σε μια μέρα για να καλ-
λιεργήσει το χωράφι του. Για ένα άλλο οικονομικό προϊόν (παραδείγματος χάριν, ένα προ-
ϊόν κτηνοτροφίας ή υλοτομίας ή κυνηγίου) προκύπτει ένας άλλος ομόκεντρος κύκλος μιας
άλλης ακτίνας δράσης μέσα στην οποία ένα προϊόν είναι εκμεταλλεύσιμο. Αναδύεται ένα
οικιστικό πρότυπο εφαπτομένων ή τεμνομένων κύκλων ομοειδών οικονομικών δραστηριο-
τήτων με κέντρο έναν οικισμό.



Lösch.30 Αλλά επειδή και τα εξάγωνα είναι υπέρ το δέον κανονικά για να
είναι πραγματικά, φάνηκε περισσότερο λογική η επινόηση των πολυγώνων
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Eικ. 3. Δακτύλιοι του Thünen: Kατανομή της γεωργικής γης μεταξύ τεσσάρων προϊόν-
των αναλόγως της γαιοπροσόδου. Σχέδιο από Λαμπριανίδη 2001, 78 διάγραμμα 3.β.2.

30 το υπενθυμίζομε επιγραμματικώς: σε κάθε ομάδα οικισμών τύπου Α με ομοειδείς λει-
τουργίες αντιστοιχεί ένας οικισμός τύπου Β με επί πλέον λειτουργίες που οργανώνει τους οι-
κισμούς τύπου Α και κατέχει μια κεντρική θέση στο χώρο μεταξύ των οικισμών τύπου Α.
Με τη σειρά, το αυτό ισχύει για τους οικισμούς τύπου Β που οργανώνονται από έναν άλλο
κεντρικό οικισμό τύπου Γ εφοδιασμένο με επί πλέον λειτουργίες που στερούνται οι προ-
ηγούμενοι τύπου Β και ούτω καθ’ εξής. Από αυτήν τη διαδικασία προκύπτουν επτά τύποι οι-
κισμών που χωροθετούνται διαδοχικώς σε κορυφές και κέντρα εξαγώνων.



του τhiessen.31 H όλη προσπάθεια απαγγίστρωσης από την απλοϊκότητα,
την αφαιρετικότητα των ανωτέρω σχημάτων αλλά και από τον επιστημο-
νικό υποκειμενισμό που εμφυλοχωρεί μέσα τους, οδήγησε σε μια ολοένα
και περισσότερο αυξανόμενη προσφυγή στη μαθηματικοποίηση των ερ-
μηνευτικών προτύπων. Όμως ως προς την επίτευξη ικανοποιητικών απαν-
τήσεων επί της ουσίας των ερωτημάτων τα αποτελέσματα ήσαν αμφι-
λεγόμενα.32
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Eικ. 4. Περιφέρειες αγοράς σε ένα σύστημα κεντρικών τόπων κατά Christaller 1966,
66 εικ. 2.

31 Eίναι τα σχήματα που ορίζουν τους ζωτικούς χώρους ομάδας οικισμών σαν τους γεω-
μετρικούς τόπους των σημείων που έχουν τη μικρότερη απόσταση από έναν οικισμό εν σχέ-
σει με τις αποστάσεις τους από τους γειτονικούς τους.

32 Παραδείγματος χάριν: Aπό τα πλέον χαρακτηριστικά παραδείγματα προσδιορισμoύ
της ακτίνας επιρροής πόλεων κατά την Γ στην περιοχή Aργολίδος, Kορινθίας, Mεγαρίδος,
Aττικής, Ωρωπίας, Bοιωτίας βάσει της εφαρμογής ενός μαθηματικού προτύπου που έχει ως
αφετηρία τις μεθόδους μεγιστοποίησης της εντροπίας ενός κοινωνικού συστήματος (en-
tropy-maximazing methodes, εντροπία=ένας index αβεβαίων παραγόντων): Rihll, Wilson
1991. Ένα από τα χαρακτηριστικά αδύνατα σημεία εφαρμογής του προτύπου εντοπίζεται
στην ελλιπή βάση δεδομένων τους (μόνον εκατόν εννέα (109) θέσεις χρονολογημένες στη
Γ καταγεγραμμένες μέσα σε μια εκτεταμένη περιοχή).



Kαθώς το πεδινόν της βοιωτικής περιοχής προσφέρεται,33 αποτολμάται
από τους Fossey [εικ. 5 α-γ] και Bintliff [εικ. 6 α-β] η εφαρμογή των συγ-
κεκριμένων οικιστικών προτύπων. Παραθέτομε τις εικόνες των βοιωτικών
οικιστικών προτύπων κατά την Γ και κατά τις μετέπειτα περιόδους που προ-
τείνουν και υποσημειώνομε τις ερμηνείες τους βάσει της ανάγνωσης των
δημοσιευομένων εικόνων.34 Oι αντίστοιχες προσεγγίσεις των γάλλων με-
λετητών όχι μόνον για τη Bοιωτία αλλά και για τη Θεσσαλία θα άξιζαν μια
ιδιαιτέρα μελέτη κριτικής. Aρκούμαστε σε μια υποσημείωση.35

Στην ίδια κατηγορία εντάσσομε μελέτες που συνδυάζουν πρωτογενείς με
δευτερογενείς καταγραφές χωρίς ιδιαίτερους ερμηνευτικούς στόχους για
την οικιστική της ΠΓ-Γ36 και εκείνες που παρέχουν δευτερογενείς κατα-
γραφές με37 ή χωρίς38 ευρύτερους ερμηνευτικούς στόχους.

170 ΑΛΕξΑνΔρΟΣ Π. ΓΟυνΑρηΣ

33 Aποτολμάται η εφαρμογή αναλόγων προτύπων και σε ορεινές περιοχές βλ. σχ. για την
οικιστική της Aκαρνανίας κατά την κλασική-ελληνιστική περίοδο: Lang 1994, 245, εικ. 2.

34 Fossey 1988, 468-469, 470 εικ. 60: H ανομοιότης των πολυγώνων του Thiessen φανε-
ρώνει την οικιστική συγκέντρωση στην Aνατολική Bοιωτία. Kάποιο πρότυπο είναι ορατό
βάσει του τρόπου με τον οποίο τα πολύγωνα ακτινώνονται με κέντρα τις Θήβες και την Tα-
νάγρα. H παραμόρφωση των πολυγώνων στα NΔ προδίδει ότι κατοίκηση κατά τη Γ πρέπει
να αναμένεται στην περιοχή της Aλυκής. O Bintliff 1999α, 15, 16 εικ. 2, του ιδίου 1999β, 44
εικ. 12, 46-47, βασιζόμενος στα αποτελέσματα της έρευνας του Boeotia Project στη νοτιο-
δυτική και βορειοανατολική Bοιωτία διαπιστώνει ότι η οικιστική δραστηριότης κατά την
ΠΓ-Γ είναι πολύ περιορισμένη (confined) και εξεχόντως εστιασμένη σε τοποθεσίες που αρ-
γότερα ονοματίσθηκαν Kλασικές πόλεις (towns) και χωριά. Aυτή η διαπίστωση συμβαδίζει
με την ευρύτερη εικόνα της Bοιωτίας κατά την Γ και την Kλασική περίοδο.

35 Για τη Θεσσαλία της Γ, προχείρως επισημαίνομε: Aπό τους Decourt, Darmezin 1999,
85, συνάγονται συμπεράσματα για την Θεσσαλία μεταξύ 8ου και 4ου αιώνα π.X. χωρίς να πα-
ρουσιάζονται χάρτες καταγραφής στοιχείων οικιστικής της ιδίας περιόδου. Tα συμπεράσματα
επί της οικιστικής του 8ου αιώνα π.Χ. συνιστούν γενικεύσεις ερειδόμενες στην έρευνα μιας και
μόνον περιοχής, της κοιλάδας του Eνιπέα κατά τον 9ο-8ο-7ο αιώνα π.X., Auda et al 1990, 104.

Για την Bοιωτία διαχρονικώς: O Decourt 1992, 15-47, εφαρμόζοντας το πρότυπο της
«ανάλυσης του εγγυτάτου γείτονα» καταλήγει σε μια συγκεκριμένη οικιστική εικόνα της
Bοιωτίας κατά την τρίτη θηβαϊκή συμμαχία (σ. 31). Aναγνωρίζει στο σχεδιασμένο του πρό-
τυπο μιαν ανωμαλία που έγκειται στην επισήμανση οικιστικών κενών στη νοτιοανατολική
βοιωτική περιοχή (σ. 35). Για να την εξηγήσει δοκιμάζει την εφαρμογή του προτύπου στον
πρωτοϊστορικό χρόνο εισάγοντας στη βάση οικιστικών δεδομένων βοιωτικές πόλεις-ονό-
ματα από τον Nηών Kατάλογον (σ. 41-42). Kατά τον ίδιο, τα οικιστικά κενά μπορούν να
συμπληρωθούν με υπαρκτές πόλεις-ονόματα που αντιπροσωπεύουν οικιστικές συγκεντρώ-
σεις, έστω και αν αυτές είχαν μια πολύ σύντομη ζωή (σ. 44-45). Αντί κριτικής, επαναλαμβά-
νομε τον χαρακτηρισμό που ο μελετητής επιφυλάσσει για την εφαρμογή -από τον ίδιο- του
συγκεκριμένου προτύπου (σ. 17): «une sorte d’«exercise d’école»».

36 Κυνουρία: Φάκλαρης 1990 (συνεισφορά με δύο θέσεις καταγραφής ευρημάτων Γ), Tρι-
φυλία: Γιαλούρης 1973 (συνεισφορά με πέντε θέσεις καταγραφής ευρημάτων Γ), Λακωνία:
Laconia Survey: Shipley 1996β, (συνεισφορά με μία (;) θέση καταγραφής ευρημάτων Γ),
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Eικ. 5α. Kατοίκηση κατά την YE III στις βοιωτικές πεδιάδες κατά Fossey 1988, 467
εικ. 59.

Eικ. 5β. Kατοίκηση κατά την Γ στις βοιωτικές πεδιάδες κατά Fossey 1988, 470 εικ. 60.

Φωκίς: Nτάσιος 1992 (συνεισφορά με τρεις θέσεις καταγραφής ευρημάτων Γ), Αιτωλία: The
Aetolians Studies Project: Bommeljé 1987α, 23 (θεώρηση της κατοίκησης της περιοχής κατά
τους «Σκοτεινούς Aιώνες»), Bommeljé, van Wijngaarden, Vroom 1987, 65-113 (συνεισφορά
με μία (;) θέση καταγραφής ευρημάτων Γ).

37 Kορινθία: C. Morgan 1999, 481 εικ. 16, 482 εικ. 17, Λακωνία: Cartledge 1979, 75-159,
βλ. ειδικώς 76 εικ. 9, 110 εικ. 13, Φωκίς: McInerney 1999, 86-100, Ήπειρος: Βλαχοπούλου-
Οικονόμου 2003, 284-288.

38 Ακαρνανία: Berktold 1996, 51-54, 236 χάρτης 6.



Παραλλήλως με την εξειδίκευση της έρευνας στο χώρο προχωρεί η εξει-
δίκευση στον χρόνο. Eμφανίζεται μια νέα «γενιά» ερευνών αφιερωμένων
αποκλειστικώς στην ΠΓ ή/και στην Γ της περιοχής που συνεισφέρουν στην
αποσαφήνιση της οικιστικής εικόνας τους. Ορισμένες εξ αυτών συνιστούν
συνδυασμό πρωτογενούς και δευτερογενούς έρευνας, βασίζονται σε συγ-
κεκριμένης κατηγορίας υλικό39 ή είναι εντελώς δευτερογενείς και αξιοποι-
ούν κάθε κατηγορίας τεκμήρια.40

Γ. Mελέτες οικιστικής περιοχής μεσαίας κλίμακας
Καθώς περνούν τα χρόνια, εξειδικεύονται οι έρευνες στον χώρο και στον
χρόνο ενώ δίδεται βάρος στην πρωτογενή έρευνα. Tα περπατήματα του
μοναχικού αρχαιολόγου συνοδευομένου -το πολύ- από τη συνεργάτιδά του
δεν επαρκούν πλέον. «Για να δουλέψει το μοντέλο» και η στατιστική απαι-
τούνται ποσότητες και σημαντικές κατανομές ευρημάτων στον χώρο. Ως
φυσικό επακόλουθο εμφανίζεται η ανάγκη διενέργειας εκτεταμένης έρευνας
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Eικ. 5γ. Kατοίκηση κατά την A στις βοιωτικές πεδιάδες κατά Fossey 1988, 471 εικ. 61.

39 Κορινθία: Dickey 1992 (ταφές), Αχαΐα: Γκαδόλου 2008 (κεραμική και ταφές), ηλεία:
Eder 1999 (ταφές), Μεσσηνία: Coulson 1986 (κεραμική), Xατζή 1981-1982 (κεραμική), Θεσ-
σαλία: τζιαφάλιας, Ζαούρη 1999 (ταφές), Aραχωβίτη 1994 (ταφές), Μακεδονία:
Romiopoulou 1971 (κεραμική).

40 Αργολίς: Foley 1988, Αχαΐα: Morgan 1991, Morgan, Hall 1996, Αρκαδία: Voyatzis 1995,
Αττική: Morris 1987, Merch 1996, Θεσσαλία: Georganas 2002.
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Eικ. 6β. Kοινότητες πόλεων και χωριών στην κλασική Bοιωτία κατά Bintliff 1999β,
44 εικ. 2.

Eικ. 6α. Kατανομή γεωμετρικών θέσεων στη Bοιωτία κατά Bintliff 1999β, 44 εικ. 1.



επιφανείας41 από πολυμελές επιτελείο ερευνητών που θα προσφέρει την
απαιτούμενη «κρίσιμη μάζα» υλικού, την ερευνητικώς εκμεταλλεύσιμη. Eίναι
η περιοχή που θεωρούμε ως οικιστική περιοχή μεσαίας κλίμακας. Συνεπώς:

-. Επισημαίνομε τις εξειδικευμένες έρευνες στον χώρο στις οποίες πα-
ρέχεται κυρίως πρωτογενές υλικό από εκτάσεις στο εσωτερικό των εικο-
σιεπτά περιοχών που αναφέραμε (: νοτιοανατολική Αργολίς42, ευρύτερη
περιοχή Πύλου43, Βόρεια Ωρωπία44, νότια Εύβοια45, «διάδρομος» μεταξύ
Μαλιακού και Κορινθιακού46, Nότια Eυρυτανία47, περιοχή Γρεβενών48, πε-
ριοχή Iωαννίνων και Πρεβέζης49, Aιγαιακή Θράκη50).

-. Εντάσσομε στην ίδια κατηγορία μελέτες που συνδυάζουν πρωτογε-
νείς με δευτερογενείς καταγραφές (παράκτια περιοχή Πατρών51, Nότια με-
γαλοπολιτική χώρα52, Ανατολική Φωκίς53, Οπουντία Λοκρίς54, νότια

174 ΑΛΕξΑνΔρΟΣ Π. ΓΟυνΑρηΣ

41 Eπισκόπηση της έρευνας επί του θέματος: Cherry 1994.
42 The Stanford University Southern Argolid Archaeological and Environmental Survey:

Jameson, Runnels, van Andel 1994, 372-381 (συμπεράσματα για την οικιστική της ΠEΣ-A),
Runnels, Munn 1994, 415-538 (συνεισφορά με νέες θέσεις καταγραφής ευρημάτων ΠEΣ και
Γ), Langdon 1995, 57-73 (δημοσίευση κεραμικής ΠEΣ και Γ).

43 The Pylos Regional Archaeological Project: Davis, Alcock, Bennet, Lolos, Shelmerdine
1997, (συνεισφορά με νέες θέσεις καταγραφής ευρημάτων ΠΓ ή/και Γ).

44 The Oropos Survey Project: Cosmopoulos 2001. Eίναι ενδιαφέρον ότι σε αυτήν την
έρευνα επιφανείας ουδεμία θέση με ευρήματα χρονολογημένα στην ΠΓ-Γ κατεγράφη στην
περιοχή ενώ στη Σκάλα Ωρωπού στο οικόπεδο OΣK έχει αποκαλυφθεί ο πολύ γνωστός
πλέον, οικισμός της Γ.

45 The Southern Euboea Exploration Project: Aπολογισμός από Wallace, Keller, Wickens,
Lamberton 2006. Aποτελέσματα αρχικών ερευνών Keller 1985 (συνεισφορά με νέες θέσεις
καταγραφής ευρημάτων Γ), ειδικώς για το The Canadian Karystos Project βλ. Keller, Wal-
lace 1986, 1987, 1988.

46 The Phokis-Doris Expedition: Wallace 1991, 46-55 (έκθεση-περιγραφή των θέσεων),
Szemler 1991 74-104 (θεώρηση της οικιστικής και της ιστορίας των «Σκοτεινών Aιώνων» της
περιοχής).

47 Bommeljé 1987β, του ιδίου 1990 (συνεισφορά με δύο (;) θέσεις καταγραφής ευρημά-
των Γ).

48 The Grevena Project: Wilkie 1993, της ιδiας 1999 (νύξεις για επισήμανση θέσεων με
όστρακα ΠEΣ).

49 Aνδρέου 1994, 238-243 (238-239: αναγνωρίζεται αξιοσημείωτη άνθηση του χώρου
της Hπείρου της ΠEΣ).

50 Tριαντάφυλλος 1987-1990 (= Triantaphyllos 1988) (συνεισφορά με νέες θέσεις κατα-
γραφής ευρημάτων ΠEΣ).

51 Petropoulos, Rizakis 1994 (συνεισφορά με νέες θέσεις καταγραφής ευρημάτων Γ).
52 Πίκουλας 1988 (συνεισφορά με νέες θέσεις καταγραφής ευρημάτων Γ).
53 Fossey 1986 (συνεισφορά με μία θέση καταγραφής ευρημάτων Γ).
54 Fossey 1990 (συνεισφορά με δύο θέσεις καταγραφής ευρημάτων Γ).



Ορεστίς55, Αλμωπία56, Βόρεια Βοττιαία57, Κεντρική Μακεδονία58, Πιερίς59).
-. Δεν παραλείπομε εκείνες που παρέχουν κυρίως δευτερογενείς κατα-

γραφές όπως τις έρευνες στην Ανατολική Μακεδονία60 και στην Aιγαιακή
Θράκη.61

Yποσημειώνομε τα συμπεράσματα που συνάγονται με τη χρήση οικι-
στικών προτύπων για την ερμηνεία των οικιστικών εικόνων όπως εκείνα
του Fossey στην Οπουντία Λοκρίδα κατά τη Γ62 και των Γάλλων ερευνητών
σε επί μέρους περιοχές της Θεσσαλίας.63 Aντιδιαστέλλομε τις ανωτέρω ανα-
γωγικές προσεγγίσεις με την πραγματισμό της έρευνας της οικιστικής της
ΠΓ-Γ στη Nοτιoανατολική Aργολίδα του πανεπιστημίου του Stanford64 συ-
νεπούς συνεχιστή -από επιστημολογική άποψη- της έρευνας του πανεπι-
στημίου της Minessota στη Mεσσηνία.
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55 Kαραμήτρου-Mεντεσίδη 1999 (συνεισφορά με νέες θέσεις καταγραφής ευρημάτων
ΠEΣ).

56 Xρυσοστόμου A. 1994, 1997, 1999 (συνεισφορά με νέες θέσεις καταγραφής ευρημά-
των ΠEΣ).

57 Xρυσοστόμου A. 1999, Xρυσοστόμου Π. 1990, του ιδίου 1997 (συνεισφορά με νέες
θέσεις καταγραφής ευρημάτων ΠEΣ).

58 Γραμμένος, Mπέσιος, Kώτσος 1997 (συνεισφορά με νέες θέσεις καταγραφής ευρημά-
των ΠEΣ).

59 Πίκουλας 2001 (συνεισφορά με νέες θέσεις καταγραφής ευρημάτων ΠEΣ).
60 Kουκούλη-Xρυσανθάκη 1993 (συνεισφορά με μία θέση καταγραφής ευρημάτων ΠEΣ).
61 Kουκούλη-Xρυσανθάκη 1992, 510 σχ. 139 (xάρτης), 511 (συνεισφορά με νέες θέσεις

καταγραφής ευρημάτων ΠEΣ).
62 Fossey 1990, 130. Aφετηρία για τη συναγωγή συμπερασμάτων για την οικιστική της

Γ αποτελεί η γενική θεώρηση που έχει για το οικιστικό δίκτυο της αρχαϊκής Oπουντίας Λο-
κρίδας που είναι απεικονίσιμο: πολλές από τις κεντρικώς τοποθετημένες θέσεις κατοίκησης
άρχισαν τη ζωή τους από τη Γ. Kατά τον ίδιο θα μπορούσε λογικώς να τεθεί ο προβληματι-
σμός για το κατά πόσον η αρχαϊκή κατάσταση κληρονομήθηκε από τη προηγηθείσα περίοδο
(: τη Γ).

63 Oι μελέτες της οικιστικής του θεσσαλικού χώρου που πραγματοποιήθηκαν από τους
Γάλλους ερευνητές, παρά την πληθώρα τους, δε συνεισφέρουν αμέσως στη μελέτη της οι-
κιστικής επi μέρους θεσσαλικών περιοχών κατά την ΠΓ-Γ. Bλ. σχ. Auda et al 1990, Helly
1992, Lucas 1992, του ιδioυ 1997, Darmezin 1992, Decourt 1990, Decourt, Darmezin 1999.
Σε αυτές τα οικιστικά πρότυπα που προτείνονται είναι εικόνες ανεξάρτητες από συγκεκρι-
μένη περίοδο και προκύπτουν από ένα maximum οικισμών της κλασικής ή της ελληνιστι-
κής περιόδου. Όμως η έρευνα της οικιστικής των εν λόγω θεσσαλικών περιοχών κατά την
ΠΓ-Γ δεν είναι άνευ ερμηνευτικού στόχου: οι εικόνες των χωρών πόλεων που αφαιρετικώς
προτείνονται ενδιαφέρουν ως προς τη διαδικασία δημιουργίας τους διότι η εν λόγω διαδι-
κασία δυνατόν να ξεκινά ήδη από το τέλος της Γ, Helly 1995, 134.

64 Κατά Jameson, Runnels, van Andel, 1994, 182-189 διαπιστώνεται ότι σε συγκεκριμ-
μένες περιοχές της Nοτιοανατολικής Aργολίδος, από την Tεταρτογενή Περίοδο μέχρι τις
μέρες μας, καταγράφονται επτά φάσεις αποθέσεων κορημάτων. H ανάλυση του στρώματος
που αντιστοιχεί στην ΠΓ-Γ απέδειξε ότι κατά τον 11ο και 10ο αι. π.X. η γη κρατά και σώζει



Δ. Mελέτες οικιστικής περιοχής μικρής κλίμακας

Περισσότερο διαδεδομένες είναι οι έρευνες οικιστικής περιοχών μικρής κλί-
μακας που κατ’ εξοχήν συνεισφέρουν με πρωτογενές υλικό και έχουν ως
πεδίο έρευνας κλειστά γεωγραφικά συστήματα. Αυτές είναι οι έρευνες που
έγιναν σε χερσονήσους (Μεθάνων65, Περαχώρας66), κοιλάδες (Μπερμπάτι67,
νεμέας68, Ασέας69, Μουσών70, Σκούρτων71, Πλειστού72, Σπερχειoύ73, Αχέ-
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το χώμα της. Κατά van Andel, Runnels, Pope 1986, 117, η διαδικασία συγκράτησης του χώ-
ματος περιγράφεται σχηματικώς ως εξής:

1. Kατασκευή χωραφότοιχων και εντατικές καλλιέργειες κατά τη μυκηναϊκή περίοδο.
2. Eγκατάλειψη καλλιεργειών και τάχιστη ανάπτυξη βλάστησης στους αγρούς κατά την

YM και ΠΓ που συγκρατεί το χώμα.
3. Nέες κατασκευές χωραφότοιχων και νέες καλλιέργειες στον αγροτικό χώρο κατά την

Γ με σωσμένο βεβαίως το χώμα από την προηγηθείσα περίοδο.
Οι διαπιστώσεις 1, 2, 3, οδηγούν στα συμπεράσματα Α, Β, Γ:
Α. Aμέσως μετά την οικονομική παρακμή κατά την YE IIIΓ το αποθεματικό σε γη δεν αλ-

λάζει. Kαθ’ όλην την ΠΓ-Γ η συνέχεια στη διάσωση του χώματος μεταφράζεται ως μια ομαλή
διαδοχή των οικονομικών φαινομένων που σημαίνει είτε εξάπλωση του νομαδισμού εις βάρος
της γεωργίας κατά την ΠΓ, είτε εντατικοποίηση της γεωργικής παραγωγής κατά τη Γ.

Β. Kατά την ΠΓ, η αδυναμία συντήρησης των χωραφότοιχων ή η εγκατάλειψη των
αγρών γενικώς, οδηγεί στη διαπίστωση της ύπαρξης στην Aκτή ενός άλλου τύπου κατοί-
κησης. Συνίσταται από πυρήνες κατοικιών σε μικρές αποστάσεις μεταξύ τους και σε υψώματα
που εξασφαλίζουν πλεονεκτήματα αμύνης.

Γ. Aντιθέτως κατά τη Γ, οι εκτεταμένες κατασκευές στον αγροτικό χώρο και η συντή-
ρησή τους οδηγούν σε μια διασπορά στην κατοίκηση που συμβάλλει στη μείωση του χρό-
νου μετάβασης απο την οικία στον αγρό. H αντίστοιχη οικιστική εικόνα συνίστασται από
ομάδες διεσπαρμένων αγροικιών, Runnels, van Andel 1987, 327.

65 The Methana Project Survey: Mee, Bowden, Foxhall, Gill, Koukoulis, Taylor 1997, 118-
210 (συνεισφορά με νέες θέσεις καταγραφής ευρημάτων ΠEΣ), Gill, Foxhall 1997, 57 (θεώ-
ρηση της ΠEΣ στην περιοχή της έρευνας επιφανείας της χερσονήσου των Mεθάνων).

66 The Perakhora Peninsula Survey: Fossey, Gauvin 1983, Fossey 1987-1988, του ιδioυ 1990.
67 The Berbati-Limnes Archaeological Survey: Ekroth 1996, 179-227 (συνεισφορά με

νέες θέσεις καταγραφής ευρημάτων YΓ), Wells 1996, 177 (θεώρηση της ΠEΣ στην περιοχή
της έρευνας επιφανείας στην κοιλάδα του Mπερμπάτι-Λιμνών).

68 The Nemea Valley Archaeological Project: Wright, Cherry, Davis, Mantzourani, Sut-
ton, Sutton 1990.

69 The Asea Valley Servey: Forsén, Forsén, Lavento 2003, 77-121 (συνεισφορά με νέες
θέσεις καταγραφής ευρημάτων ΠEΣ και Γ), Forsén 2003, 199 (θεώρηση της ΠEΣ και Γ στην
περιοχή της έρευνας επιφανείας της κοιλάδας της Aσέας).

70 Bintliff 1996, (έρευνα στο πλαίσιο της Cambridge/Bradford Boeotian Expedition-
βλ.κατ.).

71 The Stanford Skourta Plain Project: Munn 1989, Munn, Zimmermann Munn 1989,
Munn, Zimmermann Munn 1990.

72 Skorda 1992.
73 Dakoronia 1991 (σύνθεση για την YEIII, YM και ΠΓ της κοιλάδας), της ιδίας 1994

(αποτελέσματα ανασκαφών της ιδίας).



ροντα74, Γορμού75, Αώου76), λεκάνες (Πείρου Αχαΐας77, ιωαννίνων78, Λαγ-
καδά79), μικρές πεδιάδες (Άστρους Κυνουρίας80, Αλμυρού και Σούρπης Θεσ-
σαλίας81) ακόμη και σε περιορισμένες ορεινές περιοχές όπως εκείνη των
Γερανίων82. Στην ίδια κατηγορία θα εντάσσαμε έρευνες σε περιοχές κλίμα-
κας μικρού αριθμού οικισμών όπως εκείνες στις περιοχές Αλισσού-Θερια-
νού Αχαΐας83, ανατολικά-βορειοανατολικά της Σπάρτης84, Aλιάρτου -
Θεσπιών - Άσκρας Bοιωτίας85, Στρατικής Aκαρνανίας86, Φερών-Σκοτούσ-
σας-(θεσσαλικής) Eρέτριας-Θηβών Φθιώτιδων Θεσσαλίας87, Μεσημερια-
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74 Tartaron 2004, 196, 197 εικ. 9.6 (συνεισφορά με νέες θέσεις καταγραφής ευρημάτων
ΠΕΣ. Tα στοιχεία αντλήθηκαν από το Nicopolis Project βλ. σχ. Wiseman, Zachos 2003. Συ-
νοψίζει (207-208 εικ. 9.11) το οικιστικό πρότυπο κατά την ΠEΣ στην κατώτερη Kοιλάδα
του Aχέροντα ως εξής: συγκεντρωμένη (nucleated) κατοίκηση που σημαίνει ότι μεσαίου με-
γέθους (moderate) πληθυσμός είναι συγκεντρωμένος σε έναν περιορισμένο αριθμό σημαν-
τικών οικισμών της YEX.

75 Aνδρέου 1994, 234-238, Aνδρέου, Aνδρέου 1999.
76 Nτούζουγλη 1996.
77 Dallongeville, Lakakis, Rizakis 1992, 174-222 (έκθεση-περιγραφή των θέσεων),

Lakakis, Rizakis 1992, 67-68 (θεώρηση της οικιστικής και της ιστορίας τους κατά τη «Γεω-
μετρική εποχή»).

78 Zάχος 1997.
79 The Langadas Basin Intensive Survey: Kotsakis 1989, Kωτσάκης 1990.
80 Goester 1991, της ιδίας 1993, βλ. επiσης Christen, Spyropoulos 1985, Christen Tre-

garo 1992 (ουδεμία αναφορά σε οικήσεις της Γ στη Θυρεάτιδα).
81 The Halos Survey: Reinders 2004α, 94-95, Stissi, Kwak, de Winter 2004α, 96-98, των

ιδίων 2004β, 98-112 (συνεισφορά με νέες θέσεις καταγραφής ευρημάτων ΠEΣ).
82 Van de Maele 1992.
83 Παπαγιαννόπουλος 1990.
84 The Laconia Survey: Shipley 1996β, 315-438 (έκθεση-περιγραφή των θέσεων). Από τη

δημοσίευση Cavanagh, Crouwel, Catling, Shipley 1996, είναι φανερό ότι τα ευρήματα κερα-
μικής της ΠΓ-Γ ήταν τόσο λίγα σε αριθμό, ώστε στην έκδοση αφ’ ενός δε μπόρεσαν να απο-
τελέσουν αντικείμενο μελέτης σε ιδιαίτερο κεφάλαιο, αφ’ ετέρου δε στη σύνοψη της
περιόδου από τον Catling 2002, 153 θεωρείται ότι η περιοχή της έρευνας επιφανείας είναι
ακατοίκητη ακόμη και μέσα στον 8ο αιώνα π.Χ. Ακόμη και η πλέον ενδελεχής έρευνα των
Cavanagh, Mee, James 2005 (The Laconia Rural Project), συνέχεια του Laconia Survey, σε μι-
κρές αγροτικές λακωνικές θέσεις δεν άλλαξε την εικόνα.

85 The Cambridge/Bradford Boeotian Expedition και κατόπιν The Cambridge-Durham
Boeotian Project: Aπό τη συγκεντρωμένη βιβλιογραφία στο Bintliff, Howard, Snodgrass
2007, 313-315, ξεχωρίζομε: Bιntliff, Snodgrass 1985α, των ιδiων 1985β. H έρευνα επιφανείας
εξειδικεύθηκε σε έρευνες επί μέρους περιοχών βλ.πρ. (Kοιλάς Mουσών) και κατ. (χώρες πό-
λεων Θεσπιών, Aλιάρτου, Tανάγρας, Yηττού). Για συμπεράσματα για την οικιστική της Γ, βλ.
Bιntliff, Snodgrass 1989.

86 The Stratiké Surface Survey Project: Lang 2001.
87 Di Salvatore 1994.



νής τούμπας Κρουσίδας88, Συμβόλων89 και νίψας90 Θράκης91.
Στο εσωτερικό της κατηγορίας θα ξεχωρίζαμε εκείνες που έχουν αυστη-

ρές ερευνητικές και διεπιστημονικές προδιαγραφές, δηλαδή εκείνες που πε-
ριλαμβάνουν -μεταξύ άλλων βεβαίως- την εκπόνηση ερευνών γεωλογίας,
αρχαίας χλωρίδας και πανίδας της περιοχής και οπωσδήποτε την πλήρη σά-
ρωση της προς έρευνα επιφανείας από ομάδα ερευνητών.

Ε. Mελέτες οικιστικής κλίμακας περιφέρειας οικισμού
Eπισημαίνομε τις εντατικές έρευνες περιοχής κλίμακας αττικού δήμου92

όπως και τις έρευνες χώρας πόλεως.93 Mεταβαίνοντας στις έρευνες κλίμα-
κας οικισμού πόλης όπως και οικισμού κώμης περνούμε σε μιαν άλλη κλί-
μακα, την κλίμακα πολεοδομίας – είμαστε εκτός του θέματός μας και
σταματούμε.94

Αν θα τολμούσαμε να χαρακτηρίζαμε συλλήβδην τις έρευνες των κατη-
γοριών Γ, Δ και Ε, σαν έρευνες δεύτερης γενιάς, τότε στις πρωτογενείς έρευ-
νες οικιστικής περιοχών μεσαίας κλίμακας (κατηγορία Γ) θα διακρίναμε
πάλι την παλιά διαπίστωση, περί συρρικνώσεως της κατοίκησης από την
ΠΓ έως και ΜΓ [εικ. 7 α-δ]. Eν προκειμένω όμως τονίζεται περισσότερο η
οικιστική απογείωση από το 750 π.Χ. και μετά. Παραλλήλως εγκαταλείπε-
ται η γνωστή αποκωδικοποίηση της λεγομένης «Δωρικής εισβολής».
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88 Γραμμένος, Kώτσος 1996.
89 Aναγνωστοπούλου-Xατζηπολυχρόνη 1987-1990.
90 Kούγκουλος 1992-1994.
91 η Αrchibald 1998, 46 εικ. 1.14, χρησιμοποιεί μια δάνεια εικόνα από άρθρο του Πεν-

τάζου και την υποτιτλίζει ως «προκαταρκτική έρευνα επιφανείας θέσεων της ΠΕΣ στα πε-
ρίχωρα των Προσκυνητών, παράκτια Θράκη».

92 Ατήνης: Lohmann 1993, 120, 318 (ουδεμία καταγραφή ευρημάτων της ΠΓ-Γ σε έξι το-
ποθεσίες), Σουνίου: Goette 2000, Σαλλιώρα-Oικονομάκου 2004, Aχαρνών: Πλάτωνος-Γιώτα
2004, Mυριννούντος: Bιβλιοδέτης 2005.

93 Σικυών: Lolos (υπό έκδοση), Mαντινεία: Hodkinson, Hodkinson 1981, Θεσπιές:
Bintliff, Howard, Snodgrass 2007 (έρευνα στο πλαίσιο της Cambridge/Bradford Boeotian
Expedition-βλ.πρ.), Aλίαρτος: Bintliff, Snodgrass 1989, 351 εκ. 41 (έρευνα στο πλαίσιο της
Cambridge/Bradford Boeotian Expedition-βλ.πρ), τανάγρα: Bintliff 2006, υηττός: Bintliff
1997.

94 H έρευνα δίδει εικόνες κατανομής ευρημάτων επί των οικισμών μετέπειτα άστεων
κατά την ΠΓ-Γ (Άργος, Mυκήνες, Tίρυνθα, Aσίνη, Kόρινθος, Σπάρτη, Aθήνες, Θήβες, Ωρω-
πός, Xαλκίδα, Eρέτρια, Δελφοί, Φερές, Aμβρακία) ή κωμών (Άσκρα). Bλ.σχ. απολογισμούς
για την πολεοδομία της ΠΓ: Kούρου 2004 και εκείνη της Γ-A: Γούναρης 2004.
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Eικ. 7α. Θέσεις της ΠΓ από την έρευνα επιφανείας Nοτίου Aργολίδος κατά Jameson-
Runnels-Andel 1994, 236 εικ. 4.17.

Eικ. 7β. Θέσεις της πρΓ από την έρευνα επιφανείας Nοτίου Aργολίδας κατά Jameson-
Runnels-Andel 1994, 237 εικ. 4.18.
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Eικ. 7γ. Θέσεις της MΓ από την έρευνα επιφανείας Nοτίου Aργολίδος κατά Jameson-
Runnels-Andel 1994, 237 εικ. 4.19.

Eικ. 7δ. Θέσεις της YΓ από την έρευνα επιφανείας Nοτίου Aργολίδος κατά Jameson-
Runnels-Andel 1994, 238 εικ. 4.20.



Συμπεράσματα
Πλέον όμως, τα πράγματα στο πεδίο των συμπερασμάτων φαίνεται να αλ-
λάζουν. Yποστηρίζομε ότι βάθεμα της έρευνας αποκαλύπτει ότι η οικιστική
«συρρίκνωση» απεικονίζει συγκέντρωση στη κατοίκηση. H λευκή επιφά-
νεια στον χάρτη προκύπτει από αυτήν την συγκέντρωση και όχι από την
ερήμωση ή από την εξαφάνιση της κατοίκησης. H παράλληλη πολιτισμική
συστολή και οικονομική ύφεση είναι άλλης τάξεως θέματα. Βεβαίως πρό-
κειται για συγκέντρωση καταλοίπων της ΠΓ δυσκόλως αναγνώσιμη από
την έρευνα επιφανείας ή ακόμη και από την ανασκαφική έρευνα. Στη λύση
του προβλήματος βοηθά πάλι η τρίτη κατηγορία ερευνών βάσει πρωτογε-
νούς υλικού στις επί μέρους περιοχές μεσαίας κλίμακας που προηγουμένως
αναφέραμε. Εδώ για πρώτη φορά επισημαίνεται η σημασία της ύπαρξης ευ-
ρημάτων χρονολογουμένων στην ΠΓ σε απρόσμενα μέρη. Αναγνωρίζονται
μάλιστα ενδιαφέροντα περιβάλλοντα συνευρημάτων: λατρευτικοί χώροι με
ευρήματα χρονολογούμενα ήδη από την ΠΓ όπως εκείνοι στην Kυψέλη των
Μεθάνων95, στον Άγιο ηλία της Ασέας96, στον ναό της Αλέας στην τεγέα97.
Aλλά και η κατ’ εξοχήν ενδελεχής μελέτη πρωτογενών ερευνών οικιστικής
κλίμακας περιφέρειας οικισμού (Κατηγορία Ε), στην νότια περιοχή της
χώρας της πόλεως των Θεσπιών σε ταυτόσημο συμπέρασμα οδηγεί.98

Ποιά είναι η συμβολή των μελετών που συνεισφέρουν δευτερογενώς; Δεν
είναι περιττές: μελετητές φώτισαν ακόμη περισσότερο τη σημασία του λεγό-
μενου οικιστικού κενού της ΠΓ καταγράφοντας τεκμήρια από σημαντικό
αριθμό οικισμών σε περιοχές μεγάλης και μεσαίας κλίμακας (Κατηγορίες Β
και Γ). Απέδειξαν ότι τα συμπεράσματα αλλοιώνονται όταν το υλικό τακτο-
ποιείται στα φαρδιά «κιβώτια» των μεγάλων αρχαιολογικών περιόδων (: στον
χρόνο) και στα στενά «κουτάκια» των μικρών γεωγραφικών περιοχών (: στον
χώρο). Αντιθέτως, όταν γίνονται χρονολογήσεις υλικού αντιστρόφως, δη-
λαδή σε στενότερες υποπεριόδους της ΠΓ-Γ ή της ΠEΣ και σε ευρύτερες πε-
ριοχές, τότε μια άλλη πραγματικότητα αποκαλύπτεται. Παραδείγματος χάριν,
στην Αργολίδα, όταν επιχειρηθούν λεπτομερέστερες χρονολογικές κατατάξεις
του υλικού, η οικιστική-δημογραφική αφύπνιση στους σημαίνοντες οικισμούς
φαίνεται να σημειώνεται ήδη από την ΠΓ.99 Ομοίως όταν γίνει το ίδιο στην Ατ-
τική, ο αριθμός θέσεων καταγραφής ευρημάτων της ΠΓ υπερτερεί του αριθ-
μού των θέσεων καταγραφής της ΠρΓ αλλά ακόμη και της MΓ I και MΓ II.100
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95 Mee, Bowden, Foxhall, Gill, Koukoulis, Taylor 1997, 146-147.
96 Forsén, Forsén, Østby 1999, 177-182.
97 Voyatzis 1999, 143-144.
98 Bintliff, Howard, Snodgrass 2007, 131-132.
99 Foley 1988, πίν. 7-10.
100 Merch 1996, πίν. 2-5.



Στις αρχές της νέας χιλιετίας της εποχής μας, όταν στο 12,96% του συ-
νόλου των οικισμών του ηπειρωτικού ελλαδικού χώρου έχουν καταγραφεί
ευρήματα της περιόδου που πραγματευόμεθα,101 μερικά στοιχεία είναι εν-
δεικτικά. Στη Θεσσαλία, οι καταγραφές ευρημάτων της ΠΓ υπερτερούν
εκείνων της Γ.102 Αλλά ακόμη και στη νότια Ελλάδα, στη Μεσσηνία, ο αριθ-
μός των οικήσεων με καταγραφές ευρημάτων της ΠΓ και Γ υπερτερεί του
αριθμού των οικήσεων που χρονολογούνται αποκλειστικώς και μόνον στην
Γ.103 Και εδώ ακριβώς έγκειται η συνεισφορά των ερευνών που αναφερό-
μεθα: στην αναγνώριση της αντοχής των κοινωνικών ομάδων στον προ-
ϊστορικό και πρωτοϊστορικό χρόνο, ενώ δυσκόλως εντοπίζονται στο
γεωγραφικό χώρο. Και αυτές οι κοινωνικές μονάδες δεν είναι άλλες παρά
εκείνες που δρουν στον κοινωνικοοικονομικό χώρο της κτηνοτροφίας και
του νομαδισμού. Συνιστούν τον άλλο τύπο κρατικής οργάνωσης της πε-
ριόδου, εκείνον του μετακινουμένου έθνους-κράτους που αίφνης ή στα-
διακώς στα μεταμυκηναϊκά χρόνια αποκτά μόνιμη κατοικία ενώ από την
μετακινουμένη κτηνοτροφία περνά στην εδραία, ή ακόμη περισσότερο στη
γεωργία ή σε μικτά συστήματα γεωργίας και εδραίας κτηνοτροφίας.104

Eίναι αναπόφευκτο: για να δοθούν στέρεες απαντήσεις για τον τύπο της
συγκέντρωσης της κατοίκησης κατά την ΠΓ, πρέπει να παρουσιασθούν οι
συγκεκριμένες εικόνες της. Στο πεδίο της «πολεοδομίας», βρέθηκε μια ερ-
μηνευτική διέξοδος με την αναγνώριση των λεγομένων οικισμών-καταφυ-
γίων όχι μόνον στην Kρήτη αλλά και στην ηπειρωτική Eλλάδα. Στη Βοιωτία,
και συγκεκριμένα στην κοιλάδα των Σκούρτων, σε δύο δυσπρόσιτες θέσεις,
φύσει οχυρές, στο Παλαιόκαστρο (Πάνακτον) και στο Kορινόκαστρο ανα-
γνωρίζονται οικισμοί-καταφύγια της ΠΓ105 όχι όμως -καθώς δεν έχει γίνει
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101 Γούναρης 2002, 1274.
102 Γούναρης (υπό έκδοση).
103 Γούναρης 2002, 1267 πίν. Γ-O-4.
104 Eπ’ αυτού, οι σχετικές μελέτες για την πανίδα, το έδαφος και την χλωρίδα των Nι-

χωρίων κατά την ΠΓ-Γ είναι αποκαλυπτικές:
Για την πανίδα βάσει Sloan, Duncan 1978, 74-75: Mεταξύ 1050 π.X. και 975 π.X. σημει-

ώνεται πτώση της εκτροφής των αιγοπροβάτων και αύξηση της εκτροφής των βοοειδών, με-
ταξύ 975 π.X. και 850 π.X. συνεχίζεται η προηγουμένως μνημονευθείσα τάση, ενώ μεταξύ 850
π.X. και 775 π.X. σημειώνεται πλήρης κυριαρχία των βοοειδών.

Για το έδαφος βάσει Stein, Rapp Jr. 1978, 256: Πιθανολογείται μείωση της διάβρωσης,
σταθεροποίηση των πλαγιών. Aιτία: η μείωση των αιγοπροβάτων.

Για την χλωρίδα βάσει Yassoglou, Nobeli 1972, 175: Eλιές και αμπέλια καλλιεργούνται
σε περιοχές που εμφανίζουν μεσαία διάβρωση. Σε περιοχές όπου η διάβρωση κυριαρχεί, οι
καλλιέργειες αποφεύγονται.

Mε μια πρόταση: με τον περιορισμό των αιγοπροβάτων σώζεται το έδαφος και ανα-
πτύσσεται η γεωργία.

105 Aμέσως μετά από αυτήν την περίοδο οι θέσεις παύουν να κατοικούνται τουλάχιστον



ανασκαφή- οι ορατές «πολεοδομικές» εικόνες τους.106 Στο πεδίο της αρχι-
τεκτονικής, αυτό γίνεται εφικτό μόνον όταν ευρεθούν οικίες μεγάλης κά-
λυψης της ιδίας περιόδου στεγάζουσες όχι απλές μονοπυρηνικές οικογένειες
αλλά πολύκλωνες και βαθύρριζες αιματοσυγγενικές ομάδες. Επ’ αυτού, το
αψιδωτό κτήριο στο Λευκαντί με τα πεντακόσια τετραγωνικά μέτρα κά-
λυψη ανοίγει έναν ερμηνευτικό δρόμο. Όμως, εν σχέσει με κατασκευές ανα-
λόγου καλύψεως στη λοιπή Ελλάδα, κείται στο έδαφος μοναχικό ενώ
παραμένει αμφιλεγόμενο ως προς τη λειτουργία του.107

Αγγίζοντας τις έρευνες αρχιτεκτονικής επιστρέφομε και πάλι στην
έρευνα του μερικού, στην αποθέωση του τεκμηρίου και στην επαγωγική μέ-
θοδο. Οι έρευνες οικιστικής από μόνες τους δεν επαρκούν. Δε μπορούν να
δημιουργήσουν στέρεη θεωρία και τα απαραίτητα μεθοδολογικά εργαλεία
ώστε ένα σώμα γνώσεων να γίνει επιστήμη. Eδώ ακριβώς παρατηρείται
αυτό που στις πρώτες γραμμές του κειμένου επισημάναμε: η σχεδόν πλήρης
αδιαφορία μαχομένων αρχαιολόγων που εργάζονται στον ελλαδικό χώρο
έναντι των ερμηνευτικών οικιστικών προτύπων. Στην καλύτερη περίπτωση
στις δικές τους μελέτες, κατ’ αρχάς, παραχωρούν σε αυτά μια βιβλιογρα-
φική παραπομπή, για λόγους -θα γράφαμε- συναδελφικής ευγενείας ή επι-
στημονικής δεοντολογίας, για να προχωρήσουν στη συνέχεια στην πλήρη
αγνόησή τους κατά την πραγμάτευση του θέματος επί της ουσίας. τα σημεία
κριτικής είναι ενίοτε εξουθενωτικά έναντι εκείνων που ενστερνίζονται αρχές
και μεθόδους της μοντέρνας Oικιστικής. Ποιά θα μπορούσαν να είναι:

1. Ένα «πρωτογενές» πρόβλημα: στην πλειονότητα των μελετών που
επισκοπήσαμε, δε μπορεί να εφαρμοσθεί μια θεμελιώδης επιστημονική
αρχή, ο έλεγχος της εγκυρότητας του υλικού ιδίως στο πεδίο της χρονο-
λόγησής του. Mε άλλη διατύπωση: το υλικό αναφέρεται, αλλά δε δημοσι-
εύεται «συνημμένως»· άρα οι δυνατότητες ελέγχου της αξιοπιστίας του είναι
περιορισμένες.

2. Οι ομοιόμορφες στιγμώσεις στους χάρτες οικιστικής είναι πλασματι-
κές καθώς πίσω από κάθε ισομέγεθες σημείο κρύβονται ανόμοια και ανι-
σοβαρούς ερευνητικής αξίας ευρήματα: ένα όστρακο έως ένας οικισμός.

3. η χωρική μονάδα καταγραφής (οικισμός, τοποθεσία, θέση, σημείο κα-
ταγραφής) από έρευνα σε έρευνα, δεν είναι η αυτή: όταν χρησιμοποιούνται
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για τέσσαρες αιώνες (μεταξύ 9ου αι. και 6ου αι. π.X.), Munn, Zimmerman Munn 1990, 36.
Oι μελετητές εν τέλει συνδυάζουν την ύπαρξη αυτών των οικισμών της ΠΓ με την κίνηση
πληθυσμών προς την Iωνία, Munn 1989, 242.

106 Oι Munn, Zimmerman Munn 1989, 121, αναγνωρίζουν στις δύο θέσεις την υλοποί-
ηση ενός συγκεκριμένου οικιστικού προτύπου κατά την ΠΓ που μονολεκτικώς χαρακτηρί-
ζεται ως «συγκεντρωμένη οίκηση» (nucleated).

107 Lemos 2002, 140-146.



διαφορετικές μονάδες καταγραφής δεν υποδεικνύεται πάντοτε κάποια εσω-
τερική ιεραρχία μεταξύ τους.

4. Όταν είναι προϊόντα συνθέσεως ερευνών με διαφορετικές προδια-
γραφές εκπόνησης και δημοσίευσης τότε συνενώνονται ερευνητικά «υφα-
ντά» με εντελώς διαφορετικές «πλέξεις», παραδείγματος χάριν, εργασίες
πεδίου με μελέτες βιβλιοθήκης.

5. τα οικιστικά πρότυπα που εφαρμόσθηκαν στον ελλαδικό χώρο εδραι-
ώθηκαν σε κεντροευρωπαϊκές πεδιάδες [εικ. 8]. Eδώ είναι ισχυρό το στοι-
χείο της ισοτροπίας στη διάδοση των οικονομικών φαινομένων επί της
επιφανείας της εδάφους. Mπορούμε να ισχυρισθούμε ότι οι κεντροευρω-
παϊκές πεδιάδες διαφέρουν ως προς το συγκεκριμένο χαρακτηριστικό από
εκείνες του ελλαδικού χώρου. Στην Ελλάδα, η αναγνώριση του ακανόνι-
στου σχήματος μιας λεκάνης απορροής ή κάποιας άλλης γεωφυσικώς ορι-
ζόμενης διαίρεσης [εικ. 9] ως ζωτικού οικονομικού χώρου μιας αναδυομένης
πόλεως φαίνεται πιο λογική από την επισήμανση ενός κανονικού αλλά κατ’
ουσίαν θεωρητικού γεωμετρικού σχήματος.

6. Στις περισσότερες από τις μελέτες, απουσιάζει το μεγάλο ζητούμενο
της περιόδου, η εικόνα ή οι εικόνες της οικιστικής του νομαδισμού ή εν
γένει των μετακινουμένων πληθυσμιακών ομάδων. Πώς διαπιστώνεται αρ-
χαιολογικώς μια μετακίνηση πληθυσμού και ιδίως ο ζωτικός οικονομικός
χώρος ενός ποιμενικού σχηματισμού εν κινήσει;
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Eικ. 8. Kατανομή των πόλεων ως κεντρικών τόπων στη Nότια Γερμανία κατά Christaller
1966, 224-225 χάρτης 4.



Στα ανωτέρω σημεία κριτικής και ερωτήματα επί των μελετών της οικι-
στικής της ΠΓ-Γ θα μπορούσαμε να προσθέταμε τα σημεία κριτικής έναντι
της Eπιστήμης-Mητρός της Oικιστικής, δηλαδή της Γεωγραφίας και τινών
εκ των κορών της, της Kλασικής, της Ποσοτικής και της Περιφερειακής Γε-
ωγραφίας. Kαι ακόμη εις βάθος, την κριτική έναντι των ευρύτερων επιστη-
μολογικών στηριγμάτων τους: της Aιτιοκρατίας, της Πιθανοκρατίας και
προ παντός και υπεράνω όλων του Λογικού Θετικισμού.108 Πρόκειται όμως
για άλλης τάξεως συζήτηση.

Παρ’ όλα αυτά καταλήγομε: συγκεκριμένες έρευνες οικιστικής συνει-
σφέρουν στην προσπάθεια της Αρχαιολογίας να στεριώσει τις ισχνές μέχρι
σήμερα επιστημονικές βάσεις της ενισχύοντας τα ορθολογικά θεμέλιά της
μέσα σε έναν κόσμο στον οποίoν ο τσαρλατανισμός και οι πάσης φύσεως
μεταφυσικές κατά καιρούς επανέρχονται και διαδίδονται μέσα από ποικίλες
εκδοτικές και επικοινωνιακές μορφές.
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Eικ. 9. Eπικράτειες πόλεων-κρατών της Nοτίου Aργολίδος: περιοχές της Nοτίου
Aργολίδος πιθανόν χωρισμένες κατά τον 8ο ή 7ο αιώνα π.X., χρόνο σχηματισμού των
πόλεων-κρατών κατά Jameson-Runnels-Andel 1994, 374 εικ. 6.15.

108 Λεοντίδου 2005, 112-115.
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Ναπολέων Ξιφαράς

«Οι επικράτειες των αρχαίων πόλεων της Κρήτης».1

Συμβολή στη μελέτη της οικιστικής του νησιού

Φτάνοντας σε μια μικρή επαρχιακή πόλη, το Ρέθυμνο, στα τέλη του Σε-
πτέμβρη του 1985, πρωτοετής φοιτητής στο Τμήμα Ιστορίας-Αρχαιολογίας
του τοπικού Πανεπιστημίου, ασφαλώς δε φανταζόμουν, ότι 23 χρόνια αρ-
γότερα θα είχα τη χαρά να τιμήσω το δάσκαλό μου και να τον ευχαριστήσω
για όσα μου προσέφερε, συμμετέχοντας στην έκδοση του παρόντος τόμου.
Ο Νικόλας υπήρξε και για μένα γοητευτική πηγή έμπνευσης και ταυτό-
χρονα, οδηγός σε πνευματικές αναζητήσεις, ως καθηγητής μου, Πρόεδρος
της συμβουλευτικής επιτροπής για την εκπόνηση της μεταπτυχιακής δι-
πλωματικής εργασίας, αλλά κι επόπτης στη Διδακτορική Διατριβή. Είναι
λοιπόν δικαιολογημένο να καταπιαστώ, με την ευκαιρία που μου δίνεται,
με ένα θέμα το οποίο διαρκώς μας απασχολεί: την οικιστική της Κρήτης.
Συγκεκριμένα, θα επιχειρήσω να αναλύσω διεξοδικά, τόσο τους στόχους
προηγούμενων μελετών μας, όσο και τις ερμηνευτικές μας προτάσεις.

Η σπανιότητα στην ελληνική και διεθνή βιβλιογραφία, έργων σχετικών
με την οικιστική περιοχών, καθιστά χρήσιμη την παρουσίαση της διαδικασίας
εξέτασης των αρχαιολογικών δεδομένων, που βασίζεται στη συγκεκριμένη
μέθοδο και η οποία επιτρέπει τη διατύπωση υποθέσεων και συναγωγή συμ-
περασμάτων αναφορικά με ποικίλες πτυχές του ανθρώπινου βίου. Ειδικά για
την Κρήτη από τη χαλκοκρατία μέχρι τη ρωμαϊκή κατάκτηση, οι μελέτες
αυτές περιορίζονταν, μέχρι πολύ πρόσφατα, στα βιβλία του Kirsten (1942,
1956 και 1990) και τις Διατριβές της Γόντυκα (1988) και του Haggis (1992).
Αντίστοιχα, για την Εποχή του Λίθου στο νησί η συμβολή του ομώνυμου
έργου του Ζώη (1973) στη σειρά «Αρχαίες Ελληνικές Πόλεις» του Ιδρύμα-
τος Δοξιάδη, αναμφίβολα αποτελεί πολύτιμο αρωγό για την κατανόηση της
συγκεκριμένης μεθόδου προσέγγισης των καταλοίπων του παρελθόντος.

1 Φαράκλας Ν., Κατάκη Ε., Κόσσυβα Α., Ξιφαράς Ν., Παναγιωτόπουλος Ε., Τασούλας Γ.,
Τσατσάκη Ν., Χατζηπαναγιώτη Μ., Οι επικράτειες των αρχαίων πόλεων της Κρήτης, Ρίθυμνα
6, Ρέθυμνο, 1998.



Τις γνώσεις και την εμπειρία που απέκτησε ο Φαράκλας και κατά τη συμ-
μετοχή του στο παραπάνω πρόγραμμα του Ιδρύματος Δοξιάδη, θέλησε να
τις μεταδώσει στους μεταπτυχιακούς φοιτητές που παρακολούθησαν το σε-
μινάριο για τις επικράτειες των αρχαίων πόλεων της Κρήτης, το 1993. Προ-
ϊόν του τελευταίου υπήρξε η ομώνυμη μελέτη (1998), με την οποία
επιχειρήθηκε ο προσδιορισμός της σχέσης «γεωγραφικής και οικιστικής –
πολιτικής διαίρεσης του νησιού».2 Παρά την αναμφισβήτητη χρησιμότητα
του πονήματος, η οριοθέτηση των οικιστικών περιοχών, όπως παρουσιά-
στηκε σε αυτό (αλλά και στο έργο για την οικιστική της Πρωτογεωμετρι-
κής και Γεωμετρικής Κρήτης, που αποτέλεσε τη Διδακτορική Διατριβή μου),
φαίνεται, ότι έχει δημιουργήσει προβληματισμό σε ορισμένους συναδέλ-
φους. Ακόμα περισσότερο, η ίδια η σημασία του όρου επικράτεια απαιτεί
περαιτέρω διασαφήνιση, καθώς συνιστά έννοια ξένη προς την παραδοσιακή
πρακτική των αρχαιολόγων, να εξετάζουν ευρήματα προερχόμενα από μια
συγκεκριμένη θέση και όχι από ευρύτερους χώρους.

Μάλιστα, ακόμα και μελετητές που τις τελευταίες δεκαετίες ακολου-
θούν παρόμοια με τη δική μας μεθοδολογική προσέγγιση των υλικών κα-
ταλοίπων του παρελθόντος, χρησιμοποιώντας την “site catchment analysis”,
σε ελεύθερη μετάφραση την εξέταση των γεωγραφικών και αρχαιολογικών
δεδομένων της λεκάνης απορροής μιας θέσης, συχνά αναφέρονται με γε-
νικό τρόπο στο χώρο, αρκούμενοι να τον ορίσουν ως κύκλο με κέντρο την
αρχαία θέση και ακτίνα που ποικίλλει, ανάλογα με το μοντέλο που ακο-
λουθούν, ή το μέγεθος της θέσης και άρα, τις αυξημένες ή μειωμένες ανάγ-
κες των κατοίκων της (εικ. 1). Αυτή η πρακτική, παρά τις αναμφισβήτητες
ομοιότητες, ουσιαστικά ακολουθεί αντίστροφη κατεύθυνση από εκείνη της
μελέτης της οικιστικής ενός τόπου, αφού η αφετηρία της τελευταίας είναι
ο προσδιορισμός του χώρου και κατάληξή της η αποτύπωση της θέσης των
ευρημάτων στο χάρτη και η συνολική μελέτη τους.

Την πορεία της εργασίας θα αντιλαμβανόταν οποιοσδήποτε είχε τη δυ-
νατότητα να εξετάσει τους πρωτότυπους χάρτες της Γεωγραφικής Υπηρε-
σίας Στρατού, στους οποίους ο Φαράκλας χάραζε τα όρια των οικιστικών
περιοχών. Μάλιστα, θα αντιμετώπιζε την έκπληξη να πρέπει να επιλέξει ο
ίδιος τη μολυβογραμμή που θα ακολουθούσε, ώστε να τα διακρίνει. Ίσως την
ίδια σύγχυση ένοιωσαν και ορισμένοι συνάδελφοι, στην προσπάθειά τους να
αποκωδικοποιήσουν τους χάρτες που παρατίθενται στο τέλος της μελέτης
για τις επικράτειες των αρχαίων πόλεων της Κρήτης (εικ. 2), καθώς βρέθη-
καν μπροστά σε μικρά χαρτογραφημένα τμήματα με μόνες τοπογραφικές εν-
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δείξεις τις ισοϋψείς, χωρίς χρωματική διαφοροποίηση των πεδινών, ημιορει-
νών και ορεινών ζωνών και χωρίς τοπωνύμια να βοηθούν στην κατανόηση
των χαρτών. Ενδεχομένως, το έργο τους θα δυσχέραιναν περαιτέρω κάποιες
διακεκομμένες οριογραμμές, οι οποίες ίσως μοιάζουν δυσεξήγητες, ή αυθαί-
ρετες, σε όσους δε μπορούν να συμβουλευτούν τους χάρτες της Γ.Υ.Σ.

Τα παραπάνω προβλήματα δεν πρέπει να εκληφθούν ως ένδειξη της αδυ-
ναμίας του Φαράκλα να εκθέσει εύληπτα το υλικό, ούτε βέβαια οφείλονται
στην επιθυμία του να δυσκολέψει τον έλεγχο των γραφομένων. Αντίθετα,
ο τρόπος με τον οποίο επέλεξε να παρουσιάσει τις οικιστικές περιοχές της
Κρήτης απαιτεί κοπιαστική και προσεκτική εργασία, αφού ουσιαστικά πρό-

199«ΟΙ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΕΣ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΠΟΛΕΩΝ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ»

Εικ. 1. Κεντρική Κρήτη. Θέσεις της ΠΕΣ με τις γύρω περιοχές σε απόσταση μιας ώρας.
(Wallace 1997-2000, εικ. 4).



κειται για πιστή αναπαραγωγή με το χέρι της ακτογραμμής και όλων των
ισοϋψών γραμμών των 100μ., ταυτόχρονα με την απόδοση, όχι μόνο των
ορίων κάθε επικράτειας (με διακεκομμένες γραμμές), αλλά και των τυχόν
μικρότερων υποπεριοχών, ή, σύμφωνα με την ερμηνευτική πρότασή του,
των πιθανών εξαρτημένων περιοχών (με αχνές διακεκομμένες). Οι χάρτες
σμικρύνθηκαν, ώστε να είναι εύχρηστοι, ενώ τα τοπωνύμια και άλλα γεω-
γραφικά δεδομένα απαλείφθηκαν, αφού οι χάρτες κλίμακας 1:50.000 της
Κρήτης έχουν ένα χαρακτηριστικό: είναι απόρρητοι, εξαιτίας του γνωστού
στρατιωτικού ρόλου του νησιού. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα, προκειμένου
να μελετηθούν διεξοδικά, να είναι αναγκαία, είτε η εξέταση των πρωτότυ-
πων, είτε η επίσκεψη στο χώρο.

Την τελευταία θεωρούν σε κάθε περίπτωση απαραίτητη ορισμένοι συ-
νάδελφοι, προκειμένου να σχηματίσουν ικανοποιητική εικόνα της εκάστοτε
εξεταζόμενης περιοχής. Ωστόσο, αυτή η άποψη είναι λογικό να μη βρίσκει
σύμφωνους όσους είναι εξοικειωμένοι με τη συγκέντρωση πληροφοριών
μέσα από τη μελέτη χαρτών, μολονότι κανείς δε θα απέφευγε όμορφους πε-
ριπάτους στην εξοχή. Μάλιστα, δε θα πρέπει να κριθεί υπερβολικός ο ισχυ-
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ρισμός, ότι πάντα οι χάρτες προσφέρουν περισσότερα στοιχεία για έναν
τόπο σε σχέση με την επιτόπια επίσκεψη, καθώς προσφέρουν γενικότερη
θεώρηση του χώρου, ενώ ο αρχαιολόγος δεν επηρεάζεται από μεταβλητά
γεωφυσικά δεδομένα (σαν τον όγκο και την ορμή του νερού ενός χειμάρ-
ρου). Ακριβώς τα πλεονεκτήματα που παρέχουν, τόσο η χρήση χαρτών, όσο
και η συγκεκριμένη μέθοδος προσέγγισης των αρχαίων καταλοίπων, θα
αναδείξει η παρουσίαση της ερευνητικής διαδικασίας την οποία ακολουθή-
σαμε και του θεωρητικού πλαισίου που τη διέπει.

Πρώτο μέλημά μας υπήρξε η διάκριση των λεκανών απορροής, άσχετα
από τον εντοπισμό λειψάνων του παρελθόντος σε αυτές. Για να το πετύ-
χουμε χρησιμοποιήσαμε τους χάρτες της Γ.Υ.Σ. κλίμακας 1:50.000 και φω-
τοαντίγραφά τους. Στα τελευταία τονίσαμε τις ισοϋψείς των 100 μ. και
χρωματίσαμε κάθε λωρίδα που σχηματιζόταν ανάμεσά τους. Πετύχαμε έτσι
να δημιουργήσουμε ένα χάρτη της Κρήτης μήκους 5 μ. και μέγιστου πλά-
τους 1,5 μ., στον οποίο ξεχωρίζουν με μια ματιά οι εδαφικές διαφοροποι-
ήσεις και αποδίδεται με σαφήνεια το ανάγλυφο. Με τον τρόπο αυτό έγινε
εύκολη η διάκριση των λεκανών απορροής, την οποία διευκόλυνε περαι-
τέρω η παρατήρηση γεωφυσικών λεπτομερειών στους πρωτότυπους χάρτες,
όπως η ύπαρξη μικρών χαραδρών, ή η ακριβής πορεία ρυακιών και ρεμά-
των, που επιτρέπει τον προσδιορισμό των υδροκριτικών γραμμών.

Από το σημείο αυτό ξεκινά η «υποκειμενική» παρέμβαση του ερευνητή,
που επιχειρεί, θέτοντας ερωτήματα στο υλικό, να λάβει πληροφορίες στη-
ριζόμενος σε ένα θεωρητικό υπόβαθρο. Πρώτη λοιπόν «αξιωματική» παρα-
δοχή μας υπήρξε η εκτίμηση, πως καθεμιά από τις λεκάνες απορροής
συνιστά μια στοιχειώδη οικιστική περιοχή, δηλαδή χώρο τον οποίο μία και
μοναδική ομάδα ανθρώπων μπορεί να εκμεταλλευτεί, ακόμα και αν τα μέλη
της ζουν σε περισσότερους από έναν οικιστικούς πυρήνες, περισσότερο ή λι-
γότερο διεσπαρμένους. Με δεδομένο ότι τα όρια κάθε λεκάνης απορροής
είναι αναμφισβήτητα, αφού τα μετεωρικά νερά συγκεντρώνονται πάντα με
τον ίδιο τρόπο στο βάθος της, καλούμαστε απλά να αποδείξουμε, πως είναι
μια μόνο κοινότητα που εκμεταλλεύεται το χώρο και όχι περισσότερες.

Στην προσπάθειά μας έχουμε δύο πολύτιμους αρωγούς: την ιστορική
γνώση ή πείρα και τα υλικά κατάλοιπα. Η πρώτη, από όποιο χρονολογικό
ορίζοντα και αν προέρχεται, ποτέ δεν υποδηλώνει το αντίθετο, ενώ τα τε-
λευταία αποτελούν πάντα αψευδείς μάρτυρες της πολιτισμικής ενότητας
των κατοίκων, ή καλύτερα των χρηστών ενός χώρου, που μπορεί να είναι
βέβαια στοιχειώδης. Η κεραμεική παραγωγή για παράδειγμα στην Αθήνα,
κατά τα μέσα του 6ου αι. π.Χ., παρουσιάζεται ενιαία, ακόμα και αν διακρί-
νουμε διαφοροποιήσεις εργαστηρίων ή δευτερεύουσες τάσεις.
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Ωστόσο, κατά τη γνώμη των μη εξοικειωμένων με τη συγκεκριμένη μέ-
θοδο αρχαιολόγων, την υπόθεση εργασίας μας καθιστά προβληματική η
κοινωνικοανθρωπολογική παρατήρηση των πρακτικών σύγχρονων ή λίγο
παλιότερων κοινοτήτων. Χρησιμοποιώντας μάλιστα παραδείγματα από τη
ζωή των κατοίκων της υπαίθρου του πρόσφατου παρελθόντος, θεωρούν ότι
αναδεικνύουν τα σαθρά θεμέλια του παραπάνω συλλογισμού. Υποστηρί-
ζουν λοιπόν, ότι η συνεκμετάλλευση περισσότερων από μιας περιοχών από
ανθρώπους που ούτε καν ζουν σε αυτές, αποτελεί συχνό φαινόμενο. Για πα-
ράδειγμα (εικ. 3), στο οροπέδιο του Λασιθίου, το υψίπεδο του Μοχού και
την παραλιακή πεδιάδα των Μαλίων, που συνιστούν διακριτές λεκάνες
απορροής, οι κάτοικοι βόσκουν τα ζώα τους στα βουνά γύρω από την
πόλγη, καλλιεργούν τις ελιές τους έξω από αυτήν, στις πλαγιές στα ΒΔ, σε
χαμηλότερο υψόμετρο που ευνοεί την παραγωγή, ενώ διαθέτουν εύφορα
χωράφια στον κάμπο. Καθώς η συγκεκριμένη πρακτική ήταν και παραμένει
διαδεδομένη στην Κρήτη, αλλά και αλλού, όλοι γνωρίζουν πάντα τουλάχι-
στον έναν τόπο όπου συμβαίνει κάτι ανάλογο.

Ταυτόχρονα, όλοι συγχέουν τις διαφορετικές έννοιες του όρου κοινό-
τητα και λησμονούν, ότι τα κριτήρια που μας επιτρέπουν να ξεχωρίσουμε
την κάθε ανθρώπινη ομάδα είναι μεταβλητά κι εξαρτώνται από ποικίλους
οικονομικούς, κοινωνικούς, πολιτικούς, φυλετικούς, θρησκευτικούς, ιστο-
ρικούς, ή άλλους παράγοντες. Έτσι, ακόμα και αν οι οικονομικές συνθήκες
που επικρατούσαν στην Κρήτη κατά το Μεσοπόλεμο και την Πρωτογεω-
μετρική περίοδο είναι οι ίδιες (κλειστές αγροτικές οικονομίες του οίκου),
ακόμα και αν δεν υπήρχαν θρησκευτικές διαφορές ανάμεσα σε κατοίκους
γειτονικών λεκανών απορροής στη δεκαετία του ’30 ή στα μέσα του 9ου αι.
π.Χ., ακόμα και αν για μακρύ χρονικό διάστημα συναναστρέφονταν μεταξύ
τους ως γείτονες τα μέλη των ίδιων γενών, η διαφοροποίηση ενός και μόνου
στοιχείου, για παράδειγμα η οργάνωση του ελληνικού εθνικού κράτους,
στους κόλπους του οποίου εντάσσεται το σύνολο του πληθυσμού της Κρή-
της από το 1913, απαγορεύει τη συναγωγή συμπερασμάτων κατ’ αναλογία.
Με απλά λόγια, δεν είναι επιστημονικά ορθό να υποστηρίξουμε, ότι, επειδή
οι παππούδες μας χρησιμοποιούσαν ως βοσκοτόπους ή χωράφια απομα-
κρυσμένους από τα σπίτια τους χώρους, συνέβαινε το ίδιο και κατά την
Πρώιμη Εποχή του Σιδήρου, εκτός αν γνωρίζουμε, ότι οι συνθήκες ήταν οι
ίδιες. Όμως, επειδή οι αρχαιολόγοι ακριβώς αυτές επιχειρούμε να προσδιο-
ρίσουμε, ή έστω να φωτίσουμε πτυχές τους, δικαιούμαστε μόνο υποθέσεις
να διατυπώνουμε βασιζόμενοι σε παρόμοιους συλλογισμούς, ενώ και τα
υπάρχοντα αρχαιολογικά δεδομένα δε δικαιολογούν τέτοιες σκέψεις ή ει-
κασίες.
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Αλλά ας επιστρέψουμε στις παραδοχές που στήριξαν θεωρητικά τις ερ-
μηνευτικές μας προτάσεις. Μια βασική υπόθεση εργασίας διατυπώνει ο Φα-
ράκλας στην εισαγωγή του πονήματος για τις επικράτειες των αρχαίων
κρητικών πόλεων: «κάθε κοινότητα … για να αναδειχθεί σε πολιτικό οργα-
νισμό με κάποιο βαθμό αυτονομίας και ανεξαρτησίας θα έπρεπε να διαθέτει
ένα συγκεκριμένο παραγωγικό χώρο κι επομένως, τα πολιτικά γεωγραφικά
όρια κάθε τέτοιας μονάδας θα έτειναν να συμπέσουν με τα φυσικά όρια μιας
συγκεκριμένης περιοχής».3 Στην πραγματικότητα, ο ερευνητής δεν κάνει τί-
ποτα περισσότερο από το να παραφράζει τα λόγια του Αριστοτέλη στα Πο-
λιτικά, συνδέοντας την αυτάρκεια με την αυτονομία, δηλαδή το χώρο με το
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κράτος, ή το περιβάλλον με τον άνθρωπο, εξετάζοντας την αλληλεπίδρασή
τους· ουσιαστικά μελετά την οικιστική της Κρήτης.

Άλλωστε, αυτός ήταν ο διακηρυγμένος (στις σελ. 7-8) στόχος της μελέ-
της και όχι η ταύτιση θέσεων με αρχαία τοπωνύμια, όπως εσφαλμένα θεω-
ρούν κάποιοι. Ίδιος ήταν ο σκοπός και της Διδακτορικής Διατριβής μου,
όπως μαρτυρά και ο τίτλος της, αλλά σε στενότερα χρονικά πλαίσια, την
Πρωτογεωμετρική και Γεωμετρική περίοδο. Ωστόσο, επειδή στις μέρες μας
η ανάγκη να ενημερωνόμαστε για τη συνεχώς διογκούμενη βιβλιογραφία,
μας αναγκάζει κάποτε να διαβάζουμε επιλεκτικά τμήματα μεγάλων πραγ-
ματειών, ήταν αναμενόμενο την προσοχή ορισμένων συναδέλφων να προ-
σελκύσουν η οριοθέτηση των επικρατειών που επιχειρήθηκε στα παραπάνω
έργα και οι χάρτες που παρατέθηκαν, με συνέπεια να ασκηθεί κριτική ακρι-
βώς σε αυτά τα σημεία. Όμως, επειδή η διάκριση των οικιστικών περιοχών
συνδέεται στενά με την έννοια του όρου «επικράτεια», αξίζει να επιμείνουμε
στη διασαφήνισή του.

Γενικά, ως οικιστική περιοχή νοείται κάθε παραγωγικός χώρος με σαφή
γεωγραφικά όρια, ουσιαστικά κάθε λεκάνη απορροής. Η οικονομική εκμε-
τάλλευσή της από μια ανθρώπινη ομάδα την καθιστά ταυτόχρονα επικρά-
τειά της, δηλαδή χώρο όπου ασκείται έλεγχος – διοίκηση από την ίδια
κοινότητα. Συνδιαχείριση του συγκεκριμένου τόπου από άτομα που δε δια-
βιούν εκεί δεν αποκλείεται a priori, αλλά εξαρτάται από τις κοινωνικοπο-
λιτικές συνθήκες. Σε ό,τι αφορά στην Κρήτη των Ιστορικών Χρόνων, μέχρι
την περίοδο της Ρωμαιοκρατίας, οι φιλολογικές μαρτυρίες και τα αρχαι-
ολογικά δεδομένα καταδεικνύουν, ότι τέτοιου είδους οικονομική συνεργα-
σία θα πρέπει να ήταν πολύ περιορισμένη, αν πραγματικά υπήρξε. Ακόμα
και η βόσκηση κοπαδιών που ανήκαν σε διαφορετικές κοινότητες στις ίδιες
«χαλέπες», μακριά από πυρήνες κατοίκησης κι εύφορα καλλιεργήσιμα
εδάφη, μοιάζει ειδυλλιακή σκηνή και μάλιστα σε ένα νησί, δηλαδή σε τόπο
με πεπερασμένες πλουτοπαραγωγικές πηγές.

Αν αναλογιστούμε τη σημασία της ιδιοκτησίας γης για την κοινωνική
οργάνωση, θα αντιληφθούμε ευκολότερα τους άρρηκτους δεσμούς χώρου
και ανθρώπων. Η σχέση αυτή βασίζεται στην ίδια την προσπάθεια κάλυψης
των βιοτικών αναγκών μέσω της αγροτικής παραγωγής και ως συνέπεια
έχει, όχι μόνο τη φροντίδα για σηματοδότηση και προστασία των ελεγχό-
μενων εδαφών, αλλά και την ίδια την αποκρυστάλλωση της ταυτότητας των
κατόχων τους. Όσοι δηλαδή εκμεταλλεύονται μια περιοχή, δεν την οριοθε-
τούν απλά, αλλά ξεχωρίζουν από τους γείτονές τους γι’αυτόν ακριβώς το
λόγο. Οι συγκεκριμένοι άνθρωποι μπορεί να είναι μέλη μιας οικογένειας ή
μιας κοινότητας, ανάλογα με το επίπεδο της κοινωνικής διαφοροποίησης
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και μπορεί να ελέγχουν περιορισμένο χώρο, ή μια ολόκληρη λεκάνη απορ-
ροής, ή και περισσότερες, όμως, σε κάθε περίπτωση, ορίζουν και αποδέχον-
ται κάποιους κανόνες που διέπουν την ιδιοκτησία γης και την κληροδότηση.
Σε τέτοιες λοιπόν κοινωνίες η οικονομική κινητικότητα εγκυμονεί κινδύ-
νους για την ίδια την ύπαρξή τους και άρα, θα πρέπει να θεωρείται αδια-
νόητη, ή, υπό όρους, αυστηρά ελεγχόμενη. Δεν είναι άλλωστε τυχαίο το
γεγονός, ότι η ιστορία της Κρήτης κατά την 1η προχριστιανική χιλιετία χα-
ρακτηρίζεται ακριβώς από το φαινόμενο των εσωτερικών συγκρούσεων,
καθώς κάθε κοινότητα ή πόλη – κράτος επιχειρούσε να επεκτείνει την κυ-
ριαρχία της διεξάγοντας διαδοχικούς πολέμους με τους γείτονές της.

Αποτέλεσμα των συνεχών συγκρούσεων υπήρξε η αδιάκοπη μεταβολή
των ορίων των επικρατειών στο νησί. Ο προσδιορισμός τους παραμένει για
δεκαετίες αγαπημένο αντικείμενο ενασχόλησης των μελετητών και πάντα
συνδέεται με την προσπάθεια απόδοσης αρχαίων τοπωνυμίων σε συγκε-
κριμένες περιοχές, με αφετηρία την εξέταση των αναφορών αρχαίων συγ-
γραφέων, ή επιγραφών, ή νομισμάτων, ή και άλλων υλικών καταλοίπων του
παρελθόντος. Τα κριτήρια που χρησιμοποιήσαμε με τον Φαράκλα για να
ορίσουμε τις κρητικές επικράτειες υπήρξαν κατά βάση γεωγραφικά κι επο-
μένως, μάλλον «αντικειμενικά». Το φυσικό ανάγλυφο και οι υδροκρίτες συ-
νιστούν στοιχεία που μπορούμε να θεωρήσουμε σχεδόν αναλλοίωτα από
τους Σκοτεινούς Αιώνες μέχρι σήμερα, ενώ, ακόμα και οι μεταβολές στην
ακτογραμμή είναι εφικτό πλέον να υπολογιστούν.

Ωστόσο, ίσως κάποιος παρατηρήσει διαφορές στην προτεινόμενη στα
δυο πονήματα οριοθέτηση και υποθέσει διαφωνίες. Από την αβεβαιότητα
θα τον απαλλάξει η προσεκτική ανάγνωση των κριτηρίων που λαμβάνουμε
υπόψη προκειμένου να διατυπώσουμε τις προτάσεις μας. Για παράδειγμα,
στο ΒΔ άκρο του νησιού (εικ. 4), την ευρύτερη περιοχή της χερσονήσου
Γραμβούσα, μπορεί ο τιμώμενος να διακρίνει τρεις περιοχές και ο γράφων
μία, ωστόσο σαφώς αναφέρω, ότι πρόκειται ουσιαστικά για το άθροισμα
τριών μικρότερων (χερσονήσου Γραμβούσα, λεκάνης Λιβαδιών και λεκά-
νης Τράχηλα – Καλυβιανής). Ανάλογες περιπτώσεις συναντάμε και άλλες,
παντού στο νησί, δικαιολογημένα όμως, αφού οι μελέτες μας είναι ιστορι-
κές – αρχαιολογικές, όχι γεωγραφικές κι επομένως, οφείλουμε να εξετά-
ζουμε τις οικονομικές, κοινωνικές, ή πολιτικές παραμέτρους, που συνδια-
μορφώνουν κάθε φορά τις συνθήκες διαβίωσης. Η αφθονία των πλουτο-
παραγωγικών πηγών ενός τόπου, η φυσική διάκρισή του από γειτονικούς,
η φυσική προστασία, ή άλλα γνωρίσματά του, είναι λογικό και αναγκαίο
τελικά να συνεκτιμώνται, μαζί με τη γενικότερη επικρατούσα κατάσταση,
ώστε να προσεγγίζουμε αποτελεσματικότερα τις εξεταζόμενες κοινωνίες.
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Άλλωστε, στην προσπάθειά μας διαθέτουμε έναν πολύτιμο αρωγό: τα αρ-
χαία κατάλοιπα, με τα οποία ελέγχουμε την ορθότητα εικασιών κι ερμηνευ-
τικών προτάσεων. Έτσι, η χωροταξική οργάνωση των οικισμών, οι κατόψεις
των σπιτιών, τα αναθήματα και η μορφή των ιερών, οι ταφικές πρακτικές,
ακόμα και μόνο η κεραμεική παραγωγή, συνιστούν ενδείξεις που οφείλουμε
να λογαριάζουμε. Οι όποιες ομοιότητες ή διαφοροποιήσεις παρατηρούνται
ασφαλώς υποδηλώνουν σχέση ή αυτοτέλεια, που καλούμαστε όχι μόνο να
επισημάνουμε, μα ενδεχομένως και να εξηγήσουμε, διαγράφοντας την ει-
κόνα της κρητικής κοινωνίας γενικά και στις επιμέρους εκφάνσεις της.
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Εικ. 4. Περιοχή Γραμβούσας – Φαλάσαρνας. (Φαράκλας Ν. κ.ά., 1998, εικ. 3Α).



Από τα παραπάνω γίνεται ολοφάνερη η σημασία της συγκέντρωσης του
συνόλου, αν είναι εφικτό, των αρχαιολογικών δεδομένων, για τη διαμόρ-
φωση κατά το δυνατό ολοκληρωμένης εικόνας της πολιτικοοικονομικής
κατάστασης στο νησί. Ο όγκος του υλικού, αλλά και της βιβλιογραφίας,
επέβαλε συλλογική προσπάθεια κι επιμερισμό της ερευνητικής εργασίας
μεταξύ των μεταπτυχιακών φοιτητών που συμμετείχαν στο σεμινάριο, τόσο
κατά την αποδελτίωση, όσο και κατά τη μελέτη των έργων που αναφέρον-
ταν στα ευρήματα των ανασκαφών, συμπεριλαμβανομένων των επιγραφών
και των νομισμάτων. Απαραίτητη ήταν επίσης η εξέταση των φιλολογικών
πηγών, με συνέπεια τη συσσώρευση πλήθους πληροφοριών για θέσεις αλλά
και αρχαία κρητικά τοπωνύμια (συγκεντρώθηκαν περίπου 200 τέτοια). Ακο-
λούθησε ο γεωγραφικός προσδιορισμός στο χάρτη των οικιστικών περιο-
χών και υποπεριοχών, με τον τρόπο που ήδη περιγράψαμε. Ο συνολικός
αριθμός τους (140), απέχει από τις ομηρικές αναφορές για τις 100 ή 90 πό-
λεις της Κρήτης (Β 649 και τ 174), νούμερα που αποδεικνύονται αρκετά με-
τριοπαθή, όσο και αν εντυπωσίαζαν τους ακροατές των επών. Τέλος, το
συνθετικό τμήμα της μελέτης εκπόνησε ο Φαράκλας, αντιστοιχίζοντας τα
δεδομένα και συνδέοντας χώρους με ονόματα. Το έργο του ήταν δύσκολο,
καθώς είχε να αντιμετωπίσει διαφορετικά προβλήματα κατά περίπτωση: έν-
δεια πληροφοριών, ασυμφωνία πηγών, λάθη αντιγραφέων κ.ά. Ωστόσο, είχε
ένα πλεονέκτημα σε σχέση με όσους είχαν επιχειρήσει παλιότερα κάτι ανά-
λογο, αφού διέθετε συνολική εικόνα του υλικού και της γεωμορφολογίας
της Κρήτης. Έτσι, μπόρεσε να διατυπώσει μια κατά το δυνατό ολοκληρω-
μένη πρόταση, που αφορούσε, όχι απλά στην απόδοση αρχαίων τοπωνυ-
μίων σε συγκεκριμένες περιοχές, αλλά κυρίως στη δομή, την οργάνωση και
την ιδεολογία της κρητικής κοινωνίας.
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Στη μέχρι τώρα έρευνα η συνήθης αντιμετώπιση της κεραμικής είναι αυτή
του εργαλείου χρονολόγησης, του αντικειμένου τεχνοτροπικής ανάλυσης
ή ακόμα του μέσου για τη διερεύνηση των εμπορικών σχέσεων και των αλ-
ληλεπιδράσεων μεταξύ των διαφόρων περιοχών. Με το σκεπτικό, ωστόσο,
ότι τα πήλινα αγγεία ήταν σκεύη που εξυπηρετούσαν συγκεκριμένες λει-
τουργίες τόσο στην καθημερινή, όσο και στην επίσημη ζωή, και ότι έφεραν
συγκεκριμένο περιεχόμενο υγρό ή στερεό το οποίο θα ήταν μετρήσιμο, θα
προσπαθήσουμε να διερευνήσουμε ζητήματα που σχετίζονται με τη χρήση
των αγγείων και τη μετρολογία.

Η μετρολογική προσέγγιση της κεραμικής, μέσω της οποίας μπορεί να
διερευνηθούν ποικίλα θέματα που άπτονται κυρίως της οικονομικής ιστο-
ρίας, αλλά και της χρήσης των αγγείων, απασχολεί σπάνια τους μελετητές,
ιδίως μάλιστα αυτούς της πρώιμης Εποχής του Σιδήρου. Ελάχιστες είναι οι
περιπτώσεις που αγγεία αυτής της περιόδου έχουν εξεταστεί από αυτή τη
σκοπιά και είτε αφορούν σε αποσπασματικούς υπολογισμούς της χωρητι-
κότητας, όπως σε αμφορείς γεωμετρικών και άλλων χρόνων που έχουν βρε-
θεί σε ναυάγια στην περιοχή της Συροπαλαιστίνης,1 και σε τύπο αμφορέα
με λαβές στο λαιμό που συναντάται στην κεντρική και βόρεια Ελλάδα και
στη βόρεια Μικρά Ασία,2 είτε σε πιο συστηματική μελέτη της χωρητικότη-
τας όπως των ύστερων γεωμετρικών και αρχαϊκών εμπορικών αμφορέων
από τη νεκρόπολη των Πιθηκουσών,3 ή των ύστερων γεωμετρικών αγγείων
του εργαστηρίου τύπου Θάψου που έχουν βρεθεί στις αποικίες της Σικε-
λίας.4 Η διαπίστωση αυτή, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι δεν υπήρχε συ-
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Συμβολή στη μετρολογική προσέγγιση της κεραμικής:
τριφυλλόστομες οινοχόες της Πρώιμης Εποχής
του Σιδήρου από το Λευκαντί και την Αττική

1 Zemer 1977, 11-18.
2 Catling 1998, 153, 180 υποσημείωση 4.
3 Durando 1989, 55-93.
4 Pelagatti 1982, 164-172.



νολικότερη θεώρηση του θέματος της χωρητικότητας μέσω μίας μελέτης
που να εξετάζει διαφορετικά σχήματα μέσα από το σύνολο της κεραμικής
μιας περιοχής, μας οδήγησε στη μελέτη για τη μετρολογική προσέγγιση της
κεραμικής από την Κνωσό κατά την υπομινωική έως την ανατολίζουσα πε-
ρίοδο.5 Στη μελέτη αυτή του συνόλου της κεραμικής παραγωγής της Κνω-
σού στις συγκεκριμένες περιόδους, αλλά και λίγων εισηγμένων στην Κνωσό
αγγείων, διερευνήσαμε την ύπαρξη ή μη συστήματος μέτρησης της χωρητι-
κότητας καθώς και θέματα που σχετίζονται κυρίως με τις προϋποθέσεις για
εμπορικές συναλλαγές, αλλά και με τη χρήση των αγγείων. Ανάμεσα στα
άλλα καταδείχθηκε ότι τα κνωσιακά, αλλά και τα λίγα εισηγμένα αγγεία,
κατασκευάζονταν με προκαθορισμένη χωρητικότητα η οποία στηριζόταν
σε συγκεκριμένο σύστημα μέτρησης του περιεχομένου που ανταποκρίνε-
ται στα γνωστά από μεταγενέστερες περιόδους μέτρα υγρών και στερεών
του αττικού συστήματος.

Στοχεύοντας στην επέκταση της έρευνας στην κεραμική της Πρώιμης
Εποχής του Σιδήρου και από άλλες περιοχές επιλέξαμε να ασχοληθούμε εδώ
με τις τριφυλλόστομες οινοχόες από το Λευκαντί και την Αττική. Η επιλογή
των συγκεκριμένων κεραμικών ευρημάτων οφείλεται στη σπουδαιότητα
των θέσεων για την εποχή που μας απασχολεί, αλλά και στο γεγονός ότι η
δημοσίευση πολλών από τα αγγεία συνοδεύεται από σχέδια έτσι ώστε να
είναι δυνατή η μέτρηση της χωρητικότητάς τους μέσω του σχεδίου τους. Το
ερώτημα που τίθεται είναι αν τα αγγεία αυτά που χρησιμοποιούνταν τόσο
στην καθημερινή ζωή, όσο και στις ταφικές τελετές, για την πρόχυση ποι-
κίλων υγρών και όχι μόνο κρασιού, κατασκευάζονταν με προκαθορισμένη
χωρητικότητα που στηριζόταν σε δεδομένο σύστημα μέτρησης.

Σύμφωνα με την ονομασία του σχήματος αυτή καθ’ εαυτή μπορούμε να
θεωρήσουμε ότι οι τριφυλλόστομες οινοχόες προορίζονταν για την προ-
σφορά και την κατανάλωση του κρασιού. Επειδή όμως με τον όρο αυτό
προσδιορίζονται όλα τα αγγεία πρόχυσης με τριφυλλόσχημο στόμιο και
λαβή από το χείλος έως τον ώμο, προκύπτει μία μεγάλη ομάδα σχημάτων
που συμπεριλαμβάνει αγγεία διαφορετικών τύπων και ποικίλων μεγεθών
που αναμφίβολα εξυπηρετούσαν κι άλλους σκοπούς πέρα από την πρόχυση
του κρασιού. Το πιθανότερο είναι ότι εξυπηρετούσαν πολλαπλές χρήσεις, με
την έννοια ότι χρησιμοποιούνταν για την πρόχυση κρασιού και νερού, σε
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μοσίευση της διδακτορικής διατριβής της γράφουσας που εκπονήθηκε υπό την επίβλεψη
του καθηγητή Νικόλα Φαράκλα και υποστηρίχθηκε το 2003.



ορισμένους τύπους τους και λαδιού, χωρίς να αποκλείεται και η χρήση τους
με άλλα ποτά αλλά και αρωματικά έλαια.

Στο σχολιασμό της πρωτογεωμετρικής και γεωμετρικής κεραμικής από
το Βόρειο Νεκροταφείο,6 αλλά και στο εγχειρίδιο της κνωσιακής κεραμι-
κής ο Coldstream έχει ήδη επισημάνει ότι το τριφυλλόσχημο στόμιο, που
είναι το κύριο χαρακτηριστικό της οινοχόης, συμβατικά μεν θεωρείται ότι
διευκολύνει την πρόχυση του κρασιού, χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι
όλα τα τριφυλλόστομα αγγεία εξυπηρετούσαν αυτό το σκοπό. Για μερικές
μικρές τριφυλλόστομες οινοχόες με στενό λαιμό πιστεύει ότι θα ερμη-
νεύονταν καλύτερα ως αγγεία αργής πρόχυσης λαδιού ή αρωματικών
ελαίων, ενώ για αυτές που χαρακτηρίζονται ως σφαιρικές ‘οινοχόες’ σχο-
λιάζει ότι με εξαίρεση το τριφυλλόσχημο στόμιο μοιάζουν πολύ ως προς το
σχήμα και τη διακόσμηση με τις σφαιρικές πρόχους και βρίσκονται, όπως
και οι τελευταίες σε πηγάδια, οπότε ορισμένες χρησιμοποιούνταν και ως
αγγεία συλλογής νερού. Η χρήση τους, ωστόσο, για την πρόχυση κρασιού
σε ταφική σπονδή υποδηλώνεται από το ανασκαφικό σύνολο στο οποίο έχει
βρεθεί οινοχόη αυτού του τύπου σε ασύλητο τάφο του Βορείου Νεκροτα-
φείου της Κνωσού, όπου βρέθηκε μαζί με μέσο πρωτογεωμετρικό κωδωνό-
σχημο κρατήρα και αγγεία πόσεως.7

Οι τριφυλλόστομες οινοχόες που θα εξεταστούν στη συνέχεια προέρ-
χονται κυρίως από το Λευκαντί και συνίστανται από εγχώριες και εισηγμέ-
νες αττικές. Μόνο μία από τις εξεταζόμενες αττικές τριφυλλόστομες οινο-
χόες έχει ως τόπο εύρεσης την Αττική. Συνολικά πρόκειται για πενήντα ένα
αγγεία από τα οποία τα τριάντα εννέα έχουν κατασκευαστεί στο Λευκαντί
και τα δώδεκα στην Αττική. Η επιλογή του δείγματος αυτού καθορίστηκε
από την ύπαρξη σχεδίου συνοδεύοντος τη δημοσίευση των αγγείων στο
οποίο να αποδίδεται και η τομή, αφού μέσω αυτού θα ήταν δυνατή η μέ-
τρηση της χωρητικότητάς τους. Η μέθοδος που θα χρησιμοποιήσουμε για
τον υπολογισμό της χωρητικότητας είναι αυτή που εφαρμόσαμε στη μελέτη
της χωρητικότητας των κνωσιακών αγγείων υπομινωικής έως ανατολίζου-
σας περιόδου. Το λογισμικό μέσω του οποίου μετράται η χωρητικότητα των
αγγείων δημιουργήθηκε για τις ανάγκες της συγκεκριμένης μελέτης σε συ-
νεργασία με το Ινστιτούτο Πληροφορικής του Ιδρύματος Τεχνολογίας και
Έρευνας στο Ηράκλειο.8 Για την εφαρμογή της συγκεκριμένης μεθόδου
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6 Coldstream 1996α, 342.
7 Coldstream 2001, 39.
8 Από το Ι.Τ.Ε. συνεργάστηκαν ο αναπληρωτής καθηγητής Πάνος Τραχανιάς και ο συ-
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απαραίτητο είναι το σχέδιο του αγγείου. Στο λογισμικό αυτό δίνονται με-
τρήσεις από δύο συντεταγμένες, το ύψος και την ακτίνα, στις οποίες χωρί-
ζεται η τομή του αγγείου.9

Τα εξεταζόμενα αγγεία από το Λευκαντί, εγχώρια και αττικά, προέρ-
χονται από τα τρία νεκροταφεία που βρίσκονται στις θέσεις Σκουμπρή, Πα-
λαιά Περιβόλια και Τούμπα. Τα νεκροταφεία αυτά χρησιμοποιούνταν από
την υπομυκηναϊκή περίοδο έως το τρίτο τέταρτο του 9ου π.Χ. αιώνα, όταν
στην Αττική είχε αρχίσει η μέση γεωμετρική Ι περίοδος, που αντιστοιχεί με
την υποπρωτογεωμετρική ΙΙΙ στο Λευκαντί. Οι τριφυλλόστομες οινοχόες
αποτελούν σχήμα συνηθισμένο για τα νεκροταφεία αυτά και αντιπροσω-
πεύονται σε όλες τις φάσεις από την υπομυκηναϊκή έως την υποπρωτογε-
ωμετρική ΙΙΙ. Λίγες τριφυλλόστομες οινοχόες που σώζονται κυρίως αποσπα
σματικά εκτός από μία που σώζεται ολόκληρη έχουν βρεθεί στο πρωτογε-
ωμετρικό αψιδωτό κτίριο στην Τούμπα και έχουν χρονολογηθεί στη μέση
πρωτογεωμετρική περίοδο.10 Η ακέραιη οινοχόη δεν έχει συμπεριληφθεί
εδώ γιατί στο σχέδιο της δεν αποδίδεται η τομή11 και έτσι δεν είναι δυνατή
η μέτρηση της χωρητικότητάς της. Αν και το σχήμα φαίνεται να είναι σχε-
τικά σπάνιο στον οικισμό της Ξερόπολης όπου η εγκατάσταση συνεχίζεται
σε μικρότερη κλίμακα έως περίπου το 700 π.Χ., η εντύπωση αυτή είναι πι-
θανότερο ότι δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Όπως παρατηρούν
οι Catling και Lemos, οι οινοχόες είναι δύσκολο να ταυτιστούν όταν σώ-
ζονται αποσπασματικά, εκτός αν βρεθεί το τριφυλλόσχημο στόμιό τους.12

Θεωρούν ότι πολλά από τα όστρακα σωμάτων που προέρχονται από με-
σαίου μεγέθους κλειστά αγγεία είναι πιθανό να ανήκουν σε τριφυλλόστο-
μες οινοχόες, αφού πιθανότατα θα ήταν αγγείο σύνηθες στους οικισμούς.
Πράγματι, λόγω της χρήσης που εξυπηρετούσαν, οι τριφυλλόστομες οινο-
χόες σε όλους τους τύπους τους θα ήταν αναμενόμενο να βρίσκονται τόσο
στα οικιστικά, όσο και στα ταφικά σύνολα.

Η εξεταζόμενη πρώιμη γεωμετρική αττική οινοχόη που προέρχεται από
την Αττική έχει βρεθεί σε γεωμετρικό πηγάδι στην περιοχή της Αγοράς, απέ-
ναντι από τη Στοά του Αττάλου. Αποτελεί απόρριμμα κλιβάνου καθώς από
την υπερβολική όπτηση έχει δημιουργηθεί τμηματικά εφυάλωση και ο Πα-
παδόπουλος θεωρεί είτε ότι είχε σκοπίμως πεταχτεί στο πηγάδι ως απόρ-

216 ΝΙΚΗ ΤΣΑΤΣΑΚΗ

9 Για τη συγκεκριμένη μέθοδο, τον έλεγχο του βαθμού ακρίβειάς της μέσω πειραμάτων
και τον τρόπο εφαρμογής της βλ. Τσατσάκη 2004, 357-372.

10 Catling, Lemos 1990, 45-46, pl. 7c, 36, 70-71.
11 Catling, Lemos 1990, 45, pl. 7c, 71 (644).
12 Catling, Lemos 1990, 45.



ριμμα είτε ότι χρησιμοποιούνταν λόγω της κακής κατασκευής της για τις πιο
πρόχειρες δουλειές, όπως για το τράβηγμα νερού από το πηγάδι.13

Στις εξεταζόμενες τριφυλλόστομες οινοχόες από το Λευκαντί14 και την
Αττική διακρίνονται αρκετές παραλλαγές στο σχήμα και τη διακόσμηση
που συνιστούν διαφορετικούς τύπους με ευρύ ή στενό λαιμό, με σφαιρικό
ή ωοειδές σώμα, καθώς και διαφορετικά μεγέθη. Στις οινοχόες που μελε-
τώνται συμπεριλαμβάνεται ο τύπος της οινοχόης με προχοή στην κοιλιά
που συνήθως χαρακτηρίζεται ως «θήλαστρο», ως αγγείο δηλαδή που θα
χρησιμοποιούνταν για την παροχή υγρής τροφής σε βρέφη. Πρόκειται για
μία εγχώρια που έχει βρεθεί στον τάφο 22 στο νεκροταφείο της Τούμπας,15

και για δύο εισηγμένες αττικές που έχουν βρεθεί στους τάφους 19 και 33
του ίδιου νεκροταφείου.16 Το χαρακτηριστικό που διαφοροποιεί τα αγγεία
αυτά από τις υπόλοιπες τριφυλλόστομες οινοχόες και έχει οδηγήσει στην
ερμηνεία τους ως «θήλαστρα» είναι η προχοή. Ωστόσο, η προχοή από μόνη
της δεν μπορεί να θεωρηθεί στοιχείο ικανό να προσδιορίσει τη χρήση του
αγγείου για την παροχή τροφής σε βρέφη. Η προσεκτική παρατήρηση των
χαρακτηριστικών των αγγείων αυτών μας δημιουργεί αμφιβολίες ως προς
την ορθότητα της ερμηνείας τους ως «θηλάστρων». Καταρχάς ο σχετικά
ευρύς λαιμός που καταλήγει σε τριφυλλόσχημο στόμιο διευκολύνει μεν την
πρόχυση, αλλά δεν είναι απαραίτητος, αντίθετα μάλλον θα δυσχέραινε τη
χρήση του αγγείου για παροχή τροφής σε βρέφη. Σε ένα αγγείο τέτοιας
χρήσης το στόμιο θα εξυπηρετούσε αποκλειστικά την πλήρωση και τον
καλό καθαρισμό του αγγείου και για το λόγο αυτό θα ήταν λογικότερο να
είναι πιο στενό. Το ευρύ στόμιο των αγγείων που εξετάζονται εδώ και που
έχουν αποκληθεί «θήλαστρα» θα συνεπαγόταν πιθανή απώλεια περιεχομέ-
νου κατά τη διαδικασία του ταΐσματος και για το λόγο αυτό θα ήταν μάλ-
λον δύσχρηστα αν χρησιμοποιούνταν για αυτό το σκοπό. Το σφαιρικό ή
ωοειδές σώμα με την κάθετη λαβή που αρχίζει από το χείλος και καταλήγει
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13 Papadopoulos 2003, 98.
14 Για τους τύπους των τριφυλλόστομων οινοχοών από τα νεκροταφεία και από τον οι-

κισμό στο Λευκαντί βλ. Popham, Sackett, Themelis 1979-1980, 316-321.
15 Στην κεραμική από το Λευκαντί ως «θήλαστρα» έχουν χαρακτηριστεί έξι ακόμα εγ-

χώρια αγγεία με προχοή, πέντε από τα οποία έχουν το σχήμα της πρόχου και το έκτο φέρει
οριζόντια λαβή στο χείλος, βλ. σχετικά Popham, Sackett, Themelis 1979-1980, 326-327.

16 Δύο ακόμα εισηγμένα στο Λευκαντί αττικά αγγεία, ένας αρύβαλλος ή πρόχους με
ψηλή λαβή και ένα κύπελλο με ψηλό χείλος έχουν χαρακτηριστεί ως «θήλαστρα». Το πρώτο
από τα δύο στην περιγραφή των τάφων και των ευρημάτων τους αναφέρεται ως θήλαστρο
- πρόχους με ψηλή λαβή, ενώ στο σχολιασμό των αττικών εισηγμένων θηλάστρων ως αρύ-
βαλλος, βλ. Popham, Sackett, Themelis 1979-1980, 188, 352, πίν. 188: 33.2.



στον ώμο δεν φαίνεται να διευκολύνει το κράτημα του αγγείου για θηλα-
σμό, αφού η προχοή δεν βρίσκεται απέναντι από τη λαβή, αλλά σε πλάγια
της πλευρά. Για μία τέτοια χρήση θα πρέπει να έχουμε υπ’ όψιν ότι το αγ-
γείο θα κρατούνταν από την τροφό και όχι από το βρέφος. Αυτό σημαίνει
ότι αν το αγγείο χρησιμοποιούνταν για παροχή τροφής, η οποία και απαι-
τεί αρκετό χρόνο, θα έπρεπε να το κρατάει από το λαιμό ή το σώμα, ενέρ-
γεια που το σχήμα τους θα καθιστούσε δυσχερή. Η προχοή αντιθέτως θα
επέτρεπε μεν την αργή και προσεκτική εκροή του περιεχομένου, δε θα ήταν
όμως κατάλληλη για να χρησιμοποιηθεί ως θήλαστρο. Έτσι η χρήση των
αγγείων αυτών για την παροχή τροφής σε βρέφη φαίνεται μάλλον απίθανη.
Πιθανότερη φαίνεται η χρήση τους ως επιτραπέζιων αγγείων για υγρά προ-
ϊόντα τα οποία απαιτούσαν πιο προσεκτική και αργή πρόχυση, όπως για
παράδειγμα το λάδι ή ενδεχομένως και το κρασί σε ορισμένες περιπτώσεις,
ή ακόμα άλλα ανάμεικτα ποτά.

Στην άποψη αυτή φαίνεται να συνηγορεί το αποτέλεσμα της ανάλυσης
οργανικών υπολειμμάτων σε ύστερο ελλαδικό ΙΙΙ Β «θήλαστρο» (περίπου
1340-1185 π.Χ.) από τη Μιδέα, βάσει της οποίας το αγγείο περιείχε ένα
«μίγμα» από κρασί, μπύρα από κριθάρι και υδρόμελι.17 Η αμφισβήτηση της
άποψης για τη χρήση των πρόχεων ή των τριφυλλόστομων οινοχοών με προ-
χοή ως θηλάστρων έχει αρχίσει να διατυπώνεται και από άλλους μελετητές.
Ο Θέμελης για παράδειγμα, σχολιάζοντας τις ονομασίες των αγγείων και
αναφερόμενος στα «θήλαστρα», θεωρεί πιθανότερο να χρησιμοποιούνταν
ως επιτραπέζια λαδωτήρια, για το λάδωμα των παιδιών ή ακόμα και για την
πλήρωση λύχνων με λάδι και προτείνει να ονομάζονται «λαδωτήρια» αντί
για «θήλαστρα». Την άποψη αυτή προτείνει ως πιθανότερη λαμβάνοντας υπ’
όψιν του εθνογραφικά δεδομένα και σύγχρονα παράλληλα στα οποία όμως
δεν αναφέρεται.18 Τα παραδείγματα από την παραδοσιακή κεραμική ενι-
σχύουν την πρόταση για τη διαφορετική χρήση των αγγείων που έχουν χα-
ρακτηριστεί ως «θήλαστρα», αφού σκεύη αναλόγου σχήματος τα οποία θα
λέγαμε ότι θυμίζουν τις πρόχους με προχοή χαρακτηρίζονται ως «λαδορόι»,
όρος που υποδηλώνει και τη χρήση τους, και ως «μπρίκια». Το αγγείο με τη
δεύτερη ονομασία χαρακτηρίζεται ως στάμνα ίσια πολλαπλών μεγεθών για
τη ροή λαδιού ή κρασιού και κατατάσσεται στα επιτραπέζια σκεύη.19

Από την άλλη πλευρά, βάσει της χρήσης του «θηλάστρου» που έχει απο-
δοθεί στα συγκεκριμένα αγγεία, οι τάφοι στους οποίους έχουν βρεθεί αυτά
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17 Βλ. σχετικά Τζεδάκης, Martlew 1999, 166, 169 αρ. κατ. 158.
18 Θέμελης 2004, 720-721.
19 Σκλαβενίτης 2002, 32 εικόνα κάτω δεξιά, 37, 46, 58.



τείνουν να θεωρούνται τάφοι παιδιών. Αυτό ισχύει και για το Λευκαντί,
αφού για την εγχώρια τριφυλλόστομη οινοχόη με προχοή που έχει βρεθεί
στον τάφο 22 στο νεκροταφείο της Τούμπας, οι Popham, Sackett, Themelis
έχουν θεωρήσει ότι η παρουσία του «θηλάστρου», όπως έχει χαρακτηριστεί,
υποδηλώνει ότι ο τάφος ήταν παιδικός.20 Αν και δε δηλώνουν την ίδια άποψη
για άλλους τρεις τάφους στους οποίους έχουν βρεθεί τέσσερα εισηγμένα
αττικά αγγεία που έχουν χαρακτηριστεί ως «θήλαστρα»,21 δύο από τα οποία
είναι τριφυλλόστομες οινοχόες με προχοή, ο συσχετισμός «θηλάστρου» και
παιδικού τάφου προβάλλεται και σε αυτές τις περιπτώσεις από τον Cold-
stream.22 Σχολιάζοντας την εισηγμένη αττική κεραμική στο Λευκαντί και
αναφερόμενος στην ομάδα των επιμελώς κοσμημένων αγγείων με προχοή
διαφόρων σχημάτων (κύπελλο με ψηλό χείλος, αρύβαλλος, τριφυλλόστομες
οινοχόες) τα οποία έχει θεωρήσει ως «θήλαστρα», επισημαίνει ότι ανάλογα
δεν έχουν βρεθεί στην ίδια την Αττική και προσπαθεί να ερμηνεύσει το γε-
γονός αναφέροντας την άποψη του Morris σύμφωνα με την οποία οι Αθη-
ναίοι κατά τον 9ο π.Χ. αιώνα σπάνια θα έκαναν κανονική ταφή για τα μικρά
παιδιά τους. Παρόλα αυτά θεωρεί δύσκολο να πιστέψει κανείς ότι τα μικρά
αυτά «θήλαστρα» που ήταν κοσμημένα με μεγάλη επιμέλεια, θα κατα-
σκευάζονταν μόνο για να εξάγονται στο Λευκαντί και διατυπώνει την υπό-
θεση ότι τα μέσα γεωμετρικά Ι αττικά «θήλαστρα» από το Λευκαντί ίσως
βοηθήσουν να ανατραπεί η άποψη ότι οι Αθηναίοι του 9ου π.Χ. αιώνα ήταν
απρόθυμοι να προσφέρουν στα παιδιά τους κανονική ταφή.23

Το συμπέρασμα, ωστόσο, ότι ένας τάφος ήταν παιδικός δεν μπορεί να
στηρίζεται στην ερμηνεία της χρήσης ενός αγγείου που τελικά φαίνεται ότι
ήταν διαφορετική. Τα συνευρήματα επίσης σε όλους τους τάφους που έχουν
βρεθεί τα συγκεκριμένα αγγεία δε στηρίζουν μία τέτοια υπόθεση, αφού κα-
νένα άλλο κτέρισμα δεν ερμηνεύεται ως παιδικό. Η άποψη ότι οι τριφυλ-
λόστομες οινοχόες με προχοή πρέπει να χρησιμοποιούνταν μάλλον ως
αγγεία πρόχυσης ενισχύεται από τη χρήση των υπολοίπων αγγείων που συ-
νόδευαν τις συγκεκριμένες ταφές που ήταν αγγεία κυρίως πρόχυσης, αλλά
και πόσης και φαγητού.24
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20 Popham, Sackett, Themelis 1979-1980, 178: “The occurrence of a feeder suggests that
this was a child grave”.

21 Πρόκειται για τους τάφους 19, 31 και 33.
22 Coldstream 1996β, 139.
23 Coldstream 1996β, 142.
24 Στον τάφο 22 μαζί με την τριφυλλόστομη οινοχόη με προχοή έχουν βρεθεί μία τρι-

φυλλόστομη οινοχόη, μία πρόχους, ένα κύπελλο και δύο κάλαθοι. Στον τάφο 19 εκτός από
την τριφυλλόστομη οινοχόη με προχοή έχουν βρεθεί μία τριφυλλόστομη οινοχόη, ένας κάν-



Μία άλλη κατηγορία αποτελούν οι εγχώριες χειροποίητες τριφυλλό-
στομες οινοχόες.25 Συνολικά έχουν βρεθεί τέσσερις. Για αυτήν που έχει βρε-
θεί στον τάφο 33 του νεκροταφείου στην Τούμπα έχει διαπιστωθεί ότι
μιμείται τις αττικές μεσογεωμετρικές που εισάγονται αυτή την περίοδο.26 Η
χωρητικότητα ήταν δυνατό να μετρηθεί στις τρεις από αυτές.

Οι εγχώριες τριφυλλόστομες οινοχόες από το Λευκαντί των οποίων εξε-
τάζεται η χωρητικότητα καλύπτουν το χρονικό διάστημα από το πρώτο
μισό του 11ου π.Χ. αιώνα έως το τρίτο τέταρτο του 9ου π.Χ. αιώνα.27 Οι ατ-
τικές οινοχόες που είχαν εισαχθεί στο Λευκαντί, εκτός από μία που χρονο-
λογείται στην ύστερη πρωτογεωμετρική περίοδο, χρονολογούνται όλες στη
μέση γεωμετρική Ι, περίοδος που στο Λευκαντί αντιστοιχεί με την υπο-
πρωτογεωμετρική ΙΙΙ. Η οινοχόη που προέρχεται από την Αττική χρονολο-
γείται στην πρώιμη γεωμετρική περίοδο. Η χωρητικότητα όλων των
παραδειγμάτων μετρήθηκε έως την αρχή του λαιμού, σημείο που θεωρή-
σαμε ως το όριο όπου θα γέμιζαν το αγγείο έτσι ώστε όταν θα το έγερναν
η εκροή του υγρού να γινόταν αργά. Εάν γέμιζαν το αγγείο ψηλότερα στο
λαιμό, όπως θα το έγερναν και θα εισερχόταν αέρας, το υγρό που θα περι-
είχε θα εξέρεε ανεξέλεγκτα και σε μεγάλη ποσότητα.

Στη συνέχεια δίνονται τα αποτελέσματα των μετρήσεων χωρητικότη-
τας. Η σειρά με την οποία εξετάζονται τα αγγεία από το Λευκαντί ακολου-
θεί τη σειρά με την οποία παρουσιάζονται οι τάφοι και τα ευρήματά τους
στη σχετική δημοσίευση. Στους δύο πίνακες που ακολουθούν, ο πρώτος πε-
ριλαμβάνει τις εγχώριες τριφυλλόστομες οινοχόες από το Λευκαντί και ο
δεύτερος τις αττικές είτε είναι εισηγμένες στο Λευκαντί είτε όχι. Για κάθε αγ-
γείο δίνεται ο χώρος εύρεσής του, η χρονολόγησή του, το ύψος του για να
υπάρχει μία σχετική εικόνα του μεγέθους και η χωρητικότητά του.
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θαρος και μία πυξίδα, ενώ στον τάφο 33 η τριφυλλόστομη οινοχόη με προχοή, δύο τριφυλ-
λόστομες οινοχόες, μία μικρογραφική τριφυλλόστομη οινοχόη και μία πρόχους με ψηλή
λαβή (έχει χαρακτηριστεί ως «θήλαστρο»). Βλ. Popham, Sackett, Themelis 1979-1980, 177-
180, 188-189.

26 Popham, Sackett, Themelis 1979-1980, 342.
27 Για την Εύβοια η υπομυκηναϊκή περίοδος αντιστοιχεί στο πρώτο μισό του 11ου π.Χ.

αιώνα, η πρώιμη και μέση πρωτογεωμετρική στο δεύτερο μισό του 11ου π.Χ. αιώνα, η ύστερη
πρωτογεωμετρική στον 10ο π.Χ. αιώνα και η υποπρωτογεωμετρική Ι, ΙΙ, ΙΙΙ στον 9ο π.Χ. αιώνα
έως περίπου το 825 π.Χ., βλ. σχετικά Popham, Sackett 1979-1980, 355-366.
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Α. Μετρήσεις χωρητικότητας σε εγχώριες τριφυλλόστομες οινοχόες από
το Λευκαντί

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ: ΛΕΥΚΑΝΤΙ
ΤΟΠΟΣ ΕΥΡΕΣΗΣ: ΛΕΥΚΑΝΤΙ
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Τα παραπάνω αγγεία καθώς και τα σχέδια που χρησιμοποιήθηκαν για
τον υπολογισμό της χωρητικότητας είναι δημοσιευμένα στα ακόλουθα (οι
αριθμοί κατάταξης είναι ίδιοι με του πίνακα που προηγήθηκε):

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
1. Popham, Sackett, Themelis, 1979-1980, 113, πίν. 95 (Τ.12 1)
2. Popham, Sackett, Themelis, 1979-1980, 119, πίν. 100 (Τ. 25Β 3)
3. Popham, Sackett, Themelis, 1979-1980, 120, πίν. 101 (Τ. 32 2)
4. Popham, Sackett, Themelis, 1979-1980, 122, πίν. 103 (Τ. 34 2)
5. Popham, Sackett, Themelis, 1979-1980, 124, πίν. 104 (Τ. 40 1)
6. Popham, Sackett, Themelis, 1979-1980, 124, πίν. 104 (Τ. 41 1)
7. Popham, Sackett, Themelis, 1979-1980, 125, πίν. 105 (Τ. 45 1)
8. Popham, Sackett, Themelis, 1979-1980, 125, πίν. 105 (Τ. 45 2)
9. Popham, Sackett, Themelis, 1979-1980, 129, πίν. 107 (Τ. 56 2)
10. Popham, Sackett, Themelis, 1979-1980, 130, πίν. 108 (Τ. 59 1)
11. Popham, Sackett, Themelis, 1979-1980, 142, πίν. 126 (Τ. 3 1)
12. Popham, Sackett, Themelis, 1979-1980, 144, πίν. 129 (Τ. 7 2)
13. Popham, Sackett, Themelis, 1979-1980, 143, πίν. 128 (Τ. 4 4)
14. Popham, Sackett, Themelis, 1979-1980, 144, πίν. 131 (Τ. 10 3)
15. Popham, Sackett, Themelis, 1979-1980, 148, πίν. 134 (Τ. 16 1)
16. Popham, Sackett, Themelis, 1979-1980, 148, πίν. 135 (Τ. 19 1)
17. Popham, Sackett, Themelis, 1979-1980, 150, πίν. 140 (Τ. 22 6)
18. Popham, Sackett, Themelis, 1979-1980, 150, πίν. 138 (Τ. 22 8)
19. Popham, Sackett, Themelis, 1979-1980, 153, πίν. 143 (Τ. 25Β 2)
20. Popham, Sackett, Themelis, 1979-1980, 153-154, πίν. 143 (Τ. 27 1)
21. Popham, Sackett, Themelis, 1979-1980, 158, πίν. 148 (Τ. 43 1)
22. Popham, Sackett, Themelis, 1979-1980, 159, πίν. 148 (Τ. 44 7)
23. Popham, Sackett, Themelis, 1979-1980, 160, πίν. 150 (Τ. 47 4)
24. Popham, Sackett, Themelis, 1979-1980, 162, πίν. 152 (Π. 11 2)
25. Popham, Sackett, Themelis, 1979-1980, 169, πίν. 168 (Τ. 2 7)
26. Popham, Sackett, Themelis, 1979-1980, 171, πίν. 171 (Τ. 5 1)
27. Popham, Sackett, Themelis, 1979-1980, 171, πίν. 171 (Τ. 5 1)
28. Popham, Sackett, Themelis, 1979-1980, 174, πίν. 173 (Τ. 12Β 1)
29. Popham, Sackett, Themelis, 1979-1980, 174, πίν. 174 (Τ. 13 1)
30. Popham, Sackett, Themelis, 1979-1980, 176, πίν. 176 (Τ. 15 4)
31. Popham, Sackett, Themelis, 1979-1980, 178, πίν. 179 (Τ. 22 1)
32. Popham, Sackett, Themelis, 1979-1980, 178, πίν. 179 (Τ. 22 2)
33. Popham, Sackett, Themelis, 1979-1980, 182, πίν. 181 (Τ. 25 1)
34. Popham, Sackett, Themelis, 1979-1980, 183, πίν. 182 (Τ. 26 11)
35. Popham, Sackett, Themelis, 1979-1980, 183, πίν. 183 (Τ. 26 12)
36. Popham, Sackett, Themelis, 1979-1980, 183, πίν. 183 (Τ. 26 13)
37. Popham, Sackett, Themelis, 1979-1980, 183, πίν. 183 (Τ. 26 14)
38. Popham, Sackett, Themelis, 1979-1980, 188, πίν. 188 (Τ. 33 5)
39. Popham, Sackett, Themelis, 1979-1980, 194, πίν. 191 (Π. 3 1)
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Β. Μετρήσεις χωρητικότητας σε αττικές τριφυλλόστομες οινοχόες

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ: ΑΤΤΙΚΗ
ΤΟΠΟΣ ΕΥΡΕΣΗΣ: ΛΕΥΚΑΝΤΙ
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ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ: ΑΤΤΙΚΗ
ΤΟΠΟΣ ΕΥΡΕΣΗΣ: ΑΤΤΙΚΗ

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ: ΠΙΘΑΝΟΝ ΑΤΤΙΚΗ
ΤΟΠΟΣ ΕΥΡΕΣΗΣ: ΛΕΥΚΑΝΤΙ

Τα παραπάνω αγγεία καθώς και τα σχέδια που χρησιμοποιήθηκαν για
τον υπολογισμό της χωρητικότητας είναι δημοσιευμένα στα ακόλουθα
(ο αριθμός κατάταξης είναι ο ίδιος που έχει δοθεί σε κάθε αγγείο στον πα-
ραπάνω πίνακα):
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ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
1. Popham, Sackett, Themelis, 1979-1980, 150, πίν. 138 (Τ. 22 9)
2. Popham, Sackett, Themelis, 1979-1980, 178, πίν. 177 (Τ. 19 1)
3. Popham, Sackett, Themelis, 1979-1980, 178, πίν. 177 (Τ. 19 2)
4. Popham, Sackett, Themelis, 1979-1980,185, πίν. 185 (Τ. 31 1)
5. Popham, Sackett, Themelis, 1979-1980,186, πίν. 185 (Τ. 31 4)
6. Popham, Sackett, Themelis, 1979-1980,186, πίν. 185 (Τ. 31 7)
7. Popham, Sackett, Themelis, 1979-1980,188, πίν. 188 (Τ. 33 1)
8. Popham, Sackett, Themelis, 1979-1980,188, πίν. 188 (Τ. 33 3)
9. Popham, Sackett, Themelis, 1979-1980,188, πίν. 188 (Τ. 33 4)
10. Popham, Lemos, 1996, πίν. 109 (Π. 14.13)
11. Papadopoulos, 2003, 98-99, εικ. 2.40
12. Popham, Sackett, Themelis, 1979-1980, 150, πίν. 140 (Τ. 22 7)

Για να ερμηνεύσουμε τις παραπάνω μετρήσεις και να διερευνήσουμε
τόσο εάν ίσχυε ένα σύστημα μέτρησης της χωρητικότητας στις εξεταζόμε-
νες περιόδους, από τον 11ο δηλαδή έως και τον 9ο π.Χ. αιώνα, όσο και αν
υπήρχε τυποποίηση στη χωρητικότητα των αγγείων, λάβαμε υπ’ όψιν τα
μέτρα χωρητικότητας του αττικού και του αιγινίτικου συστήματος μέτρη-
σης28 και προσπαθήσαμε να δούμε αν υπάρχει αντιστοιχία με τη χωρητικό-

28 Τα μέτρα υγρών του αττικού συστήματος και οι αντιστοιχίες τους σε λίτρα όπως δί-
νονται από τον Hultsch, 1882, 703, είναι:
ΑΤΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΛΙΤΡΑ
1 κύαθος 0.0456
1 οξύβαφον 0.0684
1 ημικοτύλιον 0.1368
1 κοτύλη 0.2736
1 ξέστης 0.547
2 » 1.094
3 » 1.641
4 » 2.189
5 » 2.736
1 χους 3.283

ΑΤΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΛΙΤΡΑ
2 » 6.57
3 » 9.85
4 » 13.13
5 » 16.41
6 » 19.70
7 » 22.98
8 » 26.26
9 » 29.55
10 » 32.83
11 » 36.11
1 μετρητής 39.39

ΑΙΓΙΝΙΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΛΙΤΡΑ
Μέδιμνος 72.74 λίτρα
Μετρητής 54.56 »
Εκτεύς 12.12 »
Ημίεκτον 6.06 »

ΑΙΓΙΝΙΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΛΙΤΡΑ
Χους 4.55 »
Χοίνιξ 1.515 »
Δικότυλον 0.758 »
Κοτύλη 0.379 »

Τα μέτρα του αιγινίτικου συστήματος και οι αντιστοιχίες τους σε λίτρα όπως δίνονται
από τον Hultsch, 1882, 505, είναι:

Στο αιγινίτικο σύστημα το ημικοτύλιο ήταν 0.1895 λίτρα που στους προτεινόμενους
εδώ υπολογισμούς στρογγυλοποιείται στα 0.190 λίτρα και το οξύβαφο 0.095 λίτρα.
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τητα σε λίτρα όπως τη μετρήσαμε στα εξεταζόμενα αγγεία. Στους παρα-
κάτω πίνακες παρουσιάζονται οι αντιστοιχίες που προέκυψαν για τις με-
τρήσεις χωρητικότητας των τριφυλλόστομων οινοχοών από το Λευκαντί
και την Αττική με τα μέτρα πρώτα του αττικού και έπειτα του αιγινίτικου συ-
στήματος. Στις στήλες κάθε πίνακα δίνονται με τη σειρά που παρατίθενται
ο αύξων αριθμός που αντιστοιχεί στα αγγεία όπως αυτά αναφέρονται στους
αρχικούς πίνακες, η χωρητικότητά τους σε λίτρα, η αντιστοιχία της χωρη-
τικότητας αυτής με την αττική κοτύλη που προκύπτει διαιρώντας το απο-
τέλεσμα κάθε μέτρησης με την αττική κοτύλη, η κλασματική προσέγγιση
της αττικής κοτύλης βάσει της παραπάνω διαίρεσης, η αντιστοιχία της μέ-
τρησης σε λίτρα με τα αττικά μέτρα υγρών και τέλος η αντιστοιχία των ατ-
τικών μέτρων με την αττική κοτύλη. Οι ίδιοι ακριβώς υπολογισμοί έγιναν
λαμβάνοντας υπ’ όψιν τα αιγινίτικα μέτρα και την αιγινίτικη κοτύλη.

1. Η αντιστοιχία με τα μέτρα υγρών του αττικού συστήματος μέτρησης
της χωρητικότητας

Α. Χωρητικότητα των τριφυλλόστομων οινοχοών από το Λευκαντί

ΧΩΡΗΤΙ-
ΚΟΤΗΤΑ
ΣΕ ΛΙΤΡΑ

Α/Α ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑ
ΤΗΣ ΧΩΡΗΤΙ-

ΚΟΤΗΤΑΣ
ΜΕ ΤΗΝ
ΑΤΤΙΚΗ
ΚΟΤΥΛΗ

ΚΛΑΣΜΑ-
ΤΙΚΗ ΠΡΟ-

ΣΕΓΓΙΣΗ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΚΟΤΥΛΗΣ

ΑΤΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΥΓΡΩΝ
ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑ ΣΕ

ΛΙΤΡΑ

ΑΝΤΙ-
ΣΤΟΙΧΙΑ
ΤΩΝ ΜΕ-
ΤΡΩΝ ΜΕ
ΤΗΝ ΑΤ-
ΤΙΚΗ ΚΟ-

ΤΥΛΗ
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Β. Χωρητικότητα των τριφυλλόστομων οινοχοών από την Αττική
ΧΩΡΗΤΙ-
ΚΟΤΗΤΑ
ΣΕ ΛΙΤΡΑ

Α/Α ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑ
ΤΗΣ ΧΩΡΗΤΙ-

ΚΟΤΗΤΑΣ
ΜΕ ΤΗΝ
ΑΤΤΙΚΗ
ΚΟΤΥΛΗ

ΚΛΑΣΜΑ-
ΤΙΚΗ ΠΡΟ-

ΣΕΓΓΙΣΗ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΚΟΤΥΛΗΣ

ΑΤΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΥΓΡΩΝ
ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑ ΣΕ

ΛΙΤΡΑ

ΑΝΤΙ-
ΣΤΟΙΧΙΑ
ΤΩΝ ΜΕ-
ΤΡΩΝ ΜΕ
ΤΗΝ ΑΤ-
ΤΙΚΗ ΚΟ-

ΤΥΛΗ
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Η σχέση με τα αττικά μέτρα.
Όπως φαίνεται από τους παραπάνω πίνακες η χωρητικότητα όλων των εξε-
ταζομένων τριφυλλόστομων οινοχοών από το Λευκαντί και την Αττική,
εκτός από μία χειροποίητη μικρογραφική από το Λευκαντί (Α/Α 38), αντι-
στοιχεί σε αττικά μέτρα υγρών, σε δεδομένες ή σε συνυπολογιζόμενες μο-
νάδες τους που αντιστοιχούν σε υποδιαιρέσεις ή σε πολλαπλάσια της
κοτύλης.29 Η χωρητικότητα της μικρογραφικής χειροποίητης τριφυλλό-
στομης οινοχόης από το Λευκαντί (0.026 λ.) που δεν αντιστοιχεί σε κανένα
μέτρο υγρών, είναι σχεδόν η μισή από το μικρότερο αττικό μέτρο υγρών,
τον κύαθο (0.046 λ.).

Όπως προκύπτει από τις δύο τελευταίες στήλες των παραπάνω πινάκων
οι δεδομένες και οι συνυπολογιζόμενες μονάδες του αττικού συστήματος
μέτρησης υγρών αντιστοιχούν σε πολλαπλάσια και υποδιαιρέσεις της κο-
τύλης, είτε σε ακέραια είτε σε κλασματική σχέση, με βάση το δωδεκαδικό
σύστημα.30 Η αντιστοιχία των μετρήσεων χωρητικότητας σε λίτρα με τα ατ-
τικά μέτρα είναι προφανής αν συγκρίνουμε την αντιστοιχία τους και την
κλασματική προσέγγιση με την αττική κοτύλη, αλλά και με τα υπόλοιπα
γνωστά αττικά μέτρα και την αντιστοιχία αυτών με την αττική κοτύλη. Στις
πενήντα μία τριφυλλόστομες οινοχόες από το Λευκαντί και την Αττική των
οποίων μετρήθηκε η χωρητικότητα διακρίνονται είκοσι ένα μεγέθη χωρη-
τικότητας. Στις οινοχόες από το Λευκαντί διακρίνονται δεκαεννέα και στις
αττικές οκτώ διαφορετικά μεγέθη χωρητικότητας, με επτά να είναι κοινά
στις οινοχόες και των δύο περιοχών. Θεωρούμε ότι αν το δείγμα ήταν με-
γαλύτερο, θα είχαμε οινοχόες όλων των μεγεθών χωρητικότητας και στις
δύο περιοχές. Τα μεγέθη χωρητικότητας που προκύπτουν σε σχέση με την
αττική κοτύλη για τις τριφυλλόστομες οινοχόες που μετρήθηκαν από το
Λευκαντί και την Αττική και η συγκρότηση των ομάδων τους ανά περιοχή
δίνονται στον παρακάτω πίνακα.

29 Αντιστοιχία των μετρήσεων μήκους με τα αρχαία μέτρα προτείνεται από τον De Waele
και στο πλαίσιο μελέτης της αρχιτεκτονικής, αναφορικά με το αψιδωτό κτίριο του Λευκαντί
που έχει χρονολογηθεί γύρω στο 950 π.Χ. Μετατρέποντας τις μετρήσεις των διαστάσεων
του από σύγχρονα μέτρα σε πόδες τριάντα εκατοστών καταλήγει στο συμπέρασμα ότι ως
σχεδιαστική μονάδα της κατόψεως ορίζεται το μεταξόνιο των δεκαπέντε ποδών. Βλ. De
Waele 1998, 379-384.

30 Οι κλασματικές και όχι μόνο οι ακέραιες ποσότητες είναι γνωστές και σε μεταγενέ-
στερες περιόδους. Για παράδειγμα, όπως αναφέρει η V. Grace στα ελληνιστικά χρόνια κυ-
κλοφορούσαν και ενσφράγιστοι κλασματικοί αμφορείς και λάγυνοι, που χωρούσαν
ποσότητα κλασματική και όχι ακέραια, όπως ροδιακός αμφορέας χρονολογημένος πιθανόν
γύρω στο 225 π.Χ. με χωρητικότητα 12.7 λίτρα, βλ. σχετικά Grace 1949, 180.
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Στις περισσότερες περιπτώσεις η αντιστοιχία των μετρήσεων μας με τα
αττικά μέτρα είναι σχεδόν ακριβής ή με ελάχιστη απόκλιση, όπως φαίνεται
τόσο από τη σύγκριση της χωρητικότητας σε λίτρα με την αντιστοιχία των
αττικών μέτρων σε λίτρα, όσο και από το αποτέλεσμα της διαίρεσης της
χωρητικότητας σε λίτρα με την αττική κοτύλη και την απόκλιση που μπο-
ρεί να εμφανίζει από την κλασματική προσέγγιση της κοτύλης. Οι λίγες πε-
ριπτώσεις στις οποίες η απόκλιση είναι λίγο μεγαλύτερη πιθανώς
οφείλονται στο ότι δεν πρόκειται για βιομηχανοποιημένα σκεύη οπότε δεν
θα πρέπει να αναμένομε απόλυτη ακρίβεια, ενδεχομένως και στις δικές μας
μετρήσεις καθώς το σημείο έως το οποίο έχομε μετρήσει τη χωρητικότητα
είναι μεν η αρχή του λαιμού μπορεί όμως να διαφέρει ελάχιστα χιλιοστά ως
προς το ύψος μέχρι το οποίο μετράμε. Οι περιπτώσεις αυτές είναι πέντε στο
σύνολο των πενήντα ενός αγγείων που έχουν μετρηθεί. Πρόκειται για μέση
πρωτογεωμετρική οινοχόη από το Λευκαντί (Α/Α 1) που εμφανίζεται να
χωράει 1.89 κοτύλες αντί για 2, για μία υποπρωτογεωμετρική ΙΙ και μία
πρώιμη πρωτογεωμετρική οινοχόη από το Λευκαντί (Α/Α 2 και 4) που εμ-
φανίζονται να χωρούν αντίστοιχα 0.87 και 0.88 της κοτύλης αντί για μία
κοτύλη, υποπρωτογεωμετρική ΙΙ οινοχόη (Α/Α 21) από το Λευκαντί που
φαίνεται να χωράει 1.87 κοτύλες αντί για 2, υποπρωτογεωμετρική ΙΙ οινο-
χόη (Α/Α 25) από το Λευκαντί και μέση γεωμετρική Ι οινοχόη από την Ατ-



τική (Α/Α 6) που φαίνεται να χωράνε λίγο περισσότερο από το 1/6 της κο-
τύλης. Το ίδιο ισχύει και για τις τρεις οινοχόες από το Λευκαντί (Α/Α 31, 33
και 35) από τις οποίες η πρώτη φαίνεται να χωράει 3 κοτύλες και 1/3 αντί
για 3 και ½ , η δεύτερη 1 κοτύλη και ¾ αντί για 2 και η τρίτη 3 κοτύλες και
2/3 αντί για 4 κοτύλες, φαίνεται δηλαδή να χωρούν λίγο λιγότερο από τα
μέτρα που έχομε θεωρήσει ότι τους αντιστοιχούν, αν και η κλασματική προ-
σέγγιση της αττικής κοτύλης στα αποτελέσματα των μετρήσεων τους είναι
υπαρκτή στα αττικά μέτρα.

Αν θελήσουμε να συγκρίνουμε τους τύπους των τριφυλλόστομων οινο-
χοών θα διαπιστώσουμε ότι αναλόγου σχήματος και παρόμοιου μεγέθους,
με ύψος 12.6 και 13.4 εκ. αντίστοιχα, είναι δύο πρώιμες πρωτογεωμετρικές
οινοχόες από το Λευκαντί, με Α/Α 3 και 4, που έχουν και ίδια χωρητικότητα
μίας κοτύλης (0.274 λ.). Αναλόγου σχήματος είναι οι τρεις οινοχόες από το
Λευκαντί με Α/Α 2, 7 και 8, που χρονολογούνται στην ίδια περίοδο (υπο-
πρωτογεωμετρική ΙΙ). Οι δύο από αυτές έχουν ακριβώς ίδιο ύψος 16 εκ. και
ίδια χωρητικότητα μίας κοτύλης (0.274 λ.), ενώ η τρίτη έχει λίγο μικρότερο
ύψος 15.1 εκ. και λίγο μικρότερη χωρητικότητα ενός ημικοτύλιου και ενός
οξύβαφου (0.205 λ.), που αντιστοιχεί στα ¾ της κοτύλης. Αναλόγου σχή-
ματος και παρόμοιου μεγέθους είναι δύο ακόμα οινοχόες από το Λευκαντί,
αυτές με Α/Α 10 και 21, που χρονολογούνται στην υποπρωτογεωμετρική
ΙΙΙ και υποπρωτογεωμετρική ΙΙ περίοδο. Έχουν ύψος 19.9 εκ. και 18.5 εκ.
αντίστοιχα, η χωρητικότητά τους όμως διαφέρει. Η πρώτη έχει χωρητικό-
τητα 2 και 2/3 της κοτύλης (0.730 λ.), ενώ η δεύτερη 2 κοτυλών (0.547 λ.).
Αν και το ύψος τους είναι παρόμοιο, η πρώτη έχει πιο ευρύ λαιμό και πιο
ευρύ σώμα που εξηγεί και τη μεγαλύτερη χωρητικότητα. Από τις τρεις χει-
ροποίητες μικρού μεγέθους οινοχόες από το Λευκαντί με ΑΑ 13, 25 και 38
που χρονολογούνται στην υποπρωτογεωμετική Ι, υποπρωτογεωμετρική ΙΙ
και υποπρωτογεωμετρική ΙΙΙ περίοδο αντίστοιχα, οι δύο με Α/Α 13 και 25
έχουν ανάλογο σχήμα, διαφέρουν όμως στο μέγεθος με ύψος 10.1 εκ. η
πρώτη και 6.5 εκ. η δεύτερη. Και η χωρητικότητά τους διαφέρει αφού στην
πρώτη αντιστοιχεί με μισή κοτύλη (0.137 λ.) και στη δεύτερη με το 1/6 της
κοτύλης (0.046 λ.). Η τρίτη (Α/Α 38), αν και έχει ανάλογο μέγεθος με τη
δεύτερη (Α/Α 25), έχει διαφορετικό σχήμα, όπως και χωρητικότητα, η οποία
δεν αντιστοιχεί σε κανένα μέτρο του αττικού συστήματος. Αν και θα μπο-
ρούσαμε να υποθέσουμε ότι το συγκεκριμένο μικρογραφικό αγγείο δεν προ-
οριζόταν για χρήση, η επίσης μικρογραφική οινοχόη με χωρητικότητα του
1/6 της κοτύλης δεν ενισχύει μία τέτοια υπόθεση. Τέλος, οι τριφυλλόστομες
οινοχόες με προχοή («θήλαστρα»), μία από το Λευκαντί (Α/Α 32) που χρο-
νολογείται στην υποπρωτογεωμετρική Ι περίοδο και δύο από την Αττική
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(Α/Α 3 και 8) που χρονολογούνται και οι δύο στη μέση γεωμετρική Ι δια-
φέρουν ως προς το σχήμα. Οι δύο αττικές έχουν ανάλογο ύψος, 7.5 εκ. και
7.7 εκ. αντίστοιχα, ενώ αυτή από το Λευκαντί έχει μεγαλύτερο 11 εκ. Όμοια
είναι η χωρητικότητα των δύο αττικών, που αντιστοιχεί με το 1/3 της κοτύ-
λης (0.092 λ.), ενώ αυτής από το Λευκαντί με τα 2/3 της κοτύλης (0.183 λ.).

2. Η αντιστοιχία με τα μέτρα του αιγινίτικου συστήματος μέτρησης της
χωρητικότητας

Α. Χωρητικότητα των τριφυλλόστομων οινοχοών από το Λευκαντί

ΧΩΡΗΤΙ-
ΚΟΤΗΤΑ
ΣΕ ΛΙΤΡΑ

Α/Α ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑ
ΤΗΣ ΧΩΡΗΤΙ-

ΚΟΤΗΤΑΣ
ΜΕ ΤΗΝ

ΑIΓΙΝΙΤΙΚΗ
ΚΟΤΥΛΗ

ΚΛΑΣΜΑ-
ΤΙΚΗ ΠΡΟ-

ΣΕΓΓΙΣΗ
ΑIΓΙΝΙΤΙ-

ΚΗΣ
ΚΟΤΥΛΗΣ

ΑΙΓΙΝΙΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
ΥΓΡΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑ

ΣΕ ΛΙΤΡΑ

ΑΝΤΙ-
ΣΤΟΙΧΙΑ
ΤΩΝ ΜΕ-
ΤΡΩΝ ΜΕ
ΤΗΝ ΑIΓΙ-

ΝΙΤΙΚΗ
ΚΟΤΥΛΗ
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Β. Χωρητικότητα των τριφυλλόστομων οινοχοών από την Αττική

Η σχέση με τα αιγινίτικα μέτρα
Η αντιστοιχία που εντοπίζεται στις μετρήσεις χωρητικότητας σε λίτρα με
τα μέτρα υγρών του αττικού συστήματος μέτρησης δεν ισχύει και με τα
μέτρα του αιγινίτικου συστήματος. Η αναντιστοιχία προς το αιγινίτικο σύ-
στημα φαίνεται τόσο από τις αποκλίσεις που είναι μεγάλες ή από τις λίγες
περιπτώσεις στις οποίες δεν υπάρχει καθόλου αντιστοιχία, αλλά και από
την ανακολουθία των κλασματικών υποδιαιρέσεων που αντιστοιχούν και
στο δεκαδικό και στο δωδεκαδικό σύστημα όταν αφορούν στη διαίρεση της
χωρητικότητας των αγγείων με την αιγινίτικη κοτύλη. Λαμβάνοντας υπ’
όψιν τις μικρότερες αποκλίσεις, συμφωνία φαίνεται να υπάρχει στα μισά
περίπου από τα αγγεία που μετρήθηκαν (σε 23 από αυτά).

Συμπεράσματα
Οι τριφυλλόστομες οινοχόες που εξετάστηκαν, και που σε όλους τους τύ-
πους τους χρησιμοποιούνταν για την διάθεση νερού, κρασιού, λαδιού ή
ακόμα και άλλων ποτών, δείχνουν μία τυποποίηση στη χωρητικότητά τους.
Ενδιαφέρουσα είναι η διαπίστωση ότι στις περισσότερες περιπτώσεις ίδια
χωρητικότητα μπορεί να έχουν οινοχόες διαφορετικού τύπου, όπως για πα-
ράδειγμα οι τρεις οινοχόες χωρητικότητας ημικοτύλιου από το Λευκαντί

ΧΩΡΗΤΙ-
ΚΟΤΗΤΑ
ΣΕ ΛΙΤΡΑ

Α/Α ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑ
ΤΗΣ ΧΩΡΗΤΙ-

ΚΟΤΗΤΑΣ
ΜΕ ΤΗΝ

ΑIΓΙΝΙΤΙΚΗ
ΚΟΤΥΛΗ

ΚΛΑΣΜΑ-
ΤΙΚΗ ΠΡΟ-

ΣΕΓΓΙΣΗ
ΑIΓΙΝΙΤΙ-

ΚΗΣ
ΚΟΤΥΛΗΣ

ΑΙΓΙΝΙΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
ΥΓΡΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑ

ΣΕ ΛΙΤΡΑ

ΑΝΤΙ-
ΣΤΟΙΧΙΑ
ΤΩΝ ΜΕ-
ΤΡΩΝ ΜΕ
ΤΗΝ ΑIΓΙ-

ΝΙΤΙΚΗ
ΚΟΤΥΛΗ
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(Α/Α 13, 27 και 30) οι οποίες εμφανίζουν διαφορές στο σχήμα, ιδίως μάλι-
στα η πρώτη που είναι και χειροποίητη, ή οι τέσσερις οινοχόες επίσης από
το Λευκαντί χωρητικότητας ¾ της κοτύλης (Α/Α 8, 12, 18 και 19) που κα-
θεμία τους ανήκει και σε άλλο τύπο. Το ίδιο ισχύει και για τις δύο αττικές
οινοχόες χωρητικότητας τριών κοτυλών (Α/Α 10 και 11).

Η αντιστοιχία της χωρητικότητας των εξεταζομένων οινοχοών της πρώι-
μης Εποχής του Σιδήρου (11ος – 9ος π.Χ. αιώνας), που έχουν κατασκευαστεί
στο Λευκαντί και στην Αττική, με τα μέτρα του συστήματος μέτρησης
υγρών που από μεταγενέστερες περιόδους μας είναι γνωστό ως αττικό, κα-
ταδεικνύει αφενός τη γνώση και εφαρμογή του συγκεκριμένου συστήματος
και στις δύο αυτές περιοχές, αφετέρου την κατασκευή αγγείων και συγκε-
κριμένα τριφυλλόστομων οινοχοών με χωρητικότητα που θα ήταν δεδο-
μένη βάσει αυτού του συστήματος για τους αγοραστές και τους χρήστες
τους. Η διαπίστωση αυτή συμφωνεί με το συμπέρασμα από τη μελέτη της
χωρητικότητας των κνωσιακών αγγείων υπομινωικής έως ανατολίζουσας
περιόδου, καθώς και των εισηγμένων στην Κνωσό από διάφορες περιοχές
αγγείων. Όπως είχε καταδειχθεί στη συγκεκριμένη μελέτη, κνωσιακά αγ-
γεία δεκαέξι διαφορετικών σχημάτων, με αρκετούς τύπους τα περισσότερα
από αυτά, έχουν χωρητικότητα που ερμηνεύεται βάσει του αττικού συστή-
ματος μέτρησης σε όλες τις περιόδους από την υπομινωική έως την ύστερη
ανατολίζουσα.31 Ως προς τις κνωσιακές οινοχόες που μετρήθηκαν,32 αν και
οι περισσότερες έχουν μεγαλύτερη χωρητικότητα σε σχέση με αυτές που
μετρήσαμε από το Λευκαντί και την Αττική, υπάρχουν και ορισμένες όμοιας
χωρητικότητας με τις εδώ εξεταζόμενες, όπως οινοχόες χωρητικότητας ημι-
κοτύλιου (½ κοτύλης, 0.137 λ.), κοτύλης (0.274 λ.), 2/3 κοτύλης (0.183 λ.),
2 κοτυλών και ¼ (0.615 λ.), 3 κοτυλών και ½ (0.958 λ.) και 4 κοτυλών (1.094
λ.).33 Με βάση το δέιγμα που έχει εξεταστεί από τις τρεις περιοχές, οι τρι-
φυλλόστομες οινοχόες κατασκευάζονταν με πολύ μικρή έως πολύ μεγάλη

31 Τσατσάκη 2004, 557, 560.
32 Ό.π., 498-500.
33 Για τις κνωσιακές οινοχόες και για εισηγμένη αττική στην Κνωσό με όμοια χωρητικό-

τητα βλ. Τσατσάκη 2004, 498-499. Συγκεκριμένα, από τις κνωσιακές οινοχόες που έχουν με-
τρηθεί όμοια χωρητικότητα με τις εξεταζόμενες εδώ από το Λευκαντί και την Αττική έχουν:
1. μέση πρωτογεωμετρική (;) και μέση – ύστερη πρωτογεωμετρική (;) οινοχόες με χωρητι-
κότητα ημικοτύλιου (Α/Α 7 και 26 στην προαναφερόμενη μελέτη), 2. μέση πρωτογεωμε-
τρική με χωρητικότητα 2/3 της κοτύλης (Α/Α 6), 3. δύο πρωτογεωμετρικές Β΄ - πρώιμες
γεωμετρικές με χωρητικότητα κοτύλης (Α/Α 28 και 29), 4. μέση γεωμετρική Ι αττική με χω-
ρητικότητα 2 κοτυλών και ¼ (Α/Α 33), 5. δύο που χρονολογούνται γύρω στο 600 π.Χ. με χω-
ρητικότητα 3 κοτυλών και ½ (Α/Α 23 και 25) και τέλος 6. πρώιμη πρωτογεωμετρική με
χωρητικότητα 4 κοτυλών (Α/Α 3).
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χωρητικότητα. Οινοχόες με κοινά μεγέθη χωρητικότητας, όπως θα ήταν
αναμενόμενο, υπάρχουν ανάμεσα στις τρεις αυτές περιοχές.

Συνοψίζοντας, μέσω της μετρολογικής προσέγγισης τριφυλλόστομων
οινοχοών από το Λευκαντί και την Αττική, όπως και περισσοτέρων σχημά-
των από την Κνωσό, διαπιστώνουμε ότι στις τρεις αυτές περιοχές εφαρμο-
ζόταν κατά την πρώιμη Εποχή του Σιδήρου σύστημα μέτρησης χωρητικό-
τητας που οι τιμές του ταυτίζονται με τα μεταγενέστερα αττικά μέτρα. Το
γεγονός ότι τα αγγεία κατασκευάζονταν με δεδομένη χωρητικότητα σύμ-
φωνα με το ίδιο σύστημα μέτρησης και στις τρεις αυτές περιοχές σημαίνει
ότι τόσο στην εγχώρια αγορά κάθε περιοχής, όσο και στις περιοχές όπου
αυτά εξάγονταν, οι αγοραστές τους γνώριζαν τι ποσότητα προϊόντος χω-
ρούσε κάθε αγγείο. Οι περιπτώσεις των εισηγμένων αγγείων δεν ήταν σπά-
νιες στα χρόνια αυτά, αφού για παράδειγμα σύμφωνα με τον Coldstream
στο Λευκαντί και στην Κνωσό από τον 10ο έως τον 8ο π.Χ. αιώνα είχε ει-
σαχθεί ασυνήθιστα υψηλό ποσοστό αττικής κεραμικής.34 Το ερώτημα της
προέλευσης του συστήματος, όπως και του χρόνου εμφάνισής του παρα-
μένει ανοιχτό. Σε κάθε περίπτωση φαίνεται ότι στους πρώιμους χρόνους
της Εποχής του Σιδήρου το συγκεκριμένο σύστημα μέτρησης της χωρητι-
κότητας δεν είχε μόνο τοπική ισχύ. Εκτός από τις παραπάνω περιπτώσεις,
μέτρα του αττικού συστήματος μέτρησης έχουν αναγνωριστεί και σε αγ-
γεία της ύστερης γεωμετρικής περιόδου που έχουν βρεθεί στη Σικελία. Συγ-
κεκριμένα, σύμφωνα με την Pelagatti, σκυφοειδείς κρατήρες του εργα-
στηρίου τύπου Θάψου που εξάγονταν στις αποικίες της Σικελίας κατα-
σκευάζονταν με καθορισμένη χωρητικότητα ενός αττικού χοίνικα (μέτρο
για στερεά που αντιστοιχεί σε 1.094 λίτρα).35 Επίσης ο Durando, συνδυά-
ζοντας τη μέτρηση της χωρητικότητας ενεπίγραφου αμφορέα από τις Πι-
θηκούσες με το χάραγμα που φέρει σε αραμαϊκούς χαρακτήρες και δίνει τον
αριθμό διακόσια, θεωρεί ότι αφορά στη χωρητικότητά του που αντιστοιχεί
σε διακόσιες αττικές κοτύλες.36 Τελικά, η διαφαινόμενη εφαρμογή ενός συ-
στήματος μέτρησης υγρών και στερεών προϊόντων κατά την Πρώιμη Εποχή
του Σιδήρου (και ήδη από τον 11ο αι. π.Χ.), όπως προκύπτει από την ανά-
λυση που προηγήθηκε, αλλά και η τυποποίηση στη χωρητικότητα των αγ-
γείων συντείνουν στην εκτίμηση ότι οι συναλλαγές βασίζονταν σε ένα
σταθερό σύστημα μέτρησης.

34 Coldstream 1996β, 133.
35 Pelagatti 1982, 167-172.
36 Durandο 1989, 81-84.
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Πίν. Α. Τριφυλλόστομες οινοχόες της πρώιμης Εποχής του Σιδήρου από το Λευκαντί

Μικρογραφική χειροποίητη οινοχόη η χωρητικότητα της οποίας (0.026 λ.) δεν αντι-
στοιχεί σε κανένα μέτρο υγρών
(Popham, Sackett, Themelis 1979-1980, πίν. 188:33,5, κλίμακα 1:3)

Οινοχόη χωρητικότητας 1/6 της κοτύλης = 1 κύαθος (0.046 λ.)
(Popham, Sackett, Themelis 1979-1980, πίν. 168:2,7, κλίμακα 1:3)

Οινοχόη χωρητικότητας 1/3 της κοτύλης = 2 κύαθοι (0.092 λ.)
(Popham, Sackett, Themelis 1979-1980, πίν. 173:12Β,1)

Οινοχόες χωρητικότητας 1/2 κοτύλης = 1 ημικοτύλιο (0.137 λ.)
(Popham, Sackett, Themelis 1979-1980, πίν. 128:4,4 (αρ. 13), 176:15,4 (αρ. 30))



239ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΚΕΡΑΜΙΚΗΣ

Οινοχόες χωρητικότητας 2/3 της κοτύλης = 1 ημικοτύλιο + 1 κύαθος (0.183 λ.)
(Popham, Sackett, Themelis 1979-1980, πίν. 104:41,1(αρ. 6), 171:5,2 (αρ. 27), 179:22,1
(αρ. 32), κλίμακα 1:3)

Οινοχόες χωρητικότητας 3/4 της κοτύλης = 1 ημικοτύλιο + 1 οξύβαφο (0.205 λ.)
(Popham, Sackett, Themelis 1979-1980, πίν. 138:8 (αρ. 18), 129:7,2 (αρ. 12), 143:25Β,2
(αρ. 19), 105:45,2 (αρ. 8), κλίμακα 1:3)



Οινοχόες χωρητικότητας κοτύλης (0.274 λ.)
(Popham, Sackett, Themelis 1979-1980, πίν. 100:25b,3 (αρ.2), 101:32,2 (αρ. 3), 103:34,2
(αρ. 4), 104:40,1 (αρ. 5), 105:45,1 (αρ. 7), 182:11 (αρ. 34), 183:26,14 (αρ. 37), κλίμακα 1:3)
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Οινοχόες χωρητικότητας 1 κοτύλης και 1/2 = 1 κοτύλη + 1 ημικοτύλιο (0.411 λ.)
(Popham, Sackett, Themelis 1979-1980, πίν. 134:16,1 (αρ. 15), 150:47,4 (αρ. 23),
183:26,13 (αρ. 36), κλίμακα 1:3)

Οινοχόη χωρητικότητας 1 κοτύλης και 2/3 = 1 κοτύλη + 1 ημικοτύλιο + 1 κύαθος (0.457 λ.)
(Popham, Sackett, Themelis 1979-1980, πίν. 131:10,3, κλίμακα 1:3)



Οινοχόες χωρητικότητας 2 κοτυλών = 1 ξέστης (0,547 λ.)
(Popham, Sackett, Themelis 1979-1980, πίν. 95:12,1 (αρ. 1), 148:43,1 (αρ. 21), 181:25,1
(αρ. 33), κλίμακα 1:3)
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Οινοχόη χωρητικότητας 2 κοτυλών και 1/6 = 1 ξέστης + 1 κύαθος (0.593 λ.)
(Popham, Sackett, Themelis 1979-1980, πίν. 152:2, κλίμακα 1:3)

Οινοχόη χωρητικότητας 2 κοτυλών και 1/4 = 1 ξέστης + 1 οξύβαφο (0.615 λ.)
(Popham, Sackett, Themelis 1979-1980, πίν. 191:3,1, κλίμακα 1:3)



Οινοχόες χωρητικότητας 2 κοτυλών και 1/2 = 1 ξέστης + 1 ημικοτύλιο (0.683 λ.)
(Popham, Sackett, Themelis 1979-1980, πίν. 126:1 (αρ. 11), 140:22,6 (αρ. 17),
κλίμακα 1:3)

Οινοχόες χωρητικότητας 2 κοτυλών και 2/3 = 1 ξέστης + 1 ημικοτύλιο + 1 κύαθος
(0.730 λ.)
(Popham, Sackett, Themelis 1979-1980, πίν. 108:59,1 (αρ. 10), 174:13,1 (αρ. 29), κλί-
μακα 1:3)
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Οινοχόη χωρητικότητας 3 κοτυλών = 1 ξέστης + 1 κοτύλη (0.821 λ.)
(Popham, Sackett, Themelis 1979-1980, πίν. 107:56,2, κλίμακα 1:3)

Οινοχόες χωρητικότητας 3 κοτυλών και 1/2 = 1 ξέστης + 1 κοτύλη + 1 ημικοτύλιο
(0.958 λ.)
(Popham, Sackett, Themelis 1979-1980, πίν. 148:44,7 (αρ. 22), 179:22,1 (αρ. 31),
κλίμακα 1:3)
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Οινοχόη χωρητικότητας 4 κοτυλών = 2 ξέστες (1.094 λ.)
(Popham, Sackett, Themelis 1979-1980, πίν. 183:26,12, κλίμακα 1:3)

Οινοχόη χωρητικότητας 4 κοτυλών και 1/2 = 2 ξέστες + 1 ημικοτύλι (1.231 λ.)
(Popham, Sackett, Themelis 1979-1980, πίν. 135:19,1, κλίμακα 1:3)
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Οινοχόη χωρητικότητας 6 κοτυλών και 1/2 = 3 ξέστες + 1 ημικοτύλιο (1.778 λ.).
(Popham, Sackett, Themelis 1979-1980, πίν. 171:5,1, κλίμακα 1:3)

Οινοχόη χωρητικότητας 17 κοτυλών = 1 χους + 2 ξέστες + 1 κοτύλη (4.651 λ.)
(Popham, Sackett, Themelis 1979-1980, πίν. 143:27,1, κλίμακα 1:3)
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Πίν. Β. Τριφυλλόστομες οινοχόες της πρώιμης Εποχής του Σιδήρου από την Αττική

Οινοχόη χωρητικότητας κυάθου (0.046 λ.)
(Popham, Sackett, Themelis 1979-1980, πίν. 185:31,7, κλίμακα 1:3)

Οινοχόες χωρητικότητας 1/3 της κοτύλης = 2 κύαθοι (0.092 λ.)
(Popham, Sackett, Themelis 1979-1980, πίν. 177:19,2 (αρ. 3), 188:33,4 (αρ. 9), 188:33,3
(αρ. 8), κλίμακα 1:3)

Οινοχόη χωρητικότητας κοτύλης (0.274 λ.)
(Popham, Sackett, Themelis 1979-1980, πίν. 177:19,1, κλίμακα 1:3)
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Οινοχόη χωρητικότητας 1 κοτύλης και 1/6 = 1 κοτύλη + 1 κύαθος (0.320 λ.)
(Popham, Sackett, Themelis 1979-1980, πίν. 185:31,4, κλίμακα 1:3)

Οινοχόες χωρητικότητας 1 κοτύλης και 1/2 = 1 κοτύλης + 1 ημικοτύλιο (0.411 λ.)
(Popham, Sackett, Themelis 1979-1980, πίν. 138:9 (αρ. 1), 188:33,1 (αρ. 7), κλίμακα 1:3)
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Οινοχόη χωρητικότητας 6 κοτυλών και 2/3 = 3 ξέστες + 1 ημικοτύλιο + 1 κύαθος
(1.824 λ.)
(Popham, Sackett, Themelis 1979-1980, πίν. 185:31,1, κλίμακα 1:3)
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Οινοχόη χωρητικότητας 2 κοτυλών και 1/6 = 1 ξέστης + 1 κύαθος (0.593 λ.)
(Popham, Sackett, Themelis 1979-1980, πίν. 140:22,7, κλίμακα 1:30
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Οινοχόες χωρητικότητας 3 κοτυλών = 1 ξέστης + 1 κοτύλη (0.821 λ.)
(Popham, Lemos 1996, πίν. 109:πυρά 14,13 (αρ. 10), κλίμακα 1:3, Papadopoulos 2003,
99, εικ. 2.40, (αρ. 11), κλίμακα 1:2)



1. Φοινικιά: γενικά ιστορικά και τοπογραφικά στοιχεία

Ο οικισμός Φοινικιά Τεμένους βρίσκεται δυτικά της πόλης του Ηρακλείου,
από την οποία απέχει εννέα χιλιόμετρα (Σπανάκης 1993, 797). Η παλαι-
ότερη γνωστή αναφορά σ’ αυτόν βρίσκεται σε έγγραφο του 1�48, όπου γί-
νεται λόγος για casale Finichi με κτήματα της αρχιεπισκοπής Κρήτης
(Σπανάκης 1993, 797-798).

Η περιφέρεια της Φοινικιάς δεν έχει μέχρι σήμερα διερευνηθεί συστη-
ματικά, ενώ οι γνώσεις μας για αυτήν προέρχονται από σωστικές ανασκα-
φές, τυχαίες περισυλλογές και παραδόσεις. Πρώτος, ο Χρίστος Ν. Πέ-
τρου-Μεσογείτης ανέσκαψε το 1937, στον αγρό ιδιοκτησίας Παναγιώτη
Παγώνη επί του χθαμαλού λόφου Κεφάλα…παρά την θέσιν στου Στειακού
το Μετόχι (χάρτης 1), μικρό αποθέτη με θραύσματα ΜΜ αγγείων και λίγα
μέτρα ανατολικότερα θαλαμοειδή τάφο με τμήματα λαρνάκων και όστρακα,
από τα οποία προέκυψαν περί τα τριάντα ΥΜ ΙΙΙΒ αγγεία (Πέτρου - Μεσο-
γείτης 1938, 617-618˙ Kanta 1980, �4-��). Τρεις δεκαετίες αργότερα, ο αρ-
χαιοφύλακας Εμμανουήλ Μαρκάκης παρέδωσε στο Αρχαιολογικό Μουσείο
Ηρακλείου ένα μελαμβαφές ΜΜ ΙΙΙ «γαλακτοδοχείο» (“milk jug”) από τη
θέση Δρακουλιάρης ή Χοχλιδολόι στη Δ πλευρά της κοιλάδας της Φοινικιάς
(Αλεξίου 196�, �89˙ 1966, 409). Στην ίδια αυτή θέση (χάρτης 1) ο Στυλια-
νός Αλεξίου ανέσκαψε το 1967 έναν ΠΓ θαλαμοειδή τάφο, με τεφροδόχα
αγγεία και άλλη κεραμεική, δύο χάλκινες άωτες ημισφαιρικές φιάλες με
προσκεκολλημένα τμήματα μαλλίνου υφαντού στα τοιχώματά τους, καθώς
επίσης χάλκινα και σιδερένια όπλα (Αλεξίου 1967, �13-�14˙ Αλεξίου 1968,
404˙ Pini 1968, 90 αρ. 8�, 94˙ Συριόπουλος 1983-1984, �14). Την ίδια δε-

Καλλιόπη Εμμ. Γκαλανάκη - Χριστίνα Παπαδάκη

ΥΓ - ΠΑ θαλαμοειδής τάφος στη Φοινικιά Ηρακλείου
(Αγρόκτημα Τ. Ε. Ι.)*

* Ευχαριστούμε θερμά την Αρχαιολόγο-σχεδιάστρια Δανάη Κοντοπόδη και το χαρτο-
γράφο της ΚΓ΄ Ε.Π.Κ.Α. Μιχάλη Σπυριδάκη.
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Χάρτης 1
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καετία οι αστυνομικές αρχές Ηρακλείου παρέδωσαν στο Αρχαιολογικό
Μουσείο Ηρακλείου έξι μετανακτορικές κιβωτιόσχημες λάρνακες φερόμε-
ναι ως προελθούσαι εκ Φοινικιάς (Αλεξίου 1970, �18), καθώς και έντεκα ΠΓ
και τρία Γ αγγεία (Μαρινάτος 1931-193�, �-�˙ Pini 1968, 90 αρ. 8�˙ Συριό-
πουλος 1983-1984, �14 κ.ε.). Το 1981, κατά τη διάνοιξη φρεατίου σε τοπο-
θεσία �00 μ. περίπου Β του οικισμού (χάρτης 1), συλλέχθηκαν ΜΜ Ι
όστρακα (Ρεθεμιωτάκης 1981, 390). Το 1994, τέλος, διερευνήθηκαν από την
ΚΓ΄ Ε.Π.Κ.Α. στο αγρόκτημα του Τ.Ε.Ι. Ηρακλείου, βορειοδυτικά της Φοι-
νικιάς (χάρτης 1), ένας ΥΓ - ΠΑ θαλαμοειδής τάφος και κτιριακά κατάλοιπα
με αφορμή την παράδοση έξι ταφικών αγγείων της ίδιας εποχής που βρέ-
θηκαν κατά τη διάρκεια εργασιών της Δ.Ε.Υ.Α.Η.1 Στο άρθρο παρουσιά-
ζονται με συντομία τα ανασκαφικά δεδομένα και ο κατάλογος των αγγείων
του ΥΓ - ΠΑ τάφου.

�. Αγρόκτημα Τ.Ε.Ι.: ανασκαφικά δεδομένα�

Το 1978 ο περιβάλλων χώρος του αγροκτήματος Τ.Ε.Ι. διαμορφώθηκε σε άν-
δηρα και επικαλύφθηκε με προσχώσεις πάχους 4 μ. για την εξυπηρέτηση των
ερευνητικών αναγκών του Τμήματος Γεωπονίας. Κάτω από τις προσχώσεις
αυτές εκτεινόταν στρώμα συμπαγούς μάργας με κροκαλοπαγές υλικό, πιθα-
νές εναποθέσεις του ποταμού Γιόφυρου, απ’ όπου συλλέχθηκαν όστρακα με-
λαμβαφούς ΥΓ - ΠΑ σκύφου. Ακολουθούσε στρώση καμένου αργιλοχώματος
μέσου πάχους 0,10 μ., κάτω από την οποία αποκαλύφθηκε σύνολο ΥΓ - ΠΑ
αγγείων.3 Τα συγκεκριμένα αγγεία είχαν τοποθετηθεί σε πυκνή διάταξη στο
εσωτερικό θαλαμοειδούς, λαξευτού στο φυσικό βράχο τάφου, η οροφή του
οποίου είχε υποχωρήσει (εικ. 1-�). Ορισμένα από αυτά, μικρού μεγέθους, βρέ-
θηκαν στο εσωτερικό μεγαλύτερων αγγείων, όπως για παράδειγμα το Π
�9438 αρυβαλλοειδές ληκύθιο που είχε τοποθετηθεί μέσα στην Π �9441 τε-
φροδόχο κάλπη μαζί με μια πολύ οξειδωμένη χάλκινη περόνη.

Σε απόσταση 1,�0 μ. από τον τάφο αποκαλύφθηκε τοίχος με προσανα-
τολισμό από Α προς Δ. Είχε μέγιστο σωζόμενο μήκος �,4� μ. στην εξωτερική
του παρειά και �,10 μ. στην αντίστοιχη εσωτερική, ενώ το μέγιστο σωζόμενο
πλάτος του ήταν 0,�� μ. Στη Β απόληξή του σχημάτιζε ορθή γωνία με τοίχο

1 Τα έξι ΥΓ - ΠΑ αγγεία παραδόθηκαν από τον εργολήπτη Γεώργιο Δασκαλάκη.
� Στην ανασκαφή συμμετείχαν οι εργατοτεχνίτες της ΚΓ΄ ΕΠΚΑ Ανυφαντάκης Εμμα-

νουήλ, Καλαθάκης Στυλιανός, Κουτουλάκης Νικόλαος, Μαρκομιχελάκης Χαράλαμπος,
Ρουμπάκης Εμμανουήλ, Σαριδάκης Δημήτριος, Τζομπανάκης Μιχάλης, Τσαγκαράκης Γεώρ-
γιος, Τσουγκράκης Γεώργιος, υπό την εποπτεία της αρχαιολόγου Γκαλανάκη Καλλιόπης.

3 Στο ίδιο αυτό σύνολο ανήκαν και τα έξι αγγεία που είχαν παραδοθεί στην ΚΓ’ Ε.Π.Κ.Α.
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μέγιστου σωζόμενου μήκους 1,30 μ. στην εξωτερική παρειά, 0,70 μ. στην αν-
τίστοιχη εσωτερική και μέγιστου σωζόμενου πλάτους 0,�0 μ. (σχ. 1α και εικ.
3-4). Στον μεταξύ των παραπάνω τοιχοδομιών χώρο αποκαλύφθηκε στρώμα
τέφρας μέσου πάχους 0,07 μ. με επτά αποσπασματικά σωζόμενα ΥΓ αγγεία,
σε ένα από τα οποία βρέθηκαν δύο καμένοι πυρήνες ελιάς.

Σε απόσταση 1,�6 μ. περίπου από τον ΥΓ - ΠΑ τάφο4 και 6,00 μ. από τα
παραπάνω αρχιτεκτονικά κατάλοιπα, αποκαλύφθηκε τμήμα ορθογώνιου
κτιρίου με προσανατολισμό από Β προς Ν, με μέγιστο σωζόμενο μήκος 6,1�
μ. και μέσο πάχος τοιχοδομιών 0,�0 μ. ΒΔ του υπήρχε τοιχοδομή μέγιστου
σωζόμενου μήκους 0,80 μ. και μέγιστου σωζόμενου πλάτους 0,�0 μ., στη
νοητή ευθεία της οποίας εντοπίστηκε ένας ακόμη τοίχος μέγιστου σωζόμε-
νου μήκους �,3� μ. και μέγιστου σωζόμενου πλάτους 0,60 μ. Στο σωζόμενο
τμήμα του κτιρίου εκτεινόταν στρώση τέφρας με υπολείμματα καμένης ύλης,
από την οποία συλλέχθηκαν αρκετά ΥΓ όστρακα. Κάτω από την τέφρα
υπήρχε στρώση συμπαγούς καμένου αργιλοχώματος. Τέλος, στη ΒΔ γωνία
του συγκεκριμένου χώρου βρέθηκε μια πεταλόσχημη κατασκευή, πιθανό-
τατα εστία, σε μικρή απόσταση από την οποία συλλέχθηκε πλακοειδής λίθος,
διαστάσεων 0,37 Χ 0,�6 μ., με έντονα ίχνη καύσης, (σχ. 1β και εικ. �-6).

4 Στην ανασκαφή συμμετείχαν οι εργατοτεχνίτες της ΚΓ΄ ΕΠΚΑ Αυγουλάς Στυλιανός,
Κουτουλάκης Νικόλαος, Ρουμπάκης Εμμανουήλ, Σταυρουλάκης Νικόλαος, Τζουλιαδάκης
Φίλιππος, η σχεδιάστρια Στεφανάκη Πηνελόπη, με την εποπτεία της αρχαιολόγου Καλλιό-
πης Γκαλανάκη.

Σχέδιο 1 α (δεξιά), 1β (αριστερά)
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Εικ. 1

Εικ. �



��8 ΚΑΛΛΙΟΠΗ EMM. ΓΚΑΛΑΝΑΚΗ - ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΑΠΑΔΑΚΗ

Εικ. 3

Εικ. 4
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Εικ. �

Εικ. 6



3. Κατάλογος των αγγείων του ΥΓ-ΠΑ τάφου

Μόνωτο κύπελλο (Π �94��).
Ύψ.: 0,1�3 μ., διάμ. βάσης: 0,049 μ., διάμ.

χείλους: 0,119 μ. Συγκολλημένο από πολλά
όστρακα και συμπληρωμένο σε μικρό τμήμα
πλευρικά της λαβής. Πηλός: ανοιχτός κα-
στανός, μέτριος. Εξίτηλη, καστανή, στιλπνή
βαφή και επίθετη υπόλευκη.

Βάση επίπεδη. Σώμα ημισφαιρικό-ωοει-
δές. Χείλος ψηλό, έξω νεύον. Λαβή κάθετη,
ταινιωτή. Διακόσμηση: ολόβαφο˙ υπόλευ-
κη, λεπτή, περιθέουσα ταινία στο σημείο με-
τάβασης του χείλους προς το τοίχωμα. Ίχνη
από δύο όμοιες ταινίες στην κοιλιά.

Μόνωτο κύπελλο (Π �94�6).
Ύψ.: 0,099 μ., διάμ. βάσης: 0,04� μ.,

διάμ. χείλους: 0,11� μ. Συγκολλημένο από
πολλά όστρακα και συμπληρωμένο σε ση-
μεία του χείλους, του σώματος και στο με-
γαλύτερο τμήμα της λαβής. Πηλός:
ανοιχτός καστανός – καστανοκίτρινος, μέ-
τριος. Εξίτηλη, καστανόφαιη βαφή.

Βάση μη διακρινόμενη, ελαφρά κοίλη.
Σώμα πεπιεσμένο ημισφαιρικό. Χείλος
ψηλό, έξω νεύον. Λαβή κάθετη, ταινιωτή.
Διακόσμηση: ολόβαφο˙ διπλή εξωτερικά
και τριπλή εσωτερικά εγχάρακτη, περιθέ-
ουσα γραμμή στην έκφυση και την παρυφή
του χείλους, αντίστοιχα.

Μόνωτο κύπελλο (Π �94�7).
Ύψ.: 0,117 μ., διάμ. βάσης: 0,0�1 μ.,

διάμ. χείλους: 0,114 μ. Συγκολλημένο από
πολλά όστρακα και συμπληρωμένο σε
τμήματα της βάσης, του σώματος και του
χείλους. Πηλός: ανοιχτός καστανός, μέ-
τριος. Εξίτηλη, μελανή, στιλπνή βαφή.

Βάση επίπεδη. Σώμα ημισφαιρικό-ωοει-
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δές. Χείλος ψηλό, έξω νεύον. Λαβή κάθετη,
ταινιωτή, που προσφύεται στο εσωτερικό
του χείλους. Διακόσμηση: ολόβαφο˙ στο
κάτω τμήμα του σώματος τρεις εγχάρα-
κτες, αβαθείς, περιθέουσες γραμμές.

Μόνωτο κύπελλο (Π �94�8).
Ύψ.: 0,07 μ., διάμ. βάσης: 0,047 μ., διάμ.

χείλους: 0,09 μ. Συγκολλημένο από πολλά
όστρακα και συμπληρωμένο σε σημεία του
χείλους και του σώματος. Πηλός: καστα-
νοκίτρινος, μέτριος. Βαφή εξίτηλη, καστα-
νομέλανη-καστανέρυθρη.

Βάση επίπεδη. Σώμα ημισφαιρικό. Χεί-
λος ψηλό, έξω νεύον. Λαβή κάθετη, ται-
νιωτή. Διακόσμηση: ολόβαφο.

Άωτος σκύφος (Π �9419).
Ύψ.: 0,104 μ., διάμ. χείλους: 0,1� μ. Ακέ-

ραιος. Πηλός: ανοιχτός καστανός, μέτριος.
Εξίτηλη, μελανή βαφή και επίθετη υπόλευκη.

Βάση επίπεδη. Σώμα ημισφαιρικό. Χεί-
λος λεπτό, πλατύ, έξω νεύον, κάτω από το
οποίο μικρή, διαμπερής οπή. Διακόσμηση:
ολόβαφο εξωτερικά˙ στο σώμα πέντε υπό-
λευκες, περιθέουσες ταινίες, η κατώτερη
από τις οποίες κοσμείται με μελανούς, ομό-
κεντρους κυκλίσκους˙ στο κάτω τμήμα του
σώματος παραπληρωματικά συστήματα
παράλληλων γραμμών˙ στην επιφάνεια
έδρασης δεκαπεντάφυλλος ρόδακας που
περικλείει σύστημα ομόκεντρων κυκλί-
σκων με οφθαλμό.

Σκύφος (Π �94�0).
Ύψ.: 0,098 μ., διάμ. βάσης: 0,0� μ., διάμ.

χείλους: 0,1�� μ. Συγκολλημένος, με μικρές
συμπληρώσεις στο χείλος και το σώμα.
Πηλός: καστανοκίτρινος, μέτριος. Εξίτηλη,
μελανή βαφή και επίθετη υπόλευκη.
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Βάση επίπεδη. Σώμα βαθύ, πεπιεσμένο
ημισφαιρικό. Χείλος ψηλό, ελαφρά ευρυ-
νόμενο προς τα πάνω. Λαβές οριζόντιες,
κυκλικής διατομής, λοξά τοποθετημένες
στο ύψος των ώμων. Διακόσμηση: ολόβα-
φος˙ τρεις υπόλευκες, περιθέουσες γραμ-
μές στο χείλος και την κοιλιά.

Σκύφος (Π �94�1).
Ύψ.: 0,06 μ., διάμ. βάσης: 0,0�7 μ., διάμ.

χείλους: 0,1�� μ. Συγκολλημένος, με μικρές
συμπληρώσεις στο χείλος και τη βάση.
Πηλός: καστανοκίτρινος, μέτριος. Εξίτηλη,
μελανή βαφή και επίθετη υπόλευκη.

Βάση επίπεδη. Σώμα κωνικό. Χείλος
ταινιωτό, ελαφρά διακρινόμενο. Λαβές
οριζόντιες, ταινιωτές, δυσανάλογες σε
σχέση με το σώμα, που προσφύονται κάτω
από το χείλος. Διακόσμηση: ολόβαφος˙
υπόλευκη, λεπτή περιθέουσα ταινία στο
χείλος και τη βάση και δύο όμοιες στην
κοιλιά˙ ζεύγος ομοιόχρωμων ομόκεντρων
κύκλων στην επιφάνεια έδρασης.

Σκύφος (Π �94��).
Ύψ.: 0,�1� μ., διάμ. βάσης: 0,�11 μ.,

διάμ. χείλους: 0,091 μ. Συγκολλημένος και
συμπληρωμένος σε μεγάλο τμήμα του σώ-
ματος και τη μια λαβή. Πηλός: καστανοκί-
τρινος, μέτριος. Εξίτηλη, καστανέρυθρη
βαφή και επίθετη υπόλευκη.

Βάση χαμηλή, δακτυλιόσχημη. Σώμα
πεπιεσμένο ημισφαιρικό. Λαιμός χαμηλός,
κυλινδρικός. Χείλος ψηλό, λεπτό, έξω
νεύον. Λαβές οριζόντιες, κυκλικής διατο-
μής, λοξά προσφυόμενες στο ύψος των
ώμων. Διακόσμηση: ολόβαφος˙ πέντε υπό-
λευκες, περιθέουσες γραμμές εξωτερικά
και μία εσωτερικά του χείλους˙ έξι όμοιες
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στην κοιλιά και μία στη βάση˙ ζεύγη ομοι-
όχρωμων, τριπλών, ομόκεντρων, ένστιγ-
μων κυκλίσκων στους ώμους.

Σκύφος (Π �94�3).
Ύψ.: 0,113 μ., διάμ. βάσης: 0,0�8 μ.,

διάμ. χείλους: 0,133 μ. Συγκολλημένος από
πολλά όστρακα και συμπληρωμένος σε με-
γάλο τμήμα του σώματος και του χείλους.
Πηλός: καστανοκίτρινος, μέτριος. Εξίτηλη
μελανή ως καστανέρυθρη βαφή, ανομοι-
ομερούς όπτησης.

Βάση υποτυπώδης, επίπεδη. Σώμα πε-
πιεσμένο ημισφαιρικό. Χείλος ψηλό,
λεπτό, ελαφρά έξω νεύον. Λαβές οριζόν-
τιες, κυκλικής διατομής, λοξά προσφυόμε-
νες στο ύψος των ώμων. Διακόσμηση:
ολόβαφος.

Σκύφος (Π �94�4).
Ύψ.: 0,103 μ., διάμ. βάσης: 0,0�� μ.,

διάμ. χείλους: 0,1�8 μ. Συγκολλημένος από
δύο όστρακα και συμπληρωμένος σε ση-
μεία του σώματος και σε μεγάλο τμήμα
του χείλους. Πηλός: ανοιχτός καστανός,
μέτριος. Εξίτηλη, μελανή βαφή.

Βάση μη διακρινόμενη, κοίλη. Σώμα
πεπιεσμένο ημισφαιρικό-κωνικό. Χείλος
ψηλό, λεπτό, ελαφρά έξω νεύον. Λαβές
οριζόντιες, κυκλικής διατομής, λοξά προ-
σφυόμενες στο ύψος των ώμων. Διακό-
σμηση: ολόβαφος.

Άνω τμήμα χύτρας (Π �9446).
Ύψ.: 0, �3� μ. Πηλός: καστανέρυθρος

μέτριος. Επίχρισμα καστανέρυθρο.
Σώμα πεπιεσμένο σφαιρικό. Χείλος επί-

πεδο, πλατύ, έξω νεύον. Λαβή κάθετη ται-
νιωτή. Ακόσμητο. Ίχνη καύσης σε σημεία.
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Αρύβαλλος «ροδιοκρητικού τύπου»
(Π �9433).
Ύψ.: 0,08 μ., διάμ. βάσης: 0,043 μ., διάμ.

χείλους: 0,041 μ. Ακέραιος. Ελαφρές απο-
κρούσεις σε σημεία. Πηλός: πορτοκαλό-
χρωμος, μέτριος. Βαφή εξίτηλη, καστανή.

Βάση χαμηλή, δισκοειδής. Σώμα κυλιν-
δρικό με έντονη καρίνωση στη μετάβαση
προς τους ώμους. Λαιμός κυλινδρικός. Χεί-
λος επίπεδο, έξω νεύον, στο οποίο προσφύ-
εται η κάθετη λαβή. Διακόσμηση: ίχνη ανά-
γλυφων αγκιστροειδών ταινιών (“spaghetti”)
στους ώμους˙ περιθέουσες ταινίες στο σώμα.

Αρυβαλλοειδές ληκύθιο (Π �943�).
Ύψ.: 0,067 μ., διάμ. βάσης: 0,03 μ., διάμ.

χείλους: 0,0�6 μ. Συγκολλημένο, με ελα-
φρές αποκρούσεις σε σημεία. Πηλός: κα-
στανός, μέτριος. Εξίτηλη, μελανή βαφή.

Βάση ελαφρά κοίλη, μη διακρινόμενη.
Σώμα σφαιρικό. Λαιμός χαμηλός, κυλιν-
δρικός. Χείλος επίπεδο, έξω νεύον. Λαβή
κάθετη, ελλειπτικής διατομής, που προ-
σφύεται στο χείλος. Διακόσμηση: τρεις πε-
ριθέουσες γραμμές στο χείλος και μία στη
βάση του λαιμού˙ στους ώμους τρεις δι-
πλοί ομόκεντροι κύκλοι, δύο ένστιγμοι και
ένας με οφθαλμό˙ στην κοιλιά δύο περιθέ-
ουσες γραμμές˙ το κάτω τμήμα του σώμα-
τος ολόβαφο˙ στη λαβή λεπτές, κάθετες
ταινίες και οριζόντια γραμμίδια.

Αρυβαλλοειδές ληκύθιο (Π �9436).
Ύψ.: 0,081 μ., διάμ. βάσης: 0,03� μ.,

διάμ. χείλους: 0,0�9 μ. Ακέραιο, με μικρές
αποκρούσεις στο χείλος και το σώμα.
Πηλός: ανοιχτός καστανός μέτριος. Εξί-
τηλη, μελανή βαφή.

Βάση μη διακρινόμενη, ελαφρά κοίλη.
Σώμα ελαφρά πεπιεσμένο σφαιρικό. Λαιμός
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χαμηλός, κυλινδρικός. Χείλος επίπεδο, έξω
νεύον. Λαβή κάθετη, ελλειπτικής διατομής,
υπερυψούμενη του χείλους. Διακόσμηση:
τρεις περιθέουσες γραμμές στο χείλος και
δύο στη βάση του λαιμού˙ στους ώμους πο-
λύφυλλος ρόδακας˙ στην κοιλιά δύο σειρές
ένστιγμων κυκλίσκων με τριπλές, περιθέ-
ουσες ταινίες ανάμεσά τους˙ ολόβαφο το
κάτω σώμα˙ στη λαβή οριζόντια γραμμίδια.

Αρυβαλλοειδές ληκύθιο (Π �9438).
Ύψ.: 0,07 μ., διάμ. βάσης: 0,088 μ., διάμ.

χείλους: 0,0�� μ. Ελλιπές. Συγκολλημένο
από τέσσερα όστρακα και συμπληρωμένο
στο μεγαλύτερο τμήμα του σώματος, στο
λαιμό, το χείλος και τη λαβή. Πηλός: ανοι-
χτός καστανός, μέτριος. Βαφή εξίτηλη, με-
λανή και επίθετη υπόλευκη.

Σώμα σφαιρικό. Διακόσμηση: στους
ώμους μελανός, οκτάφυλλος ρόδακας με
υπόλευκη, κεντρική στιγμή και δύο μέλισ-
σες που αποδίδονται με μελανό περί-
γραμμα και υπόλευκους, ένστιγμους
κυκλίσκους˙ σύστημα από πυκνές, μελα-
νές, περιθέουσες γραμμές στην κοιλιά˙
ολόβαφο μελανό το κάτω τμήμα του σώ-
ματος˙ οριζόντια, ομοιόχρωμα γραμμίδια
στην έκφυση της λαβής.

Αρυβαλλοειδές ληκύθιο (Π �9440).
Ύψ.: 0,09 μ., διάμ. βάσης: 0,0�9 μ., διάμ.

χείλους: 0,033 μ. Συμπληρωμένο σε τμήμα
του χείλους και της βάσης. Πηλός: καστανός
μέτριος. Εξίτηλη, σκοτεινή καστανή βαφή.

Βάση κωνική. Σώμα ωοειδές. Λαιμός
χαμηλός, κυλινδρικός. Χείλος επίπεδο, έξω
νεύον. Λαβή κάθετη, κυκλικής διατομής.
Διακόσμηση: τρεις οκτάκτινοι αστερίσκοι
στους ώμους˙ στην κοιλιά και στο κάτω
τμήμα του σώματος πέντε και τρεις, αντί-
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στοιχα, ανισόπαχες, περιθέουσες γραμμές˙
καταλειβάδα στην πρόσφυση της λαβής˙
τα υπόλοιπα τμήματα του αγγείου ολό-
βαφα.

Μόνωτο ληκύθιο (Π �9439).
Ύψ.: 0,091 μ., διάμ. βάσης: 0,0�4 μ.,

διάμ. χείλους: 0,033 μ. Ακέραιο, με ελαφρές
αποκρούσεις σε σημεία. Πηλός: ανοιχτός
καστανός, λεπτός. Εξίτηλη, μελανοκά-
στανη βαφή.

Βάση χαμηλή, επίπεδη, δισκοειδής, με
περιφερική αυλάκωση στην επιφάνεια
έδρασης. Σώμα σφαιρικό. Λαιμός ψηλός,
κυλινδρικός με έξεργο δακτύλιο, στο
μέσον του οποίου προσφύεται η κάθετη,
κυκλικής διατομής λαβή. Χείλος επίπεδο,
έξω νεύον. Διακόσμηση: δύο συστήματα
πυκνών, ομόκεντρων κυκλίσκων με ενάλ-
ληλες γωνίες σε κάθετη διάταξη στο με-
ταξύ τους ελεύθερο πεδίο. Βάση, λαιμός
και εσωτερικό στομίου ολόβαφα˙ οριζόν-
τιες γραμμώσεις στη λαβή.

Μελαμβαφής αρύβαλλος (Π �9437).
Ύψ.: 0,099 μ., διάμ. βάσης: 0,016 μ., διάμ.

χείλους: 0,036 μ. Συγκολλημένος από
πολλά όστρακα και συμπληρωμένος σε ση-
μεία του χείλους και του σώματος. Πηλός:
υπόλευκος, λεπτός. Εξίτηλη, μελανή βαφή.

Βάση επίπεδη, ελαφρά διακρινόμενη.
Σώμα ωοειδές, ραδινό. Λαιμός ψηλός, κυ-
λινδρικός. Χείλος επίπεδο, έξω νεύον.
Λαβή κάθετη, ταινιωτή. Διακόσμηση: δύο
ομόκεντροι κύκλοι στο χείλος˙ διπλές εγ-
χάρακτες γραμμές σε ακτινωτή διάταξη
στους ώμους και το κάτω τμήμα του σώ-
ματος˙ εγχάρακτες, ένστιγμες φολίδες με
διπλό περίγραμμα στην κοιλιά˙ ολόβαφος
ο λαιμός και η λαβή.
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Οινοχόη (Π �94�9).
Ύψ.: 0,16� μ., διάμ. βάσης: 0,06� μ.,

διάμ. χείλους: 0,0�1 μ. Συγκολλημένη και
συμπληρωμένη σε μικρό τμήμα του λαι-
μού. Πηλός: καστανός-πορτοκαλόχρωμος,
μέτριος. Εξίτηλη, καστανέρυθρη βαφή
ανομοιομερούς όπτησης.

Βάση επίπεδη. Σώμα ωοειδές. Λαιμός
χαμηλός, με ελαφρά κοίλο περίγραμμα, ευ-
ρυνόμενος προς το λεπτό, έξω νεύον χεί-
λος. Λαβή κάθετη, κυκλικής διατομής.
Διακόσμηση: τρεις ένστιγμοι ομόκεντροι
κύκλοι στους ώμους˙ από μία λεπτή, περι-
θέουσα γραμμή στο χείλος, την έκφυση
του λαιμού και τη βάση˙ δύο συστήματα
από τρεις ανισόπαχες, περιθέουσες γραμ-
μές στην κοιλιά και το κάτω τμήμα του σώ-
ματος, αντίστοιχα˙ σιγμοειδής γραμμή στη
λαβή. Κηλίδες χρώματος και ίχνη δακτυ-
λικών αποτυπωμάτων κατά τόπους.

Οινοχόη (Π �9430).
Ύψ.: 0,187 μ., διάμ. βάσης: 0,063 μ., διάμ.

χείλους: 0,04� μ. Ακέραια˙ μικρή απόκρουση
στο χείλος. Πηλός: ανοιχτός καστανός, μέ-
τριος. Εξίτηλη καστανομέλανη βαφή.

Βάση μη διακρινόμενη, ελαφρά κοίλη.
Σώμα σφαιρικό-ωοειδές. Λαιμός χαμηλός,
κυλινδρικός, ευρυνόμενος προς το λεπτό,
έξω νεύον χείλος. Λαβή κάθετη, κυκλικής
διατομής, υπερυψούμενη του χείλους. Δια-
κόσμηση: δύο συστήματα από τριπλές και
διπλές, αντίστοιχα, ανισόπαχες, περιθέου-
σες ταινίες και τετραπλοί, ομόκεντροι, έν-
στιγμοι κύκλοι στους ώμους και την
κοιλιά˙ δύο περιθέουσες γραμμές στην έκ-
φυση του λαιμού και τρεις στη βάση˙ τρεις
κάθετες, λεπτές ταινίες στη ράχη της
λαβής και οριζόντια γραμμίδια στο σημείο
πρόσφυσής της με το λαιμό.
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Οινοχόη (Π �9431).
Ύψ.: 0,14� μ., διάμ. βάσης: 0,049 μ.,

διάμ. χείλους: 0,0�� μ. Συγκολλημένη από
πολλά όστρακα και συμπληρωμένη στη
λαβή, σε μεγάλο τμήμα του σώματος και
σε σημεία του λαιμού. Πηλός: ανοιχτός κα-
στανός, μέτριος. Εξίτηλη, καστανή βαφή.

Βάση μη διακρινόμενη, ελαφρά κοίλη.
Σώμα σφαιρικό. Λαιμός χαμηλός, με ελα-
φρά κοίλο περίγραμμα, ευρυνόμενος προς
το λεπτό, έξω νεύον χείλος. Λαβή κάθετη,
κυκλικής διατομής. Διακόσμηση: συστή-
ματα από ανισόπαχες, περιθέουσες γραμ-
μές.

Άνω τμήμα οινοχόης (Π �943�).
Ύψ.: 0,14 μ., διάμ. χείλους: 0,09� μ. Συγ-

κολλημένη και συμπληρωμένη. Πηλός:
ανοιχτός καστανός, μέτριος. Εξίτηλη, με-
λανή βαφή και επίθετη υπόλευκη.

Κυρτούμενος ώμος. Λαιμός κυλινδρι-
κός, με ελαφρά κοίλο περίγραμμα, ευρυ-
νόμενος προς το έξω νεύον χείλος. Λαβή
κάθετη, τρίδυμη, ραβδωτή. Διακόσμηση:
ολόβαφο μελανό το σωζόμενο τμήμα της
κοιλιάς˙ στους ώμους έξι υπόλευκες, περι-
φερικές ταινίες και ολόβαφα μελανά τρί-
γωνα που συγκλίνουν στη βάση του
λαιμού˙ επάλληλες, υπόλευκες ταινίες
στον ολόβαφο μελανό λαιμό και στο εσω-
τερικό του στομίου˙ ολόβαφες μελανές οι
προσφύσεις της λαβής στο χείλος, καθώς
και τα εξωτερικά της στελέχη, ενώ το αν-
τίστοιχο κεντρικό κοσμείται με οριζόντια,
μελανά γραμμίδια.
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Υδρία (Π �944�).
Ύψ.: 0,4� μ., διάμ. βάσης: 0,144 μ., διάμ.

χείλους: 0,1�4 μ. Συγκολλημένη από
πολλά όστρακα και συμπληρωμένη σε με-
γάλο τμήμα του χείλους, του λαιμού και
του σώματος. Πηλός: ανοιχτός καστανός-
καστανόφαιος, μέτριος.

Εξίτηλη, μελανή βαφή.
Βάση επίπεδη. Σώμα πεπιεσμένο ωοει-

δές. Λαιμός ψηλός, κυλινδρικός. Χείλος
επίπεδο, ορθογώνιας διατομής. Στις κυκλι-
κής διατομής λαβές τυφλές οπές. Διακό-
σμηση: διπλό ελικοειδές μοτίβο στους
ώμους˙ περιθέουσες ταινίες στο λαιμό και
την κοιλιά˙ γραμμίδια στις λαβές.

Αμφορέας (Π �9447).
Ύψ.: 0,40 μ., διάμ. βάσης: 0,1�� μ., διάμ.

χείλους: 0,1�3 μ. Συγκολλημένος από
πολλά όστρακα και συμπληρωμένος στη
μία λαβή και σε μεγάλα τμήματα του χεί-
λους, του λαιμού και του σώματος. Πηλός:
ανοιχτός καστανός, μέτριος. Εξίτηλη κα-
στανομέλανη-καστανέρυθρη βαφή, ανο-
μοιομερούς όπτησης.

Βάση επίπεδη. Σώμα ωοειδές. Λαιμός
ψηλός, κυλινδρικός. Χείλος επίπεδο,
πλατύ, έξω νεύον. Λαβές οριζόντιες, κυ-
κλικής διατομής, προσφυόμενες στο ύψος
των ώμων. Διακόσμηση: ομόκεντροι κύ-
κλοι στους ώμους˙ ανισόπαχες, περιθέου-
σες ταινίες και γραμμές στην κοιλιά και το
κάτω τμήμα του σώματος˙ ολόβαφα η
ράχη των λαβών, ο λαιμός και το εσωτε-
ρικό του χείλους.
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Αμφορέας (Π �9448).
Ύψ.: 0,�18 μ., διάμ. βάσης: 0,197 μ.,

διάμ. χείλους: 0,�13 μ. Συγκολλημένος από
πολλά όστρακα και συμπληρωμένος σε
σημεία του λαιμού και σε μεγάλο τμήμα
του σώματος. Πηλός: καστανός, μέτριος.
Εξίτηλη, ανοιχτή καστανή βαφή και επί-
θετη υπόλευκη.

Βάση επίπεδη. Σώμα πεπιεσμένο σφαι-
ρικό. Λαιμός κυλινδρικός, με δύο ανάγλυ-
φες νευρώσεις στην έκφυση και το μέσον.
Χείλος επίπεδο, πλατύ, με ταινιωτό περι-
χείλωμα, όπου δύο αντιδιαμετρικές, κρε-
μάμενες κερατοειδείς αποφύσεις. Λαβές
κάθετες, ταινιωτές. Διακόσμηση: στους
ώμους και την κοιλιά τριπλοί, υπόλευκοι,
ομόκεντροι κύκλοι και ομοιόχρωμες, περι-
θέουσες ταινίες˙ όμοιες ταινίες και κυμα-
τοειδής γραμμή στο λαιμό και τις λαβές.

Αμφορέας (Π �9449).
Ύψ.: 0,471 μ., διάμ. βάσης: 0,14� μ.,

διάμ. χείλους: 0,161 μ. Συγκολλημένος από
πολλά όστρακα και συμπληρωμένος σε
σημεία. Πηλός: καστανός, μέτριος. Εξί-
τηλη, υπόλευκη βαφή.

Βάση επίπεδη. Σώμα πεπιεσμένο σφαι-
ρικό. Λαιμός χαμηλός, με κοίλο περί-
γραμμα. Ταινιωτό περιχείλωμα. Λαβές
κάθετες, ταινιωτές. Διακόσμηση: στο χεί-
λος περιφερική ταινία˙ στο λαιμό δι-
κτυωτό κόσμημα ανάμεσα σε γραμμές και
ταινία στο πάνω τμήμα του˙ στους ώμους
περιθέουσες ταινίες και διπλό ελικοειδές
κόσμημα με παραπληρωματικά οριζόντια
και γωνιούμενα γραμμίδια˙ στο κάτω
τμήμα του σώματος περιθέουσες γραμμές.
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Αμφορέας (Π �94�0).
Ύψ.: 0,�0 μ., διάμ. βάσης: 0,149 μ., διάμ.

χείλους: 0,184 μ. Συγκολλημένος και συμ-
πληρωμένος. Πηλός: ανοιχτός καστανός,
μέτριος. Εξίτηλη, καστανή βαφή.

Βάση υποτυπώδης, ελαφρά κοίλη, δα-
κτυλιόσχημη. Σώμα πεπιεσμένο σφαιρικό.
Λαιμός ψηλός, με ελαφρά κοίλο περί-
γραμμα. Ταινιωτό περιχείλωμα. Λαβές κά-
θετες, ταινιωτές, με κεντρική νεύρωση,
τρεις τυφλές οπές στην πρόσφυση και μία
στην έκφυση. Διακόσμηση: αμυδρά ίχνη
από περιφερικές ταινίες στο λαιμό και το
σώμα.

Αμφορέας (Π �94�1).
Ύψ.: 0,34 μ., διάμ. βάσης: 0,4� μ., διάμ.

χείλους: 0,17 μ., Συγκολλημένος από
πολλά όστρακα και συμπληρωμένος στη
μία λαβή και σε σημεία του χείλους, του
λαιμού, του σώματος και της βάσης.
Πηλός: ανοιχτός καστανός, μέτριος. Εξί-
τηλη, μελανοκάστανη βαφή και επίθετη
υπόλευκη.

Βάση κοίλη, δακτυλιόσχημη. Σώμα
σφαιρικό-ωοειδές. Λαιμός χαμηλός, κυλιν-
δρικός. Χείλος έξω νεύον με αποστρογγυ-
λεμένο περιχείλωμα. Λαβές οριζόντιες,
κυκλικής διατομής, λοξά προσφυόμενες
στο ύψος των ώμων. Διακόσμηση: στο
λαιμό, στο σημείο μετάβασης προς τους
ώμους και στην κοιλιά ζώνες με ζεύγη υπό-
λευκων, ομόκεντρων κύκλων σε μελανο-
κάστανο βάθος, που ορίζονται από διπλές,
ομοιόχρωμες, περιθέουσες γραμμές˙ στους
ώμους τετραπλοί, ομόκεντροι, ένστιγμοι,
μελανοκάστανοι κύκλοι˙ ομοιόχρωμη πε-
ριφερική ταινία στο κάτω τμήμα του σώ-
ματος, στη βάση και στο εσωτερικό του
λαιμού.
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Τετράωτη τεφροδόχος κάλπη με πώμα
(Π �9441 α, β).
Ύψ.: 0,38 μ. (κάλπη), 0,07 μ. (πώμα),

διάμ. βάσης: 0,1�� μ., διάμ. χείλους: 0,146
μ., διάμ. πώματος: 0,146 μ. Συγκολλημένα
από πολλά όστρακα και συμπληρωμένα.
Πηλός: καστανός, μέτριος. Εξίτηλη, κα-
στανομέλανη βαφή και επίθετη υπόλευκη.

α) Βάση δισκοειδής. Σώμα ωοειδές. Χεί-
λος αδιαμόρφωτο με ταινιωτό περιχείλωμα.
Στους ώμους δύο οριζόντιες και δύο κάθε-
τες λαβές κυκλικής διατομής. Διακόσμηση:
κάτω από το χείλος διπλοί ομόκεντροι,
υπόλευκοι κυκλίσκοι, που ορίζονται από
δύο ομοιόχρωμες γραμμές σε μελανό βά-
θος˙ στους ώμους ομόκεντροι, εξαπλοί κύ-
κλοι καστανομέλανου χρώματος˙ στην
κοιλιά δύο συστήματα τριπλών, ομόκεν-
τρων, υπόλευκων κύκλων που περικλείουν
μικρότερους ένστιγμους διπλούς, τα οποία
ορίζονται από επάλληλες, οριζόντιες ται-
νίες υπόλευκου χρώματος˙ στην περιφέ-
ρεια της βάσης διπλή, υπόλευκη γραμμή.

β) Πώμα θολωτό με κωνική απόφυση
αντί λαβής. Διακόσμηση: δύο συστήματα
διπλών, υπόλευκων κυκλίσκων οριζόμενα
από ομοιόχρωμες περιθέουσες γραμμές˙
όμοιες γραμμές στις πλευρικές επιφάνειες
της απόφυσης και τρεις υπόλευκοι, ομό-
κεντροι κύκλοι στην πάνω επιφάνειά της.

Δίωτη τεφροδόχος κάλπη (Π �944� α, β).
Ύψ.: 0,343 μ. (κάλπη), 0,0�4 μ. (πώμα),

διάμ. βάσης: 0,10� μ., διάμ. χείλους: 0,144
μ., διάμ. πώματος: 0,17� μ. Συγκολλημένη
από πολλά όστρακα, με αποκρούσεις σε
σημεία. Πηλός: καστανός μέτριος. Εξίτηλη,
μελανή βαφή και επίθετη υπόλευκη.

α) Βάση διακρινόμενη. Σώμα ωοειδές.
Χείλος αδιαμόρφωτο, με ταινιωτό περιχεί-
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λωμα. Λαβές οριζόντιες, κυκλικής διατο-
μής, λοξά τοποθετημένες στο ύψος των
ώμων. Διακόσμηση: στους ώμους εξηρη-
μένη μετόπη από δύο ζώνες που φέρουν
σύστημα πυκνών τεθλασμένων γραμμών η
πάνω και αλυσιδωτό ρόμβο με πλέγμα η
κάτω˙ περιβάλλεται από λεπτές γραμμές
σε οριζόντια και κάθετη διάταξη και από
υπόλευκους ομόκεντρους ένστιγμους κύ-
κλους σε μελανό βάθος˙ όμοιοι κύκλοι
στην κοιλιά˙ στο υπόλοιπο του σώματος
και κάτω από το χείλος, λεπτές, υπόλευκες,
περιθέουσες ταινίες σε μελανό βάθος˙ ολό-
βαφες μελανές οι λαβές και το περιχείλωμα.

β) Επίπεδη βάση ανοιχτού αγγείου
μέσου μεγέθους, που επαναχρησιμοποι-
ήθηκε ως πώμα της Π �944� τεφροδόχου
κάλπης. Διακόσμηση: πλατιά καστανέρυ-
θρη ταινία στην περιφέρεια της βάσης και
κυκλικό ομοιόχρωμο μοτίβο στο κέντρο
εσωτερικά και εξωτερικά.

Δίωτη τεφροδόχος κάλπη (Π �9443).
Ύψ.: 0,341 μ., διάμ. βάσης: 0,1�4 μ., διάμ.

χείλους: 0,134 μ. Συγκολλημένη από πολλά
όστρακα και συμπληρωμένη σε μεγάλο
τμήμα της. Πηλός: ανοιχτός καστανός, μέ-
τριος. Εξίτηλη, μελανή βαφή.

Βάση δακτυλιόσχημη. Σώμα ωοειδές.
Χείλος με ταινιωτό περιχείλωμα. Λαβές
οριζόντιες, κυκλικής διατομής, λοξά τοπο-
θετημένες στο ύψος των ώμων. Διακό-
σμηση: στους ώμους εξηρημένη μετόπη
από τρεις επάλληλες ζώνες ενάλληλων γω-
νιών σε ακτινωτή διάταξη, οριζόντια διπλή
αλυσίδα και κρεμάμενα γλωσσοειδή, η
οποία ορίζεται από γραμμικά συστήματα
και ζώνη κατακόρυφης ιχθυάκανθας˙ στο
σώμα πλατιές επιφάνειες μελανού χρώμα-
τος και υπόλευκες, περιθέουσες ταινίες.
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Δίωτη τεφροδόχος κάλπη (Π �9444).
Ύψ.: 0,43� μ., διάμ. βάσης: 0,144 μ. διάμ.

χείλους: 0,1�9 μ. Συγκολλημένη από πολλά
όστρακα και συμπληρωμένη σε σημεία του
περιχειλώματος και του σώματος. Πηλός:
ανοιχτός καστανός, μέτριος. Εξίτηλη, με-
λανή βαφή και επίθετη υπόλευκη.

Βάση ελαφρά κοίλη, διακρινόμενη. Σώ-
μα ωοειδές. Χείλος με ταινιωτό περιχεί-
λωμα. Λαβές οριζόντιες, κυκλικής δια-
τομής. Διακόσμηση: (πρβλ. Π �944�)
στους ώμους εξηρημένη μετόπη από δύο
ζώνες που φέρουν σύστημα πυκνών τε-
θλασμένων γραμμών η πάνω και αλυσι-
δωτό ρόμβο με πλέγμα η κάτω˙ η μετόπη
περιβάλ- λεται από μελανές, λεπτές γραμ-
μές και από υπόλευκους, ομόκεντρους, έν-
στιγμους κύκλους˙ κάτω από το χείλος και
στο σώμα συστήματα υπόλευκων, ανισό-
παχων ταινιών˙ λαβές ολόβαφες.

Οινοχόη (Π �9434).
Ύψ.: 0,167 μ., διάμ. βάσης: 0,06 μ., διάμ.

χείλους: 0,0� μ. Ακέραια. Πηλός: ανοιχτός
καστανός, λεπτός. Εξίτηλη, μελανή βαφή
και επίθετη υπόλευκη.

Βάση μη διακρινόμενη, ελαφρά κοίλη.
Σώμα σφαιρικό. Λαιμός χαμηλός, με ελα-
φρά κοίλο περίγραμμα, με υποτυπώδη,
πλαστικό δακτύλιο στη βάση του, ευρυνό-
μενος προς το λεπτό, έξω νεύον χείλος.
Λαβή κάθετη, κυκλικής διατομής, υπερυ-
ψούμενη του χείλους. Διακόσμηση: στους
ώμους και την κοιλιά μελανοί, ομόκεντροι,
τετραπλοί κύκλοι, που ορίζονται από ζεύ-
γος μελανών ταινιών με εξωτερικά περι-
γράμματα υπόλευκου χρώματος˙ μελανή,
περιθέουσα ταινία στο σημείο μετάβασης
από το λαιμό στους ώμους και τη βάση˙
μελανές ταινίες και οριζόντια γραμμίδια
στη λαβή˙ ομοιόχρωμες, περιφερικές
γραμμές στο εσωτερικό του στομίου.
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4. Συζήτηση
Ο ΥΓ - ΠΑ θαλαμοειδής τάφος στο αγρόκτημα του Τ.Ε.Ι. συμπληρώνει τη
μνημειακή τοπογραφία της Φοινικιάς, στην οποία έχουν εντοπιστεί ση-
μαντικά ταφικά, κυρίως, σύνολα των γεωμετρικών χρόνων. Εξαιρετικά εν-
διαφέροντα είναι και τα αρχιτεκτονικά λείψανα της ίδιας περιόδου που
εντοπίστηκαν σε μικρή απόσταση από τον ΥΓ - ΠΑ τάφο και που πιθανό-
τατα συνδέονται με την ταφική χρήση του χώρου, λόγω των επάλληλων
στρώσεων πυρών που αποκαλύφθηκαν. Η τελική ερμηνεία τους απαιτεί την
ολοκλήρωση της μελέτης του υλικού που βρίσκεται σε εξέλιξη.

Η κεραμεική του τάφου περιλαμβάνει τριάντα δύο συνολικά αγγεία: τέσ-
σερα μόνωτα κύπελλα, έξι σκύφους, μία τμηματικά σωζόμενη χύτρα, δύο
αρύβαλλους, πέντε ληκύθια, πέντε οινοχόες, πέντε αμφορείς, μία υδρία και
τέσσερις τεφροδόχες κάλπες. Ανήκουν στους συνήθεις για τους τάφους της
εποχής τύπους αγγείων, ενώ τα πλησιέστερα χρονολογικά και τυπολογικά
τους παράλληλα, προέρχονται από το νεκροταφείο της Φορτέτσας (Brock
19�7), υποδηλώνοντας πιθανές οικονομικές αλλά και πολιτικές σχέσεις της
Κνωσού με την κοντινή της Φοινικιά.

Εξαιρετικό ενδιαφέρον παρουσιάζουν ορισμένα αγγεία του συνόλου
όπως ο αρύβαλλος «ροδιοκρητικού» τύπου Π �9433 (Γκαλανάκη �003, �98),
το μόνωτο ληκύθιο Π �9439, η διακόσμηση του οποίου παραπέμπει σε κυ-
πριακά παράλληλα και κρητικές απομιμήσεις τους (Τασούλας �003, �61),
το αρυβαλλοειδές ληκύθιο Π �9438 που κοσμείται με το σύνηθες στην ανα-
τολίζουσα κεραμεική της Κρήτης θέμα της μέλισσας (Τσιποπούλου �00�,
�00), καθώς επίσης ο αρύβαλλος Π �9437 και η τμηματικά σωζόμενη οινο-
χόη Π �943�, η διακόσμηση των οποίων εγγράφεται στην παράδοση της
πρωτοκορινθιακής κεραμεικής (Μαρκέτου �003, 334˙ Coldstream �003,
33�, όπου και σχετική βιβλιογραφία). Τα αγγεία αυτά υποδηλώνουν σχέ-
σεις και αλληλεπιδράσεις ανάμεσα σε κεραμεικά εργαστήρια διαφόρων πε-
ριοχών της Ανατολικής Μεσογείου, ζήτημα που τα τελευταία χρόνια έχει
απασχολήσει ιδιαίτερα την έρευνα (Σταμπολίδης, Καρέτσου 1998, Σταμπο-
λίδης �003).
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Το καλοκαίρι του 2005 κατά τη διάρκεια εργασιών συνεργείου του Δήμου
Χανίων επί της οδού Δημ. Κοκότση σε λοφίσκο στα ΒΑ της πόλης, κοντά
στη θάλασσα (σχέδ. 1), εντοπίστηκε1 σειρά τάφων και ακολούθησε μικρής
έκτασης και χρονικής διάρκειας σωστική ανασκαφική έρευνα από την ΚΕ΄
ΕΠΚΑ.2 Στη θέση αυτή έως τώρα δεν υπήρχαν ενδείξεις για την επέκταση
του νεκροταφείου της αρχαίας Κυδωνίας των ιστορικών χρόνων,3 όμως η
σύντομη έρευνά μας σε έκταση περίπου 10 τ.μ. έφερε στο φως ένα πυκνο-
κατειλημμένο τμήμα διαφόρων εποχών, ενώ είναι σχεδόν βέβαιο ότι οι
ταφές συνεχίζονται και στο υπόλοιπο ανεξερεύνητο τμήμα του λόφου.

Αρχικά ανασκάφηκαν τρεις παράλληλοι κεραμοσκεπείς τάφοι (Τάφοι 1-
3) με προσανατολισμό ΒΔ-ΝΑ και διαστάσεις περίπου 1,�0-2,10μ. μήκος με
0,�0μ. πλάτος,4 σε βάθος περίπου 0,50μ. από την τωρινή επιφάνεια του εδά-
φους (σχέδ. 2). Έφεραν από ένα σκελετό, τοποθετημένο σε ύπτια θέση, με το
κεφάλι στα νότια απευθείας πάνω στο φυσικό βράχο ή σε χώμα και κου-
σκουρόπετρες (σχέδ. 3). Η σαμαρωτή οροφή των τάφων, από δύο επάλληλες
σειρές κεραμίδων λακωνικού τύπου, είχε καταρρεύσει και κατά τον καθαρισμό
εντοπίστηκαν τα κτερίσματα που συνόδευαν τους νεκρούς. Στον Τάφο 1 βρέ-
θηκαν ένα άβαφο αρυβαλλοειδές ληκύθιο (Π 10329)5 και ένας μελαμβαφής

Ευθυμία Κατάκη

Αρχαϊκός εγχυτρισμός από τη νεκρόπολη
της αρχαίας Κυδωνίας

1 Χάρη στην έγκαιρη ειδοποίηση του αρχαιόφιλου συμπολίτη μας κ. Δημ. Πετυχάκη, τον
οποίο και ευχαριστούμε θερμά.

2 Στην ανασκαφή έλαβαν μέρος οι αρχιτεχνίτες Βασίλης Μελέτης και Δημήτρης Πλα-
τσιδάκης, η σχεδιάστρια Αμαλία Παππά και οι συντηρήτριες Μαρία Κούνδουρου και Δέ-
σποινα Λαντζανάκη. Η συντήρηση των κτερισμάτων έγινε από την Άννα Μυλωνά, τα σχέδια
των αγγείων από την Αθηνά Μαλαξιανάκη και οι φωτογραφίες από τον Ηλία Ηλιάδη και την
υπογράφουσα.

3 Για τον εντοπισμό του ιστορικού νεκροταφείου βλ. Πωλογιώργη 1985, 162-163 και Αν-
δρεαδάκη-Βλαζάκη 1996, 30-31 και 39-40.

4 Ακέραιος σώθηκε μόνο ο Τάφος 3, γιατί από τις εκσκαφικές εργασίες στην παρειά του
λόφου είχαν καταστραφεί η νότια στενή πλευρά του Τάφου 1 και σχεδόν όλο το νότιο τμήμα
του Τάφου 2. Για την κατασκευή τους είχαν χρησιμοποιηθεί κεραμίδες μικτού τύπου.

5 Αριθμοί καταγραφής Μουσείου Χανίων.



6 Για τη χρονολόγηση βλ. ενδεικτικά Kerameikos XI, πίν. 18-19: 93-94˙ Agora IV, 6� κ.ε.,
πίν. 9,38 (τύπος 25 Α)˙ Corinth IV2, 45-46, εικ. 14, πίν. ΙΙΙ (τύπος VII) και Μαρκουλάκη, Νι-
νιού 1982, 95-96, σχέδ. 43, πίν. 26δ.

� Svoronos 19�2, 38, αρ. 11-13, πίν. III, 2-3 και Σιδηρόπουλος 2006, 152-153, εικ. 13.
8 Agora XII, πίν. 63, 1491˙ Alt-Ägina II,1, 88:�00, πίν. 55.

αχρησιμοποίητος λύχνος (Π 10330) του τέλους 4ου-αρχών 3ου αι. π.Χ.,6 καθώς
και ένα μικρό ασημένιο χαρώνειο-οβολός αργυρής κοπής της πόλεως Αξού
(Ν 25�5), με παράσταση δαφνοστεφανωμένης κεφαλής Απόλλωνα στη μία
όψη και τρίποδα με επιγραφή FΑΞΙΩΝ στην άλλη.� Στην ίδια εποχή ανήκει
και το ολόβαφο «σφαιρικό» μυροδοχείο (Π 10331) του Τάφου 3.8

Κι αν τα ευρήματα αυτά ήταν λίγο πολύ αναμενόμενα για την περίοδο
αυτή, τελείως αναπάντεχη υπήρξε η αποκάλυψη του Τάφου 4, βόρεια των
προηγούμενων και σε επαφή με τον Τάφο 1.

2�6 ΕΥΘΥΜΙΑ ΚΑΤΑΚΗ

Π 10330 Π10329 Ν 25�5

Π 10331
Π 10332
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Επρόκειτο για μεγάλο ταφικό πίθο που είχε τοποθετηθεί με προσανατολι-
σμό Α-Δ και τμήμα του λαιμού και ώμου του είχε χρησιμοποιηθεί ως το βόρειο
στενό κάθετο τοίχωμα του Τάφου 1 (σχέδ. 2). Η πάνω επιφάνειά του είχε σπά-
σει κατά το μεγαλύτερο τμήμα, αλλά συλλέξαμε πολλά κομμάτια του πίθου
καθώς και τη μία λαβή ανάμεσα στις αργές πέτρες και τα χώματα, όπου βρέ-
θηκε κι ένα κακοσχηματισμένο ατρακτόσχημο μυροδοχείο (Π 10332) ελλη-
νιστικών χρόνων.9 Φαίνεται λοιπόν, ότι αν και εντοπίστηκε (κι ίσως καταστρά-
φηκε μερικώς) κατά τη διάρκεια της κατασκευής των κεραμοσκεπών τάφων,
ωστόσο δε συλλήθηκε, αλλά χρησιμοποιήθηκε στην κατασκευή του Τάφου 1.

Ταφικός πίθος (Τάφος 4)10

Ύψος 1,95 μ., διάμ. βάσης 0,40 μ., διάμ. κοιλιάς 1 μ., διάμ. χείλους 0,80 μ. και πάχος
0,10 μ., πλάτος λαβής 0,20 μ., πάχος τοιχωμάτων 0,04 μ.
Κατασκευασμένος από γκριζωπό πηλό με πάρα πολλές χονδροειδείς προ-
σμίξεις και εξωτερικό αλείφωμα ανοιχτού καστανού χρώματος. Μετά τη
στενή, κυκλική βάση, φέρει ανάγλυφες παράλληλες ταινίες πλ. 0,05-0,0�μ.
στο απιόσχημο σώμα μέχρι τον ώμο, όπου υπάρχει ανάγλυφο κορδόνι. Οι
φαρδιές κάθετες λαβές ξεκινούν από τον κοντό κυλινδρικό λαιμό και κα-
ταλήγουν στον ώμο με πλατύ κουμπί εκατέρωθεν. Χείλος πλατύ, οριζόντιο
προς τα έξω. Το αγγείο δε φέρει εικονιστική ανάγλυφη διακόσμηση, πράγμα
που δυσχεραίνει τη χρονολόγησή του, αφού το μέγεθος και η κατασκευή
του επιτρέπουν μια μακροχρόνια χρήση.11

9 Για τη χρήση ανάλογων αγγείων βλ. Μαρκουλάκη, Νινιού, ό.π., 8�-89.
10 Η συντήρηση και συγκόλλησή του δεν έχουν ολοκληρωθεί ακόμα λόγω του εύθρι-

πτου υλικού και των μεγάλων του διαστάσεων.
11 Όπως π.χ. η διατήρηση αρχαϊκών πίθων σε ελληνιστικές οικίες, βλ. Levi 196�-68, 94.
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2�8 ΕΥΘΥΜΙΑ ΚΑΤΑΚΗ

Ανάλογοι πίθοι με ανάγλυφη διακόσμηση και ταφική ή αποθηκευτική
χρήση κατασκευάζονταν σε πολλά κέντρα του Αιγαίου ήδη από τον 8ο αι.
π.Χ.12 Κατά τον �ο αι. φαίνεται να γνωρίζουν μεγάλη ανάπτυξη, ενώ συνεχί-
ζουν να κατασκευάζονται και στον 6ο αι., χωρίς μάλλον την πολύπλοκη ει-
κονιστική διακόσμηση. Από την Κρήτη είναι γνωστότερα τα δείγματα των
Αρκάδων κι οι πίθοι της Συλλογής Μητσοτάκη, του ίδιου εργαστηρίου, των
μέσων του �ου αι. π.Χ.13 Πίθοι με αντίστοιχη απλή διακόσμηση ανάγλυφων
ταινιών, όπως ο παρών, φαίνεται ότι χρησιμοποιούνται για εγχυτρισμούς στα
αρχαϊκά και υστεροαρχαϊκά χρόνια και σε άλλες περιοχές της Κρήτης,14 ενώ
για τη χρονολόγησή τους λαμβάνεται κυρίως υπόψη το περιεχόμενό τους.

Ο πίθος της οδού Κοκότση είχε τοποθετηθεί σχεδόν απευθείας στο φυσικό
βράχο. Μπροστά από το χείλος δε βρέθηκε πλάκα, μόνο αρκετές αργές πέτρες,
σχετικά μικρού μεγέθους, που όμως δεν έδιναν την εικόνα φράγματος, αλλά
ανήκαν σε υστερότερη κατακρήμνιση, εξαιτίας της οποίας είχε εισχωρήσει πολύ
χώμα στον τάφο.15 Ο σκελετός είχε τοποθετηθεί σε ύπτια θέση, με το κεφάλι
στη βάση του αγγείου (ανατολικά) και τα πόδια προς το λαιμό, πάνω σε λεπτό
στρώμα άμμου (σχέδ. 3). Η διατήρησή του ήταν πολύ κακή, με αποσπασμα-
τικά σωζόμενα οστά που παραπέμπουν σε ενήλικο άτομο, ίσως γυναίκα.16

Τα αρκετά κτερίσματα που συνόδευαν τον(την) νεκρό(ή) είχαν τοποθε-
τηθεί κατά μήκος της αριστερής του πλευράς (σχέδ. 3, εικ. 1) και ήταν ανα-
λυτικά τα εξής, καθώς αποκαλύπτονταν από ανατολικά προς δυτικά:

12 Βλ. π.χ. Clara Rhodos VI-VII p. 1, 38, εικ. 29:VII και Σημαντώνη-Μπουρνιά 1990,
πίθοι Κ1, Κ3, σχέδ. 1, 4.

13 Levi, 192�-29, 58-�� και 386, εικ. 49�˙ Τσιποπούλου 1981, 2�6-292. Πλήρης κατάλο-
γος των κρητικών ανάγλυφων πίθων στη διδ.διατριβή του Anderson-Hillman 19�5, 41-61
και liv-lxxix.

14 Όπως π.χ. στο νεκροταφείο της Ορθής Πέτρας στην Ελεύθερνα (Stampolidis 1990,
3�6-3��, εικ. 2, 4-� και Σταμπολίδης 2004, 60-61), στον Κάστελλο Βαρυπέτρου (Τζεδάκις
1969, 431 και 19�0, 468, πίν. 409ε) και στη Φαλάσαρνα Κισάμου (Τζεδάκις 1969, 433-434, πίν.
440α-β, Χατζηδάκη 198�, 566-56�, σχεδ. � και Gondicas 1988, 108, 115). Για τους πίθους αυ-
τούς δεν έχει ακολουθήσει αναλυτική δημοσίευση, ενώ, απ’ όσο γνωρίζω, δεν υπάρχει ανά-
λογο δείγμα αυτής της περιόδου από το νεκροταφείο της αρχαίας Κυδωνίας.

15 Εντοπίστηκαν κυρίως στην περιοχή του πάνω τμήματος του αγγείου και δεν απο-
κλείεται να είχαν τοποθετηθεί ως σωρός για να σηματοδοτήσουν τον τάφο (όπως π.χ. οι
ακανόνιστοι λίθοι ή οι επιτύμβιες στήλες στην Ελεύθερνα: Σταμπολίδης 2004, 60).

16 Σωζ. ύψος περ.1,30 μ. Τον σκελετό εξέτασε η δρ. ανθρωπολογίας κ. Χρύσα Μπούρμπου,
αλλά η μη διατήρηση των ανατομικών σημείων που βοηθούν στον προσδιορισμό του φύλου
και της ηλικίας καθιστούν αδύνατη μια πιο ακριβή εκτίμηση. Σύμφωνα με την ίδια, τα ιδιαίτερα
λεπτά οστά των άνω και κάτω άκρων ίσως ανήκουν σε γυναίκα, ενώ, όσο διέκρινε από την
διάβρωση και το στρώμα άμμου που κάλυπτε το σκελετό, δε διαγνώστηκε καμία παθολογία.



1. Χάλκινο κάτοπτρο (Μ 863)
Διάμ. 14,� εκ., πάχος 0,4 εκ.
Ακέραιο, κυκλικής διατομής, με συγκολλημένη τη μεταλλική απόληξη της
λαβής, μήκους 3εκ. Διασώθηκε και το καρφί που στερέωνε το υπόλοιπο, ξύ-
λινο πιθανότατα, στέλεχος της λαβής. Η επιφάνεια του κατόπτρου είναι έν-
τονα διαβρωμένη και από τις δύο πλευρές και δε διακρίνονται ίχνη
διακόσμησης.

2. Κορινθιακή λήκυθος (Π 10338)
Σωζ. ύψος 18,5 εκ., διάμ. σώματος 9,6 εκ., διάμ. λαιμού 2,8 εκ.
Πρόκειται για τα ⅔ από το σώμα ληκύθου, συγκολλημένο από πάρα πολλά
κομμάτια. Σώζεται από τμήμα της επίπεδης κυκλικής βάσης έως την αρχή
του λαιμού. Σώμα ωοειδές, ψηλό. Από τα υπόλοιπα θραύσματα φαίνεται ότι
είχε μία κάθετη λαβή και καλυκωτό χείλος. Κατασκευασμένο από κακής
ποιότητας σκουρόχρωμο πηλό που τρίβεται εύκολα. Η επιφάνεια του αγ-
γείου ήταν καλυμμένη με υπόλευκο επίχρισμα.

3. Κορινθιακή λήκυθος (Π 10339)
Σωζ. ύψος 16,2 εκ., διάμ. σώματος 9,8 εκ., διάμ. λαιμού 3,5 εκ.
Διασώθηκε περίπου το μισό σώμα από πανομοιότυπη λήκυθο, ακριβώς δίπλα
με την προηγούμενη, συγκολλημένο επίσης από αρκετά κομμάτια. Σχήμα ωο-
ειδές. Από τα όστρακα που διατηρήθηκαν συμπληρώνεται περίπου μισή κυ-
κλική δαχτυλιόσχημη βάση, τμήμα του καλυκωτού χείλους και της λαβής, η
οποία ξεκινούσε ως ταινιόσχημη από το σώμα και κατέληγε με έντονη καμ-
πύλη και ελλειψοειδή διατομή στη μέση περίπου του λαιμού. Πηλός ακάθαρ-
τος, κακής ποιότητας και υπόλευκο επίχρισμα εξωτερικά, όπως και το Π 10338.
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Το σχήμα αυτό της ληκύθου συναντάται στον 6ο αι. π.Χ. στην Κόρινθο,1�

όπου τα πρωιμότερα δείγματα έχουν πιο σφαιρικό σώμα, ενώ προς τα μέσα
του αιώνα το σώμα γίνεται ωοειδές και το στόμιο κοίλο. Τα δείγματα που
βρέθηκαν στην Αττική χρονολογούνται μετά τα μέσα του 6ου αι. π.Χ. και
θεωρούνται εισαγωγές από την Ανατολική Ελλάδα,18 με παράλληλα από τη
Σάμο,19 τη Ρόδο,20 αλλά και τις Σάρδεις.21 Ως σχήμα, συνεχίζει να εντοπίζε-
ται, με μικρότερες διαστάσεις και ταινιωτή γραπτή διακόσμηση, σε ταφικά
κυρίως σύνολα και μετά τα μέσα του 5ου αι. π.Χ.22

4. Αλάβαστρο (Λ 3339)
Ύψος 9,2 εκ., διάμ.σώματος 3,3 εκ., εξ. διάμ. χείλους 2,8 εκ. και εσ. 1,3εκ.

Είχε τοποθετηθεί στα πόδια του σκελετού μαζί με τα υπόλοιπα τρία μικύλλα
αγγεία που ακολουθούν. Από αλάβαστρο υπόλευκου χρώματος. Ακέραιο, με
μικρή απόκρουση και αρκετό ίζημα. Σώμα ωοειδές επιμηκυμένο, λαιμός
κοντός κυλινδρικός, χείλος πλατύ οριζόντιο, επίπεδο. Χαμηλότερα από το
λαιμό υπάρχουν δύο μικρές αποφύσεις.

Το είδος αυτού του αγγείου είναι ιδιαίτερα συνηθισμένο σε τάφους,
χωρίς να παρουσιάζει διαφοροποιήσεις στο σχήμα από εποχή σε εποχή. Ευ-
ρύτατα διαδεδομένο, από πηλό, λίθο ή γυαλί, κατά τους κλασικούς και
υστερότερους χρόνους,23 ωστόσο δεν παύει να συναντιέται και πρωιμότερα,
μετά τα μέσα του 6ου αι. π.Χ., όπως δείχνουν τα παραδείγματα από τον Κε-
ραμεικό και την Κάμειρο.24

5. Ανοιχτός λύχνος (Π 10333)
Ύψος 0,8εκ., διάμ. σώματος 3,5εκ., διάμ. οπής 2,4εκ.

Συγκολλημένο από δύο κομμάτια κι ελάχιστα συμπληρωμένο, από καθαρό
πηλό, ανοιχτού καστανού χρώματος. Βάση κυκλική επίπεδη, σώμα γωνιώδες,
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1� Corinth XIII, πίν. 32, Grave 219-2 & 4 (τύπος Διηάνειρας), Grave 220-2 & 3.
18 Agora XII, 352-353, πίν. ��: 1663˙ Kerameikos VII,2, 6, πίν. 1, Schachtgrab 3˙ Shear

1939, 588, πίν. 20˙ Young 1951, 92, πίν. 41 α-4.
19 Boehlau 1898, πίν. VII, 5.
20 Clara Rhodos IV, εικ. 45, 61, 124 κ.ά.
21 Sardis I, 80, εικ. �513.
22 Βλ. π.χ. ΣΙΝΔΟΣ 1983,18-20:4,5.
23 Για την εμφάνιση και εξάπλωση του σχήματος βλ. Amyx 1958, 213-21�, όπου και η

αναλυτική βιβλιογραφία.
24 Kerameikos VII,2, 64, πίν. 3� (δ΄ τέταρτο 6ου αι. π.Χ., ίσως τάφος Ευβοέα)˙ Clara Rho-

dos IV, 60, 133, 219, εικ. 34, 126, 234.



πλατύς δίσκος διακοσμημένος με κάθετες πινελιές καφέ χρώματος. Ευρεία
οπή πληρώσεως, κυκλική μύξα και έντονα προεξέχων ομφαλός στο εσωτε-
ρικό κέντρο της βάσης. Άβαφο στο υπόλοιπο τμήμα και χωρίς ίχνη καύσης.

Πρόκειται για μινιατούρα ανοιχτού λύχνου, που σε κανονικές διαστά-
σεις συναντάται τόσο στην Αττική, όσο και στην Κόρινθο και χρονολογεί-
ται προς το τελευταίο τέταρτο του 6ου αι. π.Χ.25

6. Προχοΐσκη (Π 10334)
Ύψος 2,� εκ.(χωρίς τη λαβή), διάμ. σώματος 3,9 εκ., διάμ. χείλους 2,9 εκ.
Ακέραιη, ελάχιστα συμπληρωμένη στο χείλος. Βάση κυκλική επίπεδη, με
ίχνη σπάγγου, συμφυής με το πεπιεσμένο σφαιρικό σώμα, λαιμός κοντός
κυλινδρικός, χείλος λεπτό κάθετο και ευρύ, λαβή κάθετη υπερυψωμένη, ελ-
λειψοειδούς διατομής. Πηλός καθαρός, ανοιχτού καστανού χρώματος, πα-
ρόμοιος με του Π 10333. Φέρει γραπτή διακόσμηση με παχιά σκούρα καφέ
ταινία εσωτερικά και εξωτερικά στο χείλος και τη λαβή και μία λεπτότερη
καφέ-κόκκινου χρώματος στο ευρύτερο τμήμα του σώματος.26
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25 Agora IV, 26, Τύπος 12Β: �6-��, πίν. 3 και 31˙ Corinth IV, 2, 32, εικ. 14: 14-16, 38-39,
πίν. 1, Τύπος ΙΙΙ. Βλ. επίσης Coldstream 19�3, 48, πίν. 21, 26.

26 Για μινιατούρες αγγείων διαφόρων σχημάτων βλ. και Corinth XV part III, 309 κ.ε., πίν.
6�-�4˙ Perachora II, 290 κ.ε. (κυρίως στο β΄ μισό 6ου αι. π.Χ.).



�. Καλυκωτός κρατηρίσκος (Π 10335)
Ύψος 3,4 εκ., διάμ. βάσης 2,4 εκ., διάμ. χείλους 3,5 εκ.
Συγκολλημένος από αρκετά κομμάτια και συμπληρωμένος περίπου κατά
το ήμισυ. Βάση κωνική που δημιουργεί χαμηλό πόδι, σώμα κυλινδρικό συμ-
φυές με το ευρύ και λεπτό χείλος, λαβές οριζόντιες σχεδόν κολλημένες στο
κάτω γωνιώδες τμήμα του σώματος. Το αγγείο είναι πολύ λεπτό, κατα-
σκευασμένο από καθαρό ανοιχτόχρωμο πηλό, όπως και τα δύο προηγού-
μενα και φέρει γραπτή εικονιστική διακόσμηση. Η βάση, οι λαβές, το χείλος
εξωτερικά και το εσωτερικό του αγγείου είναι ολόβαφα με σκούρα καφέ-
μαύρη βαφή. Δύο παράλληλες κοκκινωπές ταινίες περιτρέχουν το κάτω
μέρος του σώματος, ενώ στιγμές γεμίζουν τη ζώνη μεταξύ των λαβών και
την πάνω επιφάνεια του χείλους. Στην κύρια διακοσμητική ζώνη του σώ-
ματος υπάρχει σειρά κύκνων (διασώθηκαν ίχνη από τουλάχιστον τέσσερις)
στραμμένων προς τα δεξιά. Έχουν αποδοθεί με την τεχνική της σκιαγρα-
φίας και το μεταξύ τους κενό συμπληρώνεται με επάλληλες γραμμώσεις.

Στυλιστικά ανήκει στην «Ομάδα των Κύκνων» κατά την ταξινόμηση του
Beazley,2� που περιλαμβάνει πολύ μικρά και λεπτά αγγεία (πυξίδες, κοτύ-
λες, υδρίσκες, σκύφους κ.ά.) με αυτήν τη διακόσμηση, ενώ μερικές φορές οι
κύκνοι αποδίδονται εντελώς σχηματικά28 ή ανάποδα.29 Βρίσκονται, όπως
και τα άλλα μικρογραφικά αγγεία, κυρίως σε τάφους ή ιερά και χρονολο-
γούνται σχεδόν σε όλο τον 6ο αι. π.Χ.30 Γενικά, τα άφθονα παράλληλα πα-
ραδείγματα από την Αγορά, την Αίγινα, την Κόρινθο και την Περαχώρα
τοποθετούνται στα χρόνια 5�5-525 π.Χ.,31 ενώ τα δείγματα της Σάμου θε-
ωρούνται αττικά και χρονολογούνται μετά τα μέσα του αιώνα.32
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2� Beazley 1944, 55-5� και 19�8 (ΑΒV), 655-660, �13-�14.
28 Drougou 19�5, πίν. 13, εικ. 2.
29 Boardman 1980, 209, εικ. 315.
30 Για την προβληματική χρονολόγηση της «ομάδας των κύκνων» βλ. Beazley 1944, 55-

5�, Drougou ό.π., 5�, υποσημ. 101 και Boardman ό.π., 204.
31 Agora XXIII, πίν. 90: 12�5, 1281, 128�˙ Alt-Ägina II,1, πίν. 15: 184-18�˙ Corinth XV

part III, πίν. 111˙ Perachora II, 340-341, πίν. 135: 36�4.
32 Boehlau 1898, pl. 5, 5-�, tomb 40 και Beazley 1944, 55-5�.

Π 10333 Π 10335



Ακριβώς έξω από το χείλος του ταφικού πίθου, χρησιμοποιημένα προ-
φανώς στη νεκρική τελετή, βρέθηκαν σπασμένα τα δύο ακόλουθα αγγεία:

8. Μελανόμορφη κύλικα (Π 10336)
Ύψος 8,� εκ., διάμ. βάσης 6,1 εκ., ύψος ποδιού 3 εκ., διάμ. χείλους 14 εκ.

Μικρών σχετικά διαστάσεων, συγκολλημένη από αρκετά κομμάτια και εν
μέρει συμπληρωμένη. Βάση κυκλική επίπεδη με εσωτερική οπή, πόδι σχε-
τικά λεπτό, σώμα ανοιχτό ημισφαιρικό λεπτού πάχους, χείλος ελάχιστα προ-
εξέχον, οριζόντιες λαβές κυκλικής διατομής, με κλίση προς τα πάνω. Με-
λανόμορφης τεχνικής με διακόσμηση σε σκιαγραφία. Το εσωτερικό του αγ-
γείου (εκτός από το κέντρο του που είναι στο χρώμα του πηλού και τονίζε-
ται με δύο μαύρους ομόκεντρους κύκλους), η εξωτερική πλευρά των λαβών,
το χείλος, το κάτω τμήμα του σώματος, το πόδι και η πάνω πλευρά της
βάσης είναι ολόβαφα με στιλπνή μαύρη βαφή καλής ποιότητας. Τα υπό-
λοιπα μέρη είναι στο χρώμα του καθαρού ροδόχρωμου πηλού. Η διακό-
σμηση διατάσσεται σε ζώνες, διαχωρισμένες από σειρές λεπτών ταινιών
κοκκινωπού-καφέ χρώματος, με ακτινωτό κόσμημα και σχηματοποιημένο
στεφάνι φύλλων μυρτιάς. Από τις ρίζες της κάθε λαβής ξεκινάει ένας βλα-
στός που απολήγει σε ανθέμιο και ακολουθεί σειρά στιγμών που διακόπτε-
ται στο κέντρο της μίας πλευράς με παράσταση Χίμαιρας και Σειρήνας (ή
κύκνου)33 στην άλλη, στραμμένων προς τα δεξιά. Το χείλος περιτρέχεται
από σειρά κάθετων γραμμών και γλωσσών εναλλάξ.
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33 Διασώθηκε μόνο το κάτω τμήμα σώματος πτηνού και ίχνη φτερού. Κύκνοι σε ανάλο-
γες κύλικες: Μπακαλάκης 1938, εικ. 22: 1, 23α: δ˙ Gjerstad 19��, 48, πίν. XLIV, 3, 4.
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Η κύλικα Π 10336 ανήκει στην ομάδα τύπου Κάσελ, ειδική κατηγορία
των ταινιωτών κυλίκων, που περιλαμβάνει κυρίως μικρά αγγεία με διακό-
σμηση σε ζώνες σε όλο το σώμα.34 Εικονίζονται συνήθως απλά φυτικά μο-
τίβα, ενώ στην κύρια διακοσμητική ζώνη μπορεί να υπάρχουν και
ανθρώπινες ή ζωικές μορφές, πάντα με την τεχνική της σκιαγραφίας.35 Θε-
ωρούνται αγγεία αττικής προέλευσης, κατασκευασμένα σε μια σύντομη πε-
ρίοδο μετά τα μέσα του 6ου αι. π.Χ. Τα περισσότερα παραδείγματα από την
Αττική, την Αίγινα, την Περαχώρα, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, αλλά
και την Καβάλα και την Κύπρο είναι εισαγωγές και χρονολογούνται στο γ΄
τέταρτο του αιώνα (γύρω στο 530 π.Χ.).36

9. Τριφυλλόστομη οινοχόη (Π 10337)
Ύψος 18 εκ. με τη λαβή (15 εκ. χωρίς), διάμ. βάσης 8,1 εκ., διάμ. σώματος 12,8 εκ.
Συγκολλημένη από πολλά κομμάτια και συμπληρωμένη σε αρκετά σημεία.
Βάση κυκλική δαχτυλιόσχημη, σώμα σφαιρικό πεπιεσμένο στον ώμο, λαι-
μός κυλινδρικός ευρύς και σχετικά κοντός, χείλος λεπτό ανοιχτό, τριφυλ-
λόσχημο, με συμφυή την ψηλή κάθετη και κυκλικής διατομής λαβή. Το
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34 Τυπολογία και κατάλογος στα: Beazley, Payne 1929, 2�1, Beazley 1932, 18�, 191-192
και Boardman 1980, �6.

35 Βλ. ενδεικτικά: CVA U.S.A. 11 Metr.mus. N.Y.2, πίν. 29: 33 και CVA Deutschland 35
Kassel 1, πίν. 29: 4 και 30: 4.

36 Agora XXIII, 65, πίν. 112: 1�46˙ Alt-Ägina II,1, 29, πίν. 1�: 212˙ Perachora II, 341, πίν.
13�: 3685, 3686˙ Boehlau 1898, πίν. 10,2˙ Clara Rhodos IV, 81, εικ. 60˙ Μπακαλάκης ό.π.,
14�-149, εικ. 22-23α˙ Gjerstad ό.π., 48, πίν. XLIV: 2-4.

Π 1033�



αγγείο είναι κατασκευασμένο από καθαρό πηλό, ανοιχτού καστανού χρώ-
ματος και η επιφάνειά του είναι καλυμμένη με υπόλευκο-μπεζ επίχρισμα.
Ακολουθεί η γραπτή διακόσμηση με καστανοκόκκινη ή σκούρα καφέ βαφή
που έχει απολεπιστεί σε πολλά σημεία. Η βάση, η εξωτερική πλευρά της
λαβής και το εσωτερικό του χείλους είναι ολόβαφα, ενώ την κοιλιά του αγ-
γείου περιτρέχει ομάδα λεπτών και παχύτερων παράλληλων ταινιών. Στον
ώμο υπάρχει περιδέραιο από κλειστά μπουμπούκια λωτού και στη ζώνη του
λαιμού, που οριοθετείται με σειρά στιγμών πάνω και κάτω, εναλλάσσονται
ορθογώνια και ρομβοειδή γραμμικά μοτίβα. Το χείλος κοσμούν δύο απο-
τροπαϊκοί οφθαλμοί με κυκλικό κόσμημα από στιγμές ενδιάμεσά τους.

Τόσο στο σχήμα όσο και στη διακόσμηση, η οινοχόη Π 1033� έχει στοι-
χεία από τα αγγεία της «ομάδας Φικελλούρων», από την ομώνυμη περιοχή
στην Κάμιρο, που γενικά χρονολογούνται από το β΄ τέταρτο μέχρι το τέλος
του 6ου αι. π.Χ. Αποδίδονται σε ροδιακά ή σαμιακά κεραμικά εργαστήρια,
ενώ δε λείπουν τα δείγματα και από τις ιωνικές περιοχές, όπως π.χ. τη Μίλητο
ή τις Σάρδεις.3� Αν και είναι περισσότερο γνωστά για τη διακόσμηση σε ζώ-
νες, πάνω σε υπόλευκο επίχρισμα, με πουλιά, λωτούς, πλοχμούς, μηνίσκους
κ.ά., ή αιωρούμενες και κινούμενες ζωικές ή ανθρώπινες μορφές, ωστόσο
υπάρχουν και παραδείγματα με γραμμικά και φυτικά μοτίβα στο πάνω τμήμα
του αγγείου και κενό στο υπόλοιπο σώμα.38 Το περιδέραιο με μπουμπούκια
λωτού στον ώμο είναι ευρύτατα διαδεδομένο σε οινοχόες και αμφορείς του
είδους, όπως άλλωστε και τα ίδια ορθογώνια, ρομβοειδή και κυκλικά κο-
σμήματα, καθώς και οι αποτροπαϊκοί οφθαλμοί39 που διακοσμούν το αγγείο
Π 1033�. Χαρακτηριστική είναι η ομοιότητα με τη διακόσμηση σε θραύσματα
οινοχόης από το Βαθύ της Σάμου, των μέσων περίπου του 6ου αι. π.Χ.40

Ωστόσο οι μη συμμετρικές αναλογίες στο πλάσιμο του αγγείου των Χα-
νίων και ο σκουρότερος τόνος του επιχρίσματός του, ίσως δείχνουν ότι δεν
ήταν προϊόν εισαγωγής, αλλά αντικείμενο τοπικού εργαστηρίου από τεχνίτη-
γνώστη της καλλιτεχνικής παραγωγής των νησιών του ανατολικού Αιγαίου.

Η εύρεση της παραπάνω οινοχόης και της κύλικας Π 10336 έξω από το
χείλος του ταφικού πίθου παραπέμπει άμεσα σε τελετές κατά τη διάρκεια
της ταφής, που περιλάμβαναν και προσφορές υγρών (χοαί).41
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3� Βλ. γενικά Κωνσταντινόπουλος 1986, 83-84 και Τιβέριος 1996, 28. Αναλυτική μελέτη
και κατάλογος στον Cook 1933-1934, 1-98.

38 Cook ό.π., 3�-39, 5�-58, πίν. 16α.
39 Cook ό.π., 2�, εικ. 3, �0, εικ. 9, 94-95, εικ. 19-20˙ Clara Rhodos IV, εικ. 149, 3�5 κ.ά.˙

Samos VI1, 40, εικ. 40, πίν. 2, 4, 82, 83 κ.ά.
40 Cook ό.π., 44: 5 και Samos ό.π., 11�:��, πίν. 8:��.
41 Kurtz, Boardman 1994, 136.



Το είδος των κτερισμάτων στο εσωτερικό του τάφου (κάτοπτρο, λήκυ-
θοι, αλάβαστρο) μπορεί να σχετίζεται με γυναικεία ταφή, χωρίς όμως αυτό
να είναι πάντα απόλυτο. Το ίδιο συμβαίνει και με τα μικύλλα αγγεία που
συνηθίζονται σε παιδικές ταφές, ενώ σε τάφους ενηλίκων, όπου σπανίζουν,
μπορεί να είναι υποκατάστατα καλύτερης ποιότητας προσφορών ή απλά
να εξακολουθούν να παραμένουν αγαπημένα αντικείμενα του νεκρού.42

Στην προκειμένη περίπτωση, με βάση και την πενιχρή ανθρωπολογική μαρ-
τυρία, φαίνεται πιθανή μια ταφή νεαρής ενήλικης γυναίκας, με αντικείμενα
καθημερινής χρήσης που της ανήκαν και τη συνόδευαν στον άλλο κόσμο.43

Όπως είδαμε αναλυτικά παραπάνω, χρονολογούνται γενικά μετά τα
μέσα του 6ου αι. π.Χ., προς το τελευταίο τέταρτό του, ενώ ο ίδιος ο ταφικός
πίθος μπορεί να ήταν πρωιμότερος και να επαναχρησιμοποιήθηκε. Τα μι-
κύλλα αγγεία Π 10333-5 αποτελούν ενιαίο σύνολο, αττικής προέλευσης,
όπως και η κύλικα τύπου Κάσελ Π 10336, προϊόν επίσης εισαγωγής. Αλλά
και οι λήκυθοι Π 10338-9 και η οινοχόη Π 1033�, έχουν παράλληλα από
την Ανατολική Ελλάδα, κυρίως τη Σάμο και τη Ρόδο.

Παρατηρούμε λοιπόν ότι η συγκεκριμένη ταφή όχι μόνο δεν ήταν λιτά
κτερισμένη, όπως συμβαίνει με ανάλογα δείγματα εγχυτρισμών από το υπό-
λοιπο νησί,44 αλλά είχε επιλεγμένα αντικείμενα από την παραγωγή της υπό-
λοιπης Ελλάδας ή με καλλιτεχνικές επιρροές από αυτήν. Το γεγονός αυτό
είναι άραγε δηλωτικό της ένδειας της εγχώριας παραγωγής αυτά τα χρό-
νια45 ή της ιδιαίτερης κοινωνικής θέσης της νεκρής;

Βρισκόμαστε ήδη σε μία περίοδο που οι ταφές έχουν περάσει από τον
ομαδικό-οικογενειακό τύπο στον εξατομικευμένο, όπου η διαφοροποίηση
του ατόμου μπορεί να δηλώνεται ακόμα και στη θέση του τάφου και φυ-
σικά στο περιεχόμενό του. Η σχέση της Κυδωνίας, εξαιτίας της θέσης της,
με τα μεγάλα εμπορικά κέντρα της Ανατολικής Μεσογείου, της Αττικής και
της Κορίνθου ή του Άργους είναι γνωστή από τους προγενέστερους αιώνες
και είναι πολλά τα εισηγμένα προϊόντα που δείχνουν την οικονομική ευ-
μάρεια της πόλης κατά τα γεωμετρικά και πρώιμα αρχαϊκά χρόνια.46 Οι εμ-
πορικές αυτές συναλλαγές και οι σχέσεις με την υπόλοιπη Ελλάδα μπορεί
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42 Kurtz, Boardman ό.π., 19� και 202.
43 Η δελεαστική υπόθεση να απεβίωσε σε κατάσταση εγκυμοσύνης ή λεχώνα, που θα

δικαιολογούσε και τις μικρογραφικές προσφορές, δυστυχώς δε μπορεί να επιβεβαιωθεί από
την κακή διατήρηση του σκελετικού υλικού.

44 Βλ. παραπάνω, υποσημ. 14 και Erickson 2006, �0-�1.
45 Για την κεραμική παραγωγή στο νησί κατά τον 6ο αι. π.Χ. και την προβληματική ανα-

γνώρισή της βλ. ενδεικτικά Erickson ό.π., �2-�4.
46 Ανδρεαδάκη-Βλαζάκη 2004, 34.



να οδήγησαν το 524 π.Χ. τους Σάμιους, που εξορίστηκαν από τον τύραννο
Πολυκράτη, να εποικίσουν την Κυδωνία. Κατά τον Ηρόδοτο, οι Σάμιοι ίδρυ-
σαν τα ιερά της πόλης και το ιερό της Δίκτυννας, αλλά εκδιώχτηκαν σύν-
τομα από τους Κυδωνιάτες με τη βοήθεια των Αιγινητών, με τους οποίους
τους έδεναν παλαιοί και στενοί δεσμοί.4�

Με βάση λοιπόν και τη χρονολόγηση του υλικού, μπορούμε να τοποθε-
τήσουμε τον εγχυτρισμό της οδού Κοκότση προς το τελευταίο τέταρτο του
6ου αι. π.Χ. και να υποθέσουμε ότι ανήκε είτε σε Κυδωνιάτισα με εξέχουσα
οικονομική και κοινωνική θέση, δηλωτική της τοποθεσίας του τάφου και
της πολυτέλειας των ευρημάτων, είτε σε Σαμιώτισα έποικο, που ενταφιά-
στηκε στη θέση αυτή με τα πιο ξεχωριστά αντικείμενα καθημερινής χρή-
σης που μετέφερε μαζί.48 Οπωσδήποτε, σημαντική βοήθεια στην υπόθεση
αυτή θα δώσει και η ενδεχομένως μελλοντική ανασκαφική έρευνα στο υπό-
λοιπο ανεξερεύνητο τμήμα του νεκροταφείου στη συγκεκριμένη θέση.
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4� Ανδρεαδάκη-Βλαζάκη 1996, 3�-38 και 2004, 21, 33-34.
48 Ο τάφος αυτός επιβεβαιώνει επίσης την παρατήρηση του Erickson (ό.π., �2) για την

ύπαρξη πιο «πλούσιων» ταφών στην Δυτική Κρήτη κατά την περίοδο αυτή.
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Σχέδ. 2. Οι κεραμοσκεπείς Τάφοι 1-3 και ο ταφικός πίθος (κλ. 1:20)

Σχέδ. 1. Τοπογραφικός χάρτης της πόλης Χανίων. Με βέλος η θέση των νέων τάφων
(Γ. Χριστοδουλάκος)
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Σχέδ. 3. Οι τάφοι 1-3 και ο ταφικός πίθος με τους σκελετούς και τα ευρήματα (κλ. 1:20)

Εικ. 1. Ο ταφικός πίθος με το σκελετό και τα κτερίσματα



Τα τρία λίθινα ενεπίγραφα σπαράγματα που πραγματευόμαστε παρακάτω,
προέρχονται όλα από τον Τομέα ΙΙΙ της αρχαίας Ελεύθερνας και έχουν εν-
τοπισθεί σε διαφορετικά σημεία της δυτικής κλιτύος του λόφου του Πρινέ
κατά τη διάρκεια της μακρόχρονης επιφανειακής και ανασκαφικής έρευνάς
μας στον χώρο.

Τα αποτμήματα αυτά, διαφορετικά μεταξύ τους αλλά σημαντικά για την
έρευνα, όχι μόνον της επιγραφικής και των αρχαίων θεσμών αλλά και της
αρχιτεκτονικής (ταφικών μνημείων ή δημοσίων οικοδομημάτων) θελήσαμε
να αφιερώσουμε στον ομότιμο καθηγητή του Πανεπιστημίου Κρήτης και
για μια εικοσαετία αγαπητό συνάδελφο Νικόλα Φαράκλα, καθώς ταιριά-
ζουν ιδιαίτερα στα ενδιαφέροντά του για τους θεσμούς και την κοινωνία, η
οποία τα παρήγαγε.

Το πρώτο (ΑΜΡ, Λ3536) εντοπίστηκε στη θέση Ορθή Πέτρα το 1�88,
εντοιχισμένο στον σύγχρονο αναλημματικό τοίχο (εικ. 1) που ανακρατούσε
τα χώματα του δεύτερου ανδήρου του ελαιώνα Φουντουλάκη και μάλιστα
λίγο νοτιότερα από τον βράχο που σήμερα ορίζει τον δρόμο του λαξευτού
θαλαμωτού τάφου Α1Κ1, και ο οποίος τότε δεν είχε ακόμα ανακαλυφθεί.
Βρισκόταν ανάμεσα σε άλλους αρχαίους λίθους, σε ύψος περίπου 1,60 μ.
από το έδαφος του τρίτου ανδήρου. Σε μια διέλευση από τον χώρο με τη Μ.
Χατζηπαναγιώτη και τον Γ. Τασούλα, κάτω από το μεσημεριάτικο φως, διέ-
κρινα τα αχνά χαράγματα ενός ονόματος πάνω στη λεία επιφάνεια μιας
πλάκας τοποθετημένης ανάστροφα. Καθώς τότε δε συνέτρεχε λόγος, την
αποτοιχίσαμε αρκετά αργότερα και τη μεταφέραμε στην αποθήκη του Αρ-
χαιολογικού Μουσείου Ρεθύμνου της οδού Τομπάζη (παλιό τζαμί).

Το δεύτερο σπάραγμα (ΑΜΡ, Ε170) εντοπίστηκε στη θέση Λουρί, το
1�8�, όταν, μετά την ολοκλήρωση της επιφανειακής έρευνας της ευρύτερης
περιοχής, θελήσαμε να κάνουμε δοκιμαστικές τομές στον αγρό του Ν. Απο-
στολάκη, αδελφού του αρχαιοφύλακα της περιοχής, για να διαπιστώσουμε
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τι συμβαίνει βορειοανατολικότερα της νεκρόπολης της Ορθής Πέτρας στη
διαδρομή προς την ακρόπολη. Κατά τη διάρκεια των δοκιμαστικών τομών
από τον Εμμ. Στεφανάκη, τριγυρνώντας στον αγρό Ν. Αποστολάκη, εντό-
πισα τον γωνιασμένο λίθο ανάμεσα σε άλλες πρόχειρα τοποθετημένες πέ-
τρες, στο ανατολικό τμήμα του χωραφιού. Όταν τον ανασήκωσα, είδα με
έκπληξη τα σε σειρές ομορφοσκαλισμένα γράμματα. Τον μετέφερα στο χώρο
της νεκρόπολης και στη συνέχεια στις αποθήκες του Μουσείου πλάι στην
προηγούμενη πλάκα. Οι δοκιμαστικές τομές απέδωσαν ένα μακρύ τοίχο με
καλοδουλεμένους γωνιόλιθους που είχε σαφώς γκρεμιστεί από σεισμό.
Καθώς, όμως, ο αρχαιοφύλακας -και αδελφός του ιδιοκτήτη- μας απαγό-
ρευσε την περαιτέρω έρευνα, δεν καταλήξαμε σε κανένα συμπέρασμα, αν
δηλαδή επρόκειτο για αρχαίο ανάλημμα ή για τοίχο οικοδομήματος. Ανοι-
κτό, επίσης, παρέμεινε το ζήτημα της χρονολόγησής του. Περίπου μια δε-
καετία αργότερα, όταν ο ιδιοκτήτης φύτεψε ελιές στον αγρό, το τρακτέρ του
Αντ. Νικολουδάκη, που έσκαψε στον χώρο χειμώνα, παρέσυρε τμήματα κιό-
νων και άλλους λίθους, αλλά ο αρχαιοφύλακας δεν ειδοποίησε -ως όφειλε-
κανέναν, για να εποπτεύσει τις εργασίες. Μόλις το �006, ύστερα από αίτημά
μας και με πρόταση της Αντιπρυτάνεως Υποδομών και Έργων, αναπλ. κα-
θηγήτριας Ι. Γιατρομανωλάκη, προς τη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου Κρή-
της, στάθηκε δυνατή η αγορά από εμάς του ελαιώνα Ν. Αποστολάκη, όπου
πλέον μπορεί να διενεργηθεί μια συστηματική ανασκαφική έρευνα.

Τέλος, το σπάραγμα της πλάκας ΑΜΡ, Ε111, εντοπίστηκε το �000 από
τον φοιτητή Α. Αλέξη στη διάρκεια των ανασκαφικών εργασιών στην ελ-
ληνορωμαϊκή πόλη, νοτιότερα της νεκρόπολης της Ορθής Πέτρας, στο
ύψος των τομών 5Ρ-6Ρ, στο νοτιοδυτικό άκρο του χέρσου αγρού της Τζα-
νίνας, που αποτελούσε τότε το προσωρινό όριο του περιφραγμένου χώρου
της ανασκαφής του Δυτικού Τομέα ΙΙΙ, όπου συσσωρευόταν το αρχαίο λί-
θινο υλικό, τόσον από τους σύγχρονους αναλημματικούς τοίχους όσον και
από την ανασκαφή της πόλης (εικ. �).
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Εικ. 1. Σύγχρονος αναλημματικός τοίχος στο β΄ άνδηρο του ελαιώνα Φουντουλάκη
κατά τη διάρκεια εργασιών (1�88).

Εικ. �. Ο Α. Αλέξης με την επιγραφή αγκαλιά πάνω στον λιθοσωρό (�000).



ΑΜΡ, Λ 3536
Πλάκα ασβεστολιθική-ψαμμιτική, σπασμένη λοξά σε όλο το πλάτος της
αριστερής πλευράς (εικ. 3-6 και σχ. 1-�). Η επάνω επιφάνεια (εικ. � και σχ.
�), μολονότι φθαρμένη, είναι επίπεδη, αδροδουλεμένη με λάμα, ενώ έχει
δεχθεί λοξές, σχετικά βαθιές βελονιές, στο μεγαλύτερο μέρος της, που δη-
μιουργήθηκαν πιθανότατα σε διαφορετική χρονική στιγμή. Στο πίσω τμήμα
της κάτω πλευράς (εικ. 5-6 και σχ. 3) δημιουργείται ένας φαρδύς διηνεκής
λειασμένος αναβαθμός πλάτους περίπου 0,085 μ. και κυμαινόμενου ύψους
(0,080-0,085 μ. στο εσωτερικό μέρος και 0,075 μ. στο εξωτερικό). Η υπό-
λοιπη επιφάνεια της κάτω πλευράς παρουσιάζει ένα έξαρμα ύψους 0,010-
0,015 μ., λειασμένο με λάμα, στο μεγαλύτερο τμήμα της εκτός από μια
φαρδιά ταινία, πλάτους 0,1�5-0,155 μ., εξαιρετικά λειασμένη με ίχνη βελο-
νιού στην εγκοπή που δημιουργεί με το έξαρμα. Ακόμη μια μικρή λειασμένη
ταινία, ύψους περίπου 0,015 μ. και πλάτους περίπου 0,0�0 μ., δημιουργείται
στο γώνιασμα προς την πρόσθια πλευρά. Η πρόσθια πλευρά (εικ. 3 και σχ.
1) είναι λειασμένη με μια έξεργη ταινία ύψους 0,085 μ. ενώ στο επάνω και
κάτω μέρος δημιουργούνται λεπτές ταινίες ύψους 0,0�0 μ. και βάθους πε-
ρίπου 0,015 μ. Τέλος, η πίσω πλευρά, δηλαδή ουσιαστικά, η εξωτερική
πλευρά του αναβαθμού ύψους 0,075 μ. είναι επίσης λεία.

Στο ανώτατο τμήμα της πρόσθιας έξεργης επιφάνειας, αμέσως κάτω από
την εγκοπή και σε απόσταση 0,075 μ. από το αριστερό σπάσιμο, διακρίνε-
ται η επιγραφή (εικ. 3 και σχ. 1). Η ενεπίγραφη επιφάνεια παρουσιάζει επί-
σης αποκρούσεις στην αριστερή πλευρά, έντονη φθορά στο δεξιό ακραίο
τμήμα της και κατά τόπους φθορές και μικρές εμβαθύνσεις. Περίπου στο
μέσον της δύο βαθιές λοξές αυλακώσεις σχηματίζουν ένα ανεστραμμένο
τρίγωνο, εσωτερικά του οποίου διατηρείται μέρος της αρχικής επιφάνειας.
Ο χαράκτης φαίνεται ότι αφήνει σκόπιμα κενό και από τις δύο πλευρές της
ενεπίγραφης επιφάνειας (από δεξιά, όπου και το πέρας του λίθου, 0,15 μ.
και από αριστερά σωζόμενο 0,075 μ.).
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Εικ. 3. Η πρόσθια ενεπίγραφη επιφάνεια της πλάκας Λ 3536.

Εικ. �. Η επάνω εξωτερική επιφάνεια του Λ 3536 με την πρόσθια πλευρά κάτω.
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Εικ. 5. Η κάτω εσωτερική επιφάνεια του Λ 3536. Η ενεπίγραφη επιφάνεια δεξιά.

Εικ. 6. Η πλάγια δεξιά επιφάνεια του Λ 3536. Αριστερά, η ενεπίγραφη επιφάνεια
και δεξιά η εγκοπή στο πίσω μέρος.
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Σχέδιο �. Η κάτω εσωτερική επιφάνεια του Λ 3536. Η ενεπίγραφη επιφάνεια επάνω.

Σχέδιο 1. Η πρόσθια ενεπίγραφη επιφάνεια του Λ 3536.
Επάνω αριστερά διακρίνεται το όνομα.



Διαστάσεις ασβεστολιθικής πλάκας: Μέγιστο σωζόμενο μήκος: 0,53 μ. Πλάτος:
0,51 μ. Ύψος: 0,13 μ.
Διαστάσεις ενεπίγραφης επιφάνειας: Σωζόμενο μήκος: 0,�85 μ.-0,�� μ. Ύψος (ανά-
μεσα στις ταινίες) : 0,085 μ.
Γράμματα: Ύψος: 0,0� μ. (το Ρ) - 0,0� μ. Μέγιστο πλάτος: 0,0�5 μ. (το Α).
Έκτυπο, σχέδια 1-�, εικόνες 3-6.

ca 600 π.Χ. ες ευθύ
vacat Καναρκο.[.] vacat ca 10

vacat ύψ. 0,0�5μ.

Υποστιγμένα Γράμματα: μικρό κάτω και πάνω τμήμα της περιμέτρου ενός Ο.

Χαρακτηριστικά γράμματα: (σύμφωνα με τον πίνακα της Jeffery1). A1 με την εσω-
τερική κεραία με κλίση προς τη φορά γραφής. Το πρώτο Α της επιγραφής έχει δύο
εσωτερικές τεμνόμενες κεραίες. Πρόκειται για λάθος του χαράκτη, το οποίο πιθα-
νότατα διόρθωσε μετά τη χάραξη επιχρωματίζοντας μόνο τη σωστή κεραία. Η διόρ-
θωση αυτή αποτελεί ένδειξη για τη συγκεκριμένη κλίση, που έπρεπε να έχει η
εσωτερική κεραία του Α στις επιγραφές της Ελεύθερνας, συνήθως προς τη φορά
γραφής� (πρβ. το δεύτερο Α της επιγραφής και IC II.xii. 5, 7, 8, 11). N1 με κάθετη
την πρώτη κεραία, τις άλλες δύο πολύ μικρότερες, από τις οποίες η τελευταία με
κλίση προς τα έξω. Ρ1 μεγαλύτερο σε ύψος από τα υπόλοιπα γράμματα με την κά-
θετη κεραία του να προεκτείνεται προς τα κάτω.
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Σχέδιο �. Τομή του Λ 3535 κατά μήκος.

Σχέδιο 3. Τομή του Λ 3536 κατά πλάτος.

1 LSAG 1��0, 308: για το σχήμα των γραμμάτων.
� Οικονομάκη �005, 5�-58 και Πίνακας «Αλφάβητο Αξού-Ελεύθερνας»: για την κλίση

της εσωτερικής κεραίας του Α και γενικότερα για το αλφάβητο των αρχαϊκών επιγραφών της
Ελεύθερνας.



Δεν υπάρχουν ευθείες ως οδηγοί για τη χάραξη των γραμμάτων. Απλώς
ο χαράκτης χρησιμοποιεί ως οδηγό την εγκοπή, που ορίζει την άνω διακο-
σμητική ταινία, «κρεμώντας» τα γράμματα από αυτήν, για να επιτύχει την
αρμονική στοίχισή τους σε ευθεία. Το κενό τριών τουλάχιστον γραμμάτων,
που υπάρχει πριν το Κ, επιτρέπει να συμπεράνουμε με σχετική βεβαιότητα
ότι η επιγραφή δεν συνεχίζεται από αριστερά στο τμήμα του λίθου που λεί-
πει. Παρόλο που το κενό χρησιμοποιείται στις αρχαϊκές επιγραφές και ανά-
μεσα στις λέξεις της ίδιας σειράς, συνήθως αποτελεί σημείο «παραγραφο-
ποίησης» και συνοδεύεται από αλλαγή σειράς.3 Στη δεξιά πλευρά, όπου σώ-
ζεται και το πέρας του λίθου, η επιφάνεια είναι αρκετά φθαρμένη. Ωστόσο
στα σημεία, όπου διατηρείται μέρος της αρχικής επιφάνειας (ανάμεσα στις
δύο αυλακώσεις της τριγωνικής φθοράς και αμέσως μετά από αυτήν), δεν
είναι διακριτά ίχνη γραμμάτων. Επομένως μετά το τελευταίο σωζόμενο
γράμμα Ο της λέξης θα μπορούσε να ακολουθεί ένα μόνο γράμμα, το οποίο
όμως δεν είναι ορατό λόγω της έντονης φθοράς. Τα σκόπιμα κενά λοιπόν
αριστερά και δεξιά της επιγραφής οφείλονται πιθανότατα στην προσπάθεια
του χαράκτη για μια πιο επιμελημένη χάραξη, με στόχο την όσο το δυνατόν
πιο συμμετρική τοποθέτηση του κειμένου του περίπου στο μέσον της ενεπί-
γραφης επιφάνειας. Είναι λογικό να θεωρήσουμε ότι το κενό προεκτείνεται
από αριστερά τουλάχιστον όσο και από δεξιά, προκειμένου να υπάρχει μια
σχετική συμμετρία και ότι η επιγραφή πιθανότατα αποτελείται μόνο από
αυτήν τη λέξη. Παρά τη σχετική επιμέλεια, ωστόσο, με την οποία ο γραφέας
αντιμετωπίζει το κείμενό του, η χάραξη των γραμμάτων είναι αβαθής και τα
γράμματα είναι τοποθετημένα τόσο κοντά, ώστε οι κεραίες τους εφάπτονται
μεταξύ τους και είναι αρκετά μικρά σε μέγεθος σε σχέση με τον χώρο της
ενεπίγραφης επιφάνειας. Η μη αναμενόμενη επιλογή της άνω αντί της κάτω
ταινίας για τη στοίχιση των γραμμάτων σε συνδυασμό με τη σχετική προ-
χειρότητα της χάραξης αποτελούν ίσως ενδείξεις για τη σχετικά πρώιμη χρο-
νολόγηση της επιγραφής.

Η επιγραφή χρονολογείται με βάση το σχήμα των γραμμάτων στην
πρώιμη αρχαϊκή περίοδο. Δεν σώζονται άλλα χαρακτηριστικά γράμματα
(όπως τα Η, Μ, Π, Τ) που θα βοηθούσαν περισσότερο στη χρονολόγηση.
Ωστόσο το συγκεκριμένο σχήμα του Ν απαντά μόνο σε μία επιγραφή στην
Ελεύθερνα (IC.II.xii.10), ενώ είναι συχνότερο στην Αξό (ενδεικτικά αναφέ-
ρονται: IC.II.v.1, �, 3, 5, 11a) και φαίνεται ότι αποτελεί προγενέστερο σχήμα
από το Ν που έχει κλίση προς τη φορά γραφής και παράλληλες τις εξωτε-
ρικές κεραίες. Το Ρ επίσης με την επιμήκυνση της κάθετης κεραίας του προς
τα κάτω αποτελεί προγενέστερο σχήμα (βλ. την κάθετη κεραία του Ρ στην
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3 LSAG 1��0, 311˙ βλ. και IC II.xii. 15a-b.



IC.II.xii.1, μια αρκετά πρώιμη επιγραφή, στην οποία η φορά και των τριών
σωζόμενων σειρών είναι επί τα λαιά). Το σχήμα του Ν και του Ρ επιτρέπουν
την χρονολόγηση της επιγραφής στις αρχές του 6ου αι. π.Χ.�

ΚΑΝΑΡΚΟ. [.] στον λίθο: Κάναρκο.[ς] ή Κανάρκο.[υ]. Πιθανότατα δηλώ-
νεται κύριο όνομα σε ονομαστική ή γενική πτώση. Για το όνομα Κάναρκος
δεν υπάρχουν λογοτεχνικές ή επιγραφικές μαρτυρίες. Η κατάληξη ωστόσο
αρσενικών ονομάτων σε -αρκος = -αρχος (από το ρήμα ἄρχω) λόγω της ψι-
λωτικής διαλέκτου5 υπάρχει σε επιγραφές στην Κρήτη στην αρχαϊκή εποχή.
Στην Ελεύθερνα απαντά το όνομα Τίμαρκος (IC II.xii.�) και στη Γόρτυνα η
πιθανή κατάληξη ονόματος –α.ρκος (IC IV.�5). Υπάρχουν ωστόσο στην
Κρήτη και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας ονόματα, που θα μπορούσαν να
έχουν ετυμολογική συγγένεια με το όνομα Κάναρκος. Στην Ίτανο απαντά το
όνομα Κανάκο[.]ου6 (IC III.iv.6, 3ος αι. π.Χ.). Επίσης το όνομα Κάναχος
απαντά ήδη από τον 5ο-�ο αι. π.Χ. στην Κορινθία ως όνομα γλύπτη και στην
Αχαΐα.7 Στη Γόρτυνα σε επιγραφή του �ου αι. π.Χ. (IC IV.358) είναι πιθανή
η αποκατάσταση [Κά]ναχος8 και [Κα]νάχω, ενώ επίσης στη Γόρτυνα απαντά
και η ακολουθία γραμμάτων Καν[- -], που πιθανότατα ανήκει σε όνομα (IC
IV.�51). Τα ονόματα αυτά έχουν ετυμολογική συγγένεια με τη λέξη καναχή
(=ήχος, κραυγή, θόρυβος της μάχης, των όπλων) και πιθανόν και με το ου-
σιαστικό κάνακις=ξίφος.�

Εφόσον, όπως θα δούμε αμέσως παρακάτω, πρόκειται για τo ανώτερο
τμήμα ενός ταφικού μνημείου, κάτω από το οποίο πιθανόν υπήρχε άγαλμα,
η επιγραφή μπορεί να φέρει το όνομα του εικονιζόμενου (αν και δεν υπάρχουν
παράλληλα στην αρχαϊκή Κρήτη) σε ονομαστική ή σε γενική πτώση συνο-
δευόμενη από το ρήμα εἰμί, για να δηλώσει τον κτήτορα.10 Γνωστή είναι η
αναθηματική επιγραφή σε μαρμάρινη βάση αγάλματος (;) του 6ου αι. π.Χ. από
τη Χερσόνησο σε πιο ανεπτυγμένη μορφή (Τιμõς ἠμί. Εὔαγρος μ’ ἔστασε),11

όπου το όνομα Τιμõς είναι μάλλον σε γενική πτώση.1� Λιγότερο πιθανό είναι
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� Οικονομάκη �005, ��, 5�-58, 6�-68.
5 Bile 1�88, 7�, 13�-1��.
6 L.G.P.N. I: Κανάκορος (;)· Bechtel 1�8�, ���: αναφέρει το όνομα ως Κάνακος και το θη-

λυκό όνομα ηρωίδας Κανάκη.
7 L.G.P.N. III A.
8 Bechtel 1�8�, ��6: Κάναχος˙ LGPN I: προτείνει ως πιθανή συμπλήρωση [Ἵν]αχος˙

Preisigke 1�67: αναφέρει τα ονόματα Κάναχ(ος) και Κανᾷς, Καναoῦς, Κανάις˙ LGPN III B:
αναφέρει το όνομα Κάνας στη Βοιωτία από τον 3ο έως τον 1ο αιώνα π. Χ.

� Ησύχιος: αναφέρει τις λέξεις καναχή-καναχίζω-κανάξας και κάνακις=ξίφος.
10 Klaffenbach 1�8�, �0-��.
11 Πέτρου-Μεσογείτης 1�37-38, �0�-�07 και SEG ��.8�1.1.
1� Masson 1�7�, 6�-65.



να πρόκειται για το όνομα του δημιουργού, εφόσον πρέπει να συνοδεύεται
από ρήμα δηλωτικό της διαδικασίας της δημιουργίας (ἐποίησεν)13 και είναι
περισσότερο αναμενόμενο στη βάση του μνημείου-αγάλματος.

Η επιγραφή στην πρόσθια ταινία της πλάκας, όπως αναλύθηκε παρα-
πάνω, σε συνδυασμό με τα μεγέθη, το υλικό και τις λεπτομέρειες της επεξερ-
γασίας της, οδηγεί στο συμπέρασμα ότι η πλάκα ανήκε αρχικά στο ανώτερο
τμήμα ενός ταφικού -και λόγω του χώρου ανεύρεσής της- μνημείου. Η εξαι-
ρετικά λειασμένη φαρδιά ταινία στο δεξιό τμήμα της κάτω επιφάνειας μόνον
ως επιφάνεια που ενώνετο εν ξηρώ με άλλο λίθο αναλόγου πλάτους μπορεί
να νοηθεί. Η πλάκα θα βρισκόταν ψηλά, στο ύψος ενός ανθρώπου ή λίγο
ψηλότερα. Θα στηριζόταν δεξιά σε μια (ή περισσότερες) πλάκα, πλάτους πε-
ρίπου 0,15 μ. Ανάλογα θα γινόταν η στήριξη καθ’ ύψος και από τα αριστερά
στο σπασμένο σήμερα τμήμα της ενεπίγραφης πλάκας. Επίσης μία (ή πε-
ρισσότερες) πλάκα καθ’ ύψος θα ερχόταν στην πίσω πλευρά και γωνιάζο-
ντας στο ανώτερο τμήμα θα προσαρμοζόταν στην εγκοπή των περίπου 0,08
μ. Η λύση αυτή, άλλωστε, φαίνεται να υπαγορεύεται και από τη διαφορά
ύψους περίπου ενός εκατοστού (0,080-0,085 – 0,075 μ.) που δημιουργείται
στο πίσω μέρος, στην εγκοπή του λίθου Λ 3536, για την καλύτερη προ-
σαρμογή του στο σημείο εκείνο.

Η μερική αναπαράσταση του ανώτερου τμήματος του ταφικού μνημείου
στο οποίο φαίνεται ότι ανήκε η πλάκα Λ 3536, παραπέμπει σαφώς σε ένα
είδος ναόσχημου μνημείου, όπως αυτά μας είναι γνωστά από μεταγενέστε-
ρες περιόδους σε πολλά μέρη τόσο της νησιωτικής όσον και της μητροπο-
λιτικής Ελλάδας και της Μ. Ασίας. Εντός του θα πρέπει να φανταστεί κανείς
κάποιο άγαλμα, προφανώς ανδρικό, σύμφωνα με την ερμηνεία της επιγρα-
φής που δόθηκε παραπάνω. Δυστυχώς, δεν είμαστε σε θέση να συμπερά-
νουμε με βεβαιότητα αν το άγαλμα ήταν όρθιο ή καθιστό, ντυμένο ή γυμνό,
καθώς ανάλογα έργα δεν απαντώνται συχνά κατά την περίοδο χρονολόγη-
σης της επιγραφής. Βέβαια, στη νεκρόπολη της Ορθής Πέτρας - στο μνημείο
�Α (κενοτάφιο-ηρώο)- έχουν βρεθεί τα πόδια ενός ανδρικού αγάλματος με
ενδρομίδες, που πατούν σε βάθρο και χρονολογούνται κατά πάσα πιθανό-
τητα στις αρχές του 6ου αι. π.Χ.1� Όπως, επίσης, είναι βέβαιο ότι η επεξεργα-
σία του συγκεκριμένου αγάλματος στο πίσω μέρος, στο σαρκώδες των
κνημών, είναι αδρή, σαν να μην ήταν δυνατή η πλήρης επεξεργασία του. Κι
αυτό γιατί η τοποθέτηση του αγάλματος θα ήταν τέτοια, ώστε να μη φαί-
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13 Στην Κρήτη της αρχαϊκής περιόδου το ρήμα απαντά μόνο μια φορά στη λαβή χάλκι-
νου λέβητα από το ιερό στην Κάτω Σύμη Βιάνου (Λεμπέση 1�73, 1�1 και πίν. 1�3: 1�γ).

1� Σταμπολίδης �00�, �37 αρ. �55 με εικόνα.



νεται από την πίσω πλευρά. Σε κάθε περίπτωση, θα μπορούσε να θεωρηθεί
ότι πρόκειται για έργο μέσα σε ένα ναόσχημο ταφικό μνημείο είτε υποθέ-
σουμε πως η πλάκα πάνω στην οποία προβαλλόταν το άγαλμα ήταν ξεχω-
ριστή είτε αποτελούσε εν μέρει τμήμα του γλυπτού. Προς αυτή τη λύση θα
είχε κανείς να παραβάλει το δαιδαλικό σύμπλεγμα του Κιτύλου και Δέρ-
μυος στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο15 με ανάλογες πλάκες πίσω και
πάνω από την κεφαλή των δίδυμων Κούρων, χωρίς, ωστόσο, τις πλάγιες
πλευρές που δημιουργούν τη δική μας προτεινόμενη ναόσχημη κατασκευή.
Όμως, η τοποθέτηση του συγκεκριμένου γλυπτού από τον χώρο του �Α σ’
ένα μνημείο, όπως αυτό που θεωρούμε ότι μπορεί να ανήκει η ενεπίγραφη
πλάκα, δε φαίνεται πολύ πιθανή, κυρίως εξαιτίας της διακόσμησης της σύμ-
φυτης βάσης που προχωρεί, εκτός της πρόσθιας, και στις πλαϊνές πλευρές,
παρά μόνον αν δειχθεί ότι υπήρχε ικανή απόσταση από τα πλαϊνά τοιχώ-
ματα του μνημείου. Έτσι, θα πρέπει να περιμένει κανείς αρκετά, για να τεκ-
μηριώσει μια τέτοια λύση, εάν και όποτε η έρευνα στη νεκρόπολη αποδώσει
και άλλα στοιχεία ικανά να οδηγήσουν χωρίς αμφιβολίες και ερωτηματικά
προς την παραπάνω διατυπωμένη με επιφυλάξεις υπόθεση.

Με δεδομένη τη σπανιότητα των επιτύμβιων επιγραφών στην αρχαϊκή
Κρήτη16 και την απουσία τους (τουλάχιστον μέχρι στιγμής) από την αρχαϊκή
Ελεύθερνα, ο εντοπισμός της επιγραφής και η απόδοσή της σε ταφικό μνη-
μείο έχει ιδιαίτερη σημασία, αφού αποτελεί μοναδικό εύρημα.
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15 Αρ. 56. Βλ. Richter 1�61, αρ. � εικ. 31-33 και Fuchs 1�6�, �68-�6� εικ. 550.
16 Σώζεται μόνο μία επιτύμβια επιγραφή της αρχαϊκής περιόδου από την Κυδωνία (IC

II.x.13), η οποία όμως δεν είναι γραμμένη σε κάποιο από τα τοπικά κρητικά αλφάβητα.



ΑΜΡ, Ε 170
Τμήμα σπασμένου κυβόλιθου. Καθαρό ασβεστολιθικό πέτρωμα πολύ καλής
ποιότητας. Σπασμένο ολότελα στην πάνω, την πίσω καθώς και την αριστερή
και δεξιά πλευρά, διατηρεί τμήμα μόνο της πρόσθιας ενεπίγραφης εξαιρε-
τικά λείας επιφάνειας (εικ. 7 και σχ. 5) καθώς και της κάτω πλευράς (εικ. 8
και σχ. 6). Η τελευταία παρουσιάζει προς το πρόσθιο μέρος μια ταινία πλά-
τους περίπου 0,0� μ. με χαραγματιές, ενώ στο υπόλοιπο τμήμα διακρίνον-
ται σειρές από λεπτό οδοντωτό εργαλείο κυμαινόμενου ύψους από
0,005-0,01 και από 0,01-0,0� μ. Μικρές αποκρούσεις. Μαύρα στίγματα και
λειχήνες κυρίως στις σπασμένες επιφάνειες πίσω και δεξιά.

Η ενεπίγραφη επιφάνεια έχει περίπου τριγωνικό σχήμα και φέρει απο-
κρούσεις στην πάνω και στις δύο πλάγιες πλευρές και έντονη φθορά στο
μέσον της κάτω πλευράς. Η χάραξη των γραμμάτων γίνεται ανάμεσα σε οδη-
γούς, μεταξύ των οποίων η απόσταση κυμαίνεται από 0,0�7 μ. έως 0,033 μ.

Διαστάσεις ασβεστολιθικής πλάκας: Μέγιστο ύψος: 0,�38 μ. Μέγιστο πλάτος: 0,�68 μ.
Μέγιστο μήκος: 0,33 μ.
Διαστάσεις ενεπίγραφης επιφάνειας: Μέγιστο ύψος: 0,�1 μ. Μέγιστο πλάτος: 0,135 μ.
Γράμματα: Ύψος: 0,03 μ.-0,0�5 μ. (το Ο). Μέγιστο πλάτος: 0,033 μ. (το Μ=σίγμα).

Έκτυπο, σχέδια 5-6, εικόνες 7-8.
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Σχέδιο 5. Η πρόσθια ενεπίγραφη επιφάνεια του λίθου Ε 170.
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Εικ. 8. Η κάτω πλευρά του λίθου Ε 170.

Σχέδιο 6. Η κάτω πλευρά του λίθου Ε 170.



550-500 π. Χ. βουστροφηδόν

[- - - - - -]
[- -]Ε[- - ] →

3 [- -].ΣΗ. [- -] ←
[- -].ΕΝ[- -]
[- -]Σ. ΗΤΕ[- -]

6 [- -]. ΑΟΝ [- -]
[- -].ΕΝΟΝ.[- -]
[- -]Ο[. . ]ΚΟ. [- -]

Υποστιγμένα γράμματα:
Στ. 3: υπόλειμμα κεραίας (;)˙ το μεσαίο τμήμα κάθετης κεραίας και μικρό τμήμα
εσωτερικής κεραίας εφαπτόμενης στην κάθετη ενός Η.
Στ. 4: υπόλειμμα κεραίας (;).
Στ. 5: το μεγαλύτερο τμήμα της πλάγιας κεραίας ενός Μ (=σίγμα), Α, Γ (;).
Στ. 6: μικρό κάτω τμήμα κεραίας.
Στ. 7: υπόλειμμα μικρής πλάγιας κεραίας (;)˙ κάτω τμήμα πλάγιας κεραίας μετά το
δεύτερο Ν.
Στ. 8: το μισό τμήμα της περιμέτρου ενός Ο ή Θ.

Χαρακτηριστικά γράμματα: (σύμφωνα με τον πίνακα της Jeffery17). A1 με την εσω-
τερική οριζόντια κεραία του με κατεύθυνση προς τη φορά γραφής (πρβ. και IC II.xii.
5, 7, 8, 11)˙ E� με μία κάθετη και δύο οριζόντιες παράλληλες κεραίες με έντονη
κλίση προς τα κάτω, από τις οποίες η κάτω είναι μεγαλύτερη, τοποθετημένη χαμηλά
στην κάθετη και εφάπτεται στην ευθεία χάραξης˙ H3 με τις δύο εσωτερικές παράλ-
ληλες κεραίες με κλίση προς τα κάτω και προς τη φορά γραφής είναι χαρακτηρι-
στικό στην Ελεύθερνα˙ N� με έντονη κλίση προς τη φορά γραφής, τις δύο τελευ-
ταίες κεραίες αισθητά μικρότερες από την πρώτη και την τελευταία με ελαφριά κλίση
προς τα έξω˙ O3 χαραγμένο με διαβήτη (φαίνεται καθαρά η οπή) μικρότερο από τα
υπόλοιπα γράμματα και τοποθετημένο περίπου στο μέσον του ύψους τους˙
Μ=σίγμα με τις εσωτερικές κεραίες πολύ μικρότερες από τις εξωτερικές πλάγιες˙ Τ
με την οριζόντια κεραία πολύ μικρότερη, περίπου το 1/3 της κάθετης.18

Το κείμενο είναι γραμμένο βουστροφηδόν με κανονική εναλλαγή της
φοράς γραφής. Η χάραξη είναι αρκετά βαθιά, πολύ επιμελημένη και τα
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17 LSAG 1��0, 308: για το σχήμα των γραμμάτων.
18 Οικονομάκη �005, 5�-58 και Πίνακας «Αλφάβητο Αξού-Ελεύθερνας»: για το αλφά-

βητο των αρχαϊκών επιγραφών της Ελεύθερνας.



γράμματα ισομεγέθη, σε αρκετή απόσταση μεταξύ τους και εφάπτονται στις
ευθείες χάραξης.1� Το πέρας του λίθου, όπως αφήνει να φανεί και η λεία κα-
τεργασμένη κάτω επιφάνειά του, δεν αποτελεί και πέρας της επιγραφής,
γιατί πιθανότατα αυτή συνεχιζόταν και σε άλλο ή άλλους λίθους.

Η χρονολόγηση της επιγραφής μπορεί να γίνει μόνο με επιγραφικά κρι-
τήρια, όπως η κανονική εναλλαγή φοράς της βουστροφηδόν γραφής και
το σχήμα των γραμμάτων, το οποίο απαντά στις αρχαϊκές επιγραφές της
Ελεύθερνας (αναφέρονται ενδεικτικά οι: IC II.xii. 1�b, 15a-b-c-d, 1�). Το
σχήμα των Ο (πολύ μικρότερο από τα υπόλοιπα γράμματα και στο μέσον
του ύψους τους), Μ=σίγμα (με τις πολύ μικρές εσωτερικές κεραίες) και Τ (με
τη μικρή οριζόντια) παραπέμπει σε προγενέστερους τύπους,�0 ενώ το σχήμα
των Ε (με τις δύο οριζόντιες) και Ν (με την κλίση προς τη φορά γραφής) φα-
νερώνει εξέλιξη. Με βάση τα κριτήρια αυτά η επιγραφή μπορεί να τοποθε-
τηθεί στο δεύτερο μισό του 6ου αι. π.Χ. και πιθανόν προς το τέλος του.

Πρόκειται για μια τόσο αποσπασματικά σωζόμενη επιγραφή, ώστε δεν επι-
τρέπει συμπεράσματα σχετικά με το περιεχόμενό της. Οι παρακάτω συμπλη-
ρώσεις αποτελούν μόνο υποθέσεις και δεν οδηγούν στην αποκατάσταση του
κειμένου. Πιθανότατα όμως πρόκειται για μια διάταξη νομικού περιεχομένου
ή ένα συμβόλαιο εργασίας, όπως και οι περισσότερες αρχαϊκές επιγραφές της
Ελεύθερνας (ενδεικτικά βλ. IC II.xii. 3, �, 5, �, 11, 13, 15 a-b, 16 a-b-c).

Στ. 6. .ΑΟΝ στον λίθο: χωρίς να αποκλείεται ο χωρισμός –α ον-, φαίνε-
ται πιθανότερο να πρόκειται για κατάληξη ονόματος σε ονομαστική [- -
].αōν = –.άων (το ō χρησιμοποιείται για να δηλωθεί το Ω) ή σε δοτική
πτώση [- -].άον[ι]. Η ομηρική κατάληξη –αōν χρησιμοποιείται συχνά στην
κρητική διάλεκτο, για να δηλωθεί όνομα ανθρώπου, θεού ή φυλής.�1

Στ. 7. .ΕΝΟΝ. στο λίθο: α) [- -].ενον.: πολύ συχνή κατάληξη αιτιατικής
ενικού μετοχής σε αρσενικό γένος. Ενδεικτικά αναφέρονται οι μετοχές ἀπο-
βαπσάμενον (IC II.xii.15a-b,�) και [π]αρεχόμενον (IC II.xii.��B,7). β) [- -
].ενον[ς]: η ακολουθία γραμμάτων -νονς επίσης εμφανίζεται σε επιγραφές
της Κρήτης της αρχαϊκής περιόδου αλλά και μεταγενέστερα στην ελληνι-
στική περίοδο, για να δηλωθεί η κατάληξη αιτιατικής –ους ή δοτικής πλη-
θυντικού αριθμού –ουσιν (IC II.v. 5, IC IV. 63). γ) [- -]λεν ον[- -]: πριν το Ε
θα ήταν δυνατή η συμπλήρωση Λ (η φθορά όμως στο συγκεκριμένο σημείο
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1� Τζιφόπουλος �00�: για την ομοιότητα στη χάραξη και στο σχήμα των γραμμάτων στην
επιγραφή ΑΜΡ, Ε67 από την Ελεύθερνα.

�0 Οικονομάκη �005, ��.
�1 Bile 1�88, 16�-165. Ενδεικτικά βλ. IC.IV.66, 3 [Ποτε]ιδάōνι και IC.IV.51, 3 Ἔρμαον.



δεν επιτρέπει με ασφάλεια να θεωρήσουμε το υπόλειμμα της κεραίας ως τη
μικρή πλάγια ενός Λ). Αν πράγματι η αποκατάσταση είναι ορθή, μπορεί
να πρόκειται για κατάληξη απαρεμφάτου -λεν (ενδεικτικά αναφέρονται:
[--]μōλεν, IC II.xii.15 a-b, 3˙ ὀπήλ[εν], IC II.xii.13, �).

Στ. 8. ΚΟ. [--] στον λίθο. Η ακολουθία γραμμάτων απαντά πολύ συχνά
στις επιγραφές της αρχαϊκής περιόδου στη λέξη κόσμος.�� Αν πρόκειται για
νομική επιγραφή, όπως είναι το πιθανότερο, είναι αναμενόμενη η αναφορά
στους άρχοντες για την επικύρωση του περιεχομένου της.

Δυστυχώς, το θραύσμα του κυβόλιθου είναι αρκετά μικρό για να οδηγή-
σει σε σαφή συμπεράσματα. Ωστόσο, ο όγκος και η επεξεργασία, οι τεχνικές
λεπτομέρειες, και οι ενδείξεις για το νόημα της επιγραφής, οδηγούν πιθανό-
τατα στο συμπέρασμα ότι πρόκειται για τμήμα δόμου ενός οικοδομήματος (ή
αναλημματικού τοίχου), όπως αφήνει να φανεί και η επεξεργασία της κάτω
πλευράς του, η οποία πατούσε σε δόμο (ή δόμους) με ανάλογη επεξεργασία,
στους οποίους πιθανότατα συνεχιζόταν το κείμενο της επιγραφής.�3

Αν πράγματι πρόκειται για διατάξεις ενός νόμου ή κανόνες πολιτικού, θρη-
σκευτικού ή κοινωνικού χαρακτήρα, όπως πιστεύουμε, τότε θα μπορούσε να
φανταστεί κανείς ένα δημόσιο κτήριο (ναό ή οικοδόμημα πολιτικής εξουσίας,
ανδρείο, πρυτανείο, μέγαρο ή κάτι ανάλογο) στις επιφάνειες των εξωτερικών
τοίχων του οποίου είχαν αυτοί χαραχθεί.�� Σε μια τέτοια περίπτωση θα πρέ-
πει να αναρωτηθεί κανείς αν ένα τέτοιο κτήριο υπήρχε στη θέση ή στον γύρω
χώρο, όπου βρέθηκε ο ενεπίγραφος λίθος Ε 170. Η διαμόρφωση του εδάφους
και το πλάτωμα που δημιουργείται στον ελαιώνα Ν. Αποστολάκη δεν απο-
κλείει μια τέτοια δυνατότητα, καθώς μάλιστα βρίσκεται πολύ κοντά στη δια-
δρομή προς την ακρόπολη. Ωστόσο, λόγω του απότομου αναγλύφου της
πλαγιάς από την ακρόπολη προς το πλάτωμα του ελαιώνα Ν. Αποστολάκη,
δεν μπορεί να αποκλειστεί, προσώρας, και η πιθανότητα να έχει κυλήσει ο
λίθος από την ακρόπολη και να σταμάτησε στη θέση, όπου και τον εντοπί-
σαμε. Ενώ παράλληλα η αποκάλυψη του κατώτερου τμήματος του μεγάλου
αναλημματικού τοίχου στο ανατολικό όριο του ελαιώνα δεν μπορεί να απο-
κλείσει και τη δυνατότητα να είχαν χαραχθεί επάνω σε αυτόν ή κάποιον άλλο
γειτονικό τοίχο, δηλαδή σε σημείο εύκολης και συχνής προσβασιμότητας, ση-
μαντικά κείμενα. Απομένει η έναρξη μιας ανασκαφικής έρευνας στην περιοχή
το συντομότερο δυνατόν, για να λύσει, ενδεχομένως, κάποια από τα παρα-
πάνω ερωτηματικά και να επαληθεύσει ή να διαψεύσει υποθέσεις.
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�� Willetts 1�55, 105-116.
�3 van Effenterre 1���: γενικότερα για τις επιγραφές σε τοίχους δημοσίων κτηρίων.
�� Hölkeskamp 1���, ��-10�: για τη σημασία της «μνημειοποίησης» των αρχαϊκών επι-

γραφών.



ΑΜΡ, Ε 111
Μικρό τμήμα πλάκας από σκληρή ασβεστόπετρα (εικ. �). Σπασμένη πάνω,
κάτω και δεξιά καθώς και τμήμα της αριστερής πλευράς. Η πίσω επιφάνεια
παρουσιάζεται σχετικά λεία, δουλεμένη με λάμα, όπως και το διατηρημένο
τμήμα της αριστερής πλευράς. Η πρόσθια σωζόμενη πλευρά είναι εξαιρε-
τικά λεία. Αριστερά δημιουργείται μια βάθυνση που μοιάζει να προέρχεται
από δεύτερη χρήση αυτής της επιφάνειας, η οποία είχε και ως αποτέλεσμα
τη φθορά και την απάλειψη τμήματος της επιγραφής που διασώζεται στη
δεξιά αρχική επιφάνεια.

Εκτός από τη μεταγενέστερη επεξεργασία, που έχει σβήσει τα γράμματα
στο μεγαλύτερο μέρος της ενεπίγραφης επιφάνειας, υπάρχουν στο πάνω
μέρος της δύο φθορές (μία περίπου στο μέσον μήκους 0,0� μ. και άλλη μία
στο δεξιό μέρος μήκους 0,05 μ.). Ακόμα και στη δεξιά πλευρά, όπου διατη-
ρείται η αρχική επιφάνεια, κατά τόπους φθορές και λειάνσεις κάνουν τα
γράμματα δυσδιάκριτα σε ορισμένα σημεία. Για τον ίδιο λόγο η χάραξη, που
είναι αρκετά βαθιά και επιμελημένη, φαίνεται κατά τόπους αβαθής. Τα γράμ-
ματα είναι σχεδόν ισομεγέθη και χαράσσονται εντός οδηγών, που έχουν
απόσταση μεταξύ τους 0,013 μ. περίπου, χωρίς να εφάπτονται σ’ αυτούς.

Διαστάσεις ασβεστολιθικής πλάκας: Μέγιστο μήκος: 0,�56 μ. Μέγιστο ύψος: 0,1�5 μ.
Πάχος 0,075-0,078 μ.
Διαστάσεις ενεπίγραφης επιφάνειας: Μέγιστο μήκος: 0,�36 μ. Μέγιστο ύψος: 0,118 μ.
Γράμματα: Ύψος: 0,015 μ. (το Φ) - 0,006 μ. (το Ο). Μέγιστο πλάτος: 0,01� μ. (το Μ).

Έκτυπο, εικ. �.

Αρχές 3ου αι. π.Χ.

[- - - - - - -]
[- -].Ε[- -]

3 [- -]βοα[θ- - -]
[- -].ε .ἰ δέ κα πλ. [- -]
[- -]πεμψαμ[εν- -]

6 [- -]. κα χρεία[ν - -]
[- - δραχμὰν? α].ἰγιναῖαν[- -]
[- -]ν .ἔφοροι α [- -]

� [- -]Ο. ΝΑΣΙ.[- -]
[- -]τόμ Π. [- -]
[- -].Ν.[- -]

1�[- - - - - - -]
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Υποστιγμένα γράμματα:
Στ. 2: ελάχιστο κάτω τμήμα μιας δεξιάς πλάγιας κεραίας.
Στ. 4: η κάτω οριζόντια κεραία ενός Ε (;)˙ μεσαίο τμήμα κάθετης κεραίας ενός Ι
(;)˙ η αριστερή πλάγια κεραία ενός Λ (;).
Στ. 6: υπόλειμμα κεραίας (;).
Στ. 7: πάνω τμήμα κάθετης κεραίας ενός Ι (;).
Στ. 8: οι πάνω και κάτω οριζόντιες κεραίες ενός Ε.
Στ. 9: μικρό πάνω τμήμα της περιμέτρου ενός Ο (;)˙ υπόλειμμα πάνω οριζόντιας κε-
ραίας (;).
Στ. 10: η πάνω οριζόντια και το πάνω τμήμα αριστερής κάθετης κεραίας ενός Π, Ε,
Γ (;).
Στ. 11: υπολείμματα κεραιών πριν και μετά (;) το Ν.

Χαρακτηριστικά γράμματα: (σύμφωνα με τον πίνακα του Chaniotis�5). Ε5 με τις
οριζόντιες κεραίες παράλληλες και τη μεσαία μικρότερη από τις άλλες δύο. Ο3 μι-
κρότερο από τα υπόλοιπα γράμματα και τοποθετημένο περίπου στο μέσον τους. Π6
μεγαλύτερο σε πλάτος από τα υπόλοιπα γράμματα και με την πρώτη κάθετη να
προεξέχει λίγο από την οριζόντια κεραία. Σ� με τις δύο οριζόντιες κεραίες με κλίση
προς τα έξω. Φ5 με το στρογγυλό μέρος του αρκετά μικρό και τοποθετημένο στο
μέσον της κάθετης κεραίας, η οποία εφάπτεται με τις ευθείες χάραξης. Χ1 με ελα-
φριά κλίση της μίας πλάγιας και λίγο μικρότερο από τα υπόλοιπα γράμματα. Ψ με
τις δύο πλάγιες κεραίες να σχηματίζουν γωνία.

Η επιγραφή με βάση τη φορά γραφής από αριστερά προς τα δεξιά, το
σχήμα των γραμμάτων, την ύπαρξη των Φ, Χ και του Ψ (όχι με τη μορφή
συμπλέγματος) καθώς και το περιεχόμενό της, ως απόσπασμα συνθήκης,
πρέπει να τοποθετηθεί χρονικά στην ελληνιστική περίοδο. Επειδή στα
γράμματα δεν έχουν εμφανιστεί ακόμα καμπυλώσεις ή ακρέμονες και το Ο
είναι μικρότερο σε μέγεθος από τα υπόλοιπα, η επιγραφή εντάσσεται πιθα-
νότατα στην πρώιμη ελληνιστική περίοδο, μάλλον στις αρχές του 3ου αι.
π.Χ. (πρβλ. και την IC II.xxx.1, με χαρακτηριστική ομοιότητα στο σχήμα
γραμμάτων, η οποία χρονολογείται στις αρχές του 3ου αι. π.Χ.).�6

Στ. 3. ΒΟΑ στον λίθο. βοα[θ- - -]: είτε πρόκειται για ρηματικό τύπο του
βοαθῶ = βοηθῶ, το οποίο απαντά πολύ συχνά σε συνθήκες, συμμαχίες�7 (εν-
δεικτικά: [β/οα]θή. τω και βοαθή-]/τω, Chaniotis Verträge,�8 Nr.38, 11-1� και

�5 Chaniotis 1��6, �53: για το σχήμα των γραμμάτων. Πρβ. και IC.II.xii. �� B, IC.II.xxx. 1.
�6 Chaniotis 1��6, Nr. 63, 381-383.
�7 Chaniotis 1��6, 88-8�: για τη χρήση και τις μορφές των τύπων βοηθώ-βοήθεια στις

συμμαχικές συνθήκες.
�8 Chaniotis 1��6, �78-�80.
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16-17˙ βοαθεῖν, IC II.v.18A, 7 και IC II.iii.�, �5˙ βοα. [θή]σουσι, Chaniotis
Verträge�� Nr.13, �˙ βοαθήσο/μεν, IC I.vi.�, ��-30˙ βοαθούντων, IC III.iii.3A,
65, 81) είτε για πτώση του ουσιαστικού βοάθεια (ενδεικτικά: βοάθειαν, IC
III.iii.1 Α, �0, ��).

Στ. 4. Ε. Ι.ΔΕΚΑ στον λίθο. ε. .ἰ δέ κα: α) αν είναι ορθή η ανάγνωση του
πρώτου γράμματος ως Ε, πρόκειται για ακολουθία συνδέσμων που απαν-
τούν πολύ συχνά στις συνθήκες εισάγοντας υποθετικές προτάσεις που εκ-
φέρονται με υποτακτική (π.χ. εἰ δέ κα παργένηται/ ὁ πρειγευτάς, Chaniotis
Verträge,30 Nr.55A, ��-�5)˙ β) επειδή, λόγω της λείανσης της επιφάνειας οι
κεραίες των γραμμάτων είναι σε ορισμένα σημεία αρκετά αβαθείς, η ανά-
γνωση του Ε είναι αβέβαιη και θα μπορούσαμε να συμπληρώσουμε τον υπο-
θετικό σύνδεσμο α. .ἰ, ο οποίος, όπως αναφέρει η Μ. Bile,31 χρησιμοποιείται
και μετά την αρχαϊκή εποχή και πολλές φορές μάλιστα χωρίς σαφή διάκριση
από τον υποθετικό σύνδεσμο εἰ (αἰ δέ κα μὴ ἀποφάνῃ, Chaniotis Verträge3�

Nr.68, B3 και αἰ δέ κ. [α]/μὴ ἐπαγγήλῃ, Nr.68, Β11-1�).
ΠΛ. [- - -] στoν λίθο. α) μετά τους συνδέσμους αυτούς αναμένεται ρήμα

σε υποτακτική έγκλιση, πιθανόν κάποιος τύπος του ρήματος πλέω (;). Το
ρήμα πλέω (που απαντά σχετικά σπάνια στις συνθήκες) εμφανίζεται σε διά-
φορους τύπους στη συνθήκη-ψήφισμα Πραισίων και Σταλιτών33 (Chanio-
tis Verträge Nr.6�: πλεύσοντ[αι] Β11, πλεῖν Β15 και πλεόντ[ων] Β18). Στην
ίδια μάλιστα συνθήκη υπάρχει αναφορά σε μισθούς και σε αποζημίωση μίας
δραχμής ανά άτομο, η οποία εμφανίζεται πιθανότατα και στην παρούσα επι-
γραφή. β) Υπάρχει πιθανότητα όμως να πρόκειται και για τύπο του συγ-
κριτικού βαθμού του επιθέτου πολύς, πλίες ή πλίονεν (ονομαστική αρσε-
νικού πληθυντικού αριθμού), που εξακολουθεί να χρησιμοποιείται στην ελ-
ληνιστική εποχή3� (αἰ δὲ πλίονεν ἕ[ρποιεν], IC I.xvi.5, 3�). Οπότε, στην πε-
ρίπτωση αυτή το ρήμα θα ακολουθεί.

Λιγότερο πιθανές είναι οι αναγνώσεις δεκάπλ[εθρος] ή δεκαπλ[όα τὰ πρό-
στιμα], η πρώτη, γιατί συνήθως απαντά στο σημείο της συνθήκης που καθ-
ορίζονται τα όρια μεταξύ των πόλεων και η δεύτερη, γιατί το μεγαλύτερο
ποσό που αναφέρεται σε επιβολή προστίμου είναι ἑξα[πλόα τά π]ρόστ. ιμα
(IC I.xvi.5, 38, Λατώ).

Στ. 5. ΠΕΜΨΑΜ[ στον λίθο. πεμψαμ[εν- -]: ρηματικός τύπος του πέμπω,

�� Chaniotis 1��6, �1�-�17.
30 Chaniotis 1��6, 3�1-3��.
31 Bile 1�88, �6�.
3� Chaniotis 1��6, �0�-�06.
33 Chaniotis 1��6, 383-3�3.
3� Bile 1�88, �03-�0�.
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οριστική (ἐπέμψαμεν) ή τύπος μετοχής αορίστου. Η λέξη δηλώνει στις συν-
θήκες επίσημη αποστολή πρεσβευτών ή συμμαχικού στρατεύματος σε άλλη
πόλη (π.χ. ἐπέμψαμεν, IC III.iv.10, 50, Ίτανος˙ ἔπεμ[ψαν, IC IV.177, �, Γόρ-
τυνα˙ πέ]μψαντας, IC II.v.�0, Β10, Αξός˙ πέμψαι, IC I.viii.11, 1�, Κνωσός˙
παρπέμψαι, IC III.iii.3, C15, Ιεράπυτνα). Η συμπλήρωση [τῆι] πεμψαμ[ένῃ
συμμαχίᾳ], παρόλο που το ουσιαστικό συμμαχία συνοδεύει συχνά στις συν-
θήκες τη μετοχή του πέμπω, φαίνεται λιγότερο πιθανή, γιατί η μετοχή βρί-
σκεται συνήθως σε χρόνο ενεστώτα.

Στ. 6. .ΚΑΧΡΕΙΑ στον λίθο. ε].ἴ κα χρεία[ν ή εἰ δ]έ. κα χρεία[ν. Η Bile35

αναφέρει ότι το μόριο κα εξακολουθεί να χρησιμοποιείται στην ελληνιστική
εποχή συνήθως με υποτακτική. Ο όρος χρεία απαντά σε συνθήκες-συμμα-
χίες της ελληνιστικής περιόδου σε υποθετικές προτάσεις με το ρήμα ἔχω
και αναφέρεται στην ανάγκη για βοήθεια από τους συμμάχους (ενδεικτικά:
[χρείαν ἔχηι συμμάχων,] ἀποστελοῦσιν, IC II.xii.�0, ��, Ελεύθερνα˙ [ἐὰν]…
Ἀντίγονος χρεία[ν ἔχηι συμμάχων, IC III.iii.1, A�7, Ιεράπυτνα).

Στ. 7. Ι.ΓΙΝΑΙΑΝ στον λίθο. [δραχμὰν? a]ἰγιναῖαν. Η συμπλήρωση φαί-
νεται ως η μόνη πιθανή, αφού διαφορετικός χωρισμός δεν παράγει νόημα.
Πιθανότατα αναφέρεται ως αποζημίωση σε στρατιώτες συμμαχικού στρα-
τεύματος που στέλνει η μια πόλη στην άλλη σε περίπτωση ανάγκης. Η απο-
ζημίωση στο νόμισμα αυτό απαντά στην Κρήτη στη συνθήκη της Μάλλας
με τον βασιλιά Άτταλο (παρέχ[o]/ντες τῆς ἡμερᾶς ἑκάστῳ ἀνδρὶ δραχμὰν
αἰγιναῖαν).36 Η αναφορά ωστόσο σε ημερήσια αποζημίωση μίας δραχμής,
αλεξανδρινής ή αττικής, ανά στρατιώτη του συμμαχικού στρατεύματος, που
αποστέλλεται σε βοήθεια, απαντά σε αρκετές επιγραφές (ενδεικτικά ανα-
φέρονται: IC III.iii.1, A30-31 και SEG �6.1���: δραχμὴ Αλεξανδρεία· Chan-
iotis, Verträge Nr.6�, B�1: αποζημίωση μιας δραχμής˙ IC II.xii. �0, 3�-3�
και SEG �6.1�11: δραχμὴ Αλεξανδρεία). Στο Αιγαίο και στην Κρήτη ήταν
διαδεδομένη η χρήση αιγινητικών νομισμάτων ήδη από τον 5ο αιώνα π.Χ.,
ενώ από τον 3ο αιώνα π.Χ. άρχισε στην Κρήτη και η κοπή νομισμάτων με
βάση τον μειωμένο αιγινητικό σταθμητικό κανόνα.37

Στ. 8. ΝΕ. ΦΟΡΟΙΑ στον λίθο. Η ακολουθία γραμμάτων δεν απαντά που-
θενά σε συνθήκες ή σε άλλου είδους επιγραφές στην Κρήτη. Ο χωρισμός σε
λέξεις είναι δύσκολος. Η ακολουθία γραμμάτων ΝΕΦΟΡ υπάρχει σε συν-
θήκη από τη Γόρτυνα στο όνομα Αιγύπτιου απεσταλμένου (IC IV. 1�5, C1�,
Πετε]φνεφόρω) αλλά η κατάληξη –οι ονομαστικής πληθυντικού δεν θα μπο-
ρούσε να δικαιολογηθεί. Η πιθανή ανάγνωση της λέξης ὅροι, που χρησιμο-

35 Bile 1�88, �63-�6�.
36 Ducrey, van Effenterre 1�6�, �81.�, A��-�3.
37 Le Rider 1�66, 168, 173 και Stefanakis 1���, �5�-�60.
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ποιείται πολύ συχνά στις συνθήκες για τον καθορισμό των συνόρων ανά-
μεσα στις πόλεις, θα οδηγούσε στο να θεωρήσουμε το ΕΦ ως την πρόθεση
ἐπί πριν από δασυνόμενη λέξη, αλλά σ’ αυτήν την περίπτωση δεν θα ήταν
δυνατόν να ακολουθεί ονομαστική πτώση. Πιθανότερη είναι η ανάγνωση
της λέξης ἔφοροι, παρόλο που είναι αμάρτυρη στις επιγραφές της Κρήτης.
Στις συνθήκες απαντά η λέξη ὧροι, η οποία αναφέρεται συνήθως στα σύ-
νορα μεταξύ δύο πόλεων, τα οποία πρέπει να οριστούν με ακρίβεια (ενδει-
κτικά βλ. Chaniotis Verträge Nr.�, 183, Nr.30, �6�, Nr.��, ��7). Σε άλλες
περιπτώσεις όμως, όπως στη συνθήκη Γόρτυνας και Καύδου η λέξη ὦροι
(παλλαμβανέτω δὲ ὁ/ πρείγιστος καὶ οἱ ὦροι, IC IV.18�a, 1�-13) αναφέρεται
σε άρχοντες που συνοδεύουν το αξίωμα του πρείγιστου (η λέξη πρέσβυς σε
διαλεκτική μορφή), και είναι ίσως επιφορτισμένοι με τη φύλαξη των συνό-
ρων.38 Η λέξη, όπως αναφέρει ο Α. Χανιώτης3� έχει συγγένεια με τις ομηρι-
κές λέξεις οὖρος�0 και ἐπίουρος και στην Κρήτη με τις διαλεκτικές οὐρεῖον/
οὐρήιον/ ὠρεῖον/ οὐρεύειν. Η ετυμολογική συγγένεια της λέξης ἔφοροι με
τη λέξη ὦροι είναι πολύ πιθανή�1 και θα μπορούσε να παραπέμπει σε ένα
ελεγκτικό σώμα αρχόντων σε πόλεις, όπου πιθανόν δεν υπήρχαν κόσμοι,
ίσως λόγω υποτέλειας, επιφορτισμένων με παρόμοια αρμοδιότητα, όπως
αυτή των Καυδίων «συνοριοφυλάκων». Αξίζει επίσης να σημειωθεί η ύπαρξη
της λέξης τō ’πορ..ίμο σε συνθήκη του 500-�50 π.Χ. ανάμεσα στη Γόρτυνα
και τη Ριζηνία (IC IV.80, 6), η οποία μπορεί να ερμηνευθεί ως ἐφόριμον= σώμα
εφόρων, καθώς και η λέξη ἔπορος σε αρχαϊκή επιγραφή από την Ριζηνία (IC
I.xxviii.1).�� Η ύπαρξη του –ν πριν τη λέξη ἔφοροι θα επέτρεπε και τη συμ-
πλήρωση της λέξης ως [συ]νέφοροι. Η λέξη είναι αμάρτυρη στις επιγραφές της
Κρήτης αλλά υπάρχει η λέξη συνκόσμων (IC III.vi.8, 11, Πραισός και Chani-
otis Verträge Nr. 6�, A3-�, 383), για να δηλώσει σώμα αρχόντων που συνα-
ποφασίζουν με τον πρωτόκοσμο. Οι λέξεις ἔφοροι και συνέφοροι απαντούν
σε επιγραφές εκτός Κρήτης (συνέφορ(ος), σε μεταγενέστερη όμως, του �ου-1ου

αιώνα μ.Χ., επιγραφή από τη Σινώπη�3 και συ/νεφορεύοντα, σε επιγραφή από
τη Λακωνική IG V.1.1317, 5-6). Αν οι παραπάνω αναγνώσεις είναι ορθές, πι-
θανόν πρόκειται για σώμα αρχόντων της ίδιας της Ελεύθερνας ή μιας άλλης
κρητικής πόλης, με την οποία η Ελεύθερνα συνάπτει τη συγκεκριμένη συν-

38 Chaniotis 1��6, Nr. 6�, �07-��0.
3� Chaniotis 1��6, �18-�1�.
�0 Bile 1�88, 115 και σημ.171: επίσης συνδέει την ομηρική λέξη με τη λέξη ωροι, για την

οποία πιστεύει ότι αναφέρεται σε άρχοντες, με την έννοια των φυλάκων.
�1 Capdeville �006, ���-��5.
�� SEG �3.607: για τις πιθανές ερμηνείες της λέξης.
�3 Robinson 1�05, Nr. 3�, 311-31� και C.I.G. �157.
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θήκη, χωρίς όμως να αποκλείουμε την πιθανότητα να πρόκειται για άρχον-
τες μιας πόλης εκτός Κρήτης, στην οποία υπήρχε το αξίωμα των εφόρων.��

Στ. 9. Ο.ΝΑΣΙ στον λίθο. Η ακολουθία γραμμάτων παραπέμπει σε τρεις
πιθανές αναγνώσεις, χωρίς όμως να είναι βέβαιη η συμπλήρωση, εφόσον η
επιγραφή είναι αρκετά αποσπασματική: α) [ἡγεμ].όνας ι[- - -] η συμπλήρωση
αυτή ταιριάζει ίσως καλύτερα με τα συμφραζόμενα του κειμένου, καθώς μπο-
ρεί να σχετίζεται με την αποζημίωση που έπρεπε να δοθεί ξεχωριστά στους
απλούς στρατιώτες και στους ανώτερους αξιωματούχους τους. Απαντά επί-
σης στη συνθήκη της Μάλλας με το βασιλιά Άτταλο.�5 β) Η συμπλήρωση [τέ-
κνων] ὄνασι[ν], πολύ συχνή έκφραση στις συνθήκες, στο σημείο του όρκου
κάθε πόλης είτε ως ανταπόδοση σε περίπτωση τήρησής του είτε ως τιμωρία
σε περίπτωση επιορκίας (τέκνων ὄνασι[ν] IC III.iv.5, 1� και IC III.iv.7, 5 Ίτα-
νος). γ) Χερσ]ονάσι[οι σε ονομαστική ή σε άλλη πτώση. Το εθνικό δεν είναι
απίθανο, αφού θα μπορούσε να αναφέρεται στην πόλη που αποτελεί το δεύ-
τερο μέλος της συμμαχίας αλλά δεν μπορεί να αποδειχθεί με βεβαιότητα.

Στ. 10. ΤΟΜ.Π στον λίθο. Η πιθανή συμπλήρωση τόμ .Π[ύτιον] ή τόμ
Π. [οτειδᾶ] μπορεί να αναφέρεται στον Πύθιο Απόλλωνα ή στον Ποσειδώνα,
η επίκληση των οποίων είναι πολύ συχνή στους όρκους που συνοδεύουν το
κείμενο των συνθηκών (ναί τόμ] Π. οτειδᾶ και ναί τόν Ἀπέλλ[ωνα] τόμ Πύτιον,
Ελεύθερνα�6). Αν και μπορεί μετά το άρθρο να ακολουθεί και άλλο ουσιαστικό
(π.χ. πόλεμον), η αναφορά σε θεό είναι περισσότερο πιθανή στο συγκεκριμένο
σημείο της συνθήκης, όπου αναμένεται ίσως η ανακοίνωση του όρκου.

Το μικρό τμήμα πλάκας και λόγω του πάχους του θα πρέπει να το φαν-
ταστεί κανείς παρόμοιο με πλάκες, που συνήθως έχουν αετωματική από-
ληξη και περιέχουν ανάλογα κείμενα, όπως, λ.χ. η συνθήκη Ελεύθερνας και
άλλων πόλεων, όπως η Ραύκος, που βρίσκεται χρονολογικά πιο κοντά (3ος

αι. π. Χ.) στο δικό μας απότμημα και ανακαλύφθηκε στην περιοχή του Κα-
τσιβέλου, στην ανατολική κλιτύ του λόφου του Πρινέ.�7

Η επιγραφή είναι σίγουρα απόσπασμα συνθήκης, πιθανότατα συμμαχι-
κής ανάμεσα στην Ελεύθερνα και σε μια (ή περισσότερες;) άγνωστη πόλη.
Ωστόσο η αποσπασματικότητα της συνθήκης δεν επιτρέπει ασφαλείς συμ-
πληρώσεις. Δεν είναι δυνατόν να εξαχθεί με βεβαιότητα συμπέρασμα ούτε
για το είδος της συνθήκης ούτε για το ακριβές σημείο του κειμένου, ώστε
να γίνει εκτενέστερη αποκατάσταση.

�� Atkinson 1�71, �11-�13, �0�-�1� και Cartledge, Spawforth �00�, �3-�6: ενδεικτικά για
το αξίωμα των εφόρων στην αρχαϊκή, κλασική και ελληνιστική Σπάρτη.

�5 Ducrey, van Effenterre 1�6�, �81.�, A�3-��.
�6 van Effenterre, Καλπαξής, Πετροπούλου, Σταυριανοπούλου 1��1, �6, �.
�7 Θέμελης �00�, 15 εικ. 5 και 16. Σταμπολίδης �00�, 156 αριθμ. 1� με εικόνα.
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Στις δύσκολες στιγμές της ζωής μας φαίνεται ότι μας στέλνει η Τύχη ανθρώ-
πους, που θα μας βοηθήσουν να ξεπεράσουμε τη δυσκολία, να αντέξουμε τον
πόνο - όποιου «είδους» και αν είναι αυτός - να ξεφύγουμε από το τέλμα, να προ-
χωρήσουμε βρίσκοντας ένα στόχο. Στη δική μου ζωή ο Νικόλας Φαράκλας
υπήρξε ένας από αυτούς τους «ανθρώπους-αγγέλους», ο οποίος «έτυχε» να βρε-
θεί στο δρόμο μου την κατάλληλη στιγμή: ως τότε καθηγητής μου στο πανεπι-
στήμιο με «ξύπνησε» πνευματικά και με τράβηξε από το έρεβος του πένθους, την
απελπισία και την κατάθλιψη στο φως της ζωής. Για αυτόν το λόγο όσα χρόνια
κι αν περάσουν θα θυμάμαι το Δάσκαλό μου, νιώθοντας βαθιά ευγνωμοσύνη.

Επαναστατική φύση, ασυμβίβαστη, καθηγητής δημοκρατικός μα κάποιες
φορές συγκεντρωτικός, με υψηλό όμως αίσθημα δικαίου, συχνά οξύς στις κρί-
σεις του, ενίοτε προσηνής, ενίοτε κυνικός και αρκετά συχνά σοκαριστικά αθυ-
ρόστομος, με ιδιόρρυθμο, προσωπικό χιούμορ, αυτός είναι ο Νικόλας Φαράκλας
όπως τον βλέπω εγώ. Πνεύμα κριτικό, τρομερά ανήσυχο και θαρρείς ακούραστο,
γοήτευε τους μαθητές του διδάσκοντάς τους με έναν τρόπο «μαγικό» διαφορε-
τικές διαδρομές του νου πέρα από τις καθιερωμένες, τις συμβατικές. Δημιούρ-
γησε τη δική του σχολή σκέψης στην Κλασική Αρχαιολογία. Αξιοθαύμαστα
μετριόφρων ως προς τις γνώσεις που κατέχει και το πνευματικό του ύψος, «αφι-
λόδοξος» όπως τον αποκαλούσε ένας από τους καθηγητές του, αξιοζήλευτα πο-
λυπράγμων, με κράμα εμπειριών απλού ανθρώπου και διανοούμενου, ο Νικόλας
Φαράκλας είναι κατά βάθος ψυχή ευγενική και ευαίσθητη, άνθρωπος με ηθικές
αξίες, ο οποίος κατάφερε να παραμείνει καλός, απλός και ταπεινός, δίχως να αλ-
λοιωθεί ο χαρακτήρας του από την ιδιότητα του καθηγητή πανεπιστημίου.

Κλεάνθη Πατεράκη

Σκέψεις για τη διάταξη του δυτικού εναετίου
του ναού του Δία στην Ολυμπία*

* Ευχαριστώ θερμά την καθηγήτρια Ισμήνη Τριάντη για τις παρατηρήσεις της στο κείμενό
μου. Επίσης την προϊσταμένη της Ζ΄ Ε.Π.ΚΑ. Αρχαίας Ολυμπίας κα Γεωργία Χατζή-Σπηλιο-
πούλου, τον αρχαιολόγο Χρήστο Λιάγκουρα, την υπεύθυνη του φωτογραφικού αρχείου Φω-
τεινή Μπρη, καθώς και το Γερμανικό Αρχαιολογικό Ινστιτούτο Αθηνών για την άδεια για μελέτη
και φωτογράφηση του γλυπτού διακόσμου του ναού του Δία. Οι εικ. 2, 8 και 9 είναι αναπαρα-
γωγές των προσωπικών λήψεων της συγγραφέως μετά από άδεια της Ζ´ Ε.Π.Κ.Α. και του Γ.Α.Ι.



Το δυτικό εναέτιο του ναού του Δία στην Ολυμπία αποτελεί ένα από τα
αντικείμενα μελέτης μου στα πλαίσια της διδακτορικής διατριβής μου, η
οποία έχει τίτλο Το εικονογραφικό πρόγραμμα του ναού του Δία στην Ολυμ-
πία: μυθολογική και πολιτική ερμηνεία και της οποίας επιβλέπων καθηγητής
είναι ο τιμώμενος σε αυτόν εδώ τον τόμο Νικόλας Φαράκλας.

Τα γλυπτά του ναού του Δία όρισαν τον Αυστηρό Ρυθμό (480-450 π.Χ.),
βασικά χαρακτηριστικά του οποίου είναι η λιτότητα και η αυστηρότητα στις
φόρμες, η χρήση του πέπλου και ο ιδιαίτερος χειρισμός του, τα βαριά και αυ-
στηρά πρόσωπα με στρογγυλεμένα πηγούνια και επίπεδα μάγουλα, τα χα-
ρακτηριστικά προσώπου που εκφράζουν συναίσθημα και η ποικιλία στην
απόδοση των μαλλιών.1 Τα εναέτια γλυπτά του ναού, τα οποία έπεσαν από
τη θέση τους πιθανότατα μετά το 426 μ.Χ. - αφού οι τότε Χριστιανοί κά-
τοικοι της Άλτης πειθάρχησαν στο διάταγμα του Θεοδοσίου Β΄ για την κα-
ταστροφή των παγανιστικών ναών - και κατά τους σεισμούς του 522 και
551 μ.Χ.,2 άρχισαν να αποκαλύπτονται από τους Γερμανούς ανασκαφείς στα
τέλη του 1875. Ως το 1882 είχαν αποκαλυφθεί τα περισσότερα θραύσματα,
οπότε ξεκίνησε η προσπάθεια αποκατάστασης, διάταξης και ταύτισής τους,
καθώς και η δημοσίευση των πορισμάτων της έρευνας.�

Τα πρωτότυπα γλυπτά εκτέθηκαν στο Μουσείο, που ανεγέρθηκε κοντά
στο ιερό,4 από το 1877 έως το 1972, οπότε μεταφέρθηκαν στο Νέο Μου-
σείο στην Κοιλάδα του Κλαδέου.

Οι γενικά αποδεκτές αποκαταστάσεις των δύο εναετίων είναι εκείνες,

�22 ΚΛΕΑΝΘΗ ΠΑΤΕΡΑΚΗ

1 Ridgway 1970, 8-11, 17-2�.
2 Είναι πιθανό αυτοί οι σεισμοί να κατέστρεψαν το ιερό. Βλ. Olympia I, 96, Πατεράκη

2005, 14 και Säflund 1970, 184, υποσημ. 46 για την άποψη που εκφράζει ότι ένας σεισμός
στην Κεφαλλονιά το 425-445 μ.Χ. μπορεί να επηρέασε την Ολυμπία.

� Για την ιστορία της έρευνας και των ανασκαφών της Ολυμπίας βλ. Πατεράκη 2005, 7-10.
4 Πρόκειται για το Παλιό Μουσείο, το λεγόμενο Σύγγρειο, το οποίο ανεγέρθηκε χάρη

στη δωρεά του Αθηναίου τραπεζίτη Ανδρέα Συγγρού. Σήμερα ονομάζεται Μουσείο της Ιστο-
ρίας των Ολυμπιακών Αγώνων και βρίσκεται πάνω στο λόφο Δρούβα, στον ίδιο, ευρύτερο
χώρο, με το Μουσείο της Ιστορίας των Ανασκαφών - που είναι το ανακαινισμένο κτίριο του
Παλαιού Εφορείου, στο οποίο διέμειναν πολλοί αρχαιολόγοι που υπηρέτησαν στην Ολυμ-
πία - και το Σ.Π.Α.Π. - το άλλοτε ξενοδοχείο και σήμερα Συνεδριακό Κέντρο. Λίγο πιο πέρα,
πάλι πάνω στο λόφο, βρίσκεται σήμερα η Ζ΄ ΕΠΚΑ. Όπως με πληροφόρησε σχετικά ο κος
Χρ. Λιάγκουρας - τον οποίο ευχαριστώ από αυτό το βήμα - κανένα από τα Μουσεία της
Ολυμπίας δεν υπέστη φθορές κατά την πυρκαγιά που έπληξε την Ολυμπία -και την Πελο-
πόννησο- το καλοκαίρι του 2007. Επλήγη μόνο το φυτικό κεφάλαιο της περιοχής και ο Κρό-
νιος λόφος. Μετά την πυρκαγιά πραγματοποιήθηκαν ειδικά αντιδιαβρωτικά έργα και έγινε
μελέτη του τι θα φυτευτεί, με βασικά κριτήρια την αντοχή των δένδρων και το αρχαίο τοπίο,
όπως παρουσιάζεται στα Ἠλιακά του Παυσανία. Οι μεταφυτεύσεις πραγματοποιήθηκαν από
το Σεπτέμβρη 2007 έως το Μάρτη 2008.



που πραγματοποιήθηκαν από τους Γερμανούς αρχαιολόγους στα τέλη
του19ου αιώνα.5 Έναν αιώνα περίπου μετά, το 1974, ξεκίνησαν οι εργασίες
επανέκθεσης (συντήρησης) τους, οι οποίες με απόφαση του Κ.Α.Σ. ανατέ-
θηκαν στο Νικόλαο Γιαλούρη, επί σειρά ετών Έφορο Αρχαιοτήτων στην
Ολυμπία, και το γλύπτη Στέλιο Τριάντη, ενώ η αρχαιολόγος Ισμήνη Τριάντη
προσλήφθηκε ως Επιμελήτρια και επιφορτίστηκε μεταξύ άλλων με την πα-
ρακολούθηση της πορείας των εργασιών.6 Αυτή η ομάδα των Ελλήνων επι-
στημόνων και τεχνικών βασίστηκε στην περιγραφή του Georg Treu για τα
εναέτια.7 Αποδέχθηκε τις αποκαταστάσεις των πρώτων αναστηλωτών, ενώ
σε ορισμένες περιπτώσεις προχώρησε πιο πέρα: βελτίωσε, διόρθωσε8 ή
απλώς επεσήμανε τα σφάλματα της εργασίας τους.9

Από την περιγραφή του μικρασιάτη περιηγητή Παυσανία (2ος αι. μ.Χ.)
στα Ἠλιακά του10 πληροφορούμαστε το θέμα του δυτικού εναετίου και τα
πρόσωπα που απεικονίζονται:

«τὰ δὲ ἐν τοῖς ἀετοῖς ἐστιν αὐτῷ11 Λαπιθῶν ἐν τῷ Πειρίθου γάμῳ πρὸς
Κενταύρους ἡ μάχη. κατὰ μὲν δὴ τοῦ ἀετοῦ τὸ μέσον Πειρίθους ἐστίν· παρὰ
δὲ αὐτὸν τῇ μὲν Εὐρυτίων ἡρπακὼς τὴν γυναῖκά ἐστι τοῦ Πειρίθου καὶ ἀμύ-
νων Καινεὺς τῷ Πειρίθῳ, τῇ δὲ12 Θησεὺς ἀμυνόμενος πελέκει τοὺς Κεν-
ταύρους· Κένταυρος δὲ ὁ μὲν παρθένον, ὁ δὲ παῖδα ἡρπακὼς ἐστιν ὡραῖον.
ἐποίησε δὲ ἐμοὶ δοκεῖν ταῦτα ὁ Ἀλκαμένης, Πειρίθουν τε εἶναι Διὸς ἐν ἔπεσι
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5 Βλ. Olympia ΙΙΙ, 44-95, όπου η αναλυτικότερη και εγκυρότερη περιγραφή των εναέτιων
μορφών από τον G. Treu (184�-1921), διευθύνοντα των λεγόμενων ‘παλαιών’ γερμανικών
ανασκαφών στην Ολυμπία κατά τα έτη 1877-1881, και Bunte Götter, 15, 244-247, όπου όσα
σχετικά με την πρώτη και γνωστότερη αποκατάσταση του ανατολικού εναετίου (188�-1886)
από τους G. Treu - R. Grüttner.

6 Οι εργασίες της πρώτης επανέκθεσης των εναετίων τέλειωσαν το 1981. Μία δεύτερη
προσπάθεια έκθεσής τους, πραγματοποιήθηκε στις αρχές Φλεβάρη 2004, λίγους μήνες πριν
την έναρξη των 28ων Ολυμπιακών αγώνων της Αθήνας.

7 Βλ. Τριάντη 2002. Στην προσπάθεια κατανόησης των αποκαταστάσεων και επισκευών
των εναετίων συμβάλλει με τρόπο ιδιαίτερο και το μακροσκελές άρθρο του Stucchi 1955, στο
οποίο παρουσιάζονται διεξοδικά οι σχετικές με τις καθέκαστα μορφές και τα συμπλέγματα
τεχνικές λεπτομέρειες.

8 Βλ. Γιαλούρης, Τριάντη 1975, 97, όπου λόγος και για τα θραύσματα, που μάζεψε ο Στέ-
λιος Τριάντης από το λιθοσωρό στα νότια του Μητρώου και συγκόλλησε στο εξωτερικό
άλογο καθενός από τα δύο τέθριππα του ανατολικού εναετίου.

9 Είναι χαρακτηριστικές οι σημειώσεις της επιβλέπουσας της πρώτης επανέκθεσης Ισμή-
νης Τριάντη στο σημειωματάριό της για τις εναέτιες μορφές, ιδίως τις δύο κεντρικές (Η του
ανατολικού και L του δυτικού εναετίου).

10 Βλ. και Παπαχατζής 1982, 478.
11 Ά. ε. ἐστιν αὐτοῦ.
12 Ά. γ. πῆ δὲ Θησεύς.



τοῖς Ὁμήρου δεδιδαγμένος καὶ Θησέα ἐπιστάμενος ὡς εἴη τέταρτος <ἀπὸ>
Πέλοπος1�...» (Ἑλλάδος Περιήγησις, V, 10, 8).

Σε αντίθεση με το ανατολικό εναέτιο η περιγραφή του Παυσανία για το
δυτικό δε μας πληροφορεί για τον ακριβή αριθμό των μορφών. Περιγράφει
την παράσταση, αλλά όχι μέχρι τις γωνίες του αετώματος. Σταματάει στα
δίμορφα συμπλέγματα του Κενταύρου που αρπάζει μία παρθένα και εκεί-
νου που αρπάζει τον παῖδα. Βέβαια στο αέτωμα δεν είναι δυνατό να βρί-
σκονταν μόνο οι μορφές, για τις οποίες κάνει λόγο ο περιηγητής, δηλαδή ο
επονομαζόμενος «Πειρίθους» στο μέσο, δίπλα του στη μία πλευρά του αε-
τώματος ο Ευρυτίων, η γυναίκα του Πειρίθου, ο Καινεύς, ενώ στην άλλη ο
Θησεύς που πολεμάει τοὺς Κενταύρους και ο Κένταυρος που αρπάζει μία
παρθένα με τον Κένταυρο, που αρπάζει τον ὡραῖον παῖδα απέναντί του, δη-
λαδή στην άλλη πλευρά του αετώματος.

Με βάση την περιγραφή του εναετίου από τον Παυσανία μπορεί να απο-
κτηθεί μία πρώτη εντύπωση για τη θέση ορισμένων μορφών, τα θραύσματα
των οποίων πρέπει να αναζητηθούν στο χώρο διασποράς τους, δηλαδή κυ-
ρίως μπροστά από τη Δ πλευρά του ναού του Δία (εικ. 1). Όμως στο αέτωμα
χωράνε και άλλες μορφές, σίγουρα κάποιες μετά τα δίμορφα συμπλέγματα,
που βλέπει ο περιηγητής, και κάποιες άλλες, μία ή δύο, σε κάθε γωνία.

Ας εξετάσουμε όμως πιο προσεκτικά τις μορφές και τα συμπλέγματα.
Οι διαστάσεις τους (μήκος-πλάτος, ύψος, βάθος) έχουν καταγραφεί με ακρί-
βεια από τον G. Treu. Το ύψος τους αποτελεί σημαντικό στοιχείο, που μπο-
ρεί να οδηγήσει στην εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με τη διάταξή τους
και είναι το εξής:14

L: �,10 μ.
H I: 2,�5 μ.
K: 2,60 μ.
M: 2,60 μ.
N O: 2,50 μ.
F G: 2,20 μ.
P Q: 2,00-2,05 μ.
C D E: 1,55 μ. η μορφή C, 1,65 μ. η D και 1,70 μ. οι D Ε μαζί
R S T: 1,65 μ.
B: 0,75 μ.
U: 0,70 μ.
A: 0,75 μ.
V: 0,75 μ.
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1� Άλλη διόρθωση: ὡς <ἀπόγονος> εἴη τέταρτος Πέλοπος.
14 Olympia ΙΙΙ, 69-9�.



Με βάση αυτό το δεδομένο η μορφή L ως ψηλότερη καταλαμβάνει το
μέσο του αετώματος και εκατέρωθέν της είναι πιθανότερο να τοποθετούν-
ται οι μορφές Κ και Μ, με ύψος 2,60 μ. η καθεμία (βλ. εικ. 2). Τα επόμενα ψη-
λότερα συμπλέγματα είναι τα Η Ι και Ν Ο με 2,�5 μ. και 2,50 μ. αντίστοιχα,
οπότε αυτά πρέπει κατά πάσα πιθανότητα να καταλάβουν τις επόμενες θέ-
σεις δίπλα στις μορφές Κ, Μ. Ακολούθως τα επόμενα ψηλότερα είναι τα δί-
μορφα συμπλέγματα F G και P Q (2,20 μ. και 2,00-2,05 μ. αντίστοιχα) και
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Εικ. 1. Οι θέσεις εύρεσης του δυτικού εναετίου του ναού του Δία
(Olympia, Karten und Pläne, χάρτης V, a)



έπειτα τα αισθητά κοντύτερα τους τρίμορφα C D E και R S T (γύρω στα
1,55 με 1,65 μ. περίπου). Τέλος, είναι ευνόητο ότι οι ξαπλωμένες μορφές B,
U, A και V, με ύψος 0,70-0,75 μ. η καθεμία, καταλαμβάνουν τις γωνίες.

Οι διατάξεις που έχουν ως τώρα παρουσιαστεί από τους μελετητές για
το εν λόγω εναέτιο είναι οι ακόλουθες: 15

1) A B C D E F G H I K L M N O P Q R S T U V (εικ. �)
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Εικ. 2. Μέσο του αετώματος: συμπλέγματα Η Ι Κ, Μ Ν Ο και κεντρική μορφή L
(αρχείο των φωτογραφιών της συγγραφέως,

Νέο Μουσείο της Ολυμπίας)

15 Τα κριτήρια που λήφθηκαν υπόψη για τις προταθείσες διατάξεις για το εναέτιο είναι,
όπως προβάλλονται από τους μελετητές, το ύψος των μορφών και των συμπλεγμάτων, αι-
σθητικοί και τεχνικοί λόγοι.

Εικ. �. Η «νέα» διάταξη του εναετίου κατά τον Treu 1888 (πίν. 6)

2) A B C D E F G Μ Ν Ο L Η Ι Κ P Q R S T U V (εικ. 4)
(με αντιμετάθεση των
τρίμορφων συμπλεγμάτων
Η Ι Κ, Μ Ν Ο και με σταθερά
τα δίμορφα συμπλέγματα
F G και P Q)



�) A B C D E P Q M N O L H I K F G R S T U V (σε σύγκριση με το 1 με
αντιμετάθεση των F G,
P Q και των Η Ι Κ, Μ Ν Ο)

Την πρώτη (1) πρόταση διάταξης του εναετίου, την οποία υποστήριξε
πρώτος ο Hirschfeld 1877, πρότεινε αναλυτικά παρουσιάζοντας αναπαρά-
σταση (βλ. εικ. �), παραθέτοντας τεχνικές ενδείξεις, πλούσια επιχειρημα-
τολογία και τη διεξοδικότερη περιγραφή των μορφών ο Treu 1888 και 1897
και αποδέχτηκαν οι Buschor 1924, Laurenzi 1950, Walter 1951, Stucchi
1955, Ashmole 1967, Γιαλούρης 1967, Simon 1968, Grunauer 1974, Καρ-
δαρά 1978, Τριάντη 2002. Επίσης οι Klein 1904,16 Poulsen 19�7,17 Char-
bonneaux 19�8,18 Picard 19�9,19 Schefold 1965,20 Drees 1967,21 Fuchs 1969,22

Ridgway 1970,2� Herrmann 1972,24 Mallwitz 1972,25 Herrmann 1980,26 Hay-
nes 1982,27 Boardman 1985,28 Rolley 1994.29 Ωστόσο ο Rodenwaldt 19�6
σημειώνει την ένστασή του σε αυτήν τη διάταξη.�0
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Εικ. 4
Η «παλιά» διάταξη του εναετίου κατά τον Treu 1888 (πίν. 5)

16 Klein 1904, 465-467.
17 Poulsen 19�7, �9-40.
18 Charbonneaux 19�8, 91, εικόνα του εναετίου στις σελ. 92-9�.
19 Picard 19�9, 20�-214, εικ. 89b.
20 Schefold 1965, 7�-78, εικ. 1�.
21 Drees 1967, 162-16�, εικ. �6.
22 Fuchs 1969, �89-�92, εικ. 4��.
2� Η B. S. Ridgway σημειώνει ότι δε θα αναφερθεί στα προβλήματα σύνθεσης, διάταξης

και ταύτισης των μορφών και παραπέμπει για σχετικές πληροφορίες στους Ashmole,
Yalouris 1967. Όμως αυτοί δέχονται την εν λόγω διάταξη του εναετίου, οπότε λογικά αυτήν
δέχεται και η B. S. Ridgway. Πιο συγκεκριμένα βλ. Ridgway 1970, 17-18.

24 Herrmann 1972, 1��, εικ. 94.
25 Mallwitz 1972, 216, εικ. 175.
26 Herrmann 1980, 16�, εικ. 17.
27 Haynes 1982, 58 (γενικά 56-61 για το εναέτιο), εικ. �7.
28 Boardman 1985, �5, εικ. 19.
29 Rolley 1994, �72-�7�, εικ. �85.
�0 Rodenwaldt 19�6, 40, όπου γράφει χαρακτηριστικά: «Auch am Westgiebel gibt die

Aufstellung im Museum zu Olympia nicht die richtige Wiederherstellung». Βλ. επίσης �9-4�
(περιγραφή της σύνθεσης) και εικ. 21.



Η δεύτερη (2) διάταξη του εναετίου πρoτάθηκε πρώτα από τον Wolters
1908, ενώ την ακολούθησαν ο Weege 19�5 και ο Lapalus 1947�1 - οι οποίοι
όμως βάζουν βωμό μπροστά από τη μορφή L και αφαιρούν τις μορφές B,U
- και ο Schrader 194�.

Την τρίτη (�) διάταξη την πρότεινε πρώτος ο G. Treu στο Ausgrabungen
III (εικ. 4) και τη δέχθηκαν οι Laloux, Monceaux 1889, ο Curtius 1897, ο
Robertson 1975�2 και ο Hamann 192�.��

Ο Δανός γλύπτης N. K. Skovgaard υποστήριξε την εξής τέταρτη (4) διά-
ταξη: A B C D E P Q Ν Ο K L M Η Ι F G R S T U V
τοποθέτησε δηλαδή δίπλα στο Λαπίθη Κ το σύμπλεγμα Ν Ο και δίπλα στον
άλλο Λαπίθη Μ το σύμπλεγμα Η Ι.�4

Στις περιπτώσεις αρχαιολόγων, που ερεύνησαν τη διάταξη μεμονωμέ-
νων μορφών ή συμπλεγμάτων, εντάσσεται ο Studniczka 1889, ο οποίος
έκανε λόγο μόνο για τις επτά κεντρικές μορφές του εναετίου και τις διέ-
ταξε ως εξής: Μ Ν Ο L Η Ι Κ.

Από τις παραπάνω διατάξεις η πιθανότερη, λαμβάνοντας υπόψη τις τε-
χνικές λεπτομέρειες, τις επεμβάσεις κατά την τοποθέτηση ορισμένων μορ-
φών (αποκοπές, απολαξεύσεις, κ.τ.λ.), την κλίση του αετώματος και το
κριτήριο ότι το ύψος των κεφαλιών ακολουθεί την κλίση του γείσου,�5 είναι,
κατά τη γνώμη μου, η πρώτη (1).

Το βασικό ερώτημα που έχει προκύψει και έχει απασχολήσει τους μελε-
τητές, όπως γίνεται κατανοητό από τις προταθείσες διατάξεις (1-4) είναι,
εάν εκατέρωθεν της κεντρικής μορφής L, που λόγω ύψους (�,10 μ.)�6 αναμ-
φισβήτητα καταλαμβάνει το μέσο του αετώματος, τοποθετούνται πρώτα οι
δύο ανδρικές μορφές Κ, Μ (με ύψος 2,60 μ. η κάθε μία)�7 και έπειτα τα δύο
δίμορφα συμπλέγματα Η Ι, Ν Ο ή εάν πρώτα τοποθετούνται τα συμπλέγ-
ματα και μετά οι μορφές Κ, Μ. Όπως γράφει ο G. Treu, τα ύψη των δύο
συμπλεγμάτων είναι αντίστοιχα: Η Ι: 2,�5 μ. και Ν Ο: 2,50 μ.
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�1 Lapalus 1947, 171-179, εικ. 27-29.
�2 Robertson 1975, 280-284, εικ. 94b.
�� Βλ. Hamann 192�, �, όπου η αναπαράσταση του εναετίου (από την οποία όμως απου-

σιάζει η μορφή Κ), και �-5, όπου η περιγραφή της σύνθεσής του.
�4 Στη δημοσίευσή του το 1911 παρουσίασε διεξοδικά τα βασισμένα σε τεχνικά στοιχεία

επιχειρήματά του για την αποκατάσταση ορισμένων μορφών συγκριτικά με την αποκατά-
σταση της Δρέσδης (δηλ. εκείνη των G. Treu – R. Grüttner) και τα επιχειρήματά του για τη
διάταξή τους. Βλ. και Skovgaard 1911.

�5 Treu 1888, 175-18� και 1897, 1�0-1��.
�6 Olympia III, 72.
�7 Ό. π., 76 (μορφή Κ), 79 (μορφή Μ).



Για αισθητικούς λόγους είναι προτιμότερο να τοποθετηθούν δίπλα στη
μορφή L πρώτα οι μορφές Κ, Μ, γιατί σε περίπτωση που συμβεί το αντί-
θετο και έχουμε τη διάταξη Μ Ν Ο L Η Ι Κ δίνεται η εντύπωση ότι το τεν-
τωμένο χέρι της κεντρικής μορφής ακουμπά στο κεφάλι του Κενταύρου Ο,
ενώ το χέρι του άνδρα Μ αγγίζει το επικλινές γείσο.

Επιπρόσθετα στη διάταξη Η Ι Κ L Μ Ν Ο το τεντωμένο, πάνω από τη
μορφή Κ, δεξιό χέρι της κεντρικής μορφής L και η παράσταση της γυναίκας
Η, που αρπάζει λίγο πιο πέρα ο Κένταυρος Ι, εξυπηρετούν λόγους περιε-
χομένου, νοήματος, καθώς η συνολική παράσταση ανταποκρίνεται στο
επεισόδιο του σχετικού θεσσαλικού μύθου:�8 Ο Πειρίθους, βασιλιάς των
Θεσσαλών Λαπιθών, κάλεσε στο γάμο του με τη Δηιδάμεια τους συγγενείς
του Κενταύρους και το στενό του φίλο Θησέα. Όμως στο γλέντι του γάμου
οι φιλοξενούμενοι Κένταυροι μέθυσαν από το πολύ κρασί και επιτέθηκαν
στις Λαπιθίδες (με πρώτο τον Ευρυτίωνα που επιτέθηκε στη νύφη). Στη
μάχη που επακολούθησε οι Λαπίθες με επι κεφαλής τον Πειρίθου, το Θησέα
και τον Καινέα επικράτησαν. Στο εναέτιο εικονίζεται αυτή ακριβώς η στιγμή
του μύθου, η μάχη ανάμεσα στους Λαπίθες και τους Κενταύρους.�9 Η πο-
λυσυζητημένη κεντρική μορφή L, η οποία έχει ταυτιστεί με τον Απόλλωνα
από την πλειονότητα των μελετητών, με το «νέο και πολεμικό» Δία από την
Καρδαρά 1970,40 197841 και με τον Πειρίθου από τον Dornseiff 19�8, 1941,
με βάση αυτή τη διάταξη της κεντρικής ομάδας, κάνει μία χειρονομία προ-
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�8 Ο γάμος του Πειρίθου με τη Δηιδάμεια και τα επεισόδια ανάμεσα στους Λαπίθες και
τους Κενταύρους παραδίδονται, ως «κανονική μορφή» του μύθου, σε πολλές φιλολογικές
πηγές από τον 8ο αι. π.Χ. ως τον 12 αι. μ.Χ.: στην Ὀδύσσεια (φ 295-�05), στην Ησιόδεια
Ἀσπίδα Ἡρακλέους (178-182), στην Ἐπιτομὴ (1,21) του Απολλόδωρου, γραμματικού του 2ου

αι. π.Χ., στο έργο Θησεύς (29, �, 1-�, �0, 2,6-5,5) του Πλούταρχου (1ος-2ος αι. μ.Χ.), στο Quod
animi mores corporis temperamenta sequantur (τ.4ος, σ.778, στ. 5-15) του Γαληνού, Έλληνα
γιατρού του 2ου-�ου αι. μ.Χ. και στο Δειπνοσοφισταί (14,4-9) του Αθήναιου, σοφιστή και γραμ-
ματικού του 2ου-�ου αι. μ.Χ. Επίσης, μεταγενέστερα, παραδίδονται στον Ευστάθιο, αρχιεπί-
σκοπο Θεσσαλονίκης και θεολόγο, φιλόλογο και ρήτορα του 12ου αι. μ.Χ. (Σχόλια στην
Ὀδύσσεια, τόμ. 2ος, σ.260, στ. 24-�6), στο λεξικό της Σου(ί)δας (Ο 849, 1-�), στο Λατίνο
γραμματικό του 1ου αι. π.Χ. Γάιο Ιούλιο Υγίνο (Fabulae, XXXIII: Centauri) και στον Οβίδιο
(1ος αι. π.Χ. - 1ος αι. μ.Χ.) (Μεταμορφώσεις, ΧΙΙ 210 κ.εξ.).

Για το γάμο του Πειρίθου με την Ιπποδάμεια και την εκεί μάχη των Λαπιθών με τους
Κενταύρους βλ. σχετικά Graves 1960, τόμ. 1ος, �60-�62 (κεφ. 102, στην ενότητα, όπου οι
άθλοι του Θησέα) και Kerényi 1979, τόμ. 2ος, 188-189. Επίσης, για παραλλαγές του μύθου βλ.
Βελιδάκη, Φαράκλας 2001.

�9 Βλ. παραπάνω και το σχετικό απόσπασμα του Παυσανία, ο οποίος αναγνωρίζει το
θέμα του εναετίου.

40 Καρδαρά 1970, 18-19.
41 Καρδαρά 1978, 109-110.



στατευτική προς τις μορφές Κ και Η που στέκουν στα δεξιά της. Εάν πρό-
κειται για τον Απόλλωνα, η χειρονομία του μπορεί να δηλώνει την εύνοιά
του στις μορφές Κ και Η, άρα τους Λαπίθες εν γένει, οι οποίοι, σύμφωνα με
το μύθο καταβάλλουν τους αντίπαλούς τους Κενταύρους.42

Ωστόσο, σε περίπτωση που η διάταξη των εν λόγω μορφών και συμ-
πλεγμάτων αλλάξει, δηλαδή οι μορφές και τα συμπλέγματα αντιμετατε-
θούν (και έχουμε τη διάταξη Μ Ν Ο L Η Ι Κ), το νόημα της παράστασης
κλονίζεται, αφού η χειρονομία της κεντρικής μορφής L δεν είναι τόσο
σαφής. Επομένως η πρώτη (1) διάταξη του εναετίου υποδεικνύεται και για
λόγους περιεχομένου.

Τα δίμορφα συμπλέγματα F G και P Q
διατάσσονται δίπλα στα συμπλέγματα (ή
μορφές) Η Ι Κ, Μ Ν Ο με βάση το ύψος
τους και γιατί ακολουθούν την κλίση του
επικλινούς γείσου. Σε αυτό το συμπέρα-
σμα οδηγούν και τα τεχνικά στοιχεία και
οι σχετικές λεπτομέρειες, που προσφέ-
ρουν αρκετές σημαντικές πληροφορίες
για τη διάταξη όχι μόνο των εν λόγω συμ-
πλεγμάτων, αλλά των περισσότερων μορ-
φών. Πιο συγκεκριμένα: Ο G. Treu ση-
μειώνει στην περιγραφή της μορφής Μ
ότι «μία απολάξευση στην πίσω πλευρά
της (το k, δηλαδή το σημείο λίγο πιο
πάνω από το πίσω μέρος του γόνατου
στην εικ. 5) αντιστοιχεί στο ίδιο ύψος σε
μία επεξεργασία στα νώτα του Κενταύ-
ρου. Συνεπώς η συνάντηση αυτών των
δύο απολα- ξεύσεων καθορίζει επακριβώς
το σημείο, ως το οποίο πρέπει να μετακι-
νούνταν το αριστερό πόδι της Μ».4� Από
αυτά μπορεί να συναχθεί ότι η μορφή Μ
πρέπει να βρίσκεται πίσω από μία ή τη
συγκεκριμένη μορφή Κενταύρου, δηλαδή
τον Κένταυρο Ν. Επομένως οι μορφές Μ
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42 Αυτή τη συλλογιστική την εξετάζω αναλυτικότερα στη διδακτορική διατριβή μου.
4� Treu 1897, 77.

Εικ. 5. Πίσω πλευρά της μορφής Μ
(Olympia ΙΙΙ, 76, εικ. 120)



Ν, αλλά και η μορφή Ο που συνδέεται με τον Κένταυρο Ν, πρέπει να το-
ποθετούνται όλες μαζί, δηλαδή να συγκροτούν ένα σύμπλεγμα. Το τελευ-
ταίο μπορεί να ανήκει είτε στο δεξιό είτε στο αριστερό μισό του αετώματος.
Το ότι οι τρεις αυτές μορφές συγκροτούν ένα σύμπλεγμα επιβεβαιώνεται
και από τις πίσω πλευρές των μορφών Ν Ο, «οι οποίες», όπως σημειώνει ο
G. Treu, «δουλεύτηκαν ανόμοια: αυτή της μορφής Ο είναι καμπύλη, ενώ
εκείνη της μορφής Ν αδρά λαξευμένη (εικ. 6). Από αυτό προκύπτει η λοξή
θέση της πρόσθιας πλευράς του συμπλέγματος σε σχέση με την πρόσθια
άκρη του αετώματος, που ήταν αναγκαία, προκειμένου να αποκτηθεί χώρος
για τη μορφή Μ μπροστά από το αλογίσιο σώμα του Κενταύρου Ν».44
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44 Treu 1897, 79.

Εικ. 6 Πίσω πλευρά των μορφών Ν-Ο (Olympia ΙΙΙ, 78, εικ. 121)



Ως προς το σύμπλεγμα P Q
ο G. Treu γράφει ότι «το ση-
μείο b, δίπλα στο αριστερό γό-
νατο του Λαπίθη, είχε λαξευτεί
αδρά εκ των υστέρων για την
πίσω οπλή του Κενταύρου S,
που παρεμβαίνει σε αυτό το
σημείο»45 (εικ. 7). Aπό αυτό
εξάγεται το συμπέρασμα ότι τα
δύο συμπλέγματα P Q και R S
T βρίσκονταν το ένα δίπλα
στο άλλο. Αφού όμως το τρί-
μορφο σύμπλεγμα R S T τοπο-
θετείται με βάση τεχνικά και
αισθητικά κριτήρια στο δεξιό
μισό του αετώματος, το ίδιο
πρέπει να συμβαίνει με το δι-
πλανό του δίμορφο σύμπλεγ-
μα P Q. Επιπλέον, είναι σημα-
ντικό, ότι αφού το συγκεκρι-
μένο δίμορφο σύμπλεγμα το-
ποθετείται στο δεξιό μισό του
αετώματος, το πάρισό του δί-

μορφο F G πρέπει να καταλαμβάνει τις αντίστοιχες θέσεις στο αριστερό μισό
και κάτι παρόμοιο πρέπει να ισχύει για το τρίμορφο σύμπλεγμα C D E, που
ακολουθεί την αντίστοιχη διάταξη του πάρισού του συμπλέγματος R S T.

Επομένως με βάση αυτό το τεχνικό στοιχείο διασαφηνίζεται η διάταξη
των δύο δίμορφων συμπλεγμάτων P Q και F G καθώς και των δύο τρίμορ-
φων R S T, C D E και έτσι συναντάμε:

τα συμπλέγματα C D E F G στο αριστερό μισό του αετώματος και
τα P Q R S T στο δεξιό

Οι υπόλοιπες τέσσερις μορφές A, B, U, V διατάσσονται στις γωνίες του
αετώματος με βάση το ύψος τους. Ένα κριτήριο για τη θέση τους είναι ότι
οι μορφές B, U τοποθετούνται επάνω στα προσκεφάλια, άρα δε μπορούν να
είναι αρκετά χαμηλές («κοντές») για να καταλαμβάνουν τις γωνίες του αε-
τώματος.
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45 Ό. π., 84.

Εικ. 7. Πίσω πλευρά των μορφών P-Q
(Olympia ΙΙΙ, 82, εικ. 1�4)
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Εικ. 8. Μορφές Α, Β
(αρχείο των φωτογραφιών της συγγραφέως,

Μουσείο της Ολυμπίας)

Εικ. 9. Μορφές U, V
(αρχείο των φωτογραφιών της συγγραφέως,

Μουσείο της Ολυμπίας)
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Οι σωστικές ανασκαφές στην αρχαία Κίσαμο εδώ και σαράντα χρόνια έχουν
φέρει στο φως πολλά κομμάτια ενός παζλ που έχει πάρει το δρόμο της ανα-
σύνθεσης του αρχαίου πολεοδομικού ιστού.1 Ωστόσο οι αντικειμενικές δυ-
σκολίες που δημιουργεί το σημερινό δομημένο περιβάλλον -πρόκειται για
μια ακόμη πόλη κάτω από πόλη- περιορίζουν δραματικά τις δυνατότητες
της πληρέστερης αρχαιολογικής έρευνας και κατ’ επέκταση της κατανόησής
μας στα θέματα που σχετίζονται με τις αρχιτεκτονικές λύσεις που κυριάρ-
χησαν στην κατοικία της πόλης αυτής κατά τους ρωμαϊκούς αυτοκρατορι-
κούς χρόνους. Με δεδομένο ότι η κατάτμηση των οικοπέδων της σημερινής
κωμόπολης είναι μικρή και ότι οι ανθρωπoγενείς επεμβάσεις είναι συνηθέ-
στατα καταστροφικές, οι ανασκαφές αφενός περιορίζονται σε στενά όρια με
αποτέλεσμα να μην είναι συνήθως εφικτή η αποκάλυψη μιας ολοκληρωμέ-
νης κάτοψης και αφετέρου το σωζόμενο ύψος των τοίχων είναι εξαιρετικά
μικρό ή και ανύπαρκτο.

Παρά την ουσιαστική απουσία ιστορικών πληροφοριών για την Κίσαμο,
οι αρχαιολογικές ενδείξεις έρχονται να εξυφάνουν την άγνωστη ιστορία της
αφού μιλούν πλέον από μόνες τους για μια ανθηρή πόλη-λιμάνι η οποία
από άσημο επίνειο της Πολυρρήνιας στους ελληνιστικούς χρόνους, με τη
ρωμαϊκή κατάκτηση μετατρέπεται σταδιακά σε εμπορικό και καλλιτεχνικό
κέντρο, στο σταυροδρόμι των εμπορικών δρόμων από την ανατολή προς
τη Ρώμη και αντίστροφα. Η στρωματογραφία της έχει δείξει ότι τα κεραμικά
εργαστήριά της2 τροφοδοτούν με αμφορείς, λύχνους και άλλα κεραμικά

Σταυρούλα Μαρκουλάκη

«Αριστοκρατικές» αστικές επαύλεις
στην ελληνορωμαϊκή Κίσαμο

Στη μνήμη της Ηούς Ζερβουδάκη

1 Μαρκουλάκη, Χριστοδουλάκος, Φραγκονικολάκη 2004, 355-373, tav. III-V, όπου και
η σχετική βιβλιογραφία για την αρχαία πόλη.

2 Το στρώμα του 1ου αι. μ.Χ. μας έδωσε την ευκαιρία να μελετήσουμε περισσότερο συ-
στηματικά η ανασκαφή του Κέντρου Υγείας. Εδώ, κάτω από ψηφιδωτά δάπεδα του τέλους



προϊόντα την αγορά κατά τους αυτοκρατορικούς ρωμαϊκούς χρόνους, συ-
νεχίζοντας μια μακρόχρονη ελληνιστική παράδοση.3 Μετά από μια κατα-
στροφή που παρατηρείται στο οικοδομικό στρώμα του 1ου αι. και η οποία
πιθανότατα συνδέεται με το σεισμό του 65 ή 66 μ.Χ. που αναφέρεται στις
πηγές, η πόλη ανοικοδομείται και επεκτείνεται. Κατά τον 2ο και μέχρι τα
μέσα τουλάχιστον του 3ου αι. παρατηρείται αύξηση του πληθυσμού που συ-
νοδεύεται από οικονομική άνθιση η οποία αποτυπώνεται όχι μόνο στην
εκτεταμένη ανοικοδόμηση επαύλεων αλλά και στον καλλιτεχνικό χώρο με
τη διακόσμηση και τον εξωραϊσμό των κατοικιών κατά τα πρότυπα των
καλλιτεχνικών ρευμάτων της εποχής.

Γύρω στα μέσα του 3ου αι. σημειώνεται μια σταδιακή οικονομική ύφεση
που προφανώς απορρέει από την κρίση που περνά ολόκληρη η αυτοκρα-
τορία την εποχή αυτή, με ενδεχόμενη πληθυσμιακή έκρηξη ή αστυφιλία,
που ανιχνεύεται στις μετασκευές των πολυτελών επαύλεων με ευτελή υλικά
ή στις επεκτάσεις του κατοικήσιμου χώρου με την τροποποίηση και το χτί-
σιμο περίστυλων αυλών ή την κατάργηση κήπων. Οι αποκρύψεις κάποιων
από τους νομισματικούς θησαυρούς που έχουν έρθει στο φως και χρονο-
λογούνται στην περίοδο αυτή,4 αποτελούν τις καλύτερες μαρτυρίες για την
οικονομική κρίση και τις πληθωριστικές τάσεις της εποχής. Οι μεταρρυθ-
μίσεις του Διοκλητιανού και η ανάκαμψη της οικονομίας δίνει τη δυνατό-
τητα στην πόλη να συνεχίσει τη ζωή της μέχρι την ολοκληρωτική κατα-
στροφή της από το σεισμό του 365 μ.Χ. που δε σήμανε την οριστική της εγ-
κατάλειψη αλλά οπωσδήποτε το τέλος της αρχαίας λάμψης της.5

Παράλληλα με την αρχιτεκτονική την οποία θα επιχειρήσουμε να προ-
σεγγίσουμε στη συνέχεια, η οικοδομική τέχνη παρουσιάζει στοιχεία της ρω-
μαϊκής τεχνικής που αφορούν αδρομερώς στα εξής: 1) Στα υλικά δομής με
κύριο χαρακτηριστικό το πολύ ισχυρό ρωμαϊκό ασβεστοκονίαμα με μεγάλη
περιεκτικότητα σε άμμο. 2) Στην υιοθέτηση του θόλου κατά το opus inser-
tum που αποτελεί τη λύση στέγασης όχι μόνο των μεγάλων δημόσιων κτι-
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του 2ου αι. μ.Χ., εντοπίστηκε ένα κεραμικό εργαστήριο. Η παραγωγή του, κυρίως αμφορείς
και λυχνάρια κρητικού τύπου, χρονολογείται στον 1ο αι. μ.Χ. βλ. Markoulaki, Empereur, Ma-
rangou 1989, 557-563, εικ. 4-13.

3 Σκόρδου 2000.
4 Οικ. Προυσαλίδου: αποθησαυριστικό σύνολο 123 χάλκινων νομισμάτων σε αγγείο, ση-

στέρτιοι, η απόκρυψη των οποίων σύμφωνα με την εκτίμηση του Νομισματικού Μουσείου
έγινε επί βασιλείας του Βαλεριανού του Α΄ (253-260 μ.Χ.). Οικ. Αλυγιζάκη: χάλκινα νομί-
σματα σε αγγείο, 337-364 μ.Χ. (έκθεση Μουσείου Κισάμου). Οικ. Στημαδωράκη: σύνολο
κρυμμένο μέσα σε χωμάτινο πάτωμα (απόκρυψη έκτακτης ανάγκης;), από 27 σηστέρτιους
Γορδιανού (238-244 μ.Χ.).

5 Στείρος, Παπαγεωργίου, Μαρκουλάκη 2004, 434-437 (Κίσαμος).



ρίων όπως οι θέρμες6 αλλά και τμημάτων των κατοικιών, ανάλογα με τις
αρχιτεκτονικές φόρμες. Στην κατασκευή των θόλων των θερμών, όπου η
κλίμακα είναι εξαιρετικά μεγάλη, παρατηρείται πρόσμειξη του κονιάματος
αυτού με ελαφρόπετρα για την ελάφρυνση των φορτίων. Τη στέγαση των
σπιτιών ωστόσο αποτελεί κατά κανόνα η κεραμοσκεπή με τα χαρακτηρι-
στικά καμπύλα κεραμίδια (λακωνικού τύπου) της εποχής τα οποία κατα-
κλύζουν τα στρώματα καταστροφής σε όλες τις ανασκαφές. 3) Στις τοιχο-
ποιίες των σπιτιών χρησιμοποιείται το προσφορότερο υλικό, η ντόπια πέτρα
χωρίς ιδιαίτερη κατεργασία, με συνδετικό υλικό το ασβεστοκονίαμα που
αναφέρθηκε παραπάνω. Οπτόπλινθοι, συνήθως τριγωνικά τούβλα που το-
ποθετούνται με τη μεγάλη πλευρά στην όψη των τοίχων, χρησιμοποιούνται
για τους χυτούς τοίχους των λουτρών και στους θόλους (opus testaceum).
Το opus caementicium έχει παρατηρηθεί εξ άλλου σε υποδομή του αρχαίου
λιμανιού. Η χρήση της καθαρά ρωμαϊκής τεχνικής opus reticulatum, η οποία
υπάρχει σε ελληνικές πόλεις που υπήρξαν ρωμαϊκές αποικίες όπως π.χ. η
Πάτρα, δεν έχει διαπιστωθεί, τουλάχιστον μέχρι τώρα. Η λαξευτή πέτρα,
ασβεστόλιθος ή ψαμμίτης, χρησιμοποιείται κυρίως για τους στυλοβάτες
των περιστυλίων, τα κατώφλια και τις παραστάδες. 4) Στη χρήση του μαρ-
μάρου για τους κίονες που σηματοδοτούν δημόσιους χώρους ή τις περιοχές
κύρους των ιδιωτικών κτιρίων, λευκού ή πορφυρού εισαγμένου ή γκρίζου,
φλεβωτού, πιθανότατα ντόπιου.7 Ο ρυθμός που ακολουθείται είναι μείξη
ιωνικού, για τις βάσεις και κορινθιακού για τα κιονόκρανα, κυρίως για τα
μεγάλης κλίμακας μαρμάρινα, δημόσια οικοδομήματα, ενώ στα ιδιωτικά
φαίνεται προτίμηση σε παραλλαγές του ιωνικού λίθινου κιονοκράνου, με
αρράβδωτο και μονολιθικό τον κορμό του κίονα. Έχει παρατηρηθεί και
ύπαρξη μαρμάρινων ιωνικών ελληνιστικών κιονοκράνων,8 πιθανόν σε δεύ-
τερη χρήση από παλιότερα οικοδομήματα της περιοχής, ή αγορασμένα ως
αρχιτεκτονικά μέλη από το εμπόριο.9 Μάρμαρα επίσης χρησιμοποιούνται
και στις ορθομαρμαρώσεις ή τις πλακοστρώσεις των λουτρών ή των αι-
θουσών σε οικίες όπως και στα δάπεδα opus sectile. 5) Στην τάση για το
διάκοσμο των δημόσιων χώρων με γλυπτά θεών,10 σιληνών και σατύρων,11
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6 Δαβάρας 1967, 499. Στα πλαίσια του Γ΄ ΚΠΣ, το 2005, 38 χρόνια μετά από τη μικρής
έκτασης ανασκαφή του Δαβάρα, οι μαρμαρόστρωτες ρωμαϊκές θέρμες της Κισάμου έρχον-
ται στο φως. Τεράστια τμήματα θόλων πεσμένα από το σεισμό του 365 μ.Χ. έχουν σκεπάσει
τους χώρους, κυρίως το frigidarium.

7 Ανάλυση υλικών προγραμματίζεται στα πλαίσια της ανάδειξης των απαλλοτριωμένων
χώρων της ρωμαϊκής Κισάμου που βρίσκεται σε εξέλιξη.

8 Ανασκαφή Κέντρου Υγείας 1984, πεσμένο στο στρώμα καταστροφής.
9 Hermann 1988, 3-4.
10 Κορμός Διονύσου, αντίγραφο έργου του Πολυκλείτου, βλ. Πωλογιώργη 1980, πίν. 317 ε.
11 Με εξαίρεση τον ανδριάντα του Αδριανού που βρέθηκε στο χώρο του θεάτρου (σήμερα



αλλά και των ημιυπαίθριων χώρων των κατοικιών. Γλυπτά εφεστίων ή πα-
τρώων θεών στις ιδιωτικές κατοικίες μπορεί να συναντήσει κανείς στο χώρο
της οικιακής λατρείας, στην περίστυλη αυλή (lararium), όπως το αγαλμά-
τιο του Ηρακλή12 αλλά και κεφαλή νεαρού Διονύσου13 σε άλλο χώρο, στην
έπαυλη του Φειδία που περιγράφουμε παρακάτω. Τα αίθρια ή οι εσωτερι-
κές αυλές μπορεί να έχουν διακοσμητικά γλυπτά που σχετίζονται με το νερό,
για παράδειγμα ο σιληνός με τον ασκό στον ώμο από όπου έτρεχε νερό14

(εικ. 1) ή στο μέσον κάποιου viridarium, όπως το σύμπλεγμα Αφροδίτης
και Έρωτα15 (εικ. 2), η Αφροδίτη με διάδημα στον τύπο της αιδουμένης του
Καπιτωλίου (εικ. 17) ή ένα ηλιακό ρολόι (έκθεση Μουσείου Κισάμου Λ 323).
Από την επίπλωση των σπιτιών ό,τι έχει διασωθεί είναι στοιχεία μαρμάρινων
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εκτίθεται στο Μουσείο Κισάμου), δεν έχουν βρεθεί εικονιστικά γλυπτά μέχρι τώρα στην Κί-
σαμο. Αντίθετα τα διακοσμητικά γλυπτά είναι αρκετά και αποτελούν το μεγαλύτερο μέρος
της συλλογής γλυπτών της έκθεσης του Μουσείου Κισάμου.

12 Μαρκουλάκη 1987β, πίν. 330 α.
13 Μαρκουλάκη 1987β, 562, πίν. 329 β˙ Νινιού-Κινδελή 1991-3, πίν. 1-4 (2ος αι. μ.Χ.).
14 Ανδρεαδάκη-Βλαζάκη 1983, 364, πίν. 160 γ.
15 Βλ. Νινιού-Κινδελή 1989-90, 81-93, πίν. 1-6 (Λ3229).

Εικ. 1. Κίσαμος 1983. Πλατεία
Τζανακάκη. Σιληνός με ασκό,
κρηναίο γλυπτό.

Εικ. 2. Κίσαμος, Κέντρο Υγείας 1985. Διακοσμητικό
σύμπλεγμα Αφροδίτης και έρωτα (1ος αι. μ.Χ.).



τραπεζιών τα οποία πρέπει να ήταν τοποθετημένα σε αίθρια, σύμφωνα με
τα γνωστά πρότυπα των πόλεων της ζώνης του Βεζουβίου στην Καμπανία.
Τα στοιχεία αυτά είναι τα στηρίγματά τους, μονοπόδια γλυπτά (Λ 54 απο-
καμωμένου Έρωτα, Λ 91 Διονύσου και Αριάδνης) ή διπόδια ανάγλυφα τρα-
πεζοφόρα (Λ 199 με παράσταση κάπρου, εικ. 3). Πολύ συχνές φαίνεται ότι
ήταν οι βάσεις για περιρραντήρια ή μαρμάρινες λεκάνες στον τύπο χαμηλού
κίονα με ραβδώσεις. Οι επιφάνειες στους εξέχοντες εσωτερικούς χώρους
των σπιτιών και τα στεγασμένα αίθρια διακοσμούνται με την τοιχογραφία
και το ψηφιδωτό και σπανιότερα με το opus sectile16 που ακολουθούν τις
επικρατούσες προτιμήσεις σ’ ολόκληρη τη ρωμαϊκή αυτοκρατορία. Όσον
αφορά στον τοιχογραφικό διάκοσμο, αυτός συμπεραίνεται από τα αναρίθ-
μητα πεσμένα θραύσματα από τους τοίχους που κατά κανόνα δε σώζονται
περισσότερο του ενός μέτρου και ο οποίος φαίνεται ότι δεν απουσίαζε
ακόμη και στις περιπτώσεις δωματίων που υπήρχαν χωμάτινα δάπεδα, ή σε
ταπεινές κατασκευές κατοικιών που ανήκαν στα φτωχότερα κοινωνικά
στρώματα. Τα ψηφιδωτά δάπεδα, παρά τον όχι ιδιαίτερα μεγάλο αριθμό
τους μέχρι τώρα, σε σύγκριση με άλλες σύγχρονες της Κισάμου πόλεις του
ελλαδικού χώρου (π.χ. Πάτρα, Σπάρτη κλπ.), σώζονται γενικά σε καλή κα-
τάσταση και αποτελούν προϊόντα υψηλής καλλιτεχνικής αξίας. Αρκετά από
αυτά έχουν παραστάσεις που αποτελούν αντίγραφα ελληνιστικών ζωγρα-
φικών έργων και
αποτελούν την α-
πόδειξη ότι το ψη-
φιδωτό αποτελεί
μια πιο ανθεκτική
μορφή ζωγραφι-
κής, όπως για πα-
ράδειγμα στο ψη-
φιδωτό των Ωρών
και των Εποχών,17

όπου η μία από τις
τρεις Ώρες ανακα-
λεί στο νου τη διά-
σημη Flora από τις
Στάβιες. Στα πομ-
πηιανά σπίτια η
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16 Ανδρεαδάκη-Βλαζάκη 1991, 423-424, σχ. 11, πίν. 161 ε˙ Μαρκουλάκη, Χριστοδουλά-
κος, Φραγκονικολάκη 2004, 369, εικ. 13 (οικόπεδο Βεστάκη).

17 Μαρκουλάκη 1987α, 33-59, έγχρ. πίν. α-β, πίν. 9-20˙ Markoulaki 1994.

Εικ. 3. Κίσαμος. Μαρμάρινο τραπεζοφόρο με ανάγλυφη παρά-
σταση κάπρου, τυχαίο εύρημα στην περιοχή του Κέντρου Υγείας.



διακόσμηση των δαπέδων είναι εξαρτημένη από τον τοιχογραφικό διάκο-
σμο, όπου αυτός παίζει τον πρωτεύοντα ρόλο.18 Αν και στην περίπτωση της
Κισάμου που ισοπεδώθηκε από σεισμό, τα εικονογραφικά προγράμματα
των τοιχογραφιών δε σώθηκαν, από τις εικονιστικές παραστάσεις των ψη-
φιδωτών μπορεί κανείς να συμπεράνει το αντίστροφο.

Την ανάπτυξη της Κισάμου μέσα σε ένα σχεδιασμένο πολεοδομικό ιστό
ακολουθεί η σχεδιασμένη επίσης ανοικοδόμηση κατοικιών. Από τον Ιππο-
κράτη μέχρι τον Ξενοφώντα, τον Αριστοτέλη και τον Βιτρούβιο, ο σωστός
προσανατολισμός των κτιρίων διασφάλιζε την υγεία μιας πόλης και των κα-
τοίκων της. Η Κίσαμος, ως παράλια πόλη στη βόρεια ακτή, είχε το προνό-
μιο της δροσερής αύρας το καλοκαίρι και της θέας προς τον αρχαίο κόλπο
Μυρτίλο, αλλά συγχρόνως πρέπει να υπέφερε από τους δυνατούς δυτικούς
ανέμους που χαρακτηρίζουν και σήμερα την περιοχή. Οι αρχιτέκτονες λοι-
πόν της εποχής έπρεπε να λαμβάνουν υπόψη στο σχεδιασμό των σπιτιών
αυτά τα δεδομένα. Όσον αφορά στο χαρακτήρα της αρχιτεκτονικής δεν
πρέπει να βγάλουμε από το μυαλό ότι βρισκόμαστε στον ελληνικό χώρο ο
οποίος, παρά τις όποιες επιδράσεις της εποχής, έχει πίσω του μια μεγάλη πο-
λιτιστική παράδοση. Το κυρίαρχο επομένως στοιχείο της κατοικίας πρέπει
να αναζητηθεί στην αυλή και το ελληνικής έμπνευσης περιστύλιο της ελ-
ληνιστικής οικίας, το οποίο όπως γνωρίζουμε υιοθετήθηκε από τη ρωμαϊκή
αρχιτεκτονική και συνυπάρχει με το ιταλικής έμπνευσης αίθριο (atrium).19

Η ομοιογένεια ωστόσο που παρουσιάζει η αρχιτεκτονική σε ολόκληρη τη
μεσογειακή λεκάνη κατά τους ρωμαϊκούς αυτοκρατορικούς χρόνους είναι
συνέπεια της κοινωνικής ομοιογένειας και της διάθεσης για πολιτική συ-
νεργασία των τοπικών ελίτ. Παντού οι κυρίαρχες τάξεις έχτιζαν με σκοπό να
ζουν κατά τo ρωμαϊκό κοινωνικό σχήμα, υποδηλώνοντας έτσι τη συμμε-
τοχή τους στη διακυβέρνηση της αυτοκρατορίας και επιδεικνύοντας το
γόητρό τους απέναντι στους ντόπιους προστατευόμενούς τους (clientes).20

Στη σύγχρονη βιβλιογραφία επικρατεί πλέον ο χαρακτηρισμός μιας πολυ-
τελούς κατοικίας της ρωμαϊκής εποχής, με το λατινικό όρο domus που εμπεριέ-
χει μια ευρύτερη έννοια, όχι μόνο του σπιτιού αλλά και των κατοίκων του, της
οικογένειας. Προτιμήσαμε τον ελληνικό όρο αστική έπαυλη που έχει καθιερω-
θεί πλέον στην ελληνική βιβλιογραφία και παραπέμπει άμεσα στην αυλή,21 ενώ
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18 Dunbabin 1999, 315.
19 Brothers 1996, 34.
20 Wallace-Hadrill 1988, 84-86.
21 Η αρχαιοελληνική έννοια της λέξης έπαυλις είναι αυτή της αγροτικής, της βουκολικής

κατοικίας (λεξικό Liddell-Scott).



ο όρος domus χρησιμοποιείται εδώ μόνο για το σπίτι με το τυπικό atrium.
Από το σύνολο λοιπόν μιας πλειάδας πλέον ανασκαφών με αποσπα-

σματικά ως επί το πλείστον τμήματα σπιτιών της ελληνορωμαϊκής Κισά-
μου, επιλέξαμε τέσσερις (4) περιπτώσεις στις οποίες έχουν αποκαλυφτεί
κατοικίες με περιστύλια ή αίθρια22 (σχ. 1, 2-5). Θεωρούμε ότι με τα μέχρι
τώρα δεδομένα, οι ανασκαφές αυτές αποτελούν τα πλέον αντιπροσωπευ-
τικά δείγματα και με την απαραίτητη ανασκαφική τεκμηρίωση, για τη συ-
νοπτική προσέγγιση του αρχιτεκτονικού τύπου της αστικής κατοικίας της
«αριστοκρατικής» τάξης όπως διαμορφώθηκε στην Κίσαμο κατά τους ρω-
μαϊκούς αυτοκρατορικούς χρόνους.23

1. Ανασκαφή αύλειου χώρου του Μητροπολιτικού Ναού
Κισάμου24 (Σχ. 2, εικ. 4)

Ο Μητροπολιτικός Ναός της Ευαγγελίστριας βρίσκεται στις ΝΑ παρυφές
της σημερινής κωμόπολης που ελάχιστα διαφοροποιείται από το περίγραμμα
της αρχαίας ομώνυμης πόλης. Η εκκλησία κτίστηκε στα τέλη της δεκαετίας
του 1960 χωρίς να έχει προηγηθεί ανασκαφική έρευνα. Προφορικές μαρτυ-
ρίες αναφέρουν την καταστροφή ψηφιδωτών δαπέδων. Έτσι, στις αρχές
πλέον της δεκαετίας του 1990, με αφορμή την ανέγερση ενός νέου διώρο-
φου εκκλησιαστικού οικοδομήματος με αίθουσα εκδηλώσεων, πραγματο-
ποιήθηκε μικρής έκτασης ανασκαφική έρευνα, σε διαφορετικές ανασκαφικές
περιόδους (1991-1996), στη βόρεια πλευρά της εκκλησίας. Στην πρώτη πε-
ρίοδο αποκαλύφτηκαν δωμάτια σε πολύ κακή κατάσταση διατήρησης με
χωματένια δάπεδα τα οποία διέσχιζαν αποχετευτικοί αγωγοί, κάτω από
στρώματα πεσμένης κεραμοσκεπής. Στη δεύτερη ανασκαφική περίοδο και
μετά την ανέγερση του οικοδομήματος, μέσα σε πολύ περιορισμένα πλαίσια
πλέον, ήρθε στο φως σχεδόν ακέραιο ένα τυπικό ρωμαϊκό αίθριο (atrium)
με impluvium (9Χ11μ.), χωρίς τις προεκτάσεις εκατέρωθεν της μίας πλευ-
ράς, τις λεγόμενες alae, που ανήκε σε ρωμαϊκή domus. Η στέγη έφερε τε-
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22 Τα σχέδια των ανασκαφών έγιναν από τις σχεδιάστριες Α. Κορακάκη και Αμαλία
Παπά και η ηλεκτρονική επεξεργασία από τον Ευθύμη Παρά και την Αμαλία Νουκάκη. Οι
φωτογραφίες από τη γράφουσα και το φωτογράφο Η. Ηλιάδη.

23 Να σημειώσουμε ότι τα αρχιτεκτονικά λείψανα και τα ψηφιδωτά από τις ανασκαφές
αυτές που εξετάζουμε στη συνέχεια, με εξαίρεση την αρ. 2 που δεν έχει ακόμη απαλλοτριω-
θεί, βρίσκονται σε πρόγραμμα συντήρησης, διαμόρφωσης και ανάδειξης με στόχο την επι-
σκεψιμότητά τους.

24 Μαρκουλάκη 1997, 1024-1025, πίν. 189 α˙ Μαρκουλάκη 1999, 179-199, εικ. 27˙ Μαρ-
κουλάκη, Χριστοδουλάκος, Φραγκονικολάκη 2004, 368-369, εικ. 12. Στην ανασκαφή εργά-
στηκε ως συμβασιούχος η αρχαιολόγος Μ. Σκόρδου.



τράγωνο άνοιγμα στο κέντρο, το κατάκλυστρον (compluvium), πάνω ακρι-
βώς από το impluvium, που δεχόταν τα νερά της βροχής και από όπου στη
συνέχεια γινόταν η παροχέτευσή τους με σύστημα αγωγών. Η στήριξή της
γινόταν χωρίς φέροντες κίονες, αλλά με την εγκάρσια τοποθέτηση των ξύ-
λινων δοκών της οροφής. Ανήκει επομένως στον τύπο του τοσκανικού αι-
θρίου, όπως το περιγράφει ο Βιτρούβιος (Περί Αρχιτεκτονικής VI, 3). Είναι
διακοσμημένο με ψηφιδωτό δάπεδο (εικ. 4), ενώ το impluvium (3,70Χ4,64
μ., βάθος 30 εκ.) είναι επενδυμένο με μάρμαρα τόσο στο δάπεδο όσο και
στις χαμηλές πλευρές του. Το δάπεδο έχει κλίση προς τη δυτική πλευρά
όπου υπάρχει οπή αγωγού που περνά κάτω από το ψηφιδωτό και καταλήγει
σε μεγαλύτερο αγωγό στον εξωτερικό χώρο, δυτικά του αιθρίου.

Το ψηφιδωτό είναι κατασκευασμένο με την τεχνική opus tessellatum με
μεγάλες ψηφίδες (1-1,5Χ2 εκ.), το μέγεθος των οποίων δικαιολογείται από
την ημιυπαίθρια χρήση του χώρου. Έχει παραστάσεις θαλάσσιων φαντα-
στικών όντων που αποδίδονται σχεδόν εν περιγράμματι, χωρίς φωτοσκιά-
σεις και με πολύ περιορισμένη χρωματική κλίμακα. Η τεχνοτροπία αυτή και
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Εικ. 4. Κίσαμος. Μητρόπολη. Το αίθριο με το ψηφιδωτό και το impluvium.



η έλλειψη πολυχρωμίας25 θα μπορούσαν να τοποθετήσουν το ψηφιδωτό
επομένως και το αίθριο, στον 1ο ή τις αρχές του 2ου αι. μ.Χ. Η ανεύρεση όμως
ενός νομίσματος Αδριανού (117-138 μ.Χ.) σε υποδομή του αιθρίου (δίπλα
σε εξωτερικό αγωγό), χρονολογεί πιθανότατα την κατασκευή του αιθρίου
και προφανώς και του ψηφιδωτού, ακριβώς στα χρόνια της βασιλείας του
Αδριανού.26 Το αίθριο ήταν τοιχογραφημένο όπως συμπεραίνεται από πλη-
θώρα εγχρώμων σπαραγμάτων από το επίχρισμα των τοίχων και φαίνεται
ότι κυριαρχούσε το πομπηιανό κόκκινο χρώμα.

Στη βόρεια πλευρά του αιθρίου υπάρχει ένας μικρός προθάλαμος (ve-
stibulum) με ψηφιδωτό δάπεδο διακοσμημένο με «διανθίσματα» από μι-
κρούς δαντελωτούς ρόμβους, ανάμεσα σε απροσδιόριστα, μη ανασκάψιμα,
δωμάτια. Ο προθάλαμος αυτός που σώθηκε κατά ευτυχή συγκυρία, προ-
σφέρει δύο πολύτιμα στοιχεία επιπρόσθετα στην παρουσία του αιθρίου. Το
πρώτο είναι η ένδειξη της κύριας εισόδου (fauces) από το βορρά και το άλλο
ο άξονας του κτιρίου με προσανατολισμό Β-Ν. Ωστόσο πιθανότατα το σπίτι
λειτουργούσε κατά τους δύο άξονες, διότι ο κατά μήκος άξονας του αιθρίου
είναι Α-Δ. Σε κάθε μια από τις άλλες πλευρές σώζονται θυραία ανοίγματα.
Από την ανατολική πλευρά του αιθρίου, στο χώρο του εκκλησιαστικού «πο-
λιτιστικού κέντρου», έχει βεβαιωθεί ανασκαφικά η ύπαρξη δωματίων. Από
τη δυτική πλευρά φαίνεται ότι υπήρχε υπαίθριος χώρος τον οποίο διασχί-
ζουν παράλληλα προς τον άξονα του κτιρίου δύο αποχετευτικοί αγωγοί
στον ένα από τους οποίους χύνονταν και τα όμβρια ύδατα του impluvium.
Από τον τοίχο της νότιας πλευράς σώθηκε μόλις το δυτικό άκρο του ενώ
στο υπόλοιπο, όπως και σε τμήμα του ψηφιδωτού του αιθρίου, είχε θεμε-
λιωθεί ο ναός και μάλιστα για την ενίσχυση της στατικότητάς του απαιτή-
θηκε η κατασκευή πρόσθετου τσιμεντένιου τοιχίου στο σημείο αυτό. Παρ’
όλα αυτά, στην άκρη αυτή εντοπίστηκε πόρτα που οδηγούσε σε δωμάτιο
της ρωμαϊκής domus. Το δωμάτιο αυτό είχε δύο αλλεπάλληλα δάπεδα. Στην
αρχική φάση υπήρχε ψηφιδωτό δάπεδο το οποίο επιστρώθηκε στη συνέ-
χεια με χτυπητή γη. Από το ψηφιδωτό ανιχνεύτηκε σε τομή του μεταγενέ-
στερου χωμάτινου δαπέδου, μόνο το υπόστρωμα από κροκάλες. Αξιοση-
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25 Η προσέγγιση του ψηφιδωτού του αιθρίου στην κατηγορία του ασπρόμαυρου δεν
προδικάζει ότι τα υπόλοιπα ψηφιδωτά του κτιρίου που έχουν χαθεί θα πρέπει αναγκαστικά
να ήταν ασπρόμαυρα. Αντίθετα διάσπαρτες ψηφίδες που βρέθηκαν κατά την ανασκαφή του
στρώματος καταστροφής είναι γυάλινες με ζωηρά χρώματα. Η εν περιγράμματι (ιχνογρα-
φική) απόδοση των μορφών σε ψηφιδωτό άλλου τύπου αιθρίου, παρατηρείται και σε μετα-
γενέστερο σπίτι, στην ανασκαφή του Κέντρoυ Υγείας (βλ. παρακάτω).

26 Η διάρκεια ζωής του σπιτιού οριοθετείται με βάση τα νομίσματα του στρώματος κα-
ταστροφής μέχρι τα τέλη του 3ου αι. μ.Χ. Οι επισκευές του ψηφιδωτού συνηγορούν στη
μακρά διάρκεια της χρήσης του ως δαπέδου.



μείωτο είναι ότι μπροστά στο θυραίο αυτό άνοιγμα βρέθηκε πεσμένος
σπόνδυλος αρράβδωτου κίονα. Θα ήταν αναμενόμενο να αναζητήσει κανείς
εδώ το χώρο υποδοχής (τον οίκο ή tablinum) των «πελατών» (clientela) του
οικοδεσπότη για δουλειές (negotium), σύμφωνα με τον κανόνα της ρωμαϊ-
κής αρχιτεκτονικής: άξονας fauces-atrium-tablinum.27 Γενικά οι κύριοι χώ-
ροι θα πρέπει να αναπτύσσονταν κατά τη νότια αυτή πλευρά, στο χώρο
που χτίστηκε η εκκλησία και επομένως έχουν καταστραφεί. Η μόνη περί-
πτωση να έχει σωθεί κάτι επί πλέον είναι δυτικότερα, στο χώρο της πλακο-
στρωμένης αυλής όπου και η κύρια είσοδος της εκκλησίας. Περαιτέρω ανα-
σκαφική έρευνα όμως με τις παρούσες συνθήκες δεν είναι δυνατή.

Το αίθριο της Μητρόπολης αποτελεί το μοναδικό μέχρι τώρα παρά-
δειγμα ιταλικού αιθρίου με impluvium και ψηφιδωτό δάπεδο στην Κίσαμο,
αλλά και σε ολόκληρη την Κρήτη. Παρά το γεγονός ότι η μοναδική αποι-
κία των ρωμαίων στην Κρήτη υπήρξε η Κνωσός,28 κανένα ανάλογο αίθριο
δεν έχει μαρτυρηθεί ή δεν έχει έρθει ακόμη στο φως. Η γνωστή έπαυλη του
Διονύσου έχει περίστυλη αυλή. Στη βίλα της πόλης του Ηρακλείου η αρχι-
τεκτονική είχε ανεπανόρθωτα τραυματιστεί σε τέτοιο βαθμό που μόνο υπο-
θέσεις μπορεί να κάνει κανείς για τη λειτουργικότητα της.29 Από τις υπό-
λοιπες έρευνες που διεξάγονται στην Κρήτη αίθριο με impluvium, αλλά
χωρίς ψηφιδωτό δάπεδο, έχει δημοσιευτεί μόνο από την αρχαία Ελεύ-
θερνα.30 Αντίθετα σε άλλες ελληνικές πόλεις-αποικίες των ρωμαίων, τα πα-
ραδείγματα αφθονούν.31 Η Πάτρα, ίσως και λόγω της γεωγραφικής της
θέσης, φαίνεται ότι υπήρξε η κατ’ εξοχήν ρωμαϊκή αποικία που δέχτηκε ή
υιοθέτησε όσο καμιά άλλη τις ιταλικές επιρροές. Τα αίθρια ιταλικού τύπου
με impluvium αριθμούνται σε περισσότερα από 50 και αντιπροσωπεύουν
το μεγάλο βαθμό διείσδυσης της Romanitas, του εκλατινισμού, στην ιδιω-
τική σφαίρα της ζωής της πόλης.32

Η παρουσία του λατινικού αιθρίου στην Κίσαμο αποτελεί αδιάσειστη
απόδειξη όχι απλά ιταλικής επιρροής αλλά της ίδιας της περιορισμένης,
έστω, εγκατάστασης κάποιων ρωμαίων στην πρώιμη περίοδο της ανάπτυ-
ξης της πόλης.33 Ενδεχομένως η εγκατάσταση αυτή να πραγματοποιήθηκε

346 ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΜΑΡΚΟΥΛΑΚΗ

27 Για παράδειγμα Clarke 1991, εικ. 153.
28 Paton 2004, 451-452.
29 Για τα ψηφιδωτά της έπαυλης του Ηρακλείου αλλά και έγχρωμες φωτογραφίες της

βίλας Διονύσου της Κνωσού βλ. Μαρκουλάκη 2008.
30 Θέμελης 2004β, 58, εικ. 16 (οικία 1).
31 Σχετικά πρόσφατο χαρακτηριστικό παράδειγμα ιταλικού αιθρίου από την Κόρινθο βλ.

Sanders 1999, 443-444, εικ. 2.
32 Papaioannou 2001, 357.
33 Το atrium αποτελεί το κυρίαρχο στοιχείο της αρχιτεκτονικής των σπιτιών της Πομ-



και μέσω της Κνωσού. Κάποιος ή κάποιοι δηλαδή από τους προερχόμενους
από την Καπύη αποίκους της Κνωσού, να προωθήθηκαν προς το δυτικό
τμήμα του νησιού. Η μόνιμη εγκατάσταση ρωμαίων στην Κίσαμο μπορεί εξ
άλλου να τεκμηριωθεί και από την ανεύρεση στην ανασκαφή του Β΄ Δημο-
τικού Σχολείου δύο κτιστών τάφων με καμαρωτή οροφή από πλινθοδομή,
αδημοσίευτων ακόμη, καθαρά ρωμαϊκού τύπου κατά την άποψή μου, που
χρονολογήθηκαν από τα χρυσά κτερίσματα στην πρώιμη αυτή περίοδο (1ο-
2ο αι. μ.Χ.).34 Ωστόσο τα στοιχεία αυτά παραμένουν λίγα σε σύγκριση με τις
προαναφερθείσες πόλεις.

2. Ανασκαφή οικοπέδου Αργυρώς, Αγγελικής και Νικολάου
Στημαδωράκη35 (Σχ. 3, κτίριο Α, εικ. 5-7β)

Βρίσκεται στο δυτικό τμήμα της αρχαίας πόλης, προς το λιμάνι. Η ανασκαφή
άρχισε το 2000 και ολοκληρώθηκε σε δύο ανασκαφικές περιόδους το 2007
οπότε και εξάντλησε όλα τα περιθώρια του οικοπέδου, συνολικής έκτασης
580 τ.μ. Αποκαλύφτηκε μικρό μόνο μέρος, απ’ ό,τι φαίνεται, μιας εκτεταμέ-
νης αστικής έπαυλης με βασικό στοιχείο μια τεράστια περίστυλη αυλή.36

Το οικοδόμημα (σχ. 3, εικ. 5) εφάπτεται του κύριου πλακόστρωτου οδι-
κού άξονα με κατεύθυνση Α-Δ, του decumanus maximus, όπως πιστεύουμε.
Σε άμεση πρόσβαση από και προς το δρόμο υπάρχει κατώφλι εισόδου που
οδηγεί σε προθάλαμο (fauces) απ’ όπου εισέρχεται κανείς στο περιστύλιο.
Εδώ υπάρχει πηγάδι, δίπλα στη θεμελίωση τοίχου. Κάθετα στον άξονα της
οδού έρχεται ένας πολύ επιμήκης τοίχος (τοίχος 6), 24,5 μ., που αποτελεί το
δυτικό τοίχο του προθαλάμου και του περιστυλίου και χωρίζει την περίστυλη
αυλή από τη δυτική πτέρυγα της έπαυλης από την οποία ήρθαν στο φως,
ολόκληρα ή τμηματικά, οκτώ (8) δωμάτια. Τα μισά από αυτά έχουν χωμάτινα
δάπεδα και η χρήση τους φαίνεται σχετική με την οικιακή οικονομία. Τα
άλλα μισά στη συνέχεια, κατά παράταξη από τα νότια προς τα βόρεια, φέ-
ρουν ψηφιδωτά δάπεδα. Από αυτά μόνο το ένα (Δ. Γ) αποκαλύφτηκε ολό-
κληρο στα πλαίσια του οικοπέδου. Από τα άλλα τρία μεγάλο μέρος
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πηίας και της Ηράκλειας, στον πρώτο αιώνα. Ωστόσο και στον δεύτερο εξακολουθεί να
υπάρχει ο ίδιος τύπος στην Ιταλία, στο Settefinestre, αιώνα κατά τον οποίο σταδιακά εγκα-
ταλείπεται (Papaioannou 2001, 358, σημ. 14).

34 Νινιού-Κινδελή 1993, 475-476.
35 Μαρκουλάκη 2004. Στην πρώτη ανασκαφική περίοδο εργάστηκε ως συμβασιούχος ο

αρχαιολόγος Ν. Πατεράκης.
36 Μετά την τελευταία μιας σειράς γνωμοδοτήσεων του Τοπικού Συμβουλίου Μνημείων

Κρήτης, η οικοδόμηση του οικοπέδου θα πραγματοποιηθεί με κατάχωση του μεγαλύτερου
τμήματος της ανασκαφής, αφήνοντας ορατά κι επισκέψιμα τα ψηφιδωτά και τον αρχαίο δρόμο.



καλύπτεται από τον παρακείμενο δημοτικό δρόμο δυτικότερα. Τα ψηφιδωτά
είναι πολύχρωμα με ενδιαφέρουσες γεωμετρικές συνθέσεις αλλά και εικονι-
στικές παραστάσεις. Το δωμάτιο Γ (σχ. 3, Δ. Γ, εικ. 6) έχει εμβλήματα με προ-
σωπεία και στο κέντρο μισοκατεστραμμένη Μέδουσα. Το μεγαλύτερο (σχ. 3,
Δ. Δ) έχει πορτραίτα ακολούθων του Διονύσου, μέσα σε τετράγωνα γεωμε-
τρικής σύνθεσης οκτάκτινων αστεριών. Το δωμάτιο Θ (σχ. 3, Δ. Θ) μοιάζει
με στενόμακρο διάδρομο με άξονα Α-Δ, που προφανώς εξυπηρετούσε την
εσωτερική επικοινωνία των ψηφοθετημένων αιθουσών υποδοχής. Το ψηφι-
δωτό του είναι πολύχρωμο με έντονα χρώματα από υαλόμαζα και εικονίζει
προσωπεία, ένα ανδρικό στεφανωμένο που θεάται από τη νότια πλευρά και
ένα γυναικείο μάλλον Μούσας που θεάται από τη βόρεια πλευρά. Και τα
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Εικ. 5. Κίσαμος, οικόπεδο Στημαδωράκη. Άποψη της ανασκαφής από Β.



δύο είναι επώνυμα αλλά από τις επιγραφές δυστυχώς σώζονται μόνο οι κα-
ταλήξεις. Το τελευταίο (σχ. 3, Δ. Κ) έχει παράσταση Έρωτα με γιρλάνδες, σε
ανθισμένο λειμώνα. Η μελέτη των ψηφιδωτών αυτών είναι ακόμη σε εξέ-
λιξη, από την τεχνοτροπία τους όμως, κυρίως, η χρονολόγηση προσδιορίζε-
ται στο α΄ μισό του 3ου αι. μ.Χ. Στρωματογραφικός έλεγχος στις υποδομές και
τα κατώτερα στρώματα των δαπέδων θα επιχειρηθεί στη φάση της συντή-
ρησης των ψηφιδωτών, με στόχο την ακριβέστερη χρονολόγηση.

Όλο το υπόλοιπο τμήμα του οικοπέδου, έκτασης περί τα 120 τ.μ., κατα-
λαμβάνεται από έναν τεράστιο ανοικτό χώρο ο οποίος περιτρέχεται από μία
στεγασμένη στοά. Προφανώς πρόκειται για περίστυλη αυλή, την μεγαλύ-
τερη μέχρι τώρα της αρχαίας Κισάμου. Από το περιστύλιο αποκαλύφτηκαν
τμήματα μόνο δύο πλευρών, της δυτικής και της νότιας. Από τις κιονο-
στοιχίες δεν έχουν σωθεί παρά οι τετράγωνες, λίθινες πλίνθοι (0,50Χ0,50 μ.),
που αριθμούν 10 στη δυτική πλευρά που αποκαλύφτηκε σε μήκος 24,5 μ. και
το αποτύπωμα μίας μόνον στη νότια πλευρά, κατά τον παράλληλο άξονα
του αρχαίου δρόμου. Στυλοβάτης δεν υπάρχει και οι κολόνες (από τις οποίες
δε βρέθηκε καμία) ήταν θεμελιωμένες πάνω σε νωπή μάζα ασβεστοκονιάμα-
τος χυμένου μέσα σε τετράπλευρα ορύγματα μέσα στο έδαφος, πάνω στην
οποία είναι τοποθετημένες οι πλίνθοι. Ενδεχομένως οι κίονες εδώ ήταν ξύ-
λινοι και για το λόγο αυτό δεν κατασκευάστηκε στυλοβάτης, αν και στο ημε-
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Εικ. 6. Κίσαμος, οικόπεδο Στημαδωράκη. Ψηφιδωτό δωματίου Γ.



ρολόγιο της πρώτης ανασκαφικής περιόδου αναφέρεται η ανεύρεση μικρού
πεσμένου τμήματος λίθινου, δωρικού κιονοκράνου. Το βάθος της δυτικής
στοάς είναι 2,90 μ. και της νότιας 3,50 μ. ενώ τα μετακιόνια διαστήματα είναι
2,50 μ. και 2,00 μ. στο βορειότερο άκρο του οικοπέδου. Ο τοίχος (τοίχος 6) της
δυτικής στοάς έχει μια λοξή, χαμηλή αντηρίδα με ισχυρό υδραυλικό κονίαμα,
ίσως για υγρομόνωση ή ενίσχυση της στατικότητάς του. Το ίδιο στοιχείο πα-
ρατηρείται περιμετρικά των αυλών και σε άλλα σπίτια της Κισάμου. Το δά-
πεδο της στοάς αρχικά ήταν από ασβεστοκονίαμα και έχει δύο φάσεις, όπως
και ολόκληρο το συγκρότημα, όπως θα δούμε στη συνέχεια. Κάτω από αυτό
ένας μολύβδινος σωλήνας μικρής διαμέτρου διέσχιζε διαγώνια την αυλή.

Ο δυτικός τοίχος του περιστυλίου το χωρίζει από τη δυτική πτέρυγα, χωρίς
να το ενώνει. Κατά έναν εντελώς ανορθόδοξο τρόπο για τη συνήθη πρακτική
στην ελληνική και ρωμαϊκή κατοικία, στην αρχική φάση τουλάχιστον, εδώ
δεν υπάρχει πουθενά άμεση πρόσβαση των δωματίων της δυτικής πτέρυγας
προς το περιστύλιο. Στους χαμηλά σωζόμενους τοίχους όμως, μπορεί κανείς
να διακρίνει τις ποδιές χαμηλών παραθύρων που επέτρεπαν τον άπλετο φω-
τισμό και τη θέαση του περιστυλίου που πιθανότατα περιέκλειε ένα τεράστιο
κήπο (viridarium). Η ίδια παρατήρηση για τη μη άμεση πρόσβαση ισχύει και
για το περιστύλιο στην έπαυλη του Κέντρου Υγείας (βλ. παρακάτω).

Η έπαυλη εμφανίζει δεύτερη οικοδομική φάση ή καλύτερα σημαντικές με-
τασκευές που σηματοδοτούν μια παρακμή. Εγκάρσιοι τοίχοι μετατρέπουν την
περίστυλη αυλή σε δωμάτια (σχ. 3) προφανώς για τη στέγαση περισσότερου
και φτωχότερου πληθυσμού. Δίπλα σε έναν από τους τοίχους αυτούς βρέ-
θηκε ακέραιος ανθρώπινος σκελετός, σεισμόπληκτος (εικ. 7α). Κατά τη φάση
αυτή οι κίονες δεν υπάρχουν αφού ακόμη και οι τετράγωνες λίθινες βάσεις
τους έχουν καταχωθεί και από πάνω όλος ο χώρος έχει επιστρωθεί με ταπει-
νότερο δάπεδο από χτυπητή γη. Διατηρείται ωστόσο ο μεγάλος δυτικός τοί-
χος της αυλής επί του οποίου είχε διανοιχτεί μικρό θυραίο άνοιγμα επι-
κοινωνίας με τη δυτική πτέρυγα. Στην ίδια αυτή φάση πρέπει να ανήκε και ένα
πάτωμα με πήλινες πλάκες που επικάλυπτε εξ ολοκλήρου το ψηφιδωτό Γ και
μάλιστα διέσωζε ένα μικρό φουρνάκι στην εσωτερική πλευρά του μεγάλου
τοίχου. Τα μεθεπόμενα δωμάτια Θ και Κ με τα ψηφιδωτά της Μούσας και του
Έρωτα, καλύφτηκαν με δάπεδο από απλό χώμα. Το πρώτο μετασκευάστηκε
σε κελάρι, με θύρα επικοινωνίας με τους χώρους της παλιάς περίστυλης
αυλής, γεμάτο με αμφορείς που βρέθηκαν όλοι σπασμένοι κάτω από το
στρώμα καταστροφής του σπιτιού. Στο δεύτερο, πάνω στο χωμάτινο δάπεδο
και κάτω από στρώμα πεσμένης κεραμοσκεπής, βρέθηκε δεύτερος σεισμό-
πληκτος ανθρώπινος σκελετός (εικ. 7β). Ένας νομισματικός θησαυρός με ση-
στέρτιους Γορδιανού (235 μ.Χ.) στο πάτωμα της δεύτερης φάσης της αυλής
και άλλα νομίσματα του β΄ μισού του 3ου αι. μ.Χ., χρονολογούν τις μετασκευές
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Εικ. 7α. Κίσαμος, οικόπεδο Στημαδωράκη. Σεισμόπληκτος 1.

37 Ανάλογη εικόνα μαρασμού στα τέλη του 3ου αι. διαπιστώθηκε στην αρχαία Ελεύθερνα
(Θέμελης 2004α, 447).

Εικ. 7β. Κίσαμος, οικόπεδο Στημαδωράκη. Σεισμόπληκτος 2.

μετά τα μέσα του 3ου αι. μ.Χ. και πιθανότατα προς το τέλος του- εποχή που
συμβαδίζει με μια γενικευμένη οικονομική ύφεση στην αυτοκρατορία.37



Οι χρόνοι κατασκευής της ίδιας της έπαυλης, γύρω στα τέλη του 2ου ή τις
αρχές του 3ου αι., δεν έχουν ακόμη βεβαιωθεί με ασφαλή ανασκαφικά δεδο-
μένα, αφού στις τομές που έγιναν τουλάχιστον μέχρι τη θεμελίωση των βά-
σεων των κιόνων δε βρέθηκε κάποιο ευανάγνωστο νόμισμα ή άλλο
εύγλωττο εύρημα. Η καταστροφή της έπαυλης, με την παρακμασμένη της
μορφή και χρήση, εντάσσεται στο γενικότερο στρωματογραφικό ορίζοντα
του μεγάλου σεισμού του 365 μ.Χ. των 8,5 R που κατέστρεψε την Κίσαμο.
Ατράνταχτο στοιχείο αποτελεί η ανεύρεση των δύο ανθρώπινων σκελετών
–σεισμόπληκτων, κάτω από το στρώμα καταστροφής.38

3. Ανασκαφή οικοπέδου Κέντρου Υγείας39 (Σχ. 4, εικ. 8-15)
Την πληρέστερη μέχρι τώρα άποψη για την ανάπτυξη μιας σύνθετης κατοι-
κίας και μάλιστα επώνυμης όπως θα δούμε στη συνέχεια, μας παρέχει η ανα-
σκαφή του Κέντρου Υγείας. Το οικόπεδο βρίσκεται στο κέντρο της κωμό-
πολης- περιοχή στην οποία εντοπίζεται και η συνοικία της ευπορότερης τάξης
της ελληνορωμαϊκής Κισάμου (residential area). Έχει έκταση 4 στρεμμάτων
και ανήκε στο δημόσιο από δωρεά ομογενών της Αμερικής μετά τον β΄ παγ-
κόσμιο πόλεμο για την ανέγερση μικρού Υγειονομικού Σταθμού. Ο σταθμός
ήταν ισόγειος, κτισμένος στο κέντρο του οικοπέδου έχοντας γύρω του με-
γάλο ακάλυπτο χώρο. Στο δυτικό όριο του οικοπέδου υπήρχαν δύο μικρά
πέτρινα βοηθητικά κτίσματα. Το ένα κατεδαφίστηκε για τις ανάγκες της ανα-
σκαφής ενώ το άλλο μετατράπηκε σε προσωρινό εργαστήριο συντήρησης
ψηφιδωτών και θα διαμορφωθεί προσεχώς σε κτίριο εξυπηρέτησης επισκε-
πτών. Οι θεμελιώσεις όλων αυτών των κτισμάτων δεν είχαν καταστρέψει τα
αρχαία δάπεδα. Το σημερινό διώροφο Κέντρο Υγείας κτίστηκε το 1985 στη
θέση του μεταπολεμικού Υγειονομικού Σταθμού με προέκτασή του στη βό-
ρεια πλευρά, από λανθασμένη επιμονή των τοπικών παραγόντων και μετά
από έγκριση του Κ.Α.Σ. και ενώ είχαν αποκαλυφθεί τα 4 από τα 6 ψηφιδωτά
σε σωστική ανασκαφή. Οι σύγχρονες θεμελιώσεις του μπετόν έχουν πλέον
επιφέρει σημαντικές καταστροφές στα αρχαία στρώματα. Η βόρεια προ-

352 ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΜΑΡΚΟΥΛΑΚΗ

38 Τα δύο αυτά ανθρώπινα θύματα του μεγάλου σεισμού έρχονται να προστεθούν στα
ήδη γνωστά τέσσερα ευρήματα του είδους (Στείρος, Παπαγεωργίου, Μαρκουλάκη 2004,
434-437, εικ. 1-2˙ Ανδρεαδάκη–Βλαζάκη 1998, 868, οικόπεδο Γ. Φωτάκη – Θ. Χαιρετάκη,
ανασκαφή Μ. Σκόρδου).

39 Μαρκουλάκη 1987β, 558-563, σχ. 2-3, πίν. 324 β – 331˙ Μαρκουλάκη 1991, 415, πίν.
160 β˙ Μαρκουλάκη 1994, 724-725˙ Μαρκουλάκη 1997, 1020-1024, σχ. 7, πίν. 387-388˙ Μαρ-
κουλάκη 1999, 183-197. Στην ανασκαφή πήραν μέρος κατά περιόδους, από φοιτήτριες, οι αρ-
χαιολόγοι Χ. Καραγιαννακίδου και Α. Τσίγκου.
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Εικ. 8. Κίσαμος, ανασκαφή Κέντρου Υγείας. Άποψη της έπαυλης από ψηλά, από Β.
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έκταση που ερευνήθηκε ανασκαφικά έδωσε σημαντικά στοιχεία όχι μόνο για
τη συγκεκριμένη θέση αλλά και για τη διαδρομή ολόκληρης της αρχαίας
πόλης. Σήμερα παραμένει in situ και μετά από συστηματικές ανασκαφικές
έρευνες και συντηρήσεις μέχρι και το 2007, μπορεί κανείς να δει μεγάλο
μέρος (1800 περίπου τ.μ.) μιας άλλοτε μεγαλοπρεπούς αστικής έπαυλης με
τις καλύτερες μέχρι τώρα δημιουργίες ψηφιδωτών δαπέδων της πόλης.

Η έπαυλη υπολογίζεται ότι ξεπερνούσε τα 2.500 τ.μ. στα όρια του οικο-
πέδου ενώ από τη βόρεια πλευρά προεκτείνεται στις όμορες ιδιοκτησίες.
Απαρτίζεται από τρεις πτέρυγες διαφορετικών φάσεων που αντιστοιχούν
συμπτωματικά και στους τομείς της ανασκαφής μας (σχ. 4, τομείς Ι-ΙΙΙ, εικ. 8).

Το σπίτι φαίνεται ότι λειτουργούσε κατά δύο κύριους άξονες: έναν Α-Δ
με την είσοδο από τα δυτικά και ένα δεύτερο με προσανατολισμό Β-Ν ο
οποίος φαίνεται ότι ήταν ο κύριος άξονας, η ραχοκοκαλιά του σπιτιού.

Ανάμεσα στον τομέα Ι και ΙΙ υπάρχει μια επιμήκης εσωτερική αυλή κατά
τον άξονα Α-Δ, στην οποία έμπαινε κανείς ενδεχομένως με ένα προθάλαμο
από κεντρικό δρόμο της αρχαίας πόλης που πρέπει να διερχόταν από τα δυ-
τικά, περίπου κάτω από το σημερινό δημοτικό δρόμο (Β-Ν). Στην αρχική
της μορφή η αυλή ήταν περίστυλη, τουλάχιστον κατά τις τρεις πλευρές,
εκτός της βόρειας που εφάπτεται στον τομέα 1. Από το περιστύλιο σώθηκε
μεγάλο μέρος του στυλοβάτη με μια λίθινη ιωνική βάση κίονα στη θέση της
αλλά εντοιχισμένη και τα κυκλικά αποτυπώματα δύο ακόμη κιόνων σε δια-
φορετικά σημεία. Σε μεταγενέστερη ίσως φάση το περιστύλιο εντοιχίστηκε
τουλάχιστον μέχρι κάποιο ύψος, με τρόπο που οι μετακιόνιοι τοίχοι «κατά-
πιαν» τις κολόνες (τις έκρυψαν) και έτσι η αυλή έγινε περισσότερο κλειστή,
περισσότερο εσωστρεφής40 (εικ. 9-10). Η στοά του περιστυλίου, όπως δια-
τηρήθηκε στη νότια πλευρά, έχει πλάτος 3 μ. Η αυλή αυτή ή κήπος (viri-
darium) έχει μήκος 15 μ. με άξονα Α-Δ και πλάτος 7,5 μ. (αναλογία 1:2) και
περιτρέχεται εσωτερικά από έναν ανοιχτό κτιστό αγωγό που δημιουργεί
ένα ημικύκλιο στο μέσον της νότιας πλευράς και είναι επενδεδυμένος με
ισχυρό υδραυλικό κονίαμα. Ο αγωγός συγκέντρωνε τα νερά της βροχής και
τα οδηγούσε κάτω από την κεντρική είσοδο, στο αποχετευτικό σύστημα
του δρόμου. Σε παλιότερη φάση ο ίδιος αγωγός χυνόταν από άλλο σημείο
της αυλής, στη ΒΔ γωνιά, κατά τις συνεχείς μετασκευές της αυλής όμως
τμήμα του καταργήθηκε και σφραγίστηκε με κονίαμα το οποίο δημιουργεί
λοξή αντηρίδα του τύπου που συναντήσαμε και στο οικόπεδο Στημαδω-

40 Το χτίσιμο του περιστυλίου με χαμηλό τοίχο είναι διαπιστωμένο στη ρωμαϊκή αρχιτε-
κτονική, σε ύστερη αλλά όχι εξακριβωμένη εποχή, βλ. Thebert 1987β, 389-390.
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Εικ. 9. Κίσαμος, ανασκαφή Κέντρου Υγείας. Το στρώμα καταστροφής του περιστυλίου
από το σεισμό.

Εικ. 10. Κίσαμος, ανασκαφή Κέντρου Υγείας. Η είσοδος της αυλής, μετά τον καθαρισμό.
Διακρίνεται η βάση του βωμού και το χτισμένο περιστύλιο.
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Εικ. 11. Κίσαμος, ανασκαφή Κέντρου Υγείας. Μαγειρική εστία στην περίστυλη αυλή.
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ράκη. Στη συνέχεια επιχώστηκε με διαδο-
χικά πατώματα. Πάνω στο τελευταίο πά-
τωμα, στη ΒΔ γωνιά, βρέθηκε μια
μαγειρική εστία (εικ. 11) και πλήθος από
καπνισμένα σπασμένα τσουκάλια (οι
γνωστές μαγειρικές χύτρες του 2ου και 3ου

αι. μ.Χ.) γύρω της. Αμέσως μετά την εί-
σοδο υπήρχε το οικιακό ιερό (lararium).
Είναι ένας τετράπλευρος βωμός από δύο
μεγάλους κυβόλιθους (εικ. 10) τοποθετη-
μένος ο ένας πάνω στον άλλο. Ο υπερκεί-
μενος έχει κυρτή την άνω επιφάνεια όπου
υπάρχει στενόμακρη εγκοπή.41 Γύρω από
το βωμό το δάπεδο είναι πλακοστρωμένο.
Κοντά στην εστία βρέθηκε πεσμένο το
λατρευτικό αγαλμάτιο της οικιακής λα-
τρείας, νεαρού Ηρακλή με ρόπαλο,42 αν-
τίγραφο τύπου του εργαστηρίου του
Σκόπα (εικ. 12). Οι συνεχείς μετασκευές
και επιστρώσεις του χωμάτινου δαπέδου
του αιθρίου και το lararium δείχνουν το
σημαντικό ρόλο του στην καθημερινή

ζωή. Σε ημιστεγασμένο χώρο και σε εσοχή του περιστυλίου με πλακό-
στρωτο δάπεδο, στη νότια πλευρά, υπάρχει πηγάδι για τις ανάγκες σε νερό.
Στον ίδιο κάθετο άξονα προς το περιστύλιο αλλά προς το βορρά, υπάρχει
ένας εσωτερικός δρόμος πλάτους 4,45 μ., μια παραδρομίδα.43

Ο τομέας Ι, μεταξύ δρόμων από τα ανατολικά και τα δυτικά του, απο-
τελείται από 11 χώρους που αναπτύσσονται συμμετρικά με βάση έναν
άξονα Β-Ν. Από αυτούς οι 4 του βόρειου τμήματος έχουν εντυπωσιακά ψη-
φιδωτά δάπεδα και επομένως αποτελούσαν τους χώρους υποδοχής. Όλοι
οι υπόλοιποι είχαν δάπεδα από χτυπητή γη συχνά επιστρωμένη με ασβέ-
στη. Οι τοίχοι έχουν σωθεί μόλις μέχρι το μισό μέτρο σε ύψος και είναι χτι-

41 Βωμός διαφορετικού τύπου έχει βρεθεί και στο περιστύλιο της οικίας 1 στην Ελεύ-
θερνα βλ. Θέμελης 2002, εικ. 80.

42 Κορμός μικρού αγάλματος Ηρακλή με ρόπαλο και λεοντή έχει βρεθεί και στην έπαυλη
του Διονύσου στο Δίον (Παντερμαλής 1999, 196-197). Επίσης, μεταξύ άλλων αγαλμάτων, σε
ρωμαϊκή οικία στην Πάτρα (Πέτσας 1971, 155-156, πίν. 137).

43 Husson 1983, 218-220.

Εικ. 12. Κίσαμος, ανασκαφή Κέντρου
Υγείας. Αγαλμάτιο Ηρακλή, από το
οικιακό ιερό.



σμένοι με τον τρόπο που περιγράψαμε παραπάνω, επιχρισμένοι με αλλε-
πάλληλα στρώματα κονιαμάτων εσωτερικά και εξωτερικά. Τα εσωτερικά
επιχρίσματα σε όλους τους χώρους έφεραν τοιχογραφικό διάκοσμο με κυ-
ρίαρχο το πομπηιανό κόκκινο. Από τη ζωγραφική που διασώζεται στα πε-
σμένα θραύσματα έχουν προς το παρόν αναγνωριστεί μόνο πολύχρωμες
ταινίες και φυτικός διάκοσμος.

Όπως προκύπτει από τα ανασκαφικά δεδομένα (στο στρώμα καταστρο-
φής βρέθηκαν πεσμένα από ψηλά μεγάλα κομμάτια ψηφιδωτών δαπέδων
μαζί με τις στρώσεις του υποστρώματος), η οικία έφερε όροφο μάλλον μόνο
στη δυτική πλευρά που έβλεπε σε κεντρικό δρόμο της αρχαίας πόλης. Πι-
θανότατα ο όροφος στέγαζε το γυναικωνίτη και τα υπνοδωμάτια.44 Τα πε-
σμένα ψηφιδωτά δάπεδα του ορόφου45 εντοπίστηκαν στα δωμάτια 9, 10 και
11, μέχρι την αρχή της δημιουργίας της αψίδας του τελευταίου. Τα ίδια τα
δωμάτια 9 και 10 που δεν έχουν ψηφιδωτά, πρέπει να είχαν άμεση πρόσβαση
από το δρόμο και πρέπει να λειτουργούσαν ως κελάρια ή καταστήματα. Στο
εσωτερικό τους βρέθηκαν σπασμένοι αμφορείς κρασιού ή λαδιού αλειμμέ-
νοι εσωτερικά με ρητίνη ή πίσσα φυτικής προέλευσης, που προερχόταν από
απόσταξη, όπως περιγράφει ο Πλίνιος (Φυσική Ιστορία XVI: 21-2).

Τα απέναντι συμμετρικά δωμάτια 4 και 6 δεν έδωσαν ενδείξεις πεσμένου
ορόφου (Σχ. 4, Δ. 4, 6, 9, 10). Ο ενδιάμεσος σχεδόν τετράγωνος χώρος 5
(Δ. 5) (7,20Χ7,65 μ.) αντιστοιχεί στο πλάτος και των δύο ζευγών δωματίων
και εξυπηρετεί την πρόσβαση σε αυτά με πλευρικές θύρες και το φωτισμό
από το μεγάλο και χαμηλό παράθυρο ανοίγματος 2,50 μ. που βλέπει στην
αυλή. Κατά την άποψή μας πρόκειται για ένα εσωτερικό στεγασμένο αίθριο
για τους εξής λόγους: 1) δεν υπάρχει impluvium στο κέντρο 2) το στρώμα
καταστροφής στο εσωτερικό του είχε πεσμένα κεραμίδια 3) οι τοίχοι του
έφεραν ίσως τον περισσότερο ενδιαφέροντα ζωγραφικό διάκοσμο ολόκλη-
ρου του σπιτιού αν κρίνει κανείς από τμήμα πολύχρωμης βλαστόσπειρας
που σώθηκε στη θέση της χαμηλά στον ανατολικό τοίχο ή από τα σωρια-
σμένα πάνω στο πάτωμα θραύσματα των νωπογραφιών.

Ο τύπος του αιθρίου αυτού ως ενδιάμεσου χώρου που περιβάλλεται από
δωμάτια στις τρεις πλευρές και παράθυρα στην τέταρτη, είναι γνωστός από
τα σπίτια-διαμερίσματα της μεσαίας τάξης της ρωμαϊκής Όστιας κατά την
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44 Δεύτερο όροφο και μάλιστα στη δυτική επίσης πλευρά, έφερε και η οικία 1 της Ελεύ-
θερνας βλ. Θέμελης 2004β, 60.

45 Ψηφιδωτό δάπεδο πεσμένο από όροφο είναι επίσης το ψηφιδωτό της Μέδουσας του
Δίου βλ. Παντερμαλής 1999, 194-195.



εποχή του Αδριανού, με το λατινικό όρο medianum.46 Στα περιορισμένου
χώρου αυτά διαμερίσματα το medianum εξασφάλιζε την κυκλοφορία και
το φως με πολλά παράθυρα, χωρίς να υπάρχουν αίθρια και περιστύλια. Στην
περίπτωσή μας εξασφάλιζε την εσωτερική κυκλοφορία ανάμεσα στα «κα-
ταστήματα» και τα υπνοδωμάτια του ισογείου, αλλά είναι πολύ πιθανό να
οδηγούσε και στον όροφο, ενδεχομένως με ξύλινη σκάλα αφού δε βρέθη-
καν κάπου ίχνη πέτρινης. Συγχρόνως προσέφερε φωτισμό από την περί-
στυλη αυλή και θέα στον κήπο και τα καθημερινά δρώμενα μέσω του
μεγάλου, χαμηλού παραθύρου (εικ. 13). Το αίθριο αυτό θα μπορούσε να
έχει καμαρωτή στέγαση (testudinatum), η ανεύρεση όμως πλήθους πεσμέ-
νων κεραμιδιών στο εσωτερικό του φανερώνει την ύπαρξη κεραμοσκεπής
η οποία πρέπει να ήταν μονόριχτη με την κλίση προς την αυλή-κήπο όπου
υπήρχε το σύστημα απορροής των ομβρίων.

Το βόρειο τμήμα με τους χώρους υποδοχής έχει μια πολύ ενδιαφέρουσα
κάτοψη με ένα τετράπλευρο τρικλίνιο (6,50Χ6,90 μ.) στο κέντρο (σχ. 4, Δ.
1) και εκατέρωθεν δύο συμμετρικά αψιδωτά δωμάτια που επικοινωνούν με-
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Εικ. 13. Κίσαμος, ανασκαφή Κέντρου Υγείας. Το παράθυρο του medianum.

46 Clarke 1991, 305-308.



ταξύ τους (σχ. 4, Δ. 3, 11). Το τρικλίνιο είναι ανοιχτό σε ένα αίθριο μήκους
16,50 μ. κατά τον άξονα Α-Δ και μέγιστου πλάτους 6,50 μ., που έχει ψηφι-
δωτό δάπεδο κατώτερης ποιότητας με πολύ μεγάλες ψηφίδες (σχ. 4, Δ. 2,
εικ. 14). Στη βόρεια πλευρά του υπάρχει στοά (porticus) πλάτους 2 μ. με
πάτωμα από μικρές, ακανόνιστες και αραιές λίθινες πλάκες. Είχε δική της εί-
σοδο από την παραδρομίδα με μεγάλο λίθινο κατώφλι. Σύμφωνα με τις ανα-
σκαφικές ενδείξεις -ένα πεσμένο λίθινο ιωνικό κιονόκρανο στη δυτική άκρη,
πάνω σε σωρό οπτοπλίνθων- εικάζουμε ότι η στοά είχε κίονες από οπτο-
πλίνθους που πατούσαν ίσως σε χαμηλό τοίχο αφού δε βρέθηκε στυλοβά-
της, ενώ υπάρχει ένδειξη εισόδου σε ευθυγράμμιση με άλλο άνοιγμα στον
τοίχο της στοάς. Το αίθριο αυτό προσαρμόζεται στις καμπύλες που δια-
μορφώνουν εξωτερικά τα δύο συμμετρικά αψιδωτά δωμάτια, στη συνέχεια
ορθογωνιάζει το σπίτι με τοίχους στην ανατολική και δυτική πλευρά και
εγγράφει τα ημικύκλια. Δημιουργείται έτσι ένας εσωτερικός χώρος μεταξύ
στοάς και αψίδων αλλά χωρίς στέγη. Η στέγη της στοάς πρέπει να ήταν κε-
ραμοσκεπής και μονόριχτη, με κλίση προς το αίθριο. Το ψηφιδωτό δάπεδο
έχει έντονη κλίση προς τα δυτικά για την απορροή των νερών της βροχής,
τα οποία συγκέντρωνε ένας ανοιχτός κτιστός αγωγός στη ΒΑ γωνία που
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Εικ. 14. Κίσαμος, ανασκαφή Κέντρου Υγείας. Το αίθριο του Κενταύρου.



διαπερνούσε τον τοίχο και τα οδηγούσε έξω από το κτίριο. Ο σχεδιασμός
της βλαστόσπειρας που περιτρέχει το αίθριο ενσωματώνεται με το σχεδια-
σμό της αρχιτεκτονικής των αψιδωτών δωματίων. Στο αίθριο αυτό ανοιγό-
ταν διάπλατα το αρχικό τρικλίνιο του Φειδία που έχει θαυμάσιο ψηφιδωτό
με νεκρές φύσεις και μια σκηνή κυνηγιού. Το τρικλίνιο αυτό μπορούσε να
κλίνει ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες πιθανότατα με αναδιπλούμενες
ξύλινες πόρτες, όπως φαίνεται από τις εντορμίες που υπάρχουν σε κανο-
νικά διαστήματα μπροστά από την εντελώς ανοιχτή πρόσοψη. Κατά την
ανασκαφή άλλωστε γύρω από αυτό το χώρο βρέθηκαν πολλά και μεγάλα
χάλκινα καρφιά.

Το τμήμα αυτό του σπιτιού επικοινωνεί με το medianum μόνο από τα
δύο αψιδωτά δωμάτια, ενώ ο νότιος τοίχος του τρικλινίου είναι τυφλός.
Από ερευνητικές τομές που έγιναν εδώ κατά τη διαδικασία συντήρησης των
ψηφιδωτών, φάνηκε καθαρά ότι κάτω από τα ψηφιδωτά υπήρχαν δάπεδα
από χτυπητή γη ενισχυμένη με ασβεστοκονίαμα και κάτω από τα λίθινα κα-
τώφλια υπήρχαν μικρότερα θυραία ανοίγματα. Σύμφωνα με τα ανασκαφικά
δεδομένα (νομισματικές ενδείξεις, κεραμική κλπ.) ο αρχικός αυτός πυρή-
νας κτίστηκε πριν τα μέσα του 2ου αι. μ. Χ. Στο 2ο μισό του 2ου αι. διαμορ-
φώθηκε σε ζώνη εστίασης και διασκέδασης. Τα δάπεδα των τριών δωματίων
-του τρικλινίου και των δύο αψιδωτών- επιστρώθηκαν με ψηφιδωτά υψηλής
καλλιτεχνικής αξίας με αποτέλεσμα το επίπεδό τους να ανεβαίνει αισθητά
ψηλότερα απ’ αυτό των κατωφλιών που υπήρχαν ήδη στις μεσόπορτες. Το
δάπεδο του ανατολικού αψιδωτού δωματίου έχει ένα υπερυψωμένο τμήμα
με τις βάσεις δύο πλευρικών εσωτερικών τοίχων και ψηφιδωτό με απλό γε-
ωμετρικό διάκοσμο. Το υπόλοιπο ψηφιδωτό έχει προσωπεία47 και στο κέν-
τρο τετράπλευρο έμβλημα με ωραιότατη Μέδουσα σε τεντωμένη αιγίδα
από φολίδες. Ενδεχομένως ήταν το υπνοδωμάτιο (cubiculum) του οικοδε-
σπότη και ταυτόχρονα χώρος που δεχόταν τους καλεσμένους του.48 Το δυ-
τικό δωμάτιο που έχει εξαιρετικής ποιότητας θεατρικές σκηνές και προτομές
ποιητών σε μετάλλια,49 ενδεχομένως ήταν χώρος ψυχαγωγίας και η επιλογή
του θεάτρου προφανώς εκφράζει το ψηλό μορφωτικό του επίπεδο.50 Αβία-
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47 Μαρκουλάκη, Χριστοδουλάκος, Φραγκονικολάκη 2004, 370, εικ. 14.
48 Wallace-Hadrill 1988, 59, σημ. 44, 81˙ Paton 2000, 560, σημ. 21.
49 Μαρκουλάκη, Χριστοδουλάκος, Φραγκονικολάκη 2004, 370-371, εικ. 15 (προτομή του

Ομήρου).
50 Οι θεατρικές σκηνές δημιουργούν ατμόσφαιρα πολυτέλειας και μεγαλείου και μετα-

φέρουν τον επισκέπτη στα παλάτια των βασιλιάδων και στους ναούς (Wallace-Hadrill 1988,
70-71).



στα λοιπόν συνάγεται ότι το τελετουργικό κορυφώνεται με το συμπόσιο
στο κέντρο, στο τρικλίνιο, όπου η διάταξη του διακόσμου του ψηφιδωτού
σε σχήμα Τ, υποδεικνύει τις θέσεις των κλινών. Οι Νεκρές Φύσεις και τα
Ξένια (εδώδιμα παντός είδους) που το διακοσμούν έχουν έντονη ελληνι-
στική ατμόσφαιρα και επιδεικνύουν την αφθονία των αγαθών και το οικο-
νομικό επίπεδο του ιδιοκτήτη (luxuria).

Παρά το ότι το ρωμαϊκό πρότυπο σπιτιού ήταν λιγότερο εσωστρεφές
από το αρχαίο ελληνικό σπίτι με τη δημιουργία χώρων προσπέλασης και σε
απρόσκλητους (αίθρια, περιστύλια, οίκοι), οι χώροι εστίασης αλλά και το
υπνοδωμάτιο του οικοδεσπότη, ήταν οι μόνοι χώροι που κανονικά δεχόταν
επισκέπτες, καλεσμένους για συμπόσιο και διασκέδαση. Οι υπόλοιποι χώροι
περιφρουρούνταν από τους απ’ έξω για λόγους προστασίας των γυναικών.
Έτσι μπορεί να κατανοήσει κανείς το ρόλο που έπαιζε στην εσωτερική κυ-
κλοφορία του σπιτιού του Φειδία ο εσωτερικός δρόμος, η παραδρομίδα,
την οποία ακολουθούσαν οι επισκέπτες στρίβοντας αριστερά από το περι-
στύλιο για να οδηγηθούν στη ζώνη του συμποσίου.51 Το συμπόσιο ήταν μια
από τις λίγες ευκαιρίες που επιτρεπόταν στους outsiders να εισέλθουν στη
ζώνη της ιδιωτικής σφαίρας του σπιτιού. Τα κοινά συσσίτια που έπαιζαν
κεντρικό ρόλο στην αρχαιοελληνική κοινωνία ως μέσο έκφρασης της ταυ-
τότητας ομάδων ατόμων και ισχυροποίησης των δεσμών μεταξύ τους και τα
συμπόσια στον ανδρώνα, μετεξελίχτηκαν τώρα στα περίφημα συμπόσια στα
τρικλίνια. Δειπνώντας μαζί οι διάφορες ομάδες, ήδη από την κλασική Ελ-
λάδα, βοηθούνταν να κτίσουν το δίκτυο των διαπροσωπικών επαφών που
αποτελούσε τη βάση της κοινότητας της πόλης.52 Μόνο ελεύθεροι, ενήλι-
κες άνδρες μπορούσαν να πάρουν μέρος στο συμπόσιο. Το ανάκλιντρο απο-
τελούσε στοιχείο ενηλικίωσης. Τα ελεύθερα γεννημένα αγόρια μπορούσαν
να παρευρίσκονται αλλά καθήμενα σε καρέκλες. Οι σεβάσμιες γυναίκες
ήταν εντελώς αποκλεισμένες. Επιτρεπόταν μόνο νοικιασμένες αυλητρίδες
ή εταίρες. Οι δούλοι ήταν παρόντες μόνο για να υπηρετούν.

Το ψηφιδωτό του αιθρίου έχει κύρια παράσταση κενταύρου που μάχεται
με έναν πάνθηρα. Στην ανατολική του πλευρά, αμέσως μετά την είσοδο
των επισκεπτών, έχει επιγραφή σε tabula ansata (εικ. 15) που απευθύνει ευχή
προς τον κτήτορα με το όνομα Φιδίας με ι:

Ευτυχής η τύχη /της οικίας. <Ε>ίσελθε και σύ/Φιδίου
Το όνομα είναι σαφώς ελληνικό και κατ’ επέκταση η οικογένεια που κα-

τοίκησε την έπαυλη στη διάρκεια των 2,5 τουλάχιστον αιώνων ζωής της πρέ-
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51 Elis 1977, 42.
52 Westgate 1997-8, 97.



πει να ήταν ελληνική, να ανήκε στην τοπική αριστοκρατία. Η θέση της tab-
ula ansata υποδεικνύει την κύρια είσοδο του σπιτιού από τον εσωτερικό
δρόμο της ανατολικής πλευράς. Από την ίδια πλευρά είναι και η είσοδος της
στοάς (portico), ανοίγματος 2 μ., όπου σώζεται και το λίθινο κατώφλι. Ει-
σόδους από το δρόμο έχουν και τα υπόλοιπα δωμάτια της ανατολικής πλευ-
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Εικ. 15. Κίσαμος, ανασκαφή Κέντρου Υγείας. Tabula ansata με επιγραφή, στο αίθριο του
Κενταύρου.



ράς του σπιτιού. Βόρεια του αιθρίου του κενταύρου υπάρχει ένας μεγάλος
στεγασμένος χώρος ή αυλή, μεγάλο τμήμα του οποίου παραμένει άσκαφτο.
Με δεδομένο ότι αυτός συνεχίζεται σε άλλη ιδιοκτησία, η αποκάλυψη των
ορίων του σπιτιού από αυτή την πλευρά, μετατίθεται στο μέλλον.

Ο δεύτερος τομέας, νότια του περιστυλίου, αποτελείται από τέσσερα δω-
μάτια σε παράταξη, με κοινό εξωτερικό τοίχο που αποτελεί το νότιο όριο
της κατοικίας (σχ. 4, τομέας ΙΙ). Ένας εξωτερικός κτιστός αγωγός με κοίτη
από πήλινες πλάκες σε επαφή με το νότιο τοίχο οδηγεί τα όμβρια κάτω από
το χωμάτινο πάτωμα του δυτικού δωματίου και μέσω μιας μικρής διάρρηξης
στον τοίχο που έκλεισε το περιστύλιο, στον ανοιχτό αγωγό της κεντρικής
αυλής. Παρατηρούνται αρκετές μετασκευές στην πτέρυγα αυτή, όπως χτί-
σιμο θυρών και προσθήκες τοίχων. Το μεγαλύτερο δωμάτιο στο μέσον, με
άνοιγμα στο περιστύλιο, που χαρακτηρίζεται ως χώρος υποδοχής από την
ύπαρξη ψηφιδωτού δαπέδου, έχει τους δύο πλευρικούς του τοίχους, ανατο-
λικό και δυτικό, με αρκετή απόκλιση από τις ευθυγραμμίσεις που χαρακτη-
ρίζουν το κτίριο. Το ψηφιδωτό εικονίζει τον Διόνυσο μεθυσμένο με δύο μέλη
της ακολουθίας του και τον ιερό του πάνθηρα. Στο πλαίσιό του υπάρχει η
επιγραφή του ψηφοθέτη Μερόπα που δεν είναι γνωστός από αλλού.53 Πο-
λύχρωμα γεωμετρικά πλαίσια και πολλά εικονιστικά μοτίβα γεμίσματος δη-
μιουργούν την αίσθηση του φόβου του κενού. Τεχνοτροπικά το ψηφιδωτό
αυτό είναι διαφορετικό από τα προηγούμενα. Πιστεύω ότι ολόκληρο το δω-
μάτιο αποτελεί μεταγενέστερη προσθήκη, κατά τη διάρκεια του 3ου αι. μ.Χ.

Ακολουθεί μια εσωτερική αυλή (νότια αυλή, περίπου 5Χ20 μ.), από την
οποία εισέρχεται κανείς σε δωμάτια μαγειρεία τα οποία οργανικά ανήκουν
στην πτέρυγα 3 και τα οποία καταστράφηκαν στο μεγαλύτερο μέρος τους από
το Κέντρο Υγείας. Ακόμη νοτιότερα κτίστηκε ένα μικρό πλήρες ιδιωτικό λου-
τρό, του οποίου η αποχέτευση περνά κάτω από το δάπεδο της νότιας αυλής,
ενώνεται με τον αγωγό των ομβρίων και καταλήγει στον αγωγό του περιστυ-
λίου-κήπου. Το καύσιμο υλικό του υποκαύστου ήταν πυρήνες ελαιοκάρπου
που βρέθηκαν σωριασμένοι σε μεγάλη ποσότητα. Τουαλέτες (βεσπασιανές) δε
βρέθηκαν τουλάχιστον μέσα στα όρια της ανασκαφής, αλλά και πουθενά
μέχρι τώρα στην Κίσαμο, ούτε ιδιωτικές ούτε δημόσιες.54 Η χωροθέτηση του
λουτρού στην πτέρυγα των μαγειρείων συμβαδίζει με το οικιστικό πρότυπο
της εποχής. Η προμήθεια νερού για το λουτρό πρέπει να εξασφαλιζόταν με δί-
κτυο από το νότο, όπου μέχρι τώρα έχουν εντοπιστεί δεξαμενές και δίκτυα
νερού. Άλλωστε, ένας πήλινος αγωγός ύδρευσης που δε σχετίζεται με το πη-
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54 Οι κοινόχρηστες τουαλέτες ήταν κανόνας για τη ρωμαϊκή ζωή βλ. Scobie 1986, 429.



γάδι, ερχόταν από την ίδια κατεύθυνση και περνώντας κάτω από το οδό-
στρωμα της παραδρομίδας στρίβει προς την πτέρυγα 3 (τομέας ΙΙΙ).

Η πτέρυγα 3 (σχ. 4, τομέας ΙΙΙ), μεγάλο μέρος της οποίας κατέστρεψε η
ανέγερση του Κέντρου Υγείας, φαίνεται ότι αποτελεί ολόκληρη μεταγενέ-
στερη προσθήκη η οποία μεγάλωσε την έπαυλη στην έκταση ολόκληρης
της insula. Η οργανική σύνδεση της πτέρυγας αυτής με το υπόλοιπο κτίριο
είναι εμφανής από την απόλυτη ευθυγράμμιση και παραλληλία του δυτι-
κού τοίχου της που εφάπτεται στον τομέα 2 και ακουμπά στο λουτρό και
από τα πολλαπλά ανοίγματα προς την παραδρομίδα και το περιστύλιο. Στον
άξονα του περιστυλίου μια μεγάλη ιωνική βάση μαρμάρινου κίονα ακριβώς
στο όριο της ανασκαφής με το Κέντρο Υγείας, με πλακόστρωτο γύρω της,
υποδεικνύει την ύπαρξη στα ανατολικά του κεντρικού αιθρίου μιας υπό-
στυλης εισόδου από δύο αρχικά κίονες, προς ένα μεγάλο χώρο υποδοχής,
ίσως tablinum. Οι μαρμάρινοι κίονες σηματοδοτούν ένα χώρο κύρους, χα-
μένο πλέον. Προς τα βόρεια ακολουθούν διαδοχικά δωμάτια που διακό-
πτονται όλα από το Κέντρο Υγείας. Στη βόρεια πλευρά διασώθηκε -με
πολλές δυσκολίες να σημειώσω- και αφού μετατοπίστηκε η επέκταση του
Κέντρου Υγείας σχηματίζοντας την οδόντωση που παρουσιάζει σήμερα, ένα
ακόμη αλλά μεγαλύτερο τρικλίνιο,55 πλέον των 100 τ.μ., με παραστάσεις
Διονυσιακής Τελετής και Ξένια. Βλέπει προς το βορρά και ανοίγει σε ένα αί-
θριο, στον κήπο της διπλανής ιδιοκτησίας, ακόμη άσκαφτο. Σπόνδυλοι κιό-
νων όμως που ανήκουν σ’ αυτό βρίσκονται εκεί διάσπαρτοι. Δυτικά του
μεγάλου τρικλινίου, από την πλευρά της παραδρομίδας, υπάρχει ένας στε-
νός, τυφλός διάδρομος που οδηγεί εσωτερικά στο τρικλίνιο σα μυστική δίο-
δος. Οι παραστάσεις του ψηφιδωτού θα μπορούσαν να συνδέσουν το χώρο
με κάποιες τελετές που ανήκαν στα διονυσιακά μυστήρια αλλά η συζήτηση
αυτή δεν είναι του παρόντος. Ανατολικά του τρικλίνιου υπήρχε διάδρομος
με χαμηλές σκάλες που οδηγούσαν σε μαγειρείο και αποθηκευτικούς χώ-
ρους, όπου βρέθηκαν στη θέση τους και τα περισσότερα ολόκληρα αγγεία
της ανασκαφής. Στο μαγειρείο βρέθηκε πεσμένος μπρούμυτα ανθρώπινος
σκελετός. Ήταν ο δεύτερος κατά σειρά ανεύρεσης σεισμόπληκτος της αρ-
χαίας Κισάμου -ένα από τα θύματα του καταστρεπτικού σεισμού του 365
μ.Χ. που ισοπέδωσε την πόλη.56 Από το ανατολικό όριο εδώ (4) διέρχεται ο
οδικός άξονας Β-Ν (cardo) και κάτω από το πλακόστρωτο οδόστρωμά του
κεντρικός αποχετευτικός αγωγός. Τα τμήματα αυτά, κομμάτια πολύτιμων
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πληροφοριών και για το σεισμό, καταστράφηκαν μετά την ανασκαφική
έρευνα, με τρόπο αντάξιο των βανδάλων, από φανατισμένο πλήθος που
ήθελε…να βοηθήσει την ανέγερση του Κέντρου Υγείας, το 1985.

Συνοψίζοντας, στα γενικά χαρακτηριστικά του σημαντικού αυτού σπι-
τιού πιστεύω αξίζει να επισημανθούν τα εξής:

- Χαρακτηριστικό της αρχιτεκτονικής του, στη σχεδίαση του αρχικού
του πυρήνα, τουλάχιστον, είναι τα ευθυγραμμισμένα ανοίγματα και η τή-
ρηση της συμμετρίας.

- Η περίστυλη αυλή δεν εξαίρεται ιδιαίτερα όπως στα υστεροκλασικά και
ελληνιστικά σπίτια. Η ύπαρξη περιμετρικού ανοιχτού αγωγού, ένα είδος Ευ-
ρίππου, υποδηλώνει αρχικά κήπο για πότισμα. Η μερική κατάργησή του στη
βόρεια πλευρά, η επιχωμάτωση και οι αλλεπάλληλες στρώσεις χτυπητής
γης, δείχνουν μια σταδιακή μετατροπή του κήπου σε εσωτερική αυλή, ένα
είδος καθημερινού (για το θέρος) με το οικιακό ιερό και τη μαγειρική εστία.

- Η νότια αυλή είναι σαφώς δευτερεύουσα και εξυπηρετεί τις υποδομές
του σπιτιού, τις αποχετεύσεις των τριών χώρων του λουτρού (θερμού, χλια-
ρού και ψυχρού) και την κυκλοφορία προς το λουτρό και τα μαγειρεία της
ανατολικής πλευράς.

- Παρατηρείται μια ιδιαιτερότητα στο σχεδιασμό των αιθρίων, τα οποία
προσαρμόζονται στην ιδιαιτερότητα της αρχιτεκτονικής.

- Οι χώροι στους οποίους δίνεται έμφαση είναι οι ζώνες της εστίασης με
τα ψηφιδωτά δάπεδα που ανήκουν στην ιδιωτική σφαίρα του σπιτιού. Τα
ψηφιδωτά του αρχικού πυρήνα (τομέας Ι) έχουν αρχαίες επισκευές, γεγονός
που αποτελεί μια επί πλέον ένδειξη της μεγαλύτερης διάρκειας ζωής τους
από αυτά των πτερύγων 2 και 3 που προστέθηκαν στον 3ο αι. Έτσι, στο τρι-
κλίνιο με τις νεκρές φύσεις έχει επισκευαστεί αρκετά άτεχνα μέρος της σκη-
νής του κυνηγιού (14), στο ανατολικό αψιδωτό δωμάτιο με τα προσωπεία
υπάρχει επισκευή σε μεγάλο τμήμα του γεωμετρικού διακόσμου. Στο δυ-
τικό αψιδωτό δωμάτιο με τις θεατρικές σκηνές έχουν επουλωθεί απλά με
κονίαμα τα μετάλλια των προτομών δύο ποιητών που είχαν καταστραφεί.

- Το ιδιωτικό λουτρό αποτελεί μια επιπρόσθετη απόδειξη της ψηλής κοι-
νωνικής θέσης του Φειδία και των απογόνων του, αφού όπως είναι γνωστό,
ήταν στοιχείο άνεσης μόνο κάποιων προνομιούχων.

4. Ανασκαφή πρώην οικοπέδου Ραϊσάκη57 (Σχ. 5, εικ. 16-17)
Η ανασκαφή εδώ άρχισε το 1993 και αποκάλυψε τμήμα ρωμαϊκής λιθό-
στρωτης οδού, μέρος παρόδιας ρωμαϊκής έπαυλης με ψηφιδωτό δάπεδο
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Ορφέα και πάνω σε αυτήν μεγάλο μέρος χριστιανικού νεκροταφείου του
5ου και 6ου αι μ.Χ.58 Στη συνέχεια το οικόπεδο απαλλοτριώθηκε χωρίς να έχει
ολοκληρωθεί η ανασκαφή. Με την ευκαιρία της διαμόρφωσης και ανάδει-
ξής του έγιναν το 2004 και το 2005 εκτεταμένοι καθαρισμοί και συμπλη-
ρωματικές ερευνητικές τομές. Έτσι η τωρινή άποψή μας για την έπαυλη
διαμορφώθηκε καλύτερα, χωρίς ωστόσο την πλήρη αποκάλυψή της όχι
μόνο διότι αυτή εκτείνεται κάτω από τις όμορες ιδιοκτησίες που είναι κα-
τοικημένα σπίτια με κήπους, αλλά και διότι η ύπαρξη του παλαιοχριστιανι-
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58 Διαμαντής 1998.
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κού νεκροταφείου, κυρίως πάνω από μεγάλο μέρος του περιστυλίου, της
αυλής του και ολόκληρης της βόρειας πτέρυγας, δεν επιτρέπει περαιτέρω
διερεύνηση. Το παλαιοχριστιανικό νεκροταφείο ήταν οργανωμένο με δικό
του περίβολο και πλακόστρωτη οδό που ερχόταν από τα δυτικά και επικά-
λυπτε το ψηφιδωτό του Ορφέα. Είναι φανερό ότι οι ριζικές αυτές αλλαγές
πραγματοποιήθηκαν μετά τον ισοπεδωτικό σεισμό του 365, που οριοθετεί,
όπως φαίνεται, την αλλαγή της επικρατούσας θρησκείας από τα τέλη του 4ου

μεταχριστιανικού αιώνα, πιθανότατα όχι αβίαστα αλλά σε συσχετισμό
πλέον με την έκδοση διαταγμάτων της βυζαντινής αυτοκρατορίας.

Η θέση στον πολεοδομικό χάρτη (σχ. 1, 5) τοποθετεί την έπαυλη αυτή
στην ανατολική άκρη της πόλης και μάλιστα σε μια περιοχή που η νεώτερη
έρευνα αποκάλυψε ανατολικότερα τη συνέχεια της λιθόστρωτης οδού του
οικοπέδου Ραϊσάκη και ένα νέο νεκροταφείο με ύστερους ρωμαϊκούς και
παλαιοχριστιανικούς τάφους.59 Τμήμα νεκροταφείου άλλωστε είχε βρεθεί
παλιότερα και εκ δυσμών του οικοπέδου Ραϊσάκη, στο Β΄ Δημοτικό Σχο-
λείο,60 γεγονός που απομονώνει πολεοδομικά την έπαυλη από την πόλη.
Πρόκειται πιθανότατα για μια περιαστική κατοικία, μια villa suburbana.

Βασικό κύτταρο, λοιπόν και εδώ είναι η περίστυλη αυλή με κήπο (εικ.
16), σωζόμενης πλευράς 17 μ., γύρω από την οποία αναπτύσσονται τα δω-
μάτια του σπιτιού (τουλάχιστον κατά τις 3 ορατές πλευρές του). Το περι-
στύλιο είχε στυλοβάτη, πλάτους 55 εκ., από πελεκητές πέτρες που όμως δε
σώζει κανένα ίχνος από κίονα στη θέση του. Αντίθετα διατηρεί ίχνη από
θυραία ανοίγματα και πάνω του τμήματα από ένα πλινθόκτιστο, λεπτότερο
τοιχάριο, πλάτους 34 εκ., που κατά διαστήματα διακόπτεται. Πιστεύουμε
ότι στα κενά αυτά πατούσαν οι κίονες και ότι τα τοιχάρια ήταν χαμηλά κτι-
στά θωράκια (plutei) που έκλειναν τα μετακιόνια διαστήματα σε χαμηλό
ύψος, αφήνοντας ψηλότερα ελεύθερη τη θέα προς το εσωτερικό της αυλής,
στον κήπο (viridarium). Η πρακτική αυτή ήταν συνήθης στα σπίτια της
Πομπηίας, όπως για παράδειγμα στο σπίτι του Μενάνδρου.61 Ενισχυτικό
της άποψης αυτής είναι η ανεύρεση λεπτού μαρμάρινου κίονα με στρεπτές
«ραβδώσεις», πεσμένου στη βόρεια πλευρά του περιστυλίου. Η διάμετρος
του κίονα αυτού αντιστοιχεί στα παραπάνω μεσοδιάκενα. Είναι φανερό ότι
επρόκειτο για μια ελαφριά κιονοστοιχία. Η στοά του περιστυλίου έχει πλά-
τος 3,30 μ. και το πάτωμά της είναι από χτυπητή γη. Το εσωτερικό της αυλής
περιτρέχεται από ανοιχτό αγωγό για τη συλλογή των ομβρίων, σε επαφή με
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το στυλοβάτη, ενώ ο κήπος διασχίζεται διαγώνια και από άλλο αγωγό που
συνδέεται με πήλινο σωλήνα που διαπερνά το περιστύλιο, προς τα βόρεια.62

Εκεί, κάτω συνεχώς από παλαιοχριστιανικές επεμβάσεις εντοπίστηκε σιλό
αποθήκευσης προϊόντων (σιτηρών;). Ένα μεγάλο λίθινο αντίβαρο ανασυρ-
μένο σε μεταγενέστερο τοίχο, αποτελεί ένδειξη πιθανής ύπαρξης ελαιοτρι-
βείου ή συγκροτήματος ληνού. Επομένως η έπαυλη διαφαίνεται να είχε και
ένα αγροτικό ή βιοτεχνικό χαρακτήρα, όπως συμβαίνει σε περιαστικές
βίλες, για παράδειγμα στη βίλα των Μυστηρίων στην Πομπηία.63 Το περι-
στύλιο φαίνεται ότι διακοσμούσαν μαρμάρινα γλυπτά, όπως προκύπτει από
την ανεύρεση πεσμένης Αφροδίτης με διάδημα, στον τύπο της αιδουμένης
του Καπιτωλίου (εικ.17).64

Στη δυτική πλευρά, ανοιχτό προς το περιστύλιο, βρίσκεται ένα αψιδωτό
τρικλίνιο σε σχήμα ανεστραμμένου Ω (ένας ενδιαφέρων τύπος stibadium)
με ψηφιδωτό δάπεδο όπου κυριαρχεί η παράσταση του Ορφέα σε πεταλό-
σχημο πλαίσιο. Στην οριζόντια κεραία του Ω εκτυλίσσεται μια μοναδική σε
απόδοση σκηνή γάμου του Διονύσου, δυστυχώς σε κακή κατάσταση διατή-
ρησης.65 Εκατέρωθεν του τρικλινίου και σε άμεση επικοινωνία με αυτό βρί-
σκονται μικρότερα δωμάτια, ενδεχομένως υπνοδωμάτια (cubicula), με
κατεστραμμένα ψηφιδωτά δάπεδα. Στη βόρεια πλευρά, κάτω από τους πα-
λαιοχριστιανικούς τάφους, υπάρχουν λείψανα άλλου δωματίου με ψηφιδωτό
δάπεδο και μεγάλο άνοιγμα προς το περιστύλιο. Το ψηφιδωτό κατέστη δυ-
νατό να αποκαλυφθεί μόνο στα άκρα του. Η πλευρά της εισόδου από το πε-
ριστύλιο έχει ασπρόμαυρο γεωμετρικό πλαίσιο και ένα μικρό έμβλημα με
αντωπά ιχνογραφημένα πουλιά. Εντεύθεν της συστάδας των παλαιοχρι-
στιανικών τάφων, στη βόρεια άκρη του οικοπέδου, εντοπίστηκε και άλλο με-
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63 Clarke 1991, 94, εικ. 28.
64 Το γλυπτό εκτίθεται στην αίθουσα των αστικών επαύλεων του Μουσείου Κισάμου (Λ

418).
65 Πλήρης δημοσίευση των ψηφιδωτών της Κισάμου προετοιμάζεται από τη γράφουσα.



γάλο δωμάτιο της ελληνορωμαϊκής έπαυλης με το κάτω μέρος τοιχογραφίας
στη θέση της. Η παρουσία του δωματίου αυτού, μακράν του περιστυλίου πι-
στοποιεί την ανάπτυξη του σπιτιού σε μεγαλύτερο βάθος στη βόρεια πλευρά.

Αν υποθέσουμε λοιπόν ότι ο άξονας του σπιτιού ήταν Β-Ν και ότι η κύρια
είσοδος ήταν από το νότο, από τη λιθόστρωτη οδό, μέσω ενός στενόμα-
κρου προθαλάμου (fauces) που υπάρχει έκκεντρα ως προς το περιστύλιο, θα
μπορούσαμε να δεχτούμε ότι το δωμάτιο με τα πουλιά ίσως ήταν ο οίκος ή
tablinum, κατά αναλογία του άξονα fauces-atrium-tablinum, στη σφαίρα
της δημόσιας λειτουργίας του σπιτιού για την καθημερινή salutatio. Αρι-
στερά του προθαλάμου, με απ’ ευθείας είσοδο από το δρόμο, βρίσκεται ένας
χώρος με υπολείμματα μαγειρικής εστίας ή φούρνου. Να υποθέσουμε ότι
είχε τη χρήση κάποιου καταστήματος, ίσως ένα θερμοπόλιο;

Σε δοκιμαστικές τομές που έγιναν περιμετρικά του οικοπέδου για τις
ανάγκες μελετώμενου στεγάστρου, διαπιστώθηκε και η ύπαρξη και προγε-
νέστερης της έπαυλης οικοδομικής φάσης, του 1ου αι. μ.Χ. Οι διαφορετικές
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φάσεις της ίδιας της έπαυλης γίνονται πολύπλοκες και δύσκολα εξερευνή-
σιμες εξ αιτίας της ανάγκης διατήρησης και των παλαιοχριστιανικών τάφων
στη θέση τους. Ωστόσο η εξαντλητική μελέτη και αναλυτική δημοσίευση θα
μπορέσει ίσως να τις φωτίσει.

Η κατασκευή της έπαυλης του Ορφέα μπορεί προς το παρόν να χρονο-
λογηθεί με βάση την τεχνοτροπία των ψηφιδωτών από τα μέσα του 2ου-
αρχές 3ου αιώνα ενώ φαίνεται να λειτουργεί, πιθανότατα μετασκευασμένη
μετά τα μέσα του 3ου αιώνα, μέχρι το μεγάλο σεισμό. Η διάρκεια κατοίκησης
τεκμηριώνεται από μια ομάδα αμφορέων του 4ου αι. που βρέθηκαν πεσμένοι
σε στρώμα χώματος, στη θέση κατεστραμμένου ψηφιδωτού δαπέδου.

Συμπεράσματα
Η αριστοκρατική αστική αρχιτεκτονική της Κισάμου παρουσιάζει μια μικρή
αλλά ενδιαφέρουσα ποικιλία τύπων με βάση το αίθριο και την αυλή:

– Απλή εξωτερική αυλή (νότια αυλή έπαυλης του Φειδία) που εξυπηρε-
τεί υποδομές όπως οι αποχετεύσεις, την πρόσβαση στα μαγειρεία και το
ιδιωτικό λουτρό.

– Περίστυλη αυλή με ανοιχτό αγωγό και κήπο (viridarium).66 Ο κήπος
συνήθως είναι περιφραγμένος με κτιστά θωράκια (plutei) στα μετακιόνια
διαστήματα που δεν αποτελούν μεταγενέστερη μετασκευή, με εξαίρεση
ίσως το περιστύλιο της έπαυλης του Φειδία, όπου τα λίγα σωζόμενα στοι-
χεία δείχνουν κυριολεκτικά εντοιχισμένους τους κίονες. Στην περίπτωση
πάλι της περιαστικής έπαυλης του πρώην οικοπέδου Ραϊσάκη υπάρχουν
σαφώς ίχνη από τα κτιστά θωράκια, λεπτότερα από το στυλοβάτη, αλλά δε
σώζονται ίχνη από τις βάσεις των κιόνων. Αντίθετα η υπό εξέλιξη ανασκαφή
του οικοπέδου Παπαδάκη όπου οι ιωνικές βάσεις των λίθινων κιόνων σώ-
ζονται στη θέση τους, αποδεικνύει άριστα ότι τα μετακιόνια έφεραν θωρά-
κια και κανονικές δίφυλλες πόρτες, εναλλάξ, σύμφωνα με τις υπάρχουσες
εντορμίες σε τμήματα του στυλοβάτη (εικ. 18). Εξαίρεση αποτελεί η περί-
στυλη αυλή του οικοπέδου Στημαδωράκη όπου δεν υπάρχει ούτε ανοιχτός
αγωγός, ούτε στυλοβάτης, όπως έχει αναφερθεί παραπάνω. Στην περίπτωση
αυτή η επικοινωνία από τη στεγασμένη στοά του περιστυλίου προς το υπαί-
θριο μέρος της αυλής είναι άμεση και η κίνηση στο ίδιο επίπεδο (χωρίς κα-
τώφλια ή σκαλοπάτια).

– Αίθριο τοσκανικού τύπου με ψηφιδωτό δάπεδο και impluvium που
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66 Περίστυλες αυλές-κήπους με εσωτερικό αγωγό, στον ελλαδικό χώρο, είναι γνωστές
από την Πάτρα (Papaioannou 2001, 357, εικ. 38.4, 38.6).



αποτελεί αυτούσιο ιταλικό στοιχείο (ανασκαφή Μητρόπολης). Εξασφαλίζει
τον εσωτερικό φωτισμό, συγκεντρώνει και αποχετεύει τα όμβρια ύδατα και
εξυπηρετεί την κυκλοφορία κατά τον τυπικό άξονα της ρωμαϊκής αρχιτε-
κτονικής fauces-atrium-tablinum.

– Τετράστυλο αίθριο στον τύπο της Ελεύθερνας, χωρίς ψηφιδωτό (ανα-
σκαφή Παπαδάκη, Κίσαμος 2008). Μοναδικό στοιχείο, προς το παρόν, που
υπαινίσσεται τους γωνιαίους κίονες είναι η ύπαρξη αναθύρωσης στην ακέ-
ραια σωζόμενη ΝΔ γωνία του impluvium, όπου προφανώς στηριζόταν η
βάση του κίονα.

– Στεγασμένο αίθριο τύπου medianum, στον αρχικό πυρήνα της έπαυλης
του Φειδία, που εξασφαλίζει την εσωτερική κυκλοφορία μεταξύ των χώρων
της αυστηρά ιδιωτικής σφαίρας και της ζώνης εστίασης των καλεσμένων.

– Αίθριο με υπόστυλη στοά στη μία μόνο πλευρά (βόρεια) που αποτε-
λεί τοπική ιδιαιτερότητα και μάλιστα προσαρμοσμένη στην ιδιαιτερότητα
της αρχιτεκτονικής του σπιτιού του Φειδία.

Από τη συγκριτική εξέταση των δημοσιευμένων ρωμαϊκών οικιών
στην Κρήτη και με τα μέχρι τώρα δεδομένα, προκύπτουν σε γενικές γραμ-
μές τα εξής:
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Εικ. 18. Κίσαμος 2008. Οικόπεδο Αφών Παπαδάκη. Άποψη της περίστυλης αυλής.



– Περίστυλες αυλές έχουν βρεθεί επίσης στην Απτέρα όπου δίπλα στο
περιστύλιο συνυπάρχει απλή εσωτερική αυλή (πρώιμη αυτοκρατορική πε-
ρίοδος), στην Ελεύθερνα και στην Κνωσό. Το περιστύλιο της Απτέρας έχει
5Χ7 κίονες που βρέθηκαν όλοι πεσμένοι στο εσωτερικό της αυλής, με ιωνι-
κές βάσεις και δωρικά κιονόκρανα και «φραγμένα» μετακιόνια διαστή-
ματα.67 Το περιστύλιο της οικίας 1 της Ελεύθερνας68 έχει 4Χ6 κίονες με
ιωνικές βάσεις και επίσης «φραγμένα» τα μετακιόνια διαστήματα. Περισ-
σότερο «ευανάγνωστο» είναι το τετράγωνο περιστύλιο (5Χ5 κίονες) της
Κνωσού που αναστηλώθηκε το 1975.69 Οι δύο τελευταίες περίστυλες αυλές
φέρουν περιμετρικά αγωγούς ή ημικυκλικές πισίνες, στοιχεία που υποδη-
λώνουν την ύπαρξη κήπων, όπως στις περίστυλες αυλές της Κισάμου.

– Από τα προαναφερθέντα περιστύλια κανένα δεν έχει ψηφιδωτά δά-
πεδα. Το περιστύλιο της Καντάνου, στο οποίο δεν υπάρχει πρόσβαση σή-
μερα, είχε ψηφιδωτά δάπεδα. Σύμφωνα όμως με τον ανασκαφέα Β.
Θεοφανείδη70 μάλλον επρόκειτο για δημόσιο οικοδόμημα, πραιτώριο ή κο-
σμική βασιλική, κρίνοντας κυρίως από μια επιγραφή αφιερωμένη στον Σε-
πτίμιο Σεβήρο. Εκτός Ιταλίας όπου οι οικίες με ψηφοθετημένα περιστύλια
αφθονούν, από την ευρύτερη μεσογειακή λεκάνη αναφέρουμε ως εντυπω-
σιακό παράδειγμα περιστυλίου με ψηφιδωτό δάπεδο και αυλή-κήπο, τη
Nymfarum Domus στη Β. Αφρική (Τύνιδα).71

– Αίθρια έχουν βρεθεί στην Κίσαμο και την Ελεύθερνα, σε συνύπαρξη με
την περίστυλη αυλή. Το αίθριο της οικίας 1 της Ελεύθερνας είναι τετρά-
στυλο, βρίσκεται αμέσως μετά την κύρια είσοδο του σπιτιού από την πλευρά
του δρόμου και επικοινωνεί με το περιστύλιο που βρίσκεται στο εσωτερικό
του σπιτιού με ένα θυραίο άνοιγμα. Το αίθριο που μόλις αποκαλύφτηκε στο
οικόπεδο Παπαδάκη στην Κίσαμο είναι στον τύπο της Ελεύθερνας με στυ-
λοβάτη από μεγάλους λιθόπλινθους και πλακοστρωμένο impluvium. Η
θέση του στη δυτική πλευρά του οικοδομήματος, προς την κατεύθυνση εν-
τοπισμένου σε άλλη ανασκαφή αρχαίου δρόμου (πιθανότατα του cardo),
υποδεικνύει και εδώ τη χωροθέτησή του μετά την κύρια είσοδο. Ένα μεγάλο
θυραίο άνοιγμα το συνδέει με το περιστύλιο στα ανατολικά του.
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67 Νινιού-Κινδελή 1999, 169-173, εικ. 12-15˙ Νινιού-Κινδελή, Χριστοδουλάκος 2004,
319-323, πίν. 4.

68 Θέμελης 2002, 66-80, εικ. 74-76, 80.
69 Paton 1998˙ Paton 2000, 553-562, εικ. 1-3 15.1˙ Ιωαννίδου-Καρέτσου 2008, εικ. 7, 10.
70 Θεοφανείδης 1942-4.
71 Darmon 1980, ένθετο σχέδιο.



– Το λατινικό αίθριο στη Μητρόπολη της Κισάμου είναι το μοναδικό
στην Κρήτη, απ’ ό,τι φαίνεται, τοσκανικού τύπου με ψηφιδωτό δάπεδο και
μαρμαρόστρωτο impluvium, που αποτελεί το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό των
ιταλικών σπιτιών και κατ’ επίδραση στον ελλαδικό χώρο στην Πάτρα, την
Κόρινθο, τη Σπάρτη και αλλού. Έτσι η ιταλική επιρροή στην πόλη αποδει-
κνύεται συγκριτικά μικρή. Αντίθετα η επιβίωση της ισχυρής ελληνιστικής
παράδοσης τόσο στην αρχιτεκτονική όσο και στα ψηφιδωτά και κυρίως η
διατήρηση της ελληνικής γλώσσας σε ολόκληρη τη διάρκεια της ρωμαι-
οκρατίας στις επιγραφές, μαρτυρούν ότι η διείσδυση της Romanitas στην
Κίσαμο ήταν σε περιορισμένο βαθμό και ότι δεν υπήρξε ποτέ πλήρης εκλα-
τινισμός της πόλης.
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Σχέδ. 3. Κίσαμος - Ανασκαφή οικοπέδου Στημαδωράκη.
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Σχέδ. 4. Ανασκαφή Κέντρου Υγείας Κισάμου.
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Σχέδ. 5. Κίσαμος - Ανασκαφή οικοπέδου Ραϊσάκη.



Εισαγωγή
Με ιδιαίτερη χαρά συμμετέχω στον ανά χείρας τόμο προς τιμήν του καθη-
γητή Νικόλα Φαράκλα. Θεωρώ ότι πρόκειται για μια εξαιρετική ευκαιρία
έκφρασης ευγνωμοσύνης προς έναν πανεπιστημιακό δάσκαλο που μου
πρόσφερε σημαντικές γνώσεις πάνω σε διαφορετικά γνωστικά αντικείμενα
αλλά και μου δίδαξε έναν ιδιαίτερο, ανατρεπτικό τρόπο προσέγγισης της
αρχαιολογίας.

Η παρούσα συμβολή αντλεί το θέμα της από την εργασία του τιμώμενου
προσώπου στο αρχαιολογικό πεδίο της Ελεύθερνας, το οποίο ανασκάπτεται
και ερευνάται συστηματικά από το Πανεπιστήμιο Κρήτης από το 19�5.1 Η
δραστηριότητα του Ν. Φαράκλα στην Ελεύθερνα συνίστατο σε εργασίες κα-
θαρισμού της καλύτερα σωζόμενης ή «βόρειας» γέφυρας της Ελεύθερνας κατά
το έτος 19�6.2 Οι εργασίες συνοδεύτηκαν από αρχιτεκτονική αποτύπωση του
μνημείου από τον Α. Νακάση, ο οποίος αργότερα εκπόνησε μελέτη αναστή-
λωσης και δημοσίευσε εργασία για την ιστορία και τη σημασία του.3 Με
αφορμή κάποιες παραλείψεις στη σκιαγράφηση της σύγχρονης ιστορίας του
συγκεκριμένου μνημείου αλλά και του χώρου της Ελεύθερνας γενικότερα,4
οργάνωσα πρόγραμμα μελέτης σχετικού υλικού, αποτελούμενου από δημο-
σιευμένα στοιχεία που δεν έτυχαν επαρκούς προσοχής στο παρελθόν αλλά

Αντώνης Κοτσώνας

Ανακαλύπτοντας την Ελεύθερνα: από την ενετική
καταστροφή της θέσης ως την ίδρυση
της Kρητικής Πολιτείας (1367-1899)*

* Ευχαριστώ τον καθηγητή Ν. Σταμπολίδη για τις παρατηρήσεις του στο κείμενό μου.
1 Για μια πρόσφατη επισκόπηση των πορισμάτων της ανασκαφικής έρευνας στην Ελεύ-

θερνα βλ. τις συμβολές στο Σταμπολίδης 2004α.
2 Nakassis 2000, 353, υπ. 2.
3 Nakassis 2000.
4 Η πληρέστερη επισκόπηση της ιστορίας της Ελεύθερνας κατά την περίοδο που εξετά-

ζεται εδώ δημοσιεύεται στο Σταμπολίδης 2004β, 22-23, όπου, ωστόσο, ορισμένα από τα μνη-
μονευόμενα έργα δεν παρατίθενται στον κατάλογο της βιβλιογραφίας. Για μια άλλη
επισκόπηση βλ. Kotsonas 2005, 324-326.



και από αδημοσίευτα έγγραφα, φυλασσόμενα στο αρχείο ελληνικών φορέων
και ξένων αρχαιολογικών σχολών. Σκοπός του προγράμματος είναι η συμ-
βολή στη διαχρονική μελέτη του τόπου και η αποκατάσταση της ιστορίας του
από την κατάργησή του ως οικιστικού κέντρου, που συντελέστηκε κατά το
μεσαίωνα, έως την έναρξη των ανασκαφών του Πανεπιστημίου Κρήτης.

Η ιστορία της αρχαιολογικής έρευνας έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον πολ-
λών μελετητών, συμπεριλαμβανομένου του τιμώμενου προσώπου,5 τις τελευ-
ταίες δεκαετίες. Πρόκειται για μια ιστορία που ανασυντίθεται με βάση τα
πορίσματα ιδιότυπων ανασκαφών που πραγματοποιούνται «όχι στο χώμα αλλά
στη σκόνη δημοσίων και ιδιωτικών, ελληνικών και ξένων αρχείων».6 Στη σχε-
τική βιβλιογραφία δεσπόζουν οι μελέτες που επικεντρώνονται σε πρωταγωνι-
στές της αρχαιολογικής δράσης στην Κρήτη του 19ου και πρώιμου 20ου αιώνα.7
Πλούσιες είναι πάντως και οι δημοσιεύσεις αλληλογραφίας μεταξύ των προ-
σώπων αυτών.� Το ενδιαφέρον των ερευνητών προσελκύει βέβαια κυρίως η
ιστορία της ανακάλυψης της Κνωσού αλλά και της διεκδίκησης δικαιωμάτων
ανασκαφής στη θέση αυτή.9 Ανάλογο ενδιαφέρον όμως παρουσιάζει η ιστορία
της έρευνας άλλων θέσεων, μεταξύ των οποίων και η Ελεύθερνα.

Λόγω των περιορισμών που τέθηκαν στην έκταση των συμβολών στον
παρόντα τόμο, επέλεξα να βασιστεί η παρούσα μελέτη αποκλειστικά σε δη-
μοσιευμένες αναφορές. Για τον ίδιο λόγο προτίμησα να περιορίσω την ανα-
φορά μου στη χρονική περίοδο που εκτείνεται ως την ίδρυση της αυτόνομης
Κρητικής Πολιτείας, στις αρχές του 1�99.10 Το πολιτικό αυτό γεγονός
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5 Τόλιας, Φαράκλας, Δεπάστας, Λούβρου 1996. Πρβλ. ενδεικτικά μελέτες ανάλογου εν-
διαφέροντος από συναδέλφους του Ν. Φαράκλα στο Πανεπιστήμιο Κρήτης: Καλπαξής 1990
και 1993, Kopaka 2004 (με βιβλιογραφία).

6 Σακελλαράκης 199�, 9.
7 Από την ογκώδη σχετική βιβλιογραφία επιλέγονται λίγα, κυρίως πολύ πρόσφατα έργα

που αφορούν στους μεγαλύτερους πρωταγωνιστές, τους Χατζιδάκη (Σακελλαράκης 199�, La
Rosa 2006), Halbherr (La Rosa 2000α, 2000β, 2000γ και 2004) και Evans (Brown 1993 και
2001). Υπάρχουν επίσης συγκεντρωτικές αναφορές στο ενδιαφέρον που έτρεφαν ομάδες ξένων
αρχαιολόγων ή ξένες σχολές για την Κρήτη. Αυτό αφορά κυρίως στους Βρετανούς (βλ. για πα-
ράδειγμα: La Rosa 2000δ, 22, υπ. 73˙ 2�-29, υπ. 103, 111. La Rosa 2000-2001, 64, υπ. 73˙ 71-
72, υπ. 103 και 111), Γάλλους (βλ. για παράδειγμα: Christofi 1996, Βακιρτζιάν 2006), Ιταλούς
(Di Vita, La Rosa, Rizzo 19�4), Γερμανούς (βλ. για παράδειγμα: La Rosa 2000δ, 23-24, La Rosa
2000-2001, 65-6�) και Αμερικανούς (βλ. για παράδειγμα: La Rosa 2000δ, 29, υπ. 112, La Rosa
2000-2001, 72, υπ. 112). Τα έργα αυτά συγκεντρώνουν πλούσια σχετική βιβλιογραφία.

� Βλ. για παράδειγμα: Accame 19�4 και 19�6, La Rosa 2000δ, 2000-2001 και 2002, Mo-
migliano 2002.

9 Βλ. την προαναφερθείσα βιβλιογραφία αλλά και τις ακόλουθες πρόσφατες μελέτες:
Kopaka 2004, Panagiotaki 2004.

10 Δετοράκης 19�6, 43�-439˙ Δετοράκης 19��, 414-417.



υπήρξε καθοριστικό σε αρχαιολογικό επίπεδο και εγκαινίασε μια νέα φάση
της κρητικής αρχαιολογίας.11 Όπως γλαφυρά περιγράφει ο Χατζιδάκης, εν-
θαρρυμένες από το γεγονός, «όλαι αι ξέναι σχολαί μετά θάρρους όρμησαν
προς τη γην της επαγγελίας δια τους αρχαιολόγους».12 Από την άλλη
πλευρά, αφετηρία της αφήγησής μου αποτελεί το έτος 1367, οπότε, σύμ-
φωνα με τις ιστορικές πηγές, οι Βενετοί κατέστρεψαν την Ελεύθερνα και
απαγόρευσαν την κατοίκηση στην περιοχή της.13 Θεωρείται ότι οι κυρώ-
σεις αυτές επιβλήθηκαν μετά από τη διετή αντίσταση που προέβαλαν οι κά-
τοικοι της περιοχής κατά την επανάσταση των Καλλέργηδων (1364-1367).14

Υστερότερες βενετικές απογραφές δεν αναφέρουν την Ελεύθερνα και, κατά
μία άποψη, η θέση ξανακατοικήθηκε μόνο μετά την τουρκική κατάκτηση
του νησιού, γύρω στο 1700.15

Η Ελεύθερνα των περιηγητών και των χαρτογράφων
Στην ενετική καταστροφή της Ελεύθερνας κατά το 1367 αναφέρεται ο
Buondelmonti, περιηγητής που επισκέφθηκε την Κρήτη το 1415, μαρτυ-
ρώντας ότι οι Βενετοί κατέστρεψαν τότε και διάφορα μνημεία.16 Από τις
αρχαιότητες της θέσης, ο ίδιος μνημονεύει μόνον τις δεξαμενές. Οι δεξα-
μενές αναφέρονται και από τον Barozzi, ο οποίος κάνει μνεία και σε ορι-
σμένους αγωγούς αλλά και σε τυχαίες ανακαλύψεις αρχαίων νομισμάτων.17

Ο Barozzi, ο οποίος γράφει το 1577/�, όντας εγκατεστημένος στην Κρήτη,
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11 Για το ενδιαφέρον που προσήλκυσε η Ελεύθερνα κατά τη νέα αυτή φάση βλ. Kotsonas
υπό έκδοση.

12 Χατζιδάκης 1931, 41. Για το χαρακτηρισμό αυτό της Κρήτης βλ. Hogarth, Bosanquet
1�99, 321.

13 Ξανθουδίδης 1939, 106, 10�˙ Δετοράκης 19�6, 190-192˙ Μαλτέζου 19��, 125-126. Στα
τέλη του 19ου αιώνα, ο V. Bérard περιέγραφε γλαφυρά την καταστροφή της πόλης - «την
ισοπέδωσαν, την έσπειραν αλάτι και απαγόρευσαν να ξαναανεγείρουν τα τείχη της» - αλλά
σημείωνε ότι τα γειτονικά χωριά συνέχισαν μη βίαιες μορφές αντίστασης (Bérard 1994, 310).

14 Η αντίσταση αυτή υποδεικνύει την ύπαρξη μιας αρκετά ισχυρής κοινότητας, κάτι που
όμως δεν έχει έως σήμερα επιβεβαιωθεί αρχαιολογικά. Τα μεσαιωνικά λείψανα της Ελεύ-
θερνας σχολιάζονται στο Καλπαξής 2004, 115. Για κάποια ευρήματα μεσαιωνικής χρονολό-
γησης βλ. Σταμπολίδης 2004α, 169-171, αρ. 53-5� (νομίσματα)˙ 193-194, αρ. 10�-110˙ 196,
αρ. 115˙ 199-200, αρ. 12�, 133 (πήλινα αγγεία)˙ 216, αρ. 1�4 (χάλκινο αγγείο).

15 Τσαντηρόπουλος 1994, 46, υπ. �.
16 Van Spitael 19�1, 1�4, 290˙ Αποσκίτη 19�3, 76˙ Τσαντηρόπουλος 1994, 45-46, υπ. �.

Για τον Buondelmonti βλ. Πλατάκης 1971α˙ 1971β, 151-155. Για κάποια διοικητικά, δημο-
γραφικά και οικονομικά στοιχεία για την Ελεύθερνα και την επαρχία Μυλοποτάμου από την
Ενετική περίοδο έως τις μέρες μας βλ. Τσαντηρόπουλος 1994 και 1995.

17 Κακλαμάνης 2004, 312.



δε συμπεριλαμβάνει την Ελεύθερνα στον κατάλογο των οικισμών του Μυ-
λοποτάμου.1� Παρά ταύτα, σε άλλο σημείο του έργου του μνημονεύει ομώ-
νυμο χωριό19 αλλά και μοναστήρι στη θέση,20 ενώ σε τρίτο σημείο κάνει
αναφορά μόνο στο μοναστήρι, διευκρινίζοντας ότι είναι ορθόδοξο.21 Είναι
αβέβαιο αν με αυτό το μοναστήρι σχετίζεται επιγραφή από την Ελεύθερνα
που αναφέρεται στην ανέγερση ενός οικοδομήματος, πιθανότατα ναού, και
φέρει χρονολογία 151�.22 Λίγο μετά το Barozzi, στα τέλη του 16ου αιώνα τη
θέση επισκέφθηκε ο Belli, ο οποίος αναφέρεται στον μεσαιωνικό πύργο της
ακρόπολης αλλά και στο μοναστήρι, το υδραγωγείο, τις δεξαμενές αλλά
και σε κίονες και πολλά νομίσματα.23 Μάλιστα, ο Belli απέσπασε από τη
θέση «una statua di fiume bella»,24 έργο που έχει ταυτιστεί από τον Beschi
με ελληνιστικό άγαλμα ανακεκλιμένης μορφής, ευρισκόμενο σήμερα στο
αρχαιολογικό μουσείο της Βενετίας.25 Το έργο αυτό αποτελεί το πρώτο αρ-
χαιολογικό μνημείο από την Ελεύθερνα, η μεταφορά του οποίου στο εξω-
τερικό μπορεί να τεκμηριωθεί επαρκώς.

Η επόμενη καταγεγραμμένη επίσκεψη στη θέση φαίνεται να πραγματο-
ποιήθηκε το 1739 από τον περιηγητή Pococke, ο οποίος είδε από απόσταση
τον πύργο της ακρόπολης και τον συνέδεσε με την αρχαία πόλη. Ο ίδιος
εντόπισε την εκκλησία του Αγίου Αντωνίου μέσα σε ένα σπήλαιο.26 Το τε-
λευταίο μνημείο πρέπει νομίζω να ταυτιστεί με το εκκλησάκι που είναι αφιε-
ρωμένο στον ίδιο άγιο και βρίσκεται μέσα σε ρωμαϊκό θαλαμωτό τάφο
λαξευμένο στην πλαγιά λόφου κοντά στην ακρόπολη της Ελεύθερνας.27

Παρά τις σποραδικές αυτές επισκέψεις, η θέση της αρχαίας πόλης παρέ-
μενε γενικά άγνωστη. Οι χάρτες της Κρήτης που ανάγονται στο 14ο – 1�ο

αιώνα κατά κανόνα δεν την αποτυπώνουν2� καθώς επικεντρώνονται συνή-
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1� Ό. π., 33�.
19 Tο χωριό ίσως αργότερα έφερε το παραφθαρμένο όνομα Λεφτίνα, όπως σημειώνει

στα τέλη του 19ου αιώνα ο V. Bérard (Bérard 1994, 310).
20 Κακλαμάνης 2004, 21�.
21 Ό. π., 312.
22 Gerola 1932-1940, 4�3.
23 Falkener 1�60, 292˙ Τσικνάκης 19�9-1990, 22˙ Τσικνάκης 1991, 5�2, 5�6. Τα άρθρα του

Τσικνάκη περιέχουν και πλούσιες πληροφορίες για τον ίδιο τον Belli.
24 Τσικνάκης 19�9-1990, 223˙ Τσικνάκης 1991, 5�4.
25 Beschi 1996, 177. Για τη δημοσίευση του έργου βλ. Traversari 19�6, 161-162, αρ. 55.
26 Pococke 1745, 25�, υπ. a, 259. Βλ. και Εκκεκάκη, Εκκεκάκης 2002, 30, 34. Για τον Pock-

ocke βλ. Πλατάκης 1972, 7-11.
27 Για τη σημερινή εικόνα του μνημείου βλ. Σταμπολίδης 2004γ, 140.
2� Αναφέρομαι εδώ στο τοπωνύμιο Ελεύθερνα (ή Ελευθεραί ή Σάτρα κ.τ.λ.) και όχι στην

πιθανή παραφθαρμένη εκδοχή του (Λεφτίνα).



θως στα διοικητικά κέντρα και τους παραθαλάσσιους οικισμούς.29 Εξαίρεση
αποτελεί ένα σχετικά μικρό σύνολο χαρτών, που παρουσιάζουν διάφορες
εναλλακτικές προτάσεις σχετικά με τη θέση της αρχαίας πόλης. Η δημοφι-
λέστερη πρόταση, η οποία φαίνεται να βασίζεται στις - ομολογουμένως ασα-
φείς - πληροφορίες αρχαίων κειμένων30 τοποθετεί την Ελεύθερνα στην
ενδοχώρα του νησιού, μεταξύ Κνωσού/Ηρακλείου και Γόρτυνας. Απαντάται
από τον 14ο έως το 1�ο αιώνα σε χάρτες που συνοδεύουν εκδόσεις του έργου
του αρχαίου γεωγράφου Κλαύδιου Πτολεμαίου31 αλλά και σε χάρτες ση-
μαντικών γεωγράφων.32 Η δεύτερη πρόταση, που εμφανίζεται από τον
ύστερο 16ο αιώνα και είναι εξίσου διαδεδομένη, θέλει την Ελεύθερνα στη Β
ακτή του νησιού, Δ του Ηρακλείου.33 Πρωτοεμφανίζεται στο χάρτη του Or-
telius (15�4),34 που είναι ο πρωιμότερος που αφιερώνεται στην κλασική αρ-
χαιότητα του νησιού,35 αλλά απαντάται και σε έργο του Cluverius, ο οποίος
θεωρείτο αυθεντία στην ιστορική γεωγραφία (1624).36 Η πρόταση αυτή οφεί-
λεται κατά πάσα πιθανότητα σε σύγχυση της Ελεύθερνας, η οποία αποκα-
λείται και Απολλωνία από το Στέφανο Βυζάντιο,37 με μια άλλη Απολλωνία
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29 Βλ. ενδεικτικά: Bevilacqua 1997, Ζαχαράκης 2004 (σε ορισμένες περιπτώσεις τα τοπω-
νύμια δε διακρίνονται), Μελάς, Τσοκόπουλος 2005. Επίσης βλ. τους χάρτες της Κρήτης στα:
Zacharakis 19�2 (σε πολλές περιπτώσεις τα τοπωνύμια δε διακρίνονται), Σφυρόερας, Αβρα-
μέα, Ασδραχάς 19�5. Για τις λίγες περιπτώσεις χαρτών που περιλαμβάνονται στις προανα-
φερθείσες δημοσιεύσεις και καταγράφουν τη θέση της Ελεύθερνας βλ. αμέσως παρακάτω.

30 Για τα αρχαία κείμενα βλ.: Σταδιασμοί μεγάλης θαλάσσης, παράγραφοι 346-347. Βλ.
και: Plinius, Naturalis Historia IV.12.59, Κλαύδιος Πτολεμαίος, Γεωγραφική Υφήγησις,
III.15.5. Για σχολιασμό των κειμένων αυτών με αναφορά στην Ελεύθερνα βλ. κυρίως: Φα-
ράκλας κ.ά. 199�, 79-�2, Kotsonas 2005, 331-337.

31 Βλ. τους ακόλουθους χάρτες: Van Spitael 19�1, pl. XVI-XVIII. Zacharakis 19�2, 390, πίν.
3�0˙ 396, πίν. 391. Ζαχαράκης 2004, 141, αρ. 2˙ 143, αρ. 4 (αβέβαια περίπτωση)˙ 151, αρ. 6˙
326, αρ. 13�. Για τον Κλαύδιο Πτολεμαίο και το έργο του βλ. Μελάς, Τσοκόπουλος 2005, 1�0.

32 Zacharakis 19�2, 215, πίν. 29-30˙ 2�9, πίν. 177˙ 291, πίν. 1�2. Bevilacqua 1997, �2, 99,
εικ. 20. Ζαχαράκης 2004, 162-163, αρ. 14α˙ 176, αρ. 24˙ 252, αρ. �5.

33 Zacharakis 19�2, 446, πίν. 492. Σφυρόερας, Αβραμέα, Ασδραχάς 19�5, 170-171, αρ. 124.
Ζαχαράκης 2004, 223, αρ. 61˙ 2��, αρ. 112˙ 302, αρ. 119. Μελάς, Τσοκόπουλος 2005, 163, αρ. 70.

34 Ζαχαράκης 2004, 192-193, αρ. 35. Μελάς, Τσοκόπουλος 2005, 113, αρ. 23 (η χρονολό-
γηση του 1570 που δίδεται για τον ίδιο χάρτη στο Κακλαμάνης 2004, 30, αρ. 36˙ 240-241
είναι μάλλον λανθασμένη, πρβλ. Κακλαμάνης 2005, 44). Σε άλλο, ελαφρώς πρωιμότερο χάρτη
του Ortelius πάντως η Ελεύθερνα εμφανίζεται στην ενδοχώρα του νησιού: Σφυρόερας, Αβρα-
μέα, Ασδραχάς 19�5, 106, αρ. 70. Για τον Ortelius βλ. Μελάς, Τσοκόπουλος 2005, 179.

35 Κακλαμάνης 2005, 44.
36 Zacharakis 19�2, 254, πίν. 107˙ Ζαχαράκης 2004, 213, αρ. 53˙ Μελάς, Τσοκόπουλος

2005, 11�-119, αρ. 29. Για τον Cluverius βλ. Μελάς, Τσοκόπουλος 2005, 176.
37 Στέφανος Βυζάντιος: Άωρος, Απολλωνία, Ελευθεραί, Σάτρα (βλ. Effenterre, Καλπα-

ξής, Πετροπούλου, Σταυριανοπούλου 1991, 41, υπ. 123). Για τη σχετική με το όνομα της
Ελεύθερνας βιβλιογραφία βλ. Kotsonas 2005, 22-23.



της Κρήτης που τοποθετείται στη σημερινή Αγία Πελαγία.3� Μια τρίτη πρό-
ταση παρουσιάζεται μόνο σε χάρτη του Coronelli (1692) και θέλει την Ελεύ-
θερνα αμέσως Β της Αξού.39 Τέλος, μια τέταρτη πρόταση, που τοποθετεί την
Ελεύθερνα στα ΝΔ της πραγματικής της θέσης (δηλαδή ΒΔ της Συβρίτου),
βασίζεται μάλλον στην Tabula Peutingeriana,40 εισάγεται από τον άτλαντα
της αρχαίας Ελλάδας του Delisle (1707-170�), διαδίδεται αρκετά κατά το
1�ο αιώνα,41 υιοθετείται στη Χάρτα του Ρήγα (1797)42 και επιβιώνει ως τον
προχωρημένο 19ο αιώνα.43 Φαίνεται ότι η θέση της αρχαίας πόλης προσδιο-
ρίστηκε επιτυχώς μόλις κατά το 19ο αιώνα, για παράδειγμα στο χάρτη του πε-
ριηγητή Pashley (1�34)44 ή σε χάρτη του W. Smith (1�43).45 Μεγάλη ακρίβεια
στον προσδιορισμό της θέσης επιτυγχάνεται πριν τα τέλη του ίδιου αιώνα.46

Ο ακριβής προσδιορισμός της θέσης της Ελεύθερνας αναμφίβολα συμ-
βάλλει στην αύξηση της επισκεψιμότητας της θέσης. Ο περιηγητής Pashley
δεν προσέγγισε εξαιτίας χιονόπτωσης,47 όμως κατά τον προχωρημένο και
ύστερο 19ο αιώνα καταφθάνουν ο Spratt,4� ο Thenon49 με τον Perrot50 αλλά
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3� Αλεξίου 2002.
39 Μελάς, Τσοκόπουλος 2005, 12�-129, αρ. 37˙ Ζαχαράκης 2004, 293-295, αρ. 166. Για τον

Coronelli βλ. Μελάς, Τσοκόπουλος 2005, 176.
40 Bossio 19�3, 143, pl. 44.
41 Zacharakis 19�2, 416, πίν. 431. Σφυρόερας, Αβραμέα, Ασδραχάς 19�5, 200-201, αρ. 146.

Ζαχαράκης 2004, 321, αρ. 132 (αναφορές σε αρκετούς παρόμοιους χάρτες)˙ 339, αρ. 150.
42 Για αντιπαραβολή της απεικόνισης της Κρήτης στον άτλαντα του Delisle και τη Χάρτα

του Ρήγα βλ. Καραμπερόπουλος 199�, 63 (βλ. επίσης σελ. 22-26, 62-66). Βλ. και Μελάς,
Τσοκόπουλος 2005, 169. Ενδιαφέρουσα είναι η σχεδιαστική απόδοση νομίσματος της Ελεύ-
θερνας στη Χάρτα (Μελάς, Τσοκόπουλος 2005, 169).

43 Hoeck 1�23 (χάρτης στο τέλος του έργου)˙ Falkener 1�54 (χάρτης στο τέλος του
έργου)˙ Bolanachi, Fazy 1�69 (χάρτης στο τέλος του έργου). Πάντως, στους χάρτες των
Hoeck και Bolanachi, Fazy, σημειώνεται και το τοπωνύμιο Eleuthera ΝΔ του Ρεθύμνου,
κοντά στην πραγματική θέση της πόλης.

44 Pashley 1�37: παρένθετος χάρτης στο τέλος του δευτέρου τόμου. Ο προσδιορισμός της
θέσης από τον Pashley, ο οποίος δεν είναι απόλυτα ακριβής, έτυχε λίγο αργότερα της κριτι-
κής ενός άλλου περιηγητή, του Spratt (Spratt 1�65, 93). Για τους Pashley και Spratt βλ. αμέ-
σως παρακάτω.

45 Σφυρόερας, Αβραμέα, Ασδραχάς 19�5, 231, αρ. 165.
46 Gole 1996, 106.
47 Pashley 1�37, 145-146. Για τον Pashley βλ. Πλατάκης 1971γ, 262-264.
4� Spratt 1�65, �9-9�. Για τον Spratt βλ. Platakis 1972, 11-14.
49 Thenon 1�6�, 293-294. Λίγο αργότερα ο Bursian (Bursian 1�6�-1�72, 554-555) βασί-

ζει την αναφορά του στην Ελεύθερα στα κείμενα των Spratt και Thenon.
50 Perrot 1�67, 92-93˙ αναφορά σε κοινή επίσκεψη Perrot και Thenon γίνεται στη

σελίδα 39.



και η Esperance von Schwartz (Ελπίς Μέλαινα)51 και ο Ψιλάκης.52 O Spratt,
ο Thenon και ο Ψιλάκης περιγράφουν τη γεωγραφία και πάμπολλα μνη-
μεία53 της αρχαίας πόλης, ενώ ο πρώτος παραθέτει χάρτη του τόπου και ει-
κόνα της γέφυρας. Ο Spratt ισχυρίζεται μάλιστα - προφανώς λανθασμένα
- ότι είναι ο πρώτος που εντόπισε την αρχαία πόλη.54 Η von Schwartz δίδει
γλαφυρές περιγραφές της επίσκεψής της αλλά και της θερμής υποδοχής
που της επιφύλαξαν οι ντόπιοι.55 Επίσης, μνημονεύει τον πύργο της ακρό-
πολης (εικόνα του οποίου παραθέτει), στον οποίο εντόπισε αρχαία νομί-
σματα, αλλά και το εκκλησάκι του Αγίου Αντώνιου,56 όπως άλλοτε ο
Pococke. Αντίθετα, ο Raulin, απεσταλμένος της Γαλλικής Ακαδημίας των
Επιστημών, θα περάσει λίγο νότια από την Ελεύθερνα, αγνοώντας προφα-
νώς την ύπαρξή της.57 Δε θα της επιφυλάξει εξάλλου καμία αναφορά στο
πολύπλευρο έργο του για την Κρήτη,5� το οποίο μνημονεύει επανειλημμένα
γειτονικές θέσεις του Μυλοποτάμου.

Η Ελεύθερνα των πρώτων αρχαιολόγων
Ως τον ύστερο 19ο αιώνα, οι επισκέπτες αναφέρονταν κυρίως στη γεωγραφία
και τα σταθερά μνημεία της αρχαίας θέσης. Από την περίοδο αυτή όμως, η
Ελεύθερνα προσελκύει αρχαιολόγους που ενδιαφέρονται εξίσου και για τα
κινητά μνημεία της. Ο πρώτος αρχαιολόγος που επισκέφθηκε την Ελεύθερνα
ήταν πιθανότατα ο Γερμανός Fabricius, ο οποίος κατά το 1��4/5 εντόπισε και
δημοσίευσε δύο επιγραφές.59 Λίγο μετά τον Fabricius, μεταξύ 1��4 και 1��7,
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51 von Schwartz 1�92, 77-7�. Για τη von Schwartz βλ. Χαραλαμπάκης 19�0, 339-340.
52 Ψιλάκης 1�99, 141-144. Ο Ψιλάκης δεν αναφέρει ρητά αν επισκέφθηκε το χώρο, όμως

η περιγραφή του φανερώνει εξοικείωση με το τοπίο και τα μνημεία.
53 Οι δύο ξένοι επισκέπτες αναφέρονται στον πύργο και τη δίοδο πρόσβασης στην ακρό-

πολη, σε θεμέλια δημόσιων και ιδιωτικών κτηρίων αλλά και βυζαντινές εκκλησίες, καθώς
και επιγραφές. Ο Spratt μνημονεύει επίσης μαρμάρινο άγαλμα και βωμό, τάφους σκαμμένους
στο βράχο, το εκκλησάκι του Αγίου Αντωνίου, τις δύο γέφυρες και νομίσματα, ενώ ο Thenon
δίδει έμφαση στις δεξαμενές. Ο Ψιλάκης αναφέρεται σε τείχος και θεμέλια κτηρίων στην
ακρόπολη, στις δύο γέφυρες αλλά και σε πιθανό ναό κοντά στη νότια γέφυρα. Στο ναό αυτό,
στον οποίο αναφέρεται και ο Spratt, θα επικεντρώνονταν οι έρευνες των Βρετανών κατά το
1929 (βλ. Kotsonas υπό έκδοση).

54 Spratt 1�65, 93.
55 von Schwartz 1�92, 77.
56 Ό. π., 77-7�.
57 Raulin 1�69, 12�.
5� Raulin 1�69.
59 Fabricius 1��5, 92-94. Ο Fabricius αναφέρεται στην περιγραφή της αρχαίας πόλης από

τους Spratt και Thenon. Για τον Fabricius βλ.: Σακελλαράκης 199�, 200-201, Brown 2001, 3�1.
Επίσης βλ. τη βιβλιογραφία στα: La Rosa 2000δ, 23, υπ. �2, La Rosa 2000-2001, 66, υπ. �2.



επισκέφθηκε την αρχαία πόλη ο Ιταλός Halbherr, ο οποίος περιηγείτο την
Κρήτη για τη συγκέντρωση σειράς επιγραφών. Ο Halbherr εντόπισε αρκετές
επιγραφές στην (ή από την) Ελεύθερνα,60 μεταξύ των οποίων και εκείνες του
Fabricius.61 Αργότερα, το 1��9, ο Γάλλος Doublet δημοσίευσε μια επιγραφή
από την Ελεύθερνα που βρισκόταν στην κατοχή ενός Έλληνα στο Ρέθυμνο.62

Κατά το έτος εκείνο, η Κρήτη είχε συνταραχθεί από συγκρούσεις μεταξύ χρι-
στιανών και μουσουλμάνων.63 Μάλιστα, για την καταγραφή των αγριοτήτων
που σημειώθηκαν, Βρετανοί «πραγματογνώμονες» είχαν επισκεφθεί διάφο-
ρους οικισμούς της Κρήτης, μεταξύ των οποίων και την Ελεύθερνα.64

Την άνοιξη του 1�91, πριν ακόμα καταλαγιάσει ο απόηχος των συγκρού-
σεων του 1��9, καταφθάνει στην Κρήτη ο Γάλλος Joubin. Στον Joubin συμ-
παραστέκονται κατά την περιήγησή του στο νησί ο Γάλλος πρόξενος των
Χανίων αλλά και ο γενικός διοικητής Djevad Pacha.65 Η πλούσια αλληλο-
γραφία του Joubin με το διευθυντή της Γαλλικής σχολής, Théophile Ho-
molle, παραμένει αδημοσίευτη,66 όμως εμφανές είναι το ενδιαφέρον του
πρώτου για την Ελεύθερνα. Στο Ρέθυμνο, ο Joubin μελέτησε πήλινα ειδώλια
ανθρώπων και ζώων αλλά και ενεπίγραφα χρυσά ελάσματα από την Ελεύ-
θερνα.67 Γρήγορα ο Joubin δημοσίευσε τα ελάσματα,6� τα οποία του επέδειξε
ο Μ. Τριφύλλης, υποπρόξενος της Αυστροουγγαρίας στο Ρέθυμνο.69
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60 Halbherr, Comparetti 1���, 162-170 (το κείμενο για την Ελεύθερνα αναδημοσιεύτηκε
απαράλλακτο στο Comparetti 1�93, 419-430˙ βλ. σελ. vi για τη χρονολογία εντοπισμού των
επιγραφών). Halbherr 1�90, 745-746.

61 Halbherr, Comparetti 1���, 165-166˙ Comparetti 1�93, 424-442˙ Guarducci 1939,
150-151, αρ. �-9.

62 Doublet 1��9, 47. Για τον Doublet βλ. Christofi 1996, 362. Του Doublet είχε προηγη-
θεί ένας άλλος Γάλλος, ο Haussoullier, ο οποίος είχε περάσει αρκετό διάστημα στη δυτική
Κρήτη κατά το 1�7� (Christofi 1996, 360). Το επόμενο έτος δημοσίευσε σειρά επιγραφών από
την Απτέρα (Haussoullier 1�79).

63 Oppert 1�91, 272, 27� (αναφορές του Homolle)˙ Christofi 1996, 360. Για τις συγ-
κρούσεις βλ. Δετοράκης 19�6, 3��-3�9 και Δετοράκης 19��, 411.

64 Η περιοδεία των Βρετανών στη δυτική Κρήτη σημειώνεται στο χάρτη της Gole 1996,
106. Δε μπόρεσα να εντοπίσω αναφορές σε ένοπλες συγκρούσεις στην περιοχή της Ελεύ-
θερνας κατά το 1��9. Καταγράφεται πάντως μια νυχτερινή επιδρομή μουσουλμάνων στο
σημερινό χωριό Ελεύθερνα (τότε Αναχούρδου Μετόχια) κατά την 13/6/1�6� (Βενιέρης 193�,
341, υπ. 3).

65 Homolle 1�91, 452. Για τον Joubin βλ. Brown 2001, 3�9.
66 Κάποιες αναφορές περιλαμβάνονται στον Christofi 1996.
67 Homolle 1�91, 452, υπ. 4.
6� Joubin 1�93β. Βλ. και Guarducci 1939, 16�-170, αρ. 31.
69 Homolle 1�91, 452, υπ. 4˙ Joubin 1�93β, 121. Ο Μ. Τριφύλλης σχετίζεται προφανώς

με το Θ. Τριφύλλη, υποπρόξενο της Αυστρίας αλλά και της Αγγλίας στο Ρέθυμνο κατά την



Το πιο σημαντικό εύρημα από την Ελεύθερνα που είδε ο Joubin όμως
βρισκόταν στο Φιλεκπαιδευτικό Σύλλογο Ηρακλείου. Πρόκειται για ένα
δαιδαλικό γλυπτό καθιστής γυναικείας μορφής, σωζόμενο μόνο κατά το
άνω τμήμα.70 Ο εντοπισμός του γλυπτού προκάλεσε γενικό ενδιαφέρον και
το νέο έτυχε πολλών σύντομων αναφορών σε διάφορα έντυπα.71 Το εύρημα
δημοσιεύτηκε άμεσα, το 1�93, από τον ίδιο τον Joubin,72 ο οποίος κατέ-
γραψε κάποιες ανασκαφικές πληροφορίες που του παραχώρησε ο Χατζι-
δάκης.73 Σύμφωνα με αυτές, το γλυπτό βρέθηκε από χωρικούς στην τοπο-
θεσία Ορθή Πέτρα της Ελεύθερνας, λίγα εκατοστά κάτω από την επιφά-
νεια του εδάφους, στη βάση ενός λίθινου, τετράπλευρου πεσσού ύψους 2,5
μ., ο οποίος ήταν στέρεα ριζωμένος στο έδαφος.74 Το τελευταίο αυτό μνη-
μείο δε μνημονεύεται στις αδημοσίευτες αναφορές Βρετανών αρχαιολόγων
που ερεύνησαν την περιοχή κατά το 1929,75 αλλά ούτε εντοπίστηκε από
υστερότερες έρευνες στην Ορθή Πέτρα και την ευρύτερη περιοχή. Από την
άλλη πλευρά, κατά τις ανασκαφές του Ν. Σταμπολίδη στην Ορθή Πέτρα
ανακαλύφθηκε υπερμεγέθης πεσσός, ο οποίος σώζεται αποσπασματικά και
αναστηλώθηκε πρόσφατα πάνω στην ογκώδη βάση του.76 Ως εκ τούτου,
έχω υποστηρίξει ότι το τελευταίο μνημείο πρέπει να ταυτιστεί με τον πεσσό
που περιγράφει ο Joubin.77 Στη διατήρηση του πεσσού ως τουλάχιστον τα
τέλη του 19ου αιώνα οφείλεται το σημερινό όνομα της θέσης (Ορθή Πέτρα),
όπως έχει άλλωστε πειστικά προταθεί από το Ν. Σταμπολίδη.7� Σε αυτή την
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ίδια περίοδο, ο οποίος ήταν γνωστός συλλέκτης αρχαιοτήτων. Ο «φιλάρχαιος» Θ. Τριφύλ-
λης πρόσφερε μάλιστα «σπουδαιοτάτην δωρεάν» στο Μουσείο Ηρακλείου, η οποία περι-
λάμβανε ευρήματα από την Πατσό και το Ιδαίο Άντρο (Χατζιδάκης 1931, 19. Βλ. επίσης
Κούρου, Καρέτσου 1994, �1).

70 Joubin 1�93α, 10 (δημοσίευση του ευρήματος)˙ Brown 2001, 33, υπ. 41: συλλογή πρώι-
μων αναφορών.

71 Homolle 1�93, 1�2˙ Brown 2001, 33, υπ. 41. Το γλυπτό αναγνωρίζεται με επιφύλαξη
και στη γενικόλογη αναφορά του Homolle σε ένα «torse archaïque de femme, dans la pose
de xoana» χωρίς καταγεγραμμένη προέλευση (Homolle 1�91, 452).

72 Joubin 1�93α.
73 Ό. π., 10, υπ. 2˙ Brown 2001, 33, υπ. 41.
74 Joubin 1�93α, 10: «Colonne quadrangulaire en tuf, haute de 2m,50 et profondément

enfoncée dans le sol».
75 Η έρευνά μου στο αρχείο της Βρετανικής Σχολής Αθηνών θα δημοσιευθεί στο Kot-

sonas υπό έκδοση. Η εν λόγω έρευνα οφείλει πολλά στη διευθύντρια του αρχείου της Σχο-
λής, κ. Α. Κακκίση.

76 Σταμπολίδης 2004γ, 136-137. Το αρχικό ύψος του πεσσού υπολογίζεται σε 3,6-3,� μ.
με βάση θραύσματα του κορμού του που βρέθηκαν σε ξερολιθιές κοντά στη βάση του.

77 Kotsonas 2005, 313˙ Kotsonas υπό έκδοση.
7� Σταμπολίδης 2004γ, 137.



περίπτωση, η καταστροφή της στήλης θα πρέπει να τοποθετηθεί στην πε-
ρίοδο 1�91-1929. Η καταστροφή προέκυψε είτε για την εξασφάλιση δομι-
κού υλικού,79 είτε από μια βίαιη προσπάθεια ανεύρεσης ευρημάτων
ανάλογων του δαιδαλικού γλυπτού.

Παρά το έντονο γαλλικό ενδιαφέρον που εκδηλώθηκε για την Ελεύ-
θερνα γύρω στο 1�90, δε μπορεί επί του παρόντος να τεκμηριωθεί η επί-
σκεψη Γάλλων στο χώρο της αρχαίας πόλης. Πάντως, μετά τις έρευνες του
Joubin, οι Γάλλοι στράφηκαν σε άλλες θέσεις της Κρήτης και η Ελεύθερνα
προσήλκυσε έντονο ιταλικό ενδιαφέρον.

Στις 13 Σεπτεμβρίου 1�93�0 ο Ιταλός Mariani, επισκέφθηκε την Ελεύ-
θερνα και περιέγραψε την τοπογραφία και τα μνημεία της.�1 Ο ίδιος αναφέ-
ρεται και στο γλυπτό που δημοσίευσε ο Joubin αλλά και σε γύψινο εκμαγείο
του.�2 Ενδεικτική του ιταλικού ενδιαφέροντος για την Ελεύθερνα είναι μια
αδημοσίευτη επιστολή που ο Halbherr απηύθυνε κατά την άνοιξη του 1�93
στον A. L. Frothingham, καθηγητή στο Κολλέγιο του Princeton N.J. και
Managing Editor του American Journal of Archaeology.�3 Η επιστολή εξέ-
θετε το πρόγραμμα μιας επιστημονικής αποστολής στην Κρήτη, η οποία θα
πραγματοποιείτο το Νοέμβριο του ίδιου έτους αλλά και θα συνέχιζε το 1�94
με αμερικανική χρηματοδότηση. Παρέθετε επίσης πληροφορίες για τον αρ-
χαιολογικό πλούτο και τις ερευνητικές δυνατότητες που προσέφερε η Ελεύ-
θερνα, αλλά και άλλες πόλεις της κεντρικής και Α Κρήτης. Αντίστοιχο του
περιεχομένου της επιστολής είναι το κείμενο που δημοσιεύτηκε στο Amer-
ican Journal of Archaeology του 1�94. Σε αυτό βεβαιώνεται η υποστήριξη
που παρείχε στις έρευνες του Halbherr το Council of the Archaeological In-
stitute of America και κατατίθεται η ανάλυση του Ιταλού για τον αρχαιολο-
γικό πλούτο μιας σειράς κρητικών πόλεων που προτίθετο να ερευνήσει. Από
την Ελεύθερνα αναφέρονται κάποιες ύστερες επιγραφές και το γλυπτό που
δημοσίευσε ο Joubin (μνημονεύονται ίχνη πολυχρωμίας), ενώ η πόλη χα-
ρακτηρίζεται «an important centre of very early civilization».�4 Σύμφωνα με
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79 Ο Spratt αποδίδει σε αυτή την αιτία την καταστροφή άλλων αρχαιοτήτων στην Ελεύ-
θερνα (Spratt 1�65, 94). Πρβλ. ανάλογα φαινόμενα σε άλλες θέσεις της Κρήτης κατά την ίδια
περίοδο: La Rosa 2000δ, 25-26˙ La Rosa 2000-2001, 6�.

�0 Mariani 1�95, 156, tav. VI-VII.
�1 Mariani 1�95, 212-216.
�2 Mariani 1�95, 1�7-1��, 216.
�3 Σύμφωνα με τα La Rosa 2000δ, 27, υπ. 101 και La Rosa 2000-2001, 70, υπ. 101, η επι-

στολή σώζεται σε αντίγραφο του Halbherr, με ημερομηνία Rovereto 4 Απριλίου 1�93, και
είναι ελλιπής ως προς το τελευταίο μέρος.

�4 Halbherr 1�94, 539-540.



το ίδιο κείμενο, ο Halbherr επισκέφθηκε την Ελεύθερνα κατά τα μέσα Αυ-
γούστου 1�94 και συνέλεξε ομάδα επιγραφών,�5 τις οποίες γρήγορα δημο-
σίευσε μαζί με άλλες που φυλάσσονταν στο Ρέθυμνο και είχαν βέβαιη ή
πιθανή προέλευση από την Ελεύθερνα.�6 Φαίνεται μάλιστα ότι ο Halbherr
πέρασε στην Ελεύθερνα ένα δεκαπενθήμερο, σύμφωνα με πληροφορίες που
οι κάτοικοι της Ελεύθερνας έδωσαν αργότερα, την άνοιξη του 1�99, στον Α.
Evans.�7 Παρά ταύτα, η ένταση του διεθνούς ενδιαφέροντος για την Ελεύ-
θερνα φαίνεται να κόπασε κατά την πενταετία που ακολούθησε, για να ανα-
ζωπυρωθεί με τις πολιτικές εξελίξεις του 1�99.��

Επίλογος

Ανακεφαλαιώνοντας, η ενετική καταστροφή της Ελεύθερνας κατά το 1367
επέφερε όχι μόνο την εγκατάλειψη αλλά και τη λησμοσύνη. Στο παρελθόν,
η βιβλιογραφία της Ελεύθερνας επιφύλασσε λίγες μόνο λέξεις για τη μισή
περίπου χιλιετία που έπεται. Η εικόνα αυτή οφείλεται σε κάποιο βαθμό στο
περιορισμένο ενδιαφέρον για την ιστορία του τόπου κατά το μεσαίωνα και
τους νεώτερους χρόνους αλλά βέβαια πηγάζει πρωτίστως από την ένδεια
πρωτογενών πληροφοριών. Κατά τη μακραίωνη περίοδο που ακολούθησε
την ενετική καταστροφή, το τοπωνύμιο θα εξαφανιστεί από τα διοικητικά
έγγραφα και η θέση θα χαθεί σχεδόν ολοσχερώς από τους χάρτες. Οι λίγοι
σχετικά χάρτες που αποτελούν εξαίρεση, τοποθετούν την Ελεύθερνα σε
διαφορετικά σημεία της κεντρική Κρήτης, μακριά πάντως από την πραγ-
ματική της θέση. Η παλαιότερη και δημοφιλέστερη εκδοχή θέλει την Ελεύ-
θερνα στην ενδοχώρα Ν του Ηρακλείου, ενώ μια νεότερη αλλά εξίσου
δημοφιλής την τοποθετεί στη Β ακτή, Δ του Ηρακλείου. Και οι δύο εκδο-
χές φαίνεται να βασίζονται στις περιορισμένες πληροφορίες των αρχαίων
πηγών, όμως η δεύτερη πρέπει νομίζω να αποδοθεί σε σύγχυση της Ελεύ-
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�5 Ό.π., 543-544 (ο χρονικός προσδιορισμός των μέσων Αυγούστου προκύπτει από τις
ημερομηνίες των δύο επιστολών του Halbherr που αναφέρονται στο ταξίδι του στο Μυλο-
πόταμο).

�6 Halbherr 1�96, 579-5��, 604-60�. Οι επιγραφές αναδημοσιεύτηκαν αργότερα στην
Guarducci 1939, 141-174.

�7 Brown 2001, 291. Δε διευκρινίζεται αν η αναφορά των κατοίκων της Ελεύθερνας
αφορά στην επίσκεψη που πραγματοποίησε ο Halbherr κατά το 1�94 ή σε εκείνη των μέσων
της δεκαετίας του 1��0.

�� Η αρχαιολογική έρευνα στην Ελεύθερνα μετά το 1�99 εξετάζεται στο Kotsonas υπό έκ-
δοση.



θερνας, που ονομάζεται Απολλωνία σε κάποια αρχαία πηγή, με μια άλλη
Απολλωνία που βρισκόταν αμέσως Δ του Ηρακλείου. Το ζήτημα πάντως
περιπλέκεται κατά το 1700, όταν σημαντικοί χαρτογράφοι τοποθετούν την
Ελεύθερνα δυτικότερα, εντός των ορίων του σημερινού νομού Ρεθύμνης,
αλλά ακόμη μακριά από τη γνωστή της θέση.

Η αρχαία πόλη ξανακερδίζει την πραγματική της θέση στο χάρτη μόλις
το 19ο αιώνα, γεγονός που φαίνεται να συμβάλει στην αύξηση της επισκε-
ψιμότητας. Έως τότε, λίγοι μόνο περιηγητές είχαν καταφέρει να την εντο-
πίσουν. Εκείνοι επιφύλαξαν λακωνικές αναφορές στα αρχαία μνημεία του
τόπου, κυρίως στις δεξαμενές που δεσπόζουν στην ακρόπολη. Ένας εξ
αυτών όμως, ο Belli, απέσπασε από το χώρο άγαλμα που βρίσκεται σήμερα
στο αρχαιολογικό μουσείο της Βενετίας. Περισσότεροι επισκέπτες κατα-
φθάνουν στο 19ο αιώνα. Μάλιστα, κατά την τελευταία δεκαπενταετία του
ίδιου αιώνα, την αρχαία πόλη επισκέπτονται όχι μόνο περιηγητές, αλλά και
αρχαιολόγοι, με πρώτο – κατά πάσα πιθανότητα – το Γερμανό Fabricius.
Κατά την ίδια περίοδο δημοσιεύονται τα πρώτα ευρήματα από την Ελεύ-
θερνα: κυρίως επιγραφές, αλλά και χρυσά ελάσματα και ένας κορμός δαι-
δαλικού γλυπτού. Οι επιγραφές δημοσιεύονται κυρίως από Ιταλούς
(προεξάρχοντος του Halbherr), αλλά και από Γερμανούς και Γάλλους. Από
την άλλη πλευρά, τα χρυσά ελάσματα και το γλυπτό δημοσιεύθηκαν από το
Γάλλο Joubin. Παραμένει αβέβαιο αν ο τελευταίος, όπως άλλωστε και κά-
ποιοι συμπατριώτες του που ασχολήθηκαν με επιγραφές από την Ελεύθερνα
και τη Δυτική Κρήτη, επισκέφθηκαν την αρχαία πόλη. Στον Joubin πάντως
(αλλά και στον Χατζιδάκη) οφείλουμε πληροφορίες για ένα άλλο, κατε-
στραμμένο σήμερα μνημείο της Ελεύθερνας. Πρόκειται για ένα μνημειώδη
πεσσό, η βάση και τμήματα του οποίου σώζονται σήμερα στη νεκρόπολη
της Ορθής Πέτρας.

Το ενδιαφέρον Γάλλων, Γερμανών και Ιταλών αρχαιολόγων αλλά και η
εμπλοκή αμερικανικών φορέων αποδεικνύουν ότι η Ελεύθερνα είχε προελ-
κύσει διεθνές αρχαιολογικό ενδιαφέρον ήδη κατά τον ύστερο 19ο αιώνα.
Με τις πολιτικές εξελίξεις του 1�99, το ενδιαφέρον αυτό θα δρομολογούσε
διεργασίες σχετικές με την ανασκαφική έρευνα στο χώρο. Μόλις το 19�5
όμως η αρχαία πόλη θα προσείλκυε ένα πρόγραμμα συστηματικής εξερεύ-
νησης διεθνούς εμβέλειας, στο πλαίσιο του οποίου εντάσσονται και οι προ-
αναφερθείσες εργασίες του τιμώμενου προσώπου για την Ελεύθερνα και
την επικράτειά της�9 αλλά και τη γέφυρα της αρχαίας πόλης.
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