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Νεκροταφείο Πετρά Σητείας
Συνεχίσθηκε για 14η χρονιά η ανασκαφή του Προκαι Παλαιο-ανακτορικού νεκροταφείου στον Πετρά
Σητείας (συνεχής χρήση από το 2800 έως το 1700
π.Χ.) υπό τη διεύθυνση της επίτιμης Διευθύντριας
του ΥΠΠΟΑ Δρος Μεταξίας Τσιποπούλου. Το
νεκροταφείο του Πετρά έχει πλέον αποδειχθεί
μακράν το μεγαλύτερο της Κρήτης για την εποχή
του, ανήκε αποκλειστικά σε ελίτ οικογένειες του
ανακτορικού οικισμού, και περιλαμβάνει μέχρι
στιγμής 26 ταφικά κτήρια 45-150 τετρ. μ. και πέντε
ταφικούς λάκκους, οριζόμενους από ακανόνιστους
λίθους ή μικρούς τοίχους. Υπάρχουν επίσης άλλα
τέσσερα ή πέντε ταφικά κτήρια τα οποία
εντοπίσθηκαν το 2018, αλλά δεν έχουν αριθμηθεί
διότι δεν έχουν ανασκαφεί πλήρως οι κατόψεις
τους. Φέτος εξάλλου ανασκάφηκε και μοναδικός
για τον Πετρά κιβωτιόσχημος τάφος Πρωτοκυκλαδικού τύπου, κτισμένος από κάθετες σχιστολιθικές
πλάκες, με δάπεδο επίσης από πλάκες. Το
νεκροταφείο περιλαμβάνει επίσης δύο εκτεταμένους χώρους τελετουργιών (ΜΜ ΙΒ – ΜΜ ΙΙΒ,
1900-1700 π.Χ.) και δύο περιβόλους στα ανατολικά
και τα δυτικά.
Τα ταφικά κτήρια περιείχαν κυρίως δευτερογενείς ταφές (ανακομιδές) με λίγες εξαιρέσεις
πρωτογενών, ενώ οι λάκκοι (Πρωτομινωικοί ΙΙ
(2600-2300 π.Χ.) και Μεσομινωικοί ΙΑ (2100-2000
π.Χ.) κυρίως πρωτογενείς ταφές. Οι ανασκαφές

των δύο τελευταίων ετών αύξησαν κατά πολύ τον
αριθμό των πρωτογενών ταφών. Ο κιβωτιόσχημος
τάφος περιείχε δύο δευτερογενείς ταφές παιδιών
κάτω των 10 ετών, και δύο χρυσά βραχιόλια από
λεπτά ελάσματα χρυσού. Εξαιρετικής σημασίας
ευρήματα είναι λάκκος της Μεσομινωικής Ια
(2100-2000 π.Χ.) ο οποίος περιείχε δύο πλουσιότατες ταφές, πρωτογενή ανδρική, κτερισμένη
με χάλκινο εγχειρίδιο το πρώτο όπλο του νεκροταφείου του Πετρά, και δευτερογενή γυναικεία
συνοδευόμενη από μεγάλο αριθμό χρυσών
χανδρών εξαιρετικής τέχνης, καθώς και χάνδρες
από ασήμι, ορεία κρύσταλλο, καρνελίνη και ίασπι.
Ανάλογα πλούσια ήταν και πρωτογενής ταφή της
Πρωτομινωικής ΙΙ (2600-2300 π.Χ.) επίσης κτερισμένη με δεκάδες χρυσές χάνδρες με εξαιρετική
εμπίεστη διακόσμηση σπειρών, καθώς και εκατοντάδες επίσης χρυσές αλλά και ασημένιες χάνδρες
διαμ. 1 χιλιοστού, προφανώς επιρραμένες σε ένδυμα.
Το σκελετικό υλικό στο νεκροταφείο του Πετρά,
τόσο των πρωτογενών όσο και των δευτερογενών
ταφών, είναι πλουσιότατο σε ποσότητα και εξαιρετικά καλής διατήρησης. Η ανασκαφή του από
ειδικευμένες οστεοαρχαιολόγους, υπό τη διεύθυνση της καθηγήτριας Σέβης Τριανταφύλλου του
ΑΠΘ, προσφέρει μοναδική ευκαιρία κατανόησης
της Προ- και Παλαιοανακτορικής Κρήτης, τόσον
για τις ταφικές πρακτικές, όσον και για την
κοινωνική οργάνωση γενικότερα.

Νεκροταφείο Πετρά Σητείας. Πρωτομινωικά ΙΙ βραχιόλια από χρυσό (© ΥΠΠΟΑ).
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Δευτερογενείς ταφές στο Ταφικό Κτήριο 27. Τα οστά έχουν μεταφερθεί από τον χώρο της πρωτογενούς ταφής τακτοποιημένα
(μέσα σε καλάθια προφανώς) (© ΥΠΠΟΑ).

Μεσομινωική ΙΑ πρωτογενής ανδρική ταφή σε λάκκο με χάλκινο εγχειρίδιο (κάτω από το Ταφικό Κτήριο 2) (© ΥΠΠΟΑ).
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Πετράς. Ταφικό κτήριο 27 (ΜΜ ΙΑ) κάτω από το Ταφικό Κτήριο 11 (ΜΜ ΙΙ) (© ΥΠΠΟΑ).

Όλοι οι τάφοι περιέχουν εξαιρετικής ποιότητας
κτερίσματα, κεραμική, λίθινα αγγεία (ήδη περισσότερα από 120), σφραγίδες από ελεφαντόδοντο
και ημιπολύτιμους λίθους (ήδη 65). Εξαιρετικής
σημασίας εύρημα του 2018 ως προς την αρχιτεκτονική είναι ότι εντοπίσθηκε η ύπαρξη πολλών
αλλεπάλληλων ταφικών κτιρίων, σε στρωματογραφική αλληλουχία. Η ανασκαφή των αρχαιότερων ξεκίνησε και σε μερικές περιπτώσεις ολοκληρώθηκε φέτος. Διαπιστώθηκε ότι σε καμία
περίπτωση τα πρωιμότερα ταφικά κτήρια δεν
έχουν θιγεί από το κτίσιμο των νεώτερων.
Οι ταφικές επιχώσεις ήταν σε όλες τις
περιπτώσεις καλοδιατηρημένες και πλουσιότατες,
περιλαμβανομένων εξαιρετικά μεγάλου αριθμού
περίτεχνων κοσμημάτων από χρυσό, ασήμι,
φαγεντιανή, ελεφαντόδοντο, καρνελίνη, ίασπι,
ορεία κρύσταλλο και άλλους ημιπολύτιμους λίθους.
Αρκετές ταφές, τόσο προανακτορικές, όσο και
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παλαιοανακτορικές, συνδέονταν με περισσότερες
από 200 χάνδρες, οι μεγαλύτερες των οποίων
ανήκαν σε περιδέραια, ενώ οι μικρότερες φαίνεται
πως ήταν επιρραμένες σε ενδύματα. Μερικές από
τις χάνδρες, με μορφές ανθρώπων Αρκετές ή
ζώων, αποτελούν αριστουργήματα της μινωικής
μικρογλυπτικής, ενώ άλλες δείχνουν έντονες
σχέσεις με την Ανατολική Μεσόγειο. Η μελέτη των
κοσμημάτων του νεκροταφείου του Πετρά ανοίγει
αναμφίβολα νέους δρόμους για την κατανόηση της
μινωικής μικρογλυπτικής, αλλά και των επιρροών
που δέχθηκε από περιοχές τόσο εντός του
υπόλοιπου Αιγαίου, όσο και από την Ανατολική
Μεσόγειο.
Ο Πετράς διέθετε μεγάλο λιμάνι και υπήρξε η
πύλη εισόδου στην ανατολική Κρήτη για την Προκαι την Παλαιο-ανακτορική περίοδο πρώτων υλών,
αντικειμένων και ιδεών από τη Συρία και την
Αίγυπτο κυρίως.
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Πρωτομινωικές ΙΙΙ σφραγίδες από ελεφαντόδοντο (© ΥΠΠΟΑ).

Πρωτομινωικές ΙΙ και Μεσομινωικές ΙΑ χάνδρες και ταινίες από χρυσό (© ΥΠΠΟΑ).

Μεσομινωικές ΙΑ χάνδρες διαφόρων τύπων από ελεφαντόδοντο, καρνελίνη και ορεία κρύσταλλο (© ΥΠΠΟΑ).

Στην ΥΜ ΙΙΙΑ (14ος αιώνας π.Χ.) περίοδο, μετά
την καταστροφή του ανακτόρου του Πετρά παρατηρήθηκε οικοδομική δραστηριότητα στο νεκροταφείο, η οποία σχετίζεται με απόδοση τιμής προς
τους προγόνους. Η δραστηριότητα αυτή διήρκεσε
μέχρι τον 12ο αιώνα π.Χ.. Από τα στρώματα της
ΥΜ ΙΙΙ προέκυψε φέτος χάλκινο κάτοπτρο
εξαιρετικής διατήρησης.
Στην ανασκαφή του νεκροταφείου του Πετρά
συμμετείχαν το 2018 19 μεταπτυχιακοί και διδακτο-

ρικοί φοιτητές από τα Πανεπιστήμια Αθηνών,
Κρήτης, Θεσσαλονίκης, Καλαμάτας, Μαδρίτης,
Χάρβαρντ, Rhodes και Τορόντο, οι καθηγητές
David Rupp, Miriam Clinton και Σέβη Τριανταφύλλου, καθώς και η Δρ Μαρία Ρελάκη και εννέα
εργάτες από τη Σητεία. Η ομάδα μελέτης εξάλλου
περιλαμβάνει 26 αρχαιολόγους από την Ευρώπη,
τις ΗΠΑ και τον Καναδά.
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Ιεράπετρα. Το εσωτερικό του θαλαμοειδούς τάφου (© ΥΠΠΟΑ).

Ανασκαφή ασύλητου θαλαμοειδούς τάφου
στην Ιεράπετρα
Ασύλητος θαλαμοειδής τάφος ανασκάφτηκε στην
περιοχή της Ιεράπετρας από την Εφορεία
Αρχαιοτήτων Λασιθίου. Συγκεκριμένα, επείγουσα
σωστική ανασκαφική έρευνα διενεργήθηκε σε
ελαιώνα που βρίσκεται τη θέση Ρουσσές περίπου
800 μ. βορειοανατολικά του χωριού Κεντρί
Ιεράπετρας, όπου διαπιστώθηκε η ύπαρξη λάκκου
διαμέτρου 1,20μ. και βάθους μεγαλύτερου των
2,5μ. Μετά την ολοκλήρωση της ανασκαφής
αποκαλύφθηκε θαλαμοειδής τάφος σκαμμένος στο
μαλακό μαργαϊκό ασβεστόλιθο της περιοχής. Η
πρόσβαση στον τάφο γινόταν με κάθετο όρυγμα
ενώ η είσοδος είχε σφραγισθεί από αργολιθοδομή.
Το εσωτερικό του τάφου χωριζόταν σε τρείς
λαξευμένες κόγχες. Στη νοτιότερη βρέθηκε μια
ακέραιη κιβωτιόσχημη λάρνακα με το κάλυμμα στη
θέση του. Στο εσωτερικό της υπήρχε ο πολύ καλά
σωζόμενος σκελετός ενός ενήλικου ατόμου σε
ισχυρά συνεσταλμένη στάση. Στο χώρο μπροστά
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από τη λάρνακα βρέθηκαν 14 χλαρείς (ψευδόστομοι αμφορείς), ένας αμφοροειδής κρατήρας με
συμφυές υποστατό και ένα κύπελλο. Στη βορειότερη κόγχη βρέθηκε μια ακέραιη αλλά θραυσμένη
λουτηροειδής λάρνακα χωρίς πώμα και στο
εσωτερικό της ο διαβρωμένος σκελετός ενήλικου
ατόμου. Στην περιοχή μπροστά από τη λάρνακα
βρέθηκαν 6 μικροί χλαρείς και δύο προχοΐδια. Όλα
τα αγγεία είναι ακέραια, καλής τέχνης και άριστης
διατήρησης. Με βάση την κεραμική τυπολογία, και
σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, ο τάφος
μπορεί να χρονολογηθεί στην Υστερομινωϊκή ΙΙΙΑ2Β περίοδο, περίπου από το 1400 έως το 1200 π.Χ.
Ο εντοπισμός του τάφου οφείλεται σε τυχαίο
γεγονός και η υπόδειξη στην Εφορεία Αρχαιοτήτων
Λασιθίου έγινε από κάτοικο της περιοχής. Κοντά
στην ανασκαφή υπήρχε ένδειξη για την ύπαρξη
άλλου τάφου και η έρευνα συνεχίστηκε χωρίς όμως
να αποδειχθεί κάτι τέτοιο. Στη σωστική ανασκαφική
έρευνα έλαβε μέρος ομάδα φοιτητών Αρχαιολογίας
του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Θέματα Αρχαιολογίας [τ.2.2] Μάιος - Αύγουστος 2018

Αρχαιολογικά Νέα

Ιεράπετρα. Το εσωτερικό του θαλαμοειδούς τάφου με την πήλινα λάρνακα και ταλοιπά κτερίσματα (φωτ. © ΥΠΠΟΑ).

Ιεράπετρα. Το εσωτερικό της πήλινης λάρνακας (φωτ. © ΥΠΠΟΑ).
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Μινωικός τάφος στο Κεντρί Ιεράπετρας
Μινωικός τάφος ήλθε στο φως τυχαία στο Κεντρί
Ιεράπετρας Ο τάφος περιείχε δύο λάρνακες της
Υστερομινωικής εποχής, μεγάλων διαστάσεων, με
ανάγλυφες απεικονίσεις που βρίσκονται σε άριστη
κατάσταση. Μέσα στις λάρνακες υπάρχουν δύο
σκελετοί, 24 περίπου αγγεία, με έγχρωμα ανάγλυφα και απεικονίσεις. Οι ταφές δεν έχουν συληθεί
και αυτό θα βοηθήσει τους αρχαιολόγους να
πάρουν όσο το δυνατόν περισσότερα στοιχεία.
Ο τάφος ήλθε στο φως τυχαία. Πρωταγωνιστής
ήταν ένας αγρότης, ο οποίος επιχείρησε να παρκάρει το όχημά του στην περιοχή. Αμέσως το έδαφος
υποχώρησε, αποκαλύπτοντας τον τάφο. Η υποχώρηση του εδάφους ήταν αποτέλεσμα του ποτίσμα-

τος των ελαιοδέντρων που υπάρχουν στην περιοχή
καθώς και ενός αρδευτικού σωλήνα που έσπασε.
Αμέσως έφθασε στο σημείο η προϊσταμένη της
ΕΦΑ Λασιθίου Χρυσούλα Σοφιανού. Οι ανασκαφικές εργασίες βρίσκονται σε εξέλιξη.

Νέα στοιχεία για την προϊστορική έκρηξη
του ηφαιστείου της Θήρας
Το απομεινάρι από μια προϊστορική ελιά, που έχει
χρησιμοποιηθεί για να γίνει χρονολόγηση της
αρχαίας έκρηξης του ηφαιστείου της Θήρας, είναι
πιθανό ότι είναι παλαιότερο από τη φυσική
καταστροφή κατά 40 έως 50 χρόνια. Αυτό είναι το
συμπέρασμα μιας νέας ισραηλινής επιστημονικής
έρευνας, θέτοντας έτσι εκ νέου το ερώτημα του
πότε ακριβώς εξερράγη το ηφαίστειο.
Η κατακλυσμιαία έκρηξη θεωρείται για έναν
επιπλέον λόγο σημαντική: αποτελεί σταθερό
σημείο αναφοράς που επιτρέπει τη χρονολόγηση
διαφόρων άλλων συμβάντων της Εποχής του
Χαλκού στην ευρύτερη ανατολική Μεσόγειο. Ο

Κεντρί Ιεράπετρας. Μινωικές λάρνακες (©Νίκος Πετάσης)

Η διατομή του κλάδου ελιάς που κόπηκε το 2013, στο
Havat Hanania στο βόρειο Ισραήλ, με σημεία
δειγματοληψίας ραδιενεργού άνθρακα που φέρουν
μαύρες κηλίδες γύρω από την περιφέρεια. Οι αριθμοί
των δειγμάτων (λευκή γραμματοσειρά σε γκρίζο κύκλο)
και τα προκύπτοντα βαθμολογημένα ημερολογιακά
έτη υποδεικνύονται στην εξωτερική περίμετρο
(© Scientific Reports).
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Χάρτης της περιοχής δειγματοληψίας στο βόρειο Ισραήλ, στη θέση Havat Hanania (Google Earth).

ακριβής προσδιορισμός του έτους έκρηξης έχει
αποδειχθεί δύσκολο έργο. Η πιο πρόσφατη
βοήθεια έρχεται από ένα πανάρχαιο κομμάτι ελιάς
που βρέθηκε θαμμένο κάτω από τα ηφαιστειακά
πετρώματα του νησιού. Βάσει της χρονολόγησης
του δέντρου που θάφτηκε από την έκρηξη, η ίδια
έκρηξη τοποθετήθηκε μεταξύ του 1632 και του
1615 π.Χ. -ή, με μικρότερη αβεβαιότητα εκτίμησης,
μεταξύ του 1656 και του 1609 π.Χ. Οι ημερομηνίες
αυτές είναι περίπου έναν αιώνα νωρίτερα σε σχέση
με τις προηγούμενες εκτιμήσεις των αρχαιολόγων
ότι η έκρηξη έγινε γύρω στο 1500 π.Χ. και, πάντως,
μετά από την έναρξη του Νέου Βασιλείου στην
Αίγυπτο -γεγονός που χρονολογείται στο 15701544 π.Χ. Η δενδροχρονολόγηση είχε βασισθεί
στην εκτίμηση ότι ο πιο εξωτερικός δακτύλιος του
ξύλου της ελιάς σχηματίσθηκε λίγο πριν το κλαδί
θαφτεί ζωντανό κάτω από την τέφρα. Το ερώτημα
όμως είναι κατά πόσο πράγματι ο εξωτερικός
δακτύλιος μιας ελιάς δημιουργείται οπωσδήποτε
λίγο πριν από τον θάνατο του δέντρου και,
συνεπώς, μπορεί να θεωρηθεί αξιόπιστο εργαλείο
χρονολόγησης.
Οι ερευνητές του Εργαστηρίου Ραδιοάνθρακα
D-DREAMS του Κέντρου Αρχαιολογικής Επιστήμης
Kimmel του Ινστιτούτου Επιστημών Weizmann του
Ισραήλ, με επικεφαλής την Elizabetta Boaretto, που
έκαναν τη σχετική δημοσίευση στο περιοδικό

«Scientific Reports», ανέλυσαν τη συγκέντρωση του
ραδιοάνθρακα σε 20 δείγματα σύγχρονων ελιών,
καθώς και 11 δείγματα από ένα κλαδί που είχε
κοπεί το 2013. Διαπίστωσαν ότι σε όλες περιπτώσεις τα δείγματα δεν είχαν ίδια ηλικία, αλλά
διέφεραν έως 50 χρόνια στην χρονολόγησή τους.
Συνεπώς, το στρώμα του ξύλου στο εξωτερικό
μέρος του δέντρου δεν αντιπροσωπεύει κατ’
ανάγκη την ημερομηνία του τελευταίου έτους
ανάπτυξης. Από αυτό, οι ερευνητές συμπέραναν
αφενός ότι οι ελιές (οι οποίες δεν δημιουργούν
δακτυλίους κάθε χρόνο, καθώς αναπτύσσονται)
δεν παράγουν δακτυλίους με συστηματικό τρόπο
και αφετέρου ότι αποτελεί συχνό φαινόμενο η
δημιουργία ενός νέου δακτυλίου σε ένα δέντρο
ελιάς να έχει σταματήσει αρκετές δεκαετίες πριν
τον θάνατό του. Με άλλα λόγια, η χρονολόγηση της
ελιάς της Σαντορίνης μεταξύ του 1627 και του
1600 π.Χ. μπορεί τελικά να είναι παλαιότερη κατά
40 έως 50 χρόνια της έκρηξης της Θήρας. Τα
ευρήματα αυτά, κατά τους Ισραηλινούς επιστήμονες, έρχονται να αμφισβητήσουν την ακρίβεια
της χρονολόγησης της έκρηξης. Κάτι τέτοιο, όπως
επισημαίνουν, μπορεί να αποδειχθεί σημαντικό όχι
μόνο για την αρχαιολογική ιστορία του Αιγαίου, της
Αιγύπτου και της Μέσης Ανατολής, αλλά και για
κάθε μελλοντική χρονολόγηση αρχαιολογικών
ευρημάτων με τη βοήθεια ενός ξύλου ελιάς.
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Δεσποτικό Αντιπάρου: το Ιερό του Απόλλωνα
(©ΕΦΑ Κυκλάδων).

Ιερό Απόλλωνα Μάντρας Δεσποτικού
Ολοκληρώθηκαν οι φετινές ανασκαφικές εργασίες
στο Ιερό του Απόλλωνα στη θέση Μάντρα στο
ακατοίκητο νησί Δεσποτικό, δυτικά της Αντιπάρου.
Οι ανασκαφικές εργασίες, που διήρκησαν από τις
28 Μαΐου 2018 έως τις 6 Ιουλίου 2018, πραγματοποιήθηκαν και φέτος υπό τη διεύθυνση του
αρχαιολόγου της ΕΦΑ Κυκλάδων Γιάννου Κουράγιου Η φετινή ανασκαφή επικεντρώθηκε στις
περιοχές γύρω από το τέμενος και στα κτίρια Ζ και
Ρ. Τα αποτελέσματά της ήταν ιδιαίτερα διαφωτιστικά για την τοπογραφία και οργάνωση του αρχαϊκού
ιερού.
Στην περιοχή νότια του αρχαϊκού τεμένους,
όπου αναπτύσσονται οι βοηθητικές εγκαταστάσεις
του ιερού, η έρευνα συνεχίστηκε στο λεγόμενο
Ανατολικό Συγκρότημα. Μέχρι το 2017 είχαν έρθει
στο φως δώδεκα χώροι αυτού συνολικής έκτασης
180 τ.μ. Φέτος, αποκαλύφθηκε τμηματικά ένας
ακόμη μεγάλος χώρος ορατών διαστάσεων 12 x
3μ. με δάπεδο από μεγάλου μεγέθους σχιστόπλακες. Πιθανότατα πρόκειται για κάποια αυλή. Η
ανασκαφή απέδωσε πληθώρα κεραμεικής
αρχαϊκών και κλασικών χρόνων από διαφόρων
τύπων αγγεία (λεκάνες, φιάλες, σκύφοι, λύχνοι,
αμφορείς). Σημαντικά ήταν τα αποτελέσματα από
τη διερεύνηση των διαφορετικών φάσεων κατα-
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Δεσποτικό Αντιπάρου: όστρακο με ανάγλυφη παράσταση
(© ΕΦΑ Κυκλάδων)

σκευής του συγκροτήματος. Κάτω από τα δυτικότερα δωμάτιά του ήλθε στο φως ένα πρωιμότερο δίχωρο κτίσμα ορθογώνιας κάτοψης,
ορατών διάστασεων 8 x 3,20μ, το οποίο με βάση
τα ευρήματα χρονολογείται στο α΄ήμισυ του 6ου
αι.π.Χ. Στο εσωτερικό του βρέθηκαν- στην αρχική
θέση τους- τετράπλευρη εσχάρα και μαγειρικό
αγγείο. Επιπλέον, αποκαλύφθηκαν σε πολλούς
χώρους πρωιμότερα δάπεδα και εντοπίστηκαν τα
κατώφλια των αρχικών εισόδων που είχαν
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Δεσποτικό Αντιπάρου: όστρακα με ζωγραφικές παραστάσεις (© ΕΦΑ Κυκλάδων)

σφραγιστεί. Έγινε σαφές ότι και σε αυτή την
περιοχή του ιερού είχαν λειτουργήσει κτήρια πριν
από την ανέγερση του αρχαϊκού ναού στα μέσα
του 6ου α.π.Χ.
Απρόσμενη ήταν η εξέλιξη της έρευνας στην
περιοχή βόρεια της Βόρειας Στοάς και του Κτηρίου
Ε, αφού σε απόσταση μόλις 2μ. από αυτό
αποκαλύφθηκε ένα νέο κτήριο, το Κτήριο Τ
(διαστάσεις: 7,80 x 7,45μ). Αποτελείται από δύο
δωμάτια με ανεξάρτητες εισόδους και δύο αίθριους χώρους μπροστά (βόρεια) από κάθε
δωμάτιο. Κατά την ανασκαφή του κτηρίου ήλθαν
στο φως πολλά μεταλλικά αντικείμενα, καθώς και
γραπτή κεραμεική που χρονολογείται στο α΄ ήμισυ/
μέσα του 6ου αι. π.Χ.
Έξω από τέμενος οι εργασίες επεκτάθηκαν στα
κτήρια Ρ και Ζ. Ολοκληρώθηκε η διερεύνηση του

κτηρίου Ρ. Έχει ορθογώνια κάτοψη διαστάσεων 14
x 5 μ. και αποτελείται από 4 δωμάτια. Η κατασκευή
του τοποθετείται στον ύστερο 6ο αι. π.Χ., αλλά η
κυρίως φάση χρήσης του πρέπει να τοποθετηθεί
στον 5ο αι.π.Χ. Σημαντικό βάρος της έρευνας
δόθηκε στο Κτήριο Ζ. Καθώς ήταν επιτακτική
ανάγκη η αντικατάσταση και επέκταση της περίφραξής του, ανασκάφηκαν τομές αμέσως δυτικά
αυτού κατά τις οποίες αποκαλύφθηκε ένα νέο
κτήριο- πρωιμότερης κατασκευής- το Κτήριο Υ.
Αυτό έχει ναόσχημη κάτοψη διαστάσεων 7,70 x
6,10 μ. με είσοδο στη νότια πλευρά. Οι τοίχοι του
είναι ιδιαίτερα ισχυροί, με πάχος περί 1μ.
Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, πλούσια και
ποικίλα ήταν τα ευρήματα της ανασκαφής.
Ενδεικτικά αναφέρονται περισσότεροι από 15
μελαμβαφείς λύχνοι και 15 θραύσματα αγγείων με
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Δεσποτικό Αντιπάρου: κεραμική (© ΕΦΑ Κυκλάδων)

εγχάρακτες επιγραφές (ΑΠ, ΑΠΟΛ), θραύσματα
«μηλιακών» αμφορέων και μελαμβαφών κυλίκων,
θραύσματα ερυθρόμορφων κρατήρων, καθημερινής χρήσης αγγεία όπως ηθμοί, λεκάνες, πρόχοι,
αλατοδοχεία, φιάλες κ.α. και πολλά μεταλλικά
αντικείμενα (χάλκινη λόγχη, ήλοι, πύρροι, αγκίστρια
κ.α.). Από τα φετινά ευρήματα ξεχωρίζουν
θραύσμα κεφαλιού αρχαϊκού κούρου, θραύσμα
από τον αστράγαλο ποδιού κούρου και θραύσματα
δύο πίθων με ανάγλυφη διακόσμηση, το ένα με
παράσταση πολεμιστή και το άλλο με παράσταση
χορού. Στις έρευνες συμμετείχαν, εκτός από τα
μέλη της επιστημονικής ομάδας, πολλοί φοιτητές

και αρχαιολόγοι από πανεπιστήμια της Ελλάδας και
του εξωτερικού.
Οι αναστηλωτικές εργασίες διήρκησαν 4
εβδομάδες και στέφθηκαν με απόλυτη επιτυχία,
αφού μετά την τοποθέτηση και του τρίτου κίονα
του ναού και του επιστυλίου πάνω από αυτόν το
μνημείο έχει αποκτήσει ξανά την τρίτη διάστασή
του και ο επισκέπτης μπορεί να αντιληφθεί το
μέγεθος και το μεγαλείο του ακόμα και από την
απέναντι ακτή της Αντιπάρου. Παράλληλα με τις
αναστηλωτικές εργασίες πραγματοποιήθηκαν και
εργασίες συντήρησης τοιχοποιιών στα κτίρια Μ και Ν.

Δεσποτικό Αντιπάρου: αναστήλωση του τρίτου κίονα του ναού (© ΕΦΑ Κυκλάδων)
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Νέες αρχαιολογικές θέσεις και σημαντικά
ευρήματα από τις ανασκαφές για τον ΤΑΡ
στην Κεντρική Μακεδονία και τη Θράκη
Αρχαιολογικά κατάλοιπα ανθρώπινης παρουσίας
στη Θράκη από την νεολιθική περίοδο (4η χιλιετία
π.Χ.) έως τα μεταβυζαντινά χρόνια έχει φέρει στο
φως η αρχαιολογική σκαπάνη, στο πλαίσιο των
κατασκευαστικών εργασιών του Διαδριατικού
Αγωγού Φυσικού Αερίου (ΤΑΡ AG).
Αυτό μαρτυρούν τα ευρήματα των αρχαιολόγων
που απασχολεί το έργο στην περιοχή, οι οποίοι
εργάζονται υπό την επίβλεψη των Εφορειών
Αρχαιοτήτων Έβρου, Ροδόπης και Ξάνθης του
Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.
Περιφερειακή Ενότητα Έβρου
Ξεκινώντας από τα ανατολικά και την Π.Ε. Έβρου,
κατά τις εργασίες κατασκευής του ΤΑΡ εντοπίστηκαν συνολικά 30 θέσεις αρχαιολογικού
ενδιαφέροντος, από τους Κήπους στα ελληνοτουρκικά σύνορα έως δυτικά στην περιοχή της
Συκορράχης, στις οποίες περιλαμβάνονται
νεκροταφεία, εργαστηριακές κατασκευές, οικιστικά
κατάλοιπα και σποραδικά ευρήματα που χρονολο-

γούνται από την αρχαιότητα έως την ύστερη
βυζαντινή εποχή.
«Τα ευρήματα σχετίζονται και με ήδη γνωστούς
αρχαιολογικούς χώρους, αλλά και με νέες,
άγνωστες ως σήμερα αρχαιολογικές θέσεις. Όλα
φυλάσσονται σε αποθηκευτικούς χώρους της
Εφορείας και πολλά από αυτά έχουν συντηρηθεί
και μελετώνται από τους αρχαιολόγους της
υπηρεσίας μας», δήλωσε σχετικά η Προϊσταμένη
της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ροδόπης και τέως
αναπληρώτρια Προϊσταμένη της ΕΦΑ Έβρου
Χρύσα Καραδήμα. Εκτός από την Καραδήμα στην
έρευνα συμμετείχαν οι αρχαιολόγοι Ζωή Μιλτσακάκη, υπεύθυνη του έργου, και Φιλοξένη Αϊτατόγλου, που είχε τον συντονισμό όλων των εργασιών.
Η έρευνα στον Έβρο εστίασε κυρίως σε τέσσερις
ανασκαφές (όλες στον Δήμο Αλεξανδρούπολης)
που διακρίνονται για τον αριθμό και το είδος των
ευρημάτων τους, ενώ τεκμηριώνουν τη διαχρονική
σημασία της περιοχής, σύμφωνα με τους ειδικούς
επιστήμονες:
1) νεκροταφείο της όψιμης αρχαιότητας στη
Γεμιστή
2) νεκροταφείο των υστεροβυζαντινών χρόνων
στην Παλαγία

Πόταμος, κιβωτιόσχημος ρωμαϊκός τάφος (© TAP).
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Πόταμος, γυάλινο μυροδοχείο-κτέρισμα (© TAP).

3) αρχιτεκτονικά κατάλοιπα τρίκλιτης βασιλικής των
πρώιμων βυζαντινών χρόνων στον Πόταμο
4) κιβωτιόσχημο ρωμαϊκό τάφο με πλούσια
κτερίσματα, επίσης στον Πόταμο.
Περιφερειακή Ενότητα Ροδόπης
Από τις εργασίες κατασκευής που εκτελέστηκαν
στη Ροδόπη, προέκυψαν και καταγράφηκαν
δώδεκα τυχαία αρχαιολογικά ευρήματα. Από αυτά,
κατά την Προϊσταμένη της Εφορείας Χρύσα
Καραδήμα, και την υπεύθυνη αρχαιολόγο Μαρίνα
Τασακλάκη, δύο εξελίχθηκαν σε σωστικές
ανασκαφές μεγάλης διάρκειας και χαρακτηρίζονται
πλέον θέσεις αρχαιολογικού ενδιαφέροντος.
Πρόκειται για:
1) την περιοχή του Αρσακείου στο Δήμο Μαρωνείας-Σαπών, όπου εντοπίστηκαν δύο φάσεις
χρήσης:
α) Μια που ανήκει στη ρωμαϊκή/υστερορρωμαϊκή περίοδο (4ο-5ο αι. μ.Χ.) και σχετίζεται με
την εύρεση καταλοίπων, όπως κλίβανο, επίμηκες
κτήριο, κυκλική κατασκευή, πηγάδι και πίθους. Από
αυτά, ο κλίβανος έχει ήδη μεταφερθεί και

Γαλήνη, δυτική συστάδα τάφων (© TAP).
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Σούνιο Αβδήρων, κατάλοιπα οικισμού πρώιμης εποχής χαλκού (© TAP).

τοποθετήθηκε στον προαύλιο χώρο του Αρχαιολογικού Μουσείου Κομοτηνής, με την προοπτική
αξιοποίησής του στα εκπαιδευτικά προγράμματα
της Εφορείας.
β) Και μια δεύτερη που ανήκει στη βυζαντινή
εποχή και σχετίζεται με 55 τάφους, κυρίως
λακκοειδείς και ακτέριστους.
2) την περιοχή της Γαλήνης στο Δήμο Ιάσμου, όπου
ανασκάφηκε τμήμα ρωμαϊκού νεκροταφείου.
Τέλος, προσθέτουν οι Καραδήμα και Τασακλάκη, «στην περιοχή Αμαξάδες του Δήμου Ιάσμου ο
ΤΑΡ διασταυρώνεται με το βυζαντινό διατείχισμα
της Αναστασιούπολης, το οποίο αποδίδεται στην
Ιουστινιάνεια περίοδο και παρουσιάζει μοναδικό
επιστημονικό ενδιαφέρον –λειτουργικό και
κατασκευαστικό. Και αυτό διότι το τείχος,
συνολικού μήκους 2,4 χλμ., είχε τον διττό ρόλο του
υδραγωγείου και της προστατευτικής οχύρωσης.
Για την προστασία του μνημείου, η κατασκευή του
αγωγού στην περιοχή πραγματοποιήθηκε χωρίς
διάνοιξη τάφρου αλλά με τη μέθοδο της
διάτρησης, δηλαδή υδραυλικής προώθησης
σωλήνων –αφού προηγήθηκαν βασικές εργασίες
συντήρησης και στερέωσης, για τη διασφάλιση της
στατικότητας».

Περιφερειακή Ενότητα Ξάνθης
Το εντυπωσιακό με τις σωστικές ανασκαφές που
πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο της κατασκευής
του ΤΑΡ στην Π.Ε. Ξάνθης είναι ότι καμία από τις
αρχαιολογικές θέσεις που εν τέλει εντοπίστηκαν
δεν ήταν γνωστές. Σύμφωνα με την Προϊσταμένη
της τοπικής Εφορείας Αρχαιοτήτων Κωνσταντίνα
Καλλιντζή, και τις υπεύθυνες αρχαιολόγους των
ανασκαφών Μαρία Χρυσάφη, Κυριακή Χατζηπροκοπίου και Δέσποινα Σκουλαρίκη, το γεγονός
αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό, καθότι εμπλουτίζει
τόσο την αρχαιολογική τοπογραφία, όσο την
επιστημονική γνώση.
Αρχαιότητες ανασκάφηκαν σε διάφορα επίπεδα
από τη σημερινή επιφάνεια του εδάφους και
χρονολογούνται από την νεολιθική εποχή έως και
τη μεταβυζαντινή περίοδο. Η τοπική Εφορεία
επισημαίνει ως σημαντικότερα ευρήματα –μεταξύ
άλλων– τα ακόλουθα:
1) Κατάλοιπα οικισμού της πρώιμης εποχής του
χαλκού (3.200-2.000 π.Χ.), στο Σούνιο του Δήμου
Αβδήρων.
2) Αγγεία και ταφές Θρακών της εποχής του
σιδήρου (8ος αι. π.Χ.), στο Γρήγορο του Δήμου
Αβδήρων.
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3) Φρούριο του 4ου αι. π.Χ. που σχετίζεται με τη
δραστηριότητα του Φιλίππου Β΄ στην περιοχή της
Αιγαιακής Θράκης, στον Πολύσιτο του Δήμου
Αβδήρων.
4) Κατάλοιπα μεταλλουργικής δραστηριότητας
ρωμαϊκών χρόνων, στον Κοσσό του Δήμου
Τοπείρου.
5) Οικισμό 3ου-4ου αι. μ.Χ., με εργαστηριακούς
χώρους, κεραμικό κλίβανο και χώρο απόκρυψης
νομισμάτων/μεταλλικών αντικειμένων, στο Σούνιο
του Δήμου Αβδήρων. Η επιλογή της συγκεκριμένης
θέσης σχετίζεται με την διέλευση της ρωμαϊκής
Εγνατίας οδού από την περιοχή.
6) Νεκροταφείο μεσοβυζαντινών χρόνων (10ος12ος αι. μ.Χ.), στο Γρήγορο του Δήμου Αβδήρων:
ανασκάφηκαν πυκνοί λακκοειδείς και κιβωτιόσχημοι
τάφοι, αρκετοί εκ των οποίων κτερισμένοι με
γυάλινα και χάλκινα κοσμήματα.
7) Υδραγωγεία μεταβυζαντινών χρόνων, στον
Κοσσό του Δήμου Τοπείρου, και στις θέσεις
Τέκτων, Φελώνη και Βαφέικα του Δήμου Αβδήρων.

Γρήγορο, γυάλινα κοσμήματα-κτερίσματα (© TAP).

Πολύσιτος, φρούριο 4ου αι. π.Χ. (© TAP).
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Πεντάλοφος, ορύγματα και εστία σε προϊστορικό οικισμό (© TAP).

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Αρχαιολογικά κατάλοιπα ανθρώπινης δραστηριότητας στην Κεντρική Μακεδονία από την προϊστορική έως τη βυζαντινή περίοδο έχει φέρει στο φως
η αρχαιολογική σκαπάνη, στο πλαίσιο των κατασκευαστικών εργασιών του Διαδριατικού Αγωγού
Φυσικού Αερίου (ΤΑΡ AG).
Τις σχετικές εργασίες πραγματοποίησαν
αρχαιολόγοι που απασχολεί το έργο στην περιοχή,
οι οποίοι εργάζονται υπό τη διεύθυνση και επίβλεψη
των Εφορειών Αρχαιοτήτων Περιφέρειας Θεσσαλονίκης, Κιλκίς και Σερρών του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.
Π.Ε. Θεσσαλονίκης: Πολλές νέες αρχαιολογικές
θέσεις
Ξεκινώντας από την μεγαλύτερη Περιφερειακή
Ενότητα της περιοχής, και συγκεκριμένα τους
Δήμους Λαγκαδά και Ωραιοκάστρου, οι αρχαιολογικές εργασίες επικεντρώθηκαν σε μία έκταση από
την περιοχή της Ευαγγελίστριας έως τον Πεντάλοφο και το Γαλλικό ποταμό. Χάρη σε αυτές, ήλθαν
στο φως πολλές άγνωστες αρχαιολογικές θέσεις –
ειδικά στα ορεινά– που παρέμεναν μέχρι σήμερα
ανεξερεύνητες.
Η αρμόδια Εφορεία Αρχαιοτήτων της περιοχής,
υπό την προϊσταμένη Μαρία Τσιάπαλη και την

υπεύθυνη αρχαιολόγο Άννα Παντή, ξεχώρισε τα
παρακάτω ως σημαντικότερα ευρήματα:
1) Δύο λαξευτούς τάφους στην Ευαγγελίστρια (σε
κακή κατάσταση).
2) Κατάλοιπα κτηρίου ρωμαϊκών χρόνων, μεταξύ
Λαχανά και Ευαγγελίστριας.
3) Δύο ακτέριστες ταφές στην περιοχή Καρτερών.
4) Εργαστηριακή εγκατάσταση ρωμαϊκών χρόνων
για την επεξεργασία δέρματος ή μαλλιού, ΒΔ των
Καρτερών
5) Πλούσια ευρήματα στην περιοχή της Ασσήρου:
α) θέση με απορριμματικούς λάκκους της
β) Ύστερης Εποχής του Χαλκού (1.600-1.125 π.Χ.)
γ) λάκκο ελληνιστικής περιόδου (4ος-1ος αι. π.Χ.)
δ) τμήμα υστερορρωμαϊκού κτηρίου
ε) νεκροταφείο παλαιοχριστιανικών χρόνων (4ος7ος αι. μ.Χ.)
6) Τμήμα υστερορρωμαϊκού νεκροταφείου στην
περιοχή Δρυμός.
7) Προϊστορικό οικισμό με δύο φάσεις κατοίκησης
στον Πεντάλοφο.
Π.Ε. Κιλκίς: διερεύνηση 100 ταφικών
κατασκευών και θέσεων
Ο Αναστάσιος Κεραμάρης, αρχαιολόγος του
ΥΠΠΟΑ και υπεύθυνος των ανασκαφικών ερευνών
στην περιφερειακή ενότητα Κιλκίς, χαρακτήρισε
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Ίσωμα, ταφικά ευρήματα (© TAP).

«απρόσμενη» την εύρεση θέσεων αρχαιολογικού
ενδιαφέροντος κατά τη διάρκεια των πρώιμων
κατασκευαστικών εργασιών για τον ΤΑΡ. Οι
έρευνες στην περιοχή εντοπίστηκαν στις θέσεις
«Θεοδόσια» και «Ίσωμα», όπου ανασκάφηκαν
τμήματα δύο οργανωμένων νεκροταφείων ρωμαϊκών χρόνων, καθώς και ίχνη από δύο κτηριακές
εγκαταστάσεις – πιθανώς της ίδιας χρονολογικής
περιόδου.
Συνολικά, στη θέση «Θεοδόσια» διερευνήθηκαν
48 ταφικές κατασκευές και στη θέση «Ίσωμα»
άλλες 43. Στο πλαίσιο των ανασκαφών ήρθαν
επίσης στο φως αρκετά κτερίσματα που συνόδευαν τους νεκρούς στο τελευταίο τους ταξίδι,
όπως πήλινα και γυάλινα αγγεία, πήλινα λυχνάρια,
χάλκινα νομίσματα και μικρός αριθμός κοσμημάτων. Όλα αυτά τα ευρήματα αναμένεται να
συντηρηθούν, να εκτεθούν και να διηγηθούν τη
μακραίωνη ιστορία του τόπου όπου βρέθηκαν.
Π.Ε. Σερρών: ευρήματα από την προϊστορική
έως τη βυζαντινή περίοδο
Αρκετές θέσεις και αρχαιότητες, που χρονολογούνται από τους προϊστορικούς χρόνους έως τη
βυζαντινή περίοδο, εντοπίστηκαν στην Π.Ε. Σερρών. Την επίβλεψη των ανασκαφών είχαν οι
αρχαιολόγοι Πηνελόπη Μάλαμα, αναπληρώτρια
Προϊσταμένη της Εφορείας Αρχαιοτήτων Σερρών,
και Νικολέττα Πυλαρινού.
Σύμφωνα με την έρευνά τους, «τα ευρήματα
εμπλούτισαν τον αρχαιολογικό χάρτη της περιοχής
με νέα δεδομένα κι επιβεβαίωσαν τις γνώσεις μας
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Ταφικά ευρήματα από ανασκαφές στην Π.Ε. Κιλκίς (© TAP).

για κάποιες ήδη αναγνωρισμένες θέσεις». Σε αυτά
συγκαταλέγονται:
1) Νεκροταφείο ρωμαϊκών-υστερορρωμαϊκών
χρόνων (2ος-5ος αι. μ.Χ.) στη Συμβολή, δυτικά του
ποταμού Αγγίτη, με 74 ταφές διαφόρων τύπων.
2) Οικισμοί προϊστορικών χρόνων στο Μανδήλι και
τη Μεσορράχη. Στο γνωστό αρχαιολογικό χώρο του
Μανδηλίου, που είχε χρήση μέχρι και τη βυζαντινή
εποχή, βρέθηκαν οικιστικά κατάλοιπα και απορριμματικοί λάκκοι. Στη Μεσορράχη εντοπίστηκαν
αντίστοιχα ευρήματα, καθώς και διακοσμημένη
κεραμική της νεότερης Νεολιθικής περιόδου
(5.300-3.200 π.Χ., περίπου). Βρέθηκαν επίσης
ειδώλια, οστέινα κοσμήματα και λίθινα πελεκητά
εργαλεία.
3) Περισσότερα από 40 τεχνητά ορύγματα (απορριμματικοί λάκκοι) στην περιοχή της Νέας Ζίχνης
που περιείχαν κεραμική αρχαϊκών και κλασικών
χρόνων (8ος-4ος αι. π.Χ.). Μάλιστα, εκτός από τα
προϊόντα τοπικών εργαστηρίων, βρέθηκαν και
αγγεία από την Ιωνία, την Αττική και την Κόρινθο.

4) Παιδικός κιβωτιόσχημος τάφος αρχαϊκών χρόνων
(τέλους 6ου αι. π.Χ.) στο Νέο Σκοπό με σημαντικά
κτερίσματα, όπως κορινθιακό εξάλειπτρο (μικρό
αγγείο για αρωματικά έλαια) με φυτική διακόσμηση
και χρυσά στοιχεία.
5) Υστερορρωμαϊκό νεκροταφείο στη θέση
Περιστεριά Πεντάπολης (3ος-4ος αι. μ.Χ.), όπου
ανασκάφηκαν αγγεία, χάλκινα κοσμήματα και
νομίσματα.
6) Τρεις ταφικές θέσεις στην περιοχή του
Κεφαλοχωρίου. Η πρώτη αποτελεί εγκατάσταση
προϊστορικών χρόνων, η δεύτερη οικισμό και
νεκροταφείο που χρονολογείται από την εποχή του
σιδήρου (11ος-8ος αι. π.Χ.) ως τους ελληνιστικούς
χρόνους, και η τρίτη νεκροταφείο με ταφικούς
περιβόλους. Η έκταση και πυκνότητα των ευρημάτων στη δεύτερη θέση, οδήγησε τον ΤΑΡ σε
αλλαγή όδευσης του αγωγού στο σημείο αυτό.
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Βοτσαλωτό δαπέδο στο Μικρό Θέατρο
Αμβρακίας
Κατά τις ανασκαφικές εργασίες του εν εξελίξει
έργου «Εργασίες ανάδειξης και διαμόρφωσης του
αρχαιολογικού χώρου του Μικρού Θεάτρου της
αρχαίας Αμβρακίας» που εκτελείται από τη
Εφορεία Αρχαιοτήτων Άρτας, στο πλαίσιο του
ΕΣΠΑ 2014-2020, εντοπίστηκε βοτσαλωτό δάπεδο
που κοσμεί τον κυκλικό χώρο ενός λουτρού που
ανασκάφτηκε βορειοδυτικά του Μικρού Θεάτρου.
Το βοτσαλωτό δάπεδο έχει κυκλικό σχήμα και
καλύπτει το κεντρικό τμήμα του κυκλικού χώρου
του λουτρού, που προϋπήρχε στην ίδια θέση, όπου

αργότερα κατασκευάστηκε το Μικρό Θέατρο.
Αποτελείται από μικρά λευκά, φαιοκίτρινα και
σκουρόχρωμα ποταμίσια βότσαλα που απεικονίζουν σκηνές που σχετίζονται με το υγρό στοιχείο. Η
διακόσμηση περιλαμβάνει τρέχουσα σπείρα που
οριοθετεί την παράσταση, στην οποία απεικονίζονται σκηνές ερωτιδέων που παίζουν διάφορα
παιχνίδια με κύκνους, ερωτιδέας που ιππεύει
δελφίνι, κύκνος που πετά, ψάρια, υδρόβια πτηνά
και ένα χταπόδι.
Το βοτσαλωτό συνδέεται με ένα παρόμοιο
δάπεδο, το οποίο εντοπίστηκε σε παλαιότερη
ανασκαφή τη δεκαετία του ’70 και ήταν μερικώς

Μικρό Θέατρο Αμβρακίας. Το σημείο αποκάλυψης του μωσαϊκού δαπέδου (© ΕΦΑ Άρτας).
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Βοτσαλωτό δάπεδο από το Μικρό Θέατρο Αμβρακίας. Ερωτιδέας που απομακρύνει με το ραβδί του έναν κύκνο. Λεπτομέρεια
(© ΕΦΑ Άρτας).

καλυμμένο από το ανατολικό τμήμα του κοίλου του
Μικρού Θεάτρου. Το δάπεδο αυτό είχε αποκολληθεί κατά τις ανασκαφές του 1976. Το παλαιότερο αυτό βοτσαλωτό απεικονίζει ανάλογες
παραστάσεις με φτερωτούς ερωτιδείς, κύκνους και
δελφίνια και βρίσκεται σήμερα στις αποθήκες του
Αρχαιολογικού Μουσείου Άρτας. Βάσει της
αρχιτεκτονικής του μνημείου και των βοτσαλωτών
των δαπέδων, που ομοιάζουν με ανάλογο λουτρικό
συγκρότημα από την αρχαία Κόρινθο (Λουτρό του
Κενταύρου), το λουτρό χρονολογείται γύρω στα
μέσα του 4ου αι. π.Χ.
Η ανασκαφική έρευνα πραγματοποιείται από το
μόνιμο εργατοτεχνικό προσωπικό της Υπηρεσίας
(Χρ. Νασιούλας, Π. Κατσαρός, Β. Καραγιάννης)
υπό την επίβλεψη του Δρος αρχαιολόγου
Νεκτάριου – Πέτρου Γιούτσου. Τα πρώτα μέτρα
προστασίας του ψηφιδωτού ελήφθησαν από τους
συντηρητές της Υπηρεσίας, Κωνσταντίνο Υψηλό,

Κατερίνα Μπασιάκου, Γεώργιο Μπισμπίκη, οι οποίοι
έχουν ξεκινήσει τη σύνταξη μελέτης για τη
συντήρηση και στερέωσή του.
Όπως σημειώνει η Δρ Βαρβάρα Παπαδοπούλου, Προϊσταμένη της ΕΦΑ Άρτας, η Άρτα είναι μια
πόλη που κατοικήθηκε αδιάλειπτα από την
αρχαιότητα έως σήμερα και τα επάλληλα ίχνη των
προηγούμενων οικήσεων είναι ορατά σε διάφορα
σημεία του σύγχρονου πολεοδομικού ιστού δημιουργώντας ένα παλίμψηστο τοπίο, όπου ενυπάρχουν παρελθούσες στιγμές και μορφές, προβολές
των προηγούμενων οικήσεών της, αλλά και παλαιότερες και νεώτερες ιστορικές μνήμες. Ο χώρος του
Μικρού Θεάτρου στο κέντρο της πόλης αποτελεί
πλέον σημείο αναφοράς για τους κατοίκους της.
Στόχος του έργου είναι να αναδειχθεί και να
ενσωματωθεί ο νέος αυτός αρχαιολογικός χώρος
στο σύγχρονο αστικό τοπίο και στην καθημερινότητα των κατοίκων.
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Ιερό Αμαρυσίας Αρτέμιδος στην Εύβοια
Νέα σημαντικά ευρήματα
Σε συνεργασία με την Εφορεία Αρχαιοτήτων
Ευβοίας, η Ελβετική Αρχαιολογική Σχολή στην
Ελλάδα αποκάλυψε το 2017 το ιερό της Αμαρυσίας
Αρτέμιδος στην περιοχή Παλαιοχώρια ανατολικά
της σημερινής Αμαρύνθου. Ενσφράγγιστες
κεραμίδες που φέρουν το όνομα «Αρτέμιδος» και
τρεις βάσεις ελληνιστικών χρόνων με αναθηματικές
επιγραφές προς την θεά Αρτέμιδα, τον αδελφό της
Απόλλωνα και τη μητέρα τους Λητώ επέτρεψαν την
ταύτιση των κτηρίων που ανασκάφηκαν τα τελευταία δέκα χρόνια με τον ιερό χώρο, ο οποίος, κατά
τις αρχαίες πηγές υπήρξε ένα από τα πιο σημαντικά ιερά της Εύβοιας. Τα έως τώρα ανεσκαμμένα

κτήρια είναι δύο στοές οι οποίες ορίζουν το
τέμενος από ανατολικά και βόρεια, καθώς και μία
ιερά πηγή.
Οι εργασίες συνεχίστηκαν το 2018 (τέλος
Ιουνίου-αρχές Αυγούστου), υπό την διεύθυνση του
καθηγητή Karl Reber του Πανεπιστημίου της
Λωζάνης, Διευθυντή της Ελβετικής Αρχαιολογικής
Σχολής στην Ελλάδα, και της Αμαλίας Καραπασχαλίδου, επίτιμης Εφόρου Αρχαιοτήτων Ευβοίας.
Η έρευνα στράφηκε προς τον κεντρικό χώρο του
ιερού με στόχο την αποκάλυψη του αρχαίου ναού
και του βωμού. Σημαντικά ευρήματα του 2018,
όπως ένα ομοίωμα χάλκινης φαρέτρας, που
αποτελεί τμήμα αγαλματιδίου της Αρτέμιδος και μία
νέα βάση γλυπτού που φέρει τα ονόματα της

Η ανατολική στοά και
το πρώιμο αρχαϊκό κτήριο
με παραστάδες (© ΥΠΠΟΑ).

Ομοίωμα χάλκινης φαρέτρας
που αποτελεί τμήμα
αγαλματιδίου της Αρτέμιδος
(© ΥΠΠΟΑ).
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Ιερό Αμαρυσίας Αρτέμιδος. Ο χώρος ανασκαφής (© ΥΠΠΟΑ).

Αρτέμιδος, του Απόλλωνα και της Λητούς, καθώς
και ένα ακόμα μεγάλο θεμέλιο, ενισχύουν την
άποψη ότι ο ναός βρίσκεται σε αυτή τη περιοχή και
αναμένεται να εντοπιστεί τα επόμενα χρόνια. Η
διερεύνηση άλλων τριών οικοπέδων στους πρόποδες του λόφου των Παλαιοεκκλησιών επέτρεψαν
την ταύτιση των νοτίων ορίων του τεμένους, ενώ τα
όρια προς δυτικά, όπου πιθανότατα βρισκόταν η
κύρια είσοδος της Ιεράς Οδού από την Ερέτρια,
παραμένουν ακόμα άγνωστα λόγω της ύπαρξης
σύγχρονων κατοικιών στην περιοχή.
Το 2018 οι Ελβετοί και Έλληνες αρχαιολόγοι
διερεύνησαν επίσης κατάλοιπα πρωιμότερων
οικοδομικών φάσεων που χρονολογούνται από τον
10ο έως τον 7ο αιώνα π.Χ., όπως ένα επίμηκες
κτήριο μήκους άνω των 20 μέτρων, το οποίο
χρονολογείται στους πρώιμους αρχαϊκούς χρόνους
και εδράζεται πάνω σε αψιδωτό κτήριο της
Γεωμετρικής εποχής. Το μνημειώδες αρχαϊκό
κτήριο με παραστάδες δέσποζε αδιαμφισβήτητα
στην περιοχή της αρχαίας Αμαρύνθου. Μόνο η
συνέχιση της ανασκαφής κατά το 2019 θα
επιτρέψει να προσδιοριστεί η χρήση του κτηρίου,
δηλαδή κατά πόσο αυτό σχετιζόταν με την λατρεία

της Αρτέμιδος. Τα πρωιμότερα αυτά κτίσματα
θυμίζουν τα αντίστοιχα στο ιερό του Απόλλωνα
Δαφνηφόρου της Ερέτριας, ωστόσο ο ναός των
ύστερων αρχαϊκών έως ελληνιστικών χρόνων στην
Αμάρυνθο φαίνεται πως κτίστηκε σε άλλο σημείο,
μάλλον προς δυτικά.
Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η ίδρυση του ιερού
της θεάς Αρτέμιδος στο άκρο της εύφορης
πεδιάδας ανατολικά της Ερέτριας συνδέεται με την
ενίσχυση των συνόρων της πόλεως-κράτους της
Ερέτριας, ενώ αργότερα, όταν ενσωματώθηκε
μεγάλο τμήμα της νότιας Εύβοιας μέχρι τα Στύρα,
όπως αναφέρεται σε ενεπίγραφη στήλη που
βρέθηκε το 2017, το ιερό αναδείχθηκε σε κεντρικό
σημείο της περιοχής. Ο θρησκευτικός χαρακτήρας
του χώρου, μετά από καταστροφή τον 1ο αι. π.Χ.,
πιθανόν ανανεώθηκε το 2ο αι. μ.Χ. και συνεχιζόταν
έως περίπου τον 3ο αιώνα μ.Χ., όπως αναφέρει ο
καθηγητής Denis Knöpfler, ιστορικός και επιγραφολόγος του Πανεπιστημίου του Neuchâtel (Ελβετία)
και του Collège de France και επιστημονικός
επικεφαλής της ανασκαφικής ομάδας.
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Χρυσό ενώτιο πρώιμης ελληνιστικής
περιόδου ανακαλύφθηκε στην Ιερουσαλήμ
Χρυσό ενώτιο (σκουλαρίκι) της πρώιμης ελληνιστικής περιόδου ανακαλύφθηκε σε ανασκαφή
κοντά στην τοποθεσία των αρχαίων εβραϊκών ναών
στην Ιερουσαλήμ. Πρόκειται για ένα σπουδαίο
εύρημα, το οποίο πιστεύεται ότι έχει ηλικία πάνω
από 2.000 χρόνια. Ισραηλινοί αρχαιολόγοι μιλούν
για μια σπάνια ένδειξη της ελληνιστικής επιρροής,
καθώς είναι το πρώτο του είδους που ανακαλύφθηκε στην Ιερουσαλήμ. Το ενώτιο έχει μήκος 4
εκατοστά, είναι στρογγυλό και η άκρη του είναι
διαμορφωμένη σε κεφαλή κερασφόρου ζώου,
πιθανόν κριαριού. Ανακαλύφθηκε τον Οκτώβριο
2017, κατά τη διάρκεια ανασκαφών έξω από την
Παλιά Πόλη της Ιερουσαλήμ, στον αρχαιολογικό
χώρο που αποκαλείται «Πόλη του Δαυίδ» και
βρίσκεται σε απόσταση περίπου 200 μέτρων
νοτίως του Όρους του Ναού, όπου σήμερα υπάρχει
το τέμενος αλ-Άκσα.
Έχει αποτελέσει ήδη το θέμα ενός επιστημονικού άρθρου, όμως το εύρημα δεν είχε παρουσιαστεί μέχρι σήμερα στον Τύπο. Η Ισραηλινή
Υπηρεσία Αρχαιοτήτων ανακοίνωσε πως η τεχνική
του κοσμήματος συμφωνεί με την τεχνική των
κοσμημάτων της πρώιμης ελληνιστικής περιόδου
-3ος ή αρχές του 2ου αιώνα π.Χ., μεταξύ της
κατάκτησης της Ιερουσαλήμ από τον Μέγα
Αλέξανδρο και της εβραϊκής επανάστασης
εναντίον των Μακκαβαίων.
«Είναι η πρώτη φορά που κάποιος βρίσκει ένα
χρυσό ενώτιο από την Ελληνιστική εποχή στην
Ιερουσαλήμ», τονίζει ο Yuval Gadot, Καθηγητής
αρχαιολογίας στο πανεπιστήμιο του Τελ Αβίβ, ο
οποίος συμμετείχε στην ανακάλυψη. Τέτοια
κοσμήματα μπορεί να φορούσαν εύποροι άνδρες ή
γυναίκες της εποχής εκείνης και ο ιδιοκτήτης του
θα ήταν πιθανόν είτε ένας Έλληνας που ζούσε
στην Ιερουσαλήμ, είτε κάποιος γηγενής «εξελληνισμένος εβραίος», πρόσθεσε ο Gadot.
«Δεν ξέρουμε πολλά πράγματα για την
Ιερουσαλήμ της ελληνιστικής περιόδου. Η πόλη
θεωρούνταν ανέκαθεν πολύ συντηρητική, δεν
άφηνε να μπουν αντικείμενα από τον έξω κόσμο»,
συνέχισε, προσθέτοντας πως η συγκεκριμένη
ανακάλυψη «προκαλεί μεγάλη έκπληξη. Ανοίγει μια
συζήτηση για τη φύση του πληθυσμού της
Ιερουσαλήμ» την εποχή εκείνη. Όπως είπε, «το
συνδέουμε με άλλα πράγματα και ίσως να
μπορέσουμε να καταλάβουμε καλύτερα την
Ιερουσαλήμ, πώς οι άνθρωποι συμπεριφέρονταν
εδώ πραγματικά».
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Χρυσό ενώτιο της πρώιμης ελληνιστικής εποχής (© EPA,
ABIR SULTAN).

Η Ισραηλινή Υπηρεσία Αρχαιοτήτων αναφέρει
σε ανακοίνωσή της πως η ποιότητα του κοσμήματος και το γεγονός ότι ανακαλύφθηκε κοντά στο
Όρος του Ναού, όπου υψωνόταν ο εβραϊκός ναός
της Ιερουσαλήμ που καταστράφηκε από τους
Ρωμαίους, επιτρέπει να υποθέσουμε πως ο
ιδιοκτήτης του ανήκε στην προνομιούχα τάξη. Η
«Πόλη του Δαυίδ» εκτείνεται στη βάση των
οχυρώσεων της Παλιάς Πόλης στη Σιλουάν, παλαιστινιακή συνοικία της Ανατολικής Ιερουσαλήμ, η
οποία έχει καταληφθεί και προσαρτηθεί από το
Ισραήλ -επισημαίνεται πως ο ΟΗΕ δεν αναγνωρίζει
την προσάρτησή της από το ισραηλινό κράτος. Στο
σημείο αυτό, πραγματοποιούνται εντατικές και
αμφιλεγόμενες ισραηλινές ανασκαφές. Την «Πόλη
του Δαυίδ» διαχειρίζεται η εθνικιστική οργάνωση
Elad, δηλωμένος στόχος της οποίας είναι να
ενισχύσει την εβραϊκή παρουσία στις αραβικές
συνοικίες της Ανατολικής Ιερουσαλήμ.

Ασύλητος τάφος επιφανούς γυναίκας
ήλθε στο φως στην Επισκοπή Σικίνου
Το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού δια μέσου
της Εφορείας Αρχαιοτήτων Κυκλάδων υλοποιεί το
έργο της αποκατάστασης του ιδιαίτερου και πολύ
σημαντικού μνημείου της Επισκοπής Σικίνου από το
2017.
Το κτήριο, καλοδιατηρημένο ναόμορφο μαυσωλείο της όψιμης αρχαιότητας που αργότερα μετατράπηκε σε τρουλλαίο βυζαντινό ναό, αποτελεί ένα
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εντυπωσιακό παλίμψηστο αρχαιότητας και μεσαίωνα, μοναδικό στον ελλαδικό χώρο. Κατά την
διάρκεια των εργασιών αποκατάστασης του μνημείου ήλθε στο φως ασύλητη ταφή γυναίκας. Ο
κιβωτιόσχημος τάφος είχε τοποθετηθεί σε τυφλό
σημείο των υπογείων του μνημείου ώστε να
διαφύγει της σύλησης και των τυμβωρύχων.
Ο πλούτος των κοσμημάτων που φορούσε η
γυναίκα προδίδει ότι ήταν επιφανές πρόσωπο του
κοινωνίας της Σικίνου. Από τον τάφο περισυνελέγησαν χρυσά περικάρπια, δακτυλίδια, περιδέραιο,
μια πόρπη με ανάγλυφο καμέο, μαζί με γυάλινα και
μεταλλικά αγγεία, άλλα μικροευρήματα καθώς και
οργανικά σπαράγματα της ενδυμασίας της νεκρής.
Οι πρώτες εκτιμήσεις οδηγούν στο συμπέρασμα
ότι το εντυπωσιακό μαυσωλείο ανεγέρθηκε για να
στεγάσει τον τάφο αυτής της γυναίκας, ενώ ειδικό
ενδιαφέρον παρουσιάζει η συσχέτιση, με άγνωστο
μέχρι σήμερα, ταφικό επίγραμμα από το μνημείο
που παραδίδει το γυναικείο όνομα Νεικώ.

Επισκοπή Σικίνου. Ασύλητος τάφος επιφανούς γυναίκας
(©ΥΠΠΟΑ).

Επισκοπή Σικίνου (©ΥΠΠΟΑ).
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Σημαντικά ευρήματα στο βυζαντινό οχυρό
Ρουσόκαστρο Βουλγαρίας
Sημαντικά ευρήματα έχουν έλθει έως σήμερα στο
φως κατά τις ανασκαφικές έρευνες Βουλγάρων
αρχαιολόγων στο βυζαντινό οχυρό του Ρουσόκαστρου στην επαρχία Πύργου (σημ. Μπουργκάς)
στην Ανατολική Ρωμυλία (σημ. νότια Βουλγαρία),
κοντά στην ακτή του Ευξείνου Πόντου.Το 2017 οι
Βούλγαροι αρχαιολόγοι ανακάλυψαν σπάραγμα
εικόνας από ελεφαντόδοντο, η οποία εικάζεται ότι
ανήκε σε Βυζαντινό αυτοκράτορα. Η εικόνα, που
χρονολογείται τον 10ο αι., βρέθηκε λίγες μέρες
μετά την ανακάλυψη στον ίδιο χώρο σπάνιου
χρυσού νομίσματος (σόλιδου) της εποχής του
Βυζαντινού αυτοκράτορα Φωκά (602-610). Η
εικόνα είναι διπλής όψης με την εικόνα του

Οι δύο όψεις της βυζαντινής αυτοκρατορικής εικόνας
από ελεφαντόδοντο του 10ου αι., που ανακαλύφθηκε
στο Ρουσόκαστρο (© Περιφερειακό Μουσείο Ιστορίας
του Πύργου/Μπουργκάς).
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Χρυσό νόμισμα της εποχής των Βυζαντινών αυτοκρατόρων
Ανδρόνικου Β΄ Παλαιολόγου (1282-1328) και Ανδρόνικου Γ΄
Παλαιολόγου (1328-1341) (© Περιφερειακό Μουσείο
Ιστορίας του Πύργου/Μπουργκάς).

προσώπου του Αρχαγγέλου Γαβριήλ και του Αγίου
Βασιλείου του Μεγάλου στην μια πλευρά και δυο
σταυρούς στην άλλη. Το εύρημα είναι σπάνιο και
συνολικά έχουν ανακαλυφθεί μόνο 15 παρόμοια
στον κόσμο, ενώ, σύμφωνα πάντα με τους
Αρχαιολόγους, αποτελούσε μέρος τρίπτυχου που
χρησιμοποιούταν σαν φορητό εικονοστάσι προσκυνητάρι. Σχολιάζοντας την ανακάλυψη της
εικόνας, ο Μιλέν Νικολόφ, επικεφαλής του
Περιφερειακού Ιστορικού Μουσείου του Πύργου,
δήλωσε ότι το ελεφαντόδοντο ήταν εξαιρετικά
πολύτιμο υλικό «πολύ πιο πολύτιμο από τον χρυσό
στον Μεσαίωνα. Αντικείμενο όπως αυτό θα ανήκε
μόνο σε αυτοκράτορα». Κατά τη φετινή (2018)
ανασκαφική περίοδο, ανακαλύφθηκε στο Ρουσόκαστρο χρυσό νόμισμα της εποχής των Βυζαντινών
αυτοκρατόρων Ανδρόνικου Β΄ Παλαιολόγου
(1282-1328) και Ανδρόνικου Γ΄ Παλαιολόγου (13281341). Διατηρείται το ήμισυ του νομίσματος· στη
μία όψη διακρίνεται η μορφή της Παναγίας με τα
τείχη και τους πύργους της Κωνσταντινούπολης,
και στην άλλη όψη ο Ιησούς Χριστός ανάμεσα σε
δύο Βυζαντινούς αυτοκράτορες.
Το Ρουσόκαστρο ("Κόκκινο Κάστρο") κτίστηκε
από τους Βυζαντινούς στα τέλη του 5ου αι., ενώ
πινακίδα του 6ου αι. αναφέρει ως διοικητή του τον
Ιουστίνο, εγγονό του αυτοκράτορα Ιουστινιανού. Η
εύρεση του νομίσματος του Φωκά επιβεβαιώνει ότι
το οχυρό ήταν σε λειτουργία στα τέλη του 6ου και
στις αρχές του 7ου αι. Το οχυρό κτίστηκε σε
στρατηγική θέση και πιθανώς αποτέλεσε τμήμα του
περίφημου αμυντικού συστήματος του Ιουστινιανού,
με μια ατέλειωτη σειρά διαδοχικών Φρουρίων και
Πύργων, σε όλους τους βασικούς στρατηγικούς
δρόμους και θέσεις της αχανούς Βυζαντινής
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Αυτοκρατορίας, τοποθετημένων έτσι ώστε να
έχουν οπτική επαφή και να ειδοποιεί οπτικά το ένα
σημείο το άλλο για κάθε κίνδυνο, διαταγή ή
γεγονός. Το οχυρό διέθετε πολύπλοκο σύστημα
οχύρωσης (τα τείχη σώζονται σε ύψος άνω των 5
μ.), γεγονός που το καθιστούσε καίριο σημείο
άμυνας της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας απέναντι
στις συνεχείς επιθέσεις των Βουλγάρων. Το οχυρό
είναι περισσότερο γνωστό από την ομώνυμη μάχη
που δόθηκε εκεί, στις 18 Ιουλίου 1332, ανάμεσα
στον βυζαντινό και βουλγαρικό στρατό, κατά την
οποία ο αυτοκράτορας Ανδρόνικος Γ΄ Παλαιολόγος
ηττήθηκε από τον Βούλγαρο τσάρο Ιβάν Αλεξάντερ. Το 1443 το οχυρό καταστράφηκε από τους
Οθωμανούς.

Εύρεση πήλινης πλάκας στην περιοχή
της αρχαίας Ολυμπίας με 13 στίχους
της ξ ραψ. της Οδύσσειας
Κατά την διεξαγωγή της επιφανειακής - γεωαρχαιολογικής έρευνας, στο πλαίσιο του τριετούς
ερευνητικού προγράμματος με τίτλο «Ο πολυδιάστατος χώρος της Ολυμπίας», που πραγματοποιείται σε θέσεις γύρω από το ιερό υπό τη
διεύθυνση της Δρος Ερωφίλης-Ίριδας Κόλλια,
Προϊσταμένης της ΕΦΑ Ηλείας σε συνεργασία με

τους καθηγητές Franziska Lang, Birgitta Eder,
Andreas Vött και Hans-Joachim Gehrke του
Γερμανικού Αρχαιολογικού Ινστιτούτου και των
Πανεπιστημίων Darmstadt, Tübingen και Frankfurt
am Mainz, εντοπίστηκε και συνελέγη ένα ιδιαιτέρως
σημαντικό εύρημα.
Συγκεκριμένα, σε θέση παρακείμενη του ιερού
της Ολυμπίας με κατάλοιπα της ρωμαϊκής εποχής,
βρέθηκε πήλινη πλάκα με εγχάρακτη επιγραφή.
Μετά την πρόσφατη ολοκλήρωση της συντήρησής
της στο εργαστήριο της ΕΦΑ Ηλείας, διαπιστώθηκε
ότι διασώζει 13 στίχους από την ραψωδία ξ της
Οδύσσειας (ομιλία του Οδυσσέα στον Εύμαιο) και
σύμφωνα με την πρώτη εκτίμηση, μπορεί να
χρονολογηθεί στη ρωμαϊκή εποχή και πιθανώς πριν
από τον 3ο αι. μ.Χ.
Επισημαίνεται το γεγονός ότι, εφόσον αυτή η
προκαταρκτική χρονολόγηση επιβεβαιωθεί κατά τη
συστηματική μελέτη της επιγραφής που έχει ήδη
αρχίσει, τότε η πήλινη πλάκα θα διασώζει ίσως το
παλαιότερο σωζόμενο γραπτό απόσπασμα των
Ομηρικών Επών που έχει έρθει στο φως και
αποτελεί πέραν της μοναδικότητάς της, ένα σπουδαίο αρχαιολογικό, επιγραφικό, φιλολογικό και
ιστορικό τεκμήριο.

Ολυμπία. Η πήλινη πλάκα (© ΕΦΑ Ηλείας).
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Ακράγας: Ανακάλυψη του θεάτρου
της ελληνικής πόλης της Σικελίας
Μετά από αιώνες το θέατρο του Ακράγαντα
αναδύεται από τη γη της Σικελίας. Παρ’ όλες τις
έως σήμερα έρευνες, δεν είχε εντοπιστεί η θέση
του θεάτρου της σημαντικής αυτής αρχαίας
ελληνικής πόλης. Ο τελευταίος ερευνητής που είχε
προσπαθήσει να εντοπίσει το θέατρο ήταν ο
Veronese Pirro Marconi, στη δεκαετία του 1920,
αλλά χωρίς αποτέλεσμα. Έτσι η τοποθεσία του
θεάτρου παρέμεινε ένα μυστήριο για τις επόμενες
δεκαετίες.
Το 2016, μετά από εβδομάδες επισταμένης
έρευνας, με τη χρήση ειδικών οργάνων, ήλθαν στο
φως τα πρώτα ευρήματα ευρήματα, που οδήγησαν
σε υποθέσεις για την πιθανή θέση του θεάτρου.
Τελικά το 2017, οι αρχαιολόγοι κατέληξαν με

βεβαιότητα ότι ένα ασβεστολιθικό ανάχωμα,
μερικές εκατοντάδες μέτρα από τον Ναό της
Ομόνοιας, "έκρυβε" το θέατρο του Ακράγαντα,
υπόθεση που επιβεβαιώθηκε από την πρόοδο των
ανασκαφικών εργασιών.
Σύμφωνα με την ελληνιστική πρακτική δόμησης
των θεάτρων, οι κάτω σειρές των εδωλίων
τοποθετήθηκαν πάνω στα πρανή του λόφου, ενώ
οι πάνω σειρές κτίστηκαν πάνω από το έδαφος, σε
τοίχους που φθάνουν σε ύψος 10 μ. και πλέον.
Η ανασκαφή του χώρου έχει δώσει έως τώρα
σπουδαία κινητά ευρήματα: αγγεία πόσης και
αποθήκευσης υγρών, όστρακα με ζωγραφικές
παραστάσεις, προσωπεία, λύχνοι, κοσμήματα κλπ.
Η ανασκαφική έρευνα, που σταμάτησε για αυτή
την ανασκαφική περίοδο, θα συνεχιστεί το 2019.
Στόχος είναι να αποκαλυφθεί η ορχήστρα του
θεάτρου.

Αποκάλυψη του αρχαίου θεάτρου του Ακράγαντα (© Marco Merola).
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Καθαρισμός οστράκου με ζωγραφική παράσταση αττικής ερυθρόμορφης τεχνοτροπίας (©Marco Merola).

Τμήμα διακόσμησης περιδέραιου από καρνελίνη με μορφή
γυναικείας πτερωτής μορφής (©Marco Merola).
Πήλινο Γοργόνειο από τον χώρο του θεάτρου του
Ακράγαντα (©Marco Merola).
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Κοτύωρα Πόντου: αγάλματα του Διονύσου και του Πάνα.

Κοτύωρα Πόντου: βρέθηκαν αγάλματα
του Διονύσου και του Πάνα
Ενάμιση χρόνο μετά τα δημοσιεύματα που έστελναν σήμα κινδύνου για το κάστρο της θεάς
Κυβέλης στα Κοτύωρα (τουρκικά: Ordu) εξαιτίας
του γειτονικού λατομείου, νέες αρχαιολογικές
ανακαλύψεις έρχονται να φέρουν νέο κύμα
δημοσιότητας στα νοτιοδυτικά της πόλης της
Πόντου. Οι ανασκαφές συνεχίζονται και φέτος στο
Κάστρο Κουρούλ –όπως είναι η επίσημη ονομασία
του αρχαιολογικού χώρου–, και έτσι μετά το
άγαλμα της θεάς Κυβέλης που βρέθηκε άθικτο
πριν από περίπου δύο χρόνια η σκαπάνη έφερε στο
φως αγαλματίδια του Διόνυσου και του Πάνα.
Επίσης, εντοπίστηκε ρυτό σε σχήμα κεφαλής κριού.
Φέτος στο κάστρο Κουρούλ εργάζονται 15
αρχαιολόγοι υπό τον καθηγητή του Πανεπιστημίου
Γκαζί Σουλεϊμάν Γιουσέλ Σενγιούρτ. Μαζί με τις
ανασκαφές συνεχίζονται και οι εργασίες αναστήλωσης, ώστε ο αρχαιολογικός χώρος να γίνει και
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πάλι επισκέψιμος από το 2019. Το κάστρο βρίσκεται στον οικισμό Μπαγιαντί νοτιοδυτικά της
πόλης των Κοτυώρων και χρονολογείται στην
εποχή του βασιλιά του Πόντου Μιθριδάτη.
Τον Σεπτέμβριο του 2016 έγινε γνωστό διεθνώς
εξαιτίας του ηλικίας 2.100 ετών αγάλματος της
Κυβέλης που δείχνει τη θεά καθισμένη σε θρόνο,
και το οποίο πλέον βρίσκεται στο μουσείο των
Κοτυώρων.
Τα Κοτύωρα αποτελούσαν αποικία και φόρου
υποτελής των Σινωπαίων. Ο Όμηρος στην Ιλιάδα
την αποκαλεί Κύτωρο. Κατά την Περσική κυριαρχία
διατηρούσε την αυτονομία της όπως και όλες οι
άλλες πόλεις της περιοχής αυτής. Με την ίδρυση
του Βασιλείου του Πόντου, από τους Μιθριδάτες,
υποτάχθηκε σε αυτό. Από τα Κοτύωρα, όπου
παρέμειναν εκεί οι Μύριοι επί 45 ημέρες μετά από
πολλές κακουχίες επιβιβάστηκαν σε πλοία και
απέπλευσαν για Σινώπη και από εκεί επέστρεψαν
στην Ελλάδα. Σημειώνεται ότι κατά την περίφημη
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Κοτύωρα Πόντου: άγαλμα Πάνα (λεπτομέρεια).

εκείνη κάθοδο των Μυρίων οι Κοτυωρίτες όχι μόνο
δεν δέχθηκαν να φιλοξενήσουν αυτούς στις οικίες
τους αλλά τους αρνήθηκαν και την αγορά τροφίμων. Προ αυτής της κατάστασης ο Ξενοφών
διέταξε τη βίαιη κατάληψη οικιών καθώς και την δια
της βίας προμήθεια τροφίμων και από τα πέριξ
χωριά. Η εχθρική αυτή εκδήλωση των κατοίκων
ήταν αποτέλεσμα των εισηγήσεων του αρμοστή
της πόλης και όχι τόσο αυθόρμητη. Τελικά
προσήλθαν πρέσβεις της Σινώπης και αφού στην
αρχή απείλησαν πόλεμο στη συνέχεια επήλθε
συμφιλίωση και έτσι οι Κοτυωρίτες παρείχαν κάθε
διευκόλυνση στους μυρίους. Κατά τον 2ο αιώνα
μ.Χ. τα Κοτύωρα αναφέρονται από τον Αρριανό ως
μικρή κώμη, ενώ κατά τους Βυζαντινούς χρόνους
έπαψε ν΄ αναφέρεται πλέον.

Ελληνιστικό μαρμάρινο άγαλμα
βρέθηκε στο Μυρμήκιον της Κριμαίας
Μαρμάρινο άγαλμα, μερικώς ενδεδυμένης
ανδρικής μορφής, της Ελληνιστικής περιόδου
βρέθηκε κατά τη διάρκεια των ανασκαφών στις
οχυρώσεις του Μυρμηκίου, αρχαίας ελληνικής
αποικίας στην Κριμαία. Το άγαλμα, το οποίο
ενδεχομένως απεικονίζει τον θεό Ασκληπιό,

Κοτύωρα Πόντου: ρυτό σε μορφή κριού.

βρέθηκε σε στρώμα καταστροφής μιας έπαυλης
που χρονολογείται τον 1ο αι. μ.Χ.
Η αποικία του Μυρμηκίου ιδρύθηκε από τους
Ίωνες αποίκους κατά το πρώτο ήμισυ του 6ου αι.
π.Χ., στο μικρό ακρωτήρι Καραντίνι στο βόρειο
τμήμα του κόλπου του Κερτς. Κατά την αρχαιότητα
η αγροτική περιοχή του Μυρμηκίου μπορεί να
περιλάμβανε ολόκληρο το βορειοανατολικό τμήμα
της χερσονήσου του Κερτς, αλλά αυτό το
ενδεχόμενο δεν είναι πολύ πιθανό. Σε όλες τις
αρχαίες γραπτές πηγές ο οικισμός λέγεται ότι
βρίσκεται δίπλα στο Παντικάπαιον, στην ακτή.
Ο οικισμός ονομαζόταν Μυρμήκιον (Μυρμήκειον,
Myrmecium) καθ’ όλη την ιστορία του μέχρι και τη
Ρωμαϊκή περίοδο· η ονομασία αυτή διατηρείται
ακόμα και σε ορισμένες βυζαντινές πηγές. Ο S.
Zhebelev υπέθεσε ότι το όνομα της πόλης θα
μπορούσε να προέρχεται από τον οικιστή της. Ο V.
Gaydukevich πρότεινε δύο εκδοχές: η λέξη μύρμηξ
μπορεί να σημαίνει «πόλη του λόφου των μυρμηγκιών» ή «ύφαλος», «μόνος βράχος».
Η δεύτερη εκδοχή φαίνεται πιο πειστική. Στις
γραπτές πηγές ο οικισμός χαρακτηρίζεται πόλη,
κωμόπολη, χωριό και ακρωτήρι, και αυτό ενδεχο-
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μένως αντανακλά την υπόσταση του οικισμού κατά
την εκάστοτε περίοδο. Το Μυρμήκιον ιδρύθηκε
από Ίωνες ανάμεσα στο πρώτο και το δεύτερο
τέταρτο του 6ου αι. π.Χ., υπό την καθοδήγηση της
Μιλήτου. Καθ’ όλη τη διάρκεια της αρχαιότητας ο
πληθυσμός της πόλης ήταν ελληνικός, αλλά τον 6ο
αι. π.Χ. καταγράφεται ένας μεγάλος πληθυσμός
Μαιωτών, ενώ από τον 1ο αι. μ.Χ. καταγράφονται
Σαρμάτες. Ο οικισμός αναφέρεται σε αρχαία έργα
γεωγραφίας μόνο από την Κλασική μέχρι τη
Βυζαντινή περίοδο.
Η ιστορία του Μυρμηκίου μπορεί να αποκατασταθεί μόνο αρχαιολογικά ή έμμεσα με βάση την
ιστορία της περιοχής του Βοσπόρου. Καθ’ όλη τη
διάρκεια της ύπαρξής του ο οικισμός θεωρούνταν
μία από τις επονομαζόμενες «μικρές» πόλεις του
Βοσπόρου, η οποία είχε αναπτυχθεί στη σφαίρα
επιρροής ενός μεγαλύτερου άστεως. Για το
Μυρμήκιον αυτή η πόλη ήταν το Παντικάπαιον.
Στον αρχαιολογικό χώρο έχουν βρεθεί πολλές
αναθηματικές επιγραφές, αρχιτεκτονικά μέλη,
όπως γείσα και κορμοί κιόνων, ενώ τελετουργικά
αγάλματα μας δίνουν πληροφορίες για ιερά. Από
τον 5ο αι. π.Χ. έχουμε αναφορές στον Απόλλωνα
Ιητρό, τον Ηρακλή και τις Νύμφες. Ένα θραύσμα
από μαρμάρινο αφιέρωμα στη Δήμητρα Θεσμοφόρο χρονολογείται στον 4ο αι. π.Χ. Στο κεντρικό
μέρος του χώρου έχουν βρεθεί οικίες χτισμένες
κοντά η μία στην άλλη, οι οποίες χρονολογούνται
στον 5ο, 4ο και 3ο αι. π.Χ. Η δεύτερη οικία
ονομάστηκε «ιερό της Δήμητρας», ενώ εκεί έχουν
βρεθεί και κάποια αφιερώματα στο Δία. Μετά την
καταστροφή αυτού του κτηρίου, ένα στρώμα
τέφρας ύψους 3 μ. και σε έκταση 500 τ.μ.
συσσωρεύτηκε από πάνω του κατά τον 4ο και 3ο
αι. π.Χ. Η Αφροδίτη, η Δήμητρα, η Κόρη και άλλοι
θεοί πιθανότατα λατρεύονταν εκεί. Στην περιφέρεια αυτού του σωρού τέφρας κατασκευάστηκε
ένας φράχτης. Εντοπίστηκαν στο σημείο πολλά
ευρήματα από τερακότα, μεταξύ των οποίων
προτομές, νομίσματα και μικρά αγγεία που έφεραν
αναθηματικές επιγραφές.
Πιθανότατα κατά την Ελληνιστική περίοδο, ένα
λίθινο μικρό ιερό (2 x 2 μ.) κατασκευάστηκε πλησίον
του βράχου. Ένα μικρό άγαλμα της Κυβέλης της
Ρωμαϊκής περιόδου πιθανότατα προέρχεται από
ένα οικιακό ιερό.

Κορμός ελληνιστικού αγάλματος από το Μυρμήκιον
της Κριμαίας (© Alexander Butyagin).

288

Θέματα Αρχαιολογίας [τ.2.2] Μάιος - Αύγουστος 2018

Αρχαιολογικά Νέα

Το Ιερό των Αιγυπτίων θεών στον Μαραθώνα.

Βανδαλισμός του Ιερού
των Αιγυπτίων θεών στον Μαραθώνα
Άγνωστοι εισέβαλαν στον αρχαιολογικό χώρο των
Αιγυπτίων θεών στη Μπρεξίζα του Μαραθώνα και
προξένησαν σημαντικές φθορές στα αντίγραφα
των αγαλμάτων των θεών Ίσιδας και Όσιρη που
είναι στημένα ανά ζεύγη στους πυλώνες του ιερού.
Οι άγνωστοι έσπασαν δύο από τα αγάλματα και
έριξαν στο έδαφος τα άλλα τέσσερα. Τα πρωτότυπα αγάλματα εκτίθενται στο Μουσείο του Μαραθώνα, στην αίθουσα που είναι αφιερωμένη στο ιερό
των Αιγυπτίων θεών της Μπρεξίζας.
Η ανακοίνωση του ΥΠΠΟΑ έχει ως εξής:
"Σήμερα το πρωί, 20 Ιουνίου 2018, ο φύλακας
του επισκέψιμου αρχαιολογικού χώρου του ιερού
των Αιγυπτίων θεών στη Μπρεξίζα Μαραθώνα
διαπίστωσε ότι χθες, 19 Ιουνίου 2018, μετά τη λήξη
της εργασίας του, άγνωστοι εισέβαλαν στον
αρχαιολογικό χώρο και προξένησαν σημαντικές
φθορές στα αντίγραφα των αγαλμάτων των θεών
Ίσιδος και Όσιρη που είναι στημένα ανά ζεύγος
στους τρεις πυλώνες του ιερού. Το επιστημονικό
και φυλακτικό προσωπικό της Εφορείας επελήφθη
άμεσα του θέματος, το οποίο ερευνά πλέον το
Τμήμα Ασφαλείας Νέας Μάκρης Μαραθώνα. Τα
πρωτότυπα αγάλματα εκτίθενται στο Αρχαιολογικό
Μουσείο Μαραθώνα." (20/6/2018)

O αρχαιολογικός χώρος βρίσκεται σε σχετικά
πολυσύχναστη περιοχή, είναι κοντά στην παραλία,
δίπλα βρίσκεται το εκκλησάκι της Αγίας Κυριακής,
όπως επίσης και ένα ξενοδοχείο. Μετά από άμεση
ενημέρωση του επιστημονικού προσωπικού της
Εφορείας Ανατολικής ερευνά την υπόθεση το
Τμήμα Ασφαλείας Νέας Μάκρης-Μαραθώνα.
To ιερό των Αιγυπτίων θεών Ίσιδας και Όσιρη
χρονολογείται στον 1ο αι. μ.Χ., το ίδρυσε ο Ηρώδης
Αττικός που είχε κτήμα στον Μαραθώνα. Τα
πρωτότυπα αγάλματα των δύο θεών χρονολογούνται στο 160 μ.Χ. Εντοπίστηκαν στην ανασκαφή
του ιερού, που ξεκίνησε στη δεκαετία του 1990 και
ολοκληρώθηκε το 2000, και έκτοτε για προστασία
μεταφέρθηκαν στο Μουσείο του Μαραθώνα. Η
διαμόρφωση του αρχαιολογικού χώρου ολοκληρώθηκε το 2004 εν όψει των Ολυμπιακών Αγώνων και
στη θέση των πρωτότυπων αγαλμάτων τοποθετήθηκαν τα αντίγραφά τους προκειμένου οι επισκέπτες να έχουν όσο το δυνατόν πιο σαφή εικόνα του
ιερού.
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