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ΑΠΟΙΚΙΑ
Ένα ερευνητικό πρόγραμμα ανασύστασης
της πληθυσμιακής εικόνας της Αμβρακίας
την εποχή του κορινθιακού αποικισμού
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γραμμα Αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών ανάλυ-

αποτελεί ένα πολύτιμο εργαλείο για την επιστημονική κοινότητα της Αρχαιολογίας. Στο παραπά-

δυναμικό της ερευνητικών προγραμμάτων, στα
οποία σημαίνοντα ρόλο διαδραματίζουν οι νέες
και εμβληματικού χαρακτήρα, ερευνητικό πρόσης αρχαίου DNA στη σύγχρονη διεπιστημονική
μελέτη και ανάδειξη του αρχαίου κορινθιακού αποικισμού. Το παράδειγμα της αρχαίας Αμβρακίας και
της αρχαίας Τενέας ως επιδεικτικές εγκαταστάσεις

Λέξεις ευρετηρίου

με το ακρωνύμιο ΑΠΟΙΚΙΑ,1 μέσα από το οποίο
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επιχειρείται η «ανασύσταση» της εικόνας της κοι-
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νωνίας της Αμβρακίας και του πληθυσμού, που
έζησε και πέθανε σε αυτή την περίοδο πριν και
μετά τον κορινθιακό αποικισμό, καθώς και των ταφικών εθίμων και πρακτικών που ακολουθούσε.
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Υ

λοποιείται, ίσως, για πρώτη φορά στην
ιστορία των ερευνητικών προγραμμάτων μία τόσο ολοκληρωμένη σύμπραξη μεταξύ φορέων πολιτισμού,
ακαδημαϊκών, τεχνολογικών ιδρυμάτων και επιχειρηματικής δραστηριότητας. Συγκεκριμένα, στο
εν λόγω πρόγραμμα συμμετέχουν εκτός από την
Εφορεία Αρχαιοτήτων Άρτας και άλλοι τέσσερις
φορείς, όπως το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας
με το Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας,2 η Διεύθυνση Προϊστορικών και Κλασι-

κών Αρχαιοτήτων του Υπουργείου Πολιτισμού και
Αθλητισμού,3 το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης,4 καθώς και η μελετητική και κατασκευαστική
εταιρεία TETRAGON.5
Στόχος του προγράμματος δεν είναι άλλος, από
το γεγονός ότι οι επιστήμες της αρχαιολογίας, της
βιοαρχαιολογίας, της αρχαιογενετικής και της μουσειολογίας, με αφετηρία τη μελέτη του μνημειακού
και ανθρωπολογικού αποθέματος και με πολύτιμα
εργαλεία τη χρήση των νέων τεχνολογιών, καλούνται να συμπορευτούν και να ενισχύσουν την επι-

1. Η πολεοδομική χάραξη της Αμβρακίας στη σύγχρονη πόλη.
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στημονική έρευνα με νέα δεδομένα για το απώτερο
πολιτιστικό παρελθόν.
Στο επίκεντρο του ερευνητικού προγράμματος
βρίσκονται τα αρχαία νεκροταφεία. Όπως έκδηλα
φανερώνει κι ο γενικότερος τίτλος του έργου, ως
χαρακτηριστικές μελέτες περίπτωσης επιλέχθηκαν
η Αμβρακία και η Τενέα,6 οι οποίες, στο πλαίσιο
της εν γένει μελέτης και ανάδειξης του αρχαίου
κορινθιακού αποικισμού, εκπροσωπούν με τον
πλέον αντιπροσωπευτικό τρόπο τη σχέση αποικίας
και μητρόπολης αντίστοιχα. Κεντρική θέση στο
θέμα αυτό καταλαμβάνει το ζήτημα του αποικισμού της περιοχής της Άρτας από τους Κορίνθιους
στα τέλη του 7ου αι. π.Χ., εστιάζοντας στις βιολογικές συνέπειες που είχε η κορινθιακή αποίκιση
στον γηγενή πληθυσμό της αρχαίας Αμβρακίας,
αλλά και στη μετέπειτα δημογραφική του εξέλιξη.
Μέσα από τη βιοαρχαιολογική μελέτη, τη
γονιδιωματική ανάλυση αλλά και την εν γένει ολιστική προσέγγιση του οστεολογικού υλικού της
αρχαίας Τενέας και Αμβρακίας, η έρευνα αναμένεται να μας δώσει ιδιαιτέρως σημαντικά
δεδομένα για το δημογραφικό προφίλ του αρχαίου
πληθυσμού, με πληροφορίες για το φύλο, την

ηλικία, τις παθολογίες, τους μυοσκελετικούς δείκτες δραστηριότητας, τους δείκτες θνησιμότητας
και τους αντίστοιχους της γονιμότητας, όπως
επίσης για το διατροφικό προφίλ, μέσω της μελέτης
των διατροφικών συνήθειων, κατά τα τελευταία
χρόνια της ζωής του ατόμου και της μελέτης του
θηλασμού και του απογαλακτισμού. Επιπρόσθετα,
σημαντικές πληροφορίες είναι δυνατόν να προκύψουν για τη μετακίνηση των πληθυσμών και τις
σχέσεις μεταξύ του πληθυσμού των αποικιών και
των μητροπόλεων τους, μέσω της ανάλυσης των
σταθερών ισοτόπων στροντίου, καθώς και στοιχεία
για την καταγωγή και τη συγγένεια μεταξύ των
ατόμων των αποικιών και των μητροπόλεων.
Στο σημείο αυτό αξίζει να αναφερθούμε
συνοπτικά σε ορισμένα γενικά ιστορικά στοιχεία
της αρχαίας Αμβρακίας, καθώς και σε στοιχεία
που συνθέτουν την ιστορική της διαδρομή,
προκειμένου εν συνεχεία να κατανοήσουμε τη
σπουδαιότητά της αλλά και στη συμβολή της στο
ερευνητικό πρόγραμμα.
Στη θέση, όπου εκτείνεται η σύγχρονη πόλη της
Άρτας, ιδρύθηκε στα τέλη του 7ου αιώνα π.Χ. από
Κορίνθιους αποίκους η Αμβρακία7 (εικ. 1). Κτι-

2. Τμήμα αρχαίας οχύρωσης της Αμβρακίας.
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σμένη στους πρόποδες του λόφου της Περάνθης,
δίπλα στην όχθη του ποταμού Αράχθου και σε
θέση με ιδιαίτερα στρατηγικά και εμπορικά πλεονεκτήματα, η Αμβρακία εξελίχθηκε στη σημαντικότερη πόλη-κράτος της ευρύτερης περιοχής.
Ισχυρή οχύρωση προστάτευε την πόλη8 (εικ. 2),
η οποία ήταν οργανωμένη με ένα άρτια σχεδιασμένο πολεοδομικό σύστημα.9 Το διοικητικό και
θρησκευτικό κέντρο εντοπίζεται στο βορειοδυτικό
της τμήμα, το οποίο κοσμούσαν μνημειώδη δημόσια κτήρια και ναοί. Περίοπτη θέση καταλάμβανε
ο Ναός του Απόλλωνα, προστάτη θεού της
Αμβρακίας, ο οποίος χρονολογείται στην ύστερη
Αρχαϊκή εποχή10 (εικ. 3). Στην υπόλοιπη έκταση
αναπτύσσονταν ιδιωτικές οικίες ενώ σε περιοχή
εκτός των τειχών οργανώθηκαν τα δύο νεκροταφεία της.
3. Ο Ναός του Απόλλωνα (κάτω)
και υποθετική αναπαράσταση του ναού (δεξιά).

[τ.5.1] Ιανουάριος/Απρίλιος 2021
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Η παλαιότερη μαρτυρία που διαθέτουμε για
ταφές ανάγεται στον 8ο -7ο αι. π.Χ., εποχή πριν
από την επίσημη ίδρυση της πόλης ως αποικία της
Κορίνθου. Πρόκειται για μεμονωμένες ταφές σε
πιθάρια, που βρέθηκαν στο βόρειο τμήμα της πόλης, περιοχή όπου εντοπίζονται λείψανα κατοίκησης κατά τη γεωμετρική και πρώιμη αρχαϊκή
περίοδο.11
Από τον 6ο αι. π.Χ. και έπειτα τα δύο
νεκροταφεία της πόλης οργανώνονται και εντοπίζονται σε περιοχές εκτός των τειχών και συγκεκριμένα στις ανατολικές και νοτιοδυτικές παρυφές
του λόφου της Περάνθης.12 Μεγαλύτερο και
καλύτερα οργανωμένο ήταν το νοτιοδυτικό νεκροταφείο κατά μήκος αρχαίας λεωφόρου (εικ. 4), η
οποία ξεκινούσε από τη νότια πύλη του τείχους και
οδηγούσε στον Άμβρακο, το επίνειο της πόλης
στον Αμβρακικό κόλπο.

Το νοτιοδυτικό νεκροταφείο διέσχιζε μνημειακή λεωφόρος, πλάτους 10-12 μ., η οποία ήταν πλακοστρωμένη στο ανατολικό τμήμα της με υπερυψωμένο πεζοδρόμιο, ενώ στο δυτικό της τμήμα
ήταν κατασκευασμένη από χώμα με χαλίκια και
λατύπη. Εκατέρωθεν της λεωφόρου υψώνονταν
αναλημματικοί τοίχοι, κατασκευασμένοι από ασβεστόλιθους, με επιμελημένη λάξευση, οι οποίοι όριζαν τα μέτωπα πειόσχημων ή τετράγωνων περιβόλων.13 Οι περίβολοι περιέκλειαν μεγάλο αριθμό
ταφών, που χρονολογούνται από τον 6ο αιώνα
π.Χ. έως και την πρώιμη Ρωμαϊκή εποχή14 (εικ. 5).
Ιδιαιτέρως σημαντικό τεκμήριο στη σύγχρονη
έρευνα αποτελούν και οι επιτύμβιες στήλες της
Αμβρακίας (εικ. 6), ένα από τα μεγαλύτερα σύνολα
ενεπίγραφων μνημείων, που διαθέτουμε μέχρι
σήμερα, στη βορειοδυτική Ελλάδα.15 Χρονολογικά
καλύπτουν την περίοδο από τις αρχές του 5ου έως

4. Αεροφωτογραφία της Δυτικής Νεκρόπολης της Αμβρακίας.
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5. Διάφοροι τύποι τάφων της Δυτικής Νεκρόπολης της Αμβρακίας.
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και τον 2ο αι. π.Χ. Αποτελούν πηγή πολύτιμων
πληροφοριών όχι μόνο για τα ονόματα των ανθρώπων που έζησαν στην αρχαία Αμβρακία και των
συγγενικών τους δεσμών (εικ. 6γ), αλλά και για την
ίδια την τέχνη της λιθοξοΐας.
Στο προαναφερθέν ερευνητικό πρόγραμμα η
συμβολή της Εφορείας Αρχαιοτήτων Άρτας είναι
καθοριστική και αυτό διότι αποτελεί τον βασικότερο ίσως άξονα γύρω από τον οποίο κινείται το
πρόγραμμα. Η Υπηρεσία αποτελεί τον αρμόδιο
φορέα για την εν γένει αρχαιολογική έρευνα, η
οποία συνίσταται στην επιλογή του προς μελέτη
σκελετικού υλικού (εικ. 7), την ταξινόμηση και
χρονολόγηση των ταφών προερχόμενων από τα νεκροταφεία της Αμβρακίας (εικ. 8), τη μελέτη και
χρονολόγηση των κτερισμάτων τους, καθώς και
των επιτύμβιων στηλών (εικ. 9). Από τις προαναφερθείσες εργασίες θα προκύψει, εν τέλει, ένας
λεπτομερής κατάλογος, ο οποίος θα περιλαμβάνει
όλα τα παραπάνω στοιχεία και θα εκπονηθεί η

τελική έκθεση ταφονομίας και ταφικών πρακτικών
που ακολουθήθηκαν στα νεκροταφεία της Αμβρακίας.
Επιπρόσθετα, προβλέπεται η πειραματική
ανάπτυξη της «ανοιχτής ανασκαφής» με την αποκάλυψη τάφων και τη διενέργεια αρχαιολογικής
έρευνας στον χώρο της Δυτικής Νεκρόπολης της
Αμβρακίας, σχεδίαση, φωτογράφιση και μελέτη
των αρχαιολογικών ευρημάτων, που θα αποκαλυφθούν, καθώς και η λειτουργία ενός κινητού
εργαστηρίου αρχαιογενετικής. Επιπλέον, στα παραδοτέα της Εφορείας Αρχαιοτήτων Άρτας συμπεριλαμβάνεται ο σχεδιασμός και η υλοποίηση
πιλοτικής λειτουργίας έκθεσης καθώς και ανοιχτού
εργαστηρίου Archaeo-BioOpenLab στο Αρχαιολογικό Μουσείου Άρτας.
Η πειραματική ανάπτυξη και οι πιλοτικές
δράσεις ανάδειξης θα σχεδιαστούν και θα υλοποιηθούν με στόχο να γνωρίσει το ευρύ κοινό τις
πολύπλευρες εργασίες που διενεργούνται κατά τη

6. Επιτύμβιες στήλες από τη Δυτική Νεκρόπολη της Αμβρακίας
Αρχαϊκής (α) και Ελληνιστικής εποχής (β-γ).

(α)

(β)
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7. Κατά το στάδιο της μελέτης του οστεολογικού υλικού στο Αρχαιολογικό Μουσείο Άρτας.

διάρκεια της ανασκαφικής διαδικασίας και κατά
τη διάρκεια της δειγματοληψίας, έρευνας, συντήρησης και ανάδειξης των αρχαιολογικών βιολογικών καταλοίπων. Ο απλός πολίτης θα έχει την
ευκαιρία να δει και να ζήσει τις ανασκαφικές και
ερευνητικές ενέργειες βιωματικά και να ανακαλύψει όλη τη διαδικασία που προηγείται πριν φθάσει
οποιοδήποτε έκθεμα στο Μουσείο. Με τη συμβολή
της τεχνολογίας που αφορά στον εξοπλισμό και
στις πρακτικές καθώς και μέσω της προσωπικής
επαφής με το εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό του Αρχαιολογικού Μουσείου Άρτας, οι
επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν
σημαντικές αλλά εν πολλοίς άγνωστες, μέχρι
πρότινος, πτυχές της επιστημονικής και ερευνητικής δραστηριότητας.16

[τ.5.1] Ιανουάριος/Απρίλιος 2021

Τέλος, πρόκειται να πραγματοποιηθεί επιστημονική διημερίδα για το ευρύ κοινό, στην οποία θα
παρουσιαστούν όλα τα νέα δεδομένα, που θα προκύψουν μέσα από το ερευνητικό πρόγραμμα, με το
ακρωνύμιο ΑΠΟΙΚΙΑ.
Η πρόοδος των εργασιών του εν λόγω ερευνητικού προγράμματος το επόμενο διάστημα αναμένεται να προσδώσει νέα επιστημονικά δεδομένα
αναφορικά με τα νεκροταφεία και τα ταφικά έθιμα
της περιοχής Αμβρακίας και να φωτίσει, έτι περαιτέρω, άγνωστες έως σήμερα πτυχές του πλούσιου
πολιτιστικού αποθέματος της πόλης της Άρτας.
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8. Κιβωτιόσχημος τάφος
από τη Δυτική Νεκρόπολη
της Αμβρακίας.
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9. Τεφροδόχα αγγεία, επιτύμβιες στήλες
και κτερίσματα τάφων από τη Δυτική Νεκρόπολη
της Αμβρακίας.
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Προέλευση και πνευματικά δικαιώματα εικονογράφησης άρθρου
Εφορεία Αρχαιοτήτων Άρτας (ΥΠΠΟΑ)
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μουσειολογικής και μουσειογραφικής ιδέας, την παραγωγή
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Amvrakia was founded by Corinthian settlers in the late 7th century BC in the area where today stands the city of
Arta. The city, which was protected by a strong fortification wall, was developed on the basis of a well-organized
urban system. Its administrative and religious center with monumental public buildings and temples is located in
the northwestern part of the ancient city, while the remaining area was occupied by houses. On the other hand the
two cemeteries of the city were organized in the area outside the walls. The cemeteries of Amvrakia consist of the
main subject of the ongoing research program Ancient DNA analysis in novel multidisciplinary approach of ancient
Corinthian colonization. Ancient Amvrakia and Ancient Tenea as demonstration examples, with the abbreviation
APOIKIA. This project aims in partnering the archeological science with the fields of bioarchaeology,
archeogenetics and museology, in which the monuments and the human remains are studied under innovative
technologies, in order not only to strengthen the scientific research, but also to provide new evidence on the cultural
development of the past. Central to this issue is the colonization of the region of Arta by the Corinthians at the end
of the 7th century BC, and more specifically the biological imprint of the Corinthians on the indigenous population
of Amvrakia and its subsequent demographic development.
Key words: APOIKIA, Ancient Epirus, Ancient History, Archaeology, Ancient DNA, Arta, Amvrakia, Ancient Cemeteries, Tombstones
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