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ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΤΥΜΒΩΝ ΒΡΑΝΑ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

Τὸ 2015 συνεχίστηκαν γιὰ δεύτερη συνεχῆ χρονιὰ οἱ ἐργασίες τοῦ
πενταετοῦς προγράμματος μελέτης καὶ δημοσίευσης τῶν προϊστορικῶν
Τύμβων Βρανᾶ Μαραθῶνος, οἱ ὁποῖοι ἀνεσκάφησαν ἀπὸ τὸν Σπ. Μαρι -
νᾶτο. Ἡ μελέτη διεξήχθη ὑπὸ τὴ διεύθυνση τῆς ὁμότιμης καθηγήτριας
τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, κυρίας Μαρίας Παντελίδου Γκόφα, καὶ
τοὺς μόνιμους ἐπιστημονικοὺς συνεργάτες τοῦ προγράμματος, ἀρχαιολό-
γους Gilles Touchais1, Ἄννα Φίλιππα-Touchais2 καὶ Νικόλα Παπαδη-
μητρίου3. Παραθέτουμε παρακάτω τὶς ἐπὶ μέρους ἐκθέσεις τῶν συνερ-
γατῶν τοῦ προγράμματος. 

1. ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΜΕ ΟΣΤΡΑΚΩΝ ΕΚ ΤΩΝ ΕΠΙΧΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΤΥΜΒΟΥ Ι

Α. Φίλιππα-Touchais, Α. Μπαλιτσάρη

Γενικὲς παρατηρήσεις

Τὸ 2015 μελετήθηκαν 17 ὁμάδες4 κεραμικῆς, προερχόμενες, σύμ-
φωνα μὲ τὶς ἐνδείξεις τοῦ ἀνασκαφέως Σπ. Μαρινάτου, εἴτε ἀπὸ τὶς ἐπι-
χώσεις τῶν τάφων εἴτε ἀπὸ περιορισμένες διερευνητικὲς τομὲς σὲ διάφο -
ρα σημεῖα τοῦ Τύμβου Ι. Ὁ συνολικὸς ἀριθμὸς τῶν ὀστράκων ἀνέρχεται

1. Ὁμότιμος καθηγητὴς Πανεπιστημίου Paris 1 Panthéon-Sorbonne.
2. Συνεργάτης Γαλλικῆς Σχολῆς Ἀθηνῶν.
3. Ἐπιμελητὴς Μουσείου Κυκλαδικῆς Τέχνης. Γιὰ τοὺς συνεργάτες τῆς

ἀνασκαφῆς βλ. στὸ τέλος τῆς ἔκθεσης.
4. Στὶς ὁμάδες δόθηκε συμβατικὴ ἀρίθμηση (1-17).
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σὲ 500 περίπου, ἀπὸ τὰ ὁποῖα 250 τουλάχιστον εἶναι μὲ βεβαιότητα
μεσοελλαδικά, ἐνῶ πολλὰ ἀπὸ τὰ χονδροειδῆ ποὺ θεωρήσαμε ἀρχικὰ
ἀδιάγνωστα εἶναι πιθανότατα ΜΕ. Ὑπάρχουν ἐπίσης ὁρισμένα ὄστρακα
διαφόρων ἄλλων περιόδων: ἐλάχιστα πρωιμότερα (Τελικῆς Νεολιθικῆς ἢ
Πρωτοελλαδικῆς περιόδου) καὶ περίπου 45 μεταγενέστερα (περίπου 25
ΥΕ καὶ 20 ἱστορικῶν καὶ μεταγενέστερων χρόνων). Ἡ κατάσταση δια-
τήρησης τῶν ὀστράκων εἶναι γενικῶς πολὺ κακή: στὴν πλειονότητά
τους εἶναι μικροῦ μεγέθους, πολὺ φθαρμένα καὶ ὡς ἐκ τούτου ἀρκετὰ
ἀπὸ αὐτὰ ἀδιάγνωστα. 

Οἱ περισσότερες ὁμάδες ὀστράκων παρουσιάζουν ἐνδιαφέρον ἐπειδὴ
δίνουν συμπληρωματικὰ στοιχεῖα γιὰ τὴ χρονολόγηση, τὴν ἱστορία καὶ
τοὺς συσχετισμοὺς τῶν τάφων. Ὅσο γιὰ τὰ ἴδια τὰ ὄστρακα, παρὰ τὸ
γε γονὸς ὅτι εἶναι πολὺ ἀποσπασματικὰ καὶ δυσδιάγνωστα, ἐμπλουτίζουν
σημαντικὰ τὴ γνώση μας γιὰ τὴν τεχνολογία καὶ τὴν τυπολογία ἀγ -
γείων τὰ ὁποῖα δὲν ἀντιπροσωπεύονται στὰ κτερίσματα τῶν τάφων. 

Α. Ὄστρακα ἀπὸ τὸ ἐσωτερικὸ τῶν τάφων τοῦ Τύμβου Ι

Τάφος 1

Ἀπὸ τὸν τάφο 1 προέρχονται δύο ὁμάδες ὀστράκων (1, 8). Ἡ πρώ -
τη περιλαμβάνει σύμφωνα μὲ τὶς ἐνδείξεις «ὄστρακα ἔξωθεν καλυπτη-
ρίων πλακῶν», ἐνῶ ἡ δεύτερη «ὄστρακα ἐπιχώσεως δυτικῆς πλευρᾶς
τάφου 1 (εἰσόδου)». Ἡ δεύτερη εἶναι πιὸ ἐνδιαφέρουσα ἐπειδή, σύμφωνα
μὲ τὸ ἀνασκαφικὸ ἡμερολόγιο, προέρχεται ἀπὸ τὴν ἐπίχωση κάτω ἀπὸ
τὸ δάπεδο τοῦ τάφου. Τὸ μοναδικὸ διαγνωστικὸ ἀγγεῖο εἶναι ἕνα Γκρίζο
Μινυακὸ κύπελλο μὲ λα βὲς κάθετα πάνω στὸ χεῖλος (σχ. 1, 8/2-3).
Ἀνήκει σὲ τύπο γνωστὸ στὸν Βρανᾶ ἀπὸ δύο τουλάχιστον ἀγγεῖα τοῦ
τάφου 25, χρονολογούμενα, σύμφωνα μὲ παράλληλα ἀπὸ τὰ Πευκάκια,

5. Ἀγγεῖα ΜΜ 3 καὶ ΜΜ 4, κυρίως ὅμως ΜΜ 8, βλ. ΠΑΕ 2014, 52-53
καὶ εἰκ. 10, ὅπου καὶ ἡ συζήτηση γιὰ τὴ χρονολόγηση.

ΠΑΕ 2015Μ. Παντελίδου Γκόφα, G. Touchais, Α. Φίλιππα-Touchais, Ν. Παπαδημητρίου26
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στὸ πρῶτο μισὸ τῆς ΜΕ ΙΙ. Πάντως τὸ ἀγγεῖο δὲν φαίνεται νὰ εἶναι προ-
γενέστερο τῶν ὑπολοίπων ἀγγείων τοῦ Τύμβου Ι.

Τάφος 1α

Ἀπὸ τὴν ἀνασκαφὴ τοῦ τάφου αὐτοῦ προέρχεται κατὰ πᾶσαν πιθα-
νότητα μιὰ ὁμάδα (13) μὲ ἔνδειξη «τάφος 2, τύμβου προγενέστερος».
Μὲ βάση τὶς ἡμερομηνίες στὸ ἀνασκαφικὸ ἡμερολόγιο Μαρινάτου φαίνε-
ται ὅτι ὑπάρχει κάποιο λάθος στὴν ἔνδειξη καὶ ὅτι ἡ ὁμάδα συνδέεται
πιθανῶς μὲ τὴν ἀνασκαφὴ τῆς «προτυμβικῆς» ταφῆς 1α δυτικὰ τοῦ
τάφου 16. Τὸ μοναδικὸ διαγνωστικὸ ὄστρακο εἶναι ἕνα μικρὸ τμῆμα χεί-
λους ἀπὸ Γκρίζο Μινυακὸ κύπελλο, ὅμοιο μὲ τὸ κύπελλο (ΜΜ 2) ἀπὸ
τὸν τάφο «τῆς βασιλίσσης», χρονολογούμενο στὰ τέλη τῆς ΜΕ Ι ἢ τὶς
ἀρχὲς ΙΙ7. Ἑπομένως, ἂν ὄντως τὸ Μινυακὸ κύπελλο συσχετίζεται μὲ
τὸν τάφο 1α, τότε ὁ τελευταῖος δὲν φαίνεται νὰ εἶναι «προτυμβικός».
Ὡστόσο δὲν μποροῦμε ἀκόμη νὰ συνεξάγουμε ἀσφαλῆ συμπεράσματα. 

Τάφος 2 («τῆς βασιλίσσης»)

Ἀπὸ τὴν ἀνασκαφὴ τοῦ τάφου προέρχονται τρεῖς ὁμάδες ὀστράκων
(6, 7, 17), ἡ πρώτη ἀπὸ τὸν καθαρισμὸ τῆς «νεωτέρας» ταφῆς8 καὶ τὴν
ἀνασκαφὴ τῆς ὑποκείμενης ἐπίχωσης, ἡ δεύτερη ἀπὸ τὸν καθαρισμὸ τῆς
κύριας ταφῆς καὶ ἡ τρίτη ἀπὸ τὸν καθαρισμὸ μετὰ τὴν ἀφαίρεση τῶν 11
ἀγγείων τῆς τελευταίας. Ὅλες περιλαμβάνουν λίγα ὄστρακα, σχεδὸν
ἀποκλειστικὰ ΜΕ. Δυστυχῶς ἡ ὁμάδα 6 δὲν παρέχει στοιχεῖα γιὰ τὴ
χρονολόγηση τῆς νεωτέρας ταφῆς. Τὰ μοναδικὰ διαγνωστικὰ εὑρήματα
ποὺ σχετίζονται μὲ τὴν ταφὴ αὐτὴ εἶναι ἡμισφαιρικὸ ἀγγεῖο (ΜΜ 13)
καὶ ἀγνύθα, τὰ ὁποῖα δὲν ἔχουν ἀκόμη ἐντοπιστεῖ στὸ Μουσεῖο Μα-
ρα θῶνος καὶ εἶναι γνωστὰ μόνο ἀπὸ σκαριφήματα στὰ εὑρετήρια τοῦ

6. Μαρινᾶτος ΠΑΕ 1970, 11.
7. ΠΑΕ 2014, 52.
8. Αὐτόθι 41.

ΠΑΕ 2015 Μελέτη προϊστορικῶν Τύμβων Βρανᾶ Μαραθῶνος 27
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Μουσείου. Τὰ δύο αὐτὰ εὑρήματα φαίνεται ὅτι χρονολογοῦνται στὰ ἱστο-
ρικὰ χρόνια καὶ ὡς ἐκ τούτου πιθανότατα καὶ ἡ νεώτερη ταφή.

Τάφος 3 («τοῦ ἵππου»)

Ἀπὸ τὴν ἀνασκαφὴ τοῦ τάφου προέρχονται τρεῖς ὁμάδες ὀστράκων
(4, 9, 10). Ἡ πρώτη περιλαμβάνει «ὄστρακα περισυλλεγέντα πέριξ καὶ
ἐπὶ τοῦ τάφου 3»9, ἡ δεύτερη «ὄστρακα συνοδεύοντα τὸν σκελετὸν τοῦ
ἵππου» καὶ ἡ τρίτη «ὄστρακα ἐπιχώσεως». Σὲ ὅλες τὶς ὁμάδες ὑπάρ-
χουν ὄστρακα ΜΕ ἀλλὰ καὶ μεταγενέστερων περιόδων (ΥΕ καὶ ἱστο-
ρικῶν χρόνων). 

Τάφος 4

Ἀπὸ τὴν ἀνασκαφὴ τοῦ τάφου αὐτοῦ προέρχονται δύο ὁμάδες ὀστρά-
κων (3, 5) χωρὶς ἰδιαίτερο ἐνδιαφέρον. Ἡ πρώτη μὲ ἔνδειξη «ὄστρακα
διαταραγμένης ἐπιχώσεως ἐσωτερικοῦ τάφου» καὶ ἡ δεύτερη «τάφος 4
(ἀγγεῖον 2)». Ἡ πρώτη περιλαμβάνει 18 ὄστρακα προϊστορικῶν καὶ
ἱστορικῶν χρόνων, ὑποδηλώνοντας ὅτι οἱ καλυπτήριες πλάκες κατα-
στράφηκαν νωρὶς καὶ ὁ τάφος ἐπιχώθηκε σταδιακά.

Τάφος 7

Ἀπὸ τὸν τάφο αὐτὸ προέρχεται μία ὁμάδα ὀστράκων (11) μὲ ἔνδειξη
«περισυλλογὴ ὀστράκων ἀπὸ τὴν ἔνδειξη τάφου». Πρόκειται γιὰ 10
χονδροειδῆ θραύσματα ἐκ τῶν ὁποίων 2 ἀνήκουν στοὺς ἀμφορεῖς τοῦ
«τάφου» ἤ «κτίσματος» 8 (ὁμάδα 12), γεγονὸς ποὺ ἐνισχύει τὸν συσχε-
τισμὸ μεταξὺ τοῦ τάφου 7 καὶ τοῦ «κτίσματος» 810. 

9. Σύμφωνα μὲ τὸ ἀνασκαφικὸ ἡμερολόγιο Θέμελη ἕως βάθ. 0.70 μ. Εὐχαρι-
στοῦμε θερμὰ τὸν καθ. Π. Θέμελη γιὰ τὴν παραχώρηση τοῦ ἡμερολογίου ἀνα-
σκαφῆς Βρανᾶ.

10. ΠΑΕ 2014, 46.

ΠΑΕ 2015Μ. Παντελίδου Γκόφα, G. Touchais, Α. Φίλιππα-Touchais, Ν. Παπαδημητρίου28
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«Κτίσμα» 8

Ἀπὸ τὴν ἀνασκαφὴ τοῦ τάφου αὐτοῦ προέρχονται δύο ὁμάδες ὀστρά-
κων (12, 16). Ἡ πρώτη, μὲ ἔνδειξη «ὄστρακα ἐπιχώσεως τάφου 8,
12/6/70»11, περιλαμβάνει πολλὰ θραύσματα ποὺ ἀνήκουν σὲ δύο λαι-
μοὺς ἀμφορέων σὲ κακὴ κατάσταση διατήρησης (σχ. 1. 12/1, 12/2), οἱ
ὁποῖοι θὰ μποροῦσαν νὰ χρονολογοῦνται στὰ τέλη τῆς ΜΕ Ι ἢ στὴν
ἀρχὴ τῆς ΜΕ ΙΙ, σύμφωνα μὲ παράλληλα ἀπὸ τὰ Πευκάκια12. Ἡ δεύ-
τερη ὁμάδα (16), μὲ ἔνδειξη «τάφος 8, 20/06/70»13, περιλαμβάνει
θραύσματα ἀπὸ δύο ἀκόμη λαιμοὺς ἀμφορέων οἱ ὁποῖοι μποροῦν νὰ ἀπο-
κατασταθοῦν σχεδὸν ἐξ ὁλοκλήρου (σχ. 1. 16/1, 16/2). Ἡ χρονολόγηση
τῶν ἀγγείων δὲν εἶναι εὔκολη, ἐπειδὴ ἀποτελοῦν ἕναν τύπο ἀρκετὰ δια-
χρονικὸ ποὺ ἀπαντᾶ ἀπὸ τὴν πρώιμη ΜΕ ΙΙ14 ἕως τὴ ME III ἢ τὴν ΥΕ
I15. Τὸ θέμα θὰ ἐξεταστεῖ περαιτέρω. Παραμένει, ὡστόσο, ἀσαφὲς ποιοὶ
ἀπὸ τοὺς τέσσερεις λαιμοὺς ἀμφορέων πού (σύμφωνα μὲ τὶς ἐνδείξεις)
προέρχονται ἀπὸ τό «κτίσμα» 8 εἶναι ἐκεῖνοι ποὺ ἀναφέρει ὁ ἀνασκα-
φέας16. 

11. Ἡ ἡμερομηνία τῆς ἔνδειξης συμπίπτει μὲ τὴν ἡμερομηνία τῆς ἀνα-
σκαφῆς τοῦ τάφου 8 στὸ ἡμερολόγιο Μαρινάτου (12/6/70). 

12. J. Maran, Die deutschen Ausgrabungen auf  der Pevkakia-Magula in Thessa-

lien, III. Die mittlere Bronzezeit (Bonn 1992) πίν. 22: 5-6, πίν. 30: 10-11 (φάση
3, μετάβαση ἀπὸ τὴ ΠΕ ΙΙΙ στὴ ΜΕ Ι), πίν. 62: 6 (φάση 5, τέλος ΜΕ Ι ἢ
ἀρχὲς τῆς ΜΕ ΙΙ).

13. Σημειωτέον ὅτι ἡ ἡμερομηνία τῆς ἔνδειξης δὲν συμπίπτει μὲ τὴν ἀνα-
σκαφὴ τοῦ κτίσματος 8 στὸ ἀνασκαφικὸ ἡμερολόγιο. 

14. Maran ὅ.π. πίν. 49: 11 (φάση 5), πίν. 80 (φάση 6 πρώιμη); H. Sieden-
topf, Alt-Ägina, IV.2. Mattbemalte Keramik der mittleren Bronzezeit (Mainz/Rhein
1991) πίν. 41.

15. S. Dietz, The Argolid at the transition to the Mycenaean Age. Studies in the

chronology and cultural development in the Shaft Grave period (Copenhagen 1991)
εἰκ. 72, σ. 233.

16. ΠΑΕ 1970, 14 καὶ πίν. 17β. Βλ. ἐπίσης ΠΑΕ 2014, 46.

ΠΑΕ 2015 Μελέτη προϊστορικῶν Τύμβων Βρανᾶ Μαραθῶνος 29
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ΠΑΕ 2015Μ. Παντελίδου Γκόφα, G. Touchais, Α. Φίλιππα-Touchais, Ν. Παπαδημητρίου30

Σχ. 1. Μεσοελλαδικὴ κεραμικὴ Τύμβου Ι (κλίμακα 1:4, σχ. Α. Μπαλιτσάρη).
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Ἐντύπωση προκαλεῖ τὸ γεγονὸς ὅτι, ἐνῶ ἀπὸ τό «κτίσμα» 8 προέρ-
χονται (σύμφωνα μὲ τὰ δεδομένα) τέσσερεις λαιμοὶ ἀμφορέων, δὲν ὑπάρ-
χει καμία ἔνδειξη γιὰ τοὺς δύο λαιμοὺς ἀμφορέων ποὺ εἶχαν βρεθεῖ δυ -
τικὰ τοῦ ἐσωτερικοῦ περιβόλου17. Ὑποθέσαμε ὅτι θὰ μποροῦσε νὰ ὑπάρ-
χει κάποιο λάθος στὶς ἐνδείξεις. Πράγματι, παραβάλλοντας τὶς ἡμερο-
μηνίες τῶν ὁμάδων μὲ ἐκεῖνες τοῦ ἀνασκαφικοῦ ἡμερολογίου, διαπιστώ-
σαμε ὅτι οἱ λαιμοὶ ἀμφορέων τῆς ὁμάδας 12 προέρχονται μὲ σχετικὴ
ἀσφάλεια ἀπὸ τό «κτίσμα» 8 (λόγῳ συμπτώσεως τῶν ἡμερομηνιῶν)18,
ἐνῶ οἱ λαιμοὶ ἀμφορέων τῆς ὁμάδας 16 θὰ μποροῦσαν νὰ ταυτίζονται μὲ
ἐκείνους ποὺ βρέθηκαν δυτικὰ τοῦ ἐσωτερικοῦ περιβόλου ἐπειδὴ συνά-
δουν οἱ ἡμερομηνίες19.

Β. Ὄστρακα ἀπὸ ἄλλους χώρους τοῦ Τύμβου Ι

Ἡ πιὸ ἐνδιαφέρουσα ὁμάδα ὀστράκων, ἐκτὸς τάφων, εἶναι ἡ ὁμάδα
15 μὲ ἔνδειξη «δοκιμαστικὴ τάφρος δυτικὰ τάφου 1α τύμβου 1ου (ἐκτὸς
κύκλου), 16/06/1970». Ἡ ἀνασκαφὴ τῆς τάφρου φαίνεται ὅτι ὁλοκλη-
ρώθηκε μὲ τὴν ἀποκάλυψη τῆς δυσδιάγνωστης ἐγκατάστασης τῶν
τριῶν πλακῶν (μιᾶς ὁριζόντιας καὶ δύο κάθετων) καὶ τῶν δύο λαιμῶν
ἀμφορέων (βλ. παραπάνω). 

Ἡ ὁμάδα περιλαμβάνει 70 περίπου ὄστρακα, τὰ περισσότερα προερ-
χόμενα ἀπὸ χονδροειδῆ ἀγγεῖα καὶ ὁρισμένα ἀπὸ γκρίζα μινυακά,
γνωστῶν τύπων στὸν Βρανᾶ. Εἰδικότερα ὁ κάνθαρος μὲ τὶς ὁριζόντιες
ἐγχαράξεις πάνω ἀπὸ τὴν τροπίδωση (σχ. 1. 15/12) εἶναι ὅμοιος μὲ
ἐκεῖνον ποὺ συνόδευε τὸν νεκρὸ τοῦ τάφου 1, χρονολογούμενος πιθανότα -
τα σὲ ἕνα ὥριμο στάδιο τῆς ΜΕ Ι20. Μεταξὺ τῶν χονδροειδῶν ἀγγείων,

17. ΠΑΕ 1970, πίν. 12β.
18. Βλ. σημ. 11.
19. Ἡ τομὴ ἐξωτερικὰ τοῦ ἐσωτερικοῦ περιβόλου, ὅπου βρέθηκαν δύο λαιμοὶ

ἀμφορέων, ἔγινε στὶς 19/06/70 καὶ οἱ λαιμοὶ τῆς ὁμάδας 16 φέρουν ἡμερομηνία
20/06/70. Ὑπάρχει δηλαδὴ συνάφεια μεταξὺ τῶν ἡμερομηνιῶν αὐτῶν.

20. ΠΑΕ 2014, 49-51 καὶ σχ. 6 (ΜΜ 14).
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ἀξίζει νὰ σημειωθεῖ ἡ παρουσία ἑνὸς μικροῦ πιθοειδοῦς ἢ χυτροειδοῦς
ἀγγείου (σχ. 1. 15/4) στὸ ὁποῖο συνανήκουν 12 θραύσματα, ἐκ τῶν
ὁποίων δύο συγκολλώμενα. 

Γ. Τεχνολογικὲς κατηγορίες τῆς ΜΕ κεραμικῆς Βρανᾶ

Παρὰ τὴν ἀποσπασματικότητά του, τὸ ὑλικὸ τῶν ἐπιχώσεων ἀφ᾿
ἑνὸς δίνει μιὰ ἰδέα τῶν ΜΕ χρηστικῶν, χονδροειδῶν ἀγγείων, τὰ ὁποῖα
ἀπουσιάζουν ἀπὸ τὸ ἐσωτερικὸ τῶν τάφων, καὶ ἀφ᾿ ἑτέρου ἐνισχύει τὴν
εἰκόνα ποὺ εἴχαμε σχηματίσει γιὰ τὴ λεπτότεχνη κεραμικὴ ἀπὸ τὴ με -
λέτη τῶν ἀκέραιων ἀγγείων τοῦ Τύμβου Ι21. Συνολικὰ διακρίθηκαν ἑπτὰ
κατηγορίες κεραμικῆς μὲ βάση τὴ μακροσκοπικὴ ἐξέταση τῶν τεχνολο-
γικῶν χαρακτηριστικῶν της (σύνθεση καὶ χρῶμα πηλοῦ, ἐπεξεργασία
ἐπιφανείας).

1. Χονδροειδὴς κεραμικὴ

Στὴν πλειονότητά τους τὰ ὄστρακα τῆς ἐπίχωσης τοῦ Τύμβου Ι
προέρχονται ἀπὸ ἀγγεῖα χονδροειδῆ. Διακρίναμε δύο παραλλαγές (1α,
1β), στὴν πρώτη ὁ πηλὸς εἶναι κόκκινος μὲ πολλὲς προσμείξεις καὶ στὴ
δεύτερη καστανὸς μὲ λεπτότερες προσμείξεις. Πρὸς τὸ παρόν, ἐλλείψει
περισσοτέρων στοιχείων ἀπὸ ἀναλυτικὲς μεθόδους μελέτης, θεωροῦμε
ὅτι καὶ οἱ δύο παραλλαγὲς εἶναι τοπικῆς παραγωγῆς. Τὰ ὄστρακα τῶν
χονδροειδῶν ἀγγείων εἶναι συνήθως πολὺ ἀποσπασματικά. Σὲ ἐλάχιστες
μόνο περιπτώσεις ὑπάρχουν μεγαλύτερα καὶ συγκολλώμενα θραύσματα,
ὅπως στὴν περίπτωση τοῦ μικροῦ πιθοειδοῦς (σχ. 1. 15/4), ὅπου θὰ μπο -
ρούσαμε νὰ ὑποστηρίξουμε ὅτι τὸ ἀγγεῖο βρισκόταν στὴ θέση του. 

2. Λεπτότεχνη κεραμικὴ

Διακρίθηκαν τέσσερεις τεχνολογικὲς παραλλαγές (2α-2δ). Ἡ Γκρί -
ζα στιλβωτή (Μινύεια), ἰδιαιτέρως κοινὴ στὸν Βρανᾶ, ἡ Καστανὴ στιλ-
βωτή, ἡ Καστανὴ μὲ ἀμαυρόχρωμο διάκοσμο καὶ ἡ Καστανὴ μονόχρω -

21. ΠΑΕ 2014, 47-49.
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μη (plain). Καὶ οἱ τέσσερεις παραλλαγὲς ἔχουν ὁρισμένα κοινὰ τεχνολο-
γικὰ χαρακτηριστικά (πηλὸς καθαρός, ἀρκετὰ μαλακὸς μὲ λίγη μίκα)
καὶ θεωροῦμε πρὸς τὸ παρὸν ὅτι εἶναι τοπικῆς παραγωγῆς.

3. Εἰσηγμένη κεραμικὴ - Αἰγινήτικη

Πρόκειται γιὰ ἀμαυρόχρωμη κεραμικὴ ἀπὸ τὸν χαρακτηριστικό,
ξανθὸ αἰγινήτικο πηλό (μεσόκοκκος, πορώδης μὲ χρυσὴ μίκα). Ἡ κα -
τηγορία ἀντιπροσωπεύεται ἀπὸ τὶς δύο πρόχους τοῦ τάφου 222 καὶ ἕξι
συνολικὰ ὄστρακα ἀπὸ τὶς ἐπιχώσεις. Ὅπως φαίνεται τὰ ἀμαυρόχρωμα
ἀγγεῖα δὲν ἦταν δημοφιλῆ στὸν Βρανᾶ, πιθανότατα ἐπειδὴ δὲν ἐντάσσον-
ταν στὴν τοπικὴ κεραμικὴ παράδοση. 

Δ. Συμβολὴ τῆς μελέτης τῶν ὀστράκων στὴ βιογραφία τοῦ Τύμβου Ι

Ἐκτὸς ἀπὸ τὴν ἐπικρατοῦσα ΜΕ κεραμική, μεταξὺ τῶν ὀστράκων
τῆς ἐπίχωσης τοῦ Τύμβου Ι ἀναγνωρίστηκαν ὄστρακα προγενέστερων
καὶ μεταγενέστερων περιόδων, τὰ ὁποῖα δίνουν λίγα ἀλλὰ ἐνδιαφέροντα
στοιχεῖα γιὰ τὴν ἱστορία τοῦ τύμβου πρὶν καὶ μετὰ τὴν περίοδο τῆς κύ -
ριας χρήσης του.

Ἀπὸ τὴν περίοδο πρ ὶ ν  ἀπὸ  τὴ ν  κατασκευὴ τοῦ Τύμβου Ι προέρ-
χονται λίγα θραύσματα ἀγγείων πιθανῶς τῆς Τελικῆς Νεολιθικῆς ἢ/καὶ
ΠΕ περιόδου. Ἡ παρουσία τῶν πρωιμότερων αὐτῶν ὀστράκων θὰ μπο-
ροῦσε νὰ ὀφείλεται στὰ φερτὰ χώματα ποὺ χρησιμοποιήθηκαν γιὰ τὴν
ἀνέγερση τοῦ τύμβου. Ἐπειδὴ τὰ χώματα δὲν μπορεῖ νὰ μεταφέρθηκαν
ἀπὸ μακριά, τὰ ὄστρακα ὑποδηλώνουν ὅτι ἡ περιοχὴ Βρανᾶ δὲν ἦταν
ἀκατοίκητη πρὶν ἀπὸ τὴ ΜΕ περίοδο. Ἡ παρουσία ἄλλωστε ΠΕ τάφων
σὲ μικρὴ ἀπόσταση ἀποτελεῖ ἀδιάσειστη μαρτυρία γι᾿ αὐτό23. 

Ἀπὸ περιόδους μετὰ τὴν ἐγκατάλειψη τοῦ Τύμβου Ι προέρχονται
λίγα θραύσματα ἀγγείων τῆς Μυκηναϊκῆς ἐποχῆς, καθὼς καὶ ἀρκε τὰ

22. ΜΜ 7 καὶ ΜΜ 10, ΠΑΕ 2014, 54 καὶ εἰκ. 10στ΄, 11α-γ.
23. Αὐτόθι 36.
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τῶν ἱστορικῶν χρόνων (κλασικά, ἑλληνιστικά, ρωμαϊκά, βυζαντινά). 
Τὰ θραύσματα μυκηναϊκῆς κεραμικῆς εἶναι σχετικὰ λίγα καὶ ἀναμενό-
μενα στὰ ἐπιφανειακὰ στρώματα ἐφ᾿ ὅσον οἱ ὑπόλοιποι τύμβοι ἔχουν
χρησιμοποιηθεῖ στὴν περίοδο αὐτή. Οἱ σταθμοὶ στὴ μετέπειτα χρήση
τοῦ τύμβου σηματοδοτοῦνται ἀπὸ τὶς δύο τουλάχιστον μεταγενέστερες
ταφές: 1) τή «νεωτέρα ταφὴ» τοῦ τάφου 2, ἡ ὁποία χρονολογεῖται μᾶλ -
λον στὰ ἱστορικὰ χρόνια, καὶ 2) τὴν ἐκτεταμένη τοῦ τάφου 6, ἡ ὁποία
ἔχει χρονολογηθεῖ ἀπὸ τὸν ἀνασκαφέα στὰ ὕστερα ρωμαϊκὰ χρόνια24. 

2. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΤΥΜΒΟΥ ΙΙ

Ν. Παπαδημητρίου

Ὁ ἐλλειψοειδοῦς σχήματος Tύμβος ΙΙ25, διαμ. 15.56×17.53 μ.
(εἰκ. 2, 3), βρίσκεται σὲ ἔδαφος ποὺ παρουσιάζει κλίση ἀπὸ ΒΔ. πρὸς
ΝΑ. καὶ τὸ ὕψος του δὲν ξεπερνᾶ τὸ 1 μ. Ἔχει κτιστὸ περίβολο, λίθινο
μανδύα καὶ σύνθετο κτιστὸ τάφο ἀποτελούμενο ἀπὸ τρεῖς διαδοχικοὺς
χώ ρους μὲ κατεύθυνση Β./ΒΑ.-Ν./ΝΔ. Ἡ κατάσταση διατήρησης τοῦ
τύμβου εἶναι ἐξαιρετική. Ἡ μελέτη του, ὡστόσο, δυσχεραίνεται ἀπὸ τρία
στοιχεῖα: 

α) Ὁ Σπ. Μαρινάτος πραγματοποίησε ἐπιφανειακὸ καθαρισμὸ τοῦ
τύμβου, ἀνέσκαψε ὅμως συστηματικὰ μόνον τὸν κεντρικὸ τάφο καὶ τὸν
πέριξ αὐτοῦ χῶρο. Τὸ βόρειο τμῆμα τοῦ τύμβου ἐρευνήθηκε δειγματολη-
πτικά «διὰ μικρῶν ὀπῶν», οἱ ὁποῖες δὲν ἔδειξαν κάτι πέραν «ἰχνῶν κυ -
κλι κῆς τοποθετήσεως τινῶν ἐσωτερικῶν λίθων» (ἡμερολόγιο ἀνασκα -
φῆς, 30 Ἰουνίου 1970). 

β) Γιὰ λόγους προστασίας, οἱ τομὲς ποὺ εἶχαν γίνει πέριξ τοῦ κεν-
τρικοῦ τάφου καταχώθηκαν μετὰ τὴν ἀνασκαφή, μὲ ἀποτέλεσμα σήμερα
νὰ μὴν εἶναι ὁρατὰ τὰ σχετικὰ σημεῖα (εἰκ. 1, 2). 

24. ΠΑΕ 1970, 14.
25. Γιὰ τὴν ἀρχικὴ περιγραφὴ τοῦ τύμβου, βλ. αὐτόθι 14-16.
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γ) Οἱ ἀποθέσεις χώματος στὶς δεκαετίες ποὺ ἀκολούθησαν τὴν ἀνα-
σκαφὴ ἔχουν καλύψει ἐντελῶς τὸ νότιο τμῆμα τοῦ τύμβου, μὲ ἀποτέλεσμα
νὰ μὴν εἶναι πλέον ὁρατὸς ὁ περίβολος (εἰκ. 1, 3). Ἐπίσης, ἔχουν κα λύψει
τὸ δάπεδο τοῦ κεντρικοῦ τάφου τουλάχιστον κατὰ δύο σειρὲς δόμων.

Ἔχοντας ὑπ᾿ ὄψη τοὺς ἀνωτέρω περιορισμούς, προχωροῦμε στὴν
πα ρουσίαση τῶν ἀρχιτεκτονικῶν στοιχείων τοῦ τύμβου ΙΙ.

Περίβολοι

Ὁ ἐξωτερικὸς περίβολος ἔχει διπλὴ περιφέρεια κατὰ τὸ δυτικὸ
τμῆμα του (σχ. 2, 326). Σύμφωνα μὲ τὸν ἀνασκαφέα, στὴν ἀρχική του
μορφὴ ὁ τύμβος ἦταν εὐρύτερος, κυκλικός, καὶ συνδεόταν μὲ διαμόρ-
φωση «εἰσόδου» στὸ Ν./ΝΔ. τμῆμα του. Σὲ μεταγενέστερο στάδιο προ-
στέθηκαν σειρὲς πλακοειδῶν λίθων στὸ δυτικὸ τμῆμα, οἱ ὁποῖες μετατό-
πισαν τὸν περίβολο πρὸς Α. Πέριξ τοῦ κεντρικοῦ τάφου ὑπῆρχαν ἐπάλ-
ληλες σειρὲς λίθων, ποὺ ἀπέληγαν στὶς εἰσόδους τῶν διαδοχικῶν χώρων
(σχ. 2). Μιὰ ἀκόμη σειρὰ λίθων εἶναι ὁρατὴ στὸ ΒΑ. τμῆμα τοῦ τύμβου.
Ἀπὸ τὶς ἀνασκαφικὲς φωτογραφίες προκύπτει ὅτι οἱ σειρὲς λίθων ἀντι-
στοιχοῦσαν σὲ μικρότερους «περιβόλους», ποὺ στὶς παλαιὲς ἀρχιτεκτο-
νικὲς τομὲς φαίνονται νὰ συγκρατοῦν διαδοχικοὺς λίθινους μανδύες (σχ.
2, εἰκ. 1). Ὡστόσο αὐτὸ σήμερα δὲν μπορεῖ νὰ ἐπιβεβαιωθεῖ, καθὼς ἡ
περιοχὴ πέριξ τοῦ τάφου ἔχει καταχωθεῖ καὶ μόνον ὁ εὐρύτερος ἐκ τῶν
ὑποτιθέμενων «περιβόλων» εἶναι ὁρατός (εἰκ. 2).

Ὁ κεντρικὸς τάφος

Ὁ κτιστὸς ὀρθογώνιος τάφος ἀποτελεῖται ἀπὸ τρεῖς διαδοχικοὺς
χώρους (σχ. 2, 3, εἰκ. 127). Οἱ μακρὲς πλευρὲς εἶναι κτισμένες μὲ ἐπί-
πεδες πλάκες καὶ μεγαλύτερους παραλληλόγραμμους λίθους τοποθετη-

26. Βλ. ἐπίσης ΠΑΕ 1970, πίν. 20α.
27. Βλ. ἐπίσης αὐτόθι πίν. 19β.
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Σχ. 2. Κάτοψη καὶ τομὲς τῶν Τύμβων ΙΙ καὶ ΙΙΙ μετὰ τὴν ἀνασκαφή (ΠΑΕ
1970, 15 εἰκ. 4).
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μένους ὁριζοντίως καὶ ἔχουν μειούμενο ὕψος ἀπὸ τὸ κέντρο πρὸς τὴν
περιφέρεια. Στὴν εἴσοδο τοῦ ἐσωτερικοῦ θαλάμου διαμορφώνονται παρα-
στάδες, ἐνῶ στὶς εἰσόδους τῶν δύο νοτιότερων χώρων βρέθηκαν κατώ-
φλια. Ὁ τρόπος στέγασης τοῦ τάφου δὲν εἶναι γνωστός, καθὼς δὲν βρέ-
θηκαν πλάκες στέγασης. Σύμφωνα μὲ τὶς ἀνασκαφικὲς φωτογραφίες, ὁ
ἐσωτερικὸς θάλαμος εἶχε βρεθεῖ πλήρης μεγάλων λίθων (εἰκ. 4), εἶναι
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Σχ. 3. Κάτοψη τῶν Τύμβων ΙΙ καὶ ΙΙΙ στὴ σημερινὴ κατάσταση διατήρησης
(2014, σχ. Ν. Μιχαηλίδη - Δ. Μπάρτζη).
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ὅμως μᾶλλον ἀπίθανο ὅτι οἱ λίθοι αὐτοὶ εἶχαν σχέση μὲ τὴ στέγαση τοῦ
συγκεκριμένου χώρου. Τὸ θέμα τῆς στέγασης θὰ πρέπει νὰ ἐξεταστεῖ
περαιτέρω. 

Ἡ τοιχοδομία τῶν μακρῶν πλευρῶν παρέχει ὁρισμένα στοιχεῖα γιὰ
τὴν κατασκευαστικὴ ἱστορία τοῦ τάφου. Ὁ ἐσωτερικὸς θάλαμος παρου-
σιάζει κατασκευαστικὴ αὐτοτέλεια. Ὅπως φαίνεται σὲ παλαιὲς φωτο-
γραφίες καὶ στὶς ἀρχιτεκτονικὲς τομές (σχ. 4: τομὲς Α1΄-Α1, Α2΄-Α2),
λίγο μετὰ τὶς παραστάδες τῆς εἰσόδου (σὲ ἀπόσταση 15-20 ἑκ.) παρα-
τηρεῖται διακοπὴ τῆς τοιχοδομίας καὶ στὶς δύο πλευρές. Οἱ πρὸς Ν.
τοῖχοι ἁπλῶς ἐφάπτονται τῶν τοίχων τοῦ ἐσωτερικοῦ θαλάμου χωρὶς νά
«δένουν» μαζί τους. Αὐτὸ ἴσως ὑποδηλώνει ὅτι σὲ μιὰ ἀρχικὴ φάση ὁ
τάφος ἀποτελεῖτο μόνον ἀπὸ τὸν ἐσωτερικὸ θάλαμο (μήκ. 2.14-2.22 μ.,
πλάτ. 1.09-1.22 μ.), ὁ ὁποῖος θὰ εἶχε «μεγαρόσχημη» κάτοψη, παρό-
μοια μὲ ἐκείνη τοῦ κτιστοῦ τάφου 2 τοῦ Τύμβου Ι (ὀρθογώνιος μὲ στόμιο). 

Εἶναι πιθανὸν ὅτι καὶ ὁ μεσαῖος χῶρος εἶχε κατασκευαστικὴ αὐτο-
τέλεια. Αὐτὸ τουλάχιστον ὑποδηλώνει τὸ γεγονὸς ὅτι ὁ δυτικὸς τοῖχος
τοῦ ἐξωτερικοῦ χώρου δέν «δένει» μὲ τὸν ἀντίστοιχο τοῖχο τοῦ μεσαίου
χώρου, ἀλλά «ἀκουμπᾶ» στὴν ἐξωτερικὴ πλευρά του δημιουργώντας ἕνα
εἶδος «ὀδόντωσης» (σχ. 3, εἰκ. 2, 4). Πιθανὴ διακοπὴ τῆς τοιχοδομίας
παρατηρεῖται καὶ στὸ ἐπίπεδο τοῦ κατωφλίου τοῦ μεσαίου χώρου, ὅμως
ἐδῶ οἱ μεταγενέστερες ἐπεμβάσεις (γιὰ λόγους στερέωσης) δὲν ἐπιτρέ-
πουν ἀσφαλῆ συμπεράσματα. 

Τὰ κατώφλια τοῦ μεσαίου καὶ τοῦ ἐξωτερικοῦ χώρου εἶναι ὑπερυψω-
μένα σὲ σχέση μὲ τὸ δάπεδο. Ἐπίσης, τὸ δάπεδο τοῦ ἐξωτερικοῦ χώρου,
ὅπως τουλάχιστον φαίνεται στὶς ἀνασκαφικὲς φωτογραφίες, βρισκόταν
σὲ ὑψηλότερο ἐπίπεδο ἀπὸ αὐτὸ τῶν δαπέδων τοῦ μεσαίου καὶ τοῦ ἐσω-
τερικοῦ θαλάμου (εἰκ. 1, 4), ἐνῶ σήμερα ἡ ὑψομετρικὴ αὐτὴ διαφορὰ δὲν
διακρίνεται (εἰκ. 2). Ἡ ὑψηλότερη στάθμη δαπέδου τοῦ ἐξωτερικοῦ
χώρου, σὲ συνδυασμὸ μὲ τὸ γεγονὸς ὅτι τὸ ὕψος τῶν μακρῶν τοίχων
μειώνεται ὅσο αὐτοὶ πλησιάζουν πρὸς τὴν περιφέρεια (σχ. 4), ἴσως ὑπο-
δηλώνουν ὅτι τὸ ἐξωτερικό «δωμάτιο» χρησίμευε ὡς χῶρος πρόσβασης
(ἤ «αὐλή», ὅπως τὸν ἀποκαλεῖ ὁ ἀνασκαφέας) ἀπὸ τὴν περιφέρεια τοῦ
τύμβου πρὸς τοὺς κυρίως ταφικοὺς χώρους. 
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Τὰ εὑρήματα

Ὅπως ἀναφέρεται στὸ ἡμερολόγιο τοῦ Π. Θέμελη (29/5/1970), με -
ταξὺ τῶν ὀγκολίθων ποὺ κάλυπταν τὸν ἐσωτερικὸ θάλαμο βρέθηκε τμῆ -
μα γυάλινης φιάλης νεώτατων χρόνων, ποὺ ὑποδηλώνει πρόσφατη σύ λη -
ση (ἡ φιάλη δὲν ἐντοπίστηκε στὸ Μουσεῖο Μαραθώνα, οὔτε καταγράφε-
ται στὸ εὑρετήριο). Ἀφοῦ ἀφαιρέθηκαν οἱ ὀγκόλιθοι, στὸ δάπεδο τοῦ θα -
λάμου ἐντοπίστηκαν ἐλάχιστα ὀστά, κωνικὸ σφονδύλι ἀπὸ στεατίτη, 17
αἰχμὲς βελῶν (βλ. παρακάτω) καὶ χάλκινο μαχαιρίδιο ἐντὸς στρώματος
μὲ ἔντονα ἴχνη φωτιᾶς28.

Στὸν μεσαῖο χῶρο, πλησίον τῶν παραστάδων τοῦ ἐσωτερικοῦ θαλά-
μου καὶ τοῦ ἀνατολικοῦ τοίχου, ἐντοπίστηκαν διάσπαρτα ἀνθρώπινα

28. ΠΑΕ 1970, πίν. 21α.
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ὀστά29, πού, σύμφωνα μὲ τὴν ἀνθρωπολογικὴ μελέτη, ἀντιστοιχοῦν σὲ
τουλάχιστον 4 ἄτομα (βλ. παρακάτω). Ἀπὸ τὸν ἐξωτερικὸ χῶρο δὲν
ἀναφέρονται εὑρήματα. 

Πέραν τούτων, στὸ Μουσεῖο Μαραθώνα ὑπάρχει ψευδόστομος ἀμφο-
ρέας τῆς ΥΕ ΙΙΙΒ (βλ. παρακάτω), μὲ ἔνδειξη «Τύμβος ΙΙ, ἐκ τῆς εἰσό-
δου» καὶ ἡμερομηνία 8/6/70, ὁ ὁποῖος, ὡστόσο, δὲν ἀναφέρεται στὰ
ἡμερολόγια ἀνασκαφῆς. Ὑπάρχουν, ἐπίσης, ὁμάδες ὀστράκων ἀπὸ τὸν
κεντρικὸ τάφο (ὁμάδα 19), τὴν εἴσοδο (ὁμάδα 20) καὶ τὴν ἀποχωμάτω -
ση τῆς νότιας πλευρᾶς τοῦ τύμβου (ὁμάδα 18), οἱ ὁποῖες παρουσιάζονται
παρακάτω. Τέλος, μία ἀκόμη ὁμάδα ὀστράκων (ἀρ. 32)30 φέρει ἔνδειξη
«εἴσοδος 2ου τάφου Βρανᾶ Μαραθῶνος» καὶ ἴσως σχετίζεται μὲ τὸν
τύμβο ΙΙ, ἂν καὶ ἡ ἡμερομηνία ἐντοπισμοῦ της (17/12/69) δὲν συ νάδει
μὲ τὰ στοιχεῖα ποὺ ἔχουμε ἀπὸ τὰ ἡμερολόγια ἀνασκαφῆς καὶ τὰ ὁποῖα
καθιστοῦν σαφὲς ὅτι ἡ ἀνασκαφὴ τοῦ τύμβου ΙΙ ἔγινε τὸν Μάιο καὶ τὸν
Ἰούνιο τοῦ 1970. 

Σχολιασμὸς

Ὁ Σπ. Μαρινᾶτος θεώρησε ὅτι ἡ διπλὴ περιφέρεια τοῦ ἐξωτερικοῦ
περιβόλου ὀφειλόταν σὲ ἀλλαγὴ τοῦ σχεδιασμοῦ κατὰ τὴν περίοδο κατα-
σκευῆς τοῦ τύμβου, ὅταν καὶ μετακινήθηκε ἀνατολικότερα γιὰ νὰ συμ-
πίπτει μὲ τὴν εἴσοδο τοῦ τάφου. Ὡστόσο, ἐὰν ἡ μετατόπιση τοῦ περιβό-
λου εἶχε συμβεῖ κατὰ τὴ διάρκεια τῆς ἀρχικῆς κατασκευῆς, δὲν θὰ
ὑπῆρχε οὐσιαστικὸς λόγος νὰ διατηρηθοῦν ὁ εὐρύτερος περίβολος καὶ
κυρίως τὸ ἐξωτερικὸ κατώφλι. Εἶναι λοιπὸν πιθανὸν ὅτι ἡ ἱστορία τοῦ
τύμβου ἦταν πιὸ σύνθετη. Τὰ παρακάτω στοιχεῖα προσφέρουν κάποιες
ἐνδείξεις, χωρὶς ὡστόσο νὰ ἐπιτρέπουν πρὸς τὸ παρὸν ἀσφαλῆ ἀνασύ-
σταση τῆς κατασκευαστικῆς ἱστορίας:

29. ΠΑΕ 1970, πίν. 20β.
30. Σύμφωνα μὲ τὴ μελέτη τῆς κεραμικῆς, τὰ 55 συνολικὰ ὄστρακα τῆς

ὁμάδας εἶναι ὅλα χονδροειδῆ καὶ κυρίως ἱστορικῶν χρόνων.
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α) Τὸ γεγονὸς ὅτι ὁ ἐσωτερικὸς θάλαμος παρουσιάζει κατασκευα-
στικὴ αὐτοτέλεια ὑποδηλώνει ὅτι θὰ μποροῦσε νὰ εἶχε κτιστεῖ σὲ προγε-
νέστερο στάδιο – κάτι ποὺ ἴσως θὰ ἐξηγοῦσε τὴν παρουσία τῶν διαδο-
χικῶν σειρῶν λίθων («περιβόλων») πέριξ τοῦ τάφου. Οἱ σειρὲς αὐτὲς θὰ
μποροῦσαν νὰ ἀντιστοιχοῦν σὲ διαδοχικὲς φάσεις ἐπέκτασης τοῦ τύμβου
μὲ προσθήκη νέων λίθινων μανδυῶν31.

β) Στὸ σημεῖο ὅπου ἐκκινεῖ ἡ ἐσωτερικὴ περιφέρεια τοῦ περιβόλου, ὁ
τοῖχος ἔχει μεγαλύτερο ὕψος ἀπὸ κάθε ἄλλο σημεῖο τοῦ Τύμβου ΙΙ. Αὐτὸ
ἴσως ὑποδηλώνει ὅτι ἡ μετατόπιση τῆς περιφέρειας ἀποτελεῖ μεταγενέ-
στερη ἐπέμβαση.

γ) Τὸ γεγονὸς ὅτι ὁ ἐσωτερικὸς θάλαμος τοῦ κεντρικοῦ τάφου βρέ-
θηκε πληρωμένος μὲ μεγάλους ὀγκόλιθους, ἐνῶ μεγάλη συγκέντρωση
ὀγκολίθων παρατηρήθηκε καὶ μπροστὰ ἀπὸ τὴν εἴσοδο τοῦ τάφου, σὲ
συνδυασμὸ μὲ τὸ γεγονὸς ὅτι τὸ δάπεδο τοῦ ἐξωτερικοῦ χώρου («αὐ -
λῆς») ἦταν ὑπερυψωμένο σὲ σχέση μὲ τὰ δάπεδα τῶν ἄλλων δύο χώρων,
ἐνδεχομένως ὑποδηλώνει διαφορετικὰ στάδια κατασκευῆς καὶ χρήσης. 

Δεδομένου ὅτι τὰ εὑρήματα ἀπὸ τὸν τάφο εἶναι ἐλάχιστα, γιὰ νὰ
ἀπαντηθεῖ τὸ ἐρώτημα τῆς κατασκευαστικῆς ἱστορίας θὰ πρέπει νὰ
ἀπο κτήσουμε πληρέστερη εἰκόνα γιὰ τὴν ἐσωτερ ικὴ  δ ομὴ τοῦ τύμ-
βου. Ὁ Σπ. Μαρινᾶτος ἐρεύνησε τὸν χῶρο μεταξὺ τοῦ τάφου καὶ τῶν
δια δοχικῶν περιβόλων ἀλλὰ δὲν προχώρησε πέραν αὐτῶν, ἐνδεχομένως
διότι θεώρησε ὅτι ἡ παρουσία σύνθετου κεντρικοῦ τάφου ἀπέκλειε τὴν
πιθανότητα ἀνεύρεσης ἄλλων τάφων. Ὡστόσο, στὸν παρακείμενο Τύμβο
IV, ὅπου βρέθηκε ἐπίσης σύνθετος τριμερὴς τάφος, ὑπῆρχαν καὶ ἄλλοι
δύο κτιστοὶ τάφοι στὴν περιφέρεια τοῦ τύμβου. Ὡς ἐκ τούτου, ἀπαι-
τεῖται συστηματικότερη μελέτη τοῦ Β. καὶ Α. τμήματος τοῦ Τύμβου ΙΙ,

31. Δὲν ἀποκλείεται, ὡστόσο, ἡ χρήση τέτοιων μανδυῶν νὰ σχετιζόταν
ἁπλῶς μὲ τὴ μέθοδο οἰκοδόμησης τοῦ τύμβου μὲ ἐπάλληλους περιβόλους ὥστε νὰ
συγκρατοῦνται οἱ πιέσεις ἀπὸ τὰ χώματα τοῦ γεμίσματος, παρὰ μὲ χρονολογικῶς
διακριτὰ στάδια κατασκευῆς. Παρόμοιοι περίβολοι καὶ ἐπάλληλοι λίθινοι μανδύες
παρατηροῦνται καὶ πέριξ θολωτῶν τάφων τῆς Μεσσηνίας, μὲ πιὸ χαρακτηριστικὴ
περίπτωση αὐτὴ τοῦ ΥΕ Ι/ΙΙΑ θολωτοῦ στὸ Ψάρι, ΑΔ 38, 1983, Β, 111-113.
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τὰ ὁποῖα παραμένουν οὐσιαστικὰ ἀνεξερεύνητα. Ἡ γεωφυσικὴ διερεύ-
νηση μὲ χρήση γεωραντὰρ στὶς περιοχὲς πέριξ τοῦ τάφου θεωρεῖται
ἐνδεδειγμένη λύση γιὰ τὴ μελέτη τῆς ἐσωτερικῆς δομῆς τοῦ τύμβου, τὸν
πιθανὸ ἐντοπισμὸ ἄλλων τάφων ἀλλὰ καὶ τὴν διαπίστωση πιθανῆς προ-
τυμβικῆς χρήσης τοῦ χώρου, χωρὶς νὰ διαταραχθεῖ ἡ ἀκεραιότητα τοῦ
μνημείου. 

3. ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΕΡΑΜΙΚΗΣ ΤΥΜΒΟΥ ΙΙ

Ἡ κεραμικὴ ποὺ βρέθηκε στὸν Τύμβο ΙΙ δὲν εἶναι καθόλου πλούσια,
ὅπως σημειώνει καὶ ὁ ἀνασκαφέας32. Ἀποτελεῖται ἀπὸ 160 περίπου
ὄστρακα, προερχόμενα ἀπὸ τρεῖς ὁμάδες (18, 19, 20) καὶ ἕνα μικρὸ ἀγ -
γεῖο ποὺ ἔχει συντηρηθεῖ στὸ παρελθὸν καὶ ἐκτίθεται στὸ Μουσεῖο Μα -
ρα θῶνος. Τὰ περισσότερα ἀπὸ τὰ ὄστρακα τῆς ὁμάδας 18 εἶναι μεσοελ-
λαδικά, ἐνῶ ἐκεῖνα τῶν ἄλλων δύο ὁμάδων εἶναι ἀποκλειστικῶς μυκη-
ναϊκά. 

Α. Μεσοελλαδικὴ κεραμικὴ

Α. Φίλιππα-Touchais, Α. Μπαλιτσάρη

Ἡ ὁμάδα  18 περιέχει 100 περίπου ΜΕ ὄστρακα, σὲ σύνολο 140
ὀστρά κων, καθὼς καὶ ὁρισμένα ἱστορικῶν χρόνων. Σύμφωνα μὲ τὴν ἔν -
δειξη, ἡ ὁμάδα προέρχεται ἀπό «τὴν ἀποχωμάτωση τῆς Νοτίου πλευρᾶς
τύμβου ΜΕ ΙΙ, 25/5/70». Ὑποθέτουμε ὅτι ἡ ὁμάδα προέρχεται ἀπὸ τὴν
ἀνατολική (δεξιὰ) πλευρὰ τῆς εἰσόδου τοῦ τάφου, ὅπου ὁ λίθινος μανδύας
δὲν σωζόταν σὲ καλὴ κατάσταση καὶ ἑπομένως ὁ ἐπιφανειακὸς καθα-
ρισμὸς ἔγινε πιὸ ἀπρόσκοπτα, ἴσως καὶ σὲ μεγαλύτερο βάθος (σχ. 2, 
εἰκ. 1). 

Ἀπὸ τὴ μελέτη τῶν ΜΕ ὀστράκων διαπιστώθηκε ὅτι αὐτὰ προέρ-
χονται ἀπὸ 12 περίπου ἀγγεῖα, κατὰ κύριο λόγο κανθάρους καὶ κύπελλα

32. ΠΑΕ 1970, 16.
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γκρίζας μινυακῆς τεχνοτροπίας (σχ. 5, 6). Πρόκειται γιὰ τύπους ὅμοιους
μὲ ἐκείνους ποὺ βρέθηκαν στοὺς τάφους (1 καὶ 2) τοῦ Τύμβου Ι, βάσει
τῶν ὁποίων τὰ συγκεκριμένα ΜΕ ἀγγεῖα τοῦ Τύμβου ΙΙ μποροῦν νὰ
χρονολογηθοῦν στὰ τέλη τῆς ΜΕ Ι ἢ στὶς ἀρχὲς τῆς ΜΕ ΙΙ περιόδου33.
Στὴν ὁμάδα ὑπῆρχαν ἐπίσης ὄστρακα ἱστορικῶν χρόνων, μεταξὺ τῶν
ὁποίων ἀξίζει νὰ σημειωθεῖ ἡ παρουσία θραυσμάτων ἑνὸς μελαμβαφοῦς
κανθάρου ἑλληνιστικῆς ἐποχῆς (σχ. 7). 

33. Γιὰ τὴ χρονολόγηση τῶν ἀγγείων τοῦ Τύμβου Ι, βλ. ΠΑΕ 2014, 49-59.
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Τὸ γεγονὸς ὅτι πολλὰ ἀπὸ τὰ ΜΕ ὄστρακα τῆς ὁμάδας συνανήκουν,
καὶ μάλιστα συγκολλῶνται μεταξύ τους, εἶναι σπάνιο34. Ὑποδηλώνει,
κατὰ τὴ γνώμη μας, ὅτι τὰ ΜΕ ἀγγεῖα θρυμματίστηκαν κατὰ χώραν
καὶ δὲν προέρχονται ἀπὸ φερτὰ χώματα γιὰ τὴν κατασκευὴ τοῦ τύμβου
ἢ ἀπὸ διαταραγμένη ἐπίχωση. Μιὰ ὑπόθεση θὰ ἦταν ὅτι τὰ ΜΕ ἀγγεῖα
προέρχονται ἀπὸ τὸν καθαρισμὸ μιᾶς ἀρχικῆς ταφῆς στὸν κεντρικὸ τάφο
(ἐσωτερικὸ θάλαμο) τοῦ τύμβου, τὰ ὁποῖα ἀπορρίφθηκαν ἢ ἀποτέθηκαν
ἔξω ἀπὸ αὐτὸν κατὰ τὶς ἐργασίες μετασκευῆς τοῦ χώρου στὴν ΥΕ
περίοδο. Τὸ στοιχεῖο αὐτὸ συνάδει μὲ τὶς πιθανὲς διαδοχικὲς φάσεις ἐπέ-
κτασης τοῦ τάφου, καθὼς καὶ μὲ τὴν ὁμοιότητα ποὺ παρατηρήθηκε

34. Κάτι ἀνάλογο σπανίως παρατηρήθηκε στὰ ὄστρακα ἐξ ὅλων τῶν Τύμβων.
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μεταξὺ τῆς πιθανολογούμενης ἀρχικῆς φάσης κατασκευῆς τοῦ τάφου
(ὀρθογώνιος μὲ στόμιο) καὶ τοῦ τάφου 2 τοῦ Τύμβου Ι (βλ. παραπάνω,
ἔκθεση Ν. Παπαδημητρίου).

Β. Μυκηναϊκὴ κεραμικὴ

Κ. Πασχαλίδης

Ὅπως σημειώνεται παραπάνω, δύο ἀπὸ τὶς ὁμάδες κεραμικῆς τοῦ
Τύμβου ΙΙ (19, 20) προέρχονται ἀπὸ τὸ ἐσωτερικὸ τοῦ τάφου καὶ περι-
λαμβάνουν ὄστρακα ἀποκλειστικῶς μυκηναϊκά. Τὰ ὄστρακα τῆς ὁμάδας
19 (13 συνολικὰ) φέρουν ἔνδειξη «2/6/70, ΜΕ τύμβος ΙΙ, κεντρικὸς
τάφος (συλημένος)», βρέθηκαν δηλαδὴ στὸν ἐσωτερικὸ θάλαμο ἤ «μυχὸν
τοῦ τάφου» κατὰ τὸν Μαρινᾶτο, ἐνῶ τὰ ὄστρακα τῆς ὁμάδας 20 (10
συνολικὰ) μὲ ἔνδειξη «8/6/70, τύμβος 2ος, ὄστρακα εἰσόδου» βρέθηκαν
στὸν μεσαῖο θάλαμο ἤ «προθάλαμο» τοῦ τάφου κατὰ τὸν Μαρινᾶτο35. 

Νὰ σημειωθεῖ ὅτι τὸ μοναδικὸ ἀγγεῖο τοῦ Τύμβου ΙΙ ποὺ εἶναι ἐκτε-
θειμένο στὸ Μουσεῖο Μαραθῶνος (ΜΜ 32), προέρχεται ἐπίσης «ἐκ τῆς
εἰσόδου, 8/6/70» (σύμφωνα μὲ ἔνδειξη στὸ εὑρετήριο τοῦ Μουσείου).
Εἶναι βέβαιο ὅτι τὸ ἀγγεῖο αὐτὸ δὲν βρέθηκε ἀκέραιο ἐφ᾿ ὅσον εἶναι σὲ
μεγάλο βαθμὸ ἐλλιπὲς καὶ συμπληρωμένο. Σύμφωνα μὲ τὴν ἔνδειξη στὸ
εὑρετήριο τοῦ Μουσείου, μποροῦμε νὰ ὑποθέτουμε ὅτι τὰ ὄστρακα τοῦ
ἀγγείου προέρχονταν ἀπὸ τὴν ὁμάδα 20. Παρακάτω παρουσιάζεται ἀνα-
λυτικότερα τὸ ἀγγεῖο αὐτό, καθὼς καὶ μία ἐπιλογὴ ἀποσπασματικῶν
ἀγγείων ἐκ τῶν παραπάνω δύο ὁμάδων (σχ. 8). 

Κατάλογος

ΜΜ 32 (9258). Ψευδόστομος ἀμφορίσκος. Ὕψ. μὲ τὴ συμπλήρωση 7.9 ἑκ.,
μέγ. διάμ. 7.6 ἑκ., διάμ. βάσης 3.2 ἑκ. (σχ. 8). Συγκολλημένος καὶ συμ-

35. ΠΑΕ 1970, 14, 16.

ΠΑΕ 2015 Μελέτη προϊστορικῶν Τύμβων Βρανᾶ Μαραθῶνος 45

07_BRANA_TELIKO:Layout 1  4/5/17  12:48 PM  Page 45



πληρωμένος στὸ ψευδὲς στόμιο καὶ τὶς λαβὲς ποὺ δὲν σώθηκαν, καθὼς καὶ
σὲ διάφορα σημεῖα τοῦ σώματος. Πηλὸς κιτρινοκάστανος ἀνοιχτός, καθα-
ρός, ἐπίχρισμα ὅμοιο, βαφὴ καστανὴ καὶ κατὰ τόπους καστανέρυθρη, ἐξί-
τηλη. Ταινία στὸ χεῖλος τοῦ χωνοειδοῦς στομίου, τὸ ὁποῖο εἶναι ὁλόβαφο
ἐξωτερικά, μὲ ἐξηρημένη στενὴ ζώνη στὸ μέσον περίπου τοῦ ὕψους του.
Φυλλοφόρος ταινία στὸ ἡμικύκλιο καὶ στὰ τεταρτοκύκλια τοῦ ὤμου. Δύο
συστήματα πλατειῶν καὶ λεπτῶν ταινιῶν πάνω καὶ κάτω ἀπὸ τὴ μέγιστη
διάμετρο, περιθέουσα ταινία στὴν περίμετρο τῆς χαμηλῆς, δακτυλιόσχημης
βάσης. 
Furumark shape (FS) 171, Furumark motif (FM) 64: 2036. ΥΕ ΙΙΙΒ. 

36. Πρβ. Ν. Πολυχρονάκου-Σγουρίτσα, Τὸ Μυκηναϊκὸ Νεκροταφεῖο τῆς
Βάρ κιζας/Βάρης, ΑΔ 43, 1988, Α, 39 καὶ πίν. 15:1 ἀρ. κατ. ΜΠ 6043 (γιὰ τὸ
σχῆμα), 65 καὶ πίν. 39:21 ἀρ. κατ. ΜΠ 4893 (γιὰ τὸ μοτίβο).
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Ὄστρακα

19/01 Τμῆμα ἀπὸ τὸν ὦμο ψευδόστομου ἀμφορίσκου. Μῆκ. 6.7 ἑκ., πλάτ. 5.7
ἑκ. Σώζει τὴ γένεση τῆς λαβῆς, ὠοειδοῦς διατομῆς, καὶ τὴν περίμετρο τοῦ
ἀληθοῦς στομίου. Πηλὸς κιτρινοκάστανος, ἐπίχρισμα ὁμοιόχρωμο ἐξίτηλο,
βαφὴ καστανὴ σκούρα πολὺ ἐξίτηλη. Σύστημα πλατειῶν καὶ λεπτῶν ται-
νιῶν στὸν ὦμο. 
Furumark shape (FS) 17137. YE IIIA2-B. 

19/02 Τμῆμα ἀπὸ τὸν ὦμο ψευδόστομου ἀμφορίσκου. Σωζ. ὕψ. 3 ἑκ., σωζ.
πλάτ. ὤμου 6.5 ἑκ. (σχ. 8). Σώζει τὸ ψευδὲς στόμιο, τὶς κυλινδρικῆς δια-
τομῆς λαβὲς καὶ μέρος τοῦ ὤμου. Πηλὸς κιτρινοκάστανος, ἐπίχρισμα ὅμοιο,
βαφὴ σκούρα καστανή, κατὰ τόπους πολὺ ἐξίτηλη. Ὁμόκεντροι κύκλοι στὸν
ἐπίπεδο δίσκο τοῦ στομίου. Ὀλόβαφες οἱ ράχες τῶν λαβῶν μὲ ἐξηρημένα
τρίγωνα στὴν κορυφή. Δακτύλιος στὴ βάση τοῦ ψευδοστομίου. Ἀκτινωτὰ
γλωσσοειδῆ κοσμήματα στὸ ἡμικύκλιο τοῦ ὤμου. Λεπτές, ἐπάλληλες περι-
θέουσες ταινίες στὸν ὦμο. 
Furumark shape (FS) 171, Furumark motif (FM) 19:2738. YE III B1.

20/1 Δύο μεγάλα τμήματα τρίωτου ἀρτόσχημου ἀλαβάστρου ἀπὸ συγκολλημένα
ὄστρακα39. Ὕψ. 10.5 ἑκ., διάμ. χείλους 7 ἑκ., μέγ. διάμ. 15,4 ἑκ. (σχ. 8).
Τὸ ἄνω τμῆμα σώζει τὸ μεγαλύτερο μέρος τοῦ βραχέος στομίου, τὸν ὦμο
καὶ τὴν κοιλιὰ ὣς τὴ μέγιστη διάμετρο. Τὸ κάτω τμῆμα σώζει μεγάλο
μέρος τῆς κυρτῆς βάσης. Πηλὸς ροδόχρωμος, ἐπίχρισμα ὅμοιο, βαφὴ ἐρυ-
θρά, ἐξίτηλη. Ὁλόβαφο τὸ ἔξω νεῦον χεῖλος καὶ τὸ εὐρὺ στόμιο ἐσωτερικὰ
καὶ ἐξωτερικά. Περιθέουσα ἐγχάραξη στὴ βάση τοῦ στομίου. Ὁλόβαφες οἱ

37. Πρβ. P. A. Mountjoy, Regional Mycenaean Decorated Pottery (Radhen/
Westf. 1999) 529, 530 ἀρ. κατ. 150 καὶ 151 (ΥΕ ΙΙΙΑ2) καὶ 547, 548 ἀρ. κατ.
225 (ΥΕ ΙΙΙΒ1).

38. Πρβ., Πολυχρονάκου-Σγουρίτσα ὅ.π. 19 καὶ πίν. 9:13 ἀρ. κατ. ΜΠ
6005 (γιὰ τὸ σχῆμα καὶ παραλλαγὴ τοῦ μοτίβου) καὶ Mountjoy ὅ.π. 137, 140
ἀρ. κατ. 251 γιὰ τὸ μοτίβο (ΥΕ ΙΙΙΒ1).

39. Τὸ ἀλάβαστρο 20/1, ἀπαρτιζόμενο ἀπὸ πολλὰ συνανήκοντα καὶ συναρμο-
ζόμενα θραύσματα, συντηρήθηκε παραδειγματικὰ ἀπὸ τὴν συντηρήτρια κυρία 
Τ. Βου τσινᾶ-Diamond.
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ράχες τῶν κυκλικῆς διατομῆς λαβῶν. Βραχῶδες κόσμημα στὴ μέγιστη διά-
μετρο. Ἄβαφη ἡ ἀθέατη ὄψη τῆς βάσης. 
Furumark shape (FS) 85, Furumark motif (FM) 32:540. ΥΕ ΙΙΙΑ2.

20/2 Τρία συνανήκοντα ὄστρακα ἀπὸ τὸ στόμιο καὶ τὸν ὦμο ἄωτου σφαιρικοῦ
πιθαρίου. Σωζ. ὕψ. 1.7 ἑκ., διάμ. χείλους 6.1 ἑκ. (εἰκ. 8). Πηλὸς ροδοκόκ-
κινος, ἐπίχρισμα ὅμοιο, βαφὴ ἐρυθρά, ἐξίτηλη. Πλατειὰ ταινία στὸ ἐσωτε-
ρικὸ τοῦ στομίου καὶ λεπτότερη στὴν περίμετρό του. Ἐξηρημένη ἡ ἐπιφά-
νεια τοῦ εὐρέος, λοξοῦ, ἔξω νεύοντος χείλους. Πλατειὰ ταινία στὴ βάση τοῦ
στομίου καὶ στὸ ξεκίνημα τοῦ ὤμου. Τρεῖς λεπτὲς περιθέουσες ταινίες στὸν
ὦμο. 
Furumark shape (FS) 7741. YE IIIA1.

20/3 Τμῆμα ἀπὸ τὸ στόμιο μικροῦ ἀπιόσχημου πιθαμφορέα ἢ κρατηρίσκου. Σωζ.
ὕψ. 2.6 ἑκ., διάμ. χείλους 9.3 ἑκ. (σχ. 8). Βραχὺ ἔξω νεῦον χεῖλος. Πηλὸς
ροδοκόκκινος, ἐπίχρισμα ὅμοιο ἐξίτηλο, βαφὴ ἐρυθρά, ἐξίτηλη. Ὁλόβαφο τὸ
ἐσωτερικὸ καὶ ἡ ἐπιφάνεια τοῦ χείλους. Πλατειὰ ταινία περιθέει τὴν ἐξωτε-
ρικὴ ἐπιφάνεια. 
Furumark shape (FS) 4442. YE IIIA.

Σχολιασμὸς

Μὲ βάση τὴ μακροσκοπικὴ ἐξέταση τῆς τεχνολογίας τους, τὰ κερα-
μικὰ εὑρήματα μποροῦν νὰ χωριστοῦν σὲ δύο κατηγορίες.

Στὴν πρώτη τὰ ἀγγεῖα ἔχουν κατασκευαστεῖ ἀπὸ τὸν ἴδιο ροδο-
χρωμο πηλό, μὲ ὁμοιόχρωμο ἐπίχρισμα καὶ ἐρυθρωπὴ βαφή. Πρόκειται
δηλαδὴ γιὰ μιὰ διακριτὴ κεραμικὴ ὁμάδα μὲ παρόμοια πηγὴ πηλοῦ καὶ
ὅμοια ποιότητα ὄπτησης. Ἡ πρώτη αὐτὴ κατηγορία περιλαμβάνει τὰ
πρωιμότερα ἀγγεῖα (ΥΕ ΙΙΙΑ). Πρόκειται γιὰ τὸ τρίωτο ἀρτόσχημο
ἀλάβαστρο μὲ ἀρ. κατ. 20/1, τὸ τμῆμα ἄωτου σφαιρικοῦ πιθαρίου 20/2
καὶ τὸ στόμιο κρατηρίσκου 20/3, ποὺ βρέθηκαν μαζί, στὴν εἴσοδο
(«προ θάλαμο») τοῦ τάφου καὶ χρονολογοῦνται στὴν ΥΕ ΙΙΙΑ1-2. Τὸ

40. Πρβ. Mountjoy ὅ.π. 116, 117 ἀρ. κατ. 150 (ΥΕ ΙΙΙΑ2).
41. Πρβ. αὐτόθι 517, 518 ἀρ. κατ. 97, 98.
42. Πρβ. αὐτόθι 517, 518 ἀρ. κατ. 93-96 (ΥΕ ΙΙΙΑ1), 524, 525 ἀρ. κατ.

126 (ΥΕ ΙΙΙΑ2).
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ἀλά βαστρο καὶ ὁ κρατηρίσκος εἶναι σχήματα ποὺ χρησιμοποιοῦνται συ -
χνὰ στοὺς τάφους τῆς Ἀττικῆς στὴν ἐποχὴ αὐτή, ὡστόσο τὸ ἄωτο
σφαι ρικὸ πιθάριο εἶναι σπάνιο.

Στὴ δεύτερη κατηγορία τὰ ἀγγεῖα εἶναι κατασκευασμένα ἀπὸ τὸν
ἴδιο κιτρινοκάστανο, καθαρὸ πηλό, μὲ ἀτελῆ ὄπτηση καὶ ἐξίτηλη καστα -
νὴ βαφή. Ἡ κατηγορία αὐτὴ περιλαμβάνει τὸν ψευδόστομο ἀμφορέα
ΜΜ 32 καὶ δύο τμήματα ὅμοιων ψευδόστομων ἀμφορίσκων (19/1-2),
χρονολογούμενα στὴν ΥΕ ΙΙΙΒ περίοδο. Ἡ ποιότητα τῆς ὄπτησης εἶναι
ἀσυνήθιστα κακὴ γιὰ τὴ μυκηναϊκὴ κεραμικὴ τῆς Ἀττικῆς, χωρὶς πα -
ράλληλα μεταξὺ τῶν δημοσιευμένων ἀγγείων. Ἡ ἀπόχρωση τοῦ πηλοῦ
καὶ τοῦ ἐπιχρίσματος θυμίζει τὰ ἀγγεῖα τῆς ἴδιας ἐποχῆς ἀπὸ τὸν θο -
λωτὸ τάφο τοῦ Μενιδίου, ποὺ ὅμως ἔχουν τὴ συνήθη ἄρτια ὄπτηση τῶν
κεραμικῶν τῆς ΥΕ ΙΙΙΒ Ἀττικῆς. Οἱ ψευδόστομοι ἀμφορεῖς εἶναι τὰ συ -
νηθέστερα σχήματα ταφικῶν ἀγγείων τῆς περιόδου αὐτῆς, ἀλλὰ ὁ μι -
κρός τους ἀριθμὸς στὸν τύμβο ΙΙ δὲν ἐπιτρέπει γενικευμένα συμπερά-
σματα γιὰ τὶς ταφὲς ποὺ συνόδευαν.

Συμπερασματικά, ἡ μυκηναϊκὴ κεραμικὴ τοῦ τύμβου ΙΙ ἐκτείνεται
χρονολογικὰ ἀπὸ τὴν ΥΕ ΙΙΙΑ1 ὣς τὴν ΥΕ ΙΙΙΒ περίοδο καὶ ἀποτελεῖ
σοβαρὴ ἔνδειξη ὅτι ὁ τύμβος εἶχε χρησιμοποιηθεῖ ὡς χῶρος ταφῶν στοὺς
χρόνους αὐτούς. 

4. ΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΟΣΤΕΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΤΩΝ ΤΥΜΒΩΝ ΒΡΑΝΑ

Σ. Τριανταφύλλου, Σ. Κιορπὲ

Ἡ μελέτη τοῦ ἀνθρωπολογικοῦ ὑλικοῦ ἀπὸ τοὺς τύμβους τῆς
Μέσης καὶ Ὕστερης ἐποχῆς τοῦ Χαλκοῦ στὸν Βρανᾶ Μαραθῶνος πραγ-
ματοποιήθηκε κατὰ τὸ 2015 σὲ δύο φάσεις. Κατὰ τοὺς μῆνες Μάιο καὶ
Ἰούνιο ἔγινε ἡ μακροσκοπικὴ ἐξέταση τοῦ ὑλικοῦ ἀπὸ τὴν Σ. Κιορπέ,
στὸ ἐργαστήριο Fitch τῆς Ἀγγλικῆς Σχολῆς Ἀθηνῶν43. Τὸν Σεπτέμβριο

43. Εὐχαριστοῦμε ἰδιαίτερα τὴν Διευθύντρια τοῦ Ἐργαστηρίου Fitch Labo-
ratory τῆς Ἀγγλικῆς Σχολῆς, δρα Ε. Κυριατζῆ καὶ τὸ προσωπικὸ γιὰ τὴ διευκό-
λυνση ποὺ παρεῖχαν σὲ ζητήματα πρακτικὰ ἀλλὰ καὶ περισσότερο οὐσιαστικὰ σὲ 
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ἔγινε μακροσκοπικὴ ἐπιτόπια μελέτη τῶν κατὰ χώραν ταφῶν τοῦ Τύμ-
βου Ι ἀπὸ τὴν Σ. Τριανταφύλλου μὲ ὁμάδα φοιτητριῶν44.

Α. Ἐπιτόπια μακροσκοπικὴ μελέτη τῶν κατὰ χώραν ταφῶν τοῦ
Τύμβου Ι

Ἡ ἐπιτόπια μακροσκοπικὴ ἐξέταση τῶν κατὰ χώραν ταφῶν εἶχε
σκοπὸ νὰ ἀποκομίσει τὸ μέγιστο τῶν δυνατῶν πληροφοριῶν ποὺ μποροῦν
νὰ ἐξαχθοῦν ἀπὸ ὀστὰ χωρὶς νὰ μετακινηθοῦν ἀπὸ τὴν ἀρχική τους θέ -
ση, γεγονὸς ποὺ δὲν διευκόλυνε τὴ μελέτη. Μία ἐπὶ πλέον δυσκολία ἦταν
ὅτι τὰ ὀστὰ ἔχουν ὑποστεῖ στερέωση ἀπὸ συντηρητή. Ἐπὶ πλέον, ἔγινε
ἀξιολόγηση γιὰ τὴ δυνατότητα δειγματοληψιῶν ραδιοχρονολόγησης καὶ
τὴν ἐφαρμογὴ ἀναλυτικῶν μεθόδων ἰσοτόπων. Τὰ σκελετικὰ κατάλοιπα
καθαρίστηκαν προσεκτικὰ μὲ μαλακὴ βούρτσα καὶ φωτογραφήθηκαν.
Στὴ συνέχεια, στὸ κάθε ὀστὸ ἀποδόθηκε ἀριθμὸς ὁ ὁποῖος ση μειώθηκε
ἐπά νω στὴ φωτογραφία, ἐνῶ σὲ ὅλα τὰ ὀστὰ ἔγινε προσπάθεια ἀναγνώ-
ρισής τους. Ἐπὶ πλέον, ἔγινε προσπάθεια εὕρεσης φύλου καὶ ἡλικίας,
ἐνῶ σὲ ἀρκετὲς περιπτώσεις ἀναγνωρίστηκαν περισσότερα ἀπὸ ἕνα
ἄτομα, γεγονὸς ποὺ θέτει σοβαρὰ στὴ συζήτηση τὸ ζήτημα τῆς πρα-
κτικῆς τῶν ἀνακομιδῶν καὶ κυρίως τῆς χρονολόγησής τους. 

Τάφος 1

Πρόκειται γιὰ ὀστὰ πρωτογενοῦς ταφῆς ἑνὸς ἐνήλικου ἀτόμου, πι -
θα νὸν γυναίκας βάσει μορφολογικῶν χαρακτηριστικῶν τῆς πυέλου καὶ
μέ τρησης κεφαλῆς μηριαίου (εἰκ. 5). Ὁ σκελετὸς εἶναι συνεσταλμένος

ὅλη τὴ διάρκεια ἐκπόνησης τῆς μελέτης τοῦ ὀστεολογικοῦ ὑλικοῦ. Εὐχαριστίες
ἐπίσης ἀπευθύνονται στὴ δρα Ἔφη Νικήτα, μεταδιδακτορικὴ ὑπότροφο, ἡ ὁποία
κατέγραψε τὰ μὴ μετρικὰ χαρακτηριστικὰ τῶν δοντιῶν γιὰ μελέτη τῶν βιολο-
γικῶν ἀποστάσεων προϊστορικῶν πληθυσμῶν τοῦ ἑλλαδικοῦ χώρου.

44. Στὴν ὁμάδα συμμετεῖχαν οἱ μεταπτυχιακὲς φοιτήτριες τοῦ ΑΠΘ, Δ. Ζα -
φείρη, Α. Καρλιγκιώτη καὶ Γ. Παναγοπούλου.
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στὴν ἀριστερή του πλευρά. Ἡ ἀριστερὴ πύελος εἶναι σὲ ἀνατομικὴ 
διάρθρωση μὲ τὸ ἀριστερὸ μηριαῖο καὶ τὰ ὀστὰ τῶν ἄκρων ποδιῶν διατα-
ραγμένα. 

Τάφος 2

Ἀναγνωρίστηκαν ὀστὰ δύο ἀτόμων (εἰκ. 6). Πρωτογενὴς ταφὴ σὲ
συνεσταλμένη θέση στὴ δεξιὰ πλευρὰ ἡ ὁποία ἀνήκει σὲ ἐνήλικο ἄτομο,
ἀπροσδιόριστου φύλου λόγῳ ἔλλειψης ἢ κακῆς διατήρησης τῶν κατάλ-
ληλων ὀστῶν. Στὴν πρωτογενῆ ταφὴ ἀνήκουν ἀριστερὸ καὶ δεξὶ βραχιό-
νιο καὶ ὠμοπλάτη, καθὼς καὶ δεξὶ μηριαῖο (εἰκ. 6, ἀρ. 11). Παρατηρεῖ -
ται μετατόπιση ὀστῶν, ἐνῶ αὐτὰ διατηροῦσαν ἀκόμη μαλακὰ μόρια καὶ
ἱστούς. Εἰδικότερα, φαίνεται νὰ ἔχουν μετατοπιστεῖ, σὲ διάστημα μι κρὸ
σχετικὰ μετὰ τὴν πρωτογενῆ ταφὴ τοῦ νεκροῦ, σπόνδυλοι (εἰκ. 6, ἀρ. 4)
καὶ δεξιὰ ἰσχιακὴ ἐντομή (εἰκ. 6, ἀρ. 8). Ἐπίσης, στὴ δεξιὰ κάτω γνά -
θο, ὁ πρῶτος καὶ ὁ δεύτερος γομφίος ἔχουν χαθεῖ προθανάτια, ἐνῶ ὁ τρί -
τος γομφίος, μετὰ θάνατον. Τὰ ὀστὰ τοῦ δευτέρου ἀτόμου ἀποτελοῦν ται
ἀπὸ ἕνα βραχιόνιο (εἰκ. 6, ἀρ. 6) καὶ μηριαῖο (εἰκ. 6, ἀρ. 14).

Τάφος 4

Περιέχει μία πρωτογενῆ ταφὴ στὸ κατώτερο ἐπίπεδο καὶ ἀνακο-
μιδὲς ἀπὸ 2 ἕως 3 ἄτομα στὸ ἀνώτερο ἐπίπεδο (εἰκ. 7). Ἡ πρωτογενὴς
ταφὴ ἀνήκει σὲ νεαρή (;) ἐνήλικη, πιθανῶς γυναίκα (μορφολογικὰ χαρα-
κτηριστικὰ κρανίου), τοποθετημένη σὲ συνεσταλμένη στάση στὴ δεξιά
της πλευρά. 

Τὰ ὀστὰ ἀπὸ τὶς ἀνακομιδὲς δύο ἀτόμων προσδιορίζονται μὲ ἀσφά-
λεια. Τὰ δύο ἄτομα προσδιορίστηκαν χάρη στὴν ταύτιση δύο τμημάτων
ἀριστεροῦ κροταφικοῦ ὀστοῦ καὶ τμημάτων δύο δεξιῶν βραχιονίων. Ἡ
πα ρουσία ἑνὸς τρίτου δεξιοῦ βραχιονίου προτάσσει τὴν πιθανότητα πα -
ρουσίας ἑνὸς τρίτου ἐνηλίκου ἀτόμου στὴν ἀνακομιδή, ἀπὸ τὸ ὁποῖο
ὅμως διασώζεται μόνο αὐτὸ τὸ ὀστό. Τὰ δύο ἀσφαλῆ ἄτομα τῆς ἀνακο-
μιδῆς ἀνήκουν σὲ ἄνδρα (μορφολογικὰ χαρακτηριστικὰ κρανίου) καὶ γυ -
ναίκα (μορφολογικὰ χαρακτηριστικὰ κρανίου καὶ πυέλου). Ἡ γυναίκα
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τοποθετεῖται στὴν ἡλικιακὴ κατηγορία τῶν 30-40 ἐτῶν σύμφωνα μὲ τὶς
μορφολογικὲς ἀλλοιώσεις τῆς ὠτοειδοῦς ἐπιφάνειας τῆς δεξιᾶς πυέλου.

Τάφος 5

Πρόκειται γιὰ ἀνακομιδὴ 2 ἀτόμων (εἰκ. 8). Τὰ περισσότερα ὀστὰ
προέρχονται ἀπὸ ἐνήλικο ἄτομο τὸ ὁποῖο δὲν εἶναι ἰδαίτερα εὔρωστο καὶ
στὸ ὁποῖο δὲν ὑπάρχει ἡ δυνατότητα ἀπόδοσης φύλου. Ἀπὸ τὸ δεύτερο
ἄτομο ὑπάρχει τμῆμα μόνο ἀπὸ ἀριστερὸ μηριαῖο (εἰκ. 8, ἀρ. 16).

Τάφος 6

Πρόκειται γιὰ μεταγενέστερη ταφὴ σὲ ὕπτια θέση νεαρῆς ἐνήλικης
πιθανῶς γυναίκας.

Τάφος 7

Πρόκειται γιὰ πρωτογενῆ ταφὴ ἐνήλικα ἄνδρα βάσει τῶν μορφολο-
γικῶν χαρακτηριστικῶν τοῦ κρανίου καὶ τῆς πυέλου (εἰκ. 9), ἐνῶ ἐπί-
σης ἀναγνωρίζονται ἄλλα δύο τμήματα ἀπὸ βραχιόνια (εἰκ. 9, ἀρ. 4 καὶ
9) ποὺ θὰ πρέπει νὰ ἀποδοθοῦν σὲ δεύτερο ἄτομο. Ἀπὸ τὴν πρωτογενῆ
ταφή, τὸ κρανίο φαίνεται νὰ ἔχει μετακινηθεῖ, ἐνῶ τὰ ὀστὰ τῶν κάτω
ἄκρων, δηλαδὴ ἀριστερὸ καὶ δεξὶ μηραῖο καὶ ἀριστερὴ καὶ δεξιὰ κνήμη καὶ
περόνη, βρίσκονται στὴν ἀρχική τους θέση (εἰκ. 9, ἀρ. 34, 35, 36, 37,
38). Ἡ κάτω ἀριστερὴ γνάθος σώζει σὲ ἀρκετὰ καλὴ κατάσταση τὰ δόν-
τια ἀπὸ τὸν κυνόδοντα μέχρι καὶ τὸν δεύτερο γομφίο, ἐνῶ ἡ κάτω δεξιὰ
γνάθος σώζει τὰ δόντια ἀπὸ τὸν δεύτερο τομέα μέχρι τὸν δεύτερο γομφίο.
Πρέπει νὰ σημειωθεῖ ἡ ἰδιαίτερα κατεστραμμένη ἐπιφάνεια τῶν ὀστῶν.

Β. Τὸ ὀστεολογικὸ ὑλικὸ τῶν ἀνασκαφῶν Μαρινάτου (Τύμβοι Ι-IV)

Συνολικὰ καταγράφηκαν καὶ μελετήθηκαν 935 ὀστέινα τμήματα
τοῦ μετακρανιακοῦ σκελετοῦ, 244 κρανιακὰ τμήματα, 99 δόντια μόνι-
μης ὀδοντοφυίας καὶ 1 νεογιλὸ δόντι. Ἐκτὸς ἀπὸ τὰ διαγνωστικὰ τμή-
ματα, τὸ ὑλικὸ χαρακτηριζόταν καὶ ἀπὸ μεγάλο ἀριθμὸ μὴ διαγνωστι -
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κῶν καὶ ἀρκετὰ θρυμματισμένων τμημάτων. Τὰ μὴ διαγνωστικὰ θραύ-
σματα ὑπολογίζονται στὰ 1.673 γιὰ τὸν μετακρανιακὸ σκελετὸ καὶ στὰ
546 κρανιακά. 

Ἡ διατήρηση τῶν ἀνθρώπινων ὀστῶν ἀπὸ τοὺς τύμβους Βρανᾶ εἶναι
ἀρκετὰ καλή. Τὰ περισσότερα τμήματα ὀστῶν διατηροῦσαν τὶς ἀπαραί-
τητες ἀνατομικὲς λεπτομέρειες γιὰ τὴν ταυτοποίηση τῆς ἀνατομικῆς
ὁμάδας καὶ πλευρᾶς. Ὁ μεγάλος βαθμὸς πληρότητας τῶν σκελετικῶν
καταλοίπων ἐπέτρεψε σὲ ἀρκετὲς περιπτώσεις ὄχι μόνο τὸν προσδιορι -
σμὸ βιολογικοῦ φύλου καὶ ἡλικίας, ἀλλὰ καὶ τὴν καταγραφὴ παρατηρή-
σεων σχετικῶν μὲ παθολογικὲς ἀλλοιώσεις στὴν ἐπιφάνεια τῶν ὀστῶν.
Εἰδικὴ ἀναφορὰ θὰ πρέπει νὰ γίνει στὰ λιγοστὰ ὀστὰ ποὺ ἔφεραν ἐνδεί-
ξεις καύσης. Πιὸ συγκεκριμένα ὅλα τὰ θραύσματα ὀστῶν μὲ ἴχνη καύ-
σης προέρχονται ἀπὸ τὸν Τύμβο IV (τάφος 4) καὶ ἀνήκουν στὸν μετα-
κρανιακὸ σκελετό. Τὸ μόνο διαγνωστικὸ θραῦσμα εἶναι μιὰ κεφαλὴ κεν-
τρικῆς φάλαγγας χεριοῦ, ἡ ὁποία φέρει λευκὸ ἀποχρωματισμό, ἐνδει-
κτικὸ ὑψηλῆς θερμοκρασίας. Τὰ ὑπόλοιπα θραύσματα φέρουν γκρὶ καὶ
μαῦρο ἀποχρωματισμό.

Τὰ διαγνωστικὰ ὀστέινα τμήματα ποὺ ἀντιστοιχοῦσαν στὸ Τύμβο Ι
ἦταν μόλις τρία. Στὸν Τύμβο ΙΙ (εἴσοδος τάφου) βρέθηκαν 4 ἄτομα, ὅλα
ἄνω τῶν 18 ἐτῶν, καὶ ἀναγνωρίστηκαν τὰ ὀστὰ ἑνὸς ἄνδρα καὶ μιᾶς
γυναίκας. Ἴδιος ἀριθμὸς ἀτόμων ἐντοπίστηκε καὶ στὸν Τύμβο ΙΙΙ, στὸν
ὁποῖο ὅμως μαζὶ μὲ τοὺς 4 ἐνήλικες βρέθηκαν καὶ ὀστὰ ἀπὸ 2 ἀνήλικα
ἄτομα: ἕνα νεογνὸ καὶ ἕναν ἔφηβο. Ἀπὸ τὰ ὀστὰ τῶν ἐνηλίκων, ἦταν
δυνατὸν νὰ ἀναγνωριστεῖ ἡ παρουσία δύο ἀνδρῶν καὶ μιᾶς γυναίκας. Ὁ
Τύμβος IV περιεῖχε τουχάλιστον 37 ἄτομα. Ἀναλυτικότερα στὸν τάφο 2
τοῦ Τύμβου IV ὑπῆρχαν 7 ἐνήλικα ἄτομα, ἀπὸ τὰ ὁποῖα ἦταν δυνατὸν
νὰ ἀναγνωριστοῦν τὰ ὀστὰ 3 ἀνδρῶν καὶ 2 γυναικῶν. Στὸν τάφο 4 τοῦ
Τύμβου IV βρέθηκαν ὀστὰ ποὺ ἀνήκουν σὲ 8 ἐνήλικες καὶ ὀστὰ 2 νη -
πίων καὶ ἑνὸς ἐφήβου. Ἀπὸ τὰ ὀστὰ τῶν ἐνηλίκων ὁ προσδιορισμὸς φύ -
λου ἦταν ἐφικτὸς μόνο γιὰ 2 ἄνδρες καὶ 2 γυναῖκες. Τέλος, σὲ ὁμάδες
ἀπὸ τὸν τύμβο IV χωρὶς ἔνδειξη ἐντοπίστηκαν 16 ἐνήλικες, ἀπὸ τοὺς
ὁποίους ἀναγνωρίστηκαν ὀστὰ 2 ἀνδρῶν καὶ μιᾶς γυναίκας. Ἐκτὸς ἀπὸ
τοὺς ἐνήλικες στὸ δεῖγμα καταγράφηκαν καὶ ὀστὰ ἀπὸ ἕνα νήπιο, ἕνα
παιδὶ καὶ ἕναν ἔφηβο.
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Οἱ ἄνθρωποι ποὺ θάφτηκαν στοὺς τύμβους τοῦ Βρανᾶ ἦταν σχετικὰ
ὑγιεῖς. Ἐλάχιστες ἦταν οἱ περιπτώσεις φλεγμονῶν καὶ ἀρθρίτιδας ποὺ
διαγνώστηκαν στὸν κρανιακὸ καὶ μετακρανιακὸ σκελετό, ἐνῶ παρατη-
ρήθηκαν ἀλλοιώσεις ποὺ σχετίζονται μὲ δραστηριότητες, ὅπως μιὰ περί-
πτωση ἐνθεσοπάθειας στὸ κερκιδικὸ ὄγκωμα δεξιᾶς κερκίδας (ἀπὸ τὸν
Τύμβο IV, ὀστὰ ποὺ δὲν ἀποδίδονται σὲ συγκεκριμένη ταφὴ) καὶ ἕνα
τραῦμα σὲ μετακάρπιο ποὺ βρίσκεται σὲ διαδικασία ἐπούλωσης (ἀπὸ τὸν
Τύμβο ΙΙ, εἴσοδο τοῦ τάφου). Πιὸ συχνὲς φαίνεται πὼς εἶναι οἱ παθήσεις
τῆς στοματικῆς κοιλότητας, ὅπως ἡ τερηδόνα, ἡ τρυγία, ἡ πρόωρη
ἀπώλεια δοντιῶν καὶ τὰ ὀδοντικὰ ἀποστήματα. 

5. ΤΟ ΖΩΟΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΤΩΝ ΤΥΜΒΩΝ ΒΡΑΝΑ

Β. Ἰσαακίδου

Στὰ πλαίσια τῆς τελικῆς δημοσίευσης τοῦ ζωοαρχαιολογικοῦ ὑλικοῦ
ἀπὸ τὴν ἀνασκαφὴ τῶν τύμβων τῆς Μεσοελλαδικῆς καὶ Ὑστεροελλα-
δικῆς περιόδου στὴ θέση Βρανᾶ Μαραθῶνος, πραγματοποιήθηκαν τὸν
Ἀπρίλιο τοῦ 2015 δύο τύπων ἐργασίες: Ἐπιτόπια ἐξέταση τοῦ ἀποσπα-
σματικοῦ σκελετοῦ ἱπποειδοῦς στὸν τάφο 3 τοῦ Τύμβου 1· μελέτη τοῦ
διά σπαρτου ὑλικοῦ ποὺ συλλέχθηκε κατὰ τὴν ἀνασκαφή.

1. Ἐξέταση σκελετοῦ ἱπποειδοῦς στὸν τάφο 3 τοῦ Τύμβου Ι

Ἔγιναν παρατηρήσεις σχετικὲς μὲ τὴ στρωματογραφικὴ θέση τοῦ
σκελετοῦ, κυρίως ὅσον ἀφορᾶ τὸν συσχετισμό του μὲ τὴν κατασκευὴ τοῦ
τάφου, τὴν κατάσταση διατήρησής του, τὴ διάταξη τῶν ὀστῶν καὶ τὴν
ἀρτιμέλεια ἢ μὴ τοῦ σκελετοῦ. Στὸ κείμενο ποὺ ἀκολουθεῖ παραθέτω
αὐτὲς τὶς παρατηρήσεις καὶ κάποια προκαταρκτικὰ συμπεράσματα ποὺ
μποροῦν νὰ βοηθήσουν στὴν ἑρμηνεία τοῦ εὑρήματος καὶ στὴν ἀναγκαιό-
τητα τῆς ραδιοχρονολόγησης τοῦ σκελετοῦ45. 

45. Εὐχαριστοῦμε τὸν καθ. P. Halstead τοῦ Πανεπιστημίου τοῦ Sheffield
(UK) ποὺ συνέβαλε μὲ τὶς δικές του παρατηρήσεις στὶς ἑρμηνεῖες ποὺ παρουσιά-
ζονται σὲ αὐτὴ τὴν ἔκθεση.
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Κατάσταση διατήρησης

Ὁ σκελετὸς τοῦ ἱπποειδοῦς φαίνεται ὅτι μετὰ τὴν ἀποκάλυψή του,
τὸ 1970, εἶχε καθαριστεῖ διεξοδικὰ καὶ στερεωθεῖ μὲ τὴ χρήση κάποιου
χημικοῦ σκευάσματος (ἴσως π.χ. ἀραιὸ διάλυμα paraloid), ὅπως μαρτυ-
ρεῖ ἡ γυαλιστερὴ ἐπιφάνεια κάποιων ἀπὸ τὰ ὀστά, καθὼς καὶ ἡ διατή-
ρηση θραυσμένων ὀστῶν in situ παρὰ τὴν παρέλευση πολλῶν ἐτῶν ἀπὸ
τὴν ἀνασκαφὴ καὶ τὸν καθαρισμό του. Αὐτό (σὲ συνδυασμὸ μὲ τὴν κά -
λυψή του) ἐξηγεῖ μᾶλλον καὶ τὴν ἄριστη διατήρηση τοῦ σκελετοῦ, παρὰ
τὴν ἔκθεσή του στὸν ἀέρα.

Ὅπως εἶχε ἤδη παρατηρήσει ὁ ἀνασκαφέας, μόνον τμῆμα τοῦ ζώου
φαίνεται νὰ ἀποτέθηκε στὸ ὄρυγμα46. Ἀπουσιάζουν καὶ τὰ δύο πίσω
ἄκρα, δηλ. μηριαῖο, κνήμη, περόνη, ταρσικά, μετατάρσια καὶ φάλαγγες,
καὶ ἀπὸ τὰ μπροστινὰ ἄκρα τὰ ὀστὰ τῆς ὠμοπλάτης, βραχιόνια, κερκί-
δες, ὠλένες, καρπικά, μετακάρπια καὶ φάλαγγες. Ἐξέταση κάποιων
ἀπὸ τὰ ὀστὰ μὲ μεγεθυντικὸ φακό (×6 καὶ ×10) δὲν ἔδειξε παρουσία
ἰχνῶν κοπῆς. Ἡ καλὴ κατάσταση διατήρησης τῶν ἐπιφανειῶν τῶν
ὀστῶν καὶ ἡ ἄρτια συνάρθρωσή τους μαρτυροῦν ὅτι ἡ ἀπόρριψή του ἔγινε
ἐνῶ εἶχε ἀκόμα σάρκα. Ἐπίσης, ἡ διάταξη τῶν σπονδύλων δείχνει στρέ-
βλωση τῆς σπονδυλικῆς στήλης, ἡ ὁποία ἦταν δυνατὴ μόνο ἂν τὸ ζῶο
εἶχε ριχτεῖ στὸ ὄρυγμα πρὶν ἐπέλθει νεκρικὴ ἀκαμψία.

Ζωοαρχαιολογικὲς παρατηρήσεις

Ἡ ταύτιση τοῦ γένους Equus (καὶ ἐπὶ μέρους εἰδῶν) μπορεῖ νὰ βασι-
στεῖ σὲ μακροσκοπικὰ παρατηρήσιμα χαρακτηριστικά, ὅπως ἡ μορφολο-
γία τῶν μακρῶν ὀστῶν καὶ τῶν πτυχώσεων τῆς ἀδαμαντίνης στὰ δόν-
τια, καθὼς καὶ σὲ μετρήσεις. Μετρικὲς παρατηρήσεις στὴ συγκεκριμ-
μένη περίπτωση ἦταν δυνατὲς μόνο γιὰ κάποια ἀπὸ τὰ δόντια. Ἡ ἀπου-
σία τῶν ἄκρων δὲν μᾶς ἐπιτρέπει νὰ συγκεντρώσουμε μετρικὰ στοιχεῖα
καὶ μορφολογικὰ χαρακτηριστικὰ ἀπὸ μακρὰ ὀστά. Πάντως, ὅπως

46. ΠΑΕ 1970, 13.
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παρατήρησαν καὶ ἄλλοι εἰδικοὶ ποὺ ἐξέτασαν τὸν σκελετό47, πρόκειται
σίγουρα γιὰ ἄτομο τοῦ γένους Equus καὶ πιθανῶς τοῦ εἴδους Equus

caballus (ἀλόγου), λόγῳ τοῦ μεγέθους τοῦ σωζόμενου σκελετοῦ καὶ τοῦ
κρανίου. Οἱ μασητικὲς ἐπιφάνειες τῶν δοντιῶν δὲν εἶναι ἀρκετὰ ὁρατές,
ὥστε νὰ γίνει ἡ ταύτιση μὲ βάση μορφολογικὰ χαρακτηριστικά. Γιὰ τὸν
σκοπὸ αὐτὸν θὰ ἦταν ἀναγκαία ἡ προσωρινὴ μετακίνηση τοῦ κρανίου. 

Τὸ ζῶο εἶναι ἀρσενικό, μὲ βάση τὴν παρουσία ἐξελιγμένων κυνοδόν-
των. Ὅσον ἀφορᾶ τὴν ἡλικία, πρόκειται γιὰ ἐνήλικο ἄτομο, σίγουρα ἄνω
τῶν τεσσάρων ἐτῶν, ἀλλὰ ἡ ἀπουσία παθολογιῶν στοὺς σπονδύλους
(ἀπὸ ὅσο μπορέσαμε νὰ παρατηρήσουμε χωρὶς νὰ μετακινηθοῦν ὀστὰ)
κάνει τὴν ἐκτίμηση τοῦ Nobis ὅτι πρόκειται γιὰ ζῶο 16 ἐτῶν μᾶλλον
ὑπερβολική. Ἀντίθετα ἐκείνη τοῦ Μελέντη, ποὺ ἐκτιμᾶ ὅτι ἦταν περίπου
ὀκτὼ ἐτῶν, εἶναι πιθανῶς πιὸ κοντὰ στὴν πραγματική του ἡλικία. 

Ἑρμηνεία τοῦ εὑρήματος – Σχέση μὲ τὸ μνημεῖο καὶ περαιτέρω ἀνάλυση

Δύο ἑρμηνεῖες ἔχουν προταθεῖ γιὰ τὴ σχέση τοῦ σκελετοῦ μὲ τὸ
μνημεῖο. Ὁ Μαρινᾶτος τὸν θεωρεῖ σύγχρονο τοῦ μνημείου48, ἐνῶ ὁ Θέ -
μελης μεταγενέστερο49. Ὁ συνδυασμὸς τῶν ἐπιχειρημάτων τοῦ Θέμελη
μὲ τὶς δικές μας παρατηρήσεις τείνουν νὰ στηρίξουν περισσότερο τὴν
ἑρμηνεία τῆς ἀπόθεσης τοῦ ἀποσπασματικοῦ αὐτοῦ σκελετοῦ ὡς ἀποτέ-
λεσμα μεταγενέστερης, ἀπὸ τὴν κατασκευὴ τοῦ τάφου, διατάραξής του.
Ἀπὸ τὴν ἄλλη, ἡ ἀπουσία τῶν ἄκρων εἶναι περίεργη γιὰ ζῶο τὸ ὁποῖο
εἶχε φυσικὸ θάνατο καὶ ἀπορρίφθηκε σὲ ὑπάρχον ὄρυγμα, καθὼς τὰ ἄκρα
θὰ βοηθοῦσαν νὰ συρθεῖ τὸ νεκρὸ ζῶο μέσα σὲ αὐτό. Ἡ ἀπουσία τῶν
ἄκρων, δηλαδή, εἶναι ἀσυνήθιστη μὲ τὴν ἀπόρριψη ζώου ποὺ εἶχε φυσικὸ
θάνατο. 

47. Βλ. Μαρινᾶτο, ΠΑΕ 1970, 13, γιὰ τὴν ἐκτίμηση τοῦ καθ. Γ. Με λέν τη,
καὶ Θέμελη, ΑΔ 29, 1974, 244, σημ. 53, γιὰ τὴν ἐκτίμηση τοῦ καθ. G. Nobis.

48. ΠΑΕ 1970, 13. 
49. ΑΔ 29, 1974, 242.
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Γιὰ τὴν ἀσφαλέστερη ἑρμηνεία τοῦ εὑρήματος ἡ ἐργαστηριακὴ διε-
ρεύνηση τῆς ἡλικίας του εἶναι ἑπομένως ἀναγκαία. Ἐπιπλέον, ἡ χρονο-
λόγηση τῆς ἐμφάνισης ἱπποειδῶν κατὰ τὴν προϊστορικὴ περίοδο στὸν
ἑλλαδικὸ χῶρο εἶναι ἕνα ἐρώτημα ὑπὸ ἐξέταση, καθὼς εἶχε στὸ πα ρελ -
θὸν συνδεθεῖ μὲ τὴν ἐμφάνιση νέων πληθυσμιακῶν ὁμάδων κατὰ τὸ τέ -
λος τῆς ΠΕΧ. Πρόσφατα, ὀστεολογικὰ κατάλοιπα ποὺ εἶχαν χρονολο-
γηθεῖ μέ «συμβατικὲς» μεθόδους στὴ Μεσοελλαδικὴ περίοδο ἔχουν ἀπο-
δειχθεῖ λανθασμένες μὲ βάση ραδιοχρονολογήσεις τῶν σκελετῶν μὲ τὴ
μέθοδο AMS50. Γι᾿ αὐτοὺς τοὺς λόγους, θεωροῦμε σημαντικὸ νὰ γίνει
ραδιοχρονολόγηση τοῦ ἵππου μὲ τὴ μέθοδο AMS.

2. Τὸ διάσπαρτο ζωοαρχαιολογικὸ σύνολο

Τὸ ζωοαρχαιολογικὸ ὑλικὸ ποὺ ἐντοπίστηκε μεταξὺ τῶν ἀνθρώπινων
ὀστῶν περιλαμβάνει ὀστὰ ἀπὸ τοὺς Τύμβους Ι, ΙΙΙ καὶ IV. Μικρὰ ὡς
ἐπὶ τὸ πλεῖστον θραύσματα ὀστῶν ἀπὸ διάφορες ζῶνες τοῦ σκελετοῦ θη -
λαστικῶν (κρανίο, πλευρά, μακρὰ ὀστά, κλπ.) ἀναγνωρίστηκαν κατὰ τὴ
μελέτη τοῦ ὑλικοῦ στὸ Ἐργαστήριο Fitch τῆς Βρετανικῆς Σχολῆς Ἀθη -
νῶν51. Παρατηρήθηκαν ὀστὰ βοοειδῶν («ἀγελάδας»), χοίρων, προβάτων
ἀλλὰ καὶ σκύλου, ἐλαφιοῦ (πιθανότατα τοῦ εἴδους Cervus elaphus),
ἀσβοῦ, ἀλεποῦς καὶ χελώνας. Οἱ ταυτίσεις βασίζονται σὲ δημοσιευμένα
κριτήρια52 καὶ στὸ σύγχρονο συγκριτικὸ ὑλικὸ ποὺ διαθέτει τὸ ἐργαστή-
ριο ὅπου ἔγινε ἡ μελέτη. 

50. E. Pappi, V. Isaakidou, On the significance of  equids in the Late
Bronze Age Aegean: insights from the cemetery of  Dendra, στὸ A.-L. Schallin,
I. Tournavitou (ἐπιμ.), Mycenaeans Up to Date: The Archaeology of  the NE Pelopon-

nese – Current Concepts and New Directions, Athens (Göteborg 2015) 243-51.
51. Εὐχαριστοῦμε τὴ Βρετανικὴ Σχολὴ καὶ τὴ διευθύντρια τοῦ Ἐργαστη-

ρίου Fitch, δρα Ε. Κυριατζῆ γιὰ τὴ φιλοξενία τῆς μελέτης.
52. Βλ. σχετικὲς βιβλιογραφικὲς ἀναφορὲς στὸ P. Halstead, The faunal

remains, στὸ D. Pullen, S. E. Allen, P. Halstead et al. (ἐπιμ.), Nemea Valley

Archae ological Project I: The Early Bronze Age Village on Tsoungiza Hill (Princeton
2011) 741-803.
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Τὰ εἴδη εἶναι συνηθισμένα σὲ σύνολα τῆς Ἐποχῆς τοῦ Χαλκοῦ στὴν
ἠπειρωτικὴ Ἑλλάδα. Πρὸς τὸ παρὸν δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ ἑρμηνευτεῖ ἡ
προέλευση καὶ κατ᾿ ἐπέκταση ἡ σημασία αὐτῶν τῶν διάσπαρτων ὀστῶν.
Τὸ ζητούμενο εἶναι νὰ ἐρευνήσουμε τὰ δεδομένα ὥστε νὰ διαλευκάνουμε
ἂν πρόκειται γιὰ ὀστὰ ἀπὸ ζῶα ποὺ καταναλώθηκαν π.χ. σὲ δεῖπνα στὰ
πλαίσια ταφικῶν τελετουργιῶν ἢ προέρχονται ἀπὸ ζῶα ποὺ καταναλώ-
θηκαν ἀπὸ ἄλλα σαρκοβόρα. Ἀνθρωπογενὴς ἐπεξεργασία τῶν ὀστῶν καὶ
κατανάλωση θὰ εἶχε συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, ὅπως ἴχνη κοπῆς,
τεμαχισμοῦ, καύσης καὶ θρυμματισμοῦ. Ἡ σπάνια παρουσία ἀπὸ ἴχνη
δοντιῶν σαρκοβόρων (μόλις σὲ 8% τῶν καταγεγραμμένων ὀστῶν) δεί-
χνει ὅτι τὸ σύνολο ἔχει ἐπηρεαστεῖ ἐλάχιστα ἀπὸ διαδικασίες ποὺ θὰ
ἐξάλειφαν τέτοια ἴχνη. Τὰ πολυάριθμα φρέσκα σπασίματα (ποὺ προκλή-
θηκαν κατὰ τὴ διάρκεια τῆς ἀνασκαφῆς ἢ ἀργότερα) δὲν μᾶς ἐπιτρέπουν
νὰ κάνουμε εὔκολα παρατηρήσεις γιὰ τὰ παραπάνω. Μόνο σὲ ἕνα μετα-
τάρσιο ἐλαφιοῦ παρατηρήθηκαν ἴχνη κοπῆς καὶ σὲ δύο ἄλλα κάψιμο ἀπὸ
ψήσιμο σὲ ἀνοιχτὴ φωτιά. 

6. ΟΙ ΜΥΚΗΝΑΪΚΕΣ ΑΙΧΜΕΣ ΒΕΛΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΥΜΒΟ ΙΙ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΛΙΘΟΤΕΧΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΤΥΜΒΟΥΣ Ι ΚΑΙ IV

Χρ. Ματζάνας

Εἰσαγωγὴ

Μελετήθηκαν συνολικὰ 29 ἀντικείμενα ἀπολαξευμένου λίθου, ἐκ
τῶν ὁποίων 17 αἰχμὲς βελῶν (σχ. 9) ποὺ ἐκτίθενται στὸ Ἀρχαιολογικὸ
Μουσεῖο Μαραθώνα καὶ προέρχονται ἀπὸ τὴν ἀνασκαφὴ τοῦ Τύμβου ΙΙ,
εἰδικότερα ἀπὸ τὸν ἐσωτερικὸ θάλαμο τοῦ ταφικοῦ κτίσματος53. Ἀπὸ τὶς
αἰχμὲς αὐτὲς οἱ 14 εἶναι ἀπὸ ὀψιανὸ καὶ οἱ δύο ἀπὸ πυριτόλιθο, ἐνῶ περι-
λαμβάνεται καὶ μία ἀπὸ χαλκό. Ὁ Τύμβος ΙΙ ἦταν πιθανῶς σὲ χρήση

53. ΠΑΕ 1970, 356-357, εἰκ. 11.
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ἀπὸ τὴν ἀρχὴ τῆς ΥΕ περιόδου54. Ὅπως καὶ στὶς περισσότερες πρώιμες
περιπτώσεις, οἱ χάλκινες αἰχμὲς εἶναι λίγες σὲ σχέση μὲ τὶς λίθινες ἢ
καὶ μοναδικές. 

Μελετήθηκαν ἐπίσης ἄλλα 12 στοιχεῖα λιθοτεχνίας, τὰ ὁποῖα ἐντο-
πίστηκαν κατὰ τὴ μελέτη τῶν ὁμάδων κεραμικῆς τῶν Τύμβων Ι καὶ IV.
Πρόκειται γιὰ θραύσματα λεπίδων ὀψιανοῦ καὶ ἀποκρούσματα ἐκ τῶν
ὁποίων ἀρκετὰ ἔχουν ὑποστεῖ ἀμφιπολικὴ θραύση, ὅπως καὶ ἕνα θραῦ -
σμα ἀπὸ ροδίζοντα χαλαζία. Τὰ περισσότερα ἀπὸ αὐτὰ τὰ ἀντικείμενα,

54. O. Pelon, Tholoi, tumuli et cercles funéraires (Athènes 1976) 83-85. N.
Papadimitriou, Built Chamber Tombs of  Middle and Late Bronze Age Date in Main-

land Greece and the Islands, BAR International Series 925 (Oxford 2001) 103-
104. S. Privitera, Principi, Pelasgi e pescatori. L’Attica nella Tarda Età del Bronzo.
Scuola Archeologica Italiana di Atene, SATAA 7, 2013, 153.
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μὲ ἐξαίρεση ἴσως τὸ τελευταῖο, δὲν φαίνεται νὰ ἀποτελοῦν κτερίσματα,
ὅπως συμβαίνει μὲ τὶς αἰχμὲς βελῶν τοῦ Τύμβου ΙΙ, ἀλλὰ προσγράφον-
ται, ὅπως δείχνει ὁ μεγάλος ἀριθμὸς σφηνίσκων καὶ ἡ μορφολογία τῆς
λεπίδας πίεσης ἀπὸ ὀψιανό, στὸ ΠΕ παρελθὸν τῆς θέσης καὶ βρέθηκαν
ἀπὸ τὴν ἀναμόχλευση ποὺ ὑπέστη ὁ χῶρος κατὰ τὴν κατασκευὴ τῶν
τύμβων.

Τεχνολογικὴ προσέγγιση

Οἱ λίθινες αἰχμὲς εἶναι κατασκευασμένες μὲ τὴν τεχνικὴ τῆς πίε-
σης, κατὰ πᾶσα πιθανότητα μὲ μεταλλικὸ πίεστρο, σὲ ἀρχικὸ ἀπόκρου-
σμα ἢ λεπιδόμορφο ἀπόκρουσμα ἀποσπασμένο μὲ κρούση ἀπὸ πυρήνα μὲ
ἐλάχιστη κυρτότητα στὴν ἐπιφάνεια κατάτμησής του, κάτι ποὺ εἶχε ὡς
ἀποτέλεσμα τὴν εὐθύγραμμη κατατομὴ τῆς μελλοντικῆς αἰχμῆς βέλους.
Τὰ βασικὰ χαρακτηριστικὰ καὶ οἱ ἀρχικὲς ἐπιφάνειες τῶν ἀποκρουσμά-
των φορέων ἔχουν ἀπαλειφθεῖ σχεδὸν ὁλοκληρωτικὰ ἀπὸ τὴν προϊοῦσα
ἐπεξεργασία πίεσης, ἐκτὸς ἴσως ἀπὸ τὴν ὑπ᾿ ἀρ. 4 αἰχμὴ ὀψιανοῦ, ἡ
ὁποία διατηρεῖ κάποια ὑπολείμματα τῶν ἀποσπάσεων τῆς ἄνω ὄψης τοῦ
ἀποκρούσματος.

Ἀπὸ τὰ προαναφερόμενα στοιχεῖα λιθοτεχνίας, τὰ θραύσματα λεπί-
δων ἀπὸ ὀψιανὸ παρουσιάζουν ὅλα τὰ χαρακτηριστικὰ τῆς κατάτμησης
λεπίδων μὲ πίεση. Τὰ ἀποκρούσματα εἶναι ἀποσπασμένα μὲ ἄμεση ἀνε-
λαστικὴ κρούση, δηλ. σκληρὸ κρουστήρα, καὶ πολλὰ ἀπὸ αὐτὰ φέρουν
ἴχνη ἔντονης ἀμφιπολικῆς κρούσης, κατὰ πᾶσα πιθανότητα στὸ πλαίσιο
περαιτέρω καὶ ἐξαντλητικῆς ἐκμετάλλευσης καὶ ἀπόσπασης μὲ τὸν τρό -
πο αὐτὸν ἀκόμα μικρότερων κοφτερῶν καὶ αἰχμηρῶν ἀποθραυσμάτων. 

Ἡ μοναδικὴ αἰχμὴ ἀπὸ χαλκό (ἀρ. 17) εἶναι μεταβατικῆς μορφολο-
γίας55, δεδομένου ὅτι μὲ τὶς σύγχρονες λίθινες αἰχμὲς μοιράζεται τὶς
κυρτὲς πλευρές, ἀλλὰ ἡ ἐσοχὴ στειλέωσης εἶναι γωνιώδης. Στὴν πορεία

55. Βλ. Χρ. Ματζάνα, Ἡ ἐξέλιξη τῶν αἰχμῶν βελῶν ἀποκρουσμένου λίθου
κατὰ τὴν Ἐποχὴ τοῦ Χαλκοῦ, μὲ ἰδιαίτερη ἔμφαση στὴν Ὑστεροελλαδικὴ
περίοδο, ΑΔ 57, 2002, Α, 37.
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τῆς ἐξέλιξης οἱ πλευρὲς θὰ γίνουν εὐθύγραμμες καὶ ἡ γωνιώδης ἐσοχὴ
στειλέωσης θὰ παγιωθεῖ. Εἶναι κατασκευασμένη ἀπὸ ἔλασμα56 μὲ ψαλί-
δισμα. Πράγματι, νεότερο διαγνωστικὸ στοιχεῖο τὸ ὁποῖο χαρακτηρίζει
τὴν ΥΕ ΙΙ περίοδο εἶναι ἡ αὔξηση τοῦ πάχους κατὰ μῆκος τοῦ ἄξονα.
Φαίνεται ὅτι ἔγινε προσπάθεια νὰ μιμηθεῖ ἡ χάλκινη αἰχμὴ τὴν ἀμφί-
κυρτη διατομὴ τῶν σύγχρονών της λίθινων αἰχμῶν, κατὰ πᾶσα πιθανό-
τητα μὲ λείανση ἀλλὰ ὄχι μὲ ἰδιαίτερη ἐπιμέλεια, ἐφ᾿ ὅσον, τελικά, δὲν
ἀπαλείφθηκε ἀπόλυτα ἡ κατακόρυφη πλευρὰ τοῦ ἀρχικοῦ ἐλάσματος καὶ
δὲν μετατράπηκε σὲ κόψη, ὅπως καὶ στὶς λίθινες αἰχμές. 

Πρῶτες ὕλες

Χρησιμοποιήθηκε κατ᾿ ἐξοχὴν ὀψιανὸς Μήλου σὲ διάφορες παραλ-
λαγές. Εἶναι ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον μαῦρος θαμπός (5 αἰχμές, ἀρ. 2-3, 6-7
καὶ 13), στιλπνός (5 αἰχμές, ἀρ. 5, 8, 10-12), σπανιότερα τεφρός (2
αἰχμές, ἀρ. 4 καὶ 14) καὶ σὲ ἄλλες δύο περιπτώσεις ἡμιδιαφανής (ἀρ. 1
καὶ 9) μὲ ἰώδη (lilac-coloured) ἀπόχρωση. Οἱ δύο πυριτολιθικὲς αἰχμὲς
(ἀρ. 15-16) εἶναι κατασκευασμένες ἀπὸ ἕνα εἶδος κιτρινόλευκου (10YR
7/4, very pale brown) πετρώματος, γνωστοῦ ἀπὸ τὴν ΠΕ ΙΙ τῆς Βοιω -
τίας καὶ Εὔβοιας57, καὶ τὴν ΥΕ περίοδο τῆς Μεσσηνίας58.

56. D. M. van Horn, Bronze Age chipped stone tools from the Argolid of  Greece

and their relation to tools manufactured from other materials (Ann Arbor Michigan
1980) 343.

57. Χρ. Ματζάνας, Ἡ χρήση τοῦ πυριτολίθου γιὰ τὴν παραγωγὴ στερεότυ-
πων λεπίδων μὲ πίεση κατὰ τὴν Ἐποχὴ τοῦ Χαλκοῦ: πειραματικὴ καὶ στατι-
στικὴ προσέγγιση, στὸ N. M. Kennell, J. E. Tomlinson (ἐπιμ.), Ancient Greece at

the Turn of  the Millennium: Recent Work and Future Perspectives, Proceedings of  the

Athens Symposium, 18-20 May 2001, Publications of  the Canadian Archaeologi-
cal Institute at Athens, No. 4 (2005) 145-172. 

58. Χρ. Ματζάνας, Τέχνεργα ἀποκρουσμένου λίθου ἀπὸ τὸ Ψάρι Τριφυλίας
καὶ ἡ ἐξέλιξη τῶν λιθοτεχνιῶν τῆς 2ης χιλιετίας π.Χ. στὴ Δ. Πελοπόννησο, ΑΔ
54, 1999, 1-50.
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Τυπολογία

Οἱ περισσότερες αἰχμὲς ἀνήκουν στοὺς κατ᾿ ἐξοχὴν μυκηναϊκοὺς
τύπους Δ καὶ Ε καὶ ἰδιαίτερα στὸν τελευταῖο, ὁ ὁποῖος χαρακτηρίζει
κυρίως τὴν ΥΕ ΙΙ φάση59. Ὡστόσο ὁρισμένα ἐξ αὐτῶν χαρακτηριστικὰ
παραπέμπουν στὸν πρωτομυκηναϊκὸ τύπο Γ, ὅπως ἡ ἐπιμήκης παραβο-
λικὴ ἐσοχὴ στειλέωσης (ἀρ. 4) ἀλλὰ καὶ οἱ τριγωνικὲς αἰχμὲς μὲ τὰ
κολοβωμένα πτερύγια. Ἰδιαίτερα ἡ τελευταία περίπτωση (ἀρ. 6) μπορεῖ
νὰ παραβληθεῖ μὲ τὴν αἰχμὴ Λ5494 ἀπὸ τὸ Ψάρι Μεσσηνίας60. Παρεμ-
φερῆ παραδείγματα προέρχονται ἀπὸ διάφορες θέσεις ποὺ χρονολο-
γοῦνται στὴν πρώιμη καὶ τὴ μέση ἐποχὴ τοῦ Χαλκοῦ, ἀλλὰ καὶ ἀπὸ τὸ
Γεράκι Λακωνίας, ὅπου δὲν ἀποκλείεται μιὰ πιθανὴ χρονολόγηση κατὰ
τὴν ΜΕ περίοδο61. 

Συμπεράσματα

Οἱ λίθινες λεπτὲς φυλλόσχημες αἰχμὲς βελῶν ἀπὸ τὸν Τύμβο ΙΙ
Βρανᾶ Μαραθῶνος ἀνήκουν κατὰ πλειονότητα σὲ κατ᾿ ἐξοχὴν ΥΕ τύ -
πους. Οἱ περισσότερες χαρακτηρίζονται ἀπὸ μικρὴ ἁψιδωτὴ ἐγκοπὴ στὴ
βάση, ἀγκιστρωτά (γαμψὰ) ἐσωστρεφῆ πτερύγια, κοιλόκυρτες πλευρὲς
καὶ ἀκιδωτὴ ἀπόληξη. Ἡ ἐξελιγμένη τους μορφολογία ὁδηγεῖ σὲ χρονο-
λόγηση στὸν 15ο αἰ. (ΥΕ ΙΙ φάση). Ὡστόσο, μερικὰ χαρακτηριστικά
τους παραπέμπουν σὲ παλαιότερους τύπους ποὺ μποροῦν νὰ χρονολογη-
θοῦν στὸ τέλος τῆς ΜΕ περιόδου (ἀρ. 6) καὶ κατὰ τὶς ἀρχὲς τῆς ΥΕ Ι
περιόδου (ἀρ. 4). Ἀντιθέτως, ἡ μεγάλη αἰχμὴ βέλους ἀπὸ πυριτόλιθο
(ἀρ. 15) μπορεῖ νὰ ἐνταχθεῖ στὴν ΥΕ ΙΙ παραγωγὴ τῶν μεγάλων κέν-

59. Ματζάνας ὅ.π. (σημ. 55).
60. Αὐτόθι, 25, 43, σχέδ. 2.
61. J. Crouwel, Middle Helladic occupation at Geraki, Laconia, στὸ A.

Philippa-Touchais, G. Touchais, S. Voutsaki, J. Wright (ἐπιμ.), Mesohelladika, La

Grèce continentale au Bronze Moyen, Actes du colloque international, Athènes, 8-12

mars 2006, BCH, Suppl. 52 (Athènes 2010) 80, εἰκ. 9.
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τρων, ὅπως εἶναι ἡ Μεσσηνία. Ἐπίσης, ὁρισμένες αἰχμές (ἀρ. 12, 14,
16) δείχνουν μιὰ τάση πρὸς τὸν κοντύτερο καὶ παχύτερο τύπο ΣΤ ποὺ
χαρακτηρίζει τὴν ΥΕ ΙΙΙ περίοδο. Ἂν καὶ τὸ σύνολο φαίνεται νὰ εἶναι
μορφολογικὰ καὶ τεχνολογικὰ ὁμοιογενές, ἡ ποιότητα ἐργασίας καὶ ἡ
μετρολογία τῶν ἀντικειμένων συνηγορεῖ στὴν ὑπόθεση περὶ διαδοχικῶν
χρήσεων τοῦ χώρου, ἂν ὄχι ἀπὸ τὶς ἀρχές, τουλάχιστον ἀπὸ τὸ τέλος
τοῦ 16ου ἕως τὰ τέλη τοῦ 15ου αἰ. π.Χ., μὲ πιὸ πολυπληθῆ τὰ τελευ-
ταῖα ἐναποτεθέντα τέχνεργα. 

Μ. ΠΑΝΤΕΛΙΔΟΥ ΓΚΟΦΑ, G. TOUCHAIS, 
Α. ΦΙΛΙΠΠΑ TOUCHAIS, Ν. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΚΑΙ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ

Στὴ μελέτη τῆς φετινῆς χρονιᾶς συνεργάστηκαν ἐπίσης οἱ ἀρχαιολόγοι

Ἀνθὴ Μπαλιτσάρη (ὑποψ. δρ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν), Σέβη Τριανταφύλλου

(ἐπίκουρη καθηγήτρια τοῦ Τμήματος Ἱστορίας καὶ Ἀρχαιολογίας ΑΠΘ), Σω -

τηρία Κιορπέ (μεταπτυχιακὴ φοιτήτρια τοῦ Τμήματος Ἱστορίας καὶ Ἀρχαι-

ολογίας ΑΠΘ), Βαλασία Ἰσαακίδου (Oxford University), Κώστας Πασχαλί-

δης (Ἐθνικὸ Ἀρχαιολογικὸ Μουσεῖο), Χρῆστος Ματζάνας (Ἐφορεία Ἀρχαι-

οτήτων Ἠλείας) καὶ οἱ ἀρχιτέκτονες Νεοπτόλεμος Μιχαηλίδης καὶ Δημήτρης

Μπάρτζης. 

Οἱ ἐργασίες χρηματοδοτήθηκαν ἐξ ὁλοκλήρου ἀπὸ τὸ Ἰνστιτοῦτο Αἰγαια -

κῆς Προϊστορίας (INSTAP). Εὐχαριστοῦμε θερμὰ τὸ Διοικητικὸ Συμβούλιο

τῆς Ἀρχαιολογικῆς Ἑταιρείας καὶ ἰδιαιτέρως τὸν Γενικὸ Γραμματέα κ. Β. Πε -

τράκο, ποὺ μᾶς ὑποστήριξαν στὴ συνέχιση τῆς μελέτης, καθὼς καὶ τὸ προσω-

πικὸ τῆς Ἐφορείας Ἀρχαιοτήτων Ἀνατολικῆς Ἀττικῆς γιὰ τὴ βοήθεια καὶ συ -

νεργασία ποὺ μᾶς προσέφερε. Τέλος, ἐκφράζουμε τὶς θερμὲς εὐχαριστίες μας

πρὸς τὸ INSTAP καὶ τὸ Shelby White and Leon Levy Program for Archaeo-

logical Publications, ποὺ χρηματοδότησαν τὶς μελέτες τοῦ 2015.
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Εἰκ. 1. Ἄποψη τοῦ Τύμβου ΙΙ ἀπὸ Ν./ΝΑ κατὰ τὴν ἀνασκαφή (1970, φωτ.

Π. Θέμελη, φωτ. ἀρχεῖο Μ. Παντελίδου Γκόφα).

Εἰκ. 2. Σύγχρονη ἄποψη τοῦ Τύμβου ΙΙ ἀπὸ Ν./ΝΔ. (φωτ. 2014).
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Εἰκ. 3. Σύγχρονη ἄποψη τοῦ Τύμβου ΙΙ ἀπὸ Ν./ΝΑ. (φωτ. 2014). Διακρίνε-

ται ἡ κάλυψη τοῦ νότιου τμήματος τοῦ περιβόλου ἀπὸ πρόσφατες ἐπιχώσεις.

Εἰκ. 4. Ὁ κεντρικὸς τάφος τοῦ Τύμβου ΙΙ κατὰ τὴν ἀνασκαφή (1970, φωτ.

Σπ. Μαρινάτου, φωτ. ἀρχεῖο Μ. Παντελίδου Γκόφα).
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Εἰκ. 5. Σκελετὸς τάφου 1, Τύμβου Ι, μὲ ἀρίθμηση τῶν ὀστῶν.
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Εἰκ. 6. Σκελετικὰ κατάλοιπα τάφου 2, Τύμβου Ι, μὲ ἀρίθμηση τῶν ὀστῶν. 
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Εἰκ. 7. Σκελετικὰ κατάλοιπα τάφου 4, Τύμβου Ι, μὲ ἀρίθμηση τῶν ὀστῶν.
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Εἰκ. 8. Σκελετικὰ κατάλοιπα τάφου 5, Τύμβου Ι, μὲ ἀρίθμηση τῶν ὀστῶν.
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Εἰκ. 9. Σκελετικὰ κατάλοιπα τάφου 7, Τύμβου Ι, μὲ ἀρίθμηση τῶν ὀστῶν.
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