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Τὸ 2016 συνεχίστηκαν γιὰ τρίτη συνεχῆ χρονιὰ οἱ ἐργασίες τοῦ πεν
ταετοῦς προγράμματος μελέτης καὶ δημοσίευσης τῶν προϊστορικῶν Τύμ
βων Βρανᾶ Μαραθῶνος, οἱ ὁποῖοι ἀνεσκάφησαν ἀπὸ τὸν Σπ. Μαρινᾶτο.
Ἡ μελέτη διεξήχθη ὑπὸ τὴ διεύθυνση τῆς ὁμότιμης καθηγήτριας τοῦ
Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν κυρίας Μαρίας Παντελίδου Γκόφα καὶ τοὺς μόνι
μους ἐπιστημονικοὺς συνεργάτες τοῦ προγράμματος, ἀρχαιολόγους Gilles
Touchais1, Ἄννα Φίλιππα-Touchais2 καὶ Νικόλα Παπαδημητρίου3.
Στὸ πλαίσιο τοῦ προγράμματος πραγματοποιήθηκαν τὴ φετινὴ χρο
νιὰ οἱ ἀκόλουθες μελέτες: 1) Τύμβος Ι: Δειγματοληψία καὶ ραδιοχρονολό
γηση τοῦ ἀλόγου ἀπὸ τὸν τάφο 3, 2) Χῶρος μεταξὺ τῶν Τύμβων Ι καὶ ΙΙ:
Μεσοελλαδικὴ κεραμική, 3) Τύμβοι ΙΙΙ καὶ IV: ἀρχιτεκτονικὴ μελέτη,
4) Τύμβοι ΙΙΙ καὶ IV: Μυκηναϊκὴ κεραμική, 5) Γεωφυσικὲς ἔρευνες στὸν
χῶρο τῶν προϊστορικῶν τύμβων. Παραθέτουμε παρακάτω τὶς ἐπὶ μέρους
ἐκθέσεις τῶν συνεργατῶν τοῦ προγράμματος.
1. ΤΥΜΒΟΣ Ι: ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΚΑΙ ΡΑΔΙΟΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ ΙΠΠΟΥ ΤΑΦΟΥ 3

Β. Ἰσαακίδου4,
μὲ τὴ συνεργασία τῆς Μ. Κοντάκη5
Τὸ 2016 πραγματοποιήθηκε δειγματοληψία τοῦ σκελετοῦ τοῦ ἀλόγου
ἀπὸ τὸν τάφο 3 τοῦ Τύμβου Ι, μὲ σκοπὸ τὴ ραδιοχρονολόγησή του μὲ τὴ
1.
2.
3.
4.
5.

Ὁμότιμος καθηγητὴς Πανεπιστημίου Paris 1 Panthéon-Sorbonne.
Συνεργάτης Γαλλικῆς Σχολῆς Ἀθηνῶν.
Ἐπιμελητὴς Μουσείου Κυκλαδικῆς Τέχνης.
University of Oxford, School of Archaeology.
Συντηρήτρια ἀρχαιοτήτων, Ἐθνικὸ Ἀρχαιολογικὸ Μουσεῖο.
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μέθοδο AMS6 στὸ Ἐργαστήριο Ραδιοχρονολόγησης τοῦ Πανεπιστημίου
τῆς Ὀξφόρδης (ORAU) ὑπὸ τὴ διεύθυνση τοῦ Christopher Ramse y,
διευθυντῆ τοῦ ἐργαστηρίου.
Ἐπειδὴ ὑπῆρχε σοβαρὴ ὑπόνοια ὅτι τὰ ὀστὰ τοῦ σκελετοῦ μπορεῖ νὰ
εἶχαν ἐμποτιστεῖ μὲ κάποιο στερεωτικὸ διάλυμα, γεγονὸς ποὺ θὰ τὰ καθι
στοῦσε προβληματικὰ γιὰ ραδιοχρονολόγηση, ἀποφασίστηκε νὰ ληφθεῖ
τὸ δεῖγμα ἀπὸ ἕνα δόντι (κοπτήρα), ἔτσι ὥστε τὰ ἀποτελέσματα νὰ εἶναι
ὅσο τὸ δυνατὸν πιὸ ἀξιόπιστα. Γιὰ νὰ μὴν προκληθεῖ βλάβη στὸν ὑπόλοι
πο σκελετὸ τοῦ ἵππου, εἰδικὸς ἐξοπλισμὸς καὶ ἡ βοήθεια συντηρητῆ ἦταν
ἀπαραίτητα.
Κατόπιν συμπληρωματικῆς, εἰδικῆς ἀδείας, ἡ δειγματοληψία πραγ
ματοποιήθηκε στὶς 28 Ἰουνίου 2016 ἀπὸ τὴν κυρία Μαρία Κοντάκη,
παρουσίᾳ τῆς συντηρήτριας τῆς Ἐφορείας Ἀρχαιοτήτων Ἀνατολικῆς Ἀτ
τικῆς κυρίας Λαμπρινῆς Λάμπρου. Τὸ δεῖγμα ἐλήφθη ἀπὸ κοπτήρα τῆς
κάτω γνάθου (εἰκ. 1). Πρὶν ἀποσταλεῖ στὴ Μεγάλη Βρετανία, ἡ κυρία
Κοντάκη κατασκεύασε στὸ ἐργαστήριο συντήρησης τοῦ ΕΑΜ ἐκμαγεῖο
καὶ ἐν συνεχείᾳ ὁμοίωμα τοῦ δείγματος, μὲ στόχο τὴ συμπλήρωση καὶ
αἰσθητικὴ ἀποκατάσταση τοῦ κομμένου κοπτήρα7 (σύμφωνα μὲ τοὺς
ὅρους τῆς ἄδειας δειγματοληψίας).
Τὸν Ὀκτώβριο 2016 λάβαμε τὰ ἀποτελέσματα τῆς ἀνάλυσης, σύμ
φωνα μὲ τὰ ὁποῖα τὸ εὕρημα χρονολογεῖται στὴν ὕστερη βυζαντινὴ περί
οδο, καὶ πιὸ συγκεκριμένα στὸ α´ μισὸ τοῦ 15ου αἰ. (1395-1439 μ.Χ.)
(σχ. 1) μὲ σύνολο πιθανοτήτων 95.4%8. Ἡ χρονολόγηση ἐπιβεβαιώνει

6. Ἡ μέθοδος αὐτὴ ἀπαιτεῖ πολὺ μικρότερη ποσότητα ὀστοῦ (ὄχι περισσότερη
τῶν 10 γραμ.) ἀπὸ τὴ συμβατικὴ ἀνάλυση C14.
7. Ἡ συγκόλληση τοῦ ὁμοιώματος στὴ θέση τοῦ ἀποκοπέντος κοπτήρα ἔγινε
ἀπὸ τὴν κυρία Λ. Λάμπρου, τὴν ὁποία εὐχαριστοῦμε θερμά.
8. Εὐχαριστοῦμε θερμὰ τὸν καθηγητὴ Γ. Φακορέλλη ποὺ μᾶς βοήθησε στὴ
λεπτομερέστερη βαθμονόμηση τοῦ δείγματος καὶ στὴ σύνταξη τῆς λεζάντας τοῦ
διαγράμματος στὸ σχ. 1.
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Σχ. 1. Διάγραμμα κατανομῆς πιθανοτήτων βαθμονομημένων ἡλικιῶν δείγματος
(OxA-34647: 525 ± 23 χρόνια BP) ἀπὸ τὸ ἄλογο τοῦ Τύμβου Ι, τάφου 3. Ἡ
ἡμερολογιακὴ ἡλικία του βρίσκεται μέσα στὸ χρονικὸ διάστημα μεταξὺ 14051430 μ.Χ. (πιθανότητα 68,2%) καὶ 1328-1439 μ.Χ. (πιθανότητα 95,4%).

τὶς παρατηρήσεις καὶ τὰ συμπεράσματα τοῦ καθ. Π. Θέμελη 9, ἐπιβλέπον
τα ἀρχαιολόγου τῆς ἀνασκαφῆς, ἐνῶ συνάδει ἐπίσης μὲ τὰ δεδομένα ποὺ
προκύπτουν ἀπὸ τὴν πρόσφατη ἐξέταση τῆς κεραμικῆς τοῦ τάφου10.
Τὸ ἀποτέλεσμα τῆς ραδιοχρονολόγησης ἔχει πολλαπλὴ σημασία
ἐπειδή, ἐκτὸς τῆς σημασίας του γιὰ τὸν Βρανά, κλονίζει ἐπιχειρήματα
παραδοσιακῶν θεωριῶν ποὺ ὑποστηρίζουν τὴν εἰσαγωγὴ ἱπποειδῶν ὡς
ἔνδειξη τῆς ἐμφάνισης νέων φύλων στὴ νότια ἠπειρωτικὴ Ἑλλάδα κατὰ
τὴ Μεσοελλαδικὴ περίοδο11. Τέλος, θὰ ἄξιζε νὰ σημειώσουμε ὅτι ἡ χρο
νολόγηση σὲ συνδυασμὸ μὲ τὶς στρωματογραφικὲς ἐνδείξεις ὑποδεικνύουν
ὅτι ὁ λάκκος τῆς ταφῆς τοῦ ἀλόγου (ἴσως καὶ ἡ σύληση τοῦ τάφου) εἶχε
ἀνοιχτεῖ λίγο πρὶν ἀπὸ τὴν ἀπόθεση τοῦ ζώου, καθὼς ὁ σκελετὸς ἐπικά
θεται στὸ φυσικὸ ὑπόστρωμα. Σὲ περίπτωση ποὺ ὁ λάκκος εἶχε ἀνοιχτεῖ
9. Π. Θέμελης, Μαραθών. Τὰ πρόσφατα εὑρήματα σὲ σχέση μὲ τὴ μάχη, ΑΔ
29, 1974 [1977], Α, 242-244.
10. Πρβ. Μ. Παντελίδου Γκόφα et al., ΠΑΕ 2015, 28, 56.
11. Πρβ. αὐτόθι 57.
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πολὺ νωρίτερα, θὰ περιμέναμε νὰ ὑπῆρχε κάποια ἐπίχωση κάτω ἀπὸ
τὸν σκελετό, τουλάχιστον ὡς ἀποτέλεσμα διάβρωσης τῶν τοιχωμάτων.
Παραμένει νὰ ἐρευνηθοῦν περαιτέρω οἱ συνθῆκες ἀπόθεσης τοῦ σκελετοῦ
μέσα στὸν τάφο.
2. ΧΩΡΟΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΤΥΜΒΩΝ Ι ΚΑΙ ΙΙ. ΜΕΣΟΕΛΛΑΔΙΚΗ ΚΕΡΑΜΙΚΗ

Ἄ. Φίλιππα-Touchais, Α. Μπαλιτσάρη12
Τὸ 2016 μελετήθηκε μία μεγάλη ὁμάδα κεραμικῆς13 τὴν ὁποία συ
νόδευε ἡ ἔνδειξη: «Μαραθὼν Βρανᾶ, 25-5-70, ὄστρακα περισυλλεγέντα
μεταξὺ ΜΕ τύμβου Ι καὶ ΙΙ»14. Τὸ σύνολο αὐτό, ποὺ περιελάμβανε 600
περίπου ὄστρακα, ὀνομάστηκε συμβατικά «Ὁμάδα 37».
Καθὼς προέρχεται ἀπὸ ἐπιφανειακὸ καθαρισμό, ἡ Ὁμάδα 37 περι
λαμβάνει ὄστρακα ὅλων τῶν περιόδων. Ὡστόσο, μεταξὺ τῶν διαγνωστι
κῶν ὀστράκων λίγα εἶναι ἱστορικῶν χρόνων (ὄχι περισσότερα ἀπὸ 10),
ἐνῶ τὰ περισσότερα χρονολογοῦνται στὴ Μεσοελλαδικὴ περίοδο. Εἶναι
χαρακτηριστικὸ ὅτι πολλὰ ἀπὸ τὰ θραύσματα ἀνήκουν στὰ ἴδια ἀγγεῖα,
ἐνῶ σὲ ἀρκετὲς περιπτώσεις συγκολλῶνται μεταξύ τους15. Αὐτὸ σημαίνει,
κατὰ τὴ γνώμη μας, ὅτι ὁρισμένα τουλάχιστον ἀπὸ τὰ ἀγγεῖα βρίσκον
ταν ἀρχικὰ στὸν χῶρο ὅπου ἀποκαλύφθηκαν ἢ σὲ μικρὴ ἀπόσταση. Σὲ
κάθε περίπτωση ἡ παρουσία τους στὸ σημεῖο αὐτὸ δὲν εἶναι τυχαία, δὲν
ὀφείλεται δηλαδὴ σὲ φερτὰ χώματα.
12. Ἀρχαιολόγος, διδάκτωρ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν.
13. Ἡ ὁμάδα ἐντοπίστηκε στὶς ἀρχὲς τοῦ 2016 κατὰ τὴ διάρκεια ἐργασιῶν
τακτοποίησης τῶν ἀποθηκῶν τοῦ Ἀρχαιολογικοῦ Μουσείου Μαραθώνα.
14. Σύμφωνα μὲ τὸ ἡμερολόγιο τοῦ Μαρινάτου, ἡ ἀνασκαφὴ στὸν Βρανὰ ἄρχι
σε τὴν Παρασκευὴ 22 Μαΐου 1970, μὲ τὴ διερεύνηση τοῦ τάφου 1. Ἑπομένως τὰ
ὄστρακα περισυλλέχθηκαν τρεῖς μέρες ἀργότερα, κατὰ τὴ διάρκεια ἐκτεταμένων
καθαρισμῶν στὸν περιβάλλοντα χῶρο.
15. Εὐχαριστοῦμε θερμὰ τὴν κυρία Β. Τσιποπούλου, συμβασιοῦχο συντηρή
τρια τῆς Ἐφορείας Ἀρχαιοτήτων Ἀνατολικῆς Ἀττικῆς, ποὺ μᾶς βοήθησε στὴ συν
τήρηση ὁρισμένων ἀγγείων ἀπὸ αὐτὸ τὸ σύνολο.
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Τὰ Μεσοελλαδικὰ ἀγγεῖα
Ἀπὸ τὰ 600 συνολικὰ ὄστρακα, ἐπελέγησαν γιὰ καταγραφὴ 270 πε
ρίπου, τὰ ὁποῖα, ὅπως ἀναφέρθηκε παραπάνω, εἴτε συγκολλῶνται μεταξύ
τους εἴτε συνανήκουν. Βάσει τῶν ὀστράκων αὐτῶν, ὑπολογίζουμε ὅτι ὁ
συνολικὸς ἀριθμὸς ΜΕ διαγνωστικῶν ἀγγείων ἀνέρχεται σὲ 23 περίπου,
δηλαδὴ τουλάχιστον 15 γκρίζα Μινυακά, μία ὑψίποδη κόκκινη στιλβωτὴ
φιάλη, ἕνα ἀμαυρόχρωμο μεγάλο κλειστὸ ἀγγεῖο μᾶλλον τοπικῆς παρα
γωγῆς, μία χονδροειδὴς πρόχους, ἕνα πιθοειδὲς μαγειρικὸ καὶ τέσσερα
ἢ πέντε μεγάλα ἀποθηκευτικὰ ἀγγεῖα μᾶλλον εἰσηγμένα: ἕνα αἰγινήτι
κο ἀμαυρόχρωμο ἀμφοροειδές, ἕνα ἢ δύο πιθανῶς ἐπίσης ἀμφοροειδῆ μὲ
σφαιρικὸ σῶμα προερχόμενα μᾶλλον ἀπὸ τὴν Κέα, καὶ ἕνα πιθοειδὲς μὲ
πλαστικὸ διάκοσμο μᾶλλον κυκλαδικῆς προέλευσης.
Θὰ ἀναφερθοῦμε ἀναλυτικότερα σὲ τέσσερεις κεραμικὲς τεχνολογικὲς
κατηγορίες τῆς Ὁμάδας 37, οἱ ὁποῖες παρουσιάζουν ἰδιαίτερη σημασία,
ἐπειδὴ ἀφ᾽ ἑνὸς ἐμπλουτίζουν μὲ νέους τύπους τὸ σχηματολόγιο τῶν ΜΕ
ἀγγείων τοῦ Τύμβου Ι καὶ ἀφ᾽ ἑτέρου ὁδηγοῦν σὲ ἐνδιαφέρουσες ὑποθέσεις
συνδεόμενες πιθανῶς μὲ τελετουργικὲς ταφικὲς πρακτικές.

1) Γκρίζα Μινυακὰ ἀγγεῖα
Διακρίνονται τρεῖς τύποι Γκρίζων Μινυακῶν ἀγγείων, ἤδη γνωστοὶ
ἀπὸ τοὺς τάφους 1 καὶ 2 τοῦ Τύμβου I: τρεῖς τροπιδωτὲς φιάλες μὲ
τοξωτὲς λαβὲς πάνω στὸ χεῖλος, «τύπου Πτελεοῦ», μὲ κοντὸ πόδι16
(37.19, 37.20, 37.26) (σχ. 2), τρεῖς ἢ τέσσερεις κάνθαροι17, καὶ τέσ
σερα βαθιὰ τροπιδωτὰ κύπελλα μὲ λαβὲς στὸν ὦμο18. Ἕνας τέταρτος
τύπος ἐμφανίζεται γιὰ πρώτη φορὰ στὸν Βρανά, τὸ ὑψίποδο κύπελλο.
Συγκεκριμένα, ἐντοπίστηκαν τέσσερα τουλάχιστον θραύσματα ἀπὸ ψηλὰ
πόδια μὲ αὐλακώσεις ποὺ προέρχονται ἀπὸ κύπελλα αὐτοῦ τοῦ τύπου
16. Βλ. Μ. Παντελίδου Γκόφα et al., ΠΑΕ 2014, 52-53 καὶ εἰκ. 10β-γ.
17. Αὐτόθι 54-55 καὶ εἰκ. 12α.
18. Αὐτόθι 52 καὶ εἰκ. 10α.
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Σχ. 2. Γκρίζα Μινυακὰ κύπελλα «τύπου Πτελεοῦ» (σχ. Α. Μπαλιτσάρη).

(37.15, 37.29/37.5, 37.30, 37.31) (σχ. 3). Νὰ σημειωθεῖ ὅτι τὸ ἀπο
σπασματικὸ κύπελλο 37.3/37.21 (σχ. 3) λόγῳ τῆς μεγάλης διαμέτρου
τοῦ στομίου του (28 ἑκ.) θὰ πρέπει νὰ ἦταν ὑψίποδο, ἴσως μάλιστα συν
ανήκει μὲ τὸ 37.29/37.5.
Στηριζόμενοι στὴν ἀπουσία τῶν ὑψίποδων κυπέλλων (stemmed
goblets) ἀπὸ τοὺς τάφους τοῦ Τύμβου Ι, ἀλλὰ καὶ ἀπὸ τὸ ὑλικὸ τῶν ἐπι
χώσεων τοῦ ἴδιου τύμβου19, εἴχαμε ὑποθέσει ὅτι οἱ παραπάνω τάφοι ἦταν
πιθανῶς κατά τι πρωιμότεροι τῆς ἐμφάνισης ὑψίποδων κυπέλλων στὴν
19. Μ. Παντελίδου Γκόφα et al., ΠΑΕ 2015, 25-34, καθὼς καὶ ἀπὸ τὸ ΜΕ
ὑλικὸ τῆς Ὁμάδας 18 ποὺ βρέθηκε πάνω στὸν Τύμβο ΙΙ, αὐτόθι 42-45.
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Σχ. 3. Γκρίζα Μινυακὰ ὑψίποδα κύπελλα (σχ. Α. Μπαλιτσάρη).

Ἀττική, ποὺ τοποθετοῦμε γύρω στὰ μέσα τῆς ΜΕ ΙΙ20. Ὁ ἐντοπισμός
τους ὡστόσο δίπλα στὸν Τύμβο Ι θέτει τὸ ἐρώτημα ἂν ἡ ἀπουσία τους
ἀπὸ τὸ ἐσωτερικὸ τῶν τάφων συνδέεται ἀποκλειστικὰ μὲ χρονολογικοὺς
20. Στὰ Πευκάκια ἐμφανίζονται ἀπὸ τὴν ἀρχὴ σχεδὸν τῆς ΜΕ ΙΙ - Πευκάκια
φάση 6 πρώιμη, βλ. J. Maran, Die deutschen Ausgrabungen auf der PevkakiaMagula in Thessalien III: Die mittlere Bronzezeit (Bonn 1992), τόμ. II πίν. 69: 1,
70, ἐνῶ στὸ Μήτρου ἀπὸ τὰ μέσα τῆς ΜΕ ΙΙ - Μήτρου φάση 5, βλ. C. Hale,
The Middle Helladic fine Gray Burnished (Gray Minyan) sequence at Mitrou,
East Lokris , Hesperia 85, 2016, 275. Στὴν Ἀργολίδα ἐμφανίζονται μὲ κάποια
καθυστέρηση σὲ σχέση μὲ τὴ Στερεὰ Ἑλλάδα, στὴν Ἀσπίδα στὰ τέλη τῆς ΜΕ ΙΙ
ὅπως καὶ στὴ Λέρνα.
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συσχετισμοὺς ἢ πιθανότερα μὲ ταφικὲς παραδόσεις καὶ πρακτικές. Πράγ
ματι, ἔχει παρατηρηθεῖ ὅτι ἐνῶ τὰ ἀγγεῖα αὐτὰ ἀπαντοῦν πολὺ συχνὰ σὲ
οἰκιστικὸ περιβάλλον, ἡ χρήση τους ὡς κτερίσματα σὲ τάφους τῆς ΜΕ
ΙΙ εἶναι ἐξαιρετικὰ σπάνια21. Ἐπὶ πλέον τὰ κύπελλα αὐτὰ εἶναι σχετικὰ
μεγάλου μεγέθους καὶ δὲν χρησιμοποιοῦνταν ὡς ἀτομικὰ σκεύη πόσης,
ἀλλὰ μᾶλλον ὡς ἀγγεῖα προσφορᾶς ξηρῶν ἢ ὑγρῶν τροφῶν. Εἶναι εὔλογο
ἑπομένως νὰ ὑποθέσουμε ὅτι σχετίζονται μὲ ταφικὲς τελετουργίες συνο
δευόμενες ἀπὸ κατανάλωση τροφῆς καὶ ποτοῦ.

2) Ἀμαυρόχρωμο αἰγινήτικο ἀγγεῖο
Πολλὰ θραύσματα (περίπου 120) προέρχονται ἀπὸ ἕνα ἡμιλεπτότε
χνο, ἀμαυρόχρωμο, αἰγινήτικο ἀγγεῖο (37.33)22, ἀμφοροειδοῦς σχήματος,
μὲ ψηλό, φαρδὺ λαιμό, πλατὺ χωνοειδὲς χεῖλος, κοσμημένο μὲ πλούσια
γραπτὴ καὶ πλαστικὴ διακόσμηση (σχ. 4). Ὁ τύπος αὐτὸς τοῦ ἀγγείου
εἶναι γνωστὸς στὴ βιβλιογραφία ὡς Bogenrippenamphoren23. Ὁρισμένα
ἀπὸ τὰ θραύσματα συγκολλῶνται μεταξύ τους, δίνοντας μιὰ ἀποσπασμα
τικὴ μὲν ἀλλὰ ἀρκετὰ σαφῆ εἰκόνα τοῦ σχήματος τοῦ ἀγγείου. Μπορέσα
με ἔτσι νὰ ἀποκαταστήσουμε σχεδιαστικὰ τὸ ἀνώτερο ἥμισύ του, καθὼς
καὶ τμήματα τοῦ γραπτοῦ διακόσμου του.
Τὸ ἐντυπωσικὸ αὐτὸ ἀμφοροειδὲς ἀγγεῖο ἀπαντᾶ σπάνια σὲ ΜΕ οἰκι
σμοὺς καὶ ἀκόμη σπανιότερα σὲ τάφους. Ἀρκετὰ παραδείγματα εἶναι
γνωστὰ ἀπὸ τὴν Αἴγινα, δύο ἀπὸ τὰ ὁποῖα καλὰ διατηρημένα, χρονολο
γούμενα στὴ ΜΕ Ι περίοδο (Πόλη VIII). Ἕνα ἐπίσης καλὰ σωζόμενο
21. Τὴν πληροφορία ὀφείλουμε στὸν καθηγητὴ J. Maran , τὸν ὁποῖο εὐχαρι
στοῦμε θερμά.
22. Ἀξίζει ἴσως νὰ σημειωθεῖ ὅτι μὲ τὸ ἀγγεῖο αὐτό, καθὼς καὶ μὲ ἕνα γκρίζο
Μινυακὸ ἀπὸ τὴν ἴδια Ὁμάδα (37.29), συγκολλῶνται δύο ὄστρακα τῆς Ὁμάδας 4:
«ὄστρακα περισυλλεγέντα πέριξ καὶ ἐπὶ τοῦ τάφου 3, τύμβου I» (βλ. Μ. Παντελί
δου Γκόφα et al., ΠΑΕ 2015, 28).
23. H. S iedentopf, Alt-Ägina IV .2: Mattbemalte K eramik de r mit tleren
Bronzezeit (Mainz 1991) 21-24, πίν. 28-33, Πόλεις VII-IX, ποὺ ἀντιστοιχοῦν
χρονολογικὰ στὴ ΜΕ Ι καὶ ΙΙ.
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Σχ. 4. Πιθοειδὲς μὲ ἀμαυρόχρωμο καὶ πλαστικὸ διάκοσμο, αἰγινήτικης προέλευσης
(σχ. Α. Μπαλιτσάρη).

δεῖγμα ἀπὸ τὴν Εὔτρηση24 πρέπει νὰ χρονολογεῖται στὴν ἴδια φάση, ἐνῶ
ἀποσπασματικὰ δείγματα ἀπὸ τὴν Ἀσπίδα Ἄργους χρονολογοῦνται στὴ
ΜΕ I ἢ τὸ ἀργότερο στὶς ἀρχὲς τῆς ΜΕ ΙΙ25.
Λόγῳ τοῦ μεγάλου μεγέθους του τὸ ἀγγεῖο θὰ πρέπει νὰ εἶχε ἀποθη
κευτικὴ χρήση. Ὡστόσο τὸ ἐξειδικευμένο σχῆμα καὶ ὁ πλούσιος διάκο
σμος ἐνισχύουν τὴν ὑπόθεση κάποιας εἰδικῆς χρήσης καὶ ὑποδηλώνουν
ὅτι ἐκτὸς ἀπὸ τὴ χρηστική του διάσταση τὸ σκεῦος θὰ μποροῦσε νὰ
εἶχε κάποια τελετουργικὴ σημασία. Μὲ αὐτὴ τὴν ἔννοια, δὲν εἶναι τόσο
ἐντυπωσιακὸ ποὺ συναντᾶται σὲ ταφικὸ περιβάλλον. Εἶναι ἐνδιαφέρον ὅτι
ὅμοιο ἀγγεῖο ἔχει ἐντοπιστεῖ πρόσφατα στὸ Ἄργος, στὴν περιοχὴ τοῦ
24. H. Goldman, Excavations a t Eut resis in Boe otia (Cambridge, Mass .
1931) εἰκ. 203, πίν. XIII.
25. A. Philippa-Touchais, Aeginetan Matt-Painted pottery at Middle Helladic Aspis, Argos, στὸ Fl. Felten, W. Gauss, R. Smetana (ἐπιμ.), Ägina - Kolon
na. Forschungen und Ergebnisse, Bd. 1: Middle Helladic Pottery and Synchronisms (Wien 2007) 107-108 καὶ πίν. 12.
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νεκροταφείου τῶν «τύμβων», σὲ συσχετισμὸ μὲ μεγάλο ταφικὸ πίθο τῆς
ΜΕ Ι-ΙΙ περιόδου26.

3) Ἡμιχονδροειδῆ ἀγγεῖα πιθανῶς ἀπὸ τὴν Κέα ἢ τὶς Κυκλάδες
Ἀξίζει νὰ σημειωθεῖ ἡ παρουσία δύο ἡμιχονδροειδῶν πιθοειδῶν ἀγ
γείων μὲ πλαστικὴ διακόσμηση, πιθανῶς εἰσηγμένων, ἀπὸ τὰ ὁποῖα σώ
ζονται ἀρκετὰ θραύσματα ὥστε νὰ μπορεῖ νὰ ἀποκατασταθεῖ τμῆμα τῆς
κατατομῆς τους.
Τὸ πρῶτο (37.39), ἀνάλογου ἴσως σχήματος μὲ τὸ προηγούμενο
(Bogenrippenamphoren) καὶ μὲ ἀνάλογο πλαστικὸ διάκοσμο (σχ. 5),
εἶναι κατασκευασμένο ἀπὸ ἔντονα ἐρυθρὴ κεραμικὴ ὕλη ἡ ὁποία θυμίζει
τὸν πηλὸ τῶν ἀγγείων τῆς Κέας. Σὲ ἕνα ἀπὸ τὰ πέντε συνανήκοντα
θραύσματα τοιχωμάτων διακρίνονται ἐλάχιστα ὑπολείμματα ὑπόλευκου
ἐπιχρίσματος, βάσει τοῦ ὁποίου ὑποθέτουμε ὕπαρξη σκουρόχρωμου γρα
πτοῦ διακόσμου (dark on light ), σύμφωνα μὲ μιὰ τεχνικὴ διακόσμησης
κοινὴ στὴν Κέα (Yellow slipped). Ἀνάλογο ἀγγεῖο ἀπὸ τὴν Ἁγία Εἰρήνη
Κέας χρονολογεῖται στὴ φάση Ἁγία Εἰρήνη IVa/b27, δηλαδὴ ΜΚ ΙΙ
πρώιμη/μέση.
Τὸ δεύτερο πιθοειδές (37.9), στὸ ὁποῖο συνανήκουν 50 περίπου θραύ
σματα λαιμοῦ καὶ σώματος, εἶναι εὐρύστομο μὲ πεπιεσμένο σφαιρικὸ σῶμα
καὶ πεταλόσχημο πλαστικὸ διάκοσμο στὸν ὦμο (σχ. 6). Εἶναι κατασκευα
σμένο ἀπὸ καστανέρυθρο πηλὸ μὲ πολὺ πλούσια ἀσημένια μίκα, στοιχεῖο
ποὺ παραπέμπει σὲ κεραμικὲς ὕλες τῶν Κυκλάδων. Ὁ πλαστικὸς διάκο
σμος αὐτοῦ τοῦ τύπου ἴσως ἀνήκει στὴν ΠΚ ΙΙ παράδοση (βλ. πίθο ἀπὸ
τὸν ΠΚ οἰκισμὸ στὸν Σκάρκο Ἴου)28. Ὡστόσο ὄστρακο ἀπὸ πιθοειδὲς μὲ
26. Τὴν πληροφορία ὀφείλουμε στὴν δρ. Ε. Παππῆ (Ἐφορεία Ἀρχαιοτήτων
Ἀργολίδας), τὴν ὁποία εὐχαριστοῦμε θερμά. Πρόκειται γιὰ τὴν ταφὴ στὸ οἰκόπεδο
Θάνου, ΑΔ 56-59, 2001-2004, 67-69.
27. J. Overbeck, Ayia Irini: Period IV (1989) 88-89: ΑΟ-11a-p, bulbous
jar with plastic ridges, πίν. 55 (κάτω) καὶ 56 (πάνω ἀριστερά).
28. Μ. Μαρθάρη, Τὸ ἀρχαιολογικὸ Μουσεῖο τῆς Ἴου 20 καὶ εἰκ. 10.
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Σχ. 5. Πιθοειδὲς μὲ πλαστικὸ διάκοσμο, πιθανῶς ἀπὸ τὴν Κέα (σχ. Α. Μπαλιτσάρη).

Σχ. 6. Πιθοειδὲς μὲ πλαστικὸ διάκοσμο, ἀπὸ πηλὸ μὲ πολὺ πλούσια μίκα
(σχ. Α. Μπαλιτσάρη).

ἐλαφρὰ τροπιδωτὸ σῶμα καὶ ἀνάλογο πεταλόσχημο διάκοσμο προέρχεται
ἀπὸ τὰ Πευκάκια Φάση 3, χρονολογεῖται δηλαδὴ στὴ μετάβαση ἀπὸ τὴν
ΠΕ ΙΙΙ στὴ ΜΕ περίοδο29. Μὲ βάση τὰ παραπάνω παράλληλα θὰ μπο
ρούσαμε νὰ ὑποθέσουμε ὅτι τὸ ἀγγεῖο χρονολογεῖται σὲ μιὰ πρώιμη φάση
τῆς ΜΕ περιόδου, πιθανῶς στὴ ΜΕ Ι.

29. Maran ὅ.π. II πίν. 24: 10.
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Συμπεράσματα
Ἡ Ὁμάδα 37 περιλαμβάνει ΜΕ ἀγγεῖα ποὺ ἐμφανίζονται γιὰ πρώ
τη φορὰ στὸ νεκροταφεῖο Βρανᾶ. Τὰ γκρίζα Μινυακὰ ὑψίποδα κύπελλα,
καθὼς καὶ τὰ ὑπόλοιπα ἀγγεῖα προσφορᾶς καὶ κατανάλωσης τῆς ἴδιας
κατηγορίας, συνδέονται μᾶλλον μὲ τελετὲς συνοδευόμενες ἀπὸ κατανά
λωση τροφῆς καὶ ποτοῦ, στὴν περίπτωση τοῦ νεκροταφείου πιθανῶς μὲ
νεκρόδειπνα. Τὰ μεγάλα περίτεχνα καὶ εἰσαγμένα ἀγγεῖα ἀποθηκευτικοῦ
χαρακτήρα θὰ μποροῦσαν νὰ ὑποστηρίζουν τὴν τελετουργικὴ αὐτὴ χρήση
τοῦ χώρου μὲ συμμετοχὴ ἀρκετὰ μεγάλου ἀριθμοῦ ἀτόμων. Ἑπομένως θὰ
μπορούσαμε νὰ ὑποθέσουμε ὅτι ἡ περιοχὴ ἀνάμεσα στοὺς δύο τύμβους30
συνδέεται μὲ ταφικὲς τελετουργικὲς δραστηριότητες πιθανότατα κοινοτι
κοῦ χαρακτήρα. Στὸν ἴδιο χῶρο, ἡ παρουσία μικροῦ κυκλικοῦ κτίσματος
ποὺ ἴσως ἀποτελοῦσε βωμό31 (σχ. 7-8, ἀριστερὰ τῆς εἰσόδου τοῦ Τύμβου
ΙΙ) θὰ μποροῦσε νὰ ἐνισχύει μιὰ τέτοια ὑπόθεση. Τέλος, νὰ σημειώσουμε
ὅτι βάσει τοῦ χρονολογικοῦ ὁρίζοντα τῶν ὑπὸ συζήτηση ἀγγείων, τουλά
χιστον σὲ αὐτὴ τὴ φάση τῆς μελέτης, φαίνεται ὅτι ἡ πιθανὴ τελετουργικὴ
δραστηριότητα ἀνατολικὰ τοῦ Τύμβου Ι ἐκτείνεται σὲ ὅλο τὸ διάστημα
τῆς χρήσης τοῦ μνημείου, δηλαδὴ κατὰ τὴ ΜΕ Ι καὶ ΙΙ περίοδο.
4. ΤΥΜΒΟΙ ΙΙΙ ΚΑΙ IV. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

Ν. Παπαδημητρίου
Οἱ Τύμβοι ΙΙΙ καὶ IV εἶναι τὰ λιγότερο γνωστὰ μνημεῖα τοῦ Βρανᾶ,
τόσο λόγῳ κακῆς διατήρησης ὅσο καὶ διότι ὁ Τύμβος IV καταχώθηκε
τὴ δεκαετία τοῦ 1990. Ἡ κακὴ διατήρηση ὀφείλεται ἀφ᾽ ἑνὸς στὸ ὅτι ἡ

30. Ἢ μᾶλλον ἀνατολικὰ τοῦ Τύμβου Ι, ἐφ᾽ ὅσον δὲν γνωρίζουμε πότε ἀκριβῶς
θεμελιώνεται ὁ Τύμβος ΙΙ.
31. Σπ. Μαρινᾶτος, ΠΑΕ 1970, 10. Νὰ σημειωθεῖ ὅτι στὸ ἀνασκαφικὸ ἡμε
ρολόγιο Μαρινάτου σημειώνεται ὅτι δὲν βρέθηκε κάτι ἀξιόλογο κατὰ τὴν ἀνασκαφὴ
τῆς κατασκευῆς.
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περιοχὴ χρησιμοποιήθηκε στὸν Β´ Παγκόσμιο Πόλεμο γιὰ ἐγκατάσταση
ἰταλικοῦ πολυβολείου32, ἀφ᾽ ἑτέρου στὸ ὅτι γειτνίαζαν μὲ καταυλισμὸ
Σαρακατσάνων, οἱ ἐγκαταστάσεις τοῦ ὁποίου προκάλεσαν φθορὲς κυρίως
στὸν Τύμβο IV. Ἡ κατάσταση τοῦ Τύμβου ΙΙΙ ἐπιδεινώθηκε περαιτέρω
ἀπὸ τὸ γεγονὸς ὅτι ἐπὶ τῶν ἐρειπίων του στηρίχθηκε ἡ ΒΑ. γωνία τοῦ
παλαιοῦ στεγάστρου. Τὰ ἡμερολόγια τοῦ Σπ. Μαρινάτου καὶ τοῦ Π. Θέ
μελη περιλαμβάνουν ἀρκετὲς πληροφορίες γιὰ τὸν Τύμβο IV ἀλλὰ ἐλάχι
στες γιὰ τὸν Τύμβο ΙΙΙ.
Τύμβος ΙΙΙ
Ὁ τύμβος βρίσκεται ἐντὸς τοῦ σύγχρονου στεγάστρου, περ. 1.15 μ.
Α./ΒΑ. τοῦ Τύμβου ΙΙ. Κατὰ τὴν ἀνασκαφή του σωζόταν μόνον κατὰ
τὸ ἕνα τρίτο33, περιλάμβανε ὀρθογώνιους τάφους μὲ λίθινα τοιχώματα
(σχ. 7), ἐνῶ ἔχει μικρότερες διαστάσεις ἀπὸ τοὺς ὑπόλοιπους τύμβους.
Ἡ σύγχρονη ψηφιακὴ ἀποτύπωση (σχ. 8) ἐπιτρέπει ἐκτίμηση διαμέτρου
7.35-7.45 μ.
Ὁ τύμβος περιβαλλόταν ἀπὸ χαμηλὸ λίθινο περίβολο, μέγιστου πλά
τους περ. 0.70 μ., κτισμένο μὲ στρώσεις σχιστόλιθων, οἱ ὁποῖοι σχημά
τιζαν μέτωπο στὴν ἐξωτερικὴ ὄψη. Στὴ σημερινή του κατάσταση, ὁ πε
ρίβολος σώζεται σὲ ὕψος μόλις 0.15 μ. (εἰκ. 3), ὡστόσο οἱ ἀνασκαφικὲς
φωτογραφίες (εἰκ. 2) ὑποδηλώνουν ἀρχικὸ ὕψος περίπου 0.2-0.3 μ. Στὸ
ΝΔ. μέρος τοῦ περιβόλου ὑπῆρχε εἴσοδος μὲ λίθινο κατώφλι μηνοειδοῦς
σχήματος, οἱ διαστάσεις τοῦ ὁποίου ὑπολογίζονται σὲ περ. 2×1 μ. (σχ. 7,
εἰκ. 2). Τὸ κατώφλι δὲν διακρίνεται πλέον στὴ θέση του (σχ. 8, εἰκ. 3).
Στὸν ἄξονα τῆς εἰσόδου καὶ πρὸς τὸ κέντρο τοῦ τύμβου (ΝΔ.-ΒΑ.)
βρέθηκαν τὰ θεμέλια διμεροῦς τάφου, συν. μήκ. περ. 3.5 μ. καὶ πλ. 0.8-1 μ.
(σύμφωνα μὲ τὴ σύγχρονη ψηφιακὴ ἀποτύπωση). Ἀπὸ τὶς ἀνασκαφικὲς
φωτογραφίες φαίνεται ὅτι ὁ πίσω τοῖχος τοῦ ἐσώτερου «δωματίου» ἦταν
ἴσως ἐπενδυμένος μὲ κάθετη πλάκα, ἐνῶ οἱ πλευρὲς ἦταν κτιστὲς μὲ
32. Σπ. Μαρινᾶτος, Ἀνασκαφὴ Μαραθῶνος, ΠΑΕ 1970, 16-18.
33. Αὐτόθι 16, εἰκ. 4, πίν. 22α.
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Σχ. 7. Κάτοψη τῶν Τύμβων ΙΙ καὶ ΙΙΙ μετὰ τὴν ἀνασκαφή (ΠΑΕ 1970, 15, εἰκ. 4).

στρώσεις σχιστολίθων (εἰκ. 2). Τὸ ἐξωτερικό «δωμάτιο» τοῦ κτίσματος
εἶναι ἀμφίβολο ἐὰν ποτὲ ἦταν στεγασμένο, ἐπειδὴ τὸ ὕψος τῆς χωμάτινης
κάλυψης τοῦ τύμβου θὰ μειωνόταν σὲ αὐτὴν τὴν περιοχή. Πιθανῶς χρη
σίμευε ὡς εἶδος «αὐλῆς» ἤ «δρόμου» πρὸς τὸν τάφο, κατ’ ἀναλογία τοῦ
ἐξώτερου «δωματίου» τοῦ τάφου τοῦ Τύμβου ΙΙ. Νοτίως τοῦ ἐσώτερου
«δωματίου» ὑπῆρχε ἄλλη ὀρθογώνια κατασκευὴ μὲ κτιστοὺς τοίχους,
προφανῶς τάφος, ποὺ δὲν εἶναι πλέον ὁρατός. Οἱ διαστάσεις του μποροῦν
νὰ ὑπολογιστοῦν ἀπὸ τὴν ἀρχικὴ κάτοψη (σχ. 7) σὲ περ. 2×1 μ.
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Σχ. 8. Κάτοψη τῶν Τύμβων ΙΙ καὶ ΙΙΙ στὴ σημερινὴ κατάσταση διατήρησης
(2014, σχ. Ν. Μιχαηλίδης, Δ. Μπάρτζης).

Ὁ Τύμβος ΙΙΙ φαίνεται ὅτι εἶχε ἀντίστοιχη ὀργάνωση μὲ τὸν Τύμβο
περιλάμβανε δηλαδὴ σύνθετο τάφο μὲ διαμόρφωση εἰσόδου μὲ κα
τώφλι. Τὸ ἐντυπωσιακὸ εἶναι ὅτι ἡ εἴσοδος τοῦ τάφου βρισκόταν στὸ
στενότερο δυνατὸ σημεῖο, δηλαδὴ στὸ σημεῖο ὅπου ὁ Τύμβος ΙΙΙ σχεδὸν
ἐφάπτετο μὲ τὸν Τύμβο ΙΙ.
ΙΙ34,

34. Γιὰ τὸν Τύμβο ΙΙ, βλ. Μ. Παντελίδου Γκόφα et al., ΠΑΕ 2015, 34-39.
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Τὰ εὑρήματα τοῦ Τύμβου ΙΙΙ ἦταν λιγοστά: ἕνας ΥΕ ΙΙΙΓ ἀμφορί
σκος, ποὺ σύμφωνα μὲ τὸ εὑρετήριο τοῦ Μουσείου Μαραθώνα προέρχεται
ἀπὸ τόν «τάφο 3» (πιθανῶς τὸν τάφο νοτίως τοῦ κεντρικοῦ) καὶ μικρὸς
ἀριθμὸς ὀστράκων ΥΕ ΙΙΙ ἀγγείων ἀσαφοῦς προέλευσης35. Ἐπίσης ἕνα
λίθινο σφονδύλι ἀπὸ τόν «τάφο 1» (ἐνδεχομένως τὸν κεντρικὸ) καὶ λι
γοστὰ ὀστὰ σὲ ἐντελῶς διαταραγμένη κατάσταση36.
Τύμβος IV
Ὁ Τύμβος IV (σχ. 9) βρίσκεται σὲ ἀπόσταση 35-40 μ. Α./ΒΑ. τοῦ
Τύμβου ΙΙΙ37. Εἶχε ἀνάλογες διαστάσεις μὲ τοὺς Τύμβους Ι καὶ ΙΙ (διάμ.
περ. 16 μ.) καὶ ἀποτελεῖτο, στὸ σωζόμενο τμῆμα, ἀπὸ ἔκκεντρα τοποθε
τημένο τριμερῆ τάφο μὲ κατεύθυνση ΒΔ.-ΝΑ. καὶ δύο μικρότερους διμε
ρεῖς τάφους παρόμοιας κατεύθυνσης στὰ ΒΑ. καὶ ΝΑ.

Περίβολος
Ἡ δημοσιευμένη κάτοψη (σχ. 9) ὑποδηλώνει ὅτι κατὰ τὸ βορειοδυ
τικὸ τεταρτημόριο τοῦ Τύμβου IV ἐντοπίστηκε κτιστὸς περίβολος, παρό
μοιας κατασκευῆς μὲ τοὺς περιβόλους τῶν Τύμβων Ι καὶ ΙΙ. Δυστυχῶς
καμία ἀπὸ τὶς φωτογραφίες τῆς ἀνασκαφῆς δὲν ἀπεικονίζει τὸ συγκεκρι
μένο τμῆμα τῆς περιφέρειας (εἰκ. 4-6).
Ὁλόκληρη ἡ ἐπιφάνεια τοῦ τύμβου ἦταν καλυμμένη μὲ ποτάμιους λί
θους, ἀκριβῶς ὅπως οἱ Τύμβοι Ι καὶ ΙΙ (εἰκ. 4-6). Σύμφωνα μὲ τὴ δημο
σιευμένη τομή (σχ. 9), τὸ μέγιστο ὕψος τοῦ τύμβου ἦταν 0.9-1 μ. Κοντὰ
στὸ κέντρο του διατηρεῖτο – ἐπιφανειακῶς τουλάχιστον – σειρὰ λίθων
σὲ πεταλοειδῆ διάταξη, ἡ ὁποία περιέβαλλε τὰ δύο ἐσώτερα «δωμάτια»
35. Γιὰ περισσότερα στοιχεῖα σχετικὰ μὲ τὴν κεραμικὴ τοῦ Τύμβου ΙΙΙ, βλ.
παρακάτω ἔκθεση τοῦ Κ. Πασχαλίδη.
36. Γιὰ τὸ ὀστεολογικὸ ὑλικὸ τοῦ Τύμβου ΙΙΙ, βλ. Μ. Παντελίδου Γκόφα
et al., ΠΑΕ 2015, 53.
37. Σπ. Μαρινᾶτος, Ἀνασκαφὴ Μαραθῶνος, ΠΑΕ 1970, 16-18, εἰκ. 5, πίν.
23-25.
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Σχ. 9. Κάτοψη καὶ τομὴ τοῦ Τύμβου IV μετὰ τὴν ἀνασκαφή (ΠΑΕ 1970, 17, εἰκ. 5).
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τοῦ τριμεροῦς τάφου καὶ φαίνεται ὅτι κατέληγε στὴν εἴσοδο τοῦ μεσαίου
«δωματίου» (σχ. 9). Οἱ λίθοι αὐτοί, ποὺ διακρίνονται καὶ σὲ φωτογραφίες
τῆς ἀνασκαφῆς (εἰκ. 4, 6), ἐνδέχεται νὰ ἀντιστοιχοῦσαν σὲ ἕναν ἐσωτε
ρικὸ περίβολο, πού – ὅπως καὶ στὴν περίπτωση τοῦ Τύμβου ΙΙ38 – ἴσως
ἀντιπροσώπευε κάποια προγενέστερη φάση τῆς κατασκευῆς τοῦ τύμβου
(ὑπόθεση ἡ ὁποία διατυπώνεται καὶ στὸ ἡμερολόγιο τοῦ Π. Θέμελη) ἢ
ἴσως χρησίμευε γιὰ νὰ συγκρατεῖ τὰ χώματα τῶν ἀνώτερων μανδύων τοῦ
τύμβου. Διαμόρφωση μὲ μεγάλους ὀγκώδεις λίθους στὴν περιφέρεια κατὰ
τὸν ἄξονα τοῦ μεγάλου τριμεροῦς τάφου (εἰκ. 4) ἴσως ὑποδηλώνει τὴν
ὕπαρξη ὑποτυπώδους κατωφλίου.

Οἱ τάφοι
Ὁ κεντρικὸς τάφος ἀποτελεῖτο ἀπὸ 3 διαδοχικὰ «δωμάτια» (σχ. 9,
εἰκ. 4). Τὸ συνολικὸ μῆκος του ὑπολογίζεται σὲ 5.6-5.8 μ., ἐνῶ τὸ πλά
τος του σὲ περ. 1 μ. Ὅλοι οἱ τοῖχοι τοῦ τάφου ἦταν κτισμένοι μὲ στρώσεις
πλακοειδῶν σχιστόλιθων (τομὴ σχ. 9, εἰκ. 4-6). Ἀπὸ τὴ δημοσιευμένη
τομὴ καὶ τὸ ἡμερολόγιο τοῦ Π. Θέμελη προκύπτει ὅτι τὸ ὕψος τῶν τοίχων
δὲν ξεπερνοῦσε τὸ 0.60 μ. Στὶς εἰσόδους τῶν δύο ἐσώτερων «δωματίων»
ὑπῆρχαν κτιστὲς παραστάδες, οἱ ὁποῖες φαίνεται ὅτι συνάρμοζαν στοὺς
πλευρικοὺς τοίχους. Τὸ ἐξωτερικό «δωμάτιο» τοῦ τάφου εἶχε συν. μῆκ.
περ. 3 μ., ὅμως οἱ πλευρικοί του τοῖχοι ἐκτείνονταν παράλληλα μόνον γιὰ
1.1 μ., ἐνῶ στὸ ὑπόλοιπα 1.9 μ. ὁ δυτικότερος τοῖχος ἀπέκλινε πρὸς τὰ
δυτικὰ διευρύνοντας τὸ ἄνοιγμα ἀπὸ τὸ 1 μ. σὲ περ. 1.75 μ. (διαστάσεις
ἀπὸ τὸ ἡμερολόγιο τοῦ Π. Θέμελη). Τὸ τμῆμα αὐτὸ εἶχε στρωμένες στὸ
δάπεδο δύο σειρὲς μεγάλων ποτάμιων λίθων.
Μεταξὺ τῶν «δωματίων» ὑπῆρχαν κάθετες πλάκες (μπροστὰ ἀπὸ
τὶς παραστάδες τῆς εἰσόδου), οἱ ὁποῖες ἐνδεχομένως χρησίμευαν ὡς «θύ
ρες» (εἰκ. 7)39. Ὡστόσο, στὶς ἀνασκαφικὲς φωτογραφίες διακρίνεται ὅτι
38. Βλ. Μ. Παντελίδου Γκόφα et al., ΠΑΕ 2015, 34.
39. Βλ. καὶ S. Marinatos, Further discoveries at Marathon, AAA 3, 1970,
349-366, εἰδ. 357.
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ἡ πλάκα μεταξὺ τοῦ μεσαίου καὶ τοῦ ἐσώτερου «δωματίου» ἦταν σφηνω
μένη ἀνάμεσα σὲ στρώσεις πλακοειδῶν σχιστολίθων τῆς δυτικῆς μακρᾶς
πλευρᾶς, γεγονὸς ποὺ γεννᾶ ἀπορίες ὡς πρὸς τὸ πῶς μετακινεῖτο.
Ἐνδιαφέρον παρουσιάζει ἐπίσης τὸ γεγονὸς ὅτι ὁ δυτικὸς τοῖχος τοῦ
ἐσώτερου «δωματίου» εἶχε ἀποδομηθεῖ σχεδὸν ἕως τὴν κατώτατη σειρὰ
λίθων καὶ στὰ δυτικά του εἶχε ἀνοιχθεῖ εἶδος διαδρόμου, ἐκτιμώμενου
μήκ. περ. 7 μ. (σύμφωνα μὲ τὸν νότιο τοῖχο), τὸ ὁποῖο ἔφθανε σχεδὸν
ἕως τὴν περιφέρεια τοῦ τύμβου πρὸς ΝΔ. – μὲ πιθανὴ διακοπὴ τῆς τοι
χοποιίας κοντὰ στὸ δυτικὸ ἄκρο (σχ. 9, εἰκ. 4-6). Ἀπὸ τὸ σχέδιο καὶ τὶς
ἀνασκαφικὲς φωτογραφίες προκύπτει ὅτι ἀπὸ τὴν κατασκευὴ αὐτὴ σωζό
ταν ἡ νότια πλευρὰ καὶ οἱ κατώτατοι δόμοι τοῦ ἀνατολικοῦ τμήματος τῆς
βόρειας (τὸ ὑπόλοιπο τμῆμα, ἐὰν ὑπῆρχε, εἶχε καταστραφεῖ ἀπὸ τὸ ἰτα
λικὸ ὄρυγμα). Δυστυχῶς τὰ ἡμερολόγια τῆς ἀνασκαφῆς καὶ οἱ ἀρχειακὲς
φωτογραφίες δὲν διαφωτίζουν τὸ θέμα περαιτέρω, συνεπῶς ἡ χρήση τῆς
κατασκευῆς παραμένει ἀσαφής. Ὁ γράφων ἔχει ὑποστηρίξει ἀλλοῦ ὅτι ἡ
διαμόρφωση ἐνδέχεται νὰ ὑποδηλώνει μεταγενέστερη προσπάθεια δημι
ουργίας παράπλευρης πρόσβασης ἀπὸ τὴν περιφέρεια πρὸς τὸν κεντρικὸ
τάφο40, δὲν ἀποκλείεται ὡστόσο νὰ πρόκειται γιὰ τμῆμα ἄλλου ἐπιμήκους
τάφου, ποὺ ἐνδεχομένως ἦταν πιὸ συμμετρικὰ τοποθετημένος ὡς πρὸς τὸ
κέντρο τοῦ τύμβου, ἀλλὰ καταστράφηκε ἀπὸ τὸ ἰταλικὸ πολυβολεῖο – ἂν
καὶ δὲν ἀναφέρονται καθόλου εὑρήματα ἢ ὀστὰ ἀπὸ τὴν ἀνασκαφὴ τοῦ
συγκεκριμένου χώρου, οὔτε ὑπολείμματα κάποιου ἐγκάρσιου τοίχου, ποὺ
θὰ ἀντιστοιχοῦσε στὴ δυτικὴ στενὴ πλευρὰ τάφου41.

40. Ν. Papadimitriou, Built Chamber Tombs of Middle and Late Bronze
Age Date in Mainland Gr eece and the Islands (BAR IntS 925, Oxford 2001)
105-106.
41. Μετὰ τὴν ἀνασκαφὴ ὁ χῶρος αὐτὸς ἀποκαταστάθηκε μὲ τὴ μορφὴ
ὀρθογώνιου τάφου, μὲ ἐκτενεῖς συμπληρώσεις τῆς βόρειας πλευρᾶς καὶ προσθήκη
ἐγκάρσιου τοίχου, γιὰ τὸν ὁποῖο δὲν ὑπάρχουν καθόλου ἐνδείξεις. Τὸ σχέδιο ποὺ
ἐκπόνησε ὁ Ἰ. Τραυλὸς τὸ 1979 καὶ δημοσιεύθηκε στὸ Bildlexikon zur Topographie
des antiken Attika (Tübingen 1988) 231 εἰκ. 282, ἀποδίδει αὐτὴν τὴ μορφὴ καὶ
θὰ πρέπει νὰ χρησιμοποιεῖται μὲ προσοχή.
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Οἱ ἄλλοι δύο τάφοι τοῦ Τύμβου IV ἦταν διμερεῖς, μὲ κτιστὲς παρα
στάδες μεταξὺ τῶν δύο «δωματίων» (σχ. 7, εἰκ. 4, 6). Σύμφωνα μὲ τὴν
κάτοψη καὶ τὰ ἡμερολόγια, τὰ ἐσωτερικὰ «δωμάτια» εἶχαν μῆκος περ.
1.4 μ. καὶ πλ. 1-1.1 μ., ἐνῶ οἱ προθάλαμοι ἦταν βραχύτεροι (μήκ. περ.
0.9-1 μ.). Ὁ τάφος ποὺ ἐντοπίστηκε νοτίως τοῦ τριμεροῦς εἶχε ὕψος
σχεδὸν 0.9 μ. καὶ βρισκόταν στὸν ἴδιο ἄξονα μὲ αὐτόν, ἂν καὶ σὲ βαθύτερο
ἐπίπεδο (σχ. 9, εἰκ. 6).
Ὁ τρόπος στέγασης τῶν τάφων δὲν εἶναι σαφής. Ὁ Μαρινᾶτος ἀναφέ
ρει «μεγάλους λακκοειδεῖς τάφους καλυπτόμενους ὑπὸ πελωρίων πλακῶν
κατὰ τὸ καταστραφὲν νοτιοδυτικὸ τμῆμα» τοῦ τύμβου42, ἀλλὰ τίποτα
σχετικὸ δὲν ἀπεικονίζεται οὔτε ἀναφέρεται στὰ ἡμερολόγια. Ἀπεναντίας,
κατὰ τὴν περιγραφὴ τοῦ ἀρχικοῦ ἐντοπισμοῦ τοῦ τύμβου ἀναφέρεται
«ἀσκεπὴς ὀρθογώνιος λάκκος» (ἡμερολόγιο Σπ. Μαρινάτου, σελ. 30 –
28/5/70). Ἐπίσης, οἱ περιοχὲς ἀκριβῶς μπροστὰ ἀπὸ τὶς εἰσόδους τῶν
τάφων ἦταν πολὺ διαταραγμένες, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ μὴν γνωρίζουμε πῶς
γινόταν ἡ πρόσβαση.

Εὑρήματα
Στὸ ἐσωτερικὸ τῶν «δωματίων» τοῦ τριμεροῦς τάφου βρέθηκε μεγά
λος ἀριθμὸς διαταραγμένων ταφῶν43. Μεταξὺ τῶν ὀστῶν ἐντοπίστηκαν
11 ἀκέραια ἢ σχεδὸν ἀκέραια ἀγγεῖα καὶ ἀρκετὰ θραύσματα ἀγγείων44:
– στὸ ἐξωτερικό «δωμάτιο»: τρία ἀγγεῖα (κύπελλο, ἀλάβαστρο, πρό
χους) ΥΕ ΙΙΙΑ2 καὶ ΥΕ ΙΙΙΓ πρώιμων χρόνων, καὶ πήλινο σφονδύλι
– στὸ μεσαῖο «δωμάτιο»: τέσσερα ἀγγεῖα (ἀλάβαστρο, πρόχους, σκύ
φος, κάλαθος) ΥΕ ΙΙΙΑ2 καὶ ΥΕ ΙΙΙΓ πρώιμων χρόνων καὶ τρία λίθινα
σφονδύλια
– στὸ ἐσωτερικό «δωμάτιο»: τέσσερα ἀγγεῖα (κύπελλο, ἄωτο σφαιρι
κὸ πιθάριο, δύο ἀλάβαστρα) ΥΕ ΙΙΙΑ1-Β1 χρόνων, δύο χάλκινοι δακτύ
42. Μαρινᾶτος ὅ.π. 18.
43. Αὐτόθι 18. Γιὰ τὸ ὀστεολογικὸ ὑλικὸ τοῦ Τύμβου ΙΙΙ βλ. Μ. Παντελίδου
Γκόφα et al., ΠΑΕ 2015, 53-54.
44. Βλ. παρακάτω, ἔκθεση Κ. Πασχαλίδη.
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λιοι καὶ τρία χάλκινα σπειροειδῆ κοσμήματα, δύο ἀκόσμητοι σφραγιδό
λιθοι, τρεῖς χάντρες ἀπὸ φαγεντιανὴ καὶ ὑαλόμαζα, καὶ ὀκτὼ σφονδύλια
ἀπὸ πηλὸ καὶ λίθο.
Γιὰ τοὺς ἄλλους δύο τάφους ὁ Μαρινᾶτος ἀναφέρει ὅτι ἦταν ἐντελῶς
κενοί, ὡστόσο στὸ ἡμερολόγιο τοῦ Π. Θέμελη ἀναφέρεται ὅτι ὁ «τάφος
4» (πιθανότατα αὐτὸς ποὺ βρισκόταν νοτίως τοῦ τριμεροῦς) ἀπέδωσε
τμῆμα κρανίου καὶ ὀστά (ἐντοπίστηκαν στὸ Μουσεῖο Μαραθώνα), ὄστρα
κα ἀγγείων (ποὺ μετὰ τὴ συντήρηση ἀπέδωσαν δύο ἀποσπασματικοὺς
ψευδόστομους ἀμφορεῖς ΥΕ ΙΙΙΒ2 χρόνων), ἕνα πήλινο καὶ δύο λίθινα
σφονδύλια.
Σχολιασμὸς
Ὁ Τύμβος IV γεννᾶ ἐνδιαφέροντα ἐρωτήματα σχετικὰ μὲ τὴ χρονο
λογικὴ διαδοχὴ τῶν τάφων, τὴν ἔκκεντρη τοποθέτηση τοῦ τριμεροῦς τά
φου καὶ τὴν πιθανὴ ὕπαρξη μικρότερου περιβόλου πέριξ τῶν δύο ἐσώτερων
«δωματίων»45. Ὡστόσο ἡ κατάχωση τοῦ τύμβου γιὰ λόγους προστασίας
καθιστᾶ ἀδύνατη τὴν περαιτέρω διερεύνηση. Ἐν τούτοις, ἡ συνύπαρξη
τριῶν τουλάχιστον σύνθετων τάφων ἐντὸς τοῦ ἴδιου τύμβου ὑποδηλώνει
ὅτι ἡ παρουσία κεντρικοῦ ταφικοῦ μνημείου δὲν ἀποκλείει τὴν ὕπαρξη
ἄλλων ταφικῶν κατασκευῶν, γεγονὸς ποὺ ἐπιτείνει τὴν ἀνάγκη ἐκ νέου
ἔρευνας τοῦ ἐλλιπῶς ἀνασκαμμένου Τύμβου ΙΙ46.
Ἡ χρήση τῶν δύο μνημείων κατὰ τὴν ΥΕ ΙΙΙ (καὶ μέχρι τὴν ΙΙΙΓ)
περίοδο πιστοποιεῖ τὴ μακρὰ διάρκεια τοῦ ἐθίμου τῆς ἐν τύμβῳ ταφῆς
στὸν Βρανά, ἡ ὁποία εἶχε ξεκινήσει ἤδη ἀπὸ τὴν ΜΕ Ι/ΙΙ περίοδο μὲ
τὸν Τύμβο Ι47. Τὸ πότε κατασκευάστηκαν οἱ Τύμβοι ΙΙΙ καὶ IV ὡστόσο
εἶναι ἕνα ἐρώτημα ποὺ θὰ πρέπει νὰ παραμείνει ἀνοικτό, ἀφ᾽ ἑνὸς διότι ἡ
κατασκευαστικὴ ὁμοιότητά τους μὲ τοὺς πολὺ πρωιμότερους Τύμβους Ι
45. Γιὰ τὴν παρουσία ἀντίστοιχων περιβόλων πέριξ τοῦ κεντρικοῦ τάφου τοῦ
τύμβου ΙΙ, βλ. Μ. Παντελίδου Γκόφα et al., ΠΑΕ 2014, 37.
46. Βλ. Μ. Παντελίδου Γκόφα et al., ΠΑΕ 2015, 34-42.
47. Βλ. Μ. Παντελίδου Γκόφα et al., ΠΑΕ 2014, 58.
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καὶ ΙΙ εἶναι ἐντυπωσιακή, ἀφ᾽ ἑτέρου διότι τὰ δείγματα χρονολόγησης
ποὺ ἔχουμε προέρχονται ἀπὸ κτερίσματα καὶ ὄχι ἀπὸ κεραμικὴ ποὺ βρέ
θηκε σὲ θεμελιώσεις τοίχων ἢ ἐντὸς τῆς τοιχοδομίας.
5. ΤΥΜΒΟΙ ΙΙΙ ΚΑΙ IV: ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΕΡΑΜΙΚΗΣ

Κ. Πασχαλίδης48
Τύμβος ΙΙΙ
Ἡ ΥΕ κεραμικὴ ἀπὸ τὸν Τύμβο III εἶναι λιγοστή. Σὲ αὐτὴν περι
λαμβάνεται ἕνα ἀκέραιο ἀγγεῖο ποὺ βρίσκεται στὴν ἔκθεση τοῦ Ἀρχαιο
λογικοῦ Μουσείου Μαραθώνα (ΜΜ15) καὶ ὁρισμένα ὄστρακα ποὺ ἐμπί
πτουν σὲ δύο ὁμάδες κεραμικῆς, οἱ ὁποῖες ὀνομάστηκαν συμβατικὰ Ὁμάδα
21 (ἔνδειξη: «Τύμβος ΙΙΙ, τάφος 1, ὄστρακα καθαρισμοῦ, 9/6/70») καὶ
Ὁμάδα 22 (ἔνδειξη: «ἐκ τοῦ κοσκινίσματος Τύμβου 3ου, 11/6/70»)49.
Τὸ ἀκέραιο ἀγγεῖο MM 15 (σχ. 10)50 εἶναι ἕνας μονόχρωμος στα
μνίσκος μὲ κυλινδρικὸ λαιμό, ποὺ ἐμπίπτει στὸ FS 64 καὶ εἶναι γνωστὸς
ἀπὸ τὰ ἀνάλογα ἀγγεῖα τῆς Περατῆς τῆς μέσης ΥΕ ΙΙΙΓ περιόδου51. Τὸ
ἀγγεῖο, ἐλαφρῶς ἀσύμμετρο ὡς πρὸς τὶς λαβές, εἶναι κατασκευασμένο
ἀπὸ ἀνοιχτὸ φαιοκάστανο πηλό, ἀτελοῦς ὄπτησης μὲ πολὺ ἐξίτηλη κα
στανὴ βαφή, πιθανότατα τοπικῆς κατασκευῆς. Σύμφωνα μὲ τὴν ἀναφορὰ
τοῦ Μαρινάτου, τὸ ἀγγεῖο «ἀπηρτίσθη ἐκ τῶν συλλεγέντων ὀστράκων
ἐπὶ τοῦ λειψάνου τούτου [Τύμβου III] καὶ τοῦ πέριξ χώρου»52, ἐνῶ σύμ
φωνα μὲ τὸν κατάλογο τοῦ Μουσείου Μαραθώνα τὸ ἀγγεῖο προέρχεται

48. Ἀρχαιολόγος, ἐπιμελητὴς Ἐθνικοῦ Ἀρχαιολογικοῦ Μουσείου.
49. Ἡ ὁμάδα 22 περιλαμβάνει 17 ὄστρακα, ἐκ τῶν ὁποίων πέντε γκρίζα μι
νυακὰ καὶ ἕνα μὲ βεβαιότητα μυκηναϊκό (ἀλάβαστρο).
50. Σπ. Μαρινᾶτος, ΠΑΕ 1970, 16, πίν. 22β.
51. P. A. Mountjoy, Regional My cenaean De corated P ottery (Radhen/
Westf. 1999) 584.
52. Σπ. Μαρινᾶτος, ΠΑΕ 1970, 16 καὶ πίν. 22β.
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Σχ. 10. Ἀγγεῖα Τύμβου ΙΙΙ.

ἀπὸ τόν «τύμβο ΙΙΙ, τάφο 3. Ἐξ ὀστράκων περισυλλεγέντων πέριξ καὶ
ἐπὶ τοῦ τάφου, 25-5-70»53. Ἡ ἀνεύρεσή του στὴν ἐπιφάνεια τοῦ τύμβου
καὶ ἡ χρονολόγησή του σὲ τόσο προχωρημένη φάση, ἴσως νὰ ὑποδηλώνει
ὅτι προσφέρθηκε ὡς δῶρο στοὺς νεκρούς, ὅταν ὁ τύμβος δὲν ἦταν πιὰ σὲ
χρήση.
Ἡ κεραμικὴ Ὁμάδα 21 περιλαμβάνει τέσσερα ὄστρακα, ἐκ τῶν ὁποίων
τρία ἀνήκουν σὲ μιὰ βραχύποδη κύλικα 21.1/26.154 (σχ. 10) (FS 256)
διακοσμημένη μὲ ἀντιθετικὲς ζῶνες σπειρῶν (FM 51), ποὺ χρονολογεῖται
στὴν ΥΕ ΙΙΙΑ2 περίοδο. Πρόκειται γιὰ ἕνα σύνηθες σχῆμα ἀγγείου ποὺ
ἀπαντᾶται στοὺς ἀττικοὺς τάφους εἴτε ὡς κτέρισμα, εἴτε ὡς σκεῦος νε
κρόδειπνου, ποὺ κατέληγε σὲ θραύσματα ἔξω ἀπὸ τὸν ταφικὸ θάλαμο. Ἡ
κύλικα ἔχει κιτρινοκάστανο καθαρὸ πηλὸ ἀτελοῦς ὄπτησης, μὲ πολὺ ἐξί
τηλη βαφή, χαρακτηριστικὰ ποὺ ἀπαντῶνται στὸν ψευδόστομο ἀμφορέα
MM 32 τοῦ Τύμβου II (ΥΕ IIIB)55 καὶ σὲ διάφορα ἀγγεῖα τοῦ Τύμβου
IV, καὶ ποὺ φαίνεται πὼς προέρχονται ἀπὸ κάποιο τοπικὸ ἐργαστήριο.

53. Σύμφωνα μὲ τὶς ἐνδείξεις τῶν ὁμάδων, ἡ ἀνασκαφὴ τοῦ Τύμβου ΙΙΙ ἔγινε
στὶς 9 καὶ 11 Ἰουνίου. Στὶς 25-5-70 πρέπει νὰ ἔγιναν ἐκτεταμένοι καθαρισμοὶ
γύρω ἀπὸ τοὺς τύμβους, πρβ. πιὸ πάνω Ὁμάδα 37.
54. Ἕνα ἀπὸ τὰ ὄστρακα τῆς κύλικας βρέθηκε στὴν Ὁμάδα 26 τοῦ Τύμβου
IV, πιθανὸν ἀπὸ λάθος τακτοποίησης κατὰ τὴν ἀνασκαφή.
55. Μ. Παντελίδου Γκόφα et al., ΠΑΕ 2015, 45-46.
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Τύμβος IV
Ἡ μυκηναϊκὴ κεραμικὴ τοῦ Τύμβου IV εἶναι πλούσια καὶ περιλαμβά
νει 14 ἀκέραια ἢ σχεδὸν ἀκέραια ἀγγεῖα καὶ ἕναν ἱκανὸ ἀριθμὸ ὀστράκων
(Ὁμάδες 23-31), ποὺ ἐκτείνονται χρονολογικὰ ἀπὸ τὴν ΥΕ ΙΙΙΑ1 ὣς
τὴν πρώιμη ΥΕ ΙΙΙΓ περίοδο, ὑποδεικνύοντας ὅτι ὁ τύμβος χρησιμοποιή
θηκε γιὰ πολλὲς ταφὲς56 σὲ ἕνα μεγάλο χρονικὸ διάστημα. Ἡ κεραμικὴ
αὐτὴ μπορεῖ νὰ διακριθεῖ σὲ τρεῖς χρονολογικὲς κατηγορίες.
Ἡ πρώτη κατηγορία περιλαμβάνει τὰ πρωιμότερα ἀγγεῖα, δηλαδὴ τὸ
ἄωτο σφαιρικὸ πιθάριο MM 28 (σχ. 11)57 τῆς ΥΕ ΙΙΙΑ1 περιόδου (FS
77), ἀπὸ τὸν τάφο 3, καστανοῦ πηλοῦ, καλῆς ὄπτησης, μὲ ἐξίτηλη σκού
ρα βαφή. Περιλαμβάνονται ἐπίσης τρία ἀρτόσχημα ἀλάβαστρα, MM 19
(σχ. 11) ἀπὸ τὸν τάφο 1, 25.1 (σχ. 11) καὶ 26.7 (εἰκ. 8) ἀπὸ τὶς ἀντί
στοιχες ὁμάδες58, ποὺ χρονολογοῦνται στὴν ΥΕ ΙΙΙΑ2 περίοδο (FS 85)
καὶ φέρουν τὸ σύνηθες βραχῶδες κόσμημα, τοὺς ὁμόκεντρους κύκλους
στὴ βάση καὶ σὲ μιὰ περίπτωση (26.7) κροσσωτὰ ἐνάλληλα ἡμικύκλια
(FM 43:p) καὶ μιὰ φυλλοφόρο ταινία (FM 64:21). Σὲ αὐτὴν τὴν κατη
γορία ἀνήκει τὸ κυλινδρικὸ ἀλάβαστρο MM 27 (εἰκ. 9)59 ἀπὸ τὸν τάφο 3,
μὲ δικτυωτὸ κόσμημα στὸν ὦμο (FS 94, FM 57). Ἕνα μικρὸ κυλινδρικὸ
κύπελλο MM 20 (εἰκ. 10) ἀπὸ τὸν τάφο 1, μὲ ἁπλὸ ταινιωτὸ διάκοσμο,
ἴσως νὰ ἀποδίδει τὸ FS 225 σὲ μιὰ τοπικὴ ἐκδοχὴ τῆς ΥΕ ΙΙΙΑ2 πε
ριόδου. Τὰ περισσότερα ἀπὸ τὰ ἀγγεῖα αὐτὰ ἔχουν φαιοκάστανο ἀνοιχτὸ
πηλό, πιθανὸν τοπικῆς προέλευσης. Τὰ ἀλάβαστρα εἶναι κοινὰ σχήματα

56. Γιὰ τὸν ἀριθμὸ τῶν ταφῶν στὸν Τύμβο IV, βλ. Μ. Παντελίδου Γκόφα et
al., ΠΑΕ 2015, 53.

57. Σπ. Μαρινᾶτος, ΠΑΕ 1970, 18, πίν. 25γ.
58. Ἡ Ὁμάδα 25 ἔχει ἔνδειξη «τύμβος IV, τάφος 2», ἐνῶ ἡ Ὁμάδα 26 φέ
ρει δύο ἐνδείξεις: 1) «ὄστρακα ἐκ βαθυτέρου μέλανος στρώματος Νοτίας πλευρᾶς
τύμβου», 2) «τάφος 1». Νὰ σημειωθεῖ ὅτι ὄστρακα τῆς Ὁμάδας 25 συγκολλῶνται
μὲ ὄστρακα τῆς Ὁμάδας 26.
59. Σπ. Μαρινᾶτος, ΠΑΕ 1970, 18, πίν. 25γ.

ΠΑΕ 2016

Μελέτη προϊστορικῶν Τύμβων Βρανᾶ Μαραθῶνος

51

στοὺς ἀττικοὺς τάφους τῆς περιόδου αὐτῆς. Ὡστόσο τὸ ἄωτο σφαιρικὸ
πιθάριο ΜΜ 28 (FS 77) εἶναι μᾶλλον ἀσυνήθιστο60.
Ἡ δεύτερη κατηγορία ἐμπίπτει χρονολογικὰ στὴν ΥΕ ΙΙΙΒ περίοδο.
Περιλαμβάνει τὸ ἀρτόσχημο ἀλάβαστρο MM 26 (σχ. 11)61 ἀπὸ τὸν τάφο
3 (FS 85), ποὺ φέρει βραχῶδες κόσμημα καὶ ἕναν παραπληρωματικὸ
ἐστιγμένο κύκλο (FM 41:9), καθὼς καὶ τὸ ἀκόσμητο μόνωτο κύπελλο
MM 25 (σχ. 11)62 ἀπὸ τὸν ἴδιο τάφο (FS 220). Καὶ τὰ δύο χρονολο
γοῦνται στὴν ΥΕ ΙΙΙΒ1. Ὁ ἁπλὸς κύαθος MM 31 (σχ. 11) πιθανότατα
χρονολογεῖται στὴν ΥΕ ΙΙΙΒ2 περίοδο, ἂν καὶ τὸ σχῆμα αὐτὸ θὰ μπο
ροῦσε νὰ εἶναι ἀρχαιότερο. Δύο ψευδόστομοι ἀμφορεῖς ἀπὸ τὸν τάφο 4, ὁ
MM 29 (εἰκ. 11) καὶ ὁ MM 30 (εἰκ. 12) ἔχουν ἰδιαίτερο ἐνδιαφέρον. Τὰ
ἀγγεῖα αὐτὰ ἀντιστοιχοῦν στὸ FS 171, χρονολογοῦνται στὴν ΥΕ ΙΙΙΒ2
καὶ ἔχουν κατασκευαστεῖ ἀπὸ καστανόφαιο πηλὸ κακῆς ὄπτησης μὲ πολὺ
ἐξίτηλη βαφή, πιθανὸν σὲ ἕνα τοπικὸ ἐργαστήριο. Ἡ κακὴ ὄπτησή τους
εἶναι ἀσυνήθιστη γιὰ τὴν ἀττικὴ κεραμικὴ τῶν μυκηναϊκῶν χρόνων. Τὸ
χρῶμα τοῦ πηλοῦ, τοῦ ἐπιχρίσματος καὶ τῆς βαφῆς θυμίζει τὰ σύγχρονα
ἀγγεῖα ἀπὸ τὸν θολωτὸ τάφο τοῦ Μενιδίου, τὰ ὁποῖα ὅμως εἶναι ψημένα
ἐξαιρετικὰ καλά, ὅπως συμβαίνει συνήθως μὲ τὰ ἀγγεῖα τῆς μυκηναϊκῆς
Ἀττικῆς. Οἱ ψευδόστομοι ἀμφορεῖς εἶναι γενικὰ τὰ πιὸ κοινὰ κτερίσματα
τῆς περιόδου αὐτῆς. Ὁ μικρὸς ἀριθμός τους ὅμως στὸν Τύμβο IV δὲν
ἐπιτρέπει τὸν σχολιασμὸ τῆς σημασίας τῶν ταφῶν στὶς ὁποῖες ἀνῆκαν.
Ἡ τρίτη κατηγορία χρονολογεῖται στὴν πρώιμη ΥΕ ΙΙΙΓ περίοδο. Ὁ
κάλαθος MM 23 (σχ. 11)63 ἀπὸ τὸν τάφο 2, μὲ ταινιωτὸ διάκοσμο καὶ
ὁμόκεντρους κύκλους στὸν πυθμένα (FS 291), ὁ ἀδιακόσμητος σκύφος
MM 22 (σχ. 11)64 (FS 295) ἀπὸ τὸν ἴδιο τάφο, τὰ συνανήκοντα ὄστρακα
ἑνὸς σκύφου μὲ πόδι 26.2 (σχ. 11) (FS 305) μὲ ἀντιθετικὲς σπεῖρες καὶ
60. P. A. Mountjoy, Regional My cenaean De corated P ottery (Radhen/
Westf. 1999) 518.
61. Σπ. Μαρινᾶτος, ΠΑΕ 1970, 18, πίν. 25α.
62. Αὐτόθι.
63. Αὐτόθι πίν. 25β.
64. Αὐτόθι.
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Σχ. 11. Ἀγγεῖα Τύμβου IV.

ΠΑΕ 2016

Μελέτη προϊστορικῶν Τύμβων Βρανᾶ Μαραθῶνος

53

ὁριζόντιους ἀμείβοντες σὲ ζώνη (FM 50, 58:33), ἡ προχοΐσκη MM 24
(σχ. 11)65 ἀπὸ τὸν τάφο 2 μὲ ἁπλὸ ταινιωτὸ διάκοσμο (FS 115) καὶ ἡ
ἀκόσμητη πρόχους MM 21 (εἰκ. 13) μεσαίου μεγέθους ἀπὸ τὸν τάφο 1,
ἴσως νὰ ἐμπίπτουν στὴ φάση αὐτή, ὑποδηλώνοντας ὅτι ὁ τύμβος ἦταν
ἀκόμη σὲ χρήση ὅταν τὰ περισσότερα ἀπὸ τὰ νεκροταφεῖα τῆς ἀνατο
λικῆς Ἀττικῆς εἶχαν ἀρχίσει σταδιακὰ νὰ ἐγκαταλείπονται.
5. ΓΕΩΦΥΣΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΣΤΟΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΧΩΡΟ ΤΩΝ ΠΡΟΪΣΤΟ
ΡΙΚΩΝ ΤΥΜΒΩΝ ΒΡΑΝΑ-ΜΑΡΑΘΩΝΑ

Α. Σαρρής, Ν. Παπαδόπουλος, T. Kalayci, N. Ἀργυρίου,
Κ. Συμιρδάνης, Ν. Νίκας
Ἡ γεωφυσικὴ διασκόπηση στοὺς προϊστορικοὺς τύμβους καὶ στὸν
περιβάλλοντα ἀρχαιολογικὸ χῶρο πραγματοποιήθηκε τὸν Ἰούνιο τοῦ 2016
ἀπὸ τὸ Ἐργαστήριο Γεωφυσικῆς Δορυφορικῆς Τηλεπισκόπισης καὶ Ἀρ
χαιοπεριβάλλοντος τοῦ Ἱδρύματος Τεχνολογίας καὶ Ἔρευνας (Ι.Τ.Ε.),
ὑπὸ τὴ διεύθυνση τοῦ δρ. Α. Σαρρῆ.
Στόχοι καὶ μεθοδολογία
Ὁ σκοπὸς τῆς γεωφυσικῆς χαρτογράφησης ἦταν διττός. Ἀπὸ τὴν μία
στόχευε στὴ διασκόπηση τοῦ ἐσωτερικοῦ τῶν προϊστορικῶν τύμβων γιὰ
τὸν ἐντοπισμὸ πιθανῶν νέων μὴ ἀνεσκαμμένων τάφων, ἐνῶ ἀπὸ τὴν ἄλλη
εἶχε μία εὐρύτερη προοπτικὴ ποὺ ἀποσκοποῦσε στὴν παλαιογεωγραφικὴ
ἀνακατασκευὴ τοῦ περιβάλλοντος στὸ ὁποῖο ἐντάσσονται οἱ τύμβοι καὶ
στὴν πιθανότητα ἐντοπισμοῦ ἄγνωστων μέχρι σήμερα τύμβων μὲ ἄμεσο
ἀποτέλεσμα τὸν καθορισμὸ τῆς ἔκτασης τοῦ νεκροταφείου.
Ἡ παροῦσα ἀναφορὰ παρουσιάζει συνοπτικὰ τὰ ἀποτελέσματα τῶν
γεωφυσικῶν ἐρευνῶν ποὺ πραγματοποιήθηκαν στὴν περιοχὴ μὲ τὶς μεθό
δους τοῦ γεωραντάρ (GPR), τῆς μαγνητικῆς καὶ ἠλεκτρικῆς χαρτογρά
65. Σπ. Μαρινᾶτος, ΠΑΕ 1970, 18, πίν. 25β.
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φησης καὶ τῆς μεθόδου τῆς ἠλεκτρικῆς τομογραφίας. Ἡ χαρτογράφηση
τοῦ ἐσωτερικοῦ τῶν Τύμβων Ι, ΙΙ καὶ ΙΙΙ ὁλοκληρώθηκε μόνο μὲ τὴν μέ
θοδο τοῦ γεωραντὰρ γιὰ νὰ ἐλαχιστοποιηθεῖ ἡ ἀνθρώπινη παρέμβαση ποὺ
θὰ μποροῦσε νὰ προκαλέσει ὁποιεσδήποτε ἀνεπιθύμητες καταστροφὲς τῶν
μνημείων. Γιὰ τὴν χαρτογράφηση τοῦ ὑπεδάφους στὴν εὐρύτερη περιοχὴ
τοῦ ἀρχαιολογικοῦ χώρου ἔγινε χρήση τόσο δορυφορικῶν εἰκόνων ὅσο καὶ
ἀρχειακῶν ἀεροφωτογραφιῶν ἀπὸ τὴν Γεωγραφικὴ Ὑπηρεσία Στρατοῦ.
Στὴν συνέχεια οἱ γεωφυσικὲς τεχνικὲς ἐπικεντρώθηκαν σὲ συγκεκριμέ
να σημεῖα ἐνδιαφέροντος, ἐνῶ ἡ ἐφαρμογή τους ἔγινε μὲ δειγματοληψία
ὑψηλῆς χωρικῆς ἀνάλυσης (2.5 cm κατὰ μῆκος παράλληλων ὁδεύσεων
τοῦ γεωραντὰρ ποὺ ἀπεῖχαν μεταξύ τους 25-50 cm, παράλληλες ὁδεύσεις
50×50 cm γιὰ τὴν ἠλεκτρικὴ χαρτογράφηση, 50×10 cm γιὰ τὴν μα
γνητικὴ χαρτογράφηση καὶ πολλαπλὲς τομὲς ἠλεκτρικῆς τομογραφίας)
καλύπτοντας συνολικὰ ἔκταση πάνω ἀπὸ 23.500 τετραγωνικὰ μέτρα.
Ἡ ἐπιλογὴ τῶν συγκεκριμένων μεθοδολογιῶν βασίστηκε στὶς μορφολο
γικὲς ἰδιαιτερότητες τῆς περιοχῆς καὶ στοὺς ἀναμενόμενους ὑπεδάφειους
στόχους.
Συνοπτικὰ ἀποτελέσματα
Ἡ ἐφαρμογὴ τῆς ἠλεκτρικῆς τομογραφίας σὲ ὅλη τὴν ἔκταση τοῦ
ἀρχαιολογικοῦ χώρου ἦταν ἀρκετὰ ἀποτελεσματικὴ σχετικὰ μὲ τὴν ἀνα
κατασκευὴ ἑνὸς πρωταρχικοῦ γεωλογικοῦ μοντέλου τῆς περιοχῆς μέσῳ
τῆς συσχέτισης τῆς ἠλεκτρικῆς ἀντίστασης τοῦ ὑπεδάφους μὲ ἀντίστοι
χους λιθολογικοὺς τύπους. Κατέστη δυνατὴ ἡ χαρτογράφηση τῆς ΝΔ.ΒΑ. ἐπαφῆς μεταξὺ τῶν λεπτόκοκκων στὰ νότια καὶ ἁδροκόκκων ἱζημά
των στὰ βόρεια. Ἐπὶ πλέον ἡ ἠλεκτρικὴ τομογραφία βοήθησε πρὸς τὴν
κατεύθυνση τῆς ἀποσαφήνισης τῆς φύσης (γεωλογικῆς ἢ ἀνθρωπογενοῦς
προέλευσης) κάποιων ἀνωμαλιῶν ποὺ ἐγγράφηκαν στὶς ἄλλες γεωφυσικὲς
τεχνικές (εἰκ. 14).
Ἡ διασκόπηση μὲ τὸ γεωραντὰρ πάνω στοὺς Τύμβους Ι, ΙΙ καὶ ΙΙΙ
κατέγραψε ἀρκετὲς περιοχὲς ποὺ παρουσιάζουν ἐνδείξεις (εἰκ. 15) καὶ
θὰ μποροῦσαν νὰ διερευνηθοῦν ἀνασκαφικὰ στὸ μέλλον. Οἱ περισσότεροι
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ἀνακλαστῆρες παρουσιάστηκαν κάτω ἀπὸ τοὺς Τύμβους ΙΙ καὶ ΙΙΙ, ἐνῶ
ὁ Τύμβος Ι, ποὺ διερευνήθηκε μόνο κοντὰ στὴν περιφέρεια (λόγῳ τῆς
παρουσίας τῶν τάφων), παρουσίασε λιγότερα εὑρήματα.
Ἀναλυτικότερα, στὸ ἀνατολικὸ τμῆμα τοῦ Τύμβου Ι διακρίνεται
ὄρυγμα, ποὺ θὰ μποροῦσε νὰ εἶναι τάφος, καθὼς καὶ μικρότερα σημεῖα
ἀνακλάσεων στὴ νότια καὶ ἀνατολικὴ ἐξωτερικὴ πλευρά του. Στὸν Τύμβο
ΙΙ, ὁ ἐξωτερικὸς λίθινος περίβολος, καθὼς καὶ ἕνας ἐσωτερικὸς καμπύ
λος τοῖχος πρὸς τὴν βόρεια κεντρικὴ περιοχή, ἐγγράφηκαν ὡς ἰσχυροὶ
ἀνακλαστῆρες. Περιοχὲς ἀνακλαστήρων ἐντοπίστηκαν ἐπίσης σὲ ἀρκετὰ
σημεῖα γύρω ἀπὸ τὸν κεντρικὸ τάφο τοῦ τύμβου.
Λόγῳ τῆς ἰσοπέδωσης τοῦ Τύμβου ΙΙΙ, ἡ εἰκόνα ποὺ προκύπτει ἀπὸ
τὶς γεωφυσικὲς διασκοπήσεις εἶναι σχετικὰ ἀσαφής. Ὑπάρχουν ὡστόσο
ὁρισμένες ἐνδείξεις γιὰ τὸν ἐξωτερικὸ λίθινο περίβολο πρὸς τὰ ΒΔ., καθὼς
ἐπίσης ἕνας ἀνακλαστήρας ποὺ ἐκτείνεται σὲ βαθύτερα στρώματα πρὸς
τὴν ἴδια διεύθυνση περ. 4.3 μ. BΔ. τοῦ Τύμβου ΙΙΙ. Τέλος, διακρίνεται
ἕνας ἀκόμη ἀνακλαστήρας στὸν νότιο ἐνδιάμεσο χῶρο μεταξὺ Τύμβων ΙΙ
καὶ ΙΙΙ.
Τὸ περίγραμμα τοῦ Τύμβου IV ἀποτυπώνεται καθαρὰ στὶς ἠλεκτρικὲς
μετρήσεις, ἀλλὰ δὲν εἶναι πολὺ ξεκάθαρο στὸν ἀντίστοιχο μαγνητικὸ χάρ
τη. Στὸ ἐσωτερικὸ τοῦ τύμβου διακρίνονται τμήματα τὰ ὁποῖα διαφορο
ποιοῦνται ὡς πρὸς τὴν ἀγωγιμότητα τοῦ ἐδάφους (βόρειο καὶ νότιο τμῆμα
αὐτοῦ) ἀλλὰ καὶ ὡς πρὸς τὰ σήματα ἀνακλάσεων ποὺ ἐγγράφηκαν ἀπὸ τὸ
γεωραντάρ (ἰσχυρότερα πρὸς τὸ βόρειο τμῆμα τοῦ τύμβου).
Οἱ ἐνδείξεις γιὰ τὴν παρουσία τοῦ μὴ ἀνασκαμμένου Τύμβου V (με
ταξὺ τῶν Τύμβων ΙΙΙ καὶ IV) εἶναι ἰδιαίτερα ἀσθενεῖς καὶ δὲν ἐπιβεβαιώ
νουν τὴν προτεινόμενη θέση του σὲ σχέση μὲ τὰ ὑπάρχοντα σχέδια. Ἐν
δείξεις γιὰ τὴν παρουσία τῶν μὴ ἀνασκαμμένων Τύμβων VΙ καὶ VII δὲν
ἐντοπίστηκαν.
Ἡ σημαντικότερη πληροφορία σχετικὰ μὲ τὴν ὕπαρξη ὑπεδάφειων
ἀνθρωπογενῶν δομῶν προῆλθε ἀπὸ τὸ γεωραντὰρ μὲ τὸ ὁποῖο ἐπιβεβαιώ
θηκαν ἐπίσης καὶ κάποιες ἀπὸ τὶς μαγνητικὲς ἀνωμαλίες. Πιὸ συγκεκρι
μένα στὸ βορειοανατολικὸ τμῆμα τῆς περιοχῆς ἐντοπίζονται ἰσχυροὶ ἀνα
κλαστῆρες, ποὺ στὶς περισσότερες περιπτώσεις φαίνεται νὰ συνεχίζονται
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σὲ βάθος μεγαλύτερο τοῦ ἑνὸς μέτρου δηλώνοντας τὴν πιθανὴ γεωλογικὴ
προέλευσή τους.
Παρὰ τὰ αὐξημένα ἐπίπεδα θορύβου λόγῳ τῆς ὕπαρξης διασπαρμένων
μεταλλικῶν ἀντικειμένων καὶ τῆς βλάστησης, οἱ μαγνητικὲς μετρήσεις
κατόρθωσαν νὰ ὑποδείξουν κάποιες γεωφυσικὲς ἀνωμαλίες ποὺ χρήζουν
περαιτέρω διερεύνησης. Στὰ ΝΔ. καὶ ΒΑ. τοῦ τύμβου τῶν Πλαταιέων,
ὁρισμένες γραμμικὲς ἀνωμαλίες μὲ διεύθυνση Β./ΒΔ.-Ν./ΝΑ. σχετίζον
ται πιθανῶς μὲ προγενέστερες καλλιέργειες ἢ καὶ ὁριοθέτηση ἰδιοκτησιῶν
(εἰκ. 16). Ἡ ἀνθρωπογενὴς ἐπέμβαση στὸν χῶρο, κυρίως κατὰ τοὺς νεό
τερους χρόνους, ἔχει ἀποτυπωθεῖ μὲ τὴν ὕπαρξη ὀρθογώνιων κατασκευῶν
διαφορετικῶν διαστάσεων ἢ ὀρυγμάτων.
Μ. ΠΑΝΤΕΛΊΔΟΥ ΓΚΟΦΑ, G. T OUCHAIS,
Α. ΦΙΛΙΠΠΑ TOUCHAIS, Ν. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ
Εὐχαριστοῦμε θερμὰ τὸ Διοικητικὸ Συμβούλιο τῆς Ἀρχαιολογικῆς Ἑται
ρείας καὶ ἰδιαιτέρως τὸν Γενικὸ Γραμματέα κ. Β. Πετράκο, ποὺ μᾶς ὑποστή
ριξαν στὴ συνέχιση τῆς μελέτης, καθὼς καὶ τὸ ἐπιστημονκὸ καὶ φυλακτικὸ
προσωπικὸ τῆς Ἐφορείας Ἀρχαιοτήτων Ἀνατολικῆς Ἀττικῆς γιὰ τὴν ἀμέριστη
βοήθεια καὶ συνεργασία ποὺ μᾶς προσέφεραν. Τέλος, ἐκφράζουμε τὶς θερμὲς
εὐχαριστίες μας πρὸς τὸ Institute f or Aege an P rehistory (INSTAP) καὶ τὸ
Shelby White and Leon Levy Program for Archaeological Publications, ποὺ
χρηματοδότησαν τὶς μελέτες τοῦ 2016.
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Εἰκ. 1. Τύμβος Ι, τάφος 3. Γνάθος ἀλόγου μὲ ἔνδειξη τοῦ δοντιοῦ ἀπὸ τὸ
ὁποῖο ἐλήφθη τὸ δεῖγμα γιὰ τὴ ραδιοχρονολόγηση.

Εἰκ. 2. Τύμβος ΙΙΙ, ἄποψη ἀπὸ Δ. (ΠΑΕ 1970, πίν. 22α).
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Εἰκ. 3. Τύμβος ΙΙΙ, ἄποψη ἀπὸ ΝΔ, σημερινὴ κατάσταση διατήρησης (φωτ.
Ν. Μιχαηλίδης).

Εἰκ. 4. Τύμβος IV, ἄποψη ἀπὸ Β. Διακρίνονται ὁ τριμερὴς τάφος στὸ κέντρο,
ἕνας ἀπὸ τοὺς δύο διμερεῖς τάφους ἀριστερὰ καὶ ὁ «διάδρομος» δεξιά. Πάνω
ἀπὸ τὸν τελευταῖο στέκεται ὁ Σπ. Μαρινᾶτος (φωτογραφικὸ ἀρχεῖο Μ. Παν
τελίδου Γκόφα).
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Εἰκ. 5. Τύμβος IV, ἄποψη ἀπὸ Ν. Διακρίνονται τὸ κυκλικὸ ὄρυγμα γιὰ τὸ
ἰταλικὸ πολυβολεῖο, ὁ τριμερὴς τάφος καὶ τὸ δάπεδο τοῦ «διαδρόμου» (φω
τογραφικὸ ἀρχεῖο Μ. Παντελίδου Γκόφα).

Εἰκ. 6. Τύμβος IV, ἄποψη ἀπὸ ΝΔ. Διακρίνεται ὁ τριμερὴς τάφος ἀριστερὰ
καὶ ἕνας ἀπὸ τοὺς δύο διμερεῖς τάφους δεξιά (φωτογραφικὸ ἀρχεῖο Μ. Παν
τελίδου Γκόφα).
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Εἰκ. 7. Τύμβος IV, τὸ ἐξωτερικό «δωμάτιο», ἄποψη ἀπὸ ΒΔ. Διακρίνονται
οἱ δύο σειρὲς ποτάμιων λίθων ποὺ κάλυπταν τὸ ἐξωτερικὸ τμῆμα καὶ ἡ κά
θετη πλάκα ποὺ πιθανῶς χρησίμευε ὡς θύρα πρὸς τὸ μεσαῖο «δωμάτιο»
(φωτογραφικὸ ἀρχεῖο Μ. Παντελίδου Γκόφα).

Εἰκ. 8. Τύμβος IV, ἀλάβαστρο 26.7.

Εἰκ. 9. Τύμβος IV, ἀλάβαστρο
ΜΜ 27.

Εἰκ. 10. Τύμβος IV, κύπελλο ΜΜ 20.
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Εἰκ. 11. Τύμβος IV,
ψευδόστομος ἀμφορέας
ΜΜ 29.

Εἰκ. 12. Τύμβος IV,
ψευδόστομος ἀμφορέας
ΜΜ 30.
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Εἰκ. 13. Τύμβος IV,
πρόχους ΜΜ 21.

Εἰκ. 14. Τρισδιάστατη ἀποτύπωση τῶν τομῶν τῆς ἠλεκτρικῆς τομογραφίας
ποὺ ὁλοκληρώθηκαν στὴν περιοχὴ τύμβων τοῦ Βρανᾶ Μαραθώνα. Μὲ τὴ
μαύρη γραμμὴ ἀποτυπώνεται τὸ γεωλογικὸ ὅριο μεταξὺ τῶν λεπτόκοκκων
καὶ ἁδρόκοκκων σχηματισμῶν.
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α

β

γ

δ

Εἰκ. 15. Ὁριζόντιες τομὲς τοῦ γεωραντὰρ γιὰ βάθος 10-20 cm (α), 60-70
cm ( β) καὶ 140-150 cm (γ) ἀπὸ τὴν ἐπιφάνεια τῶν Τύμβων Ι, ΙΙ καὶ ΙΙΙ.
Στὴν εἰκ. δ φαίνεται ἡ διαγραμματικὴ ἑρμηνεία τῶν ἰσχυρῶν ἀνακλάσεων.

Εἰκ. 16. Ἀποτελέσματα τῆς χαρτογράφησης τῆς κατακόρυφης βαθμίδας
τοῦ μαγνητικοῦ πεδίου στὴν εὐρύτερη περιοχὴ τοῦ ἀρχαιολογικοῦ χώρου καὶ
διαγραμματικὴ ἑρμηνεία τῶν ἀντίστοιχων μαγνητικῶν χαρακτηριστικῶν.

