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ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΤΥΜΒΩΝ ΒΡΑΝΑ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

Τὸ 2017 συνεχίστηκαν γιὰ τέταρτη 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, ἀρχαιολόγους 
Gilles Touchais1, Ἄννα ΦίλιππαTouchais2 καὶ Νικόλα Παπαδημητρίου3.

Στὸ πλαίσιο τοῦ προγράμματος πραγματοποιήθηκαν τὴ φετινὴ χρο
νιὰ οἱ ἀκόλουθες μελέτες καὶ ἐργαστηριακὲς ἀναλύσεις: 1) Μελέτη μι
κροευρημάτων τῶν τύμβων, 2) Τεχνολογικὴ μελέτη τῶν ΜΕ ἀγγείων 
τοῦ Τύμβου Ι, 3) Πετρογραφικὴ ἀνάλυση τῆς ΜΕ καὶ ΥΕ κεραμικῆς, 
4) Ἀναλύσεις μετάλλινων ἀντικειμένων, 5) Ἐργαστηριακὲς ἀναλύσεις 
ἀνθρώπινου ὀστεολογικοῦ ὑλικοῦ. Παραθέτουμε παρακάτω τὶς ἐπιμέρους 
ἐκθέσεις τῶν συνεργατῶν τοῦ προγράμματος. 

1. ΜΕΛΕΤΗ ΜΙΚΡΟΕΥΡΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΤΥΜΒΩΝ

Μεσοελλαδικὰ ὑφαντικὰ ἐργαλεῖα ἀπὸ τὸν Τύμβο Ι
Ἄ. ΦίλιππαTouchais

Στὸν Τύμβο Ι βρέθηκαν 4 πήλινα σφονδύλια, προερχόμενα ἀπὸ τοὺς 
τάφους 2 καὶ 4. 

1. Ὁμότιμος καθηγητὴς Πανεπιστημίου Paris 1 Panthéon-Sorbonne.
2. Συνεργάτης Γαλλικῆς Σχολῆς Ἀθηνῶν.
3. Ἐπιμελητὴς Μουσείου Κυκλαδικῆς Τέχνης.
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Τάφος 2

Στὸν τάφο 2 (τῆς «βασιλίσσης»)4 βρέθηκαν δύο σφονδύλια, ἕνα ἀμφι
κωνικὸ καὶ ἕνα κωνικοῦ σχήματος μὲ κοίλη τὴν πλατειὰ πλευρά (σχ. 
1). Τὸ ἀμφικωνικὸ σφονδύλι (Δ2α) φέρει στὴν ἄνω ἐπιφάνεια περίτεχνο 
ἐγχάρακτο διάκοσμο ἐναλλήλων γωνιῶν. Ἡ παρουσία ἐγχάρακτων ἀμφι
κωνικῶν σφονδυλιῶν εἶναι συνήθης στὸ ΒΑ. Αἰγαῖο καὶ τὴ Δυτικὴ Ἀνατο
λία ἀπὸ τὴν ἀρχὴ τῆς Πρώιμης Ἐποχῆς τοῦ Χαλκοῦ, ἐνῶ στὸ κεντρικὸ 
Αἰγαῖο καὶ τὸν ἑλλαδικὸ χῶρο τὰ τέχνεργα αὐτὰ ἀπαντῶνται σπανιότερα 
ἀπὸ τὰ μέσα ἢ τὰ τέλη τῆς 3ης χιλιετίας5. Ὁμοιότητες μὲ τὸ σφονδύ
λι τοῦ Βρανᾶ, ὡς πρὸς τὸ σχῆμα καὶ τὸν διάκοσμο, παρουσιάζουν δύο 
σφονδύλια ἀπὸ τὸν γειτονικὸ τύμβο τῶν Ἀφιδνῶν, χρονολογούμενα στὴν 
ΠΕ ΙΙΙΜΕ Ι6, καθὼς καὶ δύο σφονδύλια ἀπὸ τὸν τάφο 2 τοῦ τύμβου ΙΙ 
στὰ Καστρούλια Μεσσηνίας ποὺ χρονολογεῖται στὴ ΜΕ Ι καὶ συνόδευε 
γυναικεία ταφή7. Ἀρκετὰ ἔχουν βρεθεῖ ἐπίσης στὴν Εὔτρηση Βοιωτίας8.

Τὸ κωνικὸ σφονδύλι μὲ κοῖλα τοιχώματα ἀπὸ τὸν ἴδιο τάφο (Δ2β) 
ἀνήκει σὲ ἕναν τύπο πιὸ διαδεδομένο ποὺ ἀπαντᾶται ἀπὸ τὴ Νεολιθι  
κὴ ἐποχή9, ἐνῶ παραμένει σὲ χρήση ἕως τὴν ΥΕ ΙΙΙΑ1 (βλ. παρακάτω, 

4. Σπ. Μαρινᾶτος, ΠΑΕ 1970, 13. Μ. Παντελίδου Γκόφα et al., ΠΑΕ 2014, 
3941, 5156· 2015, 2728, 51. 

5. L. Rahmstorf, The Aegean before and after c. 2200 BC between Europe 
and Asia: trade as a prime mover of  cultural change, στὸ H. Meller, H. W. Arz, 
R. Jung, R. Risch (ἐπιμ.), 2200 BC - A climatic breakdown as a cause for the 
collapse of  the old world? (Halle 2015) 153155.

6. J. Forsén, Aphidna in Attica revisited, στὸ A. Philippa-Touchais, G. Tou-
chais, S. Voutsaki, J. Wright (ἐπιμ.), Mesohelladika. The Greek Mainland in the 
Middle Bronze Age (Athens 2010) 232, εἰκ. 3.

7. G. Rambach, Investigations of  two MH I burial mounds at Messenian 
Kastroulia (near Ellinika, Ancient Thouria), στὸ F. Felten, W. Gauss, R. Sme tana 
(ἐπιμ.), Middle Helladic Pottery and Synchronisms (Vienna 2007) 145, εἰκ. 24. 

8. H. Goldman, Excavations at Eutresis in Boeotia (Harvard 1931) 198
199, πίν. XIX.

9. Χρ. Τσούντας, Αἱ προϊστορικαὶ ἀκροπόλεις τοῦ Διμηνίου καὶ τοῦ Σέσκλου 
(Ἀθῆναι 1908) 343, πίν. 44: 18.



Μελέτη προϊστορικῶν Τύμβων Βρανᾶ Μαραθῶνος 31ΠΑΕ 2017

Ε. ΚωνσταντινίδηΣυβρίδη). Ὁ τύπος αὐτὸς εἶναι σαφῶς πιὸ κοινὸς κατὰ 
τὴ ΜΕ περίοδο. Ἀνάλογα δείγματα ἔχουν βρεθεῖ σὲ ὅλες σχεδὸν τὶς ΜΕ 
θέσεις, κυρίως σὲ οἰκιστικὸ περιβάλλον. Στὴ ΜΕ Λέρνα (V) ἔχουν βρε
θεῖ 100 περίπου σφονδύλια, στὴν πλειονότητά τους κωνικά10. Στὸν ΜΕ 
οἰκισμὸ τῆς Ἀσπίδας Ἄργους ἔχουν βρεθεῖ 40 περίπου σφονδύλια, ἀπὸ 
τὰ ὁποῖα τέσσερα μόνο εἶναι ἀμφικωνικὰ ἐνῶ ὅλα σχεδὸν τὰ ὑπόλοιπα 
κωνικά11. 

10. E. Banks, The Early and Middle Helladic Small Objects from Lerna 
(Ann Arbor 1967) πίν. 1618.

11. Ὑπὸ μελέτη ἀπὸ τὸν καθηγητὴ L. Rahmstorf.

Σχ. 1. Τύμβος Ι, τάφος 2. Πήλινα σφονδύλια (σχ. Α. Μπαλιτσάρη).
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Τάφος 4

Στὸ ἀνώτερο ἐπίπεδο τοῦ τάφου 412 βρέθηκαν δύο σφονδύλια ποὺ ἀνή
κουν στὸν συνήθη κωνικὸ τύπο (σχ. 2: Δ4α, Δ4β), ἀλλὰ εἶναι μικροτέρων 
διαστάσεων σὲ σχέση μὲ τὸ κωνικὸ σφονδύλι τοῦ τάφου 2. Δυστυχῶς δὲν 
γνωρίζουμε ποιὸ ἀπὸ τὰ δύο ἄτομα ποὺ ταυτίστηκαν στὸν χῶρο αὐτό (ἀνα
κομιδὲς ἄνδρα καὶ γυναίκας)13 συνοδευόταν ἀπὸ δύο σφονδύλια. Τὸ πιθανότε
ρο εἶναι ὅτι συνόδευαν τὴν ἐνήλικη γυναίκα.

Σχόλιο

Εἶναι ἐνδιαφέρον ὅτι καὶ στοὺς δύο προαναφερθέντες τάφους τοῦ Τύμ
βου Ι τὰ σφονδύλια ἀποτελοῦν ζεύγη. Κάτι ἀνάλογο παρατηρεῖται καὶ στὰ 

12. Μ. Παντελίδου Γκόφα et al., ΠΑΕ 2014, 4243, 5658. Ἡ παρουσία 
σφονδυλιῶν στὸν τάφο 4 δὲν ἀναφέρεται στὴν ἔκθεση τοῦ Σπ. Μαρινάτου στὰ ΠΑΕ 
1970. Ἀναφέρεται ὅμως στὸ ἀνασκαφικὸ ἡμερολόγιό του, καθὼς καὶ στὸ ἀνασκα
φικὸ ἡμερολόγιο τοῦ Π. Θέμελη, ὅπου σὲ σκαρίφημα σημειώνεται καὶ ἡ θέση τῶν 
ἀντικειμένων.

13. Μ. Παντελίδου Γκόφα et al., ΠΑΕ 2015 (Σ. Τριανταφύλλου) 5152.

Σχ. 2. Τύμβος Ι, τάφος 4. Πήλινα σφονδύλια (σχ. Α. Μπαλιτσάρη).
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Καστρούλια Μεσσηνίας ὅπου τὰ σφονδύλια ποὺ συνόδευαν τὴ γυναικεία 
ταφὴ τοῦ τάφου 2 ἀποτελοῦσαν ζεῦγος. Τὸ θέμα τῶν ζευγῶν σφονδυλιῶν 
σὲ τάφους πιστεύουμε ὅτι χρήζει περαιτέρω διερεύνησης. Ἴσως οἱ διαφο
ρετικὲς διαστάσεις τους ὑποδηλώνουν τὴ δυνατότητα ὕφανσης ποκιλίας 
ἰνῶν, ὁρισμένες ἀπὸ τὶς ὁποῖες ἀπαιτοῦσαν ἰδιαίτερη δεξιότητα.

Ἐκτὸς ἀπὸ τό (γυναικεῖο) φύλο τοῦ νεκροῦ ποὺ θεωρεῖται ὅτι ὑπο
δεικνύει ἡ παρουσία ὑφαντικῶν ἐργαλείων σὲ τάφους, τὰ τέχνεργα αὐτά, 
καὶ μάλιστα τὰ διακοσμημένα σφονδύλια, ἴσως ἐπίσης ὑποδηλώνουν δια
κεκριμένη κοινωνικὴ θέση. Εἶναι ἀλήθεια ὅτι σὲ δύο ἀπὸ τὶς περιπτώσεις 
ΜΕ τάφων ποὺ προαναφέραμε (Βρανάς, Καστρούλια) ἡ παρουσία ζεύγους 
ἐγχάρακτων σφονδυλιῶν συνδυαζόταν μὲ ἐξαιρετικὰ πλούσια κτερίσματα, 
κυρίως ἀγγεῖα πόσης καὶ προχυτικά, γεγονὸς σπάνιο σὲ πρώιμες ΜΕ 
ταφές. Μὲ βάση τὰ παραπάνω, θὰ μποροῦσε νὰ ἐνισχύεται ἡ ὑπόθεση 
ὅτι οἱ γυναῖκες, ἐκτὸς ἀπὸ τὴν ἐνεργῆ συμμετοχή τους σὲ ἐκδηλώσεις μὲ 
κατανάλωση τροφῆς καὶ ποτοῦ, πιθανῶς ὡς «οἰκοδέσποινες»14, ἦταν καὶ 
ἄριστες ὑφάντρες, ἰδιότητα ποὺ τοὺς προσέδιδε ἐπιπλέον κύρος.

Σφονδύλια καὶ ἐξαρτήματα ἐνδυμασίας ἀπὸ τοὺς Τύμβους ΙΙ, ΙΙΙ, ΙV

Ἑλένη ΚωνσταντινίδηΣυβρίδη15 

Τὰ σφονδύλια τῶν Τύμβων ΙΙ, ΙΙΙ καὶ ΙV ἀνήκουν γενικῶς στοὺς συ
νήθεις τύπους16 καὶ εἶναι κατασκευασμένα ἀπὸ πηλό (5), στεατίτη (11) 

14. J. Maran, Lost in translation: The emergence of  Mycenaean culture as 
a phenomenon of  glocalization, στὸ T. Wilkinson, J. Bennet, S. Sherratt (ἐπιμ.), 
Interweaving Worlds. Systemic Interactions in Eurasia, 7th to the 1st Millennia 
BC (Oxford 2011) 286.

15. Δρ ἀρχαιολόγος, ἐπιμελήτρια Ἐθνικοῦ Ἀρχαιολογικοῦ Μουσείου.
16. Sp. Iakovidis, On the use of  Mycenaean buttons, BSA 73, 1977, 113

119. Γιὰ τὴν τυπολογία καὶ χρήση τῶν μικρότερων κωνικῶν σφονδυλίων, βλέπε 
πιὸ πρόσφατα, E. Andersson Strand, M.-L. Nosch, Summary of  results and con-
clusions, στὸ E. Andersson Strand, M.-L. Nosch (ἐπιμ.), Tools, Textiles and 
Contexts: Investigating Textile Production in the Aegean and Eastern Mediter-
ranean Bronze Age (Oxbow Books 2015) 351384.
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καὶ σχιστόλιθο (2). Ὅλα ἔχουν κάθετο κεντρικὸ τρῆμα καὶ τὰ περισσό
τερα φέρουν ἴχνη φθορᾶς ἀπὸ παρατεταμένη χρήση, στὴν ἐπιφάνεια καὶ 
τὸ χεῖλος τοῦ τρήματος (κάθετες ἐχγαράξεις, ὁμόκεντρους κύκλους)17. 

Ἀπὸ τὰ 18 συνολικὰ σφονδύλια (εἰκ. 1), ἕνα λίθινο κωνικό (Δ10) 
προέρχεται ἀπὸ τὸ δάπεδο τοῦ θαλάμου τοῦ Τύμβου ΙΙ18, καὶ ἄλλο ἕνα λί
θινο (Δ11) ἀπὸ τὸν τάφο 1 τοῦ Τύμβου ΙΙΙ19. Τὰ ὑπόλοιπα 16 σφονδύλια 
προέρχονται ἀπὸ τοὺς τάφους 14 τοῦ Τύμβου IV20 ὡς ἑξῆς: ὁ τάφος 1 
(τὸ ἐξωτερικό «δωμάτιο» ἢ διαμέρισμα κατὰ τὸν Μαρινᾶτο21) ἀπέδωσε 
ἕνα πήλινο κωνικὸ σφονδύλι (Δ12), πιθανῶς ΜΕ περιόδου ἢ ΜΕ παράδο
σης22. Στὸν ἴδιο χῶρο, σὲ ὑψηλότερο ἐπίπεδο, βρέθηκε κεραμικὴ τῆς ΥΕ 
ΙΙΙΑ2 καὶ πρώιμης ΙΙΙΓ. Ὁ τάφος 2 (μεσαῖο «δωμάτιο») ἀπέδωσε τρία 
λίθινα κωνικὰ σφονδύλια (Δ13α, Δ13β, Δ13γ), ἐκ τῶν ὁποίων τὸ ἕνα 
ἐμπίπτει μᾶλλον στὴν κατηγορία τῶν ἐξαρτημάτων ἐνδυμασίας (βλ. πα
ρακάτω). Ἡ κεραμικὴ τοῦ τάφου χρονολογεῖται στὴν ΥΕ ΙΙΙΑ2 καὶ ΥΕ 
ΙΙΙΓ. Ὁ τάφος 3 (ἐσωτερικό «δωμάτιο») ἀπέδωσε ὀκτὼ λίθινα καὶ πή
λινα σφονδύλια (Δ14αΔ14η), κωνικὰ καὶ ἀμφικωνικά, μαζὶ μὲ κεραμικὴ 
τῆς ΥΕ ΙΙΙΑ1Β1. Ὁ τάφος 423 ἀπέδωσε δύο λίθινα κωνικὰ σφονδύλια 
(Δ18β, Δ19) καὶ τὸ μοναδικὸ πήλινο ἀρτόσχημο (Δ18α), τὸ ὁποῖο φέρει 
τρεῖς κάθετες ἐγχαράξεις στὴ μία ὄψη καὶ μὲ βάση τὴν τυπολογία του θὰ 

17. Iakovidis ὅ.π. 114.
18. Γιὰ τὴν ἀρχιτεκτονικὴ καὶ τὴν κεραμικὴ τοῦ Τύμβου ΙΙ, βλ. Μ. Παντε

λίδου Γκόφα et al., ΠΑΕ 2015, 3449.
19. Γιὰ τὴν ἀρχιτεκτονικὴ καὶ τὰ εὑρήματα τοῦ Τύμβου ΙΙΙ, βλ. Μ. Παντε

λίδου Γκόφα et al., ΠΑΕ 2016, 3942 καὶ 4849.
20. Γιὰ τὴν ἀρχιτεκτονικὴ καὶ τὰ εὑρήματα τοῦ Τύμβου IV, βλ. αὐτόθι 42

48 καὶ 5053. 
21. Σπ. Μαρινᾶτος, ΠΑΕ 1970, 18.
22. Ἡ παλαιότερη χρονολόγηση θὰ μποροῦσε νὰ δικαιολογηθεῖ ἀπὸ τὸ γεγονὸς 

ὅτι ἐντοπίστηκε «εἰς τὰ χώματα κάτωθεν τοῦ τάφου 1» σύμφωνα μὲ τὴν ἔνδειξη 
ποὺ τὸ συνόδευε.

23. Ἡ ἀκριβὴς θέση τοῦ τάφου 4 δὲν εἶναι γνωστή. Οἱ πληροφορίες γιὰ τὰ 
εὑρήματα τοῦ τάφου προέρχονται ἀπὸ τὸ ἡμερολόγιο τοῦ καθηγητῆ Π. Θέμελη.
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μποροῦσε νὰ εἶναι ΜΕ. Ἡ κεραμικὴ τοῦ τάφου χρονολογεῖται στὴν ΥΕ 
ΙΙΙΒ2. Τέλος, ἕνα πήλινο ἡμισφαιρικὸ σφονδύλι ἀπὸ τὸν Τύμβο IV (εἰκ. 

1, κάτω δεξιά)24, μεγαλύτερο καὶ βαρύτερο ὅλων, χρονολογεῖται μὲ βάση 

τὴν τυπολογία του στὴν ΠΕ περίοδο.

Ἡ τυπολογία καὶ χρονολογικὴ συνέχεια τῶν σφονδυλίων/κομβίων συ

ζητήθηκε διεξοδικὰ ἀπὸ τὸν Σ. Ἰακωβίδη τὸ 1977 καὶ ἀκολουθεῖται ἀπὸ 

τότε, μὲ τὴν προσθήκη κάποιων ὑποκατηγοριῶν: σύμφωνα μὲ αὐτήν, ὁ 

κωνικὸς τύπος μὲ κοίλη βάση, ΜΕ παράδοσης, εἶναι ὁ μόνος ποὺ χρησι

μοποιεῖται ἕως τὴν ΥΕ IIIA125. Στὴν ΥΕ IIIA2 εἰσάγεται ὁ κωνικὸς μὲ 

στέλεχος (shanked), ποὺ γίνεται δημοφιλὴς ἀπὸ τὴν ΥΕ IIIB καὶ ἑξῆς 

καὶ ἐξελίσσεται στὸν τύπο σχήματος Τ26. Καὶ οἱ τρεῖς αὐτοὶ τύποι ἐξα

κολουθοῦν νὰ εἶναι σὲ χρήση ἕως τὸ τέλος τῆς Μυκηναϊκῆς ἐποχῆς, ἐνῶ 

ὁ ἀμφικωνικὸς δὲν φαίνεται νὰ ἐπιβιώνει μετὰ τὴν ΥΕ ΙΙΙA27. Ὡς πρὸς 

τὸ ὑλικὸ κατασκευῆς, τὰ πήλινα παραδείγματα θεωροῦνται σὲ γενικὲς 

γραμμὲς πρωιμότερα (ΥΕ ΙΙΙ), ἐνῶ τὰ λίθινα ἀπαντῶνται στὴν ἠπειρω

τικὴ Ἑλλάδα ἀπὸ τὴν ΥΕ ΙΙΙΑ28.

Καθὼς ἡ χρησιμότητα τῶν σφονδυλίων ἔγκειται στὸ γεγονὸς ὅτι 

ἐνισχύουν τὴ σταθερότητα τῆς ἀτράκτου (ρόκας), αὐξάνοντας τὴν ταχύ

τητα περιστροφῆς ἔτσι ὥστε νὰ παραχθεῖ καλύτερης ποιότητας κλωστή, 

σημαντικὸ ρόλο παίζουν ἡ διάμετρος καὶ τὸ βάρος τους. Στὸ παρελθὸν ἡ 

24. Δὲν φέρει ἀκόμη ἀριθμὸ εὑρετηρίου Μουσείου Μαραθῶνος ἐπειδὴ ἐντοπί
στηκε προσφάτως κατὰ τὴ μελέτη τῶν ὀστῶν στὸ Fitch Laboratory τῆς Βρετα
νικῆς Σχολῆς. 

25. Γιὰ τοὺς ΜΕ τύπους ποὺ συνεχίζονται, βλ. J. Carington-Smith, Spin-
ning, Weaving and Textile Manufacture in Prehistoric Greece from the Begin-
ning of  the Neolithic to the End of  the Mycenaean Ages (δ.δ. University of  
Tasmania 1975) 356400.

26. Iakovidis ὅ.π. 113.
27. L. Rahmstorf, Kleinfunde aus Tiryns, Terakotta, Stein, Bein und Glas/

Fayence im antiken Griechenland (Campus 2008) 132133.  
28. Iakovidis ὅ.π. 113. 
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χρηστικότητα τῶν μικρότερων κωνικῶν σφονδυλίων (conuli), συνήθως 

ἀπὸ στεατίτη (βάρους κάτω ἀπὸ 10 γρ.), ἀμφισβητήθηκε καὶ προτάθηκε 
ἡ ἑρμηνεία τους ὡς ἐξαρτήματα ἐνδυμασίας29, κουμπιὰ ἢ καὶ χάντρες 
περιδεραίων, κυρίως λόγῳ τῆς ἀνεύρεσής τους σὲ ταφικὸ πλαίσιο σὲ με
γάλους ἀριθμοὺς ἀλλὰ καὶ λόγῳ τῆς ἀπεικόνισης ἀνάλογων ἀντικειμένων 
σὲ τοιχογραφία ἀπὸ τὸ Ἀκρωτήρι Θήρας30. Πρόσφατα πειράματα ὅμως 
ἀπέδειξαν ὅτι μπορεῖ νὰ παραχθεῖ καλῆς ποιότητας ἴνα ἀκόμη καὶ μὲ 
σφονδύλια ποὺ ζυγίζουν μόλις 4 γραμμάρια31. Τὰ ἀντικείμενα αὐτοῦ τοῦ 
τύπου ὅμως, μὲ μικρότερο βάρος (34 γρ.), θὰ μποροῦσαν νὰ εἶχαν ἄλλες 
χρήσεις, ἰδίως ὅσα φέρουν στέλεχος καὶ εἶναι ἰδιαιτέρως ἐπιμελημένης 
κατασκευῆς. Ἀπὸ τὰ σφονδύλια τοῦ Βρανᾶ ἕνα φαίνεται νὰ ἀνταποκρίνε
ται σὲ αὐτὴ τὴν κατηγορία ἐξαρτημάτων ἐνδυμασίας, τὸ Δ13γ, μὲ βάρος 
1.4 γρ. (ἂν καὶ ἐλλιπές).

Εὑρήματα ἀπὸ γυαλὶ καὶ φαγεντιανὴ
Μ. Παναγιωτάκη32

Ἐξετάστηκαν μία χάντρα ἀπὸ φαγεντιανή (Δ15β) (εἰκ. 2) καὶ τρεῖς 
χάντρες ἀπὸ ὕαλο (Δ15γε), προερχόμενες ἀπὸ τὸν Τύμβο IV (τάφος 3), 
καθὼς καὶ τὸ πρίσμα χαλαζία (Δ458) (εἰκ. 3) ποὺ προέρχεται ἀπὸ τὸν 
Τύμβο Ι (ἄγνωστο ἀπὸ ποιὸν τάφο). Τὸ πρίσμα χαλαζία εἶναι σὲ φυσικὴ 
μορφή, χωρὶς ἐπεξεργασία. Ἀνάλογα ἔχουν βρεθεῖ σὲ μινωικὲς ταφὲς ἤδη 
ἀπὸ τὴν πρώιμη ἐποχὴ τοῦ Χαλκοῦ (Ἅγ. Ὀνούφριος Φαιστοῦ). Οἱ τρεῖς 
χάντρες ἀπὸ φαγεντιανὴ καὶ γυαλὶ εἶναι κοινὲς σὲ τάφους τῆς ΥΕΧ.  
Διακρίνεται ἡ ραβδωτὴ χάντρα ἀπὸ φαγεντια νή (Δ15β) λόγῳ τῆς ἀρκετὰ 
καλῆς διατήρησής της καὶ τῆς λιγότερο κοινῆς τυπολογίας της.

29. Ἰακωβίδης ὅ.π. 114.
30. Χρ. Ντούμας, Προϊστορικὴ Θήρα (Ἀθήνα 2016) 313. 
31. Andersson Strand, Nosch ὅ.π. 353.
32. Ἐπίκουρη καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Αἰγαίου, Τμῆμα Μεσογειακῶν 

Σπουδῶν, Ρόδος.
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Μετάλλινα εὑρήματα 
Μ. Καγιάφα33

Μελετήθηκαν συνολικὰ 12 μετάλλινα τέχνεργα, ἐκ τῶν ὁποίων δύο 
ἀργυρὰ καὶ δέκα χαλκά.

Τύμβος Ι

Στὸν τάφο 2 βρέθηκε ἕνα μικρό, πεταλόσχημο χάλκινο ἔλασμα, δι
πλωμένο καὶ λυγισμένο (Δ1), τὸ ὁποῖο πιθανῶς περιέκλειε ἄλλο ὑλικό 
(εἰκ. 4). Σύμφωνα μὲ τὴν ἀνάλυση pXRF (βλ. παρακάτω) τὸ δυσερμή
νευτο αὐτὸ ἀντικείμενο ἦταν ἴσως ἐπαργυρωμένο. 

Στὸν τάφο 4 (ἀνώτερο ἐπίπεδο) βρέθηκαν δύο ἀργυροὶ δακτύλιοι 
(Δ5αβ) (εἰκ. 56) καὶ μία χαλκή, ἀμφικωνική, καλοσχηματισμένη χάν
τρα (Δ6) (εἰκ. 7). Οἱ δύο δακτύλιοι εἶναι ἁπλοὶ στὸν σχεδιασμό τους, ὑπὸ 
τὴν ἔννοια ὅτι κατασκευάστηκαν ἀπὸ ἕνα τμῆμα ἀργυροῦ σύρματος (Δ5α) 
ἢ ἀργυροῦ ἐλάσματος (Δ5β). Ἀπὸ τυπολογικὴ ἄποψη, δακτύλιοι κυκλικῆς 
διατομῆς εἶναι γνωστοὶ στὸν χῶρο τοῦ Αἰγαίου ἤδη ἀπὸ τὴν ΤΝ καὶ τὴν 
ΠΕ περίοδο, συνήθως χρυσοὶ ἢ χάλκινοι καὶ σπανιότερα ἀσημέ νιοι34. Ἀντί
θετα, ὁ ταινιόσχημος δακτύλιος εἶναι πιὸ σπάνιος. Ὅσον ἀφορᾶ στὴν 
ψῆφο, τὸ ἀμφικωνικό της σχῆμα εἶναι γνωστὸ κατὰ τὴν ΠΕ καὶ ΜΕ 
ἐποχή. Στὶς περισσότερες περιπτώσεις παρόμοιες ψῆφοι εἶναι χρυσές35. 
Σύμφωνα μὲ τὴν ἀνάλυση pXRF, ἡ ψῆφος ἦταν κατασκευασμένη ἀπὸ 
χαλκὸ χωρὶς προσμίξεις καὶ πιθανῶς ἐπαργυρωμένη (βλ. παρακάτω). Σὲ 
κάθε περίπτωση, ἡ εὕρεση τριῶν μεταλλικῶν ἀντικειμένων, καὶ μάλι
στα κοσμημάτων, σὲ ΜΕ τάφους ὑποδηλώνει πλούσιες ταφές, καθὼς 

33. Δρ ἀρχαιολόγος, Ἐκπαιδευτικὸ Μουσεῖο Λαυρίου.
34. K. Branigan, Aegean metalwork of  the Early and Middle Bronze Age 

(Oxford 1974) 4445, 188189. Α. Σ. Βασιλάκης, Ὁ χρυσὸς καὶ ὁ ἄργυρος στὴν 
Κρήτη κατὰ τὴν Πρώιμη Ἐποχὴ τοῦ Χαλκοῦ (Ἡράκλειο 1996) 8990. E. M. 
Konstantinidi, Jewellery revealed in the burial contexts of  the Greek Bronze 
Age (δ.δ. University of  Birmingham 1998) 65. 

35. Branigan ὅ.π. 40, πίν. 24.
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τὰ μέταλλα, καὶ ἰδιαίτερα ὁ ἄργυρος, ἀπαντῶνται σπάνια σὲ αὐτὴν τὴν 
περίοδο36.

Τύμβος ΙΙ

Στὸν ἐσωτερικὸ θάλαμο τοῦ Τύμβου ΙΙ βρέθηκαν μία χάλκινη αἰχμὴ 
βέλους (Δ7) μαζὶ μὲ 16 ἀκόμη λίθινες αἰχμὲς βελῶν37, καθὼς καὶ μικρὸ 
χάλκινο μαχαιρίδιο γιὰ καλλωπιστικὴ38 ἢ ἰατρικὴ χρήση (Δ20) (εἰκ. 8). 
Τὸ μαχαιρίδιο ἀποτελεῖται ἀπὸ λεπτὴ λεπίδα ποὺ σταδιακὰ λεπταίνει 
καὶ κυλινδρικὴ λαβὴ μὲ δακτυλιόσχημο ἄκρο. Εἶναι πολὺ ὀξειδωμένο καὶ 
εὔθραυστο, συγκολλημένο ἀπὸ τουλάχιστον πέντε τεμάχια. Ἀκριβῆ πα
ράλληλα δὲν ἔχουν ἐντοπιστεῖ πρὸς τὸ παρόν, ὡστόσο παρόμοιος κρίκος 
ὑπάρχει σὲ ὀπέα ἢ καρφίδα ἀπὸ τὸν τάφο Γ τοῦ Ταφικοῦ Κύκλου Β τῶν 
Μυκηνῶν, καθὼς καὶ σὲ περόνη ἀπὸ τὸν τάφο Ι τοῦ Ταφικοῦ Κύκλου Α39. 
Ἡ κεραμικὴ ἀπὸ τὸν ἐσωτερικὸ θάλαμο τοῦ Τύμβου ΙΙ χρονολογεῖται ἀπὸ 
τὴν ΥΕ ΙΙΙΑ1 ἕως τὴν ΥΕ ΙΙΙΒ40.

Τύμβος IV

Στὸν τάφο 3 (ἐσώτερο θάλαμο τοῦ τριμεροῦς τάφου) τὰ χαλκὰ ἀντι
κείμενα ἦταν ἐλάχιστα καὶ ἐξαιρετικὰ κοινὰ κατὰ τὴν ΥΕ ΙΙΙ περίοδο 
(εἰκ. 9). Πρόκειται γιὰ τμήματα τριῶν δακτυλίων (δύο διαφορετικοὶ δα
κτύλιοι – σύμφωνα μὲ τὴ χημική τους σύσταση – μὲ ἑνιαῖο ἀριθμὸ κα

36. M. Kayafa, Middle Helladic Metallurgy and Metalworking, στὸ A. 
Philippa-Touchais, G. Touchais, S. Voutsaki, J. Wright (ἐπιμ.), Mesohelladika. 
The Greek Mainland in the Middle Bronze Age (Athens 2010) 704, 710711.

37. Μ. Παντελίδου Γκόφα et al., ΠΑΕ 2015, 5863 (Χ. Ματζάνας), σχ. 9, 
ἀρ. 17.

38. Σπ. Μαρινᾶτος, ΠAE 1970, 16.
39. Γ. Ε. Μυλωνᾶς, Ὁ Ταφικὸς Κύκλος Β τῶν Μυκηνῶν (Ἀθῆναι 1973) Ι 

73, ΙΙ πίν. 56, γ2. G. Karo Die Schachtgräber von Mykenai (Munich 19303) 
πίν. XCVI.

40. Μ. Παντελίδου Γκόφα et al., ΠΑΕ 2015, 4849 (Κ. Πασχαλίδης).
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ταλόγου Δ16α, καὶ ἕνας τρίτος μὲ ἀρ. Δ16β), καὶ τρία σπειροειδῆ ἐξαρ
τήματα (Δ16γ). Οἱ δακτύλιοι, ἁπλοὶ καὶ ἀδιακόσμητοι41, ἀνήκουν σὲ ἕνα 
τύπο ποὺ ἀπαντᾶται εὐρέως κατὰ τὴν προϊστορικὴ ἐποχὴ στὴν περιοχὴ 
τοῦ Αἰγαίου. Κατὰ συνέπεια, τὰ συμφραζόμενά τους, κυρίως ἡ κεραμική, 
βοηθοῦν καθοριστικὰ στὸν προσδιορισμὸ τῆς χρονολόγησής τους. Ὅσον 
ἀφορᾶ στὶς μικροσκοπικὲς σπεῖρες, ἡ παρουσία τους ὑποδηλώνει κάποιο 
ἀντικείμενο μικρῶν διαστάσεων ποὺ δὲν βρέθηκε.

2. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΜΕ ΑΓΓΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΥΜΒΟΥ Ι

Μ. Χολέβα42

Σκοπὸς τῆς τεχνολογικῆς μελέτης ἦταν ἡ διερεύνηση τῶν κατασκευα
στικῶν διαδικασιῶν ποὺ χαρακτηρίζουν τὴν κεραμικὴ παραγωγή. Ἡ ἀνά
λυση βασίστηκε στὴ μακροσκοπικὴ ἐξέταση τῶν ἐπιφανειῶν καὶ τῶν 
τομῶν ἀγγείων/ὀστράκων, καὶ ἐπικεντρώθηκε στὴν ἀναγνώριση ἰχνῶν 
τῶν κατασκευαστικῶν ἐνεργειῶν καὶ στὴν ἀνασυγκρότηση ἐγχειρημα
τικῶν ἁλυσίδων (chaînes opératoires). Μελετήθηκαν τὰ 15 ὁλόκληρα 
Μεσοελλαδικά (ΜΕ) ἀγγεῖα ποὺ βρέθηκαν στοὺς τάφους (1, 2 καὶ 4) τοῦ 
Τύμβου I, ὅπως καὶ μιὰ σειρὰ ΜΕ ὀστράκων ἀπὸ τὶς ἐπιχώσεις τῶν Τύμ
βων Ι καὶ ΙΙ καὶ ἀπὸ τὴν περιοχὴ μεταξὺ τῶν Τύμβων I καὶ II. Ἐδῶ θὰ 
ἀναφερθοῦμε ἀποκλειστικὰ στὴν τεχνολογικὴ ἀνάλυση τῶν 15 ἀκέραιων 
ἀγγείων τοῦ Τύμβου Ι43 (εἰκ. 10). Στὸ κεραμικὸ αὐτὸ σύνολο διακρίθηκαν 
δύο ὁμάδες κεραμικῆς: ἡ τροχοποίητη καὶ ἡ χειροποίητη. 

Τροχοποίητα ἀγγεῖα

Στὰ ἀγγεῖα αὐτὰ ἀναγνωρίστηκε ἡ τροχοποιητικὴ τεχνική (wheel-
fashioning) κατὰ τὴν ὁποία ὁ τροχὸς χρησιμοποιεῖται ὄχι γιὰ τὴν περι
στροφὴ μιᾶς μάζας πηλοῦ (τροχήλατη τεχνική, wheel-throwing) ἀλλὰ 

41. Konstantinidi ὅ.π. 65.  
42. Δρ ἀρχαιολόγος, UCLouvain, AEGIS Research Group, Post-Doc.
43. Μ. Παντελίδου Γκόφα et al., ΠΑΕ 2014, 4759.
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γιὰ τὴ διευκόλυνση τῆς κατασκευαστικῆς διαδικασίας τῆς τεχνικῆς τῶν 
κουλούρων. Στὴ βάση αὐτῆς τῆς τεχνικῆς διακρίθηκαν δύο ἐγχειρημα
τικὲς ἁλυσίδες.

Ἐγχειρηματικὴ ἁλυσίδα 1 (Βρ/ΕΑ.1)

Ἡ ἁλυσίδα αὐτὴ χαρακτηρίζεται ἀπὸ τὴν ἑξῆς ἀκολουθία κατασκευα
στικῶν ἐνεργειῶν: (1) χρήση τροχοῦ κατὰ τὴν ἕνωση τῶν κουλούρων, τὴ 
λέπτυνση τῶν τοιχωμάτων καὶ τὴ μορφοποίηση τοῦ προπλάσματος (εἰκ. 
11: 12)· (2) «σκούπισμα» τῶν ἐπιφανειῶν μὲ τὴ βοήθεια τοῦ τροχοῦ 
(εἰκ. 11: 3)· (3) «ξύσιμο» χωρὶς τροχὸ τῶν ἐξωτερικῶν κάτω ἐπιφανειῶν 
γιὰ τὴν τελικὴ μορφοποίηση τῶν τοιχωμάτων (εἰκ. 11: 4)· (4) στίλβωση 
τῶν ἐξωτερικῶν ἐπιφανειῶν σὲ ἐλαφρῶς στεγνὴ κατάσταση· (5) συγκόλ
ληση τῶν πρόσθετων κατασκευαστικῶν τμημάτων (λαβές, βάσεις, πόδια) 
σὲ ἐπιφάνειες ἐλαφρῶς στεγνές (εἰκ. 11: 5)· (6) ὄπτηση σὲ ἀναγωγικὲς 
συνθῆκες. Οἱ ἐνέργειες αὐτὲς συνδέονται μὲ τὴν παραγωγὴ τῶν περισσό
τερων λεπτότεχνων, στιλβωτῶν ἀγγείων τεφροῦ χρώματος (Γκρίζα Μι
νυακὰ) καὶ ἀνοικτοῦ σχήματος (φιάλες, κάνθαροι) (MM 2ΜΜ 5, ΜΜ 
9, ΜΜ 16)44 (εἰκ. 10α).

Ἐγχειρηματικὴ ἁλυσίδα 2 (Βρ/ΕΑ.2)

Ἡ ἁλυσίδα αὐτὴ ἀκολουθεῖ τὶς ἴδιες κατασκευαστικὲς ἐνέργειες μὲ 
τὴν προηγούμενη (βλ. στάδια 13). Διαφοροποιεῖται μονάχα ὡς πρὸς τὴν 
τελικὴ ἐπεξεργασία τῶν ἐπιφανειῶν καὶ τὴν ὄπτηση. Οἱ ἐπιφάνειες, ἀντὶ 
νὰ στιλβωθοῦν, καλύπτονται μὲ ἐπίχρισμα, ἐνῶ ἡ ὄπτηση γίνεται σὲ ὀξει
δωτικὸ περιβάλλον. Ἡ ἁλυσίδα αὐτὴ περιλαμβάνει τὰ λεπτότεχνα, στιλ
βωτὰ ἀγγεῖα ἀνοικτοῦ καστανοῦ χρώματος καὶ ἀνοικτοῦ σχήματος (ΜΜ 
8, ΜΜ 11, ΜΜ 14)45 (εἰκ. 10β).

44. Μ. Παντελίδου Γκόφα et al., ΠΑΕ 2014, εἰκ. 10αγ, εἰκ. 12α, γ, σχ. 6.
45. Αὐτόθι εἰκ. 10δ, εἰκ. 12β, σχ. 6.
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Χειροποίητα ἀγγεῖα

Στὴν ὁμάδα αὐτὴ ταυτίστηκαν τέσσερεις ἐγχειρηματικὲς ἁλυσίδες.

Ἐγχειρηματικὴ ἁλυσίδα 3 (Βρ/ΕΑ.3)

H ἁλυσίδα αὐτὴ χαρακτηρίζεται ἀπό: (1) χρήση τῆς τεχνικῆς τῶν 
κουλούρων γιὰ τὴν κατασκευὴ τοῦ προπλάσματος (εἰκ. 12: 1)· (2) «ξύ
σιμο» τῶν ἐσωτερικῶν καὶ ἐξωτερικῶν ἐπιφανειῶν (εἰκ. 12: 2)·(3) συγ
κόλληση τοῦ λαιμοῦ, ὡς ξεχωριστὰ κατασκευασμένου τμήματος, στὸν 
ὦμο τοῦ ἀγγείου· (4) προσθήκη ἐπιχρίσματος καὶ στίλβωση τῶν ἐξωτε
ρικῶν ἐπιφανειῶν (εἰκ. 12: 3)· (5) ὄπτηση σὲ ὀξειδωτικὲς συνθῆκες.Ἡ 
ἁλυσίδα αὐτὴ περιλαμβάνει δύο λεπτότεχνες στιλβωτὲς πρόχους ἀνοικτοῦ 
καστανοῦ χρώματος (ΜΜ 1, ΜΜ 6)46 (εἰκ. 10γ).

Ἐγχειρηματικὴ ἁλυσίδα 4 (Βρ/ΕΑ.4) 

Ἀπαντῶνται τὰ ἑξῆς κατασκευαστικὰ χαρακτηριστικά: (1) χρήση κου
λούρων ἢ πλακῶν πηλοῦ γιὰ τὴν κατασκευὴ τοῦ σώματος· (2) προσθήκη 
λεπτοῦ ἀλειφώματος στὴν ἐξωτερικὴ ἐπιφάνεια καὶ διακόσμηση μὲ γραπτὰ 
μοτίβα· (3) ὀξειδωτικὴ ὄπτηση. Στὴν ἁλυσίδα αὐτὴ ἀνήκουν δύο ἀμαυρό
χρωμες πρόχοι αἰγινήτικης προέλευσης (ΜΜ 7, ΜΜ10)47 (εἰκ. 10δ). 

Ἐγχειρηματικὴ ἁλυσίδα 5 (Βρ/ΕΑ.5)

Ἡ ἁλυσίδα αὐτὴ ἐντοπίζεται σὲ ἕναν ἀσκό (ΜΜ 12) (εἰκ. 10ε)48. Τὸ 
ἀγγεῖο εἶναι κατασκευασμένο μὲ τὴν τεχνικὴ τῶν κουλούρων (εἰκ. 13: 1). 
Ἡ ἐξωτερικὴ ἐπιφάνεια εἶναι στιλβωμένη καὶ φέρει αὐλακώσεις, οἱ ὁποῖες 
ἔχουν δημιουργηθεῖ μὲ τὴ συγκόλληση πλαστικῶν ταινιῶν (εἰκ. 13: 2).

46. Αὐτόθι σχ. 6, εἰκ. 10ε.
47. Αὐτόθι εἰκ. 10στ, 11α.
48. Αὐτόθι εἰκ. 12δ.
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Ἐγχειρηματικὴ ἁλυσίδα 6 (Βρ/ΕΑ.6)

Ἡ ἁλυσίδα αὐτὴ περιλαμβάνει μιὰ Γκρίζα Μινυακὴ πυξίδα καὶ ἕνα 

πῶμα (ΜΜ 1718)49, τὰ ὁποῖα φαίνεται νὰ συνδέονται μεταξύ τους (εἰκ. 

10στ). Λόγῳ τῆς διάβρωσης τῶν ἐπιφανειῶν, τὰ ἀγγεῖα δὲν δίνουν ἀσφα

λεῖς πληροφορίες ὡς πρὸς τὰ κατασκευαστικὰ χαρακτηριστικά τους. 

Ὡστόσο, ἡ ἔλλειψη ἐμφανῶν ἐνδείξεων χρήσης τροχοῦ καθιστᾶ πιθανό

τερη τὴν κατασκευή τους μὲ τὴ χειροποιητικὴ τεχνικὴ τῶν κουλού

ρων. Παρατηροῦνται οἱ ἑξῆς κατασκευαστικὲς ἐνέργειες: (1) συγκόλληση 

τμημάτων πηλοῦ, πιθανὸν κουλούρων (εἰκ. 14)· (2) πιθανό «σκούπισμα» 

τῶν ἐσωτερικῶν καὶ στίλβωση τῶν ἐξωτερικῶν ἐπιφανειῶν· (3) ἀναγω

γικὴ ὄπτηση.

Προκαταρκτικὰ συμπεράσματα τῆς τεχνολογικῆς ἀνάλυσης τῆς κε-
ραμικῆς

Τὰ ὁλόκληρα ἀγγεῖα ἀπὸ τὸν Τύμβο Ι χαρακτηρίζονται ἀπὸ ἔντονη 

τεχνολογικὴ ποικιλομορφία. Ἡ ταύτιση ποικίλων ἐγχειρηματικῶν ἁλυσί
δων σὲ ἕνα σύνολο 15 ἀγγείων παραπέμπει σὲ σημαντικὲς διαφοροποιή

σεις σὲ ἐπίπεδο παραγωγικῶν μονάδων. Ἀπὸ τὴ μία, καταγράφεται ἕνας 

κοινὸς τρόπος χρήσης τοῦ τροχοῦ στὶς ἁλυσίδες Βρ/ΕΑ.1 καὶ Βρ/ΕΑ.2, 

οἱ ὁποῖες κυριαρχοῦν στὴν κεραμικὴ τοῦ τύμβου. Σὲ αὐτὲς ἀναγνωρίζεται 

παρόμοια τεχνικὴ διαδικασία, ἡ ὁποία θεμελιώνεται σὲ μιὰ ἐξειδικευμένη 

γνώση τοῦ τροχοῦ. Διακρίνεται, συνεπῶς, μιὰ κοινὴ τεχνολογικὴ παρά

δοση συνδεόμενη στενὰ μὲ τὴν παραγωγὴ τυπολογικὰ ὅμοιων ἀγγείων 

(φιαλῶν, κανθάρων) ἀλλὰ χρωματικὰ διαφορετικῶν (γκρίζας καὶ ἀνοιχτό

χρωμης κεραμικῆς), ἡ ὁποία ὑποδηλώνει ἕνα κοινὸ περιβάλλον ἐκμάθησης 

καὶ πρακτικῆς τοῦ τροχοῦ. Παράλληλα, ἡ παρουσία μιᾶς ποικιλίας ἐγχει
ρηματικῶν ἁλυσίδων, οἱ ὁποῖες βασίζονται σὲ χειροποιητικὲς τεχνικὲς καὶ 

παράγουν ἕνα διαφορετικὸ καὶ περιορισμένο ρεπερτόριο ἀγγείων (πρόχοι, 

49. Μ. Παντελίδου Γκόφα et al., ΠΑΕ 2014, σχ. 6.
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ἀσκός, πυξίδα), ἀποκαλύπτει ἕνα σύνολο ἑτερόκλητων τεχνικῶν διαδικα
σιῶν, οἱ ὁποῖες εἶναι δηλωτικὲς διαφορετικῶν τεχνογνωσιῶν. 

Γίνεται σαφὲς πὼς ἡ κεραμικὴ τοῦ Τύμβου Ι ἀντανακλᾶ τὴ συγκέν
τρωση καὶ διασταύρωση διακριτῶν τεχνολογικῶν παραδόσεων, οἱ ὁποῖες 
φαίνεται νὰ ἔχουν συγκροτηθεῖ μέσα σὲ διαφορετικὰ δίκτυα ἐκμάθησης 
καὶ πρακτικῆς, ἀντανακλώντας μὲ αὐτὸ τὸν τρόπο διαφορετικὰ κοινω
νικὰ/πολιτισμικὰ περιβάλλοντα παραγωγῆς. 

3. ΠΕΤΡΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΜΕ ΚΑΙ ΥΕ ΚΕΡΑΜΙΚΗΣ

Α. Μπαλιτσάρη50, Ε. Κυριατζῆ51

Στόχοι

Μετὰ τὴν ὁλοκλήρωση τῆς τυπολογικῆς καὶ τεχνολογικῆς μελέτης 

τῆς ΜΕ καὶ ΥΕ κεραμικῆς ποὺ βρέθηκε στὸ ἐσωτερικὸ τῶν τάφων, στὶς 

ἐπιχώσεις τῶν τύμβων καὶ στὴν ἄμεσα γειτνιάζουσα περιοχή, κρίθηκε 

ἀπαραίτητη ἡ ἐφαρμογὴ ἀναλυτικῶν μεθόδων μὲ τοὺς ἑξῆς στόχους: 

1. Νὰ ἐλεγχθεῖ ἡ ἐγκυρότητα τῶν μακροσκοπικῶν παρατηρήσεων.

2. Νὰ τεκμηριωθοῦν καὶ νὰ περιγραφοῦν οἱ κυριότερες ὁμάδες κερα

μικῆς ὕλης, ὡς πρὸς τὴ σύσταση καὶ τὴν ὑφή.

3. Νὰ συζητηθοῦν ζητήματα προέλευσης καὶ τεχνολογίας, προκει

μένου νὰ διερευνηθοῦν τόσο οἱ πιθανότητες ὕπαρξης μιᾶς τοπικῆς παρα

γωγῆς ὅσο καὶ οἱ ἐξωτερικὲς ἐπαφὲς τῆς θέσης, ἐντὸς καὶ ἐκτὸς Ἀττικῆς. 

Χαρακτηριστικὴ εἶναι ἡ περίπτωση τῆς Γκρίζας Μινύειας τοῦ Βρανᾶ, 

τὰ τεχνολογικὰ γνωρίσματα τῆς ὁποίας (χρῶμα, μαλακότητα κεραμικῆς 

ὕλης, χαμηλὴ ποιότητα στίλβωσης) τὴν καθιστοῦν ξεχωριστὴ σὲ σχέση 
μὲ ὅσα γνωρίζουμε γιὰ τὸν ἴδιο ρυθμὸ ἀπὸ ἄλλες περιοχές (λ.χ. Ἀργο

50. Δρ Προϊστορικῆς Ἀρχαιολογίας, συνεργάτης τοῦ ἐργαστηρίου Fitch, Βρε
τανικὴ Σχολὴ Ἀθηνῶν.

51. Δρ Προϊστορικῆς Ἀρχαιολογίας, διευθύντρια ἐργαστηρίου Fitch, Βρετα
νικὴ Σχολὴ Ἀθηνῶν.
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λίδα, Βοιωτία). Ἀπὸ τὴν ἄλλη, ἡ ἀναγνώριση ὁρισμένων ἀγγείων, ὅπως 

τοῦ βαρελόσχημου πίθου (barrel jar), μὲ παράλληλα ὡς πρὸς τὸ σχῆμα, 

τὴν ἐπεξεργασία τῶν ἐπιφανειῶν ἀλλὰ καὶ τὴν πρώτη ὕλη κατασκευῆς 

(ἡμιχονδροειδὴς κοκκινωπὸς πηλὸς) στὴ νησιωτικὴ χώρα (Ἁγία Εἰρήνη 

Κέας52), δημιουργεῖ ἐρωτηματικὰ ὡς πρὸς τὴν τοπικὴ ἢ ὄχι παραγωγὴ 

ἀνάλογων ἀγγείων, καθιστώντας πιθανὴ τὴ συμμετοχὴ τοῦ Μαραθώνα σὲ 

ἕνα διευρυμένο δίκτυο ἐπαφῶν ποὺ περιλαμβάνει τὶς δυτικὲς Κυκλάδες.

Ἐπιλογὴ δειγμάτων/μεθοδολογία

Λαμβάνοντας ὑπ᾽ ὄψη καὶ τὰ νέα δεδομένα ποὺ προέκυψαν κατὰ τὴ 

διάρκεια τῆς μελέτης τὸ 201653, διακρίθηκαν 11 ὁμάδες κεραμικῆς ὕλης 

μὲ βάση μακροσκοπικὰ κριτήρια54. Στὴ συνέχεια ἐπιλέχθηκαν 42 ἀντι

προσωπευτικὰ δείγματα τῶν ὁμάδων αὐτῶν55: τὰ 31 δείγματα χρονο

λογοῦνται στὴ ΜΕ ΙΙΙ καὶ τὰ 11 στὴν ΥΕ ΙΙΙΑΒ. Ὁ μεγαλύτερος 

ἀριθμὸς ἀντιπροσώπευσης τῶν ΜΕ δειγμάτων ὀφείλεται στὴ σημαντικό

τερη ποσότητα τῆς ΜΕ κεραμικῆς. 

52. Ἐνδεικτικὰ βλ. J. C. Overbeck, Ayia Eirini: Period IV. Part I: The 
Stratigraphy and the Find Deposits (Mainz on Rhine 1989) πίν. 55: Gr.AO/10, 
87: g, 96: e.

53. Πρόκειται γιὰ τὶς νέες ὁμάδες κεραμικῆς ποὺ ἐντοπίσαμε στὸ Μουσεῖο 
τοῦ Μαραθώνα, μὲ ἐνδεικτικότερη τὴν Ὁμάδα 37 (Μ. Παντελίδου Γκόφα et al., 
ΠΑΕ 2016, 3038).

54. Ἀξίζει νὰ σημειωθεῖ ὅτι τὸ 2015, μὲ τὰ ἕως τότε δεδομένα, οἱ ὁμάδες 
ἀνέρχονταν σὲ 7 (Μ. Παντελίδου Γκόφα et al., ΠΑΕ 2015, 32).

55. Ἡ μόνη ὁμάδα κεραμικῆς ὕλης ποὺ ἐξαιρέθηκε ἀπὸ τὴ δειγματοληψία 
εἶναι ἐκείνη ποὺ ταυτίζεται μὲ ἀσφάλεια ὡς αἰγινήτικη. Ἡ κεραμικὴ παραγωγὴ 
τῆς Αἴγινας ἀπὸ τὴν Πρώιμη ἕως καὶ τὴν Ὕστερη Ἐποχὴ τοῦ Χαλκοῦ ὑπῆρξε 
πρόσφατα ἀντικείμενο διεξοδικῆς ἀνάλυσης (βλ. W. Gauss, E. Kiriatzi, Pottery 
Production and Supply at Bronze Age Kolonna, Aegina. An Integrated Archae-
ological and Scientific Study of  a Ceramic Landscape (Vienna 2011) 99104: 
FG 2, Calcareous Volcanic Fabric. 
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Σὲ μία πρώτη φάση πραγματοποιήθηκε τὲστ ἐπανόπτησης σὲ μι
κρὰ κομμάτια ἀπὸ ὅλα τὰ δείγματα, τὰ ὁποῖα ψήθηκαν σὲ ὀξειδωτικὲς 
συνθῆκες, στοὺς 1000°C γιὰ μία ὥρα, μὲ σκοπὸ νὰ ἐκτιμηθεῖ ἡ χρωμα
τικὴ ποικιλία τῶν κεραμικῶν ὑλῶν κάτω ἀπὸ τὶς ἴδιες συνθῆκες ὄπτησης. 
Μὲ τὸν τρόπο αὐτό, οἱ διαφοροποιήσεις ποὺ παρατηροῦνται στὸ χρῶμα 
δύναται νὰ συσχετισθοῦν ἄμεσα μὲ τὴ διαφορετικὴ σύσταση τῶν πρώτων 
ὑλῶν ποὺ χρησιμοποιήθηκαν. Παράλληλα, προετοιμάστηκαν καὶ ἐξετά
στηκαν οἱ λεπτὲς τομὲς μὲ τὴ χρήση πολωτικοῦ μικροσκοπίου, προκει
μένου νὰ περιγραφεῖ ἡ ὀρυκτολογικὴ σύσταση καὶ ὑφὴ τῶν ὑπὸ ἐξέταση 
κεραμικῶν ὑλῶν. 

Προκαταρκτικὸ ἀποτέλεσμα 

Ἡ μικροσκοπικὴ ἐξέταση τῶν δειγμάτων τῆς ΜΕ καὶ ΥΕ χονδρο
ειδοῦς/ἡμιχονδροειδοῦς κεραμικῆς ὑπέδειξε διαφοροποιήσεις ὡς πρὸς τὴ 
σύσταση καὶ τὴν ὑφὴ τῶν ὀρυκτῶν ἐγκλεισμάτων, ἐπιβεβαιώνοντας ἔτσι 
τὶς μακροσκοπικὲς παρατηρήσεις γιὰ ποικιλία ὡς πρὸς τὶς πρῶτες ὕλες. 
Παρ᾽ ὅλα αὐτά, στὸ σύνολό τους τὰ δείγματα μποροῦν νὰ συσχετισθοῦν μὲ 
ἕνα μεταμορφωμένο περιβάλλον, στὸ ὁποῖο κυριαρχοῦν οἱ σχιστόλιθοι μὲ 
λευκὴ μίκα καὶ τὸ ἐπίδοτο. Ἰδιαίτερα ἡ ἀφθονία τῶν ὀρυκτῶν τῆς ὁμάδας 
τοῦ ἐπιδότου καθιστᾶ τὸ περιβάλλον αὐτὸ συμβατὸ μὲ τὴ σειρὰ τῶν πρά
σινων σχιστολίθων ποὺ ἀπαντοῦν στὴν Ἀττική – συμπεριλαμβανομένης 
τῆς εὐρύτερης περιοχῆς ΒρανᾶΤσέπι (σχιστόλιθοι Καισαριανῆς)56 – καὶ 
σὲ ὁρισμένα νησιὰ τῶν δυτικῶν Κυκλάδων, ὅπως ἡ Κέα, ἡ Σίφνος καὶ ἡ 
Κύθνος57. 

Ἡ λεπτότεχνη ΜΕ ἐμφανίζει παρόμοια ὀρυκτολογικὴ σύσταση μὲ 
τὴν προαναφερθεῖσα χονδροειδῆ/ἡμιχονδροειδῆ κεραμική, γεγονὸς ποὺ κα

56. Βλ. Π. Πομώνης, Παράρτημα 1. Τὸ κεραμεικὸ σύνολο ἀπὸ τὸν Ἀποθέτη 
39: Προκαταρκτικὰ ἀποτελέσματα ἀπὸ τὴν πετρογραφικὴ ἀνάλυση, στὸ Μ. Παν
τελίδου Γκόφα, Τσέπι Μαραθῶνος. Ὁ Ἀποθέτης 39 τοῦ Προϊστορικοῦ Νε κρο τα
φείου (Ἀθήνα 2016) 275277. 

57. Gauss, Kiriatzi ὅ.π. 139140. 
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θιστᾶ τὴν προέλευσή της συμβατὴ μὲ ἕνα μεταμορφωμένο περιβάλλον μὲ 
πράσινους σχιστολίθους. 

Ἐπὶ πλέον, ὅσον ἀφορᾶ τὴ λεπτότεχνη ΜΕ κεραμική, ἡ ὁποία ἀπαν
τᾶ σὲ τρεῖς διακριτὲς τεχνολογικὲς παραδόσεις, τὴν Γκρίζα Μινύεια καὶ 
τὶς Ἀνοιχτόχρωμες, τόσο ἡ πετρογραφικὴ μελέτη ὅσο καὶ τὸ τὲστ ἐπα
νόπτησης ἔδειξαν πὼς ὑφίσταται σχέση μεταξύ τους. Σὲ ἐπίπεδο μικρο
σκοπικῆς παρατήρησης, οἱ ὁμάδες αὐτὲς φαίνεται πὼς μοιράζονται κοινὴ 
ὀρυκτολογικὴ σύσταση, ἐνῶ παράλληλα προσέλαβαν τὸ ἴδιο κοκκινωπὸ 
χρῶμα στὸ τὲστ ἐπανόπτησης. Οἱ ὁμοιότητες αὐτὲς θὰ μποροῦσαν νὰ 
ἑρμηνευθοῦν στὸ πλαίσιο τῆς χρήσης κοινῶν πρώτων ὑλῶν ἢ ἴδιων συντα
γῶν ἀπὸ τεχνολογικὲς παραδόσεις, ποὺ ὅμως ἀποκλίνουν μεταξύ τους ὡς 
πρὸς τὰ τελικὰ προϊόντα (σχήματα, ὄπτηση). 

Ἡ λεπτότεχνη ΥΕ κεραμικὴ ἐμφανίζει ἀρκετὰ διαφοροποιημένα  
γνωρίσματα, κυρίως ὡς πρὸς τὴν ὀρυκτολογικὴ σύσταση, σὲ σχέση μὲ τὴ 
λεπτότεχνη ΜΕ. Ἐπὶ πλέον, κατὰ τὴν ἐπανόπτηση τὰ δείγματα τῆς ΥΕ 
προσέλαβαν ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον διαφορετικό, πιὸ ἀνοιχτὸ χρῶμα, σὲ σχέ
ση μὲ ἐκεῖνα τῆς ΜΕ. Ὡς ἐκ τούτου θεωρεῖται ἀρκετὰ πιθανὴ ἡ χρήση 
διαφορετικῶν πρώτων ὑλῶν στὴ διάρκεια τῶν δύο αὐτῶν περιόδων: στὴ 
ΜΕ προτιμοῦν πηλοὺς χαμηλότερης περιεκτικότητας σὲ ἀσβέστιο, σὲ 
σύγκριση μὲ τὶς πρῶτες ὕλες τῆς ΥΕ ἐποχῆς. 

Συμπεράσματα

Ἡ ἕως τώρα πετρογραφικὴ μελέτη, σὲ συνδυασμὸ μὲ τὴν ἐξέταση 
τῆς γεωλογικῆς ταυτότητας τῆς εὐρύτερης περιοχῆς τοῦ Βρανᾶ καὶ τῆς 
Ἀττικῆς, καθιστοῦν ἀρκετὰ πιθανὸ τὸ ἐνδεχόμενο τῆς τοπικῆς παραγω
γῆς (ἡμι)χονδροειδοῦς καὶ λεπτότεχνης κεραμικῆς κατὰ τὴ Μέση καὶ 
Ὕστερη Ἐποχὴ τοῦ Χαλκοῦ. Στὴν περίπτωση τῆς λεπτότεχνης κερα
μικῆς παρατηρεῖται ἀλλαγὴ στὴ χρήση τῶν πρώτων ὑλῶν ἀπὸ τὴ Μέση 
στὴν Ὕστερη Χαλκοκρατία. Ἡ χημικὴ ἀνάλυση θὰ μᾶς βοηθήσει νὰ 
διερευνήσουμε τὸ ἐνδεχόμενο μιᾶς ἀλλαγῆς στὶς κεραμικὲς παραδόσεις ἢ 
μιᾶς διακοπῆς στὴν παραγωγὴ λεπτότεχνης κεραμικῆς, ἡ ὁποία ἀντικα
θίσταται ἀπὸ εἰσαγωγές. Λαμβάνοντας ὑπ᾽ ὄψη ὁρισμένα μοναδικὰ χαρα
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κτηριστικὰ ποὺ φέρει ἡ ΥΕ κεραμικὴ τοῦ Βρανᾶ, σὲ σύγκριση μὲ ἐκεῖνα 
ἄλλων θέσεων τῆς Ἀττικῆς58, τὸ ἐνδεχόμενο ὕπαρξης μιᾶς τοπικῆς πα
ράδοσης δὲν μπορεῖ νὰ ἀποκλειστεῖ. 

4. ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΜΕΤΑΛΛΙΝΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

Γ. Μαστροθεόδωρος, Ε. Φιλιππάκη, Γ. Μπασιάκος59

Παραθέτουμε ὁρισμένα ἀπὸ τὰ προκαταρκτικὰ ἀποτελέσματα τῶν 

ἀναλύσεων τῶν 11 μετάλλινων τέχνεργων (χάλκινων καὶ ἀργυρῶν) ἀπὸ 

τοὺς τύμβους Βρανᾶ μὲ ἐφαρμογὴ μὴ καταστρεπτικῆς φασματοσκοπίας 

φθορισμοῦ ἈκτίνωνΧ (XRF) στὸ Ἀρχαιολογικὸ Μουσεῖο Μαραθώνα.

1) Οἱ δύο ΜΕ ἀργυροὶ δακτύλιοι δὲν εἶναι κατασκευασμένοι ἀπὸ τὸ 

ἴδιο κράμα: ὁ Δ5β (εἰκ. 6), κατασκευάστηκε ἀπὸ κράμα ἀργύρου ποὺ πε

ριεῖχε περισσότερες προσμίξεις χρυσοῦ καὶ χαλκοῦ σὲ σχέση μὲ τὸν Δ5α 

(εἰκ. 5).

2) Τὰ δύο ΜΕ χαλκὰ ἀντικείμενα Δ1 καὶ Δ6 (εἰκ. 4, 7) παρουσιά

ζουν ἐνδιαφέρουσες προσμίξεις ἀργύρου οἱ ὁποῖες θὰ μποροῦσαν νὰ ὑποδη

λώνουν ὅτι καλύπτονταν ἀπὸ λεπτὰ φύλλα ἀργύρου – μὴ διακριτὰ πλέον 

μακροσκοπικά.

3) Ἡ ΜΕ χάλκινη χάντρα Δ6 παρουσιάζει ἰδιαίτερο ἐνδιαφέρον 

καθὼς εἶναι τὸ μοναδικὸ ἀπὸ τὰ χαλκὰ ἀντικείμενα ποὺ δὲν ἔχει κατα

σκευαστεῖ ἀπὸ κράμα κασσιτέρου. Αὐτὸ θὰ μποροῦσε νὰ σχετίζεται μὲ τὴ 

χρονολόγησή του στὴν Πρώιμη Μεσοελλαδικὴ περίοδο.

4) Οἱ ἀναλύσεις σὲ διάφορα σημεῖα τοῦ ΥΕ μαχαιριδίου Δ20 (εἰκ. 8) 

ἔδειξαν ἐνισχυμένη παρουσία κασσιτέρου (Sn) σὲ περιοχὲς κοντὰ στὴν 

αἰχμή του.

5) Οἱ ἀναλύσεις στὰ δύο τμήματα τοῦ ΥΕ δακτυλίου Δ16α (εἰκ. 9, 

μεσαῖος) ἔδειξαν σημαντικὴ διαφοροποίηση σὲ περιεκτικότητα κασσιτέρου 

58. Μ. Παντελίδου Γκόφα et al., ΠΑΕ 2015, 49.
59. Ἐργαστήριο Ἀρχαιομετρίας, ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος.
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ὑποδηλώνοντας ὅτι τὰ τμήματα αὐτὰ δὲν ἀνήκουν στὸ ἴδιο ἀντικείμενο. 
Τὸ ἀντίθετο φάνηκε γιὰ τὰ τμήματα τοῦ δακτυλίου Δ16β (εἰκ. 9, ἀριστ.).

6) Δύο ἀπὸ τὶς τρεῖς ΥΕ σπεῖρες Δ16γ (εἰκ. 9) ἐμφανίζουν παρόμοιο 
στοιχειοειδὲς προφίλ, ἐνῶ ἡ τρίτη παρουσιάζει χαμηλότερη περιεκτικότη
τα σὲ κασσίτερο καὶ δὲν περιέχει ἀρσενικό.

5. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΟΣΤΕΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Σ. Τριανταφύλλου60

Στὴ διάρκεια τοῦ 2017 οἱ ἐργασίες ποὺ ἀφοροῦσαν τὴ μελέτη τῶν 
σκελετικῶν καταλοίπων Βρανᾶ ἑστίασαν στὴ δειγματοληψία61 καὶ στὴν 
ἐφαρμογὴ ἀναλυτικῶν μεθόδων γιὰ τὴ χρονολόγηση, τὴ διερεύνηση τῶν 
διατροφικῶν συνηθειῶν καὶ τὴν ἐντοπιότητα ἢ τὴν πιθανή «εἰσροὴ» ἀτό
μων ἐκτὸς τῆς εὐρύτερης περιοχῆς Μαραθώνα. 

Χρονολόγηση

Ἡ ἀνάλυση μὲ τὴ μέθοδο AMS γιὰ χρονολόγηση πραγματοποιήθηκε 
στὸ Ἐργαστήριο Ἀρχαιολογίας καὶ Ἱστορίας τῆς Τέχνης τοῦ Πανεπιστη
μίου τῆς Ὀξφόρδης ὑπὸ τὴν ἐπίβλεψη τοῦ καθηγητῆ Ἀρχαιομετρίας καὶ 
Διευθυντῆ τοῦ Ἐργαστηρίου κ. Chr. Ramsey. Ἡ ἀνάλυση ἐφαρμόστηκε 
σὲ 25 δείγματα ὀστῶν καὶ 6 δείγματα δοντιῶν ἀτόμων ποὺ προέρχονται 
καὶ ἀπὸ τοὺς τέσσερεις τύμβους Βρανᾶ. Δυστυχῶς διαπιστώθηκε ἀδυνα
μία εὕρεσης κολλαγόνου μὲ ἀποτέλεσμα μόλις δύο δείγματα νὰ δώσουν 
ἀπόλυτες τιμὲς χρονολόγησης. Πρόκειται γιὰ τὸ δεῖγμα 13 ποὺ χρονολο
γεῖται στὸ διάστημα μεταξὺ 18 καὶ 130 μ.Χ. μὲ πιθανότητα 95,4% (σχ. 
3) καὶ γιὰ τὸ δεῖγμα 31 ποὺ χρονολογεῖται στὸ διάστημα μεταξὺ 123 καὶ 
245 μ.Χ. μὲ πιθανότητα 93,8% (σχ. 4). Τὸ πρῶτο δεῖγμα προέρχεται 

60. Ἐπίκουρη καθηγήτρια Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
61. Ἰδιαίτερες εὐχαριστίες ἀπευθύνονται στὴ συντηρήτρια τῆς ΕΦΑ Ἀνατ. 

Ἀττικῆς κ. Λ. Λάμπρου καὶ στὴν ὑποψήφια δρ. Προϊστορικῆς Ἀρχαιολογίας ΑΠΘ  
κ. Ν. Παπακωνσταντίνου γιὰ τὴ βοήθειά τους κατὰ τὴ διάρκεια τῆς δειγματοληψίας.
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Σχ. 3. Βαθμονομημένη χρονολόγηση τοῦ δείγματος 13. Ἡ ἡμερολογιακὴ ἡλικία 
του βρίσκεται μέσα στὸ χρονικὸ διάστημα μεταξὺ 18 μ.Χ. καὶ 130 μ.Χ., μὲ πι
θανότητα 95.4%.

Σχ. 4. Βαθμονομημένη χρονολόγηση τοῦ δείγματος 31. Ἡ ἡμερολογιακὴ ἡλικία 
του βρίσκεται μέσα στὸ χρονικὸ διάστημα μεταξὺ 123 μ.Χ. καὶ 245 μ.Χ., μὲ 
πιθανότητα 93.8%.
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ἀπὸ ὁμάδα ὀστῶν μὲ τὴν ἔνδειξη Τύμβος Ι, τάφος 2, «νεωτέρα ταφή»62, 
καὶ τὸ δεύτερο ἀπὸ τὸν τάφο 2, τοῦ Τύμβου IV. Ἐδῶ θὰ πρέπει νὰ ση
μειωθεῖ ὅτι ἐνῶ στὸν Τύμβο Ι ὑπάρχουν ἐνδείξεις γιὰ χρήση τοῦ χώρου 
σὲ ὑστερότερες περιόδους (ταφὴ τοῦ ἀλόγου, Ὑστερορωμαϊκὸς τάφος 6), 
ἀπὸ τὸν Τύμβο IV δὲν ὑπάρχουν καθόλου ἀναφορὲς ἢ ἐνδείξεις ὑστερότε
ρης ταφικῆς χρήσης τοῦ χώρου. Αὐτὸ ἐγείρει σαφῶς σοβαρὸ προβλημα
τισμὸ ὡς πρὸς τὴν ἀπόλυτη χρονολόγηση τοῦ ὀστοῦ ποὺ προέρχεται ἀπὸ 
ἀσφαλεῖς – μὲ βάση τὰ εὑρήματα  ὁμάδες ἐξαρθρωμένων σκελετικῶν 
καταλοίπων τοῦ τάφου 2, τοῦ Τύμβου IV. 

Ἀναλύσεις σταθερῶν ἰσοτόπων ἄνθρακα καὶ ἀζώτου

Στὰ ἴδια δείγματα ὀστῶν ποὺ ἐφαρμόστηκε ἡ μέθοδος AMS πραγμα
τοποιήθηκε ἐπίσης ἀνάλυση σταθερῶν ἰσοτόπων τοῦ ἄνθρακα καὶ τοῦ 
ἀζώτου μὲ στόχο νὰ προσδιοριστεῖ ἡ σύσταση τῆς διατροφῆς καὶ εἰδικὰ ὁ 
τύπος τῆς πρωτεΐνης, χερσαίας ἢ θαλάσσιας, ποὺ χαρακτήριζε τὰ βασικὰ 
εἴδη τροφῆς τῶν ἀτόμων ποὺ εἶχαν ἐνταφιαστεῖ στοὺς τύμβους Βρανᾶ. 
Ἡ μέθοδος ἐφαρμόστηκε στὸ ἐργαστήριο Ἀρχαιολογίας καὶ Ἱστορίας τῆς 
Τέχνης τοῦ Πανεπιστημίου τῆς Ὀξφόρδης ὑπὸ τὴν ἐπίβλεψη τῆς καθη
γήτριας Ἀρχαιομετρίας J. Lee-Thorpe. Δυστυχῶς σὲ κανένα ἀπὸ τὰ 25 
δείγματα ὀστῶν ποὺ ἐπελέγησαν δὲν κατέστη δυνατὴ ἡ ἐξαγωγὴ ἰσοτο
πικῶν τιμῶν ἐξ αἰτίας τῆς ἀπουσίας ἐπαρκοῦς ποσότητας κολλαγόνου. 

Ἀναλύσεις σταθερῶν ἰσοτόπων στροντίου

Οἱ ἀναλύσεις σταθερῶν ἰσοτόπων στροντίου ἐφαρμόζονται τὰ τελευ
ταῖα χρόνια στὸν ἑλλαδικὸ χῶρο μὲ σκοπὸ τὴ διερεύνηση τῶν μετακινή
σεων ἀνθρώπινων ὁμάδων καὶ πληθυσμῶν63. Ἡ ἀναλογία τῶν δύο ἰσο

62. Μ. Παντελίδου Γκόφα et al., ΠΑΕ 2014, 41.
63. Βλ. ἐνδεικτικά, R. A. Bentley, Strontium isotopes from the earth to 

the archaeological skeleton: a review, Journal of  Archaeological Method and 
Theory 13, 2006, 3587.
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τόπων 87Sr/86Sr ποικίλλει στὰ πετρώματα καὶ μεταφέρεται στοὺς 
ὀργανισμοὺς ἀπὸ τὸ ἔδαφος μέσῳ τῆς τροφικῆς ἁλυσίδας. Οἱ μετρήσεις 
τῶν σταθερῶν ἰσοτόπων τοῦ στροντίου πραγματοποιοῦνται κυρίως σὲ δόν
τια καὶ βασίζονται στὸ γεγονὸς ὅτι τὰ δόντια δημιουργοῦνται στὴν παι
δικὴ ἡλικία καὶ δὲν ἀναπλάθονται κατὰ τὴ διάρκεια ζωῆς τοῦ ἀτόμου. 

Ἡ προετοιμασία τῶν δοντιῶν γιὰ τὴν ἀνάλυση στροντίου ἔγινε στὸ 
ἐργαστήριο Ἀρχαιολογίας καὶ Ἱστορίας τῆς Τέχνης τοῦ Πανεπιστημίου 
τῆς Ὀξφόρδης. Κατὰ τὴ δειγματοληψία ἐπιλέχτηκαν 6 δόντια ποὺ ἀντι
στοιχοῦν σὲ διαφορετικὰ ἄτομα. Τὰ ἀποτελέσματα τῆς ἀνάλυσης, ποὺ 
εἶχε 100% ἐπιτυχία, παρουσιάζονται σὲ γράφημα (σχ. 5). Σύμφωνα μὲ 
αὐτό, ὅλες οἱ τιμὲς στροντίου πλὴν μιᾶς περίπτωσης (δεῖγμα 33: Τύμ
βος IV, τάφος 2) κυμαίνονται μεταξὺ 0.709091 καὶ 0.709311. Παρόμοιες 
τιμὲς στροντίου ἐμφανίζουν στὴν πλειονότητά τους καὶ ἄτομα τῶν ὁποίων 
δείγματα δοντιῶν ἔχουν μετρηθεῖ ἀπὸ τὸ γειτονικὸ Πρωτοελλαδικὸ νε

Σχ. 5. Διάγραμμα ἀποτύπωσης τῶν τιμῶν στροντίου. Ἡ περιοχὴ ποὺ περικλείεται 
ἀπὸ τὸ διακεκομμένο παραλληλόγραμμο ἀντιπροσωπεύει τὶς τιμὲς τοῦ στροντίου 
στὴν περιοχὴ Βρανᾶ.
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κροταφεῖο στὸ Τσέπι64. Στὸν Βρανὰ ἐμφανίζεται ἕνα ἄτομο ποὺ ἀποκλίνει 
ἀπὸ τὶς τοπικὲς τιμὲς τῆς γεωλογικῆς ζώνης τοῦ Μαραθώνα. Ἡ πε
ρίπτωση αὐτὴ σὲ συνδυασμὸ μὲ τὸ γεγονὸς ὅτι ἡ δειγματοληψία ἀφορᾶ 
πρῶτο γομφίο ποὺ διαμορφώνεται στὴ νηπιακὴ ἡλικία (0,22,5 ἐτῶν) 
ὁδηγεῖ μὲ ἀσφάλεια στὴν ὑπόθεση τῆς διαμονῆς τοῦ συγκεκριμένου ἀτό
μου στὴν περίοδο αὐτὴ σὲ περιοχὴ μὲ διαφορετικὴ γεωλογικὴ σύσταση 
ἀπὸ τὸν Μαραθώνα καὶ τῆς μετακίνησής του κάποια στιγμὴ τῆς ζωῆς 
του στὸν τόπο ὅπου πέθανε.

Ἀναλύσεις ἀρχαίου DNA

Γιὰ τὶς ἀναλύσεις DNA ποὺ πραγματοποιήθηκαν στὸ ἐργαστήριο 
Γενετικῆς τῆς Ἰατρικῆς Σχολῆς τοῦ Χάρβαρντ μὲ ἐπικεφαλῆς τὸν κα
θηγητὴ D. Reich ἐπελέγησαν 17 δείγματα δοντιῶν καὶ λιθοειδῶν ἀπο
φύσεων τοῦ κρανιακοῦ σκελετοῦ. Στόχος τῆς ἀνάλυσης ἦταν ἡ εὕρεση 
πιθανῶν συγγενικῶν σχέσεων ἀλλὰ καὶ ἡ ἀνασύσταση τῆς βιολογικῆς 
ἱστορίας τῶν ἀνθρώπων ποὺ ἔχουν ταφεῖ στοὺς τύμβους Βρανᾶ. Ἀπὸ τὰ 
17 δείγματα ποὺ ἀναλύθηκαν, ἦταν δυνατὴ ἡ ἀπομόνωση καὶ ἡ ἀνασύ
σταση ἐνδογενοῦς αὐθεντικοῦ DNA ἀπὸ τὸ δεῖγμα 48, τὸ ὁποῖο προέρχε
ται ἀπὸ τὸν Τύμβο IV. Στὸ συγκεκριμένο ἄτομο διακρίνεται ἕνα μεγάλο 
ποσοστὸ καταγωγῆς ἀπὸ νεολιθικοὺς πληθυσμοὺς τῆς Ἐγγὺς Ἀνατολῆς, 
ὅπως συμβαίνει καὶ μὲ ἄλλα δείγματα πληθυσμῶν ἀπὸ τὸ Αἰγαῖο65. 

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

64. Ε. Πρεβεδώρου, Βιοαρχαιολογικὴ συμβολὴ στὴν ἀνασύσταση τῆς πρω
τοελλαδικῆς Ἀττικῆς: τὰ ὀστεολογικὰ κατάλοιπα ἀπὸ τὸ Τσέπι Μαραθῶνος 
(ἀνασκαφὴ 19701973), Ἀναρτημένη ἀνακοίνωση στὸ J. C. Wright, N. Polychro-
nakou-Sgouritsa, N. Papadimitriou καὶ S. Fachard (ἐπιμ.), Athens and Attica 
in Prehistory. International Conference Athens 2731/5/2015 (ὑπὸ ἐκτύπωση).

65. I. Lazaridis et al., Genetic origins of  the Minoans and Mycenaeans, 
Nature 548, 2017, 214218.
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Εἰκ. 1. Τύμβοι ΙΙ, ΙΙΙ, IV. Λίθινα καὶ πήλινα σφονδύλια.
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Εἰκ. 2. Τύμβος IV, τάφος 3. Χάντρα ἀπὸ φαγεντιανή. Εἰκ. 3. Τύμβος Ι. 
Πρίσμα χαλαζία. Εἰκ. 4. Τύμβος Ι, τάφος 2. Χάλκινο πεταλόσχημο ἔλασμα.

Εἰκ. 5. Τύμβος Ι, τάφος 4. Ἀργυρὸς δακτύλιος. 
Εἰκ. 6. Τύμ βος Ι, τάφος 4. Ἀργυρὸς δακτύλιος ἀπὸ 
ἔλασμα. 
Εἰκ. 7. Τύμβος Ι, τάφος 4. Χάλκινη χάντρα.

Εἰκ. 8. Τύμβος ΙΙ, 
ἐσωτερικὸς θάλα
μος. Χάλκινο μα
χαιρίδιο.

Εἰκ. 9. Τύμβος IV, τάφος 3. Χάλκινοι δακτύλιοι καὶ 
σπεῖρες.
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Εἰκ. 10: Τὰ 15 ΜΕ ἀκέραια ἀγγεῖα τοῦ Τύμβου Ι ἀνὰ ἐγχειρηματικὴ ἁλυ
σίδα: (α) Βρ/ΕΑ.1· (β) Βρ/ΕΑ.2· (γ) Βρ/ΕΑ.3· (δ) Βρ/ΕΑ.4· (ε) Βρ/ΕΑ.5· 
(στ) Βρ/ΕΑ.6. 
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Εἰκ. 11: Ἴχνη ἐγχειρηματικῆς ἁλυσίδας 1: (1) ὁμόκεντρες βαθειὲς αὐλα
κώσεις ἀπὸ τὴ χρήση τροχοῦ καὶ σημεῖο ἕνωσης κουλούρων στὴν ἐσωτερικὴ 
ἐπιφάνεια (ΜΜ 2)· (2) ἁρμοὶ ἕνωσης κουλούρων στὴν ἐξωτερικὴ ἐπιφάνεια 
(ΜΜ 4)· (3) ὁριζόντιες λεπτὲς αὐλακώσεις ἀπὸ τό «σκούπισμα» τῆς ἐξω
τερικῆς ἐπιφάνειας (ΜΜ 16)· (4) ἀκανόνιστες αὐλακώσεις ἀπὸ τό «ξύσι
μο» τῆς ἐξωτερικῆς ἐπιφάνειας (ΜΜ 5)· (5) ἁρμὸς ἕνωσης σώματοςποδιοῦ  
(ΜΜ 9)· (6) στιλβωμένη ἐξωτερικὴ ἐπιφάνεια (ΜΜ 3). 

Εἰκ. 12: Ἴχνη ἐγχειρηματικῆς ἁλυσίδας 3: (1) σημεῖα ἕνωσης κουλούρων 
στὴν ἐξωτερικὴ ἐπιφάνεια (ΜΜ 1)· (2) «ξυσμένη» ἐξωτερικὴ ἐπιφάνεια (ΜΜ 
6)· (3) στιλβωμένη περιοχὴ στὴν ἐξωτερικὴ ἐπιφάνεια (ΜΜ 1). 
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Εἰκ. 13. Ἴχνη ἐγχειρηματικῆς ἁλυσίδας 5: (1) ράγισμα στὸ σημεῖο ἕνωσης 
δύο ἑνωμένων τμημάτων πηλοῦ (ΜΜ 12)· (2) συγκολλημένη πλαστικὴ ται
νία στὴν ἐξωτερικὴ ἐπιφάνεια (ΜΜ 12). 

Εἰκ. 14. Ἴχνη ἐγχειρηματικῆς ἁλυσίδας 6: ρωγμὴ στὸ σημεῖο ἕνωσης δύο 
τμημάτων πηλοῦ στὴ μέγιστη διάμετρο ἀγγείου (ΜΜ 17).


	EXOFYLLO_2017 mono
	LEYKH
	06



