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Την Κυριακή 14 ∆εκεµβρίου 2008 πραγµα-

τοποιήθηκε η τακτική Γενική Συνέλευση 

των µελών του Οµίλου “Ακάµας”, στη µε-

γάλη αίθουσα του ∆ηµοτικού ∆ιαµερίσµα-

τος Σεληνίων. Ο Πρόεδρος του Οµίλου Γ. 

Λώλος, αφού ευχαρίστησε τον ∆ήµαρχο 

Αµπελακίων κ. Μ. Τραυλό για την παραχώ-

ρηση της αίθουσας και την γενικότερη συ-

µπαράστασή του, καθώς και την Αρτοποιϊα-

Ζαχαροπλαστική των Αδελφών Σκέρλου για 

την προσφορά σε προϊόντα τους, παρου-

σίασε τα πεπραγµένα του ∆.Σ. κατά το έτος 

που πέρασε ως εξής:  

“1. Εκδόθηκε Ηµερολόγιο-Λεύκωµα για το 

2008 µε τίτλο “Σαλαµίνα. Βυζαντινά και 

Μεταβυζαντινά Μνηµεία. Τιµή στον Βυζα-

ντινολόγο ∆ηµήτριο Ι. Πάλλα”, µε καλλι-

τεχνική επιµέλεια του κ. Ν. Γαβριήλ. 

2. Κυκλοφόρησε το δεύτερο Ενηµερωτικό-

Επιστηµονικό ∆ελτίο του Οµίλου, διπλάσιο 

σε όγκο (σε αριθµό σελίδων) σε σύγκριση 

µε το πρώτο, του οποίου την επιµέλεια και 

σχεδιασµό είχε η κα Χρ. Μαραµπέα. 

Όπως γνωρίζετε, οι εκδόσεις διατίθενται δω-

ρεάν στα µέλη και προσφέρονται σε φίλους 

του Οµίλου και άλλους ενδιαφεροµένους, οι 

οποίοι, εάν θέλουν, µπορούν να κάνουν εισ-

φορές υπέρ των σκοπών του Οµίλου. 

Γενικώς υπήρξαν θετικότατα σχόλια για το 

περιεχόµενο και το υψηλό επίπεδο των εκ-

δόσεων. Προβλήθηκαν και στον Τοπικό Τύ-

πο, µε παρουσιάσεις της κας Ε. Μικροµά-

στορα και άλλων. Το ήµισυ περίπου του 

κόστους εκάστου εντύπου καλύφθηκε από 

χορηγίες προς τον Όµιλο. Στο σηµείο αυτό 

θέλω να ευχαριστήσω, εκ µέρους του ∆.Σ., 

τους χορηγούς µας, τα ονόµατα των οποί-

ων προβάλλονται στις εκδόσεις µας, για 

την πολύτιµη στήριξη που παρέχουν στο 

έργο µας. 

3. Υλοποιήθηκε, τον Μάρτιο του 2008, 

προηγούµενη απόφαση του ∆.Σ. για την 

δηµιουργία διαδικτυακού τόπου (website) 

του Οµίλου (www.akamas.gr), από τον κ. 

Β. Οικονόµου, µε τη συνεργασία της κας 

Χρ. Μαραµπέα. Έκτοτε, η ιστοσελίδα συ-

νεχώς εµπλουτίζεται και µάλιστα σύντοµα 

θα αναρτηθούν τα δύο πρώτα τεύχη του 

Ενηµερωτικού-Επιστηµονικού ∆ελτίου. 

4. Έγινε εκτύπωση ευχετήριας κάρτας για 

το 2009, µε προβολή ενός ευρήµατος (ενός 

λίθινου σφονδυλίου Μυκηναϊκής εποχής, 

µε εγχάρακτη διακόσµηση, από το κεντρι-

κό ανακτορικό κτήριο στην ακρόπολη των 

Κανακίων), το οποίο θα εκτεθεί, µαζί µε 

άλλα επιλεγµένα ευρήµατα, στο υπο δια-

µόρφωση νέο Αρχαιολογικό Μουσείο Σα-

λαµίνος, στην Κούλουρη. Η κάρτα ήδη α-

ποστέλλεται στα µέλη, σε φίλους και υπο-

στηρικτές του Οµίλου, καθώς και σε υπη-

ρεσίες του ΥΠ.ΠΟ., καθώς και σε άλλους 

φορείς. Για διαφόρους πρακτικούς λόγους 

(συνέχεια στη σελ. 38)  
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Σήµα 
J. N. Coldstream (1927-2008) 

και 
Paul Åström (1929-2008) 

Οργάνωση – εκτέλεση των ερευνών 

Κατά το Φθινόπωρο του 2008 συνεχίσθηκαν µε εντατικό 

ρυθµό, για δέκατο πέµπτο, κατά σειράν, χρόνο, οι συστη-

µατικές ανασκαφικές και άλλες έρευνες του Τοµέα Αρχαι-

ολογίας του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων στη νότια Σαλα-

µίνα, υπό την διεύθυνση του υπογραφοµένου, µε κύρια 

συνεργάτιδα την αρχαιολόγο Χριστίνα Μαραµπέα (Μ.Α.), 

στην προετοιµασία και άµεση επίβλεψη των εργασιών πε-

δίου και στην αντιµετώπιση των ευρηµάτων. 

Οι έρευνες του 2008 πραγµατοποιήθηκαν µε την συναί-

νεση και την κατά νόµον εποπτεία της ΚΣΤ΄ Εφορείας 

Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων Πειραιώς1 και 

της 1ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων,2 µε την στα-

θερή οικονοµική υποστήριξη του Πανεπιστηµίου Ιωαννί-

νων3 και µε την συνδροµή του ∆ήµου Σαλαµίνος4 (συγκε-

κριµένα µε την διάθεση του λεωφορείου του Αναπτυξια-

κού Συνδέσµου Σαλαµίνος για την βασική καθηµερινή µε-

τακίνηση της ερευνητικής οµάδος). 

Για το έργο της φύλαξης, συντήρησης και διαµόρφωσης 

του αρχαιολογικού χώρου των Κανακίων ουσιώδη οικονο-

µική αρωγή προσέφερε και φέτος ο Όµιλος Ανάδειξης 

Μνηµείων Σαλαµίνος “Ακάµας”. Αναγνωρίζονται, τέλος, 

η συµπαράσταση από το 1ο Σύστηµα Ναυτοπροσκόπων 

Περάµατος,5 που εκδηλώθηκε µε την διάθεση διπλής σκη-

νής για τον χώρο των ανα-

σκαφών, καθώς και η δωρεά 

µηχανολογικού εξοπλισµού 

για την ενίσχυση των υποδο-

µών της Πανεπιστηµιακής α-

νασκαφής, από ιδιώτη-χορη-

γό.6 

Στις συστηµατικές ανασκαφι-

κές και άλλες ερευνητικές ερ-

γασίες του Φθινοπώρου του 

2008 είχαν ενεργό συµµετοχή 

αρχαιολόγοι, πρωτίστως  η 

η Χριστίνα Μαραµπέα, ως άµεση επιβλέπουσα, και η Κα-

τερίνα Πασχάλη (Μ.Α.), για όλη την περίοδο, και άλλοι 

(Βασίλης Οικονόµου (M.Sc.), Χρήστος Κλείτσας, Ιωάννα 

Ζαµπουνίδου), για µικρότερα διαστήµατα, επίσης ειδικευό-

µενοι του µεταπτυχιακού κύκλου (Βασίλης Κορώσης, 

Ευάγγελος Σαµαράς), άλλοι συνεργάτες διαφόρων ειδικο-

τήτων (Π. Βελτανισιάν, Σ. Ε. Λώλος, Γ. Μακρής, Στ. Οικο-

νοµίδης, Ν. Γαβριήλ), εκπαιδευόµενοι φοιτητές της Αρχαι-

ολογίας,7 καθώς και επτά (7) εργατοτεχνίτες.8 

Βασικό πεδίο των ανασκαφικών και άλλων ερευνών του 

Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων κατά το 2008 υπήρξε η περιοχή 

των Κανακίων, στη νοτιοδυτική πλευρά της νήσου, όπου, 

από το 2000, αποκαλύπτεται η Μυκηναϊκή πρωτεύουσα 

της Σαλαµίνος, η έδρα, κατά την παράδοση, της τοπικής 

δυναστείας των Αιακιδών και του Τελαµώνιου Αίαντος. Οι 

έρευνες εξελίχθηκαν σε δύο τοµείς: στην Μυκηναϊκή α-

νακτορική ακρόπολη και στην άµεσα γειτονική περιοχή 

του νεκροταφείου της. Τα κινητά ευρήµατα, που προήλθαν 

από αυτές, αρµοδιότητας της ΚΣΤ΄ Ε.Π.Κ.Α., µετα-

φέρθηκαν, µε ευθύνη του ∆ιευθυντή της ανασκαφής, στο 

Αρχαιολογικό Μουσείο Σαλαµίνος στην Κούλουρη.9  

Το Εργαστήριο της Πανεπιστηµιακής ανασκαφής στο κτή-

ριο του ∆ηµοτικού ∆ιαµερίσµατος Σεληνίων του ∆ήµου Α-

µπελακίων10 λειτούργησε, µε υπεύθυνη την Χρ. Μαραµπέ-

α, καθ’ όλο το διάστηµα της έρευνας, ως χώρος καθαρι-

σµού, καταγραφής και ανα-

γνώρισης των ευρηµάτων και 

χώρος διοργάνωσης σεµιναρί-

ων, παράδοσης µαθηµάτων 

κεραµεικής και άσκησης των 

µελών της οµάδος, υπό την 

εποπτεία του ανασκαφέα. 

 
Εικ. 1. Σαλαµίς, Κανάκια, 

Κτήριο Γ. Άποψη του χώρου 

αναµονής (προθαλάµου της Β. 

εισόδου), από ανατολάς. 
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Α. Η ανασκαφή στην Μυκηναϊκή ακρόπολη 

Η πρώτη Πανεπιστηµιακή ανασκαφή του 2008 εξελίχθη-

κε,11 µε επιτυχία, στο υψηλότερο επίπεδο της Μυκηναϊκής 

ακρόπολης των Κανακίων, στην περιοχή του Τοµέα Γ, 

όπου είναι διευθετηµένο το κεντρικό ανακτορικό κτήριο 

του 13ου αι. π.Χ., το οποίο έχει εµβαδόν τουλάχιστον 

750m2, περιλαµβάνει, µέχρι στιγµής, 45 δωµάτια και άλ-

λους χώρους (Εικ. 2) και έχει ως λειτουργικό και “ιδεολο-

γικό” πυρήνα του επίσηµο µέγαρο, αποτελούµενο από δύο 

πανοµοιότυπα µέρη. 

Πέρα από την ολοκλήρωση της ανασκαφής ενός δωµατίου 

της βόρειας πτέρυγας του Κτηρίου Γ, προσκολληµένου 

στην “Μονόχωρη Οικία” (Α2), έµφαση δόθηκε στην ανα-

σκαφική διερεύνηση του συστήµατος του βορείου προπύ-

λου του κτηρίου (Εικ. 1). 

Μπροστά, δηλ. βορείως της “κρυ-

πτής” βόρειας εισόδου, η οποία 

εντοπίσθηκε πέρυσι και βρέθηκε 

και αυτή φραγµένη/κτισµένη (ό-

πως και οι άλλες δύο είσοδοι του 

κτηρίου), αποκαλύφθηκε χώρος 

υποδοχής ή αναµονής (Εικ. 1), αρ-

χικώς πλήρως και ίσως προχείρως 

στεγασµένος, σε χαµηλότερο επί-

πεδο σε σχέση µε τα δωµάτια νο-

τίως αυτού, και µε κύρια πρόσβα-

ση, µέσω ευρείας εισόδου, µε κτι-

στό κατώφλι, από την δυτική 

πλευρά (από έξω). 

Κατά την ανασκαφή του χώρου 

αυτού, η οποία έφθασε µέχρι το 

επίπεδο του δαπέδου, ήλθαν στο φως τρία (3) σηµαντικά 

στοιχεία, ενδεικτικά της λειτουργίας του, ως προθαλάµου: 
 
Μία λίθινη κλίµακα, στην δυτική πλευρά του χώρου, για 

την πρόσβαση στο εσωτερικό του κτηρίου µέσω της 

βορείας εισόδου, αποτελούµενη από µονόλιθες ή κτιστές 

βαθµίδες, της οποίας το κύριο τµήµα, στον άξονα Βορράς-

Νότος, έχει µήκος 2,75 µ. 

 
Ένα κτιστό θρανίο (πάγκος), µήκους 2,50 µ., µέσoυ πλά-

τους 55 εκ. και ύψους 40 εκ. περίπου (Εικ. 3), σε εξαι-

ρετική κατάσταση διατήρησης, προσαρµοσµένο στον νότιο 

τοίχο του προθαλάµου, που επαρκεί για έξι (6) άτοµα. 

 

Ένας ακέραιος πήλινος λουτήρας (ασάµινθος), µήκους 

1,50 µ., µέσου πλάτους 60 εκ. και ύψους 50 εκ. (Εικ. 4), σε 

Εικ. 2. Σαλαµίς, Κανάκια. Κάτοψη του κεντρικού ανακτορικού κτηρίου (Γ), µετά την 

ανασκαφή του 2008. 

Εικ. 3. Σαλαµίς, Κανάκια, Κτήριο Γ.  Κτιστό θρανίο στο 

νότιο τµήµα του προθαλάµου της Β. εισόδου. 

Εικ. 4. Σαλαµίς, Κανάκια, Κτήριο Γ.  Πήλινος λουτήρας, εν-

σωµατωµένος στο δάπεδο του προθαλάµου. 
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επαφή σχεδόν µε τον βόρειο τοίχο του προθαλάµου, εν-

σωµατωµένος (“βυθισµένος”) στο δάπεδο, και γι’ αυτό 

καλά διατηρηµένος. Αποτελεί µόνιµο στοιχείο του χώρου, 

µε προορισµό την εξυπηρέτηση των εισερχοµένων στο 

επισηµότερο ενδιαίτηµα της ακρόπολης. Θραύσµατα φο-

ρητών ασαµίνθων έχουν εντοπισθεί πολλά σε διαφόρους 

τοµείς της ανασκαφής. Μεγάλα τµήµατα, µάλιστα, τριών 

(3) παραδειγµάτων προέρχονται από τρία διαφορετικά 

κτήρια (το Κτήριο ΙΑ, το Κτήριο Ι∆ και το νότιο µέγαρο 

του Κτηρίου Γ). Αλλά η περιγραφόµενη είναι η πρώτη πε-

ρίπτωση ασαµίνθου σε µόνιµη τοποθέτηση, που απαντά σε 

κτήριο της ακρόπολης των Κανακίων, και η δεύτερη, ας 

σηµειωθεί, σε ανακτορικό συγκρότηµα στην Μυκηναϊκή 

Ελλάδα, µετά δηλαδή την περίφηµη και πολυτελέστερη 

στο λουτρό (∆ωµ. 43) του Ανακτόρου του Νέστορος στην 

Πύλο. 

Αξίζει να αναφερθεί, εδώ, µία ακόµη περίπτωση ασα-

µίνθου ενσωµατωµένης σε δάπεδο, πολύ παλαιότερης βέ-

βαια, και για άλλη χρήση, συγκεκριµένα εκείνης στον µυ-

λώνα του ισογείου της ∆υτικής Οικίας, στον Υστεροκυ-

κλαδικό Ι οικισµό του Ακρωτηρίου Θήρας. 

Στα κινητά ευρήµατα, που προήλθαν από την ανασκαφή 

του προθαλάµου της βορείας εισόδου του Κτηρίου Γ, συ-

γκαταλέγονται: ποσότητα κεραµεικής της Υστεροελλα-

δικής ΙΙΙ Β – ΙΙΙ Γ πρώιµης φάσης (σε θραυσµατική κατά-

σταση), µία ακέραιη τριποδική χύτρα (Εικ. 5) και µεγάλα 

τµήµατα άλλης (επί του δαπέδου), 50 λίθινα εργαλεία και 

µικροαντικείµενα, καθώς και θραύσµα πήλινου ειδωλίου. 

 

Β. Η ανασκαφή του Μυκηναϊκού µνηµειακού τύµβου 

Η δεύτερη Πανεπιστηµιακή ανασκαφή12 του 2008 διε-

νεργήθηκε σε πλάτωµα (µικρό οροπέδιο), σε µικρή από-

σταση στα νοτιοανατολικά της ακρόπολης, όπου εκτείνεται 

το νεκροταφείο της Μυκηναϊκής πόλης, αποτελούµενο από 

απλούς κιβωτιόσχηµους και λαξευτούς θαλαµωτούς τά-

φους, αλλά εντοπίζονται και άλλα σηµαντικά µνηµεία. 

Επίκεντρο της ανασκαφικής διερεύνησης ήταν ο τύµβος 

(σήµα, κολωνός) ο οποίος βρίσκεται σε αναπεπταµένη θέ-

ση (Εικ. 6) και αποτελεί ορόσηµο στο τοπίο (ελλειψοει-

δούς µορφής, διαστάσεων 20 x 25 µ., µε ύψος άνω των δύο 

µέτρων). 

Ο χαρακτήρας του είχε αρχικά θεωρηθεί ταφικός, αλλά η 

συστηµατική και πλήρης ανασκαφή του, τον Οκτώβριο του 

2008, έδειξε ότι δεν περιείχε ταφές. Παρά το γεγονός της 

πλήρους απουσίας ταφών στο εσωτερικό του, ο τύµβος 

καθεαυτός παρουσιάζει µείζον, εάν όχι µοναδικό, ενδιαφέ-

ρον. Πρόκειται, σαφώς, για µνηµειακό τύµβο (Εικ. 8). 

Η µνηµειακή διαµόρφωση του επιλεγµένου αυτού σηµείου, 

όπως προέκυψε από την ανασκαφή, τεκµηριώνεται από τα 

εξής στοιχεία: 

Την σώρευση µεγάλου όγκου χώµατος, επάνω σε φυσικό 

(προϋπάρχον) ασβεστολιθικό έξαρµα, µε απότοµη βραχώ- 

Εικ. 5. Σαλαµίς, Κανάκια, Κτήριο Γ. Τριποδική χύτρα κατά 

χώραν, σε σηµείο ανατολικώς του προθαλάµου. 

Εικ. 6. Σαλαµίς, Κανάκια. Ο µνηµειακός τύµβος προ της 

ανασκαφής, από ανατολάς. 

Εικ. 7. Σαλαµίς, Κανάκια. Τµήµα της κτιστής κρηπίδος του 

τύµβου, από τα νοτιοδυτικά. 
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δη βόρεια πλευρά, και µε ανώµαλη επιφάνεια. 

Την προσθήκη κτιστής κρηπίδος (αναληµµατικού τοιχίου), 

για την συγκράτηση των χωµάτων, στην ηπιότερη δυτική-

νοτιοδυτική πλευρά του εξάρµατος (Εικ. 7, 8). 

Την κατασκευή επιβλητικού οριοθετικού περιβόλου, από 

µεγάλους, κυρίως, λίθους, ακόµη και ακατέργαστους 

ογκολίθους, µε καµπυλοειδή-ακανόνιστη κυκλική πορεία, 

και σε ικανή απόσταση γύρω από τον τύµβο (Εικ. 9). 

Ιδιαίτερη εντύπωση προξενεί η αποκάλυψη δύο σαφώς αρ-

χαίων τεχνητών ορυγµάτων (βόθρων), λαξευµένων στην 

κορυφή του φυσικού βραχώδους εξάρµατος: ενός µεγά-

λου, περίπου σχήµατος τραπεζίου και ενός µικροτέρου, 

µακρόστενου και ρηχού (Εικ. 8, 10). 

Η παντελής απουσία περιεχοµένων, και 

στις δύο περιπτώσεις, καθιστά την ερµη-

νεία τους δύσκολη. Πρόκειται για ορύγµα-

τα προς παραπλάνηση επίδοξων τυµβωρύ-

χων, ηµιτελείς τάφους, συληµένα κενοτά-

φια ή βόθρους εναγισµών και προσφορών; 

Η υπόθεση για την αρχική ύπαρξη σήµατος 

(στήλης) στην κορυφή του τύµβου ενισχύ-

εται από τον εντοπισµό µίας παχύτατης, 

περίπου ορθογώνιας, αδρά δουλεµένης,  

ασβεστολιθικής πλάκας, παραριγµένης σή-

µερα στη ανατολική πλευρά του τύµβου 

(Εικ. 11), η οποία θα µπορούσε να έστεφε 

το µνηµείο. 

Πέρα από την παρουσία µικρού αριθµού 

Μυκηναϊκών οστράκων αγγείων στο ανά-

µικτο, βασικώς, υλικό από το “γέµισµα” 

του τύµβου και την εν γένει “πρώιµη” µορ-

φή του ισχυρού περιβόλου του, αποφασιστικό στοιχείο για 

την χρονολόγηση και ερµηνεία του µνηµείου αποτελεί η 

διακρίβωση, σε βαθύτερο στρώµα, ενός καθαρώς Μυκη-

ναϊκού επιπέδου χρήσης, σε απόσταση ολίγων µέτρων από 

την δυτική πλευρά του, σε άµεση δηλαδή γειτνίαση και συ-

νάφεια µε αυτόν. 

Η ανασκαφή, στο σηµείο αυτό, έφερε στο φως “συµπαγή” 

λιθόστρωτη (χαλικόστρωτη) διαµόρφωση, υπό τύπον χα-

µηλής εξέδρας (πλατφόρµας), ακανόνιστου κυκλικού σχή-

µατος, διαµέτρου 6 µ. περίπου (Εικ. 12). Στην επιφάνειά 

της, που καθαρίσθηκε κατά το µεγαλύτερο µέρος, βρέθηκε 

άφθονη Υστεροµυκηναϊκή κεραµεική, σε θραυσµατική κα-

τάσταση, δύο (2) τµήµατα πήλινων ειδωλίων και λίγα οστά  

Εικ. 10. Σαλαµίς, Κανάκια. Τα δύο τεχνητά ορύγµατα 

στην κορυφή του εξάρµατος, από ανατολάς. 

Εικ. 8. Σαλαµίς, Κανάκια. Κάτοψη του µνηµειακού τύµβου µετά την 

ανασκαφή. 

Εικ. 9. Σαλαµίς, Κανάκια. Τµήµα του περιβόλου του µνη-

µειακού τύµβου, από ανατολάς. 
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ζώων. Η κεραµεική 

περιλαµβάνει, κυρί-

ως, όστρακα αγγείων 

ανοικτών σχηµάτων 

(κυλίκων, σκύφων, 

χυτρών) και είναι πα-

νοµοιότυπη µε εκείνη 

που σχετίζεται µε την 

τελική χρήση των µε-

γάλων ανακτορικών 

κτηρίων στην γειτονι-

κή ακρόπολη (Εικ. 

13). Παρ’ όλο ότι η 

χρήση της κατασκευ-

ής δεν µπορεί, ακόµη, 

να γίνει πλήρως κα-

τανοητή, πριν από 

την ολοκλήρωση της ανασκαφής της, γίνεται σαφές ότι η 

εξέδρα, η οποία µπορεί γενικά να ενταχθεί σε µια κα-

τηγορία κυκλικών εξεδρών µε ειδικό, συχνά τελετουργικό 

προορισµό, γνωστών από τον Κρητοµυκηναϊκό κόσµο, 

ιδρυµένη σε µη-οικιστικό χώρο και ευρισκόµενη στο άµε-

σο περιβάλλον του τύµβου, θα πρέπει να είχε κάποια ειδι-

κή λειτουργία, σχετιζόµενη, ίσως, µε την πραγµατοποίη-

ση, από τους κατοίκους της ακρόπολης, λατρευτικών επι-

σκέψεων και νεκρικών τελετών, επάνω και γύρω από τον 

τύµβο-σήµα, και πιθανό, όπως εµφανίζεται τώρα, κενο-

τάφιο. 

Είναι βέβαιο ότι ο χαρακτήρας του Μυκηναϊκού µνηµει-

ακού τύµβου θα φωτισθεί περισσότερο µε την επέκταση 

της ανασκαφής στον περιβάλλοντα χώρο του και ειδι-

κότερα στην περιοχή της εξέδρας, ενώ η πλήρης ερµηνεία 

του θα καταστεί, πιθανώτατα, δυνατή µόνον µετά την συ-

στηµατική διερεύνηση ενός άλλου σηµαντικού, συναπτό-

µενου µνηµείου: ενός Ύστερου Κλασικού-Ελληνιστικού 

τεµένους, που εντοπίζεται αµέσως στα νοτιοδυτικά, µέσα 

σε πυκνή βλάστηση. 

Πρόκειται για υπαίθριο χώρο λατρείας, µε δικό του περί-

βολο, πάχους 1 µ., ο οποίος παρουσιάζει καµπυλοειδή (;) 

πορεία για 60 τουλάχιστον µέτρα. Είναι σαφές ότι ο περί-

βολος αυτός ορίζει φυσική εξέδρα από ασβεστολιθικό βρά-

χο, διαστάσεων 23,50 x 20 µ. και ύψους 1,70 µ., λατρευτι-

κού, προφανώς, χαρακτήρα, εάν κρίνουµε από τα ορθογώ-

νια λαξεύµατα (λατρευτικές κόγχες) στο νότιο/νοτιοανατο-

λικό µέτωπό της, και σε χρήση κατά τους Υστεροκλασι-

κούς-Ελληνιστικούς χρόνους, µε βάση την µαρτυρία της 

επιφανειακής κεραµεικής. 

Από την συνεκτίµηση όλων των δεδοµένων, ο περίοπτος 

αυτός λατρευτικός τόπος των ιστορικών χρόνων, ευρισκό-

µενος σε άµεση συνάφεια και σε οπτική, µάλιστα, επαφή 

µε το Μυκηναϊκό άστυ της Σαλαµίνος, µπορεί προκαταρ-

κτικώς, και µε κάθε επιφύλαξη να ταυτισθεί µε το “τέµενος 

Αίαντος”, το οποίο συνεκφέρεται µε την “αρχαία πόλι, την 

προσωνοµασθείσα Κυχρεία”, σε γνωστή επιγραφή από την 

Ακρόπολη των Αθηνών, η οποία χρονολογείται, γενικά, 

στην εποχή του Στράβωνος (1ο αι. π.Χ.-1ο αι. µ.Χ.). 

Προσπαθώντας να παρακολουθήσουµε τις τύχες του µείζο-

νος τύµβου των Κανακίων µέσα στο χρόνο, µπορούµε, βά-

σιµα, να υποθέσουµε ότι στην Ελληνιστική, εποχή άνθησης 

των ηρωικών λατρειών, το τηλεφανές µνηµείο, έχοντας 

ενδεχοµένως υποστεί και κάποια ανανέωση ή επισκευή, θα 

συγκροτούσε µε το παρακείµενο τέµενος, ενιαίο σύνολο 

λατρευτικών χώρων, κατ’ αναλογίαν, περίπου, προς το Πε- 

 

 

Εικ. 12 Σαλαµίς, Κανάκια. Η χαµηλή Μυκηναϊκή εξέδρα, 

δίπλα στον τύµβο, από τα νοτιοδυτικά. 

Εικ. 11. Σαλαµίς, Κανάκια. Ασβε-

στολιθική κατεργασµένη πλάκα, 

πιθανώτατα στήλη. 

Εικ. 13. Σαλαµίς, Κανάκια. Θραύσµατα αγγείων Υστεροµυ-

κηναϊκών χρόνων από τη χαµηλή εξέδρα. 



 

7 

λόπιον της Ολυµπίας. 

Θα αποτελούσε, πιθανώς, κεντρικό σηµείο αναφοράς, ως 

προσοµοίωση του τάφου, και οδυνηρή υπόµνηση για την 

απουσία του σώµατος επιφανούς νεκρού, του επιφα-

νέστερου ίσως, της Μυκηναϊκής πρωτεύουσας, που δεν θα 

µπορούσε να παραµείνει “άτυµβος” στην πατρίδα του. 

 

Συντήρηση, προστασία, ανάδειξη µνηµείων 

Κατά το Φθινόπωρο του 2008 συνεχίσθηκαν, µε σταθερό 

ρυθµό, τα έργα συντήρησης και προστασίας µνηµείων 

στους κύριους τοµείς του κηρυγµένου, από το 2004, αρ-

χαιολογικού χώρου των Κανακίων (ακρόπολη και Ν.Α. 

πλάτωµα). 

Στην περιοχή του Ανατολικού (Βιοτεχνικού) Συγκρο-

τήµατος ΙΑ–ΙΒ–Ι∆, επί της ακροπόλεως, ολοκληρώθηκαν 

οι στερεωτικές εργασίες στο Κτήριο Ι∆, ενώ στο κεντρικό 

ανακτορικό Κτήριο Γ, δυτικότερα, πραγµατοποιήθηκαν, 

από ειδικευµένους εργατοτεχνίτες, εργασίες στερέωσης 

και προστασίας τοίχων της βόρειας πτέρυγας του κτηρίου, 

που είχαν αποκαλυφθεί κατά τα έτη 2005-2007. Επίσης, 

έγινε διαµόρφωση µονοπατιού στο µήκος της βόρειας 

πλευράς του Κτηρίου Γ, ούτως ώστε να καθίσταται πλέον 

εφικτή η περιµετρική κίνηση των επισκεπτών έξω από την 

γραµµή της περίφραξης, µε δυνατότητα εποπτείας όλων 

των χώρων του κτηρίου.  

Στο µεγάλο πλάτωµα νοτιοανατολικώς της Μυκηναϊκής 

ακρόπολης, όπου εξελίχθηκε η δεύτερη Πανεπιστηµιακή 

ανασκαφή του 2008, ελήφθη έγκαιρη πρόνοια για την το-

ποθέτηση ισχυρής περίφραξης γύρω από τον Μυκηναϊκό 

µνηµειακό τύµβο, και µάλιστα πριν από την έναρξη της 

συστηµατικής ανασκαφής του. Αποτελείται από συρµα-

τόπλεγµα, ύψους 2 µ., προσαρµοσµένο σε σειρά πασσά-

λων, µε περίµετρο 85 µ. περίπου και µε θύρα στα δυτικά 

(Εικ. 14). 

Τέλος, εκκρεµεί ακόµη, η τοποθέτηση των βασικών ενη-

µερωτικών πινακίδων στον αρχαιολογικό χώρο των Κανα-

κίων, αλλά και στους άλλους τέσσερις (4) κηρυγµένους 

(από το ΥΠ.ΠΟ.) χώρους της νότιας Σαλαµίνος (Σκλάβο, 

Περιστέρια, Κολώνες, Γκίνανι), οι οποίες έχουν παραγγελ-

θεί αρµοδίως (από την ΚΣΤ΄ Ε.Π.Κ.Α.) στο Τ.Α.Π., από 

τον Μάρτιο του 2007. 

 

Επιφανειακή έρευνα 

Λόγω των αυξηµένων υποχρεώσεων που προέκυψαν κατά 

την εξέλιξη της ανασκαφής του µνηµειακού τύµβου, η 

συνδυαζόµενη επιφανειακή έρευνα περιορίσθηκε σε τµή-

µατα της περιοχής Κανακίων. 

Έγινε πληρέστερη τεκµηρίωση αρχαίου κυκλικού φρέα-

τος, διαµέτρου 1,20-1,30 µ., λαξευµένου στον φυσικό 

ασβεστολιθικό βράχο, στην θέση σηµερινού παραλιακού 

πηγαδιού, µε νεότερη κτιστή διαµόρφωση, κάτω ακριβώς 

από την δυτική απότοµη πλευρά της Μυκηναϊκής 

ακρόπολης, που ήταν γνωστό παλαιότερα ως “Ποτιστήρι 

των Κανακίων”. Πρόκειται, πιθανώτατα, για έργο των Ελ-

ληνιστικών χρόνων, σχετιζόµενο µε την βεβαιωµένη οικι-

στική εγκατάσταση των χρόνων αυτών στην κοιλάδα των 

Κανακίων. 

∆ιακριβώθηκε η περιοχή προέλευσης (λατόµευσης) των 

ωραίων διακριτών δόµων από γκρίζο ασβεστόλιθο µε κοκ-

κινωπές φλεβώσεις, που έχουν χρησιµοποιηθεί επιλεκτικά 

στην αρχιτεκτονική των ανακτορικών κτηρίων της Μυκη-

ναϊκής ακρόπολης, σε κοντινή σχετικά έκταση προς τα νο-

τιοανατολικά (προς Πυργιακόνι), όπου και σήµερα υπο-

λειτουργεί λατοµείο, µε όψη, δυστυχώς, “χωµατερής”. 

Στο συναπτόµενο προς την ακρόπολη νοτιοανατολικό 

πλάτωµα, συνεχίσθηκε η αναγνώριση και µελέτη ορατών 

λειψάνων και άλλων επιφανειακών στοιχείων, µε έµφαση: 

α) στην παρακολούθηση του εξωτερικού περιβόλου – βο-

ρείου ορίου (εν µέρει φυσικού και εν µέρει κτιστού) του 

Μυκηναϊκού νεκροταφείου, πέρα από την περιοχή των 

απλών κιβωτιόσχηµων, β) στην τεκµηρίωση άλλου περι-

βόλου (Ελληνιστικού), στο νοτιοανατολικό όριο του πλα-

τώµατος, σε µήκος 50 µ. περίπου και µε γενική κατεύθυν-

ση Α.-∆., και γ) στην επισήµανση και αξιολόγηση περαιτέ-

ρω αρχιτεκτονικών στοιχείων ή κατασκευών, λατρευτικού  Εικ. 14. Σαλαµίς, Κανάκια. Ο µνηµειακός τύµβος µετά την 

τοποθέτηση της περίφραξης, από τα ανατολικά. 
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προορισµού, στο εσωτερικό του Υστεροκλασικού–Ελλη-

νιστικού τεµένους, το οποίο, µαζί µε τον µνηµειακό τύµ-

βο, κατέχει περίοπτη θέση στο αρχαιολογικό τοπίο της πε-

ριοχής. 

 

Γιάννος Γ. Λώλος 

Αν. Καθηγητής  
Προϊστορικής Αρχαιολογίας 

Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων 

 

Σηµειώσεις 
1 Εκπροσωπούµενης διά της αρχαιολόγου Κας Ανδροµάχης Κα-

πετανοπούλου. 
2 Εκπροσωπούµενης διά της αρχαιολόγου Κας Αικατερίνης 

Αβραµίδου. 
3 Επί πρυτανείας του Καθηγητή κ. Ιωάννη Γεροθανάση. 
4 Χάρις στο συνεχιζόµενο ενδιαφέρον του ∆ηµάρχου Σαλαµίνος 

κ. Σπυρίδωνος Σοφρά και σύσσωµου του ∆ηµ. Συµβουλίου. 
5 Χάρις στο προσωπικό ενδιαφέρον του υπευθύνου κ. Μάνου 

Μαυροκέφαλου. 
6 Τον κ. Σαράντη Ε. Λώλο, Αναπλ. Καθηγητή Οικονοµικών στο 

Πάντειο Πανεπιστήµιο. 
7Ελένη Σπηλιωτοπούλου και Άννα Βουρλιώτου (καθ’ όλη την 

περίοδο), Μαρία Νικολάου και Σπύρος Τριάντος. 
8 Σπ. Αγιάζι, Γ. Αγιάζι, Γ. Χαντέρι, Α. Μουσταφά, Α. Σέχου, Τ. 

Μουσταφά και Γκ. Ζίντρου. 
9 Ένα µικρό σύνολο µερικών δεκάδων οστράκων, κυρίως αµφο-

ρέων και άλλων κλειστών αγγείων, Πρωτοβυζαντινών και Με-

σαιωνικών χρόνων, προερχόµενων από επιφανειακά στρώµατα  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

στις ανασκαφικές τοµές στην περιοχή του τύµβου στο Ν.Α. πλά-

τωµα και µη συνδεόµενων µε αρχιτεκτονικά υπολείµµατα ή κα-

τασκευές των χρόνων αυτών (προφανώς παρασυρµένων) φυλάσ-

σονται, προς το παρόν, για λόγους διατήρησης της ενότητας του 

αρχαιολογικού υλικού, στην αποθήκη της ΚΣΤ΄ Ε.Π.Κ.Α. στο 

κτήριο του ∆ηµοτικού ∆ιαµερίσµατος Σεληνίων Σαλαµίνος. 
10 Κατά ευγενική παραχώρηση του ∆ηµάρχου Αµπελακίων κ. 

Μάριου Τραυλού, ένθερµου υποστηρικτή των Σαλαµινιακών 

ερευνών επί µία δεκαπενταετία, ενισχυµένη, µάλιστα, πρόσφατα 

µε οµόφωνη απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου (από 

25.8.2008), στην οποία προβλέπεται και η δηµιουργία αποθήκης 

(της ΚΣΤ΄ Ε.Π.Κ.Α.) για την φύλαξη υλικού της Πανεπιστη-

µιακής Ανασκαφής Σαλαµίνος. 
11 Σύµφωνα µε την Υ.Α. ΥΠΠΟ/Γ∆ΑΠΚ/ΑΡΧ/Α2/Φ33/22374/ 

785, από 28.8.2008. 
12 Σύµφωνα µε την Υ.Α. µε αριθµ. πρωτ. ΥΠΠΟ/Γ∆ΑΠΚ/ΑΡΧ/

Α2/Φ33/77182/2357, από 19.9.2008.  
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Background to the study of pottery: Summary of evi-

dence 

Until recently the Mycenaean period in Salamis was only 

known by the finds from rock-cut chamber tombs found at 

various sites, as well as by the finds from the deepest 

chamber (Chamber 8) in Euripides’s Cave at the site of 

Peristeria on the south coast of the island. Since 2000, the 

University of Ioannina, under the direction of Assoc. Prof. 

Yannos G. Lolos, has been excavating a major double 

acropolis at the site of Kanakia (Fig. 1), on the southwest 

coast of the island, which can now be identified with the 

ancient polis, mentioned by Strabo (Geographica, IX 1.9) 

as lying “towards Aigina and the south wind”, and with the 

seat of the local Mycenaean ruling class. Kanakia is the 

first Mycenaean urban centre, with wider dimensions, to 

be investigated on the island.2  

The overall settlement system at Kanakia consists of a 

double acropolis, with access to two natural harbours, a 

lower town, on the south and north slopes, and also of 

hamlets in the vicinity. Taking into consideration all the 

evidence from the 9-year excavation (2000-2008), along 

with the geographic position of the site and the few refer-

ences in ancient sources, the Mycenaean acropolis at 

Kanakia can be added to the other known palatial sites of 

Mycenaean Greece. However, there is a major difference; 

contrary to the well-established picture of the palatial sites, 

represented by Mycenae, Tiryns, Pylos, Thebes, the 

Mycenaean acropolis of Salamis is an excellent example of 

differentiation and uneven expression of palatial power and 

status. In other words, we are now faced with a phenome-

non of second-tier palatial sites, which, however, do not 

seem to have been outside the mainstream of political, eco-

nomic and ideological conduct. What appears here to be 

different is the ability of each centre to maximise its status 

using the available sources, in terms of land use and other 

economic aspects, ideological performance and bonds of 

cohesion among populations. 

While the first habitation of the site of Kanakia can be 

traced back to the Late/Final Neolithic period, its acme, 

possibly marked by extended clearing of older buildings 

and the construction of new ones, is placed in the Late 

Mycenaean period, i.e. in the 13th and early 12th century 

B.C. The end of the coastal acropolis came soon after 1200 

B.C., when suddenly abandoned by its inhabitants. It is 

worth noting that after the abandon-

ment, the acropolis was never reoccu-

pied. 

During the 13th century B.C. large pub-

lic buildings were constructed on the 

upper level of two contiguous hills that 

form the core of the habitation area. On 

the upper level of the Mycenaean 

acropolis of special interest are Build-

ing Gamma and the Eastern Complex, 

most probably encircled by a peribolos  

 

S T U D Y   A N D   P U B L I C A T I O N   O F   P O T T E R Y   F R O M   

M Y C E N A E A N  S A L A M IS 

Progress report for 20081 

by 

 

Christina Marabea 
 

 
In Memory of Evangelos Pterneas 

(1930-2008) 

Fig. 1. Salamis, Kanakia. Plan of the 

acropolis (2007). 
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wall on both the north and south side.3 The interesting plan 

of the first building (45 m. long) comprises three en-

trances, east, north and south (the first two in the form of a 

propylon) that give access to the interior and also a mega-

ron, in the inner (western) part of the building, consisting 

of two identical halls. Each element, measuring 14 x 4 m. 

(inner dimensions), is further divided into a main hall (11 

x 4 m.) and a rear room. Their floor and walls were stuc-

coed with plaster, while part of a hearth was found on the 

floor of the north megaron. It is worth mentioning that, 

after the close of the 2008 campaign, Building Gamma is 

seen to be arranged at five successive levels. A crucial 

event in the “life” of the building is undoubtedly the con-

struction of barrier walls blocking its three entrances and 

signalling its abandonment, soon after 1200 B.C., in the 

Late Helladic III C early (phase 1).4 

Other Late Mycenaean buildings or structures which have 

been located and partly excavated on the acropolis include: 

Building Iota Gamma, on the north slope of the acropolis 

and very close to the Eastern Complex, possibly connected 

with some cult practices, tower-like structures (Sectors A3, 

Eta), a tripartite megaron-type and probably free-standing 

building (Sector B) and also two-room houses. 

The finds so far retrieved from Building Gamma and adja-

cent Building Delta include: a large fragment of a copper 

oxhide ingot of certain Cypriot provenance; two large 

spindle whorls of black steatite, with incised decoration of 

Cypriot or Neareastern insiparion; a complete coarse ware 

stirrup jar, with a painted potter’s mark on the shoulder 

and two incisions (post-firing) on the one handle; part of a 

flattened handle with a suspension hole, possibly from a 

Cypriot-type wall-bracket; and a number of clay figurines 

of Phi and Psi types and other small objects. 

The second (Eastern) Complex, being the subject of my 

Ph.D. thesis at the Department of History and Archaeology 

of the University of Ioannina, consists of three buildings

(IA-IB-ID), founded on the west slope of the second 

(higher) hill of the acropolis. Its plan is marked by a main 

fortified entrance on the northwest side, in the form of a 

twin triangular gate, unparalleled so far, and providing con-

trolled access to its interior. It is certain that to this gate 

leads a road ascending from the bay and harbour of 

Kanakia, a section of which was cleared in 2000. On the 

basis of its architecture, position and context, the Eastern 

Complex seems to have functioned as a point of reception 

and distribution of incomers to the upper terrace of the 

acropolis. Its distance from central Building Gamma se-

cured that all unnecessary noise and disturbance remained 

well outside the residence of the elite. Furthermore, manu-

facturing processes also seem to have taken place in the 

Eastern Complex, basically on the evidence of the contents 

of the upper wing of Building IA (e.g. numerous stone im-

plements and a large part of a clay bath-tub with remnants 

of lime-plaster on its interior) and also of a small hoard of  

Fig. 2 Salamis, Kanakia. Part of deep bowl (Group A). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3. Salamis, 

Kanakia. Restored 

deep bowl (Group 

A).  

Fig. 4. Salamis, Kanakia. Rounded stirrup-jar. 
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bronzes found in an anteroom in Building ID; although the 

remaining contents are rather scarce, storeroom facilities 

and restricted living quarters cannot be ruled out for the 

Eastern Complex. 

The Mycenaean ceramic material retrieved from the three 

units of the complex falls in the Late Helladic III B-C 

early horizon. So far, on the basis of macroscopic exami-

nation, at least 50 vase-shapes from different fabrics have 

been recognised and studied. We have, also, been able to 

detect foreign influences or imports (from Aigina and Ath-

ens), even though the Northeastern (Peloponnesian) influ-

ence cannot be excluded. It is worth emphasizing that for 

the first time we are in a position to identify a series of 

Aeginetan pottery shapes, unknown so far at Kolonna, 

Aegina, which sheds new light on the Aeginetan pottery 

production in the Late Mycenaean period. More data on 

such matters will soon be obtained by the final assessment 

of the results of the petrographic and chemical analyses of 

different fabrics, which is well in progress under the direc-

tion of Dr. Peter Day (University of Sheffield) and Dr. 

Vassilis Kilikoglou (N.C.S.R. “Demokritos”, Greece). As 

there is a very restricted background on the Salaminian 

pottery of Mycenaean date (this has been studied, to some 

extent, only on the basis of the ceramic contents of cham-

ber tombs), it is hoped that our full study of the domestic 

material from Kanakia will enrich substantially the 

Mycenaean “database” on a local and regional level. 

 

Progress report (2008) 

The study of the pottery from the Mycenaean acropolis at 

Kanakia, Salamis has been steady and fruitful over the past 

year. 

Treatment of pottery 

The drawing of the Mycenaean pottery from Building Iota 

Delta, including parts that were joined from sherds found in 

two seasons (2002 and 2007), has now been completed by 

the archaeologist Stavros Oikonomidis (Figs. 4, 7, 8) . Sup-

plementary conservation work on the ceramic material 

from the same building was also carried out in 2008 by 

Margarita Venaki, Despina Marsinopoulou and Kostas 

Vassiliadis (e.g. Fig. 3). 

Study of pottery 

Particular emphasis has been laid on the examination of the 

construction modes, specifically in terms of wheel-made 

and hand made categories. According to recent develop-

ments in this field,5 there is a number of techniques distin-

guished between the wheel-made and the hand-made one, 

which are seen as the two extremes of the spectrum. Within 

this context, it has been attempted to discern whether there 

are forms in our material which were wheel-shaped6 as op-

posed to wheel-thrown ones. Our tentative results, on the 

basis of specific morphological characteristics, indicate that 

a large group of vase-forms (see below the first category of 

the analytical part) could have been wheel-shaped. How-

ever, it should be borne in mind that reliable and definite  

Fig. 5. Salamis, Kanakia. Selection of fragments of Aeginetan 

cooking pots. 

Fig. 6. Salamis, Kanakia. Part of deep bowl with wavy-band 

decoration.  
Fig. 7. Salamis, Kanakia. Spouted basin with banded decora-

tion.  
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information on this matter can only be provided by X-ray 

analyses.7 

 

Analytical part 

The petrographic section of the analytical project, under 

the direction of Dr. Peter Day (University of Sheffield), 

has been completed. The macroscopic groups, as defined 

by the present author, have been confirmed to a great ex-

tent by the petrographic examination (i.e. thin sections). 

The main results, provided by Dr. Day, are as follows (in 

brief): 

1. Three macroscopic groups, assigned to Attica and 

Aigina (?) have been identified on the basis of morpho-

logical traits and fabric:  

a. Closed shapes, e.g. amphorae/hydriae, with burnished 

slip, a trait attributed to Attica, and monochrome closed 

pots with slightly concave base, also known from Attica, 

b. Two handled basins with burnished slip, banded decora-

tion and gold mica in the fabric, and c. Spouted kraters 

with burnished slip, and wavy band decoration, well at-

tested in Attica. All three groups show a homogeneous 

fine matrix with few inclusions. It is interesting to note 

that the basins with gold mica in their fabric are not differ-

entiated from the rest of the samples, according to the ini-

tial examination of the thin sections. 

2. The proposed Aeginetan origin of tripod cooking pots, 

cooking jars and lids, also of two-handled basins, with or  

without spout, and of pithoid jars, has been confirmed (e.g. 

Fig. 5). Given that Aegina was thought, until very recently, 

to have produced only cooking pots (tripod pots or cook-

ing jars) in the Late Mycenaean period, the identification 

of new shapes made of Aeginetan kitchenware fabric 

sheds some fresh light on its wider pottery production and 

organisation. 

3. The fragments of pithoid jars, of non-Aiginetan fabric, 

show some variety in terms of fabric. 

4. The samples of bath-tubs with a very distinctive fabric, 

unparalleled in other vessels, have been sorted in two 

groups, the second of them showing a possible link to the 

first large group of samples (see above). Further, a possible 

link of a sample from the first group to a sample from the 

group of non-Aeginetan pithoid jars is of some importance.  

5. Two sherds from coarse ware stirrup jars of the well-

known commercial type are most probably of Cretan fab-

rics; a search in stirrup jars database will follow. 

6. All remaining macroscoping groups (deep bowls with 

wavy band decoration (Fig. 6), shallow bowls, deep bowls 

(Fig. 2), stirrup jars (Fig. 4), kylikes) were characterised by 

variation in colour and composition. However, their very 

fine fabrics have rendered them inappropriate for petro-

graphic examination.  

The chemical part of the analytical work, under the direc-

tion of Dr. Vassilis Kilikoglou (N.C.S.R. “Demokritos”), is 

expected to fill the gap left by petrography and provide 

further data for categorisation. 

 

 

Christina Marabea 

Archaeologist (M.A.) 

 

 

Notes 

1 
Η δηµοσιευόµενη εδώ σύντοµη έκθεση αποτελεσµάτων αφορά 

στην πρόοδο της µελέτης κεραµεικού υλικού από την 

Μυκηναϊκή ακρόπολη των Κανακίων κατά το 2008, στο πλαίσιο 

της πλήρους δηµοσίευσης των αποτελεσµάτων της ανασκαφής, η 

οποία υποστηρίζεται από το Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων και το 

Institute for Aegean Prehistory (INSTAP). 
2 Λώλος 2003. Lolos, Marabea and Oikonomou 2007. Lolos 

2009. 
3 Marabea 2007. 
4 In light of the recent isolation of a new ceramic phase (LH III 

B2 late) in the Argolid, it cannot be totally excluded that the 

abandonment of the acropolis took place at the very end of the 

LH III B. I am grateful to Dr. E. French for showing me the ma-

terial from the destruction level at Mycenae. 
5 E.g. Courty και Roux 1995; for a synopsis, see also Berg 2008. 
6
 In this mode, the final finish of a hand-made pot takes place on 

the wheel. For cases as to where the wheel shaping may begin, 

see Roux και Courty 1998. 
7 

e.g. Berg 2008 and personal communication. 

 

Fig. 8. Salamis, Kanakia. Parts of deep bowls (Group A and 

A/B). 
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Οι σωστικές ανασκαφικές έρευνες που διεξήχθησαν τις 

τελευταίες δεκαετίες στο Αµπελάκι της Σαλαµίνας από 

την Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων 

(Β΄ ΕΠΚΑ, ΚΣΤ΄ ΕΠΚΑ) υπό τη διεύθυνση της ∆ρος 

Ιφιγένειας ∆εκουλάκου, µε την οικονοµική ενίσχυση των 

Ιδρυµάτων Ι. Φ. Κωστοπούλου και Ψύχα, έφεραν στο φως 

σηµαντικά κατάλοιπα της πόλης των ιστορικών χρόνων  

και έδωσαν ενδιαφέρουσες πληροφορίες για την κατοί-

κηση της περιοχής από τον 8ο αι. π.Χ. έως και τα Βυ-

ζαντινά χρόνια. 

Η καταγραφή και µελέτη της κεραµεικής1 έδειξε κυ-

ριαρχία Αττικής κεραµεικής και αφορά σε αγγεία µε γρα-

πτή διακόσµηση (µελανόµορφη, ερυθρόµορφη), αλλά και 

σε µελαµβαφή και άβαφα καθηµερινής χρήσης.  Η εισα-

γωγή των Αττικών αγγείων στο Αµπελάκι αρχίζει τουλά-

χιστον από τον ύστερο 8ο αι. π.Χ., σύµφωνα µε τα στοι-

χεία που προκύπτουν από το ως τώρα καταγεγραµµένο κε-

ραµεικό υλικό.2 

Τα µελαµβαφή αγγεία από Αττικά εργαστήρια, δείγµατα 

των οποίων παρουσιάζονται εδώ (Εικ. 1-4), διακρίνονται 

για την επιµεληµένη τους κατασκευή, τον καθαρό και λε-

πτό πηλό, καθώς και το στιλπνό τους γάνωµα. Μεγάλος εί-

ναι ο αριθµός σκύφων και κανθάρων, Κλασικών και 

Ελληνιστικών τύπων. Σηµαντικό ποσοστό καταλαµβάνουν 

οι φιάλες και τα πινάκια, ενώ λιγότερα είναι τα παρα-

δείγµατα από κύλικες, όλπες οινοχόες, πυξίδες, αλατο-

δοχεία και άλλα αγγεία. 

 

 

 

 

 

Α Τ Τ Ι Κ Η   Κ Ε Ρ Α Μ Ε Ι Κ Η   Α Π Ο   Τ Ο   Α Μ Π Ε Λ Α Κ Ι   

 Σ Α Λ Α Μ Ι Ν Α Σ 
 

του 
 

Γιάννη Χαιρετάκη 
 

Ι. Μ Ε Λ Α Μ Β Α Φ Η  Α Γ Γ Ε ΙΑ   

Εικ. 1. Αµπελάκι Σαλαµίνας, Oικόπεδο Ε. Γκιόκα. Σκύφος, 

όλπη, πινάκιο (5ος-4ος αι. π.Χ.). 

Εικ. 3. Αµπελάκι Σαλαµίνας, Oικόπεδο Ε. Γκιόκα. Κύλικα-

κάνθαρος (340-325 π.Χ.). 

Εικ. 2. Αµπελάκι Σαλαµίνας, οικόπεδο Γκιόκα. Κύλικα (525-

500 π.Χ.) 

Εικ. 4. Αµπελάκι Σαλαµίνας, Oικόπεδο Ε. Γκιόκα. Τοµές και 

όψεις φιαλιδίων και αλατοδοχείων.  
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Η µελανόµορφη λήκυθος3 (Εικ. 5) µε αριθµό ανασκαφής 

Π 227 προέρχεται από το οικόπεδο ιδιοκτησίας Ε. Γκιόκα 

στον όρµο των Αµπελακίων και εντοπίστηκε κατά την 

ανασκαφή του έτους 2003.  

Στο κέντρο της παράστασης της ληκύθου βρίσκεται η 

Αθηνά στον τύπο της Προµάχου, στραµµένη προς τα δε-

ξιά, να πλήττει µε δόρυ έναν Γίγαντα. Ο Γίγαντας, που 

ταυτίζεται µε τον Εγκέλαδο, προφανώς πληγωµένος παρα-

παίει. Εκατέρωθεν υπάρχουν ακόµη δύο Γίγαντες, οι οποί-

οι µε προτεταµένες τις ασπίδες και τα δόρατα ετοιµά-

ζονται να πλήξουν τη Θεά.  Στον ώµο υπάρχει πετεινός 

και δύο φύλλα κισσού (Εικ. 6). 

Η λήκυθος ανήκει στα έργα της Οµάδας του Πετεινού, 

που πήρε την ονοµασία της από τους σχηµατοποιηµένους 

πετεινούς που ζωγραφίζονται στον ώµο των ληκύθων, και 

χρονολογείται στον ύστερο 6ο αι. π.Χ.. 

Η Γιγαντοµαχία είναι ένα πολύ γνωστό εικονογραφικό θέ-

µα, τόσο στην αγγειογραφία  όσο και στη γλυπτική και 

αναφέρεται στη µάχη των Ολυµπίων Θεών ενάντια στους 

Γίγαντες, τους οποίους γέννησε η Γη για να εκδικηθεί τους 

Θεούς του Ολύµπου για τον χαµό των Τιτάνων. Η Αθηνά, 

που γεννήθηκε στη διάρκεια αυτού του αγώνα, καταδίωξε 

τον Εγκέλαδο πάνω από τη Μεσόγειο, του έριξε στο κεφά-

λι τη Σικελία και τον έθαψε από κάτω.4 

Οι λήκυθοι, µε στενό σώµα, λεπτό και µακρό λαιµό και µια 

λαβή που συνδέει το λαιµό µε το σώµα, χρησιµοποιήθηκαν 

ως ελαιοδόχα και µυροδόχα αγγεία και αποτελούν συχνό-

τατο κτέρισµα σε τάφους. ∆εν είναι σπάνια όµως η εύρεσή 

τους και σε οικιστικά κατάλοιπα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΙΙ. 

Σ Κ Η Ν Η  Γ Ι Γ Α Ν Τ Ο Μ Α Χ Ι Α Σ  Σ Ε  Μ Ε Λ Α Ν Ο Μ Ο Ρ Φ Η   

Λ Η Κ Υ Θ Ο  

Εικ. 5. Αµπελάκι Σαλαµίνας, Οικόπεδο Ε. Γκιόκα. Μελανό-

µορφη λήκυθος (ύστερος 6ος αι. π.Χ.). 

Εικ. 6. Αµπελάκι Σαλαµίνας, Οικόπεδο Ε. Γκιόκα. Τµήµα του 

ώµου της ληκύθου της Εικ. 5 µε τον πετεινό και τα φύλλα 

κισσού. 
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Οι άωτοι σκύφοι, µε ανάγλυφη διακόσµηση από φυτικά 

µοτίβα και διηγηµατικές παραστάσεις, αποτελούν µια από 

τις πιο αντιπροσωπευτικές οµάδες κεραµεικής της Ελλη-

νιστικής περιόδου. Τα αγγεία µε ανάγλυφη διακόσµηση 

κατασκευάζονταν µε τη χρήση πήλινων µητρών, που εσω-

τερικά έφεραν το διάκοσµο του αγγείου στην αρνητική 

του µορφή.5 Πρωτοεµφανίζονται στην Αθήνα στο τελευ-

ταίο τέταρτο του 3ου αι. π.Χ. και συνεχίζουν να παρά-

γονται ως τα τέλη του 1ου αι. π.Χ. Ανάγλυφοι σκύφοι 

έχουν βρεθεί σε ολόκληρο τον Ελληνιστικό κόσµο, ενώ 

έχουν αναγνωριστεί και πολυάριθµα εργαστήρια κατα-

σκευής τέτοιων αγγείων. 

Από το Αµπελάκι της Σαλαµίνας και από τις ανασκαφές 

σωστικού χαρακτήρα στα Οικόπεδα Γκιόκα και Ζούγρη 

κυρίως, προέρχεται σηµαντικός αριθµός ανάγλυφων σκύ-

φων.6 Από τα δείγµατα αυτά, είναι αρκετά που µπορούν 

να αποδοθούν µε ασφάλεια σε Αττικά εργαστήρια βάσει 

των παραλληλιών τους.7 

1. Τµήµα ανάγλυφου σκύφου (Εικ. 7): το σώµα δια-

κοσµείται από επικαλυπτόµενα φύλλα φτέρης, µε πολλά 

πλάγια νεύρα στο εσωτερικό τους, χωρίς κεντρικό νεύρο. 

Κάτω από το χείλος υπάρχει διπλή διακοσµητική ζώνη: η 

κατώτερη φέρει ελικοειδές καρδιόσχηµο διακοσµητικό 

θέµα και η ανώτερη ζεύγη διπλών ελίκων (Εργαστήριο 

Hausmann ή του Βίωνα, 225-175 π.Χ.) 

2. Τµήµα ανάγλυφου σκύφου (Εικ. 8): το µετάλλιο µε 

προτοµή Αθηνάς Παρθένου, ορίζεται από κυκλική ανά-

γλυφη ταινία. Στο σώµα φύλλα λωτών και µικρά φύλλα 

φτέρης µε την κορυφή να κοιτά προς το µετάλλιο 

(Εργαστήριο του Βίωνα, 225-175 π.Χ.) 

3. Τµήµατα ανάγλυφου σκύφου (Εικ. 9): στο σώµα µακριά 

πέταλα που εναλλάσσονται µε κατακόρυφες σειρές από 

ανάγλυφους κυκλίσκους (Εργαστήριο του Απολλόδωρου(;), 

100-86 π.Χ.). 

 

Γιάννης Χαιρετάκης 

Αρχαιολόγος (Μετ.∆ιπλ.Ειδ.) 

 

 

 

 

 

 

 

ΙΙΙ.  

Α Ν Α Γ Λ Υ Φ Ο Ι   Σ Κ Υ Φ Ο Ι  

Εικ. 7. Αµπελάκι Σαλαµίνας, Οικόπεδο Ε. Γκιόκα. Τµήµα 

ανάγλυφου σκύφου. 

Εικ. 8. Αµπελάκι Σαλαµίνας, Οικόπεδο Ζούγρη. Μετάλλιο 

ανάγλυφου σκύφου µε προτοµή Αθηνάς Παρθένου. 

Εικ. 9. Αµπελάκι Σαλαµίνας, Οικόπεδο Ζούγρη. Τµήµατα 

ανάγλυφου σκύφου. 
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7 Για παράλληλα βλ. Rotroff 1982, 24-25, 104, 338-341. 

Συντοµογραφίες 

LIMC:   Lexicon Iconographicum Mythologiae Graecae 
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Το µαρµάρινο κιονόκρανο µε αριθµό ανασκαφής (Λβ 13) 

εντοπίστηκε το 2006, σε στρώµα καταστροφής οικίας, 

στην ανασκαφή σωστικού χαρακτήρα που διενεργούσε η 

ΚΣΤ΄ ΕΠΚΑ υπό τη διεύθυνση της ∆ρος Ιφ. ∆εκουλάκου 

και µε την οικονοµική ενίσχυση των Ιδρυµάτων Ι. Φ. Κω-

στοπούλου και Ψύχα, στο οικόπεδο ιδιοκτησίας Ζούγρη 

στη νότια κλιτύ της χερσονήσου της Πούντας στο Αµπε-

λάκι της Σαλαµίνας (Εικ. 1).1 Πρόκειται για µικρό κιονό-

κρανο πεντελικού µαρµάρου, µε διακόσµηση φύλλων ά-

κανθας σε χαµηλό ανάγλυφο (Εικ. 2). Έχει ύψος 13,7 εκ., 

διάµετρο κάτω 10,7 εκ. και άνω 13,8 εκ., ενώ φέρει δια-

µπερή οπή (διαµέτρου κάτω από 4-5,5εκ., και άνω 3,5εκ.), 

όπου διατηρούνται ακόµα υπολείµµατα µολύβδου. 

Αρχικά έγινε ψηφιακή φωτογραφική τεκµηρίωση προκει-

µένου να γίνουν γνωστές οι όψεις του γλυπτού πριν από 

οποιαδήποτε εργασία συντήρησης. Αφού ολοκληρώθηκε η 

“χαρτογράφηση”-αποτύπωση των όψεων µε τις διάφορες 

επικαθίσεις σε “µιλιµετρέ” χαρτί, ακολούθησε ο µηχανι-

κός καθαρισµός και στα δυο υλικά. Για τον καθαρισµό 

χρησιµοποιήθηκαν µικρά εργαλεία (χειρουργικό νυστέρι 

µε διάφορες λάµες, εργαλείο βελόνα, οδοντιατρικά εργα-

λεία, µαλακά και σκληρά πινέλα, υαλόβουρτσες διάφορων 

µεγεθών). Για τον καθαρισµό της επιφάνειας χρησι-

µοποιήθηκαν ήπια υλικά συντήρησης, όπως στεγνή βούρ-

τσα και µαλακό πινέλο για την αφαίρεση του χώµατος. 

Αρχικά καθαρίστηκε η επιφάνεια του µαρµάρου χωρίς να 

επηρεαστεί ο µόλυβδος και στη συνέχεια έγινε ήπιος ψε-

κασµός µε απι-

ονισµένο νερό. 

Όταν η επιφά-

νεια µαλάκωσε 

αρκετά και κα-

θάρισε από τις 

µεγάλες ποσό-

τητες χώµατος, 

εφαρµόσθηκαν 

κοµπρέσες 

χαρτοβάµβακα 

µε απιονισµένο 

νερό και ακο-

λούθησε ήπιο 

βούρτσισµα που 

βοήθησε να σπάσουν τα σκληρά “φιλµ” από τις χωµάτινες 

επικαθίσεις. Έπειτα πραγµατοποιήθηκαν επαναληπτικές ε-

φαρµογές από κοµπρέσες νερού και ουδέτερου σαπουνιού 

Ε-ΖΥ (ήπιου φυσιού σαπουνιού) σε διάλυµα µε αναλογία 

1:1 σε ζεστό απιονισµένο νερό, για να αφαιρεθεί η σκληρή 

κρούστα που υπήρχε σε µερικά σηµεία. Τέλος χρησι-

µοποιήθηκε µπατονέτα µε βαµβάκι καθώς και βελόνα στις 

εσοχές της επιφάνειας καθώς και στις οπές του. Με επι-

σταµένη προσοχή βρέθηκε η λεγόµενη “πάτινα” του µαρ-

µάρου. Η συντήρηση του µολύβδου (Pb) έγινε και αυτή µε 

µηχανικό τρόπο, µε τη χρησιµοποίηση πολύ µαλακής βούρ-

τσας για  “ξεσκόνισµα” των επιφανειών του. 

Κατά την διάρκεια των εργασιών φωτογραφήθηκαν όλα τα 

στάδια της συντήρησης, ενώ έγινε και ο τελικός σχεδια-

σµός–αποτύπωση όλων των συντηρηµένων επιφανειών. 

Το κιονόκρανο συσκευάστηκε σε ξύλινο κιβώτιο, στε-

ρεώθηκε µε προστατευτικά αντικραδασµικά και τοποθε-

τήθηκε για φύλαξη στην αποθήκη του Αρχαιολογικού Μου-

σείου Σαλαµίνας. 

Παναγιώτης ∆εδεβέσης 

Συντηρητής Αρχαιοτήτων 
 
Σηµειώσεις 
1 Για την πόλη των ιστορικών χρόνων και για το Οικόπεδο 

Ζούγρη, βλ. ∆εκουλάκου, Ιφ. στο Ακάµας, Όµιλος Ανάδειξης 
Μνηµείων Σαλαµίνος, Ενηµ. ∆ελτίο 2, 2008, 10-13, όπου και η 

παλαιότερη βιβλιογραφία.  

Ε Ρ Γ Α Σ Ι Ε Σ  Σ Υ Ν Τ Η Ρ Η Σ Η Σ  Μ Α Ρ Μ Α Ρ Ι Ν Ο Υ   

Κ Ι Ο Ν Ο Κ Ρ Α Ν Ο Υ  

Α Π Ο  Τ Ο  Α Μ Π Ε Λ Α Κ Ι  Σ Α Λ Α Μ ΙΝ Α Σ  
 

του 
 

Παναγιώτη ∆εδεβέση 

Εικ. 1. Αµπελάκι, Οικ. Ζούγρη. Στρώµα καταστροφής οι-

κίας. Με βέλος, το κιονόκρανο. 

Εικ. 2. Αµπελάκι, Οικ. Ζούγρη. Το µαρ-

µάρινο κιονόκρανο. 
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Για τη χριστιανική Σαλαµίνα ανεκτίµητα παραµένουν τα 

σοφά άρθρα του ∆ηµητρίου Πάλλα όπου καταγράφονται 

οι πρώτες ασφαλείς αρχαιολογικές ειδήσεις για την περίο-

δο αυτή. Παρά τη σιωπή των πηγών, η ζωή στο νησί συνε-

χίζεται χωρίς διακοπή, από τους ρωµαϊκούς χρόνους έως 

περίπου και τον 8ο αι. στις δύο κοιλάδες που εκτείνονταν 

βόρεια και νότια του Μαυροβούνιου. Ο βόρειος αγροτικός 

οικισµός είχε ως κέντρο την περιοχή της “Ζωοδόχου Πη-

γής” στη σηµερινή πόλη της Σαλαµίνας, ενώ ο νότιος ανα-

πτύχθηκε µε κέντρο το Αιάντειο, γνωστό στις πηγές και 

ως Μητρόπολη. Μάρτυρες της οικιστικής και οικονοµικής 

ανάπτυξης των οικισµών του νησιού αποτελούν τα πολλά 

γλυπτά και τα µαρµάρινα αρχιτεκτονικά µέλη παλαιοχρι-

στιανικών κτιρίων, καθώς και οι πολλοί παλαιοχριστια-

νικοί και πρώιµοι βυζαντινοί τάφοι. Οι οικισµοί αυτοί υπέ-

στησαν σοβαρές καταστροφές µεταξύ των ετών 551-601 

από ισχυρή σεισµική δραστηριότητα. Καταστροφές που 

επιτάθηκαν από τις σλαβικές επιδροµές που καταµαρτυ-

ρούνται στη Νότια Ελλάδα από το 582-583 και εξής.  

Πρόσφατα αρχαιολογικά δεδοµένα ενισχύουν τις απόψεις 

αυτές και συµπληρώνουν τις γνώσεις µας για την παλαιο-

χριστιανική και πρωτοβυζαντινή Σαλαµίνα. Το 2007 στο 

οικόπεδο ιδιοκτησίας Σούστη, 200 µέτρα από τον κόλπο 

του Αιαντείου και 350 µέτρα ΒΑ του οµώνυµου οικισµού, 

κατά τη διάρκεια προκαταρκτικού αρχαιολογικού ελέγχου, 

πραγµατοποιήθηκε σωστική ανασκαφή, που αποκάλυψε 

ταφικό συγκρότηµα µε αξιόλογα ευρήµατα (Εικ. 1). 

Τάφος Ι: Πρόκειται για 

κτιστό ηµικατεστραµ-

µένο κιβωτιόσχηµο τά-

φο, τα τοιχώµατά του 

οποίου, κατασκευασµέ-

να από αργολιθοδοµή 

και ασβεστοκονίαµα, έ-

φεραν εσωτερικά επί-

χρισµα. Τα πολλά τµή-

µατα ορθογώνιων πλίν-

θων που βρέθηκαν στο 

γύρω χώρο, αρκετά από 

τα οποία συνδέονταν 

εκφορικά µε παχύ συν-

δετικό κονίαµα, υποδει-

κνύουν ότι ο τάφος στε-

γαζόταν µε καµάρα. Πε-

ριείχε δύο διαδοχικές, πολλαπλές ταφές. Η ανώτερη 

αποτελείτο από το διάσπαρτο σκελετικό υλικό έξι ενη-

λίκων, ήταν σχεδόν ακτέριστη και πρόκειται πιθανότατα για 

ανακοµιδή οστών. Η κατώτερη περιείχε δύο απο-

σαθρωµένους σκελετούς ενηλίκων µε τα κτερίσµατά τους: 

επτά ακόσµητα αγγεία, µία χάλκινη περόνη και µία χάλκινη 

µηλωτρίδα. Η ανεύρεση αρκετών χάλκινων και σιδερένιων 

ήλων υποδηλώνει ότι κάποιοι νεκροί είχαν τοποθετηθεί κα-

τά τον ενταφιασµό τους σε ξύλινο φορείο. Ο τάφος χρονο-

λογείται µε βάση τα ευρήµατά του, µεταξύ 5ου και 6ου αι. 

 

Τάφος ΙΙ: Ν∆ του Τάφου Ι αποκαλύ-

φθηκε ο Τάφος ΙΙ. Πρόκειται για ευρύ-

χωρο, κτιστό ορθογώνιο τάφο, οι τοίχοι 

του οποίου, πάχους 40 µε 50 εκ., κτι-

σµένοι µε αργολιθοδοµή, από ακανό-

νιστες αδρά λαξευµένες πέτρες και 

ισχυρό ασβεστοκονίαµα, ήταν εσωτερι-

κά επιχρισµένοι. Το µέγιστο σωζόµενο 

ύψος τους φθάνει τα 65 εκ. Η εύρεση 

µεγάλου αριθµού λίθων, κονιαµάτων 

και επιχρισµάτων, καθώς επίσης και το 

πλήθος ορθογώνιων πλίνθων µε δακτυ-

λιές υποδηλώνουν ότι ο τάφος στεγαζό- 

Ν Ε Α  Α Ρ Χ Α Ι Ο Λ Ο Γ Ι Κ Α  ∆ Ε ∆ Ο Μ Ε Ν Α  Γ Ι Α  Τ Η Ν   

Π Α Λ Α Ι Ο Χ Ρ Ι Σ Τ Ι Α Ν Ι Κ Η  Κ Α Ι  Π Ρ Ω Τ Ο Β Υ Ζ Α Ν Τ Ι Ν Η   

Σ Α Λ Α Μ Ι Ν Α* 

των 

Γεωργίου Κακαβά και Σοφίας Ζύρµπα 

Εικ. 1. Σαλαµίς, Αιάντειο. Γενική άποψη ανασκαφέντος χώρου. 

Εικ. 2. Σαλαµίς, Αιάντειο, Τάφος 

ΙΙ. Τριφυλλόσχηµη οινοχόη. 
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ταν µε ηµικυλινδρική καµάρα. Η είσοδος του τάφου δια-

µορφωνόταν από επιµεληµένη πλινθοδοµή στην ανατολι-

κή πλευρά. Σώζεται in situ το κατώφλι της κλίµακας καθό-

δου, από ορθογώνια πλίνθο µε κυµατοειδείς δαχτυλιές.  

∆έχτηκε πολλαπλές ταφές σε δύο επίπεδα: Στο ανώτερο το 

σκελετικό υλικό βρέθηκε, ανάµεσα σε µεγάλες ποσότητες 

ασβέστη, κατακερµατισµένο και διάσπαρτο. Τµήµατα 

οκτώ τουλάχιστον κρανίων, βρέθηκαν στη Β∆ πλευρά του 

τάφου, ενώ στην υπόλοιπη έκτασή του εντοπίστηκαν ελά-

χιστα τµήµατα οστών, κυρίως από τα κάτω άκρα. Πρόκει-

ται για σχεδόν ακτέριστες ταφές, αφού τα µοναδικά ευρή-

µατα στο στρώµα αυτό ήταν τµήµατα από ζεύγος χάλκι-

νων ενωτίων, ένα αργυρό ενώτιο, δύο µικροί σιδερένιοι ή-

λοι και ένα σπασµένο αγγείο στην ανατολική πλευρά του 

τάφου. Τα κοσµήµατα που συνόδευαν τους νεκρούς υπο-

δηλώνουν ότι τουλάχιστον δύο από αυτούς ήταν γυναίκες.  

Στο κατώτερο στρώµα αποκαλύφθηκαν πλησίον της νό-

τιας µακριάς πλευράς του τάφου τρεις σκελετοί νεκρών 

τοποθετηµένων σε εκτεταµένη ύπτια στάση, απευθείας πά-

νω στο έδαφος. Τρία κρανία ενηλίκων και ένα µικρού παι-

διού βρέθηκαν στη Β∆ γωνία, ενώ παράλληλα µε τη βό-

ρεια πλευρά διασώθηκαν αρκετά τµήµατα κάτω άκρων. 

Παρά την κακή διατήρηση του σκελετικού υλικού, ανα-

γνωρίζονται επτά ταφές που συνοδεύονταν από πλούσια 

κτερίσµατα. Σχεδόν σε επαφή µε το νότιο, δυτικό και βό-

ρειο τοίχο, αποκαλύφθηκαν έντεκα ακόσµητα ακέραια 

αγγεία (Εικ. 2-3). Ένα δωδέκατο αγγείο βρέθηκε σπα-

σµένο στην είσοδο του τάφου. Τους νεκρούς συνόδευαν 

αρκετά κοσµήµατα και προσωπικά αντικείµενα: µία αργυρή 

και µία χάλκινη περόνη, τέσσερις χάλκινες πόρπες (Εικ. 4), 

ένα ζευγάρι χάλκινων ενωτίων, ένας χάλκινος κρίκος, ένας 

χάλκινος κωδωνίσκος (Εικ. 5), καθώς και µία αργυρή και 

δύο χάλκινες µηλωτρίδες (Εικ. 6). Και στο στρώµα αυτό 

βρέθηκαν διαφόρων µεγεθών σιδερένιοι ήλοι και τµήµατα 

από δύο σιδερένιους κρίκους. Το είδος των κτερισµάτων 

βοηθάει στην αναγνώριση του φύλου και της ηλικίας των 

νεκρών, έξι ήταν ενήλικοι και ένα παιδί. Η παρουσία των 

πορπών δηλώνει ότι τουλάχιστον τρεις νεκροί ήταν άντρες, 

πιθανώς στρατιωτικοί ή κάποιοι αξιωµατούχοι, ενώ ο κω-

δωνίσκος αποτελεί “γνώρισµα” που έφεραν τα παιδιά στο 

σώµα τους όταν έπαιζαν.  

Η µεγάλη ποσότητα ασβέστη που βρέθηκε στο ανώτερο 

στρώµα του τάφου ενισχύει την υπόθεση ότι το σκελετικό 

υλικό του στρώµατος αυτού ανήκει σε θύµατα λοιµού, που 

εξαιτίας των ιδιαίτερων περιστάσεων, για λόγους εξοικονό-

µησης χώρου και χρόνου, ενταφιάστηκαν στον ευρύχωρο 

τάφο που προϋπήρχε και διέθετε διαµορφωµένη είσοδο. Η 

χρονολόγηση του τάφου στο ευρύτερο διάστηµα µεταξύ του 

6ου και του 7ου αι. φαίνεται πιθανή από την παρουσία των 

κτερισµάτων και των αντικειµένων, η τυπολογική εξέταση 

των οποίων παραπέµπει στην περίοδο αυτή. Για παράδειγµα 

η πόρπη τύπου de Bolgota (Εικ. 4), µε την τριγωνική διά-

τρητη πλάκα να κοσµείται εσωτερικά µε τρίφυλλο ανθέµιο, 

είναι αρκετά διαδεδοµένη τον 6ο και τον 7ο αι. Ίδιου ή 

παρόµοιου τύπου έχουν βρεθεί σε ανασκαφές της Αττικής, 

της Κορίνθου, της Θεσσαλονίκης, της Σάµου, στην Ελεύ-

θερνα και αλλού. 

Τάφος ΙΙΙ: ΝΑ του Τάφου ΙΙ και σε παράλληλη διάταξη µε 

τον Τάφο Ι αποκαλύφθηκε ηµικατεστραµµένος ο Τάφος ΙΙΙ. 

Πρόκειται για κτιστό κιβωτιόσχηµο οικογενειακό τάφο, 

όµοιων σχεδόν διαστάσεων, κατασκευής και προσανατολι-

σµού µε τον Τάφο Ι. Οι τοίχοι σώζονται σε µικρό ύψος και 

δεν φέρουν ενδείξεις για τη στέγαση του τάφου, εν τούτοις 

τα πολλά τµήµατα ορθογώνιων πλίνθων που βρέθηκαν στις 

επιχωµατώσεις αποτελούν ένδειξη ότι και ο τάφος αυτός 

ήταν καµαρωτός. Περιείχε πέντε σύγχρονες ταφές. Προς τη 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  
Εικ. 3. Σαλαµίς, Αιά-

ντειο. Τάφος ΙΙ. Κύ-

πελλο. 

 

 

 

 
 
Εικ. 4. Σαλα-

µίς, Αιάντειο, 

Τάφος ΙΙ. Χάλ-

κινη πόρπη ζώ-

νης τύπου de 

Bolgota. 

 

 

 

 

 

 

 
 
Εικ. 5. Σαλαµίς, Αιά-

ντειο, Τάφος ΙΙ. Χάλ-

κινος κωδωνίσκος. 
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νότια µακριά πλευρά του βρέθηκαν τρεις σκελετοί, µε ευ-

διάκριτη τη θέση και τη στάση τους. Στη Β∆ γωνία του 

τάφου αποκαλύφθηκε το ίχνος ενός τέταρτου κρανίου και 

πάνω σε αυτό τµήµα χάλκινου ενωτίου. Φαίνεται πως ο 

σκελετός του τέταρτου νεκρού, που είχε ενταφιαστεί κατά 

µήκος του βόρειου τοίχου, υπέστη και τη µεγαλύτερη κα-

ταστροφή, καθώς δεν βρέθηκαν παρά λίγα οστά κατα-

πλακωµένα από πέτρες. Ένα πέµπτο µικρότερο µε λεπτά 

τοιχώµατα κρανίο αποκαλύφθηκε στο ύψος περίπου της 

οσφύς του δεύτερου σκελετού. Πρόκειται για µικρό παιδί 

το οποίο, όπως υπαινίσσεται η θέση του, ενταφιάστηκε 

µαζί µε τη µητέρα του, στην αγκαλιά της.  

Τα κτερίσµατα που συνόδευαν τους νεκρούς βρέθηκαν κυ-

ρίως κάτω από τους πεσµένους τοίχους της βόρειας, δυτι-

κής και νότιας πλευράς του τάφου, ενώ τα προσωπικά 

τους αντικείµενα µέσα ή γύρω από τα κρανία. Περι-

συλλέχθηκαν όστρακα από συνολικά επτά ακόσµητα 

αγγεία, χάλκινα και αργυρά κοσµήµατα – ένα αργυρό και 

τέσσερα χάλκινα ενώτια, µία χάλκινη και δύο αργυρές πε-

ρόνες (Εικ. 7), τµήµα χάλκινου περιδέραιου, ένα αρχαίο 

νόµισµα σε δεύτερη χρήση ως περίαπτο, -και άλλα µετάλ-

λινα αντικείµενα -δύο χάλκινες µηλωτρίδες, ένας χάλκινος 

κωδωνίσκος-“γνώρισµα” και πολλοί µικροί σιδερένιοι κρί-

κοι, πιθανώς από ζώνη. Μέσα στο κρανίο Β βρέθηκε χάλ-

κινο εικοσανούµµιο του αυτοκράτορα Φωκά (602-610), 

κοπής Κωνσταντινούπολης, που αποτελεί και ένα ασφαλές 

terminus post quem για τη χρονολόγηση των ταφών στις 

αρχές του 7ου αι. Τα υπόλοιπα συνευρήµατα δεν έρχονται 

σε αντίθεση µε τη χρονολόγηση αυτή, επειδή η κοινή τυπο-

λογία τους εντάσσεται στο χρονολογικό πλαίσιο της κυκλο-

φορίας του συγκεκριµένου νοµίσµατος, αφού ως πολύτιµα 

αντικείµενα περνούσαν από γενιά σε γενιά. 

Ανατολικά του Τάφου ΙΙΙ βρέθηκε τοίχος που φαίνεται να 

ξεκινά από το εσωτερικό µέτωπο του βόρειου τοίχου του 

τάφου αυτού. Πιθανώς, πρόκειται για τµήµα ενός τέταρτου 

κατεστραµµένου τάφου, όπως µαρτυρούν το πλήθος των 

σπασµένων κεράµων και πλίνθων, πολλοί από τους οποίους 

φέρουν διακόσµηση µε δαχτυλιές, κοµµάτια ασβεστοκονιά-

µατος, ίχνη επιχρίσµατος, όστρακα κτενιωτά και αποσα-

θρωµένα οστά. Στον περιβάλλοντα χώρο του συγκρο-

τήµατος ανασκάφηκε τµήµα ηµικυκλικού τοίχου αµελούς 

λιθοκατασκευής και τµήµατα δρόµων διαφόρων εποχών. 

Τέλος, εντοπίστηκε εκτεταµένη πυρά η οποία ανάγεται, µε 

βάση τα κινητά ευρήµατα, σε χρόνους προγενέστερους των 

παλαιοχριστιανικών. 

Η µέχρι σήµερα αρχαιολογική έρευνα επιτρέπει τη διατύ-

πωση κάποιων πρώτων συµπερασµάτων: 

1. Ανασκάφηκε ταφικό συγκρότηµα τριών τουλάχιστον ορ-

θογώνιων κτιστών καµαρωτών τάφων, οι οποίοι είχαν κα-

τασκευασθεί για τα µέλη µιας οικογένειας ή οµάδας, µε 

σκοπό την κοινή νεκρική λατρεία.  

2. Οι τάφοι Ι και ΙΙΙ βρέθηκαν στο ίδιο βάθος, σε πα-

ράλληλη διάταξη και απέχουν µεταξύ τους 30 εκ. Είναι 

απλοί και έχουν τις ίδιες περίπου διαστάσεις. Αντίθετα ο 

τάφος ΙΙ είναι µεγαλύτερων διαστάσεων και ανήκει στην 

ιδιαίτερη κατηγορία των καµαρωτών µε κτιστή κλίµακα κα-

θόδου, που εµφανίζεται τον 6ο αι. Είναι επιµελέστερης και 

ακριβότερης κατασκευής, δεδοµένα που σε συνδυασµό µε 

τα αξιόλογα κινητά ευρήµατα απηχούν την κοινωνική τάξη 

και την οικονοµική επιφάνεια των νεκρών, µέλη κάποιας 

σηµαντικής οικογένειας της περιοχής του Αιαντείου. 

3. Ο κυρίαρχος τρόπος ταφής είναι ο ενταφιασµός των νε-

κρών σε εκτεταµένη ύπτια στάση. Και οι τρεις τάφοι, ως οι-

κογενειακοί, έχουν δεχθεί οµαδικές ταφές, ταυτόχρονες ή 

όχι, φαινόµενο αρκετά συχνό από τον 6ο αι. και εξής. Οι 

σύγχρονες ταφές οφείλονται όχι σε φυσιολογικούς θανά-

τους, αλλά ίσως σε θανάτους από λοιµό, όπως µαρτυρεί και 

η ανεύρεση µεγάλων ποσοτήτων ασβέστη στο ανώτερο 

στρώµα του τάφου ΙΙ, ή σε κάποιο βίαιο γεγονός, όπως 

σεισµό, ή βαρβαρική επιδροµή. Ο προσανατολισµός των 

τάφων και κατ’ επέκταση και των νεκρών υπακούει στον 

κανόνα Α προς ∆. 

4. Τα κτερίσµατα που κυριαρχούν και συνόδευαν τις πολλα-

πλές ταφές είναι, εκτός από τα πήλινα ακόσµητα αγγεία, τα 

χάλκινα και κυρίως τα πολλά αργυρά κοσµήµατα, που αντα- Εικ.  7. Σαλαµίς, Αιάντειο, Τάφος ΙΙΙ. Αργυρή περόνη. 

Εικ. 6. Σαλαµίς, Αιάντειο, Τάφος ΙΙ. Αργυρή µηλωτρίς (ω-

τογλυφίδα). 
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νακλούν την ανθηρή οικονοµική κατάσταση των νεκρών ή 

της οικογένειάς τους.  

5. Κάποια ευρήµατα της ανασκαφής µπορούν να συν-

δεθούν µε ταφικά έθιµα της εποχής: Το νόµισµα που βρέ-

θηκε µέσα σε κρανίο του τάφου ΙΙΙ αντιπροσώπευε το ναύ-

λο του νεκρού για το ταξίδι του στον Κάτω Κόσµο. Τα συ-

νανήκοντα θραύσµατα αγγείων, που βρέθηκαν στην ανα-

τολική πλευρά των τάφων ίσως σχετίζονται µε τη συνή-

θεια να σπάζεται κάποιο αγγείο, µετά την ολοκλήρωση 

της εκφοράς, κοντά ή έξω από την είσοδο του τάφου. Τέ-

λος, τα αγγεία που αποκαλύφτηκαν ακέραια κοντά στη 

νότια, δυτική και βόρεια πλευρά των τάφων πιθανότατα 

συνδέονται µε την τέλεση νεκρικών χοών κρασιού, ελαί-

ου, γάλακτος, µελιού ή κριθαριού µετά το τέλος των οποί-

ων τα άφηναν µέσα στον τάφο.  

6. Η παρουσία ανάµεσα στα ευρήµατα των λεγόµενων 

“βαρβαρικών πορπών” επιτρέπει τη σύνδεση των πολλα-

πλών σύγχρονων ταφών µε τις σλαβικές επιδροµές του τέ-

λους του 6ου και των αρχών του 7ου αι. 

7. Η τυπολογία των ευρηµάτων σε συνδυασµό µε τα αρχι-

τεκτονικά στοιχεία των ίδιων των τάφων αποτελεί τη βάση 

για τον ορισµό του χρονολογικού πλαισίου του ταφικού 

συγκροτήµατος και οδηγεί σε πιθανή χρονολόγησή του 

από τον 6ο έως και τις αρχές του 7ου αι.  

8. Η ανεύρεση τριών τουλάχιστον οικογενειακών τάφων 

ΒΑ της εισόδου του Αιαντείου αφενός ενισχύει την υπό-

θεση του Πάλλα για την ύπαρξη µόνιµου οικισµού στην 

ευρύτερη περιοχή κατά τους παλαιοχριστιανικούς και 

πρωτοβυζαντινούς χρόνους και αφετέρου συµπληρώνει τα 

αποσπασµατικά και τυχαία ευρήµατα της εποχής αυτής 

που έχουν εντοπιστεί κατά καιρούς στη νότια Σαλαµίνα. 

Όπως τον καµαρωτό τάφο στη θέση Πυργιακόνι, του 6ου 

αι., τον επίσης καµαρωτό τάφο στην κοιλάδα του Πέρανι, 

των αρχών του 7ου αι., τους παλαιοχριστιανικούς τάφους 

στις θέσεις Άγιος ∆ηµήτριος και Άγιος Αθανάσιος κοντά 

στο Αιάντειο. 

Εν κατακλείδι, τα νέα δεδοµένα που αντλούνται από τη 

θέση του συγκροτήµατος, το είδος των ανασκαφέντων τά-

φων, τη διάταξη των ταφών, την κατάσταση του σκελετι-

κού υλικού, και κυρίως από την ποιότητα των κτερισµά-

των, αποτελούν πολύτιµες ψηφίδες, που εµπλουτίζουν τη 

σύνθεση του ιστορικού και πολιτισµικού µωσαϊκού της 

ευρύτερης περιοχής του Αιαντείου, κατά την παλαιοχρι-

στιανική και πρώιµη βυζαντινή εποχή.  

 

 

Γεώργιος Κακαβάς                                                 Σοφία Ζύρµπα 

∆ρ. Αρχαιολογίας                                                        Αρχαιολόγος 

* Παρουσιάζεται σε σύντοµη µορφή η ανακοίνωση στο 28ο Συ-

µπόσιο Βυζαντινής και Μεταβυζαντινής Αρχαιολογίας και Τέχνης 

που διοργανώθηκε από τη Χριστιανική Αρχαιολογική Εταιρεία 

στο Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο από τις 16-18 Μαΐου 

2008 (βλ. Πρόγραµµα και περιλήψεις εισηγήσεων και ανα-

κοινώσεων, Αθήνα 2008,  29-30). Θα ακολουθήσει η πλήρης δη-

µοσίευση της ανασκαφικής έρευνας. 

Θερµές ευχαριστίες οφείλονται σε φίλους και συνεργάτες για την 

πολύτιµη συνδροµή τους στα διάφορα στάδια της έρευνας: στις 

συντηρήτριες αρχαιοτήτων της 1ης ΕΒΑ Γιώτα Γκιώνη, Γιάννα 

Μονεµβασίου και Άντα Πρωτοψάλτη, στην αρχαιολόγο της ΚΣΤ΄ 

ΕΠΚΑ Άντα Κάττουλα, στη νοµισµατολόγο Γιόρκα Νικολάου, 

στο σχεδιαστή της 1ης ΕΒΑ Βασίλη Σκούφη, στο φωτογράφο της 

1ης ΕΒΑ Λευτέρη Γαλανόπουλο, στον αρχιφύλακα αρχαιοτήτων 

της ΚΣΤ΄ ΕΠΚΑ Βαγγέλη Σκαλιώτη, στους Σαλαµίνιους φίλους 

Έρη Σακελλαρίου και Παναγιώτη Βελτανισιάν, και φυσικά στο 

συνεργείο της ανασκαφής Σπύρο Κανάκη, Βασίλη Τζιβάκο και 

Βαγγέλη Τσιλιβίγγο. 
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Θέση και περιγραφή του µνηµείου 

Στο Αµπελάκι Σαλαµίνας, βόρεια του ενοριακού ναού των 

Εισοδίων Θεοτόκου και στην Πλατεία Αρχαίων Τραγικών, 

η οποία ήταν πριν από αρκετές δεκαετίες η κεντρική πλα-

τεία της τότε αγοράς του χωριού, υπάρχουν ερείπια ενός 

πύργου της Μεσαιωνικής εποχής (Eικ. 1). Πρόκειται για 

ένα ορθογώνιο οικοδόµηµα, οι πλευρές του οποίου είναι 

προσανατολισµένες στους τέσσερεις άξονες του ορίζοντα. 

Έχει µήκος 9,50 µ. και πλάτος 5,50 µ. (Εικ. 2). Ο δυτικός 

τοίχος του κτηρίου είναι ο µόνος που έχει σωθεί σε ύψος 

2,30 µ. Ο νότιος διατηρείται σε πολύ χαµηλότερο ύψος, 

ενώ οι άλλοι δυο σώζονται σε επίπεδο θεµελίωσης Στον 

δυτικό τοίχο παρατηρούνται δύο ή τρία µικρά ανοίγµατα 

(Eικ. 3). Στο εσωτερικό του κτίσµατος υπάρχουν δυο σιροί 

(υπόγειοι αποθηκευτικοί χώροι, Eικ. 4), ενώ πλησίον και 

έξω αυτού άλλοι τρεις. Το µνηµείο είναι κτισµένο µε 

ογκώδεις αρχαίους δόµους και άλλα αρχιτεκτονικά µέλη, 

µεταφερµένα κατά πάσα πιθανότητα από την πόλη των 

Κλασικών χρόνων (5ου–4ου αι. π.Χ.) στην Πούντα Καµατε-

ρού και την περιοχή του λιµένα της. 

Το οικοδόµηµα αυτό ονοµάζεται από τους ντόπιους “Το 

Παλάτι του Αίαντα”, αλλά δεν έχει καµιά σχέση µε οποιο-

δήποτε αρχιτεκτόνηµα της Μυκηναϊκής εποχής. Λόγω, 

όµως, του ύψους και της σχεδόν µεγαλιθικής του κα-

τασκευής, σχετίστηκε από τη νεότερη λαϊκή παράδοση και 

το θρύλο µε τον Αίαντα τον Τελαµώνιο, ο οποίος σύµφωνα 

µε τους αρχαίους θρύλους και το έπος της Ιλιάδας ήταν 

υπερµεγέθης και κατ’ επέκταση θα ήταν αυτός που µε τις 

ευρείες διαστάσεις και δυνάµεις του θα είχε κτίσει το οικο-

δόµηµα.1 

 

Χρονικό της έρευνας 

Ο αρχαιολόγος Ηλίας Τσιριβάκος διενήργησε µικρή ανα-

σκαφική έρευνα στον πύργο του Αµπελακίου, το Μάρτιο 

του 1966, και χρονολόγησε την οικοδόµηση του κτηρίου 

αυτού γενικά στα χρόνια της Τουρκοκρατίας. Συγκεκριµένα 

γράφει: “Η απουσία οστράκων και ευρηµάτων, η εική και 

ως έτυχε τοποθέτησις του ενός δόµου επί του άλλου και η 

χρησιµοποίησις µικροτέρων λίθων, κεράµων και ασβέστου 

δια την πλήρωσιν των κενών µαρτυρούν, ότι ο τοίχος κα-

τεσκευάσθη εις πολύ µεταγενεστέρους χρόνους και πιθα-

νώτατα κατά τους χρόνους της Τουρκοκρατίας”.2 

Ο αείµνηστος, διεθνούς φήµης Σαλαµίνιος Βυζαντινο-

λόγος, ∆ηµήτριος Ι. Πάλλας, µε αφορµή τη χρονολόγηση 

της ίδρυσης του χωριού του Αµπελακίου σηµειώνει για το 

συγκεκριµένο κτήριο, ότι πρόκειται για “µεσαιωνικόν πύρ-

γον, τα ερείπια του οποίου ίστανται και 

σήµερον”.3 Σε άλλη δηµοσίευσή του τονίζει 

πως “Εις την περιοχήν του Αµπελακίου, 

όπου η Σαλαµίς των ιστορικών χρόνων, η 

Κόλουρις, δεν κατώρθωσα να ανεύρω λεί-

ψανα της παλαιοχριστιανικής και βυζα-

ντινής εποχής άλλα, πλην των ερειπίων πύρ-

γου εξ αρχαίου υλικού οικοδοµηθέντος, πέ-

ριξ του οποίου συνωκίσθη η σηµερινή κώ-

µη”.4 

 

Πρώτες απεικονίσεις του µνηµείου σε έρ-

γα των πρώτων δεκαετιών του 19ου αιώνα 

Το 1834 δηµοσιεύεται στο Παρίσι από τον 

Εσθονό βαρόνο Otto Magnus von Stackel-

berg (1787 – 1837) το µνηµειώδες έργο του 

La Grèce. Vues pittoresques et topographi-

ques.  

 

Ο  Μ Ε Σ Α Ι Ω Ν Ι Κ Ο Σ  Π Υ Ρ Γ Ο Σ   Τ Ο Υ  Α Μ Π Ε Λ Α Κ Ι Ο Υ 
 
 
 

του 

Παναγιώτη Βελτανισιάν  

Εικ. 1. Σαλαµίνα, Αµπελάκι. Ο Μεσαιωνικός πύργος από τα βορειοανατολι- 

κά (2009). 
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Στο τµήµα του βιβλίου που είναι αφιερωµένο στην Αττική 

υπάρχει µια ολοσέλιδη χαλκογραφία µε τον κόλπο του 

Αµπελακίου (Eικ. 5), δηλαδή του λιµένα της πόλης της 

Σαλαµίνας των Κλασικών χρόνων (5ου – 4ου αι. π. Χ.). Ο 

Stackelberg θέλοντας να αποδώσει όλο το τοπίο της Ναυ-

µαχίας του 480 π.Χ., µας δίνει ένα πανόραµα, από τα δυτι-

κά, της ενδοχώρας του Αµπελακιακού κόλπου, µε τις χερ-

σονήσους της Πούντας Καµατερού και της Κυνόσουρας 

µέχρι απέναντι τον Υµηττό. Τα σχέδια των έργων που αφο-

ρούσαν τοπία της Αττικής και της Σαλαµίνας έγιναν το 

1811, όταν επισκέφθηκε ο Stackelberg τις περιοχές αυτές. 

Στη συγκεκριµένη χαλκογραφία παρουσιάζεται το χωριό 

του Αµπελακίου µε πέντε αµυντικά συστήµατα, αποτε-

λούµενα από µεγάλους και ψηλούς περιβόλους. Ένας από 

αυτούς τους περιβόλους – ο δεύτερος από αριστερά στην 

Εικόνα 5 – απολήγει στη βορειοδυτική του γωνία σε πύργο 

– βίγλα (παρατηρητήριο). Επίσης, υπάρχει στην άκρη δεξιά 

–το τελευταίο αµυντικό σύστηµα που αποτυπώνει ο 

Stackelberg– ένας αυτόνοµος πύργος. Είναι πολύ πιθανόν, ο 

πρώτος πύργος µε τον περίβολο να είναι ο µέχρι σήµερα 

σωζόµενος πύργος του Αµπελακίου. Τµήµα ενός αµυντικού 

περιβόλου (Εικ. 6), από αυτούς που παρουσιάζει ο Stackel-

berg, έχει σωθεί στην Οδό Εισοδίων Θεοτόκου, στην ανα-

τολική πλευρά της οικίας κληρονόµων οικογένειας Κοτσί-

κου, µε κατεύθυνση από βορρά προς νότο, µε τις εξής δια-

στάσεις: µήκος 11,20 µ., πλάτος 1,10 µ. και µέγιστο σω-

ζόµενο ύψος 2,10 µ. Είναι κτισµένος και αυτός, όπως και το 

σωζόµενο τµήµα του πύργου στο Αµπελάκι, µε µεγάλους 

αρχαίους δόµους, τυχαία τοποθετηµένους, Τα κενά µεταξύ 

των δόµων έχουν συµπληρωθεί µε ασβεστοκονίαµα και 

θραύσµατα κεραµίδων και πλίνθων. Εποµένως, χρονολογεί-

ται και αυτός στους Μεσαιωνικούς χρόνους. 

Στις αρχές της τρίτης δεκαετίας του 19ου αιώνα ο Γερµανός 

ζωγράφος Carl Rottmann (1798 – 1852) έρχεται στην Ελλά-

δα, για να αποτυπώσει µε το χρωστήρα του τοπία του ελλη-

νικού χώρου.5 Το 1834 επισκέπτεται τη Σαλαµίνα και απο-

τυπώνει και αυτός, όπως και ο Stackelberg, από την ίδια 

οπτική γωνία και από το ίδιο σχεδόν σηµείο, τον κόλπο του 

Αµπελακίου6 (Εικ. 7). Θέλοντας και αυτός να δώσει ένα πα-

νόραµα του χώρου, όπου διεξήχθη η µεγάλη Ναυµαχία,  

Εικ. 2. Σαλαµίνα, Αµπελάκι. Κάτοψη του Μεσαιωνικού 

πύργου (από Τσιριβάκο 1967, 144). 

Εικ. 3. Σαλαµίνα, Αµπελάκι. Ο δυτικός τοίχος του πύργου από 

τα νοτιοανατολικά, µε µικρά ανοίγµατα (2009). 

Εικ. 4. Σαλαµίνα, Αµπελάκι. Οι δυο σιροί στο εσωτερικό 

του Μεσαιωνικού πύργου από τα βόρεια (2009). 
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αποδίδει και τον οικισµό του Αµπελακίου. Αναγνωρίζεται 

και εδώ, στο αριστερό µέρος της υδατογραφίας, στην 

Εικόνα 7, ο σωζόµενος µέχρι σήµερα Μεσαιωνικός πύρ-

γος σε αρκετό ύψος καθώς και µέρος περιβόλου που εφά-

πτεται σε αυτόν. 

Τα Μεσαιωνικά αυτά αµυντικά συστήµατα – περίβολοι 

και πύργοι του Αµπελακίου – άρχισαν να κατεδαφίζονται, 

σύµφωνα µε προφορικές µαρτυρίες που έχουµε συγκε-

ντρώσει, προς τα τέλη του 19ου αιώνα, όταν άρχισε να επε-

κτείνεται ο οικισµός του Αµπελακίου γύρω από την εκ-

κλησία του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου και το ναό των 

Εισοδίων της Θεοτόκου. Οι άφθονοι και λαξευµένοι δόµοι 

των οικοδοµηµάτων της Κλασικής πόλης στη νότια πλαγιά 

της Πούντας Καµατερού, µεταφερµένοι στην ενδοχώρα 

του Αµπελακίου για την οικοδόµηση των Μεσαιωνικών 

αµυντικών συστηµάτων, αποκολλήθηκαν για 

να οικοδοµηθούν τα σπίτια και τα αρχοντικά 

των καραβοκύρηδων της περιοχής. Είναι 

πράγµατι εντυπωσιακό το γεγονός ότι το ίδιο 

οικοδοµικό υλικό χρησιµοποιήθηκε για την 

κατασκευή κτισµάτων στην ευρύτερη περιοχή 

του Αµπελακίου, σε τρεις διαφορετικές επο-

χές, στην Κλασική, στη Μεσαιωνική και στη 

Νεότερη. 

 

Το αµυντικό σύστηµα των βιγλών στη Σα-

λαµίνα 

Γενικά, οι βίγλες των Μεσαιωνικών χρόνων 

ήταν κυκλικά ή παραλληλόγραµµα κτίσµατα, 

ύψους 12 έως 15 µ. Αρκετές από αυτές ήταν 

συµπαγείς (δηλαδή γεµάτες από µπάζα κατε-

δάφισης) µέχρι τα 2/3 του ύψους τους. ∆εν 

είχαν πόρτες και κάθε  φορά που ο βιγλάτορας 

έπρεπε να ανέλθει στον πύργο, χρησιµοποιούσε ένα σχοινί 

µε γάντζο και αναρριχάτο µέχρι την οροφή του. 

Η άµυνα της Σαλαµίνας κατά τη διάρκεια του Μεσαίωνα, 

όπως και όλων των παράκτιων και νησιωτικών περιοχών 

του ελληνικού χώρου, βασιζόταν στη συγκρότηση ενός  µι-

κρού στρατιωτικού σώµατος, των βιγλατόρων. Αυτοί είχαν 

ως στόχο την έγκαιρη ειδοποίηση του ντόπιου πληθυσµού 

µε τη χρησιµοποίηση καπνού ή σηµάντρων, για την ύπαρξη 

επερχόµενου, εχθρικού ή πειρατικού πλοίου. Η επιτήρηση 

των ακτών γινόταν νυχθηµερόν. Οι φρουροί της ηµέρας 

όφειλαν να µεταδώσουν την είδηση µε σήµατα καπνού, ενώ 

οι νυκτοφρουροί µε σήµατα φωτιάς και κωδωνοκρουσίες, 

ώστε να ειδοποιηθεί όχι µόνο ο πλησιέστερος οικισµός 

αλλά και η ευρύτερη περιοχή. Οι βιγλάτορες της ηµέρας 

εκτελούσαν µε προσοχή την υπηρεσία τους και σε πε-

ρίπτωση αναγνώρισης εχθρικών πλοίων, κατευ-

θυνόµενων  προς την ακτή µετέδιδαν σήµατα µε κα-

πνό, ισάριθµα προς τα πλοία. Αν ο αριθµός των πλοί-

ων ήταν µεγάλος, µετέδιδαν το σήµα µε µεγάλο, επα-

ναλαµβανόµενο καπνό. Οι βιγλάτορες της νύχτας άνα-

βαν µια φωτιά στη θέση που φρουρούσαν, ως σήµα 

ασφάλειας, κι όταν διαπίστωναν την ύπαρξη πειρα-

τικών πλοίων, άναβαν ισάριθµες µε αυτά φωτιές ή 

µεγάλη πυρά για αρκετά µεγάλο αριθµό πλοίων. Για 

τις ανάγκες αυτές οι βιγλάτορες φρόντιζαν να έχουν 

πάντοτε ξύλα για καύση µέσα στο παρατηρητήριο.7 

Σύµφωνα µε το ∆ηµήτριο Πάλλα8 υπήρχαν στη 

Σαλαµίνα πέντε πύργοι – βίγλες. Ένας στην 

Κακηβίγλα9 (σώζεται ακόµη και σήµερα σε ερειπιώδη  

Εικ. 5. Ο. Μ. Stackelberg. Χαλκογραφία του όρµου του Αµπελακίου, µε τα 

αµυντικά συστήµατα, λεπτοµέρεια (1834). 

Εικ. 6. Σαλαµίνα, Αµπελάκι. Τµήµα αµυντικού περιβόλου, 

ενσωµατωµένο σε παλαιά οικία, από τα ανατολικά (1998). 
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κατάσταση, δυτικά της Αγίας Μαρίνας και σε µικρή από-

σταση από αυτήν, Εικ. 8), ένας στο Ντοροτό, πλησίον της 

εκκλησίας της Παναγίας της Βροντούς, ερείπια του οποίου 

υπήρχαν µέχρι πριν από µερικές δεκαετίες, ένας στην πε-

ριοχή της Ζωοδόχου Πηγής, βορειοανατολικά του Προφή-

του Ηλία στην Κούλουρη (ερείπιά του υπήρχαν, επίσης, 

µέχρι πριν από µερικές δεκαετίες), άλλος ένας ίσως στα 

Βασιλικά και, τέλος, αυτός του Αµπελακίου. 

Ο πύργος – βίγλα της Ζωοδόχου Πηγής προστάτευε τον 

Παλαιοχριστιανικό – Βυζαντινό οικισµό που υπήρχε στη 

µικρή πεδιάδα. Ο πύργος αυτός βρισκόταν σε επικοινωνία 

µε αυτόν της Βροντούς και ο τελευταίος, µε 

τη σειρά του, µε εκείνον του Αµπελακίου. Ως 

αυτόνοµο πύργο θα πρέπει να εννοήσουµε, 

ίσως, τον υπολογιζόµενο αλλά όχι εντοπισµέ-

νο, ακόµη, πύργο των Βασιλικών. Ο βιγλάτο-

ρας του πύργου της Κακηβίγλας θα ειδοποι-

ούσε τον Μεσαιωνικό οικισµό της περιοχής10 

καθώς και τον αντίστοιχο, µεγαλύτερο οικι-

σµό του Μουλκίου, προς τα βορειοδυτικά11, 

διαµέσου ενός βραχώδους εξάρµατος, γνω-

στού ως Γκούρ-ι-κόλιτ = ο βράχος του σκο-

πού (σήµερα γνωστού και ως ∆ραγατσού-

λα12). Ο Stackelberg αναφερόµενος στον πύρ-

γο της Κακηβίγλας τον “µνηµονεύει ως υπερ-

µέτρως υψούµενον κωδωνοστάσιον”13. Τού-

το, πιθανώς, σηµαίνει πως κατά την επίσκεψή 

του το 1811 στο νησί µας, ο βαρόνος βρήκε 

τον πύργο της Κακηβίγλας ακόµη σε λειτουρ-

γία. 

Η σηµερινή κατάσταση των δυο σωζόµενων πύργων στη 

Σαλαµίνα (Αµπελακίου και Κακηβίγλας) µας δείχνει πως τα 

κτήρια αυτά εκτός από το σκοπό της επιτήρησης των ακτών 

και της ειδοποίησης των εγγύς οικισµών για επερχόµενο 

κίνδυνο, θα εξυπηρετούσαν και άλλες λειτουργικές ανάγκες 

των κατοίκων. Στο εσωτερικό του πύργου του Αµπελακίου 

υπάρχουν δυο σιροί (υπόγειοι αποθηκευτικοί χώροι) που 

χρησίµευαν για την αποθήκευση τροφίµων, σιτηρών και 

νερού, σε περίπτωση που υπήρχε ανάγκη κάποιος αριθµός 

κατοίκων να συντηρηθεί κατά τη διαµονή του µέσα στον 

πύργο, λόγω ολιγοήµερης ή πολυήµερης απειλής. 

Στο εσωτερικό του παρατηρητηρίου της Κα-

κηβίγλας υπάρχουν λίθινα στοιχεία µηχανι-

σµού ελαιοτριβικής εγκατάστασης14, που 

χρησίµευαν για τη σύνθλιψη της ελιάς και 

την παραγωγή λαδιού, µιας και η περιοχή, ή-

δη από τα Μεσαιωνικά χρόνια, ως γνωστόν, 

παρήγαγε λάδι. Η διπλή αυτή χρήση των κτη-

ρίων ήταν συνήθης όχι µόνο στα µεσαιωνικά 

χρόνια αλλά και στην αρχαιότητα. Γίνεται 

κατανοητό πως τουλάχιστον στην  περίπτωση 

του πύργου του Αµπελακίου, η είσοδος στο ε-

σωτερικό θα γινόταν από θύρα που βρι-

σκόταν αρκετά υψηλότερα από το επίπεδο 

του εδάφους, µε τη χρήση εξωτερικής ξύλι-

νης και µετακινούµενης κλίµακας (σκάλας), 

για λόγους ασφαλείας, σε περίπτωση επί-

θεσης. 

Εικ. 7. Carl Rottmann. Υδατογραφία µε τον όρµο του Αµπελακίου  

(λεπτοµέρεια). Στα αριστερά διακρίνεται ο Μεσαιωνικός πύργος (1834). 

Εικ. 8. Σαλαµίνα, Κακηβίγλα. Ο δυτικός τοίχος του Μεσαιωνικού  

πύργου από τα ανατολικά (2009). 
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Συµπέρασµα 

 

Με βάση τα παραπάνω συµπεραίνουµε πως οι πύργοι 

(βίγλες – παρατηρητήρια) της Σαλαµίνας εντάσσονται στο 

στρατιωτικό και αµυντικό δίκτυο ασφάλειας των οικισµών 

του νησιού κατά τους Μεσαιωνικούς χρόνους και αποτε-

λούν αναπόσπαστα στοιχεία της οργάνωσής τους. Η ύπαρ-

ξη των τεσσάρων, τουλάχιστον, επιβεβαιωµένων πύργων 

στο νησί καταδεικνύει το έντονο αίσθηµα ανασφάλειας 

που διακατείχε τους κατοίκους αλλά και τη συχνότητα των 

πειρατικών επιδροµών, που τα χρόνια εκείνα µάστιζαν τις 

παράκτιες και νησιωτικές περιοχές του Αιγαίου.15 

 

Παναγιώτης Βελτανισιάν 

Φιλόλογος-Λαογράφος 
(Μετ. ∆ιπλ. Ειδ.) 

 

Σηµειώσεις 

1 Για τις νεότερες εξελίξεις από την ανασκαφή της Μυκηναϊκής 

ανακτορικής ακρόπολης (Ακρόπολης Αίαντος στα Κανάκια 

Σαλαµίνας) βλ. άρθρο του Γ. Γ. Λώλου στο παρόν δελτίο. 
2 Τσιριβάκος 1967, 144. 
3 Πάλλας 1988, 118. 
4 Πάλλας 1948-1949, 116. 
5 Καλλιγάς 1977, 32-39, 44-45. 
6ό. π. Πίν. 20: Σαλαµίνα. 
7 Με βάση τα λεπτοµερή στοιχεία για την οργάνωση του 

σώµατος των βιγλατόρων στην Τήνο (Μοσχονάς 1966, 669-

673), µπορούµε να υποθέσουµε µια αντίστοιχη οργάνωση και 

στη Σαλαµίνα. 
8 Πάλλας  1988, 118-135. 
9 Πάλλας 1987, Πίν. 63 α. 
10 Πάλλας 1987, 196-198. 
11 Κακαβάς 2008, 4-6. 
12 Ο θεσµός του ∆ραγάτη, του επιτηρητή των αγρών, υπήρχε 

µέχρι πριν από µερικές δεκαετίες στη Σαλαµίνα. Ο τελευταίος 

από τους δραγάτες, προπολεµικά, ονοµαζόταν Κατσούλης, από 

τον οποίο ονοµάστηκε η οµώνυµη περιοχή του Μουλκίου. 
13 Πάλλας 1948-1949, 116. 
14 Πάλλας 1987, Πίν. 62, β. 
15 Κραντονέλλη 1998, ειδικότερα για πειρατικές επιδροµές στη 

Σαλαµίνα βλ. σελ. 41, 42, 54, 59, 64, 69, 112, 119-120, 213, 

241, 264, 265, 285, 299, 320, 349, 369. Ο Miller, 1990, 328,  

αναφέρεται σε επιδροµή πειρατών στη Σαλαµίνα στα πρώιµα 

χρόνια του 14ου αιώνα µ.Χ. και στην απαγωγή 500 περίπου 

προσώπων, τα οποία θα πουλιούνταν ως σκλάβοι. 
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Η περιήγηση του πνεύµατος και του σώµατος περικλείει 

την οδύσσεια περιπέτεια, την αρχή της ανθρώπινης φύσης. 

Η ιστορικότητα της Ιεράς Mονής της Παναγίας της Φα-

νερωµένης και η µακρά πορεία της µέσα στον χρόνο, κατά 

την διάρκεια των Βυζαντινών και Νεότερων χρόνων, ως 

λατρευτικoύ τόπου προσκυνήµατος, είναι αδιαµφισβήτητη 

και γνωστή σε µελετητές και ερευνητές. Η παρουσία, 

όµως, αρχαίων λειψάνων, είτε εντοιχισµένων, είτε διά-

σπαρτων, προσδίδει µια νέα διάσταση, όσον αφορά στην 

προχριστιανική χρήση του χώρου, την οποία οφείλουµε να  

εξετάσουµε. 

Η Ιερά Μονή της Παναγίας της Φανερωµένης στο βορειο-

δυτικό άκρο της Σαλαµίνας, έναντι της Μεγαρίδας και της 

Ελευσίνας των Μυστηρίων, δεσπόζει εν µέσω ελαιώνων 

και πευκοδάσους, λίγα µόλις µέτρα από την θάλασσα, ε-

ναρµονισµένη πλήρως µε την Μεσογειακή φύση, ενώ σε 

µικρή απόσταση η οικία του Άγγελου Σικελιανού υπο-

βάλλει την µυστηριακή ατµόσφαιρα, σχεδόν, αναγκά-

ζοντας τον επισκέπτη, τον προσκυνητή, να µυηθεί σε έναν 

απόκοσµο συνδυασµό χριστιανικής λατρείας και παγα-

νιστικής τελετουργίας. 

Η ίδρυση της µονής, η οποία έχει 

συνδεθεί µε τον Όσιο Λαυρέντιο, 

ανακαινιστή και κτήτορά της µε-

τά την εύρεση της οµώνυµης ει-

κόνας στα τέλη του 17ου αι. (νο-

τιοανατολικά αυτής σε µικρό ύ-

ψωµα διασώζεται το ασκητάριο 

του, καθώς και η τίµια κάρα του), 

χρονολογικά τοποθετείται στους 

µεσοβυζαντινούς χρόνους (13ο αι. 

µ.Χ.), ίσως και νωρίτερα, ενώ το 

καθολικό της, το οποίο ρυθµολο-

γικά, ανήκει στον τύπο της τρί-

κλιτης βασιλικής µε τρούλο µε 

στοιχεία δυτικής αρχιτεκτονικής, 

προβάλλει έντονα χαρακτηριστι-

κά του φρουριακού τύπου των µε-

ταβυζαντινών µοναστηριών, απο-

τελώντας συµβολή στην ιστορία της µοναστηριακής αρ-

χιτεκτονικής. Ο πλούσιος εικονογραφικός διάκοσµος του 

καθολικού (3.597 αγιογραφίες) ολοκληρώθηκε το 1735 από 

τον σπουδαίο αγιογράφο Γεώργιο Μάρκο και από οµάδα 

µαθητών του. 

Κατά την περίοδο της Τουρκοκρατίας, της Ελληνικής 

Επανάστασης και των Νεότερων χρόνων, η µονή διαδρα-

µάτισε σηµαντικό ρόλο. Αδιάψευστοι, σιωπηλοί, µάρτυρες 

της παρουσίας της µέσα στον χρόνο αποτελούν, τα ιερά κει-

µήλια, τα πολύτιµα χειρόγραφα (σήµερα φυλάσσονται στο 

µουσείο της µονής), ο τάφος του οπλαρχηγού Ιωάννη Γκού-

ρα (στον προαύλιο χώρο του καθολικού), καθώς και ενεπί-

γραφη επετειακή πλάκα, η οποία πιστοποιεί την µεταφορά 

του Βασιλικού Ναυστάθµου από τον Πόρο το 1878. 

Η ιστορικότητα και σπουδαιότητα της µονής απετέλεσαν το 

κύριο έναυσµα ως τόπου επίσκεψης ξένων περιηγητών.  

“Φθάσαµε το βράδυ στο µοναστήρι της Παναγίας που έχει 

πυργίσκους, το οποίο αποκαλείται της Φανερωµένης, ευρι-

σκόµενο λίγες εκατοντάδες βήµατα από την θάλασσα, στο 

βορειοδυτικό άκρο της Σαλαµίνας…. Το εσωτερικό της εκ-

κλησίας είναι πλούσια διακοσµηµένο µε τον τρόπο που χα-

ρακτηρίζει την ορθόδοξη εκκλη-

σία”. Με τις λέξεις αυτές ο Βρε-

τανός περιηγητής Edward Dod-

well περιγράφει την πρώτη του ε-

πίσκεψη στην Ιερά Μονή Φανε-

ρωµένης στις 27 Σεπτεµβρίου του 

1805, λίγα χρόνια πριν το νησί 

παραδοθεί στην δίνη της Ελλη-

νικής Επανάστασης.  

Ο περιηγητισµός ως γνήσιο τέκνο 

του ευρωπαϊκού διαφωτισµού, ο 

οποίος θεµελιώθηκε από την ελ-

ληνική, κλασική παιδεία, επέ-

στρεφε στον τόπο της γέννησής 

του, ακολουθώντας την “curiosite  

 

Ι Ε Ρ Α  Μ Ο Ν Η  Π Α Ν Α Γ Ι Α Σ  Φ Α Ν Ε Ρ Ω Μ Ε Ν Η Σ,   

Μ Ι Α  Ν Ε Α  Π Ε Ρ Ι Η Γ Η Σ Η   

 
της  

Εύης Μικροµάστορα 
 

Στη µνήµη του Χρήστου Ευαγγ. Λένη 

Εικ. 1. Σαλαµίς, Μονή Φανερωµέ-

νης. Σχεδιαστική αποτύπωση του S. 

Pomardi (1805). 
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de decouvrir”, τον οδηγό της αρχαιοελληνικής διανόησης. 

Η προεπαναστατική Ελλάδα αποτελούσε πόλο έλξης των 

∆υτικοευρωπαίων περιηγητών, στα µάτια των οποίων φά-

νταζε ανεξερεύνητος εξωτικός προορισµός θρύλων, µύθων 

και Οµηρικών ηρώων. Ο Dodwell, ο οποίος είχε επισκε-

φτεί την Ελλαδικό χώρο δύο φορές, την πρώτη το 1801 σε 

ηλικία 34 χρόνων συνοδευόµενος από τον Sir William 

Gell περιηγήθηκε στα νησιά του Ιονίου και την Αθήνα, 

ενώ την περίοδο 1805-1806 µαζί µε τον Ιταλό ζωγράφο 

Simone Pomardi περιηγήθηκαν τη Στερεά, την Πελο-

πόννησο και πραγµατοποίησαν εκδροµή στην Θεσσαλία. Ο 

νεαρός περιηγητής, όταν προσέγγισε την κοντινή Αττική 

γη, συνεπαρµένος από τον ξακουστό Αίαντα του Ιλιαδικού 

µύθου και την περιβόητη Περσική ήττα στα στενά της Σα-

λαµίνας, αναζητώντας την επιβίωση των αρχαίων λειψάνων 

στη σύγχρονη ελληνική πραγµατικότητα, οδηγήθηκε σε έ-

ναν τόπο ιερό, ίσως διαχρονικά λατρευτικό, στο µοναστήρι 

της Παναγίας της Φανερωµένης. Ο συνοδοιπόρος του στο 

ταξίδι στον χρόνο, Pomardi, αποτύπωσε σχεδιαστικά εκεί-

νο, για το οποίο είχαν ξεκινήσει, ως πραγµάτωση της ανα-

ζήτησής τους. Ο Ιταλός ζωγράφος στην αποτύπωσή του συ-

µπεριέλαβε, εκτός της µονής, τµήµα, ιωνικού(;) κίονος,  

εντοπισµένο νοτιοανατολικώς αυτής (Εικ. 1). 

Η υπόθεση για µακρά διαδροµή του ιερού αυτού χώρου και 

κατά τους αρχαίους χρόνους αποτελεί µια πρόκληση, η 

οποία υποκινεί δίχως άλλο την περιέργεια του ερευνητή, 

όταν οι µαρτυρίες και οι ενδείξεις “σκηνοθετούν” την δική 

τους απάντηση. Νοτιοανατολικά και νοτιοδυτικά του καθο-

λικού της µονής, στον προαύλιο χώρο αυτής,  εντοπίζονται 

διάσπαρτα ιωνικά κιονόκρανα (Εικ. 2), εντοιχισµένη µαρ-

µάρινη γυναικεία µορφή (θεότητα;) (Εικ. 3), εντοιχισµένο 

απότµηµα µαρµάρινης, ενεπίγραφης, επιτύµβιας στήλης µε 

ανθεµωτή επίστεψη (Εικ. 4), πλησίον αυτής, µαρµάρινο πό-

δι λέοντα από βάθρο(;), πλήθος εντοιχισµένων αρχιτεκτο-

νικών µελών στο ανατολικό τµήµα του καθολικού καθώς 

και στον παρακείµενο ναό του Αγ. Νικολάου (Εικ. 5). Ο 

επιστηµονικός λόγος προϋποθέτει τεκµηρίωση στο ερευνη-

τικό πεδίο. Ενδείξεις, υποθέσεις και υπόνοιες είναι δυνατό 

να µεταµορφωθούν σε αποδείξεις µόνο µέσω της  συστηµα-

τικής ανασκαφικής διερεύνησης, η οποία ουδέποτε διενερ-

γήθηκε στον ευρύτερο χώρο της µονής. ∆εδοµένων, όµως, 

Εικ. 2. Σαλαµίς, Μονή Φανερωµένης. Μαρµάρινο Ιωνικό 

κιονόκρανο (ένα από τα διάσπαρτα). 

Εικ. 3. Σαλαµίς, Μονή Φανερωµένης. Εντοιχισµέ-

νο µαρµάρινο ανάγλυφο, µε γυναικεία µορφή (θεό-

τητα;). 

Εικ. 4. Σαλαµίς, Μονή Φανερωµένης. 

Εντοιχισµένο τµήµα µαρµάρινης επιτύµβιας 

στήλης και θραύσµα ποδιού λέοντα. 
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των εµφανών στοιχείων (διάσπαρτου και εντοιχισµένου 

αρχαίου οικοδοµικού υλικού), σε συνδυασµό µε  τον εντο-

πισµό θραυσµάτων µελαµβαφούς κεραµικής, περιµετρικά 

αυτής, προσφέρονται ενδείξεις, όχι βέβαια αποδείξεις. 

Ο αείµνηστος καθηγητής Θεολογίας, διακεκριµένος ερευ-

νητής και συγγραφέας µελετών της  Χριστιανικής και Βυ-

ζαντινής Αρχαιολογίας και Τέχνης, Μιχαήλ Γκητάκος, σε 

σχετική του δηµοσίευση µε τίτλο Η Μονή Φανερωµένης 

Σαλαµίνος αναφέρει, ότι ο Γάλλος γιατρός περιηγητής και 

αρχαιοδίφης Jacques Spon ανέγνωσε το 1676, στο ιερό της 

∆ήµητρας στην Ελευσίνα, αναθηµατική επιγραφή σε µαρ-

µάρινη πλάκα (0,46µ.x 1,07 x 0,17µ.), η οποία αποτελεί 

σήµερα την Αγία Τράπεζα της µονής. Η πλάκα φέρει την 

εξής επιγραφή: ΚΤΗΣΙΚΛΕΑ ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΥ 

ΑΧΑΡΝΕΩΣ ΟΡΓΙΑΣΤΟΥ ΤΟΝ ΕΑΥΤΗΣ ΑΝ∆ΡΑ 

Σ Ο Φ Ο Κ Λ Η Ν  Ξ Ε Ν Ο Κ Λ Ε Ο Υ Σ  Α Χ Α Ρ Ν Ε Α 

∆Α∆ΟΥΧΗΣΑΝΤΑ ∆ΗΜΗΤΡΙ ΚΑΙ ΚΟΡΗ 

∆ΙΑΝΕΘΗΚΕΝ. Την προαναφερθείσα πλάκα  

υποβαστάζει µαρµάρινη στήλη (0,46µ. x 0,51µ. x 0,70µ.), 

επίσης, ενεπίγραφη: ΠΑΙ∆Α ΞΕΙΝΑΓΟΡΑ ΚΑΙ 

ΠΡΑΞΙΓΟΡΑ ΣΕΣΟΡΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΜΥΣΤΗΝ ∆ΗΟΥΣ 

ΞΕΙΝΑΓΟΡΑΝ ΟΝΟΜΑ. 

Η µαρτυρία του J. Spon υποδεικνύει, δίχως αµφιβολία, την 

µεταφορά αρχαίου υλικού από την γειτονική Ελευσινιακή 

γη, καθώς αποτελεί σύνηθες φαινόµενο η επαναχρη-

σιµοποίηση λίθινων, κυρίως, αντικειµένων, ως οικοδοµι-

κού υλικού και όχι µόνο, κατά την διάρκεια όλων των 

ιστορικών περιόδων. Η παρουσία, όµως, πλήθους αρχιτε-

κτονικών µελών διάσπαρτων και συσσωρευµένω (σε υπο-

τυπώδη περίφραξη), νοτιοδυτικά της εισόδου της µονής, 

καθώς και ο εντοπισµός µελαµβαφούς κεραµικής στην ευ-

ρύτερη περιοχή, υποδηλώνουν την πιθανή ύπαρξη αρχαίου 

οικοδοµήµατος λατρευτικού(;) χαρακτήρα. Το δέος της 

Ελευσινιακής λατρείας στην κοντινή απέναντι όχθη, ίσως 

να υποκρύπτει την πιθανότητα ιερού αφιερωµένου στην ∆ή-

µητρα, στα ερείπια του οποίου ανοικοδοµήθηκε χριστια-

νικός ναός, αγαπηµένη συνήθεια των πιστών της νέας θρη-

σκείας στην προσπάθειά της να επιβληθεί µε κάθε τρόπο. Η 

υπόθεση για διαχρονική λατρεία γυναικείας µορφής στον 

ιερό αυτό τόπο προβάλλει θελκτική. Η  µελλοντική συστη-

µατική ανασκαφική διερεύνηση, καθώς και η περαιτέρω µε-

λέτη των ήδη ορατών ευρηµάτων θα δικαιώσουν ή θα απορ-

ρίψουν την θέση αυτή. Η µονή της Παναγίας της Φανε-

ρωµένης δεν έχει φανερώσει ακόµη όλα της τα µυστικά. 
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Στην παρούσα ανασκόπηση συνοψίζεται, µε αναφορά σε 

συγκεκριµένες δράσεις, η ένταξη µεθόδων και εφαρµογών 

ΤΠΕ στο πρόγραµµα των συστηµατικών αρχαιολογικών 

ερευνών του Τοµέα Αρχαιολογίας του Πανεπιστηµίου 

Ιωαννίνων στη νότια Σαλαµίνα, υπό τη διεύθυνση του 

Αναπλ. Καθηγητή Προϊστορικής Αρχαιολογίας Γιάννου Γ. 

Λώλου. 

Η εισαγωγή υπολογιστικών µέσων υπαγορεύτηκε από τις 

ευρύτερες ανάγκες της έρευνας για µορφές χωρικής 

ανάλυσης µε τη χρήση Γεωγραφικών Συστηµάτων 

Πληροφοριών - GIS (περιγραφή χωρικών στατιστικών 

στοιχείων, ανάλυση ορατοτήτων, ανάλυση επιφανειών 

κόστους). Τέθηκαν και µερικώς µελετηθήκαν ζητήµατα 

όπως οι διαχρονικές σχέσεις των αρχαιολογικών 

καταλοίπων στο νοτιοδυτικό Σαλαµινιακό τοπίο, η 

οχύρωση ακροπόλεων και οικισµών, και η κατανοµή 

επιφανειακών και ανασκαφικών ευρηµάτων στους υπό 

έρευνα χώρους. Οι δυνατότητες των νέων µέσων 

αξιοποιηθήκαν και στην αρχειοθέτηση και τη διαχείριση 

του υλικού των ερευνών (ψηφιακοί κατάλογοι ευρηµάτων 

και φωτογραφίες, ψηφιοποιηµένα σχέδια, CAD 

τοπογραφικά, γεωγραφικά δεδοµένα). 

Η Πανεπιστηµιακή Ανασκαφή Σαλαµίνος συµµετείχε στο 

σχετικό διαπανεπιστηµιακό πρόγραµµα "Men, Lands and 

Seas: research models applied to the study of archaeologi-

cal Mediterranean coast sites", της πρωτοβουλίας Culture 

2000 της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το πρόγραµµα 

υλοποιήθηκε από κοινού µε το Instituto Universitario Suor 

Orsola Benincasa στη Napoli, και το Πανεπιστήµιο της 

Cordoba. Κατά την εκτέλεση αναπτύχθηκαν τοπογραφικές 

και αρχιτεκτονικές 3D αναπαραστάσεις (ESRI ArcScene, 

VRML), ενώ έγινε συµπαραγωγή πολυµεσικής εφαρµογής 

παρουσίασης σε DVD, ως τελικό προϊόν του 

προγράµµατος. 

∆ηµιουργήθηκε ο επίσηµος ∆ιαδικτυακός Τόπος του 

Ο µ ίλο υ  Ανά δε ιξ η ς  Μ νη µ ε ίων  Σ α λα µ ί νο ς 

“Ακάµας” (www.akamas.gr), όπου προβάλλονται αναλυ-

τικά οι έρευνες του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων στη νότια 

Σαλαµίνα και θα δηµοσιεύονται ψηφιακά τα πορίσµατά 

τους. Ο ∆ιαδικτυακός Τόπος έχει αναπτυχθεί ώστε να είναι 

έγκυρος µε τα πρότυπα XHTML και CSS του World Wide 

Web Consortium. Τα µεταδεδοµένα των ιστοσελίδων 

ακολουθούν την τυπολογία της Dublin Core Metadata Ini-

tiative. 

Αξίζει, τέλος, να σηµειωθεί και η συµµετοχή στην πρόταση 

ενός consortium ευρωπαϊκών φορέων για την υλοποίηση 

του προγράµµατος “EcoVM: Internetworking EcoMuseums 

across Europe and Accessing them in a Virtual and Ubiqui-

tous Way”, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας eContentplus της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ενώ ο σχεδιασµός του έργου και το 

ψηφιακό περιεχόµενο (content) των συµµετεχόντων 

πολιτισµικών φορέων, µεταξύ των οποίων και αυτό της 

Πανεπιστηµιακής Ανασκαφής Σαλαµίνος, βρέθηκαν να 

τηρούν όλες τις προδιαγραφές των προτύπων της 

πρωτοβουλίας, η πρόταση δεν έγινε τελικά αποδεκτή στο 

κοµµάτι της τεχνικής υλοποίησης. Η πρόταση, περιέλαβε 

την ανάπτυξη πρότυπων υποδοµών ΤΠΕ, βασισµένων σε 

ασύρµατα ευρυζωνικά δίκτυα WiMax, για την εγκατάσταση 

Εικονικών Οικοµουσείων (Virtual Ecomuseums).  

 

Βασίλης Οικονόµου 

Αρχαιολόγος (M.Sc.) 
 

Βιβλιογραφικές Αναφορές 
 

Lolos, Y. G., Marabea, Chr. και V. Oikonomou 2007: “Ajax’s 

Capital, The Seat of the Maritime Kingdom of Salamis”, 

στο C. Pepe (επιµ. έκδ.), Men Lands and Seas, L’ 
Archeologia nel Mare, Atti del Convegno, Napoli 27/28 
Giugno 2006, Quaderni della ricerca scientifica 7, 

Universita degli studi Suor Orsola Benincasa, Napoli, 114-

127. 
 
Οικονόµου, Β. 2008: “Σηµείωµα για το σχεδιασµό και την 

ανάπτυξη του ∆ιαδικτυακού Τόπου του Οµίλου Ακάµας”, 

Ακάµας Όµιλος Ανάδειξης Μνηµείων Σαλαµίνος, Ενηµε-
ρωτικό ∆ελτίο Αρ. 2, 33-34. 

 
Oikonomou, V.A. in press: “Introducing computing methods in 

the research of the Mycenaean acropolis of Salamis: a GIS-

based archaeological study on the issue of fortification”, στο 

Γ. Γ. Λώλος (επιµ. έκδ.), Σαλαµινιακές Έρευνες Ι, ∆ωδώνη, 
Επιστηµονική Επετηρίδα του Τµήµατος Ιστορίας και Αρχαιο-
λογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Ιωαν-
νίνων, Παράρτηµα (υπό προετοιµασία). 

Α Ν Α Σ Κ Ο Π Η Σ Η  Τ Η Σ  Χ Ρ Η Σ Η Σ  Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Ω Ν  

Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι ΑΣ  Κ Α Ι  Ε Π Ι Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι ΑΣ  (ΤΠΕ)  Σ Τ Ι Σ   

Α Ρ Χ Α Ι Ο Λ Ο Γ Ι ΚΕ Σ  Ε Ρ Ε Υ ΝΕ Σ  Τ Ο Υ  Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Υ  

Ι Ω Α Ν Ν Ι Ν Ω Ν  Σ Τ Η  Σ Α Λ Α Μ ΙΝ Α  
 

του  

Βασίλη Οικονόµου 
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Στο πλαίσιο των ενεργειών και των µαζικών κινητοποι-

ήσεων των φορέων και των κατοίκων της Σαλαµίνος (της 

11ης Μαϊου 2008), εναντίον της προοπτικής λειτουργίας 

(µετεγκατάστασης) ιχθυοκαλλιέργειας στον Όρµο Φώκα 

της περιοχής Κανακίων, ο Γιάννος Γ. Λώλος, ως ∆ιευθυ-

ντής της Πανεπιστηµιακής Ανασκαφής Σαλαµίνος, εξέδω-

σε την ακόλουθη ανακοίνωση, η οποία απεστάλη στους 

τοπικούς φορείς και στον Τύπο. 

“∆ιερµηνεύοντας τα έντονα αισθήµατα ανησυχίας των συ-

νεργατών και των µελών της Πανεπιστηµιακής Ανασκα-

φής Σαλαµίνος, επιθυµώ να εκφράσω την απόλυτη αντίθε-

σή µου στο ορατό και εφιαλτικό ενδεχόµενο νέας εγκατά-

στασης µονάδος ιχθυοκαλλιέργειας ιδιωτικής εταιρίας στη 

θέση Φώκα, σε µικρή απόσταση βορείως του Όρµου Κα-

νάκια, στη νοτιοδυτική ακτή της Σαλαµίνος. 

Στον µυχό του Όρµου των Κανακίων ανασκάπτεται συ-

στηµατικά (από το 2000), από τον Τοµέα Αρχαιολογίας 

του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων, Μυκηναϊκή ακρόπολη µεί-

ζονος σηµασίας, µε εκτεταµένα και επισκέψιµα, σήµερα, 

κτηριακά λείψανα, η οποία ταυτίζεται µε την αρχαιότερη 

πρωτεύουσα της νήσου, την έδρα της δυναστείας των 

Αιακιδών και του Τελαµώνιου Αίαντος. Η ευρύτερη πε-

ριοχή της ακρόπολης αποτελεί αρχαιολογικό και προ-

στατευόµενο χώρο, µετά από πράξη κήρυξης από το Υ-

πουργείο Πολιτισµού (βλ. ΦΕΚ 1065/Β/14.7.2004). Η πε-

ριοχή των Κανακίων είναι διεθνώς γνωστή, µετά την ανα-

κοίνωση (το 2006) για τον χαρακτήρα της ακρόπολης, ως 

κέντρου του ναυτικού βασιλείου της Σαλαµίνος, γνωστού 

από τον Όµηρο και την αρχαία παράδοση. 

Κατά την γνώµη µου, είναι απολύτως βέβαιον ότι η εγκατά-

σταση οχλούσας ιχθυοτροφικής µονάδος στη συγκεκριµένη 

θέση, κάτω ακριβώς από το ανεξερεύνητο, ακόµη, Σπήλαιο 

της Φώκας, εάν προχωρήσει: 

α) Θα έχει καταστροφικές επιπτώσεις στο θαλάσσιο περι-

βάλλον του Όρµου των Κανακίων, εφ' όσον τα ανεξέλεγκτα 

“απόβλητα” του ιχθυοτροφείου θα καταλήγουν, παρασυ-

ρόµενα από τους συχνότατους βορείους ανέµους, κατ' ευ-

θείαν στο εσωτερικό του Όρµου. 

β) Θα οδηγήσει αναπόφευκτα σε δραµατική υποβάθµιση 

του εξαίρετου φυσικού περιβάλλοντος του Όρµου των Κα-

νακίων, όπου βρίσκεται η δηµοφιλέστερη και τουρι-

στικότερη, ίσως, παραλία της Σαλαµίνος, σε µία από τις ε-

λάχιστες θαλάσσιες περιοχές της νήσου, µε καθαρά, ακόµη, 

νερά. 

γ) Θα υπονοµεύσει καίρια το εξελισσόµενο έργο της ανά-

δειξης των σηµαντικότατων Μυκηναϊκών µνηµείων της πε-

ριοχής Κανακίων, το οποίο προωθούµε κατά τα τελευταία 

έτη (και πρόσφατα µε την στήριξη του Οµίλου “Ακάµας”), 

µε σκοπό την προβολή της ιστορικότητας του χώρου και 

την περαιτέρω προσέλκυση επισκεπτών, Ελλήνων και ξέ-

νων, στο πλαίσιο αυξανόµενου πολιτιστικού τουρισµού. 

Συντασσόµενος πλήρως µε τα ψηφίσµατα και τις απόψεις 

της Νοµαρχίας Πειραιώς, του ∆ηµάρχου και του ∆ηµοτικού 

Συµβουλίου Σαλαµίνος και όλων των ευαισθητοποιηµένων 

τοπικών Συλλόγων, θεωρώ ότι η απόπειρα, όπως εξελίσ-

σεται σύµφωνα µε τις υπάρχουσες πληροφο-

ρίες, για την µετεγκατάσταση µονάδος ιχθυο-

καλλιέργειας στην περιοχή των Κανακίων, σε 

ήδη βεβαρηµένη ακτογραµµή της νήσου, είναι 

προκλητική και επιβλαβής για το περιβάλλον, 

την ιστορικότητα του τόπου και το δηµόσιο 

συµφέρον. 

Προσθέτω την διαµαρτυρία µου στην αγα-

νάκτηση της τοπικής κοινωνίας:  

Επιτέλους, η “χαβούζα” της Σαλαµίνος δεν 

µπορεί να µην έχει πυθµένα...” 

 

 

Ι Χ Θ Υ Ο Τ Ρ Ο Φ Ε Ι Ο  Σ Τ Η Ν  Π Ε Ρ Ι Ο Χ Η  Κ Α Ν Α Κ Ι Ω Ν: 

Α Π Ε Ι Λ Η  Γ Ι Α  Τ Ο  Π Ε Ρ Ι Β Α Λ Λ Ο Ν,  Τ Η Ν  Ι Σ Τ Ο Ρ Ι Κ Ο Τ Η Τ Α  

Κ Α Ι  Τ Η Ν  Α Ν Α ∆ Ε Ι Ξ Η  Τ Ο Υ  Τ Ο Π ΟΥ  

Σαλαµίς. ∆ορυφορική λήψη από Ν.∆. (Google Earth). Σηµειώνονται: η θέση 

της Μυκηναϊκής ανακτορικής ακρόπολης στην παραλία του Όρµου των 

Κανακίων και ο Όρµος Φώκα λίγο βορειότερα (µε βέλος), που απειλείται µε 

εγκατάσταση ιχθυοτροφείου. 
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Σπήλαιο της Φώκας 

Το Σπήλαιο της Φώκ(ι)ας είναι ένα από τα τέσσερα µε-

γαλύτερα σπήλαια που εντοπίζονται στην Σαλαµίνα (τα 

άλλα τρία είναι: το Σπήλαιο του Ευριπίδη στα Περιστέρια, 

το Σπήλαιο του Γκιαούρη και το σπήλαιο (σπηλαιο-

βάραθρο) στο Στενό, στο βόρειο τµήµα της νήσου). 

Βρίσκεται ακριβώς επάνω από  τον οµώνυµο όρµο, στην 

απότοµη νοτιοανατολική πλαγιά βραχώδους υψώµατος 

(µε υψόµετρο 132 µ.), σε ένα από τα δυτικότερα και πλέον 

δυσπρόσιτα σηµεία-ακρωτήρια της Σαλαµίνος, που δια-

τηρούν ακόµη άφθαρτη την φυσική οµορφιά τους. Το το-

πωνύµιο Φώκα ή Φώκια (βλ. ∆. Ι. Πάλλας, στο περ. 

Αθηνά, τόµ. 80, 1988, σελ. 106, 107) είναι παλαιό και ση-

µειώνεται σε σπάνιο χάρτη της Σαλαµίνος, για στρα-

τιωτική χρήση, που εκπονήθηκε από Γερµανούς τοπο-

γράφους µεταξύ των ετών 1889 και 1891 (Karte von Attika 

in 1: 100.000, Sect. Salamis (No.4), Verlag von Dietrich 

Reimer (Ernst Vohsen), Berlin S.W. Wilhelmstrasse 29). 

Η περιοχή του σπηλαίου δεν στερείται αρχαιολογικού εν-

διαφέροντος, εφ’ όσον µπροστά και κάτω από την είσοδό 

του απαντούν σποραδικά θραύσµατα (όστρακα) αγγείων 

ιστορικών χρόνων. 

 

Γιάννος Γ. Λώλος 

Αναπληρωτής Καθηγητής 

Προϊστορικής Αρχαιολογίας 

Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων 

∆ιευθυντής Πανεπιστηµιακής 

Ανασκαφής Σαλαµίνος 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Υ.Γ. Η απάντηση στην καθολική αντίθεση των εκφραστών 

του δηµοσίου συµφέροντος (Νοµαρχίας, Τοπικής Αυτο-

διοίκησης, συλλόγων) και σύσσωµης της τοπικής κοινωνίας 

ήλθε µε την απόφαση (µε αριθµ. Πρωτ. ΓΕΑΝ 947/14-8-

2008) της Γενικής Γραµµατείας της Περιφέρειας Αττικής, 

που αφορά στην άδεια µετεγκατάστασης και λειτουργίας 

της υφιστάµενης µονάδας ιχθυοκαλλιέργειας από το Πε-

ρανήσι (στον κόλπο του Πέρανι) στη θέση Φώκα Κανακίων 

(βλ. Εφηµ. Η Νέα Σαλαµίνα, Αρ. φύλ. 229, Σεπτ.-Οκτ. 

2008, σελ. 1). 
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Από τα µνηµεία προς τα κείµενα. 

Πάλλας 1987, 238. 

Μία δεκαετία µετά από το θάνατο του ∆ηµητρίου Ι. 

Πάλλα, η δηµοσίευση του έργου του Ορθοδοξία και 

Παράδοση1 αποτέλεσε έναυσµα για την επανεκτίµηση του 

Σαλαµίνιου Βυζαντινολόγου όχι µόνον ως επιστήµονα, 

αλλά και ως σηµαντικού διανοούµενου του περασµένου 

αιώνα.2 Σε αυτό το σηµείωµα επιχειρείται µία σύντοµη 

παρουσίαση της δράσης του Πάλλα στη Νικόπολη της Η-

πείρου µε την αναφορά σε υπηρεσιακές ενέργειες και επι-

στηµονικές θέσεις, ενδεικτικές για τα χαρακτηριστικά που 

συνιστούν ένα µοναδικό τρόπο σκέψης. 

Η Νικόπολη βρίσκεται στο νοτιότερο άκρο της Ηπείρου, 

λίγα χιλιόµετρα βόρεια από τη σηµερινή Πρέβεζα. Ιδρύ-

θηκε από τον Οκταβιανό, µε αφορµή τη νίκη του στη 

Ναυµαχία του Ακτίου, το 31 π.Χ., και στόχο την ανα-

διοργάνωση της κατοίκησης στον ευρύτερο χώρο µε το 

“συνοικισµό”, τη συγκέντρωση δηλ. πληθυσµών από την 

Ήπειρο, τη Λευκάδα και την Αιτωλοακαρνανία στη νέα 

πόλη. Η Νικόπολη ήκµασε κατά τους αυτοκρατορικούς 

χρόνους, εξαιτίας και των προνοµίων που της παραχω-

ρήθηκαν από τον Αύγουστο. Αν και η πόλη συρρικνώθηκε 

κατά την ύστερη αρχαιότητα, γνώρισε εκ νέου ακµή, σύµ-

φωνα µε τις εντυπωσιακές παλαιοχριστιανικές οχυρώσεις 

και τις πολυάριθµες βασιλικές που διατηρούνται από τη 

συγκεκριµένη περίοδο. 

Η σχέση του Πάλλα µε τη Νικόπολη ξεκινά µε αφορµή τη 

διερεύνηση ενός άλλου ηπειρωτικού µνηµείου, της βυζα-

ντινής βασιλικής του Αγίου ∆ονάτου στη Γλυκή3 και είναι, 

αρχικά, υπηρεσιακή. Το 1952 ο Πάλλας επανέρχεται στην 

Αρχαιολογική Υπηρεσία ως Έφορος Βυζαντινών Αρχαιοτή-

των της Γ΄ Περιφέρειας, η οποία περιλαµβάνει την Πελο-

πόννησο, τα Επτάνησα και την Ήπειρο. Το ενδιαφέρον του 

για τη Νικόπολη διακρίνεται σε πρόσφατα δηµοσιευµένη α-

ναφορά του 1954 προς το Υπουργείο,4 όπου µε πρωτοπο-

ριακό για την εποχή τρόπο παρουσιάζει τα προβλήµατα των 

προπολεµικά ερευνηµένων µνηµείων, της Βασιλικής Α 

(∆ουµετίου) και της Βασιλικής Β (Αλκίσωνος), και επιση-

µαίνει την έλλειψη Μουσείου στο χώρο. Το 1958, και ενώ 

ήδη από το 1956 ο Καθηγητής Α. Ορλάνδος έχει επιστρέψει 

στη Νικόπολη ανοίγοντας την περίοδο των µεταπολεµικών 

του ερευνών µε την αποκάλυψη της Βασιλική ∆, ο Πάλλας 

πραγµατοποιεί δοκιµαστική ανασκαφή και εντοπίζει τη Βα-

σιλική Ε5 στη θέση Μαργαρώνα, κοντά στον όρµο Βαθύ, ό-

που το ένα από τα δύο 

λιµάνια της Νικόπολης. 

Τον επόµενο χρόνο, Ορ-

λάνδος και Πάλλας ερευ-

νούν από κοινού έπαυλη 

στη θέση Φτελιά (Εικ. 

1),6 φέρνοντας στο φως 

ένα από τα ελάχιστα 

δείγµατα κοσµικής αρχι-

τεκτονικής στην πόλη, ε-

νώ την ίδια χρονιά στην 

ανασκαφή της Βασιλικής 

∆ συµµετέχει η Χαρί-

κλεια Μπάρλα,7 µαθήτρι-

α του Ορλάνδου και µε-

τέπειτα πρώτη σύζυγος 

του Πάλλα. Το 1961, οι 

ίδιοι ερευνητές θα ξεκι-

νήσουν πρόγραµµα για 

τη συντήρηση των ψηφι- 

Ο  ∆ Η Μ Η Τ Ρ Ι Ο Σ  Ι.  Π Α Λ Λ Α Σ  Κ Α Ι  Η  Ν Ι Κ Ο Π Ο Λ Η  Τ Η Σ   

Η Π Ε Ι Ρ Ο Υ* 

του  

∆ηµήτρη Ν. Σακκά 

Εικ. 1. Από το Ηµερολόγιο του ∆. Ι. Πάλλα για την ανασκαφή στη θέση Φτελιά (1959), µε την 

κάτοψη της έπαυλης και σχέδιο ενός από τα διακοσµητικά θέµατα των αποκαλυφθέντων 

ψηφιδωτών δαπέδων (αρχείο της Εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας). 
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δωτών δαπέδων στις βασιλικές της Νικόπολης,8 το οποίο 

θα συνεχιστεί και θα περατωθεί τα επόµενα χρόνια από 

τον Ορλάνδο. 

Η περιορισµένη ανασκαφική δραστηριότητα του Πάλλα 

στη Νικόπολη αντισταθµίζεται από το συγγραφικό του έρ-

γο για το χώρο, µέρος του ευρύτερου προγράµµατός του 

για την ερµηνεία του οικοδοµήµατος της χριστιανικής λα-

τρείας. Η εκκλησιαστική αρχιτεκτονική της Νικόπολης 

και της Ηπείρου εν γένει, συνοψίζονται υποδειγµατικά στο 

σχετικό λήµµα του στο Reallexicon zur Byzantinische 

Kunst.9 Σε ειδική µελέτη του συνεξετάζει την εκκλησια-

στική αρχιτεκτονική της Νικόπολης και της Κορίνθου.10  

Τα στοιχεία αυτά αποκρυσταλλώνονται σε ειδική ανακοί-

νωσή του στο Πρώτο ∆ιεθνές Συµπόσιο για τη Νικόπο-

λη,11 όπου ο Πάλλας επαναδιατυπώνει ένα ερµηνευτικό 

σχήµα, µε ευρύτερες αρχαιολογικές προεκτάσεις. Επιχει-

ρώντας να ερµηνεύσει την αρχιτεκτονική της Βασιλικής Β 

µε βάση το κείµενο της ∆ιαθήκης του Κυρίου (Testame-

ntum Domini), ο Πάλλας αντιστρέφει το επιχείρηµα και 

υποστηρίζει ότι η σχέση ανάµεσα στο µνηµείο και το κεί-

µενο υποδεικνύει ότι το τελευταίο συµπιλήθηκε στη Νι-

κόπολη µε ορατό υπόδειγµα τη Βασιλική Β, και όχι στη 

Συρία, όπως θεωρούνταν. Ο ίδιος, αναλύοντας το διαλε-

κτικό σχήµα που αναπτύσσει, υποστηρίζει ότι “ως τώρα οι 

αρχαιολόγοι, για να εξηγήσουν ιδιοµορφίες σε µνηµεία, 

κατέφευγαν –ορθώς– στα κείµενα· η χριστιανική Νικόπο-

λη όµως αναδεικνύει περίπτωση για το αντίθετο: τα µνη-

µεία να προσφέρουν ενδείξεις για τη λύση φιλολογικών 

προβληµάτων που τίθενται από ένα κείµενο. Από τα µνη-

µεία προς τα κείµενα”.12 

∆ηµήτρης Ν. Σακκάς 

Αρχαιολόγος (Μ.Α.) 

 

* 
Θερµές ευχαριστίες εκφράζονται στον Γενικό Γραµµατέα 

της Εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας, ακαδηµαϊκό, κ. 

Βασίλειο Χ. Πετράκο για την άδεια δηµοσίευσης των σελί-

δων από το Ηµερολόγιο του ∆. Ι. Πάλλα και στην Κα Ιωάννα 

Νίνου για τις διευκολύνσεις που παρείχε κατά τη διάρκεια 

της ψηφιοποίησης του σχετικού µε τη Νικόπολη αρχειακού 

υλικού της Εταιρείας, η οποία πραγµατοποιήθηκε στο πλαί-

σιο του έργου Εξοπλισµός–Έκθεση Νέου Μουσείου Νικό-
πολης της ΛΓ΄ Ε.Π.Κ.Α.

 

1 
Πάλλας 2005. 

2 Κριαράς 2005. Ζουµπουλάκης 2007. Μπακουνάκης 2007.  

Τριανταφυλλόπουλος 2007. 

3 Πάλλας 1983. 

4 Πάντου et al. 2007, 702-3, 734-6. 

5 Pallas 1959, 197-202. 

6 Ορλάνδος και Πάλλας 1959.  

7 Ορλάνδος 1959, 90. 

8 Ορλάνδος 1961. 
9 Pallas 1971. 
10 Pallas 1979. 

11 Πάλλας 1987. Για κριτική στις θέσεις του Πάλλα για την 

εκκλησιαστική αρχιτεκτονική της Νικόπολης, βλ. Βαραλής 

2007.  

12 Πάλλας 1987, 238. 
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Κατά τη διάρκεια της µακράς ανασκαφικής περιόδου του 

2008 στα Κανάκια, πέρα από αφίξεις µεµονωµένων 

ατόµων και µικρών οµάδων ενδιαφεροµένων επισκεπτών 

από την Σαλαµίνα και αλλού, πραγµατοποιήθηκαν, στους 

χώρους των ανασκαφών, επισκέψεις µεγάλων οµάδων, 

που ενηµερώθηκαν για τις εξελίξεις από τους ανασκαφείς. 

Συγκεκριµένα ξεναγήθηκαν στα µνηµεία τέσσερις (4) 

οµάδες επισκεπτών: 

α. Οι µαθητές της 6ης τάξης του ∆ηµοτικού Σχολείου 

Αιαντείου (9.10.2008), συνοδευόµενοι από την ∆ιευθύ-

ντρια κα Κατ. Μπούτση και άλλους εκπαιδευτικούς. 

Ο Μ Α ∆ Ε Σ  Ε Π Ι Σ Κ Ε Π Τ Ω Ν  Σ Τ Ο  Χ Ω Ρ Ο  Τ Ω Ν   

Α Ν Α Σ Κ Α Φ Ω Ν  Σ Τ Α  Κ Α Ν Α Κ Ι Α  

Στιγµιότυπο από την επίσκεψη των µαθητών της 6ης τάξης 

του ∆ηµοτικού Σχολείου Αιαντείου. 

 

β. Τα µέλη του Πολιτιστικού Συλλόγου “Μήνυµα” της 

πόλεως των Ιωαννίνων (27.10.2008), µε αρχηγό της 

εκδροµής τον κ. Αθ. Ράπτη, και µε την συµµετοχή πολλών 

πανεπιστηµιακών και άλλων εκπαιδευτικών. 

γ. Μέλη του Συλλόγου Γυναικών από την Γερµανική/Γερ-

µανόφωνη κοινότητα Αθηνών και Πειραιώς (1.11.2008), µε 

συντονίστρια την κα Μουράτου, από το Αµπελάκι. 

δ. Μέλη της Ένωσης Παλαιών Προσκόπων Βύρωνα, από 

την Αθήνα (8.11.2008), µε συντονιστές τους κ.κ. Α. Κου-

ρούνη (Πρόεδρο), Θ. Ξαρχογιάννη και Γ. Λουκίδη. 

Από την επίσκεψη µελών του Συλλόγου Γυναικών από την 

Γερµανόφωνη κοινότητα Αθηνών-Πειραιώς. 

Από την επίσκεψη των µελών του Πολι-

τιστικού Συλλόγου “Μήνυµα” (φωτ. Τσέ-

κερη).   
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Ενωρίτερα, στα µέσα Ιουλίου 2008, στο πλαίσιο των 

“Αιαντείων” (πολιτιστικών εκδηλώσεων του ∆ήµου Σα-

λαµίνος) είχε οργανωθεί επίσκεψη οµάδος φιλαρχαίων Σα-

λαµινίων στη Μυκηναϊκή ακρόπολη των Κανακίων, µε τη 

συµµετοχή του κ. Μπούτση, Προέδρου του ∆ηµοτικού ∆ια-

µερίσµατος Αιαντείου και της Συµβούλου κας Μίνας 

Μπούτση και µε ξενάγηση από τον ανασκαφέα. 

Από την επίσκεψη µελών της Ένωσης Παλαιών Προσκόπων 

Βύρωνα. 

Από την ξενάγηση Σαλαµινίων επισκεπτών κατά την διάρκεια των “Αια-

ντείων 2008”. 
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(συνέχεια από πρώτη σελίδα) 

δεν στάθηκε δυνατόν να σχεδιασθεί και να εκδοθεί Λεύ-

κωµα-Ηµερολόγιο για το 2009. 

5. Στο πλαίσιο των “Αιαντείων”, πολιτιστικών εκδηλώ-

σεων, που οργανώθηκαν, για πρώτη φορά, από τον ∆ήµο 

Σαλαµίνος το Καλοκαίρι του 2008, µέλη του ∆.Σ. αντα-

ποκρίθηκαν στην πρόσκληση της ∆ηµοτικής αρχής και 

έκαναν παρουσιάσεις στο κοινό για σηµαντικά µνηµεία 

στο νότιο τµήµα της Σαλαµίνος: Ξενάγηση µεγάλης οµά-

δος επισκεπτών στα Κανάκια, στα µέσα Ιουλίου 2008 

(από τον οµιλούντα, µε την συνδροµή του κ. Π. Βελτανι-

σιάν), και οµιλίες στα Περιστέρια (για το Σπήλαιο του Ευ-

ριπίδη και το Ελληνιστικό Ιερό του ∆ιονύσου, από την κα 

Ε. Μικροµάστορα) και στο Σατερλί (για τα µνηµεία της 

περιοχής Κολώνες-Σατερλί, από την κα Ε. Μικροµάστορα 

και τον κ. Π. Βελτανισιάν) κατά τον Αύγουστο του 2008. 

6. Κατά την διάρκεια της ανασκαφικής περιόδου του Σε-

πτεµβρίου-Νοεµβρίου 2008 στα Κανάκια πραγµατοποιή-

θηκαν ξεναγήσεις στον αρχαιολογικό χώρο από τον οµι-

λούντα, µε την ιδιότητα του ∆ιευθυντή της Πανεπιστηµια-

κής Ανασκαφής Σαλαµίνος και Προέδρου του ∆.Σ. του 

Οµίλου. Συγκεκριµένα ξεναγήθηκαν στα µνηµεία τέσσερις 

(4) µεγάλες οµάδες επισκεπτών. 

Αξίζει να σηµειωθεί ότι από τους υπευθύνους δύο οµάδων 

δόθηκε η διαβεβαίωση ότι θα υπάρξουν ενισχύσεις (χορη-

γίες) υπέρ των σκοπών του Οµίλου. 

7. Όπως και κατά το 2007, ο Όµιλος ήλθε αρωγός στο µεί-

ζον και συνεχιζόµενο έργο της συντήρησης και ανάδειξης 

των αποκαλυπτόµενων µνηµείων στον αρχαιολογικό χώρο 

των Κανακίων. 

α. Αποφασίσθηκε η τοποθέτηση, από τον Όµιλο, τριών ε-

νηµερωτικών πινακίδων σε κοµβικά σηµεία του αρχαιο-

λογικού χώρου. ∆υστυχώς εκκρεµεί ακόµη (από τον Μάρ-

τιο του 2007) η τοποθέτηση πινακίδων από το Τ.Α.Π. του 

ΥΠ.ΠΟ. σε πέντε κηρυγµένους (από το 2004) αρχαιο-

λογικούς χώρους στη νότια Σαλαµίνα. Η εκκρεµότητα αυ-

τή τέθηκε µε έµφαση και σε τέσσερα άρθρα για τα µνηµεί- 

α της περιοχής σε φύλλα τριών µεγάλων Αθηναϊκών εφηµε-

ρίδων (Ελευθεροτυπίας, Καθηµερινής και Ελευθέρου Τύπου) 

κατά τους µήνες που πέρασαν. 

β. Αποφασίσθηκε η οικονοµική ενίσχυση των έργων στερέ-

ωσης και περίφραξης µνηµείων (όπως του Μυκηναϊκού 

µνηµειακού τύµβου που ερευνήθηκε πρόσφατα), καθώς και 

διαµόρφωσης του αρχαιολογικού χώρου. Βρίσκοµαι στην 

ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσω ότι τα έργα του 2008 

έχουν ολοκληρωθεί. 

8. Τέλος, συνεχίσθηκαν οι συζητήσεις µε τον ∆ήµαρχο 

Σαλαµίνος κ. Σπυρίδωνα Σοφρά  και άλλους υπευθύνους 

του ∆ήµου Σαλαµίνος για το θέµα της δηµιουργίας, όπως 

έχει προταθεί από τον Όµιλό µας, ενός Κέντρου Προβολής 

Μνηµείων στο κτήριο του παλαιού ∆ηµοτικού Σχολείου 

στην πλατεία Αιαντείου Σαλαµίνος. Πρόσφατα, σε συνά-

ντηση, ο ∆ήµαρχος κ. Σοφράς, ο οποίος παρέσχε και φέτος 

την συνδροµή του στην Πανεπιστηµιακή Ανασκαφή (µε την 

διάθεση του λεωφορείου του Αναπτυξιακού Συνδέσµου), 

µας ενηµέρωσε ότι η Νοµαρχία Πειραιώς, δια του Νοµάρχη 

κ. Γ. Μίχα, έχει εγκρίνει κατ’ αρχήν το συγκεκριµένο έργο, 

αλλά θα πρέπει να ετοιµασθούν οι σχετικές µελέτες, σε 

συνεργασία µε την οµάδα εργασίας του Οµίλου. 

Προγραµµατισµός για την επόµενη περίοδο: 

1. Έκδοση του τρίτου Ενηµερωτικού-Επιστηµονικού ∆ελτί-

ου, που είναι υπό προετοιµασία. 

2. Οργάνωση κεντρικής εκδήλωσης, την Άνοιξη ή στις αρ-

χές του καλοκαιριού του 2009, υπό την αιγίδα του ∆ήµου 

Σαλαµίνος, στην µεγάλη Αίθουσα Εκδηλώσεων του ∆ήµου 

Σαλαµίνος, στην οποία θα παρουσιασθούν τα αποτελέσµα-

τα των ανασκαφών του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων εννέα  

ετών (2000-2008) στην ακρόπολη των Κανακίων, την έδρα 

των Αιακιδών. Ενδεχοµένως, θα γίνει και ξενάγηση στον 

χώρο των ανασκαφών, στο πλαίσιο των “Αιαντείων 2009”. 

3. Συνέχιση της στήριξης των έργων προστασίας και ανά-

δειξης του αρχαιολογικού χώρου των Κανακίων, µε την 

προοπτική, όπως έχω προτείνει στο ∆.Σ., της αποκατάστα-

σης, αναστήλωσης και διαµόρφωσης, σε συνεννόηση µε 

την 1η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, του Τάφου Πάλ-

λα, στην περιοχή Κανακίων, ενός κτιστού καµαρωτού τά-

φου, σηµαντικού µνηµείου των Πρωτοβυζαντινών χρόνων, 

που ερευνήθηκε από τον αείµνηστο Καθηγητή ∆. Ι. Πάλλα 

το 1987 και τώρα είναι, δυστυχώς, υπό κατάρρευση. Βε-

βαίως επ’ αυτού θα ληφθεί οριστική απόφαση από το ∆.Σ., 

µετά την υποβολή όλων των στοιχείων και του σχετικού 

προϋπολογισµού. 

4. Υπάρχει, τέλος, και η πιθανότητα έκδοσης Λευκώµατος-

Ηµερολογίου του Οµίλου για το 2010”. 
Μέλη του ∆.Σ. του Οµίλου κατά την τακτική Γενική Συ-

νέλευση του 2008. 
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Παναγιώτης Βελτανισιάν 

“Ίδιος Ολύµπιος Θεός”, περ. Βάκιλος, τεύχ. α΄, Ιουλ. 

2008, 13-15. 

“Ο οικισµός του Αµπελακίου στα µεταβυζαντινά και νεό-

τερα χρόνια: Συµβολή στην τοπική ιστορία”, περ. Βάκιλος, 

τεύχ. α΄, Ιουλ. 2008, 39-44. 

Οµιλία στο Σατερλί, για τα µνηµεία της περιοχής, στο 

πλαίσιο των “Αιαντείων” υπό την αιγίδα του ∆ήµου Σαλα-

µίνος (Αύγ. 2008). 

 

Φάνης Π. Καπαραλιώτης 

“Οι πρώτοι δήµαρχοι της Σαλαµίνας”, εφηµ. Πολίτης µε 

∆ικαίωµα, Αρ. φύλ. 20-26, Ιαν.-Νοέµβρ. 2008 (συνέχεια 

από προηγούµενο, Αρ. φύλ. 16, Ιούλ.-Αύγ. 2007). 

 “Ντόπιοι άγιοι του καιρού µας-Ο παπα∆ηµοσθένης 

Κοτσίκος”, εφηµ. Πολίτης µε ∆ικαίωµα, Αρ. φύλ. 24, Ιούλ. 

2008. 

“Ολίγη Σαλαµινιακή Λαογραφία-Καταφρονητικές 

πράξεις”, εφηµ. Πολίτης µε ∆ικαίωµα, Αρ. φύλ. 27, ∆εκ. 

2008.  

 

Γιάννος Γ. Λώλος  

Συνεργασία µε τους υπευθύνους της ΚΣΤ΄ Εφορείας 

Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων Πειραιώς στην 

προετοιµασία-τεκµηρίωση των προθηκών µε τα ευρήµατα 

της Πανεπιστηµιακής Ανασκαφής Σαλαµίνος (από το Σπή-

λαιο του Ευριπίδη και την Μυκηναϊκή ακρόπολη στα Κα-

νάκια), στο νέο Αρχαιολογικό Μουσείο Σαλαµίνος. 

∆ιάλεξη µε θέµα: “Mycenaean Salamis, excavations 2000-

2007”, στο Ινστιτούτο της ∆ανίας στην Αθήνα, 27 Μαϊου 

2008. 

“Υποβρύχια αναγνωριστική έρευνα στις νότιες ακτές της 

Σαλαµίνος, 2004” (από κοινού µε Κ. ∆ελλαπόρτα, Π. Μί- 

 

 

 

 

 

 

 

 

χα, ∆. Σακελλαρίου), στο περ. Ενάλια, Τόµ. ΙΧ, 2005-2006 

(έκδ. 2008), 44-50 (στον ίδιο τόµο βλ. και περίληψη ανα-

κοίνωσης της Α. Μαρή, “Ενδείξεις για την ανάπτυξη ναυ-

τικής δραστηριότητας στην περιοχή του Σαρωνικού πριν 

από τις αρχές της Πρώιµης Χαλκοκρατίας”, 69-70). 

“Υποβρύχια αναγνωριστική έρευνα στις νότιες ακτές της 

Σαλαµίνος, 2005” (από κοινού µε Κ. ∆ελλαπόρτα, ∆. Ευ-

αγγελιστή, Θ. Θεοδούλου, Ν. Καραπέτση, Μ. Μιχάλη), στο 

περ. Ενάλια, Τόµ. Χ, 2007 (έκδ. 2008), 31-39 (µε Παράρ-

τηµα “Ο πύργος της Λαγούσας” (από κοινού µε Χρ. Μαρα-

µπέα), 40-41). 

  

Χριστίνα Μαραµπέα  

Συνεργασία µε τους υπευθύνους της ΚΣΤ΄ Εφορείας 

Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων Πειραιώς στην 

προετοιµασία-τεκµηρίωση των προθηκών µε τα ευρήµατα 

της Πανεπιστηµιακής Ανασκαφής Σαλαµίνος (από το Σπή-

λαιο του Ευριπίδη και την Μυκηναϊκή ακρόπολη στα Κα-

νάκια), στο νέο Αρχαιολογικό Μουσείο Σαλαµίνος. 

Προώθηση καταγραφής, σχεδίασης και µελέτης υλικού από 

τα Κανάκια στο Εργαστήριο της Πανεπιστηµιακής Ανα-

σκαφής Σαλαµίνος στο ∆ηµοτικό ∆ιαµέρισµα Σεληνίων και 

στην αποθήκη του Αρχαιολογικού Μουσείου Σαλαµίνος. 

 

Εύη Μικροµάστορα  

“Αφιέρωµα στον Αίαντα τον Τελαµώνιο. Αργείους δ’ 

ότρυνε µέγας Τελαµώνιος Αίας, Ιλιάδα Ραψωδία Ο, στ. 

560”, εφηµ. Η Νέα Σαλαµίνα, Αρ. φυλ. 220 (Ιανουαρ. 

2008), 222 (Μάρτ. 2008), 225 (Ιούν. 2008) (σε τρεις συνέ-

χειες).   

Οµιλία στα Περιστέρια, για το Σπήλαιο του Ευριπίδη και το 

Ιερό του ∆ιονύσου, στο πλαίσιο των “Αιαντείων” υπό την 

αιγίδα του ∆ήµου Σαλαµίνος (Αύγ. 2008). 

Α Π Ο  Τ Η  ∆ Ρ Α Σ Η  Τ Ω Ν  Μ Ε Λ Ω Ν  Τ Ο Υ  Ο Μ Ι Λ Ο Υ (2 0 0 8) 
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