Bιοτε1νιτι6,g εγχαταοτααειg
τηE πqιbιμηs βυξαντινηg πεqι6δoυ
στoυE Δελφoυg
Eιηγητηg: Πλ*των ΠετqiδηE
Στoυg Δελφoι1g, ηoκαπανη Eλληνωγ χαt Γdλλωγ αq1αιoλ6γωγ1 6φεqε στo φωE χατατη διαqπεια τηg δεxαετiαg τoυ ].990 oιxιoτυxα λεiψαvα, πλτiΘog xινητιbv ευQηβτων αλλα και xατd,λotπα βιoτε1νιxιbv εγxαταoταoεωγ πoυ χQoγoλoγoriνται απ6
τoγ 4o 6ω9 τoν 7o αιιilγα ψ.xz.
Πq6xειται xυqi,ωg για εQγαστ'iQro αγγειoπλαoτιx{g, εvιb τηv ειx6γα των βιoτε1νιxιilν δqαατηqιoτr]των o' αυττjν τη μχQti επαQχιαχτ! π6λη τηg πqιilιμηs βυξαντιι,τ]g πεgι6δoυ oυμπληqιilγει η απoxdλυιpη xαι dλληg φιioεωg εγχατασταoεωγ
στoυE lδιoυg 1ωqουg με τα εqγαoτηqtα τωγ πεqαβωv, αλλα xαι oqιoβνα xιvητα
ευqτ]ματα.

α. Tα εqyαoτiηQLα αyyεLoπλαστιxig oτo ycbqo τoυ Γυμναoloυ
Tα παλι6τεQα λεlψαvα xεqαμιxιbγ εQγαστηglων πoυ 61oυγ εγτoπιστεl

ωg τιbqα
στoυE Δελφotg βqioxovταL στLE παqυφ6g τηg π6ληg, αxoλoυθιbνταg την αq1αiα πQαιιτιx"fi, αλλα φυoιπα xαι λ6γω 6λλειι|.lηg 1ιbqoυ στo εσωτεqιπ6 εv6g πoλεoδoμxoιi
ιoτot πoυ θδιγε {δη τoν 4o αιιbγα μ.X. τα πqιbτα oηβδια μιαg φιλ6δoξηs αγαπτυξηg. Πq6xειταυ γLα τo χιilQo τoυ αQχαioυ Γυψαoioυ xαι συγχεχQιΦno για τo αγιilτεQo ανδηqo, αυτ6 τoυ Ξυοτoιi, πoυ πg6oφεqε 6γα d,γετo επlπεδo τqoφoδoτoιiφγo με νεg6 πατευθε[αγ απ6 τηv Kαoταλ[α. Εxεt,oτo 1ιbqo τηE παQαδqoβδog, εγτoπloτηxαν τα λε(,ψαvα διio xλιβdvωv χαt μtαζ ogΘoγιbνιαg λ(,μπαg, εν6g Qηχot λαπxoυ δηλαδ{, 6πoυ τo 1ιbμα q[1vεται μαξt με vεq6 Φxq, να μαλαxιbαει. Πολιi xoντα τoυg βqθθηxαν και δto xινοτ6qvεg φ θoλωττ] xdλυιilη. oι xλiβανoι πoυ ocilΘηxαν βqloxovται, σε πoλr] αoxημη xαταοταoη. Στην 11'αταστt'ευτ] τoυ εν6g, πoυ τα
6qιd τoυ ε[γαι αoαφf, θ1ει 1qηoιμοπoυηΘεL, εxτ6g απ6 πλiγΘoυg, xαι υλυx6 απ6
αq1αι6τεqα xτi,αματα (ειx. 1). To δαπεδo τoυ αλλoυ xαλυπτε 6γα πα1ιi ατqιbμα
αoβεoτoxovιαματog, εvιb τα τoυ1ιilματα τoυ ηταv πλιγΘ6xτυoτα (ευx. 2).To μτixog
τoυ 6φταγε τα 4ψ. ιιαιτo πλdτoζ τoυ εσωτεQιldα δεγ ξεπεqνoιiσε τo 1μ. H tπαqξη
xαι αλλωv xλιβdνωγ στo γfQω χιitQo ΘεωqτiΘηxε α1εδ6v β6βαιη απ6 τoυg αγασχαφε[E, Φno πoυ τα xαταλoιπα τoυg δε oιbθηxαν, εξαιτlαE τηE εxτεταμενηg παλλι6qγεtαE τηg ελιαg αε 6λα τα dνδηgα γ6τια τoυ αQχαιoλoγιπori 1ιilqoυ xαι xυq[ωE λ6γω τωγ αγασχαφιbv τηg δεxαετiαg τoυ 193Ο. T6τε τ]ταv πoυ διαλιjθηxαv xαιτα λεiιpανα τηg βαοιλιπτ'1g πoυ εi1ε εvτoπιoτεi oτo 1ιbqo τoυ Γυψαoloυ για γα πQoχωqτ]οει η 6qευrrα o'ε αq1αι6τεQα oτqιilματα. Στoγ Ξυoτ6 βg6θηxε xα;"{ναg μxq6g αeιθΦs xαπoιpηβγωγ αγγε[ωv3, xαΘιbg xαι οτηqiγματα ψηαiματog. Ιoτoqιπα δεδoβνα, voμioματατLαLτυπoλoγ[α χεQαμtχτ]g ουμφωγotγ στη χQoγoλ6γηoη αυτιilγ
τωγ εγχαταoταoεωγ στα τ6λη τoυ 4oυ αιιbγα μ.X.
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1. Ξυoτ6g

Γυμναo[oυ, xλiβανοE (Aqyεlo ΓAΣ,

2. Ξυoτ6E Γυμναo[oυ, xλlβανog (Aρyεlo

L

7957,23A)'

ΓAΣ, L 7590'

B)'

β. To υαλoυqyεlo τηg Pωμαiκηg Ayoqαg
Tηιl iδια πεqlπoυ επo1η, δηλαδη οτo δεtτεqo μια6 τoυ 4oυ αιιilγα μ.x., αλλα ioωg
xαινωq[τεqα, πqιiπεLγα λειτoυqγorjoε oτo πqιbτο απ6 αγατoλικα δωβτιo τηE β6QεLαE oτoαg τηg λεγ6ψvηg <Pωμαixτ]g Aγoqαg, θvα εqγαo'ττ]qLο πoυ πιΘαγ6τατα
ηταv υαλoυqγεlo. Σ' αυτ{ν την ταιiτιση μαE oδηγηclαν τα λε[ψανα μιαE xυx}*lιt6
?Lατασ?Lευηg απ6 xιτqινox6τLτLlNo πηλ6 πoυ Θα μπogoriοαγ γα αντ]xoυv oε xλlβαvo, αφot γtQω εντoπioτηxαι, ψγαλεg πoo6τητεg αι,θαληζ''LαLxυq[ωEη εtqεαη σχωqιιbν υαλoυ. ΔLπλα στηγ xυx\υx\αυτηv τ|'ατσ'στLευη τ]ταν παxτωβvοg 6ναg αμφoQθαg, oπααβvos στη Φoη πεqiπoυ του ι1ψoυζ τoυ, ενιb oπt'1 που βq6Θηχε σε μxqη απ6αταση αγτLστoι1otoε βλλoν oε αλλoγ 6γαγ αμφoq6α (ειπ.3). H o16οη εqγαστηQtαπoιi 1ιbqoυ χαL oι}dtστtχot ιατoιi ε[γαι εδιb εγτελιbg διαφoqετιπη απ6 τα
xεqαμιxα εqγαοτηqtα τoυ Γυψαoloυ, αλλα xαι απ6 αυτα πoυ θα δoυψ παqαxατω: πq6xεtται δηλαδι'1 γLα εQγαστ{qιo πoυ δε βqloxεται εxτ6gτων oqlωv τηg π6ληg, αλλα στo χεγτQιx6τεqo χαι εμπoQιx6τεqo oημio τηζ, στη βoqειoαvατoλιxη γωvlα τηg PωμαTxηg Aγoqαg. Η θ6οη τoυ διxαιoλογεlται απ6 τo γεγov6g 6τι o συγχεxqιμvog xιbQog λειτoυqγotαε μαλλoγ χαt ωg xαταoτημα. oι διααταoειζ τoυ ηταν
πεqiπoυ 3x4μ. H xαταqQευση τoυ β6qειoυ τo[1oυ τoυ πqoxdλεoε τo 1τioιμο τηE
π6ρταg τoυ (ειx. 4) xαυτo μπdξωμα τoυ δωματi,oυ μ πdoηg φtoεωg υλιxα για γα
μη διαταqα1θεi η ατατιx6τητα τoυ υπ6λotπoυ oυγxqoτ{ματoE τηg AγoqαE.

y. Tα εQγαστιQLα αyyεLoxτλαστtιιig στo χd)Qo
τη ζ N oτ Lo αν ατ o λιxη g'Επαυ λη g
'Eγα αλλo τμημα τoυ αQχαιoλoγιxo{ 1ιbρoυ τωv Δελφcbν, 6πoυ εvτoπlατητLαy ετLτεταβνα λεiψανα βιoτε1vιxιbν εγπαταoταoεωγ, εi,ναυ η πεgιo1τ'1 oτα γ6τια τoυ πεqιβ6λoυ τoυ ιεqot τoυ Aπ6λλωγα. Η εtqεoη εQγαστηQlωγ οε μtα πεQιoxτi ψ oιχtoτιx6 χαι εμJ[oQιx61αραxτηQα, οε απ6oταoη λi,γων βτqωv απ6 τη PωμαΤx{ Aγoqd xαι τηγ αQχα[α <Ιεqd oδ6> πoυ Θεωqεlται o εμJτoQt?ι6τεqog δq6μog τηg ιioτεqηE π6ληg, oημαiνει πQoφαγcilg τη ψτατ6πιoη τ]τη oυqqlπνωαη τoυ πoλεoδoμιxoιi
ιατoιj τηg π6λη9 τηv επo1{ εyxαταoτασηE τωγ εQγαoτηq(,ων. oι βιoτ61νεE xατ6λαβαν τo χιbQo 6πoυ υι|.lων6ταγ τo σημαvτιx6τεqo Φxq,,otiμεQα ανεoxαμβγo otχtoτυx6 oυγxq6τημα τωγ Δελφιbν τηg πqιbιμηs βυξαντιvτ]g πεqι6δoυ, η λεγ6μενη
<<Noτιoαγατoλιxη'Eπαυλη> (ox. 1).To xτlgιo αυτ6, ατo oπolo διαxgivoυφ δrio τoυλα1υατoν oιxoδoμιxfg φααειg xατoixηοηg, διθΘετε τηγ επo1{ τηg αxμτjg τoυ τ6oσεQα τqιxλlνια, ιδιωτιx6ζ Θ6QμεE, ιpηφoθετηΦγα δdπεδα x.α. To αυγxq6τημα εγxαταλεlφθηxε γdQω ατo 580 μ.X. xαι oι βιoτε1νιxbg εγχαταστdoειg αq1ιoαν να
1τlξovται λi,γα 1q6vια αqγ6τεqα, ενιir η 6παυλη εi,1ε ηδη ψgιxιbg χαταστQαφεl, 6πωg μαQτυqεl τo 1τioιμo xλιβανoυ (ox. 1 309) πdνω oτα εqεiπtα τηE oτ6γηg εν69
δωματioυ (οx. 1 C 19). Η διαρxευα ζωt'1g τωγ εQγαoτηglωv φτανει ωE τη δεtτεqη
δεxαετlα τoυ 7oυ αιιilγα μX. Tη oτιγμη τηE εγχατααταoηg τωv βιoτε1vcbν, γεβoτηxαν οgιοβνεgx6yγεgτων δωματiωγ xαι x\εLoτηxαν ανolγματα ανdψαα ατoυg 1ιbQoυE τηg 6παυληs (ox. ]_ 300, 307,3t9,323), ενιil φαi,νεται 6τι o 1ιδqog xαθαqioτηχε συστηματιxα χαt η xεqαμιxf πoυ εi1ε απoψi,vει απ6 τη χQTiση τoυ 1ιbqoυ ωE
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Pωμαιxη Ayoρd' Κυxλιxrj
14ατασ2dευfi (xλiβανog
υαλoυqy εioυ ;) xαι oπαoμ6νoE
αμφoρ6αE (Aqyεio ΓAΣ, L

3.

10059,29).

Pωμα'ιxi Ayoqα. Δmxqlνεται
η τoιyιαμ6νη εlooδoζ τoυ πqcbτoυ
απ6 δεξfi'xαταoτfiματoE
(υαλoυρyεbυ ;) (Aqffb ΓAΣ, L

4.

10482,25A).
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5.

Noτtoαvατoλιxfi'Επαυλη. o xλiβανoq 312 πoυ α'4oυμπd' oτην αιlllδα τoυ τqmλι'ι,[oυ
(Aρyεb ΓAΣ, L 10187,22).

6.

Noτιoανατoλιxfi'Επαυλη. Tα εqε[πtα των xλιβd.νων 32B xαι 326 (Aqyεlo ΓAΣ,

248

c

485, 32).

oιχιαE συγχεντQιbθηxε oε απoθ6τεζ, σε oηψ[α 6πoυ δεγ εγτoπlατηxαν εqγααττ'1qια (o1. \ A4,Α5)o.
Kυqiαq1η Θ6oη oτιg βιoτεγνιx{,gεγχαταστααειg πoυ πfqαν τη Θ6οη τηg Noτιoαγατoλιxτig'Eπαυληg xατεiχαγ τα εqγαοτηqtα αγγεtoπλαοτιx{E.'Eξυ oυγoλιxα
xλiβανoι 61oυν 6qΘει στo φωE (ox. 1 309,312,326,328'329,33a) χαt η tπαqξη εν69
αx6μη (ox. 1 322) εwαι α1εδ6ν β6βαιη απ6 τα 11νη πoυ dφηoε η χατασχευη xαι
xυqlωg η χaτiση τoυ στoυg τo[1oυg εν69 δωματioυ. oι διαoτασειζ τoυE ε[ναι μιxQ6E, o μεγαλrlτεQos φτανει τα2Ωψ. oλωγ ητLαταστιευr] ε[ναι πq61ειρη, με χQηoη αqγιilν λiΘωγ xαι πλ[γθων, ενιir oε τιαπotεE πεQιπτιboειg χQησtμoπoηΘηxαv ωg
πλευq6g των xλιβd,νων πqotiπdq1oντεg τoi1oι τηg 6παυλη9 11 αx6μη ?{,αι η α!.l[δα
εv6g τgιxλιγloυ (ox. 1 3t2, ειx.5). Eiναι τετqd,γωνoι t'1 oqΘoγιbvιoι ?{αι για τη οτriqξη τηs εo1αqαg 61oυv χQησtμ,oπoιηΘεi πλivΘoι, xεqαμx6g πλαxεg τ'1 λαιμoi, μ,εγαλωγ πιΘαgιιbν oπααβνoι στη Φαη χαt τoπoΘετηβνoι xαθετα στtζ μαχQ6g πλευρ6g τoυ xλιβdvoυ (6πωg για παραδειγμα o xλiβανoE3t2 στηγ ειx. 5). To δdπεδ6
τoυζ ε[γαι απ6 &oπτo πηλ6 επιoτqωβγo με αoβεατoπoνiαμα. Η εα1αqα εi,γαι επi,σηE φτLαγΦrη απ6 πηλ6. oι xλiβαγot μJτoQε[ γα βqioxoνταt σε μtχQη απ6oταοη
μταξr1 τoυE η xαι στoγ i,διo αxριβιbg 16qo. Aυττ] εlγαι η πεq(πτωoη τqιιbν xλιβανων (o'1. L326,328,330) πoυ βq6Θηχαγ oε εqειπιcilδη παταoταση χαt συγωoτiζoγται στo χιbQο εν6g βvo δωματ[oυ τηg 6παυλξ5. oι xλlβαvoι αυτo[ δεv μπoqεl γα
λειτotqγηoαγ ταυτ6χQoγα, γιατ[, λ6γω τηζ μχQηg απ6ατασηE πoυ τoυE 1ωqiξει xαι
τoυ διαφoqετιxot πQoσαγατoλι,ιlμoιi τoυE, η'Lατασ?Lευτi τoυ εν69 πqoiiπoΘ6τει 6τι
o αλλog 61ει τ'1δη π6αει σε αχQηστi,α'Eγαγ τ6ταqτo xλlβανo (ox. 1 329,ειx.7) ειηαν
χατασχευαoει oτoυg διπλανoιig 1ιbqoυE, χQησιμoπoιιbνταg ψ πoλι} ευqηματιx6
τq6πo την υι|.loμετqιπτ] διαφoqα αναψαα στoυE 1ιilqoυg C9 xαιC ].L πoυ αvτ]xαv
οε διαφoqετιxorig oρ6φoυg τηg Noτιoαγατολιxηg'Eπαυληg. Πq6xειται γtα τoγ χαλtτεqα διατηqηβνo xλ[βαvo,1τιoβνo απ6 τQεtE πλευqιig ψ πλ[νθιvα τoι1iα, ενcb
αxoυμπ,& πQoζ βoρqα στo φυσιχ6 βqα1o. Tα xεqαμιxα τoπoΘετotγταγ oτoγ xλ[,βανo απ6 τo ιpηλ6τεqo επ[πεδο (δηλαδτ] απ6 τo χιbQo C 9), ενιil η τqoφoδoαlα oε
παιiαιμο γιν6ταν απ6 τo xατιilτεqo επLπεδo (αυτ6 τoυ C 11), oτo οηφ[,o 6που βqιox6ταγ παλι6τεqα τo dvoιγμα μtαE x6γxηg.
Γtqω απ6 τoυg xλυβανoυg ηqθαν στo φωE βoηΘητιxtg εγxαταoτdαειg, 6πωg
μiα πιvoτ6qvα (αx. 1 3].5), oτα β6gεια χαι oε ιpηλ6τεqo επiπεδo, πoυ τqoφoδoτotσε με νεq6 τα εQγασττ]qια, αγωγ6g (ox. 1 3L0), βαΘια γτιoτα oqιlγματα (o1. 1 3L3,
3t4,εικ.8) πoυ oε δεriτεqη χaηση πλ6oγ loωg 1ρηoiμυαγ ωζ λ(,μπεg χαt μα μL?ιQt
γor3qνα (ox. 1 3LL) πoυ δημιoυqγηΘηxε με τo 1τ[oιμο τοι1[oυ (ox. 1 238) μπqooτd
σε μα πλευgιxτ'1 x6Υxητqιxλινloυ χαt την επiατQωσt τηζ με υδqαυλιx6 xoν[αμα.
Σημαντιx6τατog για τη ψλ6τη τηE χεQαμιχηE πoυ παqτ]γαγ oL Δελφo(, oτo δειiτεgo μα6 τoυ 6oυ χαt στι,E αQx6g του 7oυ αιcilγα {ταv o απoΘ6τηE πoυ δημιoυqγτ]θηxε oτο 1ιbgo C 30, μετα τηγ εγ1{αταλειι|.lη τωv τριιilv xλυβαvωv (326,328,330) xαυ
τo φραξιμο τηg ειo6δoυ τoυ. Bq6θηπε α' αυτ6γ 6ναg πoλr1 ψγdλoE αqιθβg λιγ6τεQo η πεgιoo6τεQo παQαμοQφωβνων oτo ιpτ]oιμo αγγεlωv (ειx. 9), πτ'1λινεζ μητqεg λυ1ναqιιilv xαι oτηqi,γματα 6πτηαη9.
Η αxqιβηg θxταoη τωγ εQγαoτηqlωv αγγειoπλαατιxτ'1g παqαβνει αβ6βαιη, τo
xλεi,οιμο αλληg μαg ειο6δoυ οτα β6qεια (ox. 1 3t9), xoγτα στoγ πιΘαγ6 xλlβανo
322, μαE επιτρ6πει ωoτ6οo γα υπoθdσoυμε την tπαqξη εν6g αx6μη απoθ6τη o'
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Στηιl πqoηy oδμενη αελ{δα
( Π αν ω) 7. N oτ ιo αy ατ o λιnrj'Eπαυ λη.
o xλlβανog 329 (Aqyεio ΓAΣ,

c

485,364).

Κατ ω) 8. N oτ ιo αν ατ o λmfi 'Επαυ λη.
Βαθιd. yτιατd. oq6yματα πoυ iαωg
yqηolμευoαy ωζ λ[μπεg (Aρyεto
ΓAΣ, L 10186,21)'
(

9. N oτ ιo αν ατ o λιxfi 'Επαυ λη,

απoθ6τηE xεραμιxcΔν
εQy αστη Q [ων. Π αρ αμo qφ ω μ6ν o g
oτo ιlli1oιμo αμφoq6αg (Aρ7ε[o
ΓAΣ, L 10182'10).

εxεlγo τo αηφlo. H oυγx6γτQωση των xλιβdγωγ στoγ ευqιiτεqo χιbQo τηg Noτυoαγατoλιxηg'EπαυληS θα μπogotoε γα μαE oδηγτ'1αει στηγ υπ6Θεoη 6τι τα εQγααττ]ρια αυτα αντ]xαν στoγ iδιo ιδιoxτhτη, αλλα αυτ6 δεν μπoρε[ γα απoδει1τεi,
xαΘιilg τα χεQαμυxα τηE επo1τ'1g αυττ]g δε φ6qoυγ υπoγQαφθE γi αλλη 6νδειξη παQαγωγηζ. Η γενιx6τεQη otχoγoμtχτ'1 δυoπqαγ|α πoυ παQατηQεiται αυτ{γ την πεqloδo, η ταoη τηg εντ6πLαE παQαγωγηζ να xαλιiψεt τtE αναγxεg τηg π6ληE τi τηs
πεqιo1τig αε xαθε εlδoυg xεqαμιx6, 6πωg φαiνεται απ6 τη μεγαλη ποιxιλlα χατηγoqιιbν xαι o1ηματωγ πoυ παqαγovται στoυE Δελφotg xατατo β' μο6 τoυ 6oυ xαι
τιg αq16g τoυ 7oυ ακbνα, xαΘιbg χαιτo μιxq6 βγεθoE τωγ εγχαταoτd,oεωγ, μαE απoτq6πoυν απ6 τo γα απoδε1τotμ την ιiπαqξη πoλλιbγ εQγαστηqlων πoυ ελ6γ1oγταγ
απ6 6γαγ ιδιoxττ'1τη, 6πωg υπoθ6τoυμε γtα πqoγενθατεQε5 επo16g5. Δεγ απoxλεiεται, ωoτ6σo, χαι η βεβαιωΦnη απ6 παλαι6τεqα χaηση εv6g πλιβαγoυ απ6 πεqιoo6τεqoυg τoυ εν6g ανεξdqτητoυE xεqαμ[g. T6λoE,6πω9 πqoκtπτευ απ6 τα ευqτ]ματα τoυ απoθ6'η ,i τoυ εσωτεqιxoti των xλιβαγωγ χαι xυqlωg απ6 τα παQαμοQφωβνα οτο ιilt'1oιμο αγγε[α, δεν υπτiq1ε xαμi,α εξειδ[xευση τωγ εQγαστηQiων: oι
μιxqoi αυτοi, xλiβανoι φιλoξενorioαγ για λ6γoυg oιxoνoμΙαg, αx6μη παι oτην iδια
φoυqνια, αμφoqε[g, λαγηνoυg (ειx. 10), xor}πεg, λυ1νdqια, λεxανεg x.α.

Oι oρυπτoλoγιx6g χαι χημχsg αναλtοειE πoυ dγιναν απ6 τη δqα K6λλυ Koυξ6λη οε δεiγματα τoυ χεQαμιxot υλιxoυ πoυ βq6θηχε στoυζ Δελφoιig επιβεβαlωσαγ τα απoτελ6αματα τηg τυπoλoγιx{1g εξ6ταoηg πoυ εi1ε πqoηγηθε[, εrrτ6πιoαν
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10.

Nοτιoανατoλιxrj'Επαυλη. Mιxρrj λαyηνoE πoυ βρ6θη2ιε στo εoωτεqm6 τoυ xλιβd'νoυ 328 (Aqyεiο ΓAΣ, C 482,7A).

Ι1. Noτιoανατoλιxiγ'Ε,παυλη. Ayyεlo πoυ χQησIμευε yLα τη.ι/ 2(ατασtιευrj μεταλλιxcilν
αντιxειμtνων (Aqyεio ΓAΣ, L 10190, 12).

δι}o, oqυxτoλoγιxd

χαι χημLχα, oμαδεg εντ6πιαE xεqαμιxl1S'LαLαπ6δωoαγ σ' αυτωγ oπoiωγ δεν εi1αμ εγτoπ|oει δεiγματα στoυE απoΘ6τεE (6πωg xτ.x.τα μαγευqιxα oxεtη,γtα τα oποlα υπoΘ6τoυμ oυ1vd απoxλειατιxη
παQαγωγ{ αε oυγxεxqυβvα x6ντqα πoυ διαθιiτoυγ ειδιx6 πηλ6 τ'1 τε1voγνωolα).
Για αλλεg παλι oβδεg,6πω9 τα Γραπτα Κεντqιxf1g ΕλλdδoζΥLατα oπolα εL1αεxφqααει πqιν απ6 1q6νια τηv υπ6θεoη 6τι xθντqo παQαγωγτjg τoυg εiγαι, η N. Αγ1[αλog6, επιβεβαιιbθηxε 6τι δεγ τLατασ'Lε'lJαξovταv στoυE Δελφoιig, 6πωg ui1u urroατηqι1τεi παλαι6τεgα7. Tα xεqαμιxα πoυ αγαλriθηxαν εξετd,ατη'Lαy xημ,L?Lo με τη
μθθoδo τηg Φαoματoσχoπlαg Ατoμιxηg AπoQa6φησηg (Atomic Absorption
Spectroscopy) πoυ ε[γαι μtα σχετιχα πoλtπλoxη, αλλα πoλt αxgιβ{g διαδιxαο(,α
διαλυτoπoiηoηg τoυ δεi,γματoE xαι βτqησηE τηs πεQtε}tτι}t6τηταE τoυ σε διαφo_
Qα χημtχα ατoι1ε[α. Η oqυxτoλoγιxτ'1 αναλυαη αvi1vευαε τηγ ιiπαgξη μιxιbv,
αoτq[,ων, αoβεατiτη χαι πυQtτυxων εγιiloεωγ τoυ μαγγηoioυ.
την

δ.

αx6η xαι πqoi6γτα

Aλλoυ εiδoυE βιoτεyνιx6E εy?dαταστd.oειg

ατo ycbq o τη ζ N oτ ιο αν ατoλιxrj E'Επαυλη E

Βxτ6gαπ6 τα εqγαoτηqια χεQαμιxτ]g, oτoυg Δελφoιig διαΘ6τoυμ dμoεg xαι 6μμεσεE ενδεi,ξειg για τηγ tπαqξη παι εν6g τoυλα1ιoτoγ μtχQori εqγαoτηqloυ ψταλλουqγiαg. Στo χιbQo τηg Noτιoαγατoλιxηg'Eπαυληs TiqΘε στo φωS 6vα xυλιvδqιx6 αγγε[o γεβτo ψ οτd1τη χαι σχωQ[εg οιδ{qoυ (oχ. 1' 3L7, ειx. LL), ενιb μlα γειτovιxτ] λαqναxα απ6 πηλ6 θα μπogorjoε γα 1qηoιψtει για τη βιiΘιoη τωγ αγτιχειβνων. Tιg 6μψoε9 ενδεi,ξειE μαE παq61oυrl oι μητqεg πoυ t'1qθαγ στo ΨωS,6πωg
αυττ'1 εν69 επιατoμloυ xλειδαqιdg (ειx. 12) xαι αυτθg για τηγ χατασχευr] εξαqτTiματoE πoλυxαγδηλoυ xαι αταυρcbv.
T6λοg, την tπαqξη xαι αλλoυ τriπoυ εQγαστηQ|ωγ ατoγ lδιo αxgιβιbg 1ιbρo μαaτυqεi, μtα χαταoxευt'1 πoυ βq6Θηχε σε μiα εαo1τ'1 στo χεγτQιx6 τμτ]μα τoυ 1iυqoυ,
6πoυ υιpωv6ταγ παλαι6τεQα η Noτιoγατoλιxτ] 'Eπαυλη (ox. 1308, ειx. 13): διio πηλιvεg αβαΘεlg λεxdιlεg χωQιE δυνατ6τητα εxqoτig ε[vαι παπτωβγεE στo 6δαφog
xαι πεqιβαλλoγται απ6 π}'"αxεE μαaΦQoυ σε δεriτεqη χaηση χαt χε8αμυx"6,g π}ταxεg δαπ6δoυ πoυ oυγxλivoυγ πQos αυτ6g, ιboτε να ελ6γ1εται η υπεq1εiλιαη. Στα
επι1g[oματα τωγ πλαΤγιbγ τol1ωv εi,γαι σαφη τα i1νη απ6 τoυg ξriλιvoυg παood,λoυg πoυ oτtiριξαv μιαν ελαφqια χατασχευι] (μαλλor,, εξ6δqα) αxqιβιilE απ6 πd,νω. Πq6xειται εi,τε για εγχατασταoειg βαφ6ων υφααματωγ8 εiτε για βυqooδει|.lε[α,
6πω9 μαgτυqoriν εθνoλoγιxα παqdλληλα απ6 τη B. Aφqιx{g. Στην τελευτα[α πεqlπτωoη, η απαtτotμεvη απ6οταoη απ6 τoγ oυπιoτιx6 πυgτivα τωv Δελφιilγ θα
πq6πει να ηταν βλλov αqxετd μεγdλη.

Mε βαoη τα μ1qι τιilρα δεδoβvα, λoιπ6v, xαι 1ωqig γα απoxλεiεται πoτ6 o
εvτoπιoβg βιoτε1νιxιilγ πυqηνων1ο oε d,λλα, μη αγασxαμβνα αημlα τηg π6λη9,

θα λ6γαμε 6τι τα δεiγματα βιoτε1νιπιilν εγxαταοταoεωγ πoυ 61oυν 6qΘει στo φωE
εiγαι αqxετα αντιπQoσωπευτιxd, ωE πQoζ τηγ πoLχtλ[α xαιτo βγεΘoE, μαE επαQγιαx"i1g π6λη9 6πωg fταν οι Δελφoi, oε διio oqιαx6g oτιγβg τηg rioτεqηg ιατoqiαg
τηg (4og αιιbναg xαι τ6λη 6oυ - αQχ6ζ 7oυ αιιbγα μ.x.). Για τη Θθoη των βιoτε1νι-
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12. Πrjλινη μητQα επιoτoμloυ xλειδαqιαg
oε μεy6θυνoη (Αqyεb ΓAΣ, L Ι0126,27A).

3. N oτ ιo αν ατ o λιxrj'Επαυ λη'
Εyxαταατd.oειg βαφεloυ (;) rj
βυqooδειllεbυ (;) (Aqyεto ΓAΣ, C4B5,30).
Ι

=Ξ'

xων εγιιαταoτααεωγ την πεqloδo που βqLαχεταυ αναμο'α στoυE δ{o αυτots χqoνoλoγιxoυg π6λoυg, υπoΘιiοειg βνo μπoqoυψ γα xαγoυψ. Eiναυ πdντωg λoγιx6
γα σχ,εφτε[ xανεig 6τι, τουλαχLστoγ μrxq' το δειiτεqo μια6 τoυ 6oυ αιιilγα πoυ παgατηqε|ται_61ι Φuo στoυζ Δελφotg αλλα χαι σε αλλεg π6λει9- oυqqlxνωoη ti μτατ6πιαη τoυ oιχιστιxod ιoτor1, τα εqγααττiρια βqloxoγταγ oτα 6qια τηg π6ληg,
xαι πιΘαν6τεqα πQoE τα γ6τια χαt αγατoχνxα,εφ6ooν ατα δυτιxα μαqτυqεiται μια
oαφηg επ6xτααη των xτιqlωγ τηE π6ληg αε 6λη τηv πqιbιμη βυξαντιvt'1 περLoδo, εvιb πqog βoQQo, τo απ6τoμo 6δαφo9 θα δυαx6λευε την (,δqυoη τ6τoιων εγxαταατασεων.
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