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Συνειδητός «ενταφιασμός» αρχαϊκών επιτύμβιων αγαλμάτων
Κοινωνική προσέγγιση 1

Άρης Τσαραβόπουλος*

Περίληψη

Το 1972 οι αρχαιολόγοι Βαγγέλης και Όλγα Κακαβογιάννη αποκάλυψαν ένα ζευγά-
ρι αρχαϊκών επιτύμβιων αγαλμάτων, έναν κούρο και μια κόρη (τη γνωστή «Φρασί-
κλεια»). Η ανακάλυψη οδήγησε στη διαπίστωση ότι οι αρχαϊκοί αττικοί επιτύμβιοι 
κούροι είχαν «ενταφιαστεί» συνειδητά τα αρχαία χρόνια, γεγονός στο οποίο οφεί-
λεται η εξαιρετική διατήρησή τους έως τις μέρες μας. Στο παρόν άρθρο διατυπώ-
νεται μια ερμηνεία διαφορετική από αυτήν που είναι αποδεκτή σήμερα από την 
επιστημονική κοινότητα, και επιβεβαιώνεται αρχαιολογικά ένα σημαντικό διαχρο-
νικό φαινόμενο σχετικό με τις επαναστατικές μεταρρυθμιστικές κοινωνικές αλλα-
γές. Συζητιέται, επίσης, το παρόμοιο φαινόμενο καλής διατήρησης των αρχαϊκών 
επιτύμβιων αγαλμάτων σε άλλους τόπους εκτός της Αττικής (πιθανότατα, επίσης, 
λόγω συνειδητού «ενταφιασμού») και διατυπώνεται η υπόθεση ότι και εκεί συνέ-
βησαν παρόμοια κοινωνικο-πολιτικά φαινόμενα. Στο πρώτο τμήμα του άρθρου, 
περιγράφεται και καταδικάζεται το εγκληματικό φαινόμενο της αρχαιοκαπηλίας, 
η οποία για πολλές δεκαετίες εμπόδιζε τη δυνατότητα συναγωγής ιστορικών συ-
μπερασμάτων γιατί, εκτός από την επιστημονική ανασκαφή του Βαγγέλη και της 
Όλγας, όλα τα άλλα μεγάλα επιτύμβια αγάλματα της Αττικής έφτασαν στα μουσεία 
του κόσμου ως προϊόντα αρχαιοκαπηλίας. 

Εισαγωγή 

Στο άρθρο αυτό προσεγγίζονται τρία θέματα:
1. Η ζημιά. Προβάλλεται η τρισήμαντη ζημιά που επιφέρει η αρχαιοκαπηλία 

στη φυσική κατάσταση των ίδιων των μνημείων, στον εθνικό πολιτιστικό πλούτο, 
και, το σημαντικότερο, στη συναγωγή ιστορικών συμπερασμάτων από τα κλεμμέ-
να αρχαιολογικά ευρήματα. Η τρίτη αυτή ζημιά γίνεται φανερή στην ανάπτυξη των 
δύο επόμενων θεμάτων.

2. Η ερμηνεία. Αμφισβητείται η επικρατούσα σήμερα θεωρία που ερμη-
νεύει την εξαιρετική κατάσταση, στην οποία διασώθηκαν τα αρχαϊκά επιτύμβια 
αγάλματα (κούροι, κόρες και ανάγλυφα), ως οφειλόμενη στον ενταφιασμό τους το 

*  Ο Άρης Τσαραβόπουλος είναι αρχαιολόγος.
1  Το κείμενο που ακολουθεί αποτελεί μια επεξεργασμένη μορφή του άρθρου Ενταφιασμός των Αρχαϊκών Αττι-
κών Επιτυμβίων Αγαλμάτων που δημοσιεύθηκε στον τόμο-αφιέρωμα: Ματθαίου Α. & Μπαρδάνη Β. (επιμ.), Στε-
φἀνῳ στέφανος. Μελέτες εἰς μνήμην Στεφάνου Ν. Κουμανούδη (1931-1987), με περισσότερη ανάπτυξη των ιστο-
ρικών-αρχαιολογικών στοιχείων. Το πρώτο τμήμα της μελέτης, αυτό που ερμηνεύει τον ενταφιασμό των αττικών 
γλυπτών μνημείων, δημοσιεύθηκε στα πρακτικά του συνεδρίου «Residential Centres and Cult Places in the Second 
Iron Age of Europe», στο περιοδικό Mousaios 19 (2014), σελ. 373-380, με τον τίτλο: «Establishing a democratic 
city-state».
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480 π.Χ., προκειμένου να προστατευτούν από τον ἐπί θύραις κατακτητή, λίγο πριν 
τη μετακίνηση των Αθηναίων στη Σαλαμίνα και στην Τροιζήνα (Ηρ. 6,41· SEG, XII, 
274), και επισημαίνονται τα κοινωνικά διαχρονικά συμπεράσματα που συνάγονται 
από την αμφισβήτηση της θεωρίας αυτής.

3. Υπάρχει προηγούμενο σε άλλες αρχαίες πόλεις; Ξεκινώντας από το προη-
γούμενο θεωρητικό ιστορικο-κοινωνικό συμπέρασμα σχετικά με την πόλη-κράτος 
των Αθηναίων, εξετάζεται ένα παρόμοιο φαινόμενο σε άλλες ελληνικές πόλεις και 
ιδιαίτερα στην πολιτεία των Κορινθίων, η οποία ανέπτυξε βιοτεχνική και εμπορική 
δραστηριότητα περίπου έναν αιώνα πριν από την Αθήνα, και στην οποία διαφαίνε-
ται ότι προηγήθηκαν οι δημοκρατικές μεταρρυθμίσεις για τις οποίες έως σήμερα 
θεωρείται ότι ξεκίνησαν από τους Αθηναίους και τον Κλεισθένη.

Τα αγάλματα στα οποία γίνεται αναφορά είναι τα γνωστότατα σήμερα αττι-
κά επιτύμβια αγάλματα κούρων και κορών – εξαιρετικά έργα γλυπτικής, τα οποία 
χρονολογούνται από τις αρχές του 6ου αι. π.Χ. (περίπου 600-580 π.Χ.) έως λίγο 
πριν από τα τέλη του ίδιου αιώνα.

Τα γλυπτά αυτά θεωρούνται ως η εκδήλωση στην τέχνη τής μετά τον Σόλωνα 
περιόδου της εμποροβιοτεχνικής έκρηξης στο Αθηναϊκό κράτος. Μια περίοδος, δη-
λαδή, κατά την οποία η εμπορική ναυτιλία εξήγαγε σε όλον τον μεσογειακό χώρο 
τα προϊόντα της αγροτικής και βιοτεχνικής παραγωγής, δημιουργώντας στο εσω-
τερικό ένα περίσσευμα ιδιωτικού πλούτου, η επίδραση του οποίου εκδηλώθηκε σε 
όλα τα επίπεδα της ζωής, και ασφαλώς και στην τέχνη. Η επαφή με τον έξω κόσμο 
άνοιξε τους ορίζοντες του Αθηναϊκού κράτους. Η παλιά τάξη, η αριστοκρατική, πα-
ρόλο που έχασε την αποκλειστικότητα της διαχείρισης των κρατικών υποθέσεων, 
δεν απώλεσε την έγγεια ιδιοκτησία της και αύξησε ασφαλώς τον πλούτο της, είτε 
συμμετέχοντας η ίδια στις βιοτεχνικές και εμπορικές δραστηριότητες είτε απλώς 
προσφέροντας στους εμπόρους τα προϊόντα της Αττικής γης – κυρίως το λάδι και 
σε μικρότερο βαθμό το κρασί και το μέλι.

Η ζημιά

Ας εξετάσουμε, όμως, τα γνωστότατα έργα για τα οποία έχουμε ασφαλείς 
ενδείξεις ότι προέρχονται από την Αττική γη. Ανακαλύφθηκαν όλα στα Μεσόγεια 
όπου βρίσκονταν οι μεγάλες έγγειες ιδιοκτησίες της αριστοκρατίας. Τα επιτύμβια 
αρχαϊκά αττικά αγάλματα (οι κούροι και οι κόρες) άρχισαν να αναδύονται από την 
Αττική γη μόλις στις αρχές του 20ού αιώνα2, και όσα έχουν βρεθεί έως το 1944, 
δηλαδή τα πρώτα πέντε αγάλματα που εμφανίστηκαν στα ελληνικά και ξένα Μου-
σεία και παρουσιάζονται παρακάτω, ήταν προϊόντα αρχαιοκαπηλίας (παράνομων 
«ανασκαφών») και, το χειρότερο, οι αρχαιοκάπηλοι, για να διευκολύνουν την εξα-
γωγή των μνημείων, τα κομμάτιαζαν, όπως φαίνεται στα σώματα των αγαλμάτων.

2  Από τον 19ο αι. είχαν ανακαλυφθεί επιτύμβια αγάλματα σε άλλες περιοχές της χώρας: στην Κόρινθο ο «Κού-
ρος της Τενέας», στη Σαντορίνη ο «Απόλλων» της Θήρας σχεδόν ολόκληρος, στη Μήλο ο κομψός «Κούρος της 
Μήλου» σε πολύ καλή κατάσταση διατήρησης.
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Ο πρώτος αττικός κούρος που ανακαλύφθηκε το 1902 στα χέρια αρχαιοκά-
πηλων, έτοιμος για «εξαγωγή», ήταν ο επονομαζόμενος «Κούρος της Βολομάν-
δρας»3 (εικ. 1). Οι αρχαιοκάπηλοι για να τον μεταφέρουν στο εξωτερικό4 τον έσπα-
σαν σε τέσσερα μεγάλα κομμάτια. Η ίδια τύχη περίμενε και τον επόμενο κούρο 
που δυστυχώς έφτασε το 1910 στη Γερμανία, στο Μόναχο, από κάπου από τη ΝΑ 
Αττική (Ανάφλυστος;) (εικ. 2). Το σπάσιμο έγινε κάπως πιο προσεκτικά σε τέσσε-
ρα κομμάτια και οι κλεπταποδόχοι τον ονόμασαν «Κούρο του Μονάχου» (Bushor 
1927: 99-104· Richter 1970: 118, nr. 135).

Η δράση της συμμορίας συνεχίζει, και αμέσως μετά τον Μεγάλο Πόλεμο, το 
1926, εμφανίζεται στο Βερολίνο μέσω Γενεύης το άγαλμα μιας κόρης (εικ. 3) από 
την πεδιάδα των Καλυβίων Ολύμπου (τότε διοικητικά Κερατέα), την οποία οι κλε-
πταποδόχοι είχαν το θράσος να αναγάγουν σε επίπεδο δικής τους θεότητας και να 
την ονομάσουν «Θεά του Βερολίνου» (Bushor 1927: 205-212).5 Η πολυταξιδεμένη6 
Κόρη, όπως έχει καταγραφεί στο γερμανικό μουσείο, όταν βρέθηκε ήταν ολόκληρη 
και πολύ προσεκτικά τυλιγμένη σε φύλλο μολύβδου7 (Lullies 1960: 58), το οποίο 
προστάτεψε τόσο το γλυπτό όσο και τα χρώματα του αγάλματος. Για να φύγει, 
την έκοψαν κι αυτήν στα τέσσερα, πιθανότατα με πριόνι, γιατί ήταν δύσκολο να 
σπάσει. Πέρα από τις καταστροφές που προκλήθηκαν από τους αρχαιοκάπηλους, 
γεγονός παραμένει ότι, όπως και τα δύο παραπάνω αγάλματα, η «Κόρη της Κερα-
τέας»8 παραδόθηκε από την αρχαιότητα σε άριστη κατάσταση.

Τη δεκαετία του ’30, άλλα δύο αγάλματα κούρων εντοπίζονται από τη συμ-
μορία των αρχαιοκαπήλων και «ταξιδεύουν» σπασμένα συνειδητά (κομματιασμένα) 

3  Το άγαλμα βρίσκεται στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο. Βρέθηκε από τους αρχαιολόγους, σπασμένο σε κομ-
μάτια, για διευκόλυνση της «εξαγωγής» του, σε υπόγειο στην πλατεία Λαυρίου, πλάι στο τέρμα του Μουντζούρη, 
του τρένου που θα το έφερε κομματιασμένο από τα Μεσόγεια. Αποτέλεσε αντικείμενο μελέτης του Κώστα Ρω-
μαίου για τη «λανθάνουσα κίνηση» που αναδύεται από τα αρχαϊκά αγάλματα (Ρωμαίος 1951). Η Βαλομάνδρα 
(και όχι Βολομάνδρα όπως από λάθος καταγράφηκε στις αρχές του περασμένου αιώνα και έμεινε να καλείται ο 
τόπος που είχε στηθεί το άγαλμα) βρίσκεται στην περιοχή νοτιοδυτικά των Καλυβίων Θορικού, προς την παραλία 
του Λαγονησιού (Φιλίππου 2000: 62).
4  Δεν έγινε γνωστό για ποιο μουσείο κλεπταποδοχής προοριζόταν. Η αποκάλυψη της αρχαιοκαπηλίας οφείλε-
ται, μάλλον, σε οικονομικές διαφορές μεταξύ των μελών της συμμορίας. Θα προτιμούσα να θεωρήσω ότι κάποιος 
από την ομάδα τους ενήργησε με καθυστερημένο πατριωτικό συναίσθημα, αλλά δεν υπάρχει καμιά ένδειξη ότι 
συνέβη κάτι τέτοιο!
5  «Die Berliner Göttin» την ονομάζει ο Bushor (1927: 205-212). Βέβαια, στην ερμηνεία του αγάλματος ως θεάς 
(και συγκεκριμένα ως «θεάς της γονιμότητας») οδήγησε αρχικά το ρόδι που κρατάει στο δεξί χέρι. Πολύ νωρίς, η 
ερμηνεία αυτή εγκαταλείφθηκε. Στον κατάλογο των αρχαιοτήτων που επεστράφησαν από το Ερμιτάζ στο Βερολί-
νο το 1959 (βλ. παρακάτω σημ. 6) αναφέρεται ως «Θεά με ρόδι από την Αττική» ενώ στον κατάλογο των κρατικών 
μουσείων του Ανατολικού Βερολίνου (Blümel 1963: 7), στο τότε Ανατολικό Βερολίνο, αποκαλείται «Γυναικείο 
άγαλμα με ρόδι». Σήμερα, μετά την επανένωση της Γερμανίας, η τελευταία δημοσίευση των W.-D. Heilmeyer και 
W. Maßmann (2014)  φέρει πάλι τον τίτλο Die «Berliner Göttin»!
6  Αν και οι πληροφορίες για το πότε έφτασε το άγαλμα στη Γερμανία είναι κάπως συγκεχυμένες, αφού ούτε 
οι αρχαιοκάπηλοι ούτε οι κλεπταποδόχοι δεν δίνουν ποτέ σωστές πληροφορίες, πιστεύω ότι από την Ελλάδα 
είχε ήδη φύγει πριν ή κατά τη διάρκεια του Μεγάλου Πολέμου. Στο Βερολίνο ξέρουμε ότι έφτασε μέσω Ελβετί-
ας (Blümel 1963: 7). Να μην μας διαφεύγει ότι ακόμα και κατά τη διάρκεια του Μεγάλου Πολέμου στην Αττική, 
στην άρχουσα τάξη και στη βασιλική αυλή, υπήρχαν ομάδες με πολύ στενές σχέσεις με την ηττημένη Γερμα-
νία. Από το Βερολίνο ταξίδεψε, ως λάφυρο πολέμου, το 1945 στη Σοβιετική Ένωση και φυλάχτηκε στις αποθή-
κες του Μουσείου Ερμιτάζ στο Λένινγκραντ (σημερινή Αγ. Πετρούπολη) έως το 1958, οπότε και επεστράφη στο 
Pergamonmuseum του Ανατολικού Βερολίνου.
7  Ο μόλυβδος είναι γνωστό ότι ήταν ένα από τα μέταλλα που παρήγαγε η γειτονική Λαυρεωτική και πιθανότατα 
η οικογένειά της είχε εύκολη πρόσβαση στο προϊόν αν δεν διέθετε και «παραχώρηση εκμετάλλευσης ορυχείου».
8  Όπως την ονομάζουμε στην Ελλάδα.
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στο εξωτερικό. Σειρά στην αρχαιοκαπηλία έχουν οι νικητές του Μεγάλου Πολέμου. 
Προς το τέλος της μεγάλης οικονομικής κρίσης, το 1932, φτάνει στην άλλη όχθη του 
Ατλαντικού ένας άλλος κούρος, ο οποίος «έφυγε», όπως φαίνεται, από τον κάμπο 
των Καλυβίων Ολύμπου (Φιλίππου 2000: 62, σημ. 48) (εικ. 4). Όπως συνέβη και με 
τους προηγούμενους, οι «κλεπταποδόχοι» τον μετονόμασαν σε «Κούρο της Νέας 
Υόρκης». Τα «σπασίματα» στη μέση και στα γόνατα, τα οποία του προκάλεσε η 
«συμμορία» για την παράνομη εξαγωγή, έχουν γίνει με περισσότερη «τέχνη».

Ο ευρισκόμενος σήμερα στο Εθνικό Μουσείο της Αθήνας, «Κούρος της 
Αναβύσσου» ή «Κροίσος» (εικ. 5), βρέθηκε και αυτός στον κάμπο των Καλυβίων 
Ολύμπου το 1934 ή το 1935, σε θέση πιθανότατα γειτονική με αυτήν στην οποία 
βρέθηκε και ο προηγούμενος, στη Φοινικιά (Φιλίππου 2000: 64). Πρόλαβε να ταξι-
δέψει, και η προσπάθεια «μετανάστευσης» έγινε από το ίδιο «γραφείο ταξιδιών» 
που φυγάδευσε και τον πιθανότατα «πρόγονό» του που βρίσκεται στη Νέα Υόρκη!

Κόπηκε και αυτός στα τρία, με τον ίδιο τρόπο, έγινε κομμάτια και έφτασε 
το 1936 ως το Παρίσι. Με τη φροντίδα, όμως, και τη συνεργασία αρχαιολόγων και 
δικαστικών επαναπατρίσθηκε γρήγορα και αποτελεί σήμερα ένα από τα σπουδαι-
ότερα έργα που περιλαμβάνει η συλλογή του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου 
(Καρούζου 1984: 28-29). Όπως και οι προηγούμενοι, από την αρχαιότητα έως τη 
στιγμή που κομματιάστηκε στα χέρια των αρχαιοκαπήλων, είχε μείνει ακέραιος, 
ενώ σώζει ακόμα το χρώμα στην κώμη του – ένδειξη ότι θάφτηκε σε σχετικά μικρή 
χρονική απόσταση από τη στιγμή που στήθηκε.

Ο άλλος κούρος που μας παρέδωσε η Αττική γη είναι ο Κούρος Αριστόδικος 
(εικ. 6) (Καρούζος 1982· Φιλίππου 2000: 66). Βρέθηκε κατά τη διάρκεια της γερμανι-
κής κατοχής, τον Απρίλη του 1944. Τότε, προς το τέλος της Κατοχής, η αρχαιοκαπηλία 
δεν ήταν δυνατή, ενώ ο στρατός κατοχής δεν είχε πια τη δυνατότητα να μεταφέρει 
στη Γερμανία αρχαιότητες – πλησίαζε το τέλος του πολέμου και ήταν άλλες οι προτε-
ραιότητές των Γερμανών. Αυτός είναι ο λόγος που «εντάχθηκε» αμέσως στο ΕΑΜ!9 
Και αυτός σώθηκε σε εξαιρετική κατάσταση και μάλιστα με την ενεπίγραφη βάση 
του. Φαίνεται ότι είχε θαφτεί σε χαμηλό βάθος, ανάσκελα, και έτσι του καταστράφη-
κε λίγο το πρόσωπο,  η μύτη και τα χέρια, τα οποία θα εξείχαν πάνω από το επίπε-
δο του σώματος. Βέβαια, ούτε και για τον «Αριστόδικο» είναι γνωστές οι συνθήκες 
εύρεσής του (Καρούζος 1982: 5), αλλά στο γεγονός ότι δεν έγινε καμιά προσπάθεια 
«εξαγωγής» του οφείλεται η ακέραιη σωτηρία του. Είναι ο πρώτος αττικός επιτύμβιος 
κούρος που δεν είχε «τα ειδικά για εξαγωγή» σπασίματα!

9  Εκμεταλλεύομαι το λογοπαίγνιο με τα αρχικά της μεγάλης αντιστασιακής οργάνωσης, του Εθνικού Απελευ-
θερωτικού Μετώπου (ΕΑΜ), και του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου (ΕΑΜ) για να τονίσω ότι, παρόλο που το 
άγαλμα βρέθηκε τυχαία από γεωργικές εργασίες, δεν κατέληξε στα χέρια «αρχαιόφιλων» Γερμανών αξιωματικών, 
οι οποίοι θα επιθυμούσαν να το μεταφέρουν στις συλλογές του Γκαίρινγκ (ή άλλων), και ο λόγος για αυτό έγκει-
ται στην εξαιρετική δύναμη των αντιστασιακών οργανώσεων προς το τέλος της Κατοχής, η οποία αποτέλεσε το 
κύριο εμπόδιο στην εξαγωγή του «Αριστόδικου». Από άλλες περιοχές έχουμε αποδείξεις παράνομης εξαγωγής 
αρχαιοτήτων κατά τη διάρκεια της Κατοχής. Είναι γνωστό ότι τα πρώτα χρόνια πολλοί αξιωματικοί του κατοχικού 
στρατού μετέφεραν αρχαιότητες στη Γερμανία. Ένα πολύ γνωστό στον συγγραφέα του παρόντος κειμένου γλυπτό 
είναι «ο Λέων» των Κυθήρων ο οποίος έφτασε ακόμα και σε δημοπρασία στη Δ. Γερμανία τη δεκαετία του 1950, 
αλλά επέστρεψε στο νησί και κοσμεί σήμερα το τοπικό Αρχαιολογικό Μουσείο (Εύη Πίνη, σενάριο σε φιλμάκι στο 
youtube: Είμαι ο Λέων των Κυθήρων. Περιγράφει τις περιπέτειες του αρχαϊκού αγάλματος που έκλεψε κάποιος 
Γερμανός αξιωματικός παρόλο που στα Κύθηρα η κατοχική διοίκηση ανήκε τα πρώτα χρόνια στους Ιταλούς).
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Ο Χρήστος Καρούζος στην εξαιρετική μελέτη του, Αριστόδικος, κάνει μια 
πολύ συγκινητική σύνδεση των συνθηκών «αποκαθήλωσής» του (Καρούζος 1982: 
17),10 για την οποία πιστεύει ότι έγινε το 480 π.Χ. όταν στην Αττική εισέβαλαν οι 
Πέρσες του Ξέρξη και βγήκε στο φως πάλι σε μια άλλη δύσκολη στιγμή της Αττικής, 
στην τελευταία γερμανική κατοχή. Αλλά αυτό είναι το θέμα που θα συζητηθεί στο 
δεύτερο μέρος του παρόντος κειμένου. 

Ο «Αριστόδικος» θεωρείται χρονολογικά ο τελευταίος κούρος της ομάδας 
των Επιτυμβίων Αττικών Κούρων και ο Καρούζος, με τεχνοτροπικά κριτήρια, τον 
χρονολογεί περίπου στο 500 π.Χ.

Όπως είδαμε, όλα τα παραπάνω γλυπτικά έργα, τα οποία ήταν στημένα 
πάνω σε ταφικά μνημεία, σώθηκαν σε πολύ καλή κατάσταση, αλλά για κανένα απ’ 
αυτά δεν είχαμε ξεκάθαρη γνώση της στιγμής της εύρεσης, είτε άμεση μαρτυρία ή 
περιγραφή της. Κανένα από τα αγάλματα αυτά δεν είχε την τύχη να εξέλθει από τη 
γη με την ερευνητική εργασία αρχαιολόγου.

Η κατάσταση αυτή διατηρήθηκε έως το 1972 όταν στην περιοχή του μεγά-
λου κάμπου του Μαρκόπουλου, στη βορειοδυτική περιοχή του ορεινού όγκου της 
Μερέντας, οι νεαροί τότε αρχαιολόγοι, Βαγγέλης Κακαβογιάννης και Όλγα Κακα-
βογιάννη (Κακαβογιάννης 2007: 232-237), αποκάλυψαν τον «τάφο» μιας κόρης, 
της «Φρασίκλειας», και του αδελφού (?) της σε βάθος μόλις 40 εκατοστών (εικ. 7)!

Τα αγάλματα, και ιδιαίτερα το άγαλμα της κόρης (εικ. 8), είχαν διατηρηθεί 
όχι μόνο ολόκληρα, αλλά έσωζαν και τον χρωματισμό των ρούχων δίνοντας την 
εντύπωση, όπως αναφέρει ο τότε προϊστάμενος της ανασκαφής, Ευθύμιος Μα-
στροκώστας, «ως να εξήλθαν του εργαστηρίου προσφάτως» (Μαστροκώστας 
1972). «Ενταφιασμός» δηλαδή των αγαλμάτων όχι πολύ αργότερα από την ανέ-
γερσή τους. Και ήταν η πρώτη φορά που έγιναν γνωστές, τεκμηριωμένες επιστη-
μονικά, οι συνθήκες εύρεσης. Και ιδιαίτερα το γεγονός ότι τα αγάλματα είχαν θα-
φτεί με ιδιαίτερη φροντίδα, σαν να επρόκειτο για νεκρούς ανθρώπους.11

Το ίδιο είναι σίγουρο ότι συνέβη και με τα άλλα αρχαϊκά επιτύμβια αγάλματα 
που βρέθηκαν από τους αρχαιοκάπηλους στην Αττική, τα οποία όχι μόνο σώθηκαν 
σχεδόν ακέραια, αλλά και οι μικροζημιές που έπαθαν με τα χρόνια, φανερώνουν 
ότι είχαν «θαφτεί» σχεδόν ανάσκελα σε σχετικά μικρό βάθος με συνέπεια μερικά 
από αυτά να τα «αγγίζει» στα κατοπινά χρόνια το υνί του αλετριού. Πολύ περισσό-
τερο, η «Κόρη της Κερατέας», όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, είχε «θαφτεί» με 
ιδιαίτερη φροντίδα τυλιγμένη σε φύλλο μολύβδου.

10  Βλ. και σημ. 12 παρακάτω. 
11  Είναι χαρακτηριστικό ότι τα σπασμένα χέρια του κούρου τοποθετήθηκαν με φροντίδα το ένα κάτω από το 
άγαλμα και το άλλο πάνω από το κεφάλι του. Σχετικό είναι το άρθρο της Angele Rosenberg-Dimitracopoulou, 
«Funerals for Statues?» (Rosenberg-Dimitracopoulou 2015). Ωστόσο, η Rosenberg-Dimitracopoulou χρονολογεί 
τον ενταφιασμό εσφαλμένα, στηριζόμενη σε ευρήματα πολύ μεταγενέστερα που βρέθηκαν μακριά από τη θέση 
όπου τοποθετήθηκαν τα δυο αγάλματα. Και είναι παράλογο να χρονολογείται στον προχωρημένο 5ο αι. π.Χ. ένα 
εύρημα (τα αγάλματα), το οποίο βρέθηκε σε σκάμμα «cut into debris from older graves, as protoattic sherds found 
beneath the statues attest» (ο.π: 85) με κριτήριο κάποιες μελανόμορφες ληκύθους που βρέθηκαν σε απόσταση 
τουλάχιστον τριών μέτρων πλάι σε μια σύγχρονή τους πυρά. Ασφαλώς το terminus post quem για την ταφή το 
δίνουν τα πρωτοαττικά όστρακα και όχι οι ύστερες κλασικές λήκυθοι που βρέθηκαν σε τόσο μεγάλη απόσταση σε 
ένα νεκροταφείο διάρκειας από τα γεωμετρικά έως τα ρωμαϊκά χρόνια.
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Η Ερμηνεία

Το βασικό ερώτημα που τίθεται είναι το εξής: Ποιος ήταν ο λόγος για τον 
οποίο τόσα αγάλματα ενταφιάστηκαν στην Αττική γη σαν να επρόκειτο για νε-
κρούς; Ασφαλώς η εξαιρετική κατάσταση διατήρησής τους δεν μπορεί να εξηγήσει 
μια «βάρβαρη» καταστροφή από τους Πέρσες κατακτητές το 480 π.Χ. (Καρούζος 
1982: 17, σημ. 17). Θα μπορούσαμε, βέβαια, να υποθέσουμε μια θεωρία απόκρυ-
ψης, ότι θάφτηκαν δηλαδή από τις οικογένειες για να προστατευτούν από τον ἐπὶ 
θύραις κατακτητή πριν από την προσωρινή διαφυγή στη Σαλαμίνα12 (εικ. 9) (Lullies 
1960· Heilmeyer 2019).

Αλλά και εδώ τίθενται δυο ερωτήματα. Tο πρώτο: Κανένα μέλος των οικογε-
νειών των απογόνων δεν επέστρεψε από τη Σαλαμίνα για να στήσει κάποια από τα 
αγάλματα στη θέση τους; Αν τα θεωρούσαν τόσο σημαντικά ώστε να τα κρύψουν, 
γιατί δεν τα έστησαν πάλι με την επιστροφή στην Αττική; Και το δεύτερο: Αν ο 
στόχος της προστασίας από τον εισβολέα ίσχυε για τα επιτύμβια αγάλματα, δεν 
θα έπρεπε να ισχύει περισσότερο για τα λατρευτικά αγάλματα, τις ιερότατες κόρες 
της Ακρόπολης οι οποίες «υπέστησαν» την εκδικητική μανία του κατακτητή και 
υποχρέωσαν τους Αθηναίους να τις «θάψουν» στον γνωστό «περσικό λάκκο» μαζί 
με όλα τα άλλα ιερά λείψανα του βράχου, μετά την επάνοδό τους; Δεν θα έπρε-
πε να προστατευτούν τα εμβληματικά αγάλματα των Τυραννοκτόνων, όπως και 
το λατρευτικό άγαλμα της Αρτέμιδος στη Βραυρώνα, τα οποία όπως πληροφορεί 
ο Παυσανίας βρέθηκαν εκτεθειμένα και μεταφέρθηκαν από τους εισβολείς στην 
Περσέπολη (Παυσ. 1, 8.5 και 3, 16.8); 

Η «περσική ερμηνεία» της «αποκαθήλωσης ή καταστροφής» του «Αριστόδι-
κου» και, κατά συνέπεια, και των άλλων επιτύμβιων αγαλμάτων, στηρίχθηκε στην 
τεχνοτροπική χρονολόγησή του.13 Ο κούρος χρονολογήθηκε με τον τρόπο αυτό στο 
500 π.Χ. και έως την περσική εισβολή δεν υπήρχε κανένα άλλο ιστορικό γεγονός 
που να δικαιολογούσε την «αποκαθήλωση» και τον «ενταφιασμό» του. Παραπάνω 
σημειώθηκε ότι για κανέναν από τους άλλους επιτύμβιους κούρους και τη μοναδι-
κή κόρη δεν υπήρχαν έως το 1972 στοιχεία για τις συνθήκες εύρεσής τους, αφού 
όλα είχαν προκύψει από αρχαιοκαπηλική δραστηριότητα.

Η αδυναμία να δοθεί πειστική απάντηση στην «περσική» ερμηνεία οδηγεί 
σε ένα άλλο συμπέρασμα, το οποίο συζητάει και ο Καρούζος αλλά, υποκύπτοντας 
στην «τεχνοτροπική» υποκειμενική ανάλυση του δάσκαλού του, του Buschor (Κα-

12  Η ίδια υπόθεση διατυπώνεται και για τον «Κούρο της Τενέας» (Lullies 1960: 61, εικ. 36-38).
13  Παραθέτω παρακάτω όλη τη σχετική παράγραφο της μελέτης του Χρήστου Καρούζου: «Ἀπὸ τὴν καλὴ δια-
τήρηση τῆς ἐπιδερμίδας τοῦ μαρμάρου (ἂν ἐξαιρέσουμε τὶς πληγὲς ἀπὸ τὸ ἀλέτρι) καὶ τοῦ χρώματος ἀκόμα τῆς 
κόμης τοῦ Ἀριστοδίκου πρέπει νὰ συμπεράνουμε, ὅτι δὲν ἔμεινε πολλὰ χρόνια ὄρθιο στὴν ἐπίδραση τῶν καιρι-
κῶν μεταβολῶν. Ὥστε τὸ μνῆμα του θὰ χάλασε γρήγορα. Γιατί; Τὸ ἀναποδογύρισμα τῶν τάφων τῶν Ἀλκμεωνιδῶν 
καὶ τῶν "ἐναγῶν" ἀπὸ τὸν Κλεομένη καὶ τὸν Ἰσαγόρα στὰ 508 π.Χ. δὲν μπορεῖ νὰ εἶναι ἡ αἰτία, γιατὶ τὸ ἄγαλμα 
εἶναι νεώτερο. Ἀλλὰ στὰ 480 π.Χ., λίγο πρὶν άπὸ τὴ ναυμαχία τῆς Σαλαμίνας, ἅμα ὁ βάρβαρος μπῆκε στὴν Ἀττικὴ 
τὴν ἔκαψε ὅλη. Τότε μπορεῖ νὰ χάλασε καὶ τὸ μνῆμα τοῦ Άριστοδίκου...». Η παραπάνω αναφορά του Καρούζου 
στο «αναποδογύρισμα των τάφων των Αλκμαιονιδών» θα μπορούσε να είναι μια εξήγηση εάν δεχθούμε ότι δεν 
ισχύει η απόλυτη τεχνοτροπική χρονολόγηση του αγάλματος του Αριστόδικου από τους Buschor και Καρούζο στις 
αρχές του 5ου αι. π.Χ. Αλλά το «αναποδογύρισμα» σημαίνει καταστροφή και δεν συνάδει με το τύλιγμα του αγάλ-
ματος της κόρης σε φύλλο μολύβδου. Άλλωστε, οι Αλκμαιωνίδες επέστρεψαν πολύ γρήγορα στην εξουσία και θα 
μπορούσαν να στήσουν στη θέση τους τα «αναποδογυρισμένα» αγάλματα – κάτι που, ωστόσο, δεν έκαναν ποτέ.
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ρούζος 1982: 18, σημ 22), δεν το λαμβάνει υπόψη του. Η αμφισβήτηση της πα-
ραπάνω ερμηνείας επιβάλλει μια συνοπτική ιστορική αναφορά στις εξελίξεις, οι 
οποίες κατά τη διάρκεια του 6ου αιώνα οδήγησαν στην εγκαθίδρυση του «δημο-
κρατικού» πολιτεύματος.

Η περίοδος, στην οποία ανήκουν τα παραπάνω έργα, αρχίζει από την εποχή 
του Σόλωνα, δηλαδή λίγο μετά το 600 π.Χ. Από την εποχή του, είχαν εκδηλωθεί 
φαινόμενα έντονης κρίσης στην «κοινωνική συνοχή» του Αθηναϊκού κράτους, για 
να χρησιμοποιήσω έναν σύγχρονο όρο. Ο Σόλων είναι ο εκφραστής της νέας οικο-
νομικής δομής του Αθηναϊκού κράτους, το οποίο είχε αρχίσει να αναπτύσσει και 
βιομηχανία και εξαγωγικό εμπόριο, δημιουργώντας νέες εισοδηματικές τάξεις οι 
οποίες πίεζαν για συμμετοχή στην εξουσία. Την εποχή αυτή, της συσσώρευσης 
πλούτου, δημιουργούνται πολλά και ακριβά, όπως τα παραπάνω, γλυπτά επιτύμ-
βια έργα. Τονίζω το επιτύμβια, γιατί η συζήτηση γίνεται μόνο για τα ιδιωτικά επι-
τύμβια μνημεία!

Οι κοινωνικές συγκρούσεις, ωστόσο, συνεχίζουν και τα επόμενα χρόνια, με 
τους παλιούς ευπατρίδες να επιδιώκουν συνεχώς την επιστροφή στην παλιά κα-
τάσταση. Η Πεισιστράτεια τυραννίδα έφερε νέες εντάσεις στη διαμάχη αυτή και 
η αντίδραση της παλιάς τάξης πήρε νέες μορφές. Αυτές έγιναν φανερές, όταν με 
την ανατροπή της τυραννίδας συγκρούστηκαν οι δυο «νικήτριες» αριστοκρατικές 
ομάδες. Η μία ομάδα ήταν του Ισαγόρου, η οποία φαίνεται ότι επεδίωκε την επι-
στροφή στο παλιό σύστημα των φρατριών, την παλιότερη, «φεουδαρχικού» τύπου 
κρατική λειτουργία, που θα αμφισβητούσε ακόμα και τις μεταρρυθμίσεις του Σό-
λωνος, και η άλλη ήταν η ομάδα του Κλεισθένους, του αρχηγού της μεγάλης αρι-
στοκρατικής οικογένειας των Αλκμεωνιδών, ο οποίος έχοντας ξεπεράσει τις παλιές 
ιδεοληψίες, ή έχοντας αντιληφθεί ότι ο τροχός δεν γυρίζει πίσω, έφερε για πρώτη 
φορά στην ανθρωπότητα τις έννοιες της ισονομίας και της ισηγορίας.14

Επιστρέφοντας στα γλυπτά που παρουσιάστηκαν παραπάνω και αποτελούν 
το θέμα του παρόντος άρθρου, ανατρέχουμε στον Κικέρωνα. Ο Ρωμαίος συγγρα-
φέας (De legibus, II 26) αναφέρει ότι κάποια εποχή μετά τον Σόλωνα ορίσθηκε 
δια νόμου στην Αθήνα «να μην κατασκευάζονται ιδιωτικά μνημεία που απαιτούν 
περισσότερο χρόνο και εργασία από δέκα άνδρες σε τρεις μέρες για την κατασκευή 
τους· ούτε να κοσμείται το μνημείο με οικοδόμημα με στέγη, εκτός από τις δημό-
σιες ταφές».

Η γενικά αποδεκτή σήμερα άποψη στηρίζεται στην υπόθεση του Arthur 
Milchhöfer (Milchhöfer 1880: 172· βλ. και Hirshfeld 1893: 1-13· Stupperich 1994: 
93-103) ότι ο Κικέρων αναφέρεται στη σωρεία νομοθετικών ρυθμίσεων που έκα-
νε ο Κλεισθένης με την εγκαθίδρυση του δημοκρατικού πολιτεύματος, για να μην 
υπάρχουν εμφανείς και προκλητικές εκδηλώσεις πλούτου. Με την υπαγωγή όλων 
των πολιτών σε δήμους, η δημοτική ιδιότητα γίνεται ισχυρότερο στοιχείο αναγνώ-
ρισης από την οικογενειακή κληρονομική καταγωγή. Στην προσπάθεια αυτή, της 
πλήρους εξίσωσης όλων των πολιτών, με ισονομία και ισηγορία, το ταφικό μνημείο 
δεν έπρεπε να αναδεικνύει την υψηλή ή χαμηλή καταγωγή του νεκρού, αλλά μόνο 
τον δήμο στον οποίον ανήκε. Το μνημείο έπρεπε να είναι απλό, και γι’ αυτό από 

14  Μια ενδιαφέρουσα θέση για τον θεσμό της «ισηγορίας» στον Ηρόδοτο παρουσιάζει ο Υ. Nakategawa (1988).
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τα χρόνια της εγκαθίδρυσης της δημοκρατίας έως τα χρόνια του Πελοποννησιακού 
πολέμου, για περισσότερο από 70 χρόνια, τα ιδιωτικά επιτύμβια μνημεία στην Ατ-
τική είναι απλά και απέριττα.15 Τα παλιότερα μεγάλα μνημεία έπρεπε να λείψουν 
γιατί θύμιζαν τα παλιά γένη, τους ευπατρίδες, και οι οικογένειες φρόντισαν να τα 
θάψουν για να μην προκαλούν, σχεδόν αμέσως μετά τη δημιουργία του Δημοκρα-
τικού Πολιτεύματος!

Πώς έγινε αυτό; Δύο εκδοχές υπάρχουν: είτε με συναίνεση είτε με επιβολή 
(βίαιη ή με νομικό εξαναγκασμό). Η αποδοχή της πρώτης εκδοχής ενισχύεται από 
το διαπιστωμένο φροντισμένο «θάψιμο» των αγαλμάτων.

Στην ομάδα των δημοκρατικών, του Κλεισθένη, συμμετείχαν, όπως αναφέρ-
θηκε και παραπάνω, και άλλοι ευπατρίδες.16 Οι αριστοκρατικές οικογένειες, υπα-
κούοντας στον νέο νόμο που ήταν αποτέλεσμα και του δικού τους αγώνα αλλά και 
με σεβασμό στους θαμμένους προγόνους, έθαψαν τα αγάλματα αυτά με μεγάλη 
προσοχή. Στο μεγάλο δηλαδή επίτευγμα των Αθηναίων, τη Δημοκρατία, με την επι-
βολή της ισονομίας και της ισηγορίας, αλλά και του μέτρου του εξοστρακισμού, 
όπως είναι γνωστό συμμετείχε, με ηγετικό ρόλο, μεγάλο τμήμα της τάξης των «ευ-
πατρίδων», μιας κατά τεκμήριο προνομιούχας τάξης, η οποία με το νέο καθεστώς 
έχανε πολλά από τα διοικητικά προνόμιά της. Η επιβολή του νέου καθεστώτος 
έγινε μάλιστα με εσωτερική διαμάχη μεταξύ τμημάτων της νικήτριας τάξης, της 
αριστοκρατικής.17

Για τον G. Forrest, ο οποίος ερμηνεύει τον ρόλο και την αντίθετη προς τα 
ταξικά του συμφέροντα αποτελεσματική δράση του Κλεισθένη, ο θεμελιωτής της 
δημοκρατίας «would be a rare specimen but not unique» (Forrest 1966: 200). Δια-
πιστώνουμε ότι πολύ συχνά στην πορεία της ιστορίας εμφανίστηκαν προσωπικό-
τητες, οι οποίες ξεπερνώντας τα στενά ταξικά τους συμφέροντα, προσπάθησαν και 
αγωνίστηκαν για κοινωνικές αλλαγές που θα ανέτρεπαν την προνομιούχα θέση 
της ομάδας τους.18 Δεν είναι ένα περίεργο φαινόμενο. Απλώς η συμμετοχή στην 
προνομιούχα/άρχουσα ομάδα/τάξη δίνει τη δυνατότητα στα μέλη της να αντι-

15  Οι Κλεισθένειοι νόμοι που επέβαλαν την ισονομία και την ισηγορία διατήρησαν τις έντονες ταξικές εισοδη-
ματικές διακρίσεις. Η διάθεση επίδειξης συνέχισε να υπάρχει και εκδηλώθηκε με τη σταδιακή επαναφορά των 
επιδεικτικών ταφικών μνημείων από το τελευταίο τέταρτο του 5ου αι. π.Χ. Μια ερμηνεία του φαινομένου της 
επανεμφάνισης των επιδεικτικών οικογενειακών μνημείων συζητείται σε παρουσίαση ταφικών περιβόλων του 
τέλους του 5ου αι. π.Χ. στον Πειραιά (Tsaravopoulos & Kroustalis 2009).
16  Υπάρχει μάλιστα και η άποψη, που δεν είναι αβάσιμη, ότι ο κούρος «Κροίσος» και ο νεκρός, στον τάφο του 
οποίου στήθηκε ο παλαιότερός του «Κούρος της Νέας Υόρκης», ανήκαν στην οικογένεια των Αλκμεωνιδών, μέλος 
της οποίας ήταν ο Κλεισθένης, οπότε η απόκρυψη των αγαλμάτων, το θάψιμό τους ως νεκρών, έγινε με τη συνει-
δητή συμμετοχή της ίδιας της οικογένειας, της αριστοκρατικής οικογένειας, στον δημοκρατικό μετασχηματισμό 
της Αθηναϊκής κοινωνίας.
17  Έχει ενδιαφέρον η εξέταση της παρόμοιας εξαιρετικής κατάστασης διατήρησης των κούρων από το νεκροτα-
φείο της Τενέας στην Κορινθία· είναι το θέμα που συζητώ στο τρίτο τμήμα του άρθρου λίγο παρακάτω.
18  Ελάχιστα παραδείγματα επιβεβαιώνουν τη θέση αυτή. Στον αρχαίο κόσμο, οι δυο Σπαρτιάτες βασιλείς, ο 
Άγις ο Δ´ και ο Κλεομένης ο Γ´, οι αδελφοί Γράκχοι και πόσοι άλλοι που δεν έχουν καταγραφεί. Στον νεότερο 
κόσμο, ενδεικτικά μόνο, ο Danton και πολλοί από τους συμμετέχοντες στη Γαλλική επανάσταση, ο Ένγκελς, ο 
Proudhon, ο πρίγκιπας Kropotkin, τελευταία ο Φιντέλ Κάστρο και πολλοί άλλοι. Στην Ελληνική ιστορία ξέρουμε ότι 
μαζί με τον Ρήγα, του οποίου ο στόχος δεν ήταν μόνο εθνικοαπελευθερωτικός αλλά και κοινωνικής δικαιοσύνης, 
εκτελέστηκε και ο Αργέντης, γόνος Χίων μεγαλογαιοκτημόνων, ενώ τον 20ο αιώνα είναι αναρίθμητοι οι αγωνιστές 
που προέρχονται από τις προνομιούχες τάξεις. Μόνο να αναφερθούν ο Κώστας Λουλές, βουλευτής του ΚΚΕ, και 
ο Δημήτρης Μπάτσης, σύντροφος του Νίκου Μπελογιάννη, πιστεύω ότι θα φέρουν στη μνήμη καθενός πολλά 
άλλα παραδείγματα.
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ληφθούν, κατά τις περιόδους κρίσης του συστήματος, ποια είναι τα πραγματικά 
προβλήματα της κρίσης, καθώς και τους τρόπους επίλυσής τους που συχνά τους 
φέρνουν σε αντίθεση με την ταξική τους ένταξη.

Η παραπάνω ερμηνεία του συνειδητού, φορτισμένου ιδεολογικά, «ενταφι-
ασμού» των επιτύμβιων αρχαϊκών αγαλμάτων αμέσως μετά την εγκαθίδρυση του 
δημοκρατικού καθεστώτος, δηλαδή στο πρώτο μισό της τελευταίας δεκαετίας του 
6ου αι. π.Χ., επιβάλλει και την αναθεώρηση της χρονολόγησης του τελευταίου (;) 
χρονολογικά επιτύμβιου αττικού κούρου, του «Αριστόδικου» του οποίου η κατα-
σκευή χρονολογήθηκε με τεχνοτροπικά, υποκειμενικά κριτήρια γύρω στο 500 π.Χ., 
και τον καθορισμό ως terminus ante quem το 507-6 όταν χρονολογείται η Δημο-
κρατική μεταρρύθμιση.

Υπάρχει προηγούμενο ή παράλληλο φαινόμενο σε άλλες αρχαϊκές πό-
λεις-κράτη;

Υπάρχει προηγούμενο;

Όπως σημείωσα παραπάνω, το φαινόμενο της εξαιρετικής διατήρησης αρ-
χαϊκών επιτύμβιων αγαλμάτων δεν παρατηρείται μόνο στην Αθήνα. Στην Κορινθία, 
στο Χιλιομόδι/Τενέα, το 1846, βρέθηκε και μεταφέρθηκε στο Μόναχο στη Βαυαρία 
ο επονομαζόμενος «Κούρος της Τενέας» (εικ. 10), ενώ το 2011 στον ίδιο χώρο βρέ-
θηκαν ολόκληροι, αλλά σπασμένοι απ’ το εκσκαφικό μηχάνημα που πέρασε από 
πάνω τους, δύο κούροι που εκτίθενται τώρα στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Κο-
ρίνθου19 (εικ. 11). Από την Τανάγρα σώθηκε ολόκληρο ένα επιτύμβιο σύμπλεγμα 
που έστησε ο πονεμένος πατέρας Αμφάλκης στους πρόωρα χαμένους γιους του, 
Δέρμι και Κύτιλο (ΕΑΜ, α.κ. 56). Από τη Μήλο σώθηκε ολόκληρος ένας κούρος, ο 
οποίος φυλάσσεται στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο (ΕΑΜ, α.κ. 1558), από την 
Κέα σώθηκε, επίσης, ένας σχεδόν ολόκληρος κούρος (ΕΑΜ α.κ. 3686), στη Θήρα 
έχει βρεθεί το 1836 ο επονομαζόμενος κούρος ως «Απόλλων της Θήρας» (ΕΑΜ α.κ. 
5295) και το 1965, στο ίδιο νησί, βρέθηκε ένα σχεδόν ολόκληρο άγαλμα κούρου, 
ενώ το 2000 ο Χαράλαμπος Σιγάλας20 ανακαλύπτει σε μικρό βάθος ένα εξαιρετικά 
διατηρημένο άγαλμα κόρης (εικ. 12, 13). Οι ιστορικές πληροφορίες για την αρχαϊ-
κή ιστορία των παραπάνω τόπων είναι από ελλιπείς έως ανύπαρκτες και είναι δύ-
σκολο να συνδεθεί, όπως στην επικράτεια των Αθηναίων, η εξαιρετική διατήρηση 
των μνημείων αυτών με συνειδητό «ιδεολογικό» ενταφιασμό. Μόνο για την επι-
κράτεια των Κορινθίων υπάρχουν λίγες ιστορικές και αρχαιολογικές πληροφορίες 

19  Τους δύο αυτούς κούρους προσπάθησαν να τους πουλήσουν οι χειριστές του εκσκαφικού μηχανήματος 
αλλά έγιναν αντιληπτοί και τα αγάλματα, σπασμένα από το μηχάνημα αλλά χωρίς να λείπουν τμήματα, έφτασαν 
στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Κορίνθου.
20  Ο Χαράλαμπος Σιγάλας, ο Μπάμπης, (1941-2005), σεμνό στέλεχος της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας, υπηρέτη-
σε πολλά χρόνια με αγάπη στην ιδιαίτερη πατρίδα του, τη Σαντορίνη, και θεωρούσε ότι η αποκάλυψη της Κόρης 
ήταν η μέγιστη προσφορά του στην ιστορία του νησιού. Ο πρόωρος θάνατός του μου στέρησε τη δυνατότητα να 
ανταλλάξω απόψεις μαζί του για την αρχαϊκή περίοδο του νησιού, και να συμβάλει και ο ίδιος στις απόψεις που 
αναπτύσσονται στο παρόν κείμενο.
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που επιτρέπουν την υπόθεση ότι και εκεί είναι δυνατό να συνδεθεί η εξαιρετική 
διατήρηση των επιτύμβιων μνημείων με συνειδητό ενταφιασμό.

Από τις πληροφορίες που διατηρούνται στα αρχεία του Μουσείου του Μο-
νάχου, πληροφορίες που δόθηκαν από τους αρχαιοκάπηλους ευρέτες, είναι γνω-
στό ότι ο «Κούρος της Τενέας» όχι μόνο ήταν «ενταφιασμένος» αλλά για περισσό-
τερη προστασία το κεφάλι του αγάλματος είχε τεθεί εντός ευρύστομου πιθαριού 
(Lullies 1960: 61, εικ. 31-38).21 Οι δύο κούροι, που σώθηκαν από τα χέρια υποψή-
φιων αρχαιοκαπήλων το 2011, βρέθηκαν και αυτοί «ενταφιασμένοι», αφού μετά 
τον θρυμματισμό τους από το εκσκαφικό μηχάνημα αποκαταστάθηκαν πλήρως 
χωρίς καθόλου συμπληρώσεις.22

Υπάρχουν δεδομένα που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε παρόμοια συμπε-
ράσματα με αυτά προς τα οποία συνηγορούν οι κοινωνικές εξελίξεις που λαμβά-
νουν χώρα στην Αττική; Είναι δυνατόν να συνδεθεί η εξαιρετική διατήρηση των 
μνημείων –ο «ενταφιασμός» τους– με τη ριζική κοινωνική αλλαγή που συνέβη 
στην Κόρινθο όταν ανετράπη η τυραννίδα των Κυψελιδών; Μετά την ανατροπή, τι 
καθεστώς εγκαθιδρύθηκε; 

Στον Ηρόδοτο (5.92), σε ένα από τα χαρακτηριστικότερα «σχήματα αδυνά-
του» που διατρέχουν όλο το κείμενο των Ιστοριών του, διαβάζουμε:

τῶν δὲ συμμάχων τὸ πλῆθος οὐκ ἐνεδέκετο τοὺς λόγους. οἱ μέν νυν 
ἄλλοι ἡσυχίην ἦγον, Κορίνθιος δέ Σωσκλέης ἔλεξε τάδε· Ἦ δὴ ὅ τε 
οὐρανὸς ἔνερθε ἔσται τῆς γῆς καὶ ἡ γῆ μετέωρος ὑπὲρ τοῦ οὐρανοῦ, 
καί ἄνθρωποι νομόν ἐν θαλάσσῃ ἕξουσι καί ἰχθύες τὸν πρότερον ἄν-
θρωποι, ὅτε γε ὑμεῖς, ὦ Λακεδαιμόνιοι, ίσοκρατίας καταλύοντες τυ-
ραννίδας ἐς τὰς πόλις κατάγειν παρασκευάζεσθε, τοῦ οὔτε ἀδικώτε-
ρον έστι οὐδέν κατ’ ἀνθρώπους οὔτε μιαιφονώτερον.

«Ο ουρανός θα βρεθεί κάτω από τη γη και η γη θα βρεθεί μετέωρη 
πάνω από τον ουρανό, και οι άνθρωποι θα ζουν μέσα στο θαλασσινό 
νερό και τα ψάρια στη στεριά, όταν εσείς, ω Λακεδαιμόνιοι, ετοιμά-
ζεστε να καταργήσετε στις διάφορες πολιτείες την ισοκρατία και να 
επιβάλετε τυραννίες· που απ’ αυτές δεν υπάρχει πιο άδικο και πιο 
σκληρό καθεστώς για τους ανθρώπους». Στη νεοελληνική απόδοση 
του Άγγελου Βλάχου (Ηρ. Ιστ. 1971, εκδ. Γαλαξία). 

Πρόκειται για την επέμβαση του εκπροσώπου της Κορίνθου, του Σωσικλέ-
ους, στη συμμαχική σύναξη που προκάλεσαν οι Σπαρτιάτες το 507 π.Χ. με στόχο 
την επαναφορά του Ιππία στην Αθήνα, όταν παρατήρησαν ότι από τον δυναμισμό 

21  Το 1846, όταν συνέχιζε ακόμα το μετεπαναστατικό φιλελληνικό πνεύμα, η δήλωση της προέλευσης (Τενέα) 
προσέφερε αίγλη στο Μουσείο που θα το φιλοξενούσε (κλεπταποδόχο μουσείο βέβαια!) και αυτός ήταν ο λόγος 
που διατηρήθηκε στην ονομασία του. Μισό αιώνα μετά, ο άλλος κούρος που έφτασε από την Αττική στο ίδιο 
Μουσείο ονομάστηκε «του Μονάχου» – είχε ήδη αρχίσει ο Γερμανικός εθνικισμός.
22  Η έγκαιρη σωτήρια επέμβαση των αρχαιολόγων της Εφορίας Αρχαιοτήτων Κορινθίας, η οποία διενήργησε 
ανασκαφή στον χώρο, έδωσε τη δυνατότητα της ολοκληρωτικής συμπλήρωσης των δύο αγαλμάτων που κοσμούν 
σήμερα το Αρχαιολογικό Μουσείο της Κορίνθου.
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που γέννησε το νέο δημοκρατικό καθεστώς θα κινδυνέψει η στρατιωτική πρωτο-
καθεδρία τους στον ελλαδικό χώρο.

Η γεμάτη πάθος υποστήριξη του Κορίνθιου εκπροσώπου φανερώνει ότι στην 
πόλη του, που έως εκείνη την εποχή ήταν η σημαντικότερη ναυτική, βιοτεχνική και 
εμπορική πόλη-κράτος του ελλαδικού χώρου, υπήρχε ένα ισχυρό αντιτυραννικό 
πνεύμα ως συνέπεια της προγενέστερης εκδίωξης των τυράννων. Όταν διεξαγόταν 
ο παραπάνω διάλογος, η βιοτεχνική παραγωγή και η εμπορική δραστηριότητα της 
Αθήνας είχαν ήδη αρχίσει να ανταγωνίζονται και να υπερφαλαγγίζουν τις αντίστοι-
χες κορινθιακές, και το γεγονός ότι ο Κορίνθιος εκπρόσωπος συνηγορεί με πάθος, 
υπερασπιζόμενος το νέο Αθηναϊκό δημοκρατικό πολίτευμα, αποδεικνύει ότι θεω-
ρούσε σημαντικότερη τη «δημοκρατική αλλαγή» από τον μεταξύ των δύο πόλεων 
οικονομικό ανταγωνισμό, ο οποίος, όπως είναι γνωστό, εκδηλώθηκε σε όλη την 
διάρκεια του 5ου αι.

Το ερώτημα που τίθεται μετά την ανάγνωση της ομιλίας που παραθέτει ο 
Ηρόδοτος είναι: Τι καθεστώς είχε αντικαταστήσει την τυραννίδα στην Κόρινθο; Ένα 
ολιγαρχικό, όπως το Σπαρτιατικό, ή μια «ισοκρατία», όπως διαπιστώνουμε ότι ονο-
μάζει ο Σωσικλής την Αθηναϊκή δημοκρατία;

Έως τώρα, οι αρχαίες πηγές που σώθηκαν έως τις μέρες μας, από τις οποίες 
η χρονικά πιο κοντινή στην «ανατροπή» απέχει περισσότερα από διακόσια χρό-
νια, αναφέρουν ότι μάλλον το καθεστώς αμέσως μετά την εκτίναξη της τυραννίδας 
ήταν ολιγαρχικό, αν και ο Νικόλαος ο Δαμασκηνός,23 πάνω από πεντακόσια χρόνια 
αργότερα, αναφέρει ότι ο «δήμος», και όχι μια ομάδα συνωμοτών, εκδίωξε βίαια 
κάθε υπόλειμμα της τυραννίδας και εγκατέστησε το συμβούλιο των οκτώ προβού-
λων και των εκπροσώπων των εννέα φυλών (όπως ο Κλεισθένης δημιούργησε τις 
δέκα Αθηναϊκές φυλές) – άρα μια δημο-κρατικότερη κρατική δομή, αφού η δύνα-
μή της πήγαζε από τη θέληση του δήμου.

Θα προσπαθήσω να απαντήσω στο παραπάνω ερώτημα εξετάζοντας τα λίγα 
παράλληλα ιστορικά δεδομένα, αλλά και τις ισχυρές ενδείξεις που μας παρέχουν 
τα αρχαιολογικά δεδομένα, και θα ανατρέξω, όπως συνηθίζεται, στα πολύ γνωστό-
τερα από τις πηγές Αθηναϊκά παράλληλα.

Να μην ξεχνάμε ότι όλοι οι μοντέρνοι ιστορικοί της Κορίνθου, οι οποίοι ως 
σχεδόν μοναδική πηγή για την αρχαϊκή περίοδο έχουν τον παραπάνω ηροδότειο 
λόγο του Σωσικλέους (5.92) και τα λίγα που αναφέρονται από τον Νικόλαο τον 
Δαμασκηνό (FgrHist, 90 Fr.59, 60), καταφεύγουν στη σύγκριση με την πολύ καλύ-
τερα γνωστή από τις πηγές αρχαϊκή ιστορία των Αθηνών, από τις μεταρρυθμίσεις 
του Σόλωνα έως την τυραννίδα των Πεισιστρατιδών. Και θεωρούν ότι τα κοινωνι-
κά φαινόμενα και οι κοινωνικές συμπεριφορές που σημειώνονται στο κράτος των 
Αθηνών την αρχαϊκή εποχή έχουν παράλληλο, και πιθανότατα πρόδρομο, τις κοι-
νωνικές εξελίξεις που είχαν συμβεί στην Κόρινθο.

Για να μπορέσουν να ερμηνεύσουν την κοινωνική δομή αλλά και τον χαρα-
κτήρα των αλλαγών και των συγκρούσεων που διαφαίνεται ότι συνέβησαν στη 

23  Νικόλαος ο Δαμασκηνός (Jacoby, FgrHist, 90 Fr.60.2): Ὁ δὲ δῆμος (Κορινθίων) τάς τε οἰκίας τῶν τυράννων κα-
τέσκαψε, καὶ τὰς οὐσίας ἐδήμευσεν, ἄταφόν τε ἐξώρισε τὸν Κύψελον, καὶ τῶν προγόνων τοὺς τάφους ἀνορύξας, 
τὰ ὀστᾶ ἐξέρριψεν· αὐτὸς δὲ παραχρῆμα κατεστήσατο πολιτείαν τοιάν δε· μίαν μὲν ὀκτάδα προβούλων ἐποίησεν, 
ἐκ δὲ τῶν λοιπῶν βουλὴν κατέλεξεν ἀνδρῶν θʹ.
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μεγαλούπολη, θα στραφούν στις πολύ καλύτερα γνωστές Αθηναϊκές καταστάσεις. 
Είναι χαρακτηριστική η δήλωση του Eduard Will, του ιστορικού της αρχαίας Κορίν-
θου: «Το κύριο πρόβλημα της ελληνικής πόλης είναι και παραμένει το πρόβλημα 
της γης (της έγγειας ιδιοκτησίας), ένα πρόβλημα που διαφαίνεται ξεκάθαρα στην 
Προσολώνεια, στη Σολώνεια όπως και στην Πεισιστράτεια Αθήνα, ένα πρόβλημα 
για το οποίο υπάρχουν ενδείξεις ότι ισχύει και στην Κόρινθο» (Will 1953: 471).

Οι Κορίνθιοι προηγήθηκαν, λόγω της στρατηγικής τους θέσης, των Αθηναίων και 
στη βιοτεχνική εξέλιξη και στην ανάπτυξη του εξαγωγικού εμπορίου, του συνδεδε-
μένου τόσο στενά με τη ναυτιλία. Η μετασολώνεια ραγδαία ανάπτυξη της Αθηνα-
ϊκής βιοτεχνικής παραγωγής και του εξαγωγικού της εμπορίου οδήγησε σε επανά-
ληψη κοινωνικών φαινομένων που είχαν συμβεί στην προγενέστερα αναπτυγμένη 
Κόρινθο. Πιθανότατα, λοιπόν, και οι εξελίξεις στην Κόρινθο μετά την αποτίναξη της 
τυραννίδας να παρουσιάζουν ομοιότητες και να προηγήθηκαν όσων συνέβησαν 
στην Αττική με την εγκαθίδρυση του δημοκρατικού καθεστώτος. Επιστρέφοντας 
τώρα στο θέμα μας, στην Κορινθία και τους κούρους που βρέθηκαν στο έδαφός 
της, θα παρατηρήσουμε, όπως αναφέρθηκε παραπάνω, δυο αρχαιολογικά δεδο-
μένα που παρουσιάζουν ομοιότητες με τα αντίστοιχα Αττικά. 

Το πρώτο είναι το γεγονός ότι οι τρεις κούροι που βρέθηκαν στην Κορινθία 
είχαν στηθεί στην παραγωγικότερη σε γεωργικά προϊόντα περιοχή της Κορινθίας, 
δηλαδή στην περιοχή που εξ αρχής θα είχε γίνει κτήμα των μεγάλων αριστοκρατι-
κών γενών του κράτους. Δεν είναι τυχαίο και το νεότερο όνομα του σύγχρονου οι-
κισμού στον οποίο βρέθηκαν, το Χιλιομόδι, το οποίο εκφράζει ακριβώς τη μεγάλη 
γεωργική παραγωγική ικανότητα του τόπου.

Το δεύτερο, όμοιο με όσα παρατηρήθηκαν στην Αττική, είναι το γεγονός του 
ενταφιασμού των κούρων, των μεγάλων και ακριβών επιτύμβιων μνημείων. Και 
αν για τους τελευταίους κούρους η αρχαιοκαπηλική δράση, όπως και στην Αττική, 
αφαίρεσε τα στοιχεία σχετικά με τις συνθήκες της αρχικής τους εύρεσης, για τον 
πρώτο που βρέθηκε, το 1846, παρόλο που και αυτός έφυγε από την Ελλάδα στο 
πλαίσιο αρχαιοκαπηλικής δραστηριότητας, η πληροφορία ότι το κεφάλι του προ-
στατεύτηκε τοποθετημένο εντός πίθου ενισχύει την υπόθεση ότι είχε ενταφιαστεί 
συνειδητά.

Αν συγκρίνουμε τα δεδομένα αυτά με όσα διαπιστώσαμε στα Μεσόγεια της 
Αττικής –την παραγωγικότερη γεωργική περιοχή της Γεωμετρικής και Αρχαϊκής πε-
ριόδου, η οποία ανήκε στα μεγάλα αριστοκρατικά γένη– και με το γεγονός ότι με 
την εγκαθίδρυση του δημοκρατικού καθεστώτος απαγορεύονται τα μνημειώδη τα-
φικά σύνολα με στόχο την εξάλειψη της διάκρισης πλούτου, δηλαδή την εξίσωση 
ενώπιον του κράτους των πολιτών-δημοτών, θα μπορούσαμε να ισχυριστούμε ότι 
βρισκόμαστε μπροστά σε ένα παράλληλο κοινωνικό φαινόμενο, την εγκαθίδρυ-
ση και στην Κόρινθο ενός δημοκρατικού καθεστώτος. Και μάλιστα, όπως και στην 
Αττική, ο ενταφιασμός των επιτύμβιων αγαλμάτων, και όχι η καταστροφή τους, 
φανερώνει ότι και στην Κόρινθο, η ομάδα που συνέβαλε στη δημοκρατική αλλαγή 
συμπεριλάμβανε, αν όχι ως ηγέτες, τουλάχιστον ως πρωτεργάτες, και μέλη των 
μεγάλων αριστοκρατικών γενών της Κορίνθου.

Στην αποδοχή της παραπάνω υπόθεσης θα πρέπει να συνυπολογιστούν και 
δυο ακόμη δεδομένα γνωστά από τις φιλολογικές πηγές:
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α) το γεγονός ότι η ομιλία του Σωσικλή δείχνει ότι το φαινόμενο του «εκδη-
μοκρατισμού» προηγήθηκε στην Κόρινθο σε σχέση με την Αθήνα, και

β) το γεγονός ότι ο Κλεισθένης, ο αριστοκράτης ηγέτης της Δημοκρατίας, 
είχε άμεση σχέση με τα τεκταινόμενα στην περιοχή της βορειοανατολικής Πελο-
ποννήσου ως εγγονός του «προοδευτικού τυράννου» της Σικυώνας, Κλεισθένη, 
και ασφαλώς θα γνώριζε και θα εμπνεύστηκε, αν δεν αντέγραψε, πολλά από όσα 
εφαρμόστηκαν μετά την ανατροπή της τυραννίδας στην Κόρινθο.

Η εγκαθίδρυση συνεπώς της Δημοκρατίας στην Κόρινθο προηγήθηκε αυτής 
των Αθηνών. 

Γιατί, τώρα, δεν έγινε αυτό γνωστό στην ιστορία που μας παραδόθηκε από 
τους αρχαίους;

Όπως αναφέρει ο Will, η επιτυχής απώθηση των Περσών στον Μαραθώνα, 
η οποία έφερε άμεσα την Αθήνα αντιμέτωπη με την επικίνδυνη μεγάλη αυτοκρα-
τορία, την οποία η πρώτη αντιμετώπισε τελικά με επιτυχία, και η ευφυής κίνηση 
του Θεμιστοκλή, όταν ανακαλύφθηκε η πλούσια φλέβα αργύρου στη Λαυρεωτική, 
να δημιουργήσει στόλο, καθώς και η επακόλουθη νίκη στη Σαλαμίνα, έφεραν την 
Αθήνα στην κορυφή των ελληνικών πόλεων, στέλνοντας την Κόρινθο σε δεύτερο, 
αν όχι σε τρίτο πλάνο (Will 1953: 663).24 Οι ιστορικοί, από τον Ηρόδοτο και πέρα, 
ασχολούνται κυρίως με τα Αθηναϊκά ιστορικά συμβάντα· οι φιλόσοφοι το ίδιο.25 Οι 
ελλιπείς γνώσεις μας για τις άλλες πόλεις (Μήλος, Θήρα, Κέα κ.ά.), στις οποίες έχει 
διαπιστωθεί ή εικάζεται συνειδητός ενταφιασμός ακριβών και περίοπτων επιτύμ-
βιων μνημείων, δεν επιτρέπει τη συναγωγή ενός παρόμοιου συμπεράσματος που 
να συνδέει τα ευρήματα με την τόσο εμβληματική καθεστωτική αλλαγή.

Και έτσι έμεινε άγνωστη η συμβολή της πρώτης πόλης του αρχαϊκού ελλα-
δικού κόσμου στη σημαντικότερη κοινωνική αλλαγή που σημειώθηκε τα αρχαία 
χρόνια και η οποία έως σήμερα δεν έχει ξεπεραστεί: τη Δημοκρατία.
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Εικ. 1: Ο «Κούρος της Βολομάνδρας». Όπως και στις άλλες εικόνες, στα αγάλματα 
σημειώνονται τα σπασίματα που προκλήθηκαν από τις συμμορίες των αρχαιοκα-
πήλων για τεμαχιστούν για την παράνομη «εξαγωγή» (φωτ. G. Ricci, NHWA 2017).
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Εικ. 2: Ο «Κούρος του Μονάχου» (φωτ. Γλυπτοθήκης Μονάχου, από το διαδίκτυο).
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Εικ. 3: Η «Κόρη της Κερατέας» (Θεά του Βερολίνου!) (φωτ. R. Mai, NHWA 1997).
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Εικ. 4: Ο «Κούρος της Νέας Υόρκης» 
(φωτ. Μητροπολιτικού Μουσείου, από το διαδίκτυο).
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Εικ. 5: Ο «Κούρος Κροίσος» (ή της Αναβύσσου) (φωτ. G. Nimatallah, NHWA 1997).
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Εικ. 6: Ο «Κούρος Αριστόδικος» (φωτ. G. Ricci, NHWA 1997).
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Εικ. 7: Η «Κόρη Φρασίκλεια» και ο «Κούρος της Μερέντας» τις μέρες της αποκάλυ-
ψής τους (Μάιος 1972). Επειδή η ανακάλυψη έγινε σχετικά αργά το απόγευμα και 
δεν ήταν δυνατό να μεταφερθούν τα αγάλματα στο Μουσείο, ο Βαγγέλης Κακαβο-
γιάννης ζήτησε από το αστυνομικό τμήμα της περιοχής να διατεθούν αστυνομικοί 
για τη νυχτερινή φύλαξή τους. Το Αστυνομικό Τμήμα απάντησε αρνητικά με τη δι-
καιολογία ότι όλο το προσωπικό του ήταν απασχολημένο με τη φύλαξη της βίλας 
στο Λαγονήσι όπου έμενε ο δικτάτορας! (Φωτ. Ε. Κακαβογιάννης)
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Εικ. 8: Η «Κόρη Φρασίκλεια» στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο. Στη βάση του 
αγάλματος αναγράφεται: Το μνήμα της Φρασίκλειας· θα ονομάζομαι για πάντα 
κόρη γιατί μου έλαχε αυτό το όνομα απ’ τους θεούς αντί για γάμο. (Φωτ. Α. Τσα-
ραβόπουλος)
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Εικ. 9: Το «Ψήφισμα του Θεμιστοκλέους» (αρ. ευρ. Επιγραφικού Μουσείου 13330)
με το οποίο αποφασίζεται να μεταφερθούν τα παιδιά και οι γυναίκες στην Τροι-
ζήνα –ενώ οι γέροι και οι κινητές περιουσίες θα ασφαλιστούν στη Σαλαμίνα– και 
όλοι οι στρατεύσιμοι να επιβιβαστούν στα διακόσια πολεμικά πλοία. Βρέθηκε στην 
Τροιζήνα (Κουμανούδης & Ματθαίου, 13-15: 1986, φωτ. Επιγραφικό Μουσείο)



57Συνειδητός «ενταφιασμός» αρχαϊκών επιτύμβιων αγαλμάτων

Εικ. 10: Ο «Κούρος της Τενέας» (φωτ. Γλυπτοθήκης Μονάχου, από το διαδίκτυο).
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Εικ. 11: Οι δύο «Κούροι» από την Τενέα όπως εκτίθενται στο Αρχαιολογικό Μου-
σείο Κορίνθου. (Φωτογραφία από το διαδίκτυο)
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Εικ. 12: Η «Κόρη της Θήρας» στη θέση της εύρεσής της. (Φωτογραφία από το δια-
δίκτυο)
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Εικ. 13: Η «Κόρη της Θήρας» όταν μεταφέρθηκε στο Μουσείο της Σαντορίνης μαζί 
με τον Χαράλαμπο Σιγάλα, τον αρχαιολόγο που την ανακάλυψε (Φωτογραφία Δη-
μήτρη Πράσσου, από το διαδίκτυο)


