
Την Πέµπτη στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών η επίσηµη παρουσίαση σηµαντικότατων 

αρχαιολογικών ευρηµάτων του «Υπογείου» της Μεθώνης 

 

 

Τα ευρήµατα που έφερε στην επιφάνεια η αρχαιολογική έρευνα µε επικεφαλής τον αρχαιολόγο Μάνθο 

Μπέσιο στη Μεθώνη πιστοποιούν την ύπαρξη ελληνικών στη Μακεδονία , δύο περίπου αιώνες 

νωρίτερα απ’ ό,τι γνωρίζαµε µέχρι σήµερα 

  

Όταν ο Κωνσταντίνος Μαµούκαρης, αλουµινάς στο επάγγελµα, παραχωρούσε το 2003, στην 

ΙΣΤ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων (και από το 2004 στην ΚΖ΄ Εφορεία 

Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων) το αγροτεµάχιό του στη Μεθώνη Πιερίας για τη 

διενέργεια ανασκαφών, σίγουρα δεν µπορούσε να φανταστεί τους θησαυρούς που έκρυβε από 

κάτω. 

  

Και κυρίως δεν µπορούσε να φανταστεί ότι µερικά χρόνια αργότερα και συγκεκριµένα στις 19 

Ιανουαρίου του 2012, την ερχόµενη Πέµπτη δηλαδή¸ στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, οι θησαυροί αυτοί, 

τα ευρήµατα των ανασκαφών που ακολούθησαν, θα παρουσιάζονταν επίσηµα στην επιστηµονική 

κοινότητα και στο ευρύ κοινό, για να ανατρέψουν παγιωµένες αντιλήψεις σχετικά µε την ύπαρξη 

ελληνικών στη Μακεδονία, αλλά και να αναθεωρήσουν τη σηµασία της Μεθώνης κατά την 

αρχαιότητα. 

Στην εκδήλωση που διοργανώνει το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας στο πλαίσιο του προγράµµατος 

«∆ιάλεκτοι της Αρχαίας Ελληνικής µε κοµβική ιστορική σηµασία για τη συνέχεια της ελληνικής γλώσσας 

και πολιτισµικής παράδοσης» πρόκειται να παρουσιαστεί µικρός µόνον αριθµός από τα ευρήµατα της 

Μεθώνης, µε αφορµή την επικείµενη κυκλοφορία του τόµου ΜΕΘΩΝΗ Ι: Επιγραφές, χαράγµατα και 

εµπορικά σύµβολα στη γεωµετρική και αρχαϊκή κεραµική από το ‘Υπόγειο’. 

Πρόκειται για την παρουσίαση των 191 ενεπίγραφων αντικειµένων που βρέθηκαν στο ‘Υπόγειο’ της 

Μεθώνης --όπως ονοµάστηκε ο χώρος-- τα οποία  συµβάλλουν καθοριστικά προς µία αναθεώρηση της 

σηµασίας της Μεθώνης κατά την αρχαιότητα, αλλά και σε µία επανεξέταση µίας σειράς ζητηµάτων που 

είναι κεφαλαιώδους σηµασίας, όπως αυτότης εµφάνισης της ελληνικής γλώσσας στη Μακεδονία 

δύο αιώνες νωρίτερα από τις µέχρι τώρα γνώσεις µας από την έρευνα. 

«Στη Μακεδονία δεν είχε βρεθεί τίποτα γραµµένο στην ελληνική γλώσσα που να χρονολογείται πριν 

από το 550 µε 500 π.Χ., οπότε µε τα ‘ελληνικά’ της Μεθώνης πάνω σε αγγεία, η παρουσία της ελληνικής 

γλώσσας στη Μακεδονία πηγαίνει πίσω 100-150 χρόνια», σηµειώνει ο κ. Ιωάννης Τζιφόπουλος, 

αναπληρωτής καθηγητής αρχαίας ελληνικής φιλολογίας και επιγραφικής του ΑΠΘ και επιµελητής της 

έκδοσης της Μεθώνης, χαρακτηρίζοντάς τα «απροσδόκητο εύρηµα για τη θέση αυτή». 

  

Ποιο είναι το «απροσδόκητο εύρηµα» 

Πρόκειται για 191 ενεπίγραφα κεραµικά αντικείµενα, τα 25 από τα οποία έχουν εµπορικά ή άλλα 

αλφαβητικά σύµβολα και από αυτά σηµαντικότερα όλων είναι οι 9 επιγραφές µε ονόµατα σε πτώση 



γενική. Το γεγονός αυτό πιστοποιεί τη χρήση της ελληνικής γλώσσας στην πλήρη, αναπτυγµένη της 

µορφή ως προς το λεξιλόγιο, τους γραµµατικούς και τους συντακτικούς κανόνες, αφού µία γενική 

ονόµατος πάνω σε ένα αγγείο (για παράδειγµα «του Γιάννη», ότι δηλαδή το ποτήρι ανήκει στο Γιάννη) 

δείχνει ότι αυτός που το χάραξε γνώριζε το λεξιλόγιο, τη γραµµατική και το συντακτικό της ελληνικής 

γλώσσα. Η γενική του ονόµατος υποδηλώνει ότι ο χαράκτης της επιγραφής, ο ιδιοκτήτης του αγγείου και 

ο πιθανός αναγνώστης γνώριζαν τη λειτουργία της γενικής αυτής ως γενικής κτητικής εννοώντας εύκολα 

το ρήµα «είµαι του ...». 

«Αυτό δείχνει ότι ήδη το 730-700 π.Χ. το λεξιλόγιο της ελληνικής γλώσσας, οι πτώσεις και οι 

κλίσεις των ονοµάτων, αλλά και το συντακτικό της, δηλαδή η σχέση ρήµατος, ουσιαστικού και 

όρων µίας πρότασης, είχαν ήδη παγιωθεί. Το γεγονός αυτό ανοίγει το µεγάλο κεφάλαιο: πότε οι 

έλληνες υιοθέτησαν το αλφάβητο και πότε άρχισαν να γράφουν, να χαράσσουν πάνω σε 

σκληρές επιφάνειες; Μέχρι τώρα η πλειοψηφία των επιγραφικών υπέθετε ότι οι Έλληνες 

υιοθέτησαν το φοινικικό αλφάβητο περίπου στο 800 π.Χ. Είναι όµως δυνατόν από το 750 µέχρι το 

730 να ἐχει συντελεστεί η τελειοποίηση της γλώσσας και η απεικόνισή της µε τα νέα σχήµατα των 

γραµµάτων; Να παγιωθεί η γλώσσα σ’ αυτή την τέλεια µορφή µε την οποία τη βρίσκουµε. Μάλιστα, µία 

από τις επιγραφές της Μεθώνης είναι και «ποιηµατάκι», ένα συµποτικό επίγραµµα», αναφέρει 

χαρακτηριστικά ο κ. Τζιφόπουλος, υποστηρίζοντας ότι δεν µπορεί µία τέτοια εξέλιξη να χρειάστηκε µόνο 

µία γενιά 30 χρόνων. Όπως αναφέρει, «πρέπει να µετατοπίσουµε τουλάχιστον 100 χρόνια νωρίτερα την 

υιοθέτηση του αλφαβήτου, δηλαδή να πήραν το αλφάβητο τον 10ο-9ο αιώνα π.Χ., να το 

επεξεργάστηκαν αυτό το αλφάβητο, έτσι ώστε τα νέα σχήµατα των γραµµάτων να απεικονίζουν τη 

γλώσσα την οποία ήξεραν και µιλούσαν (αυτή την ελληνική), για να φτάσουν αλφάβητο και γλώσσα σ’ 

αυτή την τέλεια µορφή που συναντάµε στις επιγραφές της Μεθώνης. 

  

Τεράστιο το ενδιαφέρον της παγκόσµιας επιστηµονικής κοινότητας 

Στην εκδήλωση της ερχόµενης Πέµπτης (Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, αίθουσα MC2, επίπεδο "Ν. 

Σκαλκώτας" στις 19:00) το παρών θα δώσουν, µεταξύ άλλων, εκπρόσωποι όλων των αρχαιολογικών 

σχολών (Αµερικανοί, Βρετανοί, Γάλλοι, ∆ανοί, Βέλγοι, Ιταλοί, Σουηδοί, Ελβετοί) που εδρεύουν στην 

Αθήνα. Ενδεικτικό του τεράστιου ενδιαφέροντος που έδειξε η παγκόσµια επιστηµονική κοινότητα είναι το 

γεγονός ότι µε το που εστάλη η πρόσκληση η Αµερικανική Εταιρεία Φιλολόγων το ανέβασε αµέσως στο 

επίσηµο πόρταλ της στο διαδίκτυο όπως και η Αµερικανική εταιρεία ελληνικής και ρωµαϊκής 

επιγραφικής, αλλά και ένα διεθνές µπλογκ επιγραφικών θεµάτων. Φυσικά αναµένεται να δώσει το 

παρών και η ηγεσία των Υπουργείων Παιδείας και Πολιτισµού, ενώ έχει προκληθεί και η πολιτειακή 

ηγεσία του τόπου. 

 
 
∆ηµοσιεύτηκε από  ΕΠΤΑ-ΠΟΛΙΤΕΙΑ ∆ευτέρα, 16 Ιανουάριος 2012  


