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Η εργασία στοχεύει στη λεπτοµερή µελέτη δύο αρχαιολογικών µικροδειγµάτων 

που αποσπάστηκαν από αντικείµενα ταφικού µνηµείου, που  βρέθηκε στο ∆ασκύλειο, 

αρχαία πόλη της Μυσίας (σήµερα περιοχή της Τουρκίας) και χρονολογείται τον 6
ο
 

αιώνα π.Χ., περίοδος κατά την οποία η πολυπολιτισµική Μυσία αποτελούσε µέρος 

της Περσικής αυτοκρατορίας. Το πρώτο δείγµα προέρχεται από την πορφυρή 

διακόσµηση της σαρκοφάγου ενώ το δεύτερο µικροδείγµα αποσπάστηκε από ύφασµα 

που βρέθηκε εντός του τάφου. Το πρώτο δείγµα ήταν διαθέσιµο υπό τη µορφή 

κόκκων που δεν διατηρούσαν τη ζωγραφική στρωµατογραφία και το δεύτερο δείγµα 

ήταν ίνες του υφάσµατος που έφερε έντονες αλλοιώσεις. 

Προκειµένου να επιτευχθεί µία εκτενής χαρτογράφηση των υλικών των δειγµάτων 

χρησιµοποιήθηκαν διάφορες πειραµατικές τεχνικές και συγκεκριµένα οπτική 

µικροσκοπία, ηλεκτρονική µικροσκοπία σάρωσης συνδεδεµένη µε 

φασµατοσκοπία ενεργειακής διασποράς ακτίνων Χ (SEM-EDX), δονητικές 

φασµατοσκοπίες micro-Raman και micro-FTIR και υγρή χρωµατογραφία 

συνδεδεµένη µε ανιχνευτή συστοιχίας φωτοδιόδων (LC-PDA). Επιπλέον, για τη 

χωρική κατανοµή των χηµικών ενώσεων στις επιφάνειες των δειγµάτων, 

εφαρµόστηκε η τεχνική της υπέρυθρης απεικόνισης (infrared imaging).  

Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα των αναλύσεων το χρώµα της διακόσµησης 

οφείλεται στην εκτενή χρήση της χρωστικής της πορφύρας, καθώς ταυτοποιήθηκαν 

τα συστατικά της χρωστικής που είναι οι ακόλουθες ενώσεις: (1) ινδικοτίνη , (2) 

ινδιρουµπίνη, (3) 6-βρωµο ινδικοτίνη, (4) 6´-βρωµο ινδιρουµπίνη , (5) 6-βρωµο 

ινδιρουµπίνη, (6) 6,6´-βρωµο ινδικοντίνη  και (7) 6,6´ βρωµο ινδιρουµπίνη. Τα ίδια 

µόρια ανιχνεύθηκαν και στο δείγµα του υφάσµατος και µάλιστα στην ίδια σχετική 

αναλογία που καταγράφηκε για το δείγµα της διακόσµησης, γεγονός που υποδηλώνει 

ότι η πορφύρα και στα δύο δείγµατα προήλθε από την ίδια πηγή, δηλαδή το ίδιο είδος 

θαλάσσιου κοχυλιού. Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα των σχετικών συστάσεων 

(Κarapanagiotis et al.) προκύπτει επιπλέον το συµπέρασµα ότι από τα τρία είδη 

κοχυλιών που αποτελούν πηγές πορφύρας στη Μεσόγειο αυτό που χρησιµοποιήθηκε 

στον τάφο του ∆ασκύλειου είναι κατά πάσα πιθανότητα το  Hexaplex trunculus L. 

Άλλωστε αυτό το είδος είναι σαφώς πιο διαδεδοµένο και συνεπώς πιο εύκολα 

αλιεύσιµο συγκριτικά µε τα άλλα δύο είδη πορφυρών κοχυλιών, Bolinus brandaris L. 

και Thais haemastoma L., που απαντώνται στη Μεσόγειο. 

Εκτός από το είδος της βαφής επιτεύχθηκαν και άλλες ταυτοποιήσεις ως 

ακολούθως. Στο δείγµα της σαρκοφάγου βρέθηκε οξείδιο του σιδήρου, καολίνης και 

γύψος. Εντύπωση προκαλεί η απουσία του ανθρακικού ασβεστίου που αναµένεται να 

βρίσκεται σε µία «κλασσική» στρωµατογραφία ζωγραφικής που περιλαµβάνει και το 



στάδιο της προετοιµασίας. Η απουσία του ανθρακικού ασβεστίου οδηγεί στο 

συµπέρασµα ότι πρέπει να εφαρµόστηκε  η τεχνική της απευθείας εφαρµογής της 

χρωστικής, µε τον καολίνη να έχει το ρόλο του πληρωτικού υλικού (Sotiropoulou & 

Karapanagiotis). 

Στο δεύτερο δείγµα, αυτό του υφάσµατος, χρησιµοποιήθηκαν δύο είδη υφάνσιµων 

ινών. Συγκεκριµένα το δείγµα φαίνεται να αποτελείται από µεταξωτές (Zhang & 

Wyeth) και βαµβακερές (Kavkler et al.) ίνες σε κάθετη πλέξη. Στις µεταξωτές ίνες -

και µόνο σε αυτές- ταυτοποιήθηκε η οργανική βαφή της πορφύρας, καθώς επίσης και 

καολίνης. Η παρουσία του τελευταίου σε πορφυρό ύφασµα καταγράφεται στη 

βιβλιογραφία για πρώτη φορά και πιθανόν να αποτελεί σηµαντικό στοιχείο 

αναφορικά µε τη µέθοδο βαφής υφασµάτων µε πορφύρα.  
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