Στο πλαίσιο του «Sail in History», θα πραγματοποιηθούν ορισμένες επιπρόσθετες εκπαιδευτικές
και δημιουργικές δραστηριότητες στο σκάφος.

Eργαστήριο
Κεραμικής
Μια προσομοίωση
αρχαιολογικής ανασκαφής
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ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΕΡΑΜΙΚΗΣ

On Board

ΣTΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΑΠΟ ΕΛΛΑΔΑ
ΠΡΟΣ MAGNA GRAECIA

ACTIVITIES

ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ MAGNA
GRAECIA
Το εμπόριο κεραμικών ήταν ένας από τους κύριους τομείς οικονομίας στην
αρχαιότητα. Προϊόντα από πηλό, αμφορείς και σκεύη μαγειρικής, τόσο
για αποθήκευση όσο και για διακοσμητικούς σκοπούς χρησιμοποιούνταν
ευρέως σε μεγάλο βαθμό σχεδόν σε όλες τις τοποθεσίες.
Τα κέρματα που εκδόθηκαν από τις ελληνικές αποικίες στη Μεγάλη
Ελλάδα (παράκτιες περιοχές της Νότιας Ιταλίας) εμπνεύστηκαν
σε πολλές περιπτώσεις από την ελληνική μυθολογία και πίστη και
αποδεικνύουν τους στενούς πολιτιστικούς θεσμούς με τη μητροπολιτική
γη. Τόσο κατά την πρώιμη εποχή όσο και σε περιόδους ευημερίας, η
κυκλοφορία νομισμάτων σε μία ευρεία γεωγραφική περιοχή ενίσχυσε
μία διαχρονική οικονομική και πολιτική διάδραση ανάμεσα σε δύο
κόσμους και μεταμόρφωσε την περιοχή από Νότια Ιταλία και Σικελία σε
μεγάλη Ελλάδα
Μελετώντας τα τεχνουργήματα της Μεγάλης Ελλάδας, θα κατανοήσετε
βαθύτερα το μέγεθος αυτής της πολιτιστικής ανταλλαγής και εξαγωγής.
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ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΕΡΑΜΙΚΗΣ

ANCIENT GREEK

TRADE
ΤΟ ΓΝΩΡΙΖΑΤΕ ;
Τα δημητριακά (σιτάρι,
βρώμη και κριθάρι),
οι ελιές, τα σταφύλια,
το ελαιόλαδο και το
κρασί ήταν συχνά
ανταλλασσόμενα
προϊόντα. Αποθηκεύονται
και μεταφέρονταν με
πλοία σε μεγάλους
κανατοειδείς αμφορείς.
Οι έμποροι στις ιταλικές
αποικίες πλούτισαν από
την εξαγωγή σιταριού,
βρώμης και κριθαριού
στην Ελλάδα με
αντάλλαγμα κεραμικά και
μπρούτζινα ειδώλια.
Τα αθηναϊκά κεραμικά
εξάγονταν ευρέως, ειδικά
στη χώρα των Ετρούσκων
και στις αποικίες της
Νότιας Ιταλίας, όπου
και ενέπνευσαν τοπικές
μιμήσεις.
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ΑΠΟΙΚΙΣΜΌΣ ΚΑΙ ΕΜΠΌΡΙΟ
ΠΡΟΣ ΤΗ ΔΎΣΗ
Ο ελληνικός αποικισμός προς τη Δύση από τον 8ο αιώνα δημιούργησε
διαχρονικό δίκτυο οικονομικών και πολιτιστικών δεσμών ανάμεσα στην
Ελλάδα και τη Magna Graecia. Αυτές οι αποστολές σε απομακρυσμένες
περιοχές με σκοπό την εκμετάλλευση νέας γης και τον έλεγχο των
εμπορικών θαλάσσιων δρόμων γίνονταν με βάση πληροφορίες από
προηγούμενα ταξίδια, όπως αυτά φαίνονταν ακόμα και στην ελληνική
μυθολογία. Οι περιπέτειες του Οδυσσέα και οι άθλοι του Ηρακλή
αντηχούν στοιχεία πρώιμων ιστιοπλοϊκών διαδρομών και επαφές μεταξύ
των γηγενών πληθυσμών της Μεσογείου.
Ο αποικισμός είχε και ισχυρή λατρευτική άποψη, αφού οι οικισμοί
καθιερώθηκαν με την έγκριση των θεών και πιο συγκεκριμένα, μόνο
αφού υπήρχε θετικός χρησμός από το φημισμένο Μαντείο των Δελφών
ή της Δωδώνης αργότερα. Η καθοδήγηση από τους θεούς βασιζόταν στη
συνεχή ανατροφοδότηση από διηγήσεις ναυτικών ή προσκυνητών, που
έφταναν στα Μεγάλα Πανελλήνια ιερά, όπως η Ολυμπία και οι Δελφοί,
από απομακρυσμένες περιοχές για να τιμήσουν τους θεούς ή να τους
εκφράσουν την ευγνωμοσύνη τους για την ευημερία τους.
Σε αυτές τις νέες περιοχές, οι άποικοι μοιράζονταν κοινή γλώσσα,
θρησκεία και θεσμούς με τη μητρόπολη. Με την πάροδο των χρόνων
ανέπτυσσαν ελληνική ταυτότητα και διατηρούσαν ποικίλα πολιτιστικά
στοιχεία της πατρίδας.
Για παράδειγμα, η Νάξος της Ιταλίας αποτύπωσε την κεφαλή του
Διονύσου, αρχηγός θεός της Μητροπολιτικής Νήσου και οι Συρακούσες,
τον Κορινθιακό Πήγασο. Τα πρώτα χρόνια , τα περισσότερα νομίσματα
πόλεων στη Μεγάλη Ελλάδα, απεικόνιζαν το μυθικό ή ήρωα ιδρυτή
και θεότητες του Ολύμπου. Τα κορινθιακά νομίσματα στη μία πλευρά
απεικόνιζαν τον Πήγασο, το φτερωτό άλογο και την κεφαλή της Αθηνάς,
από την άλλη. Το Ταράντο, Λακωνική αποικία, αντιπροσωπευόταν από
ένα δελφίνι στο νόμισμά του, που πιθανότατα ταυτοποιείται με τον
ήρωα άποικο Φάλανθο. Σύμφωνα με το μύθο, το μαντείο των Δελφών
συμβούλευσε την πόλη να ιδρύσει μία αποικία άλλα το ταξίδι κατέληξε
σε ναυάγιο και μόνο ο αρχηγός άποικος Φάλανθος. Εφόσον λοιπόν
τον έσωσε ένα δελφίνι, στη νέα πόλη τον αποτύπωσαν ως δελφίνι στα
νομίσματα. Ένα άλλο κοινό θέμα είναι το σύμβολο της προστάτιδας
θεότητας. Στην περίπτωση του Απόλλωνα, προστάτης και θεός των
αποίκων, υπήρχαν διαφορετικοί τρόποι να απεικονιστεί.
Πόλεις της Ιταλίας, όπως οι Συρακούσες ή η Γκέλα, εξέδωσαν νομίσματα
αγωνιστικού τύπου, με χαρακτηριστικό παράδειγμα να είναι ο Γέλωνας
από τις Συρακούσες, που απεικόνισε στα νομίσματα της πόλης ένα άρμα,
προσπαθώντας να διαιωνίσει την επιτυχία του στους Ολυμπιακούς
Αγώνες του 484 π.Χ.

ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΚΟΠΊΑ
ήταν ένα κοινό
χαρακτηριστικό του
ελληνικού κόσμου
τόσο από άποψη
τεχνικής όσο και
εικονογραφίας που όχι
μόνο διευκόλυνε τις
εμπορικές ανταλλαγές
αλλά αντανακλούσε
και τους ισχυρούς
πολιτιστικούς δεσμούς
μεταξύ των δύο
περιοχών.
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΌΤΗΤΑ
ΑΝΑΣΚΑΦΉΣ
1. ΨΑΧΝΟΝΤΑΣ ΤΑ ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ
Κατά τη διάρκεια της ανασκαφικής δραστηριότητας, οι συμμετέχοντες
θα έχουν την ευκαιρία να συναντήσουν κάποια ειδικά ευρήματα, τα
οποία είναι κρίσιμα στοιχεία πραγματικής αρχαιολογικής έρευνας.
Τα νομίσματα αποτελούν ένα πιο ασφαλές εργαλείο χρονολόγησης
και ευρεία χρήση τους, υποδεικνύει εμπορική δραστηριότητα και
πολιτιστικούς δεσμούς την περίοδο της αρχαιότητας στην περιοχή της
Μεσογείου. Επομένως, οι εικονογραφικοί τύποι, είναι εμπνευσμένοι
από τη θρησκεία, τη μυθολογία ή την τοπική ιστορία και φέρουν
διάφορους συμβολισμούς.
Τα νομίσματα βρέθηκαν χαμένα στο χώμα και είναι τυπικά
παραδείγματα αυτών που εκδόθηκαν κατά την αρχαϊκή ή κλασσική
περίοδο σε σημαντικά εμπορικά κέντρα και αποικίες εκείνης της
εποχής στην αρχαία Ελλάδα. Το πρώτο νόμισμα είναι πανομοιότυπο με
έναν ασημένιο στατήρα (480 π.Χ.) που εκδόθηκε στην πόλη της Αίγινας.
Η Αίγινα ήταν η πρώτη πόλη-κράτος που εξέδωσε νομίσματα, γύρω
στον 6ο αιώνα π.Χ. και την ακολούθησαν η Αθήνα και η Κόρινθος και
αργότερα οι Ελληνικές αποικίες. Στον εμπροσθότυπο απεικονίζει μία
θαλάσσια χελώνα και στο πίσω μέρος ένα σφραγιστό τετράγωνο.
To δεύτερο νόμισμα είναι πανομοιότυπο με ένα αργυρό τετράδραχμο
(περίπου 500-480 π.Χ.) που εκδόθηκε από τους Αθηναίους. Στην
εμπρόσθια πλευρά απεικονίζει την Αθηνά, την προστάτιδα των Αθηνών
και στην οπίσθια, μία κουκουβάγια (γλαύκη), το ιερό σύμβολο της θεάς.

Ο ασημένιος
στατήρας (περίπου
480 π.Χ.) που
εκδόθηκε από την
πόλη της Αίγινας.

Το αργυρό
τετράδραχμο
(περίπου 500-480
π.Χ.) που εξέδωσαν
οι Αθηναίοι.
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Η κεραμική τέχνη
Η κεραμική τέχνη ήταν ακόμα ένα ορόσημο της Μεγάλης Ελλάδας.
Ερυθρόμορφα και μελανόμορφα κεραμικά σε διαφορετικές μορφές,
σχήματα και μεγέθη, χρησιμοποιούνταν στην καθημερινή ζωή,
την εμπορικής δραστηριότητα αλλά και στη διακόσμηση. Ιταλία
και Ελλάδα ήταν εξίσου γνωστές ευρέως για τη μαζική παραγωγή
κεραμικών. Μερικά από τα πιο γνωστά είδη που κατασκευάζονταν,
χρησιμοποιούνταν για τη μεταφορά και εμπορία προϊόντων μέσω
θαλάσσιων και χερσαίων διαδρομών, ή για τη συντήρηση υγρών και
τροφίμων.
Η κεραμική τέχνη για τη Μεγάλη Ελλάδα ήταν εξαιρετικής
σημασίας στοιχείο πολιτισμού, με μεγάλο αριθμό εργαστηρίων και
καταστημάτων και στις δύο χώρες.
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Διαφορετικές
φιγούρες, τεχνικές
και μέθοδοι
κατασκευής,
μοναδικά σχήματα
αντικειμένων,
εξαιρετικές
λεπτομέρειες,
αλλά όλα κάτω
από το πανίσχυρο
concept της Magna
Graecia.
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΌΤΗΤΑ
ΑΝΑΣΚΑΦΉΣ
2. ΕΡΓΑΣΤΉΡΙΟ ΚΕΡΑΜΙΚΉΣ
A. Ανασκαφή Κεραμικής
Στη δομή του προγράμματος θα έχετε την ευκαιρία να πραγματοποιήσετε μία ανασκαφή σε
ένα σκάμμα, ως προσομοίωση αρχαιολογικής τοποθεσίας. Η διαδικασία θα είναι ιδιαιτέρως
ρεαλιστική καθώς τα βήματα και οι οδηγίες θα ομοιάζουν με αληθινή αρχαιολογική έρευνα.
Για τη δραστηριότητα αυτή θα χρειαστείτε:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Ένα ζευγάρι γάντια
Ένα μικρό φτυάρι χεριών ή ένα πανάκι κι έναν κουβά για να απομακρύνετε το χώμα
Μία σπάτουλα για να ισοπεδώσετε το έδαφος
Μία συλλογή πινέλων σε διαφορετικά μεγέθη για να σκουπίζετε τη σκόνη
Ένα κουτάλι για να μαζεύετε ότι μετακινείται από στενά σημεία
Μία μεζούρα και μία στάθμη σήματος γραμμής για να σημειώνετε σε τι βάθος και θέση
βρήκατε το αντικείμενο
Μία οθόνη ένθεσης για να μετακινείτε το χώμα και να βρείτε μικρά αντικείμενα
Μία ψηφιακή κάμερα για να καταγράφει της φάσης της ανακάλυψης και να έχετε
αντίγραφα των ευρημάτων
Μία κλίμακα βέλους βόρειου για τον προσανατολισμό των αντικειμένων και τον
προσδιορισμό της κλίμακας
Έναν διαβήτη για να μετρήσετε το πλάτος ή το πάχος του αντικειμένου
Πλαστικές σακούλες, ετικέτες ένδειξης, χαρτοταινία, χάρακα, μαρκαδόρους, σβηστήρα,
μολύβι.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΕΡΑΜΙΚΗΣ

1. ΑΡΧΉ ΤΗΣ ΑΝΑΣΚΑΦΉΣ:
Σε μία αληθινή ανασκαφή, για να ξεκινήσει η διαδικασία, συνήθως
στήνεται ένα πλέγμα, χωρίζοντας το σκάμμα σε τετράγωνα με πλευρά
5 μέτρα ούτως ώστε να έχουν καλύτερη θέση τα περιεχόμενα σε
ολόκληρο το σκάμμα. Σε αυτή την προσομοίωση θεωρούμε ότι το δικό
σας σκάμμα είναι ένα ανασκαφικό τετράγωνο.
Η ανασκαφή θα ξεκινήσει αποκαλύπτοντας σταδιακά τις οριζόντιες
στρώσεις. Για αυτό το πρώτο βήμα θα χρησιμοποιηθούν σπάτουλες,
κουτάλια, φτυάρια και βούρτσες και τα υπολείμματα άμμου θα
τοποθετηθούν σε ξεχωριστό κουβά.
Θα πρέπει να χαμηλώνετε ισόπεδα και να πετάτε την άμμο, μέχρι να
φτάσετε σε βάθος περίπου 5 μέτρων. Στην πρώτη ένδειξη ευρήματος,
θα πρέπει να τραβήξετε την πρώτη φωτογραφία. Φωτογραφίες θα
πρέπει να υπάρχουν σε κάθε βήμα, χρησιμοποιώντας ένα βέλος βόρειας
κλίμακας για να προσανατολίζονται τα ευρήματα και να διαπιστώνεται
η κλίμακα. Η τεκμηρίωση και καταγραφή κάθε βήματος είναι κρίσιμης
σημασίας στην ανασκαφική διαδικασία, καθώς αποτελεί μαρτυρία σε
περίπτωση όποιας επιπλοκής.
Όταν βρείτε ένα τεχνούργημα θα πρέπει να ξεκινήσετε να το
αποκαλύπτετε σταδιακά, χρησιμοποιώντας μαλακές βούρτσες και
κουτάλια, αφαιρώντας την άμμο ανάλογα με τη φόρμα και τη δομή του.
Θα πρέπει να καταγραφούν επίσης, μετρήσεις και συντεταγμένες της
τοποθεσίας του αντικειμένου, το βάθος και η απόστασή του από τα όρια
του σκάμματος. Για τις μετρήσεις αυτές οι αρχαιολόγοι χρησιμοποιούν
αλφάδια, χάρακες διαβήτες, για να έχουν μία γενικότερη εικόνα του
σχήματος του τεχνουργήματος. Όλες οι μετρήσεις, οι σημειώσεις και οι
λεπτομέρειες συμπληρώνονται σε ειδική φόρμα ανασκαφής που σας
παρέχουμε.
Όταν φτάσετε στο σημείο που τα ευρήματα έχουν σχεδόν τελείως
αποκαλυφθεί, πρέπει να τραβήξετε μια τελευταία φωτογραφία
από διαφορετικές γωνίες και να σχεδιάσετε τα ευρήματα στο χαρτί
σχεδιασμού της φόρμας, καθώς και να συμπληρώσετε όλες τις
πληροφορίες που λείπουν.
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1 ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Στην πραγματική ζωή
χρησιμοποιούνται
κόσκινα εκσκαφής
για τον διπλό έλεγχο
του χώματος/άμμου
που έχει αφαιρεθεί
για τυχόν κρυμμένα
μικροαντικείμενα ή
θραύσματα.
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2. ΑΦΑΙΡΩΝΤΑΣ ΤΑ ΤΕΧΝΟΥΡΟΥΡΓΗΜΑΤΑ:
Όταν αποκαλυφθούν τα τεχνουργήματα πρέπει να μετακινηθούν από
την άμμο αργά. Τα μεγάλα αντικείμενα μπορούν να μετακινηθούν με
το χέρι, πάντα φορώντας γάντια από πολυαιθυλένιο, τα μικρότερα
μπορούν να αφαιρεθούν με λαβίδες.
Σε κάθε εύρημα πρέπει να δίνεται ένας μοναδικός αριθμός (αριθμός
καταγραφής( με σκοπό την αναγνώρισή του, ο ίδιος αριθμός θα
σημειώνεται σε μια ετικέτα και στη φόρμα του αρχείου. Όλα
τα αντικείμενα τοποθετούνται κατόπιν σε ξεχωριστές σακούλες
πολυαιθυλενίου με την ετικέτα περιγραφής τους.
3. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ:
Στο σημείο αυτό πρέπει να αντιμετωπίσετε τις διαδικασίες διατήρησης
και αποκατάστασης. Τα ευρήματα θα πρέπει να εξεταστούν και να
μελετηθούν, να καθαριστούν και να ταιριάξουν δημιουργώντας μία
ενιαία κατασκευή.
Το πρώτο βήμα είναι να βγάλετε τα τεχνουργήματα από τις σακούλες, με
τις ετικέτες τους πάντα και να τα μελετήσετε. Θα πρέπει να τραβηχτούν
φωτογραφίες από το καθένα, χρησιμοποιώντας καλό φωτισμό και
κλίμακα. Επιπρόσθετες μετρήσεις και εξέταση των επιφανειών για να
διαπιστωθεί η ύπαρξη διακοσμητικών μοτίβων, χρωμάτων, σχημάτων,
βερνικιών ορυκτών κλπ. Το πρώτο καθάρισμα στη διαδικασία της
συντήρησης είναι επιφανειακό, με νερό, χρησιμοποιώντας σφουγγάρια,
μπατονέτες, βούρτσες κλπ.
Εφόσον υπάρχουν πιο επίμονοι λεκέδες και σκόνη, μπορούν να
χρησιμοποιηθούν νυστέρια και σκληρότερες βούρτσες. Στη συνέχεια
θα πρέπει να συγκεντρώσετε τα ευρήματα και να εξετάσετε εάν
αποτελούν ενιαία μονάδα ή αν πρέπει να ενωθούν μεταξύ τους. Αυτή
είναι μία τυπική διαδικασία στην περίπτωση πήλινων κομματιών. Όταν
συμπληρώσετε το παζλ θα σας ζητηθεί να ενώσετε όλα τα κομμάτια με
χαρτοταινία στην εσωτερική και την εξωτερική πλευρά.
Θα σας δοθεί μία φόρμα ανασκαφής και μία συντήρησης για να
συμπληρώσετε κατά τη διάρκεια και μετά το πέρας των εργασιών σας.
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2 ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Οι συντηρητές
χρησιμοποιούν
απεσταγμένο νερό
για να αποφύγουν
τα διαλυτά και
αδιάλυτα άλατα του
νερού της βρύσης.
3 ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Στην πραγματική
ζωή οι συντηρητές
συνεχίζουν με
την αισθητική
αποκατάσταση
του αντικειμένου.
Χρησιμοποιώντας
κατάλληλες
κόλλες, κολλούν τα
θραύσματα μεταξύ
τους, με ειδικό
είδος σοβά γεμίζουν
τα μέρη που
λείπουν και μετά τα
χρωματίζουν (έναν
τόνο πιο φωτεινό για
να διακρίνονται).
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B. Παρατήρηση Πήλινων υπό το Μικροσκόπιο
• Θα πάρετε κάποια θραύσματα από τα ευρήματα της ανασκαφικής
διαδικασίας
• Θα τοποθετήσετε το θραύσμα κάτω από το μικροσκόπιο.
• Θα μπορέσετε να παρατηρήσετε τη δομή του πήλινου διακρίνοντας
τα βερνίκια, το χώμα, τους εγκλεισμούς (συχνά ορυκτά ή
απολιθώματα).
• Θα περιγράψετε το βερνίκι: είναι μία επιφανειακή χρωματισμένη
στρώση. Είναι αρκετή για να προσδιορίσετε το χρώμα.
• Περιγράψτε το έδαφος:
• Χρώμα (καφετί, κοκκινωπό, ώχρα, γκριζωπό, κλπ.)
• Παρουσία ρηγμάτων και κενών. Τα κενά ομοιάζουν με τρύπες.
• Περιγράψτε τους εγκλεισμούς (ορυκτά)
• Σχήμα: καμπυλωτό, αιχμηρό, πρισματικό, κλπ.
• Χρώμα: γκρίζο, λευκό, μαύρο, κλπ.
• Αυτή είμαι μία ιδιαίτερα απλοποιημένη λίστα ορυκτών που είναι
σύνηθες να είναι παρόντα και ορατά σε ένα αγγείο. Προσπαθήστε
να τα αναγνωρίσετε ακολούθως:
• Χαλαζίας: γκρίζος και με υαλοειδή πτυχή
• Άστριος: γαλακτερός ή χρωματισμένος
• Μαρμαρυγία: μαύρο ή λευκό, με γυαλιστερή όψη
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Γ. Εργαστήριο για παιδιά
Ηλικίες: 5-15 χρονών

Ως συμπληρωματική δραστηριότητα για όλα τα παραπάνω, τα παιδιά
θα έχουν τη δυνατότητα να κατασκευάσουν ένα χειροποίητο κεραμικό,
όπως οι αρχαίοι Έλληνες, χρησιμοποιώντας υλικά όπως πηλό, νερό
και ψιλή άμμο. Επίσης θα ζωγραφίσουν κεραμικές πινακίδες και να
δημιουργήσουν τη δική τους συλλογή τεχνουργημάτων της Αρχαίας
Ελλάδας. Κι έτσι παιδιά μπορείτε να έχετε το ολόδικό σας πήλινο
τεχνούργημα, μαζί σας, στο σκάφος!
Αφού το πήλινό σας στεγνώσει θα το βάψετε με χρώματα. Θα έχετε την
ευκαιρία να δημιουργήσετε είτε έναν αμφορέα και να τον χρωματίσετε
με τις διάσημες ερυθρόμορφες και μελανόμορφες φιγούρες, είτε ένα
παιχνίδι (ίσως κάποιο ζώο, ή κάποια κούκλα) όπως αυτά που βρέθηκαν
σε ανασκαφές. Οι συγκεκριμένες κεραμικές πινακίδες αναπαριστούν τα
αρχαιοελληνικά τεχνουργήματα που είδατε στα Αρχαιολογικά μουσεία
στην Κέρκυρα και την Ολυμπία.
Μέδουσα
Η Μέδουσα ή αλλιώς Γοργώ ήταν μία από τις τρεις Γοργόνες, αδελφή
της Σθενώς και της Ευρυάλης. Είχε φίδια αντί για μαλλιά και όποιος
την κοίταζε μεταμορφωνόταν σε πέτρα. Οι αρχαίοι Έλληνες τη
χρησιμοποιούσαν ως αποτροπαϊκό σύμβολο, ως σύμβολο που διώχνει
το κακό. Στην πινακίδα απεικονίζεται στο κέντρο του δυτικού αετώματος
στο ναό της Αρτέμιδος στην Κέρκυρα.
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Ο Ηρακλής
Οι δώδεκα άθλοι του Ηρακλή απεικονίζονται σε μαρμάρινες μετώπες
στο ναό του Δία στην Ολυμπία. Όπως τον διέταξε ο Ευρυσθέας, ο
Ηρακλής πήγε στην Κνωσσό για να φέρει τον άγριο και καταστροφικό
ταύρο πίσω, ζωντανό. Σε αυτή την πινακίδα ο Ητακλής φαίνεται με το
ρόπαλό του στο δεξί του χέρι, καθώς την ίδια στιγμή προσπαθεί να
αιχμαλωτίσει τον Κρητικό ταύρο.
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