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ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΣΤΗ Β ' ΕΚΔΟΣΗ

'Τ ΐχ ο υ ν  περάσει 14 σχεδόν χρόνια από την A ' Συνάντηση για την Ελληνιστική Κεραμική, 
JH /πον έγινε στα Ιωάννινα στις 6 Δεκεμβρίου 1986, στη φιλόξενη έδρα τον εκεί Πανεπιστη

μίου. Με πρωτοβουλία του καθηγητή Ιωάννη Παπαποστόλου και την ενεργητική συμμετοχή της 
καθηγήτριας Λίλας Μαραγκού ξεκίνησε, πειραματικά στην αρχή, μία σειρά συναντήσεων, που 
έμελλε σε λίγα χρόνια να γίνει θεσμός. Οι επτά ανακοινώσεις που ακούστηκαν στην A ' εκείνη 
Συνάντηση, αυξήθηκαν σε είκοσι όνο στη Ρόδο, όπου πραγματοποιήθηκε η Β ' Συνάντηση το 
1989, έφθασαν σε τριάντα έξι στην Γ ' Συνάντηση το 1991 στη Θεσσαλονίκη, σαράντα οκτώ στη 
Μυτιλήνη κατά την Δ ' Συνάντηση το 1994 και, τέλος, εξήντα έξι στα Χανιά το 1997, στην Ε ' 
Συνάντηση.

Με την παρουσίαση κλειστών χρονολογημένων συνόλων, θέμα που αποτέλεσε τον κύριο 
κορμό όλων των συναντήσεων, και με τη συζήτηση για τα προβλήματα χρονολόγησης ειδών και 
κατηγοριών κεραμικής, ξεφύγαμε από την απλή τυπολογική κατάταξη του υλικού και κερδίσαμε 
την εικόνα της παραγωγής και της εξέλιξης πολλών σχημάτων, από πολλά κέντρα, αλλά, και 
από την περιφέρεια του ελληνιστικού κόσμου. Τώρα πλέον, φαίνεται μικρότερη η απόσταση για 
την προσέγγιση των άλλοτε μακρινών στόχων, όπως λ.χ. η εξάρτηση και οι συσχετισμοί ανά
μεσα στα κέντρα παραγωγής, οι επιδράσεις που δέχονται οι κεραμείς από άλλα είδη τέχνης ή το 
ακανθώδες ζήτημα της κοινής ορολογίας, που είναι πάντα το ζητούμενο.

Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του θεσμού των απαντήσεων για την Ελληνιστική κεραμική εί
ναι η τακτική διοργάνωσή τους σε χρονικά διαστήματα όχι μεγαλύτερα των τριών ετών και η 
έγκαιρη εκτύπωση των τόμων των Πρακτικών.

Ουσιαστική συμβολή στην έρευνα αποτέλεσαν και τα τρία Λευκώματα που κυκλοφόρησαν 
επ 9 ευκαιρία των τριών τελείπαίων συναντήσεων, καθώς και η σειρά της βιβλιογραφίας της ελ
ληνιστικής κεραμικής. Ιδιαίτερα θετική είναι και η γόνιμη συνεργασία αρχαιολόγων των Πανε
πιστημίων και της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας, οι οποίοι αναλαμβάνουν την οργάνωση των συ
νεδρίων στις έδρες τους, σε διαφορετικό κάθε φορά τόπο.

Ο τόμος των Πρακτικών της A ' Σι^νάντησης των Ιωαννίνων, ο οποίος κυκλοφόρησε σε πο- 
λυγραφημένη μορφή και σε περιορισμένο αριθμό αντιτύπων, είναι σήμερα πλέον μάλλον δυσεύ
ρετος. Από την άλλη, η συχνή αναφορά στη βιβλιογραφία στα άρθρα που έχουν περιληφθεί 
στους υπόλοιπους προσεγμένους τόμους αποδεικνύει ότι η σειρά των τόμων των Πρακτικών 
των Συναντήσεών μας αποτελεί ένα πολύτιμο εργαλείο για όλους τους μελετητές της ελληνιστι
κής κεραμικής. Έτσι, αποφασίστηκε η επανέκδοση των Πρακτικών της A ' Συνάντησης, μετά 
από την ευγενική παραχώρηση του υλικού από τον Τομέα Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχο
λής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Στις ανακοινώσεις δεν έγιναν βιβλιογραφικές προσθήκες ούτε και αλλαγές στο αρχικό κεί
μενο των συντακτών. Αυτό υπαγόρευσαν διάφοροι λόγοι, όπως η αναφορά στον πραγματικό
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χρόνο της συνάντησης και η μεγάλη αύξηση της βιβλιογραφίας από δημοσιεύσεις άρθρων και 
μονογραφιών για την ελληνιστική κεραμική. Φαίνεται λοιπόν ότι η κεραμική, το πλουσιότερο 
και όχι πάντα γοητευτικό αρχαιολογικό υλικό, που συσσωρεύεται από τις σωστικές, κυρίως, 
ανασκαφές ή ανασύρεται από την αφάνεια των αποθηκών, όπου έμεινε επί χρόνια αζήτητο και 
παραμελημένο, βρίσκει τώρα πλέον τη θέση του στη διεθνή επιστημονική έρευνα και μπορεί να 
φωτίσει πολλές πλευρές του ελληνιστικού κόσμου.

ΑΓ. ΓΙΑΝΝΙΚΟΥΡΗ-Μ . ΦΙΛΗΜΟΝΟΣ
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ΠΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Παραδίδονται σήμερα στη δημοσιότητα οι ανακοινώσεις της Α ' Συνάντησης με θέμα «Σύ
νολα Ελληνιστικής Κεραμικής», που έγινε στον Τομέα Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου 

Ιωαννίνων στις 6 Δεκεμβρίου 1986.
Το πλήθος των ελληνιστικών αγγείων που ήρθαν στο φως από τη γη της Ελλάδας τις τελευ

ταίες δεκαετίες, κυρίως εξαιτίας των σωστικών ανασκαφών, συνέπεσε με το ζωηρό ενδιαφέρον 
της σχετικής έρευνας, η οποία έχει πια αποκτήσει την ιδιαίτερη επιστημονική της ταυτότητα.

Τα ασφαλώς χρονολογημένα σύνολα ελληνιστικής κεραμικής έχουν τώρα και αυτά εντυπω
σιακά αυξηθεί. Και είναι κοινός τόπος ότι για την προαγωγή της μελέτης της ελληνιστικής κε
ραμικής προς τις πολύπλευρες ιστορικές κατευθύνσεις στις οποίες συστηματικά πια αυτή στρέ
φεται, θεμελιώδη σημασία έχει η διαμόρφωση ισχυρών χρονολογικών κριτηρίων.

Γι’ αυτό, η παρουσίαση των νεότερων αυτών συνόλων από εκείνους τους ερευνητές που 
διαθέτουν το πολύτιμο ανασκαφικό υλικό και η σχετική συζήτηση αποτελεί κατάλληλη και ευ- 
πρόσδεκτη συμβολή στην έρευνα. Η σκέψη αυτή και όχι λιγότερο η σχέση περισσότερων μελών 
του Τομέα μας με την έρευνα της ελληνιστικής κεραμικής οδήγησε στην οργάνωση της συνάντη
σης στα Γιάννινα.

Στο τέλος των ανακοινώσεων ήταν διάχυτη η αντίληψη ότι η συνάντηση αυτή μπορούσε να 
εγκαινιάσει θεσμό, γ ι’ αυτό και η πρόταση που έκανα να επαναληφθεί μετά από δύο χρόνια στη 
Ρόδο, έγινε δεκτή από τους συνέδρους με ενθουσιασμό.

Προσφέροντας το μικρό αυτό τόμο της A ' Συνάντησης για την Ελληνιστική Κεραμική στα 
Γιάννινα, εκφράζουμε θερμές ευχαριστίες σε όλους εκείνους που εβοήθησαν την οργανωτική 
επιτροπή και ιδιαίτερα στον τότε πρύτανη του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, τον καθηγητή κ. 
Διον. Μεταξά.

Εκ μέρους της Οργανωτικής Επιτροπής I.

I. Α. ΠΑΠ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ



ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ 
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΗΣ ΚΕΡΑΜΙΚΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΓΡΑΒΑΝΗ

Από το πλήθος των αγγείων που αποκαλύφθηκαν σχεδόν σε ολόκληρο τον ελληνιστικό κό
σμο, είναι γνωστό ότι μόνο ένα μικρό μέρος έχει δημοσιευθεί ως σήμερα και ένα ακόμα μι

κρότερο έγινε αντικείμενο συστηματικής μελέτης, κυρίως κατά την πρόσφατη εικοσαετία. Μό
λις το 1980 ο Ph. Bruncau επιχειρεί ξεχωριστά μια σύντομη επισκόπηση της ελληνιστικής κερα
μικής'. Ως τότε, η αντίστοιχη θεώρηση των αγγείων των ελληνιστικών χρόνων καταλάμβανε τις 
τελευταίες σελίδες στα γενικά εγχειρίδια της αρχαίας ελληνικής κεραμικής*.

Ο Ph. Bruncau αποδίδει την έλλειψη ενδιαφέροντος για τη μελέτη της ελληνιστικής κεραμι
κής στις απόψεις της παραδοσιακής αρχαιολογίας για την εικονογραφική και την καλλιτεχνική 
αξία των ευρημάτων. Οι απόψεις αυτές έστρεψαν για μεγάλο χρονικό διάστημα τους ερευνητές 
στη μελέτη της αγγειογραφίας πρωιμότερων περιόδων με πλούσιο θεματολόγιο και φροντι
σμένη διακόσμηση, όπως τα μελανόμορφα και ερυθρόμορφα αγγεία. Παράλληλα, τους απομά- 
κρυναν από μια κεραμική μαζικής παραγωγής, όπως η ελληνιστική, στην οποία η διακόσμηση 
σπάνια ήταν επιμελημένη και η χρήση εικονιστικών θεμάτων ήταν περιορισμένη στο ελάχιστο1.

Εξαιτίας της λιτής της όψης, η ελληνιστική κεραμική παραμερίστηκε για καιρό από άλλα 
ευρήματα τόσο στις εκθέσεις των ανασκαφών, όσο και στις προθήκες των μουσείων ως υλικό 
«άσχημο» και «ύστερο». Στη συσσώρευση των αδημοσίευτων ελληνιστικών αγγείων στις αποθή
κες των μουσείων συνέβαλε επίσης η δυσκολία της ταξινόμησής τους, η οποία οφείλεται στη με
γάλη ποικιλία που παρουσιάζουν ως προς το σχήμα, τη διακόσμηση και την τεχνική της κατα
σκευής* 1 2 3 4.

* Ευχαριστώ την χαθηγήτρια κ. Λ. Μαραγκού και τον καθηγητή κ. I. Παπαποστόλου για τις παρατηρήσεις τους οτο κιΐ* 
μινο.

1. Ph. Bruncau, -Apcr^u sommatre sur la cdramique hclICnlsilque», Cdramlques hclltnlsttqucs et romaines, Annalcs 
Utteraires de I University de Bcsangon, 7A2, C.R.H.A, 36. Paris 1980. o. 9-13.

2. C. W L. Schcurtcr. Grickschc Cenmiek, Rotterdam 1936, ο. 137-167, E. Buschor, Grtcchlsche V&tcn, MUnchen 1969 
< 1940). o. 271 277. R. M. Cook. Greek Palmed Pottery, London 1966 (1960), σ, 202-216.

3. Ph. Bnmeau. ό.π,
4. Για τη διαφοροποίηση που παρουσιάζει η τλληνιατική κεραμική διατοπικά και διαχρονικά, παρά την «κοινή» κατα

γωγή της, βλ. παρακάτω.
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ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΓΡΑΒΑΝΗ

Όπως ήταν επόμενο, οι πρώτες δημοσιεύσεις για την ελληνιστική κεραμική πραγματεύο
νται υλικό κατάλληλο να κινήσει το ενδιαφέρον του φιλολόγου ή να γοητεύσει τον αρχαιολόγο 
με την εικονογραφία και τη διακόσμησή του. Χαρακτηριστικές είναι οι ειδικές μελέτες των C. 
Robert (για τους «ομηρικούς» σκύφους το 1890)\ R. Pagenstecher (για τα αγγεία της Καλήνης το 
1909)5 6 και G. Leroux (για τις λαγύνους το 1913)7. Από τις άλλες, παλιές δημοσιεύσεις, οι περισ
σότερες αφορούν ανασκαφικό υλικό από τα μεγάλα ελληνιστικά κέντρα της Μικράς Ασίας και 
της Εγγύς Ανατολής. Στις εργασίες αυτές η κεραμική αναφέρεται συνήθως ενδεικτικά και προ
σεγγίζεται με την τυπολογική μέθοδο* χρησιμοποιείται ως μάρτυρας μιας εποχής και δεν έχει 
ιδιαίτερη χρονολογική αξία. Το πνεύμα της έρευνας της εποχής αυτής αποκαλύπτουν οι δημοσι
εύσεις των R. Zahn (για την κεραμική από την Πριήνη το 1904)8, A. Conze (από την Πέργαμο το 
1913)9 10 11 12 13 και R. Pagenstecher (από την Αλεξάνδρεια επίσης το 1913)'°.

Ο Η. Thompson, το 1934, διέβλεψε τις μεγάλες δυνατότητες που προσφέρει η στρωματο- 
γραφική μέθοδος στη μελέτη της ελληνιστικής κεραμικής". Η συνεξέταση των συνευρημάτων πέ
ντε αποθετών της Αγοράς των Αθηνών έβαλε τα πρώτα γερά θεμέλια για τη χρονολόγηση των 
ελληνιστικών αγγείων. Μολονότι οι χρονολογήσεις των επιμέρους αυτών ομάδων ευρημάτων 
έχουν εν τω μεταξύ αναθεωρηθεί, το χρονολογικό σύστημα που πρότεινε ο Η. Thompson για την 
αθηναϊκή κεραμική πραμένει ως σήμερα σε γενικές γραμμές αξιόπιστο,2.

Στις δημοσιεύσεις με κεραμική από ανασκαφές που ακολουθούν, επιδιώκεται συνήθως ο 
συσχετισμός της τυπολογίας με τα στρωματογραφικά και τα ιστορικά δεδομένα για τη χρονολο
γική και την τυπολογική κατάταξη του υλικού. Εργασίες όπως του F. Ο. Waage (για την κερα
μική από την Αντιόχεια το 1948)'\ της F. F. Jones (από την Ταρσό το 1950)14, των Κ. Μ. Kenyon

5. C. Robert, «Homerische Becher», BWPr. 50 (1890), o. 1-96.
6. R. Pagenstecher, «Die calenische Reliefkeramik», Jdl, 8. Ergheft, Berlin 1909.
7. G. Leroux, Lagynos, Recherches sur la ceramique et Tart ornamental helldnistique, Paris 1913.
8. R. Zahn, «Tongeshirr», Priene:Th. Wiegand -  H. Schrader, Ergebnisse der Ausgrabungen und Untersuchungen in den 

Jahren 1895-1898, Berlin 1904, a. 394-449.
9. A. Conze, «Die Stadt», AvP  1,2, Berlin 1913, o. 266-281.

10. R. Pagenstecher, «Die Gefasse in Stein und Ton, Knochenschnitzereien», Diegriechisch-Hgyptische Sammlung Ernst von 
Sieglin II, 3, Leipzig 1913.

11. H. Thompson, «Two Centuries of Hellenistic Pottery», Hesperia 3 (1934), a. 311-480.
12. Για τις νέες χρονολογήσεις των ομάδων του Thompson, καθώς και των δημοσιευμένων ανασκαφικών συνόλων από 

το Δίπυλο (σημ. 27) και τον Πειραιά, βλ. S. I. Rotroff, «Hellenistic Pottery, Athenian and Imported Moldmade Bowls», 
The Athenian Agora XXII, Princeton 1982, σ. 107-112. Στη μελέτη αυτή δημοσιεύονται εβδομήντα πέντε αποθέτες 
των ελληνιστικών χρόνων από την Αγορά των Αθηνών, οι οποίοι θέτουν σε νέες βάσεις τη χρονολόγηση της αθηναϊ
κής κεραμικής· S. I. Rotroff, ό.π., σ. 94-107. Την αντιπαράθεση των χρονολογήσεων των ομάδων του Thompson με 
τις χρονολογήσεις που ισχύουν σήμερα, βλ. τελευταία S. I. Rotroff, «Two Centuries of Hellenistic Pottery, Preface». 
H. Thompson -  D. B. Thompson -  S. I. Rotroff, Hellenistic Pottery and Terracottas, Princeton 1988, σ. 1-7. Σχετικά βλ. 
επίσης της ίδιας, «Athenian Hellenistic Pottery: Toward a Firmer Chronology», Resumdes X III Intemationaler Kon- 
gress fUr Klassische Archdologie, Berlin 1988, σ. 53-55.

13. F. O. Waage, «Hellenistic and Roman Tableware of North Syria», Antioch on the Orontes, IV, 1: Ceramics and Islamic 
Coins, Princeton 1948, σ. 1-60.

14. F. F. Jones, «The Pottery», Excavations at GdzlU Kule, Tarsus I: H. Goldman, The Hellenistic and Roman Periods, 
Princeton 1950, σ. 149-296.
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-  G. Μ. Crowfoot (από τη Σαμάρεια το 1957)'\ της G. de Luca (από την Πέργαμο το 1968),Λ δί
νουν τη δυνατότητα χρησιμοποίησης της ελληνιστικής κεραμικής ως μέσου χρονολόγησης και 
γίνονται σημείο αναφοράς για τους μετέπειτα ερευνητές, παρά την επανεκτίμηση ορισμένων 
ανασκαφικών δεδομένων15 16 17.

Τα τελευταία είκοσι χρόνια η έρευνα της ελληνιστικής κεραμικής προχώρησε ακόμα παρα
πέρα· πρώτα, χάρη στη μεγάλη ανάπτυξη της ανασκαφικής αρχαιολογίας'8.

Η καθιέρωση της στρωματογραφικής μεθόδου για την ορθή προσέγγιση του ανασκαφικού 
υλικού επέβαλε τη γνώση της αρχαίας ελληνικής κεραμικής, επειδή είναι το πιο πολυάριθμο από 
τα ευρήματα σε κάθε αρχαιολογικό στρώμα και επιπλέον έχει αποδειχθεί το πιο αξιόπιστο για 
την ερμηνεία του. Γι’ αυτό σήμερα, στην προσπάθεια να εκμεταλλευθούμε τη μαρτυρία της κερα
μικής όσο γίνεται καλύτερα, χρησιμοποιούμε και μεθόδους των θετικών επιστημών, όπως τις 
ακτίνες X για τις αναλύσεις πηλού'9.

Εκτός όμως από τους παραπάνω λόγους επιστημονικής πρακτικής, ώθηση στη μελέτη της 
ελληνιστικής κεραμικής έδωσε πρόσφατα και η αλλαγή της αρχαιολογικής προβληματικής. Η 
μετατόπιση της έρευνας σε νέες θέσεις είχε ως αποτέλεσμα οι αρχαιολόγοι να αντιμετωπίζουν 
τα ευρήματα στην πραγματική τους διάσταση και να μη συγχέουν την αρχαιολογική σπουδαιό- 
τητα ενός αντικειμένου με εκείνη που είχε στην αρχαιότητα. Ο Ph. Bruneau, σε άρθρο του για τα 
λυχνάρια το 1980, γράφει σχετικά: «Αλλοτε, οι αρχαιολόγοι ενδιαφέρονταν για τα ωραία, σπά
νια αντικείμενα· τώρα στρέφονται ευχαρίστως στη μελέτη ευρημάτων από λιγότερο πολύτιμο 
υλικό, που είναι όμα>ς συχνά περισσότερο κατάλληλα να μας δώσουν πληροφορίες για ποικίλα 
οικονομικά και κοινωνικά θέματα του αρχαίου κόσμου20 21.

Ο Μ. Rostovtzeff, ήδη από το 1941, είχε επισημάνει το όφελος που μπορεί να προκύψει από 
τη.μελέτη της ελληνιστικής κεραμικής για την έρευνα οικονομικών και κοινωνικών φαινομένων 
της ιστορίας των ελληνιστικών χρόνων, άγνωστων από τη γραπτή παράδοση2'. Οι Γάλλοι ειδι
κοί Ρ. Levfique, J. Ρ. Morel και G. Siebert, σε άρθρα θεωρητικού περιεχομένου το 1980, θεωρούν

15. Κ. Μ. Kenyon -  G. Μ. Crowfoot, «Pottery: Hellenistic and Later», Samaria-Sebastc, Repons o f the Work o f  the Joint 
Expedition in 1931-1933 and o f the British Expedition in 1935, No 3: J. W. Crowfoot -  G. M. Crowfoot -  K. M. 
Kenyon. The Objects from Samaria, London 1957, o. 217*378.

16. G. de Luca, «Fundc und Chronologic der Bauphasen», AvP  XI, 1: O. Zlegenaus -  G. de Luca, «Das Asktepieion, Der 
slldliche Temenosbezirk In hellcnistischcr und frtlhromischcr Zeit», Berlin 1968, o. 91 κ.ε.

17. Για τα νεότερa  χρονολογικά δεδομένα της ελληνιστικής κεραμικής και τα σχετικά προβλήματα, βλ. W. Lapp, 
Palestinian Ceramic Chronology. 200 B.C. - A.D. 70. New Heaven 1961. G. Siebert, Recherches sur les ateliers de bols a 
reliefs du Pdoponntse ά I ’dpoque helldnistique. B.E.F.A.R., 233. Paris 1978, σ. 153*189, S. I. Rotroff, ό.π., (σημ. 12).

18. Σχετικά βλ. Μ. Joukowsky. A Complete Manual o f Field Archaeology, New Heaven 1980.
19. Γενικά για τη μελέτη της κεραμικής, βλ. Α. Ο. Shepard, Ceramics for the Archaeologist. Washington 1980 (1956). Για τη 

συμβολή των θετικών επιστημυ>ν στην επίλυση αρχαιολογικών προβλημάτων, βλ. πρόσφατα Γ. Λυριτζής, Αρχαιομε- 
XQiQ. Μέθοδοι χρονολόγησης στην Αρχαιολογία. Αθήνα 1986.

20. «Jadis intdressde par de beaux objets rares, Parch6oiogie s'attache vol on tiers maintenont έ I’dtude de matdriels moins 
prestigieux, mais sou vent plus capables de nous informer sur divers aspects deonomiques et sociaux du monde antique»: 
Ph. Bruneau, «Les lampes et rhistoire dconomique et socialc de la Grdce», Cdramiques hellenistiques et romaines. 
Annales Litteraires de l ’University de Besanpon. 242, C.R.H.A., 36, Paris 1980, σ. 19.

21. M. Rostovtzeff, The Social and Economic History of the Hellenistic World, II, Oxford 1964 (1941), σ. 1200 κ.ε.
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απαραίτητη την επιβεβαίωση των απόψεων του μεγάλου ιστορικού από τη σύγχρονη έρευνα22. Η 
Σ. Δρούγου, με αψορμή ορισμένες παρατηρήσεις της για την κεραμική της Πέλλας το 1983, τονί
ζει επίσης τη συμβολή της ελληνιστικής κεραμικής στην ανασύσταση της εικόνας της ιστορίας 
και της οικονομίας του ελληνιστικού κόσμου23.

Με αυτό το ιδεολογικό υπόβαθρο είναι αυτονόητο γιατί στην τελευταία εικοσαετία έχουμε 
κατά μέσο όρο περισσότερες από μια δημοσιεύσεις για την ελληνιστική κεραμική το χρόνο. Για 
τον ίδιο λόγο δεν είναι καθόλου περίεργο που αυτές επικεντρώνονται στον ελλαδικό χώρο, 
όπου η παράδοση της αγγειογραφίας είναι μεγάλη. Ενδεικτικά αναφέρω ορισμένες δημοσιεύ
σεις με ποικίλη κεραμική, όπως του J. Schafer (για την ελληνιστική κεραμική από την Πέργαμο 
το 1968)24, της Αγγ. Πιερίδου (από την Κύπρο το 1969)25, της I. Metzger (από την Ερέτρια το 
1969)26, της Κ. Braun (από το Δίπυλο το 1970)27, του Ph. Bruneau (από το Αργος το 1970)28, των 
A. Papanikolaou-Christensen και C. F. Johansen (από την Επιφάνεια το 1976)29, του G. R. 
Edwards (από την Κόρινθο το 1976)30, του U. Sinn (από τη Δημητριάδα το 1976)31, της V. R. 
Anderson (από τους Στόβους το 1977)32, των Σ. Δρούγου -  Γ. Τουράτσογλου (από τη Βέροια το 
1980)33, της U. Heimberg (από το Καβείριο των Θηβών το 1982)34, της R. Smetana-Scherrer (από 
την Αίγινα το 1982)35, του Κ. Τσάκου (από τη Σάμο το 1984)36, του R. Etienne (από την Τήνο το 
1986)37.

Η κατεύθυνση της σύγχρονης έρευνας δίνεται από τον J. Schafer στη μελέτη του για την ελ
ληνιστική κεραμική από την Πέργαμο38. Στο έργο αυτό, πέρα από τη δημιουργία τυπολογικών 
σειρών αγγείων, επιδιώκεται η ανίχνευση και η προβολή των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της 
εγχώριας παραγωγής και τίθεται το ερώτημα της ιστορικής μαρτυρίας της39.

22. Ρ. Levfique -  J. Ρ. Morel, «Avant-propos», Cdramiques hellenistiques et romaines, Annales Litteraires de IVniversite de 
Besangon, 242, C.R.H.A., 36, Paris 1980, σ. 7-8, G. Siebert, «Le bols a reliefs, Une Industrie de Part de l’epoque 
helldnistique», ό.π., a. 55-83. Τελευταία βλ. P. Levgque -  J. P. Morel, Ceramiques helldnistique et romaines, II, Annales 
Litteraires de IVniversite de Besangon, 331, Paris 1987.

23. Σ. Δρούγου, «Ελληνιστική κεραμική. Μέθοδος και στόχοι», Ανθρω πολογικά4 (1983), σ. 7-12.
24. J. Schafer, «Hellenistische Keramik aus Pergamon», PF2, Berlin 1968.
25. A. Pieridou, «Hellenistic Pottery from Cyprus», R D A C 1969, σ. 64-70.
2 6 .1. Metzger, «Die hellenistische Keramik in Eretria», Eretria II, Berlin 1969.
27. K. Braun, «Der Dipylon - Brunnen B l, Die Funde», A M 8 5 (1970), σ. 129-169.
28. Ph. Bruneau, «Tombes d’Argos», BCH  94 (1970), σ. 437-531.
29. A. Papanikolaou-Cristensen -  C. F. Johansen, Hama, Fouilles et recherches 1931-1938, III, 2: Le poteries hellenistiques 

et les terres sigilldes orientales, Copenhagen 1971.
30. G. R. Edwards, «Corinthian Hellenistic Pottery», Corinth VII, 3, Princeton 1976.
31. U. Sinn, «Keramik», Demetrias 1: V. Milojcic -  D. Theocharis, Die deutschen archaologischen Forschungen, Bonn 1976. 

σ. 63-71,96-127.
32. V. R. Anderson, Pottery o f  the Late Hellenistic and Early Roman Periods at Stobi, Διό. διατριβή, Texas 1977.
33. Σ. Δρούγου -  Γ. Τουράτσογλου, Ελληνιστικοί λαξευτοί τάφοι Βέροιας, Αθήνα 1980, σ. 115-168.
34. U. Heimberg, «Die Keramik des Kabirions», Das Kabirenheiligtum bei Theben III, Berlin 1982.
35. R. Smetana-Scherrer, «Spatklassische und hellenistische Keramik», Alt-Agina II, 1, Mainz 1982, σ. 56-91.
36. Κ. Τσάκος, «Ελληνιστικοί λαξευτοί τάφοι στη Σάμο», ΑΔ  32 (1977): Μελέτες, σ. 344-419.
37. R. Etienne, «La ceramique», Tdnos I: R. Etienne -  J. P. Braun -  F. Queryel, Le Sanctuaire de Poseidon et d ’Amphitrite, 

Paris 1986, σ. 201 κ.ε.
38. Βλ. παραπάνω, σημ. 24.
39. «Mit der Frage nach der historischen Aussage Uberschreiten wir jedoch die Grenzen einer blossen Stilgeschichte»: J. 

Schafer, ό.π., σ. 2.
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Στο ερώτημα αυτό, που θίγει οικονομικά, κοινωνικά και πολιτιστικά θέματα, δεν έχουν δώ
σει απάντηση ως τώρα οι περισσότερες δημοσιεύσεις, ιδιαίτερα όταν αφορούν ποικίλη κερα
μική. με αποτέλεσμα να μην ξεπερνούν την τυπολογική κατάταξη του υλικού. Αυτό συμβαίνει 
επειδή είναι πολύ δύσκολο να δαμάσει κανείς το πλήθος των πολυποίκιλων πληροφοριών που 
δίνουν οι διαφορετικές κατηγορίες και τα διάφορα είδη αγγείων της ελληνιστικής κεραμικής για 
την εξαγωγή ασφαλιόν συμπερασμάτων σχετικά με την παραγωγή και τη διάδοσή της και, επομέ
νως, για την κατάσταση της τοπικής οικονομίας και τη στάθμη του βιοτικού επιπέδου. Η ίδια δυ
σκολία υπάρχει ακόμα κι όταν η ανασκαφή προσφέρει ιδανικές προϋποθέσεις για τη μελέτη του 
υλικού, όπως ασφαλείς στρωματογραφικές ενδείξεις, κατάθεση του συνόλου των ευρημάτων.

Μεγαλύτερη είναι η πρόοδος στην έρευνα συγκεκριμένων κατηγοριών κεραμικής και ειδών 
αγγείων από ορισμένες περιοχές, όπου η ξεχωριστή κάθε φορά φύση του αρχαιολογικού υλικού, 
ο ενιαίος προβληματισμός του και ο τοπικός χαρακτήρας του διευκολύνουν την εκμετάλλευση 
των περισσότερων δυνατοτήτων του. Για παράδειγμα αναφέρω τη μελέτη του U. Sinn για τους 
«ομηρικούς» σκύφους από τη Μακεδονία το 1979, υλικό που έμμεσα οδηγεί σε διαπιστώσεις 
σχετικές με την πολιτιστική παράδοση και τις σύγχρονες πολιτικές τάσεις στην περιοχή αυτή40 41 42 43.

Μέσα στα πλαίσια της εξειδικευμένης πλέον έρευνας, οι ειδικοί, εμπνευσμένοι από τις ερ
γασίες του Sir J. Beasley4', προσπαθούν, τα τελευταία δέκα περίπου χρόνια, να αποδώσουν την 
ελληνιστική κεραμική σε συγκεκριμένα τοπικά εγαστήρια. Χαρακτηριστικές είναι οι προσπά
θειες του A. Laumonier (για τους ανάγλυφους σκύφους ιωνικών εργαστηρίων από τη Δήλο το 
1977)°, του Ρ. Callaghan (για την κεραμική της κατηγορίας «δυτικής κλιτύος» από την Κνωσό το 
1981)4\  της S. Rotroff (για την κεραμική της ίδιας κατηγορίας από την Αθήνα το 1984)44 45 46 και του 
A. Enklaar (για τις υδρίες «Hadra» το 1985 και 1986)4\

Ωστόσο, σπάνια αξιοποιούνται τα αποτελέσματα της ταξινόμησης κατά εργαστήρια, μολο
νότι έχει αποδειχτεί ότι κάθε φορά αναπαριστά κάποια ιστορική πραγματικότητα. Ανάμεσα 
στις ελάχιστες εξαιρέσεις αντιπροσωπευτική είναι η μελέτη του G. Siebert για τους ανάγλυφους 
σκύφους της Πελοποννήσου το 19784\  Στο έργο αυτό, χάρη στη διερεύνηση συγκεκριμένων και 
επιμέρους θεμάτων (όπως της οργάνωσης, του μεγέθους, της εξειδίκευσης, του ανταγωνισμού 
των εργαστηρίων, των επιδράσεων και των επιρροών τους από -και προς- διάφορες κατευθύν
σεις, των εισαγωγών και εξαγωγών κεραμικής, των εμπορικών σχέσεων, των προτιμήσεων των 
καταναλωτών) προσθέτονται πολλά και σημαντικά στοιχεία, τα περισσότερα από αυτά και
νούργια, στη γνώση της οικονομικής, της κοινωνικής και της πολιτικής ιστορίας της περιοχής

40. U. Sinn, «Die homerischen Becher, Hellenistische Rclicfkcramik aus Makcdonien», AM, 7. Belheft, Berlin 1979.
41. J. D. Beasley, Attic Red-f igure Vase-Painters. Oxford 1963 (1941), 1-111· του ίδιου. Attic Black-Figure Vase-Painters, 

New York 1978 (1956)· του ίδιου. Parulipomena, Additions to A BV  and to ARV'. Oxford 1971.
42. A. Laumonier, «La c£ramique hclldnistique a reliefs, I : Ateliers ••ioniens"», Exploration Archdologiquc de D6los XXX I, 

Paris 1977.
43. P. J. Callaghan, «The Little Palace Well and the Knosslan Pottery of the Later Third and Second Centuries B.C.». BSA 

76 (1981). 0.35-58.
44. S. 1. Rotroff. «Ceramik Workshops in Hellenistic Athens», Ancient Greek and Related Pottery. Proceedings o f the 

International Vases Symposium in Amsterdam 1984. Allard Pierson Series, 5, Amsterdam 1987, ο. 173-177.
45. A. Enklaar, «Chronologic et Peintrcs des Hydries dc Hadra». BABesch 60 (1985), o. 106-146’ του ίδιου, «Lcs hydries dc 

Hadra 11: Formes et ateliers», BABesch 61 ( 1986), o. 4 1 -65.
46. G. Siebert. Rechcrchcs sur les ateliers de hols 4 reliefs du Pdloponntse 4 l epoquc heilenistique. B.E.F.A.R., 233, Paris 

1978.
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κατά τα ελληνιστικά χρόνια. Εξάλλου, η διατριβή του Γ. Ακαμάτη για τις πήλινες μήτρες αγ
γείων από την Πέλλα το 1985, αποκαλύπτει πόσο μπορεί να ωφεληθεί και ο τομέας της τεχνικής 
από τη μελέτη του κατάλληλου υλικού47.

Σήμερα η έρευνα της ελληνιστικής κεραμικής δεν βρίσκεται παντού στο ίδιο επίπεδο. Αυτό 
μαρτυρεί άλλωστε το γεγονός ότι, ενο) σε ορισμένες περιπτώσεις έχει ξεπεράσει και τους πιο 
προχωρημένους στόχους, σε πολλές περιοχές δεν έχει αρχίσει ακόμα.

Η άνιση ανάπτυξη της ερευνητικής δραστηριότητας, εκτός από λόγους καθαρής σύμπτωσης 
και άλλους που έχουν σχέση με τις προϋποθέσεις της ανασκαφής και τις προτεραιότητες του 
υλικού, οφείλεται κυρίως στο πλήθος των ελληνιστικών κέντρων παραγωγής κεραμικής και στη 
μεγάλη διάρκεια ζωής τους. Ο τελευταίος παράγοντας προκάλεσε τη διαφοροποίηση των ελλη
νιστικών αγγείων διατοπικά και διαχρονικά, η οποία έρχεται σε αντίθεση με την «κοινή» κατα
γωγή τους και διευκολύνει την εξειδίκευση της έρευνας κατά περιπτώσεις, περιοχές και χρονι
κές περιόδους. Συγχρόνως, συμβάλλει αναπόφευκτα στη διάσπαση της συνολικής εικόνας της 
ελληνιστικής κεραμικής, με αποτέλεσμα να δυσχεραίνεται η ανασύστασή της.

Όπως είναι φανερό, μια ενιαία τυπολογία της ελληνιστικής κεραμικής για την ώρα είναι 
αδύνατη και μπορεί να επιτευχθεί μόνο μακροπρόθεσμα, όταν θα έχει συμπληρωθεί ένας χάρτης 
με όλες τις κατηγορίες κεραμικής και τα είδη αγγείων που κατασκευάστηκαν σε κάθε περιοχή 
του ελληνιστικού κόσμου κατά τη διάρκεια των τριών τελευταίων προχριστιανικών αιώνων. 
Προς το παρόν, είναι δυνατό να επισημάνουμε μόνο ορισμένα χαρακτηριστικά που δίνουν στην 
κεραμική αυτών των χρόνων κάποια ομοιογένεια και προδίδουν τόσο την «κοινή» ελληνιστική 
καταγωγή της, όσο και τη βιομηχανική της παραγωγή. Αυτά είναι: η χρησιμοποίηση διαφόρων 
πηλών, το ποικίλο γάνωμα, ο πολλαπλασιασμός των σχημάτων, η μικρή φροντίδα για τη διακό- 
σμηση, ο περιορισμός των εικονογραφικών θεμάτων και η συχνή χρησιμοποίηση της μήτρας, 
κυρίως για την κατασκευή ολόκληρων αγγείων48.

Από τα πολλά είδη αγγείων της ελληνιστικής εποχής, περισσότερο μελετημένα σήμερα, όχι 
όμως ακόμα ικανοποιητικά, είναι τα λυχνάρια49 50 51, οι ανάγλυφοι σκύφοι0, τα μυροδοχεία'1 και 
εντελώς πρόσφατα οι υδρίες «Hadra»52. Δυστυχώς, η μελέτη της ελληνιστικής κεραμικής δεν 
προχώρησε ακόμα στο σημείο όπου ένα αγγείο να μπορεί να χρονολογηθεί ανεξάρτητα. Γι’ αυτό 
και η χρονολόγησή της εξακολουθεί να στηρίζεται στα απόλυτα ή στα σχετικά χρονολογούμενα 
αντικείμενα που περιέχονται στο ίδιο ανασκαφικό σύνολο ευρημάτων (context). Επειδή όμως 
τα ασφαλή ανασκαφικά δεδομένα συνήθως είναι λιγοστά και τα συγκεκριμένα ιστορικά γεγο
νότα δεν παρέχουν πάντα σταθερά όρια ante και post quem, η τυπολογική κατάταξη της κεραμι-

47. Γ. Ακαμάτης, Πήλίνες μήτρες αγγείων από την Πέλλα, Συμβολή στη μελέτη της ελληνιστικής κεραμικής. Διό. δια
τριβή, Θεσοαλονίκη 1985.

48. Μια πρώτη πολύ γενική προσπάθεια κατάταξης της ελληνιστικής κεραμικής κατά κατηγορίες αγγείων, βασισμένη σε 
αυτά τα κοινά χαρακτηριστικά, βλ. παραπάνω, σημ. I.

49. Γενικά για τα λυχνάρια, βλ. παραπάνω, σημ. 20. Επίσης βλ. W. Radi, «Lampen und Beuleuchtung in der Antike». A W  
17 (1986), σ. 40-58.

50. Βιβλιογραφία για τους ανάγλυη;ους σκάφους βλ. παραπάνω, σημ. 22,46,47.
51. Σχετικά βλ. L. Foni, «Gli unguentari del primo periodo ellenistico», RendAccNapoU XXXVII (1962), σ. 143-157, S. 

Rotroff, «The Origins and the Chronology of the Hellenistic Gray Uguentaria». AJA 88 (1984), σ. 258 κ.ε.
52. Την π ιο πρόσφατη βιβλιογραφία βλ. παραπάνω, σημ. 45.
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κής πολλές φορές προβληματίζει αντί να βοηθά”. Έτσι, συνεχώς απαιτούνται όσο το δυνατό πε
ρισσότερα και καλά χρονολογημένα σύνολα ελληνιστικής κεραμικής για τη διαμόρφωση ολο
κληρωμένων και ασφαλών σειρών αγγείων των ελληνιστικών χρόνων.

Οι παραπάνω δυσάρεστες διαπιστώσεις αποδεικνύουν πόσο επίκαιρη εξακολουθεί να πα
ραμένει, ως αίτημα της σύγχρονης έρευνας, η άποψη που είχε διατυπώσει πριν από σαράντα 
χρόνια ο F. Ο. Waagd. με αφορμή τη δημοσίευση του ανασκαφικού υλικού από την Αντιόχεια: 
«Ο τελικός σκοπός της μελέτης της ελληνιστικής και της ρωμαϊκής κεραμικής θα έχει εκπληρω
θεί. όταν οι μελετητές της κατορθώσουν να παρουσιάσουν στον ανασκαφέα έναν εικονογραφη
μένο κατάλογο με χρονολογημένα σχήματα αγγείων, συστηματικά περιγραμμένα και ταξινομη
μένα, που να μπορούν να χρησιμοποιηθούν αμέσως στην ανασκαφή»'4. Παράλληλα, όσα ανα
φέρθηκαν υποδεικνύουν το «τεράστιο έργο», όπως το χαρακτηρίζει η Σ. Δρούγου, που επωμίζε
ται η μελλοντική έρευνα, «όπου από τη μια πλευρά πρέπει να κατατεθεί το υλικό, ενώ από την 
άλλη επιχειρείται μια σύνθεση πέρα από το υλικό αυτό που ανήκει στην Ιστορία της αρχαίας 
Οικονομίας και γενικότερα Πολιτισμού». Και η ίδια συνεχίζει: «Ωστόσο νομίζω ότι πρέπει να 
προχωρήσει κανείς στην προσπάθεια αυτή, κι αν ακόμη -ίσως στις πιο πολλές περιπτώσεις- 
εξαιτίας των σημερινών δεδομένων ανασκαφής και διατήρησης του υλικού μένει υποθετική ή 
μερικά πραγματοποιήσιμη»5'.

Στα πλαίσια αυτής της προσπάθειας επιδιώξαμε την «Πρώτη Συνάντηση για την Ελληνι
στική Κεραμική», επειδή όλοι αντιλαμβανόμαστε το όφελος που προκύπτει για την έρευνα από 
την παραμικρή κατάθεση υλικού ή τη στοιχειώδη ταξινόμησή του. Επειδή εξάλλου τα θέματα 
που έχουν σχέση με την ελληνιστική κεραμική είναι πολύπλοκα, θα ήταν μεγάλο κέρδος από τη 
συνάντησή μας αυτή, αν άρουμε έστω και μερικές από τις πολλές αμφιβολίες που έχουμε και 
δώσουμε κάποιες λύσεις σε θέματα που παραμένουν ανοιχτά.

• .1 ■

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΓΡΑΒΑΝΗ  
Τομέας Αρχαιολογίας 
Πανεπιστημίου Εοαγνίνων

Iι

53. Για τα χρονολογικά προβλήματα της ελληνιστικής κεραμικής, βλ. παραπάνω, αημ. 12,17. Σχετικά βλ. επίσης Γ. Ακα
μάτης. ό.π.. ο. 483-491.

54. «'Πιε final purpose of the study of Hellenistic and Roman pottery will have fulfilled when its students can present to the 
excavator an illustrated list of dated pottery shapes systematically described and arranged for ready use in the field»: F. 
O. Waagd. djt..a.4.

55. Σ. Δροάγου, djr.. o. 10.
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ΒΕΡΟΝΙΚΑ ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΥ-ΛΕΟΝ

Για μία συνάντηση με σκοπό το διάλογο γύρω από τα «Σύνολα Ελληνιστικής Κεραμικής» 
ίσως είναι επίκαιρη μια πρώτη παρουσίαση του υλικού από την πόλη των Λουσών. 
Πρόκειται για την κεραμική από μια νέα ανασκαφή'. Γι’ αυτό δεν μπορούμε ακόμα να προ

τείνουμε ακριβείς χρονολογίες και γενικά συμπεράσματα, αρχίζουμε όμως να ξεχωρίζουμε τα 
χαρακτηριστικά της, να καταλαβαίνουμε τα προβλήματά της, να θέτουμε τα ερωτήματα. Και 
ενώ το υλικό είναι περιορισμένο σε σχήματα και κατηγορίες, ένα μέρος τουλάχιστον προέρχεται 
από ένα κλειστό στρώμα, προσφέροντας έτσι μια ένδειξη για χρονολόγηση. Λαμβάνουμε επίσης 
υπόψη ότι -ενώ η περιοχή στα βουνά της Β. Αρκαδίας φαίνεται απόμακρη- η θέση των Λουσών 
πρέπει να ήταν θέση κλειδί για το πέρασμα από τη βόρεια ακτή προς το κέντρο της Πελοποννή- 
σου, και έτσι ίσως μπορούμε να περιμένουμε χρήσιμες πληροφορίες σχετικές με την ντόπια πα
ραγωγή και το εμπόριο και γενικά για τις σχέσεις των Λουσών με άλλες περιοχές.

Οι Λουσοί βρίσκονται στην περιοχή του Χελμού (Αροάνια όρη)1 2 3, ανάμεσα στα Καλάβρυτα 
(Κύναιθα5) και τα Μαζέικα (Κλείτωρ). Στο μεγάλο οροπέδιο των Σουδενών και στους πρόποδες 
του Προφήτη Ηλία απλώθηκε η πόλη των Λουσών και προς βορρά, πάνω από έναν απότομο 
μαύρο βράχο, βρίσκεται το Ιερό της Αρτέμιδος Ημέρας. Επιγραφές και αρχαίοι συγγραφείς4 
μας δίνουν αρκετές πληροφορίες. Τις γνώσεις μας πλουτίζει μια σειρά από τυχαία ευρήματα5, 
που προέρχονται από το χώρο των Λουσών και σήμερα βρίσκονται σκορπισμένα σε πολλά μου
σεία του εξωτερικού.

Γερή βάση για τις γνώσεις μας αποτελεί η συστηματική έρευνα του εδάφους. Τις πρώτες 
ανασκαφές διεξήγαγαν στο τέλος του περασμένου αιώνα οι τότε διευθυντές του Αυστριακού 
Αρχαιολογικού Ινστιτούτου Αθηνών, που μόλις είχε ιδρυθεί, οι W. Rcichel και A. Wilhelm6. Συ-

1. V. Miisopoulos-Leon και F. Glaser, OJh, 55,1985, Sp. 136 ff; dies., OJh, 56,1986, Grabungen 1984, 13 f.
2. Γ. Παπανδρέου, ΑΖΑΝ1ΑΣ, ήτοι αρχαιολογική πραγματεία πασών των αρχαίων πόλεων της Αρκαδικής Αζανίδος, 

1886. Bolte. ΛΕΧ1Ι1,2,1890-1899, Lusoi.
3. Βλ. Μ. Πείφά-τουλοζ. ΗΟΡΟΣ, 3.1985,63 ΓΓ.
4. Βλ. W. Reichel και A. Wilhelm, OJh, 4,1901,1 IT.
5. Βλ. U. Sinn, Jb. d. Staatl. Kunstsammlungen in Badcn-WUmcmbcrg, 17/1980,25 ff. A. Furtwtogler. Kleine Schrifien II, 

1913,458 ff; Reichel -  Wilhelm. I.c., 8.
6. Βλ. σημ. 4.
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γκέντρωσαν το ενδιαφέρον τους στο Ιερό της Αρτέμιδος. Τα κινητά ευρήματα των ανασκαφών 
τους βρίσκονται στο Εθνικό Μουσείο στην Αθήνα. Ήδη δυο χρόνια αργότερα η λεπτομερής 
τους έκθεση ήταν έτοιμη7 και αποτελεί ακόμα σήμερα γερή βάση για κάθε μελέτη στους Αουσούς.

Το 1980 το Ινστιτούτο μας μπόρεσε και πάλι να ξεκινήσει τις εργασίες. Τώρα επεκτείνονται 
οι προσπάθειές μας και στην πόλη, στην περιοχή «Φούρνοι», νοτιοδυτικά του ναού, όπου από 
την αρχή είχαν εντοπιστεί ενδείξεις για κατοικίες8.

Ποια εικόνα έχουμε αυτή τη στιγμή για την πόλη και το Ιερό;
Ξέρουμε ότι από την εποχή των αποικιών, από το τέλος του 8ου αι. μέχρι και τον 5ο αι., 

υπήρχε κάποια ακμή του Ιερού. Υπάρχουν πολλά μικροαντικείμενα, κυρίως χάλκινα. Δεν έχουν 
όμιος βρεθεί ή ταυτιστεί θεμέλια από κτήρια.

Μια δεύτερη περίοδος ακμής αρχίζει προς το τέλος του 4ου και την αρχή του 3ου αι.: προς 
τιμή της θεάς οργανώθηκαν αγώνες, τα Ημεράσια, που σίγουρα εξασφάλιζαν αρκετή κίνηση 
στην πόλη. Ακόμα, στον Ιο αι. π.Χ. (το 80)9 και τον Ιο αι. μ.Χ.10 11 12 13 14 επιγραφές μάς βεβαιώνουν για 
τους αγώνες.

Στα μέσα στου 3ου αι. π.Χ. η πόλη έγινε μέλος της Αχαϊκής Συμπολιτείας, έκοψε νομί
σματα (ΑΧΑΙΩΝ ΑΟΥΣΙΑΤΑΝ), το Ιερό είχε την Ασυλία". Τρεις φορές στον 3ο αι. το Ιερό και 
η πόλη δέχτηκαν τις επιθέσεις των Αιτωλών, που άρπαξαν και τα κοπάδια της θεάς'2. Κάποιος 
πλούτος σίγουρα θα υπήρχε εκεί, αρκετή ζωντάνια, κίνηση από επισκέπτες15.

Σ ’ αυτή την εποχή, δηλαδή τέλος 4ου - αρχή 3ου αι., χρονολογούνται από τους πρώτους 
Αυστριακούς τα θεμέλια που σήμερα σώζονται στο Ιερό: ενός πρόπυλου, μιας κρήνης, ενός μι
κρού βουλευτηρίου και του ναού".

Τα αρχαιότερα ίχνη που εντοπίζουμε αυτή τη στιγμή στην περιοχή των κατοικιών, στους 
«Φούρνους», συμπίπτουν με αυτή τη δεύτερη ακμή στο Ιερό: τοποθετούνται γύρω στα 300 π.Χ. 
και στην αρχή του 3ου αι. Η περιοχή φαίνεται πως ήταν πυκνοκατοικημένη15.

Πάνω από τα θεμέλια των πρώτων σπιτιών κτίστηκε μια μεγάλη οικία με δωρικό περιστύ
λιο16, από την οποία ξεχωρίζουμε ήδη αρκετούς χώρους (π.χ. εργαστήρια, ένα δωμάτιο με μία 
όμορφη πήλινη εστία, ένα μπάνιο με μπανιέρα και νιπτήρα). Πολύ αργότερα, αφού είχε πια 
ερειπωθεί η όμορφη οικία, τη διαδέχθηκε ένα τρίτο κτίσμα. Συναντάμε δηλαδή σ’ αυτό το σημείο 
της πόλης τρεις οικοδομικές φάσεις (πίν. 1).

Τα στρώματα μέσα στην οικία με το περιστύλιο μας δίνουν ήδη μερικές πληροφορίες όχι 
μόνο για το κεραμικό υλικό που μας ενδιαφέρει, αλλά και για τη χρονολόγηση των δύο τελευ
ταίων φάσεων (εικ. 1).

7. Βλ. σημ. 4.
8. βλ. σημ. 1.
9. J. Bingen, J3CH77, 1953,628 ff.

10. BCH  64-65, 1940/41,269 ff.
11. Bolhte, RE, 1899.
12. Πολύβιος IV 18,9. 19,4*25-26:1X 34 . 9.
13. Βλ. π.χ. τις χάλκινες επιγραφές από το Ιερό της Αρτέμιδος. Reichel -  Wilhelm, l.c., 64 ff.
14. Reichel -  Wilhelm, l.c., 15 ff, fig. 6-19.
15. Mitsopoulos-Leon και Glaser, OJh, 55, 1985, p. 136. Abb. 1.
16. Mitsopoulos-Leon και Glaser, Grabungen 1984,13 f.
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Κάτω από το humus, ταραγμένο πια από το άροτρο, διακρίνεται ένα παχύ στρώμα επίχω- 
σης, που ακολουθεί την κλίση του βουνού. Είναι γλινώδες, περιέχει δηλαδή κατάλοιπα από τους 
ωμούς πλίνθους με τους οποίους είχαν κτιστεί οι τοίχοι των σπιτών, κεραμίδια, οστά ζώων, 
καρβουνιασμένα ξύλα και -προπαντός- πολλά όστρακα, μεταξύ των οποίων κυριαρχούν:

-  Μελαμβαφή όστρακα του τέλους του 4ου - της αρχής του 3ου αι.
-  Μια μονότονη σειρά από πιάτα με πολύ μικρό χείλος, που μόλις ξεχωρίζει με μια μικρή 

χαραγμένη γραμμή.
-  Σκύφοι με ανάγλυφη παράσταση, ορισμένοι μοιάζουν με τους σκύφους από την Κό

ρινθο'7. Στη διακόσμηση βρίσκουμε έναν τύπο που η μια ζώνη με το φυτικό στοιχείο χωρίζεται 
από τη ζώνη με τις μορφές (πίν. 2α). Σ’ έναν άλλο τύπο οι μορφές είναι τοποθετημένες ανάμεσα 
στα φύλλα. Υπερέχει ο αριθμός των τεμαχίων από τα long-petal bowls, μεταξύ των οποίων και 
τεμάχια από δυο μήτρες. Η έναρξη της παραγωγής του τύπου αυτού τοποθετείται γύρω στα 150 
π.Χ., ίσιος και στα 165 π.Χ„ και το τέλος στην Αθήνα γύρω στα 86 π.Χ."

Η πλειοψηφία των σκύφων με μακριά φύλλα από την οικία με το περιστύλιο στους Λου- 
σούς ανήκει στο προχωρημένο, απλοποιημένο στάδιο: τα φύλλα σπάνια χωρίζονται με μια 
γραμμή από τελίτσες, συνήθιος είναι συνεχόμενα και πάντα το κέντρο των φύλλων είναι επί
πεδο (πίν. 2β).

-  Μαζί με τους σκύφους και τα πιάτα εμφανίζονται και αρκετά σκεύη κουζίνας.
-  Τέλος, όστρακα ρωμαϊκής εποχής, τεμάχια υάλινα και 2 λυχνάρια του κορινθιακού τύ

που.
Το στρώμα αυτό προσφέρει λοιπόν μια πλούσια και αντιπροσο>πευτική συλλογή κεραμικής 

των Λουσών. από περίπου το 300 π.Χ. μέχρι περίπου το 200 μ.Χ. Όσον αφορά όμως τη χρονο
λογία, στην καλύτερη περίπτωση μας δίνει ένα terminus ante ή και ad quern για την τρίτη οικο- 17 18

17. C. Μ. Edwards, Hesperia, 55.1986,389 ff.
18. S. Roiroff, Agon XXII, «Hellenistic Pottery: Athenian and Imported Moldmade Bowls. 1982.34 ff.
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δομική φάση.
Αντίθετα, το κατώτερο στρώμα, πάνω από το φυσικό έδαφος, επίσης από γλινώδες χώμα, 

άλλοτε χωρίς όστρακα, άλλοτε με αρκετά υπόλοιπα από κεραμική και μικροαντικείμενα. Αυτό 
το στρώμα το βρίσκουμε σε όλους τους χώρους και καλύπτει τα θεμέλια των παλαιότερων κτη
ρίων, αυτών που είχαν αχρηστευθεί όταν κτίστηκε η οικία με το περιστύλιο. Είναι ενιαίο και, 
εκτός από ένα-δυο σημεία, εντελώς αδιατάραχτο. Είναι η επίχωση για την οικία με το περιστύ
λιο. Και, εκτός από το υλικό εκείνης της εποχής, περιέχει και υλικό από τα πρώτα σπίτια. Το 
πάνω μέρος της επίχωσης, πατημένο, σκληρό, σχηματίζει και το δάπεδο της οικίας. Είναι το 
στρώμα που αυτή τη στιγμή έχει για μας το μεγαλύτερο ενδιαφέρον.

E lk. 2

Μια επιλογή από το υλικό που περιέχει:
-  Ένα πόδι από κάνθαρο (Κ 1/86) και ένα μπολ (Κ 88/85), καλυμμένα με καλό μαύρο επί

χρισμα, βρίσκουν αντίστοιχα παραδείγματα στο πρώτο μισό του 3ου αι. π.Χ.19 (εικ. 2).
-Τ ο  κομμάτι από κάνθαρο με δυο ίσιες λαβές με σπιρούνι (Κ 23/84) έχει ελαφρά κυρτό τοί

χωμα, όπως μερικά παραδείγματα από την Κόρινθο, που χρονολογούνται μεταξύ του 300 και 
του 250 π.Χ. Ισως πλησιάζει και έναν τύπο χαρακτηριστικό για την Ολυμπία (δυστυχώς το δικό 
μας παράδειγμα είναι ελλιπές) με ψηλό πόδι και ραβδώσεις στο τοίχωμα. Τα αρχαιότερα παρα
δείγματα έχουν βρεθεί κάτω από τη Ν. Στοά της Ολυμπίας20 (εικ. 2).

-  Στο δεύτερο σκύφο των Αουσών του ίδιου τύπου (Κ 22/84), το τοίχωμα είναι πιο ίσιο. 
Και εδώ υπάρχουν παραδείγματα από την Κόρινθο, περίπου μεταξύ 325 και 225 π.Χ.21 (εικ. 2).

19. Κ 1/86 και Κ 88/85: Πηλός ροζ σκούρος, λεπτός, επίχρισμα μαύρο, γυαλιστερό. Βλ. St. G. Miller, Hesperia 43,1974, 
194 σσ„ αρ. 32, εικ. 4· Η. Thompson, Hesperia 3, 1934, 311 σσ., A 29* Ε. Vanderpool, J. McCredie, A. Steinberg, 
Hesperia 31,1962,26 σσ., πίν. 20.

20. Κ 23/84: 5 τεμάχια, πηλός μπεζ, πορώδης, ελαφρύς, επίχρισμα γκρίζο - καφέ, πολύ τριμμένο. G. R. Edwards, Corinth 
VII/II1, «Corinthian Hellenistic Pottery», 1975,74 σσ., αρ, 378,379, pi. 15 (one-piece kantharos).

21. K 22/84: 2 τεμάχια, πηλός ροζ, λεπτός, επίχρισμα γκρίζο - μαύρο, λεπτό. G. R. Edwards, Corinth VII/III, 83 σσ., 
(articulated kantharos), pi. 16.
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-  Ο σκύφος K 52/85 μάλλον αντιπροσωπεύει το επόμενο στάδιο, με έντονη κίνηση στο τοί
χωμα και μικρό πόδι. Την ίδια κίνηση και την πολύ ανοιγμένη περιοχή της κοιλιάς βλέπουμε 
στο «κύπελλο με δυο λαβές» της Ολυμπίας, από τα λουτρά του Κλάδεως, που εκεί τοποθετείται 
στον 3° αι ” (εικ. 3).

-  Δύο παραδείγματα (Κ 51/83 και Κ 54/83)” είναι χαρακτηριστικά για τα πιάτα των Λου-
σών, τα οποία συναντάμε εξίσου σ’ αυτό το κατώτερο στρώμα, αλλά και στο στρώμα της επίχω- 
σης (εικ. 3). Με μικρό χείλος, πιο συχνά σχεδόν χωρίς χείλος, έχουν κατασκευαστεί με τουλάχι
στον τρία είδη πηλού: j

α) μπεζ και πολύ λεπτός,
β) πρασινωπός, αρκετά πορώδης και χοντρός,
γ) ροζ, καλά ψημένος και λεπτός, με κομμάτια από ξένα στοιχεία.
Πάντα τα σκεπάζει κάποιο στεγνό, ελλιπές, κοκκινωπό ή γκρίζο ή καφέ επίχρισμα. Ένα 

καλό παράδειγμα μας δίνει και πάλι η Κόρινθος”, χρονολογημένο γύρω στα 146 π.Χ. Όμοια 
πιάτα στο Αργος” χρονολογούνται στο τέλος του 2ου αι. και στην αρχή του 1ου αι. π.Χ. Δεν ξέ
ρουμε πότε άρχισε και πότε σταμάτησε η χρήση αυτού του τύπου στους Λουσούς.

Τα κουζινικά σκεύη εμφανίζονται σε αφθονία σ’ αυτό το κατώτερο στρώμα, όπως και στο 
στρώμα της επίχωσης.:

-  Ο τύπος με «γυρισμένο χείλος: (Klappkragen), το Κ 37/83, είναι κοντά σ’ ένα παράδειγμα 
από την Ολυμπία, που εκεί χρονολογείται «μέχρι το 100 π.Χ.»22 23 24 25 26. Ισως ανήκει στην ίδια σειρά

22. Κ 52/83:7 τεμάχια, πηλός μπεζ * καφέ, λεπτός, μαλακός, υπόλοιπο από στεγνό καφέ επίχρισμα. R. Eilmann, ΟΙ. Bcr. 
IV, 1044, εικ. 43.

23. Κ 51/83: πολλά τεμάχια, πηλός μπεζ, λεπτός, οχληρός, υπόλοιπο από γκρίζο - καφέ επίχρισμα στον εξωτερικό τοίχο. 
Κ 54/83: λίγα τεμάχια, σώζεται π. το μισό, πηλός όπως το Κ 51/83. Mltsopoulos-Leon και Glaser, OJh, 55,1985,146, 
εικ. 12.

24. Cohrtth νΐΙ/ΠΙ.41,αρ. 135,pi.5.
25. Ph. Bruneau, BCH 94.1970,437 αα., «κ. 212.
26. Κ 37/83: 2 τεμάχια, πηλός κόκκινος και στο κέντρο γκρίζος, μικρά σκούρα και ανοικτόχρωμα ξένα στοιχεία. 

Mitsopoulos-Leon και Glaser, U.. 146. εικ. II. Eilmann, l.c., ΟΙ, Bcr. IV, εικ. 83b.
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E lk. 4

και το Κ 39/8327 (εικ.4).
-  Η λοπάς Κ 41/83 ανήκει σ’ έναν τύπο γνωστό ήδη από την κλασική εποχή, που εμφανίζε

ται παντού με ελαφρές παραλλαγές και διατρέχει κάποια εξέλιξη. Πιο απότομη κλίση και γω
νιακό προφίλ δείχνουν παραδείγματα από την Ολυμπία και την Αθήνα από την αρχή του 3ου 
αι., ενώ στη δική μας λοπάδα ταιριάζουν καλύτερα δυο παραδείγματα του περίπου 150 π.Χ. 
από την Κόρινθο28 (εικ. 5).

-  Η χύτρα Κ 38/83 ταιριάζει στον τύπο II στην Κόρινθο29. Ενώ ολόκληρες χύτρες είχαν βρε
θεί σε ομάδες του 1ου αι. μ.Χ., η Κ. Slane τις αφήνει για λόγους τυπολογικούς στη μέση του 2ου 
αι., δηλαδή πριν από την καταστροφή, που τις είχε τοποθετήσει ο R. Edwards30. Φαίνεται λοιπόν

27. Κ 39/83: 2 τεμάχια, πηλός κόκκινος, μικρά άσπρα ξένα στοιχεία. Mitsopoulos-Leon και Glaser, l.c., 146, εικ. 11. 
Freytag-Loringhoff, l.c., ΟΙ. Ber. IV, εικ. 83c.

28. Κ 41/83: 2 τεμάχια, πηλός κόκκινος, σκούρα και άσπρα ξένα στοιχεία. Mitsopoulos-Leon και Glaser, l.c., 146, εικ. 
11. Corinth VII/III, αρ. 670 και 671.

29. Κ 38/83: τουλάχιστον 2 τεμάχια, πηλός κόκκινος, επίχρισμα ώχρα - καφέ, μικρά άσπρα και σκούρα ξένα στοιχεία. 
Mitsopoulos-Leon και Glaser, l.c., 146, εικ. 11. Corinth VII/III, αρ. 650-655.

30. Κ. W. Slane, H e sp e r ia n  1986,271 σσ., αρ. 23 και 24.
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ότι, εκτός από το παλαιότερο υλικό του 3ου αι., διακρίνουμε κάποια συμπύκνωση προς τη μέση 
(ή και στο β ' μισό) του 2ου αι. π.Χ. σ' αυτό το κατώτερο στρώμα (εικ. 5).

-  Προσθέτουμε λίγα λυχνάρια, μεταξύ των οποίων κυριαρχεί ο τύπος X της Κορίνθου51 με 
μια φαρδιά, τετράγωνη μύξα, ένα χαρακτηριστικό που εμφανίζεται μετά το 200 και κορυφώνε- 
ται γύρω στο 150 π .Χ ”

-  Μένει μια τελευταία ομάδα, οι σκύφοι με ανάγλυφη παράσταση: Ενώ οι άλλες ομάδες, 
δηλαδή τα πιάτα, τα λυχνάρια και τα κουζινικά σκεύη εμφανίζονται εξίσου στο κατώτερο 
στρώμα και στο πάνω στρώμα της επίχωσης, οι σκύφοι με ανάγλυφη παράσταση αντιπροσω
πεύονται σε μεγάλο ποσοστό στο πάνω στρώμα και λείπουν σχεδόν εντελώς από το κατώτερο.

Ίσως υπάρχει εδώ κάποια ένδειξη για τη χρονολογία. Υπάρχουν μέχρι τώρα μόνο δυο 
εξαιρέσεις:

-  Τρία τεμάχια από σκύφο με μακριά φύλλα, μέτριας ποιότητας. Προέρχονται όμως από 
την περιοχή ενός αγωγού μπροστά από το μπάνιο της οικίας, γεγονός το οποίο δεν αποκλείει 
κάποια μεταγενέστερη επέμβαση".

-  Ο δεύτερος σκύφος (Κ 31/83)* (πίν. 2α) βρέθηκε στο κόκκινο χώμα κάτω από τη βόρεια * 32 33 34

31.0. Broncer, Corinth IV/Il, 49 α J . Scheibler, Keramelkos X1, 1976, Griechische Lumpen 93, ay. 579, ακόμα atov 2o ai.. 
πριν από to 148 π.Χ.

32. Scheibler. I.c., 1 IS.
33. Ένα τεμάχιο από τον πάτο ενός οκύφου και 2 τεμάχια τοιχωμάτων. 15/5/1985, ιπίχωαη μέχρι και το κάτω μέρος του 

αγωγού.
34. Κ 31/83, Miuopoulos-Leon και Glaser. I.c., 145 α„ εικ. 9 και 10.
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ΒΕΡΟΝΙΚΑ ΜΗΤΣΟΠΟΥΛ ΟΥ-ΛΕΟΝ

στοά του περιστυλίου, το οποίο σ’ αυτό το σημείο δεν παρουσίασε άλλα όστρακα. Μάλλον θα 
έπεσε στη διάρκεια των εργασιών και έτσι πρέπει να δίνει την ακριβή χρονολογία της οικίας με 
το περιστύλιο. Πρόκειται για έναν από τους ωραιότερους σκύφους των Λουσών. Ο πηλός γκρί
ζος, λεπτός, καλά ψημένος, με ελάχιστα άσπρα και ξένα στοιχεία, χωρίς μίκα. Το επίχρισμα στο 
ίδιο χρώμα, καλής ποιότητας. Το σχήμα: ελλειψοειδές, με το χείλος να γέρνει απότομα προς τα 
έξω. Ο διάκοσμος: λεπτές γραμμές χωρίζουν το τοίχωμα σε ζώνες. Στο κάτω μέρος το φυτικό 
στοιχείο, φύλλα από άκανθα και λωτό, ανάμεσα στις άκρες των φύλλων μικροί ρόδακες. Στη 
δεύτερη ζώνη οι μορφές. Πάνω από αυτές μια σειρά «Klammer» και στο χείλος ένα κυμάτιο 
ανάποδα τοποθετημένο. Είναι αξιοσημείωτο ότι στους Λουσούς προς το παρόν τα τεμάχια από 
τουλάχιστον άλλους τρεις σκύφους είναι διακοσμημένα με γυρισμένο κυμάτιο στο χείλος. Θα 
μπορούσε να σκεφτεί κανείς ότι υπήρχε μια ιδιαίτερη προτίμηση γ ι’ αυτή τη λεπτομέρεια. Το 
χώρισμα σε ζώνες με τις οριζόντιες, ανάγλυφες γραμμές κυριαρχεί στους σκύφους της Μ. 
Ασίας” (οι περισσότεροι του β ' μισού του 2ου αι.), το συναντάμε όμως και στο Αργος και στην 
Κόρινθο, αν και πιο σπάνια”. Και για το γκρίζο υλικό παρατηρείται μια έντονη προτίμηση στα 
εργαστήρια της Μ. Ασίας, όχι μόνο στους σκύφους”, αλλά και στα λυχνάρια”, με τη βασική δια
φορά ότι εκεί ο πηλός είναι λιγότερο λεπτός και περιέχει άσπρα ξένα στοιχεία και μίκα. Πιο κο
ντά στους Αουσούς, στην Κόρινθο πάλι, υπάρχουν επίσης σκύφοι με γκρίζο πηλό και επίχρισμα 
και ο Ch. Μ. Edwards θεωρεί τώρα τη γκρίζα ομάδα D σαν κορινθιακή”.

Στη ζώνη με τις μορφές φαίνεται αμέσως ότι ο τεχνίτης έχει κάνει προσπάθεια να παρου
σιάσει μια προσεγμένη σκηνή κυνηγίου. Με ζωντάνια κινείται και μάχεται μια ομάδα πολεμι
στών με ένα λιοντάρι, δυο σκύλους και έναν πάνθηρα. Κάτω από τις ανθρώπινες μορφές, ανά
μεσα στα μπροστινά πόδια του αλόγου και κάτω από το λιοντάρι, σώζεται λίγο τοπίο, εκεί που 
οι σφραγίδες ήταν κομμένες από κάποιο άλλο σύνολο. Εύκολα αναγνωρίζει κανείς γνωστά πρό
τυπα για τον πεσμένο πολεμιστή με στρογγυλή ασπίδα, τον ιππέα με δόρυ και το μισογονατι- 
σμένο πολεμιστή με ασπίδα35 36 37 38 39 40. Κινούνται στη σαρκοφάγο του Μ. Αλεξάνδρου, στα μωσαϊκά της 
Πέλλας, στη ζωφόρο του τάφου των Λευκαδίων. Τους βλέπουμε στο ανάγλυφο του Δεξίλεω, σε 
μια μετόπη από τον Τάραντα41, σε μια βάση από τη Μεσσηνία42 43, σε αμαζονομαχίες4' κλπ.

Με τις απομονωμένες σφραγίδες ο τεχνίτης των Λουσών πέτυχε μια ζωντανή και πρωτό
τυπη παράσταση με συνεχόμενη σκηνή κυνηγίου, διαλέγοντας τις μορφές έτσι ώστε να συνανα
στρέφονται μεταξύ τους, ενώ στην πραγματικότητα προέρχονται από εντελώς διαφορετικές 
σκηνές. Πέτυχε επίσης να γεμίσει τη ζώνη, χωρίς να επαναλάβει ούτε μία μορφή δύο φορές.

35. Λ. Laumonier, Expl. archeol. de Ddlos, XXXI, 1977, «La c0ramique hellenistique a reliefs», 1 Ateliers «ioniens», 
passim.

36. G. Siebert, Recherches sur les ateliers de bols a reliefs du Peloponndse a Pepoque helldnistique, 1978, 32, atelier de De- 
metrios - Ia$6n, «de telles influences (ioniennes) se manifestent aussi ds. la composition en bandeaux de zones qui cara- 
ctdrise la majorite des vases a Argos I ’atelier de D-l cst le scul qui utilise couramment ce procede...», και C. M. 
Edwards, Hesperia 50, 1981, 195: για την ομάδα V «a characteristic feature is the decoration in friezes». Υπάρχουν λί
γοι σκύφοι και στην Ήλιδα.

37. Laumonier, l.c.
38. V. Mitsopoulos-Lcon in Festschrift Kenner, 248 ff.
39. C. M. Edwards, Hesperia 50, 1981,203, fabric D· ο ίδιος, Hesperia 55, 1986,404.
40. C. M. Havellock, Hellenistic Art, 1971, εικ. 150-152.
4 1. Βλ. και Rotroff, l.c., 19, και Siebert, l.c., 159.
42. R. MA. Richter, Sculpture and Sculptors ol the Greeks, 1970, 105, fig. 450.
43. T. Hblscher -  E. Simon, AM 91, 1976, 115 σσ., 146, πίν. 48,2.
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Βέβαια δεν φτάνει τις θαυμάσιες σκηνές τριών σκύφων του τέλους του 3ου και της αρχής 
του 2ου αι. από την Αθήνα (Κεραμεικός και Αγορά44), στους οποίους μεγάλες μορφές με εξαιρε
τικά δουλεμένες λεπτομέρειες κινούνται σε όλο το ύψος του τοιχώματος. Ξεχωρίζει όμως από 
τους σκύφους του Αργους, όπου μικρές μορφές, χωρίς ευκινησία, είναι μοιρασμένες στο χώρο 
μαζί με τα ζώα, χωρίς να υπάρχει ενιαία γραμμή ούτε βάθος. Συνήθως λείπει και η συνεχόμενη 
σκηνή. Όπως γράφει ο Siebert4', «οι σκύφοι κυνηγίου της Πελοποννήσου στερούνται ποιοτικώς 
και ποσοτικώς σε σχέση με τους αθηναϊκούς». Και για την Κόρινθο, ο CH. Μ. Edwards παρατη
ρεί έλλειψη πρωτοτυπίας, απλή αντιγραφή των αττικών και αργίτικων σκύφων46. Και εδώ: συ
νήθως λείπει κάποια συνέχεια στην παράσταση.

Ίσως στέκεται ο δικός μας σκύφος πιο κοντά στους σκύφους της Μ. Ασίας: συναντάμε κά
ποια συγγένεια των μορφών μας στις αμαζονομαχίες, σε κυνήγι αγριόχοιρου ή με το λιοντάρι47. 
Διαφέρουν όμως γενικά το σχήμα του αγγείου και ο πηλός, γκρίζος μεν, αλλά χωρίς μίκα. 

Τελειώνοντας, συνοψίζουμε προς το παρόν τις εξής παρατηρήσεις:
Το κεραμικό υλικό που χρησιμοποιήθηκε στα σπίτια των Λουσών (ραίνεται περιορισμένο: 

κυριαρχούν τα ίδια απλά πιάτα, οι σκύφοι με ανάγλυφη παράσταση, τα κουζινικά σκεύη. Στους 
σκύφους με παράσταση μορφών ή φυτών διακρίνουμε ένα πνεύμα ζωντανό, τη δυνατότητα να 
χρησιμοποιηθούν τα διάφορα στοιχεία με έναν τρόπο πρωτότυπο: ενώ παρατηρείται κάποια 
συγγένεια με άλλα μέρη, δεν αποκλείεται και μια ντόπια δραστηριότητα. Από την άλλη πλευρά, 
φαίνεται ότι υπερέχει ο αριθμός των σκύφων με μακριά φύλλα. Προς το παρόν συμπεραίνουμε 
ότι το κατώτερο όριο της κεραμικής στο στρώμα εδάφους της οικίας με το περιστύλιο κυμαίνε
ται ανάμεσα στο μέσο και το τέλος του 2ου αι. π.Χ.

ΒΕΡΟΝΙΚΑ Μ ΗΤΣΟΠ Ο ΥΛΟ Υ-ΛΕΟ Ν
Α υστρισχό Αρχαιολογικό ινστιτούτο  :|
Αθήνα

44. W. Schwabachcr. AJA 45,1941,182 cw„ 207-212. U. Hausmann, Hcllcnfstische Reltefbecher, 1959,106, Anm. 68.
45. Siebert, l.c.,260
46. C. M. Edwards, Hesperia 50.1981,196.
47. Laumonler, l.c.
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ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ «ΔΙΔΥΜΟΥΣ» 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥΣ ΤΑΦΟΥΣ ΤΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ*

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΡΩΜΙΟΠΟΥΛΟΥ

Η ανάγκη δημοσίευσης «κλειστών» συνόλων ελληνιστικής κεραμικής και μικροτεχνίας είναι 
επιτακτική. Ιδιαίτερα η δημοσίευση των πολυπληθών ευρημάτων από τα μεγάλα μακεδο

νικά κέντρα Βέροια, Πέλλα και Αμφίπολη θα είναι καθοριστική για την πληρέστερη γνώση της 
ελληνιστικής κεραμικής και θα συμβάλει στο να προσδιοριστούν οι σχέσεις και οι διαφορές με 
τα άλλα κέντρα παραγωγής της Δύσης (δυτ. Πελοπόννησος, Ήπειρος, Κ. Ιταλία) και Ανατολής 
(ανατολ. Αιγαίο, Δωδεκάνησα, Μ. Ασία).

Μικρή συμβολή στη γνωριμία με την ελληνιστική κεραμική της Βέροιας αποτελεί το θέμα 
της ανακοίνωσης αυτής. Πρόκειται για ένα σύνολο κτερισμάτων που βρέθηκαν μέσα σε τρεις τά
φους’: δύο τύπου μακεδονικού και έναν κιβωτιόσχημο. Η περιοχή που αποκαλύφθηκαν τυχαίως 
οι τάφοι, κατά τη διάρκεια διάνοιξης αυλάκων, είναι γνωστή ως ένα από τα μεγάλα νεκροτα
φεία της ελληνιστικής και στη συνέχεια ρωμαϊκής και πρώιμης βυζαντινής περιόδου, που βρί
σκονταν έξω από τα νότια τείχη της πόλης.

Οι δύο μακεδονικοί τάφοι, ο Α και ο Β, ονομάστηκαν «δίδυμοι» γιατί είναι φανερό ότι χτί
στηκαν συγχρόνως, έχουν τις ίδιες διαστάσεις (μήκος 3.17 μ., πλάτος 2 μ. και ύφος 2.55 μ. εσω
τερικά) και τα ίδια μορφολογικά στοιχεία: μονοθάλαμοι, με απλή δωρική πρόσοψη και ελεύ
θερο αέτωμα χωρίς ημικίονες και διακόσμηση και με ελαφρά καμπύλη οροφή (πίν. Ια). Τα εσω
τερικά τοιχώματά τους είχαν λευκό κονίαμα και σε ορισμένα σημεία τους βρέθηκαν in situ σιδε
ρένια καρφιά για την ανάρτηση κτερισμάτων ή προσωπικών αντικειμένων των νεκρών. Τέσσε
ρις επάλληλες σειρές γωνιασμένων πωρολίθων έφραζαν τα θυραία ανοίγματά τους, στα οποία 
δεν υπήρχαν θυρόφυλλα. Το σημείο της πυράς, όπου αποτεφρώθηκαν οι νεκροί, δεν έγινε δυ
νατό να επισημανθεί, διότι ολόκληρη η επίχωση επάνω και γύρω από τον τάφο είχε διαταραχθεί 
από τις εκσκαφές των αυλάκων, αλλά παρόλ' αυτά διακρίνονταν τέφρες στην επίχωση. Σε πολύ

* Ορισμένα από τα ευρήματα των παρουσιαζομένων εδώ τάφων έχουν ήδη αναφερθεί ο>ς συγκριτικό υλικό, αν και ήταν 
αδημοσίευτα, στη μελέτη Ελληνιστικοί λαξευτοί τάφοι Βέροιας των Σ. Δρούγου και 1. Τυυράτσογλου. Για λόγους συ
ντομίας θα χρησιμοποιηθούν παρακάτω οι εξής συντομογραφίες: Δ-Τ * Η παραπάνω μελέτη των Δρυύγου -  Τουρά- 
τσογλου. SEARCH: Κατάλογος The Search for Alexander, ΘΑΜ: Θησαυροί Αρχαίας Μαχεόονίας, Κατάλογος 

I. Α Δ28,1973, Βι. ο. 439. και ΑΔ 29,1973-1974, Β.τ, σ. 701, αχ. 2. και Δ-Τ: σχ. I, τοπογραφικό, κληροτεμάχιο αρ. 347.



ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΡΩΜΙΟΠΟΥΑΟΥ

κοντινή απόσταση από την πρόσοψη του τάφου Β αποκαλύφθηκε ο κιβωτιόσχημος τάφος Γ, 
διαστάσεων 1.00 x 1.70 μ. και ύψους (εσωτερικά) 1.30 μ. Ο τάφος αυτός, χτισμένος με γωνια
σμένους πωρόλιθους, σφράγισε στην κυριολεξία την είσοδο του τάφου Β (πίν, 1β). Τα εσωτε
ρικά του τοιχώματα ήταν επιχρισμένα με κίτρινο κονίαμα. Και στους τρεις τάφους βρέθηκαν 
υπολείμματα καμένων οστών και τέφρες, τόσο στο δάπεδο όσο και μέσα σε αγγεία (τάφος Α). 
Σύμφωνα με τις ομάδες των κτερισμάτων, διακρίνονται δυο διαφορετικές χρονολογικά χρήσεις 
του τάφου Α (4ος και 2ος αι. π.Χ.) και από μία στους τάφους Β και Γ. Στο δάπεδο του τάφου A 
βρέθηκαν και μεγάλα σιδερένια καρφιά, που ανήκαν προφανώς σε ένα ξύλινο κρεββάτι - φορείο.

■ΐ&ΒΛίο
α Γ  %& I
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2J0 Μ

Σχεδιαστική απόδοση των τάφων Λ και Β

ΤΑ ΚΤΕΡΙΣΜΑΤΑ 

Τάφος A

Λ '  χ ρ ή σ η :

1) Γ 1793: Φιαλίδιο2 * μελαβαφές ακέραιο με χείλη που στρέφουν προς τα μέσα. Βάση δακτυ- 
λιωτή. Πηλός ερυθρωπός. Ύψ. 0.035 μ. Διάμ. β. 0.048 μ. Διάμ. χ. 0.075 μ. (πίν. 2α).

2) Μ 991-99ΙΑ: Δυο τοξωτές χρυσές πόρπες χωρίς τις περόνες τους2. Στο ένα πέρας φέ
ρουν προτομή Ομφάλης και στο άλλο Πήγασο ανάμεσα σε δυο σφαιρίδια (πίν. 2β). ΘΑΜ αρ. 63, 
SEARCH αρ. 55, όπου και η σχετική βιβλιογραφία.

3) Ν 13α: Χρυσός στατήρας Αλεξάνδρου Γ \  νομισματοκοπείου Αμφίπολης4 ή Πέλλας. 
Όψη A ':  κεφαλή Αθηνάς. Όψη Β ':  Νίκη και κάνθαρος (πίν. 2β).

2. Δ-Τ, σ.129 κ.ε. Agora XII, πίν. 34.
3 . 1. Τουράτσογλου, «Dated Gold: The Evidence from Hellenistic Macedonia», The A rt o f  the Greek Goldsmith, 1998, ed. 

D. Williams, ο. 31-32.
4 .0  x. M. Price δέχεται ότι η κοπή είναι «ζώντος» του Αλεξάνδρου Γ ' , μάλλον του 330-325 π.Χ., και πιστεύει ότι το νο

μισματοκοπείο είναι της Πέλλας. Πρβ. Μ. Price, Alexander the Great and Philip Arrhidaeus, 1991,85 κ.εξ. και 106 κ.εξ. 
και Η. Troxell, «Studies in the Macedonian Coinage of Alexander the Great», Num. St. N° 21,1997,100-103.
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Β ' χρήση:
Δυο αμφορίσκοι (αρ. 1766 και 1767), βλ. ανάλογα παραδείγματα στο θαλαμωτό τάφο Θώ- 

μογλου Βεροίας5. Τέσσερις αρυτήρες (αρ. 1768-1771, πίν, 3α). Μέσα στον υπ’ αρ. 1769 βρέθηκε ο 
λύχνος αρ. 1794 και στον αρυτήρα 1770 ο λύχνος αρ. 1795. Συνολικά βρέθηκαν πέντε λύχνοι 
(αρ. 1794-1798, πίν. 3β). Ανήκουν όλοι σε διάφορες παραλλαγές του ίδιου τύπου, που το κύριο 
χαρακτηριστικό τους είναι η έλλειψη πραγματικών λαβών και η αντικατάστασή τους με μικρούς 
πλαστικούς λοβούς ή πλαστικά σιγμοειδή εξάρματα. Οπωσδήποτε αποτελούν τυπικά παραδείγ
ματα των χρησιμοποιημένων στο α ' μισό του 2ου αι, π.Χ. λύχνων6 στη Βέροια.

Χυτροειδές αγγείο με πώμα, που στο κέντρο φέρει κομβιόσχημη λαβή (ύψος 0.23 μ.) αρ. 
17727 8 9 (πίν. 3α). Περιείχε καμένα ανθρώπινα οστά. Μία ακέραιη πυξίδα (αρ. 1773) με επίχρισμα 
κοκκινωπό και πηλό κιτρινωπό (ύψος 0.08 μ.) και μια μεγάλη πυξίδα με πώμα, αλλά αποτελού- 
μενη από διάφορα θραύσματα (αρ. 1774)· το ύψος της χωρίς το πώμα είναι 0.115 μ. Βρέθηκαν 
επίσης τέσσερις πυξίδες μολύβδινες (αρ. 979, 980, 981, 983)* (πίν. 4). Οι διάμετροί τους είναι 
από 0.03-0.06 μ. και το ύψος τους κυμαίνεται από 0.03 μ. περίπου ως 0.075 μ. Μέσα στη υπ’ αρ. 
980, που είναι και η μεγαλύτερη (ύψος 0.075 μ., διάμετρος βάσης 0.08 μ.), ήταν τοποθετημένο 
ένα όστρεο. Τα μυροδοχεία, δεκατρία συνολικά, κυριαρχούν ως είδος αγγείου. Από αυτά (αρ. 
1775-1787, πίν. 5-6) το τα 1775 και 1780 είναι τύπου «δυτικής κλιτύος». Το 1775 (ύψος 0.18 μ.) 
έχει γάνωμα μελανό, πηλό κοκκινωπό και χαρακτή βλαστόσπειρα με γραπτά φύλλα κισσού, 
πρβ. τύπο διακόσμησης της πυξίδας αρ. 1335 τάφου Θώμογλου’. Το υπ’ αρ. 1780 έχει σώμα 
σφαιρικό (\η|>ος 0.115 μ.), είναι μελαμβαφές με κοκκινωπό πηλό και η διακόσμησή του είναι 
συνδυασμός χαρακτής βλαστόσπειρας και επίθετου λευκού χρώματος10 11. Στα μυροδοχεία πρέπει 
να συγκαταλεχθεί και ο ψευδοαμφορίσκος αρ. 1789 (ύψος 0.08 μ.) με τις μαστοειδείς συμφυείς 
λαβές". Τα τρία άωτα σκυφίδια αρ. 1790-1792 (πίν. 5), παρόλο που αντιπροσωπεύουν διαφορε
τικούς τύπους, είναι σύγχρονα (βλ. ανάλογα παραδείγματα στον τάφο Θώμογλου, Δ-Τ, πίν. 52).

Το αρυβαλλοειδές μελαμβαφές φιαλίδιο αρ. 178812 με επίχρισμα καστανοκόκκινο και χαρα
κτή διακόσμηση που σχηματίζει πεντάγωνα και γι’ αυτό ονομάζεται τύπου «football»

ανήκει σε μια σπάνια ομάδα αγγείων του 2ου αι. π.Χ. (πίν. 4) Τέλος βρέθηκε και 
τμήμα μεγάλου αγγείου (ίσως αμφορίσκος) μελαμβαφές στο άνω τμήμα του (σωζ. ύψος 0.135 μ., 
πηλός τεφρός), αρ. 1799 (πίν. 6), και θραύσματα από άλλο άβαφο αγγείο, ίσως πινάκιο ή λε
κάνη, με πηλό κοκκινωπό, αρ. 1800.

Μια χάλκινη βαθιά φιάλη αρκετά ελλιπής (διάμ. 0.20 μ.), αρ. 978. Μια σιδερένια στλεγγίδα 
σε κομμάτια. Μαζί με τη στλεγγίδα ένα χάλκινο ψέλλιο (διάμ. 0.07 μ.), αρ. 985. Επίσης ο αρ. 986 
χάλκινος κρίκος και τμήμα σιδερένια πόρπης, αρ. 987. Σιδερένια και χάλκινα εξαρτήματα (κλει
δαριά;) ενός κιβωτιδίου, αρ. 988 και 989. Ένα χάλκινο ασπιδόμορφο κομβίο, αρ. 993.

5. Δ-Τ, ο. 50*51 και ο. 117-120.
6. Δ-Τ. ο. 133 κ.ε.
7. Δ-Τ. α. 60. ay. 1348. Δεν ακολουθώ την ονομααΐα λέβης.
8. Δ-Τ. ο. 39. αρ. 922 κ.ε. Δεν είναι «παρόμοιες» οι πυξίδες που αναφέρονται εκεί. Υπάρχει διαφορά στο σχήμα.
9. Δ-T, ο. 161, όπου δεν αναφέρονται πρδ. μυροδοχείων.

10. Α-Τ.α. 123 κ.ε.
11. Το υπ' αρ. 1260, που αναφέρεται από Δ-Τ: ο. 123 είναι διαφορετικό.
12. Δ-Τ. α. 129. και Agora XXIX, αρ. 321 (170-150 π.Χ.).

37



ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΡΩΜΙΟΠΟΥΑΟΥ

992: Ζεύγος χρυσών ενωτίων σε μορφή περιστεριών που κρέμονται από στέλεχος, του 
οποίου το άνω μέρος διαμορφώνεται σε δίσκο που έχει στο κέντρο του κόκκινη ημιπολύτιμη πέ
τρα (πίν. 7α). Ο τύπος αυτός απαντιέται στο 2ο αι. π.Χ. ° Επίσης μαζεύτηκαν τεμάχια από ξύ
λινο διάτρητο στέλεχος για την προσάρτηση στεφανιού και φυλλάρια, αρ. 994, από χρυσό, που 
ανήκαν ίσως σε στεφάνι. Βρέθηκαν ακόμη και περίτμητα ελάσματα χρυσά (Ερωτιδεύς, Γοργό- 
νειο;).

Το νεότερο χρονολογικά νόμισμα που βρέθηκε μέσα στον τάφο είναι το Ν 13β, χάλκινο νό
μισμα Θεσσαλονίκης που χρονολογείται στο 187-168 π.Χ. (Gaebler XXII, 25)'\ και έξω από τον 
τάφο, σε επαφή όμως με αυτόν, βρέθηκε χάλκινο νόμισμα Αμφιπολιτών (Gaebler VIII, 24 ή 25) 
του 187-168 π.Χ.

Τάφος Β

Το περιεχόμενό του αποτελεί μια ενότητα, εφόσον ο τάφος δεν ξαναχρησιμοποιήθηκε, 
όπως αναφέρθηκε και παραπάνω.

Ευρήματα:
1) Αρ. 1803: Οξυπύθμενος αμφορέας, ύφος 0.65 μ. Ο τύπος που υπάρχει μετά τα μέσα του 

4ου αι. π.Χ. (πίν. 7β)
2) Αρ. 1802: Αωτο σκυφίδιο, ύφος 0.03 μ. και διάμ. χ. 0.083 μ. (πρβ. Agora XII, αρ. 802, πίν. 

32). Εσωτερικά στον πυθμένα τέσσερα εμπίεστα ανθέμια. Πηλός κοκκινωπός, επίχρισμα καστα- 
νοκόκκινο (πίν. 8α).

3) Αρ. 1801: Ψευδοαμφορίσκος όχι ακέραιος με δυο συμφυείς πλαστικές λαβές στο ύφος 
του ώμου. Διακόσμηση με επάλληλες κοκκινωπές ταινίες. Σωζ. ύφος 0.185 μ. (πίν. 8α)

4) Αρ. 996 Μ: Τεμάχια από σιδερένια στλεγγίδα και άγνωστο αντικείμενο.
5) Έξω από τον τάφο (στην πρόσοφή του) βρέθηκε χάλκινη βαθιά φιάλη ακέραια, αρ. 995 

Μ. Ύφος 0.045 μ., και διάμ. χ. 0.135 μ. (πίν. 8β)

Τάφος Γ

Χρησιμοποιήθηκε μια φορά. Περιείχε κτερίσματα που συνήθως βρίσκονται σε γυναικείες 
ταφές.

1) Αρ. 1112: Χρυσό περιδέραιο με απολήξεις διαμορφωμένες σε λεοντοκεφαλές. Μήκος 
0.29 μ. (πίν. 9α)

2) Αρ. 1113: Χρυσή δανάκη (;) με εμπίεστη κεφαλή Γοργονείου* στο πίσω μέρος υπάρχει 
κρίκος πρόσδεσης. Διάμ. 0.015 μ. (πίν. 9α)

3) Αρ. 1116: Τριμερής χρυσή αλυσιδωτή απόληξη, ίσως περιδέραιου ή ενωτίου. Τα άκρα της 
αλυσίδας καταλήγουν σε καρπούς1' (πίν. 9β).

4) Αρ. 1804: Αωτο σκυφίδιο μελαμβαφές, ακέραιο. Τεφρός πηλός. Ύφος 0.035 μ., διάμ. χ. 
0.092 μ. (πίν. 8β) 13 14 15

13. SEARCH, αρ. 7 1, χαι ΑΔ 33, 1978, A ' , σ. 360. Β. Depperl—Lippitz, Griechischer Goldschmuck, 1985, σ. 260.
14. Η ακριβέστερη χρονολόγηση (187-168 π.Χ.) αναφέρεται από τον I. Τουράτσογλου στο άρθρο του «The Coinage of the 

Roman World in the late Republic: Macedonia» στο B.A.R. 326 (1987), σ. 55, πίν. 8,2.
15. Hoffmann-Davidson, Greek Gold, o. 233.
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5) Αρ. 1805: Μυροδοχείο άχρωμο με σφαιρικό σώμα. Πηλός γκρίζος. Ύφος 0.105 μ. (πίν. 8β)
6) Τέλος υπήρχε ένα κεφαλάκι ειδωλίου γυναικός με κόμμωση «Melonenfrisur».

Συμπερασματικά μπορεί να ειπωθεί ότι τα ευρήματα στο σύνολό τους ανήκουν σε τρεις 
διαφορετικές χρονικές περιόδους: Η παλαιότερη ομάδα (α ' χρήση) του τάφου Α χρονολογείται 
στον 4ο αι. πΧ., όπως και η ομάδα κτερισμάτων του τάφου Β. Τα ευρήματα του τάφου Γ χρονο
λογούνται στον 3ο αι. π.Χ. (πρβ. ανάλογα παραδείγματα από αλλού) και το μεγάλο σύνολο ευ
ρημάτων της β ' χρήσης του τάφου Α χρονολογείται γύρω στα μέσα του 2ου αι. π.Χ. και θυμίζει 
ανάλογα σύνολα που βρέθηκαν στους λαξευτούς τάφους της Βέροιας (βλ. δημοσίευση Δρούγου 
-  Τουράτσογλου) και συγκεκριμένα σύνολα του οικοπέδου Θώμογλου.

Από τα κτερίσματα φαίνεται ότι στον τάφο Α υπήρχαν νεκροί και των δύο φύλων, ενώ 
στον Β η μοναδική ταφή πρέπει να ήταν ανδρική. Ο τάφος Γ ανήκε σε γυναίκα.

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΡΩΜΙΟΠΟΥΑΟΥ 
Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο 
Αθήνα
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a . Οι «δίδυμοι» μακεδονικο ί τάφοι Α  και Β.

β. Ο τάφος Γ π ο υ  ίφ οαζε τον τάφο Β.
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1793

or. To (iq . 1793 α γγε ίο  της τα φ ή ς  (α) το ν  τά φ ο ν  Α .

Τ' υ, m k m c  W/-W//1 *<„ oyx m ,6 ;  στατήρα; τη;  ταφή;ταφής (a) τον τάφον Α.
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1768 1795 1770 1794 1769

α. Α γγε ία  της ταφής (β) το ν  τά φ ου  Α.

β. Λ ύχνο ι της ταφής (β) του  τά φ ου  Α.

Π Ι Ν Α Κ Α Σ  3
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Αγγεία της ταφής (fi) του τάφου Α.

ΠΙΝΑΚΑΣ4
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1780 1775 1792 1790 1791

1779 1776 1778 1777

Α γ γ ε ία  τη ς  τα φ ή ς  (β) το υ  τά φ ο ν  Α .

Π Ι Ν Α Κ Α Σ  5
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: \ί

1784 1783 1769 1786 1782

1781 1799

Α γγε ία  της τα φ ής (β) το ν  τά φ ο υ  Α.
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α. Τα χυναά ενώτια 992 της ταφής (β) τον τάφον Λ.

β. Ο οξνπνθμενος αμφορέας 1803 τον τάφον Π.

Α \s\K/v/,
·.
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i

α. Α γ γ ε ία  το ν  τά φ ο ν  Β.
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Κ οσμήματα  τον τάφον Γ.

1 Ι Ν Α Κ Α Σ 9

ν

■*

•ί
'31 ■

Μ
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LA CERAMICA TARDO-ELLENISTICA 
DIGORTINA (CRETA)*

JEANNETTE PAPADOPOULOS

Da quasi un secolo la Missione Archeologica Italiana scava nel sito delPantica Gortina, 
nelPisola di Creta1. La ricerche di maggiore rilevanza hanno finora interessato sopratutto 

I’acropoli* e i principali complessi monumentali della cittA romana3, mentre, a partire dal 1978, con 
la ripresa di ricerche sistematiche sotto la direzione del Prof. Antonino Di Vita, sono stati indagati, 
tra Paltro, alcuni settori della cittd bizantina4.

Della topografia e deirimpianto urbanistico di et& classica ed ellenistica si conosce ancora 
troppo poco in rapporto a quanto la tradizione storica ci ha tramandato sull’importanza di Gortina 
e sul suo ruolo politico, rilevante sopratutto nei secoli precedenti la conquista romana3. Del 
periodo ellenistico si conoscono solo alcune tombe a camera della necropoli occidentale* e scarsi 
elementi sulla estensione delPabitato e sulla viabilitd, emersi dagli interventi di urgenza effettuati 
dalla Scuola Archeologica Italiana, su richiesta delPEforia, negli anni 1978-1979, in prossimitd del

* Per lo scavo dellc fortiricazioni, si veda ora N. Allegro -  M. Ricciardi, Le fortificazioni dl etA ellenistica, Gortina IV,
Padova 1999 (Monografie della Scuola Archeologica dl Atene e delle Mission! Italiane in Oriente X). Per i rinvenimenti 
del 1978: ASAtene, LXII, 1984, in corso di stampa *= AA.VV. Gortina 1, a cure di A. DI Vita, Roma 1988 (Monografie 
della Scuola Archeologica di Atene e delle Mission! Italiane in Oriente III).

1. Si veda il recente volume AA.VV., Creta antica. Cento anni dl archeologla Italiana (1884-1984), (Catalogo della mostra di 
Iraklton, Roma, Atene, in occasione del ccntenario delle ricerche archeologiche italiane a Creta), Roma 1984; in partl- 
colare II capttolo suite esplorazioni e I primi grand) scavi (pp. 27-34), e la sezione dedicate alia cittA di Gortina (pp. 69- 
115), con I principal) riferimenti bibliografid. Inoltre, in generale, M. Guarducci, Inscriptions Cretlcae IV, Tituli Got- 
tynii, Roma 1950, p. I ss.

2. D. Levi, In ASAfene, XXXIli-XXXiV, 1955-1956. p. 207 ss.; V. Santamaria Scrinari -  G. Rizza, II santuario sull’acropoli 
di Gortina, Roma 1968, con bibliografia precedente.

3. V. Creta antica, cit., in particolare pp. 90 ss., con bibUografia.
4. A. Dl Vita, in ASAtene, LV1I-LVIII, 1979-1980, pp. 447 ss.; Id., Ibidem, LXII, 1984, in corso di stampa. Brevi notlzie in 

BCH, 105,1981, p. 876; Ibidem, 108.1984, p. 833, flgg. 181-182; Ibidem, 109,1985, p. 852.
5. G. Cardinal!, «La guerra di Lyttos», in Rivista dl Fllologta, 1905, p. 519 ss.; H. van Effenterre, «La Crdte et te mond grec

de Platon A Polybe», BEFAR 163,1948, p. 235 ss.; P. Bruld, La plratcrlc crAtolse hcllinistiquc, Paris 1978, passim. , \  ^  ΗΛ k jr
6. A. Ιωαννβον-Καρέτζσυ, in Αελτίον, 29,1973-1974, II, 3, p. 889 ss.

^

"i
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modemo paesino di Mitropolis7. Qui lo scavo stratigrafico ha permesso di individuare resti di 
strutture abitative di epoca ellenistica, sottostanti alia piu estesa e documentata fase di eta romana. 
II materiale rinvenuto in associazione con tali strutture e tuttavia alquanto frammentario e per- 
tanto di difficile classificazione ai fini della definizione cronologica.

La scoperta piu interessante per la conoscenza della storia ellenistica della citta e stata I’indivi- 
duazione e lo scavo, dal 1981 al 1986, della cinta difensiva che si snoda sulla dorsale delle colline che 
sovrastano a Nord la citta bassa (tav. la)8.

La funzione strategica di tale linea fortificata dovette essere rilevante nel periodo di maggiore 
instability politica dell’isola, se si senti la necessity di ricostruire in due momenti diversi le mura, 
apportandovi delle modifiche anche nel tracciato (tav. lb): il primo impianto potrebbe essere 
suggestivamente identificato con la fortificazione che Tolemeo IV inizio a costruire a Gortina, 
come testimonia Strabone (X, 4, 11); la seconda cinta, databile, sulla base dei rinvenimenti 
monetali, nel I sec. a.C., e fomita di torri quadrangolari esteme e di altre piccole torri disposte 
lungo il paramento intemo del muro di difesa.

Proprio lo scavo delle torri (in particolare la grande torre 4, sulla collina di Pervolopetra, e la 
torre B sulla collina di Profitis Ilias, tav. 2a-b), ci ha restituito un complesso di material! di grande 
interesse per lo studio della produzione ceramica locale:

-  in primo luogo perche e databile con sufficiente precisione al momento finale di utilizza- 
zione della fortificazione, distrutta repentinamente (forse da un terremoto)9 poco dopo il 30 a.C., 
come attesta il rinvenimento di un tesoretto di monete della zecca di Cnosso nello strato di 
distruzione della torre A sulla collina di Profitis Ilias10 11;

-  in secondo luogo, perche i vasi, rinvenuti negli strati di distruzione delle torri, pur non 
essendo numerosi, rappresentano un contesto unitario intatto e, alio stesso tempo, costituiscono 
una campionatura di tipologie ceramiche di destinazione domestica, comuni nel tardo ellenismo a 
Gortina, solo in parte gia note dalla documentazione frammentaria dal centro urbano.

Il vasellame, usato dalla guarnigione della fortificazione, comprende ceramica da mensa, da 
fuoco e contenitori per la conservazione di acqua e vino: sono rappresentati tre diversi tipi di vasi 
potori in piu esemplari, una scodella, un piatto, un bacino, Una lagynos, due diverse olle da fuoco, 
tutti dalla torre B; dalla torre 4 provengono, invece, un’anfora, una brocca laghiniforme e due idrie 
dello stesso tipo (tav. 3a-b, 4a-b, 5a-c, 6a-b, 7a-b)n.

Analogie riscontrate nel corpo ceramico e nelle caratteristiche della vemice del vasellame fine 
inducono ad attribuirlo, se non ad una unica officina, ad ateliers apparentati, operanti verosimil-

7. Per i rinvenimenti del 1978: AA.VV., in ASAtene, LXII, 1984, in corso di stampa; notizie preliminari sugli scavi del 
1979 in ASAtcnc, LV11-LV1II, 1979-1980, Atti della Scuola, p. 458 ss. La pubblicazione degli interventi di scavo e dei 
material! del 1979 sard oggctto di un prossimo volume de\V Annuario.

8. N. Allegro -  M. Ricciardi, «Le fortificazioni di Gortina», in A tti V Convegno Internationale Studi Cretesi (Αγιος Νικό
λαο; 1981), I, 1985, p. 1 ss.; Id., «Le fortificazioni di Gortina in eta ellenistica», in Cretan Studies, I, in corso di stampa. 
Brevi notizie in BCH, cit. supra nota 4, e BCH  106,1982, pp. 625-626; ibidem, 107, 1983, p. 827.

9. A. Di Vita, in ASAtcnc, LVJI-LVlIi, 1979-1980, p. 435 ss.
10. Allegro -  Ricciardi, in Cretan Stydies, cit.
11. Tutto il materiale proveniente dai saggi nelle fortificazioni sard pubblicato su un prossimo volume dell 'Annuario della 

Scuola Italiana.
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Fig.! Discgno del kantharos della rav. 4a.

mente a Gortina stessa11. Ugualmente le caratteristiche comuni dei grand! contenitori dalla torre 4 
hanno riscontro nei material! acromi frammentari daH’abitato di Gortina1*.

I tipi gia documentati dai rinvenimcnti ne! ccntro urbano, il bicchiere cilindrico, la tazza a 
fondo piano, il bacino vcmiciato intcmamente (tav. 3a-b, 4a, 5b), sono tra i piu comuni nclla pro- 
duzionc ceramica locale di eta ellenistica e ampiamente diffusi ncl resto dcll’isola"; in particolare, 
la pubblicazione sistematica dei material) di Cnosso‘\  unico centro cretcsc del quale la ceramica 
ellenistica sia sufficientemente nota, permette di seguire una evoluzione morfologica dei tipi citati 
nclla produzione locale cnossia tra Ια fine del IV sccolo e I’etA romana imperialc, chc t  di sostegno, 
anche se con le necessarie cautele, per la datazione dei rinvenimenti di Gortina.

I bicchieri cilindrici dalle fortificazioni sono difatti paragonabili con gli esemplari piu tardi da 12 13 14 15

12. II corpo ccramico della quasi totality dei frammenti di vasellame fine da Gortina si presenta ben depurato, di consistcnza 
generalmentc non motto dura, di colorc chiaro; simili caratteristiche sono riscontrabili nei material! ceramicl del vari 
centri della Messard, in primo luogo Fcst6s, i cui rinvenimcnti di epoca ellenistica sono ancora per la maggior parte 
inediti: D. Levi, in ASAtene, XLIII-XLIV, 1965-1966, p. 569 ss.; L. Mercando, Ibidem, LII-Llll, 1974-1975, p. 15 $s.; 
per la data presunta della distnizione di questo ccntro verso la metd del II sec. a.C.. v. anche D. Levi, In ASAtene, XLV- 
XLV1,1967-1968, p. 15 ss. Per i vasi di tlpo Hadra, v. V. La Rosa, «Ceramiche del tipo Hudra da FestOs», In Alessandria 
c II mondo dlcnisticoromono, StudI in onore di Achilla Adriani, III, Roma 1984, p. 804 ss. La ceramica di ctd ellenistica 
dl Cnosso ha invecc un colore piu scuro, ma ncl I sec. a.C. 6 ugualmente caratterizzata da un corpo ccramico tcncro c da 
una scadente qualitd della vemice. Non sono state effettuate analisi fisico-chimiche sul frammenti di Gortina, ma, per le 
officlnc ceramiche di Crcta v. P. J. Callaghan -  R. E. Jones, «Hadra Hydriac und Central Crete: A Fabric Analysis», in 
BSA, 80,1985, p. 14 ss.

13. II corpo ccramico piu duro e com pat to con alcunl vacuoli, il tipo di degrassanti (chamotte e alcuni microfossill), IMn- 
gubbiatura biancastra. opaca c sot tile, sono comuni anche alia ceramica acroma, ai plthol e ai tcgoli: v. P. Rendlnl, In 
ASAtene. LXI1,1984, in corso di stampa.

14. J. Papadopoulos. in ASAtene, 1.XII, 1984, in corso di stampa.
15. B. Homann-Wedcking, «Λ kiln Site at Knossos», in BSA, 45, 1950, p. 165 ss.; J. N. Coldstream el alii, «Knossos, The 

Sanctuary of Dcmeter», BSA. suppl. 8, 1973; P. J. Callaghan, «KRS 1976: Excavations at a Shrine of Glaukos, Knos
sos». in BSA, 73. 1978, p. 10 ss.; Idem, «The Little Palace Well and Knosslan Pottery of the Later Third and Second 
Centuries B.C.*, in BSA, 76, 1981, p. 35 ss.; H. W. Catling et alii, «Knossos 1975: Mlnoan Parallpomena and Post* 
mlnoan Remains», in BSA, 76, 1981, p. 83 ss. In particolare sulla ctasse delle hydriac di Hadra: P. J. Callaghan, «The 
Trefoil Style and Second Century Hadra Vases*, in BSA, 75,1980, p. 33 ss.; Id., «The Medusa Rondanint and Antiochus 
III*, in BSA, 1981, cit., p. 59 ss.; Id., «Knossian Artists and Ptolemaic Alexandria», in Alessandria e II mondo dietil· 
stlco romano. Stud! In onore dl Achllle AdrianI, III. Roma 1984, p. 789 ss.; Id., in BSA, 1985, dt., p. I ss.,; Inline, cfr. A. 
Enklaar, «Chronologie et peintres des hydrics de Hadra», In BABcsch, 60,1985, p, 106 ss.; Id., «Les hydries de Hadra II: 
Formes et ateliers». Ibidem, 61,1986, p. 4 1 ss.
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Cnosso16, caratterizzati dal fondo piano lievemente rastremato verso il basso, l’ansa piegata ad 
angolo acuto, il profilo della vasca irrigidito o comunque modellato con poca cura, la qualita 
scadente della vemice. Essi costituiscono il tipo di vaso potorio di maggior diffusione nel I sec. a.C.

Una sopravvivenza di tipologie piu antiche si riscontra invece nel kantharos a pseudo-godrons 
(fig. 1, tav. 4a), fino ad ora privo di paralleli a noi noti nell’isola17. La singolarita del vaso, di fattura 
assai scadente ma ancora ispirato a vasellame pregiato piii antico, evidenzia il gusto 
sostanzialmente conservative che e tra gli dementi peculiar! della produzione ceramica cretese nel 
periodo ellenistico.

Nel panorama di forme gia note localmente rientra la scodella a breve tesa orizzontale e piede 
ad anello (tav. 4b) frequente anche in contesti cnossi della fine del I sec. a.C.'8 19, che sembra 
sostituire in questa fase le bowls ad orlo introflesso, comunissime nei secoli precedenti in tutto il 
mondo ellenistico.

Piii interessanti per gli spunti che offrono alia discussione sono quei tipi che presentano 
affinita morfologiche con forme prodotte in sigillata orientale A:

-  in primo luogo la patera a vemice rossa (tav. 5a), che richiama la forma 2 A di Hayes”; 
tuttavia, il corpo ceramico del nostro esemplare e del tutto simile ad altri vasi di sicura fabbri- 
cazione locale e lo stesso tipo di vemice, liscia ma opaca e poco aderente, si riscontra a Gortina su 
una tazza di tipo prettamente locale20 ed e documentata anche nel materiale da Cnosso21, a riprova 
che il gusto della vemice rossa e diffuso anche nella produzione ceramica dell’isola.

Per altri aspetti, la patera e ancora legata a modelli ellenistici, come evidenzia il tipo di piede 
ad anello lievemente convesso22.

-  le due lagynoi (tav. 5c, 7a), simili per le spalle piatte e il corpo semiovoidale, ma di format! 
diversi e con imboccatura differente, sono avvicinabili alle forme 101 e 102 di Hayes23, attestate 
raramente e datate genericamente nell’ambito del I sec. a.C., come avviene per altre forme della 
serie ellenistica della sigillata orientale A. La decorazione dei nostri esemplari richiama, sempli-

16. Catling, in BSA, 1981, cit., nn. 284-286, fig. 5, n. 340, fig. 10.
17. Cfr. un vaso simile da Pergamo, J. Schafer, «Hellenistische Keramik aus Pergamon», Pergamenische Forschungen, 2, 

Berlin 1968, p. 117 s., tav. 51, G 4 (fine II sec. a.C.). Cfr. anche un esemplare piii antico di produzione apula: I. 
Favaretto, Ceramica greca italiota ed etrusca dei Museo Provinciate di Torcello, Roma 1982, p. 156, n. 147, A Cipro la 
decorazione a pseudo-godrons ricorre su una serie di coppe megaresi di produzione locale: A. Pieridou, in Reports 
Department Antiquities Cyprus, 1969, p. 68, gruppo E, tav. XII, 1-12.

18. J. W. Hayes, «Four Early Roman Groups from Knossos», in BSA, 66,1971, p. 253, n. 22, fig. 5; p. 258, nn. 18-19, fig. 9; 
p. 261, n. 45, fig. 11.

19. J. W. Hayes, «Sigillate orientali», in Atlante delle forme ceramiche, II, Enciclopedia deU'Arte Antica, Roma 1985, tav. I, 
3 4 , p. 14.

20. J. Papadopoulos, ASAtene, LXII, 1984, in corso di stampa.
21. Hayes, in BSA, 1971, cit., p. 273 ss.
22. Dagli scavi neU’abitato di Gortina provengono due patere a vemice nera, di forma simile all’esemplare dalle fortifi- 

cazioni e con decorazione a rotella sul fondo, particolarmente accurate in uno degli esemplari che si data, per contesto, 
all’inizio del 1 sec. a.C., avvicinabile a J. P. Morel, «Cdramique Campanienne, Les Formes», BEFAR 244, Paris -  Roma 
1981, serie 2254. Fino ad ora non e attestata a Crete la presenza di ceramica campana, presente in quantita rilevante a 
Delo dalla metd del II sec. a.C., per la particolare funzione commerciale dell’isola: J. P. Morel, «Cdramique a vemis noir 
d’ltalie d Ddos», in BCH, CX, 1986, p. 461 ss.; v. anche, in generale, D. Musti, «II commercio degli schiavi e del grano: 
il caso di Puteoli. Sui rapporti tra I’economia italiana della tarda repubblica e le economie ellenistiche», in The Seaborn 
Commerce o f  Ancient Rome: Studies in Archaeology and History, M AAR, XXXVI, Roma 1980, p. 197 ss.

23. Hayes, in Atlante, II, d t., p. 42 ss., tav. IX, 2-3, p. 12.
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ficandola, la ripartizionc a fasce delle lagynoi a fondo bianco14. Sembrerebbe qulndi ρΐύ ovvio 
inquadrarc i due vasi nella tradizione ellenistica mentre, nel caso della patera, non escluderemmo, 
come ipotesi di lavoro, un influsso di ccramiche di importazione, tenuto conto deil’uso della 
vcmice rossa. Fino ad ora tuttavia la sigillata orientate A non sembra documentata a Cnosso prima 
della fine del I sec. a.C.7\  anche se non mancano contcmporaneamentc delle imitazioni76; a Gortina 
la scarsa conoscenza della fasc ellenistica non pcrmelte, alio stato attuale, di precisare meglio il 
quadro delle importazioni di sigillata orientate77.

L’idria e l’anfora (tav. 7b. 6b) non compaiono nella documentazione finora pubblicata di 
ceramica crctese di etd ellenistica; la prima, con orlo atto a sostenere un coperchio, 6 attestata a 
Gortina sia in ceramica fine che in impasto piu rozzo, cd e accostabile a rinvenimenti di epoca 
successive da Cnosso, apparentati con la produzione anlorica locale7*; I’anfora, difatti, per il suo 
corpo ampio desinente a bottone, il largo collo lievemente rastremato verso il basso, Ic ansc a 
nastro, I’orlo a fascia, potrebbe esse re considerate un antecedente delle anfore cnossie di et& 
imperiaie, cl ossificate da Hayes come Tipo Γ9; non sc ne conoscono esemplari tardo-ellenistici se si 
eccettua un frammento, forse augustco, da un pozzo di Cnosso, che presenta tuttavia alcune 
differenze rispetto al nostro contenitore10.

Tralasciamo in questa sedc di dilungarci sulla ceramica da fuoco24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 di Gortina, cui la documenta
zione dalle fortificazioni aggiunge due nuovi tipi, contcmporanei eppure assai different! (tav. 6a)M e 
un terzo tipo (tav. 7c) proveniente da un aliro saggio lungo le mura e databile in un momento 
cronologico antcriore al complesso principale dei rinvenimenti", che ha strette affinity morfo- 
logichc con vasellame da cucina rinvenuto nel quarticre ellenistico di Fest0s.

In etd tardo-cllenistica 6 quindi verosimilmente localizzabile a Gortina una produzione 
ceramica che si colloca agevolmentc airintemo del quadro della culture materiale delPisola, noto in 
particolarc dai rinvenimenti contcmporanei di Cnosso.

La produzione del I sec. a.C. sembra mostrarc una riduzione del numero di forme utilizzate e 
una semplificazione delle caratleristichc morfologiche rispetto alle epoche preccdenti, accanto ad 
un generate scadimento di qualitd della vemice, a non perfetti procedimenti di cottura, alia 
scomparsa o alia massima schematizzazlonc dei motivi decorativi. Nel repertorio in uso si nota un

24. Schtffer. di.. p. 101. Per un csemplare simile da Cnosso. v. Atkriov, 27.1972, B2 , p. 625 ss., tav. 586.
25. Hayes, in BSA. 1971, dl.. p. 252 ss., nn. 1-14. fig. 3, p. 157 ss.. n. 6, fig. 8, p. 263 ss., nn. 1-4, fig. 14, p. 276, nn. 1-3; 

Catling, in BSA, 1981. dl.. p. 89, V. 276, fig. 5.
26. Haycs, in BSA. 1971,dl.. p. 258. n. 22, fig. 9.
27. M. A. Rizzo. In ASAienc. In preparazione.
28. J. W. Hayes. «The Villa Dionysos Excavations, Knosso: The Pottery», In BSA, 78, 1983, nn. 24-25, fig. 21.
29. Hayes, in BSA. 1983. cit.. p. 141 ss. (anfore con spaila a profilo continue con il corpo, piccolo bottone alia base, argllla 

di tipo locale).
30. Hayes, in BSA. 1971, dt.. p. 269, n. 52. fig. 39b (In basso).
31. II vasellame da cucina di ctA ellenistica c romana rinvenuto negll ultlml onnl a Gortina t  In corso di studio da parte della 

dott. ssa Paola Rcndtni (ASAicnc. LX 11,1984), in corso di stampa.
32. Della seconda olla, inv. 85.GO.3364, non i  stato possibile (omlre una documentazione grafica per la difflcoltd incontrata 

ndlc opcrazionl dl restauro, da poco terminate.
33. Inv. 83.GO.3093, da un saggio a ridosso della fondazionc del muro cst della torre 3 di Pervolopctra; cfr. I'esemplurc 

Inedito dal quartiere ellenistico dl Fcst0s, F 62 4067.
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generalizzato attardamento di tipi piu antichi (noti dai complessi di III e II secoio di Cnosso)", con 
un isolamento ed una tendenza conservativa che appare, anche in aitre classi di materiaii (opus 
doliare, lucerne)", come un elemento pecuiiare dell’ambiente cretese, ancora scarsamente parte- 
cipe dei principali circuiti commercial!, di provenienza orientale ed occidentale, documentati in 
vari siti dell’Egeo"

II piccolo contesto dalle fortificazioni di Gortina, bench^ per sua stessa destinazione 
necessariamente «povero» e di estrema semplicita, riflette le caratteristiche di ripetitivita che 
emergono anche dai frammenti rinvenuti nell’abitato e l’attardamento, fino alle soglie dell’eta 
imperiale, dell’uso della vemice nera e delle forme proprie di questa classe ceramica"

Una conferma e una piii articolata definizione delle linee tracciate nell’esame del materiale in 
questione potra derivare solo da scavi piu ampT, che interessino direttamente la fase ellenistica 
dell’abitato di Gortina, e dalla pubblicazione integrale degli scavi e dei materiaii di eta ellenistica 
dei principali centri cretesi, alcuni dei quali offrono interessanti termini ante quern"

La distruzione repentina della fortificazione gortinia precede di pochi anni il profondo 
mutamento che si attua nella cultura materiale dell’isola con I’arrivo costante di merci di 
importazione" e con la successiva trasformazione della produzione locale che, come recenti studi 
hanno evidenziato34 35 36 37 38 39 40, si apre a sua volta verso i mercati occidental!.

* * *

Le fotografie e i disegni, dcITarchivio della Scuola Archeologica Italiana di Atene, sono stati gentilmente concessi dal Prof. 
Antonino Di Vita, alia cui liberalitA devo ia possibilitn di studiare il materiale ceramico di eta ellenistica di Gortina.

34. V. Callaghan, in BSA. 1978, e BSA, 1981, citt.
35. P. Rendini, in ASAtene, LXII, 1984, in corso di stampa; per le lucerne v. anche L. Mercando, in Antichitd Cretesi, Studi 

in onore di Doro Levi, II, Catania 1978, p. 235.
36. Per Delo: v. supra, nota 22 e Ph. Bruneau, in Ddlos XXVII, «L’HOt de la Maison des Comddiens», Paris 1970, p. 239 ss.; 

per Atene: H. A. Thompson, «Two Centuries of Hellenistic Pottery», in Hesperia, III, 1934, p. 311 ss., gruppo E; H. S. 
Robinson, «Pottery of Jtoman Period, Chronology», The Athenian Agora V, Princeton 1959, gruppi F-G; per Corinto: J. 
W. Hayes, «Roman Pottery from the South Stoa at Corinth», in Hesperia, 42, 1973, p. 416 ss.: per Cipro: J. W. Hayes, 
«Early Roman Wares from the House of Dionysos, Paphos», in Rei Cretariae Romanae Fautorum Acra. 17-18.1977, p. 
96 ss. In generate J. W. Hayes, «Notes on Roman Pottery in Greece and the Aegean», in Rei Cretariae Romanae 
Fautorum Acta, V-VI, 1963-1964, p. 31 ss. Sulla frattura, ancora non sanata, nel campo degli studi di ceramiche di 
produzione occidentale ed orientale v. J. P. Morel, «Cdramiques d’ltalie et edramiques hellenistiques», in Hellenismus in 
Mittclitalien (Kolioquium GOttingen 1974), Gbttingen 1976, p. 471 ss.

37. In ASAtene, in preparazione.
38. Per Lyttos: Δελτίον, 26, 1971, B2 . tav. 513; Γ. Ρεθεμιωτάκης, in Αύχτος, I, 1984, p. 49 ss. Per Aghia Pelaghia: AAA, 

1972. p. 238, fig. 9; Δελτίον, 27.1972, B2 , tav. 586 a. Per Festds, v. supra, nota 33. Per Lat6: BCH, 100,1976, p. 254 ss. 
Per Komm6s: Hesperia, 47, 1978, p. III ss., taw . 38-4; ibidem, 50, 1981, p. 211 ss., taw . 58-59. Per Lasaia: BSA, 70, 
1975, p. 17 ss. Inoltre v. Callaghan, in BSA, 1981, cit., p. 37.

39. Per Cnosso, Coldstream, op. cit.. gruppo J; Catling, in BSA, 1981, cit., p. 83 ss.; J. Carington Smith, «Α Roman Chamber 
Tomb on the South-East Slopes of Monasteraki Kcphala, Cnossos», in BSA, 77,1982, p. 255 ss.

40. Hayes, in BSA, 1983, cit., p. 140 ss.; C. Panella, «Oriente e Occidente considerazioni su alcune anfore egee di eta 
imperiale a Ostia», in Recherches sur les amphoresgrecques, BCH, Suppl. XIII, 1986, p. 609 ss.
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n. Gorlina, il sistcma collinarc su cui si nllcsia la Ibrtifica/.ionc cllcnistica. visto da Sud.

1). C ortina, p lanim ctria  del sistcm a difensivo.

TA V O LA 1
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TAVOLA 2
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a. B icchieri cilindrici a v em ice  nera, dalla to n e  B.
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a. K antharos e  bicchiere cilindrico a vem ice  nera, dalla torre B.

b. Scodella a vem ice  bruna dalla torre B.

TAVOLA 4
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a. P ia tto  a vem ice  rossa, dalla to n e  B.

b. B acino  a vem ice  bruna interna, dalla to n e  B.

c. Lagynos con fasce a vem ice  bruna, dalla to n e  B.

TAVOLA 5
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a. Olla da fuoco, dalla torre B.

b. Anfora, dalla torre B.

TAVOLA 6
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a. Brocca laghiniforme con fasce a vemice bruna, dal la b. Idria acroma, dalla torre B.
tone B.

c. Olla da fuoco, dagli strati di fondazione della tone 3.

TAVOLA 7
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ΤΑΦΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΝΕΚΡΟΠΟΛΕΙΣ 
ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΡΟΔΟΥ*

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΓΙΑΝΝΙΚΟΥΡΗ 
ΒΑΣΩ ΠΑΤΣΙΑΔΑ 
ΜΕΛΙΝΑ ΦΙΛΗ ΜΟΝΟΣ

Τα σύνολα κεραμικής που θα παρουσιαστούν προέρχονται από τάφους της νεκρόπολης της 
αρχαίας Ρόδου, της οποίας η έρευνα συνεχίζεται με τις σωστικές ανασκαφές της Κ Β' Εφο

ρείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου.
Η νεκρόπολη εκτεινόταν νότια της αρχαίας πόλης της Ρόδου, αμέσως έξω από τα τείχη, και 

καταλάμβανε μια εντυπωσιακή σε διαστάσεις έκταση, που έφθανε τα τρία ή και περισσότερα χι
λιόμετρα σε ακτίνα από το αρχαίο τείχος1. Στην ευρύτατη αυτή νεκρόπολη οι αρχαίοι Ρόδιοι με 
μεγάλη προσοχή οργάνωσαν και διαμόρφωσαν τα νεκροταφεία τους, εκμεταλλεύτηκαν τη φυ
σική διαμόρφωση του εδάφους και προσάρμοσαν τη θέση και τη μορφή των μνημείων τους στο 
φυσικό περιβάλλον, έτσι ώστε μεγάλο μέρος της να είναι ταυτόχρονα και ένα φυσικό πάρκο2.

Οι τάφοι της νεκρόπολης είναι στο μεγαλύτερο μέρος τους απλοί λάκκοι, λαξευμένοι στο 
βράχο, ή κτιστοί κιβωτιόσχημοι. Σημαντικός είναι επίσης και ο αριθμός των ταφικών μνημείων, 
κυρίως στα υστεροελληνιστικά χρόνια, που παρουσιάζουν μεγάλη ποικιλία στη μορφή.

Το αρχαιολογικό υλικό που έδωσε η έρευνα της νεκρόπολης, όχι μόνο σε κεραμική αλλά 
και σε μικροαντικείμενα, κοσμήματα, επιγραφές, επιτύμβιες στήλες, βωμούς και οστεοθήκες, εί
ναι τεράστιο σε αριθμό.

Το ποσοτικό πρόβλημα ήταν και το πρώτο που αντιμετωπίσαμε στη μελέτη αυτή για την κε
ραμική από τη νεκρόπολη. Από έναν αριθμό 270 περίπου οικοπέδων και ένα σύνολο μερικών 
χιλιάδων τάφων, θα έπρεπε να επ ιλέγουν αντιπροσωπευτικά κλειστά ταφικά σύνολα, τα οποία 
παράλληλα να καλύπτουν όλη την ελληνιστική περίοδο. Ως κλειστά ταφικά σύνολα θεωρήσαμε 
αυτά που προέρχονταν από τάφους που περιείχαν μία μόνον ταφή και στους οποίους δεν είχε

• Ευχαριστούμε την κ. Ηώ Ζερβουδάκη για τη βοήθεια και τις παρατηρήσεις της αε όλα τα στάδια αυτής της μελέτης. 
Τα σχέδια των αγγείων έγιναν από τη σχεδιάστρια της Εφορείας μας κ. Κατερίνα Κοκκονυύ.

1. Ρ.Μ. Fraier,Rhodian Funerary Monuments,Oxford 1977, ο . !-II, Jiiv. M 3 και ένθετος χάρτης.
2. H. Latter, «Kunst und Landschafi -  Ein Bettrag xum rhodischen Hetlenismus», AntK 15 (1972), a. 49 χλ., και κυρίως 

a. 5 x.c.
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διαταραχθεί η αρχική θέση των αγγείων. Η απουσία κάλυψης δε θεωρήθηκε αποφασιστικό στοι
χείο για την επιλογή τους.

Τα σύνολα προέρχονται κυρίως από λακκοειδείς τάφους λαξευτούς ή κιβωτιόσχημους και 
χρονολογούνται τα περισσότερα από το τελευταίο τέταρτο του 4ου μέχρι το τέλος του 3ου αι. 
π.Χ. Η παρουσίαση μικρού αριθμού τάφων του 2ου και 1ου αι. π.Χ. δεν είναι τυχαία και οφεί
λεται στο γεγονός ότι την εποχή αυτή επικρατεί το έθμο της καύσης του νεκρού και της τοποθέ
τησης της τέφρας σε οστεοθήκες και τεφροδόχα αγγεία, που τοποθετούνται σε θήκες χωρίς άλλα 
κτερίσματα*. Οι ενταφιασμοί δεν εξαφανίζονται βέβαια, αλλά περιορίζονται σημαντικά. Συχνά 
εντάσσονται μαζί με καύσεις σε μεγάλα ταφικά μνημεία, από τα οποία δεν επιλέξαμε τάφους, 
γιατί ο ι περισσότεροι ήταν διαταραγμένοι.

Πρέπει επίσης να τονιστεί ότι στα σύνολα που παρουσιάζουμε δεν αντιπροσωπεύονται 
ορισμένα σχήματα που βρίσκονται σε μεγάλο ποσοστό στις ανασκαφές της πόλης, όπως για πα
ράδειγμα οι μεγαρικοί σκύφοι, αλλά σπάνια χρησιμοποιούνται ως ταφικά κτερίσματα. Επίσης 
δεν περιλαμβάνονται τα τεφροδόχα αγγεία, κάλπες και υδρίες, πολλές από τις οποίες είναι του 
χαρακτηριστικού τύπου Hadra, γιατί συνήθως αποτελούν αυτοτελείς ταφές.

Από τα αγγεία έγινε επιλογή ορισμένων σχημάτων, τα οποία είναι αντιπροσωπευτικά πε
ρισσότερο για τη ροδιακή αλλά και γενικά για την ελληνιστική κεραμική, ενώ παραλείφθηκαν 
άλλα, που είτε είναι γνωστή η εξέλιξή τους (κάνθαροι, bolsal) ή βρίσκονται μια ή δυο φορές 
μόνο στα ταφικά σύνολα που εξετάζουμε.

Για τους οξυπύθμενους αμφορίσκους θα πρέπει να τονιστεί ότι, μολονότι είναι από τα πιο 
συνηθισμένα κτερίσματα στους τάφους της Ρόδου, η μεγάλη ποικιλία στη μορφή τους κάνει δύ
σκολη την τυπολογική και χρονολογική τους κατάταξη μέσα στα πλαίσια αυτής της πρώτης πα
ρουσίασης του υλικού.

Η χρονολόγηση των τάφων στηρίχθηκε σε αγγεία που χρονολογούνται με μεγαλύτερη ακρί
βεια από γνωστά δημοσιευμένα παράλληλα, όπως λυχνάρια, κανθάρους, bolsal. Τα μυροδοχεία 
θεωρήθηκαν ως το πιο ενδεικτικό σχήμα για χρονολόγηση, γιατί εμφανίζουν ουσιαστικές μορ- 
φολογικές αλλαγές και η τυπολογική και χρονολογική τους εξέλιξη είναι σε γενικές γραμμές 
γνωστή.

ΜΥΡΟΔΟΧΕΙΑ

Τα μυροδοχεία, που είναι τα πιο χαρακτηριστικά αγγεία της ελληνιστικής εποχής, αποτε
λούν την πολυπληθέστερη ομάδα στα ταφικά σύνολα της Ρόδου3 4. Τα μυροδοχεία από τους τά
φους που εξετάζονται καλύπτουν το διάστημα από το τελευταίο τέταρτο του 4ου αι. π.Χ. μέχρι 
τον Ιο μ.Χ. αι. Με βάση κυρίως το σχήμα κατατάχθηκαν σε έξι κατηγορίες. Η διαφορετική δια- 
κόσμηση δεν αποτέλεσε κριτήριο για επιμέρους υποδιαιρέσεις, για να αποφευχθεί η κατάτμηση 
του υλικού σε πολλές ομάδες.

3. Fraser, ό.π., σ. 12.
4. Το πιο πρόσφατο άρθρο για μυροδοχεία, όπου και πλήρης βιβλιογραφία, είναι της V. Anderson-Stojanovic, «The 

Chronology and Function of Ceramic Uguentaria», AJA 91 (1987), o. 105-122.
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Τύπος Α (εικ. 1, πίν. 1)

Ειχ. /

Τα μυροδοχεία αυτού του τύπου έχουν βάση κωνική ή δακτυλιόσχημη, με επίπεδη ή κοίλη 
επιφάνεια στήριξης. Σώμα υψηλό, ωοειδές, με τη μέγιστη διάμετρο στο ύψος του ώμου. Ο λαι
μός είναι κοντός, ανοίγει προς τα πάνω και καταλήγει σε λοξότμητο χείλος. Το σχήμα είναι ευ
ρύτερα γνωστό και καλύπτει το χρονικό διάστημα από το τελευταίο τέταρτο του 4ου αι. π.Χ. 
μέχρι τις αρχές του 3ου αι. π.Χ.5 Ως προς τον τρόπο διακόσμησης, τα μυροδοχεία αυτής της 
μορφής διακρίνονται συνήθως σε μελαμβαφή με εγχάρακτες ταινίες ή άβαφα με καστανομέλα- 
νες ταινίες στο λαιμό και στον ώμο. Και οι δυο τρόποι διακόσμησης συνδυάζονται πολλές φο
ρές με ψευδολαβές6.

Στον τρόπο διακόσμησης των μυροδοχείων από τους τάφους της Ρόδου διακρίνονται δυο 
παραλλαγές: η μια με γραπτές καστανομέλανες ταινίες και η άλλη με μελανό γάνωμα στο λαιμό 
και το χείλος.

Στην πρώτη ομάδα περιλαμβάνονται τα παρακάτω μυροδοχεία, τα οποία από παράλληλα 
παραδείγματα χρονολογούνται στο τελευταίο τέταρτο του 4ου - αρχές 3ου π.Χ. αι.: Π 2777 (εικ. 
Ια, πίν. Ια, 2α), Π 1665 (πίν. Ια, 2β), Π 887 και Π 888 (πίν. Ια, 3α) και Π 4126 (πίν. Ια, 3β).

Πρωιμότερο μπορεί να θεωρηθεί το Π 2777, που έχει πιο σφαιρικό κοντό σώμα7 (εικ. Ια, 
πίν. Ια), ενώ ένδειξη για τη συνέχιση του τύπου στις αρχές του 3ου αι. π.Χ. δίνει το ταφικό σύ
νολο των μυροδοχείων Π 887 και Π 888* (πίν. Ια, 3α).

Παράδειγμα μυροδοχείου αυτού του τύπου με ψευδολαβές είναι το Π 4126* (πίν. ία, 3β). 5 6 7 8 9

5. Fortl,τύπος 11,σ. 148,πίν. V,4,5. Ann. Mus.Alcx. 1935-39, ο. 74-75, tvx. 53, Π,πΙν. XXIX, 15,19.
6. Για μελαμβαφή με υπόλευκες ταινίες, βλ. AM 81 (1966), α. 83, αρ. 140, σ. 87, αρ. 150, πίν. 53,6* Hlstria II, σ. 186, αρ. 

XXIV, 2, πίν. 92* Corinth VII3. σ. 99. αρ. 586, πίν. 58. Με ψευδολαβές, βλ. ΑΔ 27 (1972), Χρονικά, σ. 32, πίν. 36α. Για 
άβαφα με καστανές ταινίες, βλ. SCEIV 3, σ. 60-61, εικ. 24.2!· ΑΔ 17 (1961-62), Χρονικά, σ. 183, πίν. 210. Με ψευδο
λαβές, βλ. ΑΜ8Χ (1966). σ. 85. πίν. 55.3.

7. Πρβ. SCEII,σ. 244, πίν. 4 4 .1 και πίν. 100(Μ.22.Ι6). QRh\\,o. 152.τφ. 15.εικ.32.
8. Κυρίως για τον κάλυκα, πρβ. Corinth VII3, ο. 72, πίν. 51,372.
9. Βλ. ΑΔ 33 (1978), Χρονικά, σ. 402-403, πίν. 2126.
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Η ομάδα των άβαφων μυροδοχείων αυτού του τύπου έχει τα χαρακτηριστικά των προηγού
μενων αλλά μικρότερο μέγεθος και πιο ραδινό σώμα (εικ. 1β, πίν. 1β). Μυροδοχεία με όμοια 
διακόσμηση είναι γνωστά από την Κύπρο10 * και την Αλεξάνδρεια".

Στο τελευταίο τέταρτο του 4ου αι. π.Χ. χρονολογούνται τα Π 1612 (πίν. ΐβ, 4α) από το λυ
χνάρι του τάφου'2 και το Π 1017 (πίν. 1β, 4β) από τον αττικό κρατηρίσκο που βρέθηκε στον ίδιο 
τάφο13.

Στο τέλος του 4ου με αρχές του 3ου αι. π.Χ. τοποθετείται το μυροδοχείο Π 6970 (εικ. 1β, 
πίν. 1β)14. Στον ίδιο τάφο βρέθηκε ένας οξυπύθμενος αμφορίσκος και το μυροδοχείο Π 6971 
(πίν. 8β), στο οποίο αρχίζει να διαμορφώνεται το στέλεχος, γνώρισμα που εμφανίζεται στις αρ
χές του 3ου αι. π.Χ .15

Από τα μυροδοχεία της κατηγορίας Α λίγο πρωιμότερα φαίνεται ότι είναι αυτά με την ται
νιωτή διακόσμηση, ενώ τα άβαφα εμφανίζονται λίγο αργότερα, συνυπάρχουν με τα προηγού
μενα στο δ ' τέταρτο του 4ου αι. π.Χ. και εξαφανίζονται στις αρχές του 3ου αι. π.Χ.

Τύπος Β (εικ. 2, πίν. 5)

Εικ. 2

Ο τύπος αυτός των μυροδοχείων χαρακτηρίζεται από στενή κωνική ή δακτυλιόσχημη βάση, 
με επίπεδη ή κοίλη επιφάνεια στήριξης. Η μεγαλύτερη διάμετρος βρίσκεται κάτω από τους

10. SC EII. πίν. 44, 1 (Μ.22).
Π . Ann. Mus. Alex. 1935-39, πίν. XXIX.
12. Agora IV, α. 68-69, αρ. 272, τύπος 25Α, πίν. 38 (340-310 π.Χ.).
13. Πρβ. Agora XII,  σ. 285, αρ. 690, πίν. 28, εικ. 7 (325-310 π.Χ.). Hesperia20 (1951), σ. 128, αρ. 12.2, πίν. 53c (τέλος 4ου 

αι. π.Χ.).
14. Πρβ. A M  81 (1966). σ. 83, αρ. 140, πίν. 53,6.
15. Πρβ. PF λ  ο. 100, D 2, εικ. 8 (α ' μισό 3ου αι. π.Χ.).
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ώμους και το σώμα στενεύει απότομα προς τη βάση. Ο λαιμός είναι κυλινδρικός, ανοίγει προς 
τα πάνω και καταλήγει σε λοξότμητο χείλος. Και εδώ διακρίνονται δυο παραλλαγές στη διακό- 
σμηση, ταινιωτά και άβαφα.

Τα μυροδοχεία με την ταινιωτή διακόσμηση βρίσκουν παράλληλα σε δημοσιευμένα παρα
δείγματα από την Κύπρο'6, την Κόρινθο'7 και τη Β. Ελλάδα'*. Η σειρά των μυροδοχείων της Ρό
δου χρονολογείται στο τελευταίο τέταρτο του 4ου με αρχές του 3ου αι. π.Χ. (πίν. 5α)

Πρώτο στη σειρά εξέλιξης μπορεί να τοποθετηθεί το Π 8374 (πίν. 5α, 6α) με έντονα σφαι
ρικό σώμα και ταινιωτό χείλος'9. Στη χρονολόγηση του συνόλου βοηθάει και το λυχνάρι που 
βρέθηκε στον τάφο70.

Λίγο πιο εξελιγμένα φαίνονται τα μυροδοχεία Π 973 (πίν. 5α. 6β) από κιτρινωπό πηλό και 
το Π 57547' (εικ. 2α, πίν. 5α, 7α).

Στην ίδια ομάδα εντάσσεται και το Π 4231 (πίν. 5α, 7β), το οποίο διακρίνεται από τα προη
γούμενα με το πιο ωοειδές σώμα, που διαμορφώνει κοντό στέλεχος και καταλήγει σε πιο πλα
τιά, αδιαμόρφωτη βάση77. Η συνύπαρξή του με το μυροδοχείο Π 4232 (πίν. 9β), που χρονολογεί
ται στις αρχές του 3ου αι. π.Χ.7*, μας οδηγεί στην κατάταξή του στο τέλος της σειράς.

Τα άβαφα μυροδοχεία του τύπου Β έχουν χαρακτηριστικό μαύρο γάνωμα στο πάνω μέρος 
του λαιμού, όπως και τα αντίστοιχα μυροδοχεία της κατηγορίας Α (εικ. 2β, πίν. 5β).

Το Π 3944 (πίν. 5β, 8α) βρέθηκε στον ίδιο τάφο με τον κάνθαρο Π 3925, σχήμα που δεν εμ
φανίζεται πριν το τέλος του 4ου - αρχές 3ου αι. π.Χ.74

Πιο εξελιγμένη μορφή έχει το μυροδοχείο Π 6971 (πίν. 8β), στο οποίο αρχίζει να διαμορ
φώνεται στέλεχος και ο λαιμός γίνεται χοανοειδής, γνωρίσματα χαρακτηριστικά των μυροδο
χείων τύπου Γ, που εμφανίζεται στις αρχές του 3ου αι. π.Χ.75

Στην ομάδα των άβαφων μυροδοχείων του τύπου εντάσσονται και τα μυροδοχεία μικρού 
μεγέθους, με ύφος από 5 έως 7 εκατ. (πίν. 5β). Χρονολογούνται στην ίδια περίοδο με τα προη
γούμενα, τέλος 4ου - αρχές του 3ου αι. π.Χ.

Χαρακτηριστικά παραδείγματα αυτής της ομάδας είναι το Π 5752 (πίν. 5β, 7α), που χρονο
λογείται στο τέλος του 4ου αι. π.Χ. από το μυροδοχείο Π 5754“ και το Π 7092 (εικ. 2β, πίν. 5β. 
9α). Το τελευταίο μυροδοχείο, με ραδινότερο σώμα, ανήκει σε προχωρημένο στάδιο εξέλιξης77. * 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

16.5CEII. σ. 208, πίν. XXXVIII. CXLVI, 11 (Μ 9.4).
17. Hesperia 54 (1985), ο. 285, όπου και θεωρούνται κορινθιακά που μιμούνται κυπριακά πρότυπα.
18. ΑΔ 31 (1976). Χρονικά, σ. 314, πίν. 2536 (Θράκη).
19. Πρβ. Kerameikos IX. σ. 184, αρ. Ε 82.1, πίν. 96 (τελευταίο τέταρτο 4ου αιώνα π.Χ.).
20. Agora IV, ο. 76. αρ. 325. τύπος 25Β Prime, πίν. 38.
21. Πρβ. KerameikosIX.α. 184,αρ.Ε 82.2,πίν.96,1 (325-300π.Χ.). Hesperian (1962),σ. 120,τφ. 10,πίν.46b. Hesperia 

54 (1985), ο. 284, αρ. C-30-03, πίν. 80.
22. Πρβ. Forti, ο. 149, τύπος ΙΙΙα, πίν. VI, 2 (τέλος 4ου - α ’ τέταρτο 3ου αιώνα π.Χ.). Tomis, σ. 19. αρ. 8b. Βλ. επίσης 

σημ. II.
23. Βλ. παρακάτω για τον τύπο Γ.
24. Πρβ. AM 85 (1970). σ. 134 και 167, αρ. 9, πίν. 792. Thompson, α. 319. αρ. Α 30, εικ. 5.
25. Βλ. σ.66, σημ. 15.
26. Βλ. παρακάτω και σημ. 21.
27. Πρβ. Corinth VII3. σ. 99, αρ. 585, πίν. 58, και Hesperia 54 (1985), σ. 299, αρ. 26, πίν. 80, όπου χρονολογείται στο α * 

τέταρτο του 3ου αιώνα π.Χ. Thompson, σ. 336, αρ. Β7, εικ. 15. ^ T V/Q

3
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67



ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΓΙΑΝΝΙΚΟ ΥΡΗ -ΒΑΣΩ Π ΑΤΣΙΑΔΑ  -  ΜΕΛΙΝΑ ΦΙΑΗΜΟΝΟΣ

Τύπος Γ (εικ. 3, πίν. 9β)

Ε ιχ .  3

Τα μυροδοχεία της ομάδας αυτής με το χαρακτηριστικό μαύρο γάνωμα σε όλη τους την επι
φάνεια, τη δακτυλιόσχημη ή δισκόμορφη, επίπεδη από κάτω βάση, το ανύπαρκτο ή μόλις αρ
θρωμένο στέλεχος, τους τονισμένους ώμους και τον χοανοειδή λαιμό, είναι κοινά σε όλον τον 
ελληνιστικό κόσμο28.

Χρονολογικά τοποθετούνται στο α ' τέταρτο του 3ου αι. π.Χ. και αποτελούν την πρόδρομη 
μορφή των ατρακτόσχημων μυροδοχείων. Παρά τη μικρή μορφολογική διαφορά μεταξύ τους, 
κυρίως στην ανάπτυξη του στελέχους, όλα τα αγγεία της ομάδας μπορούν να θεωρηθούν σύγ
χρονα. Η συνύπαρξη άλλωστε μυροδοχείων με διαμορφωμένο και αδιαμόρφωτο στέλεχος επι
βεβαιώνεται και από τον τάφο 19 της νεκρόπολης Πόνταμου της Χάλκης29.

Το μυροδοχείο Π 4261 (πίν. 9β, 10α) χρονολογείται στις αρχές του 3ου π.Χ. αι. από τον 
κάνθαρο του ταφικού συνόλου30 31. Στην ίδια περίοδο τοποθετούνται και τα μυροδοχεία Π 42323’ 
(εικ. 3α, πίν. 9β, 7β) και Π 8604 (πίν. 9β, ΙΟβ).

Στην ομάδα αυτή μπορούμε να συμπεριλάβουμε και το μυροδοχείο Π 7741 (εικ. 3β, πίν. 9β, 
1 Ια), που σώζει διακόσμηση με λεπτές μελανές και λευκές ταινίες στον ώμο και στο λαιμό. Το 
στέλεχός του έχει αναπτυχθεί και το σχήμα του είναι πιο κοντά στα ατρακτόσχημα. Η χρονολό-

28. Βλ. ενδεικτικά: Kerameikos IX , πίν. 9 6 .1· Alt-Agina I I 1, πίν. 56, αρ. 705-707· Τάφοι Βέροιας, πίν. 65· ΑΔ  17 (1961- 
62), Μελέτες, πίν. 147γ (Βεργίνα)· Α Δ 26 (1971), Χρονικά, πίν. 308δ (Άρτα)· Α Δ  35 (1980), Μελέτες, πίν. 20β-γ (Νί- 
συρος)· P F I, σ. 95, εικ. 4, α. 100, εικ. 8.

29. CIRh II, ο. 157. εικ. 40.
30. Πρβ. Hesperia 20 (1951), σ. 129, αρ. 13,4, π ίν. 54α (α ' τέταρτο 3ου αι. π.Χ.)· Alt-Agina I I 1, ο. 69, αρ. 476, πίν. 37 

(4ος-3ος αι. π.Χ.)· PF2, σ. 61, αρ. D 52, πίν. 15 και 16 (α ' τέταρτο 3ου αι. π.Χ.).
31. Βλ. γ ια  το μυροδοχείο Π 4231 σ. 67 και σημ. 22.
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γησή του σε ένα προχωρημένο στάδιο, γύρω στο β ' τέταρτο του 3ου αι. π.Χ., φαίνεται πιθανή 
από τα παράλληλό του52.

Τα τρία μυροδοχεία από τον τάφο 13 του οικοπέδου Κελεπέρα, Π 4070-4072 (πίν. 11β) 
εντάσσονται ως προς το σχήμα στην ίδια ομάδα, αλλά διαφέρουν ως προς τον πηλό και τη δια- 
κόσμηση. Ο πηλός των μυροδοχείων Π 4070 και Π 4072 δεν είναι ο χαρακτηριστικός ροδιακός, 
αλλά στον πυρήνα έχει έντονο κόκκινο χρώμα, ενώ εξωτερικά είναι γκρίζος από την όπτηση. 
Και τα τρία μυροδοχεία διακοσμούνται με λεπτές καστανομέλανες και υπόλευκες ταινίες. Ο 
τρόπος αυτός της διακόσμησης εμφανίζεται στη στροφή του 4ου με 3ο αι. π.Χ. και επιβιώνει μέ
χρι τα τέλη του 2ου αι. π.Χ.55 Ιδιαίτερα χαρακτηριστικό είναι το μυροδοχείο ή ψευδοαμφορί- 
σκος Π 4072 για το μεγάλο του μέγεθος, τις υπερυψωμένες λαβές και τη διακόσμηση32 33 34 35 36 37 38. Μυροδο
χεία αυτού του τύπου με ταινιωτή διακόσμηση αλλά μικρότερο μέγεθος φέρουν συνήθως ψευδο- 
λαβές55.

Ένα πρωιμότερο παράδειγμα μεγάλου μυροδοχείου με λαβές είναι το Π 6612 (πίν. 12α-β). 
Το μυροδοχείο αυτό -ή ψευδοαμφορίσκος- έχει διακόσμηση με πυκνές λεπτές ταινίες καστανο- 
κόκκινου και υπόλευκου χρώματος στο λαιμό και τον ώμο. Στο διάστημα μεταξύ των δυο ορι
ζόντιων λαβών γραπτά φυλλοειδή κοσμήματα (στάχυα). Η μορφή και η διακόσμηση του αγγείου 
θυμίζει ιδιαίτερα τους αμφορείς από την Όλυνθο, την αθηναϊκή Αγορά, την Αμβρακία και την 
Κόρινθο56, οι οποίοι παρουσιάζουν ομοιότητες με κυπριακά αγγεία. Οι αμφορείς αυτοί εισάγο- 
νται στην κυρίως Ελλάδα για περιορισμένο χρονικό διάστημα (β' - γ ' τέταρτο 4ου αι. π.Χ.) και 
ίσως προέρχονται από εργαστήρια της νοτιοανατολικής Μεσογείου57. Το μυροδοχείο Π 6612 
χρονολογείται στο γ ' τέταρτο του 4ου αι. π.Χ. από τον μελαμβαφή κρατηρίσκο και τα φιαλίδια 
του ταφικού συνόλου51.

Τύπος Δ (πίν. 13α)

Η κατάταξη των μυροδοχείων αυτών σε ιδιαίτερο τύπο έγινε με βάση το μικρό τους μέγε
θος, που δεν ξεπερνά τα 6 εκατ. σε ύψος, και τη μορφή, που δεν επιτρέπει την ένταξή τους σε κά
ποιον από τους παραπάνω τύπους. Χαρακτηρίζονται από αδιαμόρφωτη βάση, κοντό λαιμό και

32. Kcramdkos IX, σ. 186, αρ. Ε 93, πίν. 96.5 (α' μισό 3ου αι. π.Χ.). A M 81 (1966), σ. ΙΟΙ, αρ. 182, 1, πίν. 61. AlbAgina 
I I /. ο. 88. αρ. 707, πίν. 56. ΑΔ 19 (1964), Χρονικά, π. 199, πίν. 234α. ΑΔ 21 (1966). Χρονικά, α. 345, πίν. 3626.

33. Για μυροδοχεία του 2ου αι. π.Χ. βλ. παρακάτω. Για πρώιμα, βλ. ενδεικτικά: Kenmclkos IX, πίν. 67,4, πίν. 68, 1, 2. 
πίν. 96.1,5. All-Agin a II /. πίν. 55-56. αρ. 701-706. ΑΔ 19 (1964), Χρονικά, ο. 199, πίν, 234α. C. Vatin κ.ά.. Μέάέοη 
de Phodde V, Tombes helldnisilques, Objects de metal, monnaies, Paris 1970. o. 65, αρ. 75. 9-12, εικ. 115-116. AMS 1 
(1966), πίν. 76. Τάφοι Βέροιας, πίν. 65, Π 2159. ΑΔ 21 (1962), Χρονικά, σ. 338, πίν. 358ε. Για τα γκρίζα μυροδοχεία 
με υπόλευκες ταινίες, βλ. επίσης S. Rotroff, «The Origins and Chronology of Hellenistic Gray Uguentaria», AJA 88 
(1984). a.258.

34. Πρβ. AAA 3 (1970), o. 205, εικ. 3 (Φθιώτιδες Θφες).
35. KcramdkosIX,ο. 159,αρ. 358-1,πίν.67. Τάφοι Βέροιας,ο. 123-124,αρ. Π 1260,σχ. 17,πίν. 16. HistriaII,σ. 183,αρ. 

XXIX 1. πίν. 91. ORh IV, ο. 65, αρ. 8. εικ. 41.
36. Olynthus V, 34-35, αρ. Ρ 52, πίν. 32 και XXIII (προπερσικό στρώμα). Agora XII, σ. 339, αρ. 1484, πίν. 63 (από 

context του 375-330 π.Χ ). Hesperia 38 (1969), σ. 57 κ.ε., εικ. 8-9, πίν. I8a-d. Epyov 1966, σ. 118, εικ. 140 (Θήβα). ΑΔ 
10 (1926), σ. 73, εικ. 5-6 (Αμβρακία). ΑΔ 20 (1965), Χρονικά, σ. 357, πίν. 423α (Αμβρακία).

37. Βλ. Agora, 0ji„ σ. 191. Hesperia, 6ji., σ. 57-58.
38. Για τον κρατηρίσκο του συνόλου Π 6604, πρβ. Agora XII, α, 284, αρ. 676, πίν. 28 (325 π.Χ.).
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άτεχνο πλάσιμο, που ίσως οφείλεται στο μικρό τους μέγεθος. Ακριβή παράλληλα δεν εντοπίστη
καν, γι* αυτό η χρονολόγησή τους στηρίχθηκε αποκλειστικά στα αγγεία που βρέθηκαν μαζί στον 
ίδιο τάφο.

Στα μέσα του 3ου αι. π.Χ. χρονολογείται το Π 7583 (πίν. 13α), που βρέθηκε με τα ατρακτό- 
σχημα μυροδοχεία Π 7585, Π 7569, Π 758459 (πίν. 13β, 15α).

Στο ίδιο στάδιο εξέλιξης βρίσκεται και το μυροδοχείο Π 6978 (πίν. 13α, 14α), κυρίως από 
τον αμφικωνικό ασκό τύπου guttus Π 7575, που βρέθηκε στον ίδιο τάφο, η μορφή του οποίου 
βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο εξέλιξης39 40.

Το μυροδοχείο Π 7135 (πίν. 13α, 14β), με ανεπτυγμένο στέλεχος, παρουσιάζει πιο εξελιγ
μένη μορφή και μπορεί να χρονολογηθεί στο β ' μισό του 3ου αι. π.Χ., χρονολογία με την οποία 
συμφωνεί και η μορφή του ασκού guttus, που βρέθηκε μαζί.

Τύπος Ε (εικ.4-5, πίν. 15-17α)

Τα ατρακτόσχημα μυροδοχεία, που είναι τα πιο χαρακτηριστικά αγγεία της ελληνιστικής 
εποχής, γνώρισαν ευρύτατη διάδοση σε όλον τον ελληνιστικό κόσμο. Την εξέλιξη του σχήματος 
παρακολουθούμε στα ταφικά σύνολα της Ρόδου από τα μέσα του 3ου μέχρι τον Ιο αι. μ.Χ.

Σε πρώιμο στάδιο εξέλιξης, γύρω στα μέσα του 3ου αι. π.Χ., τοποθετείται από τα παράλ
ληλό του το Π 405441 (εικ. 4α, πίν. 15α, 17β), που έχει διακόσμηση με υπόλευκες ταινίες.

Τα επόμενα τρία μυροδοχεία Π 7569, Π 7584 και Π 7585 (πίν. 15α, 13β) βρίσκονται στο ίδιο 
περίπου στάδιο εξέλιξης με το προηγούμενο και χρονολογούνται επίσης από παράλληλα παρα
δείγματα στα μέσα του 3ου π.Χ. αι.42. Σώζουν υπολείμματα διακόσμησης με υπόλευκες ταινίες.

Στο β ' μισό του 3ου αι. π.Χ. χρονολογείται το Π 7600 (πίν. 15α; 18α) από τα παράλληλό 
του4' και τις λαγύνους44 του ταφικού συνόλου.

Σύγχρονα είναι και τα μυροδοχεία Π 5978 και Π 5979 (εικ. 4β, πίν. 15α), τα μόνα ευρήματα 
του τάφου 2 του οικ. Κριτσωτάκη, με ίχνη υπόλευκων ταινιών, στο πρώτο από τα οποία ο λαι
μός και το στέλεχος είναι πιο ανεπτυγμένα45 46.

Μορφολογική συγγένεια με τα προηγούμενα έχουν και τα μυροδοχεία Π 3937δ, ε, ζ (εικ. 4γ, 
πίν. 15β)4Λ. Η συνύπαρξή τους όμως με τα μυροδοχεία Π 3937 α, β, γ, η (πίν. 15β), τα οποία από

39. Βλ. παρακάτω και σημ. 42.
40. Βλ. παρακάτω, α. 78.
41. Kerameikos IX , α. 186, αρ. Ε 95Α, 3, πίν. 96,5. U. Heimberg, Die Keramik des Kabirions. Das Kabirenheiligtum bei 

Theben III, Berlin 1982. o. 94, αρ. 721, πίν. 44. Hesperia 54 (1985), σ. 301, αρ. 42, πίν. 80. Α Ε  1969, σ. 210, πίν. 33γ, 
αρ. β.

42. Forii, ο. 151-152, τύπος νβ, πίν. VIII, 4. Kerameikos IX , σ. 185, αρ. Ε 91, 1-3, ο. 186, αρ. Ε 95Α, 2, πίν. 96,5. A M  85 
(1970), α. 152, αρ. 160, πίν. 65, 1. Α Ε  1969, σ. 210, πίν. 33γ, αρ. γ.

43. Forii, σ. 151-152, τύπος Va, πίν. VIII, 2. Labraunda I I 1, α. 27, αρ. 165, πίν. 12.
44. Πρβ. Tomis, σ. 34-35, τφ. 23-24. Hesperia, Suppl. 10, σ. 166, πίν. 73 (3ος αι. π.Χ.). Γενικά για τις λαγύνους, βλ. κυ

ρίως: PF 2, σ. 105 κ.ε. SC E IV  3, ο. 59χ.ε. Labraunda I I I ,  α. 17-19.
45. Για το Π 5979 πρβ.: Τάφοι Βέοοιας, ο. 86, αρ. Π 2107, πίν. 60 (στροφή 3ου προς 2ο αι. π.Χ). Hesperia 54 (1985), σ. 

284, αρ. Τ 2014, πίν. 80 (α ' μισό 2ου αι. π.Χ.). Για το Π 5978, πρβ. BCH  94 (1970), σ. 485, αρ. 81.10, εικ. 129. BSA 73 
(1978), σ. 223, αρ. 59. πίν. 30.

46. Πρβ. BSA  73 (1978), σ. 223, αρ. 59. πίν. 30 (290-146 π.Χ.). Kerameikos IX , σ. 186, αρ. Ε 98.1, πίν. 97,1 (β' μισό 3ου 
αι. π.Χ.). Και τα τρία μυροδοχεία σώζουν διακόσμηση με υπόλευκες ταινίες.
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EtX.4

παράλληλα παραδείγματα χρονολογούνται στις αρχές του 2ου αι. π.Χ.47 48, δεν επιτρέπει πρώιμό- 
τερη χρονολόγηση. Μια προσεκτικότερη παρατήρηση δείχνει πως, παρά τα στοιχεία πρωιμότη- 
τας που παρουσιάζουν τα τρία πρώτα αγγεία (κυρίως το κοντό στέλεχος), υπάρχει ανάπτυξη 
του λαιμού, το ενιαίο περίγραμμα διασπάται και τα σημεία σύνδεσης λαιμού και στελέχους με 
το σώμα τονίζονται περισσότερο. Το πλάσιμο γίνεται αμελέστερο, ιδιαίτερα στη βάση.

Κοντά στα προηγούμενα μυροδοχεία τοποθετούνται και τα Π 3947α, β (πίν. 16α). Το νόμι
σμα που βρέθηκε στον ίδιο τάφο και χρονολογείται στα 166-88 π.Χ. μας υποχρεώνει να χρονο
λογήσουμε τα μυροδοχεία μετά το 166 π.Χ., ίσως γύρω στα μέσα του 2ου αι. π.Χ., όπως δεί
χνουν και τα παράλληλα παραδείγματα41.

Την εξέλιξη του σχήματος στο β ' μισό του 2ου και στις αρχές του 1ου αι. π.Χ. παρακολου
θούμε στην ομάδα των μυροδοχείων Π 6099 - Π 6101, Π 6103, Π 6104 (εικ. 4δ, πίν. 16β, 18β), τα

47. Για to Π 3937α, πρβ. Alt-A$lna I I /, ο, 89, αρ. 717, πίν. 56 (3ος/2ος αι. π.Χ.), και ας. 715, πίν. 56 για το Π 3937β 
(ύστερος 3ος αι. π.Χ.). Για το Π 3937η, πρβ. ΑΔ 33 (1978), Μελέτες, ο. 378-379, αρ. 30, οχ. 15, πίν. 120α (β' μισό 2ου 
- αρχές Ιου αι. π.Χ). Keramelkos IX. ο. 187, αρ. Ε ΙΟΙ, 1-2, πίν. 96, 8 (2ος αι. π.Χ.). Τάφοι Βέροιας, ο. 56, αρ. 
Π 1402, πίν. 26β (μετά τα μέοα του 2ου αι. π.Χ.). Τα μυροδοχεία Π 3937α, γ, η, διακοσμούνται με υπόλευκες ταινίες.

48. Για το Π 3947α, πρβ. Kcrameikos IX. σ. 187, αρ. Ε 100,2. πίν. 96.7 (2ος αι. π.Χ.). Για το Π 3947β, πρβ. ΑΔ 32 (1977), 
Μελέτες, σ. 357, αρ. 603, πίν. 120α (γ' τέταρτο 2ου αι. π.Χ.). Τάφοι Βέροιας, σ. 38, αρ. 1253, πίν. 13 (γ * τέταρτο 2ου 
αι. π.Χ.).
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Ε ιχ .  5

οποία έχουν υψηλό λαιμό και στέλεχος και ακόμα αμελέστερο πλάσιμο. Οι τμήσεις γίνονται 
εντονότερες, κυρίως στον ώμο, το ύψος και η διάμετρος του σώματος μειώνονται49. Από τα μυ
ροδοχεία του τάφου, το Π 6099 παρουσιάζει περισσότερο διογκωμένο σώμα50 (εικ. 4δ), ενώ τα 
υπόλοιπα τείνουν προς τα πολύ λεπτά σωληνωτά μυροδοχεία που διαδίδονται αυτή την 
εποχή51 52. Αλλωστε η σύγχρονη χρήση ατρακτόσχημων μυροδοχείων διαφορετικών μορφολογι- 
κών παραλλαγών είναι φαινόμενο συνηθισμένο στον 2ο/Ιο αι. π.Χ.”

Ο τύπος των ατρακτόσχημων μυροδοχείων συνεχίζεται και στο β ' μισό του 1ου αι. π.Χ. 
και έως τον Ιο αι. μ.ΧΜ διατηρώντας τα βασικά μορφολογικά του γνωρίσματα. Το σώμα όμως 
χάνει την έντονη διόγκωση στον ώμο και γίνεται ωοειδές και στενό. Εξαφανίζεται ο χοανοειδής 
λαιμός, γίνεται κυλινδρικός και καταλήγει σε οριζόντιο ή γυριστό χείλος. Τα τοιχώματα είναι

49. Πρβ. Kerameikos IX , σ. 187, αρ. Ε 103, 1, πίν. 97.1 (2ος αι. π.Χ.). Α Δ  32 (1977), Μελέτες, σ. 365, αρ. 2, πίν. 124δ. 
BCH9A  (1970), σ. 511, αρ. 188.49,188.65, εικ. 203-204 (αρχές 1ου αι. π.Χ.).

50. BCH  94 (1970), σ. 490, αρ. 85.14, 188.65, εικ. 146 (2ος - 1ος αι. π.Χ.). Ph. Bruneau κ.ά., D6los XXVII, L’tloi de la 
Maison des Comddiens, Paris 1970, σ. 254, αρ. D 160, πίν. 46 (2ος - 1ος αι. π.Χ.).

51. Πρβ. I. - R. H8gg, Excavations in the Barbouna Area at Asine 4, Acta Universitatis Upsaiiensis, Boreas 4:4 (Uppsala 
1980), a. 52, εικ. 37a-39a, 37b-39b (β' μισό 2ου-αρχές 1ου αι. π.Χ.). Kerameikos IX , σ. 164- 165, αρ. 389,391, πίν. 70.

52. Βλ. I. Παπαποστόλου, Α Δ  32 (1977), Μελέτες, σ. 335, και Kerameikos IX , σ. 187, αρ. Ε 103, 2, πίν. 97,1 (2ος αι. 
π.Χ.). ΑΓΑ 91 (1987), σ. 109.
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παχιά. Η βάση όημιουργείται με την απλή εύρυνση του στελέχους και γενικά η όλη εμφάνιση δεί
χνει αμέλεια στο πλάσιμο.

Παραδείγματα ατρακτόσχημων μυροδοχείων στο τελευταίο αυτό στάδιο εξέλιξης του σχή
ματος δίνουν τα παρακάτω ταφικά σύνολα, που χρονολογούνται στο β ' μισό του 1ου αι. π.Χ.- 
α ' μισό του 1ου αι. μ.Χ.: Π 6663 (εικ. 5α-β, πίν. 17α, 19α), Π 5565, Π 5566 (εικ. 5α-β, πίν. 17α, 
19β) και Π 5272, Π 5273 (πίν. 17α, 20α)5\  Στα σύνολα αυτά τα ατρακτόσχημα συνυπάρχουν με 
τα χωρίς πόδι μυροδοχεία, που είναι γνωστό ότι εμφανίζονται μετά τα μέσα του 1ου αι. π.Χ.53 54

Το σχήμα φαίνεται ότι επιβιώνει και στον Ιο αι. μ.Χ., όπως φαίνεται και από τα κτερί- 
σματα του τάφου 1 του οικ. Παναγιωτάκη, όπου τα ατρακτόσχημα μυροδοχεία Π 7988 - Π 7993 
(εικ. 5γ, πίν. 17α, 20β) συνυπάρχουν με βολβόσχημα μυροδοχεία, που χρονολογούνται'αυτήν 
την περίοδο55.

Τύπος ΣΤ (εικ. 6, πίν. 21α)

α *— *■■■■ » » 4 * β

Etx.6

Η τελευταία κατηγορία ΣΤ περιλαμβάνει τα μυροδοχεία χωρίς πόδι, τα γνωστά ως βολβό
σχημα ή bulbous uguentaria. Τα αγγεία αυτά, σε σύγκριση με τα ατρακτόσχημα έχουν μικρή διάρ
κεια ζωής ενός αιώνα περίπου, β ' μισό 1ου αι. π.Χ. - α ' μισό 1ου αι. μ.Χ., και δίνουν στη συνέ

53. Πρβ. Α Δ 32(1977),Μελέτες,σ.365,αρ. Ι,πίν. Ι24γ. Α Ε 1976,Χρονικά,ο. 19.τφ.2 ,π ίν .K Ba.PFl.o. 100, τφ. C, εικ. 
7, |-2 (β' μισό2ουαι. π.Χ.).

54. Για τη συνύπαρξη ατρακτόσχημων με βολβόσχημα μυροδοχεία, βλ. AJA 91 (1987), σ. 110και σημ. 30, όπου υπάρχουν 
παραδείγματα από άλλες περιοχές. Για την εμφάνιση των χωρίς πόδι μυροδοχείων (bulbous), βλ. 6ji., σ. 1 ΐΟκ.ε.

55. Βλ. αμέσως παρακάτω για τα μυροδοχεία χωρίς πόδι.
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χεια τη θέση τους στα γυάλινα μυροδοχεία56. Στην περίοδο αυτή χρονολογούνται και τα μυροδο
χεία από τους τάφους της Ρόδου, χωρίς να είναι δυνατή μια ακριβέστερη χρονολόγηση, γιατί η 
μελέτη των αγγείων αυτών δεν έχει δώσει μέχρι τώρα ασφαλή συμπεράσματα για την εξέλιξή 
τους.

Τα μυροδοχεία Π 6662 (εικ. 6α, πίν. 21α, 19α), Π 5274 (πίν. 21α, 20α), Π 5571 (πίν. 21α, 
19β) και Π 7986 (εικ. 6β, πίν. 21α, 20β) μπορούν να ενταχθούν στις ομάδες I και II της Κόριν
θου57, ενώ στην ομάδα III αντιστοιχεί το μυροδοχείο Π 7987 (εικ. 6γ, πίν. 21α, 20β) με χοανοειδή 
λαιμό και έντονη τμήση στη βάση του.

Ο τύπος αυτός του βολβόσχημου μυροδοχείου έχει μεγάλη διάδοση στον Ιο αι. μ.Χ.5*

ΡΟΔΙΑΚΟΙ ΑΜΦΟΡΕΙΣ (πίν. 21β)

Ονομάζουμε αυτούς τους αμφορείς ροδιακούς, γιατί όλα τα γνωστά δημοσιευμένα παρα
δείγματα προέρχονται από τη Ρόδο59. Η διακόσμησή τους με τις μελανές γραπτές ταινίες πάνω 
σε άβαφη επιφάνεια είναι χαρακτηριστική για τα εργαστήρια της Ιωνίας.

Ο αμφορέας χαρακτηρίζεται από πλατύ οριζόντιο χείλος, κάτω από το οποίο υπάρχει αυ
λάκωση και νεύρωση, φαρδύ λαιμό που ανοίγει προς τα κάτω, έντονα τονισμένο ώμο και σώμα 
που στενεύει απότομα προς τη βάση, η οποία είναι βαριά, σε σχήμα εχίνου. Το σχήμα του αγ
γείου είναι ήδη γνωστό από νεκροταφεία της Ιαλυσού του 5ου αι. π.Χ.60 Ο τρόπος όμως διακό- 
σμησης με τις ταινίες και τη στικτή γραμμή στη ρίζα του λαιμού συνεχίζει μια παράδοση που 
υπάρχει ήδη σε αμφορείς του 6ου αι. π.Χ.61

Τα ενδεικτικά παραδείγματα αμφορέων από τη νεκρόπολη της Ρόδου περιορίζονται στο γ ' 
τέταρτο του 4ου αι. π.Χ. Το σχήμα δεν φαίνεται να επιβιώνει στον 3ο αι. π.Χ.

Η χρονολόγηση των αμφορέων στηρίχθηκε στα αγγεία που βρέθηκαν στα ίδια ταφικά σύ
νολα: οι αμφορείς Π 4167 και Π 4168 (πίν. 21β, 22α) χρονολογήθηκαν από τον κάνθαρο62 63 του τά
φου, ενώ η χρονολόγηση των αμφορέων των δύο επόμενων ταφικών συνόλων, Π 4203 (πίν. 2 1β, 
22β) και Π 4216 (πίν. 2 1β, 23α), στηρίχθηκε στα λυχνάρια65 και τα bolsal64 που βρέθηκαν μαζί.

56. Βλ. ΑΔ  32 ( 1977), Μελέτες, α. 413, και AJA  91(1987), σ. 110 κ.ε., όπου και οχετική βιβλιογραφία.
57. Corinth XIII,  ο. 167. Για τα μυροδοχεία Π 5274, Π 6662α (ομάδα I της Κορίνθου). πρβ. επίσης Agora V, σ. 31, αρ. 

G97, πίν. 5 (α' μισό 1ου αι. π.Χ.). ΑΔ  32 (1977), Μελέτες, σ. 400, αρ. 2024, πίν. 141γ. Kerameikos IX, σ. 195, αρ. 
Pr. 18, πίν. 100. Για τα μυροδοχεία Π 5571 (ομάδα II της Κορίνθου), πρβ. PF I, σ. 104, αρ. 16-18, εικ. 9. Kerameikos 
IX , σ. 188, αρ. Ε 115, 1, πίν. 98,2 (1ος αι. π.Χ. - 1ος αι. μ.Χ.).

58. Πρβ. Αά 32 (1977), Μελέτες, σ. 367, αρ. 594,595, 596, πίν. 125α-γ. Kerameikos IX, σ. 195. αρ. Ρ γ . 17, 1-3, πίν. 100 
(1ος αι. π.Χ.). AJA  91 (1987), σ. 114, εικ. 8. Για τα υπόλοιπα μυροδοχεία του συνόλου, βλ. προηγούμενη σημείωση. 
Για το Π 7986, πρβ. επίσης A M  81 (1966), σ. 111, αρ. 204, πίν. 62, 1.

59. Agora XII,  σ. 341, αρ. 1497-8, πίν. 63. Ε. Langlotz, Griechische Vasen in WUrzburg, MUnchen 1932, σ. 19, αρ. 142, πίν. 
18. CVA Deutschland 14, σ. 55, αρ. 4 (3305), πίν. 50,4. CIRh II, σ. 145, αρ. 13918, εικ. 27. CIRh VIII, σ. 109, αρ. 1. εικ. 
97, σ. 182. αρ. 68,4, εικ. 172, σ. 187, αρ. 78,3, εικ. 179. ΑΔ  24 (1969), Χρονικά, σ. 473, πίν. 474β και σ. 481, πίν. 479α. 
Α Δ  28 (1973), Χρονικά, σ. 639, πίν. 599β-γ. ΑΔ  33 (1978), Χρονικά, σ. 402-3, πίν. 21 Ια, 212α-β.

60. Βλ. προηγούμενη σημείωση.
61. CIRh III, σ. 178, αρ. 10568, εικ. 172. Ο Λ Λ ίν,σ . 149, αρ.3, εικ. 149.
62. Πρβ. Agora XII,  σ. 286, αρ. 708, πίν. 29 (350 π.Χ. περίπου).
63. Agora IV, τύπος 25 A Prime, σ. 70, πίν. 38.
64. Πρβ. Kerameikos IX , ο. 157, αρ. 351,2, πίν. 67, 1. ΛΜ81 (1966). σ. 52, αρ. 104,5, πίν. 41,1. Hesperia20(1951). σ.

117, αρ. 3,3, πίν. 50c.
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ΠΡΟΧΟΙ (πίν. 23β)

Ένα άλλο σχήμα αγγείου που πρέπει να θεωρηθεί ροδιακής παραγωγής είναι η άβαφη πρό
χους, με την χαμηλή κωνική ή δακτυλιόσχημη βάση, το σφαιρικό σώμα και τον ευρύ λαιμό, που 
καταλήγει σε δακτυλιόσχημο χείλος, κάτω από το οποίο υπάρχει αυλάκωση και νεύρωση. Η με
τάβαση από το λαιμό στο σώμα γίνεται με συνεχή καμπύλη ή δημιουργεί ακμή στο ύφος της ρί
ζας της λαβής. Το μικρό μέγεθος των αγγείων αυτών, που δεν ξεπερνάει τα 15 εκατοστά σε 
ύψος, σε συνδυασμό με το ότι ελάχιστα βρέθηκαν σε ανασκαφές της αρχαίας πόλης, συνηγορεί 
στην πιθανή χρήση τους κυρίως ως ταφικά κτερίσματα65 66. Οι ροδιακές πρόχοι έχουν σημαντικές 
μορφολογικές διαφορές από τα μεγαλύτερα όμοιου τύπου αγγεία, γνωστά από την Αττική και 
άλλες περιοχές". Όπως δείχνουν τα ταφικά σύνολα της Ρόδου, το σχήμα αυτό έχει περιορι
σμένη διάρκεια, από το τελευταίο τέταρτο του 4ου έως το α ' τέταρτο του 3ου αι. π.Χ.

Στο τελευταίο τέταρτο του 4ου αι. π.Χ. χρονολογούνται οι πρόχοι: Π 8181 (πίν. 23β, 6α) 
από το μυροδοχείο του τάφου (τύπου Β, με ταινίες) και Π 2755 (πίν. 23β, 24α) από τους κανθά
ρους του ταφικού συνόλου67.

Στο τέλος του 4ου αι. π.Χ. η πρόχους Π 3927 (πίν. 23β, 8α) από το μυροδοχείο (τύπου Β, 
άβαφο) και τον κάνθαρο του τάφου".

Στο α ' τέταρτο του 3ου αι. π.Χ. μπορεί να χρονολογηθεί η πρόχους Π 8607 (πίν. 23β, ΙΟβ) 
από τα μυροδοχεία (τύπου Γ) και τον αμφικωνικό ασκό του ταφικού συνόλου, αγγεία που δεν 
επιτρέπουν χρονολόγηση στον 4ο αι. π.Χ."

ΟΛΠΕΣ (πίν. 24β)

Οι όλπες από τους τάφους της Ρόδου δεν έχουν ακριβή παράλληλα στις γνωστές όλπες από 
τον κυρίως ελλαδικό χώρο. Το σχήμα με την κωνική βάση, το ραδινό ανεπτυγμένο σώμα και την 
ταινιωτή λαβή, που δεν ξεπερνά το ύψος του οριζόντιου χείλους, βρίσκει παράλληλα στην Αλε
ξάνδρεια και τη Σάμο10 69 70 και ίσως είναι χαρακτηριστικό για τα εργαστήρια του ανατολικού Αιγαίου.

Στα ταφικά σύνολα διαγράφεται η εξέλιξη του σχήματος, που είχε μακρά διάρκεια χρήσης 
μέχρι και τον ίο αι. π.Χ. τουλάχιστον. Όπως φαίνεται κυρίως από τους τάφους του Πόνταμου 
της Χάλκης, το σχήμα ήταν ήδη γνωστό στο α ' μισό του 4ου αι. π.Χ.71

Στη σειρά της Ρόδου παρακολουθούμε την εξέλιξη από το β ' μισό του 4ου αι. π.Χ. με τις 
όλπες Π 4221 και Π 4222, καθώς και την Π 1447 (πίν. 24β, 25α-β). Και στις τρεις το περίγραμμα 
είναι ενιαίο, χωρίς τμήση στη βάση του λαιμού, όπως και στα παραδείγματα του ίδιου αιώνα

65. Για μικρές πρόχους από τάφους της Αττικής, βλ. ΑΜ81 (1966), ο. 125, αρ. 224,5, πίν. 76.4. Hcsperi» 20 (1951), ο. 
123, πικΆ  7,13, πίν. 52a χαι σ. 129, πυρά 13,11, πίν. 54a.

66. Thompson, ο. 325, α©. Α 53. αχ. 8. σ. 343, αρ. Β 39, αχ. 23. ΛΜ85 (1970), σ. 141, αρ. 90-92, πίν. 57,4. Τάφοι Βέροιας, 
ο. 155-157. αχ. 66. Μεγαλύτερη ομοιότητα έχουν με τις πρόχους από την Ιστρία: Histrta II, σ. 179, αρ. II, 8, πίν. 90.

67. Πρβ. A gonXII,α.287,αρ. 712,πίν.29(325π.Χ.). ΛΜ85(1970),α. 133,αρ.5 .πίν.5 4 ,1. Thompson,ο, 3Ι9.αρ. Α28, 
ειχ. 5.

68. Για τον κάνθαρο, πρβ. AM85 (1970). ο. 139, αρ. 79, πίν. 56,4 χαι79,2.
69. Για τους αμφικωνικούς ασκούς, βλ. ο. 77.
70. SdBfbi, ο. 58. αρ. 141. πίν. LI. 91. AM 54 (1929), σ. 48. ειχ. 36, αρ. 2.
71. αΛΛΙΙ,ο. 154.τφ. Ι7.ειχ. 36.
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από τη νεκρόπολη του Πόνταμου72.
Στο α ' μισό του 3ου αι. π.Χ. τονίζεται η διάκριση του λαιμού από τον ώμο, χάνεται η ρα- 

δινότητα του σώματος και το αγγείο αποκτά μια έντονη μείωση προς τη βάση73 74 75.
Στο στάδιο αυτό βρίσκονται οι όλπες Π 7798 και Π 7740 (πίν. 24β, 1 Ια), όπως επιβεβαιώνε

ται και από το μυροδοχείο του ταφικού συνόλου (τύπου Γ), που χρονολογείται στο β ' τέταρτο 
του 3ου αι. π.Χ.

Στα τέλη του 3ου αι. π.Χ. μπορεί να χρονολογηθεί η όλπη Π 6152 (πίν. 24β, 26α) από το μυ
ροδοχείο του ταφικού συνόλου (τύπου Ε)7\  Η μέγιστη διάμετρος της όλπης μετατοπίζεται χαμη
λότερα και το σώμα του αγγείου γίνεται ωοειδές.

Τη μορφή που αποκτά το σχήμα στο 2ο μι. π.Χ. μας δίνουν οι όλπες Π 5975 (πίν. 24β, 26β), 
οι οποίες χαρακτηρίζονται από το βαρύ, σχεδόν κυλινδρικό σώμα και την απουσία βάσης.

Η τελευταία όλπη της σειράς Π 5569 (πίν. 24β, 19β) χρονολογείται από τα μυροδοχεία του 
τάφου (τύπου Ε και ΣΤ) στο β ' μισό του 1ου αι. π.Χ.73 Το αγγείο διατηρεί τα ύστερα γνωρί
σματα του σχήματος, αλλά έχει πιο κοντό λαιμό και μικρότερη επιφάνεια στήριξης.

Σημαντικό στοιχείο για την χρονολόγηση φαίνεται πως είναι και ο τρόπος βαφής του αγ
γείου: στις πρώιμες όλπες το γάνωμα φθάνει λίγο πάνω από τη βάση, βαθμιαία περιορίζεται 
προς τα πάνω, και στις ύστερες φτάνει στο μέσον περίπου του ύψους του αγγείου.

ΑΣΚΟΙ ΤΥΠΟΥ GUTTUS

Οι ασκοί τύπου guttus από τα ταφικά σύνολα της Ρόδου διακρίνονται σε δύο μορφολογικές 
παραλλαγές: α) σε ασκούς με σφαιρικό σώμα, και β) με αμφικωνικό σώμα.

Σφαιρικοί ασκοί (πίν. 27α)

Οι ασκοί τύπου guttus με σφαιρικό σώμα είναι γνωστοί κυρίως στα πρώτα στάδια της εξέ
λιξής τους από αττικά παραδείγματα του 4ου αι. π.Χ.76 Από τα ελληνιστικά χρόνια, μολονότι το 
σχήμα είναι ιδιαίτερα αγαπητό, δεν υπάρχουν πολλά δημοσιευμένα παραδείγματα. Έτσι, πέρα 
από μερικές γενικές παρατηρήσεις για την εξελικτική πορεία του σχήματος από ογκωδέστερη 
μορφή, με πλατιά επιφάνεια στήριξης, σε αγγεία με στενότερη βάση και σώμα και υψηλότερο 
λαιμό77, δεν μπορούν να διαγραφούν πιο συγκεκριμένα τυπολογικά χαρακτηριστικά. Η δυσκο
λία αυτή ίσως οφείλεται και στο ότι το σχήμα δεν ακολούθησε ευθύγραμμη πορεία εξέλιξης.

Οι ασκοί από τους τάφους της Ρόδου καλύπτουν το διάστημα από το τέλος του 4ου αι. 
π.Χ. έως και το β ' μισό του 3ου αι. π.Χ.

Τα χαρακτηριστικά των πρώιμων ασκών του β ' μισού του 4ου αι. π.Χ., δηλαδή πλατιά

72. CIRh II, σ. 143, τφ. 9, εικ. 22 και α. 145, τφ. 12, εικ. 27.
73 Σύγκρινε και την όλπη του τάφου 19 από τον Πόνταμο της Χάλκης: βλ. CIRh II, σ. 158, εικ. 40.
74. Πρβ. Alt-Agina II /, α. 88, αρ. 710, πίν. 56. Τάφοι Βέροιας, σ. 35, Π 1243, πίν. 10.
75. Βλ. σ. 73 και σημ. 53.
76. Agora XII, ο. 160, αρ. 1192-6, εικ. 11, πίν. 39. Olynthus XIII, α  249, πίν. 168-9.
77. Βλ. Agora, ό.π., και PF2, σ. 50-51.
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βάση και τοποθέτηση της μέγιστης διαμέτρου αμέσως πάνω από αυτήν, είναι φανερά στον ασκό 
Π 6611* (πίν. 27α, 12β), που χρονολογείται από τον κρατηρίσκο του τάφου στο γ ' τέταρτο του 
4ου αι. π.Χ *

Στο α ' μισό του 3ου αι. π.Χ. χρονολογούνται οι παρακάτω ασκοί: Ο Π 7096 (πίν. 27α, 9α) 
από το μυροδοχείο του ταφικού συνόλου (τύπου Β, άβαφο), που τοποθετείται στις αρχές του 
3ου αι. π.Χ. Ο Π 6116 (πίν. 27α-β)“ από τον κάνθαρο των αρχών του 3ου αι. π.Χ.*1 και ο Π 4256 
(πίν. 27α, 10α), με μικρότερη βάση, ο οποίος χρονολογείται από το μυροδοχείο (τύπου Γ) και 
τον κάνθαρο του ταφικού συνόλου στο α ' τέταρτου του 3ου αι. π.Χ.82

Ένδειξη για την επιβίωση πρωιμότερων μορφολογικών γνωρισμάτων σε νεότερα στάδια 
εξέλιξης αποτελεί ο ασκός Π 4057 (πίν. 27α, 17β), που βρέθηκε στον ίδιο τάφο με ατρακτόσχημο 
μυροδοχείο (τύπου Ε), το οποίο χρονολογείται στα μέσα του 3ου αι. π.Χ.83

Στους ασκούς του β ' μισού του 3ου αι. π.Χ. η βάση είναι μικρότερη και η μέγιστη διάμε
τρος ανεβαίνει στο μέσο του σώματος του αγγείου. Την περίοδο αυτή χρονολογούνται οι ασκοί 
Π 7608 (πίν. 27α, 18α) από τις λαγύνους και το ατρακτόσχημο μυροδοχείο του τάφου84 και ο Π 
5665 (πίν. 27α, 28α) από τον κάνθαρο που βρέθηκε μαζί83.

Αμφικωνικοί ασκοί (πίν. 28β)

1 Οι ασκοί τύπου guttus με αμφικωνικό σώμα εμφανίζονται αργότερα από τους σφαιρικούς,
| γύρω στις αρχές του 3ου αι. π.Χ.“ Αυτό είναι ίσως το μόνο βέβαιο στοιχείο για τη χρονολόγηση

των αγγείων αυτών, τα οποία, σύμφωνα με τα μέχρι τώρα δημοσιευμένα παραδείγματα, επιβιώ- 
| νουν μέχρι τον 2ο αι. π.Χ. τουλάχιστον87. Η τυπολογική τους εξέλιξη είναι το ίδιο προβλημα

τική με αυτή των σφαιρικών ασκών88. Έτσι, αναγκαστικά η χρονολόγηση των αγγείων αυτής της 
κατηγορίας στηρίχθηκε μόνο στα αγγεία που βρέθηκαν μαζί στον ίδιο τάφο.

! Πρωιμότεροι θα πρέπει να θεωρηθούν οι ασκοί Π 4233 (πίν. 28β, 7β) και Π 7594 (πίν. 28β,
29α), που χρονολογούνται από τα μυροδοχεία (τύπου Γ) στο α ' τέταρτο του 3ου αι. π.Χ.

Γύρω στα μέσα του αιώνα τοποθετείται ο ασκός Π 7575 (πίν. 28β, 13β), με στενότερη βάση, 
Ι από τα ατρακτόσχημο μυροδοχεία του τάφου *\

t

78. Πρβ. L. Jehasse, «La ctramique A vemis nolr du Rempart Meridional», Salamine de Chypre VIII, Paris 1978, 81, αρ. 
772, εικ. 46. πιν. III.

79. Βλ. σ. 69 και σημ. 38.
80. Πρβ. Hesperia 31 (1962), σ. 37, αο. 39, πίν. 21.
81. Ποβ. AM  85 (1970), σ. 134, αο* 9, πίν. 54.1,79.2. Thompson, ο. 320, oq. Α 31, εικ. 5.
82. Βλ. ο. 68 και σημ. 30.
83. Βλ. σ. 70 και σημ. 41.
84. Βλ. σ. 70 και σημ. 43,44.
85. Βλ. σ. 80.
8<Γ Για πρώιμους αμςρικωνικούς ασκούς, βλ. ενδεικτικά: Μ. Rostovtzcff, The Social and Economic History o f the 

Heilenlstic World. Oxford 1935, σ. 162, πίν. XX. ΑΔ 35 (1980), Μελέτες, σ. 75, αο· 15, πίν. 21στ.
87. Για τους ασκούς του 2ουαι. π,Χ.,βλ. PF2, σ. 51, αρ. D 74, πίν. 19. BCH9A (1970), σ. 478, αρ. 61,9, εικ. 112 (1ος αι. 

π.Χ ). Για άλλα γνωστά παραδείγματα, βλ. BSA 49 (1954), σ. 152, αρ. 211 και σ. 154, αρ. 254, εικ. 17. V. Milojic -  D. 
Theocharis (ed). Demetrias I, Bonn 1976. σ. 106, αρ. 79, πίν. XXI, 3 και 42,3. Alt-Agina III,  σ. 69, αρ. 479, πίν. 36.

88. Βλ.ΡΓ 2,0.51-52.
89. Βλ. σ. 70 και σημ. 42.
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Τέλος, ο ασκός Π 6979 (πίν. 28β, 14α), στον οποίο η μεγαλύτερη διάμετρος είναι υψηλότερα 
από το μέσο του ύψους του σώματος, χρονολογείται μάλλον μετά τα μέσα του 3ου αι. π.Χ.

ΚΑΝΘΑΡΟΙ ΧΩΡΙΣ ΠΟΔΙ (εικ. 7-8, πίν. 29β, 30α)

Ρ
Εικ. 7

Οι κάνθαροι χωρίς πόδι έχουν κωνική στενή βάση, κωνικό το κάτω μέρος του σώματος και 
υψηλότερο το πάνω τμήμα, με τοίχωμα που κλίνει προς τα μέσα. Το χείλος είναι ταινιωτό, ανα
σηκωμένο και ανοίγει προς τα έξω. Οι λαβές ταινιωτές, με επίθετο πλαστικό δίσκο. Κάνθαροι 
με τη μορφή αυτή δεν είναι γνωστοί από άλλες περιοχές και γ ι’ αυτό ίσως τόπος παραγωγής 
τους είναι η Ρόδος90.

Η παρουσία του σχήματος δεν διαπιστώθηκε σε κλειστά ταφικά σύνολα του τελευταίου τε
τάρτου του 4ου αι. π.Χ., γ ι’ αυτό πιθανώς εμφανίζεται στη στροφή του 4ου προς 3ο αι. π.Χ. και 
διαρκεί όλο τον αιώνα αυτό.

90. Στα ταφικά σύνολα της Ρόδου παρουσιάζεται και ο γνωστός από την Αττική τύπος κανθάρου* βλ. ενδεικτικά οικ. 
Βασιλάκη, Τ 19, πίν. 8α, ο οποίος διαφοροποιείται μορφολογικά από τον θεωρούμενο ροδιακό. Βλ. για τους αττι
κούς κανθάρους, AM  85 (1970), σ. 167, πίν. 79,2.
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a

Etx. 8

Ο πρωιμότερος κάνθαρος είναι ο Π 6043 (εικ. 7α, πίν. 29β, 30β), ο οποίος από το μυροδο
χείο του ταφικού συνόλου (τύπου Β, άβαφο) χρονολογείται στο τέλος του 4ου αι. π.Χ.91 *

Ο Π 7599 (εικ. 7β, πίν. 29α-β) χρονολογείται επίσης από το μυροδοχείο (τύπου Γ) στο α ' 
τέταρτο του 3ου αι. π.Χ.

Στον επόμενο κάνθαρο της σειράς Π 4234 (εικ. 8α, πίν. 29β, 7β) παρατηρούμε άμβλυνση 
των έντονων τμήσεων στο σώμα και μείωση της διαμέτρου του. Τα δύο μυροδοχεία που βρέθη
καν μαζί (τύπου Β, με ταινίες και τύπου Γ) συνηγορούν στη χρονολόγησή του στο α ' τέταρτο 
του 3ου αι. π.Χ.

Την εξέλιξη του σχήματος στο β ' μισό του 3ου αι, π.Χ. δίνουν οι επόμενοι τρεις κάνθαροι 
(εικ. 8β-δ, πίν. 30α). Την περίοδο αυτή έχει χαθεί η γωνιώδης ακμή κάτω από τις λαβές, μετα
βολή που ήδη εμφανίζεται στον προηγούμενο κάνθαρο. Η μορφή τους φαίνεται επηρεασμένη 
από τους κανθάρους «Δυτικής Κλιτύος», που είναι γνωστοί αυτή την εποχή από το Πέργαμο 
και τον υπόλοιπο μικρασιατικό χώρο”. Ίχνη διακόσμησης αυτού του τύπου διατηρούνται και 
στους τρεις κανθάρους, οι οποίοι και έχουν γάνωμα καλύτερης ποιότητας, στοιχείο που δεν χα

91. Πο0. μυροδοχείο του ίδιου τύπου Π 3944 (οικ. Βασιλάκη, Τ 19). σ. 93. πίν. 8α.
9Ζ. Βλ. PF 2. ο. 47-48. oq. D 25. πίν. 9-10.
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ρακτηρίζει τα ροδιακά αγγεία. Ο πηλός τους όμως δείχνει ότι είναι μάλλον τοπικής παραγωγής. 
Η χρονολόγησή τους στο β ' μισό του 3ου αι. π.Χ. στηρίχθηκε κυρίως στα αγγεία που βρέθηκαν 
στα ίδια ταφικά σύνολα. Ενδεικτικά για τη χρονολόγηση του κανθάρου Π 7609 (εικ. 8β, πίν. 
30α, 18α) είναι το μυροδοχείο και οι λάγυνοι του τάφου93, ενώ η χρονολόγηση του Π 7560 (εικ. 
8γ, πίν. 30α, γ) στηρίχθηκε στο μυροδοχείο του συνόλου94. Τέλος, ο κάνθαρος Π 5659 (εικ. 8δ, 
πίν. 30α, 28α) χρονολογήθηκε με βάση την ομοιότητά του με τον Π 7609, αφού τα άλλα αγγεία 
του τάφου δεν βοηθούν ιδιαίτερα στη χρονολόγηση.

ΡΟΔΙΑΚΟΙ ΣΚΥΦΟΙ (εικ. 9-10, πίν. 31α)

Οι σκύφοι αυτού του τύπου χαρακτηρίζονται από χαμηλή κωνική βάση, ημισφαιρικό σώμα 
και οριζόντιες λαβές. Σκύφοι αυτής της μορφής εντοπίστηκαν μόνο στις νεκροπόλεις της Ρόδου 
και στη νεκρόπολη Sciatbi της Αλεξάνδρειας95, γεγονός που δείχνει ότι είναι μάλλον ροδιακής 
παραγωγής. Το σχήμα φαίνεται ότι επικρατεί τον 4ο αι. π.Χ. κυρίως και εξαφανίζεται στο α ' 
τέταρτο του 3ου αι. π.Χ.

ο 1 i i 4 S

Εικ. 9

Από τη σειρά των σκύφων που εξετάζουμε, πρωιμότερος είναι ο Π 8376 (εικ. 9, πίν. 31α, 
6α), ο οποίος χρονολογείται από το μυροδοχείο (τύπου Β, με ταινίες) και το λυχνάρι του ταφι- 
κού συνόλου στο τελευταίο τέταρτο του 4ου αι. π.Χ.96

Στην ίδια περίοδο τοποθετείται ο σκύφος Π 880 (εικ. 10α, πίν. 31α-β) από τον ασκό τύπου 
guttus97.

Ο σκύφος Π 1018 (εικ. ΙΟβ, πίν. 31α, 4β) χρονολογείται στο τέλος του 4ου αι. π.Χ. από το

93. Βλ. σ. 70 και σημ. 43,44.
94. Για το μυροδοχείο, πρβ. Ann. Mus. Alex. 7/7(1940-50), σ. 154, πίν. LIV, 3 (μετά το 250 π.Χ.).
95. CIRh Η. σ. 148, αρ. 13930, εικ. 28 και α. 158, αρ. 13965, εικ. 40. CIRh VI-VII, σ. 467, εικ. 18. Sciatbi, σ. 63, αρ. 160, πίν. 

LVI, 119.
96. Για το λυχνάρι, βλ. σημ. 20.
97. Πρβ. BSA  49,1954,σ. 145,αρ. 122,εικ. 17.Πρβ. επίσης τον ασκό Π 6611 (οικ.Διακοδημητρίου,Τ6),σ.77καισημ.78.
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κάτω μέρος του σώματος στενεύει εντονότερα προς τη βάση και διασπάται το συνεχές καμπύλο 
περίγραμμα των σκύφων του 4ου αι. π.Χ. Μια διαφοροποίηση που παρατηρείται στο σχήμα 
των λαβών δεν φαίνεται να αποτελεί ενδεικτικό στοιχείο για τη χρονολόγηση.

ΔΙΩΤΑ ΦΙΑΛΙΔΙΑ (εικ. 11, πίν. 32α-β)

Στα ταφικά σύνολα που εξετάζονται το σχήμα φαίνεται ότι καλύπτει το χρονικό διάστημα 
από το β ' μισό του 4ου έως τις αρχές του 3ου αι. π.Χ. Από τις ανασκαφές όμως στην πόλη της 
Ρόδου γνωρίζουμε ότι συνεχίζεται μέχρι και τα ύστερα ελληνιστικά χρόνια. Παράλληλα παρα
δείγματα του σχήματος δεν εντοπίστηκαν σε άλλη περιοχή εκτός από τις νεκροπόλεις της Αλε
ξάνδρειας100.

Το χείλος, που διακρίνεται από το σώμα με μια ελαφριά ακμή ή χάραξη, δεν δημιουργεί την 
κατάλληλη υποδοχή για να δεχθεί κάλυμμα, που άλλωστε ποτέ δεν βρέθηκε με φιαλίδιο στον 
ίδιο τάφο.

Εικ. 11

Στο γ ' τέταρτο του 4ου αι. π.Χ. χρονολογείται το Π 6609 (εικ. 1 Ια, πίν. 32α-β, 12β) από τον 
κρατηρίσκο του συνόλου101 102.

Στο τελευταίο τέταρτο του 4ου αι. π.Χ. μπορούν να χρονολογηθούν τα φιαλίδια Π 2753 
(εικ. 11β, πίν. 32α-β, 24α) από τους κανθάρους του τάφου1® και Π 4159 (εικ. 11γ, πίν. 32α-γ) από 
το μυροδοχείο (τύπου Β, άβαφο).

100. Sciatbi, σ. 68, πίν. LVI, ας. 122. Ann. Mus. Alex. 1935-39, σ. 91,93, πίν. XLIX, 2,3 (νεκροταφείο Hadra).
101. Βλ. σημ. 38.
102. Βλ. σημ. 67.
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Τέλος, το φιαλίδιο Π 7107 (εικ. 116, πίν. 32α-β, 31 γ) χρονολογείται από το λυχνάρι και τον 
ασκό τύπου guttus στις αρχές του 3ου αι. π ^ . 1”’

Η σειρά κατάταξης των αγγείων αυτών δείχνει ότι η εξέλιξη του σχήματος προχωρεί από 
τα φιαλίόια με πιο καμπύλο περίγραμμα σε αυτά με κωνικό. Χαρακτηριστική επίσης θα πρέπει 
να θεωρηθεί η αλλαγή στη διαμόρφωση των λαβών, οι οποίες από πεταλόσχημες κυλινδρικές γί
νονται ταινιωτές και τριγωνικές, και προσκολλώνται πρόχειρα στο σώμα'04. Το γνώρισμα αυτό, 
που ίσως εμφανίζεται γύρω στα τέλη του 4ου αι. π.Χ., γίνεται πιο έντονο στα γνωστά από την 
πόλη της Ρόδου υστεροελληνιστικά φιαλίδια.

*  *  *

Από τη μελέτη της κεραμικής των ταφικών συνόλων προκύπτουν ορισμένα συμπεράσματα 
για την ελληνιστική κεραμική της Ρόδου, κυρίως βέβαια για την απλή, αδιακόσμητη κεραμική, 
αφού σε αυτήν την κατηγορία ανήκουν τα περισσότερα αγγεία που χρησιμοποιούνται ως κτερί- 
σματα. Τα συμπεράσματα αυτά αφορούν κυρίως στην κεραμική του τέλους του 4ου και του 3ου 
αι. π.Χ., αφού από τον 2ο αι. π.Χ. έχουμε κυρίως μυροδοχεία.

Τα ροδιακά αγγεία, όπως και τα αγγεία των άλλων επαρχιακών εργαστηρίων, υστερούν σε 
ποιότητα από τα αττικά, τόσο στο γάνωμα όσο και στο πλάσιμο. Οπωσδήποτε στον 4ο αι. π.Χ. 
η ποιότητα είναι καλύτερη, όπως δείχνουν κυρίως οι ροδιακοί αμφορείς, που αποτελούν άρι
στα δείγματα της τοπικής παραγωγής. Στους τάφους αυτής της περιόδου είναι φανερή η παρου
σία αττικών αγγείων, κυρίως κανθάρων και bolsal. Ο αριθμός τους όμως είναι μικρότερος από 
αυτόν που βρίσκεται σε προημότερους τάφους του ίδιου αιώνα από τη νεκρόπολη της πόλης 
Ρόδοι», την Κάμιρο, Ιαλυσό, Χάλκη και Νίσυρο.

Παράλληλα, τα ροδιακά εργαστήρια παράγουν αγγεία με τοπικά χαρακτηριστικά, και άλλα 
που μιμούνται αττικά (bolsal, σκύφους, όλπες, κανθάρους με πόδι), τα οποία ωστόσο ξεχωρί
ζουν από τα πρότυπά τους με την κατώτερη ποιότητα. Η παρουσία αυτή την περίοδο στην Αλε
ξάνδρεια αγγείων που θεωρήθηκαν χαρακτηριστικά για τη ροδιακή κεραμική, προφανώς οφεί
λεται στις σχέσεις των δύο περιοχών, χωρίς να μπορούμε να αποκλείσουμε την περίπτωση να 
είναι ροδιακές εισαγωγές.

Γύρω στις αρχές του 3ου αι. π.Χ. παρατηρείται κάποια αλλαγή στην παραγωγή, που κυ
ρίου εντοπίζεται στη διακοπή των χαρακτηριστικοί ροδιακών σχημάτα>ν (πυξίδες, ροδιακοί 
αμφορείς, σκύφοι, πρόχοι), και η κεραμική προσαρμόζεται στη γενική εικόνα των άλλοιν ελλη
νιστικών κέντρων. Οι εισαγωγές από την Αττική περιορίζονται ακόμα περισσότερο, αλλά οι 
επιρροές δεν λείπουν και διακρίνονται ιδιαίτερα στους κανθάρους χωρίς πόδι και στα μυροδο
χεία, που μιμούνται τα αντίστοιχα αττικά.

Η εικόνα για τη ροδιακή κεραμική του 2ου και 1ου αι. π.Χ., που μας δίνουν τα ταφικά σύ
νολα, δεν είναι αντιπροσωπευτική για την παραγωγή των ροδιακών εργαστηρίων. Η κεραμική 
από την πόλη δείχνει πως αυτή την περίοδο υπάρχει μια μεγάλη ποικιλία σχημάτων και τρόπων 
διακόσμησης, καθώς και εισαγωγές από άλλα γειτονικά εργαστήρια, τα οποία όμως δεν αντι
προσωπεύονται στους τάφους. 103 104

103. Βλ. ο. 81 και <ιημ. 99.
104. Π($. Αι128 (1973), XQovurt, ο. 610-614, πίν. $83-5.
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Η εξέταση των ταφικών συνόλων που παρουσιάσαμε οδηγεί επίσης σε κάποια πρώτα συ
μπεράσματα για το είδος των αγγείων που χρησιμοποιούνται ως κτερίσματα κατά εποχές.

Στους τάφους του τελευταίου τέταρτου του 4ου αι. π.Χ. ο αριθμός των κτερισμάτων είναι 
μικρότερος από αυτόν του 3ου αι. π.Χ. Τα πιο συνηθισμένα σχήματα είναι οι ροδιακοί αμφο
ρείς, οι σταμνοειδείς πυξίδες, οι οξυπύθμενοι αμφορίσκοι, τα λυχνάρια, τα μυροδοχεία, οι ρο- 
διακοί σκύφοι, τα δίωτα φιαλίδια, τα bolsal και οι πρόχοι.

Στο α ' μισό του 3ου αι. π.Χ. εξαφανίζονται τα χαρακτηριστικά ροδιακά σχήματα, γίνονται 
πιο συνηθισμένοι οι ασκοί τύπου guttus, ενώ εξακολουθούν να χρησιμοποιούνται οι οξυπύθμε- 
νοι αμφορίσκοι, οι όλπες, τα λυχνάρια, τα φιαλίδια, τα πινάκια και τα μυροδοχεία, που είναι 
άλλωστε και το σχήμα που κατεξοχήν χρησιμοποιείται ως κτέρισμα μέχρι και τον Ιο αι. μ.Χ. 
Την ίδια περίοδο κάνει την εμφάνισή του ο κάνθαρος χωρίς πόδι και ο ασκός τύπου guttus με 
αμφικωνικό σώμα.

Από τις αρχές του 2ου αι. π.Χ. περιορίζεται η ποικιλία των αγγείων που χρησιμοποιούνται 
ως κτερίσματα. Επικρατούν, μέχρι και τον Ιο αι. μ.Χ., τα μυροδοχεία, που μερικές φορές, συ
χνά σε μεγάλη ποσότητα, είναι και το μοναδικό κτέρισμα της ταφής10*. Σε πολύ μικρότερο ποσο
στό συνεχίζονται οι οξυπύθμενοι αμφορίσκοι, οι όλπες και σπάνια μερικά ακόμα σχήματα.

Ο τρόπος αυτός κτέρισης που παρατηρείται στους υστεροελληνιστικούς τάφους της Ρόδου 
είναι φαινόμενο κοινό και στον υπόλοιπο ελλαδικό χώρο (Κεραμεικός, Πάτρα, Σάμος κ.α.)105 106. 
Ειδικά στη Ρόδο, την εποχή αυτή γίνεται πιο συνηθισμένο το έθιμο της καύσης του νεκρού και 
της τοποθέτησης της τέφρας του σε τεφροδόχα αγγεία και οστεοθήκες, ενώ συγχρόνως χτίζονται 
τα πολυτελή υπέργεια ταφικά μνημεία. Και στους τάφους των μνημείων αυτών τα πήλινα αγ
γεία είναι λιγοστά και ευτελή, αλλά αρκετά συχνά συνοδεύονται από πολύτιμα κτερίσματα, κυ
ρίως χρυσά κοσμήματα και στεφάνια. Πολύτιμα αντικείμενα βρίσκονται σπανιότερα αυτή την 
περίοδο στις απλούστερες ταφές, μέσα σε οστεοθήκες.

Οι πρώτες αυτές παρατηρήσεις για τα ταφικά έθιμα στηρίχθηκαν μονάχα στα πήλινα κτερί
σματα, που είναι ένα μόνο μέρος του τεράστιου αρχαιολογικού υλικού από τη νεκρόπολη. Για 
την ολοκληρωμένη τεκμηρίωση του θέματος είναι απαραίτητη η σύνθετη μελέτη όλου του υλι
κού, τόσο από την νεκρόπολη όσο και από την πόλη της Ρόδου, σε συνδυασμό με τις επιγραφι
κές και ιστορικές πηγές.

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΓΙΑΝΝΙΚΟΥΡΗ 
ΒΑΣΩ ΠΑΤΣΙΑΔΑ 
ΜΕΛΙΝΑ ΦΙΑΗΜΟΝΟΣ 
ΚΒ ’ Εφορεία Προϊστορικών 
και Κλασικών Αρχαιοτήτων 
Ρόδος

105. Βλ. και AJA 91 (1987), σ. 120.
106. Βλ. ενδεικτικά τον τάφο Kerameikos IX, σ. 187, αρ. Ε 99, πίν. 97,2 με 43 μυροδοχεία και ΑΔ 32 (1977), Μελέτες, 

ο. 409 (Σάμος).

84



ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ

ΤΑΦΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ ΑΠΟΏΣΝΕΚΡΟΠΟΛΕΙΣ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΡΟΔΟΥ

Εκτός από τις γνωστές συντομογραφίες (ArchHologische Bibliographic 1985 και ΑΑ 100,1985), χρησιμοποιούνται και οι 
παρακάτω:

Alt-Agina I I 1 R. Smetana-Scherrer, «SpStklassische und helienlstische Keramik», Alt-Agina 111, Mainz 1982, 
o. 56-91.
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ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΛΕΙΣΤΑ ΣΥΝΟΛΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΑΜΟ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΑΚΟΣ

Οι ανασχαφές που έγιναν τα τελευταία χρόνια στη Σάμο, εξαιτίας της ραγδαίας τουριστικής 
ανάπτυξης και της οικοδομικής δραστηριότητας που επακολούθησε, πλούτισαν τις γνώ

σεις μας για την τοπογραφία και την ιστορία της αρχαίας πόλης, αλλά και αύξησαν την ποσό
τητα του υλικού από τις διάφορες ιστορικές φάσεις.

Η σύντομη παρουσίαση αφορά σε υλικό από την ύστερη ελληνιστική εποχή -  κατά κύριο 
λόγο κεραμική που προέρχεται από τρεις πηγές:

1) Ένα μεγάλο ταφικό μνημείο που βρέθηκε στον Κάβο Φονιά, στα ανατολικά της αρχαίας 
πόλης, με τέσσερις συρταρωτούς τάφους και περισσότερες ταφές, στις οποίες περιλαμβάνονται 
και δυο ταφές σε καλοκαμωμένους σχετικά κιβωτιόσχημους τάφους.

2) Δυο μεγάλους λαξευτούς θαλαμωτούς τάφους από τη γνωστή Δυτική Νεκρόπολη της Σά
μου.

3) Δυο πλούσιους αποθέτες με μεγάλες ποσότητες ακέραιων και κομματιασμένων αγγείων, 
με ποικιλία ειδών και σχημάτων, που συγκεντρώθηκαν μέσα σε μεγάλες παλιότερες και αχρη- 
στευμένες δεξαμενές.

Το μεγάλο ταφικό μνημείο φαίνεται πως χρησιμοποιείται από τις αρχές του 2ου αι. π.Χ. 
και εγκαταλείπεται πριν από την αρχή του τελευταίου τετάρτου του ίδιου αιώνα, οπότε γενικεύ
εται η χρήση των λαξευτών θαλαμωτών τάφων. Οι ταφές από τους δυο νέους λαξευτούς τάφους 
καλύπτουν την περίοδο από το τελευταίο τέταρτο του 2ου αι. π.Χ. μέχρι σχεδόν τα τέλη του 1ου 
αι. μ.Χ. Οι δύο αποθέτες, τέλος, περιείχαν κεραμική που καλύπτει την περίοδο από τα τέλη του 
3ου μέχρι το τρίτο τέταρτο του 2ου αι. π.Χ. Ιδιαίτερα πολυάριθμα είναι τα αγγεία και σκεύη 
από την τελευταία αυτή περίοδο, οπότε για κάποιο λόγο φαίνεται ότι και οι δυο δεξαμενές 
εγκαταλείφθηκαν και γεμίστηκαν με τα κατεστραμμένα και άχρηστα κεραμικά είδη.

Τα πινάκια διαφόρων τύπων, σκυφίδια άωτα, με γάνωμα ή χωρίς, φιάλες, σκυφοειδείς φιά
λες με αναδιπλωμένες λαβές, ανέρχονται σε πολλές εκατοντάδες, όπως και οι μεγαρικοί σκύφοι 
του λεγόμενου δηλιακού τύπου με φυτικά θέματα, ενώ πολυάριθμα είναι τα μυροδοχεία, λύχνοι, 
πρόχοι, σκύφοι και με λιγότερα παραδείγματα αντιπροσωπεύονται άλλα είδη αγγείων. Στις τα
φές των δύο τάφων και του ταφικού χτίσματος, αντίθετα, επικρατέστερα είδη είναι τα μυροδο
χεία διαφόρων τύπων, με πόδι ή χωρίς πόδι.

Το υλικό από τους τάφους και τους αποθέτες δίνει μια αντιπροσωπευτική εικόνα της κερα
μικής που ήταν σε χρήση στη Σάμο κατά τη μέση και ύστερη ελληνιστική εποχή και τους πρώι
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ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΑΚΟΣ

μους αυτοκρατορικούς χρόνους και επιτρέπει την εξαγωγή ενδιαφερόντων συμπερασμάτων για 
την πολιτική-οικονομική κατάσταση, τις εμπορικές σχέσεις με τις γειτονικές κυρίως περιοχές 
της Μ. Ασίας, αλλά και άλλες, πιο απομακρυσμένες -  θέματα που εξετάζονται στην προετοιμα
ζόμενη διδακτορική μου διατριβή.

Τα μυροδοχεία, από τα πιο χαρακτηριστικά είδη της ελληνικής κεραμικής, αντιπροσωπεύο
ντας στη Σάμο με παραδείγματα από όλους τους γνωστούς τύπους που συγκρινόμενα με άλλα 
πιο σπάνια είδη, δίνουν σημαντικές πληροφορίες για την χρονολογική εξέλιξη του σχήματος.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΑΚΟΣ 
Μουσείο Αχοοπόλεωζ
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Αγγεία αχό τους αποθέτες της Σάμον

ΠΙΝΑΚΑΣ I
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Ευρήματα από τους τάφους του ταφ ιχού μνημείου Κάβο Φονιά

ΠΙΝΑΚΑΣ 3
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ΕΡΥΘΡΟΒΑΦΗΣ ΚΕΡΑΜΙΚΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΜΟΡΓΟ*

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΑΠΠΑ

Ηερυθροβαφής' κεραμική από την Αμοργό που θα παρουσιάσω, προέρχεται από τις ολιγοή
μερες ανασκαφές των πέντε τελευταίων χρόνων στο νησί (1981-1985) και συγκεκριμένα 

από τη Μινώα, μια από τις τρεις αρχαίες πόλεις της Αμοργού.
Η μελέτη και η δημοσίευση της ανασκαφής δεν έχει φθάσει ακόμα στο τελικό της στάδιο. 

Μεγάλο μέρος των αγγείων δεν έχει καν συγκολληθεί. Για τις εργασίες που έγιναν, καθώς και 
γενικότερα για τον χώρο της ανασκαφής, υπάρχει αναλυτική έκθεση στα πρακτικά της Αρχαιο
λογικής Εταιρείας από τη Διευθύντρια της ανασκαφής κ. Λ. Μαραγκού1.

Η κατηγορία των ερυθροβαφών αγγείων γνωστά ως σάμια - περγαμηνά είναι ως ένα βαθμό 
ικανοποιητικά γνωστή χάρη στη μελέτη του πλούσιου υλικού που προέρχεται από διάφορες πε
ριοχές του ελληνιστικού κόσμου'. Μπορούμε έτσι να έχουμε ένα σημείο αναφοράς και να ενσω
ματώσουμε τη δημοσίευση ενός νέου υλικού στις ήδη γνωστές ομάδες, επισημαίνοντας συγχρό
νως τις ομοιότητες, αποκλίσεις ή καινοτομίες.

Πριν από την παρουσίαση του υλικού θα θίξω σε γενικές γραμμές μερικά από τα προβλή
ματα τα οποία απασχόλησαν την ως τώρα έρευνα σχετικά με την παρουσία αυτών των αγγείων 
σε ένα ευρύ γεωγραφικό χώρο, από την ανατολή ως τη δύση, και που αφορούν την καταγωγή 
και την ονομασία τους.

•Τ ην καθηγήτριά μου κ. Λ. Μαραγκού ευχαριστώ για την παραχώρηση δημοσίευσης της ερυΟροβαφούς κεραμικής από 
την ανασκαφή της Μινώας Αμοργού χαι την πολύμορφη βοήθειά της στη μελέτη του υλικού. Όλα τα σχέδια έγιναν 
από τον σχεδιαστή του Πανεπιστημίου Ιιοαννίνων x. 1. Λιαμαντύπουλο, τον οποίο επίσης ευχαριστώ.

1. Για το πρόβλημα της ορολογίας των Terra Stgillata βλ. το άρθρο του Ch. Goudineau, «La cdramique arsine» στο 
Cer&miqucs Iteltenistiqucs cl mmatnes, Paris 1980 (Centre de rccherchcs d’hlstolre andennc, Vol. 36). ο. 123-133. Tov 
όρο ερυθροβαφής κεραμική χρησιμοποιώ ως αντίστοιχο του όρου μελαμβαφής κεραμική, ο οποίος έχει καθιερωθεί 
για την ονομασία της κεραμικής της ελληνιστικής εποχής, της οποίας κύριο χαρακτηριστικό είναι το μελανό γάνωμα.

2. ΠΑΕ Ι98Ι.σ. 303-323,1982,σ. 272-306,1983,σ. 316*334. Το Έργον 1981,σ. 59-61. 1982, σ. 47-48, 1983, σ. 80-83,1984, 
σ. 83*95,1985, σ. 65-69. Βλ. επίσης L Marangou, «D&ouvertcs recentes A Amorgos» στο Les Cyclades, metdrlaux pour 
une dtude de geographic historique. Paris 1983, σ. 121-129 (Table ronde rtunie A PUnlversitd dc Dijon les 11, 12 el 13 
man 1982).

3. Σι όλες τις δημοσιεύσεις ανασκαφών από περιοχές της Ανατολής, όπου διαπιστώθηκε κατοίκηση στα υστεροελληνι-
στικά και ρωμαϊκά χρόνια, είναι δημοσιευμένη ερυθροβαφής κεραμική. Συνθετικές μονογραφίες υπάρχουν κυρίως 
για το υλικό που βρέθηκε σε περιοχές της Δύσης, βλ, βιβλιογραφία στο άρθρο του Ch. Goudineau, παραπάνω σημ. I. σ.
131-133.
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Πρόκειται για ένα είδος κεραμικής που εμφανίζεται μετά από τα μέσα του 2ου αι. π.Χ. και 
αντικαθιστά βαθμιαία τα μελαμβαφή αγγεία καθημερινής χρήσης. Από τεχνική άποψη η δια
φορά συνίσταται στο ψήσιμο των αγγείων με τέλεια οξείδωση* αποτέλεσμα το πέρασμα από το 
μελανό στο ερυθρό γάνωμα και στη χρήση καθαρότερου και λεπτότερου πηλού, ψημένου σε με
γάλες θερμοκρασίες, που έχει ως αποτέλεσμα τη μεταλλική υφή των αγγείων. Παράλληλα με την 
καινούρια τεχνική παρατηρείται και προτίμηση σε ορισμένα σχήματα αγγείων: ανοιχτά ή κλει
στά πινάκια με πιο γωνιώδεις και οξείες τομές, άωτα σκυφίδια με πόδι. Τα περισσότερα αγγεία 
είναι αδιακόσμητα, ενώ αυτό που χαρακτηρίζει και ξεχωρίζει την παραγωγή των ερυθροβαφών 
αγγείων από την κεραμική των ελληνιστικών χρόνων είναι οι υπογραφές - σφραγίδες. Ως προς 
τη διακόσμηση, εξακολουθεί η χρήση της μήτρας για τα ανάγλυφα κοσμήματα, αλλά κυρίως γε
νικεύεται η χρήση των σφραγισμάτων για την επίθετη ανάγλυφη διακόσμηση.

Η κεραμική αυτή αποκτά ιδιαίτερη φυσιογνωμία στα εργαστήρια της Ιταλίας στο α ' μισό 
του 1ου αι. π.Χ., όπου τελειοποιείται πλέον τεχνικά και οργανώνεται σε οικονομικό και εμπο
ρικό επίπεδο.

Όσον αφορά την ορολογία και το χαρακτηρισμό των αγγείων αυτών στη βιβλιογραφία, υι
οθετήθηκαν κατά καιρούς διάφορες ονομασίες4. Η χρήση των σφραγισμάτων οδήγησε στην απο
δοχή της ορολογίας sigille, δηλαδή ενσφράγιστα, ακόμα και για τα αγγεία που έχουν ερυθρό γά
νωμα χωρίς όμως σφραγίδα. Η κατηγορία Terra Sigillata έτσι έγινε ταυτόσημη με τα αγγεία με 
ερυθρό γάνωμα, ενώ στην ουσία πρόκειται για μέρος των ερυθροβαφών. Η ανεύρεση μεγάλων 
ποσοτήτων για πρώτη φορά στο Arezzo είχε ως αποτέλεσμα να ονομαστούν τα ερυθροβαφή αγ
γεία της Δύσης αρρετινά, ανεξάρτητα από τον τόπο κατασκευής τους5 6.

Τα ερυθροβαφή αδιακόσμητα αγγεία της Ανατολής (αιγαιακός χώρος - παράλια Μ. Ασίας) 
ονομάστηκαν «σάμια» και «περγαμηνά»* σε μια προσπάθεια να αναγωριστούν στην κατηγορία 
της κεραμικής αυτής τα αγγεία τα οποία χαρακτηρίζει ο Πλίνιος (Η.Ν. 35, 160) ως σάμια και 
περγαμηνά.

Η Kenyon7 τα ονόμασε γενικά «Eastern Sigillata», διακρίνοντάς τα από τα ερυθροβαφή της 
Δύσης, που ονομάστηκαν αρρετινά ή ρωμαϊκά - ιταλιωτικά. Τα Eastern Sigillata διακρίνει σε 
τρεις κατηγορίες ESA, ESB, ESC, στις οποίες κατηγορίες αντιστοιχούν τα περγαμηνά, σάμια 
και ερυθροβαφή που βρέθηκαν στο Tschandarli (αρχαία Πιτάνη)8. Οι τρεις κατηγορίες στις 
οποίες τα A, Β, C απέκτησαν χρονολογική χροιά, διακρίνονται μεταξύ τους ανάλογα με την υφή 
του πηλού και το χρώμα του γανώματος9. Έτσι χαρακτηρίστηκαν ως περγαμηνά τα ερυθροβαφή 
αγγεία που έχουν ωχρό πηλό, λεπτό, καθαρό και γάνωμα σκούρο πορτοκαλόχρωμο προς το κα- 
φετί. Ενώ τα σάμια χαρακτηρίζονται από τον πορτοκαλόχρωμο πηλό με μίκα, πιο εύθρυπτο και 
γάνωμα πορτοκαλόχρωμο ανοιχτής απόχρωσης. Λεπτομερέστερες ταξινομήσεις έγιναν στα

4. Ρ. HellstrOm. «Pottery of Classical and Later Date, Terracotta Lamps and Glass», Labraunda IIi, Lund 1965, a. 28, αημ. 4 
και 6, όπου ο συγγραφέας δίνει κατάλογο των ονομασιών που χρησιμοποιήθηκαν σε δημοσιεύσεις ερυθροβαφούς κε
ραμικής.

5. Βλ. Ch. Goudineau, La cdramique aretine lisse, Paris 1968, (Fouille de I’Ecole Fran^aise de Rome a Bolsena 1962-1967, 
Tome IV). a. 318.

6. Για τον όρο Περγαμηνά βλ. F. Waag6, «Pergamene Ware», στο έργο του Μ. Rostovtzeff, The Social and Economic 
History o f the Hellenistic World, Oxford (1941), 1964', Vol. Ill, σ. 1639-1642.

7. K. Kenyon, «Roman and Later Wares. 1. Terra Sigillata», στο Samaria III, σ. 281-364. Για την ορολογία σ. 283.
8. Για τα ερυθροβαφή από το Tschandarli (αρχαία Πιτάνη), βλ. S. Loesche, A M  37,1912, σ. 344-407.
9. Βλ. Ε. Unterkircher, «Terra Sigillata aus den Heraion von Samos», A M  98, 1983, σ. 173-214.
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ESA και ESB από τον Hellstrom. Διακρίθηκαν έτσι σε ESA I και ESA II, ESB I (σάμια Β) και 
ESB II (σάμια Α), με βάση κυρίως το σχήμα και τη χρονολογική ταξινόμηση των αγγείατν10 11.

Τη σύγχιση στην ορολογία ακολουθεί η αβεβαιότητα του τόπου κατασκευής και του εντοπι
σμού του κέντρου ή των κέντρων παραγωγής. Οι όροι σάμια και περγαμηνά φορτίστηκαν με μια 
έννοια εντοπιότητας των αγγείων αυτών, γεγονός που αποδείχτηκε ότι δεν ανταποκρίνεται 
στην πραγματικότητα, όπως και σε άλλες περιπτώσεις κεραμικής, που χαρακτηρίζεται συμβα
τικά από γεωγραφικά επίθετα". Και οι δύο κατηγορίες αγγείων χρησιμοποιούν τα ίδια σχήματα 
και βρίσκονται στην ίδια ποσότητα σε διάφορες περιοχές.

Μια κωδικοποίηση και ταξινόμηση των τύπων - σχημάτων της ερυθροβαφούς κεραμικής 
έχει γίνει για το υλικό από τη Σαμάρεια12 13 14 15. Οι 28 τύποι - ομάδες αγγείων παρουσιάζουν μια τυ
πολογική εξέλιξη συνδυασμένη με τη χρονολόγησή τους, καθώς προχωρούμε από πρωιμότερους 
σε υστερότερους τύπους. Η ταξινόμηση και η τυπολογία της Σαμάρειας ακολουθείται σε όλες 
σχεδόν τις δημοσιεύσεις ερυθροβαφούς κεραμικής από τον ανατολικό μεσογειακό χώρο.

Η παρουσία ερυθροβαφούς κεραμικής (Eastern Sigillata) στην Αμοργό δεν αποτελεί έκ
πληξη και μάλιστα στη Μινώα, στο συγκεκριμένο χώρο της ανασκαφής, όπου διαπιστώθηκε μια 
κατεξοχήν κατοίκηση του χώρου, κυρίως από το 2ο π.Χ. ως τον Ιο μ.Χ. αι., όπως επιβεβαιώ
νουν τα πολυάριθμα ευρήματα και τα αρχιτεκτονικά κατάλοιπα.

Τα περισσότερα θραύσματα βρέθηκαν σε στρώματα που χαρακτηρίζονται ως γεμίσματα και 
δεν παρέχουν καμιά σαφή χρονολογική ένδειξη. Ως μόνο αδιατάρακτο σύνολο μπορεί να θεω
ρηθεί ένα φρέαρ, μέσα στο οποίο βρέθηκαν εκτός των άλλων ευρημάτων και αρκετά θραύσματα 
ερυθροβαφούς κεραμικής1*.

Πρόκειται για ένα πηγάδι βάθους 5 μ., που ήταν σκαλισμένο στο φυσικό βράχο (πάσπαρο). 
Από βάθ. 4.10-4.40 μ. βρέθηκε ένα ενιαίο στρώμα, που περιείχε άφθονη υστεροελληνιστική κερα
μική, κυρίως όμως άβαφη κεραμική. Το πρωιμότερο εύρημα είναι ένα νόμισμα του 3°“ αι. π.Χ. 
Δυο ενσφράγιστες λαβές αμφορέων είναι κνιδιακές και χρονολογούνται στα 166-146 π.Χ. Οι 
μεγαρικοί σκύφοι, του λεγάμενου δηλιακού τύπου, οι περισσότεροι, χρονολογούνται στο α ' 
μισό του 1ου αι. π.Χ. και αποτελούν τη μεγαλύτερη ομάδα στο υλικό από το φρέαρ, ανήκουν δε 
στα ιωνικά εργαστήρια που ταύτισε ο Laumonier στη Δήλο". Από την υπόλοιπη κεραμική χαρα
κτηριστικά είναι τα λυχνάρια τύπου «Εφέσου» και «Κνίδου» του 1ου π.Χ. έως τον Ιο μ.Χ. αι., 
καθώς και η ερυθροβαφής κεραμική.

Από την ερυθροβαφή κεραμική που βρέθηκε στην ανασκαφή της Μινώας, θα παρουσιάσω 
μόνο τους αντιπροσωπευτικότερους τύπους, οι οποίοι περιλαμβάνουν αρκετά αγγεία.

Στους πρωιμότερους τύπους ανήκουν τα άωτα ημισφαιρικά σκυφίδια (εικ. 1). Το σχήμα εί
ναι χαρακτηριστικό των περγαμηνών που βρέθηκαν στη Δήλο. Υιοθετείται όμως από τα πρώιμα 
σάμια και τα λεγάμενα «Presigi 11ata». Το σχήμα χρονικά απαντά από τα μέσα του 2ου αι. π.Χ. 
και διατηρείται και στον ίο αι. μ.Χ.*'

10. IJibraunda 111, ο. 30.

11. Βλ. Samaria III, ο. 281 και Η. Robinson. «Pottery of the Roman Period Chronology», Agora V, Princeton, New 
Jersey, 1959,o il. AM 9%. 1983.ο. 175-176. J. SchUfer. «TerraSigillataaus Pergamon», AA 77,1962,o .780.

12. Samaria HI, σ. 281-357.
13. Βλ. Λ. Μαραγκού, ΠΑΕ 1983, ο. 323-324.
14. A. Laumonier, EAD XXXI, «La c£ramique helldnistique A reliefs. I. Ateliers “lonieins"», Paris 1977.
15. flop. Ph. Bruncau, EAD X X V ll, «L’ilOt de la maison des Comidiens, Paris 1970, o. 254, a lv. 42. AM 98, 1983, o. 181. 

εικ. 2 (Σάμο;). AvP, X li,  πίν. 67.
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Εικ. 1

Τα αβαθή πινάκια με καμπυλούμενα προς τα έξω χείλη, τα οποία φέρουν εμπίεστη διακό- 
σμηση από ιωνικό κυμάτιο, ωά ή αστραγάλους, είναι από τα χαρακτηριστικότερα ερυθροβαφή 
αγγεία* (εικ. 2α, πίν. 1). Στη Σάμο, τη Σαμάρεια και τον Κεραμεικό, ο τύπος χρονολογείται στο 
β ' με γ ' τέταρτο του 1ου αι. π.Χ.

Τα πινάκια (εικ. 2β) με το χαμηλό πόδι, τα ελαφρά ανυψωμένα τοιχώματα και το χείλος, 
που είναι προάγγελος του κάθετου χείλους των ύστερων ερυθροβαφών, ανήκουν στην κατηγο
ρία αυτή, που το σχήμα τους θυμίζει περισσότερο τα σχήματα των ελληνιστικών μελαμβαφών 
πινακίων με την ακιδωτή διακόσμηση. Χρονολογούνται και αυτά στον Ιο αι. π.Χ. στη Σαμά
ρεια, ενώ στη Δήλο χαρακτηρίζονται ως πρώιμα σαμιακά16 17 18.

Τα χωρίς πόδι, με χαμηλά τοιχώματα πινάκια (εικ. 3α-β) τοποθετούνται στο τελευταίο τέ
ταρτο του 1ου αι. π.Χ. Στους Στόβους, την Έφεσο, στη Σαμάρεια και τη Σάμο υπάρχουν τα 
ακριβή τους παράλληλα1*. Τα μεγάλα χοντρά πινάκια με το πεπλατυσμένο πόδι είναι επίσης συ
νηθισμένο σχήμα της εποχής.

16. Πρβ. A M 9$, 1983, ο. 179-180, eix. I (Σάμος τύπος 5). Samaria 1(1, ο. 327, εικ. 78 και BSA XL1V, 1949, πίν. 22, «ο. 
28, εικ. 14, αρ. 2.

17. Πρβ. BAD XXVII, ο. 247, εικ. 126, πίν. 42.
18. Πρβ. V. Anderson, Pottery o f the Late Hellenistic and Early Roman Periods at Stobi, (Διδακτορική διατριβή), 1977, ο. 

385, εικ. 72, αρ. 232 (τύπος IV).
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M /eS 319

M/E81S9
a

β

Ε ικ . 3

Το κύριο χαρακτηριστικό σχήμα των χρόνων του Αυγούστου είναι τα πινάκια με τα επι
κλινή τοιχώματα, που σχηματίζουν έντονη γωνία με το σχεδόν κάθετο χείλος (εικ. 4). Το πόδι, 
αδιαμόρφωτο τις περισσότερες φορές, είναι χαμηλό. Πρόκειται για επίδραση στο σχήμα από τα 
Sigillata της Δύσης, τα οποία χαρακτηρίζονται για τα σχήματα με οξείες τομές. Στη Σάμο τα πι
νάκια του τύπου αυτού χρονολογούνται στον πρώιμο Ιο αι. μ.Χ.19

Η επόμενη ομάδα έχει κοινό στοιχείο με την προηγούμενη το χαμηλό κάθετο χείλος, το

19. A M  98,1983, σ. 183, ειχ. 3 (Σάμος τύπος 11).
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E m . 4

οποίο τις περισσότερες φορές φέρει ακιδωτή διακόσμηση (εικ. 5). Εδώ πρόκειται για σκύφους, 
οι οποίοι συνήθως έχουν πόδι. Τα επικλινή τοιχώματα σχηματίζουν έντονη γνωνία με το σχεδόν 
κάθετο χείλος. Στη Σίφνο έχουν βρεθεί αντίστοιχα παραδείγματα. Χρονολογείται κι αυτός ο τύ
πος στον Ιο αι. μ.Χ.20

Ως καθεαυτό σχήμα των ερυθροβαφών αγγείων που διαμορφώνεται γύρω στα μέσα του 1ου 
αι. μ.Χ. μπορούν να θεωρηθούν τα πινάκια με το χαμηλό πόδι και το κάθετο χείλος, το οποίο 
φέρει και είδος περιχειλώματος21 (εικ. 5, Μ/πδ 191). !

Εκτός από τα πινάκια και τους σκύφους, τα χαρακτηριστικά των ερυθροβαφών υιοθετού-

Μ/ι» 23»

E m . 5

20. A M  98.1983,0.181, eix. 2 (Σάμος τύπος 10). BSAXLIV, 1949. ο. 68, ειχ. 13,αρ.9,10 (Σίφνος).
21. Ποβ. ΛΜ 98,1983,0.183, euc. 3 (Σάμος τύπος 12).
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ι

Μ /κβ  165

ΕίΧ. 6

νται και για άλλα σχήματα αγγείων. Έτσι έχουμε το ανώτερο τμήμα κρατήρων που φέρουν ακι
δωτή διακόσμηση εσωτερικά στο χείλος και εξωτερικά. Στην Πέργαμο χρονολογούνται στον Ιο 
αι. μ.Χ.22 23 (εικ. 6).

Επίσης κλειστά σχήματα αγγείων, όπως τα δύο παραδείγματα από ληκύθια (εικ. 7), χρονο
λογούνται στη Σάμο και την Πέργαμο στον Ιο αι. μ.Χ.2ί

Η ερυθροβαφής κεραμική από την Αμοργό, από την οποία είδαμε μόνο τα πιο αντιπροσω
πευτικά παραδείγματα, μας οδηγεί αβίαστα, όσον αφορά τα παράλληλό της στο χώρο της Μ. Α-

t

cm

Εικ. 7

22. ΑνΡ XII, πίν. 31, Κ 147, (ft. επίσης R. Etienne, Tdnos I, «Le Sanctualre de Poseidon et d’Amphitrite, Paris 1986, a. 226, 
πίν. 122 (Fa 11).

23. AM 98,1983, o. 193, εικ. 7 και AA 77,1962, σ. 786, εικ. 2. ας. 31.
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ΜΛ»δ 953

Ειχ. 8

σίας. Όχι μόνο η τυπολογική κατάταξη βασισμένη στο σχήμα των αγγείων, αλλά και τα λίγα 
σφραγίσματα που σώζονται, επιβεβαιώνουν αυτή την απόδοση. Έτσι η υπογραφή ΕΡΩΤΟΣ, στο 
εσωτερικό, στο κέντρο του πινακίου, είναι γνωστή και από την Πέργαμο24 (εικ. 3). Στην Έφεσο 
απαντούν τα άλλα σφραγίσματα ΙΣΙΔΩΡΟΥ και ΔΩΡΟΝ25 26 27. Το όνομα ΔΩΡΟΝ δεν σημαίνει συ
γκεκριμένο όνομα, αλλά απλώς μια ευχή, όπως π.χ. τα ανάλογα σφραγίσματα ΤΥΧΗ, ΧΑΡΙΣ. 
Ίδιο σφράγισμα είναι γνωστό από τη Σάμο* Δύο σφραγίσματα με το όνομα ΡΟΥΦΟΥ βρί
σκουν τα παράλληλό τους στην Έφεσο2’.

Σημαντικό εύρημα από το φρέαρ, που ανήκει κι αυτό στην κατηγορία των ερυθροβαφών, 
είναι ένα καλυκόσχημο ποτήρι με ανάγλυφη διακόσμηση. Σώζεται σχεδόν ακέραιο (εικ. 8). Λεί

24. Για τον τόπο του πινακίου βλ. AM  98,1983. ο. 183 (Σάμος τύπος 12). Για το σφράγισμα, J. Schafer, «Terra Sigiliata 
aus Pergamon». AA 1962, σ. 199.

25. V. Milsopoulos-Leon, «Keramik aus Basllika und Prytanelon -  Eln Oberblick, Grabungen In Ephesos von 1960-1969 
bzw 1970», Ojh 50.1972-1975, Beiblail, σ. 510.

26. AM 98.1983, o. 199,202. επίσης W. Technau, «Grlechlsche Keramik im Samischen Heraion». AM  54.1929, σ. 63.
27. Βλ. παραπάνω τη σημ. 25.
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πει το πόδι, το οποίο είναι σπασμένο. Στο φρέαρ όμως βρέθηκε μολύβδινο αντικείμενο, με 
«στρακωμένο» μέρος από το πόδι του αγγείου. Ο καθαρισμός του μεταλλικού αντικειμένου στο 
Εθνικό Μουσείο από τον κ. Κασσανδρή έδειξε ότι πρόκειται για μολύβδινη βάση. Πρόκειται για 
μια επισκευή του αγγείου. Το αγγείο θα ήταν φαίνεται μοναδικό και πολύτιμο στον κάτοχό του. 
Είναι διακοσμημένο με ανάγλυφες παραστάσεις, για τις οποίες χρησιμοποιήθηκαν δύο τεχνικές. 
Στο κατώτερο τμήμα, για τα φυτικά θέματα χρησιμοποιήθηκε μήτρα, ενώ για τα κάθετα τοιχώ
ματα του σώματος χρησιμοποιήθηκαν σφραγίσματα μεμονωμένα, από τα οποία τα προερχό
μενα ανάγλυφα πλακίδια επικολλήθηκαν χωριστά.

Η διακόσμηση αυτή, γνωστή ως «applique» χαρακτηρίζει μια ομάδα αγγείων που ονομά
στηκαν επίσης περγαμηνά. Από εικονογραφική άποψη το αγγείο από τη Μινώα της Αμοργού εί
ναι σημαντικό, γιατί απεικονίζει το γνωστό τύπο της Αφροδίτης αναδυομένης, ο οποίος σ’ αυ
τού του είδους την κεραμική είναι διαδεδομένος σε υστερότερα παραδείγματα της εποχής του 
Αδριανού (2ος αι. μ.Χ.).

Οι ερωτιδείς που κρατούν τη γιρλάντα είναι συνηθισμένο διακοσμητικό θέμα στην Πέρ
γαμο, βρίθει δε στα ρωμαϊκά χρόνια (Ιο και 2ο αι. μ.Χ.)28 29. Δεν θα επιμείνω περισσότερο στην 
ανάλυση των διακοσμητικών θεμάτων, γιατί το αγγείο αυτό θα αποτελέσει το θέμα άλλης εργα
σίας. Δυστυχώς το σφράγισμα με την υπογραφή στο εσωτερικό του αγγείου έχει καταστραφεί 
εντελώς και έτσι ως μόνο κριτήριο για τη χρονολόγηση απομένει η διακόσμηση, η οποία σ’ αυτή 
την περίπτωση δε βοηθάει ιδιαίτερα, γιατί πρόκειται για θέματα, που επαναλαμβάνονται τε
χνικά με τη χρήση καλουπιού.

Το κλείσιμο του φρέατος στο α ' μισό του 1ου αι. μ.Χ. επιβεβαιώνουν και τα αρχιτεκτονικά 
κατάλοιπα στο χώρο. Προχειροκτισμένοι τοίχοι μαρτυρούν μια κατοίκηση στον ίδιο χώρο μετά 
από διακοπή ή αλλαγή του ρυθμού της ζωής στο χώρο αυτό.

Η ανασκαφή βρίσκεται στο στάδιο της καταγραφής του υλικού και της μελέτης, γ ι’ αυτό 
δεν επεκτείνομαι σε παρατηρήσεις όσον αφορά την ιστορία του χώρου.

Για το αν τα αγγεία αυτά είναι εισηγμένα ή όχι, εννοώ τα ακόσμητα πινάκια και σκύφους, 
νομίζω ότι είναι δύσκολο να απαντήσει κανείς. Το χρώμα του πηλού και η σύστασή του είναι 
όμοια με τον πηλό των μεγαρικών σκύφων και ορισμένων λύχνων.

Εδώ πρόκειται για μια πρώτη παρουσίαση, εφόσον το υλικό αυτό ετοιμάζεται για δημοσί
ευση μαζί με την υπόλοιπη κεραμική από την ανασκαφή, όπου θα αναλυθούν και τα προβλή
ματα που αφορούν τη χρονολόγηση, την προέλευση, τη θέση της κεραμικής των ελληνιστικών 
και πρώιμων ρωμαϊκών χρόνων στην ιστορία της πόλης της Μινώας Αμοργού.

Β Α Σ ΙΛ ΙΚ Η  Π Α Π Π Α  
Τ ομέας Α ρ χα ιο λο γ ία ς  
Π α νεπ ισ τη μ ίο υ  Ιω αννίνω ν

28. Βλ. F. Oswald, Index o f Figure - Type on Terra Sigillata (Samian Waren), The University Press of liverpool 1936-1937, 
Republished 1964, πίν. XV, ag. 277,277A. Βλ. επίσης Β. Deppert-Lippitz, Goldschmuck der Romisch-Germanischen 
Zemralmuseum, Bonn 1985, o. 14, πίν. 9, ag. 21.

29. Βλ. J. Schiifer, «Hellenistische Keramik aus Pergamon», PF2, Berlin 1968, o. 83.
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Η πρώτη επιστημονική Συνάντηση των αρχαιολόγων για την Ελληνιστική Κεραμική, που 
πραγματοποιήθηκε στα Ιωάννινα χάρη στη φιλοξενία του εκεί Πανεπιστημίου και ιδιαί

τερα με τις φροντίδες του Αρχαιολογικού Τομέα, ήταν φανερό από την αρχή ότι θα είχε ανι- 
χνευτικό χαρακτήρα.

Η ανάγκη για την ανάληψη ευρύτερης συζήτησης για την κεραμική των ελληνιστικών χρό
νων δεν προερχόταν μόνο από τη στασιμότητα της αντίστοιχης μελέτης, αλλά κυρίως από τα 
πολυάριθμα, νέα κυρίως, ανασκαφικά δεδομένα. Τα πλούσια ευρήματα των τελευταίων δεκαε
τιών και ακόμη οι νέες απόψεις για παλιά προβλήματα δεν καλύπτονται πλέον ικανοποιητικά 
από την παλιότερη έρευνα, γεγονός που υποχρεώνει να επαναξεταστούν τα σχετικά θέματα στο 
σύνολό τους.

Αυτά όμως δεν λύνονται πλέον με τη μονήρη έρευνα· απαιτούν ακόμη τεράστια εργασία, 
που δεν καλύπτει βέβαια μια μόνο συζήτηση αρχαιολόγων. Κάτω από την πίεση αυτών των προ
βλημάτων, και ιδιαίτερα για τους ανασκαφείς, οδηγηθήκαμε στην A ' αυτή Συνάντηση. Γρήγορα 
από τις συζητήσεις και τις παρουσιάσεις των επί μέρους ευρημάτων φάνηκε η ανάγκη να βρε
θούν οι τρόποι προσέγγισης του θέματος και κυρίως η ανάγκη μιας αφετηρίας για όλη την προ
σπάθεια, που δεν μπορούσε να είναι άλλη από την χρονολογική αναγνώριση του πολυάριθμου 
και δύσκολου υλικού.

Όπως φάνηκε και στις ανακοινώσεις της Συνάντησης, η διαδικασία δεν είναι απλή ούτε 
αποτελεί ένα κανονικό, τυπικό βήμα της ερευνητικής διαδικασίας, τουλάχιστον για την Ελληνι
στική Κεραμική. Η κεραμική αυτή έχει κοινό και πανελλήνιο χαρακτήρα -  παγκόσμια θα μπο
ρούσε να τη χαρακτηρίσει κανείς, αν υπολογίσει τον τότε αρχαίο κόσμο. Ωστόσο τα κέντρα πα
ραγωγής της είναι πολυάριθμα, διάσπαρτα στον αρχαίο κόσμο, ενώ παράλληλα η σχέση με διά
φορα προϊόντα είναι ποικίλη, φαινόμενα βέβαια που ανταποκρίνονται πολύ καλά στη σύγ- 
χρονή της αντίστοιχη οικονομία.

Ακριβώς η οικονομική σημασία της Ελληνιστικής Κεραμικής, μια σχέση πολύ πιο φανερή 
στην εποχή αυτή, καθώς και ο τρόπος διακίνησης και υιοθέτησης των μορφών και της διακό- 
σμησης από τα διάφορα κέντρα, κάνει την προσέγγιση του υλικού αυτού δύσκολη, τουλάχιστον 
μόνο μέσα από αυτά τα δύο τελευταία στοιχεία. Απομένει η χρονολογική αναγνώριση ως απα
ραίτητη προύπόθεση για κάθε περαιτέρω έρευνα. Μόνο που και αυτή δεν μπορεί να στηριχθεί 
μόνο στη μορφή, αλλά κυράυς σε εξωτερκά δεδομένα, όπως λ.χ. τα ανασκαφικά. Αυτό δεν ση
μαίνει ότι αποκλείουμε την «έσιοθεν» εξέταση της Ελληνιστικής Κεραμικής. Όμως αυτό μπορεί 
να γίνει σε ένα επόμενο στάδιο, ακριβώς όταν εξασφαλιστεί μια ανεξάρτητη χρονολογική βάση. 
Τα χαρακτηριστικά της μορφής και της διακόσμησης στην Ελληνιστική Κεραμική είναι αποτέ
λεσμα πολύπλοκων διεργασιών, που μπορούν να μελετηθούν σωστά μόνο όταν εξασφαλίζεται η 
παραπάνω αφετηρία.

Στη Συνάντηση αυτή είχαμε την ευκαιρία να δούμε ταφικά σύνολα κεραμικής (Βέροια, Ρό-
Λν
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δος), αντίστοιχα οικισμών (Μεγαλόπολη, Γόρτυνα) ή σειρές σχημάτων με κοινή προέλευση (μυ
ροδοχεία). Αμέσως φάνηκε η ανάγκη για αυστηρή ανασκαφική παρατήρηση, για έναν σαφή και 
ευέλικτο χρονολογικό κώδικα. Εγινε κατανοητό ότι για το σκοπό αυτό είναι απαραίτητο να 
υπάρχουν κλειστά ανασκαφικά σύνολα, στρωματογραφημένα ευρήματα και πληροφορίες άλ
λων μνημείων, όπως τα νομίσματα και τα σφραγίσματα. Δεν πρόκειται βέβαια για νέα, επανα
στατική μέθοδο εργασίας. Ουσιαστικά πρόκειτα για αυτή που μας δίδαξαν οι προϊστορικοί και 
ακόμη οι «κλασικοί» ανασκαφείς της αθηναϊκής Αγοράς, της Περγάμου κλπ. Το μάθημα όμως 
πρέπει να προσαρμοστεί ώστε να γίνει χρήσιμο για τα ευρήματα της Ελληνιστικής Κεραμικής. 
Δεν είναι εδώ θέση να περιγράφει και να οριστεί ο χαρακτήρας της κεραμικής αυτής, είναι όμως 
γνωστό σε όσους ασχολούνται με το θέμα ότι το υλικό της είναι πολυάριθμο και πολύπλοκο 
και, το κυριότερο, επηρεάζεται στη διαμόρφωσή του από τις ιστορικές καταστάσεις.

Οι σχέσεις διαφόρων περιοχών ή κέντρων του ελληνιστικού κόσμου ανιχνεύονται πολύ 
καλά με τη βοήθεια της κεραμικής, καλύτερα από κάθε άλλο υλικό. Όμως και αυτό μένει ένα 
επιφανειακό ιστορικό φαινόμενο, αν λησμονήσει κανείς ότι οι σχέσεις αυτές για την ελληνι
στική εποχή ακολουθούν διαδικασία παράδοσης και της σύγχρονης οικονομίας.

Τα κλειστά χρονολογικά σύνολα πρέπει να καταγραφούν με κάθε λεπτομέρεια και με όλες 
τις σχετικές παρατηρήσεις και με σχέδια τόσο της στρωματογραφίας και των ίδιων των αγ
γείων. Αυτό θα είναι και το κέντρο για κάθε επόμενη στατιστική, συγκριτική ή και κάθε καθο
λική εξέταση.

Η χρονολόγηση δεν είναι βέβαια ο τελικός και μοναδικός στόχος της έρευνας της Ελληνι
στικής Κεραμικής. Με την παρουσίαση των ευρημάτων αναφάνηκαν από την αρχή κιόλας στη 
συζήτησή μας πολλά θέματα, που δυστυχώς δεν μπορούσαν εδώ να συζητηθούν αναλυτικά. 
Ήταν θέματα «τεχνικά», όπως ορολογίας, ονομασίας και ορισμού, περιγραφής και ταξινόμη
σης. Παράλληλα αναγνωρίστηκαν ακόμη ερωτήματα προέλευσης κατηγοριών και σχημάτων, ερ
μηνείας, σχέσεων των κέντρων κλπ., όλα προβλήματα που βαίνουν παράλληλα, αλλά και προϋ
ποθέτουν τη δυνατή λύση του αντίστοιχου χρονολογικού.

Εξαιρετικά ενδιαφέροντα αλλά και επείγοντα είναι τα «τεχνικά» θέματα (ορολογία κλπ.). 
Αυτά μπορούν να καλύψουν μια μεγάλη εργασία, ωστόσο, κατά τη γνώμη μου, θα μπορούσε να 
τα αντιμετωπίσει κανείς κερδίζοντας εμπειρία και βρίσκοντας λύσεις μέσα στην ίδια την 
έρευνα. Μένουν πολλά άλλα θέματα για τη μελέτη Ελληνιστικής Κεραμικής. Πρόκειται για την 
ανασκαφική διαδικασία, για την επιλογή και την ταξινόμηση των ευρημάτων, οστράκων και αγ
γείων. Ίσως περισσότερο από κάθε άλλο αρχαιολογικό υλικό και από κάθε άλλη εποχή, η Ελλη
νιστική Κεραμική χρειάζεται για την ερμηνεία της το ανασκαφικό σύνόλο και τη γενική εικόνα. 
Τούτο ακριβώς είναι, κατά τη γνώμη μου, το κλειδί για τη μελέτη της. Χρειάζονται ακόμη δημο
σιεύσεις, όσο γίνεται πληρέστερες, και, αν είναι εφικτό, αμέσως μετά το τέλος της ανασκαφής.

Τέλος όμως χρειάζεται πρωταρχικά συνεχής συνεργασία και ανταλλαγή γνωμών ανάμεσα 
σ’ εκείνους που ασχολούνται με το θέμα αυτό. Πρώτη λοιπόν ευχή θα ήταν να επαναληφθεί σύ
ντομα η Συνάντηση αυτή.

ΣΤΕΛΔΑ ΔΡΟΥΓΟΥ 
Τομέας Αρχαιολογίας 

Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
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