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Ο παρών τόμος παρουσιάζει ένα πολύ μικρό μέρος των ευρημάτων, τα οποία 
ήρθαν στο φως κατά τη διάρκεια των ανασκαφών ενός χώρου που βρίσκε-
ται στον ανατολικό λόφο της αρχαίας Μεθώνης και ονομάστηκε συμβατικά 
‘Υπόγειο’: τις επιγραφές, τα χαράγματα και τα εμπορικά σύμβολα σε 191 
πήλινα αγγεία της Γεωμετρικής και Αρχαϊκής περιόδου.

Όλα άρχισαν το 2003, όταν ο Κωνσταντίνος Μαμούκαρης παραχώρη-
σε ανιδιοτελώς το αγροτεμάχιό του 274 στην ΙΣΤ΄ Εφορεία Προϊστορικών 
και Κλασικών Αρχαιοτήτων (και από το 2004 στην ΚΖ΄ Εφορεία Προϊστο-
ρικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων) για τη διενέργεια ανασκαφών. Το 2007, 
όταν επισκέφθηκα για πολλοστή φορά από τα τέλη της δεκαετίας του 1980 
τον Μάνθο Μπέσιο στον Μακρύγιαλο, για να τον δω και να συζητήσουμε 
για τα σχέδιά του, το μεγαλύτερο μέρος της συνάντησής μας αναλώθηκε 
στα πολλαπλά προβλήματα της νεοσύστατης ΚΖ΄ Εφορείας Προϊστορικών 
και Κλασικών Αρχαιοτήτων, η οποία είχε ιδρυθεί το 2004 και από τότε πά-
σχιζε και ακόμη πασχίζει να σταθεί στα πόδια της. Γνωρίζοντας την αδυνα-
μία μου στα ενεπίγραφα αντικείμενα, ο Μάνθος, σεμνός άμα και γενναιό-
δωρος, έστρεψε τη συζήτηση σε πιο ενδιαφέροντα θέματα, την ανασκαφή 
της Μεθώνης και τα πρόσφατα συντηρημένα και συγκολλημένα ενεπίγρα-
φα αγγεία (Κατάλογος αρ. 1 – 25), τα οποία και μου παρουσίασε. Εμβρόντη-
τος άκουγα την περιγραφή των δυσκολιών της ανασκαφής, κρατώντας στα 
χέρια μου εναλλάξ τα πέντε-έξι πήλινα συμποτικά σκεύη, χαραγμένα με 
τα ονόματα των κατόχων τους, και τον σκύφο του Ακεσάνδρου, και έμεινα 
άφωνος από τη χρονολόγησή τους περίπου στο 700 π.Χ.

Από τότε και μέχρι το 2009, όταν στην ομάδα προστέθηκε ο Αντώ-
νης Κοτσώνας, αναζητούσαμε τρόπους με τους οποίους θα μπορούσε το 
σημαντικό και μοναδικό για τα δεδομένα της Μακεδονίας αυτό εύρημα να 
παρουσιαστεί όσο το δυνατόν συντομότερα στην επιστημονική κοινότητα 
και στο ευρύ κοινό. Με τον Αντώνη Ρεγκάκο, τότε Πρόεδρο του Τμήματος 
Φιλολογίας, οι προσπάθειες ήταν ατελείωτες, μέχρι τις αρχές του 2010, όταν 
παρουσιάσαμε στον Γιάννη Καζάζη, τότε Αναπληρωτή Πρόεδρο του Κέ-
ντρου Ελληνικής Γλώσσας, τεκμηριωμένη πρόταση, την οποία υιοθέτησε.  
Αμέσως και υπό την αιγίδα του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας την προώθη-
σε στο Υπουργείο Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, για να 
ενταχθεί, όπως και έγινε, στην Πράξη «Διάλεκτοι της Αρχαίας Ελληνικής με 
κομβική ιστορική σημασία για τη συνέχεια της ελληνικής γλώσσας και πο-
λιτισμικής παράδοσης –  Έργο τεκμηρίωσης για την ενίσχυση των προγραμ-
μάτων σπουδών των τμημάτων φιλολογίας των ΑΕΙ» του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» το οποίο συγχρηματο-
δοτείται από την Ευρωπαϊκή  Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – ΕΚΤ) 
και από Εθνικούς Πόρους (ΕΣΠΑ 2007 – 2013).

Υπό την αιγίδα και την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Παι-
δείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και του Κέντρου Ελληνικής 
Γλώσσας, έλαβαν σάρκα και οστά η μελέτη, η φωτογράφιση, τα σχέδια και η 
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τελική προετοιμασία του υλικού για την έκδοση. Ο Μάνθος Μπέσιος και οι 
συνεργάτες του ανέλαβαν να παρουσιάσουν την ανασκαφή του ‘Υπογείου’ 
(Κεφάλαιο 2 και μέρος των λημμάτων του Καταλόγου). Ο Αντώνης Κοτσώ-
νας επιφορτίστηκε με τη μελέτη της ενεπίγραφης κεραμικής (Κεφάλαιο 
3 και το κεραμικό τμήμα των λημμάτων του Καταλόγου). Ο υπογράφων 
ανέλαβε τη συγγραφή του ιστορικού διαγράμματος της Μεθώνης και την 
παρουσίαση των επιγραφών, χαραγμάτων και συμβόλων (Κεφάλαια 1 και 
4 και το επιγραφικό μέρος των λημμάτων του Καταλόγου), καθώς και την 
επιμέλεια του τόμου.

Η ενεπίγραφη κεραμική της Γεωμετρικής και Αρχαϊκής εποχής από 
το ‘Υπόγειο’ της Μεθώνης δεν αντιπροσωπεύει ούτε την ποικιλία ούτε τον 
τεράστιο όγκο του υλικού που έχει προσφέρει η ανασκαφή ενός και μό-
νον αρχαιολογικού σκάμματος, του ‘Υπογείου’. Ωστόσο, η σημασία των 191 
ενεπίγραφων κεραμικών για την έρευνα στις Κλασικές Σπουδές είναι ανυ-
πολόγιστη. Η Μεθώνη δέσποζε στη βόρεια Πιερία, η οποία γειτνιάζει βο-
ρειοδυτικά με τις Αιγές (Βεργίνα), βόρεια με την Πέλλα, ανατολικά με τις 
θέσεις της αντικρινής παραλίας του Θερμαϊκού Κόλπου και νότια με το 
Δίον, την ιερή πόλη των Μακεδόνων. Κατείχε μία κομβική θέση στην το-
πογραφία και αποτελούσε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι επικοινωνίας και συ-
νάντησης ανθρώπων, αγαθών, ιδεών. Τα χαρακτηριστικά αυτά αναδεικνύ-
ονται στην παρούσα δημοσίευση των 191 ενεπίγραφων κεραμικών και θα 
διερευνηθούν περαιτέρω στο Συνέδριο: «Πανέλληνες εἰς Μεθώνην: γραφή 
στην υστερογεωμετρική και πρώιμη αρχαϊκή Μεθώνη Πιερίας (ca 700 π.Χ.) 
– Panhellenes at Methone: graphê in Late Geometric and Protoarchaic 
Methone, Macedonia (ca 700 BCE)», το οποίο διοργανώνει το Κέντρο Ελ-», το οποίο διοργανώνει το Κέντρο Ελ-
ληνικής Γλώσσας και θα πραγματοποιηθεί στη Θεσσαλονίκη από 8 έως 10 
Ιουνίου 2012, στο πλαίσιο του ίδιου Επιχειρησιακού Προγράμματος.

Η παρούσα δημοσίευση και το προσεχές συνέδριο θα συμβάλουν κα-
θοριστικά στις συζητήσεις σχετικά με:

≈	 την ελληνική γλώσσα και τους  Έλληνες στη Μακεδονία
≈	 τον δεύτερο ελληνικό αποικισμό
≈	 το εμπόριο της κεραμικής, ειδικότερα των πρώιμων εμπορικών 

αμφορέων
≈	 τα ‘αλφάβητα’ της Μεθώνης και την εμφάνιση του αλφαβήτου 

στην Ελλάδα
≈	 τη διάλεκτο ή τις διαλέκτους της Μεθώνης
≈	 τον αλφαβητισμό και την ‘εγγραμματοσύνη’
≈	 τα εμπορικά, συμποτικά και άλλα περιβάλλοντα ανάπτυξης  

της γραφής
≈	 τις απαρχές της λογοτεχνίας.

Για τα ζητήματα αυτά της έρευνας, η σημασία των 191 ενεπίγραφων 
κεραμικών από το ‘Υπόγειο’ της Μεθώνης είναι τεράστια και πολυεπίπεδη. 
Μας υποχρεώνει να τροποποιήσουμε, αν όχι να ανατρέψουμε, αρκετές πα-
ραδεδομένες και παγιωμένες αντιλήψεις, από τις οποίες καθοριστικότερης 
σημασίας είναι εκείνες που σχετίζονται με τον πρώτο και δεύτερο ελληνικό 
αποικισμό και με την ‘άνοδο’ και την παρουσία των Ελλήνων στη Μακεδο-
νία κατά την Πρώιμη Εποχή του Σιδήρου (1050 – 700 π.Χ.) και την Αρχαϊκή 
περίοδο (700 – 480 π.Χ.), εποχές για τις οποίες οι σχετικές μαρτυρίες από 
άλλες θέσεις παραμένουν λιγοστές.



Οι τρεις συγγραφείς αισθάνονται την υποχρέωση να ευχαριστήσουν όλους 
όσοι συνέβαλαν στη δημιουργία του παρόντος τόμου.

Τον Κωνσταντίνο Μαμούκαρη και την οικογένειά του, για το ανιδιο-
τελές προσωπικό του ενδιαφέρον και κυρίως για την αφιλοκερδή παραχώ-
ρηση του αγροτεμαχίου 274 όπου άρχισαν όλα.

Την τοπική αυτοδιοίκηση για τις διευκολύνσεις κατά την ανασκαφή, 
καθώς και για την κάλυψη των αναγκών της ανασκαφής.

Τις αρχαιολόγους Μαρία Χριστάκου-Τόλια, η οποία επέβλεπε την ανα-
σκαφή από 29 Μαΐου έως 10 Οκτωβρίου 2003, και Αθηνά Αθανασιάδου, η 
οποία επέβλεπε την ανασκαφή από 16 Μαρτίου έως 28 Σεπτεμβρίου 2004, 
26 Ιουλίου έως 14 Δεκεμβρίου 2006 και 3 – 8 Μαΐου 2007. Η Αθηνά Αθανασι-
άδου επωμίστηκε επιπλέον και όλο το βάρος της εξασφάλισης ιδανικών συν-
θηκών για τη μελέτη, τη φωτογράφιση και την επίλυση κάθε είδους απορίας 
και προβλήματος σχετικά με το ενεπίγραφο υλικό του ‘Υπογείου’.

Τις συναδέλφους Ευαγγελία Κυριατζή και Ξένια Χαραλαμπίδου, οι 
οποίες ανέλαβαν τις πετρογραφικές αναλύσεις της κεραμικής, και τη Μα-
ρία Ρούμπου που ανέλαβε τις αναλύσεις περιεχομένου.

Τους εργατοτεχνίτες, οι οποίοι κατά καιρούς εργάστηκαν στην ιδιαί-
τερα απαιτητική ανασκαφή του ‘Υπογείου’, Θεμιστοκλή Αβραμίδη, Γιάννη 
Αγαθαγγελίδη, Γιώργο Βαΐδη, Ανδρόνικο Δανιηλίδη, Γιάννη Θεοδωρίδη, Νι-
κόλαο Καλαϊτζίδη, Σωτήρη Κουντουριανό, Ιορδάνη Μαυρίδη, Παναγιώτη 
Μελιγκώνη, Γιάννη Μόσχο, Ιορδάνη Ποιμενίδη, Χρήστο Προκοπίδη, Κυ-
ριάκο Σανιάνο και Κωνσταντίνο Τομπρή.

Τους Παναγιώτη Μιάουρα, Κωνσταντίνο Αθανασιάδη και Νικόλαο Κα-
λίτσιο, για τις διευκολύνσεις που πρόθυμα και αγγόγυστα παρείχαν για τις 
ανάγκες της ανασκαφής, τη μεταφορά και τη φύλαξη των αντικειμένων.

Τους συντηρητές Χρήστο Αβραμίδη, Χαρίλαο Καρανίκα, Δήμητρα 
Μακαντάση και Αναστασία Μπανιά, για το επίπονο και ιδιαίτερα χρονοβό-
ρο έργο της συντήρησης, το οποίο ακόμη συνεχίζουν.

Τους σχεδιαστές Γιάννη Μόσχου για τα σχέδια της ανασκαφής και των 
αγγείων του Κεφαλαίου 2, καθώς και για τα σχέδια με αρ. Καταλόγου 1 – 12, 
14 – 23, 26 – 29, 31, 35 – 37, 43, 56, 75, 77 – 78, 80, 90 – 97, 99 – 100, 104 – 108, 
110 – 111, 114, 125, 129 – 130, 132, 137, 139 – 142, 145, 149 – 151, 154, 158, 
161, 164 – 165, 173 – 174, 183, και Φανή Σκυβαλίδα για τα σχέδια με αρ. Κα-
ταλόγου 13, 24 – 25, 30, 32 – 34, 38 – 42, 44 – 55, 57 – 74, 76, 79, 81 – 89, 98, 
101 – 103, 109, 112 – 113, 115 – 124, 126 – 128, 131, 133 – 138, 143 – 144, 
146 – 148, 152 – 153, 155 – 157, 159 – 160, 162 – 163, 166 – 172, 175 – 182, 
184 – 191.

Τέλος, τους φωτογράφους Γιώργο Παράση, Δημοσθένη Κεχαγιά, Κων-
σταντίνο Ιγνατιάδη και Ορέστη Κουράκη για τις φωτογραφίες του Κεφαλαί-
ου 2. Ειδικότερα, τον Κωνσταντίνο Ιγνατιάδη για τις φωτογραφίες του Κα-
ταλόγου με αρ. 15 (λεπτομέρεια), 26 – 27, 29, 31 – 32, 35 – 36, 49, 51 – 52, 56, 
69, 76, 90, 94 – 100, 124 – 125, 131, 139, 140 (λεπτομέρεια), 153, 163, 165, 

Ευχαριστίες
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191)· και τον Ορέστη Κουράκη για τις φωτογραφίες του Καταλόγου με αρ. 
1 – 25, 28, 30, 33 – 34, 37 – 46, 48 – 50, 53 – 55, 57 – 68, 70 – 75, 77 – 89, 91 – 93, 
101 – 123, 126 – 130, 132 – 138, 140 – 152, 154 – 162, 164, 166 – 190.

Ειδικότερα, ο Γιάννης Τζιφόπουλος αισθάνεται τη υποχρέωση να ευ-
χαριστήσει όλους όσοι συνέβαλαν στο Πρόγραμμα των Επιγραφών της Με-
θώνης και στην έκδοση του παρόντος τόμου. 

Εκφράζω την ευγνωμοσύνη μου στον Αντώνη Ρεγκάκο, Ακαδημαϊκό, Καθηγητή του 
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και Διευθυντή του Τμήματος Γλωσσολογίας 
του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας, και στον Γιάννη Καζάζη, Καθηγητή του Αριστοτελείου 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και Πρόεδρο του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας. Διαισθάνη-
καν τη σημασία των ευρημάτων της Μεθώνης, μόχθησαν για την εξασφάλιση της χρηματο-
δότησης και υποστήριξαν με κάθε τρόπο την έρευνα και τη μελέτη των ευρημάτων.

Θερμές ευχαριστίες οφείλω προς τον Ανδρέα Γιαννακουδάκη, πρώην Αντιπρύτανη 
του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, τον Μιχάλη Χρυσανθόπουλο, Πρόεδρο 
του Τμήματος Φιλολογίας, και τον Αιμίλιο Μαυρουδή, Διευθυντή του Τομέα Κλασικών 
Σπουδών, για την αμέριστη και κυρίως έμπρακτη υποστήριξή τους.

Θερμές ευχαριστίες εκφράζω και προς τους Γιώργο Βλάχο, Νικολέτα Κουκου-
φίκη, Μαρία Αραποπούλου, Μαρία Χρίτη και Κατερίνα Ζιάννα του Κέντρου Ελληνικής 
Γλώσσας, για την προθυμία και την αποτελεσματικότητά τους, έτσι ώστε σε διάστημα 
ενός μόλις έτους ο αρχικός σχεδιασμός του Προγράμματος των Επιγραφών της Μεθώνης 
του Τμήματος Γλωσσολογίας του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας να αποκτήσει χειροπιαστή 
μορφή. Η Μαρία Αραποπούλου και η Μαρία Χρίτη επιφορτίστηκαν επιπλέον με την επί-
πονη διόρθωση των δοκιμίων για την αρτιότερη εκδοτική επιμέλεια του τόμου. Θερμές 
ευχαριστίες εκφράζω και προς την Νικολέττα Αντωνοπούλου του Cannot Not Design για 
τις εμπνεύσεις της. 

Χάριτας οφείλω στους συναδέλφους Άγγελο Ματθαίου, Άγγελο Χανιώτη, Γιάν-
νη Ξυδόπουλο, Νίκη Οικονομάκη, Γιάννη Πίκουλα, Μιχάλη Τιβέριο, Γεωργία Καραμή-
τρου-Μεντεσίδη, Σταύρο Φραγκουλίδη, Αθηνά Αθανασιάδου, Jenny Strauss Clay, Alan  
Johnston, John Papadopoulos, Sarah Morris και Rudolf Wachter, για τις συζητήσεις, τις 
διορθώσεις και την κριτική σε ιδέες και κείμενα μέχρι να λάβουν την τελική τους μορφή.

Κατά χρέος ευγνωμοσύνη οφείλω στον Κυριάκο Τσαντσάνογλου, ομότιμο καθηγη-
τή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ο οποίος μοιράστηκε από την αρχή 
τον ενθουσιασμό μου και πρόσφερε τον θησαυρό των γνώσεων και της εμπειρίας του χω-
ρίς φειδώ.

Ο Αντώνης Κοτσώνας αισθάνεται τη υποχρέωση να ευχαριστήσει 
όλους όσοι συνέβαλαν στη διευκόλυνση της μελέτης της κεραμικής του πα-
ρόντος τόμου.

Εκφράζω ευγνωμοσύνη προς τον Vladimir Stissi, ο οποίος έθεσε τη μελέτη του εν 
λόγω υλικού υπό την αιγίδα του πρωτοπόρου ερευνητικού προγράμματος Ne� Perspec-Ne� Perspec-
tives on Ancient Pottery (Νέες Προοπτικές στη μελέτη της Αρχαίας Κεραμικής), το οποίο 
χρηματοδοτείται από το Πανεπιστήμιο του Άμστερνταμ και το UTOPA Foundation. Τόσο 
ο ίδιος όσο και οι συνάδελφοι που εργάζονται για το ίδιο πρόγραμμα δημιούργησαν ένα 
εξαιρετικό ερευνητικό περιβάλλον, από το οποίο η μελέτη αυτή ωφελήθηκε τα μέγιστα.

Ευγνωμοσύνη εκφράζω επιπλέον προς τον Μιχάλη Τιβέριο και τον Αlan Johnston, 
οι οποίοι προσέφεραν πλούσιες συμβουλές και βιβλιογραφικές υποδείξεις και άδειες εξέτα-
σης υλικού. Το σπουδαίο έργο τους —αντίστοιχα— στην αρχαιολογία της Μακεδονίας των 
πρώιμων ιστορικών χρόνων και στη μελέτη των πρώιμων εμπορικών αμφορέων αποτέλεσε 
πολύτιμο αρωγό στην έρευνα. Κατά τη μελέτη στις αποθήκες στον Μακρύγιαλο Πιερίας 
επωφελήθηκα από τις επισκέψεις της Irene Lemos και του Σταύρου Πασπαλά.  Ήταν η 
Irene Lemos καθώς και ο David Ridg�ay που με μύησαν στα ζητήματα της αρχαιολογίας 
της Εύβοιας και των αποικιών της κατά τις σπουδές μου στο Πανεπιστήμιο του Εδιμβούρ-
γου (2000–2005) και τις ανασκαφές στο Λευκαντί (2003 – 2007). Ο John Papadopoulos και η 
Sarah Morris είχαν την καλοσύνη να συζητήσουν μαζί μου εκτενώς το υλικό της Μεθώνης. 
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γραφικές υποδείξεις και ανάτυπα ευχαριστώ θερμά (σε αλφαβητική σειρά) τους Αθηνά Αθα-
νασιάδου, Αλέξη Αλέξη, Iulian Bîrzescu, Βίκυ Βλάχου, Κατερίνα Βολιώτη, Roald Docter, 
Matthieu Ghilardi, Jill Hilditch, Petya Ilieva, Αlan Johnston, Αλεξάνδρα Κασσέρη, Anne 
Kenzelmann Pfyffer, Michael Kerschner, Νότα Κούρου, Eυαγγελία Κυριατζή, Irene Lemos, 
Alessandro Naso, Kees Neeft, Κώστα Νούλα, Paco Nu�n�ez, Νίκη Οικονομάκη, John Pa-, Κώστα Νούλα, Paco Nu�n�ez, Νίκη Οικονομάκη, John Pa-John Pa-
padopoulos, Σταύρο Πασπαλά, Μartin Perron, Et pa�n Rückl, Βιβή Σαριπανίδη, Ευδοκία 
Σκαρλατίδου, Vladimir Stissi, Thierry Theurillat, Μιχάλη Τιβέριο, Δέσποινα Τσιαφάκη, 
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βιβλιοθήκης Κλασικών Σπουδών και Αρχαιολογίας στο Πανεπιστήμιο του  Άμστερνταμ.

Για την πρόσβαση που μου παραχώρησαν σε δημοσιευμένο και αδημοσίευτο υλι-
κό ευχαριστώ ιδιαιτέρως —σε αλφαβητική σειρά θέσεων— τους: Ευδοκία Σκαρλατίδου 
(ΙΣΤ� ΕΠΚΑ), Δημήτριο Σκιλάρντι και Μαρία Χρυσάφη (ΛΑ� ΕΠΚΑ): Άβδηρα· John 
Camp και Jan Jordan (Αμερικανική Σχολή Κλασικών Σπουδών) και Αλέξανδρο Μάντη 
(Α� ΕΠΚΑ): Αγορά Αθηνών· Αlan Johnston (UCL) και Αλέξανδρο Μάντη (ΚΣΤ� ΕΠΚΑ): 
Αίγινα, Αφαία· Florens Felten και Katja Sporn (Αυστριακό Αρχαιολογικό Ινστιτούτο) και 
Αλέξανδρο Μάντη (ΚΣΤ� ΕΠΚΑ): Αίγινα, Κολώννα· Vladimir Stissi (Πανεπιστήμιο Άμ-Vladimir Stissi (Πανεπιστήμιο Άμ- (Πανεπιστήμιο Άμ-
στερνταμ): Άλως και επιφανειακή έρευνα Βοιωτίας· Sylvian Fachard, Anne Kenzelmann 
Pfyffer, Thierry Theurillat, Samuel Verdan, (Ελβετική Αρχαιολογική Σχολή), Σοφία Κα-, (Ελβετική Αρχαιολογική Σχολή), Σοφία Κα-
τσάλη (ΙΑ� ΕΠΚΑ) και Αγγελική Ανδρειωμένου: Ερέτρια·  Έφη Πουλάκη-Παντερμαλή 
(ΚΖ� ΕΠΚΑ): Ηράκλειο και Λείβηθρα Πιερίας· Μιχάλη Τιβέριο και συνεργάτες (Αριστο-
τέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης): Καραμπουρνάκι· Γαρυφαλιά Μεταλληνού, Σέλμα 
Αυγερινού και ιδιαίτερα Αλέξη Αλέξη (Η� ΕΠΚΑ): Κέρκυρα· Todd Whitela� (UCL, Βρε-Todd Whitela� (UCL, Βρε- (UCL, Βρε-
τανική Σχολή Αθηνών): Κνωσός· Joseph Sha� (Πανεπιστήμιο Τορόντο), Αlan Johnston 
(UCL) και Μαρία Μπρεδάκη (ΚΓ� ΕΠΚΑ): Κομμός· Matteo D’Acunto και Sveva Savelli 
(Università degli Studi di Napoli “l’Orientale”): ιταλική Κύμη· Irene Lemos (Πανεπιστή-: ιταλική Κύμη· Irene Lemos (Πανεπιστή-Irene Lemos (Πανεπιστή- (Πανεπιστή-
μιο Οξφόρδης) και Σοφία Κατσάλη (ΙΑ� ΕΠΚΑ): Λευκαντί· Giovanni Castagna και ιδι-Giovanni Castagna και ιδι- και ιδι-
αίτερα Mariangela Catuogno (Μουσεία στη Villa Arbusto και στην εκκλησία της Santa 
Restituta): Πιθηκούσσες· Marijke Gnade (Πανεπιστήμιο Άμστερνταμ): Satricum (Λά-): Πιθηκούσσες· Marijke Gnade (Πανεπιστήμιο Άμστερνταμ): Satricum (Λά-Marijke Gnade (Πανεπιστήμιο Άμστερνταμ): Satricum (Λά- (Πανεπιστήμιο Άμστερνταμ): Satricum (Λά-Satricum (Λά- (Λά-
τιο). Επίσης ευχαριστώ τους ακόλουθους επιμελητές/διευθυντές μουσειακών συλλογών: 
Geralda Jurriaans-Helle (Μουσείο Allard Pierson, Άμστερνταμ), Γιώργο Μπουρογιάν- (Μουσείο Allard Pierson, Άμστερνταμ), Γιώργο Μπουρογιάν-Allard Pierson, Άμστερνταμ), Γιώργο Μπουρογιάν-, Άμστερνταμ), Γιώργο Μπουρογιάν-
νη, Andre� Shapland και Alexandra Villing (Βρετανικό Μουσείο, Λονδίνο)· Θεοδοσία 
Στεφανίδου-Τιβερίου (Μουσείο Εκμαγείων της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης). Ευχαριστώ ακόμη το προσωπικό του Museo Archeologi-Museo Archeologi-
co Nazionale di Napoli για την κατ’ εξαίρεση παραχώρηση άδειας πρόσβασης στην αίθου- για την κατ’ εξαίρεση παραχώρηση άδειας πρόσβασης στην αίθου-
σα των Πιθηκουσσών που παραμένει κλειστή.

Τέλος, εκφράζω την ιδιαίτερη ευγνωμοσύνη μου στον Μάνθο Μπέσιο και στον 
Γιάννη Τζιφόπουλο για την πρόσκλησή τους να συμμετάσχω στη συναρπαστική μελέτη της 
αρχαιολογίας της Μεθώνης αλλά και για τις γνώσεις που μου προσέφεραν απλόχερα. Ειδι-
κά ο Γιάννης Τζιφόπουλος φρόντισε για τη διεξαγωγή της μελέτης στις καλύτερες δυνατές 
συνθήκες. Η μελέτη της κεραμικής του Κεφαλαίου 3 και η γενικότερη συμβολή μου στον 
παρόντα τόμο αφιερώνεται στη Φανή μου που μοιράστηκε την ευτυχία και τον μόχθο της 
έρευνας στον Μακρύγιαλο και από το βόρειο Αιγαίο ως τον κόλπο της Νάπολης.
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Οι αρχαίες πηγές για τη Μεθώνη, όπως και για την υπόλοιπη Μακεδονία, 
είναι αρκετά αποσπασματικές και αφορούν κυρίως σύντομες μυθιστορικές 
αφηγήσεις, κάποια σκόρπια σχόλια για το τοπωνύμιο και τη γεωγραφική 
θέση και μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις ιστορικά γεγονότα.

Το τοπωνύμιο Μεθώνη αιτιολογείται ποικιλοτρόπως.1 
1 Η Μεθώνη ήταν μία από τις επτά Αλκυονίδες, θυγατέρες του γί-

γαντα Αλκυονέα, τον οποίο κατά τη Γιγαντομαχία σκότωσε ο Ηρα-
κλής στην Παλλήνη της Χαλκιδικής με τη βοήθεια της Αθηνάς.2 

2 Μεθώνη ονομαζόταν η κόρη του Λίνου και αδελφή του Πίερου, 
οικιστή της Πιερίας, ή κάποια τοπική νύμφη Μεθώνη ήταν η σύ-
ζυγος του Πίερου και μητέρα του Οίαγρου.3 

3 Ο Μέθων, πρόγονος του Ορφέα και μυθιστορικός κάτοικος/οικι-
στής της περιοχής, έδωσε το όνομά του στην πόλη.4 

4 Το μέθυ,5 το ομηρικό μεθυστικό κρασί το οποίο ταυτίζεται άλλοτε 
με τον ἄκρατον οἶνον και άλλοτε με την άμετρη οινοποσία,6 έγινε 
η αιτία να ονομαστεί ο τόπος Μεθώνη, επειδή λόγω των πολλών 
αμπελιών είχε μεγάλη παραγωγή κρασιού (πολύοινος).

Το τοπωνύμιο Μεθώνη δεν ήταν μοναδικό στην Πιερία. Ο Δημήτριος 
από τη Μαγνησία γνώριζε τέσσερις πόλεις με το όνομα Μεθώνη, ενώ σύμ-
φωνα με τον Στέφανο Βυζάντιο υπήρχαν πέντε: η της Θράκης/Μακεδονί-
ας,7 η Μηθώνη της Μαγνησίας (μία από τις τέσσερις πόλεις με ηγεμόνα τον 
Φιλοκτήτη στον Τρωικό πόλεμο),8 η γνωστή της Λακωνίας/Μεσσηνίας, μία 
τέταρτη στην Περσία και μία πέμπτη στην Εύβοια.

Επιπλέον, σύμφωνα με τον Στράβωνα, η ονομασία της τοποθεσίας 
και της χερσονήσου μεταξύ Επιδαύρου και Τροιζήνας Μέθανα,9 η οποία πα-
ραδίδεται ως Μεθώνη σε χειρόγραφα του Θουκυδίδη (4.45),10 προκάλεσε 
σύγχυση με την ομώνυμη μακεδονική κατά την πολιορκία της οποίας ο 
Φίλιππος έχασε το μάτι του.  Όπως εξηγεί ο γεωγράφος βασιζόμενος στη 
μαρτυρία του Δημήτριου Σκήψιου και του Θεόπομπου, η σύγχυση αυτή με-
ταξύ των δύο τοπωνυμίων παραπλάνησε μερικούς συγγραφείς, οι οποίοι 
υποστήριξαν ότι οι κατάρες των ναυστολόγων του Αγαμέμνονα, με αφορμή 
την άρνηση των κατοίκων της Μεθώνης να στείλουν ναύτες για την τρωική 
εκστρατεία, αφορούσαν τους κατοίκους της αργολικής Μεθώνης και όχι της 
μακεδονικής. Κατά το λογικό επιχείρημα του Θεόπομπου το οποίο αποδέ-
χεται και ο Στράβων, οι κάτοικοι της αργολικής Μεθώνης δεν θα μπορού-
σαν να αρνηθούν τη συμμετοχή τους και να μην πειθαρχήσουν στο αίτημα 
του Αγαμέμνονα λόγω της άμεσης γειτνίασής τους με τις Μυκήνες και, 
συνεπώς, η άρνηση συμμετοχής στην τρωική εκστρατεία λογικά πρέπει να 
αφορούσε τους κατοίκους της μακεδονικής Μεθώνης. Μάλιστα, ένα παπυ-
ρικό απόσπασμα που ανήκει κατά πάσα πιθανότητα στο τέλος του έβδομου 
βιβλίου του Στράβωνα επαναλαμβάνει με το ίδιο περίπου λεξιλόγιο όσα ο 
Στράβων αναφέρει για τη Μεθώνη της Τροιζηνίας:11

Ιστορικό διάγραμμα Μεθώνης
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η Μεθώνη, όπως αναφέρει ο Θεόπομπος, είναι περιοχή δασω-
μένη και σε αυτήν ανέθεσαν την επισκευή των πλοίων σύμφω-
να με τη συνθήκη οι ναυστολόγοι του Αγαμέμνονα όταν απηύ-
θυναν την πρόσκληση για την τρωική εκστρατεία. Οι κάτοικοι 
της Μεθώνης όμως απείθησαν και αρνήθηκαν κατηγορηματι-
κά ότι μπορούσαν (να συμμετάσχουν). Οι απεσταλμένοι τότε 
τους ανταπάντησαν: «μακάρι να μην σταματήσετε να χτίζετε 
τα τείχη σας». Η Πέλλα βρίσκεται στην κάτω Μακεδονία . . . 

Είναι αξιοσημείωτο το γεγονός ότι το αίτημα αφορά επισκευή (ίσως 
και κατασκευή) πλοίων, μία από τις εξέχουσες δραστηριότητες της μετα-
γενέστερης Μεθώνης. Το ενδεχόμενο ο Αγαμέμνων να είχε φτάσει μέχρι 
την πιερική Μεθώνη αναζητώντας ενισχύσεις για την τρωική εκστρατεία 
μπορεί να ξενίζει, αλλά ο πλους ανάμεσα στις πόλεις της Μαγνησίας υπό 
τον Φιλοκτήτη και στη Μεθώνη στον δυτικό Θερμαϊκό δεν είναι μεγάλος. 
Άλλωστε, σύμφωνα με τον Ησίοδο (απ. 7 West & Merkelbach), o Μάγνης 
και o Μακεδών είναι παιδιά του Δία και κατοικούν στις περιοχές της Πιε-
ρίας και του Ολύμπου, με βόρειο όριο κατά πάσα πιθανότητα τις εκβολές 
του Αλιάκμονα, ενώ οι Μάγνητες είναι οι βορειότεροι σύμμαχοι των Αχαιών 
στην τρωική εκστρατεία.12

Η γεωγραφική θέση της Μεθώνης δεσπόζει στη βόρεια Πιερία13 και εί-
ναι η τελευταία πόλη στα σύνορα με την Ημαθία και τη Βοττιαία.14 Οι παραλι-
ακές πόλεις, τις οποίες συναντούσε κάποιος πλέοντας βόρεια της Μαγνησίας, 
σύμφωνα με τον Περίπλου του Ψευδο-Σκύλακα από τα Καρύανδα (66) είναι:15

Μετά τον Πηνειό ποταμό υπάρχει το έθνος των Μακεδόνων και 
ο Θερμαϊκός κόλπος. Η πρώτη πόλη της Μακεδονίας είναι το 
Ηράκλειον (σημ. Πλαταμώνας) και ακολουθούν το Δίον, η Πύδ-
να πόλις  Ἑλληνίς, η Μεθώνη πόλις  Ἑλληνίς, ο ποταμός Αλιάκμων, 
η  Άλωρος και ο ποταμός Λουδίας, η πόλη Πέλλα όπου η έδρα του 
βασιλείου και όπου φθάνει κάποιος αναπλέοντας τον Λουδία.

Οι χαρακτηρισμοί της Πύδνας και της Μεθώνης αλλά και άλλων πό-
λεων της Χαλκιδικής χερσονήσου ως ελληνικών στην αφήγηση του Ψευδο-
Σκύλακα αντιδιαστέλλουν τις πόλεις αυτές από τις υπόλοιπες, μάλλον για 
να υποδηλώσουν ότι οι αποκαλούμενες ελληνικές πόλεις προϋπήρχαν του 
μακεδονικού βασιλείου ως αποικίες των νότιων Ελλήνων. Η περιγραφή του 
γεωγράφου Στράβωνα προσφέρει περισσότερες τοπογραφικές λεπτομέρει-
ες (7 απ. 20 και απ. 22):16

Μετά το Δίον υπάρχουν οι εκβολές του Αλιάκμονα και επίσης 
η Πύδνα, η Μεθώνη, η  Άλωρος και οι ποταμοί Ερίγων και Λου-
δίας. Ο Ερίγων ρέει από τους Τρικλάρους και διασχίζοντας την 
Ορεστίδα και την Πελαγονία χύνεται στον Αξιό αφήνοντας την 
πόλη στα αριστερά. Ο Λουδίας από τις εκβολές του μέχρι την 
Πέλλα είναι πλωτός, μία απόσταση εκατόν είκοσι σταδίων. Η 
Μεθώνη είναι στη μέση απόσταση μεταξύ Πύδνας και Αλώρου 
και απέχει σαράντα στάδια από την Πύδνα και εβδομήντα από 
την Άλωρο. Η Άλωρος βρίσκεται στον απώτατο μυχό του Θερ-
μαϊκού Κόλπου . . . Άλλοι λοιπόν νομίζουν ότι η Άλωρος είναι 
της Βοττιαίας και η Πύδνα της Πιερίας . . . Μετά την πόλη Δίον 
υπάρχει ο ποταμός Αλιάκμων ο οποίος εκβάλλει στον Θερμαϊ-
κό Κόλπο. Από το Δίον και μέχρι τον Αξιό η παραλιακή περιοχή 
βόρεια του Θερμαϊκού Κόλπου φέρει το όνομα Πιερία. Στην 
περιοχή αυτή βρίσκεται και η πόλη Πύδνα η οποία τώρα ονο-
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μάζεται Κίτρον και μετά οι πόλεις Μεθώνη και Άλωρος και οι 
ποταμοί Ερίγων και Λουδίας. Από τις εκβολές του Λουδία μέχρι 
την πόλη της Πέλλας ο πλους προς βορράν είναι εκατόν είκοσι 
σταδίων. Η Μεθώνη απέχει από την Πύδνα σαράντα στάδια και 
από την 	Άλωρο εβδομήντα. Η Πύδνα είναι πόλη της Πιερίας 
και η Άλωρος της Βοττιαίας.

Από τις περιγραφές αυτές είναι σαφές ότι ο Πηνειός αποτελούσε το 
νότιο φυσικό όριο Θεσσαλίας και Μακεδονίας και ο Αλιάκμων το βόρειο και 
ανατολικό της Πιερίας με τη Βοττιαία, ενώ οι ορεινοί όγκοι του Ολύμπου 
και των Πιερίων αλλά και η θάλασσα καθόριζαν αντίστοιχα τα δυτικά και 
ανατολικά όρια της Πιερίας. Κατά τον Στράβωνα, βόρεια του Δίου αναπτύ-
χθηκαν τρεις μόνο πόλεις, η Πύδνα, η Μεθώνη και η Άλωρος, από τις οποίες 
η τελευταία ιδρύθηκε στις όχθες του Αλιάκμονα και ανήκει στην περιοχή 
της Βοττιαίας ενώ η Πύδνα στην Πιερία. Παρά το γεγονός ότι το όριο μετα-
ξύ των δύο μακεδονικών περιοχών καθορίζει ο Αλιάκμων και πλησιέστερη 
στον ποταμό πόλη είναι η Μεθώνη, εντούτοις ο Στράβων δεν αναφέρει αν 
η Μεθώνη θεωρείτο μέρος της Πιερίας ή της Βοττιαίας, προφανώς εξαιτίας 
της ιστορικής της πορείας. Για τον γεωγράφο η Μεθώνη είναι άλλοτε Μακε-
δονική και άλλοτε Θρᾳκία, όταν τη διαχωρίζει από τη Μηθώνη της Μαγνησίας, 
και πάντα η πόλη που κατέστρεψε ο Φίλιππος.17

Η αμφιλεγόμενη αυτή κατάσταση της πόλης δεν είναι καθόλου τυ-
χαία. Το τοπωνύμιο Πιερία προέρχεται είτε από τον αδελφό της Μεθώνης 
ή τον γιο του Ελευθήρα Πίερο είτε από κάποια νύμφη Πιερία ή, πιθανότερα, 
από τη λέξη πίηρ/πίαρ (από το ρήμα πίω ή από το πῖον, δηλαδή τη λιπαρή, 
πλούσια και εύφορη γη).18 	Ήδη στα ομηρικά και ησιόδεια έπη η περιοχή και 
οι ορεινοί της όγκοι ταυτίζονται, στα νότια ο άγριος και επικίνδυνος Όλυ-
μπος με την κατοικία των θεών, ενώ στα βόρεια-βορειοδυτικά τα ήρεμα και 
πιο προσιτά Πιέρια με τον χώρο γέννησης των εννέα Πιερίδων Μουσών από 
τον Δία και τη Μνημοσύνη. Οι ίδιοι οι Βοιωτοί υποστήριζαν ότι ο μακεδό-
νας Πίερος ίδρυσε τη λατρεία των εννέα Μουσών στον Ελικώνα, σύμφωνα 
με την αφήγηση του Παυσανία (9.29.1–4):19

Φημολογείται ότι ο Εφιάλτης και ο Ώτος πρώτοι θυσίασαν για 
τις Μούσες στον Ελικώνα και αφιέρωσαν στις Μούσες το βου-
νό και ίδρυσαν την Άσκρα ως οικιστές . . . Οι γιοι όμως του 
Αλωέα νόμισαν ότι οι Μούσες ήταν τρεις και τις ονόμασαν Με-
λέτη, Μνήμη και Αοιδή.  Ύστερα από καιρό ισχυρίζονται ότι ο 
μακεδόνας Πίερος, από τον οποίο ονομάστηκε το βουνό των 
Μακεδόνων, ήρθε στις Θεσπιές και καθόρισε τον αριθμό των 
Μουσών σε εννιά αλλάζοντας και τα ονόματά τους στα τωρινά. 
Ο Πίερος καθόρισε τα των Μουσών κατ’ αυτό τον τρόπο είτε 
γιατί τα θεώρησε σοφώτερα είτε σύμφωνα με κάποιο χρησμό 
είτε γιατί του τα δίδαξε κάποιος Θράκας. Ανέκαθεν το έθνος 
των Θρακών θεωρείτο πιο επιδέξιο από το έθνος των Μακε-
δόνων και δεν παραμελούσε τα θρησκευτικά ζητήματα. Υπάρ-
χουν και άλλοι οι οποίοι υποστηρίζουν ότι ο Πίερος απέκτησε 
εννιά θυγατέρες στις οποίες έδωσε ονόματα ίδια με τις θεές και 
ότι αυτοί, τους οποίους οι Έλληνες αποκαλούσαν «παιδιά των 
Μουσών», ήταν παιδιά των θυγατέρων του Πίερου.

Οι εννιά όμως Πιερίδες Μούσες δεν ήταν οι μόνες, οι οποίες σύμφω-
να με την παράδοση των Βοιωτών εισήχθησαν από τη Μακεδονία. Σαράντα 
περίπου στάδια από την Κορώνεια ο Παυσανίας αναφέρει το όρος Λειβήθριον 
με αγάλματα των Λειβηθρίων ή Λειβηθρίδων Μουσών και Νυμφών και τις 
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πηγές Λειβηθριάδα και Πέτρα, οι οποίες έχουν τη μορφή γυναικείων μαστών 
και από τις οποίες αναβλύζει νερό, όπως το γάλα.20 Όταν περιγράφει τον Ελι-
κώνα και τη γύρω περιοχή, ο Στράβων (9.2.25) αναφέρει την ύπαρξη του ιε-
ρού των Μουσών, της Ιπποκρήνης και του σπηλαίου των Λειβηθρίδων Νυμ-
φών, «γεγονός από το οποίο θα μπορούσε κάποιος να συμπεράνει ότι Θρά-
κες ήταν αυτοί που αφιέρωσαν τον Ελικώνα στις Μούσες, όπως αφιέρωσαν 
στις ίδιες θεές την Πιερία, τα Λείβηθρα και την Πίμπλεια. Οι Θράκες αυτοί 
ονομάζονταν Πίερες και, αφού χάθηκαν, τις περιοχές αυτές τώρα κατοικούν 
οι Μακεδόνες.  Έχει επίσης υποστηριχθεί ότι κάποτε εποίκησαν τη Βοιωτία 
Θράκες, Πελασγοί και άλλοι βάρβαροι διώχνοντας βίαια τους Βοιωτούς».21

Η μυθιστορική αυτή αφήγηση του Στράβωνα και του Παυσανία απο-
κτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον μετά τις ανασκαφές της Εφορείας Σπηλαιολογίας, 
κατά τις οποίες εντοπίστηκαν γραπτά και ενεπίγραφα σανιδόμορφα αρχαϊ-
κά ειδώλια και αγγεία του τέλους του 6ου και των αρχών του 5ου αιώνα π.Χ. 
με αφιερωματικές επιγραφές στις Λειβεσθριάδες (< Λειβηθριάδες) Νύμφες, ενώ 
είναι επίσης ενδιαφέρον ότι μία αποσπασματική επιγραφή του τέλους της 
αρχαϊκής εποχής καταγράφει την προσφορά Πιέρων στους Δελφούς.22 Η 
ταύτιση αυτή στην ονοματοδοσία τόπων και λατρειών υποδηλώνει κάποιου 
είδους σχέσεις μεταξύ των κατοίκων της Πιερίας και της Βοιωτίας, οι οποίες 
κατά τον Στράβωνα δεν περιορίζονται μόνο στα ονόματα (10.3.17):

Όλη η θρακική μουσική από τη μελωδία, τον ρυθμό και τα όργα-
να που χρησιμοποιεί θεωρείται ασιατική. Αυτό είναι φανερό και 
από τους τόπους όπου τιμώνται οι Μούσες. Η Πιερία, ο Όλυ-
μπος, η Πίμπλεια, τα Λείβηθρα ήταν τα αρχαία χρόνια τοποθε-
σίες και βουνά θρακικά, ενώ τώρα τα κατέχουν οι Μακεδόνες. 
Αλλά και τον Ελικώνα αφιέρωσαν στις Μούσες οι Θράκες που 
εγκαταστάθηκαν στη Βοιωτία, οι ίδιοι που αφιέρωσαν το σπή-
λαιο στις Λειβηθριάδες Νύμφες. Αλλά και αυτοί που ασχολή-

Κέρκυρα

Μεθώνη

Ερέτρια
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θηκαν με την αρχαία μουσική αποκαλούνται Θράκες, δηλαδή 
ο Ορφέας, ο Μουσαίος, ο Θάμυρις, αλλά και του Ευμόλπου το 
όνομα προέρχεται από εκεί. Οι συγγραφείς πάλι, οι οποίοι αφι-
έρωσαν ολόκληρη την Ασία μέχρι την Ινδία στον Διόνυσο, από 
εκεί αντλούν το μεγαλύτερο μέρος της μουσικής (παιδείας). 
Κάποιος συγγραφέας γράφει «παίζοντας την ασιατική κιθάρα», 
άλλος αποκαλεί τους αυλούς Βερεκύντιους και Φρύγιους, ενώ 
μερικά μουσικά όργανα φέρουν βαρβαρικά ονόματα, όπως «νά-
βλας», «σαμβύκη», «βάρβιτος», «μάγαδις» και αρκετά άλλα.23

Όχι μόνο τα ονόματα των τόπων και η λατρεία των Μουσών σε αυτούς αλλά 
και η μουσική, η οποία συνοδεύει τη λατρεία αυτή και επιχωριάζει στους τό-
πους αυτούς, αποτελούν κατά τον Στράβωνα ενδείξεις των σχέσεων της Πι-
ερίας με τη Βοιωτία, των Θρακών με τους Μακεδόνες και τους Βοιωτούς.

Τα ιδιαίτερα αυτά χαρακτηριστικά της Πιερίας ύμνησε το 407 π.Χ. ο 
Ευριπίδης στις Βάκχες, όταν αυτοεξόριστος από την Αθήνα αποδέχθηκε την 
πρόσκληση του Αρχελάου το 408 π.Χ. και έγινε ένα από τα μέλη της Ἀρχελέω 
ἑταιρείης24 (Βάκχες 410–416 και 560–575, μτφρ. Θρασύβουλου Σταύρου):25

Κι όπου η σεβαστή πλαγιά του Ολύμπου στέκει, ώ, η ασύγκριτη 
στην ομορφιά Πιερία, των Μουσών ιερό λημέρι, οδήγησέ με, 
Εύιε, Βροντερέ, ώ αφέντη των μαινάδων. Είναι οι Χάριτες, οι Πό-
θοι εκεί ’ναι· οι βάκχες λεύτερα τελούν εκεί τις τελετές τους.
Μπορεί και στα πολύδεντρα φαράγγια του Ολύμπου, εκεί που 
μια φορά κι έναν καιρό κιθάριζε ο Ορφέας, και το τραγούδι του 
τα δέντρα μάζευε τριγύρω του, τ’ αγρίμια μάζευε του δάσους. 
Καλότυχη Πιερία εσύ, εσένα ο Εύιος σε τιμά· βακχεύοντας σ’ 
εσένα θά ’ρθει, να σε σύρει στο χορό του· ναί, θα περάσει τον 
γοργό Αξιό και τον Λουδία, πατέρα, πάροχο του ευτυχισμένου 
πλούτου στους ανθρώπους, αυτόν που τα νερά του τα πανέμορ-
φα παχαίνουν την αλογοθρόφα χώρα· θα τους διαβεί, και των 
μαινάδων τις γυροβολιές θα φέρει στους δικούς σου τόπους.

Η σύλληψη και η σύνθεση της συγκλονιστικής αυτής τραγωδίας δεν μπο-
ρούσε παρά να συμβεί στη Μακεδονία και προφανώς επηρεάστηκε και από 
τον τόπο, τους μύθους και τους θρύλους του, και μάλιστα από την Πιερία.

Κατά ευτυχή συγκυρία για την πιερική Μεθώνη ένα περιστατικό της 
πρωτοϊστορίας της έχει διασώσει ο Πλούταρχος στα Αίτια ελληνικά (293a–b) 
στο λήμμα/ερώτηση «τίνες οἱ ἀποσφενδόνητοι;»:

«Ποιοί είναι οι ἀποσφενδόνητοι;» Στην Κέρκυρα κατοικούσαν Ερε-
τριείς, αλλά έπλευσε από την Κόρινθο ο Χαρικράτης με στρατό 
και, αφού νίκησε στον πόλεμο τους Ερετριείς, αυτοί ανέβηκαν 
στα πλοία και έπλευσαν προς την πατρίδα τους. Όταν πληροφο-
ρήθηκαν το γεγονός πριν την άφιξή τους, οι συμπολίτες τους 
στην Ερέτρια τούς απέκλεισαν από τη στεριά και εμπόδιζαν την 
αποβίβασή τους χτυπώντας τους με σφεντόνες. Επειδή ήταν 
αριθμητικά περισσότεροι και αδυσώπητα αμετακίνητοι στην 
άποψή τους, δεν μπορούσαν ούτε να πείσουν τους συμπολίτες 
τους ούτε να υπερισχύσουν διά της βίας.  Έπλευσαν λοιπόν οι 
Ερετριείς προς τη Θράκη και κατέλαβαν την περιοχή, όπου σύμ-
φωνα με την παράδοση είχε κατοικήσει πρωτύτερα ο πρόγονος 
του Ορφέα Μέθων. Οι Ερετριείς αυτοί ονόμασαν την πόλη Με-
θώνη, αλλά οι γείτονές τους τούς έδωσαν το όνομα «οι διωγμένοι 
με τις σφεντόνες».26
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Στην αφήγηση του Στράβωνα για την ίδρυση κορινθιακής αποικίας 
στην Κέρκυρα οι Ερετριείς απουσιάζουν και αναφέρονται μόνον οι Λιβυρ-
νοί ως εκδιωχθέντες από τον Χερσικράτη του γένους των Ηρακλειδών και 
μέρος του στρατού, τον οποίο οι Κορίνθιοι είχαν στείλει με επικεφαλής τον 
Αρχία στη Σικελία για την ίδρυση των Συρακουσών.27

Η ίδρυση της κορινθιακής αποικίας στην Κέρκυρα με αρχηγό τον Χα-
ρικράτη ή Χερσικράτη και η ίδρυση του Τάραντα από τους Σπαρτιάτες, σύμ-
φωνα με τη χρονογραφία του Ευσέβιου και του Ιερώνυμου, χρονολογούνται 
περίπου στο 709 π.Χ., επί βασιλείας του Περδίκκα Ά  στη Μακεδονία.28 Οι 
σύγχρονοι όμως ιστορικοί μεταθέτουν τη χρονολογία ίδρυσης της Μεθώνης 
από τους διωγμένους με τις σφεντόντες Ερετριείς κατά μία γενιά, περίπου 
στο 733/2 π.Χ. ή λίγα χρόνια αργότερα.29 Παρά το γεγονός ότι ο Πλούταρχος 
αποδίδει την ίδρυση της Μεθώνης στους νεοαφιχθέντες Ερετριείς, εντού-
τοις είναι μάλλον απίθανο ο πλους αυτός των Ερετριέων προς βορράν και η 
εγκατάστασή τους στη συγκεκριμένη περιοχή να συνέβησαν τυχαία. Προ-
φανώς η περιοχή ήταν γνωστή, ίσως ως ανώνυμος εμπορικός σταθμός, στον 
οποίο όμως η έλευση των αποσφενδόνητων ερετριέων αποίκων προσέδωσε 
ιδιαίτερη άνθηση.30

Αντίθετα, οι σύγχρονοι με τους Ερετριείς κάτοικοι της περιοχής, οι 
οποίοι και τους ονομάζουν ἀποσφενδονήτους, δεν μνημονεύονται από τον 
Πλούταρχο, παρόλο που οι Ερετριείς επιλέγουν να ονομάσουν την πόλη 
Μεθώνη προς τιμήν του προγενέστερου κατοίκου της περιοχής, του θράκα 
Μέθωνα. Σύμφωνα με τον Θουκυδίδη (2.99.3), κατά την κάθοδο των Μακε-
δόνων στην Πιερία και την επέκταση του βασιλείου νότια προς τη θάλασσα 
και ανατολικά, η θρακική φυλή των Πιέρων που κατοικούσε στην Πιερία 
εκδιώχτηκε ύστερα από μάχη με τους Μακεδόνες και αναγκάστηκε να κα-
ταφύγει πέραν του ποταμού Στρυμόνα και να κατοικήσει τον Φάγρητα και 
τη γύρω χώρα στις υπώρειες του Παγγαίου όρους, μετονομάζοντας και τον 
προς νότο θαλάσσιο κόλπο σε Πιερικό.31

Οι δύο αυτές μαρτυρίες –σχετικά με την κάθοδο προς τη θάλασ-
σα των Μακεδόνων και την εκδίωξη των Πιέρων, γεγονός το οποίο το-
ποθετείται από τα μέσα του 9ου έως τα μέσα του 8ου αιώνα π.Χ. ή στα 
μέσα του 7ου αιώνα π.Χ.,32 και σχετικά με την ίδρυση της Μεθώνης πε-
ρίπου το 733 π.Χ.– προκαλούν ενδιαφέροντα ερωτήματα, αλλά και περι-
πλέκουν την πρωτοϊστορία της Μεθώνης. Η προσπάθεια του Nicholas 
Hammond (1972, 430–434) να συμβιβάσει τις μαρτυρίες αυτές είναι χα- (1972, 430–434) να συμβιβάσει τις μαρτυρίες αυτές είναι χα-
ρακτηριστική:

Η παράδοση ότι στη Μεθώνη κατοικούσε ένας πρόγονος του 
Ορφέα πρέπει να αναφέρεται στη θρακική περίοδο κατοίκησης 
της βόρειας Πιερίας, η οποία το 730 π.Χ. ήταν σχετικά μακρι-
νή . . . Όταν [οι Αργεάδες Μακεδόνες] έφτασαν στη σημερινή 
βόρεια Πιερία . . . ήρθαν σε επαφή με τους πιο πολιτισμένους 
Πίερες Θράκες της νότιας Πιερίας, τους Ερετριείς στη Μεθώνη 
οι οποίοι εμφανίστηκαν περίπου το 730 π.Χ., καθώς και τους 
ανώνυμους κατοίκους της Βεργίνας . . . Ως ορεινός λαός της 
βόρειας Πιερίας οι Μακεδόνες ήταν απίθανο να γίνουν σημα-
ντικοί, αν δεν κυρίευαν την εύφορη πεδιάδα από τη Μεθώνη 
μέχρι την Κατερίνη. Αυτό φαίνεται ότι το κατόρθωσαν κάποια 
στιγμή πριν από την ίδρυση της ερετριακής αποικίας στη Με-
θώνη περίπου το 730 π.Χ.  Έτσι, οι διωγμένοι Θράκες, οι «Πί-
ερες», περιορίστηκαν στη στενή παραθαλάσσια πεδιάδα της 
Κατερίνης και στον Κάτω Όλυμπο, όπου συνήθως η παράδοση 
τοποθετεί το σκηνικό για τον Ορφέα και τους Θράκες.
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Εάν η πρόταση του Hammond για την πρωτοϊστορία των Μακεδόνων ευ-
σταθεί, τότε οι ἀποσφενδόνητοι Ερετριείς, φτάνοντας περίπου το 733 π.Χ. στις 
νότιες εκβολές του Αλιάκμονα, συνάντησαν όχι μόνο θράκες απογόνους 
του Μέθωνα και του Ορφέα αλλά και Μακεδόνες και ίσως και άλλα φύλα,33 
κάποιο από τα οποία ίσως συμμετείχε στην ίδρυση και τον αποικισμό της 
Μεθώνης.

Τους δύο επόμενους αιώνες (7ο και 6ο π.Χ.), η Μεθώνη όπως και 
η Πιερία δεν φαίνεται να διαδραματίζουν ρόλο άξιο μνείας. Στα τέλη του 
6ου αιώνα (513–509 π.Χ.), η Θράκη αλλά και η Μακεδονία ενσωματώνο-
νται στην επικράτεια των Περσών μετά την εκστρατεία του Δαρείου στη 
Σκυθία και τις επιχειρήσεις του Μεγάβαζου. Λίγα χρόνια αργότερα, το 492 
π.Χ., η περσική εκστρατεία με επικεφαλής τον Μαρδόνιο φθάνει μέχρι τη 
Μακεδονία, αλλά ο στόλος ναυαγεί στον  Άθω και το πεζικό ηττάται από 
τους Βρύγες Θράκες κατά τη διάρκεια νυχτερινής επίθεσης.34 Κατά τη δι-
έλευση της στρατιάς του Ξέρξη από τη Θράκη το 480 π.Χ., οι Πίερες είναι 
ήδη εγκατεστημένοι στον Φάγρητα, την Πέργαμο και τη γύρω χώρα και ως 
υποτελείς συμμετέχουν με πεζικό στον στρατό του πέρση βασιλιά.35 Από 
την ηροδότεια, ωστόσο, αφήγηση απουσιάζουν η λέξη Πιερία ή το επίθετο 
του Θουκυδίδη Πιερικός προφανώς για την αποφυγή σύγχυσης με την αρ-
χική Πιερία, την περιοχή νότια και δυτικά του Αλιάκμονα, όπου βρισκόταν 
και η Μεθώνη. Στον Ηρόδοτο οι ποταμοί Λουδίας και Αλιάκμονας, πριν εκ-
βάλλουν στον Θερμαϊκό, ενώνονται και γίνονται το φυσικό όριο της Μακε-
δονίας (γῆν . . . Μακεδονίδα) δυτικά και νότια του Λουδία/Αλιάκμονα και της 
Βοττιαίας ανατολικά και βόρεια της κοινής κοίτης των ποταμών.36 Στην πα-
ραθαλάσσια αυτή περιοχή της Πιερίας και μέχρι το Μακεδονικὸν ὄρος, δηλαδή 
τον  Όλυμπο, και τη Βοττιαία αναγκάστηκαν να στρατοπεδεύσουν για αρκε-
τές ημέρες τμήματα του περσικού στρατού, ενώ το στρατόπεδο του Ξέρξη 
ήταν στη Θέρμη. Η καθυστέρηση αυτή οφειλόταν στη διάνοιξη δρόμου από 
το ένα τρίτο του στρατού για την ασφαλή διάβαση ολόκληρου του περσικού 
στρατού από τη Μακεδονία στη Θεσσαλία,37 η οποία τελικά έλαβε χώρα δι-
αμέσου του δρόμου Σκοτίνα–Καλλιπεύκη/Νεζερό–Γόννοι που διανοίχθηκε 
στην Άνω Μακεδονία και τη χώρα των Περραιβών.38

Τα δεδομένα για τη βόρεια Πιερία αλλάζουν μετά τη μάχη των Πλα-
ταιών και την υποχώρηση των Περσών το 479 π.Χ.39 Οι τύχες της Μεθώνης 
δεν είναι γνωστές, αλλά η επέκταση του βασιλείου της Μακεδονίας μέχρι 
τον Στρυμόνα από τον Αλέξανδρο Ά  (περίπου 495–454 π.Χ.) και τα αλληλο-
συγκρουόμενα συμφέροντα για πρώτες ύλες της Αθήνας, της Κορίνθου και 
της Σπάρτης στα ἐπὶ Θρᾴκης,40 δηλαδή την περιοχή από τον Θερμαϊκό Κόλπο 
μέχρι τον  Έβρο, ενέπλεκαν κατά περίπτωση και τα δύο λιμάνια της βόρειας 
Πιερίας. Οι ανασκαφικές έρευνες υποδηλώνουν ότι κατά τον 5ο αιώνα π.Χ. 
ο οικισμός της Πύδνας επεκτείνεται σημαντικά, όταν κατά πάσα πιθανότη-
τα η Πύδνα επιλέγεται ως το κύριο λιμάνι του βασιλείου, ένα λιμάνι αντα-
γωνιστικό αν όχι αντίπαλο του λιμανιού της Μεθώνης. Άλλωστε, μέσω του 
λιμανιού της Πύδνας του Αλεξάνδρου φυγαδεύεται ο Θεμιστοκλής περίπου 
το 469–468 π.Χ., όταν κυνηγημένος από τους Αθηναίους και τους Πελοπον-
νησίους φτάνει από την Πελοπόννησο στην Κέρκυρα, από εκεί στον Άδμη-
το των Μολοσσών και τελικά στην Πύδνα του Αλεξάνδρου, όπου επιβιβάζε-
ται σε φορτηγίδα για τη Μ. Ασία.41

Η διαφορετική τύχη και μεταχείριση των δύο πόλεων-λιμανιών 
καθ’ όλη τη διάρκεια των γεγονότων του 5ου αιώνα και μέχρι την κατα-
στροφή της Μεθώνης από τον Φίλιππο Β΄ στα μέσα του 4ου αιώνα π.Χ. 
υποδηλώνει τον έντονο ανταγωνισμό και μεταξύ τους αλλά και μεταξύ 
της Αθήνας και των βασιλέων της Μακεδονίας.42 Η Μεθώνη, σε αντίθεση 
με το Δίον και την Πύδνα, ως μέλος της Αθηναϊκής Συμμαχίας κατέβα-
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λε μαζί με άλλες πόλεις την ἀπαρχήν των 300 δραχμών από τον συνολικό 
φόρο σύμφωνα με τους καταλόγους της εξηκοστής (τῶν ἀπαρχῶν τῆι θεῶι) 
για το έτος 429/8 ή 427/6 π.Χ.43 Δεν είναι γνωστό αν η Μεθώνη, ως πρώ-
ην ερετριακή αποικία και εφόσον διατηρούσε ακόμη δεσμούς με τη μη-
τρόπολή της, είχε «παραχωρηθεί» στην Αθήνα ύστερα από συμφωνία με-
ταξύ Αθηναίων και Αλεξάνδρου Ά , τον οποίο οι Αθηναίοι είχαν άλλωστε 
τιμήσει ως πρόξενο και ευεργέτη πριν από την εκστρατεία του Ξέρξη,44 
ή αν υποχρεώθηκε να γίνει μέλος, μετά τα γεγονότα που ακολούθησαν 
την αποστασία από την Αθηναϊκή Συμμαχία της Εύβοιας, την οποία συ-
νέτριψαν οι Αθηναίοι με επικεφαλής τον Περικλή το 446/5 π.Χ.45 Ο από-
πλους του Θεμιστοκλή, ο οποίος βρήκε φορτηγό πλοίο για τη Μ. Ασία 
στην Πύδνα, υποδηλώνει ότι το λιμάνι της Πύδνας, όπως και αυτό της 
Μεθώνης, αποτελούσε ήδη σημαντικό εμπορικό σταθμό, από όπου πρέ-
πει να διεκινείτο μεταξύ άλλων και το προσοδοφόρο για τους Μακεδό-
νες εμπόριο πιερικής πίσσας και οικοδομήσιμης και ναυπηγήσιμης ξυ-
λείας,46 ένας από τους λόγους για τους οποίους οι Αθηναίοι είχαν ανακη-
ρύξει πρόξενο και ευεργέτη τον Αλέξανδρο Ά .

Σίγουρα πάντως τα γεγονότα τα σχετικά με την αποστασία της Ποτεί-
δαιας πρέπει να συνέβαλαν καθοριστικά στην παραμονή ή στην επίσημη 
πλέον προσχώρηση της Μεθώνης στο αθηναϊκό στρατόπεδο. Ο Περδίκκας 
Β ,́ γιος του Αλεξάνδρου Ά , αναλαμβάνοντας τις τύχες της Μακεδονίας το 
454 π.Χ., είχε να αντιμετωπίσει εσωτερικά προβλήματα με τους αδελφούς 
του Φίλιππο και Αλκέτα και τον ξάδελφό του βασιλιά της Ελίμειας Δέρ-
δα, αλλά και την αναπόφευκτη παρουσία της Αθήνας στον Θερμαϊκό. Με 
διάφορους ελιγμούς, συμμαχώντας άλλοτε με τους Αθηναίους και άλλοτε 
με τους αντιπάλους τους, προσπάθησε και κατάφερε να διατηρήσει άθικτη 
εδαφικά τη Μακεδονία και να παραμείνει βασιλιάς μέχρι και τον θάνατό 
του περίπου το 413/2 π.Χ. Υποστηρίζοντας την αποστασία των Ποτειδαια-
τών από την Αθήνα το 432/1 π.Χ. προκάλεσε την πολιορκία της Πύδνας από 
τους Αθηναίους, οι οποίοι, μετά την κατάληψη της Θέρμης, έπρεπε να απο-
κλείσουν το ενδεχόμενο της διά θαλάσσης αποστολής βοήθειας στην Πο-
τείδαια από τον Περδίκκα. Η επείγουσα όμως κατάσταση στην Ποτείδαια 
ματαίωσε τα σχέδια κατάληψης της γειτονικής με τη Μεθώνη Πύδνας και 
ανάγκασε τους Αθηναίους να συνάψουν βιαστικά συμμαχία με τον Περδίκ-
κα. Οι όροι της συμμαχίας δεν είναι γνωστοί, εκτός από την αποχώρηση των 
Αθηναίων από τη Μακεδονία και τη συμμετοχή εξακοσίων Μακεδόνων ιπ-
πέων με επικεφαλής τον Φίλιππο και τον Παυσανία στην αθηναϊκή δύναμη 
εναντίον της Ποτείδαιας.47 Κατά πάσα πιθανότητα, ωστόσο, με τη συμμαχία 
αυτή Αθήνα και Περδίκκας καθόρισαν τα όρια της κυριαρχίας τους στον δυ-
τικό Θερμαϊκό Κόλπο, με την Πύδνα στην επικράτεια του Περδίκκα και τη 
Μεθώνη μέλος της Αθηναϊκής Συμμαχίας.

Όποιοι όμως όροι και αν συμφωνήθηκαν, η συμμαχία αυτή παραβι-
άστηκε πολύ γρήγορα. Η Μεθώνη ως μέλος της Αθηναϊκής Συμμαχίας θα 
επιβίωνε στο μέλλον μόνο χάρη στην υποστήριξη της Αθήνας, επειδή είχε 
μετατραπεί σε αθηναϊκή σφήνα στην καρδιά του μακεδονικού βασιλείου και 
συνιστούσε διαρκή κίνδυνο αθηναϊκής παρέμβασης στα εσωτερικά της Μα-
κεδονίας. Ο Περδίκκας δεν μπορούσε να ανεχθεί την κατάσταση αυτή και 
άρχισε να πιέζει αφόρητα τη Μεθώνη παρεμποδίζοντας και αποκλείοντας 
τις εμπορικές της δραστηριότητες τόσο διά θαλάσσης όσο και με την ενδο-
χώρα της Μακεδονίας αλλά και απειλώντας με στρατιωτική επέμβαση.

Τα τέσσερα ψηφίσματα του αθηναϊκού δήμου τα οποία χρονολογού-
νται στη δεκαετία του 430–420 είναι εύγλωττοι μάρτυρες της δύσκολης συ-
νύπαρξης της Μεθώνης και κατ’ επέκταση της Αθήνας με τον Περδίκκα. Το 
πρώτο αθηναϊκό ψήφισμα χρονολογείται το 430/29 ή 428/7 π.Χ. και κατα-
λαμβάνει τους στίχους 3–32 της επιγραφής:48



23 

	 Μεθοναίον	ἐκ	Πιερ[ίας]·
	 [Φ]αίνιππος	Φρυνίχο	ἐγραμμάτ[ευε]·
	 [ἔδ]οχσεν	τι	βολι	καὶ	τι	δέμοι·	Ἐρεχθεῒς	ἐπρ[υτάν]-
	 [ευε],	Σκόπας	ἐγραμμάτευε,	Τιμονίδες	ἐπεστάτε,	Δ̣[ιοπ]-
5	 [εί]θες	εἶπε·	δι[α]χειροτονσαι	τὸν	δμον	αὐτίκ[α	πρὸ]-
	 [ς	Μ]εθοναίος	εἴτε	φόρον	δοκι	τάττεν	τὸν	δμο[ν	αὐτ]-
	 [ίκ]α	μάλα	ἒ	ἐχ[σ]αρκν	αὐτοῖς	τελν	hόσον	τι	θε[ι	ἀπ]-
	 [ὸ	τ]	φόρο	ἐγίγν̣ετο,	hὸν	τοῖς	προτέροις	Παν[αθ]ε[ναίο]-
	 [ις]	ἐτετάχατο	φέρεν,	τ	δ	ἄλλο	ἀτελς	να[ι·	τν	δὲ	ὀφ]-
10	[ει]λεμάτον	hὰ	γεγράφαται	τι	δεμοσίοι	τ[ι	τν	Ἀθε]-
	 [να]<ί>ομ	Μεθοναῖοι	ὀφείλοντες,	ἐὰν	σι	ἐπιτ[έδειοι	Ἀ]-
	 [θε]ναίοις	ὅσπερ	τε	νῦν	καὶ	ἔτι	ἀμείνος,	ἐπι[χορν	ἀπ]-
	 [ότ]αχσιν	περὶ	τς	πράχσεος	Ἀθεναίος,	καὶ	ἐὰν̣	[κοινὸ]-
	 [ν]	φσέφισμά	τι	περὶ	τν	ὀφειλεμάτον	τν	ἐν	τ[ισι	σα]-
15	[νί]σι	γίγνεται	μεδὲν	προσhεκέτο	Μεθοναίο[ις,	ἐὰμ	μ]-
	 [ὲ	χ]ορὶς	γίγνεται	φσέφισμα	περὶ	Μεθοναίον·	π[ρέσβε]-
	 [ς	δ]ὲ	τρς	πέμφσαι	hυπὲρ	πεντέκοντα	ἔτε	γεγον[ότας]
	 [hο]ς	Περδίκκα[ν],	εἰπν	δὲ	Περδίκκαι	hότι	δοκε[ῖ	δίκα]-
	 [ιο]ν	ναι	ἐᾶν	Μεθοναίος	τι	θαλάττει	χρσθα[ι	μεδὲ]
20	[ἐχσ]ναι	hορίσασθαι,	καὶ	ἐᾶν	εἰσεμπορεύεσθ[αι	καθ]-
	 [άπε]ρ	τέος	ἐ[ς]	τὲ̣ν	χόραν	καὶ	μέτε	ἀδικν	μ[έ]τε	[ἀ]δ[ικσ]-
	 [θαι]	μεδὲ	στρα[τ]ιὰν	διὰ	τς	χόρας	τς	Μεθ[ο]ναίον	[διά]-
	 [γεν	ἀ]κόντομ	[Με]θοναίον,	καὶ	ἐὰμ	μὲν	ὁμολ[ο]γσιν	[hεκ]-
	 [άτερ]οι	χσυ[μβι]βασάντον	hοι	πρέσβες,	ἐὰν	δὲ	μέ,	[πρεσ]-
25	[βεί]αν	ἑκάτ[ερ]ο[ι]	πεμπόντον	ἐς	Διονύσια,	τέλος	[ἔχον]-
	 [τας]	περὶ	h[ν]	ἂν	διαφ<έ>ρονται,	πρὸς	τὲν	βολὲν	κα[ὶ	τὸν]
	 [δμ]ον·	ε[ἰ]π̣ν	δὲ	[Π]ερδίκκαι	hότι	ἐὰν	hοι	στρατι[ται]
	 [hοι]	ἐμ	Ποτειδ[ά]αι	ἐπαινσι	γνόμας	ἀγαθὰς	hέ[χσοσι]
	 [περὶ]	αὐτ	Ἀθε[ν]αῖοι.	ἐχειροτόνεσεν	hο	δμος	[Μεθον]-
30	[αίο]ς	τελν	h[όσο]ν	τι	θει	ἀπὸ	τ	φόρο	ἐγίγνε[το	hὸν]
	 [τοῖ]ς	προτέρο[ις]	Παναθεναίοις	ἐτετάχατο	φ[έρεν,	τ]
	 [δὲ	ἄ]λλο	ἀτε[λς	]ναι.v 

Περί των Μεθωναίων από την Πιερία.
Γραμματέας ήταν ο Φαίνιππος Φρυνίχου.
Απόφαση της βουλής και του δήμου· η Ερεχθηίς φυλή πρυτά-
νευε, γραμματέας ήταν ο Σκόπας και επιστάτης των πρυτάνε-
ων ο Τιμωνίδης· πρόταση του Διοπείθη· να ψηφίσει αμέσως ο 
δήμος δι’ ανατάσεως των χειρών αν πρέπει να επανακαθορίσει 
αμέσως τον ετήσιο φόρο των Μεθωναίων ή αν από το σύνολο 
του φόρου που καθορίστηκε στα προηγούμενα Παναθήναια οι 
Μεθωναίοι αρκεί να καταβάλουν μόνον το αναλογούν στη θεά 
ποσό του φόρου και να απαλλαγούν από τον υπόλοιπο φόρο. 
Σχετικά με τις οφειλές που έχουν καταγραφεί στο αθηναϊκό 
δημόσιο ότι οφείλουν, άν οι Μεθωναίοι είναι εξυπηρετικοί και 
χρήσιμοι προς τους Αθηναίους, όπως ακριβώς τώρα και ακόμη 
περισσότερο, οι Αθηναίοι να προχωρήσουν σε ειδικό για την 
περίπτωσή τους καθορισμό είσπραξης των οφειλών. Αν δημο-
σιευθεί κοινό για όλους τους συμμάχους ψήφισμα σχετικά με 
τις οφειλές που έχουν καταγραφεί στις ξύλινες σανίδες, αυτό 
να μην έχει ισχύ για τους Μεθωναίους, αν δεν υπάρχει ξεχωρι-
στό ψήφισμα γι’ αυτούς. Να στείλει ο δήμος προς τον Περδίκκα 
τρεις πρέσβεις ηλικίας άνω των πενήντα ετών και αυτοί να με-
ταφέρουν στον Περδίκκα ότι ο δήμος κρίνει δίκαιο να επιτρέπει 
ο Περδίκκας στους Μεθωναίους την ελεύθερη ναυσιπλοΐα και 
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να μην επιτρέπεται στον Περδίκκα να επιβάλλει περιορισμούς 
στη ναυσιπλοΐα, και να επιτρέπει να εμπορεύονται με το εσωτε-
ρικό της χώρας του, όπως και στο παρελθόν, και μήτε να αδικεί, 
και μήτε να αδικείται, μήτε να περνά τον στρατό από τη χώρα 
των Μεθωναίων χωρίς τη θέλησή τους. Αν και τα δύο μέρη συμ-
φωνήσουν (σ’ αυτά), οι πρέσβεις να τους συμβιβάσουν, αν όμως 
δεν συμφωνήσουν, τα δύο μέρη να στείλουν πρεσβείες στα Δι-
ονύσια με την εξουσιοδότηση να παρουσιάσουν στη βουλή και 
στον δήμο τις όποιες διαφορές τους. Επιπλέον, να πουν στον 
Περδίκκα ότι, εάν οι στρατιώτες στην Ποτείδαια τον επαινούν, 
οι Αθηναίοι θα διάκεινται ευνοϊκά απέναντί του. Ο δήμος με 
ψηφοφορία δι’ ανατάσεως των χειρών αποφάσισε οι Μεθωναίοι 
να καταβάλουν το αναλογούν στη θεά ποσό του φόρου από το 
σύνολο του φόρου που καθορίστηκε στα προηγούμενα Πανα-
θήναια και να απαλλαγούν από τον υπόλοιπο φόρο.

Το δεύτερο ψήφισμα (στίχοι 32–56) χρονολογείται το 426/5 π.Χ. και 
συμπληρώνει κενά του προηγούμενου ψηφίσματος σχετικά με συγκεκριμέ-
να θέματα των συμμάχων παρέχοντας περισσότερες και ουσιαστικότερες 
ελαφρύνσεις και διευκολύνσεις προς τη Μεθώνη. Το γεγονός αυτό υπο-
γραμμίζει αφενός την αποτυχία της πρώτης παρέμβασης των Αθηναίων με 
τις δύο τουλάχιστον αποστολές πρέσβεων, και αφετέρου την ικανότητα του 
Περδίκκα να καθυστερεί και να αναβάλει την εξεύρεση λύσης στο ζήτημα 
της Μεθώνης.

	 	 ἔδοχσεν	τι	βολι	καὶ	[τι	δέμ]-
	 [οι·	h]ιπποθο[ντὶς	ἐ]πρυτάνευε,	Μεγακλείδες	[ἐγραμμά]-
	 [τευ]ε,	Νι[κ]ο[.	.5.	.	ἐ]πεστάτε,	Κλεόνυμος	εἶπε·	Μ[εθοναί]-
35	[οις]	εἶν[αι	ἐχ]σα[γο]γὲν	ἐγ	Βυζαντίο	σίτο	μέχ[ρι	.	.	.	.	α]-
	 [κισχ]ιλίον	μεδίμνον	τ	ἐνιαυτ	ἑκάστο,	hοι	[δὲ	ἑλλε]-
	 [σπ]οντοφύλακες	μέτε	αὐτοὶ	κολυόντον	ἐχσάγεν	μ[έτ]-
	 [ε	ἄλ]λον	ἐόντον	κολύεν,	ἒ	εὐθυνέσθον	μυρίαισι	δρ[αχ]-
	 [μισ]ιν	ἕκαστος·	γραφσαμένος	δὲ	πρὸς	τὸς	ἑλλεσπ[ον]-
40	[το]φύλακας	ἐχσάγε[ν]	μέχρι	τ	τεταγμένο·	ἀζέμιος	[δὲ]
	 [ἔσ]το	καὶ	ἑ	ναῦς	ἑ	ἐχσάγοσα·	hό,τι	δ’	ἂν	κοινὸν	φσήφ[ισμ]-
	 [α	π]ερὶ	τν	χσυμμάχο[ν]	φσεφίζονται	Ἀθεναῖοι	πε[ρὶ	β]-
	 [οε]θείας	ἒ	ἄ[λ]λο	τι	προ[σ]τάττο[ν]τες	τσι	πόλεσι	ἒ	[περ]-
	 [ὶ	σ]φν	[ἒ]	περὶ	τν	πόλεον,	hό,τι	ἂν	ὀνομαστὶ	περὶ	τ[ς	π]-
45	[όλε]ος	τ[ς]	Μεθοναίον	φσεφίζονται	τοῦτο	προσέ[κεν]
	 [αὐτοῖ]ς,	τ[ὰ]	δὲ	ἄλλα	μέ,	ἀλλὰ	φυλάττοντες	τὲν	σφετ[έρα]-
	 [ν	αὐτν	ἐ]ν	τι	τεταγμένοι	ὄντον·	hὰ	δὲ	hυπὸ	Περδ[ίκκ]-
	 [ο	ἀδικσ]θαί	φασι	βουλεύσασθαι	Ἀθεναίος	hό,τι	ἂ[ν	δο]-
	 [κ]ι	[ἀγαθ]ὸν	εἶναι	περὶ	Μεθοναίον,	ἐπειδὰν	ἀπαν[τέσ]-
50	[ο]σ̣ι	ἐ[ς	τὸ]ν	δμον	hοι	πρέσβες	[h]οι	παρὰ	Περδίκκο	[hό,τι]-
	 ε	μετ[ὰ	Πλ]ειστίο	οἰ[χ]όμενοι	καὶ	hοι	μετὰ	Λεογό[ρο·	τ]-
	 [σ]ι	δὲ	[ἄλλ]εσι	πόλε[σι	χ]ρηματίσαι,	ἐπειδὰν	ἐσέλ[θει	ἑ]
	 [π]ρυ[ταν]εία	ἑ	δευτ[έρα]	μετὰ	τὰς	ἐν	τι	νεορίοι	ἕ[δρας]
	 [ε]ὐ̣θ[ὺς]	ἐκκλεσίαν	[πο]έσαντες·	συν[ε]χς	δὲ	πον	τ[ὰς	ἐκ]-
55	[ε]ῖ	ἕ[δρα]ς	ἕος	ἂν	δι[απρ]αχθι,	ἄλλο	δὲ	προχρεμα[τίσαι]
	 [το]ύ̣[το]ν	μεδὲν	ἐὰμ	μέ	τι	οἱ	στρατε[γ]οὶ	δέοντα[ι.v	ἔδοχ]-	
	 [σεν	τι]	βολι	καὶ	τι	δέμοι·	Κεκροπὶς	ἐπρυ[τάνευε,	.]
	 [.	.6.	.	.]ες	ἐγραμμάτε[υ]ε,	h[I]εροκλείδες	ἐ[πεστάτε,		.	.]
	 [.	.6.	.	.]	εἶπε·	ἐπειδὲ	ε[.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.24.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.]-
60	[ι	hοπόσα]ι̣	Ἀ̣θ̣εναι[.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.29.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.]
   lacuna
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	 [ἔδοχσεν	τι	βολι	καὶ	τι	δέμοι·	Ἀκαμαντὶς	ἐπρυτά]-
	 [νευε,	Φαίνιππος	ἐγραμμάτευε,	.	.	.	.	.	.	.17.	.	.	.	.	.	.	.]
	 [.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.41.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.].

Απόφαση της βουλής και του δήμου· η Ιπποθωντίς φυλή πρυτά-
νευε, γραμματέας ήταν ο Μεγακλείδης και επιστάτης των πρυ-
τάνεων ο Νι[κ]ο[. . .]· πρόταση του Κλεωνύμου· οι Μεθωναίοι 
επιτρέπεται να εισάγουν από το Βυζάντιο σιτηρά μέχρι [. . .] 
χιλιάδες μεδίμνους ετησίως και οι ελλησποντοφύλακες μήτε οι 
ίδιοι να παρεμποδίζουν τις εισαγωγές, μήτε να επιτρέπουν σε 
άλλους να τις παρεμποδίζει, διαφορετικά καθένας ελλησποντο-
φύλακας να είναι υπόλογος προστίμου χιλίων δραχμών. Οι Με-
θωναίοι, αφού ενημερώσουν εγγράφως τους ελλησποντοφύλα-
κες, να εισάγουν μέχρι την ποσότητα που ορίστηκε και το πλοίο 
με το οποίο θα πραγματοποιούν τις εισαγωγές να μην υπόκειται 
σε χρηματικό πρόστιμο.  Όποιο ψήφισμα κοινό για τους συμμά-
χους ψηφίζουν οι Αθηναίοι για παροχή βοήθειας ή προστάζουν 
τις πόλεις για ο,τιδήποτε άλλο σχετικά είτε με τους ίδιους είτε 
με τις πόλεις, για την πόλη των Μεθωναίων να ισχύει μόνον 
ό,τι αποφασίζουν οι Αθηναίοι ονομαστικά γι’ αυτούς και όχι τα 
άλλα, αλλά οι Μεθωναίοι να προστατεύουν τη χώρα τους και να 
τηρούν τις υποχρεώσεις τους όπως ορίστηκαν. Για τις αδικίες, 
τις οποίες ισχυρίζονται ότι υφίστανται από τον Περδίκκα, οι 
Αθηναίοι να αποφασίσουν ό,τι κατά τη γνώμη τους είναι καλό 
για τους Μεθωναίους, όταν παρουσιαστούν στον δήμο οι πρέ-
σβεις που βρίσκονται στον Περδίκκα, και αυτοί που είχαν στα-
λεί υπό τον Πλειστία και αυτοί υπό τον Λεωγόρα. Για τις υποθέ-
σεις των άλλων πόλεων, ο δήμος να συζητήσει με την έναρξη 
της δεύτερης πρυτανείας, η οποία να συγκαλέσει την εκκλησία 
του δήμου αμέσως μετά τις συνεδριάσεις στο νεώριο. Οι συνε-
δριάσεις της εκκλησίας εκεί να είναι συνεχείς, μέχρις ότου απο-
φασίσουν για τις υποθέσεις των πόλεων, και να μην προταχθεί 
προς συζήτηση κανένα άλλο θέμα εκτός των υποθέσεων αυτών, 
παρά μόνον αν οι στρατηγοί χρειάζονται κάτι επείγον.

Το τρίτο πολύ αποσπασματικά σωζόμενο ψήφισμα των στίχων 56–60 
χρονολογείται το 424/3 π.Χ., ενώ ένα τέταρτο ακολουθούσε αμέσως παρα-
κάτω όταν γραμματέας ήταν ο Φαίνιππος που είχε τη φροντίδα αναγραφής 
και των χρονικά προγενέστερων ψηφισμάτων.

Οι διατάξεις, τις οποίες ψηφίζουν οι Αθηναίοι διαδοχικά και αφορούν 
την οικονομική και πολιτική κατάσταση της πόλης, αποκαλύπτουν τη δυ-
σχερέστατη θέση στην οποία είχε περιέλθει η Μεθώνη το 429 π.Χ. αμέσως 
μετά την κατάληψη της Ποτείδαιας από τους Αθηναίους. Οι συντονισμένες 
ενέργειες του Περδίκκα απέκλειαν τη Μεθώνη από κάθε είδους δραστηριό-
τητα, εμπορική ή άλλη, και διά ξηράς και διά θαλάσσης. Η οικονομική αυτή 
δυσπραγία αναγκάζει την πόλη να μην μπορεί να πληρώσει πλέον τον ετή-
σιο φόρο των τριών ταλάντων ή δεκαοχτώ χιλιάδων δραχμών και την Αθήνα 
να αποδέχεται τη νέα κατάσταση, επιτρέποντας στην πόλη την εξόφληση 
μόνο του ποσού που αναλογεί στη θεά Αθηνά, δηλαδή το ένα-εξηκοστό του 
συνολικού φόρου. Οι παλαιότερες οφειλές της Μεθώνης προς το συμμαχικό 
ταμείο διακανονίζονται ευνοϊκά, εφόσον η πόλη παραμένει πιστή σύμμα-
χος και χρήσιμη για τα συμφέροντα της Αθήνας στην περιοχή. Στο πολιτι-
κό επίπεδο η Αθήνα αποφασίζει να στείλει αντιπροσωπεία στον Περδίκκα, 
προκειμένου να παρουσιάσει τις αθηναϊκές θέσεις σχετικά με τον οικονο-
μικό αποκλεισμό και τις απειλές του Περδίκκα σε μια προσπάθεια συμβι-
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βασμού των εκατέρωθεν διαφορών, απειλώντας εμμέσως πλην σαφώς τον 
Περδίκκα ότι η συμπεριφορά του επιτηρείται από τη στρατιωτική τους πα-
ρουσία στην Ποτείδαια.

Οι οικονομικές και πολιτικές αυτές αποφάσεις προφανώς δεν ήταν αρ-
κετές για τη Μεθώνη και γι’ αυτό και οι Αθηναίοι επανήλθαν τρία-τέσσερα 
χρόνια αργότερα με νέες, ακόμη ευνοϊκότερες ρυθμίσεις. Με το δεύτερο ψή-
φισμα η Μεθώνη αποκτά μια ιδιαίτερα προνομιακή σχέση με την Αθήνα, δι-
ακριτή από αυτή των άλλων συμμάχων, αφού οι κοινές αποφάσεις που αφο-
ρούν συνολικά τους συμμάχους της Αθήνας δεν ισχύουν πλέον για τη Μεθώ-
νη, εκτός και αν οι Μεθωναίοι αναφέρονται ονομαστικά στις αποφάσεις αυ-
τές. Η μόνη υποχρέωση των Μεθωναίων είναι η προστασία της χώρας τους, 
σύμφωνα με τις δεσμεύσεις, τις οποίες ανέλαβαν απέναντι στους Αθηναίους. 
Οι αιτιάσεις όμως των Μεθωναίων εναντίον του Περδίκκα παρέμεναν σε εκ-
κρεμότητα και η επίλυσή τους δεν μπορούσε να επιτευχθεί, λόγω της καθυ-
στέρησης των δύο πρεσβειών να επιστρέψουν από τη Μακεδονία. Στο οικο-
νομικό επίπεδο και για να αυξήσουν τα έσοδα, επειδή η θέση της Μεθώνης 
παρέμενε δυσχερής παρά τη φορολογική ελάφρυνση, οι Αθηναίοι επέτρεψαν 
στη Μεθώνη την εισαγωγή σιτηρών από το Βυζάντιο αφορολόγητα μέχρι μια 
συγκεκριμένη ποσότητα, μετά από έγγραφη αίτηση των Μεθωναίων στους 
ελλησποντοφύλακες, οι οποίοι με την απειλή σοβαρού προστίμου επιφορτί-
ζονταν επιπλέον με την ομαλή διεξαγωγή των εισαγωγών αυτών.

Κατά τη διάρκεια των αθηναϊκών αυτών αποφάσεων υπέρ της Μεθώ-
νης, διεξαγόταν ταυτόχρονα ο Πελοποννησιακός πόλεμος, στον οποίο ενε-
πλάκη και η Μακεδονία. Μετά τις εκκλήσεις αρκετών πόλεων στον βορρά 
και την κρυφή υποστήριξη του Περδίκκα για αποστασία από την Αθήνα των 
βόρειων συμμάχων της, το 424 π.Χ. έφθασε στη Μακεδονία ο σπαρτιάτης 
Βρασίδας, συγκεκριμένα με Περραιβούς οδηγούς στο Δίον της επικράτειας 
του Περδίκκα, πόλισμα στις υπώρειες του μακεδονικού Ολύμπου.49 Ο Περ-
δίκκας, για να διασφαλίσει τα προς βορράν συμφέροντά του, προσπάθησε 
χωρίς επιτυχία να παρασύρει δύο φορές τον Βρασίδα εναντίον του Αρραβαί-
ου, βασιλιά της Λυγκηστίδας, το 424 και 423 π.Χ.50 Εντωμεταξύ, μετά τις 
επιτυχίες του Βρασίδα στις επιχειρήσεις προσεταιρισμού των πόλεων της 
Μακεδονίας και της Θράκης, οι Αθηναίοι αντέδρασαν. Το 423 π.Χ. έστειλαν 
στην Ποτείδαια και το Ποσειδώνιον (σημερινό Ποσείδι) ενισχύσεις, στις 
οποίες συμμετείχαν και 120 ελαφρά οπλισμένοι Μεθωναίοι, για την ανα-
κατάληψη της Μένδης και της Σκιώνης στην Παλλήνη της Χαλκιδικής.51 Η 
εμφάνιση των Αθηναίων και η τελική ρήξη του Περδίκκα με τον Βρασίδα 
με αφορμή τη δεύτερη εκστρατεία εναντίον του Αρραβαίου έστρεψε τον 
μακεδόνα βασιλιά στους Αθηναίους. Σύναψε ὁμολογίαν και ξυμμαχίαν προ-
σφέροντας στους Αθηναίους την υποστήριξή του εναντίον των Σπαρτιατών 
και των συμμάχων τους,52 μέχρι το 421 π.Χ. όταν οι δύο πρωταγωνιστές, ο 
αθηναίος Κλέων και ο σπαρτιάτης Βρασίδας, σκοτώθηκαν στην Αμφίπολη 
και συνομολογήθηκε συνθήκη ειρήνης.53

Τις τεταμένες και με πολλές διακυμάνσεις σχέσεις του Περδίκκα με 
την Αθήνα, αλλά και με τους εντός της Μακεδονίας διεκδικητές και ανταπαι-
τητές του θρόνου αναδεικνύουν με έμμεσο τρόπο δύο επιγραφές, μία μάλι-
στα από τις οποίες θεωρείται η αναφερόμενη από τον Θουκυδίδη συμμαχία 
μεταξύ Περδίκκα και Αθηναίων το 423/2 π.Χ.54 Στο αποσπασματικά σωζόμε-
νο κείμενο της συνθήκης, παρά το γεγονός ότι ο Περδίκκας μνημονεύεται ως 
ο κύριος συμβαλλόμενος, εντούτοις αναφέρονται και τα μέλη του βασιλικού 
οίκου κατά σειρά δικαιώματος διαδοχής, οι αδελφοί και τα παιδιά του Περ-
δίκκα (ανάμεσά τους και ο επόμενος βασιλιάς Αρχέλαος), άλλοι βασιλείς της 
Μακεδονίας, σύμμαχοι του Περδίκκα, και ο Αρραβαίος της Λυγκηστίδας, οι 
οποίοι επικυρώνουν όλοι ενόρκως τη συνθήκη. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον προ-
καλεί το γεγονός ότι οι Μακεδόνες ορκίζονται ότι απαγορεύεται η εξαγωγή 
ξυλείας για κουπιά, εκτός και αν αυτά προορίζονται για τους Αθηναίους.55 
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Μετά την αποστασία της Αμφίπολης και όσο διαρκούσε ο πόλεμος, οι ανά-
γκες της Αθήνας για τη διατήρηση του στόλου της αυξήθηκαν κατά πολύ και 
προφανώς απαίτησαν από τους Μακεδόνες τα κουπιά που κατασκευάζονταν 
στη Μακεδονία και η κατάλληλη ξυλεία να εξάγεται κατ’ αποκλειστικότητα 
στους Αθηναίους. Η δεύτερη επιγραφή σώζει σε αποσπασματική κατάσταση 
τη συνθήκη συμμαχίας των Αθηναίων με τους Βοττιαίους μεταξύ 422/1 και 
416/5 π.Χ. Με αυτή οι Αθηναίοι προσπαθούν να εξασφαλίσουν την απρόσκο-
πτη παρουσία τους στον Θερμαϊκό Κόλπο και την ενδοχώρα της Χαλκιδικής, 
είτε ως αποτέλεσμα της συνθήκης με τους Μακεδόνες, αφού οι Βοττιαίοι κα-
τείχαν την περιοχή ανατολικά της Μακεδονίας, είτε επειδή η συνθήκη με τον 
Περδίκκα και τους Μακεδόνες είχε ήδη αρχίσει να παραβιάζεται.56

Πράγματι, η συμμαχία μεταξύ Περδίκκα και Αθήνας και πάλι δεν 
κράτησε για πολύ, επειδή ο Περδίκκας άρχισε μυστικές συνομιλίες με το 
Άργος, διαλύοντας τη συμμαχία με τους Αθηναίους για από κοινού εκστρα-
τεία εναντίον των πόλεων της Χαλκιδικής και της Αμφίπολης. Ως αντίποινα, 
τον χειμώνα του 417/6 π.Χ. οι Αθηναίοι απέκλεισαν πλήρως τους Μακεδό-
νες από τη θάλασσα και/ή τις εισαγωγές, αποκλεισμός στον οποίο ο ρόλος 
της Μεθώνης πρέπει να ήταν καθοριστικός, ίσως και αυτός της Πύδνας, 
του μόνου λιμανιού του Θερμαϊκού εντός της μακεδονικής επικράτειας.57	 
Ένα χρόνο αργότερα, το 416/5 π.Χ., ιππικό από αθηναίους και μακεδόνες 
φυγάδες, οι οποίοι μάλλον είχαν καταφύγει στην Αθήνα, έφτασε και πάλι 
διά θαλάσσης στην ὅμορον της Μακεδονίας Μεθώνη, για να λεηλατήσει τη 
χώρα του Περδίκκα.58 Η τοπογραφική αναφορά του Θουκυδίδη δεν αφήνει 
καμία αμφιβολία ότι, λίγα χρόνια πριν από τον θάνατο του Περδίκκα και την 
ανάρρηση στον θρόνο του Αρχελάου (περίπου το 413/2 π.Χ.), η Μεθώνη 
παρέμενε εκτός της μακεδονικής επικράτειας και αποτελούσε τη βάση της 
Αθήνας στον δυτικό Θερμαϊκό Κόλπο.

Η Μεθώνη πλέον δεν εμφανίζεται στις πηγές παρά μόνο στα μέσα 
του 4ου αιώνα π.Χ., όταν ο Φίλιππος Β΄ αποφασίζει να εξαλείψει από τον 
Θερμαϊκό Κόλπο την αθηναϊκή παρουσία. Αντίθετα, νότια της Μεθώνης, 
η Πύδνα, το βασικότερο λιμάνι του μακεδονικού βασιλείου, λίγο μετά την 
ανάρρηση στον θρόνο του Αρχελάου (413–399 π.Χ.) ο οποίος προχώρησε σε 
εκτεταμένες μεταρρυθμίσεις, αισθάνθηκε ιδιαίτερα ισχυρή, για να αποστα-
τήσει από τη Μακεδονία τον χειμώνα του 411/10 π.Χ. Ο Αρχέλαος την απέ-
κλεισε με τη βοήθεια του αθηναϊκού στόλου με επικεφαλής τον Θηραμένη 
και μετά από μακρόχρονη πολιορκία την κατέλαβε, τιμωρώντας με παρα-
δειγματικό τρόπο τους κατοίκους, τους οποίους ανάγκασε να μετοικήσουν 
σε μεσόγεια θέση απόστασης είκοσι σταδίων από τη θάλασσα.59 Η βοήθεια 
των Αθηναίων προς τον Αρχέλαο δεν ήταν ανιδιοτελής, αλλά πρέπει να εξυ-
πηρετούσε και τις επείγουσες ανάγκες ναυπηγήσιμης ξυλείας για τον στόλο 
μετά την ολοσχερή καταστροφή των Αθηναίων στη Σικελία. Αυτό συνάγεται 
και από τη μαρτυρία του ρήτορα Ανδοκίδη, ο οποίος εξαιτίας της ανάμει-
ξής του στο επεισόδιο των Ερμοκοπιδών ζούσε εξόριστος από την Αθήνα. 
Όταν επιχειρηματολογεί ενώπιον των Αθηναίων υπέρ της επανόδου του 
στην πόλη, ο Ανδοκίδης υποστηρίζει ότι στην εξορία του διακινδύνευσε τη 
ζωή και την περιουσία του για τα συμφέροντα της Αθήνας, όταν το 411 π.Χ. 
είχαν καταλάβει την εξουσία στην Αθήνα οι Τετρακόσιοι. Τότε, λόγω της οι-
κογενειακής φιλίας με τον Αρχέλαο, εξασφάλισε άδεια κοπής και εξαγωγής 
ξυλείας για κουπιά για τον αθηναϊκό στόλο στη Σάμο, τα οποία πούλησε 
στους Αθηναίους σε τιμή κόστους, ενώ εισήγαγε σιτηρά και χαλκό για τον 
στρατό στο νησί.60 Τα αμοιβαία συμφέροντα Αθηναίων και Αρχελάου επι-
βεβαιώνονται και από το ψήφισμα του 411/10 ή 407/6 π.Χ., με το οποίο οι 
Αθηναίοι λαμβάνουν επείγοντα μέτρα για την άμεση εξυπηρέτηση των ανα-
γκών του στόλου με εισαγωγές ξυλείας για κουπιά από τη Μακεδονία και το 
οποίο μάλλον καταλήγει στην αναγόρευση του Αρχελάου και των απογόνων 
του σε πρόξενους και ευεργέτες των Αθηναίων.61
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Οι διευθετήσεις αυτές μεταξύ Αρχελάου και Αθήνας προφανώς αφο-
ρούσαν πλέον, εκτός από το λιμάνι της Μεθώνης, και το μακεδονικό λιμάνι 
της Πύδνας. Τα σημαντικά οφέλη των Μακεδόνων από το εμπόριο ξυλείας 
απασχόλησαν και τον Αμύντα Γ΄ (393–370/69 π.Χ.) αμέσως μόλις ανέλαβε 
την εξουσία. Στη συνθήκη του μακεδόνα βασιλιά με τους Χαλκιδείς περί-
που το 393/2 π.Χ. υπάρχει όρος, σύμφωνα με τον οποίο επιτρέπονται οι 
εισαγωγές οικοδομήσιμης και ναυπηγήσιμης ξυλείας και πίσσας (προφα-
νώς της πιερικής) στις πόλεις του Χαλκιδικού κοινού, αλλά για την εξαγωγή 
των πρώτων αυτών υλών το κοινόν των Χαλκιδέων έπρεπε να ενημερώνει 
τον μακεδόνα βασιλιά.62 Η βασιλεία όμως του Αμύντα δοκιμάστηκε από τις 
συνεχείς επιθέσεις των Ιλλυριών, κατά τις οποίες συρρικνώθηκε η επικρά-
τεια του βασιλείου πιθανόν στα όρια της εποχής του Αλεξάνδρου Ά , δηλα-
δή την Πιερία και την Ημαθία. Η θέση της Μεθώνης κατά τη διάρκεια της 
βασιλείας του Αμύντα δεν είναι γνωστή, αλλά οι επιθέσεις των Ιλλυριών και 
η απουσία των Αθηναίων από τον Θερμαϊκό Κόλπο κατά πάσα πιθανότητα 
την ανάγκασαν να προσχωρήσει στον Αμύντα, όπως και την Πύδνα η οποία 
εμφανίζεται ως ημιαυτόνομη έχοντας ιδρύσει και ιερό προς τιμήν του βασι-
λιά.63	 Ίσως το γεγονός αυτό ώθησε τους Αθηναίους περίπου το 370 π.Χ. να 
συνάψουν συνθήκη με τον Αμύντα,64 όπως και στο παρελθόν με τον Περ-
δίκκα και τον Αρχέλαο, για να εξασφαλίσουν τις αναγκαίες εισαγωγές σε ξυ-
λεία και άλλες πρώτες ύλες από τα δύο λιμάνια της Μακεδονίας.

Μετά τον θάνατο του Αμύντα και τις εσωτερικές διαμάχες για τη δι-
αδοχή στη Μακεδονία, στις οποίες επεμβαίνουν άλλοτε οι Θηβαίοι και άλ-
λοτε οι Αθηναίοι, ο Περδίκκας Γ΄ (365–359 π.Χ.) ανέρχεται στον θρόνο και 
ανανεώνει τη συμμαχία της Μακεδονίας με τη Θήβα, αλλά η αντίδραση της 
Αθήνας είναι άμεση. Ο στρατηγός των Αθηναίων Τιμόθεος με εκτεταμένες 
επιχειρήσεις στον βορρά το 364 π.Χ. καταλαμβάνει τη Μεθώνη, την Πύδνα 
και την Ποτείδαια και αργότερα και άλλες πόλεις, οι οποίες περιέρχονται 
στη σφαίρα επιρροής της Αθήνας μάλλον ως μέλη της Β΄ Αθηναϊκής Συμ-
μαχίας.65 Το 361/60 π.Χ., εξόριστος από την Αθήνα και καθ’ οδόν προς τη 
Θάσο, μάλλον παραμένει για κάποιο διάστημα στη Μεθώνη ο Καλλίστρατος 
ο Αφιδναίος, ο οποίος σύμφωνα με μια μαρτυρία διπλασίασε το ἐλλιμένιον, 
δηλαδή τα λιμενικά τέλη των λιμανιών της Μακεδονίας, από είκοσι σε σαρά-
ντα τάλαντα, αυξάνοντας έτσι τα έσοδα του μακεδονικού βασιλείου.66 Το κα-
θεστώς αυτό ανεξαρτησίας των πόλεων της Πιερίας επιβεβαιώνεται και από 
τον κατάλογο των θεωροδόκων της Επιδαύρου του επόμενου έτους 360/59 
π.Χ. Μετά το Ομόλιο των Θεσσαλών Μαγνήτων, καταγράφονται κατά σειρά 
από νότο προς βορράν ως θεωροδόκοι των πόλεων του Θερμαϊκού Κόλπου: 
για την Πύδνα ο Δαμάτριος, για τη Μεθώνη ο Πολύφαντος, για τη Μακε-
δονία ο βασιλιάς Περδίκκας, για την Αίνεια ο Εύβουλος, για τη Δίκαια ο 
Νυμφόδωρος και για την Ποτείδαια ο Καλλικράτης. Από τον κατάλογο αυτό 
είναι σαφές ότι τα δύο λιμάνια της Πιερίας διατηρούσαν την αυτονομία τους 
από τον μακεδόνα βασιλιά, στην επικράτεια όμως του οποίου, ως θεωροδό-
κου της Μακεδονίας, ανήκαν οι υπόλοιπες πόλεις της Πιερίας.67

Το καθεστώς αυτό άλλαξε δραματικά το 359 π.Χ., όταν σε μια μάχη με 
τους Ιλλυριούς σκοτώθηκε ο Περδίκκας Γ΄ και ανήλθε στον θρόνο ο αδελφός 
του Φίλιππος Β .́  Έχοντας να αντιμετωπίσει τους συγγενείς του ως διεκδικη-
τές του θρόνου και γειτονικά έθνη, κατάφερε με συντονισμένες διπλωματι-
κές και στρατιωτικές ενέργειες να αποτρέψει τη διάλυση της Μακεδονίας. 
Την πιο άμεση απειλή συνιστούσε η υποστήριξη των Αθηναίων στον διεκ-
δικητή του θρόνου Αργαίο, τον οποίο έστειλαν στη Μεθώνη με τη συνοδεία 
του αθηναίου στρατηγού Μαντία και στρατό 3.000 οπλιτών. Ο Μαντίας απο-
φάσισε να παραμείνει στη Μεθώνη και να στείλει τον Αργαίο με τη συνοδεία 
μισθοφόρων στις Αιγές, για να πείσει τους Μακεδόνες να τον αποδεχθούν ως 
βασιλιά αντί του Φιλίππου, ο οποίος βρισκόταν στην Πέλλα. Επειδή όμως οι 
Μακεδόνες δεν ανταποκρίθηκαν, ο Αργαίος αναγκάστηκε να επιστρέψει στη 
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Μεθώνη, όπου εμφανίστηκε με στρατό ο Φίλιππος και κατήγαγε περιφανή 
νίκη, σκοτώνοντας αρκετούς μισθοφόρους και αφήνοντας άλλους ελεύθε-
ρους κατόπιν συμφωνίας για παράδοση ομήρων. Η πρώτη αυτή στρατιωτική 
νίκη αναπτέρωσε το ηθικό του στρατού των Μακεδόνων και προδιέγραψε 
την αναπόφευκτη πορεία των μελλοντικών σχεδίων του νέου βασιλιά.68

Ο Φίλιππος, ενώ πολιορκεί την Αμφίπολη το 357 π.Χ. και προτείνε-
ται εκατέρωθεν ως λύση κατά τη διάρκεια μυστικών διαπραγματεύσεων η 
παραχώρηση της Αμφίπολης στην Αθήνα και της Πύδνας στον Φίλιππο, 
αποφασίζει και καταλαμβάνει την Πύδνα μετά από σύντομη πολιορκία και 
προφανώς με την υποστήριξη μέρους των κατοίκων της.69 Στον Ολυνθιακό 
Α� τον οποίο εκφωνεί με αφορμή την πολιορκία της Ολύνθου, ο Δημοσθέ-
νης αφήνει σαφή υπονοούμενα για τη συμπεριφορά του Φιλίππου ακόμη 
και προς αυτούς, οι οποίοι του παρέδωσαν με προδοσία την πόλη τους, 
υπενθυμίζοντας τα παραδείγματα των Αμφιπολιτών και των Πυδναίων.70 
Στο συγκεκριμένο χωρίο με αφορμή την υποδοχή του Φιλίππου από ομάδα 
κατοίκων της Πύδνας, τα αρχαία σχόλια προσθέτουν ότι ο Φίλιππος συμπε-
ριφέρθηκε το ίδιο σκληρά απέναντι και σε όσους πρόδωσαν στον ίδιο την 
Πύδνα, οι οποίοι, με την ελπίδα ότι θα απέφευγαν τον θάνατο, κατέφυγαν 
στο Ἀμύντιον, το ιερό προς τιμήν του πατέρα του Φιλίππου.71

Απεναντίας, η τύχη της Μεθώνης ήταν τελείως διαφορετική, σε σύ-
γκριση με αυτή της Πύδνας. Οι λόγοι που ώθησαν τον Φίλιππο σε μια τόσο 
δραστική και ακραία λύση δεν ήταν μόνο στρατηγικής και ασφάλειας ή οι-
κονομικοί. Η ουσιαστικότερη αιτία ήταν το γεγονός ότι η Μεθώνη από τη 
μυθιστορική ίδρυσή της περίπου το 733 π.Χ. από τους διωγμένους με τις 
σφεντόνες Ερετριείς και καθ’ όλη τη διάρκεια της ιστορίας της όχι μόνο δεν 
ενσωματώθηκε ποτέ στο μακεδονικό βασίλειο, εκτός από το μικρό διάστη-
μα της βασιλείας του Αμύντα, και άνθιζε οικονομικά εξαιτίας του ασφαλέ-
στερου λιμανιού της στον Θερμαϊκό Κόλπο, αλλά κυρίως γιατί ταυτιζόταν 
με τα αθηναϊκά συμφέροντα. Αυτό συνιστούσε διαρκή κίνδυνο παρέμβα-
σης στα εσωτερικά της Μακεδονίας λόγω της άμεσης γειτνίασής της με τις 
Αιγές, αφού, σύμφωνα με την αφήγηση του Διόδωρου Σικελιώτη, η Μεθώ-
νη αποτελούσε εχθρικό ορμητήριο, αποκορύφωμα του οποίου ήταν η άφιξη 
στο λιμάνι της Μεθώνης του διεκδικητή του θρόνου Αργαίου με τη συνο-
δεία αθηναίων οπλιτών.72

Μόλις τρία χρόνια μετά την κατάληψη της Πύδνας, το 354 π.Χ., ο 
Φίλιππος αποφασίζει να εξαφανίσει από τον Θερμαϊκό Κόλπο την παρου-
σία του αθηναϊκού στόλου εξασφαλίζοντας έτσι τη διέξοδο της Μακεδονίας 
προς τη θάλασσα. Παραμονές της πολιορκίας της Μεθώνης το 355/4 π.Χ., οι 
Αθηναίοι τιμούν με προξενία τον Σωχάρη γιο του Χάρη από την Απολλωνία, 
επαινώντας τον για την προθυμία του να υπηρετήσει τους αθηναίους πολί-
τες και γιατί έστειλε στη Μεθώνη κάποιον δικό του άνθρωπο, προκειμένου 
μάλλον να διευκολύνει τους εκεί Αθηναίους.73 Η πολιορκία της Μεθώνης 
δεν ήταν ούτε τόσο σύντομη ούτε τόσο εύκολη όσο της Πύδνας, όπως υπο-
δηλώνει η περιγραφή ενός στρατηγήματος του Φιλίππου από τον Πολύαι-
νο: αφού ανέβαιναν οι στρατιώτες στα τείχη με σκάλες, μετά ο Φίλιππος τις 
αφαιρούσε, για να μην έχουν ελπίδα σωτηρίας και να πολεμούν με μεγαλύ-
τερη προθυμία για την εκπόρθηση της πόλης.74 Μάλιστα κατά τη διάρκειά 
της συνέβη ένα περιστατικό ανεκδοτολογικού χαρακτήρα το οποίο, σύμφω-
να με αρκετές πηγές που το διασώζουν, έκανε τη Μεθώνη διάσημη.  Ένας 
μεθωναίος στρατιώτης ονόματι Αστήρ, αφού χάραξε πάνω στην αιχμή δόρα-
τος ή βέλους ή βλήματος καταπέλτη (διαφορετικές πηγές αναφέρουν διαφο-
ρετικά είδη τηλεβόλων όπλων) την επιγραφή: «ο Αστήρ εκτοξεύει εναντίον 
του Φιλίππου θανάσιμο βέλος», το εκτόξευσε και κατά τύχη πέτυχε το δεξί 
μάτι του Φιλίππου, ενώ αυτός επιθεωρούσε τις επιθετικές και αμυντικές 
πολιορκητικές μηχανές. Όταν ανένηψε ο Φίλιππος, ανταπάντησε εκτοξεύ-
οντας και ο ίδιος δόρυ στην αιχμή του οποίου χάραξε: «αν ο Φίλιππος συλ-
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λάβει τον Αστέρα, θα τον κρεμάσει», αλλά αστόχησε.75 Τελικά, οι κάτοικοι 
αναγκάσθηκαν να παραδώσουν την πόλη στον Φίλιππο, ο οποίος τους επέ-
τρεψε να φύγουν παίρνοντας μαζί τους ένα μόνο ρούχο και έσκαψε την ίδια 
την πόλη εκ θεμελίων, απαγορεύοντας την επανακατοίκηση στον συγκεκρι-
μένο χώρο. Αφού μοίρασε τη χώρα της Μεθώνης σε Μακεδόνες, μετέφερε 
την πόλη μακριά από τη θάλασσα στα βόρεια-βορειοδυτικά (Κεφάλαιο 2), 
παρά την κατηγορηματική δήλωση του Δημοσθένη ότι η Μεθώνη και άλλες 
τριάντα δύο πόλεις που κατέλαβε ο Φίλιππος δεν ξανακατοικήθηκαν ποτέ 
πια.76 Η τύχη όσων κατοίκων επέζησαν δεν είναι γνωστή.  Όπως αναφέρεται, 
πάντως, σε σχέδιο ψηφίσματος με το οποίο είχαν προταθεί τιμές στον Δημο-
σθένη για μία σειρά ευεργεσιών προς την πόλη, ο Δημοσθένης είχε ενεργή-
σει για την απελευθέρωση πολλών αιχμαλώτων που είχαν συλληφθεί από τον 
Φίλιππο στην Πύδνα, τη Μεθώνη και την  Όλυνθο.77

Από την ίδρυσή της περίπου το 733 π.Χ. από τους ἀποσφενδονήτους 
Ερετριείς μέχρι και τη μετακίνησή της το 354 π.Χ. από τον Φίλιππο, η Με-
θώνη υπήρξε ένα αξιόλογο, ίσως το αξιολογότερο, λιμάνι στον Θερμαϊκό 
Κόλπο με περιόδους άνθησης και παρακμής. Ο Αριστοτέλης μάλιστα αφι-
έρωσε στη Μεθώνη την πραγματεία Μεθωναίων πολιτεία, η οποία ασφαλώς 
θα περιείχε πολλές περισσότερες και σημαντικότερες λεπτομέρειες για τη 
Μεθώνη, αλλά έχουν διασωθεί δύο μόνο μικρά αποσπάσματα. Το ένα αφο-
ρά τους παρασίτους στη Μεθώνη, δύο για κάθε άρχοντα και έναν για κάθε πο-
λέμαρχο, οι οποίοι ήταν επιφορτισμένοι να εισπράτουν «τακτικές εισφορές 
από κάποιους άλλους και κυρίως ψάρια από τους ψαράδες».78 Το άλλο από-
σπασμα από την πραγματεία του Αριστοτέλη αναφέρεται στους Λειβηθρί-
ους ως έθνος πιερικό, με αφορμή την παροιμία ἀμουσότερος Λειβηθρίων.79

Όποια όμως και αν ήταν τα κατορθώματά της, δεν κατάφερε να παρα-
μείνει στη μνήμη των μεταγενέστερων παρά μόνο ως η Μεθώνη της Θράκης, 
στα σύνορα με τη Μακεδονία, μπροστά στην πεδιάδα της οποίας ο Φίλιππος 
του Αμύντα έχασε το μάτι του, όπως αντίστοιχα και η Πύδνα, μπροστά στην 
πεδιάδα της οποίας οι Ρωμαίοι πολέμησαν τον Περσέα το 168 π.Χ. και τον 
Ανδρίσκο το 148 π.Χ., καταλύοντας έτσι τη βασιλεία των Μακεδόνων.80

Οι αρχαίες αυτές μαρτυρίες για τη Μεθώνη φωτίζουν κάποιες στιγ-
μές της ιστορικής της πορείας από την ίδρυσή της στα τέλη του 8ου αιώνα 
μέχρι και την εξαφάνισή της από τον Φίλιππο το 354 π.Χ. Οι άλλοτε ιδρυτές 
της, οι ἀποσφενδόνητοι Ερετριείς, επέλεξαν να εγκατασταθούν σε έναν τόπο, 
τον οποίο ανέδειξαν υπό το όνομα όχι ενός οικιστή τους, αλλά, όπως συνή-
θιζαν,81 ενός αυτόχθονα Πίερου, του Μέθωνα. Η Ερέτρια και οι Ερετριείς, 
όμως, λέξεις-λαλούντα σύμβολα της κωπηλάτριας πόλης και των κωπηλα-
τών κατοίκων της, των ἀειναυτῶν της Ερέτριας, δηλαδή των εμπόρων και των 
εφοπλιστών της εποχής με την εξειδίκευση στη ναυπηγική και τη ναυσι-
πλοΐα,82 δεν μπορεί παρά να πρόσεξαν τους φυσικούς πόρους της περιοχής 
και κυρίως την απαραίτητη και κατάλληλη για την κατεξοχήν δραστηριότη-
τά τους ξυλεία. Σύμφωνα με τον Θεόφραστο, για την επίπονη διαδικασία 
κατασκευής κουπιών το μακεδονικό έλατο και το πεύκο ήταν άριστα, σε 
αντίθεση με τα χείριστα έλατα και πεύκα του Παρνασσού και της Εύβοιας 
που ήταν τραχιά, είχαν όζους και σάπιζαν γρήγορα.83 Όπως αποδεικνύει 
η κατοπινή πορεία της, οι «διωγμένοι με τις σφεντόνες» ιδρυτές της Με-
θώνης κατάφεραν να μεταλαμπαδεύσουν τις εξειδικευμένες γνώσεις τους 
στους κατοίκους της νέας πόλης και οι Μεθωναίοι ακολούθησαν πιστά τα 
χνάρια των προγόνων.  Ό,τι σήμαινε το όνομα Ερέτρια και Ερετριείς, οι Με-
θωναίοι το εμπορεύτηκαν με εξαιρετική επιτυχία, αφού το λιμάνι της Με-
θώνης πρέπει να τροφοδοτούσε την υπόλοιπη Ελλάδα με την απαραίτητη 
ναυπηγήσιμη ξυλεία κατάλληλη για την κατασκευή πλοίων και κατεξοχήν 
ἐρετμῶν και κωπέων, τα οποία θα κατασκεύαζαν από τα πλούσια δάση των 
Πιερίων και του Ολύμπου στη Μεθώνη.
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Σούδα, Μ 434, λήμμα Μεθώνη: ἡ πόλις. μία τῶν  Ἀλκυονίδων. Δη-

μοσθένης ἐν Φιλιππικοῖς λέγοι ἂν τὴν ἐν Θρᾴκῃ· ἣν πολιορκῶν Φίλιππος 

ἐξεκόπη τὸν δεξιὸν ὀφθαλμόν. τέσσαρας δὲ εἶναί φησι Μεθώνας Δημήτρι-

ος ὁ Μάγνης. Σούδα Α 1298, λήμμα Ἀλκυονίδες ἡμέραι: αἱ εὐδιειναί. 

περὶ τοῦ ἀριθμοῦ διαφέρονται. Σιμωνίδης γὰρ ἐν Πεντάθλοις ια� φησὶν 

αὐτὰς καὶ  Ἀριστοτέλης ἐν τοῖς περὶ ζῴων, Δημαγόρας δὲ ὁ Σάμιος ζ�, καὶ 

Φιλόχορος θ�. τὸν δὲ ἐπ’ αὐταῖς μῦθον  Ἡγήσανδρος ἐν τοῖς περὶ ὑπομνη-

μάτων λέγει οὕτως· Ἀλκυονέως τοῦ γίγαντος θυγατέρες ἦσαν, Φωσθονία, 

Ἄνθη, Μεθώνη,  Ἀλκίππα, Παλήνη, Δριμὼ,  Ἀστερίη. αὗται μετὰ τὴν τοῦ 

πατρὸς τελευτὴν ἀπὸ Καναστραίου, ὅ ἐστιν ἄκρον τῆς Πελλήνης, ἔρριψαν 

αὑτὰς εἰς τὴν θάλασσαν, Ἀμφιτρίτη δ’ αὐτὰς ὄρνιθας ἐποίησε, καὶ ἀπὸ τοῦ 

πατρὸς  Ἀλκυόνες ἐκλήθησαν. αἱ δὲ νήνεμοι καὶ γαλήνην ἔχουσαι ἡμέραι 

Ἀλκυονίδες καλοῦνται. καὶ  Ἀλκυόνειος ἡμέρα. Το όνομα της Φωσθονί-

ας (βλ. και τον παροιμιογράφο Αποστόλιο, CPG Centuria 2.20) 

παραδίδεται ως Φθονία στον Ευστάθιο (Παρεκβολαί εις την Ομήρου 

Ιλιάδα 2, 810, van der Valk) και ως Χθονία στο Λεξικό του Φωτί-

ου (λήμμα Χθονία).

3

Σχόλια στα Ησιόδου  Έργα και Ημέραι στ. 193–199 (= Μελισσεύς, 

FGrH 402 F1): καὶ πραγματικῶς μὲν Πιερία καὶ  Ἑλικὼν, ὄρη καὶ πόλεις 

Βοιωτίας. καὶ ἡ μὲν Πιερία πρότερον ὑπὸ Πιέρου κτισθεῖσα τοῦ Μεθώνης 

ἀδελφοῦ, πατρὸς δὲ Λίνου, Πιερία ἐκέκλητο· ὕστερον δὲ Λύγκος ἐκλήθη, 

ἧς καὶ τὴν ἀρχὴν ἔσχεν  Ἀέροπος, ὁ πρεσβύτατος τῶν  Ἠμαθίωνος παίδων, 

καθὰ Μελισσεύς φησιν ὁ τὰ Δελφικὰ συνταξάμενος. Βλ. και Περὶ  Ὁμή-

ρου καὶ Ἡσιόδου καὶ τοῦ γένους καὶ ἀγῶνος αὐτῶν 44–50 (Allen): ἔνιοι 

μὲν οὖν αὐτὸν προγενέστερον   Ἡσιόδου φασὶν εἶναι, τινὲς δὲ νεώτερον καὶ 

συγγενῆ. γενεαλογοῦσι δὲ οὕτως· Ἀπόλλωνός φασι καὶ Θοώσης τῆς Πο-

σειδῶνος γενέσθαι Λίνον, Λίνου δὲ Πίερον, Πιέρου δὲ καὶ νύμφης Μεθώ-

νης Οἴαγρον, Οἰάγρου δὲ καὶ Καλλιόπης  Ὀρφέα, Ὀρφέως δὲ  Ὄρτην, τοῦ 

δὲ  Ἁρμονίδην, τοῦ δὲ Φιλοτέρπην, τοῦ δὲ Εὔφημον, τοῦ δὲ  Ἐπιφράδην, 

τοῦ δὲ Μελάνωπον, τούτου δὲ Δῖον καὶ  Ἀπέλλαιον, Δίου δὲ καὶ Πυκιμήδης 

τῆς  Ἀπόλλωνος θυγατρὸς  Ἡσίοδον καὶ Πέρσην· Πέρσου δὲ Μαίονα, 

Μαίονος δὲ θυγατρὸς καὶ Μέλητος τοῦ ποταμοῦ  Ὅμηρον. Μάλλιος 

2011, 81, 135–138.

4

Πλούταρχος, Αίτια ελληνικά 293a–b (Titchener): ... χωρίον, ἐν 

ᾧ πρότερον οἰκῆσαι Μέθωνα τὸν  Ὀρφέως πρόγονον ἱστοροῦσι, τὴν μὲν 

πόλιν ὠνόμασαν Μεθώνην. Για τον Ορφέα στη Μακεδονία και  

στη Θράκη βλ. Γκάρτζιου-Τάττη 1999. Μάλλιος 2011,  

293–320. Και τις σημ. 25–26, 32–33, 79.

5

Στέφανος Βυζάντιος, Eθνικά 440–441 (Meineke): Μεθώνη, πόλις 

Θρᾴκης. Μαγνησίας, [ἣν]  Ὅμηρος διὰ τοῦ η ‘οἳ δ’ ἄρα Μηθώνην καὶ Θαυ-

μακίην ἐνέμοντο’. ὁ πολίτης Μεθωναῖος. ἔστι καὶ Μακεδονίας. ἐκλήθη 

ἀπὸ τοῦ μέθυ· πολύοινος γὰρ ἐστί. καὶ τῆς Λακωνικῆς, ἧς τὸ ἐθνικὸν Με-

θωναιεὺς ὡς Κορωναιεύς. δ� ἐν Περσίδι. ε� Εὐβοίας. Πρβ. Ευστάθιος, 

Παρεκβολαί εις την Ομήρου Ιλιάδα 2, 506 στ. 1–3, 507 στ. 16–22, 

763 στ. 18–20 (van der Valk). Μέγα  Ἐτυμολογικόν, λήμμα Πιερία. 

Όπως ορθά επισημαίνει ο Hammond (1972, 426 σημ. 1) η 

ύπαρξη Μεθώνης και στη Μακεδονία και στη Θράκη οφείλε-

ται σε σύγχυση στις πηγές, όπου η περιοχή βόρεια του Πηνει-

ού αναφέρεται άλλοτε ως Θράκη και άλλοτε ως Μακεδονία.

6

Αν στα ομηρικά έπη η επιλογή μεταξύ των λέξεων οἶνος και 

μέθυ υπαγορευόταν μόνον από την κατά περίπτωση χρήση των 

συγκεκριμένων λογότυπων όπου αυτές απαντούν δεν είναι 

βέβαιο, αφού τις λίγες φορές (μόλις τρεις στην Ιλιάδα (Η 471, 

Ι 469, Ρ 390) και δεκαέξι στην Οδύσσεια (δ 746· η 179, 265· ι 9, 

45, 162, 557· κ 184, 468, 477· μ 30, 362· ν 50· ξ 194· ρ 533· σ 

240)) που χρησιμοποιείται η λέξη μέθυ δεν φαίνεται να υποδη-

λώνεται κάποιου είδους διάκριση από τη λέξη οἶνος (βλ. Σούδα, 

Μ 434, LSJ και Chantraine 1980). Tύποι του ρήματος μεθύω 

με την έννοια «είμαι μεθυσμένος» απαντούν δύο φορές (στην 

εντυπωσιακή μεταφορά της Ιλιάδας Ρ 390, όπου ο τρόπος με 

τον οποίο τραβούσαν τον νεκρό Πάτροκλο παρομοιάζεται με 

το πως τέντωναν το «μεθυσμένο» από λίπος δέρμα ταύρου, 

και στην Οδύσσεια σ 240, όταν ο  Ίρος μοιάζει μεθυσμένος 

και ανήμπορος να σταθεί όρθιος, επειδή του ‘λύθηκαν’ τα 

γόνατα). Το διάσημο κρασί του Μάρωνα στην Οδύσσεια είναι: 

μέλας οἶνος ἡδύς ἀκηράσιος, θεῖον ποτόν (196–197), οἶνος ἀκηράσιος, 

θεῖον ποτόν (204–205), οἶνος μελιηδύς ἐρυθρός, ἓν δέπας ἐμπλήσας 

ὕδατος ἀνὰ εἴκοσι μέτρα (208–209), αλλά στον Κύκλωπα του Ευ-

ριπίδη: πῶμα Διονύσου (139), ἄκρατον μέθυ (149), τόσο δυνατό 

που φτάνει μέχρι τις άκρες των νυχιών (ὥστ’ εἰς ἄκρους γε τοὺς 

ὄνυχας ἀφίκετο 159). Για το είδος του ισμαρικού κρασιού (βλ. 

και Αρχίλοχο, απ. 2 West) και την εξωπραγματική αναλογία 

1:20, βλ. Κουράκου-Δραγώνα 2009. Στον Ησίοδο η λέξη μέθυ 

δεν απαντά. Για το ἄκρατον ή κεκραμένον μέθυ και τον οἶνον βλ. 

και Αριστοτέλης, Συμπόσιον ή περί μέθης απ. (102) Rose. Πλού-

ταρχος, Συμποσιακών 648e–f (Hubert). Φίλων, Περί φυτουργίας 

Νώε το δεύτερον 139–174 (Wendland) και Περί μέθυς λόγος πρώτος 

170–174 (Wendland).

7

Βλ. σημ. 2, 5 και 40.

8

Όμηρος, Ιλιάδα Β 716–720: οἳ δ’ ἄρα Μηθώνην καὶ Θαυμακίην ἐνέ-

μοντο | καὶ Μελίβοιαν ἔχον καὶ  Ὀλιζῶνα τρηχεῖαν, | τῶν δὲ Φιλοκτήτης 

ἦρχεν τόξων ἐῢ εἰδὼς | ἑπτὰ νεῶν· ἐρέται δ’ ἐν ἑκάστῃ πεντήκοντα | 

ἐμβέβασαν τόξων εὖ εἰδότες ἶφι μάχεσθαι. Τα Σχόλια στην Ιλιάδα Β 716 

(Erbse) σημειώνουν τρεις πόλεις γνωστές με το όνομα Με-

θώνη: Μεθῶναι δὲ τρεῖς, ἡ ἐν Μακεδονίᾳ, ἡ ὑπὸ Φιλοκτήτην καὶ ἡ περὶ 

Τροιζῆνα b(BCE3). Πρβ. και Στράβων 9.5.16.

9

Ο Στράβων (8.6.15, Meineke) ακολουθεί τον Θεόπομπο 

(FGrHist 2b 115 F 384): μεταξὺ δὲ Τροιζῆνος καὶ  Ἐπιδαύρου χωρίον 

ἦν ἐρυμνὸν Μέθανα καὶ χερρόνησος ὁμώνυμος τούτῳ· παρὰ Θουκυδίδῃ 

δὲ ἔν τισιν ἀντιγράφοις Μεθώνη φέρεται ὁμωνύμως τῇ Μακεδονικῇ, 

ἐν ᾗ Φίλιππος ἐξεκόπη τὸν ὀφθαλμὸν πολιορκῶν· διόπερ οἴεταί τινας 

ἐξαπατηθέντας ὁ Σκήψιος Δημήτριος τὴν ἐν τῇ Τροιζηνίᾳ Μεθώνην 

Σημειώσεις
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ὑπονοεῖν, καθ’ ἧς ἀράσασθαι λέγεται τοὺς ὑπ’ Ἀγαμέμνονος πεμφθέντας 

ναυτολόγους μηδέποτε παύσασθαι [τοῦ] τειχοδομεῖν, οὐ τούτων ἀλλὰ τῶν 

Μακεδόνων ἀνανευσάντων, ὥς φησι Θεόπομπος· τούτους δ’ οὐκ εἰκὸς 

ἐγγὺς ὄντας ἀπειθῆσαι. Πρβ. Hatzopoulos, Knoepfler & Marigo-

Papadopoulos 1990, 663–665.

10

Θουκυδίδης 4.45.2 (Alberti 1992, 143): τῇ δ’ ὑστεραίᾳ παραπλεύ-

σαντες ἐς τὴν  Ἐπιδαυρίαν πρῶτον καὶ ἀπόβασίν τινα ποιησάμενοι ἀφίκο-

ντο ἐς Μεθάναν τὴν μεταξὺ  Ἐπιδαύρου καὶ Τροζῆνος, καὶ ἀπολαβόντες 

τὸν τῆς χερσονήσου ἰσθμὸν ἐτείχισαν, ἐν ᾧ ἡ Μεθάνα ἐστί, καὶ φρούριον 

καταστησάμενοι ἐλῄστευον τὸν ἔπειτα χρόνον τήν τε Τροζηνίαν γῆν καὶ 

Ἁλιάδα καὶ  Ἐπιδαυρίαν. ταῖς δὲ ναυσίν, ἐπειδὴ ἐξετείχισαν τὸ χωρίον, 

ἀπέπλευσαν ἐπ’ οἴκου. Η γραφή Μεθάνα (ἡ) αποτελεί διόρθωση 

της γραφής των χειρογράφων Μεθώνην (Dittenberger 1907, 

542–545· στις άλλες εκδόσεις το ουδέτερο (τὰ) Μέθανα, όπως 

και στον Παυσανία 2.34.1–5, την οποία ο Dittenberger θεωρεί 

παρανόηση των γραφέων), τα οποία είχε δει και ο Στράβωνας 

(βλ. σημ. 9). Ο Gomme (1956, 494–495) δεν σχολιάζει το χω-

ρίο, αλλά βλ. Hornblower 2006, τόμ. 1, 342–343 με την προ-

γενέστερη βιβλιογραφία.

11

P. Köln 5861, Luppe 1994 (όπου η προγενέστερη βιβλιογρα-

φία): .... ἡ δ’ ἐ[στὶ]ν (vel. κ]α̣ὶ̣ ἥδ’ ἐ[στὶ]ν) Μεθώ̣[νη, | ὡς  
Θεόπ]ο̣μπός φησιν̣ [, ὀρεί|α οὖσα καὶ] ὑλ̣ήεσσ̣α, ε̣ἰ̣ς̣̣ ἣν̣ τ̣ὴ̣ν̣  
| [κ΄ νεῶν ἐ]π̣ισκευὴν κατὰ τὰς | [σπονδὰς ἔθ]εντο οἱ παρ’ 
Ἀγαμέ|[μνονος] ναυστολόγοι κα|[λοῦντε]ς ἐπὶ τὴν στρα-
τείαν· | [οἱ δ’ ἐνοικ]οῦντες <ἐπειδὴ ἐτύγχανον | τειχοδο-
μοῦντες,> κατηρνή|[σαντο δ]ύ̣νασθαι. οἱ δ’ ἐπεῖ|[πον· εἴθε] 
(vel. ἐπεῖ|[πον τόδε]) μ̣ὴ παύσαισθε τ<ε>ι|[χοδομοῦ]ντες (vel. 
μ̣ὴ παύσαισθ’ ἔτι | [<τι>|χοδομοῦ]ντες). Πέλλα δ’ ἐστὶ | ⌞μ⌟ 
ἐν κάτω̣ Μακεδονί|α̣ς... Το απόσπασμα αυτό μάλλον πρέπει 

να τοποθετηθεί μετά το απ. 20 (βλ. σημ. 16), ενώ οι ομοιότη-

τες με το λεξιλόγιο του κειμένου 8.6.15 (βλ. σημ. 9) είναι εμ-

φανείς. Οι Hatzopoulos, Knoepfler & Marigo-Papadopoulos 

(1990, 663–665) συμπεραίνουν ότι η αναφερόμενη Μεθώνη 

μάλλον πρέπει να είναι αυτή της Μαγνησίας και όχι της Θρά-

κης/Μακεδονίας.

12

Ησίοδος. απ. 7 (Merkelbach & West): ἣ δ’ ὑποκυσαμένη Διὶ γεί-

νατο τερπικεραύνωι | υἷε δύω, Μάγνητα Μακηδόνα θ’ ἱππιοχάρμην, | οἳ 

περὶ Πιερίην καὶ  Ὄλυμπον δώματ’ ἔναιον. Βλ. και Hammond 1972, 

416–418.

13

Για την γεωαρχαιολογική ιστορία της βόρειας Πιερίας και τις 

εντοπισμένες θέσεις βλ. Hammond 1972, 123–139. Papazo-Papazo-

glou 1988, 103–124. Tiverios 2008, 5–8, 17–21, 31–32.  

Krahtopoulou 2010, 48–76 με την προγενέστερη βιβλιογραφία.

14

Δήμιτσας 1874, τόμ. ΙΙ, 44–67.

15

Ψευδο-Σκύλαξ Καρυανδεύς, Περίπλους 66: ἀπὸ δὲ Πηνετοῦ ποτα-

μοῦ Μακεδόνες εἰσὶν ἔθνος, καὶ κόλπος Θερμαῖος. πρώτη πόλις Μακε-

δονίας  Ἡράκλειον· Δῖον, Πύδνα πόλις  Ἑλληνὶς, Μεθώνη πόλις  Ἑλληνὶς 

καὶ  Ἁλιάκμων ποταμὸς,  Ἄλωρος πόλις καὶ ποταμὸς Λυδίας, Πέλλα πόλις 

καὶ βασίλειον ἐν αὐτῇ καὶ ἀνάπλους εἰς αὐτὴν ἀνὰ τὸν Λυδίαν. Πρβ. 

Πλίνιος, Naturalis Historia 4.32.1 (Mayhoff). Κατά τον Edson 

(1970, 24 με τη σημ. 38, 32, 35), η Πύδνα και η Μεθώνη ήταν 

ελληνικές αποικίες, αν και η μητρόπολη της Πύδνας δεν είναι 

γνωστή, τις οποίες το ανίσχυρο ακόμη μακεδονικό κράτος 

ανεχόταν στον δυτικό Θερμαϊκό, ενώ η περιοχή από τη Στρέψα 

(Hatzopoulos & Loukopoulou 1987, 21–60) στον μυχό του 

Θερμαϊκού και ανατολικότερα μέχρι τον Ελλήσποντο ήταν 

υπό αθηναϊκό έλεγχο, στον οποίο περιήλθε και η Μεθώνη το 

434 π.Χ. Κατά τον Borza (1990, 98–100) Πύδνα και Μεθώνη 

αποτελούσαν προφυλακές του ελληνικού αποικισμού και κατά 

τον Τουράτσογλου (2010, 50–51) νοτιοελλαδικές αποικίες. 

Ο Tiverios (2008, 17–18 με τη σημ. 77 και 31 με τη σημ. 

131) σωστά επισημαίνει ότι στους αρχαίους συγγραφείς δεν 

μνημονεύεται μητρόπολη της Πύδνας, γεγονός το οποίο ίσως 

υποδηλώνει ότι η Πύδνα αποικίστηκε κατά τον α΄ αποικισμό 

μετά τα Τρωικά. Μπέσιος 2010α, 94–95 και 132–133. Για τις 

πόλεις της Πιερίας βλ. Κανατσούλης 1976, 33–39, Papazoglou 

1988, 103–124. Hatzopoulos & Paschidis 2004, 795, 797, 

800, 802–804, 806. Για το Ηράκλειον της Εποχής του Σιδήρου 

βλ. Πουλάκη-Παντερμαλή 2007.

16

Οι επαναλήψεις ίδιων προτάσεων στις παραγράφους 20 και 

22 του 7ου βιβλίου σχετίζονται με το ότι μερικά τμήματα του 

έργου του Στράβωνα είναι γνωστά από επιτομές σε διαφορε-

τικά χειρόγραφα. Στράβων 7a.1.20 (Meineke): μετὰ δὲ τὸ Δῖον 

αἱ τοῦ  Ἁλιάκμονος ἐκβολαί· εἶτα Πύδνα Μεθώνη  Ἄλωρος καὶ ὁ  Ἐρίγων 

ποταμὸς καὶ Λουδίας, ὁ μὲν ἐκ Τρικλάρων ῥέων δι’  Ὀρεστῶν καὶ τῆς 

Πελαγονίας ἐν ἀριστερᾷ ἀφιεὶς τὴν πόλιν καὶ συμβάλλων τῷ Ἀξιῷ· ὁ δὲ 

Λουδίας εἰς Πέλλαν ἀνάπλουν ἔχων σταδίων ἑκατὸν καὶ εἴκοσι. μέση δ’ 

οὖσα ἡ Μεθώνη τῆς μὲν Πύδνης ὅσον τετταράκοντα σταδίων ἀπέχει, 

τῆς  Ἀλώρου δὲ ἑβδομήκοντα. ἔστι δ’ ἡ   Ἄλωρος τὸ μυχαίτατον τοῦ Θερ-

μαίου κόλπου *** λέγεται δὲ Θεσσαλονίκεια διὰ τὴν ἐπιφάνειαν. τὴν μὲν 

οὖν   Ἄλωρον Βοτταϊκὴν νομίζουσι, τὴν δὲ Πύδναν Πιερικήν. Στράβων 

7a.1.22 (Meineke): ὅτι μετὰ τὸ Δῖον πόλιν ὁ Ἁλιάκμων ποταμὸς ἔστιν, 

ἐκβάλλων εἰς τὸν Θερμαῖον κόλπον· καὶ τὸ ἀπὸ τούτου ἡ πρὸς βορρᾶν τοῦ 

κόλπου παραλία Πιερία καλεῖται ἕως τοῦ  Ἀξιοῦ ποταμοῦ, ἐν ᾗ καὶ πόλις 

Πύδνα, ἣ νῦν Κίτρον καλεῖται· εἶτα Μεθώνη καὶ   Ἄλωρος πόλεις· εἶτα 

Ἐρίγων καὶ Λουδίας ποταμοί· ἀπὸ δὲ Λουδίου εἰς Πέλλαν πόλιν ἀνάπλους 

στάδια ἑκατὸν εἴκοσιν. ἀπέχει δ’ ἡ Μεθώνη τῆς μὲν Πύδνης στάδια τεττα-

ράκοντα, τῆς  Ἀλώρου δὲ ἑβδομήκοντα στάδια. ἡ μὲν οὖν Πύδνα Πιερική 

ἐστι πόλις, ἡ δὲ  Ἄλωρος Βοτταϊκή.

17

Στράβων 8.6.15 (το κείμενο στη σημ. 9) και Στράβων 9.5.16 

(Meineke): ἑξῆς δ’ αἱ ὑπὸ Φιλοκτήτῃ πόλεις καταλέγονται. ἡ μὲν οὖν 

Μηθώνη ἑτέρα ἐστὶ τῆς Θρᾳκίας Μεθώνης, ἣν κατέσκαψε Φίλιππος· 

ἐμνήσθημεν δὲ καὶ πρότερον τῆς τῶν ὀνομάτων τούτων καὶ τῶν ἐν Πε-

λοποννήσῳ ... τροπῆς. Ο Hammond (1972, 426 σημ. 1) θεωρεί 

ότι κατά την κλασική περίοδο η συνήθης περιγραφή πρέπει 

να ήταν η μακεδονική Μεθώνη. Hatzopoulos, Knoepfler & 

Marigo-Papadopoulos 1990, 642–650.

18

Μέγα  Ἐτυμολογικόν, 671.35, λήμμα Πιερία: ὄνομα τόπου, ἔνθα αἱ 

Μοῦσαι ἐγεννήθησαν. παρὰ τὸ πίηρ γέγονεν· ἢ ἀπὸ τοῦ Πιέρου ἀδελφοῦ 

τῆς Μεθώνης· ἢ ἀπὸ Πιερίας νύμφης. τὸ δὲ πίηρ, παρὰ τὸ πίω ῥῆμα· ἢ 

παρὰ τὸ πῖον, ὃ σημαίνει τὸ λιπαρόν· ἔστι δὲ ὄνομα κύριον. καὶ πίειρα, 
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ἡ λιπαρὰ, παρὰ τὸ πῖον,  Ἰλιάδος ς .́ Ευστάθιος, Παρεκβολαί εις την 

Ομήρου Ιλιάδα 3.623 (van der Valk): Πιερίαν δὲ οἱ μὲν ἀκρώρειάν 

τινα εἶπον  Ὀλύμπου, οἱ δὲ χώραν ἀπὸ νύμφης ὁμωνύμου, ἢ ἀπὸ Πίερος 

υἱοῦ  Ἐλευθῆρος, οἱ δὲ πόλιν. Για τους Θράκες στην Πιερία βλ. 

Hammond 1972, 416–418.

19

Παυσανίας 9.29.1–4 (Rocha Pereira): ... θῦσαι δὲ ἐν  Ἑλικῶνι Μού-

σαις πρώτους καὶ ἐπονομάσαι τὸ ὄρος ἱερὸν εἶναι Μουσῶν  Ἐφιάλτην καὶ 

Ὦτον λέγουσιν, οἰκίσαι δὲ αὐτοὺς καὶ  Ἄσκρην· ... οἱ δὲ τοῦ  Ἀλωέως παῖδες 

ἀριθμόν τε Μούσας ἐνόμισαν εἶναι τρεῖς καὶ ὀνόματα αὐταῖς ἔθεντο Μελέ-

την καὶ Μνήμην καὶ  Ἀοιδήν. χρόνῳ δὲ ὕστερόν φασι Πίερον Μακεδόνα, ἀφ’ 

οὗ καὶ Μακεδόσιν ὠνόμασται τὸ ὄρος, τοῦτον ἐλθόντα ἐς Θεσπιὰς ἐννέα τε 

Μούσας καταστήσασθαι καὶ τὰ ὀνόματα τὰ νῦν μεταθέσθαι σφίσι. ταῦτα δὲ 

ἐνόμιζεν οὕτως ὁ Πίερος ἢ σοφώτερά οἱ εἶναι φανέντα ἢ κατά τι μάντευμα 

ἢ παρά του διδαχθεὶς τῶν Θρᾳκῶν· δεξιώτερον γὰρ τά τε ἄλλα ἐδόκει τοῦ 

Μακεδονικοῦ τὸ ἔθνος εἶναι πάλαι τὸ Θρᾴκιον καὶ οὐχ ὁμοίως ἐς τὰ θεῖα 

ὀλίγωρον. εἰσὶ δ’ οἳ καὶ αὐτῷ θυγατέρας ἐννέα Πιέρῳ γενέσθαι λέγουσι 

καὶ τὰ ὀνόματα ἅπερ ταῖς θεαῖς τεθῆναι καὶ ταύταις, καὶ ὅσοι Μουσῶν 

παῖδες ἐκλήθησαν ὑπὸ  Ἑλλήνων, θυγατριδοῦς εἶναι σφᾶς Πιέρου. Βλ. 

Hammond 1972, 416–418. Μάλλιος 2011, 82–91.

20

Παυσανίας 9.34.4 (Rocha Pereira): Κορωνείας δὲ σταδίους ὡς 

τεσσαράκοντα ὄρος ἀπέχει τὸ Λιβήθριον, ἀγάλματα δὲ ἐν αὐτῷ Μουσῶν 

τε καὶ νυμφῶν ἐπίκλησίν ἐστι Λιβηθρίων· καὶ πηγαὶ —τὴν μὲν Λιβηθριάδα 

ὀνομάζουσιν, ἡ δὲ ἑτέρα † Πέτρα— γυναικὸς μαστοῖς εἰσιν εἰκασμέναι, 

καὶ ὅμοιον γάλακτι ὕδωρ ἀπ’ αὐτῶν ἄνεισιν.

21

Στράβων 9.2.25 (Meineke): ὁ μὲν οὖν  Ἑλικὼν οὐ πολὺ διεστηκὼς 

τοῦ Παρνασσοῦ ἐνάμιλλός ἐστιν ἐκείνῳ κατά τε ὕψος καὶ περίμετρον· 

ἄμφω γὰρ χιονόβολα τὰ ὄρη καὶ πετρώδη, περιγράφεται δ’ οὐ πολλῇ χώρᾳ. 

ἐνταῦθα δ’ ἐστὶ τό τε τῶν Μουσῶν ἱερὸν καὶ ἡ  Ἵππου κρήνη καὶ τὸ τῶν 

Λειβηθρίδων νυμφῶν ἄντρον· ἐξ οὗ τεκμαίροιτ’ ἄν τις Θρᾷκας εἶναι τοὺς 

τὸν  Ἑλικῶνα ταῖς Μούσαις καθιερώσαντας, οἳ καὶ τὴν Πιερίδα καὶ τὸ 

Λείβηθρον καὶ τὴν Πίμπλειαν ταῖς αὐταῖς θεαῖς ἀνέδειξαν· ἐκαλοῦντο δὲ 

Πίερες· ἐκλιπόντων δ’ ἐκείνων Μακεδόνες νῦν ἔχουσι τὰ χωρία ταῦτα. 

εἴρηται δ’ ὅτι τὴν Βοιωτίαν ταύτην ἐπῴκησάν ποτε Θρᾷκες βιασάμενοι 

τοὺς Βοιωτοὺς καὶ Πελασγοὶ καὶ ἄλλοι βάρβαροι.

22

Ευχαριστώ τον Άγγελο Ματθαίου για την παραχώρηση της 

αδημοσίευτης μελέτης του των σημαντικών αυτών επιγρα-

φών. Βλ. Ματθαίου υπό εκτύπωση. Βασιλοπούλου 2000 και 

Ζαμπίτη & Βασιλοπούλου 2008. Bonanno-Αραβαντινού 1999. 

Για την αποσπασματική επιγραφή των Δελφών του περίπου 

500 π.Χ. (CID 1.1): [π]ελανὸν Πίερες
·
 [— —] | πεντεκαίδεκα δρα[χμὰς 

— —], βλ. Mari 2002, 29–31 και 2007, 36–37. Μάλλιος 2011, 

135–138.

23

Στράβων 10.3.17 (Meineke): ἀπὸ δὲ τοῦ μέλους καὶ τοῦ ῥυθμοῦ καὶ 

τῶν ὀργάνων καὶ ἡ μουσικὴ πᾶσα Θρᾳκία καὶ  Ἀσιᾶτις νενόμισται. δῆλον δ’ 

ἔκ τε τῶν τόπων ἐν οἷς αἱ Μοῦσαι τετίμηνται· Πιερία γὰρ καὶ  Ὄλυμπος καὶ 

Πίμπλα καὶ Λείβηθρον τὸ παλαιὸν ἦν Θρᾴκια χωρία καὶ ὄρη, νῦν δὲ ἔχουσι 

Μακεδόνες· τόν τε  Ἑλικῶνα καθιέρωσαν ταῖς Μούσαις Θρᾷκες οἱ τὴν 

Βοιωτίαν ἐποικήσαντες, οἵπερ καὶ τὸ τῶν Λειβηθριάδων νυμφῶν ἄντρον 

καθιέρωσαν. οἵ τ’ ἐπιμεληθέντες τῆς ἀρχαίας μουσικῆς Θρᾷκες λέγονται, 

Ὀρφεύς τε καὶ Μουσαῖος καὶ Θάμυρις, καὶ τῷ Εὐμόλπῳ δὲ τοὔνομα ἐνθέν-

δε, καὶ οἱ τῷ Διονύσῳ τὴν  Ἀσίαν ὅλην καθιερώσαντες μέχρι τῆς  Ἰνδικῆς 

ἐκεῖθεν καὶ τὴν πολλὴν μουσικὴν μεταφέρουσι· καὶ ὁ μέν τίς φησιν ‘κιθά-

ραν  Ἀσιᾶτιν ῥάσσων’, ὁ δὲ τοὺς αὐλοὺς Βερεκυντίους καλεῖ καὶ Φρυγίους· 

καὶ τῶν ὀργάνων ἔνια βαρβάρως ὠνόμασται νάβλας καὶ σαμβύκη καὶ βάρβι-

τος καὶ μαγάδις καὶ ἄλλα πλείω. Βλ. και Hammond 1972, 416–418.

24

Σύμφωνα με το εξάστιχο επίγραμμα του Μακεδόνα Αδαίου, 

όπου αναφέρεται και η Μακέτη Αρεθούσα ως ο τόπος ταφής 

του (Παλατινή Ανθολογία 7.51, Beckby): οὔ σε κυνῶν γένος εἷλ’, 

Εὐριπίδη, οὐδὲ γυναικὸς | οἶστρος, τὸν σκοτίης Κύπριδος ἀλλότριον, | 

ἀλλ’ Ἀΐδης καὶ γῆρας· ὑπαὶ Μακέτῃ δ’ Ἀρεθούσῃ | κεῖσαι ἑταιρείῃ τίμιος 

Ἀρχέλεω. | σὸν δ’ οὐ τοῦτον ἐγὼ τίθεμαι τάφον, ἀλλὰ τὰ Βάκχου | βήματα 

καὶ σκηνὰς ἐμβάδι πειθομένας). Ο Ευριπίδης συνέθεσε προς τιμήν 

του βασιλιά και τη χαμένη τραγωδία Ἀρχέλαος. Βλ. Edson 1970, 

39–41. Saatsoglou-Paliadeli 2007.

25

Εὐριπίδη Βάκχες 410–416: οὗ ἁ καλλιστευομένα | Πιερία, μούσειος 

ἕδρα, | σεμνὰ κλειτὺς  Ὀλύμπου | ἐκεῖσ’ ἄγε με, Βρόμιε Βρόμιε, | πρόβακχ’ 

εὔιε δαῖμον. | ἐκεῖ Χάριτες, ἐκεῖ δὲ Πόθος, ἐκεῖ δὲ βάκ|χαις θέμις ὀργιά-

ζειν. 560–575: τάχα δ’ ἐν ταῖς πολυδένδροισιν  Ὀλύμπου | θαλάμαις, 

ἔνθα ποτ’  Ὀρφεὺς κιθαρίζων | σύναγεν δένδρεα μούσαις, | σύναγεν θῆρας 

ἀγρώστας. | μάκαρ ὦ Πιερία, | σέβεταί σ’ Εὔιος, ἥξει | τε χορεύσων ἅμα 

βακχεύ|μασι, τόν τ’ ὠκυρόαν | διαβὰς  Ἀξιὸν εἱλισ|σομένας μαινάδας ἄξει 

| Λυδίαν τε τὸν εὐδαιμονίας βροτοῖς | ὀλβοδόταν πατέρ’, ὃν ἔκλυον | εὔιπ-

πον χώραν ὕδασιν | καλλίστοισι λιπαίνειν.

26

Πλούταρχος, Αίτια ελληνικά 293a-b (Titchener): ‘Τίνες οἱ ἀπο-

σφενδόνητοι;’ Κέρκυραν τὴν νῆσον  Ἐρετριεῖς κατῴκουν· Χαρικράτους 

δὲ πλεύσαντος ἐκ Κορίνθου μετὰ δυνάμεως καὶ τῷ πολέμῳ κρατοῦντος 

ἐμβάντες εἰς τὰς ναῦς οἱ  Ἐρετριεῖς ἀπέπλευσαν οἴκαδε. προαισθόμενοι 

δ’ οἱ πολῖται τῆς χώρας εἶργον αὐτοὺς καὶ ἀποβαίνειν ἐκώλυον σφεν-

δονῶντες. μὴ δυνάμενοι δὲ μήτε πεῖσαι μήτε βιάσασθαι πολλοὺς καὶ 

ἀπαραιτήτους ὄντας ἐπὶ Θρᾴκης ἔπλευσαν καὶ κατασχόντες χωρίον, ἐν 

ᾧ πρότερον οἰκῆσαι Μέθωνα τὸν  Ὀρφέως πρόγονον ἱστοροῦσι, τὴν μὲν 

πόλιν ὠνόμασαν Μεθώνην, ὑπὸ δὲ τῶν προσοίκων ‘ἀποσφενδόνητοι’ 

προσωνομάσθησαν. Κοντολέων 1963, 2, 20. Hammond 1972, 

425–426, 430–441. Papazoglou 1988, 105–106. Sakellariou 

1990, 119–120. Hammond 1998. Hatzopoulos, Knoepfler 

& Marigo-Papadopoulos 1990, 665–668. Hatzopoulos & 

Paschidis 2004, 804. Graham 2001α, 20–23. Tiverios 2008, 

5–8 και 17–19. Μπέσιος 2010α, 94–95, 105, 306–315. Είναι 

αξιοσημείωτο ότι οι κάτοικοι της Ερέτριας χρησιμοποιούν τον 

νέο τρόπο πολέμου με τηλεβόλα όπλα, σε αντιδιαστολή με τα 

αγχίμαχα, για να αποτρέψουν την απόβαση των συμπατριωτών 

τους, για τον οποίο τρόπο βλ. Κοντολέων 1963, 15–16 και το 

χαρακτηριστικό απόσπασμα του Αρχιλόχου (απ. 3 West): οὔ 

τοι πόλλ’ ἐπὶ τόξα τανύσσεται, οὐδὲ θαμειαὶ | σφενδόναι, εὖτ’ ἂν δὴ μῶλον 

Ἄρης συνάγηι | ἐν πεδίωι· ξιφέων δὲ πολύστονον ἔσσεται ἔργον· | ταύτης 

γὰρ κεῖνοι δάμονές εἰσι μάχης | δεσπόται Εὐβοίης δουρικλυτοί.

27

Στράβων 6.2.4 (Meineke): πλέοντα δὲ τὸν  Ἀρχίαν εἰς τὴν Σικελίαν 

καταλιπεῖν μετὰ μέρους τῆς στρατιᾶς τοῦ τῶν  Ἡρακλειδῶν γένους Χερσι-

κράτη συνοικιοῦντα τὴν νῦν Κέρκυραν καλουμένην, πρότερον δὲ Σχερίαν. 

ἐκεῖνον μὲν οὖν ἐκβαλόντα Λιβυρνοὺς κατέχοντας οἰκίσαι τὴν νῆσον, τὸν 

δ’ Ἀρχίαν κατασχόντα πρὸς τὸ Ζεφύριον τῶν Δωριέων εὑρόντα τινὰς δεῦρο 
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ἀφιγμένους ἐκ τῆς Σικελίας παρὰ τῶν τὰ Μέγαρα κτισάντων ἀναλαβεῖν 

αὐτούς, καὶ κοινῇ μετ’ αὐτῶν κτίσαι τὰς Συρακούσσας. Hammond 

1967, 414–424. Beaumont 1936 και 1952. Sakellariou 1990, 

121–123.

28

Ευσέβιος, Χρονογραφία (Fotheringham 1923, 158–159): hi qui 

Partheniae vocabantur Tarentum condiderunt et Corinthii Corcyram 

(αυτοί οι οποίοι αποκαλούνται Παρθένιοι ίδρυσαν τον Τάρα-

ντα και οι Κορίνθιοι την Κέρκυρα). Burn 1935.

29

Hammond 1972, 424–427. Hatzopoulos, Knoepfler & Mari- 1972, 424–427. Hatzopoulos, Knoepfler & Mari-Hatzopoulos, Knoepfler & Mari-

go-Papadopoulos 1990, 661–668. Borza 1990, 75. Graham 

2001α, 20–23. Ο Τιβέριος (2006, 76 και 2008, 127) υποστη-. Ο Τιβέριος (2006, 76 και 2008, 127) υποστη-

ρίζει ότι πρέπει να προσέλκυσε τους Ευβοείς στον Θερμαϊκό 

Κόλπο ο χρυσός του Εχεδώρου ποταμού και τα πλούσια μεταλ-

λεύματα, οι δασικές, γεωργο-κτηνοτροφικές, αλιευτικές πηγές 

και το ανθρώπινο δυναμικό, αιτίες από τις οποίες, ειδικά 

για τους Ερετριείς (βλ. Κοντολέων 1963 και Τιβέριος 2007, 

13–16), η κατάλληλη ξυλεία για την κατασκευή πλοίων πρέπει 

να υπήρξε καθοριστική.

30

Για τις αποικίες των Ευβοέων στον βορρά, βλ. Στράβων 

10.1.8 (Meineke): αἱ δ’ οὖν πόλεις αὗται διαφερόντως αὐξηθεῖσαι 

καὶ ἀποικίας ἔστειλαν ἀξιολόγους εἰς Μακεδονίαν·  Ἐρέτρια μὲν γὰρ 

συνῴκισε τὰς περὶ Παλλήνην καὶ τὸν  Ἄθω πόλεις, ἡ δὲ Χαλκὶς τὰς 

ὑπὸ  Ὀλύνθῳ, ἃς Φίλιππος διελυμήνατο. καὶ τῆς  Ἰταλίας δὲ καὶ Σικελίας 

πολλὰ χωρία Χαλκιδέων ἐστίν· ἐστάλησαν δὲ αἱ ἀποικίαι αὗται, καθάπερ 

εἴρηκεν Ἀριστοτέλης, ἡνίκα ἡ τῶν  Ἱπποβοτῶν καλουμένη ἐπεκράτει 

πολιτεία· προέστησαν γὰρ αὐτῆς ἀπὸ τιμημάτων ἄνδρες ἀριστοκρατικῶς 

ἄρχοντες. Bradeen 1952. Κοντολέων 1963. Forrest 1982. 

Papadopoulos 1996. Hornblower 1997. Papadopoulos 

1997. Τιβέριος 2007. Tiverios 2008, 1–17. Papadopoulos 

2005, 580–588. Papadopoulos 2011.

31

Θουκυδίδης 2.99.3 (Jones & Powell. Gomme 1956, 247.  

Hornblower 2006, τόμ. 1, 622): τὴν δὲ παρὰ θάλασσαν νῦν Μακε-

δονίαν Ἀλέξανδρος ὁ Περδίκκου πατὴρ καὶ οἱ πρόγονοι αὐτοῦ, Τημενίδαι 

τὸ ἀρχαῖον ὄντες ἐξ  Ἄργους, πρῶτοι ἐκτήσαντο καὶ ἐβασίλευσαν ἀναστή-

σαντες μάχῃ ἐκ μὲν Πιερίας Πίερας, οἳ ὕστερον ὑπὸ τὸ Πάγγαιον πέραν 

Στρυμόνος ᾤκησαν Φάγρητα καὶ ἄλλα χωρία (καὶ ἔτι καὶ νῦν Πιερικὸς 

κόλπος καλεῖται ἡ ὑπὸ τῷ Παγγαίῳ πρὸς θάλασσαν γῆ), ἐκ δὲ τῆς Βοττίας 

καλουμένης Βοττιαίους, οἳ νῦν ὅμοροι Χαλκιδέων οἰκοῦσιν. Κανατσού-

λης 1964. Hammond & Griffith 1979, 3–54. Hammond 

1989, 7–8 και 82–83. Sprwaski 2010.

32

Για την πρώιμη χρονολόγηση βλ. Δήμιτσας 1874, τόμ. ΙΙ, 3–4. 

Casson 1919–21, 30. Casson 1926, 161. Pritchett 1961, 373. 

Βοκοτοπούλου 1988γ. Για την ύστερη βλ. Hammond 1972, 

416–418 και 430–441 (αλλά 433–434: περίπου το 650 π.Χ. οι 

Μακεδόνες εκδίωξαν τους Βοττιαίους). Borza 1990, 62–65 

και 84-87. Hatzopoulos, Knoepfler & Marigo-Papadopoulos 

1990, 661–668. Hatzopoulos & Loukopoulou 1992, 15–25. 

Πίκουλας 2001, 22 και 39. Graham 2001α, 20–22. Tiverios 

2008, 18 με τη σημ. 81. Zahrnt 2011, 614–615. Ο Edson 

(1970, 20–21) χρονολογεί την «κάθοδο» των Μακεδόνων από 

την Ορεστίδα και την Πίνδο προς τις πιερικές ακτές «περίπου 

το 700 π.Χ.». Για την «κάθοδο» των Δωριέων και την επέκτασή 

τους στην Ελλάδα, βλ. Ανδρόνικος 1954. Borza 1990, 65–66. 

Sakellariou 2009, 351–368 (η ιστορικότητα της καθόδου), 

289–350 (Δωριείς), 329–344 (Δωριείς στη Φθιώτιδα, στην 

Όσσα και τον  Όλυμπο, στην Πίνδο και στη Δωρίδα), 238–242 

(Δωριείς στη Μακεδονία). Papadopoulos 2005, 583. Μάλλιος 

2011, 115–122. Για τον β΄ αποικισμό βλ. και Graham 1982, 

Cook 1982, Hammond 1982, Forrest 1982.

33

Βλ. σημ. 21, 23 και 26. Για την ανθρωπολογία των συνόρων 

στην Άνω Μακεδονία και τα ζητήματα ταυτότητας των εκεί 

πληθυσμών, βλ. Ξυδόπουλος 2012, του οποίου η επιχειρημα-

τολογία, τηρουμένων των αναλογιών, ισχύει και για τη ‘συνο-

ριακή’ θέση και την πληθυσμιακή σύνθεση της Μεθώνης. Βλ. 

επίσης Muller 2012 για την αρχαιολογική εικόνα του άλλου 

της Μακεδονίας. Ο Σουέρεφ (2007) εξετάζει με τρόπο πειστι-

κό την αρχαϊκή ιστορία του Θερμαϊκού Κόλπου, όπου οι νο-

τιοελληνικές αποικίες φαίνεται να συνυπάρχουν με ντόπιους 

οικισμούς χάριν του εμπορίου, το οποίο διεξάγεται με όλη την 

Μεσόγειο, με συνέπεια τις εμφανείς ιωνικές και περσικές, 

αθηναϊκές και μακεδονικές επιδράσεις στην περιοχή. Για τη 

μάλλον ειρηνική συνύπαρξη βλ. Tiverios 2008, 18, 124–129, 

κυρίως 126–127. Κεφάλαια 2 και 3.

34

Ηρόδοτος, 4.143–144, 5.1–27, 6.44–48 (Hude). Οι Πίερες 

πάντως δεν αναφέρονται στις επιχειρήσεις του Δαρείου και 

του Μεγάβαζου στην περιοχή μεταξύ 513 και 509 π.Χ., όταν 

η Θράκη και η Μακεδονία μετατρέπονται σε υποτελείς των 

Περσών (Ηρόδοτος 5.1–27, Hude). Hammond & Griffith 

1979, 55–60. Για τους Μακεδόνες στον Ηρόδοτο βλ. Ξυδόπου-

λος 2007. Για την παρουσία των Αθηναίων στη Θράκη πριν 

από τον Θεμιστοκλή και την πιθανή ναυτική τους δύναμη βλ. 

Haas 1985.

35

Ηρόδοτος 7.112 (Hude. How & Wells 1928, τόμ. 2, 168): πα-

ραμειψάμενος δὲ ὁ Ξέρξης τὴν εἰρημένην δεύτερα τούτων παραμείβετο 

τείχεα τὰ Πιέρων, τῶν ἑνὶ Φάγρης ἐστὶ οὔνομα καὶ ἑτέρῳ Πέργαμος. ταύτῃ 

μὲν δὴ παρ’ αὐτὰ τὰ τείχεα τὴν ὁδὸν ἐποιέετο, ἐκ δεξιῆς χειρὸς τὸ Πάγ-

γαιον ὄρος ἀπέργων, ἐὸν μέγα τε καὶ ὑψηλόν, ἐν τῷ χρύσεά τε καὶ ἀργύρεα 

ἔνι μέταλλα, τὰ νέμονται Πίερές τε καὶ  Ὀδόμαντοι καὶ μάλιστα Σάτραι. 

Ηρόδοτος 7.185 (Hude. How & Wells 1928, τόμ. 2, 213): πε-

ζοῦ δὲ τὸν Θρήικες παρείχοντο καὶ Παίονες καὶ  Ἐορδοὶ καὶ Βοττιαῖοι καὶ 

τὸ Χαλκιδικὸν γένος καὶ Βρύγοι καὶ Πίερες καὶ Μακεδόνες καὶ Περραιβοὶ 

καὶ  Ἐνιῆνες καὶ Δόλοπες καὶ Μάγνητες καὶ  Ἀχαιοὶ καὶ ὅσοι τῆς Θρηίκης 

τὴν παραλίην νέμονται, τούτων τῶν ἐθνέων τριήκοντα μυριάδας δοκέω 

γενέσθαι. Πίκουλας 2001, 21–24, 39–41, 174–203. Hammond 

& Griffith 1979, 55–60.

36

Ηρόδοτος 7.127 (Hude. How & Wells 1928, τόμ. 2, 274): ὡς 

δὲ ἐς τὴν Θέρμην ἀπίκετο ὁ Ξέρξης, ἵδρυσε αὐτοῦ τὴν στρατιήν. ἐπέσχε 

δὲ ὁ στρατὸς αὐτοῦ στρατοπεδευόμενος τὴν παρὰ θάλασσαν χώρην το-

σήνδε, ἀρξάμενος ἀπὸ Θέρμης πόλιος καὶ τῆς Μυγδονίης μέχρι Λυδίεώ 

τε ποταμοῦ καὶ Ἁλιάκμονος, οἳ οὐρίζουσι γῆν τὴν Βοττιαιίδα τε καὶ Μα-

κεδονίδα, ἐς τωὐτὸ ῥέεθρον τὸ ὕδωρ συμμίσγοντες. ἐστρατοπεδεύοντο 
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μὲν δὴ ἐν τούτοισι τοῖσι χωρίοισι οἱ βάρβαροι, τῶν δὲ καταλεχθέντων 

τούτων ποταμῶν ἐκ Κρηστωναίων ῥέων Χείδωρος μοῦνος οὐκ ἀντέχρησε 

τῇ στρατιῇ πινόμενος ἀλλ’ ἐπέλιπε. Η τοπογραφική αυτή αναφορά, 

και κυρίως η ταύτιση με τη Μακεδονία (Μακεδονὶς γῆ) της Πι-

ερίας νότια του Αλιάκμονα, η οποία ήταν γνωστή με το όνομα 

των προηγούμενων κατοίκων της των Πιέρων, έχει σχολιαστεί 

ποικιλοτρόπως: βλ. Edson 1970, 21 με τη σημ. 16. Hammond 

1972, 430–431 και 433–434. Hammond & Griffith 1979, 

60–62. Πουλάκη-Παντερμαλή 1987. Borza 1990, 105–108 και 

290–291. Ξυδόπουλος 2006, 50–51 με τις σημ. 77–80 όπου 

εκτενής βιβλιογραφία. Μάλλιος 2011, 105–138.

37

Ηρόδοτος 7.131 (Hude. How & Wells 1928, τόμ. 2, 176–177): 

ὁ μὲν δὴ περὶ Πιερίην διέτριβε ἡμέρας συχνάς· τὸ γὰρ δὴ ὄρος τὸ Μακεδο-

νικὸν ἔκειρε τῆς στρατιῆς τριτημορίς, ἵνα ταύτῃ διεξίῃ ἅπασα ἡ στρατιὴ ἐς 

Περραιβούς. Η ταύτιση του ηροδότειου Μακεδονικοῦ ὄρους με τα 

Πιέρια από τους How & Wells εξάγεται ως συμπέρασμα από 

το γεγονός ότι η περιοχή νότια του Αλιάκμονα αποκαλείται 

από τον Ηρόδοτο Πιερία, παρά το ότι στο τέταρτο βιβλίο σχε-

τικά με την Πιερικὴν πίσσην 4.195.2 (Hude): ἐν Ζακύνθῳ ἐκ λίμνης 

καὶ ὕδατος πίσσαν ἀναφερομένην αὐτὸς ἐγὼ ὥρων ... ὀδμὴν μὲν ἔχουσαν 

ἀσφάλτου, τὰ δ’ ἄλλα τῆς Πιερικῆς πίσσης ἀμείνω) δηλώνουν κατη-

γορηματικά ότι αυτή κατασκευαζόταν από τα δάση του Ολύ-

μπου και όχι των Πιερίων (How & Wells 1928, τόμ. 1, 368). Η 

δήλωση του Πλίνιου (Naturalis Historia 14.128, Mayhoff) ότι 

στην Ελλάδα εκτιμούσαν ιδιαίτερα την πιερική πίσσα (... picem 

... maxime probat, Graecia Piericam) αναφέρεται φυσικά στη μίξη 

πίσσας και οίνου ή στη χρήση πίσσας για την κατασκευή απο-

θηκευτικών σκευών οίνου αλλά και πλοίων. Βλ. και τη βιβλιο-

γραφία στις σημ. 34–36.
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Ηρόδοτος 7.173 (Hude. How & Wells 1928, τόμ. 2, 206): οἱ 

δὲ Ἕλληνες πρὸς ταῦτα ἐβουλεύσαντο ἐς Θεσσαλίην πέμπειν κατὰ θάλασ-

σαν πεζὸν στρατὸν φυλάξοντα τὴν ἐσβολήν· ὡς δὲ συνελέχθη ὁ στρατός, 

ἔπλεε δι’ Εὐρίπου. ἀπικόμενος δὲ τῆς  Ἀχαιίης ἐς  Ἄλον, ἀποβὰς ἐπορεύετο 

ἐς Θεσσαλίην, τὰς νέας αὐτοῦ καταλιπών, καὶ ἀπίκετο ἐς τὰ Τέμπεα ἐς 

τὴν ἐσβολὴν ἥ περ ἀπὸ Μακεδονίης τῆς κάτω ἐς Θεσσαλίην φέρει παρὰ 

ποταμὸν Πηνειόν, μεταξὺ δὲ  Ὀλύμπου τε ὄρεος [ἐόντα] καὶ τῆς  Ὄσσης. 

ἐνθαῦτα ἐστρατοπεδεύοντο τῶν  Ἑλλήνων κατὰ μυρίους ὁπλίτας συλλε-

γέντες, καί σφι προσῆν ἡ Θεσσαλῶν ἵππος· ἐστρατήγεε δὲ Λακεδαιμονίων 

μὲν Εὐαίνετος ὁ Καρήνου ἐκ τῶν πολεμάρχων ἀραιρημένος, γένεος μέντοι 

ἐὼν οὐ τοῦ βασιληίου,  Ἀθηναίων δὲ Θεμιστοκλέης ὁ Νεοκλέος. ἔμειναν 

δὲ ὀλίγας ἡμέρας ἐνθαῦτα· ἀπικόμενοι γὰρ ἄγγελοι παρὰ  Ἀλεξάνδρου 

τοῦ  Ἀμύντεω ἀνδρὸς Μακεδόνος συνεβούλευόν σφι ἀπαλλάσσεσθαι 

μηδὲ μένοντας ἐν τῇ ἐσβολῇ καταπατηθῆναι ὑπὸ τοῦ στρατοῦ τοῦ ἐπι-

όντος, σημαίνοντες τὸ πλῆθός τε τῆς στρατιῆς καὶ τὰς νέας· ὡς δὲ οὗτοί 

σφι ταῦτα συνεβούλευον (χρηστὰ γὰρ ἐδόκεον συμβουλεύειν, καί σφι 

εὔνοος ἐφαίνετο ἐὼν ὁ Μακεδών), ἐπείθοντο. δοκέειν δέ μοι, ἀρρωδίη 

ἦν τὸ πεῖθον, ὡς ἐπύθοντο καὶ ἄλλην ἐοῦσαν ἐσβολὴν ἐς Θεσσαλοὺς κατὰ 

τὴν ἄνω Μακεδονίην διὰ Περραιβῶν κατὰ Γόννον πόλιν, τῇ περ δὴ καὶ 

ἐσέβαλε ἡ στρατιὴ ἡ Ξέρξεω. καταβάντες δὲ οἱ   Ἕλληνες ἐπὶ τὰς νέας 

ὀπίσω ἐπορεύοντο ἐς τὸν  Ἰσθμόν. Για τη διάβαση των θεσσαλικών 

Τεμπών διαμέσου της Άνω Μακεδονίας και της Περραιβίας 

(Σκοτίνα–Καλλιπεύκη–Γόννοι), βλ. Pritchett 1961· 1980, 

347–369· 1991, 129–136· 1993, 290–292, με την προγενέστε-

ρη βιβλιογραφία. Για το οδικό δίκτυο στη Μακεδονία, βλ. Πί-

κουλας 2008, 2009, 2010, 2011. Η διάνοιξη δρόμου, η οποία 

μάλιστα θα διαρκούσε αρκετές ημέρες, μάλλον δεν απαιτείτο 

για τις διαβάσεις μέσω των στενών της Πέτρας ή μέσω των 

ακόμη μεγαλύτερων σε απόσταση στενών της Βολουστάνας, 

όπως έχει υποστηριχθεί.
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Hammond & Griffith 1979, 55–69.

40

Η έκφραση τὰ ἐπὶ Θρᾴκης στον Θουκυδίδη έχει και ειδική  

σημασία (οι Θράκες και το βασίλειο των Θρακών ανατολικά  

του Στρυμώνα), και γενική σημασία (η περιοχή ανατολικά  

της Μακεδονίας της οποίας το φυσικό όριο είναι άλλοτε ο 

Αλιάκμονας και άλλοτε ο Αξιός). Βλ. Gomme 1945, 203–208. 

Hornblower 2006, τόμ. 1, 284. Zahrnt 2011, 613–638 και 

2012. Για την εικόνα των Θρακών στον Ηρόδοτο βλ. �ydopou-�ydopou-

los 2007 και Archibald 2010 και για αυτή των Μακεδόνων 

στις γραμματειακές πηγές και τις επιγραφές της αρχαϊκής και 

κλασικής περιόδου βλ. Ξυδόπουλος 2006, 47–114 και 2011.

41

Θουκυδίδης, 1.136.1–2 (Jones & Powell. Gomme 1945, 394–

409, 438–440. Hornblower 2006, τόμ. 1, 433–435): ὁ δὲ Θεμι-

στοκλῆς προαισθόμενος φεύγει ἐκ Πελοποννήσου ἐς Κέρκυραν, ὢν αὐτῶν 

εὐεργέτης ... ἀναγκάζεται κατά τι ἄπορον παρὰ  Ἄδμητον τὸν Μολοσσῶν 

βασιλέα ὄντα αὐτῷ οὐ φίλον καταλῦσαι. 1.137.1–2 ... καὶ ὕστερον οὐ 

πολλῷ τοῖς τε Λακεδαιμονίοις καὶ  Ἀθηναίοις ἐλθοῦσι καὶ πολλὰ εἰποῦσιν 

οὐκ ἐκδίδωσιν, ἀλλ’ ἀποστέλλει βουλόμενον ὡς βασιλέα πορευθῆναι ἐπὶ 

τὴν ἑτέραν θάλασσαν πεζῇ ἐς Πύδναν τὴν  Ἀλεξάνδρου. ἐν ᾗ ὁλκάδος 

τυχὼν ἀναγομένης ἐπ’  Ἰωνίας καὶ ἐπιβὰς καταφέρεται χειμῶνι ἐς τὸ  Ἀθη-

ναίων στρατόπεδον, ὃ ἐπολιόρκει Νάξον. Για τον Αλέξανδρο Ά  βλ. 

Hammond & Griffith 1979, 98–104. Tripodi 2007.

42

Η άποψη του Gomme (1945, 202) ότι η Αθήνα σεβάστηκε τη 

μακεδονική κυριαρχία ή τη σφαίρα επιρροής της Μακεδονίας 

επί των πόλεων του Θερμαϊκού Κόλπου, τις οποίες είχαν ιδρύ-

σει  Έλληνες, είναι πολύ γενική και χρήζει τροποποιήσεων. Για 

την Πιερία των κλασικών χρόνων βλ. Παπαγεωργίου 2008.

43

IG I³ 282A στήλη ΙΙ, στίχ. 53. Η ἀπαρχή αναλογούσε στο ένα 

εξηκοστό του συνολικού φόρου ο οποίος συνεπώς ήταν 

τρία τάλαντα ή δεκαοκτώ χιλιάδες δραχμές. Για την πρώιμη 

χρονολόγηση της επιγραφής βλ. IG I³. GHI 61. Meritt 1944, 

215–217 και 1980. Edson 1947. Gomme 1945, 213–215 

και 1956, 620. Gomme, Andrewes & Dover 1970, 222–223. 

Hammond 1989, 83–85. ML 65. Borza 1990, 148–150 και 

σημ. 45. Hatzopoulos, Knoepfler & Marigo-Papadopoulos 

1990, 661. Roisman 2010, 147–165. Για την ύστερη χρονολό-. Για την ύστερη χρονολό-

γηση Mattingly 1961 και 1996, 525–527.

44

Ηρόδοτος 8.136 (Hude. How & Wells 1928, τόμ. 2, 281–282): 

Μαρδόνιος δὲ ἐπιλεξάμενος ὅ τι δὴ λέγοντα ἦν τὰ χρηστήρια, μετὰ ταῦτα 

ἔπεμψε ἄγγελον ἐς  Ἀθήνας  Ἀλέξανδρον τὸν  Ἀμύντεω ἄνδρα Μακεδόνα, 

ἅμα μὲν ὅτι οἱ προσκηδέες οἱ Πέρσαι ἦσαν (Ἀλεξάνδρου γὰρ ἀδελφεὴν 

Γυγαίην,  Ἀμύντεω δὲ θυγατέρα, Βουβάρης ἀνὴρ Πέρσης ἔσχε, ἐκ τῆς οἱ 

ἐγεγόνεε  Ἀμύντης ὁ ἐν τῇ  Ἀσίῃ, ἔχων [τὸ] οὔνομα τὸ τοῦ μητροπάτορος, 



36 

τῷ δὴ ἐκ βασιλέος τῆς Φρυγίης ἐδόθη  Ἀλάβαστρα πόλις μεγάλη νέμεσθαι), 

ἅμα δὲ ὁ Μαρδόνιος πυθόμενος ὅτι πρόξεινός τε εἴη <ἐκεῖ> καὶ εὐεργέτης 

ὁ  Ἀλέξανδρος ἔπεμπε. Gomme 1945, 201–202. Walbank 1978, 

αρ. 1.

45

Θουκυδίδης 1.114 (Jones & Powell. Gomme 1945, 340–347. 

Hornblower 2006, τόμ. 1, 389–391), ο οποίος αναφέρει ότι οι 

Αθηναίοι έδιωξαν όλους τους κατοίκους μόνον της Ιστιαίας. 

Σύμφωνα με τον Θεόπομπο (FGrHist 115 απ. 387: Θεόπομπος 

δέ φησι Περικλέους χειρουμένου Εὔβοιαν τοὺς  Ἱστιαιεῖς καθ’ ὁμολογίας 

εἰς Μακεδονίαν μεταστῆναι), αυτοί μετανάστευσαν στη Μακε-

δονία, όπως νωρίτερα (478 π.Χ.) είχαν γίνει δεκτοί πάνω από 

τους μισούς Μυκηναίους, μετά την καταστροφή της πόλης 

τους από το Άργος, κατά τον Παυσανία 7.25.6 (Rocha Perei-Rocha Perei- Perei-Perei-

ra): τοῦ δήμου δὲ πλέον μὲν ἥμισυ ἐς Μακεδονίαν καταφεύγουσι παρὰ  

Ἀλέξανδρον, ᾧ Μαρδόνιος ὁ Γωβρύου τὴν ἀγγελίαν ἐπίστευσεν ἐς  Ἀθη-

ναίους ἀπαγγεῖλαι). Edson 1970, 38.

46

Για την ποικιλία των φυτών στη Μακεδονία και την περιζή-

τητη ξυλεία της βλ. Θεόφραστος, Περί φυτών ιστορίας 1.9.2–3· 

3.3.1, 4, 8· 3.2.5· 3.4.1· 3.5.4· 3.8.7· 3.9.2, 6· 3.10.2· 3.12.2· 

3.15.3, 5· 4.5.4–5· 5.2.1· 7.1–3· 8.4.5· 8.9.1· 9.2.3· 9.3.1–3 

(Hort)· και ειδικά 5.1.5–5.2.1, για το μακεδονικό έλατο και το 

πεύκο και την καταλληλότητά τους για την κατασκευή κου-

πιών· ιδιαίτερα για τις δυσκολίες κατασκευής καλών κουπιών 

τα κεφάλαια 5.1.5–8 (Bissa 2009, 112–115). Θουκυδίδης 

4.108.1 (Jones & Powell). Ξενοφών, Ελληνικά 6.1.11 (March-March-

ant). Ψευδο-Ξενοφών, Αθηναίων πολιτεία 2.11–12 (Marchant). 

Δημοσθένης 19.265 (Περί της παραπρεσβείας, Butcher), 49.26 

και 36 (Προς Τιμόθεον, Rennie). Διόδωρος Σικελιώτης 20.46.4 

(Walton). Πλούταρχος, Δημήτριος 10.1 (Ziegler). GHI 91, 111, 

129 (παρακάτω σημ. 61, 62 και 64 αντίστοιχα). IG �I.2.199, 

πλευρά Α.1 στίχ. 57. CID 2, πλευρά Β, στήλη ΙΙ, στίχ. 7-14. 

Η εξαγωγή ξυλείας αποτελούσε αποκλειστικό προνόμιο των 

βασιλέων της Μακεδονίας, όπως φαίνεται ήδη από την επο-

χή του Αλεξάνδρου Ά . Gomme 1945, 201–202, 221–222. 

Gomme 1956, 580–581, 621–622. Edson 1970, 18–19, 25–26 

σημ. 46, 32–33. Meiggs 1982, 116–147, 188–217, 325–370. 

Borza 1987 και 1990, 55–56 και 109 σημ. 27. Billows 1995, 

6–11. Hammond 1989, 94–95 σημ. 60. Papadopoulos 2005, 

573–574. Ξυδόπουλος 2006, 108–110 με τις σημ. 249–254. 

Τσουμής 2007. Bissa 2009, 105–115, 142–143. Για την οι-

κονομική δραστηριότητα στη Μακεδονία βλ. Τουράτσογλου 

2010, 34–55. Millet 2010.

47

Θουκυδίδης 1.61.1–4 (Jones & Powell. Gomme 1945, 

199–219. Hornblower 2006, τόμ. 1, 287–289): ἦλθε δὲ καὶ τοῖς 

Ἀθηναίοις εὐθὺς ἡ ἀγγελία τῶν πόλεων ὅτι ἀφεστᾶσι, καὶ πέμπουσιν, ὡς 

ᾔσθοντο καὶ τοὺς μετ’ Ἀριστέως ἐπιπαριόντας, δισχιλίους ἑαυτῶν ὁπλίτας 

καὶ τεσσαράκοντα ναῦς πρὸς τὰ ἀφεστῶτα, καὶ Καλλίαν τὸν Καλλιάδου 

πέμπτον αὐτὸν στρατηγόν, οἳ ἀφικόμενοι ἐς Μακεδονίαν πρῶτον κατα-

λαμβάνουσι τοὺς προτέρους χιλίους Θέρμην ἄρτι ᾑρηκότας καὶ Πύδναν 

πολιορκοῦντας. προσκαθεζόμενοι δὲ καὶ αὐτοὶ τὴν Πύδναν ἐπολιόρ-

κησαν μέν, ἔπειτα δὲ ξύμβασιν ποιησάμενοι καὶ ξυμμαχίαν ἀναγκαίαν 

πρὸς τὸν Περδίκκαν, ὡς αὐτοὺς κατήπειγεν ἡ Ποτείδαια καὶ ὁ  Ἀριστεὺς 

παρεληλυθώς, ἀπανίστανται ἐκ τῆς Μακεδονίας, καὶ ἀφικόμενοι ἐς 

Βέροιαν κἀκεῖθεν ἐπὶ Στρέψαν καὶ πειράσαντες πρῶτον τοῦ χωρίου καὶ 

οὐχ ἑλόντες ἐπορεύοντο κατὰ γῆν πρὸς τὴν Ποτείδαιαν, τρισχιλίοις μὲν 

ὁπλίταις ἑαυτῶν, χωρὶς δὲ τῶν ξυμμάχων πολλοῖς, ἱππεῦσι δὲ ἑξακοσίοις 

Μακεδόνων τοῖς μετὰ Φιλίππου καὶ Παυσανίου· ἅμα δὲ νῆες παρέπλεον 

ἑβδομήκοντα. Για την Πύδνα βλ. Papazoglou 1988, 106–110. 

Μπέσιος & Παππά 1995. Hatzopoulos & Paschidis 2004, 

806. Tiverios 2008, 19–21. Για τον Περδίκκα βλ. Gomme 

1945, 200–202 και 1956, 621–622. Hammond & Griffith 

1979, 115–136. Chambers 1986. Heskel 1997, 31. Roisman 

2010. Κατά τον Borza (1990, 149) η πολιορκία της Πύδνας 

δεν θα είχε νόημα αν η Μεθώνη ήταν μέλος της αθηναϊκής 

συμμαχίας και κατά συνέπεια πρέπει από καιρό να είχε πε-

ριέλθει στην επικράτεια του Περδίκκα. Πρβ. Hornblower 

2006, τόμ. 2, 600–601.
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IG I3 61. GHI 61. ML 65, και τη βιβλιογραφία στη σημ. 43. Τα 

ψηφίσματα είναι χαραγμένα στοιχηδόν (41 γράμματα ανά στί-

χο) σε μεγάλη στήλη από πεντελικό μάρμαρο, σπασμένη άνω 

και κάτω και με αποκρούσεις κατά τόπους, η οποία βρέθηκε 

στο θέατρο του Διονύσου και σήμερα είναι στην έκθεση του 

Μουσείου της Ακρόπολης. Στο άνω μέρος της στήλης υπάρχει 

τμήμα ανάγλυφης παράστασης (Lawton 1995, 81–82 αρ. 2), 

όπου η καθήμενη θεά Αθηνά προτείνει το δεξί της χέρι σε 

όρθια μορφή με κοντό χιτώνα πίσω από την οποία εικονίζεται 

κυνηγετικός σκύλος. Το ενδιαφέρον των διατάξεων αυτών 

για τη Μεθώνη, κυρίως του δεύτερου ψηφίσματος, είναι ότι 

ίσχυσαν, τουλάχιστον κάποιες από αυτές, και για την Άφυτη 

της Χαλκιδικής, σύμφωνα με αποσπασματική επιγραφή του 

426/5 π.Χ. ή λίγο αργότερα, όπου για την αποφυγή επανάλη-

ψης διατάξεων, με τις οποίες καθορίζονταν η τιμή εισαγωγής 

σιτηρών και η σιτοδοσία στη Μεθώνη, στο κείμενο για την Άφυ-

τη αναγράφεται απλά η έκφραση: καθάπερ Μεθωναίοις (IG I3 62 

και Woodhead 1997, αρ. 15, στίχ. 4–5 (βέβαιη συμπλήρωση) 

και στίχ. 7. SEG 10.67, 13.7, 24.6, 28.7, 30.10). Για την  Άφυτη 

σώζεται και δεύτερο αθηναϊκό ψήφισμα (IG I3 63) με περαιτέ-

ρω διευκολύνσεις για τους Αφυταίους.

49

Θουκυδίδης 4.78.6 (Jones & Powell. Gomme 1956, 545–546. 

Hornblower 2006, τόμ. 2, 416–417, όπου και σχόλιο για τη 

σημασία της λέξης πόλισμα): οἱ δὲ Περραιβοὶ αὐτόν, ὑπήκοοι ὄντες 

Θεσσαλῶν, κατέστησαν ἐς Δῖον τῆς Περδίκκου ἀρχῆς, ὃ ὑπὸ τῷ  Ὀλύμπῳ 

Μακεδονίας πρὸς Θεσσαλοὺς πόλισμα κεῖται. Την εκστρατεία του 

Βρασίδα στη Μακεδονία αφηγείται ο Θουκυδίδης στα βιβλία 4 

(78–88, 102–116, 120–132, 135) και 5 (2 και 6–11).

50

Θουκυδίδης 4.83 και 4.124–128 (Jones & Powell. Gomme 

1956, 550–551, 612–619. Hornblower 2006, τόμ. 2, 432–433, 

580–594).

51

Θουκυδίδης 4.129.2–4 (Jones & Powell. Gomme 1956, 620. 

Hornblower 2006, τόμ. 1, 416–417): ὑπὸ γὰρ τὸν αὐτὸν χρόνον 

τοῖς ἐν τῇ Λύγκῳ ἐξέπλευσαν ἐπί τε τὴν Μένδην καὶ τὴν Σκιώνην οἱ  Ἀθη-

ναῖοι, ὥσπερ παρεσκευάζοντο, ναυσὶ μὲν πεντήκοντα, ὧν ἦσαν δέκα Χῖαι, 

ὁπλίταις δὲ χιλίοις ἑαυτῶν καὶ τοξόταις ἑξακοσίοις καὶ Θρᾳξὶ μισθωτοῖς χι-
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λίοις καὶ ἄλλοις τῶν αὐτόθεν ξυμμάχων πελτασταῖς· ἐστρατήγει δὲ Νικίας 

ὁ Νικηράτου καὶ Νικόστρατος ὁ Διειτρέφους. ἄραντες δὲ ἐκ Ποτειδαίας 

ταῖς ναυσὶ καὶ σχόντες κατὰ τὸ Ποσειδώνιον ἐχώρουν ἐς τοὺς Μενδαίους 

... καὶ αὐτοῖς Νικίας μὲν Μεθωναίους τε ἔχων εἴκοσι καὶ ἑκατὸν ψιλοὺς 

καὶ λογάδας τῶν Ἀθηναίων ὁπλιτῶν ἑξήκοντα καὶ τοὺς τοξότας ἅπαντας 

κατὰ ἀτραπόν τινα τοῦ λόφου πειρώμενος προσβῆναι καὶ τραυματιζόμε-

νος ὑπ’ αὐτῶν οὐκ ἐδυνήθη βιάσασθαι.

52

Θουκυδίδης 4.132.1 (Jones & Powell. Gomme 1956, 621–622. 

Hornblower 2006, τόμ. 2, 600–601): περιτειχιζομένης δὲ τῆς 

Σκιώνης Περδίκκας τοῖς τῶν  Ἀθηναίων στρατηγοῖς ἐπικηρυκευσάμενος 

ὁμολογίαν ποιεῖται πρὸς τοὺς  Ἀθηναίους διὰ τὴν τοῦ Βρασίδου ἔχθραν 

περὶ τῆς ἐκ τῆς Λύγκου ἀναχωρήσεως, εὐθὺς τότε ἀρξάμενος πράσσειν. 

5.6.1–2 (Jones & Powell. Gomme 1956, 635–636. Horn-Horn-

blower 2006, τόμ. 2, 638–639): ὁ δὲ Κλέων ὡς ἀπὸ τῆς Τορώνης 

τότε περιέπλευσεν ἐπὶ τὴν  Ἀμφίπολιν, ὁρμώμενος ἐκ τῆς  Ἠιόνος Σταγίρῳ 

μὲν προσβάλλει  Ἀνδρίων ἀποικίᾳ καὶ οὐχ εἷλε, Γαληψὸν δὲ τὴν Θασίων 

ἀποικίαν λαμβάνει κατὰ κράτος. καὶ πέμψας ὡς Περδίκκαν πρέσβεις, 

ὅπως παραγένοιτο στρατιᾷ κατὰ τὸ ξυμμαχικόν, καὶ ἐς τὴν Θρᾴκην ἄλλους 

παρὰ Πολλῆν τὸν  Ὀδομάντων βασιλέα, ἄξοντας μισθοῦ Θρᾷκας ὡς πλεί-

στους, αὐτὸς ἡσύχαζε περιμένων ἐν τῇ  Ἠιόνι.

53

Θουκυδίδης 5.2 και 5.6–11 (Jones & Powell).

54

IG I³ 89, της οποίας η χρονολόγηση δεν είναι ασφαλής και γι’ 

αυτό έχει προταθεί και η περίοδος μεταξύ 417 και 413 π.Χ. Βλ. 

τη βιβλιογραφία σημ. 47.

55

IG I³ 89 στίχ. 31: [καὶ οὐδένα κο]πέας ἐχσάγεν ἐάσο ἐὰμ μὲ Ἀθε[ναίο]. 

Bissa 2009, 114, 117–140. Η κατ’ αποκλειστικότητα εξαγωγή 

κουπιών και ξυλείας για κουπιά στην Αθήνα μπορεί να ξενίζει, 

αλλά, όπως έχει υπολογίσει ο Borza (1987, 34 και 1990, 55–56, 

με βάση τα στοιχεία του Meiggs 1982, 126–127 και 131. Bil-Bil-

lows 1995, 6), οι ανάγκες των αθηναϊκών τριήρεων ήταν τερά- 1995, 6), οι ανάγκες των αθηναϊκών τριήρεων ήταν τερά-

στιες: κάθε τριήρης με διάρκεια ζωής περίπου είκοσι χρόνια 

έφερε 170 κουπιά και 30 ανταλλακτικά, με αποτέλεσμα ένας 

στόλος των περίπου διακοσίων τριήρεων απαιτούσε 40.000 

κουπιά, ενώ συνήθως κατασκευάζονταν είκοσι τριήρεις ετησί-

ως για αντικατάσταση λόγω παλαιότητας και απωλειών.
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IG I³ 76. GHI 68. Gomme 1945, 207. Hammond & Griffith 

1979, 115–136. Hornblower 2006, τόμ. 1, 284–285.
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Θουκυδίδης 5.83.4 (Jones & Powell): κατέκλῃσαν δὲ τοῦ αὐτοῦ 

χειμῶνος καὶ Μακεδονίας  Ἀθηναῖοι Περδίκκαν, ἐπικαλοῦντες τήν τε 

πρὸς  Ἀργείους καὶ Λακεδαιμονίους γενομένην ξυνωμοσίαν, καὶ ὅτι παρα-

σκευασαμένων αὐτῶν στρατιὰν ἄγειν ἐπὶ Χαλκιδέας τοὺς ἐπὶ Θρᾴκης καὶ 

Ἀμφίπολιν Νικίου τοῦ Νικηράτου στρατηγοῦντος ἔψευστο τὴν ξυμμαχίαν 

καὶ ἡ στρατεία μάλιστα διελύθη ἐκείνου †ἀπάραντος†· πολέμιος οὖν ἦν. 

καὶ ὁ χειμὼν ἐτελεύτα οὗτος, καὶ πέμπτον καὶ δέκατον ἔτος τῷ πολέμῳ 

ἐτελεύτα. Οι Gomme, Andrewes & Dover (1970, 153–154) και 

ο Alberti (1992, 299) αποδέχονται τη διόρθωση των χειρογρά-

φων σε: καὶ Μακεδόνας  Ἀθηναῖοι, Περδίκκᾳ κτλ., λόγω της χρήσης 

του ρήματος κατακλῄω/-είω στον Θουκυδίδη, επειδή εκτιμούν 

ότι ένας πλήρης θαλάσσιος αποκλεισμός της Μακεδονίας, 

παρά το ότι η ακτογραμμή του μακεδονικού βασιλείου την 

εποχή αυτή ήταν πολύ μικρή, δεν θα μπορούσε να είναι το ίδιο 

αποτελεσματικός με τον θαλάσσιο αποκλεισμό ενός νησιού 

ή ακόμη και μιας πόλης της νότιας Ελλάδας. Για τη μετοχή 

†ἀπάραντος† οι Gomme, Andrewes & Dover προτείνουν την 

ανάγνωση: ἀποστάντος vel. sim. και ο Alberti (1992, 299) ἐπάρα-

ντος, επειδή το ρήμα ἀπαίρω στον Θουκυδίδη χρησιμοποιείται 

πάντα με τη σημασία αναχώρησης του στόλου (βλ. Hammond 

& Griffith 1979, 132 και Hornblower 2008, 214–215). Εντού- 1979, 132 και Hornblower 2008, 214–215). Εντού-

τοις, για τη σύνταξη και τη σημασία του ἀπαίρω βλ. LSJ, s.v. II, 

σύμφωνα με την οποία ο Περδίκκας μπορεί να απέσυρε είτε 

εκστρατευτικό σώμα Μακεδόνων είτε και πλοία από την κοινή 

με τους Αθηναίους επιχείρηση. Επίσης, ο πλήρης θαλάσσιος 

αποκλεισμός της Μακεδονίας μπορούσε να είναι το ίδιο απο-

τελεσματικός, αφού η μόνη θαλάσσια διέξοδος της Μακεδο-

νίας ήταν το λιμάνι της Πύδνας αμέσως νότια της Μεθώνης 

και ο αποκλεισμός των Αθηναίων ουσιαστικά αφορούσε τον 

δυτικό Θερμαϊκό Κόλπο και κυρίως το λιμάνι της Πύδνας, τη 

χώρα της οποίας δεν αποκλείεται να λεηλάτησαν και τον επό-

μενο χρόνο (βλ. επόμενη σημ. 58). Επιπλέον, ενδομακεδονι-

κές διαμάχες για τη διαδοχή ενδέχεται να επηρέασαν και τους 

Πυδναίους, οι οποίοι λίγα μόλις χρόνια μετά την ανάρρηση 

του Αρχελάου στον θρόνο της Μακεδονίας αισθάνθηκαν αρκε-

τά ισχυροί για να αποστατήσουν.

58

Θουκυδίδης 6.7.3–4 (Jones & Powell. Gomme, Andrewes 

& Dover 1970, 222–223. Hornblower 2008, 311): καὶ ἐς 

Μεθώνην τὴν ὅμορον Μακεδονίᾳ ἱππέας κατὰ θάλασσαν κομίσαντες  

Ἀθηναῖοι σφῶν τε αὐτῶν καὶ Μακεδόνων τοὺς παρὰ σφίσι φυγάδας 

ἐκακούργουν τὴν Περδίκκου. Λακεδαιμόνιοι δὲ πέμψαντες παρὰ Χαλκι-

δέας τοὺς ἐπὶ Θρᾴκης, ἄγοντας πρὸς  Ἀθηναίους δεχημέρους σπονδάς, 

ξυμπολεμεῖν ἐκέλευον Περδίκκᾳ· οἱ δ’ οὐκ ἤθελον. καὶ ὁ χειμὼν ἐτελεύ-

τα, καὶ ἕκτον καὶ δέκατον ἔτος ἐτελεύτα τῷ πολέμῳ τῷδε ὃν Θουκυδί-

δης ξυνέγραψεν.
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Διόδωρος Σικελιώτης 13.49.1–2 (Walton): Ἀρχέλαος δ’ ὁ τῶν 

Μακεδόνων βασιλεύς, τῶν Πυδναίων ἀπειθούντων, πολλῇ δυνάμει τὴν 

πόλιν περιεστρατοπέδευσεν. παρεβοήθησε δ’ αὐτῷ καὶ Θηραμένης ἔχων 

στόλον· ὃς χρονιζούσης τῆς πολιορκίας ἀπέπλευσεν εἰς Θρᾴκην πρὸς 

Θρασύβουλον τὸν ἀφηγούμενον τοῦ στόλου παντός. ὁ μὲν οὖν  Ἀρχέλαος 

φιλοτιμότερον πολιορκήσας τὴν Πύδναν καὶ κρατήσας μετῴκισεν αὐτὴν 

ἀπὸ θαλάττης ὡς εἴκοσι στάδια. Η μεσόγεια αυτή θέση της Πύδ-

νας έχει εντοπιστεί στο σημερινό Κίτρος (Μπέσιος 2010α, 

134, 260 και Κεφάλαιο 2). Για τον Διόδωρο Σικελιώτη και τη 

μακεδονική ιστορία βλ. Chamoux 1983. Για τον Αρχέλαο 

βλ. Gomme, Andrewes & Dover 1981, 33. Hammond & 

Griffith 1979, 137–141. Ο Borza (1990, 162–163 και σημ. 

9) πιθανολογεί την ύπαρξη στη βόρεια Πιερία ναυπηγικών 

εγκαταστάσεων είτε στην Πύδνα είτε στη Μεθώνη. Η Bissa 

(2009, 105–151) επιχειρηματολογεί ότι η μεταφορά ξυλείας 

σε μακρινές αποστάσεις για τη ναυπήγηση πλοίων μάλλον θα 

αποφευγόταν ως ασύμφορη και θα γινόταν κοντά στις πηγές 

υλοτόμησής τους (βλ. όμως τη σημ. 61, όπου οι αρχαίες πηγές 

δεν είναι σαφείς). Μικρογιαννάκης 2007. Hornblower 2008, 

758–759. 
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Ανδοκίδης 2.11 (Περί της εαυτού καθόδου, Gagarin & MacDowell 

1998, 141): ἐκ δὲ τούτου οὐ πώποτε οὔτε τοῦ σώματος οὔτε τῶν ὄντων 

ἐμοὶ ἐφεισάμην, ὅπου ἔδει παρακινδυνεύειν· ἀλλ’ αὐτίκα μὲν τότε εἰσήγα-

γον εἰς <τὴν> στρατιὰν ὑμῶν οὖσαν ἐν Σάμῳ κωπέας, τῶν τετρακοσίων ἤδη 

τὰ πράγματα ἐνθάδε κατειληφότων, ὄντος μοι Ἀρχελάου ξένου πατρικοῦ 

καὶ διδόντος τέμνεσθαί τε καὶ ἐξάγεσθαι ὁπόσους ἐβουλόμην. τούτους τε 

εἰσήγαγον τοὺς κωπέας, καὶ παρόν μοι πέντε δραχμῶν τὴν τιμὴν αὐτῶν 

δέξασθαι οὐκ ἠθέλησα πράξασθαι πλέον ἢ ὅσου ἐμοὶ κατέστησαν, εἰσήγα-

γον δὲ σῖτόν τε καὶ χαλκόν.
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IG I³ 117 (GHI 91. Walbank 1978, αρ. 90. ML 91), στίχ. 

15–38: [τς δ]ὲ κομιδς τν νε[|ν, ℎὰς ἂν ℎοι ναυπεγοὶ] ἐγ 
Μακεδονίας στ̣|[έλλοσι, τὲν βολὲν ἐπιμ]ελ[εθ] ναι, ℎόπος 
| [ἂν σταλσιν ℎος τάχισ]τα Ἀθέναζε καὶ π|[λεροθσι καὶ 
ἐπὶ Ἰονί]αν κομίζεται ℎε | [στρατιὰ φυλάχσοσα φυ]λακὲν 
τὲν ἀρίστ|[εν· ἐὰν δέ τις μὲ ποέσει] κατὰ ταῦτα, ὀφέλ|[εν 
μυρίας δραχμὰς αὐτὸ]ν ℎιερὰς τι Ἀθ|[εναίαι· τι δὲ πρότοι 
ἐλθ]όντι καὶ κομ[ι|σαμένοι ναῦν δναι δορεὰν κ]αθάπ[ερ 
ἔδ|οχσεν τι δέμοι· ἐπειδὲ δὲ Ἀρχέλας καὶ | νῦν καὶ ἐν τι 
πρόσθεν χρ]ό̣ν̣οι ἐσ[τὶν ἀν|ὲρ ἀγαθὸς περὶ Ἀθεναί]ος τός τε 
ἐκπ[λεύ|σαντας Ἀθεναίον ἀνέλ]α̣βεν καὶ ἐς τὸ [ἐπ|ὶ Πύδνει 
στρατόπεδον] ἀ̣πέπεμφσεν κα[ὶ | εὖ ἐπόεσεν Ἀθεναίον τ]ὸ 
στρατόπεδον κ|[αὶ ἔδοκεν αὐτοῖς χσύλ]α καὶ κοπέας καὶ 
| [ἄλλα ℎόσον ἐδέοντο παρ’] αὐτ ἀγαθά, ἐπα|[ινέσαι 
Ἀρχέλαι ℎος ὄν]τι ἀνδρὶ ἀγαθι | [καὶ προθύμοι ποιν ℎότ]ι 
δύναται ἀγαθ|[όν, καὶ ἀνθ’ ν εὐεργέτεκ]εν τέν τε πόλιν 
| [καὶ τὸν δμον τὸν Ἀθεναί]ον ἀναγράφσα|[ι αὐτὸν καὶ 
παῖδας προχσένο]ς καὶ ε[ὐερ]|[γέτας ἐμ πόλει ἐστέλεν 
λιθίνε]ν κ[αὶ ἐπι|μέλεσθαι αὐτν — —]. Η κατάσταση της 

επιγραφής είναι πολύ αποσπασματική και οι συμπληρώσεις 

του κειμένου δεν είναι ασφαλείς. Η δραματική κατάσταση 

του αθηναϊκού ναυτικού μετά την καταστροφή της Σικελίας 

περιγράφεται από τον Θουκυδίδη 8.1.2–3 και 8.4.1 (Jones 

& Powell. Hornblower 2008, 751–752 και 758–759): ἅμα δὲ 

ναῦς οὐχ ὁρῶντες ἐν τοῖς νεωσοίκοις ἱκανὰς οὐδὲ χρήματα ἐν τῷ κοινῷ 

οὐδ’ ὑπηρεσίας ταῖς ναυσὶν ἀνέλπιστοι ἦσαν ἐν τῷ παρόντι σωθήσεσθαι 

... ὅμως δὲ ὡς ἐκ τῶν ὑπαρχόντων ἐδόκει χρῆναι μὴ ἐνδιδόναι, ἀλλὰ 

παρασκευάζεσθαι καὶ ναυτικόν, ὅθεν ἂν δύνωνται ξύλα ξυμπορισαμέ-

νους, καὶ χρήματα, καὶ τὰ τῶν ξυμμάχων ἐς ἀσφάλειαν ποιεῖσθαι, καὶ 

μάλιστα τὴν Εὔβοιαν, τῶν τε κατὰ τὴν πόλιν τι ἐς εὐτέλειαν σωφρονίσαι, 

καὶ ἀρχήν τινα πρεσβυτέρων ἀνδρῶν ἑλέσθαι, οἵτινες περὶ τῶν παρόντων 

ὡς ἂν καιρὸς ᾖ προβουλεύσουσιν ... παρεσκευάζοντο δὲ καὶ Ἀθηναῖοι, 

ὥσπερ διενοήθησαν, ἐν τῷ αὐτῷ χειμῶνι τούτῳ τήν τε ναυπηγίαν, ξύλα 

ξυμπορισάμενοι, καὶ Σούνιον τειχίσαντες, ὅπως αὐτοῖς ἀσφάλεια ταῖς 

σιταγωγοῖς ναυσὶν εἴη τοῦ περίπλου, καὶ τό τε ἐν τῇ Λακωνικῇ τείχισμα 

ἐκλιπόντες ὃ ἐνῳκοδόμησαν παραπλέοντες ἐς Σικελίαν, καὶ τἆλλα, εἴ πού 

τι ἐδόκει ἀχρεῖον ἀναλίσκεσθαι, ξυστελλόμενοι ἐς εὐτέλειαν, μάλιστα δὲ 

τὰ τῶν ξυμμάχων διασκοποῦντες ὅπως μὴ σφῶν ἀποστήσονται. Για το 

κρίσιμο ζήτημα της εξασφάλισης ξυλείας για τον αθηναϊκό 

στόλο μετά τη σικελική καταστροφή και για τους ανταγωνι-

στές της Αθήνας Σπαρτιάτες και Θηβαίους μέχρι την ανάρρη-

ση του Φιλίππου βλ. Borza 1987, 44–52. Hatzopoulos 1985. 

Bissa 2009, 117–140.
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GHI 111. Hatzopoulos 1996, τόμ. II, 19–20, αρ. 1, πλευρά Β, 

στίχ. 1–10: ἐ̣σαγωγὴ δ’ ἔστω καὶ πίσσης καὶ ξύλων, | ο̣ἰκο-
δομιστηρίωμ πάντων, ναυπηγη|σ̣ίμων δὲ πλὴν ἐλατίνων, 
ὅ τι ἂμ μὴ τὸ | κοινὸν δέηται, τῶι δὲ κοινῶι καὶ τούτων | εἶν 
ἐξαγωγήν, εἰπόντας Ἀμύνται πρὶν ἐξ|άγειν, τελέοντας τὰ 
τέλεα τὰ γεγραμμέν[α]. | καὶ τῶν ἄλλων ἐξαγωγὴν δὲ εἶν 
καὶ δια|<α>γωγήν, τελέουσιν τέλεα καὶ Χαλκιδεῦ|σι ἐκγ 
Μακεδονίης καὶ Μακεδόσιν ἐκ̣ | Χαλκιδέων. Η επισήμανση 

του εκδότη ότι η αρχική χάραξη στον στίχ. 1 της λέξης ἐξαγωγή, 

την οποία διόρθωσε ο χαράκτης, ήταν πιο εύστοχη από άποψη 

νοήματος δεν ευσταθεί. Ο όρος αυτός της συνθήκης επιτρέπει 

την εισαγωγή από τη Μακεδονία στο χαλκιδικό κοινό κάθε 

είδους οικοδομήσιμης και ναυπηγήσιμης ξυλείας, εκτός από 

έλατα, τα οποία στη συνέχεια (στίχ. 4–10) μπορεί το κοινό να 

εξάγει, εφόσον ενημερώνεται ο Αμύντας πριν την εξαγωγή και 

καταβάλλονται οι φόροι. Η Bissa (2009, 114–115 με τη σημ. 

14, όπου όμως η παλαιότερη έκδοση της επιγραφής) υποστη-

ρίζει ότι οι μακεδόνες βασιλείς, ακόμη και όταν παραχωρού-

σαν δικαιώματα εξαγωγής, προσπαθούσαν κάπως να ελέγξουν 

τις εξαγωγές αυτές, αλλά, όπως ξεκαθαρίζει το κείμενο της 

συνθήκης, για τα συγκεκριμένα προϊόντα της πίσσας και της 

ξυλείας έπρεπε να ενημερώσουν τον Αμύντα πριν οι Χαλκιδείς 

τα εξαγάγουν και συνεπώς ο έλεγχος των εξαγωγών παραμέ-

νει απόλυτος. Για τον Αμύντα Γ΄ βλ. Hammond & Griffith 

1979, 172–180. Hammond 1989, 79–80. Borza 1990, 182–183. 

Zahrnt 2007. Consolo Langher 2007.
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Για το αφιερωμένο στον Αμύντα Γ΄ ιερό στην Πύδνα βλ. σημ. 

71 και Μπέσιος 2010α, 114–115. Για τους Ιλλυριούς και τους 

Μακεδόνες βλ. Dell 1970.

64

IG II² 102. GHI 129. Για τη χρονολόγηση των προξενικών 

ψηφισμάτων του Ωρωπού προς τιμή του Αμύντα Περδίκκα 

και του Αμύντα Αντιόχου (Πετράκος 1997, αρ. 1 και 2) και 

την κατάβαση του Αμύντα στο άντρο του Τροφωνίου (IG VII 

3055), βλ. Ellis 1970.

65

Δημοσθένης 4.4 (κατά Φιλίππου Α�, Butcher). Δείναρχος, Κατά 

Δημοσθένους 14 (Worthington 2001). Hammond 1989, 88–89· 

πρβ. Heskel 1997, 31–34, 51–52 και 116–117.

66

Δημοσθένης 50.46, 48–49, 52 (Πρός Πολυκλέα, Rennie).  

Αριστοτέλης, Οικονομικά 1350 (van Groningen & Wartelle). 

Hammond & Griffith 1979, 187–188. Hammond 1989, 94–95.

67

IG IV2.1.94, απ. B, στήλη I, στίχ. 6–12: Ὁμόλιον· Δωριεύς, | 

Πύδνα· Δαμάτριος, | Μεθώνα· Πολύφαντος, | Μακεδονία· Περδίκκας, 

| Αἴνεια· Εὔβουλος, | Δίκαια· Νυνφόδωρος, | Ποτείδαια· Καλλικράτης. 

Hammond & Griffith 1979, 193–195. Perlman 2000, 68–74. 

Ξυδόπουλος 2006, 104–106. Για την παρουσία Μακεδόνων 

στα πανελλήνια ιερά βλ. Mari 2007. Για τα κυμαινόμενα όρια 

της Μακεδονίας μέχρι και την ανάρρηση του Φιλίππου βλ. 

Χατζόπουλος 1995.
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Διόδωρος Σικελιώτης 16.2.1–6 (Walton): ὁμοίως δὲ καὶ  Ἀθηναῖοι 

πρὸς Φίλιππον ἀλλοτρίως ἔχοντες κατῆγον ἐπὶ τὴν βασιλείαν  Ἀργαῖον 

καὶ στρατηγὸν ἀπεστάλκεισαν Μαντίαν ἔχοντα τρισχιλίους μὲν ὁπλίτας, 

ναυτικὴν δὲ δύναμιν ἀξιόλογον. 16.3.5–6 (Walton): Μαντίας δ’ ὁ τῶν 

Ἀθηναίων στρατηγὸς καταπλεύσας εἰς Μεθώνην αὐτὸς μὲν ἐνταῦθα κα-

τέμεινε, τὸν  Ἀργαῖον δὲ μετὰ τῶν μισθοφόρων ἐπὶ τὰς Αἰγὰς ἀπέστειλεν. 

οὗτος δὲ προσελθὼν τῇ πόλει παρεκάλει τοὺς ἐν ταῖς Αἰγαῖς προσδέξασθαι 

τὴν κάθοδον καὶ γενέσθαι τῆς αὐτοῦ βασιλείας ἀρχηγούς. οὐδενὸς δ’ αὐτῷ 

προσέχοντος ὁ μὲν ἀνέκαμπτεν εἰς τὴν Μεθώνην, ὁ δὲ Φίλιππος ἐπιφανεὶς 

μετὰ στρατιωτῶν καὶ συνάψας μάχην πολλοὺς μὲν ἀνεῖλε τῶν μισθοφόρων, 

τοὺς δὲ λοιποὺς εἴς τινα λόφον καταφυγόντας ὑποσπόνδους ἀφῆκεν, λαβὼν 

παρ’ αὐτῶν ἐκδότους τοὺς φυγάδας. Φίλιππος μὲν οὖν ταύτην πρώτην 

μάχην νικήσας εὐθαρσεστέρους ἐποίησε τοὺς Μακεδόνας πρὸς τοὺς ἐφεξῆς 

ἀγῶνας. Πρβ. Iustinus 7.6.6–16 (Seel 1935). Hammond & 

Griffith 1979, 203–212. Hammond 1989, 138. Worthington 

2008, 19–25.
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Διόδωρος Σικελιώτης 16.8.3 (Walton): ἡ δὲ πόλις αὕτη κειμένη 

κατὰ τῆς Θρᾴκης καὶ τῶν σύνεγγυς τόπων εὐφυῶς πολλὰ συνεβάλετο 

τῷ Φιλίππῳ πρὸς αὔξησιν. εὐθὺ γὰρ τὴν μὲν Πύδναν ἐχειρώσατο, πρὸς 

δὲ  Ὀλυνθίους συμμαχίαν ἔθετο καὶ Ποτίδαιαν ὡμολόγησε περιποιήσειν 

αὐτοῖς, ὑπὲρ ἧς  Ὀλύνθιοι πολλὴν σπουδὴν ἔσχον κυριεῦσαι τῆς πόλε-

ως. Για τις μυστικές διαπραγματεύσεις βλ. και Θεόπομπος, 

FGrHist 115 απ. 30ab. Δημοσθένης 20.63 (Πρoς Λεπτίνην, 

Foerster). Σχόλια στον Ολυνθιακό Β� 50 (Dilts). Αίλιος Αριστείδης, 

Συμμαχικός A� 480 (Dindorf). Λιβάνιος, Προγυμνάσματα 9.3.8 

(Foerster). Hammond & Griffith 1979, 238–244 και 356–357. 

Hammond 1989, 110. Hatzopoulos 1996, τόμ. I, 179–181. 

Hornblower 2008, 27–28. Worthington 2008, 41–42.
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Τα υπονοούμενα, πάντως, αυτά δεν επιβεβαιώνονται από την 

εικόνα των τάφων αυτής της περιόδου οι οποίοι έχουν ανα-

σκαφεί στην Πύδνα. Βλ. Μπέσιος 2010α, 115.

71

Δημοσθένης, Ολυνθιακός Α� 5 (Butcher): δῆλον γάρ ἐστι τοῖς  Ὀλυν-

θίοις ὅτι νῦν οὐ περὶ δόξης οὐδ’ ὑπὲρ μέρους χώρας πολεμοῦσιν, ἀλλ’ ἀνα-

στάσεως καὶ ἀνδραποδισμοῦ τῆς πατρίδος, καὶ ἴσασιν ἅ τ’ Ἀμφιπολιτῶν 

ἐποίησε τοὺς παραδόντας αὐτῷ τὴν πόλιν καὶ Πυδναίων τοὺς ὑποδεξα-

μένους· καὶ ὅλως ἄπιστον, οἶμαι, ταῖς πολιτείαις ἡ τυραννίς, ἄλλως τε κἂν 

ὅμορον χώραν ἔχωσι. Βλ. και Σχόλια στον Ολυνθιακό Α� 41 (Dilts), 

λήμμα καὶ Πυδναίων τοὺς ὑποδεξαμένους: Πύδνα πόλις Μακεδονίας. 

αὕτη ἀπέστη τοῦ ὑπακούειν Φιλίππῳ, καὶ ἐστράτευσε κατ’ αὐτῆς καὶ περὶ 

ταύτην τοιοῦτόν τι συνέβη· ὡς γὰρ κἀκεῖ τινες προδεδώκασιν, εἶθ’ ὕστερον 

γνόντες ὅτι οὐκ ἂν αὐτῶν φείσαιτο, ἔφυγον ἐπὶ τὸ  Ἀμύντιον ἱερὸν τοῦ 

πατρὸς αὐτοῦ· κολακεύοντες γὰρ αὐτοῦ τὸν πατέρα πρώην οἱ Πυδναῖοι 

ἱερὸν αὐτοῦ ἐποίησαν· ὅμως οὐδ’ ἐκεῖσε καταφυγόντων ἐφείσατο, ἀλλ’ 

ἀναστήσας αὐτοὺς ὅρκοις ἐπὶ τῷ μηδὲν ποιῆσαι ἐξελθόντας ἀνεῖλε. F1S. 

Βλ. σημ. 63 και Habicht 1970, 11–12.

72

Διόδωρος Σικελιώτης, 16.31.6 (Walton): ἅμα δὲ τούτοις πρατ-

τομένοις Φίλιππος ὁ τῶν Μακεδόνων βασιλεὺς Μεθώνην μὲν ἐκπολιορ-

κήσας καὶ διαρπάσας κατέσκαψε, Παγασὰς δὲ χειρωσάμενος ἠνάγκασεν 

ὑποταγῆναι. 16.34.4–5 (Walton): Φίλιππος δ’ ὁρῶν τοὺς Μεθωναίους 

ὁρμητήριον παρεχομένους τὴν πόλιν τοῖς πολεμίοις ἑαυτοῦ πολιορκίαν 

συνεστήσατο. καὶ μέχρι μέν τινος οἱ Μεθωναῖοι διεκαρτέρουν, ἔπειτα 

κατισχυόμενοι συνηναγκάσθησαν παραδοῦναι τὴν πόλιν τῷ βασιλεῖ ὥστε 

ἀπελθεῖν τοὺς πολίτας ἐκ τῆς Μεθώνης ἔχοντας ἓν ἱμάτιον ἕκαστον.  

ὁ δὲ Φίλιππος τὴν μὲν πόλιν κατέσκαψε, τὴν δὲ χώραν διένειμε τοῖς Μα-

κεδόσιν. ἐν δὲ τῇ πολιορκίᾳ ταύτῃ συνέβη τὸν Φίλιππον εἰς τὸν ὀφθαλμὸν 

πληγέντα τοξεύματι διαφθαρῆναι τὴν ὅρασιν. Η εικόνα, πάντως,  

της αρχαίας Μεθώνης από τις μέχρι τώρα ανασκαφές δεν 

φαίνεται να επιβεβαιώνει τη μαρτυρία του Διοδώρου Σικελιώ-

τη για την εκ θεμελίων καταστροφή της πόλης. Hammond & 

Griffith 1979, 254–258, 361–362. Hammond 1989, 156–157. 

Ο Errington (2007) υπογραμμίζει τη διαφορετική μεταχείρη-Errington (2007) υπογραμμίζει τη διαφορετική μεταχείρη- (2007) υπογραμμίζει τη διαφορετική μεταχείρη-

ση του Φιλίππου στις πόλεις που καταλάμβανε. Worthington 

2008, 47–49.
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IGLPalermo 128 (IG II² 130) στίχ. 8–14: ἐπαινέ[σ]|[αι 
Λαχάρη]ν Χάρητος Ἀπολλωνιάτη̣[ν] | [...8....]ον ὅτι πρόθυ-
μος ἦν τ̣[οῖς π]|[ολίταις ὑ]πηρετεῖν καὶ ἔπεμψ[εν ..] | [...7...]ον 
ἑαυτοῦ εἰς Μεθώνη[ν κ]α[ὶ] | [εἶναι αὐ]τὸν πρόξενον τοῦ 
δήμου τ[ο]|[ῦ Ἀθηναί]ων κ.λπ.
74

Πολύαινος, Στρατηγήματα 4.2.15 (Woelffin & Melber): Φίλιππος 

τοῖς Μεθωναίων τείχεσι κλίμακας προσήγαγεν καὶ δι’ αὐτῶν πολλοὺς 

Μακεδόνας ἀνεβίβασε πολιορκητάς. ἐπεὶ δὲ ἀνέβησαν ἐπὶ τὰ τείχη, 

ἀφεῖλε τὰς κλίμακας, ὅπως ἐλπίδα τοῦ καταβῆναι μὴ ἔχοντες προθυμό-

τερον τῶν τειχῶν κρατήσειαν. Hatzopoulos, Knoepfler & Marigo-

Papadopoulos 1990, 665–668.

75

Σχόλια στον  Ὀλυνθιακό Γ� 43a (Dilts), λήμμα Φίλιππος ἀσθενῶν: ἐπι-

κινδύνως ἀσθενῆσαί φασι Φίλιππον ὅτε τὴν Μεθώνην ἐπολιόρκει, Ἀστέρος 

τινὸς στρατιώτου Μεθωναίου ἀπὸ τοῦ τείχους ἐπιγράψαντος τῷ δόρατι 

‘Ἀστὴρ Φιλίππῳ θανάσιμον [ἐπι]πέμπει βέλος’, εἶτα πέμψαντος καὶ κατὰ 

τύχην τινὰ ἐπιτυχόντος κατὰ τοῦ ὀφθαλμοῦ. λέγεται δὲ ὅτι καὶ ὁ Φίλιππος 

ἀντέγραψε πρὸς αὐτὸν καὶ ἀντηκόντισεν, ὅμως οὐκ ἐπέτυχεν αὐτός, ‘Ἀστέ-

ρα Φίλιππος ἢν λάβῃ κρεμήσεται’ (PrTBcAfVbWd). Βλ. και Σχόλια 

στον Περί του στεφάνου, 124 (Dilts): τὸν ὀφθαλμὸν] ἤδη ἔγνωμεν ὅτι 

τὸν ὀφθαλμὸν ἐπλήγη ὁ Φίλιππος ἐν τῇ Μεθώνῃ, τὴν δὲ κλεῖν ἐν  Ἰλλυριοῖς, 

τὸ δὲ σκέλος καὶ τὴν χεῖρα ἐν Σκύθαις (Avp). Σύμφωνα με τον Πλού-

ταρχο, ο οποίος αντλεί από τα Μακεδονικά του Καλλισθένη, το 

περιστατικό συνέβη κατά την πολιορκία της Ολύνθου (Συναγωγή 

ιστοριών παραλλήλων ελληνικών και ρωμαϊκών 307d, Nachstaedt = 

Στοβαίος, 3.7.67, Wachsmuth & Hense): Φίλιππος Μεθώνην καὶ  

Ὄλυνθον βουλόμενος πορθῆσαι καὶ βιαζόμενος ἐπὶ τῷ Σανδάνῳ ποταμῷ 

διαβῆναι πέραν ὑπό τινος τῶν  Ὀλυνθίων  Ἀστέρος ὀνόματι ἐτοξεύθη τὸν 

ὀφθαλμόν, εἰπόντος· ‘Ἀστὴρ Φιλίππῳ θανάσιμον πέμπει βέλος’· ὁ δ’ ὀπίσω 

διανηξάμενος πρὸς τοὺς οἰκείους σῴζεται ἀπολέσας τὸν ὀφθαλμόν· ὡς Καλ-

λισθένης ἐν τρίτῳ Μακεδονικῶν. Στα σχόλια στον Δημοσθένη που 

αποδίδονται στον Δίδυμο (Pearson & Stephens 1983, P.Berol. 

9780, στήλη 12, 40–50) αναφέρονται ως πηγές για το συμβάν 

ο Θεόπομπος (FGrHist 115 απ. 384), ο Μαρσύας (FGrHist 135 

απ. 16) και ο Δούρις (FGrHist 76 απ. 36), από τους οποίους ο 

τελευταίος, επιρρεπής στην τερατολογία, αναφέρει και το όνο-

μα του ακοντιστή: περὶ ὧν ἔσχε τραυμάτων ὁ Φίλιππ[ος ε] ἴρηται μ(ὲν) 

ἡμῖν ἐντελῶς· κ(αὶ) νυνὶ δ’ εἰς βραχὺ ὑπομνηστέον. περὶ μ(ὲν) γ(ὰρ) τὴν 
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Μεθώνης πολιορκίαν τὸν δεξιὸν ὀφθαλ[μὸ]ν ἐξεκόπη τοξεύματι πληγείς, 

ἐ[ν] ὧι τὰ μηχανώματα κ(αὶ) τὰς χωστρίδας [λ]εγομ(έν)ας ἐφεώρα, καθά-

περ ἐν τῆι δ´ τῶν περὶ αὐτὸν ἱστοριῶν ἀφηγεῖται Θεόπομπος, οἷς κ(αὶ) Μαρ-

σύας ὁ Μακεδὼν ὁμολογεῖ. ὁ δ(ὲ) Δοῦρις, ἔδει γ(ὰρ) αὐτὸν κ(αὶ) ἐνταῦθα 

τερατ[ε]ύσε[σθαι, Ἀ]στέρα φησὶ (εἶναι) τοὔνομα τοῦ τὸ ἀκ[όντιον καιρίως] 

ἐπ’ αὐτὸν ἀφέντος, [τ]ῶν [συνεστρα]τευκότων αὐτῶι σχε[δ]ὸν [πάν]των το-

ξεύμα[τ]ι λεγόντων [α]ὐτὸ[ν] τετρῶσθαι. Βλ. και Διόδωρος Σικελιώτης 

16.34.5 (σημ. 72). Στράβων 8.6.15 (σημ. 9). Αρποκρατίων, Λέξεις 

δέκα ρητόρων, λήμμα Μεθώνη (Dindorf). Θεμίστιος, Σοφιστής 284c 

(Harduin). Κλαύδιος Αιλιανός, Περί ζώων ιδιότητος 9.7 (Hercher). 

Σούδα Κ 356, λήμμα Κάρανος. Hatzopoulos, Knoepfler & 

Marigo-Papadopoulos 1990, 661–663.

76

Δημοσθένης, Κατά Φιλίππου Γ� 26 (Butcher):  Ὄλυνθον μὲν δὴ καὶ 

Μεθώνην καὶ  Ἀπολλωνίαν καὶ δύο καὶ τριάκοντα πόλεις ἐπὶ Θρᾴκης ἐῶ, 

ἃς ἁπάσας οὕτως ὠμῶς ἀνῄρηκεν ὥστε μηδ’ εἰ πώποτ’ ᾠκήθησαν προσελ-

θόντ’ εἶναι ῥᾴδιον εἰπεῖν. Hammond & Griffith 1979, 254–258, 

361–362. Οι τάφοι, οι οποίοι έχουν ανασκαφεί στη θέση Πα-

λαιοκαταχάς και στο σημερινό Αιγίνιο, ανήκαν προφανώς στη 

χώρα της ‘νέας’ Μεθώνης, η οποία κατά τους Hatzopoulos, 

Knoepfler & Marigo-Papadopoulos (1990, 667–668 με τη 

σημ. 91) είχε ενσωματωθεί στην Πύδνα. Βλ. Κεφάλαιο 2 και 

πρβ. Papazoglou 1988, 105–106.

77

Ψευδο-Πλούταρχος, Βίοι των δέκα ρητόρων 851a (Mau): καὶ λυ-

τρωσαμένῳ πολλοὺς τῶν ἁλόντων ἐν Πύδνῃ καὶ Μεθώνῃ καὶ  Ὀλύνθῳ ὑπὸ 

Φιλίππου. Οι Hatzopoulos, Knoepfler & Marigo-Papadopoulos 

(1990, 665–668) πιθανολογούν κάποιοι να μεταφέρθηκαν 

στην Αθήνα και κάποιοι ακόμα και στην Ερέτρια.

78

Αριστοτέλης, απ. 551 (Rose) = Αθήναιος, Δειπνοσοφισταί 6.27 

(Kaibel): Ἀριστοτέλης δὲ ἐν τῇ Μεθωναίων πολιτείᾳ ‘παράσιτοι, φησί, 

τοῖς μὲν ἄρχουσι δύο καθ’ ἕκαστον ἦσαν, τοῖς δὲ πολεμάρχοις εἷς. τεταγμέ-

να δ’ ἐλάμβανον παρ’ ἄλλων τέ τινων καὶ τῶν ἁλιέων ὄψον’. Οι παράσιτοι 

διορίζονταν ως προσωπικό των ιερών της πόλης για την οργά-

νωση των καθιερωμένων κοινών ευωχιών προς τιμήν κάποιου 

θεού, γεγονός το οποίο υποδηλώνει την πολιτική οργάνωση 

της Μεθώνης κατά τα αθηναϊκά πρότυπα. Για τους παρασίτους 

και το παρασίτιον βλ. Αθήναιος, Δειπνοσοφισταί 6.26 (Kaibel). 

Woodhead 1997, αρ. 153. SEG 34.157. Peek 1969, αρ. 338 

(SEG 11.440a Addenda et Corrigenda). Ziehen 1949.

79

Αριστοτέλης, απ. 552 (Rose) = CPG I, Ζηνόβιος 1, 79, λήμμα: 

ἀμουσότερος Λειβηθρίων: Λειβήθριοι ἔθνος ἐστὶ Πιερικόν, οὗ καὶ  Ἀρι-

στοτέλης μέμνηται ἐν τῇ Μεθωναίων πολιτείᾳ. λέγονται δὲ ἀμουσότατοι 

εἶναι οἱ Λειβήθριοι, ἐπειδὴ παρ’ αὐτοῖς ἐγένετο ὁ τοῦ  Ὀρφέως θάνατος 

(πρβ. και CPG I, Διογενιανός 2, 26 και 7, 14. CPG II, Διογενια-

νός 1, 37 και Αποστόλιος 2, 67 και 10, 50, λήμμα ἀμουσότερος 

Λειβηθρίων: ἐπὶ τῶν ἀμούσων καὶ ἀπαιδεύτων. Λειβήθριοι γὰρ ἔθνος 

Πιερικόν ἐστιν οὔτε μέλους ἁπλῶς οὔτε ποιήματος ἔννοιαν λαμβάνον. 

λέγονται δὲ ἀμουσότατοι εἶναι, ἐπειδὴ παρ’ αὐτοῖς ὁ τοῦ  Ὀρφέως ἐγένετο 

θάνατος). Για την παροιμία βλ. Garcia Romero 2011.

80

Στράβων 7a.1.22 (Meineke): ἐν μὲν οὖν τῷ πρὸ τῆς Πύδνης πεδίῳ 

Ῥωμαῖοι Περσέα καταπολεμήσαντες καθεῖλον τὴν τῶν Μακεδόνων βα-

σιλείαν, ἐν δὲ τῷ πρὸ τῆς Μεθώνης πεδίῳ γενέσθαι συνέβη Φιλίππῳ τῷ 

Ἀμύντου τὴν ἐκκοπὴν τοῦ δεξιοῦ ὀφθαλμοῦ καταπελτικῷ βέλει κατὰ τὴν 

πολιορκίαν τῆς πόλεως.

81

Κοντολέων 1963, 25.

82

Κοντολέων 1963, 6–26, κυρίως 11 και 24, και σημ. 30.

83

Θεόφραστος, Περί φυτών ιστορίας 5.2.1 (Hort): διαιροῦσι γάρ τινες 

κατὰ τὰς χώρας, καί φασιν ἀρίστην μὲν εἶναι τῆς ὕλης πρὸς τὴν τεκτονικὴν 

χρείαν τῆς εἰς τὴν  Ἑλλάδα παραγινομένης τὴν Μακεδονικήν· λεία τε γάρ 

ἐστι καὶ ἀστραβὴς καὶ ἔχουσα θυῖον. δευτέραν δὲ τὴν Ποντικήν, τρίτην 

δὲ τὴν ἀπὸ τοῦ  Ῥυνδάκου, τετάρτην δὲ τὴν Αἰνιανικήν· χειρίστην δὲ τήν 

τε Παρνασιακὴν καὶ τὴν Εὐβοϊκήν· καὶ γὰρ ὀζώδεις καὶ τραχείας καὶ ταχὺ 

σήπεσθαι. περὶ δὲ τῆς  Ἀρκαδικῆς σκεπτέον.



Κεφάλαιο 2
Η ανασκαφή του ‘Υπογείου’
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1. Εισαγωγή
Ο οικισμός της αρχαίας Μεθώνης βρίσκεται στα δυτικά παράλια του Θερμα-
ϊκού κόλπου, αμέσως βόρεια της Νέας Αγαθούπολης, στη βόρεια Πιερία.1 Οι 
προσχώσεις των ποταμών Αξιού, Λουδία και κυρίως του Αλιάκμονα έχουν 
αλλάξει σημαντικά τη μορφή του τοπίου, με αποτέλεσμα σήμερα ο αρχαίος 
οικισμός να απέχει περίπου 500μ. από τη θάλασσα. Στην αρχαιότητα, ωστό-
σο, ο Θερμαϊκός Κόλπος έβρεχε την ανατολική πλευρά του οικισμού και ει-
σχωρούσε βαθειά και στη βόρεια πλευρά, με δυνατότητα ελλιμενισμού και 
στις δύο πλευρές. Το κύριο λιμάνι πρέπει να τοποθετηθεί στα βόρεια, θέση 
η οποία προστατευόταν τόσο από τους νότιους ανέμους, οι οποίοι καταπο-
νούν ιδιαίτερα τα παράλια της Πιερίας, όσο και από τους βόρειους. Επομέ-
νως, το λιμάνι της αρχαίας Μεθώνης ήταν το ασφαλέστερο του Θερμαϊκού 
(Σχέδιο 1, Φωτογραφία 1). Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με την άμεση 
γειτνίαση της θέσης με τον βασικό οδικό άξονα Β-Ν της αρχαιότητας, προ-
σέδωσε ιδιαίτερη γεωστρατηγική σημασία στη Μεθώνη, γιατί η πόλη πα-
ρείχε τη δυνατότητα επαφών και διείσδυσης προς την Κεντρική και Δυτική 
Μακεδονία, καθώς και προς την ενδοχώρα της Βαλκανικής.

Οι πρόσφατες ανασκαφές στην αρχαία Μεθώνη έδειξαν ότι ο χώρος 
είχε συνεχή κατοίκηση από τη Νεότερη Νεολιθική μέχρι και το 354 π.Χ.2 
και το λιμάνι της φαίνεται πως αποτέλεσε κομβικό σημείο στην εμπορική 
κίνηση του Αιγαίου ήδη από τις πρώιμες φάσεις της Εποχής του Χαλκού. 
Μάλιστα υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις για επαφές με νοτιοελληνικά κέντρα 
τουλάχιστον από την  Ύστερη Εποχή του Χαλκού αλλά κυρίως κατά τη διάρ-
κεια του α΄ και β΄ αποικισμού.3 Δεν είναι καθόλου τυχαίο το γεγονός ότι η 
—ελλιπής κατά τα άλλα— φιλολογική παράδοση θεωρεί τη Μεθώνη ως την 
αρχαιότερη αποικία στα βόρεια παράλια του Αιγαίου.4 Σύμφωνα με τα μέχρι 
τώρα δεδομένα, δεν μπορεί να αμφισβητηθεί ο ρόλος των πρωτοπόρων Ευ-
βοέων, και ειδικά των Ερετριέων, στην ίδρυση της αποικίας στη Μεθώνη, 
αφού οι επαφές αυτές με τον μυχό του Θερμαϊκού είναι γνωστές ήδη από 
την Πρωτογεωμετρική περίοδο.

Η περιορισμένη σχετικά έρευνα που έχει διεξαχθεί στη Μεθώνη και 
ο πλούτος τόσο των κινητών όσο και των ακίνητων ευρημάτων έχουν κα-
ταστήσει εμφανή τη διαχρονική ακμή του οικισμού από τη Νεότερη Νεο-
λιθική μέχρι και το 354 π.Χ. Ευνοϊκή συγκυρία υπήρξε ο εντοπισμός του 
εμπορικού και πολιτικού κέντρου του οικισμού, δηλαδή της αρχαίας Αγο-
ράς, στο διάσελο μεταξύ δύο χαμηλών λόφων, του ανατολικού και του δυτι-
κού. Μάλιστα, η Αγορά περιλαμβάνει μνημειακά κτίρια των αρχαϊκών κυρί-
ως χρόνων (Σχέδιο 2, Φωτογραφία 2). Ανατολικότερα από την Αγορά, στην 
κορυφή του ανατολικού λόφου εντοπίστηκε ένα εύρημα που αναμένεται 
να συνεισφέρει σημαντικά στη μελέτη της διαδικασίας του β΄ αποικισμού 
στον βορειοελλαδικό χώρο. Πρόκειται για έναν χώρο, ο οποίος ονομάστηκε 
συμβατικά ‘Υπόγειο’. Η κατασκευή του υπόγειου αυτού χώρου μπορεί να 
χρονολογηθεί στα τέλη της Γεωμετρικής Εποχής, κατά την αρχική δηλαδή 

Η ανασκαφή του ‘Υπογείου’
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Σχέδιο 1  

Χάρτης με τον οικισμό  

της αρχαίας Μεθώνης  

και τον οικισμό  

των Μακεδόνων μετά  

το 354 π.Χ. 

φάση της ίδρυσης της αποικίας από τους Ερετριείς. Πρέπει να σημειωθεί ότι το πλή-
θος των ευρημάτων του χώρου αυτού δεν αφήνει καμία αμφιβολία για τις εκτεταμέ-
νες επαφές της Μεθώνης με μεγάλο αριθμό εμπορικών κέντρων του Αιγαίου και της 
ανατολικής Μεσογείου.

Τα ευρήματα του ‘Υπογείου’ αποδεικνύουν ότι ήδη από την αρχή της ίδρυσης 
της αποικίας δημιουργήθηκαν στη Μεθώνη εργαστήρια για την κατασκευή αντικει-
μένων από μεγάλη ποικιλία υλικών, όπως πηλό, χρυσό, χαλκό, σίδηρο, γυαλί, ελεφα-
ντόδοντο, κέρατα ελαφιού και οστά ζώων. Την εικόνα ενός εκτεταμένου βιομηχανι-
κού κέντρου, στο μέτρο πάντα της εποχής, εμφανίζει η Μεθώνη και κατά τις επόμε-
νες περιόδους, σύμφωνα με τη μέχρι τώρα έρευνα. Η εν λόγω παραγωγή κάλυπτε τις 
ανάγκες ζήτησης της εγχώριας αγοράς, αλλά απευθυνόταν και προς την ενδοχώρα της 
Μακεδονίας και της Βαλκανικής. Επομένως, η Μεθώνη υπήρξε μεγάλο κέντρο παρα-
γωγής, καθώς επίσης και μεγάλο διαμετακομιστικό κέντρο. Αυτοί οι λόγοι καθόρισαν 
και επέβαλαν την ίδρυση αποικίας στη θέση από τους Ερετριείς, τους οποίους ο το-
πικός πληθυσμός φαίνεται να αποδέχτηκε, γεγονός που συνέβαλε στη λαμπρή ακμή 
της θέσης στην Αρχαϊκή και Κλασική περίοδο.



45 

Φωτογραφία 1 

Η θέση της αρχαίας 

Μεθώνης από ΒΔ.

Φωτογραφία 2 

Αγορά αρχαίας Μεθώνης, 

«Κτίριο Α», δημόσιο κτίριο 

αρχαϊκής εποχής.

Σχέδιο 2 

Νέα Αγαθούπολη, 

Αγροτεμάχιο 274.  

Κάτοψη Αγοράς αρχαίας 

Μεθώνης.

2. Η έρευνα στην κορυφή του ανατολικού λόφου
Η ανασκαφή του αγροτεμαχίου 274 της Νέας Αγαθούπολης έδειξε ότι στην 
κορυφή του ανατολικού λόφου υπήρχε οικισμός ήδη από τη Νεότερη Νεο-
λιθική Εποχή. Όπως έχει αποδειχθεί, η θάλασσα, ιδιαίτερα μετά τη ραγδαία 
άνοδο της στάθμης της ήδη από την αρχική φάση του Ολόκαινου, διέβρωσε 
το μεγαλύτερο τμήμα του λόφου, όπου αναπτύχθηκε ο οικισμός κατά τη 
Νεολιθική, καθώς και την Πρώιμη Εποχή του Χαλκού. Από τις φάσεις αυτές 
διασώθηκε μικρό τμήμα από το δυτικό όριό τους, το οποίο οριζόταν από 
αντίστοιχες τάφρους (Σχέδιο 3).5

Η ανασκαφή στο αγροτεμάχιο 274 έδειξε ότι σημειώθηκαν μεγάλες 
διαβρώσεις και στο εναπομείναν τμήμα της κορυφής του λόφου. Μετά την 
αφαίρεση του διαταραγμένου από την άροση επιφανειακού στρώματος, 
αποκαλύφθηκε αμέσως το φυσικό έδαφος. Από τη Νεότερη Νεολιθική δι-
ασώθηκε το κατώτερο τμήμα τάφρου, το οποίο στη σωζόμενη μορφή έδινε 
την εντύπωση αύλακος, ενώ εντοπίστηκε και τάφρος της Πρώιμης Εποχής 
του Χαλκού. Από την εποχή αυτή διασώθηκε και το κατώτερο τμήμα απο-
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θηκευτικών λάκκων, οι οποίοι, από ανάλογα παραδείγματα της βόρειας Πι-
ερίας,6 συνήθως ξεπερνούσαν σε βάθος το 1,00μ.

Είναι σαφές ότι στην κορυφή του λόφου όχι μόνο διαβρώθηκαν οι 
επιχώσεις του οικισμού της Νεότερης Νεολιθικής μέχρι την εγκατάλειψή 
του το 354 π.Χ., αλλά χαμήλωσε και ο λόφος κατά τουλάχιστον 1,00μ. Δεν 
μπορούν να αποκλειστούν, ωστόσο, και ισοπεδώσεις για κάποιο μεγάλο 
οικοδομικό πρόγραμμα, αφού η κορυφή του λόφου, ως επιφανές σημείο, 
προσφέρεται για κάποιο σημαντικό οικοδόμημα. Πάντως, οι σκουρόχρωμες 
επιχώσεις άνω των 2,00μ., οι οποίες εντοπίστηκαν στο χαμηλότερο τμήμα 
του λόφου στα δυτικά, υποδεικνύουν ότι προέρχονται από τη σταδιακή δι-
άβρωση των λόφων μετά την εγκατάλειψη του οικισμού και επιτρέπουν να 
αποδοθεί η ελλιπής διατήρηση των επιχώσεων της κορυφής στον καθορι-
στικό παράγοντα της διάβρωσης.

Από τις μεταγενέστερες επεμβάσεις των ιστορικών χρόνων διασώ-
θηκε μόνο το όρυγμα του ‘Υπογείου’ (Σχέδιο 3), του οποίου η κατασκευή 
ανάγεται στα τέλη της Γεωμετρικής Εποχής. Στην κορυφή του λόφου δεν δι-
ατηρήθηκε καμία υπέργεια κατασκευή και αυτό δυσχεραίνει ως έναν βαθμό 
την ερμηνεία του ‘Υπογείου’. Αν, μάλιστα, η ανασκαφή της Μεθώνης περι-
οριζόταν σε αυτό το σημείο, η εικόνα του οικισμού θα παρουσιαζόταν ιδι-

Σχέδιο 3  

Νέα Αγαθούπολη, Αγροτεμάχιο 

274. Κάτοψη της κορυφής  

του ανατολικού λόφου.  

Τάφρος της Νεώτερης 

Νεολιθικής και της Πρώιμης 

Εποχής του Χαλκού, λάκκοι 

της Πρώιμης Εποχής  

του Χαλκού και το ‘Υπόγειο’.
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Φωτογραφία 3, 4

Το ‘Υπόγειο’ κατά  

την ανασκαφή.

αίτερα αποσπασματική. Φαίνεται, πάντως, ότι ο χώρος αυτός προοριζόταν 
για υπόγειο κάποιου οπωσδήποτε σημαντικού κτιρίου, το οποίο φυσικά θα 
ήταν στεγασμένο και με αυτόν τον τρόπο θα εξασφαλιζόταν η διατήρηση 
και η λειτουργία του υπόγειου χώρου αποτελεσματικά.

Η ανασκαφή του ‘Υπογείου’ πραγματοποιήθηκε κατά τις ανασκαφι-
κές περιόδους 2003 και 2004, όταν και επιχώθηκε προσωρινά για λόγους 
ασφαλείας, ενώ η έρευνα συνεχίστηκε και ολοκληρώθηκε κατά τις περιό-
δους 2006 και 2007.7 Η ανασκαφή υπήρξε χρονοβόρα λόγω της μοναδικό-
τητας του ευρήματος, της πυκνότητας των κινητών ευρημάτων και κυρί-
ως των δυσκολιών τις οποίες επέτεινε η αστάθεια των τοιχωμάτων, επειδή 
κάθε φορά αυτά έπρεπε να αντιστηρίζονται για την ασφάλεια του προσω-
πικού. Για τους ίδιους λόγους, με την πρόοδο της έρευνας σε βάθος πραγ-
ματοποιείτο εκσκαφή του φυσικού εδάφους περιμετρικά του ορύγματος, 
ώστε να δημιουργείται πλατύς αναβαθμός, ο οποίος, εκτός από την ασφά-
λεια που προσέφερε, διευκόλυνε σημαντικά την ταχύτερη απομάκρυνση 
των προϊόντων της ανασκαφής (Φωτογραφίες 3, 4).

Μετά την ανασκαφική περίοδο του 2004, διατυπώθηκε προκαταρ-
κτικά ότι ο υπόγειος αυτός χώρος ήταν ένα είδος ‘ψυγείου’, το οποίο προ-
οριζόταν για την αποθήκευση κάποιου προϊόντος, ίσως οίνου,8 και για να 
ανταποκριθεί στη λειτουργία αυτή, δεδομένων των διαστάσεών του, περι-
λάμβανε πατώματα με ξύλινα δάπεδα, τα οποία επικοινωνούσαν με ξύλι-
νες κλίμακες. Το συμπέρασμα αυτό οφειλόταν στα άφθονα ίχνη ξύλινων 
δοκαριών που βρέθηκαν κυρίως στο κατώτερο τμήμα του ‘Υπογείου’, ενώ 
η κάλυψη συνεχόμενων ιχνών ξύλου από ομοιόμορφο στρώμα πρασινωπού 
πηλού θεωρήθηκε ως μόνωση δαπέδου (Φωτογραφία 5). Την άποψη αυτή 
ενίσχυε και το γεγονός ότι στον μυχό της ΒΑ γωνίας του ορύγματος διατη-
ρήθηκε κενός χώρος δοκαριού σε όρθια θέση (Φωτογραφία 6) από το βάθος 
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των 7,00μ. μέχρι το βάθος των 10μ. Ακόμα, στη νότια παρειά του ορύγμα-
τος, στην περιοχή της ΝΑ γωνίας, εντοπίστηκαν δύο μικρές κόγχες 4,20μ. 
ψηλότερα από το δάπεδο, πιθανώς από οριζόντια δοκάρια.

Η ολοκλήρωση της έρευνας του ‘Υπογείου’ το 2006 και 2007 ανέ-
τρεψε την παραπάνω αρχική εκτίμηση. Το δυτικό τμήμα του δαπέδου του 
χώρου ήταν ανομοιόμορφα σκαμμένο και εκτεινόταν βαθύτερα από το ανα-
τολικό. Συγκεκριμένα, το νότιο τμήμα του ήταν χαμηλότερο κατά περίπου 
0,15μ. από το ανατολικό, ενώ στο βόρειο όριο εξομαλυνόταν αυτή η υψομε-
τρική διαφορά. Επιπλέον, το κατώτερο τμήμα της δυτικής παρειάς δεν είχε 
λαξευτεί εντελώς κάθετα, όπως συνέβαινε στις τρεις άλλες πλευρές (Σχέδιο 
4, Φωτογραφία 7). Τα δεδομένα αυτά αποτελούν ισχυρή ένδειξη ότι η εκ-
σκαφή του ‘Υπογείου’ δεν ολοκληρώθηκε και επομένως και η λειτουργία 
του χώρου ματαιώθηκε, προφανώς εξαιτίας των ίδιων προβλημάτων που 
αντιμετώπισε και το συνεργείο της ανασκαφής με τη συμπεριφορά των γε-
ωλογικών στρωμάτων. Τα γεωλογικά αυτά στρώματα αποτελούνται κυρίως 
από εναλλαγή στρωμάτων πηλών και αμμοπηλών με κάποιες μικρές στρώ-
σεις από άμμους ή ψαμμίτη.9 Τα στρώματα των αμμοπηλών εμφανίζουν 
σταθερότητα, αντίθετα από τα στρώματα των πηλών, τα οποία σχίζονται σε 
μεγάλους όγκους και προκαλούν τη στατική ανεπάρκεια του ορύγματος. 
Το πρόβλημα αυτό ήταν ιδιαίτερα εμφανές στα ανώτερα στρώματα, όπου 
η υγρασία και η θερμοκρασία του εδάφους παρουσίαζε αυξομειώσεις κατά 
διαφορετικές εποχές του έτους.

Σύμφωνα με τα ανασκαφικά δεδομένα, εκτιμάται ότι το ‘Υπόγειο’ 
άρχισε να επιχώνεται βιαστικά. Συγκεκριμένα, στο κατώτερο τμήμα και σε 
ύψος μεγαλύτερο του 1,00μ., κυριαρχεί στρώμα πρασινωπού πηλού, όπου 
διακρίνονται πολλοί ωμοί πλίνθοι και πολλοί αργοί λίθοι (Φωτογραφίες 
8–10). Εντοπίστηκαν ακόμη ίχνη κορμών δένδρων ή ξύλινων δοκαριών και, 

Φωτογραφία 5

‘Υπόγειο’.  Ίχνη ξύλινων 

δοκαριών σε στρώμα 

πρασινωπού πηλού.

Φωτογραφία 6

‘Υπόγειο’. Αποτύπωμα 

δοκαριού στη ΒΑ γωνία.
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Σχέδιο 4 

Νέα Αγαθούπολη, 

Αγροτεμάχιο 274.  

Τομή ‘Υπογείου’.
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Φωτογραφία 8

‘Υπόγειο’, Φάση I.  

Διακρίνονται: ωμοί πλίνθοι, οργανικά 

υπολείμματα από δοκάρια, τμήμα 

πιθαριού μέσα σε στρώμα πρασινωπού 

πηλού από διαλυμένους πλίνθους.

Φωτογραφία 7 

Το δάπεδο του ‘Υπογείου’.  

Διακρίνεται το δυτικό του τμήμα, 

σκαμμένο βαθύτερα από το ανατολικό. 

 Στο ανατολικό τμήμα, παραμερισμένοι 

αργοί λίθοι από το κατώτερο στρώμα  

της επίχωσης.

Φωτογραφία 9

‘Υπόγειο’, Φάση I.  

Αργοί λίθοι στη ΝΑ γωνία.
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ανάμεσα στα απορρίμματα του οικισμού (όστρακα αγγείων, οστά, όστρεα 
κ.ά.), κομμάτια πιθαριού, καθώς και τμήματα σκελετού μικρού ζώου. Το εν 
λόγω στρώμα θεωρείται η Φάση Ι της επίχωσης του ‘Υπογείου’, επειδή είναι 
ενιαίο στρώμα το οποίο πρέπει να δημιουργήθηκε, όπως δείχνει η στρωμα-
τογραφία του, σε πάρα πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, όταν όλα τα πα-
ραπάνω υλικά ρίχθηκαν ταυτόχρονα από διάφορες πλευρές του ορύγματος 
(Φωτογραφία 11). Η Φάση Ι της επίχωσης αποδεικνύει ότι το ‘Υπόγειο’ δεν 
λειτούργησε ποτέ ως υπόγειο, δηλαδή, ποτέ δεν κατασκευάστηκαν ενδιά-
μεσα ξύλινα πατώματα, τα οποία θα ήταν απαραίτητα για τη λειτουργία του 
χώρου ως υπογείου. Διαφορετικά, τα υλικά επίχωσης που περιγράφηκαν 
παραπάνω (πλίνθοι, λίθοι κ.ά.) δεν θα μπορούσαν να καταλήξουν στο κατώ-
τερο τμήμα του ορύγματος.

Η Φάση ΙΙ της επίχωσης του ‘Υπογείου’, ύψους μεγαλύτερου των 
2,00μ., πρέπει και αυτή να ολοκληρώθηκε σε πάρα πολύ σύντομο χρονικό 
διάστημα. Αντίθετα με την Φάση Ι, στη Φάση ΙΙ της επίχωσης παρατηρού-
νται κανονικές, επάλληλες και προσεκτικά τοποθετημένες στρώσεις των 
υλικών της επίχωσης, για τις οποίες προφανώς υπήρξε πρόνοια. Και στη 
φάση αυτή εντυπωσιάζουν τα έντονα ίχνη ξύλινων δοκαριών ή κορμών δέν-
δρων (Φωτογραφία 12), κάποια από τα οποία δηλώνονται ενδεικτικά στο 
σχέδιο της τομής, καθώς και οι θέσεις κορμών μικρής σχετικά διαμέτρου, 
όπως διατηρήθηκαν σε αυτό το βάθος. Ωστόσο, η ανασκαφική εικόνα ήταν 
εντελώς διαφορετική: υπήρχαν αλλεπάλληλες στρώσεις με ίχνη ξύλου που 
φυσικά, λόγω οικονομικών και χρονικών περιορισμών, ήταν πρακτικά αδύ-
νατο να αποκαλυφθούν και να αποτυπωθούν και οι οποίες είχαν διάφορες 
κατευθύνσεις: άλλα ίχνη ξύλου παράλληλα με τα τοιχώματα (Α-Δ ή Β-Ν), 
συνήθως οριζόντια τοποθετημένα σε αρχική φάση, άλλα με έντονη κλίση 
προς το κέντρο μετά τη σταδιακή υποχώρηση των επιχώσεων του ‘Υπογεί-
ου’ και κάποια με κάθετη κατεύθυνση.

Φωτογραφία 10

‘Υπόγειο’, Φάση I.  

Αργοί λίθοι στη ΒΔ γωνία.
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Για να κατασκευαστεί το συγκεκριμένο όρυγμα, θεωρείται βέβαιο ότι 
πρέπει να υπήρξε πρόνοια για την κατασκευή κάποιας ισχυρής ξύλινης σκα-
λωσιάς περιμετρικά, η οποία θα συγκρατούσε τα τοιχώματά του.  Ίσως μάλι-
στα, ένα τμήμα των ιχνών ξύλου της Φάσης ΙΙ προέρχεται από την εν λόγω 
κατασκευή. Σε μία τουλάχιστον περίπτωση, πάντως, τα έντονα ίχνη ξύλου 
προς το ανατολικό όριο δεν αφήνουν καμία αμφιβολία ότι ανήκουν σε τερά-
στιο κορμό, κάτι που φυσικά δεν συνάδει με τη στερέωση των τοιχωμάτων 
(Φωτογραφία 13). Επομένως, παράλληλα με τα άφθονα απορρίμματα του 
οικισμού, πρέπει να χρησιμοποιήθηκε και μεγάλη ποσότητα ξυλείας για 
την κατά το δυνατόν ταχύτερη επίχωση του ‘Υπογείου’. Το στρώμα πηλού 
που σφραγίζει την εν λόγω φάση ανήκει κατά πάσα πιθανότητα στην επό-
μενη Φάση ΙΙΙ, αφού αυτή περιέχει στρώσεις πηλού και ψηλότερα. Πάντως, 
θεωρείται βέβαιο ότι η ομοιογένεια της επίχωσης της Φάσης ΙΙ και κυρίως η 
αφθονία της ξυλείας που χρησιμοποιήθηκε δεν αφήνουν καμία αμφιβολία 
ως προς την ταχύτητα επίχωσης του ‘Υπογείου’. Όπως είναι αναμενόμενο, 
ένα όρυγμα βάθους μεγαλύτερου των 11,00μ. και διαστάσεων στο δάπε-
δό του 3,60 U 4.20μ. (βλ. παρακάτω), εγκυμονούσε διάφορους κινδύνους 
σε περίπτωση μη επίχωσής του, ενώ πολύ πιθανόν δέσμευε και σημαντικό 
ωφέλιμο χώρο στην κορυφή του ανατολικού λόφου.

Η εικόνα της επόμενης Φάσης ΙΙΙ είναι αυτή των απορριμματικών 
λάκκων με πληθώρα αντικειμένων κατά στρώσεις και με ιδιαίτερη προσο-
χή: όστρακα αγγείων, κομμάτια από πήλινες τροφοπαρασκευαστικές κα-
τασκευές, μεταλλικά αντικείμενα, οστά ζώων, θαλάσσια όστρεα, εργαλεία, 
εργαστηριακά απορρίμματα κάθε είδους, στάχτες, κάρβουνα κ.ά., ενώ πολύ 
περισσότερα ήταν τα οργανικά υλικά, πιθανότερο από ξύλο, τα οποία απο-
σαθρώθηκαν (Φωτογραφία 14, 15). Ιδιαίτερα χαρακτηριστική είναι η καστα-
νή απόχρωση της επίχωσης της Φάσης ΙΙΙ, εξαιτίας της διάλυσης των φυτι-
κών υπολειμμάτων, γεγονός το οποίο πιστοποιείται και από την ευκολία με 
την οποία ανασκάφηκε αυτό το στρώμα.

Φωτογραφία 11

‘Υπόγειο’, Στρωματογραφία της Φάσης I. 

Τα στρώματα κυρίως πηλού 

διασταυρώνονται σε διαφορετικά ύψη, 

ανάλογα με την πλευρά από την οποία 

ρίχθηκαν τα υλικά.

Φωτογραφία 12

‘Υπόγειο’. Αποτυπώματα δοκαριών 

σε οριζόντια διάταξη, ενώ σε κάθετη 

διακρίνονται ίχνη κυκλικών κορμών.
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Φωτογραφία 13

‘Υπόγειο’. Αποτύπωμα μεγάλου κορμού 

σε επαφή με την ανατολική παρειά  

του ορύγματος.

Φωτογραφία 14

‘Υπόγειο’, Φάση III. Λεπτομέρεια  

των επιχώσεων στη δυτική πλευρά.

Φωτογραφία 15

‘Υπόγειο’, Φάση III. Λεπτομέρεια  

των επιχώσεων αμέσως κάτω από  

τον τοίχο Τ.14.
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Είναι σαφές ότι κύριο μέλημα όσων εργάστηκαν για την επίχωση της 
Φάσης ΙΙΙ ήταν η διασφάλιση, κατά το δυνατόν, της στατικής επάρκειας του 
χώρου που καταλάμβανε το ‘Υπόγειο’, αφού πάνω από την επίχωση αυτή 
διερχόταν τοίχος πλάτους 0,90–1,00μ. Ο τοίχος Τ.14 στα άκρα εντοπίστη-
κε περίπου 3,50μ. βαθύτερα από τη σημερινή επιφάνεια του φυσικού εδά-
φους, ενώ το κεντρικό τμήμα του σε βάθος περίπου 4,50μ. Είναι σίγουρο ότι 
ο τοίχος Τ.14 ανήκε σε υπέργεια κατασκευή (Σχέδιο 4), όπως αποδεικνύει 
και το γεγονός ότι βρίσκεται στο βόρειο τμήμα και όχι στον άξονα Α–Δ του 
ορύγματος, αφού αποκλίνει από αυτόν. Το δυτικότερο άκρο απέχει περίπου 
1,00μ. από την ΒΔ γωνία του ορύγματος, ενώ το ανατολικό περίπου 1,50μ. 
από την αντίστοιχη ΒΑ γωνία (Σχέδιο 5). Η υπέργεια αυτή κατασκευή πρέ-
πει να ήταν σημαντική, και λόγω του πλάτους του τοίχου (0,90–1,00μ.) και 
λόγω της ιδιαίτερα προσεγμένης λάξευσης των μεγάλων λίθων της βόρει-
ας πρόσοψής του (Φωτογραφία 16). Αντίθετα, η νότια όψη του τοίχου Τ.14 
αποτελείται από αργούς λίθους, μια μεγάλη κροκάλα και τμήμα από μεγά-
λο τριβείο (Φωτογραφία 17), αλλά η διάλυση της συνοχής του, εξαιτίας της 
σταδιακής υποχώρησης του τοίχου στο εσωτερικό του ορύγματος, δεν επι-
τρέπει την πλήρη αποτύπωση της νότιας όψης του, αν και ο τοίχος μάλλον 
δεν είχε νότια όψη. Κατά πάσα πιθανότητα, ο τοίχος Τ.14 ήταν αναλημματι-
κός, γεγονός που θα δικαιολογούσε την κατασκευή του σε χώρο με στατική 
ανεπάρκεια. Άλλωστε, όσο προσεγμένη και αν υπήρξε η επίχωση του ‘Υπο-
γείου’, η συμπίεση και η υποχώρηση των τεράστιων επιχώσεών του θα είχε 
αρχίσει πολύ γρήγορα.

Το όρυγμα έχει βάθος 11,50μ. από την επιφάνεια του φυσικού εδά-
φους, άγνωστος όμως παραμένει ο αντίκτυπος της διάβρωσης στο άνω πέ-
ρας του. Συνεπώς, όταν κατασκευάστηκε, το όρυγμα είχε βάθος πιθανόν 
μεγαλύτερο των 12,00μ. Με την πάροδο του χρόνου επήλθε συρρίκνωση 

Σχέδιο 5 

Νέα Αγαθούπολη, Αγροτεμάχιο 274. 

Κάτοψη ‘Υπογείου’ με τον τοίχο Τ.14.
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και υποχώρηση των επιχώσεων, κυρίως λόγω του μεγάλου ποσοστού των 
οργανικών υλικών, διεργασίες που πρέπει να ήταν ταχύτερες στην αρχική 
φάση. Αυτό όμως που πρέπει να τονιστεί ιδιαίτερα είναι ότι ο τοίχος Τ.14, 
λόγω της πυκνότητας και του βάρους του, δεν υποχώρησε ταυτόχρονα με το 
σύνολο της επίχωσης του ορύγματος, αλλά ταχύτερα.

Οι επιχώσεις στα βόρεια και νότια, οι οποίες προηγούνται της κα-
τασκευής του τοίχου Τ.14, ανήκουν στην επίχωση της Φάσης ΙΙΙ του ‘Υπο-
γείου’ και εντοπίζονται σε ψηλότερο επίπεδο από αυτόν. Στο συμπέρασμα 
αυτό οδηγούν αναπόφευκτα τα εκατοντάδες αγγεία επιτραπέζιων και μα-
γειρικών σκευών και εμπορικών αμφορέων που μέχρι στιγμής έχουν συντη-
ρηθεί και συγκολληθεί. Συχνά όστρακα από το ίδιο αγγείο εντοπίζονται σε 
στρώματα με μεγάλη διαφορά βάθους. Το γεγονός αυτό, καθώς και ο τερά-

Φωτογραφία 16

‘Υπόγειο’. Τοίχος Τ.14 από  

τη βόρεια πλευρά.

Φωτογραφία 17

‘Υπόγειο’. Τοίχος Τ.14 από  

τη νότια πλευρά.
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στιος όγκος του ίδιου του υλικού, ενώ δυσχεραίνουν την πρόοδο της μελέ-
της, εντούτοις αποδεικνύουν πέρα από κάθε αμφιβολία ότι η επίχωση του 
‘Υπογείου’ ολοκληρώθηκε σε πάρα πολύ μικρό χρονικό διάστημα και καθο-
ρίζουν με αρκετή ασφάλεια το ανώτερο τμήμα της Φάσης ΙΙΙ.

Με βάση τη μαρτυρία των μέχρι στιγμής συντηρημένων αγγείων, η 
επιφάνεια της αρχικής επίχωσης του ‘Υπογείου’, η οποία περιλαμβάνει τις 
Φάσεις Ι – ΙΙΙ, τοποθετείται τουλάχιστον στο ύψος των 8,50μ. από το δάπεδό 
του. Ο τοίχος Τ.14, κατά πάσα πιθανότητα, κατασκευάστηκε αμέσως μετά 
την επίχωση του ‘Υπογείου’. Η συμπίεση και η συρρίκνωση των επιχώσεων 
του ‘Υπογείου’, καθώς και η σταδιακή υποχώρηση της επιφάνειάς του (δη-
λαδή της Φάσης ΙΙΙ) επέβαλαν στα μέσα του 7ου αιώνα π.Χ. την κατασκευή 
ανάλογου τοίχου στον χώρο του ‘Υπογείου’, πάντα στην ίδια διάταξη με τον 
τοίχο Τ.14. Ο τοίχος αυτός Τ.5, πλάτους περίπου 1,00μ. και με όψη στη βό-
ρεια πλευρά, είναι κατασκευασμένος από μεγάλους αργούς λίθους. Η εσω-
τερική πλευρά του αποτελείται από μικρότερους αργούς λίθους και θεωρεί-
ται ότι, παρά τη διάλυση της συνοχής του τοίχου, η πλευρά αυτή, κατά πάσα 
πιθανότητα, δεν ήταν ορατή (Φωτογραφία 18), όπως δηλαδή και εκείνη του 
τοίχου Τ.14. Ο τοίχος Τ.5 εντοπίστηκε περίπου 1,60 – 1,80μ. ψηλότερα από 
τον τοίχο Τ.14 (Σχέδιο 4) και ήταν κατά πάσα πιθανότητα αναλληματικός 
όπως και ο τοίχος Τ.14. Οι μεγάλες διαβρώσεις στην κορυφή του ανατολι-
κού λόφου εξαφάνισαν τη συνέχεια των δύο αυτών τοίχων ανατολικά και δυ-
τικά του ‘Υπογείου’, μαζί με τις επιχώσεις τους. Αντίθετα, η υποχώρηση των 
επιχώσεων του ‘Υπογείου’ διέσωσε στον χώρο του ένα μικρό δείγμα τους. 
Κατά συνέπεια, η περαιτέρω μελέτη του υλικού από τις ανώτερες επιχώσεις 
του ‘Υπογείου’ θα αποδώσει: α) κάποια στρώματα μεταξύ της αρχικής επί-
χωσης της Φάσης ΙΙΙ του ‘Υπογείου’ και της κατασκευής του τοίχου Τ.5·10 
και β) κάποια στρώματα κατοίκησης που εκτείνονταν πάνω από την κατα-
σκευή του εν λόγω τοίχου.

Φωτογραφία 18

‘Υπόγειο’. Τοίχος Τ.5 από  

την βόρεια πλευρά.
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Στη μελέτη θα συμβάλει κυρίως ένα στρώμα, πλούσιο σε κεραμική, 
το οποίο διέρχεται σε ψηλότερο επίπεδο πάνω από τον τοίχο Τ.5 και εκτεί-
νεται βόρεια και νότια.11 Σχετίζεται με τον εντοπισμό στρώματος πηλού που 
προέρχεται από τη διάλυση ωμών πλίνθων, όπως δείχνουν και κάποιοι ωμοί 
πλίνθοι που βρέθηκαν στη θέση τους, νότια του τοίχου Τ.5, και ίσως ανή-
κουν σε κάποιο τοίχο μεταγενέστερό του (Φωτογραφία 19). Το στρώμα αυτό 
ίσως είναι το στρώμα καταστροφής κάποιου μεταγενέστερου του Τ.5 οικο-
δομήματος και, με βάση κυρίως την κορινθιακή κεραμική, μπορεί να χρο-
νολογηθεί στο τελευταίο τέταρτο του 7ου αιώνα π.Χ. Άλλωστε, η κεραμική 
από τα ψηλότερα τμήματα χρονολογείται κυρίως στο α΄ μισό του 6ου αιώνα 
π.Χ.,12 ενώ ένα ερυθρόμορφο όστρακο κύλικας τοποθετείται στα τέλη του 
6ου αιώνα π.Χ. Συνεπώς, όλα τα στρώματα που εκτείνονταν πάνω από την 
επίχωση της Φάσης ΙΙΙ του ‘Υπογείου’ δεν συγκροτούν μία δεύτερη φάση 
λειτουργίας του ‘Υπογείου’, αλλά αντιπροσωπεύουν υπέργειες φάσεις, οι 
οποίες υποχώρησαν στο εσωτερικό του ορύγματος του ‘Υπογείου’, με τη 
σταδιακή υποχώρηση της αρχικής επίχωσής του.

3. Χρονολόγηση
Η επίχωση του ‘Υπογείου’ διήρκεσε μερικές μόνον εβδομάδες, όπως τεκ-
μηριώνουν τα διαθέσιμα στοιχεία. Χρησιμοποιήθηκαν δομικά υλικά, όπως 
ωμοί πλίνθοι, αργοί λίθοι, ξύλα, και μεγάλος όγκος κυρίως εργαστηριακών, 
αλλά και οικιστικών απορριμμάτων. Τα υλικά αυτά δεν προέρχονται από 
κάποιο ιερό ούτε από κάποιο δημόσιο κτίριο, αλλά από κάποια συνοικία με 
έντονο εργαστηριακό χαρακτήρα. Το γεγονός ότι όστρακα από το ίδιο αγ-
γείο εντοπίζονται συχνά σε διαφορετικό βάθος, καθώς και ο κατακερματι-
σμός των αγγείων υποδεικνύουν ότι στο μεγαλύτερο ποσοστό τους τα υλικά 
αυτά μεταφέρθηκαν στο ‘Υπόγειο’ από κάποιον αρχικό χώρο απόρριψης. Το 

Φωτογραφία 19

‘Υπόγειο’. Οι επιχώσεις κατοίκησης 

ψηλότερα από τον τοίχο Τ.5, όπου 

διακρίνονται στρώσεις ωμών πλίνθων.
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σύνολο του ‘Υπογείου’, το οποίο είναι ιδιαίτερα πλούσιο σε κεραμικά ευ-
ρήματα, μικροαντικείμενα, εργαστηριακά απορρίμματατα κ.ά., μπορεί να 
θεωρηθεί ότι, στο μεγαλύτερο ποσοστό του, ανήκει σε έναν στενό χρονολο-
γικό ορίζοντα και, συνεπώς, είναι μοναδικό.

Η προσπάθεια χρονολογικής τοποθέτησης των φάσεων της επίχωσης 
του ‘Υπογείου’ βασίζεται κυρίως στην κεραμική που συγκροτεί τη μεγαλύ-
τερη ομάδα ευρημάτων. Η συγκόλληση αγγείων ή τμημάτων τους επιτρέπει 
την απόδοσή τους σε όλα τα γνωστά σχήματα: κρατήρες, σκύφοι, κάνθα-
ροι, κοτύλες, ωοκέλυφες κύλικες, φιαλόσχημα, λεκανίδες, πινάκια, δίνοι, 
πυξίδες, οινοχόες, ληκύθια, όλπες, αμφορείς, υδρίες. Ιδιαίτερα μεγάλη εί-
ναι η ομάδα των εμπορικών αμφορέων από διάφορα κέντρα του ελληνικού 
κόσμου: Αθήνα, Κόρινθο, Σάμο, Χίο, Αιολίδα, περιοχή Θερμαϊκού Κόλπου 
κ.ά. Αξιοσημείωτα είναι τα όστρακα που ανήκουν σε τουλάχιστον πέντε 
φοινικικούς αμφορείς, ενώ υπάρχουν και λίγα που μπορούν να αποδοθούν 
σε μικρά φοινικικά αγγεία. Σημαντική είναι και η ποσότητα των μαγειρικών 
σκευών. Χιλιάδες αγγεία ή όστρακά τους μπορούν να αποδοθούν σε εργα-
στήρια της Μεθώνης, της ευρύτερης περιοχής του Θερμαϊκού και της Χαλ-
κιδικής, αλλά και σε εργαστήρια των μεγάλων κέντρων του Αιγαίου και της 
ανατολικής Μεσογείου (βλ. και Κεφάλαιο 3). 

Ωστόσο, για τη χρονολόγηση του συνόλου, καθοριστικής σημασίας 
είναι τα λίγα αγγεία κυρίως από την Κόρινθο και την Αττική, εξαιτίας των 
χρονολογικών ορίων που αυτά μπορούν να προσφέρουν, ενώ τη χρονολόγη-
ση ενισχύει επίσης και η μαρτυρία των αγγείων από την Εύβοια. Η χρονολό-
γηση του συνόλου του ‘Υπογείου’ βασίζεται στα εξής κριτήρια: 

Α η επίχωση πραγματοποιήθηκε σε πολύ σύντομο χρονικό διάστη-
μα μερικών εβδομάδων· 

Β τα αγγεία που σώζονται ολόκληρα ή μεγάλα τμήματα τους δεν 
απέχουν πολύ από τον χρόνο της επίχωσης· 

Γ η μεγάλη ποσότητα συγκεκριμένων τύπων αγγείων υποδεικνύει 
ότι αυτά είναι χρονικά πολύ κοντά στον χρόνο της επίχωσης· 

Δ οι τύποι αγγείων που απαντούν σε αφθονία συγκεντρώνουν τις 
περισσότερες πιθανότητες να προέρχονται από τοπικά εργαστή-
ρια και 

Ε όσο απομακρυνόμαστε από τον χρόνο επίχωσης συναντούμε πιο 
αποσπασματικούς τύπους αγγείων και φυσικά σε πολύ μικρότε-
ρες ποσότητες. Πρέπει να τονιστεί ότι το στοιχείο της συγκόλλη-
σης οστράκων από το ίδιο αγγείο και κυρίως το ποσοστό συγκόλ-
λησής του αποτελεί καθοριστικό παράγοντα στον προβληματισμό 
μας για τον χρόνο επίχωσης του ‘Υπογείου’.13

Με τη μέχρι τώρα εικόνα από τη συντήρηση της κεραμικής του ‘Υπο-
γείου’ και με βάση τα παραπάνω κριτήρια, συμπεραίνεται ότι, χρονολογικά, 
ο κύριος όγκος της κεραμικής δεν απέχει πολύ από τον χρόνο επίχωσης που 
τοποθετείται στην Υστερογεωμετρική IIβ, ενώ ένα μικρό ποσοστό μικρών 
και αποσπασματικά σωζόμενων αγγείων χρονολογείται λίγο πριν, δηλαδή 
στο γ΄ τέταρτο του 8ου αιώνα π.Χ. Αντίθετα, ένας μεγάλος αριθμός μεμο-
νωμένων οστράκων που δεν συγκολλώνται μεταξύ τους μπορεί να αποδο-
θεί στις προγενέστερες φάσεις κατοίκησης του ανατολικού λόφου, δηλαδή 
τη Νεότερη Νεολιθική, την Πρώιμη, Μέση και  Ύστερη Εποχή του Χαλκού, 
την Πρωτογεωμετρική και την Υποπρωτογεωμετρική περίοδο.14 Η χρονο-
λόγηση του κύριου όγκου του υλικού συμπίπτει με τον χρόνο ίδρυσης της 
αποικίας της Μεθώνης από τους Ερετριείς, σύμφωνα με τη φιλολογική πα-
ράδοση, το 733/2 π.Χ., γεγονός που σηματοδοτεί το άνοιγμα του λιμανιού 
της Μεθώνης στο εμπόριο με όλα τα παραγωγικά κέντρα της εποχής (βλ. 
Κεφάλαια 1 και 3).  Έτσι, η αρχαιότερη υστερογεωμετρική κεραμική του 
‘Υπογείου’ μπορεί να ανήκει στη δεκαετία 740 – 730 π.Χ., όταν εγκαστα-
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στάθηκαν στη Μεθώνη οι Ερετριείς άποικοι, οι οποίοι πιθανόν έφεραν μαζί 
τους κάποια από αυτά τα αγγεία.

Καθοριστική για τη χρονολόγηση του συνόλου του ‘Υπογείου’ είναι 
η κορινθιακή κεραμική που αντιπροσωπεύεται από ένα σημαντικό αριθμό 
αγγείων διαφόρων τύπων,15 ενώ ιδιαίτερη βαρύτητα για τη χρονολόγηση της 
κεραμικής του ‘Υπογείου’ δίνεται και στην εσωτερική χρονολόγηση του συ-
νόλου που επιβάλλουν τα παραπάνω κριτήρια Α έως Ε.16

Τα αγγεία Μθ 3807 και Μθ 3818 (Eικόνες 1–2) πρέπει να θεωρηθούν 
τυχαία ευρήματα και να αποδοθούν στην προαποικιακή δραστηριότητα του 
λιμανιού της Μεθώνης, όπως και τα αγγεία Μθ 4054 και Μθ 4051 (Eικόνες 
7–8) της κορινθιακής κεραμικής. Στην εποχή της έλευσης των αποίκων, 
πρέπει να αποδοθούν τα πρωιμότερα παραδείγματα της ευβοϊκής κεραμι-
κής (Eικόνες 3–4) που μπορούν να χρονολογηθούν στα 740–730 π.Χ. και 
στη δεκαετία 730–720 π.Χ. τα αγγεία Μθ 3606 και Μθ 2248 (Eικόνες 5–6). 
Από την  Ύστερη Γεωμετρική της Κορίνθου υπάρχει ένας σημαντικός αριθ-
μός αποσπασματικά σωζόμενων αγγείων που αναγνωρίζονται ως ημισφαι-
ρικές κοτύλες και μπορούν να χρονολογηθούν μεταξύ 740 και 720 π.Χ. (Eι-
κόνες 9–15 και 16(;) 17(;), 24(;)), ενώ, λόγω της αποσπασματικότητάς τους, 
στο ίδιο διάστημα χρονολογούνται και τα δύο μοναδικά παραδείγματα ρυθ-
μού «Θάψου» (Eικόνες 18–19).

Οι υψηλές κοτύλες (Eικόνες 20–25) ανήκουν στην αρχική φάση της 
δημιουργίας του συγκεκριμένου τύπου, όπως δείχνουν οι διπλές γραμμές 
κατά μήκος στα σωζόμενα τμήματα λαβών των περισσότερων παραδειγμά-
των, καθώς και η λοξή διάταξή τους σε σχέση με το σώμα του αγγείου. Η 
ομοιότητα των σχηματοποιημένων πουλιών (wire-bird) με τα ανάλογα των 
ημισφαιρικών κοτυλών μάλλον υποδηλώνει τη χρονική επικάλυψη των δύο 
τύπων, με πιθανότερη τη χρονολόγησή τους μεταξύ 725 και 715 π.Χ.

Η επόμενη ομάδα υψηλών κοτυλών (Eικόνες 26–31) διακρίνεται από 
την περαιτέρω σχηματοποίηση των πουλιών, ενώ η εδαφόχρωμη ταινία, η 
οποία στην προηγούμενη ομάδα αναπτύσσεται στο μέσο της κοιλιάς του 
αγγείου, ανεβαίνει κοντά στην ομάδα των ταινιών που αναπτύσσεται αμέ-
σως κάτω από τη διακοσμητική ζώνη των λαβών. Μία ακόμη εδαφόχρωμη 
ταινία εμφανίζεται στο όριο της κοιλιάς του αγγείου με τον δακτύλιο της 
βάσης. Τα παραπάνω χαρακτηριστικά, καθώς και το γεγονός ότι σύμφωνα 
με το κριτήρια Γ και Β αυτός είναι ο τύπος με τα περισσότερα και κυρίως 
πιο ακέραια παραδείγματα, των οποίων η επιφάνεια συνολικά διατηρείται 
καλύτερα, επιτρέπουν να τα αποδώσουμε σε κάποια φάση, χρονικά μεταγε-
νέστερη από τα προηγούμενα, ίσως μεταξύ 720 και 705 π.Χ., δηλαδή στην 
αρχική φάση της πρώιμης πρωτοκορινθιακής κεραμικής. Η φάση αυτή δεν 
μπορεί να έχει μεγάλη χρονική απόσταση από την προηγούμενη, ενώ πιθα-
νόν υπήρχε και κάποια χρονική αλληλεπικάλυψη.

Τα υπόλοιπα δείγματα της κορινθιακής κεραμικής, λόγω της απο-
σπασματικότητας και των διακοσμητικών χαρακτηριστικών, δεν είναι εύ-
κολο να αποδοθούν με ασφάλεια στην  Ύστερη Γεωμετρική ή στην Πρώιμη 
Πρωτοκορινθιακή. Η αποσπασματική κατάσταση ενός αγγείου αποτελεί 
κριτήριο υψηλότερης χρονολόγησης, χωρίς αυτό να είναι πάντα δεσμευτι-
κό, και, συνεπώς, πρέπει και τα δείγματα αυτά να τοποθετηθούν μεταξύ 
740 και 705 π.Χ., εντός δηλαδή του χρονολογικού πλαισίου που επιβάλ-
λουν τα παραδείγματα που περιγράφηκαν παραπάνω. Από το σύνολο αυτό 
της κορινθιακής κεραμικής και συνυπολογίζοντας και το διάστημα της 
χρήσης των αγγείων, όπως, π.χ., υποδεικνύουν σε κάποιες περιπτώσεις και 
οι οπές από την αρχαία συντήρηση-συγκόλληση των αγγείων, η διαδικα-
σία επίχωσης του ‘Υπογείου’ πρέπει να πραγματοποιήθηκε στα τελευταία 
χρόνια της δεκαετίας 710–700 π.Χ., χωρίς να αποκλείεται και η επόμενη 
700–690 π.Χ.
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Στο ίδιο συμπέρασμα οδηγούν και τα λίγα παραδείγματα κεραμικής 
από την Αθήνα, τα οποία εντοπίστηκαν ανάμεσα στα ευρήματα του ‘Υπο-
γείου’ και μπορούν να χρονολογηθούν στην  Ύστερη Γεωμετρική ΙΙβ (730–
700 π.Χ.): το μεγαλύτερο τμήμα ενός κρατήρα του Ζωγράφου των Αθηνών 
897, με ελάχιστες φθορές στην επιφάνειά του από τη χρήση (Eικόνα 36), τα 
όστρακα ενός ανάλογου κρατήρα (Eικόνα 38) και οι κρατήρες με ανάλογη 
μορφή και θεματολογία (Eικόνες 39–40), οι οποίοι με βάση την κεραμική 
ύλη αποδίδονται σε εργαστήριο του ανατολικού Αιγαίου, αλλά αποδεικνύ-
ουν την ακτινοβολία του προαναφερθέντος αττικού εργαστηρίου. Από το 
αττικό εργαστήριο του Ζωγράφου των «βρυχόμενων λεόντων» πιθανόν επη-
ρεάστηκε ο δημιουργός ενός κρατήρα (Eικόνα 41) που και αυτός μπορεί να 
αποδοθεί σε εργαστήριο του ανατολικού Αιγαίου. Στην αρχή της περιόδου 
(730–720 π.Χ.) πρέπει να ανήκει το όστρακο μεγάλου γραπτού αμφορέα 
(Eικόνα 42) με πάχος ανάλογο σε μέγεθος των μνημειακών αγγείων του 
αθηναϊκού Κεραμεικού, του οποίου η παρουσία στη Μεθώνη δεν μπορεί να 
είναι τυχαία, ενώ στα τέλη της  Ύστερης Γεωμετρικής ΙΙβ ανήκει το θραύσμα 
μίας οινοχόης (Eικόνα 43). Όλα τα αθηναϊκά αυτά παραδείγματα, όπως και 
τα προηγούμενα κορινθιακά, επιβεβαιώνουν ότι η επίχωση του ‘Υπογείου’ 
πραγματοποιήθηκε το αργότερο στη δεκαετία 700–690 π.Χ.

Σχετικά με τη χρονολόγηση του συνόλου του ‘Υπογείου’, ιδιαίτε-
ρα χρήσιμη είναι η συνεξέταση του υλικού με εκείνο από τον Λάκκο 53 
της Δυτικής Συνοικίας της Ερέτριας.17 Είναι αξιοσημείωτη η αντιστοιχία 
σε σχήματα και θεματολογία των αγγείων του ευβοϊκού κύκλου από το 
‘Υπόγειο’ με το μεγαλύτερο ποσοστό των αγγείων του Λάκκου 53. Το μι-
κρό δείγμα των αγγείων που παρουσιάζεται (Eικόνες 44–58) περιλαμβάνει 
ενδεικτικά αλλά εύγλωττα παραδείγματα της αντιστοιχίας των ευρημάτων 
από το ‘Υπόγειο’ της Μεθώνης με εκείνα από τον Λάκκο 53 της Ερέτριας. 
Τα μόνα σχήματα του Λάκκου 53 που δεν απαντούν στο ‘Υπόγειο’ είναι οι 
κοτύλες με αρ. 325–329.18 Αντίθετα, στο ‘Υπόγειο’ εντοπίστηκε μεγάλος 
αριθμός κοτυλών που κατά τεκμήριο θεωρούνται απομιμήσεις των πρώι-
μων πρωτοκορινθιακών. Η απουσία απομιμήσεων κοτυλών από τα εξετα-
ζόμενα σύνολα του Λάκκου 53 της Ερέτριας ερμηνεύεται ως χρονική κα-
θυστέρηση, δηλαδή ότι «εμφανίζονται με κάποια καθυστέρηση σε σχέση 
με τα κορινθιακά πρότυπα τους»,19 χωρίς όμως να αποσαφηνίζεται η κα-
θυστέρηση αυτή. Ωστόσο, με βάση τα αποτυχημένα στην όπτηση αγγεία 
(Eικόνες 65–66) του ‘Υπογείου’, τεκμηριώνεται η ύπαρξη τοπικών εργα-
στηρίων κεραμικής στην αποικία της Μεθώνης υπό την επίδραση της μη-
τρόπολής της, αλλά και υπό την επίδραση άλλων παραγωγικών κέντρων 
του Αιγαίου. Στο ‘Υπόγειο’, εκτός από απομιμήσεις κοτυλών, έχει βρεθεί 
ένας μεγάλος αριθμός ανοιχτών αγγείων, στα οποία αναγνωρίζονται επιρ-
ροές της ευβοϊκής και κορινθιακής κεραμικής. Με βάση το πλήθος των 
παραδειγμάτων, σύμφωνα με το κριτήριο Δ, αλλά και με βάση τα χαρακτη-
ριστικά της κεραμικής ύλης, τα αγγεία αυτά μπορούν να θεωρηθούν, στο 
μεγαλύτερο ποσοστό τους, προϊόντα τοπικών εργαστηρίων.20 Ενδεικτικά, 
παρουσιάζονται διάφοροι τύποι αγγείων που μπορούν να αποδοθούν σε 
εργαστήρια της Μεθώνης ή της ευρύτερης περιοχής της (Eικόνες 67–94). 
Τα συγκεκριμένα παραδείγματα από το ‘Υπόγειο’, εφόσον είναι απομιμή-
σεις και, συνεπώς, έπονται χρονικά των προτύπων τους, πρέπει να χρονο-
λογηθούν στη χρονολογική φάση την πλησιέστερη με τη διαδικασία επίχω-
σης του ‘Υπογείου’ και, σύμφωνα με τα παραπάνω κριτήρια Β και κυρίως 
Γ, μπορούν να τοποθετηθούν μαζί με την υστερότερη χρονολογικά ομάδα 
κορινθιακών αγγείων (Eικόνες 26–31) που χρονολογούνται μεταξύ 720 και 
705 π.Χ. Εφόσον οι κοτύλες θεωρηθούν απομιμήσεις των πρώιμων πρω-
τοκορινθιακών κοτυλών, το χρονολογικό όριο της συγκεκριμένης τοπικής 
παραγωγής μπορεί να οριστεί, κατά πάσα πιθανότητα, και μετά το 710 π.Χ. 
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Ωστόσο, η κοτύλη Μθ 1577 (Eικόνα 68) έχει ως πρότυπο τις κορινθιακές 
ημισφαιρικές κοτύλες της  Ύστερης Γεωμετρικής, ενώ και τα κάθετα γραμ-
μίδια που κοσμούν τις λαβές των απομιμήσεων παραπέμπουν στις κοτύλες 
αυτές. Επίσης, ο σκύφος Μθ 1354 (Eικόνα 79) έχει ως πρότυπο τύπο αγ-
γείου αρχαιότερο από την πρώιμη πρωτοκορινθιακή κεραμική.21 Η επίδρα-
ση των υψηλών κοτυλών της πρώιμης πρωτοκορινθιακής κεραμικής είναι 
αδιαμφισβήτητη σε αρκετές από τις κοτύλες και, συνεπώς, η χρονολόγηση 
του συνόλου στη δεκαετία 710–700 π.Χ. είναι μάλλον βέβαιη. Προφανώς, 
στα τέλη του 8ου αιώνα π.Χ., στα εργαστήρια της Μεθώνης επιβίωναν σχή-
ματα και θεματολογία της  Ύστερης Γεωμετρικής της Κορίνθου, τα οποία 
είχαν παύσει προ πολλού να παράγονται στα κορινθιακά εργαστήρια. Επο-
μένως, η απουσία απομιμήσεων πρώιμων πρωτοκορινθιακών κοτυλών από 
το εξεταζόμενο υλικό του Λάκκου 53 της Δυτικής Συνοικίας της Ερέτριας 
μπορεί να δικαιολογηθεί είτε ορίζοντας ως κατώτερο χρονολογικό όριό του 
τη δεκαετία 720–710 π.Χ. είτε από τη μη παραγωγή του συγκεκριμένου 
τύπου αγγείου στην Ερέτρια. Οι απομιμήσεις πρώιμων πρωτοκορινθιακών 
κοτυλών που έχουν εντοπιστεί σε μικρές ποσότητες σε οικόπεδα της Ερέ-
τριας22	δεν μπορούν να συγκριθούν με τις ανάλογες ποσότητες του ‘Υπο-
γείου’ και ίσως αυτές αποτελούν παραδείγματα εξαγωγών από την αποικία 
στη μητρόπολη.

Για τους τύπους, πάντως, των αγγείων που μπορούν να αποδοθούν 
σε τοπικά εργαστήρια, εφόσον ανήκουν και αυτοί στο συγκεκριμένο σύνο-
λο κεραμικής από το ‘Υπόγειο’, θα πρέπει να εξεταστεί και το ενδεχόμενο 
της χρονολόγησής τους στην υπογεωμετρική περίοδο, υστερότερα δηλαδή 
από τα όρια που προσφέρει η Υστερογεωμετρική II της Εύβοιας. Μεγάλος 
αριθμός κοτυλών και σκύφων από το ‘Υπόγειο’ φέρει στις μετόπες σχημα-
τοποιημένα πτηνά, ενώ και ο τύπος του σκύφου με τους ομόκεντρους κύ-
κλους στο χείλος που αποδίδεται στα εργαστήρια της Μεθώνης προσφέρει 
σημαντικό αριθμό παραδειγμάτων (Eικόνες 90–91), τα οποία διαφοροποι-
ούνται από το αντίστοιχο πρότυπο της Εύβοιας και στο σχήμα και στη δια-
κόσμηση των μετοπών (βλ. Κεφάλαιο 3.2.2.1.1). Άλλοι δύο τύποι σκύφων 
που εντοπίστηκαν σε μεγάλο αριθμό πρέπει και αυτοί να αποδοθούν σε το-
πικά εργαστήρια: ο ένας κοσμείται στις μετόπες με επάλληλες τεθλασμέ-
νες γραμμές (Eικόνες 80–84) και ο άλλος με σιγμοειδείς γραμμές στη σειρά 
(Eικόνες 87–89). Όλες αυτές οι παραγωγές των εργαστηρίων της Μεθώνης, 
επηρεασμένες από ευβοϊκά και κορινθιακά πρότυπα, πρέπει χρονολογικά 
να ακολουθούν τα πρότυπά τους, μολονότι παραμένει ανοικτό το ζήτημα 
του προσδιορισμού της χρονικής τους αλληλουχίας.

Τα ενδεικτικά, αλλά χαρακτηριστικά αυτά παραδείγματα που προ-
έρχονται από το ποικίλο και τεράστιο κεραμικό σύνολο του ‘Υπογείου’ της 
Μεθώνης συγκλίνουν ως προς τη χρονολόγησή του μεταξύ 710 και 690 π.Χ. 
Την άποψη αυτή ενισχύουν δύο αγγεία που κοσμούνται με χαρακτηριστικά 
θέματα της Υστερογεωμετρικής II περιόδου του ευβοϊκού κύκλου: 

α ο μεγάλος σκύφος Μθ 3368 (Eικόνα 59) που φέρει στο χείλος και 
τον ώμο πουλιά με αναπεπταμένα φτερά, παραδείγματα του οποί-
ου έχουν εντοπιστεί στην Ερέτρια,23 στον Ωρωπό στην αντίπερα 
όχθη του Ευβοϊκού Κόλπου,24 αλλά και στις Πιθηκούσσες25 και 

β ο κρατήρας Μθ 3823 (Eικόνες 62–64) με διπλές λαβές στον ώμο 
και μετόπες στο κεντρικό τμήμα του ώμου και των δύο όψεων που 
κοσμούνται με το χαρακτηριστικό θέμα της ευβοϊκής κεραμικής, 
του αλόγου δεμένου στο παχνί. 

Καθώς τα περισσότερα όστρακα του κρατήρα αυτού εντοπίστηκαν στις ανώ-
τερες επιχώσεις του ‘Υπογείου’, το αγγείο αυτό συμβολικά και με αδιαμφι-
σβήτητο τρόπο σηματοδοτεί τη χρονολογική ένταξη του κεραμικού συνό-
λου του ‘Υπογείου’ στην Υστερογεωμετρική II περίοδο. 
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Το χρονολογικό όριο μεταξύ 710 και 690 π.Χ. για την επίχωση του 
‘Υπογείου’ πρέπει να θεωρηθεί ασφαλές, σύμφωνα με τα παραπάνω κριτή-
ρια Α–Ε και με βάση τα αγγεία από την Εύβοια, την Κόρινθο και την Αττι-
κή. Άλλωστε, είναι δεσμευτική η χρονολογική ταύτιση της κεραμικής του 
‘Υπογείου’ με το μεγαλύτερο ποσοστό της κεραμικής του Λάκκου 53 της 
Δυτικής Συνοικίας της Ερέτριας. Αν δεν συμπίπτει χρονικά με το υλικό του 
Λάκκου 53, η κεραμική του ‘Υπογείου’ δεν μπορεί να απέχει από αυτό πάνω 
από μία δεκαετία, με βάση και τις μεγάλες ομάδες αγγείων των τοπικών ερ-
γαστηρίων που δεν αντιπροσωπεύονται στο υλικό της μητρόπολης. Το κα-
τώτατο αυτό χρονολογικό όριο (terminus ante quem) υποδεικνύει ότι το 
σύνολο της κεραμικής του ‘Υπογείου’ ανήκει σε μία ή δύο γενιές και, συνε-
πώς, πρέπει να χρονολογηθεί μεταξύ 740 και 690 π.Χ.
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Σημειώσεις

1

Τη θέση της αρχαίας Μεθώνης βόρεια της Νέας Αγαθούπολης 

προτείνει ο Hammond (1972, 129). Στα αρχεία της ΙΣΤ΄ Εφο-

ρείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων, ο Ανδρέας 

Βαβρίτσας και η Μαίρη Σιγανίδου ταυτίζουν τη θέση με την 

αρχαία Μεθώνη ήδη από το 1970. Η κήρυξη του αρχαιολο-

γικού χώρου ολοκληρώθηκε το 1989 με την Υπουργική από-

φαση ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ16/52381/2075/26.04.1989 (ΦΕΚ 

410/τ.Β/29.05.1989) σύμφωνα με την 13/17.11.88 Πράξη 

του Τοπικού Συμβουλίου Μνημείων Κεντρικής και Δυτικής 

Μακεδονίας: 

 «Κηρύσσουμε ως αρχαιολογικούς χώρους δύο περιοχές 

βόρεια του οικισμού της Ν. Αγαθούπολης Ν. Πιερίας, όπως 

αυτές δηλώνονται με διαγράμμιση στο συνημμένο στην 

απόφαση μας τοπογραφικό διάγραμμα (οριστικής διανο-

μής 1932 της Μεθώνης) και όπως αναλυτικά καθορίζονται 

παρακάτω:

 1) Η περιοχή που περιλαμβάνει τα αγροτεμάχια 206–212, 

217–229, 241–246, 255–260, 273-281 με Ζώνη Προστα-

σίας 500μ. στα ανατολικά, βόρεια και δυτικά, ενώ προς το 

νότο μέχρι το βόρειο όριο του σύγχρονου νεκροταφείου 

(αγροτ. 262). Η κήρυξη γίνεται για την προστασία οικισμού 

με συνεχή κατοίκηση από την Πρώιμη Εποχή του Χαλκού 

μέχρι την  Ύστερη Κλασική, η οποία ταυτίζεται με την αρ-

χαία Μεθώνη (σχ. 1, Α).

 2) Η περιοχή που περιλαμβάνει τα αγροτεμάχια 137–140, 

152–153, 164–170, με Ζώνη Προστασίας 500μ. γύρω από 

αυτά. Και η κήρυξη αυτή γίνεται για την προστασία αρχαί-

ου οικισμού με συνεχή κατοίκηση από το β΄ μισό του 4ου 

αιώνα π.Χ. μέχρι την  Ύστερη Ρωμαϊκή Εποχή (σχ. 1, Β).»

Για τη θέση της αρχαίας Μεθώνης, σαφής αναφορά στο: Μπέ-

σιος 1990, 83: «η θέση του νεκροταφείου είναι περίπου τρία 

χιλιόμετρα από την αρχαία Μεθώνη, που τοποθετείται στους 

λόφους αμέσως βόρεια της Ν. Αγαθούπολης» (η σχετική ανα-

κοίνωση πραγματοποιήθηκε το 1986 στον αρχαιολογικό χώρο 

του Δίου). Εκτενής αναφορά για την αρχαία Μεθώνη και στους 

Hatzopoulos, Knoepfler & Marigo-Papadopoulos 1990.

2

Μπέσιος 2003.

3

Στα αγροτεμάχια 229 και 245 ερευνήθηκαν λακκοειδείς τάφοι 

του τέλους της  Ύστερης Εποχής του Χαλκού. Στα πήλινα αγ-

γεία είναι σαφής η επίδραση από τους ανάλογους ρυθμούς της 

μυκηναϊκής περιόδου, βλ. Μπέσιος, Αθανασιάδου & Νούλας 

2008. Μπέσιος 2010α, 61–62. Κατά την κατασκευή παρά-

πλευρου δρόμου της Εθνικής Οδού Αθηνών–Θεσσαλονίκης, 

βορειοδυτικά της αρχαίας Μεθώνης στη θέση «Μελίσσια» Αι-

γινίου, ερευνήθηκε το 1995 μεταξύ άλλων και κιβωτιόσχημος 

τάφος (Τ.55) της Πρώιμης Εποχής του Σιδήρου, στον οποίο 

εντοπίστηκε εισηγμένη γραπτή ευβοϊκή οινοχόη, βλ. Μπέσιος 

2010α, 88–89. Κατά τις ανασκαφές της αρχαίας Μεθώνης στα 

αγροτεμάχια 274, 245 και 225, περισυλλέχθηκε σημαντικός 

αριθμός οστράκων από σκύφους και κρατήρες με ομόκεντρα 

ημικύκλια ή ομόκεντρους κύκλους που τα περισσότερα πρέ-

πει να αποδοθούν σε απομιμήσεις των ευβοϊκών προτύπων 

της Πρωτογεωμετρικής και Υποπρωτογεωμετρικής περιόδου.

4

Πλούταρχος, Αίτια ελληνικά, 293a–b και Κεφάλαιο 1.

5

Βλ. σημ. 3.

6

Στο αγροτεμάχιο 953 του αγροκτήματος Κίτρους ανασκάφηκε 

τμήμα οικισμού της Πρώιμης Εποχής του Χαλκού, όπου εντο-

πίστηκαν λίγοι μεγάλοι αβαθείς λάκκοι και περισσότεροι μι-

κρότερης διαμέτρου και βάθους 1,00–1,50μ., για τους οποίους 

βλ. Μπέσιος 2010α, 67–69.

7

Η ανασκαφή του ‘Υπογείου’ πραγματοποιήθηκε από 29 Μαΐου 

μέχρι 10 Οκτωβρίου 2003 με επιβλέπουσα τη Μαρία Χριστά-

κου-Τόλια, ενώ από 16 Μαρτίου μέχρι 28 Σεπτεμβρίου 2004, 

26 Ιουλίου μέχρι 14 Δεκεμβρίου 2006 και 3-8 Μαΐου 2007 την 

ανασκαφή επέβλεπε η Αθηνά Αθανασιάδου. Στις ανασκαφικές 

αυτές περιόδους εργάστηκαν κατά διαστήματα οι εργατοτε-

χνίτες: Θεμιστοκλής Αβραμίδης, Ιωάννης Αγγαθαγγελίδης, 

Γεώργιος Βαΐδης, Ανδρόνικος Δανιηλίδης, Ιωάννης Θεοδωρί-

δης, Νικόλαος Καλαϊτζίδης, Σωτήρης Κουντουριανός, Ιορδάνης 

Μαυρίδης, Παναγιώτης Μελιγκώνης, Ιωάννης Μόσχος, Ιορ-

δάνης Ποιμενίδης, Χρήστος Προκοπίδης, Κυριάκος Σανιάνος, 

Κωνσταντίνος Τομπρής. Τα ανασκαφικά σχέδια είναι του Ιωάν-

νη Μόσχου, ενώ το  τεράστιο και επίπονο έργο της συντήρησης 

της κεραμικής οφείλεται στους Χρήστο Αβραμίδη, Χαρίλαο 

Καρανίκα, Δήμητρα Μακαντάση και Αναστασία Μπανιά.

8

Μπέσιος, Αθανασιάδου, Γεροφωκά & Χριστάκου-Τόλια 2004.

9

Γεωλογικός Χάρτης Ελλάδος, Φύλλο Κατερίνη / Τριτογενές / Νεογενές /

Ανώτερο Μειόκενο–Κατώτερο Πλειόκαινο: «Οι ποταμοχερσαίες 

αποθέσεις της Μεθώνης και του Μακρυγιάλου αποτελούνται 

από εναλλαγές συνεκτικών πηλών, αμμούχων-πηλούχων 

αργίλλων, με συγκρίμματα μαργαϊκών και αργιλούχων ψαμ-

μιτών, και άμμων με διασταυρωμένες στρώσεις υπό μορφή 

φακών. Οι ενστρώσεις των άμμων πλευρικά αποσφηνώνονται 

ή μεταβαίνουν σε συνεκτικούς ψαμμίτες και χαλαρά κροκαλο-

παγή με κροκάλες από τοφικό υλικό. Πάχος ορατό 300μ.»

10

Στο στρώμα αυτό ανήκουν τα αγγεία Μθ 3532 (Εικόνα 95),  

Μθ 4046 (Εικόνα 96), Μθ 1953 (Εικόνα 97) του β΄ τετάρτου 

του 7ου αιώνα π.Χ.

11

Στο στρώμα αυτό ανήκει η κορινθιακή οινοχόη Μθ 3821 (Εικό-

να 98) της Πρώιμης Κορινθιακής περιόδου και η ιωνική κύλι-

κα Μθ 2022 (Εικόνα 99 και αρ. 191 στον Κατάλογο).

12

Από τα ανώτερα στρώματα προέρχεται το τμήμα κορινθιακού 

αρυβάλλου Μθ 3822 (Εικόνα 100) της Μέσης Κορινθιακής 

περιόδου.
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13

Αυτό πρέπει να αποδοθεί στην κατά κύριο λόγο δευτερογενή 

προέλευση των απορριμμάτων, αφού είναι λογικό τα πα-

λαιότερα απορρίμματα στο ‘Υπόγειο’ να έχουν μεγαλύτερο 

βαθμό θραύσης και διασποράς από αυτόν στον αρχικό χώρο 

απόρριψής τους.

14

Πρόκειται κυρίως για χειροποίητη στιλβωμένη κεραμική, με-

ρικές φορές γραπτή που χρονολογείται τουλάχιστον από την 

Πρώιμη Εποχή του Χαλκού μέχρι την Υποπρωτογεωμετρική. 

Υπάρχουν επίσης όστρακα και γραπτά τροχήλατα αγγεία, 

λίγα της  Ύστερης Εποχής του Χαλκού και περισσότερα της 

Υποπρωτογεωμετρικής, καθώς και λίγα γραπτά όστρακα της 

Μέσης Γεωμετρικής. Τα μεμονωμένα αυτά όστρακα που δεν 

συγκολλώνται δικαιολογούνται ως κατάλοιπα της κατοίκη-

σης που προηγήθηκε της κατασκευής του ‘Υπογείου’ και δεν 

αποτελούν ένδειξη για τη διάρκεια χρήσης του ‘Υπογείου’. 

Άλλωστε, το μεγαλύτερο ποσοστό των οστράκων αυτών προέρ-

χεται από τις ωμές πλίνθους που αποτελούσαν το μεγαλύτερο 

ποσοστό της επίχωσης του κατώτερου τμήματος της Φάσης Ι, 

ενώ αναλογικά είναι πολύ λιγότερα τα αντίστοιχα όστρακα από 

τις υπερκείμενες Φάσεις II και III.

15

Η χρονολόγηση της κορινθιακής κεραμικής βασίζεται κυρίως 

στα: Coldstream 2008α. Neeft 1975. Stillwell & Benson 

1984. Buchner & Ridgway 1993. Ευχαριστώ θερμά τον Kees 

Neeft για τις παρατηρήσεις του. Για την ευβοϊκή κεραμική βλ. 

τα άρθρα της Αγγελικής Ανδρειωμένου (1975α, 1977, 1980, 

1981α, 1981β, 1983, 1987. Andrioménou 1984 και 1985. 

Andreiomenou 1992 και 1996) και του John Boardman 

(1952 και 1957), καθώς και των Verdan, Kenzelmann Pfyffer 

& Léderrey 2008.

16

Παρουσιάζεται ο μεγαλύτερος, κατά το δυνατόν, αριθμός πα-

ραδειγμάτων κορινθιακής κεραμικής, ώστε να είναι αντιπρο-

σωπευτική η εικόνα του κεραμικού συνόλου του ‘Υπογείου’. 

Εξαιτίας οικονομικών και χρονικών περιορισμών, μετά την 

επιλογή να παρουσιαστεί μόνον η ενεπίγραφη κεραμική από 

το ‘Υπόγειο’ όσο το δυνατόν συντομότερα, τις φωτογραφίες 

των αγγείων δεν συνοδεύουν τα αντίστοιχα σχέδια και λεπτο-

μερείς περιγραφές, ενώ η βιβλιογραφική ενημέρωση είναι 

συνειδητά περιορισμένη.

17

Verdan, Kenzelmann Pfyffer & Léderrey 2008, 60–64.

18

Verdan, Kenzelmann Pfyffer & Léderrey 2008, πίν. 66.

19

Verdan, Kenzelmann Pfyffer & Léderrey 2008, 249.

20

Με την ίδρυση της αποικίας, η Μεθώνη φαίνεται να μετα-

τρέπεται σε παραγωγικό κέντρο κατασκευής αντικειμένων 

κάθε είδους, ιδιαίτερα στους τομείς της μεταλλουργίας και 

της μικροτεχνίας που απαιτούν εξειδικευμένες γνώσεις και 

τεχνικές. Η κεραμική απαιτεί απλούστερες τεχνικές και 

πρώτες ύλες που αφθονούν στον ελλαδικό χώρο. Το αποτυ-

χημένο στην όπτηση τμήμα σκύφου Μθ 3809 (Εικόνα 65) 

από το ‘Υπόγειο’ δεν αφήνει καμιά αμφιβολία ότι οι άποικοι 

δημιούργησαν κεραμικά εργαστήρια υπό την επίδραση της 

μητρόπολης, για να καλύψουν κυρίως την τοπική ζήτηση. 

Επιπλέον, στο ‘Υπόγειο’ βρέθηκε σημαντικός αριθμός τρι-

γωνικών οστράκων με διαμορφωμένες τις πλευρές τους σε 

οξύ άκρο, τα οποία αναγνωρίζονται ως εργαλεία του κεραμέα 

κατά το πλάσιμο του αγγείου στον κεραμικό τροχό. Με βάση 

το πλήθος των παραδειγμάτων συγκεκριμένων τύπων αγγεί-

ων καθώς και την κεραμική ύλη τους (κριτήριο Δ), μπορεί να 

αποδοθεί στα εργαστήρια της Μεθώνης ένα μεγάλο ποσοστό 

της κεραμικής του ‘Υπογείου’. Προφανώς, στη Μεθώνη υπήρ-

χαν ιδανικές συνθήκες για επαφές με τα διάφορα κέντρα του 

Αιγαίου και τον συγκερασμό επιδράσεων, καθώς και μεγα-

λύτερη ευελιξία στην υιοθέτηση και επιλογή τύπων αγγείων. 

Η δημιουργία, π.χ., του τύπου του σκύφου με τη σειρά τεσ-

σάρων ομόκεντρων κύκλων στο χείλος του (για τον οποίο βλ. 

Κεφάλαιο 3.2.2.1.1) πρέπει να συντελέστηκε μέσα σε αυτό το 

πλαίσιο επαφών και αλληλεπιδράσεων και όχι υπό τον ασφυ-

κτικό έλεγχο της τοπικής παραγωγής από τα εργαστήρια της 

μητρόπολης. Ο μεγάλος όγκος των κοτυλών που μιμούνται τις 

πρώιμες πρωτοκορινθιακές μάλλον δημιουργήθηκε στη Με-

θώνη χωρίς την ανάμειξη ή επιρροή της Ερέτριας, όπως απο-

δεικνύεται και από ανάλογα παραδείγματα στις Πιθηκούσσες. 

Η απόσταση της αποικίας από τη μητρόπολη μάλλον επέτρεπε 

μεγαλύτερη ανεξαρτησία από τα εργαστήρια της Ερέτριας, ενώ 

η πολύ πιθανή παρουσία αποίκων και από άλλες περιοχές και 

οι επαφές με πολλά παραγωγικά κέντρα του Αιγαίου και της 

ανατολικής Μεσογείου, όπως και τις Πιθηκούσσες, θα ήταν 

καθοριστική για τη μεγαλύτερη ποικιλία και αυτοτέλεια στην 

παραγωγή των τοπικών εργαστηρίων της Μεθώνης. Δεν είναι 

τυχαίο ότι οι ανασκαφές στην Ερέτρια εντοπίζουν τοπική κατά 

κύριο λόγο κεραμική, ενώ η επείσακτη αποτελεί ένα μικρό 

ποσοστό, καθώς πρόσβαση στο λιμάνι της Ερέτριας φαίνεται 

να είχε κυρίως ο στόλος της θαλασσοκράτειρας.

21

Neeft 1975, τύπος Β.

22

Boardman 1952, εικ. 1, πίν. 1a. Ανδρειωμένου 1975α,  

πίν. 54γ και 1982, πίν. 23, αρ. 25 και 30–31.

23

Ανδρειωμένου 1977, πίν. 39γ και 40α–δ.και 1982, πίν. 23,  

αρ. 28.

24

Μαζαράκης Αινιάν 1996, πίν. 27.

25

Ridgway 1992, 88, εικ. 22.
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Όστρακο γραπτού αττικού αμφορέα. Σώζεται τμήμα ομόκεντρου κύκλου 
που πλαισιώνεται από διαγραμμισμένο μαίανδρο και πολλαπλή κυματιστή 
γραμμή.

Μικρό όστρακο χείλους κοτύλης με ζώνη από ενάλληλες γωνίες. Πάνω από τη 
ζώνη δύο εδαφόχρωμες ταινίες και κάτω τρεις ανάλογες. Λευκό επίχρισμα.

Τμήμα σκύφου, του οποίου το κάτω τμήμα ολόβαφο. Στο κεντρικό τμή-
μα της διακοσμητικής ζώνης της μετόπης, σειρά ενάλληλων σιγμοειδών 
γραμμών πάνω και τρεις παράλληλες γραμμές κάτω. Το χείλος εξωτερικά 
περιθέουν τέσσερις εδαφόχρωμες ταινίες και εσωτερικά δύο. Στο εσωτερικό 
του αγγείου, το μέσον της κοιλιάς περιθέει πλατύτερη εδαφόχρωμη ταινία. 
Η σωζόμενη λαβή του αγγείου φέρει κάθετα γραμμίδια στη ράχη της. Λόγω 
της χρήσης, έντονη φθορά στο κεντρικό κυρίως τμήμα της διακόσμησης. 
Λευκό επίχρισμα.

Εικ. 1 Μθ 3807

Χρονολόγηση

Μέση Γεωμετρική ΙΙ.

Διαστάσεις

Σωζ. ύψ. 0,09μ., σωζ. πλ. 0,085μ., 
πάχ. 0,008μ.

Εικ. 2 Μθ 3818

Χρονολόγηση

Ύστερη Γεωμετρική Ι.

Διαστάσεις

Σωζ. ύψ. 0,022μ., σωζ. πλ. 0,025μ., 
πάχ. 0,004μ.

Εικ. 3 Μθ 3819

Χρονολόγηση

Ύστερη Γεωμετρική Ι.

Διαστάσεις

Σωζ. ύψ. 0,055μ., διάμ. χείλους 
περίπου 0,11μ., ύψ. διακοσμητικής 
ζώνης 0,002μ.
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Εικ. 4 Μθ 3811

Χρονολόγηση

Ύστερη Γεωμετρική Ι.

Διαστάσεις

Σωζ. ύψ. 0,06μ., διάμ. χείλους 
περίπου 0,11μ., ύψ. διακοσμητικής 
ζώνης 0,028μ.

Εικ. 5 Μθ 3606

Χρονολόγηση

730 – 720 π.Χ.

Διαστάσεις

Ύψ. 0,095μ., διάμ. χείλους  
0,14μ., διάμ. βάσης 0,06μ.,  
ύψ. διακοσμητικής ζώνης 0,025μ.

Τμήμα σκύφου, του οποίου το κάτω τμήμα έχει γάνωμα. Υψηλή διακοσμη-
τική ζώνη. Σώζεται τμήμα διαγραμμισμένου ρόμβου στη μετόπη που ορί-
ζεται από συστάδες κάθετων γραμμών. Η δεξιά συστάδα σώζει συνολικά 
εννιά γραμμές. Το χείλος εξωτερικά περιθέουν τρεις εδαφόχρωμες ταινίες. 
Το σωζόμενο τμήμα της λαβής φέρει κάθετα γραμμίδια υπό τη μορφή τελει-
ών στη ράχη της. Εσωτερικά ολόβαφο. Λευκό επίχρισμα.

Πρβ. Descœudres 1978, πίν. 2.3.

Σκύφος γραπτός. Η μετόπη του ορίζεται από δέκα κάθετες γραμμές αριστε-
ρά και δεξιά και φέρει διακόσμηση με σειρά ενάλληλων ρόμβων. Κάτω από 
τη διακοσμητική ζώνη τρεις ταινίες. Εξωτερικά του χείλους, φαρδιά πάνω 
και δύο λεπτές γραμμές κάτω δημιουργούν τρεις ταινίες. Το άνω τμήμα του 
αγγείου, όπου η διακόσμηση, έφερε λεπτό επίχρισμα. Οι λαβές έφεραν κατά 
μήκος γραμμή που προεκτινόταν μέχρι τις δύο πρώτες κάθετες γραμμές. 
Το εσωτερικό του αγγείου ολόβαφο εκτός από το πάνω μέρος του χείλους, 
όπου εδαφόχρωμη ταινία.

Πρβ. Coldstream 1995α, 259, εικ. 3.84.
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Εικ. 6 Μθ 2248

Χρονολόγηση

730 – 720 π.Χ.

Εικ. 7 Μθ 4054

Χρονολόγηση

Ύστερη Γεωμετρική.

Διαστάσεις

Σωζ.ύψ. 0,04μ., σωζ. πλ. 0,028μ., 
πάχ. 0,004μ., ύψ. διακοσμητικής 
ζώνης 0,025μ.

Πρόκειται για τον σκύφο του Ακεσάνδρου, ο οποίος αποτελεί παραλλαγή 
του σκύφου Μθ 3606 (Εικόνα 5). 

Βλ. Κατάλογος αρ. 2.

Μικρό τμήμα ημισφαιρικής κορινθιακής κοτύλης. Παχύ σχετικά τοίχωμα. 
Από τη διακοσμητική ζώνη σώζονται τμήματα από δώδεκα κάθετες λεπτές 
γραμμές, κάτω από τις οποίες το σωζόμενο τμήμα του αγγείου φέρει γάνω-
μα, όπως και το εσωτερικό του.
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Τμήμα ημισφαιρικής κορινθιακής κοτύλης. Στη ζώνη της μετόπης δύο τεθλα-
σμένες γραμμές και ανάμεσά τους σειρά ενάλληλων σιγμοειδών γραμμών. Οι 
λεπτές κάθετες γραμμές διαχωρίζονται με μοτίβο διπλού πέλεκυ. Κάτω από 
τη διακοσμητική ζώνη, δέκα εδαφόχρωμες ταινίες και πάνω από αυτή μία. 
Στο εσωτερικό του αγγείου, όπου πολύ πιθανόν υπήρχε εδαφόχρωμη ταινία 
στο ανώτερο τμήμα του χείλους, έχει απολεπισθεί το γάνωμα.

Μικρό τμήμα ημισφαιρικής κορινθιακής κοτύλης. Από τη διακοσμητική 
ζώνη σώζονται έξι κάθετες γραμμές και τμήμα έβδομης, καθώς και τμήμα 
διαγραμμισμένου μαιάνδρου. Πάνω από τη διακοσμητική ζώνη δύο ταινίες. 
Παχύ σχετικά τοίχωμα και παχιές γραμμές.

Εικ. 8 Μθ 4051

Χρονολόγηση

Ύστερη Γεωμετρική.

Διαστάσεις

Σωζ. ύψ. 0,03μ., σωζ. πλ. 0,034μ., 
διάμ. χείλους 0,16μ., πάχ. 0,004μ.

Εικ. 9 Μθ 4042

Χρονολόγηση

Ύστερη Γεωμετρική.

Διαστάσεις

Σωζ. ύψ. 0,055μ., σωζ. πλ. 0,078μ., 
διάμ. περίπου 0,15μ., πάχ. χείλους 
0,002μ., ύψ. διακοσμητικής ζώνης 
0,02μ.

Εικ. 10 Μθ 3413

Χρονολόγηση

Ύστερη Γεωμετρική.

Διαστάσεις

Σωζ. ύψ. 0,061μ., διάμ. περίπου 
0,12μ., πάχ. χείλους 0,002μ.,  
ύψ. διακοσμητικής ζώνης 0,019μ.



69 

Ημισφαιρική κορινθιακή κοτύλη από δύο τμήματα. Στη διακοσμητική ζώνη 
λεπτές κάθετες γραμμές ορίζουν την κεντρική μετόπη, από την οποία σώζε-
ται το αριστερό σχηματοποιημένο πουλί (ερωδιός). Επίσης, σώζεται η αρχή 
δύο τεθλασμένων γραμμών και ανάμεσά τους σειρά ενάλληλων σιγμοειδών 
γραμμών. Κάτω από τη διακοσμητική ζώνη, έχουμε δέκα εδαφόχρωμες ται-
νίες και πάνω δύο ανάλογες. Στη ράχη της σωζόμενης λαβής κάθετα γραμμί-
δια, τα περισσότερα υπό τη μορφή τελείας. Στο ανώτερο τμήμα του χείλους 
εσωτερικά, μια εδαφόχρωμη ταινία και λίγο χαμηλότερα μια λευκή γραμμή.

Μεγάλο τμήμα ημισφαιρικής κορινθιακής κοτύλης. Στην κεντρική μετόπη 
στη σειρά σώζονται επτά σχηματοποιημένα πουλιά (soldier-birds) και η 
αρχή ενός όγδοου. Κάτω από τη ζώνη των πουλιών δύο παράλληλες γραμ-
μές. Πάνω από τη διακοσμητική ζώνη που ορίζουν οι κάθετες γραμμές, μια 
εδαφόχρωμη ταινία και κάτω οκτώ ανάλογες. Το κάτω τμήμα του αγγείου 
ολόβαφο. Στην κορυφή του χείλους εσωτερικά λεπτή εδαφόχρωμη ταινία. 
Πρόχειρη εργασία.

Εικ. 12 Μθ 3415 α, β, γ

Χρονολόγηση

Ύστερη Γεωμετρική.

Διαστάσεις

Σωζ. ύψ. 0,073μ., διάμ. περίπου 
0,14μ., πάχ. χείλους 0,003μ.,  
ύψ. διακοσμητικής ζώνης 0,019μ.

Εικ. 11 Μθ 3409

Χρονολόγηση

Ύστερη Γεωμετρική.

Διαστάσεις

Σωζ. ύψ. 0,0113μ., διάμ. βάσης 
0,050μ., διάμ. περίπου 0,15μ.,  
πάχ. χείλους 0,003μ.,  
ύψ. διακοσμητικής ζώνης 0,028μ.

Ημισφαιρική κορινθιακή κοτύλη από τρία όστρακα. Μικρή μετόπη με τέσ-
σερα σχηματοποιημένα πουλιά (wire-bird) προς τα δεξιά. Κάτω από τη δι-
ακοσμητική ζώνη, δέκα εδαφόχρωμες ταινίες και πάνω στην κορυφή του 
χείλους δύο, από τις οποίες η μια εκτείνεται και στο εσωτερικό του αγγείου. 
Η σωζόμενη λαβή φέρει κάθετα γραμμίδια.
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Μεγάλο τμήμα ημισφαιρικής κορινθιακής κοτύλης. Στη μετόπη σώζονται τέσ-
σερα σχηματοποιημένα πουλιά και τμήμα πέμπτου προς τα αριστερά. Με βάση 
το τμήμα σκύφου Μθ 4033 (Εικόνα 14) που είναι ακριβώς το ίδιο, έφερε αρχικά 
έξι πουλιά. Πάνω από τη διακοσμητική ζώνη που ορίζουν οι λαβές, μια εδα-
φόχρωμη ταινία και κάτω δώδεκα ανάλογες. Χαμηλότερα στο κεντρικό τμήμα 
της κοιλιάς, μία εδαφόχρωμη ταινία. Στο σωζόμενο τμήμα της λαβής κάθετα 
γραμμίδια. Στην κορυφή του χείλους εσωτερικά μία εδαφόχρωμη ταινία.

Ημισφαιρική κορινθιακή κοτύλη από δύο τμήματα, παρόμοια με αυτή της 
Εικόνας 13 (Μθ 3411) και με ελάχιστα μικρότερες διαστάσεις.

Εικ. 13 Μθ 3411

Χρονολόγηση

Ύστερη Γεωμετρική.

Διαστάσεις

Σωζ. ύψ. 0,097μ., διάμ. περίπου 
0,145μ., πάχ. χείλους 0,003μ.,  
ύψ. διακοσμητικής ζώνης 0,017μ.

Εικ. 14 Μθ 4033 α, β

Χρονολόγηση

Ύστερη Γεωμετρική.

Διαστάσεις

Σωζ. ύψ. 0,07μ., σωζ. πλ. 0,099μ., 
διάμ. χείλους 0,140μ., διάμ. 
περίπου 0,122μ., πάχ. χείλους 
0,003μ., υψ. διακοσμητικής ζώνης 
0,015μ.

Εικ. 15 Μθ 4035 α, β, γ

Χρονολόγηση

Ύστερη Γεωμετρική.

Διαστάσεις

Διάμ. περίπου 0,15μ., πάχ. χείλους 
0,003μ., ύψ. διακοσμητικής ζώνης 
0,019μ.
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Ημισφαιρική κορινθιακή κοτύλη από τρία τμήματα. Από την κεντρική με-
τόπη σώζονται τέσσερα σχηματοποιημένα πουλιά (wire-bird) προς τα αρι-
στερά. Πάνω από τη διακοσμητική ζώνη δύο εδαφόχρωμες ταινίες και κάτω 
σώζονται πέντε. Στη ράχη της σωζόμενης λαβής κάθετα γραμμίδια. Στην 
κορυφή του χείλους εσωτερικά εδαφόχρωμη ταινία.

Μικρό τμήμα πιθανότατα ημισφαιρικής κορινθιακής κοτύλης. Από την κε-
ντρική μετόπη σώζονται τρία σχηματοποιημένα πουλιά (wire-bird) προς τα 
αριστερά. Από κάτω σώζονται δύο εδαφόχρωμες ταινίες και η αρχή τρίτης 
και πάνω δύο ταινίες, η μία από τις οποίες εκτείνεται και στην εσωτερική 
πλευρά του αγγείου.

Κορινθιακή κοτύλη από τέσσερα τμήματα. Η αποσπασματική της κατάστα-
ση και το σχετικό της πάχος παραπέμπει σε ημισφαιρική κοτύλη, χωρίς να 
αποκλείεται και η περίπτωση της υψηλής. Από την κεντρική μετόπη σώζεται 
το μεγαλύτερο τμήμα σχηματοποιημένου πουλιού προς τα δεξιά (wire-bird) 
από αρχικό σύνολο μάλλον τεσσάρων. Οι κάθετες γραμμές της διακοσμητικής 
ζώνης διακόπτονται από διπλό πέλεκυ στα τμήματα ανάμεσα στην κεντρική 
μετόπη και τις λαβές. Πάνω από τη διακοσμητική ζώνη δύο εδαφόχρωμες 
ταινίες, κάτω ένδεκα και χαμηλότερα στο χώρο της κοιλιάς του αγγείου μια 
εδαφόχρωμη ταινία. Οπές υποδεικνύουν επιδιόρθωση του αγγείου.

Εικ. 16 Μθ 4035

Χρονολόγηση

Ύστερη Γεωμετρική(;).

Διαστάσεις

Σωζ. ύψ. 0,031μ., πάχ. χείλους 
0,003μ., ύψ. διακοσμητικής  
ζώνης 0,021μ.

Εικ. 17 Μθ 4053 α, β, γ

Χρονολόγηση

Ύστερη Γεωμετρική(;).

Διαστάσεις

Σωζ. ύψ. 0,078μ., διάμ. χείλους 
περίπου 0,17μ., πάχ. χείλους 
0,003μ.
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Τμήμα σκύφου ρυθμού «Θάψου». Η κεντρική μετόπη ορίζεται αριστερά και 
δεξιά από τέσσερις κάθετες γραμμές και περιλαμβάνει πέντε ρόμβους με 
στιγμή στο κέντρο. Πάνω από τη διακοσμητική ζώνη στο χείλος του σκύ-
φου, σώζονται τέσσερις εδαφόχρωμες ταινίες και κάτω στο σώμα του αγ-
γείου τμήμα από τρεις ανάλογες. Η μετόπη αριστερά και δεξιά ορίζεται από 
τέσσερις εδαφόχρωμες ταινίες. Στο πάνω τμήμα του χείλους εσωτερικά, 
πλατιά εδαφόχρωμη ταινία.

Τμήμα σκύφου ρυθμού «Θάψου». Σώζεται το πάνω αριστερό τμήμα του αγ-
γείου από τη μετόπη μέχρι τη λαβή. Διακρίνεται μόνο η μία κάθετη γραμμή 
που ορίζει τη μετόπη. Πάνω από τη μετόπη τέσσερις εδαφόχρωμες ταινίες 
και στο άνω τμήμα του χείλους εσωτερικά πλατιά εδαφόχρωμη.

Πρβ. Benton 1953, 275, 277, αρ. 643, εικ. 8.

Εικ. 18 Μθ 3808

Χρονολόγηση

730 – 720 π.Χ.

Διαστάσεις

Σωζ. ύψ. 0,040μ., σωζ. πλ. 0,084μ., 
διάμ. περίπου 0,14μ.

Εικ. 19 Μθ 4044

Χρονολόγηση

730 – 720 π.Χ.

Διαστάσεις

Σωζ. ύψ. 0,034μ., σωζ. πλ. 0,051μ., 
διάμ. περίπου 0,12μ.

Εικ. 20 Μθ 1319

Χρονολόγηση

725 – 710 π.Χ.  
(πολύ πρώιμη υψηλή κοτύλη).

Διαστάσεις

Ύψ. 0,112μ., διάμ. χείλους 0,140μ., 
διάμ. βάσης 0,053μ., πάχ. χείλους 
0,003μ., ύψ. διακοσμητικής ζώνης 
0,016μ.
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Τμήμα υψηλής κορινθιακής κοτύλης. Από τη διακοσμητική ζώνη σώζεται, 
εκτός από τις κάθετες λεπτές γραμμές, τμήμα διπλού πέλεκυ. Πάνω από τη 
διακοσμητική ζώνη δύο εδαφόχρωμες ταινίες, ενώ κάτω από αυτή σώζονται 
οκτώ. Η λαβή και εδώ φέρει στη ράχη της δύο κατά μήκος γραμμές και έχει 
λοξή διάταξη σε σχέση με το σώμα του αγγείου. Στο ανώτερο τμήμα του χεί-
λους εσωτερικά εδαφόχρωμη ταινία και λίγο χαμηλότερα λευκή γραμμή.

Υψηλή κοτύλη από τρία τμήματα. Σώζεται η κεντρική μετόπη της μιας πλευ-
ράς που περιλαμβάνει τέσσερα σχηματοποιημένα πουλιά (wire-bird) προς 
τα δεξιά. Διακρίνεται η αρχή της αριστερής σειράς των κάθετων λεπτών 
γραμμών πίσω από το αποσπασματικά σωζόμενο πουλί. Πάνω από τη δια-
κοσμητική ζώνη στο χείλος, μια εδαφόχρωμη ταινία και κάτω δεκατέσσερις. 
Χαμηλά προς το κεντρικό τμήμα της κοιλιάς του αγγείου, μία εδαφόχρωμη 
ταινία. Στην παρυφή της σωζόμενης λαβής, λοξής σε σχέση με το σώμα του 
αγγείου, γραμμή κατά μήκος. Στην κορυφή του χείλους εσωτερικά λεπτή 
εδαφόχρωμη ταινία.

Υψηλή κορινθιακή κοτύλη. Λείπει η μια λαβή και μικρά τμήματα από το 
σώμα και το χείλος. Στην κεντρική μετόπη έξι σχηματοποιημένα πουλιά 
(wire-bird) προς τα δεξιά. Οι κάθετες γραμμές ανάμεσα στη μετόπη και 
τις λαβές διακοσμούνται από διπλό πέλεκυ. Πάνω από τη διακοσμητική 
ζώνη στο χείλος, δύο εδαφόχρωμες ταινίες και κάτω δέκα. Χαμηλότερα στο 
κέντρο περίπου της κοιλιάς του αγγείου, εδαφόχρωμη ταινία. Στη ράχη της 
σωζόμενης λαβής, λοξής σε σχέση με το σώμα, διπλή γραμμή κατά μήκος. 
Στο χείλος εσωτερικά δύο εδαφόχρωμες ταινίες. Η επιφάνεια του αγγείου 
έχει αρκετές φθορές, προφανώς λόγω της μακροχρόνιας χρήσης.

Εικ. 21 Μθ 3410

Χρονολόγηση

725 – 710 π.Χ.  
(πολύ πρώιμη υψηλή κοτύλη).

Διαστάσεις

Σωζ. ύψ. 0,051μ., διάμ. περίπου 
0,16μ., πάχ. χείλους 0,003μ.,  
ύψ. διακοσμητικής ζώνης 0,022μ.

Εικ. 22 Μθ 4045 α, β, γ

Χρονολόγηση

725 – 710 π.Χ.  
(πολύ πρώιμη υψηλή κοτύλη).

Διαστάσεις

Σωζ. ύψ. 0,104μ., διάμ. περίπου 
0,14μ., πάχ. χείλους 0,002μ.,  
ύψ. διακοσμητικής ζώνης 0,024μ.
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Εικ. 23 Μθ 3810

Χρονολόγηση

725 – 710 π.Χ.  
(πολύ πρώιμη υψηλή κοτύλη).

Διαστάσεις

Σωζ. ύψ. 0,048μ. σωζ. πλ. 0,067μ., 
διάμ. χείλους περίπου 0,10μ.,  
πάχ. χείλους 0,002μ.,  
ύψ. διακοσμητικής ζώνης 0,012μ.

Τμήμα υψηλής κορινθιακής κοτύλης. Η κεντρική μετόπη φέρει τετρασκε-
λείς σιγμοειδείς γραμμές σε παράταξη προς τα δεξιά, από τις οποίες σώζο-
νται δώδεκα και η αρχή δέκατης τρίτης. Πάνω από τη διακοσμητική ζώνη 
στο χείλος, δύο εδαφόχρωμες ταινίες και κάτω δεκαπέντε ανάλογες. Στην 
παρυφή του σωζόμενου τμήματος της λαβής, λοξής σε σχέση με το σώμα, 
δύο γραμμές κατά μήκος. Στην κορυφή του χείλους εσωτερικά δύο εδαφό-
χρωμες ταινίες.

Εικ. 24 Μθ 4037

Χρονολόγηση

Ύστερη Γεωμετρική(;).

Διαστάσεις

Σωζ. ύψ. 0,069μ. σωζ. πλ. 0,085μ., 
διάμ. χείλους περίπου 0,15μ.,  
πάχ. χείλους 0,004μ.,  
ύψ. διακοσμητικής ζώνης 0,015μ.

Τμήμα κορινθιακής κοτύλης. Η αποσπασματική της κατάσταση και το σχε-
τικό της πάχος, όπως και στην περίπτωση της Εικόνας 17 (Μθ 4053), πα-
ραπέμπει σε ημισφαιρική κοτύλη, χωρίς να αποκλείεται και η περίπτωση 
της υψηλής. Η κεντρική μετόπη έχει τετρασκελείς σιγμοειδείς γραμμές σε 
παράταξη προς τα αριστερά, από τις οποίες σώζονται είκοσι και η αρχή της 
εικοστής πρώτης. Πάνω από τη διακοσμητική ζώνη στο χείλος, δύο εδα-
φόχρωμες ταινίες και κάτω δεκατρείς ανάλογες. Στην κορυφή του χείλους 
εσωτερικά δύο εδαφόχρωμες ταινίες.
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Εικ. 25 Μθ 3407

Χρονολόγηση

725 – 710 π.Χ.  
(πολύ πρώιμη υψηλή κοτύλη).

Διαστάσεις

Σωζ. ύψ. 0,076μ., διάμ. περίπου 
0,095μ., πάχ. χείλους 0,0015μ.,  
ύψ. διακοσμητικής ζώνης 0,011μ.

Εικ. 26 Μθ 1309

Χρονολόγηση

720 – 705 π.Χ.

Διαστάσεις

Ύψ. 0,087μ., διάμ. χείλους 0,108μ., 
διάμ. βάσης 0,038μ., πάχ. χείλους 
0,002μ., ύψ. διακοσμητικής ζώνης 
0,015μ.

Τμήμα υψηλής κορινθιακής κοτύλης, μικρού μεγέθους με λεπτά τοιχώματα 
(ωοκέλυφη). Η κεντρική μετόπη έχει οκτώ σχηματοποιημένα πουλιά (wire-
bird) προς τα δεξιά. Πάνω από τη διακοσμητική ζώνη στο χείλος, δύο εδα-
φόχρωμες ταινίες, κάτω εννιά ανάλογες και χαμηλότερα, στο κεντρικό τμή-
μα της κοιλιάς του αγγείου, εδαφόχρωμη ταινία. Στην κορυφή του χείλους 
εσωτερικά δύο εδαφόχρωμες ταινίες.

Υψηλή κορινθιακή κοτύλη. Η κεντρική μετόπη έχει δεκατρία σχηματοποι-
ημένα πουλιά (wire-bird) προς τα δεξιά. Πάνω από τη διακοσμητική ζώνη 
δύο εδαφόχρωμες ταινίες, κάτω οκτώ ανάλογες, στο ανώτερο τμήμα της 
κοιλιάς του αγγείου, πολύ κοντά στις προηγούμενες, εδαφόχρωμη ταινία 
και μια ανάλογη στα όριά της με τον δακτύλιο της βάσης. Στη ράχη των 
λαβών, λοξών σε σχέση με το σώμα του αγγείου, μια γραμμή κατά μήκος. 
Στο ανώτερο τμήμα του χείλους εσωτερικά δύο εδαφόχρωμες ταινίες. Οπές 
υποδεικνύουν επιδιόρθωση του αγγείου.
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Υψηλή κορινθιακή κοτύλη, παρόμοια με την προηγούμενη, αλλά λίγο μι-
κρότερη. Η κεντρική μετόπη έχει δώδεκα σχηματοποιημένα πουλιά (wire-
bird) προς τα δεξιά. Πάνω από τη διακοσμητική ζώνη μια εδαφόχρωμη ται-
νία, κάτω οκτώ ανάλογες, στο ανώτερο τμήμα της κοιλιάς του αγγείου, πολύ 
κοντά στις προηγούμενες, εδαφόχρωμη ταινία και μια ανάλογη στα όριά 
της με τον δακτύλιο της βάσης. Στη ράχη της σωζόμενης λαβής, λοξής σε 
σχέση με το σώμα του αγγείου, μια γραμμή κατά μήκος. Στο άνω μέρος του 
χείλους εσωτερικά δύο εδαφόχρωμες ταινίες.

Τμήμα υψηλής κορινθιακής κοτύλης, παρόμοια με την Μθ 1308 (Εικόνα 
27). Οπή υποδεικνύει επιδιόρθωση του αγγείου.

Εικ. 27 Μθ 1308

Χρονολόγηση

720 – 705 π.Χ.

Διαστάσεις

Ύψ. 0,080μ., διάμ. χείλους 0,105μ., 
διάμ. βάσης 0,035μ., διάμ. περίπου 
0,105μ., πάχ. χείλους 0,002μ.

Εικ. 28 Μθ 3412

Χρονολόγηση

720 – 705 π.Χ.

Διαστάσεις

Σωζ. ύψ. 0,071μ., διάμ. περίπου 
0,105μ., πάχ. χείλους 0,002μ.
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Τμήμα υψηλής κορινθιακής κοτύλης. Από τη διακόσμηση της κεντρικής 
μετόπης σώζονται δύο σχηματοποιημένα πουλιά (wire-bird) προς τα δε-
ξιά. Πάνω από τη διακοσμητική ζώνη δύο εδαφόχρωμες ταινίες, κάτω έξι 
ανάλογες και στο ανώτερο τμήμα της κοιλιάς του αγγείου, πολύ κοντά στις 
προηγούμενες, εδαφόχρωμη ταινία. Στη ράχη της σωζόμενης λαβής, λοξής 
σε σχέση με το σώμα του αγγείου, γραμμή κατά μήκος. Στο άνω μέρος του 
χείλους εσωτερικά δύο εδαφόχρωμες ταινίες.

Εικ. 29 Μθ 3406

Χρονολόγηση

720 – 705 π.Χ.

Διαστάσεις

Σωζ. ύψ. 0,059μ., διάμ. περίπου 
0,11μ., πάχ. χείλους 0,015μ.

Εικ. 30 Μθ 3408

Χρονολόγηση

720 – 705 π.Χ.

Διαστάσεις

Σωζ. ύψ. 0,080μ., διάμ. βάσης 
0,042μ., διάμ. περίπου 0,115μ., 
πάχ. χείλους 0,002μ.,  
ύψ. διακοσμητικής ζώνης 0,014μ.

Τμήμα υψηλής κορινθιακής κοτύλης. Από τη διακοσμητική ζώνη σώζεται 
τμήμα με κάθετες γραμμές. Στο αγγείο ίσως ανήκουν και τα με αριθμό Μθ 
4043α και β (Εικόνα 31) ή είναι δύο παρόμοιες κοτύλες. Και τα δύο φέρουν 
δύο εδαφόχρωμες ταινίες πάνω από τη διακοσμητική ζώνη, επτά ανάλογες 
κάτω, καθώς και άλλη χαμηλότερα, στο πάνω τμήμα της κοιλιάς του αγγεί-
ου. Στην κορυφή του χείλους εσωτερικά, και τα τρία τμήματα φέρουν δύο 
εδαφόχρωμες ταινίες. Το Μθ 3408 φέρει εδαφόχρωμη ταινία στο όριο της 
κοιλιάς του αγγείου με τον δακτύλιο της βάσης. Ανήκει ή ανήκουν στον ίδιο 
τύπο υψηλής κοτύλης με τα Μθ 1309 (Εικόνα 26), 1308 (Εικόνα 27), 3412 
(Εικόνα 28) και 3406 (Εικόνα 29).
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Υψηλή κορινθιακή κοτύλη από δύο τμήματα, βλ. Εικόνα 30 (Μθ 3408). Το 
Μθ 4043α σώζει τμήμα της κεντρικής μετόπης με σχηματοποιημένα που-
λιά προς τα δεξιά, ενώ το Μθ 4043β τη λαβή, λοξή σε σχέση με το σώμα του 
αγγείου, στη ράχη της οποίας γραμμή κατά μήκος.

Δύο μικρά τμήματα κορινθιακών κοτυλών (ημισφαιρικών ή υψηλών), πιθα-
νόν από την ίδια κοτύλη μικρού μεγέθους, με πολύ λεπτό, ωοκέλυφο τοίχω-
μα. Στο Μθ 4060α σώζεται τμήμα της διακόσμησης της κεντρικής μετόπης 
με διάγραμμα τρίγωνα, ενώ στο Μθ 4060β, ανάμεσα στις κάθετες λεπτές 
γραμμές, σώζεται στο μεγαλύτερο τμήμα του διπλός πέλεκυς. Πάνω από τη 
διακοσμητική ζώνη και των δύο οστράκων δύο εδαφόχρωμες ταινίες και στο 
άνω μέρος του χείλους εσωτερικά δύο ανάλογες. Στο Μθ 4060α κάτω από τη 
διακοσμητική ζώνη διατηρούνται τμήματα από δέκα εδαφόχρωμες ταινίες.

Εικ. 31 Μθ 4043 α, β

Χρονολόγηση

720 – 705 π.Χ.

Διαστάσεις

Διάμ. περίπου 0,115μ., διάμ. βάσης 
0,042μ., πάχ. χείλους 0,002μ.

Εικ. 32 Μθ 4060 α, β

Χρονολόγηση

720 – 705 π.Χ.

Διαστάσεις

Σωζ. ύψ. 0,027μ., πάχ. χείλους 
0,001μ., ύψ. διακοσμητικής ζώνης 
0,01μ.

Εικ. 33 Μθ 4038 α, β

Χρονολόγηση

720 – 705 π.Χ.

Διαστάσεις

Α: Σωζ. ύψ. 0,035μ., διάμ. χείλους 
περίπου 0,15μ., πάχ. χείλους 
0,003μ. 
Β: Σωζ. ύψ. 0,03μ., πάχ. χείλους 
0,002μ.
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Τμήμα Α: Απολεπισμένο το γάνωμα εσωτερικά και εξωτερικά σε μεγάλο 
ποσοστό. Διακρίνεται τμήμα λευκής γραμμής χαμηλότερα στο ύψος των λα-
βών και μια ακόμη χαμηλότερα που διερχόταν κάτω από τις λαβές (0,0026μ. 
από το χείλος).

Τμήμα Β: Όστρακο από λίγο μικρότερη κοτύλη που σώζει και τμή-
μα της λαβής. Η λευκή γραμμή στο πάνω τμήμα του χείλους διακρίνεται 
δύσκολα, ενώ πολύ καλά διατηρείται η γραμμή που διέρχεται κάτω από τη 
λαβή (0,0024μ. από το χείλος).

Τμήμα από κορινθιακό πώμα. Λεπτές γραμμές δημιουργούν πέντε εδαφό-
χρωμες ταινίες στο περιχείλωμα και οκτώ στην περιφέρειά του οριζόντια. 
Προς το κεντρικό του τμήμα σώζεται η αρχή πλατιάς γραμμής.

Όστρακα κορινθιακού κρατήρα. Σώζεται τμήμα της οριζόντιας λαβής και 
τμήματα της διακοσμητικής ζώνης ανάμεσα στις λαβές με κάθετες και δύο 
επάλληλες τεθλασμένες γραμμές.

Εικ. 35 Μθ 4040

Χρονολόγηση

720 – 705 π.Χ.

Διαστάσεις

Διάμ. πώματος περίπου 0,019μ., 
ύψ. περιχειλώματος 0,012μ.,  
σωζ. μήκ. 0,045μ.,  
πάχ. περιχειλώματος 0,0025μ.,  
πάχ. οριζόντιου τμήματος 0,007μ.

Εικ. 34 Μθ 4041

Χρονολόγηση

720 – 705 π.Χ.
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Εικ. 37 Μθ 2032

Χρονολόγηση

Ύστερη Γεωμετρική ΙΙβ.

Διαστάσεις

Σωζ. ύψ. 0,195μ., διάμ. χείλους 
0,280μ., μέγ. διάμ. σώματος 
0,316μ.

Αττικός κρατήρας με προχοή, έργο του Ζωγράφου των Αθηνών 897. Στην 
καλύτερα σωζόμενη όψη, δύο σκυλιά που τρέχουν προς τα αριστερά. Η με-
τόπη που ορίζεται αριστερά και δεξιά από δέσμες κάθετων γραμμών συ-
μπληρώνεται με ένα πλήθος συμπληρωματικών θεμάτων: πουλιά, τεθλα-
σμένες γραμμές, συνεχόμενοι ρόμβοι, σιγμοειδείς και οφιοειδείς γραμμές, 
διπλοί πελέκεις. Κάτω από τη μετόπη, ένδεκα εδαφόχρωμες ταινίες, ενώ 
μία στο κεντρικό τμήμα του χώρου της κοιλιάς του αγγείου. Το κάτω τμή-
μα του χείλους πάνω από τη μετόπη περιθέει εδαφόχρωμη ταινία. Η πάνω 
επιφάνεια του χείλους κοσμείται με δέσμες δώδεκα κάθετων γραμμιδίων. 
Λευκό επίχρισμα.

Εικ. 36 Μθ 4039

Χρονολόγηση

720 – 705 π.Χ.

Διαστάσεις

Διάμ. πώματος περίπου 0,15μ.,  
ύψ. περιχειλώματος 0,005μ.,  
πάχ. οριζόντιου τμήματος 0,003μ.

Δύο τμήματα από κορινθιακό πώμα. Λεπτές γραμμές δημιουργούν δύο εδα-
φόχρωμες ταινίες στο περιχείλωμα, ενώ σώζονται εννιά από το οριζόντιο 
τμήμα.



81 

Εικ. 39 Μθ 2031

Χρονολόγηση

Ύστερη Γεωμετρική ΙΙβ.

Διαστάσεις

Ύψ. 0,249μ., διάμ. χείλους 0,304μ., 
μέγ. διάμ. σώματος 0,380μ., διάμ. 
βάσης 0,114μ.

Εικ. 38 Μθ 4059

Χρονολόγηση

Ύστερη Γεωμετρική ΙΙβ.

Διαστάσεις

Α: σωζ. ύψ. 0,075μ. σωζ. πλ. 0,060μ.
Β: σωζ. ύψ. 0,040μ. σωζ. πλ. 0,056μ.

Δύο μικρά τμήματα από αττικό κρατήρα του Ζωγράφου των Αθηνών 897, 
παρόμοιο με τον προηγούμενο. Σώζονται τμήματα από δύο σκυλιά που τρέ-
χουν προς τα δεξιά. Από τα συμπληρωματικά μοτίβα έχουμε μόνο τεθλα-
σμένες γραμμές. Από τις εδαφόχρωμες ταινίες κάτω από τη μετόπη σώζο-
νται τμήματα από επτά. Λευκό επίχρισμα.

Κρατήρας. Η μετόπη που ορίζεται από δέσμες δέκα κάθετων γραμμών έχει 
παράσταση επηρεασμένη απο το έργο του Ζωγράφου των Αθηνών 897: δε-
ξιά σκυλί που επιτίθεται σε λαγό στο κεντρικό τμήμα της μετόπης και αρι-
στερά μικρό τμήμα από δεύτερο σκυλί που επιτίθεται και αυτό στο λαγό. 
Ως συμπληρωματικά μοτίβα συστάδες σιγμοειδών γραμμών. Κάτω από τη 
μετόπη έξι ταινίες, στο κεντρικό τμήμα της κοιλιάς πλατιά ταινία και στο 
κατώτερο τμήμα της δακτυλιόσχημης βάσης ακόμη μία ταινία. Η πάνω 
πλευρά του χείλους κοσμείται με συστάδες κάθετων γραμμιδίων κατά απο-
στάσεις. Κάθετα γραμμίδια φέρουν οι λαβές ανάμεσα σε δύο παράλληλες 
γραμμές. Η διακόσμηση πάνω σε λευκό επίχρισμα που έφερε προφανώς 
ολόκληρη η εξωτερική όψη του αγγείου. Το αγγείο με βάση τα χαρακτηρι-
στικά της κεραμικής του ύλης μπορεί να αποδοθεί σε κάποιο εργαστήριο 
του ανατολικού Αιγαίου.
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Τρία τμήματα κρατήρα από το ίδιο εργαστήριο με το προηγούμενο, αλλά 
μικρότερου μεγέθους. Η μετόπη ορίζεται από δέσμες δέκα κάθετων γραμ-
μών, κάτω από αυτήν επτά ταινίες και χαμηλότερα στο κεντρικό τμήμα της 
κοιλιάς του αγγείου μία πλατιά ταινία. Η πάνω πλευρά του χείλους κοσμείται 
με συστάδες κάθετων γραμμιδίων κατά αποστάσεις. Σε τμήμα λαβής που 
αποδίδεται στο ίδιο αγγείο ανάλογη διακόσμηση με το Μθ 2031 (Εικόνα 39). 
Στο συγκεκριμένο αγγείο η μετόπη έχει στα δεξιά σκυλί που επιτίθεται στα 
αριστερά σε ζώο, από το οποίο σώζεται μικρό τμήμα από το πίσω τμήμα του, 
πιθανόν ελάφι ή αιγοπρόβατο. Ως συμπληρωματικά μοτίβα συστάδες σιγ-
μοειδών γραμμών και τεθλασμένες γραμμές. Η διακόσμηση πάνω σε λευκό 
επίχρισμα που έφερε προφανώς ολόκληρη η εξωτερική όψη του αγγείου.

Εικ. 40 Μθ 4058

Χρονολόγηση

Ύστερη Γεωμετρική ΙΙβ.

Διαστάσεις

Διάμ. χείλους περίπου 0,27μ.

Εικ. 41 Μθ 2021

Χρονολόγηση

Ύστερη Γεωμετρική ΙΙβ.

Διαστάσεις

Ύψ. 0,195μ., διάμ. χείλους περίπου 
0,30μ.

Μικρός κρατήρας με υψηλό χείλος. Η εξωτερική επιφάνεια του αγγείου και 
το πάνω τμήμα του χείλους εσωτερικά έφερε λευκό επίχρισμα. Στο χείλος 
δύο αντωπά βρυχώμενα λιοντάρια. Η μετόπη ορίζεται δεξιά και αριστερά 
από διάγραμμους μαιάνδρους. Πάνω από αυτήν τρείς ταινίες και κάτω τέσ-



83 

Εικ. 42 Μθ 4052

Χρονολόγηση

Ύστερη Γεωμετρική ΙΙβ.

Διαστάσεις

Σωζ. ύψ. 0,10μ., σωζ. πλ. 0,047μ., 
πάχ. 0,013μ.

Εικ. 43 Μθ 4034

Χρονολόγηση

Ύστερη Γεωμετρική ΙΙβ.

Διαστάσεις

Σωζ. ύψ. 0,111μ.

Όστρακο αττικού αμφορέα. Το πάχος του τοιχώματός του υποδεικνύει μέ-
γεθος ανάλογο των μνημειακών αγγείων του αθηναϊκού Κεραμεικού.Το 
σώμα του αγγείου περιτρέχουν ομάδες τριών παράλληλων οριζόντιων ται-
νιών που εναλλάσονται με δύο διακοσμητικές ζώνες, η μία με τεθλασμέ-
νες οριζόντιες γραμμές και η άλλη με ενάλληλα ένστιγμα τρίγωνα. Λευκό 
επίχρισμα.

Τμήμα αττικής οινοχόης. Διατηρείται τμήμα της διακόσμησης του ώμου από 
τα πόδια ελαφιού ή ίππου και ως συμπληρωματικά μοτίβα: διπλός ρόμβος 
διαγραμμισμένος και ενάλληλο τετραπλό M σε κάθετη διάταξη. Το υπόλοιπο 
σώμα του αγγείου περιτρέχουν λεπτές παράλληλες οριζόντιες ταινίες.

σερις ανάλογες. Η πάνω επίπεδη πλευρά του χείλους φέρει συστάδες από 
επτά κάθετες γραμμές κατά αποστάσεις. Στον ώμο του αγγείου, ακριβώς 
κάτω από τα λιοντάρια του χείλους, φαίνεται ότι υπήρχε ένα αντίστοιχο ζεύ-
γος λιονταριών, από το οποίο σώζεται το μεγαλύτερο τμήμα του δεξιού. Δε-
ξιά της κεντρικής μετόπης του ώμου μικρότερη μετόπη με έξι τεθλασμένες 
γραμμές που ορίζονται από συστάδες επτά κάθετων γραμμών. Κάτω από τη 
διακοσμητική ζώνη του ώμου πλατιά καστανόχρωμη ζώνη, ενώ στον χώρο 
της κοιλιάς μέχρι λίγο πιο πάνω από την δακτυλιόσχημη βάση αλλεπάλλη-
λες λεπτές ταινίες. Το κάτω τμήμα της κοιλιάς του αγγείου και η δακτυλιό-
σμημη βάση φέρουν γάνωμα. Ολόβαφο το εσωτερικό του αγγείου. Ο πηλός 
περιέχει πολύ ασημόχρωμο μαρμαρυγία.
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Τμήμα κυπέλλου. Το σώμα κοσμείται με συστάδες από οκτώ γραμμές σε 
κάθετη διάταξη και η λαβή με γραμμίδια. Λευκό επίχρισμα.

Πρβ. Verdan, Kenzelmann Pfyffer & Léderrey 2008, 130, αρ. 308, 
πίν. 64 (λάκκος 53).

Μικρό τμήμα σκύφου. Από τη διακόσμηση της κεντρικής μετόπης, σώζο-
νται τμήμα από διπλό ομόκεντρο κύκλο και τέσσερις κάθετες γραμμές. Η 
κοιλιά του αγγείου εξωτερικά ολόβαφη, ενώ εσωτερικά έχει εδαφόχρωμη 
ταινία στο κεντρικό της τμήμα. Λευκό επίχρισμα.

Πρβ. Verdan, Kenzelmann Pfyffer & Léderrey 2008, 130, αρ. 311, 
πίν. 64 ή αρ. 316, πίν. 65 (λάκκος 53).

Εικ. 44 Μθ 3318

Χρονολόγηση

Ύστερη Γεωμετρική ΙΙβ.

Διαστάσεις

Σωζ. ύψ. 0,058μ., διάμ. χείλους 
περίπου 0,08μ.

Εικ. 45 Μθ 3816

Χρονολόγηση

Ύστερη Γεωμετρική ΙΙβ.

Διαστάσεις

Σωζ. ύψ. 0,038μ., σωζ, πλ. 0,046μ.

Εικ. 46 Μθ 1314

Χρονολόγηση

Ύστερη Γεωμετρική ΙΙβ.

Διαστάσεις

Ύψ. 0,097μ., διάμ. χείλους 0,135μ., 
διάμ. βάσης 0,048μ.
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Σκύφος. Γάνωμα ερυθρού χρώματος στο σώμα και στην όψη των λαβών, 
αλλά όχι στο κατώτερο τμήμα της βάσης. Στο χείλος τρεις εδαφόχρωμες 
ταινίες με σειρά από τελείες στην ανώτερη. Στην εσωτερική πλευρά του 
χείλους, τέσσερις εδαφόχρωμες ταινίες και μία πιο πλατιά χαμηλά στο κε-
ντρικό τμήμα της κοιλιάς του. Λευκό επίχρισμα.

Πρβ. Verdan, Kenzelmann Pfyffer & Léderrey 2008, 130, αρ. 312, 
πίν. 64 (λάκκος 53).

Σκύφος, παρόμοιος με τον προηγούμενο, αλλά μικρότερου μεγέθους. Το 
μελανόφαιο γάνωμα καλύπτει το σώμα εκτός από μία εδαφόχρωμη ταινία 
στη βάση και στο τμήμα που ορίζουν οι λαβές. Στο χείλος τρεις εδαφό-
χρωμες ταινίες με σειρά από τελείες στην ανώτερη. Γραμμίδια στην άβαφη 
ζώνη κάτω από την λαβή. Στην εσωτερική πλευρά του χείλους δύο εδαφό-
χρωμες ταινίες και μία πιο πλατιά χαμηλά στο κεντρικό τμήμα της κοιλιάς 
του. Λευκό επίχρισμα.

Πρβ. Verdan, Kenzelmann Pfyffer & Léderrey 2008, 130, αρ. 312, 
πίν. 64 (λάκκος 53).

Εικ. 47 Μθ 3582

Χρονολόγηση

Ύστερη Γεωμετρική ΙΙβ.

Διαστάσεις

Ύψ. 0,075μ., διάμ. χείλους 0,115μ., 
διάμ. βάσης περίπου 0,05μ.

Εικ. 48 Μθ 1326

Χρονολόγηση

Ύστερη Γεωμετρική ΙΙβ.

Διαστάσεις

Μέγ. ύψ. 0,088μ., μέγ. διάμ. 
χείλους 0,145μ., διάμ. βάσης 
0,047μ., ύψ. διακοσμητικής ζώνης 
0,025μ.

Σκύφος. Ανάμεσα από τις συστάδες οκτώ κάθετων γραμμών σχηματίζεται 
επιμήκης μετόπη στον ώμο του, η οποία κοσμείται με μία παχειά οφιοειδή 
γραμμή, ενώ δύο σειρές τελειών πάνω και κάτω από αυτήν ακολουθούν την 
πορεία της. Στο χείλος τρείς εδαφόχρωμες ταινίες. Το κάτω τμήμα του αγ-
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Κωνικός σκύφος. Η διακόσμηση αναπτύσσεται πάνω στο λευκό επίχρισμα 
που καλύπτει ολόκληρο το αγγείο. Στην υψηλή ζώνη, ανάμεσα στο χαμηλό 
έσω νεύον χείλος και την κοιλιά του αγγείου, τέσσερις σειρές ενάλληλων 
γωνιών σε κάθετη διάταξη. Το χείλος, η κοιλιά και η σωζόμενη λαβή είναι 
ολόβαφα, ενώ άβαφο το κατώτερο τμήμα του αγγείου στο χώρο της βάσης. 
Εσωτερικά στο χείλος τέσσερις λεπτές εδαφόχρωμες ταινίες και χαμηλότε-
ρα στο κεντρικό τμήμα της κοιλιάς ανάλογη πλατιά ταινία.

Πρβ. Verdan, Kenzelmann Pfyffer & Léderrey 2008, 130, αρ. 315, 
πίν. 65 (λάκκος 53).

Τμήμα κωνικού σκύφου που φέρει σαφή ίχνη φωτιάς. Το έσω νεύον χείλος 
εξωτερικά φέρει τρεις εδαφόχρωμες ταινίες με την ανώτερη να κοσμείται 
από σειρά τελειών. Στη ζώνη ανάμεσα στις λαβές, διπλοί ρόμβοι (σώζονται 
τμήματα από δύο), ενώ στη ράχη της σωζόμενης λαβής δύο γραμμές κατά 
μήκος. Διατηρείται η αρχή του γανώματος της κοιλιάς. Εσωτερικά στο ανώ-
τερο τμήμα του αγγείου, κυρίως στην περιοχή του χείλους, επτά λεπτές 
εδαφόχρωμες ταινίες.

Πρβ. κοντινό παράλληλο στο Verdan, Kenzelmann Pfyffer & Léder-Verdan, Kenzelmann Pfyffer & Léder-, Kenzelmann Pfyffer & Léder-Kenzelmann Pfyffer & Léder- Pfyffer & Léder-Pfyffer & Léder- & Léder-Léder-éder-der-
rey 2008, 130, αρ. 315, πίν. 65 (λάκκος 53).

Εικ. 49 Μθ 1352

Χρονολόγηση

Αρχές  Ύστερης Γεωμετρικής ΙΙ.

Διαστάσεις

Ύψ. 0,067μ., διάμ. χείλους περίπου 
0,12μ., διάμ. βάσης 0,035μ.

Εικ. 50α Μθ 3814

Χρονολόγηση

Αρχές  Ύστερης Γεωμετρικής ΙΙ.

Διαστάσεις

Σωζ. ύψ. 0,038μ. σωζ. πλ.  
0,038μ., διάμ. χείλους περίπου 
0,13μ., πάχ. χείλους 0,002μ.

γείου ολόβαφο, εκτός από το τμήμα της βάσης. Στη ράχη των λαβών γραμ-
μή κατά μήκος. Τέσσερις εδαφόχρωμες ταινίες στην εσωτερική πλευρά του 
χείλους και χαμηλότερα, στο κεντρικό τμήμα της κοιλιάς, πλατύτερη εδα-
φόχρωμη ταινία. Λευκό επίχρισμα.

Πρβ. Verdan, Kenzelmann Pfyffer & Léderrey 2008, 130, αρ. 313, 
πίν. 64 (λάκκος 53).
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Μικρό τμήμα κωνικού σκύφου. Σώζεται το μεγαλύτερο τμήμα ένστιγμου 
ρόμβου. Στο άνω τμήμα του έσω νεύοντος χείλους γάνωμα. Εσωτερικά στο 
χείλος δύο εδαφόχρωμες ταινίες και στη συνέχεια πάνω στο γάνωμα κυματι-
στή λευκή γραμμή. Λευκό επίχρισμα(;). Ο ασημόχρωμος μαρμαρυγίας υπο-
δεικνύει ότι πιθανόν είναι προϊόν τοπικού εργαστηρίου (βλ. Eικόνα 65).

Πρβ. κοντινό παράλληλο στο Verdan, Kenzelmann Pfyffer & Léder-Verdan, Kenzelmann Pfyffer & Léder-, Kenzelmann Pfyffer & Léder-Kenzelmann Pfyffer & Léder- Pfyffer & Léder-Pfyffer & Léder- & Léder-Léder-éder-der-
rey 2008, 130, αρ. 315, πίν. 65 (λάκκος 53).

Εικ. 51 Μθ 3343

Χρονολόγηση

Αρχές  Ύστερης Γεωμετρικής ΙΙ.

Διαστάσεις

Σωζ. ύψ. 0,044μ., διάμ. χείλους 
περίπου 0,15μ., πάχ. χείλους 
0,002μ.

Εικ. 52 Μθ 3344

Χρονολόγηση

Αρχές  Ύστερης Γεωμετρικής ΙΙ.

Διαστάσεις

Σωζ. ύψ. 0,046μ.

Εικ. 50β Μθ 3814

Χρονολόγηση

Αρχές  Ύστερης Γεωμετρικής ΙΙ.

Διαστάσεις

Σωζ. ύψ. 0,032μ. σωζ. πλ. 0,028μ., 
διάμ. χείλους περίπου 0,13μ.,  
πάχ. χείλους 0,002μ.

Μικρό τμήμα κωνικού σκύφου. Από τη διακοσμητική ζώνη σώζεται το με-
γαλύτερο τμήμα διπλού ρόμβου. Στο άνω μέρος του έσω νεύοντος χείλους 
γάνωμα. Εσωτερικά στο άνω μέρος του αγγείου τέσσερις περιθέουσες ταινί-
ες και χαμηλότερα άλλη ανάλογη συστάδα.
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Τμήμα κωνικού σκύφου που φέρει σαφή ίχνη φωτιάς. Από το έσω νεύον 
χείλος σώζεται η αρχή του με μία εδαφόχρωμη ταινία. Έφερε διακόσμηση 
διπλών ρόμβων, από τους οποίους σώζεται το τμήμα ενός από την κύρια 
ζώνη ανάμεσα στις λαβές και ενός μικρότερου κάτω από το τμήμα της σω-
ζόμενης λαβής. Στη ράχη της λαβής δύο γραμμές κατά μήκος και ανάμεσά 
τους κάθετα γραμμίδια. Εσωτερικά στο ύψος της πρόσφυσης των λαβών, 
έξι λεπτές περιθέουσες εδαφόχρωμες ταινίες. Πάνω από αυτές κυματιστή 
γραμμή από λευκό χρώμα.

Πρβ. κοντινό παράλληλο στο Verdan, Kenzelmann Pfyffer & Léder-Verdan, Kenzelmann Pfyffer & Léder-, Kenzelmann Pfyffer & Léder-Kenzelmann Pfyffer & Léder- Pfyffer & Léder-Pfyffer & Léder- & Léder-Léder-éder-der-
rey 2008, 130, αρ. 315, πίν. 65 (λάκκος 53).

Μικρό τμήμα σκύφου. Από τη μετόπη σώζεται τμήμα κύκλου με παχειά 
γραμμή, εσωτερικά και εξωτερικά του οποίου σχηματίζονται δύο κύκλοι με 
τελείες. Δεξιά του τρεις κάθετες γραμμές. Η αρχή της κοιλιάς του αγγείου 
ολόβαφη. Λευκό επίχρισμα.

Πρβ. τη διακόσμηση στο Verdan, Kenzelmann Pfyffer & Léderrey 
2008, 130, αρ. 318, πίν. 65 (λάκκος 53).

Εικ. 53 Μθ 3815

Χρονολόγηση

Αρχές  Ύστερης Γεωμετρικής ΙΙ.

Διαστάσεις

Σωζ. ύψ. 0,026μ. σωζ. πλ. 0,036μ.

Εικ. 54 Μθ 3812

Χρονολόγηση

Αρχές  Ύστερης Γεωμετρικής ΙΙ.

Διαστάσεις

Διάμ. χείλους περίπου 0,19μ.
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Εικ. 55 Μθ 1355

Χρονολόγηση

Ύστερη Γεωμετρική ΙΙ.

Διαστάσεις

Ύψ. 0,077μ., διάμ. χείλους 0,103μ., 
διάμ. βάσης περίπου 0,05μ.

Εικ. 56 Μθ 3397

Χρονολόγηση

Ύστερη Γεωμετρική ΙΙ.

Διαστάσεις

Ύψ. 0,24μ., διάμ. χείλους 0,27μ., 
διάμ. βάσης 0,11μ.

Τμήματα από μεγάλο καλυκωτό σκύφο. Η μετόπη που ορίζεται από συστά-
δες κάθετων γραμμών περιλαμβάνει διάγραμμο μαίανδρο. Κάτω από τη δι-
ακοσμητική ζώνη πέντε εδαφόχρωμες ταινίες, ενώ το σωζόμενο τμήμα της 
κοιλιάς είναι ολόβαφο. Το υψηλό χείλος περιθέει τριπλός ένστιγμος ρόμβος. 
Κάτω από τον πολλαπλό ρόμβο τρεις ταινίες εδαφόχρωμες και πάνω δύο. 
Εσωτερικά του χείλους οκτώ εδαφόχρωμες ταινίες και χαμηλότερα, στο χώρο 
της κοιλιάς, πλατύτερη εδαφόχρωμη ταινία. Λευκό επίχρισμα.

Πρβ. κοντινό παράλληλο στο Verdan, Kenzelmann Pfyffer & Léder-Verdan, Kenzelmann Pfyffer & Léder-, Kenzelmann Pfyffer & Léder-Kenzelmann Pfyffer & Léder- Pfyffer & Léder-Pfyffer & Léder- & Léder-Léder-éder-der-
rey 2008, 130, αρ. 319, πίν. 65 (λάκκος 53).

Κοτύλη με καστανόφαιο γάνωμα. Δύο εδαφόχρωμες ταινίες στο χείλος, μία 
ανάλογη στο κεντρικό τμήμα της κοιλιάς και άλλες δύο στο κατώτερο τμήμα 
στα όρια με τη βάση. Διακόσμηση με λευκές γραμμές. Κάτω ακριβώς από 
τη ζώνη των λαβών τριπλή λευκή γραμμή και άλλες δύο χαμηλότερα πάνω 
από την εδαφόχρωμη ταινία της κοιλιάς. Στο κεντρικό τμήμα της ζώνης 
που δημιουργείται ανάμεσα στις δύο εδαφόχρωμες ταινίες του χείλους και 
την συστάδα των τριών λευκών γραμμών, δύο γραμμές που καμπυλώνουν 
προς το εσωτερικό δημιουργώντας ένα είδος κλεψύδρας. Το εσωτερικό του 
αγγείου ολόβαφο με διακόσμηση επίσης λευκών γραμμών, δύο στο πάνω 
μέρος του χείλους και δύο χαμηλότερα κατά αποστάσεις. Λευκό επίχρισμα. 
Οπή υποδεικνύει επισκευή του αγγείου.

Πρβ. Verdan, Kenzelmann Pfyffer & Léderrey 2008, 130, αρ. 323–
324, πίν. 66 (λάκκος 53).
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Κρατήρας πιθανόν με εκροή. Η διακοσμητική ζώνη στην καλύτερα σωζό-
μενη πλευρά, φέρει τρείς μετόπες που ορίζονται από συστάδες κάθετων 
γραμμών. Στην κεντρική συνδυασμός σταυρόσχημων μοτίβων, στη δεξιά 
δύο σειρές σιγμοειδών γραμμών και στο κεντρικό τμήμα πάνω και κάτω 
δύο σειρές τεθλασμένων γραμμών, ενώ στην αριστερή πέντε σειρές τεθλα-
σμένων γραμμών. Κάτω από τη διακοσμητική ζώνη μέχρι και τη δακτυ-
λιόσχημη βάση, λεπτές εδαφόχρωμες ταινίες, εκτός από δύο ζώνες που 
φέρουν γάνωμα: μία αρκετά υψηλή στο κατώτερο τμήμα της κοιλιάς και 
μία στενή περίπου στο κεντρικό της τμήμα. Το χείλος εξωτερικά φέρει δύο 
εδαφόχρωνες ταινίες. Στη ράχη των λαβών διπλές γραμμές κατά μήκος 
και ανάμεσά τους γραμμίδια. Εσωτερικά του χείλους πλατιά εδαφόχρωμη 
ταινία που διακοσμείται από συστάδες κάθετων γραμμιδίων κατά αποστά-
σεις. Λευκό επίχρισμα.

Πρβ., ως προς τον τύπο, Verdan, Kenzelmann Pfyffer & Léderrey 
2008, 130, αρ. 330, πίν. 67 (λάκκος 53).

Δύο τμήματα κρατήρα με εκροή, παρόμοιου τύπου με το προηγούμενο 
Μθ 3397 (Εικόνα 56), αλλά μικρότερων διαστάσεων. Οι μετόπες ορίζο-
νται από συστάδες κάθετων γραμμών στη διακοσμητική ζώνη των λαβών 
και φέρουν σειρές τεθλασμένων γραμμών και απλούς συνεχόμενους ρόμ-
βους σε κάθετη διάταξη. Κάτω από την εκροή ένα πουλί και ως συμπλη-
ρωματικά μοτίβα δύο ρόμβοι και ένα τρίγωνο. Στις ζώνες που φέρουν 
γάνωμα στο κατώτερο τμήμα του αγγείου λευκές κυματιστές γραμμές. 
Λευκό επίχρισμα.

Πρβ. παρόμοιο μοτίβο με συνεχόμενους ρόμβους στα αγγεία Verdan, 
Kenzelmann Pfyffer & Léderrey 2008, 130–131, αρ. 330–334 και 336, πίν. 
67–69 (λάκκος 53).

Εικ. 57 Μθ 3371

Χρονολόγηση

Ύστερη Γεωμετρική ΙΙ.

Διαστάσεις

Σωζ. ύψ. 0,147μ.
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Εικ. 58 Μθ 3384

Χρονολόγηση

Ύστερη Γεωμετρική ΙΙ.

Διαστάσεις

Σωζ. ύψ. 0,137μ.

Εικ. 59 Μθ 3368

Χρονολόγηση

Ύστερη Γεωμετρική ΙΙ.

Διαστάσεις

Σωζ. ύψ. 0,144μ., διάμ. χείλους 
περίπου 0,20μ., διάμ. βάσης 0,06μ.

Τρία τμήματα κρατήρα παρόμοιου τύπου και ανάλογου μεγέθους με το Μθ 
3397 (Εικόνα 56). Στην διακοσμητική ζώνη που ορίζουν οι λαβές με τις συ-
στάδες των κάθετων γραμμών σώζονται μικρά τμήματα από τις κεντρικές 
μετόπες, όπου διακρίνονται τμήματα πουλιού με αναπεπταμένα φτερά, κα-
θώς επίσης και συνεχόμενος ρόμβος με κάθετη διάταξη, όπως και στο Μθ 
3371 (Εικόνα 57). Στις δύο ζώνες της κοιλιάς που φέρουν γάνωμα κυματι-
στές γραμμές με λευκό χρώμα. Λευκό επίχρισμα.

Πρβ. ανάλογα μοτίβα στον κρατήρα Verdan, Kenzelmann Pfyffer & 
Léderrey 2008, 131, αρ. 336, πίν. 69 (λάκκος 53).
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Τμήμα μεγάλου καλυκωτού σκύφου. Στο υψηλό χείλος καθώς και στην κε-
ντρική μετόπη ανάμεσα στις λαβές, σειρά πουλιών με αναπεπταμένα φτερά, 
όπου και διάγραμμα με συμπληρωματικό μοτίβο τριγώνων. Κάτω από τη 
ζώνη των λαβών συνεχείς περιθέουσες γραμμές μέχρι και τη δακτυλιόσχημη 
βάση, καθώς και δύο πλατιές ζώνες με γάνωμα, όπως και στον κρατήρα Μθ 
3397 (Eικόνα 56). Πάνω από τη διακοσμητική ζώνη των λαβών τρείς εδαφό-
χρωμες ταινίες και στο ανώτερο τμήμα του χείλους άλλες δύο. Στη ράχη της 
σωζόμενης λαβής δύο γραμμές κατά μήκος και ανάμεσά τους κάθετα γραμ-
μίδια. Εσωτερικά του χείλους δέκα εδαφόχρωμες ταινίες και μια ανάλογη 
πλατιά στο κεντρικό τμήμα της κοιλιάς του αγγείου. Λευκό επίχρισμα.

Πρβ. ανάλογη διακοσμητική σύνταξη στα Verdan, Kenzelmann 
Pfyffer & Léderrey 2008, 130–131, αρ. 330–334 και 336, πίν. 67–69 (λάκ-ffer & Léderrey 2008, 130–131, αρ. 330–334 και 336, πίν. 67–69 (λάκ- & Léderrey 2008, 130–131, αρ. 330–334 και 336, πίν. 67–69 (λάκ-Léderrey 2008, 130–131, αρ. 330–334 και 336, πίν. 67–69 (λάκ-éderrey 2008, 130–131, αρ. 330–334 και 336, πίν. 67–69 (λάκ-derrey 2008, 130–131, αρ. 330–334 και 336, πίν. 67–69 (λάκ- 2008, 130–131, αρ. 330–334 και 336, πίν. 67–69 (λάκ-
κος 53). Για τα πτηνά, πρβ. ειδικά τον κρατήρα με αρ. 36.

Τριφυλλόσχημη, κατά πάσα πιθανότητα, οινοχόη. Φέρει λευκό επίχρισμα. 
Γάνωμα μελανό στο σωζόμενο τμήμα του χείλους, το κατώτερο τμήμα του 
λαιμού, το πάνω του ώμου, καθώς και στο κατώτερο τμήμα της κοιλιάς. Στο 
κεντρικό τμήμα του λαιμού γραπτή διακόσμηση δύο εδαφόχρωμων ταινι-
ών, οι οποίες πάνω και κάτω ορίζουν ζώνη, όπου αναπτύσσονται στη σειρά 
διπλοί ομόκεντροι κύκλοι με διαβήτη. Στο κεντρικό τμήμα του αγγείου δε-
καεπτά λεπτές εδαφόχρωμες ταινίες. Ευβοϊκό εργαστήριο.

Εικ. 60 Μθ 1599

Χρονολόγηση

Ύστερη Γεωμετρική ΙΙ.

Διαστάσεις

Σωζ. ύψ. 0,221μ., μέγ. διάμ. 
σώματος 0,159μ., διάμ. βάσης 
0,078μ.

Εικ. 61 Μθ 1344

Χρονολόγηση

Ύστερη Γεωμετρική ΙΙ.

Διαστάσεις

Σωζ. ύψ. 0,045μ., μέγ. διάμ. 
0,080μ., μέγ. πάχ. 0,008μ.
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Πώμα ευβοϊκού αγγείου. Προσεγμένη εργασία. Πολύ καλό λευκό επίχρι-
σμα. Το σώμα περιθέουν λεπτές οριζόντιες ταινίες, ενώ προς τη κορυφή 
παρεμβάλλονται δύο πλατιές. Στο εξωτερικό τμήμα του πώματος αποδίδε-
ται τετραπλή σειρά με αβακωτό κόσμημα. Αντίστοιχο μοτίβο συναντούμε 
και στο πώμα του κρατήρα της συλλογής Cesnola, το οποίο είναι όμως με-
γαλύτερο (Coldstream 2008α, πίν. 35). Οπές υποδεικνύουν επισκευή του 
αγγείου.

Ευβοϊκός κρατήρας με υψηλό χείλος και διπλές λαβές στον ώμο. Στην κε-
ντρική μετόπη και στις δύο πλευρές το προσφιλές στον ευβοϊκό κύκλο μοτί-
βο αλόγου δεμένου στο παχνί. Οι μετόπες αριστερά και δεξιά ορίζονται από 
συστάδες κάθετων γραμμών που διακόπτονται από συνεχόμενο ρόμβο σε 
κάθετη διάταξη. Συστάδες εδαφόχρωμων ταινιών ορίζουν ζώνες με συστά-
δες οκτώ σιγμοειδών γραμμών κατά αποστάσεις, δύο ανάλογες στο υψηλό 
χείλος και μία κάτω από την κεντρική διακοσμητική ζώνη. Ζώνες με γάνω-
μα φέρουν λευκές κυματιστές γραμμές, μία στενή στη μετάβαση από τον 
ώμο στο χείλος, άλλη ανάλογη στο κεντρικό τμήμα της κοιλιάς και μια πλα-
τιά στο χαμηλότερο τμήμα του αγγείου. Ανάμεσα στις λαβές διπλές γραμμές 
με κάθετα γραμμίδια. Στην επίπεδη άνω πλευρά του χείλους συστάδες από 
οκτώ γραμμές κατά αποστάσεις. Το πάνω μέρος του χείλους εσωτερικά φέ-
ρει γάνωμα. Το κατώτερο τμήμα και το σώμα του αγγείου άβαφο.

Εικ. 62 – 4 Μθ 3823

Χρονολόγηση

Ύστερη Γεωμετρική ΙΙ.

Διαστάσεις

Διάμ. χείλους.: 0,295μ.,  
πάχ. χείλους 0,009μ.
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Δύο τμήματα αποτυχημένου στην όπτηση κωνικού σκύφου με διακόσμηση 
διπλών ρόμβων. Το σχήμα και η διακόσμηση του αγγείου από τα χαρακτη-
ριστικά παραδείγματα του ευβοϊκού κύκλου δεν αφήνουν καμία αμφιβολία 
ότι ανάλογα αγγεία κατασκευάζονταν και στη Μεθώνη.

Οινοχόη με κυκλικό οριζόντιο χείλος. Στο κεντρικό τμήμα του λαιμού έχου-
με τέσσερις περιθέουσες εδαφόχρωμες ταινίες και στο σώμα του αγγείου 
τρεις ανάλογες συστάδες από πέντε εδαφόχρωμες ταινίες.  Όπως και στο 
Μθ 3809 (Εικόνα 65), το αγγείο αποτελεί προϊόν αποτυχημένης όπτησης 
και ως εκ τούτου αποδίδεται σε εργαστήριο της Μεθώνης.

Εικ. 65 Μθ 3809

Χρονολόγηση

Ύστερη Γεωμετρική ΙΙ.

Διαστάσεις

Σωζ. ύψ. 0,04μ., μέγ. πλ. 0,063μ.

Εικ. 66 Μθ 1337

Χρονολόγηση

Ύστερη Γεωμετρική ΙΙ.

Διαστάσεις

Ύψ. 0,264μ., μέγ. διάμ. σώματος 
0,234μ., διάμ. χείλους 0,088μ., 
διάμ. βάσης 0,094μ.
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Κοτύλη. Στο πάνω τμήμα του αγγείου μέχρι τη διακοσμητική ζώνη που ορί-
ζουν οι λαβές, οκτώ λεπτές εδαφόχρωμες ταινίες. Στην κεντρική μετόπη 
της διακοσμητικής ζώνης πέντε σχηματοποιημένα πουλιά προς τα δεξιά 
ανάμεσα στις δύο συστάδες με κάθετες γραμμές. Πάνω από τη ζώνη η εδα-
φόχρωμη ταινία έχει εξαφανιστεί, στο μεγαλύτερο τμήμα της, από τη συ-
νένωση των δύο παράλληλων γραμμών. Το κάτω τμήμα του αγγείου ολό-
βαφο κοσμείται με τρείς λευκές περιθέουσες γραμμές. Κάθετα γραμμίδια 
κοσμούν τη ράχη των λαβών. Το εσωτερικό του αγγείου ολόβαφο. Φέρει δύο 
λευκές γραμμές: ψηλά στο χείλος, μία χαμηλότερα στο επίπεδο κάτω από 
τις λαβές και μία στο κεντρικό τμήμα της κοιλιάς. Λευκό επίχρισμα. 

Βλ. Εικόνες 68 και 73.

Εικ. 67 Μθ 1334

Χρονολόγηση

Ύστερη Γεωμετρική ΙΙβ.

Διαστάσεις

Ύψ. 0,073μ., διάμ. χείλους  
0,103μ., διάμ. βάσης 0,043μ.,  
ύψ. διακοσμητικής ζώνης 0,012μ.

Εικ. 68 Μθ 1577

Χρονολόγηση

Ύστερη Γεωμετρική ΙΙβ.

Διαστάσεις

Ύψ. 0,079μ., διάμ. χείλους 0,111μ., 
διάμ. βάσης 0,041μ.,  
ύψ. διακοσμητικής ζώνης 0,018μ.

Κοτύλη. Στη διακοσμητική ζώνη ανάμεσα στις λαβές, συστάδες κάθετων 
γραμμών ορίζουν την κεντρική μετόπη, όπου πέντε σχηματοποιημένα που-
λιά προς τα δεξιά. Πάνω από τη ζώνη στο χείλος δύο εδαφόχρωμες ταινίες. 
Κάτω από αυτή το σώμα του αγγείου ολόβαφο. Κάθετα γραμμίδια κοσμούν 
τις λαβές του αγγείου. Εσωτερικά ήταν ολόβαφο αρχικά, αλλά σώζει ελάχι-
στο γάνωμα.

Ίδιο σχέδιο πουλιών και στα Μθ 1334 (Εικόνα 67) και Μθ 1330 (Ει-
κόνα 73). Κατά πάσα πιθανότητα, όλα προέρχονται από το ίδιο εργαστήριο.
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Κοτύλη. Στη διακοσμητική ζώνη ανάμεσα στις λαβές, συστάδες από κάθε-
τες γραμμές ορίζουν την κεντρική μετόπη, όπου δέκα σχηματοποιημένα 
πουλιά προς τα αριστερά. Πάνω από τη ζώνη στο χείλος, δύο εδαφόχρωμες 
ταινίες. Κάτω από τη ζώνη μεγάλος αριθμός (δεκαεννιά) από περιθέουσες 
εδαφόχρωμες ταινίες. Στον χώρο της κοιλιάς με το γάνωμα τρεις λευκές 
γραμμές κατά αποστάσεις και μία στο δακτύλιο της βάσης. Εσωτερικά ολό-
βαφο. Φέρει συστάδα από τρεις λευκές γραμμές στο άνω μέρος του χείλους, 
μία λευκή γραμμή στο κεντρικό τμήμα του και μία χαμηλότερα στο κεντρι-
κό τμήμα της κοιλιάς. Λευκό επίχρισμα. 

Βλ. Εικόνες 71 και 75.

Κοτύλη. Στην κεντρική μετόπη της διακοσμητικής ζώνης, ανάμεσα στις 
λαβές με τις συστάδες των κάθετων γραμμών αριστερά και δεξιά, πέντε 
σχηματοποιημένα πουλιά προς τα αριστερά. Κάτω από τη ζώνη, πέντε εδα-
φόχρωμες ταινίες και πάνω στο χείλος μία. Χαμηλότερα από τη ζώνη με τις 
εδαφόχρωμες ταινίες, δύο λευκές γραμμές. Το κάτω τμήμα ολόβαφο, εκτός 
από τη βάση. Κάθετα γραμμίδια στη ράχη των λαβών. Εσωτερικά: ολόβα-
φο. Διακόσμηση με δύο λευκές γραμμές: στο πάνω τμήμα του χείλους, μία 
στο κεντρικό τμήμα της κοιλιάς και μία στο κέντρο του πυθμένα. Λευκό 
επίχρισμα.

Εικ. 69 Μθ 1574

Χρονολόγηση

Ύστερη Γεωμετρική ΙΙ.

Διαστάσεις

Ύψ. 0,107μ., διάμ. χείλους 0,132μ., 
διάμ. βάσης 0,047μ.,  
ύψ. διακοσμητικής ζώνης 0,012μ.

Εικ. 70 Μθ 2039

Χρονολόγηση

Ύστερη Γεωμετρική ΙΙ.

Διαστάσεις

Ύψ. 0,104μ., διάμ. χείλους 0,132μ., 
διάμ. βάσης 0,050μ., πάχ. χείλους 
0,003μ., ύψ. διακοσμητικής ζώνης 
0,016μ.
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Εικ. 71 Μθ 1307

Χρονολόγηση

Ύστερη Γεωμετρική ΙΙ.

Διαστάσεις

Ύψ. 0,075μ., διάμ. χείλους 0,100μ., 
διάμ. βάσης 0,035μ.,  
ύψ. διακοσμητικής ζώνης 0,011μ.

Εικ. 72 Μθ 1335

Χρονολόγηση

Ύστερη Γεωμετρική ΙΙ.

Διαστάσεις

Ύψ. 0,076μ., διάμ. χείλους 0,102μ., 
διάμ. βάσης 0,043μ.,  
ύψ. διακοσμητικής ζώνης 0,010μ.

Μικρή κοτύλη. Στη διακοσμητική ζώνη, στο ύψος των λαβών ανάμεσα στις 
δύο συστάδες των κάθετων γραμμών, επιμήκης μετόπη. Στο κεντρικό της 
τμήμα, δύο τεθλασμένες γραμμές και αριστερά και δεξιά πέντε σχηματο-
ποιημένα πουλιά προς τα αριστερά. Δύο εδαφόχρωμες ταινίες πάνω από τη 
ζώνη στο χείλος του αγγείου. Κάτω από τη ζώνη στο μεγαλύτερο τμήμα του 
αγγείου περιθέουσες εδαφόχρωμες ταινίες. Στο κατώτερο τμήμα του αγ-
γείου που φέρει αραιό γάνωμα τουλάχιστον δύο λευκές περιθέουσες γραμ-
μές. Κάθετα γραμμίδια κοσμούν τη ράχη των λαβών. Εσωτερικά ολόβαφο. 
Διακόσμηση με συστάδα τριών λευκών γραμμών ψηλά στο χείλος, μία στο 
κεντρικό τμήμα και μία χαμηλά. Λευκό επίχρισμα.

Ίδιο σχήμα πουλιών και στα Μθ 1574 (Εικόνα 69) και Μθ 3446 (Ει-
κόνα 75). Κατά πάσα πιθανότητα, όλα προέρχονται από το ίδιο εργαστήριο.

Μικρή κοτύλη. Η κεντρική μετόπη ανάμεσα στις συστάδες των κάθετων 
γραμμών φέρει δύο σειρές από πέντε Λ που δίνουν την εντύπωση τε-
θλασμένων γραμμών. Κάτω από τη ζώνη εννιά εδαφόχρωμες ταινίες και 
πάνω στο χείλος δύο ανάλογες. Στο κάτω ολόβαφο τμήμα τρεις λευκές 
γραμμές κατά αποστάσεις. Κάθετα γραμμίδια κοσμούν τη ράχη των λα-
βών. Το εσωτερικό ολόβαφο. Λευκή γραμμή στο άνω τμήμα του χείλους, 
στο κεντρικό τμήμα του αγγείου και στο κεντρικό τμήμα της κοιλιάς. 
Λευκό επίχρισμα.
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Σκύφος. Στο κεντρικό τμήμα της διακοσμητικής ζώνης των λαβών που ορί-
ζεται δεξιά και αριστερά από δύο συστάδες κάθετων γραμμών, μετόπη με 
πέντε σχηματοποιημένα πουλιά προς τα δεξιά. Πάνω από τη ζώνη στο χεί-
λος, πέντε εδαφόχρωμες ταινίες και κάτω από αυτή τρεις ανάλογες. Κάθετα 
γραμμίδια κοσμούν τη ράχη της σωζόμενης λαβής. Εσωτερικά στην κορυφή 
του χείλους, εδαφόχρωμη ταινία και στο κεντρικό τμήμα της κοιλιάς πλατιά 
εδαφόχρωμη ταινία.

Σκύφος. Στο κεντρικό τμήμα της διακοσμητικής ζώνης των λαβών που ορί-
ζεται δεξιά και αριστερά από δύο συστάδες κάθετων γραμμών, μετόπη με 
πέντε σχηματοποιημένα πουλιά προς τα δεξιά. Πάνω από τη ζώνη στο χεί-
λος, δύο εδαφόχρωμες ταινίες και κάτω από τη ζώνη τέσσερις ανάλογες. 
Κάθετα γραμμίδια κοσμούν τη ράχη των λαβών. Εσωτερικά στο πάνω τμήμα 
του χείλους δύο εδαφόχρωμες ταινίες και στο κεντρικό τμήμα της κοιλιάς 
πλατιά εδαφόχρωμη ταινία. Λευκό επίχρισμα. 

Βλ. Εικόνες 67 και 68.

Εικ. 73 Μθ 1330

Χρονολόγηση

Ύστερη Γεωμετρική ΙΙ.

Διαστάσεις

Ύψ. 0,085μ., διάμ. χείλους 0,130μ., 
διάμ. βάσης 0,052μ., πάχ. χείλους 
0,003μ., ύψ. διακοσμητικής ζώνης 
0,02μ.

Εικ. 74 Μθ 3569

Χρονολόγηση

Ύστερη Γεωμετρική ΙΙ.

Διαστάσεις

Ύψ. 0,095μ., διάμ. χείλους περίπου 
0,13μ., διάμ. βάσης περίπου 
0,05μ., πάχ. χείλους 0,003μ.,  
ύψ. διακοσμητικής ζώνης 0,010μ.
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Σκύφος. Στο κεντρικό τμήμα της διακοσμητικής ζώνης των λαβών που ορί-
ζεται δεξιά και αριστερά από δύο συστάδες κάθετων γραμμών, μετόπη με 
δέκα σχηματοποιημένα πουλιά προς τα αριστερά. Πάνω από τη ζώνη στο 
χείλος, πέντε εδαφόχρωμες ταινίες και κάτω από αυτή οκτώ ανάλογες. Κά-
θετα γραμμίδια κοσμούν τη ράχη της σωζόμενης λαβής. Εσωτερικά στην 
κορυφή του χείλους, εδαφόχρωμη ταινία και αμέσως κάτω από αυτή, δύο 
λευκές γραμμές. Στο κεντρικό τμήμα της κοιλιάς πλατιά εδαφόχρωμη ται-
νία. Σε παρόμοια αγγεία λευκές γραμμές κατά αποστάσεις στο τμήμα της 
κοιλιάς που φέρει γάνωμα εξωτερικά. Λευκό επίχρισμα. 

Βλ. Εικόνα 71.

Σκύφος. Στο κεντρικό τμήμα της διακοσμητικής ζώνης των λαβών που ορί-
ζεται δεξιά και αριστερά από δύο συστάδες κάθετων γραμμών, μετόπη με 
έντεκα σχηματοποιημένα πουλιά προς τα δεξιά. Πάνω από τη διακοσμητι-
κή ζώνη τέσσερις εδαφόχρωμες ταινίες και κάτω από αυτή τρεις ανάλογες. 
Κάθετα γραμμίδια κοσμούν τη ράχη των λαβών. Εσωτερικά στο πάνω μέρος 
του χείλους, τρεις εδαφόχρωμες ταινίες και μια πλατιά στο κεντρικό τμήμα 
της κοιλιάς του. Λευκό επίχρισμα.

Εικ. 75 Μθ 3446

Χρονολόγηση

Ύστερη Γεωμετρική ΙΙβ.

Διαστάσεις

Σωζ. ύψ. 0,056μ., διάμ. χείλους 
περίπου 0,14μ., ύψ. διακοσμητικής 
ζώνης 0,014μ.

Εικ. 76 Μθ 3420

Χρονολόγηση

Ύστερη Γεωμετρική ΙΙβ.

Διαστάσεις

Ύψ. 0,092μ., διάμ. χείλους 0,148μ., 
διάμ. βάσης 0,052μ., πάχ. χείλους 
0,0035μ., ύψ. διακοσμητικής 
ζώνης 0,014μ.
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Μεγάλος σκύφος. Στο κεντρικό τμήμα της διακοσμητικής ζώνης των λα-
βών που ορίζεται δεξιά και αριστερά από δύο συστάδες κάθετων γραμμών, 
μετόπη με τέσσερα σχηματοποιημένα πουλιά προς τα αριστερά. Πάνω από 
τη διακοσμητική ζώνη στο χείλος, τέσσερις εδαφόχρωμες ταινίες και κάτω 
από αυτή έξι ανάλογες. Το κάτω τμήμα του αγγείου ολόβαφο, εκτός από το 
κατώτατο τμήμα στη βάση. Κάθετα γραμμίδια κοσμούν τη ράχη της σωζό-
μενης λαβής. Εσωτερικά στο κεντρικό τμήμα της κοιλιάς του αγγείου εδα-
φόχρωμη πλατιά ταινία. Λευκό επίχρισμα.

Τμήμα μεγάλου καλυκωτού σκύφου. Στο κεντρικό τμήμα της διακοσμητικής 
ζώνης των λαβών που ορίζεται δεξιά και αριστερά από δύο συστάδες κάθετων 
γραμμών, μετόπη με δώδεκα σχηματοποιημένα πουλιά προς τα δεξιά. Κάτω 
από τη ζώνη σώζονται τμήματα από έξι τουλάχιστον περιθέουσες εδαφόχρω-
μες ταινίες. Το υψηλό χείλος περιθέει διπλός ένστιγμος ρόμβος. Κάτω από 
τον πολλαπλό ρόμβο τέσσερις εδαφόχρωμες ταινίες και πάνω τρείς. Εσωτε-
ρικά του χείλους, εδαφόχρωμες ταινίες και χαμηλότερα στο κεντρικό τμήμα 
της κοιλιάς, πλατύτερη εδαφόχρωμη ταινία. Λευκό επίχρισμα.

Εικ. 77 Μθ 3579

Χρονολόγηση

Ύστερη Γεωμετρική ΙΙβ.

Διαστάσεις

Ύψ. 0,131μ., διάμ. χείλους περίπου 
0,16μ., διάμ. βάσης 0,062μ.,  
πάχ. χείλους 0,004μ.,  
ύψ. διακοσμητικής ζώνης 0,026μ.

Εικ. 78 Μθ 3581

Χρονολόγηση

Ύστερη Γεωμετρική ΙΙ.

Διαστάσεις

Σωζ. ύψ. 0,119μ., διάμ. χείλους 
περίπου 0,19μ., σωζ. πλ. 0,145μ., 
πάχ. χείλους 0,004μ.,  
ύψ. διακοσμητικής ζώνης 0,033μ.
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Σκύφος. Στο κεντρικό τμήμα της διακοσμητικής ζώνης των λαβών που ορί-
ζεται δεξιά και αριστερά από δύο συστάδες κάθετων γραμμών, μετόπη με 
δύο επάλληλες τεθλασμένες γραμμές. Πάνω από τη διακοσμητική ζώνη στο 
χείλος, πέντε εδαφόχρωμες ταινίες και κάτω από αυτή τρείς ανάλογες. Κά-
θετα γραμμίδια κοσμούν τη ράχη των λαβών. Εσωτερικά στο πάνω τμήμα 
του χείλους, μία εδαφόχρωμη ταινία και χαμηλότερα στο κεντρικό τμήμα 
της κοιλιάς του αγγείου, μια πλατύτερη. Λευκό επίχρισμα.

Σκύφος με μελανό γάνωμα. Φέρει διακόσμηση από τρείς εδαφόχρωμες 
ταινίες στο χείλος εξωτερικά και δύο εσωτερικά. Εσωτερικά στο κεντρι-
κό τμήμα της κοιλιάς του αγγείου πλατύτερη εδαφόχρωμη ταινία. Λευκό 
επίχρισμα.

Πρβ. Benton 1953, 273, 278, αρ. 653, εικ. 7. Βοκοτοπούλου 1986α, 
279, αρ. 5419 / Τ. 175, σχέδιο 67δ.

Εικ. 79 Μθ 1354

Χρονολόγηση

Ύστερη Γεωμετρική ΙΙ.

Διαστάσεις

Ύψ. 0,90μ., διάμ. χείλους 0,130μ., 
διάμ. βάσης 0,050μ., πάχ. χείλους 
0,003μ.

Εικ. 80 Μθ 3578

Χρονολόγηση

Ύστερη Γεωμετρική ΙΙβ.

Διαστάσεις

Ύψ. 0,098μ., διάμ. χείλους 0,130μ., 
διάμ. βάσης 0,050μ., πάχ. χείλους 
0,003μ., ύψ. διακοσμητικής ζώνης 
0,014μ.
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Σκύφος. Στο κεντρικό τμήμα της διακοσμητικής ζώνης των λαβών που ορί-
ζεται δεξιά και αριστερά από δύο συστάδες κάθετων γραμμών, μετόπη με 
τρείς επάλληλες τεθλασμένες γραμμές. Πάνω από τη διακοσμητική ζώνη 
στο χείλος, τρεις εδαφόχρωμες ταινίες και κάτω από αυτή τέσσερις ανάλο-
γες. Άβαφο το τμήμα της βάσης. Κάθετα γραμμίδια κοσμούν τη ράχη των 
λαβών. Εσωτερικά στο κεντρικό τμήμα της κοιλιάς του αγγείου πλατιά εδα-
φόχρωμη ταινία. Λευκό επίχρισμα.

Σκύφος. Στο κεντρικό τμήμα της διακοσμητικής ζώνης των λαβών που 
ορίζεται δεξιά και αριστερά από δύο συστάδες κάθετων γραμμών, μετόπη 
με τέσσερις επάλληλες τεθλασμένες γραμμές. Πάνω από τη διακοσμητι-
κή ζώνη στο χείλος, τρεις εδαφόχρωμες ταινίες και κάτω από αυτή άλλες 
τρεις. Άβαφο το κατώτερο τμήμα του αγγείου στο τμήμα της βάσης. Κά-
θετα γραμμίδια κοσμούν τις λαβές. Εσωτερικά στην κορυφή του χείλους, 
εδαφόχρωμη ταινία και στο κεντρικό τμήμα της κοιλιάς του αγγείου πλατιά 
εδαφόχρωμη ταινία. Λευκό επίχρισμα.

Εικ. 81 Μθ 1586

Χρονολόγηση

Ύστερη Γεωμετρική ΙΙβ.

Διαστάσεις

Ύψ. 0,103μ., διάμ. χείλους 0,141μ., 
διάμ. βάσης 0,051μ., πάχ. χείλους 
0,003μ., ύψ. διακοσμητικής ζώνης 
0,023μ.

Εικ. 82 Μθ 1589

Χρονολόγηση

Ύστερη Γεωμετρική ΙΙβ.

Διαστάσεις

Ύψ. 0,09μ., διάμ. χείλους 0,131μ., 
διάμ. βάσης 0,049μ., πάχ. χείλους 
0,004μ., ύψ. διακοσμητικής ζώνης 
0,022μ.
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Εικ. 83 Μθ 3425

Χρονολόγηση

Ύστερη Γεωμετρική ΙΙβ.

Διαστάσεις

Σωζ. ύψ. 0,064μ., διάμ. 0,10μ.,  
πάχ. χείλους 0,004μ.,  
ύψ. διακοσμητικής ζώνης 0,015μ.

Εικ. 84 Μθ 3588

Χρονολόγηση

Ύστερη Γεωμετρική ΙΙβ.

Διαστάσεις

Ύψ. 0,137μ., διάμ. χείλους 0,179μ., 
διάμ. βάσης 0,069μ., πάχ. χείλους 
0,004μ., ύψος διακοσμητικής 
ζώνης 0,027μ.

Μικρός σκύφος. Στο κεντρικό τμήμα της διακοσμητικής ζώνης των λα-
βών που ορίζεται δεξιά και αριστερά από δύο συστάδες κάθετων γραμ-
μών, μετόπη με δύο επάλληλες τεθλασμένες γραμμές. Πάνω από τη δι-
ακοσμητική ζώνη στο χείλος, τρεις εδαφόχρωμες ταινίες. Κάτω από τη 
ζώνη ολόβαφο το σώμα του αγγείου. Κάθετα γραμμίδια κοσμούν τη ράχη 
των λαβών. Εσωτερικά στο κεντρικό τμήμα της κοιλιάς του αγγείου πλα-
τιά εδαφόχρωμη ταινία.

Μεγάλος σκύφος. Συστάδες κάθετων γραμμών ορίζουν δύο μετόπες που 
φέρουν τρεις επάλληλες τεθλασμένες γραμμές. Πάνω από τη διακοσμητική 
ζώνη στο χείλος, τέσσερις εδαφόχρωμες ταινίες. Μία εδαφόχρωμη ταινία 
αμέσως κάτω από τη ζώνη και μία ανάλογη χαμηλότερα στο κεντρικό τμήμα 
του αγγείου. Οι λαβές φέρουν κάθετα γραμμίδια στη ράχη τους. Το εσωτε-
ρικό ολόβαφο, εκτός από την κορυφή του χείλους που φέρει εδαφόχρωμη 
ταινία. Λευκό επίχρισμα.
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Κρατήρας με εκροή. Στη μετόπη κάτω από την εκροή τεθλασμένη γραμμή. 
Ανάμεσα στην εκροή και τις λαβές, δύο ακόμη μετόπες που ορίζονται από 
συστάδες κάθετων γραμμών κοσμούνται από τρείς επάλληλες τεθλασμένες 
γραμμές. Στην άλλη όψη του αγγείου, δύο μετόπες με ανάλογη διακόσμη-

Κρατήρας με εκροή. Στη μετόπη κάτω από την εκροή δύο επάλληλες σειρές 
με τεθλασμένες γραμμές. Ανάμεσα στην εκροή και τις λαβές, δύο ακόμη 
μετόπες ορίζονται από συστάδες κάθετων γραμμών και κοσμούνται από 
τέσσερις επάλληλες τεθλασμένες γραμμές. Στην άλλη όψη του αγγείου, δύο 
μετόπες με ανάλογη διακόσμηση. Πάνω από τη διακοσμητική ζώνη στο 
χαμηλό χείλος, δύο εδαφόχρωμες ταινίες. Κάτω από τη διακοσμητική ζώνη 
των λαβών, δεκατέσσερις περιθέουσες εδαφόχρωμες ταινίες. Χαμηλότερα 
στην κοιλιά του αγγείου μια πιο πλατιά εδαφόχρωμη ταινία. Οι οριζόντιες 
λαβές και η εκροή φέρουν γάνωμα στην όψη τους. Το εσωτερικό ολόβαφο. 
Λευκό επίχρισμα. Πιθανόν ευβοϊκού εργαστηρίου.

Εικ. 85 Μθ 1343

Χρονολόγηση

Ύστερη Γεωμετρική ΙΙ.

Διαστάσεις

Μέγ. ύψ. 0,210μ., διάμ. χείλους 
0,2235μ., διάμ. βάσης 0,110μ.,  
ύψ. διακοσμητικής ζώνης 0,045μ.

Εικ. 86 Μθ 1575

Χρονολόγηση

Ύστερη Γεωμετρική ΙΙ.

Διαστάσεις

Ύψ. 0,223μ., διάμ. χείλους 0,24μ., 
διάμ. βάσης 0,106μ.,  
ύψ. διακοσμητικής ζώνης 0,036μ.
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Μικρός σκύφος. Στην κεντρική μετόπη που ορίζεται από τις δύο συστάδες 
έντεκα κάθετων γραμμών, δέκα σιγμοειδείς γραμμές στη σειρά. Πάνω από 
τη διακοσμητική ζώνη τέσσερις εδαφόχρωμες ταινίες και κάτω από αυτή 
τρεις ανάλογες. Στη ράχη των λαβών κάθετα γραμμίδια. Εσωτερικά στο 
πάνω χείλος, δύο εδαφόχρωμες ταινίες και χαμηλότερα στο κεντρικό τμήμα 
της κοιλιάς του αγγείου ανάλογη πλατιά ταινία. Λευκό επίχρισμα.

Εικ. 87 Μθ 1351

Χρονολόγηση

Ύστερη Γεωμετρική ΙΙβ.

Διαστάσεις

Ύψ. 0,072μ., διάμ. χείλους 0,098μ., 
διάμ. βάσης 0,040μ.,  
ύψ. διακοσμητικής ζώνης 0,015μ.

Εικ. 88 Μθ 3604

Χρονολόγηση

Ύστερη Γεωμετρική ΙΙβ.

Διαστάσεις

Ύψ. 0,10μ., διάμ. χείλους περίπου 
0,135μ., διάμ. βάσης 0,051μ.,  
πάχ. χείλους 0,004μ.,  
ύψ. διακοσμητικής ζώνης 0,018μ.

ση. Πάνω από τη διακοσμητική ζώνη στο χαμηλό χείλος, δύο εδαφόχρω-
μες ταινίες. Κάτω από τη διακοσμητική ζώνη των λαβών δέκα περιθέουσες 
εδαφόχρωμες ταινίες. Χαμηλότερα στην κοιλιά του αγγείου, μία πιο πλατιά 
εδαφόχρωμη ταινία. Οι οριζόντιες λαβές και η εκροή φέρουν γάνωμα στην 
όψη τους. Το εσωτερικό ολόβαφο. Λευκό επίχρισμα. Οπές υποδεικνύουν 
επιδιόρθωση του αγγείου. Πιθανόν ευβοϊκού εργστηρίου.

Σκύφος. Στην κεντρική μετόπη που ορίζεται αριστερά και δεξιά από συ-
στάδες κάθετων γραμμών (δεκατέσσερις αριστερά, δεκαοκτώ δεξιά), δεκα-
οκτώ τρισκελείς, σιγμοειδείς γραμμές στη σειρά. Πάνω από τη διακοσμη-
τική ζώνη, έξι εδαφόχρωμες ταινίες και κάτω από αυτή δύο ανάλογες. Στη 
ράχη της σωζόμενης λαβής κάθετα γραμμίδια. Εσωτερικά το αγγείο φέρει 
γάνωμα, εκτός από μία πλατιά εδαφόχρωμη ταινία στο κεντρικό τμήμα της 
κοιλιάς. Λευκό επίχρισμα.
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Εικ. 89 Μθ 3567

Χρονολόγηση

Ύστερη Γεωμετρική ΙΙβ.

Διαστάσεις

Ύψ. 0,094μ., διάμ. χείλους περίπου 
0,13μ., διάμ. βάσης 0,055μ.,  
πάχ. χείλους 0,003μ.,  
ύψ. διακοσμητικής ζώνης 0,017μ.

Εικ. 90 Μθ 1321

Χρονολόγηση

Ύστερη Γεωμετρική ΙΙβ.

Διαστάσεις

Ύψ. 0,100μ., διάμ. χείλους 0,13μ., 
διάμ. βάσης 0,063μ., πάχ. χείλους 
0,004μ., ύψ. διακοσμητικής ζώνης 
0,034μ.

Σκύφος. Στην κεντρική μετόπη που ορίζεται αριστερά και δεξιά της από 
συστάδες κάθετων γραμμών (δεκαεννιά αριστερά, δεκαέξι δεξιά), οκτώ τρι-
σκελείς, σιγμοειδείς γραμμές στη σειρά. Πάνω από τη διακοσμητική ζώνη 
στο χείλος, τέσσερις εδαφόχρωμες ταινίες και κάτω από αυτή πέντε ανάλο-
γες. Στη ράχη των λαβών κάθετα γραμμίδια. Εσωτερικά στην κορυφή του 
χείλους, μία λεπτή εδαφόχρωμη ταινία και πλατιά ανάλογη στο κεντρικό 
τμήμα της κοιλιάς. Λευκό επίχρισμα.

Σκύφος. Στην κεντρική μετόπη που ορίζεται αριστερά και δεξιά της από 
συστάδες κάθετων γραμμών, σειρά από οκτώ ενάλληλες γωνίες με αντί-
στοιχα γραμμίδια. Πάνω και κάτω από αυτή, φαρδιά γραμμή ορίζει από 
τον ώμο το υψηλό χείλος, όπου συνεχόμενοι τετραπλοί ομόκεντροι κύ-
κλοι. Η όψη των λαβών και το κάτω τμήμα του αγγείου φέρουν γάνωμα, 
ενώ εσωτερικά στο άνω μέρος του χείλους δύο εδαφόχρωμες ταινίες. Λευ-
κό επίχρισμα.
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Εικ. 91 Μθ 1360

Χρονολόγηση

Ύστερη Γεωμετρική ΙΙβ.

Διαστάσεις

Ύψ. 0,098μ., μέγ. διάμ. χείλους 
0,142μ., ελάχ. διάμ. χείλους 
0,127μ., διάμ. βάσης 0,062μ.,  
πάχ. χείλους 0,004μ.,  
ύψ. διακοσμητικής ζώνης 0,036μ.

Εικ. 92 Μθ 2019

Χρονολόγηση

Ύστερη Γεωμετρική ΙΙβ.

Διαστάσεις

Ύψ. 0,098μ., διάμ. χείλους 0,13μ., 
διάμ. βάσης 0,059μ.,πάχ. χείλους 
0,004μ., ύψ. διακοσμητικής ζώνης 
0,021μ.

Σκύφος. Στην κεντρική μετόπη και πάνω και κάτω από αυτήν, σειρά από 
δώδεκα ενάλληλες γωνίες με αντίστοιχες τελείες. Στο κάτω τμήμα του υψη-
λού αλλά συμπιεσμένου χείλους, εδαφόχρωμη ταινία και στη συνέχεια η 
σειρά των τετραπλών ομόκεντρων κύκλων. Η όψη των λαβών και το κάτω 
τμήμα του αγγείου φέρουν γάνωμα. Εσωτερικά στο άνω μέρος του χείλους, 
δύο εδαφόχρωμες ταινίες. Λευκό επίχρισμα. Είναι παραλλαγή του ΜΘ 1321 
(Εικόνα 90), αλλά περισσότερο πρόχειρης κατασκευής και ως προς το πλά-
σιμο και ως προς τη διακόσμηση.

Σκύφος. Χαμηλή διακοσμητική ζώνη σε σχέση με τα παραδείγματα Μθ 
1321 (Εικόνα 90) και Μθ 1360 (Εικόνα 91). Η κεντρική μετόπη, ανάμεσα 
στις συστάδες των κάθετων γραμμών, φέρει δύο επάλληλες τεθλασμένες 
γραμμές. Στη ράχη της σωζόμενης λαβής κάθετα γραμμίδια. Στο κατώτε-
ρο τμήμα του υψηλού χείλους, δύο εδαφόχρωμες ταινίες και μία στη κο-
ρυφή του, ανάμεσα στις οποίες αναπτύσσεται σειρά διπλών ομόκεντρων 
κύκλων. Το κατώτερο τμήμα του αγγείου φέρει γάνωμα, όπως και το εσω-
τερικό του, εκτός από μια πλατιά εδαφόχρωμη ταινία στο κεντρικό τμήμα 
της κοιλιάς του.
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Σκύφος. Ανάμεσα σε τρεις συστάδες από οκτώ κάθετες γραμμές, δύο μετό-
πες που στο κέντρο τους έχουν από οκτώ ενάλληλες γωνίες και αντίστοιχα 
κάθετα γραμμίδια από την πάνω και κάτω πλευρά τους. Κάτω από τη διακο-
σμητική ζώνη τρεις φαρδιές γραμμές δημιουργούν τρεις λεπτές εδαφόχρω-
μες ταινίες, ενώ πάνω από αυτή δύο ανάλογες γραμμές δημιουργούν μία 
λεπτή και μία πλατιά εδαφόχρωμη ταινία στο χείλος. Η όψη της σωζόμενης 
λαβής φέρει γάνωμα, όπως και το εσωτερικό του αγγείου, όπου όμως, λόγω 
αποτυχημένης όπτησης, σώζεται σε μικρό τμήμα. Εσωτερικά στο πάνω μέ-
ρος του χείλους, υπολείμματα πιθανόν από δύο εδαφόχρωμες ταινίες. Η 
διακόσμηση αντίστοιχη ακριβώς με τον τύπο του σκύφου Μθ 1321 (Εικόνα 
90). Κατά πάσα πιθανότητα προέρχονται από το ίδιο εργαστήριο.

Σκύφος. Δύο μετόπες εναλάσσονται με δύο συστάδες οκτώ κάθετων γραμ-
μών και με οκτώ ενάλληλες γωνίες με αντίστοιχα γραμμίδια πάνω και κάτω 
από αυτές. Πάνω από τη διακοσμητική ζώνη στο χείλος, δύο εδαφόχρωμες 
τανίες και κάτω από αυτή μία ανάλογη. Η όψη της σωζόμενης λαβής φέρει 
γάνωμα. Εσωτερικά του αγγείου, τρεις εδαφόχρωμες ταινίες περιθέουν το 
χείλος, ενώ μία ανάλογη αλλά πλατύτερη χαμηλά το κεντρικό τμήμα της 
κοιλιάς. Παραλλαγή του Μθ 3442 (Εικόνα 93) με ανάλογη διακόσμηση.

Εικ. 93 Μθ 3442

Χρονολόγηση

Ύστερη Γεωμετρική ΙΙβ.

Διαστάσεις

Σωζ. ύψ. 0,077μ., διάμ. χείλους 
περίπου 0,14μ., ύψ. διακοσμητικής 
ζώνης (μαζί με τις γραμμές) 
0,043μ.

Εικ. 94 Μθ 1327

Χρονολόγηση

Ύστερη Γεωμετρική ΙΙβ.

Διαστάσεις

Ύψ. 0,074μ., διάμ. χείλους 0,14μ., 
διάμ. βάσης 0,060μ., πάχ. χείλους 
0,005μ., ύψ. διακοσμητικής ζώνης 
0,035μ.
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Εικ. 95 Μθ 3532

Χρονολόγηση

Ά  μισό 7ου αι. π.Χ.

Διαστάσεις

Σωζ. ύψ. 0,147μ., σωζ. διάμ. 
0,198μ.

Εικ. 96 Μθ 4046

Χρονολόγηση

Ά  μισό 7ου αι. π.Χ.

Διαστάσεις

Σωζ. ύψ. 0,122μ., σωζ. διάμ. 
0,159μ.

Τμήμα οινοχόης από εργαστήριο του ανατολικού Αιγαίου. Σώμα με τροπί-
δωση. Η διακοσμητική ζώνη φέρει διπλούς πελέκεις που χωρίζονται από 
συστάδες οκτώ κάθετων γραμμών. Κάτω από τη διακοσμητική ζώνη τέσσε-
ρις περιθέουσες εδαφόχρωμες ταινίες και από πάνω τρεις ανάλογες.

Τμήμα οινοχόης από εργαστήριο του ανατολικού Αιγαίου. Σώμα με τροπί-
δωση. Η διακοσμητική ζώνη πάνω από την τροπίδωση φέρει διπλούς πε-
λέκεις που χωρίζονται από συστάδες οκτώ κάθετων γραμμών. Κάτω από τη 
διακοσμητική ζώνη, τρεις περιθέουσες εδαφόχρωμες ταινίες και από πάνω 
μία ανάλογη. Υψηλότερα άλλη σειρά μετοπών που ορίζονται από συστάδες 
τριών κάθετων γραμμών με θέματα γνωστά από τις ιωνικές κοτύλες: ρόμ-
βοι, τρίγωνα με αγκυλωτούς μαιάνδρους (δένδρο της ζωής) και διαγραμμι-
σμένα πουλιά.
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Μεγάλο τμήμα κορινθιακής οινοχόης, πιθανότατα τριφυλλόστομης. Στο 
σώμα του αγγείου εναλλάξ αίγαγρος με αιλουροειδή, από τα οποία σώζεται 
το μεγαλύτερο τμήμα αιγάγρου προς τα δεξιά και το εμπρόσθιο και οπίσθιο 
τμήμα αιλουροειδών προς τα αριστερά. Ως συμπληρωματικά μοτίβα ρόδα-
κες και πελέκεις. Οι ανατομικές λεπτομέρειες των ζώων και των συμπλη-
ρωματικών μοτίβων αποδίδονται με την τεχνική της εγχάραξης. Το κατώ-
τερο τμήμα του αγγείου κοσμείται με συνεχόμενα, ολόβαφα, λογχόσχημα 
τρίγωνα.

Σκύφος τοπικού εργαστηρίου. Στη χαμηλή διακοσμητική ζώνη δύο επιμή-
κεις μετόπες που στο κεντρικό τμήμα φέρουν από έξι σιγμοειδείς γραμμές 
στη σειρά. Οι μετόπες ορίζονται από συστάδες έξι κάθετων γραμμών. Πάνω 
από τη διακοσμητική ζώνη στο χείλος, τρεις εδαφόχρωμες ταινίες, κάτω από 
αυτή τρεις ανάλογες και στο κεντρικό τμήμα της κοιλιάς άλλες δύο εδαφό-
χρωμες ταινίες. Στα δύο άκρα της ράχης των λαβών έξι κάθετα γραμμίδια. 
Εσωτερικά το αγγείο φέρει γάνωμα σε τρεις πλατιές ζώνες: στο χείλος, στο 
κεντρικό τμήμα του αγγείου και στο όριο της κοιλιάς με τη βάση. Δεν φέρει 
λευκό επίχρισμα. Ο πηλός περιέχει αρκετό ασημόχρωμο μαρμαρυγία.

Εικ. 97 Μθ 1953

Χρονολόγηση

Ά  μισό 7ου αι. π.Χ.

Διαστάσεις

Μέγ. σωζ. ύψ. 0,15μ., διάμ. χείλους 
0,19μ., διάμ. βάσης 0,07μ.,  
ύψ. διακοσμητικής ζώνης 0,025μ.

Εικ. 98 Μθ 3821

Χρονολόγηση

Ύστερος 6ος αι. π.Χ.

Διαστάσεις

Σωζ. ύψ. 0,065μ., διάμ. βάσης 
0,17μ.
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Κατώτερο τμήμα σφαιρικού αρυβάλλου. Μέσα σε διπλό ομόκεντρο κύκλο, 
στρόβιλος με πέντε σκέλη. Από το σώμα του αγγείου σώζονται τμήμα του 
σώματος, της ουράς και του πτερού πτερωτής μορφής. Οι λεπτομέρειες το-
νίζονται με εγχαράξεις.

Πήλινη ιωνική κύλικα με μη αλφαβητικό χάραγμα. Βλ. Κατάλογος αρ. 191.

Εικ. 99 Μθ 2022

Χρονολόγηση

Ά  μισό 6ου αι. π.Χ.

Εικ. 100 Μθ 3822

Χρονολόγηση

Μέση Κορινθιακή περίοδος.

Διαστάσεις

Σωζ. διάμ. 0,06μ.





Κεφάλαιο 3
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3.1 Εισαγωγή: Δομή και περιεχόμενο της ανάλυσης
3.1.1 Εισαγωγικές παρατηρήσεις και ζητήματα της έρευνας
Η κεραμική που αναλύεται σε αυτό το κεφάλαιο προέρχεται αποκλειστικά 
από το ‘Υπόγειο’ της Μεθώνης και αποτελεί μικρό μόνο δείγμα του υλι-
κού που εντοπίστηκε στο ανασκαφικό αυτό περιβάλλον. Το δείγμα αυτό, 
το οποίο συνίσταται σε 191 αγγεία ή τμήματα αγγείων, διακρίνεται από το 
υπόλοιπο κεραμικό υλικό του ‘Υπογείου’ με βάση τα εγχάρακτα και γραπτά 
σημεία/σύμβολα και τις επιγραφές που φέρει.1 Η ιδιαίτερη σημασία που 
έχουν τα στοιχεία αυτά για την αρχαιολογική, επιγραφική, ιστορική και φι-
λολογική έρευνα επέβαλε την κατά το δυνατόν ταχύτερη απόδοση του εξε-
ταζόμενου συνόλου στην επιστημονική κοινότητα μέσω μίας τελικής δημο-
σίευσης λίγα μόλις χρόνια μετά την περάτωση της ανασκαφής (2003–2007). 
Η επιλογή αυτή δεν συνεπάγεται την αποκοπή του εξεταζόμενου συνόλου 
από το υπόλοιπο υλικό· αυτό καθίσταται σαφές στη μελέτη που ακολουθεί, 
για τη συγκρότηση της οποίας αντλούνται πολλά στοιχεία από το αδημοσί-
ευτο υλικό του ‘Υπογείου’, χωρίς πάντως να γίνεται συστηματική ανάλυσή 
του. Παράλληλα, το εν λόγω υλικό συνεξετάζεται με ανάλογη κεραμική από 
πολλές θέσεις στη Μακεδονία και στον υπόλοιπο χώρο του βόρειου Αιγαί-
ου, καθώς και με υλικό από άλλες θέσεις της Μεσογείου και της Μαύρης 
Θάλασσας. Μέρος αυτής της κεραμικής, δημοσιευμένο και αδημοσίευτο, 
εξετάσθηκε από τον γράφοντα σε μουσεία της Ελλάδας, της Κύπρου, της 
Ιταλίας, της Ολλανδίας και της Μεγάλης Βρετανίας χάρη στην άδεια και 
στην πολύτιμη συνδρομή πολλών συναδέλφων στους οποίους οφείλεται ευ-
γνωμοσύνη. Από αυτή την εξέταση προέκυψαν στοιχεία που εμπλουτίζουν 
ποικιλοτρόπως την ανάλυση της κεραμικής της Μεθώνης. Κατά την ίδια 
εξέταση εξάλλου εντοπίστηκαν (και μνημονεύονται παρακάτω) νέα graffiti 
πάνω σε δημοσιευμένα αγγεία και όστρακα από διάφορες θέσεις του Αι-
γαίου και της Μεσογείου, όπως η Αμαθούντα, ο Κομμός, η Αίγινα και οι 
Πιθηκούσσες.

Τόσο το δείγμα που εξετάζεται εδώ όσο και το υπόλοιπο υλικό από 
το ‘Υπόγειο’ εντάσσονται στο ίδιο χρονολογικό πλαίσιο (το οποίο εκτείνεται 
από τον 8ο ως τον 6ο αιώνα π.Χ.) και περιλαμβάνουν ποικιλία κεραμικών 
κατηγοριών και τύπων. Μολονότι πλούσιο, το δείγμα 191 αγγείων ή οστρά-
κων δεν είναι αντιπροσωπευτικό του συνόλου της μεγάλης ποσότητας κερα-
μικής που προέρχεται από το ‘Υπόγειο’. Στο εξεταζόμενο δείγμα, π.χ., δεν 
αντιπροσωπεύονται ορισμένες κατηγορίες υλικού που απαντούν, ενίοτε σε 
αφθονία, στο ‘Υπόγειο’. Χαρακτηριστικά (αλλά όχι μοναδικά) παραδείγμα-
τα αποτελούν τα τοπικά μαγειρικά σκεύη, η κορινθιακή λεπτή κεραμική ή 
εκείνη του ρυθμού G2–3 και του ρυθμού Θάψου, καθώς και οι φοινικικοί 
αμφορείς (βλ. Κεφάλαιο 2). Επιπλέον, οι αναλογίες μεταξύ των διάφορων 
κεραμικών κατηγοριών, ομάδων ή τύπων που περιλαμβάνονται στο δείγμα 
δεν είναι αντιπροσωπευτικές για το υπόλοιπο υλικό. Είναι χαρακτηριστικό 
ότι η τοπική κεραμική που εξετάζεται εδώ είναι σαφώς λιγότερη από την ει-

Η ενεπίγραφη κεραμική του ‘Υπογείου’: 
προέλευση, τυπολογία, χρονολόγηση και ερμηνεία
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σηγμένη και η χειροποίητη πολύ λιγότερη από την τροχήλατη, ενώ στο υπό-
λοιπο υλικό η σχέση αυτή είναι διαφορετική ή και αντίστροφη. 

Η υπο-αντιπροσώπευση της τοπικής κεραμικής στο εξεταζόμενο υλι-
κό, αλλά και το περιορισμένο χρονολογικό εύρος του συνεπάγονται δυσκο-
λίες στη θεώρηση της κεραμικής παραγωγής στη Μεθώνη (βλ. σχετικά την 
ενότητα 3.1.2). Παρόμοια προβλήματα παρουσιάζει η ανάλυση της επεί-
σακτης κεραμικής, η οποία όμως αντιπροσωπεύεται σαφώς καλύτερα από 
την τοπική και είναι ενδεικτική του εύρους και της πολυπλοκότητας των 
επαφών της θέσης. Εξάλλου, επειδή μεγάλο μέρος του κεραμικού υλικού 
που εξετάζεται εδώ δεν προέρχεται από ένα ανασκαφικό περιβάλλον χρή-
σης, αλλά κυρίως από μία δευτερογενή απόθεση προσφέρει περιορισμένες 
δυνατότητες για τον προσδιορισμό των επιλογών των ανθρώπων που το 
χρησιμοποίησαν και τελικά το απέρριψαν στο ‘Υπόγειο’. Εξαιτίας των πε-
ριορισμών αυτών καθίσταται αδύνατη η προσέγγιση του υλικού με μία με-
θοδολογία που προσεγγίζει ολιστικά την παραγωγή, διακίνηση και χρήση 
της κεραμικής.2 Παρά ταύτα, στις ενότητες που ακολουθούν προσφέρονται 
πλούσιες πληροφορίες και ερμηνείες προς την κατεύθυνση αυτή, ιδιαίτερα 
δε ως προς τη διακίνηση της κεραμικής.

Όπως προαναφέρθηκε, το δείγμα της κεραμικής που εξετάζεται στον 
παρόντα τόμο επελέγη με βάση τα χαράγματα ή άλλα σημεία που παρουσιά-
ζει. Συνέπεια του κριτηρίου αυτού αποτελεί η ένταξη στη μελέτη ορισμένων 
οστράκων που είναι ελάχιστα διαγνωστικά από τη σκοπιά του μελετητή της 
κεραμικής και περιορίζουν τις δυνατότητές του για αναλυτική εξέταση, τυ-
πολογική ένταξη και χρονολόγηση. Παρά ταύτα, το μεγαλύτερο τμήμα του 
υλικού παρουσιάζει εξαιρετικό ενδιαφέρον όχι μόνο από επιγραφική, αλλά 
και από κεραμική σκοπιά, όπως αναδεικνύεται από την ανάλυση που ακο-
λουθεί. Μάλιστα, ο συνδυασμός της διεξοδικής μελέτης των χαραγμάτων με 
μία εκτενή ανάλυση της κεραμικής και βέβαια με μία πλήρη εξέταση των 
ανασκαφικών δεδομένων αποτελούν ένα από τα desiderata της έρευνας. 
Στο παρελθόν (απώτερο και πρόσφατο), οι περισσότερες δημοσιεύσεις με-
γάλων συνόλων επιγραφών, graffiti και dipinti, που εντοπίζονταν πάνω σε 
γεωμετρική και αρχαϊκή κεραμική, έδιναν μεγαλύτερη έμφαση στα εγχάρα-
κτα ή γραπτά κείμενα και σύμβολα, και παρέθεταν ελάχιστες και μόνο επι-
γραμματικές πληροφορίες για τα ίδια τα κεραμικά.3 Η επιλογή αυτή αφενός 
δεν βοηθά στην πολύπλευρη κατανόηση του υλικού που επιδιώκει η σύγ-
χρονη έρευνα και αφετέρου δεν συμβαδίζει με μία από τις πλέον σύγχρονες 
κατευθύνσεις της, η οποία δίνει έμφαση στην κατανόηση της υλικότητας 
(materiality) των χαραγμάτων και λοιπών σημαδιών.4		Όπως είναι γνωστό, η 
έμφαση στη μελέτη της υλικότητας των αρχαιολογικών ευρημάτων, η οποία 
παρουσιάζει αυξανόμενη απήχηση, συνιστά σε κάποιο βαθμό αντίδραση σε 
παλαιότερες προσεγγίσεις που προσλάμβαναν τον υλικό πολιτισμό ως ένα 
κατά βάση γλωσσικό σύστημα και δεν αντιλαμβάνονταν πλήρως την υλική 
του διάσταση.5 Πρόσφατα μάλιστα ειπώθηκε γλαφυρά πως “graffiti com-graffiti com-
municate more if we lift them more from the two-dimensional page to 
which they have been consigned”.6 Αυτή η παραίνεση έχει μεγαλύτερη 
εφαρμογή σε περιπτώσεις όπως το υλικό της Μεθώνης, όπου τα χαράγματα 
έχουν αποδοθεί πάνω σε πήλινα αγγεία, τα οποία, σε αντίθεση με τις επιγρα-
φές σε λίθο, δεν ήταν στατικά και μάλιστα αλληλεπιδρούσαν με το ανθρώπι-
νο σώμα κατά τη χρήση τους. Εμπνεόμενη από τις μεθοδολογικές αυτές κα-
τευθύνσεις, η ανάλυση της κεραμικής στο τρέχον κεφάλαιο έχει σχεδιαστεί 
ώστε να συμβάλει συνδυαστικά, αλλά και ισότιμα στην ολιστική προσέγγιση 
των ευρημάτων της Μεθώνης που επιχειρείται με τον παρόντα τόμο.

Η ανάλυση που ακολουθεί δίνει έμφαση στην τυπολογική εξέταση 
και στον προσδιορισμό της προέλευσης και της χρονολόγησης των κερα-
μικών. Ταυτόχρονα όμως θίγει μία σειρά ζητημάτων που αναδεικνύουν τη 
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σημασία του ευρήματος για την αρχαιολογία της Πρώιμης Εποχής του Σι-
δήρου σε τοπικό, αιγαιακό και μεσογειακό επίπεδο. Στα ζητήματα αυτά 
περιλαμβάνονται: 

α ο χαρακτήρας και η ποικιλία της κεραμικής παραγωγής στη Με-
θώνη (κεραμικές ύλες, τεχνολογία και τεχνοτροπία)·7 

β η προέλευση και ο πλούτος της επείσακτης κεραμικής και ο αντί-
κτυπός της στην τοπική παραγωγή· 

γ η διασπορά ορισμένων τύπων εισηγμένων αγγείων που αντιπρο-
σωπεύονται στη Μεθώνη σε ολόκληρο το βόρειο Αιγαίο και γενι-
κότερα στη Μεσόγειο και στη Μαύρη Θάλασσα· 

δ η συχνότητα εμφάνισης εμπορικών και άλλων συμβόλων στους εν 
λόγω κεραμικούς τύπους· 

ε η τεκμηρίωση της εμφάνισης πολλών τύπων εμπορικών αμφορέ-
ων αρκετές δεκαετίες πριν από την κοινώς αποδεκτή χρονολογία 
έναρξης της παραγωγής τους· 

στ η λεπτομερής μακροσκοπική περιγραφή των κεραμικών υλών και 
η συνδυαστική εξέτασή τους με τα μορφολογικά χαρακτηριστικά 
των αμφορέων αυτών.

3.1.2 Τυπολογία
Η τυπολογική εξέταση υλικών καταλοίπων αποτελεί θεμελιώδη ερευνητική 
κατεύθυνση της αρχαιολογίας από τη συγκρότησή της ως επιστήμης.8 Μία 
ενδιαφέρουσα διάκριση, η οποία χρησιμοποιείται στην αρχαιολογία και στην 
ανθρωπολογία, χωρίζει τις τυπολογίες σε δύο είδη: εκείνες που επινοούν οι 
σύγχρονοι μελετητές για να οργανώσουν την έρευνα του υλικού πολιτισμού 
μίας κοινωνίας και εκείνες που χρησιμοποιούσαν ή χρησιμοποιούν οι ίδιες 
οι κοινωνίες που αποτελούν αντικείμενο της έρευνας.9 Οι αρχαιολόγοι σπά-
νια διαθέτουν πληροφόρηση για την τυπολογία που χρησιμοποιείτο από την 
κοινωνία που μελετούν. Στο πεδίο της ελληνικής αρχαιολογίας μία τέτοια 
πληροφόρηση είναι διαθέσιμη μόνο για το μυκηναϊκό ανάκτορο της Πύλου, 
χάρη στην ανακάλυψη πινακίδων της γραμμικής Β οι οποίες αναφέρονται 
σε κεραμικά σκεύη, αλλά και των ίδιων των σκευών αυτών σε ομοειδή σύ-
νολα.10 Η ευτυχής αυτή συγκυρία είναι εξαιρετικά σπάνια και οι τυπολογίες 
που χρησιμοποιούνται στην ελληνική αρχαιολογία αποτελούν κατά κανόνα 
επινοήσεις των σύγχρονων μελετητών. Στις επινοήσεις αυτές, όπως κατα-
γράφονται στη διεθνή βιβλιογραφία για τις κεραμικές σπουδές, προτείνο-
νται διάφορα κριτήρια για την τυπολογική εξέταση ενός κεραμικού συνό-
λου,11 καθότι υπάρχουν θεωρητικά άπειροι τρόποι κατάταξής του οι οποίοι 
στο σύνολό τους ενέχουν έναν βαθμό υποκειμενισμού και κανείς δεν υπερέ-
χει κατ’ ανάγκη των άλλων.12 Στην πράξη όμως οι μελετητές αξιολογούν και 
επιλέγουν κάποια ή κάποιες τυπολογίες έναντι άλλων, με κατεξοχήν γνώμο-
να τους στόχους της έρευνας και τις μεθοδολογικές συμβάσεις που ακολου-
θούνται στο συγκεκριμένο ερευνητικό πεδίο, αφού η χρήση παρόμοιων ή 
σχετικών τυπολογιών εξασφαλίζει τη συμβατότητα των μελετών.13

Η συγκρότηση της τυπολογίας του υλικού από τη Μεθώνη λαμβά-
νει υπόψη τα χαρακτηριστικά που το υλικό αυτό παρουσιάζει, ιδίως τη συ-
νύπαρξη αγγείων προερχόμενων από πολλές διαφορετικές περιοχές, αλλά 
και την αυξημένη ανάγκη για σαφήνεια που προκύπτει από το ενδεχόμενο 
χρήσης του τόμου από μελετητές διάφορων ειδικοτήτων (αρχαιολόγους και 
ιστορικούς, επιγραφικούς και φιλολόγους), οι οποίοι δεν είναι πάντα εξοι-
κειωμένοι με τη μεθοδολογία μίας μελέτης κεραμικής. Ταυτόχρονα, η τυ-
πολογική εξέταση που υιοθετείται εδώ βασίζεται σε μεγάλο βαθμό σε εκεί-
νες που παρουσιάζονται σε πρόσφατες τελικές δημοσιεύσεις μεγάλων συ-
νόλων κεραμικής από θέσεις της Μακεδονίας και της Θράκης της  Ύστερης 
Εποχής του Χαλκού και της Πρώιμης Εποχής του Σιδήρου, όπως ο Καστα-
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νάς,14 η Αγχίαλος/Σίνδος,15 η Τούμπα Θεσσαλονίκης,16 η Τούμπα του Αγίου 
Μάμα στην  Όλυνθο,17 η Τορώνη,18 η Θάσος19 και τα Άβδηρα20 (οι μελέτες για 
τον Καστανά, την Αγχίαλο/Σίνδο και τον Άγιο Μάμα εντάσσονται μάλιστα 
στην ίδια, εξαιρετική σειρά δημοσιευμάτων Arch�ologie in S�dosteuro-Arch�ologie in S�dosteuro-
pa, την οποία επιμελείται ο Βernhard Hänsel). Σε όλες αυτές τις μελέτες, 
με εξαίρεση την πλέον πρόσφατη,21 θεμελιώδες κριτήριο ταξινόμησης είναι 
η τεχνική κατασκευής των αγγείων, τα οποία διακρίνονται πρωτίστως σε 
τροχήλατα και χειροποίητα· μάλιστα, οι δύο κατηγορίες υλικού εξετάζονται 
ενίοτε από διαφορετικούς μελετητές.22 Η έμφαση στη διπολική αυτή διά-
κριση τίθεται εδώ υπό αμφισβήτηση με βάση πρόσφατες έρευνες σε αιγαι-
ακό κεραμικό υλικό από διαφορετικές περιοχές και εποχές, οι οποίες έχουν 
αποδείξει ότι οι τεχνολογικές επιλογές των αρχαίων κεραμέων δεν περιο-
ρίζονταν στις δύο αυτές τεχνικές, αλλά περιλάμβαναν και άλλες, οι οποί-
ες μάλιστα προέκυπταν από το συνδυασμό των δύο βασικών τεχνικών.23 
Στην ίδια τη Μακεδονία της Πρώιμης Εποχής του Σιδήρου έχει καταδειχθεί 
ότι ένα μέρος της παραγωγής της λεγόμενης ασημίζουσας κεραμικής είναι 
κατασκευασμένο με διαφορετικές τεχνικές και με τον συνδυασμό των τε-
χνικών αυτών.24 Επιπλέον, όπως υποστηρίζεται στην ενότητα 3.2.6.2, ορι-
σμένοι —τουλάχιστον— από τους θερμαϊκούς αμφορείς δεν ήταν τροχήλα-
τοι, όπως θεωρείται γενικά,25 αλλά κατασκευάζονταν με την τεχνική της 
«κουλούρας» και τελειοποιούνταν πάνω σε κάποιο είδος τροχού. Εξαιτίας 
αυτών των περιπτώσεων, στις οποίες τα όρια των δύο κατηγοριών (χειρο-
ποίητης και τροχήλατης) δεν μπορούν να διαχωριστούν με σαφή ή/και από-
λυτο τρόπο, επιβάλλεται η αναθεώρηση της καθιερωμένης τυπολογίας που 
βασίζεται στην αντιδιαστολή τους. Παρομοίως, ανοικτό προς συζήτηση πα-
ραμένει το θέμα της από κοινού κατάταξης των προϊόντων ενός αργού, εν-
δεχομένως απλοϊκού τροχού, ο οποίος φαίνεται πως χρησιμοποιήθηκε για 
κάποιες κατηγορίες κεραμικής στη Μακεδονία της εποχής,26 και εκείνων 
που κατασκευάστηκαν με τη χρήση γρήγορου τροχού. Ως εκ τούτου, στην 
τυπολογία που ακολουθείται εδώ δεν εισάγεται το κριτήριο της τεχνικής 
παραγωγής των αγγείων, όμως στην εξέταση κάθε κεραμικής κατηγορίας 
και κάθε σχήματος προτάσσονται οι παρατηρήσεις που αφορούν τις τεχνι-
κές παραγωγής.

Κεντρική θέση στην τυπολογία του εξεταζόμενου υλικού από τη Με-
θώνη κατέχει η διάκριση ανάμεσα στην κεραμική που παρήχθη στην περι-
οχή του Θερμαϊκού Κόλπου (κεραμική από τον Θερμαϊκό Κόλπο) και στην 
κεραμική που εισήχθη στη Μεθώνη από θέσεις εκτός της περιοχής αυτής 
(επείσακτη κεραμική). Βασικό κριτήριο της διάκρισης αυτής αποτελεί η κε-
ραμική ύλη (και όχι η τεχνοτροπία) των αγγείων.27 Η διάκριση μεταξύ τοπι-
κών και επείσακτων αγγείων είναι πολύ βασική για την τυπολογία του υλι-
κού από την Τορώνη28 και τα Άβδηρα,29 όχι όμως και για ορισμένες από τις 
προαναφερθείσες μελέτες στη σειρά Archäologie in S�dosteuropa, όπου 
τα εισηγμένα αγγεία εξετάζονται μαζί με τα ντόπια αγγεία ανά κεραμική 
ομάδα και σχήμα.30 Η πρόταξη του κριτηρίου της προέλευσης των αγγείων 
σχετίζεται αφενός με τα χαρακτηριστικά που παρουσιάζει το κεραμικό σύ-
νολο που μελετάται εδώ και αφετέρου με ένα κεφαλαιώδες όσο και ακανθώ-
δες ζήτημα στη μελέτη της κεραμικής στη Μακεδονία της Πρώιμης Εποχής 
του Σιδήρου. Σχετικά με το πρώτο ζήτημα σημειώνεται ότι βασικό χαρακτη-
ριστικό του εν λόγω συνόλου είναι τα πολλά χαράγματα και άλλα σύμβολα 
που φέρει και ο μεγάλος αριθμός εισηγμένων αγγείων που περιλαμβάνει. 
Τα χαράγματα αυτά, πολλά από τα οποία έχουν εμπορικό χαρακτήρα και 
απαντούν κυρίως σε εμπορικούς αμφορείς, αναδεικνύουν την προέλευση 
και τη διακίνηση της κεραμικής (και του περιεχομένου της) σε κεντρικό 
ζήτημα της μελέτης. Επιπλέον, η προέλευση της κεραμικής ενδιαφέρει σε 
σχέση με την προέλευση των αλφαβήτων και των διαλέκτων που αντιπρο-
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σωπεύονται στις επιγραφές και στα χαράγματα (για την οποία βλ. Κεφάλαιο 
4). Εξάλλου, το ίδιο κριτήριο άπτεται του ακανθώδους ζητήματος της αρχαι-
ολογίας της Μακεδονίας της εποχής, στο οποίο έγινε αναφορά παραπάνω. 
Το ζήτημα αυτό προέκυψε κατά τη δεκαετία του 1990 από την ασαφή διά-
κριση μεταξύ εισηγμένων στη Μακεδονία ευβοϊκών αγγείων και των τοπι-
κών μιμήσεών τους. Η ασαφής αυτή διάκριση οδήγησε με τη σειρά της σε 
μία σειρά επισφαλών ή, τουλάχιστον, έντονα αμφισβητούμενων απόψεων 
και ιστορικών συμπερασμάτων σχετικά με το πλήθος και τη σημασία των 
εισαγωγών αυτών.31 Ως εκ τούτου, η διάκριση του τόπου κατασκευής ή της 
προέλευσης των κεραμικών θεωρείται βασικό κριτήριο για την τυπολογία 
του εξεταζόμενου υλικού.

Ο όρος κεραμική από τον Θερμαϊκό Κόλπο καλύπτει τα αγγεία που 
έχουν παραχθεί όχι μόνο στην ίδια τη Μεθώνη, αλλά και στην ευρύτερη πε-
ριοχή της, δηλαδή στη νότια κεντρική Μακεδονία που περιβάλλει τα παρά-
λια του Θερμαϊκού Κόλπου (συμπεριλαμβανομένης της δυτικής, παράλιας 
ζώνης της Χαλκιδικής). Η παραγωγή κεραμικής στην ίδια τη Μεθώνη υπο-
δεικνύεται από τον εντοπισμό μεμονωμένων αγγείων της Υστερογεωμε-
τρικής περιόδου που παρουσιάζουν έντονες αλλοιώσεις λόγω ανεπιτυχούς 
όπτησης και ως εκ τούτου θεωρούνται τοπικά,32 καθώς και από την ανακά-
λυψη δύο ζευγών κλιβάνων (πιθανώς κεραμικών) των Αρχαϊκών χρόνων σε 
διαφορετικά σημεία της αρχαίας θέσης.33 Παρά ταύτα, όπως αναφέρεται 
αναλυτικότερα στην ενότητα 3.2.1, η μέχρι τώρα αρχαιολογική έρευνα στην 
περιοχή του Θερμαϊκού Κόλπου καθιστά επί του παρόντος δύσκολη και επι-
σφαλή μία αυστηρή διάκριση μεταξύ των αγγείων που παρήχθησαν στη Με-
θώνη και των αγγείων που παρήχθησαν σε άλλες σημαντικές θέσεις της εν 
λόγω περιοχής, όπως η Αγχίαλος/Σίνδος ή το Καραμπουρνάκι.34 Άλλωστε, 
στην ίδια αυτή περιοχή αναπτύχθηκε ένα μάλλον πυκνό δίκτυο διακίνησης 
κεραμικής κατά την Πρώιμη Εποχή του Σιδήρου,35 γεγονός που δυσχεραί-
νει τον αυστηρό διαχωρισμό μεταξύ των προϊόντων διαφορετικών κέντρων 
παραγωγής. Στις ενότητες που ακολουθούν προσδιορίζεται ο χαρακτήρας 
της τοπικής κεραμικής και αναγνωρίζονται (με διαφορετικό βαθμό βεβαιό-
τητας) αρκετά αγγεία που έχουν εισαχθεί στη Μεθώνη από άλλες θέσεις της 
ευρύτερης περιοχής.

Η επιμέρους τυπολογική κατάταξη της κεραμικής από τον Θερμα-
ϊκό Κόλπο και της επείσακτης κεραμικής ακολουθεί διαφορετικά κριτή-
ρια. Η επιλογή αυτή δεν είναι καθόλου ασυνήθιστη. Όπως έχει γενικότερα 
παρατηρηθεί: «Taxonomies are rarely symmetrical; all the “branches” 
are independent of one another and need not employ the same or even 
similar criteria for making finer distinctions».36 Η τυπολογία που προ-
κύπτει από αυτή την επιλογή ονομάζεται πολυθετική. Σύμφωνα με αυτήν, 
οι τύποι συγκροτούνται στη βάση ορισμένων –αλλά όχι όλων– των κριτηρί-
ων που έχουν οριστεί ως βασικά. Μολονότι η τυπολογία αυτή δεν υπακούει 
στενά στους κανόνες της αφαιρετικής λογικής, παραμένει πολύ διαδεδομέ-
νη στην αρχαιολογία και σε άλλες επιστήμες.37 Σε συμφωνία με το πολυθε-
τικό κριτήριο (αλλά μάλλον εμπειρικά), αρκετές πρόσφατες δημοσιεύσεις 
κεραμικής από το βόρειο Αιγαίο38 οργανώνουν με διαφορετικό τρόπο την 
τυπολογική κατάταξη της τοπικής και της επείσακτης κεραμικής. Στις πε-
ρισσότερες από αυτές τις δημοσιεύσεις, όπως και εδώ, η τυπολογία της κε-
ραμικής από τον Θερμαϊκό Κόλπο και γενικότερα τη Μακεδονία οργανώ-
νεται με βάση την κεραμική κατηγορία και, περαιτέρω, με βάση το σχήμα 
και τον τύπο, ενώ εκείνη της επείσακτης κεραμικής με βάση την κεραμική 
κατηγορία, την ειδική προέλευση και τον τύπο.

Η ανάλυση της τοπικής κεραμικής με βάση την κεραμική κατηγο-
ρία39 είναι ιδιαίτερα διαδεδομένη στη σύγχρονη βιβλιογραφία για τη Μακε-
δονία.40 Σαφώς σπανιότερες είναι οι μελέτες κεραμικής της περιοχής, στην 
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τυπολογία των οποίων κυριαρχούν άλλες αναλυτικές κατηγορίες, όπως η 
κεραμική ομάδα,41 το σχήμα,42 η διακόσμηση43 ή ένας συνδυασμός τους.44 
Τα κριτήρια σύμφωνα με τα οποία συγκροτούνται οι κεραμικές κατηγορίες 
περιλαμβάνουν την ποσότητα και το μέγεθος των εγκλεισμάτων, αλλά και 
την επεξεργασία της επιφάνειας. Η κάθε κεραμική κατηγορία περιλαμβά-
νει ένα σύνολο κεραμικών ομάδων (για τις οποίες βλ. αμέσως παρακάτω). 

Οι κεραμικές κατηγορίες που αντιπροσωπεύονται στο εξεταζόμε-
νο υλικό από τη Μεθώνη είναι έξι και όλες σχεδόν απαντούν και σε άλλες 
δημοσιεύσεις κεραμικής από τον Θερμαϊκό Κόλπο και γενικότερα τη Μα-
κεδονία:45 λεπτή με γραπτό διάκοσμο, λεπτή ακόσμητη, τεφρόχρωμη, με 
τεφρό επίχρισμα, χονδροειδής με γραπτό διάκοσμο (εμπορικοί αμφορείς), 
χονδροειδής ακόσμητη. Η λεπτή κεραμική με γραπτό διάκοσμο, η οποία 
αντιπροσωπεύεται άφθονα στο ‘Υπόγειο’, περιλαμβάνει αγγεία, η κερα-
μική ύλη των οποίων περιέχει ελάχιστα ή λίγα εγκλείσματα, κατά κανόνα 
μικρού μεγέθους. Τα αγγεία που ανήκουν σε αυτή την κατηγορία φέρουν 
απλό ή σύνθετο γραπτό διάκοσμο και επιπλέον είναι στη συντριπτική τους 
πλειοψηφία τροχήλατα. Τα αγγεία που εντάσσονται στη λεπτή ακόσμητη 
κεραμική είναι λίγα και αποδίδονται σε κλειστά σχήματα. Η εν λόγω κατη-
γορία διαφοροποιείται από την προαναφερθείσα ως προς την απουσία γρα-
πτού διακόσμου. Η επιφάνεια των κεραμικών είναι λειασμένη ή αδρολεια-
σμένη και, πολύ σπάνια, στιλβωμένη ή επιχρισμένη. Η τεφρόχρωμη κερα-
μική περιορίζεται σε ένα μόνο όστρακο, αλλά αντιπροσωπεύεται επαρκώς 
στο αδημοσίευτο υλικό από το ‘Υπόγειο’. Πρόκειται για λεπτή κεραμική 
ψημένη σε αναγωγικές συνθήκες ώστε η λειασμένη επιφάνειά της (αλλά 
και ο πυρήνας της) να προσλαμβάνει ένα τεφρό χρώμα. Η κεραμική με 
τεφρό επίχρισμα απαντά ευρέως στο ‘Υπόγειο’, αλλά αντιπροσωπεύεται 
στην παρούσα μελέτη από ένα σχετικά μικρό σύνολο οστράκων. Πρόκειται 
για μία κατηγορία που δεν διαφέρει από τις προηγούμενες ως προς τη μι-
κρή ποσότητα των εγκλεισμάτων που περιέχει, αλλά χαρακτηρίζεται από 
την κάλυψη της επιφάνειας των κεραμικών με τεφρό επίχρισμα και ενίοτε 
παρουσιάζει ίχνη στίλβωσης. Τέλος, οι δύο κατηγορίες χονδροειδούς κε-
ραμικής περιλαμβάνουν αγγεία με άφθονα έως πάρα πολλά εγκλείσματα 
μικρού ως μεγάλου μεγέθους. Η χονδροειδής κεραμική με γραπτό διάκο-
σμο περιλαμβάνει αποκλειστικά εμπορικούς αμφορείς, ενώ η χονδροειδής 
ακόσμητη κεραμική περιλαμβάνει ένα μικρό σύνολο οστράκων με αδρο-
λειασμένη επιφάνεια.

Σε δεύτερο επίπεδο, η ανάλυση της κεραμικής από τον Θερμαϊκό 
Κόλπο οργανώνεται, ως συνήθως,46 με βάση το σχήμα. Η επιλογή του σχή-
ματος ως βασικού κριτηρίου για την τυπολογία των κεραμικών δεν αποτελεί 
απλώς μία εύχρηστη σύμβαση των σύγχρονων ερευνητών που χρησιμοποι-
είται ευρύτατα στη μελέτη της αρχαίας κεραμικής,47 αλλά εκπορεύεται από 
τη σημασία την οποία έχει το σχήμα για τη χρήση του αγγείου στην αρχαι-
ότητα.48 Η εξέταση κάθε σχήματος περιλαμβάνει αναφορές στις κεραμι-
κές ύλες και στις κεραμικές ομάδες που αντιπροσωπεύονται. Οι κεραμικές 
ομάδες49 αποτελούν υποδιαιρέσεις των κεραμικών κατηγοριών και περι-
λαμβάνουν αγγεία, η κεραμική ύλη των οποίων παρουσιάζει ομοιογένεια 
ως προς το χρώμα, το πλήθος και την ποικιλία των εγκλεισμάτων και την 
επεξεργασία της επιφάνειας.50 Αρκετές πρόσφατες μελέτες περιλαμβάνουν 
ένα ξεχωριστό κεφάλαιο, στο οποίο παρατίθεται περιγραφή και αρίθμηση 
όλων των κεραμικών ομάδων που απαντούν στο υλικό.51 Η επιλογή αυτή 
δεν προτιμήθηκε εδώ λόγω του χαρακτήρα της εξεταζόμενης κεραμικής. Σε 
αντίθεση με όλες τις προαναφερθείσες μελέτες, η παρούσα ανάλυση αφορά 
ένα σύνολο επείσακτης κυρίως κεραμικής, η οποία περιλαμβάνει πολλά μι-
κρά σύνολα ή και μεμονωμένα δείγματα αγγείων που παρουσιάζουν διακρι-
τές κεραμικές ύλες και συνιστούν πολλές διαφορετικές, ως επί το πλείστον 
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ολιγομελείς ή άπαξ αντιπροσωπευόμενες κεραμικές ομάδες.52 Ως εκ τού-
του, θεωρήθηκε πιο εύχρηστη για τον αναγνώστη η ένταξη της περιγραφής 
των κεραμικών ομάδων στην ανάλυση κάθε συνόλου και όχι η απομόνωση 
της σχετικής καταγραφής σε διαφορετικό κεφάλαιο.

Το κριτήριο της χρήσης των αγγείων υπεισέρχεται και στην τυπολο-
γία της επείσακτης κεραμικής. Σύμφωνα με τις ανάγκες της παρούσας με-
λέτης και τις επιλογές της διεθνούς βιβλιογραφίας, η επείσακτη κεραμική 
διακρίνεται σε δύο σύνολα: στην επιτραπέζια κεραμική και στους εμπο-
ρικούς αμφορείς. Οι εμπορικοί αμφορείς χρησίμευαν στη μεταφορά μίας 
πλειάδας προϊόντων, ενώ η επιτραπέζια κεραμική, η οποία στην περίπτωση 
του εξεταζόμενου υλικού περιλαμβάνει σχεδόν αποκλειστικά μικρά ανοι-
κτά αγγεία, εξυπηρετούσε κατά βάση την κατανάλωση στερεών και υγρών 
τροφών. Η διάκριση αυτών των δύο συνόλων συνεπάγεται πως η τυπολο-
γία της επείσακτης κεραμικής οργανώνεται αρκετά διαφορετικά από εκεί-
νη της κεραμικής από τον Θερμαϊκό Κόλπο. Η διατήρηση των κριτηρίων 
που χρησιμοποιήθηκαν για την κεραμική από τον Θερμαϊκό Κόλπο θα οδη-
γούσε σε μία κατακερματισμένη και επομένως δύσχρηστη τυπολογία. Θα 
χωρίζονταν για παράδειγμα, μεταξύ λεπτής και χονδροειδούς κεραμικής 
αντιπροσωπευτικά δείγματα ορισμένων καθιερωμένων και ευρύτατα δια-
δεδομένων τύπων εμπορικών αμφορέων, όπως οι αττικοί τύπου SOS ή οι 
σαμιακοί, οι οποίοι παρουσιάζουν έντονη μορφολογική τυποποίηση αλλά 
αξιόλογη διαφοροποίηση ως προς το πλήθος των εγκλεισμάτων που φέρει 
η κεραμική τους ύλη.

Τα εισηγμένα αγγεία διακρίνονται περαιτέρω με βάση την ειδική 
προέλευσή τους από συγκεκριμένες περιοχές του Αιγαίου. Η σειρά πραγμά-
τευσης των ενοτήτων τόσο για τη λεπτή όσο και τη χονδροειδή επείσακτη 
κεραμική ακολουθεί ένα νοητό γεωγραφικό τόξο που ξεκινά από το κεντρο-
δυτικό τμήμα του Αιγαίου, δηλαδή από την Κόρινθο, την Αττική και την 
Εύβοια, κινείται προς τα ανατολικά, στις Κυκλάδες και στην Ιωνία, και κα-
ταλήγει βόρεια, στην Αιολίδα.

3.1.3 Δομή και περιεχόμενο των επιμέρους ενοτήτων
Η ονομασία των σχημάτων και των τύπων της κεραμικής από τον Θερμαϊκό 
Κόλπο και της επείσακτης κεραμικής ακολουθεί γενικά αλλά κριτικά τις 
επιλογές που έχουν καθιερωθεί στην έρευνα.53 Στην περίπτωση ενός πολύ 
γνωστού τύπου εμπορικών αμφορέων που παράγονταν βασικά στον Θερ-
μαϊκό Κόλπο προτείνεται εδώ μία νέα ονομασία: θερμαϊκοί αμφορείς (βλ. 
την ενότητα 3.2.6.2). 

Πέρα από την ονομασία κάθε σχήματος/τύπου, η κεφαλίδα κάθε ενό-
τητας περιλαμβάνει έναν πίνακα, στον οποίο μνημονεύονται τα κεραμικά 
που εντάσσονται στο συγκεκριμένο σχήμα/τύπο οργανωμένα κατά χρονο-
λογική σειρά. Η σειρά αυτή βασίζεται στην ανάλυση της κεραμικής που 
περιλαμβάνει κάθε ενότητα. Σε αντίθεση με την ανάλυση όμως, στην οποία 
γίνεται αναφορά τόσο στη σχετική, όσο και στην απόλυτη χρονολόγηση των 
κεραμικών, στον εν λόγω πίνακα δίδεται μόνο απόλυτη χρονολόγηση. Η 
τελευταία αυτή επιλογή εκπορεύεται από το αντικείμενο της μελέτης αλλά 
και τη φύση του εξεταζόμενου υλικού. Σε μία μελέτη που συνδυάζει επι-
γραφικές και κεραμικές χρονολογήσεις και δεν απευθύνεται σε ένα κοινό 
ειδικών με τη στενή έννοια του όρου, η αναφορά στον ύστερο 8ο αιώνα π.Χ. 
είναι σαφώς πιο εύχρηστη από την αναφορά στην Υστερογεωμετρική ΙΙ πε-
ρίοδο. Η απόλυτη χρονολόγηση ενδείκνυται άλλωστε στην περίπτωση ενός 
υλικού με πολλά επείσακτα αγγεία από διάφορες περιοχές, η κεραμική των 
οποίων χρονολογείται σύμφωνα με παρόμοια αλλά διακριτά σχήματα σχετι-
κής χρονολόγησης.54 Εξάλλου, η σχετική χρονολόγηση, ιδίως αυτή που ανα-
φέρεται σε υποπεριόδους διάρκειας λίγων δεκαετιών, βασίζεται στη —και 
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χρησιμοποιείται κυρίως για τη— λεπτή γραπτή κεραμική και όχι για τη χει-
ροποίητη κεραμική από τον Θερμαϊκό Κόλπο και τη Μακεδονία γενικότε-
ρα, ή για τους εμπορικούς αμφορείς, δύο κατηγορίες που χρονολογούνται 
κατά κανόνα είτε με γενικόλογους όρους σχετικής είτε με όρους απόλυτης 
χρονολόγησης.

Η χρονολόγηση της Πρώιμης Εποχής του Σιδήρου στη Μακεδονία, 
όπως και στο υπόλοιπο Αιγαίο, είναι ανεπαρκώς τεκμηριωμένη. Δεν βασίζε-
ται σε ιστορικά γεγονότα αλλά σε γραπτή κεραμική και αρχαιολογική στρω-
ματογραφία,55 και ιδίως σε γραπτή κεραμική από την Εύβοια, την Αττική και 
την Κόρινθο (πρβ. Κεφάλαιο 2). Η βάση αυτή δεν είναι ασφαλής για διάφο-
ρους λόγους. Πρώτον, η πεποίθηση στην ορθότητα της σχετικής χρονολό-
γησης της κεραμικής των διάφορων περιοχών του Αιγαίου έχει προσφάτως 
αμφισβητηθεί.56 Επιπλέον, η απόλυτη χρονολόγηση των επιμέρους φάσεων 
της Πρώιμης Εποχής του Σιδήρου στο Αιγαίο βασίζεται στην ανακάλυψη 
αττικής και ευβοϊκής κεραμικής σε αρχαιολογικά στρώματα οικισμών της 
Συροπαλαιστίνης, η αξιοπιστία των οποίων ως κλειστών ή/και καλά χρονο-
λογημένων συνόλων έχει προκαλέσει έντονες διαφωνίες.57 Περαιτέρω αμφι-
σβητήσεις προκύπτουν από τα πορίσματα εφαρμογών αναλυτικών μεθόδων, 
όπως η ραδιοχρονολόγηση ή η δενδροχρονολόγηση, σε υλικό από διάφορες 
θέσεις της Μεσογείου.58 Η χρήση ανάλογων μεθόδων σε θέσεις της Μακε-
δονίας παραμένει περιορισμένη και έχει επικεντρωθεί στη μετάβαση από 
την  Ύστερη Εποχή του Χαλκού στην Πρώιμη Εποχή του Σιδήρου,59 γεγονός 
που δεν πρέπει να αποπροσανατολίζει από την προφανή ανάγκη για την 
εφαρμογή ανάλογων αναλυτικών προγραμμάτων σε ανασκαφικά σύνολα της 
Μακεδονίας που καλύπτουν όλη τη διάρκεια της Πρώιμης Εποχής του Σι-
δήρου.60 Κατά συνέπεια, η εμπιστοσύνη που δείχνουν κορυφαίοι μελετητές 
του Αιγαίου της περιόδου στο παραδοσιακό χρονολογικό σύστημα61 αποτε-
λεί σε κάποιο βαθμό συμβατική επιλογή, στο πλαίσιο της οποίας εντάσσο-
νται και οι προτάσεις για τη σχετική και απόλυτη χρονολόγηση του εξεταζό-
μενου υλικού από τη Μεθώνη στις ενότητες που ακολουθούν.

Σε κάθε ενότητα, η ανάλυση αρχίζει με μία αναφορά στον αριθμό των 
οστράκων ή αγγείων που εξετάζονται και με μία εκτίμηση του ελάχιστου 
αριθμού αγγείων που αντιπροσωπεύονται.62 Γίνεται επίσης σύντομη, γε-
νική αναφορά στην κατάσταση διατήρησης των μελών του εξεταζόμενου 
σχήματος ή τύπου, αλλά και στην αντιπροσώπευση του τύπου στο υπόλοιπο 
αδημοσίευτο υλικό του ‘Υπογείου’. Ακολουθεί η τεκμηρίωση της προτει-
νόμενης απόδοσης των κεραμικών σε συγκεκριμένο τόπο παραγωγής και 
κεραμικό τύπο. Η τεκμηρίωση αυτή βασίζεται σε μορφολογικά στοιχεία και 
—κυρίως— στη μακροσκοπική παρατήρηση της κεραμικής ύλης των εξετα-
ζόμενων οστράκων ή αγγείων και στη συγκριτική εξέτασή της με άλλο υλικό 
από την ίδια θέση και άλλες περιοχές. Οι έγχρωμες φωτογραφίες του Κα-
ταλόγου συμβάλλουν καθοριστικά στην καλύτερη παρουσίαση των κεραμι-
κών υλών. Πετρογραφικές αναλύσεις έχουν πραγματοποιηθεί σε μέρος του 
εξεταζόμενου υλικού από το ‘Υπόγειο’ από την Ευαγγελία Κυριατζή και την 
Ξένια Χαραλαμπίδου στο Εργαστήριο Fitch της Βρετανικής Σχολής Αθη-
νών, από την εργασία των οποίων αντλούνται εδώ πολύτιμα στοιχεία.63 Στην 
περίπτωση της επείσακτης κεραμικής γίνεται ιδιαίτερη μνεία σε χημικές 
ή/και πετρογραφικές αναλύσεις ανάλογου υλικού από άλλες περιοχές του 
Αιγαίου ή της Μεσογείου και της Μαύρης Θάλασσας. Την εξέταση της κε-
ραμικής ύλης συνοδεύουν παρατηρήσεις πάνω στην τεχνολογία των αγγεί-
ων, οι οποίες ακολουθούνται από λεπτομερή ανάλυση της τυπολογίας του 
σχήματος και της διακόσμησης καθώς και της χρονολόγησης. Σε όλες τις 
σχετικές ενότητες παρατίθενται συνολικές αναφορές στα χαρακτηριστικά 
της κεραμικής ύλης, του σχήματος και της διακόσμησης των εξεταζόμενων 
οστράκων και αγγείων προκειμένου να περιοριστεί η ανάγκη του αναγνώ-



123 

στη να ανατρέχει συνεχώς στον Κατάλογο. Εξάλλου, όπως στον Κατάλογο, 
έτσι και στο κεφάλαιο αυτό, για την περιγραφή των κεραμικών υλών χρη-
σιμοποιείται η κλίμακα Munsell Soil Color Charts (έκδοση 2000).64 Αυτή 
και άλλες συμβάσεις σχετικές με την περιγραφή και την ορολογία των κε-
ραμικών υλών και των μορφολογικών χαρακτηριστικών εξηγούνται στην 
Εισαγωγή του Καταλόγου.

Η εξέταση της τυπολογίας αλλά και της χρονολόγησης του εξετα-
ζόμενου υλικού παρουσιάζει κάποιους περιορισμούς. Περιορισμοί προκύ-
πτουν από την αποσπασματικότητα του υλικού, η οποία συνδέεται κατά 
βάση με τις ταφονομικές διαδικασίες που εξετάζονται στο Κεφάλαιο 2 και, 
στην περίπτωση της χειροποίητης κεραμικής, με τις δυσκολίες που παρου-
σιάζει η συντήρησή της.65 Όπως έχει ειπωθεί χαρακτηριστικά, «fragments 
are dangerous allies» για τον μελετητή,66 και ως εκ τούτου ο προσδιορι-
σμός της προέλευσης, των μορφολογικών χαρακτηριστικών και της χρονο-
λόγησης ενέχει συχνά αβεβαιότητες.

Η χρονολόγηση των κεραμικών βασίζεται σε ανασκαφικά και μορφο-
λογικά στοιχεία. Τα ανασκαφικά στοιχεία αντλούνται από το Κεφάλαιο 2 και 
αφορούν κατά βάση τις τρεις φάσεις που αναγνωρίστηκαν στη στρωματο-
γραφία του ‘Υπογείου’ (βλ. παραπάνω σελίδες 52 – 57): 

α την κατώτερη φάση επίχωσης, η οποία εντάσσεται στο χρονολογι-
κό πλαίσιο 730–690 π.Χ.67	(Φάση III στο Κεφάλαιο 2), 

β τη λεγόμενη ενδιάμεση φάση που χαρακτηρίζεται από την ανέ-
γερση αναλημματικών τοίχων στο πρώτο μισό του 7ου αιώνα π.Χ. 
(αλλά έδωσε και κεραμική του ύστερου 8ου αιώνα π.Χ.), 

γ τη φάση κατοίκησης που εντοπίστηκε στα υψηλότερα στρώματα 
της ανασκαφής και ανάγεται στον ύστερο 7ο και 6ο αιώνα π.Χ.68 

Στο Κεφάλαιο 2 εξετάζονται και μορφολογικά στοιχεία, τα οποία ανα-
δεικνύονται περαιτέρω στην ανάλυση του παρόντος κεφαλαίου και τεκμη-
ριώνονται με αναφορές σε δημοσιευμένο υλικό από μία πληθώρα θέσεων 
του Αιγαίου, της Μεσογείου και της Μαύρης Θάλασσας. 

Το μεγαλύτερο μέρος του εξεταζόμενου υλικού προέρχεται από τη 
φάση επίχωσης του ‘Υπογείου’. Στο στενό χρονολογικό πλαίσιο της φάσης 
αυτής, η οποία αντιπροσωπεύει δύο γενεές κεραμέων, δεν είναι πάντα εύ-
κολη η διάκριση μορφολογικών αλλαγών όχι μόνο στη χονδροειδή και ακό-
σμητη, αλλά και στη λεπτή γραπτή κεραμική της περιόδου. Πολύ πιο δύ-
σκολη είναι η περίπτωση των εμπορικών αμφορέων, για πολλούς από τους 
τύπους των οποίων δεν υπάρχει στη διεθνή βιβλιογραφία μία τυπολογία η 
οποία εκτείνεται από τα μέσα του 7ου αιώνα π.Χ. και προγενέστερα. Φαίνε-
ται μάλιστα ότι οι αμφορείς που εξετάζονται εδώ και, επιπλέον, το σύνολο 
του σχετικού υλικού από το ‘Υπόγειο’ θα συντελέσουν καθοριστικά στη συ-
γκρότηση της τυπολογίας αρκετών πρώιμων τύπων εμπορικών αμφορέων 
προερχόμενων από διαφορετικά κέντρα παραγωγής.69

Όπως προαναφέρθηκε, η ανάλυση των χαρακτηριστικών του κάθε 
τύπου ή σχήματος αγγείου συνοδεύεται από πλούσιες αναφορές σε ανάλο-
γο υλικό προερχόμενο κατά περίπτωση από το βόρειο Αιγαίο ή, γενικότε-
ρα, τη Μεσόγειο και τη Μαύρη Θάλασσα. Κατ’ αυτό τον τρόπο, το εύρημα 
της Μεθώνης τίθεται σε ένα ευρύτερο γεωγραφικό πλαίσιο και επομένως 
η μελέτη του υλικού εντάσσεται σε ευρύτερες συνάφειες και συμβάλλει σε 
γενικά ζητήματα της έρευνας για την άνθηση του εμπορίου και της οικο-
νομίας από τον 8ο ως τον 6ο αιώνα π.Χ. (βλ. τις ενότητες 3.4.3 και 3.4.4). 
Τον ίδιο προσανατολισμό εξυπηρετεί η αναλυτική ανίχνευση της διασποράς 
των κεραμικών τύπων που εισάγονταν στη Μεθώνη σε ολόκληρο τον χώρο 
του βόρειου Αιγαίου, που περιλαμβάνει τη Μακεδονία, τη Θράκη, την Τρω-
άδα και την Αιολίδα, μαζί με τα γειτονικά νησιά (βλ. Χάρτη 1).70 Η διάκριση 
ανάμεσα στο βόρειο Αιγαίο και στο υπόλοιπο Αρχιπέλαγος που ακολουθεί-
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ται εδώ είναι προφανώς συμβατική και σχετίζεται με το σχετικά περιορι-
σμένο ενδιαφέρον για την πρώτη περιοχή έναντι της δεύτερης. Ενδεικτικά 
αναφέρεται ότι στις θεμελιώδεις για τη μελέτη της Ελλάδας της Πρώιμης 
Εποχής του Σιδήρου μονογραφίες του Nicolas Coldstream το βόρειο Αι-Nicolas Coldstream το βόρειο Αι- Coldstream το βόρειο Αι-
γαίο μνημονεύεται ελάχιστα.71 Η δυσανάλογη αυτή έμφαση παρατηρείται 
και σε σύγχρονα σημαντικά έργα, όπως συλλογικές μελέτες,72 εγχειρίδια73 
και εκθέσεις μουσείων,74 τα οποία καλύπτουν το ίδιο περίπου γεωγραφικό 
και χρονολογικό πλαίσιο, καθώς και σε γενική βιβλιογραφία για ολόκληρη 
τη Μεσόγειο της εποχής.75 Κατά συνέπεια, η ανίχνευση της διασποράς των 
κεραμικών τύπων, οι οποίοι εισάγονταν στη Μεθώνη, σε ολόκληρο το βό-
ρειο Αιγαίο συμβάλλει στην αποκατάσταση μίας ισορροπίας στην έρευνα 
των εμπορικών και άλλων επαφών εντός του Αρχιπελάγους από τον 8ο ως 
τον 6ο αιώνα π.Χ., ένα πεδίο έρευνας που έχει εξάλλου προσελκύσει πολύ 
περιορισμένο ενδιαφέρον σε σχέση με εκείνο που συχνά αφιερώνεται στις 
επαφές του Αιγαίου με άλλες περιοχές της Μεσογείου.76

Εκ των πραγμάτων, η εικόνα της διασποράς που αναδεικνύεται εδώ 
βασίζεται κυρίως σε προκαταρκτικές ανασκαφικές αναφορές και παρου-
σιάσεις και πολύ λιγότερο σε τελικές δημοσιεύσεις, οι οποίες, ως γνωστόν, 
είναι λιγοστές. Αυτό συνεπάγεται ότι για αρκετά από τα παράλληλα που πα-
ρατίθενται δεν είναι διαθέσιμος ο ακριβής προσδιορισμός του κεραμικού 
τύπου και της ποσότητας που αντιπροσωπεύεται ή/και της χρονολόγησης. 
Το πρόβλημα αυτό είναι ιδιαίτερα οξύ στην περίπτωση της χρονολόγησης 
των εμπορικών αμφορέων και ως εκ τούτου εδώ γίνεται αναφορά σε σχετικό 
υλικό που χρονολογείται (συνήθως γενικόλογα) σε ολόκληρη την Αρχαϊκή 
περίοδο. Πάντως, σημειώνεται ότι οι περιορισμοί αυτοί δεν αποτελούν σο-
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Μ: ΜΕΘΩΝΗ

1. Άβδηρα

2. Αγία Παρασκευή  

Θεσσαλονίκης

3. Αγροσυκιά

4. Αγχίαλος/Σίνδος

5. Αιανή

6. Αίνεια

7. Αίνος

8. Άκανθος

9. Αμφίπολη

10. Άντισσα

11. Αξιοχώρι

12. Άργιλος

13. Αρχοντικό 

14. Άσσος

15. Ασώματα

16. Άφυτη

17. Βεργίνα

18. Βέροια

19. Γαληψός

20. Γαλλικός

21. Δασκύλειο

Χάρτης 1

Χάρτης του βόρειου Αιγαίου με τις θέσεις,  

στην κεραμική των οποίων γίνεται αναφορά στο κείμενο.

22. Δίκαια

23. Δίον

24. Έδεσσα

25. Ερεσός

26. Ζώνη

27. Ηιόνα

28. Ημαθιώτικα Πιέρια  

(Ριζώματα- Σφηκιά)

29. Ηράκλειο (θέση Κρανιά)  

Πιερίας

30. Ηφαιστία

31. Θάσος

32. Θέρμη

33. Θεσσαλονίκη

34. Καραμπουρνάκι

35. Καστανάς

36. Κάστρο Νεοκαισάριας

37. Κούκος

38. Κουντουριώτισσα

39. Κουφάλια

40. Κριτσανά

41. Κύμη αιολική

42. Λάρισα στον  Έρμο

43. Λείβηθρα

44. Λευκόπετρα

45. Μαρώνεια

46. Μένδη

47. Μεσιανό Γιαννιτσών

48. Μήθυμνα

49. Μύρινα

50. Μυτιλήνη

51. Νάουσα

52. Νέα Καλλικράτεια

53. Νέα Νικομήδεια

54. Νεάπολη (Καβάλα)

55. Νέα Φιλαδέλφεια

56. Νέο Παραλίμνιο

57. Οισύμη

58. Όλυνθος

59. Παλατιανό

60. Παλιό Γυναικόκαστρο

61. Παρθενώνας

62. Πέργαμος

63. Περιβολάκι Λαγκαδά

64. Πιτάνη

65. Ποσείδι

66. Ποταμός Λισσός

67. Ποτίδαια

68. Προκόννησος

69. Πύδνα

70. Σαμοθράκη

71. Σάνη Παλλήνης

72. Sari Omer (Πεντάλοφος)

73. Σέρβια

74. Σουρωτή

75. Στάγειρα

76. Σταυρούπολη

77. Στρύμη

78. Svilengrad

79. Τορώνη

80. Τούμπα Θεσσαλονίκης

81. Τούμπα Τόψιν

82. Τράγιλος

83. Τράπεζα Γκόνα

84. Τράπεζα Λεμπέτ

85. Τροία

86. Τσαουζίτσα

87. Φάγρης

βαρό κώλυμα για τη μελέτη αυτή, στόχος της οποίας είναι μία γενική αλλά 
συστηματική καταγραφή των διαθέσιμων δεδομένων και όχι μία ακριβής 
καταμέτρηση και περιοδολόγηση.77 Για καθέναν από τους τύπους που εξε-
τάζονται, η καταγραφή αυτή ξεκινά από την Πιερία, περνά στη δυτική Μα-
κεδονία και από εκεί κατευθύνεται ανατολικά, ακολουθώντας εν πολλοίς 
την ακτογραμμή, ως τη Θράκη, την Τρωάδα και την Αιολίδα. 

Το κείμενο κάθε ενότητας ολοκληρώνεται με συγκεκριμένες παρατη-
ρήσεις για τα graffiti και λοιπά σημεία/σύμβολα(;) που απαντούν (για τα 
οποία βλ. και το Κεφάλαιο 4). Συγκεκριμένα, γίνεται γενική αναφορά στη 
συχνότητα με την οποία αυτά εμφανίζονται στα αγγεία του κάθε τύπου/
σχήματος και μνημονεύονται παράλληλα από άλλες θέσεις της Μεσογείου 
και της Μαύρης Θάλασσας. Επίσης, σημειώνεται ο τύπος του σημαδιού, η 
θέση του πάνω στο αγγείο και, κατά περίπτωση, η σχέση του με τον γραπτό 
διάκοσμο.78 Στην εξέταση των διάφορων τύπων εμπορικών αμφορέων κατα-
γράφονται επιπλέον οι απόψεις ή υποθέσεις των μελετητών για το (βασικό) 
περιεχόμενό τους και τα επιχειρήματα πάνω στα οποία αυτές εδράζονται.79

3.2 Κεραμική από τον Θερμαϊκό Κόλπο
3.2.1 Εισαγωγικές παρατηρήσεις
To 1988 ο Μιχάλης Τιβέριος παρατήρησε εύστοχα ότι «η εγχώρια κεραμική 
της Μακεδονίας των αρχαϊκών και κλασικών χρόνων θα πρέπει να μελετη-
θεί ευρύτερα παρόλο που δε φαίνεται, για ευνόητους λόγους, να συγκινεί 
ιδιαίτερα. Απαραίτητη ωστόσο προϋπόθεση για τη μελέτη της είναι η δη-
μοσίευση των σχετικών με αυτήν ανασκαφικών δεδομένων, κάτι που δεν 
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έχει γίνει μέχρι σήμερα».80 Στα είκοσι και πλέον χρόνια που ακολούθησαν 
από τη διατύπωση της άποψης αυτής εμφανίστηκαν ελάχιστα, κυρίως πολύ 
πρόσφατα δημοσιεύματα που συνδυάζουν τη μελέτη μεγάλων κεραμικών 
συνόλων (προερχόμενων συνήθως από νεκροταφεία) με πλούσια τεκμηρί-
ωση των ανασκαφικών δεδομένων.81 Το γεγονός αυτό επιτείνει τη σημασία 
της συμβολής του υλικού από το ‘Υπόγειο’ της Μεθώνης στη μελέτη της 
κεραμικής από τη Μακεδονία και ειδικότερα από τον Θερμαϊκό Κόλπο.

Όπως αναφέρθηκε στην ενότητα 3.1.2, ο όρος κεραμική από τον Θερ-
μαϊκό κόλπο καλύπτει τα αγγεία που παρήχθησαν στην ίδια τη Μεθώνη, 
αλλά και τα αγγεία που παρήχθησαν σε άλλες θέσεις της ευρύτερης περιο-
χής, δηλαδή στη νότια κεντρική Μακεδονία που περιβάλλει τα παράλια του 
Θερμαϊκού Κόλπου (συμπεριλαμβανομένης της δυτικής, παράλιας ζώνης 
της Χαλκιδικής). Η εδώ προτεινόμενη απόδοση 82 οστράκων και αγγείων 
από το ‘Υπόγειο’ σε εργαστήρια του Θερμαϊκού Κόλπου βασίζεται στην κε-
ραμική τους ύλη και είναι ανεξάρτητη από την τεχνοτροπία τους.82

Η ύπαρξη εργαστηρίων κεραμικής παραγωγής στην ίδια τη Μεθώνη 
υποδεικνύεται από άμεσες και έμμεσες ενδείξεις. Στις άμεσες ενδείξεις συ-
μπεριλαμβάνονται ορισμένα αγγεία της Υστερογεωμετρικής περιόδου τα 
οποία έτυχαν ανεπιτυχούς όπτησης και ως εκ τούτου θεωρούνται πιθανότα-
τα τοπικά.83 Άλλη άμεση ένδειξη προσφέρει η ανακάλυψη δύο ζευγών κλι-
βάνων (πιθανώς κεραμικών) των αρχαϊκών χρόνων σε διαφορετικά σημεία 
της αρχαίας θέσης.84 Τέλος, έμμεση ένδειξη αποτελεί η ευρύτατη αντιπρο-
σώπευση συγκεκριμένων κεραμικών υλών στο σύνολο της κεραμικής από 
το ‘Υπόγειο’. Η ένδειξη αυτή είναι βέβαια επισφαλής και αυτό αποδεικνύ-
εται από ένα σύνολο αγγείων που εντοπίσθηκαν μέσα σε έναν κλίβανο του 
μέσου ή ύστερου 8ου αιώνα π.Χ. στην Τορώνη.85 Στο σύνολο αυτό αντιπρο-
σωπεύονταν διαφορετικές κεραμικές ύλες με σαφώς διακριτά χαρακτηρι-
στικά. Το εύρημα του κλιβάνου αυτού και η μελέτη του από τον John Pa-John Pa-
padopoulos υπομνηματίζουν τους μεθοδολογικούς προβληματισμούς, οι 
οποίοι πρέπει να λαμβάνονται υπόψη σε μελέτες που αποσκοπούν στον 
προσδιορισμό του χαρακτήρα της κεραμικής παραγωγής μίας θέσης. Ταυ-
τόχρονα, η δημοσίευση του κλιβάνου της Τορώνης υποδεικνύει την κα-
θοριστική συμβολή των αναλυτικών τεχνικών στη μελέτη της κεραμικής, 
μία συμβολή που πάντως έχει μόνο πρόσφατα αρχίσει να αξιοποιείται στον 
χώρο της Μακεδονίας της Πρώιμης Εποχής του Σιδήρου.86

Η συμβολή αναλυτικών τεχνικών αξιοποιείται και στην παρούσα με-
λέτη υλικού από τη Μεθώνη, με βάση τα πορίσματα ενός υπό εξέλιξη προ-
γράμματος πετρογραφικών αναλύσεων υλικού από το ‘Υπόγειο’, του Εργα-
στηρίου Fitch. Στο υλικό από τον Θερμαϊκό Κόλπο που εξετάζεται εδώ οι 
χονδροειδείς κεραμικές ύλες (με εξαίρεση εκείνες δύο τύπων εμπορικών 
αμφορέων) υπο-αντιπροσωπεύονται. Παρά ταύτα, παρουσιάζουν αξιόλογη 
ποικιλία και ως εκ τούτου εξετάζονται κατά περίπτωση στις ενότητες που 
ακολουθούν.

Αντίθετα με τη χονδροειδή κεραμική, η λεπτή κεραμική από το ‘Υπό-
γειο’ παρουσιάζει ομοιογένεια ως προς την κεραμική ύλη και περιγράφε-
ται εδώ συγκεντρωτικά. Το χρώμα της ύλης αυτής κυμαίνεται από ανοικτό 
ερυθρό (2.5ΥR 6/6) ως ερυθρό (2.5ΥR 5/6) και σπανιότερα παρουσιάζεται 
καστανέρυθρο (2.5ΥR 5/4), τεφροκόκκινο ως —ανοικτό— ερυθρό (10R 5/4 
ως 5/6 ή 6/6) ή ανοικτό καστανό (7.5ΥR 6/4 ως 6/3). Συχνά παρατηρείται 
πυρήνας διαφορετικών τεφρών αποχρώσεων και σπάνια ελαφρά χρωματι-
κή διαφοροποίηση προς την εσωτερική ή/και την εξωτερική επιφάνεια. Η 
πρώτη μπορεί να είναι ανοικτή ερυθρόχρωμη (2.5ΥR 6/6), ερυθρόχρωμη 
(2.5ΥR 5/6), ανοικτή ροδοκάστανη (5YR 6/4), καστανέρυθρη (5YR 5/4) ή 
ανοικτή ερυθρόχρωμη (10R 6/6). Η δεύτερη είναι κυρίως ανοικτή ροδο-R 6/6). Η δεύτερη είναι κυρίως ανοικτή ροδο- 6/6). Η δεύτερη είναι κυρίως ανοικτή ροδο-
κάστανη (5YR 6/4) ή ανοικτή καστανόχρωμη (7.5YR 6/4) και σπανιότερα 
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ανοικτή ερυθρόχρωμη (2.5ΥR 6/6), ερυθρόχρωμη (2.5ΥR 5/6), πορτοκαλέ-R 6/6), ερυθρόχρωμη (2.5ΥR 5/6), πορτοκαλέ- 6/6), ερυθρόχρωμη (2.5ΥR 5/6), πορτοκαλέ-R 5/6), πορτοκαλέ- 5/6), πορτοκαλέ-
ρυθρη (5YR 6/6) ή καστανέρυθρη (5YR 5/4). Η κεραμική ύλη περιέχει λίγα 
ως αρκετά λευκά και σπανιότερα λίγα ως ελάχιστα σκοτεινόχρωμα μικρά 
εγκλείσματα. Σπάνια μόνο εντοπίζονται μεγάλα εγκλείσματα και αυτά εί-
ναι πάλι λευκά ή/και σκοτεινόχρωμα. Υψηλή είναι η περιεκτικότητα σε κόκ-
κους ασημόχρωμου μαρμαρυγία, ενώ σπάνια απαντά και ελάχιστη ποσότη-
τα χρυσίζοντος σε μορφή κόκκων ή μικρών φολίδων.

Η ίδια κεραμική ύλη χρησιμοποιείται για την παραγωγή διάφορων 
ομάδων λεπτής κεραμικής της εποχής: γραπτής και άβαφης, τροχήλατης 
και χειροποίητης. Απαντά επίσης σε υφαντικά βάρη από το ‘Υπόγειο’,87 κα-
θώς και σε ειδώλια88 και κεραμίδια89 της Κλασικής περιόδου.90 Παρά ταύ-
τα, ένα τμήμα της τοπικής παραγωγής αγγείων νοτιοελλαδικού τύπου (που 
αντιπροσωπεύεται εδώ κυρίως από τους ευβοΐζοντες σκύφους με κύκλους 
στο χείλος) χαρακτηρίζεται από μία διαφορετική διαχείριση της συγκεκρι-
μένης κεραμικής ύλης.91 Σε αυτή την περίπτωση, ο πηλός εμφανίζεται ρο-
δοκίτρινος (5YR 7/6) ως ροδόχρωμος (5YR 7/4), με μικρά σκοτεινόχρω-YR 7/6) ως ροδόχρωμος (5YR 7/4), με μικρά σκοτεινόχρω- 7/6) ως ροδόχρωμος (5YR 7/4), με μικρά σκοτεινόχρω-YR 7/4), με μικρά σκοτεινόχρω- 7/4), με μικρά σκοτεινόχρω-
μα εγκλείσματα και μικρότατους κόκκους ασημόχρωμου μαρμαρυγία, οι 
οποίοι μάλιστα διακρίνονται δύσκολα όταν το αγγείο έχει ψηθεί σε υψηλές 
θερμοκρασίες. Οι ιδιαιτερότητες που παρουσιάζει η παραγωγή των εν λόγω 
αγγείων εγείρει την πιθανότητα της παραγωγής αυτού του ευβοΐζοντος υλι-
κού από τεχνίτες που προέρχονταν από την Εύβοια και είχαν εγκατασταθεί 
στη Μεθώνη. Η εγκατάσταση ευβοέων κεραμέων στη Μεθώνη92 και σε άλ-
λες θέσεις τους Θερμαϊκού Κόλπου, όπως η Αγχίαλος/Σίνδος,93 έχει υποτε-
θεί και στο παρελθόν, αλλά χρήζει οπωσδήποτε περαιτέρω τεκμηρίωσης με 
βάση όχι μόνο την τεχνοτροπική και μακροσκοπική παρατήρηση, αλλά και 
την τεχνολογική και αναλυτική προσέγγιση.94

Τα χαρακτηριστικά της κεραμικής ύλης που αντιπροσωπεύεται ευρύ-
τατα στη λεπτή κεραμική από τη Μεθώνη προσεγγίζουν εκείνα που απα-
ντούν στις κεραμικές ύλες από άλλες θέσεις της ευρύτερης περιοχής, ιδίως 
του ανατολικού και βόρειου τμήματος του Θερμαϊκού Κόλπου.95 Η προσέγ-
γιση αυτή καθιστά επί του παρόντος δύσκολη και επισφαλή μία αυστηρή δι-
άκριση μεταξύ των αγγείων που παρήχθησαν στη Μεθώνη και των αγγείων 
που παρήχθησαν σε άλλες σημαντικές θέσεις της εν λόγω περιοχής.96 Είναι 
ενδεικτικό ότι στην πρόσφατη δημοσίευση της κεραμικής της Αγχιάλου/
Σίνδου προτιμάται η αναφορά σε κεραμικές ύλες όχι της ίδιας της θέσης 
αλλά της περιοχής του Θερμαϊκού Κόλπου γενικότερα.97 Περαιτέρω δυσχέ-
ρειες στη διάκριση της παραγωγής των διάφορων θέσεων του Θερμαϊκού 
Κόλπου προκύπτουν και από τις αρκετά πυκνές κεραμικές ανταλλαγές που 
αναπτύχθηκαν στην περιοχή αυτή κατά την Πρώιμη Εποχή του Σιδήρου.98 
Τέλος, το πρόβλημα αυτό επιτείνεται από την ύπαρξη πληθώρας θέσεων, το 
σχετικό υλικό των οποίων παραμένει αδημοσίευτο.

Παρά ταύτα, στις ενότητες που ακολουθούν προσδιορίζεται αναλυ-
τικά ο χαρακτήρας της τοπικής κεραμικής και προτείνεται (με διαφορετι-
κό βαθμό βεβαιότητας) η αναγνώριση ορισμένων αγγείων ως εισηγμένων 
στη Μεθώνη από άλλες, απροσδιόριστες θέσεις του Θερμαϊκού Κόλπου. 
Θεωρείται ότι η πρόοδος της έρευνας και ειδικότερα η εκτενέστερη περι-
γραφή και τεκμηρίωση των διάφορων κεραμικών υλών (με τη συμβολή και 
των διάφορων αναλυτικών μεθόδων) μπορεί να βοηθήσει σημαντικά προς 
τη μερική επίλυση του ζητήματος. Για παράδειγμα, τα λευκά εγκλείσματα 
και ο άφθονος ασημόχρωμος μαρμαρυγίας που παρουσιάζει η κεραμική 
ύλη που απαντά ευρύτατα στη Μεθώνη θυμίζουν κεραμικές ύλες από θέ-
σεις της νότιας Πιερίας99 και την Αγχίαλο/Σίνδο.100 Παρά ταύτα, η εν λόγω 
κεραμική ύλη από τη νότια Πιερία διαφοροποιείται χρωματικά και είναι 
συνήθως κιτρινωπή. Παρομοίως, η κεραμική ύλη πολλών αγγείων από την 
Αγχίαλο/Σίνδο παρουσιάζει συχνά μεγάλες φολίδες ασημόχωμου μαρμαρυ-
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γία, οι οποίες σπανίζουν στο υλικό από τη Μεθώνη. Τέλος, τα μικρά γραπτά 
αγγεία από την Αγχίαλο/Σίνδο παρουσιάζουν μία κεραμική ύλη που είναι 
συχνά σαφώς λεπτότερη από εκείνη που απαντά ευρέως στη Μεθώνη. Αντί-
θετα, πιο χονδροειδείς είναι οι ύλες που εντοπίζονται σε λεπτή κεραμική 
από διάφορες θέσεις στη Χαλκιδική, για παράδειγμα στην Τορώνη, όπου, 
εξάλλου, δεσπόζει ο χρυσίζων μαρμαρυγίας.101 Οι λιτές αυτές παρατηρή-
σεις οπωσδήποτε απλοποιούν μία εικόνα που είναι πολύ πιο σύνθετη (όπως 
αποδεικνύει η προαναφερθείσα περίπτωση του κλιβάνου της Τορώνης) και 
χρήζει συστηματικής έρευνας· είναι όμως ενδεικτικές της εν δυνάμει συμ-
βολής μίας τέτοιας έρευνας στον προσδιορισμό συγκεκριμένων κέντρων 
κεραμικής παραγωγής στην περιοχή του Θερμαϊκού Κόλπου.

Όπως προαναφέρθηκε στην ενότητα 3.1.2, οι κεραμικές κατηγορίες 
που αντιπροσωπεύονται στο σύνολο της κεραμικής από τον Θερμαϊκό Κόλ-
πο που εξετάζεται εδώ είναι έξι και οι περισσότερες εξ αυτών είναι γνωστές 
από άλλες δημοσιεύσεις κεραμικής από τη Μακεδονία (βλ. την ενότητα 
3.1.2): λεπτή με γραπτό διάκοσμο, η οποία είναι άφθονη· λεπτή ακόσμητη, 
η οποία αντιπροσωπεύεται αρκετά· με τεφρό επίχρισμα, η οποία εμφανίζε-
ται περιορισμένα· τεφρόχρωμη, η οποία αντιπροσωπεύεται από ένα μόλις 
όστρακο· χονδροειδής ακόσμητη κεραμική, με πενιχρή αντιπροσώπευση· 
και τέλος, χονδροειδής κεραμική με γραπτό διάκοσμο, η οποία περιλαμβά-
νει δύο πολυμελείς τύπους εμπορικών αμφορέων.

3.2.2 Λεπτή κεραμική με γραπτό διάκοσμο από τον Θερμαϊκό Κόλπο
3.2.2.1 Σκύφοι

3.2.2.1.1 Σκύφοι με διακόσμηση ομόκεντρων κύκλων στο χείλος 
(ευβοϊκού τύπου)
Αρ. 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32: τέλος 8ου – αρχές 7ου αιώνα π.Χ.

Μολονότι στο υλικό από το ‘Υπόγειο’ συμπεριλαμβάνονται πολλές δεκάδες 
σκύφοι με ημισφαιρικό σώμα και διακόσμηση κύκλων στο υψηλό χείλος,102 
μόνο επτά εξ αυτών φέρουν χαράγματα ή άλλα σημεία. Τα δείγματα αυτά 
αντιπροσωπεύουν επτά διαφορετικά αγγεία, τα περισσότερα από τα οποία 
είναι καλοδιατηρημένα. Παρά ταύτα, ο σκύφος με αρ. 31 είναι αποσπασμα-
τικός, ο σκύφος με αρ. 32 σώζει μόνο μικρό τμήμα σώματος με λαβή,103 ενώ 
το δείγμα με αρ. 30 συνίσταται σε μικρό όστρακο χείλους.

Οι εξεταζόμενοι σκύφοι από τη Μεθώνη εντάσσονται σε έναν ευ-
βοϊκό τύπο, ο οποίος εξετάζεται αναλυτικά παρακάτω. Οι εν λόγω σκύφοι 
διαφοροποιούνται σαφώς από τα ευβοϊκά πρότυπά τους ως προς την πε-
ριεκτικότητα της κεραμικής τους ύλης σε μαρμαρυγία. Το στοιχείο αυτό 
υποδεικνύει την παραγωγή των σκύφων αυτών στη Μεθώνη ή —λιγότερο 
πιθανό— σε άλλη θέση της ευρύτερης περιοχής.104 Άλλωστε, η παραγωγή 
ευβοΐζουσας κεραμικής στην ίδια τη Μεθώνη υποδεικνύεται από την ανεύ-
ρεση στη θέση τμήματος ευβοΐζοντος σκύφου άλλου τύπου, η όπτηση του 
οποίου υπήρξε αποτυχημένη.105 Πάντως, κεραμικές σχέσεις ανάμεσα στη 
Μεθώνη και στην Εύβοια τεκμηριώνονται ήδη κατά τον 9ο αιώνα π.Χ., δη-
λαδή πολύ πριν τη μαρτυρούμενη από τις πηγές ίδρυση της ερετριακής 
αποικίας στη θέση.106

Η κεραμική ύλη των περισσοτέρων από τους εξεταζόμενους σκύφους 
από τη Μεθώνη θεωρείται ομοιογενής παρά τις ελαφρές διαφοροποιήσεις 
που παρουσιάζει. Συγκεκριμένα, ο πηλός των σκύφων με αρ. 26, 29 και 31 
είναι ροδοκίτρινος (5YR 7/6)107 με ελάχιστα καστανέρυθρα μικρά εγκλεί-
σματα, μεμονωμένα καστανέρυθρα εγκλείσματα μεσαίου μεγέθους και μι-
κρή ως αρκετή ποσότητα ασημόχρωμου μαρμαρυγία. Ο πηλός των σκύφων 
με αρ. 27, 28, και 32 είναι ροδόχρωμος (5YR 7/4) με λίγα μικρά σκοτεινό-YR 7/4) με λίγα μικρά σκοτεινό- 7/4) με λίγα μικρά σκοτεινό-
χρωμα εγκλείσματα, μεμονωμένα σκοτεινόχρωμα εγκλείσματα μεσαίου με-
γέθους και ελάχιστη ποσότητα μικρότατων κόκκων ασημόχρωμου μαρμα-
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ρυγία.108 Η διαφοροποίηση που παρουσιάζουν ως προς την κεραμική ύλη 
τα αγγεία με αρ. 26, 29 και 31 από τη μία πλευρά και τα αγγεία με αρ. 27, 28 
και 32 από την άλλη αποδίδεται στις συνθήκες όπτησης. Συγκεκριμένα, η 
επιτυχής όπτηση της δεύτερης ομάδας αγγείων, η οποία αντικατοπτρίζεται 
κυρίως στο μελανό χρώμα του γανώματος, συνεπάγεται ελαφρώς πιο σκο-
τεινόχρωμο χρώμα πηλού και εγκλεισμάτων και λιγότερο ευδιάκριτο μαρ-
μαρυγία. Τα χαρακτηριστικά αυτά αντιδιαστέλλονται με τα πιο ανοικτά ερυ-
θρωπά χρώματα του πηλού, των εγκλεισμάτων και του γανώματος των αγ-
γείων της πρώτης ομάδας, τα οποία εμφανίζουν πιο έντονη περιεκτικότητα 
σε μαρμαρυγία. Σαφώς διαφορετική είναι η κεραμική ύλη του μικρού θραύ-
σματος με αρ. 30, η οποία παρουσιάζεται ροδόχρωμη (7.5ΥR 7/4), με αρ-R 7/4), με αρ- 7/4), με αρ-
κετή ποσότητα μικρότατων κόκκων ασημόχρωμου μαρμαρυγία. Το αγγείο 
αυτό θεωρείται εισηγμένο, πιθανώς από άλλη θέση του Θερμαϊκού Κόλπου 
όπου παράγονταν αγγεία του τύπου (βλ. παρακάτω).

Τα υπό εξέταση αγγεία χαρακτηρίζονται από αρκετά βαθύ ημισφαι-
ρικό σώμα, υψηλότατο κάθετο χείλος (ύψος 0,035–0,036μ.), επίπεδη βάση 
και δύο οριζόντιες λαβές κυκλικής διατομής, οι οποίες προσφύονται στον 
ώμο με κλίση 45°.109 Ειδικά τα αγγεία με αρ. 26 και 31 παρουσιάζουν ελα-
φρά, αμελή τροπίδωση σε τμήμα της περιφέρειας κάτω από το ύψος της 
μεγίστης διαμέτρου.

Η διακόσμηση αποδίδεται με ερυθρό ως καστανομέλανο (αρ. 26, 29, 
31) και μελανό ως καστανομέλανο (αρ. 27, 28, 32), εξίτηλο, αραιό συνήθως 
γάνωμα πάνω σε λειασμένη ροδόχρωμη (7.5YR 7/4 ως 7/3110 ή 5YR 7/4111) 
επιφάνεια και επαναλαμβάνεται όμοια (αρ. 26, 29, 31) ή σχεδόν όμοια (αρ. 
27, 28) στις δύο όψεις.112 Η επιφάνεια του εισηγμένου δείγματος με αρ. 30 
είναι λειασμένη, ανοικτή ωχροκάστανη (10ΥR 8/3) στο εξωτερικό και ροδό-R 8/3) στο εξωτερικό και ροδό- 8/3) στο εξωτερικό και ροδό-
χρωμη (7.5ΥR 8/4) στο εσωτερικό, και φέρει διακόσμηση που αποδίδεται 
με μελανό ως καστανομέλανο και πυκνό κυρίως γάνωμα.

Η διακοσμητική σύνταξη των εν λόγω αγγείων παρουσιάζει εξαιρετι-
κή ομοιομορφία αλλά και πολύ ενδιαφέρουσες διαφοροποιήσεις σε λεπτο-
μέρειες. Το κατώτερο σώμα καλύπτεται από γάνωμα ενώ η κύρια διακοσμη-
τική ζώνη βρίσκεται στη ζώνη των λαβών και έχει αποδοθεί αμελώς. Στην 
περίπτωση των αγγείων με αρ. 26 και 31, τα άκρα της ζώνης των λαβών 
φέρουν ομάδες έντεκα σχεδόν κάθετων γραμμών με καμπυλούμενο κάτω 
πέρας, οι οποίες πλαισιώνουν κεντρικό κόσμημα αποτελούμενο από οριζό-
ντια σειρά έντεκα ή δώδεκα γωνιών, πλαισιωμένων πάνω και κάτω από σει-
ρά έντεκα ή δώδεκα παχιών και βραχύτατων γραμμιδίων (ή στιγμών). Πα-
ρόμοια διακόσμηση απαντά στον σκύφο με αρ. 29 (όπου όμως είναι εννιά 
οι κάθετες γραμμές, οι γωνίες και τα γραμμίδια της κύριας διακοσμητικής 
ζώνης) καθώς και στους σκύφους με αρ. 27 και 28 (όπου όμως είναι οκτώ ή 
επτά οι κάθετες γραμμές, οι γωνίες και τα γραμμίδια της κύριας διακοσμη-
τικής ζώνης). Επιπλέον οι κάθετες γραμμές σε ένα από τα άκρα της ζώνης 
των σκύφων με αρ. 27 και 28 σχηματίζουν γωνίωση στο άνω τμήμα. Κατά 
κανόνα το χείλος φέρει σειρά τετραπλών ομόκεντρων κύκλων. Δεκαπέντε 
τετραπλοί κύκλοι απαντούν στο αγγείο με αρ. 26, δεκατρείς στο αγγείο με 
αρ. 29 και δώδεκα στα αγγεία με αρ. 27 και 28, ενώ οκτώ διατηρούνται στο 
αποσπασματικά σωζόμενο δείγμα με αρ. 31. Αντίθετα από τα υπόλοιπα, το 
εισηγμένο δείγμα με αρ. 30 φέρει τριπλούς κύκλους στο χείλος. Παχιά ται-
νία κοσμεί τη ράχη των λαβών, ενώ το εσωτερικό του αγγείου είναι ολόβαφο 
με δύο εδαφόχρωμες ταινίες στο άνω τμήμα του χείλους.

Η προαναφερθείσα ανάλυση των τεχνικών και μορφολογικών χαρα-
κτηριστικών των εξεταζόμενων σκύφων ανέδειξε επανειλημμένα την ομα-
δοποίηση τεσσάρων από αυτούς σε δύο ζεύγη: στα αγγεία με αρ. 26 και 31 
από τη μία πλευρά και στα αγγεία με αρ. 27 και 28 από την άλλη. Το απο-
σπασματικά σωζόμενο αγγείο με αρ. 32 φαίνεται να σχετίζεται με το δεύ-
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τερο ζεύγος. Πέρα από τις γενικές ομοιότητες, τα δύο πρώτα αγγεία συν-
δέονται από την τροπίδωση που παρουσιάζουν στο σώμα, την αντιστοιχία 
στον αριθμό των γραμμικών τους μοτίβων (έντεκα ή δώδεκα), το καμπυ-
λούμενο πέρας των κάθετων γραμμών δίπλα στις λαβές, την προτίμηση του 
αγγειογράφου για την εκκίνηση της απόδοσης των ομάδων κύκλων του 
χείλους από πάνω δεξιά αλλά και το μέγεθος των κύκλων αυτών (διάμετρος 
0,03μ.).113 Επίσης, τα δύο αγγεία παρουσιάζουν δυσμορφία. Οι ιδιαιτερό-
τητες αυτές αλλά και το γραπτό σημείο του κεραμέως (διπλή γραμμή) που 
εντοπίζεται κάτω από τη μία λαβή τους συνηγορεί στην απόδοση των δύο 
σκύφων στον ίδιο κεραμέα, ο οποίος έπλασε αλλά και διακόσμησε τα αγ-
γεία. Σε άλλο αγγειογράφο και πιθανώς κεραμέα αποδίδονται τα αγγεία με 
αρ. 27 και 28 (και πιθανώς το αγγείο με αρ. 32), τα οποία συνδέονται στενά 
από την αντιστοιχία στον αριθμό των γραμμικών τους μοτίβων (οκτώ), τις 
κάθετες γραμμές που κείνται δίπλα στις λαβές και παρουσιάζουν γωνίω-
ση, τη σειρά δώδεκα τετραπλών κύκλων στο χείλος, τη διάμετρο των κύ-
κλων αυτών (0,034μ.) αλλά και την προτίμηση του τεχνίτη για την εκκίνηση 
της απόδοσης των κύκλων από κάτω δεξιά.114 Οι ιδιαιτερότητες αυτές που 
παρουσιάζει η απόδοση δευτερεύοντων διακοσμητικών μοτίβων στα δύο 
ζεύγη αγγείων εντάσσονται στην κατηγορία των στοιχείων, τα οποία ο αγ-
γειογράφος εισάγει μηχανικά στο έργο του. Ως εκ τούτου, θεωρούνται εν-
δεικτικά του έργου διαφορετικών τεχνιτών και ιδιαίτερα σημαντικά για την 
κατανόηση της οργάνωσης της κεραμικής παραγωγής.115

Τα εξεταζόμενα αγγεία σχετίζονται στενά με ένα ευβοϊκό τύπο σκύ-
φων, ο οποίος χαρακτηρίζεται από ημισφαιρικό σώμα και υψηλό χείλος κο-
σμούμενο με σειρά ομόκεντρων κύκλων. Σκύφοι του τύπου αντιπροσωπεύ-
ονται άφθονα στην Ερέτρια116 και στο Λευκαντί117 και ελάχιστα (με βάση τα 
σημερινά δεδομένα) σε άλλες θέσεις της Εύβοιας, συγκεκριμένα στη Χαλκί-
δα118 και στους Ζάρακες Καρυστίας.119 Τα αγγεία αυτά χρονολογούνται κατά 
βάση στον ύστερο 8ο αιώνα π.Χ.,120 όμως άφθονα δείγματα ανάλογης αλλά 
και υστερότερης χρονολόγησης, ως το πρώτο τέταρτο του 7ου αιώνα π.Χ., 
έχουν βρεθεί στον Ωρωπό. Στην πλειοψηφία τους αναγνωρίζονται ως τοπι-
κά προϊόντα, όμως μεμονωμένα δείγματα ίσως προέρχονται από την απένα-
ντι ακτή του Ευβοϊκού Κόλπου.121 Ευβοϊκοί σκύφοι του τύπου έχουν τέλος 
εντοπιστεί σε διάφορες θέσεις του Αιγαίου (βλ. παρακάτω), της ανατολικής 
και της κεντρικής Μεσογείου,122 ενώ τοπικές μιμήσεις τους παράγονταν 
στη Νάξο της Σικελίας, αποικία η οποία ιδρύθηκε με ευβοϊκή συμμετοχή.123 
Ευβοϊκές εισαγωγές και μιμήσεις απαντούν και σε άλλες θέσεις του Θερ-
μαϊκού Κόλπου, όπως αναφέρεται παρακάτω. Η ευρεία διάδοση αυτού του 
τύπου εντός και εκτός της Εύβοιας δικαιολογεί την επιλογή ενός τέτοιου 
σκύφου για το εξώφυλλο μίας πρόσφατης μελέτης γεωμετρικής κεραμικής 
από την Ερέτρια.124

Τα αγγεία από τη Μεθώνη διακρίνονται σαφώς από τα ευβοϊκά πα-
ράλληλά τους ως προς την κεραμική ύλη, ιδιαίτερα δε ως προς την περιε-
κτικότητα σε ασημόχρωμο μαρμαρυγία, ο οποίος δεν απαντά ή σπανίζει 
εξαιρετικά στην ευβοϊκή κεραμική,125 αλλά είναι ιδιαίτερα συνηθισμένος 
στην παραγωγή της Μεθώνης και της ευρύτερης περιοχής του Θερμαϊκού 
Κόλπου. Το σχήμα των αγγείων από τη Μεθώνη ανήκει σε έναν τύπο που 
εμφανίζεται στην Εύβοια από την Υστερογεωμετρική Ι περίοδο και συνε-
χίζει στην Υστερογεωμετρική ΙΙ.126 Παρά τις προφανείς ομοιότητητες, τα 
εξεταζόμενα αγγεία από τη Μεθώνη παρουσιάζουν κατασκευαστικές ιδι-
αιτερότητες που τα διαφοροποιούν από τα ευβοϊκά παράλληλα τους, συ-
γκεκριμένα παχύτερα τοιχώματα και, στην περίπτωση των δειγμάτων με 
αρ. 26 και 31, μία δυσπλασία εν είδει τροπίδωσης. Πάντως, τα αγγεία από 
τη Μεθώνη και την Εύβοια παρουσιάζουν αντιστοιχία ως προς τις βασικές 
διαστάσεις. Για παράδειγμα, η διάμετρος χείλους 0,10–0,17μ. (αλλά κυρί-
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ως 0,11–0,155μ.), η οποία δίδεται για δείγματα από την Ερέτρια,127 αντι-
στοιχεί σε εκείνη των αγγείων από τη Μεθώνη (0,12–0,145μ.). Ομοίως, το 
χείλος των τεσσάρων καλά σωζόμενων δειγμάτων από τη Μεθώνη (0,035–
0,036μ.) βρίσκει αντιστοιχία σε ευβοϊκά παράλληλα, αλλά είναι ελαφρώς 
υψηλότερο της πλειοψηφίας εκείνων. Η αύξηση στο ύψος του χείλους συν-
δέεται με τη μεγέθυνση των ομόκεντρων κύκλων που το διακοσμούν. Εί-
ναι ενδεικτικό ότι ενώ η διάμετρος των κύκλων στα αγγεία από τη Μεθώνη 
είναι 0,03–0,034μ., οι κύκλοι των αγγείων από την Ερέτρια παρουσιάζουν 
διάμετρο 0,015–0,022μ.128 Οι εξελίξεις αυτές στη μορφή του χείλους είναι 
ενδεικτικές της χρονολόγησης των αγγείων από τη Μεθώνη στο τέλος της 
Υστερογεωμετρικής περιόδου.

Το επείσακτο δείγμα με αρ. 30 διαφοροποιείται από τα υπόλοιπα εξε-
ταζόμενα αγγεία εξαιτίας των σχετικά μικρών και λεπτών, τριπλών κύκλων 
του,129 με διάμετρο (0,0195μ.), οι οποίοι απαντούν ευρέως σε δείγματα από 
την Εύβοια (βλ. παραπάνω).130 Τριπλοί κύκλοι απαντούν και στα παραδείγ-
ματα του τύπου που είναι γνωστά από άλλες θέσεις του Θερμαϊκού Κόλπου 
και του βόρειου Αιγαίου, οι οποίες αναφέρονται παρακάτω. Οι τετραπλοί 
κύκλοι των περισσότερων δειγμάτων από τη Μεθώνη βρίσκουν λίγα παράλ-
ληλα στον Ωρωπό131 αλλά και σε αδημοσίευτο υλικό από το Ηρώο στη δυτική 
πύλη της Ερέτριας.132 Η προσθήκη του τέταρτου κύκλου συνδέεται προφα-
νώς με την προαναφερθείσα αύξηση του ύψους του χείλους των σκύφων και 
αποτελεί ένδειξη όψιμης χρονολόγησης. Τέλος, το ζεύγος εδαφόχρωμων ται-
νιών στο εσωτερικό του χείλους των εξεταζόμενων δειγμάτων από τη Μεθώ-
νη απαντά συχνότερα στα πρωιμότερα υστερογεωμετρικά ευβοϊκά παράλλη-
λα, αλλά δεν απουσιάζει εντελώς από ύστερα δείγματα.133

Οι σκύφοι από τη Μεθώνη διαφοροποιούνται από τα ευβοϊκά πα-
ράλληλά τους (αλλά και από εκείνα του Ωρωπού και της Αγχιάλου/Σίνδου 
που εξετάζονται παρακάτω) όχι μόνο ως προς τον αριθμό των κύκλων στο 
χείλος, αλλά και ως προς τη διακόσμηση του σώματος. Τα ευβοϊκά αγγεία 
παρουσιάζουν κατά κανόνα τρεις μετόπες,134 όμως ορισμένα από τα υστε-
ρότερα δείγματα (της Υστερογεωμετρικής ΙΙ περιόδου) φέρουν μόνο δύο 
μετόπες.135 Εντονότερη εκδήλωση αυτής της τάσης, αναγόμενη στο τέλος 
της Υστερογεωμετρικής περιόδου, αντιπροσωπεύουν τα τέσσερα καλά σω-
ζόμενα αγγεία από τη Μεθώνη, τα οποία φέρουν μία μόνο μετόπη, πλαισι-
ωμένη από δύο ομάδες κάθετων γραμμών. Άλλη ένδειξη της ύστερης χρο-
νολόγησης των αγγείων από τη Μεθώνη αποτελεί ο αυξημένος αριθμός των 
κάθετων αυτών γραμμών ανά ομάδα.136

Οι τρεις μετόπες των ευβοϊκών σκύφων που φέρουν ομάδες ομόκε-
ντρων κύκλων στο χείλος (αλλά και οι μετόπες των σκύφων του τύπου από 
τον Ωρωπό και την Αγχίαλο/Σίνδο) κοσμούνται ως εξής: οι δύο ακραίες φέ-
ρουν πτηνό ενώ η κεντρική τετράφυλλο ρόδακα· ρόμβος ή άλλο απλό μο-
τίβο απαντά στην κεντρική μετόπη των υστερότερων υστερογεωμετρικών 
δειγμάτων.137 Η μοναδική μετόπη των αγγείων από τη Μεθώνη φέρει ένα 
ασυνήθιστο για τα ευβοϊκά παράλληλα μοτίβο, το οποίο μάλιστα αποδίδεται 
με πολλαπλό πινέλο. Πρόκειται για μία σειρά από ενάλληλες γωνίες πλαισι-
ωμένες πάνω και κάτω από γραμμίδια. Το κόσμημα αυτό απαντά σε ορισμέ-
νους αδημοσίευτoυς σκύφους από το Ηρώο στη δυτική πύλη της Ερέτριας138 
και πιθανώς σε δύο όστρακα σκύφων από τους Ζάρακες Καρυστίας,139 ενώ 
ενάλληλες γωνίες (χωρίς γραμμίδια) εντοπίζονται και στη μετόπη ενός μο-
ναδικού δείγματος από τον Ωρωπό.140 Το ίδιο κόσμημα (ή παραλλαγές του), 
το οποίο θεωρείται εμπνευσμένο από πρωτοκορινθιακά πρότυπα, εντοπί-
ζεται και σε ευβοϊκά αγγεία άλλων σχημάτων ή τύπων που χρονολογούνται 
από το τέλος κυρίως της Υστερογεωμετρικής ΙΙ περιόδου ως την Πρωτοαρ-
χαϊκή.141 Παρά τη σπανιότητά του στους σκύφους από την Εύβοια και τον 
Ωρωπό, το κόσμημα απαντά συχνά στη Μεθώνη, όχι μόνο σε σκύφους του 
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εξεταζόμενου τύπου, αλλά και σε σκύφους με βραχύτερο ταινιωτό χείλος, 
επίσης τοπικής παραγωγής, ενώ παράλληλό του υπάρχει σε σκύφο από τη 
Μένδη.142

Τόσο τα τυπολογικά παράλληλα όσο και η εύρεση όλων των εξεταζό-
μενων σκύφων στη φάση επίχωσης του ‘Υπογείου’ ευνοούν μία χρονολό-
γηση στο τέλος του 8ου ή στις αρχές του 7ου αιώνα π.Χ. Σκύφοι ίδιου τύ-
που και ανάλογης χρονολόγησης έχουν έρθει στο φως σε ορισμένες θέσεις 
του βόρειου Αιγαίου,143 όπως η Νέα Φιλαδέλφεια,144 η Αγχίαλος/Σίνδος,145 
η Τούμπα Θεσσαλονίκης,146 το Καραμπουρνάκι,147 η Μένδη,148 η Τορώνη149 
και η αιολική Κύμη150 (βλ. Χάρτη 2). Ο χώρος κατασκευής (Εύβοια ή Μακε-
δονία) των περισσοτέρων από τα εν λόγω αγγεία δεν αναφέρεται στις πε-
ρισσότερες σχετικές αναφορές και μένει να προσδιοριστεί στις τελικές δη-
μοσιεύσεις. Σχετικές εκτιμήσεις βασισμένες σε προκαταρκτικές αναφορές 
έχουν στο παρελθόν αποδειχθεί αμφίβολης αξιοπιστίας και έχουν προκαλέ-
σει ορισμένες επισφαλείς ή, τουλάχιστον, έντονα αμφισβητούμενες αντι-
λήψεις και ιστορικά συμπεράσματα σχετικά με τον ρόλο των Ευβοέων στην 
περιοχή.151 Θεμελιώδης για την επαναδιαπραγμάτευση του όλου θέματος 
της ευβοϊκής παρουσίας στη Μακεδονία είναι η αποσαφήνιση της προέ-
λευσης του σχετικού υλικού που είναι πλημμελώς γνωστό. Όπως εύστοχα 
έχει παρατηρηθεί, σε πολλές περιπτώσεις «παραμένει βέβαια ανοικτό το 
θέμα να ξεχωρίσουν οι ευβοϊκές εισαγωγές από την παραγωγή των αποίκων 
…».152 Υπό αυτό το πρίσμα πρέπει να εξετασθούν οι προκαταρκτικές παρου-
σιάσεις και αναφορές σε εντοπισμό ευβοϊκής ή/και ευβοΐζουσας κεραμι-
κής σε μία σειρά θέσεων του βόρειου Αιγαίου (βλ. Χάρτη 3), εκτεινόμενων 
κυρίως γύρω από τον Θερμαϊκό Κόλπο, οι οποίες περιλαμβάνουν το Ηρά-
κλειο (θέση Κρανιά) Πιερίας,153 πιθανώς τα Λείβηθρα,154 την περιοχή του 
Δίου,155 την Κουντουριώτισσα156 και το Κάστρο Νεοκαισάριας Πιερίας,157 την 

Χάρτης 2 

Η διασπορά των σκύφων ευβοϊκού 

τύπου με ομόκεντρους κύκλους  

στο χείλος στο βόρειο Αιγαίο  

του ύστερου 8ου – πρώιμου  

7ου αιώνα π.Χ.: 4. Αγχίαλος/Σίνδος,  

34. Καραμπουρνάκι, 41. Αιολική Κύμη, 

46. Μένδη, 55. Νέα Φιλαδέλφεια,  

79. Τορώνη, 80. Τούμπα Θεσσαλονίκης.
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Πύδνα,158 την περιοχή των Σερβίων,159 την  Έδεσσα160 και την περιοχή της,161 
το Αρχοντικό,162 την Αγροσυκιά,163 το Αξιοχώρι (Βαρδαρόφτσα),164 την Τσα-
ουζίτσα,165 το Παλιό Γυναικόκαστρο166 και το Παλατιανό167 Κιλκίς, τη Νέα 
Φιλαδέλφεια,168 την Τράπεζα Λεμπέτ,169 την Τούμπα Θεσσαλονίκης,170 αβέ-
βαιες θέσεις εντός της Θεσσαλονίκης,171 το Καραμπουρνάκι,172 την Τράπεζα 
Γκόνα,173 τη Θέρμη,174 την Αίνεια,175 το Περιβολάκι Λαγκαδά,176 τη Νέα Καλ-
λικράτεια,177 τη Σάνη Παλλήνης,178 το Ποσείδι,179 τη Μένδη,180 την Άφυτη,181 
τον Παρθενώνα,182 τον Κούκο,183 την Άκανθο,184 τη Θάσο,185 το Svilengrad 
της Βουλγαρίας(;),186 την Ηφαιστία,187 την Τροία,188 την Άντισσα,189 τη Μή-
θυμνα,190 την αιολική Κύμη191 και τη Λάρισα στον Έρμο.192 Επίσης, το δη-
μοσιευμένο σχετικό υλικό της Βεργίνας χρήζει επαναδιαπραγμάτευσης με 
βάση την έρευνα των τελευταίων δεκαετιών.193 Αντίθετα, ενδελεχείς μελέ-
τες έχουν παρουσιαστεί την τελευταία δεκαετία για το σχετικό υλικό από 
τα νεκροταφεία του Δίου,194 τον οικισμό της Αγχιάλου/Σίνδου,195 τον οι-
κισμό και το νεκροταφείο της Τορώνης.196 Μάλιστα, με βάση τεχνολογικά 
και μορφολογικά στοιχεία, ο Σταύρος Πασπαλάς έχει επιτύχει σαφή διάκρι-
ση ανάμεσα σε εισηγμένους στην Τορώνη ευβοϊκούς υστερογεωμετρικούς 
σκύφους και κρατήρες από τη μία πλευρά και τις άφθονες τοπικές μιμήσεις 
τους που παράγονταν στην ίδια την Τορώνη από την άλλη· ο ίδιος έχει απο-
δώσει πειστικά την κατασκευή των τελευταίων σε ντόπιους τεχνίτες (και όχι 
σε μετοίκους από την Εύβοια).197 Τέλος, λεπτομερής διάκριση μεταξύ ευβο-
ϊκών εισαγωγών και τοπικών μιμήσεων γίνεται σε μελέτες αδημοσίευτου 
υλικού από το Καραμπουρνάκι.198

Στην συντριπτική πλειονότητά τους τα ευβοϊκά και ευβοΐζοντα αγ-
γεία από τις προαναφερθείσες θέσεις ανάγονται στην Υποπρωτογεωμετρι-
κή και στη Γεωμετρική περίοδο. Τα διαθέσιμα δεδομένα υποδεικνύουν ότι 
μετά το τέλος της Γεωμετρικής περιόδου η ευβοϊκή κεραμική και η επιρροή 

Χάρτης 3

Η διασπορά της ευβοϊκής και 

ευβοΐζουσας κεραμικής στο βόρειο 

Αιγαίο του 10ου – 7ου αιώνα π.Χ.:  

3. Αγροσυκιά, 4. Αγχίαλος/Σίνδος,  

6. Αίνεια, 8. Άκανθος, 10. Άντισσα,  

11. Αξιοχώρι, 13. Αρχοντικό, 16. Άφυτη, 

17. Βεργίνα, 23. Δίον, 24. Έδεσσα,  

29. Ηράκλειο, 30. Ηφαιστία,  

31. Θάσος, 32. Θέρμη,  

33. Θεσσαλονίκη, 34. Καραμπουρνάκι, 

36. Κάστρο Νεοκαισάριας, 37. Κούκος, 

38. Κουντουριώτισσα, 41. Αιολική 

Κύμη, 42. Λάρισα στον  Έρμο,  

43. Λείβηθρα(;), 46. Μένδη,  

48. Μήθυμνα, 52. Νέα Καλλικράτεια, 

55. Νέα Φιλαδέλφεια, 59. Παλατιανό, 

60. Παλιό Γυναικόκαστρο,  

61. Παρθενώνας, 63. Περιβολάκι,  

65. Ποσείδι, 69. Πύδνα,  

71. Σάνη Παλλήνης, 73. Σέρβια,  

78. Svilengrad(;), 79. Τορώνη,  

80. Τούμπα Θεσσαλονίκης,  

83. Τράπεζα Γκόνα, 84. Τράπεζα 

Λεμπέτ, 85. Τροία, 86. Τσαουζίτσα.
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της απουσιάζουν από τη Μακεδονία, φαινόμενο που έχει παρατηρηθεί και 
σε άλλες περιοχές του Αιγαίου και της Μεσογείου.199 Παρά ταύτα, μία μικρή 
ομάδα ευβοϊκών υστεροαρχαϊκών ληκύθων έχει εντοπιστεί στην Άκανθο200 
και μεμονωμένα δείγματα του τύπου στην Αγχίαλο/Σίνδο201 και στην Τού-
μπα Θεσσαλονίκης.202

Τα σημεία/σύμβολα που εντοπίζονται στους εξεταζόμενους σκύφους 
από τη Μεθώνη παρουσιάζουν διαφοροποίηση. Οι σκύφοι με αρ. 26 και 
31 φέρουν δύο γραπτές, βραχείς και λεπτές κάθετες γραμμές κάτω από τη 
γένεση της λαβής. Οι γραμμές αυτές έχουν αποδοθεί πριν από την όπτηση 
και αποτελούν σημεία ενός κεραμέα, ο οποίος κατασκεύασε, όπως προανα-
φέρθηκε, τα δύο αυτά αγγεία. Στα υπόλοιπα πέντε αγγεία τα σημεία είναι 
εγχάρακτα και έχουν αποδοθεί μετά την όπτηση, αλλά έχουν διαφορετικό 
μέγεθος και κατέχουν διαφορετική θέση πάνω στην επιφάνεια του αγγείου. 
Μάλιστα, τα βραχέα χαράγματα στο όστρακο χείλους με αρ. 30 αποδόθηκαν 
πιθανότατα μετά τη θραύση του αγγείου, όπως μπορεί κανείς να εικάσει με 
βάση τη διάταξη και το μικρό μέγεθός τους. Στο μέσον των δύο όψεων του 
χείλους του αγγείου με αρ. 28 αποδίδεται εγχάρακτος σταυρός, ενώ το αγ-
γείο με αρ. 27, το οποίο αποδίδεται, όπως προαναφέρθηκε, στον ίδιο κερα-
μέα, φέρει σύνθετο σημείο κάτω από τη μία λαβή, τέσσερα χαράγματα επί 
της ίδιας λαβής και ένα επί της άλλης. Είναι ενδιαφέρον ότι το αγγείο με 
αρ. 32, το οποίο αποδίδεται με επιφύλαξη στον ίδιο κεραμέα, φέρει επίσης 
πέντε χαράγματα στη μία λαβή. Τέλος, ο σκύφος με αρ. 29 φέρει δύο χα-
ράγματα δίπλα στη λαβή. Μολονότι γραπτά και εγχάρακτα σημεία/σύμβολα 
απαντούν σε αρκετά αγγεία του ύστερου 8ου και πρώιμου 7ου αιώνα π.Χ. 
από τις ευβοϊκές αποικίες και τα εμπόρια των Πιθηκουσσών, της Κύμης, 
της Αλ Μίνα αλλά και από την ίδια την Εύβοια,203 μόνο ένα εξ αυτών εντάσ-
σεται στον τύπο των σκύφων με τους ομόκεντρους κύκλους στο χείλος.204 
Πρόκειται συγκεκριμένα για έναν σκύφο από την Ερέτρια, ο οποίος φέρει 
χαράγματα στον ώμο.205 Άλλο αγγείο του τύπου από την Ερέτρια φέρει γρα-
πτό, στικτό σημείο στο χείλος, το οποίο δεν φαίνεται να αποτελεί μέρος της 
διακόσμησης.206

Ο σκύφος με αρ. 29 φέρει οπές που αποδίδονται σε επισκευή. Ανά-
λογες οπές φέρει η τοπική πρόχους με αρ. 50, ο σκύφος με αρ. 22, ο οποίος 
είναι εισηγμένος από άλλη θέση του Θερμαϊκού Κόλπου, και η κοτύλη με 
πτηνά με αρ. 92, η οποία προέρχεται από το ανατολικό Αιγαίο. Ενδείξεις 
επισκευής με τη χρήση μεταλλικών συνδέσμων εντοπίζονται σε κεραμική 
από τη Μακεδονία κατά την Πρώιμη Εποχή του Σιδήρου και πρωτοεμφανί-
ζονται ήδη κατά τη Νεολιθική περίοδο.207

3.2.2.1.2 Σκύφοι με διαφορετικό διάκοσμο
Αρ. 3, 10, 11, 12, 22: ύστερος 8ος – αρχές 7ου αιώνα π.Χ.
Αρ. 33: (ύστερος 8ος) – μέσος 7ος αιώνας π.Χ.

Στην ενότητα αυτή εξετάζονται σκύφοι κατασκευασμένοι στον Θερμαϊκό 
Κόλπο, οι οποίοι ανήκουν σε διάφορους τύπους ή δεν μπορούν να εντα-
χθούν σε κάποιον τύπο λόγω της ιδιαίτερα αποσπασματικής τους διατήρη-
σης. Πρόκειται για έξι διαφορετικά αγγεία που σώζονται σε διαφορετικό 
βαθμό. Ο σκύφος με αρ. 22 σώζεται καλά, ενώ εκείνος με αρ. 10 διατηρεί 
αρκετό τμήμα σώματος, χείλους και μία λαβή. Τμήμα σώματος με λαβή σώ-
ζουν τα δείγματα με αρ. 11 και 33, ενώ τμήμα χείλους και ώμου διατηρούν 
εκείνα με αρ. 3 και 12.

Με βάση τα χαρακτηριστικά της κεραμικής τους ύλης, τα περισσό-
τερα από τα εξεταζόμενα δείγματα θεωρούνται τοπικής παραγωγής, ενώ 
τα δείγματα με αρ. 3, 11 και 22 θεωρούνται εισηγμένα από κάποια άλλη 
θέση του Θερμαϊκού Κόλπου. Ο πηλός των τοπικών σκύφων με αρ. 10, 
12, 33 είναι καστανέρυθρος ως ανοικτός καστανέρυθρος (5YR 6/4)208 ή 
ανοικτός ερυθρόχρωμος (2.5ΥR 6/6),209 με ανοικτές καστανόχρωμες ή ρο-
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δόχρωμες (7.5YR 6/4 ως 6/3210 ή 7/4211) επιφάνειες. Περιέχει ελάχιστα ως 
αρκετά μικρά, σκοτεινόχρωμα εγκλείσματα και ελάχιστη ως μεγάλη ποσό-
τητα ασημόχρωμου μαρμαρυγία. Ενίοτε (αρ. 10) απαντούν και ελάχιστα 
λευκά εγκλείσματα.

Σαφώς διαφορετική παρουσιάζεται η κεραμική ύλη των σκύφων με 
αρ. 3, 11 και 22. Η ύλη του σκύφου με αρ. 22 παρουσιάζει ιδιαιτερότητα 
ως προς τον χρωματισμό και την περιεκτικότητα σε καστανέρυθρα μικρά 
εγκλείσματα. Το αγγείο επίσης διαφοροποιείται από τους τοπικούς σκύ-
φους χάρη στο καλλίγραμμο περίγραμμά του, την ποιότητα του γανώματός 
του και την προσεκτική σχεδίαση του διακόσμου του.212 Εξάλλου, η κερα-
μική ύλη του δείγματος με αρ. 11 διαφοροποιείται από εκείνη των τοπικών 
αγγείων ως προς την παρουσία μεγάλων φολίδων χρυσίζοντος μαρμαρυγία, 
οι οποίες δεν απαντούν γενικά στα αγγεία τοπικής παραγωγής.213 Κεραμι-
κές ύλες με ασημόχρωμο αλλά και χρυσίζοντα μαρμαρυγία απαντούν στη 
Χαλκιδική. Από την Τορώνη μάλιστα προέρχεται τμήμα σκύφου που ομοιά-
ζει στο δείγμα με αρ. 11 τόσο ως προς την κεραμική ύλη όσο και ως προς τη 
διακόσμηση.214 Τέλος, το δείγμα με αρ. 3 διακρίνεται από τα καστανόχρω-
μα μικρά εγκλείσματα, τα μεμονωμένα μεγαλύτερα, ανοικτά τεφρόχρωμα 
εγκλείσματα αλλά και το επίχρισμα που φέρει.

Οι εξεταζόμενοι σκύφοι ανήκουν ως επί το πλείστον σε διαφορετι-
κούς τύπους και ως εκ τούτου εξετάζονται χωριστά. Άγνωστος παραμένει ο 
τύπος του σκύφου με αρ. 33 λόγω της ιδιαίτερα αποσπασματικής του δια-
τήρησης. Πάντως, η έλλειψη γραπτής διακόσμησης στην περιοχή της λαβής 
και στο μικρό τμήμα της πρόσφυσής της που σώζεται αποτελούν εξαιρετι-
κά ασυνήθιστο χαρακτηριστικό για το υλικό της Μεθώνης. Δεν είναι σαφές 
αν το χαρακτηριστικό αυτό αντιπροσωπεύει έναν σπάνιο τύπο σκύφου ή αν 
οφείλεται απλώς σε αμέλεια του αγγειογράφου.

Οι σκύφοι με αρ. 3, 10 και 12 ανήκουν στον ίδιο γενικό τύπο: με ται-
νιωτό χείλος. Ταινιωτό χείλος φέρει και ο σκύφος με αρ. 22 και πιθανότατα 
ο σκύφος με αρ. 11, αλλά η καλή τους διατήρηση επιτρέπει μία ειδικότε-
ρη τυπολογική ένταξη, για την οποία βλ. παρακάτω. Οι σκύφοι με αρ. 3, 
10 και 12 σώζουν υψηλό σχεδόν κάθετο χείλος, το οποίο φέρει δύο ταινίες 
στο εξωτερικό και μία εδαφόχρωμη ταινία στο εσωτερικό (η τελευταία δεν 
απαντά στον σκύφο με αρ. 10). Οι καλύτερα σωζόμενοι σκύφοι με αρ. 3 και 
10 φαίνεται πως χαρακτηρίζονταν από ένα ημισφαιρικό σώμα μετρίου βά-
θους. Ο ώμος των δύο αυτών αγγείων φέρει ζώνη με μετόπες και ομάδες 
γραμμώσεων εν είδει τριγλύφων, (αδι)άγνωστο όμως παραμένει το μοτί-
βο που κοσμούσε τις μετόπες του σκύφου με αρ. 12. Σκύφοι με ταινιωτό 
χείλος παράγονταν σε διάφορες περιοχές του Αιγαίου κατά τη Γεωμετρική 
και την Aρχαϊκή περίοδο,215 συμπεριλαμβανομένης της Αγχιάλου/Σίνδου216 
και της Τορώνης ή κάποιας άλλης θέσης της Χαλκιδικής.217 Tο υψηλό χεί-
λος των εξεταζόμενων δειγμάτων από τη Μεθώνη παραπέμπει σε δείγμα-
τα της Υστερογεωμετρικής περιόδου κυρίως (αλλά όχι αποκλειστικά) από 
την Εύβοια.218

Ευβοϊκής έμπνευσης είναι και το διακοσμητικό σχήμα του σκύφου 
με αρ. 11, ο οποίος είναι εισηγμένος από άλλη θέση της περιοχής και βρί-
σκει, όπως προαναφέρθηκε, ένα κοντινό παράλληλο στην Τορώνη. Η διακό-
σμηση χαρακτηρίζεται από κενές μετόπες (συνήθως στενότερες από αυτές 
του σκύφου με αρ. 11) που εναλλάσσονται με ομάδες καθέτων γραμμώσε-
ων και ανάγεται κατά βάση στην  Ύστερη Γεωμετρική περίοδο.219 Το χείλος 
των αγγείων του τύπου είναι κατά κανόνα ταινιωτό, όπως στην περίπτωση 
του σκύφου με αρ. 11. Ευβοϊκά αγγεία με ανάλογο διάκοσμο εισάγονταν 
στην Αγχίαλο/Σίνδο,220 ενώ φαίνεται ότι μιμήσεις του παράγονταν σε θέ-
σεις του Θερμαϊκού Κόλπου και έχουν εντοπιστεί στην Αγχίαλο/Σίνδο,221 
στο Καραμπουρνάκι222 και στην Τράπεζα Γκόνα.223
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Η διακοσμητική σύνταξη του σκύφου με αρ. 22 είναι παρόμοια με 
εκείνη των υπόλοιπων δειγμάτων που εξετάζονται εδώ και, γενικότερα, ιδι-
αίτερα διαδεδομένη σε υστερογεωμετρικούς–υπογεωμετρικούς σκύφους 
διάφορων περιοχών του Αιγαίου. Παρά ταύτα, το κόσμημα με το οποίο πλη-
ρούνται οι μετόπες του εν λόγω σκύφου είναι σπάνιο. Πρόκειται για λοξή 
σειρά οκτώ παχιών και βραχέων γραμμιδίων. Το μοτίβο της σειράς γραμμι-
δίων προκύπτει σε μετόπες κορινθιακών κοτυλών της προχωρημένης Υστε-
ρογεωμετρικής περιόδου224 από τον εκφυλισμό πιο σύνθετων, γραμμικών 
μοτίβων225 και απαντά σε σκύφους προς το τέλος της Πρώιμης Πρωτοκο-
ρινθιακής περιόδου (τα πρωιμότερα δείγματα είναι πολύ σπάνια).226 Η εξέ-
λιξη αυτή γρήγορα πέρασε και σε άλλους τοπικούς ρυθμούς, ώστε ανάλογα 
γραμμίδια απαντούν σε ευβοϊκά,227 κυκλαδικά,228 λοιπά νησιωτικά229 αλλά 
και μακεδονικά230 αγγεία (κυρίως κοτύλες και δευτερευόντως σκύφους) που 
έχουν βρεθεί στο Αιγαίο και στην Κύπρο. Σε όλα τα προαναφερθέντα αγγεία 
η σειρά των γραμμιδίων παραμένει οριζόντια. Λοξή σειρά, ανάλογη εκείνης 
του δείγματος με αρ. 22, απαντά σαφώς σπανιότερα, σε σκύφους από τον 
Ωρωπό,231 πιθανώς την Ερέτρια,232 τη Χαλκίδα233 τον Βόλο,234 το Ηράκλειο 
(θέση Κρανιά) Πιερίας,235 τη Σάνη Παλλήνης και τη Μένδη,236 την Άντισσα237 
και το Bassit (Ποσείδιο) της Συρίας.238 Το αγγείο από την Ερέτρια ανάγεται 
στο δεύτερο μισό του 8ου αιώνα π.Χ., εκείνο από τον Ωρωπό προέρχεται 
από στρώμα του 700 π.Χ. περίπου, ενώ το αγγείο από τη Σάνη ανάγεται (ως 
υπογεωμετρικό) στον 7ο αιώνα π.Χ. Χρονολόγηση στο πρώτο μισό του 7ου 
αιώνα δίδεται και για το αγγείο από το Bassit, το οποίο αναγνωρίζεται ως 
μίμηση πρωτοκορινθιακού προτύπου, χωρίς να αναφέρεται ο τόπος κατα-
σκευής του. Στον 7ο αιώνα ανάγονται και απομιμήσεις πρωτοκορινθιακών 
σκύφων που φέρουν μετόπη με ανάλογο διάκοσμο, οι οποίες παράγονταν 
στον Κρότωνα239 και στη Γέλα.240 

Με βάση τα παράλληλα αυτά, ο σκύφος με αρ. 22 τοποθετείται στα 
τέλη του 8ου αιώνα π.Χ. Μία υστερότερη χρονολόγηση δεν είναι πολύ πι-
θανή καθότι στην ποιότητα του σχήματος και του διακόσμου του αγγείου 
δεν διακρίνονται έντονες ενδείξεις του εκφυλισμού που επιφέρει βαθμιαία 
ο υπογεωμετρικός ρυθμός. Το αγγείο από τη Μεθώνη διαφέρει από τα πρω-
τοκορινθιακά παράλληλά του ως προς την ακριβή διάταξη των μετοπών και 
των τριγλύφων στο κεντρικό διάχωρο. Αντίθετα, η διακοσμητική σύνταξη 
του διαχώρου του βρίσκεται πολύ κοντά στα παράλληλα από το βορειοδυ-
τικό Αιγαίο, συγκεκριμένα από τον Βόλο, το Ηράκλειο (θέση Κρανιά) Πιε-
ρίας και τη Σάνη. Τα αγγεία από τον Βόλο και τη Σάνη φέρουν διακόσμηση 
που αποδίδεται με πινέλο με επτά απολήξεις,241 σε εκείνο από το Bassit έχει 
χρησιμοποιηθεί πινέλο με δέκα απολήξεις, ενώ πινέλο με οκτώ απολήξεις 
χρησιμοποιήθηκε για το αγγείο με αρ. 22 και το αγγείο από τη νότια Πιε-
ρία, τα οποία πιθανώς προέρχονται από το ίδιο εργαστήριο. Το σχήμα και 
η διακόσμηση του σκύφου με αρ. 22 επαναλαμβάνεται πάντως σε άλλο, 
αδημοσίευτο αγγείο από το ‘Υπόγειο’, η κεραμική ύλη του οποίου είναι ίδια 
με εκείνη του εν λόγω αγγείου. Αξίζει να διερευνηθεί το ενδεχόμενο μίας 
παραγωγής σκύφων του εξεταζόμενου τύπου σε κάποια θέση ή θέσεις του 
βορειοδυτικού Αιγαίου, όπου μάλιστα το χαρακτηριστικό μοτίβο της σειράς 
λοξών γραμμιδίων απαντά και σε αγγεία άλλων σχημάτων κατά τον 7ο αι-
ώνα π.Χ.242 Η απώτερη προέλευση του μοτίβου δεν πρέπει να αναζητηθεί 
στην Κόρινθο αλλά μάλλον στην Εύβοια.

Η χρονολόγηση του ύστερου 8ου – αρχών του 7ου αιώνα π.Χ. που 
προτάθηκε για τα εξεταζόμενα δείγματα με βάση τα μορφολογικά τους χα-
ρακτηριστικά συνάδει με τη χρονολόγηση που υποδεικνύει η προέλευσή 
τους από τη φάση επίχωσης του ‘Υπογείου’. Μοναδική εξαίρεση αποτελεί 
το δείγμα με αρ. 33, το οποίο εντοπίστηκε στην ενδιάμεση φάση, η οποία 
ανάγεται στον (ύστερο 8ο) – μέσο 7ο αιώνα π.Χ.
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Τα εξεταζόμενα δείγματα φέρουν χαράγματα που έχουν αποδοθεί 
μετά την όπτηση.243 Το χάραγμα εντοπίζεται στο χείλος (αρ. 3, 12), δίπλα 
(αρ. 33) ή, κυρίως, αμέσως κάτω (αρ. 10, 11, 22) από τις λαβές. Τέλος, το 
δείγμα με αρ. 22 φέρει οπές που αποδίδονται σε επισκευή.244 

3.2.2.2 Κοτύλες
Αρ. 34, 35, 36: ύστερος 8ος – αρχές 7ου αιώνα π.Χ.

Στην ενότητα αυτή εξετάζονται κοτύλες κατασκευασμένες στον Θερμαϊκό 
Κόλπο. Πρόκειται για τμήματα τριών διαφορετικών αγγείων. Το αγγείο με 
αρ. 34 σώζει σημαντικό μέρος του σώματος και του χείλους με μία λαβή, το 
αγγείο με αρ. 35 σώζει μικρότερο τμήμα σώματος και χείλους, ενώ τμήμα 
σώματος με λαβή και πιθανώς συνανήκον όστρακο χείλους σώζει το αγγείο 
με αρ. 36.

Οι εξεταζόμενες κοτύλες θεωρούνται προϊόντα εργαστηρίων του 
Θερμαϊκού Κόλπου. Η κοτύλη με αρ. 36 παρουσιάζει ιδιαίτερα χαρακτηρι-
στικά στην κεραμική ύλη και τη διακόσμηση και είναι αναμφίβολα εισηγμέ-
νη, όμως οι κοτύλες με αρ. 34 και 35 έχουν πιθανότατα κατασκευαστεί στην 
ίδια τη Μεθώνη. Άλλωστε, όστρακα κοτυλών με παρόμοια χαρακτηριστικά 
έχουν εντοπισθεί σε αφθονία στο ‘Υπόγειο’. Αντίθετα, εξαιρετικά σπάνιες 
είναι οι κοτύλες στον οικισμό της Αγχιάλου/Σίνδου.245

Ο πηλός της κοτύλης με αρ. 34 είναι ροδόχρωμος (5YR 7/4 ως 7/3), 
εκείνος της κοτύλης με αρ. 35 είναι ροδοκίτρινος (5ΥR 7/6), ενώ εκείνος 
της κοτύλης με αρ. 36 τεφρόχρωμος (10 YR 5/1) με τεφρόχρωμο πυρήνα 
(αλλοιωμένος χρωματικά από καύση). Οι τρεις κοτύλες περιέχουν ελάχιστες 
φολίδες χρυσίζοντος μαρμαρυγία και κυμαινόμενη ποσότητα κόκκων αση-
μόχρωμου μαρμαρυγία όμως διαφοροποιούνται ως προς την περιεκτικότη-
τα σε εγκλείσματα.246 Συγκεκριμένα, ο πηλός της κοτύλης με αρ. 35 είναι 
απαλλαγμένος από εγκλείσματα, αυτός της κοτύλης με αρ. 36 περιέχει λίγα 
μικρά λευκά εγκλείσματα και εκείνος της κοτύλης με αρ. 34 λίγα μικρά λευ-
κά και σκοτεινόχρωμα εγκλείσματα.

Οι κοτύλες με αρ. 34 και 35 ανήκουν σε διαφορετικούς (αν και συγ-
γενείς) τύπους και ως εκ τούτου εξετάζονται χωριστά παρακάτω. Άγνωστος 
παραμένει ο τύπος της κοτύλης με αρ. 36 λόγω της αποσπασματικής της 
διατήρησης. Το σωζόμενο τμήμα του περιγράμματος, το πάχος των τοιχω-
μάτων και ο υψηλός διακοσμητικός πίνακας του τελευταίου αυτού αγγείου 
παραπέμπουν στις κοτύλες με πτηνά από το ανατολικό Αιγαίο (για τις οποί-
ες βλ. την ενότητα 3.3.2.4.1). Επίσης, η διαμόρφωση πλαισίου βαφής γύρω 
από τη λαβή, η οποία απαντά στην κοτύλη με αρ. 36, βρίσκει παράλληλα σε 
υστερογεωμετρικές κοτύλες με πτηνά, αλλά και σε κορινθιακές μεσογεω-
μετρικές ΙΙ πρωτο-κοτύλες.247 Από την άλλη πλευρά, η ταινιωτή διακόσμηση 
στο εσωτερικό της κοτύλης με αρ. 36 δεν απαντά στις κοτύλες με πτηνά248 
και είναι πιθανώς εμπνευσμένη από πρωτοκορινθιακά πρότυπα249 ή κοριν-
θιάζοντα ευβοϊκά υστερογεωμετρικά αγγεία.250

Μολονότι αποσπασματική, η κοτύλη με αρ. 34 φαίνεται να ακολου-
θεί τα ρηχά κορινθιακά πρότυπα της Υστερογεωμετρικής περιόδου (και όχι 
τα βαθιά της Πρωτοκορινθιακής).251 H ιδιαιτερότητα και σε κάποιο βαθ-
μό η αποσπασματικότητα της διακοσμητικής σύνταξης δεν επιτρέπει την 
ένταξη της εν λόγω κοτύλης στην τυπολογία του Kees Neeft.252 Γενικά, η 
παρεμβολή λίγων περιθεουσών ταινιών ανάμεσα στη διακοσμητική ζώνη 
των λαβών και το ολόβαφο κάτω τμήμα συνιστά ένα διακοσμητικό σχήμα 
που σπανίζει εξαιρετικά στην κορινθιακή παραγωγή και απαντά σε ελά-
χιστα μόνο δείγματα της Υστερογεωμετρικής περιόδου.253 Η ιδιαιτερότη-
τα αυτή απαντά πάντως σε σύγχρονες κοτύλες από την Εύβοια254 και τον 
Ωρωπό.255 Σε κορινθιακές κοτύλες της Υστερογεωμετρικής περιόδου απα-
ντά και η διακόσμηση της λαβής με κάθετες γραμμώσεις.256 Η διακόσμηση 
αυτή πρωτοεμφανίζεται σε κορινθιακές πρωτο-κοτύλες της Μεσογεωμε-
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τρικής ΙΙ περιόδου257 και είναι πολύ διαδεδομένη σε υστερογεωμετρικές 
κοτύλες, ενώ η εμφάνισή της σε πρώιμα πρωτοκορινθιακά (αλλά όχι και 
υστερότερα) δείγματα είναι αμφίβολη.258 Είναι άγνωστο αν η διακοσμητική 
ζώνη της κοτύλης με αρ. 34 καλυπτόταν πλήρως από κάθετες γραμμώσεις 
ή αν έφερε μία έστω στενή μετόπη. Το πρώτο ενδεχόμενο είναι χωρίς πα-
ράλληλο στην κορινθιακή παραγωγή,259 ενώ αδημοσίευτες κοτύλες από τη 
Μεθώνη φέρουν συνήθως στενή μετόπη που πληρούται με τεθλασμένες ή 
σχηματοποιημένα πτηνά (για τα οποία βλ. αμέσως παρακάτω). Κατά συνέ-
πεια, η κοτύλη με αρ. 34 φαίνεται να μιμείται χαλαρά κορινθιακά υστερο-
γεωμετρικά πρότυπα, γεγονός πάντως που δεν αποκλείει την πιθανότητα 
το αγγείο να χρονολογείται μετά το πέρας της κορινθιακής Υστερογεωμε-
τρικής περιόδου.

Η κοτύλη με αρ. 35, με τα σχηματοποιημένα πτηνά, ακολουθεί 
πρότυπα της Πρώιμης Πρωτοκορινθιακής περιόδου260 ή, κατά μία άλλη 
άποψη, της Υστερογεωμετρικής και δευτερευόντως μόνο της Πρωτο-
κορινθιακής περιόδου.261 Τα πρότυπα αυτά έγιναν αντικείμενο μίμησης 
στην Αττική,262 στις Πιθηκούσσες263 και πιθανώς σε άλλες περιοχές του 
ελληνικού κόσμου264 αλλά κυρίως στην Εύβοια —και μάλιστα στην Ερέ-
τρια— της Υστερογεωμετρικής ΙΙβ και της Πρωτοαρχαϊκής περιόδου.265 
Η κοτύλη με αρ. 35 βρίσκεται πιο κοντά στα κορινθιακά πρότυπα (αντι-
προσωπευτικά δείγματα των οποίων έχουν βρεθεί στο ‘Υπόγειο’· βλ. Κε-
φάλαιο 2) παρά στα ευβοϊκά. Η ανοικτόχρωμη επιφάνειά της, όπως και 
εκείνης της κοτύλης με αρ. 34, φαίνεται να μιμείται εκείνη των πρωτοκο-
ρινθιακών προτύπων, όμως ανάλογη προσπάθεια μίμησης παρατηρείται 
και σε ορισμένες ευβοϊκές κοτύλες του τύπου με τη χρήση κρεμώδους 
επιχρίσματος.266 Επιπλέον, τα πτηνά της κοτύλης με αρ. 35 δεν παρουσι-
άζουν ορισμένες σχεδιαστικές ιδιαιτερότητες που αποδίδονται στα ευβο-
ϊκά παράλληλά τους,267 αν και η ορθότητα της απόδοσης αυτής έχει προ-
σφάτως —και δικαίως— τεθεί υπό αμφισβήτηση.268 Κορινθιακές κοτύλες 
με σχηματοποιημένα πτηνά έχουν βρεθεί στη Μακεδονία και εκτός Με-
θώνης, συγκεκριμένα στην Τορώνη, όπου μάλιστα το μοτίβο των πτηνών 
αντιγράφηκε σε κρατήρες τοπικής παραγωγής.269 Παραμένει αβέβαιο αν 
η έμπνευση των κεραμέων της Τορώνης προήλθε από την Κόρινθο ή την 
Εύβοια.

Η χρονολόγηση που προκύπτει για τα εξεταζόμενα δείγματα με βάση 
τα μορφολογικά τους χαρακτηριστικά συνάδει με τη χρονολόγηση που υπο-
δεικνύει η ανασκαφική τους συνάφεια. Συγκεκριμένα, τα τρία δείγματα 
προέρχονται από τη φάση επίχωσης του ‘Υπογείου’, η οποία τοποθετείται 
στον ύστερο 8ο και στις αρχές του 7ου αιώνα π.Χ.

Τα εν λόγω αγγεία φέρουν σημεία διαφορετικών ειδών. Η κοτύλη με 
αρ. 34 φέρει στην κάτω επιφάνεια της σωζόμενης λαβής και κοντά στην 
αριστερή γένεσή της γραπτό σημείο κεραμέως εν είδει δύο λοξών, βραχέων, 
παράλληλων γραμμώσεων.270 Στις άλλες δύο κοτύλες εντοπίζεται χάραγμα, 
το οποίο έχει αποδοθεί στο σώμα μετά την όπτηση· ενώ όμως το χάραγμα 
της κοτύλης με αρ. 36 περιορίζεται στον χώρο ανάμεσα στις γενέσεις της 
λαβής, εκείνο του αγγείου με αρ. 35 εκτείνεται σε μεγάλο τμήμα του σώμα-
τος. Μάλιστα, στην περίπτωση του αγγείου με αρ. 35, το χάραγμα συνίστα-
ται σε εικονιστικό θέμα πτηνού, το οποίο είναι προφανώς εμπνευσμένο από 
τη γραπτή διακόσμηση της ζώνης του ώμου του αγγείου με σχηματοποιη-
μένα πτηνά.271 Η απόδοση ενός μοτίβου της αγγειογραφίας σε graffiti που 
εντοπίζονται σε κεραμικά έχει παρατηρηθεί σε ευβοϊκή κεραμική του ύστε-
ρου 8ου αιώνα π.Χ.272 Επιπλέον, graffitο πτηνόμορφου όντος έχει, κατά την 
άποψή μου, αποδοθεί σε ευβοϊκή κοτύλη με γραμμικό διάκοσμο που έχει 
βρεθεί στην Αμαθούντα.273
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3.2.2.3 Λοιπά ανοικτά αγγεία
Αρ. 37, 38, 40: ύστερος 8ος – αρχές 7ου αιώνα π.Χ.
Αρ. 39: (ύστερος 8ος) – μέσος 7ος αιώνας π.Χ.
Αρ. 162: ύστερος 7ος – 6ος αιώνας π.Χ.

Πρόκειται για όστρακα σώματος πέντε διαφορετικών αγγείων, τα σωζόμε-
να μορφολογικά στοιχεία των οποίων δεν επιτρέπουν βέβαιη απόδοση σε 
συγκεκριμένα σχήματα ανοικτών αγγείων. Με πάχος τοιχώματος 0,005μ. 
περίπου, το όστρακο με αρ. 162 θα μπορούσε να ανήκει σε μικρό κρατήρα, 
όμως τα υπόλοιπα όστρακα αποδίδονται σε μικρότερα ανοικτά αγγεία. Είναι 
πιθανό τα αγγεία αυτά να είναι κυρίως σκύφοι καθότι αυτό το σχήμα αντι-
προσωπεύεται σε αριθμούς που ξεπερνούν κατά πολύ εκείνους των υπό-
λοιπων συγγενών σχημάτων στο σύνολο του αδημοσίευτου υλικού από το 
‘Υπόγειο’. Εξάλλου, σπάνιες στο υλικό από το ‘Υπόγειο’ είναι οι περιπτώσεις 
χαραγμάτων σε αγγεία πόσης από τον Θερμαϊκό Κόλπο εκτός των σκύφων.

Η κεραμική ύλη του οστράκου με αρ. 38 είναι αυτή που απαντά ευ-
ρέως στην κεραμική από τη Μεθώνη και ως εκ τούτου το αγγείο θεωρεί-
ται τοπικής παραγωγής. Αντίθετα, η κεραμική ύλη των υπολοίπων αγγείων 
παρουσιάζει ιδιαιτερότητες, βάση των οποίων η προέλευση πρέπει ενδε-
χομένως να αναζητηθεί σε άλλες θέσεις της ευρύτερης περιοχής. Στις ιδι-
αιτερότητες αυτές συγκαταλέγεται ο ροδόχρωμος (7.5YR 8/3 ή 7/3) πηλός 
των οστράκων με αρ. 37 και 40 και η υψηλή περιεκτικότητα της κεραμικής 
ύλης του πρώτου αγγείου σε μικρά λευκά εγκλείσματα. Επίσης, ασυνήθι-
στοι για την κεραμική της Μεθώνης είναι οι χρωματισμοί του πυρήνα και 
των επιφανειών της κεραμικής ύλης του οστράκου με αρ. 39, καθώς και η 
υψηλή περιεκτικότητα της κεραμικής ύλης του δείγματος με αρ. 162 σε 
εγκλείσματα και ασημόχρωμο μαρμαρυγία με μικρούς αλλά και ευμεγέθεις 
κόκκους.

Τα εξεταζόμενα όστρακα δεν σώζουν αξιόλογα χαρακτηριστικά σχή-
ματος ή διακόσμησης. Η εξωτερική επιφάνεια φέρει ταινιωτό διάκοσμο 
(αρ. 37, 38, 162) ή είναι ολόβαφη (αρ. 39, 40) και η εσωτερική είναι γενικά 
ολόβαφη και σπάνια (αρ. 40) φέρει εδαφόχρωμη ταινία. Το καστανέρυθρο 
γάνωμα του οστράκου με αρ. 162 και η υψηλή περιεκτικότητα της κεραμι-
κής του ύλης σε μαρμαρυγία παραπέμπουν στη λεγόμενη ωοκέλυφη κε-
ραμική που παραγόταν στον ύστερο 7ο και 6ο αιώνα π.�. στον μυχό του 
Θερμαϊκού Κόλπου.274 Παρά ταύτα, η περιεκτικότητα της κεραμικής του 
ύλης σε εγκλείσματα, το πάχος των τοιχωμάτων και η ταινιωτή διακόσμη-
ση διαφοροποιούν το δείγμα με αρ. 162 από την ωοκέλυφη κεραμική και 
το συνδέουν με μία ελαφρώς προγενέστερή της κατηγορία, τη λεγόμενη 
«μονόχρωμη κεραμική με σχετικά χονδρά τοιχώματα».275 Η τελευταία αυτή 
κεραμική κατηγορία απαντά στο δεύτερο μισό του 8ου αιώνα π.Χ. καθώς 
και σε τμήμα του 7ου. Το χρονικό αυτό πλαίσιο υποδεικνύεται και από την 
ανακάλυψη του οστράκου με αρ. 162 στη φάση επίχωσης του ‘Υπογείου’. 
Δεδομένης της αποσπασματικής διατήρησης των υπολοίπων δειγμάτων, η 
χρονολόγησή τους βασίζεται αποκλειστικά στα ανασκαφικά δεδομένα. Τα 
περισσότερα εξ αυτών βρέθηκαν στη φάση επίχωσης, ανάγονται συνεπώς 
στον ύστερο 8ο και στις αρχές του 7ου αιώνα π.Χ. Αντίθετα, στην ενδιάμεση 
φάση του (ύστερου 8ου) – μέσου 7ου αιώνα π.Χ. αποδίδεται το δείγμα με 
αρ. 39 και στη φάση κατοίκησης του ύστερου 7ου και 6ου αιώνα π.Χ. εκεί-
νο με αρ. 162.

Τα περισσότερα από τα εξεταζόμενα δείγματα φέρουν χαράγματα 
που έχουν αποδοθεί στην εξωτερική επιφάνεια του σώματος μετά την όπτη-
ση. Αντίθετα, το όστρακο με αρ. 39 φέρει εμπίεστους κυκλίσκους που απο-
δόθηκαν πριν από την όπτηση. Όλοι οι κυκλίσκοι αποδόθηκαν με ένα και το 
αυτό όργανο, το πέρας του οποίου δεν ήταν ούτε επίπεδο ούτε λείο.
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3.2.2.4 Πρόχοι με κυκλικό ισοϋψες στόμιο
Αρ. 163: ύστερος 7ος – 6ος αιώνας π.Χ.

Μία μόνο πρόχους με κυκλικό στόμιο προερχόμενη από το ‘Υπόγειο’ φέρει 
χάραγμα (αρ. 163). Το αγγείο, το οποίο διατηρεί πλήρως τη λαβή μαζί με 
τμήμα ώμου, λαιμού και χείλους, είναι τοπικής παραγωγής.

Η ελληνική βιβλιογραφία για το βόρειο Αιγαίο αποκαλεί τα αγγεία του 
εξεταζόμενου σχήματος πρόχους276 ή οινοχόες.277 Εδώ προτιμάται ο όρος πρό-
χοι (συγκεκριμένα πρόχοι με κυκλικό στόμιο) κατ’ αναλογία του αγγλικού 
«jug / jug with round mouth»278 και του γερμανικού «Krug»279 που χρησιμο-
ποιείται στην τρέχουσα ξενόγλωσση βιβλιογραφία για το βόρειο Αιγαίο. Άλ-
λωστε τα αγγεία του ίδιου σχήματος αποκαλούνται πρόχοι στην ελληνόγλωσ-
ση βιβλιογραφία για το νότιο Αιγαίο της Πρώιμης Εποχής του Σιδήρου.280

Χειροποίητα δείγματα πρόχων με κυκλικό ισοϋψές στόμιο απαντούν 
στη Μακεδονία από τη Νεολιθική περίοδο και εξής, όμως κατά την Πρώιμη 
Εποχή του Σιδήρου το σχήμα υπο-αντιπροσωπεύεται γενικά σε σχέση με εκεί-
νο των οπισθότμητων πρόχων.281 Λίγες (και μόνο χειροποίητες) πρόχοι με κυ-
κλικό ισοϋψές στόμιο, οι οποίες ανάγονται στην Πρώιμη Εποχή του Σιδήρου, 
περιλαμβάνονται στο δημοσιευμένο υλικό από τη Βεργίνα282 και την Τορώ-
νη.283 Τα αγγεία αυτά είναι ιδιαίτερα ευρύστομα και δεν παρουσιάζουν στενή 
μορφολογική συγγένεια με το αγγείο με αρ. 163, το οποίο εξάλλου είναι τρο-
χήλατο. Όλα πάντως παρουσιάζουν μικρό ή μικρομεσαίο μέγεθος, το οποίο 
υστερεί σαφώς εκείνου της πλειοψηφίας των οπισθότμητων πρόχων της επο-
χής. Τροχήλατες πρόχοι με κυκλικό ισοϋψές στόμιο εμφανίζονται στη Μα-
κεδονία, συγκεκριμένα στον Καστανά,284 κατά τη μετάβαση από την  Ύστερη 
Εποχή του Χαλκού στην Πρώιμη Εποχή του Σιδήρου αλλά φαίνεται πως απα-
ντούν ευρύτερα από την  Ύστερη Γεωμετρική και εξής, σε θέσεις όπως η Βερ-
γίνα,285 η Αγχίαλος/Σίνδος,286 το Καραμπουρνάκι287 και η Άκανθος.288

Η πρόχους με αρ. 163 παρουσιάζει απιόσχημο(;) σώμα σε ενιαίο πε-
ρίγραμμα με βραχύ λαιμό και ευρύ στόμιο με αδιαμόρφωτο χείλος, αμέσως 
κάτω από το οποίο προσφύεται η λαβή. Χειροποίητα αγγεία με ίδιο περίπου 
περίγραμμα απαντούν στη Μακεδονία ήδη κατά την Εποχή του Χαλκού και 
το σχήμα της πρόχου με αρ. 163 σχετίζεται με εκείνο των πρόχων του τύπου 
Ι της Τούμπας του Αγίου Μάμα, ο οποίος περιλαμβάνει αγγεία με σιγμοει-
δές περίγραμμα.289 Το αγγείο από τη Μεθώνη σχετίζεται στενότερα με μία 
τροχήλατη παραλλαγή του τύπου, η οποία αποκαλείται οινοχόη-mug και 
θεωρείται πως εμφανίζεται κατά τον 7ο αιώνα π.Χ.,290 χρονολογία η οποία 
μάλλον χρήζει ελαφράς αναθεώρησης, καθότι αγγεία της εν λόγω παραλλα-
γής εμφανίζονται στην Αγχίαλο/Σίνδο από τα μέσα του 8ου αιώνα π.Χ.291 
Η παραλλαγή αυτή παρουσιάζει ευρύ στόμιο, σιγμοειδές περίγραμμα και 
λαβή που προσφύεται αμέσως κάτω από το χείλος. Αντιπροσωπεύεται στη 
Νέα Φιλαδέλφεια,292 στην Αγχίαλο/Σίνδο,293 στην Τούμπα Θεσσαλονίκης,294 
στο Καραμπουρνάκι295 και —στον ύστερο 6ο – πρώιμο 5ο αιώνα π.Χ.— στον 
Προφήτη Λαγκαδά.296 Η κάλυψη του αγγείου από γάνωμα, το οποίο εκτεί-
νεται και στο εσωτερικό του λαιμού, βρίσκει παράλληλα στην Αγχίαλο/Σίν-
δο297 και στο Καραμπουρνάκι.298 Η χρονολόγηση για την πρόχου με αρ. 163 
στον ύστερο 7ο ή στον 6ο αιώνα π.Χ. προτείνεται με βάση την εύρεσή της 
στη φάση κατοίκησης που αντιπροσωπεύεται στο ‘Υπόγειο’.

Τέλος, το αγγείο με αρ. 163 φέρει εγχάραξη που έχει αποδοθεί μετά 
την όπτηση στο μέσον περίπου του ύψους της λαβής. Στο ίδιο σημείο φέ-
ρουν τρία χαράγματα οι οπισθότμητες πρόχοι με αρ. 51 και 52 που εξετάζο-
νται στην ενότητα 3.2.3.1.

3.2.2.5 Οπισθότμητες πρόχοι
Αρ. 14: ύστερος 8ος – αρχές 7ου αιώνα π.Χ.

Μολονότι η οπισθότμητη πρόχους αντιπροσωπεύεται αφειδώς στο αδημο-
σίευτο υλικό από το ‘Υπόγειο’, χαράγματα ή άλλα σημεία εντοπίστηκαν σε 
τέσσερα μόνο αγγεία αυτού του σχήματος. Αντίθετα με το δείγμα με αρ. 14, 
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το οποίο φέρει γάνωμα και ως εκ τούτου εντάσσεται στη λεπτή κεραμική με 
γραπτό διάκοσμο, οι υπόλοιπες τρεις οπισθότμητες πρόχοι είναι ακόσμητες 
και εξετάζονται στην ενότητα 3.2.3.1. Επίσης, σε εκείνη την ενότητα τίθε-
ται και μία σειρά ζητημάτων γύρω από το όνομα οπισθότμητη πρόχους, την 
καταγωγή του σχήματος και τη διάδοσή του στη Μακεδονία της Πρώιμης 
Εποχής του Σιδήρου, καθώς και τυπολογικά και χρονολογικά στοιχεία.

Η οπισθότμητη πρόχους με αρ. 14 είναι χειροποίητη, όπως και τα 
περισσότερα αγγεία του σχήματος από τη Μακεδονία που ανάγονται στην 
Πρώιμη Εποχή του Σιδήρου. Τα ίδια αγγεία είναι κατά κανόνα άβαφα, ενώ 
διακόσμηση με γάνωμα —χαρακτηριστικό που απαντά στο δείγμα με αρ. 
14— εμφανίζεται κατά βάση από τα μέσα του 8ου αιώνα π.Χ. Παρομοίως, η 
δίδυμη ραβδωτή λαβή του αγγείου χαρακτηρίζει την παραγωγή του σχήμα-
τος προς το τέλος της Πρώιμης Εποχής του Σιδήρου.299 Τέλος, μία χρονολό-
γηση στον ύστερο 8ο και στις αρχές του 7ου αιώνα π.Χ. υποδεικνύεται από 
την προέλευση του αγγείου από τη φάση επίχωσης του ‘Υπογείου’.

Με βάση τις ιδιαιτερότητες της κεραμικής της ύλης, η πρόχους με 
αρ. 14 θεωρείται εισηγμένη από άλλη θέση του Θερμαϊκού Κόλπου. Τα χα-
ρακτηριστικά που διακρίνουν την ύλη αυτή από εκείνη που απαντά ευρέως 
στη λεπτή κεραμική από τη Μεθώνη περιλαμβάνουν το ανοικτό καστανό 
(7.5ΥR 6/4) χρώμα του πηλού, τα (έστω ελάχιστα) καστανέρυθρα εγκλεί-R 6/4) χρώμα του πηλού, τα (έστω ελάχιστα) καστανέρυθρα εγκλεί- 6/4) χρώμα του πηλού, τα (έστω ελάχιστα) καστανέρυθρα εγκλεί-
σματα και την παρουσία φολίδων χρυσίζοντος μαρμαρυγία.300 Εξάλλου, και 
ο έξεργος δακτύλιος που παρουσιάζει η πρόχους με αρ. 14 κάτω από το 
χείλος δεν απαντά γενικά στις οπισθότμητες πρόχους από τη Μεθώνη.301 Η 
εισηγμένη πρόχους με αρ. 14, σε συνδυασμό με ανάλογα πρωτογεωμετρι-
κά ευρήματα από την Τορώνη302 αποδεικνύουν ότι οι οπισθότμητες πρόχοι 
διακινούνταν στη Μακεδονία της Πρώιμης Εποχής του Σιδήρου. Μάλιστα, 
ορισμένα μακεδονικά δείγματα φαίνεται πως εξήχθησαν κατά την ίδια πε-
ρίοδο νοτιότερα, στη Θεσσαλία303 και στη Σκύρο.304 Οι οπισθότμητες πρό-
χοι που έχουν εξαχθεί από μία μακεδονική θέση σε άλλη δεν παρουσιάζουν 
προφανείς μορφολογικές ιδιαιτερότητες που να τις καθιστούν σαφώς δια-
κριτές —πόσο μάλλον προτιμότερες— από εκείνες που παράγονταν τοπικά. 
Ταυτόχρονα, η διακίνησή τους δεν μπορεί εύκολα να εξηγηθεί από το περιε-
χόμενό τους καθότι θεωρείται πως τα ευρύστομα αγγεία μετάγγισης εξάγο-
νταν κενά περιεχομένου.305 Στην περίπτωση του αγγείου με αρ. 14 πάντως 
αναμφισβήτητη ιδιαιτερότητα αποτελεί το αλφαβητικό graffito που φέρει 
στον λαιμό, το οποίο είναι ένα από τα λίγα αλφαβητικά graffiti που έχουν 
εντοπισθεί σε αγγεία από τον Θερμαϊκό Κόλπο που βρέθηκαν στη Μεθώνη. 
Ένα ανάλογο, αλφαβητικό χάραγμα (ΕΡΕ) εντοπίζεται σε λαιμό υστερότε-
ρης οπισθότμητης πρόχου από την Αιανή306 και στον ώμο ανάλογου αρχαϊ-
κού(;) αγγείου από το Καραμπουρνάκι.307 Τέλος, εγχάρακτη επιγραφή απα-
ντά σε άλλη οπισθότμητη πρόχου από το Καραμπουρνάκι.308

3.2.2.6 Υδρίες
Αρ. 41, 42, 43: ύστερος 8ος – αρχές 7ου αιώνα π.Χ.

Χαράγματα ή άλλα σημεία εντοπίστηκαν σε τρία τμήματα υδριών από το 
‘Υπόγειο’. Τα δείγματα αυτά αντιπροσωπεύουν ισάριθμα τροχήλατα αγγεία, 
σωζόμενα αποσπασματικά. Το αγγείο με αρ. 43 διατηρεί ικανό τμήμα του 
σώματος και της κάθετης λαβής και μικρό τμήμα του λαιμού. Το αγγείο με 
αρ. 42 σώζει μικρό τμήμα λαιμού και χείλους, ενώ το δείγμα με αρ. 41 είναι 
ένα όστρακο ώμου. Παρά την αποσπασματική τους διατήρηση, τα δύο τε-
λευταία θραύσματα αποδίδονται με αρκετή ασφάλεια σε υδρίες με βάση το 
ιδιαίτερο χείλος (αρ. 42) και τον επιπεδούμενο ώμο που κοσμείται με παχιά 
τεθλασμένη (αρ. 41). Τόσο η διαμόρφωση αυτή του ώμου όσο και η παρου-
σία του μοτίβου της τεθλασμένης βρίσκουν άφθονα παράλληλα σε υδρίες 
(και όχι σε άλλα σχήματα) από το ‘Υπόγειο’.

Η υδρία απαντά στην Κρήτη από τη Μέση Εποχή του Χαλκού309 και 
στη νότια κυρίως Ελλάδα από τις αρχές της  Ύστερης Εποχής του Χαλκού.310 
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Στη Μακεδονία το σχήμα εμφανίζεται στο τέλος της Ύστερης Εποχής του 
Χαλκού, υπό την επιρροή μυκηναϊκών προτύπων, όπως υποδεικνύουν ορι-
σμένα δείγματα προερχόμενα από την Τούμπα Θεσσαλονίκης,311 το Περιβο-
λάκι Λαγκαδά312 και τον Καστανά.313 Από τους πρώτους αιώνες της Πρώιμης 
Εποχής του Σιδήρου είναι γνωστές πολύ λίγες (χειροποίητες) υδρίες από το 
νεκροταφείο της Βεργίνας,314 ενώ το σχήμα ελλείπει από τα νεκροταφεία 
της Τορώνης315 και της Θάσου.316 Το σχήμα δεν απαντά στο αρχαϊκό νεκρο-
ταφείο στα Ασώματα Ημαθίας317 και στο Αρχοντικό,318 ενώ στο αρχαϊκό έως 
ελληνιστικό νεκροταφείο της Μίεζας εμφανίζεται μόλις κατά τον 4ο αιώνα 
π.Χ.319 Οι υδρίες είναι πολύ σπάνιες στον οικισμό της Αγχιάλου/Σίνδου320 
και στο μικρό σύνολο αρχαϊκού και κλασικού υλικού που έχει δημοσιευθεί 
από το Καραμπουρνάκι.321 Πάντως, το σχήμα απαντά επαρκώς στο ‘Υπό-
γειο’, καθώς και στα Λείβηθρα,322 στη Νέα Φιλαδέλφεια323 και στην Άκαν-
θο324 κατά την Αρχαϊκή και την Κλασική περίοδο.

Ο πηλός των δύο υδριών (αρ. 41 και 43) που θεωρούνται προϊόντα το-
πικής παραγωγής είναι ερυθρόχρωμος ως ροδοκάστανος (2.5ΥR 5/6 ως 5/4 
ή 5/3) και παρουσιάζει σκοτεινόχρωμο πυρήνα. Η επιφάνεια του αγγείου 
με αρ. 41 είναι καστανόχρωμη (7.5ΥR 5/4), ενώ εκείνη του αγγείου με αρ. 
43 παρουσιάζει χρωματικές αλλοιώσεις εξαιτίας των συνθηκών όπτησης. 
Η κεραμική ύλη των δύο αγγείων περιέχει λίγα λευκά μικρά εγκλείσματα 
και μεγάλη ποσότητα ασημόχρωμου μαρμαρυγία.325 Αντίθετα με τις υδρίες 
αυτές, η υδρία με αρ. 42 θεωρείται εισηγμένη από άλλη μακεδονική θέση 
λόγω της ιδιαίτερης κεραμικής της ύλης. Τόσο το χρώμα της ύλης αυτής όσο 
και η περιεκτικότητά της σε μικρά καστανέρυθρα εγκλείσματα και μεγάλα 
σκοτεινόχρωμα εγκλείσματα δεν είναι χαρακτηριστικά της κεραμικής πα-
ραγωγής της Μεθώνης.

Ο επιπεδούμενος ώμος της υδρίας με αρ. 41, το λεπτό χείλος της 
υδρίας με αρ. 42 και το σωζόμενο περίγραμμα της υδρίας με αρ. 43 είναι 
πολύ συνηθισμένα σε αδημοσίευτες υδρίες από το ‘Υπόγειο’ και τυπικά για 
τις υδρίες γενικότερα. Έχει υποστηριχθεί ότι το μοτίβο αγκίστρων της υδρί-
ας με αρ. 43, το οποίο απαντά σε κρητικές υδρίες καθ’ όλη τη διάρκεια της 
Πρώιμης Εποχής του Σιδήρου, κατάγεται από ένα μοτίβο της Υστεροελλα-
δικής ΙΙΙΓ κεραμικής.326 Στο υπόλοιπο Αιγαίο πάντως δεν τεκμηριώνεται η 
αδιάκοπη χρήση του μοτίβου και παραμένει δυσερμήνευτη η επανεμφάνι-
σή του σε αγγεία από την Ιωνία –και μάλιστα σε υδρίες– του ύστερου 8ου 
αιώνα π.Χ.327 Στον ίδιο γεωγραφικό χώρο αλλά και στην ίδια χρονική περίο-
δο παραπέμπει η κυματοειδής ταινία στον ώμο της υδρίας με αρ. 41.328 Οι 
χρονολογικές αυτές ενδείξεις συνάδουν με την εύρεση των τριών εξεταζό-
μενων υδριών στη φάση επίχωσης του ‘Υπογείου’, η οποία ανάγεται στον 
ύστερο 8ο και στις αρχές του 7ου αιώνα π.Χ.

Οι τρεις υδρίες φέρουν χαράγματα που έχουν αποδοθεί μετά την 
όπτηση στον λαιμό (αρ. 42), στον ώμο (αρ. 41) ή στην κοιλιά και στη λαβή 
(αρ. 43). Ενδιαφέρον παρουσιάζει το πλήθος των χαραγμάτων στην κοιλιά 
της υδρίας με αρ. 43, ο ρόλος των οποίων παραμένει αδιευκρίνιστος.

3.2.2.7 Λοιπά κλειστά αγγεία
Αρ. 45, 46, 47, 49: ύστερος 8ος – αρχές 7ου αιώνα π.Χ.
Αρ. 44: (ύστερος 8ος) – μέσος 7ος αιώνας π.Χ.
Αρ. 164, 165: 7ος αιώνας π.Χ.

Τα επτά όστρακα που εξετάζονται εδώ συνθέτουν ένα ανομοιογενές σύνο-
λο, όμως εντάσσονται στο ρεπερτόριο της λεπτής γραπτής κεραμικής που 
παραγόταν στην ίδια τη Μεθώνη και στην ευρύτερη περιοχή του Θερμαϊκού 
Κόλπου.

Με εξαίρεση τα δείγματα με αρ. 47 και 164, τα οποία είναι συγκολλη-
μένα από τρία ως πέντε όστρακα, τα υπόλοιπα είναι μεμονωμένα όστρακα 
(δηλαδή όστρακα που δεν έχουν συγκολληθεί σε άλλα). Πρόκειται κυρίως 
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για όστρακα σώματος μικρού ως μεσαίου μεγέθους, αλλά και για τμήματα 
λαιμού (αρ. 165) και λαβής (αρ. 49). Οι διαφορές που παρατηρούνται στην 
κεραμική ύλη και στα λοιπά χαρακτηριστικά υποδεικνύουν ότι, κατά πάσα 
πιθανότητα, το σύνολο αντιπροσωπεύει ισάριθμα αγγεία.329 Τα περισσότερα 
από τα αγγεία αυτά ήταν τροχήλατα, ενώ η τεχνική κατασκευής των αγγεί-
ων που αντιπροσωπεύονται από τα δείγματα με αρ. 44, 45 και 46 παραμέ-
νει αβέβαια (το αγγείο στο οποίο ανήκει το όστρακο με αρ. 45 ήταν όμως 
πιθανότατα χειροποίητο).

Η κεραμική ύλη του οστράκου με αρ. 165 παρουσιάζει τα χαρακτη-
ριστικά εκείνης που απαντά ευρέως στα χειροποίητα κυρίως αγγεία από τη 
Μεθώνη:330 ο πηλός είναι ανοικτός ερυθρόχρωμος (2.5YR 6/6) με μεγάλη 
ποσότητα ασημόχρωμου μαρμαρυγία. Η κεραμική ύλη του οστράκου με αρ. 
49, παρουσιάζει τα χαρακτηριστικά εκείνης που απαντά ευρέως στην τρο-
χήλατη λεπτή κεραμική νοτιοελλαδικού τύπου που παραγόταν στη Μεθώ-
νη:331 ο πηλός είναι ανοικτός ροδοκάστανος (5ΥR 7/4) με τεφρόχρωμο πυ-R 7/4) με τεφρόχρωμο πυ- 7/4) με τεφρόχρωμο πυ-
ρήνα διαφορετικών αποχρώσεων, επιφάνειες που διαφοροποιούνται χρω-
ματικά, μικρή ποσότητα ασημόχρωμου μαρμαρυγία και λίγα μικρά λευκά 
και σκοτεινόχρωμα εγκλείσματα. Τα χαρακτηριστικά της κεραμικής ύλης 
του δείγματος με αρ. 164 δεν είναι πολύ διαφορετικά, αλλά δεν θεωρείται 
βέβαιο ότι το αγγείο είναι τοπικό λόγω της ποιότητας του γανώματός του 
και της πιθανής απόδοσης του οστράκου σε μία οπισθότμητη πρόχου με ιδι-
αίτερη μορφολογία (βλ. παρακάτω).

Η κεραμική ύλη των υπολοίπων οστράκων παρουσιάζει ιδιαιτερότη-
τες, με βάση τις οποίες αυτά αναγνωρίζονται (με διαφορετικό βαθμό βεβαι-
ότητας) ως εισηγμένα από άλλες θέσεις. Σύμφωνα με τεχνολογικά και μορ-
φολογικά στοιχεία, πιθανολογείται ότι οι θέσεις αυτές δεν πρέπει να αναζη-
τηθούν εκτός της ευρύτερης περιοχής του Θερμαϊκού Κόλπου.

Εισηγμένα θεωρούνται τα όστρακα με αρ. 46 και 47, τα οποία συνδέο-
νται στενά μεταξύ τους τόσο ως προς τα χαρακτηριστικά της κεραμικής τους 
ύλης όσο και ως προς την κάλυψη της εξωτερικής τους επιφάνειας από έντο-
να ερυθρό γάνωμα. Ο πηλός είναι ανοικτός καστανόχρωμος (7.5ΥR 6/4)332 
ή ανοικτός κιτρινοκάστανος ως έντονα ωχροκάστανος (10ΥR 6/4 ως 7/4),333 
με σχεδόν ομοιόχρωμη εσωτερική επιφάνεια και τεφρόχρωμο πυρήνα. Περι-
έχει λίγα λευκά, ανοικτά τεφρόχρωμα και σκοτεινόχρωμα εγκλείσματα, με-
γάλη ποσότητα ασημόχρωμου μαρμαρυγία και, στην περίπτωση του δείγ-
ματος με αρ. 47, μεμονωμένες φολίδες χρυσίζοντος. Στην περίπτωση του 
οστράκου με αρ. 44, το ανοικτό τεφροκάστανο (10ΥR 6/2) χρώμα του πηλού 
και το καστανό χρώμα (7.5ΥR 5/3) της εξωτερικής επιφάνειας, καθώς και η 
αμμώδης υφή αποτελούν χαρακτηριστικά που δεν απαντούν στην τοπική 
κεραμική. Παρομοίως, η ανοικτή ροδοκάστανη ως ροδοκάστανη (2.5ΥR 6/4 
ως 5/4) κεραμική ύλη του οστράκου με αρ. 45 παρουσιάζει αρκετό πλούτο 
και ποικιλία εγκλεισμάτων για τα δεδομένα της τοπικής κεραμικής.

Όλα τα εν λόγω όστρακα αποδίδονται σε αγγεία μεσαίου μεγέθους, 
κυρίως σε αγγεία μετάγγισης. Σε λίγες μόνο περιπτώσεις καθίσταται δυνατή 
μία εκτίμηση για το σχήμα που αντιπροσωπεύουν. Για παράδειγμα, με βάση 
την οριζόντια λαβή που σώζει, το όστρακο με αρ. 49 αποδίδεται σε αμφορί-
σκο ή, πιθανότερο, σε υδρία (για το σχήμα αυτό βλ. την ενότητα 3.2.2.6). Και 
τα δύο σχήματα είναι μάλλον σπάνια στη Μακεδονία της Πρώιμης Εποχής 
του Σιδήρου, όμως ο αμφορίσκος απαντά κυρίως στις πρώιμες φάσεις της 
εν λόγω περιόδου.334 Το δείγμα με αρ. 164 αποδίδεται με επιφύλαξη σε οπι-
σθότμητη πρόχου. Η τελευταία απόδοση βασίζεται αποκλειστικά και μόνο 
στην πιθανότατα να συνανήκει το εν λόγω όστρακο με το άνω τμήμα μίας 
αδημοσίευτης οπισθότμητης πρόχου από το ‘Υπόγειο’, η οποία παρουσιά-
ζει ανάγλυφους δακτυλίους εναλλασσόμενους με αυλακώσεις στο άνω και 
κάτω πέρας του λαιμού.335
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Η εξωτερική επιφάνεια καλύπτεται πλήρως από γάνωμα (αρ. 46, 47, 
164) ή φέρει διακόσμηση με ταινίες (αρ. 44, 45, 49, 165). Η εσωτερική επι-
φάνεια των περισσότερων δειγμάτων δεν παρουσιάζει επεξεργασία, όμως 
εκείνη του οστράκου με αρ. 45 είναι λειασμένη.

Τα περιορισμένα μορφολογικά χαρακτηριστικά που σώζουν τα εξε-
ταζόμενα όστρακα δεν ευνοούν τον προσδιορισμό της χρονολόγησής τους. 
Πάντως, τα περισσότερα εξ αυτών προέρχονται από τη φάση επίχωσης του 
‘Υπογείου’, η οποία περιλάμβανε υλικό αναγόμενο στον ύστερο 8ο και στις 
αρχές του 7ου αιώνα π.Χ. Το δείγμα με αρ. 44 προέρχεται από πάσα που 
εκτεινόταν ανάμεσα στη φάση επίχωσης και στην ενδιάμεση φάση, η οποία 
ανάγεται στον (ύστερο 8ο) – μέσο 7ο αιώνα π.Χ. Ψηλότερα και εντός της 
ενδιάμεσης φάσης εντοπίστηκαν τα δείγματα με αρ. 164 και 165, τα οποία 
χρονολογούνται στον 7ο αιώνα π.Χ.

Όλα τα χαράγματα των εξεταζόμενων οστράκων έχουν αποδοθεί μετά 
την όπτηση και τα περισσότερα εντοπίζονται στην εξωτερική επιφάνεια του 
σώματος. Σε μεμονωμένες περιπτώσεις το χάραγμα έχει αποδοθεί κάτω από 
τη γένεση της οριζόντιας λαβής (αρ. 49), στον λαιμό (αρ. 165) ή κάτω από 
την επιφάνεια της βάσης (αρ. 56). Χαράγματα και άλλα σημεία μνημονεύ-
ονται σπάνια στη βιβλιογραφία για την κεραμική από τη Μακεδονία της 
Πρώιμης Εποχής του Σιδήρου336 και μόνο στην περίπτωση της Τορώνης τα 
σημεία αυτά έχουν τύχει συστηματικής μελέτης.337 Μάλιστα, φαίνεται πως 
στην Τορώνη πρόκειται κυρίως για αγγεία τοπικής παραγωγής με σημεία 
που έχουν αποδοθεί τόσο πριν όσο και (σπανιότερα) μετά την όπτηση.

3.2.3 Λεπτή άβαφη κεραμική από τον Θερμαϊκό Κόλπο
3.2.3.1 Οπισθότμητες πρόχοι
Αρ. 50, 51, 52: ύστερος 8ος – αρχές 7ου αιώνα π.Χ.

Μολονότι η οπισθότμητη πρόχους αντιπροσωπεύεται αφειδώς στο αδημο-
σίευτο υλικό από το ‘Υπόγειο’, χαράγματα ή άλλα σημεία εντοπίστηκαν σε 
τέσσερα μόνο αγγεία του τύπου. Η πρόχους με αρ. 14 φέρει γραπτό διάκο-
σμο και ως εκ τούτου εξετάζεται στην ενότητα 3.2.2.5, όμως τα υπόλοιπα 
τρία δείγματα είναι άβαφα και αντιπροσωπεύουν ισάριθμα διαφορετικά 
αγγεία, σωζόμενα πολύ αποσπασματικά. Τα δείγματα με αρ. 51 και 52 δι-
ατηρούν μεγάλο τμήμα της λαβής με μικρό τμήμα του ώμου, ενώ από την 
πρόχου με αρ. 50 σώζεται τμήμα σώματος. Παρότι το τελευταίο δείγμα δεν 
σώζει χαρακτηριστικά στοιχεία του σχήματος, αποδίδεται με αρκετή ασφά-
λεια σε οπισθότμητη πρόχου λόγω των λεπτών τοιχωμάτων και της ιδιαίτε-
ρης επεξεργασίας της επιφάνειάς τους, χαρακτηριστικά τα οποία απαντούν 
ευρύτατα σε αγγεία του ίδιου σχήματος.

Για τα αγγεία του εν λόγω σχήματος, η ελληνική βιβλιογραφία για 
το βόρειο Αιγαίο χρησιμοποιεί ευρέως —αλλά όχι καθολικά ή ανεπιφύλα-
κτα— τον όρο οπισθότμητες πρόχοι. Ο προαναφερθείς όρος προέκυψε κατ’ 
αναλογία του αγγλικού «jugs with cut-away neck»,338 που εισήχθη στη με-
λέτη της κεραμικής από τη Μακεδονία από τον William A. Heurtley.339 Ο 
Μανώλης Ανδρόνικος διατύπωσε την προτίμησή του για τους όρους «πρό-
χους λοξοτμήτου προχοής» ή «ραμφοσχήμου προχοής» αλλά προτίμησε να 
διατηρήσει τον όρο «πρόχοι οπισθοτμήτου προχοής», «προς αποφυγή συγ-
χύσεως».340 Εκδοχές και των τριών όρων εμφανίζονται στην τυπολογία της 
Ιουλίας Βοκοτοπούλου για τα ευρύστομα αγγεία μετάγγισης από τη Βίτσα 
στην Ήπειρο.341 Αντίθετα, η Χάιδω Κουκούλη-Χρυσανθάκη εντάσσει τα αγ-
γεία του εν λόγω σχήματος στις οινοχόες,342 ενώ ενίοτε στη βιβλιογραφία 
εμφανίζεται και ο όρος οπισθότμητες οινοχόες.343 Επιπλέον, στην ελληνική 
περίληψη που συνοδεύει τη μελέτη της Alix Hochstetter για τη χειροποί-
ητη κεραμική του Καστανά τα εν λόγω αγγεία αποκαλούνται υδρίες.344 Οι 
τελευταίες αυτές επιλογές προβληματίζουν καθότι οι συγκεκριμένοι όροι 
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(οινοχόη και υδρία) έχουν καθιερωθεί για διαφορετικά σχήματα της τρο-
χήλατης κεραμικής της Πρώιμης Εποχής του Σιδήρου.345 Πιο ακριβής εί-
ναι ο γερμανικός όρος που χρησιμοποιεί η Hochstetter στο κείμενό της 
«Krug mit gestuftem Hals»,346 ο οποίος αποδίδεται ως «πρόχους με βαθ-
μιδωτό λαιμό».347 Ο όρος αυτός έχει καθιερωθεί στη γερμανική βιβλιογρα-
φία,348 αλλά όχι και στην ελληνική, όπου απαντά σπάνια,349 ενίοτε μάλιστα 
στην παραλλαγή «βαθμιδωτή πρόχους».350 Για τα εξεταζόμενα αγγεία από 
τη Μεθώνη επιλέγεται ο όρος οπισθότμητες πρόχοι που έχει επικρατήσει, 
αλλά ταυτόχρονα, επισημαίνεται η ανάγκη για την καθιέρωση μίας ενιαίας 
ορολογίας για το σύνολο των συγγενών τύπων αγγείων που καλύπτουν οι 
προαναφερθέντες όροι, στο πνεύμα της εργασίας των Βοκοτοπούλου και 
Hochstetter.351

Το σχήμα της οπισθότμητης πρόχου είναι πιθανώς εμπνευσμένο από 
κολοκύθες.352 Τα πρωιμότερα μακεδονικά δείγματα του τύπου ανάγονται 
στην Πρώιμη Εποχή του Χαλκού· το σχήμα καθίσταται ιδιαίτερα δημοφι-
λές στη Μακεδονία (συμπεριλαμβανομένης της περιφέρειας της Μεθώνης) 
κατά την  Ύστερη Εποχή του Χαλκού και την Πρώιμη Εποχή του Σιδήρου και 
επιβιώνει ως την Κλασική περίοδο.353 Ενδεικτική της μεγάλης διάδοσης και 
της υψηλής αντιπροσώπευσης του σχήματος στη Μακεδονία της Πρώιμης 
Εποχής του Σιδήρου είναι η ρήση του Heurtey «This is the period of the 
jug with cut-away neck».354 Oι χειροποίητες οπισθότμητες πρόχοι απο-
τελούν την πολυπληθέστερη κατηγορία αγγείων στον οικισμό του Καστα-
νά355 και στα νεκροταφεία της ευρύτερης περιοχής του Δίου,356 της Βεργί-
νας,357 του Παλιού Γυναικόκαστρου Κιλκίς,358 της Τσαουζίτσας,359 της Νέας 
Φιλαδέλφειας,360 της Ασσήρου361 και της Τορώνης.362 Πολύ συνήθεις είναι 
εξάλλου και αλλού, για παράδειγμα στα νεκροταφεία της Αιανής και άλλων 
θέσεων της δυτικής και κεντρο-δυτικής Μακεδονίας,363 της Τούμπας Θεσ-
σαλονίκης,364 της Θέρμης365 και της Θάσου,366 ή στους οικισμούς στο Βαρδι-
νό (Λιμνότοπος),367 στο Αξιοχώρι (Βαρδαρόφτσα),368 στην Αγχίαλο/Σίνδο,369 
στη Θέρμη,370 στο Καραμπουρνάκι,371 στην Τράπεζα Γκόνα,372 στο Περιβολά-
κι Λαγκαδά373 και στην Άκανθο.374 Αντίθετα, κατά το μεγαλύτερο διάστημα 
της Πρώιμης Εποχής του Σιδήρου, τροχήλατα αγγεία του ίδιου σχήματος εί-
ναι εξαιρετικά σπάνια ως ανύπαρκτα στις ίδιες θέσεις375 και αλλού στη Μα-
κεδονία376 και εξίσου σπάνια είναι τα δείγματα που φέρουν διακόσμηση.377 
Από την πρόσφατη δημοσίευση του υλικού από την Αγχίαλο/Σίνδο διαπι-
στώνεται ότι σε όλο τον 9ο αιώνα π.Χ. και ως τα μέσα του 8ου οι οπισθό-
τμητες πρόχοι ήταν κατά κανόνα χειροποίητες αλλά έκτοτε υπερισχύουν οι 
τροχήλατες.378 Από το ίδιο χρονικό σημείο στη θέση αρχίζει και η παραγωγή 
δειγμάτων με γραπτό διάκοσμο, η οποία κορυφώνεται στον ύστερο 8ο αιώ-
να π.Χ.379 Η τροχήλατη κοσμημένη εκδοχή του σχήματος θεωρείται θεσσα-
λική επινόηση.380

Τα τρία εξεταζόμενα δείγματα από τη Μεθώνη συμμορφώνονται με 
τη γενική εικόνα που έχουμε για τα αγγεία του τύπου στη Μακεδονία· μόνο 
το δείγμα με αρ. 52 σώζει ίχνη τροχού, ενώ και τα τρία είναι άβαφα (η εξω-
τερική επιφάνεια του δείγματος με αρ. 50 είναι στιλβωμένη).381 Τα χειρο-
ποίητα αγγεία της Μακεδονίας δεν υστερούν κατ’ ανάγκη τεχνολογικά των 
τροχήλατων που κατασκευάζονταν νοτιότερα, όπως υποδεικνύουν, για πα-
ράδειγμα, τα λεπτότατα τοιχώματα του δείγματος με αρ. 50.382 Τελευταία 
μάλιστα έχει βάσιμα υποστηριχθεί ότι τουλάχιστον ορισμένες από τις οπι-
σθότμητες πρόχους κατασκευάζονταν με μία σύνθετη τεχνική που περι-
λάμβανε τη χρήση μίας σχεδόν σφαιρικής μήτρας.383

Και οι τρεις πρόχοι που εξετάζονται εδώ θεωρούνται προϊόντα το-
πικής παραγωγής. Ο πηλός τους είναι ερυθρόχρωμος ως ροδοκάστανος 
(2.5ΥR 5/6 ως 5/4)384 και παρουσιάζει διαφορετικά χρώματα στις επιφάνει-
ες εξαιτίας των συνθηκών όπτησης. Περιέχει λίγα λευκά και ελάχιστα σκο-
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τεινόχρωμα μικρά εγκλείσματα,385 πολύ μεγάλη ποσότητα ασημόχρωμου 
μαρμαρυγία και ελάχιστη ποσότητα χρυσίζοντος.

Γενικά, οι οπισθότμητες πρόχοι της Μακεδονίας χαρακτηρίζονται 
από ένα βασικό, αρκετά τυποποιημένο σχήμα. Όπως εύστοχα έχει εξηγή-
σει ο Ανδρόνικος, το —σε γενικές γραμμές— αμετάβλητο σχήμα της οπι-
σθότμητης πρόχου συνεπάγεται δυσκολίες στην τυπολογική κατάταξη και 
τη χρονολόγηση των αγγείων αυτών.386 Έχουν βέβαια προταθεί ορισμένες 
τυπολογίες για το πλήθος των χειροποίητων δειγμάτων από τη Μακεδονία, 
αλλά αυτές αναφέρονται κατά βάση στο υλικό μεμονωμένων θέσεων (όχι 
ευρύτερων γεωγραφικών ενοτήτων) και έχουν μόνο γενικόλογη χρονολογι-
κή σημασία.387 Εξαίρεση φαίνεται να αποτελεί η τυπολογία του Καστανά, η 
οποία έχει μία ευρύτερη απήχηση σε μελέτες υλικού από θέσεις στον μυχό 
του Θερμαϊκού Κόλπου, όπως η Αγχίαλος/Σίνδος388 και η Τράπεζα Γκόνα.389 
Η αποσπασματική διατήρηση του εξεταζόμενου υλικού από τη Μεθώνη 
δεν επιτρέπει την τυπολογική του ένταξη. Εντούτοις, οι δίδυμες ραβδω-
τές λαβές των πρόχων με αρ. 51 και 52 αποτελούν ένδειξη χρονολόγησης 
προς το τέλος της Πρώιμης Εποχής του Σιδήρου.390 Είναι ενδεικτικό ότι δεν 
απαντούν στο πλούσιο δημοσιευμένο σχετικό υλικό από τη Βεργίνα, τον 
Καστανά, την Τορώνη και τη Θάσο (για το οποίο βλ. παραπάνω), εμφανίζο-
νται όμως σε υλικό του 8ου έως 6ου αιώνα π.Χ. από την Αγχίαλο/Σίνδο και 
το Καραμπουρνάκι.391 Τμήμα του ίδιου υλικού φέρει εξάλλου απλό γραπτό 
διάκοσμο, ανάλογο εκείνου της πρόχου με αρ. 14. Το στοιχείο αυτό σπανί-
ζει σε αγγεία του τύπου πρωιμότερα του 8ου αιώνα π.Χ. (βλ. παραπάνω). Η 
χρονολόγηση των αγγείων με αρ. 50, 51 και 52 στον ύστερο 8ο και στις αρ-
χές του 7ου αιώνα π.Χ. υποδεικνύεται από την προέλευσή τους από τη φάση 
επίχωσης του ‘Υπογείου’.

Τα εξεταζόμενα αγγεία φέρουν χαράγματα που έχουν αποδοθεί μετά 
την όπτηση στη λαβή (αρ. 51, 52) ή στο σώμα (αρ. 50). Μάλιστα, τα αγγεία 
με αρ. 51 και 52, τα οποία είναι πανομοιότυπα (στον βαθμό τουλάχιστον που 
σώζονται), φέρουν έκαστο τρία βραχέα χαράγματα στο μέσον του ύψους της 
λαβής. Χάραγμα που έχει αποδοθεί μετά την όπτηση απαντά στον λαιμό 
υστερότερης οπισθότμητης πρόχου από την Αιανή,392 αλλά και σε τμήμα αρ-
χαϊκής οπισθότμητης πρόχου(;) από το Καραμπουρνάκι.393 Επίσης, εγχάρα-
κτη επιγραφή απαντά σε άλλη οπισθότμητη πρόχου από το Καραμπουρνά-
κι.394 Τα χαράγματα που εντοπίζονται στα εξεταζόμενα αγγεία από τη Με-
θώνη δεν πρέπει να συγχέονται με εκείνα που απαντούν σε ορισμένα μα-
κεδονικά αγγεία του ίδιου σχήματος και έχουν αποδοθεί πριν την όπτηση, 
είτε αυτά είναι διακοσμητικά (όπως εκείνα που απαντούν σε δείγματα από 
την Τσαουζίτσα,395 τον Καστανά,396 την Τράπεζα Γκόνα,397 την Τορώνη398 και 
άλλες θέσεις399), είτε αποτελούν σημεία του κεραμέως (όπως εκείνα που 
εντοπίζονται σε τέσσερα δείγματα από την Τορώνη).400 Μία άλλη κατηγορία 
χαραγμάτων αποδίδεται πριν από την όπτηση σε λαβές οπισθότμητων πρό-
χων, προκειμένου οι λαβές αυτές να μοιάζουν συστραμμένες.401 Αλλά και 
αυτά τα χαράγματα δεν έχουν σχέση με εκείνα στις λαβές των οπισθότμη-
των πρόχων με αρ. 51 και 52. Τέλος, όστρακο που ανήκει πιθανότατα στην 
πρόχου με αρ. 50 φέρει οπές που αποδίδονται σε επισκευή.402

3.2.3.2 Λοιπά κλειστά αγγεία
Αρ. 48, 53, 54, 55, 56: ύστερος 8ος – αρχές 7ου αιώνα π.Χ.
Αρ. 166: 7ος αιώνας π.Χ.
Αρ. 167, 168: ύστερος 7ος – 6ος αιώνας π.Χ.

Τα οκτώ όστρακα που εξετάζονται εδώ συνθέτουν ένα ανομοιογενές σύνο-
λο κεραμικής, όμως εντάσσονται στο ρεπερτόριο της λεπτής άβαφης κε-
ραμικής που παραγόταν στην ίδια τη Μεθώνη και στην ευρύτερη περιοχή 
του Θερμαϊκού Κόλπου. Με εξαίρεση το δείγμα με αρ. 56, το οποίο είναι 
συγκολλημένο από δύο όστρακα, η εν λόγω κεραμική συνίσταται σε όστρα-
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κα που είναι μεμονωμένα (δηλαδή σε όστρακα που δεν έχουν συγκολληθεί 
σε άλλα), γεγονός που πάντως οφείλεται σε κάποιο βαθμό στις δυσκολίες 
που παρουσιάζει η συντήρηση της εν λόγω κεραμικής κατηγορίας. Πρόκει-
ται κυρίως για όστρακα σώματος μικρού ως μεσαίου μεγέθους αλλά και για 
τμήματα βάσης (αρ. 56) και λαβής (αρ. 54). Οι διαφορές που παρατηρούνται 
στην κεραμική ύλη των οστράκων υποδεικνύουν ότι το σύνολο αντιπροσω-
πεύει ισάριθμα αγγεία. Τα περισσότερα από αυτά τα αγγεία ήταν τροχήλα-
τα, όμως χειροποίητα ήταν τα δύο αγγεία που αντιπροσωπεύονται από τα 
όστρακα με αρ. 48 και 166.

Η κεραμική ύλη των δειγμάτων με αρ. 53, 55, 56, 166 και 167 πα-
ρουσιάζει τα χαρακτηριστικά εκείνης που απαντά ευρέως στην κεραμική 
από τη Μεθώνη.403 Η ύλη των οστράκων αυτών είναι ανοικτή ερυθρόχρωμη 
(2.5YR 6/6),404 ροδοκάστανη (2.5ΥR 5/4)405 ή ανοικτή καστανέρυθρη (5ΥR 
6/4), με τεφρόχρωμο πυρήνα (αρ. 166, 167). Ενίοτε, η εξωτερική (αρ. 167) 
ή και οι δύο επιφάνειες (αρ. 55, 56, 166) διαφοροποιούνται χρωματικά. Ο 
πηλός περιέχει μεγάλη ως πολύ μεγάλη ποσότητα ασημόχρωμου μαρμαρυ-
γία και ενίοτε φέρει επιπλέον λίγα ως ελάχιστα λευκά (αρ. 53, 56, 167) και 
σκοτεινόχρωμα (αρ. 55, 167) εγκλείσματα μικρού και μεσαίου μεγέθους.

Η κεραμική ύλη των υπολοίπων κεραμικών παρουσιάζει ιδιαιτερότη-
τες, με βάση τις οποίες αυτά αναγνωρίζονται (με διαφορετικό βαθμό βεβαι-
ότητας) ως εισηγμένα από άλλες θέσεις. Σύμφωνα με τεχνολογικά και μορ-
φολογικά στοιχεία, πιθανολογείται ότι οι θέσεις αυτές δεν πρέπει να αναζη-
τηθούν εκτός της ευρύτερης περιοχής του Θερμαϊκού Κόλπου. Το δείγμα 
με αρ. 54 διαφοροποιείται από την τοπική παραγωγή της Μεθώνης με βάση 
τα μικρά εγκλείσματα (αρκετά καστανόχρωμα και λίγα τεφρόχρωμα) που 
χαρακτηρίζουν την κεραμική του ύλη, ενώ ο συνδυασμός σκοτεινόχρωμων 
και καστανέρυθρων εγκλεισμάτων ξεχωρίζει το δείγμα με αρ. 168 από την 
κεραμική τοπικής παραγωγής. Παρομοίως, η κεραμική ύλη του οστράκου 
με αρ. 48 διακρίνεται από το ανοικτό τεφροκάστανο ως ωχροκάστανο (10ΥR 
6/2 ως 6/3) χρώμα της και τα τεφρόχρωμα εγκλείσματά της.

Τα περισσότερα από τα εν λόγω όστρακα αποδίδονται σε αγγεία μεσαί-
ου μεγέθους, μάλλον αγγεία μετάγγισης. Σε μεγαλύτερα σκεύη αποδίδονται 
τα δείγματα με αρ. 48 και 166, το πρώτο σε αγγείο μετάγγισης, το δεύτερο 
σε αποθηκευτικό. Σε λίγες μόνο περιπτώσεις καθίσταται δυνατή μία εκτίμη-
ση για το σχήμα που αντιπροσωπεύεται. Για παράδειγμα, ο επιπεδούμενος 
ώμος του αγγείου με αρ. 53 ανήκει μάλλον σε οπισθότμητη πρόχου (για το 
σχήμα αυτό βλ. την ενότητα 3.2.3.1). Εξάλλου, με βάση την οριζόντια λαβή 
που σώζει, το αγγείο με αρ. 54 αποδίδεται σε αμφορίσκο ή, πιθανότερο, σε 
υδρία (για το τελευταίο σχήμα βλ. την ενότητα 3.2.2.6). Και τα δύο σχήματα 
είναι μάλλον σπάνια στη Μακεδονία της Πρώιμης Εποχής του Σιδήρου όμως 
ο αμφορίσκος απαντά κυρίως στις πρώιμες φάσεις της εν λόγω περιόδου.406

Η επεξεργασία της εξωτερικής επιφάνειας των εξεταζόμενων οστρά-
κων παρουσιάζει έντονη διαφοροποίηση. Είναι αδρολειασμένη (αρ. 48, 54, 
56, 167), λειασμένη (αρ. 53, 168), επιχρισμένη (αρ. 55) ή στιλβωμένη (αρ. 
166). Στίλβωση φέρει και η εσωτερική επιφάνεια του δείγματος με αρ. 166, 
σε αντίθεση με εκείνη των υπολοίπων οστράκων, η οποία δεν παρουσιάζει 
επεξεργασία.

Τα περιορισμένα μορφολογικά χαρακτηριστικά που σώζουν τα εξε-
ταζόμενα όστρακα δεν ευνοούν τον προσδιορισμό της χρονολόγησής τους. 
Πάντως, τα περισσότερα εξ αυτών προέρχονται από τη φάση επίχωσης του 
‘Υπογείου’ (ύστερος 8ος – αρχές 7ου αιώνα π.Χ.). Αντίθετα, τα δείγματα με 
αρ. 167 και 168 προέρχονται από τη φάση κατοίκησης (ύστερος 7ο – 6ο αι-
ώνα π.Χ.), ενώ εκείνο με αρ. 166 από την ενδιάμεση φάση.

Όλα τα χαράγματα των εξεταζόμενων οστράκων έχουν αποδοθεί 
μετά την όπτηση και εντοπίζονται στην εξωτερική επιφάνεια του σώμα-
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τος. Σε μεμονωμένες περιπτώσεις το χάραγμα έχει αποδοθεί κάτω από τη 
γένεση οριζόντιας λαβής (αρ. 102) ή κάτω από την επιφάνεια της βάσης 
(αρ. 56).407 

3.2.4 Λεπτή τεφρόχρωμη κεραμική από τον Θερμαϊκό Κόλπο
Αρ. 169: ύστερος 7ος – 6ος αιώνας π.Χ.
Το όστρακο με αρ. 169 αποτελεί το μόνο δείγμα της τεφρόχρωμης κεραμι-
κής από τον Θερμαϊκό Κόλπο που περιλαμβάνεται στην παρούσα μελέτη. 
Η κατηγορία αυτή κεραμικής αντιπροσωπεύεται πάντως άφθονα στο αδη-
μοσίευτο υλικό από το ‘Υπόγειο’, αλλά και σε ένα άλλο ανασκαφικό σύνολο 
στη Μεθώνη που ανάγεται στο πρώτο μισό του 6ου αιώνα π.Χ.408 Η ίδια κα-
τηγορία είναι ευρέως διαδεδομένη στη Μακεδονία της Πρώιμης Εποχής του 
Σιδήρου.409 Ορισμένοι μελετητές θεωρούν ότι η τεφρόχρωμη κεραμική της 
Μακεδονίας είναι αιολικής έμπνευσης, ενώ άλλοι επιμένουν ότι ακολουθεί 
μία μακεδονική παράδοση αναγόμενη σε μυκηναϊκά πρότυπα της  Ύστερης 
Εποχής του Χαλκού.410 Στη συζήτηση του ζητήματος αυτού δεν μπορεί να 
συμβάλει η εξέταση του πολύ αποσπασματικού δείγματος με αρ. 169.

Το τεφρό χρώμα του εν λόγω αγγείου οφείλεται στις αναγωγικές συν-
θήκες όπτησής του και όχι στα πρωτογενή χαρακτηριστικά του πηλού του. 
Οι προσμίξεις που φέρει ο πηλός αυτός (ελάχιστα μικρά λευκά εγκλείσματα 
και μεγάλη ποσότητα ασημόχρωμου μαρμαρυγία) καθιστούν πιθανή την 
τοπική παραγωγή του αγγείου. Σε κάθε περίπτωση, αποκλείεται η πιθανό-
τητα προέλευσής του από το βορειοανατολικό Αιγαίο όπου επιχωρίαζε η 
παραγωγή τεφρόχρωμης κεραμικής (με διαφορετικά πάντως χαρακτηριστι-
κά, για τα οποία βλ. την ενότητα 3.3.2.5).

Μολονότι συνίσταται σε μικρό όστρακο σώματος, το δείγμα με αρ. 
169 αποδίδεται με ασφάλεια σε μικρό κλειστό αγγείο. Τα λεπτά, σχεδόν ευ-
θέα τοιχώματα ώμου που σώζει καθιστούν πιθανή (αλλά οπωσδήποτε αβέ-
βαιη) την απόδοσή του σε ολπίσκη.411 Τεφρόχρωμες ολπίσκες έχουν εντο-
πισθεί στη Θέρμη412 και στα Άβδηρα,413 αλλά τα δείγματα από τα Άβδηρα 
θεωρούνται εισηγμένα από τη Λέσβο, στην αρχαϊκή τεφρόχρωμη κεραμική 
της οποίας αντιπροσωπεύεται το σχήμα.414 Τα μορφολογικά στοιχεία δεν 
βοηθούν στη χρονολόγηση του αγγείου, αλλά η φάση κατοίκησης από την 
οποία προέρχεται ανάγεται στον ύστερο 7ο και 6ο αιώνα π.Χ.

Το δείγμα με αρ. 169 φέρει χάραγμα στη λειασμένη εξωτερική του 
επιφάνεια. Εξ όσων γνωρίζω χαράγματα και άλλα σημεία δεν απαντούν γε-
νικά στην τεφρόχρωμη κεραμική από τη Μακεδονία.

3.2.5 Λεπτή κεραμική με τεφρό επίχρισμα από τον Θερμαϊκό Κόλπο
Αρ. 57, 59, 60, 61, 62, 65, 66, 67, 68, 69: ύστερος 8ος – αρχές 7ου αιώνα π.Χ.
Αρ. 58, 63, 64: (ύστερος 8ος) – μέσος 7ος αιώνας π.Χ.
Αρ. 170: ύστερος 7ος – (6ος) αιώνας π.Χ.
Μία κεραμική ομάδα, η οποία αντιπροσωπεύεται άφθονα στο ‘Υπόγειο’, χα-
ρακτηρίζεται από ερυθρόχρωμο πηλό, πλούσιο σε ασημόχρωμο μαρμαρυγία 
και φέρει τεφρό επίχρισμα. Η κεραμική αυτή ομάδα, η οποία περιλαμβάνει 
χειροποίητα αγγεία, θεωρείται τοπική καθότι εντοπίστηκε σε μεγάλες πο-
σότητες στο ‘Υπόγειο’, καλύπτει ποικιλία σχημάτων διαφορετικών μεγεθών 
και δεν παρουσιάζει μορφολογικά χαρακτηριστικά που απαντούν σε άλλες 
κεραμικές ομάδες που εξάγονταν ευρέως στο Αιγαίο της εποχής. Παρά ταύ-
τα, δεν μπορεί να αποκλειστεί εντελώς το ενδεχόμενο της παραγωγής της 
σε παραπάνω από μία θέση της ευρύτερης περιοχής, καθώς μάλιστα αντι-
προσωπεύεται επαρκώς τουλάχιστον στο Καραμπουρνάκι.

Από το ‘Υπόγειο’ προέρχονται δεκατέσσερα όστρακα αγγείων που 
αποδίδονται στην εξεταζόμενη κεραμική ομάδα και φέρουν χαράγματα 
(και πάντως όχι άλλα σημεία). Πρόκειται κατά κανόνα για μικρά όστρακα 
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σώματος. Οι διαφορές που παρατηρούνται στο χρώμα της επιφάνειας των 
οστράκων αλλά και σε λεπτομέρειες του σχήματος υποδεικνύουν ότι, κατά 
πάσα πιθανότητα, το σύνολο αντιπροσωπεύει ισάριθμα αγγεία. Όλα τα εξε-
ταζόμενα όστρακα είναι μεμονωμένα, δηλαδή δεν έχουν συγκολληθεί σε 
άλλα, γεγονός που πάντως οφείλεται σε σημαντικό βαθμό στις δυσκολίες 
που παρουσιάζει η συντήρηση της εν λόγω κεραμικής ομάδας.

Το χρώμα του πηλού των αγγείων της εν λόγω ομάδας κυμαίνεται 
από ερυθρόχρωμο (2.5ΥR 5/6)415 ως ανοικτό ερυθρόχρωμο (2.5ΥR 6/6)416 
και σπανιότερα παρουσιάζεται ροδοκάστανο (2.5ΥR 5/4),417 τεφροκόκκινο 
ως ερυθρόχρωμο (10R 5/4 ως 5/6)418 ή ανοικτό καστανόχρωμο (7.5ΥR 6/4 
ως 6/3).419 Σπάνια μόνο παρουσιάζεται ελαφρά χρωματική διαφοροποίηση 
προς την εσωτερική (αρ. 60, 65, 68) ή/και την εξωτερική (αρ. 68, 170) επι-
φάνεια. Πολύ συχνά παρατηρείται πυρήνας διαφορετικών τεφρών αποχρώ-
σεων.420 Ο πηλός περιέχει λίγα ως αρκετά λευκά421 και σπανιότερα λίγα ως 
ελάχιστα σκοτεινόχρωμα422 μικρά εγκλείσματα.423 Σπάνια μόνο απαντούν 
μεγάλα εγκλείσματα και αυτά είναι πάλι λευκά ή/και σκοτεινόχρωμα424 (γι’ 
αυτό και η ομάδα αυτή αγγείων εντάσσεται στη λεπτή κεραμική). Χαρακτη-
ριστική για τα αγγεία της κεραμικής ομάδας είναι η μεγάλη ποσότητα αση-
μόχρωμου μαρμαρυγία, ενώ σπάνια απαντά και ελάχιστη (αρ. 65, 66, 68) ή 
μικρή (αρ. 67) ποσότητα χρυσίζοντος. Γενικά, η κεραμική αυτή ύλη είναι 
χαρακτηριστική του ανατολικού ημίσεως του Θερμαϊκού Κόλπου, και είναι 
σαφώς πιο λεπτή από εκείνες που απαντούν συχνά στη Χαλκιδική, για πα-
ράδειγμα στην Τορώνη.425

Η εξωτερική επιφάνεια καλύπτεται από καλοδιατηρημένο, συνή-
θως πυκνό επίχρισμα, το οποίο προσλαμβάνει χρώμα καστανέρυθρο (5ΥR 
5/3426 ή 2.5ΥR 5/4427), ανοικτό καστανόχρωμο (7.5ΥR 6/3),428 καστανόχρω-
μο (7.5ΥR 5/2)429 τεφροκόκκινο ως καστανέρυθρο (2.5ΥR 5/2 ως 5/3),430 
τεφρόχρωμο ως σκοτεινό τεφρόχρωμο (10ΥR 5/1 ως 4/1431 ή 7.5ΥR 5/1 ως 
4/1432). Στην περίπτωση του δείγματος με αρ. 59, το επίχρισμα είναι πιο 
αραιό, ανοικτό καστανέρυθρο και η επεξεργασία περιλαμβάνει στίλβωση 
(5ΥR 6/4) με τα ίχνη του εργαλείου να είναι εμφανώς διακριτά. Στιλβωμέ-R 6/4) με τα ίχνη του εργαλείου να είναι εμφανώς διακριτά. Στιλβωμέ- 6/4) με τα ίχνη του εργαλείου να είναι εμφανώς διακριτά. Στιλβωμέ-
να είναι πιθανώς και τα υπόλοιπα δείγματα, δεν διατηρούν όμως ίχνη μίας 
τέτοιας επεξεργασίας (αμυδρά ίχνη απαντούν πάντως στο όστρακο με αρ. 
69).433 Τέσσερα μόνο δείγματα παρουσιάζουν επίχρισμα και στην εσωτερι-
κή επιφάνεια. Σε αυτές τις περιπτώσεις το επίχρισμα είναι πιο αραιό από 
ό,τι στην εξωτερική επιφάνεια και κυμαίνεται χρωματικά από καστανέρυ-
θρο (5ΥR 5/4434 ή 2.5ΥR 5/4)435 ως ανοικτό ροδοκάστανο (5ΥR 6/3).436 Εξαί-
ρεση αποτελεί το όστρακο με αρ. 170, το επίχρισμα του οποίου είναι τεφρό-
χρωμο ως σκοτεινό τεφρόχρωμο (10ΥR 5/1 ως 4/1).

Με βάση την ύπαρξη επιχρίσματος στην εσωτερική επιφάνεια και το 
πάχος των τοιχωμάτων τους, τα όστρακα με αρ. 57, 63, 64 και 170 αποδί-
δονται με επιφύλαξη σε κρατηρόσχημα αγγεία. Τα υπόλοιπα όστρακα, τα 
οποία δεν φέρουν επίχρισμα στην εσωτερική επιφάνεια, ανήκουν πιθανώς 
σε αποθηκευτικά αγγεία και αγγεία μετάγγισης μικρού (αρ. 66, 68), μεσαί-
ου (αρ. 60, 62, 65) και μεγάλου (αρ. 58, 59, 61, 67, 69) μεγέθους.

Τα περισσότερα από τα εν λόγω όστρακα προέρχονται από τη φάση 
επίχωσης του ‘Υπογείου’. Σε αυτό αποκλειστικά το στοιχείο βασίζεται η χρο-
νολόγησή τους στον ύστερο 8ο και στις αρχές του 7ου αιώνα π.Χ. Από την εν-
διάμεση φάση του (ύστερου 8ου) – μέσου 7ου αιώνα π.Χ. προέρχεται το δείγ-
μα με αρ. 63, ενώ εκείνα με αρ. 58 και 64 εντοπίστηκαν σε πάσα που εκτεινό-
ταν ανάμεσα στη φάση επίχωσης και στην ενδιάμεση φάση. Τέλος, το δείγμα 
με αρ. 170 προέρχεται από τη φάση κατοίκησης και ως εκ τούτου αποδίδεται 
στον ύστερο 7ο – 6ο αιώνα π.Χ. Με βάση τα στοιχεία αυτά αλλά και το αδημο-
σίευτο υλικό, πιθανολογείται ότι η παραγωγή της εν λόγω κεραμικής ομάδας 
συρρικνώθηκε βαθμιαία κατά τη διάρκεια του 7ου αιώνα π.Χ.
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Όλα τα χαράγματα των εν λόγω οστράκων έχουν αποδοθεί μετά την 
όπτηση. Εξαίρεση αποτελεί το χάραγμα του δείγματος με αρ. 170, το οποίο 
έχει αποδοθεί πριν από την όπτηση και μάλιστα υπερκαλύπτεται από το 
επίχρισμα. Τα χαράγματα εντοπίζονται κατά κανόνα στην εξωτερική επιφά-
νεια του σώματος των οστράκων, όμως στην περίπτωση του δείγματος με 
αρ. 170 το χάραγμα εντοπίζεται στην εσωτερική επιφάνεια, ενώ στην περί-
πτωση του οστράκου με αρ. 57 χαράγματα εκτείνονται στην εξωτερική και 
στην εσωτερική επιφάνεια αλλά και στις ακμές. Εκτός από χαράγματα, το 
όστρακο με αρ. 68 φέρει κυκλική διαμπερή οπή, η οποία αντιπροσωπεύει 
επιδιόρθωση του αγγείου ή δεύτερη χρήση του οστράκου.437 

3.2.6 Χονδροειδής κεραμική με γραπτό διάκοσμο από τον Θερμαϊκο 
Κόλπο: Εμπορικοί αμφορείς
Ζητήματα ονοματολογίας, προσδιορισμού της προέλευσης και της τεχνο-
λογίας, του ρόλου των graffiti και του είδους του περιεχομένου διάφορων 
τύπων πρώιμων ελληνικών εμπορικών αμφορέων θίγονται στην ενότητα 
3.3.3. Πολλά από τα ζητήματα αυτά έχουν έμμεση ή άμεση αναφορά στη 
μελέτη δύο τύπων αμφορέων από τον Θερμαϊκό Κόλπο που εξετάζονται 
παρακάτω. Ο ένας από τους δύο τύπους, ο οποίος περιλαμβάνει τους θερ-
μαϊκούς αμφορείς, έγινε γνωστός στην έρευνα στα τέλη της δεκαετίας του 
1990,438 ενώ ο άλλος, ο οποίος περιλαμβάνει τους ‘μεθωναίους’ αμφορείς, 
προσδιορίζεται εδώ για πρώτη φορά. Αρκετοί ακόμα τύποι αρχαϊκών αμ-
φορέων του βόρειου Αιγαίου έχουν γίνει γνωστοί στην έρευνα κατά την 
τελευταία δεκαπενταετία από ευρήματα σε διάφορες θέσεις της Μεσογείου 
και της Μαύρης Θάλασσας, απροσδιόριστη όμως παραμένει η ακριβής προ-
έλευσή τους από τη Μακεδονία ή/και από τη Θράκη.439

3.2.6.1 ‘Μεθωναίοι’ αμφορείς
Αρ. 9, 20, 70, 71, 72, 73, 75, 76: ύστερος 8ος – αρχές 7ου αιώνα π.Χ.
Αρ. 74: (ύστερος 8ος) – μέσος 7ος αιώνα π.Χ.

Πρόκειται για έναν άγνωστο στη βιβλιογραφία τύπο, ο οποίος αντιπροσω-
πεύεται σε αφθονία στο ‘Υπόγειο’. Το εξεταζόμενο σύνολο περιλαμβάνει 
εννέα τμήματα αμφορέων που φέρουν χαράγματα. Οι αμφορείς με αρ. 9 
και 75 σώζουν πλήρως το περίγραμμά τους, ενώ αρκετά καλοδιατηρημένοι 
είναι οι αμφορείς με αρ. 20 (από τον οποίο όμως ελλείπει ο λαιμός, το χείλος 
και μία λαβή) και αρ. 76 (από τον οποίο ελλείπει το κάτω πέρας). Τέσσερα 
δείγματα σώζουν τμήμα λαιμού με (αρ. 72, 73) ή χωρίς (αρ. 70, 74) λαβή, 
ενώ το δείγμα με αρ. 71 αντιστοιχεί σε μία λαβή. Με βάση τη διαμόρφωση 
του λαιμού και του χείλους αλλά και διαφοροποιήσεις στην όπτηση της κε-
ραμικής ύλης, θεωρείται ότι το σύνολο αντιπροσωπεύει τουλάχιστον επτά 
διαφορετικά αγγεία.

Η κεραμική ύλη των αμφορέων του τύπου παρουσιάζει αξιόλογη 
ομοιογένεια. Το χρώμα του πηλού κυμαίνεται από ανοικτό ερυθρόχρωμο 
(2.5ΥR 5/6)440 ως ανοικτό ερυθροκάστανο (2.5ΥR 6/6 ως 6/4)441 και σπα-
νιότερα ροδοκάστανο (2.5ΥR 5/4).442 H εσωτερική και η εξωτερική επιφά-
νεια (αρ. 9, 72, 73, 74, 76), ή μόνο μία εξ αυτών (η εξωτερική στα δείγματα 
με αρ. 20 και 71 και η εσωτερική στο αγγείο με αρ. 70), διαφοροποιούνται 
χρωματικά από τον πυρήνα και παρουσιάζονται ανοικτές καστανόχρωμες 
(7.5ΥR 6/4)443 και σπανιότερα ροδόχρωμες (7.5ΥR 7/4)444 ή πολύ ανοικτές 
ωχροκάστανες (10ΥR 7/4).445 Η εμφάνιση ενός τεφρόχρωμου πυρήνα εί-
ναι ιδιαίτερα ασυνήθιστη (αρ. 20). Ο πηλός περιέχει αρκετά λευκά και συ-
χνά λίγα σκοτεινόχρωμα μικρά εγκλείσματα, αρκετά μεγάλα λευκά, κυρίως 
αποστρογγυλεμένα εγκλείσματα και μεγάλη ποσότητα ασημόχρωμου μαρ-
μαρυγία.446 Σε αρκετές περιπτώσεις (αρ. 20, 71, 73, 74) παρουσιάζεται και 
μικρή ως ελάχιστη ποσότητα χρυσίζοντος μαρμαρυγία. Μία κεραμική ύλη 
με παρόμοια μακροσκοπικά χαρακτηριστικά απαντά σε μεγάλο τμήμα της 
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κεραμικής από τη Μεθώνη, το οποίο αποδίδεται στην τοπική παραγωγή.447 
Περαιτέρω, οι πετρογραφικές αναλύσεις της Ευαγγελίας Κυριατζή και της 
Ξένιας Χαραλαμπίδου κατέστησαν βάσιμο το ενδεχόμενο της παραγωγής 
των αμφορέων του τύπου στην περιοχή του Θερμαϊκού Κόλπου. Ως εκ τού-
του, πιθανολογείται ότι οι αμφορείς αυτοί κατασκευάζονταν στη Μεθώ-
νη και επομένως μπορούν με επιφύλαξη να ονομαστούν ‘μεθωναίοι’.448 Η 
εκτίμηση αυτή βρίσκει έρεισμα στην εύρεση άφθονου σχετικού υλικού στο 
‘Υπόγειο’. Παρά ταύτα, δεν μπορεί να αποκλεισθεί το ενδεχόμενο παραγω-
γής των αγγείων αυτών και σε άλλες θέσεις της περιοχής.

Με βάση το μέγεθος (ενδεικτικά σημειώνεται ότι το ύψος του αμ-
φορέα με αρ. 75 είναι 0,64μ.) και τα λοιπά χαρακτηριστικά τους, οι ‘με-
θωναίοι’ αμφορείς κατατάσσονται στους εμπορικούς. Εξαίρεση αποτελεί ο 
αμφορέας με αρ. 76, ο οποίος είναι αρκετά μικρότερος (το σωζόμενο ύψος 
είναι 0,38μ., το αρχικό ύψος υπολογίζεται κάτω από 0,45μ.) και θεωρείται 
επιτραπέζιος. Οι εν λόγω αμφορείς χαρακτηρίζονται από ένα παχύ ωοειδές 
(αρ. 9, 20, 75) σώμα (λεπτότερο στην περίπτωση του επιτραπέζιου αμφο-
ρέα με αρ. 76), το οποίο εδράζεται σε στενή, υψηλή δακτυλιόσχημη και ελα-
φρώς κωνική βάση (αρ. 9, 20, 75). Ο λαιμός είναι γενικά αρκετά βραχύς (αρ. 
9, 72, 73, 75), με τοιχώματα που ανοίγουν ελαφρά προς τα πάνω (αρ. 9, 70, 
72, 73, 74, 75), όμως ο επιτραπέζιος αμφορέας με αρ. 76 έχει κάπως υψηλό-
τερο λαιμό με ελαφρά κοίλα τοιχώματα. Ενίοτε (αρ. 9, 72, 73) ο λαιμός φέρει 
ανάγλυφες ραβδώσεις/αυλακώσεις. Το χείλος είναι συνήθως αποστρογγυ-
λεμένο με λοξή, σχεδόν επίπεδη την κάτω επιφάνεια (αρ. 9, 70, 73, 74, 75) 
αλλά παχύτερο, κυκλικής διατομής, στην περίπτωση του δείγματος με αρ. 
72. Ιδιότυπο είναι το ανακαμπτόμενο χείλος του επιτραπέζιου αμφορέα με 
αρ. 76. Η λαβή έχει συνήθως πεπλατυσμένη ελλειψοειδή διατομή (αρ. 9, 20, 
73, 75, 76), όμως εκείνη του δείγματος με αρ. 72 φέρει επιπλέον κεντρική 
χαμηλή νεύρωση στη ράχη της και κοιλότητα στην εσωτερική επιφάνεια 
του λαιμού στο σημείο πρόσφυσης της λαβής σε αυτόν.449 Ελαφρώς διαφο-
ρετική είναι η λαβή ελλειψοειδούς διατομής του αρ. 71.450 Με εξαίρεση τον 
επιτραπέζιο αμφορέα με αρ. 76, τα αγγεία του τύπου έχουν λαβή πλάτους 
0,035–0,042μ.451 

Η διακόσμηση των ‘μεθωναίων’ αμφορέων αποδίδεται πάνω σε λεια-
σμένη επιφάνεια (αρκετά στιλπνή στην περίπτωση του αμφορέα με αρ. 72), 
με τη λείανση να εκτείνεται κατά κανόνα και στο εσωτερικό του λαιμού.452 
Η διακόσμηση συνίσταται σε λεπτές, ως επί το πλείστον μεμονωμένες και 
αραιά διατεταγμένες ταινίες που αποδίδονται με εξίτηλο μελανό ως καστα-
νέρυθρο γάνωμα κυμαινόμενης πυκνότητας. Μία ταινία περιθέει τη βάση 
(αρ. 9, 20, 75), δύο (αρ. 9, 20) ως έξι (αρ. 75) το σώμα μέχρι το ύψος της γέ-
νεσης των λαβών, όπου εντοπίζεται ζεύγος ταινιών (αρ. 9, 20, 75 και πιθα-
νώς 73). Το ζεύγος αυτό απαντά και στον επιτραπέζιο αμφορέα με αρ. 76, ο 
οποίος φέρει επίσης ομάδα τριών ταινιών λίγο χαμηλότερα. Μία ταινία δια-
τρέχει τη μετάβαση από τον ώμο στον λαιμό (αρ. 9, 72, 73, 74, 75, 76) και μία 
άλλη το άνω πέρας του τελευταίου (αρ. 9, 70, 72, 73, 74, 75, 76). Το χείλος 
φέρει μία πλατιά (αρ. 9, 72, 73) και δύο (αρ. 70, 74) ή τρεις (αρ. 75) λεπτότε-
ρες ταινίες, ή καλύπτεται πλήρως από γάνωμα (αρ. 76). Η λαβή φέρει κατά 
κανόνα κάθετη ταινία στον κεντρικό άξονα της ράχης της (αρ. 9, 20, 71, 72, 
73, 75, 76). Στα καλά σωζόμενα δείγματα με αρ. 20, 75 και 76, η ταινία αυτή 
εκτείνεται κάτω από τη γένεση της λαβής και, σε μία περίπτωση (αρ. 76), 
παρουσιάζει αγκιστροειδή απόληξη. Κυκλική (αρ. 71) ή ημικυκλική (αρ. 76) 
ταινία περιβάλλει τη γένεση των λαβών (στον ώμο) σε μεμονωμένα δείγμα-
τα. Αντίθετα, συχνή είναι η κόσμηση της πρόσφυσης των λαβών στον λαιμό 
με τοξοειδή (αρ. 9, 73, 74, 76) ή οριζόντια (αρ. 72) ταινία.453

Από τη συνολική αυτή εξέταση των χαρακτηριστικών της κεραμικής 
ύλης, του σχήματος και της διακόσμησης αναδεικνύεται η αξιόλογη ομοι-
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ογένεια του εξεταζόμενου τύπου. Ιδιαίτερες ομοιότητες σε δευτερεύοντα 
στοιχεία του σχήματος και της διακόσμησης (για παράδειγμα, ως προς τις 
ανάγλυφες ραβδώσεις στον λαιμό) παρουσιάζουν οι αμφορείς με αρ. 9 και 
73, οι οποίοι, πιθανολογείται, είναι προϊόντα του ίδιου εργαστηρίου, αν όχι 
του ίδιου τεχνίτη.

Οι ‘μεθωναίοι’ αμφορείς παρουσιάζουν μία γενική μορφολογική συγ-
γένεια με αμφορείς από το ανατολικό Αιγαίο, ιδίως με τους κλαζομενιακούς 
αλλά και με έναν τύπο μιλησιακών αμφορέων. Προκειμένου να αποφευχθεί 
σύγχυση διαφορετικών τύπων και να διευκολυνθεί η αναγνώριση ‘μεθωναί-
ων’ αμφορέων εκτός της συγκεκριμένης θέσης εξετάζονται παρακάτω ανα-
λυτικά οι ομοιότητες και κυρίως οι διαφορές μεταξύ των εν λόγω τύπων.

Οι ‘μεθωναίοι’ αμφορείς ομοιάζουν ελαφρώς με τους κλαζομενια-
κούς, ιδίως ως προς τη διακόσμηση ταινιών. Παρά ταύτα, οι δύο τύποι έχουν 
διακριτή κεραμική ύλη, με εκείνη των κλαζομενιακών να είναι ροδοκίτρινη 
ως ροδόχρωμη, ενίοτε με τεφρόχρωμο πυρήνα, και να περιέχει λευκά και 
συχνά καστανόχρωμα εγκλείσματα αλλά και ασημόχρωμο κυρίως μαρμα-
ρυγία.454 Επίσης, το χείλος των κλαζομενιακών αμφορέων είναι συνήθως 
σαφώς παχύτερο από εκείνο των ‘μεθωναίων’. Διαφορές εντοπίζονται και 
σε λεπτομέρειες της διακόσμησης. Οι ‘μεθωναίοι’ έχουν λειασμένη επιφά-
νεια ενώ οι κλαζομενιακοί φέρουν ένα είδος λεπτού επιχρίσματος.455 Οι ται-
νίες που διακοσμούν τους ‘μεθωναίους’ αμφορείς έχουν μικρό πάχος (0,4 
έως 0,9 εκατοστά), ενώ εκείνες των κλαζομενιακών μεγάλο (2 έως 4 εκατο-
στά),456 γι’ αυτό οι τελευταίοι είναι γνωστοί στη βιβλιογραφία και ως «αμφο-
ρείς με παχιές ταινίες».457 Επιπλέον, η αραιή διάταξη των ταινιών στους ‘με-
θωναίους’ αμφορείς αντιδιαστέλλεται με τη συχνή ομαδοποίηση ταινιών, η 
οποία παρατηρείται στους κλαζομενιακούς. Εξάλλου, οι ταινίες που διακο-
σμούν τις λαβές των ‘μεθωναίων’ αμφορέων δεν προεκτείνονται ως χαμηλά 
στην κοιλιά, όπως των κλαζομενιακών,458 ενώ η λεπτή ταινία αμέσως κάτω 
από το χείλος είναι αποκλειστικό χαρακτηριστικό των ‘μεθωναίων’. Τέλος, 
σύμφωνα με τα διαθέσιμα δεδομένα, οι κλαζομενιακοί αμφορείς δεν εμφα-
νίζονται πριν από τα μέσα του 7ου αιώνα π.Χ.459 Αντίθετα όλοι σχεδόν οι ‘με-
θωναίοι’ αμφορείς που εξετάζονται εδώ προέρχονται από τη φάση επίχωσης 
του ‘Υπογείου’ και επομένως χρονολογούνται πριν το χρονικό αυτό σημείο. 
Στην ενδιάμεση φάση του (ύστερου 8ου) – μέσου 7ου αιώνα π.Χ. ανάγεται 
μόνο το δείγμα με αρ. 74 καθώς και λίγα ακόμα, αδημοσίευτα όστρακα αγ-
γείων του τύπου. Ως εκ τούτου, πιθανολογείται η διακοπή της παραγωγής 
των ‘μεθωναίων’ αμφορέων κατά τη διάρκεια του 7ου αιώνα π.Χ.

Στενότερη μορφολογική συγγένεια διαπιστώνεται ανάμεσα στους 
‘μεθωναίους’ αμφορείς και σε έναν από τους πολλούς τύπους μιλησιακών 
αμφορέων (γενικά για τους μιλησιακούς αμφορείς βλ. την ενότητα 3.3.3.5). 
Πρόκειται για τύπο που αναδείχθηκε πρόσφατα με την ονομασία τύπος Βύ-
βλου, η εμφάνιση του οποίου τεκμηριώνεται καλά από το δεύτερο μισό του 
7ου αιώνα π.Χ.460 αλλά ενδεχομένως ανάγεται ήδη στα τέλη του 8ου ή στις 
αρχές του 7ου αιώνα π.Χ.461 Η πρώιμη αυτή χρονολόγηση συμπίπτει με εκεί-
νη της εμφάνισης των ‘μεθωναίων’ αμφορέων και καθιστά πολύ πιθανή την 
εξάρτηση των τελευταίων από τους μιλησιακούς αμφορείς του συγκεκρι-
μένου τύπου.

Σε κάθε περίπτωση, οι δύο τύποι έχουν διακριτή κεραμική ύλη, με 
εκείνη των μιλησιακών να είναι σαφώς πιο ανοικτόχρωμη, συγκεκριμένα 
ανοικτή ωχροκάστανη (10YR 7/3 ή 8/2) ως ροδόχρωμη (7/5YR 7/3), με πυ-
ρήνα που κυμαίνεται από καστανόχρωμος ως τεφρόχρωμος.462 Η ίδια ύλη 
διακρίνεται από υψηλή περιεκτικότητα σε μαρμαρυγία και ενίοτε περιέχει 
λίγα μόνο σκοτεινόχρωμα και κυρίως λευκά εγκλείσματα. Η ποσότητα των 
λευκών εγκλεισμάτων των μιλησιακών αμφορέων τύπου Βύβλου είναι πά-
ντως σαφώς μικρότερη από εκείνη που απαντά στους ‘μεθωναίους’.463 Εξάλ-
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λου, το αποστρογγυλεμένο χείλος των ‘μεθωναίων’ αμφορέων διαφοροποι-
είται ξεκάθαρα από το ψιλόλιγνο, πεπλατυσμένο χείλος των μιλησιακών.464 
Ο έντονα κωνικός λαιμός αρκετών μιλησιακών αμφορέων με τις ανάγλυφες 
ραβδώσεις δεν χαρακτηρίζει τους αμφορείς της Μεθώνης. Οι τελευταίοι πα-
ρουσιάζουν λαιμό ελαφρά κωνικό ή κυλινδρικό, ο οποίος ενίοτε μόνο φέρει 
ανάγλυφες ραβδώσεις και αυλακώσεις (αρ. 9, 72, 73). Τέλος, οι εν λόγω μιλη-
σιακοί αμφορείς θυμίζουν τους ‘μεθωναίους’ ως προς τις λεπτές, μεμονωμέ-
νες κυρίως και αραιά διατεταγμένες ταινίες που φέρουν. Αντίθετα από τους 
‘μεθωναίους’ όμως, οι μιλησιακοί αμφορείς τύπου Βύβλου έχουν ολόβαφο 
χείλος, κάτω από το οποίο συχνά δεν εντοπίζεται ταινία.465

Περιορισμένο είναι το σύνολο των αγγείων που είναι γνωστά από δι-
άφορες θέσεις της Μεσογείου και μπορούν να συνδεθούν με τους ‘μεθω-
ναίους’ αμφορείς ή τους μιλησιακούς αμφορείς τύπου Βύβλου. Η ασφαλής 
απόδοση των αγγείων αυτών σε έναν από τους δύο τύπους είναι συχνά επι-
σφαλής, λόγω της κατάστασης διατήρησής τους αλλά και της ανεπαρκούς 
περιγραφής και αποτύπωσής τους στα σχετικά δημοσιεύματα. Το σύνολο 
αυτών των αμφορέων περιλαμβάνει ένα αγγείο από τη Βύβλο,466 ένα άλλο 
προερχόμενο από έναν κυπρο-αρχαϊκό ΙΙ τάφο στη Σαλαμίνα της Κύπρου,467 
τέσσερα δείγματα από τη Ρόδο,468 πέντε αγγεία από δύο οικιστικά σύνολα 
του μέσου 7ου αιώνα π.Χ. στην Incoronata της Ιταλίας469 και δύο αδημοσί-
ευτα δείγματα από τη Σίριδα, επίσης στην Ιταλία, τα οποία ανάγονται στον 
ύστερο 7ο αιώνα π.Χ.470 Σε πρωτογενή δημοσιεύματα τα περισσότερα από 
αυτά τα αγγεία έχουν αναγνωριστεί ως προερχόμενα από το ανατολικό Αι-
γαίο και σε μία πρόσφατη μελέτη αναγνωρίζονται ως μιλησιακά.471 Μετά 
την αναγνώριση των ‘μεθωναίων’ αμφορέων το ζήτημα χρήζει επανεξέτα-
σης. Οι διαθέσιμες περιγραφές των αγγείων από την Κύπρο472 και την In-In-
coronata δεν επιτρέπουν σαφή απόδοση,473 ενώ σχετικά στοιχεία δεν είναι 

Χάρτης 4

Η διασπορά των ‘μεθωναίων’ 

εμπορικών αμφορέων στο βόρειο  

Αιγαίο του 8ου – 7ου αιώνα π.Χ.:  

4. Αγχίαλος/Σίνδος(;), 31. Θάσος(;),  

32. Θέρμη(;), 34. Καραμπουρνάκι,  

43. Λείβηθρα.

31;

43

34;
4;

32;
M
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διαθέσιμα για τα δείγματα από τη Βύβλο, τη Ρόδο και τη Σίριδα. Πάντως, 
το αρκετά ψιλόλιγνο χείλος κάποιων από τα αγγεία που βρέθηκαν στην Ιτα-
λία474 προσεγγίζει εκείνο των μιλησιακών αγγείων. Αντίθετα, με τον τύπο 
των ‘μεθωναίων’ συνδέονται στενά αδημοσίευτα σύνολα δειγμάτων από τα 
Λείβηθρα Πιερίας,475 πιθανώς την Αγχίαλο/Σίνδο,476 το Καραμπουρνάκι477 
και πιθανώς τη Θέρμη478 (βλ. Χάρτη 4). Στον ίδιο τύπο πιθανώς ανήκει ένα 
τμήμα λαιμού και αποστρογγυλεμένου χείλους αμφορέα από τη Μίλητο (ο 
οποίος έχει θεωρηθεί εισηγμένος),479 ένα ανάλογο τμήμα αμφορέα από τη 
Θάσο480 και μία βάση από τον Κομμό.481 Τέλος, ορισμένα δείγματα από την 
Ιταλία παρουσιάζουν ταινία κάτω από το χείλος,482 τυπικό χαρακτηριστικό 
των ‘μεθωναίων’ αμφορέων, το οποίο απουσιάζει από τους δημοσιευμέ-
νους μιλησιακούς που έχουν βρεθεί στη Μίλητο αλλά απαντά σε ελάχιστα 
δείγματά τους που είναι γνωστά από άλλες θέσεις. 

Όλα τα δείγματα ‘μεθωναίων’ αμφορέων που δημοσιεύονται εδώ φέ-
ρουν χαράγματα που έχουν αποδοθεί μετά την όπτηση (στην περίπτωση του 
δείγματος με αρ. 9 σώζεται τμήμα επιγραφής). Τα χαράγματα απαντούν κυ-
ρίως στη λαβή (αρ. 9, 20, 71, 72, 73, 75, 76) και σπανιότερα στο χείλος (αρ. 
74, 75), στον λαιμό (αρ. 70) ή στον ώμο (αρ. 9). Με εξαίρεση τα δείγματα με 
αρ. 9, 72 και 75, τα εξεταζόμενα αγγεία σώζουν μόνο ένα χάραγμα, συχνά 
αποτελούμενο από περισσότερα του ενός στοιχεία (πάντως τα περισσότερα 
δείγματα διατηρούνται πολύ αποσπασματικά). Η λαβή του αγγείου με αρ. 
72 φέρει χαράγματα και οπές, τα οποία ενδεχομένως αποδόθηκαν σε διαφο-
ρετικές στιγμές.483 Δύο γράμματα σώζονται στον ώμο του αμφορέα με αρ. 
9 και ένα σύμβολο στη γένεση της σωζόμενης λαβής του. Τέλος, στην περί-
πτωση του αμφορέα με αρ. 75, χαράγματα φέρουν οι δύο λαβές αλλά και το 
χείλος. Οι λαβές του συγκεκριμένου αγγείου αλλά και η σωζόμενη λαβή των 
δειγμάτων με αρ. 72 και 73 φέρουν ομάδα τριών χαραγμάτων. Τα χαράγμα-
τα αυτά παραπέμπουν σαφώς στην ομάδα τριών βραχέων, οριζόντιων χα-
ραγμάτων, η οποία αποδίδεται στο κάτω ήμισυ της ράχης της λαβής τεσσά-
ρων θερμαϊκών αμφορέων (αρ. 77, 78, 79, 81) και στη λαβή τριών σαμιακών 
αμφορέων (αρ. 114, 121 και 122), όλων προερχόμενων από το ‘Υπόγειο’. 
Η σημασία της «σύμπτωσης» αυτής διερευνάται περαιτέρω στην ενότητα 
3.4.4. Τέλος, το χάραγμα στη λαβή του αγγείου με αρ. 20 βρίσκει κοντινό 
(αλλά όχι ακριβές) παράλληλο στον λαιμό ενός από τα προαναφερθέντα αγ-
γεία από την Incoronata της Ιταλίας.484 Τα χαράγματα που απαντούν στους 
‘μεθωναίους’ αμφορείς δεν είναι διαφωτιστικά ως προς το περιεχόμενο των 
αγγείων. Σύμφωνα όμως με τον Στέφανο Βυζάντιο, η Μεθώνη φημιζόταν 
για την αμπελουργία της (βλ. Κεφάλαιο 1),485 οπότε αν οι ‘μεθωναίοι’ αμ-
φορείς κατασκευάζονταν πράγματι εκεί, θα περιείχαν κατά βάση (αλλά όχι 
αποκλειστικά) οίνο.

3.2.6.2 Θερμαϊκοί αμφορείς
Αρ. 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85: ύστερος 8ος – αρχές 7ου  
αιώνα π.Χ.

Η ανακάλυψη αμφορέων του εν λόγω τύπου στη Μεθώνη είναι γενικώς 
γνωστή στην έρευνα.486 Πράγματι, πολλά δείγματα αγγείων του τύπου εντο-
πίστηκαν στο ‘Υπόγειο’ και εννέα εξ αυτών φέρουν χαράγματα ή άλλα ση-
μεία. Με βάση τον αριθμό χειλέων και λαιμών, εκτιμάται ότι το σύνολο 
αντιπροσωπεύει τουλάχιστον τέσσερα διαφορετικά αγγεία.

Τέσσερα από τα εννέα τμήματα (αρ. 77, 79, 80, 81) σώζουν μία λαβή 
μαζί με τμήμα ώμου, λαιμού και χείλους. Σε μία περίπτωση (αρ. 83) διατη-
ρείται μόνο μία λαβή και σε άλλες τρεις ένα όστρακο σώματος (αρ. 82, 84, 
85), ενώ το αγγείο με αρ. 77 σώζει μεγάλο τμήμα του σώματος και τμήματα 
δύο λαβών (όχι όμως τμήμα λαιμού ή χείλους).

Ο Paul Bernard, που πρώτος μελέτησε αγγεία του τύπου, τα ονό-
μασε amphores à décor géometrique,487 ενώ ο Richard Catling, που έχει 



155 

εκπονήσει την πληρέστερη σχετική μελέτη και τυπολογία, τα ενέταξε στη 
λεγόμενη Ομάδα ΙΙ (Group II) της κατάταξής του (Ομάδα ΙΙ του Catling – 
Catling’s Group II· για την πρωιμότερη Ομάδα Ι βλ. παρακάτω).488 Στην 
ελληνική βιβλιογραφία γίνεται συχνά αναφορά στην Ομάδα ΙΙ του Catling 
αλλά ταυτόχρονα απαντούν οι όροι υποπρωτογεωμετρικοί αμφορείς,489 
βορειοελλαδικοί490 ή βορειοελλαδικοί υποπρωτογεωμετρικοί491 αμφορείς, 
«ντόπιοι» γεωμετρικοί αμφορείς492 αλλά και γεωμετρικοί αμφορείς με ομό-
κεντρους κύκλους.493 Στη διεθνή βιβλιογραφία απαντά επίσης ο όρος αμ-
φορείς του βόρειου Αιγαίου (τύπου ΙΙ).494 Είναι προφανές ότι η ύπαρξη δια-
φορετικών όρων για αγγεία του ίδιου τύπου προκαλεί σύγχυση. Ως εκ τού-
του προτάσσεται εδώ μία επαναδιαπραγμάτευση της ονομασίας του τύπου 
αλλά και μία συνοπτική παρουσίαση των χαρακτηριστικών του (τα οποία 
εξετάζονται αναλυτικότερα παρακάτω).

Πρόκειται για μεγάλους εμπορικούς αμφορείς με ιδιόμορφες ως προς 
τη διατομή λαβές και διακόσμηση μεγάλων ομάδων πολλών ομόκεντρων 
κύκλων στον ώμο. Οι αμφορείς αυτοί παράγονταν στον 8ο κυρίως αιώνα 
π.Χ. σε μία ή περισσότερες θέσεις του Θερμαϊκού Κόλπου και διακινούνταν 
κυρίως στο βόρειο ήμισυ του Αιγαίου. Οι διάφορες ονομασίες που έχουν 
αποδοθεί στα αγγεία αυτά δίνουν έμφαση σε ένα ή περισσότερα από τα 
βασικά χαρακτηριστικά τους (χρονολόγηση, τεχνοτροπία, προέλευση) αλλά 
κρίνονται ανεπαρκείς. Ο όρος «υποπρωτογεωμετρικοί» αναφέρεται τόσο 
στη χρονολόγηση των αγγείων όσο και στην κόσμησή τους με μοτίβα που 
εμφανίζονται στο ρεπερτόριο της Πρωτογεωμετρικής περιόδου. Ο συγκε-
κριμένος τύπος αμφορέων όμως δεν είναι ο μόνος που φέρει απλά μοτίβα, 
τα οποία εμφανίζονται σε πρωτογεωμετρικά ή και πρωιμότερα αγγεία. Γε-
νικά, είναι μάλλον επισφαλής η ονοματοθεσία εμπορικών αμφορέων με τε-
χνοτροπικούς όρους που αφορούν κατεξοχήν τη λεπτή κεραμική. Εξάλλου, 
ο όρος «γεωμετρικοί» αμφορείς αναφέρεται στη χρονική περίοδο εμφάνι-
σης των εν λόγω αμφορέων, αποσιωπά όμως το γεγονός ότι οι αμφορείς 
αυτοί συνεχίζουν να παράγονται για κάποιο διάστημα μετά το τέλος της 
Γεωμετρικής περιόδου, ενώ προδρομικές μορφές τους είναι γνωστές ήδη 
από την αυγή της Πρωτογεωμετρικής περιόδου (βλ. παρακάτω). Το σύνθε-
το όνομα «γεωμετρικοί αμφορείς με ομόκεντρους κύκλους» προβληματίζει 
καθότι ομόκεντροι κύκλοι δεν παρουσιάζονται αποκλειστικά σε γεωμετρι-
κούς αμφορείς του τύπου. Για παράδειγμα, οι γεωμετρικοί αμφορείς τύπου 
SOS φέρουν κατά κανόνα ομάδες ομόκεντρων κύκλων στον λαιμό (βλ. την 
ενότητα 3.3.3.3). Για τον ίδιο λόγο πρέπει να απορριφθεί ο ακόμη γενικότε-
ρος όρος που χρησιμοποίησε ο Bernard (amphores à décor géometrique). 
Από την άλλη πλευρά, ο όρος που χρησιμοποιεί ο Catling (Ομάδα ΙΙ – Group 
II) είναι ασαφής, ιδίως για τους μη ειδικούς. Επιπλέον, είναι αμφίβολο αν 
μία ενιαία τυπολογία (όπως αυτή του Catling) μπορεί να καλύψει επαρ-
κώς αγγεία που προέρχονται από διαφορετικά κέντρα παραγωγής.495 Ως εκ 
τούτου, θεωρώ προτιμότερη μία πρόταση για την ονοματοθεσία του τύπου 
στη βάση ενός γεωγραφικού προσδιορισμού. Άλλωστε, η απόδοση ονομα-
σίας προέλευσης στους εμπορικούς αμφορείς είναι ιδιαίτερα διαδεδομένη 
στη διεθνή βιβλιογραφία, έστω κι αν ενίοτε αυτή τίθεται εντός εισαγωγικών 
λόγω αβεβαιοτήτων. Ο χρησιμοποιούμενος όρος βορειοελλαδικοί αμφορείς 
είναι πολύ ευρύς και προκαλεί την εσφαλμένη εντύπωση ότι ένας μόνος 
τύπος εμπορικού αμφορέα παραγόταν σε ολόκληρη τη βόρεια Ελλάδα. Πιο 
συγκεκριμένος και εύστοχος θεωρείται ο εδώ προτεινόμενος όρος «θερμα-
ϊκοί αμφορείς» (Thermaic amphoras), ο οποίος αφενός υπομνηματίζει τη 
γενική συμφωνία των μελετητών για την παραγωγή των συγκεκριμένων αγ-
γείων στην περιοχή (κυρίως) του Θερμαϊκού Κόλπου και αφετέρου παρου-
σιάζει αντιστοιχία με τους όρους που χρησιμοποιούνται για άλλους τύπους 
τύπους ελληνικών αμφορέων (π.χ. κορινθιακοί, σαμιακοί). Ο συγγενικός 



156 

όρος «θερμαίοι αμφορείς», που θα μπορούσε θεωρητικά να προταθεί, φα-
ντάζει ίσως πιο εύχρηστος στην ελληνική και σε ορισμένες ξένες γλώσσες, 
αλλά πρέπει να αποφευχθεί καθότι παραπέμπει αποκλειστικά στη Θέρμη, 
στην αρχαία πόλη στον μυχό του Θερμαϊκού Κόλπου, η οποία εκτιμάται ότι 
εκτεινόταν κωμηδόν σε τμήμα της σημερινής Θεσσαλονίκης (από την Πα-
λιά Πόλη και την Τούμπα ως το Καραμπουρνάκι και ενδεχομένως νοτιότε-
ρα, ως τη σημερινή Θέρμη).496 Αρκετά στοιχεία που εξετάζονται παρακάτω 
συνηγορούν στην ύπαρξη περισσοτέρων του ενός κέντρων παραγωγής των 
εν λόγω αμφορέων στην περιοχή του Θερμαϊκού Κόλπου. Ως εκ τούτου, 
πρέπει να αποφευχθεί μία ονοματοθεσία που βασίζεται σε ένα συγκεκρι-
μένο κέντρο της περιοχής και να προτιμηθεί ο ευρύτερος όρος «θερμαϊκοί 
αμφορείς». Ο όρος αυτός βεβαίως δεν αποκλείει το ενδεχόμενο παραγωγής 
αγγείων του ίδιου τύπου και σε θέσεις εκτός της περιοχής του Θερμαϊκού 
Κόλπου. Αυτό το φαινόμενο, το οποίο έχει επανειλημμένα διαπιστωθεί ανα-
φορικά με άλλους τύπους πρώιμων ελληνικών αμφορέων (π.χ. κορινθια-
κούς ή σαμιακούς), δεν συνεπάγεται επιπλοκές στην ονοματολογία (βλ. την 
ενότητα 3.3.3).

Η αποσαφήνιση των γενικών χαρακτηριστικών του εν λόγω τύπου 
αμφορέα και της καταγωγής του οφείλονται στην προαναφερθείσα μελέτη 
του Βρετανού αρχαιολόγου Catling,497 του οποίου η ανάλυση εμπλουτίζε-
ται στις παραγράφους που ακολουθούν με βάση τα ευρήματα της Μεθώ-
νης. Σύμφωνα με τον Catling, ο πηλός των αμφορέων είναι πολύ ανοικτός 
καστανόχρωμος με ελαφρώς ή έντονα τεφρόχρωμο πυρήνα,498 και εμφανώς 
πιο ερυθρωπή ή σκοτεινή καστανόχρωμη εσωτερική επιφάνεια. Παρουσι-
άζεται χονδροειδής και περιέχει μεγάλη ποσότητα χρυσίζοντος και ασημό-
χρωμου μαρμαρυγία, σχιστολιθικά εγκλείσματα, μικρά εγκλείσματα χαλα-
ζία, σκοτεινόχρωμα εγκλείσματα, κεραμικές συσσωματώσεις (clay pellets) 
και θραύσματα οστρέων. Στην τομή των οστράκων ο πυρήνας πλαισιώνεται 
ενίοτε από κιτρινωπό ή ροδοκάστανο μανδύα.

Η κεραμική ύλη του εξεταζόμενου υλικού από τη Μεθώνη είναι πα-
ρεμφερής. Ο πηλός είναι ανοικτός καστανέρυθρος (2.5ΥR 6/4499 και σπά-
νια 5ΥR 6/3500) με ανοικτό τεφρόχρωμο πυρήνα διάφορων αποχρώσεων και 
ανοικτή ερυθρόχρωμη (2.5ΥR 6/6501 ή 2.5ΥR 7/6502), ανοικτή καστανέρυθρη 
(5ΥR 6/4 ως 6/3503 ή 2.5ΥR 6/4504), ροδόχρωμη (7.5ΥR 7/4)505 ή τεφρορό-
δινη (7.5ΥR 6/2)506 εσωτερική επιφάνεια (για την εξωτερική επιφάνεια βλ. 
παρακάτω). Ο πηλός περιέχει πάρα πολλά λευκά και πολλά σκοτεινόχρωμα 
μικρά εγκλείσματα, πολλά λευκά, κυρίως αποστρογγυλεμένα και ελάχιστα 
σκοτεινόχρωμα, κυρίως γωνιώδη μεγάλα εγκλείσματα, μεγάλη ποσότητα 
ασημόχρωμου μαρμαρυγία (τόσο σε μορφή κόκκων όσο και σε μορφή φολί-
δων) και λίγες ως ελάχιστες φολίδες χρυσίζοντος μαρμαρυγία. Διαφορετική 
ως προς το χρώμα και την υψηλή περιεκτικότητα σε φολίδες χρυσίζοντος 
μαρμαρυγία είναι η κεραμική ύλη του αγγείου με αρ. 85, το οποίο, κατά τα 
άλλα, παρουσιάζει απαράλλακτα μορφολογικά χαρακτηριστικά. Ιδιαίτερη 
κεραμική ύλη παρουσιάζουν και άλλα αδημοσίευτα αγγεία του τύπου από 
τη Μεθώνη, όπως έχουν υποδείξει οι πετρογραφικές αναλύσεις της Ευαγ-
γελίας Κυριατζή και της Ξένιας Χαραλαμπίδου. Στα πορίσματα των αναλύ-
σεων αυτών επιστρέφω παρακάτω, όπου γίνεται λόγος για το κέντρο ή τα 
κέντρα παραγωγής των αμφορέων.

Από προσωπική εξέταση βεβαιώνεται ότι η κεραμική ύλη που αντι-
προσωπεύεται ευρέως στους θερμαϊκούς αμφορείς από τη Μεθώνη ομοι-
άζει με εκείνη που απαντά ευρέως στο σύνολο αμφορέων του τύπου από 
την Αγχίαλο/Σίνδο που βρίσκεται στο Μουσείο Εκμαγείων της Φιλοσοφι-
κής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.507 Διαφορές 
εντοπίζονται ενίοτε μόνο ως προς τη μικρότερη περιεκτικότητα σε μεγάλα 
εγκλείσματα και μαρμαρυγία πολλών αγγείων από την Αγχίαλο/Σίνδο.508 
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Επιπλέον, αρκετά από τα αγγεία από τη Μεθώνη έχουν ψηθεί σε χαμηλό-
τερες θερμoκρασίες από εκείνα της Αγχιάλου/Σίνδου, διαφορά στην οποία 
οφείλονται ορισμένες αποκλίσεις στις χρωματικές ενδείξεις που δίδονται. 
Στον ίδιο λόγο ίσως οφείλεται και η μακροσκοπική παρατήρηση μικρότερης 
ποσότητας μαρμαρυγία στους αμφορείς από την Αγχίαλο/Σίνδο. Ο πηλός, 
πάντως, του υλικού της Αγχιάλου/Σίνδου είναι ανοικτός καστανέρυθρος 
(2.5ΥR 6/4 ή 5ΥR 6/3), καστανέρυθρος (5ΥR 5/3) ή ανοικτός ερυθρόχρω-R 6/4 ή 5ΥR 6/3), καστανέρυθρος (5ΥR 5/3) ή ανοικτός ερυθρόχρω- 6/4 ή 5ΥR 6/3), καστανέρυθρος (5ΥR 5/3) ή ανοικτός ερυθρόχρω-R 6/3), καστανέρυθρος (5ΥR 5/3) ή ανοικτός ερυθρόχρω- 6/3), καστανέρυθρος (5ΥR 5/3) ή ανοικτός ερυθρόχρω-R 5/3) ή ανοικτός ερυθρόχρω- 5/3) ή ανοικτός ερυθρόχρω-
μος (2.5ΥR 6/6) με ανοικτό τεφρόχρωμο πυρήνα διάφορων αποχρώσεων 
και ανοικτή καστανέρυθρη (5ΥR 6/4 ως 6/3), ροδόχρωμη (5ΥR 7/3 ή 7/4, 
7.5ΥR 7/3 ή 7/4) ή ροδοκίτρινη (5ΥR 7/6) εσωτερική επιφάνεια (για την 
εξωτερική επιφάνεια βλ. παρακάτω). Ο πηλός περιέχει πάρα πολλά λευ-
κά και πολλά σκοτεινόχρωμα μικρά εγκλείσματα, λίγα ως (σπάνια) πολλά 
λευκά και ελάχιστα σκοτεινόχρωμα μεγάλα εγκλείσματα, αρκετή ποσότητα 
ασημόχρωμου μαρμαρυγία (τόσο σε μορφή κόκκων όσο και σε μορφή φολί-
δων) και, σπάνια, μεμονωμένες φολίδες χρυσίζοντος μαρμαρυγία.

Ο Catling έχει υποστηρίξει ότι οι αμφορείς του εξεταζόμενου τύπου 
είναι τροχήλατοι,509 βασισμένος προφανώς στις έντονες γραμμές του τρο-
χού που παρατηρούνται στην εσωτερική τους επιφάνεια, κυρίως χαμηλά 
στην κοιλιά και στον λαιμό. Η άποψη αυτή δεν έχει αμφισβητηθεί παρότι οι 
ακμές ορισμένων αγγείων του τύπου συχνά υποδεικνύουν ότι αυτά κατα-
σκευάζονταν με την τεχνική της «κουλούρας» και τελειοποιούνταν σε κά-
ποιο είδος τροχού (γι’ αυτό και οι γραμμές στην εσωτερική επιφάνεια).510 Η 
χρήση της τεχνικής αυτής εξηγεί και την αμέλεια, την οποία, ως γνωστόν,511 
παρουσιάζουν οι αμφορείς αυτοί ως προς το πλάσιμο. Σε κάθε περίπτωση, 
η ανεπιφύλακτη ένταξη των αγγείων του τύπου μεταξύ άλλων κατηγοριών 
τροχήλατης κεραμικής512 χρήζει αναθεώρησης.

Οι εν λόγω αμφορείς χαρακτηρίζονται από μεγάλο μέγεθος, που φθά-
νει τα 0,6μ. σε ύψος και τα πενήντα λίτρα σε χωρητικότητα, ενίοτε όμως 
απαντούν και σαφώς μικρότερα δείγματα με ύψος 0,35–0,40μ.513 Όλα τα 
εξεταζόμενα τμήματα από τη Μεθώνη ανήκουν σε μεγάλα αγγεία αλλά 
στο αδημοσίευτο υλικό από το ‘Υπόγειο’ περιλαμβάνονται και λίγα σχετικά 
δείγματα πολύ μικρότερου μεγέθους.

Το σχήμα των εν λόγω αγγείων από τη Μεθώνη χαρακτηρίζεται από: 
παχύ ωοειδές σώμα και βραχύ λαιμό σε ενιαίο περίγραμμα (πρβλ.: αρ. 78, 
79, 80, 85)· πλατύ, ανακαμπτόμενο ως επιπεδούμενο χείλος με λοξότμητο, 
ελαφρά κοίλο πέρας (πρβ.: αρ. 78, 79, 80, 81)· κάθετες λαβές που εκτείνο-
νται από τον ώμο στον λαιμό. Η διαμόρφωση δύο κάθετων αυλακώσεων 
εκατέρωθεν ανάγλυφης νεύρωσης στη ράχη των λαβών αποτελεί ιδιαίτερο 
χαρακτηριστικό των εν λόγω αγγείων και απαντά σε όλα τα δείγματα που 
εξετάζονται εδώ.514

Όπως έχει παρατηρήσει ο Catling,515 η εξωτερική επιφάνεια των αγ-
γείων είναι αδρολειασμένη, ανοικτή καστανόχρωμη ή κιτρινοκάστανη και 
κοσμείται με εξίτηλο, αρκετά πυκνό, καστανέρυθρο ως ερυθροκάστανο γά-
νωμα. Στην περίπτωση του υλικού από τη Μεθώνη το χρώμα της αδρολει-
ασμένης επιφάνειας είναι κατά κανόνα ανοικτό ωχροκάστανο (10YR 7/4 
ως 7/3)516 και σπανιότερα ανοικτό καστανόχρωμο (7/5YR 6/4)517 ή ανοικτό 
καστανέρυθρο (5YR 6/3),518 ενώ το χρώμα του γανώματος παραμένει κα-
στανέρυθρο ως ερυθροκάστανο, με την εξαίρεση των δειγμάτων με αρ. 83, 
84 και 85, το γάνωμα των οποίων είναι γενικά μελανό. Μελανό ή καστανο-
μέλανο γάνωμα απαντά στους περισσότερους από τους αμφορείς του τύ-
που από την Αγχίαλο/Σίνδο που βρίσκονται στο Μουσείο Εκμαγείων της 
Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Η 
εξωτερική επιφάνεια των αγγείων αυτών είναι αδρολειασμένη ανοικτή κα-
στανόχρωμη (7.5ΥR 6/3), ωχροκάστανη (10ΥR 6/3) ή ανοικτή τεφρόχρωμη 
(2.5Υ 7/2).
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Η διακόσμηση των αμφορέων του τύπου είναι στερεότυπη και επα-
ναλαμβάνεται απαράλλακτη στις δύο όψεις κάθε αγγείου. Περιθέουσες ται-
νίες διατρέχουν τη μετάβαση από την κοιλιά στον ώμο, ο οποίος φέρει τρεις 
μεγάλες ομάδες πολλών ομόκεντρων κύκλων που έχουν αποδοθεί με πολ-
λαπλό πινέλο. Στις δύο περιπτώσεις αγγείων από τη Μεθώνη που σώζουν 
μία ή περισσότερες τέτοιες ομάδες, αυτές απαρτίζονται από δέκα ομόκε-
ντρους κύκλους (αρ. 77, 78). Μόνο ένα από τα δείγματα από τη Μεθώνη 
που εξετάζονται εδώ (αρ. 84) σώζει διχτυωτά πλαίσια ή τρίγωνα, τα οποία 
απαντούν συχνά σε αγγεία του τύπου.519 Ο μεγάλος γραπτός σταυρός που 
φέρει ο αμφορέας με αρ. 80 δεν θεωρείται διακοσμητικό μοτίβο λόγω της 
θέσης του δίπλα στη μία λαβή αλλά και της απουσίας παραλλήλων σε αγγεία 
του τύπου. Ο σταυρός αυτός αναγνωρίζεται ως σημείο κεραμέως και εξετά-
ζεται παρακάτω. Μία σειρά από δευτερεύοντα διακοσμητικά στοιχεία είναι 
τυπικά για τους αμφορείς του τύπου: ζεύγος περιθεουσών ταινιών διατρέ-
χει τη μετάβαση από το σώμα στον λαιμό, επιμήκης, τοξοειδής ταινία υπέρ-
κειται της πρόσφυσης των λαβών στον λαιμό και εκτείνεται ως περίπου το 
μέσον του κατώτερου τμήματος του λαιμού, ενώ το άνω πέρας του λαιμού 
και το χείλος καλύπτονται από γάνωμα· οι δύο αυλακώσεις των λαβών κο-
σμούνται με κάθετες ταινίες, οι οποίες εκτείνονται χαμηλότερα, ως το ύψος 
της μεγίστης διαμέτρου, και συνοδεύονται από δύο ανάλογες ταινίες που 
φύονται εκατέρωθεν της γένεσης της λαβής· οι τέσσερις ταινίες συγκλίνουν 
και διασταυρώνονται ανά ζεύγη σχηματίζοντας άγκιστρα.

Η εμφάνιση του εν λόγω τύπου εμπορικού αμφορέα είναι ιδιαίτερα 
πρώιμη και προηγείται χρονικά της εμφάνισης των γνωστών τύπων νοτιο-
ελλαδικών εμπορικών αμφορέων, η οποία συντελέστηκε από τον ύστερο 8ο 
αιώνα π.Χ. και εξής.520 Μάλιστα στην έρευνα είναι γνωστές προδρομικές 
μορφές του τύπου (οι οποίες παρουσιάζουν ορισμένα βασικά χαρακτηρι-
στικά του, όπως οι ιδιόμορφες λαβές και η διακόσμηση ομόκεντρων κύ-
κλων) που παράγονταν κατά τον ύστερο 11ο και πρώιμο 10ο αιώνα π.Χ. στη 
Φωκίδα ή στη Λοκρίδα.521 Από τον 10ο αιώνα π.Χ. και ως τα μέσα του 9ου 
ή τις αρχές του 8ου η παραγωγή μετατίθεται στη Θεσσαλία και στη Μακε-
δονία και η μορφή παρουσιάζει κάποια εξέλιξη ώστε κατά τον πρώιμο 8ο 
αιώνα π.Χ. αποκρυσταλλώνονται τα χαρακτηριστικά του τύπου, ο οποίος 
αντιπροσωπεύεται στο υλικό από τη Μεθώνη. Από το δεύτερο μισό του 9ου 
ή, πιθανότερα, από τον πρώιμο 8ο αιώνα π.Χ. η παραγωγή περιορίζεται στη 
Μακεδονία, πιθανότατα στον μυχό του Θερμαϊκού Κόλπου, και εκτείνεται 
χρονικά ως το τέλος του 8ου ή, πιθανότερο, ως τον πρώιμο 7ο αιώνα π.Χ.522 

Δεν αποκλείεται ο τύπος να επιβιώνει και αργότερα, καθότι ένας μικρός 
χειροποίητος ακόσμητος εμπορικός αμφορέας ίδιου σχήματος (συμπερι-
λαμβανομένων των ιδιότυπων λαβών) εντοπίστηκε σε ταφή του 600 π.Χ. 
περίπου στα Άβδηρα.523

Αρχικά, το κέντρο παραγωγής των ύστερων αμφορέων του τύπου 
(δηλαδή εκείνων του 8ου αιώνα π.Χ.) αποδιδόταν με επιφύλαξη στη Μικρά 
Ασία.524 Ο Catling αντιπρότεινε τον μυχό του Θερμαϊκού Κόλπου525 και η 
άποψή του βρίσκει έρεισμα στην ανακάλυψη μεγάλης ποσότητας ανάλο-
γων ευρημάτων στην Αγχίαλο/Σίνδο (βλ. παρακάτω). Με βάση τα ευρήμα-
τα αυτά, ο Μιχάλης Τιβέριος και ο Στέφανος Γιματζίδης έχουν υποστηρίξει 
ότι ειδικότερα η θέση αυτή υπήρξε το κέντρο παραγωγής των εν λόγω αμ-
φορέων,526 με επίκληση σε αδημοσίευτα πορίσματα αναλύσεων πηλού.527 
Προσφάτως, έχουν πυκνώσει οι ενδείξεις ότι τα αγγεία αυτά παράγονταν σε 
περισσότερες της μίας θέσης (άποψη που ενστερνίστηκαν τελευταία οι δύο 
προαναφερθέντες μελετητές).528	 Έχει διαπιστωθεί μακροσκοπικά πως η κε-
ραμική ύλη μεμονωμένων οστράκων αμφορέων του τύπου, προερχόμενων 
από το Καραμπουρνάκι,529 τη Θάσο530 και την Τροία531 διαφοροποιείται από 
εκείνη των υπολοίπων, φαινόμενο που παρατηρείται και στην περίπτωση 
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του αγγείου με αρ. 85. Επιπλέον, η χημική ανάλυση ενός οστράκου του 
τύπου από την Τροία κατέδειξε συγγένεια της κεραμικής του ύλης με μία 
από εκείνες που απαντούν ευρέως στην τοπική κεραμική.532 Περαιτέρω, 
μέσα σε έναν κεραμικό κλίβανο στην Τορώνη βρέθηκε ένας πιθαμφορέας, 
ο οποίος συνδέεται με τους αμφορείς του εξεταζόμενου τύπου.533 Τέλος, 
από την πετρογραφική ανάλυση δύο δειγμάτων αμφορέων του τύπου από 
τη Μένδη διεφάνη ότι η κεραμική τους ύλη είναι συμβατή με εκείνη άλ-
λων κατηγοριών κεραμικής που παράγονταν στη θέση αυτή και γενικότερα 
στη χερσόνησο της Παλλήνης,534 ενώ και τα αποτελέσματα των πετρογρα-
φικών αναλύσεων σχετικού υλικού από τη Μεθώνη έχουν εντοπίσει στους 
περισσότερους —αλλά όχι σε όλους τους— αμφορείς του τύπου πετρώματα 
που απαντούν κατά μήκος της ανατολικής ακτής του Θερμαϊκού Κόλπου. 
Ως εκ τούτου, θεωρείται πιθανότατη η ύπαρξη περισσοτέρων του ενός κέ-
ντρων παραγωγής των θερμαϊκών αμφορέων, πιθανότατα ευρισκόμενων 
στον μυχό και στην ανατολική ακτή του ομώνυμου Κόλπου. Εκτιμάται ότι 
η Μεθώνη μάλλον δεν ήταν μεταξύ των κέντρων αυτών, καθώς η κεραμική 
ύλη των εν λόγω αμφορέων δεν φαίνεται συγγενής με εκείνες που χρησιμο-
ποιούνται για την παραγωγή χονδροειδούς κεραμικής στη θέση.535

Η μελέτη του Catling ανέδειξε την εκτεταμένη διασπορά των θερμα-
ϊκών αμφορέων, ιδίως κατά τον ύστερο 8ο (και πρώιμο 7ο;) αιώνα π.Χ.536 
Στο ίδιο χρονικό διάστημα φαίνεται, σύμφωνα και με τα ανασκαφικά δεδο-
μένα, να χρονολογούνται και τα ευρήματα από τη Μεθώνη, τα οποία προήλ-
θαν από τη φάση επίχωσης του ‘Υπογείου’. Ο ίδιος ο Catling είχε υποθέσει 
τη μελλοντική ανακάλυψη αμφορέων του τύπου στην παραλιακή ζώνη της 
Πιερίας, όπου βρίσκεται η Μεθώνη, αλλά και σε αρκετές ακόμα περιοχές.537 
Πράγματι, τα τελευταία χρόνια έχουν προστεθεί αρκετές νέες θέσεις στον 
χάρτη της διασποράς και έχουν πυκνώσει τα ευρήματα σε θέσεις που ήταν 
ήδη γνωστές (βλ. Χάρτες 5 και 6).538 Σε συμπλήρωση πρόσφατα δημοσιευ-
μένων επισκοπήσεων της διασποράς των αγγείων του τύπου539 προστίθε-
νται εδώ ορισμένες νέες θέσεις (Νέα Νικομήδεια, Γαλλικός, Κριτσανά, Sari 
Omer, Κομμός) στη βάση προσωπικής μελέτης δημοσιευμένου και αδημο-
σίευτου υλικού. Συγκεντρωτικά σημειώνεται ότι θερμαϊκοί αμφορείς είναι 
γνωστοί από τον Ωρωπό,540 την Ερέτρια,541 το Λευκαντί,542 μία θέση στη θα-
λάσσια περιοχή στα ανοικτά της νοτιοανατολικής Θεσσαλίας,543 την Άλω,544 
την Ιωλκό (μεγάλη ποσότητα),545 πιθανώς τα Λείβηθρα546 και το Κάστρο Νε-
οκαισάριας547 της Πιερίας, πιθανώς τη Λευκόπετρα Ημαθίας,548 τη Νέα Νι-
κομήδεια,549 την  Έδεσσα,550 το Αρχοντικό,551 το Αξιοχώρι (Βαρδαρόφτσα),552 
τον Καστανά,553 την Αγχίαλο/Σίνδο (πολύ μεγάλη ποσότητα),554 τον Γαλλι-
κό,555 το Sari Omer (Πεντάλοφος),556 την Τράπεζα Λεμπέτ,557 την Τούμπα 
Θεσσαλονίκης,558 το Καραμπουρνάκι,559 την Τράπεζα Γκόνα,560 τη Θέρμη,561 
τα Κριτσανά,562 το Περιβολάκι Λαγκαδά,563 τη Νέα Καλλικράτεια,564 την 
Όλυνθο(;),565 τη Σάνη Παλλήνης,566 τη Μένδη (αξιόλογη ποσότητα)567 και το 
Ποσείδι,568 την Άφυτη,569 την Άκανθο,570 την Άργιλο(;),571 την περιοχή της 
Αμφίπολης,572 τη Νεάπολη (Καβάλα),573 τη Θάσο (αξιόλογη ποσότητα),574 το 
Svilengrad της Βουλγαρίας(;),575 πιθανώς την Ηφαιστία,576 την Τροία (αξιό-
λογη ποσότητα),577 την Άντισσα της Λέσβου578 αλλά και εκτός Αιγαίου, στον 
Κομμό,579 στο Bassit (Ποσείδιο) της Συρίας580 και στις Πιθηκούσσες.581

Η ευρεία αυτή διασπορά των αμφορέων του τύπου έχει συνδεθεί 
επανειλημμένα με την εμπορική δραστηριότητα των Ευβοέων.582 Η άπο-
ψη αυτή βασίζεται στην έντονη ευβοϊκή παρουσία στον Θερμαϊκό Κόλπο 
κατά τον 8ο αιώνα π.Χ., στην ανακάλυψη αγγείων του τύπου στην Ερέτρια 
και στις Πιθηκούσσες, καθώς και στην εύρεση ‘μακεδονικών χαλκών’ στο 
νησί αυτό και σε άλλες θέσεις της Ιταλίας. Θεωρώ ότι τα ευρήματα αυτά 
υποδεικνύουν την εμπλοκή αμφορέων του τύπου και σε ευβοϊκά εμπορικά 
δίκτυα, εντούτοις δεν τεκμηριώνουν την άποψη που αναγνωρίζει στους Ευ-
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Χάρτης 5

Η διασπορά των εμπορικών αμφορέων 

του Θερμαϊκού στο βόρειο Αιγαίο του 

8ου – πρώιμου 7ου αιώνα π.Χ.:  

4. Αγχίαλος/Σίνδος, 8. Άκανθος,  

9. Αμφίπολη, 10. Άντισσα,  

11. Αξιοχώρι, 12. Άργιλος(;),  

13. Αρχοντικό, 16. Άφυτη, 20. Γαλλικός, 

24. Έδεσσα, 30. Ηφαιστία(;),  

31. Θάσος, 32. Θέρμη,  

34. Καραμπουρνάκι, 35. Καστανάς,  

36. Κάστρο Νεοκαισάριας(;),  

Χάρτης 6

Η διασπορά των εμπορικών αμφορέων 

του Θερμαϊκού εκτός του βορείου 

Αιγαίου κατά τον 8ο – πρώιμο 7ο αιώνα 

π.Χ.: Πιθηκούσσες, Ιωλκός, Άλως, θέση 

στη θαλάσσια περιοχή στα ανοικτά 

της νοτιοανατολικής Θεσσαλίας 

(περισυλλογή), Λευκαντί, Ερέτρια, 

Ωρωπός, Κομμός, Bassit (Ποσείδιο). 

40. Κριτσανά,  43. Λείβηθρα(;),  

44. Λευκόπετρα(;), 46. Μένδη,  

52. Νέα Καλλικράτεια,  

53. Νέα Νικομήδεια, 54. Νεάπολη 

(Καβάλα), 58. Όλυνθος(;),  

63. Περιβολάκι Λαγκαδά, 65. Ποσείδι, 

71. Σάνη Παλλήνης, 72. Sari Omer 

(Πεντάλοφος), 78. Svilengrad(;),  

80. Τούμπα Θεσσαλονίκης, 83. Τράπεζα 

Γκόνα, 84. Τράπεζα Λεμπέτ, 85. Τροία.

31
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βοείς έναν βασικό ή αποκλειστικό ρόλο στην παραγωγή και στη διακίνηση 
των αγγείων αυτών. Άλλωστε η αντιπροσώπευση των θερμαϊκών αμφορέων 
στις Πιθηκούσσες είναι μάλλον πενιχρή σε σχέση με την εκεί αντιπροσώ-
πευση άλλων τύπων ελληνικών εμπορικών αμφορέων που δεν συνδέονται 
με το ευβοϊκό εμπόριο.583 Τα ευρήματα των Πιθηκουσσών, καθώς και αυτά 
του Κομμού και του Bassit (Ποσείδιο), δείχνουν ότι οι εν λόγω αμφορείς δι-
ακινούνταν ευρέως όμως όχι απαραίτητα σε μεγάλες ποσότητες, καθώς και 
ότι έφθαναν σε μακρινές θέσεις με έντονα εμπορικό χαρακτήρα μέσα από 
δίκτυα που δύσκολα μπορούν να θεωρηθούν ευβοϊκά.584 Εξίσου επισφα-
λές είναι να αναγνωρίζει κανείς στους Ευβοείς (ή σε άλλους υπερπόντιους 
εμπόρους, όπως οι Φοίνικες) ιδιαίτερο ρόλο στην εκτεταμένη διακίνηση 
των αγγείων του τύπου εντός του Θερμαϊκού Κόλπου αλλά και αλλού στο 
βόρειο Αιγαίο, ιδιαίτερα στη Θάσο και στην Τροία. Εν τέλει, η άποψη για 
τον κυρίαρχο ρόλο των Ευβοέων στη διακίνηση των αμφορέων του τύπου 
βασίζεται, νομίζω, σε μία παραδοχή που θέλει τους Μακεδόνες να απέχουν 
από το θαλάσσιο εμπόριο κατά την Πρώιμη Εποχή του Σιδήρου,585 όπως και 
κατά την Εποχή του Χαλκού.586 Η παραδοχή αυτή είναι μάλλον αβάσιμη και 
χρήζει αναθεώρησης, καθότι η παραγωγή αμφορέων του εν λόγω τύπου ξε-
κίνησε στον Θερμαϊκό Κόλπο κατά τον πρώιμο 8ο αιώνα π.Χ., δηλαδή πριν 
από την εκκίνηση της παραγωγής εμπορικών αμφορέων στο νότιο και στο 
ανατολικό Αιγαίο, η οποία τοποθετείται στον ύστερο 8ο ή στον 7ο αιώνα 
π.Χ. Η εμφάνιση των θερμαϊκών αμφορέων φαίνεται να αποτελεί τοπική 
μακεδονική και όχι ευβοϊκή πρωτοβουλία και σε αυτό συνάδει και η απου-
σία ενδείξεων παραγωγής του τύπου στην ίδια την Εύβοια (βλ. περαιτέρω 
την ενότητα 3.4.4). 

Εξάλλου, με την πρόταση για τη διακίνηση των αμφορέων του τύπου 
από τους Ευβοείς δεν φαίνεται να συμφωνεί η υψηλή συχνότητα και σε κά-
ποιο βαθμό η ποικιλία των τύπων των χαραγμάτων και άλλων συμβόλων, τα 
οποία απαντούν στους θερμαϊκούς αμφορείς που προέρχονται από τη Με-
θώνη και την Αγχίαλο/Σίνδο (για την οποία βλ. αμέσως παρακάτω). Τα χα-
ρακτηριστικά αυτά δεν απαντούν σε άλλους τύπους ελληνικών εμπορικών 
αμφορέων της εποχής (8ος αιώνας π.Χ.), συμπεριλαμβανομένων και εκεί-
νων που συνδέονται γενικά με την Εύβοια και το ευβοϊκό εμπόριο, όπως οι 
αμφορείς τύπου SOS, οι οποίοι παράγονταν και στο νησί (για τους τελευ-
ταίους βλ. την ενότητα 3.3.3.3). Άλλωστε, ένας τύπος χαράγματος που απα-
ντά σε θερμαϊκούς αμφορείς από τη Μεθώνη εντοπίζεται επαρκώς και σε 
άλλες δύο κατηγορίες εμπορικών αμφορέων από τη θέση, τους ‘μεθωναί-
ους’ και τους σαμιακούς (βλ. παρακάτω). Η διαπίστωση αυτή ενισχύει την 
πιθανότητα της διακίνησης των αμφορέων αυτών από εμπορικά δίκτυα στα 
οποία εμπλέκονταν έμποροι διαφορετικής καταγωγής, συμπεριλαμβανο-
μένων των γηγενών587 (για περαιτέρω ενδείξεις επί τούτου βλ. την ενότητα 
3.4.4). Η εκτίμηση ότι η διακίνηση οποιασδήποτε κατηγορίας εμπορικών 
αμφορέων γινόταν από μία και μόνο φυλετική ή άλλη ομάδα αποτελεί υπερ-
απλούστευση και τίθεται σε αμφισβήτηση από graffiti που αποδεικνύουν 
την πολυπλοκότητα των εμπορικών ανταλλαγών στο Αιγαίο και στη Μεσό-
γειο, ιδίως από τον 8ο αιώνα π.Χ. και εξής.588 Χαρακτηριστικό παράδειγμα 
αποτελεί το κυπριακό graffitο που εντοπίζεται σε αττικό αμφορέα τύπου 
SOS που βρέθηκε στη Μένδη.589 

Γραπτά και εγχάρακτα (πάντα μη αλφαβητικά) εμπορικά σύμβολα 
εντοπίζονται στις λαβές και δευτερευόντως σε άλλα τμήματα αμφορέων 
του τύπου που έχουν βρεθεί στην Αγχίαλο/Σίνδο,590 στον Γαλλικό,591 στο Κα-
ραμπουρνάκι,592 στα Κριτσανά,593 στη Θάσο594 και στην Τροία.595 Τα σημεία 
που απαντούν στα ευρήματα από τη Μεθώνη συνίστανται κυρίως σε απλά 
χαράγματα που έχουν όλα αποδοθεί μετά την όπτηση596 κυρίως στη λαβή 
(αρ. 77, 78, 79, 80, 81, 83) και δευτερευόντως στο χείλος (αρ. 78, 81) και 



162 

στο σώμα (αρ. 82, 84, 85). Στον ώμο του αμφορέα με αρ. 80 όμως απαντά 
επιπλέον γραπτός σταυρός που έχει αποδοθεί πριν από την όπτηση.597 Ιδι-
αίτερο είναι και το εγχάρακτο ακτινωτό σύμβολο στη βάση του λαιμού του 
αγγείου με αρ. 79 αλλά και το Χ χαμηλά στη ράχη της λαβής του αγγείου με 
αρ. 83. Στις περισσότερες περιπτώσεις (αρ. 80, 82, 83, 84, 85) τα εγχάρακτα 
σημεία εκτείνονται επί του γραπτού διακόσμου του αγγείου. Παρά ταύτα, 
τέσσερα δείγματα (αρ. 77, 78, 79, 81) φέρουν εγχάρακτα σημεία σε άβαφες 
περιοχές της επιφάνειας. Πρόκειται συγκεκριμένα για ομάδα τριών βραχέ-
ων, οριζοντίων χαραγμάτων που έχουν αποδοθεί στο κάτω ήμισυ της ράχης 
της μίας από τις δύο πλευρικές επιφάνειες της λαβής. Ανάλογη ομάδα τριών 
χαραγμάτων απαντά και στις λαβές τριών ‘μεθωναίων’ (αρ. 72, 73, 75) και 
σαμιακών (αρ. 114, 121 και 122) αμφορέων από το ‘Υπόγειο’, φαινόμενο 
που δεν μπορεί να θεωρηθεί συμπτωματικό, καθώς μάλιστα ανάλογη ομάδα 
απαντά μόλις άπαξ στο αξιόλογο σύνολο σημείων που εντοπίζονται σε θερ-
μαϊκούς αμφορείς από την Αγχίαλο/Σίνδο.598 Η ίδια ομάδα απαντά και σε 
αμφορέα από το Λευκαντί.599 Πάντως, στην περίπτωση των εξεταζόμενων 
αμφορέων από τη Μεθώνη, η ομάδα τριών χαραγμάτων της λαβής συνδυά-
ζεται ενίοτε με μεμονωμένα χαράγματα σε άλλο σημείο, δηλαδή στο χείλος 
(αρ. 78) ή στην εσωτερική επιφάνεια της λαβής (αρ. 79). Στην περίπτωση 
του δείγματος με αρ. 81 η ράχη της λαβής φέρει δεύτερη ομάδα οριζόντιων 
χαραγμάτων υψηλότερα από την πρώτη, ενώ εγχάρακτη γωνία απαντά στο 
χείλος. Το άνισο πάχος των χαραγμάτων κάθε μίας ομάδας είναι ενδεικτικό 
της απόδοσής τους σε διαφορετικές χρονικές στιγμές, οι οποίες ενδεχομέ-
νως αντιπροσωπεύουν την εμπλοκή του αγγείου σε (τουλάχιστον) δύο δι-
αφορετικές συναλλαγές.600 Είναι ενδιαφέρον ότι δύο διαφορετικές μεταξύ 
τους ομάδες τριών χαραγμάτων απαντούν στο κάτω ήμισυ των λαβών αμ-
φορέα του 10ου αιώνα π.Χ. που εντάσσεται σε προδρομική μορφή του υπό 
εξέταση τύπου και προέρχεται από το Λευκαντί.601 Το ίδιο αγγείο φέρει και 
τρίτο εγχάρακτο σημείο (με μορφή βέλους) στην κορυφή της μίας λαβής.

Ορισμένοι μελετητές εικάζουν ότι τα αγγεία του τύπου ή/και οι προ-
δρομικές μορφές τους χαρακτηρίζονταν από ποικιλία περιεχομένων (σιτά-
ρι, λάδι, οίνο).602 Άλλοι θεωρούν τη μορφολογική τυποποίηση των αμφορέ-
ων ενδεικτική της τυποποίησης του περιεχομένου τους,603 το οποίο —πι-
θανολογούν— ήταν λάδι604 ή οίνος.605 Η άποψη περί οίνου βρίσκει έρεισμα 
στα εκτεταμένα ευρήματα διάφορων μορφών καρπών της αμπέλου και στις 
ισχυρές ενδείξεις οινοποίησης που εντοπίστηκαν στο Καραμπουρνάκι, από 
όπου προέρχεται και ένα πλούσιο σύνολο θερμαϊκών αμφορέων.606

3.2.7 Χονδροειδής άβαφη κεραμική από τον Θερμαϊκό Κόλπο
3.2.7.1 Πίθος
Αρ. 86: ύστερος 8ος – αρχές 7ου αιώνα π.Χ.

Πρόκειται για το μοναδικό τμήμα πίθου από το ‘Υπόγειο’ που φέρει χαράγ-
ματα ή άλλα σημεία. Το ίδιο ανασκαφικό σύνολο έχει δώσει πάντως ένα 
μεγάλο πλήθος οστράκων πίθων.

Μολονότι η κεραμική ύλη του πίθου με αρ. 86 δεν ομοιάζει με εκείνη 
της υπόλοιπης κεραμικής από τη Μεθώνη που εξετάζεται στην παρούσα με-
λέτη, αποτελεί μία από τις ευρύτερα αντιπροσωπευόμενες κεραμικές ύλες 
πίθων στο ‘Υπόγειο’. Ως εκ τούτου, η ύλη αυτή καθώς και το εξεταζόμενο αγ-
γείο θεωρούνται τοπικά. Ο πηλός του δείγματος με αρ. 86 είναι καστανέρυ-
θρος (2.5ΥR 5/4) ως καστανόχρωμος (7.5ΥR 5/4), με ανοικτή καστανόχρωμη 
επιφάνεια (7.5ΥR 6/3) και τεφρόχρωμο πυρήνα. Περιέχει πάρα πολλά κα-R 6/3) και τεφρόχρωμο πυρήνα. Περιέχει πάρα πολλά κα- 6/3) και τεφρόχρωμο πυρήνα. Περιέχει πάρα πολλά κα-
στανόχρωμα και καστανέρυθρα εγκλείσματα μικρού ως μεσαίου μεγέθους 
και αρκετά λευκά, λίγα μεγάλα λευκά εγκλείσματα και μεγάλη ποσότητα 
ασημόχρωμου μαρμαρυγία. Ενδιαφέρουσα είναι η κάλυψη της εσωτερικής 
επιφάνειας από ένα αρκετά παχύ και τραχύ στρώμα πηλού ανοικτού ωχρο-
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κάστανου (10ΥR 7/4 ως 8/3) χρώματος, ο οποίος περιέχει λίγα λευκά και 
ελάχιστα σκοτεινόχρωμα μεγάλα εγκλείσματα. Το στρώμα αυτό αποσκοπεί 
στη μόνωση μάλλον παρά στη στατική ενίσχυση των τοιχωμάτων.607

Ο πίθος που αντιπροσωπεύεται από το όστρακο με αρ. 86 είναι χειρο-
ποίητος, όπως οι πίθοι της Προϊστορικής περιόδου και της Πρώιμης Εποχής 
του Σιδήρου από άλλες θέσεις της Μακεδονίας και της γεωγραφικής της 
περιφέρειας.608 Πίθοι απαντούν ευρέως σε θέσεις της εν λόγω περιοχής και 
δημοσιευμένα δείγματα της Πρώιμης Εποχής του Σιδήρου προέρχονται από 
τη Βεργίνα,609 τον Καστανά,610 την Τορώνη611 και τη Θάσο.612 Το δείγμα με 
αρ. 86 αποτελεί όστρακο σώματος, το οποίο δεν σώζει ιδιαίτερα μορφολογι-
κά χαρακτηριστικά, και ως εκ τούτου δεν μπορεί να ενταχθεί στις καθιερω-
μένες τυπολογίες μακεδονικών πίθων.613 Tο πάχος των τοιχωμάτων του εν 
λόγω αγγείου (0,018μ. περίπου) υποδεικνύει το μεγάλο του μέγεθος.

Το δείγμα με αρ. 86 προέρχεται από τη φάση επίχωσης του ‘Υπογεί-
ου’. Η προέλευση αυτή υποδεικνύει μία χρονολόγηση στον ύστερο 8ο και 
στις αρχές του 7ου αιώνα π.Χ. Το χάραγμα του δείγματος έχει αποδοθεί 
μετά την όπτηση. Χαράγματα τέτοιου τύπου δεν είναι γνωστά από πίθους 
της Μακεδονίας, οι οποίοι πάντως φέρουν συχνά εγχάρακτη και εμπίεστη 
διακόσμηση που έχει αποδοθεί πριν από την όπτηση.614

3.2.7.2 Λοιπή χονδροειδής άβαφη κεραμική
Αρ. 87: ύστερος 8ος – αρχές 7ου αιώνα π.Χ.
Αρ. 88: (ύστερος 8ος) – μέσος 7ος αιώνας π.Χ.
Αρ. 171, 172: ύστερος 7ος – 6ος αιώνα π.Χ.

Στο ‘Υπόγειο’ εντοπίστηκαν τέσσερα μόνο μικρά θραύσματα τοπικών, χει-
ροποίητων, χονδροειδών αγγείων μικρού (αρ. 87, 171) ως μεγάλου (αρ. 88, 
172) μεγέθους, τα οποία φέρουν χαράγματα ή άλλα σημεία. Το ίδιο ανα-
σκαφικό σύνολο έχει δώσει ένα μεγάλο πλήθος οστράκων αγγείων της ίδιας 
γενικής κατηγορίας. Το δείγμα με αρ. 88 σώζει τμήμα κάθετης λαβής, εκεί-
να με αρ. 87 και 172 τμήμα λαιμού, ενώ εκείνο με αρ. 171 συνίσταται σε 
όστρακο σώματος.

Τα δείγματα με αρ. 87, 88 και 172 θεωρούνται τοπικής παραγωγής 
με βάση την κεραμική τους ύλη, η οποία είναι ερυθρόχρωμη (2.5YR 5/6) ως 
ανοικτή ερυθρόχρωμη (2.5ΥR 6/6) και περιέχει αρκετά ως πολλά λευκά, λίγα 
ως αρκετά τεφρόχρωμα και σκοτεινόχρωμα μικρά εγκλείσματα, λίγα ως αρ-
κετά μεγάλα λευκά εγκλείσματα και μεγάλη ποσότητα ασημόχρωμου μαρ-
μαρυγία.615 Διαφορετική είναι η ύλη του δείγματος με αρ. 171,616 το οποίο 
προέρχεται από τον Θερμαϊκό Κόλπο αλλά όχι απαραίτητα από τη Μεθώνη.

Τα τέσσερα όστρακα ανήκουν πιθανότατα σε κλειστά αγγεία, το ακρι-
βές σχήμα των οποίων παραμένει ασαφές. Η απόδοση των οστράκων με 
αρ. 87 και 171 σε αγγεία μικρού μεγέθους υποδεικνύεται από το πάχος των 
τοιχωμάτων τους (0,004μ. περίπου). Αντίθετα, σε αποθηκευτικά αγγεία με-
γάλου μεγέθους αποδίδονται τα δείγματα με αρ. 88 και 172. Αξιοσημείωτη 
είναι η λείανση της εξωτερικής επιφάνειας των οστράκων με αρ. 171 και 
172, με το τελευταίο να σώζει ίχνη λείανσης και στην εσωτερική επιφάνεια. 
Η εξωτερική επιφάνεια του δείγματος με αρ. 87 είναι στιλβωμένη. 

Το όστρακο με αρ. 87 προέρχεται από τη φάση επίχωσης του ‘Υπο-
γείου’, εκείνο με αρ. 88 από την ενδιάμεση φάση, ενώ εκείνα με αρ. 171 
και 172 από τη φάση κατοίκησης. Η προέλευση αυτή υποδεικνύει αντίστοι-
χα μία χρονολόγηση στον ύστερο 8ο – στις αρχές του 7ου αιώνα π.Χ., στον 
(ύστερο 8ο) – μέσο 7ο αιώνα π.Χ. και στον ύστερο 7ο – 6ο αιώνα π.Χ.

Τα χαράγματα έχουν αποδοθεί στο σώμα (αρ. 171), στον λαιμό (αρ. 
87, 172) ή στη λαβή (αρ. 88) των εξεταζόμενων αγγείων μετά την όπτηση. 
Φαίνεται πως χαράγματα τέτοιου τύπου δεν απαντούν γενικά σε χονδροει-
δή αγγεία μικρού και μεσαίου μεγέθους από τον Θερμαϊκό Κόλπο και γενι-
κότερα τη Μακεδονία.
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3.3 Επείσακτη κεραμική
3.3.1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις
Η επείσακτη κεραμική που εντοπίζεται σε μία θέση όπως η Μεθώνη παρα-
δοσιακά προσελκύει το ενδιαφέρον των μελετητών, καθότι είναι ενδεικτι-
κή του εύρους και του βαθμού των επαφών που η θέση αυτή διατηρούσε 
με τον στενό ή ευρύ γεωγραφικό της περίγυρο.617 Ο περίγυρος αυτός όμως 
δεν αποτελεί μονολιθική ενότητα και περιλαμβάνει διαφορετικές κλίμακες 
(τοπική, περιφερειακή και μεσογειακή), η μελέτη των οποίων προσελκύει 
αυξανόμενο ενδιαφέρον στη διεθνή βιβλιογραφία.618 Η εξέταση του συνό-
λου της επείσακτης κεραμικής από μία μόνο θέση έχει μακρά παράδοση 
στην κλασική αρχαιολογία και αποτελεί τη βάση της μελέτης του εμπορίου 
και των ανταλλαγών κατά την Πρώιμη Εποχή του Σιδήρου.619 Αντίθετα, η 
εντατικοποίηση του ενδιαφέροντος για τη μελέτη της περιφερειακής διά-
στασης πολιτισμικών φαινομένων αποτελεί σχετικά πρόσφατη εξέλιξη.620 
Παρομοίως, πρόσφατη εξέλιξη αποτελεί η έμφαση στην κατανόηση ανάλο-
γων φαινομένων στη μεσογειακή τους κλίμακα.621 Οι εξελίξεις αυτές πυρο-
δοτήθηκαν σε μεγάλο βαθμό από τη δημοσίευση του μνημειώδους έργου 
των Peregrine Horden και Nicolas Purcell The Corrupting Sea (2000), στο 
οποίο προτείνεται η διαχρονική έρευνα της Μεσογείου ως γεωγραφικής 
και πολιτισμικής ενότητας αλλά και δίνεται έμφαση στη μελέτη επιμέρους 
γεωγραφικών ενοτήτων.

Οι νέες αυτές κατευθύνσεις της έρευνας δεν έχουν αξιοποιηθεί επαρ-
κώς από τη βιβλιογραφία για τη Μακεδονία και το βόρειο Αιγαίο γενικότε-
ρα. Η περιφερειακή κλίμακα εξετάζεται συστηματικά μόλις την τελευταία 
δεκαετία,622 ενώ η μεσογειακή κλίμακα έχει διερευνηθεί μάλλον ισχνά. Μά-
λιστα, το βόρειο Αιγαίο —δηλαδή η εκτεταμένη περιοχή που περιλαμβάνει 
τη Μακεδονία, τη Θράκη, την Τρωάδα και την Αιολίδα, μαζί με τα γειτονικά 
νησιά (για την οποία βλ. την ενότητα 3.1.3)— εξαιρείται συστηματικά από 
τη βιβλιογραφία για τη Μεσόγειο της Πρώιμης Εποχής του Σιδήρου.623 Σε 
αντιδιαστολή με τις προσεγγίσεις αυτές, η ανάλυση της επείσακτης κερα-
μικής από το ‘Υπόγειο’ αναπτύσσεται γύρω από τις διαφορετικές κλίμακες 
που προαναφέρθηκαν, την τοπική, την περιφερειακή και τη μεσογειακή. 
Αυτό καθίσταται ιδιαίτερα προφανές στη συστηματική καταγραφή της δι-
ασποράς των διάφορων τύπων που αντιπροσωπεύονται στο εξεταζόμενο 
υλικό σε ολόκληρο το βόρειο Αιγαίο (βλ. Χάρτη 1) αλλά και στη συνοπτική 
αναφορά της διασποράς τους στην υπόλοιπη Μεσόγειο και στη Μαύρη Θά-
λασσα. Η προσέγγιση αυτή συμβάλλει πολύπλευρα στην κατανόηση της ση-
μασίας της Μεθώνης αλλά και γενικότερα του βόρειου Αιγαίου σχετικά με 
την εντατικοποίηση των ανταλλαγών και του εμπορίου στο Αιγαίο και στη 
Μεσόγειο του 8ου ως 6ου αιώνα π.Χ. Η εικόνα που προκύπτει απέχει πολύ 
από εκείνη που περιέγραφε ο Nicholas Hammond στις αρχές της δεκαε-Nicholas Hammond στις αρχές της δεκαε- Hammond στις αρχές της δεκαε-Hammond στις αρχές της δεκαε- στις αρχές της δεκαε-
τίας του 1970: «In the matter of imported Greek wares Macedonia has 
… only a few scattered objects of the Geometric period».624 Πέντε μόλις 
γραμμές κειμένου αρκούσαν για τη σύνοψη των κεραμικών και άλλων εισα-
γωγών από το νότιο Αιγαίο που ήταν τότε γνωστές από τη Μακεδονία. Στις 
δεκαετίες που μεσολάβησαν η αρχαιολογική έρευνα στη Μακεδονία και στο 
βόρειο Αιγαίο γενικότερα άλλαξε ριζικά την εικόνα αυτή. Οι εισαγωγές από 
το νότιο Αιγαίο έχουν πολλαπλασιαστεί, ενώ εντοπίζονται και εισαγωγές 
από τη βαλκανική ενδοχώρα αλλά και την ανατολική Μεσόγειο (βλ. παρα-
κάτω καθώς και το Κεφάλαιο 2). Η νέα αυτή εικόνα αναδεικνύεται σε ση-
μαντικό βαθμό και από την παρούσα μελέτη του εξεταζόμενου υλικού από 
τη Μεθώνη. Εκ των προτέρων σημειώνεται ότι το πλήθος και η ποικιλία της 
επείσακτης κεραμικής από τη θέση είναι ασυνήθιστα υψηλά για τα δεδομέ-
να της Μακεδονίας και του βόρειου Αιγαίου γενικότερα (εξίσου ‘κοσμοπο-
λίτικο’, όπως αναδεικνύεται παρακάτω, ήταν μόνο το Καραμπουρνάκι της 
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Αρχαϊκής περιόδου). Ειδικότερα, η μεγάλη ποσότητα και ποικιλία αλλά και 
η πρωιμότητα των επείσακτων εμπορικών αμφορέων που εξετάζονται εδώ 
επιβεβαιώνουν σε κάποιο βαθμό την εκτίμηση του Hammond ότι η ίδρυση 
της Μεθώνης ήταν στενά συνδεδεμένη με την εντατικοποίηση των εμπορι-
κών επαφών της Μακεδονίας με το νότιο Αιγαίο.625

Όπως αναφέρθηκε στην ενότητα 3.1.2, ο όρος επείσακτη κεραμική 
αναφέρεται στα αγγεία που εισήχθησαν στη Μεθώνη από θέσεις εκτός της 
περιοχής του Θερμαϊκού Κόλπου. Η αναγνώριση 109 οστράκων και αγγεί-
ων από το ‘Υπόγειο’ ως επείσακτων βασίζεται στην κεραμική τους ύλη και 
είναι ανεξάρτητη της τεχνοτροπίας τους.626 Σημαντική συμβολή στην ανα-
γνώριση της προέλευσης τμήματος της επείσακτης κεραμικής από τη Με-
θώνη (δηλαδή των εμπορικών αμφορέων) αποτελεί ένα εξελισσόμενο πρό-
γραμμα πετρογραφικών αναλύσεων υλικού από το ‘Υπόγειο’, τις οποίες δι-
εξάγουν η Ευαγγελία Κυριατζή και η Ξένια Χαραλαμπίδου στο Εργαστήριο 
Fitch της Βρετανικής Σχολής Αθηνών.

Στις ενότητες που ακολουθούν η επείσακτη κεραμική διακρίνεται 
στην επιτραπέζια κεραμική και στους εμπορικούς αμφορείς. Τα αγγεία 
κάθε μίας από τις δύο κατηγορίες διακρίνονται περαιτέρω με βάση την ει-
δική προέλευσή τους από συγκεκριμένες περιοχές του Αιγαίου. Η σειρά 
των ενοτήτων ακολουθεί ένα νοητό γεωγραφικό τόξο που εκτείνεται από 
την Κόρινθο, την Αττική, την Εύβοια και τις Κυκλάδες ως την Ιωνία και 
την Αιολίδα. Τονίζεται πάντως ότι, παρά την ποικιλία της, η κεραμική που 
εξετάζεται εδώ αποτελεί μικρό μόνο δείγμα του συνόλου της επείσακτης 
κεραμικής από το ‘Υπόγειο’. Στο σύνολο αυτό μάλιστα αντιπροσωπεύονται 
κατηγορίες επείσακτης κεραμικής που απουσιάζουν εντελώς από το εξε-
ταζόμενο δείγμα, όπως η κορινθιακή λεπτή κεραμική, εκείνη των ρυθμών 
G2-3 και Θάψου, καθώς και οι φοινικικοί αμφορείς (βλ. Κεφάλαιο 2). Μο-
λονότι το υλικό αυτό παραμένει αδημοσίευτο, η μαρτυρία του λαμβάνεται 
υπόψη στην ανάλυση που ακολουθεί.

3.3.2 Επιτραπέζια κεραμική
3.3.2.1 Αττική κεραμική
Αρ. 89: ύστερος 8ος αιώνας π.Χ.
Αρ. 25: μέσος 4ος αιώνας π.Χ.

Δύο δείγματα αττικής λεπτής κεραμικής περιλαμβάνονται στο ενεπίγραφο 
υλικό από το ‘Υπόγειο’. Πολύ καλύτερα αντιπροσωπεύονται οι ενεπίγραφοι 
αττικοί αμφορείς τύπου SOS, οι οποίοι εξετάζονται στην ενότητα 3.3.3.3. 
Τα δύο δείγματα ανήκουν αντίστοιχα σε λαιμό μεγάλου κλειστού αγγείου 
(αρ. 89) και σε βάση μικρού ανοικτού αγγείου (αρ. 25). Μάλιστα, το δείγμα 
με αρ. 25 είναι μακράν το υστερότερο αγγείο του εξεταζόμενου συνόλου και 
προέρχεται από τα στρώματα που εκτείνονταν πάνω από το ‘Υπόγειο’.

Η ροδόχρωμη (5ΥR 7/4) κεραμική ύλη του δείγματος με αρ. 89 και τα 
καστανέρυθρα, μικρά και μεγάλα εγκλείσματα που αυτή φέρει υποδεικνύ-
ουν την προέλευσή του από την Αττική.627 Με βάση το ελάχιστα σωζόμενο 
τμήμα πρόσφυσης κάθετης λαβής (η θέση της οποίας υποδεικνύεται και 
από ομόκεντρες, ελλειψοειδείς ρυτιδώσεις που σχηματίστηκαν κατά την 
πρόσφυσή της πάνω στην επιφάνεια του λαιμού προτού η τελευταία στε-
γνώσει), το αγγείο αναγνωρίζεται ως αμφορέας του επιλαίμιου τύπου. Ο 
ψηλός λαιμός, το σχήμα του χείλους και οι ταινίες κάτω από αυτό αποσυν-
δέουν το αγγείο από τους εμπορικούς αμφορείς τύπου SOS ή à la brosse, 
για τους οποίους βλ. τις παρατηρήσεις στην ενότητα 3.3.3.3. Οι ίδιες ταινίες 
απουσιάζουν από τους αττικούς αμφορείς του λεγόμενου ταινιωτού ρυθ-
μού (banded ware), οι οποίοι εξάλλου παρουσιάζουν συνήθως (αλλά όχι 
πάντα) λαιμό σαφώς βραχύτερο από εκείνον του εξεταζόμενου αγγείου.628 
Αντίθετα τα σωζόμενα μορφολογικά στοιχεία ευνοούν την αναγνώριση του 
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αγγείου ως αμφορέα με απλό διάκοσμο, ο οποίος συνίσταται σε απλό κό-
σμημα στο κέντρο του λαιμού και σε ταινίες στο σώμα. Τα περισσότερα γνω-
στά παράλληλα αγγείων του τύπου ανάγονται στον ύστερο 8ο αιώνα π.Χ.629 
Η χρονολόγηση αυτή προσεγγίζει εκείνη που υποδεικνύεται από την ανεύ-
ρεση του δείγματος με αρ. 89 στην ενδιάμεση φάση του ‘Υπογείου’, η οποία 
ανάγεται στον (ύστερο 8ο) – μέσο 7ο αιώνα π.Χ.

Το δείγμα με αρ. 25 σώζει μέρος από τη βάση ενός αττικού κανθάρου. 
Η αττική προέλευση του αγγείου αναγνωρίζεται με βεβαιότητα χάρη στον 
καθαρό ανοικτό ερυθρόχρωμο (2.5ΥR 6/6) πηλό και το εξαιρετικά στιλπνό 
γάνωμα. Ο προσδιορισμός του σχήματος και της χρονολόγησης βασίζεται 
σε παράλληλα από την Αθήνα, όπου μελαμβαφείς κάνθαροι με παρόμοιο 
περίγραμμα (δηλαδή με λεπτά, ελαφρά κοίλα τοιχώματα πυθμένα, κυρτά 
εσωτερικά τοιχώματα ποδιού και πλατιά, ελαφρώς γωνιώδη εσοχή εξωτερι-
κά στην ένωση ποδιού/σώματος) παράγονταν κατά το δεύτερο και το τρίτο 
τέταρτο του 4ου αιώνα π.Χ.630 Το εξεταζόμενο αγγείο τοποθετείται στο δεύ-
τερο τέταρτο του αιώνα αυτού δεδομένης της καταστροφής της Μεθώνης 
από τον Φίλιππο Β΄ κατά το 356 π.Χ. Το γεγονός αυτό αποτυπώνεται στο 
αρχαιολογικό τοπίο ως ορίζοντας καταστροφής και εγκατάλειψης.631 

Πριν τον 6ο αιώνα π.Χ., τα ευρήματα αττικής λεπτής κεραμικής είναι 
εξαιρετικά σπάνια σε ολόκληρο το βόρειο Αιγαίο (βλ. Χάρτη 7). Ελάχιστα 
δείγματα του 11ου ως 9ου αιώνα π.Χ. προέρχονται από την Τορώνη632 και 
τη Λέσβο (χωρίς ειδική προέλευση),633 ενώ ελαφρώς περισσότερα είναι τα 
δείγματα του 8ου αιώνα π.Χ. από την Αγχίαλο/Σίνδο634 και το Καραμπουρ-
νάκι.635 Κατά την ίδια περίοδο, η επιρροή της αττικής κεραμικής μοιάζει 
επίσης περιορισμένη.636 Με εξαίρεση τη Θάσο,637 ευρήματα αττικής λεπτής 
κεραμικής απουσιάζουν πλήρως από το βόρειο Αιγαίο κατά τον 7ο αιώνα 
π.Χ. και ως την εμφάνιση δειγμάτων του μελανόμορφου ρυθμού κατά τον 

Χάρτης 7

Η διασπορά της αττικής λεπτής 

κεραμικής στο βόρειο Αιγαίο του 11ου 

– 7ου αιώνα π.Χ.: 4. Αγχίαλος/Σίνδος, 

31. Θάσος, 34. Καραμπουρνάκι, 

79. Τορώνη.
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προχωρημένο 6ο αιώνα. Αττική κεραμική της τελευταίας αυτής περιόδου 
αλλά και των δύο επόμενων αιώνων (5ου και 4ου) αντιπροσωπεύεται σε 
αφθονία στο βόρειο Αιγαίο,638 συμπεριλαμβανομένης της Μεθώνης.639

Το δείγμα με αρ. 89 φέρει χάραγμα στο χείλος, ενώ εκείνο με αρ. 
25 στην εσωτερική επιφάνεια της βάσης. Απλά ή σύνθετα χαράγματα 
δεν είναι σπάνια στην αττική γραπτή κεραμική του ύστερου 8ου και 7ου 
αιώνα π.Χ.640 Επίσης, graffiti απαντούν συχνά στην αττική μελαμβαφή 
κεραμική του 6ου ως 4ου αιώνα π.Χ.641 Αξιόλογα —αλλά αδημοσίευτα— 
σύνολα μελαμβαφούς κεραμικής με graffiti προέρχονται από την Αιανή 
(εκτίθενται στο τοπικό Αρχαιολογικό Μουσείο),642 την Άφυτη και τα Στάγειρα 
(εκτίθενται στο Αρχαιολογικό Μουσείο του Πολυγύρου) αλλά κυρίως την 
Όλυνθο643 και την Τορώνη.644 Μικρότερα σύνολα και μεμονωμένα ευρήματα 
είναι γνωστά από την Αγχιάλο/Σίνδο,645 την Τούμπα Θεσσαλονίκης,646 το 
Καραμπουρνάκι647 και το Ποσείδι.648 Αντίθετα από το δείγμα με αρ. 25, τα 
εν λόγω αγγεία φέρουν στη συντριπτική τους πλειοψηφία το χάραγμα στην 
εξωτερική επιφάνεια.

3.3.2.2 Ευβοϊκή κεραμική
Αρ. 2, 7, 8, 91: ύστερος 8ος – αρχές 7ου αιώνα π.Χ.

Μία πρόσφατη επισκόπηση της διασποράς της ευβοϊκής κεραμικής στη Με-
σόγειο του ύστερου 8ου αιώνα π.Χ. περιλαμβάνει τη Μεθώνη στον σχετικό 
χάρτη.649 Η επιλογή αυτή είναι προβληματική γιατί βασίζεται σε ένα αγγείο 
που αναγνωρίζεται ρητώς ως προϊόν τοπικής παραγωγής στην προκαταρ-
κτική ανασκαφική έκθεση.650 Παρά ταύτα, η ύπαρξη ευβοϊκής κεραμικής 
του ύστερου 8ου και των αρχών του 7ου αιώνα π.Χ. στη Μεθώνη επιβεβαιώ-
νεται από τα αγγεία που δημοσιεύονται εδώ αλλά και από αδημοσίευτο υλι-
κό, μικρό μέρος του οποίου εικονίζεται στο Κεφάλαιο 2.651 Εδώ εξετάζεται 
ένας καλά σωζόμενος σκύφος (αρ. 2: το ποτήρι του Ακεσάνδρου) και μικρά 
τμήματα δύο άλλων (αρ. 7, 91), οι οποίοι θεωρούνται εισηγμένοι από την 
Εύβοια με βάση την κεραμική τους ύλη και τα μορφολογικά τους χαρακτη-
ριστικά. Επίσης εξετάζεται ένα μικρό όστρακο σκύφου που αναγνωρίζεται 
ως ευβοϊκό με βάση την κεραμική του ύλη (αρ. 8).652

Η κεραμική ύλη των αγγείων αυτών είναι καλοψημένη και παρουσι-
άζει τα χαρακτηριστικά εκείνης των ευβοϊκών αγγείων.653 Τα χρώματα που 
παρουσιάζει η ύλη των αγγείων από τη Μεθώνη654 εμπίπτουν στο χρωματι-
κό φάσμα του πηλού της ευβοϊκής κεραμικής. Ο καθαρός πηλός του σκύ-
φου με αρ. 7 είναι συνηθισμένος στη λεπτή ευβοϊκή κεραμική. Ομοίως, τα 
περιορισμένα μικρά λευκά εγκλείσματα που εντοπίζονται στα αγγεία με αρ. 
2 και 91 απαντούν συχνά στην ευβοϊκή κεραμική των πρώιμων ιστορικών 
χρόνων. Σκοτεινόχρωμα μικρά εγκλείσματα, ανάλογα εκείνων που απα-
ντούν στα δύο αυτά αγγεία αλλά και στο όστρακο με αρ. 8, δεν αναφέρονται 
συνήθως στις γενικές περιγραφές της ευβοϊκής κεραμικής. Εξαίρεση απο-
τελεί μία πρόσφατα δημοσιευμένη αναλυτική περιγραφή κεραμικής ύλης 
αγγείων από την Ερέτρια.655 Η ορθότητα της περιγραφής αυτής επιβεβαιώ-
νεται από προσωπικές μου παρατηρήσεις σε υλικό από τη θέση αυτή. Μο-
λονότι ασυνήθιστα, θαμπά σκοτεινόχρωμα, μικρά εγκλείσματα απαντούν 
ενίοτε στην ερετριακή λεπτή κεραμική της εποχής. Η ευβοϊκή κεραμική 
δεν παρουσιάζει γενικά μαρμαρυγία, όμως ενίοτε, όπως στην περίπτωση 
του αγγείου με αρ. 2, απαντούν ελάχιστοι κόκκοι που διακρίνονται με προ-
σεκτική παρατήρηση,656 ιδίως όταν (και όπου) η επανοξείδωση δεν έχει συ-
ντελεστεί ιδανικά, όπως στην περίπτωση του αγγείου από τη Μεθώνη. Πα-
ραμένει ασαφές αν τα εν λόγω αγγεία προέρχονται συγκεκριμένα από την 
Ερέτρια, την ευβοϊκή μητρόπολη της Μεθώνης, επειδή ο πηλός των αγγεί-
ων της πόλης αυτής δεν ξεχωρίζει σαφώς από εκείνον που απαντά στο Λευ-
καντί ή στη Χαλκίδα ακόμα και σε επίπεδο χημικών αναλύσεων.657 Εξάλλου, 
η Εύβοια είναι πολύ μεγάλο νησί, για την κεραμική παραγωγή εκτενών πε-
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ριοχών του οποίου κατά την εν λόγω περίοδο οι διαθέσιμες πληροφορίες 
παραμένουν εξαιρετικά περιορισμένες.658

Το περίγραμμα του αγγείου με αρ. 2 (δηλαδή του ποτηριού του Ακε-
σάνδρου) βρίσκει ευβοϊκά παράλληλα που χρονολογούνται στον ύστερο 8ο 
αιώνα π.Χ.659 Στον ύστερο 8ο και στις αρχές του 7ου αιώνα π.Χ. ανάγονται τα 
ευβοϊκά παράλληλα του περιγράμματος των αγγείων με αρ. 7660 και 91.661 Το 
σωζόμενο περίγραμμα του οστράκου με αρ. 8 δεν είναι διαγνωστικό, όπως 
άλλωστε και η απλή διακόσμησή του.

Το ανοικτόχρωμο επίχρισμα και το γάνωμα κυμαινόμενου χρώματος 
του δείγματος με αρ. 2 απαντούν συχνά σε ευβοϊκά αγγεία.662 Μάλιστα, το 
ρόδινο ως ροδοκίτρινο (7.5YR 8/4 ως 8/6) επίχρισμα του αγγείου βρίσκει 
αρκετά παράλληλα στην ευβοϊκή κεραμική.663 Το ίδιο ισχύει για το ωχροκί-
τρινο (2.5Y 8/2) επίχρισμα του δείγματος με αρ. 91.664 Μάλιστα, το λεπτό 
επίχρισμα του σκύφου με αρ. 2 και το αραιό επίχρισμα εκείνου με αρ. 91 
είναι ενδεικτικά μίας χρονολόγησης μετά το τρίτο τέταρτο του 8ου αιώνα 
π.Χ., οπότε παρατηρείται μία γενική πτώση στην ποιότητα του επιχρίσμα-
τος της ευβοϊκής κεραμικής.665 Τα δείγματα με αρ. 7 και 8 δεν φέρουν επί-
χρισμα αλλά έχουν λειασμένη, ροδόχρωμη (7.5YR 7/4 και 5YR 7/4 αντίστοι-YR 7/4 και 5YR 7/4 αντίστοι- 7/4 και 5YR 7/4 αντίστοι-YR 7/4 αντίστοι- 7/4 αντίστοι-
χα) επιφάνεια.

Η διακοσμητική σύνθεση των σκύφων με αρ. 2 και 91 είναι πανομοι-
ότυπη και παραπέμπει σαφώς στην ευβοϊκή παραγωγή. Σκύφοι με ανάλογη 
σύνθεση (που περιλαμβάνει λεπτές ταινίες στο χείλος και μία διακοσμητι-
κή ζώνη στον ώμο, η οποία συνίσταται σε μετόπες που εναλλάσσονται με 
ομάδες κάθετων γραμμών εν είδει τριγλύφων) παράγονταν κυρίως στην 
Εύβοια, στην Αττική και στις Κυκλάδες κατά την Υστερογεωμετρική και 
Πρωτοαρχαϊκή περίοδο.666 Έχει στο παρελθόν υποστηριχθεί ότι οι ευβοϊκοί 
(και κυκλαδικοί) σκύφοι που φέρουν το υπό εξέταση διακοσμητικό σχή-
μα διακρίνονται από τα αττικά παράλληλά τους χάρη στον μεγάλο αριθμό 
κάθετων γραμμών (τριγλύφων) που φέρουν.667 Παρά ταύτα, ορισμένα πα-
ράλληλα από την Αίγινα, τα οποία δημοσιεύθηκαν πρόσφατα και αποδόθη-
καν σε εργαστήρια της ανατολικής Αττικής, παρουσιάζουν μεγάλο αριθμό 
γραμμών,668 ανάλογο εκείνου των ευβοϊκών αγγείων.

Η πλήρωση της μετόπης των αγγείων με αρ. 2 και 91 με τεθλασμέ-
νη βρίσκει πολύ κοντινά παράλληλα στην ευβοϊκή669 και, δευτερευόντως, 
στην αττική670 παραγωγή κυρίως της Υστερογεωμετρικής ΙΙ περιόδου, η δι-
ακόσμηση των οποίων είναι εμπνευσμένη από Πρωτοκορινθιακά αγγεία.671 
Συγγενή (αλλά όχι όμοια) διακοσμητικά σχήματα απαντούν και σε σκύφους 
από διάφορες άλλες περιοχές.672 Χαρακτηριστική της μίας από αυτές τις πε-
ριοχές, συγκεκριμένα της Σάμου, έχει θεωρηθεί από τη Rosalinde Kearsley 
μία αμελής τεθλασμένη ανάλογη εκείνης του αγγείου με αρ. 91, η οποία 
ομοιάζει με οριζόντια γραμμή που τέμνεται από πολλές μικρές κάθετες.673 
Παρά ταύτα, τα σαμιακά παράλληλα που δίδει δεν είναι κοντινά. Αντίθε-
τα, παρόμοιο είναι το μοτίβο που απαντά σε υστερογεωμετρικούς σκύφους 
από τη Χαλκίδα,674 την Ερέτρια675 και τον Ωρωπό,676 σε τμήμα υστερογεω-
μετρικής κοτύλης άγνωστης προέλευσης από την Αλ Μίνα,677 σε δύο κυκλα-
δικούς(;) σκύφους από την Αίγινα678 και σε υστερογεωμετρικά και αρχαϊκά 
αγγεία από διάφορα νησιά του Αιγαίου συμπεριλαμβανομένης της Εύβοι-
ας.679 Η μετόπη του σκύφου με αρ. 7 πληρούται με αμελείς αμείβοντες (ή 
κάθετες, κυματοειδείς γραμμές) που αιωρούνται. Το μοτίβο αυτό αποτελεί 
απλουστευμένη εκδοχή των ενάλληλων γωνιών, οι οποίες πρωτοεμφανίζο-
νται σε αττικούς μεσογεωμετρικούς σκύφους. Ανάλογοι σκύφοι παράγο-
νται κατά τη Μεσογεωμετρική και Υστερογεωμετρική περίοδο σε διάφο-
ρες περιοχές του κεντρικού και νότιου Αιγαίου, συμπεριλαμβανομένης της 
Εύβοιας.680	 Έχει υποστηριχθεί ότι η μετατροπή των ενάλληλων γωνιών σε 
αμείβοντες ευνοεί μία χρονολόγηση στον ύστερο 8ο ή, πιθανότερο, στον 
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πρώιμο 7ο αιώνα π.Χ.681 Παρά ταύτα, το υλικό από τις Πιθηκούσσες υπο-
δεικνύει ότι η μετατροπή αυτή εμφανίζεται σε όλο το δεύτερο μισό του 8ου 
αιώνα π.Χ. και γενικεύεται στα τέλη του ίδιου αιώνα.682 Πάντως, οι αρκετά 
υψηλές μετόπες των σκύφων με αρ. 2 και 91, ο μεγάλος αριθμός κάθετων 
γραμμών στα τρίγλυφα τους και οι ταινίες στην εξωτερική επιφάνεια του 
χείλους τους (καθώς και του χείλους του σκύφου με αρ. 7) ευνοούν μία χρο-
νολόγηση στον ύστερο 8ο αιώνα π.Χ. (δηλαδή μετά από μία προχωρημένη 
βαθμίδα της Υστερογεωμετρικής περιόδου).683 Έχει εξάλλου διατυπωθεί η 
άποψη ότι η μοναδική εδαφόχρωμη ταινία στο εσωτερικό του χείλους, η 
οποία απαντά στα τρία εξεταζόμενα αγγεία και είναι ιδιαίτερα συνηθισμένη 
σε σκύφους του τύπου ανεξαρτήτως προέλευσης,684 είναι ενδεικτική μίας 
χρονολόγησης πριν από το τέλος της Υστερογεωμετρικής περιόδου για τα 
ευβοϊκά δείγματα,685 άποψη για την οποία διατυπώνονται επιφυλάξεις.

Η προτεινόμενη χρονολόγηση των σκύφων με αρ. 2 (το ποτήρι του 
Ακεσάνδρου) και 7 στον ύστερο 8ο και στις αρχές του 7ου αιώνα π.Χ. (και 
μάλλον λίγο πριν το 700 π.Χ.) συνάδει με την εύρεσή τους στη φάση επίχω-
σης του ‘Υπογείου’. Στην ίδια φάση ανήκει το δείγμα με αρ. 8, η εξαιρετικά 
αποσπασματική διατήρηση του οποίου δεν επιτρέπει χρονολόγηση με τε-
χνοτροπικά κριτήρια. Αντίθετα, απροσδιόριστες ταφονομικές διαδικασίες 
έφεραν το όστρακο με αρ. 91 στην ενδιάμεση φάση, μαζί με υλικό που χρο-
νολογείται στον (ύστερο 8ο) – μέσο 7ο αιώνα π.Χ.

Σκύφοι με λεπτές ταινίες στο χείλος και μία διακοσμητική ζώνη στον 
ώμο, η οποία συνίσταται σε μετόπες που εναλλάσσονται με κάθετες ομάδες 
γραμμών εν είδει τριγλύφων, παράγονταν στο Ηράκλειο (θέση Κρανιά) Πιε-
ρίας,686 στη Μεθώνη687 και στην Τορώνη688 κατά τον ύστερο 8ο και πρώιμο 7ο 
αιώνα π.Χ. Ανάλογοι σκύφοι ενδεχομένως παράγονταν και σε άλλες θέσεις 
της περιοχής, όπου απαντούν μεγάλες ποσότητες ευβοϊκής και ευβοΐζουσας 
κεραμικής (για τις οποίες βλ. την ενότητα 3.2.2.1.1 και τον Χάρτη 3).

Τα τέσσερα εξεταζόμενα αγγεία φέρουν χαράγματα που έχουν απο-
δοθεί μετά την όπτηση στο χείλος (αρ. 7), ψηλά στην κοιλιά (αρ. 2, 91) ή 
κάτω από τη λαβή (αρ. 8). Απλά χαράγματα εντοπίζονται στο δείγμα με 
αρ. 91, ενώ εκείνα με αρ. 2, 7 και 8 φέρουν αλφαβητικά graffiti. Μάλιστα, 
το αγγείο με αρ. 2 (το ποτήρι του Ακεσάνδρου), φέρει μακροσκελή επι-
γραφή που εκτείνεται στο άνω πέρας της ολόβαφης περιοχής της κοιλιάς 
και διατρέχει την περιφέρεια του αγγείου. Εξάλλου, ένα όστρακο ευβοϊκού 
σκύφου, το οποίο βρίσκεται στο Βρετανικό Μουσείο αλλά προέρχεται από 
την Καλαμαριά (Καραμπουρνάκι;), φέρει δύο εγχάρακτα σημάδια(;) στον 
ώμο.689 Επιπλέον, εγχάρακτες επιγραφές και σύμβολα δεν είναι σπάνια σε 
ευβοϊκή κεραμική του ύστερου 8ου και πρώιμου 7ου αιώνα π.Χ. από τις ευ-
βοϊκές αποικίες και τα εμπόρια των Πιθηκουσσών, της Κύμης και της Αλ 
Μίνα, αλλά και από την ίδια την Εύβοια.690 

3.3.2.3 Κυκλαδική κεραμική
Αρ. 90: ύστερος 8ος αιώνας π.Χ.

Μόνο ένα δείγμα κυκλαδικής κεραμικής περιλαμβάνεται στο υλικό από το 
‘Υπόγειο’ που δημοσιεύεται εδώ. Πρόκειται για τμήμα λαιμού και ώμου 
γραπτού αμφορέα.

Μορφολογικά στοιχεία συνδέουν τον αμφορέα με αρ. 90 με την κε-
ραμική ομάδα Aa της Δήλου, η παραγωγή της οποίας αποδίδεται γενικά 
—αλλά όχι καθολικά— στην Πάρο691 (βλ. και παρακάτω). Η απόδοση αυτή 
έχει εσχάτως ενδυναμωθεί από την ανακάλυψη αγγείων του ίδιου τύπου στο 
νεκροταφείο της Παροικιάς.692 Παρά ταύτα, η κεραμική ύλη του αγγείου 
με αρ. 90 δεν ταυτίζεται με εκείνη που απαντά ευρέως στα παριανά αγγεία 
της Γεωμετρικής και Αρχαϊκής περιόδου. Οι περισσότερες από τις διαθέ-
σιμες μακροσκοπικές περιγραφές της κεραμικής ύλης των αγγείων αυτών 
(οι οποίες είναι λιτές και ανεπαρκείς) κάνουν λόγο για καλά ψημένο πηλό 
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που είναι συνήθως ανοικτόχρωμος και περιέχει χρυσίζοντα μαρμαρυγία.693 
Μία σαφώς πληρέστερη περιγραφή παραθέτει η Νότα Κούρου: η κεραμική 
ύλη των παριανών αγγείων είναι λεπτή με σκοτεινόχρωμα και σπανίως λευ-
κά εγκλείσματα και αρκετή ποσότητα ασημόχρωμου μαρμαρυγία.694 Από 
προσωπική εξέταση μία τέτοια ύλη εντοπίστηκε σε άφθονη κεραμική στην 
Πάρο,695 αλλά δεν ταυτίζεται με εκείνη που χαρακτηρίζει τον αμφορέα με 
αρ. 90. Η ύλη του αγγείου αυτού είναι ανοικτή ερυθρόχρωμη (2.5ΥR 6/6) 
με αρκετά λευκά και ελάχιστα καστανέρυθρα μικρά εγκλείσματα, μεγάλη 
ποσότητα ασημόχρωμου και μικρή ποσότητα χρυσίζοντος μαρμαρυγία (σε 
μορφή κόκκων αλλά και μεγάλων φολίδων). Η ύλη αυτή ομοιάζει με εκείνη 
που χαρακτηρίζει την κεραμική της Νάξου τόσο ως προς το χρώμα όσο και 
ως προς την περιεκτικότητα σε εγκλείσματα και μαρμαρυγία. Σύμφωνα με 
τη Νότα Κούρου, η κεραμική ύλη που απαντά ευρέως στη ναξιακή κερα-
μική της Γεωμετρικής περιόδου είναι σκοτεινή καστανέρυθρη, με πολλές 
λευκές και λίγες σκοτεινόχρωμες προσμίξεις καθώς και άφθονο χρυσίζοντα 
μαρμαρυγία.696 Στην ίδια κεραμική ενίοτε συνυπάρχει χρυσίζων και ασημό-
χρωμος μαρμαρυγίας.697

Η ναξιακή προέλευση καθίσταται πιθανή και από τα πορίσματα ανα-
λυτικών τεχνικών. Σύμφωνα με τις αναλύσεις του Richard Jones, τα αγγεία 
της ομάδα Aa της Δήλου είναι κατασκευασμένα από δύο πηλούς με διαφο-Aa της Δήλου είναι κατασκευασμένα από δύο πηλούς με διαφο- της Δήλου είναι κατασκευασμένα από δύο πηλούς με διαφο-
ρετική χημική σύσταση.698 Μάλιστα, διαπιστώθηκε ότι δύο από τους αμφο-
ρείς που αναλύθηκαν, οι οποίοι ομοιάζουν μορφολογικά μεταξύ τους αλλά 
και με τον αμφορέα με αρ. 90, είναι κατασκευασμένοι από τους δύο διαφο-
ρετικούς πηλούς που προαναφέρθηκαν.699 Μόνο ένας από τους δύο αυτούς 
πηλούς θεωρείται με ασφάλεια παριανός, ενώ για ορισμένα από τα αγγεία 
που έχουν κατασκευαστεί με τον άλλο πηλό πιθανολογείται μία ναξιακή 
προέλευση χωρίς να αποκλείεται και η παριανή.700 Η απόδοση ορισμένων 
αγγείων της ομάδας Aa στη Νάξο βρίσκει ισχυρό έρεισμα και σε νεώτερες 
χημικές αναλύσεις αλλά και στη μικροσκοπική εξέταση του πηλού.701	 Άλ-
λωστε στην ίδια τη Νάξο έχουν βρεθεί «άφθονα όστρακα» της ομάδας Aa 
της Δήλου.702

Ο αμφορέας του επιλαίμιου τύπου είναι από τα συνηθέστερα σχή-
ματα της ομάδα Aa της Δήλου.703 Η διακόσμηση του αμφορέα με αρ. 90 
περιλαμβάνει οριζόντιες ταινίες στον ώμο και στη βάση του λαιμού, κά-
θετες ταινίες στη ράχη των λαβών και διακοσμητική ζώνη στον λαιμό, η 
οποία συνίσταται σε κεντρικό ρόμβο (μόνο το κάτω πέρας του οποίου σώζε-
ται) μεταξύ ζευγών κάθετων κυματοειδών γραμμών. Τα στοιχεία αυτά απα-
ντούν ευρέως στους αμφορείς της ομάδας Aa της Δήλου.704 Οι αμφορείς του 
εξεταζόμενου τύπου ανάγονται στην  Ύστερη Γεωμετρική περίοδο, η οποία 
στις κεντρικές Κυκλάδες καλύπτει το διάστημα 750–700 π.Χ. Μάλιστα, ένα 
κοντινό παράλληλο από την Παροικιά έχει χρονολογηθεί στις τελευταίες 
δεκαετίες του 8ου αιώνα π.Χ.705 Στα τέλη του ίδιου αιώνα τοποθετείται και 
το δείγμα από τη Μεθώνη με βάση τον μη ραδινό λαιμό του και τις λεπτές 
διακοσμητικές ταινίες του ώμου του, τα οποία αποτελούν ενδείξεις ύστερης 
χρονολόγησης.706

Σπάνιες είναι οι εισαγωγές κυκλαδικής κεραμικής στο βόρειο Αιγαίο, 
ιδιαίτερα πριν τον 7ο αιώνα π.Χ. (βλ. Χάρτη 8). Το πρωιμότερο γνωστό δείγ-
μα συνίσταται σε μία οινοχόη του ύστερου 10ου ή μάλλον του πρώιμου 9ου 
αιώνα π.Χ. από την Τορώνη,707 ενώ ένα δείγμα του ύστερου 8ου αιώνα π.Χ. 
προέρχεται από την Άντισσα708 της Λέσβου. Γενικά, κυκλαδική κεραμική 
του 7ου αιώνα π.Χ. (που δεν διαχωρίζεται πάντα με σαφήνεια από την κε-
ραμική κυκλαδικής επιρροής) έχει εντοπισθεί στο Καραμπουρνάκι,709 στη 
Σάνη Παλλήνης,710 στη Μένδη,711 στην Άκανθο712 και στην Άργιλο.713 Σε ορι-
σμένες περιπτώσεις είναι δυνατή η εξειδίκευση της προέλευσης των κυ-
κλαδικών αγγείων. Συγκεκριμένα, παριανή κεραμική του 7ου αιώνα π.Χ. ή 
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τοπικές μιμήσεις της είναι γνωστές από την Τούμπα Θεσσαλονίκης,714 την 
Άργιλο,715 την Οισύμη, τη Νεάπολη (Καβάλα) και τη Θάσο,716 η οποία άλλω-
στε αποτελούσε αποικία της Πάρου που ιδρύθηκε στο πρώτο μισό του ίδιου 
αιώνα. Αντίθετα, ναξιακή κεραμική είναι γνωστή από αρκετές θέσεις στο 
κεντρικό και στο νότιο Αιγαίο αλλά όχι και στο βόρειο.717 Τέλος, η διασπορά 
των αγγείων της ομάδας Aa της Δήλου φαίνεται να περιορίζεται εντός των 
κεντρικών Κυκλάδων,718 γεγονός που καθιστά εξαιρετική την περίπτωση 
του αμφορέα με αρ. 90.

Όπως προαναφέρθηκε, το εν λόγω αγγείο χρονολογείται με τεχνοτρο-
πικά κριτήρια στον ύστερο 8ο αιώνα π.Χ., όμως εντοπίστηκε στην ενδιάμε-
ση φάση του ‘Υπογείου’, η οποία ανάγεται στον (ύστερο 8ο) – μέσο 7ο αιώνα 
π.Χ. Το χάραγμα που απαντά στη λαβή του δεν βρίσκει παράλληλο σε άλλα 
αγγεία της ομάδας Aa της Δήλου και υποδεικνύει την κατά συνθήκη(;) χρή-Aa της Δήλου και υποδεικνύει την κατά συνθήκη(;) χρή- της Δήλου και υποδεικνύει την κατά συνθήκη(;) χρή-
ση του εν λόγω αγγείου ως εμπορικού αμφορέα.

3.3.2.4 Ιωνική κεραμική 
3.3.2.4.1 Κοτύλες με πτηνά
Αρ. 92, 93, 94, 95, 96: ύστερος 8ος – αρχές 7ου αιώνα π.Χ.

Η κοτύλη με πτηνά είναι ένας ιδιαίτερα διαδεδομένος κεραμικός τύπος των 
πρώιμων ιστορικών χρόνων (βλ. παρακάτω), γνωστός στη διεθνή βιβλιογρα-
φία ως bird kotyle, Vogelskyphos/Vogelkotyle, coupe à/aux oiseau(x), 
coppa a uccelli. Στο υλικό από το ‘Υπόγειο’ περιλαμβάνονται αρκετές κο- Στο υλικό από το ‘Υπόγειο’ περιλαμβάνονται αρκετές κο-
τύλες με πτηνά.719 Παρά ταύτα, μόνο πέντε εξ αυτών φέρουν χαράγματα ή 
άλλα σημεία. Πρόκειται για τις καλά διατηρημένες κοτύλες με αρ. 92 και 
95 και τις αποσπασματικά σωζόμενες με αρ. 93, 94 και 96, οι οποίες δια-
τηρούν τμήμα σώματος, χείλους και λαβής. Λόγω της μεγάλης διαμέτρου 
του (η οποία υπολογίζεται σε 0,26μ.), το αγγείο με αρ. 93 θα μπορούσε να 
αναγνωριστεί ως κρατήρας, δεδομένης μάλιστα της ύπαρξης κρατήρων που 

Χάρτης 8

 Η διασπορά της κυκλαδικής λεπτής 

κεραμικής και των τοπικών μιμήσεών 

της στο βόρειο Αιγαίο του 10ου –  

7ου αιώνα π.Χ.: 8. Άκανθος,  

10. Άντισσα, 12. Άργιλος, 31. Θάσος,  

34. Καραμπουρνάκι, 46. Μένδη,  

54. Νεάπολη (Καβάλα), 57. Οισύμη,  

71. Σάνη Παλλήνης, 79. Τορώνη,  

80. Τούμπα Θεσσαλονίκης.
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παρουσιάζουν παρόμοια μορφολογικά στοιχεία.720 Η εδώ προτιμούμενη 
ένταξη του εν λόγω δείγματος στις κοτύλες ακολουθεί την επιλογή άλλων 
μελετητών ως προς τα μεγάλα αγγεία αυτού του τύπου.721

Η απόδοση των πέντε αγγείων στον τύπο της κοτύλης με πτηνά βα-
σίζεται στα χαρακτηριστικά της κεραμικής ύλης, του σχήματος και της δι-
ακόσμησής τους.722 Αρχικά, η έρευνα απέδιδε τα αγγεία αυτά σε ένα εργα-
στήριο εγκατεστημένο στη βορειοδυτική ακτή της Ρόδου,723 ενώ νεώτερα 
ευρήματα και μελέτες εξέτασαν το ενδεχόμενο ύπαρξης διαφορετικών ερ-
γαστηρίων στο κεντρικό και νότιο τμήμα του ανατολικού Αιγαίου.724 Πρό-
σφατες εκτεταμένες χημικές αναλύσεις απέδειξαν ότι οι κοτύλες —αλλά και 
οι κύλικες με πτηνά— παράγονταν κατά βάση από ένα κέντρο παραγωγής 
στη βόρεια Ιωνία (στην Τέω, ή πιθανότερο, στις Κλαζομενές), ενώ μιμήσεις 
τους κατασκευάζονταν κατά τόπους σε μικρούς μόνο αριθμούς.725 Ο τύπος 
φαίνεται πως επινοήθηκε στο συγκεκριμένο κέντρο λίγο πριν τα μέσα του 
8ου αιώνα π.Χ. και διαδόθηκε στον ύστερο 8ο και πρώιμο 7ο αιώνα π.Χ.726 
Κατά τις πρώτες δεκαετίες του 7ου αιώνα π.Χ. η κοτύλη με πτηνά αντικατα-
στάθηκε από ένα συγγενές (αλλά σαφώς πιο αβαθές) σχήμα με παρεμφερή 
διακόσμηση, την κύλικα με πτηνά (bird bowl, Vogelschalen, bol à/aux 
oiseau(x)), η οποία παραγόταν καθ’ όλη τη διάρκεια του συγκεκριμένου 
αιώνα.727

Τα πέντε δείγματα που εξετάζονται εδώ θεωρούνται προϊόντα του 
βασικού κέντρου παραγωγής των αγγείων του τύπου. Η απόδοση αυτή βα-
σίζεται αφενός στην ομοιογένεια της κεραμικής τους ύλης και αφετέρου 
στα χαρακτηριστικά της ύλης αυτής, τα οποία συμπίπτουν με εκείνα που 
απαντούν στην τυπική για τα αγγεία του τύπου κεραμική ύλη (‘standard 
fabric’).728 Συγκεκριμένα, ο πηλός της κοτύλης με αρ. 92 είναι ροδόχρωμος 
(5YR 7/4) με τεφρό (7.5YR 6/1 ως 7/1) πυρήνα και πολύ καλά λειασμένη 

Χάρτης 9

Η διασπορά της κοτύλης με πτηνά 

στο βόρειο Αιγαίο του ύστερου 8ου – 

πρώιμου 7ου αιώνα π.Χ.: 10. Άντισσα, 

29. Ηράκλειο, 30. Ηφαιστία,  

34. Καραμπουρνάκι, 41. αιολική Κύμη, 

42. Λάρισα στον  Έρμο, 46. Μένδη,  

79. Τορώνη, 85. Τροία.
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ροδόχρωμη (7.5 YR 7/3) επιφάνεια. Ο πηλός του αγγείου με αρ. 95 είναι 
ροδοκίτρινος (5YR 7/6) με ανοικτό τεφρόχρωμο (GLEY 1 7/Ν) πυρήνα και 
καλά λειασμένη, ροδοκίτρινη (7.5YR 7/6) επιφάνεια. Εκείνος των αγγείων 
με αρ. 93, 94, 96 είναι ανοικτός ερυθροκάστανος (2.5 YR 6/4 ως 7/4) με 
ανοικτό τεφρόχρωμο (5Y 7/1), τεφρογάλαζο (GLEY 7/1 5B) ή τεφροπράσινο 
(GLEY 1 7/1 5GY) αντίστοιχα πυρήνα και λειασμένη πορτοκαλέρυθρη (5YR 
7/6) ή, στην περίπτωση του δείγματος με αρ. 96, πολύ ανοικτή ωχροκά-
στανη (10YR 7/3) επιφάνεια.729 Η χρωματική απόκλιση στην κεραμική ύλη 
εξηγείται από τις διαφορετικές συνθήκες όπτησης, στις οποίες οφείλεται 
εξάλλου και η απόκλιση στο χρώμα της εδαφόχρωμης επιφάνειας και του 
γανώματος των εξεταζόμενων αγγείων. Τέλος, ο πηλός είναι καθαρός ως 
προς τα εγκλείσματα ή περιέχει ελάχιστα ή λίγα πολύ μικρά σκοτεινόχρωμα 
και λευκά, καθώς και μικρή ως αρκετή ποσότητα μικρότατων κόκκων αση-
μόχρωμου μαρμαρυγία.730

Τα πέντε εν λόγω δείγματα χαρακτηρίζονται από το τυπικό για τα αγ-
γεία του τύπου ημισφαιρικό σώμα με σχεδόν κάθετα άνω τοιχώματα και λα-
βές κυκλικής διατομής που προσφύονται με κλίση 45° αμέσως κάτω από το 
χείλος και συνήθως (αρ. 92, 93, 95) υψώνονται ελαφρώς πάνω από αυτό. Δι-
αφοροποιούνται πάντως μεταξύ τους ως προς τη διαμόρφωση του χείλους. 
Οι κοτύλες με αρ. 92 και 95 παρουσιάζουν ενιαίο χείλος, ενώ το χείλος των 
αγγείων με αρ. 93, 94 και 96 διακρίνεται από ελαφρότατη τροπίδωση στη 
γένεσή του, στοιχείο που απαντά συχνά (και ενίοτε πιο έντονα) σε αγγεία 
του τύπου.731 Η κωνική βάση, προς την οποία συγκλίνουν τα κατώτερα τοι-
χώματα του αρ. 92, πιθανότατα χαρακτήριζε και τα υπόλοιπα δείγματα.

Οι εν λόγω κοτύλες κοσμούνται με στιλπνό γάνωμα. Το διακοσμητικό 
σχήμα των καλύτερα σωζόμενων αγγείων με αρ. 92, 94 και 95, το οποίο πε-
ριλαμβάνει ολόβαφο κάτω τμήμα και πίνακα με δύο διακοσμητικές ζώνες, 

Χάρτης 10

Η διασπορά της κύλικας με πτηνά  

στο βόρειο Αιγαίο του 7ου – 6ου αιώνα 

π.Χ.: 1. Άβδηρα, 8. Άκανθος,  

9. Αμφίπολη, 10. Άντισσα, 12. Άργιλος, 

14. Άσσος, 16. Άφυτη, 25. Ερεσός,  

31. Θάσος, 34. Καραμπουρνάκι,  

42. Λάρισα στον  Έρμο. 50. Μυτιλήνη, 

57. Οισύμη, 58. Όλυνθος,  

61. Παρθενώνας, 67. Ποτίδαια,  

71. Σάνη Παλλήνης, 79. Τορώνη.
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είναι πολύ συνηθισμένο στα αγγεία του τύπου732 και πιθανότατα επαναλαμ-
βανόταν στις κοτύλες με αρ. 93 και 96. Με βάση το διακοσμητικό σχήμα, οι 
κοτύλες με πτηνά διακρίνονται σε διαφορετικούς τύπους. H σχετική τυπο-
λογία του Michael Kerschner παραμένει αδημοσίευτη,733 αλλά ο ίδιος είχε 
την καλοσύνη να τη θέσει στη διάθεσή μου μαζί με πλούσιες επισημάνσεις, 
ιδίως ως προς την απόλυτη χρονολόγηση.

Οι κοτύλες με αρ. 92 και 95 εντάσσονται στον τύπο VIb του Ker-Ker-
schner, ο οποίος συνδυάζει πίνακα με ζώνη τεθλασμένης χαμηλά και τέσ-, ο οποίος συνδυάζει πίνακα με ζώνη τεθλασμένης χαμηλά και τέσ-
σερις μετόπες, μία εκ των οποίων αφύσικα λεπτή, ψηλότερα.734 Τα αγγεία 
του εν λόγω τύπου ανάγονται στο 720–670 π.Χ.735 Τα μοτίβα που κοσμούν 
τις τρεις κανονικές μετόπες των αγγείων με αρ. 92 και 95 (δικτυωτοί ρόμβοι 
διπλού περιγράμματος στις δύο ακραίες μετόπες, πτηνό που συνδυάζεται με 
δύο δικτυωτά τρίγωνα σε μία από τις δύο κεντρικές) ανήκουν στο πολύ περι-
ορισμένο ρεπερτόριο των κοτυλών με πτηνά.736 Ιδιαίτερο είναι μόνο το σώμα 
του πτηνού της κοτύλης με αρ. 95, το οποίο είναι απλώς διαγραμμισμένο και 
δεν πληρούται, όπως συνηθίζεται, με δικτυωτό κόσμημα.737 Τέλος, η στήλη 
ενάλληλων γωνιών εντός της λεπτής μετόπης βρίσκει παράλληλο σε κοτύλες 
του τύπου από τη Σμύρνη,738 την  Έφεσο739 και πιθανώς τις Κλαζομενές,740 
καθώς και σε άλλα, αδημοσίευτα δείγματα από το ‘Υπόγειο’.741

Οι εναπομείνασες τρεις κοτύλες σώζονται αποσπασματικά και οι δύο 
εξ αυτών (αρ. 93 και 96) δεν μπορούν να αποδοθούν σε κάποιον από τους 
καθιερωμένους τύπους. Αντίθετα, η κοτύλη με αρ. 94 διατηρεί τεθλασμένη 
στην κατώτερη διακοσμητική ζώνη, όπως τα αγγεία των τύπων VI και VII 
του Kerschner, τα οποία ανάγονται μεταξύ 720/700 και 670/650 π.Χ.742 
Μάλιστα, ορισμένα όστρακα που συνδέονται με επιφύλαξη με το συγκε-
κριμένο αγγείο επαναλαμβάνουν κατά βάση το διακοσμητικό σχήμα της 
κοτύλης με αρ. 92 και ευνοούν την απόδοση του αγγείου στον τύπο VIb 
(720–670 π.Χ).

Η προτεινόμενη χρονολόγηση των καλύτερα σωζόμενων αγγείων συ-
νάδει με τα ανασκαφικά δεδομένα που αφορούν τα τέσσερα από τα εξετα-
ζόμενα αγγεία που προέρχονται από τη φάση επίχωσης του ‘Υπογείου’. Η 
εύρεση της κοτύλης με αρ. 96 στην υστερότερη φάση κατοίκησης οφείλεται 
σε απροσδιόριστες ταφονομικές διαδικασίες και δεν συνεπάγεται μία δια-
φορετική χρονολόγηση για το αγγείο.

Κοτύλες με πτηνά έχουν ανακαλυφθεί από την Αλ Μίνα και την 
Ταρσό ως την Κύμη και τις Πιθηκούσσες.743 Είναι αρκετά διαδεδομένες 
στο κεντρικό και νότιο Αιγαίο όχι όμως και στο βόρειο. Μία επισκόπηση 
της διασποράς του τύπου δημοσιευμένη πριν από τρεις δεκαετίες μνημό-
νευε ευρήματα μόνο από δύο περιοχές του βόρειου και συγκεκριμένα του 
βορειοανατολικού Αιγαίου, την Άντισσα και την Τροία.744 Οι έρευνες των 
τελευταίων δεκαετιών έχουν αλλάξει την εικόνα αυτή προσθέτοντας στο 
χάρτη διασποράς το Ηράκλειο (θέση Κρανιά) Πιερίας,745 το Καραμπουρ-
νάκι,746 τη Μένδη,747 την Τορώνη,748 την Ηφαιστία,749 την αιολική Κύμη750 
και τη Λάρισα στον  Έρμο751 (βλ. Χάρτη 9). Οι συγγενείς αλλά υστερότερες 
κύλικες με πτηνά αντιπροσωπεύονται σε πολύ περισσότερες θέσεις, όπως 
το Καραμπουρνάκι,752 η Όλυνθος,753 η Ποτίδαια,754 η Σάνη Παλλήνης,755 η 
Άφυτη,756 ο Παρθενώνας,757 η Τορώνη,758 η Άκανθος,759 η Άργιλος,760 η Αμ-
φίπολη και η περιοχή της,761 η Οισύμη,762 η Θάσος,763 τα Άβδηρα,764 η Άσ-
σος,765 η Ερεσός,766 η Άντισσα,767 η Μυτιλήνη768 και η Λάρισα στον  Έρμο769 
(βλ. Χάρτη 10). 

Οι πέντε κοτύλες από τη Μεθώνη φέρουν χαράγματα που έχουν απο-
δοθεί μετά την όπτηση (αρ. 92, 93, 95, 96) ή γραπτό σημείο που έχει απο-
δοθεί πριν από την όπτηση (αρ. 94 και πιθανώς 93). Το εν λόγω στοιχείο 
εντοπίζεται στην εδαφόχρωμη περιοχή ανάμεσα στις γενέσεις των λαβών 
ή, στην περίπτωση της κοτύλης με αρ. 96, πάνω στη γένεση της λαβής. Οι 
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κοτύλες με αρ. 93 και 95 φέρουν παρόμοιο, γωνιώδες χάραγμα. Σύμβολα 
κάθε είδους είναι εξαιρετικά σπάνια σε κοτύλες με πτηνά, όμως εγχάρακτο 
σύμβολο εντοπίζεται κάτω από τη λαβή ενός αγγείου του τύπου από τις Πι-
θηκούσσες, το οποίο από τη σημαντικότατη επιγραφή που φέρει επικρά-
τησε να αποκαλείται ποτήρι του Νέστορα.770 Επίσης, εγχάρακτη επιγραφή 
απαντά σε τμήμα κοτύλης με πτηνά που έχει βρεθεί στην Ερέτρια.771

Η κοτύλη με αρ. 92 σώζει δύο διαμπερείς οπές από τις οποίες διερ-
χόταν μεταλλικός σύνδεσμος που ανήκε σε αρχαία επισκευή του αγγείου. 
Ανάλογες οπές φέρουν δύο τουλάχιστον ακόμα αδημοσίευτα αγγεία του τύ-
που από το ‘Υπόγειο’, καθώς και δύο τοπικά αγγεία, ο σκύφος με αρ. 29 και 
η πρόχους με αρ. 50, αλλά και ο σκύφος με αρ. 22, ο οποίος είναι εισηγμένος 
από άλλη θέση του Θερμαϊκού Κόλπου. Η επισκευή της κοτύλης με αρ. 92 
είναι πιθανότερο να έλαβε χώρα στη Μεθώνη παρά στον τόπο παραγωγής 
του αγγείου.772

3.3.2.4.2 Χιακοί κάλυκες
Αρ. 97: ύστερος 8ος – αρχές 7ου αιώνα π.Χ.
Αρ. 190: 6ος αιώνας π.Χ.

Ανάμεσα στη χιακή λεπτή κεραμική που εντοπίστηκε στο ‘Υπόγειο’ απα-
ντά ένα τμήμα αγγείου (αρ. 97) και ένα μικρό όστρακο σώματος (αρ. 190), 
τα οποία φέρουν χαράγματα.773 Τα δύο αυτά δείγματα ανήκουν σε χιακούς 
κάλυκες διαφορετικής χρονολόγησης. Η αναγνώριση της προέλευσής 
τους βασίζεται στην ιδιαίτερη κεραμική τους ύλη και, στην περίπτωση του 
οστράκου με αρ. 190, στο χαρακτηριστικό για τη χιακή κεραμική λευκό επί-
χρισμα.774 Χημικές αναλύσεις απέδειξαν την παραγωγή της χιακής λεπτής 
κεραμικής στη Χίο και ανέδειξαν τη χρήση διαφορετικών κοιτασμάτων πη-
λού από τα κεραμικά εργαστήρια του νησιού.775 Αναλύσεις επίσης πρόβαλαν 
το ενδεχόμενο να παραγόταν αρχαϊκή κεραμική χιακών ρυθμών και στις 
Ερυθρές, στη μικρασιατική περαία της Χίου.776

Η βιβλιογραφία για τα χιακά αγγεία των πρώιμων ιστορικών χρόνων 
δίνει λιτές και γενικόλογες μόνο περιγραφές της κεραμικής ύλης.777 Εξαίρε-
ση αποτελεί μία μελέτη της Άννας Λαιμού, σύμφωνα με την οποία το ροδο-
κίτρινο (5YR 7/6) χρώμα του πηλού του δείγματος με αρ. 97 και το ροδοκά-YR 7/6) χρώμα του πηλού του δείγματος με αρ. 97 και το ροδοκά- 7/6) χρώμα του πηλού του δείγματος με αρ. 97 και το ροδοκά-
στανο (5ΥR 6/3) χρώμα του πηλού του οστράκου με αρ. 190 εμπίπτουν στο 
φάσμα των χρωμάτων που απαντούν στη χιακή λεπτή κεραμική.778 Ορισμέ-
νες μελέτες μνημονεύουν ότι η χιακή λεπτή κεραμική δεν περιέχει εγκλεί-
σματα,779 όμως πιθανότατα αναφέρονται κατά βάση στην κεραμική ύλη μι-
κρών αγγείων πόσης της  Ύστερης Αρχαϊκής περιόδου. Η ύλη των δειγμά-
των με αρ. 97 και 190 περιέχει ελάχιστα μικρά, καστανόχρωμα και λευκά 
εγκλείσματα, ενώ η κεραμική ύλη άλλων, μεγαλύτερων σχημάτων, όπως 
λεκάνες, κρατήρες και υδρίες, είναι σαφώς πιο χονδροειδής και ενίοτε προ-
σεγγίζει εκείνη των χιακών εμπορικών αμφορέων.780 Μάλιστα, τα ελάχιστα 
καστανόχρωμα εγκλείσματα των δειγμάτων με αρ. 97 και 190 είναι χαρα-
κτηριστικά για τη χιακή κεραμική παραγωγή και απαντούν σε πολύ μεγα-
λύτερη πυκνότητα στους χιακούς εμπορικούς αμφορείς (για τους οποίους 
βλ. την ενότητα 3.3.3.6). Τέλος, η κεραμική ύλη των δύο αγγείων από τη 
Μεθώνη περιέχει ασημόχρωμο μαρμαρυγία.781

Σε αντίθεση με το σχήμα του αγγείου που αντιπροσωπεύει το όστρα-
κο με αρ. 190, εκείνο του δείγματος με αρ. 97 προσδιορίζεται με ακρίβεια. 
Το αγγείο εντάσσεται σε έναν τύπο σκύφου που ενίοτε ονομάζεται πρωτο-
κάλυκας.782 Ο κάλυκας είναι το πιο χαρακτηριστικό σχήμα της αρχαϊκής κε-
ραμικής της Χίου και προκύπτει βαθμιαία από την Υστερογεωμετρική περί-
οδο ως εξέλιξη του τοπικού σκύφου.783 Σύμφωνα με τη χρονολόγηση της κε-
ραμικής των φάσεων του ιερού στο λιμάνι του Εμποριού της Χίου, το σχήμα 
του κάλυκα με αρ. 97, με το χείλος που δεν είναι πολύ υψηλότερο εκείνου 
των σκύφων, εντάσσεται σε προχωρημένο στάδιο της φάσης Ι, η οποία εκτεί-
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νεται από τον ύστερο 8ο ως τις αρχές του 7ου αιώνα π.Χ.784 Το εξεταζόμε-
νο αγγείο δεν παρουσιάζει το παχύ επίχρισμα που απαντά συχνά (όμως όχι 
πάντα) στη χιακή υστερογεωμετρική κεραμική.785 Αντίθετα, η διακόσμηση 
της ζώνης των λαβών με γραμμικά μοτίβα που έχουν αποδοθεί με πολλαπλό 
πινέλο είναι χαρακτηριστική για τα χιακά αγγεία του τύπου.786 Το ίδιο ισχύει 
για τις ομάδες εννέα κάθετων γραμμώσεων και τεθλασμένων με εννέα κο-
ρυφές που παρουσιάζει το αγγείο με αρ. 97.787 Οι λεπτές ταινίες στο άνω και 
κάτω πέρας του χείλους και η εξαίρεση του ενδιάμεσου, μεγάλου τμήματος 
αποτελεί χαρακτηριστικό των χιακών αγγείων του τύπου788 και δεν απαντά 
συχνά σε άλλα τοπικά εργαστήρια γεωμετρικής κεραμικής.789

To ανοικτό ωχροκάστανο (10ΥR 8/2) επίχρισμα,790 το οποίο καλύπτει 
την εξωτερική επιφάνεια, και το μελανό στιλπνό γάνωμα, το οποίο εντο-
πίζεται στην εσωτερική, προσδιορίζουν το δείγμα με αρ. 190 ως ανοικτό 
αγγείο. Το μεσαίο πάχος των τοιχωμάτων (0,004–0,005μ.) και η ελαφρά πε-
ριεκτικότητα του πηλού σε μικρά εγκλείσματα υποδεικνύουν το μεσαίο μέ-
γεθος του αγγείου. Περαιτέρω, το πάχος των τοιχωμάτων αλλά και τα υπό-
λοιπα δεδομένα συνάδουν στην απόδοση του εν λόγω οστράκου σε έναν 
χιακό κάλυκα με παχιά τοιχώματα791 (το πάχος τοιχωμάτων που δίδεται για 
τα αγγεία του τύπου είναι 0,004–0,0075μ.).792 Η τυπολογική αυτή απόδοση 
ευνοεί μία χρονολόγηση στον 6ο αιώνα π.Χ., η οποία επιβεβαιώνεται από τα 
ανασκαφικά δεδομένα και την εύρεση του δείγματος με αρ. 190 στη φάση 
κατοίκησης του ‘Υπογείου’. Δεν μπορεί πάντως να αποκλειστεί μία απόδο-
ση του εν λόγω οστράκου σε μικρό κρατήρα.

Το θέμα της διασποράς της χιακής αρχαϊκής κεραμικής στο βόρειο 
Αιγαίο και της εκεί παραγωγής μιμήσεών της εξετάζεται σε μελέτες της 
Άννας Λαιμού.793 Σύμφωνα με αυτές, χιακή λεπτή κεραμική έχει εντοπιστεί 
στο Καραμπουρνάκι,794 στην Αγία Παρασκευή Θεσσαλονίκης,795 στην Οισύ-
μη,796 στη Νεάπολη (Καβάλα),797 στη Θάσο,798 στον Αίνο, στην Προκόννησο, 

Χάρτης 11

Η διασπορά της χιακής λεπτής 

κεραμικής στο βόρειο Αιγαίο  

του 8ου – 6ου αιώνα π.Χ.: 1. Άβδηρα,  

2. Αγία Παρασκευή Θεσσαλονίκης,  

4. Αγχίαλος/Σίνδος, 7. Αίνος,  

8. Άκανθος, 10. Άντισσα, 14. Άσσος,  

16. Άφυτη, 17. Βεργίνα, 19. Γαληψός, 

25. Ερεσός, 26. Ζώνη, 29. Ηράκλειο, 

30. Ηφαιστία, 31. Θάσος,  

33. Θεσσαλονίκη, 34. Καραμπουρνάκι, 

41. αιολική Κύμη, 42. Λάρισα στον 

Έρμο, 43. Λείβηθρα, 49. Μύρινα,  

50. Μυτιλήνη, 54. Νεάπολη (Καβάλα), 

57. Οισύμη, 61. Παρθενώνας,  

62. Πέργαμος, 64. Πιτάνη,  

65. Ποσείδι, 68. Προκόννησος,  

71. Σάνη Παλλήνης, 74. Σουρωτή,  

79. Τορώνη, 81. Τούμπα Τόψιν.
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στη Μύρινα της Λήμνου,799 στην Άντισσα, στην Πέργαμο, και στην Πιτάνη. 
Mιμήσεις εντοπίζονται κυρίως στην Οισύμη, στη Νεάπολη (Καβάλα), στη 
Θάσο και στον Αίνο. Σύμφωνα με πρόσφατες κυρίως έρευνες, χιακή κερα-
μική (ή, σπανιότερα, μιμήσεις της) έχει εντοπιστεί επίσης στα Λείβηθρα800 
και στο Ηράκλειο (θέση Κρανιά)801 της νότιας Πιερίας, στη Βεργίνα,802 στο 
Αρχοντικό,803 στην Τούμπα Τόψιν (Άγιος Αθανάσιος),804 στην Αγχίαλο/Σίν-
δο,805 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης,806 στη Σουρωτή,807 στη Σάνη Παλλή-
νης,808 στο Ποσείδι,809 στην Άφυτη,810 στον Παρθενώνα,811 στην Τορώνη,812 
στην Άκανθο,813 στη Γαληψό,814 στα Άβδηρα,815 στη Ζώνη,816 στην Ηφαι-
στία,817 στην Άσσο,818 στην Ερεσό,819 στη Μυτιλήνη,820 στην αιολική Κύμη821 
και στη Λάρισα στον  Έρμο822 (βλ. Χάρτη 11).

Τα χιακά αυτά αγγεία αλλά και οι κατά τόπους μιμήσεις τους ανάγο-
νται κατά κανόνα στον 6ο αιώνα π.Χ. Το γεγονός αυτό καθιστά ιδιαίτερα 
σημαντική την ανακάλυψη του κάλυκα με αρ. 97 στη Μεθώνη καθότι το αγ-
γείο αυτό ανάγεται στον ύστερο 8ο και στις αρχές του 7ου αιώνα π.Χ. Κατά 
την ίδια εποχή στη Μεθώνη εισάγονταν και χιακοί εμπορικοί αμφορείς (βλ. 
την ενότητα 3.3.3.6).

Τέλος, χαράγματα δεν απαντούν συχνά στη χιακή λεπτή κεραμική της 
Αρχαϊκής περιόδου. Εξαίρεση αποτελούν οι χιακοί κάλυκες που βρέθηκαν 
στη Ναύκρατη.823

3.3.2.4.3 Κύλικες με ταινιωτό διάκοσμο (ιωνικές κύλικες)
Αρ. 191: πρώτο μισό του 6ου αιώνα π.Χ.

Η ιωνική κύλικα είναι ένας ιδιαίτερα διαδεδομένος κεραμικός τύπος της 
Αρχαϊκής περιόδου (βλ. παρακάτω), γνωστός στη διεθνή βιβλιογραφία ως 
Ionian cup, black-glazed cup, Knickrandschale, coupe ionienne ή coppa 
ionica. Λόγω της παραγωγής αγγείων του τύπου και εκτός των ορίων της 
Ιωνίας (για την οποία βλ. αμέσως παρακάτω), έχει επικρατήσει τελευταία η 
μετονομασία τους σε Knickrandschalen.824

Πολλές δεκάδες όστρακα ιωνικών κυλίκων εντοπίστηκαν στο ‘Υπό-
γειο’, όμως μόνο ένα δείγμα, το οποίο μάλιστα σώζεται καλά, φέρει χάραγ-
μα (αρ. 191).825 Η ταύτιση του αγγείου βασίζεται στην κεραμική του ύλη 
και στα μορφολογικά του χαρακτηριστικά. Χημικές αναλύσεις απέδειξαν 
ότι μεγάλα κέντρα παραγωγής ιωνικών κυλίκων υπήρξαν η Σάμος και η 
Μίλητος,826 ενώ δευτερεύοντα κέντρα εντοπίζονται σε άλλες περιοχές του 
νοτιοανατολικού Αιγαίου και πιθανώς στην Αιολίδα.827 Μιμήσεις ή παρεμ-
φερείς τύποι αγγείων (ενίοτε γνωστοί με διαφορετικές ονομασίες) κατα-
σκευάζονταν σε εργαστήρια της κυρίως Ελλάδας, ιδιαίτερα της Αττικής,828 
και διάφορων θέσεων της Μεσογείου και της Μαύρης Θάλασσας,829 περιο-
χές στις οποίες οι ιωνικές κύλικες διακινούνταν ευρέως. Στο βόρειο Αιγαίο, 
τοπικές μιμήσεις ιωνικών κυλίκων έχουν εντοπισθεί στη Νάουσα,830 στη 
Βέροια,831 στο Αρχοντικό,832 στην Τούμπα Θεσσαλονίκης,833 στον Παρθενώ-
να Χαλκιδικής,834 στην Άκανθο,835 στο Νέο Παραλίμνιο,836 στον Φάγρητα,837 
στη Θάσο838 και στον ποταμό Λίσσο839 (για τις εισαγωγές βλ. παρακάτω). Με 
βάση την κεραμική της ύλη, η κύλικα με αρ. 191 θεωρείται εισηγμένη από 
την Ιωνία. Παρουσιάζει ροδόχρωμη (7.5ΥR 7/4) τη λειασμένη επιφάνεια 
του σώματος αλλά και ελάχιστα μικρά καστανέρυθρα εγκλείσματα και αρ-
κετή ποσότητα ασημόχρωμου μαρμαρυγία.840

Πρόσφατα έγινε σαφές ότι οι ιωνικές κύλικες προέκυψαν στο πρώτο 
μισό του 7ου αιώνα μέσα από την αναμόρφωση ενός τύπου σκύφου (Knick-Knick-
randskyphos) που πρωτοεμφανίστηκε στην Αττική στον πρώιμο 9ο αιώνα 
π.Χ. και άρχισε να παράγεται στο ανατολικό Αιγαίο λίγες δεκαετίες αργότε-
ρα.841 Η παραγωγή των ιωνικών κυλίκων κορυφώνεται κατά τον ύστερο 7ο 
αιώνα και το μεγαλύτερο τμήμα του 6ου.842 Για τις ιωνικές κύλικες έχουν 
προταθεί πολλές διαφορετικές τυπολογίες.843 Eυρέως χρησιμοποιείται εκεί-
νη που αφορά το υλικό από τα Μέγαρα Υβλαία844 και εκείνη που αφορά 
το υλικό από την Ταύχειρα.845 Τελευταία προτάθηκε μία νέα τυπολογία, η 
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Χάρτης 12

Η διασπορά της κύλικας με ταινιωτό 

διάκοσμο (ιωνικής κύλικας)  

στο βόρειο Αιγαίο του 7ου – 6ου αιώνα 

π.Χ. (επείσακτα αγγεία και τοπικές 

μιμήσεις): 1. Άβδηρα,  

2. Αγία Παρασκευή, 4. Αγχίαλος/

Σίνδος, 5. Αιανή, 8. Άκανθος,  

12. Άργιλος, 13. Αρχοντικό, 14. Άσσος, 

15. Ασώματα, 17. Βεργίνα, 18. Βέροια, 

19. Γαληψός, 26. Ζώνη, 27. Ηιόνα,  

28. ημαθιώτικα Πιέρια (Ριζώματα-

Σφηκιά), 30. Ηφαιστία, 31. Θάσος,  

32. Θέρμη, 34. Καραμπουρνάκι,  

39. Κουφάλια, 46. Μένδη,  

47. Μεσιανό, 50. Μυτιλήνη,  

51. Νάουσα, 54. Νεάπολη (Καβάλα), 

56. Νέο Παραλίμνιο, 57. Οισύμη,  

61. Παρθενώνας, 65. Ποσείδι,  

66. ποταμός Λίσσος, 67. Ποτίδαια, 

75. Στάγειρα, 79. Τορώνη, 80. Τούμπα 

Θεσσαλονίκης, 81. Τούμπα Τόψιν(;), 

82. Τράγιλος, 84. Τράπεζα Λεμπέτ,  

85. Τροία, 87. Φάγρης.

οποία έχει το πλεονέκτημα να βασίζεται σε υλικό από τη Μίλητο, η οποία, 
όπως προαναφέρθηκε, αποτέλεσε βασικό κέντρο παραγωγής των αγγείων 
του τύπου.846 Το αγγείο από τη Μεθώνη κατατάσσεται παρακάτω σύμφωνα 
με τις τρεις αυτές τυπολογίες (και όχι σύμφωνα με τις υπόλοιπες τυπολογίες 
που έχουν κατά καιρούς προταθεί αλλά δεν χρησιμοποιούνται ευρέως).847 

Η κύλικα με αρ. 191 εντάσσεται στον τύπο Α2 των Μεγάρων Υβλαί-
ων, ο οποίος ανάγεται γύρω στο 600 π.Χ.848 Επιπλέον, εντάσσεται στον τύπο 
I� των λεγόμενων ροδιακών αγγείων του τύπου από την Ταύχειρα, ο οποίος 
πρωτοεμφανίζεται γύρω στο 600 π.Χ.849 Τα αγγεία του τύπου χαρακτηρί-
ζονται από σώμα μετρίου βάθους με υψηλό, έξω νεύον χείλος και κωνικό 
πόδι μετρίου ύψους καθώς και ολόβαφο εσωτερικό, με εδαφόχρωμη ταινία 
ψηλά στο εσωτερικό του χείλους. Τέλος, η κύλικα με αρ. 191 εντάσσεται 
στην κατηγορία 9.Α της τυπολογίας της Μιλήτου. Ο τύπος 9 απαντά από το 
590–580 π.Χ. και καθ’ όλον σχεδόν τον 6ο αιώνα π.Χ., όμως η κατηγορία 
9.Α αντιπροσωπεύεται μόνο πριν τα μέσα του ίδιου αιώνα.850 Στην προτει-
νόμενη χρονολόγηση της κύλικας με αρ. 191 στο πρώτο μισό του 6ου αιώνα 
π.Χ. ακολουθείται η τυπολογία της Μιλήτου καθότι είναι η πιο πλήρης αλλά 
και η πιο πρόσφατη. 

Οι ιωνικές κύλικες (και οι κατά τόπους παραγόμενοι συγγενείς τύ-
ποι) συνιστούν έναν τύπο κεραμικής που είναι ιδιαίτερα διαδεδομένος στη 
Μεσόγειο και στη Μαύρη Θάλασσα κατά τον ύστερο 7ο και το μεγαλύτερο 
τμήμα του 6ου αιώνα π.Χ.851 Από ναυάγια στην κεντρική και στη δυτική Με-
σόγειο επιβεβαιώνεται ότι τα αγγεία του τύπου εξάγονταν μαζικά.852 Πολύ 
διαδεδομένα είναι και στον χώρο του βόρειου Αιγαίου853 (βλ. Χάρτη 12). 
Συγκεκριμένα, απαντούν στην Αιανή,854 στα ημαθιώτικα Πιέρια (Ριζώμα-
τα-Σφηκιά),855 στη Νάουσα,856 στη Βέροια857 και στα γειτονικά Ασώματα,858 
στη Βεργίνα,859 στο Αρχοντικό860 και στο Μεσιανό861 Γιαννιτσών, στα Κου-
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φάλια,862 ενδεχομένως στην Τούμπα Τόψιν,863 στην Αγχίαλο/Σίνδο,864 στην 
Τράπεζα Λεμπέτ,865 στην Τούμπα Θεσσαλονίκης866 και σε κάποια άλλη, 
άγνωστη θέση της σύγχρονης πόλης,867 στο Καραμπουρνάκι,868 στη Θέρ-
μη,869 στην Αγία Παρασκευή,870 στην Ποτίδαια και στη Σάνη Παλλήνης871 
στο Ποσείδι,872 στη Μένδη,873 στον Παρθενώνα,874 στην Τορώνη,875 στην 
Άκανθο,876 στα Στάγειρα,877 στο Νέο Παραλίμνιο,878 στην Τράγιλο,879 στην 
Άργιλο,880 στην Ηιόνα,881 στη Γαληψό,882 στην Οισύμη,883 στη Νεάπολη (Κα-
βάλα),884 στη Θάσο,885 στα Άβδηρα,886 στον ποταμό Λίσσο,887 στη Ζώνη,888 
στην Τροία,889 στην Άσσο,890 στην Ηφαιστία891 και στη Μυτιλήνη.892

Η κύλικα με αρ. 191 φέρει χάραγμα που έχει αποδοθεί μετά την όπτη-
ση. Ο εγχάρακτος σταυρός στην κάτω επιφάνεια του ποδιού βρίσκει παράλ-
ληλο στην κάτω επιφάνεια άποδης ιωνικής κύλικας από την  Ίστρια.893 Ανά-
λογα χαράγματα δεν αναφέρονται συχνά σε αγγεία του τύπου, σε αντίθεση 
πάντως με εγχάρακτες επιγραφές. Στο βόρειο Αιγαίο ενεπίγραφες ιωνικές 
κύλικες είναι γνωστές από το Ποσείδι,894 τα Στάγειρα,895 τη Νεάπολη (Κα-
βάλα),896 τα Άβδηρα897 και μία ακόμη, άγνωστη θέση.898 Ανάλογα, ενεπίγρα-
φα δείγματα έχουν εντοπισθεί σε αρκετές άλλες θέσεις του Αιγαίου (όπως η 
Σπάρτη,899 η Θήρα,900 η Σάμος,901 η Ασσησός,902 η Σμύρνη903 και η Τροία904) 
και της Μεσογείου (κυρίως στη Ναύκρατη905 αλλά και στις Πιθηκούσσες,906 
στην ιταλική Κύμη,907 στη Gravisca,908 στο Guadalhorce της Ανδαλουσί-
ας909 και στη Χουέλβα910) ή της Μαύρης Θάλασσας ( Ίστρος).911 Σπάνιες είναι 
οι περιπτώσεις ιωνικών κυλίκων με dipinti.912

3.3.2.5 Αιολική κεραμική
Αρ. 1, 98, 99, 100: ύστερος 8ος – αρχές 7ου αιώνα π.Χ.

Όλα τα δείγματα αιολικής κεραμικής που εξετάζονται εδώ ανήκουν στην 
κατηγορία της τεφρόχρωμης. Η τεφρόχρωμη κεραμική πρωτοεμφανίστηκε 
στη βορειοδυτική Μικρά Ασία στις αρχές τις δεύτερης προχριστιανικής χι-
λιετίας, στη διάρκεια της οποίας διαδόθηκε ευρέως στη συγκεκριμένη πε-
ριοχή, και κατά τους τελευταίους αιώνες της χιλιετίας αυτής δέχθηκε επιρ-
ροές από τη μυκηναϊκή κεραμική. Νέες επιρροές από την ελληνική γραπτή 
κεραμική, συχνά συνδεόμενες από τους μελετητές με τον αποικισμό της 
περιοχής από τους Αιολείς, διαμόρφωσαν κατά τη μετάβαση στην πρώτη 
προχριστιανική χιλιετία το είδος εκείνο της τεφρόχρωμης κεραμικής που εί-
ναι γνωστή ως αιολική και παραγόταν στο βορειοανατολικό Αιγαίο.913 Πρό-
κειται γενικά για τροχήλατη, καλοψημένη κεραμική, με λεπτά τοιχώματα, η 
οποία παρουσιάζει συνήθως χαμηλή περιεκτικότητα σε εγκλείσματα αλλά 
κυμαινόμενη περιεκτικότητα σε μαρμαρυγία.914 Κατά την Πρώιμη Εποχή 
του Σιδήρου, τεφρόχρωμη κεραμική παραγόταν και στη Μακεδονία915 και 
ένα δείγμα από μικρό κλειστό αγγείο της κεραμικής αυτής κατηγορίας (αρ. 
169) εξετάζεται στην ενότητα 3.2.4. Ορισμένοι μελετητές θεωρούν ότι η 
κεραμική αυτή είναι αιολικής έμπνευσης ή προέλευσης, ενώ άλλοι επιμέ-
νουν ότι ακολουθεί μία μακεδονική παράδοση αναγόμενη σε μυκηναϊκά 
πρότυπα της  Ύστερης Εποχής του Χαλκού.916 Από την Αρχαϊκή περίοδο τε-
φρόχρωμη κεραμική εξάγεται και —κυρίως— παράγεται ευρύτατα και στον 
Εύξεινο Πόντο.917

Τρία (αρ. 98, 99, 100) από τα εξεταζόμενα δείγματα αιολικής κεραμι-
κής από το ‘Υπόγειο’ σώζονται εξαιρετικά αποσπασματικά, ενώ ένα τέταρτο 
(αρ. 1: το ποτήρι του Φιλίωνα) διατηρείται καλύτερα. Το επιφανειακά τεφρό 
χρώμα των δειγμάτων αυτών και γενικότερα της αιολικής κεραμικής, όπως 
και της «προκατόχου» της προϊστορικής, προέκυπτε από όπτηση σε χαμηλή 
θερμοκρασία μέσα σε αναγωγικό περιβάλλον.918 Το χρώμα της επιφάνειας 
της αιολικής κεραμικής από τη Μεθώνη παρουσιάζει διακυμάνσεις, από 
πολύ σκοτεινό τεφρόχρωμο (αρ. 1, 98, 99: GLEY 1 3/N) ως τεφροκάστανο 
(αρ. 100: 10ΥR 5/2). Συχνά, η επιφάνεια των αιολικών αγγείων, συμπερι-R 5/2). Συχνά, η επιφάνεια των αιολικών αγγείων, συμπερι- 5/2). Συχνά, η επιφάνεια των αιολικών αγγείων, συμπερι-
λαμβανομένων εκείνων με αρ. 1, 98 και 99, χαρακτηρίζεται από μεταλλι-



180 

κή υφή, η οποία επιτυγχάνεται με τη στίλβωση ενός λεπτού αλλά πυκνού 
επιχρίσματος.919 Λόγω των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών τους, τα τέσσερα 
δείγματα αιολικής τεφρόχρωμης κεραμικής από τη Μεθώνη εξετάζονται 
χωριστά.

Ο σαφής διαχωρισμός λαιμού σώματος ευνοεί την απόδοση του 
οστράκου αρ. 98 σε αμφορέα με οριζόντιες λαβές, ενός σχήματος που υπήρ-
ξε αρκετά δημοφιλές στην αιολική τεφρόχρωμη κεραμική της Αρχαϊκής πε-
ριόδου.920 Μολονότι χαρακτηριστικά τεφρή, η κεραμική ύλη του εν λόγω 
οστράκου διαφοροποιείται σαφώς από εκείνη που απαντά στα υπόλοιπα 
δείγματα τεφρόχρωμης κεραμικής που εξετάζονται εδώ με βάση την υψη-
λή περιεκτικότητά της σε λευκά εγκλείσματα. Το χαρακτηριστικό αυτό δεν 
παρατηρείται στο αξιόλογο σύνολο κεραμικής από την  Άντισσα της Λέσβου 
που βρίσκεται στο Μουσείο Allard Pierson, απαντά όμως ευρέως στην προ-Allard Pierson, απαντά όμως ευρέως στην προ- Pierson, απαντά όμως ευρέως στην προ-Pierson, απαντά όμως ευρέως στην προ-, απαντά όμως ευρέως στην προ-
ϊστορική κεραμική από τη Θερμή που φυλάσσεται στο ίδιο μουσείο.

Διαφορετικό, πιο χονδροειδή πηλό παρουσιάζει η κάθετη λαβή με αρ. 
100. Το σχηματολόγιο της αιολικής τεφρόχρωμης κεραμικής περιλαμβάνει 
ελάχιστα μεγάλα κλειστά σχήματα με μία ή δύο κάθετες λαβές και το μόνο 
από αυτά που παρουσιάζει αξιόλογη διάδοση είναι ο επιτραπέζιος αμφορέ-
ας.921 Στην απόδοση του δείγματος με αρ. 100 σε ένα τέτοιο αγγείο συνη-
γορεί η κεραμική του ύλη, η οποία θυμίζει εκείνη των λέσβιων εμπορικών 
αμφορέων με το καστανό ως ανοικτό καστανό (7.5ΥR 5/3 ως 6/3) χρώμα 
της, τον τεφρόχρωμο πυρήνα, την υψηλή περιεκτικότητα σε λευκά και σκο-
τεινόχρωμα εγκλείσματα και ασημόχρωμο μαρμαρυγία, καθώς και την ιδι-
αίτερα χαμηλή περιεκτικότητα σε καστανέρυθρα εγκλείσματα και φολίδες 
χρυσίζοντος μαρμαρυγία.922

Το δείγμα με αρ. 99 ανήκει σε μία τροχήλατη οινοχόη με τρίδυμη 
ραβδωτή λαβή. Η οινοχόη αποτελεί το πιο δημοφιλές σχήμα αγγείου με-
τάγγισης στην αιολική τεφρόχρωμη κεραμική της Πρώιμης Εποχής του Σι-
δήρου.923 Τρίδυμες ραβδωτές λαβές οινοχοών έχουν εντοπιστεί στην Ηφαι-
στία924 και στην Τροία,925 ενώ μία καλά σωζόμενη οινοχόη με λαβή του τύ-
που προέρχεται από την Άσσο και ανάγεται στις αρχές του 6ου αιώνα π.Χ.926 
Στη δημοσιευμένη κεραμική από τη Λέσβο συγκαταλέγεται μία μόνο τρίδυ-
μη λαβή (από τη Μήθυμνα), η οποία όμως είναι πιθανότατα οριζόντια και 
ανήκει σε δίνο,927 ενώ στο Μουσείο Allard Pierson του  Άμστερνταμ φυλάσ-Allard Pierson του  Άμστερνταμ φυλάσ- Pierson του  Άμστερνταμ φυλάσ-Pierson του  Άμστερνταμ φυλάσ- του  Άμστερνταμ φυλάσ-
σεται αδημοσίευτη τρίδυμη λαβή οινοχόης προερχόμενη από την  Άντισ-
σα.928 Τέλος, συγγενείς τυπολογικά είναι ορισμένες οινοχόες από την Τροία, 
οι οποίες φέρουν τρίδυμη ραβδωτή λαβή με δισκοειδές, ανάγλυφο κομβίο 
στην ένωση λαβής και λαιμού.929 Ο πηλός του δείγματος με αρ. 99 παρου-
σιάζεται κατά βάση καστανόχρωμος (7.5ΥR 5/3) —και όχι τεφρός— καθότι 
η οξειδωτική ατμόσφαιρα δεν έχει διεισδύσει πλήρως στα τοιχώματα του 
αγγείου, φαινόμενο που δεν είναι σπάνιο στην αιολική τεφρόχρωμη κερα-
μική. Η εξωτερική επιφάνεια είναι στιλβωμένη, στιλπνή, πολύ σκοτεινή τε-
φρόχρωμη (GLEY 1 3/N), ανάλογη εκείνης του αγγείου με αρ. 1.

Το αγγείο με αρ. 1, δηλαδή το ποτήρι του Φιλίωνα, διατηρείται πολύ 
αποσπασματικά και συνίσταται σε άνω τμήμα μεγάλου αγγείου πόσης με 
κάθετα τοιχώματα, τα οποία ανοίγουν ελαφρότατα προς τα πάνω και απο-
λήγουν σε ενιαίο, κάθετο χείλος. Μία ταινιωτή λαβή προσφύεται στο χεί-
λος και πιθανώς εκτεινόταν ως τη βάση. Παραμένει αβέβαιο αν υπήρχε και 
δεύτερη λαβή. Από το ‘Υπόγειο’ προέρχονται άλλα δύο τμήματα παρόμοιων 
αγγείων (με την επιφάνεια ενός από αυτά να έχει σαφώς πιο ανοικτό τεφρό 
χρώμα), τα οποία όμως δεν φέρουν χαράγματα. Επιπλέον, στο ‘Υπόγειο’ 
βρέθηκαν και τμήματα επίπεδων βάσεων με κωνικά κατώτατα τοιχώματα, 
προερχόμενα πιθανώς από αγγεία αυτού του τύπου.

Η αποσπασματική διατήρηση του αγγείου με αρ. 1 δεν επιτρέπει την 
αδιαμφισβήτητη αναγνώριση του σχήματος που αυτό αντιπροσωπεύει. Με 
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βάση τα σωζόμενα μορφολογικά στοιχεία, το δείγμα αυτό σχετίζεται με τρία 
συγγενικά μεταξύ τους σχήματα αγγείων πόσης που επιχωριάζουν στο βο-
ρειοανατολικό Αιγαίο του 8ου έως 6ου αιώνα π.Χ.: το κύπελλο με κωνικό 
σώμα, τον κάνθαρο και το καρχήσιο. Τη διάκριση μεταξύ των σχημάτων 
αυτών καθιέρωσε η Iris Love με κριτήριο το σχήμα των τοιχωμάτων και την 
ύπαρξη μίας ή δύο λαβών.930 Παρά ταύτα, οι όροι συγχέονται ακόμα και 
στην πρόσφατη βιβλιογραφία931 και ως εκ τούτου κρίνεται σκόπιμη η συ-
νοπτική εξέταση των χαρακτηριστικών των τριών σχημάτων. Το κύπελλο 
με κωνικό σώμα και (ενίοτε) ελαφρά κοίλα τοιχώματα είναι το μόνο από τα 
εξεταζόμενα αγγεία που φέρει μία μόνο λαβή, η οποία εκτείνεται από το 
κατώτερο τμήμα του σώματος (μόλις πάνω από την επίπεδη βάση) ως το 
χείλος. Αντίθετα, ο κάνθαρος και το καρχήσιο φέρουν δύο λαβές, οι οποίες 
εκτείνονται από τη βάση ως το χείλος, και χαρακτηρίζονται από επίπεδη 
ή διακριτή (συνήθως δισκοειδή) βάση. Ενώ όμως ο κάνθαρος έχει κωνικό 
σώμα, ανάλογο εκείνου του κυπέλλου,932 το καρχήσιο, σύμφωνα με την πε-
ριγραφή του Αθήναιου,933 χαρακτηρίζεται από τοιχώματα που συγκλίνουν 
ελαφρά χαμηλά στο σώμα και αποκλίνουν έντονα ψηλότερα.934 Δεδομένων 
των αβεβαιοτήτων για την απόδοση του δείγματος με αρ. 1 σε ένα από τα 
τρία αιολικά σχήματα αγγείων πόσης, εξετάζονται παρακάτω ενδείξεις που 
προκύπτουν από την επισκόπηση της αντιπροσώπευσης των σχημάτων αυ-
τών στον χώρο και στον χρόνο.

Μόνωτα, κωνικά κύπελλα με επίπεδη βάση, πιθανώς εμπνευσμένα 
από μυκηναϊκά πρότυπα,935 απαντούν στον τεφρόχρωμο ρυθμό της Αιολί-
δας από τις αρχές της Πρώιμης Εποχής του Σιδήρου (όπως αποδεικνύουν 
δείγματα από τη Σμύρνη)936 ως τους Αρχαϊκούς χρόνους (όπως φανερώνουν 
δείγματα από την Τροία,937 την Άσσο,938 την Ηφαιστία,939 την Πύρρα,940 τη 
Μυτιλήνη,941 την αιολική Κύμη,942 τη Λάρισα στον   Έρμο943 και πιθανώς άλ-
λες θέσεις της περιοχής944). Αγγεία του τύπου απαντούν στην Incoronata 
της Ιταλίας κατά τον 7ο αιώνα π.Χ. και θεωρούνται προϊόντα μετοίκων κε-
ραμέων από το βορειοανατολικό Αιγαίο.945 Το ίδιο σχήμα αντιπροσωπεύεται 
επαρκώς στη γραπτή κεραμική της Σάμου946 και της Χίου947 και —σε μικρό-
τερο βαθμό— στην κεραμική άλλων θέσεων των κεντρικών και νοτίων μι-
κρασιατικών ακτών και των γειτονικών νησιών948 κατά τον 8ο και 7ο αιώνα 
π.Χ. Γραπτά κωνικά κύπελλα, πιθανότατα εισηγμένα από την Ιωνία, είναι 
γνωστά από το Ηράκλειο (θέση Κρανιά) Πιερίας949 και τα Άβδηρα,950 ενώ 
ανάλογα αγγεία έχουν εντοπιστεί και στο ‘Υπόγειο’.

Τεφρόχρωμοι κάνθαροι απαντούν στην Ηφαιστία,951 στην Τένεδο,952 
στην Τροία,953 και στην αιολική Κύμη954 γύρω στο 700 π.Χ., όμως πρωιμό-
τερο είναι ένα θραύσμα από τη Σμύρνη που πιθανώς ανήκει σε ανάλογο 
αγγείο.955 Ο ίδιος τύπος αντιπροσωπεύεται στο Αρχοντικό956 και στη Νε-
άνδρια957 με αγγεία αβέβαιης χρονολόγησης, ενώ αποσπασματικό δείγμα 
του 6ου αιώνα π.Χ. είναι γνωστό από τη Λάρισα στον Έρμο.958 Στον ίδιο 
αιώνα ανήκει πιθανώς και ένα δείγμα από την Άντισσα της Λέσβου,959 ενώ 
ένα υστερότερο δείγμα, του 400 π.Χ. περίπου, έχει εντοπιστεί στο Dolno 
Sahrane της ηπειρωτικής Θράκης (κεντρική νότια Βουλγαρία).960 Ολόβα-
φοι κάνθαροι του 6ου κυρίως αιώνα π.Χ. είναι γνωστοί από τη Σαμοθράκη961 
και τη Ζώνη,962 ενώ το σχήμα αντιπροσωπεύεται επαρκώς και στη γραπτή 
κεραμική τύπου G2-3 από τη Σαμοθράκη963 και τη Λήμνο964 (του πρώτου μι-
σού του 7ου αιώνα π.Χ.).965

Καρχήσια966 τεφρόχρωμου ρυθμού απαντούν στην Τένεδο (ύστερος 
8ος – πρώιμος 7ος αιώνας π.Χ.),967 στο Δασκύλειο,968 στην Άσσο (7ος – 6ος 
αιώνας π.Χ.),969 στη Μήθυμνα και στην Άντισσα (αβέβαιη χρονολόγηση),970 
αλλά κυρίως στη Μυτιλήνη (7ος και πρώιμος 6ος αιώνα π.Χ.),971 στην Πιτά-
νη972 και πιθανώς στη Λάρισα στον  Έρμο (6ος αιώνα π.Χ.),973 στη Φώκαια974 
και στη Σμύρνη.975 Ανάλογο αγγείο έχει βρεθεί πάντως και στο Αρχοντικό,976 
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ενώ από τη Νεάπολη (Καβάλα)977 προέρχεται λαβή που θα μπορούσε να ανή-
κει σε αγγείο του τύπου αλλά έχει ερυθρή επιφάνεια λόγω των συνθηκών 
όπτησης.978 Στο βορειοανατολικό Αιγαίο απαντούν πάντως και καρχήσια 
που καλύπτονται πλήρως από γάνωμα, με το οποίο ενδεχομένως επιδιώκε-
ται η μίμηση της μεταλλικής εντύπωσης που προκαλούσαν τα τεφρόχρωμα 
δείγματα. Ολόβαφα καρχήσια έχουν εντοπιστεί στη Θάσο (πρώιμος 7ος ως 
πρώιμος 6ος αιώνας π.Χ.),979 στη Σαμοθράκη (πρώιμος 7ος έως μέσος 6ος 
αιώνας π.Χ.),980 σε διάφορες θέσεις της Λήμνου (7ος – 6ος αιώνας π.Χ.),981 
στη Μήθυμνα της Λέσβου (ύστερος 6ος αιώνας π.Χ.)982 και στη Σάμο (8ο αι-
ώνας π.Χ.),983 ενώ ένα δείγμα βρέθηκε σε τάφο του μέσου 6ου αιώνα π.Χ. 
στη Θέρμη Θεσσαλονίκης (θεωρείται πιθανώς εισηγμένο από τη Σαμοθρά-
κη)984 και δύο αδημοσίευτα δείγματα προέρχονται από το αρχαϊκό νεκροτα-
φείο της Αγίας Παρασκευής.985 Τέλος, καρχήσια με γραπτό διάκοσμο μοτί-
βων είναι πολύ σπάνια.986

Η απόδοση του δείγματος με αρ. 1 σε ένα από τα παραπάνω σχήμα-
τα καθίσταται δυσχερής εξαιτίας της αποσπασματικής διατήρησης του ιδί-
ου και, δευτερευόντως, εξαιτίας της αποσπασματικής διατήρησης πολλών 
από τα παράλληλα που προαναφέρθηκαν. Παρά ταύτα, τα ευθέα τοιχώματα 
του εξεταζόμενου αγγείου και το αδιαμόρφωτο χείλος του το διαφοροποι-
ούν από τους κανθάρους που μνημονεύθηκαν και το συνδέουν με ορισμέ-
να (μόνο) καρχήσια από τη Σαμοθράκη,987 τη Λήμνο,988 τη Μυτιλήνη989 και 
με δύο ακόμα θραύσματα κυπέλλων από την Πύρρα της Λέσβου.990 Το πε-
ρίγραμμα του άνω σώματος αλλά και η μορφή της λαβής του αγγείου βρί-
σκουν κοντινό παράλληλο σε ένα κύπελλο από τη Σμύρνη, το οποίο έχει 
προκαταρκτικά χρονολογηθεί πριν τα μέσα του 8ου αιώνα π.Χ.991 Πολύ κο-
ντινό παράλληλο αποτελεί και αδημοσίευτο τμήμα χείλους και λαβής αγγεί-
ου πόσης, προερχόμενο από την Άντισσα της Λέσβου, το οποίο βρίσκεται 
στο Μουσείο Allard Pierson του Άμστερνταμ.992 Πρόκειται για όστρακο 
σώματος με άνω τοιχώματα που ανοίγουν ελαφρότατα προς τα πάνω και 
απολήγουν σε ενιαίο κάθετο χείλος, πάνω στο οποίο προσφύεται λαβή με 
πλατιά αυλάκωση στη ράχη. Το όστρακο αυτό σώζεται ακόμα πιο αποσπα-
σματικά από το αγγείο με αρ. 1 και δεν μπορεί να αποδοθεί σε συγκεκρι-
μένο σχήμα ή να χρονολογηθεί στενά. Μολονότι τα τυπολογικά παράλληλα 
που εξετάσθηκαν υποδεικνύουν μία κατ’ ανάγκη ευρεία χρονολόγηση για 
το δείγμα με αρ. 1 (από τον 8ο έως τον 7ο και πιθανώς τον 6ο αιώνα π.Χ.),993 
τα ανασκαφικά δεδομένα τοποθετούν το αγγείο στον ύστερο 8ο ή στις αρ-
χές του 7ου αιώνα π.Χ.

Το όστρακο από την Άντισσα που βρίσκεται στο Μουσείο Allard Pier-Allard Pier- Pier-Pier-
son αποτελεί σημαντική ένδειξη και για τον προσδιορισμό της προέλευσης 
του αγγείου με αρ. 1 αφού η κεραμική ύλη των δύο εμφανίζει παρόμοια 
χαρακτηριστικά. Ο πηλός του αγγείου με αρ. 1 είναι τεφρογάλαζος (GLEY 2 
6/1/5B), ενώ εκείνος του οστράκου από την Άντισσα τεφρόχρωμος (7.5YR 
6/1) με ανοικτό τεφρογάλαζο (GLEY 2 7/1/10B) πυρήνα.994 Ο πηλός και 
των δύο κεραμικών είναι καθαρός με ελάχιστα σκοτεινόχρωμα εγκλείσματα 
μικρού μεγέθους και μικρή ως ελάχιστη ποσότητα ασημόχρωμου μαρμαρυ-
γία. Επιπλέον, και τα δύο αγγεία χαρακτηρίζονται από στιλβωμένες επιφά-
νειες με μεταλλική υφή. Το χρώμα των επιφανειών του οστράκου από την 
Άντισσα είναι σκοτεινό τεφρόχρωμο (GLEY 1 4/N), ενώ εκείνο των επιφα-
νειών του αγγείου με αρ. 1 πολύ σκοτεινό τεφρόχρωμο (GLEY 1 3/N). Λόγω 
της στενής τους συγγένειας, εικάζεται ότι το αγγείο με αρ. 1 και το όστρακο 
από το Allard Pierson προέρχονται από την ίδια θέση. Η θέση αυτή είναι 
πιθανώς η ίδια η Άντισσα, επειδή η κεραμική ύλη των δύο δειγμάτων απα-
ντά και σε άλλα όστρακα με αυτή την προέλευση, τα οποία βρίσκονται στο 
Μουσείο Allard Pierson.995 Άλλωστε, αρκετά από τα τυπολογικά παράλλη-
λα που προαναφέρθηκαν προέρχονται από τη Λέσβο και το ίδιο νησί αποτε-
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λούσε βασικό κέντρο παραγωγής996 και πιθανώς εξαγωγής997 τεφρόχρωμης 
κεραμικής κατά την Πρώιμη Εποχή του Σιδήρου. Επιπλέον, το αγγείο με 
αρ. 1 και το όστρακο από την Άντισσα δεν παρουσιάζουν τον χρυσίζοντα 
μαρμαρυγία998 που απαντά σε καρχήσια από την Άσσο999 και γενικά στην 
τεφρόχρωμη κεραμική από την Τροία.1000 Η προτεινόμενη απόδοση του αγ-
γείου στη Λέσβο χρήζει διερεύνησης με αναλυτικές τεχνικές, αν και επί του 
παρόντος δεν έχει επιτευχθεί σε επίπεδο χημικής ανάλυσης μία ξεκάθαρη 
διάκριση ανάμεσα στην τεφρόχρωμη κεραμική που παραγόταν στη Λέσβο 
και σε εκείνη της Τρωάδας.1001

Τόσο το αγγείο με αρ. 1 (το ποτήρι του Φιλίωνα) όσο και τα όστρακα 
με αρ. 98, 99 και 100 προέρχονται από τη φάση επίχωσης του ‘Υπογείου’. Η 
προέλευση αυτή υποδεικνύει μία χρονολόγηση στον ύστερο 8ο ή στις αρχές 
του 7ου αιώνα π.Χ.

Εγχάρακτα σημεία, ανάλογα εκείνων των οστράκων με αρ. 98, 99 και 
100, δεν απαντούν συχνά στην αιολική τεφρόχρωμη κεραμική, όμως η επι-
γραφή του αγγείου με αρ. 1 (του ποτηριού του Φιλίωνα) παραπέμπει σε 
διάφορα ενεπίγραφα δείγματα τεφρόχρωμης ή ολόβαφης κεραμικής από 
το ανατολικό Αιγαίο του ύστερου 8ου και 7ου αιώνα π.Χ. Ανάμεσα στα πα-
ράλληλα του τεφρόχρωμου ρυθμού ξεχωρίζει ένα αδημοσίευτο καρχήσιο 
του 7ου αιώνα π.Χ. από τη Μυτιλήνη, το οποίο φέρει επιγραφή σε δύο στί-
χους,1002 καθώς και ένας σκύφος πιθανότατα εισηγμένος στην Incoronata, 
ο οποίος ανάγεται στον 7ο αιώνα και φέρει εγχάρακτη επιγραφή δηλωτική 
κτήσης (ΠΥΡΡΟ	ΟΛΠΗ),1003 ανάλογη εκείνης του αγγείου με αρ. 1 (ΦΙΛΙ-
ΟΝΟΣ	ΕΜΙ). Εξάλλου, ένας απιόσχημος κάνθαρος τεφρόχρωμου ρυθμού, ο 
οποίος προέρχεται από τη Άντισσα και ανάγεται στον 6ο αιώνα π.Χ., φέρει 
εγχάρακτο όνομα,1004 ενώ ένα δείγμα κυπέλλου με ευθέα τοιχώματα(;) από 
την Τροία σώζει δυσνόητη επιγραφή σε αρχαϊκό αλφάβητο.1005 Επιπλέον, 
από τη Ναύκρατη προέρχεται ένα σύνολο αγγείων τεφρόχρωμου αιολικού 
ρυθμού, τα οποία ανάγονται στον 6ο αιώνα π.Χ. και φέρουν επιγραφές ανα-
θηματικού χαρακτήρα, ορισμένες από τις οποίες αναγνωρίζουν τον ανα-
θέτη ως Μυτιληναίο.1006 Στο αγγείο με αρ. 1 παραπέμπουν επίσης πέντε 
ολόβαφα καρχήσια του δεύτερου μισού του 6ου αιώνα π.Χ. από τη Λήμνο, 
τα οποία φέρουν στη βάση εγχάρακτο γράμμα/σύμβολο και graffito σε μη 
ελληνική γραφή, τα οποία πιστεύεται ότι προσδιορίζουν τον χαρακτήρα των 
αγγείων ως ιερών αναθημάτων.1007 Τέλος, ένα κωνικό ολόβαφο κύπελλο του 
μέσου 7ου αιώνα π.Χ. από τη Σάμο φέρει χαραγμένα πάνω του τα γράμματα 
του αλφαβήτου.1008

3.3.2.6 Λοιπή επείσακτη λεπτή κεραμική 
Αρ. 13, 101: ύστερος 8ος – αρχές 7ου αιώνα π.Χ.
Αρ. 102: (ύστερος 8ος) – μέσος 7ος αιώνας π.Χ.

Πρόκειται για τρία όστρακα σώματος ισάριθμων ανοικτών αγγείων. Τα 
όστρακα με αρ. 101 και 102 αποδίδονται σε αγγεία πόσης, ενώ εκείνο με 
αρ. 13 θα μπορούσε να ανήκει και σε κρατήρα μικρού ή μεσαίου μεγέθους 
λόγω του πάχους των τοιχωμάτων του (0,004–0,005μ.) και της περιεκτικό-
τητας του πηλού σε λίγα εγκλείσματα μεσαίου μεγέθους.

Με βάση τα χαρακτηριστικά της κεραμικής τους ύλης τα τρία εξετα-
ζόμενα δείγματα θεωρούνται εισηγμένα στη Μεθώνη. Ο πηλός του οστρά-
κου με αρ. 101 είναι καθαρός, ενώ εκείνος του οστράκου με αρ. 102 περι-
έχει μικρή ποσότητα ασημόχρωμου μαρμαρυγία αλλά είναι κατά τα άλλα 
απαλλαγμένος από εγκλείσματα. Τέλος, ο πηλός του δείγματος με αρ. 13 
περιέχει ελάχιστη ποσότητα ασημόχρωμου μαρμαρυγία και ελάχιστα λευκά 
εγκλείσματα μικρού και μεσαίου μεγέθους.

Τα εν λόγω όστρακα δεν σώζουν αξιόλογα χαρακτηριστικά σχήματος 
ή διακόσμησης. Και τα τρία καλύπτονται από γάνωμα στο εξωτερικό και 
στο εσωτερικό, με μία λεπτότατη εδαφόχρωμη ταινία να εντοπίζεται στην 
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εξωτερική επιφάνεια του οστράκου με αρ. 13. Επίσης, και τα τρία όστρακα 
φέρουν χαράγματα, τα οποία αποδόθηκαν μετά την όπτηση στην εξωτερι-
κή επιφάνεια. 

Η χρονολόγηση των τριών οστράκων βασίζεται αποκλειστικά στα 
ανασκαφικά δεδομένα. Τα δείγματα με αρ. 13 και 101 εντοπίστηκαν στη 
φάση επίχωσης του ‘Υπογείου’, η οποία χρονολογείται στον ύστερο 8ο και 
στις αρχές του 7ου αιώνα π.Χ., ενώ το δείγμα με αρ. 102 προήλθε από την 
ενδιάμεση φάση, η οποία ανάγεται στον (ύστερο 8ο) – μέσο 7ο αιώνα π.Χ.

3.3.3 Εμπορικοί αμφορείς
3.3.3.1 Εισαγωγικές παρατηρήσεις

Σε ελληνικά κείμενα και επιγραφές της Αρχαϊκής και Πρώιμης Κλασικής 
περιόδου τα εν λόγω αγγεία δεν αποκαλούνται πάντα αμφορείς, αλλά ενί-
οτε απαντούν οι όροι κάδος και σπάθη.1009 Στην ελληνική βιβλιογραφία έχει 
καθιερωθεί ο όρος εμπορικοί αμφορείς1010 ως συνώνυμος των ξενικών anfore 
commerciali και amphores commerciales.1011 Στη διεθνή βιβλιογραφία 
χρησιμοποιείται για τα ίδια αγγεία και ο όρος μεταφορικοί αμφορείς: transport 
amphoras και Transportamphoren.1012 Παρά την κάπως διαφορετική τους 
σημασία, οι όροι αυτοί προβληματίζουν ως προς την εννοιολογική τους 
φόρτιση.1013 Ο όρος μεταφορικοί αμφορείς προβάλλει μία μόνο (τη βασική) από 
τις διάφορες χρήσεις που εξυπηρετούσαν τα αγγεία αυτά και είναι ως εκ 
τούτου περιοριστικός. Αντίστοιχα, ο χαρακτηρισμός εμπορικοί (commerciali 
ή commerciales) επιφυλάσσει για τους εν λόγω αμφορείς έναν ρόλο σε 
συγκεκριμένο οικονομικό μοντέλο, ο προσδιορισμός του οποίου αποτελεί 
όμως ζητούμενο και όχι δεδομένο της έρευνας. Ως εκ τούτου, ο όρος εμπορι-
κοί αμφορείς χρησιμοποιείται εδώ ενσυνείδητα με μία διασταλτική έννοια.

Οι επιμέρους ενότητες στις οποίες εξετάζονται οι επείσακτοι εμπορι-
κοί αμφορείς ακολουθούν τη δομή που περιγράφεται παραπάνω στην ενό-
τητα 3.1.3, όμως θίγουν επιπροσθέτως ορισμένα κεντρικά ζητήματα της 
έρευνας πάνω στα αγγεία του τύπου, ιδίως σε εκείνα της Αρχαϊκής περιό-
δου. Πρόκειται για ζητήματα προσδιορισμού της προέλευσης και της τε-
χνολογίας, του ρόλου των graffiti και του είδους του περιεχομένου των αμ-graffiti και του είδους του περιεχομένου των αμ- και του είδους του περιεχομένου των αμ-
φορέων. Για την καλύτερη κατανόηση των ζητημάτων αυτών παρατίθενται 
εδώ κάποιες βασικές παρατηρήσεις.

Ο προσδιορισμός της περιοχής παραγωγής και προέλευσης των διά-
φορων τύπων εμπορικών αμφορέων αποτελεί βασικό ζητούμενο της έρευ-
νας. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε πως ο προσδιορισμός αυτός καθορίζει την 
ονομασία των περισσότερων τύπων εμπορικών αμφορέων. Στην ανάλυση 
που ακολουθεί πάντως αναφέρεται επανειλημμένα ότι η παραγωγή ενός 
τύπου εμπορικών αμφορέων συχνά εκτεινόταν σε μία περιοχή που ήταν ευ-
ρύτερη από εκείνη την οποία καλύπτει το όνομα του τύπου αυτού. Ενδεικτι-
κά αναφέρεται ότι η παραγωγή των λέσβιων, χιακών και σαμιακών αμφο-
ρέων δεν περιοριζόταν στα αντίστοιχα νησιά αλλά πιθανότατα εκτεινόταν 
και στη μικρασιατική περαία τους. Εξάλλου, η αναγνώριση της προέλευσης 
ορισμένων τύπων αμφορέων ενέχει αβεβαιότητες και δεν λείπουν από τη 
βιβλιογραφία καλά τεκμηριωμένες προτάσεις για τον επαναπροσδιορισμό 
της περιοχής προέλευσης ορισμένων τύπων.1014

Γενικά οι εμπορικοί αμφορείς του 8ου έως πρώιμου 6ου αιώνα π.Χ. 
δεν σώζουν επιγραφές και σφραγίσματα βάση των οποίων θα μπορούσε να 
επιτευχθεί ο ασφαλής προσδιορισμός της περιοχής παραγωγής και προέ-
λευσής τους. Ο προσδιορισμός αυτός βασίζεται κατά κανόνα στα χαρακτη-
ριστικά της κεραμικής ύλης και της μορφολογίας τους και συχνά ενέχει 
κυμαινόμενο βαθμό αβεβαιότητας. Τα χαρακτηριστικά της κεραμικής ύλης 
των αμφορέων αναδεικνύονται από τη μακροσκοπική παρατήρηση και βέ-
βαια από τεχνικές της αρχαιομετρίας, συγκεκριμένα από πετρογραφικές 
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και χημικές αναλύσεις. Τα μορφολογικά χαρακτηριστικά προσδιορίζονται 
από την τυπολογική ανάλυση, που υπήρξε και η πρώτη μέθοδος προσέγ-
γισης του ζητήματος. Δυστυχώς, η προσέγγιση αυτή συχνά παραμένει η 
μόνη αποδεκτή. Είναι ενδεικτικό ότι ορισμένες πρόσφατες βασικές επισκο-
πήσεις του θέματος προσεγγίζουν το ζήτημα αποκλειστικά από τη σκο-
πιά των τυπολογικών χαρακτηριστικών, παρότι προφανώς βασίζονται σε 
κάποιο βαθμό σε μακροσκοπική παρατήρηση της κεραμικής ύλης.1015 Σε 
αναλυτικό επίπεδο, η διερεύνηση της κεραμικής ύλης των ελληνικών εμπο-
ρικών αμφορέων ξεκίνησε κατά τη δεκαετία του 1980 και έκτοτε έχει καθι-
ερωθεί ως βασική ερευνητική κατεύθυνση.1016 Παρά ταύτα, οι σχετικές με-
λέτες σπάνια συνδυάζουν τη δημοσίευση των αναλυτικών πορισμάτων με 
την εκτενή καταγραφή μακροσκοπικών παρατηρήσεων επί της κεραμικής 
ύλης.1017 Εξαιτίας της σχετικής ένδειας, στις ενότητες που ακολουθούν δίνε-
ται ιδιαίτερη έμφαση στη μακροσκοπική διερεύνηση της κεραμικής ύλης. 
Περιγράφονται εκτενώς τα χαρακτηριστικά της κεραμικής ύλης των διάφο-
ρων τύπων που αντιπροσωπεύονται στο εξεταζόμενο υλικό από τη Μεθώ-
νη και η περιγραφή αυτή αντιπαραβάλλεται με εκείνη που προέκυψε από 
προσωπική εξέταση ανάλογων αμφορέων από διάφορες θέσεις του Αιγαίου 
(Άβδηρα, Καραμπουρνάκι, Αγχίαλος/Σίνδος, Ερέτρια, Αγορά Αθηνών, Αί-
γινα, Κνωσός, Κομμός, Ίτανος) και της κεντρικής Ιταλίας (Πιθηκούσσες, 
Κύμη, Satricum). Παράλληλα, λαμβάνονται υπόψη τα αποτελέσματα σχετι-
κών αρχαιομετρικών αναλύσεων και χρησιμοποιούνται τα πορίσματα ενός 
προγράμματος πετρογραφικών αναλύσεων κεραμικής από το ‘Υπόγειο’, τις 
οποίες διεξάγουν η Ευαγγελία Κυριατζή και η Ξένια Χαραλαμπίδου στο Ερ-
γαστήριο Fitch της Βρετανικής Σχολής Αθηνών.

Η συζήτηση για την παραγωγή των ελληνικών εμπορικών αμφορέων 
έχει κατά βάση επικεντρωθεί στο ζήτημα της προέλευσής τους και δεν έχει 
εξετάσει εκτενώς την τεχνολογία παραγωγής τους, για την οποία η βιβλιο-
γραφία είναι μάλλον φτωχή. Είναι ενδεικτικό ότι η παρούσα μελέτη περιέχει 
βασικά πορίσματα για την τεχνολογία δύο τύπων αμφορέων, τα οποία έχουν 
προηγουμένως αγνοηθεί από την έρευνα. Συγκεκριμένα, υποστηρίζεται ότι 
οι λέσβιοι αμφορείς του σκοτεινού τεφρόχρωμου τύπου (ενότητα 3.3.3.7) 
ήταν χειροποίητοι, καθώς και ότι οι θερμαϊκοί αμφορείς (ενότητα 3.2.6.2) 
δεν ήταν πλασμένοι εξολοκλήρου στον τροχό.

Ένα άλλο ζήτημα που έχει μάλλον διαφύγει της έρευνας αφορά κατά 
βάση τη διακίνηση των ελληνικών εμπορικών αμφορέων της Αρχαϊκής περι-
όδου και συνίσταται στη συλλογή και ερμηνεία των μη αλφαβητικών graffiti 
και dipinti που αυτοί φέρουν.1018 Μόνο τα σημεία που απαντούν σε συγκε-
κριμένους τύπους αμφορέων από τη Χίο1019 και το βορειοανατολικό Αιγαίο1020 
έχουν εξετασθεί συνολικά. Ο εντοπισμός συγκεκριμένου graffitο (ομάδας 
τριών οριζόντιων χαραγμάτων) σε λαβές αμφορέων διαφορετικών τύπων 
(σαμιακών, ‘μεθωναίων’ και θερμαϊκών) από το ‘Υπόγειο’ υποδεικνύει τις 
ερμηνευτικές δυνατότητες που προσφέρει η ερευνητική αυτή κατεύθυνση.

Μέσα στους εμπορικούς αμφορείς διακινούνταν πολλά διαφορετι-
κά προϊόντα, υγρά και στερεά.1021 Το ζήτημα του προσδιορισμού του πε-
ριεχομένου των διάφορων τύπων εμπορικών αμφορέων προκύπτει συχνά 
στη σχετική βιβλιογραφία αλλά σπάνια αποτελεί αυτό καθεαυτό αντικείμε-
νο της έρευνας. Εύγλωττη είναι η πρόσφατη τοποθέτηση του Μichel Gras, 
«Nous devons le reconnaître: le débat sur le contenu des amphores ar-
chaïques a toujours été le «tendon d’Achille» de la recherché sur ces 
récipients, recherche qui s’est pendant longtemps concentre sur la ty-
pologie et, plus rarement, sur les analyses d’argile.».1022 Ο προσδιορι-Ο προσδιορι-
σμός του περιεχομένου των αμφορέων ενός τύπου μπορεί να επιτευχθεί με 
τη συνδυαστική μελέτη διάφορων στοιχείων αλλά συνήθως βασίζεται στις 
αποσπασματικές πληροφορίες της αρχαίας γραμματείας επί του περιεχομέ-
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νου αμφορέων προερχόμενων από μία συγκεκριμένη περιοχή ή/και επί του 
βασικού αγροτικού προϊόντος της ίδιας περιοχής.1023 Δευτερευόντως γίνεται 
επίκληση μορφολογικών χαρακτηριστικών των αγγείων, εικονογραφικών 
πηγών και επιγραφών. Πολύ σπάνιες είναι οι περιπτώσεις αμφορέων, το πε-
ριεχόμενο των οποίων σώζει στερεό κατάλοιπο, το οποίο συνήθως προκύ-
πτει στις ειδικές συνθήκες ενός ναυαγίου. Εξίσου σπάνια είναι η εφαρμογή 
αναλυτικών προγραμμάτων προσδιορισμού του περιεχομένου των ελληνι-
κών εμπορικών αμφορέων.1024 Ως εκ τούτου, αναμένονται με ιδιαίτερο εν-
διαφέρον τα πορίσματα των αναλύσεων τριάντα περίπου αμφορέων από το 
‘Υπόγειο’, τις οποίες διεξάγει η Μαρία Ρούμπου (Πανεπιστήμιο Reading). 
Χρήσιμες πληροφορίες επ’ αυτού του ζητήματος αναμένεται να προσφέρει 
και η δημοσίευση αρχαιοβοτανικής μελέτης στερεών καταλοίπων από το 
Καραμπουρνάκι.1025 Επί του παρόντος πάντως, η χαμηλή στάθμη της σχετι-
κής έρευνας αντανακλάται σαφώς στις ενότητες που ακολουθούν, κάθε μία 
από τις οποίες καταλήγει με μία επισκόπηση των υποθέσεων αλλά και των 
πενιχρών δεδομένων ως προς το περιεχόμενο των αμφορέων των τύπων 
που εξετάζονται. Στις περισσότερες από αυτές τις ενότητες αναδεικνύεται 
η γενικευμένη πεποίθηση ότι ένας τύπος αμφορέα χρησιμοποιείτο κατά 
βάση για ένα είδος περιεχομένου (συνήθως οίνο ή λάδι). Η πεποίθηση αυτή 
τίθεται υπό αμφισβήτηση από έναν αυξανόμενο αριθμό μελετητών, οι οποί-
οι θεωρούν πολύ πιθανή τη χρήση αμφορέων ενός τύπου για περισσότερα 
από ένα προϊόντα.1026 Ακόμα και αν ένας τύπος αμφορέα χρησιμοποιείτο 
συστηματικά για την εξαγωγή ενός συγκεκριμένου προϊόντος της περιοχής 
παραγωγής του, η εκτεταμένη επαναχρησιμοποίηση (ή ανακύκλωση) των 
αγγείων συνεπαγόταν αλλαγή ρόλου, όπως βεβαιώνεται από αρχαίες πηγές, 
αρχαιολογικά ευρήματα και αναλύσεις DNA.1027

3.3.3.2 Κορινθιακοί αμφορείς
Αρ. 103: πρώιμος – μέσος 8ος αιώνας π.Χ.

Σε μία πολύ πρόσφατη μελέτη μνημονεύεται η εύρεση ενός κορινθιακού 
αμφορέα στο ‘Υπόγειο’,1028 όμως το αγγείο στο οποίο γίνεται αναφορά δεν 
είναι κορινθιακό.1029 Παρά ταύτα, κορινθιακοί αμφορείς αντιπροσωπεύο-
νται στο ‘Υπόγειο’ και εδώ εξετάζεται ένα δείγμα (αρ. 103) που σώζει τμήμα 
ώμου, λαιμού και χείλους και φέρει χάραγμα.1030 Η αναγνώριση του εν λόγω 
αμφορέα ως κορινθιακού βασίζεται στην κεραμική του ύλη αλλά και στο 
περίγραμμα του λαιμού και του χείλους.1031

Ο πηλός του δείγματος με αρ. 103 είναι ροδόχρωμος (7.5ΥR 7/4) με 
ελαφρώς πιο ανοικτόχρωμες (7.5ΥR 8/4) επιφάνειες.1032 Περιέχει μικρά και 
κυρίως μεγάλα εγκλείσματα (πάρα πολλά καστανόχρωμα ως καστανέρυθρα, 
αρκετά ανοικτά τεφρόχρωμα και σκοτεινόχρωμα) και ελάχιστη ποσότητα 
ασημόχρωμου μαρμαρυγία. Ως εκ τούτου ομοιάζει έντονα με τον πηλό των 
κορινθιακών αμφορέων, συμπέρασμα το οποίο επιβεβαιώθηκε και από την 
πετρογραφική ανάλυση. Επιπλέον, το εν λόγω αγγείο είναι χειροποίητο, 
όπως όλοι οι πρώιμοι κορινθιακοί αμφορείς.1033

Το αγγείο από τη Μεθώνη σχετίζεται με τους κορινθιακούς εμπορι-
κούς αμφορείς και συγκεκριμένα με τον πρωιμότερο τύπο Α, ο οποίος εμ-
φανίζεται κατά τον πρώιμο 7ο αιώνα π.Χ., όμως εντάσσεται σε προδρομική 
μορφή του τύπου. Η μορφή αυτή περιλαμβάνει αποθηκευτικούς αμφορείς 
που ανάγονται στη Γεωμετρική περίοδο, δηλαδή στον 9ο και κυρίως στον 
8ο αιώνα π.Χ.1034 Το ανακαμπτόμενο χείλος και οι λαβές ορθογώνιας τομής 
που παρουσιάζει ο αμφορέας με αρ. 103 βρίσκουν κοντινό παράλληλο σε 
μεσογεωμετρικούς και υστερογεωμετρικούς κορινθιακούς αμφορείς.1035 Το 
ενιαίο περίγραμμα του ώμου και του λαιμού, τα κοίλα τοιχώματα του τελευ-
ταίου και το επιπεδούμενο πέρας του χείλους ευνοούν μία χρονολόγηση 
πριν το τέλος της Μεσογεωμετρικής ΙΙ περιόδου,1036 δηλαδή στο πρώτο μισό 
του 8ου αιώνα π.Χ.1037	 Ήδη μάλιστα σε αυτή τη φάση εμφανίζεται ένα πιο 
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εξελιγμένο σχήμα με κυλινδρικό λαιμό και ιδιαίτερα στιβαρές λαβές (ανάλο-
γες εκείνων του αμφορέα με αρ. 103), το οποίο θα επικρατήσει στο δεύτερο 
μισό του 8ου αιώνα π.Χ.1038 Τέλος, τα δακτυλικά αποτυπώματα στη γένεση 
της καλά σωζόμενης λαβής του αμφορέα με αρ. 103 βρίσκουν παράλληλο 
σε αποθηκευτικούς αμφορείς από την Κόρινθο ανάλογης πρωιμότητας.1039 
Ως εκ τούτου, το αγγείο από τη Μεθώνη τοποθετείται στον πρώιμο – μέσο 
8ο αιώνα π.Χ.

Η προτεινόμενη χρονολόγηση καθιστά τον αμφορέα με αρ. 103 μία 
από τις πρωιμότερες εξαγωγές κορινθιακού αποθηκευτικού αμφορέα.1040 
Στο πρώτο μισό του 8ου αιώνα π.Χ. ανάγεται ένα δείγμα από την Αγορά 
των Αθηνών1041 και στο μέσον του ίδιου αιώνα χρονολογούνται δύο δείγ-
ματα από την Αγχίαλο/Σίνδο.1042 Τα αγγεία αυτά προηγούνται χρονικά των 
δειγμάτων από τις Πιθηκούσσες,1043 την Incoronata,1044 τη Σίριδα1045 και 
το Οτράντο,1046 τα οποία ανάγονται στο δεύτερο μισό του 8ου αιώνα π.Χ., 

καθώς και των κορινθιακών αμφορέων τύπου Α που έχουν βρεθεί σε διά-
φορες θέσεις κυρίως της Μεγάλης Ελλάδας, τα οποία ανάγονται στα τέλη 
του 8ου και κυρίως στον 7ο αιώνα π.Χ.1047 Ο αμφορέας με αρ. 103 αποτελεί 
εξάλλου το πρωιμότερο καλά χρονολογημένο αγγείο από το ‘Υπόγειο’ που 
εξετάζεται εδώ. Η κατασκευή του μάλιστα προηγείται χρονικά της ίδρυσης 
της ευβοϊκής αποικίας στη Μεθώνη, όπως αυτή χρονολογείται με βάση τις 
πηγές (733/732 π.Χ.).1048 Το αγγείο πάντως βρέθηκε στη φάση επίχωσης 
του ‘Υπογείου’ μαζί με υλικό του ύστερου 8ου και των αρχών του 7ου αιώνα 
π.Χ. Προφανώς μεσολάβησαν ορισμένες δεκαετίες ανάμεσα στην περίοδο 
κατασκευής του και στην απόθεσή του στο ‘Υπόγειο’.

Πρώιμοι κορινθιακοί αμφορείς είναι γνωστοί από λίγες μόνο θέσεις 
του βόρειου Αιγαίου, από την Αγχίαλο/Σίνδο,1049 το Καραμπουρνάκι,1050 την 
Οισύμη1051 και τα Άβδηρα1052 (βλ. Χάρτη 13) και για όσους από αυτούς δίδε-

Χάρτης 13

Η διασπορά των κορινθιακών 

εμπορικών αμφορέων στο βόρειο 

Αιγαίο του 8ου – πρώιμου 5ου αιώνα 

π.Χ.: 1. Άβδηρα, 4. Αγχίαλος/Σίνδος, 

34. Καραμπουρνάκι, 57. Οισύμη.
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ται χρονολόγηση, αυτή δεν είναι πρωιμότερη της Αρχαϊκής περιόδου (εξαι-
ρούνται τα δύο δείγματα από την Αγχίαλο/Σίνδο, στα οποία έγινε αναφορά 
παραπάνω). Αντίθετα, η κορινθιακή λεπτή κεραμική, η οποία αντιπροσω-
πεύεται επαρκώς στις δύο αποθέσεις του ‘Υπογείου’ και σε άλλα ανασκαφι-
κά σύνολα της Μεθώνης,1053 παρουσιάζει ευρεία διασπορά στο βόρειο Αι-
γαίο. Η διασπορά αυτή έχει καλυφθεί επανειλημμένα στην παλαιότερη και 
πρόσφατη βιβλιογραφία και ως εκ τούτου δεν επανεξετάζεται εδώ.1054

Μολονότι σπάνια, χαράγματα,1055 εμπίεστα σημεία1056 ή και σφραγί-
σματα1057 απαντούν σε μεμονωμένους κορινθιακούς αμφορείς της Γεωμε-
τρικής περιόδου. Τα χαράγματα είναι λιγότερο σπάνια σε πρώιμους κοριν-
θιακούς αμφορείς του τύπου Α,1058 ενώ ένα μεμονωμένο δείγμα του μέσου 
7ου αιώνα π.Χ. από το Cerveteri φέρει επιγραφή.1059

Οι πρώιμοι κορινθιακοί εμπορικοί αμφορείς και συγκεκριμένα εκεί-
νοι του τύπου Α θεωρείται γενικά ότι περιείχαν λάδι (κατά κανόνα ή κατ’ 
αποκλειστικότητα).1060 Η άποψη ότι οι αμφορείς αυτοί περιείχαν οίνο έχει 
υποστηριχθεί ελάχιστα στη βιβλιογραφία.1061 Οίνο θεωρείται ότι περιείχαν οι 
αμφορείς του τύπου Β, οι οποίοι παράγονταν από τα τέλη της Αρχαϊκής πε-
ριόδου.1062 Οι απόψεις αυτές έχουν επανεξετασθεί σε μία πρόσφατη μελέτη, 
στην οποία πιθανολογείται ότι οι αμφορείς του τύπου Α περιείχαν οίνο, λάδι 
προς βρώση ή/και αρωματικά έλαια.1063

3.3.3.3 Αττικοί (και πιθανώς άλλοι) αμφορείς τύπου SOS
Αρ. 6, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 113: ύστερος 8ος – 
αρχές 7ου αιώνα π.Χ.
Αρ. 112: ύστερος 8ος – μέσος 7ος αιώνας π.Χ.
Αρ. 173: δεύτερο μισό του 7ου αιώνα π.Χ.
Αρ. 24, 174, 175: ύστερος 7ος – πρώτο μισό του 6ου αιώνα π.Χ.

Η ανακάλυψη άφθονων δειγμάτων αμφορέων τύπου SOS στο ‘Υπόγειο’ επι-
σημάνθηκε από τον Μάνθο Μπέσιο στην πρώτη σχετική ανασκαφική έκθε-
ση.1064 Οι αμφορείς του τύπου συνθέτουν μία από τις πολυπληθέστερες κα-
τηγορίες αγγείων/οστράκων με χαράγματα ή άλλα σημεία που εντοπίστηκαν 
στο ανασκαφικό αυτό σύνολο και αριθμούν δεκαπέντε δείγματα.1065 Μολονό-
τι στην πλειοψηφία τους τα εν λόγω δείγματα αποδίδονται σε αγγεία από την 
Αττική, ένα εξ αυτών ίσως προέρχεται από την Εύβοια (βλ. παρακάτω).

Ο αριθμός των σωζόμενων χειλέων και λαιμών αλλά και οι διαφο-
ρές που παρατηρούνται στην κεραμική ύλη, το επίχρισμα και το γάνωμα 
υποδεικνύουν ότι το σύνολο αντιπροσωπεύει τουλάχιστον επτά διαφορετι-
κά αγγεία. Με εξαίρεση το δείγμα με αρ. 6, το οποίο σώζει το μεγαλύτερο 
τμήμα του σώματος (όχι όμως και τον λαιμό), τα αγγεία αυτά διατηρούνται 
πολύ αποσπασματικά. Πρόκειται για όστρακα σώματος, κυρίως ώμου (αρ. 
6, 104, 105, 106, 107, 174, 175), τμήματα λαιμού και χείλους (αρ. 109, 110, 
173), πολύ μικρά τμήματα χείλους (αρ. 111, 112) ή λαιμού (αρ. 173) και μία 
λαβή (αρ. 113).

Η απόδοση των υπό εξέταση δειγμάτων στον τύπο SOS βασίζεται 
σε τυπολογικά χαρακτηριστικά, ιδίως στον χαρακτηριστικό διάκοσμο του 
λαιμού, στον οποίο τα αγγεία του τύπου οφείλουν την ονομασία τους. Η 
αναγνώριση διαφορετικών κεραμικών υλών στο συγκεκριμένο σύνολο αμ-
φορέων από τη Μεθώνη δεν εκπλήσσει, καθότι αναλύσεις αμφορέων τύπου 
SOS ανέδειξαν περισσότερα του ενός κέντρα παραγωγής.1066 Σύμφωνα με 
τα σχετικά πορίσματα, η Αττική αποτελούσε βασικό κέντρο παραγωγής και 
εξαγωγής των αμφορέων· παραγωγή μικρότερης κλίμακας, η οποία προορι-
ζόταν όμως κατά βάση για τοπική κατανάλωση και όχι για εξαγωγή, διαπι-
στώθηκε για την Εύβοια και κυρίως τη Χαλκίδα.1067 Απομιμήσεις αμφορέων 
του τύπου παράγονταν στις Πιθηκούσσες και πιθανώς σε άλλες θέσεις.

Ο Alan Johnston, ο οποίος, με τη συνδρομή των χημικών αναλύσε-Alan Johnston, ο οποίος, με τη συνδρομή των χημικών αναλύσε- Johnston, ο οποίος, με τη συνδρομή των χημικών αναλύσε-Johnston, ο οποίος, με τη συνδρομή των χημικών αναλύσε-, ο οποίος, με τη συνδρομή των χημικών αναλύσε-
ων του Richard Jones, συνέθεσε την πληρέστερη μελέτη για τους αμφορείς 



189 

τύπου SOS, προσέφερε σημαντικά στοιχεία ως προς τη διάκριση της κερα-
μικής ύλης των αττικών και των χαλκιδικών προϊόντων.1068 Συγκεκριμένα, 
διαπίστωσε ότι η κεραμική ύλη των αττικών αμφορέων χαρακτηρίζεται από 
ερυθρά και λευκά εγκλείσματα διαφορετικού μεγέθους και πυκνότητας. Τα 
εγκλείσματα αυτά απουσιάζουν από τους χαλκιδικούς αμφορείς, η κερα-
μική ύλη των οποίων είναι ροδόχρωμη ή ερυθρωπή, απαλλαγμένη γενικά 
από εγκλείσματα. Σε άλλα δημοσιεύματά του, ο Johnston προσδιόρισε με 
περισσότερες λεπτομέρειες τα χαρακτηριστικά της κεραμικής ύλης των ατ-
τικών αμφορέων τύπου SOS που βρέθηκαν στον Κομμό περιγράφοντας το 
χρώμα της ως ροδοκίτρινο και σπανιότερα ρόδινο ή ωχροκάστανο και ανοι-
κτό κιτρινοκάστανο1069 και σημειώνοντας τη μικρή της περιεκτικότητα σε 
μαρμαρυγία.1070

Η περιγραφή αυτή εμπλουτίζεται αμέσως παρακάτω ύστερα από προ-
σωπική μελέτη αττικών αμφορέων τύπου SOS από τον Κομμό,1071 την Αί-
γινα,1072 την Αγορά των Αθηνών,1073 την Ερέτρια,1074 τα Άβδηρα,1075 καθώς 
και τις Πιθηκούσσες,1076 την ιταλική Κύμη1077 και το Satricum.1078 Δυστυχώς 
δεν κατέστη δυνατό να εντοπισθεί το σύνολο των αμφορέων του τύπου που 
έχουν βρεθεί στη Χαλκίδα και φυλάσσεται στις αποθήκες του Αρχαιολογικού 
Μουσείου της πόλης. Το σύνολο αυτό παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, 
επειδή σε αυτό βασίσθηκε η αναγνώριση της ευβοϊκής παραγωγής των αμ-
φορέων του τύπου. Πάντως, η κεραμική ύλη των αττικών αμφορέων τύπου 
SOS είναι συνήθως ανοικτή καστανέρυθρη (5YR 6/4 ή, σπανιότερα, 2.5YR 
6/4) και σπανίως ανοικτή ερυθρόχρωμη (2.5YR 6/6 ως 7/6), ροδόχρωμη 
(5YR 7/4 ή 7.5YR 7/4) ή ανοικτή καστανόχρωμη (7.5YR 7/4). Οι επιφάνειες 
διαφοροποιούνται χρωματικά από τον πυρήνα και συχνά δεν παρουσιάζουν 
το ίδιο χρώμα λόγω της λείανσης της εξωτερικής επιφάνειας ή της κάλυψής 
της με λεπτό επίχρισμα. Το χρώμα των επιφανειών είναι ανοικτό καστανέρυ-
θρο (5YR 6/4), ρόδινο (5YR 7/4, 7.5YR 7/4 ως 8/4), ροδοκίτρινο (5YR 7/6, 
7.5YR 8/6) και σπανιότερα ανοικτό ερυθρό (2.5YR 6/6), ανοικτό καστανό 
(7.5YR 6/4) ή ανοικτό ωχροκάστανο (10YR 7/3 ως 7/4). Ο πηλός περιέχει 
λίγα ως πολλά καστανέρυθρα εγκλείσματα (άλλοτε κυρίως μικρά ως μεσαία 
και άλλοτε κυρίως μεγάλα), ενίοτε ελάχιστα λευκά ή μελανά εγκλείσματα, 
καθώς και μικρή ως μεγάλη ποσότητα ασημόχρωμου μαρμαρυγία.

Ανάλογη διαφοροποίηση παρουσιάζει και η κεραμική ύλη των αμφο-
ρέων του τύπου από τη Μεθώνη.1079 Με βάση τα χαρακτηριστικά της ύλης 
αυτής, οι εξεταζόμενοι αμφορείς μπορούν να διακριθούν σε τρία σύνολα. 
Τα δείγματα του πρώτου συνόλου (αρ. 6, 104, 173, 174) χαρακτηρίζονται 
από ροδόχρωμο ως ροδοκίτρινο (5YR 7/4 ως 7/6) πηλό, συνήθως (αρ. 104, 
173, 174) ελαφρώς διαφοροποιούμενο χρωματικά στην επιφάνεια. Ο πηλός 
αυτός περιέχει αρκετά ως πολλά μικρά καστανέρυθρα εγκλείσματα και ενί-
οτε (αρ. 104, 173) λίγα σκοτεινόχρωμα. Επίσης περιέχει αρκετά ως πολλά 
μεγάλα καστανέρυθρα εγκλείσματα και μικρή ως αρκετή ποσότητα ασημό-
χρωμου μαρμαρυγία. Ο πηλός αυτός μακροσκοπικά θεωρείται με βεβαιό-
τητα αττικός.

Το δεύτερο σύνολο (αρ. 105, 106, 111, 112, 113) διαφοροποιείται 
από το πρώτο κυρίως ως προς τη μειωμένη περιεκτικότητα σε καστανέρυ-
θρα εγκλείσματα. Επιπλέον, ο πηλός εμφανίζει χρωματική διαφοροποίηση: 
είναι ροδόχρωμος (7.5ΥR 7/4),1080 ροδόχρωμος ως ανοικτός καστανόχρω-
μος (5YR 7/4 ως 6/4),1081 ανοικτός ωχροκάστανος (10YR 7/3 ως 7/4)1082 ή 
ανοικτός ωχροκάστανος (10ΥR 8/3 ως 8/4) ως ροδόχρωμος (7.5ΥR 7/4).1083 
Συχνά (αρ. 111, 112, 113) το χρώμα των επιφανειών διαφοροποιείται ελα-
φρώς από εκείνο του πυρήνα. Η κεραμική ύλη των εν λόγω αγγείων περιέχει 
λίγα ως αρκετά μικρά καστανέρυθρα εγκλείσματα, λίγα ως ελάχιστα σκο-
τεινόχρωμα και ενίοτε (αρ. 111, 112, 113) ελάχιστα λευκά. Επίσης, περιέ-
χει αρκετά καστανέρυθρα και σπάνια (αρ. 105) λίγα σκοτεινόχρωμα μεγά-
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λα εγκλείσματα αλλά και ελάχιστη ποσότητα ασημόχρωμου μαρμαρυγία.1084 
Φαίνεται πιθανό ότι το πρώτο και το δεύτερο σύνολο αντιπροσωπεύουν την 
ίδια κεραμική ύλη, η οποία έχει υποστεί διαφορετικό βαθμό επεξεργασίας.

Η κεραμική ύλη που παρουσιάζει το τρίτο σύνολο (αρ. 107, 108, 109, 
110, 175) ομοιάζει με εκείνη του πρώτου συνόλου ως προς το χρώμα του 
πηλού και θυμίζει και τα δύο παραπάνω σύνολα ως προς την περιεκτικό-
τητά της σε καστανέρυθρα εγκλείσματα. Παρά ταύτα, τα καστανέρυθρα 
εγκλείσματα είναι πολύ λιγότερα και μικρότερα στα αγγεία του τρίτου συ-
νόλου, γεγονός που στην περίπτωση των δειγμάτων με αρ. 107, 108 και 175 
οφείλεται πάντως (και) στην εξαιρετικά αποσπασματική τους διατήρηση 
(πρόκειται για μικρά όστρακα). Ο πηλός περιέχει επίσης ελάχιστα λευκά 
και σκοτεινόχρωμα μικρά εγκλείσματα και κάπως αυξημένη ποσότητα μαρ-
μαρυγία. Πιο αναλυτικά, τα αγγεία του τρίτου συνόλου παρουσιάζουν ρο-
δοκίτρινο ως ροδόχρωμο (5YR 7/6 ως 7/4) πηλό με λίγα καστανέρυθρα και 
ελάχιστα σκοτεινόχρωμα και λευκά μικρά εγκλείσματα, λίγα ως ελάχιστα 
μεγάλα καστανέρυθρα εγκλείσματα και λίγη ως αρκετή ποσότητα ασημό-
χρωμου μαρμαρυγία.1085 Φαίνεται πως το τρίτο σύνολο (με πιθανή εξαίρεση 
το δείγμα με αρ. 110, το οποίο εξετάζεται εκτενέστερα παρακάτω) αντιπρο-
σωπεύει μία ακόμα πιο επεξεργασμένη εκδοχή του αττικού πηλού.

Σαφώς διακριτή φαίνεται η κεραμική ύλη του οστράκου με αρ. 24, η 
οποία είναι ανοικτή τεφρόχρωμη (10ΥR 7/2 ως 7/1) με ανοικτές ωχροκά-R 7/2 ως 7/1) με ανοικτές ωχροκά- 7/2 ως 7/1) με ανοικτές ωχροκά-
στανες (10ΥR 7/3) επιφάνειες. Περιέχει λίγα ως ελάχιστα μικρά, σκοτεινό-R 7/3) επιφάνειες. Περιέχει λίγα ως ελάχιστα μικρά, σκοτεινό- 7/3) επιφάνειες. Περιέχει λίγα ως ελάχιστα μικρά, σκοτεινό-
χρωμα και καστανόχρωμα εγκλείσματα και ένα πολύ μεγάλο ανοικτό τεφρό-
χρωμο έγκλεισμα. Η ύλη αυτή, η οποία έχει αλλοιωθεί χρωματικά λόγω των 
συνθηκών όπτησης, βρίσκει παράλληλο σε αδημοσίευτα, διαγνωστικά τμή-
ματα αμφορέων τύπου SOS από το ‘Υπόγειο’, η ύλη των οποίων κυμαίνεται 
από ωχροκίτρινη ως τεφροκίτρινη.

Η τυπολογική εξέλιξη των αμφορέων τύπου SOS κατά το διάστημα 
που εκτείνεται από το τρίτο τέταρτο του 8ου, οπότε ξεκίνησε η παραγωγή 
τους, ως το δεύτερο τέταρτο του 6ου αιώνα π.Χ., οπότε σταμάτησε, έχει με-
λετηθεί επαρκώς και ως εκ τούτου δεν επαναλαμβάνεται εδώ.1086 Το περί-
γραμμα του λαιμού και του χείλους θεωρείται καθοριστικό στοιχείο για την 
κατανόηση της εξέλιξης του σχήματος και τη χρονολόγηση των αμφορέων 
του τύπου.1087 Ο δακτύλιος κάτω από το χείλος επίσης παρέχει χρονολογι-
κές ενδείξεις αλλά και διαφοροποιεί τους αττικούς αμφορείς του τύπου από 
εκείνους που παράγονταν στη Χαλκίδα, οι οποίοι παρουσιάζουν αυλάκωση 
στο ίδιο σημείο.1088

Μόλις πέντε από τα εξεταζόμενα δείγματα από τη Μεθώνη σώζουν 
επαρκές τμήμα λαιμού και χείλους (αρ. 109, 110, 111, 112, 173) και όλα πα-
ρουσιάζουν δακτύλιο, γεγονός που υποδεικνύει μία χρονολόγηση πριν τον 
6ο αιώνα π.Χ.1089 Η πρωιμότερη βαθμίδα των αμφορέων του τύπου (ύστε-
ρος 8ος – πρώιμος 7ος αιώνας π.Χ.), η οποία χαρακτηρίζεται από βραχύ και 
παχύ χείλος και ανάγλυφο δακτύλιο ψηλά στον λαιμό αντιπροσωπεύεται 
από τα δείγματα με αρ. 109, 110, 111 και 112.1090 Το δείγμα με αρ. 110 θε-
ωρείται ελαφρώς υστερότερο από τα άλλα τρία λόγω του σχετικά χαμηλού 
δακτυλίου στον λαιμό του1091 αλλά και του σχήματος των λαβών του. Οι εν 
λόγω λαβές, οι οποίες δεν είναι απολύτως κυκλικής διατομής (σε αντίθεση 
με εκείνες των δειγμάτων με αρ. 6, 113 και πιθανώς 109), προοικονομούν 
την αλλαγή προς ελλειψοειδούς διατομής λαβές, η οποία συντελείται στους 
αμφορείς του τύπου κατά τη διάρκεια του 7ου αιώνα π.Χ.1092 Το κοίλο χεί-
λος, το οποίο χαρακτηρίζει τους αττικούς αμφορείς τύπου SOS που παράγο-SOS που παράγο- που παράγο-
νταν κατά τον πρώιμο ως μέσο 7ο αιώνα π.Χ.,1093 δεν αντιπροσωπεύεται στο 
εξεταζόμενο υλικό από τη Μεθώνη. Αντίθετα, το ελαφρά χωνοειδές στόμιο 
με το υψηλό ραδινό χείλος που χαρακτηρίζει τα δείγματα του δεύτερου μι-
σού του 7ου αιώνα π.Χ. αντιπροσωπεύεται από το δείγμα με αρ. 173.1094
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Η διακόσμηση των εξεταζόμενων αγγείων αποδίδεται με στιλπνό γά-
νωμα μελανού ή καστανομέλανου χρώματος (αλλά ερυθροκάστανου στα 
δείγματα με αρ. 110 και 175) πάνω σε λειασμένη επιφάνεια. Εδαφόχρωμες 
περιοχές με λειασμένη επιφάνεια σώζουν αρκετά δείγματα (αρ. 6, 24, 106, 
108, 109, 110, 111, 112, 173). Τα ζεύγη κάθετων, κυματοειδών γραμμών 
που απαντούν στον λαιμό του αμφορέα με αρ. 173 είναι πολύ συνηθισμένα 
στους αμφορείς τύπου SOS,1095 ενώ η διακόσμηση του λαιμού του δείγμα-
τος με αρ. 109, η οποία συνδυάζει τριγωνικό μοτίβο και μεμονωμένες κυ-
ματοειδείς γραμμές που εκτείνονται σε όλο το ύψος της ζώνης του λαιμού, 
βρίσκει παράλληλο σε πρώιμα αγγεία του τύπου.1096 Το διπλό τρίγωνο με 
εγγεγραμμένο σταυρό Αγίου Ανδρέα που φέρει το τελευταίο δείγμα είναι 
πάντως πολύ συνηθισμένο στους αμφορείς τύπου SOS.1097 Παρομοίως, οι 
κάθετες ταινίες που πλαισιώνουν τη σύνθεση στον λαιμό του ίδιου δείγμα-
τος (αρ. 109) απαντούν συχνά εκατέρωθεν των λαβών των αμφορέων του 
τύπου1098 (μικρό τμήμα ανάλογης ταινίας σώζει και το δείγμα με αρ. 111). 
Εξάλλου, ταινίες που υπόκεινται των μοτίβων στον λαιμό, όπως στην περί-
πτωση του αγγείου με αρ. 109 αλλά και εκείνου με αρ. 108, εντοπίζονται σε 
αρκετούς αμφορείς του τύπου.1099 Αντιθέτως, το όστρακο με αρ. 112 είναι 
ιδιότυπο ως προς την απόδοση ταινιών στο χείλος1100 και σώζει ίχνος αδιά-
γνωστου μοτίβου στον λαιμό. Η δέσμη πέντε λεπτών ταινιών στην εδαφό-
χρωμη ζώνη στον ώμο των δειγμάτων με αρ. 6 και 109 είναι συνηθισμένη 
τόσο στους αττικούς όσο και στους χαλκιδικούς αμφορείς του τύπου.1101 
Τέλος, μολονότι η ράχη των λαβών των αμφορέων του τύπου SOS, συμπε-
ριλαμβανομένων των δειγμάτων με αρ. 6 και 113, καλύπτεται κατά κανόνα 
από γάνωμα,1102 η ράχη της λαβής του δείγματος με αρ. 110, το οποίο εξετά-
ζεται παρακάτω, φέρει κάθετες ταινίες.

Παρότι η διακόσμηση του αμφορέα με αρ. 110 φαντάζει εκ πρώτης 
χαρακτηριστική για τους αμφορείς του τύπου, παρουσιάζει αξιόλογες ιδιαι-
τερότητες. Μάλιστα, ο σχετικά καθαρός πηλός του αγγείου, το καστανέρυ-
θρο γάνωμά του και η διακόσμηση του ανώτερου λαιμού και της ράχης των 
λαβών (για τα οποία βλ. παρακάτω) καθιστούν πιθανή (αλλά όχι βέβαιη) την 
προέλευσή του από τη Χαλκίδα.1103 Συνδυασμός όρθιων τριγώνων και ομά-
δων ομόκεντρων κύκλων απαντά ευρέως στη ζώνη του λαιμού των αμφο-
ρέων τύπου SOS, όμως η σύνθεση του εν λόγω αγγείου διαφοροποιείται ως 
προς ορισμένες λεπτομέρειες. Οι ομόκεντροι κύκλοι του αμφορέα με αρ. 
110 είναι τριπλοί αντί των διπλών που απαντούν συνήθως στα αγγεία του 
τύπου.1104 Η ιδιαιτερότητα αυτή βρίσκει παράλληλο σε μεμονωμένα αττικά 
δείγματα από την Αίγινα,1105 την Ισθμία,1106 τη Μένδη,1107 και τις Πιθηκούσ-
σες,1108 ενώ απαντά και στον λαιμό αττικού υστερογεωμετρικού αμφορέα 
του επιλαίμιου τύπου.1109 Παρομοίως, ενώ, όπως προαναφέρθηκε, διπλά 
τρίγωνα με εγγεγραμμένο σταυρό Αγίου Ανδρέα είναι πολύ συνηθισμένα 
στους αμφορείς τύπου SOS, το ανάλογο τριπλό τρίγωνο του αμφορέα με 
αρ. 110 είναι ασυνήθιστο. Απαντά πάντως στον λαιμό αττικού υστερογε-
ωμετρικού ΙΙβ ή ελαφρώς υστερότερου αμφορέα του επιλαίμιου τύπου.1110 
Φαίνεται ότι ο αγγειογράφος του αγγείου με αρ. 110 αρεσκόταν στα μοτίβα 
τριπλού περιγράμματος, διαφοροποιώντας έτσι το έργο του από αυτό των 
περισσοτέρων αγγειογράφων αμφορέων SOS. Ο προαναφερθείς αμφορέας 
από τη Μένδη παρουσιάζει την ίδια τάση, συνδυάζοντας τριπλό ομόκεντρο 
κύκλο με δύο ομάδες τριπλών, καθέτων κυματοειδών (αντί για τις συνήθεις 
διπλές ή μονές κυματοειδείς).1111 Τέλος, η εμφάνιση του τριγωνικού μοτίβου 
στον λαιμό του αμφορέα με αρ. 110 αποτελεί ένδειξη σχετικής πρωιμότη-
τας1112 και επιβεβαιώνει τη χρονολόγηση που προτάθηκε με βάση το περί-
γραμμα του λαιμού.

Ενδιαφέρον παρουσιάζουν και ορισμένα άλλα, δευτερεύοντα διακο-
σμητικά στοιχεία του αγγείου με αρ. 110. Οι λεπτές κάθετες ταινίες που 
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παρουσιάζει το αγγείο εκατέρωθεν των προσφύσεων των λαβών στον λαιμό 
απαντούν σε αρκετά δείγματα αμφορέων τύπου SOS, ενώ το ίδιο ισχύει για 
τις λεπτές οριζόντιες ταινίες που αποδίδονται χαμηλά στον λαιμό (βλ. πα-
ραπάνω). Αντίθετα, οι ταινίες που φέρει το αγγείο ψηλά στον λαιμό είναι, 
κατά τον Johnston, σπάνιες, ειδικά στα αττικά δείγματα.1113 Τρία από τα πέ-
ντε αττικά δείγματα που αναφέρει ο Johnston ως εξαιρέσεις έχουν βρεθεί 
στη Χαλκίδα και στην Ερέτρια.1114 Τα τρία αυτά αγγεία, μαζί με αρκετά νεώ-
τερα ευρήματα που ανακαλύφθηκαν στις δύο αυτές θέσεις και αποδίδονται 
πειστικά στο χαλκιδικό εργαστήριο,1115 καθιστούν ελκυστική την αναγνώρι-
ση των ταινιών ψηλά στον λαιμό ως βασικό (αλλά όχι αποκλειστικό) χαρα-
κτηριστικό του χαλκιδικού εργαστηρίου. Το ενδεχόμενο αυτό περιπλέκεται 
πάντως από τη μαρτυρία του σχετικού υλικού από τις Πιθηκούσσες. Το υλι-
κό αυτό περιλαμβάνει αρκετούς αμφορείς του τύπου με ανάλογες ταινίες, 
όμως η προέλευση των αγγείων αυτών θεωρείται διαφορετική: ορισμένα 
αναγνωρίζονται ως αττικά, άλλα ως χαλκιδικά και άλλα ως τοπικά.1116 Εξάλ-
λου, εξαιρετικά σπάνια διακοσμητική επιλογή αποτελεί η σειρά βραχέων 
κάθετων γραμμών στο χείλος του αμφορέα με αρ. 110, η οποία βρίσκει μο-
ναδικά(;) παράλληλα σε αττικό αγγείο του τύπου από την Αλ Μίνα1117 και σε 
αγγείο απροσδιόριστου εργαστηρίου από την Ερέτρια.1118 Τέλος, η διακό-
σμηση της ράχης των λαβών του αγγείου από τη Μεθώνη με κάθετες λεπτές 
ταινίες είναι ασυνήθιστη (αλλά όχι σπάνια) στους αμφορείς του τύπου που 
παράγονταν στην Αττική αλλά τυπική για εκείνους που κατασκευάζονταν 
στη Χαλκίδα.1119

Το αποσπασματικό δείγμα με αρ. 24 διατηρεί στον λαιμό μία πάχυν-
ση που ίσως αντιπροσωπεύει τη γένεση του χαρακτηριστικού για τους αμ-
φορείς του τύπου ανάγλυφου δακτυλίου. Επίσης φέρει τμήμα καμπυλό-
γραμμης αρκετά λεπτής ταινίας, η οποία αναγνωρίζεται με επιφύλαξη ως 
τμήμα της χαρακτηριστικής για τους εξεταζόμενους αμφορείς ομάδας ομό-
κεντρων κύκλων. Στην αναγνώριση της ταινίας ως τμήματος ενός τέτοιου 
κύκλου συνάδει το πάχος της αλλά και η διάμετρος του πιθανολογούμε-
νου κύκλου (0,03μ.), η οποία βρίσκει παράλληλα σε αμφορείς του τύπου. 
Ο κύκλος αυτός θα ήταν ο εξωτερικός μίας ομάδας ομόκεντρων κύκλων. 
Η κατάσταση διατήρησης του οστράκου δεν αποκλείει το ενδεχόμενο να 
εμπεριέχει ο κύκλος αυτός έναν άλλο, μικρότερο, με την προϋπόθεση ότι η 
απόσταση μεταξύ τους κυμαινόταν από 0,006μ. και άνω (απόσταση 0,006μ. 
περίπου μεταξύ δύο ομόκεντρων κύκλων απαντά σε αμφορείς του τύπου 
αλλά μεγαλύτερες αποστάσεις δεν είναι γνωστές στον γράφοντα).

Η πρώιμη χρονολόγηση που προτάθηκε για τα περισσότερα από τα 
διαγνωστικά δείγματα με βάση τα τυπολογικά τους χαρακτηριστικά ευνο-
είται και από τα ανασκαφικά δεδομένα. Συγκεκριμένα, η πλειοψηφία των 
δειγμάτων που εξετάζονται εδώ προέρχονται από τη φάση επίχωσης του 
‘Υπογείου’.1120 Εξαίρεση αποτελεί το δείγμα με αρ. 112, το οποίο προέρχεται 
από την ενδιάμεση φάση, καθώς και τα δείγματα με αρ. 24, 173, 174 και 
175, τα οποία εντοπίστηκαν στη φάση κατοίκησης. Η ύστερη χρονολόγηση 
ενός εξ αυτών των αγγείων (αρ. 173) επιβεβαιώνεται από τυπολογικά χα-
ρακτηριστικά.

Αμφορείς τύπου SOS έχουν εντοπιστεί από την Al Mina στην ακτή 
της Συροπαλαστίνης ως τη Huelva και το Mogador στις ευρωπαϊκές και 
αφρικανικές αντίστοιχα ακτές του Ατλαντικού Ωκεανού, και από την  Ίστρια 
της Μαύρης Θάλασσας ως τη Gurna και το Καρνάκ της Αιγύπτου.1121 Στη 
μελέτη του για τη διασπορά των αμφορέων του τύπου SOS, ο Johnston 
μνημονεύει ευρήματα από λίγες θέσεις του βόρειου Αιγαίου, συγκεκριμένα 
το Καραμπουρνάκι, την Αμφίπολη, την Οισύμη και την Πιτάνη.1122	 Έκτοτε 
αμφορείς τύπου SOS έχουν εντοπιστεί σε περισσότερες θέσεις (βλ. Χάρτη 
14), οι οποίες περιλαμβάνουν το Αρχοντικό,1123 την Αγχίαλο/Σίνδο,1124 την 
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Τούμπα Θεσσαλονίκης,1125 τη Μένδη,1126 την Τορώνη,1127 τα Άβδηρα1128 και 
τη Σαμοθράκη,1129 ενώ έχει αυξηθεί κατά πολύ ο αριθμός των δειγμάτων από 
το Καραμπουρνάκι1130 που φαίνεται να είναι μακράν η πιο πλούσια θέση σε 
σχετικά ευρήματα στο βόρειο Αιγαίο. Ιδιαίτερα πλούσιο πάντως είναι και το 
αδημοσίευτο σχετικό υλικό από τη Μεθώνη. 

Κατά την περίοδο εξαγωγής αμφορέων τύπου SOS στο βόρειο Αιγαίο, 
ο συγκεκριμένος γεωγραφικός χώρος προσελκύει και λεπτή κεραμική από 
τις περιοχές οι οποίες αποτελούσαν τα βασικά κέντρα παραγωγής αμφορέ-
ων τύπου SOS, δηλαδή την Αττική και την Εύβοια. Οι ευβοϊκές εξαγωγές 
εξετάζονται στις ενότητες 3.3.2.2 και οι αττικές στην ενότητα 3.3.2.1. Ση-
μειώνεται μόνον ότι εισαγωγές αττικών παναθηναϊκών αμφορέων, οι οποίοι 
διαδέχθηκαν χρονολογικά και πιθανότατα τυπολογικά τους αμφορείς που 
εξετάζονται εδώ,1131 δεν απαντούν στο βόρειο Αιγαίο πριν τα τέλη του 6ου 
αιώνα π.Χ.1132

Όλα τα δείγματα αμφορέων τύπου SOS που δημοσιεύονται εδώ φέ-
ρουν επιγραφές και χαράγματα που έχουν αποδοθεί μετά την όπτηση, εκτός 
από το δείγμα με αρ. 113, στο οποίο η εγχάραξη έχει αποδοθεί πριν από την 
όπτηση. Χαράγματα που έχουν αποδοθεί μετά την όπτηση απαντούν αρκε-
τά συχνά σε αμφορείς του τύπου,1133 οι οποίοι μόνο σπάνια φέρουν χαράγμα-
τα ή γραπτά σημεία που έχουν αποδοθεί πριν από την όπτηση.1134 Γενικά, τα 
χαράγματα απαντούν κυρίως στον ώμο των αμφορέων του τύπου.1135 Στην 
περίπτωση του υλικού από τη Μεθώνη, χαράγματα απαντούν κυρίως στον 
ώμο ή γενικότερα στο σώμα (αρ. 6, 104, 105, 106, 107, 175),1136 δευτερευ-
όντως στο χείλος (αρ. 109, 111, 112, 173) και σπάνια στον λαιμό (αρ. 108, 
110, 173) ή στη λαβή (αρ. 113). Τα εξεταζόμενα δείγματα σώζουν μόνο ένα 
χάραγμα συχνά αποτελούμενο από περισσότερα του ενός στοιχεία (πάντως 
τα περισσότερα δείγματα διατηρούνται πολύ αποσπασματικά). Χαράγματα 

Χάρτης 14

Η διασπορά των αττικών (και άλλων) 

εμπορικών αμφορέων τύπου SOS  

στο βόρειο Αιγαίο του 8ου – 6ου αιώνα 

π.Χ.: 1. Άβδηρα, 4. Αγχίαλος/Σίνδος,  

9. Αμφίπολη, 13. Αρχοντικό,  

34. Καραμπουρνάκι, 46. Μένδη,  

57. Οισύμη, 64. Πιτάνη,  

70. Σαμοθράκη, 79. Τορώνη,  

80. Τούμπα Θεσσαλονίκης.
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εντοπίζονται και σε αμφορείς του τύπου από άλλες θέσεις του Θερμαϊκού 
Κόλπου, συγκεκριμένα σε μεμονωμένα(;) δείγματα από την Αγχίαλο/Σίν-
δο,1137 το Καραμπουρνάκι1138 και τη Μένδη.1139 Το αγγείο από τη Μένδη φέ-
ρει μάλιστα κυπριακό graffito στον ώμο και ως εκ τούτου υπενθυμίζει μία 
παλαιά υπόθεση για την εμπλοκή Φοινίκων ή Κύπριων στη διακίνηση των 
αμφορέων του τύπου SOS.1140

Από τη βιβλιογραφία των τριών κυρίως τελευταίων δεκαετιών προ-
κύπτει ότι οι μελετητές συμφωνούν γενικά ότι οι αμφορείς τύπου SOS πε-SOS πε- πε-
ριείχαν λάδι.1141 Παρά ταύτα, η χρήση τους (και) για μεταφορά οίνου έχει 
υποστηριχθεί με βάση ενδείξεις κυρίως από την αγγειογραφία.1142 Το ζήτη-
μα περιπλέκεται με ενδιαφέροντα τρόπο από χαράγματα που απαντούν σε 
αμφορείς του τύπου από τις Πιθηκούσσες, τα οποία έχουν μάλλον παρα-
βλεφθεί από τη σχετική βιβλιογραφία.1143 Ένας από αυτούς τους αμφορείς (ο 
οποίος μάλιστα εκτίθεται στο Μουσείο της Villa Arbusto στην  Ίσχια) φέρει 
χαραγμένη τη λέξη ΛΕΙΑ, η οποία, κατά μία άποψη, ερμηνεύεται ως «γλυ-
κός οίνος». Στο χάραγμα ενός άλλου αγγείου προτείνεται η ανάγνωση της 
λέξης λίπος, ενώ σε ένα τρίτο αγγείο αναγράφεται ΑΛΣ (αλάτι). Παρομοίως, 
ένα δείγμα από τα Μέγαρα Υβλαία φέρει την επιγραφή ΟΞΑ (ξύδι).1144 Με 
την αναφορά τους σε συγκεκριμένα προϊόντα που προφανώς διακινούνταν 
εντός των εν λόγω αγγείων, οι επιγραφές αυτές διευρύνουν την ποικιλία 
των χαραγμάτων που εντοπίζονται στους αμφορείς τύπου SOS (κύρια ονό-SOS (κύρια ονό- (κύρια ονό-
ματα, συμπιλήματα, σύμβολα) και αναθερμαίνουν την εκτενή συζήτηση 
γύρω από τον σκοπό των χαραγμάτων αυτών.1145

3.3.3.4 Σαμιακοί αμφορείς
Αρ. 16, 17, 18, 19, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 121, 122, 123, 124, 
125: ύστερος 8ος – αρχές 7ου αιώνα π.Χ.
Αρ. 120: 7ος αιώνας π.Χ.
Αρ. 176: ύστερος 7ος – 6ος αιώνας π.Χ.

Χαράγματα ή άλλα σημεία έχουν εντοπιστεί σε δεκαεπτά τμήματα αμφορέ-
ων, οι οποίοι προέρχονται από το ‘Υπόγειο’ και αναγνωρίζονται ως σαμια-
κοί.1146 Κάποιες επιφυλάξεις διατηρούνται ως προς την αναγνώριση τεσσά-
ρων από αυτά τα τμήματα λόγω του μικρού τους μεγέθους (αρ. 116, 120, 
124, 176).1147 Οι διαφορές που παρατηρούνται σε χαρακτηριστικά της κερα-
μικής ύλης και της μορφολογίας υποδεικνύουν ότι το σύνολο αντιπροσω-
πεύει τουλάχιστον έντεκα διαφορετικά αγγεία.

Τα εξεταζόμενα δείγματα παρουσιάζουν μεγάλες διαφορές ως προς 
τον βαθμό διατήρησης. Σχεδόν πλήρως σώζεται ο αμφορέας με αρ. 18,1148 
ενώ αρκετά μεγάλα τμήματα διατηρούν τα αγγεία με αρ. 16 (άνω τμήμα 
αγγείου με τον ώμο, τον λαιμό, το χείλος και τις δύο λαβές), αρ. 17 (πλήρες 
περίγραμμα σώματος ως την ένωση με τον λαιμό) και αρ. 125 (ώμος αγγεί-
ου με μικρό τμήμα του λαιμού και της μίας λαβής). Μεγάλο τμήμα σώμα-
τος σώζει το δείγμα με αρ. 123, μικρό εκείνα με αρ. 117 και 124, ενώ τμή-
μα ώμου διατηρούν τα όστρακα με αρ. 19, 115, 116, 118, 119 και 176. Μία 
λαβή ή τμήμα της σώζουν τα δείγματα με αρ. 114, 120, 121 και 122. 

Η αναγνώριση των εν λόγω αμφορέων ως σαμιακών βασίζεται κυ-
ρίως στα χαρακτηριστικά της κεραμικής τους ύλης αλλά και σε ορισμένα 
μορφολογικά στοιχεία.1149 Η παραγωγή εμπορικών αμφορέων στη Σάμο της 
Αρχαϊκής περιόδου έχει τεκμηριωθεί με χημικές και πετρογραφικές ανα-
λύσεις.1150 Οι ίδιες αναλύσεις αλλά και η μακροσκοπική παρατήρηση έχουν 
όμως αναδείξει αξιόλογη διαφοροποίηση στην κεραμική ύλη των αμφορέ-
ων αυτών, βάση της οποίας πιθανολογείται η ύπαρξη κέντρων παραγωγής 
σαμιακών αμφορέων και στη μικρασιατική περαία του νησιού, ιδίως στην 
περιοχή της Μιλήτου.1151 Περαιτέρω περιορισμοί ως προς τη διάκριση μετα-
ξύ σαμιακών και μιλησιακών αμφορέων προκύπτουν από το γεγονός ότι η 
μελέτη των τελευταίων προσήλκυσε το ενδιαφέρον των μελετητών σχετικά 
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πρόσφατα (βλ. την ενότητα 3.3.3.5). Λόγω των περιορισμών αυτών, ορι-
σμένοι ερευνητές διατηρούν επιφυλάξεις ως προς τη δυνατότητα σαφούς 
διάκρισης μεταξύ σαμιακών και μιλησιακών αμφορέων και προτιμούν να 
συνεξετάζουν τους εν λόγω αμφορείς (ή κάποιους τύπους τους) στις μελέ-
τες τους.1152 Παρά ταύτα, στην ανάλυση που ακολουθεί καθίσταται σαφές 
ότι τα χαρακτηριστικά του εξεταζόμενου συνόλου βρίσκονται σαφώς πιο 
κοντά σε εκείνα των σαμιακών παρά σε εκείνα των μιλησιακών αμφορέων. 
Το συμπέρασμα αυτό υποστηρίζεται από τις πετρογραφικές αναλύσεις της 
Ευαγγελίας Κυριατζή και της Ξένιας Χαραλαμπίδου και τεκμηριώνεται πα-
ρακάτω με βάση την επανεξέταση ανάλογου δημοσιευμένου και αδημοσί-
ευτου υλικού από διάφορες θέσεις της Μεσογείου.

Σύμφωνα με μία βασική μελέτη της Virginia Grace,1153 η κεραμική 
ύλη των σαμιακών αμφορέων παρουσιάζει ερυθρό, ρόδινο ή σκοτεινό ερυ-
θρό χρώμα (ενίοτε με τεφρόχρωμο πυρήνα) και ωχρή επιφάνεια. Περιέχει 
διαφοροποιούμενη ποσότητα μικρότατων κόκκων μαρμαρυγία, αλλά κατά 
τα άλλα είναι ασυνήθιστα καθαρή για τα δεδομένα των πρώιμων εμπορικών 
αμφορέων.1154	 Έντονες διαφορές στην ποσότητα ασημόχρωμου μαρμαρυ-
γία έχουν διαπιστωθεί και από άλλους μελετητές, οι οποίοι έχουν επιπλέον 
επισημάνει τη μικρή (και σπανιότερα μεγαλύτερη) ποσότητα λευκών και 
σκοτεινών εγκλεισμάτων που εντοπίζεται στην κεραμική ύλη των εν λόγω 
αγγείων.1155

Οι παρατηρήσεις αυτές επιβεβαιώνονται και εμπλουτίζονται σημα-
ντικά από τη μελέτη που διεξήχθη από τον γράφοντα σε υλικό από την Αγο-
ρά των Αθηνών,1156 τον Κομμό,1157 την ιταλική Κύμη1158 και το Satricum.1159 
Από τη μελέτη αυτή προέκυψε ότι ο πηλός των σαμιακών αμφορέων είναι 
ανοικτός καστανέρυθρος (5YR 6/3 ως 6/4 και σπανιότερα 2.5YR 6/4), ρο-
δόχρωμος (5YR 7/4) ή ροδοκίτρινος (5YR 7/6) και σπανιότερα ανοικτός 
ερυθρόχρωμος (2.5YR 6/6) και παρουσιάζει τεφρόχρωμο πυρήνα διάφορων 
αποχρώσεων. Η εξωτερική επιφάνεια συχνά διαφοροποιείται χρωματικά 
και είναι ροδόχρωμη (7.5YR 7/4 ως 8/4), ροδοκίτρινη (5YR 7/6) ή ανοικτή 
καστανέρυθρη (5YR 6/4). Η εσωτερική επιφάνεια διαφοροποιείται χρωμα-
τικά σπανιότερα και παρουσιάζεται ροδόχρωμη (7.5YR 7/4) ή ροδοκίτρινη 
(7.5YR 7/6 και 8/6 ή 5YR 7/6). Από τη μελέτη προέκυψαν επιπρόσθετα τα 
ακόλουθα στοιχεία, τα οποία, μολονότι δεν σημειώνονται στα σχετικά δη-
μοσιεύματα, μπορούν να φανούν χρήσιμα ως προς την αναγνώριση σαμι-
ακών αμφορέων: Σε πολλούς αμφορείς από το νησί εντοπίζονται λίγα ως 
πολλά καστανέρυθρα εγκλείσματα,1160 τα οποία θεωρούνται εδώ χαρακτηρι-
στικά της κεραμικής ύλης των αγγείων του τύπου. Τα εγκλείσματα αυτά συ-
χνά συνδυάζονται με άλλα, διαφορετικού χρώματος, κυρίως σκοτεινόχωμα. 
Εξάλλου, οι ακμές των οστράκων των σαμιακών αμφορέων είναι κατά κα-
νόνα κάθετες και ασυνήθιστα λείες1161 και τα ίδια τα όστρακα παρουσιάζουν 
ενίοτε περίγραμμα με ασυνήθιστα έντονες καμπύλες. Τα χαρακτηριστικά 
αυτά, που οφείλονται αφενός στην καλή προετοιμασία του πηλού και αφε-
τέρου στις συνθήκες όπτησης, δεν απαντούν σε άλλη διαδεδομένη κατηγο-
ρία πρώιμων ελληνικών αμφορέων.

Η κεραμική ύλη των εξεταζόμενων σαμιακών αμφορέων από τη Με-
θώνη παρουσιάζει γενικά τα προαναφερθέντα χαρακτηριστικά. Ο πηλός εί-
ναι ανοικτός ερυθρόχρωμος (2.5ΥR 6/6 ως 6/8 και σπάνια 5/6)1162 ή ανοι-
κτός ροδοκάστανος (2.5ΥR 6/41163 και 5ΥR 6/3 ως 6/4)1164 και ενίοτε1165 πα-
ρουσιάζει τεφρόχρωμο πυρήνα. Η εξωτερική και σπανιότερα η εσωτερική 
επιφάνεια διαφοροποιούνται χρωματικά. Η εσωτερική επιφάνεια είναι ρο-
δοκίτρινη ως ροδόχρωμη (5ΥR 7/6 ως 7/4 ή 7.5ΥR 7/6 ως 7/4),1166 ροδοκά-
στανη (5ΥR 6/4)1167 ή ωχροκάστανη ως ανοικτή ωχροκάστανη (10ΥR 6/3 ως 
7/3),1168 ενώ η εξωτερική1169 ροδόχρωμη (7.5ΥR 8/4 ως 7/4)1170 και σπανιό-
τερα ροδοκίτρινη (5ΥR 7/6),1171 καστανόχρωμη (7.5ΥR 6/4),1172 ή ανοικτή 
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ωχροκάστανη (10ΥR 8/3 ως 8/4).1173 Τα περισσότερα από τα εξεταζόμενα 
δείγματα (αρ. 16, 19, 114, 115, 116, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125) 
έχουν κατασκευασθεί από αρκετά καθαρό πηλό που περιέχει μικρή ως ελά-
χιστη ποσότητα ασημόχρωμου μαρμαρυγία1174 και ελάχιστα μικρά εγκλεί-
σματα, τα οποία είναι καστανέρυθρα (αρ. 16, 19, 115, 116, 119, 120, 122, 
125, 176), λευκά (αρ. 16, 116, 120, 122, 123, 125) ή/και σκοτεινόχρωμα 
(αρ. 16, 19, 114, 115, 116, 119, 120, 121, 123, 125, 176). Ορισμένα από τα 
αγγεία αυτά παρουσιάζουν και ελάχιστα μεγάλα εγκλείσματα, λευκά (αρ. 
16, 120, 123, 124, 176), σκοτεινόχρωμα (αρ. 116) ή καστανέρυθρα (αρ. 114, 
119, 176). Σαφώς πιο χονδροειδής είναι ο πηλός τεσσάρων δειγμάτων (αρ. 
17, 18, 117, 118), ο οποίος περιέχει μεγάλη ως αρκετή ποσότητα ασημό-
χρωμου μαρμαρυγία, πολλά (αρ. 17, 18, 118) και σπανιότερα λίγα (αρ. 117) 
καστανέρυθρα, λίγα (αρ. 17) ή αρκετά (αρ. 17, 18, 118) λευκά και λίγα (αρ. 
118) ως πολλά (αρ. 18, 117) σκοτεινόχρωμα μικρά εγκλείσματα, καθώς και 
πολλά ως αρκετά καστανέρυθρα (αρ. 17, 18) και ελάχιστα ως αρκετά λευκά 
(αρ. 17, 18, 118) μεγάλα εγκλείσματα.

Συνοψίζοντας, ο πηλός των σαμιακών αμφορέων από τη Μεθώνη είναι 
ερυθρόχρωμος ή ροδόχρωμος και παρουσιάζει μία κάπως πιο ανοικτόχρωμη 
εξωτερική επιφάνεια και ενίοτε τεφρό πυρήνα. Στις περισσότερες περιπτώ-
σεις ο πηλός είναι καλοψημένος και φτωχός σε προσμίξεις συγκριτικά με 
εκείνον που χαρακτηρίζει άλλες κατηγορίες πρώιμων ελληνικών εμπορικών 
αμφορέων: η περιεκτικότητα σε μαρμαρυγία και εγκλείσματα είναι κατά κα-
νόνα μικρή, ενώ πολύ σπάνια είναι τα μεγάλα εγκλείσματα. Χαρακτηριστικά 
για τους σαμιακούς αμφορείς είναι τα καστανέρυθρα εγκλείσματα.

Το σχήμα των περισσοτέρων από τους σαμιακούς αμφορείς που εξε-
τάζονται εδώ είναι πλημμελώς γνωστό λόγω της αποσπασματικής τους δια-
τήρησης. Παρά ταύτα, η συνδυαστική εξέταση των δεδομένων από διάφο-
ρα δείγματα είναι αρκετά διαφωτιστική ως προς τα επιμέρους στοιχεία του 
περιγράμματος των εν λόγω αμφορέων. Το σώμα είναι παχύ ωοειδές (αρ. 
17, 18, 123) με τοιχώματα που συγκλίνουν έντονα (αρ. 17, 18, 123) προς τη 
δακτυλιόσχημη κωνική βάση (αρ. 17, 18). Τα δείγματα με αρ. 16 και 115 φέ-
ρουν ανάγλυφο δακτύλιο στη μετάβαση από τον ώμο στον λαιμό, χαρακτη-
ριστικό που πάντως απουσιάζει από εκείνα με αρ. 17, 18 και πιθανώς 119. 
Η εσωτερική επιφάνεια παρουσιάζει έντονη πάχυνση στη μετάβαση από 
τον ώμο στον λαιμό στα δείγματα με αρ. 16, 18 και 115 (πιο ήπια πάχυνση 
στην περίπτωση εκείνων με αρ. 17, 19, 119 και 125). Μολονότι χαρακτηρι-
στική για τους σαμιακούς (αλλά και τους μιλησιακούς) αμφορείς, η έντονη 
αυτή πάχυνση σπάνια καταγράφεται στις σχετικές μελέτες.1175 Ο λαιμός εί-
ναι βραχύς με τοιχώματα που είναι σχεδόν κάθετα (αρ. 18 και πιθανώς 17 
και 125) ή ανοίγουν ελαφρώς προς το χείλος (αρ. 16). Το ίδιο το χείλος έχει 
μορφή εχίνου (αρ. 16) ή είναι ημικυκλικής διατομής (αρ. 18). Οι λαβές είναι 
λεπτές και σχετικά βραχείες, κυκλικής προς ελλειψοειδούς (αρ. 18, 125) ή 
ελλειψοειδούς (αρ. 16, 114, 120, 121, 122) διατομής, και εκτείνονται από 
τον ώμο ως το μέσον (αρ. 16) ή το άνω τμήμα (αρ. 18) του λαιμού σχηματί-
ζοντας έντονη καμπύλη.

Κατά τον Pierre Dupont, οι πρώιμοι σαμιακοί αμφορείς διακρίνονται 
σε δύο τύπους με βάση τα επιμέρους χαρακτηριστικά του σχήματος.1176 Ο 
πρώτος τύπος περιλαμβάνει ογκώδη αγγεία με παχύ ωοειδές σώμα, βραχύ 
λαιμό, τα τοιχώματα του οποίου είναι κάθετα ή —σπάνια— ανοίγουν προς 
τα πάνω, χείλος με μορφή εχίνου, δακτυλιόσχημη κωνική βάση και λαβές 
ελλειψοειδούς διατομής. Ο δεύτερος τύπος περιλαμβάνει κομψότερα αγ-
γεία με απιόσχημο σώμα, το οποίο παρουσιάζει ανάγλυφο δακτύλιο στη με-
τάβαση προς τον βραχύ λαιμό.1177 Τα τοιχώματα του λαιμού ανοίγουν προς 
το χείλος, το οποίο είναι λιγότερο έντονο από εκείνο του πρώτου τύπου. Το 
περίγραμμα της βάσης παρουσιάζει καμπύλωση, ενώ οι λαβές είναι λεπτό-
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τερες και βραχύτερες από εκείνες των αγγείων του πρώτου τύπου. Είναι ο 
δεύτερος αυτός τύπος που θεωρείται ασφαλώς σαμιακός, σε αντίθεση με 
τον πρώτο για τον οποίο έχουν διατυπωθεί ορισμένες αμφιβολίες.1178 Το με-
γαλύτερο τμήμα του εξεταζόμενου υλικού από τη Μεθώνη δεν μπορεί να 
αποδοθεί με ασφάλεια σε κανέναν από τους δύο τύπους λόγω της αποσπα-
σματικής του διατήρησης. Παρά ταύτα, ο καλά σωζόμενος αμφορέας με αρ. 
18 εμφανίζει τα χαρακτηριστικά του πρώτου τύπου, ενώ εκείνος με αρ. 16 
παρουσιάζει εκείνα του δεύτερου τύπου. Στον δεύτερο τύπο θα μπορούσε 
να ενταχθεί και το τμήμα με αρ. 115, το οποίο σώζει δακτύλιο στη μετάβαση 
από τον ώμο στον λαιμό. Αντίθετα, η έλλειψη του εν λόγω δακτυλίου και τα 
πιθανώς κάθετα τοιχώματα του λαιμού του αγγείου με αρ. 17 ευνοούν την 
απόδοση του δείγματος αυτού στον πρώτο τύπο.

Οι σαμιακοί εμπορικοί αμφορείς (συμπεριλαμβανομένων εκείνων 
από το ‘Υπόγειο’) είναι γενικά ακόσμητοι.1179 Τα ίχνη γανώματος που εντο-
πίζονται στο δείγμα με αρ. 118 είναι εμφανώς ακούσια. Η εξωτερική επιφά-
νεια των σαμιακών αμφορέων από το ‘Υπόγειο’ είναι κατά κανόνα λειασμέ-
νη ως στιλπνή1180 και διακρίνεται σαφώς από την αδρολειασμένη επιφάνεια 
που παρουσιάζουν διάφορες άλλες κατηγορίες εμπορικών αμφορέων.1181 
Σπάνια λείανση εντοπίζεται και στην εσωτερική επιφάνεια των αγγείων του 
τύπου από τη Μεθώνη (αρ. 16 και η εσωτερική επιφάνεια του λαιμού του 
δείγματος με αρ. 18).1182

Πρώιμοι σαμιακοί αμφορείς απαντούν από τη Συροπαλαιστίνη ως 
την Πορτογαλία και από την Καρχηδόνα και την Αίγυπτο ως τη Μαύρη Θά-
λασσα.1183 Ειδικό ενδιαφέρον παρουσιάζει η ανακάλυψη ορισμένων δειγ-
μάτων σε ναυάγιο του 600 π.Χ. κοντά στη νησίδα Giglio.1184 Πρώιμοι σαμι-
ακοί αμφορείς έχουν εντοπιστεί και σε θέσεις του βόρειου Αιγαίου1185 (βλ. 
Χάρτη 15): στην Αγχίαλο/Σίνδο,1186 στο Καραμπουρνάκι,1187 στο Ποσείδι,1188 

Χάρτης 15

Η διασπορά των σαμιακών εμπορικών 

αμφορέων στο βόρειο Αιγαίο του 8ου – 

πρώιμου 5ου αιώνα π.Χ.: 1. Άβδηρα,  

4. Αγχίαλος/Σίνδος, 22. Δίκαια,  

26. Ζώνη, 31. Θάσος,  

34. Καραμπουρνάκι, 57. Οισύμη,  

65. Ποσείδι, 85. Τροία.
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στην Οισύμη,1189 στη Θάσο,1190 στα Άβδηρα,1191 στη Δίκαια,1192 στη Ζώνη1193 
και στην Τροία.1194 Τέλος, λίγοι αμφορείς της Υστερογεωμετρικής περιόδου 
από την Αγχίαλο/Σίνδο, οι οποίοι έχουν δημοσιευθεί ως αγνώστου προελεύ-
σεως, είναι ίσως σαμιακοί.1195

Παραδοσιακά θεωρείται ότι οι σαμιακοί εμπορικοί αμφορείς πρωτο-
εμφανίζονται στο δεύτερο μισό του 7ου αιώνα π.Χ.,1196 όμως η πρόσφατη 
έρευνα έχει αναδείξει ότι η παραγωγή τους ξεκινά πρωιμότερα. Συγκεκρι-
μένα, δείγματα σαμιακών αμφορέων του ύστερου 8ου ή πρώιμου 7ου αιώνα 
π.Χ. έχουν εντοπιστεί στην Ερέτρια,1197 στην Αγχίαλο/Σίνδο (βλ. παραπάνω), 
στις Πιθηκούσσες,1198 στην Καρχηδόνα (όπου μάλιστα ένα δείγμα εντοπί-
στηκε σε στρώμα του τρίτου τετάρτου του 8ου αιώνα π.Χ.)1199 και στην ισπα-
νική Toscanos.1200 Δείγματα που ανήκουν γενικά στον 7ο αιώνα π.Χ. έχουν 
εντοπιστεί στον Κομμό.1201 Πολύ πρώιμα είναι όλα σχεδόν τα δείγματα σαμι-
ακών αμφορέων που προέρχονται από το ‘Υπόγειο’ και φέρουν χαράγματα, 
αφού προέρχονται από τη φάση επίχωσης του ύστερου 8ου και των αρχών 
του 7ου αιώνα π.Χ.1202 Εξαίρεση αποτελεί το δείγμα με αρ. 176, το οποίο 
ανήκει στη φάση κατοίκησης του ύστερου 7ου – 6ου αιώνα π.Χ., και το δείγ-
μα με αρ. 120, το οποίο προέρχεται από πάσα που εκτεινόταν ανάμεσα στη 
φάση κατοίκησης και στην ενδιάμεση φάση (7ος αιώνας π.Χ.).

Σπάνιες είναι οι αναφορές στην εύρεση λεπτής κεραμικής προερχό-
μενης ειδικά από τη Σάμο στο βόρειο Αιγαίο και περιορίζονται σε υλικό από 
το Καραμπουρνάκι1203 και τη Μένδη.1204 Η μικρή αυτή αντιπροσώπευση εί-
ναι παραπλανητική, επειδή οι περισσότεροι μελετητές προτιμούν —δικαί-
ως— να αναφέρονται γενικότερα σε ιωνική κεραμική ή κεραμική από το 
ανατολικό Αιγαίο, λόγω του γνωστού προβλήματος της διάκρισης των προ-
ϊόντων των διάφορων κέντρων κεραμικής παραγωγής της Ιωνίας και του 
ανατολικού Αιγαίου γενικότερα.1205

Χαράγματα διάφορων τύπων δεν είναι σπάνια σε σαμιακούς αμφο-
ρείς, στους οποίους απαντούν ενίοτε και γραπτά σύμβολα.1206 Μάλιστα, 
στους πρώιμους σαμιακούς αμφορείς απαντά ένα ασυνήθιστα υψηλό πο-
σοστό χαραγμάτων που έχουν αποδοθεί πριν από την όπτηση.1207 Ένα τέτοιο 
χάραγμα απαντά στον αμφορέα με αρ. 17, ο οποίος φέρει επίσης χαράγμα-
τα που έχουν αποδοθεί μετά την όπτηση, όπως και οι υπόλοιποι αμφορείς 
από τη Μεθώνη που εξετάζονται εδώ. Γενικά, τα χαράγματα που απαντούν 
σε σαμιακούς αμφορείς εντοπίζονται κυρίως στη λαβή, στον ώμο και στον 
λαιμό.1208 Η κατανομή αυτή επαναλαμβάνεται εν πολλοίς και στο εν λόγω 
υλικό από τη Μεθώνη, το οποίο φέρει χαράγματα στον ώμο (αρ. 16, 17, 19, 
116, 118, 119, 125, 176) ή σε απροσδιόριστο τμήμα του σώματος (αρ. 117, 
124), στη λαβή (αρ. 16, 114, 120, 121, 122, 125) ή αμέσως κάτω από αυτή 
(αρ. 123) και σπανιότερα στον λαιμό (αρ. 16, 18) ή στο χείλος (αρ. 16). Στις 
περισσότερες περιπτώσεις από τη Μεθώνη, τα χαράγματα εμφανίζονται με-
μονωμένα ανά αγγείο, γεγονός που πάντως σχετίζεται και με την ιδιαίτερα 
αποσπασματική διατήρηση των περισσότερων δειγμάτων. Διαφορετική εί-
ναι η περίπτωση των καλά σωζόμενων δειγμάτων με αρ. 16 και 17 και του 
πιο αποσπασματικού με αρ. 125. Συγκεκριμένα, το αγγείο με αρ. 125 σώζει 
αρκετά βραχέα χαράγματα στον ώμο και ένα στη γένεση της λαβής. Ο αμ-
φορέας με αρ. 16 φέρει έξι διαφορετικά χαράγματα (ή ομάδες χαραγμάτων) 
στον ώμο, στον λαιμό, στο χείλος και στις δύο λαβές.1209 Επίσης, το αγγείο 
με αρ. 17 φέρει χαράγματα και στις δύο όψεις του ώμου, με τη μία μάλιστα 
να παρουσιάζει ένα χάραγμα που έχει αποδοθεί πριν από την όπτηση και 
ένα άλλο που έχει αποδοθεί μετά. Το χάραγμα που έχει αποδοθεί πριν από 
την όπτηση είναι ένα ‘Ν’ και ανάλογο στοιχείο αποδίδεται, μετά την όπτηση 
αυτή τη φορά, στον λαιμό του επίσης σαμιακού αμφορέα με αρ. 18. Αξίζει 
τέλος να σημειωθεί ότι αρκετές από τις εξεταζόμενες λαβές (δηλαδή εκεί-
νες των δειγμάτων με αρ. 114, 121 και 122) φέρουν ομάδα τριών χαραγμά-
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των,1210 η οποία παραπέμπει στην ανάλογη ομάδα χαραγμάτων που απαντά 
στις λαβές άλλων τύπων αμφορέων από το ‘Υπόγειο’, δηλαδή σε λαβές ‘με-
θωναίων’ αμφορέων (αρ. 72, 73, 75) και θερμαϊκών αμφορέων (αρ. 77, 78, 
79, 81). Τέλος, δύο αγγεία, εκείνα με αρ. 16 και 115, φέρουν στον ώμο λε-
πτά σημεία/σύμβολα που έχουν αποδοθεί με καστανέρυθρο γάνωμα ή κά-
ποιο είδος χρωστικής(;). Είναι αβέβαιο αν πρόκειται για σημεία που έχουν 
αποδοθεί συνειδητά και παραμένει ασαφής ο τρόπος απόδοσής τους στην 
επιφάνεια του αγγείου.

Κείμενα της Ύστερης Αρχαϊκής και υστερότερων περιόδων υποδει-
κνύουν ότι το λάδι ήταν το βασικό εξαγώγιμο προϊόν της Σάμου. Ως εκ 
τούτου, θεωρείται ότι οι σαμιακοί αμφορείς περιείχαν κατά κανόνα λάδι, 
χωρίς πάντως να μπορεί να αποκλειστεί η περιστασιακή χρήση τους για τη 
μεταφορά του κατά τα άλλα άσημου στην αρχαιότητα σαμιακού οίνου1211 (η 
υπόθεση ορισμένων μελετητών ότι οι σαμιακοί αμφορείς χρησιμοποιού-
νταν κατά βάση για τη μεταφορά οίνου1212 παραμένει αστήριχτη). Μία εντε-
λώς διαφορετική αλλά απροσδιόριστη δεύτερη χρήση πιθανολογείται για 
τον αμφορέα με αρ. 17, από τον οποίο ελλείπει ένα μεγάλο, τραπεζιόσχημο 
τμήμα σώματος, το οποίο έχει μάλλον αποκοπεί σκοπίμως από το αγγείο.

3.3.3.5 Μιλησιακοί αμφορείς
Αρ. 126: ύστερος 8ος – αρχές 7ου αιώνα π.Χ.

Μόνο ένας μιλησιακός αμφορέας από το ‘Υπόγειο’ παρουσιάζει χάραγμα.1213 
Πρόκειται για μικρό όστρακο λαιμού χωρίς ιδιαίτερα μορφολογικά χαρα-
κτηριστικά. Η απόδοσή του σε μιλησιακό αμφορέα βασίζεται αποκλειστι-
κά στην κεραμική του ύλη.1214 Χημικές και πετρογραφικές αναλύσεις έχουν 
τεκμηριώσει την παραγωγή εμπορικών αμφορέων στη Μίλητο της Αρχαϊκής 
περιόδου.1215 Οι ίδιες αναλύσεις, καθώς και η μακροσκοπική παρατήρηση, 
έχουν αναδείξει αξιόλογες διαφοροποιήσεις ως προς την κεραμική ύλη των 
αμφορέων αυτών, βάση της οποίας πιθανολογείται η ύπαρξη κέντρων πα-
ραγωγής μιλησιακών αμφορέων στην ευρύτερη περιοχή της Μιλήτου.1216 Η 
μελέτη των μιλησιακών αμφορέων προσήλκυσε το ενδιαφέρον των μελετη-
τών σχετικά πρόσφατα, από τη δεκαετία του 1980.1217 Συγκεκριμένα, από το 
1982 άρχισαν να αναγνωρίζονται μιλησιακοί εμπορικοί αμφορείς της Αρχα-
ϊκής περιόδου1218 και έκτοτε —και ιδιαίτερα κατά τα τελευταία χρόνια— έχει 
προσδιορισθεί ποικιλία τύπων,1219 χωρίς πάντως να έχει συγκροτηθεί ακόμη 
μία πλήρης τυπολογία. Επιπλέον, παραμένουν δυσκολίες στη διάκριση με-
ταξύ σαμιακών και μιλησιακών αμφορέων και πολλοί μελετητές προτιμούν 
να τους συνεξετάζουν (βλ. την ενότητα 3.3.3.4).1220

Η κεραμική ύλη του οστράκου με αρ. 126 ομοιάζει με εκείνη των 
μιλησιακών και όχι των σαμιακών αμφορέων (για την οποία βλ. τις παρα-
τηρήσεις στην ενότητα 3.3.3.4). Από προσωπική εξέταση υλικού από τον 
Κομμό1221 και τα Άβδηρα,1222 την ιταλική Κύμη1223 και το Satricum1224 προ-
κύπτει ότι ο πηλός των μιλησιακών εμπορικών αμφορέων της Αρχαϊκής πε-
ριόδου είναι ανοικτός ερυθρόχρωμος (2.5YR 7/6 ή 6/6), ροδοκίτρινος (5YR 
7/6 ή 6/6) ή ροδόχρωμος (7.5YR 7/4), με επιφάνειες ροδοκίτρινες (7.5YR 
7/6), ροδόχρωμες (7.5YR 7/4 ως 8/4), τεφρορόδινες (7.5YR 7/2) ή ανοι-
κτές ωχροκάστανες (10YR 7/3 ως 7/4 ή 8/3 ως 8/4). Γενικά, το ωχρό χρώμα 
της εξωτερικής κυρίως επιφάνειας των μιλησιακών αμφορέων διακρίνεται 
σαφώς από το ερυθρωπό χρώμα των επιφανειών των σαμιακών αμφορέων 
(για το οποίο βλ. τις παρατηρήσεις στην ενότητα 3.3.3.4).1225 Ο πηλός των 
μιλησιακών αμφορέων περιέχει μεγάλη ως αρκετή ποσότητα ασημόχρωμου 
μαρμαρυγία και σπάνια μικρή ως ελάχιστη ποσότητα χρυσίζοντος, λίγα/
ελάχιστα ως αρκετά σκοτεινόχρωμα μικρά εγκλείσματα1226 και ελάχιστα 
λευκά ή ανοικτά τεφρόχρωμα μεγαλύτερα. Απουσιάζουν τα καστανέρυθρα 
εγκλείσματα που είναι χαρακτηριστικά για την κεραμική ύλη των σαμιακών 
αμφορέων. Τα χαρακτηριστικά αυτά της κεραμικής ύλης των μιλησιακών 
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αμφορέων παρουσιάζει και το όστρακο με αρ. 126. Ο πηλός του είναι ανοι-
κτός ροδοκάστανος (5ΥR 6/4) με ανοικτή ωχροκάστανη (10ΥR 7/4) εξωτε-R 6/4) με ανοικτή ωχροκάστανη (10ΥR 7/4) εξωτε- 6/4) με ανοικτή ωχροκάστανη (10ΥR 7/4) εξωτε-R 7/4) εξωτε- 7/4) εξωτε-
ρική επιφάνεια και ροδόχρωμη (5ΥR 6/4) εσωτερική. Περιέχει αρκετά σκο-R 6/4) εσωτερική. Περιέχει αρκετά σκο- 6/4) εσωτερική. Περιέχει αρκετά σκο-
τεινόχρωμα και λίγα λευκά μικρά εγκλείσματα και μικρή ως αρκετή ποσό-
τητα μικρότατων κόκκων ασημόχρωμου μαρμαρυγία.1227

Σε μορφολογικό επίπεδο, χαρακτηριστικό για διάφορους τύπους μι-
λησιακών εμπορικών αμφορέων θεωρείται το ιδιαίτερο ψιλόλιγνο χείλος 
τους και το περίγραμμα του λαιμού τους.1228 Παρά ταύτα, λεπτό σχεδόν κά-
θετο χείλος παρουσιάζει ένας πολύ πρώιμος σαμιακός αμφορέας από την 
Ερέτρια,1229 γεγονός που περιπλέκει ελαφρώς το ζήτημα της διάκρισης με-
ταξύ μιλησιακών και σαμιακών αμφορέων.

Παραδοσιακά, θεωρείται ότι οι μιλησιακοί εμπορικοί αμφορείς πρω-
τοεμφανίζονται στο δεύτερο μισό του 7ου αιώνα π.Χ.1230 όμως η πρόσφατη 
έρευνα έχει αναδείξει ότι η παραγωγή ορισμένων τύπων ξεκινά ήδη κατά 
τον ύστερο 8ο αιώνα π.Χ.1231 Στον ύστερο 8ο ή στις αρχές του 7ου αιώνα π.Χ. 
ανάγεται και το δείγμα με αρ. 126 με βάση τον εντοπισμό του στη φάση 
επίχωσης του ‘Υπογείου’.

Οι αρχαϊκοί εμπορικοί αμφορείς της Μιλήτου, οι οποίοι παρουσιά-
ζουν αξιόλογη διασπορά στη Μαύρη Θάλασσα και μικρότερη στη Μεσό-
γειο,1232 αντιπροσωπεύονται σε λίγες μόνο θέσεις του βόρειου Αιγαίου1233 
(βλ. Χάρτη 16), συγκεκριμένα στο Ηράκλειο (θέση Κρανιά) Πιερίας,1234 στο 
Καραμπουρνάκι,1235 στην Οισύμη1236 και στα Άβδηρα.1237 Κατά πάσα πιθα-
νότητα, η εικόνα αυτή της περιορισμένης διασποράς οφείλεται σε μεγάλο 
βαθμό στις δυσκολίες που παρουσιάζει η αναγνώριση των αγγείων του τύ-
που. Εξάλλου, οι δημοσιεύσεις και παρουσιάσεις κεραμικού υλικού από το 
βόρειο Αιγαίο σπάνια αναφέρονται σε λεπτή κεραμική εισηγμένη συγκε-

Χάρτης 16

Η διασπορά των μιλησιακών εμπορικών 

αμφορέων στο βόρειο Αιγαίο του 8ου 

– πρώιμου 5ου αιώνα π.Χ.: 1. Άβδηρα, 

29. Ηράκλειο, 34. Καραμπουρνάκι,  

57. Οισύμη.
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κριμένα από τη Μίλητο και όχι από την Ιωνία γενικότερα, λόγω των γνω-
στών δυσκολιών διάκρισης των προϊόντων των διάφορων κέντρων κεραμι-
κής παραγωγής της περιοχής αυτής.1238

Το δείγμα με αρ. 126 φέρει χάραγμα στον λαιμό. Χαράγματα διάφο-
ρων τύπων (ή εμπίεστα σημεία) είναι μάλλον σπάνια σε μιλησιακούς αμ-
φορείς και απαντούν κυρίως στη λαβή και σπανιότερα στον ώμο και στον 
λαιμό τους.1239 Αρχαίες πηγές υποδεικνύουν ότι το λάδι ήταν το βασικό εξα-
γώγιμο προϊόν της Μιλήτου.1240 Ως εκ τούτου, θεωρείται ότι οι μιλησιακοί 
αμφορείς περιείχαν κατά κανόνα λάδι,1241 χωρίς πάντως να μπορεί να απο-
κλειστεί η περιστασιακή χρήση τους για μεταφορά οίνου.1242

3.3.3.6 Χιακοί αμφορείς
Αρ. 21, 128, 129, 130, 131: ύστερος 8ος – αρχές 7ου αιώνα π.Χ.
Αρ. 127: (ύστερος 8ος) – μέσος 7ος αιώνας π.Χ.
Αρ. 177, 178, 179, 180, 181, 182: ύστερος 7ος – 6ος αιώνας π.Χ.

Δώδεκα μικρά κυρίως τμήματα αγγείων, τα οποία αποδίδονται με ασφάλεια 
σε χιακούς αμφορείς και φέρουν χαράγματα ή άλλα σημεία, εντοπίστηκαν 
στο ‘Υπόγειο’.1243 Με βάση τον αριθμό των χειλέων και των λαιμών, αναγνω-
ρίζονται δύο τουλάχιστον αγγεία, όμως διαφοροποιήσεις στην κεραμική ύλη 
και στο γάνωμα υποδεικνύουν ότι το σύνολο αντιπροσωπεύει τουλάχιστον 
έξι διαφορετικά αγγεία. Τα αγγεία αυτά σώζονται πολύ αποσπασματικά. Σε 
μία περίπτωση (αρ. 130) σώζεται ευμέγεθες τμήμα που εκτείνεται από το 
άνω πέρας του ώμου ως το χείλος μαζί με μία λαβή, ενώ σε άλλες τρεις δι-
ατηρείται μόνο η μία λαβή (αρ. 128, 180, 181). Τα δείγματα με αρ. 178 και 
179 σώζουν μικρό τμήμα λαιμού (στη δεύτερη περίπτωση διατηρείται και 
τμήμα του χείλους), εκείνα με αρ. 21, 127, 129, 131 και 177 μικρό τμήμα 
ώμου, ενώ αυτό με αρ. 182 συνίσταται σε πολύ μικρό όστρακο σώματος.

Η αναγνώριση της προέλευσης των εν λόγω αμφορέων βασίζεται 
στην ιδιαίτερη κεραμική τους ύλη αλλά και στο χαρακτηριστικό για τους 
χιακούς αμφορείς λευκό επίχρισμα και στον πολύ συγκεκριμένο γραπτό 
διάκοσμο.1244 Η παραγωγή των χιακών αμφορέων στο ομώνυμο νησί απο-
δείχθηκε αδιαμφισβήτητα από την ανακάλυψη ενός χώρου παραγωγής του 
πρώιμου 5ου αιώνα π.Χ. βόρεια της πόλης της Χίου.1245 Οι χημικές αναλύ-
σεις στις οποίες υποβλήθηκαν χιακοί αμφορείς ανέδειξαν τη χρήση διαφο-
ρετικής κεραμικής ύλης στα αγγεία του τύπου και υπέδειξαν την ύπαρξη 
εργαστηρίων παραγωγής και αλλού στο νησί.1246 Η ύπαρξη διαφορετικών 
κέντρων παραγωγής υποδεικνύεται και από τα πορίσματα πετρογραφικών 
αναλύσεων,1247 συμπεριλαμβανομένων εκείνων στις οποίες υποβλήθηκε 
σχετικό υλικό από τη Μεθώνη1248 αλλά και τη Μένδη.1249 Αμφορείς που θυ-
μίζουν μορφολογικά τους χιακούς παράγονταν στις Κλαζομενές,1250 όμως 
τα αγγεία αυτά παρουσιάζουν διαφορετική κεραμική ύλη1251 και δεν φέρουν 
το παχύ λευκό επίχρισμα που χαρακτηρίζει τη χιακή παραγωγή αλλά ένα 
σαφώς λεπτότερο και αραιό, υπόλευκο, κιτρινωπό ή γκριζοκάστανο.1252 Τέ-
λος, χημικές αναλύσεις (αλλά και τυπολογικά στοιχεία) υποδεικνύουν την 
παραγωγή αμφορέων χιακού τύπου και σε άλλες θέσεις της βόρειας Ιωνί-
ας (εκτός των Κλαζομενών),1253 πιθανώς στις Ερυθρές1254 ή σε κάποια άλλη 
θέση στη μικρασιατική περαία της Χίου.1255

Τα χαρακτηριστικά της κεραμική ύλης των χιακών αμφορέων δεν πε-
ριγράφονται επαρκώς στις περισσότερες δημοσιεύσεις, από τις οποίες ελ-
λείπουν γενικά ενδείξεις της κλίμακας Munsell. Αξιοσημείωτη εξαίρεση 
αποτελεί η αδημοσίευτη μελέτη χιακών αμφορέων από τις Κλαζομενές από 
τον Yasar Ersoy1256 αλλά και μία πρόσφατη δημοσίευση σχετικού υλικού 
από τον Κομμό από τους Christina de Domingo και Alan Johnston.1257 Ο 
Ersoy περιγράφει την κεραμική ύλη των χιακών αμφορέων ως ροδόχρω- περιγράφει την κεραμική ύλη των χιακών αμφορέων ως ροδόχρω-
μη, ροδοκίτρινη, πορτοκαλέρυθρη, ανοικτή ροδοκάστανη ή ανοικτή κα-
στανόχρωμη, ενίοτε με τεφρόχρωμο πυρήνα, χαρακτηριζόμενη από λευκά 
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εγκλείσματα και ασημόχρωμο μαρμαρυγία. Στη μελέτη των de Domingo 
και Johnston ο πηλός των χιακών αμφορέων χαρακτηρίζεται ροδοκίτρινος 
ως ερυθρός ή τεφρόχρωμος με σκοτεινό τεφροκόκκινο πυρήνα, ποικιλία 
εγκλεισμάτων και ασημόχρωμο μαρμαρυγία. Συντομότερες περιγραφές δί-
δονται για τον πηλό των χιακών αμφορέων της Αρχαϊκής περιόδου από τα 
νησιά του Αιόλου,1258 την Καυλωνία,1259 την Ελέα,1260 την ιταλική Κύμη1261 και 
τον Βουθρωτό.1262 Δυστυχώς, σε όλες αυτές τις μελέτες δεν γίνεται αναφορά 
στην έκδοση της κλίμακας Munsell που χρησιμοποιήθηκε, ώστε να αποσα-
φηνισθεί αν οι σχετικές ενδείξεις που δίδονται ταυτίζονται με εκείνες που 
προέκυψαν για τους χιακούς αμφορείς από τη Μεθώνη.

Στην αποσαφήνιση του ζητήματος αυτού συμβάλλουν τα πορίσματα 
προσωπικής εξέτασης χιακών αμφορέων από την Αίγινα,1263 τον Κομμό,1264 
την ιταλική Κύμη1265 και το Satricum.1266 Σύμφωνα με αυτά, ο πηλός των χι-
ακών αμφορέων είναι κυρίως ανοικτός ροδοκάστανος (5ΥR 6/4) ή ανοικτός 
καστανόχρωμος (7.5ΥR 6/4) και συνήθως δεν διαφοροποιείται χρωματικά 
προς τις επιφάνειες. Η κεραμική ύλη των δειγμάτων από τον Κομμό, τα 
οποία ανάγονται στον 7ο αιώνα π.Χ., περιέχει αρκετά λευκά και ελάχιστα 
σκοτεινόχρωμα και καστανέρυθρα μικρά εγκλείσματα, καθώς και μεμονω-
μένα σκοτεινόχρωμα και καστανέρυθρα μεγάλα εγκλείσματα. Αντίθετα, η 
κεραμική ύλη των δειγμάτων από την Αίγινα, τα οποία είναι υστερότερα και 
ανάγονται στον 6ο ή πρώιμο 5ο αιώνα π.Χ., είναι σαφώς πιο λεπτή και περι-
έχει λίγα ως αρκετά σκοτεινόχρωμα μικρά εγκλείσματα. Σε όλες τις περιπτώ-
σεις παρατηρείται μικρή ως αρκετή ποσότητα ασημόχρωμου μαρμαρυγία.

Ο πηλός των χιακών αμφορέων που εντοπίστηκαν στη Μεθώνη είναι 
ανοικτός ροδοκάστανος (5ΥR 6/41267, ενίοτε 2.5ΥR 6/41268) και σπάνια ρο-
δοκάστανος (2.5ΥR 5/41269 ή 5ΥR 5/31270), ανοικτός καστανόχρωμος (7.5ΥR 
6/4)1271 ή ανοικτός ερυθρόχρωμος (2.5ΥR 6/6).1272 Η εσωτερική επιφάνεια 
συχνά παρουσιάζει διαφορετικό χρώμα και μπορεί να είναι ανοικτή καστα-
νόχρωμη (7.5ΥR 6/41273 ή 7.5ΥR 6/31274), ωχροκάστανανη (10ΥR 6/3),1275 ρο-
δόχρωμη (7.5ΥR 7/3 ως 7/4),1276 ροδοκίτρινη (5ΥR 6/6),1277 τεφρορόδινη 
(5ΥR 5/2)1278 ή ανοικτή τεφροκάστανη (10ΥR 6/2).1279 Κατά κανόνα, ο πυρή-
νας της κεραμικής ύλης εμφανίζει ποικιλία τεφρών ή/και σκοτεινόχρωμων 
αποχρώσεων.1280 Στην περίπτωση του δείγματος με αρ. 128 ο πηλός είναι 
εξολοκλήρου αλλοιωμένος χρωματικά λόγω καύσης. Η κεραμική ύλη των 
χιακών αμφορέων από τη Μεθώνη περιέχει αρκετά ως πολλά σκοτεινόχρω-
μα και λευκά, μικρά εγκλείσματα, λίγα ως ελάχιστα καστανέρυθρα, αρκετή 
ποσότητα ασημόχρωμου μαρμαρυγία και ενίοτε (αρ. 21, 127, 129, 130) ελά-
χιστα λευκά μεγάλα εγκλείσματα.1281 Ελάχιστες φολίδες χρυσίζοντος μαρ-
μαρυγία εντοπίζονται στα δείγματα με αρ. 21 και 130.1282

Το υπό εξέταση υλικό προσφέρει περιορισμένες μόνο πληροφορίες 
ως προς τη διαμόρφωση του σχήματος των χιακών αμφορέων. Στο μοναδικό 
επαρκώς σωζόμενο δείγμα (αρ. 130) οι λαβές εκτείνονται από τον ώμο ως 
ψηλά στον λαιμό, ο οποίος είναι αρκετά ευρύς, παρουσιάζει μέτριο ύψος και 
ελαφρά κοίλα τοιχώματα. Ο ογκώδης λαιμός του συγκεκριμένου αγγείου 
χαρακτηρίζει τα πρωιμότερα δείγματα χιακών αμφορέων και αντικαθίστα-
ται πριν τα τέλη του 7ου αιώνα π.Χ. από έναν σαφώς πιο ραδινό.1283 Το χείλος 
των δειγμάτων με αρ. 130 και 179 είναι αποστρογγυλεμένο, όπως συνηθίζε-
ται στους αμφορείς του τύπου καθ’ όλη τη διάρκεια παραγωγής τους.1284 Οι 
λαβές είναι κάθετες και παρουσιάζουν πεπλατυσμένη ελλειψοειδή διατομή 
(αρ. 128, 130, 180, 181).

Το ανοικτόχρωμο, πυκνό, συχνά κάπως στιλπνό επίχρισμα αποτελεί 
ιδιαίτερο χαρακτηριστικό των χιακών αμφορέων. Το επίχρισμα καλύπτει 
την εξωτερική επιφάνεια των εν λόγω αγγείων αλλά ακανόνιστα ίχνη του 
εντοπίζονται και στην εσωτερική επιφάνεια του λαιμού δύο δειγμάτων από 
τη Μεθώνη (αρ. 130, 179). Στην περίπτωση του υλικού της Μεθώνης το 
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επίχρισμα είναι λευκό (10ΥR 8/1),1285 ροδόλευκο ως ροδόχρωμο (7.5ΥR 8/2 
ως 8/31286 ή 7/41287), ωχροκίτρινο (2.5Υ 8/2 ως 8/3),1288 ωχροκάστανο (10ΥR 
8/3 ως 8/2),1289 κιτρινωπό (10ΥR 8/4 ως 8/6)1290 ή ανοικτό τεφροκάστανο 
ως τεφρόχρωμο (10ΥR 5/2 ως 5/1).1291 Η ποικιλία αυτή αποχρώσεων οφεί-
λεται κατά βάση στις διαφορετικές συνθήκες όπτησης του κάθε αγγείου. Η 
ίδια αιτία ευθύνεται σε σημαντικό βαθμό και για τη χρωματική διακύμανση 
που παρουσιάζει το εξίτηλο γάνωμα με το οποίο αποδίδεται η διακόσμηση 
των χιακών αμφορέων (από καστανέρυθρο σε καστανομέλανο ή μελανό). 
Σε αυτή τη διακύμανση πάντως συμβάλλει και η ανομοιόμορφη πυκνότητα 
του γανώματος. Μάλιστα σε ορισμένες περιπτώσεις η χρωματική διαφορο-
ποίηση του γανώματος εμφανίζεται σε ένα και το αυτό αγγείο (αρ. 130). 

Ο διάκοσμος των χιακών αμφορέων συνίσταται σε οριζόντιες κυρί-
ως ταινίες που εντοπίζονται καθ’ όλο το ύψος του αγγείου αλλά και σ’ ένα 
μεγάλο σιγμοειδές άγκιστρο που εκτείνεται οριζοντίως στον ώμο.1292 Τμή-
μα από το εν λόγω άγκιστρο εντοπίζεται στα δείγματα με αρ. 130, 131 και 
177. Στο δεύτερο μάλιστα αγγείο το άγκιστρο σώζεται αρκετά ώστε να δια-
πιστωθεί ότι παρουσιάζει κλειστά σκέλη (είναι δηλαδή 8-σχημο), χαρακτη-
ριστικό που απαντά στους πρωιμότερους αμφορείς του τύπου.1293 Κατά τα 
άλλα, η διακόσμηση που σώζεται περιορίζεται σε αρκετά παχιές ταινίες: α) 
οριζόντιες, οι οποίες εκτείνονται στον ώμο (αρ. 21, 127, 129), στον λαιμό 
(αρ. 130, 178, 179) ή/και στο χείλος (αρ. 130, 179), β) μία κάθετη (αρ. 128, 
129, 130, 181) που διατρέχει τη ράχη των λαβών και εκτείνεται και χαμη-
λότερα, γ) μία κυκλική που περιβάλλει τις προσφύσεις των λαβών (αρ. 21, 
177, 178, 181). 

Ιδιαίτερο είναι το κόσμημα στη ράχη της λαβής του δείγματος με αρ. 
180. Πρόκειται για δύο λοξές ταινίες που συγκλίνουν προς τα πάνω και φαίνε-
ται πως διασταυρώνονταν χιαστί στο μέσον του ύψους της ράχης. Το κόσμη-
μα αυτό βρίσκει παράλληλο σε χιακό(;) αμφορέα από τις Πιθηκούσσες.1294

Οι χιακοί αμφορείς με το χαρακτηριστικό ανοικτόχρωμο επίχρισμα 
είναι ιδιαίτερα διαδεδομένοι στη Μεσόγειο και στη Μαύρη Θάλασσα από 
τα μέσα του 7ου ως τις αρχές του 5ου αιώνα π.Χ.,1295 ενώ απαντούν και πέρα 
από τα στενά του Γιβραλτάρ, στη Huelva1296 και στο Mogador.1297 Χιακοί αμ-
φορείς της Αρχαϊκής περιόδου έχουν εντοπιστεί και σε θέσεις του βόρειου 
Αιγαίου1298 (βλ. Χάρτη 17): στο Ηράκλειο (θέση Κρανιά)1299 και στο Κάστρο 
Νεοκαισάριας1300 Πιερίας, στο Αρχοντικό,1301 στα Κουφάλια,1302 στην Αγχία-
λο/Σίνδο,1303 στη Σταυρούπολη1304 και στην Τούμπα1305 Θεσσαλονίκης, στο 
Καραμπουρνάκι,1306 στη Θέρμη,1307 στη Νέα Καλλικράτεια,1308 στο Ποσεί-
δι,1309 στη Μένδη,1310 στην Άκανθο,1311 στον Φάγρητα,1312 στην Οισύμη,1313 στη 
Θάσο,1314 στα Άβδηρα,1315 στη Δίκαια,1316 στη Στρύμη,1317 στη Σαμοθράκη,1318 
στην Ηφαιστία,1319 στην Τροία,1320 στο Δασκύλειο,1321 στην Ερεσό,1322 στη Μυ-
τιλήνη1323 και στην αιολική Κύμη.1324

Τα μισά από τα δείγματα χιακών αμφορέων που βρέθηκαν στο ‘Υπό-
γειο’ και φέρουν χαράγματα (αρ. 177, 178, 179, 180, 181, 182) προέρχονται 
από τη φάση κατοίκησης του ύστερου 7ου – 6ου αιώνα π.Χ. Πέντε δείγματα 
(αρ. 21, 128, 129, 130, 131) προέρχονται από τη φάση επίχωσης του ύστε-
ρου 8ου και των αρχών του 7ου αιώνα π.Χ., ενώ το όστρακο με αρ. 127 εντο-
πίστηκε σε πάσα που εκτεινόταν ανάμεσα στη φάση αυτή και την ενδιάμε-
ση φάση. Όπως προαναφέρθηκε, τα μορφολογικά χαρακτηριστικά του καλά 
σωζόμενου δείγματος με αρ. 130 επιβεβαιώνουν την πρώιμη χρονολόγη-
ση. Δείγματα χιακών αμφορέων ανάλογης πρωιμότητας είναι γνωστά αλλά 
παρουσιάζουν περιορισμένη διασπορά. Πρόκειται για ένα άγνωστο αριθμό 
αδημοσίευτων αγγείων από τη Σμύρνη,1325 το Ηράκλειο (θέση Κρανιά) Πι-
ερίας1326 και την Αγχίαλο/Σίνδο1327 τα οποία ανάγονται στο β΄ μισό του 8ου 
αιώνα π.Χ., αλλά και για ένα δείγμα του ύστερου 8ου αιώνα π.Χ. από τις Πι-
θηκούσσες.1328 Πάντως, το τελευταίο αυτό αγγείο έχει αναγνωρισθεί από τον 
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Alan Johnston ως κλαζομενιακό1329 και έχει, πιο γενικόλογα, αποδοθεί από 
τον Pierre Dupont στον χιακό τύπο.1330 Χωρίς να παραγνωρίζεται ο σχετικός 
προβληματισμός,1331 σημειώνεται εδώ ότι η κεραμική ύλη ομοιάζει κάπως 
με εκείνη των χιακών αμφορέων,1332 καθώς και ότι η πλατιά ταινία που κα-
λύπτει το άνω πέρας του λαιμού και το χείλος του εν λόγω αγγείου αλλά και 
οι κυκλικές ταινίες γύρω από τις προσφύσεις των λαβών ελλείπουν γενικά 
από τους κλαζομενιακούς αμφορείς και παραπέμπουν στους χιακούς.1333 
Εξάλλου, σε πρώιμο δείγμα χιακού αμφορέα ανήκει το όστρακο που εντο-
πίστηκε στον Κομμό σε ένα ανασκαφικό σύνολο που περιείχε επίσης τμήμα 
πρωτοκορινθιακής κοτύλης και κρητική κεραμική αναγόμενη στο πρώτο 
ήμισυ του 7ου αιώνα π.Χ.1334 Ανάλογη χρονολόγηση προτείνεται για δείγμα-
τα από την ιταλική Κύμη1335 και θεωρείται πιθανή για κάποια δείγματα από 
την ισπανική Toscanos.1336 Η αύξηση του αριθμού και της διασποράς των 
χιακών αμφορέων στο βόρειο Αιγαίο από τον ύστερο 7ο αιώνα π.Χ. συνδυά-
ζεται με την εισαγωγή χιακής λεπτής κεραμικής και την εμφάνιση μιμήσε-
ων της, όπως αναφέρεται στην ενότητα 3.3.2.4.2.

Όλα τα χαράγματα που απαντούν στους χιακούς αμφορείς από τη 
Μεθώνη έχουν αποδοθεί μετά την όπτηση. Σε αγγεία του τύπου από άλ-
λες θέσεις (συμπεριλαμβανομένων αυτών από την Αγχίαλο/Σίνδο1337 και το 
Καραμπουρνάκι1338) απαντά ποικιλία σημείων/συμβόλων, τα οποία έχουν 
αποδοθεί πριν ή μετά την όπτηση κυρίως στον ώμο και σπανιότερα στον 
λαιμό ή στη λαβή.1339 Στην περίπτωση του υλικού που εξετάζεται εδώ, τα 
χαράγματα απαντούν μεμονωμένα (με εξαίρεση το δείγμα με αρ. 177) και 
όλα πλην ενός (αρ. 128) έχουν αποδοθεί σε εμφανή σημεία: στον ώμο (αρ. 
21, 127, 129, 131, 177 και πιθανώς 182), στον λαιμό (αρ. 130, 178, 179), 
στη γένεση (αρ. 180) ή στη ράχη (αρ. 181) της λαβής. Αντίθετα, το χάραγμα 

Χάρτης 17

Η διασπορά των χιακών εμπορικών 

αμφορέων στο βόρειο Αιγαίο του 8ου – 

πρώιμου 5ου αιώνα π.Χ.: 1. Άβδηρα,  

4. Αγχίαλος/Σίνδος, 8. Άκανθος,  

13. Αρχοντικό, 22. Δίκαια, 25. Ερεσός, 

29. Ηράκλειο, 30. Ηφαιστία, 31. Θάσος, 

32. Θέρμη, 34. Καραμπουρνάκι,  

36. Κάστρο Νεοκαισάριας,  

39. Κουφάλια, 41. αιολική Κύμη,  

46. Μένδη, 50. Μυτιλήνη,  

52. Νέα Καλλικράτεια, 57. Οισύμη,  

65. Ποσείδι, 70. Σαμοθράκη,  

76. Σταυρούπολη, 77. Στρύμη,  

80. Τούμπα Θεσσαλονίκης, 85. Τροία, 

87. Φάγρης. 
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του δείγματος με αρ. 128 εντοπίζεται στην εσωτερική επιφάνεια της λαβής. 
Στις περισσότερες περιπτώσεις τα χαράγματα εκτείνονται μερικώς επί των 
ταινιών που κοσμούν τον αμφορέα, αποκαλύπτοντας την αδιαφορία του 
χαράκτη για τον γραπτό διάκοσμο, με εξαίρεση τα δείγματα με αρ. 131, 177 
και 182. Στην περίπτωση του δείγματος με αρ. 131 δύο αλληλοτεμνόμενες 
ελλείψεις που έχουν αποδοθεί με διαβήτη βρίσκονται δίπλα στο χαρακτη-
ριστικό σιγμοειδές άγκιστρο του ώμου. Παρόμοια, ένα από τα χαράγματα 
του οστράκου με αρ. 177 έχει αποδοθεί σχεδόν στο κέντρο της έλλειψης που 
σχηματίζει το ένα από τα δύο σκέλη του σιγμοειδούς αγκίστρου1340 (το δεύ-
τερο χάραγμα που απαντά στο ίδιο αγγείο βρίσκεται κοντά στη λαβή).

Μολονότι τα σωζόμενα χαράγματα και λοιπά σημεία δεν βοηθούν γε-
νικά στον προσδιορισμό του περιεχομένου των χιακών αμφορέων, οι γρα-
πτές πηγές δίνουν έμφαση στην αμπελοκαλλιέργεια στη Χίο και στην εξα-
γωγή κρασιού από το νησί.1341 Λίγοι μόνο ερευνητές έχουν διατυπώσει την 
πιθανότητα τα αγγεία να περιείχαν και λάδι1342 ή γενικότερα ποικιλία προϊ-
όντων.1343 Πάντως, μέσα σε έναν χιακό αμφορέα από ναυάγιο της Κλασικής 
περιόδου, ο οποίος έτυχε ανάλυσης DNA, ανιχνεύθηκε λάδι, αρωματισμένο 
μάλιστα με ρίγανη.1344

3.3.3.7 Λέσβιοι αμφορείς
Αρ. 4, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139: ύστερος 8ος – αρχές 
7ου αιώνα π.Χ.

Η κεραμική, η οποία προέρχεται από το ‘Υπόγειο’ και φέρει χαράγματα ή 
άλλα σημεία, περιλαμβάνει οκτώ τμήματα αμφορέων που αναγνωρίζονται 
με ασφάλεια ως λέσβιοι και ένα ένατο (αρ. 137) που αναγνωρίζεται με επι-
φύλαξη λόγω της εξαιρετικά αποσπασματικής του διατήρησης.1345 Οι διαφο-
ρές που παρατηρούνται στο χρώμα της επιφάνειας αλλά και σε λεπτομέρει-
ες του σχήματος υποδεικνύουν ότι το σύνολο αντιπροσωπεύει τουλάχιστον 
τέσσερα διαφορετικά αγγεία. Τα αγγεία αυτά σώζονται αποσπασματικά. Σε 
δύο περιπτώσεις (αρ. 4 και 132) σώζεται ευμέγεθες τμήμα που εκτείνεται 
από το άνω πέρας του ώμου ως το χείλος μαζί με τις λαβές, ενώ σε άλλες δύο 
διατηρείται μόνο η μία λαβή (αρ. 135 και 136). Το δείγμα με αρ. 138 σώζει 
τμήμα χείλους, εκείνο με αρ. 4 τμήμα λαιμού, ενώ αυτά με αρ. 134, 137 και 
139 μικρό τμήμα σώματος.

Η αναγνώριση των εν λόγω αμφορέων ως λέσβιων βασίζεται κυρίως 
στην επιφανειακά τεφρόχρωμη κεραμική τους ύλη αλλά και στις ιδιαιτερό-
τητες του σχήματός τους.1346 Τα χαρακτηριστικά της κεραμικής ύλης των 
αμφορέων του τύπου έχουν προσδιοριστεί με χημικές και πετρογραφικές 
αναλύσεις, οι οποίες κατέδειξαν την παραγωγή τους στο νησί.1347 Με το συ-
μπέρασμα αυτό συνάδει η ανακάλυψη στη Μυτιλήνη λαβής αγγείου του 
τύπου, η οποία είναι παραμορφωμένη λόγω αποτυχημένης όπτησης,1348 και 
ο εντοπισμός πληθώρας σχετικών ευρημάτων Αρχαϊκών και υστερότερων 
χρόνων σε οικιστικά και ταφικά σύνολα στην ίδια θέση αλλά και σε άλλες θέ-
σεις στο νησί.1349 Μολονότι η λεσβιακή παραγωγή αμφορέων δεν περιοριζό-
ταν στους τεφρόχρωμους, τα αγγεία αυτά παράγονταν κατά βάση στο νησί, 
ιδίως στη Μυτιλήνη,1350 χωρίς να αποκλείεται βέβαια το ενδεχόμενο της 
παραγωγής τους και στη μικρασιατική περαία.1351 Άλλωστε, η ίδια η Λέσβος 
παρουσιάζει έντονη γεωλογική ανομοιογένεια και η πιθανότητα ύπαρξης 
διαφορετικών κέντρων παραγωγής στο ίδιο το νησί χρήζει διερεύνησης.1352

Το ιδιαίτερο, τεφρό χρώμα της επιφάνειας των λέσβιων αμφορέων 
οφείλεται στην όπτηση των αγγείων σε αναγωγικές συνθήκες και συχνά 
παρουσιάζει διακυμάνσεις ως προς την απόχρωση.1353 Μολονότι στις περισ-
σότερες δημοσιεύσεις ανάλογου υλικού δίδονται περιγραφές του χρώματος 
του πυρήνα ή των επιφανειών του πηλού, αυτές οι περιγραφές παραμέ-
νουν συνοπτικές και δεν συμπληρώνονται με ενδείξεις της κλίμακας Mun-Mun-
sell.1354 Αξιοσημείωτη εξαίρεση αποτελεί η πρόσφατη μελέτη των Christina 
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de Domingo και Alan Johnston.1355 Σε αυτή, ο πηλός ορισμένων λέσβιων 
αμφορέων περιγράφεται ως σκοτεινός τεφρόχρωμος ή τεφρορόδινος που 
ενίοτε τρέπεται σε ανοικτό καστανόχρωμο προς τις επιφάνειες, οι οποίες 
κυμαίνονται από τεφρορόδινες ως καστανέρυθρες. Ο πηλός ορισμένων άλ-
λων λέσβιων αμφορέων από τον Κομμό παρουσιάζεται τεφροκάστανος ως 
ροδόχρωμος με ελαφρώς πιο σκοτεινόχρωμο πυρήνα. Και στα δύο σύνολα 
παρουσιάζεται ποικιλία εγκλεισμάτων αλλά και ποσότητα μαρμαρυγία. Η 
εικόνα αυτή συμπληρώνεται από τα πορίσματα προσωπικής εξέτασης λέ-
σβιων εμπορικών αμφορέων της Αρχαϊκής περιόδου από τον Κομμό,1356 την 
Αγορά της Αθήνας1357 και τα Άβδηρα.1358 Σύμφωνα με τα πορίσματα αυτά, 
ο πηλός των λέσβιων αμφορέων είναι τεφρόχρωμος (GLEY 1 5/N ως 6/Ν 
ή 2.5Υ 6/1) ή ανοικτός τεφρόχρωμος (2.5Υ 7/1) και σπανιότερα ανοικτός 
καστανόχρωμος (7.5YR 6/2 ως 6/4) ή ανοικτός καστανέρυθρος (2.5YR 6/4 
ή 5YR 6/4) και ενίοτε παρουσιάζει σκοτεινό τεφρόχρωμο πυρήνα. Οι επι-YR 6/4) και ενίοτε παρουσιάζει σκοτεινό τεφρόχρωμο πυρήνα. Οι επι- 6/4) και ενίοτε παρουσιάζει σκοτεινό τεφρόχρωμο πυρήνα. Οι επι-
φάνειες παρουσιάζουν συνήθως διαφορετικό χρώμα και είναι τεφρόχρωμες 
(GLEY 1 5/N ή 2.5Υ 6/1), τεφρορόδινες ως τεφρόχρωμες (7.5YR 6/2 ως 
6/1), ωχροκάστανες ως πολύ ωχροκάστανες (10YR 6/3 ως 7/3), καστανό-YR 6/3 ως 7/3), καστανό- 6/3 ως 7/3), καστανό-
χρωμες (7.5YR 5/3), ανοικτές τεφροκάστανες, τεφροκάστανες ή τεφρόχρω-YR 5/3), ανοικτές τεφροκάστανες, τεφροκάστανες ή τεφρόχρω- 5/3), ανοικτές τεφροκάστανες, τεφροκάστανες ή τεφρόχρω-
μες (10YR 6/2, 5/2 ή 5/1). Ο πηλός περιέχει πολλά ως λίγα σκοτεινόχρωμα 
και λευκά μικρά εγκλείσματα, σπανιότατα λίγα καστανέρυθρα, μικρή ως με-
γάλη ποσότητα ασημόχρωμου μαρμαρυγία και, στην περίπτωση των δειγ-
μάτων από την Αγορά, λίγες φολίδες χρυσίζοντος.

Τα χαρακτηριστικά αυτά προσεγγίζουν εκείνα ενός τύπου λέσβιων 
αμφορέων που αντιπροσωπεύεται στο ‘Υπόγειο’. Ο τύπος αυτός περιλαμ-
βάνει τα όστρακα και τμήματα αγγείων με αρ. 4, 133, 135, 137 και 138, τα 
οποία αποδίδονται σε αμφορείς που συμβατικά ονομάζονται εδώ ανοικτοί 
τεφρόχρωμοι (για τα χαρακτηριστικά του άλλου τύπου λέσβιων αμφορέων 
που αντιπροσωπεύεται στο εξεταζόμενο υλικό, δηλαδή των σκοτεινών τε-
φρόχρωμων αμφορέων, βλ. αμέσως παρακάτω). Ο πηλός των αγγείων αυ-
τών είναι τεφρόχρωμος (7.5ΥR 6/1,1359 2.5Υ 6/11360 ή 2.5Υ 7/11361), ανοικτός 
τεφροκάστανος ως ωχροκάστανος (10ΥR 6/2 ως 6/3),1362 συχνά1363 με πιο 
σκοτεινόχρωμο πυρήνα. Η εξωτερική (ενίοτε και η εσωτερική) επιφάνεια 
κυμαίνεται από ανοικτή τεφρόχρωμη (5Y 5/1 ως 6/1,1364 2.5Υ 5/1,1365 2.5Υ 
7/11366 ή 2.5Υ 7/21367) ως ανοικτή τεφροκάστανη ή ωχροκάστανη (10ΥR 6/2 
ή 6/3).1368 Η εξωτερική επιφάνεια των αγγείων παραμένει ακόσμητη,1369 εί-
ναι αδρά λειασμένη και διατηρεί ίχνη από τη διαδικασία της λείανσης. Η 
κεραμική ύλη των ανοικτών τεφρόχρωμων λέσβιων αμφορέων από τη Με-
θώνη περιέχει πάρα πολλά λευκά μικρά εγκλείσματα και λιγότερα σκοτει-
νόχρωμα και καστανέρυθρα, αρκετή ποσότητα ασημόχρωμου μαρμαρυγία 
και συχνά1370 μεγάλα, λευκά, γωνιώδη εγκλείσματα.

Διακριτά είναι τα χαρακτηριστικά της κεραμικής ύλης του δεύτερου 
τύπου εμπορικών αμφορέων από το ‘Υπόγειο’, δηλαδή των σκοτεινών τεφρό-
χρωμων. Ο πηλός είναι τεφρορόδινος (7.5ΥR 6/2),1371 καστανόχρωμος (7.5ΥR 
5/2)1372 ή κυμαινόμενος χρωματικά1373 και δεν παρουσιάζει διαφοροποιημένο 
χρωματικά πυρήνα. Η εξωτερική και ενίοτε η εσωτερική επιφάνεια κυμαίνε-
ται από ελαφρώς (GLEY 1 5/N)1374 ως πολύ (GLEY 1 3/N)1375 σκοτεινή τεφρό-
χρωμη. Η εξωτερική επιφάνεια παραμένει ακόσμητη, είναι αδρά λειασμένη 
και διατηρεί ίχνη από τη διαδικασία της λείανσης. Η κεραμική ύλη περιέχει 
πάρα πολλά λευκά μικρά εγκλείσματα και λιγότερα σκοτεινόχρωμα και κα-
στανέρυθρα, καθώς και αρκετή ποσότητα ασημόχρωμου μαρμαρυγία. 

Οι περιγραφές αυτές δείχνουν ότι η κεραμική ύλη των ανοικτών και 
σκοτεινών τεφρόχρωμων λέσβιων αμφορέων παρουσιάζει έντονες ομοιό-
τητες ως προς την περιεκτικότητα σε εγκλείσματα και μαρμαρυγία. Η μα-
κροσκοπική αυτή παρατήρηση επιβεβαιώθηκε σε μεγάλο βαθμό από τις 
πετρογραφικές αναλύσεις της Ευαγγελίας Κυριατζή και της Ξένιας Χαραλα-
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μπίδου, οι οποίες υπέδειξαν περαιτέρω ότι οι δύο τύποι κατασκευάζονταν 
πιθανότατα στην ίδια περιοχή. 

Μολονότι όχι εντελώς άγνωστη στην έρευνα,1376 η διάκριση ανάμεσα 
σε ανοικτούς και σκοτεινούς τεφρόχρωμους λέσβιους αμφορείς έχει κατά 
βάση παραγνωρισθεί (σε αντίθεση με τη διάκριση μεταξύ τεφρόχρωμων και 
ερυθρών λέσβιων αμφορέων).1377 Παρά ταύτα, η διάκριση των τεφρόχρωμων 
αμφορέων σε δύο τύπους βρίσκει επιπρόσθετο έρεισμα τόσο σε τεχνολογι-
κά όσο και σε μορφολογικά στοιχεία. Η όπτηση των ανοικτών τεφρόχρωμων 
αμφορέων γινόταν σε —περιορισμένη έστω— οξειδωτική ατμόσφαιρα, ενώ 
εκείνη των σκοτεινών τεφρόχρωμων αμφορέων σε αναγωγική, όπως φανε-
ρώνει η χρωματική απόκλιση της επιφάνειάς τους. Επιπλέον, το πλούσιο 
σχετικό υλικό από τη Μεθώνη δείχνει ότι οι ανοικτοί τεφρόχρωμοι είναι 
τροχήλατοι, ενώ οι σκοτεινοί είναι πιθανότατα χειροποίητοι. Η τελευταία 
αυτή παρατήρηση, η οποία δεν βασίζεται αποκλειστικά στο υλικό από τη 
Μεθώνη,1378 θέτει υπό αμφισβήτηση την εντύπωση που προκύπτει από τη 
βιβλιογραφία, ότι δηλαδή όλοι οι πρώιμοι λέσβιοι εμπορικοί αμφορείς είναι 
τροχήλατοι. Εξάλλου, οι ανοικτοί τεφρόχρωμοι αμφορείς φαίνονται γενικά 
μεγαλύτεροι από τους σκοτεινούς τεφρόχρωμους και χαρακτηρίζονται από 
πιο παχιά τοιχώματα (πάχος 0,007–0,012μ. έναντι 0,006–0,01μ.), ενώ οι 
δύο τύποι παρουσιάζουν και έντονες διαφορές σε επιμέρους στοιχεία του 
σχήματος.

Το σχήμα των εξεταζόμενων δειγμάτων του ανοικτού τεφρόχρωμου 
τύπου συγκεντρώνει τα χαρακτηριστικά των λέσβιων τεφρόχρωμων αμφο-
ρέων που είναι γνωστοί από ένα πλήθος δημοσιευμάτων υλικού της Αρχα-
ϊκής και Κλασικής περιόδου. Αντίθετα, τα σαφώς διαφορετικά χαρακτη-
ριστικά των σκοτεινόχρωμων δειγμάτων συγκροτούν έναν μάλλον σπάνιο 
τύπο, ο οποίος φαίνεται να εξαφανίζεται ήδη κατά τη διάρκεια της Αρχαϊ-
κής περιόδου.

Το δείγμα με αρ. 4 είναι μακράν το καλύτερα σωζόμενο από τα εξετα-
ζόμενα δείγματα ανοικτών τεφρόχρωμων αμφορέων και ως εκ τούτου επι-
τρέπει μία αρκετά πλήρη τυπολογική ανάλυση. Η διαμόρφωση του λαιμού 
(συμπεριλαμβανομένου του δακτυλίου μεταξύ των προσφύσεων των λα-
βών), του χείλους και των λαβών του εν λόγω αγγείου βρίσκουν κοντινό πα-
ράλληλο σε λέσβιους αμφορείς από την Αθήνα1379 και τις Πιθηκούσσες,1380 
οι οποίοι ανάγονται στο τρίτο τέταρτο του 7ου αιώνα π.Χ., καθώς και σε 
ένα ελαφρώς υστερότερο αγγείο από την Ταύχειρα της Κυρηναϊκής.1381 Πιο 
συγκεκριμένα, ο λαιμός του δείγματος με αρ. 4 και ενδεχομένως εκείνου 
με αρ. 133 παρουσιάζεται ευρύς και βραχύς, γεγονός που υποδεικνύει μία 
πολύ πρώιμη χρονολόγηση.1382 Ανάλογη χρονολόγηση υποδεικνύεται για το 
αγγείο με αρ. 4 από τον εντοπισμό οξυκόρυφου δακτυλίου στο ύψος των 
προσφύσεων των λαβών στον λαιμό.1383 Εξάλλου, συνηθισμένη στους λέ-
σβιους αμφορείς είναι και η διαμόρφωση ενός δακτυλίου στην ένωση του 
λαιμού με το σώμα.1384 Στο υπό εξέταση υλικό ο δακτύλιος κυμαίνεται από 
ανεπαίσθητος (αρ. 133) ως πλατύς και υψηλός (αρ. 4). Τέλος, τόσο το δείγ-
μα με αρ. 4 όσο και εκείνο με αρ. 135 διατηρούν μία ή δύο από τις κάθετες 
βαριές κυλινδρικές λαβές που χαρακτηρίζουν τους λέσβιους αμφορείς και 
ξεχωρίζουν σαφώς από τις λαβές ελλειψοειδούς διατομής που απαντούν 
ευρέως σε άλλους τύπους πρώιμων ελληνικών αμφορέων. Μάλιστα, το αγ-
γείο με αρ. 4 σώζει μία κάθετη ανάγλυφη νεύρωση στη γένεση της λαβής. 
Η διαμόρφωση αυτή, η οποία ονομάζεται στη βιβλιογραφία ‘rat-tail’ (‘πο-
ντικοουρά’), αποτελεί χαρακτηριστικό μορφολογικό στοιχείο των λέσβιων 
αμφορέων.1385

Το καλύτερα σωζόμενο από τα εξεταζόμενα δείγματα σκοτεινών τε-
φρόχρωμων αμφορέων είναι το αγγείο με αρ. 132. Οι διαστάσεις που πα-
ρουσιάζει το εν λόγω αγγείο, το ενιαίο περίγραμμα λαιμού και σώματος και 
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ο δακτύλιος στην ένωση των δύο μερών, το αποστρογγυλεμένο χείλος και 
οι λαβές πεπλατυσμένης ελλειψοειδούς διατομής βρίσκουν παράλληλο σε 
έναν αμφορέα από την  Άντισσα της Λέσβου, ο οποίος χρονολογείται στον 
7ο αιώνα π.Χ. ή στο πρώτο ήμισυ του 6ου.1386 Κοντινό είναι και ένα παράλ-
ληλο του δεύτερου μισού του 7ου αιώνα π.Χ. από τα Άβδηρα.1387 Τον ίδιο 
τύπο λαβής παρουσιάζει το δείγμα με αρ. 136.

Οι προαναφερθέντες λέσβιοι αμφορείς από την Αθήνα, τις Πιθηκούσ-
σες, την Ταύχειρα και την Άντισσα είναι μεταξύ των πρωιμότερων δειγμά-
των που έχουν δημοσιευθεί, όμως κανένας τους δεν ανάγεται πριν το δεύ-
τερο ήμισυ του 7ου αιώνα π.Χ. Παρά ταύτα, μία υψηλότερη χρονολόγηση, 
στον ύστερο 8ο ή στις αρχές του 7ου αιώνα π.Χ., προτείνεται για το υπό 
εξέταση σύνολο από τη Μεθώνη με βάση την εύρεσή του στη φάση επίχω-
σης του ‘Υπογείου’. Άλλωστε, όπως ανακοινώθηκε πρόσφατα,1388 λέσβιοι τε-
φρόχρωμοι αμφορείς (εμπορικοί και κυρίως επιτραπέζιοι) εντοπίστηκαν σε 
αφθονία σε ταφές του 7ου αιώνα π.Χ. στη Μυτιλήνη, ενώ υπάρχουν αναφο-
ρές για εντοπισμό ανάλογων εμπορικών αμφορέων σε αρχαιολογικά στρώ-
ματα του δεύτερου μισού του 8ου αιώνα π.Χ. στη Σμύρνη.1389 Επίσης, δύο 
ευρήματα από τον Κομμό προέρχονται από πρώιμα ανασκαφικά σύνολα: το 
ένα από σύνολο των μέσων του 8ου αιώνα π.Χ.1390 και το άλλο από σύνολο 
που ανάγεται πριν τα μέσα του 7ου αιώνα π.Χ.1391 Σποραδικά δείγματα εκτός 
Αιγαίου επίσης ευνοούν μία υψηλή χρονολόγηση. Για τα θραύσματα ενός 
λέσβιου αμφορέα από το Tell �udadi, στην περιοχή του Τελ Αβίβ, προτεί-Tell �udadi, στην περιοχή του Τελ Αβίβ, προτεί- �udadi, στην περιοχή του Τελ Αβίβ, προτεί-�udadi, στην περιοχή του Τελ Αβίβ, προτεί-, στην περιοχή του Τελ Αβίβ, προτεί-
νεται χρονολόγηση στο 700 π.Χ. περίπου (το αρχαιολογικό στρώμα από το 
οποίο προέρχονται τα εν λόγω θραύσματα χρονολογείται από τον μέσο 8ο 
ως τον μέσο 7ο αιώνα π.Χ.).1392 Ένα αγγείο που βρέθηκε στην Incoronata 
ανάγεται στο 700–630 π.Χ.1393 και ένα από τη Σίριδα στο τρίτο τέταρτο του 
7ου αιώνα π.Χ.1394 Εξάλλου, η πρώιμη εμφάνιση των λέσβιων αμφορέων 
υποδεικνύεται εμμέσως και από την αξιόλογη διασπορά τους στη Μεσόγειο 
και στη Μαύρη Θάλασσα κατά τον ύστερο 7ο αιώνα π.Χ. (από το Μεταπό-
ντιο στην Κάτω Ιταλία ως το φρούριο Mez.ad ashavyahu στην Παλαιστί-
νη),1395 η οποία διευρύνεται από τον 6ο αιώνα π.Χ. και εξής.1396 Οι περισσό-
τερες αναφορές στην ανακάλυψη λέσβιων αμφορέων στο βόρειο Αιγαίο (βλ. 
Χάρτη 18) δεν κάνουν διάκριση ανάμεσα σε τεφρόχρωμους και μη (δηλαδή 
ερυθρούς) αμφορείς. Παρά ταύτα, λέσβιοι τεφρόχρωμοι αμφορείς της Αρ-
χαϊκής περιόδου φαίνεται ότι αντιπροσωπεύονται στο υλικό από την Αγχία-
λο/Σίνδο,1397 το Καραμπουρνάκι,1398 την Οισύμη,1399 τα Άβδηρα,1400 τη Στρύ-
μη,1401 τη χώρα της Μαρώνειας,1402 την Ηφαιστία1403 και την Τροία.1404 Επι-
πλέον, λέσβιοι ερυθροί αμφορείς της ίδιας περιόδου είναι γνωστοί από την 
Αγχίαλο/Σίνδο, την Άκανθο, τη Θάσο, τα Άβδηρα, την Ηφαιστία, την Τροία 
και το Δασκύλειο.1405 Εκτός από τους λέσβιους τεφρόχρωμους αμφορείς, 
στη Μακεδονία απαντά και αιολική τεφρόχρωμη λεπτή κεραμική (για την 
οποία βλ. τις παρατηρήσεις στην ενότητα 3.3.2.5). 

Τα χαράγματα που εντοπίζονται στους έξι αμφορείς από τη Μεθώνη 
έχουν όλα αποδοθεί μετά την όπτηση σε εμφανή σημεία. Συγκεκριμένα, 
απαντούν στον ώμο (αρ. 134, 139, 174) ή γενικά στο σώμα (αρ. 137), στον 
λαιμό (αρ. 4, 133), στο χείλος (αρ. 4, 138) και στη γένεση (αρ. 132, 136) ή 
στη ράχη (αρ. 135) της λαβής. Τα δείγματα με αρ. 4 και 132 μάλιστα φέρουν 
δύο χαράγματα έκαστο, ενώ το πρώτο από τα δύο φέρει επίσης στον λαι-
μό γραπτό σημείο ερυθρωπού χρώματος που έχει αποδοθεί μετά την όπτη-
ση.1406 Ανάλογα σημεία καθώς και χαράγματα απαντούν και σε λέσβιους 
αμφορείς από άλλες θέσεις.1407

Μολονότι τα σωζόμενα χαράγματα και λοιπά σημεία δεν βοηθούν 
γενικά στον προσδιορισμό του περιεχομένου των λέσβιων αμφορέων,1408 
οι γραπτές πηγές δίνουν έμφαση στην αμπελοκαλλιέργεια στη Λέσβο και 
στην εξαγωγή κρασιού από το νησί από την Αρχαϊκή περίοδο και εξής και 
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συνεπώς θεωρείται ότι οι εν λόγω αμφορείς περιείχαν οίνο.1409 Είναι όμως 
πολύ πιθανό ότι από το νησί εξαγόταν και ελαιόλαδο, όπως γίνεται στους 
νεότερους χρόνους.1410 Ο Alan Johnston μάλιστα έχει διατυπώσει μία συμ-Alan Johnston μάλιστα έχει διατυπώσει μία συμ- Johnston μάλιστα έχει διατυπώσει μία συμ-Johnston μάλιστα έχει διατυπώσει μία συμ- μάλιστα έχει διατυπώσει μία συμ-
βιβαστική υπόθεση, ότι δηλαδή οι λέσβιοι τεφρόχρωμοι αμφορείς χρησιμο-
ποιούνταν για τη μεταφορά λαδιού, σε αντίθεση με τους ερυθρούς οι οποίοι 
μετέφεραν οίνο.1411

3.3.3.8 Ολόβαφοι αμφορείς άγνωστης προέλευσης
Αρ. 5, 140, 142, 143, 144, 145: ύστερος 8ος – αρχές 7ου αιώνα π.Χ.
Αρ. 141: (ύστερος 8ος) – μέσος 7ος αιώνας π.Χ.
Αρ. 183: 7ος – (6ος) αιώνας π.Χ.

Οκτώ τμήματα διάφορων μεγεθών που αποδίδονται σε αμφορείς του τύπου 
και φέρουν χαράγματα προέρχονται από το ‘Υπόγειο’. Η κατάσταση διατή-
ρησης των δειγμάτων παρουσιάζει έντονη διαφοροποίηση. Σε μία περίπτω-
ση (αρ. 140) διατηρείται σημαντικό τμήμα του αγγείου, εκτεινόμενο από το 
άνω τμήμα της κοιλιάς ως το χείλος. Ο αμφορέας με αρ. 5 διατηρεί τμήμα 
ώμου και λαιμού με μία λαβή, ενώ εκείνος με αρ. 144 τμήμα ώμου με μία 
λαβή. Το σύνολο συμπληρώνουν τμήμα χείλους και λαιμού (αρ. 142), τρία 
όστρακα σώματος (αρ. 141, 145, 183) και μία λαβή (αρ. 143). Με βάση αυτά 
τα δεδομένα (ιδίως τον αριθμό των λαβών και των χειλέων) αλλά και δια-
φοροποιήσεις στην κεραμική ύλη και το γάνωμα, θεωρείται ότι το σύνολο 
αντιπροσωπεύει τουλάχιστον τέσσερα διαφορετικά αγγεία.

Στη βιβλιογραφία είναι γνωστά δύο σύνολα εμπορικών αμφορέων 
που καλύπτονται πλήρως ή σχεδόν πλήρως από γάνωμα. Το πρώτο και πιο 
διαδεδομένο σύνολο είναι οι λακωνικοί αμφορείς, οι οποίοι χρονολογούνται 
από τον ύστερο 7ο αιώνα π.Χ. και εξής.1412 Στο σύνολο αυτό εντάσσονται και 
οι «λακωνικοί»1413 ή μελαμβαφείς1414 αμφορείς από τον Κομμό, όπως απο-
δείχθηκε από πετρογραφικές και χημικές αναλύσεις.1415 Το δεύτερο, σχετι-

Χάρτης 18

Η διασπορά των λέσβιων εμπορικών 

αμφορέων στο βόρειο Αιγαίο του 8ου – 

πρώιμου 5ου αιώνα π.Χ.: 1. Άβδηρα,  

4. Αγχίαλος/Σίνδος, 8. Άκανθος,  

21. Δασκύλειο, 30. Ηφαιστία,  

31. Θάσος, 34. Καραμπουρνάκι,  

45. Μαρώνεια, 50. Μυτιλήνη,  

57. Οισύμη, 77. Στρύμη, 85. Τροία. 
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κά άγνωστο σύνολο είναι πρωιμότερο (ύστερος 8ος ως 6ος αιώνας π.Χ.) και 
περιλαμβάνει τους λεγόμενους «μελαμβαφείς αμφορείς από το ανατολικό 
Αιγαίο», τους οποίους αναγνώρισε ο Roald Docter σε υλικό από την Tosca-Tosca-
nos (στη μεσογειακή ακτή της Ισπανίας), την Καρχηδόνα1416 και τον Βου-
θρωτό.1417 Ο όρος μελαμβαφείς είναι μάλλον παραπλανητικός, επειδή κάποιοι 
από τους αμφορείς που μελέτησε ο Docter1418 αλλά και ένας από τους εξετα-
ζόμενους αμφορείς από τη Μεθώνη (αρ. 140) χαρακτηρίζονται από ερυθρό 
και όχι μελανό γάνωμα. Ως εκ τούτου, για τους αμφορείς αυτού του τύπου 
προτιμάται εδώ ο όρος ολόβαφοι. Στην ανάλυση που ακολουθεί αποδεικνύ-
εται ότι οι εξεταζόμενοι αμφορείς από τη Μεθώνη σχετίζονται στενότερα 
με τους ολόβαφους αμφορείς από την Καρχηδόνα, την Toscanos και τον 
Βουθρωτό παρά με τους λακωνικούς. Η συγγένεια αυτή εντοπίζεται τόσο σε 
επίπεδο κεραμικής ύλης όσο και μορφολογικών χαρακτηριστικών.

Η κεραμική ύλη των ολόβαφων αμφορέων από τη Μεθώνη παρουσι-
άζεται αρκετά ομοιογενής, συμπέρασμα που επιβεβαιώνεται από τις πετρο-
γραφικές αναλύσεις της Ευαγγελίας Κυριατζή και της Ξένιας Χαραλαμπί-
δου. Το χρώμα της ύλης του εξεταζόμενου συνόλου είναι ερυθρωπό (2.5YR 
6/6),1419 κυμαινόμενο ενίοτε ως ερυθρόχρωμο (2.5YR 5/6),1420 καστανέρυ-
θρο (2.5YR 5/4)1421 ή ανοικτό ροδοκάστανο (5YR 6/4).1422 Σε λίγες περιπτώ-
σεις μία από τις επιφάνειες ή ο πυρήνας διαφοροποιούνται χρωματικά. 
Συγκεκριμένα, η εξωτερική επιφάνεια εμφανίζεται καστανέρυθρη (2.5YR 
5/4),1423 ενώ η εσωτερική ανοικτή καστανέρυθρη (5YR 6/4),1424 ανοικτή κα-
στανόχρωμη (7.5YR 6/4)1425 ή ροδοκίτρινη (5YR 6/6).1426 Ο πυρήνας είναι 
καστανέρυθρος (2.5YR 5/4 ως 5/3),1427 ανοικτός ερυθροκάστανος (2.5YR 
6/4)1428 ή ανοικτός τεφρόχρωμος (5YR 7/1).1429 Τέλος, η κεραμική ύλη πε-
ριέχει λίγα ως πολλά λευκά και λίγα σκοτεινόχρωμα μικρά εγκλείσματα,1430 
ελάχιστα ως αρκετά λευκά μεγάλα εγκλείσματα,1431 μεγάλη ως πολύ μεγάλη 
ποσότητα χρυσίζοντος και δευτερευόντως ασημόχρωμου μαρμαρυγία.

Τα χαρακτηριστικά της κεραμικής ύλης των εν λόγω αγγείων δεν 
ομοιάζουν με εκείνα των λακωνικών εμπορικών αμφορέων, ο πηλός των 
οποίων περιγράφεται ως ρόδινος προς ιώδης (rosa violaceo) από την Paola 
Pelagatti και παραβάλλεται με αυτόν της λεπτής λακωνικής κεραμικής.1432 
Την ίδια σύγκλιση μεταξύ του πηλού ενός λακωνικού εμπορικού αμφορέα 
και του πηλού της λεπτής λακωνικής κεραμικής διαπιστώνει ο Alan John-Alan John-
ston, ο οποίος πάντως περιγράφει τον πηλό του αμφορέα ως ανοικτό ροδο-, ο οποίος πάντως περιγράφει τον πηλό του αμφορέα ως ανοικτό ροδο-
κάστανο (pinkish beige) με πολλά μεγάλα λευκά εγκλείσματα.1433 Αναλυτι-
κότερης περιγραφής έχει τύχει η κεραμική ύλη των λακωνικών αμφορέων 
από τον Κομμό.1434 Αρχικά ο Johnston διαπίστωσε μακροσκοπικά διαφορο-
ποίηση της κεραμικής ύλης των δύο τύπων που είχε αναγνωρίσει στη βάση 
μορφολογικών χαρακτηριστικών (βλ. παρακάτω). Κατά τον μελετητή, ο πη-
λός των αμφορέων τύπου Α παρουσιάζει αξιόλογη χρωματική διακύμαν-
ση αλλά είναι κυρίως ανοικτός καστανόχρωμος ως ροδοκίτρινος με μικρή 
κυρίως (αλλά σε ορισμένες περιπτώσεις μεσαία ή μεγάλη) ποσότητα μαρ-
μαρυγία. Ο τύπος Β χαρακτηρίζεται κυρίως από ανοικτό ερυθροκάστανο 
ως ροδοκίτρινο πηλό με κάποια ποσότητα μαρμαρυγία.1435 Τέλος, κάποια 
δείγματα, κυρίως απροσδιόριστου τύπου, παρουσιάζουν ερυθρό ως ανοικτό 
ερυθρό πηλό. Δυστυχώς στη μελέτη του Johnston δεν γίνεται αναφορά στο 
είδος του μαρμαρυγία και γενικότερα στην περιεκτικότητα του πηλού σε 
εγκλείσματα, με εξαίρεση την περίπτωση ενός δείγματος για το οποίο μνη-
μονεύονται κυρίως λευκά.1436

Σαφώς στενότερη συγγένεια παρατηρείται ανάμεσα στην κεραμική 
ύλη των ολόβαφων αμφορέων από τη Μεθώνη και σε εκείνη των ολόβαφων 
αμφορέων που δημοσίευσε ο Docter. Ο μελετητής περιγράφει —μάλλον 
ελλιπώς— την κεραμική ύλη των δειγμάτων από την Καρχηδόνα και την 
Toscanos ως εξής: καλοψημένος πηλός, συχνά με σκοτεινό τεφρόχρωμο 
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πυρήνα, χαρακτηριζόμενος από μεγάλη περιεκτικότητα σε μαρμαρυγία.1437 
Στην πιο αναλυτική περιγραφή του σχετικού υλικού από τον Βουθρωτό, 
προστίθενται τα ακόλουθα δεδομένα: η κεραμική ύλη είναι ερυθρή (2.5YR 
5/6 ως 5/8), και σπανιότερα καστανέρυθρη ως ανοικτή καστανέρυθρη (5YR 
5/4 ως 6/4) ή ροδοκίτρινη (5YR 6/6). Ενίοτε η επιφάνεια διαφοροποιεί-YR 6/6). Ενίοτε η επιφάνεια διαφοροποιεί- 6/6). Ενίοτε η επιφάνεια διαφοροποιεί-
ται χρωματικά και είναι ανοικτή καστανόχρωμη (7.5YR 6/4) ή ροδοκίτρινη 
(5YR 6/6). Τέλος, εκτός από μαρμαρυγία, εντοπίζονται συχνά λευκά εγκλεί-YR 6/6). Τέλος, εκτός από μαρμαρυγία, εντοπίζονται συχνά λευκά εγκλεί- 6/6). Τέλος, εκτός από μαρμαρυγία, εντοπίζονται συχνά λευκά εγκλεί-
σματα και σπάνια σκοτεινόχρωμα.1438

Ο Hans Georg Niemeyer έχει υποθέσει ότι οι αμφορείς αυτοί έχουν 
προέλευση από το ανατολικό Αιγαίο1439 και ο Docter έχει προτείνει με με-
γάλη επιφύλαξη τη Σάμο ως κέντρο παραγωγής τους.1440 Η πρόταση αυτή 
βασίζεται στην αναγνώριση ενός ολόβαφου(;) αμφορέα από την Ταύχειρα 
ως σαμιακού από τον John Hayes.1441 Η αναγνώριση αυτή πάντως διατυ-
πώνεται με επιφύλαξη και αφορά ένα αποσπασματικά σωζόμενο αγγείο, ο 
πηλός του οποίου δεν περιγράφεται επαρκώς. Ως εκ τούτου, θεωρώ ότι η 
αναγνώριση αυτή δεν αποτελεί ασφαλή βάση για την εξαγωγή περαιτέρω 
συμπερασμάτων. Πάντως, η μεγάλη περιεκτικότητα της κεραμική ύλης του 
συνόλου από τη Μεθώνη σε χρυσίζοντα και δευτερευόντως ασημόχρωμο 
μαρμαρυγία είναι ιδιαίτερα αποθαρρυντική για την προτεινόμενη σαμιακή 
προέλευση. Εξάλλου, η κεραμική αυτή ύλη δεν ομοιάζει με εκείνη κανενός 
από τα γνωστά σύνολα εμπορικών αμφορέων από το ανατολικό Αιγαίο. Βέ-
βαια, η περιοχή αυτή είναι εκτενέστατη και δεν μπορεί να αποκλειστεί η 
πιθανότητα ενός άγνωστου ως σήμερα κέντρου παραγωγής αλλά, νομίζω, 
ότι είναι προτιμότερο να αναζητηθεί το κέντρο αυτό σε κάποια θέση του 
Θερμαϊκού Κόλπου ή του βορειοδυτικού Αιγαίου γενικότερα (εξαιρουμένης 
της Μεθώνης), όπου απαντούν κεραμικές ύλες με παρόμοια ποσότητα και 
ποιότητα μαρμαρυγία. Τέλος, δεν μπορεί να αποκλειστεί η πιθανότητα της 
προέλευσης από τις Κυκλάδες.

Στο σχετικό υλικό από την Καρχηδόνα και την Toscanos ο Docter έχει 
αναγνωρίσει δύο τύπους με βάση τη διαμόρφωση του χείλους.1442 Ο πρώτος 
τύπος, ο οποίος είναι μάλλον και ο πρωιμότερος, έχει παχύ, αποστρογγυ-
λεμένο χείλος, ενώ τα αγγεία του δεύτερου τύπου διαθέτουν σαφώς λεπτό-
τερο χείλος.1443 Τα τελευταία αυτά αγγεία σώζουν ανάγλυφο δακτύλιο ψηλά 
στον λαιμό, λίγο πάνω από τον άξονα της πρόσφυσης των λαβών. Παραμέ-
νει άγνωστο αν τα πολύ αποσπασματικά σωζόμενα αγγεία του πρώτου τύ-
που παρουσιάζουν επίσης αυτόν τον δακτύλιο. Μολονότι διατηρώ επιφυ-
λάξεις ως προς τη διάκριση των δύο τύπων που πρότεινε ο Docter, θεωρώ 
ότι το σχήμα των αγγείων που μελέτησε συνδέεται στενά με το σχήμα των 
ολόβαφων αμφορέων από τη Μεθώνη. Παρά την αποσπασματική διατή-
ρηση, το σχήμα των αμφορέων από τη Μεθώνη αποκαθίσταται ως εξής: 
σώμα παχύ ωοειδές με λαιμό μετρίου ύψους που έχει ελαφρά κοίλα τοιχώ-
ματα (αρ. 140 και εν μέρει αρ. 5). Ενίοτε (αρ. 140) ανεπαίσθητη αυλάκωση 
εντοπίζεται στη βάση του λαιμού. Ανάγλυφος δακτύλιος απαντά κάτω από 
το χείλος, το οποίο είναι μετρίου ύψους και εμφανίζεται κυρτό (αρ. 142) ή 
αρκετά υψηλό, ελλειψοειδούς διατομής (αρ. 140). Οι λαβές είναι κυκλικής 
(αρ. 143), κυκλικής προς ελλειψοειδούς (αρ. 140), ελλειψοειδούς (αρ. 144) 
ή τριγωνικής (αρ. 5) διατομής.

Η διαμόρφωση του λαιμού και του χείλους των ολόβαφων αμφορέων 
από τη Μεθώνη αλλά και την Καρχηδόνα και την Toscanos φαίνεται να ακο-Toscanos φαίνεται να ακο- φαίνεται να ακο-
λουθεί σε κάποιο βαθμό εκείνη των αμφορέων τύπου SOS.1444 Παρά ταύτα, 
τα αγγεία από τη Μεθώνη είναι σαφώς μικρότερα από τους αμφορείς τύπου 
SOS, έχουν πολύ βραχύτερο χείλος και αρκετά λεπτά τοιχώματα, το μέσο 
πάχος των οποίων κυμαίνεται από 0,006μ. έως 0,008μ., αλλά και λιγότερο 
στιβαρές λαβές. Σε γενικές μόνο γραμμές μπορεί το περίγραμμα του χείλους 
του αμφορέα με αρ. 140 και ο έντονος δακτύλιός του να συνδεθούν με το 
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περίγραμμα των αμφορέων τύπου SOS που ανάγονται στον ύστερο 8ο και 
πρώιμο 7ο αιώνα π.Χ., ενώ το χείλος του δείγματος με αρ. 142 προσεγγίζει 
κάπως εκείνο των αττικών δειγμάτων του προχωρημένου 7ο αιώνα π.Χ.1445

Κατά μία άποψη, το πρότυπο των αμφορέων τύπου SOS ακολουθούν 
και οι λακωνικοί αμφορείς.1446 Μάλιστα, ο Johnston επισήμανε δυσκολίες 
που ενίοτε ανακύπτουν στη διάκριση οστράκων των δύο αυτών τύπων.1447 
Για τους λακωνικούς αμφορείς έχουν προταθεί διαφορετικές τυπολογίες 
από την Paola Pelagatti,1448 τον Alan Johnston,1449 τον Jean-Christophe 
Sourisseau1450 και τον Conrad Stibbe.1451 Κανένας από τους τύπους που 
έχουν αναγνωρισθεί δεν ομοιάζει με τους εξεταζόμενους αμφορείς από τη 
Μεθώνη. Οι βασικές διαφορές συνίστανται στο ότι οι αμφορείς από τη Με-
θώνη έχουν την εξωτερική επιφάνεια πλήρως καλυμμένη από βαφή και 
δεν παρουσιάζουν εδαφόχρωμο λαιμό και ώμο, όπως οι περισσότεροι λα-
κωνικοί. Επιπλέον, η εσωτερική επιφάνεια των αγγείων από τη Μεθώνη 
είναι εξολοκλήρου εδαφόχρωμη, ενώ η εσωτερική επιφάνεια του ανώτερου 
τμήματος των λακωνικών αμφορέων φέρει συχνά γάνωμα. Εξάλλου, το γά-
νωμα των αγγείων από τη Μεθώνη είναι αρκετά αραιό και εξίτηλο και έχει 
γενικά αποδοθεί με αμελείς οριζόντιες πινελιές που διακρίνονται καθαρά. 
Κάθετες πινελιές εντοπίζονται στη ράχη των λαβών και γύρω από τις προ-
σφύσεις τους. Ανάλογο, αραιό γάνωμα που έχει αποδοθεί με αμελείς πινε-
λιές χαρακτηρίζει τους ολόβαφους αμφορείς από την Καρχηδόνα και την 
Toscanos1452 επιβεβαιώνοντας τη σύνδεση των αγγείων αυτών με το εξε-
ταζόμενο υλικό από τη Μεθώνη. Από την άλλη πλευρά, τα στοιχεία αυτά 
απαντούν και στους αμφορείς τύπου «à la brosse»,1453 οι οποίοι παράγονταν 
στην Αττική αλλά και αλλού. Παρά ταύτα, η κεραμική ύλη των ολόβαφων 
αμφορέων που εξετάζονται εδώ διακρίνεται σαφώς από αυτή των αττικών 
λόγω της υψηλής περιεκτικότητάς της σε χρυσίζοντα μαρμαρυγία.

Στη μελέτη του για το σχετικό υλικό από την Καρχηδόνα και την 
Toscanos, ο Docter παρατήρησε την ένδεια ανάλογων αγγείων από άλλες 
θέσεις. Στον ίδιο τύπο απέδωσε πάντως έναν ολόβαφο αμφορέα του πρώ-
ιμου 7ου αιώνα π.Χ. από το Guadalhorce (Μάλαγα) της Ανδαλουσίας, ο 
οποίος προηγουμένως θεωρείτο ευβοϊκός ή ανατολικο-αιγαιακός.1454 Στον 
τύπο ενδεχομένως ανήκει και ένας ολόβαφος, εμπορικός αμφορέας από 
την Huelva, ο οποίος προέρχεται από σύνολο του πρώιμου 6ου αιώνα π.Χ. 
και έχει θεωρηθεί ευβοϊκός.1455 Με μεγαλύτερη ασφάλεια αποδίδεται στον 
τύπο ένα αδημοσίευτο όστρακο σώματος αμφορέα προερχόμενο από την 
αρχαϊκή οχύρωση της ιταλικής Κύμης.1456 Πλησιέστερα στο Αιγαίο, ολόβα-
φοι αμφορείς έχουν εντοπιστεί στον Βουθρωτό,1457 ενώ ένα δείγμα από τον 
Κομμό που έχει στο παρελθόν θεωρηθεί λακωνικού τύπου πρέπει να απο-
δοθεί στους ολόβαφους.1458 Στον ίδιο τύπο ενδεχομένως ανήκουν και δύο 
αμφορείς από την Έφεσο, οι οποίοι ανάγονται στον 7ο αιώνα π.Χ.,1459 και 
ενδεχομένως ένας αμφορέας από τη Λαμία.1460 Ολόβαφοι αμφορείς του εξε-
ταζόμενου τύπου δεν είναι γνωστοί από το βόρειο Αιγαίο, με την εξαίρεση 
ορισμένων αδημοσίευτων δειγμάτων από το Καραμπουρνάκι. Περιορισμέ-
νη είναι και η διασπορά των λακωνικών εμπορικών αμφορέων στην ίδια 
γεωγραφική περιοχή.1461 Αγγεία του τύπου έχουν εντοπισθεί σε ελάχιστες 
μόνο θέσεις εκτός της Μεθώνης,1462 συγκεκριμένα στο Καραμπουρνάκι,1463 
στην Άκανθο,1464 στα Άβδηρα1465 και στην Ηφαιστία.1466

Η χρονολόγηση που προτείνεται για τους περισσότερους από τους 
εν λόγω ολόβαφους αμφορείς (ύστερος 8ος – αρχές 7ου αιώνα π.Χ.) είναι 
αρκετά πρωιμότερη από εκείνη που δίδεται κατά κανόνα για τους λακω-
νικούς αμφορείς (6ος αιώνα π.Χ.). Η πρώιμη χρονολόγηση των δειγμάτων 
από τη Μεθώνη βασίζεται όχι μόνο σε μορφολογικά στοιχεία, αλλά και σε 
ανασκαφικά δεδομένα, καθώς τα περισσότερα δείγματα προέρχονται από 
τη φάση επίχωσης του ‘Υπογείου’. Από πάσα που εκτεινόταν ανάμεσα στη 
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φάση αυτή και στην ενδιάμεση φάση προήλθε το όστρακο με αρ. 141, ενώ 
εκείνο με αρ. 183 εντοπίστηκε σε πάσα εκτεινόμενη ανάμεσα στη φάση κα-
τοίκησης και την ενδιάμεση φάση.

Τα χαράγματα που εντοπίζονται στους οκτώ αμφορείς του εν λόγω 
τύπου από τη Μεθώνη έχουν όλα αποδοθεί μετά την όπτηση σε εμφανή ση-
μεία. Συγκεκριμένα, απαντούν στον ώμο (αρ. 5, 141) ή γενικά στο σώμα (αρ. 
145, 183), στον λαιμό (αρ. 140), στο χείλος (αρ. 140, 142) και στη ράχη της 
λαβής (αρ. 5, 140, 143, 144). Μάλιστα, ο αμφορέας με αρ. 140 φέρει τρία 
διαφορετικά χαράγματα καθώς και οπές στη μία λαβή,1467 ενώ εκείνος με αρ. 
5 συνδυάζει χάραγμα και επιγραφή. Χαράγματα δεν εντοπίζονται στο μικρό 
σύνολο ολόβαφων αμφορέων που έχει αναγνωρισθεί ως σήμερα. Αντίθετα, 
χαράγματα και επιγραφές απαντούν σε αρκετούς λακωνικούς αμφορείς από 
την Ιταλία1468 αλλά και σε ορισμένα δείγματα από το σύνολο του Κομμού.1469 
Παρά την ένδεια σχετικών πληροφοριών, ο Docter εικάζει ότι, λόγω της 
τυπολογικής συγγένειάς τους προς τους αμφορείς τύπου SOS, οι ολόβαφοι 
αυτοί αμφορείς περιείχαν κυρίως λάδι και ενίοτε οίνο.1470

3.3.3.9 Αμφορείς αγνώστου τύπου και προέλευσης
3.3.3.9.1: Εισαγωγικές παρατηρήσεις

Αβεβαιότητες περιβάλλουν τη μελέτη των είκοσι τεσσάρων οστράκων και 
τμημάτων αγγείων που εξετάζονται στην ενότητα αυτή. Τα μορφολογικά 
τους στοιχεία (όπου αυτά σώζονται), το πάχος των τοιχωμάτων και τα χαρα-
κτηριστικά της κεραμικής ύλης καθιστούν (αρκετά) ασφαλή την απόδοσή 
τους σε εμπορικούς αμφορείς. Όλα τα εν λόγω δείγματα αποδίδονται σε 
τροχήλατους εμπορικούς αμφορείς, οι οποίοι ανήκουν σε διαφορετικούς, 
άγνωστους ή, μάλλον, απροσδιόριστους τύπους που αντιπροσωπεύονται 
σπάνια στο σύνολο του υλικού από το ‘Υπόγειο’.1471 Θεωρείται ότι κανένας 
από αυτούς τους αμφορείς δεν παρήχθη στη Μεθώνη και εκτιμάται ότι οι 
περισσότερες κεραμικές ύλες που αντιπροσωπεύονται δεν είναι χαρακτη-
ριστικές για την ευρύτερη περιοχή του Θερμαϊκού Κόλπου. Παρά ταύτα, 
δεν είναι βέβαιο ότι όλα ανεξαιρέτως τα αγγεία που εξετάζονται εδώ έχουν 
παραχθεί εκτός του Θερμαϊκού Κόλπου, όπως υπονοεί η ένταξη της συζή-
τησής τους στην ενότητα για τους επείσακτους αμφορείς.

Η ανάλυση του εν λόγω ανομοιογενούς συνόλου αμφορέων έχει ως 
αφετηρία τις μικρές ομάδες (κυρίως ζεύγη) δειγμάτων, τα οποία σώζουν κά-
ποια μορφολογικά χαρακτηριστικά και συνθέτουν καινοφανείς τύπους, και 
συνεχίζει με τα πιο αδιάγνωστα δείγματα, για να καταλήξει σε μεμονωμένα 
μικρά όστρακα σώματος που δεν σώζουν στοιχεία σχήματος ή διακόσμησης. 
Έξι τύποι εμπορικών αμφορέων αντιπροσωπεύονται από δύο ή, σπανιότερα, 
τρία όστρακα. Εξ όσων γνωρίζω, οι ακόλουθοι τύποι προσδιορίζονται για πρώ-
τη φορά στην παρούσα μελέτη:

3.3.3.9.2 Αμφορείς με άφθονο χρυσίζοντα μαρμαρυγία, βραχύ 
χείλος και λειασμένη ακόσμητη επιφάνεια
Αρ. 146, 147, 148: ύστερος 8ος – αρχές 7ου αιώνα π.Χ.

Τα τρία εν λόγω όστρακα είναι μεσαίου ως μεγάλου μεγέθους και αντιπρο-
σωπεύουν τουλάχιστον δύο διαφορετικά αγγεία. Η κεραμική ύλη και η μορ-
φολογία τους παρουσιάζουν διαγνωστικά χαρακτηριστικά.

Ο πηλός είναι ανοικτός καστανέρυθρος (2.5ΥR 6/4) ή, στην περίπτω-R 6/4) ή, στην περίπτω- 6/4) ή, στην περίπτω-
ση του δείγματος με αρ. 146, ωχρορόδινος ως ερυθρωπός (10R 6/4 ως 6/6) 
με τεφρόχρωμο πυρήνα. Οι επιφάνειες είναι ροδόχρωμες (7.5ΥR 7/41472 ή 
5ΥR 7/4)1473 ή ανοικτές καστανόχρωμες (7.5ΥR 6/4).1474 Ο πηλός περιέχει 
λίγα ως αρκετά σκοτεινόχρωμα και ελάχιστα λευκά μικρά εγκλείσματα,1475 
καθώς και μεγάλη ποσότητα χρυσίζοντος μαρμαρυγία, κυρίως σε μορφή 
κόκκων αλλά και λίγων φολίδων. Η υψηλή αυτή περιεκτικότητα σε χρυσίζο-
ντα μαρμαρυγία αποτελεί το πλέον διακριτικό χαρακτηριστικό των αμφο-
ρέων του τύπου.
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Τα μορφολογικά στοιχεία των εν λόγω αμφορέων αποκαθίστανται με 
τη συνδυαστική μελέτη των εξεταζόμενων οστράκων. Τα δείγματα με αρ. 
146 και 147 σώζουν λαιμό με κάθετα τοιχώματα που απολήγουν σε βραχύ 
αποστρογγυλεμένο χείλος με σχεδόν επίπεδη κάτω επιφάνεια (η τομή του 
χείλους είναι τριγωνική). Το δείγμα με αρ. 147 σώζει επιπλέον την πρόσφυ-
ση κάθετης λαβής, πιθανότατα ελλειψοειδούς διατομής, αμέσως κάτω από 
το χείλος. Τέλος, το όστρακο με αρ. 148 διατηρεί έντονη πάχυνση στην εσω-
τερική επιφάνεια στον άξονα της ένωσης του ώμου με τον λαιμό. Όλα τα 
όστρακα παρουσιάζουν λειασμένη (ή, στην περίπτωση εκείνου με αρ. 146, 
αδρολειασμένη) εξωτερική επιφάνεια, η οποία είναι ακόσμητη.

Τα μορφολογικά στοιχεία των εν λόγω οστράκων παραπέμπουν σε δι-
αφορετικούς τύπους αμφορέων από το ανατολικό Αιγαίο. Από τη μία πλευ-
ρά, η έντονη πάχυνση στην ένωση ώμου και λαιμού που παρουσιάζει το δείγ-
μα με αρ. 148 απαντά σε σαμιακούς και μιλησιακούς αμφορείς.1476 Από την 
άλλη, το περίγραμμα του χείλους και η πρόσφυση της λαβής αμέσως κάτω 
από αυτό παραπέμπουν στους λέσβιους αμφορείς.1477 Παρ’ ότι τα μορφολο-
γικά αυτά στοιχεία έχουν αναφορές στην κεραμική του ανατολικού Αιγαίου, 
τα αγγεία αυτά δεν πρέπει απαραιτήτως να αποδοθούν σε κάποιο κέντρο της 
εν λόγω περιοχής, καθώς μάλιστα κεραμικές ύλες με υψηλή περιεκτικότητα 
σε χρυσίζοντα μαρμαρυγία δεν χαρακτηρίζουν την παραγωγή των κέντρων 
αυτών και απαντούν συνηθέστερα στο βόρειο Αιγαίο και στις Κυκλάδες.1478

Η προέλευση και των τριών οστράκων από τη φάση επίχωσης του 
‘Υπογείου’ υποδεικνύει μία χρονολόγηση στον ύστερο 8ο ή στις αρχές του 
7ου αιώνα π.Χ. Χαράγματα έχουν αποδοθεί μετά την όπτηση στο χείλος (αρ. 
147), στον λαιμό (αρ. 146) και στην ένωση ώμου και λαιμού (αρ. 148) των 
εν λόγω δειγμάτων.

3.3.3.9.3 Αμφορείς με χονδροειδή ερυθρό πηλό, πλατύ χείλος και 
τεφροκόκκινη επιφάνεια
Αρ. 15, 149: ύστερος 8ος – αρχές 7ου αιώνα π.Χ.

Πρόκειται για δύο μεγάλα τμήματα ώμου, λαιμού, χείλους και λαβών δύο 
αμφορέων άγνωστου τύπου. Τα αγγεία του τύπου αυτού παρουσιάζουν τα 
εξής χαρακτηριστικά: Ο πηλός είναι ερυθρόχρωμος (2.5ΥR 5/6) κατά τό-R 5/6) κατά τό- 5/6) κατά τό-
πους κυμαινόμενος ως καστανέρυθρος (2.5ΥR 5/4 ή 5/3), με τεφρόχρωμο 
πυρήνα. Η εσωτερική επιφάνεια του αμφορέα με αρ. 149 είναι πορτοκαλέ-
ρυθρη (5ΥR 6/6) ως ανοικτή ερυθρόχρωμη (2.5ΥR 6/6), ενώ εκείνη του αμ-R 6/6) ως ανοικτή ερυθρόχρωμη (2.5ΥR 6/6), ενώ εκείνη του αμ- 6/6) ως ανοικτή ερυθρόχρωμη (2.5ΥR 6/6), ενώ εκείνη του αμ-R 6/6), ενώ εκείνη του αμ- 6/6), ενώ εκείνη του αμ-
φορέα με αρ. 15 ερυθρόχρωμη ή ανοικτή ερυθρόχρωμη (2.5ΥR 5/6 ή 6/8). 
Η εξωτερική επιφάνεια του αγγείου με αρ. 15 είναι σκοτεινή τεφρόχρωμη 
(10ΥR 4/1), ενώ εκείνη του αγγείου με αρ. 149 είναι ως επί το πλείστον 
καστανόχρωμη (7.5ΥR 5/2). Ο πηλός περιέχει αρκετά ως πολλά σκοτεινό-R 5/2). Ο πηλός περιέχει αρκετά ως πολλά σκοτεινό- 5/2). Ο πηλός περιέχει αρκετά ως πολλά σκοτεινό-
χρωμα, λίγα ως αρκετά καστανέρυθρα και ελαφρώς λιγότερα λευκά μικρά 
εγκλείσματα, ελάχιστα καστανόχρωμα μεγάλα εγκλείσματα,1479 αρκετή πο-
σότητα κόκκων ασημόχρωμου μαρμαρυγία και ελάχιστες φολίδες χρυσίζο-
ντος. Οι πετρογραφικές αναλύσεις της Ευαγγελίας Κυριατζή και της Ξένιας 
Χαραλαμπίδου επιβεβαίωσαν την ομοιότητα της κεραμικής ύλης των δύο 
αγγείων αλλά και ανέδειξαν τη σύνδεσή της με εκείνη των αμφορέων με αρ. 
150 και 151, οι οποίοι εξετάζονται αμέσως παρακάτω (ενότητα 3.3.3.9.4), 
αλλά και με εκείνη του αμφορέα με αρ. 153 (ενότητα 3.3.3.9.5).

Το σχήμα των αγγείων παρουσιάζει διακριτή ένωση σώματος και λαι-
μού, λαιμό μέτριου ύψους με κάθετα (αρ. 15) ή ελαφρότατα κοίλα τοιχώμα-
τα (αρ. 149) και παχύ χείλος τριγωνικής διατομής. Το χείλος του αμφορέα 
με αρ. 149 παρουσιάζει επιπλέον κυρτή εξωτερική επιφάνεια και πλατιά, 
αβαθή αυλάκωση μέτριου βάθους στην κάτω επιφάνεια. Οι κάθετες, πε-
πλατυσμένης ελλειψοειδούς διατομής λαβές των δύο αγγείων εκτείνονται 
από τον ώμο στο άνω τμήμα του λαιμού. Τέλος, η εξωτερική επιφάνεια είναι 
ακόσμητη, αδρολειασμένη.
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Η προέλευση των δύο αγγείων από τη φάση επίχωσης του ‘Υπογείου’ 
υποδεικνύει μία χρονολόγηση στον ύστερο 8ο ή στις αρχές του 7ου αιώνα 
π.Χ. Χαράγματα έχουν αποδοθεί μετά την όπτηση στον λαιμό και στη λαβή 
των δύο αγγείων, καθώς και στο χείλος του αμφορέα με αρ. 15.

3.3.3.9.4 Αμφορείς με χονδροειδή καστανέρυθρο πηλό,  
ενιαίο περίγραμμα λαιμού και σώματος και ανοικτή 
καστανόχρωμη επιφάνεια
Αρ. 150, 151: ύστερος 8ος – αρχές 7ου αιώνα π.Χ.

Τα δύο εξεταζόμενα δείγματα συνίστανται σε μεγάλα τμήματα ώμου, λαι-
μού, χείλους και λαβών δύο αμφορέων άγνωστου τύπου. Τα αγγεία του τύ-
που αυτού παρουσιάζουν τα εξής χαρακτηριστικά: Ο πηλός είναι καστα-
νέρυθρος (2.5ΥR 5/4 ως 5ΥR 5/4) με τεφρόχρωμο πυρήνα. Η εσωτερική 
επιφάνεια του αμφορέα με αρ. 151 είναι ανοικτή ροδοκάστανη, κατά τό-
πους ροδοκίτρινη (5ΥR 6/4 ως 6/6), ενώ εκείνη του αμφορέα με αρ. 150 
κυμαίνεται από ανοικτή καστανέρυθρη και πορτοκαλέρυθρη (5ΥR 5/4 και 
5/6) ως ερυθρόχρωμη (2.5ΥR 5/6). Η εξωτερική επιφάνεια του αγγείου με 
αρ. 150 είναι ωχροκάστανη (10ΥR 6/3) στη μία όψη, ενώ στην άλλη κυμαί-R 6/3) στη μία όψη, ενώ στην άλλη κυμαί- 6/3) στη μία όψη, ενώ στην άλλη κυμαί-
νεται από ανοικτή καστανόχρωμη (7.5ΥR 6/4) και ανοικτή καστανέρυθρη 
ως ροδοκίτρινη (5ΥR 6/4 ως 6/6). Η εξωτερική επιφάνεια του αγγείου με 
αρ. 151 είναι τεφροκάστανη (10ΥR 5/2) και τρέπεται σε ανοικτή καστανό-R 5/2) και τρέπεται σε ανοικτή καστανό- 5/2) και τρέπεται σε ανοικτή καστανό-
χρωμη (7.5ΥR 6/3) στον ώμο. Ο πηλός περιέχει πολλά λευκά (ως ανοικτά 
τεφρόχρωμα), λίγα σκοτεινόχρωμα και ελάχιστα καστανόχρωμα (ως καστα-
νέρυθρα) μικρά εγκλείσματα, λίγα λευκά και ελάχιστα καστανόχρωμα και 
ανοικτά τεφρόχρωμα μεγάλα εγκλείσματα,1480 αρκετή ως μεγάλη ποσότητα 
ασημόχρωμου μαρμαρυγία και μεμονωμένες φολίδες χρυσίζοντος. Οι πε-
τρογραφικές αναλύσεις της Ευαγγελίας Κυριατζή και της Ξένιας Χαραλα-
μπίδου επιβεβαίωσαν την ομοιότητα της κεραμικής ύλης των δύο αγγείων 
αλλά και ανέδειξαν τη σύνδεσή της με εκείνη των αμφορέων με αρ. 15 και 
149 (ενότητα 3.3.3.9.3) και με εκείνη του αμφορέα με αρ. 153 (ενότητα 
3.3.3.9.5).

Ιδιαίτερο μορφολογικό στοιχείο των αμφορέων με αρ. 150 και 151 
αποτελεί η ομαλή μετάβαση από τον ώμο στον λαιμό (η οποία πάντως δεν 
συνεπάγεται απολύτως ενιαίο περίγραμμα). Ο λαιμός είναι μέτριου ύψους 
με ελαφρά κοίλα τοιχώματα που απολήγουν σε παχύ χείλος με αυλάκωση 
στην κάτω επιφάνεια. Πάντως, το χείλος του αγγείου με αρ. 150 παρουσιά-
ζει τριγωνική διατομή και κυρτή εξωτερική επιφάνεια, ενώ εκείνο του αγ-
γείου με αρ. 151 είναι αποστρογγυλεμένο. Δύο κάθετες λαβές, πεπλατυσμέ-
νης ελλειψοειδούς διατομής, εκτείνονται από τον ώμο στο άνω τμήμα του 
λαιμού. Η εξωτερική επιφάνεια (συμπεριλαμβανομένου του χείλους και, 
στην περίπτωση του αμφορέα με αρ. 151, του εσωτερικού του λαιμού) είναι 
ακόσμητη, αδρολειασμένη.

Η προέλευση των δύο αγγείων από τη φάση επίχωσης του ‘Υπογείου’ 
υποδεικνύει μία χρονολόγηση στον ύστερο 8ο ή στις αρχές του 7ου αιώνα 
π.Χ.1481 Ο αμφορέας με αρ. 150 φέρει εγχάρακτο σημείο που έχει αποδο-
θεί πριν από την όπτηση στη γένεση της μίας λαβής, ενώ χαράγματα που 
έχουν αποδοθεί μετά την όπτηση απαντούν και στα δύο αγγεία, συγκεκρι-
μένα στον ώμο και στον λαιμό του αμφορέα με αρ. 150, στον λαιμό και στη 
λαβή του αμφορέα με αρ. 151. Και τα δύο αγγεία φέρουν εγχάρακτο σταυ-
ρό στον λαιμό.

3.3.3.9.5 Αμφορείς με χονδροειδή ερυθρό πηλό, παχύ 
αποστρογγυλεμένο χείλος και τεφροκάστανη επιφάνεια
Αρ. 152, 153: ύστερος 8ος – αρχές 7ου αιώνα π.Χ.

Πρόκειται για δύο τμήματα λαιμού και χείλους (με τμήμα λαβής στην πε-
ρίπτωση του δείγματος με αρ. 153) δύο αμφορέων άγνωστου τύπου. Τα αγ-
γεία παρουσιάζουν τα εξής χαρακτηριστικά: Ο πηλός είναι καστανέρυθρος 
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(2.5ΥR 5/4) και παρουσιάζει χρωματικές διακυμάνσεις προς τις επιφάνειες 
αλλά και παχύ τεφρόχρωμο πυρήνα. Περιέχει πολλά λευκά, αρκετά ως ελά-
χιστα καστανόχρωμα και σκοτεινόχρωμα μικρά εγκλείσματα, ελάχιστα λευ-
κά μεγάλα εγκλείσματα,1482 αρκετή ποσότητα ασημόχρωμου μαρμαρυγία 
και μεμονωμένες φολίδες χρυσίζοντος. Οι πετρογραφικές αναλύσεις της 
Ευαγγελίας Κυριατζή και της Ξένιας Χαραλαμπίδου ανέδειξαν την ομοιό-
τητα της κεραμικής ύλης του αμφορέα με αρ. 153 με εκείνη των αμφορέων 
που εξετάζονται στις δύο παραπάνω ενότητες (3.3.3.9.3 και 3.3.3.9.4).

Τα δείγματα με αρ. 152 και 153 σώζουν ελάχιστα από τα χαρακτηρι-
στικά του σχήματός τους. Μεταξύ αυτών ξεχωρίζει το παχύ αποστρογγυλε-
μένο (αρ. 153) ως πολύ παχύ τορόσχημο (αρ. 152) χείλος, η κάτω επιφάνεια 
του οποίου φέρει αβαθή αυλάκωση (αρ. 152) ή είναι σχεδόν επίπεδη (αρ. 
153). Ο λαιμός παρουσιάζει κάθετα (αρ. 152) ή ελαφρά κοίλα τοιχώματα 
(αρ. 153) και στην περίπτωση του δείγματος με αρ. 153 σώζει πρόσφυση 
λαβής πεπλατυσμένης ελλειψοειδούς διατομής στο άνω τμήμα του. Η εξω-
τερική επιφάνεια (συμπεριλαμβανομένου τμήματος της εσωτερικής επιφά-
νειας του λαιμού) είναι αδρολειασμένη τεφροκάστανη (10ΥR 5/2), ακόσμη-R 5/2), ακόσμη- 5/2), ακόσμη-
τη. Παρόμοια είναι η επιφάνεια ορισμένων πρώιμων μιλησιακών αμφορέ-
ων,1483 οι οποίοι πάντως έχουν διαφορετική, σαφώς πιο λεπτή κεραμική ύλη 
και χείλος ψιλόλιγνο (όχι αποστρογγυλεμένο).

Η εύρεση των δειγμάτων με αρ. 152 και 153 στη φάση επίχωσης του 
‘Υπογείου’ υποδεικνύει μία χρονολόγηση στον ύστερο 8ο ή στις αρχές του 
7ου αιώνα π.Χ. Και τα δύο δείγματα φέρουν σημεία που έχουν αποδοθεί 
μετά την όπτηση. Μία εγχάραξη έχει αποδοθεί στον λαιμό του δείγματος 
με αρ. 152, ενώ μία κυκλική οπή εντοπίζεται στη λαβή εκείνου με αρ. 153. 
Ανάλογες οπές εντοπίζονται και σε άλλους αμφορείς από το ‘Υπόγειο’ αλλά 
και σε πρώιμους αμφορείς διάφορων τύπων από άλλες θέσεις.1484

3.3.3.9.6 Αμφορείς με χονδροειδή ροδόχρωμο πορώδη πηλό
Αρ. 184, 185: 7ος αιώνας π.Χ.

Πρόκειται για τμήματα δύο διαφορετικών αμφορέων άγνωστου τύπου. Το 
ένα συνίσταται σε όστρακα σώματος, ενώ το άλλο σώζει τμήμα λαιμού και 
χείλους. Τα αγγεία παρουσιάζουν τα εξής χαρακτηριστικά: Ο πηλός είναι 
ροδόχρωμος (7.5ΥR 7/4 ή 8/3 ως 8/4) με πολλά ως πάρα πολλά ερυθρά 
εγκλείσματα μικρού και μεσαίου μεγέθους, αρκετά λευκά και λίγα ως ελά-
χιστα σκοτεινόχρωμα εγκλείσματα μικρού μεγέθους. Η εξωτερική επιφά-
νεια είναι αδρολειασμένη, ακόσμητη, εδαφόχρωμη ή ανοικτή ωχροκάστανη 
(10ΥR 8/3). Η εσωτερική επιφάνεια αλλά και οι ακμές είναι πορώδεις.

Το δείγμα με αρ. 184 δεν σώζει χαρακτηριστικά του σχήματος, όμως 
εκείνο με αρ. 185 παρουσιάζει λαιμό με τοιχώματα που αποκλίνουν προς 
το χείλος και φέρουν δύο αρκετά πλατιές αυλακώσεις στο ανώτερο τμήμα. 
Ίχνος από την πρόσφυση κάθετης λαβής σώζεται ψηλά στον λαιμό, αμέσως 
κάτω από το αποστρογγυλεμένο χείλος.

Τα χαρακτηριστικά της κεραμικής ύλης των δύο αγγείων, ιδιαίτερα η 
υψηλή περιεκτικότητα σε ερυθρά εγκλείσματα και η πορώδης υφή, αλλά και 
το περίγραμμα που παρουσιάζει το δείγμα με αρ. 184 είναι ιδιαίτερα ασυ-
νήθιστα για τους διάφορους τύπους πρώιμων ελληνικών εμπορικών αμφο-
ρέων που είναι γνωστοί στην έρευνα. Ταυτόχρονα, ο αρκετά υψηλός λαιμός 
του ίδιου αγγείου δεν βρίσκει παράλληλο σε διαδεδομένους τύπους μη ελ-
ληνικών εμπορικών αμφορέων που απαντούν στη Μεσόγειο της Αρχαϊκής 
περιόδου.

Η εύρεση των δειγμάτων με αρ. 184 και 185 στην ενδιάμεση φάση 
του ‘Υπογείου’ ή αμέσως υψηλότερα υποδεικνύει μία χρονολόγηση στον 
7ο αιώνα π.Χ. Και τα δύο φέρουν εγχαράξεις που έχουν αποδοθεί μετά την 
όπτηση, το πρώτο στο σώμα και το δεύτερο στο χείλος.
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3.3.3.9.7 Αμφορείς με αρκετά λεπτό ανοικτό καστανέρυθρο 
πηλό με ασημόχρωμο και χρυσίζοντα μαρμαρυγία, καθώς και 
λειασμένη επιφάνεια
Αρ. 154, 155: ύστερος 8ος – αρχές 7ου αιώνα π.Χ.

Πρόκειται για τμήματα δύο διαφορετικών αμφορέων άγνωστου τύπου. Ο 
ένας (αρ. 154) σώζει τμήμα ώμου με γένεση λαβής και ο άλλος (αρ. 155) 
λαβή. Τα αγγεία παρουσιάζουν τα εξής χαρακτηριστικά: Ο πηλός είναι ανοι-
κτός καστανέρυθρος (2.5ΥR 6/4) και παρουσιάζει χρωματικές διακυμάνσεις 
(αρ. 154) ή παχύ τεφρόχρωμο πυρήνα (αρ. 155). Η εσωτερική επιφάνεια του 
δείγματος με αρ. 155 είναι ροδοκίτρινη (5ΥR 6/6) και εκείνη του δείγματος 
με αρ. 154 ροδόχρωμη ως ανοικτή καστανόχρωμη (7.5ΥR 7/4 ως 6/4), όμως 
η εξωτερική επιφάνεια και των δύο είναι ροδόχρωμη (7.5ΥR 7/4). Ο πηλός 
περιέχει λίγα σκοτεινόχρωμα μικρά και μεγάλα εγκλείσματα, μεγάλη ποσό-
τητα ασημόχρωμου μαρμαρυγία και μικρή ποσότητα χρυσίζοντος.

Τα δύο δείγματα σώζουν ελάχιστα μορφολογικά στοιχεία. Παρουσι-
άζουν κάθετη λαβή, ταινιωτή (αρ. 155) ή πεπλατυσμένης ελλειψοειδούς 
διατομής (αρ. 154), καθώς και λειασμένη, ακόσμητη εξωτερική επιφάνεια. 
Με βάση την προέλευσή τους από τη φάση επίχωσης του ‘Υπογείου’, τα δύο 
αγγεία ανάγονται στον ύστερο 8ο ή στις αρχές του 7ου αιώνα π.Χ. Και τα δύο 
φέρουν χαράγματα, τα οποία έχουν αποδοθεί μετά την όπτηση στη λαβή. 
Χάραγμα απαντά και στον ώμο του δείγματος με αρ. 154.

3.3.3.9.8 Αμφορείς με λειασμένη επιφάνεια και αρκετά 
λεπτό ροδόχρωμο πηλό με ποικιλία εγκλεισμάτων και άφθονο 
ασημόχρωμο μαρμαρυγία
Αρ. 156: (ύστερος 8ος) – μέσος 7ος αιώνας π.Χ.
Αρ. 186: ύστερος 7ος – 6ος αιώνας π.Χ.

Πρόκειται για δύο όστρακα σώματος διαφορετικών αμφορέων άγνωστου 
τύπου. Τα όστρακα παρουσιάζουν τα εξής χαρακτηριστικά: Ο πηλός του 
οστράκου με αρ. 156 είναι ροδοκίτρινος (5ΥR 6/6) με τεφρό πυρήνα, ενώ 
εκείνος του οστράκου με αρ. 186 ανοικτός ροδοκάστανος (5ΥR 6/4). Ο πη-R 6/4). Ο πη- 6/4). Ο πη-
λός των δύο περιέχει ελάχιστα καστανέρυθρα και ανοικτά τεφρόχρωμα μι-
κρά εγκλείσματα,1485 καθώς και πολύ μεγάλη ποσότητα ασημόχρωμου μαρ-
μαρυγία. Η εξωτερική επιφάνεια είναι ροδοκίτρινη (5ΥR 6/6), λειασμένη, 
ακόσμητη και πάνω σε αυτή αποδόθηκαν μετά την όπτηση χαράγματα.

Με βάση την προέλευσή του από την ενδιάμεση φάση του ‘Υπογεί-
ου’, το όστρακο με αρ. 156 ανάγεται στον (ύστερο 8ο) – μέσο 7ο αιώνα π.Χ. 
Αντίθετα, στη φάση κατοίκησης του ύστερου 7ου – 6ου αιώνα π.Χ. ανήκει 
το όστρακο με αρ. 186.

3.3.3.9.9 Άγνωστοι τύποι που αντιπροσωπεύονται  
από μεμονωμένα δείγματα
Αρ. 157, 158, 160, 161: ύστερος 8ος – αρχές 7ου αιώνα π.Χ.
Αρ. 159: (ύστερος 8ος) – μέσος 7ος αιώνας π.Χ.
Αρ. 23, 187, 188, 189: ύστερος 7ος – 6ος αιώνα π.Χ.

Τα εννέα όστρακα που εξετάζονται εδώ παρουσιάζουν ιδιαίτερα χαρακτη-
ριστικά και δεν ομοιάζουν με κάποιο από τα υπόλοιπα όστρακα και αγγεία 
που εξετάζονται εδώ. Τα εν λόγω όστρακα είναι μεμονωμένα, δηλαδή δεν 
έχουν συγκολληθεί με άλλα. Με βάση τις διαφορές που εντοπίζονται στην 
κεραμική ύλη αλλά και σε μορφολογικά στοιχεία, θεωρείται ότι το σύνολο 
αντιπροσωπεύει ισάριθμα (εννέα) αγγεία. Στις παραγράφους που ακολου-
θούν τα κεραμικά αυτά εξετάζονται συνοπτικά· έμφαση δίνεται μόνο στα 
διαγνωστικά χαρακτηριστικά που σώζουν.

Επίχρισμα ή γάνωμα σώζουν δύο λαβές διαφορετικών αγγείων. Η 
στιβαρή λαβή του οστράκου με αρ. 161 καλύπτεται από ωχροκίτρινο (2.5Υ 
8/2) επίχρισμα, ως επί το πλείστον πυκνό. Χαρακτηριστική είναι η ανοικτή 
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ερυθρόχρωμη (2.5ΥR 6/6) κεραμική της ύλη με τα ελάχιστα αλλά ποικίλα 
εγκλείσματα και την πολύ υψηλή περιεκτικότητα σε ασημόχρωμο μαρμα-
ρυγία. Ελλειψοειδής κοιλότητα έχει αποδοθεί πριν από την όπτηση στη γέ-
νεση της λαβής, χαρακτηριστικό που απαντά σε δείγματα διάφορων τύπων 
αμφορέων. Η λαβή φέρει επίσης δύο ή τρεις βαθιές οπές κυκλικής διατο-
μής, οι οποίες έχουν αποδοθεί μετά την όπτηση.

Ίχνη κάθετης ταινίας σώζονται στη ράχη της κάθετης λαβής του δείγ-
ματος με αρ. 159, το οποίο παρουσιάζει ωχροκόκκινη (2.5ΥR 6/2) κεραμική 
ύλη με αρκετά ως πολλά σκοτεινόχρωμα και λίγα λευκά μικρά εγκλείσματα 
καθώς και μικρή ποσότητα ασημόχρωμου μαρμαρυγία. Τα χαρακτηριστικά 
αυτά δεν είναι ιδιαίτερα διαγνωστικά.

Τέσσερα όστρακα (αρ. 157, 158, 160, 188) συνδέονται από την τεφρό-
χρωμη ως τεφροκάστανη εξωτερική τους επιφάνεια αλλά παρουσιάζουν σα-
φώς διακριτές κεραμικές ύλες. Η ύλη του δείγματος με αρ. 188 είναι ανοι-
κτή ερυθροκάστανη ως πορτοκαλέρυθρη (5ΥR 6/4 ως 6/6), χονδροειδής, 
με πλήθος και ποικιλία εγκλεισμάτων, ενώ εκείνη του δείγματος με αρ. 157 
είναι ανοικτή ερυθρόχρωμη (2.5ΥR 6/6), περιέχει ελάχιστα λευκά και πολλά 
βαθιά σκοτεινόχρωμα εγκλείσματα. Και στις δύο περιπτώσεις είναι αξιοση-
μείωτη η απουσία μαρμαρυγία. Το τμήμα σώματος και λαβής με αρ. 160, το 
οποίο ανήκει πιθανότατα σε ιωνικό αμφορέα, παρουσιάζει στην τομή του 
οστράκου ένα εξωτερικό καστανόχρωμο (7.5ΥR 5/3) «στρώμα» και ένα εσω-R 5/3) «στρώμα» και ένα εσω- 5/3) «στρώμα» και ένα εσω-
τερικό ανοικτό ερυθρόχρωμο (10R 6/6). Ο πηλός περιέχει μέτρια ως μικρή 
ποσότητα και αρκετή ποικιλία εγκλεισμάτων καθώς και ασημόχρωμο μαρ-
μαρυγία. Το δείγμα με αρ. 158 αποτελεί τμήμα υψηλού λαιμού και λεπτού 
χείλους ασυνήθιστα μικρού εμπορικού αμφορέα ή, λιγότερο πιθανό, υδρί-
ας. Ο πηλός είναι ανοικτός ερυθρόχρωμος (2.5ΥR 6/6) και τρέπεται σε ρο-R 6/6) και τρέπεται σε ρο- 6/6) και τρέπεται σε ρο-
δοκίτρινο (5ΥR 6/6) προς τις επιφάνειες με ελάχιστα καστανέρυθρα εγκλεί-R 6/6) προς τις επιφάνειες με ελάχιστα καστανέρυθρα εγκλεί- 6/6) προς τις επιφάνειες με ελάχιστα καστανέρυθρα εγκλεί-
σματα και μικρή ποσότητα ασημόχρωμου μαρμαρυγία.

Τρία όστρακα συνδέονται από τη λειασμένη ανοικτόχρωμη εξωτερι-
κή τους επιφάνεια αλλά παρουσιάζουν σαφώς διακριτές κεραμικές ύλες 
(αρ. 23, 187, 189). Η λαβή με αρ. 187 χαρακτηρίζεται από την πολύ βαθιά 
κοιλότητα που φέρει στη γένεσή της (η οποία έχει αποδοθεί πριν από την 
όπτηση) και παρουσιάζει ανοικτό ροδοκάστανο (5ΥR 6/4) πηλό με πολύ 
παχύ τεφρόχρωμο πυρήνα, αρκετά μεγάλη ποσότητα και ποικιλία εγκλει-
σμάτων, καθώς και ασημόχρωμο μαρμαρυγία. Η κεραμική ύλη του οστρά-
κου με αρ. 189 είναι ερυθρόχρωμη (2.5ΥR 5/6) με καστανόχρωμη (7.5ΥR 
6/4) εξωτερική επιφάνεια και περιέχει λίγα λευκά και σκοτεινόχρωμα μικρά 
εγκλείσματα και μεγάλη ποσότητα ασημόχρωμου μαρμαρυγία. Τέλος, το 
δείγμα με αρ. 23 εμφανίζει πολύ χαρακτηριστική κεραμική ύλη και περί-
γραμμα λαιμού και χείλους. Η ύλη είναι ανοικτή ροδοκάστανη (2.5ΥR 6/4) 
με παχύ τεφρόχρωμο πυρήνα, λίγα μικρά σκοτεινόχρωμα εγκλείσματα και 
αρκετά λευκά διάφορων μεγεθών, καθώς και μεγάλη ποσότητα ασημόχρω-
μου και μικρή ποσότητα χρυσίζοντος μαρμαρυγία. Το ιδιαίτερο περίγραμ-
μα περιλαμβάνει αυλάκωση στη βάση του λαιμού, ανάγλυφο δακτύλιο στο 
μέσον του ύψους του και ανώτερα τοιχώματα που ανοίγουν προς το πλατύ 
ανακαμπτόμενο χείλος. Παρά τα διαγνωστικά χαρακτηριστικά που παρου-
σιάζει, το δείγμα με αρ. 23 δεν μπορεί να αποδοθεί σε κάποιον από τους 
γνωστούς τύπους εμπορικών αμφορέων.

Τέσσερα από τα εξεταζόμενα όστρακα (αρ. 157, 158, 160, 161) προ-
έρχονται από τη φάση επίχωσης του ‘Υπογείου’, η οποία ανάγεται στον 
ύστερο 8ο ή στις αρχές του 7ου αιώνα π.Χ. Από την ενδιάμεση φάση, η 
οποία χρονολογείται στον (ύστερο 8ο) – μέσο 7ο αιώνα π.Χ., προέρχεται το 
δείγμα με αρ. 159, ενώ από τη φάση κατοίκησης, η οποία ανάγεται στον 
ύστερο 7ο και 6ο αιώνα π.Χ., προέρχονται τα δείγματα με αρ. 23, 187, 188 
και 189.
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Όλα σχεδόν τα εν λόγω όστρακα φέρουν χαράγματα που έχουν απο-
δοθεί μετά την όπτηση. Μόνη εξαίρεση αποτελεί το όστρακο με αρ. 161, το 
οποίο φέρει δύο κυκλικές οπές, οι οποίες έχουν επίσης αποδοθεί μετά την 
όπτηση και βρίσκουν παράλληλα στη λαβή άλλων αμφορέων από το ‘Υπό-
γειο’ αλλά και σε λαβές πρώιμων αμφορέων διάφορων τύπων από άλλες 
θέσεις.1486 Τα χαράγματα (συμπεριλαμβανομένων των οπών) απαντούν κυ-
ρίως στη λαβή (αρ. 157, 159, 160, 187, 188) και σπάνια αμέσως κάτω από 
αυτή (αρ. 160), αλλού στο σώμα (αρ. 189) ή στον λαιμό (αρ. 23, 158). Τέλος, 
τα όστρακα με αρ. 161 και 187 φέρουν στη γένεση της λαβής κοιλότητα 
που προκλήθηκε πριν από την όπτηση από το δάκτυλο του αγγειοπλάστη. 
Το χαρακτηριστικό αυτό είναι σπάνιο στους εξεταζόμενους αμφορείς από 
τη Μεθώνη, αλλά απαντά σε αρκετούς υστερότερους αρχαϊκούς αμφορείς 
διάφορων τύπων από τα Άβδηρα.1487

3.4 Επισκόπηση και ερμηνεία της ενεπίγραφης κεραμικής 
3.4.1 Εισαγωγικές παρατηρήσεις 
Τα 191 αγγεία ή τμήματα αγγείων που εντοπίστηκαν στο ‘Υπόγειο’ της Με-
θώνης φέρουν επιγραφές, εγχάρακτα ή/και γραπτά σημεία/σύμβολα. Το σύ-
νολο αυτό είναι πλούσιο και εξαιρετικά σημαντικό, όπως αναδεικνύεται στις 
ενότητες που ακολουθούν. Παρά ταύτα, αποτελεί μικρό και μη αντιπροσω-
πευτικό δείγμα του όγκου και της ποικιλίας του κεραμικού υλικού που εντο-
πίστηκε στο ανασκαφικό αυτό περιβάλλον (βλ. την ενότητα 3.1.1 και πρβ. 
την κεραμική που παρουσιάζεται στο Κεφάλαιο 2) και αυτός ο περιορισμός 
είναι ιδιαίτερα σημαντικός για την ορθή αποτίμησή του.

Η ανάλυση που ακολουθεί διακρίνεται σε τρεις ενότητες. Στην πρώτη 
(3.4.2) εξετάζεται η προέλευση, η τυπολογία και η χρονολόγηση των ενε-
πίγραφων κεραμικών σε σχέση με την εμφάνιση επιγραφών ή άλλων ση-
μείων πάνω σε αυτά. Η επιλογή αυτή συμβάλλει στην πολύπλευρη μελέτη 
της κεραμικής και στη συνεξέτασή της με τις επιγραφές, τα χαράγματα και 
λοιπά σημεία που φέρει. Στις επόμενες ενότητες η μαρτυρία της ενεπίγρα-
φης κεραμικής συνδυάζεται με τη μαρτυρία άλλου υλικού από τη Μεθώνη 
και συνδέεται με γενικότερα ζητήματα της έρευνας που αφορούν το εμπό-
ριο και τον αποικισμό στο βόρειο Αιγαίο. Στην ενότητα 3.4.3 εξετάζεται η 
μαρτυρία του υλικού και των σημείων που φέρει σε σχέση με την αφήγηση 
του Πλουτάρχου για την ίδρυση της αποικίας στη Μεθώνη (Αίτια Ελληνικά 
293a-b), αλλά και σε σχέση με τη διακίνηση της κεραμικής και γενικότερα 
το εμπόριο στο Αιγαίο της Υστερογεωμετρικής και Αρχαϊκής περιόδου. Μο-
λονότι, όπως αναφέρθηκε στην ενότητα 3.1.1, η φύση του εξεταζόμενου 
υλικού καθιστά δύσκολη μία συνολική θεώρηση της κεραμικής παραγω-
γής και κατανάλωσης στη Μεθώνη, η ευρεία αντιπροσώπευση επείσακτης 
κεραμικής προσφέρει δυνατότητες για την ανάδειξη του εμπορικού ρόλου 
της θέσης και της γεωγραφικής της περιφέρειας. Το θέμα αυτό αναλύεται 
περαιτέρω στην ενότητα 3.4.4, στην οποία εξετάζονται τα δίκτυα στα οποία 
ενέπλεξαν τη Μεθώνη της εποχής οι δραστηριότητες ανθρώπων διαφορετι-
κής προέλευσης. Έμφαση δίνεται στη φάση του ύστερου 8ου και των αρχών 
του 7ου αιώνα π.Χ., στη φάση δηλαδή επίχωσης του ‘Υπογείου’, επειδή στο 
εξεταζόμενο υλικό η φάση αυτή αντιπροσωπεύεται πολύ καλύτερα από τις 
υστερότερες (δηλαδή την ενδιάμεση φάση και τη φάση κατοίκησης).

3.4.2 Επισκόπηση της ενεπίγραφης κεραμικής
Σκοπός της ενότητας αυτής είναι η ανάδειξη γενικών χαρακτηριστικών του 
εξεταζόμενου υλικού και βασικών πορισμάτων της ανάλυσης που προη-
γήθηκε μέσα από την εξέταση της συχνότητας εμφάνισης επιγραφών, χα-
ραγμάτων και άλλων σημείων σε σχέση με την προέλευση, το σχήμα (και 
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συνεπώς τη χρήση), τη διακόσμηση και τη χρονολόγηση των κεραμικών 
που φέρουν τα σημεία αυτά. Στην επισκόπηση αυτή λαμβάνονται υπόψη 
—χωρίς όμως να επαναλαμβάνονται— οι αβεβαιότητες σχετικά με την ανα-
γνώριση ορισμένων δειγμάτων, οι οποίες διατυπώθηκαν σε προηγούμενες 
ενότητες. Ως εκ τούτου, έμφαση δίνεται στη σχετική αντιπροσώπευση των 
διάφορων κατηγοριών υλικού και όχι στις απόλυτες τιμές που παρουσιάζο-
νται στις ποσοτικές αναλύσεις. 

Από την εξέταση της προέλευσης των εν λόγω αγγείων προκύπτει ότι 
σημεία κάθε είδους απαντούν κυρίως στα επείσακτα κεραμικά (109 δείγ-
ματα) και σπανιότερα σε εκείνα από τον Θερμαϊκό Κόλπο (82).1488 Αξίζει δε 
να σημειωθεί ότι ένας διόλου ευκαταφρόνητος αριθμός αγγείων από τον 
Θερμαϊκό Κόλπο (συμπεριλαμβανομένου του συνόλου των θερμαϊκών αμ-
φορέων που εξετάζονται στην ενότητα 3.2.6.2) θεωρούνται —με κυμαινό-
μενο βαθμό βεβαιότητας— εισηγμένα στη Μεθώνη από άλλες θέσεις του 
γεωγραφικού της περίγυρου. Το στοιχείο αυτό υποδεικνύει την έμμεση ή 
άμεση σχέση πολλών από τα εξεταζόμενα σημεία με τη διακίνηση της κε-
ραμικής, σχέση που επιβεβαιώνεται από την υψηλή αντιπροσώπευση των 
εμπορικών αμφορέων στο εξεταζόμενο σύνολο (βλ. σχετικά την ακόλουθη 
ενότητα 3.4.3).

Η προερχόμενη από τον Θερμαϊκό Κόλπο κεραμική που εξετάζεται 
εδώ δεν αντιπροσωπεύει επαρκώς το πλήθος και την ποικιλία του σχετι-
κού υλικού που εντοπίστηκε στο ‘Υπόγειο’, ενώ συνήθως σώζεται αποσπα-
σματικά. Ενδεικτικά, σημειώνεται πως δέκα από τα ογδόντα δύο δείγματα 
σώζονται καλά, δεκαπέντε μέτρια και πενήντα επτά ανεπαρκώς· στην τε-
λευταία περίπτωση πρόκειται κυρίως για μεμονωμένα όστρακα. Πολύ δια-
δεδομένη στη Μεθώνη είναι η χειροποίητη, συχνά στιλβωμένη κεραμική 
με τεφρό επίχρισμα (ενότητα 3.2.5). Πρόκειται για μία κατά βάση (αλλά 
όχι κατ’ αποκλειστικότητα) τοπική παραγωγή που ακολουθεί γηγενή πα-
ράδοση και καλύπτει ευρύ ρεπερτόριο σχημάτων. Μία άλλη κατηγορία κε-
ραμικής από τον Θερμαϊκό Κόλπο που αντιπροσωπεύεται επαρκώς είναι 
αυτή που φέρει γραπτό διάκοσμο, ο οποίος συχνά φανερώνει νοτιοελλαδι-
κές επιρροές (ενότητα 3.2.2). Στην κατηγορία αυτή, η οποία καλύπτει κυ-
ρίως αγγεία πόσης και μετάγγισης, εντάσσονται τα δείγματα ευβοΐζουσας 
κεραμικής, η οποία παρήχθη στη Μεθώνη και αλλού στον Θερμαϊκό Κόλπο 
και γενικότερα στη Μακεδονία. Πρόκειται κατά βάση για οκτώ δείγματα 
σκύφων ενός ευβοϊκού τύπου που χαρακτηρίζεται από διακόσμηση ομό-
κεντρων κύκλων στο χείλος (ενότητα 3.2.2.1.1), ο οποίος αντιπροσωπεύ-
εται ευρύτατα στο αδημοσίευτο υλικό από το ‘Υπόγειο’. Έξι ακόμα αγγεία 
ή όστρακα ενεπίγραφων σκύφων και κοτυλών εντάσσονται σε τύπους οι 
οποίοι απαντούν στην Εύβοια αλλά δεν είναι αποκλειστικά ευβοϊκοί (βλ. τις 
ενότητες 3.2.2.1.2 – 3.2.2.2). Μία άλλη κατηγορία κεραμικής από τον Θερ-
μαϊκό Κόλπο που αντιπροσωπεύεται στο ‘Υπόγειο’ απαρτίζεται από δύο τύ-
πους εμπορικών αμφορέων, ο ένας από τους οποίους συγκροτείται εδώ για 
πρώτη φορά. Πρόκειται για τον τύπο των ‘μεθωναίων’ αμφορέων, ο οποίος, 
μολονότι πιθανώς παραγόταν στην ίδια τη Μεθώνη, συνδέεται με ιωνικούς 
τύπους, ιδιαίτερα με έναν μιλησιακό (βλ. την ενότητα 3.2.6.1). Αντίθετα, οι 
θερμαϊκοί αμφορείς παράγονταν εκτός της Μεθώνης, σε άλλες θέσεις του 
ομώνυμου Κόλπου (βλ. την ενότητα 3.3.6.2). 

Η ενεπίγραφη κεραμική από το ‘Υπόγειο’ περιλαμβάνει ένα σύνολο 
επείσακτων αγγείων που είναι σαφώς πιο πλούσιο και ποικίλο από εκείνο 
που έχει προέλευση τον Θερμαϊκό Κόλπο (βλ. Γράφημα 1). Τα ενεπίγραφα 
αγγεία που έχουν εισαχθεί από την Εύβοια, η οποία θεωρείται ως η περιοχή 
καταγωγής των αποίκων της Μεθώνης (βλ. Κεφάλαιο 1 και παρακάτω ενό-
τητα 3.4.3), περιορίζονται σε τέσσερις σκύφους που εξετάζονται στην ενό-
τητα 3.3.2.2.1489 Εξίσου περιορισμένα είναι τα ενεπίγραφα αγγεία που προ-
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έρχονται από την Κόρινθο (1), τις Κυκλάδες (1), τη Μίλητο (1), καθώς και 
απροσδιόριστες θέσεις της Ιωνίας (6) και της Αιολίδας (3). Αντίθετα, καλύ-
τερα αντιπροσωπεύονται —κυρίως με εμπορικούς αμφορείς και ενίοτε με 
μεμονωμένα δείγματα λεπτής κεραμικής— η Αττική (17), η Σάμος (17), η 
Χίος (14) και η Λέσβος (10). Απροσδιόριστη παραμένει η περιοχή προέλευ-
σης του ενός τρίτου περίπου των επείσακτων δειγμάτων (35 από τα 109), το 
οποίο απαρτίζεται κυρίως από εμπορικούς αμφορείς. Στις ενότητες 3.3.3.8 
και 3.3.3.9 πολλά από αυτά τα δείγματα οργανώνονται σε τύπους αμφορέ-
ων, οι οποίοι, στην πλειονότητά τους, είναι άγνωστοι στην έρευνα (βλ. την 
ενότητα 3.3.3.9.1).

Η αφθονία και η ποικιλία των επείσακτων ενεπίγραφων αγγείων στη 
Μεθώνη βρίσκει παράλληλο σε άλλες αποικίες και εμπορικά κέντρα της 
εποχής, όπως οι Πιθηκούσσες,1490 ο Κομμός1491 και η Ναύκρατη.1492 Αντίθε-
τα, άλλα μεγάλα σύνολα δημοσιευμένης ενεπίγραφης κεραμικής της πε-
ριόδου από θέσεις εντός του Αιγαίου, όπως το Καλαπόδι,1493 η Ερέτρια1494 
και ο Υμηττός,1495 δεν παρουσιάζουν μεγάλα ποσοστά επείσακτου υλικού. 
Βέβαια, η εικόνα αυτή συνδέεται, σε κάποιο βαθμό, με την προέλευση της 
κεραμικής από τις τρεις τελευταίες θέσεις, κυρίως ή, στην περίπτωση της 
Ερέτριας, κατά βάση από χώρους λατρείας.

Περαιτέρω αναφοράς χρήζει το υποσύνολο των είκοσι πέντε δειγμά-
των με αλφαβητικά χαράγματα λόγω της ιδιαίτερης σημασίας του για την 
έρευνα. Στο εν λόγω σύνολο τα επείσακτα αγγεία είναι διπλάσια περίπου 
από εκείνα από τον Θερμαϊκό Κόλπο (δεκαεπτά έναντι οκτώ). Η αναλογία 
αυτή είναι σαφώς μεγαλύτερη από εκείνη που προέκυψε για το σύνολο του 
ενεπίγραφου υλικού. Παρά ταύτα, τα εν λόγω αγγεία από τον Θερμαϊκό 
Κόλπο δεν είναι αμελητέα αριθμητικά και αποδεικνύουν πειστικά τη χρήση 
αλφαβητικής γραφής στην ίδια τη Μεθώνη και στην περιοχή της. Φαίνεται 

Γράφημα 1

Η κατανομή της επείσακτης 

ενεπίγραφης κεραμικής από  

το ‘Υπόγειο’ με βάση την περιοχή 

προέλευσης.
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συνεπώς ότι η Μακεδονία —και ιδιαίτερα η περιοχή του Θερμαϊκού Κόλ-
που— υπήρξε από τις πρώτες περιοχές του ελληνικού κόσμου στις οποίες 
εισήχθη και χρησιμοποιήθηκε το ελληνικό αλφάβητο. Ασαφής παραμένει ο 
τόπος απόδοσης των αλφαβητικών χαραγμάτων στο σύνολο του επείσακτου 
υλικού. Εξαίρεση αποτελεί η περίπτωση του σαμιακού αμφορέα με αρ. 17, 
ο οποίος φέρει γράμμα (Ν) που χαράχθηκε πριν από την όπτηση προφανώς 
στη Σάμο. Πάντως, μεταξύ των επείσακτων δειγμάτων με αλφαβητικά χα-
ράγματα ξεχωρίζουν τα μικρά σύνολα ευβοϊκών σκύφων (αρ. 2, 7 και 8) και 
σαμιακών αμφορέων (αρ. 16–19). 

Με βάση το σχήμα τους, τα ενεπίγραφα αγγεία χωρίζονται σε τέσσε-
ρις γενικές κατηγορίες:1496 πόσης, μετάγγισης, αποθήκευσης και μεταφο-
ράς (μία πέμπτη κατηγορία, εκείνη των μαγειρικών, απουσιάζει πλήρως 
από το εξεταζόμενο υλικό). Οι κατηγορίες αυτές δεν είναι πάντα αυστηρά 
διακριτές. Για παράδειγμα, οι εμπορικοί αμφορείς προορίζονται για τη με-
ταφορά προϊόντων αλλά εξυπηρετούν και την αποθήκευσή τους. Επιπλέ-
ον, όπως σημειώθηκε στην ενότητα 3.3.3.1, δεν αποκλείεται η πιθανότητα 
αλλαγής του βασικού ρόλου ενός αγγείου, π.χ. τα επείσακτα αποθηκευτικά 
αγγεία πιθανότατα έφθασαν στη Μεθώνη ως αγγεία μεταφοράς. Τέλος, η 
κατάσταση διατήρησης αρκετών δειγμάτων κεραμικής από τον Θερμαϊκό 
Κόλπο (για τα οποία βλ. παραπάνω) δεν επιτρέπει την απόδοσή τους σε κά-
ποια από τις εν λόγω κατηγορίες. Ως εκ τούτου, έμφαση δίνεται εδώ στις 
γενικές αναλογίες της αντιπροσώπευσης των κατηγοριών αυτών και όχι στις 
απόλυτες τιμές των σχετικών μετρήσεων. 

Πολλά (24) από τα εξεταζόμενα δείγματα κεραμικής από τον Θερμαϊ-
κό Κόλπο δεν σώζουν επαρκή στοιχεία σχήματος, όμως είκοσι δύο αποδίδο-
νται σε αγγεία πόσης, δεκαοκτώ σε αγγεία μεταφοράς, δεκατέσσερα σε αγ-
γεία μετάγγισης και τέσσερα σε αγγεία αποθήκευσης (βλ. Γράφημα 2). Αρ-
κετά διαφορετική είναι η εικόνα που προκύπτει για την επείσακτη κεραμι-
κή, η οποία κυριαρχείται από ογδόντα επτά δείγματα εμπορικών αμφορέων 
που συνθέτουν το σύνολο των αγγείων μεταφοράς. Ακολουθούν τα αγγεία 
πόσης (17), ενώ σαφώς σπανιότερα είναι τα αγγεία αποθήκευσης (4) και με-
τάγγισης (1) (βλ. Γράφημα 3). Επομένως, οι τέσσερις κατηγορίες αντιπρο-
σωπεύονται διαφορετικά στην κεραμική από τον Θερμαϊκό Κόλπο και στην 
επείσακτη κεραμική. Παρά ταύτα, η μόνη ριζική διαφορά, η οποία έγκειται 
στην υψηλή αντιπροσώπευση των εμπορικών αμφορέων στην επείσακτη 
κεραμική, προκύπτει από επιλογές χάραξης που έγιναν πιθανότατα εκτός 
Μεθώνης και σχετίζονται με τη διακίνηση των αγγείων αυτών από εμπό-
ρους διαφορετικής καταγωγής (βλ. τις ενότητες 3.4.4 και 3.4.5). Κατά τα 
άλλα, τόσο μεταξύ της κεραμικής από τον Θερμαϊκό Κόλπο όσο και μετα-
ξύ της επείσακτης κεραμικής κυριαρχούν τα αγγεία μεταφοράς και πόσης, 
ενώ σπανίζουν τα αγγεία μετάγγισης και αποθήκευσης. Τις ίδιες τάσεις πα-
ρουσιάζει το υποσύνολο των αγγείων με αλφαβητικές επιγραφές (βλ. Γρά-
φημα 4): κυριαρχούν τα αγγεία μεταφοράς (13) και πόσης (11), σπανίζουν 
τα αγγεία μετάγγισης (1) και απουσιάζουν τα αγγεία αποθήκευσης. Τα στοι-
χεία αυτά υποδεικνύουν ότι σε γενικές γραμμές η προέλευση των αγγείων 
δεν ήταν καθοριστική για τη χάραξη ή άλλη σήμανσή τους, καθώς και για 
τον τύπο του χαράγματος, αλφαβητικού ή μη.

Η εικόνα αυτή της αντιπροσώπευσης των διάφορων κατηγοριών σχη-
μάτων δεν αποτελεί ιδιαιτερότητα της Μεθώνης και επαναλαμβάνεται σε 
κάποιο βαθμό σε άλλα μεγάλα σύνολα δημοσιευμένης ενεπίγραφης κερα-
μικής της περιόδου, τα οποία προέρχονται όμως από λίγες μόνο θέσεις του 
ελληνικού κόσμου. Η αντιπροσώπευση των διάφορων κατηγοριών στη Με-
θώνη βρίσκει παράλληλο στις Πιθηκούσσες1497 και στον Κομμό.1498 Στην Ερέ-
τρια αντίθετα είναι ξεκάθαρη η αριθμητική υπεροχή των αγγείων πόσης, 
λόγω της προέλευσης μεγάλου μέρους του υλικού από ένα ιερό, εκείνο του 
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Απόλλωνα Δαφνηφόρου.1499 Το φαινόμενο αυτό απαντά και σε άλλα ιερά 
της περιόδου, όπως εκείνα στον Υμηττό,1500 στο Καλαπόδι1501 και στη Ναύ-
κρατη.1502 Βέβαια, η έλλειψη ενεπίγραφων εμπορικών αμφορέων από θέσεις 
όπως ο Υμηττός και το Καλαπόδι δεν συνδέεται μόνο με τη χρήση τους για 
λατρευτικούς σκοπούς, αλλά και με την απόστασή τους από την ακτή, παρά-
γοντας που ως γνωστόν είναι καθοριστικός για τη διασπορά των εμπορικών 
αμφορέων (ενδεικτικοί για αυτό το ζήτημα είναι οι Χάρτες 4 ως 6 και 13 ως 
18 που αποτυπώνουν τη διασπορά εμπορικών αμφορέων κατά μήκος της 
ακτογραμμής του βόρειου Αιγαίου και μόνο σπάνια στην ενδοχώρα). Τέλος, 
σε όλα τα προαναφερθέντα σύνολα σπανίζουν τα αγγεία αποθήκευσης και 
μετάγγισης, καθώς και τα μαγειρικά σκεύη. Το ίδιο φαινόμενο απαντά και 
στη Μεθώνη, με μόνη διαφορά την όχι και τόσο πενιχρή αντιπροσώπευση 
των ενεπίγραφων αγγείων μετάγγισης. Η τελευταία αυτή ιδιαιτερότητα, η 
οποία παρατηρείται στο υλικό από τη Μεθώνη που προέρχεται από τον Θερ-
μαϊκό Κόλπο (όχι όμως και στο επείσακτο), αναδεικνύει μία ενδιαφέρουσα 
πρακτική, η οποία ίσως σχετίζεται με την προέλευση των κεραμικών από 
ένα κατά βάση οικιστικό περιβάλλον. Άλλωστε, επτά από τα δεκατρία δείγ-
ματα ενεπίγραφης κεραμικής που προέρχονται από τον οικισμό της Ξερόπο-
λης στο Λευκαντί αποδίδονται σε αγγεία μετάγγισης ή —συνηθέστερα— σε 
πρόχους/αμφορείς.1503 Η αξιόλογη αντιπροσώπευση των αγγείων μετάγγι-
σης στην ενεπίγραφη κεραμική από τον Θερμαϊκό Κόλπο που εντοπίστηκε 
στο ‘Υπόγειο’ συνδέεται πιθανώς και με την ιδιαίτερη προτίμηση για το σχή-
μα της οπισθότμητης πρόχου που παρατηρείται στη Μακεδονία κατά την 
Πρώιμη Εποχή του Σιδήρου (βλ. τις ενότητες 3.2.2.5 και 3.2.3.1). Τέσσερα 
(ως πιθανώς έξι) δείγματα οπισθότμητων πρόχων αντιπροσωπεύονται στο 
ενεπίγραφο υλικό από το ‘Υπόγειο’. Από την άλλη πλευρά, στο ίδιο υλικό πε-
ριλαμβάνονται δείγματα από τρεις (ως πιθανώς πέντε) υδρίες, ένα σχήμα το 
οποίο απαντά σπάνια στη Μακεδονία (ενότητα 3.2.2.6). Συνεπώς, τα διαθέ-
σιμα δεδομένα από διάφορες θέσεις του ελληνικού κόσμου της Γεωμετρικής 
και της Αρχαϊκής περιόδου καταδεικνύουν ότι χαράγματα και άλλα σημεία 
εντοπίζονται κυρίως σε αγγεία πόσης και εμπορικούς αμφορείς και πολύ 
σπανιότερα σε άλλες κατηγορίες σχημάτων. Ταυτόχρονα, αναδεικνύουν ότι 
το περιβάλλον χρήσης των εν λόγω αγγείων είχε κάποιο αντίκτυπο στην αντι-
προσώπευση των διάφορων κατηγοριών. 

Τα χαράγματα και άλλα σημεία που απαντούν στο σύνολο της ενε-
πίγραφης κεραμικής από τη Μεθώνη εντοπίζονται κυρίως στο σώμα (93 
περιπτώσεις) (βλ. Γράφημα 5). Συγκεκριμένα, όπου υπάρχουν σαφή δεδο-
μένα, πρόκειται κυρίως για τον ώμο του αγγείου (26) και σπάνια μόνο για 
την κοιλιά (3). Δευτερευόντως, χαράγματα και άλλα σημεία απαντούν στη 
λαβή (53), σπανιότερα στον λαιμό (28), στο χείλος (23) και στην περιοχή 
της λαβής (15) και εξαιρετικά σπάνια στη βάση (3).1504 Είναι προφανές ότι 
προτιμώνται περίοπτες θέσεις, σε αντίθεση με ό,τι παρατηρείται για πα-
ράδειγμα στην αττική κεραμική της Ύστερης Αρχαϊκής και της Κλασικής 
περιόδου, όπου τα χαράγματα εντοπίζονται κυρίως στη βάση.1505 Ελαφρώς 
διαφορετικές είναι οι τάσεις που απαντούν στα δείγματα με αλφαβητικές 
αποκλειστικά επιγραφές. Στο υποσύνολο αυτό (βλ. Γράφημα 6) τα χαράγμα-
τα εντοπίζονται συνήθως στο σώμα —κυρίως στον ώμο— (10 περιπτώσεις), 
δευτερευόντως στον λαιμό (8), σπανιότερα στο χείλος (5), στη λαβή (4) και 
στην περιοχή της (5) και εξαιρετικά σπάνια στη βάση (1). Η μόνη σημαντική 
διαφορά μεταξύ των δύο ομάδων έγκειται στο ότι η υψηλή αντιπροσώπευση 
κάθε είδους χαραγμάτων στη λαβή του συνόλου των κεραμικών δεν αφορά 
τα αλφαβητικά. Το γεγονός αυτό εξηγείται από την προφανή ακαταλληλό-
τητα της λαβής για τη χάραξη σύνθετων σημείων σε παράταξη, όπως απαι-
τεί η αλφαβητική γραφή. 
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Η προτίμηση της απόδοσης των χαραγμάτων σε περίοπτες θέσεις 
είχε στην περίπτωση των εμπορικών αμφορέων προφανή πρακτικά οφέλη 
κατά τη διακίνηση των αγγείων, συμπεριλαμβανομένης της φόρτωσης και 
εκφόρτωσής τους στα πλοία. Αντίθετα, σε ορισμένα από τα αγγεία πόσης 
η περίοπτη θέση μάλλον εξυπηρετούσε τη διάθεση επίδειξης στο πλαίσιο 
συμποσίων (βλ. Κεφάλαιο 4). Τέλος, τα χαράγματα που αποδίδονται σε ορι-
σμένα άλλα δείγματα επιτραπέζιας κεραμικής συνδέονται με τις ποικίλες 
χρήσεις των εν λόγω αγγείων στον καθημερινό βίο.1506

Στο σύνολο της ενεπίγραφης κεραμικής από το ‘Υπόγειο’ τα δείγμα-
τα που φέρουν γραπτό διάκοσμο (109) υπερέχουν αριθμητικά εκείνων που 
είναι ακόσμητα (82). Η υπεροχή αυτή παρατηρείται τόσο σε επίπεδο συνό-

Γράφημα 5

Η συχνότητα εμφάνισης σημείων  

στα διάφορα τμήματα των ενεπίγραφων 

κεραμικών από το ‘Υπόγειο’.
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λου, όσο και στις επιμέρους κατηγορίες της κεραμικής από τον Θερμαϊκό 
Κόλπο και της επείσακτης κεραμικής. Συγκεκριμένα, απαντούν πενήντα 
ένα δείγματα με γραπτό διάκοσμο έναντι τριάντα ένα ακόσμητων στην πε-
ρίπτωση της κεραμικής από τον Θερμαϊκό Κόλπο και πενήντα οκτώ έναντι 
πενήντα ένα αντίστοιχα στην περίπτωση της επείσακτης. Ωστόσο, όλη η 
επείσακτη ακόσμητη ενεπίγραφη κεραμική συνίσταται σε εμπορικούς αμ-
φορείς, ενώ αντίθετα όλοι οι ενεπίγραφοι μακεδονικοί εμπορικοί αμφορείς 
είναι κοσμημένοι. Η κοσμημένη ενεπίγραφη κεραμική από το ‘Υπόγειο’ πε-
ριλαμβάνει αγγεία με γραμμικό κυρίως διάκοσμο. Τα αγγεία με εικονιστικό 
διάκοσμο περιορίζονται σε ελάχιστες κοτύλες που φέρουν ένα ή περισσότε-
ρα πτηνά σε κάθε όψη.1507 Μολονότι πρόκειται κυρίως για κοτύλες με πτηνά, 
τα αγγεία αυτά δεν παρουσιάζουν επιγραφές, όπως δύο γνωστά παράλληλά 
τους από τις Πιθηκούσσες (ποτήρι του Νέστορα) και την Ερέτρια.1508

Γενικά, δεν παρατηρείται οργανική σχέση ανάμεσα στα εγχάρακτα 
και άλλα σημεία από τη μία πλευρά και στον διάκοσμο του αγγείου από την 
άλλη. Μάλιστα σε πολλές περιπτώσεις τα σημεία αποδίδονται πάνω σε γρα-
πτά μοτίβα αλλοιώνοντάς τα. Αξιόλογες εξαιρέσεις αποτελούν το ευβοϊκό 
ποτήρι του Ακεσάνδρου (αρ. 2) και η κοτύλη από τον Θερμαϊκό Κόλπο με 
αρ. 35. Στην περίπτωση του αγγείου με αρ. 2, μακροσκελής επιγραφή έχει 
αποδοθεί κατά μήκος της μέγιστης διαμέτρου του αγγείου αμέσως κάτω 
από το άνω πέρας του γανώματος που καλύπτει την κοιλιά του.1509 Διαφορε-
τική είναι η περίπτωση της κοτύλης με αρ. 35 που φέρει το μόνο αναμφίβο-
λα εικονιστικό γκραφίτο (graffito) από το ‘Υπόγειο’, το οποίο είχε αποδοθεί 
πριν τη θραύση του αγγείου. Ο λαιμός και η κεφαλή πτηνού που αποδίδο-
νται στο graffito σχετίζονται προφανώς με τα γραπτά πτηνά που αποδίδο-graffito σχετίζονται προφανώς με τα γραπτά πτηνά που αποδίδο- σχετίζονται προφανώς με τα γραπτά πτηνά που αποδίδο-
νται στον ώμο της κοτύλης. Graffitο πτηνόμορφου όντος(;) έχει αποδοθεί 
και σε ευβοϊκή κοτύλη με γραμμικό διάκοσμο από την Αμαθούντα, η οποία 
χρονολογείται και αυτή στον ύστερο 8ο αιώνα π.Χ.1510 

Στη συντριπτική του πλειονότητα (141 από τα 191 δείγματα) το εξε-
ταζόμενο υλικό προέρχεται από τη φάση επίχωσης του ‘Υπογείου’ και χρο-
νολογείται στον ύστερο 8ο και στις αρχές του 7ου αιώνα π.Χ. Μόνον ο κο-
ρινθιακός αμφορέας με αρ. 103, ο οποίος προέρχεται από την ίδια επίχωση, 
χρονολογείται πρωιμότερα, εντός του 8ου αιώνα π.Χ.1511 Πολύ λιγότερα (50) 
είναι τα ενεπίγραφα δείγματα από την ενδιάμεση φάση και τη φάση κατοί-
κησης, οι οποίες καλύπτουν κυρίως τον 7ο και 6ο αιώνα π.Χ. Ανάμεσα στα 
δείγματα αυτά, ξεχωρίζουν δύο μικρά σύνολα, ένα χιακών αμφορέων (αρ. 
177–182) και ένα άλλο αττικών αμφορέων τύπου SOS (αρ. 24, 173–175). 
Ιδιαίτερο εύρημα για το σύνολο της κεραμικής του ‘Υπογείου’ αποτελεί ένα 
αττικό μελαμβαφές αγγείο (αρ. 25), το οποίο παρείσφρησε στα ανώτερα 
στρώματα της ανασκαφής και ανάγεται στο δεύτερο τέταρτο του 4ου αιώνα 
π.Χ., λίγο πριν την καταστροφή της θέσης από τον Φίλιππο Β΄.

Τέλος, ειδικής μνείας χρήζουν ορισμένα σημεία που απαντούν σπά-
νια στο υλικό από το ‘Υπόγειο’. Χαρακτηριστική περίπτωση αποτελούν τα 
γραπτά (dipinti), τα οποία περιορίζονται σε μόλις έξι (αρ. 26, 31, 34, 80, 94, 
132) ή πιθανώς οκτώ (αρ. 16 και 115) δείγματα. Σε τέσσερις περιπτώσεις 
πρόκειται για μία ή δύο γραμμές που αποδίδονται κάτω από τη λαβή σκύ-
φου ή κοτύλης με το ίδιο γάνωμα που χρησιμοποιείται για τη διακόσμηση 
του αγγείου (αγγεία από τον Θερμαϊκό Κόλπο με αρ. 26, 31, 34 και επείσα-
κτο με αρ. 94). Στις υπόλοιπες περιπτώσεις πρόκειται για κάπως πιο σύν-
θετο σημείο που αποδίδεται σε εμπορικό αμφορέα. Μόνο στην περίπτωση 
του λέσβιου αμφορέα με αρ. 132 το γραπτό σημείο έχει αποδοθεί μετά την 
όπτηση. Στους αμφορείς με αρ. 16 και 115 απαντούν σημεία, ο χαρακτήρας 
των οποίων παραμένει ασαφής. Με εξαίρεση τις κοιλότητες που εντοπίζο-
νται στη γένεση των λαβών αμφορέων διάφορων τύπων, πολύ σπάνια είναι 
τα χαράγματα και εμπίεστα σημεία που έχουν αποδοθεί πριν από την όπτη-
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ση.  Ένα τέτοιο χάραγμα απαντά στον σαμιακό αμφορέα με αρ. 17 και ένα 
εμπίεστο σημείο στο μικρό ανοικτό αγγείο από τον Θερμαϊκό Κόλπο με αρ. 
39. Τυχαίο είναι ίσως το εχγάρακτο σημείο στον επείσακτο εμπορικό αμφο-
ρέα άγνωστης προέλευσης με αρ. 150, όπως σχεδόν σίγουρα είναι τυχαία 
και εκείνα στα αγγεία με αρ. 113 και 170.

Συνοπτικά, η ενεπίγραφη κεραμική από τη Μεθώνη περιλαμβάνει 
κυρίως επείσακτα και δευτερευόντως αγγεία από τον Θερμαϊκό Κόλπο. Αρ-
κετά αγγεία από τον Θερμαϊκό Κόλπο φέρουν αλφαβητικά χαράγματα, γε-
γονός που αποδεικνύει την πρώιμη χρήση της αλφαβητικής γραφής στην 
ίδια τη Μεθώνη. Η κεραμική καλύπτει διάφορες κατηγορίες σχημάτων, 
αλλά καλύτερα αντιπροσωπεύονται οι εμπορικοί αμφορείς και τα αγγεία 
πόσης, σπανιότερα τα αγγεία μετάγγισης και τα αποθηκευτικά, ενώ απου-
σιάζουν τα μαγειρικά σκεύη. Κατά κανόνα, τα χαράγματα καταλαμβάνουν 
περίοπτη θέση πάνω στο αγγείο και δεν συνδέονται με τον διάκοσμό του.

3.4.3 Η Μεθώνη ως αποικία και εμπορικό κέντρο
Η ανακάλυψη πλούσιου αρχαιολογικού υλικού του ύστερου 8ου αιώνα π.Χ. 
στη Μεθώνη προσφέρεται για συνδυαστική εξέταση με τη γραπτή παράδο-
ση για την ίδρυση της ερετριακής αποικίας στη θέση στα 733/2 π.Χ. Η πα-
ράδοση αυτή βασίζεται στα Αίτια Ελληνικά (293a–b) του Πλουτάρχου, όπου 
μνημονεύεται ότι τους Ερετριείς που ίδρυσαν τη Μεθώνη είχαν προηγου-
μένως εκδιώξει από την Κέρκυρα Κορίνθιοι που ίδρυσαν στο νησί δική τους 
αποικία, γεγονός που ανάγεται γενικά στο 734/3 π.�. με βάση τη μαρτυ-
ρία του Στράβωνα (Γεωγραφικά 6.2.4).1512 Ακόμα και πριν από την έναρξη 
των ανασκαφών στη Μεθώνη, οι περισσότεροι μελετητές αποδέχονταν την 
ιστορικότητα της πληροφορίας του Πλουτάρχου και την ιδρυτική χρονολο-
γία του 733/2 π.Χ.,1513 η οποία βέβαια δεν συνεπάγεται την ιστορικότητα 
ολόκληρης της σχετικής αφήγησης. Ορισμένοι όμως είχαν εκφράσει επι-
φυλάξεις και προβληματισμούς για το ζήτημα αυτό,1514 τονίζοντας συχνά 
την ένδεια αρχαιολογικών ευρημάτων που να τεκμηριώνουν την ευβοϊκή 
παρουσία στην αρχαία πόλη της Κέρκυρας, όπου έχουν διεξαχθεί ανασκα-
φές.1515 Μάλιστα ορισμένοι μελετητές αμφισβήτησαν την ίδια την ύπαρξη 
αποικίας στη Μεθώνη.1516

Απάντηση στους προβληματισμούς αυτούς έδωσε, με βάση τις γρα-
πτές πηγές, ο Μιχαήλ Σακελλαρίου, ο οποίος επισήμανε ότι η πληροφο-
ρία του Πλουτάρχου για την αποπομπή των αποίκων που επέστρεφαν από 
την Κέρκυρα στην Ερέτρια βρίσκει παράλληλο στην καλύτερα τεκμηριω-
μένη αφήγηση του Ηροδότου (Ιστορίες 4.156) για την επιστροφή των Θη-
ραίων αποίκων από την Κυρήνη.1517 Περαιτέρω στήριξη στο επιχείρημα για 
την αξιοπιστία του βασικού πυρήνα της αφήγησης του Πλουτάρχου για τη 
Μεθώνη παρέχει η ακόλουθη ανάλυση των αρχαιολογικών ευρημάτων του 
‘Υπογείου’, η οποία βασίζεται στο Κεφάλαιο 2 και στις προηγούμενες ενό-
τητες του Κεφαλαίου 3, χωρίς όμως να περιορίζεται μόνο στη μαρτυρία 
της ενεπίγραφης κεραμικής του ‘Υπογείου’. Η ανάλυση αυτή συμβάλλει 
στην καλύτερη κατανόηση αλλά και στον κριτικό έλεγχο της μαρτυρίας του 
Πλουτάρχου.1518 

Παρ’ ότι περιορισμένη, η αρχαιολογική έρευνα στη Μεθώνη έχει τεκ-
μηριώσει επαρκώς ότι η θέση κατοικείτο πριν από την παραδεδομένη χρο-
νολογία της ίδρυσης της ευβοϊκής αποικίας,1519 όπως άλλωστε μαρτυρεί και 
το εν λόγω χωρίο του Πλουτάρχου. Η ίδρυση της αποικίας στη θέση μπορεί 
να συνδεθεί με μία μεγάλη αλλαγή στον χαρακτήρα της κεραμικής. Με το 
κεραμικό σύνολο από το ‘Υπόγειο’, στο οποίο αντιπροσωπεύεται μεγάλη 
ποσότητα και ποικιλία εισαγωγών (ιδιαίτερα εμπορικών αμφορέων) από το 
κεντρικό και το ανατολικό Αιγαίο, αντιδιαστέλλονται τα ευρήματα από αρ-
χαιολογικά στρώματα πρωιμότερων φάσεων της Πρώιμης Εποχής του Σι-
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δήρου, τα οποία παρουσιάζουν γενικά τοπικό χαρακτήρα. Βέβαια, νοτιο-
ελλαδικές επιρροές είναι εμφανείς στην κεραμική τοπικής παραγωγής από 
τη Μεθώνη (βλ. Κεφάλαιο 2), αλλά και τη γειτονική Πύδνα1520 ήδη κατά 
τον 9ο και πιθανώς τον 10ο αιώνα π.Χ., ωστόσο, αυτές δεν παρουσιάζουν 
την ποσότητα και την ποικιλία που απαντά κατά τον 8ο αιώνα π.Χ. Αυτή 
ακριβώς η ποσότητα και η ποικιλία της επείσακτης κεραμικής είναι χαρα-
κτηριστική για τις ελληνικές αποικίες στη Μεσόγειο και δεν απαντά γενι-
κά στις μητροπόλεις των ίδιων αποικιών κατά την εξεταζόμενη περίοδο.1521 
Στη βιβλιογραφία για τον ελληνικό αποικισμό αλλαγές ανάλογες της προα-
ναφερθείσας συνδέονται με την ίδρυση μίας αποικίας, η οποία εκλαμβάνε-
ται συνήθως ως γεγονός που συντελέστηκε σε μία συγκεκριμένη χρονική 
στιγμή.1522 Αντίθετα, στην περίπτωση της Μεθώνης θεωρείται πιθανότερο 
ότι οι άποικοι έφθασαν διαδοχικά, σε κάποιο βάθος χρόνου, και εγκαταστά-
θηκαν με τη σύμφωνη γνώμη των γηγενών σε μία θέση, η οποία τους ήταν 
ήδη γνωστή.1523

Η αλλαγή στον κεραμικό ορίζοντα της Μεθώνης τοποθετείται, με 
βάση το εύρημα του ‘Υπογείου’, στη μετάβαση από το τρίτο στο τελευταίο 
τέταρτο του 8ου αιώνα π.Χ., δηλαδή κατά την περίοδο που υποδεικνύει το 
χωρίο του Πλουτάρχου. Στην περίοδο αυτή, η οποία αντιπροσωπεύεται από 
το υλικό της φάσης επίχωσης του ‘Υπογείου’, αντιστοιχεί υστερογεωμετρι-
κή ΙΙ (ή υστερογεωμετρική) λεπτή, καλά χρονολογημένη κεραμική διαφο-
ρετικών τοπικών εργαστηρίων του Αιγαίου: κορινθιακών (Κεφάλαιο 2), ατ-
τικών (Κεφάλαιο 2 και ενότητα 3.3.2.1), ευβοϊκών (Κεφάλαιο 2 και ενότητα 
3.3.2.2), κυκλαδικών (ενότητα 3.3.2.3), ιωνικών (Κεφάλαιο 2 και ενότητα 
3.3.2.4), αιολικών (ενότητα 3.3.2.5). Η ‘ευτυχής σύμπτωση’ της χρονολόγη-
σης που υποδεικνύουν οι αρχαιολογικές και ιστορικές μαρτυρίες έχει εξαι-
ρετικό ενδιαφέρον, γιατί σε μία πρώτη ματιά φαίνεται: 

α να επαληθεύει τη σχετική συνοχή του χρονικού του αποικισμού 
που προκύπτει από τον συνδυασμό των πληροφοριών του Θουκυ-
δίδη και του Ευσέβιου1524 και, στην περίπτωση της Μεθώνης, του 
Πλουτάρχου· και 

β να επιβεβαιώνει την παραδοσιακή, σχετική και απόλυτη χρονολό-
γηση του Αιγαίου της περιόδου.1525 

Παρά ταύτα, και τα δύο αυτά συμπεράσματα δεν πρέπει να γίνουν 
αυτομάτως αποδεκτά, γιατί εμπεριέχουν ορισμένες αβεβαιότητες. Μέρος 
του προβλήματος έγκειται στο γεγονός ότι η κεραμική από το ‘Υπόγειο’ δεν 
αντιπροσωπεύει κατ’ ανάγκη το πρωιμότερο μεγάλο σύνολο νοτιοελλαδι-
κής κεραμικής από τη Μεθώνη.1526 Αυτό μένει να επιβεβαιωθεί από μία γε-
νικότερη και διαχρονική επισκόπηση της αρχαιολογίας της θέσης.1527 Άλλα 
προβλήματα σχετικά με την εν λόγω ‘σύμπτωση’ αφορούν το ίδιο το χρονο-
λογικό σύστημα του ελληνικού κόσμου της εποχής, το οποίο παρουσιάζει 
αδυναμίες και κυκλικά επιχειρήματα και χρήζει ελέγχου στη βάση εφαρμο-
γών ραδιοχρονολόγησης και δενδροχρονολόγησης (βλ. την ενότητα 3.1.3). 
Είναι προφανές ότι η περίπτωση της Μεθώνης προσφέρεται για έναν τέτοιο 
έλεγχο, δεδομένης της σχετικά καλής διατήρησης ανασκαφικών συνόλων 
των πρώιμων ιστορικών χρόνων και της αφθονίας καλά χρονολογημένης 
κεραμικής από διάφορες περιοχές.

Το κείμενο του Πλουτάρχου δεν διευκρινίζει το κίνητρο για την ίδρυ-
ση της αποικίας στη Μεθώνη, αλλά τα αρχαιολογικά ευρήματα του ‘Υπο-
γείου’ δείχνουν ότι η θέση αναδείχθηκε σε εμπορικό κόμβο σχεδόν αμέσως 
μετά την παραδοσιακή χρονολογία ίδρυσης της αποικίας. Η πρόταση για 
τον εμπορικό ρόλο της Μεθώνης που τεκμηριώνεται αναλυτικά παρακάτω 
διαφοροποιείται από διαδεδομένες (και σε κάποιο βαθμό ξεπερασμένες) 
αντιλήψεις σχετικά με το αρχαίο εμπόριο και τον αποικισμό του βόρειου 
Αιγαίου. Στην παλαιότερη βιβλιογραφία, επηρεασμένη κυρίως από το έργο 
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του Moses Finley,1528 ήταν διάχυτη η αντίληψη ότι το εμπόριο κατείχε περι-
φερειακό μόνο ρόλο στην αρχαία ελληνική οικονομία, ιδιαίτερα σε εκείνη 
των πρώιμων ιστορικών χρόνων. Η αντίληψη αυτή που στηριζόταν σε μαρ-
τυρίες αρχαίων συγγραφέων αποδείχθηκε προβληματική, ιδιαίτερα μετα-
ξύ των αρχαιολόγων, οι οποίοι μελετούν τα απτά τεκμήρια της διακίνησης 
διάφορων προϊόντων, ιδίως κεραμικών. Όπως διαπιστώθηκε, το πρόβλημα 
έγκειτο στο διαφορετικό χαρακτήρα των δύο ειδών τεκμηρίων, των κειμέ-
νων από τη μία πλευρά και των αρχαιολογικών ευρημάτων από την άλλη.1529 
Τα κείμενα προσφέρουν σημαντικότατες αλλά σαφώς επιλεκτικές αναφο-
ρές και δεν αποτυπώνουν το εύρος της αρχαίας οικονομίας, στην ανάδειξη 
του οποίου μπορεί να συμβάλει καθοριστικά η συστηματική μελέτη των 
αρχαιολογικών ευρημάτων, με την προϋπόθεση ότι δεν παραβλέπει τους 
περιορισμούς που παρουσιάζει το υλικό. 

Ειδικότερα, οι αρχαιολογικές μαρτυρίες για το εμπόριο στον Θερμαϊ-
κό Κόλπο και γενικότερα στη Μακεδονία της Γεωμετρικής και Πρωτοαρχα-
ϊκής περιόδου δεν έχουν αξιολογηθεί επαρκώς, κυρίως επειδή οι ανασκα-
φές μεγάλης κλίμακας υπήρξαν περιορισμένες μέχρι τις τελευταίες δεκαε-
τίες, ενώ και οι τελικές δημοσιεύσεις του σχετικού υλικού παραμένουν λι-
γοστές. Πάντως, σε μία θεμελιώδη μελέτη για τους  Έλληνες στη Μεσόγειο 
των πρώιμων ιστορικών χρόνων, ο John Boardman υποστήριξε ότι βασικός 
στόχος του αποικισμού στο βόρειο Αιγαίο υπήρξε η εξασφάλιση καλλιερ-
γήσιμων εκτάσεων και όχι η ανάπτυξη του εμπορίου,1530 καθώς και ότι οι 
πρώτοι άποικοι αγνοούσαν τον μεταλλευτικό πλούτο της Μακεδονίας.1531 Οι 
απόψεις αυτές τίθενται σε αμφισβήτηση από τα ευρήματα της Μεθώνης και 
άλλων θέσεων της γεωγραφικής της περιφέρειας. 

Ειδικά για το ζήτημα του μεταλλευτικού πλούτου, τα αρχαιολογικά 
κατάλοιπα του ‘Υπογείου’ και άλλων ανασκαφικών συνόλων της Μεθώνης 
παρέχουν άφθονες μαρτυρίες. Μεταξύ των καταλοίπων μεταλλουργικών 
δραστηριοτήτων που έχουν ανακαλυφθεί, ξεχωριστής μνείας χρήζουν τα 
τμήματα λίθινων μητρών για την παραγωγή των λεγόμενων ‘μακεδονικών 
χαλκών’, οι ποσότητες σκωρίας χαλκού και σιδήρου, καθώς και οι πήλινες 
χοάνες που διατηρούν κατάλοιπα κατεργασίας χαλκού και χρυσού.1532 Τα 
ευρήματα αυτά ενισχύουν την άποψη του Μιχάλη Τιβέριου, σύμφωνα με 
την οποία ήταν τα κοιτάσματα χρυσού του ποταμού Γαλλικού που προσήλ-
κυσαν τους Ευβοείς στη γειτονική Αγχίαλο/Σίνδο,1533 μία θέση όπου έχουν 
ανακαλυφθεί και κατάλοιπα κατεργασίας χαλκού.1534 Περαιτέρω, κατά τον 
John Papadopoulos, ο χαλκός όχι μόνο προσήλκυσε αποίκους αλλά και χά-, ο χαλκός όχι μόνο προσήλκυσε αποίκους αλλά και χά-
ρισε το όνομά του στη Χαλκιδική.1535 Διαφαίνεται, συνεπώς, ότι ο μεταλλευ-
τικός πλούτος της Μακεδονίας αποτέλεσε βασικό κίνητρο για τον αποικι-
σμό της και την ανάπτυξη των εμπορικών επαφών της.1536 Το ζήτημα αυτό 
είναι βέβαια πολύ πιο σύνθετο από ό,τι υποδεικνύει μία άποψη που εκ-
φράστηκε πρόσφατα, σύμφωνα με την οποία «. . . από τον 8ο αιώνα π.Χ. οι 
Ευβοείς έφερναν στη Μακεδονία αγγεία, τα οποία αντάλλασσαν με ντόπιο 
χρυσό».1537 Όπως θα διαφανεί παρακάτω, οι Ευβοείς δεν ήταν οι μόνοι που 
έφερναν αγγεία στη Μακεδονία και —κυρίως— οι γηγενείς δεν ήταν αδαείς 
στο εμπόριο (βλ. την ενότητα 3.4.4).

Στην κατανόηση όψεων του εμπορίου στον Θερμαϊκό Κόλπο και στη 
Μακεδονία της εποχής συμβάλλει και η μαρτυρία της κεραμικής. Στη σειρά 
χαρτών που συνοδεύουν προηγούμενες ενότητες του κεφαλαίου αποτυπώ-
νεται η διασπορά πολλών επείσακτων κεραμικών τύπων σε ενενήντα περί-
που θέσεις του βόρειου Αιγαίου. Η αποτύπωση αυτή αποσκοπεί στην απο-
κατάσταση μίας ισορροπίας στην έρευνα των εμπορικών επαφών εντός του 
γεωγραφικού αυτού χώρου, αλλά και μεταξύ αυτού και άλλων γεωγραφικών 
ενοτήτων. Η ίδια αποτύπωση αναδεικνύει τον εξαιρετικά πλούσιο και ποι-
κίλο χαρακτήρα της επείσακτης κεραμικής στην ίδια τη Μεθώνη και υπο-
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δεικνύει τον κομβικό ρόλο της θέσης. Τον ρόλο αυτό της Μεθώνης συνέλα-
βε πρώτος ο Nicholas Hammond, ο οποίος θεωρούσε ότι η θέση συνέβαλε 
καθοριστικά στην εντατικοποίηση των εμπορικών επαφών της Μακεδονίας 
με το νότιο Αιγαίο.1538 Μάλιστα, ο βρετανός ιστορικός επιχειρηματολογούσε 
για το θέμα αυτό σε μία εποχή (1972) που η θέση της Μεθώνης δεν ήταν 
γνωστή στη διεθνή βιβλιογραφία1539 και οι κεραμικές και άλλες εισαγωγές 
από το νότιο Αιγαίο που είχαν βρεθεί στη Μακεδονία ήταν ελάχιστες. Η 
αρχαιολογική έρευνα στο ‘Υπόγειο’ και τα ευρήματα που παρουσιάζονται 
δικαιώνουν σε μεγάλο βαθμό τις απόψεις του Hammond και επιβάλλουν 
μία αναθεώρηση του εμπορικού ρόλου της Μεθώνης και της γεωγραφικής 
της περιφέρειας.

Στο εξεταζόμενο σύνολο ενεπίγραφης κεραμικής περιλαμβάνονται 
εισαγωγές από την Κόρινθο, την Αττική, την Εύβοια, τις Κυκλάδες, την Ιωνία 
και την Αιολίδα, ενώ στο υπόλοιπο υλικό από τον ίδιο χώρο περιλαμβάνονται 
εισαγωγές και από περιοχές εκτός Αιγαίου, συγκεκριμένα τη Φοινίκη (βλ. 
την ενότητα 3.4.4).1540 Μάλιστα, σε αρκετές περιπτώσεις οι εν λόγω εισαγω-
γές είναι από τις πρωιμότερες όχι μόνο στη Μακεδονία, αλλά και στο βόρειο 
Αιγαίο γενικότερα. Η επείσακτη αυτή κεραμική δεν τεκμηριώνει βέβαια την 
ύπαρξη απευθείας επαφών ανάμεσα στη Μεθώνη και σε όλες τις προανα-
φερθείσες περιοχές, όμως το πλήθος και η ποικιλία της υποδεικνύουν τη 
σχετική πυκνότητα των επαφών της θέσης.1541 Επιπλέον, η κεραμική αυτή 
είναι ενδεικτική του μεγάλου όγκου των εμπορευμάτων που διακινούνταν, 
όπως υποστήριξε ο Robin Osborne αναφορικά με την ποσότητα της επεί-
σακτης λεπτής κεραμικής στις Πιθηκούσσες του ύστερου 8ου αιώνα π.Χ.1542 
Στην περίπτωση της Μεθώνης, ενδείξεις για συστηματικό εμπόριο αξιόλο-
γης κλίμακας προσφέρει όχι μόνο η κεραμική αυτή, αλλά κυρίως οι εμπορι-
κοί αμφορείς, η σχετική μαρτυρία των οποίων είναι σαφώς πιο βαρύνουσα 
από εκείνη της λεπτής κεραμικής,1543 και γι’ αυτό εξετάζεται λεπτομερέστε-
ρα. Όπως έχει ειπωθεί χαρακτηριστικά, «Amphoras have long been recog- έχει ειπωθεί χαρακτηριστικά, «Amphoras have long been recog-έχει ειπωθεί χαρακτηριστικά, «Amphoras have long been recog- ειπωθεί χαρακτηριστικά, «Amphoras have long been recog-ειπωθεί χαρακτηριστικά, «Amphoras have long been recog- χαρακτηριστικά, «Amphoras have long been recog-χαρακτηριστικά, «Amphoras have long been recog-, «Amphoras have long been recog-
nized as the sine qua non for studying the history of ancient commerce 
and trade...»1544 Στην περίπτωση του υλικού από το ‘Υπόγειο’, αξιόπιστες εν-Στην περίπτωση του υλικού από το ‘Υπόγειο’, αξιόπιστες εν-
δείξεις για το εμπόριο παρέχει το πλήθος και η ποικιλία των αμφορέων αλλά 
και των χαραγμάτων και άλλων σημείων που αυτοί φέρουν. Μάλιστα, τα χα-
ράγματα αυτά παρουσιάζουν ενίοτε μία συστηματικότητα που επιτρέπει την 
καλύτερη κατανόηση του ρόλου τους (βλ. την ενότητα 3.4.4).

Η εύρεση μεγάλου πλήθους αμφορέων διαφορετικής προέλευσης στη 
φάση επίχωσης του ‘Υπογείου’ (βλ. Πίνακα 1) αποδεικνύει ότι η γενικευ-
μένη παραγωγή αυτού του τύπου αγγείου στο Αιγαίο αποτελεί εξέλιξη όχι 
του 7ου αιώνα π.Χ., όπως θεωρείται γενικά,1545 αλλά του 8ου. Είναι βέβαια 
γνωστό ότι η παραγωγή μεμονωμένων τύπων εμπορικών αμφορέων, όπως 
οι SOS, αρχίζει πριν από τα τέλη του 8ου αιώνα π.Χ., όμως η εμφάνιση των 
περισσότερων τύπων τοποθετείται γενικά στον προχωρημένο 7ο. Ενδείξεις 
για μία πρωιμότερη χρονολόγηση δεν απουσιάζουν από τη βιβλιογραφία, 
αλλά περιορίζονται σε αναφορές σε αδημοσίευτο υλικό ή σε δημοσιεύσεις 
ελάχιστων δειγμάτων από θέσεις εκτός Αιγαίου, κυρίως από το Ισραήλ, τις 
Πιθηκούσσες, την Καρχηδόνα και την Toscanos στην Ισπανία. Το εύρημα 
του ‘Υπογείου’ που προέρχεται από ένα κλειστό σύνολο με καλά χρονολογη-
μένη κεραμική από διάφορες περιοχές, επιβεβαιώνει τις ενδείξεις για μία 
υψηλότερη χρονολόγηση στον ύστερο 8ο αιώνα π.Χ., καλύπτοντας επιπλέ-
ον μία πλειάδα τύπων εμπορικών αμφορέων διαφορετικής προέλευσης. 

Οι αμφορείς από τη φάση επίχωσης του ‘Υπογείου’ πιθανώς συνθέ-
τουν το πιο πλούσιο σύνολο πρώιμων εμπορικών αμφορέων σε ολόκληρο το 
Αιγαίο. Τα αγγεία αυτά, τα οποία κατέφθαναν στη Μεθώνη από διάφορες 
περιοχές εντός και εκτός Αιγαίου, πιθανότατα περιείχαν κυρίως τρόφιμα σε 
στερεή και υγρή μορφή (βλ. την ενότητα 3.3.3.1).1546 Η υψηλή ζήτηση για τα 



231 

προϊόντα αυτά, στις πρώτες δεκαετίες μετά την παραδοσιακή χρονολογία 
ίδρυσης της αποικίας, σχετίζεται κατά πάσα πιθανότητα με τις αυξημένες 
και κυρίως τις διαφοροποιημένες ανάγκες που προέκυπταν από την άφιξη 
αποίκων.1547 Η συγκέντρωση εμπορικών αμφορέων στη Μεθώνη υποδει-
κνύει ότι η εκτεταμένη διακίνηση των αγγείων του τύπου αποτελεί εξέλι-
ξη της  Ύστερης Γεωμετρικής και όχι της Αρχαϊκής και Κλασικής περιόδου, 
όπως δείχνουν τα ναυάγια που έχουν ως σήμερα εντοπισθεί σε διάφορες 
περιοχές της Μεσογείου (αλλά εκτός του βόρειου Αιγαίου).1548 Επιπλέον, 
το εύρημα της Μεθώνης υποδηλώνει ότι η εντατικοποίηση του εμπορίου 
σε αγροτικά προϊόντα αποτελεί εξέλιξη του δεύτερου μισού του 8ου αιώνα 
π.Χ. και συνδέεται πιθανότατα με το φαινόμενο του αποικισμού. Η σύνδε-
ση των δύο αυτών φαινομένων έχει ως σήμερα μάλλον παραγνωρισθεί από 
τη σχετική βιβλιογραφία,1549 η μελέτη, ωστόσο, του συνόλου του ‘Υπογείου’ 
μπορεί να συμβάλει καθοριστικά στην αναθεώρηση παγιωμένων αντιλήψε-
ων για την οικονομία της περιόδου.

Ο ρόλος της Μεθώνης ως εμπορικού κέντρου δεν περιορίζεται στον 
ύστερο 8ο και στις αρχές του 7ου αιώνα π.Χ., παρόλο που η συνέχεια του ρό-
λου αυτού δεν αποτυπώνεται επαρκώς στο υλικό από την ενδιάμεση φάση 
και τη φάση κατοίκησης του ‘Υπογείου’, όπου, για παράδειγμα, οι εμπορι-
κοί αμφορείς παρουσιάζονται πολύ λιγότεροι (βλ. Πίνακα 1). Η εντύπωση 
μίας μείωσης είναι σε μεγάλο βαθμό απατηλή διότι: 

α από τις δύο εν λόγω φάσεις προέκυψε πολύ λιγότερο κεραμικό υλι-
κό από ό,τι από τη φάση επίχωσης· 

β η παραγωγή ορισμένων από τους εν λόγω τύπους εμπορικών αμ-
φορέων (των θερμαϊκών, των ‘μεθωναίων’, των λέσβιων σκοτει-
νών τεφρόχρωμων και πιθανώς των ολόβαφων) διεκόπη ή συρρι-
κνώθηκε στην πορεία του 7ου αιώνα· και κυρίως 

Αριθμός δειγμάτων Ελάχιστος αριθμός  
αγγείων

Κάτω απόθεση  
ύστερος 8ος –  
αρχές 7ου αι. π.Χ.

Ενδιάμεση απόθεση
(ύστερος 8ος) –  
μέσος 7ος αι. π.Χ.

Άνω απόθεση
ύστερος 7ος –  
6ος αι. π.Χ. 

‘Μεθωναίοι’ 9 7 8 1 —

Θερμαϊκοί 9 4 9 — —

Κορινθιακοί 1 1 1 — —

Αττικοί SOS 15 7 10 1 4

Σαμιακοί 17 11 15 1 ή 2 0 ή 1

Μιλησιακοί 1 1 1 — —

Χιακοί 12 6 5 ή 6 0 ή 1 6

Λέσβιοι 9 4 9 — —

Ολόβαφοι 8 4 6 ή 7 0 ή 2 0 ή 1

Λοιποί τύποι 24 23 15 3 ή 4 5 ή 6

Πίνακας 1

Ενεπίγραφοι εμπορικοί αμφορείς  

από το ‘Υπόγειο’: προέλευση και 

χρονολόγηση.
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γ το εξεταζόμενο υλικό περιλαμβάνει αποκλειστικά ενεπίγραφους 
αμφορείς, οπότε τα στοιχεία του Πίνακα 1 είναι ενδεικτικά της συ-
χνότητας εμφάνισης χαραγμάτων σε διάφορους τύπους αμφορέ-
ων και όχι της αντιπροσώπευσης των τύπων αυτών στο ‘Υπόγειο’ 
ή στη Μεθώνη γενικότερα.

Άλλωστε, ένα ανασκαφικό σύνολο του πρώτου μισού του 6ου αιώνα 
π.Χ., το οποίο εντοπίζεται σε άλλη θέση της Μεθώνης, απέδωσε πολλούς 
εμπορικούς αμφορείς που εντάσσονται σε διαφορετικούς τύπους και προ-
έρχονται από διαφορετικές περιοχές.1550 Πιο αξιόπιστες είναι οι θετικές εν-
δείξεις του Πίνακα 1, οι οποίες αφορούν τη συνεχή αντιπροσώπευση αμ-
φορέων τύπου SOS και άλλων, αγνώστου τύπου και προέλευσης, καθώς και 
την αύξηση στην αντιπροσώπευση των ενεπίγραφων χιακών αμφορέων.

Συνοψίζοντας, τα ευρήματα από το ‘Υπόγειο’ συμβάλλουν καθορι-
στικά στην άρση των αμφιβολιών σχετικά με την ύπαρξη αποικίας στη Με-
θώνη και τοποθετούν την ίδρυση της αποικίας αυτής στην περίοδο που 
υποδεικνύει η μαρτυρία του Πλουτάρχου. Τα ευρήματα αυτά συμβάλλουν 
περαιτέρω στην κατανόηση όψεων του εμπορίου και της οικονομίας στη 
Μεθώνη και στον Θερμαϊκό Κόλπο, αλλά και γενικότερα στην Ελλάδα των 
πρώιμων ιστορικών χρόνων. Συγκεκριμένα, αποδεικνύουν ότι ήδη κατά τον 
ύστερο 8ο αιώνα π.Χ. παράγονταν εμπορικοί αμφορείς σε πολλές διαφο-
ρετικές περιοχές του ελληνικού κόσμου και διακινούνταν μαζικά σε αξιό-
λογες αποστάσεις. Η ποσότητα του σχετικού υλικού από τη Μεθώνη και η 
απόδοση χαραγμάτων σε αρκετά δείγματά του αποδεικνύουν ότι πρόκειται 
για συστηματικό εμπόριο αξιόλογης κλίμακας, ενώ συνδέουν τη διακίνηση 
αγροτικών προϊόντων εντός των αμφορέων αυτών και με την ανάπτυξη του 
φαινομένου του αποικισμού.

3.4.4. Γηγενείς, Ευβοείς, άλλοι  Έλληνες και ξένοι στη Μεθώνη και  
στον Θερμαϊκό Κόλπο
Η αναγνώριση της ταυτότητας και της δραστηριότητας διάφορων εθνικών 
και φυλετικών ομάδων στη βάση αρχαιολογικών ευρημάτων αποτελεί βα-
σικό ζήτημα της σύγχρονης έρευνας για το εμπόριο και τον αποικισμό. Η 
προσέγγιση του ζητήματος όμως δυσχεραίνεται συχνά από τον ίδιο τον χα-
ρακτήρα του αρχαιολογικού υλικού —ιδιαίτερα εκείνου των προϊστορικών 
και πρώιμων ιστορικών χρόνων— και από ορισμένες αβάσιμες παραδοχές 
των μελετητών. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η επισφαλής εξίσω-
ση της παρουσίας επείσακτης κεραμικής που προέρχεται από μία θέση με 
την παρουσία ανθρώπων από την ίδια θέση.1551 Εξάλλου, η ίδια η διάκρι-
ση εθνικών και φυλετικών ταυτοτήτων είναι σε κάποιο βαθμό συμβατική, 
αφού αυτές κάθε άλλο παρά αμετάβλητες και μονολιθικές παραμένουν, 
ιδίως σε περιβάλλοντα στα οποία έρχονται σε επαφή διαφορετικοί πληθυ-
σμοί.1552	 Ένα τέτοιο περιβάλλον αποτέλεσε η Μεθώνη του ύστερου 8ου και 
των αρχών του 7ου αιώνα π.Χ.

Παραδοσιακά, η αρχαιολογική βιβλιογραφία για θέσεις όπως η Με-
θώνη, οι οποίες αναγνωρίζονται με βάση τη μαρτυρία των αρχαίων συγ-
γραφέων ως ευβοϊκές αποικίες, δίνει μεγάλη έμφαση στα υλικά κατάλοιπα 
που συνδέουν τις θέσεις αυτές με την Εύβοια.1553 Αποκορύφωμα της τάσης 
αυτής αποτελεί η μελέτη Travelling Heroes του Robin Lane Fox, στην οποία 
οι Ευβοείς αναδεικνύονται κυρίαρχοι της Μεσογείου και καρπούνται πολλά 
από τα πολιτισμικά επιτεύγματα που παραδοσιακά αποδίδονται γενικότε-
ρα στους Έλληνες.1554	 Έντονη κριτική στην έμφαση του ρόλου των Ευβοέ-
ων και της αρχαιολογικής του τεκμηρίωσης έχουν ασκήσει αρκετοί μελε-
τητές1555 και κυρίως ο John Papadopoulos.1556 Οι σχετικές εργασίες και η 
κριτική που δέχθηκαν1557 έχουν συμβάλλει καθοριστικά στην έρευνα, αφε-
νός καταδεικνύοντας μεθοδολογικές αδυναμίες και αβάσιμες παραδοχές 
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στην παλαιότερη και σύγχρονη βιβλιογραφία, και αφετέρου αξιοποιώντας 
τη συμβολή της κοινωνικής ανθρωπολογίας αλλά και αναλυτικών εφαρμο-
γών της αρχαιολογίας. 

Σε προγραμματικό επίπεδο, ο John Papadopoulos υποστήριξε εξαρ-John Papadopoulos υποστήριξε εξαρ- Papadopoulos υποστήριξε εξαρ-Papadopoulos υποστήριξε εξαρ- υποστήριξε εξαρ-
χής —και δικαίως— την αποκατάσταση μίας εικόνας που αξιολογεί σφαιρι-
κά τη συμβολή διάφορων εθνικών και φυλετικών ομάδων στις πολιτισμικές 
εξελίξεις της περιόδου, εικόνα την οποία είχε προηγουμένως αναδείξει ο 
David Ridgway1558 αναφορικά με την περίπτωση των Πιθηκουσσών. Προς 
την κατεύθυνση αυτή συνέβαλαν καθοριστικά οι μελέτες του Papadopou-Papadopou-
los για την Τορώνη της Πρώιμης Εποχής του Σιδήρου.1559 Σε γενικότερες 
συζητήσεις, όμως, που αφορούν περιοχές εκτός της Μακεδονίας, η ερμη-
νευτική πρόταση του ίδιου μελετητή τείνει να υποκαταστήσει ένα μοντέλο, 
στο οποίο κυριαρχούν οι Ευβοείς, με ένα άλλο, στο οποίο κυριαρχούν οι Φοί-
νικες.1560 Ως εκ τούτου, στην πρόσφατη βιβλιογραφία για το Αιγαίο και τη 
Μεσόγειο της Πρώιμης Εποχής του Σιδήρου, αναδεικνύεται η αντίληψη ότι 
δύο εθνικές ομάδες κυριαρχούσαν στις εμπορικές και άλλες ανταλλαγές: οι 
Ευβοείς και οι Φοίνικες.1561 Η σχετική συζήτηση κλιμακώθηκε βαθμιαία σε 
μία μάλλον αδιέξοδη πόλωση όχι μόνο ανάμεσα σε Ευβοείς και Φοίνικες, 
αλλά και ανάμεσα σε ορισμένους από τους μελετητές που (φέρονται να) 
υποστηρίζουν τους μεν ή τους δε. Δεν λείπουν μάλιστα στη βιβλιογραφία 
και ατυχείς διατυπώσεις που καθιστούν πιο επίκαιρη από ποτέ την παρατή-
ρηση του Doro Levi το 1950: «Θα έπρεπε να έχουν παρέλθει οι χρόνοι, κατά 
τους οποίους οι αρχαιολόγοι ενόμιζον υποχρέωσίν των να κατέρχωνται εις 
ένοπλον αγώνα υπέρ ή κατά των Φοινίκων.»1562 

Πάντως, από την πρόσφατη κυρίως βιβλιογραφία δεν λείπουν και οι 
συμβιβαστικές προτάσεις, σύμφωνα με τις οποίες Ευβοείς (ή γενικότερα 
Έλληνες) και Φοίνικες συνεργάζονταν κατά περίπτωση.1563 Ωστόσο, και αυ-
τές οι προτάσεις εμμένουν κατά βάση στο μοντέλο της κυριαρχίας των δύο 
και υποτιμούν την αξιόλογη συμβολή άλλων πληθυσμών στις εμπορικές και 
άλλες ανταλλαγές της περιόδου. Είναι δημογραφικά αδύνατο οι Ευβοείς ή/
και οι Φοίνικες να ήταν κυρίαρχοι του εμπορίου και των ανταλλαγών ολό-
κληρης της Μεσογείου κατά την Πρώιμη Εποχή του Σιδήρου.1564 Είναι πολύ 
πιθανότερο ότι στη βαθμιαία εντατικοποίηση των επαφών που παρατηρεί-
ται ιδίως από τον 8ο αιώνα π.Χ. και εξής1565 συνέβαλαν πολλές εθνικές και 
φυλετικές ομάδες,1566 όπως αναγνωρίζεται μάλλον ομόφωνα στην περίπτω-
ση των Πιθηκουσσών.1567 Στο ίδιο συμπέρασμα συνηγορεί και η μαρτυρία 
του υλικού της Μεθώνης.

Η επιμονή στον κυρίαρχο ρόλο Ευβοέων και Φοινίκων ακολουθεί πα-
ρωχημένα ερμηνευτικά μοντέλα σχετικά με τον αποικισμό,1568 αλλά συν-
δέεται και με τη διάδοση που γνώρισε σε περασμένες δεκαετίες η θεωρία 
περί κέντρου και περιφέρειας (world systems theory).1569 Οι αδυναμίες 
της θεωρίας αυτής έχουν αναδειχθεί σαφώς στην πολύ πρόσφατη σχετική 
βιβλιογραφία, η οποία στρέφεται πλέον στη θεωρία των δικτύων (network 
theory).1570 Η θεωρία των δικτύων παρουσιάζεται σαφώς πιο ευέλικτη, κα-
θώς δεν προϋποθέτει ιεραρχήσεις μεταξύ των μερών που συμβάλλουν στις 
επαφές και επιπλέον δίνει έμφαση σε διάφορες κλίμακες ανάλυσης αντί να 
επικεντρώνεται στα βασικότερα φαινόμενα και στη γενική εικόνα. Τέλος, 
η θεωρία αυτή είναι καλύτερα προσανατολισμένη στην κατανόηση της ρευ-
στότητας και της μεταβλητής φύσης των επαφών στον χώρο και στον χρόνο, 
με αποτέλεσμα να παρέχει καλύτερες δυνατότητες ερμηνείας της σύνθετης 
εικόνας των επαφών της Μεθώνης, όπως αυτή αναδεικνύεται από την ενε-
πίγραφη κεραμική του ‘Υπογείου’ και συμπληρώνεται από το υλικό άλλων 
θέσεων του Θερμαϊκού Κόλπου.

Στο πλαίσιο της νέας αντίληψης που βαθμιαία επιφέρει η θεωρία των 
δικτύων είναι δυνατή η αποκατάσταση του ρόλου διάφορων εθνικών ομά-
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δων στις επαφές που αναπτύχθηκαν στο Αιγαίο των πρώιμων ιστορικών 
χρόνων. Ο ρόλος αυτός συχνά παραγνωρίζεται, μερικές φορές μάλιστα χω-
ρίς καν αυτό να γίνεται αντιληπτό. Στην περίπτωση της Μακεδονίας, το 
φαινόμενο αυτό έχει επισημανθεί, αλλά δεν έχει ακόμα αποκατασταθεί.1571 
Στην αποκατάσταση του ρόλου των διάφορων εθνικών ή/και φυλετικών 
ομάδων μπορούν να συμβάλουν καθοριστικά τα ευρήματα από τη Μεθώνη, 
τα οποία προσφέρουν στοιχεία για τη δράση των γηγενών, των Ευβοέων, 
άλλων Ελλήνων, ίσως ακόμα και ξένων στην ίδια τη θέση, αλλά και στην 
ευρύτερη περιοχή του Θερμαϊκού Κόλπου. Στα στοιχεία αυτά συγκαταλέ-
γονται κυρίως οι επιγραφές, οι οποίες, όπως σημειώνεται στο Κεφάλαιο 
4, είναι όλες στην ελληνική γλώσσα αλλά αντιπροσωπεύουν διαφορετικά 
αλφάβητα, και ίσως διαλέκτους, αλλά και η κεραμική που προέρχεται από 
διάφορες περιοχές εντός Αιγαίου όμως περιλαμβάνει και ορισμένα (αδημο-
σίευτα) ευρήματα από τη Φοινίκη (για τα οποία βλ. παρακάτω).

Όπως προαναφέρθηκε, η θέση της Μεθώνης κατοικείτο πριν από την 
παραδοσιακή χρονολόγηση ίδρυσης της ευβοϊκής αποικίας, αλλά η αναγνώ-
ριση της ταυτότητας των γηγενών περιπλέκεται από μυθιστορικές αφηγή-
σεις.1572 Ορισμένες πηγές, μεταξύ αυτών και το χωρίο του Πλουτάρχου που 
εξετάζεται στο Κεφάλαιο 1, αναφέρονται σε Θράκες στην Πιερία. Αυτούς 
θεωρεί ο Μιχάλης Τιβέριος ότι βρήκαν στη Μεθώνη οι πρώτοι άποικοι,1573 
ενώ, αντίθετα, ο Nicolas Hammond θεωρεί ότι οι Μακεδόνες εκδίωξαν το 
θρακικό φύλο των Πιέρων από τη Μεθώνη πριν από την έλευση των πρώτων 
αποίκων.1574 Την επικράτηση των Μακεδόνων στη βόρεια Πιερία πριν από 
τα μέσα του 8ου αιώνα π.Χ. υποστηρίζει και ο Μάνθος Μπέσιος, σύμφωνα 
μάλιστα με τα πορίσματα της πρόσφατης αρχαιολογικής έρευνας.1575 Συνε-
πώς, κατά πάσα πιθανότητα, Μακεδόνες ήταν αυτοί που ‘υποδέχθηκαν’ 
τους πρώτους αποίκους και η ‘υποδοχή’ αυτή ήταν γενικά ειρηνική.1576

Η παρουσία και η δραστηριότητα των γηγενών στη Μεθώνη αναδει-
κνύεται ελάχιστα από την κεραμική από τον Θερμαϊκό Κόλπο που εξετάζε-
ται, η οποία αποτελεί μικρό μόνο δείγμα της ποσότητας και της ποικιλίας 
του υλικού που αντιπροσωπεύεται στο ‘Υπόγειο’. Το ίδιο ανασκαφικό περι-
βάλλον έχει δώσει κατάλοιπα διάφορων βιοτεχνικών δραστηριοτήτων (π.χ. 
τμήματα από μήτρες που χρησίμευαν για την παραγωγή ‘μακεδονικών χαλ-
κών’), ορισμένες από τις οποίες πρέπει να αποδοθούν σε γηγενείς τεχνίτες 
(βλ. ενότητα 3.4.3). 

Η εμπλοκή των γηγενών στην οικονομία της Μεθώνης δεν περιορί-
ζεται κατ’ αποκλειστικότητα στη βιοτεχνία αλλά επεκτείνεται και στο εμπό-
ριο. Βέβαια, είναι γενικώς παραδεκτό ότι οι πληθυσμοί της Μακεδονίας 
απείχαν από το θαλάσσιο εμπόριο κατά την Πρώιμη Εποχή του Σιδήρου,1577 
όπως και κατά την Εποχή του Χαλκού.1578 Μόνο ο John Papadopoulos έχει 
εξετάσει λακωνικά αυτό το ενδεχόμενο, για να το απορρίψει, λόγω της έν-
δειας σχετικών ενδείξεων.1579 Ωστόσο, σχετικές ενδείξεις υπάρχουν και εκ-
πορεύονται όχι τόσο από την ανακάλυψη εξαγωγών λεπτής μακεδονικής 
κεραμικής στη Σκύρο ή στην Εύβοια,1580 αλλά κυρίως από τη διακίνηση των 
θερμαϊκών αμφορέων (ενότητα 3.2.6.2). Η εκκίνηση της παραγωγής αμ-
φορέων του εν λόγω τύπου στη Μακεδονία ήδη από τον πρώιμο 8ο αιώνα 
π.Χ. συνιστά μία πρωτοπόρα εξέλιξη, η σημασία της οποίας για το εμπόριο 
και την οικονομία του Αιγαίου δεν έχει ακόμα κατανοηθεί επαρκώς. Προ-
βληματική για την κατανόηση της εξέλιξης αυτής αποτελεί η σύνδεση της 
παραγωγής και διακίνησης των αμφορέων αυτών με την εμπορική δραστη-
ριότητα των Ευβοέων,1581 σύνδεση η οποία δεν θεωρείται πειστική για τους 
λόγους που συζητήθηκαν στην ενότητα 3.2.6.2 και μπορούν να συνοψι-
στούν ως εξής. Η έναρξη της παραγωγής των θερμαϊκών αμφορέων προη-
γείται χρονικά της έναρξης της παραγωγής εμπορικών αμφορέων στο νότιο 
και στο ανατολικό Αιγαίο. Πέραν της Ερέτριας, καμία άλλη θέση στο νησί ή 
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στον Ευβοϊκό Κόλπο, καμία ευβοϊκή αποικία και γενικά καμία θέση εκτός 
βόρειου Αιγαίου δεν έχει δώσει αξιόλογα σύνολα αμφορέων αυτού του τύ-
που. Περαιτέρω, στις ευβοϊκές αποικίες και στα εμπόρια οι εν λόγω αμφο-
ρείς αποτελούν μικρό μόνο τμήμα του μάλλον πλούσιου ρεπερτορίου της 
επείσακτης κεραμικής, συμπεριλαμβανομένων των εμπορικών αμφορέων. 
Αντίθετα, οι θερμαϊκοί αμφορείς αντιπροσωπεύονται άφθονα σε πολλές θέ-
σεις εντός του ομώνυμου Κόλπου, αλλά και σε άλλες θέσεις του βόρειου 
Αιγαίου, ιδίως στη Θάσο και στην Τροία (βλ. Χάρτες 5 και 6). Επομένως, το 
βασικό δίκτυο διακίνησης των θερμαϊκών αμφορέων κάλυπτε το βόρειο και 
όχι το κεντρικό Αιγαίο, γεγονός που ευνοεί την υπόθεση ότι στην παραγω-
γή και στη διακίνηση αυτών των αγγείων εμπλέκονταν ενεργά έμποροι από 
τον Θερμαϊκό Κόλπο.1582 

Με το συμπέρασμα αυτό συνάδει η ιδιαίτερα υψηλή συχνότητα και, 
σε κάποιο βαθμό, η ποικιλία των χαραγμάτων και γραπτών συμβόλων, τα 
οποία απαντούν στους θερμαϊκούς αμφορείς. Τα σημεία αυτά συγκροτούν 
ένα σύστημα το οποίο δεν χαρακτηρίζει άλλους τύπους ελληνικών εμπο-
ρικών αμφορέων του 8ου αιώνα π.Χ., συμπεριλαμβανομένων εκείνων που 
συνδέονται γενικά με την Εύβοια και το ευβοϊκό εμπόριο. Μολονότι ακατα-
νόητο στο σύνολό του, το σύστημα των σημείων παρουσιάζει στην περίπτω-
ση του υλικού από τη Μεθώνη μία κανονικότητα που αφήνει περιθώρια για 
κάποια ερμηνευτική προσέγγιση. Συγκεκριμένα, τέσσερις θερμαϊκοί αμφο-
ρείς από το ‘Υπόγειο’ (αρ. 77, 78, 79, 81) φέρουν ομάδα τριών βραχέων, ορι-
ζοντίων χαραγμάτων στο κάτω ήμισυ της ράχης της μίας από τις δύο πλευ-
ρικές επιφάνειες της λαβής. Είναι ενδιαφέρον ότι αυτή η ομάδα χαραγμά-
των δεν απαντά στους σχετικά άφθονους θερμαϊκούς αμφορείς με κάθε εί-
δους σημεία που είναι γνωστοί από άλλες θέσεις, με εξαίρεση μεμονωμένα 
δείγματα από την Αγχίαλο/Σίνδο και το Λευκαντί (βλ. την ενότητα 3.2.6.2). 
Αντίθετα, η ίδια ομάδα σημείων απαντά και σε άλλους τύπους αμφορέων 
από το ‘Υπόγειο’ της Μεθώνης, συγκεκριμένα σε τρία δείγματα ‘μεθωναί-
ων’ (αρ. 72, 73, 75) και τρία σαμιακών (αρ. 114, 121 και 122). Η ανακάλυψη 
ενός αξιόλογου αριθμού αμφορέων με τριπλό χάραγμα στη λαβή στη Με-
θώνη δεν μπορεί να θεωρηθεί συμπτωματική. Δεν αποκλείεται βέβαια το 
ενδεχόμενο ενός διαφορετικού ρόλου της ομάδας των τριών χαραγμάτων 
στους τρεις διαφορετικούς τύπους αμφορέων,1583 ένα τέτοιο, όμως, ενδε-
χόμενο δεν φαίνεται πολύ πιθανό, καθώς μάλιστα δύο από αυτούς τους τύ-
πους, οι θερμαϊκοί αμφορείς και οι ‘μεθωναίοι’, παράγονταν και διακινού-
νταν κυρίως εντός της ευρύτερης περιφέρειας της Μεθώνης. 

Οι ενδείξεις αυτές στοιχειοθετούν την εμπλοκή εμπόρων του Θερ-
μαϊκού στη διακίνηση των αγγείων του τύπου, ιδιαίτερα εντός του κόλπου. 
Τα ίδια στοιχεία, πάντως, δεν αποκλείουν την εμπλοκή πιθανόν και άλλων 
εμπόρων στη διακίνηση των αγγείων αυτών, φαινόμενο ιδιαίτερα διαδεδο-
μένο, άλλωστε, αλλά από την Αρχαϊκή περίοδο και εξής. Χαρακτηριστικό 
παράδειγμα αποτελεί η κυπριακή επιγραφή που εντοπίζεται σε αττικό αμ-
φορέα τύπου SOS, ο οποίος βρέθηκε στη Μένδη.1584 Πάντως, αλφαβητικά 
γκραφίτι (graffiti) δεν έχουν εντοπιστεί ως σήμερα σε θερμαϊκούς αμφο-
ρείς τόσο από το ‘Υπόγειο’ της Μεθώνης όσο και από άλλες θέσεις. Αντίθε-
τα, αλφαβητικά χαράγματα απαντούν σε αττικούς (αρ. 6 και 24), σαμιακούς 
(αρ. 16, 17, 18, 19), χιακούς (αρ. 21), λέσβιους (αρ. 4) και άλλους ελληνι-
κούς (αρ. 5, 15, 23) αμφορείς από το ‘Υπόγειο’ της Μεθώνης και φυσικά 
από πολλές ακόμα θέσεις της Μεσογείου. Η αντιδιαστολή αυτή δεν ευνοεί 
τη σύνδεση των θερμαϊκών αμφορέων με το ευβοϊκό και λοιπό νοτιοελλα-
δικό εμπόριο. Τέλος, το αλφαβητικό χάραγμα που εντοπίζεται σε έναν ‘με-
θωναίο’ αμφορέα από το ‘Υπόγειο’ (αρ. 9 και πιθανώς 20) θα μπορούσε να 
οφείλεται στην έναρξη της παραγωγής του τύπου αυτού μετά την ίδρυση 
της αποικίας στη Μεθώνη και τη (μερική) διακίνησή του —εντός και εκτός 
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της περιφέρειας της Μεθώνης— από δίκτυα, τα οποία, σε αντίθεση με εκεί-
να που διακινούσαν τους θερμαϊκούς αμφορείς, δεν προϋπήρχαν αλλά ανα-
δείχθηκαν μετά την ίδρυση της αποικίας.

Η πρόταση για την αναγνώριση του ενεργού ρόλου των γηγενών στο 
εμπόριο του Θερμαϊκού Κόλπου και γενικότερα της Μακεδονίας δεν παρα-
γνωρίζει τον ρόλο των Ευβοέων στην περιοχή αυτή και ειδικότερα στη Με-
θώνη. Η μαρτυρία του Πλουτάρχου, η οποία εξετάζεται στο Κεφάλαιο 1 και 
αποδίδει την ίδρυση αποικίας της Μεθώνης σε Ερετριείς βρίσκει στήριξη 
στο ευβοϊκό αλφάβητο της επιγραφής στο ποτήρι του Ακεσάνδρου (αρ. 2) 
(βλ. Κεφάλαιο 4). Η επιγραφή αυτή, άλλωστε, αποτελεί την πρώτη αδιαμφι-
σβήτητη περίπτωση της πρώιμης χρήσης του ευβοϊκού αλφαβήτου σε ευ-
βοϊκή αποικία της Μακεδονίας.1585 Επιπλέον, η μαρτυρία του Πλουτάρχου 
ερείδεται αρχαιολογικά στην ευβοϊκή (ενότητα 3.3.2.2) και ιδιαίτερα στην 
ευβοΐζουσα κεραμική (ενότητα 3.2.2.1.1) που εντοπίσθηκε στο ‘Υπόγειο’ 
και εξετάζεται εδώ. Βέβαια, ευβοϊκή και ευβοΐζουσα κεραμική απαντά σε 
μεγάλο αριθμό θέσεων του βόρειου Αιγαίου (βλ. την επισκόπηση στην ενό-
τητα 3.2.2.1.1 και στον Χάρτη 3), αλλά ελάχιστες είναι οι θέσεις που έχουν 
δώσει ποσότητες ανάλογες με εκείνες του ‘Υπογείου’ της Μεθώνης. Εξάλ-
λου, σε ελάχιστες θέσεις έχει τεκμηριωθεί η τοπική παραγωγή της κεραμι-
κής αυτής, σε αντίθεση με τη Μεθώνη, όπου όχι μόνο ο όγκος του υλικού, 
αλλά και προϊόντα αποτυχημένης όπτησης παρέχουν καθοριστικές ενδεί-
ξεις σχετικά με το ζήτημα αυτό.1586 Τα στοιχεία αυτά συνηγορούν υπέρ μίας 
—μερικής τουλάχιστον— αναθεώρησης της εικόνας που περιέγραψε λίγα 
χρόνια πριν ο John Papadopoulos. Σύμφωνα με την εικόνα αυτή, υπάρχουν 
ελάχιστα μόνο τεκμήρια της ευβοϊκής κατοίκησης στις ευβοϊκές αποικίες 
της Μακεδονίας,1587 ενώ τόσο στη Μακεδονία όσο και σε ευβοϊκές αποικίες 
της Δύσης η ευβοϊκή κεραμική σπανίζει.1588 Μολονότι γενικά ορθή, η παρα-
τήρηση αυτή μπορεί να προκαλέσει την εντύπωση ότι ο ρόλος των Ευβοέων 
στη Μακεδονία και στην Ιταλία είναι περιορισμένος, λόγω της ένδειας εισα-
γωγών ευβοϊκής κεραμικής.1589 Η εντύπωση αυτή είναι παραπλανητική και, 
όπως έχει χαρακτηριστικά σημειωθεί: «there is a certain naivité in the ex-«there is a certain naivité in the ex-
pectation that colonial Phoenicians or Greeks can be recognized always 
in terms of the pottery of the motherland».1590 Κατά τον David Ridgway, 
πιο ασφαλής ένδειξη για την προέλευση των κατοίκων μίας αποικίας απο-
τελεί όχι η επείσακτη κεραμική αλλά οι τοπικές μιμήσεις της. Σύμφωνα με 
τον Βρετανό μελετητή, ο κεντρικός ρόλος των Ευβοέων στις Πιθηκούσσες 
τεκμαίρεται με βάση την πλούσια παραγωγή ευβοΐζουσας κεραμικής στο 
νησί, η οποία θεωρείται ενδεικτική της προέλευσης των κεραμέων και κατά 
συνέπεια ενός μέρους του πληθυσμού.1591 Το κεραμικό αυτό φαινόμενο πα-
ρατηρείται και στη Μεθώνη, όπου ο αριθμός των επείσακτων ευβοϊκών αγ-
γείων δεν είναι μεγάλος, σε αντίθεση με τον μεγάλο αριθμό των ευβοϊζό-
ντων. Επιπλέον, στη Μεθώνη, όπως και στις Πιθηκούσσες, υπάρχουν εν-
δείξεις που ευνοούν την απόδοση της παραγωγής ορισμένων ευβοϊζόντων 
αγγείων σε Ευβοείς κεραμείς που εγκαταστάθηκαν στη θέση.1592 Η υπόθεση 
αυτή, η οποία έχει διατυπωθεί και για τη γειτονική Αγχίαλο/Σίνδο,1593 μένει 
να τεκμηριωθεί περαιτέρω τόσο σε μακροσκοπικό επίπεδο, όπως έγινε από 
τον Σταύρο Πασπαλά στην περίπτωση της Τορώνης,1594 όσο και σε αναλυτι-
κό, όπως έγινε από τον David Ridgway και τους συνεργάτες του στην περί-
πτωση των Πιθηκουσσών.1595

Η μαρτυρία του Πλουτάρχου αλλά και του αρχαιολογικού υλικού για 
τον ρόλο των Ευβοέων στην ίδρυση της Μεθώνης χρήζει διευκρίνισης. Θε-
ωρείται μάλλον απίθανο να εγκαταστάθηκαν στη Μεθώνη αποκλειστικά 
Ευβοείς άποικοι και η πόλη να αναδείχθηκε, όπως τη φαντάζεται ο Robin 
Lane Fox, ως «an Eretria overseas».1596 Στη σύγχρονη βιβλιογραφία η μαρ-
τυρία των αρχαίων συγγραφέων για την ίδρυση των πρώιμων ελληνικών 
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αποικιών μετά από συλλογικές αποφάσεις συγκεκριμένων πόλεων-κρατών 
θεωρείται ιδεολόγημα της Κλασικής περιόδου, το οποίο διαμορφώθηκε 
με βάση τις πρακτικές της εποχής αυτής και όχι εκείνες της Γεωμετρικής 
και της Αρχαϊκής. Φαίνεται πιθανότερο ότι η ίδρυση πολλών αποικιών του 
8ου και του 7ου αιώνα π.Χ. δεν βασίστηκε σε επίσημες αποφάσεις πόλεων-
κρατών ή εθνών, αλλά σε ιδιωτικές πρωτοβουλίες που προέκυψαν από τη 
μεγάλη κινητικότητα που είχαν αναπτύξει στη Μεσόγειο της εποχής πλη-
θυσμιακές ομάδες από διαφορετικές περιοχές.1597 Επιβεβαίωση της άποψης 
αυτής παρέχουν οι επιγραφές που εξετάζονται στο Κεφάλαιο 4, οι οποίες 
υποδεικνύουν τη συμμετοχή όχι μόνο Ευβοέων αλλά και άλλων Ελλήνων 
στη συγκρότηση της Μεθώνης ως αποικίας. 

Η πιθανολογούμενη παρουσία Ελλήνων από διάφορες περιοχές στη 
Μεθώνη δεν είναι άσχετη με την ποικίλη προέλευση των κεραμικών που 
βρέθηκαν στο ‘Υπόγειο’ και τη μεγάλη αντιπροσώπευση των εισαγωγών 
από το ανατολικό Αιγαίο. Στη Μεθώνη έχει βρεθεί πλούσια ποσότητα ιωνι-
κής και αιολικής κεραμικής του ύστερου 8ου αιώνα π.Χ. και στο εξεταζόμε-
νο υλικό περιλαμβάνονται σαμιακοί (ενότητα 3.3.3.4), μιλησιακοί (3.3.3.5), 
χιακοί (3.3.3.6) και λέσβιοι (3.3.3.7) εμπορικοί αμφορείς, καθώς και λεπτή 
κεραμική, όπως κοτύλες με πτηνά (3.3.2.4.1), χιακοί κάλυκες (3.3.2.4.2) 
και αιολικά τεφρόχρωμα αγγεία (3.3.2.5). Επιπλέον, ο μόνος τύπος εμπορι-
κού αμφορέα που πιθανώς κατασκευαζόταν στη Μεθώνη φαίνεται να ακο-
λουθεί έναν τύπο του ανατολικού Αιγαίου (ενότητα 3.2.6.1) και όχι κάποιον 
τύπο της ευβοϊκής μητρόπολης ή της περιφέρειάς της. Βέβαια, η εξαγωγή 
της κεραμικής από το ανατολικό Αιγαίο στη Μεθώνη και γενικότερα στο 
βόρειο Αιγαίο ευνοείτο από τους ανέμους και τα θαλάσσια ρεύματα,1598 η 
επίκληση όμως των φυσικών στοιχείων δεν επαρκεί για την αξιοσημείωτη 
αύξηση που παρατηρείται στη διακίνηση κεραμικής με αυτή την κατεύθυν-
ση από τον ύστερο 8ο αιώνα π.Χ. και εξής. Η χρονολόγηση μεγάλου μέρους 
της κεραμικής που βρέθηκε στο ‘Υπόγειο’ και προέρχεται από το ανατολικό 
Αιγαίο στον ύστερο 8ο αιώνα π.Χ. θέτει σε αμφισβήτηση τη διαδεδομένη 
αντίληψη, σύμφωνα με την οποία η κεραμική του ανατολικού Αιγαίου φθά-
νει στη Μακεδονία κατά την Αρχαϊκή περίοδο, όταν, κατά κάποιον τρόπο, 
διαδέχεται την ευβοϊκή.1599 Όπως έχει παρατηρήσει ο John Papadopoulos, 
στη Μακεδονία υπάρχουν αξιόλογες ποσότητες κεραμικής από το ανατολι-
κό Αιγαίο ήδη κατά τον 8ο αιώνα π.Χ., οι οποίες πιθανώς σχετίζονται με την 
παρουσία Ιώνων και Αιολέων1600 (για τη μεγάλη διασπορά της κεραμικής 
αυτής βλ. τους Χάρτες 9 ως 12 και 15 ως 18). Η συμβολή του εξεταζόμενου 
υλικού από τη Μεθώνη έγκειται στο ότι ενισχύει την πιθανότητα αυτή όχι 
μόνο με κεραμικές αλλά και με επιγραφικές ενδείξεις (βλ. Κεφάλαιο 4).

Στο υλικό από τη Μεθώνη δεν αντιπροσωπεύονται μη ελληνικές επι-
γραφές,1601 ωστόσο, αυτό δεν αποκλείει αυτομάτως το ενδεχόμενο της πα-
ρουσίας και ξένων εμπόρων. Σε άλλες θέσεις του Θερμαϊκού Κόλπου έχουν 
βρεθεί αρχαϊκές επιγραφές που αντιπροσωπεύουν περιοχές στην περιφέ-
ρεια του ελληνικού κόσμου1602 και αναγνωρίζονται ως κυπριακές (Μέν-
δη)1603 ή καρικές (Καραμπουρνάκι).1604 Επίσης, σε ένα αδημοσίευτο πήλινο 
ειδώλιο του 6ου αιώνα π.Χ. από τα Στάγειρα έχει αναγνωρισθεί, σύμφωνα 
με τον ανασκαφέα, φοινικική επιγραφή.1605 Το εύρημα αυτό επαναφέρει 
το ζήτημα της αρχαιολογικής τεκμηρίωσης της φοινικικής παρουσίας στο 
βόρειο Αιγαίο, το οποίο εγείρουν αναφορές αρχαίων συγγραφέων και αφο-
ρά σε Φοίνικες στη Θάσο και στη θρακική περαία της, πάντα σε σχέση με 
τα διαθέσιμα μεταλλευτικά κοιτάσματα της περιοχής.1606 Η αξιοπιστία των 
μαρτυριών αυτών θεωρείται συχνά επισφαλής, επειδή δεν τεκμηριώνεται 
επαρκώς από το αρχαιολογικό υλικό, ιδιαίτερα αυτό της Θάσου που ερευνά-
ται συστηματικά.1607 Μάλιστα, η έλλειψη φοινικικών ευρημάτων στην περι-
οχή αυτή είχε παλαιότερα ερμηνευθεί ως ενδεικτική του πρωταγωνιστικού 
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ρόλου των Ευβοέων (και όχι των Φοινίκων) στη μεταφορά ανατολικών προ-
ϊόντων στο Αιγαίο.1608 

Νέα διάσταση στο ζήτημα αυτό θέτει το σύνολο φοινικικής κεραμι-
κής που βρέθηκε στο ‘Υπόγειο’ της Μεθώνης, καθώς και άλλα ανάλογα, 
κυρίως μεμονωμένα ευρήματα από θέσεις της περιοχής.1609 Στο ‘Υπόγειο’ 
εντοπίστηκαν κατά βάση εμπορικοί αμφορείς,1610 οι οποίοι παρουσιάζουν 
μορφολογική ομοιότητα και θα μπορούσαν να ανήκουν στο φορτίο ενός 
μόνο πλοίου.1611 Η υπόθεση όμως αυτή δεν υποστηρίζεται από τα πορίσματα 
της πετρογραφικής ανάλυσης, σύμφωνα με τα οποία οι κεραμικές ύλες των 
αμφορέων αυτών προέρχονται από δύο διαφορετικές περιοχές. Σε κάθε πε-
ρίπτωση, τα ευρήματα αυτά συνθέτουν το δεύτερο μεγαλύτερο σύνολο φοι-
νικικής κεραμικής σε ολόκληρο το Αιγαίο, μετά από εκείνο του Κομμού.1612 
Μάλιστα, οι φοινικικοί αμφορείς φαίνονται μάλλον σπάνιοι στο υπόλοιπο 
Αιγαίο του πρώτου μισού της πρώτης χιλιετίας π.Χ. Μια μικρή συγκέντρω-
ση έχει εντοπιστεί στην Ιαλυσό της Ρόδου1613 και στη Μίλητο1614 και μία σα-
φώς μεγαλύτερη στον Κομμό.1615 

Φοινικική κεραμική έχει αναφερθεί και από άλλες θέσεις του βόρειου 
Αιγαίου, αλλά οι ταυτίσεις των περισσότερων δειγμάτων παραμένουν αμφι-
λεγόμενες. Στο Καραμπουρνάκι, η σχετική συζήτηση αφορά τμήματα από 
τέσσερα αγγεία μετάγγισης. Δύο από αυτά ανήκουν στον ρυθμό Black-on-
Red,1616 ο οποίος παραγόταν κατά βάση στην Κύπρο1617 και, συνεπώς, πρέπει 
να διαχωρίζεται από τη φοινικική κεραμική παραγωγή.1618 Το τρίτο τμήμα 
αγγείου από το Καραμπουρνάκι αφορά τμήμα χείλους οινοχόης,1619 η οποία 
ανήκει μεν σε φοινικικό τύπο αλλά μάλλον είναι κατασκευασμένη στο Αι-
γαίο.1620 Το τέταρτο δείγμα φοινικικής κεραμικής από το Καραμπουρνάκι, 
άνω τμήμα ερυθροβαφούς οινοχόης, παρουσιάστηκε πολύ πρόσφατα1621 και 
μένει να αξιολογηθεί. Εξάλλου, δύο δείγματα φοινικικής κεραμικής έχουν 
εντοπιστεί και στην Τορώνη, αλλά κανένα από αυτά δεν θεωρείται ότι έχει 
παραχθεί στη Φοινίκη:1622 το ένα αναγνωρίζεται ως κυπριακό, ενώ το άλλο 
ως κυπριακό ή αιγαιακό. Επιπλέον, ένας εμπορικός αμφορέας του 7ου αι-
ώνα π.Χ. από τα Άβδηρα που είχε αρχικά αναγνωρισθεί ως φοινικικός, θε-
ωρείται πλέον —δικαίως— κυπριακός.1623 Συνεπώς, με εξαίρεση την περί-
πτωση του αδημοσίευτου υλικού της Μεθώνης, η διασπορά της φοινικικής 
κεραμικής στο βόρειο Αιγαίο παραμένει εξαιρετικά περιορισμένη. 

Πέραν της κεραμικής, το ενδεχόμενο της φοινικικής δραστηριότητας 
στο βόρειο Αιγαίο αποκτά κάποιο έρεισμα στα διάφορα μικρά ευρήματα 
από φαγεντιανή, χυτό γυαλί και άλλες ‘εξωτικές’ ύλες,1624 συμπεριλαμβα-
νομένου ενός ειδωλίου της αιγυπτιακής θεάς Sekhmet, κατασκευασμένου 
από φαγεντιανή, το οποίο εντοπίστηκε στο ‘Υπόγειο’.1625 Παραμένει, πά-
ντως, ασαφές αν τα ευρήματα αυτά, αλλά και η φοινικική κεραμική που 
έχει εντοπισθεί στη Μεθώνη μεταφέρθηκε εκεί από Φοίνικες, Έλληνες ή 
τρίτους. Δεν υπάρχουν επιγραφές που να συμβάλουν στην αποσαφήνιση 
του ζητήματος, με εξαίρεση εκείνη στο αδημοσίευτο ειδώλιο από τα Στά-
γειρα, στο οποίο έγινε αναφορά παραπάνω. Άλλωστε, ο θαλάσσιος δρόμος 
που ένωνε τη Φοινίκη με τον Θερμαϊκό Κόλπο παρέπλεε την ακτογραμμή 
του ανατολικού Αιγαίου,1626 με το οποίο διατηρούσε, όπως προαναφέρθη-
κε, στενές σχέσεις η Μεθώνη. Συμπερασματικά, το αρχαιολογικό υλικό από 
τη Μεθώνη που είναι σήμερα γνωστό δεν περιλαμβάνει αξιόλογες ενδεί-
ξεις για τη σταθερή παρουσία ανθρώπων από την Εγγύς Ανατολή, ανάλογες 
εκείνων που έχουν εντοπισθεί για παράδειγμα στις Πιθηκούσσες της ίδιας 
περιόδου (βλ. παραπάνω).

Σε κάθε περίπτωση, τα ευρήματα από το ‘Υπόγειο’ αποδεικνύουν ότι 
η Μεθώνη της Υστερογεωμετρικής και της Αρχαϊκής περιόδου προσήλκυε 
εμπόρους από διάφορες περιοχές, ανάμεσα στις οποίες ήταν φυσικά η Εύ-
βοια, από όπου προήλθαν κατά την παράδοση οι άποικοι της Μεθώνης, 
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αλλά και άλλες θέσεις του κεντρικού και ανατολικού Αιγαίου. Φαίνεται ότι 
η αποικία γρήγορα ανέπτυξε δικά της δίκτυα επαφών, εξέλιξη στην οποία 
ενεργό ρόλο διαδραμάτισαν και οι γηγενείς.

3.4.5 Επίλογος
Η ενεπίγραφη κεραμική από το ‘Υπόγειο’ της Μεθώνης συμβάλλει καθο-
ριστικά στην κατανόηση της ιστορίας της θέσης, αλλά και στην αποσαφή-
νιση όψεων του εμπορίου και του αποικισμού εντός και εκτός του βόρειου 
Αιγαίου κατά τους πρώιμους ιστορικούς χρόνους. Η κεραμική αυτή περι-
λαμβάνει κυρίως επείσακτα και δευτερευόντως αγγεία από τον Θερμαϊκό 
Κόλπο, με τους εμπορικούς αμφορείς και τα αγγεία πόσης να συγκροτούν 
τις πλέον πολυάριθμες κατηγορίες που αντιπροσωπεύονται στο υλικό. Πα-
ραμένει αβέβαιος ο τόπος απόδοσης των περισσότερων χαραγμάτων και 
άλλων σημείων, αλλά αρκετά από αυτά, συμπεριλαμβανομένων λίγων αλ-
φαβητικών, εντοπίζονται σε αγγεία, τα οποία θεωρούνται τοπικής παρα-
γωγής. Το γεγονός αυτό αποδεικνύει τη χρήση αλφαβητικής γραφής στην 
ίδια τη Μεθώνη και καθιστά την περιοχή του Θερμαϊκού Κόλπου μία από 
τις πρώτες περιοχές του ελληνικού κόσμου στις οποίες χρησιμοποιήθηκε το 
ελληνικό αλφάβητο.

Επιπλέον, τα ευρήματα από το ‘Υπόγειο’ αίρουν τις αμφιβολίες σχε-
τικά με την ύπαρξη αποικίας στη Μεθώνη και χρονολογούν την ίδρυση της 
αποικίας αυτής στην περίοδο που υποδεικνύει το προαναφερθέν χωρίο του 
Πλουτάρχου. Με βάση τα ευρήματα αυτά, ο αποικισμός της θέσης αλλά και 
γενικότερα ο ελληνικός αποικισμός της εποχής συνδέεται με την εκκίνηση 
της παραγωγής και της εκτεταμένης διακίνησης πολλών τύπων εμπορικών 
αμφορέων, εξέλιξη που πρέπει πλέον να τοποθετηθεί στο δεύτερο μισό του 
8ου αιώνα π.Χ. (και όχι στον 7ο). Τα ίδια τα χαράγματα που φέρουν οι εν 
λόγω αμφορείς υποδεικνύουν ότι πρόκειται για συστηματικό εμπόριο μεγά-
λης κλίμακας, και, συνεπώς, ήδη κατά τον 8ο αιώνα π.Χ. ο Θερμαϊκός Κόλ-
πος ήταν ενταγμένος σε δίκτυα που εξυπηρετούσαν το εμπόριο αυτό. Τα δί-
κτυα συγκροτούσαν έμποροι από διάφορες περιοχές του κεντρικού και του 
ανατολικού Αιγαίου, συμπεριλαμβανομένης και της Εύβοιας, αλλά πιθανόν 
και από περιοχές εκτός Αιγαίου. Στα ίδια δίκτυα συμμετείχαν ενεργά και οι 
γηγενείς, όπως καταδεικνύει η μαρτυρία των θερμαϊκών αμφορέων. Μο-
λονότι όχι εξίσου πλούσια με εκείνα της Μεθώνης, ανάλογα κεραμικά και 
επιγραφικά ευρήματα δεν λείπουν από άλλες θέσεις του Θερμαϊκού Κόλ-
που, όπως η Αγχίαλος/Σίνδος, το Καραμπουρνάκι και η Μένδη. Τα εν λόγω 
ευρήματα μετατρέπουν τη γεωγραφική αυτή περιοχή από terra incognita σε 
cognita1627 και ταυτόχρονα επιβάλλουν μία αναθεώρηση του οικονομικού και 
πολιτισμικού ρόλου της Μακεδονίας γενικά και του Θερμαϊκού Κόλπου ει-
δικότερα κατά την εξεταζόμενη περίοδο. 

Η προτεινόμενη αναθεώρηση έρχεται σε ρήξη με την εικόνα για την 
περιοχή που επιφυλάσσει η βιβλιογραφία που καλύπτει την προκλασική 
Ελλάδα (βλ. την εισαγωγική ενότητα 3.1.3). Είναι πλέον προφανές ότι ο πε-
ριφερειακός ρόλος που παραδοσιακά αποδίδεται στη Μακεδονία των πρώ-
ιμων ιστορικών χρόνων δεν συνάδει με τα δεδομένα της αρχαιολογικής και 
επιγραφικής έρευνας, αλλά προκύπτει κυρίως από ένα ανθεκτικό ιδεολό-
γημα που αντιδιαστέλλει τη γεωγραφική αυτή ενότητα με περιοχές όπως η 
Αττική και η Πελοπόννησος, στις οποίες αποδίδεται διαχρονικά κεντρική 
σημασία.1628 To ιδεολόγημα αυτό αποτυπώνεται σε ένα πολύ πρόσφατο εγ-
χειρίδιο παγκόσμιας αρχαιολογίας, όπου σχετικά με το αντικείμενο της κλα-
σικής αρχαιολογίας σημειώνεται ότι «eighth-century Athens is a classi-eighth-century Athens is a classi-
cal subject, but debate (in the current climate, sometimes fierce) rages 
over whether eighth-century Macedonia has more in common with the 
Balkans or peninsular Greece».1629 Τα αδιέξοδα του ιδεολογήματος αυτού 
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αναδεικνύονται με σαφή και κατηγορηματικό τρόπο από τα ευρήματα του 
‘Υπογείου’ της Μεθώνης, τα οποία εγείρουν μία σειρά ζητημάτων κεφαλαι-
ώδους σημασίας όχι μόνο για την κλασική αρχαιολογία αλλά και γενικότερα 
για τις κλασικές σπουδές. Στα ζητήματα αυτά περιλαμβάνονται η άνθηση 
του εμπορίου και ο αποικισμός, αλλά και η υιοθέτηση του αλφαβήτου, η 
εμφάνιση της μετρικής ποίησης και το συμπόσιο που αναλύονται στο επό-
μενο κεφάλαιο. 
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Για μία διαφορετική άποψη βλ. Tiverios 2011, 322–323. Τιβέ-

ριος 2012.

83

Βλ. Κεφάλαιο 2 και Μπέσιος, Αθανασιάδου, Γεροφωκά & Χρι-

στάκου-Τόλια 2004, 368, εικ. 2.

84

Βλ. σημ. 33.

85

Papadopoulos 1989, 26–27. Whitbread, Jones & Papadopou- 1989, 26–27. Whitbread, Jones & Papadopou-Whitbread, Jones & Papadopou-, Jones & Papadopou-Jones & Papadopou- & Papadopou-Papadopou-

los 1997. Papadopoulos 2005, 417–418. Whitbread & Jones 

2005, 534.

86

Whitbread & Jones 2005 (Τορώνη). Παντή 2008, 265–273 

(Καραμπουρνάκι).

87

Τα υφαντικά βάρη χαρακτηρίζονται από ερυθρωπό (10R 5/6 ή 

2.5YR 5/6) ως ροδοκάστανο (2.5YR 5/4) πηλό με τεφρό πυρή-YR 5/6) ως ροδοκάστανο (2.5YR 5/4) πηλό με τεφρό πυρή- 5/6) ως ροδοκάστανο (2.5YR 5/4) πηλό με τεφρό πυρή-YR 5/4) πηλό με τεφρό πυρή- 5/4) πηλό με τεφρό πυρή-

να και ερυθρωπή (2.5YR 5/6) ως ανοικτή καστανέρυθρη (5YR 

6/4) εσωτερική επιφάνεια. Ο πηλός αυτός περιέχει λίγα μικρά 

λευκά εγκλείσματα, ελάχιστα μεγάλα λευκά αποστρογγυλεμέ-

να εγκλείσματα, μεγάλη ποσότητα ασημόχρωμου μαρμαρυγία 

και συχνά λίγες φολίδες χρυσίζοντος.

88

Για τη συγκριτική εξέταση των ειδωλίων ευχαριστώ θερμά τον 

συνάδελφο Κώστα Νούλα, ο οποίος μελετά τα ειδώλια αυτά 

στο πλαίσιο διδακτορικής διατριβής που θα υποβληθεί στο 

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

89

Ο πηλός των κεραμιδιών που απαντούν σε ύστερα αρχαϊκά 

και κλασικά οικιστικά σύνολα είναι ανοικτός ερυθρόχρωμος 

(2.5YR 6/6) ή ροδοκίτρινος (5YR 6/6) με ροδοκίτρινη (5YR 

6/6) επιφάνεια. Περιέχει λίγα λευκά μικρά εγκλείσματα και 

μεγάλη ποσότητα ασημόχρωμου μαρμαρυγία.

90

Διαφορετικές κεραμικές ύλες αντιπροσωπεύονται στα ελ-

ληνιστικά αγγεία της περιοχής (Κωτίτσα 2007, 19–20). Η 

αλλαγή αυτή συνδέεται με την καταστροφή της Μεθώνης 

από τον Φίλιππο το 356 π.Χ. και την επακόλουθη εγκα-

τάλειψή της. Για την καταστροφή στις ιστορικές πηγές 

βλ. Hammond & Griffith 1979, 254–258. Hatzopoulos, 

Knoepfler & Marigo-Papadopoulos 1990, 661–668. Για 

τον αρχαιολογικό ορίζοντα της καταστροφής αυτής βλ. 

Μπέσιος 1990 και 2003, 444, 447. Μπέσιος, Αθανασιάδου, 

Γεροφωκά & Χριστάκου-Τόλια 2004, 371–374. Μπέσιος 

2010α, 105, 315. Μπέσιος, Αθανασιάδου & Νούλας υπό 

εκτύπωση.

91

Πιθανολογείται ότι πρόκειται για μία διαφορετική διαχείριση 

της συγκεκριμένης κεραμικής ύλης, χωρίς να μπορεί να απο-

κλεισθεί η πιθανότητα ύπαρξης δύο διαφορετικών υλών που 

παρουσιάζουν ομοιότητες σε μακροσκοπικό επίπεδο.

92

Μπέσιος, Αθανασιάδου, Γεροφωκά & Χριστάκου-Τόλια 2004, 

369.

93

Τιβέριος, Παντή, Σέρογλου, Αβραμίδου, Λαχανίδου, Oettli & 

Καϊτελίδης 1997, 301.

94

Η σημασία της τεκμηρίωσης αυτής σημειώνεται (με παράθε-

ση εκτενούς βιβλιογραφίας) στα Kotsonas 2008, 69–78 και 

2011β.

95

Μία γενική και οπωσδήποτε ανεπαρκή εντύπωση της μακρο-

σκοπικής ομοιογένειας του πηλού (ο οποίος είναι κατά βάση 

ερυθρωπός, πλούσιος σε ασημόχωμο μαρμαρυγία) μπορεί κα-

νείς να αποκομίσει από την εξέταση της λεπτής τοπικής κε-

ραμικής της Πρώιμης Εποχής του Σιδήρου, η οποία εκτίθεται 

στην αίθουσα του Αρχαιολογικού Μουσείου Θεσσαλονίκης που 

είναι αφιερωμένη στη «Γένεση των πόλεων» και προέρχεται 

από διάφορες θέσεις του Θερμαϊκού Κόλπου (όχι όμως και από 

τη Μεθώνη). Για τις κεραμικές ύλες της Αγχιάλου/Σίνδου βλ. 

Gimatzidis 2010, 97–101. Για τη βασική κεραμική ύλη των 

τοπικών αγγείων στο Καραμπουρνάκι βλ. Τιβέριος, Μανακίδου 

& Τσιαφάκη 2003β, 345.

96

Για παρόμοιους προβληματισμούς βλ. Papadopoulos 2005, 

463. Παντή 2008, 223. Μανακίδου 2011α, 278.

97

Gimatzidis 2010, 97–100.

98

Papadopoulos 2005, 463, 536. Paspalas 2006–2007, 37–38.

99

Πρόκειται για την κεραμική ύλη (ή τις ύλες) ενός περιορισμέ-

νου, πρόσφατα δημοσιευμένου συνόλου αγγείων από τη νότια 

Πιερία και συγκεκριμένα την περιοχή του Ολύμπου. Η ύλη 

αυτή παρουσιάζει συνήθως ωχρό ή κιτρινωπό χρώμα, μικρά 

λευκά εγκλείσματα και άφθονο ασημόχρωμο μαρμαρυγία 

(Πουλάκη-Παντερμαλή 2011, 262–263).

100

Βλ. κυρίως Gimatzidis 2010, 97–100. Στο υλικό από το Μου-Gimatzidis 2010, 97–100. Στο υλικό από το Μου- 2010, 97–100. Στο υλικό από το Μου-

σείο Εκμαγείων της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου 

Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης κυριαρχεί μία ερυθρή (2.5YR 

5/6) ή καστανέρυθρη (5YR 5/4) κεραμική ύλη με ομοιόχρωμες 

ή ανοικτές ερυθρόχρωμες (2.5YR 6/6) επιφάνειες και παχύ 

τεφρόχρωμο πυρήνα. Η ύλη αυτή περιέχει κατά κανόνα λίγα 

μικρά λευκά εγκλείσματα και μεγάλη ποσότητα ασημόχρωμου 

μαρμαρυγία (ο μαρμαρυγίας είναι κυρίως σε μορφή κόκκων 

αλλά απαντούν και αρκετές φολίδες). Στη γραπτή κεραμική 

από την Αγχίαλο/Σίνδο κυριαρχεί μία πολύ λεπτή κεραμική 

ύλη, σαφώς λεπτότερη από εκείνη που απαντά στη γραπτή 

κεραμική από τη Μεθώνη. Η ύλη αυτή είναι καστανέρυθρη 

(2.5YR 5/4) με ανοικτές ερυθρόχρωμες (2.5YR 6/6), ανοικτές 

καστανέρυθρες (2.5YR 6/4 ή 5YR 6/4) ή ανοικτές καστανό-

χρωμες (7.5YR 6/4 ως 6/3) επιφάνειες και σπάνια μόνο έχει 
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τεφρόχρωμο πυρήνα. Η ποσότητα ασημόχρωμου μαρμαρυγία 

είναι στην περίπτωση αυτή μικρή και τα μικρά λευκά εγκλεί-

σματα ελάχιστα.

101

Papadopoulos 2005, 463–466.

102

Βλ. Κεφάλαιο 2 καθως και Μπέσιος 2010α, 111. Μπέσι-

ος, Αθανασιάδου & Νούλας υπό εκτύπωση, εικ. 3. Βλ. και 

Gimatzidis 2010, 128, εικ. 13· 327.

103

Δεν μπορεί να αποκλειστεί εντελώς η πιθανότητα να ανήκει ο 

σκύφος με αρ. 32 σε κάποιον άλλο, λιγότερο δημοφιλή τύπο 

σκύφου τοπικής παραγωγής. Παρά ταύτα, η απόδοσή του 

στον εξεταζόμενο τύπο υποδεικνύεται από τα χαρακτηριστικά 

της κεραμικής ύλης, τα σχετικά παχιά τοιχώματα του οστρά-

κου και το διακοσμητικό σχήμα.

104

Η περιεκτικότητα σε μαρμαρυγία διακρίνει εξάλλου τα ευβοϊ-

κά αγγεία της περιόδου από αρκετές από τις μιμήσεις τους που 

παράγονταν στις Πιθηκούσσες η κεραμική ύλη των οποίων εί-

ναι λεπτή αλλά περιέχει μικρή ως αρκετή ποσότητα ασημόχρω-

μου και χρυσίζοντος μαρμαρυγία. Με βάση προσωπικές πα-

ρατηρήσεις, εκτιμάται ότι μία από τις βασικές κεραμικές ύλες 

της ευβοΐζουσας κεραμικής των Πιθηκουσσών δεν διακρίνεται 

εύκολα διά γυμνού οφθαλμού από μία από τις πιο διαδεδομέ-

νες κεραμικές ύλες της ευβοΐζουσας κεραμικής του Θερμαϊ-

κού Κόλπου: και οι δύο είναι πολύ λεπτές, περιέχουν κάποια 

ποσότητα μαρμαρυγία (ασημόχρωμου ή/και χρυσίζοντος) και 

δεν είναι εξίσου σκληρά ψημένες με τις κεραμικές ύλες των 

ευβοϊκών προτύπων τους. Το ζήτημα αυτό χρήζει περαιτέρω 

–και αναλυτικής– διερεύνησης δεδομένης της πρόσφατης ανα-

γνώρισης εξαγωγών μίας άλλης κατηγορίας κεραμικής από τον 

Θερμαϊκό Κόλπο στις Πιθηκούσσες (βλ. την ενότητα 3.2.6.2).

105

Βλ. Κεφάλαιο 2 και Μπέσιος, Αθανασιάδου, Γεροφωκά & 

Χριστάκου-Τόλια 2004, 369, εικ. 2. Γενικόλογη αναφορά σε 

ευβοΐζουσα κεραμική από τη Μεθώνη γίνεται και στο Lane 

Fox 2008, 171.

106

Βλ. Κεφάλαιο 2 και Μπέσιος 2003, 448. Ανάλογα είναι τα δε-

δομένα από τη γειτονική Πύδνα, για τα οποία βλ. παρακάτω.

107

Ο πηλός του σκύφου με αρ. 31 κυμαίνεται ως ροδόχρωμος 

(2.5YR 6/6).

108

Ο πηλός του σκύφου με αρ. 27 κυμαίνεται ως ροδόχρωμος 

(7.5YR 7/4), ενώ ο πηλός του σκύφου με αρ. 28 περιέχει επι-YR 7/4), ενώ ο πηλός του σκύφου με αρ. 28 περιέχει επι- 7/4), ενώ ο πηλός του σκύφου με αρ. 28 περιέχει επι-

πλέον ελάχιστα λευκά εγκλείσματα μεσαίου μεγέθους.

109

Ο σκύφος με αρ. 30 σώζει μόνο μικρό τμήμα υψηλού κάθετου 

χείλους (σωζόμενο ύψος 0,022μ.), ενώ ο σκύφος με αρ. 32 

μικρό τμήμα σώματος με λαβή.

110

Αρ. 26, 27, 28, 29. Η επιφάνεια του αγγείου με αρ. 26 κυμαί-

νεται πάντως ως ροδοκίτρινη (5YR 6/6).

111

Αρ. 31, 32.

112

Η διακόσμηση του σκύφου με αρ. 32 σώζεται ελάχιστα.

113

Η μοναδική διαφορά τους έγκειται στον αριθμό ταινιών που 

αποδίδονται στη μετάβαση από τον ώμο στο χείλος (δύο στο 

αγγείο με αρ. 26 και μία στο αγγείο με αρ. 31).

114

Στον ίδιο κεραμέα αποδίδεται με μεγάλη επιφύλαξη και η 

λαβή υδρίας με αρ. 49 με βάση τα χαρακτηριστικά του πηλού 

και του γανώματός της.

115

Hill 1977. Costin & Hagstrum 1995, 622. Kotsonas 2008, 

73–74.

116

Για μία συλλογή αναφορών σε μεμονωμένα αγγεία ή μικρές 

ομάδες δειγμάτων βλ. Boardman & Price 1980, 375, σημ. 11. 

Πρόσθεσε: Κουρουνιώτης 1903, 10. Ανδρειωμένου 1973–

1974, 467, 473, 476, πίν. 302στ, 305δ, 310β–γ. Ανδρειωμένου 

1975α, 212–213, πίν. 55β. Ανδρειωμένου 1975β, 156, πίν. 84ε. 

Andriomenou 1980, 25–27, 33, αρ. 21, πιθανώς 22–23, καθώς 

και 29 (το τελευταίο με ομόκεντρους κύκλους σχεδιασμένους 

χωρίς διαβήτη). Ανδρειωμένου 1976, 133, πίν. 101γ. Ανδρει-

ωμένου 1977, 148, 155, αρ. 106–109 (πιθανώς κάνθαροι). 

Ανδρειωμένου 1981α, 90–94. Ανδρειωμένου 1981β, 202, 212, 

216, 228, εικ. 36, 57ε, 64 και 91. Verdan, Kenzelmann Pfyffer 

& Léderrey 2008, 121, αρ. 82-83, 96, 98· 130–131, αρ. 316.

117

Boardman & Price 1980, 63–64.

118

Χωρέμης 1971, 252, πίν. 227α, κάτω δεξιά. Andrioménou 

1984, 47, αρ. 27. Κανένα όστρακο του τύπου δεν αντιπρο-

σωπεύεται στο μεγάλο σύνολο κεραμικής που δημοσιεύεται 

στο Andreiomenou 1992. H σχετική ένδεια αγγείων του 

τύπου στη Χαλκίδα παρατηρείται και στα Kearsley 1995, 29. 

Gimatzidis 2010, 127–128.

119

Χατζηδημητρίου 2003–2004, 61, εικ. 12.

120

Verdan, Kenzelmann Pfyffer, Léderrey 2008, 86, πίν. 1 και 

103 (ανασκαφικά σύνολα Fo211 και Fo190). Βλ. και Board-Fo211 και Fo190). Βλ. και Board-211 και Fo190). Βλ. και Board-Fo190). Βλ. και Board-190). Βλ. και Board-Board-

man & Price 1980, 63. Ανδρειωμένου 1981α, 91. Coldstream 

2008α, 261.

121

Οι σκύφοι με ομόκεντρους κύκλους στο χείλος που εικονίζο-

νται στις περισσότερες προκαταρκτικές δημοσιεύσεις (Μαζα-

ράκης Αινιάν 1996, 93, πίν. 29γ. Μαζαράκης Αινιάν 1998, 60, 

πίν. 22α. Μαζαράκης Αινιάν & Ματθαίου 1999, 146, εικ. 6στ) 

είναι καλυκόσχημοι, όμως στο υλικό του Ωρωπού περιλαμβά-

νονται και ημισφαιρικοί σκύφοι με ανάλογο διάκοσμο (Πετρά-

κος 2008, 26–27, εικ. 20α–β. Μαζαράκης Αινιάν 2008, 10, πίν. 

12β–γ. Βλάχου 2010, 157–160, 254–255 όπου, στη σελίδα 105, 

αναφέρεται και η περίπτωση ορισμένων σκύφων, οι κύκλοι 

των οποίων έχουν αποδοθεί με ελεύθερο χέρι. Vlachou 2011, 
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91, εικ. 4). Θερμά ευχαριστώ τη Βίκυ Βλάχου για πληροφορίες 

σχετικά με το υλικό του Ωρωπού.

122

Βλ. γενικά Gimatzidis 2010, 127–128, εικ. 13 (με ελλείψεις 

ως προς το βόρειο Αιγαίο, για τις οποίες βλ. παρακάτω). 

Παλαιότερες, καθιερωμένες επισκοπήσεις περιλαμβάνουν 

τα Boardman & Price 1980, 63. Coldstream 2004, 43. Cold-Boardman & Price 1980, 63. Coldstream 2004, 43. Cold- 1980, 63. Coldstream 2004, 43. Cold-Coldstream 2004, 43. Cold- 2004, 43. Cold-Cold-

stream 2008α, 192. Σε αυτές πρόσθεσε ενδεικτικά: Desc�u- 2008α, 192. Σε αυτές πρόσθεσε ενδεικτικά: Desc�u-Desc�u-

dres 1978, 9, αρ. 11 (Αλ Μίνα). Pelagatti 1982, 150, πίν. 51.2 

(Castelluccio Σικελίας)· πίν. 59c (Λεοντίνοι). Pelagatti 1983, 

306–307, πίν. Ι.1.1 και 3 (Castelluccio Σικελίας). Coldstream 

1995α, 258, αρ. 74–75 (Πιθηκούσσες). Kearsley 1995, 28–32 

(Αλ Μίνα). Coldstream 2008α, 314, αρ. 11 (Αλ Μίνα). Cold-Coldstream 2008α, 314, αρ. 11 (Αλ Μίνα). Cold- 2008α, 314, αρ. 11 (Αλ Μίνα). Cold-Cold-

stream 2010, 50, αρ. 161 (Αλ Μίνα).

123

Pelagatti 1972, 219, εικ. 38b–c. Στο Pelagatti 1982, 150, αρ. 

3–4, πίν. 51.1 δεν διευκρινίζεται σαφώς αν πρόκειται για εισα-

γωγές από την Εύβοια ή μιμήσεις που παρήχθησαν στη Νάξο. 

Pelagatti 1983, 306–307, πίν. Ι.1.1 και 3, όπου γίνεται λόγος 

για πιθανόν εισηγμένα δείγματα.

124

Verdan, Kenzelmann Pfyffer & Léderrey 2008.

125

Verdan, Kenzelmann Pfyffer & Léderrey 2008, 24, με βιβλιο-

γραφία στη σημ. 26.

126

Πρόκειται για το σχήμα SK8b της τυπολογίας της Ερέτριας 

(Verdan, Kenzelmann Pfyffer & Léderrey 2008, 84, όπου η 

σημ. 440 περιλαμβάνει πρόταση για τη βελτίωση της τυπολο-

γικής εξέλιξης των αγγείων του τύπου που είχε προταθεί στο 

Coldstream 2008α, 191–193), το σχήμα ΣΚ8.4 του Ωρωπού 

(Βλάχου 2010, 159–160. Πρβ. Vlachou 2011, εικ. 5) και το 

σχήμα ΙVα με τύπο διακόσμησης Α της Αγχιάλου/Σίνδου 

(Gimatzidis 2010, 114, 123–132).

127

Ανδρειωμένου 1975α, 212. Ανδρειωμένου 1981α, 90, σημ. 9· 

91, σημ. 10· 92, σημ. 4· 93, σημ. 2–4 και 9. Verdan, Kenzel-Verdan, Kenzel-, Kenzel-Kenzel-

mann Pfyffer & Léderrey 2008, πίν. 23–24, αρ. 82–83 και 96· 

πίν. 65, αρ. 316.

128

Η τιμή βασίζεται σε μετρήσεις δημοσιευμένου υλικού που 

εξετάσθηκε στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Ερέτριας.

129

Ο σκύφος με αρ. 30 διαφοροποιείται επίσης ως προς τις τρεις 

αρκετά πλατιές ταινίες στο εσωτερικό του χείλους, έναντι των 

δύο (ενίοτε λεπτότερων) που φέρουν οι υπόλοιποι καλοδιατη-

ρημένοι σκύφοι του τύπου που εξετάζονται εδώ.

130

Πρβ. Boardman & Price 1980, 63 (με αναφορά σε μεμονω-

μένη περίπτωση διπλών κύκλων). Ανδρειωμένου 1981α, 94 

(με αναφορά σε λίγες περιπτώσεις διπλών κύκλων). Τριπλοί 

και διπλοί κύκλοι μνημονεύονται στα Coldstream 1995α, 

261. Coldstream 2008α, 192. Για ίδιο αριθμό κύκλων στους 

σκύφους από τον Ωρωπό βλ.: Βλάχου 2010, 157, 254–256. 

Vlachou 2011, 91, εικ. 4.

131

Μαζαράκης Αινιάν & Ματθαίου 1999, 146, εικ. 6στ. Βλάχου 

2010, 153–154, αρ. 586· 302, αρ. 1127· σχέδιο 87.

132

Πρόκειται για υλικό που χρονολογείται από το 700 π.Χ. περί-

που και εξής. Οι εν λόγω σκύφοι αντιπροσωπεύουν εξέλιξη 

του υστερογεωμετρικού τύπου και φέρουν υψηλό χείλος, 

ανάλογο εκείνου των σκύφων από τη Μεθώνη, και μεγάλες 

ομάδες ομόκεντρων κύκλων. Ευχαριστώ τους Samuel Verdan 

και Anne Kenzelmann Pfyffer της Ελβετικής Αρχαιολογικής 

Σχολής για την υπόδειξη.

133

Verdan, Kenzelmann Pfyffer & Léderrey 2008, 85. Είναι 

ενδεικτικό ότι στα δείγματα από την Ερέτρια ο αριθμός των 

ταινιών κυμαίνεται από μία ως πέντε (Ανδρειωμένου 1975α, 

213. Ανδρειωμένου 1981α, 90) και, σπανιότερα, περισσότερες 

(Verdan, Kenzelmann Pfyffer & Léderrey 2008, 85), ενώ στα 

δείγματα από το Λευκαντί, το οποίο εγκαταλείφθηκε πριν το 

τέλος της Υστερογεωμετρικής περιόδου, ο αριθμός των εν 
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Μισαηλίδου-Δεσποτίδου 2008, 33.

145

Gimatzidis 2010, 114, 123–132, σχήμα ΙVα με τύπο διακό-
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89, 91. Ο τόπος παραγωγής των εν λόγω αγγείων παραμένει 
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προσδιορίζει την προέλευσή τους αλλά ο Τιβέριος (2006, 76) 



250 

θεωρεί ότι τα αγγεία αυτά καθώς και δύο άλλοι μελαμβαφείς 

σκύφοι από τη Θάσο (οι οποίοι δημοσιεύονται για πρώτη φορά 

στο Γιματζίδης 2002, 77, εικ. 9) είναι ευβοϊκοί.

186

Karadzhinov 2010, 163, 170, εικ. 2.1–2: το όστρακο αποδί-

δεται σε σκύφο με κρεμάμενα ημικύκλια αλλά παρουσιάζει 

ιδιόμορφο περίγραμμα. Ευχαριστώ την Petya Ilieva για τη 

συζήτησή μας επί του οστράκου.

187

Danile 2011β.

188

Σκύφοι με κρεμάμενα ημικύκλια: Blegen, Boulter, Caskey & 

Rawson 1958, 233, πίν. 278.26.· 279, αρ. VIII.124, πίν. 303.8. 
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έκδοση της κλίμακας Munsell που χρησιμοποιήθηκε). Ως 

ωχροκάστανος περιγράφεται και ο πηλός των δειγμάτων 
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μιλησιακούς αμφορείς από ένα ιερό ευρισκόμενο στη χώρα 
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τη σύνδεση των εν λόγων αγγείων με τον εξεταζόμενο τύπο). 
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δημοσιευθεί). Stea 1997, 42, σημ. 34.

471

Bîrzescu 2009, 122–124. Για προηγούμενο συσχετισμό των εν 
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Παντή 2011. Πρόκειται για ιδιαίτερα αποσπασματικό υλικό 
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καστανέρυθρα μικρά εγκλείσματα, ο πηλός ομοιάζει έντονα 
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45. Κόρτη-Κόντη 2001, 57. Τιβέριος, Μανακίδου & Τσιαφάκη 

2003α, 195. Πιπιλή 2011. Τα ευρήματα λακωνικής κεραμικής 

από το βόρειο Αιγαίο παραβλέπονται δυστυχώς στη μελέτη του 

Coudin 2009, η οποία καλύπτει ολόκληρη τη Μεσόγειο.

1462

Για λακωνικούς αμφορείς στη Μεθώνη βλ. Μπέσιος & Νούλας 

2011. Μπέσιος, Αθανασιάδου & Νούλας υπό εκτύπωση, εικ. 

15: αριστερά.

1463

Τιβέριος, Μανακίδου & Τσιαφάκη 2001, 259, σημ. 12. Τιβέ-

ριος, Μανακίδου & Τσιαφάκη 2003α, 195. Tiverios 2008, 28, 

40, 82.

1464

Τρακοσοπούλου-Σαλακίδου 1998, 109. Τρακοσοπούλου-

Σαλακίδου 1999, 1203, εικ. 8. Παντή 2008, 17. Tiverios 2008, 

59, εικ. 3.

1465

Σκαρλατίδου 2010, 144–146, σημ. 34–38· 150, σημ. 42· 208, 

σημ. 133. Dupont & Skarlatidou 2011.

1466

Danile 2011β.

1467

Ανάλογες οπές απαντούν και σε άλλους αμφορείς από το ‘Υπό-

γειο’ αλλά και σε πρώιμους αμφορείς διαφόρων τύπων από 

άλλες θέσεις (βλ. παραπάνω σημ. 483).

1468

Pelagatti 1990, 138. Cavagnera 1995, 47, 50, σημ. 72.

1469

Johnston 1993, 359–362, αρ. 88, 91, 99.

1470

Docter 2000, 71. Docter υπό έκδοση, 146.

1471

Η αδυναμία αναγνώρισης του τύπου και της προέλευσης ενός 

αξιόλογου ποσοστού αρχαϊκών αμφορέων είναι γνωστή στην 

έρευνα. Πρβ. ενδεικτικά την περίπτωση του Κομμού: John-John-

ston 1993, 372–374, αρ. 143–156. Johnston 2005, 370–372, 

αρ. 222–233.

1472

Εξωτερική επιφάνεια του οστράκου με αρ. 148, με την εσωτε-

ρική επιφάνεια ροδοκίτρινη (5ΥR 6/6).

1473

Αρ. 146.

1474

Αρ. 147.

1475

Το δείγμα με αρ. 146 δεν περιέχει λευκά εγκλείσματα.

1476

 Βλ. την ενότητα 3.3.3.4 και πρβ. Johnston 2005, 369, αρ. 220· 

371, αρ. 227.

1477

Για το περίγραμμα του χείλους πρβ. τους ανοικτούς τεφρόχρω-

μους λέσβιους αμφορείς, ενώ για την πρόσφυση της λαβής 

πρβ. τους σκοτεινούς τεφρόχρωμους, οι οποίοι εξετάζονται 

στην ενότητα 3.3.3.7.

1478

Πρβ. τις παρατηρήσεις στο Johnston 2005, 371–372, αρ. 228–

229 (πρόκειται για αμφορείς διαφορετικών τύπων).

1479

Ο πηλός του δείγματος με αρ. 149 περιέχει επίσης λίγα σκοτει-

νόχρωμα και λευκά μεγάλα εγκλείσματα.

1480

Η κεραμική ύλη του αμφορέα με αρ. 151 περιέχει επίσης 

ελάχιστα καστανόχρωμα μεγάλα εγκλείσματα, ενώ εκείνη 

του αμφορέα με αρ. 150 ελάχιστα σκοτεινόχρωμα μεγάλα 

εγκλείσματα.

1481

Σημειώνεται πάντως ότι λίγα από τα όστρακα του αμφορέα με 

αρ. 151 προέρχονται από την ενδιάμεση φάση.
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1482

Η κεραμική ύλη του δείγματος με αρ. 153 περιέχει επίσης 

μεμονωμένα μεγάλα σκοτεινόχρωμα εγκλείσματα.

1483

Πρβ. ενδεικτικά Johnston 1993, 368, αρ. 120, με επιφάνεια 

ανοικτή τεφροκάστανη (10YR 6/2). Johnston 2005, 367, αρ. 

213, με επιφάνεια ανοικτή τεφροκάστανη (7.5YR 6/2) ως 

πολύ ωχροκάστανη (10YR 7/4).

1484

Βλ. παραπάνω σημ. 483.

1485

Ο πηλός του οστράκου με αρ. 186 περιέχει επιπλέον ελάχιστα 

μικρά σκοτεινόχρωμα εγκλείσματα, ενώ εκείνος του οστράκου 

με αρ. 156 λίγα μικρά λευκά εγκλείσματα και μεμονωμένα 

μεγάλα ανοικτόχρωμα εγκλείσματα.

1486

Βλ. παραπάνω σημ. 483.

1487

Σκαρλατίδου 2000, πίν. 53, αρ. Κ15· πίν. 90, αρ. Κ32· πίν. 

111Α, αρ. Κ31· πίν. 112 αρ. Κ74· πίν. 117, αρ. Κ79· πίν. 120 

Κ23 (πολύ βαθιά οπή ανάλογη εκείνης του δείγματος με αρ. 

187)· πίν. 122, αρ. Κ54· πίν. 134, αρ. Κ204· πίν. 141, αρ. Κ252 

και Κ254· πίν. 142, αρ. 263· πίν. 142Α, αρ. Κ265.

1488

Οι αριθμοί που δίδονται προκύπτουν από την άθροιση των 

δειγμάτων που εξετάζονται στις επιμέρους ενότητες και αντι-

προσωπεύουν έναν μέγιστο αριθμό κεραμικών. Δυνητικά, οι 

αριθμοί αυτοί μπορεί να μειωθούν αν ορισμένα από τα κεραμι-

κά συγκολληθούν μεταξύ τους αλλά εκτιμάται ότι δεν πρόκει-

ται να προκύψουν αξιόλογες διαφοροποιήσεις.

1489

Ευβοϊκός ή αττικός είναι ο αμφορέας τύπου SOS με αρ. 110.

1490

Barton k & Buchner 1995.

1491

Βλ. κυρίως Csapo, Johnston & Geagan 2000.

1492

Gardner 1886 και Gardner 1888, 62–69.

1493

Palme-Koufa 1996.

1494

Kenzelmann Pfyffer, Theurillat & Verdan 2005.

1495

Langdon 1976.

1496

Για τη σημασία του κριτηρίου του σχήματος και τη σχέση του 

με τη χρήση των αγγείων βλ. παραπάνω την ενότητα 3.1.2.

1497

Barton k & Buchner 1995.

1498

Βλ. κυρίως Csapo, Johnston & Geagan 2000.

1499

Kenzelmann Pfyffer, Theurillat & Verdan 2005.

1500

Langdon 1976.

1501

Palme-Koufa 1996.

1502

Gardner 1886 και Gardner 1888, 62–69.

1503

Jeffery 1981.

1504

Το άθροισμα που προκύπτει είναι προφανώς μεγαλύτερο από 

τον αριθμό των 191 αγγείων ή οστράκων που εξετάζονται, 

αφού αυτά φέρουν συχνά περισσότερα του ενός σημεία. Οι 

‘περιπτώσεις’ στις οποίες γίνεται αναφορά αφορούν την 

απόδοση ενός ή περισσοτέρων σημείων σε ένα συγκεκριμένο 

τμήμα του αγγείου.

1505

Βλ. ενδεικτικά Johnston 1979, 5. Johnston 2006, 3.

1506

Πρβ. Volioti 2011.

1507

Δύο (αρ. 92 και 95) από τις πέντε αποσπασματικά σωζόμενες, 

επείσακτες κοτύλες με πτηνά που εξετάζονται στην ενότητα 

3.3.2.4.1 διατηρούν το εικονιστικό αυτό θέμα, το οποίο απα-

ντά και σε κοτύλη άλλου τύπου, από τον Θερμαϊκό Κόλπο, με 

αρ. 35.

1508

Για εκτενή βιβλιογραφία σχετικά με τα δύο αυτά αγγεία βλ. 

την ενότητα 3.3.2.4.1.

1509

Για τη σχέση των χαραγμάτων που απαντούν σε πρώιμα ελλη-

νικά αγγεία με τη διακόσμηση βλ. Osborne & Pappas 2007.

1510

Για το αγγείο βλ. Coldstream 1987, 25–26, αρ. 12. Για την 

αναγνώριση του graffito βλ. παραπάνω, σημ. 273.

1511

Για την αντιπροσώπευση λίγων σχετικά και αποσπασματικών 

κεραμικών από το ‘Υπόγειο’, τα οποία χρονολογούνται πριν 

τον ύστερο 8ο αιώνα π.Χ. βλ. Κεφάλαιο 2.

1512

Βλ. γενικά Κεφάλαιο 1. Για τον συνδυασμό της μαρτυρίας του 

Πλουτάρχου με άλλες φιλολογικές πηγές, οι οποίες συνάδουν 

στις χρονολογήσεις αυτές βλ. Blakeway 1932-1933, 205, σημ. 

4. Βλ. περαιτέρω τη βιβλιογραφία στη σημ. 1513. Μία άλλη 

άποψη, βασισμένη στο Χρονικό του Ευσέβιου και του Ιερώ-

νυμου, τοποθετεί την ίδρυση της κορινθιακής αποικίας στην 

Κέρκυρα στα 709/708, 708/707 ή 707/706 π.Χ. (Parker 1997, 

57. Morgan 1998, 286. Χωρέμη-Σπετσιέρη 2011, 65).

1513

Graham 1971, 46–47. Hammond 1972, 425–426. Graham 

1982, 113, 161. Τιβέριος 1989, 58, σημ. 162· 61. Hatzopou-Hatzopou-

los, Knoepfler & Marigo-Papadopoulos 1990, 641, 659, σημ. 

49. Τιβέριος 1990α, 324. Τιβέριος 1993α, 555. Crielaard 

1996, 109, 113. Hammond 1998, 393. Malkin 1998, 3-6. 

Mele 1998, 218. Boardman 1999, 229. Antonelli 2000, 21–

27. Walker 2004, 152–154. Για απόψεις που διατυπώθηκαν 

μετά την έναρξη των ανασκαφών, βλ. Τιβέριος 2007, 4. Lane 

Fox 2008, 171. Παπαγεωργίου 2008, 113. Tiverios 2008, 5–6, 
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17. Μπέσιος 2010α, 94 (όπου όμως γίνεται εκ παραδρομής 

αναφορά στα Αἴτια Ῥωμαϊκά). Malkin 2011, 153. Μπέσιος, Αθα-

νασιάδου & Νούλας υπό εκτύπωση.

1514

Bakhuizen 1976, 19. Πρόσθεσε: Cook 1946, 70–71. Gimatzi-

dis 2011α, 103. Για επιφυλάξεις στο σκέλος που αφορά την 

Κέρκυρα βλ. Morgan 1998, 281–289, με εκτενή βιβλιογραφία. 

Alexis 2003, 13–14.

1515

Λιγοστά αρχαιολογικά ευρήματα, τα οποία εκλαμβάνονται ως 

ενδεικτικά της ευβοϊκής παρουσίας στην Κέρκυρα, παρου-

σιάζονται στο Blakeway 1932–1933, 205–206, σημ. 4. Πρβ. 

Parker 1997, 56. Χωρέμη-Σπετσιέρη 2011, 62–65. Βλ. όμως 

την κριτική στα: Morgan 1998, 284–285, 301. Alexis 2003, 

13–14. Metallinou 2010, 13–15. Θερμά ευχαριστώ τους Γ. 

Μεταλληνού, Γ. Αυγερινού και Α. Αλέξη (Η΄ ΕΠΚΑ), οι οποίοι 

είχαν την καλοσύνη να μου δείξουν δημοσιευμένη και αδη-

μοσίευτη γεωμετρική και πρωτοαρχαϊκή κεραμική από την 

Κέρκυρα.

1516

Kahrsedt 1953, 86–87. Bakhuizen 1976, 19.

1517

Sakellariou 1979, 31–32. Ο συσχετισμός είχε προηγουμένως 

σημειωθεί και στο Hammond 1972, 416–418. Βλ. πάντως και 

τους εύστοχους προβληματισμούς στο Morgan 1998, 281, 

σημ. 4.

1518

Για την ανάγκη κριτικού ελέγχου των γραπτών πηγών περί 

αποικισμού με βάση τη μαρτυρία των αρχαιολογικών ευρημά-

των, βλ. ενδεικτικά Graham 1971, 38. Osborne 1996α, 15–17. 

Papadopoulos 1999. Owen 2005, 6–7. Hall 2007α, 106–110. 

Papadopoulos 2005, 580–588, 593.

1519

Βλ. Κεφάλαιο 2 και: Μπέσιος 2003, 445–446, 448. Μπέσιος, 

Αθανασιάδου, Γεροφωκά & Χριστάκου-Τόλια 2004, 373–374. 

Μπέσιος 2010α, 78, 94, 105. Μπέσιος, Αθανασιάδου & Νού-

λας υπό εκτύπωση.

1520

Καρλιάμπας, Μπέσιος & Τριανταφύλλου 2004, 344–345, εικ. 

9. Μπέσιος 2010α, 78, 80–81, 84–86, 89, 91, 94–95.

1521

Osborne 1998, 259–260.

1522

Για κριτική επ’ αυτού βλ. ενδεικτικά Osborne 1998, 264. 

Whitley 2001, 125. Owen 2005, 7–8.

1523

Βλ. Κεφάλαια 1 και 2, καθώς και: Μπέσιος 2003, 448. Tiverios 

2008, 18–19. Μπέσιος, Αθανασιάδου & Νούλας υπό εκτύπωση.

1524

Για το συμπέρασμα αυτό πρβ. Dunbabin 1948, 442, 451, 470. 

Coldstream 2008α, 322. Για το χρονικό του αποικισμού και 

τα σχετικά αρχαιολογικά ευρήματα, βλ. Dunbabin 1948, 435–

471. Osborne 1996α, 121–125. Coldstream 2008α, 322–327.

1525

Coldstream 2008α, 302–331.

1526

Πρβ. Morris 1996, 54–55.

1527

Πρβ. Morris 1996, 55–57.

1528

Finley 1973. Η αντίληψη του Finley βασιζόταν στη σκέψη των 

Karl Polanyi και Max Weber (βλ. σχετικά Möller 2000, 1–5).

1529

Βλ. ενδεικτικά Dupont 1999γ, 459–460. Morris 2005, 102–

103. Dickinson 2006, 197–198. Hall 2007α, 117, 235–237. 

Morley 2007, 2–6. Osborne 2007, 295–298. van Wees 2009, 

444, 464–465. Sherratt 2011, 10–11.

1530

Boardman 1999, 229 (“the object was simply land, and 

there can have been little interest at first in trade”). Βλ. και 

Tiverios 2008, 125. Contra Hammond 1972, 421.

1531

Boardman 1999, 230. Contra Graham 1982, 113, 115.

1532

Μπέσιος 2003, 449. Μπέσιος, Αθανασιάδου, Γεροφωκά & 

Χριστάκου-Τόλια 2004, 369. Μπέσιος 2010α, 105. Μπέσιος 

2010β. Μπέσιος & Νούλας 2011. Μπέσιος, Αθανασιάδου & 

Νούλας υπό εκτύπωση.

1533

Τιβέριος 1991–1992, 216. Τιβέριος 1993α, 555. Τιβέριος 1996, 

415. Tiverios 1998, 248–249. Tiverios 2008, 21.

1534

Τιβέριος 1996, 416, 424. Tiverios 1998, 250. Tiverios 2008, 

21.

1535

Papadopoulos 1996, 171–174. Papadopoulos 1999, 379–382. 

Papadopoulos 2005, 588–592. Papadopoulos 2011, 122–124. 

Πρβ. Morris 2006, 78. Contra Τιβέριος 2007. Lane Fox 2008, 

62–63. Tiverios 2008, 4.

1536

Παρομοίως, εικάζεται ότι ο ορυκτός πλούτος της Θάσου υπήρ-

ξε καθοριστικός για τον αποικισμό του νησιού από Πάριους 

(Muller & Mulliez 2009, 141).

1537

Μισαηλίδου-Δεσποτίδου 2008, 60.

1538

Hammond 1972, 192, 425–426. Αξίζει να αντιπαραβάλλει 

κανείς την άποψη του N. Hammond με εκείνη που εξέφρασε 

την ίδια εποχή ο A. J. Graham (1971, 47–47), σύμφωνα με την 

οποία η Μεθώνη δεν διαδραμάτισε κεντρικό ρόλο.

1539

Βλ. όμως Κεφάλαιο 2, σημ. 1 για την ταύτιση της θέσης από 

την Αρχαιολογική Υπηρεσία ήδη το 1970.

1540

Τα εύρος των εισαγωγών είχε καταδειχθεί ήδη από τις προκα-

ταρκτικές αναφορές, βλ. Μπέσιος 2003, 449. Μπέσιος, Αθα-

νασιάδου, Γεροφωκά & Χριστάκου-Τόλια 2004, 369.

1541

Πρβ. Osborne 1998, 258. Lawall 2002, 199. Dickinson 2006, 

199–200.
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1542

Osborne 1996α, 118. Osborne 1996β, 40–41. Osborne 1998, 

258. Στις μελέτες αυτές παραβλέπεται η μαρτυρία των εμπορι-

κών αμφορέων.

1543

Βλ. ενδεικτικά Lawall 1998, 75. Dupont 2001, 85. Dickinson 

2006, 201. Osborne 2007, 285. Kotsonas 2008, 233. Gras 

2010, 111–112.

1544

Koehler & Matheson 1993, 91. Πρβ. Twede 2002.

1545

Βλ. ενδεικτικά Sherratt & Sherratt 1992–1993, 371. Py & 

Sourisseau 1993. Dupont 1998. Twede 2002, 98. Gras 2010.

1546

Στο ζήτημα του προσδιορισμού του περιεχομένου των αμφο-

ρέων του ‘Υπογείου’ θα συμβάλλουν οι αναλύσεις της συνα-

δέλφου Μαρίας Ρούμπου.

1547

Το φαινόμενο αυτό έχει μελετηθεί στη δυτική κυρίως Με-

σόγειο· βλ. ενδεικτικά Dietler 2007, 255–256, 259–261, 

272–274. Bux  2009.

1548

Gras 1997, 167–168. Lawall 2002, 237, σημ. 50. Carlson 

2003, 583–590. Dietler 2007, 268–269. Lawall 2011β, 44.

1549

Ενδεικτικά σημειώνεται ότι σε έναν πρόσφατο τόμο για την 

αρχαία οικονομία η μαρτυρία των εμπορικών αμφορέων για 

την ελληνική οικονομία του 8ου αιώνα π.Χ. παραβλέπεται 

εντελώς (Morris 2007). Πενιχρές είναι και οι αναφορές στη 

σχετική επισκόπηση που καλύπτει την Αρχαϊκή Ελλάδα (Os-Os-

borne 2007, 285, 291). Αντίθετα, έμφαση στους εμπορικούς 

αμφορείς δίνεται σε μία άλλη επισκόπηση στον ίδιο τόμο, η 

οποία καλύπτει τη δυτική Μεσόγειο της ίδιας περιόδου (Di-Di-

etler 2007). Παρομοίως πενιχρές είναι οι σχετικές αναφορές 

σε ένα άλλο πρόσφατο έργο για τον ελληνικό κόσμο της ίδιας 

περιόδου και την οικονομία του (van Wees 2009, 459–460 και 

Morris 2009, 66–70. Αλλά πρβ. Morgan 2009, 51–52).

1550

Μπέσιος & Νούλας 2011. Η άποψη που θέλει τη Μεθώνη του 

7ου αιώνα π.Χ. σε ύφεση (Gimatzidis υπό έκδοση, 957) δεν 

έχει ασφαλή βάση. 

1551

Graham 1964, 13–14. Graham 1971, 36. Graham 1989, 50. 

Papadopoulos 1997. Morris & Papadopoulos 1998, 254–256. 

Crielaard 1999, 61–62. Papadopoulos 2005, 409, 577–578. 

Dickinson 2006, 200, 210–215. Hall 2007α, 106–110. Ridg-

way 2007, 147. Kotsonas 2008, 233–234. Lane Fox 2008, 

49–50. Papadopoulos 2011, 114, 122. Πρβ. όμως τις επιφυ-Πρβ. όμως τις επιφυ-

λάξεις, ειδικά για τον 8ο αιώνα π.Χ., στο Boardman 1999, 

271–272.

1552

Papadopoulos 1997, 203–205. Gosden 1999. Hall 2002, ιδίως 

90–124. Lyons & Papadopoulos 2002. Gosden 2004. Stein 

2005α. Hodos 2006. Hall 2007α, 98. Hales & Hodos 2010. 

Knapp & von Dommelen 2010, 3–6.

1553

Για έμφαση στο ρόλο των Ευβοέων, με ειδική αναφορά 

και στη Μακεδονία, βλ. Popham 1994, 32–34. Snodgrass 

1994α. Crielaard 1996. Bats & d’Agostino 1998. Luke 2003, 

56–58. Τιβέριος 2007. Lane Fox 2008, 62–63. Tiverios 2008. 

Gimatzidis 2011α, 103. Gimatzidis υπό έκδοση.

1554

Για κριτική στην έμφαση που δίνεται στους Ευβοείς στο έργο 

του Lane Fox, βλ. και Papadopoulos 2011, 124–125.

1555

Η παλαιότερη σχετική βιβλιογραφία συλλέγεται στο 

Boardman 1990, 170.

1556

Papadopoulos 1996. Papadopoulos 1997, ιδίως 205. Papado-ιδίως 205. Papado- 205. Papado-

poulos 1998. Papadopoulos 1999. Papadopoulos 2005, ιδίως 

580–588. Papadopoulos 2011, ιδίως 122.

1557

Για την κριτική βλ. τη σύνοψη στο Papadopoulos 2011.

1558

Ridgway 1990. Ridgway 1992. Ridgway 1994. Ridgway 

2007.

1559

Βλ. κυρίως Papadopoulos 1996. Papadopoulos 2005.

1560

Την εντύπωση αυτή συμμερίζεται ο Dickinson 2006, 213. Η 

εντύπωση προκύπτει, για παράδειγμα, από τα αναγραφόμενα 

στα: Papadopoulos 1996, 159. Papadopoulos 1997, 193, 

205–206. Papadopoulos 2011, 115–119. Την ίδια εντύπωση 

προκαλούν μελέτες άλλων συγγραφέων, βλ. ενδεικτικά Morris 

1992, 141. Sherratt 2003, 229–230. Σημειώνεται πάντως η 

εκπεφρασμένη πρόθεση του Papadopoulos (2005, 592) να 

μην αντικατασταθεί το ερμηνευτικό μοντέλο της κυριαρχίας 

των Ευβοέων από εκείνο της κυριαρχίας των Φοινίκων, αλλά 

από ένα άλλο, πιο πολυσυλλεκτικό.

1561

Από την εκτενή βιβλιογραφία σταχυολογώ ενδεικτικά τους 

εξής, εύγλωττους τίτλους: «Euboeans vs Phoenicians» (Cri-Euboeans vs Phoenicians» (Cri-
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Όταν μεταξύ 680 και 640 π.Χ. ο Αρχίλοχος από την Πάρο συνέθετε με ποι-
κίλες αφορμές τα λυρικά τραγούδια του, ένα από τα προσφιλή θέματα ήταν 
ο αποικισμός της Θάσου από τους Πάριους, για τις αναστατώσεις και τις πε-
ριπέτειες που προκάλεσε και για τα ήθη των Παρίων στη νέα πατρίδα.1 Μά-
λιστα, ήταν τέτοια η φρενίτιδα, ώστε όχι μόνον Πάριοι αλλά ένας συρφετός 
των Πανελλήνων μαζεύτηκε τρέχοντας στη Θάσο (απ. 102 West: ὡς Πανελλήνων 
ὀϊζὺς ἐς Θάσον συνέδραμεν).2 Προφανώς, το δηκτικό αυτό μονόστιχο απόσπα-
σμα σε καταληκτικό τροχαϊκό τετράμετρο προέρχεται από κάποιο μεγαλύ-
τερο ποίημα, αφού, όπως πειστικά έχει δείξει ο Κυριάκος Τσαντσάνογλου,3 
ο αποικισμός της Θάσου και οι συνέπειές του υπήρξαν ένα από τα βασικά 
θέματα της αποσπασματικής ποίησης του Αρχιλόχου. Ωστόσο, το αρχιλόχειο 
αυτό μονόστιχο, σύμφωνα με τα συμπεράσματα των Κεφαλαίων 2 και 3, θα 
μπορούσε κάλλιστα να αναφέρεται και στην αρχαία Μεθώνη, της οποίας ο 
αποικισμός προηγείται αυτού της Θάσου τουλάχιστον κατά δύο γενιές.

Τα 191 ενεπίγραφα αντικείμενα από το ‘Υπόγειο’ της Μεθώνης πα-
ρουσιάζουν αξιοπρόσεκτη ποικιλία. Τη μεγαλύτερη ομάδα των ενεπίγρα-
φων αντικειμένων συγκροτούν οι αμφορείς (108) και ακολουθούν τα με-
σαίου και μικρού μεγέθους συμποτικά αγγεία (δεκαεπτά σκύφοι, οκτώ κο-
τύλες, ένα λέσβιο αγγείο πόσης, μία ιωνική κύλικα και ένας αττικός κάνθα-
ρος), ενώ ο αριθμός των αγγείων μετάγγισης και αποθήκευσης είναι σαφώς 
μικρότερος (για τις κατηγορίες των ενεπίγραφων αγγείων, επείσακτων και 
του Θερμαϊκού, καθώς και τη θέση των χαραγμάτων πάνω στα αγγεία πριν 
από ή μετά την όπτησή τους, βλ. Κεφάλαιο 3.4.2 και Γραφήματα 5 και 6).

Από τα 191 αγγεία, τα 166 φέρουν μη αλφαβητικά χαράγματα και 
σύμβολα —160 ή 159 εγχάρακτα, μόλις τέσσερα ή πέντε γραπτά και δύο 
ή τρία (αρ. 80 και 132 και ίσως 16) με εγχάρακτο και γραπτό σημείο— τα 
οποία μάλλον υποδηλώνουν τον κάτοχο ή/και τις εμπορικές ανταλλαγές. 
Στην πλειονότητά τους, τα 166 μη αλφαβητικά χαράγματα και σύμβολα εί-
ναι απλές γραμμές (μερικές από τις οποίες ενδέχεται να είναι τυχαίες) ή 
απλά σχήματα, όπως ‘σταυρός’ ή σχήμα ‘Χ’ (αρ. 16, 28, 41, 43, 61, 67, 80, 
83, 108, 126, 136, 143, 150, 151, 172, 179, 187, 191)· ‘βέλος’ ή σχήμα ‘Λ’ 
ή ‘V’ (αρ. 4, 16, 44, 46, 69, 71, 80, 81, 87, 88, 93, 95, 101, 105, 112, 137, 
156, 178, 185, 187, 190)· σχήμα ‘πλέγματος’ (αρ. 57 και 139)· σχήμα ‘πε-
ντάκτινου αστεριού’ ή ‘κλεψύδρας’ ή ‘πεντάλφα’ (αρ. 145 και 162)· σχήμα 
‘κλαδιού’ (αρ. 158).4 Αξιοσημείωτο, πάντως, είναι το παραπλήσιο σύνθετο 
σύμβολο άγνωστης σημασίας σε τρία αγγεία: σε μακεδονικό σκύφο ευβοϊ-
κού τύπου (αρ. 27), σε χιακό αμφορέα (αρ. 130) και σε αμφορέα άγνωστης 
προέλευσης (αρ. 149), ενώ εντυπωσιακή είναι η κορινθιακή κοτύλη (αρ. 
35), όπου το εγχάρακτο πτηνό φαίνεται να ‘συνομιλεί’ με τα σχηματοποιη-
μένα, γραπτά πτηνά της μετόπης.

Από τα είκοσι πέντε αλφαβητικά, δεκαπέντε αγγεία φέρουν εγχάρα-
κτα ένα ή δύο γράμματα (αρ. 9–21 και 24–25), ένας αμφορέας συμπίλημα 
δύο γραμμάτων (αρ. 23) και εννέα αγγεία επιγραφές (αρ. 1–8 και 22). Με 
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εξαίρεση τον αττικό κάνθαρο (αρ. 25) που χρονολογείται στα μέσα του 4ου 
αιώνα π.Χ., δεν είναι βέβαιο αν στα δεκαπέντε αγγεία (δέκα αμφορείς, τέσ-
σερις σκύφους και μία πρόχου) τα ένα ή δύο γράμματα αποτελούν προσπά-
θεια χάραξης κάποιου είδους αλφαβητικού, εμπορικού συμβόλου ή αν πρό-
κειται για την αρχή ονομάτων, συντομογραφημένων σε πτώση γενική. Οι 
εννέα επιγραφές, πάντως, χαραγμένες σε τρεις αμφορείς (αρ. 4–6) και έξι 
συμποτικά αγγεία (1–3, 7–8 και 22), δεν φαίνεται να προτείνουν κάποιον 
εμπειρικό κανόνα ως προς το αν ονόματα ή και μεγαλύτερα κείμενα χαράσ-
σονταν κατά προτίμηση σε συμποτικά αγγεία και όχι σε αγγεία μεταφοράς, 
μετάγγισης ή αποθήκευσης.

Από τα δεκαπέντε αγγεία με αλφαβητικά χαράγματα, τρεις αμφορείς 
φέρουν περισσότερα του ενός γράμματα ή συνδυασμό γραμμάτων και μη 
αλφαβητικών συμβόλων (αρ. 16, 17 και 20), προφανώς επειδή χαράχθηκαν 
από διαφορετικούς κατόχους ή για διαδοχικές εμπορικές ή άλλες χρήσεις 
σε διαφορετικές χρονικές στιγμές. Ενδεικτική είναι η περίπτωση του σαμι-
ακού αμφορέα (αρ. 17), όπου ο διαφορετικός τρόπος χάραξης τριών γραμ-
μάτων γίνεται αμέσως αντιληπτός: το ιδιαίτερα επίμηκες γράμμα Ν, χαρα-
κτηριστικό γνώρισμα των πρώιμων σχημάτων των γραμμάτων, χαράχθηκε 
ως σημείο κεραμέως με ‘επαγγελματική’ επιμέλεια και με φορά επί τα λαιά 
πριν από την όπτηση του αγγείου, προφανώς στο εργαστήριο κατασκευής 
του στη Σάμο· ενώ κάτω από το αριστερό τμήμα του Ν χαράχθηκε μετά την 
όπτηση ένα ‘κόκκινο’ Χ (σημείο που εμφανίζεται και στη λαβή του ‘μεθω-
ναίου’ αμφορέα με αρ. 20) και κοντά στην άλλη λαβή Η ή Ζ, τα δύο τελευ-
ταία προφανώς σε χρόνο μεταγενέστερο της χάραξης του αρχικού Ν. Επι-
πλέον, εντύπωση προκαλεί το χάραγμα ΝΕ, το οποίο σε αμφορέα άγνωστης 
προέλευσης είναι με φορά επί τα λαιά (αρ. 15) και σε οπισθότμητη πρόχου 
από τον Θερμαϊκό με φορά ες ευθύ (αρ. 14), ενώ και τα δύο αγγεία φέρουν 
και αλφαβητικά και μη αλφαβητικά σύμβολα των εμπόρων ή των κατόχων.

Τέλος, τα εννέα αγγεία (πέντε σκύφοι με αρ. 2–3, 7–8 και 22, ένα 
λέσβιο αγγείο πόσης με αρ. 1 και τρεις αμφορείς με αρ. 4–6) φέρουν επι-
γραφές. Αυτές ανήκουν στην κατηγορία των οστράκων (fictilia) και/ή των 
σκευών οικιακής χρήσης (instrumenta domestica), δηλαδή των ιδιωτι-
κών επιγραφών, χαραγμένων σε κεραμικά ή αντικείμενα οικιακής χρήσης, 
όπως, άλλωστε, και η πλειονότητα των πρώιμων ελληνικών επιγραφών.5 Τα 
σύντομα αυτά κείμενα, εκτός από τον σκύφο του Ακεσάνδρου, αποτελού-
νται από σταθερά επαναλαμβανόμενες φράσεις σε απλή ή σύνθετη μορφή 
για τη δήλωση του κατόχου του αντικειμένου: το όνομα προσώπου σε πτώ-
ση γενική (κτητική) με το συνδετικό ρήμα εἰμί («είμαι του (ή ανήκω στον) 
δείνα») εννοούμενο (αρ. 4 και ίσως αρ. 3, 5–6, 8 και 22) ή όχι (αρ. 1–2 και 7). 
Αυτή η απλή μορφή κειμένου ενδέχεται να χρησιμοποιείτο αρχικά και ως 
κείμενο ανάθεσης, πριν επικρατήσει η χρήση της δοτικής με εννοούμενο ή 
όχι το ρήμα ἀνατίθημι (ὁ/ἡ δεῖνα τῷ/τῇ δεῖνα ἀνέθηκεν). Στην περίπτωση αυτή, το 
κείμενο της ανάθεσης θα εννοείτο εξ ολοκλήρου αλλά εύκολα από τον χώρο 
όπου θα είχε ανατεθεί το αντικείμενο.6 Τα ανασκαφικά όμως δεδομένα του 
‘Υπογείου’ (Κεφάλαιο 2), η μελέτη των 191 ενεπίγραφων αντικειμένων (Κε-
φάλαιο 3), αλλά και η γενικότερη εικόνα του συνόλου των ευρημάτων από 
το ‘Υπόγειο’ (Κεφάλαιο 2) δεν συνηγορούν υπέρ του αναθηματικού χαρα-
κτήρα των εννέα επιγραφών. Συνεπώς, στις τρεις αποσπασματικά σωζόμε-
νες επιγραφές (αρ. 5–6 και 8), αν δεν πρόκειται για αλφαβητικά εμπορικά 
σύμβολα, η μία ή οι δύο προς συμπλήρωση λέξεις πρέπει να είναι όνομα σε 
πτώση γενική, ίσως σε συντομογραφημένη μορφή όπως οι επιγραφές με 
αρ. 5 και 22,7 με ή χωρίς το ρήμα εἰμί.

Η αξιοπρόσεκτη αυτή ποικιλία στη χάραξη των 191 αντικειμένων από 
το ‘Υπόγειο’ της Μεθώνης οδήγησε αναπόφευκτα στην ομαδοποίησή τους 
σε δύο κατηγορίες κατά την παρουσίασή τους στον Κατάλογο: τα αλφαβη-
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τικά (επιγραφές ονομάτων ή λέξεων και συντομογραφίες ή σύμβολα γραμ-
μάτων) και τα μη αλφαβητικά σημεία/σύμβολα και κάθε είδους χαράγματα. 
Επιπλέον, επελέγησαν δύο επίθετα εγχάρακτο (incised) και γραπτό (painted 
dipinto), χωρίς τα εννοούμενα κάθε φορά ουσιαστικά επιγραφή (inscrip-inscrip-
tion), σύμβολο/σημείο (trademark, potter’s mark), χάραγμα/γκράφιτο (graf-graf-
fito), επειδή δεν φαίνεται εφικτός ένας γενικά αποδεκτός ορισμός ως προς 
τα γκράφιτι (graffiti), λόγω του ότι ο όρος έχει αποκτήσει και άλλες συνδη-graffiti), λόγω του ότι ο όρος έχει αποκτήσει και άλλες συνδη-), λόγω του ότι ο όρος έχει αποκτήσει και άλλες συνδη-
λώσεις.8 Σύμφωνα με τον ορισμό των Αναστάσιου Ορλάνδου και Λέανδρου 
Βρανούση, του Rudolf Wachter, του Martin Langner και του Άγγελου Χα-Rudolf Wachter, του Martin Langner και του Άγγελου Χα-, του Martin Langner και του Άγγελου Χα-Martin Langner και του Άγγελου Χα-r και του Άγγελου Χα- και του Άγγελου Χα-
νιώτη,9 τα χαράγματα/γκράφιτι είναι ανεπίσημα κείμενα, σημεία/σύμβολα 
ή εικόνες που έχουν χαραχτεί πάνω σε επιφάνειες, των οποίων η αρχική 
χρήση δεν προοριζόταν για τη γραφή κειμένων, εικόνων και σημείων/συμ-
βόλων. Όπως σωστά επισημαίνει ο Χανιώτης,10 η χρήση του όρου γκράφιτο/ 
χάραγμα για ένα κείμενο ή εικόνα εξαρτάται κυρίως από το συμφραστικό του 
πλαίσιο, κυριολεκτικό αλλά και μεταφορικό, και όχι από το περιεχόμενο του 
ίδιου του κειμένου, το οποίο ενδέχεται να αποκτά άλλη σημασία σε διαφο-
ρετικά συμφραζόμενα, ούτε από τον τρόπο χάραξης ούτε από την αυτοσχέ-
δια και χωρίς έγκριση χάραξη.

Ωστόσο, παρά το γεγονός ότι όλες οι επιγραφές πάνω σε αγγεία, χαραγ-
μένες μετά την όπτηση, συνήθως θεωρούνται γκράφιτι, είτε πρόκειται για 
ονόματα ιδιοκτητών είτε για αναθηματικές επιγραφές είτε για τα μικρά ποιή-
ματα-παίγνια, όπως του Ακεσάνδρου, είτε για εμπορικά σύμβολα είτε για ση-
μεία κεραμέως, από το σύνολο των ενεπίγραφων αντικειμένων από το ‘Υπό-
γειο’ της Μεθώνης προκύπτουν ορισμένες ενδιαφέρουσες διαπιστώσεις. 
Ενώ η πλειονότητα των εγχάρακτων και γραπτών χαραγμάτων κατά πάσα 
πιθανότητα είναι χαράγματα/γκράφιτι, δεν μπορεί να ισχύει ο ίδιος κανόνας 
και για τα 191 παραδείγματα. Η χρήση των αγγείων, ιδιαίτερα των κεραμι-
κών, ήταν εξ ορισμού ρευστή και το συμφραστικό τους πλαίσιο ενδέχεται να 
άλλαζε από τη στιγμή που ένα αγγείο έφευγε από το εργαστήριο του κερα-
μέα και άλλαζε διαδοχικά ιδιοκτήτες, όπως πειστικά έχoυν δείξει οι Robin 
Osborne και Αλεξάνδρα Παππά και η Κατερίνα Βολιώτη.11 Αν και χαράχθηκαν 
μετά την όπτηση και, συνεπώς, το κείμενο δεν είχε την ‘έγκριση’ του κερα-
μέα, εντούτοις, τα εννέα ενεπίγραφα αντικείμενα με αρ. 1–8 και 22, εφόσον 
πρόκειται για ονόματα ιδιοκτητών, μπορούν να θεωρηθούν επιγραφές, αφού 
το συμφραστικό τους πλαίσιο εξαρτάται πλέον από τον κάτοχό τους, ο οποίος 
το ελέγχει, παρά το ότι αρχικά η επιφάνεια του αγγείου δεν προοριζόταν για 
χάραξη: επιλέγοντας να χαράξει συγκεκριμένες λέξεις, ο ιδιοκτήτης επεμ-
βαίνει σε εμφανές σημείο του αγγείου και αλλάζει για πάντα την αρχική του 
χρήση, προσαρμόζοντάς τη στις δικές του ανάγκες. Κατ’ αυτό τον τρόπο, για 
παράδειγμα, το αιολικό αγγείο πόσης (αρ. 1) στο εξής δεν είναι άλλο ένα αι-
ολικό αγγείο, αλλά «το αγγείο του Φιλίωνα». Παρομοίως και στην περίπτω-
ση του σαμιακού αμφορέα (αρ. 17), όπου η διαδοχική χάραξη πριν από την 
όπτηση ενός Ν και μετά την όπτηση ενός Χ και ενός Η ή Ζ υπαινίσσεται ότι τα 
αλφαβητικά αυτά σημεία κεραμέως και/ή εμπορικά σύμβολα, ό,τι και αν δή-
λωναν όταν χαράσσονταν, στη συνέχεια άλλαζαν, ανάλογα με την αλλαγή στη 
χρήση ή την αλλαγή ιδιοκτήτη. Επίσης, το χάραγμα/γκράφιτο του πτηνού 
που χαράχθηκε στην κορινθιακή κοτύλη (αρ. 35) κατά μίμηση των σχημα-
τοποιημένων, γραπτών πτηνών της μετόπης, εκτός του προφανούς ‘παιχνι-
διού’ επικοινωνίας σε νοηματική γλώσσα, ίσως αποτελεί, ανάμεσα στα άλλα, 
και σχόλιο για τον κεραμέα και την εκδοχή των δικών του, γραπτών πτηνών, 
ίσως ακόμη και σαρκαστικό σχόλιο του ίδιου του κεραμέα.12

Το μικρό αυτό σύνολο ενεπίγραφης κεραμικής από το ‘Υπόγειο’ της 
Μεθώνης με χαράγματα, εμπορικά σύμβολα, σημεία κεραμέως και επιγρα-
φές είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακό και μοναδικό για δύο λόγους. Πρώτον, 
από το τελευταίο τέταρτο του 8ου και τα πρώτα χρόνια του 7ου αιώνα π.Χ. 
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σώζονται ελάχιστες επιγραφές,13 ενώ από τα 191 αλφαβητικά και μη αλφα-
βητικά αντικείμενα του ‘Υπογείου’ της Μεθώνης, τα 141 χρονολογούνται 
στο διάστημα περίπου μιας γενιάς, μεταξύ 730 και 700 π.Χ. Δεύτερον, η 
θέση εύρεσης των ενεπίγραφων αυτών αντικειμένων στη Μεθώνη Πιερίας 
προκαλεί έκπληξη, κυρίως επειδή απουσιάζουν ενεπίγραφα ευρήματα, εγ-
χάρακτα ή γραπτά, από τη Μακεδονία που να χρονολογούνται στα τέλη του 
8ου και στα πρώτα χρόνια του 7ου αιώνα π.Χ.,14 εκτός από ελάχιστα, συχνά 
μη συγκρίσιμα παραδείγματα από την Κρανιά Πλαταμώνα της Πιερίας, το 
Καραμπουρνάκι και την Τορώνη (βλ. Κεφάλαιο 3.4).

Τα 191 ενεπίγραφα αντικείμενα από το ‘Υπόγειο’ της Μεθώνης ποι-
κίλλουν ως προς τη γραφή, η οποία υποδηλώνει μία «έκρηξη στην επικοινω-
νία», όπως εύστοχα χαρακτηρίζουν τον 8ο αιώνα π.Χ. οι Osborne και Παπ-Osborne και Παπ- και Παπ-
πά.15 Η επικοινωνιακή αυτή έκρηξη, όπως αποδεικνύει η πλειονότητα των 
χαραγμάτων και των συμβόλων της Μεθώνης, οφειλόταν κατά κύριο λόγο 
στις ανάγκες των εμπορικών ανταλλαγών και δευτερευόντως στις λογοτε-
χνικές ανησυχίες, οι οποίες φυσικά δεν έλειπαν.16 Δεν είναι τυχαίο ότι σε 
κείμενα της Αρχαϊκής εποχής η άφιξη αγνώστων με καράβια σε έναν τόπο 
εκλαμβάνεται ως εμπορική δραστηριότητα ή ως ληστρική επιδρομή.17

Το μικρό αυτό σύνολο από τη Μεθώνη συγκρίνεται ως προς τη χρο-
νολόγησή του και το συμφραστικό του πλαίσιο με ανάλογες ομάδες ενεπί-
γραφων αντικειμένων κεραμικής από το Λευκαντί, την Ερέτρια και τους 
Ζάρακες της Εύβοιας,18 από τον Ωρωπό και τη Θήβα,19 από τον Υμηττό,20 
την Ακρόπολη και την Αγορά των Αθηνών, από τις Πιθηκούσσες και την 
Κύμη της Ιταλίας,21 αλλά, κυρίως, με την ενεπίγραφη ομάδα αγγείων από 
τον Κομμό της Κρήτης.22 Ειδικά με το σύνολο του Κομμού, οι αντιστοιχίες 
του συνόλου της Μεθώνης είναι εμφανέστατες και ως προς την ποικιλία της 
προέλευσης των αγγείων και ως προς τις ποικίλες επιλογές της γραφής.23

Σαφέστατα πιο εντυπωσιακή είναι η ομάδα των είκοσι πέντε κεραμι-
κών αντικειμένων από τη Μεθώνη, πάνω στα οποία χαράχθηκαν αλφαβη-
τικές επιγραφές και σύμβολα. Με εξαίρεση τρία μόλις αγγεία από τα είκοσι 
πέντε (τον αττικό κάνθαρο με αρ. 25 των μέσων του 4ου αιώνα π.Χ. και τους 
δύο αμφορείς άγνωστης προέλευσης και αττικού τύπου SOS με αρ. 23–24 
του ύστερου 7ου – 6ου αιώνα π.Χ.), τα υπόλοιπα είκοσι δύο ενεπίγραφα 
αγγεία προέρχονται από την κατώτερη φάση του ‘Υπογείου’ και συνεπώς 
χρονολογούνται μεταξύ 730 και 700 π.Χ. Η χρονολόγηση αυτή, ωστόσο, εί-
ναι σχετική, γιατί βασίζεται κυρίως στα ανασκαφικά δεδομένα (Κεφάλαιο 
2) και στη μελέτη της κεραμικής (Κεφάλαιο 3). Όταν ένα αντικείμενο εί-
ναι ενεπίγραφο, και μάλιστα ένα αντικείμενο ιδιωτικού και όχι δημόσιου 
χαρακτήρα, το ζήτημα της χρονολόγησής του περιπλέκεται. Ο χρόνος πα-
ραγωγής ενός αγγείου και ο χρόνος χάραξης ενός κειμένου πάνω του δεν 
συμπίπτουν υποχρεωτικά, όπως για παράδειγμα συμβαίνει με τις δημόσιου 
χαρακτήρα επιγραφές (ψηφίσματα, νόμοι, διατάγματα, κατάλογοι) ή όπως 
συμβαίνει στην περίπτωση των καλλιτεχνικών υπογραφών ή των σημείων 
των κεραμέων σε αγγεία. Ιδιαίτερα στην περίπτωση του Ακεσάνδρου, για 
παράδειγμα, ο χρόνος της χάραξης του κειμένου και ο χρόνος της ποιητι-
κής σύνθεσης ενδέχεται να είναι ο ίδιος, αλλά αυτό δεν είναι απαραίτητο, 
αφού η έμμετρη σύνθεση μπορεί να χρονολογείται πριν από την παραγωγή 
του αγγείου. Ο χρόνος πάντως της χάραξης του κειμένου είναι μεταγενέ-
στερος της κατασκευής του αγγείου και προγενέστερος της απόθεσής του 
στο ‘Υπόγειο’ της Μεθώνης. Συνεπώς, η σχετική ή απόλυτη χρονολόγηση 
των ενεπίγραφων, κυρίως φορητών αντικειμένων, εκτός από τα ζητήματα 
τα σχετικά με την προέλευση, την κατασκευή και τη χρήση τους, πρέπει να 
λαμβάνει υπόψη και τα διαφορετικά χρονικά στάδια των πρόσθετων δρα-
στηριοτήτων, δηλαδή και τον χρόνο χάραξης ή ακόμη και σύνθεσης των έμ-
μετρων στιχουργημάτων.
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Σύμφωνα με τις παραμέτρους αυτές και σύμφωνα με τους πίνακες 
των τοπικών ή επιχώριων αλφαβήτων των Anne Jeffery και Alan Johnston 
(1990), οι εννέα επιγραφές που χρονολογούνται μεταξύ 730 και 700 π.Χ. 
κατατάσσονται στον Κατάλογο χρονολογικά από την πρωιμότερη προς την 
νεότερη με βάση επιγραφικά κριτήρια. Η επιλογή αυτή έγινε συνειδητά, 
μολονότι τα σωζόμενα γράμματα κάθε επιγραφής είναι ελάχιστα για την 
ασφαλή ταύτιση του αλφαβήτου που χρησιμοποιείται, εκτός ίσως από την 
επιγραφή του Ακεσάνδρου, και μολονότι το σχήμα των γραμμάτων ως κρι-
τήριο χρονολόγησης είναι εξαιρετικά επισφαλές επειδή είναι υποκειμενι-
κό.24  Έτσι, η επιγραφή στο ποτήρι του Φιλίωνα (αρ. 1), με βάση α) τα ιδιαί-
τερα επιμήκη σχήματα όλων των γραμμάτων πλην του Ο, β) τη χάραξη του 
τελευταίου στο πάνω μέρος της νοητής γραμμής που δίνει την εντύπωση 
‘κρεμάμενου’ γράμματος και γ) τη γενική εικόνα της επιγραφής, θεωρή-
θηκε ως η πρωιμότερη των είκοσι πέντε, περίπου του 730 π.Χ. Η έμμετρη 
επιγραφή του Ακεσάνδρου (αρ. 2), με βάση α) τα ισοϋψή σχήματα όλων των 
γραμμάτων πλην του Ο, β) τη χάραξη του τελευταίου, όπως και στο ποτήρι 
του Φιλίωνα, στο πάνω μέρος της νοητής γραμμής που δίνει την εντύπωση 
‘κρεμάμενου’ γράμματος και γ) τη ‘γεωμετρικότερη’ εντύπωση που προξε-
νεί, θεωρήθηκε, όπως και οι αμελέστερα χαραγμένες επιγραφές με αρ. 3 και 
7, σύγχρονη με την επιγραφή στο ποτήρι του Νέστορα από τις Πιθηκούσ-
σες, περίπου του 720 π.Χ. Τέλος, η επιγραφή του Αντεκύδη (αρ. 4) με φορά 
ες ευθύ, η επιγραφή Ξενι() με φορά επί τα λαιά (αρ. 22), η επιγραφή Θεο() με 
φορά ες ευθύ (αρ. 5) και οι επιγραφές με δύο γράμματα και φορά επί τα λαιά 
(αρ. 6 και 8) θεωρήθηκαν οι νεότερες των εννέα, περίπου του 700 π.Χ.

Η γενική εικόνα των επιγραφών αυτών εντυπωσιάζει. Άλλες έχουν χα-
ραχθεί με ιδιαίτερα επιμελημένο, σχεδόν ‘επαγγελματικό’ τρόπο (αρ. 1–2, 5, 
9, 17, 21) και άλλες αμελώς, με άτεχνο και ερασιτεχνικό τρόπο (αρ. 3–4, 6–8, 
10–20 και 22). Η φορά των γραμμάτων έχει κατεύθυνση επί τα λαιά στις πε-
ρισσότερες (αρ. 1–3, 6–13, 15–19 και 22), σε τέσσερις όμως ες ευθύ (αρ. 4–5, 
14 και 21), γεγονός το οποίο συνεπάγεται ότι σε ορισμένες περιοχές του ελ-
ληνικού κόσμου και οι δύο κατευθύνσεις στη φορά χάραξης των γραμμάτων 
συνυπήρξαν από πολύ νωρίς, αν δεν ήταν σύγχρονες με την υιοθέτηση και 
διάδοση του αλφαβήτου.25 Τα σχήματα των λίγων σωζόμενων γραμμάτων, 
επειδή απαντούν σε πολλές περιοχές, δεν επιτρέπουν την ασφαλή διάγνωση 
του αλφαβήτου των ενεπίγραφων αντικειμένων με αρ. 1 και 3–22 ως ‘ευβοϊ-
κού/ερετριακού’, όπως ίσως θα ήταν αναμενόμενο στην αποικία της Ερέτρι-
ας Μεθώνη. Επιπλέον, η ποικίλη προέλευση των είκοσι αγγείων (επιγραφές 
εντοπίζονται μόνο στους τρεις ευβοϊκούς σκύφους με αρ. 2 και 7–8) δεν δι-
ευκολύνει ως προς τον προσδιορισμό του αλφαβήτου, αφού για παράδειγμα 
το επίγραμμα του Νέστορα από τις Πιθηκούσσες είναι χαραγμένο σε ευβοϊκό 
αλφάβητο πάνω σε ‘ροδιακή’ κοτύλη. Συνεπώς, η χάραξη των επιγραφών σε 
ευβοϊκό αλφάβητο πάνω σε μη ευβοϊκής προέλευσης αγγεία δεν αποτελούσε 
εμπόδιο. Ακόμη, όμως, και στην περίπτωση του Ακεσάνδρου (αρ. 2) που και 
η προέλευση του αγγείου και το αλφάβητο της επιγραφής μάλλον ταυτοποι-
ούνται ως ευβοϊκά, η ταυτοποίηση του ίδιου του Ακεσάνδρου, αν δηλαδή κα-
ταγόταν από την Ερέτρια ή τη Χαλκίδα ή από αλλού, δεν είναι ασφαλής, ενώ 
παντελώς άγνωστη θα παραμείνει η ταυτότητα του ανώνυμου ποιητή.

Παρά ταύτα, ιδιαίτερα τα σχήματα των γραμμάτων στις επιγραφές 
του Φιλίωνα (αρ. 1), του Αντεκύδη (αρ. 4), του Ξενι() (αρ. 22), και του Θεο() 
(αρ. 5), αν δεν αποδεικνύουν, τουλάχιστον αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο 
να υπήρχαν στη Μεθώνη περισσότερα του ενός αλφάβητα σε χρήση. Ειδι-
κά το σχήμα του γράμματος Σ (ίσως και του Μ στην επιγραφή με αρ.1), το 
οποίο φαίνεται ότι επιχωριάζει στις ‘αιολικές’ περιοχές της Μ. Ασίας,26 η 
χρήση του γράμματος 𐌒 αντί Κ, η χρήση του διαβήτη για κυκλικά γράμμα-
τα στην επιγραφή αρ. 5 και η φορά επί τα λαιά και ες ευθύ στη χάραξη των 
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γραμμάτων συνηγορούν υπέρ της πιθανότητας στη Μεθώνη να χρησιμο-
ποιούνταν περισσότερα από ένα αλφάβητα. Η έννοια του ‘τοπικού αλφα-
βήτου’ για τα είκοσι δύο ενεπίγραφα αντικείμενα της Μεθώνης μάλλον δεν 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί και το αλφάβητο της Μεθώνης πρέπει κατ’ ανά-
γκη να παραμείνει άγνωστο.27	Μάλιστα τα σχήματα των γραμμάτων πάνω 
σε φορητά αντικείμενα κεραμικής πρέπει να χρησιμοποιούνται με φειδώ 
στις συζητήσεις για τα τοπικά αλφάβητα και πάντα σε συνδυασμό με γράμ-
ματα χαραγμένα σε λίθινα και συνεπώς μονιμότερα αντικείμενα.28 

Άλλωστε, τα λίγα αυτά παραδείγματα από τη Μεθώνη, όπως ακριβώς 
και αυτά από τον Κομμό της Κρήτης, ανήκουν στην ίδια περίπου εποχή 
και μοιράζονται αρκετά χαρακτηριστικά: προέλευση αγγείων από διαφο-
ρετικές περιοχές, ποικίλα σχήματα γραμμάτων, χάραξη των γραμμάτων με 
φορά και επί τα λαιά και ες ευθύ, τη φράση για τη δήλωση ιδιοκτησίας με 
το όνομα σε γενική και το ρήμα εἰμί. Οι ομοιότητες αυτές ανάμεσα στις δύο 
ομάδες ενεπίγραφων αντικειμένων προβάλλουν εμφατικά ένα κρίσιμο ζή-
τημα που συχνά παραβλέπεται στις συζητήσεις σχετικά με τα αρχαϊκά τοπι-
κά αλφάβητα: την ανάγκη για μία πιο ευέλικτη προσέγγιση, η οποία χρειά-
ζεται να επανεκτιμήσει συνολικά τα δεδομένα, κυρίως αυτά από θέσεις σε 
εμπορικά σταυροδρόμια (βλ. Κεφάλαιο 3.4), όπως ο Κομμός και η Μεθώνη, 
όπου αναπόφευκτα θα ήταν σε χρήση περισσότερα από ένα αλφάβητα και 
ίσως περισσότερες από μία διάλεκτοι.

Όπως στις περισσότερες πρώιμες ελληνικές επιγραφές, έτσι και στις 
εννέα επιγραφές της Μεθώνης το σχήμα Ε χρησιμοποιείται για τα φωνήε-
ντα ε, η, ει, και το σχήμα O για τα φωνήεντα ο, ω, ου. Στο όνομα Αντεκύ-
δης (αρ. 4) χρησιμοποιείται το γράμμα 𐌒 αντί Κ πριν από το γράμμα Υ, ενώ 
στην επιγραφή Ξενι() (αρ. 22) εμφανίζεται το διπλό σύμφωνο ΣΧ=<ΧΣ>=Ξ. 
Οι λιγοστές σωζόμενες λέξεις στην επιγραφή του Ακεσάνδρου επιτρέπουν 
τη μάλλον ασφαλή ταύτιση της διαλέκτου με την ιωνική. Όπως, όμως, με 
τα σχήματα των γραμμάτων, κατά παρόμοιο τρόπο, οι μόλις πέντε λέξεις 
των άλλων επιγραφών (αρ. 1, 3–5 και 22) δεν επιτρέπουν την ταύτιση της 
ομιλούμενης διαλέκτου στη Μεθώνη με την ιωνική ή μόνο με την ιωνική, 
αν και η διάλεκτος αυτή έχει τις σοβαρότερες πιθανότητες ως ένα είδος κοι-
νής (lingua franca) της εποχής, ίσως και λόγω της σύνθεσης των ομηρικών 
επών αλλά και λυρικών τραγουδιών στη διάλεκτο αυτή.29

Η ένταξη των 191 επιγραφών, εμπορικών συμβόλων, σημείων κε-
ραμέως και χαραγμάτων από το ‘Υπόγειο’ της Μεθώνης στην κατηγορία 
των οστράκων (fictilia) και/ή των σκευών οικιακής χρήσης (instrumenta 
domestica) εξ ορισμού συνεπάγεται και τον ιδιωτικό χαρακτήρα των επι-
γραφών, συμβόλων, σημείων κεραμέως και χαραγμάτων. Καθώς όμως οι 
επιγραφές και τα χαράγματα είναι χαραγμένα πάνω σε αγγεία, τα οποία 
ήταν αντικείμενο εμπορικών ανταλλαγών αλλά χρησιμοποιούνταν και στα 
συμπόσια,	τα ενεπίγραφα αυτά αντικείμενα έχουν και έναν δημόσιο χαρα-
κτήρα εντός των εμπορικών και συμποτικών συμφραζομένων τους. Δεν 
μπορεί, άλλωστε, να αποτελεί τυχαία σύμπτωση το γεγονός ότι η πλειονό-
τητα των πρώιμων ελληνικών επιγραφών ανήκουν σε αυτή την κατηγορία.30 
Πιθανότατα, εκτός από το εμπόριο και τις ανάγκες του, το συμπόσιο υπήρξε 
καθοριστικός παράγοντας τόσο για την εισαγωγή, αλλά κυρίως για τη διά-
δοση του αλφαβήτου και των τεχνικών του. Οι επιγραφές, τα σύμβολα, τα 
σημεία κεραμέως και τα χαράγματα πάνω στα αγγεία ήταν ιδιωτικά, αλλά 
ταυτόχρονα, όταν χρησιμοποιούνταν σε εμπορικές ανταλλαγές και στα συ-
μπόσια, επιδεικνύονταν στο εμπορικό και συμποτικό κοινό, διαφημίζοντας 
κατ’ αυτό τον τρόπο τον αλφαβητισμό και την εγγραματοσύνη των ιδιοκτη-
τών τους. Όπως πειστικά υποστήριξε ο Oswyn Murray με αφορμή την επι-
γραφή στο ποτήρι του Νέστορα, σχεδόν όλες οι πρώιμες ελληνικές επιγρα-
φές προϋποθέτουν τον πολιτικοκοινωνικό θεσμό του συμποσίου, μέσα στο 
πλαίσιο του οποίου εντάσσεται κάθε απόπειρα ερμηνείας τους.31
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Στο συμποτικό αυτό ερμηνευτικό πλαίσιο και τα συμφραζόμενά του 
πρέπει να ενταχθούν οι εννέα επιγραφές ιδιοκτητών με αρ. 1–8 και 22, οι 
σκύφοι με αρ. 10–13 και η πρόχους με αρ. 14 και ίσως και οι δέκα αμφορείς 
με αρ. 5–6, 9 και 15–21, αφού και τα αγγεία αυτά μπορεί υπό προϋποθέσεις 
να χαρακτηριστούν συμποτικά, αν περιείχαν κρασί. Μέσα σε ένα τέτοιο πε-
ριβάλλον άμιλλας και ανταγωνισμού μεταξύ συμποσιαστών,32 η χάραξη των 
ονομάτων των ιδιοκτητών αποκτά νόημα και, εκτός όλων των άλλων, επι-
δεικνύει με αδιάψευστο τρόπο τον αλφαβητισμό και την εγγραματοσύνη 
του ιδιοκτήτη.33 Το γεγονός αυτό και ιδιαίτερα οι ομάδες των ενεπίγραφων 
αντικειμένων από τον Κομμό και τη Μεθώνη αναδεικνύουν μία ακόμη πιο 
σημαντική πτυχή: ακόμη και στην περίπτωση που τα αλφάβητα ήταν πε-
ρισσότερα από ένα,34 αφού οι χαράκτες/ιδιοκτήτες των αγγείων προέρχο-
νταν από διαφορετικές περιοχές και χάραζαν, όπως είναι αναμενόμενο, τα 
σχήματα των γραμμάτων του αλφαβήτου της περιοχής τους, οι ‘ξένοι’ αυτοί 
συμπότες μάλλον δεν πρέπει να είχαν ιδιαίτερη δυσκολία στην αναγνώριση 
των διαφορετικών σχημάτων και στην ανάγνωση των μικρών κειμένων.

Εντυπωσιακότερο, όμως, όλων των αντικειμένων είναι το ποτήρι του 
Ακεσάνδρου (Κατάλογος αρ. 2), πάνω στο οποίο με ιδιαίτερη προσοχή και 
επιμέλεια χαράχθηκε το κείμενο, από το οποίο σώζεται μόνον η αρχή και 
το τέλος και ενδιάμεσα μερικά ακόμη γράμματα.35 Το κείμενο αρχίζει με τη 
δήλωση ιδιοκτησίας: «είμαι (το ποτήρι) του Ακεσάνδρου» (ℎAκεσάνδρο ε̄̓μ[ὶ 
ποτε̄́ριον? ή	παρόμοια) και καταλήγει με την απειλητική φράση, της οποί-
ας ο ιαμβικός ρυθμός είναι μάλλον βέβαιος:36 «θα χάσει τα μάτια (ή τα χρή-
ματά) του» ([– ὀμμ- ή χρε̄μ]άτο̄ν στερήσ[ετ]α̣ι = – ⏑ – ⏑ – ⏑ –). Το ιαμβικού 
ρυθμού τέλος του κειμένου φαίνεται να αποτελεί προάγγελο της επιγραφής 
της Ταταίης, ιαμβικού επίσης ρυθμού,37 από την Κύμη της Ιταλίας που χρο-
νολογείται μεταξύ 675 και 650 π.Χ. και είναι χαραγμένη πάνω σε λήκυθο, 
όπως αναφέρεται στο ίδιο το επίγραμμα, αλλά το σχήμα του αγγείου είναι 
αυτό του αρυβάλλου (όπως και η κοτύλη του Νέστορα στο επίγραμμα ανα-
φέρεται ως ποτήριον):

Ταταίε̄ς ε̄̓μὶ λ|ε̄́ϙυθος· ℎὸς δ’ ἄν με κλέφσ|ει, θυφλὸς ἔσται.

Το τέλος του επιγράμματος της Ταταίης, μεταγενέστερου κατά δύο περί-
που γενιές, είναι νοηματικά παρόμοιο με το τέλος του επιγράμματος του 
Ακεσάνδρου και μάλλον συμπληρώνει το νόημά του που λείπει. Προφανώς 
και στο επίγραμμα του Ακεσάνδρου μετά τη δήλωση ιδιοκτησίας, το κεί-
μενο πρέπει να αποκατασταθεί με κάποια απειλητική φράση, π.χ., «όποιος 
μου το στερήσει ή μου το κλέψει» (ίσως η μετοχή τε̄το̄́[μενόν?] με κ[λέπτε̄ς, 
ὀμ(μ)]άτο̄ν στερε̄́|σ[ετ]α̣ι, όπως έχει προτείνει ο Κυριάκος Τσαντσάνογλου, 
ή το ρήμα (ἀν)κλ]ετ̣τέτο. [ℎὸς δ’ ἄν] με κ[λέφσει ὀμ(μ)]άτο̄ν στερε̄́|σ[ετ]α̣ι, 
σύμφωνα με τη συμπλήρωση του Άγγελου Ματθαίου), για να ακολουθήσει 
η κατάληξη: «θα χάσει τα μάτια του (όπως και στην απειλή της Ταταίης) ή 
τα χρήματά του».

Οι ομοιότητες των δύο επιγραφών από τη Μεθώνη και την Κύμη είναι 
εντυπωσιακές. Η επιγραφή του Ακεσάνδρου και αυτή της Ταταίης, μαζί με 
τις επιγραφές στην οινοχόη του Διπύλου, στο ποτήρι του Νέστορα, μία ή δύο 
έμμετρες παιδεραστικές από τη Θήρα και μία τρίστιχη, ιδιαίτερα αποσπα-
σματική, πάνω σε κοτύλη από την Ερέτρια, συγκροτούν μία διακριτή κατη-
γορία πρώιμων ελληνικών κειμένων με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά:38

1 Μολονότι η αγορά του ευβοϊκού σκύφου θα είχε κάποιο κόστος, 
ιδιαίτερα αν ο Ακέσανδρος τον αγόρασε στη Μεθώνη από κάποιον 
έμπορο, εντούτοις, αυτός ο τύπος σκύφου δεν ανήκει στα αντικεί-
μενα πολυτελείας και, αν ήταν ανεπίγραφος, θα ήταν ένας από τις 
δεκάδες των σκύφων από το ‘Υπόγειο’ της Μεθώνης. Παρόμοια 
είναι η περίπτωση και των άλλων αγγείων με επιγραφές, τα οποία 
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είναι μικρού μεγέθους και χωρίς πλούσια διακόσμηση, όπως η οι-
νοχόη του Διπύλου, το ποτήρι/κοτύλη του Νέστορα, η λήκυθος/
αρύβαλλος της Ταταίης, η κοτύλη από την Ερέτρια, ακόμη και οι 
βράχοι της Θήρας. Αυτά τα πέντε ή έξι έμμετρα κείμενα έχουν όλα 
χαραχθεί σε ασήμαντα και ευτελή αντικείμενα, στα οποία όμως 
αποδίδουν με πομπώδες ύφος υπερβολικά μεγάλη αξία ή υπερ-
φυσικές ιδιότητες με απειλές, προτροπές ή υποσχέσεις. Ο φορέας 
των κειμένων όχι μόνο δεν αντιπροσωπεύει αλλά είναι το ακριβώς 
αντίθετο από αυτό το οποίο δηλώνει η επιγραφή.

2 Το ποτήρι του Ακεσάνδρου εντοπίστηκε σε αποθέτη της Μεθώνης 
και αυτό από την Ερέτρια σε στρώμα κατοίκησης. Αντίθετα, τα 
ενεπίγραφα αγγεία από το Δίπυλο, τις Πιθηκούσσες και την Κύμη 
προέρχονται από τάφους, όπου είχαν τοποθετηθεί ως κτερίσματα, 
γεγονός που σημαίνει ότι για τους κατόχους τους τα αγγεία αυτά 
είχαν αποκτήσει κάποια ιδιαίτερη, ‘συναισθηματική’ αξία, η οποία 
ίσως συνδεόταν ακόμη και με μεταθανάτιες δοξασίες, όπως προ-
τείνει η Αικατερίνη Δεσποίνη για τα κτερίσματα των τάφων της 
Σίνδου του 6ου αιώνα π.Χ.39

3 Όλα τα επιγράμματα αυτά παρουσιάζουν μετρικές ιδιορρυθμίες: 
είτε συνδυάζουν πεζό και έμμετρο κείμενο, όπως η αρχή σε πεζό 
των επιγραμμάτων του Ακεσάνδρου και της Ταταίης και ακολου-
θεί ιαμβικός ρυθμός· είτε συνδυάζουν διαφορετικά μέτρα, όπως 
το επίγραμμα του Νέστορα, όπου ο πρώτος στίχος είναι σε ιαμβικό 
τρίμετρο και οι δύο επόμενοι σε δακτυλικό εξάμετρο· είτε ο στίχος 
έχει περισσότερες από τις απαραίτητες συλλαβές, καταστρατηγώ-
ντας έτσι σκόπιμα(;) τη μετρική τελειότητα, όπως ο δακτυλικός 
εξάμετρος στην οινοχόη του Διπύλου.

4 Είναι βέβαιο ότι η νοηματική ανακολουθία ή το οξύμωρο μεταξύ 
του αγγείου και του χαραγμένου πάνω στο αγγείο κειμένου, είναι 
συνειδητή επιλογή των ανώνυμων ποιητών και δεν είναι πρωτό-
γνωρη. Ο παιγνιώδης τρόπος, η περιπαικτική διάθεση, και η πνευ-
ματώδης σύλληψη των σύντομων αυτών έμμετρων συνθέσεων 
παραπέμπει στον ιαμβικό τρόπο σύνθεσης και στα σκόλια, τα οποία 
εκτελούνταν κατά τη διάρκεια των συμποσίων ως ένα είδος αγώνα 
μεταξύ των συμποσιαστών ή παραπέμπει σε κάποιον άλλο αγώνα, 
όπως η οινοχόη του Διπύλου, η οποία, σύμφωνα με την επιγραφή 
της, δόθηκε ως βραβείο(;) σε αγώνα όρχησης μάλλον κατά τη δι-
άρκεια συμποσίου.40

Το μονόστιχο σε ιαμβικό και όχι δακτυλικό ρυθμό επίγραμμα του 
Ακεσάνδρου, όπως και αυτό της Ταταίης, είναι δύο σπάνια, πρώιμα, γραπτά 
παραδείγματα ιαμβικής ιδέας και σύλληψης: «όποιος μου κλέψει το ποτήρι να 
χάσει τα μάτια του (ή τα χρήματά του)». Είτε πρόκειται περί σύμπτωσης αυ-
τοσχέδιων συνθέσεων της στιγμής είτε τέτοιου είδους στιχουργήματα κυ-
κλοφορούσαν ευρέως και κάποια στιγμή χαράσσονταν ή αντιγράφονταν, το 
επίγραμμα του Ακεσάνδρου και τα υπόλοιπα της κατηγορίας αυτής επανα-
φέρουν στο προσκήνιο τα πολυσυζητημένα θέματα της εισαγωγής και εξά-
πλωσης του αλφαβήτου στην Ελλάδα και των απαρχών λογοτεχνίας, προφο-
ρικής και γραπτής.

Το εμπόριο, οικονομικοί παράγοντες και ο αποικισμός διευκόλυναν 
την εκμάθηση και τη ραγδαία εξάπλωση του αλφαβήτου, η οποία, όπως 
φαίνεται, συντελέστηκε πολύ πιο γρήγορα από ό,τι θεωρείτο μέχρι σήμε-
ρα.41	 Όπως αποδεικνύουν τα αρχαιολογικά δεδομένα (Κεφάλαια 2 και 3), η 
Μεθώνη επικοινωνούσε με πολλά από τα τότε γνωστά μεγάλα κέντρα πα-
ραγωγής και μετείχε σε διάφορα δίκτυα εμπορικών και άλλων ανταλλαγών, 
εκτός των σχέσεών της με τη μητρόπολη, την Ερέτρια. Το γεγονός αυτό 
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δικαιολογεί πολύ καλύτερα τα πλούσια επιγραφικά ευρήματα της Μεθώ-
νης και μάλιστα την ποικιλία της γραφής, τα οποία δεν μπορούν εύκολα να 
ερμηνευθούν υπό το πρίσμα των σχέσεων κέντρου–περιφέρειας, δηλαδή 
της σχέσης εξάρτησης της αποικίας από τη μητρόπολη. Τα εμπορικά και 
άλλα δίκτυα,42 στα οποία μετείχε, επέτρεψαν στη Μεθώνη τη διεύρυνση 
των επαφών και κατ’ επέκταση των επιδράσεων και των επιρροών, ανά-
μεσα στις οποίες ήταν και η πρώιμη χρήση του αλφαβήτου. Οι εννέα επι-
γραφές (αρ.1–8 και 22) των συμποτικών αγγείων από τη Μεθώνη παρου-
σιάζουν μία ποικιλία σχημάτων και κατεύθυνσης των γραμμάτων, η οποία 
μάλλον δεν ανήκει στο στάδιο του πειραματισμού και υπαινίσσεται τη συ-
νύπαρξη στη Μεθώνη ανθρώπων από διαφορετικές περιοχές του ελληνικού 
κόσμου.43 Είτε με επαγγελματικό είτε με ερασιτεχνικό τρόπο χαραγμένες, 
οι επιγραφές αυτές ακολουθούν γραμματικούς και συντακτικούς κανόνες 
της ελληνικής γλώσσας, οι οποίοι, όπως δείχνουν και οι άλλες πρώιμες ελλη-
νικές επιγραφές, είχαν ήδη παγιωθεί στο δεύτερο μισό του 8ου αιώνα π.Χ., 
πιθανόν και νωρίτερα.

Δεν είναι εύκολο να υπολογισθεί το χρονικό διάστημα που μεσολάβη-
σε από την υιοθέτηση του αλφαβήτου, την εξάπλωσή του και την παγίωση 
των γλωσσικών κανόνων μέχρι την εμφάνιση των έμμετρων και όχι μόνον 
επιγραφών στα τελευταία τριάντα χρόνια του 8ου αιώνα π.Χ.44	Μόλις οι άν-
θρωποι έμαθαν το αλφάβητο, ή σχεδόν ταυτόχρονα, άρχισαν να χαράσσουν 
πάνω στα συμποτικά τους αγγεία, τα περισσότερα από αυτά χωρίς ιδιαίτερη 
αξία, όχι μόνο το όνομά τους, αλλά και τα μικρά ποιήματα που χάριν παιδι-
άς συνέθεταν στα συμπόσιά τους. Ωστόσο, τα έμμετρα αυτά στιχουργήματα 
αποκαλύπτουν ότι στα συμπόσια, εκτός από τα επικά κλέα ἀνδρῶν και τις ρα-
ψωδικές τους εκτελέσεις, η διασκέδαση περιελάμβανε και λυρικές συνθέ-
σεις, οι οποίες, όπως και οι επικές, πρέπει να κυκλοφορούσαν προφορικά. 
Αυτό αιτιολογεί καλύτερα και τις ιαμβικού τρόπου συνθέσεις που προϋπο-
θέτουν ότι το συμποτικό κοινό (ή οι περισσότεροι συμπότες) ήταν εξοικειω-
μένο με την ποίηση αυτή και γνώριζε τη μορφή της και το περιεχόμενό της, 
για να μπορεί να προσλάβει τα έμμετρα αυτά κείμενα και ως λογοτεχνικό 
παιχνίδι.45 Σε διαφορετική περίπτωση, δεν θα είχε νόημα η χάραξη των έμ-
μετρων επιγραμμάτων στο ποτήρι του Νέστορα, του οποίου η παραπομπή 
σε ομηρικά συμφραζόμενα είναι εμφανής, στην οινοχόη του Διπύλου, τη 
λήκυθο της Ταταίης και το ποτήρι του Ακεσάνδρου, των οποίων όμως οι πα-
ραπομπές, αν υπήρχαν, παραμένουν αδιάγνωστες.

Αυτό, πάντως, το οποίο με βεβαιότητα μπορεί να διατυπωθεί είναι 
ότι σημαντικό, αν όχι καθοριστικό, ρόλο στην όλη διαδικασία πρέπει να δι-
αδραμάτισαν οι  Ίωνες και η (παλαιο)ιωνική τους διάλεκτος, την οποία χρη-
σιμοποιεί και το έπος και η λυρική ποίηση. Όπως σωστά έχει επισημάνει ο 
Μιχάλης Τιβέριος, οι  Ίωνες αποτελούσαν το μεγαλύτερο μέρος των αποίκων 
στον βορρά, ενώ οι ιωνικές επιδράσεις είναι εμφανείς στα ευρήματα από τις 
ανασκαφές στη Μακεδονία, επιδράσεις τις οποίες από τα τέλη της δεκατίας 
του 1980 ο Μανόλης Ανδρόνικος με τρόπο διορατικό είχε επισημάνει:46
 «Όλοι οι αρχαιολόγοι είχαμε διαπιστώσει ως τώρα «ιωνικές» επι-

δράσεις στα έργα τέχνης που είχαν βρεθεί στον βορειοελλαδικό 
χώρο και χρονολογούνταν ως τα τέλη περίπου του 5ου π.Χ. αιώ-
να, όταν η αττική κοινή είχε πια επιβληθεί. Νομίζω ότι τα ευρή-
ματα των ανασκαφών των τελευταίων χρόνων στη Μακεδονία 
όχι μονάχα επιβεβαιώνουν τη διαπίστωση αυτή, αλλά μας οδη-
γούν ακόμη πιο πέρα και μας επιτρέπουν να διατυπώσουμε μιαν 
ακόμη τολμηρότερη, ίσως και ουσιαστικότερη προσέγγιση.

 Όταν μιλούμε για «επίδραση» έχουμε στο νου μας κάποια στοι-
χεία που έρχονται να προστεθούν και να επηρεάσουν τον αρ-
χικό πυρήνα ενός άλλου, ξένου, πολιτιστικού ή καλλιτεχνικού 
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κόσμου.  Έτσι λ.χ. μιλούμε για τις ανατολικές επιδράσεις στην 
ελληνική τέχνη του 7ου αι. π.Χ. ή για τις ελληνικές επιδράσεις 
στην τέχνη της Ανατολής.

 Όμως στην περίπτωση της αρχαϊκής εποχής στη Μακεδονία 
δεν έχουμε τέτοιες επιδράσεις, αλλά η διαπίστωση που κάνου-
με είναι ότι η Μακεδονία και ο βορειοελλαδικός χώρος γενικό-
τερα ανήκουν στον ίδιο πολιτιστικό χώρο ή πολιτιστική κοινό-
τητα που αποκαλούμε «ιωνικές» και απλώνεται από τη Ρόδο 
και τη Μ. Ασία ως τις βόρειες παρυφές του Αιγαίου και ακόμη 
βορειότερα.»

Το επίγραμμα του Ακεσάνδρου, οι επιγραφές, τα σύμβολα και τα χαράγματα 
πάνω στα 191 αντικείμενα από το ‘Υπόγειο’ της Μεθώνης δικαιώνουν πα-
νηγυρικά την τολμηρή και ουσιαστική διατύπωση του Ανδρόνικου και του 
Τιβέριου, αλλά και αυτή του Nicholas Hammond, ο οποίος υποστήριζε ότι 
οι πληροφορίες για τη Μεθώνη και την Πύδνα, έστω και αποσπασματικές, 
οφείλονται στη σημασία που είχαν αυτές οι πόλεις-λιμάνια της Πιερίας στο 
εμπόριο της εποχής.47 Η Μακεδονία μετείχε και αυτή των εμπορικών και 
πολιτισμικών διεργασιών του ενιαίου, ελληνικού αιγαιακού χώρου ως ανα-
πόσπαστο κομμάτι του.

Χάρη σε αυτούς τους πολυπλάνητους  Ίωνες με παρουσία σε ανατολή 
και δύση πρέπει μάλλον να πιστωθούν και τα πρώτα, γραπτά, λογοτεχνι-
κά σκιρτήματα ιαμβικής και λυρικής έμπνευσης σε συμποτικά συμφρα-
ζόμενα. Από το ποτήρι του Ακεσάνδρου στη Μεθώνη μέχρι τη λήκυθο/
αρύβαλλο της Ταταίης στην Κύμη και από την οινοχόη του Διπύλου στην 
Αθήνα μέχρι το ποτήρι του Νέστορα στις Πιθηκούσσες, όλα αυτά τα πρώ-
ιμα ελληνικά επιγράμματα αποκαλύπτουν απόπειρες χάραξης ποιητικών 
συνθέσεων, οι οποίες κατά πάσα πιθανότητα προϋπήρχαν σε προφορική 
μορφή και ήταν ευρέως διαδεδομένες. Ακόμη και αν δεν συγκρίνονται με 
τα ομηρικά και ησιόδεια έπη ή την ‘υψηλή’ λυρική ποίηση, τα επιγράμμα-
τα αυτά είναι οι πρώτες κυριολεκτικά καταγραφές λυρικής και συμποτικής 
ποίησης, ενός λογοτεχνικού είδους του οποίου τη γραπτή μορφή προαναγ-
γέλουν in nascenti και το οποίο αναδύεται σχεδόν ταυτόχρονα. Και μάλι-in nascenti και το οποίο αναδύεται σχεδόν ταυτόχρονα. Και μάλι- και το οποίο αναδύεται σχεδόν ταυτόχρονα. Και μάλι-
στα, ο ιαμβικός τους τρόπος παραπέμπει αδιαμφισβήτητα στον πρώτο και 
αρχαιότερο, σύμφωνα με την παράδοση, εκπρόσωπο της λυρικής ποίησης, 
τον ψογερόν Αρχίλοχο από την Πάρο, αυτόπτη μάρτυρα της φρενίτιδας των 
Πανελλήνων για τον αποικισμό της Θάσου και, τηρουμένων των αναλογι-
ών, της Μεθώνης στην Πιερία (απ. 102 West: ὡς Πανελλήνων ὀϊζὺς ἐς Θάσον/
Μεθώνην συνέδραμεν).
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υπόθεση της Οικονομάκη (2010, 22–24) για μία κοινή, lingua 

franca του εμπορίου ίσως είναι βάσιμη. Για τις διαλέκτους 

βλ. Buck 1955. Κοπιδάκης 1999, 24–43 (άρθρα Μαριάννας 

Μαργαρίτη-Ρόγκα, Μιχάλη Κοπιδάκη και Σοφίας Κρεμύδη-

Σισιλιάνου). Χρηστίδης 2001, 281–379 (άρθρα Μαρίας Κα-

ραλή, John Chadwick, Άννας Παναγιώτου, Julián Méndez 

Dosuna, Geoffrey Horrocks, Vit Bubenik και Claude Brixhe). 

Crespo 2012 και Méndez Dosuna 2012.

30

Για το συμπόσιο και τις πολιτικοκοινωνικές του προεκτάσεις 

ήδη από την Εποχή του Σιδήρου, βλ. σημ. 32 και Murray 

1994a, 1994b και 2009. Wçecowski 2002 . Lynch 2011 με 

πλούσια προγενέστερη βιβλιογραφία. Ειδικά για το συμπόσιο 

στη Μακεδονία βλ. Σταματοπούλου 2011 και Ακτσελή 2011.

31

Ο Powell (1991, 181–186) παρουσιάζει τη συνολική εικόνα 

που προσφέρει το περιεχόμενο όλων των πρώιμων, ιδιωτικών 

επιγραφών, αλλά με κάποιες δόσεις υπερβολής: η δήλωση, 

π.χ., «nothing public and nothing economic» (182) δεν 

ανταποκρίνεται στα δεδομένα, τη στιγμή μάλιστα που το 

συμποτικό περιβάλλον εξ ορισμού εμπεριέχει και δημόσια 

χαρακτηριστικά και τη στιγμή που η ερμηνεία ενός μεγάλου 

αριθμού χαραγμάτων παραμένει απογοητευτικά άγνωστη. 

Όπως, επίσης, είναι υπερβολική η πρόταση (Powell 1993) 

ότι η Εύβοια της Εποχής του Σιδήρου ήταν ένας μαγνήτης 

καλλιτεχνών και στη Χαλκίδα, το Λευκαντί ή την Ερέτρια κα-

ταγράφηκαν για πρώτη φορά τα έπη του Ομήρου και αργότερα 

του Ησιόδου και άλλες επικές προφορικές συνθέσεις επικής 

ποίησης. Πρβ. Ridgway 1992β.

32

Βλ. σημ. 30. Ο Joseph Day (2010, 73–74 με τις σημ. 190–195 

όπου η προγενέστερη βιβλιογραφία) διαχωρίζει τα συμποτικά 

επιγράμματα από τα επιτύμβια και τα αναθηματικά, εξαιτίας 

των διαφορετικών τους συμφραστικών πλαισίων: συμπόσιο, 

ιερό και τάφος δεν μπορεί να ταυτίζονται. Βλ. επίσης Fantuzzi 

& Hunter 2005, 454–476. Όπως όμως σωστά επισημαίνει ο 

Νάσος Παπαλεξάνδρου (Papalexandou 2005), τα συμφραζό-

μενα αυτά είναι συγκρίσιμα, αφού οι πρακτικές είναι παρόμοι-

ες. Βλ. και Osborne & Pappas 2007, 138–139.

33

Βλ. τη βιβλιογραφία στις σημ. 18–22. Για τον αλφαβητισμό 

και την εγγραμματοσύνη, βλ. την πλούσια βιβλιογραφία στα 

Werner 2009. Johnston 1983. Harris 1989. Thomas 1992, 

2001 και 2009. Robb 1994. Teodorsson 2006. Pébarthe 2006. 

Wilson 2009. Olson 2009. Missiou 2011.

34

Βλ. τη βιβλιογραφία στη σημ. 27. Μία περίπτωση πανδαισίας 

αλφαβήτων και διαλέκτων αποτελούν οι πινακίδες της Δωδώ-

νης, των οποίων η δημοσίευση αναμένεται από την Αρχαιολο-

γική Εταιρεία.

35

Βλ. Snodgrass 1998, 101–126. Οι Osborne & Pappas 2007 

μελετούν την προσεκτική ή απρόσεκτη και άρα τη συνειδητή 

και όχι τυχαία επιλογή της επιφάνειας ενός αγγείου για τη 

χάραξη γραμμάτων, τα οποία λειτουργούν προσθετικά και στη 

διακόσμηση, στη γενικότερη εμφάνιση του αγγείου αλλά και 

στην ερμηνεία του.

36

Ο Powell (1991, 158–180) αναγνωρίζει όλες τις πρώιμες έμ-

μετρες επιγραφές ως συνθέσεις σε δακτυλικό εξάμετρο. Βλ. 

όμως Friedl�nder & Hoffleit 1987, 153–166, αρ. 167–178 και 

Bowie 2010.

37

Κατά τον Powell (1991, 166–167 αρ. 60) πρόκειται για έναν 

στίχο άτεχνου δακτυλικού ρυθμού. Πρβ. Friedl�nder & 

Hoffleit 1987, 163 αρ. 177.

38

Για τα πρώιμα αυτά επιγράμματα βλ. CEG 1.432 και 454. 

Powell 1991, 158–180. Johnston & Andreiomenou 1989. 

Wachter 2010. Τα επίσης πρώιμα επιγράμματα του Μάντικλου 

από τη Θήβα και της Νικάνδρης από τη Νάξο (ανάθημα στη 

Δήλο) ανήκουν στην κατηγορία των αναθηματικών επιγραφών, 

για τις οποίες βλ. Day 2010. Για τα επιγράμματα των οποίων η 

σύνθεση περιέχει αφήγηση (narration) βλ. Bowie 2010.

39

Δεσποίνη 2011.
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40

Reitzenstein 1893. Powell 1991, 165–166 με τις σημ. 121–

123. Για το επίγραμμα βλ. Hunter & Fantuzzi 2005, Day 2007, 

Bowie 2007, Bettenworth 2007, Petrovic 2007, Tsagalis 

2008 καθώς και τα άρθρα στο συλλογικό τόμο των Baumbach, 

Petrovic & Petrovic 2010. Για τη λυρική ποίηση βλ. Budel- & Petrovic 2010. Για τη λυρική ποίηση βλ. Budel-Budel-

mann 2009, με πλούσια βιβλιογραφία.

41

Η βιβλιογραφία για την εισαγωγή του αλφαβήτου και τη δι-

άδοσή του είναι τεράστια. Βλ. ενδεικτικά: Isserlin 1982 και 

1983. Jeffery 1982. Wachter 1989. Jeffery & Johnston 1990, 

1–42. Powell 1991. Woodard 1997 και 2010. Ruijgh 1995 

και 1998. Βουτυράς 2001. Ντούμας 2004. Wirbelauer 2004. 

Teodorsson 2006. Guarducci 2008, 36–57. Doumas 1998. 

Mavrojannis 2004 και 2007. Finkelberg 2005, 109–176. 

Niesiolowski-Spanὸ 2008. Για μία συγκριτική παρουσίαση 

της γραφής στη Μεσόγειο του 7ου αιώνα π.Χ., βλ. de Hoz 

2010.

42

Βλ. Malkin 2011 και τα άρθρα στο Malkin, Constantakopou-Malkin 2011 και τα άρθρα στο Malkin, Constantakopou-τα άρθρα στο Malkin, Constantakopou-Malkin, Constantakopou-, Constantakopou-Constantakopou-

lou & Panagopoulou 2009, κυρίως αυτά των Irad Malkin, 

Robin Osborne και Michael Sommer και το Κεφάλαιο 3.4. 

Για τον αποικισμό βλ. ενδεικτικά τα άρθρα στους συλλογικούς 

τόμους Malkin 2001 και Lomas 2004, καθώς επίσης και: Gra-Gra-

ham 1964, 1982 και 2001. Jeffery 1976, 50–59. Snodgrass 

1980. Cook 1995, 93–110 και 2000. Malkin 1987, 1998β και 

2009. Ridgway 1992α. Tandy 1997. Osborne 1998. Doumas 

1998. Morris 1998, 2007 και 2009. Raaflaub 1998. Dalby 

1998. de Souza 1998. Foxhall 1998. Shanks 1999, 195–213. 

Momrak 2007. Antonaccio 2007 και 2009. Hall 2007β και 

2009. Osborne 2007. Dietler 2008. Crielaard 2009α. Davies 

2009. Thomas 2009. Morgan 2009. Ulf 2009. Mazarakis 

Ainian & Leventi 2009. Archibald 2009. van Wees 2009. 

Ειδικά για τους Αιολείς βλ. Rose 2008.

43

Για την παρουσία Ιώνων και άλλων στο βόρειο Αιγαίο βλ. Κε-

φάλαιο 3.4. Ειδικά για τους μικρασιάτες  Ίωνες βλ. Crielaard 

2009β.

44

Για τη χρονολογία εισαγωγής του αλφαβήτου οι προτάσεις 

ποικίλουν από τον 14ο και τον 11ο αιώνα π.Χ. (Bernal (1987 

και 1990. Ruijgh 1998, 661–663) μέχρι και το 750 π.Χ. 

(Carpenter 1933, 1935, 1938, 1945. Jeffery 1990, 13–21. 

Powell 1991 και 1993. Βουτυράς 2001, 216). Οι Teodorsson 

(2006), Guarducci (2008, 41–42) και Οικονομάκη (2010, 

39–40) προτείνουν τον 9ο αιώνα π.Χ.

45

Αντίθετα οι Fantuzzi & Hunter (2005, 461–463) θεωρούν ότι 

η έμμετρη μορφή παρέμεινε σπάνιο φαινόμενο και χρησιμο-

ποιόταν κυρίως για τη σύνθεση επιτάφιων και αναθηματικών 

επιγραμμάτων. Βλ., επίσης, σχετικά με τους περιπλανώμενους 

ποιητές στην Αρχαϊκή περίοδο τη συζήτηση στον συλλογικό 

τόμο Hunter & Rutherford 2008, κυρίως την εισαγωγή και 

τις μελέτες των Mary Bachvarova, Peter Wilson, Richard 

Martin, Ewen Bowie, Giovan Battista D’Alessio και Andreij 

Petrovic.

46

Ανδρόνικος 1987–1990, 33. Τιβέριος 1999 και Tiverios 2008, 

126–127.

47

Hammond 1972, 425–426, 430–441.
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Η μελέτη της ενεπίγραφης κεραμικής από το ‘Υπόγειο’ της Μεθώνης που 
προηγήθηκε στα Κεφάλαια 1–4 οδηγεί σε πλούσια συμπεράσματα σχετικά 
με την ιστορία της θέσης και συμβάλλει καθοριστικά στην εξέταση μίας σει-
ράς ζητημάτων, τα οποία είναι κεφαλαιώδους και καθοριστικής σημασίας 
για τις Κλασικές Σπουδές.

Η Μεθώνη σπάνια αναφέρεται στη σχετική με τη Μακεδονία βιβλιο-
γραφία, παλαιότερη αλλά και πρόσφατη. Ενδεικτικά είναι τα δύο συλλογικά 
έργα με αντικείμενο την ιστορία και την αρχαιολογία της αρχαίας Μακεδο-
νίας, τα οποία κυκλοφόρησαν λίγους μόνο μήνες πριν από την ολοκλήρωση 
της συγγραφής του παρόντος τόμου.1 Στα έργα αυτά που καλύπτουν χρονο-
λογικά το διάστημα από την Αρχαϊκή περίοδο ως την  Ύστερη Αρχαιότητα 
αλλά και εν μέρει την αρχαιολογία πρωιμότερων περιόδων, οι αναφορές στη 
Μεθώνη είναι λιγοστές και περιορίζονται κυρίως στις γραπτές πηγές που 
καταγράφουν την εμπλοκή της πόλης σε πολιτικά και στρατιωτικά γεγονό-
τα του 5ου και του 4ου αιώνα π.Χ. Κατά συνέπεια, στους μελετητές —ιδιαί-
τερα σε όσους δεν ειδικεύονται στην αρχαιολογία της Μακεδονίας— προ-
καλείται η εντύπωση ότι η Μεθώνη ήταν μία μάλλον ασήμαντη θέση και η 
αρχαιολογική έρευνα που έχει προσελκύσει μη αξιόλογη. Η απουσία αυτή 
της Μεθώνης είναι προφανής και σε παλαιότερες αλλά θεμελιώδεις μελέ-
τες για τη Μακεδονία2 ή, γενικότερα, το Αιγαίο3 των (πρώιμων) ιστορικών 
χρόνων, οι οποίες πάντως εκδόθηκαν —ως επί το πλείστον— πριν ταυτιστεί 
η θέση της αρχαίας πόλης και διεξαχθούν έρευνες πεδίου. Μοναδική πα-
ραφωνία στη σχετική βιβλιογραφία αποτελεί το έργο του Nicholas Ham-Nicholas Ham-
mond. Ο Βρετανός θεωρούσε ότι η ευβοϊκή αποικία συνέβαλε τα μέγιστα 
στην εντατικοποίηση των εμπορικών επαφών της Μακεδονίας με το νότιο 
Αιγαίο, λειτουργώντας ως κόμβος εισαγωγής αντικειμένων στη μακεδονι-
κή ενδοχώρα, και με την πάροδο του χρόνου διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο 
στις πολιτικές εξελίξεις τις περιοχής.4 Μολονότι περιορισμένη, η πρόσφατη 
έρευνα στη Μεθώνη και ιδιαίτερα τα ευρήματα του ‘Υπογείου’ δικαιώνουν 
σε μεγάλο βαθμό τις απόψεις του Hammond.

Η εικόνα που προσφέρουν για τη Μεθώνη οι αρχαίες λογοτεχνικές 
και επιγραφικές μαρτυρίες είναι αποσπασματική (Κεφάλαιο 1). Το πρωιμό-
τερο γνωστό γεγονός για την ιστορία της πόλης, το οποίο έχει αμφισβητηθεί 
από την έρευνα αλλά φαίνεται να επιβεβαιώνεται ως ένα βαθμό από τα ευ-
ρήματα του ‘Υπογείου’, προκύπτει από τη μαρτυρία του Πλουτάρχου (Αίτια 
ελληνικά 293a–b), ότι δηλαδή περίπου το 733/2 π.Χ. Ερετριείς άποικοι ίδρυ-a–b), ότι δηλαδή περίπου το 733/2 π.Χ. Ερετριείς άποικοι ίδρυ-–b), ότι δηλαδή περίπου το 733/2 π.Χ. Ερετριείς άποικοι ίδρυ-b), ότι δηλαδή περίπου το 733/2 π.Χ. Ερετριείς άποικοι ίδρυ-), ότι δηλαδή περίπου το 733/2 π.Χ. Ερετριείς άποικοι ίδρυ-
σαν τη Μεθώνη στη θέση που ήδη κατοικούσαν Θράκες και/ή, πιθανότερο, 
Μακεδόνες. Από την ίδρυσή της και μετά, η πόλη-λιμάνι ακμάζει, αλλά, 
με την εξαίρεση ενός μικρού χρονικού διαστήματος επί της βασιλείας του 
Αμύντα Γ΄ (393–370/69 π.Χ.), δεν ενσωματώνεται στο βασίλειο της Μακε-
δονίας. Λόγω των συνεχών προβλημάτων που προκαλούσε η Μεθώνη ως 
μέλος της Αθηναϊκής Συμμαχίας, το 354 π.Χ. ο Φίλιππος την καταστρέφει 
ολοσχερώς και μεταφέρει τους κατοίκους σε μεσόγεια θέση (Κεφάλαιο 1).

Επίλογος
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Η περιορισμένης έκτασης αρχαιολογική έρευνα που έχει συντελεστεί 
ως σήμερα στη Μεθώνη συμπληρώνει σε σημαντικό βαθμό τις αποσπα-
σματικές μαρτυρίες των αρχαίων πηγών (Κεφάλαιο 2). Γεωλογικές έρευνες 
έχουν αναδείξει την απομάκρυνση της ακτογραμμής γύρω από τον αρχαίο 
οικισμό, τον οποίο κατά την αρχαιότητα έβρεχε ο Θερμαϊκός Κόλπος βό-
ρεια και ανατολικά. Μάλιστα, στα βόρεια διαμορφωνόταν αρκετά βαθύς 
όρμος, ο οποίος προστατευμένος, όπως ήταν, τόσο από τους βόρειους όσο 
και από τους νότιους ανέμους, προσέφερε εξαιρετικά ασφαλείς συνθήκες 
ελλιμενισμού για τα δεδομένα του Θερμαϊκού Κόλπου. Η θέση, συνεπώς, 
της Μεθώνης ήταν στρατηγική και ο κομβικός της ρόλος ενισχυόταν, γιατί 
βρισκόταν πάνω στον οδικό, παραλιακό άξονα που ένωνε τη νότια Ελλάδα 
με τη βόρεια και, περαιτέρω, με τη βαλκανική ενδοχώρα. Η μέχρι τώρα αρ-
χαιολογική έρευνα έφερε στο φως αποδείξεις κατοίκησης στη θέση από τη 
νεότερη Νεολιθική περίοδο, ενώ ήδη από την  Ύστερη Εποχή του Χαλκού η 
Μεθώνη ήταν σε επαφή με το νότιο Αιγαίο. Κατά τη διάρκεια της Πρώιμης 
Εποχής του Σιδήρου ο οικισμός φαίνεται να ακμάζει και να επεκτείνεται 
σημαντικά.

Η μαρτυρία του Πλουτάρχου για την ίδρυση της Μεθώνης από Ερε-
τριείς το 733/2 π.Χ. φαίνεται να επιβεβαιώνεται από ευρήματα που προ-
έρχονται από το τετράπλευρο, βαθύ όρυγμα (διαστάσεων στο δάπεδό του 
3,60 U	4,20μ., και βάθους μεγαλύτερου των 11,50μ.), το οποίο αποκαλείται 
συμβατικά ‘Υπόγειο’. Η διάνοιξη του ορύγματος αυτού, μία εργασία που 
ακολουθούσε προφανώς κάποιο φιλόδοξο σχέδιο, δεν ολοκληρώθηκε ποτέ, 
λόγω της αστάθειας των γεωλογικών στρωμάτων. Με βάση στρωματογρα-
φικές ενδείξεις διαπιστώνεται ότι το ‘Υπόγειο’ επιχώθηκε εσπευσμένα με 
κάθε είδους υλικά αλλά και με μεγάλες ποσότητες κεραμικής, η οποία χρο-
νολογείται από το 730 μέχρι το 690 π.Χ. (Κεφάλαιο 2).

Η χρονολόγηση αυτή βασίζεται όχι μόνο στη στρωματογραφία, αλλά 
και στο πλούσιο κεραμικό υλικό που ήρθε στο φως ιδιαίτερα από τη φάση 
επίχωσης. Το υλικό αυτό περιλαμβάνει κεραμική κυρίως από τον Θερμαϊκό 
Κόλπο, αλλά και επείσακτη που προέρχεται από διάφορες περιοχές εντός 
και εκτός Αιγαίου, συμπεριλαμβανομένης μεγάλης ποσότητας εμπορικών 
αμφορέων ποικίλης προέλευσης. Πρόκειται για κορινθιακά (Κεφάλαιο 2), 
αττικά (Κεφάλαια 2 και 3.3.2.1), ευβοϊκά (Κεφάλαια 2 και 3.3.2.2), κυκλαδι-
κά (Κεφάλαιο 3.3.2.3), ιωνικά (Κεφάλαια 2 και 3.3.2.4), αιολικά (Κεφάλαιο 
3.3.2.5), αλλά και φοινικικά αγγεία (αναφορές στα Κεφάλαια 2.3 και 3.4.4). 
Η ποσότητα και η ποικιλία της επείσακτης κεραμικής από το ‘Υπόγειο’ δεν 
βρίσκει παράλληλο στα ομολογουμένως λίγα ανασκαφικά σύνολα από τη 
Μεθώνη που χρονολογούνται σε προηγούμενες φάσεις της Πρώιμης Επο-
χής του Σιδήρου. Ως εκ τούτου, ο όγκος αλλά και η ποιότητα του κεραμι-
κού υλικού εκλαμβάνονται ως ένδειξη για τη χρονολογία της ίδρυσης της 
αποικίας στην οποία αναφέρεται ο Πλούταρχος, καθώς μάλιστα ανάλογα 
χαρακτηριστικά παρουσιάζει το πρώιμο κεραμικό υλικό από αρκετές άλλες 
ελληνικές αποικίες στη Μεσόγειο, όχι όμως και από τις μητροπόλεις τους. 
Άλλωστε, από τον συνδυασμό φιλολογικών πηγών και αρχαιολογικών ευ-
ρημάτων που αφορούν την Κέρκυρα και τις ελληνικές αποικίες της Δύσης, 
η αφήγηση για την άφιξη των Ερετριέων και την ίδρυση της αποικίας στη 
θέση ευνοεί σαφώς τη χρονολόγηση περίπου 733/2 π.�. Η χρονολογική 
αυτή πρόταση, η οποία μένει να επιβεβαιωθεί περαιτέρω από τη συνεχιζό-
μενη έρευνα στη θέση, έχει ευρύτερες προεκτάσεις που άπτονται του β΄ 
αποικισμού και της παραδοσιακής, σχετικής και απόλυτης, χρονολόγησης 
του ελληνικού κόσμου της περιόδου.

Με βάση τα ευρήματα του ‘Υπογείου’ και τη μελέτη της ενεπίγραφης 
κεραμικής, υποστηρίζεται ότι η αποικία της Μεθώνης συγκροτήθηκε πιθα-
νότατα από κύματα αποίκων που έφθασαν διαδοχικά σε κάποιο βάθος χρό-
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νου και εγκαταστάθηκαν με τη σύμφωνη γνώμη του τοπικού πληθυσμού σε 
μία θέση, η οποία τους ήταν ήδη γνωστή. Το συμπέρασμα αυτό θέτει υπό 
αμφισβήτηση κυρίαρχες απόψεις σχετικά με τον αποικισμό της Μακεδο-
νίας, για τον οποίο βασικό κίνητρο θεωρείται η απόκτηση καλλιεργήσιμων 
εκτάσεων. Το πλήθος της επείσακτης κεραμικής του ‘Υπογείου’ και ειδικά 
των εμπορικών αμφορέων αναδεικνύει το εμπόριο ως κυρίαρχο κίνητρο για 
τον αποικισμό, τουλάχιστο γι’ αυτόν της Μεθώνης. Η άφιξη των Ερετριέων 
συνδέεται με μία έντονη κλιμάκωση στην εμπορική σημασία της θέσης, 
αλλά και την ένταξή της σε δίκτυα εμπορίου και επικοινωνίας των Πανελλή-
νων, διεργασίες τις οποίες υπαινίσσεται λίγο αργότερα ο Αρχίλοχος σε σχέση 
με τον αποικισμό της Θάσου (Κεφάλαια 3 και 4).

Οι ιστορικές αυτές διεργασίες δημιούργησαν ένα κοσμοπολίτικο πε-
ριβάλλον στη Μεθώνη, η χαρτογράφηση του οποίου προσκρούει στις δυ-
σκολίες που παρουσιάζει η αναγνώριση εθνικών και άλλων ταυτοτήτων 
με βάση τα αρχαιολογικά ευρήματα. Ωστόσο, τόσο η κεραμική όσο κυρίως 
τα αλφαβητικά χαράγματα ενισχύουν την πιθανότητα ότι οι Ερετριείς που 
εγκαταστάθηκαν στη θέση συνυπήρχαν όχι μόνο με τον τοπικό πληθυσμό, 
αλλά και με  Έλληνες από άλλες περιοχές, κατά πάσα πιθανότητα  Ίωνες από 
το ανατολικό Αιγαίο (Κεφάλαια 3.4 και 4). Ο τοπικός πληθυσμός φαίνεται 
πως διατηρούσε έναν αξιόλογο ρόλο τόσο στις βιοτεχνικές εργασίες όσο και 
στο εμπόριο και γενικότερα στην οικονομία της Μεθώνης. Ο ρόλος αυτού 
του τοπικού πληθυσμού όχι μόνο δεν επισκιάστηκε αλλά μάλλον επεκτάθη-
κε και σε άλλες δραστηριότητες με την άφιξη των αποίκων. Το συμπέρασμα 
αυτό θέτει σε αμφισβήτηση τη μάλλον γενική παραδοχή ότι οι Μακεδόνες 
απείχαν από το θαλάσσιο εμπόριο. Απεναντίας, με βάση τα χαρακτηριστικά 
της παραγωγής και της διασποράς των θερμαϊκών αμφορέων, υποστηρίζε-
ται ότι οι τοπικοί πληθυσμοί δραστηριοποιούνταν και στο θαλάσσιο εμπό-
ριο και δεν αρκούνταν στον μάλλον παθητικό ρόλο που τους επιφυλάσσει 
συχνά η σύγχρονη βιβλιογραφία.

Μολονότι στην πλειονότητά του το ενεπίγραφο υλικό περιλαμβάνει 
επείσακτη κεραμική, τα αγγεία από τον Θερμαϊκό Κόλπο δεν είναι σπάνια 
(Κεφάλαιο 3.2). Μάλιστα, ορισμένα από αυτά φέρουν αλφαβητικά χαράγ-
ματα, τα οποία τεκμηριώνουν τη χρήση της αλφαβητικής γραφής στην ίδια 
τη Μεθώνη και στην περιοχή της ήδη από το δεύτερο μισό του 8ου αιώνα 
π.Χ. Φαίνεται πως η Μεθώνη υπήρξε μεταξύ των πρώτων θέσεων του ελλη-
νικού κόσμου, στις οποίες το ελληνικό αλφάβητο χρησιμοποιήθηκε ευρέως 
και ποικιλοτρόπως (Κεφάλαιο 4). Τα χαράγματα, τα σημεία κεραμέως, τα 
εμπορικά σύμβολα και, το σημαντικότερο, οι επιγραφές υποδεικνύουν επι-
πλέον τη διαδεδομένη χρήση της γραφής. 

Η ενεπίγραφη κεραμική απαρτίζεται κυρίως από εμπορικούς αμφο-
ρείς και αγγεία πόσης (Κεφάλαιο 3.4). Τα αγγεία μετάγγισης και αποθήκευ-
σης αντιπροσωπεύονται ελάχιστα, ενώ ελλείπουν παντελώς τα μαγειρικά 
σκεύη. Τα χαράγματα και λοιπά σημεία έχουν στην πλειονότητά τους απο-
δοθεί σε περίοπτες θέσεις πάνω στο αγγείο και γενικά δεν σχετίζονται με 
τη διακόσμησή του. Η αντιπροσώπευση των σχημάτων, αλλά και τα ονό-
ματα των ιδιοκτητών πάνω σε συμποτικά αγγεία προτείνουν, εκτός από 
το εμπόριο, και το συμπόσιο ως το καταλληλότερο συμφραστικό πλαίσιο 
κατανόησης και ερμηνείας των χαραγμάτων και της ανάπτυξης της γραφής 
(Κεφάλαιο 4). Η συνύπαρξη διαφορετικών αλφαβήτων και πιθανώς διαλέ-
κτων στη Μεθώνη του ύστερου 8ου αιώνα π.Χ. επιτρέπει ακόμα και την 
υπόθεση ότι οι συμπότες, οι οποίοι πιθανόν προέρχονταν από διαφορετικές 
περιοχές, μάλλον δεν πρέπει να αντιμετώπιζαν δυσκολίες στην κατανόηση 
των διαφορετικών σχημάτων των γραμμάτων και των κειμένων σε διαφο-
ρετική πιθανόν διάλεκτο. Τα διαφορετικά σχήματα των γραμμάτων ανοί-
γουν και πάλι τη συζήτηση για το ζήτημα των τοπικών αλφαβήτων και των 
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διαλέκτων, ιδιαίτερα όταν αυτά αφορούν πόλεις-λιμάνια πάνω σε εμπορικά 
σταυροδρόμια, όπως είναι η περίπτωση της Μεθώνης.

Εκπληκτικότερο όλων των ενεπίγραφων κεραμικών από το ‘Υπόγειο’ 
της Μεθώνης είναι το ποτήρι του Ακεσάνδρου. Η επιγραφή σε ευβοϊκό αλ-
φάβητο και στην ιωνική διάλεκτο εντάσσεται στις πρώτες απόπειρες κα-
ταγραφής στιχουργημάτων όχι επικής, αλλά ιαμβικής λυρικής έμπνευσης. 
Το γεγονός αυτό υποδηλώνει ότι η προφορική σύνθεση της λογοτεχνικής 
παραγωγής της εποχής και η διάδοσή της δεν αφορούσε μόνο στην επική, 
αλλά προφανώς και στη λυρική ποίηση. Ιδιαίτερη σημασία αποκτά το γεγο-
νός ότι το ποτήρι του Ακεσάνδρου, αλλά και τα άλλα 190 ενεπίγραφα αντι-
κείμενα με επιγραφές, εμπορικά σύμβολα, σημεία κεραμέως και χαράγμα-
τα που εξετάζονται εδώ ήρθαν στο φως στη Μεθώνη της Μακεδονίας. Τα 
ευρήματα αυτά ανατρέπουν παγιωμένες αντιλήψεις της έρευνας σχετικά με 
την περιοχή αυτή και αποδεικνύουν ότι από τον ύστερο 8ο αιώνα π.Χ., αν 
όχι και νωρίτερα, η Μακεδονία αποτελούσε αναπόσπαστο μέρος του ενιαί-
ου αιγαιακού χώρου των Πανελλήνων.

Στην ιστορία της ελληνικής αρχαιολογίας είναι σπάνιο το φαινόμενο 
το εύρημα μίας και μόνον ανασκαφικής τομής, όπως τα 191 ενεπίγραφα 
κεραμικά αντικείμενα από το ‘Υπόγειο’ της Μεθώνης Πιερίας στη Μακεδο-
νία, να συμβάλει με τόσο πολυδιάστατο τρόπο στη μελέτη μίας ολόκληρης 
περιόδου της αρχαιότητας. Εξαιτίας του ευρήματος αυτού, κεφαλαιώδους 
σημασίας ερευνητικά ζητήματα, τα οποία αφορούν την ελληνική αρχαιολο-
γία, την ιστορία, την επιγραφική, τη γλώσσα και τη λογοτεχνία του 8ου και 
του πρώιμου 7ου αιώνα π.Χ., επανέρχονται στο προσκήνιο. Και είναι βέβαιο 
ότι θα επανεξετασθούν αναλυτικότερα και θα οδηγήσουν στην περαιτέρω 
αναθεώρηση αρκετών διαδεδομένων απόψεων και παραδοχών της έρευνας 
στο Συνέδριο, το οποίο διοργανώνει το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας στη Θεσ-
σαλονίκη από 8 έως 10 Ιουνίου 2012: «Panhellenes at Methone: graphê 
in Late Geometric and Protoarchaic Methone, Macedonia (ca 700 BCE) 
– Πανέλληνες εἰς Μεθώνην: γραφή στην υστερογεωμετρική και πρώιμη αρ-
χαϊκή Μεθώνη Πιερίας (ca 700 π.Χ.)».
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Σύμφωνα με τα καθιερωμένα πρότυπα της επιγραφικής και αρχαιολογικής 
έρευνας, τα 191 αγγεία και όστρακα που περιλαμβάνονται στον Κατάλογο 
ακολουθούν ενιαία αρίθμηση. Τα αντικείμενα αυτά αριθμούνται κατά δύο 
μεγάλες ομάδες από τα «παλαιότερα προς τα νεότερα»: πρώτα τα είκοσι πέ-
ντε αλφαβητικά (επιγραφές ονομάτων ή λέξεων και συντομογραφίες ή σύμ-
βολα γραμμάτων) και μετά τα 166 μη αλφαβητικά σημεία/σύμβολα και κάθε 
είδους χαράγματα, τα οποία ομαδοποιούνται περαιτέρω κατά περιοχή προέ-
λευσης και/ή κεραμικό τύπο, σύμφωνα με την ανάλυση στο Κεφάλαιο 3.

Παρά το ότι ο Κατάλογος προσυπογράφεται και από τους τρεις συγ-
γραφείς του τόμου, εντούτοις την ευθύνη σύνταξης του κάθε λήμματος εί-
χαν για τις ανασκαφικές ενδείξεις ο Ματθαίος Μπέσιος, για την περιγραφή 
της κεραμικής ο Αντώνης Κοτσώνας και για τις επιγραφές, τα σύμβολα και 
τα χαράγματα ο Γιάννης Τζιφόπουλος.

Στην κεφαλίδα κάθε λήμματος, μετά τον αριθμό κάθε αντικειμένου, 
δίνεται εντός παρενθέσεως ο αριθμός καταγραφής του στους καταλόγους 
της ΚΖ΄ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων με την ένδειξη 
ΜΘ (ΜΘ=Μεθώνη, η θέση εύρεσης των αντικειμένων).

Στην κεφαλίδα καταγράφεται επίσης το σχήμα ή ο τύπος του κεραμι-
κού, προσδιορίζεται ο τόπος κατασκευής και η χρονολόγησή του. Ο προσδι-
ορισμός ενός αγγείου ως προερχόμενου από τον Θερμαϊκό Κόλπο είναι ανα-
γκαστικά γενικός δεδομένης της περιορισμένης γνώσης για τα χαρακτηρι-
στικά των διαφόρων κεραμικών εργαστηρίων του Θερμαϊκού Κόλπου και 
της υπόλοιπης Μακεδονίας κατά την περίοδο που εξετάζεται (βλ. σχετικά 
το Κεφάλαιο 3.1.2). Εξάλλου, για πρακτικούς λόγους η χρονολόγηση είναι 
απόλυτη και όχι σχετική, επιλογή η οποία δικαιολογείται από τον χαρακτή-
ρα του εξεταζόμενου υλικού. Το υλικό αυτό περιλαμβάνει αγγεία πολλών δι-
αφορετικών περιοχών, οι κεραμικές φάσεις των οποίων παρουσιάζουν ποι-
κιλία ως προς την ονοματολογία και τη διάρκεια σε βαθμό τέτοιο που προ-
βληματίζει τους μη ειδικούς. Επιπλέον, μεγάλο μέρος του υλικού συνίστα-
ται σε εμπορικούς αμφορείς, για τους οποίους χρησιμοποιείται ευρύτατα 
απόλυτη (και όχι σχετική) χρονολόγηση. Στη συντριπτική πλειονότητα των 
εξεταζόμενων κεραμικών δεν διαπιστώνεται αξιοσημείωτη διαφοροποίηση 
της χρονολόγησης της παραγωγής τους από τη χρονολόγηση της απόθεσής 
τους στο ‘Υπόγειο’, χωρίς βέβαια αυτό να συνεπάγεται ότι η ταύτιση των 
δύο χρονολογήσεων μπορεί να τεκμηριώνεται πάντοτε πειστικά. Επιπλέον, 
τα δύο αυτά χρονολογικά όρια (termini post και ante) των αγγείων ισχύουν 
ως ενδεικτική χρονολόγηση και για τα εγχάρακτα ή γραπτά κείμενα, ση-
μεία/σύμβολα, αφού η χάραξη είναι σύγχρονη (στην περίπτωση που το χά-
ραγμα έγινε πριν την όπτηση) ή μεταγενέστερη της παραγωγής του αγγεί-
ου, και προγενέστερη της απόθεσης των αγγείων στο ‘Υπόγειο’. Ειδικότερα, 
για την αρίθμηση των είκοσι πέντε αλφαβητικών κειμένων και σημείων/
συμβόλων, η οποία υποδηλώνει και μια ενδεικτική χρονολογική ακολουθία 
μεταξύ των δύο ορίων των περίπου τριάντα-σαράντα χρόνων (χρονολόγηση 
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παραγωγής και χρονολόγηση απόθεσης), ακολουθήθηκε το επισφαλές και 
υποκειμενικό κριτήριο του σχήματος των γραμμάτων, «από το παλαιότερο 
προς το νεότερο» (βλ. αναλυτικότερα Κεφάλαιο 4).

Ακολουθούν οι ανασκαφικές ενδείξεις: το έτος ή τα έτη ανασκαφής 
ενός αγγείου ή οστράκου και οι πάσες από τις οποίες προήλθαν τα όστρα-
κα (στην παρένθεση που ακολουθεί την ένδειξη της πάσας σημειώνεται ο 
αριθμός των οστράκων από τη συγκεκριμένη πάσα). Η καταγραφή της δια-
σποράς των οστράκων ενός αγγείου σε διάφορες πάσες είναι ενδεικτική της 
ομοιογένειας της πολύ παχιάς, κατώτερης απόθεσης του ‘Υπογείου’. Έπο-
νται μετρήσεις των διαστάσεων σε μέτρα χαρακτηριστικών τμημάτων του 
αγγείου και της χάραξης την οποία φέρει (στην περίπτωση της χάραξης δίνε-
ται κάθε φορά η μέγιστη σωζόμενη διάσταση) και πέντε ενότητες στις οποίες 
παρουσιάζεται το κάθε αγγείο ή όστρακο. Οι ενότητες αυτές καλύπτουν την 
κατάσταση διατήρησης, τα χαρακτηριστικά της κεραμικής ύλης, το σχήμα, 
τη διακόσμηση και τη χάραξη (αλφαβητικά και μη αλφαβητικά χαράγματα). 
Η σειρά αυτή δεν είναι τυχαία αλλά ακολουθεί την πορεία της παραγωγής 
κάθε αντικειμένου (διαμόρφωση πρώτης ύλης, μορφοποίηση του σχήματος 
και απόδοση της διακόσμησης) και της χρήσης του (καθότι στη συντριπτική 
τους πλειοψηφία οι χαράξεις έχουν αποδοθεί μετά την όπτηση).1

Για την περιγραφή της κεραμικής ύλης των αγγείων χρησιμοποιείται 
η κλίμακα Munsell Soil Color Charts (έκδοση 2000) και οι αναφορές του 
χρώματος μεταφράζονται από τα αγγλικά όσο το δυνατόν πιο πιστά και όχι 
ελεύθερα.2 Στα λήμματα του καταλόγου η κεραμική ύλη αναφέρεται ως πη-
λός χάριν συντομίας, ενώ στην ανάλυση της κεραμικής (Κεφάλαιο 3) οι δύο 
όροι χρησιμοποιούνται ως συνώνυμοι. Τόσο στον Κατάλογο όσο και στην 
ανάλυση προτιμάται ο όρος εγκλείσματα από τον συνώνυμο όρο προσμίξεις· εί-
ναι ενδιαφέρον ότι ο πρώτος όρος επικρατεί στην πρόσφατη βιβλιογραφία 
για την κεραμική της Πρώιμης Εποχής του Σιδήρου από το νότιο Αιγαίο,3 
ενώ ο δεύτερος προτιμάται σε μελέτες που εξετάζουν αντίστοιχο υλικό από 
τη Μακεδονία.4 Τα εγκλείσματα περιγράφονται γενικόλογα και αποφεύ-
γεται η ταύτισή τους. Για την περιγραφή του μεγέθους τους χρησιμοποιεί-
ται εδώ η ακόλουθη σύμβαση: μικρά χαρακτηρίζονται τα εγκλείσματα, που 
έχουν μέγιστο μήκος κάτω από ένα χιλιοστό· μεγάλα ονομάζονται τα εγκλεί-
σματα που έχουν μέγιστο μήκος άνω των δύο χιλιοστών· και μεσαίου μεγέθους 
χαρακτηρίζονται τα εγκλείσματα με μήκος από ένα ως δύο χιλιοστά. H περι-
εκτικότητα ενός αγγείου σε εγκλείσματα προσδιορίζεται με βάση μία περι-
γραφική κλίμακα έξι επιπέδων (μεμονωμένες προσμίξεις, ελάχιστες, λίγες, 
αρκετές, πολλές, πάρα πολλές).5 Τέλος, η περιγραφή του σχήματος και της 
διακόσμησης των αγγείων κινείται από κάτω προς τα πάνω. Για την επεξερ-
γασία ή τη διακόσμηση της επιφάνειας χρησιμοποιείται μία σειρά όρων που 
χρήζουν αποσαφήνισης. Για την επιφάνεια που έχει υποστεί κάποια επεξερ-
γασία (αλλά δεν καλύπτεται από κάποιο πρόσθετο υλικό) χρησιμοποιούνται 
οι ακόλουθοι όροι:6 αδρολειασμένη αποκαλείται η επιφάνεια που έχει υποστεί 
πρόχειρη λείανση αλλά παραμένει ελαφρώς τραχιά και μπορεί να διατηρεί 
ίχνη των στροφών του τροχού· λειασμένη η επιφάνεια από την οποία απουσι-
άζουν ίχνη, όπως αυτά της αδρολειασμένης, με την οποία η διαφορά είναι 
αισθητή τόσο στην αφή όσο και στην όψη (σε λίγες περιπτώσεις η λείανση 
είναι εξαιρετικής ποιότητας, οπότε η επιφάνεια προσδιορίζεται ως στιλπνή)· 
και στιλβωμένη ονομάζεται η επιφάνεια που έχει υποστεί επεξεργασία με 
κάποιο εργαλείο (π.χ. βότσαλο), τα ίχνη του οποίου δεν έχουν απαλειφθεί 
(εντελώς). Για τις ανάγκες της απόδοσης της γραπτής διακόσμησης, ο κε-
ραμέας καλύπτει ενίοτε την εξωτερική επιφάνεια του αγγείου με ένα πρό-
σθετο διάλυμα πηλού, το επίχρισμα, και τότε η επιφάνεια αυτή αποκαλείται 
επιχρισμένη.7 Τέλος, αντί του όρου βαφή ενός αγγείου χρησιμοποιείται ο όρος 
γάνωμα,8 ο οποίος έχει γενικά καθιερωθεί σε πρόσφατες μελέτες κεραμικής 
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της Πρώιμης Εποχής του Σιδήρου από το νότιο Αιγαίο9 και σε μικρό βαθμό 
και σε μελέτες κεραμικής της εποχής από τη Μακεδονία,10 στις οποίες όμως 
(και σε αυτή την περίπτωση) διαπιστώνεται προτίμηση για τον διαφορετικό 
όρο υάλωμα.11 Ενδείξεις της κλίμακας Munsell για το χρώμα του γανώμα-
τος των εξεταζόμενων αγγείων δεν δίνονται, αφού αυτό καθοριζόταν κατά 
βάση από τις συνθήκες όπτησης.12

Στην τελευταία ενότητα παρουσιάζονται οι επιγραφές, τα χαράγμα-
τα και τα σημεία/σύμβολα (εμπορικά, κεραμέως ή άλλα), με τις ενδείξεις 
εγχάρακτο και γραπτό (κείμενο, σημείο/σύμβολο) και εντός παρένθεσης την 
ένδειξη πριν από ή μετά την όπτηση του αγγείου. Ακολουθεί περιγραφή της 
θέσης της γραφής στο αντικείμενο, του τρόπου χάραξης και του σημείου/
συμβόλου. Ειδικά στην κατηγορία των αλφαβητικών κειμένων, σημείων/
συμβόλων προστίθεται στην περιγραφή η φορά των γραμμάτων και ακο-
λουθεί το κείμενο και το επιγραφικό υπόμνημα με παρατηρήσεις για το 
σχήμα των γραμμάτων σύμφωνα με τους πίνακες των τοπικών αλφαβήτων 
των Jeffery & Johnston 1990, τις τυχόν συμπληρώσεις και την ονοματο-
λογία. Η επιλογή δύο επιθέτων (εγχάρακτο και γραπτό) αντί των εννοούμε-
νων ουσιαστικών, τα οποία παραπέμπουν στον τρόπο και στον χρόνο της 
γραφής του κειμένου, σημείου/συμβόλου, απαιτεί μερικές διευκρινίσεις 
(βλ. Κεφάλαιο 4). Η ρίζα του αρχαιοελληνικού γραφ- μπορεί να σημαίνει 
«σκαλίζω και χαράσσω με αιχμηρό ή όχι εργαλείο», αλλά και «γράφω, ζω-
γραφίζω με χρώμα». Γι’ αυτό και κάθε είδους γραφή πάνω σε αγγεία ή αντι-
κείμενα οικιακής καθημερινής χρήσης, τα οποία συγκροτούν την ομάδα 
των οστράκων (fictilia) και/ή των σκευών οικιακής χρήσης (instrumenta 
domestica), αλλά και σε επιφάνειες από άλλο υλικό, έχει επικρατήσει να 
ονομάζεται, ανάλογα με τον τρόπο γραφής: χάραγμα, ακιδογράφημα, γκράφιτο 
(από το ιταλικό graffiare = σκαλίζω, χαράσσω) και ιχνογράφημα, ζωγραφισμέ-
νο, γραπτό/dipinto (από το ιταλικό dipingere = ζωγραφίζω) κείμενο, σημείο/
σύμβολο. Όμως λόγω του ότι ο όρος χαράγματα/graffiti έχει αποκτήσει και 
άλλες συνδηλώσεις, η συγκεκριμένη χρήση των όρων δεν τηρείται πάντα 
με συστηματικό τρόπο,13 και προς το παρόν δεν φαίνεται να είναι εφικτός 
ένας γενικά αποδεκτός ορισμός.14

Τέλος, το κάθε λήμμα του Καταλόγου συνοδεύουν φωτογραφία/ες 
και σχέδιο του κάθε αγγείου ή οστράκου.
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1

Η επιλογή αυτή διαφοροποιείται από εκείνη που απαντά σε 

ορισμένες πρόσφατες μελέτες κεραμικής της Πρώιμης Εποχής 

του Σιδήρου από τη Μακεδονία, όπου προτάσσεται η περιγρα-

φή του σχήματος και της διακόσμησης έναντι της περιγραφής 

της κεραμικής ύλης, ίσως λόγω της παραδοσιακής προσέγγι-

σης στην κεραμική των ιστορικών (και όχι μόνο) χρόνων που 

δίνει έμφαση στα μορφολογικά χαρακτηριστικά των αγγείων, 

βλ. ενδεικτικά Gimatzidis 2010 (σε αντίθεση με Γιματζίδης 

1997) και τις αδημοσίευτες εργασίες Καθάριου 1993. Καλλιγά 

1999. Χαβέλα 2006. Σκιαδάς 2009. Πατής 2010.

2

Επί τη ευκαιρία τονίζεται η ανάγκη καταγραφής της συγκε-

κριμένης έκδοσης της κλίμακας που χρησιμοποιείται σε κάθε 

μελέτη κεραμικής. Παρά τη διάχυτη αντίληψη περί του αντι-

θέτου, οι διάφορες εκδόσεις της κλίμακας περιέχουν συχνά 

αλλαγές στους κωδικούς χρώματος και τη σελιδοποίηση, οι 

οποίες μπορεί να οδηγήσουν σε σοβαρή σύγχυση.

3

Βλ. ενδεικτικά Κούρου 1999, 87. Γκαδόλου 2008. Χαραλαμπί-

δου 2008. Βλάχου 2010.

4

Βλ. ενδεικτικά Γιματζίδης 1997. Παντή 1999. Καλλιγά 1999. 

Χαβέλα 2006. Παντή 2008. Χατζής 2008. Σκιαδάς 2009. Χα-

τζής 2010. Πατής 2010.

5

Η εν λόγω κλίμακα είναι βασισμένη στις σχετικές σελίδες που 

συνοδεύουν το Munsell Soil Color Charts (έκδοση 2000). 

Πρβ. Lawall 2002, 215. Για μία πιο σαφή και πιο ακριβή αλλά 

και πιο δύσχρηστη κλίμακα βλ. Matthew, Woods & Oliver 

1991.

6

Πρβ. Horejs 2007, 55–57, 83 και Horejs 2010, 22–23 (με 

μόνη διαφορά ότι εδώ προτιμάται ο όρος αδρολειασμένη από 

τον συνώνυμο όρο σκουπισμένη, ο οποίος φαίνεται αδόκιμος). 

Πρβ. επίσης την ορολογία στις ακόλουθες μελέτες συγγενούς 

χρονολογικά υλικού: Morgan 1999, 27. Papadopoulos 2005, 

426, 465. Aloupi & Kourou 2007, 287–289. Kotsonas 2008, 

56. Για μία κάπως διαφορετική ορολογία βλ. Gimatzidis 2010, 

90–91. Berger 2010.

7

Πρβ.: Papadopoulos 2005, 426. Horejs 2007, 56–57, 83. Επί-

σης: Rutter 1974, 11–12. Morgan 1999, 27. Kotsonas 2008, 56.

8

Ο όρος βαφή απαντά πάντως ακόμη και σε πρόσφατες μελέτες 

κεραμικής από τη Μακεδονία: Παντή 2008 και Γιματζίδης 

1997, 6 (όπου ο όρος βαφή εναλλάσσεται με τον όρο γάνωμα). 

Μανακίδου 2011, 279–280. Αντίστοιχα στην αγγλική βιβλιο-

γραφία απαντά ο όρος paint: Papadopoulos 2005, 426.

9

Βλ. ενδεικτικά: Κούρου 1999. Γκαδόλου 2008. Χαραλαμπίδου 

2008. Βλάχου 2010.

10

Βλ. ενδεικτικά Καλλιγά 1999. Παντή 1999. Χαβέλα 2006 (όπου 

ο όρος τίθεται εντός εισαγωγικών). Παντή 2008 (όπου  

ο όρος γάνωμα εναλλάσσεται με τον όρο βαφή).

11

Βλ. ενδεικτικά Χατζής 2008. Σκιαδάς 2009. Χατζής 2010. 

Πατής 2010. Πάντως, στο Μανακίδου 2011, 279–280 ο όρος 

υάλωμα χρησιμοποιείται για να δηλώσει κάποιου είδους επε-

ξεργασία μίας εξηρημένης επιφάνειας.

12

Πρβ. Morgan 1999, 27. Papadopoulos 2001, 297.

13

Οι Αναστάσιος Ορλάνδος και Λέανδρος Βρανούσης (1973) 

εκδίδουν: Τὰ χαράγματα τοῦ Παρθενῶνος, ἤτοι ἐπιγραφαὶ χαραχθεῖσαι 

ἐπὶ τῶν κιόνων τοῦ Παρθενῶνος κατὰ τοὺς παλαιοχριστιανικοὺς καὶ 

βυζαντινοὺς χρόνους (= Les graffiti du Parthénon, inscriptions gravées 

sur les colonnes du Parthénon à l’époque paléochrétienne et byzantine), 

χρησιμοποιώντας ήδη στον τίτλο και τους δύο όρους χάραγμα 

(graffito) και επιγραφή. Η Mabel Lang (1976) τιτλοφορεί τον 

21ο τόμο της Αθηναϊκής Αγοράς: Graffiti and Dipinti, αλλά στην 

παρουσίαση και στη συζήτηση χρησιμοποιεί εναλλάξ τους 

όρους χάραγμα (graffito) και επιγραφή (inscription), όπως και 

ο Henry Immerwahr (1990) στο βιβλίο του για το αττικό 

αλφάβητο. Ο Alan Johnston (1979 και 2006) αναφέρεται στα 

εμπορικά σημεία/σύμβολα (trademarks) ως χαράγματα/graffiti, 

όπως και ο John Papadopoulos (1994) στα σημεία κεραμέως 

(potters’ marks). O Rudolf Wachter (2001) μελετά τις μη 

αττικές γραπτές επιγραφές αγγείων (στις οποίες δεν συμπε-

ριλαμβάνει τα μεταγενέστερα της παραγωγής του αγγείου 

χαράγματα/graffiti). Πάντως, ο Martin Langner (2001, 12), 

όπως και οι Ορλάνδος & Βρανούσης (1973, 5), ο Wachter 

(2001, 1) και ο Chaniotis (2011, 193–196), ορίζουν τα χαράγ-

ματα/graffiti ως κείμενα ή εικόνες οι οποίες έχουν χαραχτεί/

γραφεί πάνω σε επιφάνειες, των οποίων η αρχική χρήση δεν 

προοριζόταν για τη γραφή κειμένων, εικόνων και σημείων/

συμβόλων (βλ. Κεφάλαιο 4).

14

Για τη δυσκολία κοινά αποδεκτού ορισμού βλ. τη συλλογή των 

άρθρων στους Baird & Taylor 2011.

Σημειώσεις
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1 Μθ 2249

Τμήμα αγγείου πόσης από  
τη Λέσβο ύστερου 8ου –  
αρχών 7ου αι. π.Χ.

Ανασκαφικές παρατηρήσεις

2004, 2006. Αγροτ. 274. 022064 (2), 
022065 (1), 022070 (4), 032086 (1).

Διαστάσεις

σωζ. ύψ.: 0,065μ., σωζ. διάμ. 
χείλους: 0,13μ. (αρχική, κατ’ 
εκτίμηση: 0,14μ.), πλ. λαβής: 
0,02μ., ύψ. γρ.: 0,005–0,0137μ. 
(πλ. κεραιών 0,001–0,0012).

Οκτώ όστρακα μεσαίου κυρίως μεγέθους συγκολλημένα σώζουν σχεδόν το 
ήμισυ του άνω σώματος και του χείλους και μεγάλο τμήμα της λαβής. Το 
σωζόμενο τμήμα φέρει αποκρούσεις σε τρία σημεία του χείλους. Στο ίδιο 
αγγείο ανήκουν πιθανώς δύο τμήματα κάθετης λαβής με παρόμοια χαρα-
κτηριστικά, το μεγαλύτερο εκ των οποίων σώζει την πρόσφυση της λαβής 
στο κάτω σώμα.

Πηλός τεφρογάλαζος (GLEY 2 6/1/5B). Στην τομή της λαβής ο πυ-
ρήνας είναι ομοιόχρωμος, αλλά προς τις επιφάνειες ο πηλός τρέπεται σε 
τεφροπράσινο (GLEY 1 6/1/10Υ). Ο πηλός είναι καθαρός με ελάχιστα μι-
κρότατα σκοτεινόχρωμα εγκλείσματα και μικρή ποσότητα ασημόχρωμου 
μαρμαρυγία.

Άνω τμήμα σώματος με κάθετα τοιχώματα που ανοίγουν ελαφρότατα 
προς τα πάνω και απολήγουν σε ενιαίο κάθετο χείλος. Κατά μήκος της ρά-
χης της ταινιωτής λαβής, η οποία προσφύεται στο χείλος και πιθανώς εκτει-
νόταν ως τη βάση, παρουσιάζεται πλατιά και ρηχή αυλάκωση. Παραμένει 
αβέβαιη η ύπαρξη δεύτερης λαβής.

Η επιφάνεια (εξωτερική και εσωτερική) είναι στιλβωμένη, ιδιαίτερα 
στιλπνή, πολύ σκοτεινή τεφρόχρωμη (GLEY 1 3/N) και έχει μεταλλική υφή. 
Η εξωτερική επιφάνεια έχει απολεπιστεί σε δύο σημεία. Στο εσωτερικό τα 
ίχνη του στιλβωτήρα σχηματίζουν λοξές γραμμώσεις, ενώ στο εξωτερικό τα 
ίχνη διατάσσονται οριζόντια, σχηματίζοντας καμπύλες γραμμώσεις με την 
κυρτή επιφάνεια προς τα πάνω. Γύρω από τη λαβή οι γραμμώσεις γίνονται 
κάθετες.
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ΕΓΧΑΡΑΚΤΟ (μετά την όπτηση). Λίγο κάτω από το χείλος του αγγείου 
και κάτω από την πρόσφυση της λαβής η επιγραφή. Η μάλλον αβαθής αλλά 
ιδιαίτερα επιμελής χάραξη των γραμμάτων έγινε με πλατύ εργαλείο (γλυφί-
δα ή κολαπτήρα) και με φορά επί τα λαιά:

ΦΙΛΙΟΝΟΣΕΜΙ	 ←
Φιλίνος	μί.	 ←

Τα ιδιαίτερα επιμήκη σχήματα των γραμμάτων, χαρακτηριστικό των 
πρώιμων επιγραφών, σύμφωνα με τους πίνακες των Jeffery & Johnston 
(1990, 79, fig. 27 και 90) για την ‘Εύβοια/Ερέτρια’ είναι: Ε1 (αλλά με προέ-
κταση της κάθετης και προς τα πάνω), Ι1, Λ1 (πιο κλειστό), Μ1 (αλλά οι τέσ-
σερις κεραίες ως δύο εφαπτόμενες ‘σφήνες’), Ν1 (αλλά πιο κλειστό πάνω), Ο1 
(αλλά μικρότερο κατά το ήμισυ στο ύψος από τα άλλα γράμματα και ‘κρεμάμε-
νο’ στο πάνω μέρος της θέσης γράμματος), Σ4 (αλλά εξασκελές. Βλ. Jeffery & 
Johnston 1990, 434 αρ. AB, pl. 73 αρ. 5: Σ επτασκελές. Ανδρειωμένου 1981, 
235, εικ. 102 (Jeffery & Johnston 1990, 434 αρ. Bi, pl. 73 αρ. 4): Σ πεντασκε-
λές. SEG 39.941. Kenzelmann Pfyffer, Theurillat & Verdan 2005, 65, αρ. 17, 
και 60–61 αρ. 4: Σ τετρασκελές. SEG 55.980. BE 2005.385), Φ1.

Το σχήμα των λίγων σωζόμενων γραμμάτων δεν επιτρέπει την ασφα-
λή διάγνωση του αλφαβήτου ως ευβοϊκού (π.χ. το Λ1 εμφανίζεται και στην 
Αττική, στη Βοιωτία, στην Οπούντια Λοκρίδα, στην Κρήτη), ενώ τα σχήματα 
των γραμμάτων Μ και Σ υποδηλώνουν ένα μάλλον άγνωστο αλφάβητο. Το 
πεντασκελές Μ (Jeffery & Johnston 1990, 31, fig. 13), εκτός ευβοϊκού αλ-Jeffery & Johnston 1990, 31, fig. 13), εκτός ευβοϊκού αλ-), εκτός ευβοϊκού αλ-
φαβήτου (ερετριακού κατά τους Jeffery & Johnston (1990, 90), αφού από τη 
Χαλκίδα δεν σώζονται πρώιμες επιγραφές), είναι χαρακτηριστικό του αττι-
κού αλφαβήτου (Immerwahr 1990, xii αρ. Μ6), των ‘δωρικών’ αλφαβήτων 
της Κρήτης, της Μήλου και της Σικίνου, αλλά ιδιαίτερα ο τρόπος χάραξής του 
παραπέμπει και στο δυτικό σημιτικό αλφάβητο (Naveh 1982, 56, fig. 46 και 
58, fig. 49· η ομοιότητα του άνω μέρους του Μ με σφηνοειδή σχήματα είναι 
μάλλον τυχαία). Το εξασκελές Σ (βλ. και αρ. 22) —το οποίο μάλλον προκα-
λούσε σύγχυση με το επίσης αρκετών κεραιών γράμμα Ι (Jeffery & Johnston 
1990, 34, fig. 20 και 29, fig. 10 και Jeffery 1982, 829)— απαντά επίσης στο 
Λευκαντί (πεντασκελές Jeffery 1980. Jeffery & Johnston 1990, 433–434, αρ. 
24b, A), στη Βοιωτία (πεντασκελές και τετρασκελές στην επιγραφή του Μά-, στη Βοιωτία (πεντασκελές και τετρασκελές στην επιγραφή του Μά-
ντικλου, Jeffery 1980 και Jeffery & Johnston 1990, 90–91, pl. 7 αρ. 1), στην 
Αττική (Jeffery & Johnston 1990, 66, fig. 26 Σ3, pl. 1 αρ. 2 και Immerwahr 
1990, xiii, αρ. Σ8), στη Σπάρτη (Jeffery & Johnston 1990, 183, fig. 39 Σ2, pl. 
35 αρ. 1 όπου το Σ σχηματίζεται με πέντε έως και οκτώ κεραίες κατά περί-
πτωση), στη Σμύρνη (Jeffery & Johnston 1990, 325, fig. 46 Σ4, 473, pl. 79, 
αρ. 8), αλλά και με πάνω από πέντε κεραίες στις παλαιοφρυγικές επιγραφές 
του Γορδίου (Young 1969, 260–261, αρ. 30, fig. 2· 284–286, αρ. 56, 58, fig. 
9, pls. 73–74· 289–291 αρ. 71–73a, fig. 10, pls. 70, 72) και του Kerkenes-
Dağ (Brixhe & Summers 2006, 123–129, αρ. VI–VII, figs. 26–29). Η Jeffery 
(1980, 92) σωστά είχε αποδώσει αυτό το σχήμα του Σ στην περιοχή της Αιο-
λίας, όπως και του πεντασκελούς Μ, η εμφάνιση του οποίου σε επιγραφή της 
ιωνικής Σάμου ίσως δικαιολογείται ως αιολικό δάνειο. Η παρουσία των δύο 
αυτών σχημάτων των γραμμάτων Μ και Σ στην επιγραφή της Μεθώνης και 
η προέλευση του αγγείου του Φιλίωνα από την αιολική Λέσβο μάλλον επι-
βεβαιώνουν την πρόταση της Jeffery και προσθέτουν ένα ακόμη ενισχυτικό 
τεκμήριο για τα ‘αιολικά’ στοιχεία του αλφαβήτου της επιγραφής.

Όπως σε όλες τις διαλέκτους, το ίδιο σχήμα γράμματος χρησιμοποι-
είται για περισσότερους του ενός φθόγγους, με χαρακτηριστικότερες περι-
πτώσεις αυτές των Ε	[=	ε,	ει,	η] και Ο	[=	ο,	ου,	ω]). Η διάλεκτος της επιγρα-
φής δεν μπορεί να εξακριβωθεί από τις μόλις δύο σωζόμενες λέξεις, αν και 
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είναι μάλλον ιωνική, όπως και της πλειονότητας των πρώιμων ελληνικών 
επιγραφών.

Το όνομα Φιλίων απαντά στην Αττική και σε νησιά του Αιγαίου ήδη 
από τον 4ο αιώνα π.Χ. και εξής (Bechtel 1917, 452 και LGPN, s.v.).

Η γενική εικόνα της επιγραφής ως προς τον τρόπο χάραξης και τα 
σχήματα γραμμάτων υποδηλώνει ότι μάλλον πρόκειται για την αρχαιότερη 
επιγραφή των είκοσι πέντε. Όπως και οι περισσότερες πρώιμες ελληνικές 
επιγραφές, η επιγραφή ανήκει στην κατηγορία των ιδιωτικών, οι οποίες 
αποτελούνται από σταθερά επαναλαμβανόμενες φράσεις σε απλή ή σύνθε-
τη μορφή για τη δήλωση του κατόχου του αντικειμένου: το όνομα προσώ-
που σε πτώση γενική (κτητική) με εννοούμενο ή όχι το συνδετικό ρήμα εἰμί 
(βλ. και αρ. 2–4 και 22. Barton k & Buchner 1995, 146–154, αρ. 1 (ποτήρι 
Nέστορος), 157–166, αρ. 6, 7, 9, 10, 13, 14, 17, 20, 22, 23, 24 και 199–200 
αρ. C1 (λήκυθος Ταταίης). SEG 47.1488. Kenzelmann Pfyffer, Theurillat 
& Verdan 2005, 55· 59, αρ. 1· 70, αρ. 44. SEG 55.980. BE 2005.385. Ανδρει-. BE 2005.385. Ανδρει-
ωμένου 1981, 234–235. SEG 39.940, 941. Andriomenou & Johnston 1989. 
SEG 39.939). Αν και τα στοιχεία παραμένουν επισφαλή, αυτή η απλή μορφή 
κειμένου ενδέχεται να χρησιμοποιείτο αρχικά και ως κείμενο για τις πρώι-
μες αναθέσεις (στην περίπτωση αυτή η ανάθεση θα εννοείτο εξ ολοκλήρου 
αλλά εύκολα από τον χώρο τοποθέτησης/ανάθεσης του αντικειμένου), πριν 
επικρατήσει η χρήση της δοτικής με εννοούμενο ή όχι το ρήμα ἀνατίθη-
μι (ὁ/ἡ δεῖνα τῷ/τῇ δεῖνα ἀνέθηκεν). Για τις εκφράσεις/λογότυπους της ανάθε-
σης κατά την Αρχαϊκή εποχή βλ. Lazzarini 1976 και Wachter 2001, 275, 
§301· για παραδείγματα από τον ναό του Δαφνηφόρου Απόλλωνος στην 
Ερέτρια, βλ. Kenzelmann Pfyffer, Theurillat & Verdan 2005 (SEG 55.980. 
BE 2005.385), και για αυτά από τον Υμηττό, βλ. Langdon 1976, 50. Από 
τάφους προέρχονται τα παραδείγματα των Πιθηκουσσών και της Κύμης 
(Barton k & Buchner 1995. SEG 47.1488), αλλά και η οινοχόη του Διπύλου 
(Jeffery & Johnston 1990, 76 και 431 αρ. 1, pl. 1).

Δύο τμήματα σκύφου συγκολλημένα από δεκαέξι και εννέα όστρακα αντί-
στοιχα, μικρού κυρίως μεγέθους. Ένα μικρότατο όστρακο παραμένει ασυ-
γκόλλητο. Ελλείπει εξ ολοκλήρου η βάση και οι δύο λαβές αλλά και σχεδόν 
το ήμισυ του σώματος και του χείλους. Δύο γειτονικά όστρακα ώμου και 
χείλους είναι χρωματικώς αλλοιωμένα λόγω καύσης.

Πηλός ανοικτός ερυθρόχρωμος (2.5YR 6/6) παρουσιάζεται πιο έντο-
νος (2.5YR 5/6) στις περισσότερες ακμές, λόγω του υλικού συντήρησης με 
το οποίο αυτές έχουν επικαλυφθεί. Ο πηλός είναι αρκετά καθαρός με ελά-
χιστα λευκά, ανοικτά τεφρόχρωμα και σκοτεινόχρωμα μικρά εγκλείσματα, 
μεμονωμένα μεγάλα λευκά και σκοτεινόχρωμα εγκλείσματα και ελάχιστη 
ποσότητα μικρότατων κόκκων ασημόχρωμου μαρμαρυγία.

Σώμα ευρύ, αρκετά αβαθές, ημισφαιρικό και υψηλό, σχεδόν κάθετο 
χείλος. Η θέση μίας εκ των προσφύσεων της μίας οριζόντιας λαβής υποδει-
κνύεται από αμυδρές ομόκεντρες ελλειψοειδείς ρυτιδώσεις που σχηματί-
στηκαν κατά την επικόλλησή της πάνω στην επιφάνεια του σώματος, προ-
τού η τελευταία στεγνώσει.

Η εξωτερική επιφάνεια κοσμείται με ροδόχρωμο ως ροδοκίτρινο 
(7.5YR 8/4 ως 8/6) λεπτό επίχρισμα και αρκετά στιλπνό γάνωμα μελανό ως 
καστανομέλανο ως επί το πλείστον αρκετά πυκνό στο εσωτερικό και καστα-
νέρυθρο ως καστανομέλανο ως επί το πλείστον αρκετά αραιό στο εξωτερι-
κό. Τόσο το επίχρισμα όσο και το γάνωμα έχουν απολεπιστεί σε μία ευμεγέ-
θη περιοχή στο ύψος της μεγίστης διαμέτρου, ενώ το γάνωμα έχει επιπλέον 
απολεπιστεί κατά τόπους στο εσωτερικό. Παρά την αποσπασματική δια-

2 Mθ 2248

Ευβοϊκός σκύφος ύστερου  
8ου – αρχών 7ου αι. π.Χ.

Ανασκαφικές παρατηρήσεις

2004, 2006. Αγροτ. 274. 022044 (2), 
022045 (1), 022063 (1), 022/Τ.14 
8, 86–876 ως 8,23/8,23 (1), 032048 
(11), 032049 (5), 032 Β.Π. (1).

Διαστάσεις εκάστου τμήματος

σωζ. ύψ.: 0,082μ., 0,065μ., σωζ. 
διάμ.: 0,135μ., 0,098μ., σωζ. διάμ. 
χείλους: 0,068μ., 0,088μ. (αρχική, 
κατ’ εκτίμηση: 0,15μ.), ύψ. γρ.: 
0,003–0,006μ.
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τήρηση του αγγείου, φαίνεται ότι η διακόσμηση επαναλαμβανόταν όμοια 
στις δύο όψεις. Το κατώτερο σώμα ως λίγο κάτω από τη μέγιστη διάμετρο 
καλύπτεται από γάνωμα. Ακολουθεί ζώνη στο ύψος των λαβών, το κάτω και 
άνω όριο της οποίας αποτελεί λεπτή περιθέουσα ταινία (η ανώτερη ταινία 
διατρέχει τη μετάβαση στο χείλος). Στη ζώνη των λαβών δύο ομάδες δέκα 
κάθετων γραμμών πλαισιώνουν μετόπη με οριζόντια τεθλασμένη που έχει 
δέκα κορυφές (παρά την κανονικότητά τους ως προς τον αριθμό, τα μοτίβα 
δεν αποδόθηκαν με πολλαπλό πινέλο). Οι ομάδες κάθετων γραμμών σχε-
διάστηκαν, αφού η ζώνη είχε οριοθετηθεί πάνω και κάτω, καθώς ίχνη της 
σχεδίασής τους διακρίνονται πάνω στην υποκείμενη και στην υπερκείμενη 
ταινία. Ο πολύ περιορισμένος χώρος που φαίνεται πως εκτεινόταν μεταξύ 
των ομάδων κάθετων γραμμών και των λαβών πιθανότατα δεν έφερε κά-
ποιο μοτίβο, αν και το ένα τμήμα του αγγείου σώζει σε αυτό τον χώρο ίχνος 
μίας ελαφρά λοξής γραμμής εφαπτόμενης στην εξωτερική γραμμή της ομά-
δας των κάθετων. Το εξωτερικό του χείλους κοσμείται με δύο λεπτές ταινί-
ες, ενώ τρίτη ταινία καλύπτει το πέρας του. Ολόβαφο το εσωτερικό του αγ-
γείου με μία εδαφόχρωμη ταινία στο άνω τμήμα του χείλους.

ΕΓΧΑΡΑΚΤΟ (μετά την όπτηση). Λίγο κάτω από το ύψος της μέγιστης 
διαμέτρου και αμέσως κάτω από το πέρας του ολόβαφου κατώτερου τμή-
ματος του αγγείου, έχει χαραχθεί επιγραφή σε όλη την περίμετρο (0,446μ.), 
η οποία ξεκινά και ολοκληρώνεται κάτω και πέρα από την πρόσφυση της 
μίας λαβής.

Η χάραξη των γραμμάτων είναι βαθιά και ιδιαίτερα επιμελημένη και 
η φορά επί τα λαιά:

ΗΑΚΕΣΑΝΔΡΟΕΜ[..........c.22..........]ΕΙ̣ΤΕΤΟ[..c.6..]ΜΕΚ[..c.6..]ΑΤΟΝΣΤΕΡΕ
Σ[ΕΤ]Α̣Ι	 ←

hΑκεσάνδρ	μ[ὶ	..........c.22..........]ει̣τετο[..c.6..]μεκ[..c.6..]ατον	στερ-	 ←
σ[ετ]α̣ι.	 ←

Στ. 1: το κάτω μισό κάθετης κεραίας ενός Τ,	Π	ή Ρ.
Στ. 2: η κορυφή της άνω τριγωνικής απόληξης του Α.

Παρά την αποσπασματική κατάσταση του αγγείου, τα ελλείποντα 
γράμματα στα τρία κενά του πρώτου στίχου μπορούν να υπολογιστούν 
κατά προσέγγιση. Σύμφωνα με τις μετρήσεις της περιμέτρου του αγγείου 
(0,446μ.), του πλάτους των γραμμάτων (περίπου 0,003–0,004μ.) και του 
κενού διαστήματος μεταξύ τους, το οποίο κυμαίνεται από 0,004μ. στην 
αρχή της επιγραφής μέχρι 0,002μ. προς το τέλος —όπου προφανώς ο χα-
ράκτης διαπίστωσε ότι δεν αρκεί ο χώρος, με αποτέλεσμα να χαράξει το Σ 
κάτω από το αρχικό γράμμα σε επόμενο στίχο και μετά άλλα τέσσερα γράμ-
ματα— προκύπτει ότι το σύνολο των γραμμάτων του πρώτου στίχου της 
επιγραφής ήταν κατά προσέγγιση εξήντα ένα έως εξήντα έξι (χωρίς να υπο-
λογίζονται αυτά του δεύτερου). Από αυτά σώζονται στον πρώτο στίχο πε-
ρίπου τα μισά γράμματα (τριάντα) και, συνεπώς, τα ελλείποντα γράμματα 
υπολογίζονται από τριάντα ένα έως τριάντα έξι, τα οποία αντιστοιχούν στα 
τρία κενά: είκοσι δύο, έξι και έξι γράμματα.

Τα σχήματα των σωζόμενων γραμμάτων, σύμφωνα με τους πίνακες 
των Jeffery & Johnston (1990, 79, fig. 27 και 90) για την Εύβοια/Ερέτρια, 
είναι: Α3, Δ3, Ε1, Η2, Κ1, Μ1, Ν1, Ο1, Ρ2, Σ1, Τ1. Από τα σχήματα αυτά 
προκύπτει ότι ο χαράκτης ή ο κάτοχος ακολουθεί το ευβοϊκό αλφάβητο της 
Ερέτριας (Kenzelmann Pfyffer, Theurillat & Verdan 2005. SEG 55.980. 
BE 2005.385) και των δυτικών αποικιών της, της Κύμης και των Πιθηκουσ-) και των δυτικών αποικιών της, της Κύμης και των Πιθηκουσ-
σών/Ischia (Barton k & Buchner 1995. SEG 47.1488).



342 342 

Όπως σε όλες τις διαλέκτους, το ίδιο σχήμα γράμματος χρησιμοποι-
είται για περισσότερους του ενός φθόγγους, με χαρακτηριστικότερες περι-
πτώσεις αυτές των Ε [=	ε,	ει,	η] και Ο [=	ο,	ου,	ω]. Η διάλεκτος της επιγρα-
φής είναι η ιωνική.

Οι μόνες μάλλον βέβαιες συμπληρώσεις της αποσπασματικής επι-
γραφής είναι:
Στ. 1: ε̄̓μ[ὶ ποτε̄́ριον, σκύφος ή παρόμοια], (για τη γενική κτητική με ή χω-
ρίς το συνδετικό ρήμα στις πρώιμες επιγραφές βλ. αρ. 1 Σχόλια και αρ. 3–4 
και 22).
Στ. 1–2: σύμφωνα με την πρόταση του Κυριάκου Τσαντσάνογλου, οι συμπλη-
ρώσεις [κℎρε̄μ-	ή	ὀμμ]άτο̄ν στερε̄́σ[ετα]ι είναι εξίσου πιθανές, ως αντικείμε-
να του ρήματος στερήσεται: «θα στερηθεί/χάσει χρήματα ή τα μάτια του».

Το όνομα hΑκέσανδρος («αυτός που γιατρεύει τους άνδρες» από το 
ρήμα ἀκέομαι) απαντά στην Αττική ήδη από τις αρχές του 4ου αιώνα π.Χ. και 
εξής (Bechtel 1917, 31 και LGPN, s.v.), αλλά χωρίς δάσυνση, η οποία ίσως 
δικαιολογείται ως σύγχυση του χαράκτη/κατόχου με κάποιο άλλο δασυνό-
μενο όνομα (ο Wachter 2001, 237–239, §210, αναφέρει κυρίως κορινθια-
κές περιπτώσεις). Το ρήμα όμως ἀκέομαι απαντά και με δασεία, σε επιγραφή 
του 6ου αιώνα π.Χ. από το Άργος (SEG 11.314, στίχ. 11–12: ἀφακεσ|άσθο, 
Jeffery & Johnston 1990, 158 και 168 αρ. 8)· και σε αττική επιγραφή του 
380/79 π.Χ., της οποίας όμως η διάλεκτος είναι των Δελφών (IG II2 1126, 
στίχ. 37: ἐφακείσθων, στίχ. 41: ἐφακε�σθαι. CID 1.10 και 4.1. SEG 28.100). Κατά 
τον Chantraine (1980, 49–50), η λέξη ἄκος έχει υποστεί ιωνική ψίλωση, ενώ 
ο Buck (1955, 53–54 §58c) συζητά το περίπλοκο φαινόμενο της δάσυνσης 
στις διαλέκτους και υποστηρίζει ότι αρχικά η λέξη δασυνόταν (για τη συζή-
τηση και τις παραπομπές ευχαριστώ τον Κυριάκο Τσαντσάνογλου). 

Η γενική εικόνα της επιγραφής, όπως και στην με αρ. 1, εντυπωσιά-
ζει με τον ιδιαίτερα επιμελημένο, σχεδόν ‘επαγγελματικό’ τρόπο χάραξης 
των γραμμάτων (βλ. και Johnston & Andriomenou 1989). Η επιγραφή αρ-Johnston & Andriomenou 1989). Η επιγραφή αρ-). Η επιγραφή αρ-
χίζει με τη δήλωση του κατόχου του αντικειμένου σε πεζό, όπως και η με 
αρ. 1, αλλά καταλήγει στο τέλος σε ιαμβικό μάλλον παρά σε τροχαϊκό ρυθμό 
([κℎρε̄μ- ή ὀμμ]άτο̄ν στερε̄́σ[ετα]ι	–⏑–,	×‒⏑‒), υποδηλώνοντας έτσι τον 
έμμετρο χαρακτήρα του προς συμπλήρωση μικρού κειμένου. Η κατάληξη 
της επιγραφής κατά πάσα πιθανότητα παραπέμπει στη γνωστή χαραγμένη 
επί τα λαιά, έμμετρη (σε ιαμβικό ρυθμό) επιγραφή από την Κύμη της Ιτα-
λίας σε αρύβαλλο του 675–650 π.Χ. (ΙG �IV.865. Jeffery & Johnston 1990, 
236· 240, αρ. 3· 456. Barton k & Buchner 1995, 199–200, αρ. C1. SEG 
29.982, 47.1475, 1488):

Ταταίς	μὶ	λ-
ϙυθος·	hὸς	δ’	ἄν	με	κλέφσ-
ει,	θυφλὸς	ἔσται.

«Της Ταταίης είμαι η λήκυθος· όποιος με (εμένα τη λήκυθο) 
κλέψει, θα τυφλωθεί» (ή «όποιος μου (την) κλέψει», εφόσον η 
αντωνυμία με αναφέρεται στην Ταταίη).

Η μεταγενέστερη, έμμετρη επιγραφή της Ταταίης, της οποίας η χάραξη εί-
ναι λιγότερο επιμελημένη, διευκολύνει στην κατανόηση του αποσπασμα-
τικού κειμένου του Ακεσάνδρου, το τέλος του οποίου απειλεί με στέρη-
ση των ματιών ή χρημάτων (πρβ. και την τρίστιχη επιγραφή της Ερέτριας, 
Johnston & Andriomenou 1989). Αντίστοιχη είναι και η προειδοποίηση 
για τη μη κλοπή του αγγείου σε επιγραφή χαραγμένη στη βάση του πο-
διού αττικής κύλικας από τάφο στην Ποσειδωνία που χρονολογείται πε-
ρίπου το 520–510 π.Χ. (Lazzarini 1984. SEG 34.1019. Guarducci 2008, 
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427–429. Jeffery & Johnston 1990, 457 αρ. H, pl. 77 αρ. 3. Arena 1996, 
αρ. 30. Dubois 2002, αρ. 31): Παρμένοντος ε̄̓μὶ καὶ Στρίνπο̄νος. ἐμέ με̄δε̄́ς 
ἀνκλετέτο̄ (δηλαδή ἀνακλεπτέτω, με αφομοίωση του –πτ– σε –ττ– και στη συ-
νέχεια απλοποίηση των δύο όμοιων συμφώνων). Παρόμοια είναι και η προ-
τροπή χαραγμένη στη βάση αγγείου από το Berezan που χρονολογείται τον 
6ο αιώνα π.Χ. (Friedl�nder & Hoffleit 1987, 163–164. SEG 32.805): μηδείς 
με κλέψηι, ενώ στη βάση μελανόμορφου αγγείου από την Ξάνθο της Λυκίας 
που χρονολογείται στις αρχές του 5ου αιώνα π.Χ. έχει χαραχθεί το αποτέλε-
σμα μιας τέτοιας κλοπής συμποτικού σκεύους (Metzger, von Bothmer & 
Coldstream 1972, 166–170, αρ. 386, pl. 85. Arena 1996, 55): Κιμμέριός με 
ἔκλεψεν. ἔπειτ’ ἔκπινε μ’ ἄμυστιν (για τη συζήτηση και τις παραπομπές ευχαρι-
στώ τον Άγγελο Ματθαίου).

Σύμφωνα με τα μεταγενέστερα αυτά παράλληλα, η πραγματική ή 
υποτιθέμενη κλοπή συμποτικών αγγείων και οι σοβαραφανείς συνέπειες 
μιας τέτοιας κλοπής ήταν θέμα προσφιλές στους συμπότες. Προφανώς και 
στο μη σωζόμενο τμήμα του επιγράμματος του Ακεσάνδρου, το οποίο είναι 
το αρχαιότερο σωζόμενο με το σχετικό θέμα, δηλώνεται η κλοπή του αγγεί-
ου, περίπτωση κατά την οποία ο κλέφτης θα στερηθεί τα μάτια του, όπως 
και στην επιγραφή της Ταταίης, ή τα χρήματά του. Συνεπώς, στο δεύτερο 
κενό μία πιθανή συμπλήρωση είναι, όπως πρότεινε ο Κυριάκος Τσαντσάνο-
γλου: τε̄το̄́[μενόν?] με κ[λέπτε̄ς, ὀμ(μ)]άτο̄ν στερε̄́|σ[ετ]α̣ι (η μετοχή από 
το ρήμα τητῶμαι με γενική, «έχω ανάγκη από, στερούμαι»). Μία δεύτερη, 
εξίσου πιθανή, συμπλήρωση είναι αυτή που προτείνει ο Άγγελος Ματθαίου, 
τον οποίο ευχαριστώ θερμά για τις υποδείξεις και τις συζητήσεις: ℎΑκεσάν-
δρο̄ ε̄̓μ[ὶ  –  –  με̄δε̄̀ς   –  –  (ἀν)κλ]ετ̣τέτο̄. [ℎὸς δ’ ἄν] με κ[λέφσει ὀμ(μ)]άτο̄ν 
στερε̄́|σ[ετ]α̣ι (το ρήμα (ἀνα)κλέπτω με ή χωρίς την πρόθεση και η γενική 
ὀμ(μ)άτο̄ν με ή χωρίς απλοποίηση των δύο όμοιων συμφώνων). Σύμφωνα 
με τις προτάσεις αυτές, το αποσπασματικό επίγραμμα αποκτά νόημα: «του 
Ακεσάνδρου είμαι (το ποτήρι/αγγείο; . . . κανείς να μην το κ)λέψει, (γιατί 
όποιος μου το κ(λέψει) . . . (χρή)ματα/τα μάτια του θα στερηθεί».

Οι ομοιότητες των έμμετρων επιγραφών του Ακεσάνδρου και της Τα-
ταίης είναι εντυπωσιακές, όχι μόνο ως προς την ιδέα και την επιλογή του 
κειμένου, ή ως προς τη μείξη πεζού και έμμετρου λόγου, αλλά και ως προς 
το ότι το κείμενο και οι απειλές του δεν συμφωνούν με την ευτέλεια του 
αντικειμένου, πάνω στο οποίο χαράχθηκαν (Friedl�nder & Hoffleit 1987, 
162–165. Johnston & Andriomenou 1989 και Κεφάλαιο 4).

Τέσσερα όστρακα συγκολλημένα σχηματίζουν το χείλος σχεδόν κατά το 
ήμισυ και ελάχιστο τμήμα του ώμου σκύφου. Ένα αρκετά μεγάλο τμήμα της 
εξωτερικής επιφάνειας καλύπτεται από ίζημα.

Πηλός καστανέρυθρος (5YR 5/4) με ανοικτές καστανόχρωμες (7.5YR 
6/4) επιφάνειες. Περιέχει αρκετά καστανόχρωμα μικρά εγκλείσματα, με-
μονωμένα ανοικτά τεφρόχρωμα εγκλείσματα μεσαίου μεγέθους και μεγάλη 
ποσότητα ασημόχρωμου μαρμαρυγία.

Σώμα πιθανώς ρηχό ημισφαιρικό με υψηλότατο σχεδόν κάθετο χείλος.
Διακόσμηση έντονα απολεπισμένη, ιδίως στο εξωτερικό. Αποδίδε-

ται με λεπτό ροδόχρωμο επίχρισμα (7.5YR 7/3) και εξίτηλο καστανέρυθρο 
γάνωμα, το οποίο είναι πυκνό στο εσωτερικό και πιο αραιό στο εξωτερικό. 
Ίχνη γωνιώδους ή κυματοειδούς μοτίβου στον ώμο. Δύο παχιές περιθέου-
σες ταινίες στο χείλος. Πιθανότατα ολόβαφο το εσωτερικό του αγγείου με 
εδαφόχρωμη ταινία στο άνω τμήμα του χείλους.

ΕΓΧΑΡΑΚΤΟ (μετά την όπτηση). Στο χείλος επιγραφή χαραγμένη με 
αβαθείς και αρκετά πλατιές κεραίες και φορά επί τα λαιά:

3 Μθ 2253

Τμήμα μικρού σκύφου από  
τον Θερμαϊκό Κόλπο ύστερου 
8ου – αρχών 7ου αι. π.Χ.

Ανασκαφικές παρατηρήσεις

2006. Αγροτ. 274. 032086 (4).

Διαστάσεις

σωζ. ύψ.: 0,04μ., σωζ. διάμ. 
χείλους: 0,097μ. (αρχική,  
κατ’ εκτίμηση: 0,105μ.),  
ύψ. γρ.: 0,007–0,013μ.
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vacat	ΕΠΙΓΕ[‒]	 	 	 ←
vacat	’Επιγέ[νεος?	μί?].	 	 ←

Τα σχήματα των γραμμάτων, σύμφωνα με τους πίνακες των Jeffery & 
Johnston (1990, 89 fig. 28 και 90) για τη ‘Εύβοια/Ερέτρια’, είναι: Γ1	(αλλά 
η οριζόντια με κλίση προς τα κάτω), Ε1	(αλλά με τη δεύτερη και τρίτη οριζό-
ντια μικρότερες), Ι1, Π1 (αλλά η οριζόντια με κλίση προς τα κάτω).

Το σχήμα των λίγων σωζόμενων γραμμάτων δεν επιτρέπει την ασφα-
λή διάγνωση του αλφαβήτου, αφού κυρίως το σχήμα Γ2 απαντά επίσης στη 
Βοιωτία (Jeffery & Johnston 1990, 89, fig. 28), στο Άργος (Jeffery & John-(Jeffery & John-
ston 1990, 151, fig. 37), στη Λακωνία (Jeffery & Johnston 1990, 183, fig. 
39), στην Κρήτη (Jeffery & Johnston 1990, 308, fig. 45) και στις δωρικές 
αποικίες (Jeffery & Johnston 1990, 262, fig. 43 και 345 fig. 47).

Η συμπλήρωση του ονόματος είναι πιθανή. Με την ακολουθία γραμ-
μάτων ’Επιγε- μαρτυρούνται συχνά ήδη από τον 5ο και 4ο αιώνα π.Χ. τα 
ονόματα (LGPN, s.v. Bechtel 1917, 157): ’Επιγένης, ’Επιγήθης, ’Επίγερις (και 
’Επίγηρις), ’Επιγηθίδης και ’Επιγενίδας/-ης (για την υπόδειξη ευχαριστώ τον Άγ-
γελο Ματθαίου).

Πιθανότατα πρόκειται για το όνομα μάλλον ολόκληρο (ή συντομογρα-
φημένο, βλ. αρ. 22) του κατόχου του αντικειμένου σε πτώση γενική με την 
κατάληξη ασυναίρετη ’Επιγένεος ή ’Επιγέθεος και το συνδετικό ρήμα εἰμί εννο-
ούμενο (η συνηρημένη κατάληξη -νος, μολονότι δεν μπορεί να αποκλεισθεί 
είναι μάλλον απίθανη την πρώιμη αυτή εποχή). Βλ. αρ. 1–2, 4 και 22.
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Είκοσι οκτώ όστρακα μεσαίου κυρίως μεγέθους συγκολλημένα σχηματί-
ζουν άνω τμήμα αμφορέα. Σώζονται πλήρως το χείλος (με έντονες απο-
κρούσεις σε δύο σημεία), σχεδόν πλήρως ο λαιμός και μικρό τμήμα του άνω 
πέρατος του ώμου μαζί με τμήματα των δύο λαβών. Συμπληρωμένα είναι 
δύο αρκετά μεγάλα τμήματα ώμου και λαιμού και ένα μικρό τμήμα ώμου.

4 Μθ 2237

Τμήμα λέσβιου αμφορέα 
ύστερου 8ου – αρχών 7ου αι. π.Χ.

Ανασκαφικές παρατηρήσεις

2004, 2006. Αγροτ. 274. 022034 (1), 
022043 (5), 022044 (1), 022045 (3), 
022046 (3), 022047 (1), 022048 (3), 
022052 (1), 022055 (1), 022073 (1), 
032035 (1), 032040 (1), 032050 (1), 
032051 (2), 032053 (1), 032054 (1), 
καθ. Τ.14 (1), 8,06–7,85 (2).

Διαστάσεις

σωζ. ύψ.: 0,208μ., σωζ. διάμ.: 
0,295μ., διάμ. χείλους: 0,182μ., 
ύψ. χαρ.: 0,005–0,007μ., ύψ. γρ.: 
0,012–0,045μ.
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Πηλός τεφρόχρωμος (2.5Υ 6/1) με παχύ τεφρόχρωμο (GLEY 1 5/N) πυ-
ρήνα και αδρά λειασμένες τεφρόχρωμες (2.5Υ 5/1) επιφάνειες, οι οποίες διατη-
ρούν σποραδικά ίχνη από τη λείανση. Ο πηλός περιέχει πάρα πολλά λευκά και 
ελάχιστα καστανέρυθρα και σκοτεινόχρωμα μικρά εγκλείσματα, αρκετά μεγάλα 
λευκά γωνιώδη εγκλείσματα και αρκετή ποσότητα ασημόχρωμου μαρμαρυγία.

Σώμα παχύ ωοειδές, με αρκετά υψηλό πλατύ καλοσχηματισμένο ανά-
γλυφο δακτύλιο στη μετάβαση προς τον λαιμό. Ο λαιμός είναι ευρύς κυλιν-
δρικός μέτριου ύψους και φέρει οξυκόρυφο δακτύλιο στο ανώτερο τμήμα 
του, ο οποίος διακόπτεται στην περιοχή των λαβών. Χείλος τριγωνικής δι-
ατομής με κυρτή άνω επιφάνεια. Δύο κάθετες λαβές κυκλικής διατομής 
εκτείνονται από το ανώτερο τμήμα του ώμου ως αμέσως πάνω από το μέσο 
του λαιμού. Η γένεση της μίας λαβής σώζει την αρχή κάθετης απόληξης εν 
είδει ανάγλυφης νεύρωσης.

ΕΓΧΑΡΑΚΤΟ (μετά την όπτηση). Στο χείλος πάνω από τη μία λαβή 
δύο πλάγιες μικρές πλατιές γραμμές και το άνω άκρο της μεσαίας κάθετης 
σχηματίζουν ‘βέλος’, ενώ κοντά είναι χαραγμένη τέταρτη ανάλογη γραμμή. 
Στη μία όψη του λαιμού μεταξύ των λαβών επιγραφή αμελώς χαραγμένη ες 
ευθύ (η αρχή της κάθετης του κόππα σώζεται):

ΑΝΤΕϘΥΔΕΟΣ
Ἀντεϙύδεος.

Τα ιδιαίτερα επιμήκη σχήματα των γραμμάτων, χαρακτηριστικό των 
πρώιμων επιγραφών, είναι σύμφωνα με τους πίνακες των Jeffery & John-Jeffery & John-
ston (1990, 79 fig. 27) για την ‘Εύβοια/Ερέτρια’: Α1, Δ1, Ε1 (αλλά με προ-
έκταση της κάθετης και προς τα πάνω), Ν1 (αλλά πιο κλειστό πάνω), Ο1 
(αλλά μικρότερο κατά το ήμισυ στο ύψος από τα άλλα γράμματα και ‘κρεμα-
σμένο’ στο πάνω μέρος της θέσης γράμματος), Ϙ1, Σ3 (αλλά ανοιχτό), Τ1 
(αλλά η οριζόντια πολύ μικρή), Υ1 (αλλά πιο κλειστό πάνω).

Το σχήμα των λίγων σωζόμενων γραμμάτων δεν επιτρέπει την ασφαλή 
διάγνωση του αλφαβήτου ως ‘ευβοϊκού’, επειδή τα συγκεκριμένα σχήματα 
απαντούν σε πολλές περιοχές (Jeffery & Johnston 1990, Table of Letters).

Πρόκειται για το όνομα του κατόχου του αντικειμένου σε πτώση γε-
νική με την κατάληξη ασυναίρετη: Ἀντεκύδεος (Ἀντεκύδους), χωρίς το εύκο-
λα εννοούμενο συνδετικό ρήμα εἰμί (βλ. αρ. 1–3 και 22). Η ορθογραφία του 
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ονόματος μάλλον δικαιολογείται ως αβλεψία χάραξης Ε αντί Ι. Προβλημα-
τίζει, πάντως, η ύπαρξη και ενός άλλου ονόματος με πρώτο συνθετικό αντε-  
σε θεσσαλική επιγραφή από τις Φερές του 4ου αιώνα π.Χ. (SEG 51.735 και 
52.566: Προύταρχος (δηλαδή Πρώταρχος) Ἀντεμεδόντειος· για την υπόδειξη ευ-
χαριστώ τον Κυριάκο Τσαντσάνογλου). Βλ. και Chantraine 1980, 91–92, s.v. 
ἄντα, ἄντην, ἄντι. Για τη χρήση του Ϙ πριν από το Υ βλ. Jeffery & Johnston 
1990, 33–34 και Threatte 1980, 22–23.

Το όνομα Ἀντεκύδης (Ἀντικύδης < ἀντί+κῦδος(;) Bechtel 1917, 57–61, 
269–270) είναι αμάρτυρο, αν και με την πρόθεση ἀντί ως πρώτο συνθετικό 
και το -κῦδος- ως πρώτο ή δεύτερο συνθετικό μαρτυρείται πληθώρα ονομά-
των (LGPN, s.v.).

Για το μη αλφαβητικό χάραγμα βλ., π.χ., Papadopoulos 1994, 448–
451, αρ. Β4, Β9–Β10 και 468. Papadopoulos 1994, 447–448, αρ. Β1, Β3, Β5–
7· 451–452, αρ. Β12–14 και 467. Csapo, Johnston & Geagan 2000, 123, αρ. 
64· 124, αρ. 70· 125, αρ. 74. SEG 53.957.

Οκτώ όστρακα μεσαίου μεγέθους σχηματίζουν το 1/3 του ώμου και του 
λαιμού συμπεριλαμβανομένης μίας λαβής αμφορέα.

Πηλός ανοικτός καστανός (7.5ΥR 6/4) πάνω από το άνω πέρας του 
ώμου και ερυθρωπός (2.5ΥR 6/6) χαμηλότερα με ανοικτό τεφρόχρωμο (5ΥR 
7/1) πυρήνα κατά τόπους. Περιέχει λίγα λευκά και σκοτεινόχρωμα μικρά 
εγκλείσματα, αρκετά μεγάλα αποστρογγυλεμένα λευκά και μεμονωμένα 
σκοτεινόχρωμα εγκλείσματα και πολύ μεγάλη ποσότητα ασημόχρωμου και 
χρυσίζοντος μαρμαρυγία.

Σώμα παχύ ωοειδές(;). Λαιμός μέτριου ύψους με έντονα ίχνη τροχού 
στο εσωτερικό. Η σωζόμενη κάθετη λαβή τριγωνικής σχεδόν διατομής, με 
την κορυφή του τριγώνου στον κεντρικό άξονα της ράχης της λαβής, εκτεί-
νεται από τον ώμο στο μέσον περίπου του λαιμού. Γύρω από την πρόσφυσή 
της στον λαιμό διατηρούνται αμυδρές ομόκεντρες ελλειψοειδείς ρυτιδώ-
σεις που σχηματίστηκαν κατά την επικόλλησή της πάνω στην επιφάνεια 
του αγγείου, προτού η τελευταία στεγνώσει. Ανάλογες ρυτιδώσεις στα αρι-
στερά της πρόσφυσης στον ώμο.

Η εξωτερική επιφάνεια του αγγείου καλύπτεται από αρκετά αραιό 
εξίτηλο μελανό γάνωμα κατά τόπους απολεπισμένο. Το γάνωμα απλώθηκε 
στο μεγαλύτερο τμήμα της επιφάνειας του αγγείου με οριζόντιες πινελιές. 
Κάθετες πινελιές εντοπίζονται στη ράχη της λαβής και δεξιά της πρόσφυ-
σης στον ώμο. Γύρω από τις προσφύσεις οι πινελιές είναι ακανόνιστες. Το 
γάνωμα έχει απολεπιστεί έντονα στη λαβή και λιγότερο στον ώμο.

ΕΓΧΑΡΑΚΤΟ (μετά την όπτηση). Χαμηλά στη ράχη της λαβής βαθύ 
χάραγμα. Δεξιά της λαβής στον ώμο, τρία γράμματα χαραγμένα με επιμέ-
λεια και πλατύ εργαλείο (γλυφίδα ή κολαπτήρα) λόγω του πλάτους των κε-
ραιών και με φορά ες ευθύ:

vacat? ΘΕΟ vacat
vacat? Θεο() vacat.

Τα σχήματα των γραμμάτων δεν είναι από τα χαρακτηριστικότερα του 
αλφαβήτου για τη σύγκρισή τους με παρόμοια των τοπικών αλφαβήτων, εκτός 
ίσως του Ε με την έντονη κλίση των οριζόντιων κεραιών προς τα κάτω (πρβ. 
π.χ. τα αλφάβητα της Αττικής, Εύβοιας, Βοιωτίας και Θεσσαλίας). Τα Θ και 
Ο χαράχτηκαν με βοήθεια διαβήτη, η οπή του οποίου στο κέντρο τους είναι 
έντονη. Σύμφωνα με τους Jeffery & Johnston (1990, 67), πριν από τις αρχές 
του 6ου αιώνα π.Χ. δεν υπήρχε χάραγμα κυκλικών γραμμάτων με χρήση δια-

5 Μθ 2238

Άνω τμήμα ολόβαφου αμφορέα 
άγνωστης προέλευσης ύστερου 
8ου – αρχών 7ου αι. π.Χ.

Ανασκαφικές παρατηρήσεις

2004, 2006. Αγροτ. 274. 022061 (1), 
032055 (1), 032057 (2), 032058 (1).

Διαστάσεις

σωζ. ύψ.: 0,155μ., σωζ. διάμ.: 
0,175μ., σωζ. διάμ. λαιμού: 0,11μ., 
ύψ. γρ.: 0,019–0,08μ.
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βήτη. Το ⊗ ή ⊕ δίνει την εντύπωση περισσότερων των δύο εσωτερικών κεραι-
ών, ενώ η οπή στη δεξιά περιφέρεια του Ο ίσως αντιπροσωπεύει την πρώτη 
προσπάθεια του χαράκτη για τη χάραξη του γράμματος, η οποία όμως απετρά-
πη από ένα μεγάλο λευκό έγκλεισμα στο συγκεκριμένο σημείο.

Το Ο	=	ο ή ου ή ω.
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Το ενδεχόμενο της ανάγνωσης μιας γενικής θε  (θεοῦ) ως αναθημα-
τικής επιγραφής δεν είναι πολύ πιθανό, και λόγω του αγγείου και λόγω του 
χώρου εύρεσης. Μάλλον πρόκειται για αρχή ονόματος συντομογραφημέ-
νου, ίσως σε πτώση γενική (βλ. και αρ. 1–4 και 22), για το οποίο όμως, αν 
το πρώτο συνθετικό είναι πράγματι το Θεο(), οι πιθανές συμπληρώσεις είναι 
πολλές (Bechtel 1917, 202–207 και LGPN, s.v.).

Για το μη αλφαβητικό χάραγμα βλ., π.χ., Papadopoulos 1994, 447–
448, αρ. Β1, Β3, Β5–7· 451–452, αρ. Β12–14 και 467. Csapo, Johnston & 
Geagan 2000, 123, αρ. 64· 124, αρ. 70· 125, αρ. 74. SEG 53.957.

Ογδόντα περίπου όστρακα μεγάλου κυρίως μεγέθους συγκολλημένα σχη-
ματίζουν αμφορέα. Οκτώ όστρακα είναι συγκολλημένα σε ομάδες αλλά δεν 
έχουν συγκολληθεί στο αγγείο. Ελλείπουν η βάση, το μεγαλύτερο τμήμα 
του κατώτερου σώματος, μικρό τμήμα του υπολοίπου σώματος, ολόκληρος 
ο λαιμός με το χείλος και μικρό τμήμα της μίας λαβής.

Πηλός ροδόχρωμος ως ροδοκίτρινος (5ΥR 7/4 ως 7/6). Περιέχει αρ-
κετά καστανέρυθρα μικρά εγκλείσματα, πολλά καστανέρυθρα αποστρογ-
γυλεμένα και γωνιώδη μεγάλα εγκλείσματα (ορισμένα εκ των οποίων είναι 
πολύ μεγάλα) και μικρή ποσότητα ασημόχρωμου μαρμαρυγία. Πολλά μεγά-
λα εγκλείσματα έχουν αποκολληθεί αφήνοντας κατάστικτη την εσωτερική 
επιφάνεια.

Σώμα παχύ ωοειδές. Δύο κάθετες λαβές κυκλικής διατομής εκτείνο-
νται από τον ώμο στον λαιμό. Γύρω από τη γένεση της μίας λαβής στον λαι-
μό, διατηρούνται αμυδρές ομόκεντρες ελλειψοειδείς ρυτιδώσεις που σχη-
ματίστηκαν κατά την επικόλλησή της πάνω στην επιφάνεια του αγγείου, 
προτού η τελευταία στεγνώσει.

Η εξωτερική επιφάνεια καλύπτεται σχεδόν πλήρως από μελανό στιλ-
πνό πυκνό στο μεγαλύτερο τμήμα, αλλά κατά τόπους πλήρως απολεπισμένο 
γάνωμα. Στο ύψος της μέγιστης διαμέτρου (και αμέσως παραπάνω) εντοπί-
ζονται τέσσερις περιθέουσες λεπτές ταινίες γανώματος που εναλλάσσονται 
με πέντε εδαφόχρωμες ταινίες, η επιφάνεια των οποίων είναι ροδόχρωμη 
(7.5ΥR 8/4), λειασμένη. Κυκλική καλοσχηματισμένη κηλίδα βαφής διακό-
πτει τις ταινίες σε ένα σημείο. Εδαφόχρωμη είναι η εσωτερική όψη των λα-
βών και η περιοχή γύρω από την πρόσφυση των λαβών στον λαιμό.

6 Μθ 2427

Αττικός αμφορέας τύπου SOS 
ύστερου 8ου – αρχών 7ου αι. π.Χ.

Ανασκαφικές παρατηρήσεις

2003, 2004, 2006. Αγροτ. 274. 
022015 (1), 022023 (1), 022025 (1), 
022034 (3), 022042 (1), 022044 (4), 
022045 (2), 022047 (3), 022048 (1), 
022052 (5), 022053 (5), 022054 (3), 
022057 (1), 022/Τ.14 (5), 022/Τ.14 
8.06–7.85 (5), 022/Τ.14 8.23–8.06 
(2), 022/Τ.14 8.86–8.76, 8.23–8.23 
(1), 032009 (2), 032025 (1), 032027 
(2), 032028 (6), 032037 (2), 032043 
(1), 032044 (1), 032047 (2), 032048 
(1), 032050 (1), 032053 (1).

Διαστάσεις

σωζ. ύψ.: 0,48μ., διάμ.: 0,425μ., 
ύψ. γρ.: 0,024–0,026μ.
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7 Μθ 2255

Όστρακο ώμου και χείλους 
ευβοϊκού σκύφου ύστερου  
8ου – αρχών 7ου αι. π.Χ.

Ανασκαφικές παρατηρήσεις

2004. Αγροτ. 274. 022066 (1).

Διαστάσεις

σωζ. ύψ.: 0,027μ., σωζ. διάμ.: 
0,027μ., σωζ. διάμ. χείλους: 
0,019μ., ύψ. γρ.: 0,007–0,08μ.

ΕΓΧΑΡΑΚΤΟ (μετά την όπτηση). Στον ώμο χάραγμα δύο μεγάλων 
γραμμάτων με σχετική επιμέλεια και φορά επί τα λαιά:

vacat?	ΝΑ̣Ν̣[-?]		(ή		ΝΜ̣).	 	 ←

Δεν είναι βέβαιο αν πριν από το πρώτο γράμμα Ν υπήρχε κενό ή άλλο 
γράμμα. Τα Α̣Ν ̣ίσως Μ̣. Το δεύτερο	Ν πιθανόν και ΓΙ.

Τα σχήματα των δύο γραμμάτων, σύμφωνα με τους πίνακες των Jef-Jef-
fery & Johnston (1990, 66, fig. 26) για την ‘Αττική’, είναι: Α2 ή 3, Ν3 (ανοι-
χτό) και ίσως Γ1	ή 2.

Αν δεν πρόκειται για προσπάθεια χάραξης κάποιου είδους αλφαβητι-
κού συμβόλου (Johnston 1979 και 2006), τότε είναι η αρχή ονόματος ίσως 
συντομογραφημένου σε πτώση γενική. Βλ. και αρ. 7–16.

Μικρό τμήμα ώμου και χείλους σκύφου.
Πηλός καθαρός ανοικτός καστανέρυθρος ως ροδόχρωμος (5YR 6/4 

ως 7/4), με ροδόχρωμη εξωτερική επιφάνεια (7.5YR 7/4).
Χείλος αρκετά υψηλό σχεδόν κάθετο.
Καλοδιατηρημένη διακόσμηση αποδίδεται πάνω σε καλά λειασμένη 

εδαφόχρωμη επιφάνεια με μελανό γάνωμα, το οποίο είναι πυκνό και αρκε-
τά στιλπνό στο εσωτερικό αλλά αραιό εξίτηλο στο εξωτερικό. Στο ύψος των 
λαβών (που ελλείπουν) εντοπίζεται ζώνη με οριζόντια σειρά ενάλληλων γω-
νιών ή κάθετων κυματοειδών γραμμών, η οποία οριοθετείται προς τα πάνω 
από γραμμή (η γραμμή σχεδιάστηκε προφανώς πριν από το μοτίβο, καθώς 
αυτό την επικαλύπτει). Λεπτή ταινία στη μετάβαση στο χείλος, το οποίο κο-
σμείται με δύο ανάλογες. Πιθανότατα ολόβαφο το εσωτερικό του αγγείου, 
με εδαφόχρωμη ταινία στο άνω πέρας του χείλους.

ΕΓΧΑΡΑΚΤΟ (μετά την όπτηση). Στο χείλος επιγραφή χαραγμένη 
αμελώς (η προσπάθεια χάραξης των κεραιών είναι διπλή) και με φορά επί 
τα λαιά:

[‒?]ΟΕΜ[‒?]	 ←
[‒?]	μ[ί?].	 ←

Τα σχήματα των γραμμάτων, σύμφωνα με τους πίνακες των Jeffery 
& Johnston (1990, 79, fig. 27 και 90) για την ‘Εύβοια/Ερέτρια’, είναι: Ε1 
(αλλά με προέκταση της κάθετης και προς τα πάνω), Μ2 (τετρασκελές, βλ. 
και αρ. 1–2 και 6), Ο1.

Αν δεν πρόκειται για προσπάθεια χάραξης κάποιου είδους αλφαβητι-
κού συμβόλου, πιθανόν η φράση δήλωσης του κατόχου από την οποία σώ-
ζεται η κατάληξη σε -ου και τα δύο πρώτα γράμματα του ρήματος εἰμί (βλ. 
1–4 και 22).
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9 Μθ 2466 + 2431

‘Μεθωναίος’ αμφορέας ύστερου 
8ου – αρχών 7ου αι. π.Χ.

Ανασκαφικές παρατηρήσεις

2004. Αγροτ. 274. 032059 (1), 
032060 (1), 032061 (1), 032062 (1), 
032063 (6), 032070 (5), 032071 (6), 
032072 (8), 032073 (15), 032074 
(160), 032075 (67), 032077 (3).  
Για το Μθ 2431: 2006, 022064 (1).

Διαστάσεις

ύψ.: 0,63μ. (με βάση το ύψος δύο 
επάλληλων τμημάτων), διάμ. βάσης: 
0,112μ., σωζ. διάμ.: 0,442μ., διάμ. 
χείλους: 0,165μ., ύψ. γρ.: 0,026–
0,031μ. (χαρ. λαβής: 0,025μ.).

8 Μθ 2256

Όστρακο σώματος και λαβής 
ευβοϊκού σκύφου ύστερου  
8ου – αρχών 7ου αι. π.Χ.

Ανασκαφικές παρατηρήσεις

2006. Αγροτ. 274. 032085 (1).

Διαστάσεις

σωζ. ύψ.: 0,043μ., σωζ. διάμ.: 
0,031μ., ύψ. γρ.: 0,005–0,006μ.

Από τον σκύφο σώζεται μικρό τμήμα του σώματος στο ύψος της μέγιστης δι-
αμέτρου, το 1/3 περίπου της λαβής και ενδεχομένως η γένεση του χείλους.

Πηλός ροδοκίτρινος (5YR 7/6) με ροδόχρωμη (5YR 7/4) εξωτερική 
επιφάνεια. Περιέχει ελάχιστα σκοτεινόχρωμα μικρά εγκλείσματα.

Σώμα πιθανότατα αρκετά ρηχό ημισφαιρικό. Οριζόντια λαβή κυκλι-
κής διατομής προσφύεται με κλίση 45° στον ώμο του αγγείου.

Καλοδιατηρημένη διακόσμηση αποδίδεται πάνω σε λειασμένη επιφά-
νεια με μελανό στιλπνό πυκνό γάνωμα. Μία περιθέουσα ταινία εντοπίζεται 
πιθανώς στη μετάβαση στο χείλος και πάντως πάνω από το ύψος της λαβής, 
η ράχη της οποίας φέρει παχιά ταινία. Γάνωμα περιβάλλει και τη γένεση της 
λαβής και καλύπτει το σωζόμενο τμήμα του εσωτερικού του αγγείου.

ΕΓΧΑΡΑΚΤΟ (μετά την όπτηση). Κάτω από τη γένεση της λαβής επι-
γραφή χαραγμένη με σχετική επιμέλεια και φορά επί τα λαιά:

vacat	ΡΙ[‒?]	 ←
vacat	Ρι[‒?].	 ←

Τα σχήματα των γραμμάτων, κοινά σε πολλά τοπικά αλφάβητα, δεν 
επιτρέπουν την ασφαλή διάγνωση του αλφαβήτου.

Αν δεν πρόκειται για προσπάθεια χάραξης κάποιου είδους αλφαβητικού 
συμβόλου (βλ. Johnston 1979 και 2006), πιθανόν η αρχή ονόματος ίσως σε πτώ-
ση γενική (Bechtel 1917, 394, 480, 492, 542 και LGPN, s.v.). Βλ. και αρ. 9–16.

Αμφορέας που σώζεται σε τρία μεγάλα τμήματα συγκολλημένα αντίστοιχα 
από είκοσι, σαράντα ένα και ογδόντα έξι όστρακα μεσαίου κυρίως μεγέ-
θους, σε ένα από τα οποία συγκολλάται μικρό τμήμα ώμου και λαβής με 
αριθμό Μθ 2431. Ελλείπουν τα 2/3 της βάσης, μεγάλα τμήματα σώματος 
και μικρό τμήμα της μίας λαβής. Ιζήματα σε εκτενή τμήματα της εξωτερι-
κής και εσωτερικής επιφάνειας.

Πηλός καστανέρυθρος (2.5ΥR 5/4) ως ανοικτός ερυθρόχρωμος (2.5ΥR 
6/6), με ανοικτές καστανόχρωμες (7.5ΥR 6/4) επιφάνειες. Περιέχει λίγα μι-
κρά λευκά εγκλείσματα, λίγα μεγάλα λευκά κυρίως αποστρογγυλεμένα και 
μεγάλη ποσότητα ασημόχρωμου μαρμαρυγία.

Στενό χαμηλό κωνικό πόδι με αβαθή αυλάκωση στη μετάβαση προς 
το παχύ ωοειδές σώμα, τα κατώτερα τοιχώματα του οποίου συγκλίνουν 
έντονα προς τη βάση. Βραχύς λαιμός με τοιχώματα που ανοίγουν ελαφρώς 
προς τα πάνω και απολήγουν σε αποστρογγυλεμένο χείλος με επιπεδούμε-
νη λοξή κάτω επιφάνεια. Στο μέσον του ύψους του λαιμού, τρεις πλατιές 
αβαθείς αυλακώσεις εναλλάσσονται με δύο χαμηλούς ανάγλυφους δακτυ-
λίους με αποστρογγυλεμένη απόληξη. Δύο κάθετες λαβές πεπλατυσμένης 
ελλειψοειδούς διατομής εκτείνονται από τον ώμο στο μέσον του λαιμού.

Η λειασμένη εξωτερική επιφάνεια είναι εδαφόχρωμη (η λείανση εκτεί-
νεται και στο εσωτερικό του λαιμού) και κοσμείται με καστανέρυθρο εξίτηλο 
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γάνωμα κυμαινόμενης πυκνότητας (κυρίως αρκετά αραιό). Τόσο το γάνωμα 
όσο και η επιφάνεια είναι απολεπισμένα σε τμήματα περιορισμένης έκτασης. 
Η διακόσμηση συνίσταται κυρίως σε αραιά διατεταγμένες αρκετά λεπτές πε-
ριθέουσες ταινίες: μία στο μέσον του ποδιού και δύο στην κοιλιά, ακολου-
θούμενες από ζεύγος επάλληλων ταινιών αμέσως κάτω από τις γενέσεις των 
λαβών. Μία περιθέουσα ταινία ανάλογου πάχους εντοπίζεται στη μετάβαση 
από τον ώμο στον λαιμό και στο άνω πέρας του λαιμού, ενώ πλατιά ταινία 
κοσμεί την εξωτερική και άνω επιφάνεια του χείλους. Τοξοειδής πλατιά και 
βραχεία ταινία κοσμεί την πρόσφυση των λαβών στον λαιμό και εφάπτεται με 
κάθετη πλατιά ταινία που διατρέχει τη ράχη των λαβών και εκτείνεται αρκετά 
χαμηλότερα από τις γενέσεις τους ως το ύψος της μέγιστης διαμέτρου.
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10 Μθ 2250

Τμήμα σκύφου από  
τον Θερμαϊκό Κόλπο ύστερου  
8ου – αρχών 7ου αι. π.Χ.

Ανασκαφικές παρατηρήσεις

2004, 2006. Αγροτ. 274. 022053 (1), 
022062 (7), 022063 (1), 032042 (1), 
032060 (2), 032061–032063 (1).

Διαστάσεις

σωζ. ύψ.: 0,084μ., σωζ. διάμ.: 
0,11μ., σωζ. διάμ. χείλους: 0,08μ. 
(αρχική, κατ’ εκτίμηση: 0,13μ.), 
ύψ. γρ.: 0,009–0,012μ.

ΕΓΧΑΡΑΚΤΟ (μετά την όπτηση). Στη γένεση της λαβής αβαθές και 
λεπτό χάραγμα σε σχήμα ‘πολύ κλειστού Χ’ το οποίο τέμνει στο κάτω μισό 
του τη δεξιά άλλου ‘πολύ ανοιχτού Χ’. Στον ώμο κοντά στη λαβή χάραγμα 
δύο γραμμάτων με φορά επί τα λαιά:

vacat	Α𐌋 (= ΑΛ) vacat.	 	 	 ←

Τα σχήματα των δύο γραμμάτων, σύμφωνα με τους πίνακες των Jef-Jef-
fery & Johnston (1990, 79 fig. 27 και 90) για την ‘Εύβοια/Ερέτρια’, είναι: 
Α2, Λ1, χωρίς αυτά να επιτρέπουν την ασφαλή διάγνωση του αλφαβήτου 
ως ‘ευβοϊκού’, αφού το σχήμα 𐌋 =Λ απαντά και στα αλφάβητα της Αττικής, 
της Βοιωτίας, της Ιθάκης, της Κρήτης (βλ. και αρ. 13).

Αν δεν πρόκειται για προσπάθεια χάραξης κάποιου είδους αλφαβη-
τικού συμβόλου, ανάλογου με το μη αλφαβητικό χάραγμα στη γένεση της 
λαβής, πιθανόν η αρχή ονόματος ίσως συντομογραφημένου σε πτώση γε-
νική. Βλ. και αρ. 8 και 10–16. Johnston 1979, 75 type 14A και Johnston 
2006, 50 type 14A.

Για το μη αλφαβητικό χάραγμα βλ., π.χ, Papadopoulos 1994, 440–447, 
αρ. Α1–2, A4, Α9–11, Α13, Α18, Α20–22, Α 24–28, Α31–34 και Α36. Csapo, 
Johnston & Geagan 2000, 121–125, αρ. 44–45, 55, 60, 67, 69, 72, 74. SEG 
53.957.

Από το αγγείο σώζεται ένα τμήμα σώματος και λαβής συγκολλημένο από 
δεκαπέντε όστρακα μικρού και μεσαίου μεγέθους. Σε αυτό συνανήκει 
και τμήμα ώμου και χείλους συγκολλημένο από δύο όστρακα μεσαίου 
μεγέθους.

Πηλός ανοικτός καστανέρυθρος (5YR 6/4) με ροδόχρωμη (7.5YR 7/4) 
εξωτερική επιφάνεια. Περιέχει λίγα σκοτεινόχρωμα και ελάχιστα λευκά μι-
κρά εγκλείσματα, ένα μεγάλο τεφρόχρωμο έγκλεισμα και μικρή ως αρκετή 
ποσότητα μικρότατων κόκκων ασημόχρωμου μαρμαρυγία.

Σώμα ευρύ μέτριου βάθους, ημισφαιρικό σε ενιαίο περίγραμμα, με 
το υψηλό σχεδόν κάθετο χείλος. Δύο οριζόντιες λαβές κυκλικής διατομής 
προσφύονταν με κλίση 45° στον ώμο. Γύρω από τις γενέσεις της σωζόμενης 
λαβής διατηρούνται αμυδρές ομάδες ομόκεντρων ελλειψοειδών ρυτιδώσε-
ων που σχηματίστηκαν κατά την πρόσφυσή της πάνω στην επιφάνεια του 
σώματος, προτού η τελευταία στεγνώσει.

Καλοδιατηρημένη διακόσμηση αποδίδεται πάνω σε λειασμένη εδα-
φόχρωμη επιφάνεια με εξίτηλο γάνωμα, το οποίο είναι πυκνό μελανό στο 
εσωτερικό και καστανομέλανο σαφώς πιο αραιό στο εξωτερικό. Το κατώτε-
ρο τμήμα του σώματος του αγγείου καλυπτόταν από γάνωμα. Ακολουθούν 
τρεις λεπτές περιθέουσες ταινίες κάτω από τη ζώνη των λαβών, το άνω όριο 
της οποίας ορίζεται με λεπτή περιθέουσα ταινία που διατρέχει τη μετάβαση 
στο χείλος. Στη ζώνη των λαβών εναλλάσσονταν ομάδες πολλών κάθετων 
γραμμών με μετόπες. O αριθμός των γραμμών ανά ομάδα είναι αβέβαιος, 
αλλά σε μία περίπτωση εκτιμάται ότι ήταν τουλάχιστον δεκατέσσερις. Από 
τις μετόπες σώζεται μόνο η άνω δεξιά γωνία της μίας, όπου εντοπίζεται 
μικρή, ακανόνιστη κυκλική στιγμή, η οποία παραμένει αβέβαιο αν ανήκει 
στον διάκοσμο της μετόπης ή οφείλεται σε απροσεξία του αγγειογράφου. 
Δύο λεπτές περιθέουσες ταινίες στο χείλος. Η ράχη της λαβής κοσμείται με 
αμελείς κάθετες γραμμώσεις που γίνονται ολοένα και πιο επιμήκεις προς 
τις γενέσεις και ενώνονται με τις ομάδες κάθετων γραμμών της διακοσμη-
τικής ζώνης. Ολόβαφο το εσωτερικό του αγγείου με πλατιά εδαφόχρωμη 
ζώνη χαμηλά στην κοιλιά.



354 354 

ΕΓΧΑΡΑΚΤΟ (μετά την όπτηση). Αμέσως κάτω από τη λαβή, δύο 
γράμματα αμελώς χαραγμένα με φορά επί τα λαιά:

vacat ϜΑ vacat.	 ←

Τα σχήματα των δύο γραμμάτων, σύμφωνα με τους πίνακες των Jef-Jef-
fery & Johnston (1990, 79, fig. 27 και 90) για την ‘Εύβοια/Ερέτρια’, είναι: 
Α1 (εξαιτίας της άτεχνης προσπάθειας, ίσως έχουν χαραχθεί δύο εσωτερι-
κές πλάγιες), Ϝ1. Τα σχήματα αυτά δεν επιτρέπουν την ασφαλή διάγνωση 
του αλφαβήτου ως ‘ευβοϊκού’, αφού είναι κοινά στα περισσότερα τοπικά 
αλφάβητα.

Αν δεν πρόκειται για προσπάθεια χάραξης κάποιου είδους αλφαβη-
τικού συμβόλου (Johnston 1979 και 2006), πιθανόν η αρχή ονόματος ίσως 
συντομογραφημένου σε πτώση γενική. Βλ. και αρ. 8–9 και 11–16.

Τρία όστρακα συγκολλημένα σχηματίζουν αρκετά μεγάλο τμήμα του σώμα-
τος και μία λαβή του σκύφου.

Πηλός ανοικτός καστανόχρωμος ως ανοικτός καστανέρυθρος (7.5YR 
6/4 ως 5YR 6/4). Περιέχει λίγα ως αρκετά μικρά σκοτεινόχρωμα εγκλείσμα-
τα, μεγάλη ποσότητα ασημόχρωμου μαρμαρυγία και μεμονωμένες φολίδες 
χρυσίζοντος.

Σώμα ευρύ και ρηχό ημισφαιρικό, πιθανώς με σχεδόν κάθετο χείλος. 
Δύο οριζόντιες λαβές κυκλικής διατομής προσφύονταν με κλίση 45° στον 
ώμο. Γύρω από τις γενέσεις της σωζόμενης λαβής, διατηρούνται αμυδρές 
ομάδες ομόκεντρων ελλειψοειδών ρυτιδώσεων που σχηματίστηκαν κατά 
την πρόσφυσή της πάνω στην επιφάνεια του σώματος, προτού η τελευταία 
στεγνώσει.

Καλοδιατηρημένη διακόσμηση αποδίδεται με αραιό και θαμπό ροδό-
λευκο (7.5YR 8/2) επίχρισμα και εξίτηλο καστανομέλανο γάνωμα, το οποίο 
είναι πυκνό στο εσωτερικό και πιο αραιό αλλά και κατά τόπους απολεπι-
σμένο στο εξωτερικό. Το τμήμα του σώματος κάτω από τις λαβές καλυπτό-
ταν από γάνωμα. Από τη ζώνη των λαβών σώζεται ομάδα τριών κάθετων 
γραμμώσεων δεξιά της λαβής και μεγάλο τμήμα ορθογώνιας ακόσμητης 
μετόπης. Λεπτή περιθέουσα ταινία διατρέχει τη μετάβαση στο χείλος και 
ακολουθεί τουλάχιστον μία ακόμη. Η ράχη της λαβής φέρει λεπτή οριζό-
ντια ταινία που εκτείνεται ως την ομάδα κάθετων γραμμών (η οριζόντια 
ταινία σχεδιάστηκε μετά την ομάδα γραμμών). Ολόβαφο το εσωτερικό του 
αγγείου.

11 Μθ 2251

Τμήμα σκύφου από  
τον Θερμαϊκό Κόλπο ύστερου  
8ου – αρχών 7ου αι. π.Χ.

Ανασκαφικές παρατηρήσεις

2006. Αγροτ. 274. 022068 (3).

Διαστάσεις

σωζ. ύψ.: 0,066μ., σωζ. διάμ.: 
0,11μ., ύψ. γρ.: 0,015μ.
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12 Μθ 2254

Τμήμα χείλους σκύφου από  
τον Θερμαϊκό Κόλπο ύστερου  
8ου – αρχών 7ου αι. π.Χ.

Ανασκαφικές παρατηρήσεις

2006. Αγροτ. 274. 022064 (1), 
7,40/7,10 (1).

Διαστάσεις

σωζ. ύψ.: 0,026μ., σωζ. διάμ. 
χείλους: 0,06μ. (αρχική, κατ’ 
εκτίμηση: 0,13μ.), ύψ. γρ.:  
0,012–0,013μ.

ΕΓΧΑΡΑΚΤΟ (μετά την όπτηση). Αμέσως κάτω από τη λαβή γράμμα 
επιμελώς χαραγμένο με φορά επί τα λαιά:

vacat	Ε̣[.?]	vacat.	 ←

Από το Ε ή κλειστό Η, η μεσαία και η κάτω οριζόντιες με κλίση, ενώ η πάνω 
συμπίπτει με το απολέπισμα.

Τo σχήμα του γράμματος, σύμφωνα με τους πίνακες των Jeffery & 
Johnston (1990, 79, fig. 27 και 90) για την ‘Εύβοια/Ερέτρια’, είναι: Ε1 
ή Η2 αλλά αυτό δεν επιτρέπει την ασφαλή διάγνωση του αλφαβήτου ως 
‘ευβοϊκού’.

Αν δεν πρόκειται για προσπάθεια χάραξης κάποιου είδους αλφαβη-
τικού συμβόλου (Johnston 1979 και 2006), πιθανόν η αρχή ονόματος ίσως 
συντομογραφημένου σε πτώση γενική. Βλ. και αρ. 8–11 και 12–16.

Από τον σκύφο σώζεται αξιόλογο τμήμα χείλους και ελάχιστο τμήμα ώμου 
από τρία όστρακα.

Ο πηλός είναι ανοικτός ερυθρόχρωμος (2.5ΥR 6/6) και τρέπεται σε 
ανοικτό καστανόχρωμο (7.5YR 6/3) προς τις επιφάνειες. Περιέχει ελάχιστα 
σκοτεινόχρωμα μικρά εγκλείσματα και αρκετή ως μεγάλη ποσότητα ασημό-
χρωμου μαρμαρυγία.

Υψηλό σχεδόν κάθετο χείλος.
Καλοδιατηρημένη διακόσμηση αποδίδεται με εξίτηλο πυκνό καστα-

νέρυθρο γάνωμα πάνω σε λειασμένη επιφάνεια. Μία παχιά περιθέουσα ται-
νία στο άνω πέρας του ώμου και τρεις στο χείλος. Πιθανότατα ολόβαφο το 
εσωτερικό του αγγείου με εδαφόχρωμη ταινία στο άνω πέρας του χείλους.

ΕΓΧΑΡΑΚΤΟ (μετά την όπτηση). Στο χείλος προσπάθεια χάραξης δύο 
γραμμάτων. Η χάραξη είναι ιδιαίτερα πρόχειρη, οι κεραίες αβαθείς και πολύ 
λεπτές, τα σχήματα των δύο γραμμάτων αβέβαια και η φορά αδιάγνωστη. 



356 356 

Εάν η χάραξη έγινε με τον σκύφο αντεστραμμένο:

με φορά ες ευθύ: vacat?	ΑΓ	vacat.	
επί τα λαιά: vacat	ΓΑ	vacat?

Τα σχήματα των δύο σωζόμενων γραμμάτων, σύμφωνα με τους πί-
νακες των Jeffery & Johnston (1990, 66 fig. 26) για την ‘Αττική’ είναι: Α2 
ή 3, Γ1.

Αν δεν πρόκειται για προσπάθεια χάραξης κάποιου είδους αλφαβη-
τικού συμβόλου (Johnston 1979 και 2006), πιθανόν η αρχή ονόματος ίσως 
συντομογραφημένου σε πτώση γενική. Βλ. και αρ. 8–11 και 13–16.

Μικρό όστρακο κοιλιάς σκύφου.
Ο πηλός είναι ανοικτός καστανέρυθρος (2.5ΥR 6/4) προς την εσωτε-

ρική επιφάνεια και ανοικτός ερυθρωπός (2.5ΥR 6/6) ως ροδοκίτρινος (5ΥR 
6/6) προς την εξωτερική. Περιέχει πολύ λίγα λευκά μικρά εγκλείσματα, με-
μονωμένα λευκά εγκλείσματα μεσαίου μεγέθους και ελάχιστη ποσότητα 
μικρότατων κόκκων ασημόχρωμου μαρμαρυγία.

Ελαφρά καμπύλα τοιχώματα σώματος.
Η διακόσμηση είναι καλοδιατηρημένη. Η εξωτερική επιφάνεια κο-

σμείται με ανοικτό ωχροκάστανο (10ΥR 8/4) επίχρισμα και καστανομέλανο 
γάνωμα μέτριας πυκνότητας. Ολόβαφο το κάτω τμήμα, ακολουθεί λεπτό-
τατη εδαφόχρωμη ταινία και πλατύτερη ταινία γανώματος. Μελανό ως κα-
στανομέλανο γάνωμα κυμαινόμενης πυκνότητας καλύπτει την εσωτερική 
επιφάνεια.

ΕΓΧΑΡΑΚΤΟ (μετά την όπτηση). Στην εξωτερική επιφάνεια αβαθές 
χάραγμα με λεπτές κεραίες μάλλον δύο γραμμάτων με φορά επί τα λαία:

[‒?].𐌋 (= .λ) vacat.	 	 	 ←

Πριν από το Λ τμήμα πλάγιας προς τα αριστερά κεραίας και μικρό κάτω 
τμήμα κάθετης(;), ίσως ενός Π̣	ή	Μ.̣

Το σχήμα του σωζόμενου γράμματος, σύμφωνα με τους πίνακες των 
Jeffery & Johnston (1990, 79, fig. 27 και 90) για την ‘Εύβοια/Ερέτρια’, εί- για την ‘Εύβοια/Ερέτρια’, εί-
ναι: Λ2, χωρίς αυτό να επιτρέπει την ασφαλή διάγνωση του αλφαβήτου ως 
‘ευβοϊκού’, αφού το σχήμα 𐌋 =Λ απαντά και στα αλφάβητα της Αττικής, της 
Βοιωτίας, της Ιθάκης, της Κρήτης (βλ. και αρ. 9).

Αν δεν πρόκειται για προσπάθεια χάραξης κάποιου είδους αλφαβη-
τικού συμβόλου (Johnston 1979 και 2006), πιθανόν η αρχή ονόματος ίσως 
συντομογραφημένου σε πτώση γενική. Βλ. και αρ. 8–12 και 14–16.

13 Μθ 2307

Όστρακο κοιλιάς σκύφου 
άγνωστης προέλευσης ύστερου 
8ου – αρχών 7ου αι. π.Χ.

Ανασκαφικές παρατηρήσεις

2004. Αγροτ. 274. 022: τοίχος  
14 (1).

Διαστάσεις

σωζ. ύψ.: 0,027μ., σωζ. μέγ. διάμ.: 
0,023μ., ύψ. γρ.: 0,011μ.
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14 Μθ 2482

Τμήμα λαιμού και λαβή 
οπισθότμητης πρόχου από  
τον Θερμαϊκό Κόλπο ύστερου 
8ου – αρχών 7ου αι. π.Χ.

Ανασκαφικές παρατηρήσεις

2006. Αγροτ. 274. 022067 (1), 
022071 (1), 032080 (1), 032082 (1), 
032084 (1).

Διαστάσεις

σωζ. ύψ.: 0,175μ., σωζ. διάμ. 
λαιμού: 0,107μ., ύψ. γρ.:  
0,022–0,026μ.

Οπισθότμητη πρόχους που σώζεται σε δύο συγκολλώμενα τμήματα αποτε-
λούμενα από δύο και τρία όστρακα αντίστοιχα: α) τμήμα λαιμού, ελάχιστο 
τμήμα ώμου και χείλους με την πρόσφυση της λαβής και β) λαβή σχεδόν 
πλήρως σωζόμενη μαζί με την περιοχή της γένεσής της.

Πηλός ανοικτός καστανόχρωμος (7.5ΥR 6/4) με τεφρόχρωμο (5Υ 
5/1 ως 6/1) πυρήνα. Περιέχει λίγα λευκά και μεμονωμένα καστανέρυθρα 
μικρά εγκλείσματα, λίγα ως αρκετά μεγάλα λευκά και ένα καστανέρυθρο, 
πολύ μεγάλη ποσότητα ασημόχρωμου μαρμαρυγία τόσο σε μορφή κόκ-
κων όσο και φολίδων και μικρή ποσότητα χρυσίζοντος, κυρίως σε μορφή 
φολίδων.

Ενιαίο περίγραμμα σώματος και λαιμού, των οποίων η ένωση τονίζε-
ται από χαμηλό ανάγλυφο δακτύλιο. Αρκετά βραχύς κυλινδρικός λαιμός με 
έξεργο ανάγλυφο δακτύλιο ορθογώνιας διατομής κάτω από το περιχείλωμα. 
Δίδυμη ραβδωτή λαβή εκτείνεται από τον ώμο στο χείλος.

Η εξωτερική επιφάνεια καλύπτεται από εξίτηλο πορτοκαλέρυθρο γά-
νωμα κυμαινόμενης πυκνότητας αρκετά καλοδιατηρημένο. Το γάνωμα δεν 
κάλυπτε πλήρως τη ράχη και την εσωτερική επιφάνεια της λαβής, ενώ έχει 
κυλήσει ελαφρώς στο εσωτερικό του λαιμού, στην περιοχή της πρόσφυσης 
της λαβής.

ΕΓΧΑΡΑΚΤΟ (μετά την όπτηση). Στον λαιμό και κάτω από την πρό-
σφυση της λαβής στο χείλος, δύο γράμματα χαραγμένα με σχετική επιμέ-
λεια και φορά ες ευθύ:

vacat	ΝΕ	vacat.

Το σχήμα των γραμμάτων, σύμφωνα με τους πίνακες των Jeffery & 
Johnston (1990, 79, fig. 27 και 90) για την ‘Εύβοια/Ερέτρια’, είναι: Ε1 και 
Ν1 (αλλά πιο στενό). Τα σχήματα αυτά δεν επιτρέπουν την ασφαλή διάγνω-
ση του αλφαβήτου ως ‘ευβοϊκού’, αφού είναι κοινά στα περισσότερα τοπικά 
αλφάβητα.

Αν δεν πρόκειται για προσπάθεια χάραξης κάποιου είδους αλφαβη-
τικού συμβόλου (Johnston 1979 και 2006), πιθανόν η αρχή ονόματος ίσως 
συντομογραφημένου σε πτώση γενική. Βλ. και αρ. 15, 8–13 και 16.
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Ανώτερο τμήμα αμφορέα σώζεται σε δύο τμήματα, ένα λαιμού και χείλους 
με μία λαβή και την πρόσφυση της άλλης (άνω τμήμα), αλλά και ένα τμήμα 
σώματος από το ύψος της μεγίστης διαμέτρου (κάτω τμήμα), συγκολλημέ-
να αντίστοιχα από δεκαεννέα και δεκαπέντε όστρακα. Δεκαπέντε περίπου 
όστρακα παραμένουν ασυγκόλλητα ή έχουν συγκολληθεί σε μικρές ομάδες. 
Ελλείπει η βάση και το μεγαλύτερο τμήμα του σώματος, καθώς και τμήμα 
λαιμού και χείλους με τη μία λαβή. Ιζήματα σε τμήμα του λαιμού και του 
χείλους. Σκληρά ιζήματα κάτω από τη σωζόμενη λαβή και στο εσωτερικό 
ενός οστράκου, στο ύψος της μέγιστης διαμέτρου.

15 Μθ 2421

Άνω τμήμα αμφορέα άγνωστης 
προέλευσης ύστερου 8ου – 
αρχών 7ου αι. π.Χ.

Ανασκαφικές παρατηρήσεις

2004, 2006. Αγροτ. 274. Λαιμός–
χείλος: 022061 (1), 022064 (3), 
032055 (1), 032060 (2), 032068 (1), 
032070 (2), 032071 (2), 032073 
(7). Σώμα: 022061 (2), 022064 (3), 
032058 (1), 032059 (2), 032060 (3), 
032061 (1), 032062 (1), 032066 (1), 
032072 (1).

Διαστάσεις

σωζ. ύψ.: άνω τμήμα 0,18μ., 
κάτω τμήμα 0,20μ., σωζ. διάμ.: 
άνω τμήμα 0,275μ., κάτω τμήμα 
0,385μ., διάμ. χείλους 0,19μ., διάμ. 
λαβής 0,043–0,045μ., ύψ. γρ.: 
0,04–0,055μ., χαρ. λαβής 0,035, 
χαρ. χείλους 0,02.
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Ο πηλός είναι ερυθρόχρωμος (2.5ΥR 5/6) και κυμαίνεται κατά τό-
πους —ιδίως προς την εξωτερική επιφάνεια— ως καστανέρυθρος (2.5ΥR 
5/4). Παρουσιάζει σκοτεινό τεφρόχρωμο ως τεφρόχρωμο (2.5ΥR 5/1 ως 
4/1) πυρήνα και ερυθρόχρωμη ή ανοικτή ερυθρόχρωμη (2.5ΥR 5/6 ή 6/8) 
εσωτερική επιφάνεια. Η εξωτερική επιφάνεια, συμπεριλαμβανομένης της 
άνω επιφάνειας του χείλους και μικρού ακανόνιστου τμήματος του εσωτε-
ρικού του λαιμού, είναι αδρολειασμένη, σκοτεινή τεφρόχρωμη (10ΥR 4/1). 
Ο πηλός περιέχει αρκετά σκοτεινόχρωμα και καστανέρυθρα και ελαφρώς 
λιγότερα λευκά μικρά εγκλείσματα, λίγα λευκά και ελάχιστα καστανόχρωμα 
μεγάλα εγκλείσματα, αρκετή ποσότητα μικρότατων κόκκων ασημόχρωμου 
μαρμαρυγία (σαφώς πιο ευδιάκριτου στην εσωτερική όψη) και μεμονωμέ-
νες φολίδες χρυσίζοντος.

Παχύ ωοειδές(;) σώμα με διακριτή την ένωση με τον λαιμό, ο οποίος 
είναι μετρίου ύψους με κάθετα τοιχώματα που απολήγουν σε παχύ χείλος 
τριγωνικής διατομής. Δύο κάθετες λαβές πεπλατυσμένης ελλειψοειδούς δι-
ατομής εκτείνονταν από τον ώμο στο άνω τμήμα του λαιμού.

Η εξωτερική επιφάνεια είναι αδρολειασμένη.
ΕΓΧΑΡΑΚΤΟ (μετά την όπτηση). Στη μία όψη του λαιμού κοντά στην 

ελλείπουσα λαβή χάραγμα δύο λοξών κεραιών. Στη ράχη της σωζόμενης λα-
βής, βαθύ και λεπτό χάραγμα οριζόντιας γραμμής. Στο χείλος, σε διαμετρι-
κά αντίθετα σημεία, πολύ λεπτό και μέτριου βάθους χάραγμα δύο γραμμών. 
Στην άλλη όψη του λαιμού, έκκεντρα χάραγμα δύο γραμμάτων με πλατιές 
μέτριου βάθους κεραίες και φορά επί τα λαιά:

vacat	ΝΕ	vacat.	 ←

Το Ε με κλίση προς τα αριστερά.
Το σχήμα των γραμμάτων, σύμφωνα με τους πίνακες των Jeffery & 

Johnston (1990, 79, fig. 27 και 90) για την ‘Εύβοια/Ερέτρια’, είναι: Ε1 και 
Ν1 (αλλά πιο στενό). Τα σχήματα αυτά δεν επιτρέπουν την ασφαλή διάγνω-
ση του αλφαβήτου ως ‘ευβοϊκού’, αφού είναι κοινά στα περισσότερα τοπικά 
αλφάβητα.

Αν δεν πρόκειται για προσπάθεια χάραξης κάποιου είδους αλφαβη-
τικού συμβόλου (Johnston 1979 και 2006), πιθανόν η αρχή ονόματος ίσως 
συντομογραφημένου σε πτώση γενική. Βλ. και αρ. 14, 8–13 και 16.

Για τα μη αλφαβητικά χαράγματα βλ., π.χ., Papadopoulos 1994, 447–
448, αρ. Β1, Β3, Β5–7· 451–452, αρ. Β12–14 και 467. Csapo, Johnston & 
Geagan 2000, 123, αρ. 64· 124, αρ. 70· 125, αρ. 74. SEG 53.957.
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Τριάντα δύο όστρακα μεσαίου και μεγάλου μεγέθους συγκολλημένα σχη-
ματίζουν άνω τμήμα αμφορέα. Σώζεται το μεγαλύτερο μέρος του ώμου με 
τον λαιμό, το χείλος και τις λαβές και ελλείπουν η βάση και το σώμα ως το 
ύψος της μέγιστης διαμέτρου. Σκληρά ιζήματα κατά τόπους. Πέντε γειτονι-
κά όστρακα φέρουν έντονα ίχνη καύσης, ενώ ανάλογα ίχνη εντοπίζονται σε 
μικρότατο τμήμα δύο ακόμη οστράκων.

Πηλός ανοικτός ερυθρόχρωμος (2.5ΥR 6/6 ως 6/8) με ροδοκίτρινη ως 
ροδόχρωμη (5ΥR 7/6 ή 7.5ΥR 7/6 ως 7/4) εσωτερική επιφάνεια και ροδό-
χρωμη (7.5ΥR 8/4 ως 7/4) εξωτερική. Είναι ιδιαίτερα καθαρός και περιέχει 
ελάχιστα μικρά εγκλείσματα, (σκοτεινόχρωμα, καστανέρυθρα και λευκά), 
ελάχιστα μεγάλα λευκά εγκλείσματα και μικρή ποσότητα ασημόχρωμου 
μαρμαρυγία.

Παχύ ωοειδές σώμα με πλατύ ανάγλυφο δακτύλιο στη μετάβαση στον 
βραχύ λαιμό, τα τοιχώματα του οποίου ανοίγουν προς το αρκετά παχύ χείλος 
με τη μορφή εχίνου. Δύο κάθετες λαβές ελλειψοειδούς διατομής εκτείνο-
νται από τον ώμο στο μέσον του λαιμού. Γύρω από τις προσφύσεις των λα-
βών διατηρούνται αμυδρές ομόκεντρες ελλειψοειδείς ρυτιδώσεις που σχη-
ματίστηκαν κατά την επικόλλησή τους πάνω στην επιφάνεια του σώματος, 
προτού η τελευταία στεγνώσει. Λειασμένες οι δύο επιφάνειες αλλά η εξωτε-
ρική είναι ιδιαίτερα στιλπνή.

16 Μθ 2425

Άνω τμήμα σαμιακού αμφορέα 
ύστερου 8ου – αρχών 7ου αι. π.Χ.

Ανασκαφικές παρατηρήσεις

2004, 2006. Αγροτ. 274. 022058 (1), 
022059 (1), 022060 (3), 022062 (2), 
022063 (2), 032028 (1), 032037 (1), 
032045 (1), 032055 (1), 032056 (3), 
032057 (1), 032058 (3), 032059 (2), 
032060 (2), 032064 (1), 032069 (1), 
032071 (1), 032072 (1), 7,40–7,10 
(2).

Διαστάσεις

σωζ. ύψ.: 0,312., σωζ. διάμ.: 
0,385μ., διάμ. χείλους: 0,152μ., 
διάμ. λαβής: 0,031μ., ύψ. γρ.: 
0,029μ., ύψ. χαρ.: λαιμού 0,021μ., 
χείλους 0,008μ., λαβών 0,009 και 
0,013μ.
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ΕΓΧΑΡΑΚΤΟ (μετά την όπτηση). Στη μία όψη του λαιμού κοντά 
στην λαβή λεπτό χάραγμα σε σχήμα ‘σταυρού’. Στην περιφέρεια του χεί-
λους αρκετά λεπτό χάραγμα μιας γραμμής. Αμέσως κάτω από τον δα-
κτύλιο στη βάση του λαιμού χάραγμα κάθετης πλατιάς γραμμής. Σε ένα 
όστρακο του ώμου ακανόνιστα μικρές γραμμές με καστανέρυθρο γάνω-
μα(;) ή κάποιο είδος χρωστικής(;) ουσίας πριν από την όπτηση. Στην πλα-
ϊνή όψη της μίας λαβής κοντά στη ρίζα της λεπτό χάραγμα μικρών πλάγι-
ων παράλληλων μεταξύ τους γραμμών. Στη ράχη της άλλης λαβής χαμηλά 
λεπτό χάραγμα σε σχήμα ‘ανοικτού V’. Στον ώμο κοντά στη γένεση της 
μίας λαβής χάραγμα δύο γραμμάτων με πλατιές μέτριου βάθους κεραίες 
και φορά επί τα λαιά:

vacat	ΕΥ	vacat.	 ←

Το Ε με κλίση προς τα αριστερά.
Το σχήμα των γραμμάτων, σύμφωνα με τους πίνακες των Jeffery & 

Johnston (1990, 79, fig. 27 και 90) για την ‘Εύβοια/Ερέτρια’, είναι: Ε1 
(αλλά χωρίς κλίση των οριζόντιων) και Υ1. Τα σχήματα αυτά δεν επιτρέπουν 
την ασφαλή διάγνωση του αλφαβήτου ως ‘ευβοϊκού’, αφού είναι κοινά στα 
περισσότερα τοπικά αλφάβητα.

Αν δεν πρόκειται για προσπάθεια χάραξης κάποιου είδους αλφαβη-
τικού συμβόλου, πιθανόν η αρχή ονόματος ίσως συντομογραφημένου σε 
πτώση γενική. Βλ. και αρ. 8–15. Johnston 1979, 94–95 type 9B. Johnston 
2006, 76 type 9B.

Για τα μη αλφαβητικά χαράγματα βλ., π.χ., Papadopoulos 1994, 440–
441, αρ. Α3 και Α7–12· 444–445 αρ. Α14–17· 447–448 αρ. Β1, Β3, Β5–7· 
451–452, αρ. Β12–14 και 467. Csapo, Johnston & Geagan 2000, 117, αρ. 
25· 120, αρ. 37· 123, αρ. 64· 124, αρ. 70· 125, αρ. 74. SEG 53.957. Johnston 
2005, 387, αρ. 294.
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17 Μθ 2420

Σαμιακός αμφορέας ύστερου 
8ου – αρχών 7ου αι. π.Χ.

Ανασκαφικές παρατηρήσεις

2004, 2006. Αγροτ. 274. 022068 (1), 
032042 (14), 032044 (3), 032045 (1), 
032046 (1), 032047 (6), 032048 (5), 
032049 (6), 032050 (6), 032051 (1), 
032053 (2), 032054 (8), 032064 (4), 
032065 (4), 032066 (3), 032067 (45).

Διαστάσεις

ύψ.: 0,052μ., σωζ. διάμ. βάσης: 
0,093μ., διάμ.: 0,405μ., ύψ. γρ.: 
Ν 0,065μ. (πλ. 0,0035μ. βάθος 
0,002μ.), «Ψ» 0,015μ., «σύμβολο» 
0,01–0,025μ.
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Σώμα αμφορέα που σώζεται κατά τα 4/5 μαζί με το άνω πέρας της βάσης 
και ελάχιστο τμήμα του λαιμού, συγκολλημένο από εκατό περίπου όστρακα 
διαφόρων μεγεθών. Ελλείπουν ο λαιμός, το χείλος, οι λαβές, εξαιρουμένου 
ελάχιστου τμήματος από την πρόσφυση της μίας λαβής στον ώμο, και ένα 
μεγάλο τμήμα σώματος που εκτείνεται ελάχιστα πάνω από τη βάση ως το 
άνω πέρας του ώμου. Το συγκεκριμένο τμήμα σώματος παρουσιάζει κα-
νονικότητα, έχει σχήμα ανεστραμμένου ισοσκελούς τραπεζίου ή τριγώνου 
και ενδεχομένως προέκυψε σκόπιμα, προκειμένου να εξυπηρετήσει μία 
δεύτερη χρήση του αγγείου. Μικρότατη συμπλήρωση στο εσωτερικό του 
ώμου. Απολεπισμένη κατά τόπους η εσωτερική επιφάνεια του αγγείου. Ένα 
όστρακο φέρει έντονα ίχνη καύσης.

Πηλός ερυθρόχρωμος ως ανοικτός ερυθρόχρωμος (2.5ΥR 5/6 ως 6/6) 
με ομοιόχρωμη εσωτερική επιφάνεια. Η εξωτερική επιφάνεια είναι λειασμέ-
νη ροδόχρωμη (7.5ΥR 8/3 ως 8/4) αλλά τρέπεται σε ροδοκίτρινη (7.5ΥR 7/6 
ως 5ΥR 7/6), κάτω από τη μέγιστη διάμετρο λόγω ανομοιογενούς όπτησης. 
Ο πηλός περιέχει πολλά καστανέρυθρα και λιγότερα λευκά μικρά εγκλεί-
σματα, πολλά μεγάλα καστανέρυθρα και αρκετά λευκά αποστρογγυλεμένα 
εγκλείσματα και αρκετή ποσότητα ασημόχρωμου μαρμαρυγία.

Παχύ ωοειδές σώμα με κατώτερα τοιχώματα που συγκλίνουν έντονα 
προς τη δακτυλιόσχημη βάση. Πιθανώς κάθετα τα τοιχώματα του λαιμού. 
Δύο κάθετες λαβές εκτείνονταν από τον ώμο στον λαιμό. 
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Η εξωτερική επιφάνεια του αγγείου είναι λειασμένη.
ΕΓΧΑΡΑΚΤΟ (ένα πριν από και δύο μετά την όπτηση). Στον ώμο κο-

ντά στη μία λαβή, χάραγμα γράμματος πριν από την όπτηση με ιδιαίτερη 
επιμέλεια και φορά επί τα λαιά:

vacat	Ν	vacat.	 ←

Κάτω από την αριστερή κάθετη και περίπου στο μέσον της δεξιάς του Ν 
μάλλον πρόχειρο χάραγμα μετά την όπτηση και με αδιάγνωστη φορά:

vacat Χ̣	vacat.

Κοντά στην άλλη λαβή χάραγμα με αδιάγνωστη φορά:

vacat	Η̣		ή		Ζ̣̣	vacat.

Οι κεραίες του Ν δεν εφάπτονται. Από το Η̣	ή	Ζ̣̣ περίπου το κάτω μισό.
Τα σχήματα των γραμμάτων, σύμφωνα με τους πίνακες των Jeffery 

& Johnston (1990, 79, fig. 27 και 90) για την ‘Εύβοια/Ερέτρια’, είναι: Ν1 
(αλλά πιο στενό και επίμηκες), Χ1 (αλλά με μικρή προέκταση της κάθετης 
και μεγάλη της δεξιάς πλάγιας· η περίπτωση να πρόκειται για Ψ2 μάλλον 
πρέπει να αποκλειστεί), Η3	ή	Ζ1 (αλλά με μεγαλύτερες οριζόντιες). Τα σχή-
ματα αυτά δεν επιτρέπουν την ασφαλή διάγνωση του αλφαβήτου ως ‘ευβο-
ϊκού’, αφού είναι κοινά σε αρκετά τοπικά αλφάβητα.

Προφανώς τα διαδοχικά και σε κάποια χρονική μεταξύ τους απόστα-
ση χαράγματα/σύμβολα δηλώνουν είτε αλλαγή κατόχων είτε αλλαγή περι-
εχομένου ή προορισμού, αν δεν πρόκειται για την αρχή ονομάτων(;) ίσως 
συντομογραφημένων σε πτώση γενική. Βλ. και αρ. 18–21. Johnston 1979, 
99, type 14Β και 2006, 82–83, type 14Β. Johnston 1979, 85–86, type 32A 
και 2006, 63, type 32A.

Σώμα αμφορέα συγκολλημένο από 120 περίπου όστρακα. Έξι όστρακα 
που πιθανώς ανήκουν στο αγγείο παραμένουν ασυγκόλλητα. Ελλείπουν 
μικρά όστρακα σποραδικά στο σώμα, καθώς και ένα αρκετά μεγάλο τμή-
μα της κοιλιάς. Το συγκεκριμένο τμήμα, το οποίο παρουσιάζει κανονικό-
τητα και έχει σχήμα ανεστραμμένου ισοσκελούς τριγώνου, ενδεχομένως 
προέκυψε σκόπιμα, για να εξυπηρετήσει μία δεύτερη χρήση του αγγείου. 
Δύο ερυθρές κηλίδες στον ώμο του αγγείου και άλλες δύο στην κοιλιά 
προκλήθηκαν λόγω πλημμελούς επανοξείδωσης από την επαφή με άλλα 
αγγεία κατά την όπτηση. Σκληρά ιζήματα εντοπίζονται κατά τόπους.

Ο πηλός είναι ανοικτός ερυθρόχρωμος (2.5ΥR 6/6 ως 6/8) με ομοι-
όχρωμη εσωτερική επιφάνεια. Η εξωτερική επιφάνεια του αγγείου και η 
εσωτερική επιφάνεια του λαιμού είναι ανοικτή ωχροκάστανη (10ΥR 8/3 
ως 8/4), λόγω όμως ανεπιτυχούς όπτησης έχει γίνει στο μεγαλύτερο τμήμα 
ανοικτή καστανόχρωμη (7.5ΥR 6/4). Ο πηλός περιέχει πολλά σκοτεινόχρω-
μα και λευκά μικρά εγκλείσματα και αρκετά καστανέρυθρα, λίγα λευκά και 
αρκετά μεγάλα καστανέρυθρα εγκλείσματα και αρκετή ποσότητα ασημό-
χρωμου μαρμαρυγία.

Παχύ ωοειδές σώμα με κατώτερα τοιχώματα που συγκλίνουν έντονα 
προς τη δακτυλιόσχημη, κωνική βάση. Βραχύς κυλινδρικός λαιμός με τοι-
χώματα που συγκλίνουν ελαφρώς προς το χείλος, το οποίο έχει ημικυκλική 
διατομή. Δύο κάθετες σχετικά λεπτές λαβές κυκλικής προς ελλειψοειδούς 
διατομής εκτείνονται από τον ώμο στο άνω τμήμα του λαιμού. Γύρω από τις 

18 Μθ 2028

Σαμιακός αμφορέας ύστερου 
8ου – αρχών 7ου αι. π.Χ.

Ανασκαφικές παρατηρήσεις

2004, 2006. Αγροτ. 274. 022047 (4), 
022050 (26), 022051 (4), 022058 
(16), 022059 (1), 022060 (28), 
022061 (1), 032053 (4), 032056 (9), 
032057 (30), 032058 (1), 032065 (1), 
032068 (1), 032069 (3), 032070 (7), 
032071 (1).

Διαστάσεις

ύψ.: 0,62μ., διάμ. βάσης: 0,113μ., 
διάμ. 0,435μ., διάμ. χείλους: 
0,14μ., διάμ. λαβής: 0,026–0,027μ., 
ύψ. χαρ.: 0,036μ.
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προσφύσεις τους διατηρούνται αμυδρές ομόκεντρες ελλειψοειδείς ρυτιδώ-
σεις που σχηματίστηκαν κατά την επικόλλησή τους πάνω στην επιφάνεια 
του σώματος, προτού η τελευταία στεγνώσει.

Λειασμένη η εξωτερική επιφάνεια του αγγείου (αλλά φθαρμένη σε 
εκτεταμένες περιοχές) και η εσωτερική επιφάνεια του λαιμού.

ΕΓΧΑΡΑΚΤΟ (μετά την όπτηση). Στη μία όψη του λαιμού αβαθές λε-
πτό και αμελές χάραγμα επί τα λαιά:

vacat	Ν	vacat.	 ←

Το σχήμα του γράμματος, σύμφωνα με τους πίνακες των Jeffery & 
Johnston (1990, 79, fig. 27 και 90) για την ‘Εύβοια/Ερέτρια’, είναι: Ν3, χω-
ρίς αυτό να επιτρέπει την ασφαλή διάγνωση του αλφαβήτου ως ‘ευβοϊκού’.

Αν δεν πρόκειται για προσπάθεια χάραξης κάποιου είδους αλφαβη-
τικού συμβόλου, πιθανόν η αρχή ονόματος ίσως συντομογραφημένου σε 
πτώση γενική. Βλ. και αρ. 17 και 19–21. Johnston 1979, 99, type 14Β και 
2006, 82–83, type 14Β.
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Τμήμα ώμου αμφορέα συγκολλημένο από ένδεκα όστρακα μικρού και 
μεσαίου μεγέθους, πιθανότατα συνανήκει με τρία τμήματα ώμου συ-
γκολλημένα αντίστοιχα από τρία, πέντε και έξι όστρακα μεσαίου κυρίως 
μεγέθους. Αρκετά όστρακα σώματος μεσαίου κυρίως μεγέθους παραμέ-
νουν ασυγκόλλητα. Μικρές μάζες πηλού είναι κολλημένες σε δύο σημεία 
του ώμου.

Ο πηλός είναι ανοικτός ερυθρόχρωμος (2.5ΥR 6/6) με τεφροκόκκινο 
ως ωχροκόκκινο (2.5ΥR 5/2 ως 6/2) πυρήνα, ο οποίος καταλαμβάνει σχεδόν 
πλήρως την τομή. Η εξωτερική επιφάνεια είναι πορτοκαλόχρωμη ως ροδό-
χρωμη (5ΥR 6/6 και 7/6 ως 7/4), ενώ η εσωτερική ροδόχρωμη (5ΥR 7/6). Ο 
πηλός περιέχει ελάχιστα μικρά καστανέρυθρα εγκλείσματα και μεγάλη πο-
σότητα μικρότατων κόκκων ασημόχρωμου μαρμαρυγία.

Έντονα καμπύλα τα τοιχώματα του ώμου, τα οποία φέρουν τρεις 
ρηχές και λεπτές περιθέουσες αυλακώσεις που είναι τυχαίες και όχι δια-
κοσμητικές. Σώζεται ελάχιστο τμήμα της γένεσης της λαβής στο τμήμα 
που φέρει τα χαράγματα. Γύρω από τη γένεση της λαβής, διατηρούνται 
ομόκεντρες ελλειψοειδείς ρυτιδώσεις που σχηματίστηκαν κατά την πρό-
σφυσή της πάνω στην επιφάνεια του σώματος, προτού η τελευταία στε-
γνώσει.

19 Μθ 2426

Τμήματα ώμου σαμιακού 
αμφορέα ύστερου 8ου –  
αρχών 7ου αι. π.Χ.

Ανασκαφικές παρατηρήσεις
Για το τμήμα μόνο που φέρει  
τα χαράγματα

2006. Αγροτ. 274. 022066 (1), 
022068 (2), 22 ΖΑΠ (1), 032079 (3), 
032080 (1), 032081 (1), 032086 (2).

Διαστάσεις

σωζ. ύψ.: 0,105μ., 0,11μ., 0,12μ., 
0,16μ., σωζ. διάμ.: 0,253μ., 
0,085μ., 0,215μ., 0,15μ., ύψ. γρ.: 
0,009–0,016μ.

Η εξωτερική επιφάνεια είναι πολύ καλά λειασμένη και η εσωτερική 
λειασμένη.

ΕΓΧΑΡΑΚΤΟ (μετά την όπτηση). Στο πέρας του μεγαλύτερου από τα 
τέσσερα τμήματα αμελές χάραγμα με φορά επί τα λαιά:

vacat	Γ̣Ι̣	vacat?.	 ←

Το πάνω μισό τμήμα των γραμμάτων.
Τα σχήματα των γραμμάτων, σύμφωνα με τους πίνακες των Jeffery & 

Johnston (1990, 79, fig. 27 και 90) για την ‘Εύβοια/Ερέτρια’, είναι μάλλον: 
Γ1 (αλλά η οριζόντια με κλίση πρός τα κάτω) και Ι1, χωρίς αυτό να επιτρέπει 
την ασφαλή διάγνωση του αλφαβήτου ως ‘ευβοϊκού’.

Αν δεν πρόκειται για προσπάθεια χάραξης κάποιου είδους αλφαβη-
τικού συμβόλου, πιθανόν η αρχή ονόματος ίσως συντομογραφημένου σε 
πτώση γενική. Βλ. και αρ. 17–18 και 20–21. Johnston 1979, 99, type 14Β 
και 2006, 82–83, type 14Β.
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20 Μθ 2027

‘Μεθωναίος’ αμφορέας ύστερου 
8ου – αρχών 7ου αι. π.Χ.

Ανασκαφικές παρατηρήσεις

2004, 2006. Αγροτ. 274. 022041 
(2), 022058 (1), 022059 (1), 022060 
(13), 022061 (22), 022062 (11), 
022063 (4), 022064 (8), 022065 (4), 
022069 (1), 032027 (1), 032036 (1), 
032058 (1), 032060 (2), 032061 (2), 
032070 (1), 032071 (13), 032072 
(1), 032073 (2), 032077 (1).

Διαστάσεις

σωζ. ύψ.: 0,54μ. (αρχικό, κατ’ 
εκτίμηση 0,63μ.), σωζ. διάμ. 
βάσης: 0,10μ., διάμ. 0,40μ.,  
ύψ. χαρ.: 0,042μ.

Αμφορέας που είναι συγκολλημένος από εκατό περίπου όστρακα διαφό-
ρων μεγεθών. Ελλείπουν δύο μεγάλα τμήματα σώματος, ένα στη μέγιστη 
διάμετρο και ένα από τη μέγιστη διάμετρο ως την ένωση με τον λαιμό, 
ολόκληρος ο λαιμός και το χείλος, η μία λαβή και το ανώτερο τμήμα της άλ-
λης. Μεγάλο τμήμα της εξωτερικής επιφάνειας του αγγείου έχει αλλοιωθεί 
χρωματικά λόγω των συνθηκών όπτησης. Επίσης, κοιλότητα στον ώμο του 
αγγείου προκλήθηκε από την επαφή του με άλλο αγγείο κατά την όπτηση 
και παρουσιάζει ερυθρωπή κηλίδα λόγω πλημμελούς επανοξείδωσης. Λίγα 
όστρακα από το τμήμα του ώμου που βρίσκεται κοντά στη λαβή φέρουν 
ίχνη καύσης στο εξωτερικό και, λιγότερο, στο εσωτερικό.

Ο πηλός είναι ερυθρός ως ανοικτός ερυθρόχρωμος (2.5ΥR 5/6 ως 
6/8) και τρέπεται σε ανοικτό καστανόχρωμο (7.5ΥR 6/4) προς την εξωτερι-
κή επιφάνεια, με την παρεμβολή ενός τεφρόχρωμου ή ανοικτού τεφροκά-
στανου (10ΥR 6/1 ως 6/2) πυρήνα. Μεγάλο τμήμα της εξωτερικής επιφά-
νειας είναι αλλοιωμένο χρωματικά και παρουσιάζει τεφρόχρωμες αποχρώ-
σεις (7.5ΥR 6/2 ή 6/1 και 10ΥR 6/2 ή 6/1). Ο πηλός περιέχει αρκετά λευκά 
και λίγα σκοτεινόχρωμα μικρά εγκλείσματα, αρκετά μεγάλα λευκά κυρίως 
αποστρογγυλεμένα εγκλείσματα, μεγάλη ποσότητα ασημόχρωμου και μι-
κρή ποσότητα χρυσίζοντος μαρμαρυγία.

Υψηλή και λεπτή, δακτυλιόσχημη, ελαφρά κωνική βάση και παχύ, 
ωοειδές σώμα, τα κατώτερα τοιχώματα του οποίου συγκλίνουν έντονα προς 
τη βάση. Δύο κάθετες λαβές, πεπλατυσμένης ελλειψοειδούς διατομής, 
εκτείνονταν από τον ώμο στο μέσον του λαιμού, από τις οποίες σώζεται 
μόνο η μία.

Η εξωτερική επιφάνεια είναι λειασμένη, εδαφόχρωμη, με τη λείανση 
να εκτείνεται και στο εσωτερικό του λαιμού με εξίτηλο γάνωμα κυμαινόμε-
νης πυκνότητας καστανέρυθρο ως μελανό. Τόσο το γάνωμα όσο και η επι-
φάνεια είναι κατά τόπους απολεπισμένα. Η διακόσμηση συνίσταται κυρίως 
από αραιά διατεταγμένες αρκετά λεπτές περιθέουσες ταινίες: μία ψηλά στο 
πόδι, δύο στην κοιλιά και δύο επάλληλες αμέσως κάτω από τις γενέσεις των 
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λαβών. Μία περιθέουσα ταινία ανάλογου πάχους εντοπίζεται στη μετάβα-
ση από τον ώμο στον λαιμό. Κάθετη ταινία στη ράχη της σωζόμενης λαβής 
(ελαφρώς έκκεντρα) εκτείνεται αρκετά χαμηλότερα από τις γενέσεις τους, 
ως το ύψος της μεγίστης διαμέτρου.

ΕΓΧΑΡΑΚΤΟ (μετά την όπτηση). Στη γένεση της σωζόμενης λαβής 
αρκετά αβαθές και λεπτό χάραγμα:

vacat Χ̣	(ή Ψ̣)	vacat.

Το σχήμα του γράμματος, σύμφωνα με τους πίνακες των Jeffery & 
Johnston (1990, 79, fig. 27 και 90) για την ‘Εύβοια/Ερέτρια’, είναι μάλλον: 
Χ1 (παρά Ψ2) αντεστραμμένο(;) (αλλά με μικρή προέκταση της κάθετης 
κεραίας), χωρίς αυτό να επιτρέπει την ασφαλή διάγνωση του αλφαβήτου 
ως ‘ευβοϊκού’.

Αν το 'γράμμα' χαράχθηκε στη λαβή κατά τη διάρκεια χρήσης του αγ-
γείου (και όχι μετά τη θραύση του), τότε πρόκειται για προσπάθεια χάραξης 
κάποιου είδους αλφαβητικού συμβόλου (Johnston 1979, 85–86, type 32A 
και 2006, 63, type 32A). Βλ. και αρ. 17–19 και 21.

Κατώτερο τμήμα ώμου αμφορέα συγκολλημένο από τέσσερα όστρακα.
Πηλός ανοικτός ερυθρόχρωμος (2.5ΥR 6/6) προς την εξωτερική επι-

φάνεια, ροδοκίτρινος (5ΥR 6/6) στην εσωτερική, με τεφρό (5Υ 6/1) πυρή-
να. Περιέχει αρκετά σκοτεινόχρωμα και πολλά λευκά μικρά εγκλείσματα, 
ελάχιστα καστανέρυθρα μικρά εγκλείσματα, ελάχιστα μεγάλα λευκά εγκλεί-
σματα, αρκετή ποσότητα ασημόχρωμου μαρμαρυγία και μεμονωμένες φο-
λίδες χρυσίζοντος.

Σώμα ωοειδές(;).
Η εξωτερική επιφάνεια κοσμείται με αρκετά πυκνό ανοικτό ωχροκά-

στανο (10ΥR 8/2 ως 8/3) επίχρισμα και εξίτηλο ερυθροκάστανο ως μελανό 
γάνωμα κυμαινόμενης πυκνότητας. Τόσο το επίχρισμα όσο και το γάνωμα 
είναι καλοδιατηρημένα. Σώζονται τρεις πλατιές οριζόντιες ταινίες που κο-
σμούν πιθανότατα το κατώτερο τμήμα του ώμου. Καμπύλη ταινία που φύε-
ται από την ανώτερη οριζόντια ταινία πιθανότατα σχημάτιζε δακτύλιο γύρω 
από τη γένεση της λαβής.

ΕΓΧΑΡΑΚΤΟ (μετά την όπτηση). Πάνω στο εσωτερικό τμήμα της κα-
μπύλης ταινίας επιμελές χάραγμα με φορά ες ευθύ.

[‒?]Κ	vacat.

21 Μθ 2219

Τμήμα ώμου χιακού αμφορέα 
ύστερου 8ου – αρχών 7ου αι. π.Χ.

Ανασκαφικές παρατηρήσεις

2004, 2006. Αγροτ. 274. 022055 (2), 
022065 (1), 022066 (1).

Διαστάσεις

σωζ. ύψ.: 0,095μ., σωζ. διάμ.: 
0,135μ., ύψ. γρ.: 0,03μ.
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22 Μθ 2247

Σκύφος από τον Θερμαϊκό Κόλπο 
ύστερου 8ου – αρχών 7ου αι. π.Χ.

Ανασκαφικές παρατηρήσεις

2004, 2006. Αγροτ. 274. 022060 (3), 
022062 (6), 022063 (5), 032055 (1), 
032056 (1), 032058 (1), 032066 (1).

Διαστάσεις

ύψ.: 0,097μ., διάμ. βάσης: 0,058μ., 
διάμ.: 0,165μ., διάμ. χείλους: 
0,133μ. (αρχική, κατ’ εκτίμηση: 
0,16μ.), ύψ. χαρ.: 0,006–0,012μ.

Το σχήμα του γράμματος, σύμφωνα με τους πίνακες των Jeffery & 
Johnston (1990, 79, fig. 27 και 90) για την ‘Εύβοια/Ερέτρια’, είναι: Κ1, χω-
ρίς αυτό να επιτρέπει την ασφαλή διάγνωση του αλφαβήτου ως ‘ευβοϊκού’.

Αν δεν πρόκειται για προσπάθεια χάραξης κάποιου είδους αλφαβη-
τικού συμβόλου (Johnston 1979 και 2006), πιθανόν η αρχή ονόματος ίσως 
συντομογραφημένου σε πτώση γενική. Βλ. και αρ. 17–20.

Δεκαεννέα όστρακα μικρού και κυρίως μεσαίου μεγέθους συγκολλημένα. 
Ελλείπει μικρότατο τμήμα της βάσης, το 1/3 της κοιλιάς, τα 2/3 του ώμου 
και του χείλους και η μία λαβή.

O πηλός είναι ανοικτός καστανέρυθρος ως ερυθρωπός (2.5YR 6/4 ως 
6/6) και τρέπεται σε ανοικτό καστανόχρωμο (7.5YR 6/4) προς τις επιφάνει-
ες. Στις περισσότερες ακμές ο πηλός παρουσιάζεται ερυθρωπός (2.5YR 5/6 
ως 5/8) λόγω του υλικού συγκόλλησης. Ο πηλός περιέχει λίγα μικρά καστα-
νέρυθρα και λευκά εγκλείσματα, μεμονωμένα μεγάλα λευκά εγκλείσματα 
και αρκετή ως μεγάλη ποσότητα ασημόχρωμου μαρμαρυγία.

Βάση χαμηλή δισκοειδής, το κεντρικό τμήμα της οποίας φέρει δύο 
διαμπερείς οπές κυκλικής διατομής διαμέτρου 0,0062μ. και 0,0067μ., οι 
οποίες απέχουν 0,009μ. μεταξύ τους. Οι οπές αντιπροσωπεύουν αρχαία 
επισκευή. Σώμα ευρύ μέτριου βάθους ημισφαιρικό, με αρκετά υψηλό σχε-
δόν κάθετο χείλος. Δύο οριζόντιες λαβές κυκλικής διατομής προσφύονταν 
με κλίση 45° στον ώμο. Στις γενέσεις της σωζόμενης λαβής διατηρούνται 
αμυδρές ομάδες ρυτιδώσεων σε ακανόνιστες διευθύνσεις, οι οποίες σχημα-
τίστηκαν κατά την πρόσφυσή της πάνω στην επιφάνεια του σώματος, προ-
τού η τελευταία στεγνώσει.
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Καλοδιατηρημένη διακόσμηση αποδίδεται πάνω σε λειασμένη 
επιφάνεια με αρκετά στιλπνό, κατά τόπους ελαφρά ιριδίζον γάνωμα, το 
οποίο είναι πυκνό μελανό στο εσωτερικό και καστανομέλανο πιο αραιό 
στο εξωτερικό. Μολονότι η μία όψη διατηρείται πολύ αποσπασματικά, 
φαίνεται ότι η διακόσμηση επαναλαμβανόταν όμοια στις δύο όψεις. Ακα-
νόνιστη κηλίδα βαφής στην περιφέρεια της επιφάνειας έδρασης. Η πε-
ριφέρεια της βάσης και το σώμα του αγγείου ως το ύψος των λαβών κα-
λύπτεται από γάνωμα. Ακολουθεί ζώνη στο ύψος των λαβών, το άνω όριο 
της οποίας τονίζεται με λεπτή περιθέουσα ταινία που διατρέχει τη μετά-
βαση στο χείλος. Στη ζώνη των λαβών εναλλάσσονται τρεις ομάδες οκτώ 
κάθετων γραμμών με δύο μετόπες που φέρουν λοξή σειρά από οκτώ 
σχεδόν κάθετα, παχιά και βραχέα γραμμίδια. Οι ομάδες κάθετων γραμ-
μών σχεδιάστηκαν, αφού η ζώνη είχε οριοθετηθεί πάνω και κάτω, καθώς 
ίχνη της σχεδίασής τους διακρίνονται στην υπερκείμενη ταινία, αλλά και 
εκτείνονται πάνω στο γάνωμα του κατώτερου τμήματος του σώματος. Το 
εξωτερικό του χείλους κοσμείται με δύο λεπτές ταινίες. Πλατιά ταινία κο-
σμεί τη ράχη της σωζόμενης λαβής και καλύπτει τις γενέσεις της. Ολόβα-
φο το εσωτερικό του αγγείου με μία εδαφόχρωμη ταινία στο άνω τμήμα 
του χείλους.

ΕΓΧΑΡΑΚΤΟ (μετά την όπτηση). Αμέσως κάτω από τη λαβή χαραγμέ-
νη αμελώς επιγραφή επί τα λαιά:

vacat	ΣΧΕΝΙ	vacat.	 	 	 	 ←
vacat	Σχενι()	vacat	(=	<Χσ>ενι()	=	<Ξ>	ενι()).	 ←

Κατά πάσα πιθανότητα ο χαράκτης από αβλεψία αντέστρεψε τα δύο 
αρχικά σύμφωνα ΧΣ=Ξ σε ΣΧ για την απόδοση ενός φθόγγου ιδιαίτερα 
προβληματικού σε όλα τα τοπικά αλφάβητα (Jeffery & Johnston 1990, 
25–28 και 32. Threatte 1980, 20–21 και Threatte 1996, 677. Immerwahr 
1990, 62. Wachter 2001, 230–231 §110).

Τα σχήματα των γραμμάτων, σύμφωνα με τους πίνακες των Jeffery 
& Johnston (1990, 89, 66, fig. 26) για τη ‘Αττική’, είναι: Ε1 (αλλά με προέ-
κταση της κάθετης και προς τα πάνω), Ι2, Ν2, ΧΣ1 (αλλά εξασκελές Σ, για 
το οποίο βλ. αρ. 1).

Το σχήμα των λίγων σωζόμενων γραμμάτων δεν επιτρέπει την ασφα-
λή διάγνωση του αλφαβήτου ως ‘αττικού’, αφού το ΧΣ=Ξ απαντά επίσης 
στην Βοιωτία (Jeffery & Johnston 1990, 89, fig. 28 και 90), στην Αίγινα 
(Jeffery & Johnston 1990, 109, fig. 32), στην Πάρο και στη Θάσο (Jeffery & 
Johnston 1990, 289, fig. 44), στη Ρόδο και στη δωρική εξάπολη (Jeffery & 
Johnston 1990, 345, fig. 47).

Πιθανότατα πρόκειται για συντομογραφημένη μορφή του ονόμα-
τος του κατόχου του αντικειμένου μάλλον σε πτώση γενική, χωρίς την 
κατάληξη, με εννοούμενο το συνδετικό ρήμα εἰμί (βλ. αρ. 1–4 και Thre-Thre-
atte 1980, 99–101 και πρβ. Wachter 2001, 231, §111). Με την ακολουθία 
γραμμάτων Σχεν- δεν έχει παραδοθεί όνομα (LGPN, s.v. Σύμφωνα με τον 
Bechtel 1917, 413 παραδίδεται το Σχέ-μαχος, από την προστακτική αορί-
στου β΄ του ἔχω). Αν ο χαράκτης/κάτοχος, από αβλεψία ή άλλο λόγο, χάρα-
ξε Σχενι() = Χσενι() = Ξενι(), τότε οι πιθανές συμπληρώσεις του ονόματος εί-
ναι αρκετές (Bechtel 1917, 339–343 και LGPN, s.v.): Ξενιάδας/δης, Ξενίας, 
Ξενικός, Ξενικράτης, Ξενῖνος, Ξένιος, Ξένιππος, Ξένις, Ξενίσκος, Ξένιχος, Ξενίων, 
από τα οποία ίσως επικρατέστερα τα: Ξένις, Ξένιος, Ξενίας στη γενική τους 
πτώση, εφόσον συντομογραφώντας ο χαράκτης μάλλον αφαίρεσε μόνο 
την εύκολα εννοούμενη κατάληξη.
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Το σωζόμενο τμήμα αντιπροσωπεύει το 1/4 ή 1/5 της περιφέρειας του λαιμού 
και διατηρεί μικρό τμήμα χείλους και ελάχιστο τμήμα του ώμου αμφορέα.

Πηλός ανοικτός ροδοκάστανος (2.5ΥR 6/4) με σκοτεινό τεφρόχρωμο 
(GLEY 1 4/N) πυρήνα, ο οποίος καταλαμβάνει σχεδόν πλήρως την τομή, και 
ανοικτές καστανόχρωμες (7.5ΥR 6/4) επιφάνειες. Περιέχει λίγα σκοτεινόχρω-
μα και αρκετά ως πολλά λευκά μικρά εγκλείσματα, αρκετά μεγάλα λευκά γωνι-
ώδη εγκλείσματα, μεγάλη ποσότητα ασημόχρωμου μαρμαρυγία κυρίως σε μορ-
φή κόκκων αλλά και φολίδων και μικρή ως ελάχιστη ποσότητα χρυσίζοντος.

Αβαθής αυλάκωση διατρέχει τη μετάβαση από τον ώμο στον μέτριου 
ύψους λαιμό. Τα τοιχώματα του λαιμού είναι κάθετα ως περίπου το μέσον 
του ύψους του, όπου εντοπίζεται χαμηλός ανάγλυφος δακτύλιος. Τα ανώ-
τερα τοιχώματα του λαιμού ανοίγουν βαθμιαία προς τα πάνω απολήγοντας 
σε αρκετά πλατύ και παχύ ανακαμπτόμενο χείλος που παρουσιάζει ελαφρά 
αυλάκωση στο μέσον του πλάτους της κάτω επιφάνειας.

23 Μθ 2239

Τμήμα λαιμού και χείλους 
αμφορέα άγνωστης προέλευσης 
ύστερου 7ου – 6ου αι. π.Χ.

Ανασκαφικές παρατηρήσεις

2004. Αγροτ. 274. 022040 (1).

Διαστάσεις

σωζ. ύψ.: 0,115μ., σωζ. διάμ. 
λαιμού: 0,095μ., σωζ. διάμ. 
χείλους: 0,067μ., ύψ. γρ.: 0,034μ.

Αδρά λειασμένη η εξωτερική επιφάνεια αλλά και η εσωτερική, στην 
οποία πάντως διακρίνονται οι γραμμές του τροχού.

ΕΓΧΑΡΑΚΤΟ (μετά την όπτηση). Στο κατώτερο τμήμα του λαιμού 
επιμελές συμπίλημα με πλατιές αλλά αβαθείς κεραίες.

vacat	ΑΔ()	(ή	ΔΑ())	vacat.

Το συμπίλημα είναι είτε κάποιου είδους αλφαβητικό σύμβολο ή η 
αρχή συντομογραφημένου ονόματος. Για τα πρώιμα συμπιλήματα (liga-liga-
tures) γραμμάτων, σπάνια πριν από το 550 π.Χ., βλ. Langdon 1976, 30, αρ. 
99. Johnston 1979, 2–3 και 2006, 2. Threatte 1980, 107–110.

24 Μθ 2305

Όστρακο λαιμού αττικού 
αμφορέα τύπου SOS ύστερου 
7ου – πρώτου μισού 6ου αι. π.Χ.

Ανασκαφικές παρατηρήσεις

2004. Αγροτ. 274. 022: τοίχος 5 (1).

Διαστάσεις

σωζ. ύψ.: 0,023μ., σωζ. διάμ.: 
0,059μ., ύψ. γρ.: 0,014μ.

Μικρό όστρακο λαιμού αμφορέα.
Πηλός ανοικτός τεφρόχρωμος (10ΥR 7/2 ως 7/1) με ανοικτές ωχρο-

κάστανες (10ΥR 7/3) επιφάνειες. 
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Περιέχει λίγα ως ελάχιστα μικρά σκοτεινόχρωμα και καστανόχρωμα 
εγκλείσματα και ένα πολύ μεγάλο ανοικτό τεφρόχρωμο έγκλεισμα.

Αρκετά ευρύς λαιμός με παχιά τοιχώματα. Στο σωζόμενο άνω πέρας 
του οστράκου, εντοπίζεται ελαφρά πάχυνση που πιθανώς αντιπροσωπεύει 
ανάγλυφο δακτύλιο.

Η λειασμένη και εδαφόχρωμη εξωτερική επιφάνεια του αγγείου σώ-
ζει ίχνη μίας καμπυλόγραμμης αρκετά λεπτής ταινίας (τμήματος κύκλου;), 
η οποία έχει αποδοθεί με εξίτηλο ιδιαίτερα αραιό μελανό γάνωμα. Αδρολει-
ασμένη η εσωτερική επιφάνεια.

ΕΓΧΑΡΑΚΤΟ (μετά την όπτηση). Στην εξωτερική επιφάνεια χάραγμα 
με πλατιές και σχετικά βαθιές κεραίες μάλλον γραμμάτων με αδιάγνωστη 
φορά:

[‒?]..[‒?].

Οι κεραίες του δεύτερου ‘γράμματος’ δεν εφάπτονται. Οι σωζόμενες κεραί-
ες δεν επιτρέπουν την ασφαλή διάγνωση των γραμμάτων.

25 Μθ 2274

Τμήμα ποδιού και σώματος 
αττικού κανθάρου μέσου  
4ου αι. π.Χ.

Ανασκαφικές παρατηρήσεις

2003. Αγροτ. 274. 022011 (1).

Διαστάσεις

σωζ. ύψ.: 0,022μ., σωζ. διάμ. 
βάσης: 0,044μ., σωζ. διάμ.: 
0,043μ., ύψ. γρ.: 0,006μ.

Μεγάλο τμήμα ποδιού και σώματος κανθάρου. Ίχνη από το νήμα που χρη-
σιμοποιήθηκε για την αποκόλληση του σώματος του αγγείου από τον τροχό 
σώζονται στην κάτω επιφάνεια της βάσης.

Ο πηλός είναι ανοικτός ερυθρόχρωμος (2.5ΥR 6/6) και παρουσιάζει 
σε ορισμένα σημεία ωχροκάστανο (10ΥR 6/3) πυρήνα. Είναι γενικά καθα-
ρός αλλά περιέχει ελάχιστα μικρά λευκά εγκλείσματα.

Ρηχό ημισφαιρικό(;) σώμα εδράζεται σε ευρύ και μάλλον χαμηλό κω-
νικό πόδι.

Το αγγείο καλύπτεται από στιλπνότατο μελανό γάνωμα ελαφρότατα 
απολεπισμένο κατά τόπους στην εσωτερική επιφάνεια. Το γάνωμα είναι γε-
νικά πυκνό αλλά παρουσιάζεται ελαφρώς πιο αραιό στην κάτω επιφάνεια 
της βάσης.

ΕΓΧΑΡΑΚΤΟ (μετά την όπτηση). Στον πυθμένα της βάσης αβαθές χά-
ραγμα γράμματος ες ευθύ:

[‒?]Τ	vacat.

Για παρόμοιο χάραγμα βλ. Vanhove 2006, 53, αρ. 98· 92, αρ. 151.
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26 Μθ 1360

Σκύφος ευβοϊκού τύπου από  
τον Θερμαϊκό Κόλπο ύστερου 
8ου – αρχών 7ου αι. π.Χ.

Ανασκαφικές ενδείξεις

2004, 2006. 022058 (2), 022059 
(1), 022064 (1), 022065 (10), 
032055 (1), 032056 (4), 032057 (1), 
032060 (1), 032061 (6), 032066 (2), 
032073 (16), 032074 (1), 032079 
(1), 7,40/7,10 (8).

Διαστάσεις

ύψ.: 0,94–0,101μ., διάμ. βάσης: 
0,064μ., διάμ.: 0,14μ., διάμ. 
χείλους: 0,128–0,145μ., ύψ. χαρ.: 
0,012–0,013μ.

Συγκολλημένος από εβδομήντα τέσσερα όστρακα μεσαίου και κυρίως μι-
κρού μεγέθους. Ελλείπουν μικρά τμήματα του σώματος σποραδικά και μι-
κρό τμήμα του χείλους. Το αγγείο χαρακτηρίζεται από έντονη δυσμορφία 
και ανομοιογενή όπτηση. Μικρή μάζα πηλού παραμένει κολλημένη στην 
επιφάνεια έδρασης. Περιορισμένα ιζήματα στη μία όψη και φθορές στην 
επιφάνεια του ώμου και του χείλους της άλλης όψης.

Πηλός πορτοκαλέρυθρος (5YR 7/6) με ελάχιστα καστανέρυθρα μικρά 
εγκλείσματα, μεμονωμένα καστανέρυθρα μεγάλα εγκλείσματα και αρκετή 
ποσότητα ασημόχρωμου μαρμαρυγία.

Βάση επίπεδη με αρκετά υψηλό έξαρμα στην άνω επιφάνεια. Σώμα 
αρκετά βαθύ ημισφαιρικό με ελαφρά τροπίδωση σε τμήμα της περιφέρειας 
κάτω από το ύψος της μέγιστης διαμέτρου. Υψηλότατο, κάθετο χείλος. Δύο 
οριζόντιες λαβές κυκλικής διατομής προσφύονται με κλίση 45° στον ώμο.

Καλοδιατηρημένη διακόσμηση αποδίδεται πάνω σε λειασμένη ροδό-
χρωμη (7.5YR 7/4) ως ροδοκίτρινη (5YR 6/6) επιφάνεια με ερυθρό ως μελα-
νό εξίτηλο αραιό γάνωμα και επαναλαμβάνεται όμοια στις δύο όψεις. Το κα-
τώτερο σώμα του αγγείου καλύπτεται από γάνωμα, το οποίο εκτείνεται ακα-
νόνιστα και στην περιφέρεια της επιφάνειας έδρασης. Ακολουθεί ζώνη στο 
ύψος των λαβών, το άνω όριο της οποίας αποδίδεται με λεπτή περιθέουσα 
ταινία. Αμελής η διακόσμηση της ζώνης των λαβών. Τα άκρα της ζώνης των 
λαβών φέρουν ομάδες ένδεκα κάθετων γραμμών με ελαφρά καμπυλούμενο 
κάτω πέρας, οι οποίες πλαισιώνουν κεντρικό κόσμημα αποτελούμενο από 
οριζόντια σειρά ένδεκα γωνιών, πλαισιωμένων πάνω και κάτω από σειρά 
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ένδεκα σε ορισμένες περιπτώσεις δώδεκα παχέων και βραχύτατων γραμμι-
δίων, τα οποία στη μία όψη ομοιάζουν με στιγμές. Οι εν λόγω ομάδες κάθε-
των γραμμών σχεδιάστηκαν, αφού η ζώνη είχε οριοθετηθεί πάνω και κάτω, 
καθώς ίχνη της σχεδίασής τους διακρίνονται στην υπερκείμενη ταινία αλλά 
και στο άνω πέρας του γανώματος που καλύπτει το κατώτερο τμήμα του σώ-
ματος. Ταινία κυμαινόμενου πλάτους διατρέχει τη μετάβαση στο χείλος, το 
εξωτερικό του οποίου φέρει σειρά δεκαπέντε τετραπλών ομόκεντρων κύ-
κλων. Σε δύο περιπτώσεις, δύο γειτονικές ομάδες κύκλων επικαλύπτονται 
αρκετά, σε άλλες δύο περιπτώσεις εφάπτονται μεταξύ τους, ενώ στις μισές 
περιπτώσεις περίπου εφάπτονται με την υποκείμενη ή/και την υπερκεί-
μενη ταινία. Στο κέντρο όλων σχεδόν των ομάδων, κυκλική κηλίδα βαφής 
καλύπτει το αχνό σημάδι της ακίδας του διαβήτη, το οποίο υποδεικνύει ότι 
οι κύκλοι σχεδιάστηκαν, αφού το αγγείο είχε στεγνώσει αρκετά. Στις περισ-
σότερες ομάδες κύκλων, διακρίνεται το σημείο εκκίνησης/ολοκλήρωσης 
της σχεδίασής τoυς με πολλαπλό πινέλο ως σειρά έντονων στιγμών. Φαίνε-
ται ότι ο αγγειογράφος προτιμούσε να ξεκινά τη σχεδίαση από το πάνω δε-
ξιά τμήμα κάθε ομάδας, αλλά δεν τηρούσε απαρέγκλιτα αυτή την προτίμη-
ση. Αρκετά παχιά ταινία καλύπτει το περιχείλωμα εξωτερικά και εσωτερικά. 
Παχιά ταινία κοσμεί τη ράχη των λαβών και απολήγει σε ακανόνιστο κυκλι-
κό σχηματισμό στις προσφύσεις τους. Ολόβαφο το εσωτερικό του αγγείου 
με δύο εδαφόχρωμες ταινίες στο άνω τμήμα του χείλους.

ΓΡΑΠΤΟ/dipinto (πριν από την όπτηση). Κάτω από τη γένεση της 
μίας λαβής δύο μικρές και λεπτές κάθετες γραμμές γραπτές (βλ. π.χ., Papa-π.χ., Papa-
dopoulos 1994, 447–448, αρ. Β1, Β3, Β5–7· 451–452, αρ. Β12–14 και 467. 
Barton k & Buchner 1995, 166–167, αρ. 24. SEG 47.1488. Csapo, John-
ston & Geagan 2000, 123–125, αρ. 64, 70, 74. SEG 53.957. Kenzelmann 
Pfyffer, Theurillat & Verdan 2005, 67, αρ. 30· 70, αρ. 42· 75, αρ. 63. SEG 
55.980. BE 2005.385).

Συγκολλημένος από τριάντα τέσσερα όστρακα μεσαίου και κυρίως μικρού 
μεγέθους. Δεν έχουν συγκολληθεί στο αγγείο τρία ακόμα όστρακα, καθώς 
και τμήμα του χείλους και του ώμου συγκολλημένο από εννέα όστρακα. Ελ-
λείπει το κεντρικό τμήμα της βάσης, αρκετά τμήματα του σώματος μεσαίου 
ή μικρού μεγέθους και δύο αρκετά μικρά τμήματα του χείλους. Λίγα ιζήμα-
τα στο ύψος της μέγιστης διαμέτρου της καλοδιατηρημένης όψης.

Πηλός ροδόχρωμος (5YR 7/4 ως 7.5YR 7/4) με λίγα μικρά και μεμο-
νωμένα μεγάλα σκοτεινόχρωμα εγκλείσματα και ελάχιστη ποσότητα μικρό-
τατων κόκκων ασημόχρωμου μαρμαρυγία.

Βάση επίπεδη, σώμα ημισφαιρικό αρκετά βαθύ και υψηλότατο κάθε-
το χείλος. Δύο οριζόντιες λαβές κυκλικής διατομής προσφύονται με κλίση 
45° στον ώμο.

Καλοδιατηρημένη διακόσμηση αποδίδεται πάνω σε λειασμένη ροδό-
χρωμη (7.5YR 7/4 ως 7/3) επιφάνεια με μελανό εξίτηλο, αραιό γάνωμα και 
επαναλαμβάνεται σχεδόν όμοια στις δύο όψεις. Το κατώτερο σώμα του αγ-
γείου καλύπτεται από γάνωμα. Ακολουθεί ζώνη στο ύψος των λαβών, το άνω 
όριο της οποίας αποδίδεται με αρκετά παχιά περιθέουσα ταινία που διατρέ-
χει τη μετάβαση στο χείλος. Τα άκρα της ζώνης των λαβών φέρουν ομάδες 
οκτώ κάθετων γραμμών που πλαισιώνουν κεντρικό κόσμημα, το οποίο απο-
τελείται από οριζόντια σειρά οκτώ γωνιών, πλαισιωμένων πάνω και κάτω 
από σειρά οκτώ παχέων και βραχέων γραμμιδίων. Οι εν λόγω ομάδες κάθε-
των γραμμών σχεδιάστηκαν, αφού η ζώνη είχε οριοθετηθεί πάνω και κάτω, 
καθώς ίχνη της σχεδίασής τους διακρίνονται στην υπερκείμενη ταινία, αλλά 
και εκτείνονται σχεδόν ως τη βάση, πάνω στο γάνωμα του κατώτερου τμή-

27 Μθ 1579

Σκύφος ευβοϊκού τύπου από  
τον Θερμαϊκό Κόλπο ύστερου 
8ου – αρχών 7ου αι. π.Χ.

Ανασκαφικές ενδείξεις

2004, 2006. 022053 (1), 022057 
(1), 022059 (1), 022060 (14), 
022061 (5), 022062 (4), 032051 (2), 
032057 (4), 032071 (2), 032059 (2), 
032042 (1), 032056 (1), 032058 (2), 
032073 (1), 7,40/7,10 (1).

Διαστάσεις

ύψ.: 0,102μ., διάμ. βάσης: 0,064μ., 
διάμ.: 0,14μ., διάμ. χείλους: 
0,141μ., ύψ. χαρ.: 0,047μ., 0,005–
0,008μ.
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ματος του σώματος. Στη μία όψη, το κενό μεταξύ της ομάδας των γραμμιδί-
ων και της λαβής φέρει επτά κάθετες γραμμές με γωνίωση στο ανώτερο τμή-
μα, το άνισο μήκος των οποίων καθορίζεται από τη βαφή που καλύπτει τη 
γένεση της εν λόγω λαβής. Το εξωτερικό του χείλους καλύπτεται καθ’ όλο το 
ύψος του από σειρά δώδεκα τετραπλών ομόκεντρων κύκλων, ενώ το εσωτε-
ρικό του περιχειλώματος από λεπτή ταινία. Σε μία περίπτωση, δύο γειτονικές 
ομάδες κύκλων επικαλύπτονται ελαφρώς, ενώ σε δύο περιπτώσεις εφάπτο-
νται με την υποκείμενη ταινία. Στο κέντρο κάθε ομάδας κυκλική κηλίδα βα-
φής καλύπτει το αχνό σημάδι της ακίδας του διαβήτη, το οποίο υποδεικνύει 
ότι οι κύκλοι σχεδιάστηκαν, αφού το αγγείο είχε στεγνώσει αρκετά. Στις πε-
ρισσότερες ομάδες κύκλων διακρίνεται το σημείο εκκίνησης/ολοκλήρωσης 
της σχεδίασής τους με πολλαπλό πινέλο ως σειρά έντονων στιγμών. Φαίνε-
ται ότι ο αγγειογράφος προτιμούσε να ξεκινά τη σχεδίαση από το κάτω δεξιά 
τμήμα κάθε ομάδας, χωρίς να τηρεί απαρέγκλιτα αυτή την προτίμηση. Παχιά 
ταινία κοσμεί τη ράχη των λαβών και απολήγει σε ακανόνιστο κυκλικό σχη-
ματισμό στις προσφύσεις τους. Ολόβαφο το εσωτερικό του αγγείου, με δύο 
εδαφόχρωμες ταινίες στο άνω τμήμα του χείλους.

ΕΓΧΑΡΑΚΤΟ (μετά την όπτηση). Στην κοιλιά στον χώρο κάτω από τη 
μία λαβή, αβαθές χάραγμα σύνθετου αδιάγνωστου ‘συμβόλου’ (βλ. αρ. 130 
και 149). Στη γένεση της μίας λαβής τέσσερα πλατιά αρκετά αβαθή παράλ-
ληλα χαράγματα και ένα ανάλογο στην κάτω επιφάνεια της άλλης λαβής, 
(βλ., π.χ., Papadopoulos 1994, 447–448, αρ. Β1, Β3, Β5–7· 451–452, αρ. 
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Β12–14 και 467. Barton k & Buchner 1995, 166–167, αρ. 24. SEG 47.1488. 
Csapo, Johnston & Geagan 2000, 123–125, αρ. 64, 70, 74. SEG 53.957. 
Kenzelmann Pfyffer, Theurillat & Verdan 2005, 67, αρ. 30· 70, αρ. 42· 75, 
αρ. 63. SEG 55.980. BE 2005.385).

Ο σκύφος είναι συγκολλημένος από σαράντα έξι όστρακα μεσαίου και κυρί-
ως μικρού μεγέθους. Ελλείπει μικρότατο τμήμα της βάσης, αρκετά τμήμα-
τα του σώματος σποραδικά, λίγα μικρά τμήματα του χείλους και το μεγαλύ-
τερο τμήμα της μίας λαβής.

Πηλός ροδόχρωμος (5YR 7/4) με λίγα μικρότατα σκοτεινόχρωμα εγκλεί-
σματα, μεμονωμένα λευκά και σκοτεινόχρωμα εγκλείσματα μεσαίου μεγέθους 
και ελάχιστη ποσότητα μικρότατων κόκκων ασημόχρωμου μαρμαρυγία.

Βάση επίπεδη, σώμα ημισφαιρικό αρκετά βαθύ και υψηλότατο κάθε-
το χείλος. Δύο οριζόντιες λαβές κυκλικής διατομής προσφύονται με κλίση 
45° στον ώμο. Γύρω από τις γενέσεις της καλά σωζόμενης λαβής διατηρού-
νται αμυδρές, ομόκεντρες, ελλειψοειδείς ρυτιδώσεις που σχηματίστηκαν 
κατά την επικόλλησή της πάνω στην επιφάνεια του σώματος, προτού η τε-
λευταία στεγνώσει.

Καλοδιατηρημένη διακόσμηση αποδίδεται πάνω σε λειασμένη, ρο-
δόχρωμη (7.5YR 7/4) επιφάνεια με καστανομέλανο ως μελανό εξίτηλο, ως 
επί το πλείστον αραιό, γάνωμα και επαναλαμβάνεται σχεδόν όμοια στις δύο 
όψεις. Το κατώτερο σώμα του αγγείου καλύπτεται από γάνωμα. Ακολουθεί 
ζώνη στο ύψος των λαβών, το άνω όριο της οποίας αποδίδεται με περιθέουσα 
ταινία μέτριου πάχους που διατρέχει τη μετάβαση στο χείλος. Τα άκρα της 
ζώνης των λαβών φέρουν ομάδες οκτώ κάθετων γραμμών που πλαισιώνουν 

28 Μθ 1585

Σκύφος ευβοϊκού τύπου από 
τον Θερμαϊκό Κόλπο ύστερου 
8ου – αρχών 7ου αι. π.Χ.

Ανασκαφικές ενδείξεις

2004, 2006. 022059 (1), 022060 (1), 
022061 (2), 022062 (4), 032037 (3), 
032042 (1), 032050 (3), 032057 (8), 
032059 (2), 032070 (7), 032071 (5), 
032072 (1).

Διαστάσεις

ύψ.: 0,101–0,105μ., διάμ. βάσης: 
0,066μ., διάμ.: 0,138μ., διάμ. 
χείλους: 0,134–0,138μ., ύψ. χαρ.: 
0,035–0,036μ.
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κεντρικό κόσμημα αποτελούμενο από οριζόντια σειρά οκτώ γωνιών, πλαι-
σιωμένων πάνω και κάτω από σειρά οκτώ παχέων και βραχέων γραμμιδίων. 
Οι εν λόγω ομάδες κάθετων γραμμών σχεδιάστηκαν, αφού η ζώνη είχε ορι-
οθετηθεί πάνω και κάτω, καθώς ίχνη της σχεδίασής τους διακρίνονται στην 
υπερκείμενη ταινία, αλλά και εκτείνονται ως χαμηλά στην κοιλιά, πάνω στο 
γάνωμα που καλύπτει το κατώτερο τμήμα του σώματος. Στη μία όψη, το κενό 
μεταξύ της ομάδας των γραμμιδίων και της λαβής φέρει επτά κάθετες γραμ-
μές με γωνίωση στο ανώτερο τμήμα, το άνισο μήκος των οποίων καθορίζε-
ται από τη βαφή που καλύπτει τη γένεση της εν λόγω λαβής. Το εξωτερικό 
του χείλους καλύπτεται καθ’ όλο το ύψος του από σειρά δώδεκα τετραπλών 
ομόκεντρων κύκλων, ενώ το άνω πέρας του με λεπτή ταινία. Η επικάλυψη 
του κάτω πέρατος όλων των κύκλων από την περιθέουσα ταινία στη βάση 
του χείλους φανερώνει ότι η ταινία σχεδιάστηκε μετά τους κύκλους. Ορισμέ-
νες γειτονικές ομάδες κύκλων εφάπτονται οριακά. Στο κέντρο κάθε ομάδας 
κυκλική κηλίδα βαφής καλύπτει το αχνό σημάδι της ακίδας του διαβήτη, το 
οποίο υποδεικνύει ότι οι κύκλοι σχεδιάστηκαν, αφού το αγγείο είχε στεγνώ-
σει αρκετά. Στις περισσότερες ομάδες κύκλων διακρίνεται το σημείο εκκίνη-
σης/ολοκλήρωσης της σχεδίασής τους με πολλαπλό πινέλο ως σειρά έντονων 
στιγμών. Φαίνεται ότι ο αγγειογράφος προτιμούσε να ξεκινά τη σχεδίαση από 
το κάτω δεξιά τμήμα κάθε ομάδας, χωρίς να τηρεί απαρέγκλιτα αυτή την προ-
τίμηση. Παχιά ταινία κοσμεί τη ράχη των λαβών και απολήγει σε ακανόνιστο 
κυκλικό σχηματισμό στις προσφύσεις τους. Ολόβαφο το εσωτερικό του αγ-
γείου, με δύο εδαφόχρωμες ταινίες στο άνω τμήμα του χείλους.

ΕΓΧΑΡΑΚΤΟ (μετά την όπτηση). Στις δύο όψεις του χείλους πάνω 
στους κύκλους χαράγματα σε σχήμα ‘σταυρού’, από τους οποίους το αρι-
στερό οριζόντιο σκέλος του ενός τέμνεται από πλάγια γραμμή (βλ., π.χ., Pa-π.χ., Pa-
padopoulos 1994, 440–441, αρ. Α3 και Α7–12· 444–445, αρ. Α14–17. Bar-
ton k & Buchner 1995, 166–167, αρ. 24. SEG 47.1488. Csapo, Johnston & 
Geagan 2000, 117, αρ. 25· 120 αρ. 37. SEG 53.957. Johnston 2005, 387, αρ. 
294. Kenzelmann Pfyffer, Theurillat & Verdan 2005, 69, αρ. 41· 71 αρ. 47. 
SEG 55.980. BE 2005.385).

Συγκολλημένος από πενήντα πέντε όστρακα μεσαίου και κυρίως μικρού 
μεγέθους. Ελλείπει το κάτω πέρας του σώματος και της βάσης, λίγα τμήμα-
τα του σώματος σποραδικά και μικρό τμήμα του χείλους.

Πηλός ροδόχρωμος (5YR 7/6) με λίγα μικρά καστανέρυθρα εγκλεί-
σματα και μικρή ποσότητα μικρότατων κόκκων ασημόχρωμου μαρμαρυγία.

Σώμα ημισφαιρικό αρκετά βαθύ και υψηλότατο κάθετο χείλος. Σε απο-
σπασματικά σωζόμενο τμήμα του χείλους σώζονται μερικώς δύο ή τρεις δι-
αμπερείς οπές κυκλικής διατομής, διάμετρου 0,004μ., οι οποίες αντιπρο-
σωπεύουν αρχαία επισκευή, όπως υποδεικνύουν τα λίγα σωζόμενα ίχνη με-
τάλλου. Δύο οριζόντιες λαβές κυκλικής διατομής προσφύονται με κλίση 45° 
στον ώμο. Γύρω από τις γενέσεις τους διατηρούνται αμυδρές, ομόκεντρες, 
ελλειψοειδείς ρυτιδώσεις που σχηματίστηκαν κατά την επικόλληση των λα-
βών πάνω στην επιφάνεια του σώματος, προτού η τελευταία στεγνώσει.

Καλοδιατηρημένη διακόσμηση αποδίδεται πάνω σε λειασμένη ροδό-
χρωμη (7.5YR 7/4) επιφάνεια με καστανομέλανο ως καστανέρυθρο, ως επί το 
πλείστον αραιό, εξίτηλο γάνωμα και επαναλαμβάνεται σχεδόν όμοια στις δύο 
όψεις. Το κατώτερο σώμα του αγγείου καλύπτεται από γάνωμα. Ακολουθεί 
ζώνη στο ύψος των λαβών, το άνω όριο της οποίας αποδίδεται με περιθέουσα 
ταινία μέτριου πάχους που διατρέχει τη μετάβαση στο χείλος. Τα άκρα της 
ζώνης των λαβών φέρουν ομάδες εννιά κάθετων γραμμών που πλαισιώνουν 
κεντρικό κόσμημα, το οποίο αποτελείται από οριζόντια σειρά εννιά γωνιών, 

29 Μθ 2016

Σκύφος ευβοϊκού τύπου από  
τον Θερμαϊκό Κόλπο ύστερου 
8ου – αρχών 7ου αι. π.Χ.

Ανασκαφικές ενδείξεις

2004, 2006. 022044 (3), 022046 
(1), 022047 (6), 022055 (1), 022058 
(8), 022/T.14 (5), 8,27/8,06 (1), 
8,06/7,85 (5), 7,40/7,10 (4), 
032049 (8), 032050 (3), 032051 (1), 
032053 (1), 032055 (1), 032065 (3), 
032066 (2), 032067 (4).

Διαστάσεις

σωζ. ύψ.: 0,099μ., διάμ.: 0,144μ., 
διάμ. χείλους: 0,136–0,138μ.,  
ύψ. χαρ.: 0,007–0,012μ.
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πλαισιωμένων πάνω και κάτω από σειρά εννιά παχέων και βραχέων γραμ-
μιδίων. Οι εν λόγω ομάδες κάθετων γραμμών σχεδιάστηκαν, αφού η ζώνη 
είχε οριοθετηθεί πάνω και κάτω, καθώς ίχνη της σχεδίασής τους διακρίνο-
νται στην υπερκείμενη ταινία αλλά και εκτείνονται ως χαμηλά στην κοιλιά, 
πάνω στο γάνωμα του κατώτερου τμήματος του σώματος. Το εξωτερικό του 
χείλους καλύπτεται καθ’ όλο το ύψος του από σειρά δεκατριών τετραπλών 
ομόκεντρων κύκλων, ενώ το άνω πέρας του με λεπτή ταινία. Η επικάλυψη 
του άνω και κάτω πέρατος όλων των κύκλων από τις περιθέουσες ταινίες στη 
βάση και στην κορυφή του χείλους φανερώνει ότι οι ταινίες σχεδιάστηκαν 
μετά τους κύκλους. Τρεις γειτονικές ομάδες κύκλων πάνω από τη μία λαβή 
επικαλύπτονται μερικώς. Στο κέντρο κάθε ομάδας κυκλική κηλίδα βαφής 
καλύπτει το αχνό σημάδι της ακίδας του διαβήτη, το οποίο υποδεικνύει ότι 
οι κύκλοι σχεδιάστηκαν, αφού το αγγείο είχε στεγνώσει αρκετά. Στις περισ-
σότερες ομάδες κύκλων διακρίνεται το σημείο εκκίνησης/ολοκλήρωσης της 
σχεδίασής τους με πολλαπλό πινέλο, ως σειρά έντονων στιγμών. Φαίνεται 
ότι ο αγγειογράφος προτιμούσε να ξεκινά τη σχεδίαση από το πάνω αριστερό 
τμήμα κάθε ομάδας, χωρίς να τηρεί απαρέγκλιτα αυτή την προτίμηση. Παχιά 
ταινία κοσμεί τη ράχη των λαβών και απολήγει σε ακανόνιστο κυκλικό σχη-
ματισμό στις προσφύσεις τους. Ολόβαφο το εσωτερικό του αγγείου, με δύο 
εδαφόχρωμες ταινίες στο άνω τμήμα του χείλους.

ΕΓΧΑΡΑΚΤΟ (μετά την όπτηση). Λίγο πάνω από την πρόσφυση της 
μίας λαβής δύο πλάγια σχετικά μικρά και αβαθή χαράγματα και ορισμένα 
άλλα ακανόνιστα ψηλότερα τα οποία σώζονται τμηματικά (βλ., π.χ., Papa-π.χ., Papa-
dopoulos 1994, 447–448, αρ. Β1, Β3, Β5–7· 451-452, αρ. Β12–14 και 467. 



381 

Barton k & Buchner 1995, 166–167, αρ. 24. SEG 47.1488. Csapo, John-
ston & Geagan 2000, 123–125, αρ. 64, 70, 74. SEG 53.957. Kenzelmann 
Pfyffer, Theurillat & Verdan 2005, 67, αρ. 30· 70, αρ. 42· 75, αρ. 63. SEG 
55.980. BE 2005.385).

30 Μθ 2293

Όστρακο χείλους σκύφου  
ευβοϊκού τύπου από  
τον Θερμαϊκό Κόλπο ύστερου 
8ου – αρχών 7ου αι. π.Χ.

Ανασκαφικές ενδείξεις

2004. 022048 (1).

Διαστάσεις

σωζ. ύψ.: 0,022μ., σωζ. διάμ. 
χείλους: 0,039μ. (αρχική, κατ’ 
εκτίμηση: 0,12–0,13μ.), ύψ. χαρ.: 
0,007–0,008μ.

31 Μθ 2767

Σκύφος ευβοϊκού τύπου από  
τον Θερμαϊκό Κόλπο ύστερου 
8ου – αρχών 7ου αι. π.Χ.

Ανασκαφικές ενδείξεις

2004, 2006. 022070 (3), 032055 (5).

Διαστάσεις

σωζ. ύψ.: 0,83μ., διάμ. (~ αρχική): 
0,131μ., διάμ. χείλους (~ αρχική): 
0,122μ., ύψ. χαρ.: 0,002–0,017μ.

Μικρού ως μεσαίου μεγέθους όστρακο χείλους σκύφου.
Ο πηλός είναι ροδόχρωμος (7.5ΥR 7/4) καθαρός με αρκετή ποσότητα 

μικρότατων κόκκων ασημόχρωμου μαρμαρυγία.
Υψηλό, κάθετο χείλος.
Η επιφάνεια είναι λειασμένη, ανοικτή ωχροκάστανη (10ΥR 8/3) στο 

εξωτερικό, ροδόχρωμη (7.5ΥR 8/4) στο εσωτερικό και φέρει διακόσμηση 
που αποδίδεται με μελανό και πυκνό γάνωμα στο εσωτερικό, μελανό ως 
καστανομέλανο κυμαινόμενης πυκνότητας στο εξωτερικό. Η διακόσμηση 
είναι καλύτερα διατηρημένη στο εσωτερικό. Σειρά τριπλών ομόκεντρων κύ-
κλων με ολόβαφο κεντρικό μικρό κύκλο, ο οποίος καλύπτει το σημάδι της 
ακίδας του διαβήτη, κοσμεί την εξωτερική επιφάνεια του χείλους. Σώζεται 
τμήμα δύο ομάδων κύκλων και ίχνος τρίτης. Λεπτότατη ταινία καλύπτει το 
περιχείλωμα. Ολόβαφο(;) το εσωτερικό του αγγείου, με τρεις αρκετά πλα-
τιές εδαφόχρωμες ταινίες στο χείλος.

ΕΓΧΑΡΑΚΤΟ (μετά την όπτηση). Αβαθή και λεπτά χαράγματα γραμ-
μών πάνω στους ομόκεντρους κύκλους: ένα σε σχήμα ‘Γ επί τα λαιά’, ένα 
σε σχήμα ‘Ε αντεστραμένου 90°’, κάτω από το οποίο άλλες δύο παράλληλες 
πλάγιες και δεξιά από το οποίο άλλες δύο (βλ., π.χ., Papadopoulos 1994, 
447–448, αρ. Β1, Β3, Β5–7· 451–452, αρ. Β12–14 και 467. Barton k & Buch-
ner 1995, 166–167, αρ. 24. SEG 47.1488. Csapo, Johnston & Geagan 2000, 
123–125, αρ. 64, 70, 74. SEG 53.957. Kenzelmann Pfyffer, Theurillat & 
Verdan 2005, 67, αρ. 30· 70, αρ. 42· 75, αρ. 63. SEG 55.980. BE 2005.385).

Eννέα όστρακα μεσαίου κυρίως μεγέθους συγκολλημένα. Ελλείπουν η βάση 
και το κατώτατο τμήμα του σώματος μαζί με το ήμισυ της περιφέρειας του 
υπολοίπου, συμπεριλαμβανομένης της μίας λαβής. Το χείλος παρουσιάζει 
ελαφρά δυσμορφία.

Πηλός ροδόχρωμος (2.5YR 6/6) ως πορτοκαλέρυθρος (5YR 7/6), με 
ελάχιστα μικρά καστανέρυθρα εγκλείσματα, ένα μεγάλο καστανέρυθρο και 
μικρή ως αρκετή ποσότητα λεπτότατων κόκκων ασημόχρωμου μαρμαρυγία.

Σώμα αρκετά βαθύ ημισφαιρικό με ελαφρά τροπίδωση που διαμορ-
φώνεται σε τμήμα της περιφέρειας κάτω από το ύψος της μέγιστης διαμέ-
τρου. Υψηλότατο κάθετο χείλος. Δύο οριζόντιες λαβές κυκλικής διατομής 
προσφύονται με κλίση 45° στον ώμο.

Καλοδιατηρημένη διακόσμηση αποδίδεται πάνω σε λειασμένη ροδό-
χρωμη (5YR 7/4) επιφάνεια, με ερυθρό και ερυθροκάστανο ως καστανομέ-
λανο εξίτηλο αρκετά πυκνό γάνωμα. Πιθανότατα η διακόσμηση επαναλαμ-
βανόταν όμοια στις δύο όψεις. Το κατώτερο σώμα του αγγείου καλύπτεται 
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από γάνωμα. Ακολουθεί ζώνη στο ύψος των λαβών, το άνω όριο της οποί-
ας αποδίδεται με λεπτή περιθέουσα ταινία που διατρέχει τη μετάβαση στο 
χείλος. Αμελής η διακόσμηση της ζώνης των λαβών. Τα άκρα της ζώνης 
των λαβών φέρουν ομάδες ένδεκα κάθετων γραμμών με ελαφρά καμπυ-
λούμενο κάτω πέρας, οι οποίες πλαισιώνουν κεντρικό κόσμημα που απο-
τελείται από οριζόντια σειρά ένδεκα γωνιών, πλαισιωμένων πάνω και κάτω 
από σειρά ένδεκα παχέων και βραχύτατων μικρών γραμμών ή σε ορισμένες 
περιπτώσεις δώδεκα. Οι εν λόγω ομάδες κάθετων γραμμών σχεδιάστηκαν, 
αφού η ζώνη είχε οριοθετηθεί πάνω και κάτω, καθώς ίχνη της σχεδίασής 
τους διακρίνονται στην υπερκείμενη ταινία, αλλά και στο άνω πέρας του 
γανώματος που καλύπτει το κατώτερο τμήμα του σώματος. Στο σωζόμενο 
τμήμα του αγγείου σειρά οκτώ τετραπλών ομόκεντρων κύκλων κοσμεί την 
εξωτερική επιφάνεια του χείλους από τους οποίους σώζονται επτά. Σε δύο 
περιπτώσεις, δύο γειτονικές ομάδες κύκλων εφάπτονται μεταξύ τους, ενώ 
σε τρεις περιπτώσεις εφάπτονται με την υποκείμενη ή την υπερκείμενη 
ταινία. Στο κέντρο των μισών περίπου ομάδων, κυκλική κηλίδα βαφής κα-
λύπτει το αχνό σημάδι της ακίδας του διαβήτη, το οποίο υποδεικνύει ότι οι 
κύκλοι σχεδιάστηκαν, αφού το αγγείο είχε στεγνώσει αρκετά. Στις περισσό-
τερες ομάδες κύκλων διακρίνεται το σημείο εκκίνησης/ολοκλήρωσης της 
σχεδίασής τους με πολλαπλό πινέλο ως σειρά έντονων στιγμών. Φαίνεται 
ότι ο αγγειογράφος προτιμούσε να αρχίζει τη σχεδίαση από το πάνω δεξιά 
τμήμα κάθε ομάδας, χωρίς να τηρεί αυτή την προτίμηση απαρέγκλιτα. Ται-
νία καλύπτει το πέρας του χείλους η οποία εκτείνεται τόσο στο εξωτερικό 
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όσο και το εσωτερικό του αγγείου. Παχιά ταινία κοσμεί τη ράχη των λαβών 
και απολήγει σε ακανόνιστο κυκλικό σχηματισμό γύρω από τις προσφύσεις 
τους. Ολόβαφο το εσωτερικό του αγγείου με δύο εδαφόχρωμες ταινίες στο 
άνω τμήμα του χείλους.

ΓΡΑΠΤΟ/dipinto (πριν από την όπτηση). Κάτω από τη γένεση της λα-
βής δύο γραπτές μικρές και λεπτές κάθετες γραμμές, από τις οποίες η μία 
εκτείνεται και πάνω από ολόβαφα τμήματα (βλ., π.χ., Papadopoulos 1994, 
447–448, αρ. Β1, Β3, Β5–7· 451–452, αρ. Β12–14 και 467. Barton k & Buch-
ner 1995, 166–167, αρ. 24. SEG 47.1488. Csapo, Johnston & Geagan 2000, 
123–125, αρ. 64, 70, 74. SEG 53.957. Kenzelmann Pfyffer, Theurillat & 
Verdan 2005, 67, αρ. 30· 70, αρ. 42· 75, αρ. 63. SEG 55.980. BE 2005.385).

Τρία όστρακα μεσαίου μεγέθους συγκολλημένα σχηματίζουν τμήμα σώμα-
τος και λαβής σκύφου.

Πηλός ροδόχρωμος (5YR 7/4) με λίγα μικρά σκοτεινόχρωμα εγκλείσμα-
τα και ελάχιστη ποσότητα μικρότατων κόκκων ασημόχρωμου μαρμαρυγία.

Σώμα αρκετά βαθύ ημισφαιρικό(;) με οριζόντια λαβή κυκλικής δια-
τομής, η οποία προσφύεται με κλίση 45° στον ώμο. Γύρω από τις προσφύ-
σεις της λαβής, διατηρούνται αμυδρές, ομόκεντρες, ελλειψοειδείς ρυτιδώ-
σεις που σχηματίστηκαν κατά την επικόλλησή της πάνω στην επιφάνεια 
του σώματος, προτού η τελευταία στεγνώσει.

Καλοδιατηρημένη διακόσμηση αποδίδεται πάνω σε λειασμένη εδα-
φόχρωμη επιφάνεια, με αρκετά πυκνό μελανό ως σκοτεινό καστανομέλα-
νο εξίτηλο γάνωμα. Το γάνωμα είναι γενικά καλοδιατηρημένο, αλλά έχει 
απολεπιστεί σε τμήμα της λαβής. Το κατώτερο σώμα του αγγείου καλύπτε-
ται από γάνωμα. Παχιά ταινία κοσμεί τη ράχη της λαβής και απολήγει σε 
ακανόνιστο κυκλικό σχηματισμό στις γενέσεις της. Πάνω από τον κυκλικό 
σχηματισμό σώζονται ίχνη γανώματος που πιθανώς ανήκουν σε μία ή δύο 
κάθετες γραμμές με γωνίωση στο ανώτερο τμήμα, οι οποίες καλύπτουν το 
κενό ανάμεσα στην κύρια διακοσμητική ζώνη και στη λαβή. Ολόβαφο το 
εσωτερικό του αγγείου.

32 Μθ 2918

Τμήμα σώματος και λαβής 
σκύφου ευβοϊκού τύπου από 
τον Θερμαϊκό Κόλπο ύστερου 
8ου – αρχών 7ου αι. π.Χ.

Ανασκαφικές ενδείξεις

2004, 2006. 022051 (2), 022062 (1).

Διαστάσεις

σωζ. ύψ.: 0,041μ., σωζ. διάμ.: 
0,088μ., ύψ. χαρ.: 0,004–0,008μ.

ΕΓΧΑΡΑΚΤΟ (μετά την όπτηση): Στην εξωτερική όψη της λαβής αβα-
θές και λεπτό χάραγμα πέντε εναλλάξ μικρών και μεγαλύτερων παράλλη-
λων μεταξύ τους γραμμών (βλ., π.χ., Papadopoulos 1994, 447–448, αρ. Β1, 
Β3, Β5–7· 451–452, αρ. Β12–14 και 467. Barton k & Buchner 1995, 166–
167, αρ. 24. SEG 47.1488. Csapo, Johnston & Geagan 2000, 123–125, αρ. 
64, 70, 74. SEG 53.957. Kenzelmann Pfyffer, Theurillat & Verdan 2005, 
67, αρ. 30· 70, αρ. 42· 75, αρ. 63. SEG 55.980. BE 2005.385).
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Μεσαίου μεγέθους όστρακο σώματος με τμήμα της πρόσφυσης της λαβής 
ανοικτού αγγείου.

Πηλός ανοικτός καστανέρυθρος (5ΥR 6/4) με ροδόχρωμη (7.5ΥR 7/4) 
την εξωτερική επιφάνεια, αρκετά σκοτεινόχρωμα μικρά και μεγάλα εγκλείσμα-
τα και ελάχιστη ποσότητα μικρότατων κόκκων ασημόχρωμου μαρμαρυγία.

Αβαθές ημισφαιρικό σώμα, το οποίο διατηρεί τμήμα της πρόσφυσης 
λεπτής οριζόντιας λαβής κυκλικής διατομής. Γύρω από την πρόσφυση δια-
τηρούνται αμυδρά ομόκεντρες, ελλειψοειδείς ρυτιδώσεις που σχηματίστη-
καν κατά την επικόλληση της λαβής πάνω στην επιφάνεια του ώμου, προ-
τού η τελευταία στεγνώσει.

Καλοδιατηρημένη διακόσμηση αποδίδεται πάνω σε λειασμένη εδα-
φόχρωμη επιφάνεια με μελανό αρκετά πυκνό και στιλπνό γάνωμα. Γάνω-
μα περιέβαλε το κατώτερο σώμα του αγγείου ως το ύψος των λαβών, όπου 
εντοπίζεται πλατιά εδαφόχρωμη ταινία. Ολόβαφο το εσωτερικό. Το μικρό 
τμήμα της πρόσφυσης της λαβής που σώζεται δεν φέρει ίχνη γανώματος.

ΕΓΧΑΡΑΚΤΟ (μετά την όπτηση). Αβαθές και λεπτό χάραγμα σε σχήμα 
‘αριστερού τμήματος Χ’ (βλ., π.χ., Papadopoulos 1994, 440–447, αρ. Α1–2, 
A4, Α9–11, Α13, Α18, Α20–22, Α 24–28, Α31–34 και Α36. Csapo, Johnston 
& Geagan 2000, 121–125, αρ. 44–45, 55, 60, 67, 69, 72, 74. SEG 53.957. 
Kenzelmann Pfyffer, Theurillat & Verdan 2005, 67, αρ. 27–28· 71-72, αρ. 
48· 53–54. SEG 55.980. BE 2005.385).

Η κοτύλη σώζεται κατά τα 2/5 συγκολλημένη από είκοσι ένα όστρακα μι-
κρού και μεσαίου μεγέθους. Ελλείπει μεγάλο τμήμα του σώματος, ιδίως του 
κατώτερου, και του χείλους, ολόκληρη η βάση και μία λαβή.

Πηλός ροδόχρωμος (5YR 7/4 ως 7/3) με ροδόλευκη (10 YR 8/2) εξω-
τερική επιφάνεια. Περιέχει μεμονωμένα μικρά εγκλείσματα σκοτεινόχρω-
μα και λευκά, αρκετή ποσότητα ασημόχρωμου μαρμαρυγία και μία τουλά-
χιστον φολίδα χρυσίζοντος.

Σώμα σχεδόν ημισφαιρικό, μέτριου βάθους, με τα κάτω τοιχώμα-
τα έντονα συγκλίνοντα προς τη βάση. Ενιαίο χείλος, αμέσως κάτω από το 
οποίο προσφύονταν με κλίση 45° δύο οριζόντιες λαβές κυκλικής διατομής 
από τις οποίες μόνο η μία σώζεται.

Καλοδιατηρημένη κατά τόπους αμελής διακόσμηση, η οποία αποδί-
δεται πάνω σε λειασμένη επιφάνεια με μελανό εξίτηλο γάνωμα πυκνότη-
τας έντονα κυμαινόμενης και η οποία πιθανότατα επαναλαμβανόταν όμοια 
στις δύο όψεις. Το κατώτερο σώμα του αγγείου περίπου μέχρι τη μέγιστη 
διάμετρο καλυπτόταν από γάνωμα. Ακολουθούν δύο περιθέουσες γραμμές, 
ενώ ο ώμος φέρει διακοσμητική ζώνη μεταξύ ζευγών περιθεουσών γραμ-
μών (οι γραμμές του κατώτερου ζεύγους συνεχίζονται αμελείς στην πε-
ριοχή των λαβών, όπου εντοπίζεται και επιμήκης κηλίδα βαφής). Από το 
διάκοσμο της ζώνης σώζονται κάθετες γραμμώσεις σε πυκνή διάταξη, οι 

33 Μθ 2341

Όστρακο μικρού ανοικτού 
αγγείου από τον Θερμαϊκό 
Κόλπο ύστερου 8ου – μέσου  
7ου αι. π.Χ.

Ανασκαφικές ενδείξεις

2004. 032040 (1).

Διαστάσεις

σωζ. ύψ. 0,033μ., σωζ. διάμ.: 
0,032μ., ύψ. χαρ.: 0,012μ.

34 Μθ 2259

Κοτύλη κορινθιακού τύπου από 
τον Θερμαϊκό Κόλπο ύστερου 
8ου – αρχών 7ου αι. π.Χ.

Ανασκαφικές ενδείξεις

2004, 2006. 022065 (1), 022066 (1), 
022070 (1), 032054 (1), 032075 (1), 
032077 (6), 032080 (1).

Διαστάσεις

σωζ. ύψ.: 0,083μ., σωζ. διάμ.: 
0,135μ., σωζ. διάμ. χείλους: 
0,095μ. (αρχική, κατ’ εκτίμηση: 
0,15μ.), ύψ. χαρ.: 0,004–0,005μ.
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οποίες αποδόθηκαν μετά τη σχεδίαση των περιθεουσών γραμμών που τις 
οριοθετούν. Δεκατέσσερις γραμμώσεις σώζονται στη μία πλευρά της λαβής 
και οκτώ στην άλλη. Σειρά από αμελείς κάθετες παχιές και βραχείες γραμ-
μές κοσμεί τη ράχη της λαβής. Ολόβαφο το εσωτερικό του αγγείου.

ΓΡΑΠΤΟ/dipinto (πριν από την όπτηση). Στην κάτω επιφάνεια της 
σωζόμενης λαβής και κοντά στην αριστερή γένεσή της δύο πλάγιες μικρές 
παράλληλες μεταξύ τους γραμμές (βλ., π.χ., Papadopoulos 1994, 447–448, 
αρ. Β1, Β3, Β5–7· 451–452, αρ. Β12–14 και 467. Barton k & Buchner 1995, 
166–167, αρ. 24. SEG 47.1488. Csapo, Johnston & Geagan 2000, 123–125, 
αρ. 64, 70, 74. SEG 53.957. Kenzelmann Pfyffer, Theurillat & Verdan 
2005, 67, αρ. 30· 70, αρ. 42· 75, αρ. 63. SEG 55.980. BE 2005.385).
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Άνω τμήμα κοτύλης συγκολλημένο από πέντε όστρακα μικρού και μεσαίου 
μεγέθους.

Ο πηλός είναι ροδοκίτρινος (5ΥR 7/6) με ανοικτή ωχροκάστανη 
(10ΥR 8/4 ως 7/4) εξωτερική επιφάνεια. Περιέχει μεγάλη ποσότητα αση-
μόχρωμου μαρμαρυγία και μεμονωμένες φολίδες χρυσίζοντος.

Αρκετά βαθύ σώμα και ενιαίο χείλος.

35 Μθ 3195

Άνω τμήμα κοτύλης κορινθιακού 
τύπου από τον Θερμαϊκό Κόλπο 
ύστερου 8ου – αρχών 7ου αι. π.Χ.

Ανασκαφικές ενδείξεις

2006, 2007. 022069 (1), 022074 
(1), 032028 (1), 032089 (1).

Διαστάσεις

σωζ. ύψ.: 0,047μ., σωζ. διάμ.: 
0,105μ. σωζ. διάμ. χείλους: 0,11μ. 
(αρχική, κατ’ εκτίμηση: 0,13μ.), 
ύψ. χαρ.: 0,022μ. (πλ. 0,019μ.).

Καλοδιατηρημένη διακόσμηση αποδίδεται πάνω σε λειασμένη επι-
φάνεια με μελανό ως καστανέρυθρο εξίτηλο γάνωμα κυμαινόμενης πυκνό-
τητας. Γάνωμα καλύπτει το κατώτερο τμήμα του αγγείου ως λίγο κάτω από 
τη μέγιστη διάμετρο. Ακολουθούν πέντε ταινίες άνισου πάχους και ζώνη, 
η οποία ορίζεται πάνω και κάτω από λεπτή ταινία και φέρει μετόπη με έξι 
σχηματοποιημένα πτηνά, στραμμένα προς τα δεξιά, ανάμεσα σε ομάδες 
πολλών λεπτών κάθετων, τουλάχιστον δεκαέξι γραμμών εν είδει τριγλύφων. 
Τα πτηνά έχουν σιγμοειδές σώμα και κεφαλή, μία κάθετη ταινία αποδίδει 
τα πόδια και μία λεπτή λοξή το ράμφος. Ένδεκα λεπτές γραμμές σώζονται 
στη μία πλευρά της μετόπης και δέκα στην άλλη. Οι γραμμές αυτές εφά-
πτονται στην άνω ταινία της ζώνης όχι όμως και στην κάτω. Λεπτή ταινία 
υπέρκειται της διακοσμητικής ζώνης. Γάνωμα καλύπτει το περιχείλωμα και 
το εσωτερικό του αγγείου.

ΕΓΧΑΡΑΚΤΟ (μετά την όπτηση). Στον ώμο αβαθές και λεπτό χάραγμα 
σε σχήμα πτηνού στραμμένου προς τα δεξιά το οποίο έχει ψηλό λαιμό και 
κεφαλή με ράμφος. Κυκλική οπή μέτριου βάθους αποδίδει τον οφθαλμό 
(βλ. τα γραπτά πτηνά στο ίδιο αγγείο και, π.χ., Papadopoulos 1994, 455–
457, αρ. Ε3).
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Τρία όστρακα μεσαίου ως μικρού μεγέθους συγκολλημένα σώζουν τμήμα 
σώματος και λαβής κοτύλης. Το εξωτερικό του αγγείου έχει αλλοιωθεί χρω-
ματικά λόγω καύσης. Στο εν λόγω τμήμα συνανήκουν πιθανότατα δύο συ-
γκολλημένα όστρακα σώματος και ένα όστρακο χείλους με διαμπερή οπή, 
διαμέτρου 0,002μ., η οποία αποδίδεται σε επισκευή.

Πηλός τεφρόχρωμος (10 YR 5/1) με σκοτεινό τεφρόχρωμο ως τεφρό-
χρωμο (GLEY 1 4/N ως 5/N) πυρήνα. Ο πηλός περιέχει λίγα μικρά λευ-
κά εγκλείσματα, μεγάλη ποσότητα κόκκων ασημόχρωμου μαρμαρυγία και 
ελάχιστες μικρές φολίδες χρυσίζοντος.

Βαθύ ημισφαιρικό(;) σώμα. Οριζόντια λαβή κυκλικής διατομής προ-
σφύεται με κλίση 45°. Πιθανώς συνανήκον όστρακο σώζει βραχύ ελαφρώς 
ανακαμπτόμενο χείλος.

Η διακόσμηση αποδίδεται με μελανό εξίτηλο αρκετά πυκνό γάνω-
μα κατά τόπους ελαφρώς απολεπισμένο πάνω σε πορτοκαλέρυθρη (5YR 
7/6) στιλπνή επιφάνεια. Οριζόντια ταινία ή ολόβαφο τμήμα χαμηλά στο 
σώμα, συνδυαζόμενα με κάθετη ταινία στη μία πλευρά της λαβής, σχημά-
τιζαν πλαίσιο βαφής γύρω από εδαφόχρωμη περιοχή ορθογώνιου(;) σχήμα-
τος εκτεινόμενη ανάμεσα στις γενέσεις της λαβής και αμέσως παρακάτω. 
Πλατιά ταινία καλύπτει τη ράχη της λαβής. Λεπτότερες αραιά διαταγμένες 
περιθέουσες ταινίες κοσμούσαν το εσωτερικό του αγγείου. Σώζεται μικρό 
τμήμα μίας ταινίας που εκετείνεται αμέσως πάνω από τις προσφύσεις της 
λαβής και μεγαλύτερο τμήμα άλλης χαμηλότερα. Το πιθανώς συνανήκον 
όστρακο χείλους σώζει ταινία στην εσωτερική επιφάνεια, ενώ η εξωτερική 
φέρει επίσης ταινία. Τα συνανήκοντα όστρακα δείχνουν επίσης ότι η ζώνη 
των λαβών ως τη μετάβαση στο χείλος καλυπτόταν από διακοσμητικό πίνα-
κα, από τον οποίο σώζεται μόνο η διακόσμηση ενός άκρου με τουλάχιστον 
τέσσερις κάθετες γραμμές.

36 Μθ 3269

Τμήμα κοτύλης από  
τον Θερμαϊκό Κόλπο ύστερου 
8ου – αρχών 7ου αι. π.Χ.

Ανασκαφικές ενδείξεις

2004. 032055 (1), 032058 (1), 
032059 (1).

Διαστάσεις

σωζ. ύψ.: 0,062μ., σωζ. διάμ.: 
0,56μ., ύψ. χαρ.: 0,003–0,006μ.

ΕΓΧΑΡΑΚΤΟ (μετά την όπτηση). Στην επιφάνεια κάτω από τη λαβή 
και αριστερά και δεξιά από τη γένεσή της αβαθή και λεπτά χαράγματα μέ-
τριου βάθους, από τα οποία το ένα σε σχήμα ‘C’ και το άλλο ‘ανοιχτού πάνω 
θ’ (βλ., π.χ., Csapo, Johnston & Geagan 2000, 122, αρ. 53. SEG 53.957).
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Μικρό όστρακο από το ύψος περίπου της μέγιστης διαμέτρου του σώματος 
ανοικτού αγγείου.

Πηλός ροδόχρωμος (7.5YR 8/3) με ελαφρώς πιο σκοτεινόχρωμο πυρήνα 
(7.5ΥR 7/3). Περιέχει αρκετά μικρότατα λευκά εγκλείσματα, ένα καστανόχρω-
μο και αρκετή ποσότητα μικρότατων κόκκων ασημόχρωμου μαρμαρυγία.

Ελαφρά καμπύλα τοιχώματα στο ύψος της μέγιστης διαμέτρου.
Αρκετά καλοδιατηρημένη διακόσμηση, η οποία αποδίδεται πάνω σε 

λειασμένη εδαφόχρωμη επιφάνεια με εξίτηλο ερυθρωπό γάνωμα, το οποίο 
είναι πυκνό στο εσωτερικό και πιο αραιό στο εξωτερικό. Το κατώτερο σώμα 
του αγγείου καλυπτόταν πιθανώς από γάνωμα. Ακολουθούν τέσσερις λε-
πτές ταινίες.

Ολόβαφο το εσωτερικό του οστράκου.
ΕΓΧΑΡΑΚΤΟ (μετά την όπτηση). Στο ύψος περίπου της μέγιστης δι-

αμέτρου του σώματος λεπτό χάραγμα γραμμών μέτριου βάθους σε σχήμα 
αδιάγνωστου ‘συμβόλου’ (βλ., π.χ., Csapo, Johnston & Geagan 2000, 117, 
αρ. 26. SEG 53.957).

37 Μθ 2257

Όστρακο σώματος μικρού 
ανοικτού αγγείου από  
τον Θερμαϊκό Κόλπο ύστερου  
8ου – αρχών 7ου αι. π.Χ.

Ανασκαφικές ενδείξεις

2004. 032070 (1).

Διαστάσεις

σωζ. ύψ.: 0,033μ., σωζ. διάμ.: 
0,02μ., ύψ. χαρ.: 0,01–0,013μ.

38 Μθ 2325

Όστρακο κοιλιάς μικρού 
ανοικτού αγγείου από  
τον Θερμαϊκό Κόλπο ύστερου  
8ου – αρχών 7ου αι. π.Χ.

Ανασκαφικές ενδείξεις

2006. 022065 (1).

Διαστάσεις

σωζ. ύψ.: 0,04μ., σωζ. διάμ.: 
0,046μ., ύψ. χαρ.: 0,032μ.

Μικρό τμήμα κοιλιάς ανοικτού αγγείου συγκολλημένο από δύο όστρακα, 
ένα μικρού και ένα μεσαίου μεγέθους.

Ο πηλός είναι ερυθρόχρωμος ως καστανέρυθρος (2.5ΥR 5/6 ως 5/4) 
και περιέχει ελάχιστα, μικρά λευκά εγκλείσματα και μεγάλη ποσότητα αση-
μόχρωμου μαρμαρυγία.

Ελαφρά καμπύλα τοιχώματα σώματος.
Η εξωτερική επιφάνεια φέρει πλατιά ζώνη από καλοδιατηρημένο 

εξίτηλο, πορτοκαλέρυθρο, αρκετά αραιό γάνωμα. Χαμηλότερα εντοπίζεται 
ελάχιστα σωζόμενη, εδαφόχρωμη ζώνη. Πορτοκαλέρυθρο γάνωμα καλύ-
πτει και την εσωτερική επιφάνεια.

ΕΓΧΑΡΑΚΤΟ (μετά την όπτηση). Αβαθές ακανόνιστο χάραγμα από 
κάθετες, πλάγιες και οριζόντιες τεμνόμενες γραμμές πάνω σε σχήμα ‘C’.
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Μικρό όστρακο σώματος ανοικτού αγγείου.
Ο πηλός είναι ωχροκόκκινος (10R 7/4) με τεφρογάλαζο (GLEY 2 6/1 

10B ως 5B) πυρήνα. Κατά τόπους τρέπεται σε ροδόχρωμο (5YR 7/4) προς 
τις επιφάνειες. Περιέχει ελάχιστα, σκοτεινόχρωμα μικρά εγκλείσματα και 
μεγάλη ποσότητα ασημόχρωμου μαρμαρυγία.

Ελαφρά καμπύλα τοιχώματα σώματος.
Το όστρακο καλύπτεται από εξίτηλο, ανοικτό καστανέρυθρο γάνωμα, 

το οποίο είναι αραιό, φθαρμένο σε μεγάλο τμήμα της εξωτερικής επιφάνει-
ας και αρκετά πυκνό καλοδιατηρημένο στην εσωτερική επιφάνεια.

ΕΓΧΑΡΑΚΤΟ (πριν από την όπτηση). Χάραγμα τριών (ο ένας αποσπα-
σματικά σωζόμενος) οριζόντιων μικρών με αρκετά πλατιά και βαθιά περι-
φέρεια κύκλων, εμπίεστων με το ίδιο εργαλείο, το πέρας του οποίου δεν 
ήταν ούτε επίπεδο ούτε λείο και δεν περιστράφηκε κατά τη χάραξη.

Μικρό όστρακο σώματος ανοικτού αγγείου.
Ο πηλός είναι ροδόχρωμος (7.5ΥR 7/3) και περιέχει ελάχιστα σκοτει-

νόχρωμα και μεμονωμένα λευκά μικρά εγκλείσματα, ένα ανοικτό τεφρό-
χρωμο μεγάλο έγκλεισμα και αρκετή ποσότητα μικρότατων κόκκων ασημό-
χρωμου μαρμαρυγία.

Ελαφρά καμπύλα κάτω τοιχώματα σώματος.
Αρκετά αραιό ιδιαίτερα εξίτηλο γάνωμα, από το οποίο διατηρείται 

μόνο το αποτύπωμα, καλύπτει την εξωτερική και την εσωτερική επιφά-
νεια, με εξαίρεση τη λεπτή εδαφόχρωμη ταινία χαμηλά στην εσωτερική 
επιφάνεια.

ΕΓΧΑΡΑΚΤΟ (μετά την όπτηση). Αβαθές χάραγμα με πλατιά και λε-
πτή γραμμή σε σχήμα ‘πλάγιου κλειστού Υ’ (βλ. αρ. 97 (Μθ 2308) και, π.χ., 
Papadopoulos 1994, 448–451, αρ. Β4, Β9–Β10 και 468. Barton k & Buch-
ner 1995, 166–167, αρ. 24. SEG 47.1488. Kenzelmann Pfyffer, Theurillat 
& Verdan 2005, 69, αρ. 39–40. SEG 55.980. BE 2005.385).

39 Μθ 2344

Όστρακο σώματος μικρού 
ανοικτού αγγείου από  
τον Θερμαϊκό Κόλπο ύστερου  
8ου – μέσου 7ου αι. π.Χ.

Ανασκαφικές ενδείξεις

2004. 032041 (1).

Διαστάσεις

σωζ. ύψ.: 0,021μ., σωζ. διάμ.: 
0,032μ., διάμ. χαρ.: 0,0055μ.

40 Μθ 2384

Όστρακο σώματος μικρού 
ανοικτού αγγείου από  
τον Θερμαϊκό Κόλπο ύστερου  
8ου – αρχών 7ου αι. π.Χ.

Ανασκαφικές ενδείξεις

2004. 032060 (1).

Διαστάσεις

σωζ. ύψ.: 0,03μ., σωζ. διάμ.: 
0,036μ., ύψ. χαρ.: 0,02μ.
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Μεσαίου μεγέθους όστρακο ώμου υδρίας.
Πηλός έντονος ροδοκάστανος (2.5ΥR 5/4) προς την εσωτερική επιφά-

νεια και πιο άτονος (2.5ΥR 5/3) προς την εξωτερική, με παχύ τεφρόχρωμο 
(GLEY 1 5/N) πυρήνα. Καστανόχρωμη (7.5ΥR 5/4) η εξωτερική και η εσω-
τερική επιφάνεια. Ο πηλός περιέχει λίγα μικρά λευκά και σκοτεινόχρωμα 
εγκλείσματα, καθώς και μεγάλη ποσότητα ασημόχρωμου μαρμαρυγία.

Σχεδόν επίπεδα τοιχώματα ώμου.
Η εξωτερική επιφάνεια του αγγείου είναι εδαφόχρωμη, κάπως αδρά 

λειασμένη και κοσμείται με εξίτηλο καστανόχρωμο γάνωμα μέτριας πυ-
κνότητας.

Δύο πλατιές περιθέουσες ταινίες πάνω από αμελή κυματοειδή ταινία. 
Η επικάλυψη μίας από τις δύο σωζόμενες κορυφές της κυματοειδούς από 
την κατώτερη περιθέουσα υποδεικνύουν ότι η δεύτερη σχεδιάστηκε πριν 
από την πρώτη.

ΕΓΧΑΡΑΚΤΟ (μετά την όπτηση). Πάνω στην κυματοειδή ταινία αβα-
θές χάραγμα με τέσσερις λεπτές πλάγιες γραμμές, από τις οποίες οι δύο σε 
σχήμα ‘Χ’ (βλ., π.χ., Papadopoulos 1994, 440–448, αρ. Α1–2, A4, Α9–11, 
Α13, Α18, Α20–22, Α 24–28, Α31–34, Α36, Β1, Β3, Β5–7· 451–452, αρ. Β12–
14 και 467. Csapo, Johnston & Geagan 2000, 121–125, αρ. 44–45, 55, 60, 
64, 67, 69, 70, 72, 74. SEG 53.957. Johnston 2005, 387, αρ. 295. Kenzel-
mann Pfyffer, Theurillat & Verdan 2005, 67, αρ. 27–28· 71–72, αρ. 48· 
53–54. SEG 55.980. BE 2005.385).

41 Μθ 2310

Όστρακο ώμου υδρίας από  
τον Θερμαϊκό Κόλπο ύστερου 
8ου – αρχών 7ου αι. π.Χ.

Ανασκαφικές ενδείξεις

2004. 022049 (1).

Διαστάσεις

σωζ. ύψ.: 0,061μ., σωζ. διάμ.: 
0,058μ., ύψ. χαρ.: 0,011μ.

42 Μθ 2355

Τμήμα λαιμού και χείλους 
υδρίας από τον Θερμαϊκό Κόλπο 
ύστερου 8ου – αρχών 7ου αι. π.Χ.

Ανασκαφικές ενδείξεις

2004. 032048 (1).

Διαστάσεις

σωζ. ύψ.: 0,044μ., σωζ. διάμ. 
χείλους: 0,061μ. (αρχική, κατ’ 
εκτίμηση: 0,14–0,16μ.), ύψ. χαρ.: 
0,018μ.

Μεσαίου μεγέθους όστρακο λαιμού και χείλους υδρίας, με δύο έντονες απο-
κρούσεις στα δύο σωζόμενα πέρατα του χείλους και περιορισμένα ιζήματα 
κατά τόπους.

Ο πηλός είναι ανοικτός ερυθρόχρωμος (2.5ΥR 7/6) ως ροδοκίτρινος 
(5ΥR 7/6) και τρέπεται σε ανοικτό τεφροκάστανο (2.5Υ 6/2) προς την εσω-
τερική επιφάνεια. Η εξωτερική και εσωτερική επιφάνεια είναι ανοικτές 
ωχροκάστανες (10ΥR 7/3 και 8/3 αντίστοιχα). Ο πηλός περιέχει αρκετά μι-
κρά λευκά εγκλείσματα, λίγα σκοτεινόχρωμα και ελάχιστα καστανέρυθρα, 
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μεμονωμένα μεγάλα σκοτεινόχρωμα εγκλείσματα και μεγάλη ποσότητα 
ασημόχρωμου μαρμαρυγία.

Λαιμός με κάθετα τοιχώματα που απολήγουν σε ελαφρώς κυρτό αρ-
κετά λεπτό χείλος.

Αδρολειασμένη η εξωτερική επιφάνεια. Πλατιά ταινία εξίτηλου με-
λανού ως καστανομέλανου, έντονα απολεπισμένου γανώματος καλύπτει το 
εξωτερικό και το εσωτερικό του χείλους.

ΕΓΧΑΡΑΚΤΟ (μετά την όπτηση). Αβαθές και λεπτό χάραγμα κάθετης 
γραμμής (βλ., π.χ., Papadopoulos 1994, 447–448, αρ. Β1, Β3, Β5–7· 451–
452, αρ. Β12–14 και 467. Barton k & Buchner 1995, 166–167, αρ. 24. SEG 
47.1488. Csapo, Johnston & Geagan 2000, 123–125, αρ. 64, 70, 74. SEG 
53.957. Kenzelmann Pfyffer, Theurillat & Verdan 2005, 67, αρ. 30· 70, αρ. 
42· 75, αρ. 63. SEG 55.980. BE 2005.385).

Μεγάλο τμήμα σώματος και κάθετης λαβής υδρίας, τα οποία είναι συγκολ-
λημένα από δεκατρία όστρακα. Τμήμα χείλους και λαιμού που πιθανότατα 
ανήκει στο ίδιο αγγείο είναι συγκολλημένο από δύο όστρακα. Δύο τμήματα 
σώματος, τα οποία πιθανώς ανήκουν στο ίδιο αγγείο, έχουν συγκολληθεί 
από τρία και δύο όστρακα αντίστοιχα, ενώ πέντε όστρακα παραμένουν ασυ-
γκόλλητα. Ελλείπουν πλήρως η βάση και τα κατώτερα τοιχώματα, τμήμα 
του ανώτερου σώματος και του λαιμού καθώς και οι δύο οριζόντιες λαβές.

43 Mθ 2665 + 2360

Τμήμα υδρίας από τον Θερμαϊκό 
Κόλπο ύστερου 8ου – αρχών  
7ου αι. π.Χ.

Ανασκαφικές ενδείξεις

2004. 022045 (2), 022047 (2), 
022059 (3), 022060 (1), 022062 (1), 
032042 (1), 032049 (3), 032050 (3), 
032053 (1), 032054 (3), 032055 (2), 
032056 (1), 032067 (1), 032075 (1).

Διαστάσεις

σωζ. ύψ. σώματος: 0,20μ. (σωζ. 
ύψ. λαιμού: 0,073μ.), σωζ. διάμ.: 
0,267μ., σωζ. διάμ. χείλους: 
0,145μ., διάμ. λαβής: 0,034–
0,035μ., ύψ. χαρ.: 0,03μ. (ράχη 
λαβής), 0,07μ. (γένεση λαβής) 
0,013–0,015μ. (κοιλιά).
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Ο πηλός είναι ερυθρόχρωμος (2.5ΥR 5/6) προς την εξωτερική επιφά-
νεια και τεφροκόκκινος (2.5ΥR 4/2) προς την εσωτερική, με την παρεμβο-
λή ενός σκοτεινού τεφρόχρωμου (5ΥR 4/1) πυρήνα. Σκοτεινή τεφρόχρωμη 
(5ΥR 4/1) η εξωτερική και η εσωτερική επιφάνεια. Σε ορισμένα τμήματα 
η εξωτερική επιφάνεια είναι τεφροκόκκινη ως ροδοκάστανη (5ΥR 5/2 ως 
5/3). Ο πηλός περιέχει λίγα μικρά λευκά εγκλείσματα, μεγάλη ποσότητα 
ασημόχρωμου μαρμαρυγία και μεμονωμένες μεγάλες φολίδες χρυσίζοντος.

Παχύ ωοειδές σώμα με διακριτή την ένωση με τον μέτριου ύψους 
λαιμό, τα τοιχώματα του οποίου ανοίγουν ανεπαίσθητα προς το ελαφρώς 
κυρτό χείλος που παρουσιάζει πεπλατυσμένη ελλειψοειδή ως ορθογώνια 
διατομή. Κάθετη ταινιωτή λαβή εκτείνεται από τον ώμο ως το άνω τμήμα 
του λαιμού.

Η εξωτερική επιφάνεια είναι αδρολειασμένη και κοσμείται με εξίτη-
λο, αρκετά πυκνό μελανό γάνωμα, το οποίο είναι γενικά καλοδιατηρημένο, 
αλλά παρουσιάζει φθορές στη ράχη της λαβής. Μεμονωμένες πλατιές ται-
νίες στη μέγιστη διάμετρο, στη μετάβαση από τον ώμο στον λαιμό και στην 
εξωτερική επιφάνεια του χείλους, ενώ ομάδα τριών ανάλογων ταινιών εντο-
πίζεται αμέσως κάτω από το ύψος της γένεσης της λαβής. Από την κατώτε-
ρη ταινία της ομάδας στον χώρο κάτω από τη λαβή κρέμονται δύο μεγάλα 
καμπυλόγραμμα άγκιστρα. Η ράχη της λαβής φέρει δύο κάθετες κυματο-
ειδείς ταινίες, που διασταυρώνονταν σε δύο σημεία, από τα οποία μόνο το 
κατώτερο σώζεται, ενώ η γένεσή της περιβάλλεται από πλατιά ταινία.

ΕΓΧΑΡΑΚΤΟ (μετά την όπτηση). Ψηλά στη ράχη της λαβής έκκεντρο 
χάραγμα οριζόντιας αρκετά βαθιάς και λεπτής γραμμής. Κοντά στη γένεση 
της λαβής και χαμηλότερα αβαθές και λεπτό χάραγμα σε σχήμα ‘Χ’ με ακανό-
νιστες(;) γραμμές σε γειτονικά σημεία. Σε τμήμα κοιλιάς που πιθανώς ανήκει 
στο ίδιο αγγείο αβαθές και λεπτό χάραγμα έξι(;) κάθετων γραμμών (βλ., π.χ., 
Papadopoulos 1994, 440–448, αρ. Α1–2, A4, Α9–11, Α13, Α18, Α20–22, Α 24–
28, Α31–34, Α36, Β1, Β3, Β5–7· 451–452, αρ. Β12–14 και 467. Csapo, John-
ston & Geagan 2000, 121–125, αρ. 44–45, 55, 60, 64, 67, 69, 70, 72, 74. SEG 
53.957. Johnston 2005, 387, αρ. 295. Kenzelmann Pfyffer, Theurillat & Ver-
dan 2005, 67, αρ. 27–28· 71–72, αρ. 48· 53–54. SEG 55.980. BE 2005.385).

44 Μθ 2346

Όστρακο σώματος κλειστού 
αγγείου μεσαίου μεγέθους από  
τον Θερμαϊκό Κόλπο ύστερου 
8ου – μέσου 7ου αι. π.Χ.

Ανασκαφικές ενδείξεις

2004. 032044 (1).

Διαστάσεις

σωζ. ύψ.: 0,031μ., σωζ. διάμ.: 
0,027μ., ύψ. χαρ.: 0,013μ.

Mικρό όστρακο σώματος κλειστού αγγείου.
Ο πηλός είναι ανοικτός τεφροκάστανος (10ΥR 6/2) και τρέπεται σε 

καστανόχρωμο (7.5ΥR 5/3) προς την εξωτερική επιφάνεια. Περιέχει ελάχι-
στα λευκά και σκοτεινόχρωμα μικρά εγκλείσματα, αλλά και αρκετή ποσότη-
τα ασημόχρωμου μαρμαρυγία.

Ελαφρότατα καμπύλα τοιχώματα σώματος.
Η εξωτερική επιφάνεια είναι εδαφόχρωμη, λειασμένη και κοσμείται 

με εξίτηλο αρκετά πυκνό μελανό καλοδιατηρημένο γάνωμα. Τρεις λεπτές 
περιθέουσες ταινίες αποδίδονται ανάμεσα σε δύο πλατειές.
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ΕΓΧΑΡΑΚΤΟ (μετά την όπτηση). Αβαθές χάραγμα ελαφρά καμπύλων 
γραμμών μέτριου πλάτους σε σχήμα ‘V’ ή ‘Λ’ (βλ., π.χ., Papadopoulos 1994, 
448–451, αρ. Β4, Β9–Β10 και 468. Barton k & Buchner 1995, 166–167, 
αρ. 24. SEG 47.1488. Johnston 2005, 387, αρ. 291. Kenzelmann Pfyffer, 
Theurillat & Verdan 2005, 69, αρ. 39–40. SEG 55.980. BE 2005.385).

45 Μθ 2351

Όστρακο σώματος κλειστού 
αγγείου μεσαίου μεγέθους από  
τον Θερμαϊκό Κόλπο ύστερου 
8ου – αρχών 7ου αι. π.Χ.

Ανασκαφικές ενδείξεις

2004. 032046 (1).

Διαστάσεις

σωζ. ύψ.: 0,044μ., σωζ. διάμ.: 
0,055μ., ύψ. χαρ.: 0,017μ.

Όστρακο σώματος κλειστού αγγείου από το ύψος της μέγιστης διαμέτρου.
Ο πηλός είναι ανοικτός ροδοκάστανος ως ροδοκάστανος (2.5ΥR 

6/4 ως 5/4), με ανοικτό τεφρογάλαζο ως ανοικτό τεφροπράσινο (GLEY 2 
7/1/10G ως 6/1/10G) πυρήνα, και τρέπεται σε ανοικτό καστανόχρωμο 
(7.5ΥR 6/4) προς τις επιφάνειες. Περιέχει αρκετά μικρά λευκά εγκλείσμα-
τα, ελάχιστα σκοτεινόχρωμα και μεμονωμένα καστανέρυθρα και αρκετή 
ποσότητα ασημόχρωμου μαρμαρυγία.

Ελαφρά καμπύλα τοιχώματα σώματος.
Η εξωτερική επιφάνεια κοσμείται με καστανομέλανο γάνωμα κυμαι-

νόμενης πυκνότητας, το οποίο είναι κατά τόπους απολεπισμένο. Εδαφό-
χρωμο το κατώτερο τμήμα του ώμου και ολόβαφη(;) η κοιλιά. Η εσωτερική 
επιφάνεια είναι λειασμένη ανοικτή τεφρόχρωμη (5ΥR 7/1), έχει απολεπιστεί 
προς ορισμένες από τις ακμές και δεν σώζει ίχνη από γραμμές του τροχού.

ΕΓΧΑΡΑΚΤΟ (μετά την όπτηση). Αβαθές και λεπτό χάραγμα πλάγιων και 
παράλληλων μεταξύ τους γραμμών μέτριου πλάτους (βλ., π.χ., Papadopoulos 
1994, 447–448, αρ. Β1, Β3, Β5–7· 451–452, αρ. Β12–14 και 467. Barton k & Bu-
chner 1995, 166–167, αρ. 24. SEG 47.1488. Csapo, Johnston & Geagan 2000, 
123–125, αρ. 64, 70, 74. SEG 53.957. Kenzelmann Pfyffer, Theurillat & Ver-
dan 2005, 67, αρ. 30· 70, αρ. 42· 75, αρ. 63. SEG 55.980. BE 2005.385).

46 Μθ 2375

Όστρακο σώματος κλειστού 
αγγείου μεσαίου μεγέθους από  
τον Θερμαϊκό Κόλπο ύστερου 
8ου – αρχών 7ου αι. π.Χ.

Ανασκαφικές ενδείξεις

2004. 032054 (1).

Διαστάσεις

σωζ. ύψ.: 0,045μ., σωζ. διάμ.: 
0,017μ., ύψ. χαρ.: 0,018μ.

Μικρού προς μεσαίου μεγέθους όστρακο σώματος κλειστού αγγείου.
Ο πηλός είναι ανοικτός καστανόχρωμος (7.5ΥR 6/4) με τεφρόχρωμο 

(7.5ΥR 5/1) πυρήνα και ροδόχρωμη (7.5ΥR 7/4) εσωτερική επιφάνεια. Πε-
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ριέχει λίγα ως αρκετά λευκά και ανοικτά τεφρόχρωμα μικρά εγκλείσματα, 
λίγα σκοτεινόχρωμα μικρά εγκλείσματα και μεγάλη ποσότητα ασημόχρω-
μου μαρμαρυγία.

Ελαφρά καμπύλα τοιχώματα σώματος.
Η εξωτερική επιφάνεια καλύπτεται από εξίτηλο, αρκετά αραιό, ερυ-

θρωπό ως καστανέρυθρο γάνωμα, το οποίο είναι σχεδόν πλήρως απολεπι-
σμένο στο κατώτερο τμήμα του οστράκου, αλλά μόνο ελαφρώς απολεπισμέ-
νο υψηλότερα.

ΕΓΧΑΡΑΚΤΟ (μετά την όπτηση). Στην εξωτερική επιφάνεια αβαθές 
χάραγμα με γραμμές μέτριου πλάτους σε σχήμα ‘V’ ή ‘Λ’: από την αριστερή 
πλάγια σώζεται μόνο το κάτω τμήμα, ενώ στο εσωτερικό της δεξιάς, άλλη 
γραμμή σχεδόν κάθετη (βλ., π.χ., Papadopoulos 1994, 448–451, αρ. Β4, 
Β9–Β10 και 468. Barton k & Buchner 1995, 166–167, αρ. 24. SEG 47.1488. 
Johnston 2005, 387, αρ. 291. Kenzelmann Pfyffer, Theurillat & Verdan 
2005, 69, αρ. 39–40. SEG 55.980. BE 2005.385).

Πέντε συγκολλημένα όστρακα σχηματίζουν τμήμα ώμου κλειστού αγγείου. 
Ένα όστρακο παραμένει ασυγκόλλητο.

Ο πηλός είναι ανοικτός κιτρινοκάστανος ως έντονα ωχροκάστανος 
(10ΥR 6/4 ως 7/4), με τεφρογάλαζο (GLEY 2 5/1 5ΡΒ ως 10B) πυρήνα και 
ανοικτή κιτρινοκάστανη ως ροδόχρωμη (10ΥR 6/4 ως 7.5ΥR 7/4) εσωτερι-
κή επιφάνεια. Περιέχει λίγα σκοτεινόχρωμα μικρά εγκλείσματα, λίγα μεγά-
λα λευκά ως ανοικτά τεφρόχρωμα εγκλείσματα, μεγάλη ποσότητα ασημό-
χρωμου μαρμαρυγία και μεμονωμένες φολίδες χρυσίζοντος.

Έντονα καμπύλα τοιχώματα ώμου.
Η εξωτερική επιφάνεια καλύπτεται από εξίτηλο ερυθρό ως καστανέ-

ρυθρο γάνωμα έντονα απολεπισμένο.
ΕΓΧΑΡΑΚΤΟ (μετά την όπτηση). Ψηλά στον ώμο αβαθές και λεπτό 

χάραγμα με δύο κάθετες παράλληλες μεταξύ τους γραμμές στις οποίες εφά-
πτεται οριζόντια με προέκταση αριστερά σε σχήμα ‘ανάποδου Π’. Χαμηλό-
τερα στον ώμο, αβαθές και λεπτό χάραγμα πλάγιας γραμμής με μικρότερες 
παράλληλές της εκατέρωθεν του κάτω μισού της (βλ., π.χ., Papadopoulos 
1994, 447–448, αρ. Β1, Β3, Β5–7· 451–452, αρ. Β12–14 και 467. Barton
k & Buchner 1995, 166–167, αρ. 24. SEG 47.1488. Csapo, Johnston & 

Geagan 2000, 123–125, αρ. 64, 70, 74. SEG 53.957. Kenzelmann Pfyffer, 
Theurillat & Verdan 2005, 67, αρ. 30· 70, αρ. 42· 75, αρ. 63. SEG 55.980. 
BE 2005.385).

47 Μθ 2378

Τμήμα ώμου κλειστού αγγείου 
αρκετά μεγάλου μεγέθους από  
τον Θερμαϊκό Κόλπο ύστερου 
8ου – αρχών 7ου αι. π.Χ.

Ανασκαφικές ενδείξεις

2004. 022060 (2), 022064 (1), 
022065 (1), 032055 (1), 032061 (1).

Διαστάσεις

σωζ. ύψ.: 0,092μ., σωζ. διάμ.: 
0,093μ., ύψ. χαρ.: 0,009–0,02μ.
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Μικρό όστρακο ώμου κλειστού αγγείου.
Ο πηλός είναι ανοικτός τεφροκάστανος ως ωχροκάστανος (10ΥR 6/2 

ως 6/3) με τεφρόχρωμο (10ΥR 5/1) πυρήνα. Περιέχει λίγα τεφρόχρωμα 
εγκλείσματα μικρού και μεσαίου μεγέθους, λίγα μικρά λευκά και πολύ με-
γάλη ποσότητα ασημόχρωμου μαρμαρυγία.

Σχεδόν επίπεδα τοιχώματα ώμου.
Αδρολειασμένη η εξωτερική επιφάνεια.
ΕΓΧΑΡΑΚΤΟ (μετά την όπτηση). Στο ψηλότερο τμήμα του ώμου αβα-

θές και λεπτό χάραγμα δύο πλάγιων παράλληλων μεταξύ τους γραμμών (βλ., 
π.χ., Papadopoulos 1994, 447–448, αρ. Β1, Β3, Β5–7· 451–452, αρ. Β12–14 
και 467. Barton k & Buchner 1995, 166–167, αρ. 24. SEG 47.1488. Csapo, 
Johnston & Geagan 2000, 123–125, αρ. 64, 70, 74. SEG 53.957. Kenzelmann 
Pfyffer, Theurillat & Verdan 2005, 67, αρ. 30· 70, αρ. 42· 75, αρ. 63. SEG 
55.980. BE 2005.385).

Μεσαίου μεγέθους όστρακο σώματος και 1/3 της λαβής κλειστού αγγείου 
με περιορισμένα ιζήματα στην εσωτερική επιφάνεια.

Ο ανοικτός ροδοκάστανος (5ΥR 7/4) πηλός παρουσιάζει τεφρορόδι-
νο (5ΥR 7/2 ως 6/2) πυρήνα κατά τόπους και έχει ροδόχρωμες (7.5ΥR 7/3 
ως 7/4) επιφάνειες. Περιέχει λίγα μικρά λευκά και σκοτεινόχρωμα εγκλεί-
σματα στο σώμα και περισσότερα στη λαβή, ελάχιστα μεγάλα λευκά και μι-
κρή ποσότητα ασημόχρωμου μαρμαρυγία.

Σώμα με καμπύλα τοιχώματα και οριζόντια λαβή κυκλικής διατομής.
Η εξωτερική επιφάνεια κοσμείται με αραιό ωχροκάστανο (10ΥR 6/3) 

επίχρισμα και ελαφρώς στιλπνό καλοδιατηρημένο μελανό γάνωμα κυμαι-
νόμενης πυκνότητας. Γάνωμα καλύπτει τη ράχη της λαβής και περιβάλλει 
την πρόσφυσή της. Αδρολειασμένη η εσωτερική επιφάνεια.

ΕΓΧΑΡΑΚΤΟ (μετά την όπτηση). Κάτω από την πρόσφυση της λα-
βής αβαθές και λεπτό χάραγμα σε σχήμα ‘C’ (βλ., π.χ., Csapo, Johnston & 
Geagan 2000, 122, αρ. 53. SEG 53.957).

48 Mθ 2386

Όστρακο ώμου κλειστού αγγείου 
μεγάλου μεγέθους από  
τον Θερμαϊκό Κόλπο ύστερου 
8ου – αρχών 7ου αι. π.Χ.

Ανασκαφικές ενδείξεις

2004. 032061 (1).

Διαστάσεις

σωζ. ύψ.: 0,04μ., σωζ. διάμ.: 
0,04μ., ύψ. χαρ.: 0,005–0,02μ.

49 Μθ 2841

Όστρακο σώματος και λαβής 
κλειστού αγγείου μεσαίου 
μεγέθους από τον Θερμαϊκό 
Κόλπο ύστερου 8ου – αρχών  
7ου αι. π.Χ.

Ανασκαφικές ενδείξεις

2004. 032062 (1).

Διαστάσεις

σωζ. ύψ.: 0,052μ., σωζ. διάμ.: 
0,052μ., διάμ. λαβής: 0,019μ., 
διάμ. χαρ.: 0,007μ.



396 

Τμήμα ώμου και σώματος οπισθότμητης πρόχου συγκολλημένο από πέντε 
όστρακα μεσαίου μεγέθους. Αρκετά ακόμα όστρακα, τα οποία ανήκουν πι-
θανώς στο ίδιο αγγείο, φυλάσσονται μαζί του. Ένα εξ αυτών φέρει διαμπερή 
οπή διαμέτρου 0,0035μ. πιθανόν από επισκευή, ενώ άλλα φέρουν αμυδρές 
και ακανόνιστες χαράξεις μάλλον τυχαίες.

50 Μθ 2419

Τμήμα ώμου και σώματος 
οπισθότμητης πρόχου από  
τον Θερμαϊκό Κόλπο ύστερου 
8ου – αρχών 7ου αι. π.Χ.

Ανασκαφικές ενδείξεις

2004. 022058 (2), 032054 (2), 
032055 (1).
Συνανήκουν πιθανότατα και άλλα 
όστρακα
022058 (6), 022059 (4), 022060 
(2), 032026 (2), 032054 (2), 032: 
8,23–8,06μ.

Διαστάσεις

σωζ. ύψ.: 0,08μ., 0,063μ., 0,05μ., 
0,05μ., σωζ. διάμ.: 0,08μ., 0,093μ., 
0,062μ., 0,03μ., ύψ. χαρ.: 0,03–
0,07μ.

Ο πηλός είναι ανοικτός ροδοκάστανος ως ροδοκάστανος (2.5ΥR 6/4 
ως 5/4) με τεφρογάλαζο (GLEY 2 6/1 10B) πυρήνα και ροδοκίτρινη (5ΥR 6/6) 
εσωτερική επιφάνεια. Σε κάποια από τα συνανήκοντα όστρακα, ο πηλός και 
η επιφάνεια παρουσιάζουν τεφρόχρωμες αποχρώσεις λόγω των συνθηκών 
όπτησης. Περιέχει ελάχιστα μικρά σκοτεινόχρωμα εγκλείσματα, μεγάλη πο-
σότητα ασημόχρωμου μαρμαρυγία και μεμονωμένες φολίδες χρυσίζοντος.

Έντονα καμπύλα τοιχώματα.
Η εξωτερική επιφάνεια είναι στιλβωμένη καστανέρυθρη (5ΥR 5/4) 

αλλά σε ορισμένα από τα πιθανώς συνανήκοντα όστρακα τρέπεται σε σκο-
τεινόχρωμη. Η εσωτερική επιφάνεια είναι καλά λειασμένη.

ΕΓΧΑΡΑΚΤΟ (μετά την όπτηση). Αβαθές και λεπτό χάραγμα σε σχή-
μα ‘ανοιχτού U’ με τη δεξιά γραμμή να προεκτείνεται μέχρι το πέρας και 
την αριστερή με επάλληλες χαράξεις. Στο εσωτερικό της δεξιάς γραμμής μη 
εφαπτόμενη κάθετη, ενώ πλάγια γραμμή με καμπυλούμενο άκρο τέμνει 
την αριστερή (βλ., π.χ., Papadopoulos 1994, 447–448, αρ. Β1, Β3, Β5–7· 
451–452, αρ. Β12–14 και 467. Barton k & Buchner 1995, 166–167, αρ. 24. 
SEG 47.1488. Csapo, Johnston & Geagan 2000, 123–125, αρ. 64, 70, 74. 
SEG 53.957. Kenzelmann Pfyffer, Theurillat & Verdan 2005, 67, αρ. 30· 
70, αρ. 42· 75, αρ. 63. SEG 55.980. BE 2005.385).
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Λαβή οπισθότμητης πρόχου σώζεται κατά τα 2/3 μαζί με πολύ μικρό τμήμα 
ώμου στην περιοχή της πρόσφυσης.

Ο πηλός είναι ερυθρόχρωμος (2.5ΥR 5/6) και τρέπεται σε σκοτεινό τε-
φρόχρωμο (GLEY 1 4/ N) προς την εσωτερική επιφάνεια, η οποία πάντως είναι 
ανοικτή καστανοκίτρινη (10ΥR 6/4). Η εξωτερική επιφάνεια είναι σκοτεινή 
τεφρόχρωμη (10ΥR 4/1). Στο σωζόμενο πέρας της λαβής, ο πηλός παρουσι-
άζεται ροδοκάστανος (2.5ΥR 5/4) στον πυρήνα και σκοτεινός τεφρόχρωμος 
(GLEY 1 4/ N) προς τις επιφάνειες. Ο πηλός περιέχει λίγα λευκά και ελάχιστα 
σκοτεινόχρωμα μικρά εγκλείσματα, πολύ μεγάλη ποσότητα κόκκων και φο-
λίδων ασημόχρωμου μαρμαρυγία και ελάχιστη ποσότητα χρυσίζοντος.

Καμπύλα τοιχώματα ώμου, όπου προσφύεται δίδυμη ραβδωτή λαβή, 
η οποία εκτεινόταν στο χείλος.

Αδρολειασμένη η εξωτερική και η εσωτερική επιφάνεια.
ΕΓΧΑΡΑΚΤΟ (μετά την όπτηση). Στο μέσον του ύψους του δεξιού σκέ-

λους της δίδυμης λαβής, λεπτό χάραγμα τριών μικρών σχεδόν παράλληλων 
μεταξύ τους οριζόντιων γραμμών μέτριου βάθους (βλ., π.χ., Papadopoulos 
1994, 447–448, αρ. Β1, Β3, Β5–7· 451–452, αρ. Β12–14 και 467. Barton k & 
Buchner 1995, 166–167, αρ. 24. SEG 47.1488. Csapo, Johnston & Geagan 
2000, 123–125, αρ. 64, 70, 74. SEG 53.957. Kenzelmann Pfyffer, Theurillat 
& Verdan 2005, 67, αρ. 30· 70, αρ. 42· 75, αρ. 63. SEG 55.980. BE 2005.385).

Όστρακο ώμου μεσαίου μεγέθους οπισθότμητης πρόχου με λαβή που σώζε-
ται κατά τα 2/3. Λίγα ίχνη ιζημάτων στο σπάσιμο της λαβής.

Ο πηλός είναι τεφροκόκκινος ως σκοτεινός τεφροκόκκινος (5ΥR 5/2 
ως 4/2) και τρέπεται σε σκοτεινό τεφρόχρωμο (5ΥR 4/1) προς την εσωτερι-
κή επιφάνεια, η οποία πάντως είναι τεφροκάστανη (10ΥR 5/2). Η εξωτερι-
κή επιφάνεια είναι σκοτεινή τεφρόχρωμη (10ΥR 4/1) και τρέπεται σε ανοι-
κτή καστανόχρωμη (7.5ΥR 6/3), σε περιορισμένη περιοχή στο σωζόμενο 
πέρας της λαβής. Στην ίδια περιοχή πάντως, ο ίδιος ο πηλός παρουσιάζεται 
ροδοκάστανος (2.5ΥR 5/4). Ο πηλός περιέχει λίγα λευκά και ελάχιστα κα-
στανόχρωμα ως σκοτεινόχρωμα μικρά εγκλείσματα, μεμονωμένα μεγάλα 
λευκά και ροδόχρωμα εγκλείσματα, πολύ μεγάλη ποσότητα ασημόχρωμου 
μαρμαρυγία και μικρή ποσότητα χρυσίζοντος.

Καμπύλα τοιχώματα ώμου, όπου προσφύεται δίδυμη ραβδωτή λαβή, 
η οποία εκτεινόταν στο χείλος.

Αδρολειασμένη η εξωτερική επιφάνεια. Έντονα ίχνη τροχού στην 
εσωτερική επιφάνεια.

51 Μθ 2837

Τμήμα ώμου και λαβής 
οπισθότμητης πρόχου από  
τον Θερμαϊκό Κόλπο ύστερου 
8ου –  αρχών 7ου αι. π.Χ.

Ανασκαφικές ενδείξεις

2004. 022057 (1).

Διαστάσεις

σωζ. ύψ.: 0,151μ., σωζ. διάμ.: 
0,045μ., διάμ. λαβής (ανά σκέλος): 
0,017–0,018μ., 0,017–0,021μ.,  
ύψ. χαρ.: 0,005–0,007μ.

52 Μθ 2838

Τμήμα ώμου και λαβής 
οπισθότμητης πρόχου από  
τον Θερμαϊκό Κόλπο ύστερου 
8ου – αρχών 7ου αι. π.Χ.

Ανασκαφικές ενδείξεις

2006. 032079 (1).

Διαστάσεις

σωζ. ύψ.: 0,15μ., σωζ. διάμ.: 
0,057μ., διάμ. λαβής (ανά σκέλος): 
0,016μ., 0,017μ., ύψ. χαρ.: 0,006–
0,007μ.
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ΕΓΧΑΡΑΚΤΟ (μετά την όπτηση). Στο μέσον του ύψους του αριστε-
ρού σκέλους της δίδυμης λαβής λεπτό χάραγμα τριών μικρών παράλληλων 
μεταξύ τους πλάγιων γραμμών μέτριου βάθους (βλ., π.χ., Papadopoulos 
1994, 447–448, αρ. Β1, Β3, Β5–7· 451-452, αρ. Β12–14 και 467. Barton
k & Buchner 1995, 166-167, αρ. 24. SEG 47.1488. Csapo, Johnston & 

Geagan 2000, 123–125, αρ. 64, 70, 74. SEG 53.957. Kenzelmann Pfyffer, 
Theurillat & Verdan 2005, 67, αρ. 30· 70, αρ. 42· 75, αρ. 63. SEG 55.980. 
BE 2005.385).

53 Μθ 2309

Όστρακο ώμου κλειστού αγγείου 
μεσαίου μεγέθους από  
τον Θερμαϊκό Κόλπο ύστερου 
8ου – αρχών 7ου αι. π.Χ.

Ανασκαφικές ενδείξεις

2004. 022: ζώνη βόρειας  
πλευράς (1).

Διαστάσεις

σωζ. ύψ.: 0,067μ., σωζ. διάμ.: 
0,063μ., ύψ. χαρ.: 0,051μ.

Μεσαίου μεγέθους όστρακο ώμου κλειστού αγγείου με εκτεταμένα ιζήματα.
Ο πηλός είναι ανοικτός καστανέρυθρος (5ΥR 6/4) προς την εξωτερι-

κή επιφάνεια και καστανόχρωμος (7.5ΥR 5/4) προς την εσωτερική, με τε-
φροκάστανο (2.5Υ 5/2) πυρήνα. Περιέχει ελάχιστα μικρά λευκά εγκλείσμα-
τα και πολύ μεγάλη ποσότητα ασημόχρωμου μαρμαρυγία.

Σχεδόν επίπεδα τοιχώματα ώμου.
Η εξωτερική επιφάνεια είναι λειασμένη.
ΕΓΧΑΡΑΚΤΟ (μετά την όπτηση). Αβαθές και λεπτό μεγάλο χάραγμα: 

μία κάθετη πλαισιώνεται με δύο μικρότερες πλάγιες και παράλληλες μετα-
ξύ τους, με μία από τις οποίες σχηματίζει γωνία (βλ., π.χ., Papadopoulos 
1994, 447–448, αρ. Β1, Β3, Β5–7· 451–452, αρ. Β12–14 και 467. Barton
k & Buchner 1995, 166–167, αρ. 24. SEG 47.1488. Csapo, Johnston & 

Geagan 2000, 123–125, αρ. 64, 70, 74. SEG 53.957. Kenzelmann Pfyffer, 
Theurillat & Verdan 2005, 67, αρ. 30· 70, αρ. 42· 75, αρ. 63. SEG 55.980. 
BE 2005.385).
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Μεσαίου μεγέθους όστρακο ώμου με τη γένεση της λαβής κλειστού αγ-
γείου που φέρει ιζήματα σε τμήμα της εξωτερικής και της εσωτερικής 
επιφάνειας.

Ο πηλός είναι ανοικτός καστανόχρωμος (7.5ΥR 6/4) και παρουσιά-
ζει παχύ τεφρόχρωμο (GLEY 1 5/Ν ως 6/Ν) πυρήνα. Οι δύο επιφάνειες εί-
ναι ανοικτές καστανέρυθρες (5ΥR 6/4). Ο πηλός περιέχει αρκετά καστανό-
χρωμα και λίγα τεφρόχρωμα μικρά εγκλείσματα και πολύ μεγάλη ποσότητα 
ασημόχρωμου μαρμαρυγία, κυρίως σε μορφή κόκκων αλλά και φολίδων.

Καμπύλα τοιχώματα ώμου, στα οποία προσφυόταν οριζόντια λαβή 
κυκλικής διατομής.

Η εξωτερική επιφάνεια είναι αδρολειασμένη.
ΕΓΧΑΡΑΚΤΟ (μετά την όπτηση). Γύρω από τη γένεση της λαβής χά-

ραγμα τριών μέτριου βάθους πλάγιων και λεπτών γραμμών με ελαφρά κα-
μπύλωση (βλ., π.χ., Papadopoulos 1994, 447–448, αρ. Β1, Β3, Β5–7· 451-
452, αρ. Β12–14 και 467. Barton k & Buchner 1995, 166-167, αρ. 24. SEG 
47.1488. Csapo, Johnston & Geagan 2000, 123–125, αρ. 64, 70, 74. SEG 
53.957. Kenzelmann Pfyffer, Theurillat & Verdan 2005, 67, αρ. 30· 70, 
αρ. 42· 75, αρ. 63. SEG 55.980. BE 2005.385).

54 Mθ 2324

Όστρακο ώμου και λαβής 
κλειστού αγγείου αρκετά 
μεγάλου μεγέθους από  
τον Θερμαϊκό Κόλπο ύστερου 
8ου – αρχών 7ου αι. π.Χ.

Ανασκαφικές ενδείξεις

2006. 022065 (1).

Διαστάσεις

σωζ. ύψ.: 0,048μ., σωζ. διάμ.: 
0,052μ., ύψ. χαρ.: 0,022μ.

55 Μθ 2334

Όστρακο ώμου κλειστού αγγείου 
μεσαίου μεγέθους από  
τον Θερμαϊκό Κόλπο ύστερου 
8ου – αρχών 7ου αι. π.Χ.

Ανασκαφικές ενδείξεις

2003. 032028 (1).

Διαστάσεις

σωζ. ύψ.: 0,056μ., σωζ. διάμ.: 
0,052μ., ύψ. χαρ.: 0,023μ.

Μεσαίου μεγέθους όστρακο ώμου κλειστού αγγείου.
Ο πηλός είναι ανοικτός καστανέρυθρος (5ΥR 6/4) και τρέπεται σε ρο-

δοκίτρινο (5ΥR 7/6) προς τις επιφάνειες. Περιέχει αρκετά σκοτεινόχρωμα 
εγκλείσματα μικρού ως μεσαίου μεγέθους και μεγάλη ποσότητα ασημόχρω-
μου μαρμαρυγία.

Ελαφρά καμπύλα τα τοιχώματα του ώμου.
Η εξωτερική επιφάνεια καλύπτεται από καλοδιατηρημένο πυκνό, 

πολύ ανοικτό ωχροκάστανο (10ΥR 8/3) επίχρισμα.
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ΕΓΧΑΡΑΚΤΟ (μετά την όπτηση): Αβαθές και λεπτό χάραγμα δύο πλά-
γιων γραμμών, παράλληλων μεταξύ τους, την κατώτερη των οποίων τέμνουν 
δύο σχήματα ‘κλειστού V’ (βλ., π.χ., Papadopoulos 1994, 447–452, αρ. Β1, 
Β3–7, Β9–10, Β12–14 και 467–468. Barton k & Buchner 1995, 166–167, αρ. 
24. SEG 47.1488. Csapo, Johnston & Geagan 2000, 123–125, αρ. 64, 70, 74. 
SEG 53.957. Kenzelmann Pfyffer, Theurillat & Verdan 2005, 67, αρ. 30· 
70, αρ. 42· 75, αρ. 63. SEG 55.980. BE 2005.385).

Ένα μεγάλο και ένα μικρό όστρακο συγκολλημένα σχηματίζουν το ήμισυ 
σχεδόν κάτω τμήματος αγγείου μετάγγισης. Έντονες φθορές στην περίμε-
τρο της βάσης, αποστρογγυλεμένες ως επί το πλείστον οι ακμές και εκτετα-
μένα ιζήματα σε όλη σχεδόν την επιφάνεια.

Πηλός αρκετά μαλακός, ανοικτός ερυθρόχρωμος (2.5ΥR 6/6), με 
ανοικτή κιτρινοκάστανη ως ωχροκάστανη (10ΥR 6/4 ως 6/3) επιφάνεια. 
Περιέχει λίγα μικρά λευκά εγκλείσματα και μεγάλη ποσότητα ασημόχρω-
μου μαρμαρυγία.

Δακτυλιόσχημη βάση και τοιχώματα που αποκλίνουν έντονα προς 
τα πάνω.

Αδρολειασμένη η εξωτερική επιφάνεια.
ΕΓΧΑΡΑΚΤΟ (μετά την όπτηση). Στην επιφάνεια έδρασης αβαθές και 

λεπτό χάραγμα ακανόνιστου ημικυκλίου, το οποίο τέμνεται από δύο ακα-
νόνιστες γραμμές.

56 Mθ 3196

Κάτω τμήμα αγγείου μετάγγισης
από τον Θερμαϊκό Κόλπο 
ύστερου 8ου – αρχών 7ου αι. π.Χ.

Ανασκαφικές ενδείξεις

2004. 032057 (2).

Διαστάσεις

σωζ. ύψ.: 0,027μ., διάμ. βάσης: 
0,078μ., σωζ. διάμ.: 0,086μ.,  
ύψ. χαρ.: 0,028μ.
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Μικρό τμήμα ώμου κρατηρόσχημου αγγείου συγκολλημένο από δύο μικρά 
όστρακα.

Πηλός ανοικτός ερυθρόχρωμος (2.5ΥR 6/6) ως ροδοκίτρινος (5ΥR 6/6) 
με παχύ ανοικτό τεφρογάλαζο (GLEY 2 7/1 10B) πυρήνα. Περιέχει λίγα μι-
κρά λευκά εγκλείσματα και μεγάλη ποσότητα ασημόχρωμου μαρμαρυγία.

Ελαφρά καμπύλα τοιχώματα σώματος.
Η επιφάνεια καλύπτεται από καλοδιατηρημένο πυκνό, αρκετά στιλ-

πνό καστανέρυθρο επίχρισμα (5ΥR 5/3), ελαφρώς πιο ανοικτόχρωμο και 
αραιό στο εσωτερικό (5ΥR 5/4).

ΕΓΧΑΡΑΚΤΟ (μετά την όπτηση): Στην εσωτερική και στην εξωτερική 
επιφάνεια, καθώς και στις ακμές αμελές και λεπτό χάραγμα πυκνών και ρηχών 
γραμμών σε σχήμα ‘πλέγματος’ (βλ. αρ. 139 και, π.χ., Papadopoulos 1994, 
446, αρ. Α37. Csapo, Johnston & Geagan 2000, 123, αρ. 63. SEG 53.957).

Μικρό όστρακο σώματος αποθηκευτικού αγγείου με λίγα ιζήματα κατά 
τόπους.

Ο πηλός είναι ερυθρόχρωμος (2.5ΥR 5/6), με σκοτεινό τεφροκόκκινο 
(10R 4/1) πυρήνα. Περιέχει λίγα λευκά και σκοτεινόχρωμα μικρά εγκλεί-
σματα, καθώς και μεγάλη ποσότητα ασημόχρωμου μαρμαρυγία.

Ελαφρά καμπύλα τοιχώματα σώματος.

57 Μθ 1220

Μικρό τμήμα ώμου 
κρατηρόσχημου αγγείου 
μεγάλου μεγέθους από  
τον Θερμαϊκό Κόλπο ύστερου 
8ου – αρχών 7ου αι. π.Χ.

Ανασκαφικές ενδείξεις

2006. 022060 (1), 032070 (1).

Διαστάσεις

σωζ. ύψ.: 0,06μ., σωζ. διάμ.: 
0,022μ.

58 Μθ 2287

Όστρακο σώματος 
αποθηκευτικού αγγείου  
μεγάλου μεγέθους από  
τον Θερμαϊκό Κόλπο ύστερου 
8ου – μέσου 7ου αι. π.Χ.

Ανασκαφικές ενδείξεις

2004. 022042 (1).

Διαστάσεις

σωζ. ύψ.: 0,017μ., σωζ. διάμ.: 
0,033μ., ύψ. χαρ.: 0,012μ.
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Η εξωτερική επιφάνεια καλύπτεται από καστανέρυθρο (2.5ΥR 5/4) 
επίχρισμα.

ΕΓΧΑΡΑΚΤΟ (μετά την όπτηση). Στην εσωτερική(;) επιφάνεια αβα-
θές χάραγμα τριών λεπτών γραμμών σε σχήμα ‘VI’.

Μεσαίου μεγέθους όστρακο σώματος κλειστού αγγείου.
Πηλός καστανέρυθρος (2.5ΥR 5/4) με τεφρόχρωμο (10ΥR 6/1) πυρή-

να, λίγα ως αρκετά λευκά και ελάχιστα μελανά μικρά εγκλείσματα, καθώς 
και μεγάλη ποσότητα ασημόχρωμου μαρμαρυγία.

Ελαφρότατα καμπύλα τοιχώματα σώματος.
Η εξωτερική επιφάνεια καλύπτεται από πυκνή καλοδιατηρημένη 

ανοικτή καστανέρυθρη στίλβωση (5ΥR 6/4), με έντονα ίχνη εργαλείου σε 
οριζόντια διεύθυνση.

ΕΓΧΑΡΑΚΤΟ (μετά την όπτηση). Αβαθές και πρόχειρο χάραγμα σε 
σχήμα ‘Y’ με ελαφρά καμπύλες γραμμές και μία γραμμή πάνω δεξιά, με 
κλίση προς τα δεξιά.

59 Μθ 2292

Όστρακο σώματος κλειστού 
αγγείου μεγάλου μεγέθους από  
τον Θερμαϊκό Κόλπο ύστερου 
8ου – αρχών 7ου αι. π.Χ.

Ανασκαφικές ενδείξεις

2004. 022047 (1).

Διαστάσεις

σωζ. ύψ.: 0,05μ., σωζ. διάμ.: 
0,058μ., ύψ. χαρ.: 0,02–0,025μ.

60 Μθ 2297

Όστρακο ώμου κλειστού αγγείου 
μεσαίου μεγέθους από  
τον Θερμαϊκό Κόλπο ύστερου 
8ου – αρχών 7ου αι. π.Χ.

Ανασκαφικές ενδείξεις

2006. 022068 (1).

Διαστάσεις

σωζ. ύψ.: 0,032μ., σωζ. διάμ.: 
0,025μ., ύψ. χαρ.: 0,017μ.

Μικρό όστρακο ώμου κλειστού αγγείου.
Ο πηλός είναι ερυθρόχρωμος (2.5ΥR 5/6) με τεφρόχρωμο (2.5Υ 6/1) 

πυρήνα και καστανέρυθρη (5ΥR 5/4) εσωτερική επιφάνεια. Περιέχει λίγα 
λευκά και ελάχιστα σκοτεινόχρωμα μικρά εγκλείσματα, καθώς και μεγάλη 
ποσότητα ασημόχρωμου μαρμαρυγία.

Σχεδόν επίπεδα τοιχώματα ώμου.
Η εξωτερική επιφάνεια καλύπτεται από αρκετά καλοδιατηρημένο 

καστανόχρωμο (7.5ΥR 5/2) επίχρισμα μέτριας πυκνότητας.
ΕΓΧΑΡΑΚΤΟ (μετά την όπτηση). Αβαθές και λεπτό χάραγμα γραμμών 

σε σχήμα ‘πλάγιου Υ’.
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Μικρό όστρακο ώμου κλειστού αγγείου.
Ο πηλός είναι ερυθρωπός (2.5ΥR 5/6) με ανοικτό τεφροκάστανο (2.5Υ 

6/2) πυρήνα. Περιέχει αρκετά μικρά λευκά και σκοτεινόχρωμα εγκλείσμα-
τα, πολλά λευκά και αρκετά σκοτεινόχρωμα μεγάλα εγκλείσματα, καθώς 
και αρκετή ως μεγάλη ποσότητα μικρότατων κόκκων ασημόχρωμου μαρ-
μαρυγία.

Ελαφρά καμπύλα τοιχώματα ώμου.
Η εξωτερική επιφάνεια καλύπτεται από καλοδιατηρημένο, πυκνό 

σκοτεινό τεφρόχρωμο (10ΥR 4/1) επίχρισμα.
ΕΓΧΑΡΑΚΤΟ (μετά την όπτηση). Αβαθές χάραγμα με μικρές και στε-

νές ελαφρά καμπύλες γραμμές σε σχήμα ‘F’ του οποίου η πάνω οριζόντια 
προεκτείνεται αριστερά.

Μικρό όστρακο σώματος κλειστού αγγείου.
Ο πηλός είναι ανοικτός ερυθρόχρωμος (2.5ΥR 6/6) και περιέχει πολύ 

μεγάλη ποσότητα ασημόχρωμου μαρμαρυγία.
Ελαφρότατα καμπύλα τοιχώματα σώματος.
Η εξωτερική επιφάνεια καλύπτεται από καλοδιατηρημένο, πυκνό τε-

φρόχρωμο (7.5ΥR 5/1) επίχρισμα.
ΕΓΧΑΡΑΚΤΟ (μετά την όπτηση). Αβαθές χάραγμα με μία πλατιά και 

μία στενή γραμμή σε σχήμα ‘Χ’ (βλ., π.χ., Papadopoulos 1994, 440–447, αρ. 
Α1–2, A4, Α9–11, Α13, Α18, Α20–22, Α24–28, Α31–34 και Α36. Csapo, John-
ston & Geagan 2000, 121–125, αρ. 44–45, 55, 60, 67, 69, 72, 74. SEG 53.957. 
Johnston 2005, 387, αρ. 295. Kenzelmann Pfyffer, Theurillat & Verdan 
2005, 67, αρ. 27–28· 71–72, αρ. 48· 53–54. SEG 55.980. BE 2005.385). Στην 
εσωτερική επιφάνεια τρεις κάθετες λεπτές γραμμές, από τις οποίες οι δύο 
ακραίες μεγάλες και η κεντρική μικρότερη, πιθανότατα προκλήθηκαν κατά 
την κατασκευή του αγγείου και δεν εκλαμβάνονται ως χαράγματα.

61 Μθ 2313

Όστρακο σώματος κλειστού 
αγγείου μεγάλου μεγέθους από 
τον Θερμαϊκό Κόλπο ύστερου 
8ου – αρχών 7ου αι. π.Χ.

Ανασκαφικές ενδείξεις

2004. 022051 (1).

Διαστάσεις

σωζ. ύψ.: 0,042μ., σωζ. διάμ.: 
0,032μ., ύψ. χαρ.: 0,011μ.

62 Μθ 2315

Όστρακο ώμου κλειστού αγγείου 
μεσαίου μεγέθους από  
τον Θερμαϊκό Κόλπο ύστερου 
8ου – αρχών 7ου αι. π.Χ.

Ανασκαφικές ενδείξεις

2004. 022055 (1).

Διαστάσεις

σωζ. ύψ.: 0,022μ., σωζ. διάμ.: 
0,027μ., ύψ. χαρ.: 0,01μ.
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Μικρό όστρακο σώματος κρατηρόσχημου αγγείου με αρκετά ιζήματα στις 
ακμές.

Ο πηλός είναι ερυθρόχρωμος (2.5ΥR 5/6) και περιέχει μεγάλη ποσό-
τητα ασημόχρωμου μαρμαρυγία.

Κάθετα τοιχώματα σώματος.
Η εξωτερική επιφάνεια καλύπτεται από αρκετά πυκνό και στιλπνό, 

ανοικτό καστανόχρωμο (7.5ΥR 6/3) επίχρισμα, το οποίο έχει απολεπιστεί 
σε σημαντικό τμήμα. Η εσωτερική επιφάνεια καλύπτεται από αραιό, ανοι-
κτό ροδοκάστανο (5ΥR 6/3) επίχρισμα, το οποίο είναι κατά τόπους ελαφρά 
απολεπισμένο και δεν σώζει ίχνη τροχού.

ΕΓΧΑΡΑΚΤΟ (μετά την όπτηση). Αβαθές και λεπτό χάραγμα οριζόντι-
ας γραμμής εφαπτόμενης με άλλη μικρότερη και πλατύτερη (βλ., π.χ., Pa-Pa-
padopoulos 1994, 447–448, αρ. Β1, Β3, Β5–7· 451–452, αρ. Β12–14 και 467. 
Barton k & Buchner 1995, 166–167, αρ. 24. SEG 47.1488. Csapo, Johnston 
& Geagan 2000, 123–125, αρ. 64, 70, 74. SEG 53.957. Kenzelmann Pfyffer, 
Theurillat & Verdan 2005, 67, αρ. 30· 70, αρ. 42· 75, αρ. 63. SEG 55.980. 
BE 2005.385).

63 Μθ 2343

Όστρακο σώματος 
κρατηρόσχημου αγγείου 
μεγάλου μεγέθους από  
τον Θερμαϊκό Κόλπο ύστερου 
8ου – μέσου 7ου αι. π.Χ.

Ανασκαφικές ενδείξεις

2004. 032041 (1).

Διαστάσεις

σωζ. ύψ.: 0,02μ., σωζ. διάμ.: 
0,034μ., ύψ. χαρ.: 0,003–0,019μ.

64 Μθ 2348

Όστρακο σώματος 
κρατηρόσχημου αγγείου 
μεσαίου μεγέθους από  
τον Θερμαϊκό Κόλπο ύστερου 
8ου – μέσου 7ου αι. π.Χ.

Ανασκαφικές ενδείξεις

2004. 032044 (1).

Διαστάσεις

σωζ. ύψ.: 0,039μ., σωζ. διάμ.: 
0,036μ., ύψ. χαρ.: 0,01–0,018μ.

Μικρό όστρακο σώματος κρατηρόσχημου αγγείου, με έντονες φθορές σε μικρό 
τμήμα της εξωτερικής επιφάνειας και ελαφρές σε τμήμα της εσωτερικής.

Ο πηλός είναι ανοικτός ερυθρόχρωμος (2.5ΥR 6/6), με σκοτεινό τε-
φρόχρωμο ως τεφρόχρωμο (GLEY 1 4/Ν ως 5/Ν) πυρήνα και μεγάλη ποσό-
τητα ασημόχρωμου μαρμαρυγία.

Ελαφρά καμπύλα τοιχώματα σώματος.
Η εξωτερική επιφάνεια καλύπτεται από καλοδιατηρημένο πυκνό, τε-

φροκόκκινο ως καστανέρυθρο (2.5ΥR 5/2 ως 5/3) επίχρισμα και η εσωτε-
ρική από καστανέρυθρο (2.5ΥR 5/4). Η εξωτερική επιφάνεια σώζει αδρά 
ίχνη λείανσης.

ΕΓΧΑΡΑΚΤΟ (μετά την όπτηση). Αβαθές χάραγμα τριών πλάγιων μέ-
τριου πλάτους γραμμών τεμνόμενων από δύο κάθετες, οι οποίες σχηματί-
ζουν αδιάγνωστο ‘σύμβολο’.
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Μικρό όστρακο σώματος κλειστού αγγείου.
Ο πηλός είναι ανοικτός καστανόχρωμος (7.5ΥR 6/4 ως 6/3) με τε-

φρογάλαζο (GLEY 2 6/1 10BG) πυρήνα. Περιέχει ελάχιστα μικρά λευκά 
εγκλείσματα, αρκετή ποσότητα ασημόχρωμου μαρμαρυγία και μία φολίδα 
χρυσίζοντος.

Ελαφρότατα καμπύλα τοιχώματα σώματος. 
Καλοδιατηρημένο πυκνό, σκοτεινό τεφρόχρωμο (7.5ΥR 4/1) επίχρι-

σμα καλύπτει την εξωτερική επιφάνεια.
ΕΓΧΑΡΑΚΤΟ (μετά την όπτηση). Αβαθές και λεπτό χάραγμα σε σχή-

μα ‘ανάποδου F’.

Πολύ μικρό όστρακο σώματος κλειστού αγγείου.
Ο πηλός είναι ανοικτός ερυθρόχρωμος (2.5ΥR 6/6) με ανοικτή ρο-

δοκάστανη (5ΥR 6/3) εσωτερική επιφάνεια. Περιέχει λίγα λευκά και ανοι-
κτά τεφρόχρωμα μικρά εγκλείσματα, λίγα μεγάλα λευκά εγκλείσματα, αρ-
κετή ποσότητα ασημόχρωμου μαρμαρυγία και ελάχιστη ποσότητα χρυσί-
ζοντος.

Ελαφρότατα καμπύλα τοιχώματα σώματος. 
Η εξωτερική επιφάνεια καλύπτεται από καλοδιατηρημένο, αρκετά 

πυκνό σκοτεινό τεφρόχρωμο (7.5ΥR 4/1) επίχρισμα.
ΕΓΧΑΡΑΚΤΟ (μετά την όπτηση). Αβαθές και λεπτό χάραγμα σε σχή-

μα ‘πλάγιου Λ’ (βλ., π.χ., Papadopoulos 1994, 448–451, αρ. Β4, Β9–Β10 και 
468. Barton k & Buchner 1995, 166–167, αρ. 24. SEG 47.1488. Kenzel-
mann Pfyffer, Theurillat & Verdan 2005, 69, αρ. 39–40. SEG 55.980. BE 
2005.385).

66 Μθ 2388

Όστρακο σώματος μικρού 
κλειστού αγγείου από  
τον Θερμαϊκό Κόλπο ύστερου 
8ου – αρχών 7ου αι. π.Χ.

Ανασκαφικές ενδείξεις

2004. 032061 (1).

Διαστάσεις

σωζ. ύψ.: 0,024μ., σωζ. διάμ.: 
0,02μ., ύψ. χαρ.: 0,005μ.

65 Mθ 2380

Όστρακο σώματος κλειστού 
αγγείου μεσαίου μεγέθους από  
τον Θερμαϊκό Κόλπο ύστερου 
8ου – αρχών 7ου αι. π.Χ.

Ανασκαφικές ενδείξεις

2004. 032056 (1).

Διαστάσεις

σωζ. ύψ.: 0,011μ., σωζ. διάμ.: 
0,015μ., ύψ. χαρ.: 0,004μ.
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Μεσαίου μεγέθους όστρακο σώματος κλειστού αγγείου.
Ο πηλός είναι ανοικτός ερυθρόχρωμος ως ερυθρόχρωμος (2.5ΥR 6/6 

ως 5/6) και περιέχει λίγα λευκά και ελάχιστα σκοτεινόχρωμα μικρά εγκλεί-
σματα, πολύ μεγάλη ποσότητα ασημόχρωμου μαρμαρυγία και μικρή ως αρ-
κετή ποσότητα χρυσίζοντος.

Σχεδόν κάθετα τοιχώματα σώματος.
Η εξωτερική επιφάνεια καλύπτεται από τεφρόχρωμο ως σκοτεινό τε-

φρόχρωμο (10ΥR 5/1 ως 4/1) επίχρισμα.
ΕΓΧΑΡΑΚΤΟ (μετά την όπτηση). Αβαθές και λεπτό χάραγμα σε σχή-

μα ‘Χ’ (βλ., π.χ., Papadopoulos 1994, 440–447, αρ. Α1–2, A4, Α9–11, Α13, 
Α18, Α20–22, Α 24–28, Α31–34 και Α36. Csapo, Johnston & Geagan 2000, 
121–125, αρ. 44–45, 55, 60, 67, 69, 72, 74. SEG 53.957. Kenzelmann 
Pfyffer, Theurillat & Verdan 2005, 67, αρ. 27–28· 71–72, αρ. 48· 53–54. 
SEG 55.980. BE 2005.385).

67 Μθ 2398

Όστρακο σώματος κλειστού 
αγγείου μεγάλου μεγέθους από  
τον Θερμαϊκό Κόλπο ύστερου 
8ου – αρχών 7ου αι. π.Χ.

Ανασκαφικές ενδείξεις

2006. 032080 (1).

Διαστάσεις

σωζ. ύψ.: 0,058μ., σωζ. διάμ.: 
0,035μ., ύψ. χαρ.: 0,02μ.

68 Mθ 2408

Όστρακο σώματος μικρού 
κλειστού αγγείου από  
τον Θερμαϊκό Κόλπο ύστερου 
8ου – αρχών 7ου αι. π.Χ.

Ανασκαφικές ενδείξεις

2004. 032086 (1).

Διαστάσεις

σωζ. ύψ.: 0,042μ., σωζ. διάμ.: 
0,039μ., ύψ. χαρ.: 0,03μ.

Μικρό όστρακο σώματος κλειστού αγγείου.
Ο πηλός είναι ερυθρόχρωμος (2.5ΥR 5/6) και τρέπεται σε καστανό-

χρωμο (7.5ΥR 4/2 ως 5/2) προς τις επιφάνειες. Περιέχει ελάχιστα σκοτεινό-
χρωμα και μεμονωμένα λευκά μικρά εγκλείσματα, ελάχιστα λευκά και ένα 
καστανέρυθρο μεγάλο έγκλεισμα, μεγάλη ποσότητα ασημόχρωμου μαρμα-
ρυγία και ελάχιστη χρυσίζοντος.

Έντονα καμπύλα τοιχώματα σώματος.
Η εξωτερική επιφάνεια καλύπτεται από σκοτεινό τεφρόχρωμο (7.5ΥR 

4/1) επίχρισμα.
ΕΓΧΑΡΑΚΤΟ (μετά την όπτηση). Αβαθές και λεπτό χάραγμα από έξι 

ελαφρώς πλάγιες προς τα αριστερά γραμμές (βλ., π.χ., Papadopoulos 1994, 
447–448, αρ. Β1, Β3, Β5–7· 451–452, αρ. Β12–14 και 467. Barton k & Buch-
ner 1995, 166–167, αρ. 24. SEG 47.1488. Csapo, Johnston & Geagan 2000, 
123–125, αρ. 64, 70, 74. SEG 53.957. Kenzelmann Pfyffer, Theurillat & 
Verdan 2005, 67, αρ. 30· 70, αρ. 42· 75, αρ. 63. SEG 55.980. BE 2005.385). 
Κυκλική διαμπερής οπή διαμέτρου 0,0026μ. στο πάνω τμήμα εφάπτεται σε 
μία από τις χαράξεις, χωρίς να είναι βέβαιο αν αυτή αντιπροσωπεύει επιδι-
όρθωση του αγγείου ή δεύτερη χρήση του οστράκου.
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Μεσαίου μεγέθους όστρακο σώματος κλειστού αγγείου.
Ο πηλός είναι τεφροκόκκινος ως ερυθρόχρωμος (10R 5/4 ως 5/6) 

με τεφρογάλαζο (GLEY 2 6/1 5Β) πυρήνα. Περιέχει πολύ μεγάλη ποσότητα 
ασημόχρωμου μαρμαρυγία.

Ελαφρά καμπύλα τοιχώματα σώματος.
Η εξωτερική επιφάνεια καλύπτεται από φθαρμένο τεφρόχρωμο ως 

τεφροκάστανο (10ΥR 5/1 ως 5/2) γάνωμα μέτριας πυκνότητας και διατηρεί 
ίχνη από τη διαδικασία επεξεργασίας της.

ΕΓΧΑΡΑΚΤΟ (μετά την όπτηση): Αβαθές χάραγμα δύο μη εφαπτόμε-
νων πλάγιων γραμμών μέτριου πλάτους σε σχήμα ‘Λ’, από τις οποίες η δεξιά 
τέμνεται από μικρότερη οριζόντια (βλ., π.χ., Papadopoulos 1994, 440–441, 
αρ. Α3 και Α7–12· 444–445, αρ. Α14–17· 448–451, αρ. Β4, Β9–Β10 και 468. 
Barton k & Buchner 1995, 166–167, αρ. 24. SEG 47.1488. Csapo, Johnston 
& Geagan 2000, 117, αρ. 25· 120, αρ. 37. SEG 53.957. Kenzelmann Pfyffer, 
Theurillat & Verdan 2005, 69, αρ. 39–40. SEG 55.980. BE 2005.385).

70 Μθ 2240

Τμήμα λαιμού και χείλους 
‘μεθωναίου’ αμφορέα ύστερου 
8ου – αρχών 7ου αι. π.Χ.

Ανασκαφικές ενδείξεις

2003, 2004. 032027 (1), 032064 (1).

Διαστάσεις

σωζ. ύψ.: 0,07μ., σωζ. διάμ. χείλους: 
0,104μ. (αρχική, κατ’ εκτίμηση: 
0,17μ.), ύψ. χαρ.: 0,01μ.

69 Μθ 3199

Όστρακο σώματος κλειστού 
αγγείου μεγάλου μεγέθους από  
τον Θερμαϊκό Κόλπο ύστερου 
8ου – αρχών 7ου αι. π.Χ.

Ανασκαφικές ενδείξεις

2004. 022/Τ14 (1).

Διαστάσεις

σωζ. ύψ.: 0,021μ., σωζ. διάμ.: 
0,055μ., ύψ. χαρ.: 0,042–0,052μ.

Δύο όστρακα μικρού και μεσαίου μεγέθους συγκολλημένα σχηματίζουν το 
1/6 της περιφέρειας του χείλους και μικρό τμήμα λαιμού και χείλους αμ-
φορέα. Το μεγαλύτερο όστρακο φέρει έντονα ίχνη καύσης στην εξωτερική 
επιφάνεια.

Ο πηλός είναι ανοικτός ερυθροκάστανος (2.5ΥR 6/4) και τρέπεται 
κατά τόπους σε ωχροκάστανο ως τεφροκάστανο (2.5ΥR 6/3 ως 5/2) με ανοι-
κτή καστανόχρωμη (7.5ΥR 6/4) εσωτερική επιφάνεια. Περιέχει λίγα λευκά 
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και ελάχιστα σκοτεινόχρωμα μικρά εγκλείσματα, μεμονωμένα μεγάλα λευ-
κά εγκλείσματα και μεγάλη ποσότητα ασημόχρωμου μαρμαρυγία.

Τα κάθετα τοιχώματα του λαιμού απολήγουν σε αποστρογγυλεμένο 
χείλος με λοξή, σχεδόν επίπεδη κάτω επιφάνεια. Τη γένεση του χείλους δι-
ατρέχει χαμηλός ανάγλυφος δακτύλιος.

Η εξωτερική επιφάνεια είναι εδαφόχρωμη και λειασμένη (η λείανση 
εκτείνεται και στο εσωτερικό του λαιμού) και φέρει ερυθροκάστανο, εξίτη-
λο γάνωμα μέτριας πυκνότητας. Ταινία στο άνω πέρας του λαιμού και δύο 
ακόμη ταινίες στην εξωτερική επιφάνεια του χείλους, η κατώτερη από τις 
οποίες αμελής.

ΕΓΧΑΡΑΚΤΟ (μετά την όπτηση). Στον λαιμό αβαθές χάραγμα μέτριου 
πλάτους σε σχήμα ‘Γ επί τα λαιά’.

Λαβή αμφορέα σώζεται σχεδόν πλήρης, μαζί με μικρό τμήμα ώμου στην 
περιοχή της γένεσής της.

Ο πηλός είναι ροδοκάστανος (2.5ΥR 5/4) ως ροδοκίτρινος (5ΥR 6/6) 
με ωχροκάστανη (10ΥR 7/4) εξωτερική επιφάνεια. Περιέχει λίγα μικρά σκο-
τεινόχρωμα εγκλείσματα, ελάχιστα μεγάλα λευκά εγκλείσματα, πάρα πολύ 
μεγάλη ποσότητα ασημόχρωμου μαρμαρυγία σε μορφή φολίδων αλλά κυρί-
ως κόκκων και ελάχιστες φολίδες χρυσίζοντος.

Κάθετη λαβή ελλειψοειδούς διατομής εκτεινόταν από τον ώμο στον 
λαιμό.

Η εξωτερική επιφάνεια είναι λειασμένη εδαφόχρωμη, κατά τόπους 
απολεπισμένη, και κοσμείται με αρκετά αραιό ως αραιό καστανόχρωμο γά-
νωμα, το οποίο έχει απολεπιστεί κατά τόπους ελαφρώς ως έντονα. Πλατιά 
κάθετη ταινία κοσμεί τη ράχη της λαβής και πλατύτερη ταινία περιβάλλει 
τη γένεσή της, ενώ ίχνη άλλης ανάλογης ταινίας διατηρούνται στο άνω πέ-
ρας της λαβής. Δύο τυχαίες κηλίδες γανώματος χαμηλά, στην εσωτερική 
όψη της λαβής.

ΕΓΧΑΡΑΚΤΟ (μετά την όπτηση). Στο μέσον περίπου του ύψους της 
λαβής αβαθές και λεπτό χάραγμα σε σχήμα ‘Λ’ και στο εσωτερικό της δε-
ξιάς πλάγιας γραμμής μικρότερο σχήμα ‘Λ’ (βλ., π.χ., Papadopoulos 1994, 
448–451, αρ. Β4, Β9–Β10 και 468. Barton k & Buchner 1995, 166–167, αρ. 
24. SEG 47.1488. Kenzelmann Pfyffer, Theurillat & Verdan 2005, 69, αρ. 
39–40. SEG 55.980. BE 2005.385).

71 Μθ 2383

Λαβή ‘μεθωναίου’ αμφορέα 
ύστερου 8ου – αρχών 7ου αι. π.Χ.

Ανασκαφικές ενδείξεις

2004. 032059 (1).

Διαστάσεις

σωζ. ύψ.: 0,017μ., σωζ. διάμ.: 
0,064μ., διάμ. λαβής: 0,034–
0,036μ., ύψ. χαρ.: 0,025μ.
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Οκτώ όστρακα μεσαίου κυρίως μεγέθους συγκολλημένα σχηματίζουν τμή-
μα αμφορέα: το ήμισυ της περιφέρειας του λαιμού και του χείλους, ελάχι-
στο τμήμα του ώμου και μία λαβή.

Ο πηλός είναι ερυθρός ως ανοικτός ερυθρόχρωμος (2.5ΥR 5/6 ως 
6/6) και τρέπεται σε ανοικτό τεφροκάστανο (10ΥR 6/2) στην εσωτερική 
και στην εξωτερική επιφάνεια, οι οποίες έχουν αλλοιωθεί χρωματικά στο 
μεγαλύτερο τμήμα και παρουσιάζονται τεφρόχρωμες (10ΥR 5/1). Ο πηλός 
περιέχει λίγα σκοτεινόχρωμα και αρκετά λευκά μικρά εγκλείσματα, αρκετά 
μεγάλα λευκά αποστρογγυλεμένα εγκλείσματα και μεγάλη ποσότητα αση-
μόχρωμου μαρμαρυγία.

Αυλάκωση διατρέχει τη μετάβαση από τον ώμο στον βραχύ λαιμό, 
τα τοιχώματα του οποίου ανοίγουν προς τα πάνω. Στο μέσον του ύψους 
του λαιμού εντοπίζονται τρεις οριζόντιες αβαθείς, αλλά αρκετά πλατιές 
αυλακώσεις, οι οποίες εναλλάσσονται με δύο αρκετά υψηλούς ανάγλυ-
φους δακτυλίους με επίπεδη επιφάνεια (οι δακτύλιοι προέκυψαν από 

72 Mθ 2428

Τμήμα λαιμού και ώμου 
‘μεθωναίου’ αμφορέα ύστερου 
8ου – αρχών 7ου αι. π.Χ.

Ανασκαφικές ενδείξεις

2003, 2004. 022050 (3), 032030 (1), 
032037 (1), 032048 (1), 032054 (1).

Διαστάσεις

σωζ. ύψ.: 0,142μ., διάμ. χείλους: 
0,175μ., ύψ. χαρ.: 0,006–0,01μ.
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την απόδοση των αυλακώσεων). Παχύ χείλος κυκλικής διατομής, με 
δύο αβαθείς αυλακώσεις στην κάτω επιφάνεια, αμέσως υψηλότερα από 
την ένωση με τον λαιμό. Κάθετη λαβή πεπλατυσμένης ελλειψοειδούς 
διατομής εκτείνεται από τον ώμο στο μέσον του λαιμού και φέρει κά-
θετη ανάγλυφη νεύρωση στο μέσον της ράχης. Αρκετά βαθιά κοιλότητα 
ελλειψοειδούς διατομής εντοπίζεται στην εσωτερική επιφάνεια του λαι-
μού, στο ύψος της πρόσφυσης της λαβής. Η οπή προκλήθηκε πιθανό-
τατα από το δάκτυλο του κεραμέα, κατά τη διαδικασία της επικόλλησης 
της λαβής.

Η εξωτερική επιφάνεια είναι εδαφόχρωμη λειασμένη (η λείανση 
εκτείνεται και στο εσωτερικό του λαιμού) και κοσμείται με μελανό, εξίτη-
λο, αρκετά πυκνό γάνωμα, το οποίο έχει απολεπιστεί αρκετά στο χείλος και 
στο μέσον περίπου της ράχης της λαβής. Πλατιά ταινία στη μετάβαση από 
τον ώμο στον λαιμό και άλλες ανάλογες στο άνω πέρας του λαιμού και στην 
εξωτερική/άνω επιφάνεια του χείλους. Οριζόντια πλατιά και βραχεία ται-
νία κοσμεί την πρόσφυση της λαβής στον λαιμό και εφάπτεται με κάθετη 
πλατιά ταινία που διατρέχει τη ράχη της λαβής ελαφρώς έκκεντρα, αμέσως 
δεξιά της κεντρικής νεύρωσης.

ΕΓΧΑΡΑΚΤΟ (μετά την όπτηση). Στις πλαϊνές επιφάνειες της λαβής, 
αβαθές και λεπτό χάραγμα τριών πλάγιων παράλληλων μεταξύ τους γραμ-
μών (βλ., π.χ., Papadopoulos 1994, 447–448, αρ. Β1, Β3, Β5–7· 451–452, αρ. 
Β12–14 και 467. Barton k & Buchner 1995, 166–167, αρ. 24. SEG 47.1488. 
Csapo, Johnston & Geagan 2000, 123–125, αρ. 64, 70, 74. SEG 53.957. Ken-
zelmann Pfyffer, Theurillat & Verdan 2005, 67, αρ. 30· 70, αρ. 42· 75, αρ. 
63. SEG 55.980. BE 2005.385). Στο κέντρο της ράχης της λαβής, δύο αρκετά 
μικρές οπές κυκλικής διατομής σε οριζόντια διάταξη (βλ., π.χ., Csapo, John-π.χ., Csapo, John-
ston & Geagan 2000, 117, αρ. 25· 120–121, αρ. 39, 44. SEG 53.957. John-
ston 2005, 346–347, αρ. 136, fig. 16). Στην εσωτερική επιφάνεια της λαβής 
αβαθές και λεπτό χάραγμα γραμμής.

73 Mθ 2429

Τμήμα λαιμού και ώμου 
‘μεθωναίου’ αμφορέα ύστερου 
8ου – αρχών 7ου αι. π.Χ.

Ανασκαφικές ενδείξεις

2004, 2006. 022062 (2), 032060 (1), 
032071 (1).

Διαστάσεις

σωζ. ύψ.: 0,177μ., σωζ. διάμ. 
χείλους: 0,162μ. (αρχική, κατ’ 
εκτίμηση: 0,18μ.), ύψ. χαρ.: 0,022–
0,031μ.

Έξι όστρακα μεσαίου κυρίως μεγέθους συγκολλημένα σχηματίζουν τα 2/5 
της περιφέρειας του λαιμού και του χείλους και μία λαβή με ελάχιστο τμήμα 
του ώμου αμφορέα.

Πηλός ανοικτός ερυθρωπός ως ανοικτός ερυθροκάστανος (2.5ΥR 6/6 
ως 6/4) με ανοικτή ωχροκάστανη (10ΥR 7/4) εξωτερική επιφάνεια και ρο-
δόχρωμη (7.5ΥR 7/4) εσωτερική. Περιέχει λίγα μικρά λευκά εγκλείσματα, 
λίγα μεγάλα λευκά γωνιώδη εγκλείσματα, μικρή ποσότητα χρυσίζοντος και 
μεγάλη ποσότητα ασημόχρωμου μαρμαρυγία.

Βραχύς λαιμός, τα τοιχώματα του οποίου ανοίγουν ελαφρώς προς 
τα πάνω. Στο μέσον του ύψους του λαιμού εντοπίζονται δύο οριζόντιες, 
αβαθείς, αλλά πλατιές αυλακώσεις, οι οποίες εναλλάσσονται με τρεις χα-
μηλούς ανάγλυφους δακτυλίους με αποστρογγυλεμένη κορυφή (οι δακτύ-
λιοι προέκυψαν από την απόδοση των αυλακώσεων). Αποστρογγυλεμένο 
χείλος με λοξή, σχεδόν επίπεδη κάτω επιφάνεια. Κάθετη λαβή ελαφρώς 
πεπλατυσμένης ελλειψοειδούς διατομής, εκτείνεται από τον ώμο στο μέ-
σον του λαιμού.

Η εξωτερική επιφάνεια είναι εδαφόχρωμη λειασμένη (η λείανση εκτεί-
νεται και στο εσωτερικό του λαιμού) και κοσμείται με καστανέρυθρο εξίτηλο 
γάνωμα μέτριας πυκνότητας, απολεπισμένο κατά τόπους στο χείλος. Η δι-
ακόσμηση συνίσταται κυρίως σε αραιά διατεταγμένες περιθέουσες ταινίες 
μέτριου πλάτους: ίχνος ταινίας αμέσως κάτω από τη γένεση της λαβής, ται-
νία στη μετάβαση από τον ώμο στον λαιμό και άλλη αρκετά αμελής στο άνω 
πέρας του λαιμού. Ελαφρώς λεπτότερη ταινία στην εξωτερική επιφάνεια του 
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χείλους. Τοξοειδής αμελής ταινία περιγράφει την άνω πλευρά της πρόσφυ-
σης της λαβής στον λαιμό και εφάπτεται με κάθετη σχεδόν ταινία που δια-
τρέχει τη ράχη της λαβής και εκτείνεται κάτω από τη γένεσή της.

ΕΓΧΑΡΑΚΤΟ (μετά την όπτηση). Στο μέσον του ύψους της ράχης της 
λαβής και λίγο ψηλότερα, αβαθές και λεπτό χάραγμα έξι γραμμών σε δύο 
ομάδες των τριών. Κάτω από τη γένεση της λαβής, βαθύ χάραγμα πλατιάς 
κάθετης γραμμής (βλ., π.χ., Papadopoulos 1994, 447–448, αρ. Β1, Β3, Β5–
7· 451–452, αρ. Β12–14 και 467. Barton k & Buchner 1995, 166–167, αρ. 
24. SEG 47.1488. Csapo, Johnston & Geagan 2000, 123–125, αρ. 64, 70, 74. 
SEG 53.957. Kenzelmann Pfyffer, Theurillat & Verdan 2005, 67, αρ. 30· 
70, αρ. 42· 75, αρ. 63. SEG 55.980. BE 2005.385). (Στην άνω επιφάνεια του 
χείλους οι δύο πλάγιες πλατιές αυλακώσεις είναι πιθανότατα τυχαίες.)

Δύο όστρακα μεσαίου μεγέθους συγκολλημένα σχηματίζουν το 1/5 της πε-
ριφέρειας του λαιμού και του χείλους αμφορέα, με ελάχιστο τμήμα της πρό-
σφυσης της μίας λαβής.

Πηλός ανοικτός ερυθροκάστανος ως ερυθρωπός (2.5ΥR 6/4 ως 6/6) με 
ροδόχρωμη (7.5ΥR 7/4) εξωτερική επιφάνεια και ροδοκίτρινη (7.5ΥR 7/6 ως 
5ΥR 6/6) εσωτερική. Περιέχει λίγα μικρά λευκά εγκλείσματα, ελάχιστα μεγά-
λα αποστρογγυλεμένα λευκά και γωνιώδη σκοτεινόχρωμα εγκλείσματα, μικρή 
ποσότητα χρυσίζοντος και μεγάλη ποσότητα ασημόχρωμου μαρμαρυγία.

Βραχύς λαιμός, τα τοιχώματα του οποίου ανοίγουν ελαφρώς προς τα 
πάνω. Στο άνω τμήμα του λαιμού εντοπίζεται ανεπαίσθητος οριζόντιος δα-
κτύλιος. Αποστρογγυλεμένο χείλος με λοξή, σχεδόν επίπεδη κάτω επιφά-
νεια. Κάθετη λαβή εκτεινόταν από τον ώμο στο μέσον του λαιμού.

Η εξωτερική επιφάνεια είναι εδαφόχρωμη λειασμένη (η λείανση 
εκτείνεται και στο εσωτερικό του λαιμού) και κοσμείται με καστανέρυθρο 
εξίτηλο γάνωμα μέτριας πυκνότητας απολεπισμένο κυρίως στο χείλος. Ται-
νία στη μετάβαση από τον ώμο στον λαιμό και άλλη αρκετά πλατιά στο άνω 
πέρας του λαιμού. Παχύτερη ταινία καλύπτει την εξωτερική επιφάνεια του 
χείλους και άλλη λεπτή την κορυφή του χείλους. Λεπτή, τοξοειδής, αμελής 
ταινία περιγράφει την άνω πλευρά της πρόσφυσης της λαβής.

74 Mθ 2430

Τμήμα λαιμού και χείλους 
‘μεθωναίου’ αμφορέα ύστερου 
8ου – μέσου 7ου αι. π.Χ.

Ανασκαφικές ενδείξεις

2004. 022032 (1), 022034 (1).

Διαστάσεις

σωζ. ύψ.: 0,106μ., σωζ. διάμ. 
χείλους: 0,091μ. (αρχική, κατ’ 
εκτίμηση: 0,16μ.), ύψ. χαρ.: 
0,012μ.
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ΕΓΧΑΡΑΚΤΟ (μετά την όπτηση). Στην άνω επιφάνεια του χείλους 
αβαθές χάραγμα πλατιάς γραμμής (βλ., π.χ., Papadopoulos 1994, 447–448, 
αρ. Β1, Β3, Β5–7· 451–452, αρ. Β12–14 και 467. Barton k & Buchner 1995, 
166–167, αρ. 24. SEG 47.1488. Csapo, Johnston & Geagan 2000, 123–125, 
αρ. 64, 70, 74. SEG 53.957. Kenzelmann Pfyffer, Theurillat & Verdan 
2005, 67, αρ. 30· 70, αρ. 42· 75, αρ. 63. SEG 55.980. BE 2005.385).

Αμφορέας συγκολλημένος από 150 περίπου όστρακα μεσαίου κυρίως με-
γέθους και συμπληρωμένος σε αρκετά τμήματα σώματος. Δεκαπέντε περί-
που όστρακα μικρού ή μικρομεσαίου μεγέθους παραμένουν ασυγκόλλητα. 
Ελλείπουν αρκετά μεγάλα τμήματα σώματος και μικρό τμήμα του χείλους. 
Όλη σχεδόν η εξωτερική επιφάνεια του αγγείου, με εξαίρεση τμήμα κάτω 
από τη μία λαβή, έχει αλλοιωθεί χρωματικά, λόγω των συνθηκών όπτησης. 
Ορισμένα όστρακα από το ύψος της μέγιστης διαμέτρου και αμέσως πα-
ρακάτω φέρουν έντονα δευτερογενή ίχνη καύσης. Φθορές σε τμήματα της 
εξωτερικής επιφάνειας αμέσως πάνω από το ύψος της μέγιστης διαμέτρου 
και σε μεγάλο τμήμα της κοιλιάς.

Ο πηλός ανοικτός ερυθρωπός (10R 6/6) με τεφρόχρωμο ως ανοικτό 
τεφροκάστανο (10ΥR 6/1 ως 6/2) πυρήνα τρέπεται σε ανοικτό καστανό-
χρωμο (7.5ΥR 6/4) προς την εξωτερική επιφάνεια, η οποία σε μεγάλο μέρος 
έχει αλλοιωθεί χρωματικά και παρουσιάζεται ανοικτή τεφροκάστανη (10ΥR 
6/2). Ροδοκίτρινη (5ΥR 6/6) η εσωτερική επιφάνεια. Ο πηλός περιέχει αρ-
κετά λευκά και λιγότερα σκοτεινόχρωμα μικρά εγκλείσματα, αρκετά μεγά-
λα λευκά κυρίως αποστρογγυλεμένα και μεγάλη ποσότητα ασημόχρωμου 
μαρμαρυγία.

Υψηλή και στενή δακτυλιόσχημη ελαφρά κωνική βάση, η οποία δια-
τηρεί χαμηλό ανάγλυφο δακτύλιο σε τμήμα του άξονα ένωσης με το παχύ 
ωοειδές σώμα, τα κατώτερα τοιχώματα του οποίου συγκλίνουν έντονα 
προς τη βάση. Βραχύς κυλινδρικός λαιμός και αποστρογγυλεμένο χείλος 
με λοξή, σχεδόν επίπεδη κάτω επιφάνεια. Δύο κάθετες λαβές πεπλατυ-
σμένης ελλειψοειδούς διατομής εκτείνονται από τον ώμο στο μέσον του 
λαιμού.

75 Μθ 2461

‘Μεθωναίος’ αμφορέας ύστερου 
8ου – αρχών 7ου αι. π.Χ.

Ανασκαφικές ενδείξεις

2004, 2006. 022054 (2), 022059 (2), 
022061 (1), 022062 (3), 022063 (5), 
022064 (23), 022065 (30), 022066 
(14), 022068 (2), 022069 (1), 022 
ΖΒΠ (8), 032028 (1), 032029 (1), 
032044 (1), 032053 (1), 032055 (1), 
032056 (1), 032058 (1), 032059 (7), 
032061 (2), 032063 (1), 032068 (1), 
032071 (1), 032073 (1), 032074 (6), 
032075 (13), 032077 (2), 032078 
(2), 032079 (2), 032 (1).

Διαστάσεις

ύψ.: 0,64μ., διάμ. βάσης: 0,113μ., 
διάμ.: 0,43μ., διάμ. χείλους: 
0,165μ., ύψ. χαρ. λαβών: 0,012–
0,032μ. και 0,013μ., χείλους: 
0,007–0,009μ., σχήμα ‘Ν’: 0,02μ.
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Η εξωτερική επιφάνεια είναι εδαφόχρωμη λειασμένη (η λείανση 
εκτείνεται και στο εσωτερικό του λαιμού) και κοσμείται με μελανό εξί-
τηλο γάνωμα κυμαινόμενης πυκνότητας. Τόσο το γάνωμα όσο και η επι-
φάνεια είναι κατά τόπους απολεπισμένα. Η διακόσμηση συνίσταται κυρί-
ως σε αραιά διατεταγμένες αρκετά λεπτές περιθέουσες ταινίες: μία ψηλά 
στο πόδι και έξι στο σώμα ως το χαμηλότερο τμήμα του ώμου οι οποίες 
ακολουθούνται από ζεύγος επάλληλων ταινιών αμέσως κάτω από τις γε-
νέσεις των λαβών (οι ταινίες του ζεύγους κατά τόπους εμφανίζονται ενω-
μένες). Μία περιθέουσα ταινία ανάλογου πάχους εντοπίζεται επίσης στη 
μετάβαση από τον ώμο στον λαιμό και στο άνω πέρας του λαιμού, ενώ 
τρεις ακόμα κοσμούν την εξωτερική και την άνω επιφάνεια του χείλους. 
Κάθετη ταινία στη ράχη των λαβών εκτείνεται πολύ χαμηλότερα από τις 
γενέσεις τους, σχεδόν ως το ύψος της μέγιστης διαμέτρου και έχει οξεία 
απόληξη.

ΕΓΧΑΡΑΚΤΟ (μετά την όπτηση). Στην πλαϊνή επιφάνεια της μίας 
λαβής βαθύ χάραγμα τριών μικρών παράλληλων μεταξύ τους γραμμών. 
Στη ράχη της άλλης λαβής αβαθές και λεπτό χάραγμα τριών παράλληλων 
μεταξύ τους γραμμών, από τις οποίες η μεσαία διπλή. Στο χείλος βαθύ 
χάραγμα ζεύγους μικρών παράλληλων μεταξύ τους και πλατιών γραμμών 
και δύο μεγαλύτερων και λίγο βαθύτερων γραμμών, σε ίση περίπου από-
σταση μεταξύ τους και από το ζεύγος των δύο μικρών (βλ., π.χ., Papado- π.χ., Papado-
poulos 1994, 447–448, αρ. Β1, Β3, Β5–7· 451–452, αρ. Β12–14 και 467. 
Barton k & Buchner 1995, 166–167, αρ. 24. SEG 47.1488. Csapo, John-
ston & Geagan 2000, 123–125, αρ. 64, 70, 74. SEG 53.957. Kenzelmann 
Pfyffer, Theurillat & Verdan 2005, 67, αρ. 30· 70, αρ. 42· 75, αρ. 63. SEG 
55.980. BE 2005.385). Στο χείλος επίσης αβαθές και λεπτό χάραγμα σε 
σχήμα ‘Ν’ επί τα λαιά με προέκταση της δεξιάς κάθετης προς τα πάνω και 
της αριστερής προς τα κάτω.

Αμφορέας συγκολλημένος από ογδόντα περίπου όστρακα μικρού και κυ-
ρίως μεσαίου μεγέθους. Ελλείπουν πλήρως η βάση, το κατώτατο σώμα 
και λίγα μικρά και δύο μεγάλα τμήματα σώματος (τα τελευταία αντιπρο-
σωπεύουν περίπου τα 2/5 της περιφέρειάς του). Η επιφάνεια του αγγείου 
εσωτερικά και εξωτερικά παρουσιάζει έντονη χρωματική διαφοροποίηση, 
λόγω ανομοιογενούς όπτησης. Πάνω από το ύψος της μέγιστης διαμέτρου, 
το αγγείο έχει παραμείνει στη φάση της αναγωγής, ενώ κάτω έχει έντονα 
επανοξειδωθεί. Στη μία όψη του λαιμού εντοπίζεται ερυθρωπός δακτύλιος 
με σκοτεινόχρωμο κεντρικό τμήμα, πράγμα που οφείλεται σε πλημμελή 
επανοξείδωση και προκλήθηκε προφανώς από την επαφή του αμφορέα με 
άλλο αντικείμενο πιθανώς στήριγμα αγγείου. Ανάλογη αλλά μικρότερη και 
ακανόνιστη κηλίδα στο χείλος. Αρκετά ιζήματα στον λαιμό εξωτερικά και 
εσωτερικά.

Ο πηλός είναι ανοικτός ερυθρόχρωμος (2.5ΥR 6/6), όμως στην τομή 
ορισμένων οστράκων του ανώτερου σώματος παρουσιάζει δύο στρώματα: 
ένα ανοικτό ερυθρόχρωμο (2.5ΥR 6/6) στο εσωτερικό και ένα τεφρόχρωμο 
(10ΥR 5/1) στο εξωτερικό. Επίσης, στο ανώτερο σώμα η εσωτερική επι-
φάνεια του αγγείου είναι καστανέρυθρη (2.5ΥR 5/3). Η εξωτερική επιφά-
νεια κυμαίνεται από τεφρορόδινη (7.5ΥR 6/2) ως ανοικτή καστανόχρωμη 
(7.5ΥR 6/4) με ένα σημαντικό τμήμα της τεφρόχρωμο (7.5ΥR 6/1) λόγω των 
συνθηκών όπτησης. Ο πηλός περιέχει λίγα μικρά λευκά εγκλείσματα, αρκε-
τά μεγάλα λευκά κυρίως αποστρογγυλεμένα και αρκετή ποσότητα ασημό-
χρωμου μαρμαρυγία.

76 Μθ 2768

Μικρός ‘μεθωναίος’ αμφορέας 
ύστερου 8ου – αρχών 7ου αι. π.Χ.

Ανασκαφικές ενδείξεις

2004, 2006. 022044 (1), 022051 (1), 
022062 (1), 022063 (1), 022064 (4), 
022065 (3), 022066 (35), 022067 
(2), 022068 (2), 022069 (1), 022070 
(2), 022071 (1), 022 Ζ.Α.Π. (1), 022 
Ζ.Β.Π. (1), 032035 (1), 032060 (2), 
032061 (2), 032062 (1), 032063 (4), 
032077 (4), 032078 (2), 032079 (4), 
032080 (5), 032081 (2), 032086 (10).

Διαστάσεις

σωζ. ύψ.: 0,378μ., σωζ. διάμ.: 
0,307μ., διάμ. χείλους: 0,144μ., 
ύψ. χαρ.: 0,008μ.
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77 Mθ 2184

Θερμαϊκός αμφορέας ύστερου 
8ου – αρχών 7ου αι. π.Χ.

Ανασκαφικές ενδείξεις

2004, 2006. 022062 (2), 022063 
(1), 022064 (2), 022065 (5), 022/
ΖΒΠ (2), 032058 (1), 032061 (8), 
032066 (1), 032074 (11), 032075 
(4), 032077 (1).

Διαστάσεις

σωζ. ύψ.: 0,37μ., διάμ.: 0,377μ., 
διάμ. λαβής: 0,04μ., ύψ. χαρ.: 
0,008–0,012μ.

Παχύ ωοειδές σώμα, τα κατώτερα τοιχώματα του οποίου συγκλίνουν 
έντονα προς τη βάση. Βραχύς και ευρύς λαιμός με ελαφρά κοίλα τοιχώματα 
που ανοίγουν έντονα ψηλά προς το αρκετά παχύ, ανακαμπτόμενο χείλος. Τα 
τοιχώματα του λαιμού παρουσιάζουν έντονες τις γραμμές του τροχού στην 
εσωτερική όψη. Δύο κάθετες λαβές πεπλατυσμένης ελλειψοειδούς διατο-
μής εκτείνονται από τον ώμο στο ανώτερο τμήμα του λαιμού.

Η εξωτερική επιφάνεια είναι λειασμένη εδαφόχρωμη και κοσμεί-
ται με ερυθρωπό ως μελανό εξίτηλο γάνωμα κυμαινόμενης πυκνότητας, 
κυρίως όμως αρκετά αραιό. Η διακόσμηση είναι καλοδιατηρημένη, αλλά 
το χρώμα της επιφάνειας και του γανώματος παρουσιάζουν διακυμάνσεις 
στα διάφορα τμήματα του αγγείου. Η διακόσμηση συνίσταται κυρίως σε 
αρκετά λεπτές περιθέουσες ταινίες: τρεις επάλληλες ταινίες στο ύψος της 
μέγιστης διαμέτρου, ζεύγος επάλληλων ταινιών αμέσως κάτω από τη γέν-
νηση των λαβών, μία ταινία στη μετάβαση από τον ώμο στον λαιμό, τα 
άκρα της οποίας δεν ενώνονται και άλλη στο άνω πέρας του λαιμού. Γά-
νωμα καλύπτει πλήρως το χείλος. Οριζόντια αρκετά πλατιά τοξοειδής ται-
νία κοσμεί την πρόσφυση των λαβών στον λαιμό και εφάπτεται με κάθε-
τη ταινία που διατρέχει τη ράχη των λαβών και εκτείνεται αρκετά χαμη-
λότερα από τις γενέσεις τους, ως το ύψος της μέγιστης διαμέτρου, όπου 
σχηματίζει άγκιστρο. Ημικυκλική ταινία περιβάλλει τη γένεση των λαβών 
στον ώμο.

ΕΓΧΑΡΑΚΤΟ (μετά την όπτηση). Στο κάτω πέρας της πλαϊνής πλευ-
ράς της μίας λαβής, βαθύ χάραγμα τεσσάρων μικρών παράλληλων μεταξύ 
τους γραμμών (βλ., π.χ., Papadopoulos 1994, 447–448, αρ. Β1, Β3, Β5–7· 
451–452, αρ. Β12–14 και 467. Barton k & Buchner 1995, 166–167, αρ. 24. 
SEG 47.1488. Csapo, Johnston & Geagan 2000, 123–125, αρ. 64, 70, 74. 
SEG 53.957. Kenzelmann Pfyffer, Theurillat & Verdan 2005, 67, αρ. 30· 
70, αρ. 42· 75, αρ. 63. SEG 55.980. BE 2005.385).

Αμφορέας σωζόμενος σε δύο μεγάλα και ένα μικρό τμήμα σώματος συ-
γκολλημένα αντίστοιχα από τριάντα ένα, δέκα και τέσσερα όστρακα διαφό-
ρων μεγεθών. Επτά όστρακα παραμένουν ασυγκόλλητα. Ελλείπουν πλήρως 
η βάση και το κατώτατο σώμα, ο λαιμός και το χείλος. Επίσης ελλείπουν 
μικρά τμήματα του υπόλοιπου σώματος και το άνω ήμισυ των λαβών. Ίχνη 
καύσης σε δύο περιοχές περιορισμένης έκτασης στο ύψος της μέγιστης δι-
αμέτρου και ιζήματα κατά τόπους.

Ο πηλός είναι ανοικτός καστανέρυθρος (2.5ΥR 6/4) ως ανοικτός ερυ-
θρόχρωμος (2.5ΥR 6/6 ως 10R 6/6) με τεφροπράσινο (GLEY 1 6/1/5GY) 
το εσωτερικό και μεγαλύτερο τμήμα της τομής και ανοικτή καστανέρυθρη 
(5ΥR 6/4 ως 6/3) εσωτερική επιφάνεια. Περιέχει πάρα πολλά λευκά και 
πολλά σκοτεινόχρωμα μικρά εγκλείσματα, αρκετά μεγάλα λευκά κυρίως 
αποστρογγυλεμένα και λίγα σκοτεινόχρωμα κυρίως γωνιώδη εγκλείσματα, 
μεγάλη ποσότητα ασημόχρωμου μαρμαρυγία, τόσο σε μορφή κόκκων όσο 
και σε μορφή φολίδων, καθώς και λίγες φολίδες χρυσίζοντος μαρμαρυγία.

Παχύ ωοειδές σώμα. Δύο κάθετες λαβές ακανόνιστης κυκλικής δια-
τομής με δύο αβαθείς κάθετες αυλακώσεις στη ράχη εκτείνονται από τον 
ώμο στον λαιμό.

Η διακόσμηση είναι καλοδιατηρημένη, επαναλαμβάνεται όμοια στις 
δύο όψεις και αποδίδεται με καστανέρυθρο, εξίτηλο, αρκετά πυκνό γάνωμα 
πάνω σε αδρολειασμένη ανοικτή καστανόχρωμη (7/5ΥR 6/4) επιφάνεια. 
Ομάδα δύο τουλάχιστον περιθεουσών ταινιών μέτριου πλάτους στο κάτω 
πέρας του σωζόμενου τμήματος. Τρεις ανάλογες ταινίες κάτω από μία πολύ 
παχύτερη τέταρτη αμέσως κάτω από το ύψος των λαβών. Ο ώμος κάθε όψης 
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φέρει τρεις ομάδες δεκαπλών ομόκεντρων κύκλων με κεντρική μεγάλη κη-
λίδα βαφής γύρω από το σημάδι της ακίδας του διαβήτη, το οποίο είναι 
πολύ αχνό και υποδεικνύει ότι οι κύκλοι σχεδιάστηκαν, αφού το αγγείο είχε 
στεγνώσει αρκετά. Δύο αρκετά πλατιές ταινίες κοσμούν το άνω πέρας του 
ώμου. Δύο κάθετες αρκετά πλατιές ταινίες κοσμούν τις αυλακώσεις της ρά-
χης της λαβής και εκτείνονται χαμηλότερα. Από τη γένεση της λαβής κρέ-
μονται δύο ακόμα ταινίες και οι τέσσερις συνολικά συγκλίνουν χαμηλότε-
ρα και διασταυρώνονται ανά ζεύγη, σχηματίζοντας άγκιστρα. Στη μία όψη, 
αμελής, λοξή, βραχεία ταινία πρόσκειται στο άκρο του κοσμήματος, ενώ 
στην άλλη κάθετη κηλίδα βαφής βρίσκεται αρκετά χαμηλότερα του άκρου 
του κοσμήματος.
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ΕΓΧΑΡΑΚΤΟ (μετά την όπτηση). Στο κάτω πέρας της αριστερής πλευ-
ράς της σωζόμενης λαβής, βαθύ χάραγμα τριών πλάγιων μικρών, αλλά πλα-
τιών γραμμών, από τις οποίες η τρίτη ελαφρώς υψηλότερα. Στη ράχη της 
λαβής βαθύ χάραγμα δύο γραμμών (βλ., π.χ., Papadopoulos 1994, 447–448, 
αρ. Β1, Β3, Β5–7· 451–452, αρ. Β12–14 και 467. Barton k & Buchner 1995, 
166-167, αρ. 24. SEG 47.1488. Csapo, Johnston & Geagan 2000, 123–125, 
αρ. 64, 70, 74. SEG 53.957. Kenzelmann Pfyffer, Theurillat & Verdan 
2005, 67, αρ. 30· 70, αρ. 42· 75, αρ. 63. SEG 55.980. BE 2005.385).

78 Mθ 2186

Θερμαϊκός αμφορέας ύστερου 
8ου – αρχών 7ου αι. π.Χ.

Ανασκαφικές ενδείξεις

2006. 022063 (14), 022064 (4), 
022065 (6), 022066 (2), 022–ΖΒΠ (1).

Διαστάσεις

σωζ. ύψ.: 0,298μ., σωζ. διάμ.: 
0,323μ., σωζ. διάμ. χείλους: 0,11μ. 
(αρχική, κατ’ εκτίμηση: 0,16μ.), 
διάμ. λαβής: 0,046μ., ύψ. χαρ.: 
0,005μ., 0,013μ.

Τριάντα δύο όστρακα μεσαίου κυρίως μεγέθους συγκολλημένα σχηματί-
ζουν το 1/3 περίπου της περιφέρειας του ώμου, του λαιμού και του χείλους 
άνω τμήματος αμφορέα, το οποίο φέρει ιζήματα κατά τόπους. Ελλείπουν εξ 
ολοκλήρου η βάση και τα κατώτερα τοιχώματα.

Ο πηλός είναι ανοικτός καστανέρυθρος (2.5ΥR 6/4) με ανοικτό τε-
φρόχρωμο (2.5Υ 7/2) πυρήνα και ανοικτή ερυθρόχρωμη (2.5ΥR 6/6) εσω-
τερική επιφάνεια. Περιέχει πάρα πολλά λευκά και πολλά σκοτεινόχρωμα 
μικρά εγκλείσματα, πολλά λευκά κυρίως αποστρογγυλεμένα και ελάχιστα 
σκοτεινόχρωμα κυρίως γωνιώδη μεγάλα εγκλείσματα, μεγάλη ποσότητα 
ασημόχρωμου μαρμαρυγία τόσο σε μορφή κόκκων όσο και σε μορφή φολί-
δων, καθώς και ελάχιστες φολίδες χρυσίζοντος μαρμαρυγία.
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Παχύ ωοειδές σώμα σε ενιαίο περίγραμμα με τον βραχύ λαιμό, τα τοι-
χώματα του οποίου είναι ελαφρώς κυρτά. Πλατύ ανακαμπτόμενο σχεδόν 
επίπεδο χείλος, με λοξότμητο, ελαφρά κοίλο περιχείλωμα. Λόγω της συγκε-
κριμένης διαμόρφωσης, η τομή του χείλους παρουσιάζεται διβαθμιδωτή. Η 
σωζόμενη κάθετη λαβή είναι ελλειψοειδούς διατομής με δύο βαθιές κάθετες 
αυλακώσεις στη ράχη και εκτείνεται από τον ώμο στο μέσον του λαιμού.

Καλοδιατηρημένη διακόσμηση, όμοια στις δύο όψεις, αποδίδεται με 
καστανέρυθρο, εξίτηλο ως επί το πλείστον, αρκετά πυκνό γάνωμα πάνω σε 
αδρολειασμένη ανοικτή καστανόχρωμη (7/5ΥR 6/4) επιφάνεια. Κάτω από 
τη γένεση της λαβής εντοπίζονται τρεις αρκετά λεπτές ταινίες κάτω από 
παχύτερη τέταρτη. Ο ώμος κάθε όψης έφερε πιθανότατα τρεις ομάδες δεκα-
πλών ομόκεντρων κύκλων με κεντρική μικρή κηλίδα βαφής γύρω από το ση-
μάδι της ακίδας του διαβήτη, το οποίο είναι πολύ αχνό και υποδεικνύει ότι 
οι κύκλοι σχεδιάστηκαν, αφού το αγγείο είχε στεγνώσει. Δύο αρκετά πλατιές 
ταινίες κοσμούν το άνω πέρας του ώμου. Επιμήκης τοξοειδής ταινία πάνω 
από την πρόσφυση των λαβών στον λαιμό εκτείνεται ως περίπου το μέσον 
του κατώτερου τμήματος του λαιμού σε κάθε όψη. Το άνω πέρας του λαιμού 
και το χείλος, συμπεριλαμβανομένης της άνω επιφάνειάς του, καλύπτονται 
από γάνωμα. Δύο κάθετες αρκετά πλατιές ταινίες κοσμούν τις αυλακώσεις 
της ράχης της λαβής και εκτείνονται χαμηλότερα. Από τη γένεση της λαβής 
δύο ακόμα ταινίες κρέμονται, οι τέσσερις συνολικά συγκλίνουν χαμηλότερα 
και διασταυρώνονται ανά ζεύγη, σχηματίζοντας άγκιστρα.

ΕΓΧΑΡΑΚΤΟ (μετά την όπτηση). Στη ράχη της λαβής λίγο κάτω από 
το μέσον του ύψους της, αβαθές και πλατύ χάραγμα τριών πλάγιων μικρών 
γραμμών. Στο χείλος αρκετά λεπτό αβαθές χάραγμα. Σε τμήμα του περιχει-
λώματος δύο μικρές και πλατιές εγκοπές (βλ., π.χ., Papadopoulos 1994, 
447–448, αρ. Β1, Β3, Β5–7· 451–452, αρ. Β12–14 και 467. Barton k & Buch-
ner 1995, 166–167, αρ. 24. SEG 47.1488. Csapo, Johnston & Geagan 2000, 
123–125, αρ. 64, 70, 74. SEG 53.957. Kenzelmann Pfyffer, Theurillat & 
Verdan 2005, 67, αρ. 30· 70, αρ. 42· 75, αρ. 63. SEG 55.980. BE 2005.385).

Δεκατρία όστρακα διαφόρων μεγεθών συγκολλημένα σχηματίζουν το 1/10 
περίπου της περιφέρειας του ώμου, σχεδόν το ήμισυ του λαιμού και του 
χείλους, καθώς και τη μία λαβή αμφορέα. Ελλείπουν εξ ολοκλήρου η βάση 
και τα κατώτερα τοιχώματα. Μικρή μάζα πηλού παρέμεινε στο χείλος μετά 
την κάλυψή του με γάνωμα. Ιζήματα χαμηλά στη λαβή και στο κατώτερο 
σωζόμενο τμήμα του εσωτερικού.

Ο πηλός είναι ανοικτός καστανέρυθρος (2.5ΥR 6/4) με ανοικτό τε-
φρόχρωμο (5Υ 7/1) πυρήνα και ροδόχρωμη (7.5ΥR 7/4) ως ανοικτή ωχρο-
κάστανη (10ΥR 7/3) εσωτερική επιφάνεια. Περιέχει πάρα πολλά λευκά και 
πολλά σκοτεινόχρωμα μικρά εγκλείσματα, πολλά μεγάλα λευκά κυρίως απο-
στρογγυλεμένα και ελάχιστα σκοτεινόχρωμα κυρίως γωνιώδη εγκλείσματα, 
μεγάλη ποσότητα ασημόχρωμου μαρμαρυγία, τόσο σε μορφή κόκκων όσο 
και σε μορφή φολίδων και ελάχιστες φολίδες χρυσίζοντος μαρμαρυγία.

Παχύ ωοειδές σώμα σε ενιαίο περίγραμμα με τον βραχύ λαιμό, τα 
τοιχώματα του οποίου είναι ελαφρώς κυρτά. Πλατύ, ανακαμπτόμενο, σχε-
δόν επίπεδο χείλος με λοξότμητο, ελαφρά κοίλο περιχείλωμα. Η σωζόμενη 
κάθετη λαβή, η οποία έχει ελλειψοειδή διατομή και δύο αρκετά βαθιές κά-
θετες αυλακώσεις στη ράχη, παχαίνει βαθμιαία προς τα πάνω και εκτείνεται 
από τον ώμο στο μέσον του λαιμού.

Η διακόσμηση αποδίδεται με καστανέρυθρο, εξίτηλο ως επί το πλεί-
στον αρκετά πυκνό γάνωμα πάνω σε αδρολειασμένη, ανοικτή ωχροκάστανη 
(10ΥR 7/4) επιφάνεια. Η διακόσμηση είναι γενικά καλοδιατηρημένη, αλλά 

79 Μθ 2187 + 2379

Άνω τμήμα θερμαϊκού αμφορέα  
ύστερου 8ου – αρχών 7ου αι. π.Χ.

Ανασκαφικές ενδείξεις

2004, 2006. 022048 (1), 022058 (8), 
022060 (1), 032056 (1).

Διαστάσεις

σωζ. ύψ.: 0,215μ., διάμ. χείλους: 
0,168μ., διάμ. λαβής: 0,046μ., 
ύψ. χαρ.: (ράχης λαβής) 0,005μ., 
(εσωτερικής πλευράς λαβής) 
0,023μ., (λαιμού) 0,015μ. 
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το γάνωμα έχει απολεπιστεί ελαφρώς στην άνω επιφάνεια του χείλους. Δύο 
αρκετά πλατιές αμελείς ταινίες ψηλά στον ώμο. Επιμήκης τοξοειδής ταινία 
πάνω από την πρόσφυση της λαβής στον λαιμό εκτείνεται ως περίπου το 
μέσον του κατώτερου τμήματος του λαιμού σε κάθε όψη (στη μία όψη του 
αγγείου η ταινία ακολουθείται σε μικρό τμήμα από άλλη πολύ λεπτότερη). 
Το άνω πέρας του λαιμού και το χείλος, συμπεριλαμβανομένης της άνω επι-
φάνειάς του, καλύπτονται από γάνωμα. Δύο κάθετες αρκετά πλατιές ταινίες 
κοσμούν τις αυλακώσεις της ράχης της λαβής και εκτείνονται χαμηλότερα. 
Από τη γένεση της λαβής, κρέμονται δύο ακόμα ταινίες. Τυχαία ίχνη βαφής 
στη δεξιά πλευρά της λαβής και κάτω από την πρόσφυσή της στον λαιμό.

ΕΓΧΑΡΑΚΤΟ (μετά την όπτηση). Χαμηλά στην αριστερή πλευρά της 
λαβής αβαθές και μικρό χάραγμα τριών παράλληλων μεταξύ τους και πλα-
τιών γραμμών. Στο ίδιος ύψος στην εσωτερική επιφάνεια της λαβής λεπτό 
και βαθύ χάραγμα γραμμής (βλ., π.χ., Papadopoulos 1994, 447–448, αρ. Β1, 
Β3, Β5–7· 451–452, αρ. Β12–14 και 467. Barton k & Buchner 1995, 166–
167, αρ. 24. SEG 47.1488. Csapo, Johnston & Geagan 2000, 123–125, αρ. 
64, 70, 74. SEG 53.957. Kenzelmann Pfyffer, Theurillat & Verdan 2005, 
67, αρ. 30· 70, αρ. 42· 75, αρ. 63. SEG 55.980. BE 2005.385). Στη μετάβαση 
στον λαιμό στη μία όψη του αγγείου (Μθ 2379), λεπτό και αβαθές χάραγμα 
σε σχήμα ‘*’ (βλ., π.χ., Papadopoulos 1994, 445–446, αρ. A23, A29, A35. 
Csapo, Johnston & Geagan 2000, 124, αρ. 65. SEG 53.957. Kenzelmann 
Pfyffer, Theurillat & Verdan 2005, 69, αρ. 36. SEG 55.980. BE 2005.385).
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Δεκαέξι όστρακα μικρού και κυρίως μεσαίου μεγέθους συγκολλημένα σχη-
ματίζουν το 1/8 περίπου της περιφέρειας του ώμου, σχεδόν το ήμισυ του 
λαιμού και ελαφρώς μικρότερο τμήμα του χείλους καθώς και τη μία λαβή 
αμφορέα. Ελλείπουν εξ ολοκλήρου η βάση και τα κατώτερα τοιχώματα. Ιζή-
ματα κατά τόπους στο εσωτερικό.

Ο πηλός είναι ανοικτός καστανέρυθρος (2.5ΥR 6/4) με ανοικτό τε-
φρόχρωμο (5Υ 7/1) πυρήνα και ροδόχρωμη (7.5ΥR 7/4) εσωτερική επιφά-
νεια. Περιέχει πάρα πολλά λευκά και πολλά σκοτεινόχρωμα μικρά εγκλεί-
σματα, πολλά μεγάλα λευκά αποστρογγυλεμένα και γωνιώδη και ελάχιστα 
σκοτεινόχρωμα, κυρίως γωνιώδη εγκλείσματα, μεγάλη ποσότητα ασημό-
χρωμου μαρμαρυγία, τόσο σε μορφή κόκκων όσο και σε μορφή φολίδων, 
καθώς και ελάχιστους κόκκους χρυσίζοντος μαρμαρυγία.

Παχύ ωοειδές σώμα σε ενιαίο περίγραμμα με τον βραχύ λαιμό, τα τοι-
χώματα του οποίου είναι ελαφρώς κυρτά. Πλατύ, ανακαμπτόμενο, σχεδόν 
επίπεδο χείλος με λοξότμητο, ελαφρά κοίλο περιχείλωμα. Η σωζόμενη κά-
θετη λαβή παχαίνει βαθμιαία προς τα πάνω, είναι ελλειψοειδούς διατομής, 
με δύο αρκετά βαθιές κάθετες αυλακώσεις στη ράχη, και εκτείνεται από τον 
ώμο στο μέσον του λαιμού.

Η διακόσμηση αποδίδεται με καστανέρυθρο ως μελανό εξίτηλο ως 
επί το πλείστον αρκετά πυκνό γάνωμα, το οποίο έχει απολεπιστεί κατά τό-
πους, πάνω σε αδρολειασμένη ανοικτή ωχροκάστανη (10ΥR 7/4 ως 7/3) 
επιφάνεια. Κάτω από τη γένεση της λαβής εντοπίζονται ίχνη από μία πλα-
τιά ή δύο λεπτότερες ταινίες. Ο ώμος κάθε όψης έφερε πιθανότατα τρεις 
ομάδες πολλαπλών ομόκεντρων κύκλων, εκ των οποίων διατηρούνται ίχνη 
μόνο δύο με δύο, και τέσσερις κύκλους αντίστοιχα. Ανάμεσα στη μία ομάδα 
και στη λαβή εντοπίζεται μεγάλος γραπτός σταυρός. Δύο αρκετά πλατιές, 
αμελείς ταινίες ψηλά στον ώμο. Επιμήκης τοξοειδής ταινία πάνω από την 
πρόσφυση των λαβών στον λαιμό εκτείνεται ως περίπου το μέσον του κα-
τώτερου τμήματος του λαιμού σε κάθε όψη. Το άνω πέρας του λαιμού και 
το χείλος, συμπεριλαμβανομένης της άνω επιφάνειάς του, καλύπτονται από 
γάνωμα. Δύο κάθετες αρκετά πλατιές ταινίες κοσμούν τις αυλακώσεις της 
ράχης της λαβής και εκτείνονται χαμηλότερα. Από τη γένεση της λαβής κρέ-
μονται δύο ακόμα ταινίες. Οι συνολικά τέσσερις συγκλίνονται χαμηλότερα 
και αμέσως κάτω από το σωζόμενο τμήμα διασταυρώνονταν ανά ζεύγη, 
σχηματίζοντας άγκιστρα.

80 Μθ 2188

Άνω τμήμα θερμαϊκού αμφορέα  
ύστερου 8ου – αρχών 7ου αι. π.Χ.

Ανασκαφικές ενδείξεις

2004, 2006. 022047 (1), 022056 
(1), 022058 (1), 022059 (1), 022060 
(1), 032049 (3), 032050 (4), 032067 
(1), 032075 (1).

Διαστάσεις

σωζ. ύψ.: 0,26μ., σωζ. διάμ.: 
0,185μ., σωζ. διάμ. χείλους: 
0,115μ. (αρχική, κατ’ εκτίμηση: 
0,16μ.), διάμ. λαβής: 0,045μ.,  
ύψ. χαρ.: 0,044–0,045μ., 0,02μ.
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ΓΡΑΠΤΟ/dipinto (πριν από την όπτηση) και ΕΓΧΑΡΑΚΤΟ (μετά την 
όπτηση). Αριστερά της λαβής μεγάλος γραπτός σταυρός (βλ., π.χ., Papado-βλ., π.χ., Papado-
poulos 1994, 440–441, αρ. Α3 και Α7–12· 444–445, αρ. Α14–17. Barton k & 
Buchner 1995, 166–167, αρ. 24. SEG 47.1488. Csapo, Johnston & Geagan 
2000, 117, αρ. 25· 120, αρ. 37. SEG 53.957. Kenzelmann Pfyffer, Theurillat 
& Verdan 2005, 69, αρ. 41· 71, αρ. 47. SEG 55.980. BE 2005.385). Στη ράχη 
της λαβής, χάραγμα μέτριου βάθους και πλάτους διακεκομμένων γραμμών 
σε σχήμα ‘V’ ή ‘Λ’ (βλ., π.χ., Papadopoulos 1994, 447–452, αρ. Β1, Β3, Β4, 
Β5–7, Β9–Β10, Β12–14 και 467–468. Barton k & Buchner 1995, 166–167, 
αρ. 24. SEG 47.1488. Csapo, Johnston & Geagan 2000, 123–125, αρ. 64, 
70, 74. SEG 53.957. Johnston 2005, 387, αρ. 291. Kenzelmann Pfyffer, 
Theurillat & Verdan 2005, 69, αρ. 39-40. SEG 55.980. BE 2005.385).

81 Μθ 2189 + 2222

Λαβή και χείλος θερμαϊκού 
αμφορέα του ύστερου 8ου – 
αρχών 7ου αι. π.Χ.

Ανασκαφικές ενδείξεις

2006. 022065 (1), 022066 (1), 
032063 (2).

Διαστάσεις

σωζ. ύψ.: 0,26μ., σωζ. διάμ.: 
0,113μ., σωζ. διάμ. χείλους: 
0,109μ. (αρχική, κατ’ εκτίμηση: 
0,17μ.), διάμ. λαβής: 0,045μ.,  
ύψ. χαρ. λαβής: 0,009–0,014μ. 
(χείλους 0,019μ.)
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Λαβή αμφορέα, η οποία διατηρεί μικρό τμήμα ώμου και 1/3 περίπου της 
περιφέρειας του χείλους μαζί με μικρό τμήμα λαιμού, είναι συγκολλημένη 
από τέσσερα όστρακα μεσαίου μεγέθους με το χείλος να παραμένει ασυ-
γκόλλητο. Εκτεταμένα σκληρά ιζήματα στο ανώτερο τμήμα.

Ο πηλός είναι ανοικτός καστανέρυθρος (2.5ΥR 6/4) με ανοικτό τε-
φρόχρωμο (2.5Υ 7/1) πυρήνα κατά τόπους. Ανοικτή ερυθρόχρωμη (2.5ΥR 
7/6) εσωτερική επιφάνεια. Περιέχει πάρα πολλά λευκά και πολλά σκοτεινό-
χρωμα μικρά εγκλείσματα, πολλά μεγάλα λευκά κυρίως αποστρογγυλεμένα 
και ελάχιστα σκοτεινόχρωμα κυρίως γωνιώδη εγκλείσματα, μεγάλη ποσό-
τητα ασημόχρωμου μαρμαρυγία, τόσο σε μορφή κόκκων όσο και σε μορφή 
φολίδων, καθώς και ελάχιστες φολίδες χρυσίζοντος μαρμαρυγία.

Κάθετη λαβή ελλειψοειδούς διατομής με δύο βαθιές κάθετες αυλα-
κώσεις στη ράχη εκτείνεται από τον ώμο στο ανώτερο τμήμα του λαιμού. 
Πλατύ, ανακαμπτόμενο, σχεδόν επίπεδο χείλος με λοξότμητο ελαφρά κοίλο 
περιχείλωμα.

Καλοδιατηρημένη διακόσμηση αποδίδεται με καστανέρυθρο, εξίτη-
λο, αρκετά πυκνό γάνωμα πάνω σε αδρολειασμένη ανοικτή ωχροκάστανη 
(10ΥR 7/4 ως 7/3) επιφάνεια. Κάτω από τη γένεση της λαβής εντοπίζονται 
τρεις αρκετά λεπτές ταινίες κάτω από παχύτερη τέταρτη. Το άνω πέρας του 
λαιμού και το χείλος, συμπεριλαμβανομένης της άνω επιφάνειάς του, καλύ-
πτονται από γάνωμα. Δύο κάθετες αρκετά πλατιές ταινίες κοσμούν τις αυλα-
κώσεις της ράχης της λαβής και εκτείνονται χαμηλότερα. Από τη γένεση της 
λαβής κρέμονται δύο ακόμα ταινίες και οι τέσσερις συνολικά συγκλίνοντας 
χαμηλότερα διασταυρώνονται ανά ζεύγη, σχηματίζοντας άγκιστρα.

ΕΓΧΑΡΑΚΤΟ (μετά την όπτηση). Στη ράχη της λαβής χάραγμα δύο 
ομάδων τριών πολύ μικρών και λεπτών, παράλληλων μεταξύ τους γραμ-
μών: η μία στο μέσον περίπου της ράχης, ενώ η δεύτερη λίγο πάνω από τη 
γένεση της λαβής με βαθύτερες γραμμές. Στην άνω επιφάνεια του χείλους 
αβαθές χάραγμα δύο πλάγιων γραμμών σε σχήμα ‘V’ ή ‘Λ’ (βλ., π.χ., Papado-π.χ., Papado-
poulos 1994, 447–452, αρ. Β1, Β3, Β4, Β5–7, Β9–Β10, Β12–14 και 467–468. 
Barton k & Buchner 1995, 166–167, αρ. 24. SEG 47.1488. Csapo, John-
ston & Geagan 2000, 123–125, αρ. 64, 70, 74. SEG 53.957. Johnston 2005, 
387, αρ. 291. Kenzelmann Pfyffer, Theurillat & Verdan 2005, 67 αρ. 30· 
70, αρ. 42· 75, αρ. 63. SEG 55.980. BE 2005.385).

Όστρακο σώματος μεσαίου μεγέθους, προερχόμενο από το ύψος της μέγι-
στης διαμέτρου, με αρκετά ιζήματα στην εσωτερική επιφάνεια.

Ο πηλός είναι ανοικτός καστανέρυθρος (2.5ΥR 6/4), με ανοικτό τε-
φρόχρωμο (5Υ 7/1) πυρήνα και τεφρορόδινη (7.5ΥR 6/2) εσωτερική επιφά-
νεια. Περιέχει πάρα πολλά λευκά και πολλά σκοτεινόχρωμα μικρά εγκλεί-
σματα, πολλά μεγάλα λευκά κυρίως αποστρογγυλεμένα και ελάχιστα σκο-
τεινόχρωμα, κυρίως γωνιώδη εγκλείσματα, μεγάλη ποσότητα ασημόχρω-

82 Μθ 2190

Όστρακο θερμαϊκού αμφορέα  
ύστερου 8ου – αρχών 7ου αι. π.Χ.

Ανασκαφικές ενδείξεις

2004. 032060 (1).

Διαστάσεις

σωζ. ύψ.: 0,056μ. , σωζ. διάμ.: 
0,063μ., ύψ. χαρ.: 0,012–0,022μ.
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μου μαρμαρυγία, τόσο σε μορφή κόκκων όσο και σε μορφή φολίδων, καθώς 
και λίγες φολίδες χρυσίζοντος μαρμαρυγία.

Ελαφρά καμπύλα τοιχώματα σώματος.
Καλοδιατηρημένη διακόσμηση, η οποία αποδίδεται με καστανέρυ-

θρο εξίτηλο, ως επί το πλείστον αρκετά πυκνό γάνωμα, πάνω σε αδρολει-
ασμένη ανοικτή ωχροκάστανη (10ΥR 7/3) επιφάνεια. Σώζονται ίχνη από 
τρεις λεπτές περιθέουσες ταινίες.

ΕΓΧΑΡΑΚΤΟ (μετά την όπτηση). Στην εξωτερική επιφάνεια αβαθές χά-
ραγμα δύο πλάγιων πλατιών παράλληλων μεταξύ τους γραμμών, από τις οποί-
ες η μία περίπου διπλάσια σε ύψος της άλλης (βλ., π.χ., Papadopoulos 1994, 
447–448, αρ. Β1, Β3, Β5–7· 451–452, αρ. Β12–14 και 467. Barton k & Buch-
ner 1995, 166–167, αρ. 24. SEG 47.1488. Csapo, Johnston & Geagan 2000, 
123–125, αρ. 64, 70, 74. SEG 53.957. Kenzelmann Pfyffer, Theurillat & Ver-
dan 2005, 67, αρ. 30· 70, αρ. 42· 75, αρ. 63. SEG 55.980. BE 2005.385).

83 Mθ 2226

Λαβή θερμαϊκού αμφορέα 
ύστερου 8ου – αρχών 7ου αι. π.Χ.

Ανασκαφικές ενδείξεις

2006. 022058 (1).

Διαστάσεις

σωζ. ύψ.: 0,145μ., διάμ. λαβής: 
0,043μ., ύψ. χαρ.: 0,013–0,022μ.

Κάθετη λαβή αμφορέα, το ανώτερο τμήμα της οποίας ελλείπει. Έντονη φθο-
ρά στο άνω πέρας και ιζήματα στην εσωτερική επιφάνεια της λαβής.

Πηλός ανοικτός καστανέρυθρος (5ΥR 6/3) με ανοικτές τεφρόχρω-
μες (10ΥR 7/2) επιφάνειες. Περιέχει πολλά λευκά και ανοικτά τεφρόχρω-
μα, αλλά και αρκετά σκοτεινόχρωμα μικρά εγκλείσματα, λίγα μεγάλα λευκά 
εγκλείσματα και αρκετή ποσότητα από κόκκους και κυρίως ευμεγέθεις φο-
λίδες ασημόχρωμου μαρμαρυγία.

Κάθετη λαβή ελλειψοειδούς διατομής, η οποία εκτεινόταν από τον 
ώμο στον λαιμό, φέρει δύο αβαθείς κάθετες αυλακώσεις στη ράχη.

Η εξωτερική επιφάνεια κοσμείται με εξίτηλο πυκνό μελανό και σε 
μεμονωμένα σημεία καστανόχρωμο γάνωμα, πάνω σε αδρολειασμένη ομοι-
όχρωμη του πηλού επιφάνεια (η λείανση εκτείνεται και στην εσωτερική 
επιφάνεια της λαβής). Τόσο η αδρολειασμένη επιφάνεια όσο και το γάνωμα 
είναι καλοδιατηρημένα. Δύο αρκετά πλατιές κάθετες ταινίες κοσμούν τις 
αυλακώσεις της ράχης της λαβής, η γένεση της οποίας περιβάλλεται από 
αποσπασματικά διατηρημένη ελλειψοειδή ταινία.

ΕΓΧΑΡΑΚΤΟ (μετά την όπτηση). Στη γένεση της λαβής χάραγμα σε 
σχήμα ‘Χ’, με τη μία γραμμή από τις τέσσερις διπλή (βλ., π.χ., Papado-π.χ., Papado-
poulos 1994, 440–447, αρ. Α1–2, A4, Α9–11, Α13, Α18, Α20–22, Α 24–28, 
Α31–34 και Α36. Csapo, Johnston & Geagan 2000, 121–125, αρ. 44–45, 55, 
60, 67, 69, 72, 74. SEG 53.957. Johnston 2005, 387, αρ. 295. Kenzelmann 
Pfyffer, Theurillat & Verdan 2005, 67, αρ. 27–28· 71–72, αρ. 48· 53–54. 
SEG 55.980. BE 2005.385).



425 

84 Mθ 2319

Όστρακο σώματος θερμαϊκού 
αμφορέα ύστερου 8ου – αρχών 
7ου αι. π.Χ.

Ανασκαφικές ενδείξεις

2004, 2006. 022058 (1).

Διαστάσεις

σωζ. ύψ.: 0,017μ., σωζ. διάμ.: 
0,026μ., ύψ. χαρ.: 0,02μ.

85 Mθ 2359

Όστρακο σώματος θερμαϊκού 
αμφορέα ύστερου 8ου – αρχών 
7ου αι. π.Χ.

Ανασκαφικές ενδείξεις

2004. 032050 (1).

Διαστάσεις

σωζ. ύψ.: 0,026μ., σωζ. διάμ.: 
0,045μ., ύψ. χαρ.: 0,009μ.

Μικρό όστρακο σώματος αμφορέα με τις ακμές καλυπτόμενες μερικώς από 
ιζήματα.

Ο πηλός είναι ανοικτός καστανέρυθρος (5ΥR 6/4) με ανοικτό τεφρό-
χρωμο (2.5Υ 7/1) πυρήνα και ανοικτή καστανέρυθρη (2.5ΥR 6/4) εσωτερι-
κή επιφάνεια, η οποία φέρει περιορισμένα ίχνη καύσης. Ο πηλός περιέχει 
πάρα πολλά λευκά και αρκετά σκοτεινόχρωμα μικρά εγκλείσματα, ελάχιστα 
μεγάλα λευκά αποστρογγυλεμένα εγκλείσματα, μεγάλη ποσότητα ασημό-
χρωμου μαρμαρυγία, τόσο σε μορφή κόκκων όσο και σε μορφή φολίδων, 
καθώς και ελάχιστες φολίδες χρυσίζοντος μαρμαρυγία.

Ελαφρότατα καμπύλα τοιχώματα σώματος.
Η εξωτερική επιφάνεια κοσμείται από εξίτηλο, μελανό, αρκετά πυ-

κνό γάνωμα πάνω σε αδρολειασμένη ανοικτή ωχροκάστανη (10ΥR 7/4 ως 
7/3) επιφάνεια. Σώζεται τμήμα από δικτυωτό τρίγωνο.

ΕΓΧΑΡΑΚΤΟ (μετά την όπτηση). Στην εξωτερική επιφάνεια χάραγμα 
πλάγιας γραμμής μέτριου πλάτους και βάθους (βλ., π.χ., Papadopoulos 1994, 
447–448, αρ. Β1, Β3, Β5–7· 451–452, αρ. Β12–14 και 467. Barton k & Buch-
ner 1995, 166–167, αρ. 24. SEG 47.1488. Csapo, Johnston & Geagan 2000, 
123–125, αρ. 64, 70, 74. SEG 53.957. Kenzelmann Pfyffer, Theurillat & 
Verdan 2005, 67, αρ. 30· 70, αρ. 42· 75, αρ. 63. SEG 55.980. BE 2005.385).

Μεσαίου μεγέθους όστρακο σώματος αμφορέα από το σημείο της μετάβα-
σης από τον ώμο στον λαιμό.

Ο πηλός είναι ανοικτός καστανόχρωμος (7.5ΥR 6/3) ομοιογενής στον 
λαιμό, αλλά στον ώμο, όπου η τομή του οστράκου είναι πιο παχιά, παρουσιάζε-
ται καστανόχρωμος (7.5ΥR 5/2) με πυρήνα ανοικτό ροδοκάστανο (2.5ΥR 6/4) 
προς την εξωτερική επιφάνεια και τεφρόχρωμο (5Υ 6/1) προς την εσωτερική. 
Περιέχει πολλά λευκά και σκοτεινόχρωμα μικρά εγκλείσματα, αρκετή ποσότη-
τα κόκκων ασημόχρωμου μαρμαρυγία και πολλές φολίδες χρυσίζοντος.

Ενιαίο περίγραμμα σώματος και λαιμού.
Η εξωτερική επιφάνεια καλύπτεται από καλοδιατηρημένο εξίτηλο 

μελανό γάνωμα μέτριας πυκνότητας.
 ΕΓΧΑΡΑΚΤΟ (μετά την όπτηση). Στην εξωτερική επιφάνεια του κάτω 

πέρατος του λαιμού αβαθές και λεπτό χάραγμα δύο πλάγιων παράλληλων 
μεταξύ τους γραμμών (βλ., π.χ., Papadopoulos 1994, 447–448, αρ. Β1, Β3, 
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86 Μθ 2350

Όστρακο σώματος πίθου από 
τον Θερμαϊκό Κόλπο ύστερου 
8ου – αρχών 7ου αι. π.Χ.

Ανασκαφικές ενδείξεις

2004. 032045 (1).

Διαστάσεις

σωζ. ύψ.: 0,075μ., σωζ. διάμ.: 
0,097μ., ύψ. χαρ.: 0,053μ.

Β5–7· 451–452, αρ. Β12–14 και 467. Barton k & Buchner 1995, 166–167, 
αρ. 24. SEG 47.1488. Csapo, Johnston & Geagan 2000, 123–125, αρ. 64, 70, 
74. SEG 53.957. Kenzelmann Pfyffer, Theurillat & Verdan 2005, 67, αρ. 
30· 70, αρ. 42· 75, αρ. 63. SEG 55.980. BE 2005.385).

Μεγάλο όστρακο σώματος πίθου με έντονα ίχνη καύσης σε τμήμα της εξω-
τερικής επιφάνειας.

Ο πηλός κυμαίνεται από καστανέρυθρος (2.5ΥR 5/4) ως καστανόχρω-
μος (7.5ΥR 5/4) με τεφρόχρωμο (GLEY 1 5/ N) πυρήνα. Η εξωτερική επιφά-
νεια έχει ανοικτό καστανόχρωμο (7.5ΥR 6/3) χρώμα, το οποίο σε ένα τμήμα 
έχει αλλοιωθεί χρωματικά λόγω καύσης, και φέρει τρεις οπές που προκλήθη-
καν από μεγάλα εγκλείσματα που αποκολλήθηκαν. Ο πηλός περιέχει πάρα 
πολλά καστανόχρωμα και καστανέρυθρα και αρκετά λευκά εγκλείσματα μι-
κρού ως μεσαίου μεγέθους, λίγα μεγάλα λευκά εγκλείσματα και μεγάλη πο-
σότητα ασημόχρωμου μαρμαρυγία. Η εσωτερική επιφάνεια καλύπτεται από 
ένα αρκετά παχύ και τραχύ στρώμα διαφορετικού πηλού(;) κυμαινόμενο 
από λεπτό ως παχύ, το οποίο πιθανώς αποσκοπεί στη μόνωση των τοιχωμά-
των. Ο πηλός αυτός είναι ανοικτός ωχροκάστανος (10ΥR 7/4 ως 8/3) και πε-
ριέχει λίγα λευκά και ελάχιστα σκοτεινόχρωμα μεγάλα εγκλείσματα.

Ελαφρά καμπύλα τοιχώματα σώματος.
Αδρολειασμένη η εξωτερική επιφάνεια.
ΕΓΧΑΡΑΚΤΟ (μετά την όπτηση). Στην εξωτερική επιφάνεια αβαθές 

και λεπτό χάραγμα σε σχήμα ‘πλάγιου στενού Α’.

87 Mθ 2288

Όστρακο ώμου και λαιμού 
κλειστού αγγείου μεσαίου 
μεγέθους από τον Θερμαϊκό 
Κόλπο ύστερου 8ου – αρχών  
7ου αι. π.Χ.

Ανασκαφικές ενδείξεις

2004. 022046 (1).

Διαστάσεις

σωζ. ύψ.: 0,02μ., σωζ. διάμ.: 
0,025μ., ύψ. χαρ.: 0,005–0,009μ.

Μικρό όστρακο ώμου και λαιμού κλειστού αγγείου.
Ο πηλός είναι ερυθρόχρωμος ως ροδοκάστανος (2.5ΥR 5/6 ως 5/4) 

και τρέπεται σε τεφροκόκκινο (2.5ΥR 4/2) προς τις επιφάνειες. Ροδοκίτρι-
νη (5ΥR 7/6) η εσωτερική επιφάνεια. Ο πηλός περιέχει αρκετά μικρά σκο-
τεινόχρωμα και λευκά εγκλείσματα, μεμονωμένα λευκά εγκλείσματα με-
σαίου μεγέθους, αρκετή ποσότητα ασημόχρωμου και μεμονωμένους κόκ-
κους χρυσίζοντος μαρμαρυγία.
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88 Μθ 2338

Τμήμα λαβής αποθηκευτικού 
αγγείου από τον Θερμαϊκό 
Κόλπο ύστερου 8ου – μέσου  
7ου αι. π.Χ.

Ανασκαφικές ενδείξεις

2004. 032032 (1).

Διαστάσεις

σωζ. ύψ.: 0,038μ., σωζ. διάμ.: 
0,039μ., ύψ. χαρ.: 0,017μ.

89 Μθ 2213

Τμήμα λαιμού και χείλους 
αττικού αμφορέα επιλαίμιου 
τύπου ύστερου 8ου – αρχών  
7ου αι. π.Χ.

Ανασκαφικές ενδείξεις

2004. 032032 (1).

Διαστάσεις

σωζ. ύψ.: 0,118μ., σωζ. διάμ. 
χείλους: 0,131μ. (αρχική, κατ’ 
εκτίμηση: 0,24μ.), ύψ. χαρ.: 
χείλους 0,010–0,015μ., λαιμού 
0,006–0,017μ.

Καμπύλος ώμος σε ενιαίο περίγραμμα με τον λαιμό.
Η εξωτερική επιφάνεια είναι ανοικτή καστανόχρωμη (7.5ΥR 6/4), 

στιλβωμένη.
ΕΓΧΑΡΑΚΤΟ (μετά την όπτηση): Αβαθές χάραγμα δύο πλάγιων λε-

πτών γραμμών σε σχήμα ‘V’ ή ‘Λ’» με τη δεξιά να προεκτείνεται καμπυλωτά 
προς τα έξω (βλ., π.χ., Papadopoulos 1994, 448–451, αρ. Β4, Β9-Β10 και 
468. Barton k & Buchner 1995, 166–167, αρ. 24. SEG 47.1488. Johnston 
2005, 387, αρ. 291. Kenzelmann Pfyffer, Theurillat & Verdan 2005, 69, 
αρ. 39–40. SEG 55.980. BE 2005.385).

Μικρό τμήμα κάθετης λαβής αποθηκευτικού αγγείου, ένα από τα δύο πλευρι-
κά τοιχώματα της οποίας ελλείπει, ενώ το άλλο φέρει έντονες αποκρούσεις.

Πηλός ερυθρόχρωμος (2.5YR 5/6) με τεφρογάλαζο (GLEY 2 5/1 5ΡB) 
πυρήνα, ο οποίος καταλαμβάνει σχεδόν πλήρως την τομή. Περιέχει πολλά λευ-
κά, αρκετά τεφρόχρωμα και σκοτεινόχρωμα μικρά εγκλείσματα, αρκετά μεγά-
λα λευκά εγκλείσματα και μεγάλη ποσότητα ασημόχρωμου μαρμαρυγία.

Κάθετη λαβή πεπλατυσμένης ελλειψοειδούς διατομής.
Αδρή επιφάνεια.
ΕΓΧΑΡΑΚΤΟ (μετά την όπτηση). Βαθύ χάραγμα πλατιών γραμμών μη 

εφαπτόμενων σε σχήμα ‘V’ ή ‘Λ’ (βλ., π.χ., Papadopoulos 1994, 448–451, 
αρ. Β4, Β9–Β10 και 468. Barton k & Buchner 1995, 166–167, αρ. 24. SEG 
47.1488. Johnston 2005, 387, αρ. 291. Kenzelmann Pfyffer, Theurillat & 
Verdan 2005, 69, αρ. 39–40. SEG 55.980. BE 2005.385).

Τμήμα λαιμού και χείλους αμφορέα επιλαίμιου τύπου.
Πηλός ροδόχρωμος (5ΥR 7/4), αρκετά καθαρός με λίγα καστανέ-

ρυθρα και ελάχιστα σκοτεινόχρωμα μικρά εγκλείσματα, λίγα μεγάλα απο-
στρογγυλεμένα καστανέρυθρα εγκλείσματα και αρκετή ποσότητα μικρότα-
των κόκκων ασημόχρωμου μαρμαρυγία.

Λαιμός με ευθέα τοιχώματα που ανοίγουν προς τα πάνω και απολή-
γουν σε αρκετά παχύ αποστρογγυλεμένο χείλος με σχεδόν επίπεδη κάτω 
επιφάνεια και ελαφρά κοίλη εσωτερική. Το σωζόμενο τμήμα του λαιμού 
διατηρεί ελάχιστο τμήμα πρόσφυσης κάθετης λαβής, η θέση της οποίας 
υποδεικνύεται και από ομόκεντρες ελλειψοειδείς ρυτιδώσεις που σχηματί-
στηκαν κατά την επικόλλησή της πάνω στην επιφάνεια του λαιμού, προτού 
η τελευταία στεγνώσει.

Η εξωτερική επιφάνεια είναι λειασμένη ωχροκάστανη (10ΥR 8/3) και 
κοσμείται με αραιό καστανόχρωμο, αλλά μελανό στην άνω επιφάνεια του 
χείλους, γάνωμα, απολεπισμένο στο μεγαλύτερο τμήμα. Δύο λεπτές ταινίες 
στο ανώτερο τμήμα του λαιμού. Με γάνωμα καλύπτεται το άνω πέρας του 
λαιμού και η εξωτερική και η άνω επιφάνεια του χείλους. Αδρολειασμένη 
αλλά κατά τόπους απολεπισμένη η εσωτερική επιφάνεια του λαιμού.
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ΕΓΧΑΡΑΚΤΟ (μετά την όπτηση). Στο χείλος βαθύ χάραγμα τριών 
γραμμών. Στον λαιμό χάραγμα πέντε πλατιών παράλληλων μεταξύ τους 
γραμμών (βλ., π.χ., Papadopoulos 1994, 447–448, αρ. Β1, Β3, Β5–7· 451-
452, αρ. Β12–14 και 467. Barton k & Buchner 1995, 166–167, αρ. 24. SEG 
47.1488. Csapo, Johnston & Geagan 2000, 123–125, αρ. 64, 70, 74. SEG 
53.957. Kenzelmann Pfyffer, Theurillat & Verdan 2005, 67, αρ. 30· 70, 
αρ. 42· 75, αρ. 63. SEG 55.980. BE 2005.385).

Επτά όστρακα συγκολλημένα σχηματίζουν άνω τμήμα αμφορέα που σώζει το 
1/3 περίπου του ώμου, μεγάλο τμήμα του λαιμού και τη μία λαβή. Λίγα πολύ 
μικρά όστρακα παραμένουν ασυγκόλλητα. Ελλείπουν η βάση, το μεγαλύτερο 
τμήμα του σώματος, μικρό τμήμα του λαιμού, το χείλος και η μία λαβή. Ιζήμα-
τα γύρω από τη γένεση της λαβής και στην εσωτερική επιφάνεια του λαιμού.

Ο πηλός είναι ανοικτός ερυθρόχρωμος (2.5ΥR 6/6), με αρκετά λευκά 
και ελάχιστα καστανέρυθρα μικρά εγκλείσματα, μεγάλη ποσότητα ασημό-
χρωμου και μικρή ποσότητα χρυσίζοντος μαρμαρυγία, σε μορφή κόκκων 
αλλά και μεγάλων φολίδων.

Παχύ ωοειδές(;) σώμα με διακριτή την ένωση με τον λαιμό, ο οποίος 
είναι μέτριου ύψους με ελαφρά κοίλα τοιχώματα. Κάθετη λαβή ελλειψοει-
δούς διατομής εκτείνεται από τον ώμο στο άνω τμήμα του λαιμού.

Η εξωτερική επιφάνεια είναι λειασμένη ροδοκίτρινη (5ΥR 6/6) αλλά 
και έντονα απολεπισμένη. Κοσμείται με καστανέρυθρο, αρκετά πυκνό, και 
ελαφρώς στιλπνό γάνωμα. Τέσσερις ταινίες ψηλά στον ώμο, μία στη μετά-
βαση στον λαιμό, δύο στο κατώτερο τμήμα του λαιμού και μικρό ίχνος μίας 
ακόμα (ή ολόβαφου τμήματος) κάτω από το χείλος. Στο μέσον του λαιμού 
διαμορφώνεται ψηλή ζώνη, η οποία φέρει όμοια διακόσμηση σε κάθε όψη: 

90 Μθ 2916

Άνω τμήμα κυκλαδικού  
αμφορέα επιλαίμιου τύπου 
ύστερου 8ου αι. π.Χ.

Ανασκαφικές ενδείξεις

2003, 2004. 022032, 032019.

Διαστάσεις

σωζ. ύψ.: 0,137μ., σωζ. διάμ.: 
0,237μ., διάμ. λαιμού: 0,135μ., 
διάμ. λαβής: 0,035μ., ύψ. χαρ.: 
0,005–0,007μ.
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91 Μθ 2258

Ευβοϊκός σκύφος ύστερου  
8ου – αρχών 7ου αι. π.Χ.

Ανασκαφικές ενδείξεις

2004. 022034 (2).

Διαστάσεις

σωζ. ύψ.: 0,048μ., σωζ. διάμ.: 
0,056μ., σωζ. διάμ. χείλους: 0,02μ. 
(αρχική, κατ’ εκτίμηση: 0,10–
0,12μ.), ύψ. χαρ.: 0,01–0,015μ.

ρόμβο με απλό περίγραμμα που πλαισιώνεται από ζεύγη κυματοειδών (τα 
μοτίβα με παχιές πινελιές). Οριζόντια ταινία στο άνω πέρας της λαβής και 
τέσσερις κάθετες ταινίες στη ράχη και στα πλαϊνά τοιχώματά της.

ΕΓΧΑΡΑΚΤΟ (μετά την όπτηση). Χαμηλά στη ράχη της λαβής και πάνω 
σε μία από τις ταινίες γανώματος, αβαθές και λεπτό χάραγμα τεσσάρων μι-
κρών οριζόντιων παράλληλων μεταξύ τους γραμμών (βλ., π.χ., Papadopoulos 
1994, 447–448, αρ. Β1, Β3, Β5–7· 451–452, αρ. Β12–14 και 467. Barton k & 
Buchner 1995, 166–167, αρ. 24. SEG 47.1488. Csapo, Johnston & Geagan 
2000, 123–125, αρ. 64, 70, 74. SEG 53.957. Kenzelmann Pfyffer, Theurillat 
& Verdan 2005, 67, αρ. 30· 70, αρ. 42· 75, αρ. 63. SEG 55.980. BE 2005.385).

Από το αγγείο σώζεται μικρό τμήμα σώματος και ελάχιστο τμήμα χείλους 
συγκολλημένο από δύο όστρακα μεσαίου μεγέθους.

Πηλός ανοικτός καστανέρυθρος (5YR 6/3) με ελάχιστα μικρά εγκλεί-
σματα σκοτεινόχρωμα και λευκά.

Σώμα μέτριου βάθους ημισφαιρικό με βραχύ ελαφρώς ανακαμπτό-
μενο χείλος.

Η διακόσμηση είναι γενικά καλοδιατηρημένη, αλλά έχει απολεπιστεί 
σε δύο σημεία της εξωτερικής επιφάνειας. Αποδίδεται πάνω σε λειασμένη 
εδαφόχρωμη επιφάνεια με πολύ αραιό, σε μεγάλο τμήμα απολεπισμένο, 
ωχροκίτρινο (2.5Y 8/2) επίχρισμα και εξίτηλο καστανομέλανο γάνωμα, το 
οποίο είναι πυκνό στο εσωτερικό και ελαφρώς πιο αραιό στο εξωτερικό.

Το τμήμα του σώματος κάτω από τις λαβές πιθανότατα καλυπτόταν 
από γάνωμα. Ακολουθεί η πλατιά ζώνη των λαβών, το άνω και κάτω όριο της 
οποίας δηλώνεται με λεπτή ταινία. Από τη συγκεκριμένη ζώνη, η σχεδίαση 
της οποίας ακολούθησε εκείνη του άνω και κάτω ορίου της, σώζεται ομάδα 
επτά τουλάχιστον κάθετων γραμμών που αποδίδονται με πολλαπλό πινέλο 
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και τμήμα μετόπης με σειρά από λοξές, βραχείες και παχιές γραμμές που 
τέμνονται από οριζόντια λεπτή ταινία, δίνοντας την εντύπωση αμελούς τε-
θλασμένης. Λεπτή περιθέουσα ταινία διατρέχει τη μετάβαση στο χείλος, το 
άνω πέρας του οποίου διατρέχει παχύτερη ταινία. Πιθανότατα ολόβαφο το 
εσωτερικό του αγγείου με εδαφόχρωμη ταινία στο περιχείλωμα.

ΕΓΧΑΡΑΚΤΟ (μετά την όπτηση). Στο ύψος της μέγιστης διαμέτρου 
χάραγμα από τέσσερις κάθετες, τρεις από τις οποίες αρκετά βαθιές. Μία αρ-
κετά βαθιά εγκοπή στο χείλος (βλ., π.χ., Papadopoulos 1994, 447–448, αρ. 
Β1, Β3, Β5–7· 451–452, αρ. Β12–14 και 467. Barton k & Buchner 1995, 166–
167, αρ. 24. SEG 47.1488. Csapo, Johnston & Geagan 2000, 123–125, αρ. 
64, 70, 74. SEG 53.957. Kenzelmann Pfyffer, Theurillat & Verdan 2005, 
67, αρ. 30· 70, αρ. 42· 75, αρ. 63. SEG 55.980. BE 2005.385).

Συγκολλημένη από είκοσι ένα όστρακα μικρού και μεσαίου μεγέθους. Το 
1/3 περίπου του σώματος, μεγάλο μέρος του χείλους, ακόμα τρία μικρά 
τμήματα σώματος, ένα μικρότατο τμήμα του χείλους, καθώς και το 1/3 της 
μίας λαβής. Τρεις αποκρούσεις στην περίμετρο της βάσης.

Ο πηλός είναι ροδόχρωμος (5YR 7/4) με τεφρόχρωμο (7.5YR 6/1 ως 
7/1) πυρήνα και περιέχει πολύ μικρά εγκλείσματα, λίγα σκοτεινόχρωμα και 
ελάχιστα λευκά, και ελάχιστη ποσότητα μικρότατων κόκκων ασημόχρωμου 
μαρμαρυγία.

Βάση ασταθής κωνική με επίπεδη οροφή. Σώμα ημισφαιρικό, με τα 
κατώτερα τοιχώματα να συγκλίνουν έντονα προς τη βάση και τα ανώτερα 
να είναι σχεδόν κάθετα, υψούμενα προς το κάθετο ενιαίο χείλος. Λίγο κάτω 
από το χείλος απαντώνται σε σχεδόν κάθετη διάταξη δύο διαμπερείς οπές 
κυκλικής διατομής και διαμέτρου 0,024μ. και 0,028μ. οι οποίες απέχουν 
0,0094μ. μεταξύ τους. Οι οπές, που αντιπροσωπεύουν επισκευή, βρίσκο-
νται στο όριο του σωζόμενου τμήματος του αγγείου (η μία μάλιστα σώζεται 
κατά το ήμισυ), το οποίο και συγκρατούσαν με το τμήμα που ελλείπει. Δύο 
οριζόντιες λαβές κυκλικής διατομής προσφύονται με κλίση 45° αμέσως 
κάτω από το χείλος και υψώνονται ελαφρώς πάνω από αυτό.

Η διακόσμηση, η οποία είναι καλοδιατηρημένη, αλλά κατά τόπους ιδι-
αίτερα αμελής, αποδίδεται με μελανό, στιλπνό, ως επί το πλείστον πυκνό 
γάνωμα πάνω σε πολύ καλά λειασμένη ροδόχρωμη (7.5 YR 7/3) επιφάνεια 
και πιθανότατα επαναλαμβανόταν όμοια στις δύο όψεις. Η κάτω επιφάνεια 
της βάσης δεν είναι λειασμένη και παρουσιάζεται πιο ανοικτόχρωμη (7.5YR 
8/3). Το κατώτερο σώμα του αγγείου καλύπτεται από γάνωμα που εκτείνεται 
κατά τόπους στην περιφέρεια της επιφάνειας έδρασης. Στο άνω τμήμα του 
σώματος εντοπίζεται πίνακας, ο οποίος διαχωρίζεται από την περιοχή των 

92 Mθ 1591

Κοτύλη με πτηνά από  
το ανατολικό Αιγαίο ύστερου 
8ου – αρχών 7ου αι. π.Χ.

Ανασκαφικές ενδείξεις

2004, 2006. 022055 (1), 022058 
(2), 032041 (1), 032048 (1), 032053 
(1), 032054 (6), 032055 (1), 032062 
(1), 7,60/7,40 (2), 7,40/7,10 (4).

Διαστάσεις

ύψ.: 0,088–0,090μ., διάμ. βάσης: 
0,054μ., διάμ.: 0,135μ., διάμ. 
χείλους: 0,129μ., διάμ. κύκλου: 
0,006μ.
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λαβών, με τριπλές, κάθετες, ελαφρά καμπυλούμενες γραμμές. Στο κάτω τμή-
μα του πίνακα, τεθλασμένη μεταξύ ζευγών οριζόντιων γραμμών. Ακολουθεί 
ζώνη τεσσάρων μετοπών άνισου πλάτους. Οι δύο ακραίες έχουν ίσο μεταξύ 
τους μέτριο πλάτος και περιέχουν δικτυωτό ρόμβο με διπλό περίγραμμα. Οι 
δύο κεντρικές έχουν άνισο πλάτος. Η στενή περιέχει κάθετη στήλη ενάλλη-
λων γωνιών, ενώ η πλατιά περιέχει πτηνό που αποδίδεται με συνδυασμό σκι-
αγραφίας και περιγράμματος. Με σκιαγραφία αποδίδονται τα λεπτά πόδια, 
τα οποία κάμπτονται στο μέσο περίπου του ύψους τους, και ο μάλλον βραχύς 
λαιμός που απολήγει σε ελλειψοειδή κεφαλή με οξύ ράμφος μέτριου μήκους. 
Το φυλλόσχημο σώμα του πτηνού φέρει δικτυωτό κόσμημα. Πάνω και κάτω 
από την ουρά του πτηνού κρεμάμενο και φυόμενο αντίστοιχα δικτυωτό τρί-
γωνο. Λεπτή ταινία που εκτείνεται κάτω από το χείλος ορίζει το άνω πέρας 
του πίνακα. Ταινία καλύπτει τη ράχη των λαβών. Πολύ πλατιά ακανόνιστα 
κάθετη ταινία που εκτείνεται από το χείλος ως το κατώτερο σώμα χωρίζει τις 
γενέσεις των λαβών από τον πίνακα και αφήνει εδαφόχρωμο έναν τραπεζιό-
σχημο χώρο που εκτείνεται κάτω και ανάμεσα στις γενέσεις κάθε λαβής. Φαί-
νεται ότι η απόδοση της διακόσμησης στο εξωτερικό ξεκίνησε με την κάλυψη 
του κάτω σώματος με γάνωμα, συνεχίστηκε με την απόδοση του πίνακα και 
ολοκληρώθηκε με τις πλατιές ταινίες εκατέρωθεν των λαβών. Από την ελλι-
πώς σωζόμενη όψη σώζεται μόνο το ένα άκρο του πίνακα και η περιοχή της 
λαβής. Ολόβαφο το εσωτερικό του αγγείου.

ΕΓΧΑΡΑΚΤΟ (μετά την όπτηση). Στην εδαφόχρωμη επιφάνεια κάτω 
από τις λαβές χάραγμα σε σχήμα ‘κύκλου’, στη μία περίπτωση με αρκετά 
βαθιά κεντρική οπή από την ακίδα του διαβήτη, στη δεύτερη περίπτωση, 
που σώζεται λίγο πάνω από το μισό, με την προσθήκη μίας εγγεγραμμένης 
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στον κύκλο έλλειψης που διέρχεται από την κεντρική οπή (βλ., π.χ., Csapo, 
Johnston & Geagan 2000, 122, αρ. 53. SEG 53.957. Kenzelmann Pfyffer, 
Theurillat & Verdan 2005, 66–67, αρ. 26. SEG 55.980. BE 2005.385).

Δύο όστρακα μεσαίου μεγέθους συγκολλημένα σχηματίζουν τμήμα ανώτε-
ρου σώματος και χείλους με λαβή κοτύλης.

Πηλός ανοικτός ερυθροκάστανος (2.5YR 6/4 ως 7/4) με ανοικτό τε-
φρόχρωμο πυρήνα (5Y 7/1). Ο πηλός περιέχει ελάχιστα μικρότατα σκοτει-
νόχρωμα και λευκά εγκλείσματα, καθώς και μικρή ποσότητα μικρότατων 
κόκκων ασημόχρωμου μαρμαρυγία.

Ημισφαιρικό(;) σώμα με σχεδόν κάθετα άνω τοιχώματα. Ελαφρότατη 
τροπίδωση τονίζει τη μετάβαση στο βραχύτατο κάθετο χείλος. Οριζόντια 
λαβή κυκλικής διατομής προσφύεται με κλίση 45° αμέσως κάτω από το χεί-
λος και υψώνεται ελάχιστα πάνω από αυτό.

Η διακόσμηση αποδίδεται με καστανομέλανο ως μελανό, στιλπνό, 
πυκνό γάνωμα, κατά τόπους ελαφρώς απολεπισμένο, πάνω σε πορτοκαλέ-
ρυθρη (5YR 7/6) στιλπνή επιφάνεια, η οποία έχει κατά τόπους απολεπιστεί. 
Το σωζόμενο τμήμα του σώματος και του χείλους καλύπτονται εξωτερικά 
και εσωτερικά από γάνωμα, όμως παραμένει εδαφόχρωμη περιοχή ορθογώ-
νιου(;) σχήματος εκτεινόμενη ανάμεσα στις γενέσεις της λαβής και αμέσως 
παρακάτω. Πλατιά ταινία καλύπτει τη ράχη της λαβής. Λεπτότερη αμελής 
βραχεία ταινία ανάμεσα στις προσφύσεις των λαβών αποτελεί ενδεχομένως 
σημείο του κεραμέα.

93 Μθ 2252

Μεγάλη κοτύλη με πτηνά από  
το ανατολικό Αιγαίο ύστερου 
8ου – αρχών 7ου αι. π.Χ.

Ανασκαφικές ενδείξεις

2004, 2006. 022064 (2).

Διαστάσεις

σωζ. ύψ.: 0,062μ., σωζ. διάμ.: 
0,093μ. σωζ. διάμ. χείλους: 0,08μ. 
(αρχική, κατ’ εκτίμηση: 0,26μ.), 
ύψ. χαρ.: 0,01μ.
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ΕΓΧΑΡΑΚΤΟ (μετά την όπτηση): Κάτω από τη λαβή χάραγμα λεπτό 
και αβαθές σε σχήμα ‘πλάγιου V’ ή ‘Λ’ (βλ., π.χ., Papadopoulos 1994, 448–
451, αρ. Β4, Β9–Β10 και 468. Barton k & Buchner 1995, 166–167, αρ. 24. 
SEG 47.1488. Johnston 2005, 387, αρ. 291. Kenzelmann Pfyffer, Theuril-
lat & Verdan 2005, 69, αρ. 39–40. SEG 55.980. BE 2005.385).

Τμήμα ανώτερου σώματος και χείλους με λαβή κοτύλης που αποτελείται 
από ένα μεγάλο όστρακο. Στο αγγείο πιθανώς συνανήκουν δύο τμήματα 
σώματος μέτριου μεγέθους, ένα εκ των οποίων είναι συγκολλημένο από 
δύο όστρακα.

Πηλός ανοικτός ερυθροκάστανος (2.5YR 6/4 ως 7/4) με ανοικτό τε-
φρογάλαζο πυρήνα (GLEY 2 7/1 5B). Ο πηλός περιέχει ελάχιστα μικρότατα 
σκοτεινόχρωμα και λευκά εγκλείσματα και μεγάλη ποσότητα μικρότατων 
κόκκων ασημόχρωμου μαρμαρυγία.

Ημισφαιρικό(;) σώμα με σχεδόν κάθετα άνω τοιχώματα. Ελαφρότατη 
τροπίδωση τονίζει τη μετάβαση στο βραχύτατο κάθετο χείλος. Οριζόντια 
λαβή κυκλικής διατομής προσφύεται με κλίση 45° αμέσως κάτω από το χεί-
λος και υψώνεται ελάχιστα πάνω από αυτό.

Η διακόσμηση αποδίδεται με καστανόχρωμο, ελαφρά στιλπνό, και 
αρκετά αραιό γάνωμα, πάνω σε λειασμένη πορτοκαλέρυθρη (5YR 7/6) επι-
φάνεια. Το κατώτερο σώμα του αγγείου καλύπτεται από γάνωμα, ενώ στο 

94 Μθ 2917

Κοτύλη με πτηνά από  
το ανατολικό Αιγαίο ύστερου 
8ου – αρχών 7ου αι. π.Χ.

Ανασκαφικές ενδείξεις

2004. 022043 (2).

Διαστάσεις

σωζ. ύψ.: 0,062μ., σωζ. διάμ.: 
0,112μ., σωζ. διάμ. χείλους: 
0,025μ., ύψ. χαρ.: 0,01μ.



434 

άνω τμήμα του σώματος εντοπίζεται πίνακας, ο οποίος διαχωρίζεται από 
την περιοχή των λαβών με τριπλές κάθετες γραμμές. Στο κάτω τμήμα του 
πίνακα αποδίδεται τεθλασμένη, της οποίας υπέρκειται αρκετά παχιά ται-
νία. Το άνω τμήμα του πίνακα δεν σώζεται στο βασικό τμήμα. Στα πιθα-
νώς συνανήκοντα όστρακα σώζονται τμηματικά τρεις (και αποκαθίστανται 
τέσσερις) μετόπες, η μία εκ των οποίων είναι εξαιρετικά στενή και συνί-
σταται σε κάθετη στήλη ενάλληλων γωνιών. Οι πλατύτερες μετόπες περιέ-
χουν δικτυωτό ρόμβο με διπλό περίγραμμα και δικτυωτό τρίγωνο με διπλό 
περίγραμμα. Γάνωμα καλύπτει το χείλος, ενώ ταινία διατρέχει τη ράχη της 
λαβής. Εδαφόχρωμη περιοχή ορθογώνιου(;) σχήματος εκτείνεται κάτω και 
ανάμεσα στις γενέσεις της λαβής. Ολόβαφο το εσωτερικό του αγγείου.

ΓΡΑΠΤΟ/dipinto (πριν από την όπτηση). Στην επιφάνεια κάτω από 
τη λαβή μικρή οριζόντια γραμμή μέτριου πλάτους (βλ., π.χ., Papadopou-π.χ., Papadopou-
los 1994, 447–448, αρ. Β1, Β3, Β5–7· 451–452, αρ. Β12–14 και 467. Barton
k & Buchner 1995, 166–167, αρ. 24. SEG 47.1488. Csapo, Johnston & 

Geagan 2000, 123–125, αρ. 64, 70, 74. SEG 53.957. Kenzelmann Pfyffer, 
Theurillat & Verdan 2005, 67, αρ. 30· 70, αρ. 42· 75, αρ. 63. SEG 55.980. 
BE 2005.385).

Είκοσι-εννέα όστρακα μικρού και μεσαίου μεγέθους και ένα μεγαλύτερο 
είναι συγκολλημένα και σχηματίζουν κοτύλη. Ελλείπουν η βάση, το κάτω 
πέρας του σώματος, ελάχιστα τμήματα του υπόλοιπου σώματος και του χεί-
λους, το μεγαλύτερο τμήμα της μίας λαβής και ελάχιστο τμήμα της άλλης.

95 Μθ 3239

Κοτύλη με πτηνά από  
το ανατολικό Αιγαίο ύστερου 
8ου – αρχών 7ου αι. π.Χ.

Ανασκαφικές ενδείξεις

2004, 2006. 022050 (1), 022051 (1), 
022058 (13), 022059 (6), 022060 
(3), 032041 (1), 032048 (1), 032054 
(1), 032064 (1), 032065 (1).

Διαστάσεις

σωζ. ύψ.: 0,079μ., διάμ.: 0,135μ., 
διάμ. χείλους: 0,131μ., ύψ. χαρ.: 
0,006μ.
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Πηλός ροδοκίτρινος (5YR 7/6) με ανοικτό τεφρόχρωμο (GLEY 1 7/Ν) 
πυρήνα. Περιέχει λίγα σκοτεινόχρωμα, ελάχιστα λευκά ως τεφρόλευκα μι-
κρά εγκλείσματα και αρκετή ποσότητα μικρότατων κόκκων ασημόχρωμου 
μαρμαρυγία.

Σώμα ημισφαιρικό με τα ανώτερα τοιχώματα να είναι σχεδόν κάθετα, 
υψούμενα προς το κάθετο ενιαίο χείλος. Δύο οριζόντιες λαβές κυκλικής δι-
ατομής προσφύονταν με κλίση 45° αμέσως κάτω από το χείλος και υψώνο-
νται ελαφρώς πάνω από αυτό.

Η διακόσμηση, η οποία είναι καλοδιατηρημένη αλλά κατά τόπους 
ελαφρώς αμελής, αποδίδεται με μελανό, στιλπνό γάνωμα μέτριας πυκνότη-
τας πάνω σε καλά λειασμένη, ροδοκίτρινη (7.5YR 7/6) επιφάνεια και επα-
ναλαμβάνεται όμοια στις δύο όψεις. Το κατώτερο σώμα του αγγείου καλύ-
πτεται από γάνωμα, το οποίο είναι καστανομέλανο ως μελανό στο εξωτερι-
κό και πορτοκαλέρυθρο στο εσωτερικό. Στο άνω τμήμα του σώματος εντο-
πίζεται πίνακας, ο οποίος διαχωρίζεται από την περιοχή των λαβών από 
τριπλές κάθετες γραμμές. Στο κάτω τμήμα του πίνακα τεθλασμένη μεταξύ 
ζευγών οριζόντιων γραμμών. Ακολουθεί ζώνη τεσσάρων μετοπών άνισου 
πλάτους. Οι δύο ακραίες έχουν ίσο μεταξύ τους, μέτριο πλάτος και περιέ-
χουν δικτυωτό ρόμβο με διπλό περίγραμμα. Οι δύο κεντρικές έχουν άνισο 
πλάτος. Η στενή περιέχει κάθετη στήλη ενάλληλων γωνιών, ενώ η πλατιά 
περιέχει πτηνό που αποδίδεται με συνδυασμό σκιαγραφίας και περιγράμ-
ματος. Με σκιαγραφία αποδίδονται τα λεπτά πόδια που κάμπτονται στο 
μέσον περίπου του ύψους τους και ο λαιμός. Με περίγραμμα αποδίδεται 
το φυλλόσχημο σώμα του πτηνού, το οποίο είναι διάγραμμο, αλλά και η 
ελλειψοειδής κεφαλή με το οξύ ράμφος. Πάνω και κάτω από την ουρά του 
πτηνού κρέμεται και φύεται αντίστοιχα δικτυωτό τρίγωνο. Τυχαίες κηλί-
δες βαφής εντοπίζονται σε διάφορα σημεία του πίνακα. Λεπτή ταινία που 
εκτείνεται κάτω από το χείλος ορίζει το άνω πέρας του πίνακα και στις δύο 
όψεις. Ταινία καλύπτει τη ράχη των λαβών. Πολύ πλατιά ακανόνιστα κάθετη 
ταινία, που εκτείνεται από το χείλος ως το κατώτερο σώμα, χωρίζει τις γενέ-
σεις των λαβών από τον πίνακα και αφήνει εδαφόχρωμο έναν τραπεζιόσχη-
μο ή τριγωνικό χώρο που εκτείνεται κάτω και ανάμεσα στις γενέσεις κάθε 
λαβής. Ολόβαφο το εσωτερικό του αγγείου.

ΕΓΧΑΡΑΚΤΟ (μετά την όπτηση). Στην εδαφόχρωμη επιφάνεια κάτω 
από την καλά σωζόμενη λαβή αβαθές και λεπτό χάραγμα σε σχήμα ‘πλάγιου 
V’ ή ‘Λ’ (βλ., π.χ., Papadopoulos 1994, 448–451, αρ. Β4, Β9–Β10 και 468. 
Barton k & Buchner 1995, 166–167, αρ. 24. SEG 47.1488. Johnston 2005, 
387, αρ. 291. Kenzelmann Pfyffer, Theurillat & Verdan 2005, 69, αρ. 39–
40. SEG 55.980. BE 2005.385).
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Μεσαίου μεγέθους όστρακο σώζει τμήμα ανώτερου σώματος, χείλους και 
του μεγαλύτερου τμήματος της λαβής.

Πηλός ανοικτός ερυθροκάστανος (2.5YR 6/4 ως 7/4) με ανοικτό τε-
φροπράσινο πυρήνα (GLEY 1 7/1 5GY). Ο πηλός περιέχει αρκετή ποσότητα 
μικρότατων κόκκων ασημόχρωμου μαρμαρυγία.

Ημισφαιρικό(;) σώμα με σχεδόν κάθετα άνω τοιχώματα. Ελαφρότατη 
τροπίδωση τονίζει τη μετάβαση στο βραχύτατο κάθετο χείλος. Οριζόντια λαβή 
κυκλικής διατομής προσφύεται με κλίση 45° αμέσως κάτω από το χείλος.

Η διακόσμηση αποδίδεται με μελανό στιλπνό πυκνό γάνωμα, κατά τό-
πους ελαφρώς απολεπισμένο, πάνω σε πολύ ανοικτή ωχροκάστανη (10YR 7/3) 
επιφάνεια. Το σωζόμενο τμήμα του σώματος και του χείλους καλύπτεται εξω-
τερικά και εσωτερικά από γάνωμα, αλλά παραμένει εδαφόχρωμη η περιοχή 
ανάμεσα στις γενέσεις της λαβής. Πλατιά ταινία καλύπτει τη ράχη της λαβής.

ΕΓΧΑΡΑΚΤΟ (μετά την όπτηση). Στη γένεση της λαβής αβαθές και λε-
πτό χάραγμα δύο μικρών γραμμών μέτριου πλάτους (βλ., π.χ., Papadopoulos 
1994, 447–448, αρ. Β1, Β3, Β5–7· 451–452, αρ. Β12–14 και 467. Barton k & 
Buchner 1995, 166–167, αρ. 24. SEG 47.1488. Csapo, Johnston & Geagan 
2000, 123–125, αρ. 64, 70, 74. SEG 53.957. Kenzelmann Pfyffer, Theurillat 
& Verdan 2005, 67, αρ. 30· 70, αρ. 42· 75, αρ. 63. SEG 55.980. BE 2005.385).

96 Μθ 3240

Τμήμα κοτύλης με πτηνά από  
το ανατολικό Αιγαίο ύστερου 
8ου – αρχών 7ου αι. π.Χ.

Ανασκαφικές ενδείξεις

2003. 032008 (1).

Διαστάσεις

σωζ. ύψ.: 0,041μ., σωζ. διάμ. 
χείλους: 0,023μ., διάμ. λαβής: 
0,013μ., ύψ. χαρ.: 0,005–0,006μ.

97 Μθ 3241 + 2308

Τμήμα χιακού πρωτο-κάλυκα
ύστερου 8ου – αρχών 7ου αι. π.Χ.

Ανασκαφικές ενδείξεις

2004, 2006. Μικρό τμήμα: 032067 
(7), 7,90–7,10μ. (1). Μεγάλο 
τμήμα: 032053 (10), 32055 (2), 
7,60–7,40μ. (5), 7,40–7,10μ. (3), 
επίχωση κάτω από τον Τ.14 (1).

Διαστάσεις δύο τμημάτων

σωζ. ύψ.: 0,062μ., 0,073μ., σωζ. 
διάμ.: 0,088μ., 0,148μ., διαμ. 
χείλους: 0,093μ., 0,10μ. (αρχική, 
κατ’ εκτίμηση: 0,16μ.), ύψ. χαρ.: 
(πρόσφυση λαβής) 0,006μ., 
(κάτω επιφάνεια λαβής) 0,009μ., 
0,009–0,019μ.

Το αγγείο σώζεται σε δύο μη συγκολλώμενα, αλλά προφανώς συνανήκοντα 
τμήματα άνισου μεγέθους, το ένα συγκολλημένο από ένδεκα όστρακα και 
το άλλο από είκοσι τέσσερα. Το καθένα σώζει μεγάλο τμήμα σώματος και 
χείλους με μία λαβή.

Πηλός ροδοκίτρινος (5YR 7/6) με ροδόχρωμη (7.5YR 7/4 ή 7/3) ως 
τεφρορόδινη (7.5YR 7/2) εξωτερική επιφάνεια. Περιέχει λίγα μικρά καστα-
νόχρωμα εγκλείσματα, ένα μεγάλο λευκό έγκλεισμα και μεγάλη ποσότητα 
μικρότατων κόκκων ασημόχρωμου μαρμαρυγία.

Βαθύ ημισφαιρικό σώμα με αυλάκωση μέτριου βάθους στη μετάβαση 
στο πολύ υψηλό έξω νεύον χείλος. Οι λαβές είναι οριζόντιες κυκλικής διατο-
μής και προσφύονται με κλίση 45° στον ώμο.

Καλοδιατηρημένη διακόσμηση αποδίδεται πάνω σε λειασμένη εδα-
φόχρωμη επιφάνεια με εξίτηλο, αρκετά πυκνό μελανό, ως καστανομέλανο 
γάνωμα. Το κατώτερο σώμα του αγγείου καλύπτεται από γάνωμα και ακο-
λουθούν δύο ταινίες μέτριου πλάτους. Στο ύψος των λαβών σώζεται διακο-
σμητική ζώνη μεταξύ δύο ταινιών, η ανώτερη των οποίων κοσμεί τη μετάβα-
ση στο χείλος. Στην εν λόγω ζώνη της σωζόμενης όψης εναλλάσονταν τρεις 
ομάδες εννέα κάθετων γραμμώσεων εν είδει τριγλύφων με δύο μετόπες, οι 
οποίες φέρουν τέσσερις επάλληλες αμελείς τεθλασμένες. Γάνωμα καλύπτει 
τη ράχη και τις γενέσεις των λαβών. Αμελείς κηλίδες βαφής ανάμεσα στις 
προσφύσεις της μίας λαβής και σε σημείο του χείλους. Ολόβαφο το εσωτερι-
κό του αγγείου με δύο εδαφόχρωμες ταινίες στο άνω τμήμα του χείλους.
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ΕΓΧΑΡΑΚΤΟ (μετά την όπτηση). Στη μία πρόσφυση της λαβής του 
μικρού τμήματος, μικρό, λεπτό, σχεδόν οριζόντιο χάραγμα (πιθανόν η μι-
κρότερη και αμυδρή γραμμή με την οποία σχηματίζει νοητή οξεία γωνία εί-
ναι τυχαία). Στην κάτω επιφάνεια της λαβής του μεγάλου τμήματος σώζεται 
αβαθές λεπτό χάραγμα (βλ., π.χ., Papadopoulos 1994, 447–448, αρ. Β1, Β3, 
Β5–7· 451–452, αρ. Β12–14 και 467. Barton k & Buchner 1995, 166–167, 
αρ. 24. SEG 47.1488. Csapo, Johnston & Geagan 2000, 123–125, αρ. 64, 
70, 74. SEG 53.957. Kenzelmann Pfyffer, Theurillat & Verdan 2005, 67, 
αρ. 30· 70, αρ. 42· 75, αρ. 63. SEG 55.980. BE 2005.385). Στην εσωτερική 
επιφάνεια του χείλους με αριθμό Μθ 2308, πρόχειρο χάραγμα με πέντε ορι-
ζόντιες γραμμές, από τις οποίες οι πάνω τέσσερις ανά δύο σε σχήμα ‘πλά-
γιου κλειστού Υ’ (βλ. και αρ. 40) και η πέμπτη πλάγια πλατύτερη και ελα-
φρώς βαθύτερη (βλ., π.χ., Papadopoulos 1994, 448–451, αρ. Β4, Β9–Β10 
και 468. Barton k & Buchner 1995, 166–167, αρ. 24. SEG 47.1488. Ken-
zelmann Pfyffer, Theurillat & Verdan 2005, 69, αρ. 39–40. SEG 55.980. 
BE 2005.385).
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98 Μθ 3200

Όστρακο ώμου και λαιμού 
αιολικού κλειστού αγγείου 
μεγάλου μεγέθους ύστερου  
8ου – αρχών 7ου αι. π.Χ.

Ανασκαφικές ενδείξεις

2004. 032043 (1).

Διαστάσεις

σωζ. ύψ.: 0,024μ., σωζ. διάμ.: 
0,032μ., ύψ. χαρ.: 0,019–0,02μ.

99 Mθ 3201

Τμήμα ώμου, λαιμού και λαβής 
αιολικού μεγάλου αγγείου 
μετάγγισης ύστερου 8ου – αρχών 
7ου αι. π.Χ.

Ανασκαφικές ενδείξεις

2003, 2004. 032029 (14), 032047 (1), 
032049 (1), 032050 (2).

Διαστάσεις

σωζ. ύψ.: 0,155μ., σωζ. διάμ.: 
0,205μ., πλάτος λαβής: 0,038μ., 
ύψ. χαρ.: 0,011μ., 0,016–0,037μ., 
0,01–0,034μ.

Μικρό όστρακο ώμου και λαιμού κλειστού αγγείου.
Ο πηλός είναι σκοτεινός τεφρόχρωμος (GLEY 1 4/Ν) με πολύ σκο-

τεινές τεφρόχρωμες (GLEY 1 3/Ν) επιφάνειες. Περιέχει πάρα πολλά μικρά 
λευκά εγκλείσματα, μεμονωμένα μεγάλα και πολύ μεγάλη ποσότητα αση-
μόχρωμου μαρμαρυγία.

Αυλάκωση μέτριου βάθους και πλάτους στη μετάβαση από τον ώμο 
με τα καμπύλα τοιχώματα στον λαιμό, τα τοιχώματα του οποίου ήταν ίσως 
σχεδόν κάθετα.

Η εξωτερική επιφάνεια είναι στιλπνή, ενώ η εσωτερική αδρή.
ΕΓΧΑΡΑΚΤΟ (μετά την όπτηση). Στον ώμο αβαθές χάραγμα δύο κά-

θετων, σχεδόν παράλληλων μεταξύ τους γραμμών μέτριου πλάτους (βλ., 
π.χ., Papadopoulos 1994, 447–448, αρ. Β1, Β3, Β5–7· 451–452, αρ. Β12–14 
και 467. Barton k & Buchner 1995, 166–167, αρ. 24. SEG 47.1488. Csapo, 
Johnston & Geagan 2000, 123–125, αρ. 64, 70, 74. SEG 53.957. Kenzel-
mann Pfyffer, Theurillat & Verdan 2005, 67, αρ. 30· 70, αρ. 42· 75, αρ. 63. 
SEG 55.980. BE 2005.385).

Δεκαοκτώ όστρακα συγκολλημένα σχηματίζουν αρκετά μεγάλο τμήμα 
ώμου με μικρό τμήμα λαιμού και μεγάλο τμήμα λαβής αγγείου μετάγγισης. 
Εκτεταμένα ιζήματα σε τμήμα της επιφάνειας του ώμου. Φθορές κατά τό-
πους στον ώμο και την επιφάνεια του λαιμού.
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Ο πηλός είναι καστανόχρωμος (7.5ΥR 5/3) κυμαινόμενος ως τεφρορό-
δινος και τεφρόχρωμος (7.5ΥR 6/2 και 6/1) στον λαιμό. Η εσωτερική επιφά-
νεια είναι πολύ σκοτεινή τεφρόχρωμη ως σκοτεινή τεφρόχρωμη (2.5Y 3/1 ως 
4/1). Ο πηλός περιέχει πολύ μεγάλη ποσότητα ασημόχρωμου μαρμαρυγία.

Το παχύ ωοειδές(;) σώμα παρουσιάζει ομαλή μετάβαση, αλλά όχι 
απολύτως ενιαίο περίγραμμα, προς τον αρκετά υψηλό λαιμό, τα τοιχώματα 
του οποίου είναι ελαφρά κοίλα. Τρίδυμη ραβδωτή λαβή εκτείνεται από τον 
ώμο ως το άνω τμήμα του λαιμού.

Η εξωτερική επιφάνεια είναι στιλβωμένη, στιλπνή, ιδιαίτερα σκοτει-
νή τεφρόχρωμη (GLEY 1 3/N).

ΕΓΧΑΡΑΚΤΟ (μετά την όπτηση). Στη γένεση του δεξιού σκέλους της 
λαβής χάραγμα οριζόντιας γραμμής μέτριου πλάτους και βάθους, αριστε-
ρά της λαβής στον ώμο δύο παράλληλες γραμμές και στη βάση του λαιμού 
πλατιές γραμμές (βλ., π.χ., Papadopoulos 1994, 447–448, αρ. Β1, Β3, Β5–7· 
451–452, αρ. Β12–14 και 467. Barton k & Buchner 1995, 166–167, αρ. 24. 
SEG 47.1488. Csapo, Johnston & Geagan 2000, 123–125, αρ. 64, 70, 74. 
SEG 53.957. Kenzelmann Pfyffer, Theurillat & Verdan 2005, 67, αρ. 30· 
70, αρ. 42· 75, αρ. 63. SEG 55.980. BE 2005.385).
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100 Μθ 3238

Τμήμα λαβής αιολικού μεγάλου 
αγγείου μετάγγισης ύστερου  
8ου – αρχών 7ου αι. π.Χ.

Ανασκαφικές ενδείξεις

2004. 022052 (1), 032051 (1).

Διαστάσεις

σωζ. ύψ.: 0,015μ., διάμ. λαβής: 
0,024–0,027μ., ύψ. χαρ.: 0,006–
0,013μ.

Δύο μεγάλα όστρακα συγκολλημένα σχηματίζουν σχεδόν πλήρως τη λαβή 
μαζί με μικρό τμήμα ώμου και ελάχιστο τμήμα λαιμού αγγείου μετάγγισης.

Πηλός καστανόχρωμος ως ανοικτός καστανόχρωμος (7.5ΥR 5/3 ως 
6/3) με τεφρόχρωμο (5Υ 6/1) ως ανοικτό τεφροκάστανο (2.5Υ 6/2) πυρήνα, 
ο οποίος κατά τόπους είναι ιδιαίτερα παχύς, και καστανόχρωμη ως τεφρο-
κάστανη (10ΥR 5/3 ως 5/2) εξωτερική επιφάνεια και τεφρόχρωμη (7.5ΥR 
5/1) εσωτερική. Περιέχει πολλά μικρά λευκά και σκοτεινόχρωμα εγκλεί-
σματα, ελάχιστα καστανέρυθρα μικρού και σπανίως μεσαίου μεγέθους, με-
γάλη ποσότητα ασημόχρωμου μαρμαρυγία, κυρίως σε μορφή κόκκων αλλά 
και μεμονωμένων φολίδων, καθώς και μεμονωμένες φολίδες χρυσίζοντος.

Κάθετη λαβή κυκλικής προς ελλειψοειδούς διατομής εκτεινόταν από 
τον ώμο στον λαιμό.

Στιλβωμένη η εξωτερική επιφάνεια, αλλά όχι και η εσωτερική όψη της 
λαβής, και αδρολειασμένη η εσωτερική με σβησμένα τα ίχνη του τροχού.

ΕΓΧΑΡΑΚΤΟ (μετά την όπτηση). Χαμηλά στο πλευρικό τοίχωμα της 
λαβής χάραγμα πέντε μικρών σχεδόν οριζόντιων ανόμοιου πλάτους και βά-
θους γραμμών, από τις οποίες οι τέσσερις σε πυκνή διάταξη παράλληλες με-
ταξύ τους και η πέμπτη στη ράχη της λαβής (βλ., π.χ., Papadopoulos 1994, 
447–448, αρ. Β1, Β3, Β5–7· 451–452, αρ. Β12–14 και 467. Barton k & Buch-
ner 1995, 166–167, αρ. 24. SEG 47.1488. Csapo, Johnston & Geagan 2000, 
123–125, αρ. 64, 70, 74. SEG 53.957. Kenzelmann Pfyffer, Theurillat & 
Verdan 2005, 67, αρ. 30· 70, αρ. 42· 75, αρ. 63. SEG 55.980. BE 2005.385).

101 Μθ 2300

Όστρακο σώματος μικρού 
ανοικτού αγγείου άγνωστης 
προέλευσης ύστερου 8ου – 
αρχών 7ου αι. π.Χ.

Ανασκαφικές ενδείξεις

2003. 022070 (1).

Διαστάσεις

σωζ. ύψ.: 0,017μ., σωζ. διάμ.: 
0,019μ., ύψ. χαρ.: 0,012μ.

Μικρό όστρακο σώματος ανοικτού αγγείου με ιζήματα σε τμήμα των ακμών.
Ο πηλός είναι ανοικτός καστανέρυθρος (2.5ΥR 6/3) καθαρός.
Ελαφρά καμπύλα τοιχώματα σώματος.
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Οι επιφάνειες καλύπτονται από καλοδιατηρημένο μελανό ως καστα-
νομέλανο αρκετά στιλπνό γάνωμα, το οποίο είναι πυκνό στην εσωτερική 
επιφάνεια, αλλά κυμαινόμενης πυκνότητας στην εξωτερική.

ΕΓΧΑΡΑΚΤΟ (μετά την όπτηση). Αβαθές και λεπτό χάραγμα σε σχήμα 
‘V’ ή ‘Λ’ (βλ., π.χ., Papadopoulos 1994, 448–451, αρ. Β4, Β9–Β10 και 468. 
Barton k & Buchner 1995, 166–167, αρ. 24. SEG 47.1488. Johnston 2005, 
387, αρ. 291. Kenzelmann Pfyffer, Theurillat & Verdan 2005, 69, αρ. 39–
40. SEG 55.980. BE 2005.385).

102 Μθ 2342

Όστρακο σώματος μικρού 
ανοικτού αγγείου άγνωστης 
προέλευσης ύστερου 8ου – 
μέσου 7ου αι. π.Χ.

Ανασκαφικές ενδείξεις

2004. 032040 (1).

Διαστάσεις

σωζ. ύψ.: 0,017μ., σωζ. διάμ.: 
0,025μ., ύψ. χαρ.: 0,003μ.

103 Μθ 2459

Άνω τμήμα κορινθιακού αμφορέα 
πρώιμου – μέσου 8ου αιώνα π.Χ.

Ανασκαφικές ενδείξεις

2004, 2006. 022062 (1), 032041 
(2), 032058 (4).

Διαστάσεις

σωζ. ύψ.: 0,22μ., σωζ. διάμ.: 
0,30μ., σωζ. διάμ. χείλους: 
0,17μ. (αρχική, κατ’ εκτίμηση: 
0,20–0,21μ.), διάμ. λαβής: 0,042–
0,046μ., ύψ. χαρ. 0,068μ.

Μικρό όστρακο σώματος ανοικτού αγγείου.
Ο πηλός είναι ανοικτός ερυθρόχρωμος (2.5ΥR 6/6) με μικρή ποσότη-

τα ασημόχρωμου μαρμαρυγία.
Ελαφρά καμπύλα τοιχώματα σώματος.
Καλοδιατηρημένο, ελαφρώς στιλπνό πορτοκαλέρυθρο γάνωμα καλύ-

πτει την εξωτερική επιφάνεια, όπου παρουσιάζεται αρκετά αραιό, και την 
εσωτερική, όπου παρουσιάζεται πυκνό.

ΕΓΧΑΡΑΚΤΟ (μετά την όπτηση). Στο πέρας του οστράκου χάραγμα 
μικρού ως μέτριου βάθους τεσσάρων ημικυκλίων σε απόσταση 0,002 ως 
0,0035μ. μεταξύ τους και πάνω αριστερά πλάγια γραμμή (βλ., π.χ., Papado- π.χ., Papado-
poulos 1994, 447–448, αρ. Β1, Β3, Β5–7· 451–452, αρ. Β12–14 και 467. Csa-
po, Johnston & Geagan 2000, 122–125 αρ. 53, 64, 70, 74. SEG 53.957).

Οκτώ όστρακα μεγάλου κυρίως μεγέθους σχηματίζουν άνω τμήμα αμφο-
ρέα που περιλαμβάνει τον λαιμό με τμήμα του χείλους, τη μία λαβή, μικρό 
τμήμα της δεύτερης και μικρό τμήμα ώμου. Αρκετά όστρακα σώματος με-
γάλου κυρίως μεγέθους παραμένουν ασυγκόλλητα. Μεγάλα τμήματα της 
εξωτερικής επιφάνειας καλύπτονται από σκληρό ίζημα.

Ο πηλός είναι ροδόχρωμος (7.5ΥR 7/4) με ελαφρώς πιο ανοικτόχρω-
μες (7.5ΥR 8/4) επιφάνειες. Περιέχει πάρα πολλά καστανόχρωμα ως κα-
στανέρυθρα και αρκετά ανοικτά τεφρόχρωμα και σκοτεινόχρωμα μικρά και 
κυρίως μεγάλα εγκλείσματα, καθώς και ελάχιστη ποσότητα ασημόχρωμου 
μαρμαρυγία.

Ενιαίο περίγραμμα σώματος και λαιμού. Έντονα κοίλα τα τοιχώματα 
του λαιμού, τα οποία υψώνονται προς ένα παχύ και πλατύ ανακαμπτόμενο 
χείλος με σχεδόν επίπεδο περιχείλωμα. Παχιές, στιβαρές λαβές ακανόνι-
στης ορθογώνιας διατομής εκτείνονται από το ανώτερο τμήμα του ώμου ως 
αμέσως κάτω από το χείλος. Δύο ακανόνιστες κυκλικές κοιλότητες μέτριου 
βάθους, οι οποίες εντοπίζονται στη γένεση της σωζόμενης λαβής, προκλή-
θηκαν πριν από την όπτηση από τα δάκτυλα του κεραμέα.

Η εξωτερική επιφάνεια αδρολειασμένη.
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ΕΓΧΑΡΑΚΤΟ (μετά την όπτηση). Κοντά και κάτω από την ελάχιστα 
σωζόμενη λαβή στο κατώτερο τμήμα του λαιμού, αβαθές και λεπτό χάραγμα 
σε σχήμα ‘μεγάλου Λ’ με καμπύλη την αριστερή γραμμή (βλ., π.χ., Papado-π.χ., Papado-
poulos 1994, 448–451, αρ. Β9, Β4, Β10 και 468).

104 Μθ 2196

Όστρακο ώμου αττικού αμφορέα 
τύπου SOS ύστερου 8ου – αρχών 
7ου αι. π.Χ.

Ανασκαφικές ενδείξεις

2006. 022060 (1).

Διαστάσεις

σωζ. ύψ.: 0,081μ., σωζ. διάμ.: 
0,089μ., ύψ. χαρ.: 0,044μ.

Μεγάλο όστρακο ώμου αμφορέα, η εσωτερική επιφάνεια του οποίου έχει 
απολεπιστεί σε μεγάλη έκταση.

Ο πηλός είναι ροδόχρωμος ως ροδοκίτρινος (5YR 7/4 ως 7/6) και τρέ-
πεται σε ανοικτό ροδόχρωμο (7.5YR 7/4) στην εξωτερική επιφάνεια. Περι-
έχει πολλά καστανέρυθρα και λίγα σκοτεινόχρωμα μικρά εγκλείσματα, αρ-
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κετά μεγάλα καστανέρυθρα εγκλείσματα και μικρή ως αρκετή ποσότητα 
μικρότατων κόκκων ασημόχρωμου μαρμαρυγία.

Σχεδόν επίπεδα τοιχώματα ώμου.
Η εξωτερική επιφάνεια καλυπτόταν από αρκετά στιλπνό μελανό γά-

νωμα μέτριας πυκνότητας, το οποίο είναι σχεδόν πλήρως απολεπισμένο.
ΕΓΧΑΡΑΚΤΟ (μετά την όπτηση). Στον ώμο αβαθές και λεπτό χάραγμα 

δύο κάθετων παράλληλων μεταξύ τους και άλλων ακανόνιστων γραμμών, 
φαινομενικά τυχαίων (βλ., π.χ., Papadopoulos 1994, 447–448, αρ. Β1, Β3, 
Β5–7· 451–452, αρ. Β12–14 και 467. Barton k & Buchner 1995, 166–167, 
αρ. 24. SEG 47.1488. Csapo, Johnston & Geagan 2000, 123–125, αρ. 64, 70, 
74. SEG 53.957. Kenzelmann Pfyffer, Theurillat & Verdan 2005, 67, αρ. 
30· 70, αρ. 42· 75, αρ. 63. SEG 55.980. BE 2005.385).

105 Μθ 2197

Όστρακο σώματος αττικού 
αμφορέα τύπου SOS ύστερου 
8ου – αρχών 7ου αι. π.Χ.

Ανασκαφικές ενδείξεις

2006. 022063 (1).

Διαστάσεις

σωζ. ύψ.: 0,034μ., σωζ. διάμ.: 
0,055μ., ύψ. χαρ.: 0,015μ.

Μικρό όστρακο σώματος αμφορέα.
Πηλός ανοικτός ωχροκάστανος (10YR 7/3 ως 7/4) με ελάχιστα σκο-

τεινόχρωμα και ερυθρωπά μικρά εγκλείσματα, λίγα μεγάλα σκοτεινόχρωμα 
γωνιώδη και μεμονωμένα καστανέρυθρα εγκλείσματα και ελάχιστη ποσό-
τητα μικρότατων κόκκων ασημόχρωμου μαρμαρυγία.

Καμπύλα τοιχώματα σώματος.
Η εξωτερική επιφάνεια καλύπτεται από καλοδιατηρημένο, πολύ στιλ-

πνό και πυκνό μελανό γάνωμα.
ΕΓΧΑΡΑΚΤΟ (μετά την όπτηση). Χάραγμα γραμμών διαφορετικού 

βάθους σε σχήμα ‘V’ ή ‘Λ’ (βλ., π.χ., Papadopoulos 1994, 448–451, αρ. Β4, 
Β9–Β10 και 468. Barton k & Buchner 1995, 166–167, αρ. 24. SEG 47.1488. 
Johnston 2005, 387, αρ. 291. Kenzelmann Pfyffer, Theurillat & Verdan 
2005, 69, αρ. 39–40. SEG 55.980. BE 2005.385).

Τέσσερα συγκολλημένα όστρακα ώμου αμφορέα, ένα εκ των οποίων φέρει 
έντονα ίχνη καύσης.

Πηλός ροδόχρωμος ως ανοικτός καστανόχρωμος (5YR 7/4 ως 6/4), 
με αρκετά καστανέρυθρα και λίγα σκοτεινόχρωμα μικρά εγκλείσματα, λίγα 
ως αρκετά μεγάλα αποστρογγυλεμένα και κυρίως γωνιώδη καστανέρυθρα 
εγκλείσματα και αρκετή ποσότητα ασημόχρωμου μαρμαρυγία.

Καμπύλα τοιχώματα ώμου.
Η εξωτερική επιφάνεια είναι λειασμένη και κοσμείται με μελανό, σχε-

δόν πλήρως απολεπισμένο γάνωμα, το οποίο διακόπτεται από εδαφόχρωμη 
ζώνη στον ώμο. Η ζώνη φέρει τέσσερις λεπτές περιθέουσες ταινίες γανώμα-
τος που εναλλάσσονται με πέντε εδαφόχρωμες ταινίες ανάλογου πλάτους.

ΕΓΧΑΡΑΚΤΟ (μετά την όπτηση). Αβαθές και λεπτό χάραγμα ακανόνι-
στου κύκλου (σώζεται κατά τα 3/5) τεμνόμενου από μεγάλη κάθετη σε σχήμα 
‘Φ’ (βλ., π.χ., Csapo, Johnston & Geagan 2000, 111-112, αρ. 3. SEG 53.957).

106 Μθ 2200

Τμήμα ώμου αττικού αμφορέα 
τύπου SOS ύστερου 8ου – αρχών 
7ου αι. π.Χ.

Ανασκαφικές ενδείξεις

2003, 2004. 032029 (2), 032073 (1).

Διαστάσεις

σωζ. ύψ.: 0,094μ., σωζ. διάμ.: 
0,20μ., ύψ. χαρ.: 0,08μ.
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Μεγάλο όστρακο σώματος αμφορέα από το ύψος της μέγιστης διαμέτρου 
φέρει περιορισμένα ιζήματα στις ακμές.

Πηλός ροδόχρωμος (5YR 7/4) με ομοιόχρωμες επιφάνειες. Είναι σχε-
δόν καθαρός, αλλά διακρίνονται κατά τόπους οπές που έχουν προκληθεί 
από εγκλείσματα που αποκολλήθηκαν. Περιέχει ελάχιστα σκοτεινόχρωμα 
μικρά εγκλείσματα και αρκετή ποσότητα μικρότατων κόκκων ασημόχρω-
μου μαρμαρυγία.

Καμπύλα τοιχώματα σώματος.
Η εξωτερική επιφάνεια καλύπτεται από αρκετά στιλπνό μελανό ως 

καστανόχρωμο γάνωμα κυμαινόμενης ποιότητας, έντονα απολεπισμένο.

107 Μθ 2201

Όστρακο σώματος αττικού 
αμφορέα τύπου SOS ύστερου 
8ου – αρχών 7ου αι. π.Χ.

Ανασκαφικές ενδείξεις

2004. 032053 (1).

Διαστάσεις

σωζ. ύψ.: 0,076μ., σωζ. διάμ.: 
0,10μ., ύψ. χαρ.: 0,033–0,036μ.

ΕΓΧΑΡΑΚΤΟ (μετά την όπτηση). Αβαθές χάραγμα δύο σχεδόν οριζό-
ντιων γραμμών μέτριου βάθους, οι οποίες διασταυρώνονται με τέσσερις πιο 
λεπτές σχεδόν κάθετες και περιβάλλονται από αρκετές μικρότερες.
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Μικρό όστρακο βάσης λαιμού αμφορέα, το οποίο διατηρεί την ένωση με 
το σώμα.

Πηλός ροδόχρωμος ως ροδοκίτρινος (5YR 7/4 ως 7/6), σχεδόν καθα-
ρός με αρκετή ποσότητα μικρότατων κόκκων ασημόχρωμου μαρμαρυγία.

Λαιμός με ευθέα τοιχώματα.
Η εξωτερική επιφάνεια είναι λειασμένη και κοσμείται με ελαφρώς 

στιλπνό αρκετά πυκνό καστανομέλανο γάνωμα και είναι κιτρινωπή (10YR 
8/6) στις εδαφόχρωμες περιοχές. Φαρδιά ταινία στη μετάβαση στον λαιμό, 
το κατώτερο τμήμα του οποίου φέρει δύο λεπτότερες.

ΕΓΧΑΡΑΚΤΟ (μετά την όπτηση). Στη βάση του λαιμού αβαθές και λε-
πτό χάραγμα σε σχήμα ‘Χ’ (βλ., π.χ., Papadopoulos 1994, 440–447, αρ. Α1–2, 
A4, Α9–11, Α13, Α18, Α20–22, Α 24–28, Α31–34 και Α36. Csapo, Johnston 
& Geagan 2000, 121–125, αρ. 44–45, 55, 60, 67, 69, 72, 74. SEG 53.957. 
Johnston 2005, 387, αρ. 295. Kenzelmann Pfyffer, Theurillat & Verdan 
2005, 67, αρ. 27–28· 71–72, αρ. 48· 53–54. SEG 55.980. BE 2005.385).

Ένδεκα όστρακα διαφόρων μεγεθών με ιζήματα κατά τόπους σχηματίζουν 
τα 3/4 της περιφέρειας του λαιμού και λίγο παραπάνω από το ήμισυ του 
χείλους, μαζί με το αποτύπωμα της πρόσφυσης της μίας λαβής.

Πηλός ροδοκίτρινος ως ανοικτός ροδοκάστανος (5ΥR 6/6 ως 6/4), 
ελαφρώς πιο σκοτεινόχρωμος ροδοκάστανος (2.5ΥR 6/4) στα παχύτερα 
τμήματα με ροδοκίτρινες επιφάνειες (5ΥR 7/6). Περιέχει ελάχιστα καστα-
νέρυθρα, λευκά και σκοτεινόχρωμα μικρά εγκλείσματα, ελάχιστα μεγάλα 
γωνιώδη καστανέρυθρα και μεμονωμένα λευκά εγκλείσματα και αρκετή 
ποσότητα ασημόχρωμου μαρμαρυγία.

Αρκετά βραχύς λαιμός με κάθετα σχεδόν τοιχώματα και πλατύ ανά-
γλυφο δακτύλιο στο ανώτερο τμήμα του. Στο μέσον του ύψους του λαιμού, 
κάτω από τον δακτύλιο προσφύονταν δύο κάθετες λαβές πιθανότατα κυκλι-
κής διατομής που φύονταν στον ώμο. Χείλος αρκετά υψηλό και παχύ ανοί-
γει ελαφρώς προς τα πάνω.

Η εξωτερική επιφάνεια κοσμείται με καστανομέλανο ως μελανό 
αρκετά στιλπνό γάνωμα κυμαινόμενης πυκνότητας και είναι λειασμένη 
ωχροκάστανη (10ΥR 8/4) στις εδαφόχρωμες περιοχές. Τόσο το επίχρισμα 
όσο και το γάνωμα έχουν απολεπιστεί κατά τόπους. Μία παχιά και δύο λε-
πτότερες ταινίες στη βάση του λαιμού. Στο μέσον του ύψους του λαιμού 
εντοπίζεται ζώνη με παρόμοια μοτίβα στις δύο όψεις, τα οποία αποδό-
θηκαν αφού η σχεδίαση της υποκείμενης και υπερκείμενης διακόσμησης 
είχαν ολοκληρωθεί. Εκατέρωθεν των προσφύσεων των λαβών εντοπίζεται 
κάθετη ταινία, ενώ το κέντρο της ζώνης καταλαμβάνει διπλό τρίγωνο με 
εγγεγραμμένο σταυρό Αγίου Ανδρέα, εκατέρωθεν του οποίου μεμονωμέ-
νες κάθετες κυματοειδείς ή απλές ταινίες. Ολόβαφο το άνω πέρας του λαι-

108 Μθ 2203

Όστρακο λαιμού αττικού 
αμφορέα τύπου SOS ύστερου 
8ου – αρχών 7ου αι. π.Χ.

Ανασκαφικές ενδείξεις

2004. 032064 (1).

Διαστάσεις

σωζ. ύψ.: 0,034μ., σωζ. διάμ.: 
0,038μ., ύψ. χαρ.: 0,020μ.

109 Μθ 2206

Τμήμα λαιμού και χείλους 
αττικού αμφορέα τύπου SOS 
ύστερου 8ου – αρχών 7ου αι. π.Χ.

Ανασκαφικές ενδείξεις

2004, 2006. 022065 (1), 032044 (2), 
032048 (1), 032065 (2), 032066 (2), 
032069 (1), 032070 (1).

Διαστάσεις

σωζ. ύψ.: 0,12μ., διάμ. χείλους: 
0,17μ., ύψ. χαρ.: 0,008–0,010μ.
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μού, συμπεριλαμβανομένου του ανάγλυφου δακτυλίου, καθώς και η εξω-
τερική επιφάνεια του χείλους.

ΕΓΧΑΡΑΚΤΟ (μετά την όπτηση). Στο χείλος βαθύ χάραγμα τριών γραμ-
μών (βλ., π.χ., Papadopoulos 1994, 447–448, αρ. Β1, Β3, Β5–7· 451–452, αρ. 
Β12–14 και 467. Barton k & Buchner 1995, 166–167, αρ. 24. SEG 47.1488. 
Csapo, Johnston & Geagan 2000, 123–125, αρ. 64, 70, 74. SEG 53.957. Ken-
zelmann Pfyffer, Theurillat & Verdan 2005, 67, αρ. 30· 70, αρ. 42· 75, αρ. 
63. SEG 55.980. BE 2005.385).
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110 Μθ 2207

Τμήμα και όστρακα λαιμού 
αττικού(;) αμφορέα τύπου SOS 
ύστερου 8ου – αρχών 7ου αι. π.Χ.

Ανασκαφικές ενδείξεις

2004. 022044 (1), 022060 (1), 
032050 (1), 032054 (1).

Διαστάσεις

σωζ. ύψ.: 0,122μ., σωζ. διάμ. 
χείλους: 0,169μ. (αρχική, κατ’ 
εκτίμηση 0,17–0,18μ.), σωζ. ύψ. 
οστράκων: 0,115μ., 0,054μ., 
0,028μ., σωζ. διάμ. οστράκων: 
0,083μ., 0,058μ., 0,055μ., ύψ. χαρ.: 
0,015–0,055μ., χείλους: 0,006μ.

Μεγάλο όστρακο λαιμού και χείλους με μέρος της λαβής αμφορέα, μαζί με 
τρία συνανήκοντα όστρακα μικρού και μεσαίου μεγέθους από τον λαιμό. Η 
απόδοση όλων σε ένα αγγείο βασίζεται στη στενή συγγένεια των χαρακτη-
ριστικών τους. Λίγα σκληρά ιζήματα αμέσως κάτω από την πρόσφυση της 
λαβής.

Πηλός ροδοκίτρινος (5ΥR 7/6) με λίγα καστανέρυθρα και ελάχιστα 
λευκά και σκοτεινόχρωμα μικρά εγκλείσματα, λίγα μεγάλα γωνιώδη καστα-
νέρυθρα εγκλείσματα και μικρή ποσότητα ασημόχρωμου μαρμαρυγία.

Λαιμός με κάθετα τοιχώματα και πλατύ, ανάγλυφο δακτύλιο κάτω 
από το υψηλό παχύ χείλος ρομβοειδούς σχεδόν διατομής. Κάθετη λαβή ελ-
λειψοειδούς διατομής εκτεινόταν από τον ώμο στο ανώτερο τμήμα του λαι-
μού. Γύρω από την πρόσφυση της λαβής εντοπίζονται ίχνη από ομόκεντρες 
ελλειψοειδείς ρυτιδώσεις που σχηματίστηκαν κατά την επικόλλησή της 
πάνω στην επιφάνεια του λαιμού, προτού η τελευταία στεγνώσει.

Η εξωτερική επιφάνεια είναι πολύ καλά λειασμένη, κοσμείται με στιλ-
πνό πυκνό ερυθροκάστανο γάνωμα και είναι ωχροκάστανη (10ΥR 7/4) στις 
εδαφόχρωμες περιοχές. Τόσο το επίχρισμα όσο και το γάνωμα είναι καλοδια-
τηρημένα. Η διακόσμηση αποκαθίσταται ως εξής: τρεις λεπτές οριζόντιες 
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ταινίες ή μία πλατιά και μία λεπτή στο κάτω πέρας του λαιμού, καθώς και 
δύο λεπτές στο άνω, η ανώτερη από τις οποίες επί του ανάγλυφου δακτυλί-
ου, οριοθετούν πλατιά ζώνη που χωρίζεται από τις λαβές με ομάδες τριών 
λεπτών κάθετων ταινιών. Η ζώνη φέρει δύο τριπλούς ομόκεντρους κύκλους, 
οι οποίοι διατηρούν την οπή από την ακίδα του διαβήτη στο κέντρο, εκατέ-
ρωθεν τριπλού τριγώνου με εγγεγραμμένο σταυρό Αγίου Ανδρέα. Πολύ φαρ-
διά ταινία καλύπτει το άνω πέρας του λαιμού και τη μετάβαση στο χείλος, η 
εξωτερική επιφάνεια του οποίου κοσμείται με σειρά από παχιές και μικρές 
κάθετες γραμμές σε πυκνή διάταξη. Αρκετά φαρδιά ταινία στο εσωτερικό 
του χείλους. Στη ράχη της λαβής σχηματίζεται κάθετη ζώνη, η οποία οριο-
θετείται από δύο κάθετες λεπτές ταινίες και δύο ομάδες τριπλών οριζόντιων 
και φέρει εγγεγραμμένη ομάδα τριών κάθετων λεπτών ταινιών.

ΕΓΧΑΡΑΚΤΟ (μετά την όπτηση). Στο μέσον του λαιμού στο τρίγωνο και 
στη γειτονική ομάδα κύκλων, δύο χαράγματα, το ένα σε σχήμα ‘σπείρας’ και 
το άλλο ‘ανοιχτού 𐌔’ αντίστοιχα (βλ., π.χ., Johnston 1979, 80–83, type 21Α και 
2006, 56–59, type 21Α). Στο χείλος μικρό βαθύ και πλατύ χάραγμα (βλ., π.χ., 
Papadopoulos 1994, 447–448, αρ. Β1, Β3, Β5–7· 451–452, αρ. Β12–14 και 
467. Csapo, Johnston & Geagan 2000, 123–125, αρ. 64, 70, 74. SEG 53.957).
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112 Μθ 2212

Τμήμα λαιμού και χείλους 
αττικού αμφορέα τύπου SOS
ύστερου 8ου – μέσου 7ου αι. π.Χ.

Ανασκαφικές ενδείξεις

2003. 032021 (1).

Διαστάσεις

σωζ. ύψ.: 0,049μ., σωζ. διάμ. 
χείλους: 0,052μ., ύψ. χαρ.: 0,005μ.

111 Μθ 2211

Τμήμα λαιμού και χείλους 
αττικού αμφορέα τύπου SOS 
ύστερου 8ου – αρχών 7ου αι. π.Χ.

Ανασκαφικές ενδείξεις

2006. 022072 (2).

Διαστάσεις

σωζ. ύψ.: 0,058μ., σωζ. διάμ. 
χείλους: 0,078μ., ύψ. χαρ.: 0,006μ.

Δύο όστρακα συγκολλημένα σχηματίζουν πολύ μικρό τμήμα λαιμού και χεί-
λους αμφορέα.

Πηλός ανοικτός ωχροκάστανος (10ΥR 8/3 ως 8/4) ως ροδόχρωμος 
(7.5ΥR 7/4) με ροδόχρωμη (7.5ΥR 8/4) εσωτερική επιφάνεια. Περιέχει αρ-
κετά καστανέρυθρα και ελάχιστα σκοτεινόχρωμα και λευκά μικρά εγκλεί-
σματα, λίγα ως αρκετά μεγάλα αποστρογγυλεμένα καστανέρυθρα εγκλεί-
σματα και ελάχιστη ποσότητα ασημόχρωμου μαρμαρυγία.

Λαιμός με κάθετα(;) τοιχώματα και ανάγλυφο οξυκόρυφο δακτύλιο 
κάτω από το υψηλό παχύ χείλος ρομβοειδούς σχεδόν διατομής. Κάτω από 
το σωζόμενο τμήμα του λαιμού ίσως εντοπιζόταν πρόσφυση λαβής, όπως 
υποδεικνύουν οι σωζόμενες ομόκεντρες ελλειψοειδείς ρυτιδώσεις, οι οποί-
ες φαίνεται να σχηματίστηκαν κατά την επικόλληση της λαβής πάνω στην 
επιφάνεια του λαιμού, προτού η τελευταία στεγνώσει.

Η εξωτερική επιφάνεια είναι λειασμένη και κοσμείται με στιλπνό πυκνό 
μελανό γάνωμα ως επί το πλείστον απολεπισμένο και είναι ροδόχρωμη (7.5ΥR 
8/4) στις εδαφόχρωμες περιοχές. Κάθετη ταινία στον λαιμό ίσως πλαισίωνε 
την πρόσφυση της λαβής. Γάνωμα εκτείνεται πάνω από τον ανάγλυφο δακτύ-
λιο και καλύπτει την εξωτερική και εν μέρει την άνω επιφάνεια του χείλους.

ΕΓΧΑΡΑΚΤΟ (μετά την όπτηση). Στο χείλος αβαθές χάραγμα δύο πλα-
τιών γραμμών (βλ., π.χ., Papadopoulos 1994, 447–448, αρ. Β1, Β3, Β5–7· 
451–452, αρ. Β12–14 και 467. Barton k & Buchner 1995, 166–167, αρ. 24. 
SEG 47.1488. Csapo, Johnston & Geagan 2000, 123–125, αρ. 64, 70, 74. 
SEG 53.957. Kenzelmann Pfyffer, Theurillat & Verdan 2005, 67, αρ. 30· 
70, αρ. 42· 75, αρ. 63. SEG 55.980. BE 2005.385).

Πολύ μικρό όστρακο από τμήμα λαιμού και χείλους αμφορέα.
Πηλός ροδόχρωμος ως ροδοκίτρινος (7.5ΥR 7/4 ως 7/6) με ελα-

φρώς πιο ανοικτές ροδόχρωμες (7.5ΥR 8/4) επιφάνειες. Περιέχει αρκετά 
καστανέρυθρα και ελάχιστα λευκά μικρά εγκλείσματα, λίγα μεγάλα γω-
νιώδη καστανέρυθρα εγκλείσματα και ελάχιστη ποσότητα ασημόχρωμου 
μαρμαρυγία.

Λαιμός με κάθετα(;) τοιχώματα και ανάγλυφο δακτύλιο κάτω από το 
αρκετά παχύ χείλος μέτριου ύψους, το οποίο ανοίγει ελαφρώς προς τα πάνω.

Η εξωτερική επιφάνεια κοσμείται με στιλπνό πυκνό μελανό γάνωμα, 
κατά τόπους απολεπισμένο, ιδίως στην άνω επιφάνεια του χείλους, και εί-
ναι λειασμένη στις εδαφόχρωμες περιοχές. Ίχνος βαφής κάτω από τον ανά-
γλυφο δακτύλιο ίσως αντιπροσωπεύει κορυφή τριγωνικού μοτίβου. Φαρδιά 
ταινία καλύπτει τον ανάγλυφο δακτύλιο και το κάτω πέρας του χείλους, ενώ 
άλλη ανάλογη καλύπτει το άνω τμήμα του χείλους συμπεριλαμβανομένης 
της άνω επιφάνειας.
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113 Μθ 2215

Κάθετη λαβή αττικού αμφορέα 
τύπου SOS ύστερου 8ου – αρχών 
7ου αι. π.Χ.

Ανασκαφικές ενδείξεις

2003. 032084 (1).

Διαστάσεις

σωζ. ύψ.: 0,048μ., σωζ. διάμ.: 
0,07μ., διάμ. λαβής: 0,036μ.,  
ύψ. χαρ.: 0,02μ.

ΕΓΧΑΡΑΚΤΟ (μετά την όπτηση). Στο χείλος αβαθές χάραγμα δύο 
γραμμών σε σχήμα ‘V’ ή ‘Λ’ (βλ., π.χ., Papadopoulos 1994, 448–451, αρ. Β4, 
Β9–Β10 και 468. Barton k & Buchner 1995, 166–167, αρ. 24. SEG 47.1488. 
Johnston 2005, 387, αρ. 291. Kenzelmann Pfyffer, Theurillat & Verdan 
2005, 69, αρ. 39–40. SEG 55.980. BE 2005.385).

Τμήμα λαβής αμφορέα με την πρόσφυσή της στον λαιμό.
Πηλός ροδόχρωμος (7.5ΥR 7/4) με ελαφρώς πιο ανοικτόχρωμες επι-

φάνειες (7.5ΥR 8/4), λίγα λευκά σκοτεινόχρωμα και καστανέρυθρα μικρά 
εγκλείσματα, λίγα μεγάλα καστανέρυθρα εγκλείσματα και ελάχιστη ποσό-
τητα ασημόχρωμου μαρμαρυγία.

Κάθετη λαβή κυκλικής διατομής εκτείνεται από τον ώμο στον λαι-
μό. Γύρω από την πρόσφυση της λαβής στον λαιμό, εντοπίζονται ομόκε-
ντρες ελλειψοειδείς ρυτιδώσεις που σχηματίστηκαν κατά την επικόλλησή 
της πάνω στην επιφάνεια του λαιμού, προτού η τελευταία στεγνώσει.

Με εξαίρεση την εσωτερική της όψη, η λαβή καλύπτεται από αρκετά 
στιλπνό, πυκνό, μελανό ως καστανομέλανο γάνωμα, απολεπισμένο κατά 
τόπους.

ΕΓΧΑΡΑΚΤΟ (πριν από την όπτηση). Στο πάνω μέρος της λαβής σχε-
τικά αβαθές χάραγμα το οποίο κατά το μεγαλύτερο μέρος καλύπτεται από 
το γάνωμα (βλ., π.χ., Papadopoulos 1994, 447–448, αρ. Β1, Β3, Β5–7· 451–
452, αρ. Β12–14 και 467. Barton k & Buchner 1995, 166–167, αρ. 24. SEG 
47.1488. Csapo, Johnston & Geagan 2000, 123–125, αρ. 64, 70, 74. SEG 
53.957. Kenzelmann Pfyffer, Theurillat & Verdan 2005, 67, αρ. 30· 70, 
αρ. 42· 75, αρ. 63. SEG 55.980. BE 2005.385).
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114 Μθ 2233

Τμήμα λαβής σαμιακού αμφορέα
ύστερου 8ου – αρχών 7ου αι. π.Χ.

Ανασκαφικές ενδείξεις

2006. 022064 (1).

Διαστάσεις

σωζ. ύψ.: 0,03μ., σωζ. διάμ. λαβής: 
0,027μ., ύψ. χαρ.: 0,01–0,012μ.

115 Mθ 2246

Τμήμα ώμου σαμιακού αμφορέα 
ύστερου 8ου – αρχών 7ου αι. π.Χ.

Ανασκαφικές ενδείξεις

2004. 022052 (3).

Διαστάσεις

σωζ. ύψ.: 0,182μ., σωζ. διάμ.: 
0,019μ., ύψ. χαρ.: 0,003–0,012μ.

Πολύ μικρό τμήμα κάθετης λαβής αμφορέα.
Πηλός ανοικτός ροδοκάστανος (2.5ΥR 6/4) με τεφρορόδινο ως ανοι-

κτό τεφροκάστανο (7.5ΥR 6/2 ως 2.5Υ 6/2) πυρήνα και ροδόχρωμη (7.5ΥR 
7/4) επιφάνεια. Περιέχει λίγα μικρά σκοτεινόχρωμα εγκλείσματα, μεμονω-
μένα καστανόχρωμα μεσαίου και μεγάλου μεγέθους και αρκετή ως μεγάλη 
ποσότητα ασημόχρωμου μαρμαρυγία.

Κάθετη λαβή ελλειψοειδούς διατομής.
Λειασμένη η εξωτερική επιφάνεια.
ΕΓΧΑΡΑΚΤΟ (μετά την όπτηση). Στη ράχη της λαβής βαθύ χάραγμα 

τριών πλατιών γραμμών (βλ., π.χ., Papadopoulos 1994, 447–448, αρ. Β1, 
Β3, Β5–7· 451–452, αρ. Β12–14 και 467. Barton k & Buchner 1995, 166–
167, αρ. 24. SEG 47.1488. Csapo, Johnston & Geagan 2000, 123–125, αρ. 
64, 70, 74. SEG 53.957. Kenzelmann Pfyffer, Theurillat & Verdan 2005, 
67, αρ. 30· 70, αρ. 42· 75, αρ. 63. SEG 55.980. BE 2005.385).

Τρία συγκολλημένα όστρακα αρκετά μεγάλου μεγέθους σχηματίζουν ευμέ-
γεθες τμήμα του ώμου αμφορέα, το οποίο εκτείνεται από τη μέγιστη διάμε-
τρο ως τη γένεση του λαιμού.

Ο πηλός είναι ανοικτός ερυθρόχρωμος (2.5ΥR 6/6 ως 6/8) και τρέ-
πεται σε ροδόχρωμο (7.5ΥR 8/4 ως 7/4) προς την εξωτερική επιφάνεια. Ο 
πηλός είναι ιδιαίτερα καθαρός και περιέχει ελάχιστα μικρά σκοτεινόχρωμα 
και καστανέρυθρα εγκλείσματα, καθώς και μικρή ποσότητα ασημόχρωμου 
μαρμαρυγία.

Παχύ ωοειδές σώμα με ανάγλυφο οξυκόρυφο δακτύλιο στη μετάβαση 
στον λαιμό. Στον ώμο σώζεται ελάχιστο τμήμα από την πρόσφυση κάθετης 
λαβής, η θέση της οποίας υποδεικνύεται επίσης από ομόκεντρες ελλειψο-
ειδείς ρυτιδώσεις που σχηματίστηκαν κατά την επικόλληση της πάνω στην 
επιφάνεια του ώμου, προτού η τελευταία στεγνώσει.

Λειασμένη η εξωτερική επιφάνεια.
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116 Μθ 2312

Όστρακο ώμου σαμιακού 
αμφορέα ύστερου 8ου – αρχών 
7ου αι. π.Χ.

Ανασκαφικές ενδείξεις

2004. 022051 (1).

Διαστάσεις

σωζ. ύψ.: 0,048μ., σωζ. διάμ.: 
0,09μ., ύψ. χαρ.: 0,014μ.

ΓΡΑΠΤΟ/dipinto(;) (πριν από την όπτηση). Αμέσως κάτω από τον 
δακτύλιο στη βάση του λαιμού, σειρά μικρών αδιάγνωστων σχημάτων(;) και 
χαμηλότερα ακανόνιστες, πολύ μικρές γραμμές με καστανέρυθρο γάνωμα ή 
κάποιο είδος χρωστικής(;) ουσίας.

Μεσαίου μεγέθους όστρακο σώματος αμφορέα με αρκετά ιζήματα στην 
εξωτερική επιφάνεια.

Ο πηλός είναι ανοικτός ροδοκάστανος (2.5ΥR 6/4) με ροδοκίτρινη 
(5ΥR 7/6) εσωτερική επιφάνεια και ροδόχρωμη (7.5ΥR 7/4) εξωτερική. Πε-
ριέχει λίγα ως αρκετά μικρά σκοτεινόχρωμα εγκλείσματα, ελάχιστα καστα-
νέρυθρα και λευκά, αρκετή ποσότητα μικρότατων κόκκων ασημόχρωμου 
μαρμαρυγία και μία φολίδα χρυσίζοντος.

Ελαφρά καμπύλα τοιχώματα σώματος.

Μεσαίου μεγέθους όστρακο αμφορέα με ιζήματα κατά τόπους.
Ο πηλός είναι ανοικτός ροδοκάστανος (2.5ΥR 6/4) με τεφρόχρωμο 

(7.5ΥR 5/1) πυρήνα, ο οποίος καταλαμβάνει σχεδόν πλήρως την τομή, και 
ανοικτή ροδοκάστανη (5ΥR 6/4) εσωτερική επιφάνεια. Η εξωτερική επι-
φάνεια κυμαίνεται από τεφρόχρωμη (10ΥR 5/1) ως ανοικτή τεφροκάστανη 
(10ΥR 6/2) λόγω των συνθηκών όπτησης. Ο πηλός περιέχει λίγα καστανά 
ως καστανέρυθρα και ελάχιστα σκοτεινόχρωμα και λευκά μικρά εγκλείσμα-
τα, ένα σκοτεινόχρωμο έγκλεισμα μεσαίου μεγέθους και μεγάλη ποσότητα 
μικρότατων κόκκων ασημόχρωμου μαρμαρυγία.

Ώμος με καμπύλα τοιχώματα. Η εξωτερική επιφάνεια λειασμένη.
ΕΓΧΑΡΑΚΤΟ (μετά την όπτηση). Στον ώμο σχετικά βαθύ χάραγμα δύο 

πλάγιων και πλατιών παράλληλων μεταξύ τους γραμμών (βλ., π.χ., Papadopou- π.χ., Papadopou-
los 1994, 447–448, αρ. Β1, Β3, Β5–7· 451–452, αρ. Β12–14 και 467. Barton k 
& Buchner 1995, 166–167, αρ. 24. SEG 47.1488. Csapo, Johnston & Geagan 
2000, 123–125, αρ. 64, 70, 74. SEG 53.957. Kenzelmann Pfyffer, Theurillat & 
Verdan 2005, 67, αρ. 30· 70, αρ. 42· 75, αρ. 63. SEG 55.980. BE 2005.385).

117 Μθ 2395

Όστρακο σώματος σαμιακού 
αμφορέα ύστερου 8ου – αρχών 
7ου αι. π.Χ.

Ανασκαφικές ενδείξεις

2004. 032077 (1).

Διαστάσεις

σωζ. ύψ.: 0,051μ., σωζ. διάμ.: 
0,043μ., ύψ. χαρ.: 0,008μ.
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Λειασμένη η εξωτερική επιφάνεια. 
ΕΓΧΑΡΑΚΤΟ (μετά την όπτηση). Αβαθές και λεπτό χάραγμα σε σχήμα 

‘πλάγιου διπλού L’.

118 Μθ 2437

Τμήμα ώμου σαμιακού αμφορέα
ύστερου 8ου – αρχών 7ου αι. π.Χ.

Ανασκαφικές ενδείξεις

2004. 022051 (4).

Διαστάσεις

σωζ. ύψ.: 0,175μ., σωζ. διάμ.: 
0,177μ., ύψ. χαρ.: 0,029μ.

Αρκετά μεγάλο τμήμα ώμου αμφορέα συγκολλημένο από τέσσερα όστρακα 
μεσαίου και μεγάλου μεγέθους. Ένα όστρακο φέρει έντονα ίχνη καύσης, τα 
οποία εντοπίζονται και σε γειτονικά τμήματα δύο ακόμα οστράκων.

Ο πηλός έχει ροδοκάστανο (2.5ΥR 5/4) πυρήνα και ελαφρώς πιο καστα-
νόχρωμο (5ΥR 5/4) μανδύα, αλλά τρέπεται σε ανοικτό ερυθρωπό (2.5ΥR 6/6) 
προς τις επιφάνειες. Ροδοκίτρινη (5ΥR 7/6) η εξωτερική επιφάνεια. Ο πηλός 
περιέχει αρκετά ως πολλά καστανέρυθρα μικρά εγκλείσματα, λιγότερα λευκά 
και ελάχιστα σκοτεινόχρωμα, μεμονωμένα μεγάλα λευκά εγκλείσματα και με-
γάλη ποσότητα μικρότατων κυρίως κόκκων ασημόχρωμου μαρμαρυγία.

Παχύ ωοειδές σώμα.
Η εξωτερική επιφάνεια είναι αδρολειασμένη. Δύο μικρές κηλίδες κα-

στανέρυθρου αραιού γανώματος εντοπίζονται σε περιοχή περιορισμένης 
έκτασης.

ΕΓΧΑΡΑΚΤΟ (μετά την όπτηση). Στον ώμο αβαθές χάραγμα σε σχήμα 
‘ανάποδου Υ’, δεξιά του οποίου μία πολύ μικρή πλάγια και παράλληλα με αυ-
τήν μία πολύ μεγαλύτερη στο κάτω τμήμα της οποίας εφάπτεται κάθετη.
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119 Μθ 2438

Τμήμα ώμου σαμιακού αμφορέα
ύστερου 8ου – αρχών 7ου αι. π.Χ.

Ανασκαφικές ενδείξεις

2004. 022063 (1), 022/ΖΒΠ (1), 
032058 (1).

Διαστάσεις

σωζ. ύψ.: 0,15μ., σωζ. διάμ.: 
0,17μ., ύψ. χαρ.: (ώμος) 0,078μ., 
(λαιμός) 0,013–0,018μ. 

Αρκετά μεγάλο τμήμα ώμου αμφορέα συγκολλημένο από τρία όστρακα με-
σαίου και μεγάλου μεγέθους. Μικρές μάζες πηλού προεξέχουν στην εσωτε-
ρική επιφάνεια λίγο κάτω από τον λαιμό του αγγείου. Ιζήματα καλύπτουν 
σχεδόν πλήρως τις ακμές.

Ο πηλός είναι ανοικτός ροδοκάστανος (5ΥR 6/3 ως 6/4) και τρέπε-
ται σε τεφρορόδινο (7.5ΥR 6/2) προς την εξωτερική ροδόχρωμη (7.5ΥR 
7/3 ως 7/4) επιφάνεια. Ωχροκάστανη ως ανοικτή ωχροκάστανη (10ΥR 
6/3 ως 7/3) η εσωτερική επιφάνεια. Ο πηλός περιέχει αρκετά καστανέ-
ρυθρα και σκοτεινόχρωμα και λίγα λευκά μικρά εγκλείσματα, ελάχιστα 
μεγάλα καστανέρυθρα εγκλείσματα και αρκετή ποσότητα ασημόχρωμου 
μαρμαρυγία.

Ώμος με έντονα καμπυλούμενα τοιχώματα.
Η εξωτερική επιφάνεια είναι λειασμένη.
ΕΓΧΑΡΑΚΤΟ (μετά την όπτηση). Ψηλά στον ώμο αβαθές χάραγμα 

οριζόντιας πλατιάς γραμμής μέτριου βάθους. Κοντά στη μετάβαση στον 
λαιμό, αβαθές και λεπτό χάραγμα με πλάγιες ελαφρώς καμπυλούμενες 
γραμμές (βλ., π.χ., Papadopoulos 1994, 447–448, αρ. Β1, Β3, Β5–7· 451-
452, αρ. Β12–14 και 467. Barton k & Buchner 1995, 166–167, αρ. 24. SEG 
47.1488. Csapo, Johnston & Geagan 2000, 123–125, αρ. 64, 70, 74. SEG 
53.957. Kenzelmann Pfyffer, Theurillat & Verdan 2005, 67, αρ. 30· 70, 
αρ. 42· 75, αρ. 63. SEG 55.980. BE 2005.385).
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Σχεδόν το ήμισυ της λαβής μαζί με την πρόσφυση στον λαιμό αμφορέα.
Πηλός ανοικτός ροδοκάστανος (2.5ΥR 6/4) με τεφρορόδινο ως ανοι-

κτό ροδοκάστανο (5ΥR 6/2 ως 6/4) πυρήνα και ανοικτή καστανόχρωμη 
(7.5ΥR 6/4) επιφάνεια. Περιέχει αρκετά σκοτεινόχρωμα, λίγα λευκά και με-
μονωμένα καστανέρυθρα μικρά εγκλείσματα, ελάχιστα λευκά αποστρογ-
γυλεμένα εγκλείσματα μεσαίου και μεγάλου μεγέθους, ελάχιστη ποσότητα 
ασημόχρωμου μαρμαρυγία και μεμονωμένες φολίδες χρυσίζοντος.

Κάθετη λαβή πεπλατυσμένης ελλειψοειδούς διατομής εκτεινόταν 
από τον ώμο στον λαιμό.

Αδρολεισμένη η εξωτερική επιφάνεια.
ΕΓΧΑΡΑΚΤΟ (μετά την όπτηση). Ψηλά στη ράχη της λαβής και χα-

μηλότερα χάραγμα δύο έκκεντρων γραμμών: μία βαθιά και πλατιά πλά-
για και άλλη αβαθής λεπτότερη και μικρότερη (βλ., π.χ., Papadopoulos 
1994, 447–448, αρ. Β1, Β3, Β5–7· 451–452, αρ. Β12–14 και 467. Barton k 
& Buchner 1995, 166–167, αρ. 24. SEG 47.1488. Csapo, Johnston & Gea-
gan 2000, 123–125, αρ. 64, 70, 74. SEG 53.957. Kenzelmann Pfyffer, 
Theurillat & Verdan 2005, 67, αρ. 30· 70, αρ. 42· 75, αρ. 63. SEG 55.980. 
BE 2005.385).

120 Μθ 2448

Τμήμα λαβής σαμιακού αμφορέα 
7ου αι. π.Χ.

Ανασκαφικές ενδείξεις

2003. 022021 (1).

Διαστάσεις

σωζ. ύψ.: 0,033μ., διάμ. λαβής: 
0,03μ., ύψ. χαρ.: 0,018μ.

121 Μθ 2450

Τμήμα λαβής σαμιακού αμφορέα
ύστερου 8ου – αρχών 7ου αι. π.Χ.

Ανασκαφικές ενδείξεις

2006. 022068 (1).

Διαστάσεις

σωζ. ύψ.: 0,09μ., σωζ. διάμ. λαβής: 
0,032–0,033μ., ύψ. χαρ.: 0,010μ., 
0,012μ.

Σώζεται σχεδόν πλήρως η λαβή αμφορέα με εκτεταμένα ιζήματα στις επι-
φάνειες και τις ακμές.
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122 Μθ 2452

Τμήμα ώμου και λαβής σαμιακού 
αμφορέα ύστερου 8ου – αρχών 
7ου αι. π.Χ.

Ανασκαφικές ενδείξεις

2004, 2006. 022064 (1), 032059 (1).

Διαστάσεις

σωζ. ύψ.: 0,135μ., σωζ. διάμ.: 
0,083μ., διάμ. λαβής: 0,03μ.,  
ύψ. χαρ. 0,005–0,006μ.

Πηλός ανοικτός ερυθρόχρωμος (2.5ΥR 6/6) με ανοικτό τεφροκάστα-
νο (10ΥR 6/2) πυρήνα, ο οποίος καταλαμβάνει σχεδόν πλήρως την τομή, 
και ροδοκίτρινη (5ΥR 7/6) επιφάνεια. Περιέχει μεμονωμένα καστανέρυθρα 
και σκοτεινόχρωμα μικρά εγκλείσματα και αρκετή ποσότητα ασημόχρωμου 
μαρμαρυγία.

Κάθετη λαβή πεπλατυσμένης ελλειψοειδούς διατομής εκτεινόταν 
από τον ώμο στον λαιμό.

Λειασμένη η επιφάνεια.
ΕΓΧΑΡΑΚΤΟ (μετά την όπτηση). Στην πλαϊνή επιφάνεια της λαβής 

αβαθές και λεπτό χάραγμα τριών μικρών γραμμών παράλληλων μεταξύ τους 
(βλ., π.χ., Papadopoulos 1994, 447–448, αρ. Β1, Β3, Β5–7· 451–452, αρ. 
Β12–14 και 467. Barton k & Buchner 1995, 166–167, αρ. 24. SEG 47.1488. 
Csapo, Johnston & Geagan 2000, 123–125, αρ. 64, 70, 74. SEG 53.957. Ken-
zelmann Pfyffer, Theurillat & Verdan 2005, 67, αρ. 30· 70, αρ. 42· 75, αρ. 
63. SEG 55.980. BE 2005.385).

Το μεγαλύτερο τμήμα λαβής αμφορέα, το οποίο είναι συγκολλημένο με μι-
κρό όστρακο ώμου φέρει έντονες φθορές στην εσωτερική επιφάνεια και 
εκτεταμένα ιζήματα.

Πηλός ανοικτός ερυθρόχρωμος (2.5ΥR 6/6) με ροδόχρωμη (7.5ΥR 
8/4) εξωτερική επιφάνεια. Περιέχει ελάχιστα ερυθροκάστανα και λευκά μι-
κρά εγκλείσματα, μεμονωμένα σκοτεινόχρωμα και αρκετή ποσότητα αση-
μόχρωμου μαρμαρυγία.

Κάθετη λαβή ελλειψοειδούς διατομής εκτεινόταν από τον ώμο στον 
λαιμό.

Η εξωτερική επιφάνεια λειασμένη.
ΕΓΧΑΡΑΚΤΟ (μετά την όπτηση). Ψηλά στην πλαϊνή επιφάνεια της λα-

βής αβαθές και λεπτό χάραγμα τριών μικρών γραμμών παράλληλων μεταξύ 
τους (βλ., π.χ., Papadopoulos 1994, 447–448, αρ. Β1, Β3, Β5–7· 451–452, αρ. 
Β12–14 και 467. Barton k & Buchner 1995, 166–167, αρ. 24. SEG 47.1488. 
Csapo, Johnston & Geagan 2000, 123–125, αρ. 64, 70, 74. SEG 53.957. Ken-
zelmann Pfyffer, Theurillat & Verdan 2005, 67, αρ. 30· 70, αρ. 42· 75, αρ. 
63. SEG 55.980. BE 2005.385).
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123 Mθ 2458

Σαμιακός αμφορέας ύστερου  
8ου – αρχών 7ου αι. π.Χ.

Ανασκαφικές ενδείξεις

2004, 2006. 022043 (2), 022058 (6), 
022059 (1), 032043 (1), 032048 (2), 
032049 (8), 032050 (15), 032052 (1), 
032053 (2), 032056 (1), 032065 (1), 
032066 (5).

Διαστάσεις

σωζ. ύψ.: 0,345μ., σωζ. διάμ.: 
0,41μ., ύψ. χαρ. 0,016μ.
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124 Μθ 2843

Τμήμα σώματος σαμιακού 
αμφορέα ύστερου 8ου – αρχών 
7ου αι. π.Χ.

Ανασκαφικές ενδείξεις

2006. 022066 (1), 022071 (1).

Διαστάσεις

σωζ. ύψ.: 0,113μ., σωζ. διάμ.: 
0,073μ., ύψ. χαρ.: 0,032μ.

Σώζεται σχεδόν κατά το ήμισυ το άνω σώμα αμφορέα, συγκολλημένο από 
σαράντα-τρία όστρακα μεσαίου κυρίως μεγέθους. Σε σημείο του ώμου σώ-
ζεται ερυθρωπή κηλίδα που προκλήθηκε πιθανώς από την επαφή του αμ-
φορέα με άλλο αγγείο κατά την όπτηση. Ιζήματα κατά τόπους στο εσωτερι-
κό του αγγείου.

Πηλός ανοικτός ερυθρόχρωμος (2.5ΥR 6/6 ως 6/8) με ομοιόχρωμη 
εσωτερική επιφάνεια, ροδόχρωμη (7.5ΥR 7/4) εξωτερική και κατά τόπους 
ωχροκάστανο (10ΥR 6/3) πυρήνα. Ο πηλός περιέχει ελάχιστα σκοτεινόχρω-
μα και μεμονωμένα λευκά μικρά εγκλείσματα, ένα μεγάλο λευκό έγκλεισμα 
και ελάχιστη ποσότητα ασημόχρωμου μαρμαρυγία.

Παχύ ωοειδές σώμα με τοιχώματα που συγκλίνουν έντονα προς τα 
κάτω. Σε ένα σημείο διατηρείται ίχνος από τη γένεση κάθετης λαβής.

Η εξωτερική επιφάνεια λειασμένη.
ΕΓΧΑΡΑΚΤΟ (μετά την όπτηση). Αμέσως κάτω από τη λαβή αβαθές 

και λεπτό χάραγμα σε σχήμα ‘μεγάλου πλάγιου γ’ (βλ., π.χ., Papadopoulos 
1994, 448–451, αρ. Β9, Β4, Β10 και 468).

Δύο συγκολλημένα μεσαίου μεγέθους όστρακα σώματος αμφορέα. Δύο 
μικρές αβαθείς κοιλότητες στην εξωτερική επιφάνεια προκλήθηκαν όσο ο 
πηλός του αγγείου ήταν ακόμα νωπός. Ίχνη καύσης σε μεγάλο τμήμα της 
εξωτερικής επιφάνειας του μεγαλύτερου οστράκου και σε μικρό τμήμα της 
επιφάνειας του μικρότερου οστράκου.

Ο πηλός είναι ροδοκάστανος ως ανοικτός ερυθρόχρωμος (2.5ΥR 5/4 
ως 6/6) με ανοικτό τεφροκάστανο (10ΥR 6/2) πυρήνα κατά τόπους. Η 
εσωτερική επιφάνεια είναι ανοικτή ερυθρόχρωμη (2.5ΥR 6/6) και η εξω-
τερική ανοικτή τεφροκάστανη (10ΥR 6/2). Ο πηλός είναι ιδιαίτερα καθα-
ρός και περιέχει ένα λευκό έγκλεισμα και μικρή ποσότητα ασημόχρωμου 
μαρμαρυγία.

Ελαφρά καμπύλα τοιχώματα σώματος.
Στιλπνή η εξωτερική επιφάνεια.
ΕΓΧΑΡΑΚΤΟ (μετά την όπτηση). Αβαθές και λεπτό μεγάλο χάραγμα 

σε σχήμα ‘κοσμήματος θηλιάς’ το ένα πέρας της οποίας τρέπεται σε κάθε-
τη γραμμή.
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Δεκαοκτώ συγκολλημένα όστρακα διαφόρων μεγεθών σχηματίζουν άνω 
τμήμα αμφορέα. Σώζεται το μεγαλύτερο μέρος του ώμου μαζί με μικρό 
τμήμα του λαιμού και αρκετό τμήμα μίας λαβής, ενώ ελλείπουν η βάση και 
το σώμα ως το ύψος του ώμου. Τμήμα ώμου που πιθανότατα συνανήκει 
είναι συγκολλημένο από πέντε όστρακα, ενώ δεκατέσσερα πιθανώς συνα-
νήκοντα όστρακα παραμένουν ασυγκόλλητα. Έντονα ίχνη καύσης σε μικρό 
τμήμα ώμου και λαιμού. Ιζήματα σε τμήμα της εξωτερικής επιφάνειας του 
ώμου.

Πηλός ανοικτός ερυθρόχρωμος ως ροδοκίτρινος (2.5ΥR 6/6 ως 5ΥR 
7/6) με ροδοκίτρινες (5ΥR 6/6) επιφάνειες. Ο πηλός είναι ιδιαίτερα καθα-
ρός και περιέχει λίγα μικρά σκοτεινόχρωμα και καστανέρυθρα εγκλείσματα, 
ελάχιστα λευκά και μικρή ποσότητα ασημόχρωμου μαρμαρυγία.

Ώμος με έντονα καμπύλα τοιχώματα και λαιμός με κάθετα τοιχώ-
ματα. Δύο κάθετες λαβές κυκλικής διατομής εκτείνονταν από τον ώμο ως 
τον λαιμό από τις οποίες σώζεται τμήμα της μίας και ίχνος της γένεσης της 
άλλης. Γύρω από τις προσφύσεις των λαβών διατηρούνται αμυδρές ομόκε-
ντρες ελλειψοειδείς ρυτιδώσεις που σχηματίστηκαν κατά την επικόλλησή 
τους πάνω στην επιφάνεια του ώμου, προτού η τελευταία στεγνώσει.

Λειασμένη η εξωτερική επιφάνεια.

125 Μθ 2845

Άνω τμήμα σαμιακού αμφορέα
ύστερου 8ου – αρχών 7ου αι. π.Χ.

Ανασκαφικές παρατηρήσεις  
μόνο για το τμήμα που φέρει  
τα χαράγματα

2004, 2006. 022062 (2), 022064 (2), 
032057 (1), 032058 (7), 032059 (2), 
032060 (1), 032061 (1), 032064 (1), 
032073 (1).

Διαστάσεις

σωζ. ύψ.: 0,16μ., σωζ. διάμ.: 
0,33μ., διάμ. χείλους: 0,152μ., 
διάμ. λαβής: 0,029μ., ύψ. χαρ: 
0,005–0,008μ.
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ΕΓΧΑΡΑΚΤΟ (μετά την όπτηση). Στο άνω πέρας του ώμου της μίας 
όψης αβαθές χάραγμα δέκα περίπου μικρών κάθετων γραμμών, δύο χα-
ράγματα σε σχήμα (√) και ένα παρόμοιο τρίτο στη γένεση της λαβής (βλ., 
π.χ., Papadopoulos 1994, 447–448, αρ. Β1, Β3, Β5–7· 451-452, αρ. Β12–14 
και 467. Barton k & Buchner 1995, 166–167, αρ. 24. SEG 47.1488. Csapo, 
Johnston & Geagan 2000, 123–125, αρ. 64, 70, 74. SEG 53.957. Kenzel-
mann Pfyffer, Theurillat & Verdan 2005, 67, αρ. 30· 70, αρ. 42· 75, αρ. 63. 
SEG 55.980. BE 2005.385).

126 Μθ 2335

Όστρακο λαιμού μιλησιακού 
αμφορέα ύστερου 8ου – αρχών 
7ου αι. π.Χ.

Ανασκαφικές παρατηρήσεις

2003. 032029 (1).

Διαστάσεις

σωζ. ύψ.: 0,036μ., σωζ. διάμ.: 
0,053μ., ύψ. χαρ.: 0,02μ.

Μεσαίου μεγέθους όστρακο λαιμού αμφορέα με ελαφρές φθορές σε τμήμα 
της εξωτερικής επιφάνειας.

Ο πηλός είναι ανοικτός ροδοκάστανος (5ΥR 6/4) και τρέπεται σε 
ανοικτό ωχροκάστανο ως ανοικτό τεφρόχρωμο (10ΥR 7/3 ως 7/1) προς την 
εξωτερική επιφάνεια, η οποία είναι ανοικτή ωχροκάστανη (10ΥR 7/4). Ρο-
δόχρωμη (5ΥR 6/4) η εσωτερική επιφάνεια. Ο πηλός περιέχει αρκετά σκο-
τεινόχρωμα και λίγα λευκά μικρά εγκλείσματα και μικρή ως αρκετή ποσό-
τητα μικρότατων κόκκων ασημόχρωμου μαρμαρυγία.

Ο λαιμός θα διευρυνόταν ελαφρότατα προς τα κάτω.
Αδρολειασμένη η εξωτερική επιφάνεια.
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ΕΓΧΑΡΑΚΤΟ (μετά την όπτηση). Αβαθές και λεπτό χάραγμα σε σχήμα 
‘Χ’ και ‘Υ’ (βλ., π.χ., Papadopoulos 1994, 440–447, αρ. Α1–2, A4, Α9–11, 
Α13, Α18, Α20–22, Α 24–28, Α31–34 και Α36. Csapo, Johnston & Geagan 
2000, 121–125, αρ. 44-45, 55, 60, 67, 69, 72, 74. SEG 53.957, Johnston 
2005, 387, αρ. 295. Kenzelmann Pfyffer, Theurillat & Verdan 2005, 67, 
αρ. 27–28· 71–72, αρ. 48· 53–54. SEG 55.980. BE 2005.385).

127 Μθ 2220

Τμήμα ώμου χιακού αμφορέα
ύστερου 8ου – μέσου 7ου αι. π.Χ.

Ανασκαφικές παρατηρήσεις

2003. 032044 (1).

Διαστάσεις

σωζ. ύψ.: 0,062μ., σωζ. διάμ.: 
0,62μ., ύψ. χαρ.: 0,030–0,055μ.

128 Mθ 2225

Τμήμα λαβής χιακού αμφορέα
ύστερου 8ου – αρχών 7ου αι. π.Χ.

Ανασκαφικές παρατηρήσεις

2004. 022057 (1).

Διαστάσεις

σωζ. ύψ.: 0,08μ., διάμ. λαβής: 
0,036μ., ύψ. χαρ.: 0,005–0,011μ.

Όστρακο μεσαίου μεγέθους από το κατώτερο τμήμα του ώμου αμφορέα.
Πηλός ανοικτός καστανέρυθρος (5ΥR 6/4) με τεφρό (5Υ 6/1) πυρήνα. 

Περιέχει πολλά σκοτεινόχρωμα και λευκά μικρά εγκλείσματα, λίγα καστα-
νέρυθρα, ελάχιστα μεγάλα λευκά εγκλείσματα και αρκετή ποσότητα ασημό-
χρωμου μαρμαρυγία.

Ελαφρά καμπύλα τοιχώματα.
Η εξωτερική επιφάνεια κοσμείται με αρκετά πυκνό ροδόλευκο ως ρο-

δόχρωμο (7.5ΥR 8/2 ως 8/3) επίχρισμα και εξίτηλο, αρκετά αραιό, καστανέ-
ρυθρο γάνωμα. Τόσο το επίχρισμα όσο και το γάνωμα είναι καλοδιατηρημέ-
να. Σώζονται τρεις οριζόντιες αμελείς ταινίες που κοσμούν πιθανότατα το 
κατώτερο τμήμα του ώμου.

ΕΓΧΑΡΑΚΤΟ (μετά την όπτηση). Αβαθές χάραγμα πολλαπλών πλά-
γιων ως επί το πλείστον παράλληλων αλλά και τεμνόμενων μεταξύ τους 
γραμμών (βλ., π.χ., Papadopoulos 1994, 447–448, αρ. Β1, Β3, Β5–7· 451–
452, αρ. Β12–14 και 467. Barton k & Buchner 1995, 166–167, αρ. 24. SEG 
47.1488. Csapo, Johnston & Geagan 2000, 123–125, αρ. 64, 70, 74. SEG 
53.957. Kenzelmann Pfyffer, Theurillat & Verdan 2005, 67, αρ. 30· 70, 
αρ. 42· 75, αρ. 63. SEG 55.980. BE 2005.385).

Κεντρικό τμήμα κάθετης λαβής χιακού αμφορέα, αλλοιωμένο χρωματικά 
λόγω καύσης.

Πηλός τεφρόχρωμος (2.5Υ 5/1 ως 10ΥR 6/1) λόγω καύσης, με πολλά 
σκοτεινόχρωμα και αρκετά λευκά μικρά εγκλείσματα και ελάχιστη ποσότη-
τα ασημόχρωμου μαρμαρυγία.

Κάθετη λαβή πεπλατυσμένης ελλειψοειδούς διατομής, η οποία εκτει-
νόταν από τον ώμο στον λαιμό.

Η εξωτερική επιφάνεια κοσμείται με αρκετά πυκνό και στιλπνό ανοι-
κτό τεφρόχρωμο ως ωχροκάστανο (10ΥR 7/2 ως 7/3), αλλοιωμένο χρωματι-
κά επίχρισμα, το οποίο εκτείνεται και στην εσωτερική επιφάνεια της λαβής, 
καθώς και εξίτηλο, πυκνό, μελανό γάνωμα. Τόσο το επίχρισμα όσο και το 
γάνωμα είναι καλοδιατηρημένα. Πλατιά σχεδόν κάθετη ταινία στη ράχη της 
λαβής και ακανόνιστες κηλίδες βαφής στην εσωτερική της επιφάνεια.
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129 Μθ 2242

Τμήμα ώμου χιακού αμφορέα
ύστερου 8ου – αρχών 7ου αι. π.Χ.

Ανασκαφικές παρατηρήσεις

2006. 032082 (2).

Διαστάσεις

σωζ. ύψ.: 0,093μ., σωζ. διάμ.: 
0,12μ., ύψ. χαρ.: 0,036μ, 0,06μ.

ΕΓΧΑΡΑΚΤΟ (μετά την όπτηση). Στην εσωτερική επιφάνεια της λα-
βής αβαθές χάραγμα πέντε γραμμών ανά ομάδες τριών και δύο (βλ., π.χ., 
Papadopoulos 1994, 447–448, αρ. Β1, Β3, Β5–7· 451–452, αρ. Β12–14 και 
467. Barton k & Buchner 1995, 166–167, αρ. 24. SEG 47.1488. Csapo, 
Johnston & Geagan 2000, 123–125, αρ. 64, 70, 74. SEG 53.957. Kenzel-
mann Pfyffer, Theurillat & Verdan 2005, 67, αρ. 30· 70, αρ. 42· 75, αρ. 63. 
SEG 55.980. BE 2005.385).

Αρκετά μικρό τμήμα ώμου αμφορέα συγκολλημένο από δύο αρκετά μεγάλα 
όστρακα.

Πηλός ανοικτός ροδοκάστανος (2.5ΥR 6/4) προς την εξωτερική επιφά-
νεια και ωχροκάστανος (10ΥR 6/3) προς την εσωτερική με τεφρόχρωμο (7.5ΥR 
6/1) πυρήνα. Περιέχει λίγα μικρά λευκά εγκλείσματα, λίγα μεγάλα λευκά γω-
νιώδη εγκλείσματα και μεγάλη ποσότητα ασημόχρωμου μαρμαρυγία.

Καμπύλα τοιχώματα σώματος.
Η εξωτερική επιφάνεια κοσμείται με ελαφρώς αραιό ωχροκίτρινο 

(2.5Υ 8/2) επίχρισμα και εξίτηλο αραιό καστανομέλανο ως μελανό γάνωμα. 
Δύο λεπτές περιθέουσες ταινίες διατρέχουν το ανώτερο τμήμα του ώμου, 
ενώ ίχνος τρίτης εντοπίζεται αρκετά χαμηλότερα. Οι τρεις αυτές ταινίες δι-
ασταυρώνονται με κάθετη, ελαφρά καμπύλη, παχύτερη ταινία που πιθανώς 
αποτελεί προέκταση του κοσμήματος της λαβής.

ΕΓΧΑΡΑΚΤΟ (μετά την όπτηση). Στον ώμο δύο μεγάλα ελλειψοειδή 
αρκετά βαθιά και πλατιά χαράγματα σε κάθετη διάταξη και σχήμα ‘ωοει-
δές’. Οι γενέσεις των δύο ελλειψοειδών χαραγμάτων συνδέονται με πλάγια 
γραμμή αρκετά βαθιά και πλατιά, ενώ δύο αβαθείς λεπτές γραμμές σε σχή-
μα ‘πλάγιου Υ’ εφάπτονται στο κάτω ελλειψοειδές χάραγμα.
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Είκοσι τρία όστρακα μικρού και κυρίως μεσαίου μεγέθους σώζουν τα 4/5 
του λαιμού και του χείλους με μικρό τμήμα του ώμου και της μίας λαβής 
αμφορέα. Τρία όστρακα παραμένουν ασυγκόλλητα.

Πηλός ανοικτός ροδοκάστανος (5ΥR 6/4) με καστανόχρωμο (2.5Υ 
7/1) πυρήνα και ροδόχρωμη (7.5ΥR 7/3 ως 7/4) εσωτερική επιφάνεια. Πε-
ριέχει αρκετά μικρά σκοτεινόχρωμα και λευκά εγκλείσματα, ελάχιστα μεγά-
λα λευκά, αρκετή ποσότητα ασημόχρωμου και ελάχιστες φολίδες χρυσίζο-
ντος μαρμαρυγία.

Λαιμός μέτριου ύψους με ελαφρά κοίλα τοιχώματα που απολήγουν σε 
αρκετά παχύ αποστρογγυλεμένο χείλος. Κάθετη λαβή ελλειψοειδούς διατο-
μής εκτείνεται από τον ώμο ως ψηλά στον λαιμό.

Η εξωτερική επιφάνεια κοσμείται με πυκνό ροδόχρωμο (7.5ΥR 7/4) 
επίχρισμα, ακανόνιστα ίχνη του οποίου εντοπίζονται και ψηλά στο εσωτε-
ρικό του λαιμού, και ελαφρώς στιλπνό μελανό το οποίο τρέπεται σε ερυθρό 
σε δύο σημεία περιορισμένης έκτασης, (γάνωμα κυμαινόμενης πυκνότη-
τας). Τόσο το επίχρισμα όσο και το γάνωμα είναι καλοδιατηρημένα. Σώζεται 
το άνω τμήμα των δύο σκελών του χαρακτηριστικού για τους χιακούς αμ-
φορείς μεγάλου οριζόντιου σιγμοειδούς αγκίστρου, εδώ με κλειστά σκέλη. 

130 Μθ 2666

Τμήμα λαιμού και χείλους 
χιακού αμφορέα ύστερου 8ου – 
αρχών 7ου αι. π.Χ.

Ανασκαφικές παρατηρήσεις

2004, 2006. 022060 (1), 022062 (1), 
022063 (6), 022064 (5), 022070 (1), 
032029 (1), 032058 (2), 032059 (2), 
032060 (1), 032061 (2), 032071 (3), 
032073 (1).

Διαστάσεις

σωζ. ύψ.: 0,175μ., σωζ. διάμ.: 
0,265μ., διάμ.: χείλους: 0,175μ., 
ύψ. χαρ.: 0,07μ.
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131 Μθ 2840

Όστρακο ώμου χιακού αμφορέα
ύστερου 8ου – αρχών 7ου αι. π.Χ.

Ανασκαφικές παρατηρήσεις

2006. 022059 (1).

Διαστάσεις

σωζ. ύψ.: 0,048μ., σωζ. διάμ.: 
0,055μ., διάμ. χαρ.: 0,02μ.

Παχιά περιθέουσα ταινία διατρέχει τη μετάβαση από το σώμα στον λαιμό, 
ενώ από γάνωμα καλύπτεται το άνω πέρας του λαιμού και το χείλος εσωτε-
ρικά και εξωτερικά. Πλατιά πεταλόσχημη ταινία, η οποία σχεδιάστηκε μετά 
την κάλυψη του χείλους με γάνωμα, περιβάλλει την πρόσφυση των λαβών 
στον λαιμό (σε μία περίπτωση αμέσως κάτω από το άκρο της ταινίας εντο-
πίζεται λοξή βραχεία κηλίδα βαφής). Η πεταλόσχημη ταινία εφάπτεται με 
πλατιά κάθετη ταινία που κοσμεί τη ράχη της λαβής.

ΕΓΧΑΡΑΚΤΟ (μετά την όπτηση). Στον λαιμό κοντά στη σωζόμενη 
λαβή βαθύ χάραγμα μεγάλου σύνθετου αδιάγνωστου ‘συμβόλου’ (βλ. αρ. 
27 και 149).

Μεσαίου μεγέθους όστρακο ώμου αμφορέα με ιζήματα σε τμήμα των ακμών.
Ο πηλός είναι ροδοκάστανος (2.5ΥR 5/4) με τεφρορόδινη (5ΥR 5/2) 

εσωτερική επιφάνεια. Περιέχει αρκετά μικρά σκοτεινόχρωμα και λευκά 
εγκλείσματα, λίγα καστανέρυθρα και αρκετή ποσότητα ασημόχρωμου μαρ-
μαρυγία.

Ελαφρά καμπύλος ώμος.
Η εξωτερική επιφάνεια καλύπτεται από ανοικτό τεφροκάστανο ως 

τεφρόχρωμο (10ΥR 5/2 ως 5/1) επίχρισμα και φέρει διακόσμηση που απο-
δίδεται με αρκετά αραιό μελανό γάνωμα. Σώζεται τμήμα πλατιάς καμπυλό-
γραμμης ταινίας που ανήκει στο ένα σκέλος του χαρακτηριστικού για τους 
χιακούς αμφορείς μεγάλου σιγμοειδούς αγκίστρου.

ΕΓΧΑΡΑΚΤΟ (μετά την όπτηση). Κοντά στην ταινία λεπτό χάραγμα 
με διαβήτη δύο αλληλοτεμνόμενων κύκλων (διάμ. 0,02μ.) μέτριου βάθους 
(βλ., π.χ., Csapo, Johnston & Geagan 2000, 122, αρ. 53. SEG 53.957. Ken-Ken-
zelmann Pfyffer, Theurillat & Verdan 2005, 66–67, αρ. 26. SEG 55.980. 
BE 2005.385).
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132 Μθ 2191

Άνω τμήμα λέσβιου αμφορέα 
ύστερου 8ου – αρχών 7ου αι. π.Χ.

Ανασκαφικές ενδείξεις

2004, 2006. 022058 (2), 022060 (3), 
022061 (2), 022062 (6), 022063 (2), 
022064 (8), 022065 (1), 022066 (3), 
032060 (1), 032073 (1).

Διαστάσεις

σωζ. ύψ.: 0,175μ., σωζ. διάμ.: 
0,322μ., διάμ. χείλους: 0,145μ., 
ύψ. χαρ.: (λαιμός) 0,044μ., (ώμος) 
0,034μ., (λαβή) 0,015μ. 
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Τριάντα όστρακα μεσαίου κυρίως μεγέθους συγκολλημένα σχηματίζουν το 
άνω τμήμα αμφορέα. Σώζεται πλήρως το χείλος, σχεδόν πλήρως ο λαιμός 
και μικρό τμήμα του άνω πέρατος του ώμου μαζί με τις δύο λαβές.

Πηλός τεφρορόδινος (7.5ΥR 6/2) με αδρά λειασμένη (διατηρούνται 
σποραδικά ίχνη από τη λείανση) και πολύ σκοτεινή τεφρόχρωμη (GLEY 1 
3/N) επιφάνεια, ελαφρώς πιο ανοικτόχρωμη (GLEY 1 4/N) στο εσωτερικό. 
Περιέχει πάρα πολλά σκοτεινόχρωμα και λευκά μικρά εγκλείσματα και λίγα 
καστανέρυθρα αλλά και αρκετή ποσότητα ασημόχρωμου μαρμαρυγία.

Σώμα παχύ ωοειδές με χαμηλό αλλά αρκετά πλατύ ανάγλυφο δακτύ-
λιο στη μετάβαση προς τον ενιαίο λαιμό, ο οποίος είναι αρκετά βραχύς και 
απολήγει σε εξωστρεφές αποστρογγυλεμένο χείλος. Δύο κάθετες λαβές πε-
πλατυσμένης ελλειψοειδούς διατομής εκτείνονται από το ανώτερο τμήμα 
του ώμου στο ανώτερο τμήμα του λαιμού.

Αδρολειασμένη η εξωτερική επιφάνεια.
ΓΡΑΠΤΟ/dipinto και ΕΓΧΑΡΑΚΤΟ (μετά την όπτηση). Στη μία όψη 

του λαιμού ίχνη γραπτού ερυθρωπού τριγωνικού ‘συμβόλου’. Στον ώμο 
αβαθές χάραγμα δύο πλάγιων παράλληλων μεταξύ τους γραμμών. Στη γέ-
νεση της μίας λαβής χάραγμα γραμμής (βλ., π.χ., Papadopoulos 1994, 
447–448, αρ. Β1, Β3, Β5–7· 451–452, αρ. Β12–14 και 467. Barton k & 
Buchner 1995, 166–167, αρ. 24. SEG 47.1488. Csapo, Johnston & Gea-
gan 2000, 123–125, αρ. 64, 70, 74. SEG 53.957. Kenzelmann Pfyffer, 
Theurillat & Verdan 2005, 67, αρ. 30· 70, αρ. 42· 75, αρ. 63. SEG 55.980. 
BE 2005.385).

Δύο όστρακα συγκολλημένα σώζουν το 1/5 περίπου της περιφέρειας του 
λαιμού με ελάχιστο τμήμα του ώμου αμφορέα.

Πηλός τεφρόχρωμος (7.5ΥR 6/1) με πιο σκοτεινόχρωμο παχύ πυρήνα 
(GLEY 1 5/N ως 4/Ν) και τεφρόχρωμες (5Y 5/1 ως 6/1) επιφάνειες, εκ των 
οποίων η εξωτερική είναι αδρά λειασμένη. Περιέχει πάρα πολλά λευκά και 
ελάχιστα σκοτεινόχρωμα μικρά εγκλείσματα, πολλά μεγάλα λευκά γωνιώδη 
εγκλείσματα και μικρή ως αρκετή ποσότητα ασημόχρωμου μαρμαρυγία.

Ίχνος ανεπαίσθητου ανάγλυφου δακτυλίου διατηρείται στη μετάβα-
ση από το σώμα προς τον ευρύ κυλινδρικό λαιμό. Τα δύο τμήματα φαίνεται 
πως είχαν ενιαίο περίγραμμα.

Αδρολειασμένη η εξωτερική επιφάνεια.
ΕΓΧΑΡΑΚΤΟ (μετά την όπτηση). Στον λαιμό σχετικά βαθύ και πλατύ 

χάραγμα ακανόνιστου σχήματος.

133 Μθ 2228

Τμήμα λαιμού λέσβιου αμφορέα 
ύστερου 8ου – αρχών 7ου αι. π.Χ.

Ανασκαφικές ενδείξεις

2006. 032079 (2).

Διαστάσεις

ύψ.: 0,089μ., διάμ.: 0,105μ.,  
ύψ. χαρ.: 0,045μ.
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Μικρό τμήμα σώματος (πιθανώς ώμου) αμφορέα, συγκολλημένο από δέκα 
μικρά όστρακα.

Πηλός τεφρόχρωμος (10ΥR 6/1) προς την εσωτερική επιφάνεια και 
τεφρόχρωμος διαφορετικής απόχρωσης (GLEY 1 6/N) προς την εξωτερική. 
Πιο ανοικτή τεφρόχρωμη (5Y 5/1) η εσωτερική επιφάνεια και πιο σκοτεινή 
(GLEY 1 5/N) η εξωτερική. Ο πηλός περιέχει αρκετά λευκά, λίγα σκοτεινό-
χρωμα και ελάχιστα καστανέρυθρα μικρά εγκλείσματα και αρκετή ποσότη-
τα ασημόχρωμου μαρμαρυγία.

Καμπύλα τοιχώματα σώματος.
Αδρολειασμένη η εσωτερική επιφάνεια και αρκετά καλά λειασμένη 

η εξωτερική.
ΕΓΧΑΡΑΚΤΟ (μετά την όπτηση). Χάραγμα σε σχήμα ‘κάτω μισού Α 

ή Η’.

134 Μθ 2229

Τμήμα σώματος λέσβιου αμφορέα
ύστερου 8ου – αρχών 7ου αι. π.Χ.

Ανασκαφικές ενδείξεις

2006. 022059 (10).

Διαστάσεις

ύψ.: 0,066μ., διάμ.: 0,116μ.,  
ύψ. χαρ.: 0,016μ.

135 Μθ 2232

Λαβή λέσβιου αμφορέα  
ύστερου 8ου – αρχών 7ου αι. π.Χ.

Ανασκαφικές ενδείξεις

2006. 022058 (1).

Διαστάσεις

σωζ. ύψ.: 0,097μ., σωζ. διάμ.: 
0,062μ., διάμ. λαβής: 0,017–
0,0182μ., ύψ. χαρ.: 0,011μ.

Λαβή συγκολλημένη από δύο όστρακα σώζεται κατά τα 3/4 μαζί με μικρό-
τατο τμήμα λαιμού αμφορέα. Το ένα από τα όστρακα εν μέρει αλλοιωμένο 
χρωματικά λόγω καύσης.

Πηλός ανοικτός τεφρόχρωμος (2.5Υ 7/1) με ομοιόχρωμη αδρά λεια-
σμένη επιφάνεια και ελαφρώς πιο σκοτεινόχρωμο (2.5Υ 6/1) παχύ πυρήνα. 
Περιέχει πάρα πολλά λευκά, λίγα σκοτεινόχρωμα και ελάχιστα καστανέρυ-
θρα μικρά εγκλείσματα, αρκετά μεγάλα λευκά, γωνιώδη εγκλείσματα και 
μικρή ποσότητα ασημόχρωμου μαρμαρυγία.

Κάθετη λαβή κυκλικής διατομής εκτεινόταν από το ανώτερο τμήμα 
του ώμου στον λαιμό.
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Αδρολειασμένη η εξωτερική επιφάνεια.
ΕΓΧΑΡΑΚΤΟ (μετά την όπτηση). Στη ράχη της λαβής αρκετά αβαθές 

χάραγμα γραμμής (βλ., π.χ., Papadopoulos 1994, 447–448, αρ. Β1, Β3, Β5–
7· 451–452, αρ. Β12–14 και 467. Barton k & Buchner 1995, 166–167, αρ. 
24. SEG 47.1488. Csapo, Johnston & Geagan 2000, 123–125, αρ. 64, 70, 74. 
SEG 53.957. Kenzelmann Pfyffer, Theurillat & Verdan 2005, 67, αρ. 30· 
70, αρ. 42· 75, αρ. 63. SEG 55.980. BE 2005.385).

136 Μθ 2235

Λαβή λέσβιου αμφορέα  
ύστερου 8ου – αρχών 7ου αι. π.Χ.

Ανασκαφικές ενδείξεις

2006. 032079 (1).

Διαστάσεις

σωζ. ύψ.: 0,126μ., σωζ. διάμ.: 
0,075μ., διάμ. λαβής: 0,045μ.,  
ύψ. χαρ.: 0,025–0,03μ.

Λαβή που σώζεται κατά το ήμισυ μαζί με μικρό τμήμα ώμου αμφορέα.
Πηλός τεφρορόδινος (7.5ΥR 6/2) ως τεφρόχρωμος (7.5ΥR 6/1), με 

αδρά λειασμένη (διατηρούνται σποραδικά ίχνη από τη λείανση), πολύ σκο-
τεινή, τεφρόχρωμη (GLEY 1 3/N) επιφάνεια. Περιέχει πάρα πολλά λευκά, 
αρκετά καστανέρυθρα και λίγα σκοτεινόχρωμα μικρά εγκλείσματα και αρ-
κετή ποσότητα ασημόχρωμου μαρμαρυγία.

Κάθετη λαβή πεπλατυσμένης ελλειψοειδούς διατομής εκτείνεται 
από το ανώτερο τμήμα του ώμου στον λαιμό.

Αδρολειασμένη η εξωτερική επιφάνεια.
ΕΓΧΑΡΑΚΤΟ (μετά την όπτηση). Χαμηλά στη ράχης της λαβής χάραγμα 

σε σχήμα ‘σταυρού’ πεπλατυσμένου (βλ., π.χ., Papadopoulos 1994, 440–441, 
αρ. Α3 και Α7–12· 444–445, αρ. Α14–17. Barton k & Buchner 1995, 166–167, 
αρ. 24. SEG 47.1488. Csapo, Johnston & Geagan 2000, 117, αρ. 25· 120, αρ. 
37. SEG 53.957. Johnston 2005, 387, αρ. 294. Kenzelmann Pfyffer, Theuril-
lat & Verdan 2005, 69, αρ. 41· 71, αρ. 47. SEG 55.980. BE 2005.385).

137 Μθ 2396

Όστρακο σώματος λέσβιου(;) 
αμφορέα ύστερου 8ου – αρχών 
7ου αι. π.Χ.

Ανασκαφικές ενδείξεις

2006. 032077 (1).

Διαστάσεις

σωζ. ύψ.: 0,03μ., σωζ. διάμ.: 
0,029μ., ύψ. χαρ.: 0,014μ.

Μικρό όστρακο σώματος αμφορέα με έντονες φθορές στο μεγαλύτερο τμή-
μα της εξωτερικής επιφάνειας.
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Πηλός τεφρόχρωμος (2.5Υ 6/1) με τεφρόχρωμη ως ανοικτή τεφροκά-
στανη (2.5Υ 6/1 ως 6/2) εσωτερική επιφάνεια και ανοικτή τεφρόχρωμη (2.5Υ 
7/2) εξωτερική. Περιέχει λίγα καστανόχρωμα, ελάχιστα λευκά και σκοτεινό-
χρωμα μικρά εγκλείσματα και μεγάλη ποσότητα ασημόχρωμου μαρμαρυγία.

Ελαφρότατα καμπύλα τοιχώματα σώματος.
Αδρολειασμένη η εξωτερική επιφάνεια.
ΕΓΧΑΡΑΚΤΟ (μετά την όπτηση). Αβαθές και λεπτό χάραγμα σε σχή-

μα ‘πλάγιου Λ’, αριστερά του οποίου τρεις (η μία βαθύτερη) οριζόντιες πα-
ράλληλες μεταξύ τους γραμμές (βλ., π.χ., Papadopoulos 1994, 447–452, αρ. 
Β1, Β3, Β4, Β5–7, Β9–Β10, Β12–14 και 467–468. Barton k & Buchner 1995, 
166–167, αρ. 24. SEG 47.1488. Csapo, Johnston & Geagan 2000, 123–125, 
αρ. 64, 70, 74. SEG 53.957. Kenzelmann Pfyffer, Theurillat & Verdan 2005, 
67, αρ. 30· 70, αρ. 42· 69, αρ. 39–40· 75, αρ. 63. SEG 55.980. BE 2005.385).

138 Μθ 2434

Τμήμα λαιμού και χείλους 
λέσβιου αμφορέα ύστερου  
8ου – αρχών 7ου αι. π.Χ.

Ανασκαφικές ενδείξεις

2006. 022058 (2).

Διαστάσεις

σωζ. ύψ.: 0,04μ., σωζ. διάμ. 
χείλους: 0,087μ. (αρχική, κατ’ 
εκτίμηση: 0,16μ.), ύψ. χαρ.: 
0,008μ.

Δύο όστρακα μεσαίου μεγέθους συγκολλημένα σχηματίζουν μικρό τμήμα 
λαιμού και χείλους λέσβιου αμφορέα με την πρόσφυση της λαβής. Το ένα 
όστρακο φέρει περιορισμένα ίχνη καύσης και το άλλο εκτεταμένα, πιο έντο-
να στην εσωτερική επιφάνεια.

Πηλός ανοικτός τεφροκάστανος ως ωχροκάστανος (10ΥR 6/2 ως 6/3) 
με ομοιόχρωμες επιφάνειες. Περιέχει πολλά λευκά, λίγα σκοτεινόχρωμα και 
καστανέρυθρα μικρά εγκλείσματα, ελάχιστα καστανέρυθρα και αρκετά λευ-
κά μεγάλα εγκλείσματα και μικρή ως αρκετή ποσότητα ασημόχρωμου μαρ-
μαρυγία.

Ο λαιμός απολήγει σε αποστρογγυλεμένο χείλος μέτριου πάχους με 
σχεδόν επίπεδη εξωτερική επιφάνεια. Κάθετη λαβή προσφυόταν λίγο κάτω 
από το χείλος.

Αδρολειασμένες οι επιφάνειες.
ΕΓΧΑΡΑΚΤΟ (μετά την όπτηση). Στην περιφέρεια και στην άνω επι-

φάνεια του χείλους χάραγμα δύο πλάγιων παράλληλων μεταξύ τους γραμ-
μών από τις οποίες η μία πολύ βαθύτερη και μεγαλύτερη από την άλλη (βλ., 
π.χ., Papadopoulos 1994, 447–448, αρ. Β1, Β3, Β5–7· 451–452, αρ. Β12–14 
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139 Μθ 3242

Τμήμα σώματος λέσβιου αμφορέα
ύστερου 8ου – αρχών 7ου αι. π.Χ.

Ανασκαφικές ενδείξεις

2004, 2006. 022060 (1), 032061 (2).

Διαστάσεις

σωζ. ύψ.: 0,097μ., σωζ. διάμ.: 
0,106μ., ύψ. χαρ.: 0,9–0,95μ.

και 467. Barton k & Buchner 1995, 166–167, αρ. 24. SEG 47.1488. Csapo, 
Johnston & Geagan 2000, 123–125, αρ. 64, 70, 74. SEG 53.957. Kenzel-
mann Pfyffer, Theurillat & Verdan 2005, 67, αρ. 30· 70, αρ. 42· 75, αρ. 63. 
SEG 55.980. BE 2005.385).

Δύο μικρά και ένα μεγάλο όστρακα συγκολλημένα σώζουν μικρό τμήμα 
σώματος αμφορέα.

Ο πηλός είναι καστανόχρωμος (7.5ΥR 5/2) και τρέπεται σε πολύ σκο-
τεινό τεφρόχρωμο (GLEY 1 3/Ν) στις επιφάνειες. Περιέχει αρκετά λευκά, 
λίγα σκοτεινόχρωμα και ελάχιστα καστανέρυθρα μικρά εγκλείσματα και αρ-
κετή ποσότητα ασημόχρωμου μαρμαρυγία.

Καμπύλα τοιχώματα σώματος.
Αδρολειασμένη η εξωτερική επιφάνεια. 
ΕΓΧΑΡΑΚΤΟ (μετά την όπτηση). Αβαθές και λεπτό χάραγμα οριζόντι-

ων και κάθετων γραμμών τεμνόμενων σε σχήμα ‘πλέγματος’ (βλ. αρ. 57 και, 
π.χ., Papadopoulos 1994, 446, αρ. Α37. Csapo, Johnston & Geagan 2000, 
123, αρ. 63. SEG 53.957).

Εξήντα εννέα όστρακα μεσαίου και κυρίως μικρού μεγέθους συγκολλημένα 
σχηματίζουν τα 2/5 του ώμου, το ήμισυ περίπου του λαιμού και του χείλους 
καθώς και τις δύο λαβές αμφορέα. Τμήμα του χείλους από τρία όστρακα (Μθ 
2209) δεν συγκολλάται. Μικρές συμπληρώσεις κατά τόπους στο σώμα και 
στον λαιμό. Δύο όστρακα ώμου φέρουν ίχνη καύσης περιορισμένης έκτασης.

Πηλός ερυθρόχρωμος (2.5ΥR 5/6) με καστανέρυθρο (2.5ΥR 5/4 ως 
5/3) πυρήνα. Η εσωτερική επιφάνεια έχει γενικά το χρώμα του πηλού, αλλά 
παρουσιάζεται ροδοκίτρινη (5ΥR 6/6) σε τμήμα της εσωτερικής επιφάνει-
ας του λαιμού. Ο πηλός περιέχει λίγα ως αρκετά λευκά και σκοτεινόχρωμα 
μικρά εγκλείσματα, αρκετά μεγάλα λευκά αποστρογγυλεμένα εγκλείσματα 
και πολύ μεγάλη ποσότητα χρυσίζοντος και δευτερευόντως ασημόχρωμου 
μαρμαρυγία.

Σώμα παχύ ωοειδές(;) με ανεπαίσθητη αυλάκωση στη μετάβαση στον 
μέτριου ύψους λαιμό, τα ελαφρά κοίλα τοιχώματα του οποίου φέρουν ανά-
γλυφο δακτύλιο μέτριου ύψους και ελλειψοειδούς διατομής λίγο κάτω από 
το χείλος. Δύο κάθετες λαβές ελλειψοειδούς διατομής εκτείνονται από τον 
ώμο στο μέσον περίπου του λαιμού. Γύρω από την πρόσφυση των λαβών 
στον λαιμό, διατηρούνται αμυδρές, ομόκεντρες ελλειψοειδείς ρυτιδώσεις 
που σχηματίστηκαν κατά την επικόλληση των λαβών πάνω στην επιφάνεια 
του αγγείου, προτού η τελευταία στεγνώσει. Ανάλογες πιο ακανόνιστες ρυ-
τιδώσεις γύρω από τις προσφύσεις στον ώμο.

140 Μθ 2185 + 2209

Άνω τμήμα ολόβαφου αμφορέα 
άγνωστης προέλευσης ύστερου 
8ου – αρχών 7ου αι. π.Χ.

Ανασκαφικές ενδείξεις

2004, 2006. 022038 (1), 022044 (1), 
022050 (2), 022051 (2), 022056 (4), 
022058 (3), 032036 (4), 032037 (5), 
7,40–7,10 (1), 022/Τ14 (1).

Διαστάσεις

σωζ. ύψ.: 0,34μ., σωζ. διάμ.: 
0,403μ., διάμ. χείλους: 0,153μ., 
ύψ. χαρ.: (λαβή) 0,013–0,016μ., 
(δακτύλιος) 0,014μ., (χείλος) 
0,007μ., διάμ. οπών λαβής: 0,004–
0,005μ.
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Η εξωτερική επιφάνεια του αγγείου, συμπεριλαμβανομένης της άνω 
επιφάνειας του χείλους αλλά εξαιρουμένης της εσωτερικής όψης των λα-
βών, καλύπτεται από αρκετά αραιό εξίτηλο ερυθροκάστανο γάνωμα, το 
οποίο κατά τόπους τρέπεται σε καστανόχρωμο. Το γάνωμα είναι γενικά κα-
λοδιατηρημένο, αλλά έχει απολεπιστεί έντονα στην άνω επιφάνεια του χεί-
λους και λιγότερο στη ράχη των λαβών. Το γάνωμα απλώθηκε στο μεγαλύτε-
ρο τμήμα της επιφάνειας του αγγείου με οριζόντιες πινελιές, αλλά κάθετες 
πινελιές εντοπίζονται στη ράχη των λαβών.

ΕΓΧΑΡΑΚΤΟ (μετά την όπτηση). Στη ράχη της μίας λαβής χάραγμα 
δύο αρκετά πλατιών παράλληλων γραμμών μέτριου βάθους, από τις οποί-
ες η κατώτερη τέμνεται στο ένα άκρο από πολύ μικρή αβαθή και λεπτή 
γραμμή. Ψηλά στη δεξιά πλευρά της άλλης λαβής δύο μικρές κυκλικές οπές 
άνισης διαμέτρου (βλ., π.χ., Csapo, Johnston & Geagan 2000, 117, αρ. 25· 
120–121, αρ. 39, 44. SEG 53.957. Johnston 2005, 346–347, αρ. 136, fig. 
16). Ανάμεσα στον δακτύλιο του λαιμού και στο χείλος αρκετά βαθύ χάραγ-Ανάμεσα στον δακτύλιο του λαιμού και στο χείλος αρκετά βαθύ χάραγ-
μα πλάγιας και πλατιάς γραμμής. Στο χείλος χάραγμα πολύ πλατιάς γραμ-
μής (βλ., π.χ., Papadopoulos 1994, 447–448, αρ. Β1, Β3, Β5–7· 451–452, αρ. 
Β12–14 και 467. Barton k & Buchner 1995, 166–167, αρ. 24. SEG 47.1488. 
Csapo, Johnston & Geagan 2000, 123–125, αρ. 64, 70, 74. SEG 53.957. 
Kenzelmann Pfyffer, Theurillat & Verdan 2005, 67, αρ. 30· 70, αρ. 42· 75, 
αρ. 63. SEG 55.980. BE 2005.385).
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Μεγάλο όστρακο ώμου αμφορέα.
Πηλός καστανέρυθρος (2.5ΥR 6/4) ελαφρώς πιο σκοτεινόχρωμος 

προς την εξωτερική επιφάνεια (2.5ΥR 5/4), αλλά ανοικτός ροδοκάστανος 
(5YR 6/4) στην εσωτερική. Περιέχει πολλά λευκά και λίγα σκοτεινόχρω-
μα μικρά εγκλείσματα, ελάχιστα μεγάλα λευκά γωνιώδη εγκλείσματα και 
πάρα πολύ μεγάλη ποσότητα χρυσίζοντος και δευτερευόντως ασημόχρω-
μου μαρμαρυγία.

Καμπύλα τοιχώματα ώμου.
Η εξωτερική επιφάνεια καλύπτεται από έντονα απολεπισμένο, ελα-

φρώς στιλπνό, αλλά αρκετά αραιό καστανομέλανο γάνωμα.
ΕΓΧΑΡΑΚΤΟ (μετά την όπτηση). Στην εξωτερική επιφάνεια χάραγμα 

περίπου έξι πυκνών πλάγιων ακανόνιστων γραμμών, εφαπτόμενων και τε-
μνόμενων (βλ., π.χ., Papadopoulos 1994, 447–448, αρ. Β1, Β3, Β5–7· 451–
452, αρ. Β12–14 και 467. Barton k & Buchner 1995, 166–167, αρ. 24. SEG 
47.1488. Csapo, Johnston & Geagan 2000, 123–125, αρ. 64, 70, 74. SEG 
53.957. Kenzelmann Pfyffer, Theurillat & Verdan 2005, 67, αρ. 30· 70, αρ. 
42· 75, αρ. 63. SEG 55.980. BE 2005.385).

142 Μθ 2210

Τμήμα χείλους ολόβαφου 
αμφορέα άγνωστης προέλευσης 
ύστερου 8ου – αρχών 7ου αι. π.Χ.

Ανασκαφικές ενδείξεις

2004. 022050 (1).

Διαστάσεις

σωζ. ύψ.: 0,042μ., σωζ. διάμ. 
χείλους: 0,143μ. (αρχική, κατ’ 
εκτίμηση: 0,16μ.), ύψ. χαρ.:  
0,006–0,009μ.

141 Μθ 2193

Όστρακο ώμου ολόβαφου 
αμφορέα άγνωστης προέλευσης
ύστερου 8ου – μέσου 7ου αι. π.Χ.

Ανασκαφικές ενδείξεις

2004. 022040 (1).

Διαστάσεις

σωζ. ύψ.: 0,103μ., σωζ. διάμ.: 
0,115μ., ύψ. χαρ.: 0,08μ.
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Σώζεται το χείλος σχεδόν κατά το ήμισυ και ελάχιστο τμήμα του λαιμού 
αμφορέα.

Πηλός ερυθρωπός (2.5ΥR 6/6) με λίγα σκοτεινόχρωμα και λευκά μι-
κρά εγκλείσματα, λίγα μεγάλα λευκά κυρίως γωνιώδη εγκλείσματα και μεγά-
λη ποσότητα χρυσίζοντος και δευτερευόντως ασημόχρωμου μαρμαρυγία.

Λαιμός με πλατύ έξεργο δακτύλιο και επίπεδη κορυφή στο ανώτερο 
τμήμα του. Χείλος μέτριου ύψους, λεπτό και κυρτό.

Η εξωτερική επιφάνεια, συμπεριλαμβανομένης της άνω επιφάνειας 
του χείλους, καλύπτεται από αρκετά στιλπνό αραιό καστανομέλανο ως με-
λανό γάνωμα κατά τόπους απολεπισμένο.

ΕΓΧΑΡΑΚΤΟ (μετά την όπτηση). Στο χείλος χάραγμα τριών γραμμών 
σε σχήμα ‘ανοιχτού Ω’.

Τμήμα λαβής με την πρόσφυσή της στον ώμο αμφορέα φέρει ιζήματα κατά 
τόπους.

Πηλός ροδοκίτρινος (5ΥR 6/6 ως 7/6), με αρκετά λευκά και λίγα σκο-
τεινόχρωμα μικρά εγκλείσματα και μεγάλη ποσότητα χρυσίζοντος και δευ-
τερευόντως ασημόχρωμου μαρμαρυγία.

Κάθετη λαβή κυκλικής διατομής εκτεινόταν από τον ώμο στον λαιμό.
Η εξωτερική επιφάνεια καλύπτεται από αρκετά στιλπνό, πυκνό μελα-

νό γάνωμα, απολεπισμένο κατά τόπους.

143 Μθ 2214

Κάθετη λαβή ολόβαφου αμφορέα 
άγνωστης προέλευσης ύστερου 
8ου – αρχών 7ου αι. π.Χ.

Ανασκαφικές ενδείξεις

2006. 022064 (1).

Διαστάσεις

σωζ. ύψ.: 0,107μ., σωζ. διάμ.: 
0,065μ., διάμ. λαβής: 0,033μ.,  
ύψ. χαρ.: 0,008–0,018μ.

ΕΓΧΑΡΑΚΤΟ (μετά την όπτηση). Στο κάτω μέρος της λαβής βαθύ χά-
ραγμα τριών άνισων οριζόντιων γραμμών και μιας αβαθούς κάθετης στα 
αριστερά (βλ., π.χ., Papadopoulos 1994, 447–448, αρ. Β1, Β3, Β5–7· 451–
452, αρ. Β12–14 και 467. Csapo, Johnston & Geagan 2000, 123–124, αρ. 
64, 70. SEG 53.957) και ψηλότερα χάραγμα σε σχήμα ‘Χ’ (βλ., π.χ., Papado-) και ψηλότερα χάραγμα σε σχήμα ‘Χ’ (βλ., π.χ., Papado-π.χ., Papado-
poulos 1994, 440–447, αρ. Α1–2, A4, Α9–11, Α13, Α18, Α20–22, Α 24–28, 
Α31–34 και Α36. Csapo, Johnston & Geagan 2000, 121–125, αρ. 44–45, 55, 
60, 67, 69, 72, 74. SEG 53.957. Johnston 2005, 387, αρ. 295. Kenzelmann 
Pfyffer, Theurillat & Verdan 2005, 67, αρ. 27–28· 71–72, αρ. 48· 53–54. 
SEG 55.980. BE 2005.385).
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Τμήμα λαβής με την πρόσφυσή της στον ώμο αμφορέα φέρει ιζήματα κατά 
τόπους.

Πηλός ερυθρωπός (2.5ΥR 6/6) με λίγα λευκά και πολλά σκοτεινόχρω-
μα μικρά εγκλείσματα, ελάχιστα μεγάλα λευκά εγκλείσματα, και μεγάλη 
ποσότητα χρυσίζοντος και δευτερευόντως ασημόχρωμου μαρμαρυγία.

Ελαφρά καμπύλα τοιχώματα σώματος. Κάθετη λαβή ελλειψοειδούς 
διατομής εκτεινόταν από τον ώμο στον λαιμό.

Η εξωτερική επιφάνεια του αγγείου, με εξαίρεση την εσωτερική όψη 
της λαβής, καλύπτεται από αρκετά στιλπνό καστανομέλανο γάνωμα απολε-
πισμένο σχεδόν πλήρως.

ΕΓΧΑΡΑΚΤΟ (μετά την όπτηση). Στο μέσον περίπου της λαβής αβα-
θές χάραγμα δύο πλάγιων γραμμών (βλ., π.χ., Papadopoulos 1994, 447–
448, αρ. Β1, Β3, Β5–7· 451–452, αρ. Β12–14 και 467. Barton k & Buchner 
1995, 166–167, αρ. 24. SEG 47.1488. Csapo, Johnston & Geagan 2000, 
123–125, αρ. 64, 70, 74. SEG 53.957. Kenzelmann Pfyffer, Theurillat & 
Verdan 2005, 67, αρ. 30· 70, αρ. 42· 75, αρ. 63. SEG 55.980. BE 2005.385).

145 Μθ 2244

Τμήμα σώματος ολόβαφου 
αμφορέα άγνωστης προέλευσης
ύστερου 8ου – αρχών 7ου αι. π.Χ.

Ανασκαφικές ενδείξεις

2004. 022060 (1), 022062 (1).

Διαστάσεις

σωζ. ύψ.: 0,107μ., σωζ. διάμ.: 
0,066μ., ύψ. χαρ.: 0,065μ.

144 Mθ 2216

Τμήμα ώμου με κάθετη λαβή 
ολόβαφου αμφορέα άγνωστης 
προέλευσης ύστερου 8ου – αρχών 
7ου αι. π.Χ.

Ανασκαφικές ενδείξεις

2004, 2006. 022045 (1), 032049 (1), 
032051 (1), 022/Τ14.

Διαστάσεις

σωζ. ύψ.: 0,14μ., σωζ. διάμ.: 
0,075μ., διάμ. λαβής: 0,029μ.,  
ύψ. χαρ.: 0,014–0,019μ.

Μικρό τμήμα σώματος αμφορέα συγκολλημένο από δύο όστρακα μεσαίου 
μεγέθους.
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Πηλός ερυθρωπός (2.5ΥR 6/6) με αρκετά λευκά και λίγα σκοτεινό-
χρωμα μικρά εγκλείσματα, ελάχιστα μεγάλα λευκά εγκλείσματα, καθώς 
και αρκετή ποσότητα χρυσίζοντος και δευτερευόντως ασημόχρωμου μαρ-
μαρυγία.

Ελαφρά καμπύλα τοιχώματα.
Η εξωτερική επιφάνεια καλύπτεται από εξίτηλο αραιό μελανό γάνωμα.
ΕΓΧΑΡΑΚΤΟ (μετά την όπτηση). Χάραγμα με επάλληλες γραμμές σε 

σχήμα κλεψύδρας ή τετράκτινου(;) αστεριού ή πεντάλφα (βλ. αρ. 162 και, 
π.χ., Langdon 1976, 39–40, αρ. 168–169. Johnston 1979, 106, type 23Β· 
170, αρ. 23 και 2006, 91, type 23Β, fig. 3, αρ. 42. Csapo, Johnston & Gea-
gan 2000, 122–123, αρ. 56. SEG 53.957. Kenzelmann Pfyffer, Theurillat 
& Verdan 2005, 73, αρ. 57–58. SEG 55.980. BE 2005.385).

Μικρό τμήμα της περιφέρειας του λαιμού σώζει σχεδόν πλήρες προφίλ συ-
μπεριλαμβανομένου μικρού τμήματος του χείλους. Ιζήματα σε σημαντικό 
τμήμα της εξωτερικής και λιγότερο της εσωτερικής επιφάνειας.

Ο πηλός είναι ωχρορόδινος ως ερυθρωπός (10R 6/4 ως 6/6) με ρο-
δόχρωμες (5ΥR 7/4) επιφάνειες και τεφρόχρωμο (GLEY 1 6/Ν) πυρήνα. 
Περιέχει λίγα μικρά σκοτεινόχρωμα εγκλείσματα και ελάχιστα λευκά, ένα 
μεγάλο σκοτεινόχρωμο έγκλεισμα και μεγάλη ποσότητα χρυσίζοντος μαρ-
μαρυγία.

Ο λαιμός έχει κάθετα τοιχώματα και παρουσιάζει έντονα ίχνη τροχού 
στην εξωτερική επιφάνεια. Το χείλος είναι βραχύ και αποστρογγυλεμένο με 
σχεδόν επίπεδη κάτω επιφάνεια.

Αδρολειασμένη η εξωτερική επιφάνεια.

146 Μθ 2299

Τμήμα λαιμού και χείλους 
αμφορέα άγνωστης προέλευσης
ύστερου 8ου – αρχών 7ου αι. π.Χ.

Ανασκαφικές ενδείξεις

2006. 022069 (1).

Διαστάσεις

σωζ. ύψ.: 0,092μ., σωζ. διάμ.: 
0,062μ., σωζ. διάμ. χείλους: 
0,033μ., ύψ. χαρ.: 0,027μ.

ΕΓΧΑΡΑΚΤΟ (μετά την όπτηση). Χάραγμα με λεπτές κάθετες γραμ-
μές κυμαινόμενου βάθους, στη μία από τις οποίες σχεδόν εφάπτονται δύο 
μικρότερες, ελαφρά πλάγιες, λεπτές και αβαθείς γραμμές (βλ., π.χ., Papa-π.χ., Papa-
dopoulos 1994, 447–448, αρ. Β1, Β3, Β5–7· 451–452, αρ. Β12–14 και 467. 
Barton k & Buchner 1995, 166–167, αρ. 24. SEG 47.1488. Csapo, John-
ston & Geagan 2000, 123–125, αρ. 64, 70, 74. SEG 53.957. Kenzelmann 
Pfyffer, Theurillat & Verdan 2005, 67, αρ. 30· 70, αρ. 42· 75, αρ. 63. SEG 
55.980. BE 2005.385).
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147 Μθ 2447

Τμήμα λαιμού και χείλους 
αμφορέα άγνωστης προέλευσης
ύστερου 8ου – αρχών 7ου αι. π.Χ.

Ανασκαφικές ενδείξεις

2006. 022/Ζώνη Βόρειας Πλευράς.

Διαστάσεις

σωζ. ύψ.: 0,49μ., σωζ. διάμ. 
χείλους: 0,109μ. (αρχική, κατ’ 
εκτίμηση: 0,14μ.), ύψ. χαρ.: 
0,009μ., 0,010μ.

Μεγάλο όστρακο αμφορέα, με έντονα ίχνη καύσης στο ένα άκρο του, σώζει 
το 1/4 περίπου του χείλους μαζί με μικρό τμήμα του ανώτερου λαιμού και 
την πρόσφυση της λαβής.

Πηλός ανοικτός καστανέρυθρος (2.5ΥR 6/4) με τεφρογάλαζο (GLEY 
2 5/1/10B) πυρήνα και ανοικτές καστανόχρωμες (7.5ΥR 6/4) επιφάνειες. 
Περιέχει αρκετά σκοτεινόχρωμα μικρά εγκλείσματα, μεμονωμένα απο-
στρογγυλεμένα λευκά εγκλείσματα μικρού ως μεγάλου μεγέθους και αρκε-
τή ως μεγάλη ποσότητα χρυσίζοντος μαρμαρυγία, κυρίως σε μορφή κόκκων 
αλλά και λίγων φολίδων.

Λαιμός με κάθετα τοιχώματα που απολήγουν σε βραχύ αποστρογγυ-
λεμένο χείλος με σχεδόν επίπεδη κάτω επιφάνεια (η τομή του χείλους εί-
ναι σχεδόν τριγωνική). Κάθετη λαβή πιθανότατα ελλειψοειδούς διατομής 
εκτεινόταν από τον ώμο ως αμέσως κάτω από το χείλος. Γύρω από την πρό-
σφυση της λαβής στον λαιμό διατηρούνται ομάδες ρυτιδώσεων σε ακανόνι-
στες διευθύνσεις που σχηματίστηκαν κατά την επικόλλησή της πάνω στην 
επιφάνεια του λαιμού, προτού η τελευταία στεγνώσει.

Λειασμένη η εξωτερική και η εσωτερική επιφάνεια.

ΕΓΧΑΡΑΚΤΟ (μετά την όπτηση). Στην άνω επιφάνεια του χείλους 
βαθύ και λεπτό χάραγμα δύο γραμμών, μίας πλάγιας και μίας κάθετης (βλ., 
π.χ., Papadopoulos 1994, 447–448, αρ. Β1, Β3, Β5–7· 451–452, αρ. Β12–14 
και 467. Barton k & Buchner 1995, 166–167, αρ. 24. SEG 47.1488. Csapo, 
Johnston & Geagan 2000, 123–125, αρ. 64, 70, 74. SEG 53.957. Kenzel-
mann Pfyffer, Theurillat & Verdan 2005, 67, αρ. 30· 70, αρ. 42· 75, αρ. 63. 
SEG 55.980. BE 2005.385).
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148 Mθ 2453

Τμήμα ώμου αμφορέα άγνωστης 
προέλευσης ύστερου 8ου – αρχών 
7ου αι. π.Χ.

Ανασκαφικές ενδείξεις

2004. 032065 (1).

Διαστάσεις

σωζ. ύψ.: 0,057μ., σωζ. διάμ.: 
0,093μ., ύψ. χαρ. 0,007μ.

Όστρακο μεσαίου μεγέθους σώζει ανώτερο τμήμα ώμου αμφορέα και την 
ένωση με τον λαιμό.

Πηλός ανοικτός καστανέρυθρος (2.5ΥR 6/4) με τεφρόχρωμο (GLEY 
1 6/N) πυρήνα, ροδόχρωμη (7.5ΥR 7/4) εξωτερική επιφάνεια και ροδοκί-
τρινη (5ΥR 6/6) εσωτερική. Περιέχει λίγα μικρά σκοτεινόχρωμα και λευκά 
εγκλείσματα, μεμονωμένα μεγάλα λευκά εγκλείσματα και μεγάλη ποσό-
τητα χρυσίζοντος μαρμαρυγία, κυρίως σε μορφή κόκκων αλλά και λίγων 
φολίδων.

Ώμος με καμπύλα τοιχώματα και έντονη πάχυνση στην εσωτερική 
επιφάνεια, στο σημείο της ένωσης με τον λαιμό.

Η εξωτερική επιφάνεια είναι λειασμένη.

149 Mθ 2424

Τμήμα λαιμού και χείλους 
αμφορέα άγνωστης προέλευσης
ύστερου 8ου – αρχών 7ου αι. π.Χ.

Ανασκαφικές ενδείξεις

2004, 2006. 022046 (1), 022049 (1), 
022050 (1), 032053 (1), 032065 (1), 
7,40–7,10 (1), 7,60–7,40 (1).

Διαστάσεις

σωζ. ύψ.: 0,168μ., διάμ. χείλους: 
0,18μ., διάμ. λαβής: 0,041–
0,042μ., ύψ. χαρ.: 0,034μ.

ΕΓΧΑΡΑΚΤΟ (μετά την όπτηση). Στη μετάβαση στον λαιμό βαθύ χά-
ραγμα πολύ μικρής και πλατιάς γραμμής (βλ., π.χ., Papadopoulos 1994, 
447–448, αρ. Β1, Β3, Β5–7· 451–452, αρ. Β12–14 και 467. Barton k & 
Buchner 1995, 166–167, αρ. 24. SEG 47.1488. Csapo, Johnston & Gea-
gan 2000, 123–125, αρ. 64, 70, 74. SEG 53.957. Kenzelmann Pfyffer, 
Theurillat & Verdan 2005, 67, αρ. 30· 70, αρ. 42· 75, αρ. 63. SEG 55.980. 
BE 2005.385).

Οκτώ συγκολλημένα όστρακα μεσαίου μεγέθους σχηματίζουν το ήμισυ πε-
ρίπου του λαιμού και του χείλους αμφορέα, μαζί με τη μία λαβή και το τμή-
μα του ώμου όπου αυτή προσφύεται.

Πηλός ερυθρόχρωμος (2.5ΥR 5/6) με ισχνό καστανέρυθρο (2.5ΥR 
5/3) πυρήνα σε περιορισμένα τμήματα. Η εσωτερική επιφάνεια είναι πορ-
τοκαλέρυθρη (5ΥR 6/6) και κατά τόπους ανοικτή ερυθρόχρωμη (2.5ΥR 6/6). 
Τα ίδια χρώματα παρουσιάζουν μικρά μόνο τμήματα της εξωτερικής επιφά-
νειας. Η τελευταία, συμπεριλαμβανομένης της επιφάνειας του χείλους, εί-
ναι καστανόχρωμη (7.5ΥR 5/2) και τρέπεται σε τεφροκάστανη (10ΥR 5/2) 
στην άνω επιφάνεια του χείλους. Ο πηλός περιέχει πολλά σκοτεινόχρωμα, 
αρκετά λευκά και λίγα καστανέρυθρα μικρά εγκλείσματα, λίγα λευκά, ελά-
χιστα σκοτεινόχρωμα και μεμονωμένα καστανέρυθρα μεγάλα εγκλείσματα, 
αρκετή ποσότητα κόκκων ασημόχρωμου μαρμαρυγία και ελάχιστες φολίδες 
χρυσίζοντος.

Διακριτή η ένωση σώματος και λαιμού. Λαιμός μέτριου ύψους με 
ελαφρότατα κοίλα τοιχώματα και παχύ χείλος τριγωνικής διατομής με κυρ-
τή εξωτερική επιφάνεια και πλατιά αυλάκωση μέτριου βάθους στην κάτω 
επιφάνεια. Η σωζόμενη λαβή είναι κάθετη, πεπλατυσμένης ελλειψοειδούς 
διατομής, και εκτείνεται από τον ώμο στο άνω τμήμα του λαιμού.

Η εξωτερική επιφάνεια αδρολειασμένη.
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ΕΓΧΑΡΑΚΤΟ (μετά την όπτηση). Στο κέντρο του λαιμού της μίας όψης 
βαθύ χάραγμα σύνθετου αδιάγνωστου ‘συμβόλου’ (βλ. αρ. 27 και 130).
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150 Μθ 2422

Άνω τμήμα αμφορέα άγνωστης 
προέλευσης ύστερου 8ου – αρχών 
7ου αι. π.Χ.

Ανασκαφικές ενδείξεις

2006. 022060 (6), 022061 (2), 
022062 (3), 022063 (4), 022064 (1), 
032070 (14).

Διαστάσεις

σωζ. ύψ.: 0,228μ., σωζ. διάμ.: 
0,352μ., διάμ. χείλους: 0,19μ., 
διάμ. λαβής: 0,044μ., ύψ. χαρ.: 
(λαιμός) 0,064μ., (ώμος) 0,022μ., 
(λαβή) 0,015–0,022μ.

Είκοσι οκτώ συγκολλημένα όστρακα σχηματίζουν τον λαιμό, το χείλος, τμή-
μα του ώμου και τις δύο λαβές αμφορέα. Ελλείπουν η βάση και το μεγαλύ-
τερο τμήμα του σώματος. Ιζήματα σε τμήμα του λαιμού και του χείλους και 
έντονα ίχνη καύσης σε ένα όστρακο.
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Ο πηλός είναι καστανέρυθρος (2.5ΥR 5/4), αλλά η τομή καταλαμβάνε-
ται σχεδόν πλήρως από τον ανοικτό τεφρόχρωμο ως ανοικτό τεφροπράσινο 
(GLEY 1 7/N ως 7/1/10Y) πυρήνα. Ανοικτή καστανέρυθρη και πορτοκαλέ-
ρυθρη (5ΥR 5/4 και 5/6) ως ερυθρόχρωμη (2.5ΥR 5/6) η εσωτερική επιφά-
νεια. Η εξωτερική ωχροκάστανη (10ΥR 6/3) στη μία όψη, ενώ στην άλλη κυ-
μαίνεται από ανοικτή καστανόχρωμη (7.5ΥR 6/4) ως ροδοκίτρινη (5ΥR 6/4 
ως 6/6) λόγω ανομοιογενούς όπτησης (σε ένα τμήμα του ώμου έχει απολε-
πιστεί). Ο πηλός περιέχει αρκετά ως πολλά λευκά ως ανοικτά τεφρόχρωμα, 
λίγα σκοτεινόχρωμα και ελάχιστα καστανέρυθρα μικρά εγκλείσματα, λίγα 
λευκά ως ανοικτά τεφρόχρωμα και σκοτεινόχρωμα μεγάλα εγκλείσματα, ορι-
σμένα εκ των οποίων είναι πάρα πολύ μεγάλα, μεγάλη ποσότητα μικρότατων 
κόκκων ασημόχρωμου μαρμαρυγία και μεμονωμένες φολίδες χρυσίζοντος.

Το παχύ ωοειδές(;) σώμα παρουσιάζει ομαλή μετάβαση στον –αλλά 
όχι απολύτως ενιαίο περίγραμμα με τον– μέτριου ύψους λαιμό, τα τοιχώμα-
τα του οποίου είναι ελαφρά κοίλα. Παχύ χείλος τριγωνικής διατομής με κυρ-
τή εξωτερική επιφάνεια και πλατιά αυλάκωση μέτριου βάθους στην κάτω 
επιφάνεια. Δύο κάθετες λαβές πεπλατυσμένης ελλειψοειδούς διατομής 
εκτείνονται από τον ώμο στο άνω τμήμα του λαιμού.

Αδρολειασμένη η εξωτερική επιφάνεια συμπεριλαμβανομένης αυτής 
του χείλους.

ΕΓΧΑΡΑΚΤΟ (πριν από και μετά την όπτηση). Στο κέντρο του λαιμού 
της μίας όψης χάραγμα σε σχήμα ‘σταυρού’ με την κάθετη βαθύτερη από 
την οριζόντια (βλ., π.χ., Papadopoulos 1994, 440–441, αρ. Α3 και Α7–12· 
444–445, αρ. Α14–17. Barton k & Buchner 1995, 166–167, αρ. 24. SEG 
47.1488. Csapo, Johnston & Geagan 2000, 117, αρ. 25· 120 αρ. 37. SEG 
53.957. Johnston 2005, 387, αρ. 294. Kenzelmann Pfyffer, Theurillat & 
Verdan 2005, 69, αρ. 41· 71 αρ. 47. SEG 55.980. BE 2005.385). Στον ώμο 
κοντά στη γένεση της μίας λαβής, πρόχειρο χάραγμα δύο μεγάλων συμβό-
λων ή γραμμάτων με αρκετά λεπτές και αβαθείς (σε μία-δύο περιπτώσεις 
πολλαπλές) γραμμές. Στην ίδια όψη κοντά στην άλλη λαβή, χάραγμα σε σχή-
μα ‘Μ’ με αρκετά λεπτές και αβαθείς γραμμές. Πάνω στη γένεση της τελευ-
ταίας λαβής υπάρχει ακανόνιστο αδρό σημάδι, γύρω από το οποίο παραμέ-
νουν μικρές μάζες πηλού, επειδή το συγκεκριμένο σημάδι χαράχθηκε πριν 
από την όπτηση, όταν η επιφάνεια ήταν ακόμα στεγνή.

Εννέα, δώδεκα και είκοσι ένα όστρακα μεσαίου κυρίως μεγέθους συγκολ-
λημένα σχηματίζουν αντίστοιχα δύο μέρη ώμου (το ένα με τμήμα της μίας 
λαβής) και ένα τρίτο μέρος με το ήμισυ περίπου του λαιμού και του χείλους, 
μαζί με το μεγαλύτερο τμήμα των δύο λαβών. Λίγα όστρακα παραμένουν 
ασυγκόλλητα. Ελλείπουν η βάση και το κατώτερο σώμα, μικρότερο τμήμα 
του ώμου, μικρό τμήμα της περιφέρειας του χείλους και το κάτω πέρας της 
μίας λαβής. Ιζήματα σε τμήμα του λαιμού και του χείλους και φθορές στον 
άξονα της μέγιστης διαμέτρου.

Ο πηλός είναι καστανέρυθρος (5ΥR 5/4) με τεφροκάστανο ως ανοικτό 
τεφροκάστανο (10ΥR 5/2 ως 6/2) πυρήνα και ανοικτή ροδοκάστανη κατά τό-
πους ροδοκίτρινη (5ΥR 6/4 ως 6/6) εσωτερική επιφάνεια. Η εξωτερική επιφά-
νεια, συμπεριλαμβανομένου του χείλους και του εσωτερικού του λαιμού, είναι 
γενικά τεφροκάστανη (10ΥR 5/2), αλλά τρέπεται σε ανοικτή καστανόχρωμη 
(7.5ΥR 6/3) στον ώμο. Ο πηλός περιέχει πολλά λευκά, λίγα σκοτεινόχρωμα και 
ελάχιστα καστανόχρωμα μικρά εγκλείσματα, λίγα λευκά και ελάχιστα καστανό-
χρωμα και ανοικτά τεφρόχρωμα μεγάλα εγκλείσματα, μικρή ως αρκετή ποσό-
τητα ασημόχρωμου μαρμαρυγία και μεμονωμένες φολίδες χρυσίζοντος.

Το σώμα παρουσιάζει ομαλή μετάβαση, αλλά όχι απολύτως ενιαίο πε-
ρίγραμμα, από τον ώμο στον βραχύ λαιμό, τα τοιχώματα του οποίου είναι 

151 Μθ 2423

Άνω τμήμα αμφορέα άγνωστης 
προέλευσης ύστερου 8ου – 
αρχών 7ου αι. π.Χ.

Ανασκαφικές ενδείξεις

2004, 2006. 022054 (1), 022058 (9), 
032041 (1), 032042 (4) 032050 (2), 
032054 (13), 032055 (1), 032056 (4).

Διαστάσεις

σωζ. ύψ.: 0,142μ., σωζ. διάμ.: 
0,22μ., διάμ. χείλους: 0,165μ., 
διάμ. λαβής: 0,036–0,038μ.,  
ύψ. χαρ.: (λαιμός) 0,022μ., (λαβή) 
0,015–0,024μ.
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ελαφρά κοίλα. Παχύ αποστρογγυλεμένο χείλος με βαθιά αυλάκωση μέτριου 
πλάτους στην κάτω επιφάνεια. Δύο κάθετες λαβές πεπλατυσμένης ελλειψο-
ειδούς διατομής εκτείνονται από τον ώμο στο άνω τμήμα του λαιμού.

Η εξωτερική επιφάνεια, συμπεριλαμβανομένης αυτής του χείλους 
και του εσωτερικού του λαιμού, είναι αδρολειασμένη.

ΕΓΧΑΡΑΚΤΟ (μετά την όπτηση). Στο κέντρο του λαιμού της μίας 
όψης χάραγμα σε σχήμα ‘σταυρού’ με την κάθετη πλατύτερη και την ορι-
ζόντια λεπτή (βλ., π.χ., Papadopoulos 1994, 440–441, αρ. Α3 και Α7–12· 
444–445, αρ. Α14–17. Barton k & Buchner 1995, 166–167, αρ. 24. SEG 
47.1488. Csapo, Johnston & Geagan 2000, 117, αρ. 25· 120, αρ. 37. SEG 
53.957. Johnston 2005, 387, αρ. 294. Kenzelmann Pfyffer, Theurillat & 
Verdan 2005, 69, αρ. 41· 71 αρ. 47. SEG 55.980. BE 2005.385). Στη ράχη 
της μίας λαβής χάραγμα τριών παράλληλων μεταξύ τους γραμμών από 
τις οποίες οι δύο βαθύτερες (βλ., π.χ., Papadopoulos 1994, 447–448, αρ. 
Β1, Β3, Β5–7· 451–452, αρ. Β12–14 και 467. Barton k & Buchner 1995, 
166–167, αρ. 24. SEG 47.1488. Csapo, Johnston & Geagan 2000, 123–
125, αρ. 64, 70, 74. SEG 53.957. Kenzelmann Pfyffer, Theurillat & Ver-
dan 2005, 67, αρ. 30· 70, αρ. 42· 75, αρ. 63. SEG 55.980. BE 2005.385).
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Μικρό τμήμα λαιμού και χείλους αμφορέα.
Ο πηλός είναι καστανέρυθρος (2.5ΥR 5/4) με παχύ τεφρόχρωμο 

(GLEY 1 6/N) πυρήνα που τρέπεται σε τεφρορόδινο προς τα έξω (7.5ΥR 
6/2). Καστανόχρωμη (7.5ΥR 5/3 ως 5/2) η εσωτερική επιφάνεια και τεφρο-
κάστανη (10ΥR 5/2) ως τεφρόχρωμη (10ΥR 5/1) η εξωτερική. Ο πηλός πε-
ριέχει πολλά λευκά, αρκετά καστανόχρωμα ως καστανέρυθρα και ελάχιστα 
σκοτεινόχρωμα μικρά εγκλείσματα, λίγα μεγάλα λευκά αποστρογγυλεμένα 
εγκλείσματα, αρκετή ποσότητα ασημόχρωμου μαρμαρυγία και μεμονωμέ-
νες φολίδες χρυσίζοντος.

Λαιμός με κάθετα τοιχώματα και πολύ παχύ τορόσχημο χείλος με λε-
πτή και αβαθή αυλάκωση στην κάτω επιφάνειά του.

Η εξωτερική επιφάνεια, συμπεριλαμβανομένης της άνω επιφάνειας 
του χείλους, είναι αδρολειασμένη. Αμελή ίχνη λείανσης και στο άνω πέρας 
του εσωτερικού του λαιμού.

ΕΓΧΑΡΑΚΤΟ (μετά την όπτηση). Στον λαιμό αβαθές χάραγμα κάθε-
της γραμμής (βλ., π.χ., Papadopoulos 1994, 447–448, αρ. Β1, Β3, Β5–7· 
451–452, αρ. Β12–14 και 467. Barton k & Buchner 1995, 166–167, αρ. 24. 
SEG 47.1488. Csapo, Johnston & Geagan 2000, 123–125, αρ. 64, 70, 74. 
SEG 53.957. Kenzelmann Pfyffer, Theurillat & Verdan 2005, 67, αρ. 30· 
70, αρ. 42· 75, αρ. 63. SEG 55.980. BE 2005.385).

Τέσσερα όστρακα διαφόρων μεγεθών συγκολλημένα σχηματίζουν σχεδόν 
το ήμισυ λαιμού αμφορέα, μαζί με το χείλος και την πρόσφυση της μίας 
λαβής.

152 Μθ 2435

Τμήμα λαιμού και χείλους 
αμφορέα άγνωστης προέλευσης
ύστερου 8ου – αρχών 7ου αι. π.Χ.

Ανασκαφικές ενδείξεις

2006. 022068 (1).

Διαστάσεις

σωζ. ύψ.: 0,066μ., σωζ. διάμ. 
χείλους: 0,052μ. (αρχική,  
κατ’ εκτίμηση: 0,18–0,21μ.),  
ύψ. χαρ.: 0,01μ.

153 Μθ 2844

Τμήμα λαιμού και χείλους 
αμφορέα άγνωστης προέλευσης 
ύστερου 8ου – αρχών 7ου αι. π.Χ.

Ανασκαφικές ενδείξεις

2004, 2006. 022046 (1), 022058 (1), 
032037 (1), 032057 (1).

Διαστάσεις

σωζ. ύψ.: 0,115μ., διάμ. χείλους: 
0,165μ., διάμ. οπής: 0,005μ.
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Ο πηλός είναι καστανέρυθρος (2.5ΥR 5/3) με τεφρόχρωμο (10ΥR 
5/1) πυρήνα και τρέπεται σε ανοικτό καστανόχρωμο (7.5ΥR 6/4) προς τις 
επιφάνειες, από τις οποίες η εξωτερική είναι τεφροκάστανη (10ΥR 5/2). 
Περιέχει αρκετά σκοτεινόχρωμα και πολλά λευκά μικρά εγκλείσματα, με-
μονωμένα μεγάλα λευκά αποστρογγυλεμένα και σκοτεινόχρωμα γωνιώδη 
εγκλείσματα, μικρή ως αρκετή ποσότητα ασημόχρωμου μαρμαρυγία και 
μεμονωμένες φολίδες χρυσίζοντος.

Λαιμός μέτριου ύψους με ελαφρά κοίλα τοιχώματα και παχύ απο-
στρογγυλέμενο χείλος με σχεδόν επίπεδη κάτω επιφάνεια. Στο ανώτερο τμή-
μα του λαιμού προσφύεται λαβή πεπλατυσμένης ελλειψοειδούς διατομής.

Η εξωτερική επιφάνεια, συμπεριλαμβανομένου του μεγαλύτερου 
τμήματος της εσωτερικής επιφάνειας του λαιμού, είναι αδρολειασμένη.

ΕΓΧΑΡΑΚΤΟ (μετά την όπτηση). Στην πρόσφυση της λαβής στον λαι-
μό βαθύ χάραγμα οπής της οποίας η έκκεντρη θέση υποδεικνύει ότι ίσως 
συνδυαζόταν με μία δεύτερη όμοια (βλ., π.χ., Csapo, Johnston & Geagan 
2000, 117, αρ. 25· 120–121, αρ. 39, 44. SEG 53.957).

154 Μθ 2227

Τμήμα ώμου και λαβής αμφορέα 
άγνωστης προέλευσης ύστερου 
8ου – αρχών 7ου αι. π.Χ.

Ανασκαφικές ενδείξεις

2004. 032068 (2).

Διαστάσεις

σωζ. ύψ.: 0,143μ., σωζ. διάμ.: 
0,114μ., διάμ. λαβής: 0,041μ.,  
ύψ. χαρ.: (ώμος) 0,017, (λαβή) 
0,043μ. 

Τμήμα ώμου αμφορέα σώζει τη γένεση κάθετης λαβής.
Ο πηλός είναι ανοικτός καστανέρυθρος (2.5ΥR 6/4) και τρέπεται σε 

ανοικτό τεφροκάστανο (10ΥR 6/2) προς την εσωτερική επιφάνεια, η οποία 
είναι ροδόχρωμη ως ανοικτή καστανόχρωμη (7.5ΥR 7/4 ως 6/4). Η εξωτε-
ρική επιφάνεια είναι ροδόχρωμη (7.5ΥR 7/4). Ο πηλός περιέχει λίγα μικρά 
ως μεγάλα σκοτεινόχρωμα εγκλείσματα, μεγάλη ποσότητα ασημόχρωμου 
μαρμαρυγία και μικρή ως ελάχιστη ποσότητα χρυσίζοντος, κυρίως σε μορ-
φή κόκκων, αλλά και φολίδων.

Κάθετη λαβή πεπλατυσμένης ελλειψοειδούς διατομής εκτεινόταν 
από τον ώμο στον λαιμό.

Λειασμένη η εξωτερική επιφάνεια.
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ΕΓΧΑΡΑΚΤΟ (μετά την όπτηση). Στη γένεση της λαβής πλατύ και αρ-
κετά βαθύ χάραγμα σε σχήμα ‘πλάγιου Υ’ με πολλές μικρές αβαθείς γραμ-
μές στα αριστερά (βλ., π.χ., Papadopoulos 1994, 448–451, αρ. Β4, Β9–Β10 
και 468. Barton k & Buchner 1995, 166–167, αρ. 24. SEG 47.1488. Kenzel-
mann Pfyffer, Theurillat & Verdan 2005, 69, αρ. 39–40. SEG 55.980. BE 
2005.385). Στον ώμο ρηχό και αρκετά λεπτό χάραγμα σε σχήμα ‘Ψ ή Φ’, το 
οποίο στα αριστερά τέμνει μία πλάγια γραμμή ισομεγέθης της κάθετης (βλ., 
π.χ., Csapo, Johnston & Geagan 2000, 111–112, αρ. 3. SEG 53.957).

Κάθετη λαβή σώζει μικρό τμήμα ώμου και λαιμού αμφορέα.
Πηλός ανοικτός ερυθρόχρωμος ως ανοικτός καστανέρυθρος (2.5ΥR 

6/6 ως 6/4) με τεφρoγάλαζο (GLEY 2 6/1/5B) πυρήνα, ο οποίος καταλαμ-
βάνει σχεδόν πλήρως την τομή. Ροδόχρωμη (7.5ΥR 7/4) ελαφρώς απολε-
πισμένη η εξωτερική επιφάνεια και ροδοκίτρινη (5ΥR 6/6) η εσωτερική. 
Ο πηλός περιέχει λίγα ως αρκετά σκοτεινόχρωμα μικρά εγκλείσματα, λίγα 
μεγάλα σκοτεινόχρωμα αποστρογγυλεμένα εγκλείσματα, μεγάλη ποσότητα 
ασημόχρωμου μαρμαρυγία και μικρή ποσότητα χρυσίζοντος.

Κάθετη ταινιωτή λαβή εκτείνεται από τον ώμο στον λαιμό, τα τοιχώ-
ματα του οποίου ανοίγουν προς τα πάνω.

Λειασμένη η εξωτερική επιφάνεια.

155 Μθ 2234

Λαβή αμφορέα άγνωστης 
προέλευσης ύστερου 8ου – 
αρχών 7ου αι. π.Χ.

Ανασκαφικές ενδείξεις

2006. 022065 (1).

Διαστάσεις

σωζ. ύψ.: 0,105μ., σωζ. διάμ.: 
0,071μ., διάμ. λαβής: 0,037μ.,  
ύψ. χαρ.: 0,004–0,011μ.

ΕΓΧΑΡΑΚΤΟ (μετά την όπτηση). Χαμηλά στη ράχη της λαβής αβαθές 
και λεπτό χάραγμα τριών γραμμών, εκατέρωθεν των οποίων πέντε και δύο ή 
τρεις πολύ μικρότερες (βλ., π.χ., Papadopoulos 1994, 447–448, αρ. Β1, Β3, 
Β5–7· 451–452, αρ. Β12–14 και 467. Barton k & Buchner 1995, 166–167, 
αρ. 24. SEG 47.1488. Csapo, Johnston & Geagan 2000, 123–125, αρ. 64, 70, 
74. SEG 53.957. Kenzelmann Pfyffer, Theurillat & Verdan 2005, 67, αρ. 
30· 70, αρ. 42· 75, αρ. 63. SEG 55.980. BE 2005.385).
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Μεσαίου προς μεγάλου μεγέθους όστρακο ώμου αμφορέα.
Ο πηλός είναι ροδοκίτρινος (5ΥR 6/6) με τεφροκάστανο ως καστανό-

χρωμο (10ΥR 5/2 ως 5/3) πυρήνα. Περιέχει λίγα λευκά, ανοικτά τεφρόχρω-
μα και καστανέρυθρα μικρά εγκλείσματα, ελάχιστα μεγάλα ανοικτόχρωμα 
εγκλείσματα (λευκά, ροδόλευκα, ανοικτά τεφρόχρωμα) και πολύ μεγάλη 
ποσότητα ασημόχρωμου μαρμαρυγία.

Ώμος με ελαφρά καμπύλα τοιχώματα.
Η εξωτερική επιφάνεια είναι λειασμένη, ελαφρά πιο σκοτεινόχρωμη 

(5ΥR 6/6) από το χρώμα του πηλού.
ΕΓΧΑΡΑΚΤΟ (μετά την όπτηση). Αβαθές και λεπτό μεγάλο χάραγμα σε 

σχήμα ‘𐅢’ (βλ., π.χ., Papadopoulos 1994, 448–451, αρ. Β4, Β9–Β10 και 468. Bar-π.χ., Papadopoulos 1994, 448–451, αρ. Β4, Β9–Β10 και 468. Bar-
ton k & Buchner  1995, 166–167, αρ. 24. SEG 47.1488. Kenzelmann Pfyffer, 
Theurillat & Verdan 2005, 69, αρ. 39–40. SEG 55.980. BE 2005.385).

156 Μθ 2306

Όστρακο ώμου αμφορέα 
άγνωστης προέλευσης ύστερου 
8ου – μέσου 7ου αι. π.Χ.

Ανασκαφικές ενδείξεις

2004. 022: καθαρισμός Τ14 (1).

Διαστάσεις

σωζ. ύψ.: 0,066μ., σωζ. διάμ.: 
0,091μ., ύψ. χαρ.: 0,038μ.

157 Μθ 2236

Τμήμα λαβής αμφορέα  
άγνωστης προέλευσης ύστερου 
8ου – αρχών 7ου αι. π.Χ.

Ανασκαφικές ενδείξεις

2006. 032081 (1).

Διαστάσεις

σωζ. ύψ.: 0,105μ., σωζ. διάμ.: 
0,05μ., διάμ. λαβής: 0,034μ.,  
ύψ. χαρ.: 0,009–0,012μ.

Κάθετη λαβή σώζεται κατά τα 3/5 μαζί με μικρό τμήμα του ώμου αμφορέα.
Ο πηλός είναι ανοικτός ερυθρόχρωμος (2.5ΥR 6/6) και τρέπεται σε 

ανοικτό τεφροκάστανο (10ΥR 6/2) προς την εξωτερική επιφάνεια και σε 
ωχροκάστανο (10ΥR 6/3) προς την εσωτερική επιφάνεια. Η ίδια η εξωτε-
ρική επιφάνεια είναι τεφροκάστανη ως καστανόχρωμη (10ΥR 5/2 ως 5/3), 
ενώ η εσωτερική τεφρόχρωμη (5ΥR 6/1). Περιέχει ελάχιστα λευκά και πολ-
λά σκοτεινόχρωμα εγκλείσματα μικρού και μεσαίου μεγέθους, καθώς και 
αρκετά μεγάλα λευκά εγκλείσματα.

Κάθετη λαβή πεπλατυσμένης ελλειψοειδούς διατομής εκτεινόταν 
από τον ώμο στον λαιμό.

Αρκετά αδρή επιφάνεια.
ΕΓΧΑΡΑΚΤΟ (μετά την όπτηση). Στη ράχη της λαβής αβαθές και λε-

πτό χάραγμα τριών γραμμών έκκεντρα (βλ., π.χ., Papadopoulos 1994, 447–
448, αρ. Β1, Β3, Β5–7· 451–452, αρ. Β12–14 και 467. Barton k & Buchner 
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1995, 166–167, αρ. 24. SEG 47.1488. Csapo, Johnston & Geagan 2000, 
123–125, αρ. 64, 70, 74. SEG 53.957. Kenzelmann Pfyffer, Theurillat & 
Verdan 2005, 67, αρ. 30· 70, αρ. 42· 75, αρ. 63. SEG 55.980. BE 2005.385).

158 Μθ 2241

Τμήμα λαιμού και χείλους 
αμφορέα άγνωστης προέλευσης 
ύστερου 8ου – αρχών 7ου αι. π.Χ.

Ανασκαφικές ενδείξεις

2004. 022050 (1).

Διαστάσεις

σωζ. ύψ.: 0,102μ., σωζ. διάμ. 
χείλους: 0,093μ. (αρχική, κατ’ 
εκτίμηση: 0,16μ.), ύψ. χαρ.: 
0,043μ., 0,01μ.

Τμήμα λαιμού αμφορέα, το οποίο εκτείνεται από το χείλος ως λίγο πάνω 
από τη μετάβαση στον ώμο, αλλά αντιπροσωπεύει μικρό τμήμα της περιφέ-
ρειας του λαιμού. Αρκετά σκληρά ιζήματα στις ακμές.

Ο πηλός είναι ανοικτός ερυθρόχρωμος (2.5ΥR 6/6) και τρέπεται σε ρο-
δοκίτρινο (5ΥR 6/6) προς τις επιφάνειες. Περιέχει ελάχιστα μικρά σκοτεινά 
καστανέρυθρα εγκλείσματα, μεμονωμένα μεγάλα σκοτεινά καστανέρυθρα 
εγκλείσματα και μικρή ως ελάχιστη ποσότητα ασημόχρωμου μαρμαρυγία.

Αρκετά υψηλός λαιμός με κάθετα τοιχώματα και λεπτό χείλος ελλει-
ψοειδούς διατομής με σχεδόν επίπεδη κάτω επιφάνεια.

Η εξωτερική επιφάνεια, συμπεριλαμβανομένης της άνω επιφάνειας 
του χείλους, είναι αρκετά καλά λειασμένη, τεφρόχρωμη (10ΥR 5/1) ως κα-
στανόχρωμη (7.5ΥR 6/3).

ΕΓΧΑΡΑΚΤΟ (μετά την όπτηση). Κάτω από το χείλος στον λαιμό αβα-
θές και λεπτό χάραγμα σε σχήμα ‘κλαδιού’ αντεστραμμένου από το οποίο σώ-
ζεται σχεδόν το ήμισυ του πλάτους του. Αρκετά χαμηλότερα δύο πλάγιες μι-
κρές αβαθείς παράλληλες γραμμές (βλ., π.χ., Papadopoulos 1994, 447–448, 
αρ. Β1, Β3, Β5–7· 451–452, αρ. Β12–14 και 467. Barton k & Buchner 1995, 
166–167, αρ. 24. SEG 47.1488. Csapo, Johnston & Geagan 2000, 123–125, 
αρ. 64, 70, 74. SEG 53.957. Kenzelmann Pfyffer, Theurillat & Verdan 2005, 
67, αρ. 30· 68, αρ. 31–35· 70, αρ. 42· 75, αρ. 63. SEG 55.980. BE 2005.385).

159 Μθ 2449

Τμήμα λαβής αμφορέα άγνωστης 
προέλευσης ύστερου 8ου – 
μέσου 7ου αι. π.Χ.

Ανασκαφικές ενδείξεις

2006. 022025 (1).

Διαστάσεις

σωζ. ύψ.: 0,08μ., σωζ. διάμ. λαβής: 
0,028μ., ύψ. χαρ.: 0,012μ., 0,017μ.

Λαβή αμφορέα σωζόμενη ως προς τα 2/3 με έντονη απόκρουση στο ένα 
άκρο.
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Ο πηλός είναι ωχροκόκκινος (2.5ΥR 6/2) και τρέπεται σε ανοικτό κα-
στανέρυθρο (5ΥR 6/4) στις επιφάνειες. Περιέχει αρκετά ως πολλά σκοτει-
νόχρωμα και λίγα λευκά μικρά εγκλείσματα, μεμονωμένα μεγάλα λευκά 
εγκλείσματα, καθώς και μικρή ποσότητα ασημόχρωμου μαρμαρυγία.

Κάθετη λαβή πεπλατυσμένης ελλειψοειδούς διατομής εκτεινόταν 
από τον ώμο στον λαιμό.

Ίχνη από καστανόχρωμο γάνωμα στη ράχη της λαβής ανήκουν σε κά-
θετη ταινία.

ΕΓΧΑΡΑΚΤΟ (μετά την όπτηση). Αβαθές και λεπτό χάραγμα τριών 
γραμμών: μία πλάγια στο κεντρικό τμήμα της ράχης της λαβής και δύο κάθε-
τες, μία λίγο χαμηλότερα στην πλαϊνή επιφάνεια της λαβής και μία πολύ μι-
κρότερη παράλληλη της προηγούμενης αλλά σε διαμετρικά αντίθετο σημείο 
της (βλ., π.χ., Papadopoulos 1994, 447–448, αρ. Β1, Β3, Β5–7· 451–452, αρ. 
Β12–14 και 467. Barton k & Buchner 1995, 166–167, αρ. 24. SEG 47.1488. 
Csapo, Johnston & Geagan 2000, 123–125, αρ. 64, 70, 74. SEG 53.957. Ken-
zelmann Pfyffer, Theurillat & Verdan 2005, 67, αρ. 30· 70, αρ. 42· 75, αρ. 
63. SEG 55.980. BE 2005.385).

160 Μθ 2451

Τμήμα ώμου και λαβής  
αμφορέα ύστερου 8ου –  
αρχών 7ου αι. π.Χ.

Ανασκαφικές ενδείξεις

2006. 032077 (1).

Διαστάσεις

σωζ. ύψ.: 0,135μ., σωζ. διάμ.: 
0,079μ., διάμ. λαβής: 0,03μ.,  
ύψ. χαρ.: 0,011–0,012μ. (λαβή), 
0,025μ.

Σώζεται η λαβή κατά το ήμισυ περίπου μαζί με μικρό τμήμα ώμου αμφορέα.
Ο πηλός παρουσιάζει έντονη χρωματική διαφοροποίηση. Στην τομή 

της λαβής είναι τεφρορόδινος ως ανοικτός καστανέρυθρος (5ΥR 6/2 ως 
6/3). Στην τομή του σώματος παρουσιάζει δύο στρώματα, ένα εξωτερικό 
καστανόχρωμο (7.5ΥR 5/3) και ένα εσωτερικό ανοικτό ερυθρόχρωμο (10R 
6/6). Η εσωτερική επιφάνεια είναι ανοικτή καστανόχρωμη (7.5ΥR 6/4), ενώ 
η εξωτερική τεφρορόδινη (7.5ΥR 6/2). Ο πηλός περιέχει αρκετά σκοτει-
νόχρωμα, λίγα λευκά και μεμονωμένα καστανέρυθρα μικρά εγκλείσματα, 
ένα μεγάλο λευκό έγκλεισμα και μικρή ως αρκετή ποσότητα ασημόχρωμου 
μαρμαρυγία.

Κάθετη λαβή μάλλον βραχεία και έντονα κυρτή ελαφρά πεπλατυσμέ-
νης ελλειψοειδούς διατομής εκτεινόταν από τον ώμο στον λαιμό.

Η εξωτερική επιφάνεια είναι λειασμένη και έχει απολεπιστεί αρκετά 
στη ράχη της λαβής.

ΕΓΧΑΡΑΚΤΟ (μετά την όπτηση). Στη ράχη της λαβής βαθύ χάραγμα 
τεσσάρων ανά ζεύγη οριζόντιων γραμμών και ψηλότερα αβαθούς και λε-
πτής κάθετης γραμμής (βλ., π.χ., Papadopoulos 1994, 447–448, αρ. Β1, Β3, 
Β5–7· 451–452, αρ. Β12–14 και 467. Barton k & Buchner 1995, 166–167, 
αρ. 24. SEG 47.1488. Csapo, Johnston & Geagan 2000, 123–125, αρ. 64, 70, 
74. SEG 53.957. Kenzelmann Pfyffer, Theurillat & Verdan 2005, 67, αρ. 
30· 70, αρ. 42· 75, αρ. 63. SEG 55.980. BE 2005.385). Αμέσως κάτω από τη 
γένεση της λαβής βαθύ χάραγμα σε σχήμα ‘Υ’.
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161 Μθ 2460

Λαβή αμφορέα άγνωστης 
προέλευσης ύστερου 8ου – 
αρχών 7ου αι. π.Χ.

Ανασκαφικές ενδείξεις

2004. 022057 (1), 032072 (1).

Διαστάσεις

σωζ. ύψ.: 0,155μ., σωζ. διάμ.: 
0,071μ., διάμ. λαβής: 0,035–
0,036μ., διάμ. οπών: 0,0033μ., 
0,0035μ.

162 Μθ 2332

Όστρακο σώματος ανοικτού 
αγγείου μεσαίου μεγέθους από 
τον Θερμαϊκό Κόλπο ύστερου 
7ου – 6ου αι. π.Χ.

Ανασκαφικές ενδείξεις

2003. 032008 (1).

Διαστάσεις

σωζ. ύψ.: 0,056μ., σωζ. διάμ.: 
0,052μ., ύψ. χαρ.: 0,022–0,025μ.

Λαβή αμφορέα συγκολλημένη από δύο μέρη διατηρεί ελάχιστο τμήμα 
ώμου.

Ο πηλός είναι ανοικτός ερυθρόχρωμος (2.5ΥR 6/6) με τεφροπράσινο 
(GLEY 1 6/1 10Y) πυρήνα και ανοικτή ροδοκάστανη (5ΥR 6/4) εσωτερική 
επιφάνεια. Περιέχει ελάχιστα μικρά λευκά, καστανέρυθρα και σκοτεινόχρω-
μα εγκλείσματα, μεμονωμένα μεγάλα καστανέρυθρα και πολύ μεγάλη πο-
σότητα ασημόχρωμου μαρμαρυγία.

Στιβαρή λαβή κυκλικής διατομής με ευρεία, αρκετά ρηχή ελλειψοει-
δή κοιλότητα στη γένεσή της. Η κοιλότητα προκλήθηκε πριν από την όπτη-
ση από το δάκτυλο του κεραμέα.

Η εξωτερική επιφάνεια και πιθανότατα και η εσωτερική επιφάνεια 
του λαιμού καλύπτονται από ωχροκίτρινο (2.5Υ 8/2) επίχρισμα κυμαινόμε-
νης πυκνότητας, αλλά ως επί το πλείστον πυκνό.

ΕΓΧΑΡΑΚΤΟ (μετά την όπτηση). Ψηλά στη ράχη της λαβής αβαθές 
και λεπτό χάραγμα δύο επάλληλων μικρών οπών κυκλικής διατομής, ενώ 
αβαθής κοιλότητα κοντά στην ανώτερη ίσως κατάλοιπο προσπάθειας για 
μία τρίτη έκκεντρη οπή (βλ., π.χ., Csapo, Johnston & Geagan 2000, 117, 
αρ. 25· 120–121, αρ. 39, 44. SEG 53.957).

Μεσαίου μεγέθους όστρακο σώματος ανοικτού αγγείου από την περιοχή 
αμέσως πάνω από τη μέγιστη διάμετρο.

Ο πηλός είναι ανοικτός ροδοκάστανος (5ΥR 6/4) και τρέπεται σε ρο-
δόχρωμο (7.5ΥR 7/4) προς τις επιφάνειες. Περιέχει αρκετά λευκά και μεμο-
νωμένα σκοτεινόχρωμα εγκλείσματα, λίγα μεγάλα λευκά εγκλείσματα και 
μεγάλη ποσότητα ασημόχρωμου μαρμαρυγία.

Καμπύλα τοιχώματα σώματος.
Η εξωτερική επιφάνεια είναι αδρολειασμένη εδαφόχρωμη, ρόδινη ως 

ροδοκίτρινη (7.5ΥR 7/4 ως 7/6) και κοσμείται με δύο λεπτές ταινίες αρκετά 
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αραιού, εξίτηλου καστανέρυθρου γανώματος. Η εσωτερική επιφάνεια καλύ-
πτεται από πυκνό και καλοδιατηρημένο καστανέρυθρο γάνωμα.

ΕΓΧΑΡΑΚΤΟ (μετά την όπτηση). Αβαθή και λεπτά αποσμασματικά 
χαράγματα αδιάγνωστου συμβόλου και σε σχήμα ‘πεντάκτινου αστεριού ή 
πεντάλφα’ (βλ. αρ. 145 και π.χ., Langdon 1976, 39–40, αρ. 168–169. John-.χ., Langdon 1976, 39–40, αρ. 168–169. John-
ston 1979, 106, type 23Β· 170, αρ. 23 και 2006, 91, type 23Β, fig. 3, αρ. 
42. Csapo, Johnston & Geagan 2000, 122–123, αρ. 56. SEG 53.957. Ken-
zelmann Pfyffer, Theurillat & Verdan 2005, 73, αρ. 57–58. SEG 55.980. 
BE 2005.385).

Άνω τμήμα πρόχου συγκολλημένο από τρία όστρακα μεσαίου μεγέθους. 
Σώζεται η λαβή μαζί με το 1/5 περίπου του χείλους και του λαιμού, αλλά 
και μικρό τμήμα ώμου. Στο τμήμα αυτό συνανήκει πιθανώς μεγάλο τμήμα 
ώμου και λαιμού, συγκολλημένο από οκτώ όστρακα μικρού μεγέθους και 
ένα όστρακο μεσαίου.

Πηλός ερυθρόχρωμος κατά τόπους κυμαινόμενος ως ροδοκάστανος 
(2.5ΥR 5/6 ως 5/4) με ανοικτές καστανόχρωμες (7.5ΥR 6/4) επιφάνειες. 
Στην περιοχή της πρόσφυσης της λαβής, ο πηλός κυμαίνεται ως ροδοκίτρι-
νος (5ΥR 6/6) και παρουσιάζει ανοικτή καστανόχρωμη (7.5ΥR 6/4) εσωτε-
ρική επιφάνεια. Ο πηλός του λαιμού περιέχει αρκετά σκοτεινόχρωμα και 
ελάχιστα λευκά μικρά εγκλείσματα, ενώ ο πηλός της λαβής περιέχει σαφώς 
περισσότερα ανάλογα εγκλείσματα και ελάχιστα καστανέρυθρα, καθώς και 
λίγα μεγάλα εγκλείσματα λευκά, ανοικτά τεφρόχρωμα και καστανέρυθρα. 
Τόσο ο πηλός του λαιμού όσο και ο πηλός της λαβής περιέχουν μεγάλη πο-
σότητα ασημόχρωμου και ελάχιστη ποσότητα χρυσίζοντος μαρμαρυγία.

Σώμα πιθανότατα απιόσχημο σε ενιαίο περίγραμμα με βραχύ λαιμό, 
τα τοιχώματα του οποίου είναι έντονα κοίλα και απολήγουν σε αδιαμόρφωτο 
χείλος. Κάθετη λαβή ορθογώνιας διατομής εκτείνεται από τη μέγιστη διάμε-
τρο ως αμέσως κάτω από το χείλος και υψώνεται ελαφρώς πάνω από αυτό.

Η διακόσμηση αποδίδεται με εξίτηλο ανοικτό καστανέρυθρο γάνω-
μα, το οποίο κυμαίνεται από αραιό ως αρκετά πυκνό και είναι γενικά κα-
λοδιατηρημένο, όχι όμως και στη ράχη της λαβής. Γάνωμα καλύπτει το με-
γαλύτερο τμήμα του εξωτερικού του ώμου και του λαιμού, το χείλος και το 
άνω τμήμα του εσωτερικού του λαιμού, όπου το κάτω πέρας του γανώματος 

163 Μθ 2839

Τμήμα λαιμού και λαβής πρόχου 
από τον Θερμαϊκό Κόλπο 
ύστερου 7ου – 6ου αι. π.Χ.

Ανασκαφικές ενδείξεις

2003. 022013 (3). 
Συνανήκον(;) τμήμα: 022019 (9).

Διαστάσεις

σωζ. ύψ.: 0,115μ., σωζ. διάμ.: 
0,061μ., σωζ. διάμ. χείλους: 0,05μ. 
(αρχική, κατ’ εκτίμηση: 0,09μ.), 
διάμ. λαβής: 0,019μ., ύψ. χαρ.: 
0,02μ. 
Συνανήκον(;) τμήμα: σωζ. ύψ.: 
0,062μ., σωζ. διάμ.: 0,057μ.,  
διάμ. χείλους: 0,08μ., διάμ. λαβής: 
0,019μ.
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σχηματίζει λοξή γραμμή. Κάθετη πλατιά έντονα απολεπισμένη ταινία κά-
λυπτε τη ράχη της λαβής. Ίχνη γανώματος απαντώνται και σε σημείο της 
εσωτερικής όψης της λαβής.

ΕΓΧΑΡΑΚΤΟ (μετά την όπτηση). Λίγο κάτω από το μέσον του ύψους 
της λαβής λεπτό χάραγμα οριζόντιας γραμμής μικρού ως μέτριου βάθους 
(βλ., π.χ., Papadopoulos 1994, 447–448, αρ. Β1, Β3, Β5–7· 451–452, αρ. 
Β12–14 και 467. Barton k & Buchner 1995, 166–167, αρ. 24. SEG 47.1488. 
Csapo, Johnston & Geagan 2000, 123–125, αρ. 64, 70, 74. SEG 53.957. 
Kenzelmann Pfyffer, Theurillat & Verdan 2005, 67, αρ. 30· 70, αρ. 42· 75, 
αρ. 63. SEG 55.980. BE 2005.385).

164 Μθ 2245

Τμήμα ώμου κλειστού αγγείου 
από τον Θερμαϊκό Κόλπο 
πρώτου μισού 7ου αι. π.Χ.

Ανασκαφικές ενδείξεις

2004. 022032 (1), 022034 (2).

Διαστάσεις

σωζ. ύψ.: 0,06μ., σωζ. διάμ.: 
0,061μ., ύψ. χαρ.: 0,01μ.

165 Μθ 2919

Τμήμα λαιμού αγγείου 
μετάγγισης από τον Θερμαϊκό 
Κόλπο πρώτου μισού 7ου αι. π.Χ.

Ανασκαφικές ενδείξεις

2003. 022026 (1).

Διαστάσεις

σωζ. ύψ.: 0,042μ., σωζ. διάμ.: 
0,037μ., ύψ. χαρ.: 0,006–0,013μ.

Σώζεται μικρό τμήμα συγκολλημένο από τρία μικρά όστρακα του ώμου 
κλειστού αγγείου.

Πηλός ανοικτός καστανέρυθρος (5ΥR 6/4) με ροδόχρωμες (7.5ΥR 7/4) 
επιφάνειες. Περιέχει αρκετά σκοτεινόχρωμα μικρά εγκλείσματα, λίγα λευκά 
μικρά εγκλείσματα και αρκετή ποσότητα ασημόχρωμου μαρμαρυγία.

Ελαφρά καμπύλα τα τοιχώματα του ώμου.
Η εξωτερική επιφάνεια καλύπτεται από εξίτηλο αραιό ως πολύ αραιό κα-

στανόχρωμο ως καστανομέλανο γάνωμα, το οποίο έχει απολεπιστεί έντονα.
ΕΓΧΑΡΑΚΤΟ (μετά την όπτηση). Στον ώμο δύο χαράγματα σε ορι-

ζόντια διάταξη: το ένα χαραγμένο με πολύ πλατιά μέτριου βάθους γραμ-
μή σε σχήμα ‘κύκλου’ με προέκταση, το άλλο με λεπτή ανάλογου βάθους 
χάραξη σε σχήμα ‘Δ’, στη μία γωνία του οποίου δύο αβαθείς πλάγιες σε 
σχήμα ‘Λ’.
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166 Μθ 1957

Όστρακο σώματος μεγάλου 
κλειστού αγγείου από  
τον Θερμαϊκό Κόλπο ύστερου 
7ου αι. π.Χ.

Ανασκαφικές ενδείξεις

2003. 032022 (1).

Διαστάσεις

σωζ. ύψ.: 0,071μ., σωζ. διάμ.: 
0,069μ., διάμ. χαρ.: 0,006μ.

Τμήμα λαιμού με ελάχιστο τμήμα ώμου αγγείου μετάγγισης.
Πηλός ανοικτός ερυθρόχρωμος (2.5YR 6/6) με πολύ μεγάλη ποσότη-

τα μικρότατων κόκκων ασημόχρωμου μαρμαρυγία.
Χαμηλός, ελαφρά ακανόνιστος, ανάγλυφος δακτύλιος ορίζει τη μετά-

βαση από τον ώμο στον λαιμό, τα τοιχώματα του οποίου είναι ευθέα, σχε-
δόν κάθετα.

Η διακόσμηση αποδίδεται με καστανέρυθρο εξίτηλο, γάνωμα κυμαι-
νόμενης πυκνότητας πάνω σε λειασμένη πορτοκαλέρυθρη (5YR 6/6) επι-
φάνεια, η οποία διατηρεί αμυδρά ίχνη από τη διαδικασία λείανσης. Παχιά 
ταινία στο κάτω πέρας του λαιμού.

ΕΓΧΑΡΑΚΤΟ (μετά την όπτηση). Χαμηλά στον λαιμό αβαθές και λε-
πτό χάραγμα δύο σχεδόν κάθετων γραμμών, από τις οποίες η μία περίπου 
διπλάσια της άλλης (βλ., π.χ., Papadopoulos 1994, 447–448, αρ. Β1, Β3, 
Β5–7· 451–452, αρ. Β12–14 και 467. Barton k & Buchner 1995, 166–167, 
αρ. 24. SEG 47.1488. Csapo, Johnston & Geagan 2000, 123–125, αρ. 64, 70, 
74. SEG 53.957. Kenzelmann Pfyffer, Theurillat & Verdan 2005, 67, αρ. 
30· 70, αρ. 42· 75, αρ. 63. SEG 55.980. BE 2005.385).

Μεγάλο αποστρογγυλεμένο όστρακο σώματος κλειστού αγγείου με ίχνη 
καύσης σε περιορισμένο τμήμα της εξωτερικής, αλλά και της εσωτερικής 
επιφάνειας.

Ο πηλός είναι ροδοκάστανος (2.5ΥR 5/4), τρέπεται σε ορισμένα τμή-
ματα σε ερυθρόχρωμο (2.5ΥR 5/6) και παρουσιάζει κατά τόπους τεφρογά-
λαζο πυρήνα (GLEY 2 6/1 10B ως 5/1 10B). Η εξωτερική και η εσωτερική 
επιφάνεια είναι ροδοκάστανες (5ΥR 5/4 ως 5/3). Ο πηλός περιέχει πάρα 
πολύ μεγάλη ποσότητα μικρότατων κόκκων ασημόχρωμου μαρμαρυγία, 
αλλά είναι κατά τα άλλα καθαρός.

Σώμα σφαιρικό ή παχύ ωοειδές.
Η εξωτερική και η εσωτερική επιφάνεια είναι στιλβωμένες με τα ίχνη 

του στιλβωτήρα ευδιάκριτα στην εξωτερική και έντονα στην εσωτερική.
ΕΓΧΑΡΑΚΤΟ (μετά την όπτηση και πιθανότατα μετά τη θραύση του 

αγγείου). Σε όλη την έκταση του οστράκου αμελές, λεπτό και μέτριου βά-
θους χάραγμα ομάδων τριών και δύο γραμμών, οι οποίες διασταυρώνονται 
σχεδόν κάθετα.
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167 Μθ 2271

Όστρακο σώματος κλειστού 
αγγείου μεσαίου μεγέθους  
από τον Θερμαϊκό Κόλπο 
ύστερου 7ου – 6ου αι. π.Χ.

Ανασκαφικές ενδείξεις

2003. 022011 (1).

Διαστάσεις

σωζ. ύψ.: 0,026μ., σωζ. διάμ.: 
0,029μ., ύψ. χαρ.: 0,012–0,024μ.

168 Μθ 2280

Όστρακο ώμου κλειστού αγγείου 
μεσαίου μεγέθους από  
τον Θερμαϊκό Κόλπο ύστερου 
7ου – 6ου αι. π.Χ.

Ανασκαφικές ενδείξεις

2003. 022028 (1).

Διαστάσεις

σωζ. ύψ.: 0,039μ., σωζ. διάμ.: 
0,048μ., ύψ. χαρ.: 0,01–0,02μ.

Μικρό όστρακο σώματος κλειστού αγγείου.
Ο πηλός είναι ανοικτός ερυθρόχρωμος (2.5ΥR 6/6) με τεφρογάλαζο 

(GLEY 2 6/1 10 B) πυρήνα και ροδοκίτρινη (5ΥR 6/6) εξωτερική επιφάνεια. 
Περιέχει λίγα σκοτεινόχρωμα και ελάχιστα λευκά μικρά εγκλείσματα, ελάχι-
στα λευκά και μεμονωμένα σκοτεινόχρωμα εγκλείσματα μεσαίου μεγέθους 
και μεγάλη ποσότητα ασημόχρωμου μαρμαρυγία.

Ελαφρότατα καμπύλα τοιχώματα σώματος.
Η εξωτερική επιφάνεια είναι αδρολειασμένη.
ΕΓΧΑΡΑΚΤΟ (μετά την όπτηση). Χάραγμα μίας πλάγιας βαθιάς γραμ-

μής (βλ., π.χ., Papadopoulos 1994, 447–448, αρ. Β1, Β3, Β5–7· 451–452, αρ. 
Β12–14 και 467. Barton k & Buchner 1995, 166–167, αρ. 24. SEG 47.1488. 
Csapo, Johnston & Geagan 2000, 123–125, αρ. 64, 70, 74. SEG 53.957. 
Kenzelmann Pfyffer, Theurillat & Verdan 2005, 67, αρ. 30· 70, αρ. 42· 75, 
αρ. 63. SEG 55.980. BE 2005.385).

Μεσαίου μεγέθους όστρακο ώμου κλειστού αγγείου.
Ο πηλός είναι ροδοκάστανος (2.5ΥR 5/4) με ροδοκίτρινη (5ΥR 6/6) 

εξωτερική επιφάνεια και καστανόχρωμη (7.5ΥR 5/2) εσωτερική, αλλοιωμέ-
νη χρωματικά λόγω καύσης. Περιέχει ελάχιστα σκοτεινόχρωμα και καστα-
νέρυθρα μικρά εγκλείσματα και αρκετή ως μεγάλη ποσότητα ασημόχρωμου 
μαρμαρυγία.

Έντονα καμπυλούμενος ώμος.
Λειασμένη η εξωτερική επιφάνεια.
ΕΓΧΑΡΑΚΤΟ (μετά την όπτηση). Αβαθές χάραγμα έξι λεπτών άνι-

σων και σε απόσταση μεταξύ τους γραμμών, από τις οποίες τρεις σε σχή-
μα ‘Ν’.
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169 Μθ 2276

Όστρακο σώματος μικρού 
κλειστού αγγείου από  
τον Θερμαϊκό Κόλπο ύστερου 
7ου – 6ου αι. π.Χ.

Ανασκαφικές ενδείξεις

2003. 022020 (1).

Διαστάσεις

σωζ. ύψ.: 0,02μ., σωζ. διάμ.: 
0,023μ., ύψ. χαρ.: 0,003–0,005μ.

170 Μθ 2281

Όστρακο σώματος 
κρατηρόσχημου αγγείου από  
τον Θερμαϊκό Κόλπο ύστερου 
7ου – 6ου αι. π.Χ.

Ανασκαφικές ενδείξεις

2004. 022031 (1).

Διαστάσεις

σωζ. ύψ.: 0,022μ., σωζ. διάμ.: 
0,041μ., ύψ. χαρ.: 0,014μ.

Μικρό όστρακο σώματος κλειστού αγγείου με ιζήματα σε τμήμα της εσωτε-
ρικής επιφάνειας και των ακμών.

Ο πηλός είναι τεφρόχρωμος προς τεφροκάστανος στις επιφάνειες 
(10ΥR 5/1 στην εξωτερική 10ΥR 6/1 στην εσωτερική) και τεφρόχρωμος 
προς τεφρογάλαζος (GLEY 1 6/N) στον πυρήνα. Περιέχει ελάχιστα μικρά 
λευκά εγκλείσματα και μεγάλη ποσότητα ασημόχρωμου μαρμαρυγία σε 
μορφή μικρότατων κόκκων.

Σχεδόν ευθέα τοιχώματα ώμου.
Η εξωτερική επιφάνεια είναι λειασμένη εδαφόχρωμη.
ΕΓΧΑΡΑΚΤΟ (μετά την όπτηση). Στην εξωτερική επιφάνεια αβαθές και 

λεπτό χάραγμα σε σχήμα ‘πλάγιου Γ’, του οποίου οι γραμμές δεν εφάπτονται.

Μικρό όστρακο σώματος κλειστού αγγείου.
Ο πηλός είναι ροδοκάστανος (2.5ΥR 5/4) και τρέπεται σε ερυθρό-

χρωμο (2.5ΥR 5/6) στις επιφάνειες. Περιέχει ελάχιστα μικρά λευκά εγκλεί-
σματα, καθώς και μεγάλη ποσότητα μικρότατων κόκκων ασημόχρωμου 
μαρμαρυγία.

Ελαφρότατα καμπύλα τοιχώματα σώματος.
Τεφρόχρωμο ως σκοτεινό τεφρόχρωμο (10ΥR 5/1 ως 4/1) επίχρισμα, 

το οποίο είναι αρκετά πυκνό, κατά τόπους απολεπισμένο στην εσωτερική(;) 
επιφάνεια, αλλά αραιό, σχεδόν πλήρως απολεπισμένο στην εξωτερική(;).

ΕΓΧΑΡΑΚΤΟ (πριν από την όπτηση). Στην εσωτερική(;) επιφάνεια 
αβαθές χάραγμα επικαλυπτόμενο από επίχρισμα, δύο πλάγιων λεπτών 
γραμμών, οι οποίες συγκλίνουν και μία από τις οποίες τέμνεται στο εσωτε-
ρικό από κάθετη σε σχήμα ‘πλάγιου Α’.
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171 Μθ 2273

Όστρακο σώματος μικρού 
κλειστού αγγείου από  
τον Θερμαϊκό Κόλπο ύστερου 
7ου – 6ου αι. π.Χ.

Ανασκαφικές ενδείξεις

2003. 022011 (1).

Διαστάσεις

σωζ. ύψ.: 0,023μ., σωζ. διάμ.: 
0,024μ., ύψ. χαρ.: 0,017μ.

172 Μθ 2327

Όστρακο λαιμού αποθηκευτικού 
αγγείου μεγάλου μεγέθους από 
τον Θερμαϊκό Κόλπο ύστερου  
7ου – 6ου αι. π.Χ.

Ανασκαφικές ενδείξεις

2003. 032001 (1).

Διαστάσεις

σωζ. ύψ.: 0,051μ., σωζ. διάμ.: 
0,061μ., ύψ. χαρ.: 0,035μ.

Μικρό όστρακο σώματος κλειστού αγγείου με έντονες φθορές σε δύο σημεία.
Ο πηλός είναι ανοικτός καστανέρυθρος (5ΥR 6/4) με τεφροκάστανο 

(10ΥR 5/2) πυρήνα. Περιέχει πολλά λευκά και ελάχιστα σκοτεινόχρωμα μι-
κρά εγκλείσματα και μεγάλη ποσότητα ασημόχρωμου μαρμαρυγία.

Ελαφρότατα καμπύλα τοιχώματα σώματος.
Η εξωτερική επιφάνεια είναι λειασμένη ανοικτή καστανόχρωμη 

(7.5ΥR 6/3).
ΕΓΧΑΡΑΚΤΟ (μετά την όπτηση). Αβαθές χάραγμα με πλατιές γραμ-

μές σε σχήμα ‘Π’.

Μεσαίου μεγέθους όστρακο λαιμού αμφορέα με περιορισμένα ιζήματα 
κατά τόπους.

Ο πηλός είναι ανοικτός ερυθρόχρωμος (2.5ΥR 6/6) και παρουσιάζει 
κατά τόπους ροδοκάστανο (2.5ΥR 5/4) ή ροδοκίτρινο (7.5ΥR 6/6) πυρή-
να. Η εξωτερική επιφάνεια είναι ανοικτή ερυθρόχρωμη ως ερυθρόχρωμη 
(2.5ΥR 6/6 ως 5/6) και η εσωτερική ανοικτή ροδοκάστανη (2.5ΥR 6/6). Ο 
πηλός περιέχει αρκετά λευκά και λίγα τεφρόχρωμα και σκοτεινόχρωμα μι-
κρά εγκλείσματα, λίγα μεγάλα λευκά εγκλείσματα και πολύ μεγάλη ποσότη-
τα ασημόχρωμου μαρμαρυγία.

Τα τοιχώματα του λαιμού συγκλίνουν ελαφρότατα και λεπταίνουν 
έντονα προς τα πάνω.

Η εξωτερική και η εσωτερική επιφάνεια είναι λειασμένες αλλά και 
αρκετά απολεπισμένες. Δύο κηλίδες καστανέρυθρου γανώματος(;) στην 
εξωτερική επιφάνεια.

ΕΓΧΑΡΑΚΤΟ (μετά την όπτηση). Αβαθές χάραγμα δύο πλατιών γραμ-
μών σε σχήμα ‘πλάγιου Χ’ (βλ., π.χ., Papadopoulos 1994, 440–447, αρ. 
Α1–2, A4, Α9–11, Α13, Α18, Α20–22, Α 24–28, Α31–34 και Α36. Csapo, 
Johnston & Geagan 2000, 121–125, αρ. 44–45, 55, 60, 67, 69, 72, 74. SEG 
53.957. Kenzelmann Pfyffer, Theurillat & Verdan 2005, 67, αρ. 27–28· 
71–72, αρ. 48· 53–54. SEG 55.980. BE 2005.385).



496 

173 Μθ 2208

Τμήμα λαιμού και χείλους 
αττικού αμφορέα τύπου SOS 
δεύτερου μισού του 7ου αι. π.Χ.

Ανασκαφικές ενδείξεις

2003. 022009 (4).

Διαστάσεις

σωζ. ύψ.: 0,103μ., σωζ. διάμ. 
χείλους: 0,177μ. (αρχική,  
κατ’ εκτίμηση: 0,18μ.), ύψ. χαρ.: 
0,007–0,009μ.

Τέσσερα όστρακα μεσαίου μεγέθους συγκολλημένα σχηματίζουν μικρό 
τμήμα του λαιμού και σχεδόν το ήμισυ του χείλους αμφορέα.

Πηλός ροδόχρωμος ως ροδοκίτρινος (5ΥR 7/4 ως 7/6) με ροδόχρωμη 
επιφάνεια (7.5ΥR 8/4). Περιέχει πολλά καστανέρυθρα και λίγα σκοτεινό-
χρωμα μικρά εγκλείσματα, πολλά μεγάλα κυρίως γωνιώδη αλλά και απο-
στρογγυλεμένα καστανέρυθρα εγκλείσματα και μικρή ποσότητα ασημό-
χρωμου μαρμαρυγία.

Λαιμός με κάθετα σχεδόν τοιχώματα και πλατύ ανάγλυφο δακτύλιο 
στο ανώτερο τμήμα του. Χείλος πολύ υψηλό και λεπτό που ανοίγει αρκετά 
έντονα και παχαίνει ελαφρώς προς τα πάνω.

Η εξωτερική επιφάνεια είναι λειασμένη και κοσμείται με αρκετά 
στιλπνό, ελαφρώς αραιό καστανομέλανο ως μελανό γάνωμα, κατά τόπους 
απολεπισμένο και είναι ωχροκάστανη (10ΥR 8/3) στις εδαφόχρωμες περι-
οχές. Στο μέσον του ύψους του λαιμού εντοπίζεται ζώνη που φέρει ζεύγη 
κάθετων κυματοειδών ταινιών στα δύο άκρα (το ένα ζεύγος σώζεται ελάχι-
στα). Γάνωμα εκτείνεται πάνω από τον ανάγλυφο δακτύλιο και καλύπτει την 
εξωτερική επιφάνεια του χείλους.

ΕΓΧΑΡΑΚΤΟ (μετά την όπτηση). Στο χείλος βαθύ χάραγμα τεσσάρων 
γραμμών (βλ., π.χ., Papadopoulos 1994, 447–448, αρ. Β1, Β3, Β5–7· 451–
452, αρ. Β12–14 και 467. Barton k & Buchner 1995, 166–167, αρ. 24. SEG 
47.1488. Csapo, Johnston & Geagan 2000, 123–125, αρ. 64, 70, 74. SEG 
53.957. Kenzelmann Pfyffer, Theurillat & Verdan 2005, 67, αρ. 30· 70, 
αρ. 42· 75, αρ. 63. SEG 55.980. BE 2005.385).
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Μεσαίου μεγέθους όστρακο αμφορέα.
Πηλός ροδόχρωμος (5YR 7/4) ελαφρώς πιο άτονος (7.5YR 7/4) προς 

την εξωτερική επιφάνεια. Περιέχει πολλά καστανέρυθρα εγκλείσματα μι-
κρού και μεσαίου μεγέθους, αρκετά μεγάλα καστανέρυθρα γωνιώδη εγκλεί-
σματα και μικρή ως αρκετή ποσότητα ασημόχρωμου μαρμαρυγία.

Καμπύλα τοιχώματα σώματος.
Η εξωτερική επιφάνεια καλυπτόταν από στιλπνό μελανό γάνωμα, το 

οποίο είναι σχεδόν πλήρως απολεπισμένο.
ΕΓΧΑΡΑΚΤΟ (μετά την όπτηση). Χάραγμα πλάγιας γραμμής και δύο 

μικρών παράλληλων σε σχήμα μηνοειδές (βλ., π.χ., Papadopoulos 1994, 
447–448, αρ. Β1, Β3, Β5–7· 451–452, αρ. Β12–14 και 467. Barton k & Buch-
ner 1995, 166–167, αρ. 24. SEG 47.1488. Csapo, Johnston & Geagan 2000, 
123–125, αρ. 64, 70, 74. SEG 53.957. Kenzelmann Pfyffer, Theurillat & 
Verdan 2005, 67, αρ. 30· 70, αρ. 42· 75, αρ. 63. SEG 55.980. BE 2005.385).

175 Mθ 2270

Όστρακο σώματος αττικού 
αμφορέα τύπου SOS ύστερου 
7ου – πρώτου μισού 6ου αι. π.Χ.

Ανασκαφικές ενδείξεις

2003. 022011 (1).

Διαστάσεις

σωζ. ύψ.: 0,029μ., σωζ. διάμ.: 
0,044μ., ύψ. χαρ.: 0,013μ.

174 Μθ 2192

Όστρακο σώματος αμφορέα 
τύπου SOS ύστερου 7ου – 
πρώτου μισού 6ου αι. π.Χ.

Ανασκαφικές ενδείξεις

2003. 022015 (1).

Διαστάσεις

σωζ. ύψ.: 0,054μ., σωζ. διάμ.: 
0,07μ., ύψ. χαρ.: 0,004–0,016μ.

Μικρό όστρακο σώματος αμφορέα με μικρή, αλλά έντονη απόκρουση στην 
εσωτερική επιφάνεια.

Ο πηλός είναι ανοικτός ροδοκάστανος (2.5ΥR 6/4 ως 6/3) με ανοικτή 
ερυθρόχρωμη (2.5ΥR 6/6) εξωτερική επιφάνεια και ροδοκίτρινη (5ΥR 7/6) 
εσωτερική. Περιέχει ελάχιστα σκοτεινόχρωμα μικρά εγκλείσματα και αρκε-
τή ποσότητα μικρότατων κόκκων ασημόχρωμου μαρμαρυγία.

Ελαφρότατα, καμπύλα τοιχώματα σώματος.
Η εξωτερική επιφάνεια καλύπτεται από καστανέρυθρο ως πορτοκα-

λέρυθρο γάνωμα, απολεπισμένο ελαφρά κατά τόπους.
ΕΓΧΑΡΑΚΤΟ (μετά την όπτηση): Χάραγμα γραμμών διαφορετικού βά-

θους και πλάτους σε σχήμα ‘Λ’, κάτω από το οποίο οριζόντια γραμμή (βλ., 
π.χ., Papadopoulos 1994, 447–451, αρ. Β1, Β3, Β4, Β5–7, Β9–Β10· 451–452, 
αρ. Β12–14 και 467468. Barton k & Buchner 1995, 166–167, αρ. 24. SEG 
47.1488. Csapo, Johnston & Geagan 2000, 123–125, αρ. 64, 70, 74. SEG 
53.957. Kenzelmann Pfyffer, Theurillat & Verdan 2005, 69, αρ. 39–40. SEG 
55.980. BE 2005.385).
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176 Μθ 2265

Όστρακο σώματος σαμιακού 
αμφορέα ύστερου 7ου –  
6ου αι. π.Χ.

Ανασκαφικές ενδείξεις

2003. 022006 (1).

Διαστάσεις

σωζ. ύψ.: 0,082μ., σωζ. διάμ.: 
0,09μ., ύψ. χαρ.: 0,011–0,015μ. Μεγάλο όστρακο σώματος αμφορέα με απολεπισμένο μικρό τμήμα της 

εξωτερικής και της εσωτερικής επιφάνειας και αρκετά ιζήματα στις ακμές.
Ο πηλός είναι ανοικτός ερυθρόχρωμος (2.5ΥR 6/6) με ανοικτό τεφροκά-

στανο ως τεφρόχρωμο (10ΥR 6/2 ως 6/1) πυρήνα, ροδόχρωμη (5ΥR 7/4) εσω-
τερική και πιο ανοικτή ροδόχρωμη (7.5ΥR 7/3 ως 8/4) εξωτερική επιφάνεια. 
Περιέχει ελάχιστα καστανέρυθρα και σκοτεινόχρωμα μικρά εγκλείσματα, με-
μονωμένα μεγάλα εγκλείσματα διαφορετικών χρωμάτων (τεφρό, καστανέρυ-
θρο, ωχροκάστανο, και πολύ μεγάλη ποσότητα ασημόχρωμου μαρμαρυγία.

Ελαφρά καμπύλα τοιχώματα σώματος.
Λειασμένη η εξωτερική επιφάνεια.
ΕΓΧΑΡΑΚΤΟ (μετά την όπτηση). Αβαθές και λεπτό χάραγμα τριών 

μικρών, ίσου ύψους πλάγιων γραμμών και άλλη μία σχεδόν κάθετη (βλ., 
π.χ., Papadopoulos 1994, 447–448, αρ. Β1, Β3, Β5–7· 451–452, αρ. Β12–14 
και 467. Barton k & Buchner 1995, 166–167, αρ. 24. SEG 47.1488. Csapo, 
Johnston & Geagan 2000, 123–125, αρ. 64, 70, 74. SEG 53.957. Kenzel-
mann Pfyffer, Theurillat & Verdan 2005, 67, αρ. 30· 70, αρ. 42· 75, αρ. 63. 
SEG 55.980. BE 2005.385).

Μεγάλο όστρακο ώμου χιακού αμφορέα, στο οποίο έχει συγκολληθεί ένα 
μικρό.

Πηλός καστανέρυθρος (5ΥR 5/3) προς την εξωτερική επιφάνεια 
και ανοικτός καστανόχρωμος (7.5ΥR 6/4) στην εσωτερική με τεφρορόδι-
νο (7.5ΥR 6/2) πυρήνα. Περιέχει πολλά σκοτεινόχρωμα και λευκά μικρά 
εγκλείσματα, ελάχιστα καστανέρυθρα και αρκετή ποσότητα ασημόχρωμου 
μαρμαρυγία.

Ελαφρά καμπύλα τοιχώματα ώμου.
Η εξωτερική επιφάνεια κοσμείται με αρκετά πυκνό ωχροκίτρινο 

(2.5Υ 8/2 ως 8/3) επίχρισμα και εξίτηλο, αρκετά πυκνό μελανό γάνωμα. 
Τόσο το επίχρισμα όσο και το γάνωμα είναι καλοδιατηρημένα. Σώζεται σχε-
δόν πλήρως το ένα σκέλος του χαρακτηριστικού για τους χιακούς αμφορείς 

177 Μθ 2217

Τμήμα ώμου χιακού αμφορέα 
ύστερου 7ου – 6ου αι. π.Χ.

Ανασκαφικές ενδείξεις

2003. 022003 (1).

Διαστάσεις

σωζ. ύψ.: 0,09μ., σωζ. διάμ.: 
0,115μ., ύψ. χαρ.: 0,029μ.
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μεγάλου σιγμοειδούς αγκίστρου αλλά και μικρό τμήμα καμπύλης ταινίας 
που πιθανότατα περιέβαλε τη γένεση της κάθετης λαβής.

ΕΓΧΑΡΑΚΤΟ (μετά την όπτηση). Στο μέσον του σκέλους του σιγμοει-
δούς αγκίστρου αβαθές χάραγμα σε σχήμα ‘πλάγιου Υ’ και πάνω δεξιά κάτω 
τμήμα πλάγιας γραμμής.

178 Μθ 2218

Τμήμα λαιμού χιακού αμφορέα 
ύστερου 7ου – 6ου αι. π.Χ.

Ανασκαφικές ενδείξεις

2003. 022009 (1), 022010 (1).

Διαστάσεις

σωζ. ύψ.: 0,071μ., σωζ. διάμ.: 
0,082μ., ύψ. χαρ.: 0,015μ.

179 Μθ 2221

Τμήμα λαιμού και χείλους 
χιακού αμφορέα ύστερου 7ου – 
6ου αι. π.Χ.

Ανασκαφικές ενδείξεις

2003. 032006 (1).

Διαστάσεις

σωζ. ύψ.: 0,055μ., σωζ. διάμ. χεί-
λους: 0,075μ. (αρχική, κατ’ εκτίμη-
ση: 0,13μ.), ύψ. χαρ.: 0,016μ.

Μικρό τμήμα λαιμού αμφορέα συγκολλημένο από δύο όστρακα μεσαίου 
και μικρού μεγέθους.

Πηλός ανοικτός ροδοκάστανος (5ΥR 6/4) με καστανόχρωμο (7.5ΥR 
5/3) πυρήνα και ροδόχρωμη (7.5ΥR 7/4) εσωτερική επιφάνεια. Περιέχει αρ-
κετά σκοτεινόχρωμα και λευκά μικρά εγκλείσματα, λίγα καστανέρυθρα και 
αρκετή ποσότητα ασημόχρωμου μαρμαρυγία.

Λαιμός με κάθετα τοιχώματα.
Η εξωτερική επιφάνεια κοσμείται με πυκνό ωχροκάστανο ως κιτρινωπό 

(10ΥR 8/4 ως 8/6) επίχρισμα και ελαφρώς στιλπνό, αρκετά πυκνό καστανομέ-
λανο γάνωμα. Τόσο το επίχρισμα όσο και το γάνωμα είναι καλοδιατηρημένα. 
Σώζεται αμελής οριζόντια ταινία, από την οποία φύονται δύο καμπύλες ταινίες 
σχηματίζοντας δακτύλιο που περιέβαλε την πρόσφυση της κάθετης λαβής.

ΕΓΧΑΡΑΚΤΟ (μετά την όπτηση). Εντός και εφαπτόμενο του δακτυλίου 
πλατύ χάραγμα πλάγιας γραμμής (βλ., π.χ., Papadopoulos 1994, 447–448, αρ. 
Β1, Β3, Β5–7· 451–452, αρ. Β12–14 και 467. Barton k & Buchner 1995, 166–
167, αρ. 24. SEG 47.1488. Csapo, Johnston & Geagan 2000, 123–125, αρ. 64, 
70, 74. SEG 53.957. Kenzelmann Pfyffer, Theurillat & Verdan 2005, 67, αρ. 
30· 70, αρ. 42· 75, αρ. 63. SEG 55.980. BE 2005.385).

Μεσαίου μεγέθους όστρακο αμφορέα σώζει το 1/4 περίπου της περιφέρει-
ας του χείλους και μικρό τμήμα του λαιμού μαζί με μικρότατο τμήμα της 
πρόσφυσης της λαβής.
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Πηλός ανοικτός καστανόχρωμος (7.5ΥR 6/4) με ανοικτό τεφρόχρωμο 
(5Υ 7/1) πυρήνα. Περιέχει πολλά σκοτεινόχρωμα και λευκά μικρά εγκλεί-
σματα, λίγα ως ελάχιστα καστανέρυθρα και αρκετή ποσότητα ασημόχρωμου 
μαρμαρυγία.

Λαιμός με κάθετα(;) τοιχώματα, στα οποία προσφυόταν κάθετη λαβή, 
και χείλος αποστρογγυλεμένο.

Η εξωτερική επιφάνεια, συμπεριλαμβανομένης της άνω επιφάνειας 
του χείλους, φέρει λευκό (10ΥR 8/1) επίχρισμα που επικαλυπτόταν πλήρως 
από εξίτηλο, αρκετά πυκνό καστανέρυθρο γάνωμα (ακανόνιστα ίχνη επιχρί-
σματος και στο εσωτερικό του λαιμού). Τόσο το επίχρισμα όσο και το γάνω-
μα είναι έντονα απολεπισμένα.

ΕΓΧΑΡΑΚΤΟ (μετά την όπτηση). Στον λαιμό κάτω από το χείλος αρκε-
τά βαθύ χάραγμα σε σχήμα ‘σταυρού’ (βλ., π.χ., Papadopoulos 1994, 440–
441, αρ. Α3 και Α7–12· 444–445, αρ. Α14–17. Barton k & Buchner 1995, 
166–167, αρ. 24. SEG 47.1488. Csapo, Johnston & Geagan 2000, 117, αρ. 
25· 120, αρ. 37. SEG 53.957. Johnston 2005, 387, αρ. 294. Kenzelmann 
Pfyffer, Theurillat & Verdan 2005, 69, αρ. 41· 71, αρ. 47. SEG 55.980. BE 
2005.385).

Όστρακο μεσαίου μεγέθους σώζει το κάτω τμήμα κάθετης λαβής μαζί με 
μικρό τμήμα του ώμου αμφορέα.

Πηλός ανοικτός καστανέρυθρος (5ΥR 6/4) με ανοικτές καστανόχρω-
μες (7.5ΥR 6/3) επιφάνειες. Περιέχει πολλά σκοτεινόχρωμα και λευκά μι-
κρά εγκλείσματα, λίγα καστανέρυθρα και αρκετή ποσότητα ασημόχρωμου 
μαρμαρυγία.

Κάθετη λαβή πεπλατυσμένης ελλειψοειδούς διατομής προσφύεται 
στον ώμο, η οποία εκτεινόταν στον λαιμό.

Η εξωτερική επιφάνεια κοσμείται με αρκετά πυκνό ωχροκάστανο 
(10ΥR 8/3) επίχρισμα, το οποίο δεν εκτείνεται στην εσωτερική επιφάνεια 
της λαβής, και αρκετά στιλπνό και πυκνό καστανέρυθρο γάνωμα. Τόσο το 
επίχρισμα όσο και το γάνωμα έχουν απολεπιστεί κατά τόπους. Δύο ελα-
φρώς λοξές παχιές ταινίες στη ράχη της λαβής, οι οποίες συγκλίνουν προς 
τα πάνω, πιθανότατα διασταυρώνονταν στο μέσον περίπου του ύψους της 
λαβής.

ΕΓΧΑΡΑΚΤΟ (μετά την όπτηση). Στη γένεση της λαβής αβαθές χά-
ραγμα πλάγιας γραμμής (βλ., π.χ., Papadopoulos 1994, 447–448, αρ. Β1, 
Β3, Β5–7· 451–452, αρ. Β12-14 και 467. Barton k & Buchner 1995, 166–
167, αρ. 24. SEG 47.1488. Csapo, Johnston & Geagan 2000, 123–125, αρ. 
64, 70, 74. SEG 53.957. Kenzelmann Pfyffer, Theurillat & Verdan 2005, 
67, αρ. 30· 70, αρ. 42· 75, αρ. 63. SEG 55.980. BE 2005.385).

180 Μθ 2223

Τμήμα λαβής χιακού αμφορέα 
ύστερου 7ου – 6ου αι. π.Χ.

Ανασκαφικές ενδείξεις

2003. 022001 (1).

Διαστάσεις

σωζ. ύψ.: 0,055μ., σωζ. διάμ.: 
0,67μ., διάμ. λαβής: 0,035μ.,  
ύψ. χαρ.: 0,015μ.
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Όστρακο μεσαίου μεγέθους σώζει το άνω τμήμα κάθετης λαβής μαζί με 
μικρό τμήμα του λαιμού αμφορέα.

Πηλός ανοικτός καστανέρυθρος (5ΥR 6/4) με ανοικτές τεφροκάστα-
νες (10ΥR 6/2) επιφάνειες, αρκετά σκοτεινόχρωμα και πολλά λευκά μικρά 
εγκλείσματα, ελάχιστα καστανέρυθρα και ελάχιστη ποσότητα ασημόχρω-
μου μαρμαρυγία.

Κάθετη λαβή πεπλατυσμένης ελλειψοειδούς διατομής προσφύεται 
στον λαιμό η οποία εκτεινόταν στον ώμο.

Η εξωτερική επιφάνεια κοσμείται με αρκετά πυκνό ελαφρώς στιλπνό 
ωχροκίτρινο (2.5Υ 8/2) επίχρισμα, το οποίο εκτείνεται και στην εσωτερική 
επιφάνεια της λαβής, και εξίτηλο, πυκνό, μελανό γάνωμα. Τόσο το επίχρι-
σμα όσο και το γάνωμα είναι καλοδιατηρημένα. Αμέσως πάνω από την πρό-
σφυση της λαβής, σώζονται ίχνη ταινίας που ενδεχομένως την περιέβαλε. 
Η ράχη της λαβής φέρει κάθετη λεπτή ταινία, από το ένα πέρας της οποίας 
φύεται μία παχιά και βραχεία οριζόντια ταινία.

ΕΓΧΑΡΑΚΤΟ (μετά την όπτηση). Στη ράχη της λαβής αβαθές χάραγμα 
γραμμής (βλ., π.χ., Papadopoulos 1994, 447–448, αρ. Β1, Β3, Β5–7· 451–
452, αρ. Β12–14 και 467. Barton k & Buchner 1995, 166–167, αρ. 24. SEG 
47.1488. Csapo, Johnston & Geagan 2000, 123–125, αρ. 64, 70, 74. SEG 
53.957. Kenzelmann Pfyffer, Theurillat & Verdan 2005, 67, αρ. 30· 70, 
αρ. 42· 75, αρ. 63. SEG 55.980. BE 2005.385).

181 Μθ 2224

Τμήμα λαιμού και λαβής  
χιακού αμφορέα ύστερου  
7ου – 6ου αι. π.Χ.

Ανασκαφικές ενδείξεις

2003. 022003(;) (1).

Διαστάσεις

σωζ. ύψ.: 0,055μ., σωζ. διάμ.: 
0,57μ., διάμ. λαβής: 0,035μ.,  
ύψ. χαρ.: 0,019μ.

182 Μθ 2269

Όστρακο σώματος  
χιακού αμφορέα ύστερου  
7ου – 6ου αι. π.Χ.

Ανασκαφικές ενδείξεις

2003. 022009 (1).

Διαστάσεις

σωζ. ύψ.: 0,016μ., σωζ. διάμ.: 
0,024μ., ύψ. χαρ.: 0,004–0,006μ.

Πολύ μικρό όστρακο σώματος αμφορέα.
Πηλός ανοικτός ροδοκάστανος (5ΥR 6/4) με ανοικτό τεφροκάστανο 

(10ΥR 6/2) πυρήνα. Περιέχει πολλά λευκά, λίγα σκοτεινόχρωμα και καστανέ-
ρυθρα μικρά εγκλείσματα και μικρή ποσότητα ασημόχρωμου μαρμαρυγία.

Ελαφρότατα καμπύλα τοιχώματα σώματος.
Η εξωτερική επιφάνεια καλύπτεται από καλοδιατηρημένο πυκνό 

ανοικτό ωχροκάστανο (10ΥR 8/3) επίχρισμα.
ΕΓΧΑΡΑΚΤΟ (μετά την όπτηση). Αβαθές χάραγμα με πλατιές γραμ-

μές σε σχήμα ‘πλάγιου Π’.
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183 Μθ 2198

Όστρακο σώματος ολόβαφου 
αμφορέα άγνωστης προέλευσης 
7ου – 6ου αι. π.Χ.

Ανασκαφικές ενδείξεις

2006. 022 τοίχος 5 (1).

Διαστάσεις

σωζ. ύψ.: 0,099μ., σωζ. διάμ.: 
0,05μ., ύψ. χαρ.: 0,002–0,01μ. Αρκετά μεγάλο όστρακο σώματος αμφορέα λίγο πάνω από το ύψος της μέ-

γιστης διαμέτρου.
Πηλός ανοικτός ροδοκάστανος (5YR 6/4) με ανοικτή καστανόχρωμη 

(7.5YR 6/4) εσωτερική επιφάνεια και μαλακή υφή. Περιέχει αρκετά καστα-
νέρυθρα και λίγα σκοτεινόχρωμα και λευκά μικρά εγκλείσματα, μεμονωμέ-
να μεγάλα καστανέρυθρα και λευκά εγκλείσματα, καθώς και πολύ μεγάλη 
ποσότητα χρυσίζοντος και δευτερευόντως ασημόχρωμου μαρμαρυγία.

Καμπύλα τοιχώματα σώματος.
Η εξωτερική επιφάνεια καλύπτεται από καλοδιατηρημένο, αρκετά 

στιλπνό πυκνό και μελανό γάνωμα.
ΕΓΧΑΡΑΚΤΟ (μετά την όπτηση). Χάραγμα έξι άνισων γραμμών, από τις 

οποίες οι τρεις οριζόντιες και παράλληλες μεταξύ τους και δεξιά τους δύο μι-
κρότερες παράλληλες πλάγιες και μία πλάγια γραμμή (βλ., π.χ., Papadopou- π.χ., Papadopou-
los 1994, 447–448, αρ. Β1, Β3, Β5–7· 451–452, αρ. Β12–14 και 467. Barton k 
& Buchner 1995, 166–167, αρ. 24. SEG 47.1488. Csapo, Johnston & Geagan 
2000, 123–125, αρ. 64, 70, 74. SEG 53.957. Kenzelmann Pfyffer, Theurillat 
& Verdan 2005, 67, αρ. 30· 70, αρ. 42· 75, αρ. 63. SEG 55.980. BE 2005.385).

184 Μθ 2414

Όστρακα ώμου και σώματος 
αμφορέα άγνωστης προέλευσης
πρώτου μισού 7ου αι. π.Χ.

Ανασκαφικές ενδείξεις

2003, 2004. 032020 (τα 3 όστρακα 
με τα χαράγματα), 032038 (6).

Διαστάσεις

σωζ. ύψ.: 0,08μ., 0,063μ., 0,05μ., 
σωζ. διάμ.: 0,08μ., 0,093μ., 
0,062μ. ύψ. χαρ.:  
0,033–0,034μ., 0,012–0,025μ.



503 

Εννέα μικρού και κυρίως μεσαίου μεγέθους όστρακα σώματος αμφορέα 
συγκολλημένα σε δύο ομάδες των τριών και μία ομάδα των δύο.

Ο πηλός είναι ροδόχρωμος (7.5ΥR 7/4) και περιέχει πάρα πολλά πορ-
τοκαλέρυθρα ως καστανέρυθρα εγκλείσματα μικρού και μεσαίου μεγέθους, 
αρκετά λευκά και λίγα σκοτεινόχρωμα μικρά εγκλείσματα, καθώς και αρκε-
τά μεγάλα καστανόχρωμα εγκλείσματα.

Καμπύλα τα τοιχώματα του ώμου.
Η εξωτερική αδρολειασμένη επιφάνεια είναι ανοικτή ωχροκάστανη 

(10ΥR 8/3).
ΕΓΧΑΡΑΚΤΟ (μετά την όπτηση). Τα δύο εγχάρακτα τμήματα συγκολ-

λημένα από τρία όστρακα το καθένα έχουν ακτίνα 0,0215μ. και ακολουθούν 
ελαφρώς διαφορετικό άξονα. Στο ένα βαθύ και λεπτό χάραγμα σε σχήμα ‘δι-
πλού C’ με βαθιά οπή από την ακίδα του διαβήτη (βλ., π.χ., Csapo, Johnston 
& Geagan 2000, 122, αρ. 53. SEG 53.957. Kenzelmann Pfyffer, Theurillat & 
Verdan 2005, 66–67, αρ. 26. SEG 55.980. BE 2005.385). Στο άλλο δύο πλάγι- Στο άλλο δύο πλάγι-
ες από τις οποίες η μία διπλάσια περίπου της άλλης (βλ., π.χ., Papadopoulos 
1994, 447–448, αρ. Β1, Β3, Β5–7· 451–452, αρ. Β12–14 και 467. Barton k & 
Buchner 1995, 166–167, αρ. 24. SEG 47.1488. Csapo, Johnston & Geagan 
2000, 123–125, αρ. 64, 70, 74. SEG 53.957. Kenzelmann Pfyffer, Theurillat 
& Verdan 2005, 67, αρ. 30· 70, αρ. 42· 75, αρ. 63. SEG 55.980. BE 2005.385).

185 Μθ 2446

Τμήμα λαιμού και χείλους 
αμφορέα άγνωστης προέλευσης 
πρώτου μισού 7ου αι. π.Χ.

Ανασκαφικές ενδείξεις

2004. 022031 (2).

Διαστάσεις

σωζ. ύψ.: 0,47μ., σωζ. διάμ. 
χείλους: 0,104μ. (αρχική,  
κατ’ εκτίμηση: 0,16μ.), ύψ. χαρ.: 
0,011μ.

Δύο συγκολλημένα όστρακα σχηματίζουν το 1/4 περίπου του χείλους μαζί 
με μικρό τμήμα του ανώτερου λαιμού αμφορέα, με έντονη απόκρουση στο 
ένα άκρο.

Πηλός ροδόχρωμος (7.5ΥR 8/3 ως 8/4) με πολλά καστανέρυθρα 
εγκλείσματα μικρού και μεσαίου μεγέθους, αρκετά λευκά και ελάχιστα σκο-
τεινόχρωμα εγκλείσματα μικρού μεγέθους.

Λαιμός με τοιχώματα που αποκλίνουν προς τα πάνω και φέρουν δύο 
καλοσχηματισμένες, αρκετά πλατιές αυλακώσεις μέτριου βάθους στο ανώ-
τερο τμήμα. Αποστρογγυλεμένο χείλος με ελαφρά εγκοπή στην κάτω επι-
φάνεια. Ίχνος από την πρόσφυση κάθετης λαβής σώζεται αμέσως κάτω από 
το χείλος.

Αδρολειασμένη εδαφόχρωμη η εξωτερική και η εσωτερική επιφάνεια.
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ΕΓΧΑΡΑΚΤΟ (μετά την όπτηση): Στην άνω επιφάνεια του χείλους 
βαθύ χάραγμα σε σχήμα ‘πλάγιου V’ (βλ., π.χ., Papadopoulos 1994, 448–
451, αρ. Β4, Β9–Β10 και 468. Barton k & Buchner 1995, 166–167, αρ. 24. 
SEG 47.1488. Kenzelmann Pfyffer, Theurillat & Verdan 2005, 69, αρ. 39–
40. SEG 55.980. BE 2005.385).

Μικρού προς μεσαίου μεγέθους όστρακο σώματος αμφορέα.
Ο πηλός είναι ανοικτός ροδοκάστανος (5ΥR 6/4), με ελάχιστα σκο-

τεινόχρωμα και καστανέρυθρα και μεμονωμένα τεφρόχρωμα μικρά εγκλεί-
σματα και πολύ μεγάλη ποσότητα ασημόχρωμου μαρμαρυγία, κυρίως σε 
μορφή κόκκων, και φολίδων.

Ελαφρότατα κοίλα τοιχώματα σώματος.
Λειασμένη ροδοκίτρινη (5ΥR 6/6) εξωτερική επιφάνεια.
ΕΓΧΑΡΑΚΤΟ (μετά την όπτηση). Αβαθές και λεπτό χάραγμα σε σχήμα 

‘πλάγιου Γ επί τα λαιά’ και άλλων ακανόνιστων γραμμών (βλ., π.χ., Papado-π.χ., Papado-
poulos 1994, 447–448, αρ. Β1, Β3, Β5–7· 451–452, αρ. Β12–14 και 467. Bar-
ton k & Buchner 1995, 166–167, αρ. 24. SEG 47.1488. Csapo, Johnston & 
Geagan 2000, 123–125, αρ. 64, 70, 74. SEG 53.957. Kenzelmann Pfyffer, 
Theurillat & Verdan 2005, 67, αρ. 30· 70, αρ. 42· 75, αρ. 63. SEG 55.980. 
BE 2005.385).

186 Μθ 2262

Όστρακο σώματος αμφορέα 
άγνωστης προέλευσης ύστερου 
7ου – 6ου αι. π.Χ.

Ανασκαφικές ενδείξεις

2003. 022001 (1).

Διαστάσεις

σωζ. ύψ.: 0,036μ., σωζ. διάμ.: 
0,034μ., ύψ. χαρ.: 0,026μ.

187 Μθ 2230

Τμήμα λαβής και λαιμού 
αμφορέα άγνωστης προέλευσης 
ύστερου 7ου – 6ου αι. π.Χ.

Ανασκαφικές ενδείξεις

2003. 022008 (1).

Διαστάσεις

σωζ. ύψ.: 0,15μ., σωζ. διάμ.: 
0,076μ., διάμ. λαβής: 0,038μ.,  
ύψ. χαρ.: 0,006–0,025μ.
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Κάθετη λαβή σώζει ελάχιστο τμήμα ώμου και μικρό τμήμα λαιμού ως τη 
γένεση του χείλους αμφορέα.

Πηλός ανοικτός ροδοκάστανος (5ΥR 6/4) με τεφρόχρωμο (GLEY 1 
5/N) πυρήνα, ο οποίος καταλαμβάνει σχεδόν πλήρως την τομή. Ανοικτές 
καστανόχρωμες ως ροδοκίτρινες (7.5ΥR 6/4 ως 6/6) οι επιφάνειες, με εξαί-
ρεση την εσωτερική επιφάνεια του σώματος, η οποία είναι ανοικτή τεφρο-
κάστανη (10ΥR 6/2). Ο πηλός περιέχει αρκετά σκοτεινόχρωμα και λευκά 
μικρά εγκλείσματα, ελάχιστα καστανόχρωμα, μεμονωμένα μεγάλα λευκά 
και καστανέρυθρα εγκλείσματα και αρκετή ποσότητα μικρότατων κόκκων 
ασημόχρωμου μαρμαρυγία.

Κάθετη λαβή πεπλατυσμένης ελλειψοειδούς διατομής, η οποία εκτεί-
νεται από τον ώμο στον λαιμό, φέρει πολύ βαθιά οπή στη γένεσή της που 
προκλήθηκε από το δάκτυλο του κεραμέα, πριν από την όπτηση.

Λειασμένη η εξωτερική επιφάνεια.
ΕΓΧΑΡΑΚΤΟ (μετά την όπτηση). Στο μέσον της ράχης της λαβής βαθύ 

και λεπτό χάραγμα ‘ισοσκελούς σταυρού’, στα κάτω τεταρτημόρια του οποίου 
τέσσερις πολύ μικρές αβαθείς γραμμές, οι δύο παράλληλες, οι άλλες σε σχήμα 
‘Λ’ (βλ., π.χ., Papadopoulos 1994, 440–441, αρ. Α3 και Α7–12· 444–445, αρ. 
Α14–17· 448–451, αρ. Β4, Β9–Β10 και 468. Barton k & Buchner 1995, 166–
167, αρ. 24. SEG 47.1488. Csapo, Johnston & Geagan 2000, 117, αρ. 25· 120, 
αρ. 37. SEG 53.957. Johnston 2005, 387, αρ. 291, 294. Kenzelmann Pfyffer, 
Theurillat & Verdan 2005, 69, αρ. 41· 71, αρ. 47. SEG 55.980. BE 2005.385).

188 Μθ 2231

Τμήμα λαβής αμφορέα  
άγνωστης προέλευσης  
ύστερου 7ου – 6ου αι. π.Χ.

Ανασκαφικές ενδείξεις

2003. 022012 (1).

Διαστάσεις

σωζ. ύψ.: 0,13μ., σωζ. διάμ.: 
0,084μ., διάμ. λαβής: 0,024μ.,  
ύψ. χαρ.: 0,016μ., 0,017μ., 0,019μ.

Κάθετη λαβή σωζόμενη κατά τα 3/5 μαζί με μικρό τμήμα του ώμου αμ-
φορέα.

Πηλός ανοικτός ερυθροκάστανος κατά τόπους πορτοκαλέρυθρος 
(5ΥR 6/4 ως 6/6). Ένα λεπτό στρώμα κάτω από την εσωτερική επιφάνεια 
είναι ανοικτό ερυθρόχρωμο (2.5ΥR 6/6). Ο πηλός είναι χονδροειδής και πε-
ριέχει πολλά σκοτεινόχρωμα εγκλείσματα μικρού και μεσαίου μεγέθους, αρ-
κετά ανοικτά τεφρόχρωμα, λίγα λευκά και ελάχιστα καστανέρυθρα μικρά 
εγκλείσματα, καθώς και ελάχιστα μεγάλα λευκά εγκλείσματα.

Κάθετη λαβή κυκλικής διατομής, η οποία εκτεινόταν από τον ώμο 
στον λαιμό ή στο χείλος. Η λαβή αποκλίνει ελαφρώς από τον κατακόρυφο 
άξονα.

Η εξωτερική επιφάνεια του αγγείου είναι τεφρορόδινη (7.5ΥR 6/2) 
αδρολειασμένη. Δίπλα στη γένεση της λαβής σώζονται ακανόνιστα ίχνη πυ-
κνού ανοικτού τεφρόχρωμου (10ΥR 7/2) επιχρίσματος, το οποίο υπέρκειται 
της τεφρορόδινης επιφάνειας.
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ΕΓΧΑΡΑΚΤΟ (μετά την όπτηση). Στη ύψος της γένεσης, στο μέσον πε-
ρίπου της ράχης και στο ψηλότερο σωζόμενο σημείο της ράχης της λαβής, 
βαθύ χάραγμα τριών πλατιών γραμμών (βλ., π.χ., Papadopoulos 1994, 447–
448, αρ. Β1, Β3, Β5–7· 451–452, αρ. Β12–14 και 467. Barton k & Buchner 
1995, 166–167, αρ. 24. SEG 47.1488. Csapo, Johnston & Geagan 2000, 123–
125, αρ. 64, 70, 74. SEG 53.957. Kenzelmann Pfyffer, Theurillat & Verdan 
2005, 67, αρ. 30· 70, αρ. 42· 75, αρ. 63. SEG 55.980. BE 2005.385).

189 Mθ 2277

Όστρακο σώματος αμφορέα 
άγνωστης προέλευσης ύστερου 
7ου – 6ου αι. π.Χ.

Ανασκαφικές ενδείξεις

2004. 022025 (1).

Διαστάσεις

σωζ. ύψ.: 0,043μ., σωζ. διάμ.: 
0,028μ., ύψ. χαρ.: 0,018–0,022μ.

Μικρό όστρακο σώματος αμφορέα.
Ο πηλός είναι ερυθρόχρωμος (2.5ΥR 5/6) και παρουσιάζει ανοικτό τε-

φροκάστανο (10ΥR 6/2) πυρήνα σε ένα τμήμα περιορισμένης έκτασης. Η 
εσωτερική επιφάνεια διατηρεί το χρώμα του πηλού, ενώ η εξωτερική είναι κα-
στανόχρωμη (7.5ΥR 6/4). Ο πηλός περιέχει λίγα λευκά και λίγα σκοτεινόχρω-
μα μικρά εγκλείσματα και μεγάλη ποσότητα ασημόχρωμου μαρμαρυγία.

Ελαφρά καμπύλα τοιχώματα σώματος.
Λειασμένη η εξωτερική επιφάνεια. 
ΕΓΧΑΡΑΚΤΟ (μετά την όπτηση). Βαθύ χάραγμα σε σχήμα ‘ορθογώνι-

ου παραλληλόγραμμου(;)’, χωρίς να εφάπτονται οι γραμμές, λόγω της κα-
τάστασης διατήρησης.

190 Μθ 2267

Όστρακο σώματος χιακού 
κάλυκα(;) 6ου αι. π.Χ.

Ανασκαφικές ενδείξεις

2003. 022006 (1).

Διαστάσεις

σωζ. ύψ.: 0,021μ., σωζ. διάμ.: 
0,021μ., ύψ. χαρ.: 0,007μ.

Πολύ μικρό όστρακο σώματος ανοικτού αγγείου με ιζήματα σε τμήμα της 
εξωτερικής επιφάνειας.

Πηλός ανοικτός ροδοκάστανος (5ΥR 6/3) με ανοικτό τεφροκάστανο 
(10ΥR 6/2) πυρήνα. Περιέχει λίγα ως αρκετά λευκά και μεμονωμένα καστανέ-
ρυθρα μικρά εγκλείσματα, και μικρή ποσότητα ασημόχρωμου μαρμαρυγία.

Ελαφρότατα καμπύλα τοιχώματα σώματος.
Η εξωτερική επιφάνεια καλύπτεται από καλοδιατηρημένο πυκνό 

ανοικτό ωχροκάστανο (10ΥR 8/2) επίχρισμα, ενώ η εσωτερική φέρει καλο-
διατηρημένο αρκετά στιλπνό καστανομέλανο γάνωμα μέτριας πυκνότητας.
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ΕΓΧΑΡΑΚΤΟ (μετά την όπτηση): Στην εξωτερική επιφάνεια αβαθές 
χάραγμα πλατιών γραμμών σε σχήμα ‘V’ ή ‘Λ’ (βλ., π.χ., Papadopoulos 1994, 
448–451, αρ. Β4, Β9–Β10 και 468. Barton k & Buchner 1995, 166–167, 
αρ. 24. SEG 47.1488. Johnston 2005, 387, αρ. 291. Kenzelmann Pfyffer, 
Theurillat & Verdan 2005, 69, αρ. 39-40. SEG 55.980. BE 2005.385).

Αποσπασματικά σωζόμενη κύλικα, συγκολλημένη από τριάντα πέντε 
όστρακα μικρού μεγέθους: ελλείπει σχεδόν το ήμισυ του σώματος, συμπε-
ριλαμβανομένης της μίας λαβής, καθώς και τα 2/3 του χείλους.

Πηλός ανοικτός ροδοκάστανος (2.5ΥR 6/4) με ροδόχρωμη (7.5ΥR 
7/4) τη λειασμένη επιφάνεια του σώματος και ελαφρά πιο σκοτεινή ροδό-
χρωμη (5ΥR 7/4) την κάτω επιφάνεια του ποδιού. Περιέχει πολύ λίγα λευκά 
και ελάχιστα καστανέρυθρα μικρά εγκλείσματα και αρκετή ποσότητα μι-
κρότατων κόκκων ασημόχρωμου μαρμαρυγία.

Χαμηλό κωνικό πόδι με πλατιά δακτυλιόσχημη περίμετρο και ανε-
παίσθητο ανάγλυφο δακτύλιο στην κορυφή του. Αβαθές, ημισφαιρικό σώμα 
με αβαθέστατη αυλάκωση στη μετάβαση προς το υψηλό λοξό έξω νεύον 
χείλος. Δύο λεπτές οριζόντιες λαβές κυκλικής διατομής προσφύονταν ορι-
ζοντίως στον ώμο. Γύρω από τις προσφύσεις της σωζόμενης λαβής διατη-
ρούνται αμυδρές ομόκεντρες ελλειψοειδείς ρυτιδώσεις που σχηματίστηκαν 
κατά την επικόλλησή της πάνω στην επιφάνεια του ώμου, προτού η τελευ-
ταία στεγνώσει.

191 Mθ 2022

Ιωνική κύλικα με ταινίες πρώτου 
μισού 6ου αι. π.Χ.

Ανασκαφικές ενδείξεις

2003. 022008 (6), 022009 (21).

Διαστάσεις

ύψ.: 0,072μ., διάμ. βάσης: 0,054μ., 
διάμ.: 0,12μ., διάμ. χείλους: 0,12μ. 
(αρχική, κατ’ εκτίμηση: 0,13μ.), 
ύψ. χαρ.: 0,023μ.
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Καλοδιατηρημένη διακόσμηση αποδίδεται πάνω σε λειασμένη εδα-
φόχρωμη επιφάνεια με μελανό, πυκνό στο μεγαλύτερο τμήμα, αλλά αραιό 
κατά τόπους, αρκετά στιλπνό γάνωμα, το οποίο είναι γενικά καλοδιατηρη-
μένο, αν και έχει απολεπιστεί στον πυθμένα του αγγείου. Η διακόσμηση 
επαναλαμβάνεται όμοια στις δύο όψεις. Γάνωμα περιβάλλει τη βάση και το 
κατώτερο σώμα του αγγείου ως το ύψος των λαβών, όπου εντοπίζεται εδα-
φόχρωμη ταινία. Ταινία γανώματος ανάλογου πλάτους εντοπίζεται αμέσως 
πάνω από το ύψος των λαβών, ενώ πλατύτερη εδαφόχρωμη ταινία εκτείνεται 
στο άνω πέρας του ώμου και την εξωτερική επιφάνεια του χείλους. Λεπτή 
ταινία γανώματος καλύπτει το περιχείλωμα, τόσο στο εξωτερικό όσο και στο 
εσωτερικό, λεπτότατη εδαφόχρωμη ταινία διατρέχει το ανώτερο τμήμα του 
εσωτερικού του χείλους, ενώ ολόβαφο είναι το υπόλοιπο του εσωτερικού. 
Ολόβαφη και η λαβή με δακτυλίους γανώματος γύρω από τις γενέσεις της.

ΕΓΧΑΡΑΚΤΟ (μετά την όπτηση). Στο κέντρο της κάτω επιφάνειας της 
βάσης αβαθές και λεπτό χάραγμα σε σχήμα ‘σταυρού’ (βλ. και αρ. 28, και, 
π.χ., Papadopoulos 1994, 440–441, αρ. Α3 και Α7–12· 444–445, αρ. Α14–17. 
Barton k & Buchner 1995, 166–167, αρ. 24. SEG 47.1488. Csapo, Johnston 
& Geagan 2000, 117, αρ. 25· 120, αρ. 37. SEG 53.957. Johnston 2005, 387, 
αρ. 294. Kenzelmann Pfyffer, Theurillat & Verdan 2005, 69, αρ. 41· 71, αρ. 
47. SEG 55.980. BE 2005.385).
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This collective volume presents 191 pieces of pottery with inscriptions, 
graffiti, and trademarks which were discovered during excavations of 
the so-called ‘Ypogeio’ in ancient Methone in Pieria, Macedonia.

The history of Methone is presented in Chapter 1 as it is outlined 
by the ancient myth-historical sources. According to Plutarch (Greek Ae-
tia 293a-b), Methone was named after a former inhabitant of the site 
Methon, an ancestor of Orpheus, and it was known as the oldest Greek 
colony in the North, settled in 733/2 BCE by Eretrians expelled from 
Corcyra. Apparently, Methone was of strategic importance in the Ther-
maic Gulf, because one of its harbours was naturally protected from the 
southern winds, the main problem for ships sailing the Gulf, and it was 
close to natural timber resources from the nearby mountains, Olym-
pus and Pieria. These two advantages are evident in later scattered ref-
erences (literary, papyrological, and epigraphical). When Athens sup-
pressed the revolt of Euboea in 446 BCE, the former Euboean colonies 
eventually became Athenian strongholds. Methone with the safest 
harbor in the Thermaic Gulf became a member of the Athenian League, 
paying a tax of three talents or eighteen thousand drachmas, and it 
was instrumental for facilitating exports to Athens, especially wood for 
oars, as Athens’ naval needs were gradually increasing. Methone’s in-
dependence presented a constant threat to the Macedonian Kingdom, 
both strategically and economically. As the Macedonians consolidated 
their power under Philip II, Methone, being so close to both the old and 
the new capitals of the kingdom, could no longer be tolerated by Phil-
ip. Three years after he secured Pydna and its harbour, Philip besieged 
and annihilated Methone in 354 BCE, as Diodorus reports (16.34.3–5), 
at which time purportedly he lost his eye. Philip distributed the land 
to Macedonians and forced the population to move N-NW to a new site, 
allowing the inhabitants to take with them only one piece of clothing. 
In this way, Philip secured the Thermaic Gulf and turned it into a Mace-
donian lake.

Chapter 2 discusses the location of ancient Methone and the ex-
cavation of the so-called ‘Ypogeio’ between 2003 and 2007. Methone 
lies by the shore of the western Thermaic Gulf, in the southern tip of 
the Haliacmon River Delta, ca 35 kilometers south of Thessaloniki, and 
immediately north of modern-day Agathoupolis. The site occupies two 
low hills, which formed two naturally safe harbours along the major 
N-S route of Mainland Greece. The excavations on the two hills uncov-
ered traces of habitation going back to the Late Neolithic period (2.2). 
The top of the east hill, where the ‘Ypogeio’ is located, is eroded and 
nothing is preserved from the structure(s) that once existed, except for 
two terrace walls. The ‘Ypogeio’ was so named, because it is a roughly 
rectangular (3.50 U	4.50 meters in plan) subterranean structure (11.50 
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meters in depth), which contained the inscribed pottery. Its construc-
tion was never completed, probably because of the instability of the 
hill’s geological layers. The shaft was subsequently filled in with ma-
terial of different sorts, ranging from mud brick, timber and stone to 
pottery and metal debris. This fill, which was completed in three short 
phases, occurred over a very short period of time around 700 BCE. Two 
terrace walls had been built on top of the shaft in the first half of the 
7th century and later, in the late 7th and 6th centuries BCE, habita-
tion spread on the area (2.2). Most of the material discussed here (2.3), 
however, comes from the filling activity and dates to 730–690 BCE (Late 
Geometric II period). In an Appendix 100 pottery objects are presented, 
so as to give an idea of the quantity and quality of the pottery unearthed 
from the ‘Ypogeio’. This confirms the dating of the filling (2.3), which 
is based on fine ware pottery imports from Attica, Corinth and Euboea 
and on comparisons with the ceramic repertory from Pit 53 in Eretria. 
The chronology of the fill coincides in a remarkable way with the one 
assigned by Plutarch to the foundation of Methone by the Eretrians.

The provenance, chronology, and typology of the inscribed pot-
tery from the ‘Ypogeio’ is treated in Chapter 3, whose last section is de-
voted to the ways in which the Methone material contributes to current 
discourses on trade and colonization. Although rich and varied, the ma-
terial in question cannot be taken to be representative of the entire as-
semblage from the ‘Ypogeio’ (3.1.1.). Section 3.1.2 reviews existing ty-
pologies of pottery from Bronze Age and Early Iron Age Macedonia and 
presents the typology used in the present study, whose structure and 
content is explained in Section 3.1.3. Emphasis is placed on the mac-
roscopic and petrographic analysis of the fabrics represented, as well 
as on the pottery from approximately 90 sites from the Northern Aege-
an, which is discussed for comparative purposes (see Map 1). The main 
body of the study divides the material into pottery from the Thermaic 
Gulf (since within the region distinctions are very difficult to ascertain) 
or imported from the Central and East Aegean (3.2.1). The pottery from 
the Thermaic Gulf comprises different wares, including painted ones. 
Skyphoi with concentric circles on the lip (3.2.2.1.1), which conform to 
a Euboean type, produced locally in Methone and also in other sites of 
the region (Euboean style pottery was generally produced and/or im-
ported in many sites of the Thermaic Gulf and the Northern Aegean, as 
illustrated in Map 2); skyphoi with other decorative schemes (3.2.2.1.2); 
kotylae showing Corinthian and Euboean influence (3.2.2.2); and oth-
er very fragmentary open vessels (3.2.2.3). Pouring vessels comprise a 
jug with round mouth (3.2.2.4), a jug with cut-away neck (3.2.2.5), a 
few hydriae (3.2.2.6), and some closed vessels of indeterminate shape 
(3.2.2.7). In contrast to the jug with cut-away neck, which is one of the 
most popular shapes in the Macedonian repertory, the hydria is rarely 
seen elsewhere in the region. The plain ware pottery from the Thermaic 
Gulf includes jugs with cut-way neck (3.2.3.1) and some closed vessels 
of indeterminate shape (3.2.3.2), while the Macedonian grey ware is 
very poorly represented (3.2.4). In contrast, pottery with grey slip, oc-
casionally showing traces of burnishing (3.2.5), comprises a very com-
mon ware group, produced in Methone (and probably elsewhere in the 
region as well), and covers a wide repertory of shapes.

Two types of amphorae from the Thermaic Gulf are also repre-
sented. One of them, which is identified for the first time, was perhaps 
produced in Methone, whence the term Methonean for these ampho-
ras (3.2.6.1). The type is modeled after East Greek, particularly Mile-
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sian prototypes, and is mostly found in sites of the Thermaic Gulf. The 
second type of amphora, known by different names in the literature, 
was manufactured in sites of the Thermaic Gulf, but not in Methone 
(3.2.6.2); hence the name Thermaic Gulf amphorae. Amphorae of this type 
are widely distributed in the North Aegean and occur on very few sites 
elsewhere in the Aegean and the Eastern and Central Mediterranean. 
These amphorae have previously been associated with Euboean trade, 
but this suggestion is called into question, on the basis of the early ap- on the basis of the early ap-on the basis of the early ap-
pearance of the type, its distribution in the North Aegean and beyond, 
and the relatively high proportion of incised marks on this type of am-
phora. The last class of pottery from the Thermaic Gulf which is repre-
sented includes coarse, unpainted vessels, a pithos (3.2.7.1), and other, 
smaller examples of indeterminate shape (3.2.7.2).

The imported pottery is discussed in Section 3.3, in connection 
with the evidence from other sites of the Thermaic Gulf, the North Ae-
gean and the Mediterranean. The analysis distinguishes between fine 
wares and transport amphoras. Early Iron Age fine ware imports from 
Attica (3.3.2.1) and the Cyclades (3.3.2.3) are thinly represented, as else-
where in the North Aegean. Euboean imports consist of four skyphoi, 
including the one bearing the inscription of Hakesandros (3.3.2.2). Bird 
kotylai (3.3.2.4.1), Chian chalices (3.3.2.4.2), and banded Ionian cups 
(3.3.2.4.3) are also represented, as is the case in quite a few sites of the 
North Aegean. The most interesting example of the varied Aeolian grey 
ware pieces is Philion’s cup, a deep drinking vessel, perhaps a karchesion 
(3.3.2.5). Lastly, the few pieces of open vessels are of unknown prov-
enance (3.3.2.6).

Transport amphorae are far more numerous than fine wares. A 
Corinthian piece is identified as a forerunner of the type A amphora 
and is dated earlier than the rest of the material, in the first half of the 
8th century (3.3.3.2). Unlike Corinthian amphorae, Attic SOS amphorae 
are widely represented both in the ‘Ypogeio’ of Methone and in other 
sites of the North Aegean. SOS amphorae (3.3.3.3), along with Chian 
ones, further occur in all stratigraphic phases identified. Samian am-
phorae are here distinguished from Milesian ones on the basis of fab-
ric (the two are often paired in the literature on the subject). Samian 
pieces are amply identified in the ‘Ypogeio’ and elsewhere in the North 
Aegean (3.3.3.4). This pattern is markedly different than that seen for 
the Milesian amphorae (3.3.3.5), which appear to be rare throughout 
(an impression partly due to the current state of research). All Chian 
amphorae represented belong to the early type covered in white slip 
(3.3.3.6), but the Lesbian ones (3.3.3.7) conform to two different types: 
a light grey and a dark one. The two types are quite similar in fabric, 
but different in style and technique. Coated amphorae comprise a re-
cently identified type. Although occasionally confused with Laconian, 
the coated amphora is clearly made of a different fabric and also betrays 
differences in style (3.3.3.8). In addition to these well-known and/or 
well-represented types, there are several more (3.3.3.9), which are rep-
resented by one to three pieces and are assigned to previously unknown 
types on the basis of their characteristic fabric and style.

The last part of the ceramic analysis summarizes the basic pat-
terns identified and the various arguments raised (3.4). Section 3.4.2 
reviews the occurrence of graffiti in relation to provenance, shape, deco-
ration and chronology of the pottery discussed. Most of the material oc-
curs on imported ceramics, but there are many pots from the Thermaic 
Gulf which carry marks, including a few with alphabetic ones. This in-
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dicates that Methone was one of the first sites, where the Greek alpha-
bet was employed. Most of the inscriptions, graffiti, and (trade)marks 
occur on transport amphorae and drinking vessels, very few on pouring 
and storage vessels, whereas there are none on cooking wares. Graffiti 
mostly occur on prominent parts of the vase and are mostly unrelated 
to the decoration. The sections which follow assess the contribution 
of the Methone pottery to the discussion of broader issues. It is argued 
(3.4.3) that rich pottery from various parts discovered in the ‘Ypogeio’ 
confirms Plutarch’s testimony for the early foundation of the colony 
at the site. Moreover, this group of pottery calls into question existing 
notions about the non-commercial motivation of colonization in the 
North Aegean and establishes that Methone evolved into a major trad-
ing center, shortly after the establishment of the colony. It is further 
argued that the Methone transport amphorae, which perhaps comprise 
the earliest rich assemblage from anywhere in the Greek world, as well 
as the graffiti they carry, denote systematic trade in subsistence goods 
and attest to the close relation between the introduction of the Greek 
transport amphora and early colonization. Notwithstanding the vicissi-
tudes that pertain to tracing identities in the archaeological record, the 
material in question further suggests that the trade networks, which 
brought the pottery to Methone, involved not only Euboeans, but also 
East Greeks and perhaps even Phoenicians (3.4.4). The locals, probably 
Macedonians, also contributed to these networks, as evidenced in par-
ticular by the pattern of production and distribution of the Thermaic 
Gulf amphorae. All this forcefully demonstrates that Macedonia, and 
the Thermaic Gulf area in particular, did not belong to the periphery 
of the Greek World and that their role was not at all peripheral, as the 
modern literature on early Greek archaeology and history seems to in-
sist (3.4.5), a point further explored in the following chapter.

Chapter 4 addresses the epigraphical and literary issues that arise 
from the inscribed pottery of the ‘Ypogeio’. Both the place, Methone in 
Pieria, and the date, 730–690 BCE, are remarkable. Excavations in the 
north have, so far, yielded hardly anything inscribed, incised, scratched 
or rarely painted that could be dated so early, with the exception of a 
small group from Torone, Karabournaki, and from Krania/Platamon in 
southern Pieria. Moreover, the Methone inscribed pots and potsherds 
comprise a group which should be added to the chronologically and 
contextually comparable assemblages from Lefkandi, Eretria, and Zar-
akes in Euboea; from Oropos and Thebes; from Hymettus and Attica; 
from Pithecussae and Cyme; and last but not least, from Crete, partic-
ularly to the group from Kommos, where a comparable variety of the 
pots’ provenance and of their incised inscriptions, symbols, and (trade)
marks is clearly evident.

The 191 inscribed pottery pieces from Methone are not catego-
rized under the all-encompassing group of graffiti, which usually com-
prises clay (fictilia) and/or household objects (instrumenta domestica), be-
cause the semantics of the term graffiti is more often than not blurred. 
It is argued instead that the Methone group represents such a variety 
that some of the engravings can be interpreted as inscriptions, others 
as (trade)– or potter’s marks, and others as graffiti.

Most of the pieces from Methone are scratched or incised after 
firing, but there are rare instances of marks made before firing. The 
greatest majority of these, 166 pots and potsherds (mostly amphorae 
and sympotic vessels), bear non-alphabetic symbols, marks, graffiti, 
and very few dipinti, most probably signs of ownership and/or trading. 
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Most of these symbols and engravings are simple lines (some of which 
may be random) or simple shapes, such as: ‘cross’, ‘arrow’, ‘�’, ‘Λ’, ‘V’, 
‘grid’, ‘star’ or ‘pentacle’ or ‘klepsydra’, ‘branch’. Three different pots (a 
Thermaic Gulf skyphos Euboean in type, a Chian amphora, and an am-
phora of unknown provenance) bear a composite symbol of astonish-
ingly similar shape of unknown significance, while an incised bird on 
a Corinthianizing kotyle seems to be ‘interacting’ with the schematic 
birds painted on the cup’s metope.

Of the remaining 25 amphorae and sympotic vessels with alpha-
betic signs, 16 bear symbols, marks, and graffiti of one or two letters, 
which most probably denote ownership and/or trading activities. The 
remaining nine, mostly sympotic vessels, bear complete or fragmen-
tary inscriptions, an unexpectedly remarkable group of inscribed pots. 
The text of these inscriptions consists of the owner’s formula, which is 
most common in early Greek inscriptions: a name in the genitive case 
with or without the verb eimi (I am of, belong to, so and so). On a Eu-
boean skyphos, however, after the owner’s formula: “I am of Hakesan-
dros”, an epigram follows which ends in an iambic rhythm: ‘will be de-
prived of his eyes (or money)’. �uite astonishingly, Hakesandros’ text 
seems to be a forerunner of the text on Tataie’s lekythos from Cyme, 
dated to the second quarter of the 7th century BCE, which supplies the 
most probable meaning of the missing part of Hakesandros’ text: “I be-
long to Hakesandros; [whoever steals me from him], will be deprived of 
/ loose his eyes (or money).”

All nine texts inscribed on sympotic pots come from the lower 
layer of the shaft (‘Ypogeio’), hence their chronology in the last thirty 
years or so of the 8th century BCE. Some are incised ‘professionally’ 
and others less so, and all are ownership tags of the familiar formula of 
the speaking object: “I belong to �”, with the verb eimi incised or omit-
ted. Seven of them are incised sinistrorsum and two dextrorsum, a fact 
which implies that in certain areas of the Greek world both directions 
of the alphabet co-existed early on. Because of their brevity, the few let-
ters of each text are not conclusive as to the script, local or imported, of 
the owner/trader or the engraver, except for Hakesandros’ cup, whose 
script, like the pot itself, is most probably Eretrian/Euboean; but even 
this is of little help in identifying the poem’s anonymous composer, 
and perhaps even the owner Hakesandros, whether or not they were 
also from Eretria.

The nine texts from Methone, however, do emphasize one im-
portant and crucial fact, often overlooked in discussions of archaic lo-
cal scripts: although Methone was, according to Plutarch, an Eretrian 
colony where one would expect the Eretrian script to have been used, 
the variety of letter-shapes in these nine texts attests that not all the 
inhabitants of the site were from Eretria/Euboea. It seems that the con-
cept of ‘local script’ cannot be applied to these few texts of Methone, 
perhaps even to all texts incised on portable objects. A re-evaluation is 
in need of a more nuanced approach, particularly for sites at crossroads 
and/or major trading routes (e.g. Kommos and now Methone), where 
inevitably more than one script and more than one dialect would have 
been employed. Finally, as with the majority of early Greek inscrip-
tions, the Methone texts employ the shapes of E for e, ê, ei and O for o, 
ô, ou, but their brevity does not help to identify the spoken dialect, al-
though Ionic is the primary candidate.

Of the nine texts, the mug from Lesbos with the retrograde own-
er’s inscription of Philion, and the inscribed Euboean skyphos of Hake-
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sandros stand out, not only for the professional engraving and their 
script, but most importantly, in the case of Hakesandros’ cup, for the 
text incised on it. Although fragmentary, the text’s ending in an iam-
bic rhythm indicates that the text consisted of the ownership tag in 
prose in the beginning and then of an iambic dimeter or trimeter(?), 
the oldest one attested. The secure restoration of the ending strongly 
suggests that this text, as other early inscriptions on sympotic pots, 
was also composed in a playful manner within a sympotic context. 
Hakesandros’ poetic, but not hexametric, text brings once more to the 
fore the literary beginnings in Greece. Faster than previously thought, 
trade and economic factors facilitated the spread of the alphabet and 
the competence in writing within commercial and sympotic contexts 
that are the beginnings of literacy. And as soon as people learnt the 
alphabet, or simultaneously, they began composing small poems and 
engraving them on sympotic pots, which otherwise would have been 
insignificant objects on a shelf in a storeroom. All these first poetic 
attempts ―from the Dipylon oinochoe and Nestor’s cup to Hakesan-
dros’ cup and Tataie’s lekythos, and notwithstanding different inter-
pretations― all these first fruits of poetry bespeak a playful tone ex-
pected within a sympotic context. Even if they are not the Homeric/
Hesiodic epics, or high lyric poetry, they are oral lyric and sympotic po-
etry, a genre whose written form they presage as if in nascenti and which 
emerges sooner rather than later. Archilochus, traditionally the earli-
est lyric poet together with Callinus of Ephesus sometime between 680 
and 640 BCE celebrated bitterly Paros’ and the other Greeks’ coloniza-
tion of Thasos, which mutatis mutandis is also applicable to Methone: 
the misery of the Panhellenes came together running to Thasos/Methone (fragment 
102 West, apud Strabo 8.6.6 in his discussion of the word Panhellenes).

In the history of Greek archaeology, the excavation of a single 
trench (such as the one of the ‘Ypogeio’) only rarely has had far reach-
ing results and a profound impact on different aspects of an entire pe-
riod. This extraordinary new evidence, Methone’s inscriptions, graf-
fiti/dipinti, and (trade)marks, will undoubtedly contribute decisive-
ly to current discussions about: the Greeks and the Greek language 
in Macedonia; Greek colonization; pottery trade and the early Greek 
transport amphoras; the ‘alphabets’ of Methone and the introduction 
of the alphabet in Greece; the dialect(s) of Methone and the Greek dia-
lects; writing and literacy; trade, the symposium, and other contexts 
for the development of graphê and of literary beginnings. These discus-
sions will commence during the Conference “Panhellenes at Methone: 
graphê in Late Geometric and Protoarchaic Methone, Macedonia (ca 
700 BCE)”, organized by the Centre for the Greek Language in Thessalo-
niki, in June 8–10, 2012.

The last part of the work presents the Catalogue of the 191 in-
cised pottery objects, which are richly illustrated. The pieces are divid-divid-
ed from the earliest to the latest in two large groups which are further 
subdivided by provenance and/or type: the 25 alphabetic inscriptions 
with names or abbreviations of words and letters (nos. 1–25); and the 
166 non-alphabetic marks/symbols and engravings of all kinds (nos. 
26–191). Each entry comprises the archaeological evidence, a detailed 
description of the pottery, and an edition of the inscriptions, marks/
symbols, and graffiti.
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