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ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Η  πρόταση της Επιστημονικής Επιτροπής να πραγματοποιηθεί στον Βόλο 
η ΣΤ" Συνάντηση για την Ελληνιστική Κεραμική ήταν τιμή για τη ΙΓ" 
ΕΠΚΑ, γι’ αυτό και ανταποκριθήκαμε με μεγάλη ευχαρίστηση, παρόλο 

που η διοργάνωση του διεθνούς αυτού Συνεδρίου γίνεται σε μια στιγμή δύσκο
λη για την Εφορεία μας. Το Μουσείο Βόλου βρίσκεται σε διαδικασία επέκτα
σης και το αρχαιολογικό υλικό φυλάσσεται σε μεταλλικά κιβώτια, αφού οι απο
θήκες έχουν κατεδαφιστεί. Δεχθήκαμε την πρόταση αυτή γιατί πιστεύουμε ότι η 
Συνάντηση για την Ελληνιστική Κεραμική είναι ένας καταξιωμένος θεσμός που 
στόχο έχει την προώθηση της μελέτης του ελληνιστικού κόσμου. Το Διεθνές 
Συνέδριο θα δώσει την ευκαιρία στους μελετητές της περιόδου να παρουσιά
σουν σε ένα εξειδικευμένο ακροατήριο το υλικό της Θεσσαλίας και να ανταλ
λάξουν απόψεις, καθώς και να συζητήσουν τα προβλήματα χρονολόγησης του 
υλικού. Στόχος του Συνεδρίου δεν είναι μόνο να παρουσιαστούν οι ομοιότητες 
ή οι ιδιαιτερότητες της θεσσαλικής κεραμικής σε σύγκριση με την κεραμική των 
μεγάλων κέντρων. Κύριος στόχος είναι να κατανοήσουμε καλύτερα τον πολιτι
σμό αυτής της περιόδου και τις μορφές έκφρασής του. Για το σκοπό αυτό στην 
αρχή του Συνεδρίου θα παρουσιαστεί το ιστορικό πλαίσιο της περιόδου, ενώ τις 
επόμενες μέρες της Συνάντησης οι ερευνητές θα ασχοληθούν με εξειδικευμένα 
θέματα.
Το Λεύκωμα με τη συμβολή όλων των συγγραφέων συναδέλφων-αρχαιολόγων 
της Θεσσαλίας αποτελεί ένα χρήσιμο εγχειρίδιο για την ελληνιστική κεραμική 
της Θεσσαλίας, αφού παρουσιάζονται «κλειστά» κεραμικά σύνολα από όλες τις 
περιοχές και αντιπροσωπεύονται όλες οι μεγάλες αρχαίες πόλεις. Στη Θεσσα
λία συμπεριλαμβάνεται και ένα μέρος του νομού Φθιώτιδος, σύμφωνα με την 
αρχαία γεωγραφική κατανομή των διαμερισμάτων του ελληνικού χώρου.
Για την έκδοση του Λευκώματος για την Ελληνιστική Κεραμική από τη Θεσσα
λία συνέβαλαν ουσιαστικά η προϊσταμένη της Διεύθυνσης Δημοσιευμάτων του 
ΤΑΠ κ. Ευαγγελία Κυπραίου, η κ. Ντιάνα Ζαφειροπούλου, που επιμελήθηκε 
τα κείμενα, και η κ. Ρούλα Γιαννουλάκη, που είχε την καλλιτεχνική επιμέλεια, 
προς τις οποίες εκφράζουμε θερμές ευχαριστίες.
Ευχαριστίες οφείλονται και στα μέλη της Επιστημονικής Επιτροπής για τις υπο
δείξεις τους στην τελική διαμόρφωση των κειμένων. Τη μακέτα της αφίσας, το 
πρόγραμμα, το έντυπο των περιλήψεων και όλες τις λεπτομέρειες της οργάνω
σης της Συνάντησης ανέλαβε η Οργανωτική Επιτροπή της ΙΓ' ΕΠΚΑ μαζί με 
την τοπογράφο μηχανικό της Εφορείας κ. Θάλεια Μακρή-Σκοτεινιώτη. Όλους 
τους ευχαριστούμε θερμά.
Ιδιαίτερες ευχαριστίες οφείλουμε στο Υπουργείο Πολιτισμού και στο Διοικητι
κό Συμβούλιο του Ταμείου Αρχαιολογικοί Πόρων για τη χρηματοδότηση· 
χωρίς τη συμβολή τους το Διεθνές Συνέδριο, αλλά και η παρούσα έκδοση, δεν 
θα ήταν δυνατό να πραγματοποιηθούν.
Τέλος, θερμές ευχαριστίες οφείλουμε στο Δήμο Βόλου για τη φιλοξενία του και 
για την παραχώρηση του κτιρίου Σπίρερ για τις εργασίες του Συνεδρίου, στη 
Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Μαγνησίας, στο Δήμο Φερών, στην κοινότητα 
Μακρυνίτσας, στο Δήμο Κάμπου και στο Δήμο Ιτάμου, για τη φιλοξενία των 
ομιλητών.

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΔΡΥΜΗ-ΣΙΣΜΑΝΗ
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Η ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΟΧΗ

Α. Το ιστορικό πλαίσιο

Ο ι εξελίξεις του Γ' Ιερού πολέμου και η πρόσκληση των Αλευαδών της Λάρισας προς τον 
Φίλιππο Β" έφεραν το μακεδόνα βασιλιά προς Νότο, δίνοντάς του τη δυνατότητα να ανα- 
δείξει για πρώτη φορά τη μακεδονική δύναμη σε μια από τις μεγαλύτερες στρατιωτικές 

δυνάμεις της Ελλάδας προλειαίνοντας το έδαφος για την πλήρη επικράτηση των Μακεδόνων σε 
ολόκληρη την ελλαδική χερσόνησο και αργότερα, με τον Αλέξανδρο, σε ολόκληρη την ανατολική 
Μεσόγειο και την ενδοχώρα της μέχρι τον Ινδικό ωκεανό.
Στη Θεσσαλία ο Φίλιππος αναλαμβάνοντας την αρχιστρατηγία των θεσσαλικών στρατευμάτων 
το 352 π.Χ. και εδραιώνοντας τη θέση του μετά τη νίκη κατά των Φωκέων στο Κρόκιον πεδίον, 
καταλύει την τυραννίδα του Λυκόφρονα και του Πειθολάου στις Φερές αφήνοντας την πόλη να 
επιλέξει ανάμεσα στην αυτονομία της ή την ένταξή της στο θεσσαλικό Κοινό. Καταστρέφει την 
Τρίκκη και τη Φαρκαδόνα που βρισκόταν σε πόλεμο με την Πέλιννα, ενώ την ίδια περίοδο 
καταλύεται και η τυραννίδα στην Κραννώνα. Αποσπά από το θεσσαλικό Κοινό την Περ(ρ)αιβία 
και τη Μαγνησία, εγκαθιστά μακεδονικές φρουρές στις Παγασές και σε οχυρές θέσεις στη 
Μαγνησία, και στέλνει μακεδόνες αποίκους στους Γόμφους, που έγινε πόλη ανεξάρτητη με το 
όνομα Φιλιππόπολις. Η είσπραξη φόρων από τα θεσσαλικό λιμάνια και τις αγορές και η παρου
σία των μακεδονικών φρουρών συνετέλεσε στη δημιουργία κατά τα επόμενα χρόνια ενός αντιφι- 
λιππικού ρεύματος σε αρκετές θεσσαλικές πόλεις, προς αντιμετώπιση του οποίου ο Φίλιππος 
άλλοτε ενήργησε κατασταλτικά και άλλοτε έδωσε υποσχέσεις.
Με το τέλος του Γ" Ιερού πολέμου (346 π.Χ.) η απομάκρυνση των μακεδονικών φρουρών από τη 
Μαγνησία, η παραχώρηση στους Θεσσαλούς της νοτιότερης περιοχής έως τις Θερμοπύλες και η 
άσκηση ήπιας πολιτικής του Φιλίππου προς τους Θεσσαλούς έδωσαν τα περιθώρια δημιουργίας 
νέων τυραννιών στις Φερές αλλά και στη Λάρισα με το «μεσίδιο άρχοντα» Σίμο (345 π.Χ.), αυτή 
τη φορά μάλιστα με την ενθάρρυνση των Αλευαδών.
Προς αντιμετώπιση της κατάστασης αυτής ο Φίλιππος επενέβη ως ελευθερωτής εναντίον όλων 
των τυραννικών καθεστώτων εξορίζοντας τους τυράννους και όσους τους υποστήριζαν. 
Απέσπασε από την επικυριαρχία των Θεσσαλών τους Μάγνητες, τους Αχαιούς, τους Μαλιείς, 
τους Οιταίους, τους Αινιάνες και τους Δόλοπες. Παράλληλα εγκατέστησε εκ νέου μακεδονική 
φρουρά στις Φερές και στις πόλεις κυβερνήσεις με πρόσωπα της απολύτου εμπιστοσύνης του. 
Τέλος το 342 π.Χ., χωρίς να ενσωματώσει τη Θεσσαλία στο μακεδονικό βασίλειο, ο Φίλιππος 
υποχρέωσε τους Θεσσαλούς να τον εκλέξουν άρχοντα του Κοινού τους, νομιμοποιώντας με τον 
τρόπο αυτό τις επεμβάσεις του στις θεσσαλικές υποθέσεις και ελέγχοντας απόλυτα τις ψήφους 
τους στην Αμφικτυονία.
Η είδηση του θανάτου του Φιλίππου στις Αιγές δημιούργησε ελπίδες σε πολλές πόλεις για την 
αποτίναξη της μακεδονικής κυριαρχίας. Στη Θεσσαλία παρατηρήθηκαν σημαντικές αντιδράσεις 
και οι φιλομακεδονικές κυβερνήσεις έχασαν την εξουσία τους. Η άμεση και αποφασιστική 
στάση του Αλεξάνδρου Τ', που διαδέχθηκε τον πατέρα του Φίλιππο (336 π.Χ.), έφερε για το 
μακεδόνα βασιλιά τα επιθυμητά αποτελέσματα. Ο Αλέξανδρος εισήλθε στη Θεσσαλία από μια 
διάβαση της Όσσας αποφεύγοντας τους Θεσσαλούς που φύλαγαν τα Τέμπη. Κάλεσε τους θεσ
σαλούς ευγενείς, οι οποίοι ήταν φίλοι του Φιλίππου και είχαν ήδη παραγκωνιστεί, να θυμηθούν 
τη μεταξύ τους συγγένεια, αφού προέρχονταν από τον Ηρακλή, την κοινή τους καταγωγή από 
τον Αχιλλέα και αναφέρθηκε στην ήπια πολιτική του πατέρα του απέναντι τους και στην απομά
κρυνση των τυράννων από τις Φερές. Οι Θεσσαλοί τον αναγνώρισαν άρχοντα του Κοινού τους, 
όπως και τον Φίλιππο, και «ηγεμόνα» της Συμμαχίας της Κορίνθου. Το παράδειγμα των Θεσσα
λών ακολούθησαν οι Μαλιείς και άλλα φύλα βόρεια των Θερμοπυλών, πράγμα που διευκόλυνε
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τον Αλέξανδρο να φθάσει γρήγορα στις Θερμοπύλες, όπου αναγνωρίστηκε από το συνέδριο των 
Αμφικτυόνων ηγεμόνας των Ελλήνων.
Μετά τη διάβαση του Αλεξάνδρου διά μέσου της Θεσσαλίας, με σταθμούς το Αιγίνιον και την 
Πέλιννα, προχωρώντας νοτιότερα με σκοπό να υποτάξει την επαναστάτημένη πόλη των Θηβών 
(335 π.Χ.), η Θεσσαλία συμμετέχει στη μεγάλη εκστρατεία του Αλεξάνδρου στην Ασία (334 
π.Χ.) με 1.800 ιππείς.
Ο θάνατος του Αλεξάνδρου το 323 π.Χ. ξεσήκωσε και πάλι τις ελληνικές πόλεις, που με πρωτεργά- 
τιδα την Αθήνα συνήψαν συμμαχία εναντίον των Μακεδόνων. Οι Θεσσαλοί, εκτός της Πέλιννας, 
συμμετείχαν στη συμμαχία των Ελλήνων μετά από κάποιους ενδοιασμούς. Στο θεσσαλικό ιππικό 
οφειλόταν η επιτυχία των συμμάχων στην πρώτη φάση του Λαμιακού πολέμου (322 π.Χ.). Η ενί
σχυση όμως των μακεδονικών δυνάμεων του Αντιπάτρου με εκείνες του Κρατερού και η μεταφορά 
του πολέμου στη Θεσσαλία κατέληξε στη νίκη των Μακεδόνων στη μάχη της Κραννώνος και στην 
οριστική διάλυση της συμμαχίας. Η κατάληψη ορισμένων θεσσαλικών πόλεων από τον Αντίπατρο 
ήταν αρκετή για να επιβάλει όλους τους όρους του κατά τις διαπραγματεύσεις της ειρήνης.
Μία από τις σημαντικότερες για τη Θεσσαλία πράξεις κατά την περίοδο της διεκδίκησης του 
μακεδονικού θρόνου από τους διαδόχους του Αλεξάνδρου ήταν η ίδρυση από τον Δημήτριο 
Πολιορκητή της Δημητριάδος (294-292 π.Χ.) στη θέση των Παγασών, παλαιού επινείου των 
Φερών. Η πόλη ιδρύθηκε με συνοικισμό όλων σχεδόν των πόλεων της Μαγνησίας (γνωρίζουμε 
τα ονόματα δεκαπέντε πόλεων) και ουσιαστικά ήλεγχε ολόκληρη τη Μαγνησία και τα Τέμπη. 
Είχε βασιλικά ανάκτορα και λιμάνι για τον πολεμικό στόλο των Μακεδόνων. Αργότερα, ο 
Αντίγονος Γονατάς, γιος του Δημητρίου, έφερε στη Δημητριάδα τα οστά του πατέρα του και τα 
έθαψε στο ηρώο των αρχηγετών της πόλης. Η Δημητριάς εξελίχθηκε κατά το 2ο αι. π.Χ. σε 
κοσμοπολίτικο κέντρο, όπου ζούσαν ξένοι από πολλά μέρη του αρχαίου κόσμου.
Μετά από ένα σύντομο χρονικό διάστημα, οπότε η Θεσσαλία κατακτάται από τον Λυσίμαχο 
(285 π.Χ.), ο Αντίγονος Γονατάς, που διατήρησε στην κατοχή του τη Δημητριάδα, γίνεται βασι
λιάς της Μακεδονίας το 279 π.Χ. Το ίδιο έτος, λίγους μήνες πριν, η Θεσσαλία και η Μακεδονία 
είχαν υποστεί τις επιπτώσεις της διέλευσης των Γαλατών που κινήθηκαν προς τη Θράκη. Η επι
δρομή των Γαλατιύν στην ελληνική χερσόνησο σηματοδότησε την κυριαρχία των Αιτωλών στη 
Δελφική Αμφικτυονία (277 π.Χ.) και την ενεργότερη ανάμειξή τους στις θεσσαλικές υποθέσεις 
τα επόμενα χρόνια. Η πλήρης επικράτηση του Αντιγόνου Γόνατά στη Θεσσαλία επιτυγχάνεται 
το 276 π.Χ. με κάποια προσωρινά προβλήματα, όταν το 275/4 π.Χ. το μεγαλύτερο μέρος της 
Μακεδονίας και η Θεσσαλία περιήλθαν στην κυριαρχία του Πύρρου.
Η Θεσσαλία κάτω από την κυριαρχία του Αντιγόνου Γόνατά επανήλθε στο καθεστώς που είχε 
καθιερώσει ο Φίλιππος Βλ Οι πόλεις δεν έχασαν την αυτονομία τους, αλλά ο μακεδόνας βασι
λιάς ασκούσε την ύψιστη εξουσία του ηγεμόνα των Θεσσαλών.
Η αύξηση των ψήφων των Αιτωλών στη Δελφική Αμφικτυονία, από 11 σε 14, τη χρονιά του 
θανάτου του Δημητρίου Β' και της ανόδου στο θρόνο της Μακεδονίας του Αντιγόνου Δώσωνα 
(229 π.Χ.) κάνει πολύ πιθανή την υπόθεση των ιστορικών ότι είτε ολόκληρη η Θεσσαλία απο- 
σκίρτησε από τη μακεδονική κυριαρχία είτε ότι οι Αιτωλοί έγιναν κύριοι της Θεσσαλιώτιδος, της 
Εστιαιώτιδος και της Περ(ρ)αιβίας και οι ψήφοι των περιοχών αυτών προστέθηκαν σε εκείνες 
των Αιτωλών. Η νίκη του Αντιγόνου Δώσωνα κατά των Αιτωλών το 228 π.Χ. είχε ως αποτέλεσμα 
την επιστροφή της Θεσσαλίας υπό τη μακεδονική κυριαρχία (εκτός πιθανώς της Αχάί'ας Φθιώτι- 
δος), ενώ η διατήρηση των θεσσαλικών ψήφων από τους Αιτωλούς είναι πιθανό να οφειλόταν 
στους φιλοαιτωλούς θεσσαλούς εξόριστους.
Η άνοδος του Φιλίππου Ε' στο θρόνο της Μακεδονίας το 221 π.Χ. αποτελεί για τη Θεσσαλία την 
έναρξη μιας μακράς περιόδου πολεμικών συγκρούσεων στο έδαφος της μεταξύ των αιτωλικών 
και των μακεδονικών δυνάμεων αρχικά, έως την πλήρη επικράτηση των Ρωμαίων. Οι συνέπειες 
των πολεμικών αυτών επιχειρήσεων ήταν ολέθριες για τις θεσσαλικές πόλεις από τις οποίες 
άλλες πολιορκήθηκαν και καταλήφθηκαν και σε ορισμένες περιπτώσεις καταστράφηκαν από τις 
αντιμαχόμενες δυνάμεις.
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Η επιδρομή των Αιτωλών στη Θεσσαλία και το Δίον (219 π.Χ.) και η διαρκής αιτωλική απειλή 
εναντίον της Δημητριάδος με την κατοχή των Φθιωτίδων Θηβών οδήγησε τον Φίλιππο (217 π.Χ.) 
στην πολιορκία, την κατάληψη και τον εξανδραποδισμό των κατοίκων της πόλης, καθώς και την 
ταυτόχρονη δημιουργία στην ίδια θέση μιας αποικίας με το όνομα Φιλιππόπολις.
Με το τέλος του Α' Μακεδονικού πολέμου (ειρήνη της Φοινίκης, 205 π.Χ.), ο Φίλιππος Ε ' μπό
ρεσε να επιβάλει τους όρους του και να ανακτήσει όλες τις περιοχές της Θεσσαλίας, μέρος των 
οποίων κατείχαν προηγουμένως οι Αιτωλοί.
Το 199 π.Χ. ο βασιλιάς των Αθαμάνων Αμύνανδρος, αφού είχε εγκαταλείψει την πρόσφατη 
φιλία του με τον Φίλιππο Ε', μαζί με τους Αιτωλούς κατέστρεψε το Κερκίνιον κοντά στη λίμνη 
Βοιβηίδα και τις Χυρετίες στην Περ(ρ)αιβία, ενώ) η Μάλλοια παραδόθηκε μόνη της. Η άμεση 
αντίδραση του Φιλίππου Ε' έφερε αποτελέσματα, αφού μετά μια νίκη του επί των Αιτωλιόν 
κοντά στη Φαρκαδόνα, τα εχθρικά στρατεύματα αποσύρθηκαν από τη Θεσσαλία. Ο μακεδόνας 
βασιλιάς μετά από μια αποτυχημένη προσπάθεια να καταλάβει με πολιορκητικές μηχανές τους 
Θαυμακούς αναχώρησε για τη Μακεδονία.
Οι εχθροπραξίες της επόμενης χρονιάς μεταξύ του Φιλίππου Ε' και τιυν ρωμαϊκοόν στρατευμά
των υπό τον Φλαμινίνο ήταν καθοριστικές για την τελική έκβαση του Β' Μακεδονικού πολέμου 
με την ήττα του Φιλίππου στις Κυνός Κεφαλές.
Το 198 π.Χ. η ήττα του Φιλίππου Ε" από τον Φλαμινίνο στον A ojo ποταμό οδήγησε το μακεδόνα 
βασιλιά σε υποχώρηση διά μέσου της Θεσσαλίας. Η τακτική της καμένης γης που ακολούθησε ο 
Φίλιππος Ε' είχε ως αποτέλεσμα την ολοκληρωτική καταστροφή των Θεσσαλικών πόλεων Φακίου, 
Πειρασίας, Ευυδρίου, Ερέτριας και Παλαιοφαρσάλου, ενώ οι κάτοικοί τους εκδιώχθηκαν από τις 
εστίες τους. Από τις Φερές, των οποίων τις πύλες βρήκε κλειστές, αναχοορησε για τη Μακεδονία 
διά μέσου της Αάρισας και των Τεμπών. Στο πέρασμά του από τη Θεσσαλία άφησε μακεδονική 
φρουρά 2.000 στρατιωτών στη Φαλώρεια και πιθανώς στο Αιγίνιον.
Η είδηση της ήττας του Φιλίππου Ε" στον Αώο διήγειρε τους Αιτωλούς να δραστηριοποιηθούν και 
με ένα ευέλικτο απόσπασμα μέσα σε λίγες ημέρες ξεκινώντας από τη Μακρακώμη έφθασαν 
μέχρι τη Μητρόπολη, λεηλατιόντας στο πέρασμά τους κάθε πόλη και κώμη που συναντούσαν. Οι 
μόνες πόλεις που απέκρουσαν τους Αιτωλούς ήταν η Μητρόπολη και η Καλλίθηρα.
Μετά τη μάχη στον Αώο ο Φλαμινίνος συναντήθηκε με το βασιλιά της Αθαμανίας Αμύνανδρο, ο 
οποίος είχε εν τω μεταξύ καταλάβει τους Γόμφους και είχε περιλάβει στο στρατό του μεγάλο 
αριθμό ηπειρωτών στρατιωτών. Ο ρωμαίος στρατηγός εισβάλλοντας στη Θεσσαλία κατέλαβε, 
λεηλάτησε και έκαψε τη Φαλώρεια, εν<ύ το Αιγίνιον δεν το πείραξε. Στο Αιγίνιον δέχθηκε πρέ
σβεις από τη Μητρόπολη και το Κιέριον, οι οποίοι του ανακοίνωσαν την υποταγή των πόλεοόν 
τους. Στη συνέχεια, αφού έκανε ένα σταθμό στους Γόμφους αναμένοντας στρατιωτικά εφόδια, 
κατευθύνθηκε στον Άτραγα τον οποίο κατέλαβε μετά από πολιορκία και γενναία άμυνα της εκεί 
μακεδονικής φρουράς.
Η χωρίς ουσιαστικά αποτελέσματα διάσκεψη του Φλαμινίνου, των Αιτωλών και του Αμυνάνδρου 
με τον Φίλιππο Ε' στη Νίκαια και το Θρόνιον της Λοκρίδος (198 π.Χ.) κατέστησε σαφές ότι οι 
διαφορές των θέσεων τιον αντιπάλων θα λύνονταν μόνο με πολεμική αναμέτρηση.
Την άνοιξη του 197 π.Χ. τα στρατεύματα του Φλαμινίνου κινήθηκαν προς τις Φθιώτιδες Θήβες 
με σκοπό να τις καταλάβουν και να απειλήσουν άμεσα τη Δημητριάδα. Ο Φίλιππος στο μεταξύ 
κινήθηκε γρήγορα προς την περιοχή των Φεριύν. Αφού για μερικές ημέρες τα αντίπαλα στρατεύ
ματα κινήθηκαν μεταξύ Φεριόν και Σκοτούσας χωρίς να συγκρουστούν, δίνοντας συγχρόνως 
μαθήματα τακτικών κινήσεων, τελικά αντιπαρατάχθηκαν στη λοφώδη περιοχή των Κυνός 
Κεφαλών. Η μάχη, αρχικά αμφίρροπη, κατέληξε σε μεγάλη νίκη του Φλαμινίνου που ανάγκασε 
τον Φίλιππο να οδηγήσει τους υπόλοιπους στρατιώτες του προς τα Τέμπη. Οι Αιτοολοί εισέβαλαν 
προποι στο στρατόπεδο των Μακεδόνιυν και το λεηλάτησαν. Ο Φλαμινίνος μόλις είχε φθάσει 
στη Αάρισα, όταν δέχθηκε απεσταλμένους του Φιλίππου που του ζήτησαν την άδεια να θάψουν 
τους νεκρούς και του ανακοίνωσαν ότι ο μακεδόνας βασιλιάς ήταν έτοιμος να συζητήσει για τη 
σύναψη ειρήνης. Ο Φλαμινίνος έκανε δεκτά και τα δύο αιτήματα.
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Μετά τη μάχη στις Κυνός Κεφαλές οι Ρωμαίοι επέβαλαν τους όρους τους στην οργάνωση των 
ελληνικών κρατών, όπως φάνηκε με τη διακήρυξη της ελευθερίας των Ελλήνων στα "Ισθμια το 
196 π.Χ., σύμφωνα με την οποία αποχωρίστηκε η Περ(ρ)αιβία και η Μαγνησία από την ανεξάρ
τητη Θεσσαλία, σχηματίζοντας τρία ξεχωριστά Κοινά, των Περ(ρ)αιβών, των Μαγνήτων και των 
Θεσσαλών, τα οποία κόβουν δικά τους νομίσματα. Η Δολοπία έμεινε ανεξάρτητη, αλλά προσχώ
ρησε στην Αιτωλική πλέον Συμπολιτεία. Η Αχαΐα Φθιώτις παρέμεινε ως ένα μέρος της Θεσσα
λίας με την εξαίρεση των Φθιωτίδων Θηβών και της Φαρσάλου, η τύχη των οποίων θα καθοριζό
ταν από τη Σύγκλητο. Το 194 π.Χ. ο Φλαμινίνος περιοδεύει στη Δημητριάδα και τη Θεσσαλία, 
όπου διώχνει τα φιλομακεδονικά στοιχεία και εγκαθιστά ολιγαρχικές κυβερνήσεις.
Οι Αιτωλοί, δυσάρεστημένοι από το περιεχόμενο της διακήρυξης και μη έχοντας κερδίσει τα 
αναμενόμενα, αποφασίζουν το 193 π.Χ. να στραφούν κατά των Ρωμαίων και να καλέσουν στην 
Ελλάδα τον Αντίοχο Γ' της Συρίας. Ο Αντίοχος έρχεται στη Θεσσαλία το 192 π.Χ. και με τη βοή
θεια των Αιτωλών και του Αμυνάνδρου της Αθαμανίας, αφού έγινε κύριος της Δημητριάδος, 
κερδίζει χωρίς αντίσταση τη μία πόλη μετά την άλλη στο εσωτερικό της Θεσσαλίας. Το 191 π.Χ. 
ο Φίλιππος Ε" μαζί με τους Ρωμαίους επεμβαίνουν με επιτυχία και καταλαμβάνουν το Φάκιον, 
τη Φαϋττό και τον Άτραγα και στην περιοχή της Περ(ρ)αιβίας τις Χυρετίες και το Ερικείνιον. 
Ακόμη, περιέρχονται στις συνασπισμένες δυνάμεις των Ρωμαίων και των Μακεδόνων το Αιγί- 
νιον, οι Γόμφοι, η Τρίκκη, η Σιλάνα, η Μάλλοια, η Μελίβοια, η Φαλώρεια, το Πελινναίον και το 
Λιμναίον, καθώς επίσης η Πρόερνα και οι Θαυμακοί. Τέλος, παραδόθηκαν το Κιέριον, η 
Μητρόπολη, η Φάρσαλος, η Σκοτούσα και οι Φερές. Ο Φίλιππος κατέλαβε την Αθαμανία και ο 
Αμύνανδρος διέφυγε στην Αμβρακία. Με το τέλος του Αντιοχικού πολέμου, στη μάχη των Θερ
μοπυλών, ο Φίλιππος Ε" επιστρέφοντας προς τη Δημητριάδα κατέλαβε αρκετές παραλιακές 
πόλεις και έγινε κύριος της εγκαταλελειμμένης από τους «Σύρους» και τους Αιτωλούς Δημητριά
δος. Ο Μαγνητάρχης Ευρύλοχος προτίμησε να αυτοκτονήσει παρά να παραδοθεί στον Φίλιππο. 
Ο μακεδόνας βασιλιάς προχώρησε στη συνέχεια προς τη Δολοπία και αργότερα στην Περ(ρ)αι- 
βία, όπου κατέλαβε τις λίγες πόλεις που κρατούσαν ακόμη οι Αιτωλοί.
Τα μεγάλα κέρδη του Φιλίππου Ε" μέσα στη Θεσσαλία, μετά το τέλος του Αντιοχικού πολέμου, 
οδήγησαν τους Θεσσαλούς σε συμμαχία με τον Ευμένη Β" της Περγάμου και το χειμώνα του 
186/5 π.Χ. απέστειλαν πρέσβεις στη Ρώμη μαζί με τους Περγαμηνούς, τους Περ(ρ)αιβούς, τους 
Αθαμάνες για να διαμαρτυρηθούν για τις αρπαγές εδαφών τους από τον Φίλιππο. Η Ρώμη έστει
λε μια επιτροπή συγκλητικών που συναντήθηκαν στα Τέμπη με τον Φίλιππο το 185 π.Χ. Οι 
ρωμαίοι επίτροποι απαίτησαν από το μακεδόνα βασιλιά να περιοριστεί στα αρχαία σύνορα της 
Μακεδονίας, απαίτηση που δεν εφαρμόστηκε εξ ολοκλήρου, αφού ο Φίλιππος παρέμεινε στη 
Δημητριάδα και σε ορισμένες άλλες οχυρές θέσεις της Μαγνησίας και κράτησε μέρος της Δολο- 
πίας και της Αχάίας Φθιώτιδος.
Μετά το θάνατο του Φιλίππου Ε" (179 π.Χ.) η Ρώμη στέλνει και στη Θεσσαλία δύο επιτροπές 
συγκλητικών (173 και 172 π.Χ.), οι οποίοι ασχολούνται με την επίλυση συνοριακών διαφορών 
μεταξύ των πόλεων απομακρύνοντας έτσι τον κίνδυνο εμφύλιων συρράξεων και αναθερμαίνο- 
ντας ταυτόχρονα τον αντιμακεδονικό ζήλο. Αποτέλεσμα των διπλωματικών αυτών ενεργειών της 
Ρώμης ήταν η συνάντηση του Περσέως και του Q. Marcius Philippus το 172 π.Χ.
Η τελική σύγκρουση της Ρώμης με τον Περσέα στη μάχη της Πύδνας (168 π.Χ.) είχε ως αποτέλε
σμα να αποκτήσει η Θεσσαλία και πάλι ορισμένα από τα τμήματά της που κατείχε ο Περσέας, η 
Μαγνησία να ξαναβρεί την ελευθερία της γύρω από τη Δημητριάδα και η Δολοπία, της οποίας η 
επανάσταση κατεστάλη το 174 π.Χ., να ανακτήσει την ελευθερία της.
Μετά το τέλος του Αχαϊκού πολέμου (146 π.Χ.), που σηματοδότησε την εδραίωση της ρωμαϊκής 
κυριαρχίας στην ελληνική χερσόνησο, οι Θεσσαλοί έλαβαν ως αμοιβή από τους Ρωμαίους, για 
την ουδέτερη στάση που τήρησαν, την ενσωμάτωση της Περ(ρ)αιβίας.
Κατά τον Α" Μιθριδατικό πόλεμο (88-85 π.Χ.), ο Μητροφάνης, ναύαρχος του βασιλιά του 
Πόντου Μιθριδάτη ΣΤ", καταστρέφει τη Μαγνησία και τη Δημητριάδα. Σε σχέση με το περιστα
τικό αυτό έχει υποστηριχθεί τελευταία ότι οι Δημητριείς για να αντιμετωπίσουν την επιδρομή
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αυτή έσπευσαν να επισκευάσουν βιαστικά τα τείχη της πόλης χρησιμοποιώντας ως οικοδομικό 
υλικό τις γραπτές επιτύμβιες στήλες του νότιου νεκροταφείου της Δημητριάδος, οι οποίες βρέθη
καν από τον Α. Αρβανιτόπουλο κατά την ανασκαφή των πύργων του τείχους της αρχαίας πόλης. 
Με την άφιξη του Σύλλα προς αντιμετώπιση της κατάστασης (87 π.Χ.), η Θεσσαλία αναγκάστηκε 
να συνεισφέρει στο ρωμαϊκό στρατό χρήματα, εφόδια αλλά και άνδρες. Μετά το τέλος του πολέ
μου η Θεσσαλία υπήχθη κατά πάσα πιθανότητα στη διοίκηση της επαρχίας της Μακεδονίας και 
επεβλήθη φόρος στις πόλεις της. Η Μαγνησία μάλλον έμεινε εκτός επαρχίας και οι πόλεις του 
Κοινού διατήρησαν την αυτονομία τους.
Πολεμικές επιχειρήσεις διεξήχθησαν στο έδαφος της Θεσσαλίας κατά τη διάρκεια του ρωμαϊκού 
εμφύλιου πολέμου. Το 48 π.Χ. και ενώ οι αρχές του Κοινού των Θεσσαλών είχαν αποφασίσει ότι 
οι θεσσαλικές πόλεις θα βρίσκονταν με το μέρος του Πομπηίου, ο οποίος είχε ήδη στρατολογή
σει θεσσαλούς στρατιώτες και ιππείς, ο Ιούλιος Καίσαρ εισβάλλει στη Θεσσαλία και πολιορκεί 
τους Γόμφους. Η πόλη, πιστή στην απόφαση του θεσσαλικού Κοινού, αντιστάθηκε σθεναρά στην 
πολιορκία, όχι όμως για πολύ. Σε μερικές ημέρες η πόλη καταλαμβάνεται και λεηλατείται. Η γει
τονική πόλη της Μητρόπολης μαθαίνοντας το πάθημα των Γομφέων, υποδέχεται με ανοικτές 
πύλες τον Καίσαρα. Η μία μετά την άλλη οι θεσσαλικές πόλεις προσχώρησαν στον Καίσαρα. 
Μετά τη μάχη των Φαρσάλων, που έκρινε το αποτέλεσμα του πολέμου ανάμεσα στον Καίσαρα 
και τον Πομπήιο, ο Καίσαρ ως νικητής άφησε ελεύθερους τους Θεσσαλούς και παραχώρησε 
ατέλεια στις πόλεις τους.
Με την έναρξη των αυτοκρατορικών χρόνων (27 π.Χ.) και τις διοικητικές μεταρρυθμίσεις του 
Αυγούστου η Θεσσαλία υπάγεται στην επαρχία της Αχαΐας.

ΜΠΑΜΠΗΣ Γ. ΙΝΤΖΕΣΙΛΟΓΛΟΥ
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Β. Η κεραμική

Μ έσα στο γενικό ιστορικό πλαίσιο της Θεσσαλίας κατά την ελληνιστική εποχή οι 
υπόλοιπες δραστηριότητες του δημόσιου και ιδαυτικοΰ βίου ακολουθουν πορεία 
παράλληλη με εκείνη των άλλων περιοχών του ελληνιστικού κόσμου. Προσπάθειες για 

μερική σύνθεση κάποιων ανασκαφικοόν δεδομένοι έχουν ήδη γίνει, αυτές αφορούν όμως 
συγκεκριμένες πόλεις ή μνημεία, όπως τη Δημητριάδα και το ανάκτορό της, την Άλο, τις Φερές, 
την «Καλλίθηρα». Εν τω μεταξύ άφθονα νέα στοιχεία και υλικό έρχονται συνεχώς στο φως 
σε όλες σχεδόν τις περιοχές της Θεσσαλίας με τις σωστικές ανασκαφές της τελευταίας 
εικοσιπενταετίας, αλλά έως τώρα παραμένουν αποσπασματικά καταχωρημένα κυρίως στα 
Χρονικά του Αρχαιολογικού Δελτίου1 και αναμένουν την ένταξή τους σε μια ευρύτερη συνθετική 
μελέτη.
Την πολυπληθέστερη κατηγορία υλικού από τη Θεσσαλία της ελληνιστικής εποχής αποτελεί η 

κεραμική, ένα πανόραμα της οποίας παρέχει το παρόν Λεύκωμα, με αντιπροσωπευτικά 
δείγματα από τις πιο σημαντικές πόλεις των τεσσάριον τετράδων, δηλαδή τοτν κυρίων περιοχών 
των Θεσσαλατν: της Πελασγιώτιδος, της Φθιώτιδος, της Θεσσαλιοτπδος, της Εστιαιώτιδος, αλλά 
και τυον περίοικων, όπως της Μαγνησίας, της Αχαΐας Φθιοότιδος, της Αθαμανίας, της Μαλίδος. 
Έως τώρα οι γνώσεις μας για την παραγωγή, τη χρήση και τη χρονολόγηση της θεσσαλικής 

ελληνιστικής κεραμικής ήταν περιορισμένες. Πρωτοπόρος και μοναδικός για μισό και πλέον 
αιώνα μελετητής της υπήρξε ο Α.Σ. Αρβανιτόπουλος, ο οποίος δημοσίευσε το 1910 σύνολο 
«ομηρικών» σκύφων, ευρήματα των ανασκαφών στην αρχαία πόλη των Φθιωτίδων Θηβών2.
Το ελληνογερμανικό πρόγραμμα των συστηματικών ανασκαφών στο ανάκτορο της Δημητριάδος 
κατά τη δεκαετία του 1970 έφερε στο φως μικρά σύνολα, αντιπροσωπευτικά ορισμένων κατη
γοριών ελληνιστικής κεραμικής, που εντάσσονταν μέσα στα χρονικά πλαίσια της λειτουργίας του 
ανακτόρου κατά το τελευταίο τέταρτο του 3ου και κατά το α ' μισό του 2ου αι. π.Χ. και πρό- 
σφεραν ένα προπο χρονολογικό σημείο αναφοράς για τη θεσσαλική κεραμική αυτής της εποχής3. 
Παράλληλα, μελετήθηκε πιο συστηματικά η κατηγορία των «ομηρικοον» σκύφων και στη μελέτη 
αυτή συμπεριελήφθησαν παραδείγματα από την περιοχή του Παγασητικού κόλπου, που 
θεωρήθηκαν τότε προϊόντα μακεδονικών εργαστηρίων ή με εμφανή την επίδραση μακεδονικών 
προτύπων4.
Κατά τις δεκαετίες του 1970 και του 1980 οι συστηματικές ανασκαφές και έρευνες της Ολλανδι
κής Αρχαιολογικής Σχολής στην ελληνιστική πόλη της Άλου έφεραν στο φως οικιστικά σύνολα 
που απέδωσαν μεταξύ άλλων και κεραμική, που μπορούσε να ενταχθεί μέσα στα χρονικά 
πλαίσια της ζωής της πόλης, στον 3ο αι. π.Χ.λ
Από τις αρχές της δεκαετίας του 1980 η αρχαία πόλη των Φεροόν προστίθεται στη βιβλιογραφία 
που αφορά τη θεσσαλική ελληνιστική κεραμική με σειρά μελετών, οι πρώτες από τις οποίες 
παρουσίαζαν «ομηρικούς» και γενικότερα ανάγλυφους σκύφους, προϊόντα ασφαλώς τοπικών 
εργαστηρίων, αφού βρέθηκαν και μήτρες για την κατασκευή τους6. Ιδιαίτερα σημαντικό στοιχείο 
για την αναγνοίριση της τοπικής κεραμικής παραγωγής υπήρξε ο εντοπισμός της «Συνοικίας των 
Κεραμέων» της πόλης κατά την ελληνιστική εποχή και η ανασκαφή ορισμένων δραστήριων, 
όπως διαπιστοιθηκε, κεραμικών εργαστηρίων7. Τα εργαστήρια αυτά, αλλά και άλλα ανασκαφικά 
σύνολα, απέδωσαν υλικό που αποτέλεσε τη βάση για το ξεκίνημα μιας πιο συστηματικής μελέτης 
της φεραΐκής κεραμικής αυτής της εποχής, η οποία στοχεύει στη δημιουργία μιας πρώτης 
σταθερής βάσης δεδομένων, τόσο στον τομέα της κατάταξης του υλικού σε κατηγορίες όσο 
και της χρονολόγησής του, σύμφωνα με σχετικά καλά χρονολογημένα συνευρήματα, όπως νομί
σματα, ενσφράγιστες λαβές αμφορέων και άλλα8. Αυτή η βάση δεδομένων, αναπτυσσόμενη και 
εμπλουτιζόμενη με νέα στοιχεία, θα είναι χρήσιμη για τη μελέτη συνόλων ελληνιστικής κερα
μικής όχι μόνον των Φερών, αλλά και της ευρύτερης περιοχής της Θεσσαλίας.
Από τη δεκαετία του 1990 ανάλογη προσπάθεια ξεκίνησε για την πόλη της Λαμίας και την 
περιοχή της Μαλίδος, από όπου προέρχεται πλούσιο υλικό ελληνιστικής εποχής9.
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Σύντομες δημοσιεύσεις μικρών ανασκαφικών συνόλων από διάφορες περιοχές της Θεσσαλίας ή 
γενικότερης μορφής εργασίες που συμπεριλαμβάνουν και αγγεία πρόσθεσαν κάποια ακόμη 
ελάχιστα στοιχεία στην αποσπασματική εικόνα της τοπικής ελληνιστικής κεραμικής10.
Η έως τώρα πρόοδος της έρευνας στον τομέα αυτό δεν επιτρέπει παρά ελάχιστες γενικότερες 
παρατηρήσεις και συμπεράσματα. Εκείνο που φαίνεται πλέον βέβαιο είναι ότι σε όλες 
τις σημαντικές θεσσαλικές πόλεις υπήρχαν κεραμικά εργαστήρια που παρήγαγαν πήλινα 
προϊόντα με ιδιαίτερα τοπικά χαρακτηριστικά, εντεταγμένα όμως πάντα στην κοινή ελληνιστική 
τεχνοτροπική παράδοση, όπως άλλωστε φαίνεται χαρακτηριστικά στο υλικό που παρουσιάζεται 
στο παρόν Λεύκωμα. Ανάγλυφοι σκύφοι όλων των γνωστών τύπων αποδεδειγμένα παράγονταν 
στη Δημητριάδα, στις Φερές, στη Λάρισα, στο Κιέριον και πιθανότατα στις Φθιιότιδες Θήβες και 
στη Μητρόπολη. Σχετικά καλά έχουν μελετηθεί και οι λύχνοι, τοπικής παραγωγής ή και 
εισηγμένοι από άλλες περιοχές. Γενικά η εισηγμένη κεραμική, μάλλον εύκολα αναγνωρίσιμη, 
εμφανίζεται αρκετά συχνά στα ανασκαπτόμενα ελληνιστικά στριόματα των θεσσαλικοόν πόλεων, 
προερχόμενη από αττικά εργαστήρια κατά την πρώιμη ελληνιστική εποχή και από μικρασιατικά 
κατά την όψιμη, ενώ ταυτόχρονα κάνουν ορισμένες φορές την εμφάνισή τους και αγγεία από 
ιταλικά εργαστήρια. Επιδράσεις των χαρακτηριστικών κεραμικοόν προϊόντων άλλων περιοχών 
και μιμήσεις τους από τους θεσσαλούς κεραμείς είναι ορατές σε αρκετές κατηγορίες τοπικής 
κεραμικής, από τις οποίες αναφέρονται ενδεικτικά η κεραμική τύπου «Δυτικής κλιτύος» με 
επίδραση από την Αττική11, οι ανάγλυφοι σκύφοι με επίδραση από τη Μακεδονία και τη Μικρά 
Ασία, οι λύχνοι οι κατασκευασμένοι με μήτρα, με επίδραση επίσης από μικρασιατικά πρότυπα, 
τα αγγεία με λεπτά τοιχώματα, με εμφανή επίδραση από την Ιταλία12.
Η Θεσσαλία, σταυροδρόμι οδών και ιδεών λόγω της γεωγραφικής της θέσης, αποτελεί ασφαλώς 
ένα «στρατηγικό» σημείο και για τη μελέτη της ελληνιστικής κεραμικής, η οποία με αφορμή την 
ΣΤ" Επιστημονική Συνάντηση θα σημειοόσει, πιστεύουμε, μεγαλύτερη πρόοδο ιδιαίτερα σε ό,τι 
αφορά την τοπική κεραμική παραγωγή.

ΑΡΓ. ΔΟΥΛΓΕΡΗ-ΙΝΤΖΕΣΙΛΟΓΛΟΥ
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3 Demetrias I, σ. 63-71 (I. Beyer, V. von Graeve, U. Sinn) και σ. 96-127 (U. Sinn).
4 Sinn 1979 και ο ίδιος, Zur Lokalisierung der «homerischen» Becher, La Thessalie, Actes de la Table-Ronde, Eyon 
1975, Lyon 1979, σ. 139-141.
' Reinders, New Halos, σ. 252-276.
6 Κακαβογιάννης 1980. Δουλγέρη-Ιντζεσίλογλου 1990.

Δουλγέρη-Ιντζεσίλογλου 1992 και η ίδια 1994β, σ. 81.
s Δουλγέρη-Ιντζεσίλογλου 1990. Η ίδια: 1994α- «Κλειστό» σύνολο φεραϊκης κεραμικής ελληνιστικής εποχής από 
σωστική ανασκαφή στο οικόπεδο Θ. Ντόντου, στο Βελεστίνο, Δ ΈλλΚερ, σ. 59-78.
4 Παπακωνσταντίνου 1997.
10 Βλ. ενδεικτικά: Δ.Ρ. Θεοχάρης - Γ. Χουρμουζιάδης, Ανασκαφή τάφων Φθιωτίδων Θηβών, ΑΛΑ III (1970), σ. 204- 
207- St. Miller, Two Groups of Thessalian Gold, Berkeley-Los Angeles-London 1979- A. Δουλγέρη-Ιντζεσίλογλου, 
Σωστική ανασκαφή στο οικόπεδο Ευ. Μητσιοΰ, Λάρισα: Παρελθόν και Μέλλον, Πρακτικά Α ' Ιστορικον-Αρχαιο- 
λογικού Συμποσίου, 1985, Λάρισα 1985, σ. 79-110- Α. Μπάτζιου-Ευσταθίου, Δημητριάδα, Αρχαία Δημητριάδα 
Πρακτικά Ημερίδας, Βόλος 1994, Βόλος 1996, σ. 11-43" Μπ. Ιντζεσίλογλου, «Καλλίθηρα»: Αρχαιολογικός και 
ιστορικός οδηγός μιας αρχαίας πόλης στο Καλλίθηρο (Σέκλιζα) Καρδίτσας, Καλλίθηρο 1997.
" A. Furtwangler, Demetrias, ein Produktionsort «attischer» Keramik? Β'ΕλλΚερ, o. 49-53.
12 Σχετικά παραδείγματα και βιβλιογραφία περιλαμβάνονται στις μελέτες της υπογράφουσας στα Πρακτικά των 
Επιστημονικών Συναντήσεων για την Ελληνιστική Κεραμική Βζ Τ', Δ λ Ε'.

17





Εικ. I. Δημητριάς. Βόρειο νεκροταφείο. Τάφος 366. Λάγυνος ΒΕ 17785.



Εικ. II. Δημητριάς. Βόρειο νεκροταφείο. Τάφος 366. Πυξίδα με πώμα ΒΕ 17760.

20



Εικ. III. Νεκροταφείο των Αμφανών. Τάφος 24. Κρατηρίσκος ΒΕ 9464.

21



Εικ. IV. Νεκροταφείο των Αμφανών. Τάφος 27. Πυξίδα ΒΕ 9541.



Εικ. V. Νεκροταφείο των Αμφανών. Τάφος 16. Πήλινος φανός.



Εικ. VI. Φεραί. Όστρακο με παράσταση τριών ανδρικών μορφών ΒΕ 13131.

24



Εικ. VII. Λάρισα. Νεκροταφείο. Οικ. Χρ. Τσάτσου. Τάφος 11. Ανάγλυφος σκΰφος Μ89/32.

25



Εικ. VIII. Φάρσαλος. Οικ. Κ. Ριζιώτη. Διάτρητο δίωτο κυλινδρικό αγγείο Φ/Α 63.

26



Εικ. IX. Φάρσαλος. Ελληνιστική οικία οικ. αδελφών Τσουμάνη. Θυμιατήριο Φ/Α 66.

27



Εικ. X. Φάρσαλος. Ελληνιστική οικία οικ. Απ. Αρσενόπουλου. Αχιβάδα-θυμιατήριο Φ/Α 67.

28



Εικ. XI. Φθιώχιδες Θήβαι. Δυτικό νεκροταφείο. Τάφος 32. Τριφυλλόστομη οινοχόη BE 11031.

29



■ ' ; ■

Εικ. XII. Άλος. Νοτιοανατολικό νεκροταφείο. Τάφος 7. Σταμνοειδής πυξίδα ΒΕ 6278.

30



Εικ. XIII. Αρχαιολογικός χώρος Πηνειάδας. Τάφος 31. Κάλαθος ΤΡ/Α 278.

31



Εικ. XIV. Λαμία. Μελαμβαφές ασκοειδές αγγείο με πώμα.

32



Εικ. XV. Καλαμπάκα. Οικ. Απ. Φλιώρα. Τεφροδόχος κάλπη ΤΡ/Α 268.

33



34





Δημητριάς ΑΝΘΗ ΜΠΑΤΖΙΟΥ-ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ

Στις αρχές του 3ου αι. π.Χ. ο Δη μητριός Πολιορκητής ανακηρΰχθηκε από 
το μακεδονικό στρατό βασιλεύς των Μακεδόνων. Για την καλύτερη διοί
κηση του κράτους του, επειδή οι Αιγές και η Πέλλα βρίσκονταν μακριά 

από την κεντρική και τη νότια Ελλάδα, αποφάσισε την ίδρυση νέας πόλης. Η 
ίδρυση νέων πόλεων έπαιξε σημαντικό ρόλο στην πολιτική των μακεδόνων ηγε
μόνων. Ως πυρήνες των νέων πόλεων χρησίμευαν παρηκμασμένες παλαιές. Η 
νέα πόλη ήταν παράλια, χτίστηκε ανάμεσα σε δύο παλαιότερες θέσεις, τη 
Νήλεια και τις Παγασές, και δημιουργήθηκε από το συνοικισμό μικρών πόλεων 
της ευρύτερης περιοχής (Στράβων IX, 5, 15). Ονομάστηκε Δημητριάς από το 
όνομα του ιδρυτή της.
Δύο είναι οι θέσεις των κλασικών χρόνων που εντοπίστηκαν και διεκδικούν με 
σοβαρές πιθανότητες η καθεμιά το όνομα των Παγασών. Η μία βρίσκεται στο 
βόρειο τομέα της Δημητριάδος και η άλλη στα νότια αυτής πάνω στον κωνικό 
λόφο Σωρό. Στο βόρειο τομέα της Δημητριάδος τα ευρήματα είναι πενιχρά και 
περιορίζονται στην ύπαρξη τάφων και στρωμάτων του 5ου και του 4ου αι. π.Χ., 
ενός μικρού κεραμικού κλιβάνου του 5ου αι. π.Χ. και τμήματος κλασικής οικίας 
του 4ου αι. π.Χ.1. Στη θέση Σωρός υπάρχει οικισμός μέσα σε κυκλοτερές 
τείχος2. Έξω από το τείχος βρίσκεται ναός του 4ου αι. π.Χ. με εσωτερική κιονο- 
στοιχία, από τον οποίο προέρχονται πληθώρα γλυπτοτν και ένας παναθηναϊκός 
αμφορέας, όλα αναθήματα στον Απόλλωνα Παγασίτηλ Το νεκροταφείο αυτού 
του οικισμού εκτείνεται στα βόρεια του οικισμού και από αυτό προέρχεται πλη
θώρα αξιόλογων ευρημάτων, πήλινων και χάλκινων αγγείων, χάλκινων και 
αργυρών κοσμημάτων, νομίσματα και άλλα αντικείμενα4.
Η Δημητριάς προοριζόταν να παίξει σημαντικό στρατιωτικό και πολιτικό ρόλο 
όχι μόνο στην περιοχή της αλλά και σε ολόκληρο τον ελλαδικό χώρο. Πρώτο 
μέλημα των μακεδόνων βασιλέων ήταν η οχύρωσή της με ισχυρά τείχη, χτισμέ
να με ισοδομικό σύστημα στο κάτω τμήμα και πλίνθινη ανωδομή. Το τείχος 
σώζεται σχεδόν σε όλη την περίμετρό του, μήκ. 11 χλμ. περίπου, και ενισχύεται 
με τετράγωνους πύργους5. Η τειχισμένη περιοχή ανέρχεται σε έκταση 4.400 
στρεμμάτων. Σε αρκετά σημεία το τείχος σώζεται σε ύψος 2 μ. Στα βορειοδυτι
κά της πόλης, στο ψηλότερο σημείο χτίστηκε η ακρόπολη.
Κατά τη διάρκεια της βασιλείας του Αντιγόνου Γόνατά η πόλη οργανώθηκε 
πολεοδομικά (Εικ. 1). Η Δημητριάς χτίστηκε σύμφωνα με το ιπποδάμειο σύστη
μα με κανονικά οικοδομικά τετράγωνα, διαστ. 51x101 μ. Οι οικίες ακολουθού
σαν το σχέδιο της κλασικής ελληνικής οικίας, με εσωτερική αυλή η οποία σε 
ορισμένες περιπτιόσεις είχε περιστύλιο με δωρική κιονοστοιχία. Στην αυλή 
υπήρχε συνήθως το πηγάδι της οικίας και το οικιακό ιερό. Γύρω από αυτή βρί
σκονταν τα δωμάτια και οι χώροι εργασίας. Οι τοίχοι των δωματίων πολλές 
φορές ήταν χρωματισμένοι με ερυθρά ή λευκά κονιάματα6.
Το ανάκτορο της Δημητριάδος βρίσκεται στο μέσον της ελληνιστικής πόλης 
πάνω σε ύψωμα. Το ανακτορικό συγκρότημα αναπτύσσεται σε άνδηρα. Στο 
ψηλότερο σημείο βρίσκεται ένα ορθογώνιο κτίριο με τέσσερις πύργους στις 
γωνίες του. Οι υπόλοιποι χώροι αναπτύσσονται σε χαμηλότερο επίπεδο προς τα 
δυτικά και νότια του υψιύματος. Η οργάνωση των χώρων φαίνεται ότι ακολου
θεί αυτή των άλλων μακεδονικών ανακτόρων, των Αιγών και της Πέλλας, αλλά 
η κλίμακά του είναι μικρότερη. Όλοι οι έως σήμερα ερευνημένοι χώροι είναι 
διώροφοι. Ο χώρος που κατελάμβανε το ανάκτορο μετά τη μάχη της Πύδνας
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δεν φιλοξενούσε δημόσιες δραστηριότητες και σταδιακά εγκαταλείφθηκε. Τότε 
στη βόρεια πτέρυγα εγκαθίστανται κεραμικοί κλίβανοι και ένας χαλκουργικός. 
Ο χώρος γύρω από την ανατολική περίστυλη αυλή κατά τα υστερορωμαϊκά και 
παλαιοχριστιανικά χρόνια χρησιμοποιήθηκε ως νεκροταφείο.
Ανάμεσα στο λόφο του ανακτόρου και στο νοτιοανατολικό τείχος της πόλης, σε 
μια επίπεδη περιοχή βρίσκεται η αγορά. Η ύπαρξη του ναού της Αρτέμιδος 
Ιωλκίας μέσα στην αγορά ήταν γνωστή από επιγραφές7. Ο Α. Αρβανιτόπουλος 
έφερε στο φως αυτό το ναό στις αρχές του 20ού αιώνα8. Το 1961 ο Δ. Θεοχάρης 
ανέσκαψε τα θεμέλια του ναού και προχώρησε στην έρευνα ανασκαφικών 
τομών στη δυτική πλευρά της αγοράς, όπου εντοπίστηκαν καταστήματα.
Το θέατρο είναι ένας ακόμη σημαντικός δημόσιος χώρος της πόλης. Κατα
σκευάστηκε στο α' μισό του 3ου αι. π.Χ. και έχουν διαπιστωθεί τέσσερις οικο
δομικές φάσεις έως το β' μισό του 4ου αι. μ.Χ., οπότε εγκαταλείφθηκε οριστικά. 
Στο λόφο πάνω από το θέατρο βρίσκεται το ηρώο. Το μνημείο, το οποίο ο μεν 
Αρβανιτόπουλος θεωρούσε ναό9 ενώ ο Ρ. ΜΒΓζοΙίί10 πιστεύει ότι πρόκειται για 
κτίσμα που προοριζόταν για μαυσωλείο του Δημητρίου Πολιορκητού, φαίνεται 
ότι έμεινε ημιτελές.
Το στάδιο-ιππόδρομος βρίσκεται βόρεια του θεάτρου. Η θέση του προσδιορί
στηκε από την επιμήκη πεταλόσχημη διαμόρφωση του εδάφους. Λίγα είναι τα 
ανασκαφικά δεδομένα από αυτό το μνημείο και περιορίζονται στον προσδιορι
σμό του νότιου εξωτερικού τοίχου και της νοτιοανατολικής γωνίας του.
Για τη θρησκευτική ζωή των κατοίκων της Δημητριάδος αντλούμε στοιχεία από 

ι τα ανασκαφικά ευρήματα, τις επιγραφές, τα ειδώλια, και τους χώρους λατρεί
ας. Η λατρεία του Διάς Ακραίου, της 
Αρτέμιδος Ιωλκίας και του Απόλλωνος 
Κορωπαίου, που λατρεύονταν από τους 
Μάγνητες, συνεχίστηκε και στη Δημη- 
τριάδα. Οι άλλοι θεοί, των οποίων η 
λατρεία μαρτυρείται, είναι η Δήμητρα 
και η Κόρη, ο Πλούτων, η Αφροδίτη- 
Πασικράτα, η Εννοδία, ο Ασκληπιός 
και οι ανατολικές θεότητες του Κάτω 
κόσμου. Από τα άλλα μνημεία της 
Δημητριάδος αναφέρουμε το ιερό του 
Σαράπιδος που δεν έχει ακόμη εντοπι
στεί ανασκαφικά αλλά μαρτυρείται από 
επιγραφή (Ιϋ  IX2, 1108) και από την 
εύρεση ενός μαρμάρινου βωμού αφιε
ρωμένου στην Τσιδα και τον Σάραπι. 
Το ιερό της Αφροδίτης-Πασικράτας, 
προστάτριας της γυναικείας γονιμότη
τας αλλά και θεάς των νεκρών, εντοπί
στηκε στην περιοχή του νότιου νεκρο
ταφείου11. Το Θεσμοφόριο και το ιερό 
της Μητέρας των Θεών, με το οποίο 
ταυτίζεται πιθανότατα ένα κτίριο με 
περίστυλη αυλή, βρίσκονται στον ανα
τολικό τομέα της πόλης. Οι ιδιωτικοί 
λατρευτικοί χώροι εντοπίζονται στις 
εσωτερικές αυλές των οικιών, όπου σε
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κτιστό θρανίο και στο γύρω πλακοστρωμένο χώρο βρίσκονται βωμίσκοι, θυμια
τήρια και πληθώρα ειδωλίων.
Τα νεκροταφεία της ελληνιστικής εποχής εκτείνονταν σε δυο περιοχές, έξω 
από το βόρειο και το νοτιοανατολικό τείχος της πόλης. Τα νεκροταφεία έχουν 
σε μεγάλη έκταση ερευνηθεί12 και έχουν προσφέρει αξιόλογα σύνολα κεραμι
κής και πολλών άλλων ευρημάτων. Στα ρωμαϊκά χρόνια συνεχίστηκε η χρήση 
του βόρειου και του νότιου νεκροταφείου, αλλά επειδή πολλά σημεία της πόλης 
είχαν ήδη ερημωθεί χρησιμοποίησαν ως χώρους ταφής και ορισμένα σημεία 
ακατοίκητα της ελληνιστικής πόλης, όπως την περιοχή του ανακτόρου καθώς 
και αυτή βόρεια του θεάτρου.
Πρωτότυπα έργα ελληνιστικής ζωγραφικής αποτελούν οι γραπτές επιτύμβιες 
στήλες. Οι περισσότερες βρέθηκαν εντοιχισμένες σε πύργους του τείχους της 
Δημητριάδος12, ενώ αρκετές έχουν βρεθεί πρόσφατα στις ανασκαφές του βόρει
ου νεκροταφείου της. Από τη μελέτη των στηλών προέκυψαν πολύτιμες πληρο
φορίες όσον αφορά την τέχνη της ζωγραφικής και αναθεωρήθηκε η χρονολόγη
σή τους. Οι περισσότερες ανήκουν στην αττική παράδοση, όχι επειδή υπήρξε 
επίδραση από τεχνίτες της Αθήνας, αλλά επειδή κάποια αττικά εργαστήρια 
μεταφέρθηκαν στη Δημητριάδα μετά το νόμο του Δημητρίου του Φαληρέως 
(317 π.Χ.) κατά της υπερβολικής πολυτέλειας των αττικών τάφων. Πολλοί από 
τους μαρμαράδες της Αθήνας έμειναν άνεργοι και σκορπίστηκαν σε διάφορες 
πόλεις. Οι στήλες χρονολογούνται στο διάστημα των δυο αιώνων από την ίδρυ
ση της Δημητριάδος έως τις αρχές του 1ου αι. π.Χ. Η επιφάνεια του μαρμάρου 
δεν υφίστατο επεξεργασία πριν από την τοποθέτηση του χρώματος. Το πρώτο 
στάδιο της ζωγραφικής ήταν ένα σχέδιο με μαύρο χρώμα. Μετά τη σχεδίαση 
τοποθετούνταν τα χρώματα14. Τα θέματα δεν απηχοΰν παραστάσεις της μεγά
λης ζωγραφικής αλλά έχουν μόνον ταφικό χαρακτήρα.
Η Δη μητριάς από τον Ιο αι. π.Χ. άρχισε να συρρικνώνεται. Ο οικιστικός πυρή
νας της ρωμαϊκής εποχής επικεντρώθηκε στη βόρεια συνοικία της. Κατά τους 
αυτοκρατορικοΰς χρόνους έχασε τη σπουδαιότητά της, εξακολούθησε όμως να 
παραμένει η πρωτεύουσα του Κοινού των Μαγνήτων. Κατά τους αυτοκρατορι- 
κούς και τους παλαιοχριστιανικούς χρόνους ανακαινίζεται το θέατρο και το 
υδραγωγείο, ανεγείρονται δημόσια λουτρά, οικοδομήματα με ψηφιδωτά δάπε
δα και οι προότες χριστιανικές εκκλησίες.
Η ζωή στη Δημητριάδα διακόπτεται στις αρχές του 6ου αι. μ.Χ., πιθανότατα 
λόγω των σλαβικοίν επιδρομών, και ο οικισμός μεταφέρεται στη θέση Κάστρο ή 
Παλιά Βόλου.
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ΑΠΟΘΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΕΡΑΜΙΚΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΑΝΑΚΤΟΡΟ 
ΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΣ

Το έργο της ανάδειξης του ανακτόρου της Δημητριάδος και η δημιουργία ενός 
νέου αρχαιολογικού χώρου μοναδικής σημασίας για το θεσσαλικό χώρο υλο
ποιείται με την ένταξή του στο Α ' και ΕΓ ΚΠΣ. Οι εργασίες που πραγματοποι
ούνται στο τμήμα του ανακτόρου με την περίστυλη αυλή, το λεγόμενο τετραπύρ- 
γιο, σκοπεύουν στον καθαρισμό των παλαιών ανασκαφικών τομών και στην 
ενοποίηση των χώρων.
Κατά τις εργασίες καθαρισμού στη βόρεια πτέρυγα διαπιστώθηκε η πολύ απο
σπασματική διατήρηση των αρχιτεκτονικών λειψάνων που οφείλεται στην αλλαγή 
χρήσης του χώρου και στη μετατροπή του σε βιοτεχνικό, καθώς και στην εκτετα
μένη λιθοθηρία. Συνήθως σώζεται μόνον η κοίτη της θεμελίωσης των τοίχων της 
βόρειας πτέρυγας που έχουν αποξηλωθεί. Στο χώρο αυτό έχουν ανασκαφεί από 
τη Γερμανική αποστολή τρεις κεραμικοί κλίβανοι και ένας λάκκος χύτευσης". 
Δίπλα στους κεραμικούς κλιβάνους εντοπίστηκαν δύο πλουσιότατοι αποθέτες που 
περιείχαν σημαντικά σύνολα κεραμικής. Ως χώροι απόρριψης είχαν χρησιμοποιη
θεί δύο λάκκοι, διαστ. 6,70x1,50 και 5,70x2,40 μ., που σκάφτηκαν στην ανατολική 
πλευρά της βόρειας πτέρυγας. Μέσα σε παχύ στριόμα καθαρής στάχτης και 
οστρέων (κυρίως πεταλίδων) είχαν απορριφθεί μεγάλες ποσότητες αγγείων.
Τα είδη των αγγείων που αναγνωρίστηκαν καλύπτουν όλο το βασικό σχηματσ- 
λόγιο των «αγγείων τραπεζιού» και των μαγειρικών σκευών: κάνθαροι, ομφα
λωτά και απλά πινάκια, άωτα σκυφίδια, αλλά και λεκάνες, χύτρες, λοπάδες, 
τηγάνια, πώματα, αμφορίσκοι, αμφορείς, λέβητες κ.ά.
Η ατελής κατασκευή πολλών από τα συμπληρωμένα αγγεία μας οδηγεί στην ισχυ
ρή υπόθεση ότι αποτελούν προϊόντα απόρριψης των τοπικών εργαστηρίων κερα
μικής. Το πρόβλημα που προκύπτει από τη διαπίστωση αυτή είναι ο προσδιορι
σμός της αρχής, κυρίως, αλλά και της διάρκειας λειτουργίας των εργαστηρίων 
αυτών που αναπτύχθηκαν στο εσωτερικό της βόρειας πτέρυγας του ανακτόρου. 
Αποφασιστικός παράγοντας στην προσπάθεια επίλυσης του προβλήματος 
αυτού δεν φαίνεται να είναι η κεραμική, καθώς τα αγγεία που αναγνωρίστηκαν 
από τον αποθέτη δεν χρονολογούνται με ακρίβεια, λόγω της ιδιαίτερα αργής 
εξέλιξής τους αλλά και της έλλειψης δημοσιευμένου και ακριβώς χρονολογημέ
νου υλικού από τη Θεσσαλία και τη Μακεδονία. Τα λίγα -  αλλά σημαντικά σε 
αυτή την προσπάθεια -  διαθέσιμα στοιχεία που βοηθούν στη χρονολογική προ
σέγγιση του υλικού είναι τα νομίσματα, οι ενσφράγιστες λαβές αμφορέων, ένας 
λύχνος και όστρακα της κατηγορίας «Δυτικής κλιτύος».
Η κεραμική της κατηγορίας «Δυτικής κλιτύος» εκπροσωπείται από μικρό σχετι
κά αριθμό οστράκων, κανθάρων, πινακίων, καλάθων, λεκανίδων, ενώ αναγνω-

4

39



Μ Α Γ Ν Η Σ Ι Α

ρύζονται και όστρακα ενός ημισφαιρικοΰ κρατήρα. Η διακόσμηση κινείται στα 
συνήθη θέματα με ταινίες συνεχών κλάδων ελιάς ή κισσού, όπου ο βλαστός 
αποδίδεται εγχάρακτα με πολύ λεπτές, σε αρκετές περιπτοόσεις ζωγραφισμένες 
αυλακιόσεις και τα φύλλα με αραιωμένο πηλό πάνω στο μαύρο γάνωμα. Άλλα 
κοσμήματα είναι οι φιόγκοι και τα εγχάρακτα περιδέραια με γραπτά στολίδια, 
γραπτές στιγμές και λογχόσχημα φύλλα. Η χρήση του λευκού χρώματος περιο
ρίζεται συνήθως στην απόδοση γραπτοόν στιγμών. Από τη σύγκριση με χρονολο
γημένα παράλληλα της Μακεδονίας και της Αττικής προκύπτει μία χρονολόγη
ση στα πλαίσια του 3ου αι. π.Χ.16.
Μία δεύτερη κατηγορία κεραμικής είναι αυτή με επίθετη ή εμπίεστη διακόσμη- 
ση. Βρέθηκαν θραύσματα πυθμένων αγγείων με επίθετες αχιβάδες17 στο εξωτε
ρικό και πυθμένες αγγείων με κόσμημα εμπίεστων ανθεμίων18 στο εσωτερικό 
περιβαλλομένων συνήθως από ζώνη εμπίεστων γραμμιδίων. Στυλιστικά και 
σύμφωνα με τα παράλληλα που έχουν δημοσιευθεί, οι πυθμένες των αγγείων με 
εμπίεστη διακόσμηση χρονολογούνται γενικά στον 3ο και το 2ο αι. π.Χ.

5
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Από τους πλουσίους, σε ποσότητα υλικού τουλάχιστον, αποθέτες προέρχεται 
πολυπληθής ομάδα αγγείων άβαφης κεραμικής καθημερινής χρήσης. Τα βασικό
τερα σχήματα κεραμικής αυτής της κατηγορίας είναι λεκάνες, λοπάδες, λέβητες, 
πώματα, αρυτήρες, οινοχόες, αμφορίσκοι και αμφορείς. Τα δείγματα της κεραμι
κής, αν και πολύ αποσπασματικά, παρουσιάζουν μεγάλη μορφολογική ποικιλία η 
οποία κινείται μέσα στα πλαίσια των γνωστοόν, αργά εξελίξιμων σχημάτων.
Μία τέταρτη κατηγορία κεραμικής είναι η μελαμβαφής και η ερυθροβαφής. 
Περισυλλέχθηκε μεγάλη ποσότητα οστράκων, μετά τη συγκόλληση των οποίων 
αποκαταστάθηκε ένας σημαντικός αριθμός αγγείων που ανήκουν βασικά σε δυο 
τύπους, σε σκυφίδια με εσωστρεφές και εξοοστρεφές χείλος και σε πινάκια. Από 
τα συμπληρωμένα αγγεία, τα σκυφίδια με εσωστρεφές χείλος είναι λιγότερα από 
τα αντίστοιχα με εξωστρεφές χείλος και χρονολογούνται από τα μέσα του 3ου 
έως τα μέσα του 2ου αι, π.Χ. Τα πολυπληθέστερα αγγεία αυτής της κατηγορίας 
ανήκουν στον τύπο των άωτων σκυφιδίων με εξωστρεφές χείλος. Χρονο
λογούνται με βάση το σχήμα τους στο β' μισό του 2ου αι. π.Χ., ενώ κάποια δείγ
ματα μπορούν να θεωρηθούν λίγο προγενέστερα ή μεταγενέστερα. Τα πινάκια 
είναι κυρίως ομφαλωτά. Λιγότερα είναι τα απλά και ελάχιστα τα κοσμημένα με 
έκτυπα ανθέμια. Χρονολογούνται στα τέλη του 2ου αι. π.Χ. με ελάχιστα παρα
δείγματα πρωιμότερων τύπων που φθάνουν έως το β" μισό του 3ου αι. π.Χ.
Ο μοναδικός λύχνος, ελλιπής κατά το μυκτήρα του, ανήκει στην ομάδα των 
φακοειδών και σύμφωνα με τα παράλληλό του από την Πέλλα χρονολογείται 
στο α μισό του 3ου αι. π.Χ.19.
Τα νομίσματα, που αποτελούν τα πλέον ασφαλή χρονολογικά κριτήρια, έχουν 
φτωχή παρουσία στους αποθέτες του ανακτόρου και το χρονολογικό τους 
φάσμα είναι αρκετά ευρύ, από τις αρχές του 4ου έως τα μέσα του 2ου αι. π.Χ.
Σε ό,τι αφορά τις ενσφράγιστες λαβές αμφορέων, από το χώρο του ανακτόρου 
οι περισσότερες ανήκουν σε θασιακούς αμφορείς. Υπάρχουν όμως και κνιδια- 
κοί, ροδίτικοι και μακεδονικοί της ομάδας Παρμενίσκου. Είναι γνωστές από 
την αρχαιότητα οι ιδιότητες των κρασιών αυτών των περιοχών και διαπιστωμέ
νη η διάδοσή τους όχι μόνο στον ελλαδικό χώρο20. Οι ενσφράγιστες λαβές που 
έχουν ταυτιστεί καλύπτουν χρονολογικά όλη την περίοδο χρήσης του χώρου ως 
ανακτορικού, δηλαδή από τις αρχές του 3ου έως τις αρχές του 2ου αι. π.Χ., και 
επιβεβαιώνουν τη χρήση των αποθετοίν για τη ρίψη οικιακών απορριμμάτων.
Οι αποθέτες πέραν των κεραμικών περιείχαν και πλήθος άλλων μικριον ευρη
μάτων. Πολλές είναι οι πήλινες πυραμιδόσχημες αγνύθες, οι μάζες χαλκού και 
σιδήρου, οι σκωρίες, τα όστρεα, τα σιδερένια καρφιά και ελάσματα, τα χάλκινα 
άγκιστρα και τα λιγοστά τμήματα ζωόμορφων και ανθρωπόμορφων ειδωλίων. 
Με βάση τα όστρακα χρησιμοποιημένων αγγείων που βρέθηκαν στους αποθέ
τες, τα λιγοστά αγγεία και ευρήματα (νομίσματα, λαβές ενσφράγιστων αμφορέ-
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ων) που έχουν με ασφάλεια χρονολογηθεί στα χρόνια λειτουργίας και ακμής 
του ανακτόρου, θεωρούμε ότι οι αποθέτες της βόρειας πτέρυγας χρησιμοποιή
θηκαν όχι μόνο για την απόρριψη προϊόντων των εργαστηρίων αλλά και των 
οικιακών καταλοίπων.
Η εργαστηριακή χρήση της βόρειας πτέρυγας έπεται της δημοσίας ή της οικια
κής, καθώς είναι αδύνατη η ανάπτυξη εργαστηριακών εγκαταστάσεων μέσα 
στο ανακτορικό συγκρότημα πριν από την εγκατάλειψη του κτιρίου ή τουλάχι
στον πριν από την αλλαγή χρήσης του. Έτσι, βάσει των τυπολογικών και ιστορι
κών στοιχείων η χρονολόγηση των αγγείων-προϊόντων των εργαστηρίων τοπο
θετείται στο διάστημα από το β" μισό του 2ου έως τις αρχές του 1ου αι. π.Χ.

ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ

Εικ. 1. Δημητριάς. Τοπογραφικό σχέδιο.
Εικ. 2. Ενσφράγιστη λαβή θασιακού αμφορέα.
Εικ. 3. Ενσφράγιστη λαβή αμφορέα ομάδας Παρμενίσκου.
Εικ. 4. Μελαμβαφές πινάκιο. Συμπληρωμένο. Πηλός πορτοκαλόχρωμος (7.5YR 7/6). 
Μελανό-καστανέρυθρο μεταλλικό γάνωμα, λόγω ατελούς όπτησης. Στον πυθμένα δια
κοσμείται με ταινία από εγχάρακτα παράλληλα γραμμίδια. Εξωτερικά φέρει αυλάκω
ση κάτω από το χείλος. Βάση δακτυλιόσχημη. Ύ ψ. 0,033, διάμ. βάσης 0,122, διάμ. χεί
λους 0,19 μ.
Εικ. 5. Πινάκιο. Συγκολλημένο και συμπληρωμένο. Πηλός ακάθαρτος, πορτοκαλόχρω
μος (7.5YR 7/6), βαφή ίδιου χροψατος. Στο κέντρο του πυθμένα φέρει σύστημα τεσσά
ρων εμπίεστων ανθεμίων που περιβάλλονται από ζεύγος ομόκεντρων αυλακώσεων. 
Βάση γωνιώδης. "Υψ. 0,06, διάμ. βάσης 0,091, διάμ. χείλους 0,33 μ.
Εικ. 6α. Φιαλίδιο. Συγκολλημένο και συμπληρωμένο. Επίχρισμα από σκούρο καστανέ- 
ρυθρο (5YR 3/4) έως ερυθρό (2.5YR 4/8), αποτέλεσμα ατελούς όπτησης. "Υψ. 0,044, 
διάμ. βάσης 0,051, διάμ. χείλους 0,101 μ.
Εικ. 6β. Φιαλίδιο. Συγκολλημένο και συμπληρωμένο. Το καστανέρυθρο επίχρισμα 
παρουσιάζει διαβαθμίσεις στην απόχρωση, λόγω ατελούς όπτησης. Κατασκευαστικές 
ατέλειες παρατηρούνται στην εσωτερική και την εξωτερική επιφάνεια του αγγείου. 
"Υψ. 0,045, διάμ. βάσης 0,094, διάμ. χείλους 0,097 μ.
Εικ. 7α. Άωτο σκυφίδιο. Συγκολλημένο και συμπληρωμένο. Πηλός κίτρινος (10YR 7/6), 
επίχρισμα καστανόφαιο. Χείλος εξωστρεφές, βάση ταινιωτή, κωνική, με έντονη μαστο
ειδή απόφυση στο κέντρο της. "Υψ. 0,035, διάμ. βάσης 0,049, διάμ. χείλους 0,094 μ.
Εικ. 7β. Άωτο σκυφίδιο. Συμπληρωμένο. Πηλός πορτοκαλόχριυμος (7.5YR 7/6) με προ
σμείξεις. Επίχρισμα τεφρό-καστανέρυθρο, λόγω ατελούς όπτησης. Χείλος εξωστρε-
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φές, σώμα ελαφρώς γωνιώδες, βάση ταινιωτή. Ύ ψ . 0,047, διάμ. βάσης 0,054, διάμ. χεί
λους 0,14 μ.
Εικ. 8α. Άωτο σκυφίδιο. Συγκολλημένο και συμπληρωμένο. Πηλός πορτοκαλόχρωμος 
(7.5YR 6/6). Επίχρισμα φαιά-ερυθρό με διαβαθμίσεις. Χείλος εξωστρεφές, σώμα ελα
φρώς γωνιώδες, χωρίς βάση. Ύ ψ. 0,028, διάμ. χείλους 0,10 μ.
Εικ. 8β. Άωτο σκυφίδιο. Συμπληρωμένο. Πηλός πορτοκαλόχρωμος (5YR 5/6) με προ
σμείξεις. Επίχρισμα ίδιου χρώματος με διαβαθμίσεις, λόγω ατελούς όπτησης. Χείλος 
εξωστρεφές, σώμα γωνιώδες χωρίς βάση. Ύ ψ. 0,022, διάμ. χείλους 0,10 μ.
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S U M M A R Y

Demetrias

In 294 BC, Demetrios Poliorketes founded a new city, Demetrias, which was 
destined to play an important military and political role throughout Greece. The 
new city was created by the unification of the small villages of the surrounding 
area and evolved on the site of two earlier settlements, Neleia and Pagasai. The 
city was fortified by the strong wall built in the pseudo-isodomic system. It is 
preserved almost in all its perimeter (circa 11 km) apart from a large part by the 
north harbour, which is destroyed. Demetrias was given a Hippodamian town 
plan, with building blocks measuring 51x51 m.
Some of the most important monuments are the theatre, the palace, the sacred 
agora with the temple of Artemis Iolkia, the Roman aqueduct, the heroon, the 
stadium-hippodrome. The private houses are large, following the design of the 
Classical Greek house, with internal court and sometimes a peristyle, rooms with 
wall paintings, domestic sanctuaries and altars, workshops, etc. The famous 
painted gravestones come from the cemeteries of Demetrias, which extended 
outside the north and south-east fortifications of the city.
Demetrias flourished as a commercial and political centre from 217 to 168 BC. 
Demetrias began to contract in the 1st c. BC and was abandoned at the begin- 
ning of the 6th c. AD.

Pottery deposits from the palace at Demetrias

The palace was built on a hill in the middle of the city. It was a two-storey 
building. The east part of it was rectangular with four towers at the corners and 
rooms set around a courtyard with a peristyle of Doric columns. A change in use 
of the palace, with the conversion of the north wing into an area for craft- 
industries, was established by the German archaeological mission, which ex- 
cavated three pottery kilns and a bronze-working furnace.
Two very rich deposits containing important pottery groups have recently been 
excavated. The vase types identified, cover the entire basic repertoire of table 
ware and cooking vessels. Many of these are certainly rejects by the local 
workshops. Therefore the problem of the date at which they functioned arises. 
There is little evidence available to assist in dating the material: coins, stamped 
amphora handles, West-Slope pottery and a lamp.
The use of the north wing of the palace for workshops will undoubtebly have 
been later in date than its use for public or domestic purposes, and will have 
meant the abandonment or a change in use of the palace. On the basis of the 
typological and historical evidence, the vases produced by the workshops are 
assigned to a date between the second half of the 2nd c. and the early 1st c. BC.



ΕΛΣΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Το βόρειο νεκροταφείο της αρχαίας Δημητριάδος

α πέντε σύνολα κεραμικής που παρουσιάζονται προέρχονται από το
βόρειο νεκροταφείο της αρχαίας Δημητριάδος, που ήρθε στο φως κατά
τις πρόσφατες αρχαιολογικές έρευνες με αφορμή την επέκταση της 

Μονάδας Επεξεργασίας Λυμάτων τα έτη 1995-1996.
Η περιοχή, όπου αναπτύχθηκε η αρχαία νεκρόπολη, βρίσκεται έξω από το 
βόρειο τείχος της αρχαίας πόλης, στην πλαγιά του υψώματος «Παλάτια». Ο 
χώρος με την ταφική χρήση στα βόρεια ορίζεται από το χείμαρρο Ξηριά. Η 
εκτεταμένη σωστική ανασκαφή έρχεται να συμπληρώσει τις πληροφορίες μας 
για την αρχαία Δημητριάδα, αποκαλύπτοντας αξιόλογα σύνολα κεραμικής και 
άλλων ευρημάτων.
Η εικόνα που παρουσίασε η ανασκαφική έρευνα στην εξέλιξή της ήταν εντυπω
σιακή: μεγάλη πυκνότητα τάφων με συστηματική εκμετάλλευση του ελεύθερου 
χώρου γύρω από τους ασβεστολιθικούς βράχους, που καλύπτουν μεγάλο μέρος 
της περιοχής, και συνεχής χρήση του χώρου για ενταφιασμούς από τον 5ο αι. 
π.Χ. έως τον 4ο αι. μ.Χ., καθώς και ποικιλία στον τρόπο ταφής.
Οι εννιακόσιοι τάφοι που ερευνήθηκαν ήταν στην πλειονότητά τους λακκοει- 
δείς, αλλά χρησιμοποιήθηκαν και κεραμοσκεπείς καλυβίτες, κιβωτιόσχημοι, 
κτιστοί, λαξευτοί, θήκες, τεφροδόχος κάλπη και διαφόρων τύπων τεφροδόχα 
αγγεία.
Τα αντικείμενα που συνόδευαν τους νεκρούς ήταν πολλά και από διαφορετικά 
υλικά: επιχρυσωμένα στεφάνια, χρυσά, αργυρά, χάλκινα και σιδερένια κοσμή
ματα, αργυρά και μολύβδινα σκεύη και ομοιώματα επίπλων, χάλκινα και αργυ
ρά νομίσματα, χρυσή δανάκη, γυάλινα αγγεία, πήλινα κομβία, εργαλεία από 
χαλκό και σίδηρο, πήλινα ειδώλια και πληθώρα πήλινων αγγείων.
Τα πήλινα αγγεία που τοποθετήθηκαν στους τάφους της ελληνιστικής περιόδου 
ως κτερίσματα ήταν συνήθως μυροδοχεία, λύχνοι, ανάγλυφοι σκύφοι, κάνθα
ροι, λάγυνοι, άωτα σκυφίδια, πινάκια, αμφορείς, πυξίδες, αρυτήρες. Η κεραμι
κή αυτή αντιπροσωπεύει πολλούς γνωστούς τύπους της ελληνιστικής περιόδου 
και ως πηγή πληροφοριών είναι σημαντική, γιατί ανήκει σε «κλειστά» ταφικά 
σύνολα που διευκολύνουν στην ακριβή χρονολόγηση διαφόρων τύπων αγγείων 
που απαντούν στη Θεσσαλία την ίδια εποχή.

ΤΑΦΟΣ 709

Από τον κεραμοσκεπή καλυβίτη τάφο 709, που περιείχε μία ταφή, προέρχονται 
ο μελαμβαφής κάνθαρος BE 16755 και ο μονόμυξος λύχνος BE 16751. Έξω 
από τον τάφο είχε αποτεθεί το άωτο σκυφίδιο BE 16770. Στο στόμα του νεκρού 
βρέθηκε αργυρό νόμισμα φθαρμένο, πιθανώς ημιωβόλιο Αθηνών (βλ. SNG 
Cop., Attica, αριθ. 75 για τον τύπο, χρονολογία κοπής έως τα τέλη του 4ου αι. 
π.Χ.).

BE 16755. Κάνθαρος μελαμβαφής (Εικ. 3).
Συγκολλημένος και συμπληρωμένος. Ύψ. 0,085, διάμ. χείλους 0,074, διάμ. 
βάσης 0,041 μ.
Πηλός καστανός, απολεπισμένο μαύρο επίχρισμα, εσωτερικά και εξωτερικά. 
Βάση σχετικά ψηλή, κωνική, κοίλη στην κάτω επιφάνεια. Σώμα κυλινδρικό με
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ενιαίο περίγραμμα (σχήμα ημιτόμου). Κάτω από το απλό χείλος ξεκινούν δυο 
μικρές κάθετες ταινιωτές λαβές που στην πάνω επιφάνειά τους φέρουν από ένα 
πλαστικό κισσόφυλλο.
Βλ. Corinth VII, III, αριθ. 380, ο. 76, πίν. 15, 52 (325 π.Χ.)· ΕλλΚερ Μακεδονίας, 
ο. 144, κάνθαρος Αιανή 1586, τύπος C1, 3ος αι. π.Χ.

BE 16751. Λύχνος μονόμυξος (Εικ. 1).
Ακέραιος. Ύψ. 0,035, μήκ. 0,093, πλ. 0,062 μ.
Πηλός καστανός, απολεπισμένο μαύρο επίχρισμα.
Βάση υπερυψωμένη, δακτυλιόσχημη, ελαφρώς κοίλη στην κάτω επιφάνεια. 
Σώμα με κάθετα τοιχώματα. Η πάνω επιφάνεια, σχεδόν επίπεδη, φέρει στην 
περιφέρειά της διπλή ρηχή χάραξη. Γύρω από τη μικρή οπή πλήρωσης παρό
μοια χάραξη. Στην περιφέρεια του ώμου μεγάλη διάτρητη απόφυση-ωτίο. Μυ- 
κτήρας σχετικά μακρύς, με καμπύλη απόληξη και κυκλική οπή.
Βλ. Agora IV, αριθ. 352, τύπος 25, D Prime, σ. 79-80, πίν. 12, 39· Kerameikos XI, 
αριθ. 201, σ. 40, πίν. 34, 35· Δρούγου 1992, σ. 44-45, δισκόμορφοι λύχνοι (β" 
μισό 4ου-3ος αι. π.Χ.).

BE 16770. Άωτο σκυφίδιο (Εικ. 2).
Συγκολλημένο και συμπληρωμένο. "Υψ. 0,035, διάμ. χείλους 0,104, διάμ. βάσης 
0,056 μ.
Πηλός πορτοκαλόχρωμος, επίχρισμα σκούρο καστανό και κατά τόπους μαύρο 
εσωτερικά και εξωτερικά, απολεπισμένο.
Βάση δακτυλιόσχημη. Σώμα ημισφαιρικό με χείλος καμπύλο που στρέφεται προς 
τα μέσα.
Βλ. Δρούγου - Τουράτσογλου 1980, σ. 129.

3
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Χρονολόγηση
Το νόμισμα αποτελεί ένδειξη για την τοποθέτηση του ταφικού συνόλου στις 
πρώιμες φάσεις της ελληνιστικής περιόδου (τέλη 4ου-αρχές 3ου αι. π.Χ.). Υπέρ 
αυτής της χρονολόγησης συνηγορούν και τα πήλινα κτερίσματα του τάφου.
Ο μονόμυξος λύχνος ΒΕ 16751, σύμφωνα με ανάλογα παραδείγματα της 
Αττικής, χρονολογείται στα τέλη του 4ου-αρχές 3ου αι. π.Χ. Ο μελαμβαφής 
κάνθαρος ΒΕ 16755 με το ενιαίο περίγραμμα χρονολογείται επίσης στα τέλη 
του 4ου-αρχές 3ου αι. π.Χ. Το άωτο σκυφίδιο ΒΕ 16770 με το καμπύλο χείλος 
που στρέφεται προς τα μέσα αποτελεί κοινό σχήμα ήδη από τον 4ο αι. π.Χ.

ΤΑΦΟΣ 587

Ο τάφος 587 ήταν λακκοειδής με διαστάσεις 1,75x0,60 μ. και προσανατολισμό 
Β.-Ν. Περιείχε ένα νεκρό ύπτιο που συνοδευόταν από πήλινα και μεταλλικά 
κτερίσματα.
Το κεραμικό σύνολο που προέρχεται από τον τάφο αυτό περιλαμβάνει δύο 
ατρακτόσχημα μυροδοχεία, ένα λύχνο, έναν ανάγλυφο σκύφο, έναν αρυτήρα, 
μία μελαμβαφή οινοχοΐσκη και ένα «μακεδονικό» αμφορέα.

ΒΕ 16921. Μυροδοχείο (Εικ. 4).
Ακέραιο. Ύψ. 0,185, διάμ. χείλους 0,031, διάμ. βάσης 0,029 μ.
Πηλός τεφρός. Στο λαιμό, στον ώμο και στην κοιλιά λεπτές γραπτές οριζόντιες 
ταινίες, υπόλευκες.
Πόδι λεπτό που χωρίζεται με αυλάκωση από τη δισκόμορφη βάση. Σιόμα επίμη- 
κες, ατρακτόσχημο. Λαιμός ψηλός και λεπτός με πλαστικό λοξότμητο δακτυλίδι 
στο χείλος.
Βλ. ΚβναηΊβίΙϊΟΞ IX, σ. 187, αριθ. Ε 101.2, πίν. 96 (2ος αι. π.Χ.).

ΒΕ 16922. Μυροδοχείο (Εικ. 5).
Ακέραιο. Ύψ. 0,21, διάμ. χείλους 0,032, διάμ. βάσης 0,028 μ.
Όμοιο με το ΒΕ 16921.

ΒΕ 16940. Λύχνος μονόμυξος.
Ακέραιος. Ύψ. 0,027, μήκ. 0,096, πλ. 0,063, διάμ. βάσης 0,038 μ.
Πηλός πορτοκαλόχρωμος, καστανέρυθρο επίχρισμα, απολεπισμένο.
Βάση επίπεδη, σιόμα σχεδόν κωνικό. Στην πάνω επιφάνεια γύρω από την κυ
κλική οπή πλήρωσης κοίλο περιχείλωμα. Μυκτήρας επιμήκης, επίπεδος στην 
πάνω επιφάνεια, με σχεδόν τετράγωνη απόληξη και μεγάλη ωοειδή οπή.
Βλ. Δουλγέρη-Ιντζεσίλογλου 1994α, σ. 370, αριθ. 8593 και πίν. 286ε-ςλ

ΒΕ 16982. Σκύφος ανάγλυφος (Εικ. 6).
Συγκολλημένος και συμπληρωμένος. Ύψ. 0,053, διάμ. χείλους 0,139, διάμ. βάσης 
0,038 μ.
Πηλός καστανός, ερυθρωπό μεταλλικό γάνωμα εσωτερικά και εξωτερικά.
Σώμα σε σχήμα ημιτόμου με χείλος ελαφρώς στραμμένο προς τα μέσα. Το 
μετάλλιο της βάσης κοσμείται με δεκατετράφυλλο ρόδακα και περιβάλλεται από 
πλαστική ταινία. Από την περιφέρεια του μεταλλίου εκφύονται έξι οξυκόρυφα 
φύλλα και μεταξύ τους ισάριθμα φύλλα με κυματοειδές περίγραμμα (άκανθας). 
Πιο πάνω ακολουθεί ζώνη από εξαπέταλους ρόδακες με μικρό κυκλικό ομφαλό, 
ανάμεσά τους κοκκίδες σε τριγωνική διάταξη. Η διακόσμηση ολοκληρώνεται με 
μικρότερη ζώνη η οποία κοσμείται με ωά ιωνικού κυματίου και λόγχες.
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Βλ. Ακαμάτης 1993, πίν. 265, 267, 269, 270, για τους τΰπους των κοσμημάτων 
Agora XXII, πίν. 94, γενικά για floral bowls· Agora XXII, o. 17-18* Καλτσάς 
1983, σ. 54 (μέσα 2ου αι. π.Χ.).

BE 16925. Αρυτήρας.
Ακέραιος. Ύψ. 0,115, διάμ. χείλους 0,095 μ.

6
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Πηλός ρόδινος, ακάθαρτος. Η εξωτερική επιφάνεια κατά τόπους μαύρη, λόγω 
άνισης όπτησης.
Σώμα, χιορίς βάση, σχεδόν σφαιρικό με συνεχές περίγραμμα έως το χείλος, που 
στρέφεται ελαφρά προς τα έξω. Μικρή κάθετη ταινιωτή λαβή.
Βλ. Δρούγου - Τουράτσογλου 1980, σ. 32, Π 1240, πίν. 9 (α' μισό 2ου αι, π.Χ.).

ΒΕ 16958. Οινοχοΐσκη μελαμβαφής (Εικ. 7).
Ακέραιη. Ύψ. 0,119, διάμ. χείλους 0,056, διάμ. βάσης 0,088 μ.
Πηλός καστανός, μαύρο μεταλλικό επίχρισμα, απολεπισμένο κατά τόπους.
Βάση φαρδιά, δισκόμορφη, άβαφη, με κυκλική αυλάκωση. Σώμα σφαιρικό, πε
πιεσμένο. Λαιμός χαμηλός, κυλινδρικός, με φαρδιά αυλάκωση στη βάση του, 
που καταλήγει σε δακτύλιο και χείλος καλυκωτό με κυματοειδή προχοή. Από τη 
βάση του δακτυλίου ξεκινά κάθετη ταινιωτή λαβή που φθάνει στον ώμο.

ΒΕ 16960. Αμφορέας (Εικ. 8).
Ακέραιος. Ύψ. 0,233, διάμ. χείλους 0,063, διάμ. βάσης 0,085 μ.
Πηλός πορτοκαλόχρωμος, επίχρισμα ομοιόχροψο.
Βάση κωνική με κοιλότητα στο κέντρο. Σώμα ωοειδές με συνεχές περίγραμμα 
έως το χείλος, που αποτελείται από διπλό πλαστικό δακτυλίδι. Στον ώμο δύο 
οριζόντιες αβαθείς αυλακιύσεις. Λαιμός χαμηλός, λαβές κάθετες ταινιωτές.
Βλ. Δρούγου - Τουράτσογλου 1980, σ. 120 (α" μισό 2ου αι. π.Χ.).
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Χρονολόγηση
Η χρονολόγηση της κεραμικής του τάφου οφείλεται κυρίως στο λύχνο ΒΕ 16940 
με το χαμηλό κυλινδρικό-κοτνικό σώμα και το κοίλο περιχείλωμα γύρω από την 
κυκλική οπή πλήρωσης, ο οποίος σύμφωνα με παρόμοιο των Φερών χρονολο
γείται στο α' μισό του 2ου αι. π.Χ. Ο άβαφος αρυτήρας ΒΕ 16925 με το συνεχές 
περίγραμμα αποτελεί σύνηθες κτέρισμα στους τάφους της Βέροιας στο α' μισό 
του 2ου αι. π.Χ., όπως και οι «μακεδονικοί» αμφορείς, των οποίων τα περισσό
τερα παραδείγματα ανήκουν στο α' μισό του ίδιου αιώνα. Στα ίδια χρονικά 
όρια εντάσσονται και τα δύο μυροδοχεία ΒΕ 16921, ΒΕ 16922 με το επίμηκες 
ατρακτόσχημο σώμα, τα οποία στη Βέροια χρονολογούνται στο 2ο αι. π.Χ.
Τα πήλινα αγγεία του τάφου 587 αποτελούν ένα σύνολο που οδηγεί στη χρονο
λόγηση της ταφής στο α' μισό του 2ου αι. π.Χ.

ΤΑΦΟΣ 733

Ο τάφος 733 ήταν λακκοειδής, με προσανατολισμό ΒΑ.-ΝΔ., καλυμμένος με 
τέσσερις σχιστολιθικές πλάκες. Στο εσωτερικό του βρέθηκε μία ταφή κτερισμέ- 
νη με το μελαμβαφή κάνθαρο ΒΕ 22459, μία στλεγγίδα, ένα μαχαιρίδιο και μία 
βελόνη.

ΒΕ 22459. Κάνθαρος μελαμβαφής (Εικ. 9).
Ακέραιος. Ύψ. 0,115, διάμ. χείλους 0,075, διάμ. βάσης 0,044 μ.
Πηλός καστανέρυθρος, στιλπνό επίχρισμα, μελανό εξωτερικά και μελανόκα- 
στανό εσωτερικά.
Βάση δακτυλιόσχημη, κωνική εσωτερικά, με ελαφρώς μαστοειδή απόφυση. 
Σώμα βαθύ, σχεδόν σφαιρικό. Ο λαιμός, σχετικά ψηλός, απολήγει σε χείλος 
που στρέφεται ελαφρά προς τα έξω. Λαβές σχετικά μικρές, κάθετες, ταινιωτές,

9
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με πηνιόσχημα επιθήματα στους ιόμους. Στο λαιμό μεταξύ των λαβών -  και στις 
δύο όψεις -  γραπτή γιρλάντα που κοσμείται με κοκκίδες στο χρώμα του πηλού 
(διακόσμηση τύπου «Δυτικής κλιτύος»). Στο σώμα κάθετες ραβδώσεις από τον 
ώμο έως τη βάση σχεδόν. Εξαιρείται το τμήμα του αγγείου κάτω από τις λαβές. 
Για το σχήμα βλ. C orin th  VII, III, ο. 86-87, τύπος Hexamilia Kantharos (χρονο
λόγηση: από το β' τέταρτο και έως τα τέλη του 3ου αι. π.Χ.), ιδιαίτερα το αριθ. 
519 (225 π.Χ.). Για τη διακόσμηση βλ. Καλτσάς 1983, ο. 36, πίν. 28α (τέλη 3ου 
αι. π.Χ.).

Χρονολόγηση
Το μόνο πήλινο κτέρισμα του ταφικού συνόλου αποτελεί ο μελαμβαφής κάνθα
ρος BE 22459 του οποίου ο τύπος απαντά στην Κόρινθο και στην Πύλο από το 
β' τέταρτο και έως τα τέλη του 3ου αι. π.Χ. Τα τρία χάλκινα νομίσματα από τον 
τάφο, ένα πρώιμο Δημητρίου Πολιορκητού (Κ. Liampi, D e r  m a k e d o n is c h e  
Schild , Bonn 1998, o. 105, M 16, νομισματοκοπείο Πέλλας, χρονολογία κοπής 
έως το 287 π.Χ.), ένα του Φιλίππου Ε' (I. Touratsoglou, M a ced o n ia , B A R  326, ο. 
68, αριθ. 14, πίν. 6, χρονολογία κοπής 189/186-183 π.Χ.) και ένα των Μαγνήτων 
(Ε. Rogers, T h e  C o p p er C o inage  o f  Thessaly, London 1932, o. 109, αριθ. 339-342, 
χρονολογία κοπής 197-146 π.Χ.), προσανατολίζουν τη χρονολόγηση του αγγείου 
στο α μισό του 2ου αι. π.Χ.

ΤΑΦΟΣ 366

Από το λακκοειδή τάφο 366 προέρχεται ένα σύνολο επτά αγγείων. Ο τάφος πε
ριείχε μία ταφή. Τα κτερίσματα ήταν τοποθετημένα γύρω από τον ύπτιο νεκρό. 
Εκτός από τα πήλινα αγγεία, βρέθηκαν μία χάλκινη σπάτουλα, ένα χάλκινο 
άγκιστρο και δύο μολύβδινες πυξίδες.

ΒΕ 17691. Αμφορίσκος οξυπύθμενος (Εικ. 10).
Συγκολλημένος και συμπληρωμένος. Ύψ. 0,185, διάμ. χείλους 0,034 μ.
Πηλός ερυθρός, γάνωμα μελανό, απολεπισμένο σε αρκετά σημεία.
Σώμα κωνικό, το μεγαλύτερο πλάτος του σημειώνεται στο ύψος των ώμων. Λαι
μός χαμηλός που καταλήγει σε οριζόντιο πλαστικό δακτυλίδι. Λαβές κάθετες, 
ταινιωτές ξεκινούν λίγο κάτω από το χείλος και καταλήγουν περίπου στους 
ιόμους.
Για οξυπύθμενους αμφορίσκους σε ταφικά σύνολα βλ. Μ. Τσιμπίδου-Αυλωνίτη, 
Σύνολα κεραμικής από το ελληνιστικό νεκροταφείο της Θεσσαλονίκης, Γ ' 
ΕλλΚερ, ο. 80-89, όπου σχετική βιβλιογραφία, και πίν. 38γ· Δουλγέρη-Ιντζεσί- 
λογλου 1994α, πίν. 287α.

ΒΕ 17785. Λάγυνος (Εικ. 11 και I).
Συγκολλημένη και συμπληρωμένη. Ύψ. 0,197, διάμ. χείλους 0,027, διάμ. βάσης 
0,075 μ.
Πηλός καστανός, γάνωμα ερυθρό, απολεπισμένο.
Βάση βαθμιδωτή, αποτελούμενη από πέντε ανισοπαχή πλαστικά δακτυλίδια· η 
κάτω επιφάνειά της ελαφρώς κυρτή. Σώμα σφαιρικό, πεπιεσμένο. Λαιμός στε
νός και ψηλός με πλαστικό δακτυλίδι ψηλά και χείλος σε σχήμα ανεστραμμένου 
κώνου. Λαβή ταινιωτή με ανάγλυφη ταινία στη ράχη. Εγχάρακτη διακόσμηση 
στις δύο όψεις και στο λαιμό: γιρλάντες από τις οποίες κρέμονται κάθετες
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μικρές γραμμές και οριζόντια ζώνη με βλαστόσπειρα. Κάτω από τη λαβή βλα- 
στόσπειρα και πέντε κάθετες παράλληλες γραμμές.
Βλ. Καλτσάς 1983, σ. 37 και 39-41 (μετά τα μέσα του 2ου αι. π.Χ.).

ΒΕ 17760. Πυξίδα με πώμα (Εικ. 12 και II).
Συγκολλημένη και συμπληρωμένη. Ύψ. σώματος 0,14, διάμ. χείλους 0,122, μέγ. 
διάμ. 0,128, πλ. περιγύρου 0,022 μ. "Υψ. πώματος 0,156, διάμ. χείλους 0,159 μ. 
Πηλός πορτοκαλόχρωμος, ίχνη πορτοκαλέρυθρου γανώματος.
Σώμα κυλινδρικό με ελαφρά μείωση προς τα πάνω και αρκετά βαθύ ημισφαιρι- 
κό θόλο. Στην κάτω εξωτερική επιφάνεια, στη γένεση του πυθμένα, τρία πρό
σθετα πλαστικά ζωόμορφα πόδια υποβαστάζουν έναν πλατύ δακτυλιόσχημο 
περίγυρο. Πώμα ψηλό, κυλινδρικό. Στην κορυφή του ασπιδόμορφου θόλου 
ανάγλυφο επίσημα με παράσταση γυναικείας προτομής σε τρία τέταρτα.
Βλ. Δρούγου - Τουράτσογλου 1980, σ. 146-148 (2ος αι. π.Χ.).

ίο 11
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ΒΕ 17690. Λύχνος μονόμυξος (Εικ. 13).
Ακέραιος. Ύψ. 0,033, μήκ. 0,11, διάμ. βάσης 0,042 μ.
Πηλός τεφρός, επίχρισμα ομοιόχρωμο.
Βάση επίπεδη. Σώμα αμφικωνικό, πεπιεσμένο. Κάθετη ταινιωτή λαβή από τον 
ώμο έως το καλυκωτό περιχείλωμα γύρω από την οπή πλήρωσης. Μυκτήρας 
σωληνωτός με ευθύγραμμη απόληξη, έντονες γωνιώδεις προεξοχές στα άκρα 
και μεγάλη ελλειψοειδή οπή.
Βλ. Δουλγέρη-Ιντζεσίλογλου 1994α, ο. 372-374, ΒΕ 8592 και πίν. 279 (μετά τα 
μέσα του 2ου αι. π.Χ.).

ΒΕ 17688. Μυροδοχείο (Εικ. 14α).
Συγκολλημένο και συμπληρωμένο. "Υψ. 0,285, διάμ. χείλους 0,037, διάμ. βάσης 
0,032 μ.
Πηλός τεφρός-καστανός.
Πόδι ψηλό με κωνική δισκόμορφη βάση. Περιμετρική αυλάκωση στο σημείο 
ένωσης ποδιού και βάσης. Σώμα επίμηκες με λαιμό ψηλό που ευρύνεται προς 
τα πάνω και καταλήγει σε πλαστική λοξότμητη ταινία στο χείλος.
Βλ. Δρούγου - Τουράτσογλου 1980, σ. 36, Π 1251, πίν. 10 και σ. 57, Π 1404, πίν. 
26 (μετά τα μέσα του 2ου αι. π.Χ.).

ΒΕ 17689. Μυροδοχείο (Εικ. 14β).
Συγκολλημένο και συμπληρωμένο. "Υψ. 0,217, διάμ. χείλους 0,03, διάμ. βάσης 
0,025 μ.
Πηλός τεφρός-ερυθρός.
Πόδι αρκετά ψηλό με βάση αδιαμόρφωτη. Σώμα ατρακτόσχημο. Λαιμός σε 
σχήμα ανεστραμμένου κώνου που καταλήγει σε χείλος από πλαστικό λοξότμητο 
δακτυλίδι.
Βλ. ΒΕ 17688.

14
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ΒΕ 17692. Μυροδοχείο (Εικ. 14γ).
Συγκολλημένο και συμπληρωμένο. Ύψ. 0,268, διάμ. χείλους 0,03, διάμ. βάσης 
0,032 μ.
Πηλός τεφρός-καστανός.
Πόδι αρκετά ψηλό με κωνική δισκόμορφη βάση. Σώμα ατρακτόσχημο. Λαιμός 
ψηλός με πλαστικό λοξότμητο δακτυλίδι στο χείλος.
Βλ. ΒΕ 17688.

15

Χρονολόγηση
Αντιπροσωπευτικότερος για τη χρονολόγηση του ταφικοΰ συνόλου είναι ο μο- 
νόμυξος λύχνος ΒΕ 17690 με το αμφικωνικό σώμα, την κάθετη ταινιωτή λαβή 
και το σωληνωτό μυκτήρα με τις έντονες γωνιώδεις προεξοχές που μπορεί να 
χρονολογηθεί, όπως και τα όμοια παραδείγματα από τις Φερές, μετά τα μέσα 
του 2ου αι. π.Χ.
Τα τρία μυροδοχεία ΒΕ 17688, ΒΕ 17689, ΒΕ 17692, με το ψηλό πόδι, το ατρα
κτόσχημο σώμα, τον ψηλό λαιμό και το πλαστικό λοξότμητο δακτυλίδι στο χεί
λος, τοποθετούνται επίσης στο β ' μισό του 2ου αι. π.Χ., σύμφωνα με ανάλογα 
παραδείγματα από τη Βέροια.
Η πυξίδα ΒΕ 17760 με το εξίτηλο ερυθρό γάνωμα, το ανάγλυφο επίσημα στο 
πώμα και τα τρία πλαστικά πόδια στη θέση της βάσης είναι ανάλογη του τύπου 
Β της Βέροιας και χρονολογείται στο 2ο αι. π.Χ.
Το σύνολο των αγγείων συμπληρώνεται από την ερυθροβαφή λάγυνο ΒΕ 
17785, με το σφαιρικό σώμα και την εγχάρακτη διακόσμηση, και το μελαμβαφή 
οξυπύθμενο αμφορίσκο ΒΕ 17691.

ΤΑΦΟΣ 815

Ο κεραμοσκεπής καλυβίτης τάφος 815 (Εικ. 15) είχε προ
σανατολισμό Β.-Ν. και διαστάσεις 1,95x0,50 μ. Οι κεραμί
δες της κάλυψής του είχαν συντρίβει από το βάρος της 
υπερκείμενης επίχωσης. Περιείχε μία μόνο ταφή που ήταν 
κτερισμένη με τέσσερα μυροδοχεία (ΒΕ 16825, ΒΕ 16805, 
ΒΕ 16803, ΒΕ 16804), μία ερυθροβαφή λάγυνο (ΒΕ 16871) 
με σφαιρικό σώμα, στρεπτή λαβή και εγχάρακτη διακό- 
σμηση στον ώμο, μία άβαφη λάγυνο (ΒΕ 16839) και ένα 
μονόμυξο λύχνο (ΒΕ 16830) κατασκευασμένο με μήτρα, 
του τύπου της Εφέσου. Γύρω από την κεφαλή του νεκρού 
συλλέχθηκαν χρυσά φύλλα από στεφάνι, ενώ στο θώρακα 
επτά χάνδρες από γυαλί και ένας χάλκινος κρίκος. Κάτω 
από τα μυροδοχεία βρέθηκε μολύβδινη πυξίδα.

ΒΕ 16825. Μυροδοχείο (Εικ. 16).
Ακέραιο. Ύψ. 0,152, διάμ. χείλους 0,026, διάμ. βάσης 0,023 μ. 
Πηλός πορτοκαλόχρωμος.
Βάση δισκόμορφη. Πόδι χαμηλό και πολύ λεπτό. Σώμα ατρα
κτόσχημο με ιδιαίτερα διογκωμένη κοιλιά. Λαιμός ψηλός 
με χείλος από πλαστικό λοξότμητο δακτυλίδι.
Για τα μυροδοχεία με το ατρακτόσχημο σώμα και την ιδι
αίτερα διογκωμένη κοιλιά βλ. Δρούγου - Τουράτσογλου 
1980, σ. 38, Π 1256, πίν. 13 (μετά τα μέσα του 2ου αι. π.Χ.).
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BE 16805. Μυροδοχείο.
Ακέραιο. Ύψ. 0,15, διάμ. χείλους 0,026, διάμ. βάσης 0,021 μ.
Όμοιο με το ΒΕ 16825.

ΒΕ 16803. Μυροδοχείο (Εικ. 17).
Ακέραιο. "Υψ. 0,183, διάμ. χείλους 0,027, διάμ. βάσης 0,022 μ.
Πηλός ανοικτοκάστανος-πορτοκαλόχρωμος. Ομοιόχρωμο επίχρισμα.
Βάση επίπεδη, αδιαμόρφωτη. Πόδι χαμηλό. Σώμα ατρακτόσχημο. "Εντονες οι 
αυλακώσεις του τροχού σε όλο το σώμα. Λαιμός λεπτός, χείλος από πλαστικό 
λοξότμητο δακτυλίδι.
Για τα μυροδοχεία με το ατρακτόσχημο σώμα, το χαμηλό πόδι και το λεπτό 
λαιμό βλ. Kerameikos IX, αριθ. Ε 105, σ. 187, πίν. 97, 1 (μέσα 2ου αι. π.Χ.).

ΒΕ 16804. Μυροδοχείο.
Ακέραιο. "Υψ. 0,165, διάμ. χείλους 0,026, διάμ. βάσης 0,021 μ.
Πηλός ανοικτός κοκκινωπός.
Όμοιο με το ΒΕ 16803.

ΒΕ 16871. Αάγυνος ερυθροβαφής (Εικ. 19α).
Συγκολλημένη και συμπληρωμένη. "Υψ. 0,141, διάμ. χείλους 0,046, διάμ. βάσης 
0,078 μ.
Πηλός πορτοκαλόχρωμος, ίχνη καστανέρυθρου επιχρίσματος.
Βάση φαρδιά, δακτυλιόσχημη. Σώμα σφαιρικό. Λαιμός ψηλός και λεπτός κατα
λήγει σε στόμιο που περιβάλλεται από πλατύ εσωστρεφές χείλος. Κάτω από το 
χείλος κάθετη πλεκτή λαβή που καταλήγει στον ώμο, ο οποίος καλύπτεται από 
εγχάρακτο κυματοειδές κόσμημα.
Καλτσάς 1983, σ. 21, αριθ. 1697, σχέδ. 9, πίν. 28ε.

ΒΕ 16839. Αάγυνος (Εικ. 19β).
Συγκολλημένη. "Υψ. 0,127, διάμ. χείλους 0,035, διάμ. βάσης 0,063 μ.
Πηλός καστανορόδινος. Εξωτερική επιφάνεια πιο σκούρα κατά τόπους.
Βάση δακτυλιόσχημη. Σώμα σφαιρικό. Λαιμός χαμηλός, κυλινδρικός, που κατα
λήγει σε καλυκωτό χείλος. Στη βάση του λαιμού ανάγλυφη ταινία. Λαβή κάθε
τη, με δυο αυλακώσεις σε όλο το μήκος της, ξεκινά κάτω από το χείλος, σχημα
τίζει οξεία γωνία και καταλήγει στον ώμο.
Βλ. Ph. Bruneau, Tombes d’Argos, BCH 94 (1970), σ. 504, αριθ. 188, 1, εικ. 175 
(τέλη 2ου-αρχές 1ου αι. π.Χ.).

ΒΕ 16830. Λύχνος μονόμυξος τΰπου Εφέσου (Εικ. 18).
Ακέραιος. Χρησιμοποιημένος. "Υψ. 0,031, μήκ. 0,113, πλ. 0,055, μέγ. διάμ. βά
σης 0,037 μ.
Πηλός καστανός, σκούρο τεφρό επίχρισμα.
Βάση ωοειδής, αδιαμόρφωτη. Σώμα γωνιώδες. Γύρω από τη μικρή οπή πλήρω
σης υπάρχει ψηλό περιχείλωμα-κολάρο. Διαμετρικά αντίθετα από το μυκτήρα 
κάθετη δακτυλιόσχημη λαβή με δυο παράλληλες βαθιές αυλακώσεις σε όλο το 
μήκος της. Κυλινδρικός μυκτήρας με παχύ υπερυψωμένο χείλος, επίπεδο στην 
πάνω επιφάνεια, που περιβάλλει τη μεγάλη ωοειδή οπή.
Βλ. Agora IV, αριθ. 653, τύπος 49Α, σ. 166-168, πίν. 49· Kerameikos XI, αριθ. 
615, σ. 99, πίν. 88 (τέλη 2ου-αρχές 1ου αι. π.Χ.).
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Χρονολόγηση
Ο τάφος χρονολογείται μετά τα μέσα του 2ου αι. π.Χ. και πιθανότερα στη μετά
βαση από το 2ο στον Ιο αι. π.Χ., σύμφωνα με το λύχνο γνωστό από την Αθήνα, 
τα ατρακτόσχημα μυροδοχεία γνωστά από τη Βέροια και την Αθήνα και τις 
όμοιες στο σώμα λαγύνους από την Πύλο και το Άργος.

Τα παραπάνω αγγεία πρέπει να προέρχονται στο μεγαλύτερο ποσοστό από 
τοπικά εργαστήρια, επηρεασμένα από την κεραμική παραγωγή της νότιας 
Ελλάδας και της Μακεδονίας. Η εκτενής μελέτη του υλικού του βόρειου νεκρο
ταφείου θα αποκαλύψει ενδιαφέροντα στοιχεία για την κεραμική της αρχαίας 
Δημητριάδος.
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ΜΑΓΝΗΣΙΑ

S U M M A R Y

The North Cemetery of Ancient Demetrias

The five pottery groups presented in this volume come from the north cemetery 
of ancient Demetrias. The cemetery is situated outside the north city walls of the 
slope of Talada’ hill. The 900 burials investigated were in their majority pit 
graves. However, use of other types of burials was also made, such as cist graves, 
built or rock-cut graves, tile-covered graves, urns and a ‘kalpis’ made of local 
limestone.
Tile-covered grave 709 contained a single burial with a black-glazed kantharos 
(Fig. 3) and a lamp with a single nozzle (Fig. 1). A bowl was deposited outside 
the grave (Fig. 2). A silver coin -  an Athenian hemiobol, minted before the end 
of the 4th c. BC -  was found in the mouth of the dead. The coin and the clay 
offerings date the grave group to the early phases of the Hellenistic period (late 
4th-early 3rd c. BC).
The pottery group from pit grave 587 includes two fusiform ungüentaría (Fig. 4- 

5), a lamp, a relief skyphos (Fig. 6), an aryter, a small black-glazed oinochoe 
(Fig. 7) and a Macedonian amphora (Fig. 8). The clay vases from the grave date 
the burial to the first half of the 2nd c. BC.
In pit grave 733 a single burial was found accompanied by a black-glazed 
kantharos (Fig. 9), a strigil, a small knife and a needle. Three bronze coins -  an 
early issue of Demetrios Poliorketes, one of Philip V and one of the Magnesians -  
point towards the first half of the 2nd c. BC as the date of the offerings.
Pit grave 366 yielded a total of seven vases: a piriform amphoriskos (Fig. 10), a 
lagynos (Fig. 11 and I), a pyxis (Fig. 12 and II), a lamp with a single nozzle (Fig. 
13) and three fusiform ungüentaría (Fig. 14a-c). Comparison of these with other 
published examples suggests a date at the second half of the 2nd c. BC. 
Tile-covered grave 815 (Fig. 15) contained only a single burial, accompanied by 
four clay ungüentaría (Fig. 16-17), a red glazed lagynos (Fig. 19a), an unpainted 
lagynos (Fig. 19b) and a mouldmade lamp with a single nozzle (Fig. 18). 
According to the offerings the grave is dated after the second half of the 2nd c. 
BC, possibly at the turn of the 2nd to the 1st c. BC.
The vases described above were probably made by local workshops under the 
influence of south Greece and Macedonia. Extensive study of the material from 
the north cemetery will provide interesting information for the pottery of ancient 
Demetrias.



Φεραί. Ακρόπολη.



Νεκροταφείο των Αμφανών. Οι πρώιμοι ελληνιστικοί τάφοι ΠΕΛΑΓΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΥ

Η  πόλη των Αμφανων είναι γνωστή από τον Σκύλακα1 ως η νοτιότερη πόλη 
της Πελασγιοότιδος πριν από τις Παγασές, που συναντά κανείς ταξιδεύο
ντας με πλοίο από τη Φθιώτιδα Αχα'ία προς τη Μαγνησία. Τα ερείπιά 

της βρίσκονται στο λόφο Σωρός, ο οποίος διακρίνεται από όποια πλευρά και αν 
περάσει κανείς. Άλλωστε από το επίθετο «αμφίφανος» προέρχεται και το 
όνομα της πόλης.
Η πόλη, ανασκάφηκε από τον Α. Αρβανιτόπουλο2, σε έκταση 30 στρεμμάτων. 
Εντοπίστηκε ένα τριπλό τείχος γύρω από τη βραχώδη κορυφή. Στο λόφο προς 
τα νοτιοδυτικά του κωνικού υψώματος του Σωρού έχει ανασκαφεί από τον V. 
Milojéic3 ένας ναός κλασικής εποχής που αποδίδεται στον Απόλλωνα Παγασίτη. 
Σύμφωνα με τα ευρήματα των ανασκαφούν που έχουν πραγματοποιηθεί έως 
σήμερα, η παλαιότερη φάση κατοίκησης ανάγεται στην υστεροαρχαϊκή περίο
δο, η χρονική αναφορά της οποίας συμφιονεί με τις πληροφορίες των αρχαίων 
πηγών (Σκύλαξ, Εκαταίος, Ευριπίδης, Στράβων) για την πόλη των Αμφανών. Η 
απουσία ελληνιστικής κεραμικής, που παρατηρήθηκε τόσο στις ανασκαφές 
στην πόλη και στο ιερό extra muros όσο και στο νεκροταφείο, αποτελεί μια 
ισχυρή ένδειξη ότι οι κάτοικοι της πόλης των Αμφανών απορροφήθηκαν και 
πιθανώς συμμετείχαν στο συνοικισμό της νεοϊδρυθείσας Δημητριάδος, παρά το 
γεγονός ότι κάτι τέτοιο δεν είναι γνωστό από καμιά πηγή.
Τα νεκροταφεία της κλασικής αυτής πόλης εκτείνονται προς Β. του αρχαίου 
οικισμού. Τα όρια και η έκταση των νεκροταφείων της πόλης δεν έχουν ακόμη 
προσδιοριστεί με σαφήνεια, καθώς οι ανασκαφικές εργασίες στην περιοχή 
αυτή περιορίζονταν μόνο σε σωστικού χαρακτήρα. Από το 1985 και εξής έχουν 
ανασκαφεί περίπου 250 τάφοι4.
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Το Φεβρουάριο του 1985 στον αγρό ιδιοκτησίας I. Βαλαχή εντοπίστηκε τμήμα 
ενός εκτεταμένου νεκροταφείου με 150 τάφους, η διάρκεια χρήσης του οποίου 
-  από τα τέλη της υστεροαρχαϊκής περιόδου έως και τις αρχές του 3ου αι. π.Χ. -  
συμπίπτει με τη διάρκεια ζωής της πόλης των Αμφανών. Το νεκροταφείο είναι 
οργανωμένο σε έξι συστάδες τάφων, για τις οποίες είναι δυνατό να υποστηρι- 
χθεί ότι ακολουθούν μία σχεδόν κυκλική διάταξη. Οι τάφοι που απαρτίζουν την 
κάθε συστάδα παρουσιάζουν μία ομοιομορφία ως προς το είδος και τον τρόπο 
κτέρισής τους. Ο τύπος που αντιπροσωπεύεται περισσότερο στο νεκροταφείο 
είναι ο επενδεδυμένος και καλυμμένος κυρίως με σχιστόπλακες (κοινός κιβιο- 
τιόσχημος). Οι υπόλοιποι τάφοι είναι απλοί λάκκοι μικρού ή μεγαλύτερου βά
θους διαμορφωμένοι στο έδαφος και σαρκοφάγοι, ενώ σε ολόκληρο το νεκρο
ταφείο εντοπίζονται μόνον τρεις δευτερογενείς καύσεις.
Όσον αφορά τον τρόπο κτέρισής τους, οι περισσότεροι τάφοι παρουσιάζουν 
περιορισμένο αριθμό προσφορών (ένα ή δύο αγγεία) και αρκετοί απουσία κτε- 
ρισμάτων. Ελάχιστοι είναι οι πλούσια κτερισμένοι τάφοι και ανήκουν στη συ
στάδα που χρονολογείται στον 4ο-αρχές 3ου αι, π.Χ.
Από την παραπάνω συστάδα επιλέχθηκαν τα ταφικά σύνολα αγγείων τριών 
κιβωτιόσχημων τάφων (Τ. 24, 26, 27) με εσωτερικές διαστάσεις 1,70-1,77x0,60 
και βάθος 0,60 μ. Οι τάφοι 24 και 26 αποτελούνται από μονοκόμματες σχιστό- 
πλακες στις πλάγιες πλευρές, στις καλυπτήριες και στο δάπεδο και περιείχαν 
από μία ταφή σε ύπτια εκτεταμένη στάση με το κρανίο προς Α. Ο τάφος 27 
(Εικ. 1) ήταν κατασκευασμένος από μαρμαρόπλακες με καλή αρμογή και περι
είχε τρεις σύγχρονες ταφές, δύο ενηλίκων και ενός παιδιού.
Το τέταρτο ταφικό σύνολο που παρουσιάζεται προέρχεται από τον κιβωτιόσχη
μο τάφο 16 στα νοτιοανατολικά του παραπάνω νεκροταφείου και περιείχε δύο 
ταφές, από τις οποίες τα οστά της πρώτης είναι ελαφρώς παραμερισμένα σε 
σχέση με αυτά της δεύτερης.

ΤΑΦΟΣ 24

BE 9463. Μελαμβαφής κάνθαρος" (Εικ. 2), ύψ. 0,064 μ., με χαμηλό πόδι, ενιαίο 
περίγραμμα και διακόσμηση της κατηγορίας «Δυτικής κλιτύος» από απλή εγχά
ρακτη γιρλάντα με γραπτές σταγόνες και λαβές με επίθετα φύλλα κισσού. 
Όσον αφορά το σχήμα του ο κάνθαρος αυτός βρίσκει τα παράλληλά του στην 
Κόρινθο, στους καλούμενους κανθάρους «one piece» και ιδιαίτερα στον κάνθα
ρο με αριθ. 378, που χρονολογείται γύρω στο 300 π.Χ. Το σχήμα αυτό απαντά 
και στην Ιταλία, στις περιοχές της Καμπανίας κατά την ίδια χρονική περίοδο, 
αλλά είναι δύσκολο να μιλήσουμε για συγκεκριμένες σχέσεις.

BE 9464. Κρατηρίσκος6 (Εικ. 3 και III), ύψ. 0,118 μ., με μελανό μεταλλικό επί
χρισμα και διακόσμηση της κατηγορίας «Δυτικής κλιτύος». Στο ύψος των 
λαβών φέρει εγχάρακτο στεφάνι με γραπτά κισσόφυλλα με αραιωμένο πηλό. 
Συγκρίνεται με ανάλογα παραδείγματα του β ' μισού του 3ου αι. π.Χ. Αττικής 
προέλευσης.

BE 9458. Ψευδοαμφορίσκος7 (Εικ. 7α), ύψ. 0,16 μ., με τεφρό επίχρισμα, γρα
πτές καστανέρυθρες ταινίες στον ώμο και την κοιλιά και επίθετες πλαστικές 
λαβές στον ώμο. Χρονολογείται στα τέλη του 4ου αι. π.Χ.
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ΒΕ 9459. Μυροδοχείο8 (Εικ. 7β), ύψ. 0,101 μ., με τεφρό επίχρισμα και γραπτές 
μελανοκάστανες ταινίες. Ανήκει στον κοινό σε όλο τον ελληνιστικό κόσμο τύπο 
των μυροδοχείων, που τοποθετούνται χρονολογικά στα τέλη του 4ου - αρχές 
3ου αι. π.Χ. και χαρακτηρίζονται από το ανύπαρκτο ή μόλις αρθρωμένο στέλε
χος και το διογκωμένο σώμα.

2

3
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BE 9461-ΒΕ 9462. Άωτα μελαμβαφή σκυφίδια4 (Εικ. 4-5), ύψ. 0,033 μ., με ρηχό 
καλυκωτό σώμα, βάση ψηλή δακτυλιόσχημη και χείλος που στρέφεται προς τα 
έξω.

ΒΕ 8107. Μελαμβαφής άωτος λύχνος10, ύψ. 0,025, μήκ. 0,072 μ., με σώμα σχεδόν 
κυλινδρικό, βάση άβαφη πλατιά και μακρόστενο μυκτήρα με καμπύλη απόληξη. 
Γύρω από την οπή πλήρωσης φέρει χαμηλό πλαστικό δακτυλίδι που περιβάλλε
ται από πλατιά αβαθή αυλάκωση. Μορφολογικά βρίσκει τα παράλληλό του 
στους λύχνους της Αγοράς του τύπου 30Β και μπορεί να συγκριθεί με λύχνους 
από την Πέλλα.

ΒΕ 9460. Άωτος λύχνος11 (Εικ. 6), ύψ. 0,031, μήκ. 0,083 μ., με μελανοκάστανο 
επίχρισμα, σώμα ευρύ και γωνιώδες, χωρίς βάση, με μεγάλη οπή, άνευ περιχει- 
λώματος και βραχύ μυκτήρα με καμπύλη απόληξη. Ταυτόσημο σχήμα δεν εντο
πίζεται μεταξύ των γνωστών και δημοσιευμένων δειγμάτων του είδους. Έχει 
όμως κάποια χαρακτηριστικά, τα οποία ανιχνεύονται σε άλλα δημοσιευμένα 
παράλληλα, όπως για παράδειγμα από την Πέλλα.

Το σύνολο των πήλινων αγγείων του τάφου -  από τα οποία ορισμένα διατηρούν 
ακόμη κάποια στοιχεία της κλασικής παράδοσης -  χρονολογεί τον τάφο στη 
στροφή του 4ου προς τον 3ο αι. π.Χ.

7
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ΤΑΦΟΣ 26

BE 9503. Κάνθαρος (Εικ. 9), ύψ. 0,067 μ., με καστανό επίχρισμα, σώμα βαθύ με 
ενιαίο περίγραμμα και κάθετες ταινιοοτές λαβές με πλαστικό επίθετο κισσόφυλ- 
λο. Μορφολογικά και χρονολογικά συγκρίνεται με τον κάνθαρο BE 9463 (Εικ. 
2) του τάφου 24 που χρονολογείται γύρω στο 300 π.Χ.

BE 9502. Μελαμβαφής λύχνος12, ΰψ. 0,027 και μήκ. 0,083 μ., που ανήκει στην 
ομάδα «open lamps» της Αγοράς. Σώμα με κυρτά τοιχώματα που ευρύνονται 
προς τη βάση και μακρόστενο μυκτήρα με καμπύλη απόληξη· η πάνω επιφάνειά 
του είναι ελαφρώς επικλινής. Κοντινά παράλληλα είναι γνωστά και από την 
περιοχή των Φερών και της Πέλλας.

BE 9501. Μυροδοχείο13 (Εικ. 8), ύψ. 0,13 μ., με καστανότεφρο επίχρισμα με 
ίζημα και γραπτές καστανές ταινίες στην κοιλιά και το λαιμό του α μισού του 
3ου αι. π.Χ.

Τα συνευρήματα των ταφικών αγγείων αποτελούσαν μία γυναικεία προτομή 
(BE 9507), μία σιδερένια στλεγγίδα (BE 9504) και δύο χάλκινα νομίσματα, ένα 
φθαρμένο Γομφέιον (350-306 π.Χ.) και ένα Κερκυραίων (300-229 π.Χ.).
Η σύγκριση των κεραμικών τύπων με τα γνωστά δημοσιευμένα παραδείγματα 
σε συνδυασμό με την ύπαρξη νομισμάτων συνηγορούν σε μία χρονολόγηση της 
ταφής στα τέλη του 4ου αι. π.Χ.

9
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ΤΑΦΟΣ 27 (Εικ. 1)

ΒΕ 9541 και ΒΕ 9543. Δυο πυξίδες14 (Εικ. 10-11 και IV), ύψ. 0,192 και 0,113 μ. 
αντίστοιχα, με ασπιδόμορφο θόλο και καλυμμένες με μελανοκάστανο επίχρι
σμα. Ο περίγυρος του θόλου και το κυλινδρικό τοίχωμα του πώματος φέρουν 
διακόσμηση της κατηγορίας «Δυτικής κλιτύος». Μορφολογικά βρίσκονται στην 
παράδοση του σχήματος αυτού στον 3ο αι, π.Χ.

ίο

11
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ΒΕ 9540. Μελαμβαφής λύχνος15, ύψ. 0,031 μ., του τύπου 29Α της Αγοράς, ο 
οποίος χρονολογείται από το τελευταίο τέταρτο του 4ου αι. π.Χ. έως μέσα στο 
β' τέταρτο του 3ου αι. π.Χ. Σώμα αμφικωνικό πεπιεσμένο με σιγμοειδές πλαστι
κό ωτίο στον ώμο, ψηλή δακτυλιόσχημη βάση και μακρόστενο μυκτήρα με 
καμπύλη απόληξη. Γύρω από την οπή πλήρωσης φέρει χαμηλό πλαστικό δακτυ
λίδι. Συγκρίνεται με παραδείγματα φακοειδών λύχνων από την Πέλλα, και 
κυρίως με εκείνα κατά κανόνα που αντιπροσωπεύουν τη νεότερη εξέλιξη του 
τύπου στον 3ο αι. π.Χ., όπως και με το λύχνο αριθ. 5062 από τις Φερές.

ΒΕ 9536. Ψευδοαμφορίσκος16 (Εικ. 12), ύψ. 0,189 μ., με τεφρό επίχρισμα και σύμ
φυτες οριζόντιες λαβές.

ΒΕ 9537. Μυροδοχείο, βραχύσωμο (Εικ. 13), ύψ. 0,135 μ., όπως και τα ΒΕ 9538, 
ΒΕ 9539 7, με τεφρό επίχρισμα, του α' μισού του 3ου αι. π.Χ.

Τόσο το σχήμα των πυξίδων όσο και η μορφή των μυροδοχείων και του λύχνου 
συνηγορούν σε μία χρονολόγηση της ταφής στις αρχές του 3ου αι. π.Χ.

ΤΑΦΟΣ 16

Από τον τάφο 16 ενδιαφέρον παρουσιάζει ο πήλινος φανός με πώμα (Εικ. 15 
και V), ύψ. 0,23 μ. Πηλός φαιοκάστανος με πολλές προσμείξεις και εξωτερικά 
τεφρό αμελές επίχρισμα. Έχει σώμα ψηλό, κυλινδρικό, με ελαφρώς συγκλίνο- 
ντα τοιχώματα, περιμετρικά των οποίων υπάρχουν τέσσερις κιονίσκοι που απο-

12 13
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λήγουν σε αντίστοιχα πηνία, ενώ σε αντιδιαμετρική θέση υπάρχουν δυο ζεύγη 
κυκλικών οπών για τη μεταφορά του αγγείου. Ένας πλατύς δακτυλιόσχημος 
περίγυρος διακρίνει το κάτω μέρος από το κυλινδρικό τοίχωμα και ένας δεύτε
ρος υπάρχει κάτω από τη ζοτνη του χείλους. Εγχάρακτη κυματοειδής διακόσμη- 
ση κοσμεί το πώμα και τους δύο περιγύρους.
Πήλινοι φανοί, διαφορετικού όμως σχήματος, έχουν βρεθεί επίσης σε τύμβους 
των Φερών18.
Στον πυθμένα του αγγείου υπήρχε λύχνος11’ (Εικ. 14), ύψ. 0,027, μήκ. 0,092 μ., 
από φαιοκάστανο πηλό με τεφρό λείο επίχρισμα, χαμηλό κυλινδρικό σώμα και 
οριζόντια λαβή. Γύρω από την οπή πλήρωσης, χαμηλό πλαστικό δακτυλίδι, 
μυκτήρας βραχύς με επίπεδη την πάνω επιφάνεια και με καμπύλη απόληξη. Ο 
λύχνος με βάση τα πιο κοντινά παράλληλό του χρονολογείται στις αρχές του 
4ου αι. π.Χ.

Τα πήλινα αγγεία των παραπάνω τάφων αποτελούν μικρό αντιπροσωπευτικό 
δείγμα της πρώιμης ελληνιστικής κεραμικής από την πόλη των Αμφανών. 
Ανήκουν στους κοινούς τύπους αγγείων της εν λόγω περιόδου χωρίς να παρου-

15

67



Π Ε Λ Α Σ Γ Ι Ω Τ Ι Σ

σιάζουν κάποια καινοτομία. Η απουσία, ωστόσο, ικανού αριθμού παραδείγμα
τος καθιστά επισφαλή την απόδοσή τους σε κάποιο κοινό τοπικό εργαστήριο. 
Από το γνωστό έως τώρα υλικό προκύπτει ότι, όπως και σε άλλες περιοχές 
κατά την πρώιμη ελληνιστική περίοδο, εξακολουθούν οι εισαγωγές αττικών 
αγγείων που κυριαρχούν ακόμη στην αγορά λόγω της καλής ποιότητας.
Το κεραμικό υλικό που ήρθε στο φως από την αρχαία νεκρόπολη, παρ’ ότι δεν 
καλύπτει όλες τις κατηγορίες της ελληνιστικής κεραμικής, είναι σημαντικό, διότι 
λόγω του «κλειστού» χαρακτήρα των ταφικών συνόλων επέτρεψε την καλύτερη 
γνωριμία μας με την ντόπια κεραμική κατά τη συγκεκριμένη περίοδο, αποτελώ
ντας μια πρώτη μικρή συμβολή στην προσπάθεια κάλυψης του κενού της χρονι
κής περιόδου μεταξύ του τέλους του 4ου και των αρχών του 3ου αι. π.Χ., που 
έχει επισημανθεί από την επιστημονική έρευνα της ελληνιστικής Δημητριάδος.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

' Σκΰλαξ 64.
2 Α. Αρβανιτόπουλος, ΠΑΕ 1909, σ. 162 κ.ε.
’ V. Milojäd, Bericht über die Deutschen Archäologischen Ausgrabungen in Thessalien 1973, 
ΑΛΑ VII (1974), o. 61 κ.ε.
4 Ad 40 (1985), Χρονικά, o. 186’ 42 (1987), Χρονικά, o. 246· 43 (1988), Χρονικά, σ. 242.
2 Corinth VII, III, o. 74-75, πίν. 52, αριθ. 378. Καλτσάς 1983, σ. 34-36, σχέδ. 6, πίν. 9 (αριθ. 
1655).
h Thompson 1934, σ. 344-345, Β.17, εικ. 18. Μ. Φιλήμονος-Τσοποτού, Ελληνιστικά αγγεία από 
τη Νίσυρο, ΕλλΚερ Αιγαίου, Τ. 1, Π 7316, εικ. 3.
7 Kerameikos IX, σ. 159-160, πίν. 67-68, αριθ. 358, 1 και 364, 1. I. Ανδρέου, Σύνολα ελληνιστικής 
κεραμικής από τα νεκροταφεία της αρχαίας Λευκάδος, ΓΈλλΚερ, σ. 196-204, πίν. 147β.
2 Δρούγου - Τουράτσογλου 1980, σ. 123, Π 2158-2159. Καλτσάς 1983, αριθ. 1650-1652.
'Agora XII, σ. 128-130, πίν. 32 (τέλη 4ου-αρχές 3ου αι. π.Χ.).
111 Agora IV, σ. 97-98, αριθ. 419-421, πίν. 41. Δρούγου 1992, σ. 34, αριθ. 22, πίν. 6.
"Δρούγου 1992, σ. 29-32, αριθ. 7, πίν. 2.
12 Agora IV, πίν. 34 (HT21C). Δουλγερη-Ιντζεσίλογλου 1994α, σ. 368-369, αριθ. 8579, πίν. 276β 
(όψιμος 4ος-αρχές 3ου αι. π.Χ.). Δρούγου 1992, αριθ. 7-9, σ. 31.
12 Λιλιμπάκη-Ακαμάτη 1994, σ. 241-242, Τ. Α, αριθ. 6, σχέδ. 22, πίν. 21.
14 Β. Πατσιαδά, Κεραμική του τύπου της «Δυτικής Κλιτύος» από τη Ρόδο, Ad 38 (1983), Μελέτες, σ. 
193-209, σχέδ. 31, πίν. 78-79. Δρούγου - Τουράτσογλου 1980, σ. 140-143, Π 1342, Π 1335.
12 Agora IV, σ. 94-95, πίν. 41, αριθ. 410. Δρούγου 1992, σ. 49, πίν. 19-20 (Π 84). Δουλγέρη-Ιντζε- 
σίλογλου 1994α, σ. 366 κ.ε., πίν. 275α, 282ς'-ζ.
1,1 Πρβλ. ό.π. (σημ. 7).
17 Thompson 1934, σ. 344-345, Β.44, εικ. 22. Β. Αλλαμανή - Κ. Τζαναβάρη, Σχήματα αγγείων της 
πρώιμης ελληνιστικής εποχής από ταφικά σύνολα της Βέροιας, Ε' ΕλλΚερ, σ. 90-102, Τ 84. Π 
4371, πίν. 43β.
18 Β. Αδρύμη-Σισμάνη, Τύμβος Φερών, ΑΑΑ XVI (1983), σ. 39, Τ. 13, εικ. 11. 
ig Δρούγου 1992, αριθ. 3, πίν. 1. Kerameikos XI, αριθ. 63, πίν. 14-15 (RSL1).

68



69

AMΦANAI

S U M M A R Y

Cemetery of Amphane. The Early Hellenistic Tombs

The cemetery of Amphane was excavated to the south-west of the ancient city, 
and the period of its use coincides with that of the city’s life, from the late 
Archaic period to the late 4th-early 3rd c. BC. Of the contents of the 250 graves 
excavated, four grave groups of the early Hellenistic period are examined here. 
The group of clay vases from T 24 consists of a black-glaze kantharos, BE 9463, 
a black-glaze krateriskos, BE 9464, two ungüentaría, BE 9458, BE 9459, two 
handleless black-glaze small skyphoi with calyx-shaped bodies and everted rims, 
BE 9461, BE 9462, and two handleless lamps, BE 8107, BE 9460. Some of these 
pots retain features of the Classical period. The grave is dated by the pottery to 
the turn of the 4th to the 3rd c. BC.
The burial in T 26 was accompanied by a kantharos, BE 9503, which has relief 
ivy-leaf appliqués on the vertical strap handles, a black-glaze lamp, BE 9502, of 
the Agora ‘open lamps’ type, and an unguentarium, BE 9501, with brown 
painted bands on the belly and neck. Comparison of the pottery types with 
published examples, combined with the discovery of two coins, one struck by the 
Gomphians and one by the Corcyreans, dates the burial to the late 4th c. BC.
The vases found in T 27 were two pyxides, BE 9541, BE 9543, with a lid in the 
shape of a shield and West Slope decoration, a black-glaze lamp, BE 9540, 
of Agora 29A type, and four squat ungüentaría, BE 9536, BE 9537, BE 9538, 
BE 9539. They point to a date for the burial in the early 3rd c. BC.
The clay lantern (phanos) discovered in T 16 is of interest. The burial may be 
dated to the early 4th c. BC on the basis of the nearest parallels for the lamp 
found in the lantern.
The clay vases described above form a small representative example of Hel- 
lenistic pottery. They belong to the vase types common at this period and have 
no innovative features. However, the small number of pots makes it hazardous 
to attribute them to a common local workshop.



Η παραγωγή «ομηρικών» ανάγλυφων σκυφων στην αρχαία πάλη 
των Φερών

ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΑΡΑΧΩΒΙΤΗ 

ΑΡΓ. ΔΟΥΛΓΕΡΗ-ΙΝΤΖΕΣΙΛΟΓΛΟΥ

Η  αρχαία πόλη των Φερών1, στο πέρασμα από το εσωτερικό της θεσσαλι- 
κής πεδιάδας προς τη θάλασσα, προς τον Παγασητικό κόλπο, όπου βρι
σκόταν το επίνειό της, οι Παγασές (Στράβων, IX, 5, 15), αποδείχθηκε 

με την πάροδο των αιώνων σημαντικό κέντρο συνεχούς και σταθερής ανάπτυ
ξης για δυο συνεχείς χιλιετίες, παίζοντας συχνά αποφασιστικό ρόλο στα πράγ
ματα της Θεσσαλίας. Με τις ρίζες της να αγγίζουν τους νεολιθικούς οικισμούς 
στις βόρειες παρυφές της, γύρω από τη λίμνη Βοιβηίδα, η πόλη αναπτύχθηκε 
γρήγορα και εισήλθε δυναμικά στο ιστορικό γίγνεσθαι κατά την Εποχή του 
Χαλκού, αφήνοντας το μύθο της Άλκηστης και του Αδμήτου στον ποιητικό 
οίστρο του Ευριπίδη και συνεχίζοντας με τον κρυμμένο έως πρόσφατα υποβλη
τικό πλούτο των κτιστών θολωτών τάφων της γεωμετρικής εποχής. Οι αρχαϊκοί 
και οι κλασικοί αιώνες σμίλεψαν την ψηλότερη βαθμίδα της ακμής της, στην 
οποία ανέβηκε η πόλη των Φερών το α ' μισό του 4ου αι. π.Χ., με τον πρώτο 
οραματιστή της ιδέας για πανελλήνια εκστρατεία κατά των Περσών, τύραννο 
Ιάσονα, ο οποίος πέτυχε για πρώτη φορά στην ιστορία την πολιτική ένωση ολό
κληρης της Θεσσαλίας. Ο Φίλιππος Β ", στα μέσα του 4ου αι. π.Χ., έθεσε την 
πόλη υπό μακεδονική φρουρά, ανακόπτοντας ίσως βίαια την πορεία της προς 
μια πανελλήνια ηγεμονία, αλλά όχι και το δυναμισμό της, ο οποίος όμως παρέ
μενε ατεκμηριωτος για τα χρόνια αυτά από τη γραπτή παράδοση. Ολόκληρος ο 
3ος αιώνας π.Χ. κύλισε με δημιουργική σιωπή, κάτιο από τη μακεδονική 
κυριαρχία και επίδραση, που απέδωσε στις αρχές του 2ου αι. π.Χ. το μικρό 
θαύμα της τελευταίας αναλαμπής της ακμής της πόλης, η οποία έμελλε να σβή
σει οριστικά στα πρώιμα αυτοκρατορικά χρόνια, για να τη διαδεχθεί μία χιλιε
τία περίπου αργότερα στην ίδια θέση η ιστορική κωμόπολη του Βελεστίνου.
Το γεγονός που σημάδεψε την ελληνιστική ιστορία των Φερών ήταν η επανί
δρυση του Κοινού των Θεσσαλών, μετά την ήττα του Φιλίππου Ε "της 
Μακεδονίας από τους Ρωμαίους στις Κυνός Κεφαλές (197 π.Χ.), και η αποκα
τάσταση του ηγετικού ρόλου της πόλης στα θεσσαλικά πράγματα με την εκλογή 
του φεραίου Παυσανία Εχεκράτους ως πρώτου Στρατηγού του νέου αυτού 
Κοινού (196/5 π.Χ.). Ο 2ος αιώνας π.Χ. υπήρξε εκρηκτικός σε κάθε μορφής 
δραστηριότητα, οικοδομική, βιοτεχνική, εμπορική, καλλιτεχνική, που τεκμηριώ
νεται σιγά σιγά με τις συστηματικά διεξαγόμενες σωστικές ανασκαφές της 
τελευταίας εικοσιπενταετίας. Φαίνεται μάλιστα ότι την εποχή αυτή η πόλη γνω
ρίζει τη μεγαλύτερή της έκταση, σύμφωνα και με μια από τις ελάχιστες υπάρ- 
χουσες γραπτές μαρτυρίες, που παρέχει ο Στράβων (IX, 5, 18).

ΟΙ ΑΝΑΣΚΑΦΕΙ2

Η σωστική ανασκαφική δραστηριότητα της ΙΓ' ΕΠΚΑ εντοπίζεται κυρίως στον 
ανατολικό και το νοτιοανατολικό τομέα των αρχαίων Φερών, που καλύπτεται 
από τον πολεοδομικό ιστό του σημερινού Βελεστίνου (Εικ. 1). Στην περιοχή 
αυτή εμπίπτει μεγάλο μέρος του κατοικημένου χώρου της ελληνιστικής φάσης 
της πόλης, χωρισμένης σε οικοδομικά τετράγωνα κατά το ιπποδάμειο σύστημα, 
καθώς και μικρό τμήμα της αρχαίας αγοράς, στα βόρεια, αλλά και η «Συνοικία 
των Κεραμέων», στα νότια. Η ακρόπολη με τους δύο λόφους, το μεγαλύτερο
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τμήμα της αγοράς, ο χώρος του λεγάμενου ναού 
του «Θαυλίου Διάς» ή ιερού της Εννοδίας3 και 
τα εκτεταμένα νεκροταφεία παραμένουν ευτυ
χώς έξω από τις σύγχρονες εντατικές δραστη
ριότητες «αξιοποίησης», προστατευόμενα και 
εντεταγμένα σε προγράμματα μελλοντικής ανά
δειξής τους.
Η εικόνα μιας ευημεροΰσας ελληνιστικής πό
λης, ουσιαστικά άγνωστης μέχρι πρόσφατα, εκ
τυλίσσεται προοδευτικά, προσφέροντας ποικί
λο, αν και αποσπασματικό, υλικό για τη σύνθε
ση της ιστορικής της οντότητας. Ανάμεσα στο 
υλικό αυτό πρωτεύουσα θέση από άποψη πο
σότητας κατέχει, φυσικά, η τοπική κεραμική, η 
οποία ήδη έχει αρχίσει να γίνεται γνωστή με 
σειρά μελετούν, που παρέχουν εκτός των άλλων 
και μια πρώτη βάση δεδομένων για τη χρονολο
γική τεκμηρίωση4.
Οι ανάγλυφοι σκύφοι αποτελούν μια εξέχουσα 
κατηγορία της τοπικής αυτής κεραμικής, αποδε
δειγμένα φεραϊκής παραγωγής λόγω της ανεύρε
σης μητρών, ακόμη και μέσα σε αποθέτες συγκε
κριμένων εργαστηρίων. Οι κυριότεροι τύποι ανά
γλυφων σκύφων που αναγνωρίζονται στο φεραϊ- 
κό σύνολο είναι οι εξής: α) «ομηρικοί» σκύφοι, 
στους οποίους συγκαταλέγονται κατ’ αρχήν όλα 

ι τα παραδείγματα με διηγηματικές παραστάσεις, β) σκύφοι με φυτική-φυσιοκρατι- 
κή διακόσμηση, γ) σκύφοι με διακόσμηση μακριών πετάλων5.

ΟΙ «ΟΜΗΡΙΚΟΙ» ΣΚΥΦΟΙ

Έως το 1980 δεν ήταν γνωστή η ύπαρξη ανάγλυφων σκύφων στις Φερές, ούτε 
φυσικά και των «ομηρικών», δείγματα των οποίων όμως είχαν εντοπιστεί από 
τις αρχές του 20ού αιώνα στην περιοχή των Φθιωτίδων Θηβών, της 
Δημητριάδος και γενικότερα του Παγασητικού κόλπου, όπου η μακεδονική 
παρουσία ήταν ιδιαίτερα έντονη. Έτσι, η διακόσμηση των θεσσαλικών αυτών 
σκύφων με μυθολογικά θέματα εθεωρείτο γενικά ότι ακολουθούσε τη μακεδο
νική παράδοση και έμπνευση6.
Η σχετικά πρόσφατη ανεύρεση στις Φερές σημαντικού συνόλου «ομηρικών» 
σκύφων και μάλιστα τμημάτων μήτρας για την κατασκευή τους, μοναδικής έως 
τώρα από όσο γνωρίζουμε στο θεσσαλικό χώρο, διαφοροποιεί εν μέρει τα 
παλαιά δεδομένα και τοποθετεί την πόλη ανάμεσα στα σημαντικά κέντρα 
παραγωγής αυτής της κατηγορίας κεραμικής. Επιπλέον, αρχίζουν να διαφαίνο- 
νται ορισμένα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του φεραϊκού εργαστηρίου, πιο ευδιά
κριτα στα παραπληρωματικά διακοσμητικά θέματα, που μπορούν να συντελέ- 
σουν ακόμη και στην αναγνώριση φεραϊκών προϊόντων εκτός της πόλης7. 
Αξιοσημείωτη είναι η ποιότητα των δημιουργημάτων των φεραίων κεραμέων, η 
πρωτοτυπία στην επιλογή των θεμάτων, η πλοκή των συνθέσεων, η συχνά 
καλαίσθητη απόδοση των μορφών. Ακόμη πιο ενδιαφέρουσα είναι η διαπίστω-
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ση ότι σε ορισμένες περιπτοκτεις τα επιλεγόμενα θέματα σχετίζονται με τη θεσ- 
σαλική μυθολογική παράδοση, όπως συμβαίνει με την προαναφερθείσα μήτρα 
που φέρει παράσταση της αρπαγής της Ελένης από τον Θησέα με τη βοήθεια 
του θεσσαλοΰ φίλου του Πειρίθου. Μια πρώτη σύγκριση με ανάλογα προϊόντα 
μακεδονικών εργαστηρίων, π.χ. της Πέλλας, της Βεργίνας ή του αθηναϊκού 
Κεραμεικοΰ8, μας πείθει για την ανώτερη πολλές φορές ποιότητα των φεραϊκών 
αγγείων, όσον αφορά την απόδοση των παραστάσεων. Δεν θα ήμασταν μακριά 
από την πραγματικότητα, αν υποστηρίζαμε ότι οι φεραίοι κεραμείς αφομοίω
σαν άριστα τη μακεδονική ή όποια άλλη επίδραση τυχόν δέχθηκαν και έπλασαν 
τα δικά τους δημιουργήματα με ανεξάρτητη πρωτοποριακή έμπνευση και αναμ
φισβήτητη καλλιτεχνική ικανότητα.
Η ακριβής χρονολόγηση των φεραϊκών «ομηρικών» σκυφων δεν μπορεί προς 
το παρόν να τεκμηριιοθεί με νεότερα ανασκαφικά δεδομένα και εντάσσεται 
στα χρονικά πλαίσια που προκύπτουν από την υπάρχουσα βιβλιογραφία, δηλα
δή από τα τέλη του 3ου έως τα τέλη του 2ου και ίσως τις αρχές του 1ου αι. π.ΧΛ

Παραστάσεις εμπνευσμένες από τη μυθολογία και τα έπη 

ΒΕ 2291 (α, β, γ), Μουσείο Βόλου (Εικ. 2).
Τρία τμήματα πήλινης μήτρας για την κατασκευή ανάγλυφων σκυφων που 
σώζουν και το χείλος, διακοσμημένο με μαίανδρο που πλαισιώνεται από δυο 
σειρές στιγμών. Φέρει παράσταση της αρπαγής της Ελένης από τον Θησέα. Στο 
μεγαλύτερο (α) από τα τμήματα αυτά σώζεται το κεφάλι του Θησέα, με την επι
γραφή ΘΗΕΕΥΟ αριστερόστροφα, και αποσπασματικά το σώμα της Ελένης, 
που προσπαθεί να ξεφΰγει από τα χέρια του. Δίπλα στη μορφή της υπάρχει η 
αριστερόστροφη επιγραφή ΕΛΕΝ[Η]. Δεξιά βρίσκεται το τείχος μιας πόλης με 
πΰργους. Στο δεύτερο τμήμα της μήτρας (β) απεικονίζονται τείχη πόλης και οι 
αποσπασματικές αριστερόστροφες επιγραφές —]ΟΘ και Α[—σ] Στο τρίτο τμήμα 
της μήτρας (γ) υπάρχει και πάλι πύργος τείχους, καθιός και τα κεφάλια δυο 
ανδριόν σε αντίθετη θέση μεταξύ τους, πάνω στα οποία υπάρχουν οι αριστερό
στροφες επιγραφές ΘΗΟΕΥΟ και ΠΙΡΙ[ΘΟΟ<3].

2
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Πηλός τεφρός, επίχρισμα τεφρό (στο εξωτερικό τοίχωμα της μήτρας). Διαστάσεις: 
(α) Σωζ. ύψ. 0,10, σωζ. πλ. 0,115 μ. Συγκολλημένο από τρία όστρακα και συμπλη
ρωμένο. (β) Σωζ. ύψ. 0,05, σωζ. πλ. 0,035 μ. (γ) Σωζ. ύψ. 0,045, σωζ. πλ. 0,04 μ. 
Βρέθηκαν στο Δημοτικό οικόπεδο της οδού Φεριόν (1979).
Κακαβογιάννης 1980, ο. 271-272.

ΒΕ 2290, Μουσείο Βόλου (Εικ. 3α).
Όστρακο σκύφου με παράσταση της αρπαγής της Ελένης από τον Θησέα, που 
προφανώς προέρχεται από τη μήτρα ΒΕ 2291, μαζί με την οποία βρέθηκε. 
Εικονίζεται το κεφάλι και το πάνω μέρος του σώματος του Θησέα προς τα αρι
στερά, ο οποίος κρατά με το αριστερό του χέρι την Ελένη, που προσπαθεί να 
ξεφΰγει. Σώζεται το πάνω μέρος του σώματος και το κεφάλι της Ελένης. Δίπλα 
στα κεφάλια των μορφών υπάρχουν οι επιγραφές ΘΗΕΕΥΟ και [Ε]ΛΕΝΗ. 
Πηλός τεφρός, επίχρισμα σκούρο τεφρό. Σωζ. ύψ. 0,03, σωζ. πλ. 0,055 μ. 
Βρέθηκε στο Δημοτικό οικόπεδο της οδού Φεριόν (1979).
Κακαβογιάννης 1980, ο. 272.

ΒΕ 2289, Μουσείο Βόλου (Εικ. 3β).
Όστρακο με τμήμα χείλους, διακοσμημένου με πλοχμό. Φέρει παράσταση βρα- 
χιόδους τοπίου, ίσως εισόδου σπηλαίου, εμπρός από το οποίο βρίσκεται μορφή, 
της οποίας σώζεται το άκρο της κόμης και ο αριστερός ώμος, καλυμμένος ίσως 
με δορά ζώου. Δεξιά υπάρχει η επιγραφή ΚΥΚΛΩΨ. Πιθανότατα πρόκειται για 
τον κύκλωπα Πολύφημο, σε σκηνή εμπνευσμένη από την Οδύσσεια.
Πηλός τεφρός, επίχρισμα τεφρό. Σωζ. ύψ. 0,07, σωζ. πλ. 0,04 μ.
Βρέθηκε στο Δημοτικό οικόπεδο της οδού Φερών (1979).
Κακαβογιάννης 1980, ο. 268.
Πρβλ. Ακαμάτης 1993, ο. 125-126, 243-246.

ΒΕ 2416, Μουσείο Βόλου (Εικ. 3γ).
Όστρακο με τμήμα χείλους, διακοσμημένου με πλοχμό. Φέρει παράσταση του 
πάνω μέρους του σοόματος γενειοφόρου άνδρα προς τα αριστερά, που κρατά 
δόρυ. Δεξιά, πάνω από το κεφάλι του, υπάρχει η επιγραφή ΑΓΑ[ΜΕΜΝΩΝ]. 
Απέναντι του θα πρέπει να υπήρχε άλλη ανδρική μορφή που θα κρατούσε επί
σης δόρυ, από το οποίο σιόζεται μόνον η αιχμή. Σώζεται επίσης η κατάληξη του 
ονόματος της δεύτερης μορφής ...]Σ. Προφανώς η σκηνή είναι εμπνευσμένη από 
την Ιλιάδα.
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Πηλός πορχοκαλόχρωμος, επίχρισμα καστανέρυθρο. Συγκολλημένο από δυο 
όσχρακα. Σωζ. ΰψ. 0,07, σωζ. πλ. 0,055 μ.
Βρέθηκε σχο οικόπεδο Ελ. Σαράνχη (1978).
Κακαβογιάννης 1980, ο. 270.
Πρβλ. Sinn 1979, πίν. 23, MB 53, 5· Ακαμάχης 1993, ο. 120-125, 126-128, 224- 
243, 247-254.

ΒΕ 2323, Μουσείο Βόλου (Εικ. 4).
Όσχρακο με χμήμα πλοχμού από χη διακόσμηση χου χείλους. Φέρει παράσχαση 
χου πάνω μέρους χου σώμαχος γενειοφόρου άνδρα σχραμμένου προς χα αρισχε- 
ρά με απλωμένα χέρια, που φορά θώρακα. Δεξιά, πάνω από χο κεφάλι χου, 
υπάρχει η επιγραφή ΑΓΑΜΕ/ΜΝΩΝ. Προφανώς, και σχην περίπχωση αυχή, η 
σκηνή είναι εμπνευσμένη από χην Ιλιάδα.
Πηλός πορχοκαλόχρωμος, επίχρισμα πορχοκαλέρυθρο. Σωζ. ΰψ. 0,045, σωζ. πλ. 
0,035 μ.
Βρέθηκε σχο Δημοχικό οικόπεδο χης οδού Φερών (1979).
Κακαβογιάννης 1980, ο. 270-271.
Πρβλ. Ακαμάχης 1993, ο. 120-125,126-128, 224-243, 247-254.

ΒΕ 29333, Μουσείο Βόλου (Εικ. 5).
Όσχρακο με πλοχμό από χη διακόσμηση χου χείλους. Φέρει παράσχαση πολεμι- 
σχή με κονχό χιχώνα, κράνος και ακόνχιο, σε θέση μάχης. Σώζεχαι χο μεγαλΰχε- 
ρο μέρος χου σώμαχος χου άνδρα, ο οποίος σχρέφει χο κεφάλι προς χα αρισχε- 
ρά, ενώ φαίνεχαι να κινείχαι προς χα δεξιά, όπου υπάρχει η παράσχαση ασπί
δας που φέρει άλλη μορφή. Πάνω από χη δεΰχερη μη σωζόμενη μορφή υπάρχει 
η επιγραφή ΓΛΑΥ[ΚΟΣ] και πιθανόχαχα πρόκειχαι για χο γνωσχό Τρώα ήρωα, 
γιο χου Ανχήνορος, ο οποίος καχά μία εκδοχή βοήθησε χον Πάρι σχην αρπαγή 
χης Ελένης.
Πηλός χεφρός, επίχρισμα σκούρο χεφρό. Σωζ. ΰψ. 0,06, σωζ. πλ. 0,065 μ. 
Βρέθηκε σχο οικόπεδο αδελφών Πάσχου (1980).
Αδημοσίευχο.

ΒΕ 12933, Μουσείο Βόλου.
Όσχρακο με πλοχμό από χη διακόσμηση χου χείλους. Φέρει χην επιγραφή 
ΣΙΣΥΦΟΣ, προφανώς από παράσχαση σχεχιζόμενη με χο γνωσχό μυθολογικό 
θέμα.
Πηλός χεφρός, επίχρισμα μαΰρο, ιριδίζον. Σωζ. ΰψ. 0,02, σωζ. πλ. 0,035 μ. 
Βρέθηκε σχον αγρό Αργ. Μακρόπουλου (1989).
Αδημοσίευχο.
Πρβλ. Sinn 1979, ο. 114, MB 58α, γ, MB 59α, πίν. 24, 1, 5* Ακαμάχης 1993, ο. 
128-129, 255-261.

5

ΒΕ 29327, Μουσείο Βόλου.
Όσχρακο με χμήμα χείλους, διακοσμημένου με πλοχμό. Σώζεχαι μέρος επιγρα
φής σε χρεις σχίχους, όχι έμμεχρης, που ίσως σχεχίζεχαι με παράσχαση εμπνευ
σμένη από χα έπη ή κάποια χραγωδία. Πιθανώς να πρόκειχαι για χο επεισόδιο 
χης θυσίας χης Πολυξένης, μεχά χην πχώση χης Τροίας.
[—]αις τώ(ή παραλογισμώί βούλ[εταί (;)]
[—]άποκτεϊναί καί τώί φρ[-~]
[—]ς θεοίς σφάξονσ ανθ[ις (;)]
Πηλός χεφρός, επίχρισμα σκοΰρο χεφρό. Σωζ. ΰψ. 0,04, σωζ. πλ. 0,05 μ.
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Βρέθηκε στο οικόπεδο Κων. Καραγιάννη (1980).
Αργ. Δουλγέρη-Ιντζεσίλογλου,ΗΗ 35 (1980), Χρονικά, ο. 269, πΐν. 118.
Πρβλ. Ακαμάτης 1993, ο. 126-128, 247-254.

ΒΕ 488, Μουσείο Βόλου (Εικ. 7).
Όστρακο με τμήμα πυθμένα, διακοσμημένου στο μετάλλιο με φύλλα άκανθας, 
που περιβάλλεται από σειρά «ιωνικών ωών». Φέρει παράσταση δύο γυμνών 
ανδρικών μορφών σε έντονο διασκελισμό, η μία από τις οποίες, στα αριστερά, 
προφανώς συμπλέκεται με θαλάσσιο τέρας ή δράκοντα με μορφή φιδιού, ενώ 
ανάμεσα στα σκέλη της δεξιάς μορφής προβάλλει το κεφάλι και το χέρι μιας 
τρίτης μορφής. Η μορφή στα αριστερά σώζεται σχεδόν ολόκληρη, εκτός από το 
κεφάλι, και έχει χιτώνα τυλιγμένο στο αριστερό χέρι. Από τη μορφή στα δεξιά 
σώζεται μόνο μέρος των ποδιών. Ισως πρόκειται για παράσταση της πάλης του 
Ηρακλή και του Νηρέα ή Τρίτωνα.
Πηλός τεφρός, επίχρισμα σκούρο τεφρό. Συγκολλημένο από τρία όστρακα. 
Σωζ. ύψ. 0,065, σωζ. πλ. 0,06 μ.
Βρέθηκε στο οικόπεδο Κ. Τσελεπή (1978).
Κακαβογιάννης 1980, ο. 273.

ΒΕ 3328, Μουσείο Βόλου.
Όστρακο με παράσταση κάβουρα που βαδίζει με υψωμένες τις δαγκάνες. 
Τσως προέρχεται από παράσταση της πάλης του Ηρακλή με τη Λερναία "Υδρα, 
της οποίας σύμμαχος ήταν ο κάβουρας.
Πηλός τεφρός, επίχρισμα τεφρό. Σωζ. ύψ. 0,025, σωζ. πλ. 0,025 μ.
Βρέθηκε στο Δημοτικό οικόπεδο της οδού Φερών (1979).
Κακαβογιάννης 1980, ο. 265.

ΒΕ 15115, Μουσείο Βόλου (Εικ. 6).
Όστρακο με πλοχμό από τη διακόσμηση του χείλους. Φέρει παράσταση φτερω
τού αλόγου που πετά προς τα αριστερά, του οποίου σώζεται μόνον το πρόσθιο 
μέρος. Πιθανότατα πρόκειται για τον Πήγασο από παράσταση που θα σχετιζό
ταν με το μύθο του Βελλερεφόντη. Η όχι καλή ποιότητα του αναγλύφου προφα
νώς οφείλεται σε χρήση φθαρμένης μήτρας.
Πηλός τεφρός, επίχρισμα μαύρο, ιριδίζον. Σωζ. ύψ. 0,04, σωζ. πλ. 0,025 μ. 
Βρέθηκε στον αγρό Αργ. Μακρόπουλου (1989).
Αδημοσίευτο.
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Παραστάσεις σχετικές με θεότητες 

ΒΕ 15114, Μουσείο Βόλου (Εικ. 8α).
Όστρακο με παράσταση νεαρής ανδρικής μορφής προς τα αριστερά, της οποί
ας σώζεται μόνον το πάνω μέρος. Έχει χαρακτηριστική κόμμωση, φορά χλαμύ
δα που πορπώνεται στο λαιμό και με το αριστερό χέρι κρατά στέλεχος, ίσως 
σκήπτρο ή θύρσο. Πιθανούς πρόκειται για κάποιο θεό, τον Διόνυσο, τον Ερμή ή 
τον Απόλλωνα, ή και για κάποιον ήρωα, που ίσως εικονιζόταν στα πλαίσια 
κάποιας μυθολογικής σκηνής. Το κεφάλι της μορφής είναι παρόμοιο με εκείνο 
του Απόλλωνα στον εμπροσθότυπο νομισμάτων του Κοινού των Θεσσαλών, της 
ελληνιστικής εποχής10.
Πηλός τεφρός, επίχρισμα σκούρο τεφρό, ιριδίζον. Σωζ. ύψ. 0,025, σωζ. πλ. 0,035 μ. 
Βρέθηκε στον αγρό Αργ. Μακρόπουλου (1989).
Αδημοσίευτο.

ΒΕ 29332, Μουσείο Βόλου (Εικ. 8β).
Όστρακο με τμήμα χείλους, διακοσμημένου με πλοχμό. Φέρει παράσταση δύο 
ανδρικών μορφών, από τις οποίες σώζεται το μεγαλύτερο μέρος. Η μία μορφή 
είναι ημίγυμνη, καθιστή προς τα αριστερά και στο κεφάλι φορά κάλυμμα, ίσως 
λεοντή. Πάνω από το κεφάλι της διακρίνεται κλαδί ή θύρσος, που πιθανώς τον 
κρατά με το δεξί χέρι. Ίσως πρόκειται για το θεό Διόνυσο ή για τον Ηρακλή. Η 
άλλη μορφή, με έντονο διασκελισμό προς τα δεξιά, φορά κοντό χιτώνα και 
κρατά ακουμπισμένο στον ώμο ένα στέλεχος, πιθανώς δόρυ.
Πηλός τεφρός-ερυθρός, επίχρισμα καστανέρυθρο. Συγκολλημένο από πέντε 
μικρότερα όστρακα. Σωζ. ύψ. 0,075, σωζ. πλ. 0,085 μ.
Βρέθηκε στο οικόπεδο Θ. Κουρτέση (1982).
Αδημοσίευτο.

ΒΕ 3330, Μουσείο Βόλου (Εικ. 8γ).
Όστρακο με παράσταση γενειοφόρου ανδρικής μορφής προς τα δεξιά, της 
οποίας σώζεται μόνον το πάνω μέρος. Φορά δορά ζώου και έχει το δεξί χέρι 
εκτεταμένο προς τα εμπρός. Τσως πρόκειται για μορφή σατύρου ή σειληνού 
από το θίασο του Διονύσου, χωρίς να αποκλείεται ότι αποτελεί μέρος κάποιας 
μυθολογικής σκηνής.
Πηλός τεφρός, επίχρισμα τεφρό-μαύρο. Σωζ. ύψ. 0,03, σωζ. πλ. 0,03 μ.
Βρέθηκε στο Δημοτικό οικόπεδο της οδού Φερών (1979).
Κακαβογιάννης 1980, σ. 265.
Πρβλ. Ακαμάτης 1993, σ. 134-138, 282-292.
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ΒΕ 29329, Μουσείο Βόλου (Εικ. 10α).
Όστρακο που σώζει σχεδόν ολόκληρο τον πυθμένα, με μετάλλιο διακοσμημένο 
με φύλλα άκανθας σε ακτινωτή διάταξη γύρω από ρόδακα, που περιβάλλεται 
από σειρά «ιωνικών ωών» και πλοχμό. Πρόκειται για τυπική διακόσμηση των 
σκύφων των φεραϊκών εργαστηρίων. Φέρει παράσταση δυο καθισιών μορφών, 
των οποίων σώζεται το κάτω μέρος. Η μία μορφή, προφανώς γυναικεία, είναι 
καθιστή προς τα αριστερά σε θρόνο με φυτική διακόσμηση. Φορά πέπλο με 
απόπτυγμα και με το αριστερό χέρι κρατά στέλεχος, που είναι δύσκολο να 
ερμηνευθεί (ράβδος, σκήπτρο, δόρυ ή δάδα). Η άλλη μορφή, προφανώς γυναι
κεία επίσης, κάθεται προς τα δεξιά σε βράχο και φορά μακρύ ένδυμα. Ίσως 
πρόκειται για παράσταση συνάθροισης θεών ή μουσών.
Πηλός τεφρός, επίχρισμα τεφρό-μαΰρο. Σωζ. ΰψ. 0,085, σωζ. πλ. 0,065 μ. 
Βρέθηκε στο οικόπεδο Δ. Κουρίτα (1986).
Δουλγέρη-Ιντζεσίλογλου 1990, σ. 122, πίν. 69α.

ΒΕ3382, Μουσείο Βόλου (Εικ. ΙΟβ).
Όστρακο με μέρος του πυθμένα, διακοσμημένου με πλοχμό. Φέρει παράσταση 
γυναικείας μορφής που φορά χιτώνα και ιμάτιο και είναι καθισμένη σε βράχο, 
στραμμένη προς τα δεξιά. Σώζεται μόνον το κάτω μέρος της μορφής, που 
παρουσιάζει αναλογίες με την αντίστοιχη μορφή του οστράκου ΒΕ 29329, αλλά 
και σοβαρές διαφορές στην απόδοση των λεπτομερειών. Προφανώς πρόκειται 
για παρόμοια σκηνή συνάθροισης θεών ή μουσών.
Πηλός τεφρός, επίχρισμα σκούρο τεφρό. Σωζ. ΰψ. 0,045, σωζ. πλ. 0,05 μ. 
Βρέθηκε στο οικόπεδο Αθ. Καραμπερόπουλου (1978).
Κακαβογιάννης 1980, σ. 273.

ΒΕ 29324, Μουσείο Βόλου (Εικ. 9).
Όστρακο με παράσταση όρθιας γυναικείας μορφής προς τα αριστερά, που φο
ρά πέπλο με απόπτυγμα και ιματίδιο, που μοιάζει με δορά ζώου. Το αριστερό 
χέρι είναι λυγισμένο και ακουμπισμένο στη μέση. Το κεφάλι της μορφής είναι 
φθαρμένο. Ίσως πρόκειται για θεά (Άρτεμις;) ή μούσα, χωρίς να αποκλείεται 
ότι ανήκει σε κάποια διηγηματική σκηνή.
Πηλός ερυθρωπός, επίχρισμα ανοικτό καστανό, ιριδίζον. Σωζ. ΰψ. 0,045, σωζ. 
πλ. 0,03 μ.
Βρέθηκε στο οικόπεδο Μ. Ταχοΰλα (1989).
Αδημοσίευτο.
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BE 15108, Μουσείο Βόλου (Εικ. 11).
Όστρακο με μέρος του χείλους, διακοσμημένου με πλοχμό. Φέρει παράσταση 
γυναικείας μορφής προς τα δεξιά, που φορά πέπλο. Στο αριστερό χέρι κρατά 
ακαθόριστο κυκλικό αντικείμενο, ίσως πουλί με ανοικτά φτερά ή μουσικό 
όργανο(;), με το οποίο παίζει απλώνοντας το δεξί χέρι και σκύβοντας ελαφρά 
το κεφάλι. Λείπει τμήμα του κάτω μέρους της μορφής. Δεξιά υπάρχει σχηματο
ποιημένο δένδρο. Πιθανώς πρόκειται για παράσταση θεάς ή μούσας.
Πηλός τεφρός, επίχρισμα σκούρο τεφρό, ιριδίζον. Σωζ. ύψ. 0,075, σωζ. πλ. 0,085 μ. 
Βρέθηκε στον αγρό Αργ. Μακρόπουλου (1989).
Αδημοσίευτο.

Παραστάσεις πολεμιστών ή αθλητών11 (πιθανώς σχετικές με σκηνές από 
τη μυθολογία, τα έπη ή αθλητικούς αγώνες)

ΒΕ 29328, Μουσείο Βόλου.
Όστρακο με παράσταση άρματος και αναβάτη προς τα αριστερά, που φορά 
κοντό χιτώνα. Σώζεται μόνον το κάτω μέρος του σώματος της μορφής και το 
μεγαλύτερο μέρος του άρματος. "Ισως πρόκειται για πολεμιστή ή αθλητή απο- 
βατικών αγώνων, γνωστών και στη Θεσσαλία.
Πηλός τεφρός, επίχρισμα τεφρό. Σωζ. ύψ. 0,03, σωζ. πλ. 0,04 μ.
Βρέθηκε στο οικόπεδο Κων. Καραγιάννη (1980).
Αργ. Δουλγέρη-Ιντζεσίλογλου,ΠΠ 35 (1980), Χρονικά, σ. 269, πίν. 118.
Πρβλ. Ακαμάτης 1993, σ. 132-133, 272-277, ειδικά σ. 275-276.

ΒΕ 15405, Μουσείο Βόλου (Εικ. 12).
Όστρακο με παράσταση πολεμιστή ή αθλητή (;) κατενώπιον, που φέρει κοντό 
χιτώνα. Σώζεται μέρος του σώματος, από το ύψος του στήθους μέχρι το ύψος 
των μηρών.
Πηλός τεφρός, επίχρισμα τεφρό. Σωζ. ύψ. 0,038, σωζ. πλ. 0,03 μ.
Βρέθηκε στο οικόπεδο Ν. Θεοδωρόπουλου (1990).
Αδημοσίευτο.

ΒΕ 29326, Μουσείο Βόλου.
Όστρακο που σώζει μεγάλο τμήμα πυθμένα, με μετάλλιο διακοσμημένο με 
φύλλα άκανθας σε ακτινωτή διάταξη γύρω από ρόδακα, που περιβάλλεται από 
σειρά «ιωνικών ωών» και αστράγαλο. Πρόκειται για διακόσμηση χαρακτηρι
στική των φεραϊκών εργαστηρίων. Από την παράσταση σώζονται μόνον τμήμα
τα ποδιών δύο μορφών που φορούν ψηλά υποδήματα (ενδρομίδες) και κρατούν 
δόρατα, προφανώς πολεμιστών.
Πηλός πορτοκαλόχρωμος, επίχρισμα πορτοκαλέρυθρο. Σωζ. ύψ. 0,06, σωζ. πλ. 
0,08 μ.
Βρέθηκε στο οικόπεδο Γ. Καραγιάννη (1984).
Αδημοσίευτο.
Πρβλ. Sinn 1979, πίν. 34, MB 103, 1.

ΒΕ 29334, Μουσείο Βόλου (Εικ. 14α).
Όστρακο με παράσταση τριών γυμνών ανδρικών όρθιων μορφών, σε στάση 
τριών τετάρτων προς τα δεξιά. Δύο από τους άνδρες, αριστερά, κρατούν ασπί
δα και ο τρίτος, δεξιά, κρατά μάλλον δόρυ. Πιθανότατα πρόκειται για πολεμι
στές ή αθλητές σε ανάπαυση ή αναμονή. Σώζονται τα σώματα των μορφών με 
μέρος του κεφαλιού της μεσαίας από αυτές.
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Πηλός πορτοκαλόχρωμος, επίχρισμα τεφρό-ερυθρό. Σωζ. ύψ. 0,04, σωζ. πλ. 
0,055 μ.
Βρέθηκε στο οικόπεδο Γ. Τσουμπέκου (1980).
Αδημοσίευτο.

ΒΕ 13131, Μουσείο Βόλου (Εικ. 14β και VI).
Όστρακο με παράσταση τριών ανδρικών μορφών, των οποίων σώζονται τα 
κρανοφόρα κεφάλια στραμμένα προς τα δεξιά και μέρος του γυμνού σώματος 
των δύο από αυτές. Η μεσαία μορφή, που σώζεται καλύτερα, κρατά ασπίδα και 
δόρυ. Πιθανότατα πρόκειται για πολεμιστές ή αθλητές σε ανάπαυση ή αναμο
νή. Η υφή του αγγείου θυμίζει μεταλλικά (αργυρά;) πρότυπα.
Πηλός τεφρός, επίχρισμα ανοικτό τεφρό, ιριδίζον. Σωζ. ύψ. 0,04, σωζ. πλ. 0,035 μ. 
Βρέθηκε στον αγρό Αργ. Μακρόπουλου (1989).
Αδημοσίευτο.

ΒΕ 15120, Μουσείο Βόλου (Εικ. 14γ).
Όστρακο με παράσταση γυμνής ανδρικής μορφής κατενώπιον, της οποίας 
σώζεται μόνον το έντονα μυώδες σώμα. Ίσως πρόκειται για πολεμιστή ή αθλη
τή, χωρίς να αποκλείεται ότι εικονίζεται κάποιος ήρωας σε μυθολογική σκηνή, 
π.χ. ο Ηρακλής σε έναν από τους άθλους του.
Πηλός τεφρός, επίχρισμα σκούρο τεφρό, ελαφρώς ιριδίζον. Σωζ. ύψ. 0,03, σωζ. 
πλ. 0,035 μ.
Βρέθηκε στον αγρό Αργ. Μακρόπουλου (1989).
Αδημοσίευτο.

Άλλες παραστάσεις

ΒΕ 29419, Μουσείο Βόλου (Εικ. 13).
Όστρακο με παράσταση ζεύγους αλόγων προς τα δεξιά, των οποίων σώζονται 
μόνον τα κεφάλια.
Πηλός πορτοκαλόχρωμος, επίχρισμα καστανέρυθρο. Σωζ. ύψ. 0,03, σωζ. πλ. 
0,03 μ.
Βρέθηκε στο οικόπεδο Β. Μανούρα (1981).
Αδημοσίευτο.

ΒΕ 29420, Μουσείο Βόλου.
Όστρακο με τμήμα πλοχμού από τη διακόσμηση του χείλους. Φέρει ερωτική 
σκηνή με παράσταση ζεύγους, των οποίων σώζονται μόνον τα κεφάλια, σε 
αντωπή θέση.
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Πηλός πορτοκαλόχρωμος, επίχρισμα τεφρό-μαΰρο. Σωζ. ΰψ. 0,03, σωζ. πλ. 
0,025 μ.
Βρέθηκε στο οικόπεδο Β. Μανοΰρα (1981).
Αδημοσίευτο.
Πρβλ. Ακαμάτης 1993, ο. 139-143, 292-299.

ΒΕ 29325, Μουσείο Βόλου (Εικ. 15).
Όστρακο με παράσταση ημίγυμνης γυναικείας μορφής γονατισμένης προς τα 
δεξιά, που «αποκαλύπτεται». Ίσως πρόκειται για ερωτική σκηνή, χωρίς να 
αποκλείεται ότι ανήκει σε κάποια παράσταση με μυθολογικό θέμα.
Πηλός τεφρός, επίχρισμα τεφρό. Σωζ. ΰψ. 0,04, σωζ. πλ. 0,02 μ.
Βρέθηκε στο Δημοτικό οικόπεδο της οδού Φερών (1994).
Αδημοσίευτο.
Πρβλ. Ακαμάτης 1993, ο. 139-143, 292-299.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

I Για την εξέλιξη της ιστορίας της πόλης των Φεριύν βλ. Δουλγέρη-Ιντζεσίλογλου 1994β, όπου 
και παλαιότερη βιβλιογραφία.
: Για τις νεότερες ανασκαφές και έρευνες στην περιοχή των Φερών βλ. επίσης Δουλγέρη- 
Ιντζεσίλογλου 1994β.
' Π. Χρυσοστόμου, Η θεσσαλική θεά Εν(ν)οόία ή Φεραία θεά, Αθήνα 1998.
4 Βλ. Δουλγέρη-Ιντζεσίλογλου 1992, ο. 437-447’ η ίδια: 1990, ο. 121-134’ 1994α, ο. 363-388’ 
«Κλειστό» σύνολο φεραΐκής κεραμικής ελληνιστικής εποχής από σωστική ανασκαφή στο οικό
πεδο Θ. Ντόντου, στο Βελεστίνο, Δ ' ΕλλΚερ, ο. 59-78’ Μήτρες για την κατασκευή ανάγλυφων 
σκύφων από τις Φερές και άλλες περιοχές της Θεσσαλίας, Ε'ΕλλΚερ, ο. 507 κ.ε.
" Βλ. Κακαβογιάννης 1980’ Δουλγέρη-Ιντζεσίλογλου 1990, όπου και παλαιότερη βιβλιογραφία.
6 U. Sinn, Zur Lokalisierung der «homerischen» Becher, La Thessalie, Actes de la Table-Ronde, 
Lyon 1975, Lyon 1979, o. 139-141. Sinn 1979.

Βλ. Κακαβογιάννης 1980’ Δουλγέρη-Ιντζεσίλογλου 1990’ η ίδια 1992. 
s Βλ. Ακαμάτης 1993, ειδικά ο. 120-143 και 224-303, όπου και παλαιότερη βιβλιογραφία· Π. 
Φάκλαρης, Πήλινες μήτρες, σφραγίδες και ανάγλυφα αγγεία από τη Βεργίνα, ΑΔ 38 (1983), 
Μελέτες, ο. 211-238, ειδικά ο. 228-235’ Agora XXII, ειδικά ο. 55-78.
4 Δουλγέρη-Ιντζεσίλογλου 1990.
'"Βλ. Ε. Rogers, The Copper Coinage ofThessaly, London 1932, o. 20, εικ. 4.
II Πρβλ. γενικά Ακαμάτης 1993, ο. 131-133, 269-277.
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Φ E P A I

S U M M A R Y

The Production o f ‘Homeric’ Relief Skyphoi at the Ancient City of Pherai

The ancient city of Pherai lies at the crossroad leading from the interior of 
Thessaly to its harbour at Pagasai on the Pagasetic Gulf. Over the course of two 
millennia it became increasingly significant and played an important role in 
Thessalian history.
Following the Neolithic settlements around Lake Boibeis, Pherai was first 
inhabited at the beginning of the Bronze Age and pursued a dynamic course till 
the end of its life. Its gradual development through Geometric, Archaic and 
Classical periods reach its zenith in the first half of the 4th c. BC, under tyrant 
Jason. Macedonian domination of the city, from the middle of the 4th and 
throughout the entire 3rd c. BC, interrupted its political course, though without 
affecting other aspects of its life. At the beginning of the 2nd c. BC Pherai 
experienced its final period of prosperity, a decisive factor being the revival of 
the Thessalian League, in which Pherai played a leading role. The city declined 
in the 1st c. BC and became completely insignificant in the early imperial period. 
About one thousand years later it was succeeded by the small town of Velestino, 
which grew up on the same site.
The history of Pherai is now being revealed by rescue excavations conducted by 
the XIII Ephorate of Prehistoric and Classical Antiquities, since part of the 
ancient town is covered by the urban tissue of Velestino. A large part of the 
Hellenistic city has come to light and has yielded abundant and varied material. 
Most of the material revealed by excavations is local Hellenistic pottery, a 
circumstance that has supplied a stimulus to its study and the creation of a data 
base to provide chronological evidence. A distinct category of this local pottery 
is formed by relief skyphoi, which were undoubtedly produced at Pherai, since 
moulds for them have been found here. This group may be divided into a) those 
with narrative scenes, known as ‘Homeric’ skyphoi b) those with floral-natura- 
listic decoration and c) those decorated with long petals.
Relief, and particularly ‘Homeric’ skyphoi have been identified at Pherai since 
1980, though some examples are known earlier from the area of the Pagasetic 
Gulf. The discovery of mould fragments along with sherds of them suggests that 
Pherai was one of the most important production centres of this kind of vase. 
The local production has its own characteristic features, discernible mainly in the 
supplementary motifs. One such feature is the originality of the compositions 
and the quality and sensitivity of the rendering of the figures, which frequently 
make the skyphoi of Pherai far superior to similar products from Macedonian 
workshops. The subjects selected by the Pheraean potters are drawn: a) from 
mythology and the epic poems (Fig. 2-7), b) from religion (Fig. 8-11), c) from 
military events or athletic competitions (Fig. 12, 14) and d) from a variety of 
other sources (Fig. 13,15).
The dates assigned to the ‘Homeric’ skyphoi follow at present the chronological 
framework of the existing bibliography -  that is from the late 3rd to the late 2nd, 
possibly early 1st c. BC.



Ελληνιστική κεραμική από τα νεκροταφεία της αρχαίας Λάρισας Α. ΖΑΟΥΡΗ - Ε. Μ ΕΛΑΙΟΥ

Σ το βορειοανατολικό τμήμα της ανατολικής θεσσαλικής πεδιάδας αναπτύ
χθηκε η αρχαία Λάρισα, στη θέση που σήμερα καταλαμβάνει και η σύγ
χρονη πόλη. Η θέση της κοντά στη δεξιά όχθη του Πηνειού ποταμού, πλάι 

στις εύφορες πεδιάδες της θεσσαλικής γης, καθώς και πάνω στο βασικό άξονα 
που συνέδεε τις βορειότερες με τις νοτιότερες περιοχές του ελλαδικού χώρου, 
ευνόησε την ανθριόπινη εγκατάσταση στην περιοχή ήδη από την Αρχαιότερη 
Νεολιθική. Ο προϊστορικός οικισμός στο λόφο Φρούριο, στο βορειοδυτικό 
άκρο της σύγχρονης πόλης, παρουσιάζει αδιάκοπη κατοίκηση από την Πρώιμη 
Εποχή του Χαλκού και αποτέλεσε τον πυρήνα από τον οποίο αναπτύχθηκε και 
επεκτάθηκε προς τα νότια και ανατολικά πεδινά η πόλη των ιστορικών χρόνων, 
προσδίδοντας στο λόφο το ρόλο της ακρόπολης1.
Από τα τέλη του 7ου αι. π.Χ. η Λάρισα ήταν μια πλούσια πόλη, πρωτεύουσα του 
φυλετικού κράτους της Πελασγιώτιδος και έδρα της πολιτικής ένωσης των Θεσ- 
σαλών, που διήρκεσε τον 6ο και 5ο αι. π.Χ., με χαρακτήρα οικονομίας καθαρά 
αγροτικό και πολίτευμα αυστηρά ολιγαρχικό, διοικούμενη από την αριστοκρα
τική οικογένεια των Αλευαδών. Οι πολιτικές έριδες που συγκλόνισαν την πόλη 
στα τέλη του 5ου αι. π.Χ. είχαν ως αποτέλεσμα να βρεθεί μαζί με άλλες θεσσα- 
λικές πόλεις υπό την επιρροή των Φερών, από την οποία προσπάθησε να απαλ
λαγεί ζητώντας τη βοήθεια τόσο των μακεδόνων βασιλέων όσο και των 
Βοιωτών. Αποτέλεσε την έδρα του Κοινού των Θεσσαλών, το οποίο λειτουρ
γούσε από το 361 π.Χ. Μετά τις επεμβάσεις του Φιλίππου Β' το 357 και το 354 
π.Χ., μαζί με τις άλλες θεσσαλικές πόλεις απελευθερώνεται οριστικά από τη 
φεραϊκή επικυριαρχία, βρίσκεται όμως κάτω από τη μακεδονική επιρροή η 
οποία διαρκεί έως το 197 π.Χ., όταν ο Φίλιππος Ε ' ηττάται στις Κυνός Κεφαλές 
από τους Ρωμαίους. Την εποχή της ροψιαϊκής κυριαρχίας στη Θεσσαλία ήταν 
έδρα των ρωμαϊκιόν στρατευμάτων και του νέου Κοινού των Θεσσαλών, απο
λαμβάνοντας αρκετά προνόμια εξαιτίας της φιλορωμαϊκής πολιτικής της. Μετά 
τον Αύγουστο η πόλη παρακμάζει πολιτικά και οικονομικά.
Η συνεχής κατοίκηση της πόλης κατά τους επόμενους ακόνες, αλλά και η σχετι
κή σπανιότητα του λίθου στην ευρύτερη θεσσαλική πεδιάδα, επέβαλαν την επα- 
ναχρησιμοποίηση του οικοδομικού υλικού, με αποτέλεσμα να έχουν διασωθεί 
έως τις ημέρες μας ελάχιστα λείψανα της πόλης των ιστορικών χρόνων. Ωστό
σο, οι σωστικές ανασκαφές που διενεργούνται από τη ΙΕ' ΕΠΚΑ, σε ιδιωτικά 
κυρίως οικόπεδα, φωτίζουν σημαντικά την πολεοδομική οργάνωσή της κυρίως 
κατά την ελληνιστική και τη ρωμαϊκή περίοδο: τμήματα οδικών αρτηριών και 
συγκροτήματα ιδιωτικών κατοικιών παρέχουν ενδείξεις για την οργάνωση 
μέρους τουλάχιστον της πόλης σύμφωνα με το ιπποδάμειο σύστημα. Με εξαίρε
ση τα δύο θέατρα -  το πρώτο, στη νότια κλιτύ του λόφου Φρούριο, κατασκευά
στηκε στην ελληνιστική περίοδο, ενώ το δεύτερο, νοτιοδυτικά του προηγουμέ
νου, στη ρωμαϊκή -  για τη θέση των άλλων δημόσιων κτιρίων (ναοί Κερδώου 
Απόλλωνος, Ελευθερίου Διός και Αθηνάς Πολιάδος, ελεύθερη και εμπορική 
αγορά, γυμνάσια, ιππόδρομος, στάδιο και ρωμαϊκό ωδείο) υπάρχουν μόνον 
ενδείξεις. Η ύπαρξη οχύρωσης μαρτυρείται μόνον επιγραφικά, ενώ η πιθανή 
πορεία της ορίζεται σε συνάρτηση με τα εντοπισμένα τμήματα των νεκροταφεί
ων που απλώνονται περιμετρικά της πόλης, κατά μήκος των δρόμων προς τις 
άλλες μεγάλες πόλεις της Θεσσαλίας. Ειδικότερα, τάφοι των ελληνιστικών χρό
νων έχουν ερευνηθεί στο χώρο όπου αναπτύχθηκε το βόρειο και το δυτικό
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νεκροταφείο, κυρίως όμως στο ανατολικό και στο εκτεταμένο νότιο-νοτιοανα- 
τολικό. Πρόκειται για ενταφιασμούς σε απλούς λάκκους ή κεραμοσκεπείς 
τάφους (κυρίως στο νότιο-νοτιοανατολικό νεκροταφείο), αλλά και σε κιβωτιό
σχημους, σε πήλινες και λίθινες λάρνακες (κυρίως στο δυτικό και ανατολικό, 
όπου σε μία περίπτωση συστάδα κιβωτιόσχημων τάφων καλυπτόταν από 
τύμβο), ενώ έχει βρεθεί και σημαντικός αριθμός εγχυτρισμών βρεφών.
Σε σπάνιες περιπτώσεις, κιβωτιόσχημοι τάφοι ή σαρκοφάγοι περιείχαν περισ
σότερους από ένα νεκρό. Οι ταφές δεν έχουν σταθερό προσανατολισμό ούτε 
συγκεκριμένη διάταξη στο χώρο. Ειδικότερα στην περίπτωση του νότιου-νοτιο- 
ανατολικού νεκροταφείου, που παρέχει ενδείξεις χρήσης από τον 4ο αι, π.Χ. 
έως και τη ρωμαϊκή περίοδο, παρουσιάζουν εξαιρετική κατά τόπους πυκνότη
τα. Οι νεκροί τοποθετούνται σε λάκκους ή κεραμοσκεπείς τάφους μέχρι και σε 
τρεις επάλληλες στρώσεις στο φυσικό αμμώδες έδαφος, οι νεότερες ταφές 
καταστρέφουν και παραμερίζουν τις παλαιότερες, το περιεχόμενο των οποίων 
συγκεντρώνεται σε λάκκους, ενώ οι επιτύμβιες στήλες τους χρησιμοποιούνται 
για την κατασκευή νέων τάφων.
Τα πήλινα αγγεία αποτελούν τη βασική κατηγορία κτερισμάτων: μυροδοχεία 
ατρακτόσχημα και βολβόσχημα, αμφορείς, οινοχόες, λάγυνοι, λύχνοι τροχήλα
τοι και από μήτρα, άωτα σκυφίδια, ανάγλυφοι σκύφοι, πινάκια, κύπελλα, κάν
θαροι συνήθως με διακόσμηση τύπου «Δυτικής κλιτύος», «μελανοδοχεία», αρυ- 
τήρες, λεκανίδες και μαγειρικά σκεύη, ενώ έχει βρεθεί μόνον ένα θήλαστρο, 
μία πυξίδα τύπου Α, ένας άωτος σκύφος, μία λήκυθος, ένα αγγείο «φαρμακευ
τικής χρήσης» και ένας κάλαθος. Για τους εγχυτρισμούς βρεφών χρησιμοποιού
νταν αμφορείς, μικροί πίθοι και λεκάνες ενίοτε με πώμα.
Τα αδιατάρακτα σύνολα ανήκουν κυρίως στην κατηγορία των απλών «κλει
στών»2 με μικρό αριθμό αγγείων, ενώ πολλοί βρέθηκαν εντελώς ακτέριστοι. Η 
ουσιαστική απουσία νομισμάτων, αλλά και η κακή κατάσταση διατήρησης όσων 
βρέθηκαν, μας αποστερούν ένα σημαντικό χρονολογικό στοιχείο. Έτσι το βασι
κό ζήτημα της χρονολόγησης αντιμετωπίζεται αναγκαστικά μέσω της σύγκρισης 
με χρονολογημένα παράλληλα γειτονικών περιοχών και των άλλων μεγάλων 
κέντρων της εποχής, με κάθε επιφυλακτικότητα που επιβάλλει μια τέτοια 
σύγκριση.
Τα έντεκα σύνολα που παρουσιάζονται εδώ προέρχονται από το χώρο του νότι- 
ου-νοτιοανατολικού νεκροταφείου (οικ. οδού Κουτσίνα 11, Η.Γ. Κατσίφαζ Χρ. 
Τσάτσου4 και Α. Σταυροθόδωρου"). Από τον ίδιο χώρο παρουσιάζεται επίσης 
μια ομάδα αγγείων (οικ. Π.Η. Τσιτσιούμη, Μ98/27-38) τα οποία βρέθηκαν σε 
λάκκο με ανακομιδές. Δεδομένου ότι είναι αδύνατο να εξακριβωθεί ποια 
αγγεία συνανήκαν ως κοινά κτερίσματα σε τάφους και ποια είναι η στρωματο- 
γραφική και χρονική τους αλληλουχία, περιοριζόμαστε στην παρουσίασή τους 
ως σχημάτων και επιχειρούμε μία χρονολογική προσέγγιση χωρίς να θεωρούμε 
δεσμευτική τη συνύπαρξή τους. Την ίδια ιδιαιτερότητα παρουσιάζουν και τέσ
σερα αγγεία, δύο από τα οποία αποτελούσαν το μοναδικό κτέρισμα αντίστοι
χων ταφών (ο κάνθαρος Μ91/281 και η πυξίδα Μ91/294), καθώς και ο ανάγλυ
φος σκύφος Μ89/31 και το φλασκί ή «θερμοφόρα» Μ98/44, που συγκολλήθη
καν από όστρακα τα οποία συγκεντρώθηκαν από την επίχωση των ταφών των 
οικοπέδων Χρ. Τσάτσου και Π.Η. Τσιτσιούμη αντίστοιχα. Αν και δεν συμβάλ
λουν στην επίλυση χρονολογικών προβλημάτων, σε συνδυασμό με τα ταφικά 
σύνολα παρέχουν εικόνα ενδεικτική της κεραμικής παραγωγής της Αάρισας 
την εποχή αυτή.
Γενικά, διαπιστώνεται ότι αρκετά από τα προϊόντα της τοπικής παραγωγής
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αντλούν τα πρότυπά τους από τον αθηναϊκό Κεραμεικό, ενώ ευδιάκριτες είναι 
οι επαφές με τα κέντρα παραγωγής της Μακεδονίας και, όπως δείχνουν μεμο
νωμένα παραδείγματα, και με τον υπόλοιπο ελληνιστικό κόσμο. Η ποιότητα των 
αγγείων είναι μέτρια: ο πηλός -  συνήθως κιτρινέρυθρος ή ερυθροκάστανος -  
δεν είναι πολύ καθαρός, ενιυ το γάνωμα είναι σχεδόν πάντα ανομοιόμορφο και 
θαμπό. Ελάχιστα από τα αγγεία φαίνονται εισηγμένα. Ο τοπικός κέραμέικός 
δημιουργεί, στα πλαίσια της κοινής ελληνιστικής παραγωγής, προϊόντα με 
μικρές παραλλαγές των γνιυστών τύπων, χωρίς να είναι δυνατό προς το παρόν 
να διακριθούν εμφανείς ιδιαιτερότητες.

ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΟΔΟΥ ΚΟΥΤΣΙΝΑ 11 

Τάφος 1 (λακκοειδής)

Περιείχε το μελαμβαφή κάνθαρο Μ95/325 (Εικ. Ια), την άβαφη λάγυνο Μ95/ 
324 (Εικ. 1β), μία σιδερένια στλεγγίδα, ένα σιδερένιο δακτυλίδι και μικρή 
ποσότητα οστρέων. Την ταφή συνόδευε χάλκινο νόμισμα Κασσάνδρου στο 
στόμα του νεκρού (Ν 5020).
Ο μελαμβαφής κάνθαρος, με το ενιαίο περίγραμμα, την κωνική βάση και το 
ελαφρώς έξω νεύον χείλος, έλκει την καταγωγή του από τον κάνθαρο κορινθια
κού τύπου («υχιτω 1<ΗηΐΗΗτο8», «ΒΟΓΟΟοππΙδ»)6. Ομοιότητες παρουσιάζει με 
ανάλογα αγγεία από τάφους της Αμβρακίας (τέλη 4ου-αρχές 3ου αι. π.Χ.) και 
των Οπουντίων Αοκρών (220-175 π.Χ.)7, το πλησιέστερό του όμως παράλληλο 
προέρχεται από την Αιανή (τύπος Ο 1, 3ος αι. π.Χ.)8.
Η λάγυνος, με το σχεδόν σφαιρικό σοόμα και το διαμορφωμένο από δύο πλαστι
κά δακτυλίδια στόμιο, σχετίζεται στο σχήμα του σώματος με δείγματα ληκύθων 
από την αθηναϊκή Αγορά του β' τετάρτου του 3ου αι. π.Χ., καθώς και με λα-

ι
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γΰνους από τις Φερές (3ος αι. π.Χ. και πιθανότατα το β' μισό του) και τους 
Οπουντίους Λοκροΰς (220-175 π.Χ.)9.
Το νόμισμα του Κασσάνδρου10 αποτελεί στοιχείο μόνο για την post quem χρο
νολόγηση του συνόλου (μετά το 305 π.Χ.), καθιυς βρίσκεται σε «κλειστά» σύνο- 
λα ακόμη και στις αρχές του 2ου αι. π.Χ.11. Το γεγονός αυτό σε συνδυασμό με 
την κεραμική οδηγεί στην τοποθέτησή του μάλλον στα τέλη του 3ου αι. π.Χ.

Τάφος 2 (κεραμοσκεπής)

Στον τάφο βρέθηκαν ο άβαφος αρυτήρας Μ95/332 (Εικ. 2), ο μελαμβαφής 
άωτος σκΰφος με γραπτή διακόσμηση Μ95/333 (Εικ. 3β) και το μικρό μυροδο
χείο τύπου C Μ95/334 (Εικ. 3α).
Η χρονολόγηση του συνόλου στο 2ο αι. π.Χ. (πιθανότατα από το β' τέταρτο και 
μετά) βασίζεται κυρίως στο μυροδοχείο που παραλληλίζεται με αντίστοιχα από 
την Πέλλα, τη Βέροια και τον Τάραντα12.
Ο γραπτός με εκφυλισμένη διακόσμηση τύπου «Δυτικής κλιτύος» άαπος σκύφος 
δεν αποκλείεται να αποτελεί ως προς το σχήμα επιβίωση (χωρίς τις λαβές) του 
λεγομένου «bolster cup» από την Αγορά των Αθηνών του β" τετάρτου του 3ου 
αι. π.Χ.13, ενώ αναλογίες παρατηρούνται και με υστερότερους σκύφους από τη 
Βέροια (τέλη 3ου-αρχές 2ου αι. π.Χ.), την Αθήνα (μετά τα μέσα του 2ου αι. 
π.Χ., χωρίς πόδι) και τη Θεσσαλονίκη (α" μισό 2ου αι. π.Χ., με πιο ρηχό 
σώμα)14. Το τελευταίο, πολύ κοντά στο δικό μας παράδειγμα, έχει συνδεθεί με 
την «ελληνιστική περγαμηνή» κατηγορία της μικρασιατικής κεραμικής. Το απλό 
διακοσμητικό θέμα των εναλλασσόμενων στιγμών με διπλές κάθετες γραμμές 
(αστράγαλος), γνιυστό πιθανότατα ήδη από το β" μισό του 3ου αι. π.Χ.15, απα
ντά και στην ομάδα «Large Leaf Group» 3 και 4 των Αθηνών, που τοποθετείται 
χρονικά από το 120-86 π.Χ.16. Τέλος, ο αρυτήρας βρίσκει τα παράλληλό του σε 
αρκετά παραδείγματα από τον τάφο του οικοπέδου αδελφιίτν Θώμογλου στη 
Βέροια, που καλύπτουν χρονικά το 2ο αι. π.Χ.1 .

3
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Τάφος 5 (κεραμοσκεπής)

Περιείχε το «μακεδονικό» αμφορέα τύπου A Μ95/340 (Εικ. 27), το μελαμβαφή 
κάνθαρο με διακόσμηση τύπου «Δυτικής κλιτύος» Μ95/341 (Εικ. 4α) και το 
μικρό αγγείο «φαρμακευτικής χρήσης» Μ95/342 (Εικ. 4β).
Ο κάνθαρος με το σχηματοποιημένο γραπτό κόσμημα των εξηρτημένων ομόκε
ντρων ημικυκλίων που εναλλάσσονται με κλαδιά, ανήκει ως προς το σχήμα 
στην κατηγορία των γωνιωδών κανθάρων της αθηναϊκής Αγοράς, που χρονολο
γούνται στο β' τέταρτο ή αμέσως μετά τα μέσα του 3ου αι. π.Χ.18. Το διακοσμη- 
τικό του θέμα συνδέεται με την κατηγορία «Shark Group» των Αθηνών (275- 
240 π.Χ.)19, εδώ όμως είναι πιο απλοποιημένο. Το ίδιο αυτό θέμα σε διάφορες 
παραλλαγές συναντάται τόσο στα τέλη του 3ου αι. π.Χ. όσο και αργότερα20.
Ο «μακεδονικός» αμφορέας, του οποίου το χείλος αποδίδεται με διπλό πλαστι
κό δακτυλίδι, που χαρακτηρίζεται για την ακρίβεια στην κατασκευή, βρίσκει 
πολύ κοντινό παράλληλο σε παράδειγμα από τη Δημητριάδα του τέλους του 
3ου-αρχών του 2ου αι. π.Χ.21. Για το κυλινδρικό με μείωση προς τα κάτω σώμα, 
αντιστοιχίες υπάρχουν σε παραδείγματα από τη Βέροια, την Πέλλα, την 
Εορδαία και τη Θεσπρωτία22. Ο κωνικός λαιμός, σαφώς διαφοροποιημένος από 
το υπόλοιπο σώμα, ενδεχομένως αποτελεί τοπική ιδιομορφία. Το πιο χρήσιμο 
στοιχείο για τη χρονολόγησή του αποτελεί η διαμόρφωση του χείλους που για 
την κατηγορία αυτή των αγγείων τοποθετείται γύρω στο 200 π.Χ.23.
Τέλος, το μικρό αγγείο Μ95/342 ανήκει στη γνωστή κατηγορία των λεγάμενων 
αγγείων φαρμακευτικής χρήσης (medicine bottles ή ointment pots), που έχουν 
βρεθεί στον ελλαδικό χώρο, τη Σικελία και τη Μικρά Ασία. Πολλά από αυτά 
φέρουν την επιγραφή ΛΥΚΙΟΝ και περιείχαν τη φαρμακευτική ουσία του ομώ
νυμου φυτού24. Το συγκεκριμένο εντάσσεται στον τύπο IV από τη Morgantina, ο 
οποίος χρονολογείται από το 250 έως το 150 π.Χ. περίπου2", ενώ πολύ κοντινά 
παράλληλα βρίσκει σε ανάλογα αγγεία σε ιδιωτική συλλογή στο Παρίσι και 
στην Κόρινθο, του τέλους του 3ου αι. π.Χ.26.
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Οι παραπάνω συσχετισμοί φαίνεται ότι οδηγούν τη χρονολόγηση του συνόλου 
ανάμεσα στον ύστερο 3ο και τον πρώιμο 2ο αι. π.Χ.

Τάφος 7 (λακκοειδής)

Περιείχε το μελαμβαφές πινάκιο Μ95/345 (Εικ. 5), τη μικρή λοπάδα Μ95/343 
(Εικ. 6α) και το μικρό αρυτήρα Μ95/344 (Εικ. 6β).
Το πινάκιο, με το βαθύ κωνικό σώμα, το έσω νεύον χείλος και τα εμπίεστα 
ανθέμια μέσα σε στικτή ζώνη (rouletting) στον πυθμένα, παραλληλίζεται στο 
σχήμα με όστρακα από την Ερέτρια και τη Βέροια (2ος αι. π.Χ.)27, τα ακριβέ
στερα παράλληλό του όμως βρίσκονται στην Αθήνα και χρονολογούνται περί
που στο 175 π.Χ.28. Σε ό,τι αφορά τη μικρή λοπάδα και τον αρυτήρα του συνό
λου, είναι σχήματα που ως γνωστόν δύσκολα χρονολογούνται με ακρίβεια, βρί
σκουν όμως αντίστοιχα, η μεν πρώτη σε αγγεία από την Αθήνα των αρχών του 
3ου αι. π.Χ.29, ο δε δεύτερος σε δείγματα από την Αμβρακία (τέλη 4ου-αρχές 
3ου αι. π.Χ.) και την Αθήνα (α' μισό 3ου αι. π.Χ.)30. Με βάση το πινάκιο το σύ
νολο τοποθετείται χρονικά στο α ' μισό του 2ου αι. π.Χ.

5
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ΟΙΚΟΠΕΔΟ Η.Γ. ΚΑΤΣΙΦΑ 

Τάφος 3 (κεραμοσκεπής)

Περιείχε μία ταφή συνοδευόμενη από τα δυο μυροδοχεία Μ91/283 (Εικ. 8) και 
Μ91/284 (Εικ. 7) και από το λύχνο μήτρας με ανάγλυφη διακόσμηση Μ91/285 
(Εικ. 26).
Ο λύχνος, με τη δακτυλιόσχημη βάση, το χαμηλό σώμα με καμπύλο περίγραμμα, το 
μακρύ μυκτήρα, τη ρηχή αυλάκωση γύρω από την οπή πλήρωσης και το κομβίο 
στον ώμο, παρουσιάζει κοινά στοιχεία με τους τύπους 48Α και 460 από την Αγορά 
των Αθηνών (β' μισό 3ου-τέλη 2ου αι. π.Χ., τύπος XVIII Κορίνθου), ενώ στο 
σχήμα φαίνεται ότι διατηρεί χαρακτηριστικά τροχήλατων λύχνων του 3ου αι. π.Χ. 
(τύποι 28Β και 29Α από την Αγορά των Αθηνών και IX Κορίνθου)31. Ειδικότερα 
για τη διακόσμηση, ο ελικοειδής βλαστός με τα κισσόφυλλα στον ώμο, που απαντά 
και σε μήτρες που βρέθηκαν στην Αθήνα (β' τέταρτο 2ου αι. π.Χ.)32, συνδυάζεται 
με στεφάνη ιωνικού κυματίου και στιγμών γύρω από την οπή πλήρωσης και ανθέ
μιο στη ράχη του μυκτήρα, θέματα που απαντούν μεμονωμένα πολύ συχνά σε 
λύχνους της κατηγορίας αυτής, δημιουργοόντας εδο) ένα πλούσιο αποτέλεσμα.
Η χρονολόγηση του συνόλου γύρω στα μέσα ή στο β' μισό του 2ου αι. π.Χ., ενι- 
σχύεται και από τα δύο ατρακτόσχημα μυροδοχεία τύπου (3, με παράλληλα από 
τον αθηναϊκό Κεραμεικό (2ος αι. π.Χ.), τη Λαμία (πρώιμος 2ος αι. π.Χ.), τη 
Βέροια (προχωρημένος 2ος αι. π.Χ. ή και μετά τα μέσα του αιώνα) και την 
Πέλλα (αρχές β' μισού 2ου αι. π.Χ.)33.

Τάφος 5 (λακκοειδής)

Περιείχε μόνον το μελαμβαφή κάνθαρο Μ91/281 με διακόσμηση τύπου «Δυτικής 
κλιτύος» (Εικ. 9).
Ως προς το σχήμα σχετίζεται με την ομάδα των κανθάρων με γωνιοόδες περί
γραμμα της αθηναϊκής Αγοράς και του Κέραμέικού, που τοποθετούνται από το 
275 έως το 240 π.Χ. περίπου34, ενώ το διακοσμητικό θέμα του σχηματοποιημέ
νου περιδέραιου βρίσκει κοντινά παράλληλα σε όμοιο κάνθαρο από την Αθήνα

9
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(240 π.Χ. περίπου), σε αγγεία από τη Φωκίδα (3ος αι. π.Χ.), σε πυξίδα από τη 
Βέροια (230-220 π.Χ.), καθώς και σε κάνθαρο από τις Φερές (3ος αι. π.Χ. και 
πιθανότατα το β' μισό του)35. Η χρονολόγησή του στο β' μισό του 3ου αι. π.Χ. 
φαίνεται πολύ πιθανή. Ο τύπος του γωνιώδους κανθάρου εμφανίζεται με σχετι
κή συχνότητα σε τάφους της Λάρισας.

Τάφος 7 (λακκοειδής)

Ο νεκρός ήταν κτερισμένος με το λύχνο Μ91/276, το μικρό αρυτήρα Μ91/277 
(Εικ. 10) και το μυροδοχείο τΰπου Β Μ91/278.
Αντιπροσωπευτικά για τη χρονολόγηση του συνόλου στο α' μισό ή γΰρω στα 
μέσα του 3ου αι. π.Χ. είναι ο λύχνος και το μυροδοχείο. Ο πριότος αντιστοιχεί 
στον τύπο 30Β από την Αγορά των Αθηνών, που τοποθετείται από τα μέσα του 
4ου αι. έως το α' τέταρτο του 3ου αι, π.Χ.16, ενώ πολύ κοντινό παράλληλο βρί
σκει σε παράδειγμα από την Αταλάντη του α' μισού του 3ου αι. π.Χ.17. Αρκετές 
ομοιότητες παρουσιάζει με τα πρωιμότερα δείγματα του τύπου ΦΕ1 των Φεροτν 
(όψιμος 4ος-αρχές 3ου αι. π.Χ.), καθώς και με παραδείγματα από την Πέλλα 
και τη Σαμοθράκη του α' μισού του 3ου αι. π.Χ., αν και ανάγονται σε διαφορε
τικούς αθηναϊκούς τύπους38. Το μυροδοχείο αντιστοιχεί σε όμοια από τον αθη
ναϊκό Κεραμεικό και την Ερέτρια του α' μισού του 3ου αι. π.Χ., καθώς και από 
την Ολυμπία των μέσων του 3ου αι. π.Χ.36. Τέλος, ο μικρός αρυτήρας με το 
φαρδύ κωνικό σώμα δεν απαντά συχνά, ενώ ένα κοντινό παράδειγμα που προ
έρχεται από τη Θεσπρωτία χρονολογείται μετά τα μέσα του 2ου αι. π.Χ.40.

Τάφος 9 (λακκοειδής)

Μοναδικό του κτέρισμα αποτελούσε η πυξίδα τύπου Α Μ91/294 (Εικ. 11). Το 
συμμετρικό σχήμα του αγγείου, με αναλογία ύψους και διαμέτρου περίπου 1:1,
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και ιδιαίτερα χαρακτηριστικά το ρηχό πυθμένα και το χαμηλό σώμα, συγκρίνε- 
ται με παραδείγματα από την αθηναϊκή Αγορά (τύπος Β) του α ' μισού του 3ου 
αι. π.Χ.41 και με ορισμένα δείγματα από την πολυπληθή σειρά των μακεδονικών 
πυξίδων του β" μισού του 3ου αι. π.Χ. και του α' μισού του 2ου αι. π.Χ., αν και 
δεν μπορεί να ενταχθεί απόλυτα σε κάποια από τις υποκατηγορίες των τελευ
ταίων42. Ο σχηματοποιημένος εξάφυλλος ρόδακας στο θόλο, θέμα όχι συχνό, 
μπορεί να θεωρηθεί απλοποιημένη απόδοση ανάλογου θέματος σε τριποδική 
πυξίδα από τη Βοιωτία πιθανώς του α' μισού του 2ου αι. π.Χ.43, απαντά όμως 
ακόμα πιο σχηματικό σε πυξίδα από την Ερέτρια του 2ου αι. π.Χ.44.
Πιθανή χρονολόγηση στα τέλη του 3ου-αρχές του 2ου αι, π.Χ.

ΟΙΚΟΠΕΔΟ Α. ΣΤΑΥΡΟΘΟΔΩΡΟΥ 

Λίθινη σαρκοφάγος

Περιείχε τα οστά τριών νεκρών, οι οποίοι ενταφιάστηκαν ταυτόχρονα ή με 
μικρή χρονική διαφορά. Γύρω από τα κρανία βρέθηκαν αρκετά φυλλάρια χρυ
σού στεφανιού και κοντά στα πόδια μία χάλκινη φιάλη. Επίσης περιείχε το 
λύχνο 78/69, το μυροδοχείο 78/68, το μελαμβαφές «μελανοδοχείο» 78/67 (Εικ. 
12) και το αντίστοιχο ερυθροβαφές 78/66 (Εικ. 13). Τέλος, περισυλλέχθηκαν 
όστρακα ενός άβαφου αμφορέα.
Ο λύχνος 78/69 παρουσιάζει πολλά κοινά στοιχεία με τον τύπο ΦΕ2 από τις 
Φερές, ο οποίος έχει χρονολογηθεί στο α ' μισό του 2ου αι. π.Χ. (έως το β' 
τέταρτο το αργότερο), και συνδέεται με τους τύπους 33Α και 34Α της Αγοράς 
των Αθηνών4'. Κοινά στοιχεία υπάρχουν και με λύχνους από τον Κεραμεικό 
(150 π.Χ. περίπου) και τη Βέροια (τέλη 3ου-αρχές 2ου αι. π.Χ.)46. Το μυροδο
χείο 78/68, με το επίμηκες κωνικό σώμα, παραλληλίζεται με παραδείγματα που 
καλύπτουν χρονικά όλο το 2ο αι. π.Χ. και προέρχονται από τον Κεραμεικό, την 
Πύλο, την ανατολική Αοκρίδα και την Πέλλα47. Τέλος, σε ό,τι αφορά τα δύο «με
λανοδοχεία», πρόκειται ως γνωστόν για σπάνιο σχήμα, που εδώ παρουσιάζεται

12 13
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σε δυο παραλλαγές: η πρώτη (78/66) έχει δακτυλιόσχημη βάση, ψηλό σφαιρικό 
σώμα και πλαστικό δακτυλίδι γύρω από το χείλος και βρίσκει ομοιότητες σε 
παραδείγματα από τη Βεργίνα (α' μισό 2ου αι. π.Χ.), την Πέλλα (πιθανώς μετά 
τα μέσα του 2ου αι. π.Χ.) και τη Βέροια (τέλη 3ου έως τα μέσα του 2ου αι. 
π.Χ.)48, ενώ η δεύτερη (78/67) έχει πλατιά δισκόμορφη βάση και σφαιρικό 
πεπιεσμένο σώμα. Εάν πρόκειται για σύγχρονες μεταξύ τους ταφές, τότε το 
σύνολο χρονολογείται πιθανώς στο α ' μισό ή γύρω στα μέσα του 2ου αι. π.Χ.

ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΧΡ. ΤΣΑΤΣΟΥ 

Τάφος 5 (λακκοειδής)

Ανάμεσα στα πόδια του νεκρού βρέθηκε το βολβόσχημο μυροδοχείο Μ89/28. 
Σε επαφή με το σκελετό και περίπου 0,20 μ. βαθύτερα μέσα στο αμμώδες έδα
φος, βρέθηκαν μαζί το ανάγλυφο κύπελλο Μ89/29 (Εικ. 14β) και η άβαφη λάγυ- 
νος Μ89/30 (Εικ. 14α), τα οποία πιθανώς αποτελούν κτερίσματα του ίδιου 
νεκρού.
Το βολβόσχημο μυροδοχείο με το ωοειδές σώμα, χαρακτηριστικό σχήμα των 
ύστατων ελληνιστικών και των πρώιμων ρωμαϊκών χρόνων, βρίσκει κοντινά 
παράλληλα σε όλο τον Ιο αι. π.Χ., κυρίως στο β' μισό του44, χωρίς να λείπουν 
και πιο πρώιμα δείγματα"0. Το κύπελλο Μ89/29, με τα λεπτά τοιχώματα και την

14
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ανάγλυφη αγκαθωτή διακόσμηση'1, ανήκει σε μία ολιγάριθμη ομάδα που περι
λαμβάνει κυρίως κύπελλα (thin walled ή fine ware vases), άλλοτε με ανάγλυφη 
αγκαθωτή διακόσμηση (thorn ware) και άλλοτε ακόσμητα. Συναντιόνται μάλλον 
σπάνια στον ελλαδικό χώρο, ενώ αφθονοΰν στη δυτική Μεσόγειο, από όπου 
πιθανότατα εισάγονταν, και χρονολογούνται στον Ιο αι. π.Χ/'2. Εισηγμένο θα 
πρέπει να θεωρηθεί μάλλον και το δικό μας αγγείο. Τα πλησιέστερα προς αυτό 
παράλληλα προέρχονται από την Αθήνα, την Πΰλο και τη Βοιωτία και εντάσσο
νται σε όλο τον Ιο αι. π.Χ., κυρίως όμως στο α ' μισό του'3. Τέλος, η άβαφη 
λάγυνος με τα έντονα μεταλλικά στοιχεία θυμίζει στο σχήμα του σώματος μία 
κατηγορία ληκύθων από την Αγορά των Αθηνιόν του ύστερου 2ου-πρώιμου 1ου 
αι. π.Χ.'4, ενώ είναι κοντά σε λαγύνους από την Αμβρακία (2ος αι. π.Χ.), τους 
Στόβους (2ος αι. π.Χ.-1ος αι. μ.Χ.) και τη δυτική Ήπειρο (τέλη 2ου-αρχές 1ου 
αι. π.Χ.)". Ανάλογη γωνιώδη λαβή έχουν και αγγεία από την Ερέτρια και την 
Πάτρα (γύρω στο 100 π.Χ. και το α' μισό του 1ου αι. π.Χ. αντίστοιχα)'6. Εάν 
πράγματι και τα τρία αγγεία συνανήκουν, το σύνολο μπορεί να τοποθετηθεί στο 
α' μισό του 1ου αι. π.Χ.

Τάφος 6 (κεραμοσκεπής)

Ως κτερίσματα είχαν τοποθετηθεί ο ανάγλυφος σκύφος Μ89/37 (Εικ. 15), οι δύο 
κάνθαροι Μ89/38 και Μ89/39 (Εικ. 16α-β), καθώς και ένα πήλινο ειδώλιο όνου 
και μία πήλινη θεατρική μάσκα.
Στη διακόσμηση του σκύφου παρατηρείται ένας ενδιαφέρων συνδυασμός 
κοντών λογχόσχημων και μακριών λεπτών πετάλων, με ανθέμια και διπλούς 
ομόκεντρους κυκλίσκους ενδιάμεσα. Η μήτρα από την οποία κατασκευάστηκε 
το αγγείο θα πρέπει να ήταν αρκετά χρησιμοποιημένη. Οι δύο κάνθαροι εντάσ
σονται σε έναν κοινό τύπο με χαρακτηριστικό σφαιρικό σώμα, ψηλό καμπύλο 
χείλος και λεπτά τοιχώματα. Μπορούν να συσχετιστούν με ένα κύπελλο από
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την Ολυμπία που χρονολογείται στον Ιο αι. π.Χ.'7 και με ένα άλλο άωτο από 
τους Στόβους της ίδιας εποχής'8, τα οποία συνδέονται με την κατηγορία thin 
walled ware (βλ. και παραπάνω, τάφος 5, το κύπελλο Μ89/29). Επίσης, όμοιο 
χείλος και λαβές έχουν δύο κάνθαροι από την αθηναϊκή Αγορά, του α μισού 
του 1ου αι. π.Χ.'λ
Το σύνολο μπορεί να χρονολογηθεί στην ύστερη ελληνιστική περίοδο (αρχές 
1ου αι. π.Χ.;).

Τάφος 10 (κεραμοσκεπής)

Σε αυτόν βρέθηκαν το βολβόσχημο μυροδοχείο Μ89/43 (Εικ. 17α) και ο ερυ- 
θροβαφής κάνθαρος Μ89/44 (Εικ. 17β). Ο τελευταίος, με το ημισφαιρικό σώμα 
και τον καμπύλο λαιμό που φέρει ίχνη γραπτής φυλλόσχημης διακόσμησης, φαί
νεται ότι αποτελεί εξέλιξη ενός πρωιμότερου τύπου ελληνιστικού κανθάρου60. 
Όμοιο δείγμα ερυθροβαφούς κανθάρου (σωζόμενο από το ύφος των λαβών και 
πάνω) έχει βρεθεί στους Στόβους και χρονολογείται στο β'-γ' τέταρτο του 1ου
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αι. π.Χ.61. Αναλογίες διαπιστώνονται και σε κανθάρους από τη Μυτιλήνη του 
τέλους του 2ου αι. π.Χ.62. Όμοια δείγματα βολβόσχημου μυροδοχείου προέρχο
νται επίσης από τους Στόβους (β' μισό 1ου αι. π.Χ.), τη Σάμο (μετά τα μέσα του 
1ου αι. π.Χ.) και το Καβείριο (μέσα 1ου αι. π.Χ-μέσα 1ου αι. μ.Χ.)63.
Το σύνολο χρονολογείται πιθανότατα μετά τα μέσα του 1ου αι. π.Χ.

Τάφος 11 (κεραμοσκεπής παιδικός)

Περιείχε τον ανάγλυφο σκΰφο Μ89/32 (Εικ. VII), τη λήκυθο Μ89/33 (Εικ. 23), 
τον κάλαθο Μ89/34 (Εικ. 24) και δυο ειδώλια ιστάμενων γυναικείων μορφών.
Ο σκΰφος ανήκει στη γνωστή κατηγορία των ανάγλυφων σκΰφων με διακόσμη- 
ση ομόκεντρων ημικυκλίων και στιγμών, η οποία θεωρείται επηρεασμένη από 
τη μακεδονική ασπίδα (shield bowls). Θεωρήθηκε ότι εμφανίστηκε στην 
Κόρινθο γύρω στο 150 π.Χ.64 ή κατ’ άλλους ενωρίτερα66. Στα εργαστήρια της 
Περγάμου εμφανίζεται στο α τέταρτο του 2ου αι. π.Χ.66. Ο τύπος αυτός εντοπί
ζεται και στο Άργος (εργαστήριο Δημητρίου - Ιάσονα), την Ήλιδα, τη Σάμο, τη 
Δήλο, αλλά και την Αθήνα όπου δεν φαίνεται να έγινε ιδιαίτερα δημοφιλής. Η 
παραγωγή του συνεχίστηκε έως τον πρώιμο Ιο αι. π.Χ.67. Πλησιέστερα ως προς 
τη διάταξη των θεμάτων παραδείγματα προέρχονται από την Αγορά των 
Αθηνών (150 - πρώιμος 1ος αι. π.Χ. περίπου), την Κόρινθο (150-146 π.Χ.) και 
τη Δήλο (γύρω στα μέσα του 2ου αι. π.Χ.)68. Σημειώνουμε ότι το θέμα αυτό δια
κοσμεί και το μετάλλιο μήτρας ανάγλυφων σκύφων που έχει βρεθεί στη 
Λάρισα64, καθώς και όστρακο σκύφου από τις Φερές70. Η σύνθεση στο μετάλλιο 
του σκύφου Μ89/32 με το διπλό ρόδακα και τα ιωνικά ωά θυμίζει ανάλογη «τυ
πική φεραϊκή»71. Η λήκυθος με το υπόλευκο επίχρισμα και την ταινιωτή διακό- 
σμηση παραπέμπει ως προς το σχήμα σε αντίστοιχη αθηναϊκή του β' και γ' 
τετάρτου του 2ου αι. π.Χ.72, αν και εδώ λείπει το τυπικό χωνοειδές χείλος. 
Τέλος, το σπάνιο σχήμα του καλάθου βρίσκει στη Θεσσαλία άλλο ένα παράλλη
λο από τάφο των μέσων του 2ου αι. π.Χ. στην Άργισσα73.
Το σύνολο χρονολογείται πιθανότατα στα μέσα ή στο β' μισό του 2ου αι. π.Χ.

Επίχωση τάφων

Ο ανάγλυφος σκύφος Μ89/31 (Εικ. 18) προέρχεται από την επίχωση των τάφων 
του οικοπέδου. Σώζεται περίπου κατά το ήμισυ και εδώ παρουσιάζεται συνοπτι
κά καθώς αποτελεί αντικείμενο ιδιαίτερης μελέτης. Στο σώμα αναπτύσσεται 
εικονιστική σκηνή με τρία ζεύγη ανδρικών μορφών, από τα οποία το ένα σώζε
ται πολύ αποσπασματικά. Η μήτρα από την οποία κατασκευάστηκε ήταν αρκε
τά χρησιμοποιημένη και οι ίδιες μορφές είναι άτεχνα και αδρά αποδοσμένες. 
Στο πρώτο ζεύγος, οι μορφές κάθονται αντωπά σε δίφρους και είναι ανυπόδη
τες. Η αριστερή, με κοντή κόμη και γένι, φορά ιμάτιο τυλιγμένο χαλαρά γύρω 
από το σώμα, αφήνοντας ακάλυπτο τμήμα του κορμού. Γέρνει ελαφρά προς τα 
εμπρός και με τα δύο χέρια κρατά αντικείμενο που μοιάζει με υπόδημα. Η 
δεξιά μορφή -  αγένειος νέος με κοντή κόμη -  κάθεται σε δίφρο με τορευτά 
πόδια, φορά κοντό ένδυμα και στηρίζεται με το αριστερό χέρι στο πίσω μέρος 
του καθίσματος, ανασηκώνοντας και κατευθύνοντας το δεξί του πόδι προς το 
αντικείμενο (υπόδημα;) που κρατά η άλλη μορφή. Πάνω από το ζεύγος και πλη
σιέστερα προς το νεαρό άνδρα η επιγραφή ΦΙΛΟΝΙΚΟΘ.
Στο δεύτερο ζεύγος, καθιστή σε απλό δίφρο εικονίζεται μόνον η αριστερή 
μορφή, η οποία έχει ακριβώς τα ίδια χαρακτηριστικά με την αντίστοιχη του
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πρώτου ζεύγους, με τη διαφορά ότι είναι ενυπόδητη και απλώνει τα χέρια προς 
το απροσδιόριστο αντικείμενο που κρατά ο όρθιος νέος απέναντι της. Ο τελευ
ταίος φορά κοντό ένδυμα, χλαμύδα και όμοια υποδήματα με γλωσσωτή όμως 
απόληξη στο πίσω μέρος (κρηπίδες) και λυγίζει προς τα πάνω το δεξί χέρι, χει
ρονομία που θυμίζει χαιρετισμό ή αποτροπή.
Στο τρίτο ζεύγος, όπου οι μορφές εικονίζονται και οι δύο καθιστές, η αριστερή 
φαίνεται ότι επαναλαμβάνει τον αντίστοιχο τύπο τοον άλλων δύο ζευγαριών, 
ενώ από τη δεξιά σώζεται μόνον τμήμα ενυπόδητου κάτω άκρου καθώς και τα 
πόδια ενός καθίσματος. Τα υποδήματα του τελευταίου αυτού ζεύγους επανα
λαμβάνουν τους τύπους του προηγούμενου.
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Η δυσδιάκριτη γυναικεία προτομή του μεταλλίου θυμίζει αντίστοιχη από την 
Αγορά των Αθηνοόν, η οποία αποδίδει την Αθηνά Παρθένο74. Το ίδιο Θέμα 
συνηθίζεται στα μετάλλια του εργαστηρίου του Βίωνος75. Σε όστρακο από τη 
Αήμνο εικονίζεται πάλι η Αθηνά Παρθένος σε μετάλλιο και σε άλλο όστρακο 
του ίδιου συνόλου βουκράνια συνδεόμενα με γιρλάντες, όπως στη ζώνη κάτω 
από το λαιμό του σκΰφου Μ89/3178. Το τελευταίο αυτό θέμα είναι γνωστό σε 
ανάγλυφα αγγεία από το εργαστήριο του Hausmann της Αγοράς των Αθηνών77. 
Η αποσπασματικότητα του αγγείου, η έλλειψη επιγραφών -  εκτός από μία -  
που να ονοματίζουν τις μορφές, καθώς και η ιδιαιτερότητα της παράστασης, 
αφήνουν ανοικτό προς το παρόν το ζήτημα της ερμηνείας της. Οι σκηνές, οι 
οποίες θυμίζουν στιγμιότυπα από την καθημερινή ζωή, όπως θα μπορούσαν για 
παράδειγμα να εξελίσσονται στο εργαστήριο ενός σκυτοτόμου, απεικονίζουν 
κατά πάσα πιθανότητα ένα ή περισσότερα επεισόδια έργου της αρχαίας ελλη
νικής γραμματείας. Το όνομα ΦΙΛΟΝΙΚΟΟ μάλιστα, εάν δεν ονοματίζει την 
αντίστοιχη μορφή, παραπέμπει πιθανότατα στον ομώνυμο ποιητή της Μέσης 
Κωμωδίας που έδρασε στις αρχές του 4ου αι. π.Χ.78. Είναι άλλωστε γνωστό ότι 
στα έργα της εποχής αυτής δίνεται έμφαση σε ζητήματα κοινωνικά, καθώς και 
σε καθημερινούς ανθρώπινους τύπους. Δεν μπορεί ασφαλώς να αποκλειστεί 
και η πιθανότητα της απεικόνισης εδώ ενός μύθου, ίσως μάλιστα τοπικού, 
καθώς παρόμοια σκηνή εικονίζεται, πιθανώς, σε πολύ αποσπασματικό ανάγλυ
φο σκύφο από το ανάκτορο της Δημητριάδος7'.

ΟΙΚΟΠΕΔΟ Π.Η. ΤΣΙΤΣΙΟΥΜΗ 

Λάκκος με ανακομιδές

Περιείχε δώδεκα αγγεία που φαίνεται ότι καλύπτουν ένα μεγάλο χρονικό διά
στημα, από τις αρχές του 3ου έως τα τέλη περίπου του 2ου αι. π.Χ.
Τα πρωιμότερα αγγεία της ομάδας είναι τα τέσσερα μυροδοχεία Μ98/34-36 και 
38 (Εικ. 20α, γ-ε), που συγκρίνονται με ανάλογα από την Πέλλα και την Αθήνα, 
των αρχών ή του α' μισού του 3ου αι, π.Χ.80. Υστερότερο φαίνεται το μυροδο
χείο Μ98/37 (Εικ. 20β), που βρίσκει παράλληλα στον αθηναϊκό Κεραμεικό στο 
β' μισό και στα τέλη του 3ου αι. π.Χ.81.
Οι δύο κάνθαροι με γωνιώδες περίγραμμα Μ98/29 και Μ98/30 (Εικ. 19) παρα
πέμπουν ως προς το σχήμα σε αντίστοιχους από την αθηναϊκή Αγορά και τον 
Κεραμεικό που χρονολογούνται ανάμεσα στο 275-250 και στο 280 π.Χ. αντί
στοιχα82, φέρουν δε διακόσμηση τύπου «Δυτικής κλιτύος»: ο Μ98/29 γραπτό 
κλαδί δάφνης, ο Μ98/30 βλαστόσπειρα με κισσόφυλλα και χαρακτούς μίσχους. 
Ο πηλός του τελευταίου διαφέρει από το συνηθισμένο στην περιοχή και δεν 
αποκλείεται να είναι εισηγμένος. Τα άωτα σκυφίδια, αν και αποτελούν ένα 
πολύ κοινό σχήμα, δύσκολα χρονολογούνται με ακρίβεια. Το Μ98/31, με το έσω 
νεύον χείλος και τη στικτή διακόσμηση (τουΙοΕ ^) στο εξωτερικό, βρίσκει 
όμοιο στο σχήμα στη Βέροια (μέσα 2ου αι, π.Χ.) και στην αθηναϊκή Αγορά 
(225-175 π.Χ.)83, ενώ τα δύο καλυκόσχημα Μ98/32-33 με το βαθύ σώμα έχουν 
όμοια στην Αθήνα (από το β' τέταρτο έως τα τέλη του 2ου αι. π.Χ.), τη Βέροια 
και τις Φερές (πιθανότατα μετά τα μέσα του 2ου αι. π.Χ.)84. Φαίνεται ότι τα 
τρία αυτά αγγεία είναι τα υστερότερα της ομάδας, η οποία περιλαμβάνει, 
τέλος, τον ιδιόμορφο μικρό «μακεδονικό» αμφορέα τύπου Α Μ98/28 (Εικ. 22) 
και το μαγειρικό σκεύος Μ98/27 (Εικ. 28).
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Επίχωση τάφων

Το άβαφο φλασκί Μ98/44 (Εικ. 21), με το στρογγυλό αμφίκυρτο σώμα που 
συγκολλήθηκε από όστρακα, αποτελεί δείγμα ενός όχι συνηθισμένου αγγείου, 
το οποίο συναντάται από τον 4ο αι. π.Χ. έως τους ρωμαϊκούς χρόνους και χρο
νολογείται με σχετική δυσκολία. Δείγματά του έχουν εντοπιστεί στη νότια 
Ελλάδα (Αθήνα, Αιτωλία, Πΰλος, Δήλος)8" και την ανατολική Μεσόγειο. 
Παρουσιάζει ποικιλία στο σχήμα, ως προς το περίγραμμα (κυκλικό, ωοειδές, 
τετράγωνο, τριγωνικό) και την τομή (αμφίκυρτο, κοιλόκυρτο, επιπεδόκυρτο), 
ενώ και ως προς τη χρήση του ερμηνεύεται σε άλλες περιπτώσεις ως αγγείο 
μεταφοράς και πόσης και άλλοτε ως θεραπευτικό σκεύος (θερμοφόρα). Το 
Μ98/44 λόγω της μικρής του χωρητικότητας ίσως εμπίπτει στη δεύτερη κατηγο
ρία. Οι συνθήκες εύρεσής του δεν διευκρινίζουν αν λειτουργούσε ως ταφικό 
κτέρισμα ή όχι. Επιπλέον, η έλλειψη γανώματος και η ιδιομορφία στο σχήμα δεν 
μας επιτρέπουν να το συνδέσουμε ιδιαίτερα με κάποιο από τα γνωστά παράλλη
λα. Επομένως, και για τη χρονολόγησή του δεν είναι δυνατό να γίνει οποιοσδή
ποτε προσδιορισμός, πέρα από τα γενικά όρια χρήσης του νεκροταφείου.

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΓΓΕΙΩΝ

78/66. «Μελανοδοχείο» (Εικ. 13). Ύψ. 0,05, διάμ. βάσης 0,047, διάμ. χείλους 
0,03, μέγ. διάμ. σώματος 0,072 μ. Συγκολλημένο από πολλά όστρακα. Λείπει 
τμήμα του σώματος και του χείλους. Πηλός κιτρινέρυθρος (7.5ΥΚ. 7/6) με προ
σμείξεις. Βαφή ανομοιόμορφη, ερυθρή έως καστανέρυθρη, απολεπισμένη.

21 22
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Βάση δακτυλιόσχημη. Σώμα ψηλό, σφαιρικό. Γύρω από το στενό χείλος καμπύ
λος περίγυρος, που καταλήγει σε πλαστικό δακτυλίδι.

78/67. «Μελανοδοχείο» (Εικ. 12). Ύψ. 0,051, διάμ. βάσης 0,064, διάμ. χείλους 
0,022, μέγ. διάμ. σώματος 0,079 μ. Ακέραιο. Πηλός κιτρινέρυθρος (7.5YR 7/6). 
Γάνωμα μελανό, θαμπό. Βάση πλατιά, δισκόμορφη. Σώμα σφαιρικό, πεπιεσμέ
νο. Χείλος στενό με κάθετα τοιχώματα προς το εσωτερικό.

78/68. Μυροδοχείο. Σωζ. ύψ. 0,139, διάμ. βάσης 0,022, μέγ. διάμ. σώματος 0,037 
μ. Συγκολλημένο. Λείπει τμήμα του λαιμού και το χείλος. Πηλός κιτρινέρυθρος 
(5YR 6/8) με προσμείξεις. Άβαφο. Βάση επίπεδη, πεπλατυσμένη. Σώμα λεπτό, 
κωνικό. Ώμος ελαφρώς γωνιώδης.

78/69. Λύχνος. "Υψ. 0,033, μήκ. 0,074, πλ. 0,052 μ. Ακέραιος, χρησιμοποιημένος. 
Πηλός κιτρινέρυθρος (5YR 6/8) με προσμείξεις. "Ιχνη καστανέρυθρου γανώμα- 
τος μόνο στο μυκτήρα. Βάση αδιαμόρφωτη. Σώμα με γωνιώδες περίγραμμα, 
επίπεδη πάνω επιφάνεια. Μυκτήρας χαμηλός, με καμπύλη απόληξη και κυκλική 
οπή καύσης. Στα δύο άκρα του γωνιώδεις προεξοχές.

Μ89/28. Βολβόσχημο μυροδοχείο. Σωζ. ύψ. 0,106, διάμ. βάσης 0,031 μ. Λείπει 
τμήμα του λαιμού και το χείλος. Πηλός κιτρινέρυθρος (5YR 6/8) με προσμείξεις. 
Άβαφο. Βάση επίπεδη, υποτυπώδης, με σχοινοειδές αποτύπωμα. Σώμα ωοειδές.

Μ89/29. Ανάγλυφο κύπελλο (Εικ. 14β). "Υψ. 0,082, διάμ. βάσης 0,04, διάμ. χεί
λους 0,069 μ. Συγκολλημένο. Πηλός τεφρός (5YR 6/1), επίχρισμα λίγο πιο 
σκούρο, πλην του κατώτερου τμήματος του σώματος και του εσωτερικού. Βάση 
επίπεδη με βαθιά περιμετρική αυλάκωση στην επιφάνεια έδρασης. Σώμα επί- 
μηκες, σφαιρικό. Χείλος κάθετο, καμπύλο. Στην ένωσή του με το σώμα βαθιά 
αυλάκωση. Τοιχώματα λεπτά. Σε όλη την επιφάνεια του σώματος ανάγλυφη 
αγκαθωτή διακόσμηση. Πιθανότατα εισηγμένο.

Μ89/30. Λάγυνος (Εικ. 14α). "Υψ. 0,161, διάμ. βάσης 0,073, διάμ. χείλους 0,059, 
μέγ. διάμ. σώματος 0,132 μ. Συγκολλημένη στο χείλος. Πηλός κιτρινέρυθρος 
(5YR 6/6) με προσμείξεις. "Ιχνη ερυθρής βαφής στη λαβή. Το υπόλοιπο άβαφο. 
Επιφάνεια λεία. Βάση δακτυλιόσχημη. Σώμα κωνικό με καμπύλο περίγραμμα. 
Λαιμός στενός, στόμιο καλυκόσχημο. Λαβή γωνιώδης, ταινιωτή, με τρεις αυλα
κώσεις στη ράχη. Τα κομβία στη σύνδεση της λαβής με το λαιμό, το πλαστικό 
δισκάριο γύρω από τη βάση του λαιμού και η διπλή αυλάκωση στον ώμο δηλώ
νουν την επίδραση από μεταλλικά πρότυπα.

Μ89/31. Ανάγλυφος σκύφος (Εικ. 18). "Υψ. 0,077, διάμ. χείλους 0,121 μ. Συγκολ
λημένος και συμπληρωμένος περίπου κατά το ήμισυ. Πηλός κιτρινέρυθρος 
(7.5YR 7/6), σχεδόν καθαρός. Γάνωμα ανομοιόμορφο, θαμπό, που κυμαίνεται 
από μελανόφαιο έως ερυθρωπό και ανοικτό καστανό. Σώμα βαθύ, ημισφαιρικό. 
Λαιμός ελαφρώς κοίλος. Χείλος έξω νεύον. Στο κέντρο του μεταλλίου γυναικεία 
προτομή μέσα σε ενδεκάφυλλο ρόδακα, που περιβάλλεται από διπλό πλαστικό 
δακτύλιο. Γύρω από αυτόν ιωνικό κυμάτιο και δακτύλιος. Στο σώμα αναπτύσσε
ται εικονιστική σκηνή με τρία ζεύγη μορφών, το ένα αποσπασματικά σωζόμενο 
(για την περιγραφή βλ. παραπάνω, στη διαπραγμάτευση του αγγείου). Κάτω 
από το λαιμό ζώνη με βουκράνια συνδεόμενα με στιγμωτές γιρλάντες. Η σύνθε
ση στο σύνολό της είναι αποδοσμένη πολύ αδρά και σχηματικά. Κομμάτια πηλού 
από τη χρησιμοποίηση της μήτρας διακρίνονται ανάμεσα στα θέματα.
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Μ89/32. Ανάγλυφος σκύφος (Εικ. VII). Ύψ. 0,06, διάμ. χείλους 0,098 μ. Ακέραιος. 
Πηλός ρόδινος (7.5YR 7/4) με προσμείξεις. Γάνωμα ερυθρό, ανομοιόμορφο, 
μέσα και έξω. Σώμα ημισφαιρικό. Χείλος ψηλό, έξω νεύον. Στο μετάλλιο διπλός 
ρόδακας, εσωτερικά ενδεκάφυλλος, εξωτερικά εξάφυλλος ανθεμωτός, περιβάλ
λεται από ζώνη ιωνικών ωών. Ζώνη ανεστραμμένων ιωνικών ωών κάτω από το 
χείλος, από την οποία εξαρτώνται πέντε τετραπλά ομόκεντρα ημικύκλια με 
στιγμή στο κέντρο και στιγμωτή διακόσμηση στο υπόλοιπο πεδίο.

Μ89/33. Λήκυθος (Εικ. 23). Ύψ. 0,119, διάμ. βάσης 0,069, διάμ. χείλους 0,037, 
μέγ. διάμ. σώματος 0,087 μ. Συγκολλημένη και συμπληρωμένη στο σώμα. Πηλός 
ρόδινος (5YR 7/4) με προσμείξεις. Στο υπόλευκο επίχρισμα που καλύπτει όλη 
την επιφάνεια του αγγείου και το χείλος εσωτερικά, οριζόντιες γραπτές καστα- 
νόχρωμες ταινίες εν μέρει απολεπισμένες. Βάση πλατιά, δακτυλιόσχημη. Σώμα 
φαρδύ, κωνικό. Λαιμός λεπτός. Χείλος κωνικό. Λαβή ταινιωτή.

Μ89/34. Κάλαθος (Εικ. 24). Ύψ. 0,15, διάμ. βάσης 0,084, διάμ. χείλους 0,183 μ. 
Συγκολλημένος, με μικρές συμπληρώσεις. Πηλός κιτρινέρυθρος (5YR 6/6) με 
προσμείξεις. Γάνωμα αραιό, ερυθρωπό, πλην του κατώτερου τμήματος του 
σώματος και του εσωτερικού. Καλυκόσχημος. Βάση χαμηλή, δισκόμορφη. 
Χείλος έξω νεύον, βαθμιδωτό.

Μ89/37. Ανάγλυφος σκύφος (Εικ. 15). Ύψ. 0,063, διάμ. χείλους 0,107 μ. Συ
γκολλημένος και συμπληρωμένος στο χείλος και το σώμα. Πηλός ρόδινος (5YR 
7/4) με προσμείξεις. Γάνωμα ανομοιόμορφο, καστανέρυθρο, εν μέρει απολεπι
σμένο. Σώμα ημισφαιρικό, χαμηλό. Χείλος έξω νεύον. Στο μετάλλιο εννεάφυλ- 
λος ρόδακας μέσα σε διπλό πλαστικό δακτυλίδι και γύρω πλοχμός διαμορφω
μένος από πλαγιαστά καρδιόσχημα κοσμήματα. Στο σώμα εναλλάσσονται 
λεπτά επιμήκη πέταλα με κοντότερα λογχόσχημα. Ανάμεσά τους ανθέμια, ενώ 
στο υπόλοιπο πεδίο διπλοί ομόκεντροι κυκλίσκοι. Σε ζώνη κάτω από το λαιμό, 
ίχνη, πιθανώς, ιωνικού κυματίου.
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Μ89/38. Κάνθαρος (Εικ. 16α). Ύψ. 0,078, διάμ. βάσης 0,046, διάμ. χείλους 
0,091 μ. Φέρει μικρές συμπληρώσεις. Πηλός κιτρινέρυθρος (5YR 6/6) με προ
σμείξεις. Γάνωμα ανομοιόμορφο, καστανέρυθρο, ελαφρώς μεταλλικό καλύπτει 
την εξωτερική επιφάνεια και το χείλος εσωτερικά. Τοιχώματα λεπτά. Βάση 
δακτυλιόσχημη. Σώμα σφαιρικό. Χείλος ψηλό, καμπύλο. Λαβές ταινιωτές με 
αποφύσεις κισσοφύλλων. Ψηλά στο χείλος περιμετρική αυλάκωση, δύο ρηχότε
ρες στο ύψος των λαβών.

Μ89/39. Κάνθαρος (Εικ. 16β). Ύψ. 0,097, διάμ. βάσης 0,055 μ. Συγκολλημένος. 
Λείπει τμήμα του σιόματος, η μία λαβή και το μεγαλύτερο μέρος του χείλους. 
Πηλός ρόδινος (5YR 8/4) με προσμείξεις. Γάνωμα καστανό, ανομοιόμορφο, 
καλύπτει όλη την εξωτερική επιφάνεια και το χείλος εσωτερικά, εκτός από τη 
βάση. Τοιχιόματα λεπτά. Βάση χαμηλή, κωνική. Σώμα σφαιρικό. Χείλος ψηλό, 
καμπύλο. Λαβές ταινιωτές, ελαφρώς υπερυψωμένες, με πλαστικά πηνία στη ράχη.

Μ89/43. Βολβόσχημο μυροδοχείο (Εικ. 17α). Ύψ. 0,079, διάμ. βάσης 0,025, 
διάμ. χείλους 0,027 μ. Ακέραιο. Πηλός ρόδινος (5YR 7/4) με προσμείξεις. Βάση 
επίπεδη, ελαφρώς κοίλη, με σχοινοειδές αποτύπωμα. Σώμα χαμηλό, σφαιρικό 
πεπιεσμένο. Λαιμός ψηλός. Χείλος διαμορφωμένο από λοξότμητο πλαστικό 
δακτυλίδι. Στο σώμα αποτυπώματα δακτύλιον.

Μ89/44. Κάνθαρος (Εικ. 17β). Ύψ. 0,089, διάμ. βάσης 0,047, διάμ. χείλους 
0,083 μ. Ακέραιος. Πηλός κιτρινέρυθρος (5YR 7/6) με προσμείξεις. Βαφή μέσα 
και έξω ερυθρή, τεφροκάστανη κατά τόπους στο εσωτερικό. Βάση δακτυλιόσχη
μη. Σώμα ημισφαιρικό. Λαιμός με κοίλο περίγραμμα. Χείλος δακτυλιόσχημο, 
κοίλο εσωτερικά. Στον ώμο δύο ρηχές παράλληλες αυλακώσεις. Λαβές κάθε
τες, ταινιωτές, με πηνιόσχημες αποφύσεις στην κορυφή. Στη ζώνη του λαιμού, 
και στις δύο όψεις, ίχνη γραπτής καστανέρυθρης φυλλοειδούς διακόσμησης.

Μ91/276. Λύχνος. Ύψ. 0,029, μήκ. 0,078, πλ. 0,059, διάμ. βάσης 0,04 μ. Ακέραιος, 
χρησιμοποιημένος. Πηλός κιτρινέρυθρος (5YR 7/6) με προσμείξεις. Γάνωμα 
καστανέρυθρο. Βάση υποτυπώδης, δισκόμορφη, επίπεδη στο κάτω μέρος, με σχοι- 
νοειδές αποτύπωμα. Σώμα με κυρτό περίγραμμα. Η πάνω πλευρά πιεσμένη προς 
τα μέσα και η οπή πλήρωσης ευρεία. Μυκτήρας καμπύλος, πεπλατυσμένος στο 
άκρο, με δύο γωνιώδεις προεξοχές και ελλειψοειδή οπή για το φιτίλι.

Μ91/277. Αρυτήρας (Εικ. 10). Ύψ. 0,084, διάμ. χείλους 0,052, μέγ. διάμ. 0,083 μ. 
Ακέραιος. Πηλός κιτρινέρυθρος (5YR 5/8) με προσμείξεις. Επίχρισμα πορτοκα- 
λόχρωμο. Βάση αδιαμόρφωτη. Σιόμα κυλινδρικό με μείωση προς τα πάνω, περί
γραμμα ενιαίο με διαμορφωμένο οόμο. Λαιμός ευρύς και χαμηλός. Χείλος έξω 
νεύον. Λαβή ταινιωτή.

Μ91/278. Μυροδοχείο (Εικ. 25). Ύψ. 0,17, διάμ. βάσης 0,032, διάμ. χείλους 
0,034 μ. Συγκολλημένο και συμπληρωμένο στην κοιλιά και το χείλος. Πηλός 
τεφρός (5YR 5/1) με προσμείξεις. Επίχρισμα αραιό, ομοιόχρωμο. Βάση κωνική, 
πόδι χαμηλό και ευρύ. Σώμα απιόσχημο, ευρύ. Χείλος με κρεμαστή απόληξη.

Μ91/281. Κάνθαρος με γωνιώδες περίγραμμα (Εικ. 9). Ύψ. 0,10, διάμ. βάσης 
0,053, διάμ. χείλους 0,11 μ. Συγκολλημένος και συμπληρωμένος στο σώμα. 
Πηλός ανοικτός ερυθροκάστανος (5YR 6/3) με προσμείξεις. Γάνωμα ανομοιό
μορφο, μελανό έως τεφροκάστανο, θαμπό. Βάση δακτυλιόσχημη με χαμηλό 
στέλεχος. Σώμα σχεδόν ημισφαιρικό. Λαιμός με ελαφρώς λοξά και κοίλα τοι
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χώματα. Βαθιά περιμετρική αυλάκωση υπάρχει στη σύνδεση βάσης-σώματος 
και σώματος-λαιμού, ενώ μία πιο ρηχή κάτω από το απλό κάθετο χείλος. Λαβές 
ταινιωτές με αποφύσεις κισσοφύλλων. Ανάμεσα στις λαβές, και στις δύο όψεις, 
διακόσμηση τύπου «Δυτικής κλιτύος» με σχηματοποιημένο περιδέραιο που 
αποδίδεται με χάραξη, λευκό και ερυθρωπό επίθετο χρώμα.

Μ91/283. Μυροδοχείο (Εικ. 8). Ύψ. 0,108, διάμ. βάσης 0,019, διάμ. χείλους 0,025 
μ. Ακέραιο, με αποκρούσεις στο χείλος. Πηλός τεφρός (5YR 6/1). Βάση δισκό- 
μορφη, πόδι λεπτό και σχετικά ψηλό. Σώμα ωοειδές με ελαφρώς τονισμένο 
ώμο. Χείλος με κρεμαστή απόληξη. Τρεις λεπτές οριζόντιες υπόλευκες ταινίες 
διακοσμούν το λαιμό, τον ώμο και τη συμβολή ώμου-κοιλιάς. Στην κοιλιά απο
τύπωμα δακτύλου.

Μ91/284. Μυροδοχείο (Εικ. 7). "Υψ. 0,131, διάμ. βάσης 0,022, διάμ. χείλους 0,025 
μ. Ακέραιο, με μικρή απόκρουση στη βάση. Πηλός κιτρινέρυθρος (5YR 7/6) με 
προσμείξεις. Επιφάνεια τεφρή από την όπτηση, ερυθρωπή στο κατώτερο μέρος. 
Βάση δισκόμορφη, πόδι λεπτό και σχετικά χαμηλό. Σώμα ωοειδές. Χείλος με 
κρεμαστή απόληξη. Τρεις λεπτές οριζόντιες υπόλευκες ταινίες διακοσμούν το 
λαιμό, τον ώμο και την κοιλιά.

Μ91/285. Λύχνος από μήτρα (Εικ. 26). "Υψ. 0,03, μήκ. 0,106, διάμ. βάσης 0,042 μ. 
Ακέραιος, με ανάγλυφη διακόσμηση. Πηλός φαιοκάστανος (7.5YR 5/2). 
Γάνωμα φαιό έως φαιοκάστανο, ελαφρώς μεταλλικό. Βάση δακτυλιόσχημη, 
κοίλη, που διαμορφώνει κωνικό έξαρμα στον πυθμένα. Σώμα χαμηλό, με 
καμπύλο περίγραμμα, κατασκευασμένο σε δύο μέρη. Μυκτήρας επιμήκης με 
ελλειψοειδή οπή για το φιτίλι, χωρίς εμφανή ίχνη καύσης. Στο φαρδύ ώμο κομ
βίο. Γύρω από την οπή πλήρωσης στενό δακτυλίδι και περιμετρικά ρηχή αυλά
κωση, που περιβάλλεται από ιωνικό κυμάτιο. Γύρω του στεφάνι από στιγμές. 
Στον υπόλοιπο ώμο ελικοειδής βλαστός με κισσόφυλλα. Στη ράχη του μυκτήρα 
ανθέμιο. Στον ώμο, δίπλα στο κομβίο, το ανάγλυφο σύμβολο εργαστηρίου □.

Μ91/294. Πυξίδα τύπου Α (Εικ. 11). Συνολ. ύψ. 0,116, μέγ. διάμ. (με περίγυρο) 
0,127, ύψ. σώματος 0,085, διάμ. χείλους 0,088, ύψ. πώματος 0,082, διάμ. κυλίνδρου 
πώματος 0,112 μ. Συγκολλημένη και συμπληρωμένη στον κύλινδρο του πώματος. 
Πηλός ρόδινος (5YR 7/4) με προσμείξεις. Γάνωμα μελανό έως φαιοκάστανο, εξί
τηλο, απολεπισμένο κατά τόπους. Το εσωτερικό του πώματος άβαφο. Βάση χαμη
λή, κωνική, με χαμηλό στέλεχος. Πυθμένας ρηχός, κύλινδρος σώματος και πώμα
τος χαμηλός, του σώματος με ελαφρά μείωση προς τα πάνω, του πώματος με ελα
φρά κλίση προς τα έξω. Περίγυροι οριζόντιοι, λεπτοί και σχετικά στενοί. Στην 
κορυφή του θόλου πλαστικό δακτυλίδι με αυλάκωση εκατέρωθεν. Στην υπόλοιπη 
επιφάνεια εξάφυλλος σχηματοποιημένος ρόδακας, αποδοσμένος με μεικτή τεχνι
κή (χάραξη και γραπτό μελανό χρώμα), εναλλάξ με μελανά λογχόσχημα φύλλα. 
Στα πέταλα του ρόδακα εξωτερικά, υπόλευκες «σταγόνες».

Μ95/324. Λάγυνος (Εικ. 1β). "Υψ. 0,15, διάμ. βάσης 0,065, διάμ. χείλους 0,047, 
μέγ. διάμ. σώματος 0,11 μ. Συγκολλημένη και συμπληρωμένη στο σώμα. Πηλός 
κιτρινέρυθρος (5YR 6/6) με προσμείξεις. Άβαφη. Βάση δισκόμορφη. Σώμα 
σχεδόν σφαιρικό. Λαιμός στενός. Χείλος διαμορφωμένο από δύο πλαστικά 
δακτυλίδια. Λαβή κυλινδρική.

Μ95/325. Κάνθαρος (Εικ. Ια). "Υψ. 0,08, διάμ. βάσης 0,037, διάμ. χείλους 0,076 
μ. Συγκολλημένος και συμπληρωμένος στο χείλος. Πηλός φαιοκάστανος (10YR
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6/3) με προσμείξεις. Γάνωμα μελανό, ελαφρώς μεταλλικό. Βάση κωνική. Σώμα 
βαθύ, σφαιρικό. Χείλος έξω νεΰον. Λαβές στρογγυλές, ταινιωτές. Στη ράχη της 
μίας, χαραγμένο το γράμμα Ε.

Μ95/332. Αρυτήρας τύπου Β (Εικ. 2). Ύψ. 0,16, διάμ. χείλους 0,11, μέγ. διάμ. 
σώματος 0,154 μ. Συγκολλημένος και συμπληρωμένος στο σώμα, το λαιμό και το 
χείλος. Πηλός κιτρινέρυθρος (5YR 6/6) με προσμείξεις. Στην επιφάνεια ίχνη 
αραιού ερυθρού επιχρίσματος. Βάση αδιαμόρφωτη. Σώμα κυλινδρικό με μείω
ση προς τα κάτω. Ώμος γωνιώδης. Λαιμός ελαφρώς κοίλος. Χείλος πλατύ, έξω 
νεύον, με υποδοχή για πώμα. Λαβή μικρή, κάθετη, ταινιωτή εκφύεται από τον 
ώμο και καταλήγει στο χείλος.

Μ95/333. Άωτος σκύφος (Εικ. 3β). Ύψ. 0,102, διάμ. βάσης 0,058, διάμ. χείλους 
0,142 μ. Συγκολλημένος και συμπληρωμένος στο σώμα. Πηλός καστανός 
(7.5YR 5/6) με προσμείξεις. Γάνωμα ανομοιόμορφο, μελανό, θαμπό. Βάση 
βαθμιδωτή με χαμηλό στέλεχος. Σώμα βαθύ, ημισφαιρικό. Χείλος απλό. Δύο 
οριζόντιες πλατιές αυλακώσεις κάτω από το χείλος και μία τρίτη χαμηλότερα 
ορίζουν ζώνη που φέρει γραπτή διακόσμηση τύπου «Δυτικής κλιτύος» με υπό
λευκες στιγμές που εναλλάσσονται με διπλές κάθετες γραμμές.

Μ95/334. Μυροδοχείο τύπου C (Εικ. 3α). Ύψ. 0,082, διάμ. βάσης 0,016, διάμ. 
χείλους 0,019 μ. Ακέραιο με μικρή απόκρουση στο χείλος. Πηλός καστανός 
(7.5YR 5/2) με προσμείξεις. Βάση δισκόμορφη, πόδι χαμηλό και λεπτό. Σώμα 
ωοειδές. Χείλος με κρεμαστή απόληξη. Τρεις λεπτές οριζόντιες υπόλευκες ται
νίες διακοσμούν το λαιμό, τον ώμο και την κοιλιά, ενώ ίχνη ανάλογης βαφής 
υπάρχουν και στο χείλος.

Μ95/340. «Μακεδονικός» αμφορέας τύπου Λ (Εικ. 27). Ύψ. 0,302, διάμ. βάσης 
0,093, διάμ. χείλους 0,037, μέγ. διάμ. σώματος 0,175 μ. Συγκολλημένος και 
συμπληρωμένος στο σώμα και το χείλος. Πηλός κιτρινέρυθρος (5YR 6/6) με 
προσμείξεις. Τχνη υπόλευκου επιχρίσματος κατά τόπους. Βάση δισκόμορφη με 
επίπεδη επιφάνεια έδρασης. Σώμα με ενιαίο περίγραμμα, κυλινδρικό, που στε
νεύει προς τα κάτω. Λαιμός χαμηλός, κωνικός. Χείλος διαμορφωμένο από δύο 
πλαστικά δακτυλίδια (το κάτω «κρεμαστό»). Λαβές κάθετες, ταινιωτές, με 
κεντρική νεύρωση στη ράχη.

Μ95/341. Κάνθαρος (Εικ. 4α). Ύψ. 0,103, διάμ. βάσης 0,066, διάμ. χείλους 
0,114 μ. Συγκολλημένος, με μικρές αποκρούσεις στο χείλος. Πηλός ανοικτός 
κάστανος (7.5YR 6/4) με προσμείξεις. Γάνωμα θαμπό, καστανό, καλύπτει όλη 
την επιφάνεια εκτός από τη βάση. Βάση κωνική. Περίγραμμα γωνιώδες. Σώμα 
χαμηλό, κωνικό. Λαιμός ψηλός με σχεδόν κάθετα τοιχώματα. Βαθιά περιμετρι
κή αυλάκωση κάτω από το απλό χείλος και στην ένωση σώματος-λαιμού. Λαβές 
ταινιωτές με αποφύσεις κισσοφύλλων. Τχνη υπόλευκης διακόσμησης τύπου 
«Δυτικής κλιτύος»: από την αυλάκωση του χείλους εξαρτώνται διπλά ομόκε
ντρα ημικύκλια με στιγμή στο κέντρο, εναλλάξ με σχηματοποιημένα κλαδιά, 
που στη μία όψη καταλήγουν σε τρεις στιγμές.

Μ95/342. Μικρό αγγείο «φαρμακευτικής χρήσης» (Εικ. 4β). Ύψ. 0,058, διάμ. 
βάσης 0,027, διάμ. χείλους 0,028 μ. Ακέραιο, με μικρές αποκρούσεις στο χείλος 
και τη βάση. Πηλός κιτρινέρυθρος (7.5YR 7/6). Γάνωμα μελανό έως καστανέ- 
ρυθρο στο πάνω μισό της εξωτερικής επιφάνειας και στο εσωτερικό του. Βάση
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επίπεδη με σχοινοειδές αποτύπωμα. Πόδι ψηλό, κωνικό. Σώμα απιόσχημο. 
Χείλος έξω νεΰον. Το κάτω μισό του αγγείου συμπαγές.

Μ95/343. Αοπάδα (Εικ. 6α). Ύψ. (με τη λαβή) 0,06, (χωρίς τη λαβή) 0,044, διάμ. 
χείλους 0,12, διάμ. σώματος 0,10 μ. Ακέραιη. Πηλός κιτρινέρυθρος (5YR 5/6) 
με πολλές προσμείξεις. Άβαψη. Βάση αδιαμόρφωτη, ελαφρώς καμπύλη. Σώμα 
ρηχό με κάθετα τοιχιύματα. Χείλος λοξό προς τα έξω με εσωτερική υποδοχή 
για πώμα. Λαβή κάθετη, κυλινδρική, υπερυψωμένη, με κεντρική νεύρωση.

Μ95/344. Αρυτήρας (Εικ. 6β). "Υψ. 0,081, διάμ. χείλους 0,06, μέγ. διάμ. 0,086 μ. 
Ακέραιος. Πηλός κιτρινέρυθρος (7.5YR 6/6) με προσμείξεις. Βάση αδιαμόρφω
τη. Σιόμα σφαιρικό, ελαφρούς πεπιεσμένο. Λαιμός χαμηλός. Χείλος έξω νεύον. 
Λαβή κάθετη, κυλινδρική.

Μ95/345. Πινάκιο (Εικ. 5). Ύψ. 0,085, διάμ. βάσης 0,081, διάμ. χείλους 0,213 μ. 
Συγκολλημένο και συμπληριυμένο στο χείλος. Πηλός ανοικτός καστανός (10YR 
6/3) με προσμείξεις. Γάνωμα θαμπό, μελανό. "Ιχνη δακτύλων στο κάτω μέρος 
του σοόματος. Βάση χαμηλή, κωνική. Σώμα βαθύ, κωνικό. Χείλος έσω νεύον. 
Στον πυθμένα πέντε εμπίεστα ακτινωτά ανθέμια, μέσα σε πλατιά στικτή ζώνη 
(rouletting).

Μ98/27. Μαγειρικό σκεύος (Εικ. 28). "Υψ. (με πώμα) 0,125, διάμ. χείλους 0,135 
μ. Συγκολλημένο, με έντονα ίχνη καύσης σε όλη την επιφάνεια και το εσωτερι-
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κό. Πηλός κιτρινέρυθρος (5YR 6/8) με προσμείξεις. Βάση αδιαμόρφωτη. Σώμα 
ημισφαιρικό με γωνιώδη ώμο. Χείλος ανακαμπτόμενο με εσωτερικό περιχείλω- 
μα για το χαμηλό κωνικό πώμα. Λαβές οριζόντιες, κυλινδρικές, υπερυψωμένες.

Μ98/28. «Μακεδονικός» αμφορέας τύπου Α (Εικ. 22). Ύψ. 0,154, διάμ. βάσης 
0,068, μέγ. διάμ. σιόματος 0,122, διάμ. χείλους 0,038 μ. Ακέραιος. Πηλός κιτρι- 
νέρυθρος (5YR 6/8) με προσμείξεις. Επίχρισμα αραιό, υπόλευκο καλύπτει όλο 
το αγγείο. Βάση δισκόμορφη, πλατιά. Σώμα ευρύ, κυλινδρικό, που στενεύει 
προς τα πάνω. Χείλος διαμορφωμένο από δύο πλαστικά δακτυλίδια. Ααβές ται
νιωτές με κεντρική νεύρωση.

Μ98/29. Κάνθαρος (Εικ. 19α). "Υψ. 0,112, διάμ. βάσης 0,058, διάμ. χείλους 
0,112 μ. Η μία λαβή συμπληρωμένη. Πηλός κιτρινέρυθρος (5YR 6/6) με λίγες 
προσμείξεις. Γάνωμα θαμπό, καστανό στο κάτω μισό του σώματος και το εσω
τερικό, μελανό στο πάνω μισό. Περίγραμμα γωνιώδες. Βάση και σώμα κωνικά. 
Λαιμός ευρύς, κυλινδρικός, που στενεύει λίγο προς τα πάνω και διακρίνεται 
από το σώμα με μία οριζόντια αυλάκωση, ενώ μία δεύτερη υπάρχει κάτω από 
το χείλος. Λαβές ταινιωτές με πλαστικά πηνία στη ράχη. Στη ζώνη του λαιμού, 
και στις δύο όψεις, ίχνη διακόσμησης τύπου «Δυτικής κλιτύος»: κλαδί δάφνης 
με κρεμαστές απολήξεις.

Μ98/30. Κάνθαρος (Εικ. 19β). "Υψ. 0,137, διάμ. βάσης 0,074, διάμ. χείλους 
0,139 μ. Συγκολλημένος με λίγες συμπληρώσεις. Πηλός ανοικτός καστανός 
(10YR 7/3) με λίγες προσμείξεις. Γάνωμα θαμπό, καστανό, κατά τόπους μελα
νό. Περίγραμμα γωνιώδες. Βάση δακτυλιόσχημη με χαμηλό στέλεχος. Σιόμα 
κωνικό. Λαιμός ψηλός, κωνικός, που ορίζεται πάνω και κάτω με οριζόντια 
αυλάκωση. Χείλος απλό. Λαβές ταινιωτές με αποφύσεις κισσοφύλλων στη 
ράχη. Στο λαιμό, και στις δύο όψεις, διακόσμηση τύπου «Δυτικής κλιτύος»: βλα- 
στόσπειρα με κισσόφυλλα λευκού χρώματος και εγχάρακτοι μίσχοι.

Μ98/31. Άιυτο σκυφίδιο. "Υψ. 0,06, διάμ. βάσης 0,054, μέγ. διάμ. σώματος 0,139 
μ. Ακέραιο. Πηλός κιτρινέρυθρος (5YR 5/6) με προσμείξεις. Γάνωμα τεφρομέ-
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λανο, μεταλλικό, εν μέρει απολεπισμένο. Βάση και σώμα κωνικά. Χείλος έσω 
νεΰον. Κάτω από το χείλος εξωτερικά, περιμετρική στικτή ζώνη (rouletting).

Μ98/32. Άωτο σκυφίδιο. Ύψ. 0,033, διάμ. βάσης 0,049, διάμ. χείλους 0,094 μ. 
Ακέραιο. Πηλός ανοικτός ερυθρός (2.5YR 6/6). Γάνωμα θαμπό καστανομέλανο 
στο εσωτερικό και στο χείλος. Βάση δακτυλιόσχημη. Σώμα βαθύ, καλυκόσχημο. 
Χείλος έξω νεΰον.

Μ98/33. Άωτο σκυφίδιο. "Υψ. 0,03, διάμ. βάσης 0,04, διάμ. χείλους 0,082 μ. 
Ακέραιο. Πηλός καστανέρυθρος (5YR 6/4). Γάνωμα καστανέρυθρο μεταλλικό 
στο εσωτερικό και στο χείλος. Βάση δακτυλιόσχημη με μαστοειδή απόφυση στο 
κέντρο της κάτω επιφάνειας. Σώμα καλυκόσχημο. Χείλος έξω νεΰον.

Μ98/34. Μυροδοχείο (Εικ. 20α). "Υψ. 0,185, διάμ. βάσης 0,032, διάμ. χείλους 
0,039 μ. Ακέραιο. Πηλός τεφρός με ερυθρό πυρήνα (2.5YR 5/6). Επίχρισμα 
φαιοκάστανο, πολΰ αραιό στο κάτω μισό του αγγείου. Βάση κωνική που χωρί
ζεται με χάραξη από το χαμηλό φαρδΰ πόδι. Σώμα ευρΰ, ωοειδές. Χείλος με 
κρεμαστή απόληξη. Στο λαιμό, τον ώμο και το σώμα, τρεις οριζόντιες γραπτές 
υπόλευκες ταινίες περιβάλλονται από καστανέρυθρες.

Μ98/35. Μυροδοχείο (Εικ. 20γ). "Υψ. 0,147, διάμ. βάσης 0,026, διάμ. χείλους 
0,03 μ. Ακέραιο. Πηλός ανοικτός καστανός (7.5YR 6/4) με προσμείξεις. Όμοιο 
με το προηγοΰμενο.

Μ98/36. Μυροδοχείο (Εικ. 20ε). "Υψ. 0,133, διάμ. βάσης 0,025, διάμ. χείλους 
0,029 μ. Συγκολλημένο. Πηλός τεφρός με κιτρινέρυθρο πυρήνα (5YR 5/3) με 
προσμείξεις. Βάση κωνική, πόδι χαμηλό, πλατΰ. Σώμα σχεδόν σφαιρικό. Χείλος 
με κρεμαστή απόληξη. Τρεις οριζόντιες γραπτές υπόλευκες ταινίες στην κοιλιά, 
τον ώμο και το λαιμό.

Μ98/37. Μυροδοχείο (Εικ. 20β). "Υψ. 0,102, διάμ. βάσης 0,02, διάμ. χείλους 0,023 
μ. Συγκολλημένο και συμπληρωμένο. Πηλός τεφρός με ερυθρό πυρήνα (5YR 
5/4). Βάση δισκόμορφη. Σώμα ευρΰ, αμφικωνικό. Χείλος με κρεμαστή απόληξη.

Μ98/38. Μυροδοχείο (Εικ. 20δ). "Υψ. 0,069, διάμ. βάσης 0,015, διάμ. χείλους 
0,019 μ. Ακέραιο. Πηλός τεφρός με καστανέρυθρο πυρήνα (5YR 5/4). Όμοιο 
με το Μ98/36.

Μ98/44. Φλασκί - «θερμοφόρα» (Εικ. 21). "Υψ. 0,243, διάμ. χείλους 0,052, πλ. 
σώματος 0,23, πάχ. σώματος 0,04 μ. Συγκολλημένο και συμπληρωμένο. Πηλός 
ερυθρός (2.5YR 5/6) με προσμείξεις. Σώμα δισκόμορφο, αμφίκυρτο, η μία 
πλευρά ελαφρώς πιο επίπεδη. Λαιμός χαμηλός. Χείλος που ανοίγει σε πλαστι
κό δακτυλίδι. Ο λαιμός παρουσιάζει μικρή κλίση προς την πιο καμπΰλη πλευρά. 
Λαβές κάθετες, κυλινδρικές που σχηματίζουν καμπΰλη.
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SUMMARY

Hellenistic Pottery from the Cemeteries of Ancient Larisa

Ancient Larisa grew up on the right bank of the river Peneios on the site now 
occupied by the modern town. The area has been continuously inhabited from the 
Early Bronze Age to the present. Rescue excavations conducted in recent years 
are revealing evidence for the town-plan of the ancient city, particularly during the 
Hellenistic and Roman periods: private houses, road arteries, public buildings, and 
cemeteries. Hellenistic tombs have been found in the north and west cemeteries, 
and above all in the east and extensive south or south-east cemetery. They are 
mainly pit and tile-covered graves, though there are also some cist graves and 
terracotta and stone larnakes, and several infant jar burials have been discovered. 
Clay vases form the basic category of grave offerings: fusiform and bulbous 
ungüentaría, amphoras, oinochoai, lagynoi, wheelmade and mouldmade lamps, 
small handleless skyphoi, relief skyphoi, plates, cups, kantharoi, usually with West 
Slope decoration, ‘ink-pot’ vases, ladles, bowls and cooking pots, a feeding-bottle, 
a type A pyxis, a handleless skyphos, a lekythos, a vase ‘of pharmaceutical use’, and 
a kalathos. The jar burials were in amphoras, small pithoi, and bowls. The article 
publishes groups and individual vases from the area of the south or south-east 
cemetery (plot at 11 Koutsina Street, and the I.G. Katsiphas, Chr. Tsatsos, 
A. Stavrothodorou and P.l . Tsitsioumis plots). The pottery covers the period from 
the 3rd to the 1st c. BC. In the absence of coin evidence, the dates are based on 
comparison with dated parallels from neighbouring areas and the other major 
centres of the period. Local production drew its models from Athenian pottery, 
and there were evident contacts with the production centres of Macedonia and 
also, as is clear from individual examples, with the rest of the Hellenistic world. 
The quality of the vases is mediocre: the fabric is not very pure and the glaze is 
almost invariably uneven and dull. Very few of the pots seem to have been 
imported. The local potters worked within the context of the Hellenistic koine to 
produce vases that marked slight variations of well-known types, though it is not 
possible at present to point to any obvious local features.





Αγγεία με ειδική χρήση από τη Φάρσαλο* Σ. ΚΑΡΑΠΑΝΟΥ - ΣΤ. ΚΑΤΑΚΟΥΤΑ

Η Φάρσαλος, πατρίδα των Εχεκρατιδών και των Δαοχίδων1, ήταν η πρω
τεύουσα της θεσσαλικής τετραρχίας της Φθιώτιδος. Χτισμένη σε μία 
φύσει στρατηγική θέση, στις βόρειες παρυφές του υψώματος Προφήτης 

Ηλίας, κυριαρχούσε στην εύφορη κοιλάδα του Ενιπέα ποταμού που απλώνεται 
μπροστά της και αποτελούσε σταυροδρόμι βασικών οδικών αρτηριών2. Τα πλε
ονεκτήματα που προσέφερε για εγκατάσταση η περιοχή εκμεταλλεύτηκε ο 
άνθρωπος αδιάλειπτα από τα νεολιθικά χρόνια3 έως τις μέρες μας. Διάδοχος, 
σύμφωνα με παλαιότερους ερευνητές της ομηρικής Φθίας (Ιλ. I, 155), γενέτει
ρας του μυθικού ήρωα Αχιλλέα4, η Φάρσαλος, με βάση τα αρχαιολογικά δεδο
μένα και τις γραπτές πηγές, παρουσιάζει γενικά την εικόνα μιας ευημερούσας 
πόλης και με σημαίνοντα κατά καιρούς ρόλο στα θεσσαλικά πράγματα". Μετά 
τα μέσα του 4ου αι. π.Χ. ακμάζει κάτω από την προστασία των μακεδόνοον 
βασιλέων προς τους οποίους διάκειται φιλικά. Η τελευταία αναφορά στην πόλη 
γίνεται από τους αρχαίους συγγραφείς με αφορμή την κρίσιμη μάχη που διεξή- 
χθη κοντά σε αυτή, το 48 π.Χ., μεταξύ Πομπηίου και Καίσαρα.
Οι ανασκαφές, πάντα σωστικές, που έχουν διενεργηθεί στα Φάρσαλα, κατά 
διαστήματα από τις αρχές του 20ού αιώνα και με ιδιαίτερα εντατικούς ρυθμούς 
τα τελευταία δεκαπέντε περίπου χρόνια, λόγω της αυξημένης οικοδομικής δρα
στηριότητας, έχουν φέρει στο φως μεταξύ άλλων και αρκετά στοιχεία για την 
πόλη των ελληνιστικών χρόνων. Πρόκειται κυρίως για λείψανα οικιών της 
περιόδου αυτής. Η κεραμική που βρίσκεται περιλαμβάνει σχεδόν όλες τις κατη
γορίες και αντιπροσωπεύεται από όλα τα κοινά και διαδεδομένα για την εποχή 
σχήματα αγγείων. Στο παρόν άρθρο επιλέχθηκαν να παρουσιαστούν μερικά 
αγγεία χρηστικά και τελετουργικά, τα οποία προέρχονται από αδιατάρακτα 
στρώματα οικιών και αποτελούν ιδιαίτερα προϊόντα τοπικών εργαστηρίων.

ΔΙΑΤΡΗΤΑ ΑΓΓΕΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Φ/Α 63. Δ ιά τρ η το  δ ίω το  κ υ λ ινδ ρ ικ ό  α γ γ ε ίο  (Ε ικ . 1 κ α ι V III)
Προέλευση: Οικόπεδο Κ. Ριζιώτη.
Το 1991, στο ανωτέρω οικόπεδο, στη συμβολή των οδών Ρήγα Φεραίου και 
ανωνύμου, αποκαλύφθηκαν τμήματα τριών οικιών. Ο χώρος Χ.Ι ανασκάφθηκε 
αποσπασματικά, καθώς το μεγαλύτερο μέρος του εκτεινόταν κάτω από τον 
παρακείμενο δρόμο. Η επίχωση που κάλυπτε το δάπεδο από πατημένο χώμα 
ήταν ενιαία, μέγ. πάχ. 0,40 μ., και απετελείτο από σκληρό, σκούρο καστανό, 
χώμα και πεσμένες κεραμίδες στέγης, λακωνικού τύπου. Περιείχε υπολείμματα 
καμένου ξύλου, σιδερένια καρφιά, τμήμα κλειδαριάς, όστρεα, οστά ζώων, διά
φορα μετάλλινα μικροαντικείμενα, οκτώ χάλκινα νομίσματα, τμήματα πήλινων 
ειδωλίων, σε κακή κατάσταση διατήρησης, αγνύθες και, τέλος, ποσότητα οστρά
κων αγγείων καθημερινής χρήσης, όπως πινακίων, αρυτήρων, άωτων σκυφι- 
δίων, λεκανίδων κτλ.
Μεταξύ των προαναφερθέντων, όμως, ευρημάτων αντικείμενο ιδιαίτερου 
ενδιαφέροντος αποτέλεσαν τα διάτρητα με πολλές και μικρές οπές όστρακα 
ενός αγγείου, τα οποία είχαν σκορπίσει σε έκταση 1,10x0,80 μ. περίπου. Η 
συγκόλλησή τους και η αποκατάσταση του αγγείου στάθηκε μία δύσκολη και 
χρονοβόρα υπόθεση'1, καθώς με την πρόοδο της εργασίας επιβεβαιωνόταν η 
αρχική διαπίστιυση ότι επρόκειτο για αγγείο με ιδιαίτερο σχήμα, του οποίου
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δεν υπήρχαν παράλληλα, τουλάχιστον στις δημοσιεύσεις κεραμικής από τον 
ελλαδικό χώρο. Η διαπραγμάτευσή του εδώ αποτελεί μία πρώτη, σύντομη πα
ρουσίαση και κυρίοος μια προσπάθεια ερμηνείας της χρήσης του.
Ύψ. 0,52, διάμ. χείλους 0,21, διάμ. βάσης 0,17 μ. Το πάχος των τοιχωμάτων του 
κυμαίνεται από 0,05 έως 0,08 μ. Ο πηλός του είναι κοκκινωπός (2.5Y/R 5/6 red) 
με προσμείξεις. Η εσωτερική επιφάνεια του αγγείου καλύπτεται στο μεγαλύτε
ρο μέρος της από άλατα. Το ίδιο παρατηρείται κατά τόπους και στην εξωτερι
κή, ιδιαίτερα στο πάνω μισό τμήμα της.
Πρόκειται για ανοικτό δίωτο αγγείο κυλινδρικού σχήματος. Τα τοιχώματά του 
δεν είναι κατακόρυφα. Παρουσιάζουν αρχικά ελαφρά καμπυλότητα, η οποία 
ξεκινά αμέσως κάτω από το χείλος και καταλήγει περίπου στο μέσον του ύφους 
του, όπου αρχίζουν να συγκλίνουν ομαλά, και η διάμετρος του αγγείου μειώνε
ται σταδιακά προς τα κάτω. Η βάση του είναι τελείως ανοικτή και το αγγείο στη
ρίζεται σε δύο πλαστικούς δακτυλίους με βαθιά αυλάκωση ανάμεσά τους, δια
μόρφωση όμοια με αυτή του χείλους. Οι λαβές, τοποθετημένες αντωπά, κάτω

ι
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ακριβώς από το χείλος, είναι κυλινδρικές, οριζόντιες, ελαφρώς υπερυψωμένες. 
Οι οπές καλύπτουν όλη την έκταση του σώματος του αγγείου, εκτός της περιο
χής εσωτερικά των λαβών. Είναι κυκλικές, με λοξή φορά από πάνω προς τα 
κάτω. Άλλες είναι κάθετα ανοιγμένες και άλλες αποκλίνουν είτε προς τα αρι
στερά είτε προς τα δεξιά. Η διάμετρός τους εξωτερικά κυμαίνεται από 0,008 
έως 0,01 μ. για να μειωθεί εσωτερικά σε 0,006 έως 0,008 μ. Η απόσταση μεταξύ 
τους ποικίλλει από 0,05 έως 0,022 μ. περίπου. Οι οπές ανοίχθηκαν πριν από την 
όπτηση του αγγείου και αφού αυτό είχε στεγνώσει. Ο κεραμέας, ξανακεντρά- 
ροντας πιθανότατα το αγγείο στον τροχό, άνοιξε τις οπές καθ’ ύψος σε ομάδες, 
ορισμένες μάλιστα από τις οποίες, ιδιαίτερα στη μία όψη του αγγείου, ακολου
θούν καμπύλη διάταξη. Ο πηλός που «περίσσεψε» από τη διάνοιξη των οπών, 
ιδιαίτερα στο εσωτερικό του αγγείου, δεν έγινε προσπάθεια να αφαιρεθεί, 
δημιουργώντας έτσι μια τραχιά επιφάνεια, στοιχείο βοηθητικό στη χρήση του, 
όπως θα δούμε παρακάτω. Το αγγείο δεν φέρει επίχρισμα ή βαφή.
Πήλινα αγγεία διάτρητα με οπές, ποικίλα σε σχήμα και προερχόμενα από στρώ
ματα τόσο προϊστορικών όσο και ιστορικών χρόνων έχουν ερμηνευθεί με σχετική 
ή απόλυτη βεβαιότητα κατά περίπτωση ως ηθμοί-σουρωτήρια, λυχνούχοι, πύραυ- 
να ή και gliraria7. Μεμονωμένα, βέβαια, όστρακα διάτρητα με οπές, αν δεν εντα
χθούν συνήθως στην κατηγορία των ηθμών ή των λυχνούχων, παραμένουν τις 
περισσότερες φορές ανερμήνευτα. Το αγγείο από το οικόπεδο Ριζιώτη δεν είναι 
δυνατό να αποδοθεί λόγω σχήματος σε κανέναν από τους προαναφερθέντες 
τύπους αγγείων, για ένα δε επιπλέον λόγο σε κάποιους από αυτούς, όπως π.χ. 
στην κατηγορία των πυραύνων, αφού δεν φέρει ίχνη καύσης. Επίσης, αν και το 
σχήμα του παραπέμπει σε αυτό των κυψελών, λόγω των διάτρητων τοιχωμάτων 
του και της ανοικτής βάσης του, δεν είναι δυνατό να χαρακτηριστεί ως τέτοιο. Οι 
κυψέλες έχουν αδιάτρητα τοιχώματα, επίπεδη βάση και μόνο στο πρόσθετο πώμα 
τους υπάρχουν ελάχιστες οπές που επιτρέπουν την κυκλοφορία των μελισσών8.
Η προσπάθεια συσχέτισης του Φ/Α 63 με την επεξεργασία κάποιου αγροτικού 
προϊόντος, και αφού είχαν αποκλειστεί όλες οι παραπάνω ερμηνείες, κατέληξε 
στο συμπέρασμα ότι στη μόνη διαδικασία που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί 
ήταν η παρασκευή λευκού τυριού και συγκεκριμένα στο στάδιο του στραγγί- 
σματός του. Είναι γνωστό ότι τόσο στον ελλαδικό χώρο όσο και σε άλλες βαλ
κανικές και μεσογειακές χώρες, η παραγοογή λευκού τυριού από γάλα προβά
των, κατοικιών ή και αγελάδων έλκει την καταγωγή της στην αρχαιότητα9.
Ο Όμηρος στην Οδύσσεια1,1 μας δίνει λεπτομερή περιγραφή του τρόπου με τον 
οποίο ο κύκλωπας Πολύφημος παρασκεύαζε τυρί από το γάλα των ζώων του, 
και ο οποίος ουσιαστικά έχει μείνει αναλλοίωτος έως τις μέρες μας. Ωστόσο, 
ούτε ο Όμηρος, ούτε οι άλλοι αρχαίοι συγγραφείς αναφέρουν τη χρήση πήλι
νων αγγείων για το στράγγισμα πηγμένων γαλακτοκομικών προϊόντων. Όλοι 
μιλούν για πλεκτά καλάθια, που τα αποκαλούν με διάφορα ονόματα, όπως 
τάλαροι, ταρσοί, φορμίόες κτλ.11. Εντούτοις, πήλινα αγγεία με περιορισμένο 
αριθμό οπών, διάφορα σε σχήμα, που έχουν βρεθεί σε ανασκαφές θέσεων της 
Εποχής του Χαλκού στην Ελλάδα και την ευρύτερη περιοχή, ερμηνεύονται ως 
«σουρωτήρια» που χρησιμοποιούνταν για το στράγγισμα του πηγμένου γάλα
κτος12. Κανένα από τα αγγεία αυτά δεν είναι όμοιο ως προς το σχήμα με το Φ/Α 
63. Το ίδιο ισχύει και για έναν τύπο «λεκάνης» με κατακόρυφα κυλινδρικά τοι
χώματα και κυκλικές οπές κατά τόπους στο σώμα και τον πυθμένα της, ρωμαϊ
κών χρόνων, που χαρακτηρίζεται ως cheese bowl1'.
Παρά την απουσία γραπτών μαρτυριών και άλλων παραλλήλων, άνθρωποι που 
παραδοσιακά ασχολούνται με την κτηνοτροφία επιβεβαίωσαν τη συγκεκριμένη
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χρήση του αγγείου14. Αφού το τοποθετούσαν πάνω σε μια επίπεδη επιφάνεια 
-  π.χ. ένα ξύλο ή ένα μεγάλο πήλινο σκεύος, ίσως λεκανίδα ή βαθύ πιάτο -  έρι
χναν σιγά σιγά σε αυτό το ζεστό πηγμένο γάλα σε ημίρρευστη κατάσταση. Η 
τραχιά εσωτερική επιφάνεια του αγγείου βοηθούσε ώστε το προϊόν να συγκρα- 
τείται και να μη γλιστράει. Ο τρόπος με τον οποίο έχουν ανοιχθεί οι οπές επι
τρέπει τη βαθμιαία και σωστή απόσταξη καθώς, αν ήταν ανοιγμένες οριζόντια 
ή με αντίθετη φορά, δηλαδή λοξά από κάτω προς τα πάνω, θα διέρρεε απότομα 
μεγάλη ποσότητα ορού (κοινώς τυρόγαλο). Τον ίδιο λόγο εξυπηρετεί η σύγκλι
ση που παρουσιάζουν τα τοιχώματα του αγγείου στο κάτω τμήμα του, όπως επί
σης και η ανοικτή βάση του. Παράλληλα, ο πηλός με τις ιδιότητές του συνέβαλε 
καθοριστικά στην παρασκευή λευκού τυριού εκλεκτής, θα λέγαμε, ποιότητας. 
Πρώτα απ’ όλα κρατούσε σταθερή για αρκετή ώρα την αρχική θερμοκρασία 
του ζεστού πηγμένου γάλακτος, δεύτερον εμπόδιζε τη δημιουργία χημικών αντι
δράσεων, με δυσάρεστα αποτελέσματα, και τέλος, λόγω της ομοιόμορφης 
απορροφητικότητας των πόρων του συνέτεινε στο σωστό στράγγισμα του προϊ
όντος. Η όλη διαδικασία, όπως και σήμερα, θα πρέπει να γινόταν σε εσωτερικό 
χώρο με χαμηλή θερμοκρασία. Πόσο ακριβώς διαρκούσε δεν είμαστε σε θέση 
να το υπολογίσουμε, πάντως με τα σημερινά δεδομένα δεν ξεπερνά τις δύο με 
δυόμισι ώρες. Με την ολοκλήρωσή της πρέπει να ανασήκωναν λίγο το αγγείο, 
ώστε από την ανοικτή βάση του να φύγουν και τα τελευταία υπολείμματα του 
ορού. Κίνδυνος να γλιστρήσει απότομα το τυρί δεν υπήρχε λόγω της ελαστικό
τητας που έχει στη φάση αυτή. Στη συνέχεια αναποδογύριζαν το αγγείο και 
σπρώχνοντας ελαφρά το τυρί από τη βάση προς το χείλος, με ένα ξύλινο μάλλον 
στέλεχος, αυτό έβγαινε, κοβόταν σε κομμάτια και ήταν έτοιμο για κατανάλοοση. 
Ενισχυτική της παραπάνω ερμηνείας του αγγείου είναι η μελέτη που πραγματο
ποίησε ομάδα γάλλων αρχαιολόγων, με βάση και εθνοαρχαιολογικές επιση
μάνσεις, σε σειρά αγγείων προερχομένων από τις ανασκαφές, στη θέση 
Nausharo της Εποχής του Χαλκού, στο Πακιστάν, χώρα με παράδοση στην κτη
νοτροφία1'. Μεταξύ των αγγείων αυτών υπάρχουν και κάποια που ερμηνεύο
νται με βεβαιότητα ως αγγεία για το στράγγισμα πηγμένου γάλακτος και είναι 
τα μόνα που μπορούν να παραλληλιστούν με το Φ/Α 63 (Εικ. 2). Οι επιμέρους 
μορφολογικές διαφορές που παρουσιάζουν μεταξύ τους δεν επηρεάζουν την 
απόδοση σε αυτά της ίδιας λειτουργίας.
Τέλος, όσον αφορά τη χρονολόγηση του στρώματος που βρέθηκε το αγγείο, με 
βάση την υπόλοιπη κεραμική και τα οκτώ χάλκινα νομίσματα, από τα οποία 
τέσσερα βασιλέως Αντιγόνου Γόνατά (κεφαλή Αθηνάς με κορινθιακό κράνος - 
Πάνας στήνει τρόπαιο), ένα Φαρσάλων (κεφαλή Αθηνάς κατενώπιον - ιππέας 
σε καλπασμό), ένα Λάρισας (κεφαλή νύμφης Λάρισας προς δεξ. - άλογο που 
βόσκει προς δεξ.)16 και δύο αδιευκρίνιστα, αυτή τοποθετείται στο β' μισό του 
3ου έως τις αρχές του 2ου αι. π.Χ.

Φ/Α 65α, β. Αμφορέας με διάτρητα τοιχώματα (Εικ. 3).
Προέλευση: Ελληνιστική οικία οικοπέδου Μ. Αλεξοπούλου17.
Δύο συγκολλημένα και εν μέρει συμπληρωμένα τμήματα αμφορέα που προέρ
χονται από το πάνω τμήμα του σοίματος, τον ώμο και το λαιμό του. Βρέθηκαν 
επίσης πέντε, μη συναρμόζοντα, όστρακα που προέρχονται από το σώμα του 
αγγείου.
Μέγ. σωζ. ύψ. 0,235 (Φ/Α 65α) και 0,184 (Φ/Α 65β), μέγ. σωζ. διάμ. σιόματος 
0,248 (Φ/Α 65α) και 0,235 μ. (Φ/Α 65β).
Πηλός ερυθρωπός (2.5 YR 5/6 red), με άφθονη άμμο και μικρά χαλικάκια.
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Επιφάνεια λειασμένη, χωρίς επίχρισμα, εξωτερικά διαφορόχρωμη, από καστα- 
νέρυθρη (2.5 YR 6/6 light red) έως τεφρή (10YR 4/1 dark gray-10YR 4/2 dark 
grayish brown), εξαιτίας της όπτησης.
Φουσκωμένο σώμα και τοιχώματα που συγκλίνουν προς το λαιμό, δημιουργώ
ντας έναν υποτυπώδη ώμο. Λαιμός κυλινδρικός, λείπει το χείλος. Δυο κάθετες 
κυλινδρικές ραβδωτές λαβές εκφύονται από το πάνω τμήμα του λαιμού και κα
ταλήγουν στον ώμο.
Στην εξωτερική επιφάνεια του αμφορέα, οριζόντιες παράλληλες αυλακώσεις: 
μία στη βάση του λαιμού, δύο στον ώμο και δύο στο τμήμα του σώματος κάτω 
από τις λαβές. Στο πάνω τμήμα του ιόμου, ανάμεσα στην αυλάκωση του λαιμού 
και στην πάνω αυλάκωση του ώμου, χαραγμένο Α.
Το αγγείο έφερε τουλάχιστον πέντε οριζόντιες σειρές στρογγυλών οπών. Η 
πρώτη σειρά οπών έχει διανοιγεί στη βάση του λαιμού. Ακολουθεί μία σειρά 
οπών στη γένεση του ώμου, ανάμεσα στις δύο αυλακώσεις του, και τρεις σειρές 
οπών στο σώμα του αγγείου: μία στη στενή ζώνη που ορίζεται από τις δύο 
αυλακώσεις στο πάνω τμήμα του και δύο στο υπόλοιπο σωζόμενο τμήμα του. 
Από την πέμπτη σειρά οπών διασώζεται μόνον τμήμα δύο οπών στο κατώτατο 
σωζόμενο τμήμα του Φ/Α 65α. Οι οπές που έχουν διανοιγεί, πριν από την όπτη
ση του αγγείου, με οριζόντια διάτρηση, σε κανονικά μεταξύ τους στην κάθε 
σειρά διαστήματα, έχουν διάμετρο 0,015-0,018 μ. Στο εσωτερικό του αγγείου, 
τα «περισσεύματα» του πηλού από τη διάνοιξη των οπών δεν έχουν λειανθεί. Η 
οριζόντια διάταξη των οπών είναι πιο πυκνή στο πάνω τμήμα του σώματος, στη 
σειρά που βρίσκεται στη στενή ζώνη που ορίζεται από τις δύο αυλακώσεις.
Οι οπές του ώμου και η ανώτερη σειρά οπών του σώματος είναι αντίστοιχες ως 
προς τον κάθετο μεταξύ τους άξονα. Οι δύο σειρές οπών στο κατώτερο σωζό
μενο τμήμα του σώματος είναι επίσης σχεδόν αντίστοιχες ως προς τον κάθετο

3
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μεταξύ τους άξονα, αλλά έχουν διανοιγεί στο μεσοδιάστημα των κάθετων αξό
νων των δυο ανώτερων σειρών οποον.
Η αποσπασματική κατάσταση διατήρησης του αγγείου δεν επιτρέπει την πλήρη 
αποκατάσταση του σχήματός του, κυρίως όσον αφορά τη διαμόρφωση του 
κατώτερου τμήματος του σώματος και της βάσης του, και η έλλειψη δημοσιευ
μένων παραλλήλων καθιστά την ερμηνεία της χρήσης του προβληματική.
Το αγγείο διαφοροποιείται ως προς το σχήμα και τις οπές από τα ελληνιστικά 
διάτρητα σκευή από τους αποθέτες του ιερού της Δήμητρας και Κόρης στην 
Κόρινθο, που ερμηνεύονται πιθανώς ως λυχνούχοι ή και ως δοχεία-θυμιατήρια, 
μέσα στα οποία τοποθετούνταν καλαθίσκος με θ υ μ ί α μ α Ο ι  μορφολογικές 
διαφορές με τα θεωρούμενα ως κυψέλες πήλινα σκεύη από την Ισθμια και τη 
Βάρη Αττικής αποκλείουν επίσης μια ανάλογη χρήση του στη μελισσοκομία1', 
ενώ, όπως έχει παρατηρηθεί, η χρήση των διάτρητων σκευών ως gliraria μπορεί 
να θεωρηθεί πιθανή μόνον εάν υπάρχει στο εσωτερικό τους η γνωστή σπειροει- 
δής διαμόρφωση211.
Ως ηθμοί χρησιμοποιούνταν τα μόνωτα μικρά κλειστά αγγεία, με διάτρητο κυρτό 
πυθμένα (Αγορά, Όλυνθος, Αλος κ.α., 4ος-3ος αι. π.Χ.)21.
Προβληματική παραμένει, εν μέρει, η χρήση και ορισμένων άλλων δημοσιευμέ
νων αγγείων με οπές. Η πρόχους αριθ. 2208 από την Κόρινθο (ύστερος 5ος αι. 
π.Χ.), που φέρει μία οριζόντια σειρά οπών στο κάτω τμήμα του σώματός της και 
μία οπή στο πάνω τμήμα του, θεωρείται ότι προοριζόταν για κάποια ειδική 
χρήση, με το περιεχόμενό της να κατακάθεται στον πυθμένα πριν γίνει η από
σταξη από τις οπές που βρίσκονται ψηλότερα από τη βάση του αγγείου22.
Από τα αγγεία της αθηναϊκής Αγοράς, η λεκάνη αριθ. 1850 (4ος αι, π.Χ.) με επί
πεδο διάτρητο πυθμένα θεωρείται ένα είδος «σουρωτηριού» με ειδική χρήση, 
ενώ η μερικώς σωζόμενη λεκάνη αριθ. 1852 (5ος αι. π.Χ.) με επίσης διάτρητο 
πυθμένα, πιθανώς να ήταν ταψί για ψήσιμο ψιυμιού, αν και δεν φέρει ίχνη καύ
σης και ο πηλός της διαφέρει από αυτόν των αγγείων που προορίζονταν για 
χρήση σε φωτιά23. Ως σχήμα, το αγγείο των Φαρσάλων διαφοροποιείται επίσης 
από τα αυτοθερμαινόμενα μαγειρικά σκεύη (φορητές εστίες-πύραυνα) της 
Αγοράς24, ενώ στο σωζόμενο τουλάχιστον τμήμα του δεν υπάρχουν ίχνη καύσης. 
Διάτρητα αγγεία είναι επίσης γνωστά από τον ευρύτερο γεωγραφικό χώρο της 
Μεσογείου των προϊστορικών και των ρωμαϊκών χρόνων και, γενικά, θεωρού
νται ότι προορίζονταν για την παρασκευή τυριού. Από το μόνωτο αγγείο με 
ψηλή βάση και διάτρητο πυθμένα, που βρέθηκε σε μία οικία της Εποχής του 
Χαλκού στο Παλαίκαστρο της Κρήτης, έως τα ρωμαϊκά ειδικά αγγεία-λεκάνες 
με οπές στα τοιχώματα και τον πυθμένα, που προορίζονταν για την παρασκευή 
τυριού2", η ποικιλία στο σχήμα αλλά και η παρουσία οπών, ως κοινό χαρακτηρι
στικό, διακρίνουν αυτή την κατηγορία αγγείων, στο σχηματολόγιο των οποίων 
πιθανότατα εντάσσεται και το διάτρητο κυλινδρικό σκεύος Φ/Α 63 από την 
ελληνιστική οικία της Φαρσάλου, από το οποίο ωστόσο διαφοροποιείται, επί
σης <υς σχήμα, το αγγείο του οικοπέδου Αλεξοπούλου.
Από τη Θεσσαλία, τέλος, προέρχονται δύο ακόμη διάτρητα αγγεία -  πιθανώς 
λυχνούχοι -  που βρέθηκαν σε τάφους: ένα είδος «πυξίδας» με κάλυμμα και εξ 
ολοκλήρου διάτρητα τοιχώματα, από τον ελληνιστικό τάφο 13 του τύμβου των 
Φερών και ένα μόνωτο αγγείο «τύπου αρυτήρα», που φέρει δύο σειρές οπών 
στο πάνω τμήμα του σφαιρικού πεπιεσμένου σώματός του, από τάφο ρωμαϊκών 
χρόνων επίσης από την περιοχή των Φερών21’. Ο αμφορέας με διάτρητα τοιχώ- 
ματα Φ/Α 65, ωστόσο, διαφοροποιείται και από τα ανωτέρω αγγεία ως προς το 
σχήμα και ως προς το μέγεθος. Η χρήση του παραμένει προβληματική και ο
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προσδιορισμός της απαιτεί περαιτέρω μελέτη, στην οποία ενδεχομένως να συμ- 
βάλει και κάποιο νεότερο εύρημα.
Το αγγείο προέρχεται από το στρώμα καταστροφής της οικίας που χρονολογεί
ται στο 2ο αι. π.Χ., με βάση την κεραμική και ιδιαίτερα ορισμένες κατηγορίες 
αγγείων, όπως τα μυροδοχεία και οι λύχνοι.

ΤΕΛΕΤΟΥΡΓΙΚΑ ΑΓΓΕΙΑ

Γνωστό και ευρέως διαδεδομένο στον ελλαδικό χώρο, τα νεότερα χρόνια, το 
έθιμο των προσφορών στα θεμέλια ενός καινούργιου σπιτιού και γενικά οικο
δομήματος, με σκοπό το «καλοστέργιωμά» του και την απομάκρυνση κάθε 
κακού, επιβεβαιώνεται από τις ανασκαφές ότι ήταν μία επικρατούσα συνήθεια 
και στην αρχαιότητα, τουλάχιστον σε ορισμένες περιοχές (Αθήνα, Κόρινθος, 
Αμβρακία, Θάσος κ.α.)27. Το πήλινο ομοίωμα οικίσκου με τους ενοίκους του, 
που βρέθηκε κάτω από δάπεδο σπιτιού στην Πλατειά Μαγούλα Ζάρκου Τρικά
λων, αποτελεί το πρωιμότερο παράδειγμα προσφοράς θεμελίωσης οικίας στη 
Θεσσαλία, αλλά και στον υπόλοιπο ελλαδικό χώρο, και ανάγει την εμφάνιση 
του εθίμου στη νεότερη νεολιθική εποχή28.
Στα Φάρσαλα, λάκκοι εγκαινίων έχουν βρεθεί σε περιορισμένο αριθμό στα 
θεμέλια οικοδομημάτων της ελληνιστικής μόνον περιόδου, θεωρούμε όμως ότι 
αποτελούν ισχυρή ένδειξη για την ύπαρξη και εδώ ανάλογης τελετουργίας29. 
Στις οικίες που αποκαλύφθηκαν στα οικόπεδα Μαυροπόδη και Τσουμάνη30, το 
εγκαίνιο εντοπίστηκε σε επαφή με την υποθεμελίωση των εξωτερικών τους τοί
χων, ενώ στο οικοδόμημα, με δημόσια πιθανώς χρήση, του οικοπέδου Λεδάκη 
κάτω από το χωμάτινο δάπεδο ενός δωματίου του. Η τελετουργία περιελάμβα- 
νε τη διάνοιξη ενός μικρού ρηχού λάκκου, πυρά, τη θυσία ενός πτηνού ή μικρού
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ζώου, την εναπόθεση μικρογραφικών αγγείων (Εικ. 4-8), ορισμένα από τα 
οποία ανεστραμμένα, και πιθανώς σπονδές.
Ιδιοτυπία, ίσως, του εθίμου στην περιοχή αποτελεί η προτίμηση που παρατηρεί- 
ται σε ένα συγκεκριμένο σχήμα μικρογραφικού αγγείου, αυτό του χυτριδίου, ο 
αριθμός των οποίων ποικίλλει ανά εγκαίνιο. Τα μαυρισμένα από την πυρά 
χυτρίδια συνοδεύονται κατά περίπτωση από ένα μαγειρικό σκεύος-λοπάδιο ή 
ένα αγγείο πόσης-bolsal, μικρογραφικό και αυτό. Τα αγγεία τοποθετούνταν στο 
λάκκο ακέραια31, ενώ η γνωστή από άλλα παραδείγματα'2 τελετουργική θραύση 
αγγείων φαίνεται να τεκμηριώνεται μόνο για τα boisai.
Τα χυτρίδια είναι τροχήλατα, δίωτα -  και σε δύο περιπτώσεις μόνοοτα -  με 
γωνιιοδες πεπιεσμένο σώμα, ενίοτε με έντονη τροπίδωση και άλλοτε με περισ
σότερο καμπύλο περίγραμμα. Ο πυθμένας τους είναι στρογγυλεμένος, με 
πεπλατυσμένη ή χωρίς σαφώς διαμορφωμένη επιφάνεια έδρασης. Το ψηλό, 
γωνιιόδες ως προς το σώμα, έξω νεύον χείλος τους, σε ορισμένα έχει πεπλατυ
σμένη απόληξη και αυλάκωση για την εφαρμογή του πώματος. Οι κάθετες ται
νιωτές λαβές τους ξεκινούν από το χείλος και προσφύονται στην τροπίδωση του 
σώματος. Μερικά από τα χυτρίδια έφεραν κωνικό ή δισκοειδές πιόμα με κυκλι
κό κομβίο33. Αξιοσημείωτη η παρατήρηση ότι κανένα από τα χυτρίδια δεν είναι 
ακριβώς όμοιο με τα υπόλοιπα ως προς τις λεπτομέρειες του σχήματος και εν 
μέρει και τις διαστάσεις.
Το σχήμα των μικρογραφικών χυτριδίων δεν είναι γνωστό από άλλα μικρογρα- 
φικά οικιστικά ή ταφικά σύνολα της πόλης, αλλά ούτε και από αγγεία κανονι
κού μεγέθους. Τα παράλληλό τους είναι περιορισμένα και αφορούν επιμέρους 
μορφολογικά στοιχεία και όχι το σύνολο του σχήματος. Σε αντίθεση με τα 
χυτρίδια από τις πυρές της Αγοράς και του Κεραμεικού34, στα παραδείγματα 
των Φαρσάλων επικρατούν τα δίωτα, που παρουσιάζουν περισσότερο γωνιιόδη 
και πεπιεσμένα περιγράμματα σώματος, καθώς και διαφορετική διαμόρφωση
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χείλους σε συνδυασμό με την έλλειψη λαιμού. Επιπλέον, είναι μικρότερα σε 
μέγεθος και ψέρουν πώμα. Από τα χυτρίδια της Αγοράς, πλησιέστερα σε αυτά 
των Φαρσάλων μπορούν να θεωρηθούν το αριθ. 1481 (γύρω στο 270 π.Χ.) ως 
προς το περίγραμμα του σώματος (πρβλ. τα Φ/Α 77, Εικ. 4α και 5α, και Φ/Α 79, 
Εικ. 4β και 5β, του οικ. Μαυροπόδη), το αριθ. 1478 (325-300 π.Χ.) ως προς το 
γοονιώδες χείλος και τη στρογγυλεμένη τροπίδωση στο μισό του ύψους του 
σώματος του αγγείου (πρβλ. το Φ/Α 71, Εικ. 8γ, του οικ. Τσουμάνη) και το αριθ. 
1487 (325-300 π.Χ.) ως προς τη χαμηλή τροπίδωση του σώματος (πρβλ. το Φ/Α 
70, του ανωτέρω οικοπέδου) (Εικ. 8β).
Το ρηχό λοπάδιο Φ/Α 81 από το εγκαίνιο του οικοπέδου Μαυροπόδη, με υπε
ρυψωμένο, έσω νεύον, με αυλάκωση χείλος μπορεί να συγκριθεί με το αριθ. 
1484 της Αγοράς και το αριθ. 126, 7 από τον Κεραμεικό, που χρονολογούνται 
στα τέλη του 4ου αι. π.Χ., μολονότι εκείνα έχουν βαθύτερο σώμα35.
Το μικρογραφικό boisai Φ/Α 86 του οικοπέδου Λεδάκη, με το πολύ καλής ποιό
τητας μαύρο γάνωμα, αντιγράφει με ακρίβεια το σχήμα. Η βάση του είναι 
ψηλή, με κοίλο περίγραμμα και μαστοειδή απόφυση στο κέντρο της κάτω επι- 
φάνειάς της. Τα τοιχώματά του συγκλίνουν ελαφρά και η μετάβαση προς τη 
βάση τονίζεται με αυλάκωση. Τα παράλληλό του, κανονικού μεγέθους boisai 
από την Αγορά και τον Κεραμεικό χρονολογούνται στον 4ο αι. π.Χ.36. Το μικρό 
τμήμα του boisai Φ/Α 75 που βρέθηκε στο λάκκο της πυράς του οικοπέδου 
Τσουμάνη δεν προσφέρεται για ασφαλή χρονολόγηση.
Παρά την έλλειψη ακριβών τυπολογικών παραλλήλων για τα μικρογραφικά 
αγγεία των Φαρσάλων, κυρίως για τα χυτρίδια, η ερυθρόμορφη και η μελαμβα- 
φής κεραμική από τις δοκιμαστικές τομές που έγιναν στα δάπεδα των τριών 
οικοδομημάτων τοποθετούν την τελετουργική θεμελίωσή τους στο β' μισό του 
4ου αι. π.Χ.

Ενώ τα αγγεία από τις προσφορές θεμελίωσης χρονολογούνται στην περίοδο 
κατασκευής τιον οικκόν της ελληνιστικής πόλης της Φαρσάλου, τα δύο θυμιατή
ρια που παρουσιάζονται στη συνέχεια προέρχονται από το στρώμα καταστρο
φής των οικιών που χρονολογείται στο 2ο αι. π.Χ., με βάση την κεραμική και 
ιδιαίτερα ορισμένες κατηγορίες αγγείων, όπως τα μυροδοχεία και οι λύχνοι. 
Στον ακριβέστερο χρονολογικό προσδιορισμό του στρώματος καταστροφής και 
του ιστορικού γεγονότος με το οποίο συνδέεται, ενδεχομένως να συμβάλουν 
και οι νομισματικές μαρτυρίες μετά την ολοκλήρωση της μελέτης τους.

Φ/Α 66. Θυμιατήριο (Εικ. 9 και IX).
Προέλευση: Ελληνιστική οικία οικοπέδου αδελφοτν Τσουμάνη37.
Το αγγείο αποτελείται από δύο τροχήλατα, μη συμφυή τμήματα: ένα ψηλό υπο
στατό και μία ρηχή κινητή φιάλη που ετοποθετείτο στο χείλος του. Συγκολλημέ-
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νο και συμπληρωμένο. Η επιφάνεια του υποστάτου αρκετά διαβρωμένη, με ιζή
ματα. Η επιφάνεια της φιάλης σχετικά καλά λειασμένη, χωρίς στίλβωση και 
επίχρισμα.
Ύψ. θυμιατηριού 0,33 μ. Ύψ. υποστάτου 0,295, διάμ. βάσης 0,156, διάμ. χεί
λους 0,055 μ. Σωζ. ύψ. φιάλης 0,055, διάμ. χείλους 0,154, διάμ. σιόματος 0,141 μ. 
Πηλός ερυθρωπός (2.5 YR 6/6 light red), πλούσιος σε άμμο και μικρά χαλικά- 
κια και με λίγη μίκα.
Το κοίλο εσωτερικά υποστατό αποτελείται από ένα ψηλό κυλινδρικό στέλεχος 
με βάση, η διμερής διαμόρφοοση της οποίας θυμίζει κάλυμμα πυξίδας τύπου Α \  
Το κυλινδρικό, διευρυνόμενο προς τα κάτω, κατώτερο τμήμα της βάσης κατα
λήγει σε πλαστικό, με επίπεδη επιφάνεια στήριξης, δακτύλιο που φέρει στην 
περίμετρό του κυματοειδή πλαστική διακόσμηση. Το θολωτό πάνω τμήμα της 
φέρει εγχάρακτη διακόσμηση από δύο οριζόντιες σειρές με λοξές μικρές εγχα
ράξεις, με αντίθετη μεταξύ τους κατεύθυνση. Ανάμεσα στις δύο σειρές των 
εγχαράξεων ρηχή οριζόντια αυλάκωση. Μία ακόμη πλατιά οριζόντια αυλάκω
ση στο κάτω τμήμα του θόλου, ανάμεσα στον οποίο και στο καταπερο κυλινδρι
κό τμήμα της βάσης, πλαστικός δίσκος που θυμίζει τον περίγυρο των πυξίδων. 
Στο δίσκο δύο επίθετα ομοιώματα αντωπών πτηνιόν, πιθανώς περιστεριών. Το 
δεξί περιστέρι έχει αποκρουστεί στο κεφάλι. Σώμα ατρακτοειδές, με ρηχή 
αυλάκιυση στη ράχη του, τριγωνική ουρά και δύο μικρές ωοειδείς επίθετες 
μάζες πηλού, ως φτερούγες. Από το αριστερό περιστέρι διασώζεται μόνον 
τμήμα του σβόλου πηλού που χρησιμοποιήθηκε για τη στερέωσή του στο δίσκο. 
Το κυλινδρικό στέλεχος του υποστατού που διευρύνεται ελαφρά προς τα κάτοη 
φέρει εννέα πλαστικούς δίσκους, τοποθετημένους σε άνισα μεταξύ τους δια
στήματα και με διάμετρο που αυξάνει ελαφρά από πάνα» προς τα κάτω. Οι 
δίσκοι φέρουν στο κάτω τμήμα της περιμέτρου τους κυματοειδή πλαστική δια- 
κόσμηση. Ο δεύτερος από πάνω προς τα κάτω δίσκος έχει αφεθεί ακόσμητος 
και έχει οξεία απόληξη.
Ο κύλινδρος του στελέχους διευρύνεται επίσης ελαφρά προς το χείλος, στο 
τμήμα ανάμεσα στον ακόσμητο δίσκο και στο δίσκο που περιβάλλει το χείλος, ο 
οποίος διαφοροποιείται από τους υπολοίπους από τη μικρότερη διάμετρό του.
Η φιάλη είναι αβαθής με τροπίδωση στην ένιοση του σιόματός της με το όρθιο 
πεπλατυσμένο χείλος, που φέρει αυλάκωση στην πάνω επιφάνειά του, πιθανώς 
για την υποδοχή καλύμματος. Ο δίσκος του χείλους φέρει στην περίμετρό του 
κυματοειδή πλαστική διακόσμηση. Το κέντρο του πυθμένα της φιάλης και κατά 
τόπους το χείλος, μαυρισμένα από φωτιά. Από το κυλινδρικό ή κωνικό κομβίο- 
βάση της φιάλης (που ετοποθετείτο εντός του κοίλου εσωτερικά στελέχους του 
υποστατού) διασοόζεται μικρό μόνον τμήμα της γένεσής του.
Το θυμιατήριο, ένα ειδικό για την καύση του θυμιάματος σκεύος, είναι γνωστό 
από ανασκαφές ιεριόν (περιλαμβανόταν στη σκευή τους αλλά προσφερόταν και 
ως ανάθημα από τους πιστούς) και ιδιωτικιόν οικιών, όπου εχρησιμοποιείτο 
στην οικιακή λατρεία και στα συμπόσια των ανδρώνωνΑ Αιγότερο συχνά 
εμφανίζεται ως κτέρισμα σε τάφους411. Η χρήση του τεκμηριώνεται από μία 
σειρά απεικονίσεών του σε ανάγλυφα41, αγγειογραφίες42, τοιχογραφίες44, από 
επιγραφές και από αναφορές σε αυτό των αρχαίων συγγραφέων44. Τα πήλινα 
θυμιατήρια αποτελούν αντίγραφα των περίτεχνων, μετάλλινων και λίθινων θυ- 
μιατηρίων4\
Το θυμιατήριο των Φαρσάλων παρουσιάζει ως προς το σχήμα τυπολογικές 
ομοιότητες με το υστεροελληνιστικό θυμιατήριο D 377 του Μουσείου του Αού- 
βρου4(’ και με τα δύο υποστατά θυμιατηρίων που βρέθηκαν σε τάφο που εντοπί-
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σχηκε στο δωμάτιο 4 του επονομαζόμενου «Ταφικοΰ Κτιρίου» στην Άλο (τέλη 
4ου-αρχές 3ου αι. π.Χ.)47. Ανήκει στον τύπο A3 της τυπολογικής ταξινόμησης 
των αρχαίων θυμιατηρίων από την Chr. Zaccagnino, στον οποίο περιλαμβάνε
ται και το αγγείο του Λούβρου48. Το τελευταίο διαφοροποιείται από αυτό των 
Φαρσάλων ως προς τη χαμηλή δισκοειδή βάση του και την απουσία κυματοει
δούς πλαστικής διακόσμησης στις απολήξεις των πέντε δίσκων του κυλινδρικού 
στελέχους του και στο δίσκο της φιάλης και της βάσης του. Επιπλέον, η συμ
φυής με το στέλεχος φιάλη του θυμίζει περισσότερο σώμα πυξίδας με το δίσκο
περίγυρο τοποθετημένο στο μισό του ύψους της, ανάμεσα στον πυθμένα και στο 
κυλινδρικό σώμα της.
Ως προς τη μορφή της βάσης του θυμιατηριού των Φαρσάλων, σε σχήμα θολωτού 
καλύμματος πυξίδας τύπου Α, δεν υπάρχουν δημοσιευμένα ελληνιστικά παράλ
ληλα. Ως πλησιέστερα παραδείγματα θα μπορούσαν να θεωρηθούν η βάση του 
μελαμβαφούς κλασικού θυμιατηριού αριθ. 1353 από την Αγορά της Αθήνας49, η 
ψηλή κυλινδρική βάση του καμπανικού θυμιατηριού αριθ. 9231α από την Καπούη 
της Ιταλίας (4ος αι. π.Χ.)50 και η διμερής (αποτελούμενη από δύο κυλίνδρους) 
ψηλή και κοίλη εσωτερικά βάση του θυμιατηριού αριθ. 1442 από την Αγορά (250- 
225 π.Χ.)51, ενώ δεν υπάρχει δυνατότητα σύγκρισης με τις βάσεις των δύο θεσσα- 
λικών παραδειγμάτων από την Άλο, καθώς αυτές δεν διασώζονται2.
Το ιδιαίτερα ψηλό στέλεχος με τους επάλληλους δίσκους συνδέει τα υστεροελ- 
ληνιστικά θυμιατήρια των Φαρσάλων και του Λούβρου με τα θυμιατήρια των 
κλασικών και ύστερων κλασικών - πρώιμων ελληνιστικών χρόνων, διαφοροποι
ώντας τα από το συνήθη τύπο των ελληνιστικών θυμιατηρίων με το χαμηλό και 
ευρύ κυλινδρικό στέλεχος που θυμίζει βωμίσκο53. Το ψηλό, συμπαγές ωστόσο, 
στέλεχος αποτελεί χαρακτηριστικό των θυμιατηρίων των κλασικών χρόνων, που 
φέρουν συνήθως ένα μόνο δίσκο στο μισό του ύψους τους54. Επάλληλους πλα
στικούς δίσκους φέρουν στο στέλεχος τους το θυμιατήριο αριθ. 988 (πιθανώς 
5ος αι. π.Χ.) από την Κόρινθο"', το αριθ. 1012 (α" μισό 4ου αι. π.Χ.) από την 
Όλυνθο56 και το αριθ. 1434 (350-300 π.Χ.) από την Αγορά"7, ενώ το κοίλο εσω
τερικά, πλήρως σωζόμενο, στέλεχος του θυμιατηριού αριθ. 54.57 από την Αλο 
(τέλη 4ου-αρχές 3ου αι. π.Χ.) φέρει πέντε δίσκους58. Αντίθετα, τα συνήθη 
θυμιατήρια του 3ου και του 2ου αι. π.Χ. με το ευρύ χαμηλό στέλεχος έχουν ένα 
μόνο δίσκο ανάμεσα στη φιάλη και στο συμφυές στέλεχος54, ενώ το θυμιατήριο 
από το οικιακό ιερό της Καλλίθηρας (3ος αι. π.Χ.) φέρει επίσης ένα δίσκο στο 
μισό του ύψους του στελέχους του60.
Οι επάλληλοι, τέλος, δίσκοι αποτελούν σύνηθες στοιχείο στη διακόσμηση των 
στελεχών των ετρουσκικών μετάλλινων θυμιατηρίων (τέλη 6ου-5ος αι. π.Χ.)61 
και του ανώτερου κυλινδρικού τμήματος των στελεχών-κιόνων των ετρουσκι
κών κηροπηγίων με πόδια ζώων ή ανθρώπων, του 5ου και του 4ου αι. π.Χ.62.
Η κυματοειδής πλαστική διακόσμηση στους δίσκους της βάσης, του στελέχους 
και της φιάλης του θυμιατηριού των Φαρσάλων και η εγχάρακτη διακόσμηση 
στο θόλο της βάσης του βρίσκουν παράλληλα στους δύο περιγύρους με ανάλογη 
πλαστική διακόσμηση της δίωτης πυξίδας από τον ελληνιστικό λαξευτό καμα
ροσκεπή Τάφο III, στον Λόγγο της Έδεσσας, το σώμα της οποίας φέρει επίσης 
διακόσμηση από τρεις οριζόντιες σειρές μικρών εγχαράξεων και δύο εγχάρα
κτες κυματοειδείς γραμμές63.
Οι πέντε και τρεις αντίστοιχα δίσκοι των υποστατών της Άλου δεν φέρουν πλα
στική διακόσμηση64. Κυματοειδής πλαστική ταινία κοσμεί επίσης το δίσκο του 
χείλους, του στελέχους και της βάσης του θυμιατηριού από το οικιακό ιερό στην 
Καλλίθηρα της Καρδίτσας, το οποίο όμως ανήκει στο συνήθη τύπο των ελληνι
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στικών θυμιατηριων με το χαμηλό πόδι65. Ανάλογη, τέλος, διακόσμηση φέρουν 
στο δακτύλιο της βάσης, στο στέλεχος, στην τροπίδωση του σώματος, στο χείλος 
και στο κάλυμμά τους τα πρώιμα ρωμαϊκά θυμιατήρια με χαμηλό στέλεχος από 
το ιερό της Δήμητρας και Κόρης στην Κόρινθο66.
Όσον αφορά τα επίθετα περιστέρια στο θόλο της βάσης του θυμιατηριού των 
Φαρσάλων, ανάλογα ομοιώματα περιστεριών κοσμούν το χείλος της φιάλης και 
τον κίονα των μετάλλινων θυμιατηριων του 4ου και του 3ου αι. π.Χ. από την 
Ετρουρία67. Οκτώ ομοιώματα πουλιών φέρουν και οι δίσκοι του ψηλού στελέ
χους ενός πήλινου Δαυνιακού θυμιατηριού του 4ου αι. π.Χ.68.
Η κινητή φιάλη του Φ/Α 66 έχει ως μοναδικό ανάλογο τη φιάλη των δύο θυμια- 
τηρίων από την Άλο6λ Πιθανώς η αποσπώμενη φιάλη να εξυπηρετούσε τον 
ευκολότερο μετά τη χρήση καθαρισμό της, καθώς το ψηλό υποστατό του αγγεί
ου είναι ιδιαίτερα βαρύ.
Η μορφολογική ομοιότητα της βάσης του υποστατού του θυμιατηριού των Φαρ
σάλων και της φιάλης του θυμιατηριού του Λούβρου, με κάλυμμα και σώμα 
αντίστοιχα πυξίδας τύπου Α, θα μπορούσε ενδεχομένως να συσχετιστεί με τις 
ενδείξεις για τη χρήση των πυξίδων ως δοχείων θυμιάματος ή ακόμη και ως 
θυμιατηριων, χρήση στην οποία πιθανώς αναφέρεται ο γνωστός από τις πηγές 
όρος λφανωτίς70.
Το θυμιατήριο βρέθηκε σε ένα δωμάτιο της ελληνιστικής οικίας, το οποίο από 
την εύρεση πολλών πήλινων αγνυθών αργαλειού, καθώς και πήλινων ειδωλίων 
και αγγείων καθημερινής χρήσης, φαίνεται ότι αποτελούσε ένα χώρο οικοτε- 
χνικής δραστηριότητας, συνδεδεμένο με την καθημερινή ζωή των γυναικών της 
οικίας και με την οικιακή λατρεία.

Φ/Α 67. Αχιβάδα - θυμιατήριο (Εικ. 10 και X).
Προέλευση: Ελληνιστική οικία, οικόπεδο Απ. Αρσενόπουλου.
Συγκολλημένη και συμπληρωμένη. Αρκετά ιζήματα κατά τόπους.
Μέγ. ύψ. 0,065, διάμ. αχιβάδας (συμπληρωμένη) 0,145, ύψ. βάσης 0,025, διάμ. 
βάσης 0,067-0,07 μ. Πηλός καστανέρυθρος (5 YR 6/4 light reddish brown), με 
αρκετή άμμο και άφθονα χαλικάκια.
Κατασκευασμένη με μήτρα. Αδρομερής εξομάλυνση της επιφάνειας, χωρίς επί
χρισμα και λείανση.
Χαμηλή κωνική βάση, με επιφάνεια έδρασης αδρομερώς διαμορφωμένη. Κοίλη 
εσωτερικά, έχει κατασκευαστεί ξεχωριστά και στη συνέχεια προσαρτήθηκε 
στην αχιβάδα. Η αχιβάδα φέρει ακτινωτές ανάγλυφες ραβδώσεις, ενώ στις 
ενδιάμεσες αυλακώσεις υπάρχουν λεπτές ραβδώσεις σε χαμηλό ανάγλυφο 
(τύπος κτείς ή κτενών Αφροδίτης). Οι δύο άκρες της η μικυκλικής αχιβάδας 
είναι ασύμμετρες, ενώ η άκρη από την οποία ξεκινούν οι αυλακώσεις της είναι 
ελαφρώς λοξή ως προς τον άξονα της πλαστικά διαμορφωμένης έξεργης «μύ
της» της. Το κεντρικό τμήμα της αχιβάδας είναι μαυρισμένο από φωτιά. Στις 
άκρες των πτερυγίων της δύο ομοιώματα αντωπών πτηνών, πιθανώς περιστε- 
ριών71. Τα κεφάλια τους έχουν αποκρουστεί, όπως και το μισό του σώματος με 
την ουρά του αριστερού πτηνού. Δεν αποδίδονται οι φτερούγες ούτε τα πόδια 
τους. Χειροποίητα, προσαρτημένα με σβόλο πηλού στα πτερύγια της αχιβάδας. 
Η κάτω επιφάνεια της αχιβάδας λεία.
Θαλάσσια κοχύλια και ομοιώματά τους από πηλό ή μέταλλο είναι γνωστά από 
τάφους, όπου τοποθετούνταν πιθανώς ως σύμβολο αθανασίας αλλά και ως 
ψιμυθιοθήκες72, και από αποθέτες ιερών, όπου προσφέρονταν ως ανάθημα στη 
θεά Αφροδίτη73.

123



ΦΘΙΩΤΙΣ

Στην ελληνορωμαϊκή τέχνη είναι ιδιαίτερα αγαπητή η παράδοση της ανάδυσης 
της Αφροδίτης μέσα από ένα κοχΰλι που, ως παραλλαγή του μύθου της γέννη
σής της από τον αφρό της θάλασσας, δικαιολογεί τη χρήση του κοχυλιοΰ ως 
σύμβολο της θεάς και ως προσφερόμενο σε αυτή ανάθημα74. Ο μύθος απεικονί
ζεται σε μια ερυθρόμορφη πελίκη του 370-360 π.Χ. (Αρχαιολογικό Μουσείο 
Θεσσαλονίκης)77, αλλά επηρέασε περισσότερο τους κοροπλάστες, με αποτέλε
σμα τη δημιουργία των πλαστικοΑ ληκύθων του 4ου αι, π.Χ. με ανοικτό κοχύλι 
(κτείς Αφροδίτης) και Αφροδίτη -  σε προτομή ή ολόσωμη -  ανάμεσα76 και του 
τύπου της Αναδυομένης από το κοχύλι Αφροδίτης των ελληνιστικών ειδωλίων77. 
Το κοχύλι εμφανίζεται επίσης σε ορισμένα ειδιόλια Αναδυομένης Αφροδίτης 
(υς μικρό παραπληριυματικό μοτίβο, π.χ. πάνω σε μία στήλη78, άλλοτε πάλι η θεά 
κρατά στα χέρια της το σύμβολό της76. Σε ελληνιστικά και ρωμαϊκά πήλινα ανα
θηματικά πλακίδια, η Αφροδίτη απεικονίζεται όρθια, ανάμεσα σε δύο κίονες 
που στηρίζουν μία κόγχη σε μορφή αχιβάδας, η οποία έχει πλέον μετατραπεί σε 
αρχιτεκτονικό διακοσμητικό στοιχείο80. Στα ρωμαϊκά χρόνια, ο μύθος απεικονί
ζεται σε ψηφιδωτά δάπεδα και τοιχογραφίες από την Πομπηία και σε έργα 
μεταλλοτεχνίας και σφραγιδογλυφίας81.
Στο μέταλλο, το σχήμα εμφανίζεται στα υστεροελληνιστικά και πρώιμα ρωμαϊ
κά χρόνια, σε ψιμυθιοθήκες, πινάκια και δίωτες φιάλες82. Μίμηση των φυσικιόν 
οστρέων που χρησιμοποιούνταν για τη διαφύλαξη και μείξη ψιμυθίων αποτε
λούν οι ψιμυθιοθήκες από πολύτιμα μέταλλα, όπως η αργυρή αχιβάδα-ψιμυθιο- 
θήκη από τάφο του 2ου αι. π.Χ. στην Εύβοια83, η επίσης αργυρή αχιβάδα-ψιμυ- 
θιοθήκη του 3ου αι. π.Χ. στο Βερολίνο84 και η περίτεχνη αργυρή και επίχρυση 
ψιμυθιοθήκη του β" μισού του 3ου αι. π.Χ. στο Μουσείο του Τάραντα85. Πινάκια 
και δίωτες φιάλες με ακτινωτές αυλακώσεις σε απομίμηση κοχυλιού είναι γνω
στά από την Κύπρο86, την Πομπηία7 και το Βθ8υοτ6α1υ88. Σε μία ανάγλυφη στήλη 
στο Μουσείο της Νάπολης, μετάλλινα σκεύη απομιμούμενα αχιβάδα απεικονί
ζονται σε ράφια στον τοίχο ενός εργαστηρίου μεταλλοτεχνίας86.
Η μεταφορά του σχήματος στον πηλό αρχίζει με τα μικρά ληκύθια και αλάβα-

10
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στρα σε σχήμα ενός ή τριών κλειστών κοχυλιών (τύπος ΕηπΙϊιιπι)9" που τοποθε
τούνται στον 7ο και τον 6ο αι. π.Χ. ως κτερίσματα σε τάφους91. Στον 4ο αι, π.Χ. 
χρονολογείται η μελαμβαφής αχιβάδα-αγγείο (κτείς Αφροδίτης) της Συλλογής 
Ν.Π. Γουλανδρή, έργο αττικού εργαστηρίου, η χρήση της οποίας ωστόσο -  ανά
θημα ή χρηστικό σκεύος -  δεν είναι δυνατό να προσδιοριστεί με βεβαιότητα92. 
Από την Αγορά της Αθήνας προέρχεται ένα μελαμβαφές «κουτάλι» σε σχήμα 
αχιβάδας, χωρίς ανάγλυφες ραβδώσεις, αλλά με μυτερή απόληξη στην άκρη 
έτσι ώστε να μοιάζει με αχιβάδα93. Από την Αγορά είναι επίσης γνωστά δύο 
πήλινα ομοιώματα και μία μήτρα αχιβάδας. Η αχιβάδα Τ 1529 (5ος αι. π.Χ.) 
και η μήτρα αριθ. 61 (Τ 1650), από τον επονομαζόμενο Αποθέτη του Κοροπλά
στη (ύστερος 4ος-πρώιμος 3ος αι. π.Χ.), προορίζονταν πιθανώς για ληκύθους 
και ειδώλια94. Το χονδροειδές και ιδιαίτερα μεγάλο ομοίωμα αχιβάδας Τ 2237 
προέρχεται από σύνολο του 2ου αι. π.Χ., αλλά δεν προσδιορίζεται αν πρόκειται 
για ειδώλιο ή τμήμα αγγείου9".
Οι δύο μελαμβαφείς αχιβάδες Β 585-586, κλασικών και ελληνιστικών χρόνων 
αντίστοιχα, από το ιερό του Απόλλωνος Μαλεάτα Επιδαυρίας, αποτελούν αυτο
τελή αναθήματα, ενώ το κοχύλι Β 587 πιθανώς προέρχεται από πλαστική λήκυ
θο του 4ου αι. π.Χ.96. Ως αυτοτελή αναθήματα, τέλος, θα πρέπει να θεωρηθούν 
τα πέντε πήλινα ομοιώματα αχιβάδων από την Ταρσό (Μουσείο Αούβρου)97.
Τα ίχνη καύσης στο εσωτερικό της αχιβάδας των Φαρσάλων υποδηλώνουν τη 
χρήση της ως πλαστικό αγγείο-θυμιατήριο και την απομακρύνουν από την κατη
γορία τοτν ειδωλίων, αν και πρόκειται πιθανώς για έργο κοροπλάστη και όχι 
κεραμέα.
Το αγγείο ανήκε στη σκευή ενός οικιακού ιερού, από το οποίο προέρχεται 
σημαντικός αριθμός πήλινων ειδωλίων (που βρίσκονται στη διαδικασία συντή
ρησης) και τμήματα από τρία μαρμάρινα αγαλμάτια γυναικείων θεοτήτων. Στα 
σύνολα ειδωλίων που αποκαλύφθηκαν σε ορισμένα διυμάτια των ιδιωτικών 
οικιών της ελληνιστικής Φαρσάλου περιλαμβάνονται συχνά ειδώλια Αφροδίτης 
και Ερώτων98. Το σχήμα της αχιβάδας, ως σύμβολο της θεάς Αφροδίτης που 
σχετίζεται με το μύθο της γέννησής της, και τα δύο ομοιώματα περιστεριών’1' 
καθιστούν πιθανή τη χρήση του σκεύους για την οικιακή λατρεία της θεάς και 
παράλληλα αιτιολογούν τη μορφή του.
Τα δύο Θυμιατήρια, τα αγγεία από τις προσφορές θεμελίωσης και τα διάτρητα 
αγγεία που αποτέλεσαν το αντικείμενο αυτής της μελέτης προέρχονται από τη 
σκευή έξι συνολικά οικιών της ελληνιστικής Φαρσάλου. Καθοριστική για την 
επιλογή των αγγείων από το σύνολο της παραγωγής των κεραμικών εργαστη
ρίων της πόλης ήταν η δυνατότητα που μας παρέχουν, ως προϊόντα μιας ιδιαίτε
ρης παραγωγής, να «διεισδύσουμε» στην ιδεολογία και στη θρησκευτική πρακτι
κή, αλλά και στην οικιακή οικονομία των κατοίκων της. Αντικείμενα μιας εξειδι- 
κευμένης παραγωγής, τα αγγεία αυτά μας «μιλούν» άμεσα για τον άνθρο3πο- 
χρήστη της κεραμικής, αλλά και για τους κατασκευαστές της-τοπικούς κεραμείς, 
την τέχνη, τις επιρροές και τις απόπειρές τους για ιδιαίτερες κεραμικές δημιουρ
γίες με τις οποίες ανταποκρίθηκαν στις ανάγκες της «αγοράς».

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

*Τα κείμενα της εισαγωγής και του αγγείου Φ/Α 63 συνέταξε η Στέλλα Κατακοΰτα, των Φ/Α 65 
α, β, Φ/Α 66 και Φ/Α 67 η Σοφία Καραπάνου, ενώ η παρουσίαση των μικρογραφικών αγγείων 
από τις προσφορές θεμελίωσης έγινε από κοινού.
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Ευχαριστούμε θερμά για τις συζητήσεις που είχαμε μαζί τους και τη βοήθεια τους στην αναζή
τηση βιβλιογραφικών παραλλήλων τους καθηγητές Λ. Μαραγκού και Κ. Γαλλή και το Διευθυ
ντή του Νομισματικού Μουσείου Αθηνών I. Τουράτσογλου. Επίσης τους I. και Η. Ανδρέου που 
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1 Γνωστά αριστοκρατικά γένη της Θεσσαλίας, μέλη των οποίων συνέβαλαν καθοριστικά στη 
διαμόρφωση της ιστορίας της. Y. Béquignon, RE, Suppl. XII, Stuttgart 1970, στ. 1053-1056 
(Pharsalos).
2 J.-Cl. Decourt, La vallée de VEnipeus en Thessalie, Paris 1990, όπου με βάση τις ιστορικές πηγές 
και την τοπογραφία της περιοχής προτείνονται οι πορείες που κατά καιρούς ακολούθησαν τα 
αρχαία στρατεύματα κατευθυνόμενα από ή προς τη νότια Ελλάδα.
3 Ν. Βερδελής, ΠΛΕ 1955, ο. 145. Δ. Θεοχάρης, ΑΔ 19 (1964), Χρονικά, ο. 260-261. Κ. Γαλλής, 
ΑΔ 29 (1973-74), Χρονικά, ο. 578 και 30 (1975), Χρονικά, ο. 194. Επίσης, και σε πρόσφατες 
ανασκαφές σε ιδιωτικά οικόπεδα, στην ίδια περιοχή -  λόφος Αγίας Παρασκευής -  εντοπίστη
καν στρώματα κατοίκησης της περιόδου αυτής.
4 W. Leake, Travels in Northern Greece, I, ανατύπ. Amsterdam 1967, o. 450. Ν. Γεωργιάδης, Θεσ
σαλία, Βόλος 1894, o. 209. Fr. Stählin, Pharsalos. Topographische und geschichtliche Untersu
chungen über die Hauptstadt der Phthiotis, Nürnberg 1914, o. 15-16. Ν. Βερδελής, ΠΑΕ 1952, o. 
198 κ.α.
5 Stählin, ό.π., κυρίως o. 15-19. Béquignon, ό.π., στ. 1050-1084, καθώς και οι ανασκαφικές εκθέ
σεις στα Χρονικά του Αρχαιολογικού Δελτίου.
6 Η συντήρηση του αγγείου οφείλεται στην υπομονή και επιμονή με την οποία εργάστηκαν οι 
συντηρήτριες της ΙΕ" ΕΠΚΑ Αικατερίνη Νικολαράκη και Άννα Σεμερτζίδου.
7 Οι παραπομπές είναι ενδεικτικές και αφορούν μόνον ευρήματα των ιστορικών χρόνων: Agora 
XII, 1, αριθ. 527-531, ο. 106 και 272-273, και 2, πίν. 23· επίσης 1, αριθ. 2009-2010, ο. 231, 376, 
και 2, πίν. 18, 96· Fr. Blondé, Un remplai thasien du IVe siècle avant notre ère, BCH 109 (1985), 
αριθ. 234-238, o. 320-321, πίν. 33 και αριθ. 241-243, o. 321-322, πίν. 36· Reinders, New Halos, 
αριθ. 34.04, o. 258, εικ. 114 (ηθμοί-σουρωτήρια)· Ε.Β. Pemberton, The Sanctuary of Demeter and 
Kore. The Greek Pottery, Corinth XVIII, I, N. Jersey 1989, o. 59-61 και 166-167, πίν. 49 και για πιο 
κοντινά στα Φάρσαλα παραδείγματα, Β. Αδρύμη-Σισμάνη, Τύμβος Φερών, AAA XVI (1983), ο. 
39, εικ. 11* Ε. Σκαφιδά, ΑΔ 44 (1989), Χρονικά, ο. 225, πίν. 138α (λυχνούχοι)· Agora XII, 1, 
αριθ. 2016-2019, ο. 232-233, 377, και 2, πίν. 19, 97' Αργ. Δουλγέρη-Ιντζεσίλογλου, «Κλειστό» 
σύνολο φεραϊκής κεραμικής ελληνιστικής εποχής από τη σωστική ανασκαφή στο οικόπεδο Θ. 
Ντόντου, στο Βελεστίνο, Δ " ΕλλΚερ, ο. 72-73, πίν. 58 (πύραυνα)· A.J. Graham, The Vari House - 
An Addendum, BSA 73 (1978), o. 99-101, πίν. 14-15' E. Salza - Pr. Ricotti, L ’arte del convito nella 
Roma antica, Roma 1985, o. 57-58, πίν. 37' D.R. and P. Brothwell, Food in Antiquity, London 
1969 (α" έκδ.), o. 48-50 (gliraria).
8 J.E. Jones - A. Graham - L.H. Sackett, An Attic Country House below the Cave of Pan at Vari, 
BSA 68 (1973), o. 391 κ.ε. E. Crane, The Archaeology of Beekeeping, London 1983, όπου εξετάζε
ται το θέμα και από εθνοαρχαιολογική άποψη.
y Η.Ε. Walter - R.C. Hargrove, Cheese Varieties, USDA Bulletin 54 (1953), o. 44. J. André, 
E ’alimentation et la cuisine à Rome, Paris 1961, o. 155-158. Brothwell, ό.π., o. 50-52, πίν. 17.
10 Οδύσσεια, ι, 244-249.
11 Pollux, I, 251 και VII, 173 κ.α.
12 K.Fr. Vickery, Food in Early Greece, Urbana-Illinois 1936, o. 61 και σημ. 3. Brothwell, ό.π., o. 
50-52.
13 Brothwell, ό.π., πίν. 24.
14 Ιδιαίτερες ευχαριστίες οφείλουμε στον κ. Δημήτριο Θεοδωράκη, διδάκτορα του Τμήματος 
Κτηνιατρικής του ΑΠΘ, ο οποίος κατάγεται από κτηνοτροφική οικογένεια σαρακατσάνων της 
Θεσσαλίας.
15 Ph. Gouin, Rapes, jarres et faisselles. La production et l’exportation des produits laitiers dans
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rindus du 3e millénaire, Paléorient 16/2 (1990), σ. 37-54 και κυρίως 46-49 και εικ. 6 απ’ όπου 
αποδόθηκε η Εικ. 2 του κειμένου μας. Ο ίδιος, Les laitages orientaux. De l’huile d’olive à l’huile 
de beurre, Les Dossiers d Archéologie, Hors-Série, n. 3, o. 60-63 και κυρίως εικ. 2, όπου εικονίζε- 
ται το αγγείο αΐ της εικ. 6 του ανωτέρω άρθρου και της Εικ. 2 του κειμένου μας.

Η. Gaebler, Die antiken Münzen von Makedonia und Paionia, Berlin 1935, o. 187-189, πίν. 
XXIV, 6-15. SNG Cop., πίν. 5, 230-233 (Φαρσάλων, 440-344 π.Χ.), πίν. 3, 142 (Λάρισας, 400- 
344 π.Χ.).
17 Σ. Καραπάνου, Οικόπεδο Μ. Αλεξοποΰλου, ΑΔ 50 (1995), Χρονικά (υπό εκτύπωση).
18 Corinth XVIII, I, ό.π., σ. 59-61, 166-167, αριθ. 491-495, πίν. 49, εικ. 20.
17 Corinth XVIII, I, ό.π., σ. 61, σημ. 204, όπου σχετική βιβλιογραφία. Agora XII, 1, σ. 217-218, 
σημ. 11-12, όπου σχετική βιβλιογραφία. Για τη μελισσοκομία στην αρχαία Ελλάδα και τη Ρώμη 
βλ. επίσης: R.J. Forbes, Studies in Ancient Technology V, Leiden 1966, σ. 94· K. Δαβάρας, Μινω- 
ικό κηριοφόρο πλοιάριο της Συλλογής Μητσοτάκη, ΑΕ  1984, σ. 76-93’ Brothwell, ό.π., σ. 73-80- 
Crane, ό.π., σ. 113-115, 200-202.
20 Corinth XVIII, I, ό.π., σ. 61, σημ. 204. Brothwell, ό.π., σ. 48-49, εικ. 16. Crane, ό.π., σ. 115, εικ. 
134.
21 Agora XII, 1, σ. 106, 231, 376, όπου και βιβλιογραφία, αριθ. 2009-2010, και 2, πίν. 96, εικ. 18. 
D.M. Robinson, Olynthus V. Mosaics, Vases and Lamps of Olynthus Found in 1928 and 1931, 
Baltimore-London 1933, αριθ. 1089, σ. 259, πίν. 193. Reinders, New Halos, αριθ. 34.04, σ. 258, 
εικ. 114.
22 A. Newhall Stillwell - J.L. Benson, The Potters’ Quarter. The Pottery, Corinth XV, III, Princeton 
1984, σ. 353, πίν. 77. Ύψ. αγγείου 0,094 μ.
23 Agora XII, 1, σ. 216-217, και 2, πίν. 88.
24 Agora XII, 1, σ. 232-233, 377, αριθ. 2016-2019, και 2, πίν. 97, εικ. 19.
25 Brothwell, ό.π., σ. 50-52, εικ. 17, πίν. 24.
2,1 Αδρΰμη-Σισμάνη, ό.π. (σημ. 7), σ. 39, εικ. 11. Σκαφιδά, ό.π. (σημ. 7), σ. 225, πίν. 138α.
27 Agora XXIX, 1, σ. 212-217. I. και Η. Ανδρέου, Τα μικρογραφικά αγγεία ως ιδιαίτερη παρα
γωγή των ελληνιστικών εργαστηρίων της Αμβρακίας, Ε ' ΕλλΚερ, σ. 301-310, όπου συγκεντρω
μένη βιβλιογραφία.
28 Κ. Gallis, A Late Neolithic Foundation Offering from Thessaly, Antiquity LIX (1985), σ. 20-24. 
27 Πέραν των αναφερομένων εδώ περιπτώσεων σε πρόσφατες ανασκαφές βρέθηκαν δυο ακόμη 
εγκαίνια στα θεμέλια οικιών της ίδιας περιόδου. Στο ένα ο λάκκος περιείχε χυτρίδια και τμή
ματα άλλων αγγείων και στο άλλο μόνον ένα αναθηματικό πλακίδιο.
30 Γ. Τουφεξής, Οικόπεδο αδελφών Τσουμάνη (Διασταύρωση οδών Αθηνάς και Χονδροποΰ- 
λου), ΑΔ 43 (1988), Χρονικά, σ. 271-274, σχέδ. 3, πίν. 143β και 144γ.
31 Οι θραύσεις των χυτριδίων είναι πρόσφατες.
32 Agora XXIX, 1, σ. 212.

Ο πηλός των χυτριδίων είναι σχετικά καθαρός, με λίγη άμμο και ενίοτε μικρά χαλικάκια. 
Διαστ. χυτριδίων 0,035-0,048 (ύψος), 0,065-0,075 (διάμ. σώματος), 0,062-0,076 μ. (διάμ. χείλους). 
Μ Agora XXIX, 1, σ. 215-216, 386-387, αριθ. 1475-1482, και 2, εικ. 87, πίν. 111. Για τα χυτρίδια 
που βρέθηκαν σε τάφους και πυρές στον Κεραμεικό ^k. Agora XXIX, σ. 216, σημ. 67.
35 Agora XXIX, αριθ. 1484, σ. 387, εικ. 87, πίν. 112 (περίπου 300 π.Χ.). W.K. Kovacsovics, Die 
Eckterrasse an der Gräberstrasse des Kerameikos, Kerameikos XIV, Berlin - N. York 1990, αριθ. 
126, 7, σ. 120, πίν. 52 (τέλη 4ου αι. π.Χ.).
"'Agora XII, αριθ. 556, σ. 275, πίν. 24 (πρώιμος 4ος αι. π.Χ.). Kerameikos IX, αριθ. 351, 2, σ. 
157, πίν. 67 (β" τέταρτο 4ου έως μέσα 4ου αι. π.Χ.). Kerameikos XIV, ό.π., αριθ. 22, 12, σ. 34-35, 
πίν. 32 (α' τέταρτο 4ου αι. π.Χ.). Agora XXIX, αριθ. 169, σ. 260, εικ. 13 (350-300 π.Χ), ως προς 
τη βάση.
37 Τουφεξής, ό.π., σ. 271-274, σχέδ. 3.
38 Για τις πυξίδες χρησιμοποιείται η τυπολογία και η ορολογία που προτάθηκε από τους Στ. Δρού- 
γου - Γ. Τουράτσογλου (1980, σ. 142-143). Ο τύπος A των μακεδονικών πυξίδων αντιστοιχεί στον 
τύπο I της τυπολογικής ταξινόμησης των ελληνιστικών πυξίδων από τη Ζ. Kotitsa, Hellenistische 
Tonpyxiden. Untersuchung zweier hellenistischer Typen einer Keramikform, Mainz 1996, σ. 188-190 
και στον τύπο Β της αθηναϊκής Αγοράς (Agora XXIX, 1, σ. 188-190, και 2, πίν. 90-93).
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"'Agora XII, 1, σ. 182-183. Agora XXIX, 1, σ. 210-212 καί σημ. 35, 38, 39. W. Déonna, Le 
mobilier délien, Délos XVIII, Paris 1938, σ. 371-373. J.-M. Dentzer, Le motif du banquet couché 
dans le Proche-Orient et le monde grec du Vile au IVe siècle avant J.-C, Rome 1982, σ. 524-525. 
Εκτός από την οικιακή λατρεία και τον αρωματισμό του χώρου δεν μπορεί να αποκλειστεί και η 
καύση του θυμιάματος για προστασία από τα έντομα (Dentzer, ό.π., σ. 525).
40 Agora XXIX, 1, σ. 210. Βλ. επίσης ενδεικτικά: Μ. Ανδρόνικος, Ελληνιστικός τάφος Βέροιας, 
ΑΕ  1955, σ. 47, αριθ. 7, εικ. 3· Reinders, New Halos, σ. 144, αριθ. 54.97 και 54.98, εικ. 116.
41 Agora XXIX, 1, σ. 210 και σημ. 37.
42 Agora XII, 1, σ. 182 και σημ. 2-3. Dentzer, ό.π., σ. 525 και σημ. 835-836.
41 Délos XVIII, ό.π., σ. 371 και σημ. 3. Η καύση του θυμιάματος είναι γνωστή στον αιγαιακό 
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στις ανασκαφές της υστεροκυκλαδικής πόλης ενός μετάλλινου ανάλογου σκεύους, καθώς και 
πήλινων αγγείων που ερμηνεύονται ως θυμιατήρια (Chr. Doumas, Thera, Pompeii of the Ancient 
Aegean, London 1983, σ. 83-84, 110, πίν. XIII, εικ. 15g-h).
44 Agora XXIX, 1, σ. 210 και σημ. 35, 38. Dentzer, ό.π., σ. 524-525 και σημ. 820, 823-824, 828-833, 
837-838.
48 Agora XXIX, 1, σ. 210. Délos XVIII, ό.π., σ. 371-373. Για κατάλογο των σωζόμενων μετάλλι- 
νων θυμιατηρίων βλ. Μ. Pfrommer, Studien zu alexandrinischer und grossgriechischer Toreutik 
frühhellenistischer Zeit, Berlin 1987, σ. 25-41, 202-212. Επίσης, βλ. J.W. Hayes, Greek, Roman, 
and Related Metalware in the Royal Ontario Museum. A Catalogue, Toronto 1984, σ. 66-67, αριθ. 
109. Για λίθινα Θυμιατήρια από τη Δήλο βλ. Délos XVIII, ό.π., σ. 373 κ.ε. και σημ. 3, πίν. CIV.
4” Πιθανότατα από την Ερέτρια. S. Besques, Catalogue raisonné des figurines et reliefs en terre- 
cuite grecs, étmsques et romains, III, Paris 1972, σ. 65, πίν. 85b.
4 Reinders, New Halos, σ. 144, 270, αριθ. 54.97 και 54.98, εικ. 116, 3-4.
48 C. Zaccagnino, Il thymiaterion nel mondo greco. Analisi delle fond, tipología, impieghi, Roma 
1998, σ. 68-70, πίν. 2, 5.
44 Agora XII, 2, πίν. 44.

J.-P. Morel, Céramique campanienne. Lesfonnes, Rome 1981, σ. 435, πίν. 217.
51 Agora XXIX, 1, σ. 211-212, 382, και 2, εικ. 86, πίν. 109.
82 Reinders, New Halos, εικ. 116.
"'Agora XXIX, 1, σ. 211-212. Για ελληνιστικά θυμιατήρια από τον ευρύτερο χώρο της Μεσογεί
ου βλ. σημ. 41-42. Επίσης Délos XVIII, ό.π., σ. 373, σημ. 3.
84 Για θυμιατήρια των κλασικών χρόνων βλ. Agora XXIX, 1, σ. 211 και σημ. 40. Πρβλ. το δίσκο 
στο στέλεχος των Θυμιατηρίων αριθ. 1432 και 1433 από την Αγορά (Agora XXIX, 2, πίν. 109) 
και των αριθ. 1006, 1011, 1012, 1016 (πίν. 244), 1017, 1019 (πίν. 245) από την Όλυνθο (Olynthus 
XIII).
88 Newhall Stillwell - Benson, ό.π. (σημ. 22), σ. 185-186, πίν. 44.
5h Olynthus XIII, αριθ. 1012, πίν. 244.
87 Agora XXIX, 2, πίν. 109, και 1, σ. 382.
88 Reinders, New Halos, εικ. 116.
59 Ενδεικτικά, πρβλ. Agora XXIX, 2, αριθ. 1442, πίν. 109· Délos XVIII, ό.π., πίν. CV, αριθ. 929, 
1-5/930, 1-5/ 932-937.
60 Μπ. Γ. Ιντζεσίλογλου, «Καλλίθηρα», Καλλίθηρο 1997, σ. 24-25, εικ. 24.
Μ A. Testa, Candelabri e thymiateria, Monumenti musei e Gallerie Pontificie. Museo Gregoriano 
Etrusco, Cataloghi 2, Roma 1989. Πρβλ. τα αριθ. 29 (σ. 79-80), 33 (σ. 86-87), τύποι I, II, III (σ. 139). 
62Testa, ό.π., πρβλ. τα αριθ. 4 (σ. 22), 7 (σ. 32), 8 (σ. 35), 10 (σ. 42), 17 (σ. 62-65), τύποι Cl, C3 
(σ. 138). G.M.A. Richter, The Metropolitan Museum of Art. Greek, Etmscan and Roman Bronzes, 
New York 1915, σ. 372, αριθ. 1299.
63 A. Χρυσοστόμου, Αόγγος Έδεσσας. Ελληνιστικό νεκροταφείο, ΕλλΚερ Μακεδονίας, σ. 122, 
133, BE 1975/103.
64 Reinders, New Halos, εικ. 116.
'° Ιντζεσίλογλου, ό.π.
6(1 K.W. Slane, The Sanctuaiy of Demeter and Kore. The Roman Potteiy and Lamps, Corinth XVIII,

128



ΦΑΡΣΑΛΟΣ

II, Princeton 1990, αριθ. 145-148, 151, 155 (σ. 64-65, 68-71), εικ. 14-15, εικ. 9.
67 Testa, ό.π., αριθ. 37, 43-46, 50, 52, 54, 56 (στο χείλος), αριθ. 47, 48, 51 (στα πόδια), αριθ. 55 
(στο χείλος και στα πόδια), τύποι Ε, F (σ. 139), U3 (σ. 177-178), Ε1-Ε2 (σ. 181-185), F1 (σ. 190), 
F3 (σ. 192), F4 (σ. 192-193). Για την ταύτιση των ομοιωμάτων πτηνών βλ. παρακάτω σημ. 71.
6íi Μ.Ε. Mayo - Κ. Hamna, The Art of South Italy, Vases from Magna Graecia, Virginia Museum of 
Fine Arts, Richmond 1982, σ. 295, αριθ. 148.
"" Reinders, New Halos.
"Kotitsa, ό.π., σ. 191. Délos XVIII, ό.π., σ. 372 και σημ. 12-15.
71 Η έλλειψη συνήθως απόδοσης ιδιαίτερων χαρακτηριστικών στα πήλινα ομοιώματα πτηνών 
καθιστά δύσκολη τη διάκριση των ειδών και συνήθως θεωρούνται ότι αναπαριστούν περιστέρια.
72 Για φυσικά όστρεα ως κτερίσματα σε τάφους βλ. Ε. Pottier - S. Reinach, La nécropole de 
Myrina, Paris 1887, αριθ. 625, τάφος 85 (σ. 89, 591), επίσης στους τάφους αριθ. 78, 108, 110· W. 
Déonna, Aphrodite à la Coquille, RA VI, 1917, σ. 406-408· Cr.H. Greenwalt, Jr., Two Lydian 
Graves at Sardis, CalifStClAnt 5 (1972), σ. 137-138 και σημ. 41, όπου σχετική βιβλιογραφία· Μ. 
De Juliis (επιμ.), GH Orí di Taranto in età ellenistica, Milano 1985, σ. 374, αριθ. VII, 7, σ. 356, 
αριθ. 318, σ. 463, αριθ. CXXIX, 8· Θέμελης - Τουράτσογλου 1997, Τάφος Ε, Ε 25, σ. 119, πίν. 
129· Ν.Ε. Καλτσάς, Ακανθος, I, Αθήνα 1998, σ. 302, σημ. 1153. Για το κοχύλι ως σύμβολο αθα
νασίας βλ. D. Burr-Thompson, Three Centuries of Hellenistic Terracottas, IA, Hesperia XXI 
(1952), σ. 149 και σημ. 173, όπου σχετική βιβλιογραφία. Κ. Schefold, Die Göttersage in der 
klassischen und hellenistischen Kunst, München 1981, σ. 84. Για μετάλλινες ψιμυθιοθήκες βλ. 
παρακάτω σημ. 83-85.
77 Για το κοχύλι ως ανάθημα στην Αφροδίτη βλ. Déonna, ό.π. (σημ. 72), σ. 397-398, 405. Μ. 
Bratschkova, Die Muscel in der antiken Kunst, BIABulg XII (1938), σ. 4-5, 17- L.I. Marangou, 
Ancient Greek Art. The N.P. Goulandris Collection, Athens 1985, σ. 116.
74 Déonna, ό.π. (σημ. 72), σ. 399-400. Bratschkova, ό.π., σ. 3-4. Burr-Thompson, ό.π., σ. 149 και 
σημ. 174, όπου σχετική βιβλιογραφία. Ε. Simon, Die Geburt der Aphrodite, Berlin 1958, σ. 42. 
Schefold, ό.π., σ. 84-85. Ι.Θ. Κακριδής, Η Αφροδίτη, Ελληνική Μυθολογία, 2, Οι Θεοί, Αθήνα 
1986, σ. 179, 181.
77 Κακριδής, ό.π., εικ. 77, σ. 181.
7h Bratschkova, ό.π., σ. 8-9 και 79 κ.ε. (κατάλογος αγγείων). Burr-Thompson, ό.π., σ. 149 και 
σημ. 175, όπου σχετική βιβλιογραφία. Μ. Trumpf-Lyritzaki, Griechische Figurenvasen des 
Reichenstils und der späten Klassik, Bonn 1969, FV1-3, σ. 3-5, FV46, σ. 19-20, FV79-80, σ. 30-31, 
πίν. 1, 9, 10. Schefold, ό.π., σ. 84, πίν. 106.

Στα πολυάριθμα ειδώλια του 4ου, 3ου και 2ου αι. π.Χ., που αναπαριστούν το θέμα, πάνω σε 
μία κυλινδρική βάση ή σε μία βάση-απομίμηση βράχου, η αχιβάδα ανοίγει και αποκαλύπτει τη 
νεογέννητη θεά που γονατισμένη ή καθισμένη στα γόνατά της και σπανιότερα όρθια, ασχολεί- 
ται με την τουαλέτα της. Για ειδώλια Αφροδίτης σε κοχύλι βλ. ενδεικτικά: Η.Β. Walters, 
Catalogue of the Tenacottas in the Department of Greek and Roman Antiquities, British Museum, 
London 1903, D. 89, πίν. XXXVII, 2- Déonna, ό.π. (σημ. 72), σ. 392-394· Bratschkova, ό.π., σ. 9- 
10 και κατάλογος στη σ. 79 κ.ε.· Burr-Thompson, ό.π., σ. 149 και σημ. 175* Besques, ό.π. (σημ. 
46), D 293, σ. 52, πίν. 61a, D 313, σ. 57, πίν. 67a, D 416, σ. 67, πίν. 89a- S. Besques, Musée du 
Louvre, Catalogue raisonné des figurines et reliefs en teire-cuite grecs, étmsques et romains, IV-II, 
Paris 1992, E 417, πίν. 91b, σ. 148‘ E. Schmidt, Martin-von-Wagner-Museum der Universität 
Würzburg, Katalog der antiken Terrakotten, I, Die figürlichen Terrakotten, Mainz 1994, αριθ. 241, 
242, πίν. 43, σ. 149-150, όπου και βιβλιογραφία- I. Βοκοτοπούλου, Οδηγός Αρχαιολογικού 
Μουσείου Θεσσαλονίκης, 1996, σ. 53-54, αριθ. 10870.
78 S. Besques, Musée du Louvre, Catalogue raisonné des figurines et reliefs en terre-cuite grecs, 
étmsques et romains, IV-I, Paris 1986, E 309 (πίν. 04f), σ. 6.
74 Breitenstein, ό.π., αριθ. 961, πίν. 133. Σε ορισμένα ειδώλια Ερώτων ο γιος και συνοδός της 
θεάς κρατά επίσης κοχύλι (Besques, ό.π., III, σ. 13, D 39, πίν. 9f. Besques, ό.π., IV-II, σ. 148, Ε 
416, πίν. 91a). Άλλοτε πάλι Έρωτες απεικονίζονται μόνοι τους μέσα στο κοχύλι (Déonna, ό.π. 
(σημ. 72), σ. 393. Besques, ό.π., III, σ. 57, D 316, πίν. 67d).
811 Walters, ό.π., D 288, πίν. XII. Besques, ό.π., IV-II, πίν. 93b, Ε 427, πίν. 93f, Ε 431.
81 Bratschkova, ό.π., σ. 10-14.
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Bratschkova, ό.π., σ. 63-65 (για το σχήμα στο μέταλλο και στο γυαλί). Déonna, ό.π. (σημ. 72), 
ο. 394-395.
83 « ...κτείς θαλάσσιος άργυροϋς δίθυρος». Γ.Α. Παπαβασιλείου, Περί των εν Εύβοια αρχαίων 
τάφων, Εν Αθήναις, 1910, σ. 56, πίν. ΙΕ, 5.
84 A. Oliver, Jr., Silver for the Gods: 800 Years of Greek and Roman Silver. The Toledo Museum of 
Art, Ohio 1977, αριθ. 28, σ. 60-61.
v De Juliis (επιμ.), ό.π. (σημ. 72), αριθ. 8, σ. 59-60.
"'’Richter, ό.π. (σημ. 62), αριθ. 605, σ. 219.
87 S. Tassinari, Il vasellame bromeo di Pompei, Roma 1993, πίν. CLXVII, αριθ. 1-6.
88 Ε. Pernice, Bronzen aus Boscoreale, AA 1900, σ. 185-186, εικ. 12. Επίσης αργυρό πινάκιο από 
το Tivoli (Oliver, ό.π., αριθ. 62, σ. 105).
84 Bratschkova, ό.π., σ. 63-64, εικ. 49.
40 Για τους τΰπους των κοχυλιών βλ. Bratschkova, ό.π., σ. 15-16. Επίσης Burr-Thompson, ό.π. 
(σημ. 72), σ. 149 και σημ. 172.
" Pottier-Reinach, ό.π., εικ. 33. Paul V.C. Baur, Catalogue of the Rebecca Darlington Stoddard 
Collection of Greek and Italian Vases in Yale University, New Haven 1922, εικ. 39, αριθ. 172, 193. 
Bratschkova, ό.π., σ. 63, εικ. 48. R.A. Higgins, Catalogue of the Terracottas in the Department of 
Greek and Roman Antiquities. British Museum, II, London 1959, αριθ. 1648-1649 (σ. 29, όπου και 
σχετική βιβλιογραφία για ανάλογα αγγεία), πίν. 19. Marangou, ό.π., σ. 116 για παράλληλα.
42 Marangou, ό.π., αριθ. 169, σ. 116.
43 Agora XXIX, 1, αριθ. 569, σ. 134, και 2, πίν. 53.
44 Burr-Thompson, ό.π., σ. 148-149 και σημ. 171, σ. 163, πίν. 41.
43 Burr-Thompson, ό.π., σ. 149 και σημ. 171.

Ειρ. Πέππα-Παπαϊωάνου, Πήλινα ειδώλια από το Ιερό του Απόλλωνα Μαλεάτα Επιδαυρίας, 
Αθήνα 1985, σ. 132, 198, Β 585-587, πίν. 69.
47 Besques, ό.π., Ill, D 2582-2586, πίν. 385a-d, σ. 310.
48 Στους αιγυπτιακούς παπύρους του 2ου και 3ου αι. μ.Χ. αναφέρεται ότι στα αντικείμενα της 
προίκας περιλαμβάνονταν και ένα χάλκινο αγαλμάτιο Αφροδίτης με τη θήκη του. Το αγαλμάτιο 
αυτό εθεωρείτο ότι θα έφερνε συζυγική ευτυχία στη νεαρή νύφη και γινόταν αντικείμενο της 
οικιακής λατρείας. Πήλινα αγαλμάτια της θεάς από το 2ο και Ιο αι. π.Χ. ανάγουν πιθανώς ήδη 
στην περίοδο των Πτολεμαίων την οικιακή λατρεία της θεάς στην Αίγυπτο, που ωστόσο φαίνε
ται ότι περιοριζόταν στον ελληνικό πληθυσμό (László Török, Hellenistic and Roman Teiracottas 
from Egypt, Roma 1995, σ. 28-29, αριθ. 4, πίν. V).
44 Πήλινα ομοιώματα περιστεριών είναι γνωστά από αποθέτες ιερών της Αφροδίτης (Marangou, 
ό.π., σ. 132, αριθ. 195. Morgantina Studies I, The Terracottas, Princeton 1981, σ. 84-85. Gl.R. 
Davidson, The Minor Objects, Corinth XII, Princeton 1952, σ. 11, αριθ. 56-66), αλλά και ορισμέ
νων άλλων θεοτήτων όπως π.χ. της Περσεφόνης (Morgantina Studies I, ό.π., σ. 50, 98). Για τη 
σχέση του περιστεριού με τη λατρεία της Αφροδίτης βλ. επίσης Ε. Simon, Die Götter der 
Griechen, München 1969, σ. 234, 252.
Σε ληκύθους του 4ου αι. π.Χ. (Trumpf-Lyritzaki, ό.π. (σημ. 76), πίν. 10, FV 80) αλλά και σε 
πήλινα ειδώλια, η θεά απεικονίζεται σε συνδυασμό με το περιστέρι, το οποίο εμφανίζεται επί
σης σε παραστάσεις αγγειογραφίας με σκηνές γάμου (Morgantina Studies I, ό.π., σ. 85). Στη 
βάση ενός πήλινου ειδωλίου Αφροδίτης απεικονίζονται δύο περιστέρια στο χείλος λουτηρίου 
(Schmidt, ό.π. (σημ. 77), σ. 114, αριθ. 168, πίν. 33a. Για πήλινο ομοίωμα λουτηρίου με περιστέ
ρια βλ. επίσης W. Schürmann, Katalog der antiken Terrakotten im Badischen Landesmuseum, 
Karlsruhe, Göteborg 1989, αριθ. 376, πίν. 66, ενώ σε σφραγιδόλιθο η Αφροδίτη απεικονίζεται σε 
άρμα-κοχύλι που το σέρνουν περιστέρια (Bratschkova, ό.π., σ. 10).
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Vases with Special Functions from Pharsalos

Rescue excavations conducted at Pharsala have brought to light several house 
remains of the Hellenistic town. The vases presented, products of the local 
pottery workshops, share in common their special functions.
The perforated two-handled cylindrical vase Φ/A 63, with no published parallels 
from the Greek mainland, was probably used in the manufacture of white 
cheese, especially in the process of straining the curdled milk. The function of 
the fragmentary and also with no published parallels, amphora with perforated 
walls Φ/A 65α, β remains enigmatic. The miniature vases (two-handled and one- 
handled chytridia, a lopadion and a bolsal) found in pits close to house foun- 
dations attest to a ritual associated with their construction in the second half of 
the 4th c. BC.
The thymiaterion Φ/A 66, with a base imitating the type A pyxis lid, presents 
typological similarities with the thymiaterion D 377 in the Louvre Museum and 
with the two thymiaterion stands from the Sepulchral Building at Halos, while 
the scallop-shaped thymiaterion Φ/A 67 found in a domestic shrine, was associ- 
ated with the cult of Aphrodite.
As products of the town pottery workshops in the 3rd and 2nd c. BC, these vases 
enable us to have a glimpse at the beliefs and religious practices, as well as the 
domestic economy, of their users.





Β. ΑΔΡΥΜΗ-ΣΙΣΜΑΝΗ Ταφικά σύνολα από to  Δυτικό νεκροταφείο των Φθιωτίδων Θηβών

Στο βόρειο άκρο του Κρόκιου πεδίου, τη σημερινή πεδιάδα του Αλμυρού, 
πάνω σε ένα τραπεζιοειδή λόφο που δημιουργήθηκε από τη λάβα ενός 
ηφαιστείου που έδρασε στην περιοχή αυτή πριν από 100.000.000 χρόνια1, 

σώζονται τα ερείπια της αρχαίας πόλης των Φθιωτίδων Θηβοάν. Η θέση της 
αρχαίας πόλης ταυτίστηκε το 1835 από τον Αγγλο W. Leake2, σύμφωνα με τις 
πληροφορίες του αρχαίου συγγραφέα Στράβωνα’. Η θέση εντοπίστηκε από τον 
Α. Αρβανιτόπουλο, ύστερα από ανασκαφές που έκανε το 1907 και το 19084, με 
χρηματοδότηση του Τοπάλη.
Από το 1908 έως το 1991 έγιναν πολύ περιορισμένες έρευνες στην περιοχή. 
Ένα τμήμα από το ανατολικό νεκροταφείο ερευνήθηκε όταν έγινε η διάνοι
ξη της εθνικής οδού Βόλου - Αθηνοάν. Τότε ο Δ.Ρ. Θεοχάρης5 και αργότερα ο κ. 
Γ. Χουρμουζιάδης'1 ερεύνησαν μερικούς τάφους. Το 1991 η ΙΈ ΕΠΚΑ άρχισε 
εκτεταμένες έρευνες στην αρχαία πόλη των Φθιωτίδων Θηβών με αφορμή 
ένα μεγάλο έργο που εκτέλεσε το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας στην περιοχή 
αυτή7.
Με τις πρόσφατες ανασκαφές ήρθαν στο φως μνημεία που συμπλήρωσαν τη 
γνώση μας για την «λαμπροτάτη πόλη» των Φθιωτίδων Θηβών*. Η πόλη «Θή- 
βαι» στην αρχαιότητα ονομαζόταν «Φθιώτιδες Θήβαι», γιατί το γεωγραφικό 
διαμέρισμα στο οποίο βρισκόταν ονομαζόταν από τον 6ο αι. π.Χ. και μετά 
«Φθιώτις» και έτσι μπορούσαν εύκολα να ξεχωρίζουν από τις Βοιωτικές. Με το 
όνομα «Φθιώτιδες Θήβαι» μας είναι σήμερα γνωστές δύο αρχαίες πόλεις στη 
Μαγνησία. Η μία είναι η πόλη πάνω στο λόφο Κάστρο κοντά στην κοινότητα 
Άκετσι (ΜικροΟήβες), όπου έγιναν οι πρόσφατες έρευνες, και η άλλη είναι η 
γνωστή παλαιοχριστιανική πόλη στη Νέα Αγχίαλο. Το όνομα της προάτης πόλης 
δεν αναφέρεται στις αρχαίες πηγές νωρίτερα από τα μέσα του 4ου αι. π.Χ. 
Όμως, γνωρίζουμε ότι η θέση αυτή κατοικήθηκε για πρώτη φορά μετά το τέλος 
της Νεότερης Νεολιθικής περιόδου, δηλαδή γύρω στο 3000 π.Χ.
Το όνομα Θήβαι αναφέρεται για πρώτη φορά τον 4ο αι. π.Χ.9, όταν έγινε συνοι
κισμός με την προσάρτηση στην αρχική πόλη των γειτονικαάν πόλεων και κωμοάν 
(ίσως της γειτονικής Πυράσου και Φυλάκης), σύμφωνα με τους αρχαίους συγ
γραφείς. Το γεγονός αυτό πρέπει να συνέβη στα μέσα περίπου του 4ου αι. π.Χ. 
Τότε η πόλη γνιυρίζει τη μεγαλύτερη ακμή και τότε χτίζονται τα ισχυρά τείχη της 
και τα περισσότερα από τα μνημειώδη δημόσια κτίρια που στάζονται σήμερα. 
Τόσο η στρατηγική της θέση, καθώς βρίσκεται στο άνοιγμα της θεσσαλικής 
πεδιάδας προς τη θάλασσα όσο και η ακμαία οικονομία της, της επέτρεψαν να 
πάρει την προάτη θέση μεταξύ των πόλεων της Φθιώτιδος και να κόψει το 302 
π.Χ. δικό της νόμισμα10. Ο πλούτος της προερχόταν από την καλλιέργεια της 
εύφορης πεδιάδας του Αλμυρού (έκτασης 260 στρεμμάτων), αλλά τα έσοδά της 
προέρχονταν κυρίως από το λιμάνι της, την αρχαία Πύρασο: ήν όέ πόλις ευλί- 
μενος ή Πύρασος, αναφέρει ο Στράβων11. Σήμερα είναι ορατά τα κρηπιδώματα 
του αρχαίου λιμανιού, το οποίο αναπτύχθηκε στα μέσα του 4ου αι. π.Χ., όταν οι 
Φεραίοι και οι Θεσσαλοί το χρησιμοποίησαν ως το μοναδικό λιμάνι της Θεσσα
λίας, αφού οι Παγασές είχαν γίνει λιμάνι πλέον των Μακεδόνιυν. Το γεγονός 
αυτό ενοχλούσε τους Μακεδόνες, οι οποίοι το 217 π.Χ. με τον Φίλιππο Ε' κατέ
στρεψαν τις Φθιοάτιδες Θήβες12 και πούλησαν τους κατοίκους της ως δούλους. 
Έτσι από το 2ο αι. π.Χ. οι Μακεδόνες ανάγκασαν τους εμπόρους της Θεσσα
λίας να χρησιμοποιούν ως λιμάνι αποκλειστικά τη Δημητριάδα, η οποία έκτοτε
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γνώρισε μοναδική εμπορική και οικονομική άνθηση13. Μετά από αυτό η πόλη 
των Θηβών δεν αποκτά ποτέ πάλι την παλαιό της δύναμη.
Στον Ιο αι. μ.Χ. το λιμάνι της Πυράσου είναι κατεστραμμένο και ο Στράβων14 
αναφέρει ότι η Θήβα είναι μία άσημη πόλη που υπάρχει πάνω στο λόφο και ότι 
το λιμάνι της, η Πύρασος, δεν λειτουργεί. Στο 2ο αι. μ.Χ. οι Θήβαι αποκτούν τη 
μορφή εκτεταμένης ρωμαϊκής πόλης, η οποία ανακαινίζεται και κατοικείται σε 
μεγάλη έκταση, πολλές φορές και έξω από το τείχος, όπως μαρτυρεί η μεγάλη 
ανακατασκευή του αρχαίου θεάτρου, που έγινε αυτή την εποχή.
Στα παλαιοχριστιανικά χρόνια η πόλη δεν εγκαταλείπεται. Ένας χριστιανικός 
ναός χτίζεται λίγο πιο κάτω από την ακρόπολη13, ενώ πολλά σπίτια εντός των 
τειχών ανακαινίζονται. Αργότερα, τον 5ο αι. μ.Χ., η πόλη συρρικνώνεται, χωρίς 
να εγκαταλειφθεί, και αναπτύσσεται ραγδαία η νέα πόλη, οι χριστιανικές 
Φθιώτιδες Θήβαι στο χώρο που βρισκόταν το αρχαίο λιμάνι της Πυράσου.
Οι ανασκαφές που πραγματοποιήθηκαν τα τελευταία χρόνια ήταν ιδιαίτερα σημα
ντικές, επειδή ερευνήθηκαν μνημεία γνωστά από παλιά και παράλληλα ήρθαν στο 
φως άγνωστα αρχαία μνημεία. Ερευνήθηκε το τείχος της αρχαίας πόλης, το οποίο 
ήταν ήδη γνωστό, αλλά ήρθε στο φως το δυτικό σκέλος του σε μήκος 2 χλμ. περί
που. Πραγματοποιήθηκε στρωματογραφική έρευνα στην ακρόπολη των Φθιωτί- 
δων Θηβών στην οποία εντοπίστηκαν ίχνη οικισμού του τέλους της Νεότερης 
Νεολιθικής, ενώ παράλληλα βρέθηκε αποθέτης από το αρχαϊκό ιερό της Αθηνάς 
Πολιάδος με σημαντικά χάλκινα ευρήματα, καθώς και μία σημαντική ιδρυτική 
επιγραφή από το ναό του 5ου αι. π.Χ. που χτίστηκε στην ίδια θέση. Ένα ιδιαίτερα 
σημαντικό μνημείο που αποκαλύφθηκε δυτικά της ακρόπολης είναι ο ναός του 
Ασκληπιού, η λατρεία του οποίου ήταν διαδεδομένη στους ελληνιστικούς και τους 
ρωμαϊκούς χρόνους. Το σημαντικότερο μνημείο που ήρθε στο φως στα πλαίσια 
του έργου του ΓΕΑ ήταν η αποκάλυψη του αρχαίου θεάτρου της ελληνιστικής 
περιόδου (4ος αι. π.Χ.), το οποίο ανακατασκευάστηκε στα ρωμαϊκά χρόνια.

ΤΑ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ

Γύρω από την πόλη των Φθιωτίδων Θηβών, έξω από τα τείχη εκτείνονται τα 
νεκροταφεία. Τα νεκροταφεία αυτά ερευνήθηκαν έως σήμερα, κυρίως με 
σωστικές ανασκαφές κάθε φορά που προέκυπτε λόγος επέμβασης της Υπη
ρεσίας για την προστασία τους. Έτσι ανασκάφηκαν μερικοί μόνον τάφοι τόσο 
στο νεκροταφείο ανατολικά της αρχαίας πόλης (Ανατολικό νεκροταφείο) όσο 
και στο νεκροταφείο δυτικά της πόλης (Δυτικό νεκροταφείο). Ωστόσο, πρέπει 
να σημειωθεί ότι τα νεκροταφεία γενικότερα καταλαμβάνουν έκταση πολύ 
μεγαλύτερη από όση στάθηκε έως σήμερα δυνατό να ερευνηθεί ανασκαφικά 
και έτσι τόσο οι τάφοι όσο και τα ευρήματα αποτελούν πάρα πολύ μικρό ποσο
στό σε σχέση με τη συνολική έκταση των νεκροταφείων. Γενικό γνώρισμα είναι 
ότι σε όσα τμήματα των νεκροταφείων ανασκάφησαν δεν διαπιστώθηκε κάποι
ος σαφής χρονολογικός ή άλλος (κοινωνικός - οικονομικός) διαχωρισμός στην 
τοποθέτηση των τάφων στο χώρο.

ΔΥΤΙΚΟ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ (ΑΓΡΟΣ ΣΑΚΟΜΗΤΡΟΥ)

Κατά τη διάρκεια εργασιών του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας στην περιοχή, 
αποκαλύφθηκε ένα τμήμα του Δυτικού νεκροταφείου των Φθιωτίδων Θηβών,
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του οποίου δεν γνωρίζαμε την ύπαρξη. Η ανασκαφή διήρκεσε από το Σεπτέμ
βριο του 1992 έως τον Απρίλιο του 1994.
Το Δυτικό νεκροταφείο αποκαλΰφθηκε νότια από το δυτικό τείχος και πιστεύ
ουμε ότι χρησιμοποιήθηκε για την ταφή νεκρών, κυρίως από αυτό ακριβώς το 
τμήμα της πόλης. Αν και μέσα στην έκταση που περικλείει το δυτικό αυτό τείχος 
έχει ερευνηθεί μόνον το ιερό του Ασκληπιού, είναι βέβαιο ότι υπήρχαν και 
κατοικίες. Η έκταση του νεκροταφείου είναι μεγάλη, αλλά η έρευνα περιορί
στηκε στο θίγόμενο από τον αγωγό του ΓΕΑ χώρο (περίπου 100 τ.μ.), όπου 
ανασκάφησαν 68 τάφοι.
Από τους 68 τάφους που ερευνήθηκαν16, οι 49 ανήκαν σε ενήλικες και οι 19 σε 
μικρά παιδιά. Ο τύπος των ταφών ποικίλλει. Βρέθηκαν ταφές σε πήλινες λάρ
νακες, σε λίθινους κιβωτιόσχημους τάφους, η μορφή των οποίων ήταν αλλοιω
μένη από τους σεισμούς, σε κεραμοσκεπείς, πήλινες λάρνακες, εγχυτρισμούς 
και, τέλος, σε απλούς λακκοειδείς τάφους. Οι περισσότεροι τάφοι περιείχαν τα 
οστά μόνον ενός νεκρού με κύρια εξαίρεση τους κιβωτιόσχημους που κατά 
κανόνα είχαν περισσότερους νεκρούς. Αυτό ίσως δικαιολογείται από το μονι- 
μότερο χαρακτήρα της κατασκευής ή αντίστροφα από την πρόθεση για συνεχό
μενες ταφές στον ίδιο τάφο (π.χ. οικογενειακού χαρακτήρα τάφοι), η οποία 
οδήγησε στις συγκεκριμένες περιπτώσεις στην επιλογή του κιβωτιόσχημου 
τάφου ως πιο κατάλληλου για παρατεταμένη και επαναλαμβανόμενη χρήση. 
Μια άλλη γενική παρατήρηση είναι ότι όλοι οι τάφοι έχουν προσανατολισμό 
Α.-Δ. ή ΒΑ.-ΝΔ. και οι νεκροί τοποθετούνταν με το κεφάλι στο ανατολικό ή το 
βορειοανατολικό τμήμα του τάφου, χωρίς όμως να λείπουν και οι εξαιρέσεις. 
Αν αυτό μπορεί να υποδηλώνει κάποια εθιμική συνήθεια, ασφαλώς δεν ήταν 
κάποια ισχυρή και απαραβίαστη. Τα πολυπληθή κτερίσματα είναι ειδώλια, 
κοσμήματα και κυρίως αγγεία.
Ερευνήθηκαν συνολικά 12 κιβωτιόσχημοι τάφοι, οι οποίοι περιείχαν περισσό
τερους από ένα νεκρό ο καθένας. Η χρήση των κιβωτιόσχημων τάφων χρονικά 
μπορεί να χωριστεί σε δύο βασικές περιόδους: πρώτη περίοδος στον 4ο αι. π.Χ. 
και δεύτερη στον 3ο ή 2ο αι. π.Χ. Η χρονολόγηση των τάφων αυτών έγινε με 
βάση τα πολυπληθή κτερίσματα που συνόδευαν τους νεκρούς.
Ένα αξιοσημείωτο κοινό χαρακτηριστικό των κιβωτιόσχημων τάφων ήταν η 
έντονη στρέβλωση που προκάλεσε η μετατόπιση της βόρειας μακράς πλευράς 
τους προς Ν. Αυτό το φαινόμενο είχε ως αποτέλεσμα οι δύο μακρές πλευρές 
είτε να εφάπτονται πιέζοντας το περιεχόμενο του τάφου είτε να έχουν σπάσει 
από την πίεση. Και στις δύο περιπτώσεις οι στενές πλευρές έχουν παρασυρθεί 
από αυτή τη μετατόπιση. Η ομοιομορφία του φαινομένου σε όλους τους τάφους 
υποδεικνύει την ύπαρξη κάποιας γενικότερης αιτίας πίεσης από ΒΑ. προς ΝΔ. 
Προφανώς πρόκειται για το αποτέλεσμα σεισμικής δράσης στην περιοχή. Το 
ίδιο είχε διαπιστωθεί και στους τάφους που είχαν ανασκαφεί στην ίδια περιοχή 
από τον Δ.Ρ. Θεοχάρη και τον κ. Γ. Χουρμουζιάδη το 197017. Το ίδιο φαινόμενο 
παρατηρήθηκε επίσης και σε ελληνιστικούς τάφους στη Λαμία, όπου μελετήθη
κε εκτενέστερα και διαπιστώθηκε η υπαιτιότητα σεισμικών δράσεων για το 
ιδιόμορφο αυτό στρέβλωμα των τάφων18.
Οι πλάκες που αποτελούσαν τις πλευρές, το δάπεδο και το κάλυμμα του τάφου 
είναι από ντόπιο ηφαιστειακό λίθο, αδρά λαξευμένο. Το πάχος τους ποικίλλει 
από τάφο σε τάφο. Οι πλάκες των στενών πλευρών κατασκευάζονταν με μικρό
τερο πάχος στις άκρες τους, δημιουργώντας έτσι υποδοχές όπου εφάρμοζαν οι 
πλάκες των μακρών πλευρών.
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Τάφος 18

Κατασκευασμένος από ηφαιστειακό λίθο. Είχε προσανατολισμό Α.-Δ. και δια
στάσεις περίπου 2x0,50 μ. Οι καλυπτήριες πλάκες ήταν θρυμματισμένες σε 
πολλά κομμάτια. Η βόρεια μακρά πλευρά έχει υποχωρήσει ακουμπώντας πάνω 
στη νότια η οποία έσπασε. Περιείχε τα οστά τεσσάρων νεκρών τοποθετημένων 
με το κεφάλι προς Α. Έξω από τον τάφο βρέθηκε μία σιδερένια στλεγγίδα (ΒΕ 
11013). Στο εσωτερικό βρέθηκαν 16 λογχόσχημα φύλλα χρυσού (ΒΕ 11015) 
από στεφάνι που θα είχε τοποθετηθεί στο κεφάλι κάποιου νεκρού, μεγάλος 
αριθμός σιδερένιων καρφιών, καθιός και ένα χάλκινο άγκιστρο.
Η κατάσταση του τάφου ήταν τέτοια που δεν μας επιτρέπει να αποδώσουμε με 
ακρίβεια τα κτερίσματα που αντιστοιχούν σε κάθε νεκρό. Ωστόσο, τα χαρακτη
ριστικά των αγγείων δηλοόνουν ότι ο τάφος χρησιμοποιήθηκε τουλάχιστον δύο 
φορές. Η πρώτη στα τέλη του 4ου-αρχές 3ου αι, π.Χ. και η δεύτερη στο 2ο αι. π.Χ. 
Τα μυροδοχεία ΒΕ 11408 και ΒΕ 11369 είναι μικρογραφίες με δακτυλιόσχημη 
βάση και σώμα σφαιρικό. Το προπο είναι εντελώς άβαφο, το δεύτερο κοσμείται 
με καστανέρυθρες ταινίες στο λαιμό και τον ώμο και διαμορφώνει χαμηλό 
πόδι, ένα στοιχείο που χαρακτηρίζει τη μετάβαση από τον 4ο στον 3ο αι. π.Χ. 
Στον ίδιο τύπο με το χαμηλό πόδι και το σφαιρικό σοόμα ανήκουν τα όστρακα 
των μυροδοχείων ΒΕ 11382 και ΒΕ 11380 με διακόσμηση από γραπτές υπόλευ
κες και ερυθρωπές ταινίες στο λαιμό και την κοιλιά.
Στα μέσα του 4ου αι. π.Χ. χρονολογείται το μικκύλο απιόσχημο αγγείο ΒΕ 
11381 (Εικ. 1), ενώ στο τελευταίο τέταρτο του 4ου αι. π.Χ. χρονολογείται ο δίω- 
τος σκύφος τύπου boisai ΒΕ 11374, που στον πυθμένα φέρει κύκλο από λοξές 
εγχάρακτες πυκνές γραμμές (rouletting). Η μελαμβαφής όλπη ΒΕ 11372 (Εικ. 
4) έχει σχήμα γνωστό από το γ ' τέταρτο του 4ου αι. π.Χ. Σκίζεται σχεδόν ακέ
ραιη, έχει σοίμα χαμηλό και χοντρό με ενιαία καμπύλη έως το λαιμό. Στον ώμο 
φέρει διακόσμηση τύπου «Δυτικής κλιτύος» αποτελούμενη από εγχάρακτους 
βλαστούς. Τέλος, στις προόιμες ταφές θα πρέπει να αποδοθούν το άωτο μελαμ- 
βαφές σκυφίδιο ΒΕ 11373 (Εικ. 6) με την κωνική βάση και το άωτο μελαμβαφές 
σκυφίδιο ΒΕ 11377 που στον πυθμένα φέρει εμπίεστο κόσμημα από τέσσερα 
ανθέμια. Τα αγγεία αυτά χαρακτηρίζονται από κατοίτερης ποιότητας γάνωμα 
και αμελέστερη απόδοση της εμπίεστης διακόσμησης.
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Το άωτο καλυκωτό κύπελλο ΒΕ 11379 (Εικ. 2), που καταλήγει σε δακτυλιόσχη- 
μο χείλος, ανήκει και αυτό στα κτερίσματα των πρώιμων ταφών αφού χρονολο
γείται στο στάδιο της μετάβασης από τον 4ο στον 3ο αι. π.Χ.
Στη δεύτερη φάση χρήσης του τάφου, δηλαδή στα μέσα περίπου του 2ου αι. 
π.Χ., πρέπει να αποδοθούν το ομφαλωτό πινάκιο ΒΕ 11371 με τα ανοικτά τοι
χώματα που απολήγουν σε κυρτό περίδρομο και το μυροδοχείο ΒΕ 11370 με το 
ψηλό πόδι και το επίμηκες ατρακτόσχημο σώμα στο οποίο διακρίνονται ραβδώ
σεις. Ο λύχνος ΒΕ 11376 (Εικ. 3) που χαρακτηρίζεται από το αμφικωνικό σώμα 
και την αβαθή αυλάκωση γύρω από την οπή πλήρωσης ανήκει σε έναν τύπο που 
είναι σε χρήση από το τελευταίο τέταρτο του 3ου αι. π.Χ. έως και το γ ' τέταρτο 
του 2ου αι. π.Χ. Τέλος, το άωτο σκυφίδιο ΒΕ 11378 (Εικ. 5) με το ευρύ καλυκω- 
τό σώμα που στον πυθμένα του φέρει χαρακτό διπλό κύκλο χρονολογείται στο 
β' τέταρτο του 2ου αι. π.Χ.

Τάφος 32

Κατασκευασμένος από ηφαιστειακό λίθο. Παρουσιάζει έντονα τα αποτελέσμα
τα της πίεσης από Β., καθαις η βόρεια πλευρά του έχει μετατοπιστεί και είναι 
σπασμένη. Σπασμένη σε τρία τμήματα είναι και η νότια πλευρά. Είχε προσανα
τολισμό ΒΑ.-ΝΔ. και διαστάσεις 2x0,65 μ. Περιείχε τρεις νεκρούς, όλους με το 
κεφάλι προς τα νοτιοανατολικά. Εκτός από τα αγγεία στον τάφο βρέθηκε τμήμα 
πήλινου ειδωλίου ΒΕ 11108, τύπου ερμαϊκής στήλης, που εικονίζει μάλλον γενει- 
οφόρο Διόνυσο19, καθώς και σιδερένιο δακτυλίδι στο δάκτυλο ενός νεκρού.
Τα χαρακτηριστικά των αγγείων τόσο ως προς το σχήμα όσο και ως προς τη
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διακόσμηση δείχνουν ότι είναι πολύ πιθανό οι τρεις ταφές να είναι σύγχρονες ή 
έστω με μικρή χρονική απόκλιση.
Το μυροδοχείο ΒΕ 11032 (Εικ. 8), που χαρακτηρίζεται από τη δισκόμορφη 
βάση, την έλλειψη ποδιού και το ευρύ σφαιρικό σώμα που γωνιάζει στον ώμο, 
χρονολογείται στα τέλη του 4ου αι. π.Χ. Στην ίδια κατηγορία ανήκει το μυροδο
χείο ΒΕ 11041 που σώζεται αποσπασματικά, ενώ το μυροδοχείο ΒΕ 11039 (Εικ. 
10) με την κωνική βάση και το διαμορφωμένο πόδι που κοσμείται με καστανέ- 
ρυθρες ταινίες στον ώμο και στην κοιλιά θεωρείται χαρακτηριστικό της μετά
βασης στον 3ο αι. π.Χ.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει μία ομάδα μελαμβαφών αγγείων με διακό- 
σμηση τύπου «Δυτικής κλιτύος» με παράλληλη χρήση εγχάρακτου και γραπτού 
κοσμήματος20 που χρονολογούνται στα τέλη του 4ου-αρχές 3ου αι. π.Χ. και απο
τελούν πρώιμα παραδείγματα της κατηγορίας αυτής από τις Φθιώτιδες Θήβες. 
Η οινοχόη ΒΕ 11031 (Εικ. 12 και XI) με το τρκρυλλόσχημο χείλος, το γωνιώδες- 
κωδωνόσχημο σώμα, το λεπτό ψηλό λαιμό είναι ένα κομψό αγγείο, όχι ιδιαίτε
ρα διαδεδομένο, που θα μπορούσε να θεωρηθεί συγγενές με την οινοχόη τύπου 
VI ή επίχνσιν. Στον ώμο φέρει στεφάνι από φύλλα ελιάς σε μαύρο χρώμα ανά
μεσα σε δύο ταινίες από μαύρο χρώμα, ενώ στο σώμα κοσμείται με πέντε κάθε
τες εγχαράξεις (βλαστούς) με γραπτά φύλλα ελιάς εκατέρωθέν τους. Τδιο μοτί- 
βο διακόσμησης με εγχάρακτους βλαστούς και γραπτά φύλλα ελιάς συναντούμε 
και στο μελαμβαφές πώμα λεκανίδας ΒΕ 11056. Και στις δύο περιπτώσεις τα 
φύλλα ελιάς έχουν απολεπιστεί και είναι πιο έντονο το χάραγμα.
Διακόσμηση με γραπτά φύλλα ελιάς υπάρχει στη μελαμβαφή λεκανίδα ΒΕ 
11059-ΒΕ 11060 (Εικ. 9), ενώ στη μικρογραφία κανθάρου ΒΕ 11033 (Εικ. 7) 
συναντούμε διακόσμηση με γιρλάντα στο χρώμα του πηλού.
Όλα τα παραπάνω αγγεία χαρακτηρίζονται από αμελές ανομοιόμορφο γάνωμα 
και θα μπορούσαν να αποδοθούν σε ένα τοπικό εργαστήριο που παράγει αγγεία 
με διακόσμηση τύπου «Δυτικής κλιτύος» στα χρόνια της ακμής της πόλης των 
Φθιωτίδων Θηβών, δηλαδή στα τέλη του 4ου-αρχές 3ου αι. π.Χ. Σύγχρονα με τα 
προηγούμενα πρέπει να θεωρηθούν το άωτο σκυφίδιο ΒΕ 11043 και η ελλιπής 
κύλιξ ΒΕ 11044, αγγεία κακοφτιαγμένα και με αμελές γάνωμα.
Εκτός από τα παραπάνω αγγεία πρέπει να αναφέρουμε τον αρυτήρα ΒΕ 11034 
(Εικ. 11) με το ενιαίο περίγραμμα, σχήμα που επιζεί χωρίς αλλαγές από τον 4ο 
έως το 2ο αι. π.Χ. και το λύχνο ΒΕ 11035 (Εικ. 13) με την επίπεδη βάση, τα 
κάθετα τοιχώματα και τη μεγάλη οπή πλήρωσης που είναι σε χρήση από τα μέσα 
του 4ου έως και το α' τέταρτο του 3ου αι. π.Χ.
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Κατάλογος κτερισμάτων τάφου 18

ΒΕ 11408. Μικρό μυροδοχείο21. Σωζ. ΰψ. 0,06 μ. Ελλιπές στο λαιμό και το χείλος. 
Συγκολλημένο και συμπληρωμένο σε μεγάλο τμήμα του σώματος. Πηλός καστα- 
νέρυθρος, χωρίς γάνωμα. Βάση δακτυλιόσχημη. Σώμα σφαιρικό. Ο λαιμός, όπως 
συμπεραίνεται από τη γένεση, πρέπει να ήταν στενός.

ΒΕ 11369. Μικρό μυροδοχείο22. "Υψ. 0,066 μ. Συγκολλημένο και συμπληρωμένο. 
Πηλός καστανέρυθρος. Επίχρισμα φαιό και κατά τόπους τεφρό, λόγω της όπτη
σης. Βάση δακτυλιόσχημη. Σώμα ευρΰ, σφαιρικό, με πόδι χαμηλό. Λαιμός στε
νός με χείλος πλατύ, λοξότμητο. Στον ώμο και στο λαιμό γραπτές οριζόντιες 
ταινίες από καστανέρυθρο χρώμα.

ΒΕ 11382. Μυροδοχείο23. Σώζεται σε όστρακα. Μερικά είναι συγκολλημένα. 
Πηλός πορτοκαλόχρωμος. Δεν διακρίνονται ίχνη επιχρίσματος. Αν και σώζεται 
σε όστρακα συμπεραίνουμε ότι το αγγείο θα είχε χαμηλό πόδι με δακτυλιόσχημη 
βάση, σώμα μάλλον ευρΰ, σφαιρικό, λαιμό χαμηλό και στενό.

ΒΕ 11380. Μυροδοχείο24. Συγκολλημένο. Λείπει μεγάλο τμήμα του σώματος και 
ο λαιμός του αγγείου. Πηλός καστανέρυθρος. Γάνωμα τεφρό. Βάση χαμηλή, 
δακτυλιόσχημη, επίπεδη στην κάτω επιφάνειά της. Σώμα ευρΰ, σφαιρικό. Στον 
ώμο και στην κοιλιά οριζόντιες γραπτές υπόλευκες και ερυθρωπές ταινίες.

ΒΕ 11381. Μικκΰλο απιόσχημο αγγείο (Εικ. 1). "Υψ. 0,03 μ. Ακέραιο2". Πηλός 
πορτοκαλόχρωμος. Γάνωμα μελανό, απολεπισμένο και κατά τόπους καστανέ
ρυθρο. Βάση δακτυλιόσχημη, επίπεδη στο κάτω μέρος της, με ίχνη κυκλικών 
ταινιών. Το μεγαλΰτερο τμήμα της περιφέρειας των τοιχωμάτων είναι χαμηλά. 
Το πάνω τμήμα των τοιχωμάτων, κάθετο, ανοίγει ελαφρά προς τα έξω. Χείλος 
απλό, αδιαμόρφωτο.

ΒΕ 11374. Δίωτος σκΰφος τΰπου boisai26. "Υψ. 0,049 μ. Συγκολλημένος και 
συμπληρωμένος. Πηλός φαιός. Επίχρισμα μελανοκάστανο και κατά τόπους

7 8
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κασχανέρυθρο, λόγω της όπτησης. Βάση δακτυλιόσχημη. Σώμα ρηχό με κυρτά 
τοιχώματα και απλό αδιαμόρφωτο χείλος. Λαβές πεταλοειδείς, που φύονται 
κάτω από το χείλος και υψώνονται πάνω από αυτό. Στον πυθμένα κύκλος από 
λοξές εγχάρακτες πυκνές γραμμές.

ΒΕ 11372. Μελαμβαφής όλπη27 (Εικ. 4). Ύψ. 0,096 μ. Συμπληρωμένη στη βάση. 
Πηλός πορτοκαλόχρωμος. Γάνωμα μελανό. Βάση δακτυλιόσχημη-κωνική, κοίλη 
στην κάτω επιφάνεια της. Σώμα χαμηλό και χοντρό με ενιαία καμπύλη έως το 
λαιμό. Λαιμός πολύ χαμηλός με χείλος που νεύει προς τα έξω. Λαβή κάθετη, 
δακτυλιόσχημη. Στον ώμο διακόσμηση τύπου «Δυτικής κλιτύος». Κάτω από το 
κόσμημα αβαθής αυλάκωση.

ΒΕ 11373. Άωτο μελαμβαφές σκυφίδιο28 (Εικ. 6). Ύψ. 0,041 μ. Συγκολλημένο 
στο σώμα και συμπληρωμένο στο χείλος. Πηλός πορτοκαλόχρωμος. Γάνωμα 
μελανό και κατά τόπους καστανέρυθρο. Βάση ψηλή, δακτυλιόσχημη-κωνική. 
Σώμα βαθύ, ημισφαιρικό, με λεπτό χείλος που νεύει προς τα μέσα.

ΒΕ 11377. Άωτο σκυφίδιο24. Ύψ. 0,05 μ. Συγκολλημένο και συμπληρωμένο. 
Πηλός πορτοκαλόχρωμος. Επίχρισμα μελανό, κακής όπτησης, απολεπισμένο 
κυρίως στην εξωτερική επιφάνεια. Βάση ψηλή, δακτυλιόσχημη-κωνική. Σώμα 
ευρύ, ημισφαιρικό, με λεπτό χείλος που νεύει προς τα μέσα. Στον πυθμένα 
κόσμημα από τέσσερα ανθέμια.

ΒΕ 11379. Καλυκωτό άωτο κύπελλο " (Εικ. 2). Συγκολλημένο και συμπληρωμένο. 
Πηλός φαιόχρωμος. Επίχρισμα μελανοκάστανο και κατά τόπους καστανό. Βάση 
δακτυλιόσχημη, χαμηλή. Το κατώτερο τοίχωμα του σώματος είναι κυρτό στην
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περίμετρο του, σχεδόν ημισφαιρικό. Το πάνω τοίχωμα, κοίλο στην περίμετρό του 
«ανοίγει» προς τα έξω στην απόληξή του, σχηματίζοντας δακτυλιόσχημο χείλος.

ΒΕ 11371. Ομφαλωτό31 πινάκιο. Διάμ. 0,201 μ. Συγκολλημένο και συμπληρωμέ
νο. Πηλός πορτοκαλόχρωμος. Στην εσωτερική επιφάνεια διακρίνεται καστανέ- 
ρυθρο γάνωμα και μελανό κατά τόπους. Βάση δακτυλιόσχημη-κωνική, κοίλη 
στην κάτω επιφάνειά της με μικρή μαστοειδή απόφυση. Τα τοιχώματα πολΰ 
ανοικτά, κωνικά, καταλήγουν στον κυρτό περίδρομο, που στρέφεται προς τα 
έξω και κάτω. Στο κέντρο του πυθμένα μικρή αβαθής κοιλότητα, που περιβάλ
λεται από στενό αυλάκι.

ΒΕ 11370. Μυροδοχείο32. Ύψ. 0,019 μ. Συγκολλημένο και συμπληρωμένο στο χεί
λος και το σώμα. Πηλός τεφρός. Επίχρισμα φαιοκάστανο. Πόδι ψηλό με δισκό- 
μορφη βάση. Σώμα ιδιαίτερα επίμηκες, ατρακτόσχημο, με ψηλό λαιμό σε σχήμα 
ανεστραμμένου κώνου και χείλος από πλαστικό λοξότμητο δακτυλίδι.

ΒΕ 11376. Άωτος μονόμυξος33 λύχνος (Εικ. 3). "Υψ. 0,026 μ. Ακέραιος. Πηλός 
φαιός. Επίχρισμα καστανέρυθρο, ανομοιόμορφο. Σώμα αμφικωνικό, με υποτυ
πώδη δισκόμορφη βάση. Στην πάνω, υπερυψωμένη επιφάνεια γύρω από την οπή 
πλήρωσης, αβαθές αυλάκι. Μυκτήρας με αγκυρόσχημη απόληξη και αμυγδαλό- 
σχημη οπή.

ΒΕ 11378. Άωτο σκυφίδιο34 (Εικ. 5). "Υψ. 0,039 μ. Συγκολλημένο και συμπληρω
μένο. Πηλός πορτοκαλόχρωμος. Επίχρισμα μελανό στην εσωτερική επιφάνεια 
και στο χείλος εξωτερικά. Βάση μικρή, κωνική, με μικρή μαστοειδή απόφυση 
στο κέντρο της κάτω επιφάνειας. Σώμα καλυκωτό, ευρΰ, με χείλος που νεύει 
προς τα έξω. Στον πυθμένα εσοοτερικά, διπλός χαρακτός κύκλος.
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Κατάλογος κτερισμάτων τάφου 32

ΒΕ 11032. Μυροδοχείο3" (Εικ. 8). Ύψ. 0,134 μ. Ελλιπές, συγκολλημένο και 
συμπληρωμένο στην κοιλιά. Πηλός πορτοκαλόχρωμος. Βάση δισκόμορφη, ελα
φρώς κοίλη στο κάτω μέρος. Σώμα σφαιρικό, χωρίς πόδι. Ώμος ελαφρώς τονι
σμένος. Λαιμός στενός, κυλινδρικός, χαμηλός. Χείλος από πλαστικό λοξότμητο 
δακτυλίδι. Στον ώμο και στο λαιμό οριζόντιες παράλληλες γραπτές γραμμές.

ΒΕ 11041. Μυροδοχείο36. Ελλιπές, συγκολλημένο. Υπάρχουν και όστρακα που 
δεν συγκολλοΰνται. Πηλός πορτοκαλόχρωμος. Γάνωμα μελανό, απολεπισμένο. 
Βάση δισκόμορφη. Σώμα χωρίς πόδι, σφαιρικό. Λαιμός στενός, σχετικά χαμη
λός. Χείλος από πλαστικό λοξότμητο δακτυλίδι. Στον ώμο τρεις οριζόντιες 
εγχάρακτες γραμμές.

ΒΕ 11039. Μυροδοχείο37 (Εικ. 10). "Υψ. 0,129 μ. Συγκολλημένο και συμπληρω
μένο. Πηλός τεφρός. Πόδι ευρύ. Σώμα σφαιρικό. Λαιμός στενός, ψηλός, με χεί
λος από πλαστικό λοξότμητο δακτυλίδι. Στο λαιμό και στην κοιλιά οριζόντιες 
γραπτές γραμμές με ιώδες χρώμα.

ΒΕ 11031. Τριφυλλόστομη οινοχόη38 (Εικ. 12 και XI). "Υψ. 0,136 μ. Σχεδόν ακέ
ραιη, συγκολλημένη και συμπληρωμένη στο χείλος. Πηλός πορτοκαλόχρωμος.
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Επίχρισμα καστανόμαυρο και κατά τόπους καστανέρυθρο. Βάση δακτυλιόσχη- 
μη-κωνική. Σώμα γωνιώδες-κωδωνόσχημο. Λαιμός ψηλός, κυλινδρικός. Στον 
ώμο διακόσμηση με στεφάνι από φύλλα ελιάς(;). Ο βλαστός αποδίδεται με 
χάραγμα, ενώ τα φύλλα με επίθετο μαύρο χρώμα. Περικλείονται από δύο μαύ
ρες ταινίες. Στο σώμα, επίσης ανάμεσα σε δύο μαύρες ταινίες, πέντε κάθετες 
εγχαράξεις (βλαστοί) με φύλλα ελιάς από επίθετο μαύρο χρώμα.

ΒΕ 11056. Πιόμα λεκανίδαςΛ Ύψ. 0,051 μ. Μελαμβαφές, συγκολλημένο και 
συμπληρωμένο. Πηλός ανοικτός πορτοκαλόχρωμος. Γάνωμα μελανό μόνον 
εξωτερικά, κατά τόπους απολεπισμένο. Σώμα γωνιώδες με διακόσμηση από έξι 
κάθετες ακτινωτές εγχαράξεις (βλαστοί), οι οποίες περιβάλλονται από γραπτά 
απολεπισμένα φύλλα. Πώμα δισκοειδές με δύο επάλληλα πλαστικά δακτυλίδια.

α. ΒΕ 11059. Μελαμβαφής λεκανίδα40 (Εικ. 9). "Υψ. 0,15 μ. Συγκολλημένη και 
συμπληρωμένη. Πηλός πορτοκαλόχρωμος. Γάνωμα εσωτερικά και εξωτερικά 
αμελές, μελανό, εκτός από τη βάση και έναν κυκλικό δίσκο στο κέντρο σχεδόν 
του πυθμένα. Βάση δακτυλιόσχημη. Σώμα βαθύ, ελαφρώς γωνιοίδες. Χείλος 
λεπτό με ειδικά διαμορφωμένη «πατούρα» για την υποδοχή πώματος.

β. ΒΕ 11060. Μελαμβαφές πώμα λεκανίδας (Εικ. 9). Συγκολλημένο και συμπλη
ρωμένο. Πηλός πορτοκαλόχρωμος. Γάνωμα αμελές, μελανό, κατά τόπους απο
λεπισμένο. Σώμα κωνικό. «Χείλος» που σχηματίζει ορθή γωνία με το σώμα. Στο 
σημείο ένωσης του σώματος με το «χείλος» και τη λαβή από μία αβαθής αυλάκω
ση. Πώμα κωνικό από δύο επάλληλα πλαστικά δακτυλίδια, πλατύ στο πάνω 
μέρος με μία αβαθή αυλάκωση. Ανάμεσα στα δακτυλίδια ζώνη με ίχνη ιώδους 
χρώματος. Στο κέντρο του σώματος στεφάνι με φύλλα ελιάς σε μαύρο χρώμα.

ΒΕ 11033. Μικρογραφία κανθάρου41 (Εικ. 7). "Υψ. 0,062 μ. Ελλιπής, συγκολλη
μένος και συμπληρωμένος. Πηλός φαιός. Επίχρισμα καστανέρυθρο, απολεπι
σμένο. Βάση κωνική, χωρίς πόδι. Σώμα κωνικό. Λαιμός ψηλός, κυλινδρικός. 
Χείλος που νεύει ελαφρά προς τα έξω. Λαβή κάθετη, ταινιωτή, που ξεκινά από 
το ύψος του ώμου και καταλήγει λίγο πιο κάτω από το χείλος. Η άλλη λαβή 
λείπει· δεν έχει συμπληρωθεί. Στο λαιμό διακόσμηση τύπου «Δυτικής κλιτύος».

ΒΕ 11043. Άωτο σκυφίδιο42. "Υψ. 0,031 μ. Συγκολλημένο και συμπληρωμένο. 
Αμελούς κατασκευής. Πηλός φαιός. Γάνωμα εσωτερικά μελανό, απολεπισμένο, 
εξωτερικά μελανό και κατά τόπους ερυθρό, απολεπισμένο. Βάση δακτυλιόσχη- 
μη-κωνική με μικρή μαστοειδή απόφυση στο κέντρο της κάτω επιφάνειάς της. 
Σώμα ημισφαιρικό, όχι ιδιαίτερα βαθύ, με χείλος που νεύει προς τα μέσα.

ΒΕ 11044. Μελαμβαφής κύλιξ. "Υψ. 0,042 μ. Συγκολλημένη και συμπληρωμένη. 
Λείπει εντελώς η μία λαβή και τμήμα του σώματος και του χείλους. Από την 
άλλη λαβή σώζεται τμήμα. Πηλός πορτοκαλόχρωμος. Γάνωμα μελανό εσωτερι
κά και εξωτερικά. Βάση δακτυλιόσχημη, κοίλη στο κάτω μέρος της. Σώμα ευρύ, 
με λεπτά κυρτά τοιχώματα, που καταλήγουν σε χείλος που νεύει ελαφρά προς 
τα μέσα. Λαβή οριζόντια, ελαφρώς υψωμένη πάνω από το χείλος.

ΒΕ 11034. Αρυτήρας (Εικ. 11). "Υψ. 0,042 μ. Ελλιπής, συγκολλημένος και συμπλη
ρωμένος. Πηλός ερυθρωπός, χωρίς επίχρισμα. Σώμα σφαιρικό, πλατύ κάτω, 
χωρίς ιδιαίτερη βάση, με συνεχές περίγραμμα. Χείλος που νεύει προς τα έξω. 
Λαβή κάθετη, ταινιωτή, από το ύψος του χείλους μέχρι το ύψος της κοιλιάς.
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ΒΕ 11035. Άωχος μονόμυξος μελαμβαφής λύχνος4" (Εικ. 13). Ύψ. 0,024 μ. 
Ακέραιος. Πηλός τεφρός. Γάνωμα μαύρο, εντελώς απολεπισμένο. Βάση επίπε
δη, κυκλική, χωρίς ιδιαίτερη διαμόρφωση. Σώμα με κάθετα τοιχώματα. Στο 
κέντρο του πυθμένα σχηματίζεται χαρακτηριστικός κώνος. Μυκτήρας χαμηλός, 
στενός, με μικρή ωοειδή οπή, ελαφρώς φθαρμένος. Στο πάνω μέρος του 
λύχνου, που στρέφεται προς τα μέσα, μεγάλη οπή πλήρωσης.
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SUMMARY

Grave Groups from the West Cemetery of Phthiotic Thebes

The remains of the ancient city of Phthiotic Thebes are preserved at the north 
edge of Krokios plain, the modern Almyros plain, on a trapezoidal hill of vol- 
canic lava.
The name Thebes occurs for the first time in the ancient sources in the 4th c. BC, 
when there was a synoecism by which the original city was augmented by 
the addition of neighbouring cities and villages (possibly nearby Pyrasos and 
Phylake).
The strategic site occupied by the city, at the point where the Thessalian plain 
opens out to the sea, and its flourishing economy, based on the exploitation of 
the harbour, led to its becoming the leading city of Phthiotis, issuing its own 
currency in 302 BC. The city of Phthiotic Thebes was destroyed by the Mace- 
donians of Philip V in 217 BC and the inhabitants were sold into slavery.
The cemeteries of Phthiotic Thebes lie outside the fortifications, to the east and 
west of the city.
Work carried out in the area by the General High Command of the Greek 
Airforce brought to light part of the West Cemetery of Phthiotic Thebes, the 
existence of which was hitherto unknown. Sixty-eight graves of various types (cist 
graves, tile-covered graves, larnakes, and pit graves) were investigated.
Most of the graves contained a single burial, though the cist graves normally 
contained more than one burial. This circumstance is accounted for by the 
permanent nature of these structures, which were considered suitable for ex- 
tensive and repeated use (family tombs).
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A total of twelve cist graves were investigated, each containing more than one 
burial. One notable feature shared by all the cist graves was the distinct dis- 
tortion of them, as a result of the displacement to the south of their long north 
sides. The result of this phenomenon was that the two long sides had either 
come into contact, squashing the contents of the grave, or had collapsed under 
the pressure. In either case, the short sides had been pulled out of position by 
the displacement. The fact that the phenomenon is observable in all the graves 
points to some general cause creating pressure from north-east to south-west. 
This was probably the result of earthquake activity in the area.
The finds from the cist graves 18 and 32 were mostly ungüentaría, lamps, jugs, 
handleless black-glaze skyphoi, kylikes, and lidded bowls. On the basis of the 
pottery, the use of the graves covered two main periods, the first in the 4th c. and 
the second in the 3rd or 2nd c. BC.



ΖΩΗ ΜΑΛΑΚΑΣΙΩΤΗ Ελληνιστική Άλος. Νοτιοανατολικό νεκροταφείο: Ταφικά σύνολα

Η αρχαιολογική έρευνα την τελευταία εικοσαετία στην πόλη της Άλου, που 
βρίσκεται στη θέση Κεφάλωση νοτιοανατολικά της κοινότητας Πλατά
νου Αλμυρού, αποκάλυψε πλούσια στοιχεία για την ιστορία και το ρόλο 

που η πόλη διαδραμάτισε.
Οι πρώτες μαρτυρίες για την Άλο συναντιόνται στον Όμηρο: ... Νϋν αν τους 
δσσοι τό Πελασγικόν Ά ργος εναιον, οι τ ’ Άλον ο ϊτ ' Λλόπην οϊτε Τρηχϊν' ενέ- 
μοντο, οι τ ’ είχον Φθίην ήό' Έλλάόα καλλιγνναικα, Μνρμίόόνες όέ καλεϋντο καί 
'Έλληνες καί Αχαιοί, των αν πεντήκοντα νεών ήν άρχός Άχιλλενς (Ιλ. Β, 681- 
685). Επρόκειτο για έναν οικισμό, το όνομα του οποίου διατηρήθηκε αναλλοίω
το από τα προϊστορικά έως τα ιστορικά χρόνια. Για το ρόλο της ως πόλη πλέον 
στο ιστορικό προσκήνιο της Ελλάδας πληροφορούμαστε από τον Ηρόδοτο (7, 
188) και τον Δημοσθένη (19, 163), ενώ σαφείς πληροφορίες για την ίδρυσή της 
και τη θέση της δίνονται από τον Στράβωνα (9, 5, 8). Είναι αναμφισβήτητο ότι η 
πόλη αυτή εξελίχθηκε και γνώρισε τη μεγαλύτερη ακμή της στα ελληνιστικά 
χρόνια, ενώ οι αρχαιολογικές έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε αυτή από το 
1976 από το Ολλανδικό Αρχαιολογικό Ινστιτούτο Αθηνών, έφεραν στο φως 
τμήματα της εξαίρετης οχύρωσής της, των άνετων δρόμων της και των ευρύχω
ρων οικιών της.
Από τα αποτελέσματα των ανασκαφών φαίνεται ότι η Άλος των ελληνιστικών 
χρόνων υπήρξε μια μικρή πόλη, που ιδρύθηκε πιθανότατα γύρω στο 302 π.Χ. και 
ήκμασε στο α' τέταρτο του 3ου αι. π.Χ. Η θέση της στο νοτιότερο τμήμα της 
Μαγνησίας -  στην πεδιάδα του Αλμυρού -  ήταν στρατηγικής σημασίας. Κατε- 
λάμβανε μία στενή λωρίδα γης και «έφραζε» το δρόμο από τη βορειότερη 
Ελλάδα προς το Νότο. Η οικονομία της, κυρίως γεωργική και κτηνοτροφική, 
υποστηριζόταν και από το δικό της νόμισμα. Ο παλμός της καθημερινής ζωής 
φαίνεται ότι σταμάτησε βίαια, από σεισμό, γύρω στο 265 π.Χ. Μετά την κατα
στροφή λίγοι κάτοικοι συνέχισαν να ζουν, για μικρό ακόμη διάστημα, σε μερι
κές επισκευασμένες οικίες και σε χώρους γύρω από τις κύριες πύλες των τειχών. 
Οι πρώτες πληροφορίες για την ελληνιστική κεραμική της περιοχής προέρχο
νται από τη δημοσίευση των ανασκαφών του Ολλανδικού Αρχαιολογικού Ινστι
τούτου στα τείχη και στις οικίες της πόλης της Άλου (βλ. Reinders, New Halos). 
Η επέκταση της έρευνας, με σωστικές ανασκαφές το 1990-1991 σε χώρους έξω 
από τα οχυρωματικά τείχη προς ΝΑ., αποκάλυψε τμήματα από τα νεκροταφεία 
της πόλης, η θέση των οποίων έξω από την κύρια νοτιοανατολική πύλη των τει
χών ασφαλώς θα σχετιζόταν με κάποια οδική αρτηρία που οδηγούσε από την 
πόλη στην ύπαιθρο χώρα.
Στα νεκροταφεία που αποκαλύφθηκαν αντιπροσωπεύεται αποκλειστικά ο 
απλούστερος τύπος τάφου, ο κιβωτιόσχημος. Οι εξήντα τάφοι που ερευνήθηκαν 
ήταν λαξευμένοι στο φυσικό μαλακό βράχο, μερικές φορές επενδεδυμένοι με 
μεγάλες ασβεστολιθικές πλάκες και καλυμμένοι με όμοιες πλάκες, άλλοτε 
μονολιθικές άλλοτε περισσότερες της μίας. Αυτή η έρευνα απέδωσε ενδιαφέρο
ντα «κλειστά» σύνολα, η τελική δημοσίευση των οποίων θα δώσει σημαντικά 
στοιχεία για την ελληνιστική κεραμική.
Στα κτερίσματα των τάφων διαπιστώνεται η παρουσία ποικίλων διαδεδομένων 
τύπων πήλινων αγγείων, ειδωλίων, χάλκινων αντικειμένων και κοσμημάτων. Τα 
αγγεία, αν και είναι τα τυπικά για τα έθιμα ταφής και κτέρισης των τάφων, 
δίνουν ωστόσο μία αντιπροσωπευτική εικόνα της ελληνιστικής αγγειοπλαστικής
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στην περιοχή. Το κτέρισμα που απαντά συχνότερα στους τάφους, σε όλη τη 
διάρκεια χρήσης των νεκροταφείων, είναι οι λύχνοι, που αποτελούν κοινό 
χαρακτηριστικό δείγμα κεραμικής σε ελληνιστικούς τάφους, και αποδεικνύεται 
χρήσιμο για μια γενική τυπολογική κατάταξη. Συχνά απαντούν τα μονόχρωμα ή 
και μελαμβαφή αγγεία και ακόμη, μυροδοχεία, άωτα σκυφίδια, αρυτήρες, κάν
θαροι, ενώ σποραδικά εμφανίζονται λεκανίδες με κάλυμμα, σταμνοειδείς πυξί
δες και αγγεία με γραπτή διακόσμηση, όπως του τύπου «Δυτικής κλιτύος».
Η μέτρια όπτηση, που καθιστά τον πηλό μαλακό και κάπως εύθρυπτο, η ποικι- 
λομορφία των επιχρισμάτων και το ανομοιόμορφο γάνωμα, ενίοτε εξίτηλο, 
οφείλονται στην ατελή όπτηση. Κάποια προσπάθεια μίμησης αττικών προϊό
ντων, χωρίς όμως την τεχνική αρτιότητα και την επιμελημένη απόδοση της δια- 
κόσμησης των αντίστοιχων αττικών παραδειγμάτων, συνηγορεί για την ύπαρξη 
τοπικού εργαστηρίου. Στο χοίρο του νοτιοανατολικού νεκροταφείου της Άλου 
ανήκουν τα ταφικά σύνολα των τριών κιβωτιόσχημων τάφων που εξετάζονται,

Τάφος 29 (ανασκαφικός τομέας Κόμβου 2 - Κανάλι 1)

Έξω από τον τάφο 29 με τη διπλή σύγχρονη ταφή ενός άνδρα και μιας γυναί
κας (ηλικίας 25-35 ετιόν), που ήταν λαξευμένος σε στρώμα μαλακού ασβεστόλι
θου με τοιχώματα επενδεδυμένα με ασβεστολιθικές πλάκες, βρέθηκαν στη 
νοτιοδυτική γωνία των δύο καλυπτήριων πλακών μία χάλκινη σπάτουλα (ΒΕ 
9917) που παραλληλίζεται με μία από τη νεκρόπολη του Κεραμεικού (βλ. Β. 
5οΗ10Γ0-νΐ6τηώ8υ1, Επεώη^-ΝυΙίΓοροΙυ, ΛΜ  81 (1966), ο. 157, πίν. 56.4) και 
μία χάλκινη κυλινδρική πυξίδα με κάλυμμα (ΒΕ 9382) που περιείχε κομμάτια 
κερήθρας -  παρόμοια βρέθηκε στην Πέλλα και χρονολογείται στις αρχές του 
3ου αι. π.Χ. (βλ. Λιλιμπάκη-Ακαμάτη 1994, ο. 133, αριθ. 35, πίν. 5).

ι
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Βρέθηκε ακόμη ο κάνθαρος BE 9354 (Εικ. 1) με τα λεπτά τοιχώματα και το 
βαθΰ ημισφαιρικό σώμα, το οποίο στηρίζεται σε βαθμιδωτή βάση, με ταινιωτές 
λαβές και πλαστική διακόσμηση φύλλου κισσού στο πάνω μέρος τους, διακό- 
σμηση άγνωστη πριν από τον 4ο αι. π.Χ., που βρίσκει το ακριβές παράλληλό 
του σε κάνθαρο που προέρχεται από την ανασκαφή του δωματίου 4 ενός ιερού 
στην Άλο (βλ. Reinders, New Halos, σ. 267, 54, 14 και σ. 308, πίν. 117). Ως προς 
το σχήμα ο κάνθαρος παραπέμπει στην αθηναϊκή Αγορά (Agora XII, σ. 285, 
αριθ. 690, πίν. 28), ενώ ένα ακόμη παράλληλο παράδειγμα χρονολογείται από 
τη St. Miller (βλ. St. Miller, Menon’s Cistern, Hesperia 43 (1974), σ. 230, αριθ. 
15, πίν. 30, 48) στα τέλη του 4ου-αρχές 3ου αι. π.Χ.
Στο εσωτερικό του τάφου βρέθηκαν:
Ο μονόμυξος λύχνος BE 9297 (Εικ. 2) με το κλειστό καμπύλο περίγραμμα που 
συνεχίζει με στενό περιχείλωμα και λεπτό κορδόνι γύρω από τη μικρή οπή πλή
ρωσης, ο οποίος ανήκει στον τύπο RSL 4 του Κεραμεικού (βλ. Kerameikos XI, πίν. 
22-23, σ. 26-30), αλλά μορφολογικά σχετίζεται με το λύχνο BE 8573 της ομάδας 
ΦΕ2 των Φερών, που με σχετική βεβαιότητα τοποθετείται χρονικά στο α μισό του 
2ου αι. π.Χ. (βλ. Δουλγέρη-Ιντζεσίλογλου 1994α, σ. 371, BE 8573, πίν. σ. 277).
Ο μελαμβαφής δίωτος σκύφος BE 9301 (τύπου bolsal) (Εικ. 3) με το χαμηλό 
σώμα, τις πεταλόσχημες λαβές, τα σχεδόν κάθετα τοιχώματα και το φαρδύ
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χαμηλό πόδι, που καταλήγει σε δακτυλιόσχημη βάση, έχει στον πυθμένα του 
εμπίεστη διακόσμηση από σύστημα τεσσάρων ανθεμίων μέσα σε κύκλο από 
πυκνές ακτινωτές γραμμές (rouletting) (βλ. Thompson 1934, σ. 337, Β15, εικ. 
18). Αποτελεί κοινό αγγείο για την κτέριση κατά την εποχή αυτή του τέλους του 
4ου και των αρχών του 3ου αι. π.Χ. και συγκρίνεται και με πρωιμότερα παρα
δείγματα από την αθηναϊκή Αγορά που χρονολογούνται στον πρώιμο 4ο αι. π.Χ. 
(βλ. Agora XII, σ. 107-108, αριθ. 556-558, πίν. 24, 53, εικ. 622).
Τέλος, το χάλκινο νόμισμα ΒΕ 9976 των Ιστιαίων (396-338 π.Χ.) με εμπροσθότυ- 
πο Νύμφη και οπισθότυπο Ταύρο (SNG Cop. Aetolia-Euboea, πίν. 11, εικ. 537) 
δεν αποτελεί ασφαλές χρονολογικό στοιχείο, επειδή δεν γνωρίζουμε τη διάρ
κεια κυκλοφορίας του. Το σύνολο των ευρημάτων του τάφου, και ιδιαίτερα των 
αγγείων, συνηγορούν για τη χρήση του τάφου στη στροφή προς τον 3ο αι. π.Χ.

Τάφος 4 (ανασκαφικός τομέας αγρού Χρ. Μακανίκα)

Κιβωτιόσχημος, λαξευμένος στο μαλακό ασβεστόλιθο, με τις μακρές πλευρές 
του επενδεδυμένες με δύο ασβεστολιθικές πλάκες. Περιείχε ταφή γυναίκας, 
ηλικίας 25-28 ετών, που ήταν κτερισμένη με δύο μονόμυξους λύχνους, ένα 
μυροδοχείο και έναν κάνθαρο.
Ο μονόμυξος λύχνος ΒΕ 6298 (Εικ. 5β) είναι ο γνωστός τύπος ΗΤ23Α από την 
αθηναϊκή Αγορά (βλ. Agora IV, σ. 56, τύπος 23Α, πίν. 7, 36), έως το α' τέταρτο 
του 4ου αι. π.Χ., και αντιστοιχεί στον τύπο KSL1 του Κεραμεικού (βλ. Kerameikos 
XI, σ. 18, πίν. 8, 9).
Ο μονόμυξος λύχνος ΒΕ 6300 (Εικ. 5α) χωρίς ωτίο ανήκει στον τύπο ΗΤ25Β της 
Αγοράς (βλ. Agora IV, σ. 72-73, τύπος 25Β, αριθ. 307-308, πίν. 10, 38) και στην 
ομάδα ΠΛ4 από την Πέλλα (βλ. Δρούγου 1992, αριθ. 65, εικ. 5, πίν. 16), αρχές 
3ου αι, π.Χ., και παραλληλίζεται και με το λύχνο ΒΕ 8608 των Φερών (βλ. 
Δουλγέρη-Ιντζεσίλογλου 1994α, σ. 384, πίν. 274α και 282α), α ' μισό 3ου αι. π.Χ. 
Το μυροδοχείο ΒΕ 6297 (Εικ. 4) με το βραχύ διογκωμένο σώμα, τα λεπτά τοι
χώματα και το χαμηλό πόδι, διακοσμημένο με γραπτές βαθυκόκκινες και υπό
λευκες ταινίες, εμφανίζει στοιχεία πρωιμότητας ως προς το σχήμα· ο τρόπος 
αυτός της διακόσμησης εμφανίζεται στη μετάβαση από τον 4ο στον 3ο αι. π.Χ. 
Το μυροδοχείο της Άλου παραλληλίζεται με μυροδοχεία από τον Κεραμεικό 
(πρβλ. Kerameikos IX, σ. 159, 360, 1, πίν. 68, 1) στα τέλη του 4ου αι. π.Χ. και την 
Πέλλα (πρβλ. Λιλιμπάκη-Ακαμάτη 1994, σ. 241-244, αριθ. 22, σχέδ. 19, πίν. 46) 
στα πρώτα χρόνια του 3ου αι. π.Χ. Η ανεύρεσή του στον τάφο αυτό είναι καθορι
στική για τη χρονολόγησή του στα μεταβατικά χρόνια από τον 4ο στον 3ο αι. π.Χ.

5
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Στα ίδια χρονικά πλαίσια εντάσσεται και ο κάνθαρος ΒΕ 6299 (Εικ. 7) με το 
ανομοιόμορφο καστανέρυθρο εξίτηλο επίχρισμα, που παραλληλίζεται με τον 
κάνθαρο ΒΕ 9206 από τον τάφο 22 του νεκροταφείου της Άλου. Ο κάνθαρος 
ΒΕ 9206 (Εικ. 6) βρέθηκε μαζί με το λύχνο ΒΕ 9210 (Εικ. 5γ) που ανήκει στον 
τύπο ΗΤ25Α-Β της αθηναϊκής Αγοράς, ο οποίος χρονολογείται στο β' τέταρτο 
του 4ου-α" τέταρτο του 3ου αι. π.Χ.

Τάφος 7 (ανασκαφικός τομέας αγρού Χρ. Μακανίκα)

Ο τάφος ανήκε στον ίδιο τύπο με τους προηγούμενους, αλλά τα κάθετα τοιχώ- 
ματά του ήταν επιχρισμένα με κονίαμα. Από το εσωτερικό του συλλέχθηκαν ο 
μελαμβαφής μονόμυξος λύχνος ΒΕ 6306 με το χαμηλό σώμα, το καμπύλο περί
γραμμα και το στενό περιχείλωμα που κλίνει προς τη σχετικά μεγάλη οπή 
πλήριοσης· παραλληλίζεται με το λύχνο ΒΕ 6298 της Άλου και σχετίζεται μορ- 
φολογικά με τον τύπο ΗΤ23Α της αθηναϊκής Αγοράς και τον τύπο Κ δ ίΐ του 
Κεραμεικού (μέσα 5ου-αρχές 4ου αι. π.Χ.). Παραλληλίζεται ακόμη με τους 
λύχνους του τύπου ΦΕ1 των Φερών, που χρονολογούνται και χρησιμοποιούνται 
κυρίως στον 3ο έως και το α' μισό του 2ου αι. π.Χ. (βλ. Δουλγέρη-Ιντζεσίλογλου 
1994α," σ. 368, ΒΕ 8579, πίν. 276β, 284α-β).
Η ερυθρόμορφη λεκανίδα ΒΕ 6305 (Εικ. 8) το κάλυμμα της οποίας διακοσμείται 
με παράσταση γυναικωνίτη και ζώνη με το μοτίβο των ωών, ενώ το σώμα με 
ζώνη ανθεμίων, σχετίζεται ως προς το σχήμα με άλλη από την Πέλλα (βλ. Β. 
Μισαηλίδου-Δεσποτίδου, Ακρόπολη αρχαίας Πέλλας, ΕλλΚερ Μακεδονίας, σ. 
1Θ8, ΑΚ 89/8), αρχές 3ου αι. π.Χ., ενώ τα διακοσμητικά στοιχεία της παραλληλί
ζονται με της λεκανίδας από τη νεκρόπολη του Κεραμεικού (βλ. Β. δούΙόιΊ)- 
νίετηυίΒυΙ, Επόαηο8-Νυ1σΌρο1υ, ΑΜ  81 (1966), 138.4, πίν. 48, 2), α μισό 4ου αι. 
π.Χ., και της λεκανίδας από την Όλυνθο, γύρω στο 370 π.Χ. (βλ. ΟΙγηώιΐΞ XIII, 
πίν. 80, 56Α και πίν. 87, 64). Πρόκειται για προϊόν εισαγωγής, του οποίου η ιδι
αίτερη αξία για τον κάτοχο δηλώνεται από τους μολύβδινους συνδέσμους επανα-

6 7
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συγκόλλησης του καλύμματος, για να ξαναχρησιμοποιηθεί, επειδή είχε σπάσει.
Η σταμνοειδής πυξίδα ΒΕ 6304 (Εικ. 9) με το ογκώδες, σχεδόν σφαιρικό σώμα 
διακοσμείται με σύστημα στενών ζωνών που ορίζονταν με τέσσερις εγχάρακτες 
γραμμές. Ανάμεσά τους δεν διακρίνεται το χρώμα. Το σφαιρικό σώμα με την 
έντονη καμπύλη στον ώμο, για τη στήριξη του καλύμματος, αποτελεί στοιχείο 
πρωιμότητας, η απλή όμως γραμμική διακόσμηση απαντά μετά τα μέσα του 4ου 
αι, π.Χ. και εξελίσσεται στον 3ο αι. π.Χ.

5
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Στα νεκροταφεία της Άλου βρέθηκαν και άλλα δείγματα σταμνοειδοόν πυξίδων 
με πόδι, που ανήκουν στον τύπο των αγγείων Ε^άτα. Η σταμνοειδής πυξίδα ΒΕ 
9244 (Εικ. 10) σχετίζεται με τη ΒΕ 6304 ως προς το σχήμα του καλύμματος και 
το σφαιρικό σχήμα του σοφιατος.
Η σταμνοειδής πυξίδα ΒΕ 6278 (Εικ. 11 και XII) με το ραδινό σιόμα και την 
εξίτηλη διακόσμηση με γραπτές ταινίες ερυθρού και γαλάζιου χροόματος σε 
υπόλευκο φόντο, αποτελεί ένα ακόμη παράδειγμα αυτού του τύπου αγγείου. 
Ωστόσο, η ποιοτική υποβάθμιση (εύθρυπτος πηλός, εξίτηλο επίχρισμα), πράγμα 
που παρατηρείται γενικότερα στα αγγεία της Άλου, είναι στοιχείο που συνηγο
ρεί στην υπόθεση ότι πρόκειται για προσπάθεια μίμησης κεραμικών προϊόντων 
άλλων περιοχοόν. Η συνύπαρξη των κεραμικών κτερισμάτων του τάφου με το 
αδιακόσμητο χάλκινο κάτοπτρο ΒΕ 6307, που σχετίζεται με άλλο από την 
Πέλλα και όχι μόνον, οδηγεί σε μία χρονολόγηση του συνόλου αυτού του τάφου 
στα τέλη του 4ου ή στις αρχές του 3ου αι. π.Χ.
Τα δείγματα κεραμικής από τα «κλειστά» σύνολα των τάφων της Άλου που εξε
τάστηκαν εδώ, παρά την υπάρχουσα ποικιλία, είναι γνωστά σχήματα, των οποί
ων τα κατασκευαστικά στοιχεία εκφράζονται με κάποια υποβάθμιση και ενι
σχύουν την υπόθεση για τη λειτουργία τοπικού εργαστηρίου, η ακμή του οποίου 
εντοπίζεται στις αρχές του 3ου αι. π.Χ. Είναι ακόμη σημαντικό ότι γενικά το 
κεραμικό αυτό υλικό, που προέρχεται από τα νεκροταφεία της Άλου, επέτρεψε 
την ακριβέστερη χρονολόγηση ενός σημαντικού αριθμού σχημάτων της κοινής 
ελληνιστικής κεραμικής.
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ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ

Εικ. 1. Μελαμβαφής κάνθαρος. Ύψ. 0,124 μ. Τέλη 4ου-αρχές 3ου αι, π.Χ. (Άλος, 
ΒΕ 9354).
Εικ. 2. Άβαφος μονόμυξος λύχνος. Μήκ. 0,072, ύψ. 0,026 μ. Τέλη 4ου-α' τέταρτο 
3ου αι. π.Χ. (Άλος, ΒΕ 9297).
Εικ. 3. Μελαμβαφής δίωτος σκύφος τύπου boisai με εμπίεστη διακόσμηση στο 
κέντρο του πυθμένα. Ύψ. 0,059 μ. Αρχές 3ου αι. π.Χ. (Άλος, ΒΕ 9301).
Εικ. 4. Ατρακτόσχημο μυροδοχείο με φαιό επίχρισμα και διακόσμηση από γρα
πτές ταινίες (τύπου Β). Ύψ. 0,103 μ. Αρχές 3ου αι. π.Χ. (Άλος, ΒΕ 6297).
Εικ. 5α. Μελαμβαφής μονόμυξος λύχνος. Μήκ. 0,09, ύψ. 0,036 μ. Τέλη 4ου-α' 
τέταρτο 3ου αι. π.Χ. (Άλος, ΒΕ 6300).
Εικ. 5β. Μονόμυξος λύχνος με καστανόμαυρο γάνωμα. Μήκ. 0,076, ύψ. 0,025 μ. 
Α ' τέταρτο 3ου αι. π.Χ. (Άλος, ΒΕ 6298).
Εικ. 5γ. Μελαμβαφής μονόμυξος λύχνος. Ύψ. 0,028 μ. (Άλος, ΒΕ 9210).
Εικ. 6. Κάνθαρος με καστανέρυθρο γάνωμα. Ύψ. 0,085 μ. (Άλος, ΒΕ 9206).

π
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Εικ. 7. Κάνθαρος με καστανέρυθρο γάνωμα. Ύψ. 0,085 μ. Αρχές 3ου αι. π.Χ. (Άλος, 
ΒΕ 6299).
Εικ. 8. Ερυθρόμορφη λεκανίδα με κάλυμμα. Ύψ. 0,143 μ. Τέλη 4ου αι. π.Χ. (Άλος, 
ΒΕ 6305).
Εικ. 9. Σταμνοειδής πυξίδα με πορτοκαλέρυθρο επίχρισμα και ίχνη ταινιωτής 
διακόσμησης. Ύψ. 0,155 μ. Τέλη 4ου-αρχές 3ου αι. π.Χ. (Άλος, ΒΕ 6304).
Εικ. 10. Τάφος 17. Σταμνοειδής πυξίδα με πορτοκαλέρυθρο επίχρισμα. Ύψ. 
0,24 μ. Τέλη 4ου-αρχές 3ου αι. π.Χ. (Άλος, ΒΕ 9244).
Εικ. 11 και XII. Τάφος 1. Σταμνοειδής πυξίδα με έγχρωμη γραπτή διακόσμηση 
σε λευκό φόντο. Ύψ. 0,168 μ. Αρχές 3ου αι. π.Χ. (Άλος, ΒΕ 6278).

SUMMARY

Hellenistic Halos. South-East Cemetery: Grave Groups

The archaeological investigation of the Hellenistic city of Halos over the last 
twenty years has brought some interesting evidence to light. The results of the 
excavations suggest that Halos was founded in the last quarter of the 4th c. BC 
and flourished during the first half of the 3rd c. BC.
Recent rescue excavations in the cemetery of Halos have revealed sixty graves, 
some cist-grave and some cut into a layer of soft limestone.
These sealed groups provide evidence for Hellenistic pottery and burial customs. 
Of the grave groups published here, the vases from grave 29 -  a black-glaze 
kantharos, BE 9354, a lamp with a single nozzle, BE 9297, a black-glaze two- 
handled skyphos, BE 9301 -  and a bronze coin struck by the Histiaians, BE 9976, 
date the grave to the turn of the 3rd c. BC.
The vases from grave 4 (in the Chr. Makanikas plot) -  a lamp with a single 
nozzle, BE 6298, a lamp of Agora type with a single nozzle, BE 6300, an 
unguentarium with swelling body decorated with painted dark red and whitish 
bands, BE 6297, and a kantharos, BE 6299 -  accompanied a female burial and 
point to the turn of the 4th to the 3rd c. BC as the date for the use of the grave. 
The offerings retrieved from grave 7 (in the Chr. Makanikas plot) -  a black-glaze 
lamp with a single nozzle, BE 6306, a red-figure lekanis with cover, BE 6305, 
which has a lid decorated with a boudoir scene, and a pyxis in the shape of a 
pitcher, BE 6304 -  suggest a date for this grave in the late 4th or early 3rd c. BC. 
The offerings from these graves include widely disseminated pottery types along- 
side local products and imitations.





Σ. ΚΑΡΑΠΑΝΟΥ - ΣΤ. ΚΑΤΑΚΟΥΤΑ Ταφικά αγγεία με ειηθέτους πλαστικούς κίονες 
από τη Βορειοδυτική Θεσσαλία*

Η θεσσαλική τετραρχία της Εστιαιώτιδος απλωνόταν στην έκταση που κατα
λαμβάνει σήμερα ο νομός Τρικάλων, με εξαίρεση το δυτικό ορεινό τμήμα 
του. Ονομαστές πόλεις της ήταν η Τρίκκη με τό άρχαίότατον καί έπίφανέ- 

στατον, κατά τον Στράβοτνα, 'Ασκληταεϊον της, η Φαϋττός (σημ. Ζάρκο), η Φαρ- 
καδών (σημ. Κλοκοτός), το Αιγίνιον (σημ. Καλαμπάκα), το Πελινναίον (σημ. 
Πετρόπορο) και οι Γόμφοι που ήκμασαν στα χρόνια της μακεδονικής κυριαρχίας1. 
Παρά τις πληροφορίες που αντλούμε από τις γραπτές πηγές για το ρόλο που 
διαδραμάτισαν οι πόλεις αυτές στην ιστορία της Θεσσαλίας, η έλλειψη συστη
ματικών ανασκαφών δεν μας επιτρέπει να αποκαταστήσουμε την εικόνα της 
ζωής σε αυτές. Στα Τρίκαλα, μόνον, έχουν αποκαλυφθεί σε απαλλοτριωμένα 
όμορα οικόπεδα λείψανα ενός ελληνιστικού στωικου κτιρίου, ενός δημόσιου 
κτιρίου με ψηφιδωτά δάπεδα και ενός λουτρού ρωμαϊκών χρόνων2. Τα τελευ
ταία πέντε χρόνια, δημόσια έργα στάθηκαν η αφορμή να διενεργηθούν σωστι
κές ανασκαφές με τις οποίες αποκαλύφθηκαν τάφοι της κλασικής-ελληνιστικής 
περιόδου στον αρχαιολογικό χοόρο Πετροπόρου και τάφοι της Προόιμης Εποχής 
του Σιδήρου και των κλασικιόν χρόνιον στον αρχαιολογικό χιόρο Ζάρκου.
Η ελληνιστική κεραμική από την περιοχή αντιπροσωπεύεται αποκλειστικά από 
ταφικά ευρήματα (Εικ. 1) και όχι από οικιστικά σύνολα. Ωστόσο, η γενική της 
εικόνα είναι ανάλογη με αυτή των υπόλοιπων περιοχιόν του ελλαδικού χώρου. 
Εξαίρεση αποτελούν δύο αγγεία, ο κάλαθος ΤΡ/Α 278 από τον αρχαιολογικό 
χώρο της Πηνειάδας και η τεφροδόχος κάλπη ΤΡ/Α 268 από την πόλη της 
Καλαμπάκας, τα οποία παρουσιάζονται εδώ ως συμβολή στη μελέτη των ιδιαι
τεροτήτων της κεραμικής παραγωγής της περιοχής στα ελληνιστικά χρόνια.

ΤΡ/Α 278. Κάλαθος (Εικ. 2 και XIII)
Προέλευση: Αρχαιολογικός χοίρος Πηνειάδας, τάφος 31.
Στα όρια των νομών Αάρισας-Τρικάλων, το όρος Τίτανος από νότια και τα 
βουνά του Ζάρκου από βόρεια δημιουργούν ένα πέρασμα, στο μέσον του οποί-

/
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ου κυλάει ο Πηνειός ποταμός καχευθυνόμενος προς την πεδιάδα της Λάρισας. 
Τα εκτεταμένα αρχαία λείψανα στη νότια πλευρά του περάσματος είναι ταυτι
σμένα από παλιά με τον Άτραγαλ τη δυτικότερη πόλη της Πελασγιώτιδος, στα 
σύνορα με την Εστιαιώτιδα. Οι εργασίες για την κατασκευή της Νέας Εθνικής 
οδού Λάρισας - Τρικάλων στη βόρεια πλευρά του περάσματος στάθηκαν η 
αφορμή για την ανασκαφή τμήματος ενός νεκροταφείου της ελληνιστικής- 
ρωμαϊκής περιόδου.
Ανασκάφθηκαν συνολικά 36 τάφοι, από τους οποίους 12 ακτέριστοι, 9 των 
ελληνιστικών και 15 των υστερορωμαϊκών χρόνων4. Επίσης βρέθηκε αριθμός 
ανακομιδών, οι περισσότερες από τις οποίες χρονολογούνται στα υστερορω- 
μαϊκά χρόνια. Οι τάφοι ήταν διαφόρων τύπων: πήλινες λάρνακες, κιβωτιόσχη
μοι κτιστοί ή με επενδεδυμένα τοιχώματα από ασβεστολιθικές πλάκες, λακκο- 
ειδείς, ελεύθερες ταφές, ένας καλυβίτης και δύο καύσεις σε τεφροδόχα αγγεία. 
Ο τάφος 31 ήταν πήλινη λάρνακα με κάλυψη από πλακαρούς αργούς τεφρο- 
πράσινους λίθους. Είχε διαστάσεις 2,10x0,78, βάθος 0,60 μ. και προσανατολι
σμό ΒΔ.-ΝΑ. Ο νεκρός είχε τοποθετηθεί σε ύπτια στάση με το κρανίο προς ΒΔ. 
Ο τάφος, συγκριτικά με τους υπόλοιπους της ίδιας περιόδου, περιείχε τα περισ
σότερα κτερίσματα (Εικ. 3).
Ο κάλαθος ΤΡ/Α 278 ήταν τοποθετημένος στη νοτιοανατολική γωνία του τάφουλ 
Βρέθηκε ακέραιος με μικρής έκτασης αποκρούσεις στο χείλος και τον περίγυρο, 
τα οποία συμπληρώθηκαν. Η εξωτερική επιφάνεια του σώματός του κατά το 
ήμισυ έχει απολεπιστεί, με αποτέλεσμα να καταστραφεί, σχεδόν ολοσχερώς, η 
διακόσμηση στο τμήμα αυτό. Πηλός πορτοκαλέρυθρος (5YR 5/6 yellowish red) 
με προσμείξεις. Ύψ. 0,21, διάμ. χείλους 0,30, διάμ. βάσης 0,15 μ.
Το σώμα του αγγείου είναι ευρύ, κυλινδρικό, με τοιχώματα που αποκλίνουν 
ελαφρά και ημισφαιρικό πυθμένα. Περίγυρος, πλ. 0,02 και πάχ. 0,013 μ., δια
κρίνει το τοίχωμα από τον πυθμένα. Η βάση του είναι δακτυλιόσχημη και το 
χείλος του πλατύ, λοξότμητο, ελαφρώς κοίλο6.

2
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Το αγγείο, εσωτερικά και εξωτερικά, φέρει λευκό επίχρισμα, κατά τόπους απο
λεπισμένο. Το επίχρισμα αποτελεί το βάθος πάνω στο οποίο, στην εξωτερική 
επιφάνεια του σώματος, απλοόνεται η μεικτή διακόσμηση. Κυριαρχεί η εγχάρα
κτη βλαστόσπειρα με φύλλα και κοκκιδωτούς καρπούς κισσού, ένα από τα 
πλέον χαρακτηριστικά και διαδεδομένα θέματα της κατηγορίας «Δυτικής κλι- 
τύος», που καταλαμβάνει όλο το ύψος από το χείλος έως τον περίγυρο. Τα 
φύλλα και οι καρποί εναλλάσσονται αντίρροπα. Περίπου στο μέσον του σιόμα- 
τος αποδίδεται με επίθετο χροόμα μελαμβαφής πλοχμός από τον οποίο κρέμο
νται ερυθροβαφείς ταινίες, δεμένες σε φιόγκο. Κάτω ακριβώς από το χείλος 
υπάρχει σειρά σταυρών σε μαύρο χρώμα με κοκκινωπή στιγμή στο σημείο ένω
σης των κεραιών του, από τους οποίους δεν σώζονται παρά ελάχιστα ίχνη. 
Παραπληροοματικό επίσης κόσμημα πρέπει να υπήρχε και κάτω από τον πλοχ
μό, όμως η κατάσταση διατήρησής του δεν μας επιτρέπει να το ανιχνεύσουμε.
Τη διακόσμηση του αγγείου συμπληρώνουν τέσσερις επίθετοι πλαστικοί κίονες, 
κατασκευασμένοι από τον ίδιο πηλό. Οι κίονες τοποθετήθηκαν στο αγγείο μετά 
την ολοκλήρωση της μεικτής διακόσμησης, σε απόσταση 0,15 έως 0,17 μ. μεταξύ 
τους, χωρίζοντας την επιφάνεια του σιόματος σε τέσσερις μετόπες. Οι κίονες 
στηρίζονται σε χαμηλή τετράπλευρη βάση, η οποία πατά πάνω στον περίγυρο, 
και καταλήγουν ακριβώς κάτω από το χείλος, χωρίς ιδιαίτερη διαμόρφωση κιο- 
νοκράνου, που υποδηλιόνεται απλώς με ένα «φούσκωμα» του πηλού στο σημείο 
αυτό. Αντίθετα, γίνεται προσπάθεια απόδοσης των ραβδώσεων των κιόνων, 
που με βάση την τυπολογία τους μπορούν να χαρακτηριστούν ιωνικοί. Σε αυτό 
συνηγορεί και η ύπαρξη της βάσης.
Όστρακα αγγείου, ίδιου ίσως ή παρόμοιου σχήματος με τον κάλαθο, τα οποία 
βρέθηκαν στην ανακομιδή του τάφου 157 φέρουν υπολείμματα υπόλευκου επι
χρίσματος και εγχάρακτη διακόσμηση κυματοειδούς γραμμής και στυλιζαρι- 
σμένων φύλλων σε στέλεχος8 (Εικ. 4). Σε ένα από αυτά, σιόζεται τμήμα του χεί
λους με κυματοειδή πλαστική απόληξη και το πάνω μέρος επίθετου πλαστικού 
κίονα, με κιονόκρανο ιωνικού ρυθμού, απλουστευμένης μορφής (Εικ. 4α).
Ο κάλαθος ΤΡ/Α 278, μοναδικός ως προς το σχήμα του, έχει καθαρά ταφικό 
χαρακτήρα. Το λευκό επίχρισμα, καθώς και η επιλογή εγχάρακτων και γρα- 
πτοόν κοσμημάτων -  συνδυασμός φυτικού μοτίβου και ταινιών -  με σημασιολο- 
γικό περιεχόμενο, καθιστούν την ερμηνεία του αδιαμφισβήτητη και μας παρα
πέμπουν στις υδρίες Η^άγη. με λευκό βάθος και στη ζωγραφική διακόσμηση 
τάφων από τη Μακεδονία4. Τέλος, η παρουσία τιυν κιόνων τον παραλληλίζει με 
το μόνο ανάλογο παράδειγμα που υπάρχει, την τεφροδόχο κάλπη ΤΡ/Α 268 
από την Καλαμπάκα.
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Η χρονόγηση του καλάθου βασίζεται αποκλειστικά στα συνευρήματά του. Τα 
άωτα σκυφίδια και κατά κύριο λόγο τα δεκαεννέα ατρακτόσχημα μυροδοχεία 
τοποθετούν τον κάλαθο και γενικά την ταφή στο β' μισό του 2ου αι. π.Χ.10 (Εικ. 
5). Χάλκινο νόμισμα του Κοινού των Θεσσαλών (κεφαλή δαφνοστεφανιυμένου 
Απόλλωνος - Αθηνά Ιτωνία), που βρέθηκε στο στόμα του νεκρού, μόνον ως 
χρονολογικό όριο post quem μπορεί να εκληφθεί11.

ΤΡ/Α 268. Τεφροδόχος κάλπη (Εικ. 6 και XV)
Προέλευση: Κιβωτιόσχημος τάφος οικοπέδου Απ. Φλιώρα, Καλαμπάκα12. 
Μορφολογικά το αγγείο, συνολ. ύψ. 0,529 μ., μοιάζει με ιδιαίτερα μεγάλου 
μεγέθους πυξίδα τύπου Α13. Διαφοροποιείται κυρίως ως προς το χαμηλό κυλιν
δρικό σώμα του καλύμματος της, που καλύπτει μόνον το χείλος του αγγείου, το 
οποίο διακρίνεται από το υπόλοιπο σώμα με έναν επιπλέον περίγυρο. Ιδιαίτερη 
ομοιότητα παρουσιάζει η κάλπη με την «πυξίδα» BE 1975/103 από το λαξευτό, 
καμαροσκεπαστο τάφο III στον Αόγγο της Έδεσσας, που θα μπορούσε να θεο> 
ρηθεί μικρογραφία της14.
Πηλός πορτοκαλερυθρος (2.5 YR 6/8 light red), σχετικά καθαρός. Περιέχει 
λίγη άμμο και μικρά χαλικάκια. Εξωτερική επιφάνεια σχετικά καλά λειασμενη,

5
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6

πορτοκαλέρυθρη (2.5 YR 5/6 red) και τεφρή (7.5 YR 3/1 very dark gray - 7.5 
YR 2.5/1 black) κατά τόπους (κυρίως στην περιοχή των μετοπιόν του σώματος, 
ανάμεσα στους επίθετους κίονες, και στην κοιλιά του αγγείου), με αρκετά 
ιζήματα. Εσωτερική επιφάνεια πορτοκαλέρυθρη, ομοιόχρωμη.
Σώμα: Ύψ. 0,31, ύψ. βάσης 0,025, ύψ. χείλους 0,04, διάμ. στον πάνω περίγυρο 
0,35, διάμ. βάσης 0,158, διάμ. χείλους 0,293 μ. Σχεδόν ακέραιο. Έχει συμπλη
ρωθεί μικρό τμήμα του πάνω περίγυρου. Μικρές αποκρούσεις στη βάση και στο 
χείλος. Βάση δακτυλιόσχημη, διευρυνόμενη προς την επιφάνεια έδρασης.
Ο ημισφαιρικός πυθμένας του αγγείου φέρει στο κατοπερο τμήμα του μία ορι
ζόντια γραπτή ταινία (πλ. 0,011-0,015 μ.) από ωχροκίτρινο (2.5 Υ 8/2 pale 
yellow) επίθετο χροόμα. Ανάμεσα στον πυθμένα και στο κυλινδρικό σώμα του 
αγγείου, περίγυρος που φέρει στο κάτω τμήμα της περιμετρικής του επιφάνειας 
κυματοειδή πλαστική διακόσμηση.
Στο πάνω τμήμα του σώματος δυο οριζόντιες κυλινδρικές σιγμοειδείς λαβές 
που εφάπτονται σχεδόν στα τοιχώματα του αγγείου. Ένας ακόμη περίγυρος, με 
κυματοειδή πλαστική διακόσμηση, διαχωρίζει το σώμα από το κυλινδρικό χεί
λος. Στη δισκοειδή, ελαφριός λοξότμητη προς το εσωτερικό του αγγείου, απόλη
ξη του χείλους διακρίνεται κατά τόπους λευκό (1 for gley 8/ white) επίχρισμα 
καλυμμένο κατά το μεγαλύτερο μέρος του από ιζήματα.
Στον κύλινδρο του σώματος, στη ζώνη που ορίζεται από τους δύο περιγύρους, 
τέσσερις επίθετοι πλαστικοί κίονες τοποθετημένοι εκατέρωθεν των λαβών 
δημιουργούν μετόπη στις κύριες όψεις του αγγείου. Οι ραβδοοτοί κορμοί τ<υν 
κιόνων εδράζονται σε τετράπλευρες -  με ελαφρώς κοίλες πλευρές -  ψηλές 
βάσεις. Στην πάνω απόληξή τους, στοιχειώδης απόδοση της πρόσθιας όψης των 
κιονοκράνοτν (με επίθετη μάζα πηλού που προσφύεται στον πάνω περίγυρο της 
κάλπης διακόπτοντας την κυματοειδή πλαστική διακόσμησή του), με πλαστικά
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«κομβία» εκατέρωθεν, που αποδίδουν τις έλικες και προσφΰονται στα τοιχώμα- 
τα του αγγείου με κυλινδρικό στέλεχος (προσκεφάλαια).
Στον πάνω περίγυρο, σε ορισμένα κομβία-έλικες και κατά τόπους στον κορμό 
δυο κιόνων, ίχνη λευκοΰ επιχρίσματος.
Κάλυμμα: Ύψ. 0,219, διάμ. χείλους 0,329 μ.
Ελλιπές κατά το μεγαλύτερο τμήμα της απόληξης του κομβίου. Φέρει επίσης 
μικρές αποκρούσεις στο χείλος και στον περίγυρο. Ανάμεσα στο κυλινδρικό 
σώμα και στον κωνικό θόλο, περίγυρος με κυματοειδή πλαστική διακόσμηση. 
Στην επίστεψη του θόλου αμφικωνικό κομβίο με σπασμένη την πάνω, κωνική και 
κοίλη εσωτερικά απόληξή του. Στο επίπεδο χείλος ίχνη λευκού επιχρίσματος.

Στον κιβωτιόσχημο τάφο της Καλαμπάκας εκτός από την κάλπη που περιείχε τα 
καμένα οστά του νεκρού, είχαν τοποθετηθεί ως κτερίσματα και πέντε ατρακτό- 
σχημα μυροδοχεία (ΤΡ/Α 192-196, Εικ. 7), με τεφρό γάνωμα, διακοσμημένα με 
λευκές οριζόντιες ταινίες στην κοιλιά, στον ώμο και στο λαιμό13, και ένα ακόμη 
ατρακτόσχημο μυροδοχείο (ΤΡ/Α 197), ελλιπές κατά το ανώτερο τμήμα του λαι
μού16, με περισσότερο σφαιρικό σώμα που έφερε μελανό, απολεπισμένο κατά 
τόπους γάνωμα. Και τα έξι μυροδοχεία μπορούν να χρονολογηθούν, με βάση 
παράλληλό τους17, στο β' μισό του 2ου αι. π.Χ. Στην ίδια περίοδο χρονολογεί
ται, από τα συνευρήματά του, και ο κάλαθος της Πηνειάδας που αποτελεί και 
το μοναδικό γνωστό από τον ελλαδικό χώρο παράλληλο για την κάλπη, όσον 
αφορά τη διακόσμησή της με επίθετους πλαστικούς κίονες. Τα δύο αγγεία απο
τελούν δημιουργίες τοπικών εργαστηρίων, με αποκλειστικά (με βάση τα έως 
τώρα αρχαιολογικά ευρήματα) ταφική χρήση και με ακτίνα διάδοσης το γεω
γραφικό χώρο της πεδινής βορειοδυτικής Θεσσαλίας.
Οι επίσης ραβδωτοί πλαστικοί κίονες του καλάθου της Πηνειάδας διαφοροποι
ούνται από αυτούς της κάλπης της Καλαμπάκας ως προς τη χαμηλή βάση τους 
και την υποτυπώδη απόδοση των κιονοκράνων. Η χαρακτηριστική για τον ταφι- 
κό προορισμό των δύο αγγείων διακόσμηση με λευκό επίχρισμα δεν εντοπίζε
ται σε ολόκληρη την επιφάνεια της κάλπης, όπως στον κάλαθο. Επιπλέον, αν 
και η παρουσία επίθετου χρώματος μπορεί να διαπιστωθεί με βεβαιότητα μόνο 
στην ταινία που περιτρέχει το κατώτερο τμήμα του πυθμένα της κάλπης, δεν 
είναι βέβαιο ωστόσο εάν η γραπτή διακόσμηση περιοριζόταν σε ορισμένα τμή
ματα του αγγείου ή εάν ενδεχομένως κάλυπτε και μεγαλύτερες επιφάνειές του,
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όπως τις μετόπες που δημιουργούνται στις δυο κύριες όψεις του. Η κυματοειδής 
πλαστική διακόσμηση στους περιγύρους του σώματος και του καλύμματος της 
κάλπης είναι ανάλογη με αυτή των δύο περιγύρων στο σώμα της πυξίδας ΒΕ 
1975/103 από τον Λόγγο της Έδεσσας.

Αναζητώντας παράλληλα για τους κίονες που διακοσμούν τα δύο θεσσαλικά 
αγγεία, τους συναντούμε στο γραπτό διάκοσμο ενός άλλου τύπου ταφικού 
αγγείου, στις υδρίες Ηζότζ. Ιωνικοί κίονες απεικονίζονται στο πάνω τμήμα του 
σώματος, στη ζώνη των λαβών, στην αριθ. 90.9.43 υδρία (220-210 π.Χ.) του 
Μητροπολιτικού Μουσείου της Νέας Υόρκης, με στεφάνια ανάμεσά τους, στην 
αριθ. 10198 από την Αλεξάνδρεια, με στεφάνι και δύο πτηνά18, και στην αριθ. 
2564 μελανόγραφη υδρία του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου, έργο κρητι- 
κού εργαστηρίου. Ο «Λεπτολόγος Ζωγράφος» της υδρίας αποδίδει τους ραβδω
τούς κορμούς των κιόνων πάνω σε ψηλό πόδιο, χτισμένο με το ισόδομο σύστη
μα, σαφή υποδήλωση οικοδομήματος. Εκατέρωθεν του κεντρικού κίονα απεικο
νίζονται πτηνό και σκύλος19. Ο κίονας, ως σύμβολο αλλά και ως απλό διακοσμη- 
τικό στοιχείο, εμφανίζεται επίσης στα ελληνιστικά χρόνια σε πήλινους βωμούς20 
και θυμιατήρια21.
Η δημιουργία του τύπου του ταφικού αγγείου με επίθετη πλαστική διακόσμηση 
κιόνων αποτελεί πιθανώς μίμηση στον πηλό ενός ταφικού οικοδομήματος 
(κυκλικό, περίπτερο, ενδεχομένως ηρώο) ή και κάποιου τύπου λίθινου επιτύμ
βιου βωμού. Η παράδοση της αρχιτεκτονικά διαμορφωμένης πρόσοψης των 
μακεδονικών τάφων ή ακόμη και η ζωγραφική αναπαράσταση αρχιτεκτονημά- 
των στο εσωτερικό ορισμένων από αυτούς22, καθώς και τα ναόσχημα ή άλλης 
μορφής οικοδομήματα-«ηρώα» που σχετίζονται με μακεδονικούς ή κιβωτιόσχη
μους τάφους, απομένει να διερευνηθεί αν την επηρέασαν23. Η ξύλινη, με πήλινα 
κιονόκρανα δωρικού ρυθμού, ορθογώνια κατασκευή για την τοποθέτηση της 
κλίνης του νεκρού, από την πυρά του τάφου Α στο Δερβένι, είχε πιθανώς τη 
μορφή δωρικού μονοπτέρου και θεωρείται επίσης «παράδειγμα συμβολικής 
μίμησης περίπτερου ταφικού ναΐσκου, όπως στη σαρκοφάγο των Ηλιαδών ή 
Θρηνωδών, και κυρίως στη νεκρική αρμάμαξα που μετέφερε τη σορό του Μ. 
Αλεξάνδρου από τη Βαβυλώνα στη Μέμφιδα για την ταφή»24.
Η εσωτερική, ωστόσο, διακόσμηση με εγχάρακτους δωρικούς κίονες των μαρ
μάρινων πλακών των τοιχωμάτων τριών κιβωτιόσχημων τάφων από το ανατολι
κό νεκροταφείο της Λάρισας και με εγχάρακτους, και σε μία περίπτωση έξερ- 
γους ανάγλυφους, ιωνικούς κίονες μιας ομάδας ελληνιστικών τάφων ίδιου 
τύπου από την περιοχή της Μαγνησίας, πιθανώς παρέχει ένα συνδετικό κρίκο
αφετηρία για τις όποιες ερμηνευτικές προσπάθειες.
Οι μαρμάρινες πλάκες των πλευρών του υστεροελληνιστικού τάφου που αποκα
λύφθηκε στην οδό Θεσσαλονίκης 163, στη Λάρισα, διακοσμούνταν στο εσωτε
ρικό τους με ορθογώνιο πλαίσιο από διπλές εγχάρακτες γραμμές, το οποίο στις 
μακρές πλευρές χωριζόταν στο μέσον του από εγχάρακτο δωρικό κίονα. Από 
τάφους με ανάλογη διακόσμηση προέρχονται και οι πλάκες (με δωρικό κίονα 
στο μέσον τους ή με δύο κίονες τοποθετημένους στις άκρες τους), που βρέθη
καν σε β' χρήση σε δύο τάφους των πρώιμων βυζαντινών χρόνων25.
Στη Μαγνησία, τάφοι με εγχάρακτη αναπαράσταση ιωνικών κιονοστοιχιών, οι 
κίονες των οποίων έσωζαν σε ορισμένες περιπτώσεις και χρώμα στα κιονόκρα
νά τους (ερυθρό και βαθύ γαλάζιο), είναι γνωστοί από τον τύμβο των Φερών 
(Εικ. 8), τις Γλαφυρές Βόλου και το νεκροταφείο της αρχαίας πόλης Ορμίνιον 
(Γορίτσα), σε έναν από τους τάφους του οποίου οι κίονες είναι μεικτοί -  δωρι
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κοί και ιωνικοί26. Πρόκειται για οικογενειακούς τάφους, ένα είδος λίθινων 
«σαρκοφάγων» που δέχονταν επάλληλες ταφές. Η διακόσμηση με κίονες, όπως 
αναφέρεται, «προσέδιδον εις την λάρνακαν όψιν ενθυμίζουσαν κάπως ναόν, 
διά να υποδηλώσουν πιθανόν την ιερότητα του τάφου και την αποδιδομένην 
λατρείαν προς τους αφηρωϊσθέντας νεκρούς». Ανάγλυφοι κίονες διακοσμούν, 
επίσης, λίθινες μνημειακές σαρκοφάγους ήδη από τα αρχαϊκά και κλασικά χρό
νια, ενοό η παράδοση επιβιώνει και στις λίθινες σαρκοφάγους των ρωμαϊκών 
χρόνων27.
Ο συνδυασμός επίθετων ανάγλυφων αρχιτεκτονικών στοιχείων (τρίγλυφα και 
μετόπες με έρωτες, επιστύλια, αστράγαλοι και ιωνικά κυμάτια, λεοντοκεφαλές 
και ρόδακες -  όχι όμως κίονες -  σε συνδυασμό με άλλα ανάγλυφα κοσμήματα, 
όπως φύλλα κ.ά.) με πολύχρωμες γραπτές παραστάσεις (εικονιστικές σκηνές), 
σε λευκό βάθος, απαντάται στην κεραμική Θοηΐιιπρο της Σικελίας28. Η κεραμι
κή αυτή περιλαμβάνει συγκεκριμένα σχήματα αγγείων27 που προορίζονταν επί
σης για ταφική χρήση, και η διακόσμησή της αποπνέει την αίσθηση του εξεζη
τημένου και του υπερβολικού.
Ο συνδυασμός των επιμέρους μορφολογικών και διακοσμητικών χαρακτηριστι
κών των δύο θεσσαλικών αγγείων υποδηλώνει μια προτίμηση των κεραμέων 
και των πελατών τους για την υπερβολή και τον εντυπωσιασμό, που επιτυγχάνο
νται με μικρότερο κόστος, με ένα πήλινο αγγείο στη θέση ενδεχομένως ενός 
κτιστού ταφικού οικοδομήματος ή ενός επιτύμβιου βωμού. Η κάλπη περιείχε τα 
υπολείμματα των καμένων οστών του νεκρού, ενώ τα έξι μυροδοχεία-κτερίσμα- 
τα είχαν τοποθετηθεί μαζί με την κάλπη μέσα στον τάφο. Η μορφολογική ομοι
ότητα του αγγείου με μια ιδιαίτερα μεγάλη πυξίδα συνηγορεί υπέρ της άποψης 
της χρήσης των πυξίδων αυτού του μεγέθους ως τεφροδόχα και όχι ως αγγεία 
προσφορών30.
Μετά τη μελέτη της Κοινής, προς την οποία στράφηκε κυρίως η κατεύθυνση της 
έρευνας της ελληνιστικής κεραμικής στην τελευταία δεκαετία, οι προσπάθειες 
για πρωτότυπες δημιουργίες των τοπικών εργαστηρίων των χρόνων αυτών φαί
νονται να αποτελούν ένα νέο, υποσχόμενο πεδίο έρευνας. Η δυναμική μιας 
τέτοιας προσέγγισης, όπου «οι διαφοροποιήσεις, όταν τοποθετηθούν σε γεω
γραφικά πλαίσια και συνδυαστούν με συγκεκριμένα ιστορικά στοιχεία, δημι- 
ουργείται μια διαφορετική εικόνα»31 προβάλλει δελεαστική. Ως συμβολή σε 
αυτή την κατεύθυνση της έρευνας επιλέχθηκε η παρουσίαση, στα πλαίσια του 
παρόντος Λευκώματος, μιας ιδιαίτερης παραγωγής των κεραμικών εργαστη
ρίων της βορειοδυτικής Θεσσαλίας.
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περιοχή της Καλαμπάκας τοποθετείται από τον Stählin, με βάση επιγραφικές μαρτυρίες, η 
αρχαία πόλη Αιγίνιον (Stählin, ό.π. (σημ. 1), σ. 74-75). Στη σύγχρονη πόλη της Καλαμπάκας 
έχουν ανασκαφεί τάφοι της Πρώιμης Εποχής του Σιδήρου και των ελληνιστικών χρόνων. Η 
ακριβής, ωστόσο, θέση του οικισμού στον οποίο ανήκε το νεκροταφείο δεν έχει έως σήμερα 
εντοπιστεί.
13 Για τις πυξίδες χρησιμοποιείται η τυπολογία και η ορολογία που προτάθηκε από τους Στ. Δρού
γου - Γ. Τουράτσογλου (1980, σ. 142-143). Ο τύπος A των μακεδονικών πυξίδων αντιστοιχεί 
στον τύπο I της τυπολογικής ταξινόμησης των ελληνιστικών πυξίδων από τη Z. Kotitsa 
(Hellenistische Tonpyxiden. Untersuchung zweier hellenistischer Typen einer Keramikform, Mainz 
1996, σ. 188-190) και στον τύπο Β της αθηναϊκής Αγοράς (Agora XXIX, 1, σ. 188-190, και 2, πίν. 
90-93).
14 Αν. Χρυσοστόμου, Λόγγος Έδεσσας. Ελληνιστικό νεκροταφείο, ΕλλΚερ Μακεδονίας, σ. 122, 
133.
15 Ύψ. μυροδοχείων 0,187 έως 0,23 μ.
16 Σωζ. ύψ. μυροδοχείου 0,134 μ.
17 Για τα μυροδοχεία ΤΡ/Α 192-196 πρβλ. Δρούγου - Τουράτσογλου 1980, Π 1251, πίν. 10, Π 
1402, πίν. 26· Λιλιμπάκη-Ακαμάτη 1994, αριθ. 17, 41, 43, πίν. 2, αριθ. 79, πίν. 6, αριθ. 157, 162,
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179, 182, πίν. 22, αριθ. 208, πίν. 25. Για το μυροδοχείο ΤΡ/Α 197 πρβλ. Δρούγου - Τουράτσο- 
γλου 1980, Π 1248, πίν. 10· Λιλιμπάκη-Ακαμάτη 1994, αριθ. 309, πίν. 37.
18 Br.F. Cook, A Dated Hadra Vase in the Brooklyn Museum, The Brooklyn Museum Annual X 
(1968-1969), o. 127-128, εικ. 15. L. Guerrini,Vasi di Hadra. Tentativo di sistematione cronoló
gica di una classe cerámica, Studi Miscellanei 8 (1964), πίν. VIII, F, 7. A. Enklaar, Chronologie et 
peintres des hydries de Hadra, BaBesch 60 (1985), o. 136, πίν. 4a-c.
|g H. Ζερβουδάκη, Ραβδωτά αγγεία με έκτυπα εμβλήματα και μελανόγραφες υδρίες Hadra από 
τις συλλογές του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου, ΕλλΚερ Κρήτης, σ. 136, εικ. 38. Από τη 
Δήλο προέρχεται επίσης τμήμα κρατήρα με γραπτή διακόσμηση τύπου Hadra και διπλές κιονω- 
τές λαβές. Πρόκειται, ωστόσο, για διαφορετικού τύπου αγγείο που δεν μπορεί να παραλληλι
στεί με τα αγγεία με επίθετους πλαστικούς κίονες από τη Θεσσαλία (G. Leroux, Lagynos, 
Recherches sur la céramique et l’art ornemental hellénistiques, Paris 1913, σ. 55-56, αριθ. 107).
20 Πρβλ. τους πήλινους βωμίσκους με ιωνικούς κίονες και τους βωμίσκους-ομοιώματα ραβδω
τών κιόνων με επίθετα πλαστικά κομβία στην πάνω απόληξη των ραβδώσεων (D.M. Robinson, 
Excavations at Olynthus, XII, Domestic and Public Architecture, Baltimore/London 1946, σ. 45, 47, 
πίν. 39, αριθ. 1, 2, 3, πίν. 40, αριθ. 1, 2, πίν. 181, αριθ. 2). Πρβλ. επίσης τον πήλινο βωμίσκο 
αριθ. 27 από την Αθήνα, με ανάγλυφους ιωνικούς κίονες στις γωνίες και έρωτες σε βωμό (D. 
Burr-Thompson, Three Centuries of Hellenistic Terracottas, VII. The Early First Century B.C. 
The Cybele Cistern, Hesperia XXXV (1966), σ. 15, 19, αριθ. 27, πίν. 6). Επίσης, τους βωμίσκους 
από την Τροία (D. Burr-Thompson, Troy. The Terracotta Figurines of the Hellenistic Period, 
Supplementary Monograph 3, Princeton 1963, σ. 142, αριθ. 293, 294a, b, πίν. LVII, αριθ. 295, 
πίν. LXIIId, όπου και βιβλιογραφία για ανάλογους βωμίσκους από τη Δήλο και την Ταρσό).
21 Δ.Ι. Λαζαρίδης, Πήλινα ειδώλια Αβδήρων, Αθήνα 1960, σ. 31-35, Β 60, πίν. ΥΊ. Agora XXIX, 1, 
σ. 212, 383, αριθ. 1443, και 2, εικ. 86, πίν. 109.
22 Πρβλ. τη διακόσμηση του θαλάμου του τάφου των Λύσωνος και Καλλικλέους στα Λευκάδια 
(Miller, ό.π., σημ. 9). Για την αρχιτεκτονικά διαμορφωμένη πρόσοψη των μακεδονικών τάφων 
βλ. Β. Gossel, Makedonische Kammergräber, Berlin 1980. S.G. Miller, Makedonian Tombs: The 
Architecture and Architectural Decoration, στο Studies in the History of Art, 10. Macedonia and 
Greece in Late Classical and Early Hellenistic Times, Washington 1982, σ. 152-171.
23 Για «ηρώα», ενίοτε ναόσχημα, σε σχέση με τάφους, πρβλ. το οικοδόμημα της Βεργίνας στο 
οποίο αποδίδεται λειτουργία σχετική με τη λατρεία των νεκρών, το «ναό» που κατασκευάστηκε 
πάνω στον τάφο του Σελεύκου της Συρίας, το ναό μέσα στον οποίο ενταφιάστηκε ο Λυσίμαχος 
και το κυκλικό ταφικό «ηρώο» των μέσων του 3ου αι. π.Χ., στο Αρχοντικό Γιαννιτσών (Θέμελης 
- Τουράτσογλου 1997, σ. 157, όπου και σχετική βιβλιογραφία).
24 Θέμελης - Τουράτσογλου 1997, σ. 153-155, εικ. 41-45, όπου και βιβλιογραφία.
25 Γ. Τουφεξής, Οδός Θεσσαλονίκης 163 (διασταύρωση με την οδό Υψηλάντου) και τάφος στη 
διασταύρωση των οδών 31ης Αυγούστου και Ελλαδίου, ΑΛ 46 (1991), Χρονικά, σ. 221. Επίσης, 
τάφος στην οδό Χρ. Σμύρνης 3,ΑΑ 50 (1995) (υπό εκτύπωση).
2(1 Β. Αδρύμη-Σισμάνη, Τύμβος Φερών,Α4Α XVI (1983), σ. 23-27, σχέδ. 3, εικ. 1. Γ.Χ. Χουρμου- 
ζιάδης, Γλαφυραί, ΑΔ 23 (1968), Χρονικά, σ. 265, σχέδ. 2, πίν. 202β. Τ. Παπαζαφείρη, Ελληνι
στικός κιβωτιόσχημος τάφος Αγριάς, Θεσσαλικά Δ' (1962), σ. 28-34, εικ. 1, 3, 4. Από το ίδιο επί
σης νεκροταφείο προέρχονται και τέσσερις πλάκες στο Μουσείο του Βόλου, που ανήκαν στις 
μακρές πλευρές δύο ακόμη τάφων. Η μία φέρει δύο κίονες σε χαμηλό έξεργο ανάγλυφο, ενώ η 
άλλη τρεις εγχάρακτους. Επίσης, βλ. J. Fedak, Monumental Tombs of the Hellenistic Age: A Study 
of Selected Tombs from the Preclassical to the Early Imperial Era, London 1990, σ. 178, εικ. 273· 
Θέμελης - Τουράτσογλου 1997, σ. 139.
27 Ιωνικοί κίονες διακοσμούν τη σαρκοφάγο από τη Σάμο (6ος αι. π.Χ.), δωρικοί τις δύο σαρκο
φάγους από τον Ακράγαντα (5ος αι. π.Χ.) και ιωνικοί την επονομαζόμενη «των πενθουσών 
γυναικών» από τη Σιδώνα (4ος αι. π.Χ.). Παπαζαφείρη, ό.π., σ. 30 και σημ. 2-3, όπου βιβλιογρα
φικές αναφορές. Για σαρκοφάγους με αρχιτεκτονική διακόσμηση και τη σχέση τους με μνημει
ώδεις τάφους βλ. Fedak, ό.π., σ. 173-181. Για ρωμαϊκές σαρκοφάγους με κίονες βλ. ενδεικτικά 
G. Koch, Sarkophage der römischen Kaiserzeit, Darmstadt 1993, εικ. 17.1-5, 67.1-4, 70.1-4.
28 U. Wintermeyer, Die polychrome Reliefkeramik aus Centuripe, Jdl 90 (1975), σ. 136-241. 
Πρβλ. ιδιαίτερα τις εικ. 13-16, 59-64.
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29 Ένα είδος πυξίδας ή κωδωνόσχημου κρατήρα με ψηλό κάλυμμα και βάση αλλά χωρίς λάβες, 
η λεκανίδα με πώμα και ο γαμικός λέβης.
30 Για το πρόβλημα της χρήσης των μεγάλων πυξίδων ως τεψροδόχα αγγεία και τις αντιρρήσεις 
που εκφράστηκαν βλ. Δροΰγου - Τουράτσογλου 1980, σ. 140-142 και σημ. 85.
31 Στ. Δροΰγου, Ελληνιστική κεραμική. Μέθοδοι και στόχοι, Ανθρωττολογικά 4 (1983), σ. 9.

SU M M A R Y

Funerary Vases with Applied Plastic Columns from North-West Thessaly

The territorial area of the Thessalian tetrarchy of Hestiaiotis corresponded to 
the modern Greek prefecture of Trikala, apart from its mountainous northern 
part. The Hellenistic pottery from the region, in the absence of excavated 
settlement deposits, is represented exclusively by funerary assemblages, the 
general picture of which resembles that from the other parts of the Greek world. 
Two funerary vases however, the kalathos TP/A 278 from the archaeological site 
of Peneias and the cinerary urn TP/A 268 from the town of Kalambaka, attest to 
a distinctive local tradition. Both vases are dated by the other grave offerings to 
the second half of the 2nd c. BC. On the white-ground kalathos, an incised ivy 
garland co-exists with polychrome decoration: a black-glaze guilloche with red- 
glaze bands tied in bows hanging from it. The cinerary urn contained the 
cremated bones of the dead. The typical of a funerary vase white slip cannot be 
traced however, over its entire surface and decoration in applied paint is 
confined to the band encircling the lower part of the bottom.
The decoration of both vases is supplemented by four applied plastic Ionic 
columns. Parallels for the columns applied to the two Thessalian vases are to be 
found in the painted decoration of another type of funerary vase, the Hadra 
hydriae. Engraved colonnades also adorn the inner sides of the marble slabs of a 
group of Hellenistic cist graves from the town of Larisa and the region of 
Magnesia, recalling the marble larnakes with columns. The combination of 
applied architectural elements and polychrome scenes on a white ground is also 
found in the pottery of Centuripe in Sicily, the vase shapes of which were also 
specifically intended for funerary use. The combination of the morphological 
and decorative features of the two Thessalian vases reflects a preference of the 
potters and their clients for exaggeration and ostentation, which were achieved 
at a lower cost by using a clay vase in place of a funerary building or an altar.
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ΜΠΑΜΠΗΣ Γ. ΙΝΤΖΕΣΙΛΟΓΛΟΥ Κεραμική α π ό  το νεκροταφείο της αρχαίας Ό ρθης  
στον Κέδρο Καρδίτσας

Δεν έχουν περάσει περισσότερα από πενήντα χρόνια που ο ακάματος και 
πρωτοπόρος αρχαιολόγος του θεσσαλικοΰ χώρου Δ. Θεοχάρης εντόπισε 
τον αρχαιολογικό χώρο που εκτείνεται από το λόφο του «χελωνόκα- 

στρου» έως την πεδινή έκταση του άλσους του Αγίου Νικολάου, στα όρια των 
κοινοτικών εκτάσεων του Κέδρου και του Λουτρού (κοινότητες που σήμερα 
ανήκουν στο δήμο Μενελαΐδας με έδρα τον Κέδρο), στο όριο της πεδιάδας και 
των ριζών των Αγράφων, στο νοτιοδυτικό τμήμα του νομού Καρδίτσας. 
Πρόκειται για μια αρχαία πόλη στην οποία η αρχαιολογική έρευνα δεν έγινε με 
εντατικό ρυθμό, αλλά ερευνήθηκε στα πλαίσια σωστικών ανασκαφών, τμηματι
κά μόνον και κατά περίπτωση, όπου το απαιτούσαν οι ανάγκες. Στους λόφους 
του «χελωνόκαστρου» έχουν ανασκαφεί δύο δωμάτια της οικίας ενός κεραμέα 
του 4ου αι. π.Χ. Από το τείχος αποκαλύφθηκε η νοτιοανατολική πυλίδα της 
ελληνιστικής πόλης και παρακολουθήσαμε την πορεία του σε μεγάλο μήκος, σε 
ένα τμήμα του τείχους που διασχίζει το εσωτερικό της αρχαιότερης πόλης 
περιορίζοντας την έκτασή της στα ελληνιστικά χρόνια στον πεδινό μόνον τομέα 
της. Εκτός πόλεως σε μικρή απόσταση από τα ανατολικά τείχη ανασκάφηκε 
ένα μικρό ελληνιστικό ιερό με ένα ναό «εν παραστάσι» και πολυμερή σηκό 
όπου βρέθηκαν πολυάριθμα πήλινα ειδώλια και γυναικείες προτομές, που απο
τελούν εικονογραφικούς τύπους που συνήθως αποδίδονται στην Άρτεμη, τη 
Δήμητρα, την Κόρη, αλλά και την Αφροδίτη1.
Στις ετήσιες επιφανειακές έρευνες που ακολουθούν την περίοδο άροσης των 
αγρών βρίσκονται αρκετά αντικείμενα που πλουτίζουν τη γνώση μας για την 
αρχαία πόλη. Ένα από τα παραπάνω ευρήματα ανέγραφε το όνομά της. Πρό
κειται για ένα μικρό κομμάτι λακωνικού στρωτήρα που σώζει τμήμα σφραγί
σματος με τα γράμματα ]ΡΘΙΕΩ[, που εύκολα μπορεί να συμπληρωθεί 
0]ΡΘΙΕΩ[Ν. Η ανεύρεση του παραπάνω σφραγίσματος μέσα στα όρια της 
αρχαίας πόλης του Κέδρου δεν αφήνει περιθώρια αμφιβολιών για το ότι η 
αρχαία αυτή πόλη πρέπει να ταυτιστεί με τη θεσσαλική Όρθη, αναφορές της 
οποίας απαντούν στα αρχαία κείμενα, τις επιγραφές και τα νομίσματα.
Τέλος, το 1986 στον αγρό του κ. Ελευθερίου Παρδάλη ανασκάφηκε ένα μέρος 
του βορειοανατολικού νεκροταφείου της αρχαίας πόλης2 (63 ταφές) από όπου 
αντλούμε το υλικό που παρουσιάζεται στο παρόν Λεύκωμα. Οι τάφοι ήταν λακ- 
κοειδείς, κιβωτιόσχημοι, κεραμοσκεπείς, πήλινες σαρκοφάγοι με κυρτά καλύμ
ματα, ενώ υπήρχαν και ταφές σε αγγεία και μία ταφή σε πιθάρι, Ο χώρος αυτός 
χρησιμοποιήθηκε ως νεκροταφείο από τον 4ο αι. π.Χ. έως και τη ρωμαϊκή 
εποχή, για μια μεγάλη περίοδο που καλύπτει τη συνολική σχεδόν διάρκεια 
ζωής της αρχαίας πόλης.

ΤΑΦΟΣ Τ

Πρόκειται για έναν κιβωτιόσχημο τάφο με προσανατολισμό ΒΔ.-ΝΑ., που τον 
σχηματίζουν τέσσερις πλάκες ασβεστόλιθου4. Κατά την ανασκαφή δεν βρέθηκε 
στη θέση της η καλυπτήρια πλάκα, κομμάτια της οποίας βρέθηκαν μαζί με κρο
κάλες στο νοτιοανατολικό μισό του τάφου. Στο εσωτερικό βρέθηκαν ελάχιστα 
οστά μεταξύ των οποίων κομμάτια του κρανίου που εντοπίστηκαν και προς τις 
δύο στενές πλευρές του τάφου. Φαίνεται δηλαδή ότι ο τάφος είχε συληθεί, όχι
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όμως συστηματικά, αφοΰ στο εσωτερικό του βρέθηκαν χάλκινα νομίσματα, 
φύλλα από χρυσό στεφάνι και ένα ακέραιο αγγείο.
Το ενδιαφέρον του τάφου αυτοΰ είναι ότι στο εσωτερικό του βρέθηκαν ένα 
ακέραιο και δυο τμήματα βολβόσχημων μυροδοχείων, κομμάτια από μία φιάλη 
από γαλάζιο διαφανές γυαλί με ανάγλυφες ραβδώσεις μαζί με οκτώ χάλκινα 
νομίσματα του Κοινού των Θεσσαλών.

ΚΕΚ 715α. Ακέραιο βολβόσχημο μυροδοχείο" (Εικ. 1).
Ύψ. 0,1485, διάμ. χείλους 0,0345, διάμ. επίπεδης βάσης 0,034 μ.
Καστανό επίχρισμα, απολεπισμένο στο μεγαλύτερο μέρος της επιφάνειας του 
αγγείου. Σώμα ωοειδές με όχι ιδαίτερα ψηλό λαιμό.

ΚΕΚ 715β. Λαιμός βολβόσχημου μυροδοχείου.
Σωζ. ΰψ. 0,081, διάμ. χείλους 0,039 μ.
Μαύρο επίχρισμα σε όλο του το ύψος εξωτερικά και εσωτερικά.

ΚΕΚ 714. Τμήμα από το κάτω μέρος βολβόσχημου μυροδοχείου (Εικ. 3).
Σωζ. ΰψ. 0,055, διάμ. επίπεδης βάσης 0,03 μ.
Τχνη καστανού επιχρίσματος εξωτερικά και μελανού χρώματος εσωτερικά6.

ΚΕΚ 799. Κομμάτια γυάλινης φιάλης (Εικ. 2).
"Υψος τμήματος φιάλης που σώζει το χείλος 0,05 μ.
Σώζεται το πάνω μέρος του αγγείου, το οποίο έχει σχεδόν κατακόρυφη ρίμη 
χωρίς ιδιαίτερη διαμόρφωση του χείλους. Από το σημείο που αρχίζει η καμπύ
λη της κοιλιάς ξεκινούν ελαφρώς λοξές ανάγλυφες ραβδώσεις που λεπταίνουν 
σταδιακά προς τα κάτω. Στην εσωτερική επιφάνεια του αγγείου υπάρχουν τρεις 
παράλληλες με το χείλος χαράξεις. Η πρώτη αμέσως κάτω από το χείλος και οι 
άλλες δυο μαζί στο μέσον του ΰψους των ανάγλυφων ραβδώσεων.

ι

Οκτώ χαλκινα νομίσματα του Κοινού των Θεσσαλών, που ανήκουν στους ακό
λουθους τΰπους:

Τύπος Α

ΚΕΚ 942: διάμ. 0,018 μ., βάρος 5,84 γρ.· ΚΕΚ 947: διάμ. 0,018 μ., βάρος 5,98 γρ.· 
ΚΕΚ 948: διάμ. 0,018 μ., βάρος 6,54 γρ.7.
Εμ.: Κεφαλή Απόλλωνος προς δεξ. και το όνομα Φιλοκράτους.
Τα τρία νομίσματα σώζουν μέρος μόνον του ονόματος (ΚΕΚ 942: ΦΙΛΟ, ΚΕΚ 
947: ΦΙΛ και ΚΕΚ 948: ΦΙΛΟΚΡ).
Οπ.: Ιτωνία Αθηνά στον τύπο της Προμάχου προς δεξ. Αριστερά του σώματος 
της Αθηνάς από κάτω προς τα πάνω ΘΕΣΣΑ- και δεξιά του σώματος της 
Αθηνάς από πάνω προς τα κάτω -ΛΩΝ. Πάνω από το δόρυ το όνομα Ιτάλου και 
κάτω το όνομα Πετραίου.
Τα τρία νομίσματα σώζουν μέρος μόνον των ονομάτων (ΚΕΚ 942: Ι]ΤΑ[ΛΟΥ - 
ΠΕΤ[ΡΑΙΟΥ], ΚΕΚ 947:1]ΤΑ[ΛΟΥ και ΚΕΚ 948:1]ΤΑΛΟΥ).

Τύπος Β8

ΚΕΚ 943: διάμ. 0,021 μ., βάρος 6,42 γρ.· ΚΕΚ 944: διάμ. 0,0195 μ., βάρος 7,13 γρ. 
Εμ.: Κεφαλή Ιτωνίας Αθηνάς με κορινθιακό κράνος προς δεξ. (μέσα σε κύκλο 
από τελείες) και το όνομα ΦΙΛΟΚΡ Α- (δεξιά, από πάνω προς τα κάτω κυκλικά) 
-ΤΟΥΣ (αριστερά, από πάνω προς τα κάτω).
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Οπ.: Όρθια Ιτωνία Αθηνά σε 3/4 προς αρ. μέσα σε κύκλο από τελείες. Κρατά 
νίκη στο προτεταμένο δεξί της χέρι και με το κατεβασμένο αριστερό κρατά 
δόρυ και στηρίζει μια ασπίδα που ακουμπά όρθια στο έδαφος. Δεξιά, από 
πάνω προς τα κάτω ΘΕΣΣΑ- και αριστερά, από κάτω προς τα πάνω -ΛΩΝ. 
Πάνω το όνομα Ιτάλου και κάτω το όνομα Πετραίου.

Τύπος Γ

ΚΕΚ 9459: διάμ. 0,018 μ., βάρος 7,13 γρ.· ΚΕΚ 946: διάμ. 0,0195 μ., βάρος 6,79 
γρ.· ΚΕΚ 949: διάμ. 0,017 μ., βάρος 6,36 γρ.
Εμ.: Κεφαλή Απόλλωνος προς δεξ. με δάφνινο στεφάνι στα μαλλιά.
Οπ.: Ιτωνία Αθηνά στον τύπο της Προμάχου προς δεξ. και την επιγραφή Θεσ- 
σαλών.
Η επανάληψη των ίδιων ονομάτων στις δυο πλευρές των πέντε νομισμάτων των 
τύπων A και Β κάνει αδιαμφισβήτητο το γεγονός ότι οι δύο τύποι έχουν εκδο- 
θεί συγχρόνως ή με πολύ μικρή χρονική διαφορά μεταξύ τους.
Παρόλο που είναι αμφίβολη η ιδιότητα των προσώπων που αναγράφονται στα 
νομίσματα, είναι γενικά αποδεκτό ότι τα ονόματα αυτά, όταν δεν ταυτίζονται με 
βεβαιότητα με ένα στρατηγό του Κοινού των Θεσσαλών, ανήκουν σε κάποιους 
αξιωματούχους του Κοινού, που σχετίζονται με την κοπή των νομισμάτων. Η 
παρατήρηση ότι πολλά από τα ονόματα που αναγράφονται στα νομίσματα είναι 
τα ίδια με εκείνα που φέρουν στρατηγοί του Κοινού κάνει πολύ πιθανή την υπό
θεση ότι τα ονόματα αυτά αναφέρονται στα ίδια πρόσωπα και επομένως η χρο
νολόγηση των νομισμάτων κοντά στην περίοδο της στρατηγίας των προσώπων 
αυτών να φαίνεται πολύ πιθανή10.
Σύμφωνα με τον Ε. Rogers11 τα νομίσματα του δεύτερου τύπου θα πρέπει να 
χρονολογηθούν μεταξύ των ετών 48 και 27 π.Χ., δηλαδή την περίοδο του Ιου
λίου Καίσαρος. Μετά το 50 π.Χ. χρονολογεί και ο Peter R. Franke12 ένα αργυρό 
νόμισμα του Κοινού των Θεσσαλών που φέρει στον οπισθότυπο το όνομα του 
Πετραίου. Πράγματι τα ονόματα του Ιτάλου και του Πετραίου1, του οπισθότυ- 
που των νομισμάτων, τα συναντούμε ανάμεσα στα ονόματα των Στρατηγών του 
Κοινού των Θεσσαλών κατά τα πρώτα χρόνια μετά τα μέσα του 1ου αι. π.Χ. Η 
στρατηγία του Ιτάλου Φιλίσκου από τη Γυρτώνη τοποθετείται μετά το 49/8 π.Χ. 
και πιθανώς το 46/5 π.Χ., ενώ του Πετραίου Θεμιστογένους από τη Γυρτώνη 
τοποθετείται και αυτή μετά το 49/8 π.Χ. και πιθανώς το 48/7 ή μεταξύ των ετών 
45/4 με 44/3 π.Χ.14.
Διαφορετική χρονολόγηση των νομισμάτων θα μπορούσε να δώσει το όνομα 
του Φιλοκράτους, που απαντά στον εμπροσθότυπο των δύο τύπων των νομισμά
των του Κοινού των Θεσσαλών. Ένας Φιλοκράτης Αρχελαΐδα από τη Λάρισα" 
έχει ασκήσει το αξίωμα του στρατηγού του Κοινού των Θεσσαλών πριν από το 
80 π.Χ.
Από τις δύο παραπάνω χρονολογήσεις των νομισμάτων του τάφου 1, πιθανότε
ρη φαίνεται η πρώτη χρονολόγηση που τα τοποθετεί στη δεκαετία του 50-40 
π.Χ. για τρεις λόγους: α) Δεν είναι βέβαιη η ταυτότητα του ονόματος του Φιλο- 
κράτη του εμπροσθότυπου των νομισμάτων με το λαρισαίο στρατηγό του 
Κοινού των Θεσσαλών Φιλοκράτη, β) Η χρονική διαφορά των σαράντα περί
που ετών που προκύπτει από τη χρονιά στρατηγίας του Φιλοκράτη (πριν από το 
80 π.Χ.) με τις χρονιές στρατηγίας του Ιτάλου και του Πετραίου (μεταξύ των 
ετών 48 και 43 π.Χ.) κάνει σχεδόν απίθανη τη σύγχρονη άσκηση αξιωμάτων 
των τριών προσώπων μέσα στα πλαίσια του Κοινού των Θεσσαλών και γ) Η
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ταυτόχρονη παρουσία των ονομάτων του Ιταλού και του Πετραίου στα νομίσμα
τα κάνει πολύ πιθανή την ταύτισή τους με τα ξαδέρφια από τη Γυρτώνη που 
έφεραν τα ονόματα αυτά και άσκησαν σε σχεδόν διαδοχικά έτη το αξίωμα του 
στρατηγού του Κοινού των Θεσσαλών.
Έτσι η χρονολόγηση των χάλκινων νομισμάτων του Κοινού των Θεσσαλών προσ
διορίζει και το χρόνο της ταφής μέσα στη δεκαετία 50-40 π.Χ. ή λίγο αργότερα. 
Στα χρόνια αυτά θα πρέπει να χρονολογηθούν και τα κτερίσματα του τάφου 
ανάμεσα στα οποία είναι το ακέραιο και τα δύο τμήματα των βολβόσχημων 
μυροδοχείων1'’ και τα κομμάτια της φιάλης από διαφανές γαλάζιο γυαλί17.

ΤΑΦΟΣ 3

Ο τάφος 3 ήταν ένας ασύλητος κιβωτιόσχημος τάφος με προσανατολισμό Α.-Δ., 
που έσωζε στη θέση της και την καλυπτήρια πλάκα του18. Μετά την απομάκρυν
ση της πλάκας που έκλεινε τον τάφο αποκαλύφθηκε εξωτερικά της νοτιοδυτι
κής γωνίας του τάφου μία κύλικα. Στο εσωτερικό του τάφου βρέθηκε σε κακή 
κατάσταση διατήρησης ο σκελετός του νεκρού που είχε τοποθετηθεί με το 
κεφάλι προς Α. Μέσα στο στόμα του βρέθηκε ένα χάλκινο νόμισμα της Ηπει
ρωτικής Συμμαχίας.

ΚΕΚ 718. Κύλικα19 (Εικ. 3).
Ύψ. 0,072, διάμ. χείλους 0,115, διάμ. βάσης 0,0485 μ.
Συγκολλημένη. Καλύπτεται με καστανό μεταλλικό γάνωμα, έχει βαθιά κούπα, 
οριζόντιες πεταλόσχημες λαβές κυκλικής διατομής και χαμηλό κυλινδρικό 
άβαφο πόδι που στηρίζεται σε βάση με δύο βαθμίδες. Σε κακή όπτηση του 
αγγείου οφείλεται η κατά περιοχές μετατροπή του καστανού γανώματος σε 
μελανό. Βαμμένη είναι και η κάτω επιφάνεια της βάσης. Στο μέσον του εσωτε
ρικού της κούπας υπάρχει κυκλική επιφάνεια με ανοιχτότερο καστανό χρώμα. 
Ο ερυθρωπός λεπτόκοκκος, αλλά μαλακός και εύθρυπτος πηλός του αγγείου 
προδίδει την τοπική καταγωγή του. Το σώμα του αγγείου είχε συμπιεστεί πριν 
από την όπτηση.

ΚΕΚ 950. Χάλκινο νόμισμα της Ηπειρωτικής Συμμαχίας20.
Διάμ. 0,0255 μ., βάρος 8 γρ.

3
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Εμ.: Κεφαλή Δωδωναίου Διάς προς δεξ. με στεφάνι στα μαλλιά.
Οπ.: Κεραυνός μέσα σε στεφάνι βαλανιδιάς21.
Η χρονολόγηση του νομίσματος την περίοδο 280/70 έως 238 π.Χ. αποτελεί ένα 
ασφαλές χρονολογικό δεδομένο για τη χρήση του αγγείου στον τάφο 3.

ΤΑΦΟΣ 29

Ο τάφος 29 ήταν μία πήλινη σαρκοφάγος22 χωρίς κάλυμμα, στο εσωτερικό της 
οποίας βρέθηκε ένας μελαμβαφής κάνθαρος με διακόσμηση τύπου «Δυτικής 
κλιτύος» και ένα χάλκινο νόμισμα του Αντιγόνου Γόνατά.

ΚΕΚ 751. Μελαμβαφής κάνθαρος (Εικ. 4).
Ύψ. 0,071, διάμ. χείλους 0,071, διάμ. βάσης 0,035 μ.23.
Συγκολλημένος. Έχει μελανό γάνωμα που απολεπίζεται σχετικά εύκολα. Στην 
ανομοιόμορφη όπτηση του αγγείου οφείλονται οι αλλού μικρές και αλλού μεγά
λες κηλίδες σκούρου καστανού χριυματος του γανώματος. Ο λεπτόκοκκος αλλά 
μαλακός και εύθρυπτος πηλός του αγγείου προδίδει την τοπική του προέλευση. 
Το σώμα του, ημισφαιρικό και σχετικά χαμηλό, στηρίζεται σε ένα πολύ μικρό 
κυλινδρικό πόδι που πατά πάνω σε μια ελαφρώς προεξέχουσα βάση. Οι λαβές 
είναι ταινιωτές και στο πάνω μέρος τους υπάρχει πλαστικό επίθημα ενός προ
σωπείου γενειοφόρου σατύρου χιορίς πολλές πλαστικές λεπτομέρειες. Στις δύο 
πλευρές του αγγείου, ανάμεσα στις λαβές, δημιουργείται μία φαρδύτερη από το 
ύψος των λαβών ζοόνη, με δύο χαρακτές οριζόντιες γραμμές, στο μέσον της 
οποίας σώζεται μία χαρακτή τεθλασμένη και συνεχόμενη γραμμή με οριζόντια 
κατεύθυνση, που αποτελείτο εναπομείναν μέρος της διακόσμησης τύπου «Δυτι
κής κλιτύος» που έφερε κατά την αρχαιότητα το αγγείο. Δεν σώζονται ίχνη από 
το επίθετο λευκό χρώμα των φύλλιυν της διακόσμησης.

ΚΕΚ 967. Χάλκινο νόμισμα Αντιγόνου Γόνατά.
Διάμ. 0,017 μ., βάρος 3,54 γρ.
Εμ.: Κεφαλή Αθηνάς με κορινθιακό κράνος προς δεξ.
Οπ.: Παν που εγείρει τρόπαιο προς δεξ. (ανάμεσα στα πόδια του Πανός υπάρ
χει το μονόγραμμα ΑΙ.

4
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Η συνύπαρξη του νομίσματος του Αντιγόνου Γόνατά με τον κάνθαρο στον ίδιο 
τάφο δεν βοηθά ιδιαίτερα στη χρονολόγηση του αγγείου, λόγω της παρατηρού
μενης μακράς κυκλοφορίας των χάλκινων αυτών εκδόσεων πέραν της περιόδου 
βασιλείας του Αντιγόνου (277-239 π.Χ.)24.
Ο κάνθαρος ΚΕΚ 751 ανήκει στην κατηγορία των κανθάρων «one piece», που 
σχεδόν κατά κανόνα φέρουν διακόσμηση τύπου «Δυτικής κλιτύος». Διαπίστωση 
του G. Roger Edwards από τη μελέτη των σχετικά λίγων αγγείων του τύπου που 
προέρχονται από την Κόρινθο είναι ότι το νεότερο χρονολογικά όριο βρίσκεται 
στο γ ' τέταρτο του 3ου αι. π.Χ. ή στις αρχές του τελευταίου τετάρτου του ίδιου 
αιώνα2". Παρόμοιου σχήματος αγγεία έχουν βρεθεί στον ελλαδικό χώρο στην 
Πύλο26, στην Πάτρα27, στη Μυτιλήνη28, στην αιτωλική Καλλίπολη24 και στον 
Λοκρικό Οπούντα30, με διαφορετική διακόσμηση στο σώμα και χωρίς το προ
σωπείο στις λαβές. Από τη Θεσσαλία έχουν βρεθεί αποσπασματικά τμήματα 
κανθάρων «one piece» στη Δημητριάδα31 και στις Φερές32. Από την Αθήνα και 
την Αίγινα προέρχονται κάνθαροι με ανάλογη πλαστική διακόσμηση προσω
πείου στο πάνω μέρος των λαβών, οι οποίοι χρονολογούνται από τα τέλη του 
4ου έως το α' μισό του 3ου αι. π.Χ.33.
Έχοντας ως όριο postquem χρονολόγησης του κανθάρου (ΚΕΚ 751) την αρχή 
της βασιλείας του Αντιγόνου Γόνατά και εκτιμώντας την αμελή διακόσμηση, 
αλλά και την απλή μορφή της βάσης του, προτείνουμε ως πιθανή χρονολόγηση 
του αγγείου το γ ' τέταρτο του 3ου αι. π.Χ.

ΤΑΦΟΣ 34

Ο τάφος 34 ήταν μία πήλινη σαρκοφάγος με προσανατολισμό Α.-Δ. Ελάχιστα 
κομμάτια από το κάλυμμά της βρέθηκαν στο εσωτερικό της. Στο ύψος του χεί
λους στην εσωτερική επίχωση βρέθηκε ένα χάλκινο νόμισμα του Κοινού των 
Χαλκιδέων, ενώ στον πυθμένα του τάφου βρέθηκε ο σκελετός του νεκρού, που 
ήταν τοποθετημένος με το κεφάλι προς τα ανατολικά, και ένας μελαμβαφής 
κάνθαρος δίπλα στο δεξί του γόνατο.

ΚΕΚ 969. Χάλκινο νόμισμα του Κοινού των Χαλκιδέων34 (πριν από το 348 π.Χ.). 
Διάμ. 0,015 μ., βάρος 3,13 γρ.
Εμ.: Κεφαλή στεφανωμένου Απόλλωνος προς δεξ.
Οπ.: Λύρα και η επιγραφή Χ-Α-Α (πάνω), ΚΙΔ (δεξιά) και ΩΝ (αριστερά).

ΚΕΚ 754. Κάνθαρος (Εικ. 5).
Ύψ. 0,13, διάμ. χείλους 0,111, διάμ. βάσης 0,05 μ.
Συγκολλημένος και συμπληρωμένος στη μία λαβή και στην περιοχή του λαιμού 
με την οποία ήταν σε επαφή. Καλύπτεται με σκούρο καστανό γάνωμα που απο
λεπίζεται εύκολα, το οποίο λόγω κακής όπτησης έχει κατά περιοχές πιο ανοι
κτές και πιο σκούρες αποχρώσεις, ενώ το κάτω εξωτερικό τμήμα του αγγείου 
είναι μελανό. Το αγγείο χωρίζεται σε τρία σαφώς διακρινόμενα μέρη. Τον 
αρκετά ψηλό λαιμό, το ημισφαιρικό σώμα και την κωνική βάση με δύο βαθμί
δες (είναι κοίλη και βαμμένη από κάτω). Οι λαβές είναι ταινιωτές, λίγο κάτω 
από το χείλος, και καταλαμβάνουν όλο το ύψος του λαιμού. Στον ώμο δημιουρ- 
γείται μία οριζόντια ζώνη, το κάτω μέρος της οποίας δηλώνεται με διπλή οριζό
ντια χάραξη. Η ζώνη διακοσμείται με ένα επαναλαμβανόμενο κατακόρυφο 
γλωσσωτό μοτίβο που χαράχθηκε πριν από τη βαφή του αγγείου. Ο πηλός είναι 
λεπτόκοκκος, μαλακός και εύθρυπτος, χαρακτηριστικά που μας κάνουν να
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πιστεύουμε ότι το αγγείο ανήκει στην τοπική κεραμική παραγωγή.
Το σχήμα του κανθάρου του τάφου 34 δεν είναι από τα συνήθη σχήματα που 
συναντιόνται σε άλλες περιοχές. Το βρίσκουμε με ζώνη στον ώμο και κατακό- 
ρυφες χαράξεις στην Αμβρακία0 και από τους κανθάρους της Μακεδονίας 
μπορεί να συγκριθεί περισσότερο με τον τύπο Α του ένθετου χρονολογικού 
πίνακα στον τόμο Ελληνιστική κεραμική από τη Μακεδονία (Θεσσαλονίκη 
1991). Η ευρεία χρήση των αγγείων αυτών από το τελευταίο τέταρτο του 4ου αι. 
π.Χ. και αργότερα μας κάνει να πιστεύουμε ότι ο κάνθαρος ΚΕΚ 754 είναι 
πιθανότερο ότι χρονολογείται στις δύο τελευταίες δεκαετίες του αιώνα παρά 
στα μέσα του 4ου αι. π.Χ., συμπέρασμα προς το οποίο θα μπορούσε να οδηγή
σει και η συνύπαρξή του με το νόμισμα του Κοινού των Χαλκιδέων.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

1ΛΔ 37 (1982), Χρονικά, σ. 232· 40 (1985), Χρονικά, σ. 196- 42 (1987), Χρονικά, ο. 268.
2ΑΑ 42 (1987), Χρονικά, σ. 268, πίν. 155β.
3 Η αρίθμηση των τάφων που ακολουθείται στο Λεύκωμα είναι ίδια με την αρίθμηση που τους 
δόθηκε κατά την ανασκαφή.
4 Ο τάφος βρισκόταν σε βάθος 0,40 μ. από την επιφάνεια του εδάφους, οι πλάκες που τον όρι
ζαν είχαν πάχος 0,11 μ. και οι εσωτερικές διαστάσεις του τάφου ήταν: μήκ. 1,69, πλ. 0,59 και 
ύψ. 0,89 μ.
5 Ο λεπτόκοκκος συμπαγής χωρίς πόρους πηλός των μυροδοχείων διαφέρει από το μαλακό και 
εύθρυπτο πηλό της ντόπιας κεραμικής, δίνοντας την εντύπωση ότι πρόκειται για επείσακτα αγγεία.
6 Η ομοιότητα του πηλού και η εσωτερική βαφή με μαύρο χρώμα δεν αποκλείει το ενδεχόμενο 
το τμήμα του αγγείου που σώζει τη βάση (ΚΕΚ 714) και το τμήμα του αγγείου που σώζει το 
λαιμό (ΚΕΚ 715β) να ανήκουν στο ίδιο αγγείο.
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Ε. Rogers, The Copper Comage ofThessaly, London 1932, o. 22, αριθ. 37. Το νόμισμα ΚΕΚ 942 
βρέθηκε στην επίχωση που κάλυπτε τον τάφο, ενώ τα υπόλοιπα επτά βρέθηκαν όλα μαζί στο 
εσωτερικό του.
8 Rogers, ό.π., ο. 27, αριθ. 59.
4 Το νόμισμα ΚΕΚ 945 σώζει αριστερά του σώματος της Αθηνάς του οπισθότυπου τα γράμματα 
Τ-Μ-Α σε κατακόρυφη διάταξη και δεξιά της Αθηνάς το γράμμα I (ΤΙΜΑ). Βλ. Rogers, ό.π., σ. 
20, αριθ. 16, με άλλη διάταξη των γραμμάτων.
10 Για το πρόβλημα της ιδιότητας των αναγραφόμενων προσώπων στα νομίσματα του Κοινού 
των Θεσσαλών βλ. Br. Helly, Les émissions monétaires de la confédération thessalienne, 
Rythmes de la production monétaire, de l ’Antiquité à nos jours, Louvain-La-Neuve 1987, σ. 39-46.
11 Rogers, ό.π., σ. 27, αριθ. 59 και σ. 25.
12 P.R. Franke, Zur Chronologie der Strategen und der Münzprägung des Koinon der Thessaler, 
Schweizer Münzblätter, 35, November 1959, σ. 61-67- για τον Πετραίο βλ. σ. 66.
13 Σύμφωνα με την αποκατάσταση του γενεαλογικού δένδρου της οικογένειας του Ιτάλου Φιλί- 
σκου και του Πετραίου Θεμιστογένους από τη Γυρτώνη, που έχει κάνει ο Η. Kramolisch (Die 
Strategen des thessalischen Bundes vom Jahr. 196 v.Chr. bis zum Ausgang der römischen Republik, 
Bonn 1978, σ. 34), τα δύο παραπάνω πρόσωπα ήταν ξαδέρφια με κοινό παππού τον Γοργία 
Ανδροσθένους.
14 Kramolisch, ό.π., σ. 114-115 (για τον Τταλο Φιλίσκου) και σ. 115-117 (για τον Πετραίο Θεμιστο- 
γένους).
15 Kramolisch, ό.π., σ. 89.
16 Η χρονολόγηση του τάφου 1 στη δεκαετία 50-40 π.Χ. είναι απόλυτα εναρμονισμένη με τη 
χρονολόγηση των βολβόσχημων μυροδοχείων, η ευρεία χρήση των οποίων αρχίζει από τα μέσα 
του 1ου αι. π.Χ. (βλ. Κ. Τσάκος, Ελληνιστικοί τάφοι από τη Σάμο, ΑΔ 32 (1977), Μελέται, σ. 
413 (όπου παλαιότερη βιβλιογραφία)’ Α. Γιαννικουρή - Β. Πατσιαδά, Σύνολα κεραμικής από τη 
νεκρόπολη της Ρόδου. Συμβολή στην ελληνιστική κεραμική, ΕλλΚερ Αιγαίου, σ. 120’ Β. 
Αλλαμανή-Σουρή, Βορειοανατολικό νεκροταφείο αρχαίας Βέροιας. Μακεδονικός τάφος οικο
πέδου Τζουβάρα, ΕλλΚερ Μακεδονίας, σ. 72’ Γ. Καραμήτρου-Μεντεσίδου, Μακεδονικός τάφος 
Σπηλιάς Εορδαίας, ΕλλΚερ Μακεδονίας, σ. 148). Για παλαιότερα παραδείγματα βολβόσχημων 
μυροδοχείων βλ. Καλτσάς 1983, σ. 63, σημ. 104. Από την Κόρινθο τα βολβόσχημα μυροδοχεία 
του group ii, που έχουν μεγάλες ομοιότητες με τα αγγεία του τάφου 1, χρονολογούνται στα χρό
νια του Αυγούστου (C.W. Biegen, Η. Palmer, R.S. Young, The North Cemetery, Corinth XIII, 
Princeton-New Jersey 1964, σ. 167). Στο β' μισό του 1ου αι, π.Χ. χρονολογεί η Μ. Πωλογιώργη 
τα τρία βολβόσχημα μυροδοχεία από κεραμοσκεπή τάφο του Ωρωπού (ΑΔ 43 (1988), Μελέτες, 
σ. 133). Για τη χρονολόγηση και τη χρήση των πήλινων μυροδοχείων γενικά βλ. V.R. Anderson- 
Stojanovic", The Chronology and Function of Ceramic Unguentaria, AJA 91, 1 (1987), σ. 105 κ.ε.
17 Στα μέσα του 1ου αι. π.Χ. χρονολογείται παρόμοια φιάλη από γαλάζιο γυαλί που προέρχεται 
από τα Μέγαρα (βλ. Gl. Davidson-Weinberg - Murray C. McClellan, Glass Vessels in Ancient 
Greece, Athens 1992, σ. 121, αριθ. 90).
18 Ο τάφος βρισκόταν σε βάθος 0,70 μ. και είχε εσωτερικές διαστάσεις: μήκ. 1,78, πλ. 0,50, ύψ. 
0,73 μ.
19 Όμοιο στο σχήμα αλλά και με τις ίδιες περίπου διαστάσεις (ύψ. 0,073, διάμ. χείλους 0,118, 
διάμ. βάσης 0,0505 μ.) αγγείο (ΚΕΚ 719) βρέθηκε έξω από τη δυτική στενή πλευρά του γειτονι
κού προς τον τάφο 3 κιβωτιόσχημου τάφου 4 και αποτελούσε το μοναδικό κτέρισμα του τάφου. 
Η ίδια μορφή των τάφων 3 και 4 (κιβωτιόσχημοι), το ίδιο υλικό κατασκευής τους (πλάκες ασβε
στόλιθου), οι σχεδόν ίδιες εσωτερικές διαστάσεις τους (τάφος 4: μήκ. 1,72, πλ. 0,50, ύψ. 0,69 μ.), 
οι ομοιότητες των δύο αγγείων, η τοποθέτησή τους αμέσως έξω από τη δυτική στενή πλευρά των 
τάφων και το γεγονός ότι τα δύο αγγεία έχουν συμπιεστεί πριν από την όπτηση κάνει βάσιμη 
την υπόθεση ότι η προέλευση των δύο αγγείων είναι κοινή και ότι η ταφή των δύο νεκρών έγινε 
με μικρή χρονική διαφορά, αν όχι την ίδια μέρα.
Ακόμη ένα ίδιο αγγείο (ΚΕΚ 740) (ύψ. 0,065, διάμ. χείλους 0,11 και διάμ. βάσης 0,0465 μ.) βρέ
θηκε μεμονωμένο σε απόσταση 0,43 μ. ανατολικά του τάφου 13 χωρίς να αποτελεί κτέρισμά του.
20 SNG, Evelpidis, αριθ. 1851-1852 (297-270 π.Χ.) και D. Sear, Greek Coins, I, London 1978, 
αριθ. 1993 (πριν από το 238 π.Χ.).
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21 Η όχι καλή διατήρηση του οπισθότυπου, στον οποίο δεν σώζονται γράμματα ή μονογράμμα
τα, κάνει πιθανή την ταύτιση του νομίσματος με ανάλογες κοπές του βασιλιά Πύρρου, πράγμα 
όμως που δεν επηρεάζει σημαντικά την τελική χρονολόγηση της κύλικας (ΚΕΚ 718) που βρέθη
κε στον ίδιο τάφο 3. Βλ. P.R. Franke, Die antiken Münzen von Epints, Wiesbaden 1961, o. 131, 
Gruppe X, αριθ. 70. Για την Ηπειρωτική Συμμαχία βλ. Μ. Οικονομίδου-Καραμεσίνη, Χάλκινο 
νόμισμα των Ηπειρωτών από τις ανασκαφές της αρχαίας Κασσώπης, ΗπειρΧρον 26 (1984), ο. 
39-42.
22 Η σαρκοφάγος είχε προσανατολισμό από Α. προς Δ. και οι εσωτερικές της διαστάσεις ήταν: 
μήκ. 1,87, πλ. 0,45 και ύψ. 0,46 μ.
23 Το αγγείο έχοντας τη διάμετρο του χείλους ίση με το ύψος του και τη διάμετρο της βάσης σχε
δόν τη μισή από τη διαμέτρο του χείλους και το ύψος αποκτά μια θαυμαστή γεωμετρική αρμονία.
24 Σύμφωνα με τον Γ. Τουράτσογλου (Η νομισματική κυκλοφορία στην αρχαία Μακεδονία, 
Αθήνα 1993, ο. 21), η κυκλοφορία των νομισμάτων αυτών στη Μακεδονία μπορεί να φθάνει 
έως και τα μέσα του 2ου αι. π.Χ.
25 Corinth VII, III, o. 74-76.
26 Καλτσάς 1983, o. 36, αριθ. 1655 (τέλη 4ου αι. π.Χ.).
: Δ. Κυριάκού, Ελληνιστική κεραμική από τα νεκροταφεία της Πάτρας, Γ ' ΕλλΚερ, ο. 190-191. 
Δύο κάνθαροι του τύπου «one piece» (αριθ. 5043 και 5044) χρονολογούνται μετά το 300 π.Χ. 
και στα τέλη του 3ου με αρχές του 2ου αι. π.Χ. αντίστοιχα.
2* Α. Αρχοντίδου-Αργύρη, Ελληνιστική κεραμική από τη Μυτιλήνη, Β ' ΕλλΚερ, ο. 112-114, 
Τύπος Δ, αριθ. 8065 και 8066. Οι κάνθαροι της Μυτιλήνης παρόλο που συγκρίνονται με ανάλο
γα αγγεία από την Πέργαμο (τέλη 3ου ή αρχές 2ου αι. π.Χ.) χρονολογούνται προς τα τέλη του 
2ου αι. π.Χ.
2" Ε. Μπαζιωτοπούλου-Βαλαβάνη, Από την ελληνιστική κεραμική της αιτωλικής Καλλιπόλεως, 
Γ' ΕλλΚερ, ο. 51 (τρεις κάνθαροι που χρονολογούνται στο α' μισό του 3ου αι. π.Χ., γύρω στο 
200 π.Χ. και στο α' τέταρτο του 2ου αι. π.Χ.).
" Α. Ωνάσογλου, Νεκροταφείο των Οπουντίων Λοκρών στην Τριανταφυλλιά των Λειβανατών, 
Ε' ΕλλΚερ, ο. 63-65.
31 Demetrias I, ο. 103, αριθ. 62, πίν. XX, 4 και 39, 3. Για τη χρονολόγηση της κεραμικής από το 
ανάκτορο της Δημητριάδος (τελευταίο τέταρτο του 3ου αι. π.Χ. έως το 168 π.Χ.) βλ. ό.π., ο. 96.
32 Αργ. Δουλγέρη-Ιντζεσίλογλου, «Κλειστό» σύνολο φεραϊκής κεραμικής ελληνιστικής εποχής 
από σωστική ανασκαφή στο οικόπεδο Θ. Ντόντου στο Βελεστίνο, Δ 'ΕλλΚερ, ο. 63-65 (από τα 
τμήματα των κανθάρων που βρέθηκαν πληρέστερος είναι ο αριθ. BE 13237 (ό.π., πίν. 48), κάν
θαρος ο οποίος έχει στην κάτω ζώνη διακόσμηση με ανάγλυφες κατακόρυφες ραβδώσεις). 
Στους κανθάρους «one piece» που προέρχονται από τη Θεσσαλία θα πρέπει να προσθέσουμε 
τον κάνθαρο από το νεκροταφείο του οικισμού των Αμφανών στη Μαγνησία, που περιλαμβάνε
ται στα αγγεία που παρουσιάζονται στο παρόν Αεύκωμα από την κ. Πελαγία Τριανταφυλλο- 
πούλου, και δύο ακόμη αδημοσίευτους κανθάρους από τη δυτική Θεσσαλία. Ο ένας βρέθηκε 
στον τάφο 35 του ίδιου νεκροταφείου της Όρθης και ο δεύτερος στο Καλλίθηρο Καρδίτσας. Ο 
κάνθαρος μάλιστα του Καλλιθήρου έχει προσωπεία πάνω στις λαβές, όπως και ο κάνθαρος 
ΚΕΚ 751 που εξετάζουμε εδολ
33 Thompson 1934, ο. 319, αριθ. Α30, εικ. 5 (τέλη 4ου-αρχές 3ου αι. π.Χ.) και Alt-Ägina II, 1, 
αριθ. 501 (α ' μισό 3ου αι. π.Χ.) και αριθ. 476 (τέλη 4ου-αρχές 3ου αι. π.Χ.). Βλ. επίσης Α. 
Schöne-Denkinger, Eine frühhellenistische Einfüllschicht im Bau Y/Kerameikos - zur Datierung 
der jüngsten Funde, Γ ' ΕλλΚερ, o. 36 και S. Rotroff, Hesperia 52 (1983), o. 292, αριθ. 72 και 
Hesperia 53 (1984), o. 349, 352, αριθ. 9.
14 Sear, ό.π. (σημ. 20), αριθ. 1433. Βλ. Η. Gaebler, Die antiken Münzen von Makedonia und 
Paionia, IIT, Berlin 1935, o. 89, αριθ. 29 και o. 87, αριθ. 30.

I. Ανδρέου - Η. Ανδρέου, Ελληνιστικά κεραμικά σύνολα από το δυτικό νεκροταφείο της 
Αμβρακίας, Δ 'ΕλλΚερ, ο. 86, πίν. 67β (Γ.2/Α).
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Pottery from the Cemetery of Ancient Orthe at Kedros, Karditsa

The pottery presented in this article comes from the cemetery of the recently 
identified ancient city of Orthe, at Chelonokastro, Kedros in the south-west part 
of the prefecture of Karditsa.

Grave 1
This is a cist grave in which were found a clay bulbous unguentarium (KEK 
715α), fragments of two more similar vases (KEK 715β, 714), and fragments of a 
glass bowl with vertical fluting (KEK 799). Eight bronze coins of the Thessalian 
League discovered in the grave, five of them bearing the name of Petraios, the 
friend of Caesar, date it to the decade 50-40 BC at the latest.

Grave 3
Before the covering slab was laid in position above cist grave 3, a small, locally 
produced, clay kylix (KEK 718) was placed outside it. The kylix has a fairly 
uncommon shape and is dated to the period from 280/270 to 238 BC by a bronze 
coin of the Epirot League, found in the mouth of the body.

Grave 29
Inside terracotta sarcophagus 29 were found a black-glaze one-piece kantharos 
(KEK 751) with West Slope decoration on the upper zone and a relief mask 
above the handles, and a bronze coin of Antigonos Gonatas. The dating of the 
kantharos furnishes a terminus post quem at the beginning of the reign of 
Antigonos Gonatas; taking further account of the careless decoration and the 
plain form of the base of this vase, I suggest a probable date for it in the third 
quarter of the 3rd c. BC.

Grave 34
Terracotta sarcophagus 34 contained a coin of the Chalkidian League and a 
kantharos with a zone at the shoulder decorated with engraved tongue pattern. 
The burial and the kantharos should probably be dated to the final two decades 
of the 4th c. BC, rather than the middle of the century. This conclusion is per- 
haps supported by the discovery of the coin of the Chalkidian League along with 
the vase.





Το ανατολικό νεκροταφείο της Αργιθέας ΛΕΩΝΙΔΑΣ Π. ΧΑΤΖΗΑΓΓΕΛΑΚΗΣ

Η  ορεινή περιοχή του νομού Καρδίτσας, όπου βρίσκονται και τα χωριά 
της Αργιθεας, είναι γνωστή από τα μετεωρολογικά δελτία, όταν με τα 
πραπα χιόνια αποκλείεται οδικά. Ο κηρυγμένος αρχαιολογικός χώρος 

στη θέση Ελληνικά της Αργιθέας -  Κνίσοβο -  αποτελούσε στην αρχαιότητα 
τμήμα της χώρας των Αθαμάνων1. Ο αρχαιολογικός χώρος απέχει 2 χλμ. περί
που νοτιοδυτικά από το σημερινό χωριό Αργιθέα. Ο αρχαίος οικισμός βρίσκε
ται στην πορεία της πιο σύντομης οδού -  κατά την αρχαιότητα χρειάζονταν 
τρεις ημέρες για να καλυφθεί η απόσταση -  από την αρχαία Αμβρακία (σημερι
νή Άρτα) έως τους αρχαίους Γόμφους, δίπλα στο σημερινό Μουζάκι. Ορισμένοι 
περιηγητές και ιστορικοί (Leake, Γεωργιάδης, Stahlin)2 ταυτίζουν το χώρο με 
την αρχαία Αργιθέα ή Αργεθία, την πρωτεύουσα της Αθαμανίας κατά τον Τίτο 
Λίβιολ
Η αρχαία πόλη είχε κτιστεί στη βόρεια απότομη πλαγιά βαθιάς ρεματιάς. 
Ανατολικά της αρχαίας πόλης έχει αποκαλυφθεί σημαντικό τμήμα του νεκροτα
φείου της. Η ανασκαφική έρευνα διεξήχθη σε μία επιμήκη ζώνη, μήκ. 300 μ. 
περίπου και πλ. 25 μ., στο τμήμα όπου επρόκειτο να διέλθει με νέα χάραξη η 
δημόσια οδός που οδηγεί από τη Θεσσαλία (Μουζάκι) στην Ήπειρο (Άρτα). 
Σήμερα ο δρόμος περνά μέσα από το νεκροταφείο και την αρχαία πόλη. 
Αρκετοί τάφοι καταστράφηκαν από τα μεγάλα εκσκαπτικά μηχανήματα και οι 
ανασκαφικές εργασίες πραγματοποιήθηκαν με μεγάλη δυσκολία και κάτω από 
δυσμενείς καιρικές και εργασιακές συνθήκες. Έχουν ερευνηθεί περισσότεροι 
από 200 τάφοι στο απότομο πρανές του χώρου, που είναι καλυμμένος από 
θαμνώδη βλάστηση. Οι τάφοι ήταν κιβωτιόσχημοι, κατασκευασμένοι στη χαλι
κώδη επίχωση ή στο λαξευμένο βράχο από ντόπιες πλακαρές ασβεστολιθικές 
πέτρες, που στις μακρές πλευρές συνήθως ήταν περισσότερες από μία. Η κάλυ
ψη των τάφων γινόταν με δύο ή τρεις σειρές πλακών. Οι τάφοι εκτείνονται σε 
επάλληλα στρώματα και σε πυκνή σχετικά διάταξη. Η εξωτερική και η εσωτερι
κή επίχιυση στους τάφους ήταν χαλικώδης. Διαπιστώθηκε επίσης η ύπαρξη 
θηκοίν, που είχαν κατασκευαστεί με το ίδιο υλικό, όπως οι τάφοι. Σε μερικές 
περιπτώσεις παρατηρήθηκε η ύπαρξη ταφικών περιβόλων.
Αξιοσημείωτο για την ταφική αρχιτεκτονική της περιοχής είναι το ταφικό μνη
μείο που αποκαλύφθηκε και σώζεται σε μεγάλο ύψος (μέγ. σωζ. ύψ. 2,30 μ.). Το 
ταφικό μνημείο έχει ορθογώνια κάτοψη και είναι χτισμένο στο λατομημένο 
φυσικό βράχο.
Στο ανατολικό νεκροταφείο της Αργιθέας επικρατεί βασικά το έθιμο του εντα
φιασμού των νεκριόν, με το κρανίο στα δυτικά και το σκελετό σε ύπτια θέση. Ο 
σκελετός των νεκρών σε λίγες περιπτώσεις αποκαλύφθηκε ακέραιος και τα 
οστά σε καλή κατάσταση. Σε ορισμένους τάφους διαπιστώθηκε παραμερισμός 
ταφής. Πολλοί ήταν συλημένοι και κατεστραμμένοι. Από τους άθικτους τάφους 
αρκετοί ήταν ακτέριστοι.
Τα κτερίσματα που έχουν βρεθεί στους τάφους του νεκροταφείου στη θέση 
Ελληνικά της Αργιθέας καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα αντικειμένων, όπως αγγεία 
πήλινα και γυάλινα -  αμφορίσκοι, λάγυνοι, ανάγλυφοι σκύφοι, κάνθαροι, πυξί
δες, μυροδοχεία, λύχνοι, αγνύθες -, αργυρά και χάλκινα νομίσματα και διάφο
ρα μεταλλικά αντικείμενα -  ξίφη, αιχμές δοράτων και βελών, μάχαιρες, όλα 
από σίδερο -, κοσμήματα χάλκινα, αργυρά και χρυσά, όπως δακτυλίδια, ενώ
τια, κάτοπτρα, πόρπες, περόνες, σπάτουλες -, όστρεα και άλλα.
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Από τα έως τοίρα στοιχεία φαίνεται πως το ανατολικό νεκροταφείο της Αργιθέ- 
ας χρησιμοποιήθηκε από τον 4ο έως τον Ιο αι. π.Χ. Τα ευρήματα των τριών 
«κλειστών» ταφικών συνόλων που θα εξετάσουμε τοποθετούνται χρονικά στον 
3ο και στο 2ο αι. π.Χ.

ΤΑΦΟΣ 75

Ο κιβωτιόσχημος τάφος 75 με προσανατολισμό Α.-Δ., κατασκευασμένος από 
δυο ασβεστολιθικές και δυο ψαμμολιθικές πλάκες σε κάθε πλευρά, βρέθηκε σε 
βάθος που κυμαίνεται μεταξύ 2,61-2,32 μ. από την επιφάνεια του πρανούς και 
περιείχε μία ταφή.
Ανάμεσα στα οστά της κνήμης, περίπου στο μέσον του τάφου, βρέθηκαν ο ανά
γλυφος σκύφος ΒΕ 12209 (Εικ. 8) και ο αμφορίσκος ΒΕ 13510 (Εικ. 6). Ο 
μελαμβαφής σκύφος ΒΕ 12209 φέρει ανάγλυφη διακόσμηση. Στο μετάλλιο 
απεικονίζεται ακτινωτό κόσμημα με τέσσερα λογχοειδή φύλλα που εναλλάσσο
νται με τέσσερα ανθέμια τα οποία στη βάση τους φέρουν καρδιόσχημα φύλλα. 
Το σημείο της μετάβασης από τη βάση του αγγείου προς το σιόμα κοσμείται με 
ενάλληλα ημικύκλια και σχηματοποιημένους μίσχους. Στη ζώνη του σώματος

/
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παριστάνονται, σε στικτή επιφάνεια, μορφές σχηματοποιημένων ζώων. "Ισως η 
διακοσμητική ζώνη με τα ημικύκλια και τους σχηματοποιημένους μίσχους, σε 
συνδυασμό με τη στικτή επιφάνεια του σώματος, να μιμείται το έδαφος στο 
οποίο πατουν τα ζοόα. Η ανάγλυφη διακόσμηση του σκυφου δεν αποδίδεται με 
όλες τις λεπτομέρειες των σχεδίων. Πιθανούς αυτό οφείλεται στην κακή ποιότη
τα της μήτρας κατασκευής του αγγείου. Με βάση τη χρονολόγηση που αποδίδε
ται στους ανάγλυφους σκυφους των ανασκαφών στην Κόρινθο4, τοποθετούμε 
χρονικά το σκυφο του τάφου 75 στο διάστημα μεταξύ του τέλους του 3ου και 
τ<υν αρχιυν του 2ου αι. π.Χ.
Ο απιόσχημος άβαφος αμφορίσκος ΒΕ 1351Θ σχηματίζει γωνία στο σημείο της 
μετάβασης από την επιφάνεια στήριξης στο σώμα. Παρόμοιο σχήμα αμφορέα 
συναντούμε σε τάφο στην πόλη της Λαμίας, που χρονολογείται στον 3ο αι. π.ΧΛ 
Ο μονόμυξος λύχνος ΒΕ 12210 (Εικ. 7) παραπέμπει σε ανάλογα παραδείγματα 
της Αττικής που χρονολογούν τον τύπο μεταξύ του τέλους του 3ου και του α" 
μισού του 2ου αι. π.Χ.6.
Ο τάφος 75 ήταν κτερισμένος και με μεταλλικά αντικείμενα, όπως τμήματα 
σιδερένιου μαχαιριδίου και λαβής σιδερένιας μάχαιρας, σιδερένιο εφήλιο και 
σιδερένια διπλή περόνη. «Θησαυρός» έξι χάλκινιυν νομισμάτων και ενός αργυ
ρού (Εικ. 1-2) συνόδευαν το νεκρό: αναλυτικά, τρία Αμβρακίας αιτωλικού ή 
ηπειρωτικού τύπου, τρία Αμβρακίας ακαρνανικού τύπου, καθώς και ένα αργυ
ρό του Κοινού των Θεσσαλών. Χρονολογία κοπής των χάλκινων νομισμάτων 
είναι το διάστημα 238-168 π.Χ. Το αργυρό νόμισμα τοποθετείται στην περίοδο 
από το 196 π.Χ. έως τον Ιο αι. π.Χ.7. Η παρουσία των νομισμάτων, που συμβα
δίζουν χρονολογικά και με τα υπόλοιπα ευρήματα, τοποθετούν τον τάφο 75 
ανάμεσα στο β' μισό του 3ου και το α μισό του 2ου αι. π.Χ.

ΤΑΦΟΣ 117

Ο κιβοπιόσχημος τάφος 117, διαστ. 2,20x0,45 μ., είχε προσανατολισμό Α.-Δ. και 
περιείχε μία ταφή. Ο σκελετός με την κεφαλή προς Δ., βρέθηκε σε σχετικά 
καλή κατάσταση. Δίπλα στο κρανίο, υπήρχε ένα χάλκινο νόμισμα των Φθιωτί- 
δοον Θηβών (ΒΕ 12720) (Εικ. 3) που η κοπή του χρονολογείται στο διάστημα 
μεταξύ του τέλους του 4ου και του α" μισού του 3ου αι. π.Χ. (302-286 π.Χ.)8.
Από τον τάφο 117 προέρχονται ο μονόμυξος λύχνος ΒΕ 11806 (Εικ. 9), ο κάν
θαρος ΒΕ 11819 (Εικ. 11) και η οινοχόη ΒΕ 11818 (Εικ. 10) που βρέθηκαν 
μεταξύ των οστο5ν της λεκάνης και της κνήμης. Την ταφή συνόδευαν επίσης 
αρκετά μεταλλικά αντικείμενα: σιδερένια αιχμή δόρατος, λεπίδα σιδερένιου 
μαχαιριδίου, τμήμα λεπίδας μάχαιρας, σιδερένιο μαχαιροειδές ξίφος, σιδερέ
νια διπλή βελόνη, τμήματα διπλής περόνης και σιδερένιου στελέχους.
Ο μονόμυξος λύχνος ΒΕ 11806 βρέθηκε βόρεια της αριστερής κνήμης του σκε
λετού. Ανάλογοι λύχνοι της Αττικής χρονολογούνται στο διάστημα μεταξύ του 
2ου και των αρχών του 1ου αι. π.Χ.9. Λαμβάνοντας υπόψη την αναθεώρηση της 
χρονολόγησης των λύχνων της αρχαίας Αγοράς των Αθηνών και τη χρονολογι
κή ένταξη των συνευρημάτων του τάφου 117 μέσα στον 3ο αι. π.Χ. δεν θα ήταν 
ίσως άστοχη η χρονολόγηση του λύχνου στην ίδια περίοδο.
Ο κάνθαρος ΒΕ 11819 βρέθηκε κοντά στη νότια μακρά πλευρά του τάφου, 
μεταξύ των οστιον των άνω άκρων. Φέρει μία οριζόντια εγχάρακτη λεπτή γραμ
μή στη γένεση των λαβών και μία στην κοιλιά, ενώ οι κάθετες ταινιωτές λαβές 
με την κεντρική νεύρωση ξεπερνούν σε ύψος τα χείλη. Το σχήμα του μιμείται 
αττικά πρότυπα, δεν μπορεί όμως να χρονολογηθεί σύμφωνα με αυτά με ακρί-
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βεια10. Πιθανότατα αποτελεί προϊόν τοπικού εργαστηρίου. Παρόμοιος τύπος 
κανθάρου βρέθηκε στη Λευκάδα, σε τάφο που βρίσκεται στο νότιο νεκροτα
φείο της αρχαίας πόλης, καθώς και στην περιοχή της Αμβρακίας που χρονολο
γείται στα τέλη του 4ου και στις αρχές του 3ου αι. π.Χ.".
Η οινοχόη ΒΕ 11818, που βρέθηκε στο μέσον της νότιας μακράς πλευράς, κάτω 
από τα οστά της λεκάνης, θα πρέπει να αποτελεί προϊόν τοπικού εργαστηρίου. 
Παρόμοιο αγγείο σε σχήμα και σε μέγεθος βρέθηκε και σε άλλο τάφο του ανα
τολικού νεκροταφείου της Αργιθέας. Ανάλογα παραδείγματα, με διαφοροποιή
σεις στο χείλος και στο λαιμό, απαντούν στην Κόρινθο και στη Βέροια, αλλά το 
παράδειγμα της Κορίνθου χρονολογείται στα μέσα του 3ου αι. π.Χ.12.

ΤΑΦΟΣ 5/230

4

Στον κιβωτιόσχημο τάφο 5/230, που είχε προσανατολισμό Α.-Δ. και καλυπτόταν 
από τρεις σειρές ασβεστολιθικών πλακών, βρέθηκαν τα οστά ενός σκελετού πολύ 
διαταραγμένα. Το σύνολο της κεραμικής που συνόδευε την ταφή αποτελείται από 
τρεις μελαμβαφείς ασκούς τύπου guttus, ένα μυροδοχείο, ένα λύχνο και μία οινο- 
χόη. Μαζί βρέθηκαν ένα χάλκινο κάτοπτρο και ο κρίκος του (Εικ. 5), ζεύγος χρυ
σών ενωτίων που απολήγουν σε μορφή Ερωτιδέα, καθώς και ένα αργυρό νόμι
σμα Αινιάνων (Εικ. 4)°. Μικρά σιδερένια καρφιά και τμήματα σιδερένιου δακτυ
λίου ολοκληρώνουν τα κτερίσματα της γυναικείας αυτής ταφής.
Οι μελαμβαφείς ασκοί ΒΕ 22509 (Εικ. 12) και ΒΕ 22510 (Εικ. 13) παρουσιάζουν 
μεταξύ τους ομοιότητες τόσο ως προς το σχήμα όσο και ως προς το μέγεθος. Ο 
ασκός ΒΕ 22509 διαφέρει από τον ασκό ΒΕ 22510 στο κάτω μέρος του σώματος 
που εμφανίζεται περισσότερο διογκωμένο. Διαφέρει επίσης και στη μετάβαση 
από το σώμα στο λαιμό, όπου σχηματίζει πλαστικό δακτυλίδι, ενώ ο ασκός ΒΕ 
22510 στο κάτω μέρος του λαιμού φέρει μία αυλάκωση με πλαστικό δακτυλίδι.

5

183



ΑΘΑΜΑΝΙΑ

Ο ασκός ΒΕ 22511 (Εικ. 15) έχει ευρύτερη επιφάνεια στήριξης σε σχέση με 
τους δύο προηγούμενους, σώμα σφαιρικό και στη μετάβαση από το σώμα στο 
λαιμό φέρει υποτυποοδη αυλάκωση14. Τα αττικά παραδείγματα τοποθετούν χρο
νολογικά αυτά τα αγγεία και ειδικά τους πρώιμους ασκούς τύπου guttus με 
σφαιρικό σοόμα στον 4ο αι. π.Χ.‘λ Στους ελληνιστικούς χρόνους το σχήμα είναι 
αρκετά διαδεδομένο και εξελίσσεται. Η πλατιά βάση περιορίζεται και γίνεται 
στενότερη, ενώ ο λαιμός γίνεται ψηλότερος. Στη Μακεδονία, η παραγωγή 
τέτοιου τύπου αγγείων είναι παράλληλη τόσο στην κεραμική όσο και στη μεταλ
λοτεχνία11'. Ασκοί τύπου guttus με αμφικωνικό σώμα εμφανίζονται στους ελλη
νιστικούς χρόνους17.
Ο μελαμβαφής λύχνος ΒΕ 22513 (Εικ. 14), που βρέθηκε στο μέσον της βόρειας 
μακράς πλευράς του τάφου μαζί με το χάλκινο κάτοπτρο, χρονολογείται από 
ανάλογους λύχνους της Αττικής στα τέλη του 4ου έιυς τα τέλη του 3ου αι. π.Χ.18. 
Στη νοτιοδυτική πλευρά του τάφου 5/230 βρέθηκε η μελαμβαφής οινοχόη ΒΕ 
22514 (Εικ. 16). Χαρακτηριστική είναι η διακόσμηση από αλλεπάλληλες και 
παράλληλες μεταξύ τους αυλακοίσεις που παρουσιάζουν ελαφρά κλίση. Τρεις 
έντονες αυλακιόσεις τέμνονται κάτω από τη λαβή, σχηματίζοντας X. Παρόμοια 
αγγεία έχουν την καταγωγή τους στην κλασική περίοδο14.
Στο εσωτερικό του τάφου βρέθηκε και το μυροδοχείο ΒΕ 22512. Παρόμοια 
μυροδοχεία έχουν βρεθεί στην Αττική, τα οποία ως χρονική αφετηρία έχουν τα 
τέλη του 4ου αι. π.Χ. και καταλήγουν στα μέσα του 3ου αι. π.Χ.20. Στην Πέλλα, 
ανάλογο μυροδοχείο χρονολογείται στο α' μισό του 3ου αι. π.Χ.21, ενώ στην 
Έδεσσα παρόμοια μυροδοχεία, που συγκρίνονται με τα γνωστά δημοσιευμένα 
παραδείγματα, χρονολογούνται στο διάστημα μεταξύ των αρχών του 3ου έως 
τα μέσα του 2ου αι. π.Χ.22. Συνεκτιμώντας το σύνολο των ευρημάτων του τάφου 
5/230, οδηγούμαστε στη χρονολογική ένταξη του «κλειστού» κεραμικού συνό
λου του στο διάστημα μεταξύ του τελευταίου τετάρτου του 4ου έως το α' τέταρ
το του 3ου αι. π.Χ.
Η περιοχή της Αργιθέας φαίνεται πως δέχεται επιδράσεις από την Αμβρακία -
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όπως αποδεικνύεται από το μεγάλο αριθμό νομισμάτων που προέρχονται από 
τους τάφους του ανατολικού νεκροταφείου της αρχαίας πόλης -  από τα μέσα 
του 3ου έως τα μέσα του 2ου αι. π.Χ. Στο 2ο αι, π.Χ. οι επιδράσεις είναι ισχυρό
τερες από το χώρο της Θεσσαλίας (Τ' Μακεδονικός πόλεμος, κατάληψη αρχαί
ων Γόμφων από τους Αθαμάνες, περισσότερα νομίσματα του Κοινού των Θεσ- 
σαλών αυτής της περιόδου). Αν και δεν έχουν αποκαλυφθεί κεραμικά εργαστή
ρια στον αρχαιολογικό χώρο της Αργιθέας, λόγω της περιορισμένης ανασκαφι- 
κής έρευνας στον πολεοδομικό ιστό της αρχαίας πόλης, φαίνεται πιθανή η 
ύπαρξη τέτοιων εργαστηρίων από το σύνολο και την ποιότητα της κεραμικής 
του αρχαίου νεκροταφείου.

ΤΑΦΟΣ 75

ΒΕ 12209. Ανάγλυφος σκύφος (Εικ. 8).
Ακέραιος. Ύψ. 0,077, διάμ. βάσης 0,042, διάμ. χείλους 0,134 μ.
Πηλός καστανέρυθρος. Επίχρισμα μελανό, αρκετά στιλπνό και λίγο απολεπι
σμένο. Βάση πολύ χαμηλή, δακτυλιόσχημη, περιβάλλεται από οριζόντια ζώνη 
με διπλό γλωσσωτό έκτυπο κόσμημα. Στην κάτω επιφάνειά της διακοσμείται με 
ανάγλυφο φυτικό μοτίβο. Σώμα ευρύ, ημισφαιρικό. Στο κέντρο του σώματος 
ζώνη με ανάγλυφα ζώα (δύο σκύλοι, ένα ελάφι, ένα λιοντάρι, δύο αγριόχοιροι) 
περιτρέχει το αγγείο. Η επιφάνεια γύρω από τη ζώνη είναι στικτή. Ακριβώς 
κάτω από το χείλος, στενή ζώνη περιτρέχει όλο το αγγείο και αποτελείται από 
διάφορα φυτικά μοτίβα και δελφίνια. Η ζώνη ορίζεται από δύο έκτυπες λεπτές 
ταινίες. Χείλος ευρύ.

ΒΕ 12210. Λύχνος μονόμυξος (Εικ. 7).
Ακέραιος. "Υψ. 0,023, διάμ. βάσης 0,035, μέγ. διάμ. σώματος 0,06 μ.
Πηλός φαιοκάστανος. Επίχρισμα καστανέρυθρο, ελάχιστα απολεπισμένο. 
Βάση επίπεδη, το κάτω μέρος της οποίας ορίζεται από κυκλική αυλάκωση. Το 
κάτω τμήμα του σιόματος είναι κωνικό και στενότερο από το πάνω μέρος που
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είναι καμπύλο. Η οπή πλήρωσης περιβάλλεται από ελαφρώς κοίλο περιχείλω- 
μα. Ο μυκτήρας είναι μακρόστενος με ωοειδή οπή καύσης.

ΒΕ 13510. Αμφορίσκος (Εικ. 6).
Σχεδόν ακέραιος. Ύψ. 0,197, διάμ. βάσης 0,08, διάμ. χείλους 0,046 μ.
Λείπει η μία λαβή και τμήμα του χείλους. Η επιφάνεια φθαρμένη σε πολλά 
σημεία. Πηλός καστανέρυθρος. Το μεγαλύτερο τμήμα της επιφάνειας είναι 
απολεπισμένο. Βάση δακτυλιόσχημη, χαμηλή. Σώμα απιόσχημο με ενιαίο περί
γραμμα από τη βάση έως το λαιμό. Λαιμός στενός, χαμηλός, με χείλος από 
διπλό δακτυλίδι, Λαβές ταινιωτές ξεκινούν κάτω από το χείλος και καταλήγουν 
στην αρχή του σώματος.

ΤΑΦΟΣ 117

ΒΕ 11806. Λύχνος μονόμυξος (Εικ. 9).
Ακέραιος. Ύψ. 0,03, διάμ. βάσης 0,06, διάμ. οπής πλήρωσης 0,02 μ.
Πηλός φαιός. Επίχρισμα καστανό. Βάση χαμηλή, δακτυλιόσχημη. Σώμα σφαιρι
κό. Γύρω από την οπή πλήρωσης αβαθής αυλάκωση. Μυκτήρας μακρόστενος με 
γωνιώδεις απολήξεις και ίχνη καύσης στην οπή.

ΒΕ 11818. Τριφυλλόστομη οινοχόη (Εικ. 10).
Ακέραιη. Ύψ. 0,11, διάμ. βάσης 0,06, διάμ. χείλους 0,06 μ.
Μικρή απόκρουση στο χείλος. Πηλός καστανέρυθρος, όχι ιδιαίτερα καθαρός. 
Επίχρισμα καστανέρυθρο και κατά τόπους μελανό λόγω κακής όπτησης. Βάση 
πλατιά, δακτυλιόσχημη. Σώμα ευρύ με λοξό ώμο και τονισμένο το περίγραμμα 
της κοιλιάς. Ο λαιμός, ευρύς και κυλινδρικός, απολήγει σε τριφυλλόσχημο χεί
λος από όπου ξεκινά η λαβή, ως προέκτασή του, και απολήγει πάνω από το 
περίγραμμα της κοιλιάς. Λαβή κάθετη, ταινιωτή.
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BE 11819. Κάνθαρος (Εικ. 11).
Ακέραιος. Ύψ. 0,088, διάμ. βάσης 0,04, διάμ. χείλους 0,075 μ.
Πηλός φαιοκάστανος. Επίχρισμα καστανό έως μελανό εσωτερικά και εξωτερικά, 
εκτός από το κάτω τμήμα του σώματος και τη βάση, αρκετά απολεπισμένο. Βάση 
δακτυλιόσχημη, κωνική, κοίλη στην κάτω επιφάνειά της, με υποτυπώδη μαστοει
δή απόφυση στο κέντρο της. Σώμα απιόσχημο με ευρΰ λεπτό χείλος που στρέφε
ται προς τα έξω. Φέρει δυο ταινιωτές δακτυλιωτές λαβές με κεντρική νεύρωση.

ΤΑΦΟΣ 5/230

ΒΕ 22509. Ασκός τύπου guttus (Εικ. 12).
Ακέραιος. "Υψ. 0,098, διάμ. βάσης 0,056, διάμ. στομίου 0,05, μέγ. διάμ. σώματος 
0,099 μ. '
Πηλός πορτοκαλόχρωμος. Γάνωμα μαύρο, αρκετά απολεπισμένο, με αρκετές 
επικαθήσεις ιζημάτων. Μικρές αποκρούσεις στη λαβή, στο χείλος και στην κοι
λιά. Βάση δακτυλιόσχημη, ελαφρώς κυρτή, με μικρή μαστοειδή απόφυση στο 
κέντρο. Σοομα γωνιώδες και αμφικωνικό. Το κάτω μέρος της κοιλιάς είναι 
ευρύτερο από το πάνω. Στον ώμο κάθετη ταινιωτή δακτυλιόσχημη λαβή, με μία 
υποτυπώδη κεντρική νεύρωση. Στη μετάβαση από το σώμα στο λαιμό σχηματί
ζεται πλαστικό δακτυλίδι. Λαιμός, ψηλός και λεπτός, με χείλος που στρέφεται 
προς τα έξω.

ΒΕ 22510. Ασκός τύπου guttus (Εικ. 13).
Ακέραιος. "Υψ. 0,101, διάμ. βάσης 0,055, διάμ. στομίου 0,0445, μέγ. διάμ. σώμα
τος 0,097 μ.
Πηλός πορτοκαλέρυθρος. Γάνωμα μελανό, αρκετά απολεπισμένο, με πολλές 
επικαθήσεις ιζημάτων. Βάση δακτυλιόσχημη, ελαφρώς κυρτή, με μικρή μαστο-
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ειδή απόφυση. Σώμα αμφικωνικό. Στον ώμο κάθετη ταινιωτή δακτυλιόσχημη 
λαβή, με υποτυπώδη κεντρική νεύρωση. Στη μετάβαση από το σώμα στο λαιμό 
φέρει αβαθή αυλάκωση και σχηματίζει πλαστικό δακτυλίδι. Λαιμός ψηλός και 
αρκετά λεπτός, με χείλος που στρέφεται προς τα έξω.

ΒΕ 22511. Ασκός τΰπου guttus (Εικ. 15).
Σχεδόν ακέραιος. Ύψ. 0,104, διάμ. βάσης 0,065, διάμ. στομίου 0,05, μέγ. διάμ. 
σώματος 0,09 μ.
Πηλός καστανέρυθρος. Γάνιομα μελανό, αρκετά απολεπισμένο, με επικαθήσεις 
ιζημάτων. Μικρή απόκρουση στο χείλος και στο σώμα. Λείπει μικρό τμήμα της 
βάσης. Βάση πλατιά, δακτυλιόσχημη, ελαφρώς κυρτή στο κάτω μέρος της, όπου 
σχηματίζεται μαστοειδής απόφυση. Σώμα σφαιρικό. Στη μετάβαση από το σώμα 
στο λαιμό υποτυπώδης αυλάκωση. Λαβή κάθετη, ταινιωτή, που αποτελείται από 
δυο πλαστικά δακτυλίδια, τα οποία ενώνονται μεταξύ τους σχηματίζοντας αυλά
κωση. Λαιμός ψηλός και λεπτός, με χείλος που στρέφεται προς τα έξω.

ΒΕ 22513. Λύχνος μονόμυξος (Εικ. 14).
Ακέραιος. "Υψ. 0,034, διάμ. βάσης 0,044, διάμ. οπής πλήρωσης 0,024, μέγ. διάμ. 
σώματος 0,065 μ.
Πηλός πορτοκαλόχρωμος. Γάνωμα μαύρο, πολύ φθαρμένο. Μικρές αποκρού
σεις στο σώμα. Βάση δισκόμορφη, κοίλη. Σώμα ευρύ, σχεδόν σφαιρικό. Στον 
ώμο, γύρω από την οπή πλήριυσης, κυκλική αυλάκωση. Ο μυκτήρας, επίπεδος 
στην πάνω επιφάνεια, είναι επιμήκης με γωνιώδεις απολήξεις και στην ωοειδή 
οπή του φέρει ίχνη καύσης.

ΒΕ 22514. Οινοχόη (Εικ. 16).
Ακέραιη. "Υψ. 0,099, διάμ. βάσης 0,058, διάμ. χείλους 0,055, μέγ. διάμ. σώματος 
0,087 μ.
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Πηλός πορτοκαλέρυθρος. Γάνωμα μαύρο, πολύ φθαρμένο. Βάση δακτυλιόσχη- 
μη, επίπεδη, με μικρή μαστοειδή απόφυση. Το σφαιρικό σώμα κοσμείται με 
αλλεπάλληλες και παράλληλες μεταξύ τους αυλακώσεις που ξεκινούν από το 
ύψος του ώμου και καταλήγουν πάνω από τη βάση. Οι αυλακώσεις παρουσιά
ζουν ελαφρά κλίση στην αποτύπωσή τους και καλύπτουν σχεδόν όλη την επιφά
νεια του σώματος, εκτός του τμήματος που βρίσκεται κάτω από τη λαβύ. Το 
τμήμα αυτό κοσμείται με τρεις αυλακοόσεις που τέμνονται, σχηματίζοντας X. Ο 
λαιμός, χαμηλός και ευρύς, καταλήγει σε χείλος που προεξέχει. Η κάθετη 
μικρή ταινιωτή λαβή ξεκινά από τον ώμο και καταλήγει στο χείλος. Στο σημείο 
που ενώνεται με το χείλος, στα δύο άκρα, σχηματίζεται από μία πλαστική από
φυση με τη μορφή μικρού δισκαρίου.

ΒΕ 22512. Μυροδοχείο.
Ακέραιο. Ύψ. 0,071, διάμ. βάσης 0,02, διάμ. χείλους 0,024, μέγ. διάμ. σώματος 
0,044 μ.
Πηλός καστανός, πολύ απολεπισμένος, με επικαθήσεις ιζημάτων. Αρκετές απο
κρούσεις σε όλη την επιφάνεια του αγγείου. Βάση δισκόμορφη, πόδι χαμηλό 
και χοντρό, σιόμα σφαιρικό. Λαιμός χαμηλός, με χείλος που καταλήγει σε πλα
στικό λοξότμητο δακτυλίδι.
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APΓΙΘEA

SUMMARY

The East Cemetery of Argithea

The ancient settlement at Ellinika near Argithea in the mountains of the Kar- 
ditsa prefecture, has been identified by historians and travellers with Argithea or 
Argethia, the capital of Athamania.
In 1988, the construction of the road from Mouzaki to Arta was the occasion of 
an archaeological excavation to the east of the ancient city, which was built on 
the steep, north bank of a torrent. The excavation brought to light part of the 
ancient cemetery. The graves contained a large number of clay and glass vases, 
silver and bronze coins, various metal artefacts, and seashells. The pottery has a 
variety of shapes and forms, and attests to influences first from the surrounding 
area of ancient Ambrakia and then from Thessaly. Most of the coins come from 
the same area and suggest that there were close contacts with Ambrakia and 
Thessaly.
Of the finds from the graves investigated from 1988 to the present, the pottery 
from three grave groups is examined here, each from a grave containing a single 
body. Grave 75 contained a lamp with a single nozzle, a relief skyphos, and an 
amphoriskos. These were accompanied by metal artefacts and a hoard of seven 
coins, six bronze coins of Ambrakia and a silver coin of the Thessalian League. 
The clay vases found in grave 117 are a trefoil oinochoe, a lamp with a single 
nozzle, and a kantharos. Along with these were found several metal objects and 
a bronze coin of Phthiotic Thebes. Amongst the offerings in grave 230 were 
found a silver coin of the Ainianians, three guttus-type askoi, a lamp with a 
single nozzle, an oinochoe, and an unguentarium. Study of the finds suggests a 
date for the use of the cemetery in the period from the 4th to the 1st c. BC. It 
was at this period that the Athamanians were flourishing and involved them- 
selves actively in the military affairs of ancient Greece.





ΜΑΡΙΑ-ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΥ «Μακεδονικού τύπου» αμφορείς απο το νοτιοανατολικό 
νεκροταφείο της Λαμίας

Η σύγχρονη Λαμία είναι χτισμένη πάνω στα ερείπια της αρχαίας ομοίνυ- 
μης πόλης1, η οποία, από τα τέλη του 5ου αι. π.Χ. αποτέλεσε την πρω
τεύουσα του κράτους των Μαλιέων. Στην εποχή αυτή ανάγεται η πρωι- 

μότερη φάση του οχυρωματικού περιβόλου, η κατασκευή του οποίου ολοκλη
ρώθηκε στο β' μισό του 4ου αι. π.Χ.
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των πρόσφατων ανασκαφών, η οικιστική ανά
πτυξη της Λαμίας αρχίζει από το α μισό του 4ου αι. π.Χ. Δημόσια και ιδιωτικά 
οικοδομήματα έχουν έρθει στο φως κοντά στο σημερινό κέντρο, ενιό στα 
βόρεια, νοτιοανατολικά και νοτιοδυτικά της πόλης έχουν ανασκαφεί εκτεταμέ
να τμήματα των νεκροταφείων της. Το νοτιοανατολικό νεκροταφείο βρίσκεται 
έξω από τη μοναδική πύλη που έχει έως σήμερα εντοπιστεί και η οποία αντι
στοιχούσε στην κύρια είσοδο της πόλης. Σε μικρή απόσταση από αυτή αποκα
λύφθηκε πρόσφατα Γυμνάσιο των μέσων του 4ου αι. π.Χ., που συνέχισε να χρη
σιμοποιείται έως και τον 3ο αι. π.Χ., οπότε καταστράφηκε από σεισμό2.
Σε αντίθεση με το βόρειο νεκροταφείο που περιλαμβάνει πολλούς λαξευτούς 
θαλαμωτούς τάφους, ο επικρατέστερος τύπος τάφου στο νοτιοανατολικό νεκρο
ταφείο είναι ο κιβωτιόσχημος από χοντρές πώρινες πλάκες, τοποθετημένες 
μέσα σε ορθογώνιο όρυγμα στο παρθένο έδαφος. Δεν λείπουν επίσης οι κιβω
τιόσχημοι από πήλινες πλάκες, οι κεραμοσκεπείς καλυβίτες και οι απλοί λάκ
κοι, Η χρήση του νεκροταφείου εκτείνεται χρονικά από τον 4ο αι. π.Χ., κυρίως 
από το δεύτερο μισό του, έως τον Ιο αι, π.Χ., οι περισσότερες όμως ταφές ανά
γονται στον 3ο και το 2ο αι. π.Χ. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι μετά τα μέσα του 
4ου αι. π.Χ. η Λαμία βρίσκεται κάτω από τη σφαίρα επιρροής των Μακεδόνων 
και τον 3ο αι. π.Χ. γνωρίζει τη μεγαλύτερη ακμή της με τη συμμετοχή της στο 
Κοινό των Αιτωλιόν. Μετά την κατάκτησή της και τη λεηλασία της από τους 
Ρωμαίους υπό τον Μάνιο Ακίλιο το 190 π.Χ. εξακολουθεί να υπάρχει, χωρίς 
όμως να καταφέρει να ξαναβρεί την παλιά της δύναμη και δόξα’.
Τα πλούσια ταφικά σύνολα αγγείων από τα νεκροταφεία της Λαμίας δίνουν 
μια αντιπροσωπευτική εικόνα της κεραμικής από την περιοχή κατά την ελληνι
στική περίοδο και προσφέρουν ενδείξεις για την ύπαρξη και τη λειτουργία 
αξιόλογων τοπικών εργαστηρίων. Σύμφωνα με τα πρώτα συμπεράσματα από τη 
μελέτη της κεραμικής αυτής της περιόδου από την περιοχή4, στους πρώιμους 
ελληνιστικούς χρόνους η κεραμική παραγωγή ακολουθεί τα αττικά πρότυπα με 
την εισαγωγή αγγείων ή την αντιγραφή γνωστιόν σχημάτων, τα οποία όμως 
υστερούν ως προς την ποιότητα της κατασκευής και του γανώματος και διαφο
ροποιούνται σε λεπτομέρειες του σχήματος. Στον 3ο αι. π.Χ. εμφανίζεται η 
μεγαλύτερη ποικιλία σχημάτων, οι κεραμικές κατηγορίες εμπλουτίζονται και 
αναζητούν τα πρότυπά τους εκτός από την Αττική και στη γειτονική Βοιωτία, 
όπως άλλωστε δικαιολογεί και η στροφή της Λαμίας την εποχή αυτή προς τους 
νοτιοδυτικούς γείτονές της μετά την ένταξή της στην Αιτωλική Συμπολιτεία. 
Εντούτοις, δεν λείπουν οι ενδείξεις της επίδρασης της Μακεδονίας, με την 
οποία η πόλη συνέδεσε την τύχη της μετά τα μέσα του 4ου αι. π.Χ. Η Λαμία και 
η κοιλάδα του Σπερχειού γενικότερα, στο μέσον του ελλαδικού χώρου και στο 
σταυροδρόμι που οδηγεί από το Βορρά στο Νότο και από την Ανατολή στη 
Δύση, δέχθηκε πάντα επιδράσεις από τα εκάστοτε μεγάλα κέντρα, τις οποίες 
αφομοίωσε και αναπαρήγαγε λιγότερο ή περισσότερο πιστά, σε μια προσπά-
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θεία αναζήτησης της δικής της ταυτότητας στον τομέα της τέχνης και του 
πολιτισμού. Χαρακτηριστική είναι η υιοθέτηση της ταφικής αρχιτεκτονικής 
των λαξευτών θαλαμωτών τάφων, για τη διάδοση των οποίων η κοιλάδα του 
Σπερχειού αποτελεί το νοτιότερο όριο5.
Ένας μεγάλος αριθμός ταφικών συνόλων από τα νεκροταφεία της Λαμίας 
ανήκει στη στροφή του 4ου προς τον 3ο αι. και στο α' μισό του 3ου αι. π.Χ. 
Τα επικρατέστερα σχήματα την εποχή αυτή είναι το μυροδοχείο, το άωτο 
σκυφίδιο, ο αμφορέας και ο λύχνος. Μικρότερα σε αριθμό είναι τα σύνολα 
του 2ου αι. π.Χ. Από τα ταφικά σύνολα αυτών των περιόδων που προέρχο
νται από το νοτιοανατολικό νεκροταφείο της πόλης επιλέχθηκαν δεκαέξι 
αμφορείς, οι οποίοι αποτελούν ένα ομοιογενές δείγμα εγχώριας παραγωγής.

Οι αμφορείς από τη Λαμία έχουν τα γενικά χαρακτηριστικά των λεγάμενων 
«μακεδονικών» αμφορέων6, αλλά και τις ιδιαιτερότητές τους, που σηματοδο
τούν τη δυναμική του εργαστηρίου και κάνουν φανερή την τοπική τους προέ
λευση. Οι περισσότεροι αμφορείς (Κ 1744, Κ 983, Κ 1788, Κ 1524, Κ 1753, Κ 
3031, Κ 7420, Κ 5667) έχουν μέσο ύψος 0,20-0,27 μ. Υπάρχουν όμως και 
παραδείγματα με ύψος μικρότερο από 0,20 μ. (Κ 8123, Κ 1775, Κ 7344, Κ 
6497) και άλλοι των οποίων το ύψος υπερβαίνει τα 0,30 μ. (Κ 6492, Κ 2837, Κ 
7371). Ο ψηλότερος αμφορέας της ομάδας (Κ 6492) φθάνει τα 0,39 μ. Το 
σχήμα του σώματος παρουσιάζει αξιοσημείωτη ποικιλία. Αν και δεν απαντά 
το γνωστό μεγάλο κυλινδρικό σώμα των «μακεδονικών» αμφορέων, εμφανί
ζονται σχήματα γνωστά, όπως το ωοειδές (Κ 6492) και το σφαιρικό (Κ 983), 
και άλλα που δεν βρίσκουν τα ακριβή τους παράλληλα σε δημοσιευμένα έως 
σήμερα παραδείγματα, όπως το βολβόσχημο και το απιόσχημο. Οι αμφορείς 
με το βολβόσχημο σώμα, με αντιπροσωπευτικότερο παράδειγμα τον Κ 1524, 
θυμίζουν ως προς το μέγεθος και τις ραδινές τους αναλογίες τον αμφορέα 
αριθ. 216 από την Πέλλα7, ενώ εκείνοι με τα απιόσχημα σώματα πλησιάζουν 
ως προς το σχήμα το Π 2149 από τη Βέροια5. Είναι όμως φανερό ότι πρόκει
ται για παραλλαγές τοπικής έμπνευσης και εκτέλεσης. Το περίγραμμα του 
συνόλου σχεδόν των αμφορέων είναι συνεχές από τη βάση έως το χείλος και 
σε δύο μόνον περιπτώσεις (Κ 1744 και Κ 1788) διακόπτεται στο ύψος του 
ώμου και υπογραμμίζεται από μία ή δύο οριζόντιες στενές αυλακώσεις. 
Τυπικό γνώρισμα όλων των αμφορέων είναι η διαμόρφωση του λαιμού και 
του χείλους. Συνήθως ο λαιμός είναι στενός και βραχύς, υπάρχουν όμως και 
παραδείγματα με ψηλό λαιμό (Κ 6492, Κ 1752, Κ 1744) και άλλα με εξαιρετι
κά βραχύ (Κ 3031, Κ 7420, Κ 5667, Κ 6497). Το χείλος είναι καλυκωτό, κάπο
τε ευρύ (Κ 1744, Κ 1524), οι λαβές μικρές, ελλειπτικής διατομής, με ή χωρίς 
ραβδώσεις και καταλήγουν κοντά στη ρίζα του χείλους (Κ 6492), το αγγίζουν 
(Κ 1744) ή το περικλείουν με την υπερυψωμένη ράχη τους (Κ 3031). Οι 
βάσεις είναι δακτυλιόσχημες ή αδιαμόρφωτες με επίπεδη ή ελαφρώς κοίλη 
την κάτω επιφάνεια και σπάνια κωνικές.
Τέσσερις από τους αμφορείς με το απιόσχημο σώμα (Κ 3031, Κ 7420, Κ 5667 
και Κ 6497) αποτελούν έναν εντελώς συγκεκριμένο τύπο: Λαιμός υπερβολικά 
βραχύς, λαβές ελλειπτικής διατομής με έντονες ραβδώσεις και ελαφρώς υπερυ
ψωμένη ράχη που περικλείει το χείλος, βάση σχεδόν αδιαμόρφωτη με επίπεδη 
την κάτω επιφάνεια. Η επιφάνειά τους φέρει ίχνη αραιού υπόλευκου επιχρί
σματος και το στόμιό τους εσωτερικά ίχνη καστανέρυθρου επιχρίσματος. Ο ανύ
παρκτος ώμος δηλώνεται με δύο οριζόντιες στενές αυλακώσεις. Οι τρεις από 
αυτούς είναι κατασκευασμένοι από τον ίδιο καθαρό πορτοκαλόχρωμο πηλό.
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"Ιχνη υπόλευκου επιχρίσματος, το οποίο κάλυπτε προφανώς ολόκληρη την επι
φάνεια τους, διατηρούν οι περισσότεροι από τους αμφορείς που παρουσιάζο
νται9. Σε ορισμένες περιπτώσεις είναι πιθανό το επίχρισμα να είχε χρησιμοποι
ηθεί ως βάση για τη ζωγραφική διακόσμηση των αγγείων, η οποία δεν σώθηκε, 
όπως μπορούμε να εικάσουμε από έναν όμοιου τύπου αμφορέα που προέρχεται 
από το βόρειο νεκροταφείο της πόλης10.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η ομάδα των τριών αμφορέων Κ 6492, Κ 
7371 και Κ 2837, των οποίων κοινό χαρακτηριστικό, εκτός από το μεγάλο ύψος, 
που υπερβαίνει τα 0,30 μ., είναι η ύπαρξη μιας γραπτής λευκής ή υποκίτρινης 
ταινίας στη μετάβαση από το σώμα προς το λαιμό. Στην επιφάνεια των αγγείων 
σώζονται ίχνη αραιού λευκού επιχρίσματος. Εκτός από το διακοσμητικό της 
ρόλο, η ταινία αυτή ενδεχομένως είχε και πρακτική σημασία, υποδηλώνοντας 
το ανώτατο επιτρεπτό όριο της στάθμης του αποθηκευμένου ή του μεταφερόμε- 
νου υγρού11. Στην περίπτωση του πρώτου αμφορέα (Κ 6492), πάνω στην ταινία, 
διαγώνια, υπάρχει επιγραφή σε μαύρο χρώμα, της οποίας η ανάγνωση είναι 
δύσκολη και η ερμηνεία της παραμένει προς το παρόν υποθετική12. Πρόκειται 
κατά πάσα πιθανότητα για εμπορικούς αμφορείς και αγγεία καθημερινής χρή
σης που χρησιμοποιήθηκαν κατά τον ενταφιασμό για σπονδές υγρών ή απλώς 
συνόδευαν το νεκρό στην τελευταία του κατοικία.
"Ενας άλλος αμφορέας μεγάλων διαστάσεων (Κ 1752) διαφέρει από τους τρεις 
προηγούμενους ως προς τη βάση, που είναι κωνική, τον πηλό και το επίχρισμα, 
που είναι αραιό μελανό. Βάσει των στοιχείων αυτών είναι πιθανό ο αμφορέας 
αυτός να μην προέρχεται από το εργαστήριο της Λαμίας. Στο ύψος του ώμου 
φέρει εγχάρακτη επιγραφή ΙΑ13.

Όλοι οι αμφορείς της ομάδας προέρχονται από κιβωτιόσχημους τάφους, στους 
οποίους είχαν συντελεστεί μία ή δύο ταφές στην ίδια ή σε διαφορετικές εποχές 
από τις αρχές του 3ου έως το 2ο αι. π.Χ.14. Στις περισσότερες όμως περιπτώσεις 
ανήκουν σε «κλειστά» σύνολα, με συνευρήματα ασφαλώς χρονολογημένα, 
κυρίως μυροδοχεία, λύχνους, άωτα σκυφίδια, μελαμβαφή πινάκια, αγγεία της 
κατηγορίας της «Δυτικής κλιτύος», πυξίδες, κανθάρους, ακόμη και νομίσματα", 
βάσει των οποίων η πλειονότητά τους μπορεί να τοποθετηθεί με ασφάλεια στη 
στροφή του 4ου προς τον 3ο και κυρίως στο α" μισό του 3ου αι. π.Χ. Η διαπί
στωση της παραγωγής «μακεδονικού τύπου» αμφορέων στη Λαμία από τους 
πρώιμους ελληνιστικούς χρόνους αποκτά ιδιαίτερη σημασία, αν λάβουμε υπόψη 
ότι η χρονολογική προσγραφή του σχήματος από τα έως τώρα δημοσιευμένα 
παραδείγματα από τη Μακεδονία μπορούσε να θεωρηθεί βέβαιη μόλις από τα 
τέλη του 3ου αιώνα και πάντως όχι πριν από το δεύτερο μισό του16. "Ενας μόνον 
αμφορέας (Κ 2837) ανήκει με σχετική βεβαιότητα στο 2ο αι. π.Χ.17 και δύο (Κ 
1744 και Κ 1752) βρέθηκαν σε διαταραγμένους τάφους18, ο καθένας από τους 
οποίους περιείχε από δύο ταφές (α' μισού 3ου και 2ου αι. π.Χ. αντίστοιχα), 
χωρίς να μπορεί να διασαφηνιστεί από τα ανασκαφικά δεδομένα σε ποια από 
αυτές ανήκαν οι αμφορείς. Τέλος, τα συνευρήματα του αμφορέα Κ 1753 δεν 
βοηθούν στη χρονολόγησή του19.
Στοιχεία που θα επέτρεπαν την ασφαλή χρονική τοποθέτηση αγγείων τόσο κοι
νής χρήσης όσο οι αρυτήρες και οι αμφορείς δεν είναι εύκολο να βρεθούν20. Το 
γεγονός, εξάλλου, ότι τα παραδείγματα που διαθέτουμε από τις αρχές της ελλη
νιστικής περιόδου είναι σαφώς περισσότερα από τις ενδείξεις των όψιμων 
ελληνιστικών χρόνων, δεν αφήνει προς το παρόν κανένα περιθώριο για παρα
τηρήσεις που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στη διαπίστωση διαδοχικών φάσεων
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στην εξέλιξη του σχήματος στα ντόπια εργαστήρια. Εξίσου παρακινδυνευμένο 
θα ήταν να επιχειρηθεί με αυτό το σκοπό η σύγκριση του υλικού του εργαστηρί
ου της Λαμίας του πρώιμου 3ου με τους αμφορείς από τη Μακεδονία που χρο
νολογούνται στα τελευταία χρόνια του 3ου και κυρίως στο 2ο αι. π.Χ. Παρ’ όλα 
αυτά, οι αμφορείς από τη Λαμία αποτελούν ένα μορφολογικά ομοιογενές σύνο
λο, η παρουσίαση του οποίου προσφέρει νέα στοιχεία στην έρευνα, όχι μόνον 
σε ό,τι αφορά την ταυτότητα και τη δυναμική ενός τοπικού εργαστηρίου, αλλά 
και σε σχέση με τη μελέτη της ελληνιστικής κεραμικής γενικότερα. 
Συνοψίζοντας, θα λέγαμε ότι ο αμφορέας αποτελεί στο α" μισό του 3ου αι. π.Χ. 
ένα από τα κυρίαρχα κτερίσματα στους τάφους του νοτιοανατολικού νεκροτα
φείου της Λαμίας. Οι τεχνίτες του εργαστηρίου δεν αρκούνται στη μαζική ανα
παραγωγή ενός αγγείου με τυποποιημένα χαρακτηριστικά, αλλά πειραματίζο
νται συνεχώς, δημιουργώντας νέες παραλλαγές και εφαρμόζοντας τεχνικές που 
πλουτίζουν τους γνωστούς από τη Μακεδονία τύπους. Η πολυάριθμη ομάδα 
παραδειγμάτων του α' μισού του 3ου αι. π.Χ. ανεβάζει το χρονικό όριο της 
εμφάνισης των «μακεδονικοί» αμφορέων, που έως τώρα ετοποθετείτο στα τέλη 
του 3ου και κυρίως στο 2ο αι. π.Χ.21, και συμβάλλει στην αποκατάσταση της 
γραμμής εξέλιξής του. Τέλος, η έντονη παρουσία «μακεδονικών» αμφορέων 
στα νεκροταφεία της Λαμίας διευρύνει τα όρια της γεωγραφικής εξάπλωσης 
του τύπου πέρα από το χώρο της Μακεδονίας, σε περιοχές που ανήκαν παλαιό- 
τερα στη σφαίρα επιρροής της.

ΣΧΟΛΙΑΣΜ ΟΣ ΤΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ22

Εικ. Ια. Αμφορέας Κ 6492. Ύψ. 0,387 μ. Πηλός πορτοκαλόχρωμος, ακάθαρτος. 
Σώμα ωοειδές, βάση σχεδόν αδιαμόρφωτη, ελαφρώς κοίλη στην κάτω επιφά
νεια. Λαιμός στενός, ψηλός, χείλος καλυκωτό. Λαβές ελλειπτικής διατομής, με 
ραβδώσεις, καταλήγουν λίγο κάτω από το χείλος. Τχνη αραιού λευκού επιχρί
σματος στη λαβή, στο λαιμό και στο χείλος. Στη μετάβαση προς το λαιμό λευκή 
ταινία με γραπτή επιγραφή σε μαύρο χρώμα. Α" μισό 3ου αι. π.Χ. Πρβλ. Δρού- 
γου - Τουράτσογλου 1980, πίν. 18, Π 1321.

Εικ. 1β. Αμφορέας Κ 2837. "Υψ. 0,326 μ. Πηλός πορτοκαλόχρωμος, ακάθαρτος. 
Σώμα ωοειδές, βάση δακτυλιόσχημη. Λαιμός στενός, βραχύς, χείλος καλυκωτό. 
Λαβές ελλειπτικής διατομής καταλήγουν λίγο κάτω από το χείλος. "Ιχνη αραιού 
υπόλευκου επιχρίσματος στην επιφάνεια του αγγείου και υποκίτρινη ταινία στη 
μετάβαση προς το λαιμό. 2ος αι. π.Χ. Πρβλ. Δρούγου - Τουράτσογλου 1980, 
πίν. 18, Π 1322. Λιλιμπάκη-Ακαμάτη 1994, πίν. 37, 313.

Εικ. 1γ. Αμφορέας Κ 7371. "Υψ. 0,317 μ. Πηλός ανοικτός ερυθρός, ακάθαρτος. 
Σώμα περίπου σφαιρικό, βάση δακτυλιόσχημη. Λαιμός στενός, βραχύς, χείλος 
καλυκωτό. Λαβές ελλειπτικής διατομής με αυλακώσεις καταλήγουν λίγο κάτω 
από το χείλος. "Ιχνη αραιού υπόλευκου επιχρίσματος στην επιφάνεια του αγγεί
ου και υποκίτρινη ταινία στη μετάβαση προς το λαιμό. Α" μισό 3ου αι. π.Χ. 
Πρβλ. Δρούγου - Τουράτσογλου 1980, πίν. 20, Π 1331.

Εικ. 2α. Αμφορέας Κ 1752. "Υψ. 0,317 μ. Πηλός πορτοκαλόχρωμος, ακάθαρτος. 
Σουμα σφαιρικό, βάση κωνική με αυλάκωση στην περιφέρεια της κάτω επιφά-
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νειάς της. Λαιμός στενός, ψηλός, χείλος καλυκωτό. Λαβές ελλειπτικής διατομής 
με αυλάκωση καταλήγουν κάτω από το χείλος. Αραιό μελανό επίχρισμα καλύ
πτει την επιφάνεια του αγγείου. Λ" μισό 3ου ή 2ος αι. π.Χ. (Προέρχεται από 
διαταραγμένο τάφο με δύο ταφικά σύνολα χωρίς να μπορεί να διασαφηνηστεί 
από τα ανασκαφικά δεδομένα σε ποιο από τα δύο ανήκει, βλ. σημ. 18). Για το 
σώμα πρβλ.ΊΊ 45 (1990), Χρονικά, πίν. 165δ.

Εικ. 2β. Αμφορέας Κ 1744. Ύψ. 0,269 μ. Πηλός πορτοκαλόχρωμος, ακάθαρτος. 
Σώμα σφαιρικό με οριζόντιο ώμο που υπογραμμίζεται από μία οριζόντια στενή 
αυλάκωση. Βάση δακτυλιόσχημη. Λαιμός στενός, ψηλός, χείλος ευρύ, καλυκω
τό. Λαβές ελλειπτικής διατομής με αυλακώσεις αγγίζουν τη βάση του χείλους. 
Ίχνη υπόλευκου επιχρίσματος στην επιφάνεια του αγγείου. Λ" μισό 3ου ή α' 
μισό 2ου αι. π.Χ. (Προέρχεται από διαταραγμένο τάφο με δύο ταφικά σύνολα 
χωρίς να μπορεί να διασαφηνηστεί από τα ανασκαφικά δεδομένα σε ποιο από 
τα δύο ανήκει, βλ. σημ. 18). Για το χείλος πρβλ. Δρούγου - Τουράτσογλου 1980, 
πίν. 63, Π 2152.

Εικ. 3α. Αμφορέας Κ 983. Ύψ. 0,219 μ. Πηλός πορτοκαλόχρωμος, ακάθαρτος. 
Σώμα περίπου σφαιρικό, βάση σχεδόν αδιαμόρφωτη, επίπεδη στην κάτω επι- 
φάνειά της. Λαιμός στενός, βραχύς, χείλος καλυκωτό. Λαβές ελλειπτικής διατο- 
μής με ελαφρώς υπερυψωμένη ράχη καταλήγουν στη βάση του χείλους. Ίχνη 
υπόλευκου επιχρίσματος στην επιφάνεια του αγγείου. Γύρω στο 300 π.Χ. Πρβλ. 
Δρούγου - Τουράτσογλου 1980, πίν. 20, Π 1331.

Εικ. 3β. Αμφορέας Κ 8123. Ύψ. 0,198 μ. Πηλός πορτοκαλόχρωμος, ακάθαρτος. 
Σώμα ωοειδές, βάση σχεδόν αδιαμόρφωτη, ελαφρώς κοίλη στην κάτω επιφά
νεια. Λαιμός στενός, βραχύς, χείλος καλυκωτό. Λαβές ελλειπτικής διατομής 
καταλήγουν λίγο κάτω από το χείλος. Ίχνη λευκού, κατά τόπους υποκίτρινου 
επιχρίσματος στην επιφάνεια του αγγείου. Αρχές-γ" τέταρτο 3ου αι. π.Χ. Για το 
περίγραμμα του σώματος πρβλ. Λιλιμπάκη-Ακαμάτη 1994, πίν. 37, 313.

Εικ. 3γ. Αμφορέας Κ 1775. Ύψ. 0,194 μ. Πηλός πορτοκαλόχρωμος, ακάθαρτος. 
Σώμα ωοειδές, βάση σχεδόν αδιαμόρφωτη με επίπεδη την κάτω επιφάνεια. 
Λαιμός στενός, βραχύς, χείλος καλυκωτό. Λαβές ελλειπτικής διατομής καταλή
γουν λίγο κάτω από το χείλος. Ίχνη υπόλευκου επιχρίσματος στην επιφάνεια 
του αγγείου. Γύρω στο 300 π.Χ. Πρβλ. ό.π.

Εικ. 4α. Αμφορέας Κ 1788. Ύψ. 0,255 μ. Πηλός ρόδινος, καθαρός. Σώμα βολ
βόσχημο με οριζόντιο ώμο που υπογραμμίζεται από δύο οριζόντιες αυλακώ
σεις. Βάση σχεδόν αδιαμόρφωτη, ελαφρώς κοίλη στην κάτω επιφάνεια. Λαιμός 
στενός, βραχύς, χείλος ευρύ, καλυκωτό. Λαβές ελλειπτικής διατομής καταλή
γουν λίγο κάτω από το χείλος. Ίχνη ερυθρού επιχρίσματος στο χείλος εσωτερι
κά. Λ' μισό 3ου αι. π.Χ.

Εικ. 4β. Αμφορέας Κ 1524. Ύψ. 0,223 μ. Πηλός πορτοκαλόχρωμος. Σώμα βολ
βόσχημο, βάση σχεδόν αδιαμόρφωτη, ελαφρώς κοίλη στην κάτω επιφάνεια. 
Λαιμός στενός, χείλος ευρύ, καλυκωτό. Λαβές ελλειπτικής διατομής καταλή
γουν στη βάση του χείλους. Ίχνη αραιού λευκού επιχρίσματος στην επιφάνεια 
του αγγείου. Γύρω στο 300 π.Χ.
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Εικ. 4γ. Αμφορέας Κ 1753. Ύψ. 0,20 μ. Πηλός πορτοκαλόχρωμος. Σώμα απιό- 
σχημο, βάση σχεδόν αδιαμόρφωτη, ελαφρώς κοίλη στην κάτω επιφάνεια. Λαι
μός στενός, βραχύς, χείλος καλυκωτό. Λαβές ελλειπτικής διατομής καταλήγουν 
στη βάση του χείλους.

Εικ. 4δ. Αμφορέας Κ 7344. "Υψ. 0,18 μ. Πηλός πορτοκαλόχρωμος, ακάθαρτος. 
Σώμα απιόσχημο, βάση δακτυλιόσχημη. Λαιμός στενός, βραχύς, χείλος καλυ
κωτό. Λαβές ελλειπτικής διατομής περικλείουν το χείλος. Λ" μισό 3ου αι. π.Χ.

Εικ. 5α. Αμφορέας Κ 3031. "Υψ. 0,247 μ. Πηλός πορτοκαλόχρωμος, καθαρός. 
Σώμα απιόσχημο. Ο ανύπαρκτος ώμος δηλώνεται με δύο οριζόντιες στενές 
αυλακώσεις. Βάση σχεδόν αδιαμόρφωτη, επίπεδη στην κάτω επιφάνεια. Λαιμός 
υπερβολικά βραχύς, χείλος καλυκωτό. Λαβές ελλειπτικής διατομής με δύο 
βαθιές αυλακώσεις. Η υπερυψωμένη ράχη τους περικλείει το χείλος. "Ιχνη υπό
λευκου επιχρίσματος στην επιφάνεια του αγγείου και καστανέρυθρου στο εσω
τερικό του χείλους. Γύρω στο 300 π.Χ. Για το σώμα πρβλ. Δρούγου - Τουρά- 
τσογλου 1980, πίν. 57, Π 2149, για τις λαβές ό.π., σχέδ. 13, Π 1324, σ. 119, σημ. 9.

Εικ. 5β. Αμφορέας Κ 7420. "Υψ. 0,226 μ. Πηλός πορτοκαλόχρωμος, καθαρός. 
Σώμα απιόσχημο. Ο ανύπαρκτος ώμος δηλώνεται με δύο οριζόντιες στενές 
αυλακώσεις. Βάση σχεδόν αδιαμόρφωτη, επίπεδη στην κάτω επιφάνεια. Λαι
μός υπερβολικά βραχύς, χείλος καλυκωτό. Λαβές ελλειπτικής διατομής με δύο

ι
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βαθιές αυλακώσεις. Η ελαφρώς υπερυψωμένη ράχη τους περικλείει το χείλος. 
"Ιχνη αραιού υπόλευκου επιχρίσματος στην επιφάνεια του σώματος και καστα- 
νέρυθρου εσωτερικά στο χείλος. Λ" μισό 3ου αι. π.Χ. Πρβλ. ό.π.

Εικ. 5γ. Αμφορέας Κ 5667. Ύψ. 0,214 μ. Πηλός πορτοκαλόχρωμος, ακάθαρτος. 
Σώμα απιόσχημο. Ο ανύπαρκτος ώμος δηλώνεται με οριζόντιες στενές αυλακώ
σεις. Βάση σχεδόν αδιαμόρφωτη, με επίπεδη την κάτω επιφάνειά της. Ααιμός 
στενός, υπερβολικά βραχύς, χείλος καλυκωτό. Λαβές ελλειπτικής διατομής με 
δύο βαθιές αυλακώσεις. Η ελαφρώς υπερυψωμένη ράχη του περικλείει το χεί
λος. "Ιχνη αραιού υπόλευκου επιχρίσματος στην επιφάνεια του σώματος και 
καστανέρυθρου στο χείλος εσωτερικά. Α" μισό 3ου αι. π.Χ. Πρβλ. ό.π.

Εικ. 5δ. Αμφορέας Κ 6497. "Υψ. 0,179 μ. Πηλός πορτοκαλόχρωμος, καθαρός. 
Σώμα απιόσχημο. Ο ανύπαρκτος ώμος δηλώνεται με δύο οριζόντιες στενές 
αυλακώσεις. Βάση σχεδόν αδιαμόρφωτη, επίπεδη στην κάτω επιφάνειά της. 
Λαιμός στενός, υπερβολικά βραχύς, χείλος καλυκωτό. Λαβές ελλειπτικής δια- 
τομής με δύο βαθιές αυλακώσεις στην ελαφρώς υπερυψωμένη ράχη τους που 
περικλείει το χείλος. "Ιχνη αραιού υπόλευκου επιχρίσματος στην επιφάνεια του 
σώματος και καστανέρυθρου στο εσωτερικό του χείλους. Γύρω στο 300 π.Χ. 
Πρβλ. ό.π.
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Θερμοπυλών, τάφος IV (αμφορέας Κ 3031)· 37 (1982), Χρονικά, σ. 192, οικ. Σ. Ζαχαρόπουλου,
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οδός Αλαμάνας και Ξάνθου (αμφορέας Κ 2837) και Παπακωνσταντίνου 1997, ο. 56. ΑΔ 38 
(1983), Χρονικά, ο. 163, οικ. Θ. Μαργιάνου, οδός Ησαΐα (αμφορέας Κ 8123) και Παπακωνστα
ντίνου 1997, σ. 53-54. ΛΔ 42 (1987), Χρονικά, ο. 217, οικ. Α. Ζορμπά, οδός Μυρμηδόνων (αμφο
ρέας Κ 5667) και Παπακωνσταντίνου 1997, σ. 53. ΛΔ 47 (1992), Χρονικά, σ. 182 κ.ε., οικ. 
«ΕΡΓΟΝ ΕΠΕ», οδός Αλαμάνας, τάφος IV (αμφορέας Κ 6492) και τάφος V (αμφορέας Κ 
7371). Οι αμφορείς Κ 6497 και Κ 7420 προέρχονται από τον τάφο I του οικοπέδου Σ. 
Αντωνοποΰλου στην οδό Αλαμάνας και ο Κ 7344 από τον τάφο IV του ίδιου οικοπέδου, για την 
ανασκαφή του οποίου δεν δόθηκε έκθεση προς δημοσίευση στα Χρονικά τονΑΔ.
15 Για τα νομίσματα που βρέθηκαν στο στόμιο του αμφορέα Κ 2837 βλ. σημ. 14, οικ. 
Ζαχαρόπουλου. Για τα νομίσματα που βρέθηκαν στον ίδιο τάφο με τον αμφορέα Κ 8123 βλ. 
σημ. 14, οικ. Μαργιάνου. Για τα νομίσματα από τον ίδιο τάφο με τον αμφορέα Κ 5667 βλ. σημ. 
14, οικ. Ζορμπά. Νομίσματα συνόδευαν επίσης όλες τις ταφές από το οικόπεδο Αντωνοποΰλου, 
στα κτερίσματα των οποίων συμπεριλαμβάνονταν και αμφορείς: Οι αμφορείς Κ 6497 και Κ 
7420 από τον τάφο I συνυπήρχαν με ένα διαβρωμένο αργυρό οβολό (Ν 4184) ΛΑΜΙΕΩΝ 
(SNG Cop., αριθ. 79), χρονολογία κοπής 400-344 π.Χ. περίπου, έναν αργυρό οβολό (Ν 4562) 
ΟΠΟΥΝΤΙΩΝ ΛΟΚΡΩΝ, με αγγείο στον εμπροσθότυπο και αστέρι στον οπισθότυπο (SNG 
Cop., 55-5), χρονολογία κοπής 369-338 π.Χ. περίπου, και ένα χάλκινο νόμισμα Αντιγόνου 
Γόνατά (Ν 4563) με μακεδονική ασπίδα με μονόγραμμα στο κέντρο στον εμπροσθότυπο και 
μακεδονικό κράνος στον οπισθότυπο (Η. Gaebler, Die antiken Münzen von Makedonia und 
Paionia II 2, 1935, σ. 189, αριθ. 15), χρονολογία κοπής 277-239 π.Χ. Η ταύτιση των νομισμάτων 
έγινε στο Νομισματικό Μουσείο από τους Γ. Τουράτσογλου, Β. Πέννα, Ε. Ράλλη και Π. 
Μπούγια, τους οποίους ευχαριστώ θερμά.
Ι(’ Σ. Δρούγου, Τα πήλινα κτερίσματα του μακεδονικού τάφου στην πλατεία Συντριβανίου Θεσ
σαλονίκης, ΑΕ  1988, σ. 86. Επίσης, Σ. Δρούγου - Γ. Τουράτσογλου, Τα χρονολογημένα σύνολα 
ελληνιστικής κεραμικής από τη Μακεδονία, ΓΈλλΚερ, σ. 135. Το γεγονός ότι οι «μακεδονικοί» 
αμφορείς φαίνεται να εμφανίζονται νωρίτερα στη Λαμία από ότι στην ίδια τη Μακεδονία θα 
πρέπει να αποδοθεί προς το παρόν στο σημερινό στάδιο της έρευνας.
17 Βλ. ό.π. (σημ. 14), οικ. Ζαχαρόπουλου.
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18 Βλ. ό.π. (σημ. 14), οικ. Γεωργαντά, τάφος I (Κ 1752) και τάφος III (Κ 1744).
19 Ό.π., τάφος IV.

Μ. Ανδρόνικος, Ελληνιστικός τάφος Βέροιας, ΑΕ  1955, ο. 43. Δροΰγου - Τουράτσογλου 1980, 
ο. 119.
21 Βλ. σχετικά σημ. 16.
22 Τα σχέδια των αγγείων έγιναν από την κ. Σ. Φούντα.

SUMMARY

‘Macedonian’ Amphoras from the South-East Cemetery of Lamia

Rescue excavations at Lamia over the last twenty-five years have brought to 
light, amongst other finds, parts of the southeast cemetery of the ancient city of 
Lamia. Use of the cemetery goes back to the 4th c. BC, and mainly the second 
half of it, a period when Lamia came under Macedonian influence. The majority 
of the graves are cist graves and date from the 3rd c. BC, when the city pros- 
pered and was a member of the Aetolian League. There are fewer graves from 
the 2nd and 1st c. BC, for after the Roman conquest in 190 BC, Lamia, though 
continuing to exist, did not recover its former power and glory.
The amphora is the predominant vase shape found in grave groups of the 3rd, 
and to a lesser extent 2nd c. BC. The amphoras from Lamia have the general 
features of ‘Macedonian’ amphoras, though they also exhibit distinctive features 
that reflect the dynamism of the Lamia workshop and indicate their local origins. 
In terms of size, they fall into three categories: the majority are from 0.20 to 0.30 
m. high, though some are less than 0.20 m. and examples greater than 0.40 m. 
are known, rising to about 0.40 m. The predominant shapes are oval, globular, 
and also bulbous and piriform, for which there are no precise parallels in Mac- 
edonia. The body profile is continuous, except for two examples in which it is 
broken at the level of the shoulder and is emphasised by one or two narrow 
grooves. With very few exceptions, the neck is narrow and short. The calyxrim is 
a characteristic feature. The handles are short and have an elliptical section, with 
or without flutes, and end at the base of the rim, they touch it or enclose it with 
their arched back. The amphoras have ring- or indistinct bases, with a flat or 
slightly concave seating surface, and are more rarely conical. Most of them have 
traces of white slip, which will originally have covered their entire surface. Four 
of the amphoras with piriform bodies have reddish brown slip on their mouths. 
Particular interest attaches to the group of three tall amphoras with a painted 
white or off-white band at the transition from the body to the neck.
One amphora has an illegible inscription in black on the painted band, while 
another, probably from a different workshop, has the letters IA incised at the 
level of the shoulder. Most of the amphoras come from sealed grave groups and 
are dated by the context to the first half of the 3rd c. BC.



Εχίνος ΜΑΡΙΑ-ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

Ο σημερινός Αχινός είναι χτισμένος στις νότιες πλαγιές δυο χαμηλών λόφων, 
πάνω στα ερείπια του αρχαίου Εχίνου ή Εχινοΰντος1. Η θέση ήταν στρατηγικής 
σημασίας για τον έλεγχο της παραλιακής οδού που συνέδεε τη Θεσσαλία με τη 
Νότια Ελλάδα και κατοικήθηκε ήδη από τη μεσοελλαδική εποχή2. Το όνομα της 
πόλης αναφέρεται στις αρχαίες πηγές από τα τέλη του 5ου αι. π.Χ.3, εποχή στην 
οποία ανάγονται και τα πρωιμότερα αρχαιολογικά ευρήματα από τάφους κλα
σικών χρόνων4. Περισσότερες, ωστόσο, είναι οι ενδείξεις κατοίκησης από τα 
τέλη του 4ου αι. π.Χ., ενώ η πόλη γνωρίζει, σύμφωνα με τα ανασκαφικά δε
δομένα, περιόδους ακμής κατά το 2ο αι. π.Χ. και κατά τους αυτοκρατορικοΰς 
χρόνους.
Μέχρι την έναρξη του συστηματικού αρχαιολογικού ελέγχου στην περιοχή το 
1978, γνωστά ήταν μόνον τα σωζόμενα ορατά τμήματα της οχύρωσης της πόλης 
και της ακρόπολης5, ορισμένα τυχαία κινητά ευρήματα, κυρίως επιγραφές και 
γλυπτά, και η θέση των «μακεδονικού τύπου» λαξευτών θαλαμωτών τάφων6, οι 
οποίοι πριν από την ανασκαφική τους διερεύνηση είχαν θεωρηθεί μυκηναϊκοί. 
Οι ανασκαφές της τελευταίας εικοσαετίας7 επέτρεφαν να διαγράφει με αρκετή 
σαφήνεια η τοπογραφία του αρχαίου οικισμού και των νεκροταφείων του. Ο 
οικισμός εκτεινόταν στους πρόποδες του ανατολικότερου από τους δύο λόφους 
που καταλαμβάνει το σημερινό χωριό και περιβαλλόταν από οχυρωματικό 
περίβολο, ο οποίος συνδεόταν με το τείχος της ακρόπολης που επιστέφει την 
κορυφή του λόφου. Ο περίβολος είναι χτισμένος κατά το ισόδομο ορθογώνιο 
σύστημα και χρονολογείται στον 4ο αι. π.Χ.8. Είναι πιθανό να ανήκει στην 
ομάδα των οχυρωματικών έργων που κατασκευάστηκαν από τον Επαμεινώνδα 
στους χρόνους της θηβαϊκής ηγεμονίας για τον έλεγχο των θαλάσσιων περα
σμάτων. Στο μέσον της νότιας πλαγιάς του λόφου της ακρόπολης, όπου θα πρέ
πει να βρισκόταν το κέντρο της πόλης, έχουν έρθει στο φως ιδιωτικές κατοικίες 
και δημόσια κτίρια επιμελημένης δόμησης, μεταξύ των οποίων μνημειώδες διώ
ροφο οικοδόμημα του τέλους του 4ου αι. π.Χ., βάθρο συντάγματος ή βωμού και 
ηρώο ριομαϊκών χρόνων. Στα νοτιοδυτικά, όπου ενδεχομένως βρισκόταν η βιο
τεχνική συνοικία της πόλης, βρέθηκαν λείψανα ελληνιστικού κτιρίου, το οποίο 
μετά από επισκευές κατά τους ρωμαϊκούς χρόνους χρησιμοποιήθηκε ως εργα
στήριο μεταλλουργίας. Στα σωζόμενα θεμέλια των περισσότερων κτιρίων δια- 
κρίνονται περισσότερες της μίας οικοδομικές φάσεις, που μαρτυρούν τη μακρό
χρονη χρήση τους μετά από επιδιόρθωση των κατεστραμμένων τοίχων και την 
ενσωμάτωσή τους σε νέα οικοδομικά σύνολα.
Οι οικοδομικές δραστηριότητες των τελευταίων ετών στάθηκαν αφορμή για την 
αποκάλυψη εκτεταμένων τμημάτων του νεκροταφείου των κλασικών, ελληνιστι
κών και ρωμαϊκών χρόνων στη νότια πλαγιά του δυτικού λόφου και στους πρό- 
ποδές του, στα νότια της ΠΕΟ Λαμίας - Βόλου. Έως το 1995 είχαν έρθει στο 
φως 119 τάφοι: από αυτούς 50 κιβωτιόσχημοι, 24 λαξευτοί θαλαμωτοί, 16 κερα- 
μοσκεπείς καλυβίτες, 4 κιβωτιόσχημοι από πήλινες πλάκες, 17 λάκκοι, 3 εγχυ- 
τρισμοί, 2 ενταφιασμοί στο χώμα, 2 πήλινες λάρνακες και μία μαρμάρινη σαρ
κοφάγος. Η κατασκευή ορισμένων κιβωτιόσχημων τάφων ανάγεται στους κλα
σικούς χρόνους, εποχή κατά την οποία χρησιμοποιούνται επίσης για ενταφια
σμούς κεραμοσκεπείς και πήλινες λάρνακες. Κιβωτιόσχημοι τάφοι κατασκευά
ζονται και τους δύο επόμενους αιώνες, 3ο και 2ο αι. π.Χ., ή ξαναχρησιμοποιού- 
νται οι παλαιότεροι μετά από μετακίνηση των προγενέστερων ταφών. Μερικοί
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κιβωτιόσχημοι χρησιμοποιούνται έως τον Ιο αι. μ.Χ. Οι θαλαμωτοί τάφοι ανή
κουν κυρίως στο 2ο αι. π.Χ. Παρουσιάζουν πολλαπλές χρήσεις κατά την ίδια ή 
σε διαφορετικές εποχές, συνήθως έως τον Ιο αι. π.Χ., ενίοτε όμως και έως το 
2ο αι, μ.Χ.
Οι μισοί περίπου τάφοι βρέθηκαν ασύλητοι. Εκτός από τα αγγεία και τα λοιπά 
πήλινα κτερίσματα -  πολυάριθμα ειδώλια, πήλινα προσωπεία, αναρτώμενοι 
δίσκοι και πλαστικά ανθέμια -  περιείχαν χρυσά και χάλκινα κοσμήματα, χρυ
σές δανάκες, χάλκινα νομίσματα, χάλκινα κάτοπτρα, χάλκινες και σιδερένιες 
στλεγγίδες, οστέινες περόνες, γυάλινα αγγεία και χάνδρες. Τα κτερίσματα 
αυτά υποδηλιόνουν την ύπαρξη και τη λειτουργία ενός σημαντικού εργαστηρίου 
κοροπλαστικής καθώς επίσης, ενδεχομένως, αξιόλογων εργαστηρίων μικροτε
χνίας και μεταλλοτεχνίας.
Τα σύνολα αγγείων από τάφους του 4ου αι. π.Χ. είναι προς το παρόν περιορι
σμένα σε αριθμό, όπως και τα σχήματα που εμφανίζονται σε αυτά, με επικρατέ
στερο το αρυβαλλοειδές ληκύθιο. Περισσότερα και πλουσιότερα σε κτερίσματα 
είναι τα ταφικά σύνολα του 2ου αι. π.Χ., με συνηθέστερα σχήματα το μυροδο
χείο, το πινάκιο και το άωτο σκυφίδιο. Κοινό κτέρισμα ανεξαρτήτως εποχής 
είναι ο λύχνος, από τον 5ο αι. π.Χ. έως τους αυτοκρατορικούς χρόνους9.
Τα περισσότερα αγγεία είναι προϊόντα τοπικών εργαστηρίων10, χωρίς να λεί
πουν σε ορισμένες περιπτώσεις και οι εισαγωγές. Αξιοσημείωτες κατηγορίες 
αγγείων είναι τα Eastern Sigillata και οι λύχνοι με ανάγλυφη διακόσμηση. 
Αντίθετα, σπανίζουν η κατηγορία «Δυτικής κλιτύος» και οι μεγαρικοί σκύφοι.

ΚΛΑΣΙΚΟ - ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΟ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ 

ΤΑΦΟΣ I (ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΑΘ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ)

Το οικόπεδο βρίσκεται στο νοτιοανατολικό άκρο του λόφου του νεκροταφείου, 
πάνω στην ΠΕΟ Ααμίας - Βόλου. Με αφορμή εκσκαφές θεμελίων για την επέ
κταση της υπάρχουσας οικοδομής αποκαλύφθηκαν δύο κιβωτιόσχημοι τάφοι, 
έξι κεραμοσκεπείς και ένας λάκκος11.
Ο τάφος I ήταν κατασκευασμένος από αδρά κατεργασμένες πώρινες πλάκες, 
ανά μία σε κάθε πλευρά, τοποθετημένες σε ορθογιόνιο όρυγμα λαξευμένο στον 
ημίβραχο. Οι πλάκες ήταν επιχρισμένες εσωτερικά και στη ανώτερη επιφάνεια 
τους με ερυθρό κονίαμα. Για την κάλυψη είχαν χρησιμοποιηθεί δύο πώρινες 
καλυπτήριες, τμήματα των οποίων βρέθηκαν στη θέση τους. Το εσωτερικό του 
ήταν γεμάτο μαλακό χώμα και τα διαλυμένα οστά δεν έδιναν σαφείς πληροφο
ρίες για τη στάση και τον αριθμό των νεκρών.
Από τη διαταραγμένη επίχωση πάνω από τα υπολείμματα των σκελετών συγκε
ντρώθηκαν τμήματα μυροδοχείου, αρυβαλλοειδούς ληκυθίου και άωτου σκυφι- 
δίου. Από τα όστρακα συγκολλήθηκαν εννέα ακόμη μυροδοχεία. Τα περισσότε
ρα κτερίσματα ήταν συγκεντρωμένα στο νοτιοανατολικό τμήμα του πυθμένα του 
τάφου. Εκτός από τα αγγεία -  ένα κάναστρο, ένα άωτο σκυφίδιο, ένας λύχνος, 
έντεκα μυροδοχεία και έξι πινάκια -  στον τάφο βρέθηκαν φύλλα από χρυσό 
στεφάνι, ένα ειδώλιο γυναικείας μορφής και λίγα μεταλλικά αντικείμενα.
Από τα κτερίσματα συνάγεται ότι ο τάφος χρησιμοποιήθηκε δύο τουλάχιστον 
φορές σε διαφορετικές εποχές. Το κάναστρο και το αρυβαλλοειδές ληκύθιο 
συνόδευαν την αρχική ταφή που συντελέστηκε στο α ' μισό του 4ου αι. π.Χ., ενώ 
όλα τα υπόλοιπα αγγεία χρονολογούνται στο β' μισό του 2ου αι. π.Χ., σύμφωνα 
κυρίως με τα μυροδοχεία και το άωτο σκυφίδιο.
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Τα δυο ταφικά σύνολα περιλαμβάνουν τα χαρακτηριστικότερα για το νεκροτα
φείο σχήματα αγγείων. Είναι όλα προϊόντα τοπικών εργαστηρίων, με μοναδική 
εξαίρεση το κάναστρο, το οποίο από τον πηλό και την ποιότητα του γανώματος 
θα πρέπει να θεωρηθεί αττικό προϊόν εισαγωγής.

ΣΧΟΛΙΑΣΜ ΟΣ ΤΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ12

Εικ. 1. Το ταφικό σύνολο του β' μισού του 2ου αι. π.Χ.

Εικ. 2. Αρυβαλλοειδές ληκύθιο Κ 9698. Σώζεται τμήμα του πάνω μέρους του 
σώματος με το λαιμό και τη λαβή. Πηλός ανοικτός καστανός, μαύρο θαμπό 
γάνωμα, κατά τόπους απολεπισμένο. Το πρόσθιο τμήμα του σώματος κοσμείται 
με ανθέμιο στο χρώμα του πηλού. Στο χρώμα του πηλού έχει αφεθεί και το πρό
σθιο τμήμα του λαιμού. Ντόπια απομίμηση του γνωστού αττικού τύπου, βλ. σχε- 
τικάΑ§ονα XII, σ. 154· 0/γ/ιί/ΐΜ5 XIII, σ. 146 κ.ε., α' μισό 4ου αι. π.Χ.

206



Ε Χ Ι Ν Ο Σ

Εικ. 3. Μελαμβαφές κάναστρο Κ 5980. Λείπει η λαβή και τμήμα του σώματος. 
Ύψ. 0,05, διάμ. χείλους 0,123 μ. Πηλός τεφρός, καθαρός, μελανό στιλπνό γάνω- 
μα καλύπτει ολόκληρη την επιφάνεια του αγγείου. Στον πυθμένα κύκλος με 
μικρές εμπίεστες γραμμές και μέσα σε αυτόν εγγεγραμμένα τέσσερα ελεύθερα 
ανθέμια σε σταυροειδή διάταξη. Μεταξύ αυτών και στο κέντρο πέντε ρόδακες. 
Αττικό, εισηγμένο. Για το περίγραμμα πρβλ. Ηφοεα XII, αριθ. 605, 375 π.Χ. Για 
την ονομασία και τον τύπο του αγγείου βλ. ό.π., σ. 124-127.

Εικ. 4. Καλυκόσχημο άωτο σκυφίδιο Κ 5970. Ελλιπές. Ύψ. 0,053, διάμ. χείλους 
0,111 μ. Πηλός πορτοκαλόχρωμος, επίχρισμα ερυθρό, απολεπισμένο, σε ολό
κληρη την εξωτερική και την εσωτερική επιφάνεια. Βάση κωνική, τοιχώματα 
σχεδόν κατακόρυφα σχηματίζουν με τον οριζόντιο πυθμένα γωνιώδες περί
γραμμα. Χείλος που στρέφεται προς τα έξω. Σχήμα σπάνιο στον Εχίνο, παραπέ
μπει κατ’ αρχήν στα λεγάμενα «περγαμηνά» αγγεία, των οποίων η παραγωγή 
αρχίζει περίπου στα μέσα του 2ου αι. π.Χ. και συνεχίζεται έως τον Ιο αι. μ.Χ. 
(βλ. σχετικά Π. Χατζηδάκης, «Οικία της Λίμνης», νότιο πηγάδι του αίθριου, 
ΕλλΚερ Αιγαίου, σ. 54, σημ. 11. Επίσης, Μ.-Φ. Παπακωνσταντίνου, Τα ελληνι
στικά λυχνάρια του Εχίνου, Ε ' ΕλλΚερ, σ. 338, σημ. 52). Όμως, τα σκυφίδια 
αυτού του σχήματος Ανατολικής Sigillata Λ δεν εμφανίζονται πριν από το τελευ
ταίο τέταρτο του 2ου αι. π.Χ. και συνεπώς είναι δύσκολο να χρησιμέυσαν ως 
πρότυπα για το αγγείο από τον Αχινό, όπως άλλωστε και για τα αττικά παρό
μοια κομμάτια, τα οποία φαίνεται ότι μιμούνται ιταλικά σχήματα του β' μισού 
του 2ου αι. π.Χ. (βλ. σχετιyiáAgora XXIX, σ. 160-161, σημ. 51-52). Πρβλ. Δρού- 
γου - Τουράτσογλου 1980, πίν. 11, σχέδ. 21, Π 1267, σ. 47, αμέσως μετά τα μέσα 
του 2ου αι. π.Χ. Επίσης, Αξοεα XXIX, αριθ. 964, σ. 338, εικ. 62, 150-125 π.Χ.

Εικ. 5. Μονόμυξος τροχήλατος λύχνος Κ 5962. Ακέραιος, χρησιμοποιημένος. 
Ύψ. 0,023, μήκ. 0,076 μ. Πηλός πορτοκαλόχρωμος, χωρίς επίχρισμα. Σώμα με 
γωνιώδες περίγραμμα χωρίς διαμορφωμένη βάση. Η κάτω πλευρά επίπεδη. Η 
πάνω πλευρά κυρτή με αυλάκι γύρω από την οπή πλήρωσης. Μυκτήρας αμε
λούς κατασκευής, πεπλατυσμένος στο άκρο και μεγάλη οπή για το φιτίλι. Πρβλ. 
Μ.-Φ. Παπακωνσταντίνου, Τα ελληνιστικά λυχνάρια του Εχίνου, Ε'ΕλλΚερ, 
πίν. 168α, Κ 2710, τύπος ΕΧ3, παραλλαγή γ, 2ος αι. π.Χ.

Εικ. 6α-γ. Μυροδοχεία Κ 5951, 5953, 5954. Ύψ. 0,166-0,169 μ. Πηλός πορτοκα- 
λόχριομος, χωρίς επίχρισμα. Σώμα ευρύ και έντονα διογκωμένο με γωνιώδες
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περίγραμμα και ανεπτυγμένους ώμους. Ψηλός λαιμός και πόδι. Ο τύπος έλκει 
την καταγωγή του από τα μυροδοχεία του 3ου αι. π.Χ., με τη σφαιρική κοιλιά 
(Ι.Α. Παπαποστόλου, Ελληνιστικοί τάφοι Πάτρας, II, ΑΔ 33 (1978), Μελέτες, σ. 
379 κ.ε., αριθ. 32, σχέδ. 17, β" μισό 2ου-αρχές 1ου αι. π.Χ.). Επίσης, πρβλ. 
Δρούγου - Τουράτσογλου 1980, Π 1254, γ' τέταρτο 2ου αι. π.Χ.

Εικ. 7ε-ζ. Μυροδοχεία Κ 5944, 5941, 5947, 5939, 5945, 5942. "Υψ. 0,216-0,224 μ. 
Πηλός τεφρός-τεφρορόδινος, επίχρισμα ομοιόχρωμο. Γραπτές υπόλευκες 
γραμμές στο λαιμό και τον ώμο. Σιόμα ατρακτόσχημο με ψηλό λαιμό και πόδι. 
Πρβλ. Λ Ιί^ ίη α  II, I, πίν. 56, 719, μέσα έως προχωρημένος 2ος αι. π.Χ. Στην 
ίδια ομάδα με τα προηγούμενα και το Κ 5948 (Εικ. 7ζ), με λίγο περισσότερο 
διογκωμένο σώμα.

Εικ. 8α-στ. Μυροδοχεία Κ 5957, 5946, 5949, 5956, 5960, 5959. Ύψ. 0,175-0,191 
μ. Πηλός και διακόσμηση, όπως στα προηγούμενα. Σώμα ραδινό, ατρακτόσχη
μο, με ψηλό λαιμό και πόδι. Πρβλ. Δρούγου - Τουράτσογλου 1980, πίν. 26, Π 
1404, β' μισό 2ου-1ος αι. π.Χ.

Εικ. 9α-β. Μυροδοχεία. Κ 5943, 5940. Ύψ. 0,144, 0,146 μ. Πηλός και διακόσμη- 
ση, όπως στα προηγούμενα. Από τα τέλη του 2ου αι. π.Χ. οι αναλογίες λεπταί
νουν υπερβολικά και το σώμα γίνεται σχεδόν σωληνωτό με τονισμένα περιγράμ
ματα. Πρβλ. Κ εταιηβΐ/ϊΟ Ξ  IX, πίν. 69, σ. 7, 387 (SW 155), 2ος αι. π.Χ. Δρούγου - 
Τουράτσογλου 1980, πίν. 53, Π 1474, β' μισό 2ου-1ος αι, π.Χ. Τα μυροδοχεία 
των ομάδων των Εικ. 7, 8 και 9 με το ατρακτόσχημο έως σωληνωτό σώμα και τις 
γραπτές υπόλευκες ταινίες γύρω από την κοιλιά και το λαιμό ανήκουν στον 
πολύ γνωστό όψιμο τύπο μυροδοχείων που κυριαρχεί στο β' μισό του 2ου και 
στον Ιο αι. π.Χ. (βλ. σχετικά Δρούγου - Τουράτσογλου 1980, σ. 126, σημ. 41).

Εικ. ΙΟα-γ. Μυροδοχεία Κ 5950, 5961, 5952. α) "Υψ. 0,183 μ. Πηλός πολύ ανοι
κτός καστανός. Υπόφαιες γραμμές στο λαιμό και το σοόμα. Σώμα ατρακτόσχημο 
με ψηλό λαιμό και στενό χείλος. Πρβλ. Δρούγου - Τουράτσογλου 1980, πίν. 10, 
Π 1249, σ. 126, μετά τα μέσα του 2ου αι. π.Χ. β) "Υψ. 0,12 μ. Πηλός πορτοκαλό- 
χρωμος, χωρίς επίχρισμα. Σώμα ατρακτόσχημο με ψηλό λαιμό και πόδι. Πρβλ.
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Δρούγου - Τουράτσογλου 1980, πίν. 53, Π 1462, σ. 77, 126, μετά τα μέσα του 
2ου αι. π.Χ. γ) Ύψ. 0,173 μ. Πηλός πολύ ανοικτός καστανός, ίχνη υπόφαιων 
γραμμών στο σώμα. Σώμα ατρακτόσχημο με σφαιρική κοιλιά. Λαιμός ψηλός. Η 
συνύπαρξη διαφορετικών μορφολογικά τύπων μυροδοχείων της ίδιας χρονολό
γησης αποδεικνΰει την παράλληλη πορεία και εξέλιξή τους και στον Αχινό (βλ. 
σχετικά Παπαποστόλου, ό.π.).

Εικ. 11α. Πινάκιο Κ 5973. "Υψ. 0,043, διάμ. χείλους 0,177, διάμ. βάσης 0,053 μ. 
Πηλός πορτοκαλόχρωμος, επίχρισμα καστανομέλανο εσοπερικά και εν μέρει 
εξωτερικά. Βάση δακτυλιόσχημη με μαστοειδή απόφυση στο μέσον της εξωτε
ρικής της επιφάνειας. Χείλος καμπύλο που στρέφεται προς τα έξω. Στην εσωτε
ρική του περιφέρεια δύο κυκλικές αυλακιόσεις.
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Εικ. 11 β. Πινάκιο Κ 5974. Ύψ. 0,053, διάμ. χείλους 0,177, διάμ. βάσης 0,056 μ. 
Πηλός πορτοκαλόχρωμος, επίχρισμα καστανέρυθρο εσωτερικά και εν μέρει 
εξωτερικά. Στο κέντρο του πυθμένα μικρή αβαθής κυκλική κοιλότητα με μαστο
ειδή απόφυση στο μέσον. Βάση δακτυλιόσχημη με κυρτή την κάτω επιφάνειά 
της. Χείλος καμπύλο που στρέφεται προς τα έξω και κάτω. Στην εσωτερική του 
περιφέρεια κυκλική αυλάκωση.

Εικ. 11γ. Πινάκιο Κ 5975. "Υψ. 0,046, διάμ. χείλους 0,18, διάμ. βάσης 0,051 μ. 
Πηλός πορτοκαλόχρωμος, επίχρισμα ερυθρό εσωτερικά και εν μέρει εξωτερι
κά, απολεπισμένο. Στο κέντρο του πυθμένα μικρή αβαθής κυκλική κοιλότητα με 
μαστοειδή απόφυση στο μέσον. Βάση δακτυλιόσχημη. Χείλος καμπύλο που 
στρέφεται προς τα έξω και κάτω.

Εικ. 12α. Πινάκιο Κ 5976. "Υψ. 0,046, διάμ. χείλους 0,181, διάμ. βάσης 0,06 μ. 
Πηλός ροδόχρωμος, επίχρισμα καστανομέλανο εσωτερικά και εν μέρει εξωτε
ρικά. Βάση κωνική, δακτυλιόσχημη, με μαστοειδή απόφυση στο μέσον της εξω
τερικής της επιφάνειας. Χείλος καμπύλο που στρέφεται προς τα έξω και κάτω.

Εικ. 12β. Πινάκιο Κ 5977. "Υψ. 0,046, διάμ. χείλους 0,166, διάμ. βάσης 0,07 μ. 
Πηλός πορτοκαλόχρωμος, επίχρισμα καστανέρυθρο, κατά τόπους απολεπισμέ
νο εσωτερικά. Βάση δακτυλιόσχημη. Στο κέντρο του πυθμένα μικρή κυκλική 
κοιλότητα. Χείλος λοξότμητο που στρέφεται προς τα έξω και κάτω. Στην εσωτε
ρική περιφέρεια του χείλους ρηχή κυκλική αυλάκωση.

Εικ. 12γ. Πινάκιο Κ 5978. "Υψ. 0,036, διάμ. χείλους 0,175, διάμ. βάσης 0,048 μ. 
Πηλός πορτοκαλόχρωμος, επίχρισμα μελανό εσωτερικά και εξωτερικά, εκτός 
από την κάτω επιφάνεια της βάσης, απολεπισμένο. Βάση δακτυλιόσχημη με 
μαστοειδή απόφυση στο μέσον. Στο κέντρο του πυθμένα μικρή αβαθής κυκλική 
κοιλότητα που ορίζεται από ομόκεντρο έξαρμα. Χείλος λοξότμητο που στρέφε
ται προς τα έξω και κάτω. Για τα πινάκια του τύπου των οξύβαφων βλ. γενικά 
Δρούγου - Τουράτσογλου 1980, σ. 158* Agora XXIX, σ. 149 κ.ε. Επίσης, βλ. Αιλι- 
μπάκη-Ακαμάτη 1994, σ. 203, αριθ. 379' ΕλλΚερ Μακεδονίας, σ. 60' ΕλλΚερ 
Αιγαίου, σ. 156, πίν. 11, β' μισό 2ου αι. π.Χ. Η μικρή διάμετρος βάσης, τα λεπτά
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τοιχώματα και η έλλειψη γανώματος σε όλη την επιφάνεια συντελούν στη χρονο
λόγηση των πινακίων του ταφικού συνόλου από τον Αχινό μετά τα μέσα του 2ου 
αι. π.Χ. (βλ. oχ^τιxáΛgora, ό.π., σ. 150). Ο τύπος επιβιώνει και τον Ιο αι. π.Χ.
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Echinos

The Hellenistic cemetery of Echinos lies in the southern foothills of the western 
of the two hills occupied by the modern village of Achinos. Excavations of recent 
years have brought to light a large number of graves ranging in date from the 5th 
c. BC down to Roman times. The predominant grave types are cist graves with 
poros or limestone slabs, rock-cut chamber tombs, tile-covered, and pits. About 
half the graves were undisturbed.
Grave groups of the 2nd c. BC, when the city prospered, were the greater in 
number and more richly endowed with offerings. The most common vases are 
the unguentarium, plate, bowl and lamp. A characteristic pottery group from 
cist-grave I in the Ath. Konstantinos plot, was selected for publication here, 
along with pottery from the original burial, an imported Attic kanastron and part 
of an aryballoid lekythos that goes back to the first half of the 4th c. BC.
The vases comprising the group associated with the second use of the grave, all 
of them products of a local workshop, are as follows:
Twenty-one ungüentaría: Fifteen of these (K 5944, 5941, 5947, 5939, 5945, 5942, 
5948, 5957, 5949, 5946, 5956, 5960, 5959, 5943, 5940) belong to the well-known 
late type of unguentarium with a fusiform to tubular body, grey fabric, and 
decoration of off-white painted bands. This was the predominant type in the 
second half of the 2nd and the 1st c. BC. Three ungüentaría (K 5951, 5953, 5954) 
have a wide, distended body with angular profile and distinctly formed shoulders. 
This type derives its origins from 3rd c. ungüentaría with a globular belly. All the 
ungüentaría date from the second half of the 2nd c. BC and form the basis for 
the dating of the entire grave group. The discovery of different types of 
ungüentaría together, all with the same date, indicates that the types evolved 
alongside each other at Echinos.
Six plates: These have a ring-base, open walls, rim turning out and down, and 
red, black, reddish brown, or brownish black slip. Some of them have a circular 
hollow at the centre of the bottom. Their distinctive features form the basis for 
their dating to the second half of this century.
A calyx-shaped bowl with a conical base and outturned rim. Like the Attic vases 
of this shape, these are probably imitations of Italian prototypes dating from the 
second half of the 2nd c. BC.
A wheelmade lamp with a single nozzle. Type EX3. Body with angular profile, 
and indistinct base. The top is convex and has a groove around the filling hole. 
2nd c. BC.



Ασυνήθιστοι τύποι ελληνιστικών αγγείων από την κοιλάδα 
του Σπερχειού

Η  ελληνιστική κεραμική της κοιλάδας του Σπερχειού δεν φαίνεται να έχει 
διαφορετική εξέλιξη από εκείνη που έχει καταγραφεί σε όλους τους 
γνωστούς έως σήμερα χώρους παραγωγής και εξάπλωσής της. Είναι 

δηλαδή αφ’ ενός δεμένη με την παράδοση των εργαστηρίων των μεγάλων 
κέντρων των κλασικών χρόνων (Αττική, Κόρινθος κτλ.), κυρίως κατά τα πρώιμα 
στάδια εμφάνισής της1, αφ’ ετέρου διεκδικεί και χαράζει σταδιακά τη δική της 
αυτόνομη πορεία εν μέσω των πολιτικών ανατροπών που υπέστη ο κλασικός 
κόσμος, με την επικράτηση των Μακεδόνων από τα τέλη του 4ου αι. π.Χ. και τη 
συνακόλουθη εξάπλωση του Ελληνισμού.
Ο 3ος αιώνας π.Χ. χαρακτηρίζεται από την επικράτηση αυτών των αυτόνομων 
τάσεων και αναζητήσεων2, οι οποίες ανιχνεύονται στις περιφερειακές κεραμι
κές παραγωγές. Τα κατά τόπους εργαστήρια, χωρίς να ξεφεύγουν από κάποια 
στερεότυπα του παρελθόντος, προσπαθούν εντούτοις να αποκτήσουν τη δική 
τους ταυτότητα. Η προσπάθεια αυτή αποτυπώνεται στις μορφές των αγγείων, 
τα οποία με τη σειρά τους, αν και υπακούουν στην τυπολογία που υπαγόρευσε 
η μακρόχρονη χρήση τους, εμφανίζουν εντούτοις επιμέρους διαφοροποιήσεις, 
ενδεικτικές των τάσεων για αυτονομία και του χαρακτήρα των κατά τόπους 
εργαστηρίων.
Τα αγγεία που απεικονίζονται στο παρόν Λεύκωμα αντικατοπτρίζουν αυτές τις 
τάσεις καθώς επίσης και τις πηγές έμπνευσης πολλών από αυτές. Προέρχονται 
από τάφους που έχουν ανασκαφεί στη Λαμία και στον Αχινό, δύο πόλεις οι 
οποίες φαίνεται ότι διέθεταν εργαστήρια κεραμικής κατά τους ελληνιστικούς 
χρόνους, γεγονός που έμμεσα κυρίως τεκμηριώνεται εφόσον άμεσες αποδεί
ξεις, όπως η παρουσία στην περιοχή κεραμικών κλιβάνων3, δεν βεβαιώνονται 
ακόμη ανασκαφικά. Έμμεσα όμως η εγχώρια παραγωγή αποδεικνύεται με τη 
σποραδική εμφάνιση μητρών αγγείων, προϊόντων καμίνευσης και συχνές ενδεί
ξεις βιοτεχνικών δραστηριοτήτων κυρίως στην περιοχή του Αχινού. Το πλήθος 
εξάλλου των αγγείων, η ποικιλία των σχημάτων, που δεν συμπίπτουν με εκείνα 
άλλων γνωστών εργαστηρίων, αλλά και οι πολιτικές και οικονομικές συνθήκες4 
που επικρατούσαν στην περιοχή, είναι στοιχεία που ενισχύουν την άποψη ότι 
στην κοιλάδα του Σπερχειού δραστηριοποιήθηκαν ντόπιοι κεραμείς με αξιοση
μείωτα αποτελέσματα που κάλυψαν τις ανάγκες του πληθυσμού σε κάθε είδος 
κεραμικών προϊόντων, όπως επιτραπέζια αγγεία, μαγειρικά σκεύη, ειδώλια κ.ά. 
Μερικοί από τους τεχνίτες τολμούν να πειραματιστούν σε νέα σχήματα ή να 
παραγάγουν καθιερωμένους τύπους παραλλαγμένους είτε ως προς το σχήμα 
είτε ως προς τη διακόσμηση. Τα αποτελέσματα, όχι πάντα επιτυχή από αισθητι
κή άποψη, αντικατοπτρίζουν τη διάθεση ανεξαρτητοποίησης από παγιωμένους 
κανόνες αισθητικής και την επίδειξη ενός είδους πρωτοπορίας ενδεχομένως, 
που καταλήγει σε επαρχιωτισμό.

Τα αγγεία που παρουσιάζονται αποτελούν την απόδειξη των παραπάνω συμπε
ρασμάτων και συνιστούν μικρό τμήμα της κεραμικής παραγωγής του χώρου, 
επιλέχθηκαν δε είτε λόγω της ιδιοτυπίας τους είτε λόγω της σπανιότητάς τους 
γενικότερα. Αξίζει να σημειωθεί ότι τα ασυνήθιστα αυτά αγγεία προέρχονται 
κατά κύριο λόγο από τάφους.
Έ να αγγείο του οποίου το σχήμα δεν απαντά αλλού, όσο μπορεί κανείς να 
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συμπεράνει από τη βιβλιογραφία, είναι το μελαμβαφές ασκοειδές με πώμα 
(Εικ. 2 και XIV), το οποίο βρέθηκε έξω από τάφο στη Λαμία5. Το γενικό περί
γραμμα του αγγείου παραπέμπει στον ασκό με δυο προχοές, γνωστό και ως 
«οξυγαρον»6, οι διαφορές όμως με εκείνο είναι τέτοιες, ώστε να μπορεί να υπο- 
στηριχθεί ότι πρόκειται για άλλης χρήσης και τυπολογίας αγγείο. Συγκεκριμέ
να το πώμα του είναι κινητό, κωνικό και φέρει κομβιόσχημη λαβή, μοιάζει δε 
με την πάνω απόληξη των «οξΰγαρων», η οποία είναι και χαρακτηριστική για 
τον τύπο αυτού του αγγείου7. Το ασκοειδές της Λαμίας εξάλλου έχει μόνο μία 
προχοή, οριζόντια ταινιωτή λαβή στο ευρύτερο σημείο του σιυματος και το εσω
τερικό του είναι ενιαίο, σε αντίθεση με τα τυπικά «οξύγαρα» των οποίων ήταν 
χωρισμένο σε δύο χώρους.
Με βάση τη χρονολόγηση των τάφων στο περιβάλλον των οποίων βρέθηκε και 
γενικότερες ομοιότητες επιμέρους στοιχείων (πώμα, λαβή, σχήμα σώματος, 
βάση, προχοή) με διάφορα «οξύγαρα»8, το αγγείο μπορεί να χρονολογηθεί στο 
α μισό του 3ου αι. π.Χ.
Ένα άλλο ασυνήθιστο προϊόν του εργαστηρίου της Λαμίας είναι ο μελαμβαφής 
λύχνος με πώμα (Εικ. 1), που βρέθηκε μέσα σε τάφο στη Λαμία9. Ο λύχνος από 
τα συνευρήματά του χρονολογείται στα τέλη του 4ου προς τη στροφή του προς 
τον 3ο αι. π.Χ.
Το περίγραμμα του σιόματός του, μη ταυτιζόμενο ακριβώς με κανέναν από τους 
γνωστούς τύπους, εμφανίζει κάποιες συγγένειες με τον τύπο 36Β της Αγοράς"1 
και τον τύπο XII του ΒτοηυβΓ11, οι οποίοι συμπίπτουν χρονικά με το λύχνο της
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Λαμίας. Ιδιαιτέρως σπάνιο χαρακτηριστικό για λΰχνους είναι το πώμαι: που 
πιστεύεται ότι χρησίμευε για προστασία του περιεχομένου.
Μοναδικό ως εύρημα για την περιοχή, όχι μόνον της κοιλάδας του Σπερχειού 
αλλά και της Φθιώτιδος ολόκληρης, είναι η μικρή ομφαλωτή φιάλη ή κάλυκας 
που βρέθηκε σε τάφο στον Αχινό1, (Εικ. 3). Είναι κατασκευασμένος από ωχρό 
πηλό και διατηρεί ίχνη επικασσιτέρωσης, αδιάψευστη απόδειξη ότι αποτελεί 
μίμηση των αργυροόν καλύκων14 που ήταν ιδιαίτερα δημοφιλείς στη Μακεδο
νία", όπου αποδόθηκαν και σε πηλό16, και θεωρούνται με τη σειρά τους ότι 
είχαν πρότυπά τους τα μετάλλινα καλυκωτά κύπελλα των Αχαιμενιδοόν17. Η 
Μακεδονία, εξαιτίας της κατάκτησης της νοτιότερης Ελλάδας, υπήρξε ο μοχλός 
εξάπλωσης του τύπου εκεί18.
Ο κάλυκας του Αχινού είναι αβαθής και ευρύς, ύψ. 0,03, μέγ. διαμ. 0,071 μ., 
φέρει ομφαλό στο κέντρο της βάσης, είναι διακοσμημένος στην εξωτερική επι
φάνεια της κοιλιάς με πέταλα χαραγμένα στον πηλό πριν από την όπτηση και 
έχει πλατύ ακόσμητο χείλος. Το σχήμα του τον τοποθετεί μεταξύ των πρωιμότε- 
ρων του είδους, ήδη στο β' μισό του 4ου αι. π.Χ.19. Το αξιοσημείωτο όμως σχετι
κά με αυτό τον κάλυκα είναι ότι, παρά την πιθανολογούμενη άποψη ότι το 
σχήμα εκλείπει σε πηλό μετά το β' τέταρτο του 3ου αι. π.Χ., αυτός χρονολογεί
ται από τα συνευρήματά του εντός του τάφου στα τέλη του 3ου αι. π.Χ.
Από διαταραγμένο τάφο στον Αχινό2" προέρχεται το μελαμβαφές άωτο σκυφί- 
διο ή λεκανίσκη με το περίτεχνο ασυνήθιστο προς τα έξω κυρτό χείλος (Εικ. 4). 
Φέρει καλής ποιότητας στίλβον γάνωμα σε όλη την επιφάνειά του. Στο εσωτερι
κό στο κέντρο του έχει τέσσερα έντυπα ανθέμια αντιθετικά διατεταγμένα. Το 
κυρτό χείλος διακοσμείται με έκτυπες λοξές ραβδώσεις που έγιναν με την 
τεχνική τουΐείάτμ* στο μαλακό πηλό πριν από την όπτηση του αγγείου.
Το σχήμα του αγγείου και οι αναλογίες του, που απαντούν στην Αγορά στα 
τέλη του 4ου αι. π.Χ. και αντιπροσωπεύονται από τρία μόνο δείγματα21, δεν 
παρουσιάζεται μετά το 30Θ π.Χ.22. Ο τύπος όμως φαίνεται ότι αντιγράφηκε και 
επέζησε εκτός Αττικής πολύ μετά τη χρονολογία αυτή23. Κανένα ωστόσο από τα 
γνωστά και δημοσιευμένα παρόμοια σκυφίδια δεν διαθέτει χείλος διακοσμημέ
νο όπως αυτό του Αχινού.
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Το σκυφίδιο που περιγράφηκε παραπάνω, σύμφωνα με τη χρονολόγηση των 
τάφων στο άμεσο περιβάλλον των οποίοον βρέθηκε, πρέπει να χρονολογηθεί 
στις αρχές του 3ου αι. π.Χ.24.
Ένα άλλο μελαμβαφές κυάθιο από τον Αχινό (Εικ. ό)2" μοιάζει να είναι μονα
δικό ως προς τη σύλληψη, όσο τουλάχιστον είναι δυνατό να συμπεράνει κανείς 
από τη γνωστή έως σήμερα βιβλιογραφία της ελληνιστικής κεραμικής.
Το αγγείο φέρει μελανό θαμπό γάνωμα σε όλη την επιφάνειά του, εσωτερικά 
και εξωτερικά, το οποίο κατά τόπους καταλήγει σε φαιό από αμέλεια κατά την 
όπτηση.
Έχει στενή δακτυλιόσχημη βάση, σώμα ημισφαιρικό και πλατύ, έντονα διαγρα- 
φόμενο χείλος, το οποίο φαίνεται ότι πλάστηκε χωριστά από το σώμα, με το 
οποίο στο σημείο ένωσης σχηματίζει εσωτερικά έντονη βαθμίδωση.
Το κυάθιο βρέθηκε σε διαταραγμένο λάκκο-τάφο μαζί με δύο σιδερένια καρ
φιά και σκελετικά κατάλοιπα, χρονολογείται δε στα τέλη του 3ου ή τις αρχές 
του 2ου αι. π.Χ., σύμφωνα με τη χρονολόγηση των τάφων στο περιβάλλον τιυν 
οποίων βρέθηκε, ενώ πρέπει κανείς να προχωρήσει έως τους ρωμαϊκούς χρό
νους για να εντοπίσει παρόμοιας μορφολογίας των χειλέων τύπους2'1.
Μοναδικό για την κοιλάδα του Σπερχειού, αλλά και για ολόκληρη τη Φθιώτιδα 
έως σήμερα, είναι το τεφρό άωτο κύπελλο με πόδι από τον Αχινό27 (Εικ. 6). Το
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αγγείο βρέθηκε στις επιχώσεις του δρόμου ελληνιστικού θαλαμωτού τάφου 
μαζί με τμήματα επιτύμβιων στηλών28, σιδερένιο καρφί, δακρυδόχο με σφαιρικό 
σώμα 9 και δύο χάλκινα νομίσματα, ένα του Κοινού των Θεσσαλών30 και ένα 
του Κοινού των Βοιωτών31.
Το αγγείο λοιπόν -  το σχήμα του οποίου αναφέρεται και ως σκύφος32 -  μπορεί 
να χρονολογηθεί στο α' μισό του 2ου αι. π.Χ. Το σχήμα, όχι πολύ συνηθισμένο, 
προφανώς έλκει την καταγωγή του από μεταλλικά πρότυπα33 και υιοθετείται 
από την Ανατολική Sigillata («Περγαμηνή»)34. Η τελευταία φαίνεται ότι επηρε
άζει τους κεραμείς του Αχινού, οι οποίοι προσπαθούν να τη μιμηθούν35.
Τα παρουσιαζόμενα αγγεία αποτελούν μικρό μόνο δείγμα της εγχώριας κερα
μικής παραγωγής της κοιλάδας του Σπερχειού, επιλέχθηκαν δε με μόνο κριτή
ριο τη σπανιότητα του τύπου τους.
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Unusual Hellenistic Pottery Types from the Spercheios Valley

In the Hellenistic period, peripheral pottery workshops exhibit a tendency to 
become independent of the major Classical centres. This trend becomes very 
apparent in the 3rd c. BC and is frequently expressed in the shapes of the vases 
produced by the peripheral workshops. The pottery either has completely new 
shapes, or earlier shapes that are clearly modified and adapted to meet the 
needs of local demand.
Excavations over the last twenty years in the Spercheios Valley have produced a 
large number of vases and other evidence (moulds, firing products, etc.) that 
enables us to state with certainty that there were at least two pottery production 
centres in the region, at Achinos and Lamia.
The examples of the production of these workshops published here were chosen 
precisely because they provide eloquent support for the above conclusions.
The black-glaze lidded askos (Fig. 2 and XIV) is typologically unique. Its general 
profile recalls the ‘double cruet’, but its details (movable lid, broad, flat rim, 
horizontal strap handle, spout and unified interior) indicate that it was a 
different type of vase with a different use. It was found outside a cist grave at 
Lamia and dates from the first half of the 3rd c. BC.
Another unusual product of the Lamia workshop is the black-glaze lidded lamp 
(Fig. 1) found in a grave and dated by the objects found with it to the late 4th c. 
BC-early 3rd c. BC.
The small kalyx (Fig. 3), the only one of its kind from the entire region, was 
found in a grave at Achinos, the other finds of which date from the late 3rd c. 
BC. The kalyx retains traces of tin-plating, which suggests that it derives from 
metal prototypes.
A disturbed grave at Achinos yielded a rare black-glaze small handleless bowl 
with an elaborate concave rim and four embossed anthemia on its bottom (Fig. 
4), which may be confidently dated to the early 3rd c. BC.
The black-glaze bowl from Achinos (Fig. 5), which also seems to be unique, was 
found in a disturbed grave. It dates from the late 3rd c. or early 2nd c. BC, 
according to the finds of nearby graves in the area in which it was found.
The handleless grey footed cup (Fig. 6) is a shape rare in the entire Spercheios 
Valley. It was discovered in the dromos of a Hellenistic chamber tomb and is 
dated to the first half of the 2nd c. BC on the basis of two bronze coins found 
with it. The shape is presumably derived from metallic prototypes and was 
adopted from Eastern Sigillata (Pergamene) ware.
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