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γκεκριμένη μελέτη· τὴν εὐχαριστῶ πολὺ γι’
αὐτό. Οἱ εὐχαριστίες μου ἀπευθύνονται καὶ
στὴν ἀρχαιολόγο Κ. Καραΐνδρου, ἡ ὁποία πρό−
θυμα συνεργάστηκε μαζί μου κατὰ τὴν πρώτη
περίοδο μελέτης αὐτοῦ τοῦ ὑλικοῦ. Καθορι−
στικὸς γιὰ τὴν ὁλοκλήρωση τῆς μελέτης ἦταν ὁ
φιλόξενος χῶρος τοῦ Ἀρχαιολογικοῦ Μουσείου
Πειραιᾶ: ὀφείλονται εὐχαριστίες στοὺς τότε
προϊσταμένους Γ. Σταϊνχάουερ, Ν. Ἀξιώτη, Ἑ.
Κονσολάκη καὶ Ε. Λυγκούρη, στὴν ἐπιμελήτρια
ἀρχαιοτήτων Α. Πούλου καὶ τὶς συντηρήτριες Γ.
Διαμαντάκου καὶ Τ. Παναγοπούλου. Τὰ σχέδια
ὀφείλονται στοὺς Μ. Σκουλούδη, Μ. Ξανθοπού−
λου, Γ. Τζαβέλλα καὶ Ν. Ντόλια. Οἱ περισσότερες
φωτογραφίες εἶναι τοῦ Ἠλ. Ἡλιάδη, ἐνῶ ὁρι−
σμένες τῆς ὑπογράφουσας. 

2. Τὰ ἔτη 1992 καὶ 1993, βλ. Σακελλαράκης
2011, 145−336. Στὴν καταγραφὴ τῆς κεραμικῆς
πῆραν μέρος οἱ τότε φοιτήτριες Δ. Ἰσαακίδου, Ε.
Καλοφωλιᾶ, Σ. Καρδιακοῦ, Σ. Κωνσταντινίδου,
Ν. Νιαβῆ, Ν. Σαριδάκη, Ε. Τζαβέλλα καὶ Β. Φλώ−
ρου τὶς ὁποῖες εὐχαριστῶ. Ἰδιαίτερα εὐχαριστῶ
τοὺς ἀρχαιολόγους Γ. Μπροκαλάκη καὶ Ἕ. Τζα−
βέλλα γιὰ τὴ συνεργασία μας κατὰ τὴ διάρκεια
τῆς μελέτης αὐτοῦ τοῦ σύνθετου ὑλικοῦ.

1. Ὁ Γιάννης Σακελλαράκης μοῦ ἐμπιστεύτη−
κε τὴ μελέτη καὶ δημοσίευση τοῦ βυζαντινοῦ καὶ
πρώιμου ἑνετικοῦ ὑλικοῦ ἀπὸ τὴν ἀνασκαφὴ
τοῦ Ἁγίου Γεωργίου στὸ Βουνό. Καθ’ ὅλη τὴ
διάρκεια τῶν χρόνων τῆς ἔρευνας καὶ τῆς συγ−
γραφῆς ἡ συμπαράσταση καὶ ἡ ενθάρρυνσή του
ἦταν συνεχής. Τοῦ εἶμαι ευγνώμων. Οἱ εὐχαρι−
στίες μου ἀπευθύνονται ἐπίσης στὴν Ἔφη Σα−
πουνᾶ−Σακελλαράκη γιὰ τὴν ὑποστήριξή της.

Εὐχαριστῶ ἰδιαίτερα τὸν J. W. Hayes γιὰ τὶς
σκέψεις καὶ τὶς προτάσεις του σχετικὰ μὲ τὸ κε−
ραμικὸ ὑλικὸ ἀπὸ τὸν Ἅγιο Γεώργιο στὸ Βουνό,
ποὺ πρόθυμα μοιράστηκε μαζί μου. Εὐχαριστῶ
τὴν Ἄ. Καββαδία−Σπονδύλη, ἐπίτιμη Ἔφορο
Ἀρχαιοτήτων, γιὰ τὶς γόνιμες συζητήσεις ποὺ
εἴχαμε. Ἰδιαίτερα εὐχαριστῶ τὴν Μ. Παπαδημη−
τρίου, ἀρχαιολόγο τῆς 1ης ΕΒΑ, ποὺ μοιράστηκε
μαζί μου τὶς σκέψεις της καὶ τὰ συμπεράσματά
της σχετικὰ μὲ τὰ ἀρχαιολογικὰ εὑρήματα στὴν
Κολοκυθιὰ καὶ τὶς παρατηρήσεις της γιὰ τὸν
Ἅγιο Γεώργιο στὸ Βουνό. Εὐχαριστῶ ἐπίσης τὸν
ἀρχαιολόγο Α. Τσαραβόπουλο, γιὰ τὴ βοήθειά
του καὶ τὶς σκέψεις ποὺ ἀνταλλάξαμε στὰ Κύ−
θηρα. Ἡ Μ. Λεοντσίνη–Άνθη, ἱστορικὸς στὸ
ΕΙΕ/ΙΒΕ, ἔδειξε ἰδιαίτερο ἐνδιαφέρον γιὰ τὴ συ−

ΕΙΣΑΓΩΓΗ1

Κατὰ τὴ διάρκεια τῆς ἀνασκαφῆς στὴ θέση Ἅγιος Γεώργιος στὸ Βουνὸ Κυθήρων,
μαζὶ μὲ τὰ σημαντικὰ ἀρχαιολογικὰ εὑρήματα τῆς μινωικῆς ἐποχῆς, ἦλθε στὸ

φῶς μεγάλος ἀριθμὸς εὑρημάτων τῆς βυζαντινῆς καὶ πρώιμης ἑνετικῆς περιόδου.
Πολλοὶ λόγοι θὰ δικαιολογοῦσαν τὴ δημοσίευσή τους παράλληλα μὲ τὰ προϊστορικὰ
εὑρήματα· ἡ σπουδαιότητα τῆς θέσης καὶ ἡ ἔλλειψη δημοσίευσης παρόμοιου ὑλικοῦ
ἀπὸ τὸ νησὶ εἶναι δύο ἀπὸ αὐτούς. Ὅμως, τὸ ἐνδιαφέρον γιὰ τὴ διαχρονικὴ ἱστορία
τοῦ τόπου καί, συγχρόνως, ἡ ἀνησυχία του νὰ ἀποδώσει στὴν ἐπιστημονικὴ κοινό−
τητα ὅλες τὶς πληροφορίες ποὺ ἀφοροῦν σὲ αὐτὴ τὴ σημαντικὴ θέση τοῦ Αἰγαίου
ἦταν, κυρίως, οἱ αἰτίες ποὺ ὤθησαν τὸν ἀνασκαφέα στὴν ἀπόφαση τῆς ἐπιστημο−
νικῆς μελέτης καὶ δημοσίευσης τοῦ συνόλου τῶν εὑρημάτων.

Ἕνα μικρὸ μέρος τοῦ ὑλικοῦ, ποὺ μελετᾶται στὴ συνέχεια, προέρχεται ἀπὸ τὴν
ἐπιφανειακὴ ἔρευνα στὸν λόφο2, ἐνῶ στὴν πλειονότητά του ἀπὸ τὴν ἀνασκαφὴ



Εἰκ. 1. Ἅγιος Γεώργιος στὸ Βουνὸ Κυθήρων. Τοπογραφικὸ διάγραμμα.

στὰ ἄνδηρα, ποὺ σχηματίζονται στὴν κορυφὴ καὶ στὴ νότια κλιτὺ τοῦ Ἁγίου Γεωρ−
γίου στὸ Βουνό (εἰκ. 1, 2, 3). Tὸ 1992 ἔγιναν τρεῖς δοκιμαστικὲς τομές: Τομὴ Ι καὶ
ΙΙ στὸ Ἄνδηρο 1 καὶ Τομὴ ΙΙΙ στὸ Ἄνδηρο 2. Ἀνασκαφικὴ ἔρευνα ἔγινε, ὅπως ἔχει
ἤδη ἀναφερθεῖ, στὰ Ἄνδηρα 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 καὶ 8, καθαρισμοὶ ἔγιναν στὸ Ἄνδηρο
8 καὶ στὸν χῶρο βόρεια τοῦ Ἀνδήρου 1. Ἐπιφανειακὴ ἔρευνα3 πρὶν τὴν ἀνασκαφὴ

3. Οἱ ἀνασκαφικὲς ἔρευνες ἔγιναν κατὰ τὰ
ἔτη 1992−1994.
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ἔγινε, ἐκτὸς ἀπὸ τοὺς χώρους ποὺ ἤδη ἀναφέρθηκαν, καὶ στὴ δυτικὴ κλιτύ. Ἡ
διαχρονικὴ χρήση τοῦ χώρου ἀπὸ τὰ προϊστορικὰ χρόνια μέχρι καὶ τὴ σύγχρονη
ἐποχή, καθὼς καὶ ἡ φυσικὴ διαμόρφωση στὴν κορυφὴ τοῦ λόφου ἦταν οἱ αἰτίες
γιὰ κάποια στρωματογραφικὴ ἀσυνέχεια, ποὺ παρατηρήθηκε σὲ ὁρισμένα σημεῖα
κατὰ τὴν ἀνασκαφικὴ ἔρευνα. Εἶναι χρήσιμο νὰ ἐπαναλάβουμε ὅτι ἡ ἀνθρώπινη
δραστηριότητα ἔλαβε χώρα διαχρονικὰ τόσο στὴν κορυφὴ τοῦ λόφου ὅσο καὶ
στὴ νότια κλιτύ4. Σημαντικὸ εἶναι ἐπίσης νὰ ἀναφέρουμε ὅτι ἐκτὸς ἀπὸ τὰ κατά−
λοιπα κτισμάτων τῶν βυζαντινῶν χρόνων, ποὺ ἐντοπίστηκαν στὸ Ἄνδηρο 2,
δηλαδὴ στὸ πλάτωμα τῆς κορυφῆς, ἀρχιτεκτονικὰ κατάλοιπα τῆς βυζαντινῆς
περιόδου ἔχουν ἐντοπιστεῖ καὶ στὰ Ἄνδηρα τῆς νότιας κλιτύος. 

Στὸ κεφάλαιο III (Ἀνασκαφικὰ Δεδομένα), παρουσιάζονται ὅλα τὰ ἀνασκαφικὰ
δεδομένα καὶ τὰ συμπεράσματα, στὰ ὁποῖα καταλήξαμε μετὰ ἀπὸ τὴ μελέτη τῶν
κινητῶν εὑρημάτων τῆς βυζαντινῆς καὶ πρώιμης ἑνετικῆς περιόδου, ὅπως καὶ ἀπὸ
τὴν ἀνάλυση τῶν στοιχείων, ποὺ ἀναφέρονται στὴν ἀνασκαφικὴ ἔκθεση τοῦ
λόφου τοῦ Ἁγίου Γεωργίου στὸ Βουνό, ἡ ὁποία δημοσιεύθηκε ἀπὸ τὸν Γιάννη
Σακελλαράκη5. Θεωρήσαμε σκόπιμο τὰ στοιχεῖα γιὰ τοὺς χώρους, ἀπὸ τοὺς ὁποί−
ους προέρχονται τὰ εὑρήματα, νὰ προηγηθοῦν τῆς παρουσίασης τῆς κεραμικῆς.

Ἡ μελέτη τοῦ συνόλου τῶν εὑρημάτων μᾶς ἐπέτρεψε νὰ διακρίνουμε τρεῖς
κατηγορίες ἀνασκαφικῶν ὁμάδων μὲ κριτήριο τὸν χῶρο στὸν ὁποῖο βρέθηκαν καὶ
τὴ διατάραξη ποὺ παρατηρήσαμε. 

1. Πρώτη κατηγορία ἀποτελοῦν τὰ εὑρήματα ποὺ βρέθηκαν σὲ στρώματα μὲ
πολὺ μικρὴ ἕως ἐλάχιστη διατάραξη καὶ προέρχονται ἀπὸ τὴν ἀνασκαφὴ στὴν
κορυφὴ τοῦ λόφου· σὲ αὐτὴ τὴν κατηγορία ἀνήκουν ὁρισμένες ἀπὸ τὶς ὁμάδες
ποὺ προέρχονται ἀπὸ τὴν ἀνασκαφὴ τοῦ Ἀνδήρου 2. Τὸ Ἄνδηρο 2 εἶναι τὸ σημαν −
τικότερο ἄνδηρο στὸν λόφο καὶ ἐξαιτίας αὐτοῦ ἡ ἀνασκαφικὴ ἔρευνα ἐκεῖ ἦταν
λεπτομερής. Ἡ μελέτη καὶ ἡ χρονολόγησή τους μᾶς ἐπιτρέπει νὰ προσδιορίσουμε
χρονικὰ καὶ τὴ χρήση τῶν χώρων μέσα στοὺς ὁποίους βρέθηκαν. Ἡ πλειονότητα
τῶν ὁμοιογενῶν αὐτῶν ὁμάδων, ποὺ βρέθηκαν στὸ Ἄνδηρο 2 χρονολογεῖται στὸν
12ο καὶ πρώιμο 13ο αἰώνα, χωρὶς νὰ ἀποκλείονται ὁμάδες ποὺ χρονολογοῦνται
πρωιμότερα, ἀπὸ τὸν 7ο ἕως τὸν 11ο αἰώνα. Εἶναι ὡστόσο σημαντικὸ νὰ ἀναφέ−
ρουμε ὅτι οἱ ἐλάχιστες ὁμοιογενεῖς ὁμάδες, ποὺ χρονολογοῦνται στὴν πρωτοβυ−
ζαντινὴ καὶ πρώιμη μεσοβυζαντινὴ περίοδο (7ος, 8ος καὶ 9ος αἰώνας) προέρχονται
ἀπὸ τὴ διερεύνηση ἀρχιτεκτονικῶν καταλοίπων στὸν Κάνναβο 9 (Τομέας Α9)
αὐτοῦ τοῦ Ἀνδήρου6. Ἐπίσης οἱ ὁμάδες ποὺ συνδέονται μὲ τὸ δάπεδο τοῦ χώρου

4. Σακελλαράκης 2011, 145−336.
5. Γιὰ τὰ ἀνασκαφικὰ δεδομένα τῶν προη−

γούμενων περιόδων, βλ. Σακελλαράκης 2011,
145−336, σχ. 1−4.

6. Στὸ κείμενο ἀναφέρεται ἡ τελικὴ ὀνομα−
σία τῶν ἀνασκαφικῶν Καννάβων καὶ τῶν
Τομῶν κάθε Ἀνδήρου, ὅπως αὐτὴ δημοσιεύτηκε
στὴν ἀνασκαφικὴ ἔκθεση, βλ. Σακελλαράκης
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Εἰκ. 2. Ἅγιος Γεώργιος στὸ Βουνό. Συνολικὸ σχέδιο ἀρχιτεκτονικῶν καταλοίπων.
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ποὺ ἀποκαλύφθηκε κατὰ τὴ διερεύνηση τοῦ Καννάβου 7 (Τομέας Α7) – χῶρος μὲ
λείψανα δαπέδου ἀπὸ σχιστολιθικὲς πλάκες –, χρονολογοῦνται στὸν 8ο καὶ 9ο
αἰώνα. Τὰ ὑπόλοιπα εὑρήματα αὐτῆς τῆς περιόδου ποὺ βρέθηκαν στὸ Ἄνδηρο
2 εἶναι λίγα, χαρακτηρίζονται ὡς ὑπολειμματικὰ καὶ χρονολογοῦν τὴ χρήση τοῦ
χώρου αὐτοῦ καὶ κατὰ τὴν πρώιμη βυζαντινὴ περίοδο. 

2. Στὴ δεύτερη κατηγορία ἀνήκουν εὑρήματα, ποὺ προέρχονται ἀπὸ τὰ χαμη−
λότερα Ἄνδηρα τῆς ἀνασκαφῆς ( Ἄνδηρα 3, 4, 5, 6, 7, 8), ἀρκετὰ ἀπὸ τὰ ὁποῖα
ἐπίσης παρουσιάζουν ὁμοιογένεια καὶ χρονολογικὴ ταύτιση. Στὴν πλειονότητά
τους τὰ εὑρήματα αὐτὰ χρονολογοῦνται ἀπὸ τὸ τέλος τοῦ 6ου καὶ κυρίως στὸν
7ο καὶ 8ο αἰώνα, ἐνῶ δὲν λείπουν καὶ αὐτὰ ποὺ ἀνήκουν στὸν 9ο καὶ 10ο αἰώνα. 

Αὐτὰ τὰ εὑρήματα, πολλὰ ἀπὸ τὰ ὁποῖα βρέθηκαν μαζὶ μὲ νομίσματα τοῦ
7ου καὶ 9ου αἰώνα, ἀποτελοῦν ὁμοιογενὴ σύνολα καὶ μᾶς δίνουν στοιχεῖα γιὰ τὶς
περιόδους χρήσης τῶν Ἀνδήρων, ποὺ διαμορφώνονται στὴ νότια κλιτύ.

3. Τέλος, ἕνα μέρος τοῦ ὑλικοῦ προέρχεται ἀπὸ τὴν ἐπιφανειακὴ ἔρευνα τοῦ
χώρου, ποὺ ἔγινε κυρίως τὸ πρῶτο ἀνασκαφικὸ ἔτος (1992), ἢ βρέθηκε σὲ ἐντελῶς
διαταραγμένα στρώματα. Στὴ μεγάλη τους πλειονότητα τὰ ὑλικὰ κατάλοιπα τῶν
στρωμάτων αὐτῶν ἀποτελοῦν μεταγενέστερες ἀποθέσεις.

Τὸ ὑλικό, ποὺ ἦλθε στὸ φῶς κατὰ τὴν ἀνασκαφὴ τοῦ Ἁγίου Γεωργίου στὸ
Βουνὸ καὶ δὲν ἀνήκει στὴν προϊστορικὴ ἐποχὴ ἢ τοὺς ἱστορικοὺς χρόνους, καλύ−
πτει μία περίοδο ποὺ ξεκινᾶ ἀπὸ τὸν 4ο αἰ. μ.Χ. φθάνει δὲ ἕως καὶ τὶς ἀρχὲς
τοῦ 20οῦ αἰώνα. Κατὰ τὴ διάρκεια τῆς μελέτης, τὸ ὑλικό, ποὺ ἀρχικὰ εἶχε χαρα−
κτηρισθεῖ ὡς «ὕστερο», ἐντάχθηκε σὲ ἐπιμέρους χρονολογικὲς ἑνότητες: ἡ βυζαν −
τινὴ ἐποχὴ διαιρεῖται σὲ τρεῖς ἐπιμέρους περιόδους, τὴν πρωτοβυζαντινή (4ος−7ος
αἰώνας), τοὺς μεταβατικοὺς χρόνους (7ος−μέσα 9ου) καὶ τὴ μεσοβυζαντινή (9ος−
12ος αἰώνας), ἡ περίοδος τῆς ἑνετοκρατίας στὴν πρώιμη ἑνετική (13ος−15ος αἰώνας)
καὶ τὴν ὄψιμη ἑνετική (16ος−18ος αἰώνας), ἐνῶ στὴ μεταβυζαντινή (τέλος 18ου−19ος
αἰώνας) καὶ σύγχρονη περίοδο (20ὸς αἰώνας) ἐντάσσεται τὸ ὑπόλοιπο ὑλικό7. Τὰ
κεραμικὰ εὑρήματα τῆς βυζαντινῆς καὶ πρώιμης ἑνετικῆς περιόδου εἶναι τὸ ἀντι−
κείμενο αὐτῆς τῆς μελέτης. Τὰ ἀντικείμενα παρουσιάζονται ἀνὰ κατηγορία, στὸ
ἐσωτερικὸ τῆς ὁποίας γίνεται τυπολογικὴ κατάταξη καὶ ἀκολουθεῖται ἡ παραπάνω
χρονολογικὴ σειρά. Μὲ τὸν τρόπο αὐτὸ γίνεται σαφέστερη ἡ τυπολογικὴ ἐξέλιξη
τῆς κάθε κατηγορίας ἀντικειμένων κατὰ τὴ διάρκεια τῆς βυζαντινῆς (4ος−τέλη 12ου

2011, 145−336. Σὲ παρένθεση ἀναγράφουμε πάν −
τοτε τὴν ἀρχική τους ὀνομασία, ὅπως αὐτὴ ἔχει
καταγραφεῖ καὶ στὰ δελτία τῶν ἀντικειμένων,
στοιχεῖα τὰ ὁποῖα δίνονται στὸν κατάλογο ποὺ
δημοσιεύουμε (π.χ. Ἄνδηρο 2, Κάνναβος 9, ἀρχι −
κὴ ὀνομασία: Τομέας Α9). 

7. Τὰ κεραμικὰ εὑρήματα τῆς βυζαντινῆς καὶ

πρώιμης ἑνετικῆς περιόδου εἶναι τὸ ἀντικείμενο
αὐτῆς τῆς μελέτης. Ἡ κεραμικὴ τῆς ὕστερης ἑνε−
τικῆς καὶ μεταβυζαντινῆς περιόδου μελετᾶται
ἀπὸ τὴν Ἕλλη Τζαβέλλα, ἐνῶ τὰ γυάλινα καὶ με−
τάλλινα τέχνεργα εἶναι τὸ ἀντικείμενο τῆς μελέ−
της τοῦ Γιώργου Μπροκαλάκη. 
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Εἰκ. 3. Ἅγιος Γεώργιος στὸ Βουνὸ Κυθήρων. Τοποθέτηση καννάβων καὶ ὑποκαννάβων ἀνασκαφῆς.



αἰώνα) καὶ πρώιμης ἑνετικῆς περιόδου (13ος−μέσα 15ου αἰ.). Τὰ ἐλάχιστα πρωιμό−
τερα ὄστρακα, χρονολογούμενα κατὰ τὴ ρωμαϊκὴ περίοδο, παρουσιάζονται ἐπίσης
στὸν κατάλογο. 

Στὸ κείμενο, ποὺ προηγεῖται τοῦ καταλόγου, δίδονται στοιχεῖα γιὰ τὰ χαρα−
κτηριστικά, τὴ διάδοση καὶ τὴ χρονολόγηση κάθε κατηγορίας ἢ τύπου ποὺ ἐξετά−
ζεται. Στὸ τέλος ὑπάρχει μία μικρὴ ἑνότητα (Ἀνασκαφικὰ δεδομένα) στὴν ὁποία
ἐξετάζονται ὅλα τὰ ἀνασκαφικὰ καὶ νομισματικὰ δεδομένα, ἀπαραίτητα γιὰ τὴ
χρονολόγηση κάθε ἀντικειμένου, καθὼς καὶ τὰ ποσοστὰ ποὺ ἔχει κάθε κατηγορία
ἢ/καὶ κάθε τύπος. Παράλληλα, ἐξάγονται συμπεράσματα γιὰ τὴ χρονολόγηση τῶν
χώρων μέσα στοὺς ὁποίους βρέθηκαν τὰ ἀντικείμενα αὐτά.

Στὸ τέλος τοῦ ἀναλυτικοῦ καταλόγου ἐπιλέξαμε νὰ παρουσιαστοῦν συνο−
πτικὰ καὶ νὰ ἀπεικονιστοῦν ὁμάδες εὑρημάτων, ποὺ ἀνήκουν στὴν πρώτη καὶ
δεύτερη κατηγορία (1 καὶ 2) μαζὶ μὲ τὰ νομίσματα, ποὺ ἀνήκουν στὸ ἴδιο ἀρχαι−
ολογικὸ περιβάλλον. Τὰ ἀντικείμενα αὐτά, ποὺ ἀποτελοῦν μέρος ὁμοιογενῶν
συνόλων, παρουσιάζονται μαζί, ἔτσι ὥστε νὰ γίνει σαφέστερη ἡ μεταξύ τους
σχέση καὶ νὰ ἀναδειχθεῖ ἡ χρονολογική τους συνάφεια8. 

Ἡ ἀνασκαφὴ ἔφερε στὸ φῶς πλῆθος εὑρημάτων: 22.856 ὄστρακα κεραμικῆς,
692 τμήματα γυάλινων σκευῶν καὶ 392 μετάλλινα τέχνεργα, χρονολογοῦνται ἀπὸ
τὸν 4ο αἰώνα καὶ φθάνουν μέχρι τὴ σύγχρονη ἐποχή. Ἡ μελέτη καὶ ἡ χρονολόγηση
τῶν εὑρημάτων, ποὺ ἀποτελοῦν τὸ ἀντικείμενο αὐτῆς τῆς μελέτης, ἔγινε μὲ βάση
τὰ ἀνασκαφικὰ δεδομένα, τὴ σύγκρισή τους μὲ ἀνάλογο ὑλικὸ ἀπὸ τὸ πλησιόχωρο
Καστρὶ καὶ μὲ δημοσιευμένο ὑλικὸ ἀπὸ ἄλλες θέσεις τῆς Πελοποννήσου. Ἀξιοποι−
ήσαμε βεβαίως καὶ κάθε στοιχεῖο ποὺ προερχόταν ἀπὸ διάφορες θέσεις τοῦ
ἑλλαδικοῦ χώρου καὶ τῆς Μικρᾶς Ἀσίας, μὲ χρονικὸ ὁρίζοντα ἀντίστοιχο μὲ τὸν
δικό μας. Ἡ ἰδιαιτερότητα ὅμως τῆς θέσης – θέση στρατηγικῆς σημασίας μὲ δυνα−
τότητα ἐλέγχου μιᾶς εὐρύτερης θαλάσσιας περιοχῆς – μᾶς ἐπέβαλε τὴ σύγκρισή
της μὲ ἀντίστοιχες θέσεις τοῦ αἰγαιακοῦ, κυρίως, χώρου: τὰ νησάκια τοῦ Ἀργο−
λικοῦ κόλπου, τὸ Ἐμποριὸ τῆς Χίου καὶ ἡ νησίδα Ψείρα στὴ ΒΑ ἀκτὴ τῆς Κρήτης,
ἔστω καὶ ἄν, εὐλόγως, παρουσιάζουν διαφορές, προσφέρονται γιὰ σύγκριση μὲ
τὸν Ἅγιο Γεώργιο στὸ Βουνό. 

Στὸ τέλος τῆς μελέτης ὑπάρχει τὸ Κεφάλαιο «Βυζαντινὰ Κύθηρα», στὸ ὁποῖο
γίνεται προσπάθεια νὰ ἐξαχθοῦν συμπεράσματα ἀπὸ τὴ μελέτη τῶν ἀρχαιολο−
γικῶν καὶ ἱστορικῶν δεδομένων τῆς βυζαντινῆς περιόδου ποὺ ἀφοροῦν στὸ νησὶ
τῶν Κυθήρων.
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8. Βλ. Παράρτημα 1, Πίνακες 1−11: Χρονολογη−
μένες ὁμάδες κεραμικῆς, 185−191. Ἡ παρουσίαση
αὐτὴ ἀκολουθεῖ τοὺς κανόνες στοὺς ὁποίους
κατέληξε ἡ Στρογγυλὴ Τράπεζα ICREA/ESF, Ex−
ploratory Workshop on Late Roman Fine Wares:

Solving Problems of Typology and Chronology,
Barcelona, Spain (5−9th of November 2008). Γιὰ τὴ
δημοσίευση βλ. LRFW Working Group 2011α, 1−10.
LRFW Working Group 2011β, 15−32.



Ι. Η ΜΑΡΤΥΡΙΑ ΤΟΥ ΑΝΑΣΚΑΦΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΣΤΟ ΒΟΥΝΟ9

Τὰ πρωιμότερα ἀντικείμενα τῆς πρωτοβυζαντινῆς περιόδου χρονολογοῦνται στὸν
4ο αἰώνα: πρόκειται γιὰ ἐλάχιστα ὄστρακα ἀμφορέων καὶ τρία νομίσματα τοῦ
4ου αἰώνα. Ἡ εὕρεση τῶν νομισμάτων τοῦ 4ου αἰώνα, τόσο στὸν Ἅγιο Γεώργιο
ὅσο καὶ στὸ Καστρί 10, συνηγοροῦν πρὸς τὴν κατεύθυνση τῆς ὕπαρξης κάποιας
ἐγκατάστασης καὶ στὶς δύο αὐτὲς θέσεις. Τὰ εὑρήματα τοῦ 5ου καὶ τῶν ἀρχῶν
τοῦ 6ου αἰώνα εἶναι λίγα καὶ ἰδιαίτερα ἀποσπασματικά. Τὰ θραύσματα ἀπὸ
καντῆλες καὶ τὰ πινάκια τοῦ τύπου Hayes 3C, ποὺ χρονολογοῦνται στὸ τελευταῖο
τέταρτο τοῦ 5ου καὶ τὶς ἀρχὲς τοῦ 6ου αἰώνα, μαρτυροῦν τὴν ὕπαρξη ἐγκατά−
στασης στὸν λόφο, ὁ χαρακτήρας τῆς ὁποίας δὲν μπορεῖ, μὲ τὰ σημερινὰ δεδο−
μένα, νὰ προσδιοριστεῖ. Οἱ ἀνασκαφικὲς μαρτυρίες γιὰ τὴν ὕπαρξη ἔντονης
ἀνθρώπινης δραστηριότητας στὸν Ἅγιο Γεώργιο χρονολογοῦνται μετὰ τὶς πρῶτες
δεκαετίες τοῦ 6ου αἰώνα. Πινάκια τοῦ τύπου Hayes 3F, G, H ἀπὸ τὴ Φώκαια ἢ
ἄλλες περιοχὲς τῆς Μικρᾶς Ἀσίας, πινάκια ἀπὸ τὴν περιοχὴ τῆς Τυνησίας στὴ Β.
Ἀφρική (τύποι Hayes 91D, 99, 80Β/99, 103, 104), λύχνοι ἀπὸ τὴν ἴδια περιοχή, ἀμφο−
ρεῖς τοῦ ὑστερορωμαϊκοῦ τύπου 1 καὶ 2, παράλληλα μὲ σημαντικὸ ἀριθμὸ γυά−
λινων καὶ μεταλλικῶν ἀντικειμένων, ἀποτελοῦν ἕνα σύνολο ποὺ χρονολογεῖται
μετὰ τὶς πρῶτες δεκαετίες τοῦ 6ου μέχρι καὶ τὶς πρῶτες δεκαετίες τοῦ 7ου αἰώνα.
Εἰδικὰ ἡ εὕρεση τοῦ τύπου 91D στὸν Ἅγιο Γεώργιο στὸ Βουνό, καθὼς καὶ ἡ παράλ−
ληλη ἀνεύρεσή του στὴν Κωνσταντινούπολη ὑποδηλώνει, μεταξὺ ἄλλων, τὴν πο −
ρεία τῶν πλοίων, ποὺ μετέφεραν προϊόντα ἀπὸ τὴν ἐπαρχία Africa Proconsularis
πρὸς τὴν πρωτεύουσα καὶ κατὰ τὴ διάρκεια τοῦ 7ου αἰώνα. 

Τὸ ψηφιδωτὸ δάπεδο, ποὺ εἶναι καὶ σήμερα ὁρατὸ μέσα στὸν ναὸ τοῦ Ἁγίου
Γεωργίου καὶ χρονολογεῖται στὸν 7ο αἰώνα11, ἀνήκει σὲ θρησκευτικὸ κτίριο τῆς
πρωτοβυζαντινῆς περιόδου. Τὰ νομίσματα τοῦ Ἡρακλείου καὶ τοῦ Κώνσταντος
Β’, ποὺ βρέθηκαν τόσο ἐπιφανειακὰ στὸ πλάτωμα τῆς κορυφῆς, ὅσο καὶ κατὰ τὴ
διάρκεια τῆς ἀνασκαφῆς, ἐνισχύουν τὴ μαρτυρία τῆς κεραμικῆς καὶ ὑποδηλώνουν
ἔντονη δραστηριότητα μέσα στὸν 7ο αἰώνα. Μία μελλοντικὴ ἀνασκαφικὴ ἔρευνα
τόσο στὸ ἐσωτερικὸ ὅσο καὶ περιμετρικὰ τοῦ ναοῦ ἴσως δώσει στοιχεῖα γιὰ τὶς
πρωιμότερες φάσεις τοῦ θρησκευτικοῦ αὐτοῦ κτιρίου, στὸ ὁποῖο ἀνήκει τὸ ψηφι−
δωτό, φάσεις ποὺ ἴσως συνδέονται μὲ τὰ εὑρήματα τοῦ 6ου αἰώνα. Ἡ σημερινὴ
πάντως ἐκκλησία τοῦ Ἁγίου Γεωργίου εἶναι μεταγενέστερη καὶ μόνο ἡ ἀνασκαφικὴ
ἔρευνα μπορεῖ νὰ δώσει πιὸ συγκεκριμένες ἀπαντήσεις γιὰ τὴ χρονολόγησή της.

9. Μία πρώτη παρουσίαση τοῦ ὑλικοῦ δη−
μοσιεύτηκε τὸ 2009, βλ. Πούλου−Παπαδημητρί−
ου 2009, 344−356.

10. Herrin 1972, 43.
11. Assimakopoulou−Atzaka 1991, 38, 47, 50,

εἰκ. 5−7. Γκίνη−Τσοφοπούλου 2011, 122−127.
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Ἀντίθετα, ὅμως, μὲ τὸ Καστρί, ὅπου οἱ ἀνασκαφεῖς συμπεραίνουν ἐγκατάλειψη
τῆς θέσης μετὰ τὰ μέσα τοῦ 7ου αἰώνα12, τὰ εὑρήματα ἀπὸ τὸν Ἅγιο Γεώργιο,
ποὺ χρονολογοῦνται μετὰ τὶς πρῶτες δεκαετίες τοῦ 7ου, στὸν 8ο καὶ στὸν 9ο
αἰώνα ἀποτελοῦν σημαντικὸ ποσοστὸ τοῦ συνόλου τῶν ἀντικειμένων. Ἡ μεγάλη
αὐτὴ χρονικὴ ἀπόκλιση – ὑπαρκτὴ ἢ ὄχι13 – μεταξὺ τῶν ἐγκαταστάσεων στὶς δύο
θέσεις ὀφείλεται ἀναμφίβολα σὲ περισσότερους ἀπὸ ἕναν παράγοντες. Οἱ δημο−
σιεύσεις τῶν τελευταίων τριάντα ἐτῶν ποὺ ἀναχρονολόγησαν ἀνασκαφικὸ ὑλικὸ
κυρίως τῶν λεγόμενων μεταβατικῶν χρόνων (7ος−9ος αἰώνας), εἶναι ἕνας ἀπὸ
αὐτούς. 

Πινάκια τοῦ τύπου Hayes 10C ἀπὸ τὴ Φώκαια, οἱ παραλλαγὲς τῶν ὁποίων
καλύπτουν ὅλο τὸν 7ο αἰώνα, βρίσκονται μαζὶ μὲ ἄλλα τοῦ τύπου Hayes 105 ἀπὸ
τὴν περιοχὴ τῆς Τυνησίας ποὺ χρονολογοῦνται στὴν ἴδια περίοδο. Ἀκόμη καὶ
ὄστρακα τοῦ τύπου Hayes 109Β ἀπὸ ἐργαστήρια τῆς Β. Ἀφρικής14, ποὺ δὲν συναν −
τᾶμε συχνὰ σὲ ἀνασκαφὲς καὶ τὰ ὁποῖα χρονολογοῦνται στὰ τέλη τοῦ 7ου καὶ
τὰ πρῶτα χρόνια του 8ου αἰώνα, ἐντοπίζονται στὸ ἀνασκαφικὸ ὑλικό. Ἡ ὕπαρξη
αὐτῆς τῆς κεραμικῆς στὴ συγκεκριμένη θέση δὲν ὑποδηλώνει ἁπλὰ κατοίκηση τοῦ
χώρου κατὰ τὴν συγκεκριμένη περίοδο, ἀλλὰ τὴν ὕπαρξη μιᾶς ἐγκατάστασης, τῆς
ὁποίας οἱ κάτοικοι συναλλάσσονταν μὲ περιοχὲς τοῦ Αἰγαίου, ἐνῶ οἱ δραστηριό−
τητές τους τοὺς ἔφερναν σὲ ἐπαφὴ καὶ μὲ περιοχὲς τῆς Τυνησίας. 

Στὰ τέλη τοῦ 7ου καὶ σὲ ὅλον τὸν 8ο αἰώνα χρονολογοῦνται ἀρκετὰ ὄστρακα
ἀμφορέων ποὺ ἔχουν χαρακτηριστεῖ ὡς ἐπιβιώσεις τοῦ ὑστερορωμαϊκοῦ 2,
κυρίως ἐξαιτίας τῆς τυπολογικῆς συγγένειάς τους μὲ αὐτόν. Πρόκειται γιὰ τὸν
αἰγαιακὸ ἢ βυζαντινὸ σφαιρικὸ τύπο, τὸ βασικὸ δοχεῖο μεταφορᾶς προϊόντων
πού, ἀπὸ τὰ τέλη τοῦ 7ου ἕως καὶ τὸν 9ο αἰώνα, ἐντοπίζεται σὲ ὅλες τὶς περιοχὲς
τῆς αὐτοκρατορίας ἢ σὲ περιοχὲς μὲ τὶς ὁποῖες τὸ Βυζάντιο διατηροῦσε ἐπαφές15.
Τὴν ἴδια περίοδο, ἀπὸ τὰ τέλη τοῦ 7ου, στὸν 8ο καὶ στὶς ἀρχὲς τοῦ 9ου αἰώνα,
χρονολογοῦνται πέντε σπάνια ὄστρακα ἐφυαλωμένων ἀγγείων ἀπὸ λευκὸ πηλὸ
προερχόμενα ἀπὸ τὴν Κωνσταντινούπολη16. Παράλληλα, ἀρκετὰ γυάλινα καὶ
μεταλλικὰ ἀντικείμενα, μεταξὺ αὐτῶν καὶ πολλὲς κανδηλῆθρες, ἐντάσσον ται στὴν
ἴδια περίοδο17. Οἱ πόρπες ζώνης ἢ δερμάτινων στενῶν λωρίδων ποὺ συνήθιζαν
νὰ φοροῦν ἀπὸ τὸν 7ο αἰώνα καὶ μετὰ οἱ ἀξιωματοῦχοι τοῦ στρατοῦ καὶ τῆς
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12. Herrin 1972, 44. Στὴν ἴδια δημοσίευση ὁ
Megaw διερευνᾶ τὴν πιθανότητα ἡ ἐκκλησία
τοῦ Ἁγίου Παντελεήμονος στὴν Παλαιόπολη νὰ
ἔχει ἐπισκευαστεῖ μετὰ τὰ μέσα τοῦ 7ου αἰ. βλ.
Megaw 1972, 315−316.

13. Τὸ ὑλικὸ ἀπὸ τὸ Καστρὶ συνεξετάζεται
μὲ αὐτὸ ἀπὸ τὸν Ἅγιο Γεώργιο σὲ ἄλλο κεφά−
λαιο, βλ. στὸν παρόντα τόμο « Ἅγιος Γεώργιος

καὶ Καστρί: ὁμοιότητες καὶ διαφορές», 41−46.
14. Hayes 1972, 166−169, 172, 343−346. 
15. Πούλου−Παπαδημητρίου 2001, 245−248,

εἰκ. 23−28. Poulou−Papadimitriou, Didioumi 2010,
743−744. 

16. Hayes 1992, GWW I καὶ II, 12−22.
17. Βλ. Μπροκαλάκης, Τὰ μετάλλινα τέχνερ−

γα, στὸν παρόντα τόμο.



ἐπαρχιακῆς διοίκησης τοῦ βυζαντινοῦ κράτους18, καθὼς καὶ ἡ ἀνεύρεση δέκα νομι−
σμάτων τοῦ Ἡρακλείου, δέκα νομισμάτων τοῦ Κώνσταντος Β’, δύο μολυβδόβουλ−
λων τοῦ 8ου αἰ. καὶ ὁ φόλλις τοῦ Λέοντος Ε’ (813−820)19 ἐνισχύουν μὲ τὸν πιὸ
κατηγορηματικὸ τρόπο τὴ μαρτυρία τῶν ὑπολοίπων εὑρημάτων: ἡ θέση δὲν ἔχει
ἐγκαταλειφθεῖ τουλάχιστον ἕως τὸ πρῶτο μισὸ τοῦ 9ου αἰώνα καὶ οἱ ἄνθρωποί
της δὲν εἶναι ἀποκομμένοι ἀπὸ τὸ ἱστορικὸ γίγνεσθαι. Ἡ θέση εἶναι σημαντικὴ
γιὰ τὸν ἔλεγχο τοῦ ΝΔ Αἰγαίου, χαρακτηριστικὸ τὸ ὁποῖο θεωρῶ καθοριστικὸ
στοιχεῖο γιὰ τὴ συνεχὴ κατοίκησή του καὶ κατὰ τὴ διάρκεια τῶν δύσκολων γιὰ
τὸ Βυζάντιο χρόνων. Στὴ διάρκεια αὐτῆς τῆς περιόδου ὑποθέτουμε ὅτι κατασκευ−
άστηκε ἡ ὑπόγεια κτιστὴ ὑδατοδεξαμενή, ποὺ ἀνασκάφηκε στὸ Ἄνδηρο 2. 

Μετὰ τὰ μέσα τοῦ 9ου καὶ γιὰ ἕνα μεγάλο μέρος τοῦ 10ου αἰώνα τὰ ἀνα−
σκαφικὰ δεδομένα εἶναι λιγοστά. Τὸ νησὶ τῶν Κυθήρων ὅπως καὶ ἄλλα στὸ Αἰγαῖο
πέλαγος πλήττεται αὐτὴ τὴν περίοδο ἀπὸ ἰδιαίτερα καταστροφικὲς ἐπιδρομὲς
Ἀράβων. Μετὰ τὴν κατάκτηση τῆς Κρήτης τὸ 827 οἱ Ἄραβες βρίσκονται στὸ Αἰγαῖο
καὶ μὲ βάση τὸν Χάνδακα ἐξορμοῦν καὶ λεηλατοῦν νησιὰ τοῦ Ἀρχιπελάγους. Οἱ
πηγὲς μάλιστα ἀναφέρουν καταστροφικὲς ἐπιδρομὲς στὰ Κύθηρα τὸ 886 καὶ τὸ
92020. Ἔστω καὶ ἂν ὁ ἀραβικὸς κίνδυνος σημειώνεται σὲ βυζαντινὲς πηγὲς ἀπὸ
τὴ χρονικὴ στιγμὴ τῆς ἐμφάνισής τους στὴ Μεσόγειο – τὸ 642 καταλαμβάνεται ἡ
Ἀλεξάνδρεια – οἱ Ἄραβες ἀρχίζουν νὰ ἀποτελοῦν συνεχὴ κίνδυνο ἀπὸ τὴ στιγμὴ
ποὺ καταλαμβάνουν τὴν Κρήτη. Τὸ 824/27 χάνεται τὸ προπύργιο τῶν Βυζαντινῶν
στὸ νότιο Αἰγαῖο καὶ τὰ ὑπόλοιπα νησιὰ τοῦ Ἀρχιπελάγους εἶναι περισσότερο
εὐάλωτα. 

Τὰ λιγοστὰ πάντως εὑρήματα ἀπὸ τὸν Ἅγιο Γεώργιο μᾶς ἐπιτρέπουν νὰ ὑπο−
στηρίξουμε ὅτι ἡ θέση αὐτὴ δὲν ἐγκαταλείπεται μετὰ τὰ μέσα του 9ου αἰώνα.
Εἶναι βέβαια πιθανὸ οἱ δραστηριότητες νὰ συνεχίστηκαν σὲ ρυθμοὺς χαμηλοὺς
ἔτσι ὥστε τὰ ἀποτελέσματα τῆς ἀρχαιολογικῆς ἔρευνας νὰ μὴν εἶναι ἐντυπωσιακά.
Ἕνας ἐπιπλέον παράγοντας, ποὺ δυσχεραίνει τὴν ἀναγνώριση τοῦ κεραμικοῦ ὑλι−
κοῦ τῆς περιόδου, εἶναι τὸ γεγονὸς ὅτι ἡ τοπικὴ κεραμικὴ τῆς πρωτοβυζαντινῆς
καὶ πρώιμης μεσοβυζαντινῆς ἐποχῆς παραμένει ἄγνωστη καὶ ἑπομένως δύσκολα
μπορεῖ νὰ ἐντοπιστεῖ μεταξὺ τῶν ἀνασκαφικῶν εὑρημάτων. Πάντως σὲ αὐτὴν
τὴν περίοδο χρονολογοῦνται ὁρισμένα ἀγγεῖα μεταφορᾶς προϊόντων, λίγα κερα−
μικὰ καθημερινῆς χρήσης (μαγειρικὰ σκεύη, κανάτες) καθὼς καὶ ἐλάχιστα ἐφυαλω−
μένα ὄστρακα μὲ λευκὸ πηλό.

Τὸ κεραμικὸ ὑλικὸ ποὺ μπορεῖ νὰ ἐνταχθεῖ στὴν περίοδο ἀπὸ τὸν 10ο ἕως
τὸ τέλος τοῦ 11ου αἰώνα εἶναι ἐπίσης ἀποσπασματικὸ καὶ σὲ μικρὸ ποσοστό.

18. Poulou−Papadimitriou 2005, 687−704. Βλ.
στὸν παρόντα τόμο σ. 194.

19. Ὁ φόλλις Λέοντος Ε’ ἀναφέρεται, ἐκ πα−

ραδρομῆς, ὡς σφραγίδα Λέοντος Ε’ στὴ μελέτη
Λεον τσίνη−Ἄνθη 2012, 701.

20. Malamut 1988, 110, 112.
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Ὄστρακα ἀπὸ ἀμφορεῖς τοῦ τύπου Hayes 54 (Günsenin I)21, λίγα ὄστρακα μαγει−
ρικῶν σκευῶν καὶ ἐλάχιστα θραύσματα ἐφυαλωμένων ἀγγείων, ὁρισμένα μὲ
λευκὸ πηλό, χρονολογοῦνται στὴ συγκεκριμένη περίοδο. 

Ἀντίθετα, τὸ ἀνασκαφικὸ ὑλικὸ ποὺ χρονολογεῖται ἀπὸ τὶς ἀρχὲς τοῦ 12ου
ἕως καὶ τὸν πρώιμο 13ο αἰώνα εἶναι σημαντικὸ καί, τὸ κυριότερο, προέρχεται,
στὴν πλειονότητά του, ἀπὸ τὰ στρώματα μὲ μικρὴ διατάραξη, ποὺ ἀνασκάφηκαν
στὸ Ἄνδηρο 2 (Κάνναβος 4 καὶ 10). Εἶναι τὰ στρώματα στὰ ὁποῖα ἐντοπίστηκαν
κτιστοὶ ἀποθηκευτικοὶ χῶροι καὶ ὁ πίθος. Ἐδῶ ἦλθε στὸ φῶς τὸ χρυσόβουλλο
τοῦ Ἀλεξίου Κομνηνοῦ (1081−1118). Κατὰ τὴ διενέργεια τῆς δοκιμαστικῆς Τομῆς ΙΙΙ,
ποὺ ἔγινε τὸ 1992 στὸν χῶρο, ποὺ στὴ συνέχεια ὁρίστηκε ὡς Κάνναβος 4, βρέ−
θηκε καὶ ἡ σφραγίδα τοῦ Ἰωάννη ποιμένος Κυθήρων (12ος αἰώνας)22. 

Ἡ εὕρεση τοῦ χρυσόβουλλου ὑποδηλώνει ὅτι ἡ πολιτικὴ ἐξουσία ἐνδιαφέρεται
γιὰ τὸν Ἅγιο Γεώργιο στὸ Βουνό. Εἶναι προφανὲς ὅτι ἀπὸ τὰ τέλη τοῦ 11ου καὶ
σὲ ὅλη τὴ διάρκεια τοῦ 12ου αἰώνα, ἡ βυζαντινὴ παρουσία στὸν χῶρο εἶναι ἔντονη
καὶ ἡ δημιουργία κτιστῶν ἐγκαταστάσεων ὅπως ἀποθηκευτικῶν χώρων, σχετίζε−
ται ἄμεσα μὲ τὴ μικρὴ κοινότητα, ποὺ ἦταν ἐγκατεστημένη ἐκεῖ. Πάντως, τὰ στοι−
χεῖα ποὺ διαθέτουμε δὲν μᾶς ἐπιτρέπουν νὰ ὑποστηρίξουμε τὴν ὕπαρξη μονα−
στικῆς κοινότητας κατὰ τὴ συγκεκριμένη περίοδο. 

Τὰ ἐφυαλωμένα πινάκια μὲ λεπτεγχάρακτη καὶ ἐπιπεδόγλυφη διακόσμηση, ὁρι−
σμένα μαγειρικὰ σκεύη, ἀγγεῖα καθημερινῆς χρήσης – κανάτες, λεκάνες, πινάκια –
οἱ ἀμφορεῖς τοῦ τύπου Hayes 6123 καὶ τὰ ἀποθηκευτικὰ ἀγγεῖα, μεταξὺ αὐτῶν
καὶ ὁ μοναδικὸς ἀκέραιος πίθος μὲ τὸ ἀκιδογράφημα πλοίου καὶ χάραγμα, ἐντάσ−
σονται σὲ αὐτὴ τὴ χρονικὴ περίοδο καὶ χρονολογοῦν τοὺς χώρους μέσα στοὺς
ὁποίους βρέθηκαν24. Τὰ κεραμικὰ εὑρήματα ἀπὸ τὸ Καστρί, ποὺ ἐντάσσονται σὲ
αὐτὸ τὸ χρονολογικὸ πλαίσιο (12ος αἰώνας) εἶναι ἀμφορεῖς τοῦ τύπου Hayes 61
καὶ 66 καθὼς καὶ ἐφυαλωμένα πινάκια μὲ γραπτὸ δι’ ἐπιχρίσματος διάκοσμο καὶ
ἄλλα γραπτὰ μὲ καστανὸ καὶ πράσινο χρῶμα25. Οἱ ἀνασκαφεῖς πάντως θεωροῦν
ὅτι τὰ εὑρήματα αὐτὰ δὲν εἶναι ἱκανὰ νὰ στηρίξουν τὴν ὕπαρξη ἐγκατάστασης
στὴ θέση αὐτή26. Πρέπει βέβαια νὰ σημειώσουμε ὅτι ὁ 12ος καὶ εἰδικὰ ὁ 13ος αἰώ−
νας εἶναι ἡ περίοδος ποὺ παρατηρεῖται ἀνάπτυξη στὸ νησί, ἡ ὁποία μαρτυρεῖται
καὶ ἀπὸ τὶς πολυάριθμες τοιχογραφημένες ἐκκλησίες αὐτῆς τῆς περιόδου27. 

Τὸ ἀνασκαφικὸ ὑλικό, ποὺ ἐντάσσεται στοὺς πρώτους αἰῶνες τῆς ἑνετοκρα−
τίας (13ος−15ος αἰώνας), εἶναι ἐπίσης ὀλιγάριθμο καὶ ἀποσπασματικό. 
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21. Hayes 1992, 73, εἰκ. 24. Günsenin 1989, 268−
269, εἰκ. 1−2.

22. Σακελλαράκης 2011, 209. Πέννα, Τὰ νομί−
σματα (στὸν παρόντα τόμο).

23. Hayes 1992, 76, εἰκ. 26.10−11.
24. Βλ. Ἡ μελέτη τῆς κεραμικῆς (στὸν παρόν −

τα τόμο), 58 κἑ.
25. Huxley, Trik, Coldstream 1972, 222, (Deposit

ψ), πίν. 50. Coldstream 1972β, 308.
26. Herrin 1972, 47.
27. Χατζηδάκης 1997, 39−41. Μπίθα 2004,

565−578.



Ἐλάχιστα ἐφυαλωμένα ἀγγεῖα μὲ ἐγχάρακτη διακόσμηση, ποὺ ἔχουν εἰσαχθεῖ ἀπὸ
τὴ Βόρειο Ἰταλία καὶ ὁρισμένα ὄστρακα κατασκευασμένα ἀπὸ τοπικὸ πηλὸ θὰ
μποροῦσαν νὰ ἐνταχθοῦν σὲ αὐτὸ τὸ χρονολογικὸ πλαίσιο28. Ἡ αἰσθητὴ μείωση
τῶν ἀμφορέων ἀπὸ τὰ μέσα τοῦ 13ου αἰώνα καὶ μετὰ δὲν ὀφείλεται ἀποκλειστικὰ
στὸ γεγονὸς τῆς ἀπομόνωσης τοῦ τόπου, ἀλλά, κυρίως, στὸ γεγονὸς ὅτι νέα
ἀνθεκτικότερα εἴδη συσκευασίας, ὅπως ὁ δερμάτινος ἀσκὸς καὶ τὸ ξύλινο βαρέλι,
κάνουν τὴν ἐμφάνισή τους29. Πάντως, οἱ δύο λατινικὲς ἀπομιμήσεις τοῦ πρώτου
μισοῦ τοῦ 13ου αἰώνα, τὰ ἐννέα ἑνετικὰ τορνιτσέλλι, ποὺ χρονολογοῦνται στὸ
δεύτερο μισὸ τοῦ 14ου, στὸ δεύτερο μισὸ τοῦ 15ου καὶ τὶς ἀρχὲς τοῦ 16ου αἰώνα,
ὑποδεικνύουν ὅτι παρὰ τὸν περιορισμένο καὶ στατικὸ χαρακτήρα ποὺ εἶχε ἡ νομι−
σματικὴ κυκλοφορία στὸν Ἅγιο Γεώργιο, ὁ τόπος δὲν ἐγκαταλείφθηκε ἕως καὶ τὸν
16ο αἰώνα. Οἱ λιγοστοὶ κάτοικοι θὰ πρέπει νὰ χρησιμοποιοῦσαν ὅσα ἀπὸ τὰ
μεσοβυζαντινὰ κτίσματα δὲν εἶχαν ἐρειπωθεῖ ἢ δὲν εἶχαν ἐπιχωθεῖ. Σὲ αὐτὰ ἴσως
ἔβρισκε κατάλυμα κάποια ὀλιγομελὴς φρουρὰ Βενετῶν ἐπιφορτισμένη μὲ τὴν
παρατήρηση τῆς εὐρύτερης θαλάσσιας περιοχῆς· γνωρίζουμε ὅτι εἰδικὰ στὸν Ἅγιο
Γεώργιο οἱ Βενετοὶ εἶχαν ἐγκαταστήσει ἕνα ἀπὸ τὰ παρατηρητήριά τους30. 

Τὰ σπάνια θραύσματα ἰταλικῶν μαγιόλικων τοῦ τέλους τοῦ 15ου καὶ τοῦ 16ου
αἰώνα, ὑποδηλώνουν τὴν παρουσία Βενετῶν ἴσως καὶ ἄλλων δυτικῶν ἐπισκεπτῶν
στὸν λόφο. Ἕνας ἀπὸ αὐτοὺς εἶναι καὶ ὁ ἐπίσημος γεωγράφος τοῦ Ἐρρίκου Β’
τῆς Γαλλίας, Νicolas de Νicolay, ποὺ στὰ μέσα του 16ου αἰώνα (1551), λίγο μετὰ
τὴν καταστροφικὴ ἐπιδρομὴ τοῦ Μπαρμπαρόσα (1537), ἐπισκέφθηκε τὸν λόφο ποὺ
ἀποκαλεῖ Ἅγιο Νικόλαο. Ὁ Γάλλος περιηγητὴς ἐπισκέφθηκε στὸν λόφο δύο ἐκκλη−
σίες (Παναγία – Ἅγιο Νικόλαο καὶ Ἅγιο Γεώργιο), ἐνῶ ἀναφέρεται μὲ θαυμασμὸ
στὸ ψηφιδωτὸ δάπεδο ποὺ κάλυπτε τὸ ἐσωτερικὸ τοῦ μεγαλύτερου ἀπὸ τοὺς
δύο ναούς. Πρέπει νὰ ὑπογραμμίσουμε ὅτι, ὅπως ἀναφέρει ὁ Νicolas de Νicolay,
τὸ ψηφιδωτὸ αὐτὸ δάπεδο δὲν κάλυπτε μόνο τὸ ἐσωτερικὸ τοῦ ναοῦ ἀλλὰ καὶ
τὸν χῶρο ἔξω ἀπὸ αὐτόν31. Αὐτὸ βέβαια σημαίνει ὅτι ὁ ναός, στὸν ὁποῖο ἀνῆκε
τὸ δάπεδο, εἶχε μεγαλύτερες διαστάσεις ἀπὸ τὸν ναὸ ποὺ εἶχε δεῖ ὁ περιηγητὴς
καὶ ὁ ὁποῖος ἴσως μὲ μετασκευὲς σώζεται ἕως σήμερα. Τμήματα αὐτοῦ τοῦ ἴδιου
ψηφιδωτοῦ δαπέδου βρέθηκαν κατὰ τὴ διάρκεια τῆς ἀνασκαφῆς τῆς ἐξωτερικῆς
παρειᾶς τοῦ νότιου τοίχου τοῦ ναοῦ τοῦ Ἁγίου Γεωργίου32.

28. Γιὰ τὴν κεραμικὴ ἀπὸ τὸν 15ο μέχρι τὸν
20ο αἰ., βλ. Τζαβέλλα, Οἱ μαρτυρίες τῆς κερα−
μεικῆς τῆς ὕστερης Ἑνετικῆς καὶ Νεώτερης περιό−
δου (15ος−20ὸς αἰ.) (στὸν παρόντα τόμο).

29. Hayes 1992, 3.
30. Μαυροειδῆ 1978, 152.

31. N. de Nicolay, Les navigations, pérégrina−
tions et voyages, faicts en la Turquie (Anvers 1576)
60. Ὁ Nicolay εἶχε δεῖ καὶ τοὺς δύο ναούς, ὅταν
ἐπισκέφθηκε τὸν χῶρο τὸ 1551.

32. Σακελλαράκης 2011, 212. Βλ. καὶ Κεφάλαιο
III, 46−57.
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Δύο σπάνια ἑνετικὰ νομίσματα χρονολογοῦνται στὶς ἀρχὲς καὶ τὰ μέσα τοῦ 16ου
αἰώνα, ἐνῶ τὰ τελευταῖα ἑνετικὰ σολδίνια ποὺ χρονολογοῦνται τὴν περίοδο 1610−
1619 προέρχονται ἀπὸ τὴν Κρήτη. Τὰ ἀνασκαφικὰ δεδομένα μαρτυροῦν περισσό−
τερο ἔντονη δραστηριότητα ἀπὸ τὸν 17ο αἰώνα καὶ μετά. 

Μετὰ τὰ μέσα τοῦ 16ου, ἢ κατὰ τὴν διάρκεια τοῦ 17ου αἰώνα, θὰ πρέπει νὰ
κατασκευάστηκε ἀπὸ τοὺς Βενετοὺς τὸ μικρὸ ὀχυρὸ ποὺ διακρίνεται στὸ χαρα−
κτικὸ τοῦ Castellan, ὁ ὁποῖος ἐπισκέφθηκε τὸν Αὐλαίμονα τὸ 1797 (εἰκ. 4). Στὸ ἴδιο
χαρακτικὸ διακρίνεται καὶ οἰκίσκος στὸ Ἄνδηρο 3, στὴν ἴδια θέση ποὺ βρίσκεται
ἀκόμη καὶ σήμερα μικρὸς στεγασμένος χῶρος (εἰκ. 11)33. Στὸ μικρὸ αὐτὸ ὀχυρὸ θὰ
πρέπει νὰ ἀναφέρεται ἤδη τὸ 1703 ὁ Alessandro Pini, ὁ ὁποῖος, ὅπως ἀναφέρει
καὶ ὁ Σακελλαράκης, ἐπισκέφθηκε τὰ Κύθηρα, ἐνῶ τὸ ἴδιο ὀχυρὸ ὑπονοεῖται καὶ
ἀπὸ τὸν Mirone, ὁ ὁποῖος τὸ 1719 περιγράφει ὀχυρὸ πάνω ἀπὸ τὸ λιμάνι τοῦ
Ἁγίου Νικολάου (Αὐλαίμονα)34.

Τὸ χαρακτικὸ ἀναδημοσιεύει ἡ Λαμπρινοῦ ἀναφέροντας ὅτι «Στὸ λόφο πάνω
ἀπὸ τὸ ὀχυρό (τοῦ Αὐλαίμονα) φαίνεται ἡ ἐκκλησία τοῦ Ἁγίου Γεωργίου»35. Ὅμως,
στὸ χαρακτικὸ δὲν διακρίνονται οἱ ναοὶ ποὺ βρίσκονταν στὴν κορυφὴ τοῦ λόφου
ἀλλὰ ἕνας ὑψηλὸς πύργος στὴν ἀριστερὴ πλευρά του καὶ ἕνας ὑψηλὸς ὀχυρω−
ματικὸς περίβολος (εἰκ. 4). Τὰ συγκεκριμένα στοιχεῖα μᾶς ἐπιτρέπουν νὰ ὑποθέ−
σουμε ὅτι στὸν λόφο οἱ Βενετοὶ εἶχαν κατασκευάσει μικρὸ ὀχυρό, τοῦ ὁποίου ὁ
πύργος θὰ κατελάμβανε τὸν χῶρο στὸν ὁποῖο σήμερα βρίσκεται τὸ Κελί (εἰκ. 1−
3), ἐνῶ ὁ ἰσχυρὸς ὀχυρωματικὸς περίβολος βρισκόταν στὴν ἴδια περίπου θέση
μὲ τὸν σημερινὸ ἀναλημματικὸ τοῖχο. 

Ὁ περίβολος, ποὺ ἀσφαλῶς ὑπῆρχε στὸν 17ο καὶ 18ο αἰώνα, ἴσως συμπλή−
ρωσε ἢ ἀντικατέστησε ἄλλον τῆς βυζαντινῆς περιόδου. Εἶναι σημαντικὸ νὰ σημει−
ωθεῖ ὅτι ἡ ἀνασκαφὴ ἀποκάλυψε στὸ Ἄνδηρο 3 (Βόρεια Τομὴ) τμήματα ἰσχυροῦ
περιβόλου/ἀναλημματικοῦ τοίχου, χρονολογούμενα, βάσει τῶν ἀνασκαφικῶν
δεδομένων, στὸν 7ο αἰώνα (εἰκ. 3). Τμήματα ὀχυρωματικοῦ περιβόλου/ἀναλημμα−
τικοῦ τοίχου τῆς μεσοβυζαντινῆς ἐποχῆς διακρίνονται μέχρι σήμερα ἀνατολικὰ
τῆς κλίμακας καθόδου ἀπὸ τὸ Ἄνδηρο 2 στὸ Ἄνδηρο 3 (εἰκ. 1 καὶ 5)36. Τὰ στοιχεῖα
αὐτὰ ἀναλύονται στὸ κεφάλαιο γιὰ τὰ ἀνασκαφικὰ δεδομένα (Κεφάλαιο ΙΙΙ).

Ὄστρακα ἀπὸ ἐφυαλωμένα πινάκια τοπικῆς παραγωγῆς καθὼς καὶ ὄστρακα
πινακίων ἀπὸ τὸ Τσανὰκ Καλὲ στὰ Δαρδανέλια χρονολογοῦνται στὶς ἀρχὲς τοῦ
18ου αἰώνα· ἐφυαλωμένα σκεύη ἀπὸ τὴν Ἀπουλία (Ν. Ἰταλία) καὶ ἀπὸ τὴν περιοχὴ
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33. Σακελλαράκης 2011, σχ. 1−3. Σακελλαρά−
κης 1999, γιὰ τὸν οἰκίσκο βλ. σ. 162−163, 233.

34. Σακελλαράκης 2011, 37−38.
35. Castellan 1808, 21−35. Λαμπρινοῦ 2003,

269, 285, εἰκ. 11.

36. Σακελλαράκης 2011, σχ. 1−3, 146−153. Γιὰ
τὸ τμῆμα τοῦ ἀναλημματικοῦ τοίχου ποὺ δια−
κρίνεται μέχρι σήμερα βλ. Σακελλαράκης 1999,
232.
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Εἰκ. 5. Τμῆμα ἀναλημματικοῦ τοίχου στὸ Ἄνδηρο 3 (λήψη ἀπὸ Νότο).

Εἰκ. 4. Χαρακτικὸ τοῦ Castellan, ποὺ ἐπισκέφθηκε τὴν περιοχὴ τὸ 1797 (Λαμπρινοῦ

2003, εἰκ. 11).
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τοῦ Διδυμοτείχου (Θράκη), μαγειρικὰ σκεύη ἀπὸ τὴ Σίφνο καὶ ἀποθηκευτικὰ
ἀγγεῖα ἀπὸ τὴν Κορώνη ἔχουν βρεθεῖ σὲ ἱκανὸ ἀριθμὸ καὶ χρονολογοῦνται στὸν
19ο καὶ στὶς ἀρχὲς τοῦ 20οῦ αἰώνα. Τὸ μεγαλύτερο μέρος βέβαια τοῦ ὑλικοῦ ἀπο−
τελοῦν τὰ κεραμικὰ τοπικῆς παραγωγῆς: ἀπομιμήσεις τῶν ἰταλικῶν κεραμικῶν τῆς
Ἀπουλίας, κανάτια, λαγήνια, μικρὰ ἀποθηκευτικὰ σκεύη, ἀκόμη καὶ τρία ταπεινὰ
θυμιατὰ ἀπὸ ντόπιο πηλὸ ἀνήκουν σὲ αὐτὴ τὴν κατηγορία. Ἡ κυθηραϊκὴ παρα−
γωγὴ κεραμικῶν, γνωστὴ μέχρι σήμερα, θὰ πρέπει νὰ ὀργανώθηκε καλύτερα καὶ
νὰ αὔξησε τὴν παραγωγή της μετὰ τὰ τέλη τοῦ 18ου αἰώνα. Τὴν ἴδια περίοδο
(17ος−ἀρχὲς 20οῦ αἰ.) χρονολογοῦνται ὁρισμένα μεταλλικὰ ἀντικείμενα: κάποιες
βολίδες (16ος−19ος αἰ.), μανικετόκουμπα καὶ κουμπιὰ τοῦ 19ου−20οῦ αἰώνα, ὁ κάλυ−
κας σφαίρας τῶν ἀρχῶν τοῦ 20οῦ αἰώνα, καὶ τέλος τὸ ἀργυρό «φεγγίο», τὸ
φωτοστέφανο δηλαδή, μιᾶς χαμένης σήμερα εἰκόνας37.

Ἡ «ἀνάγνωση» αὐτῶν τῶν τελευταίων, χρονολογικά, ἀντικειμένων ἀπὸ τὴν
ἀνασκαφὴ θὰ μποροῦσε νὰ ἐπιβεβαιώσει τὸν χαρακτήρα ποὺ διαχρονικὰ εἶχε ἡ
θέση τοῦ Ἁγίου Γεωργίου στὸ Βουνό: ἱερὸ κορυφῆς καὶ στρατηγικῆς σημασίας
παρατηρητήριο38.

ΙΙ. ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΟ ΒΟΥΝΟ ΚΑΙ ΚΑΣΤΡΙ: ΟΜΟΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ 
ΔΙΑΦΟΡΕΣ

Τὸ 1972 δημοσιεύτηκε ἡ μελέτη τῶν Βρετανῶν ἐρευνητῶν γιὰ τὴν ἀνασκαφὴ στὸ
Καστρί39. Παρόλο ποὺ τὸ βάρος τῆς ἔρευνας καὶ τῆς δημοσίευσης δόθηκε, ὅπως
ἀναφέρουν καὶ οἱ συγγραφεῖς, στὸν προϊστορικὸ οἰκισμὸ καὶ τὸ ἀντίστοιχο ὑλικό,
ἀνασκάφηκαν τομεῖς ποὺ χρονολογήθηκαν στὰ πρωτοβυζαντινὰ χρόνια καὶ δημο−
σιεύτηκε τὸ σημαντικότερο πρωτοβυζαντινὸ καὶ μεσοβυζαντινὸ ὑλικὸ ἀπὸ τὴ θέση
αὐτή. 

Τὸ δημοσιευμένο βυζαντινὸ ὑλικὸ ἀπὸ τὸ Καστρὶ καλύπτει σύμφωνα μὲ τοὺς
ἀνασκαφεῖς τὴν περίοδο ἀπὸ τὸν 6ο ἕως τὰ μέσα του 7ου καὶ τὸν 12ο αἰώνα.
Ἡ ἐνδιάμεση περίοδος παραμένει κενή, καὶ ὡς μία ἀπὸ τὶς αἰτίες τῆς ἐρήμωσης
τοῦ τόπου κατὰ τὸν 7ο αἰώνα ἀναφέρονται οἱ ἐπιδρομὲς τῶν Σλάβων στὴν πλη−
σιόχωρη Πελοπόννησο40. Ἡ πρωτοβυζαντινὴ ἐγκατάσταση εἶχε μόνιμο χαρακτήρα
σὲ ἀντίθεση μὲ τὰ λιγοστὰ εὑρήματα τοῦ 12ου αἰώνα, ποὺ προερχόμενα στὴν

37. Βλ. Τζαβέλλα, Οἱ μαρτυρίες τῆς κεραμεικῆς
τῆς ὕστερης Ἑνετικῆς καὶ Νεώτερης περιόδου
(15ος−20ος αἰ.) στὸν ἴδιο τόμο καὶ Μπροκαλάκης,
Τὰ μετάλλινα τέχνεργα, στὸν ἴδιο τόμο.

38. Πούλου−Παπαδημητρίου 2009, 344−356.

Γιὰ τὴ στρατηγική σημασία τοῦ τόπου βλ. Σα−
κελλαράκης 2011, 31−32. 

39. Coldstream, Huxley 1972.
40. Huxley 1972, 219. Coldstream, Huxley

1972α, 309−310. Herrin 1972, 43−45, 46−47.
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πλειονότητά τους ἀπὸ τὴν ἐπίχωση τοῦ τάφου Η, δὲν μποροῦν κατὰ τοὺς ἀνα−
σκαφεῖς νὰ στοιχειοθετήσουν τὴν ὕπαρξη κάποιας μόνιμης ἐγκατάστασης στὴ
συγκεκριμένη θέση. Θεωροῦν πιθανὸν τὰ κεραμικὰ νὰ μεταφέρθηκαν ἀπὸ τὰ
Μητάτα, ὅπου μαρτυρεῖται μεσοβυζαντινὴ ἐγκατάσταση.

Ἂς ἐξετάσουμε ὅμως τὰ εὑρήματα ἀναλυτικότερα ἀρχίζοντας ἀπὸ αὐτὰ τῆς
πρωτοβυζαντινῆς περιόδου: ἂν καὶ τὸ πρωιμότερο νόμισμα εἶναι τοῦ Κωνσταν −
τίου Β’ (348−361) δὲν ὑπάρχει ἄλλο ἀρχαιολογικὸ ὑλικὸ χρονολογούμενο τὴν ἴδια
περίοδο (4ος αἰώνας). Ἡ ἀμέσως ἑπόμενη νομισματικὴ μαρτυρία καλύπτει τὸ β΄
μισὸ τοῦ 6ου καὶ τὸ α΄ μισὸ τοῦ 7ου αἰώνα (νομίσματα Ἰουστίνου Β΄ (565−578),
Μαυρικίου (582−602) καὶ Ἡρακλείου (610−640). Τὴν περίοδο αὐτὴ λοιπὸν χρονολο−
γοῦνται ἀπὸ τοὺς ἀνασκαφεῖς τὸ πρωτοβυζαντινὸ ὀχυρὸ στὸ Καστρί, τὰ ἴχνη
τριῶν οἰκιῶν καὶ τὰ ὅποια εὑρήματα τῆς πρωτοβυζαντινῆς περιόδου (Deposit φ
καὶ Deposit χ)41. Ἴχνη πρωτοβυζαντινῆς ἐγκατάστασης ἀναγνωρίστηκαν στὸ
Καστράκι καὶ κτίσμα τῆς ἴδιας περιόδου σὲ περιοχὴ μεταξὺ τῆς θέσης Καστρὶ καὶ
τῆς θέσης Καστράκι (Deposit υ)42. Μεγαλύτερο βάρος δίνεται στὴ δημοσίευση τῶν
ὑστερορωμαϊκῶν πινακίων terra sigillata ἀπὸ τὴ Βόρειο Ἀφρική, τὴ Μικρὰ Ἀσία καὶ
τὴν Κύπρο, τὰ ὁποῖα χρονολογοῦνται στὰ τέλη τοῦ 6ου καὶ τὸ πρῶτο μισὸ τοῦ
7ου αἰώνα43. Ἂν καὶ ἡ δημοσίευση τῆς μελέτης τοῦ Hayes γιὰ τὴν ὑστερορωμαϊκὴ
λεπτὴ κεραμικὴ μὲ κοκκινωπὸ ἐπίχρισμα (ὑστερορωμαϊκὰ terra sigillata) δὲν ἔχει
ἀκόμη δημοσιευτεῖ, οἱ ἀνασκαφεῖς τὸν ἔχουν συμβουλευτεῖ καὶ δημοσιεύουν ὁρι−
σμένα στοιχεῖα τῶν ἐρευνῶν του. Τὰ ἐλάχιστα δημοσιευμένα ὄστρακα ἀμφορέων
ἀνήκουν σὲ ἀγγεῖα μὲ αὐλακώσεις στὸ σῶμα ἢ σὲ ὁμάδες (στὸν ὦμο; τοῦ ἀγγείου)
χρονολογούμενα στὴν ἴδια περίοδο44. 

Τὰ σαράντα χρόνια ποὺ χωρίζουν τὴ δημοσίευση γιὰ τὸ Καστρὶ καὶ τὴν
παρούσα μελέτη γιὰ τὸ ὑλικὸ ἀπὸ τὸν Ἅγιο Γεώργιο ἔχουν δώσει στὴν ἐπιστη−
μονικὴ κοινότητα ἀρκετὲς μελέτες στὶς ὁποῖες ἐξετάζεται ὑλικὸ αὐτῆς τῆς περιόδου
καί, τὸ σημαντικότερο, ἕνα μεγάλο μέρος του ἀναχρονολογεῖται. Σημαν τικὲς εἶναι
οἱ δημοσιεύσεις γιὰ τὸ Ἐμποριὸ τῆς Χίου, τὴ Σάμο, τὰ νησάκια τοῦ Ἀργολικοῦ, τὴ
Γόρτυνα, τὴν Ἐλεύθερνα, τὴν Ἴτανο καὶ τὴν Ψείρα στὴν Κρήτη, τὴν Κόρινθο, τὶς
Λουλουδιὲς Κίτρους, γιὰ νὰ ἀναφερθῶ σὲ ὁρισμένες ἀπὸ τὶς θέσεις τοῦ ἑλλαδικοῦ
χώρου45. Παράλληλα, σημαντικὲς ἔρευνες στὴν Κωνσταντινούπολη, τὴ νησίδα Yassi
Ada καὶ τὴν Κύπρο ἔχουν δώσει στοιχεῖα σημαντικὰ γιὰ τὴ χρονολόγηση ἀνασκα−

41. Hope Simpson, Lazenby 1972, 55, 64−65.
Coldstream 1972β, 307−308.

42. Huxley, Coldstream 1972, 68−70.
43. Coldstream 1972β, 307−308.
44. Coldstream 1972β, 308.
45. Balance, Boardman, Corbett, Hood 1989.

Steckner 1993, 119−142. Jantzen et al. 2004. Avra−

mea 1997, 86−89. Portale, Romeo 2001, 260−410.
Vogt 2000, 39−199. Yangaki 2005. Xanthopoulou
2004, 1013−1027. Poulou−Papadimitriou 1995, 1119−
1131. Poulou−Papadimitriou, Nodarou 2007, 755−766.
Sanders 1999α, 441−480. Slane, Sanders 2005, 243−
297. Marki, Cheimonopoulou 2003, 703−712. Poulter
2008, 463−511.
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φικοῦ ὑλικοῦ τῆς πρωτοβυζαντινῆς καὶ πρώιμης μεσοβυζαντινῆς περιόδου46. Οἱ
τελευταῖες δημοσιεύσεις, ποὺ ἀφοροῦν σὲ ὑλικὸ ἀπὸ περιοχὲς τῆς Ἰταλίας, τὴν
Τυνησία, τὴ Ν. Γαλλία καὶ θέσεις τῆς ἀνατολικῆς Μεσογείου47, μᾶς δίνουν ἐπιπλέον
στοιχεῖα γιὰ τὴν χρονικὴ περίοδο παραγωγῆς κεραμικῶν συγκεκριμένων τύπων
καὶ τὴ διάδοσή τους. 

Τὰ στοιχεῖα ποὺ προέκυψαν καὶ συνεχίζουν νὰ προκύπτουν ἀπὸ τὶς ἀρχαι−
ολογικὲς ἔρευνες ὤθησαν τοὺς ἱστορικοὺς νὰ ἐπανεξετάσουν καὶ σὲ πολλὲς περι−
πτώσεις νὰ ἀναθεωρήσουν ἀπόψεις σχετικὰ μὲ τὶς συνθῆκες ποὺ ἐπικρατοῦσαν
στὴν αὐτοκρατορία τὴν περίοδο τοῦ 7ου καὶ 8ου αἰώνα, περίοδος ἡ ὁποία ἀπο−
καλεῖται ἀπὸ ὅλο καὶ περισσότερους ἐρευνητές «μεταβατικὴ» σὲ ἀντίθεση μὲ τὸν
χαρακτηρισμό «σκοτεινοὶ χρόνοι» ποὺ ἐπικρατοῦσε τὸ προηγούμενο διάστημα48.
Ἡ ζωὴ στὶς πρωτοβυζαντινὲς πόλεις καὶ ἡ ἐρήμωση ἢ ὄχι ὁρισμένων ἀπὸ αὐτὲς
εἶναι θέματα ποὺ ἔχουν ἐπίσης ἀπασχολήσει τὰ τελευταῖα χρόνια τοὺς ἐρευνη−
τές49. Μὲ τὰ δεδομένα αὐτά, ἡ ἐπανεξέταση τοῦ δημοσιευμένου ὑλικοῦ ἀπὸ τὸ
Καστρὶ μπορεῖ νὰ μᾶς δώσει νέα στοιχεῖα καὶ πρὸς αὐτὴ τὴν κατεύθυνση ἐργά−
ζονται οἱ ἐρευνητὲς τῆς Βρετανικῆς Σχολῆς. Ἤδη οἱ Kiriatzi καὶ Slane ἔχουν ἀνα−
κοινώσει, ὅπως θὰ δοῦμε στὴ συνέχεια, ἀποτελέσματα αὐτῆς τῆς ἔρευνας50. 

Ὁ Ἅγιος Γεώργιος στὸ Βουνὸ βρίσκεται σὲ ἄμεση ὀπτικὴ ἐπαφὴ μὲ τὴν Παλαι−
όπολη καὶ τὸ Καστρί (εἰκ. 12), καὶ οἱ σχέσεις ποὺ θὰ εἶχαν σὲ παλαιότερες περιό−
δους οἱ δύο θέσεις εἶναι ἀδιαμφισβήτητες. Θεωρήσαμε λοιπὸν ἐνδιαφέρον νὰ ἐξε−
τάσουμε τὸ δημοσιευμένο τὸ 1972 ὑλικὸ ἀπὸ τὸ Καστρὶ σὲ σχέση μὲ τὸ ὑλικὸ
ἀπὸ τὸν Ἅγιο Γεώργιο. Πιστεύουμε ὅτι γιὰ τὸν σκοπὸ αὐτὸ εἶναι πολύτιμα τὰ
νέα δεδομένα ποὺ μᾶς προσφέρει ἡ ἔρευνα τῶν τελευταίων χρόνων. Παράλληλα,
θεωροῦμε ὅτι ἡ συσχέτιση αὐτὴ εἶναι δυνατὸν νὰ μᾶς πληροφορήσει γιὰ τὴ χρο−
νικὴ διάρκεια καὶ τὸν χαρακτήρα τῶν ἐγκαταστάσεων ποὺ ὑπῆρχαν στὴν παραλία
τῆς Παλαιόπολης καὶ στὴν κορυφὴ τοῦ Ἁγίου Γεωργίου. 

Στὸ ὑλικὸ ἀπὸ τὸ Deposit φ51 ἀναγνωρίζουμε μεταξὺ τῶν πινακίων terra
sigillata ἀπὸ τὴ Φώκαια τοὺς τύπους Hayes 3F, H, ποὺ χρονολογοῦνται μέσα στὸν
6ο αἰώνα καὶ τὸν τύπο Hayes 10Α τοῦ πρώτου μισοῦ τοῦ 7ου αἰώνα52. Παράλληλα

46. Hayes 1992; Bass, Van Doorninck 1982;
Hayes 1980; Hayes 2003, 447−516. Demesticha
2003, 469−476. 

47. Reynolds 1995. Sagui et al. 1997, 35−48. Sa−
gui 1998, 305−330. Bonifay 2004. Pieri 2005α. Pieri
2005β, 583−596.

48. Γιὰ τὸ θέμα τῶν σλαβικῶν ἐπιδρομῶν
καὶ τῶν ἐπιπτώσεών τους στὶς πόλεις τῆς Πε−
λοποννήσου βλ. Ἀναγνωστάκης, Πούλου−Παπα−
δημητρίου 1997, 229−322. Γιὰ τὶς ἔρευνες μέχρι τὸ

1993 βλ. Sodini 1993, 139−184. Γιὰ τὴν κεραμικὴ
τοῦ 7ου καὶ 8ου αἰ. ἀπὸ τὸν ἑλλαδικὸ χῶρο βλ.
Πούλου−Παπαδημητρίου 2001, 231−266.

49. Haldon 1997. Haldon 1999, 1−23. Wickam
2005. Russell 1986, 137−184. 

50. Slane, Kiriatzi 2011 (ὑπὸ δημοσίευση).
51. Coldstream 1972β, 307−308, εἰκ. 50. 1−3, 5

καὶ εἰκ. 51. 19.
52. Hayes 1972, 12.
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ἔντονη εἶναι ἡ παρουσία τοῦ τύπου Hayes 10C53 καὶ μάλιστα μὲ τὰ ἐλάχιστα ἀκέ−
ραια παραδείγματα, ποὺ χρονολογεῖται στὸ δεύτερο μισὸ τοῦ 7ου αἰώνα. Ὁ ἴδιος
τύπος Hayes 10C εἶναι παρὼν καὶ στὸ ὑλικὸ τοῦ Deposit χ54. Τὰ πινάκια ἀπὸ τὰ
ἐργαστήρια τῆς περιοχῆς γύρω ἀπὸ τὴν Καρχηδόνα εἶναι ἐπίσης μεταξὺ τοῦ ὑλι−
κοῦ στὸ Καστρί: οἱ τύποι Hayes 99, 104 καὶ 105 ποὺ χρονολογοῦνται στὰ τέλη
τοῦ 6ου καὶ στὸν 7ο αἰώνα καὶ ὁ τύπος Hayes 10955 ποὺ χρονολογεῖται στὰ τέλη
τοῦ 7ου καὶ σὲ μερικὲς περιπτώσεις στὶς ἀρχὲς τοῦ 8ου αἰώνα56. 

Μεταξὺ τῶν ἐλάχιστων δημοσιευμένων ἀγγείων μεταφορᾶς ἀναγνωρίζουμε
ἕνα παράδειγμα τοῦ ὑστερορωμαϊκοῦ ἀμφορέα 1 (LRA 1), ἕνα δεῖγμα τοῦ ὑστε−
ρορωμαϊκοῦ ἀμφορέα 2 (LRA 2)57, ποὺ χρονολογοῦνται στὰ τέλη τοῦ 6ου καὶ τὸ
πρῶτο μισὸ τοῦ 7ου αἰώνα καὶ ἕνα παράδειγμα ἀμφορέα ἴδιου τύπου μὲ ἀγγεῖο
δημοσιευμένο ἀπὸ τὸ Saraçhane58. Πρόκειται γιὰ ἐπιβίωση τοῦ LRA 2 ποὺ χρο−
νολογεῖται ἀπὸ τὰ μέσα τοῦ 7ου αἰώνα καὶ μετά. Τὴν ἴδια περίοδο, μέσα 7ου αἰ.
καὶ μετά, χρονολογεῖται ἕνα παράδειγμα σπαθείου59, πιθανὸν ἀπὸ ἐργαστήρια
τῆς Β. Ἀφρικῆς60.

Τὰ δημοσιευμένα μαγειρικὰ σκεύη ἀποτελοῦν χαρακτηριστικοὺς τύπους τοῦ
6ου καὶ 7ου αἰώνα. Τὸ σκεῦος, ὅμως, μὲ ὑψηλὸ χεῖλος, μὲ κλίση πρὸς τὰ ἔξω καὶ
ὑποδοχὴ γιὰ τὸ καπάκι ἐσωτερικὰ61 ἀποτελεῖ τὸ χαρακτηριστικὸ σκεῦος τῆς
περιόδου τῶν μέσων τοῦ 7ου αἰώνα στὸ Saraçhane. Ἀνάλογο σκεῦος σὲ στρῶμα
τοῦ 7ου αἰώνα ἔχει δημοσιευτεῖ ἀπὸ τὴν Ἴτανο, ἐνῶ στὸ β’ μισὸ τοῦ ἴδιου αἰώνα
χρονολογεῖται ἰδίου σχήματος ἀγγεῖο ἀπὸ τὴν Ἁγία Γαλήνη62. Τὰ μαγειρικὰ σκεύη
ἀπὸ τὴν ἀνασκαφὴ τῶν Βρετανῶν ἀναδημοσιεύονται ἀπὸ τὶς Slane καὶ Kiriatzi,
οἱ ὁποῖες καταλήγουν σὲ ἐνδιαφέρουσες παρατηρήσεις καὶ συμπεράσματα63.

Μεταξὺ τῶν μεταλλικῶν ἀντικειμένων μία μικρὴ πόρπη στενῆς δερμάτινης
λωρίδας ζώνης ἢ μικροῦ σακκιδίου εἶναι στοιχεῖο σημαντικὸ γιὰ τὴ συνέχιση τῆς
ζωῆς ἀπὸ τὰ μέσα τοῦ 7ου αἰώνα καὶ μετά. Ὁ τύπος αὐτῶν τῶν μεταλλικῶν
πορπῶν χρονολογεῖται, βάσει ἀνασκαφικῶν δεδομένων ἀπὸ θέσεις τοῦ αἰγαιακοῦ
χώρου, στὸ β΄ μισὸ τοῦ 7ου καὶ τὶς πρῶτες δεκαετίες τοῦ 8ου αἰώνα64. 

Ἡ ἐπανεξέταση τῶν εὑρημάτων ἀπὸ τὸ Καστρὶ καὶ ἡ ἀναχρονολόγηση ὁρισμέ−
νων ἀπὸ αὐτὰ θέτει σὲ νέα βάση τὴ χρονολόγηση τῆς πρωτοβυζαντινῆς ἐγκα−
τάστασης καὶ τὴν περίοδο ἐγκατάλειψής της. Τὰ εὑρήματα δικαιολογοῦν τὴ συνέ−

53. Coldstream 1972β, εἰκ. 50. 6, 51. 13−16.
54. Coldstream 1972β, εἰκ. 53. 6.
55. Coldstream 1972β, 307−308, εἰκ. 50. 1, 2,

53.1 καὶ εἰκ. 53.3.
56. Bonifay 2004, 187−189.
57. Coldstream 1972β, εἰκ. 52.47 καὶ εἰκ. 52.54.
58. Coldstream 1972β, εἰκ. 52.55. Hayes 1992,

66, εἰκ. 22.10−11, τύπος 9Β.

59. Coldstream 1972β, εἰκ. 52.55 καὶ εἰκ. 52.57. 
60. Bonifay 2004, 187−189.
61. Huxley 1972, εἰκ. 52.70.
62. Hayes 1992, 54−55, 30.108, Deposit 30, 100−

104. Ξανθοπούλου 2004, 1022, πίν. 10. 6−7. Vogt
1994, 68.

63. Slane, Kiriatzi (ὑπὸ δημοσίευση).
64. Poulou−Papadimitriou 2005, 697, εἰκ. 10.
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χιση τῆς ἀνθρώπινης δραστηριότητας στὸ Καστρὶ ἀπὸ τὸν 6ο μέχρι τὸ τέλος τοῦ
7ου αἰώνα, ἐνῶ ἡ περιοχὴ μεταξὺ τῶν θέσεων Καστρὶ καὶ Καστράκι (Deposit υ)
χρονολογεῖται ἀποκλειστικὰ μέσα στὸν 7ο αἰώνα. Μὲ δεδομένο τὸ γεγονὸς ὅτι ἡ
πρωτοβυζαντινὴ κεραμική, ποὺ χρονολογεῖται στὸ τέλος τοῦ 7ου καὶ στὸν 8ο
αἰώνα γίνεται κατανοητὴ τὰ τελευταῖα, κυρίως, χρόνια, θεωροῦμε πιθανὸ ὄστρακα
ποὺ χρονολογοῦνται αὐτὴ ἀκριβῶς τὴν περίοδο (τέλος 7ου−8ος αἰώνας) νὰ μὴν
ἔχουν ἀξιολογηθεῖ καὶ νὰ μὴν ἔχουν συμπεριληφθεῖ στὸν τελικὸ κατάλογο. 

Τὸ δημοσιευμένο κεραμικὸ ὑλικὸ ἀπὸ τὸ Καστρὶ σχετίζεται ἄμεσα μὲ τὸ ἀντί−
στοιχο ὑλικὸ ἀπὸ τὴν κορυφὴ τοῦ Ἁγίου Γεωργίου65. Ἡ ἐγκατάσταση κοντὰ στὴν
παραλία τῆς Παλαιόπολης (Καστρὶ) θὰ πρέπει νὰ εἶχε στενὴ σχέση μὲ τὴν ἐγκα−
τάσταση στὴν κορυφὴ τοῦ βουνοῦ κατὰ τὸν 6ο καὶ μέχρι τὸ τέλος τοῦ 7ου αἰώνα.
Θὰ πρέπει νὰ σημειώσουμε ἐδῶ ὅτι ὁ Megaw θεωρεῖ πιθανὴ τὴν ἐπισκευὴ τῆς
ἐκκλησίας τοῦ Ἁγίου Παντελεήμονος στὴν Παλαιόπολη μετὰ τὰ μέσα τοῦ 7ου
αἰώνα66. Τὰ ἱστορικὰ γεγονότα τοῦ τέλους τοῦ 7ου καὶ τοῦ 8ου αἰώνα θεωροῦμε
ὅτι δὲν δικαιολογοῦν παντελὴ ἐρήμωση τοῦ παραλιακοῦ οἰκισμοῦ, τὴ στιγμὴ ποὺ
τὴν ἴδια περίοδο ἡ ἐγκατάσταση στὸν Ἅγιο Γεώργιο συνεχίζει τὴν ὕπαρξή της.
Εἶναι ἴσως πιθανότερη ἡ ἐνίσχυση τῆς ἐγκατάστασης στὴν κορυφὴ ἀπὸ τὰ μέσα
τοῦ 7ου αἰώνα καὶ μετά, καὶ ἡ ἐνδεχόμενη συρρίκνωση τῆς ἀντίστοιχης στὴν παρα−
λία τῆς Παλαιόπολης67. Μία ἔρευνα στὴν εὐρύτερη περιοχὴ γύρω ἀπὸ τὸ Καστρὶ
ἴσως νὰ μᾶς ἔδινε ἀπαντήσεις στὰ κρίσιμα ἐρωτήματα, ποὺ σχετίζονται μὲ τὴν
ἀνθρώπινη δραστηριότητα σὲ μία δύσκολη γιὰ τὸ Βυζάντιο περίοδο. 

Τὰ εὑρήματα τῆς μεσοβυζαντινῆς περιόδου – ἐφυαλωμένα πινάκια μὲ γραπτὴ
διακόσμηση (γραπτὰ δι’ ἐπιχρίσματος, γραπτὰ μὲ καστανὸ καὶ πράσινο χρῶμα)
καὶ ἀμφορεῖς τοῦ τύπου Hayes 56 καὶ 61 – προέρχονται ἀπὸ τὴν ἔρευνα στὴν
ἐπίχωση τοῦ τάφου Η καὶ χρονολογοῦνται ὅλα στὸν 12ο αἰώνα68, ἐκτὸς ἀπὸ τὸν
ἀμφορέα Hayes 56 ποὺ εἶναι πρωιμότερος (11ος αἰώνας)69. Τὸ εἶδος τῶν κεραμικῶν
εὑρημάτων, κυρίως δὲ τῶν ἐφυαλωμένων πινακίων, δὲν δικαιολογεῖ μεταφορά
τους ἀπὸ τὰ Μητάτα, ὅπως ὑποστηρίζουν οἱ ἀνασκαφεῖς. Τὴν ἴδια περίοδο ὑπάρ−
χει ἔντονη δραστηριότητα στὸν Ἅγιο Γεώργιο, θεωροῦμε λοιπὸν πιθανότερο νὰ
ὑπῆρχε κάποιας μορφῆς ἐγκατάσταση στὴν εὐρύτερη περιοχὴ τῆς Παλαιόπολης,
οἱ κάτοικοι τῆς ὁποίας θὰ χρησιμοποιοῦσαν καὶ τὸν χῶρο τοῦ προϊστορικοῦ
τάφου γιὰ μία μακρὰ σχετικὰ περίοδο (11ος−12ος αἰώνας).

65. Βλ. σ. 58−159 στὸν παρόντα τόμο.
66. Megaw 1972, 315−316.
67. Παράλληλα, εἶναι πιθανὸν τὴν ἴδια πε−

ρίοδο νὰ ἀρχίζει νὰ χρησιμοποιεῖται καὶ τὸ λι−
μάνι τοῦ Ἁγίου Νικολάου (Αὐλαίμονα), ὅπως έχει

ὑποστηρίξει ὁ Κύρου, βλ. Κύρου 2003, 114.
68. Huxley, Trik, Coldstream 1972, 221−222, 

πίν. 50.
69. Hayes 1992, 75.
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Τέλος, ἀξίζει νὰ τονίσουμε ὅτι τὸ ἀνασκαφικὸ ὑλικὸ δὲν εἶναι ἐνδεικτικὸ τοῦ χαρα−
κτήρα τῶν δύο ἐγκαταστάσεων. Ἡ θέση εἶναι αὐτὴ ποὺ μᾶς ὁδηγεῖ νὰ διατυπώ−
σουμε ὁρισμένες σκέψεις: γύρω καὶ μέσα στὸ πρωτοβυζαντινὸ ὀχυρὸ στὸ Καστρί,
δίπλα στὴν παραλία τῆς Παλαιόπολης, ὅπως καὶ στὸ Καστράκι ἀλλὰ καὶ στὴ
μεταξύ τους περιοχὴ ὑπάρχουν ἴχνη οἰκιστικῆς ἐγκατάστασης, ἡ ὁποία θὰ ἦταν
σὲ ἄμεση σχέση μὲ τὸ λιμάνι ποὺ ὑπῆρχε στὴ θέση αὐτή. Παράλληλα, στὴν κορυφὴ
καὶ στὴν νότια κλιτὺ τοῦ Ἁγίου Γεωργίου στὸ Βουνό, γύρω ἀπὸ τὸν ἱερὸ χῶρο,
στὸν ὁποῖο κτίζεται χριστιανικὸς ναός, δημιουργεῖται μία ἐγκατάσταση ἡ ὁποία
δὲν ἔχει ἀποκλειστικὰ θρησκευτικὸ χαρακτήρα. Τὸ στρατηγικῆς σημασίας παρα−
τηρητήριο, ποὺ θὰ ἦταν ἐκεῖ ἐγκατεστημένο καὶ ἡ ὕπαρξη μικρῆς φρουρᾶς εἶναι
τὸ στοιχεῖο ποὺ τὴν χαρακτηρίζει γιὰ ὅλη τὴν πρωτοβυζαντινὴ περίοδο. Οἱ δύο
θέσεις θὰ πρέπει νὰ βρίσκονταν σὲ ἄμεση σχέση. Ἡ νευραλγικὴ θέση τοῦ Ἁγίου
Γεωργίου θὰ πρέπει πρωτίστως νὰ ἀποτέλεσε καὶ κατὰ τὸν 11ο καὶ 12ο αἰώνα
σημαντικὸ παρατηρητήριο τῆς εὐρύτερης περιοχῆς τοῦ ΝΔ Αἰγαίου.

Τὰ στοιχεῖα ποὺ ἤδη ἀναφέραμε μᾶς ἐπιτρέπουν νὰ διατυπώσουμε τὴν ὑπό−
θεση ὅτι μελλοντικὴ ἔρευνα στὴν εὐρύτερη περιοχὴ τῆς Παλαιόπολης θὰ μποροῦσε
νὰ ἐπιβεβαιώσει τὴν ὕπαρξη μικροῦ οἰκισμοῦ στὰ παράλια χρονολογούμενου στὴν
βυζαντινὴ περίοδο.

ΙΙΙ. ΑΝΑΣΚΑΦΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ (εἰκ. 1−3, Παράρτ. 1)

Στὸ κείμενο ποὺ ἀκολουθεῖ καταγράφονται τὰ συμπεράσματα, στὰ ὁποῖα κατα−
λήξαμε μετὰ τὴ μελέτη τῶν κινητῶν εὑρημάτων τῆς βυζαντινῆς καὶ πρώιμης ἑνε−
τικῆς περιόδου, ὅσο καὶ τῶν στοιχείων ποὺ προέκυψαν ἀπὸ τὴ μελέτη τῆς ἀνα−
σκαφικῆς ἔκθεσης, ἡ ὁποία δημοσιεύεται ἀπὸ τὸν Γιάννη Σακελλαράκη70. Παρου−
σιάζονται χωριστὰ τὰ στοιχεῖα ἀπὸ τὸ πλάτωμα τῆς κορυφῆς καὶ τὴ νότια κλιτύ.

1. Τὸ πλάτωμα τῆς κορυφῆς: Ἄνδηρα 1 καὶ 2 καὶ ὁ χῶρος Β τοῦ Ἀνδήρου 1

Στὸ πλάτωμα τῆς κορυφῆς τοῦ λόφου σώζονται οἱ ναοὶ τῆς Παναγίας−Ἁγίου Νικο−
λάου καὶ τοῦ Ἁγίου Γεωργίου, ἕνα Κελί, μία παλιὰ δεξαμενή, ἐνῶ στὸ βόρειο ὅριο
διατηροῦνται λείψανα περιβόλου (εἰκ. 2, 6, 7, 8). Στὰ Ἄνδηρα 1 καὶ 2 καὶ στὸν
χῶρο ποὺ βρίσκεται Β τοῦ Ἀνδήρου 1 διακρίναμε συμβατικὰ τρεῖς περιοχές: 

ΠΕΡΙΟΧΗ Α: Χῶρος βόρεια τοῦ Ἀνδήρου 1 ( Ἐπιφανειακὴ ἔρευνα/καθαρισμοί, Δοκι−
μαστικὲς Τομὲς Ι, ΙΙ). 

70. Γιὰ τὰ ἀνασκαφικὰ δεδομένα τῶν προη−
γούμενων περιόδων, βλ. Σακελλαράκης 2011,

145−336, σχ. 1−4.
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Εἰκ. 6. Τὸ Ἄνδηρο 2 καὶ οἱ δύο ναοί (Λήψη ἀπὸ Δυσμάς).

Εἰκ. 7. Τὰ Ἄνδηρα τῆς νότιας κλιτύος. Διακρίνεται ὁ οἰκίσκος στὸ Ἄνδηρο 3. Στὴν ἀκτογραμμὴ διακρί−

νονται τὸ Καστρί, ἡ παραλία τῆς Παλαιόπολης καὶ τὸ λιμάνι τοῦ Αὐλαίμονα (λήψη ἀπὸ Ἀνατολάς).
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ΠΕΡΙΟΧΗ Β: Ἄνδηρο 1 (ἔρευνα στὸν χῶρο Β. τοῦ ναοῦ τῆς Παναγίας/ἐπιφανειακὴ
ἔρευνα/καθαρισμοί ). 

ΠΕΡΙΟΧΗ Γ: Ἄνδηρο 2 ( Ἐπιφανειακὴ ἔρευνα/καθαρισμοί, Δοκιμαστικὴ Τομὴ ΙΙΙ,
ἀνασκαφὴ στοὺς Καννάβους 2, 4, 7, 8, 9, 10). 

ΠΕΡΙΟΧΕΣ Α ΚΑΙ Β: Στὴν περιοχὴ βόρεια τοῦ κελιοῦ καὶ ἔξω ἀπὸ τὰ σωζόμενα
τμήματα τοῦ περιβόλου (εἰκ. 8) διενεργήθηκαν μικρὲς διερευνητικὲς τομές (Τομὲς Ι
καὶ ΙΙ) οἱ ὁποῖες ἔδωσαν εὑρήματα βυζαντινῆς καὶ μεταβυζαντινῆς περιόδου. 

Παράλληλα, στὸν χῶρο βόρεια τοῦ ναοῦ τοῦ Ἁγίου Γεωργίου (εἰκ. 8, 9) περι−
συνελέγησαν, κατὰ τὴ διάρκεια καθαρισμοῦ τῆς ἐπιφάνειας, τρεῖς φόλλεις Κών−
σταντος Β’ (Ν27: χρον. κοπῆς 651/52−652/53), (Ν29: χρον. κοπῆς 653/54−654/55), (Ν30:
χρον. κοπῆς 652/53−654/55)71, καὶ ὁ κρίκος καὶ τὸ γλωσσίδι χάλκινης πόρπης (Χ287).
Λίγα μέτρα δυτικότερα τοῦ χώρου αὐτοῦ, βόρεια τοῦ Κελιοῦ καὶ τῆς ἐκκλησίας
τῆς Παναγίας−Ἁγίου Νικολάου, περισυνελέγη τὸ μολυβδόβουλλο τοῦ Βαάνη Πόμπη,
ποὺ χρονολογεῖται στὸ α’ μισὸ τοῦ 8ου αἰώνα καὶ ἕνα ἀκόμη φθαρμένο πιθα−
νότατα τοῦ 8ου αἰώνα, ἐνῶ ἀπὸ τὴν ἴδια περιοχὴ προέρχονται ἕνας φόλλις Ἡρα−
κλείου, ἐπικεκομμένος σὲ φόλλι Φωκᾶ (Ν16: χρον. κοπῆς 613/14) καὶ ἕνας φόλλις
Κώνσταντος Β’ (Ν34: χρον. κοπῆς 668)72. 

ΠΕΡΙΟΧΗ Γ. Κατὰ τὴν προανασκαφικὴ ἔρευνα τοῦ Ἀνδήρου 2 καὶ κυρίως τοῦ
χώρου νότια καὶ νοτιοανατολικὰ τοῦ ναοῦ τοῦ Ἁγίου Γεώργιου ἦλθαν στὸ φῶς
μία φθαρμένη, μικρὴ χάλκινη ὑποδιαίρεση τοῦ τέλους 5ου−6ου αἰώνα (Ν8), ἕνας
φόλλις Κώνσταντος Β’ (Ν32: χρον. κοπῆς 655/56−656/57) καὶ μία σταυρόσχημη χάλ−
κινη πόρπη τοῦ 7ου/α΄ μισὸ 8ου αἰώνα (Χ286). 

Ἀνασκαφικὴ ἔρευνα ἔγινε νότια τῶν ναῶν καθὼς καὶ στὸν χῶρο ποὺ βρίσκεται
μεταξὺ αὐτῶν (εἰκ. 6). Σὲ ὅλη τὴν ἔκταση τοῦ πλατώματος, ποὺ ὁρίζεται βόρεια
ἀπὸ τοὺς ναοὺς καὶ δυτικὰ ἀπὸ τὸ Κελὶ τὰ ἐπιφανειακὰ στρώματα περιεῖχαν
χαλίκια καὶ μικρὲς πέτρες73 ἰδιαίτερα κοντὰ στὸν βράχο. 

Κατὰ τὴ διερεύνηση τῶν Καννάβων 1 καὶ 2 ἦλθαν στὸ φῶς βαθμιδωτὲς λαξεύ−
σεις τοῦ βράχου74, ποὺ πιθανὸν νὰ ἀποτελοῦν ἐνδείξεις γιὰ λατόμευση ὑλικοῦ,
τὸ ὁποῖο ἴσως χρησιμοποιήθηκε στὶς κατασκευὲς τοῦ πλατώματος. Ἐκεῖ ποὺ ὁ
βράχος ἦταν σχετικὰ ὁμαλός (νότιο τμῆμα τοῦ Καννάβου 2) (εἰκ. 3) οἱ κοιλότητές
του ἦταν γεμισμένες μὲ κονίαμα, πιθανὸν γιὰ τὴ δημιουργία δαπέδου75. Σὲ ὁρι−
σμένες περιπτώσεις τὸ κονίαμα κάλυπτε τμήματα κεραμίδων καὶ ὄστρακα μεγά−
λων ἀγγείων (πίθοι) τὰ ὁποῖα εἶχαν ἐπίσης χρησιμοποιηθεῖ γιὰ νὰ γεμίσουν τὶς

71. Τὰ νομίσματα δημοσιεύονται ἀπὸ τὴν Β.
Πέννα, Ἡ μαρτυρία τῶν νομισμάτων καὶ τῶν
σφραγίδων, στὸν παρόντα τόμο. Ὁ ἀριθμὸς
ποὺ προηγεῖται κάθε νομίσματος (Ν1) εἶναι ὁ
ἴδιος μὲ τὸν α/α καταλόγου. Ὁ ἀριθμὸς αὐτὸς
χρησιμοποιήθηκε καὶ κατὰ τὴ δημοσίευση τῆς

ἀνασκαφικῆς ἔκθεσης, βλ. Σακελλαράκης 2011,
145−336.

72. Σακελλαράκης 2011, 328−329, εἰκ. 343−344.
73. Σακελλαράκης 2011, εἰκ. 144−145, 200.
74. Σακελλαράκης 2011, εἰκ. 136−137.
75. Σακελλαράκης 2011, 179, εἰκ. 141.
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Εἰκ. 8. Τὰ λείψανα τοῦ περιβόλου Β τῶν ναῶν (λήψη ἀπὸ Βορρά).

Εἰκ. 9. Ὁ χῶρος μεταξὺ τῶν ναῶν καὶ τοῦ περιβόλου ποὺ ὑπάρχει στὰ Β (λήψη ἀπὸ Ἀνατολάς).
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κοιλότητες τοῦ βράχου76. Κονίαμα γιὰ τὴν πλήρωση τῶν σχισμῶν καὶ τῶν κοιλο−
τήτων τοῦ βράχου ἀποκαλύφθηκε, ὅπως θὰ δοῦμε στὴ συνέχεια, καὶ νότια τῶν
ναῶν κατὰ τὴ διερεύνηση τοῦ βόρειου βραχώδους τμήματος τοῦ Καννάβου 9
(Τομέας Α9). 

Εἶναι ἐνδιαφέρον τὸ γεγονός, ὅτι κατὰ τὴν ἀνασκαφικὴ ἔρευνα τοῦ χώρου
ἀνατολικὰ τοῦ Κελιοῦ, τοῦ χώρου δηλαδὴ ποὺ καταλαμβάνει τὸ νότιο τμῆμα τοῦ
Καννάβου 1 καὶ τὸ βόρειο τμῆμα τοῦ Καννάβου 7, ἀποκαλύφθηκε χῶρος, ἡ βόρεια
πλευρὰ τοῦ ὁποίου ἦταν λαξευμένη στὸν βράχο. Ἡ κάθετη παρειὰ τοῦ λαξευμέ−
νου βράχου ἦταν ἐπιχρισμένη μὲ κονίαμα (νότιο τμῆμα τοῦ Καννάβου 1), ἐνῶ
στὴν ἐπίπεδη ἐπιφάνεια, ποὺ σχηματιζόταν στὸ σημεῖο αὐτό, ἀποκαλύφθηκε
τμῆμα δαπέδου ἀπὸ σχιστολιθικὲς πλάκες (διατηροῦνται οἱ τρεῖς) πάνω σὲ ὑπό−
στρωμα ἀπὸ κονίαμα (Κάνναβος 7) (Τομέας Α7) (εἰκ. 3)77. Ἡ λιγοστὴ βυζαντινὴ
κεραμική, ποὺ βρέθηκε στὸν χῶρο, χρονολογεῖται στὴν πλειονότητά της στὸν 8ο
καὶ 9ο αἰώνα (Παράρτ. 1, πίν. 1), ἐνῶ ὑπάρχουν καὶ λίγα παραδείγματα, ποὺ ἀνή−
κουν στὸν 12ο και 13ο αἰώνα.

Ἀνατολικότερα, νότια τῶν ναῶν, κατὰ τὴν διερεύνηση τοῦ νοτίου τμήματος
τοῦ Καννάβου 3 καὶ τοῦ βόρειου βραχώδους τμήματος τοῦ Καννάβου 9 (Τομέας
Α9), ἀποκαλύφθηκαν, ὅπως ἤδη σημειώσαμε, μεγάλα τμήματα κονιάματος μὲ τὰ
ὁποῖα εἶχαν πληρωθεῖ οἱ σχισμὲς καὶ οἱ κοιλότητες τοῦ βράχου. Κατὰ τὴν ἀφαί−
ρεση τοῦ στρώματος, ποὺ κάλυπτε τὴν ἐπιφάνεια αὐτή, ἦλθε στὸ φῶς φόλλις
Ἡρακλείου (Ν23: χρον. κοπῆς 639/40), ἐνῶ μέρος τῆς κεραμικῆς χρονολογεῖται στὸν
7ο αἰώνα. Παρατηροῦμε δηλαδὴ ὅτι σὲ αὐτὸ τὸ τμῆμα τοῦ πλατώματος ἔγινε
προσπάθεια δημιουργίας δαπέδου (πλήρωση τῶν σχισμῶν τοῦ βράχου), ἐνῶ
δημιουργήθηκε χῶρος μὲ τὴ λάξευση τοῦ βράχου, τὴν ἐπίχριση τῆς παρειᾶς καὶ
τὴν τοποθέτηση σχιστολιθικῶν πλακῶν. Οἱ κατασκευὲς αὐτὲς χρονολογοῦνται
μετὰ τὰ μέσα τοῦ 7ου, ἐνῶ συνεχίζουν νὰ εἶναι σὲ χρήση στὸν 8ο καὶ στὸν 9ο
αἰώνα.

Ἐνδιαφέροντα στοιχεῖα ἦλθαν στὸ φῶς καὶ κατὰ τὴ διερεύνηση τῆς περιοχῆς
ποὺ βρίσκεται νότια τῶν ναῶν καὶ περιλαμβάνει τὸ νότιο τμῆμα τοῦ Καννάβου
9 καὶ τοὺς Καννάβους 4 καὶ 10 (Τομεῖς Α9, Α4, Α10), ποὺ βρίσκονται νότια τῶν
ναῶν. Ἡ ἀνασκαφὴ ἔφερε στὸ φῶς τοίχους, ποὺ ὅριζαν δύο χώρους καὶ μία
καμαροσκεπὴ δεξαμενή78. Οἱ τοῖχοι ποὺ ἀποκαλύφθηκαν θεμελιώνονται στὸν
φυσικὸ βράχο, διαταράσσοντας σὲ κάποια σημεῖα τὶς προγενέστερες μινωικὲς
ἐπιχώσεις (εἰκ. 3 καὶ 10). 

76. Ἐκεῖ βρέθηκαν τὰ ὄστρακα πίθου Κ 1536,
βλ. σ. 134 στὸν παρόντα τόμο.

77. Σακελλαράκης 2011, εἰκ. 151, 152, 154, 159−

160. 
78. Σακελλαράκης 2011, σχ. 2, 3, 152−153. Σα−

κελλαράκης 1999, φωτογραφία στὴ σ. 145.
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Στὸ ἀνατολικὸ τμῆμα τοῦ Καννάβου 9 (Τομέας Α9) καὶ στὸ δυτικότερο τμῆμα
τοῦ Καννάβου 10 (Τομέας Α10) ἀποκαλύφθηκαν οἱ τοῖχοι 6, 7 καὶ 9, ποὺ ὁρίζουν
τμῆμα χώρου, τοῦ ὁποίου δὲν ἔχει ἀποκαλυφθεῖ τὸ νότιο ὅριο, ἐνῶ δυτικὰ ἡ
ἐπιφάνεια τοῦ φυσικοῦ βράχου ἀποτελεῖ πιθανὸν τμῆμα του. Οἱ τοῖχοι 6 καὶ 7
εἶναι ὅμοιας κατεύθυνσης (Α−Δ) καὶ ὅμοιου πάχους (0.48−0.50 μ.), εἶναι ἐπάλληλοι
καὶ ἔχουν κατασκευαστεῖ ἀπὸ ἀργοὺς λίθους χωρὶς συνδετικὸ κονίαμα στοὺς
ἁρμούς. Εἶναι πιθανὸν ὁ τοῖχος 7, ποὺ βρέθηκε σὲ χαμηλότερο βάθος (0.50 μ.)
ἀπὸ τὸν τοῖχο 6, νὰ λειτούργησε ὡς ἀντιστήριξη τοῦ τοίχου αὐτοῦ. Ὁ τοῖχος 9
(πάχος 0.48 μ.), ἔχει κατεύθυνση Β−Ν καὶ συνδέεται βόρεια μὲ τὸν τοῖχο 6, μὲ τὸν
ὁποῖο ἔχει παρόμοια κατασκευή, περιέχει ὅμως λίγο κονίαμα στοὺς ἁρμούς. Κατὰ
τὴν ἀποκάλυψη τῶν τοίχων 6 καὶ 7 ἀνευρέθησαν δύο φόλλεις Ἡρακλείου (Ν20:
χρον. κοπῆς 615/16−617/18), (Ν17: χρον. κοπῆς 613/4), ἐνῶ ἀπὸ τὸ κατώτερο στρῶμα
τοῦ χώρου ἦλθε στὸ φῶς μία χάλκινη ὑποδιαίρεση τοῦ τέλους 5ου/6ου αἰώνα
(Ν7). Ἡ κεραμικὴ στὴν πλειονότητά της χρονολογεῖται ἀπὸ τὰ τέλη 6ου/ἀρχὲς 7ου
ἕως καὶ τὸν 8ο−9ο αἰώνα. Μεταξὺ τῶν εὑρημάτων ὑπάρχουν λίγα ὄστρακα ποὺ
χρονολογοῦνται στὸν 12ο/13ο αἰώνα. Τὰ συγκεκριμένα εὑρήματα ὑποδηλώνουν ὅτι
ἡ διαμόρφωση καὶ χρήση τοῦ χώρου χρονολογοῦνται ἀπὸ τὰ τέλη τοῦ 6ου/ἀρχὲς
7ου ἕως καὶ τὶς ἀρχὲς τοῦ 9ου αἰώνα. 

Συμπερασματικὰ παρατηροῦμε ὅτι στοὺς Καννάβους 2, 7, 8 καὶ 9, ποὺ βρί−
σκονται ἀνατολικὰ τοῦ Κελιοῦ καὶ νότια τῶν ναῶν, διαμορφώνονται χῶροι τῶν

Εἰκ. 10. Ἄνδηρο 2. Κάνναβοι Α4, Α9, Α10. Διακρίνονται οἱ τοῖχοι 5 καὶ 11, ὁ πίθος Κ 1535, ὁ τοῖχος
10 καὶ τμῆμα κονιάματος ἀπὸ τὴν μόνωση τῆς ὑδατοδεξαμενῆς καθὼς καὶ οἱ τοῖχοι 6 καὶ 9 (λήψη
ἀπὸ Βορρὰ) (Γ. Σακελλαράκη, Ἀνασκάπτοντας τὸ παρελθόν, Ἀθήνα 1999, 145).
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ὁποίων ἡ κατασκευὴ καὶ ἡ διάρκεια χρήσης μποροῦν βάσει τῆς κεραμικῆς καὶ τῶν
νομισμάτων νὰ χρονολογηθοῦν ἀπὸ τὸν 7ο ἕως καὶ τὸν 9ο αἰώνα.

Στὸ νότιο τμῆμα τοῦ Καννάβου 4 (Τομέας Α4) καὶ στὸν Κάνναβο 10 (Τομέας
Α10) ἀποκαλύφθηκαν τοῖχοι, ποὺ εἶναι κατασκευασμένοι ἀπὸ ἁδρὰ δουλεμένους
λίθους καὶ ἔχουν ὡς συνδετικὸ ὑλικὸ ἀσβεστοκονίαμα καὶ πλίνθους στοὺς ἁρμούς.
Παρόλο ποὺ κατὰ τὴν ἀφαίρεση τῶν στρωμάτων συλλέχθηκαν πολλὰ τμήματα
ἀπὸ κονιάματα, λευκὰ ἢ μὲ γραπτὸ διάκοσμο, οἱ συγκεκριμένοι τοῖχοι δὲν ἔφεραν
ἐπίχρισμα79. Ὁ ἰσχυρότερος τοῖχος ἀποκαλύφθηκε στὸν Κάνναβο 4 (Τομέας Α4),
σὲ ἐπαφὴ μὲ τὸ δυτικὸ ἄκρο τοῦ νότιου τοίχου τοῦ ναοῦ τοῦ Ἁγίου Γεωργίου
(εἰκ. 2, τοῖχος 3, πλ. 0.80 μ.). Ἀνατολικότερα τοῦ τοίχου 3 βρέθηκε τμῆμα ψηφιδωτοῦ
πάνω στὸ ὁποῖο θεμελιώθηκε ὁ μεταγενέστερος νότιος τοῖχος τοῦ ναοῦ. Ὅπως
ἔχουμε ἤδη ἀναφέρει, ἐπιβεβαιώνεται ἡ μαρτυρία τοῦ Γάλλου περιηγητῆ, Νicolas
de Νicolay, ὁ ὁποῖος ὅταν τὸ 1551 ἐπισκέφθηκε τὸν χῶρο, εἶδε τμήματα τοῦ ψηφι−
δωτοῦ δαπέδου, τὰ ὁποῖα κάλυπταν ὄχι μόνο το ἐσωτερικὸ τοῦ ναοῦ ἀλλὰ καὶ
τὸν χῶρο ἔξω ἀπὸ αὐτόν80. 

Στὸ νότιο τμῆμα τοῦ Καννάβου 4 (Τομέας Α4) καὶ στὸ βορειότερο τμῆμα τοῦ
Καννάβου 10 (Τομέας Α10) ἀποκαλύφθηκε ἀποθηκευτικὸς χῶρος, ὁ ὁποῖος ὁρίζεται
ἀπὸ τοὺς τοίχους 5 καὶ 11, πάχους 0.40 καὶ 0.35 μ. ἀντίστοιχα (εἰκ. 2, 3, 10). Στὸ
μέσον περίπου αὐτοῦ του χώρου ἦλθε στὸ φῶς πίθος τὸ στόμιο τοῦ ὁποίου
ἦταν καλυμμένο μὲ σχιστολιθικὴ πλάκα81. Ἡ πρόχειρη κτιστὴ κατασκευὴ ἀπὸ
ἀργοὺς λίθους, ποὺ ἐντοπίστηκε κοντὰ στὴ βάση τοῦ πίθου, χρησίμευε γιὰ τὴ
στήριξή του. Ἀπὸ τὸν χῶρο αὐτὸ προέρχεται τὸ χρυσόβουλλο τοῦ Ἀλεξίου Α’
Κομνηνοῦ (1081−1118) (ΣΦΡ 2), ἐνῶ στὴν Τομὴ ΙΙΙ, στὸ ἐσωτερικὸ τοῦ Καννάβου 4
(εἰκ. 3), ἐντοπίστηκε τὸ μολυβδόβουλλο τοῦ Ἰωάννη ποιμένος Κυθήρων τοῦ 12ου
αἰώνα82. Εἶναι σημαντικὸ ὅτι ἀπὸ τὸν ἴδιο χῶρο προέρχεται κεραμικὴ τοῦ 12ου
καὶ τῶν ἀρχῶν τοῦ 13ου αἰώνα (Παράρτ. 1, πίν. 10), ἐνῶ σὲ μικρότερο ποσοστὸ
τοῦ 10ου/ἀρχὲς 11ου αἰώνα (Παράρτ. 1, πίν. 9). Θεωροῦμε ὅτι ὁ συγκεκριμένος
ἀποθηκευτικὸς χῶρος λειτουργοῦσε τουλάχιστον ἕως τὸ τέλος τοῦ 12ου/ἀρχὲς
13ου αἰώνα. Ὁ πίθος (Κ 1535) χρησιμοποιήθηκε γιὰ μία μεγάλη χρονικὴ περίοδο
καὶ μετὰ τὴ μεγάλη ρωγμὴ ποὺ ὑπάρχει στὰ τοιχώματά του, γεγονὸς ποὺ ἐπι−
βεβαιώνεται ἀπὸ τὶς ὀπὲς παλαιότερης συγκόλλησης. 

Στὸν Κάνναβο 10 (Τομέας Α10), νότια τοῦ ἀποθηκευτικοῦ χώρου, ἐντοπίστηκε
ὑπόγεια κτιστὴ ὑδατοδεξαμενὴ ἡ ὁποία ὁρίζεται ἀπὸ τοὺς τοίχους 10 καὶ 11 

79. Αὐτὸ πιθανὸν σημαίνει ὅτι τὰ λευκὰ καὶ
τὰ γραπτὰ κονιάματα προέρχονται ἀπὸ χώ−
ρους, ποὺ βρίσκονταν στὴν ἀνωδομὴ τοῦ κτιρί−
ου ἢ/καὶ στὸν παρακείμενο ναό, οἱ ὁποῖοι δὲν
σώζονται πλέον.

80. Βλ. σ. 38 στὸν παρόντα τόμο.
81. Σακελλαράκης 2011, εἰκ. 176−188.
82. Πέννα, Κατάλογος νομισμάτων (στὸν πα−

ρόντα τόμο) 00.
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(εἰκ. 2, 3, 10). Ἡ δεξαμενή, ἂν καὶ δὲν ἐρευνήθηκε παρὰ μόνο κατὰ τὸ βόρειο ἥμισυ,
παρουσιάζει ὅλα ἐκεῖνα τὰ χαρακτηριστικὰ ποὺ ἐντοπίζουμε σὲ ἀντίστοιχα
παραδείγματα χρονολογούμενα μετὰ τὸν 7ο/8ο καὶ ἕως τὸν 12ο αἰώνα. Οἱ τοῖχοι
της εἶναι κατασκευασμένοι ἀπὸ ἀργολιθοδομὴ μὲ ἰσχυρὸ κονίαμα, ἡ στέγασή της
παρουσιάζει χαμηλὸ ἐκφορικὸ σύστημα, τμήματα τοῦ ὁποίου ἐντοπίστηκαν κατὰ
τὸν καθαρισμὸ τοῦ ἐσωτερικοῦ της, ἐνῶ οἱ παρειές της ἐσωτερικὰ φέρουν ἰσχυρὸ
ὑδραυλικὸ κονίαμα83. Στὴ βορειοδυτικὴ πλευρὰ τῆς δεξαμενῆς σώζεται τμῆμα τῆς
ὀροφῆς της μὲ μόνωση ἀπὸ παχὺ στρῶμα ὑδραυλικοῦ κονιάματος. Πάνω ἀπὸ
αὐτὴ τὴ μόνωση ὑπῆρχε μεγάλο στρῶμα ἐπίχωσης, στοιχεῖο τὸ ὁποῖο μᾶς ἐπι−
τρέπει νὰ ὑποστηρίξουμε ὅτι σὲ κάποια χρονικὴ περίοδο ἡ δεξαμενὴ σταμάτησε
νὰ εἶναι σὲ χρήση. 

Τὸ μεγαλύτερο μέρος τῆς κεραμικῆς ποὺ ἐντοπίστηκε στὸ ἐσωτερικό της χρο−
νολογεῖται κατὰ κύριο λόγο στὸ β’ μισὸ τοῦ 12ου, ἴσως ἀρχὲς τοῦ 13ου αἰώνα
(Παράρτ. 1, πίν. 11), ἐνῶ δὲν λείπουν καὶ εὑρήματα τῆς πρωτοβυζαντινῆς περιόδου,
ὅπως λιγοστὴ κεραμικὴ καὶ ἕνας φόλλις Ἡρακλείου (Ν15: χρoν. κοπῆς 612/3). Τὸ
στοιχεῖο αὐτὸ μᾶς ἐπιτρέπει νὰ ὑποστηρίξουμε ὅτι ἡ δεξαμενὴ αὐτή, ὅπως καὶ
ὁ ἀποθηκευτικὸς χῶρος ποὺ περιγράψαμε παραπάνω, ἦταν σὲ χρήση ἕως τὴ
χρονικὴ αὐτὴ περίοδο, δηλαδὴ ἕως τὸν 12ο/ἀρχὲς 13ου αἰώνα. Τὰ ὀλιγάριθμα μετα−
γενέστερα εὑρήματα (ἐλάχιστη κεραμικὴ τοῦ 15ου/16ου αἰώνα, ἡ ὁποία μειωνόταν
μὲ τὴ βαθμιαία ἀφαίρεση τῆς ἐπίχωσης τοῦ ἐσωτερικοῦ της δεξαμενῆς, καὶ ἕνα
νόμισμα τοῦ 14ου αἰώνα), ποὺ βρέθηκαν στὸ ἐσωτερικό της, δικαιολογοῦν τὴ
χρήση τοῦ χώρου ὡς ἀποθέτη μετὰ τὴν ἐγκατάλειψή της. 

Στὴν ἐπίχωση, ποὺ κάλυπτε τὴ μόνωση τῆς ὀροφῆς τῆς δεξαμενῆς βρέθηκε
νόμισμα τῶν ἀρχῶν τοῦ 16ου αἰώνα (1503). Τὸ νόμισμα αὐτὸ ἐπιβεβαιώνει ὅτι
στὸν 16ο αἰώνα ἡ δεξαμενὴ ἔχει ἤδη ἐπιχωθεῖ καὶ δὲν εἶναι πλέον σὲ χρήση. 

Πρέπει ὅμως νὰ σημειώσουμε ὅτι, παρόλο ποὺ οἱ παραπάνω χῶροι πιθανὸν
ἐπιχώθηκαν καὶ δὲν συνέχισαν νὰ χρησιμοποιοῦνται, τὸ πλάτωμα στὴν κορυφὴ
τοῦ λόφου δὲν ἐγκαταλείφθηκε μετὰ τὸν 13ο αἰώνα, ὅπως ὑποδηλώνουν τὰ ἀνα−
σκαφικὰ εὑρήματα (νομίσματα καὶ κεραμική), τὰ ὁποῖα δὲν ἔχουν ὅμως συνδεθεῖ
μὲ συγκεκριμένα κτιριακὰ λείψανα. 

Στὸ σημεῖο αὐτὸ θὰ πρέπει νὰ ἐπισημάνουμε τὴν ὕπαρξη καὶ δεύτερης δεξα−
μενῆς στὸ πλάτωμα τῆς κορυφῆς καὶ συγκεκριμένα στὸ Ἄνδηρο 1, βορειοδυτικὰ
τοῦ ναοῦ τῆς Παναγίας−Ἁγίου Νικολάου καὶ σὲ ἐπαφὴ μὲ τὸ ΒΔ τμῆμα τοῦ περι−
βόλου (εἰκ. 2, 3). Ἡ «παλιὰ» αὐτὴ δεξαμενή, ὅπως ὀνομάζεται, μπορεῖ ἐπίσης νὰ
ἐνταχθεῖ στὶς κατασκευαστικὲς πρακτικές, ἔτσι ὅπως τὶς ἐντοπίζουμε μετὰ τὰ

83. Σακελλαράκης 2011, 240−246, σχ. 2, 11, 13,
14, εἰκ. 210−213, 215−221.



τέλη τοῦ 7ου/8ο καὶ ἕως τὸν 12ο αἰώνα, τόσο στὰ ἴδια τὰ Κύθηρα ὅσο καὶ σὲ
ἄλλες θέσεις τοῦ αἰγαιακοῦ χώρου. Αὐτὸ συνάγεται ἀπὸ τὴν εἰκόνα ποὺ ἔχουμε
ἀπὸ τὴν ἀργολιθοδομὴ μὲ ἐσφηνωμένες πλίνθους καὶ ἰσχυρὸ κονίαμα καθὼς καὶ
τὸ χαμηλὸ ἐκφορικὸ σύστημα ποὺ διαθέτει στὴ στέγασή της. Ἀνασκαφικὴ ἔρευνα
δὲν ἔχει γίνει στὸ σημεῖο αὐτό, τὰ παραδείγματα ὅμως ἀπὸ τὰ ἴδια τὰ Κύθηρα
μᾶς ὁδηγοῦν σὲ χρονολόγηση στὴ μεσοβυζαντινὴ περίοδο. Ἀντίστοιχης κατασκευῆς
ὑδατοδεξαμενὴ ἔχει ἐντοπιστεῖ στὸν ὀχυρωμένο λόφο τῆς Κολοκυθιᾶς καὶ ἔχει
χρονολογηθεῖ στὸν 10ο αἰώνα84. Ἀντίστοιχου τύπου καὶ ὅμοιας κατασκευῆς ὑδα−
τοδεξαμενές, ποὺ σώζονται σὲ θέσεις τοῦ αἰγαιακοῦ χώρου ( Ἐμποριὸ Χίου, νησίδα
Ψείρα ΒΑ Κρήτη), ἔχουν χρονολογηθεῖ στὸν 8ο καὶ 9ο αἰώνα85. Ἡ «παλαιὰ» αὐτὴ
δεξαμενή, ποὺ διατηρεῖται ὣς σήμερα, θὰ μποροῦσε νὰ χρησιμοποιεῖται καὶ μετὰ
τὴν καταστροφὴ τῆς ὑπόγειας ὑδατοδεξαμενῆς ποὺ ἀποκαλύφθηκε μὲ τὴν ἀνα−
σκαφή.

2. Νότια κλιτύς: Ἄνδηρα 3−8

Ἄνδηρα 3 καὶ 4: Βόρεια Τομή, Νότια Τομή, Ἄνδηρο 5: Τομὲς 1−5, Ἄνδηρο 6: Κεντρικὴ
Τομή, Ἀνατολικὴ Τομή, Ἄνδηρα 7 καὶ 8: Κάνναβοι 1−5)

Στὴ νότια κλιτύ (εἰκ. 3, 7) βρέθηκαν κατὰ τὴ διάρκεια τῆς ἀνασκαφῆς86 λείψανα
τοίχων μὲ κονίαμα, καὶ σχεδὸν ἐπιφανειακά, στρώματα μὲ λίθους ἀπὸ πεσμένους
τοίχους καθὼς καὶ τμήματα ἀπὸ κεραμίδες στέγασης καὶ καρφιά. Τὰ στοιχεῖα
αὐτά, σὲ συνδυασμὸ μὲ τὰ τμήματα βυζαντινῶν τοίχων ποὺ πρόσφατα ἀποτυ−
πώθηκαν στὸ Ἄνδηρο 3 ἀπὸ τὴν 1η ΕΒΑ, σὲ τοπογραφικὸ ποὺ βρίσκεται στὸ
ἀρχεῖο τῆς Ἐφορείας87, μᾶς ἐπιτρέπουν νὰ ὑποστηρίξουμε ὅτι σὲ ἀρκετὰ ἀπὸ τὰ
Ἄνδηρα τῆς νότιας κλιτύος ὑπῆρχαν κτιστὲς κατασκευὲς γιὰ τὴ στέγαση τῶν
ὁποίων χρησιμοποιήθηκαν καὶ κεραμίδες. 

Εἶναι πιθανὸ τὰ κτίσματα αὐτὰ νὰ ἦταν σχετικὰ χαμηλοί, ὀρθογώνιοι χῶροι,
ὅμοιοι μὲ τὰ ξηρολιθικὰ κτίσματα, ποὺ βλέπουμε ἀκόμη σὲ πολλὰ νησιὰ τοῦ
Αἰγαίου νὰ στέκονται στοὺς ἀναβαθμούς, ποὺ χαρακτηρίζουν τὸ νησιωτικὸ ἑλλη−
νικὸ τοπίο88. Ἀντίστοιχης κατασκευῆς εἶναι ὁ οἰκίσκος ποὺ βλέπουμε ἀκόμη

84. Παπαδημητρίου 2011. 
85. Balance 1989, 68−70, εἰκ. 23, πίν. 17 f, 18 b,

σχ. VI, VIII. Poulou−Papadimitriou 1990, 7−9.
86. Τὰ ἀρχιτεκτονικὰ λείψανα ὅλων τῶν πε−

ριόδων καὶ οἱ κάνναβοι ἀποτυπώνονται στὰ
σχέδια καὶ τὶς φωτογραφίες ποὺ δημοσιεύον ται
στὴν ἀνασκαφικὴ ἔκθεση, βλ. Σακελλαράκης 2011,

152−153, σχ. 2 −3, εἰκ. 101−104, 109−112, 230−234.
87. Εὐχαριστῶ τὴν ἐπίτιμη ἔφορο ἀρχαιοτή−

των κ. Α. Καββαδία−Σπονδύλη καὶ τὴν ἀρχαιολό−
γο τῆς 1ης ΕΒΑ κ. Μ. Παπαδημητρίου γιὰ τὴν
πληροφορία αὐτή. 

88. Γιὰ τὰ ξηρολιθικὰ κτίσματα στὰ νησιὰ
τοῦ Αἰγαίου βλ. Παπαευτυχίου 2011, 1−10. 
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σήμερα στὸ Ἄνδηρο 3 (εἰκ. 7, 11): τὸ ὕψος του δὲν ὑπερβαίνει τὰ 2.30 μ., δηλαδὴ
περίπου ὅσο εἶναι τὸ ὕψος τοῦ χαμηλοῦ ξηρολιθικοῦ ἀναλημματικοῦ τοίχου, ποὺ
βρίσκεται μεταξὺ τῶν δύο ἀναβαθμίδων ποὺ σχηματίζονται στὸ Ἄνδηρο αὐτό.

Ἄνδηρο 3: Βόρεια καὶ Νότια Τομὴ

Ἐνδιαφέρον παρουσιάζουν τὰ εὑρήματα τῆς Βόρειας καὶ τῆς Νότιας Τομῆς τοῦ
Ἀνδήρου 3 (εἰκ. 1−3). Στὴ Βόρεια Τομή89, ποὺ βρίσκεται στὸ βόρειο τμῆμα τοῦ Ἀνδή−
ρου, βόρεια τοῦ οἰκίσκου, ἀποκαλύφθηκε τμῆμα ἀναλημματικοῦ τοίχου, ποὺ
πιθανὸν νὰ ταυτίζεται μὲ τὸν πρῶτο ὀχυρωματικὸ περίβολο τῆς πρωτοβυζα−
ντινῆς περιόδου: σὲ ἐπαφὴ μὲ τὸ κατώτερο σημεῖο τοῦ ὑπάρχοντος ἀναλημμα−
τικοῦ τοίχου τῆς κορυφῆς τοῦ λόφου ἀποκαλύφθηκε ἕνας ἰσχυρὸς τοῖχος (τοῖχος
12/13), τοῦ ὁποίου τὸ θεμέλιο ἑδράζεται στὸν φυσικὸ βράχο· τὸ θεμέλιο ἔχει ὕψος
0.60 μ., εἶναι πλατύτερο τοῦ τοίχου, τὸν ὁποῖο στηρίζει, καὶ εἶναι κατασκευασμένο
ἀπὸ μικροὺς ἀργοὺς λίθους μὲ ἰσχυρὸ κονίαμα μὲ προσμίξεις. Ὁ τοῖχος 12/13, ὁ
ὁποῖος πιθανὸν ἐκτείνεται ἀνατολικότερα, εἶναι κατασκευασμένος ἀπὸ ἁδρὰ δου−
λεμένους μεγάλους λίθους, ποὺ συνδέονται μὲ κονίαμα καὶ μικρότερους λίθους
στοὺς ἁρμούς. Ἡ ἀφαίρεση τῆς ἐπίχωσης τῆς Βόρειας Τομῆς περιεῖχε κεραμίδες,
πλίνθους, κονιάματα, κοχλίες καὶ ὀστά. Ἡ κεραμικὴ χρονολογεῖται στὴν περίοδο
ἀπὸ τὸ β΄ μισὸ τοῦ 7ου ἕως τὶς ἀρχὲς τοῦ 9ου αἰώνα, ἐνῶ στὸ ἴδιο στρῶμα
βρέθηκε καὶ τὸ γλωσσίδι μιᾶς χάλκινης πόρπης (Χ289) τοῦ 7ου/8ου αἰώνα. Τὰ
εὑρήματα αὐτὰ τοποθετοῦν τὴν κατασκευὴ τοῦ τοίχου στὴν πρωτοβυζαντινὴ
περίοδο. Ὅπως ἔχουμε ἤδη σημειώσει, τμήματα ἀναλημματικοῦ τοίχου τῆς βυζαν −
τινῆς ἐποχῆς διακρίνονται μέχρι σήμερα ἀνατολικὰ τῆς κλίμακας καθόδου ἀπὸ τὸ
Ἄνδηρο 2 στὸ Ἄνδηρο 3 (εἰκ. 1, 5).

Σημαντικὰ εἶναι καὶ τὰ στοιχεῖα ποὺ μᾶς δίνει ἡ ἀνασκαφὴ γιὰ τὴν κατοίκηση
στὴ νότια κλιτύ. Ἴσως τὸ πιὸ χαρακτηριστικὸ παράδειγμα τῶν ἐπάλληλων φά −
σεων κατοίκησης τῆς νότιας κλιτύος ἀπὸ τὸν 6ο ἕως καὶ τὸν 9ο αἰώνα δίνουν
τὰ εὑρήματα τῆς Νότιας Τομῆς τοῦ Ἀνδήρου 3 (Τομέας Η) (εἰκ. 3)90. Ἡ τομὴ αὐτὴ
βρίσκεται ἀκριβῶς νότια ἀπὸ τὸν ὑφιστάμενο οἰκίσκο, στὸ νότιο δηλαδὴ τμῆμα
τοῦ Ἀνδήρου 3. Κατὰ τοὺς καθαρισμοὺς ποὺ ἔγιναν στὸν χῶρο βρέθηκε ἐλάχιστη
κεραμικὴ ποὺ χρονολογεῖται στὸν 11ο καὶ στὸν 13ο−15ο αἰώνα. Ἡ ἀνασκαφὴ ἀπο−
κάλυψε δύο στρώματα ἀπὸ στεγασμένους χώρους: τὸ ὀψιμότερο στρῶμα
(στρῶμα 1) περιεῖχε πεσμένους λίθους ἀπὸ τοίχους καὶ κεραμικὴ χρονολογούμενη
ἀπὸ τὸ τέλος τοῦ 7ου−9ο αἰώνα (Παράρτ. 1, πίν. 3). Εἶναι σημαν τικὸ νὰ ἐπισημά−
νουμε ὅτι σὲ αὐτὸ τὸ στρῶμα βρέθηκε φόλλις τοῦ Λέοντος Ε’ (813−820) (Ν35). Ἀπὸ

89. Σακελλαράκης 2011, 247, 258−259, σχ. 3,
15, εἰκ. 241−242, 245−246, 249.

90. Σακελλαράκης 2011, 249−258, σχ. 3, εἰκ.
222−238.
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τὸ πρωιμότερο στρῶμα (στρῶμα 2), μετὰ τὴν ἀφαίρεση τῶν λίθων συλλέχθηκε
κεραμικὴ ποὺ χρονολογεῖται κυρίως στὸν 7ο καὶ ἀρχὲς 8ου αἰώνα, καὶ ἕνας ψαλι−
δισμένος φόλλις Ἡρακλείου (Ν19: χρον. κοπῆς 615/6) (Παράρτ. 1, πίν. 3). Ἕνας πολὺ
μικρὸς ἀριθμὸς μεταγενέστερων εὑρημάτων ποὺ προέρχονται ἀπὸ τὸ στρῶμα
αὐτὸ εἶναι ὑπολειμματικά. 

Ἀξίζει νὰ σημειωθεῖ ὅτι βυζαντινὰ νομίσματα βρέθηκαν καὶ στὰ ἄλλα Ἄνδηρα
τῆς νοτίου κλιτύος: στὸ στρῶμα 2 τῆς Τομῆς 1 τοῦ Ἀνδήρου 5 (Τομέας ΣΤ) βρέθηκε
ἕνας φόλλις Ἡρακλείου ἐπικεκομμένος σὲ φόλλι Φωκᾶ (Ν18, χρον. κοπῆς 615/6)
(Παράρτ. 1, πίν. 5)· στὸ στρῶμα 1 τῆς Κεντρικῆς Τομῆς τοῦ Ἀνδήρου 6 (Τομέας Γ)
βρέθηκε εἰκοσανούμμιο Φωκᾶ μὲ ψαλιδισμένη περιφέρεια (Ν14, χρον. κοπῆς
603/604).

Ἄνδηρο 7 καὶ Ἄνδηρο 8

Τὰ περισσότερα ὅμως νομίσματα ἦλθαν στὸ φῶς κατὰ τὴ διάρκεια τῆς ἀνα−
σκαφῆς τοῦ Ἀνδήρου 7 καὶ τοῦ καθαρισμοῦ καὶ τῆς ἀνασκαφῆς μέρους τοῦ Ἀνδή−
ρου 8: στὸν Κάνναβο 3 τοῦ Ἀνδήρου 7 (Τομέας Β3) βρέθηκε φόλλις Κώνσταντος

Εἰκ. 11. Ὁ οἰκίσκος στὸ Ἄνδηρο 3 (λήψη ἀπὸ Ἀνατολάς).
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91. Σακελλαράκης 2011, 148.

Β’, ψαλιδισμένος (Ν25, χρον. κοπῆς 643/44)· κατὰ τὸν καθαρισμὸ τῆς ἐπιφάνειας
τοῦ βράχου, ποὺ ἐντοπίστηκε στὸ τελευταῖο στρῶμα τοῦ ἴδιου Καννάβου, βρέ−
θηκε ἕνας φθαρμένος καὶ κομμένος στὴ μέση φόλλις τοῦ β’ μισοῦ τοῦ 4ου αἰώνα
(Ν6). Μετὰ τὸν καθαρισμὸ τοῦ Ἀνδήρου 8 βρέθηκαν δύο φόλλεις Ἡρακλείου, ἐκ
τῶν ὁποίων ὁ δεύτερος ψαλιδισμένος (Ν21: χρον. κοπῆς 631/2 καὶ Ν24: χρον. κοπῆς
639/40) καὶ τέσσερις φόλλεις Κώνσταντος Β’ – οἱ τρεῖς τελευταῖοι ψαλιδισμένοι –
(Ν26: χρον. κοπῆς 651/52−654/55, Ν28: χρον. κοπῆς 652/53−654/55, Ν31: χρον. κοπῆς
651/52−654/55, Ν33: χρον. κοπῆς 655/56−656/57). Σὲ αὐτὰ τὰ δύο Ἄνδηρα ἦλθε στὸ
φῶς καὶ κεραμικὴ ποὺ χρονολογεῖται στὸν 7ο καὶ 8ο αἰώνα (Παράρτ. 1, πίν. 8).

Φαίνεται, δηλαδή, πὼς ἡ νότια κλιτύς, ἡ ὁποία εἶναι εὐρύτερη τῶν ἄλλων κλι−
τύων τοῦ Ἁγίου Γεωργίου στὸ Βουνό, βλέπει πρὸς τὶς ἄλλες κατοικημένες θέσεις
(εἰκ. 7), τὸ Καστρὶ καὶ τὸν Αὐλαίμονα καὶ ἔχει ἀπρόσκοπτη θέα στὸ νοτιοανατολικὸ
Αἰγαῖο91 κατοικεῖται παράλληλα μὲ τὸ πλάτωμα τῆς κορυφῆς ( Ἄνδηρα 1 καὶ 2)
κατὰ κύριο λόγο κατὰ τοὺς 6ο, 7ο, 8ο καί, τουλάχιστον, τὸν 9ο αἰώνα. Στὴ χρο−
νολόγηση αὐτὴ μᾶς ὁδηγοῦν οἱ ὁμοιογενεῖς βυζαντινὲς ὁμάδες κεραμικῆς, οἱ ὁποῖες
βρέθηκαν σὲ στρώματα μαζὶ μὲ νομίσματα τοῦ 7ου καὶ τοῦ 9ου αἰώνα καὶ ἰδι−
αίτερα τὸ εἰκοσανούμιο Φωκᾶ, τοὺς τέσσερις φόλλεις Ἡρακλείου, τοὺς πέντε φόλ−
λεις Κώνσταντος Β΄ καὶ τὸν φόλλι τοῦ Λέοντος Ε’ (Παράρτ. 1, πίν. 3−8). Ὁ χαρα−
κτήρας τῶν ἀντικειμένων ποὺ βρέθηκαν (ἐπιτραπέζια κεραμικὴ μὲ κοκκινωπὸ ἐπί−
χρισμα, λύχνοι, ἐφυαλωμένη κεραμικὴ μὲ λευκὸ πηλό, γυάλινα σκεύη καὶ γυάλινες
κανδῆλες, μαγειρικὰ σκεύη καὶ ἀμφορεῖς) δικαιολογοῦν μόνιμη ἐγκατάσταση.

Τέλος, πρέπει νὰ σημειωθεῖ ὅτι ἡ μικρὴ ποσότητα ἀπὸ μεταγενέστερα εὑρή−
ματα (κεραμικὴ καὶ νομίσματα) ποὺ χρονολογοῦνται ἀπὸ τὰ τέλη τοῦ 12ου ἕως
καὶ τὸν 18ο αἰώνα, οὐσιαστικὰ ἀποδεικνύει τὴν ὕπαρξη ἀνθρώπινης δραστηριό−
τητας στὴ νότια κλιτὺ καὶ κατὰ τὶς περιόδους αὐτές. 



IV. ΤΟ ΚΕΡΑΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΤΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΚΑΙ ΠΡΩΙΜΗΣ ΕΝΕΤΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΟΔΟΥ (4ος−15ος ΑΙ.)

1. Περιγραφὴ τῆς κεραμικῆς ὕλης

Κατὰ τὴ διάρκεια τῆς μελέτης τῆς κεραμικῆς ἰδιαίτερη σημασία δώσαμε στὸν
προσδιορισμὸ καὶ τὴν περιγραφὴ τῆς κεραμικῆς ὕλης, τοῦ κεραμικοῦ, δηλαδή,
σώματος τῶν ἀγγείων. Στὸ σημεῖο αὐτὸ θὰ πρέπει νὰ σημειώσουμε τὸ κενὸ
ποὺ παρουσιάζει ἡ ἀπουσία δημοσιεύσεων βυζαντινῆς καὶ μεταβυζαντινῆς κερα−
μικῆς ἀπὸ τὰ Κύθηρα. Παράλληλα, σημαντικὸ κενὸ παρουσιάζουν καὶ οἱ ἑλληνι−
κές, κυρίως, δημοσιεύσεις βυζαντινῆς κεραμικῆς ἀπὸ διαφορετικὲς περιοχὲς τοῦ
ἑλλαδικοῦ χώρου εἰδικὰ στὸν τομέα τῆς περιγραφῆς καὶ τοῦ προσδιορισμοῦ τοῦ
πηλοῦ. Θὰ πρέπει, βέβαια, νὰ ἀναφέρουμε ὅτι ἡ συστηματικὴ μελέτη τῶν πηλῶν
ποὺ ἀναγνωρίζονται σὲ μία ἀνασκαφὴ καὶ μάλιστα ἡ ἀρχαιομετρικὴ ἀνάλυσή
τους, ἔχει ἐφαρμοστεῖ καὶ συνεχίζει νὰ ἐφαρμόζεται σὲ κεραμικὰ σύνολα τῆς
προϊστορικῆς περιόδου. Στὶς μελέτες αὐτὲς ἔχει πλέον καταδειχθεῖ ἡ συμβολὴ τῆς
μακροσκοπικῆς ἀρχικὰ καὶ τῆς ἀρχαιομετρικῆς μελέτης στὴ συνέχεια, γιὰ τὸν
ἐντοπισμὸ τῶν τοπικῶν παραγωγῶν καθὼς καὶ τῶν κοιτασμάτων ἀργίλου ἀπ’
ὅπου προμηθεύονταν τὸν πηλὸ οἱ ἀγγειοπλάστες καὶ τὶς συνταγὲς πηλοῦ ποὺ
χρησιμοποιοῦσαν ἢ τὴ διάκριση τῶν εἰσηγμένων κεραμικῶν· σὲ ἕνα, δέ, πιὸ προ−
χωρημένο στάδιο, ἡ προσφορὰ τῶν προσεγγίσεων αὐτῶν εἶναι σημαντικὴ σὲ
ὅ,τι ἀφορᾶ στὴ μελέτη τῶν ἐμπορικῶν σχέσεων καὶ τῆς θαλάσσιας ἐπικοινω−
νίας.

Ἡ ἔλλειψη συγκριτικοῦ ὑλικοῦ μᾶς ὁδήγησε νὰ ὁρίσουμε ἐξαρχῆς τὴ μέθοδο
βάσει τῆς ὁποίας θὰ γινόταν στὴ συνέχεια ἡ μελέτη τοῦ κεραμικοῦ σώματος.
Ἀποτέλεσμα τῆς μακρόχρονης ἐνασχόλησης μὲ τὴν μελέτη βυζαντινῆς κεραμικῆς
εἶναι μία συγκεκριμένη μέθοδος μελέτης σύμφωνα μὲ τὴν ὁποία τὸ σύνολο τοῦ
κεραμικοῦ ὑλικοῦ καταγράφεται ἀνὰ ἀνασκαφικὴ ὁμάδα καὶ ἀνὰ διαγνωστικὸ
ἀγγεῖο ἢ ὄστρακο σὲ εἰδικὰ δελτία (Δελτίο A – Γενικὸ καὶ Δελτίο Β – Εἰδικό )92. Μετὰ
ἀπὸ μακροσκοπικὴ ἐξέταση τοῦ πηλοῦ τῶν κεραμικῶν, δημιουργοῦνται εὐρύτερες
ὁμάδες τὰ κοινὰ χαρακτηριστικὰ τῶν ὁποίων καταγράφονται ἀναλυτικὰ σύμφωνα
μὲ τὴν προτεινόμενη μέθοδο, ἡ ὁποία ἀποτελεῖ οὐσιαστικὰ ἐπεξεργασμένη προ−
σαρμογὴ στὴν ἑλληνικὴ ὁρολογία καὶ στὴ μελέτη βυζαντινῶν κεραμικῶν συνόλων,
μεθόδων ποὺ ἔχουν χρησιμοποιηθεῖ ἀπὸ τοὺς Shepard, Sanders, Armstrong, Peacock

92. Ὁ τύπος τῶν δύο δελτίων (Δελτίο Α−Γε−
νικὸ καὶ Δελτίο Β−Ειδικό) δημοσιεύεται στὴ μελέτη

μου γιὰ τὴ βυζαντινὴ κεραμικὴ τῆς Ἐλεύθερνας.
Βλ. Πούλου−Παπαδημητρίου 2008, 114−115. 
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καὶ Orton93. Ἡ ἴδια μέθοδος, τὰ βασικὰ σημεῖα τῆς ὁποίας ἀναφέρονται στὴ συνέ−
χεια, ἀκολουθεῖται καὶ γιὰ τὴ μελέτη τῆς βυζαντινῆς καὶ μεταβυζαντινῆς κεραμικῆς
τοῦ Ἁγίου Γεωργίου. 

Κατὰ τὴ διάρκεια τῆς μελέτης ἡ μακροσκοπικὴ παρατήρηση – συχνὰ μὲ τὴ βοή−
θεια ἑνὸς φορητοῦ μεγεθυντικοῦ φακοῦ – μᾶς βοήθησε νὰ ξεχωρίσουμε ὁμάδες
ὀστράκων μὲ ἴδια ποιότητα πηλοῦ. Αὐτὲς οἱ ὁμάδες πηλῶν περιγράφονται ἀνα−
λυτικά. Σὲ κάθε μεμονωμένο ὄστρακο, ποὺ παρουσιάζει ποιότητα πηλοῦ, ἡ ὁποία
δὲν ἐμπίπτει σὲ καμία ὁμάδα, ἡ περιγραφὴ αὐτὴ σημειώνεται στὸν κατάλογο. Γιὰ
νὰ ἀποδοθεῖ ὅσο τὸ δυνατὸν πιὸ ἀντικειμενικὰ ὁ πηλὸς τῶν ἀγγείων, συμπεριε−
λήφθησαν στὴν περιγραφὴ ποικίλα στοιχεῖα, χρήσιμα γιὰ τὴν κατανόηση τῶν δια−
φορετικῶν παραγόντων ποὺ ἐπηρεάζουν τὴν τελικὴ ποιότητα τοῦ κεραμικοῦ
σώματος. Ἔτσι περιγράφεται τὸ χρῶμα μὲ τὴ χρωματικὴ μέθοδο Munsell94, χαρα−
κτηρίζεται ὁ πηλὸς μὲ κριτήριο τὴ σκληρότητα, τὸ ποσοστὸ τῶν προσμίξεων,
χαρακτηρίζεται ἡ τομὴ τοῦ ὀστράκου (ὁμαλό, κανονικό, ἀσύμμετρο σπάσιμο), καί,
τέλος, χαρακτηρίζονται οἱ προσμίξεις ὡς πρὸς τὸ ποσοστό, τὸ μέγεθος καὶ τὸ
σχῆμα. Τὸ εἶδος τῶν προσμίξεων δὲν προσδιορίστηκε παρὰ μόνο σὲ περιπτώσεις
ποὺ ἡ ἀναγνώριση ἦταν ἐφικτὴ μὲ τὴν μακροσκοπικὴ ἐξέταση (π.χ. ἀναγνωρίστη−
καν κάποιες ἀσβεστολιθικὲς προσμίξεις)95. Τὰ σπινθηρίζοντα στοιχεῖα ἀναφέρο−
νται μὲ τὸν ὅρο μαρμαρυγία.

2. Τὰ εἴδη τῶν πηλῶν

Ἡ μελέτη τοῦ βυζαντινοῦ κεραμικοῦ ὑλικοῦ (4ος−ἀρχὲς 13ου αἰ.) καθὼς καὶ αὐτοῦ
τῶν πρώτων αἰώνων τῆς ἑνετοκρατίας (13ος−15ος αἰ.) μᾶς ἐπέτρεψε νὰ διακρί−
νουμε πολλὲς διαφορετικὲς ποιότητες πηλοῦ, στοιχεῖο ποὺ χαρακτηρίζει συχνὰ
τὴν κεραμικὴ αὐτῶν τῶν περιόδων. Τὰ εἰσηγμένα ἀγγεῖα εἶναι πολυάριθμα καὶ
κυρίως προέρχονται ἀπὸ διαφορετικὲς περιοχὲς ὄχι μόνο τοῦ αἰγαιακοῦ χώρου
ἀλλὰ ἀκόμη καὶ τῆς Β. Ἀφρικῆς (Τυνησία), τῆς Ν. Μικρᾶς Ἀσίας (Κιλικία) ἢ τὴν
Κύπρο. Ἡ ἀναλυτικὴ περιγραφὴ τῶν πηλῶν ἦταν τὸ ἀποτέλεσμα τῆς μακροσκο−
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93. Shepard 1980, 95−168. Peacock 1977, 21−33.
Armstrong 1989, 3−5. Orton et al., 1993, 235−240.
Sanders 1993, 253−255, εἰκ. 1. Ἡ μέθοδος αὐτὴ
χρησιμοποιήθηκε ἀπὸ τὴν ὑπογράφουσα κατὰ
τὴ διάρκεια τῆς μελέτης τῶν κεραμικῶν συνό−
λων ἀπὸ τὶς ἀνασκαφὲς τῆς Ψείρας, τοῦ Πετρᾶ
καὶ τῆς Ἐλεύθερνας, βλ. ἐπίσης Πούλου−Παπα−
δημητρίου 2008, 27−37.

94. Munsell Soil Color Chart (Baltimore 1975).
95. Τὰ στοιχεῖα αὐτὰ ἀναφέρονται ἀπὸ τὸν

Sanders στὴ μελέτη του γιὰ τὴ μεσαιωνικὴ κερα−
μικὴ ἀπὸ τὴ Σπάρτη, ἐνῶ προσαρμογὴ στὴν
ἑλληνικὴ ὁρολογία ἔχει γίνει στὸν ἀναλυτικὸ πί−
νακα ποὺ δημοσιεύεται στὴ μελέτη γιὰ τὴ βυζα−
ντινὴ κεραμικὴ τῆς Ἐλεύθερνας, βλ. Sanders 1993,
253−255. Πούλου−Παπαδημητρίου 2008, 27−35. 



πικῆς ἐξέτασης τῶν ὀστράκων ποὺ συμπεριελήφθησαν στὸν κατάλογο καὶ τῆς
δημιουργίας ὁμάδων μὲ τὰ ἴδια χαρακτηριστικά. Ἐκτὸς ἀπὸ τὶς ὁμάδες ὀστράκων
ποὺ ἀνήκουν σὲ πολὺ γνωστοὺς τύπους ἀγγείων (π.χ. πινάκια μὲ κοκκινωπὸ
πηλὸ καὶ ἐπίχρισμα [terra sigillata] ἢ γνωστοὶ τύποι ἀμφορέων) καὶ τῶν ὁποίων
ὁ πηλὸς περιγράφηκε ἀναλυτικά, ἐπιμείναμε στὴν περιγραφὴ τοῦ πηλοῦ ἀγγείων,
τὰ ὁποῖα θεωρήσαμε προϊόντα τοπικῶν ἐργαστηρίων ὅπως πινάκια, λεκάνες,
ἀμφορεῖς, κανάτες, ἀποθηκευτικὰ σκεύη. Ἀναλυτικὰ περιγράφηκε καὶ ὁ πηλὸς τῶν
μαγειρικῶν σκευῶν χωρὶς ὅμως, σὲ αὐτὴ τὴν τελευταία κατηγορία, νὰ εἴμαστε σὲ
θέση νὰ προτείνουμε προέλευση. 

Προϊόντα τοπικῶν ἐργαστηρίων (?)

Εἶναι ἐνδιαφέρον νὰ σημειώσουμε ὅτι στὰ ἀγγεῖα τοπικῆς παραγωγῆς διακρίνουμε
δύο πηλοὺς μὲ διαφορετικὰ χαρακτηριστικά: ἕναν πολὺ ἀνοικτὸ καστανό (κιτρι−
νωπὸ)−ρόδινο, λεπτόκοκκο πηλὸ μὲ λίγες προσμίξεις καὶ ἀρκετοὺς πόρους στὴν
ἐπιφάνεια γιὰ τὰ μικρὰ ἀγγεῖα καὶ μέτριο−χονδρόκοκκο μὲ ἀρκετὲς προσμίξεις καὶ
ἐπίσης πόρους στὴν ἐπιφάνεια γιὰ τὰ μεγάλα (πηλὸς 1 ), καὶ ἕναν δεύτερο, κοκ−
κινωπὸ μὲ ἀρκετὲς προσμίξεις καὶ μαρμαρυγία (πηλὸς 2 ). Ὁ πηλὸς 1 χρησιμοποι−
ήθηκε στὴν κατασκευὴ τῆς πλειονότητας τῶν σκευῶν καθημερινῆς χρήσης: κανάτες,
λεκάνες, πινάκια καὶ ἀποθηκευτικὰ ἀγγεῖα, κυψέλες (πίν. 13 Κ 1592β) καὶ κεραμίδες
σὲ ἕνα ποσοστὸ 85% ἔχουν κατασκευαστεῖ ἀπὸ τὸν πηλὸ 1. Ἐλάχιστα ἀποθη−
κευτικὰ σκεύη, κανάτες καὶ κυψέλες (12%) ἔχουν κατασκευαστεῖ ἀπὸ τὸν πηλὸ 2,
ποὺ εἶναι χονδρόκοκκος μὲ ἀρκετὸ μαρμαρυγία. Ἀνάλογοι πηλοὶ ἔχουν καταγραφεῖ
καὶ κατὰ τὴ διάρκεια τῆς μελέτης τοῦ μινωικοῦ κεραμικοῦ ὑλικοῦ ἀπὸ τὸν Ἅγιο
Γεώργιο96.

Ἂν καὶ δὲν ἔχει γίνει πετρογραφικὴ ἀνάλυση στὸ ὑλικὸ τῆς βυζαντινῆς καὶ ἑνε−
τικῆς περιόδου καὶ ἑπομένως δὲν μποροῦμε μὲ βεβαιότητα νὰ μιλήσουμε γιὰ
περιοχὲς προέλευσης τῶν πηλῶν, εἶναι σημαντικὸ νὰ ἀναφέρουμε ὅτι σὲ μελέτες
γιὰ τὴν κεραμικὴ τῆς προϊστορικῆς περιόδου τῶν Κυθήρων, μεταξὺ τῶν πηλῶν
ἀναφέρεται ἕνας πηλὸς ὠχρός, λεπτόκοκκος μὲ προσμίξεις (Kiriatzi πηλὸς 1) καὶ
ἕνας κόκκινος μὲ ἀρκετὸ μαρμαρυγία (Kiriatzi πηλὸς 2)97. Ὡς περιοχὲς προέλευσης
τοῦ πηλοῦ 1 ἀναφέρονται ἡ περιοχὴ γύρω ἀπὸ τὰ Μητάτα, ὅπου ὑπάρχουν ἐνδεί−
ξεις γιὰ κεραμικὴ παραγωγὴ στὰ κλασικὰ καὶ ρωμαϊκὰ χρόνια, ἡ εὐρύτερη περιοχὴ
γύρω ἀπὸ τὸ Καστρὶ καὶ ἡ περιοχὴ τοῦ Καλάμου στὰ νότια του νησιοῦ, ἀπ΄
ὅπου προερχόταν μέχρι τὸ 1960 ὁ πηλός, ποὺ χρησιμοποιοῦσαν οἱ ντόπιοι ἀγγει−
οπλάστες. Ἀπὸ τὴ βόρεια περιοχὴ τοῦ νησιοῦ, κοντὰ στὴν Ἁγία Πελαγία προέρ−
χεται ὁ πηλὸς 2· τὸν πηλὸ αὐτῆς τῆς περιοχῆς χρησιμοποιοῦσαν μέχρι τὸ τέλος

96. Τουρναβίτου, προφορικὴ ἐνημέρωση.
97. Kiriatzi 2003, 125, 127−129, πίν. XXVI.
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τοῦ 19ου/ἀρχὲς 20οῦ αἰ. γιὰ τὴν κατασκευὴ κεραμιδιῶν καὶ τούβλων. Τὰ στοιχεῖα
αὐτὰ λειτουργοῦν ὡς ἐνδείξεις τῆς ὕπαρξης τοπικῶν πηλῶν συγκεκριμένης ποι−
ότητας, ποὺ τουλάχιστον τὰ προϊστορικὰ χρόνια προερχόταν ἀπὸ πολὺ συγκε−
κριμένες περιοχές. Τὸ γεγονὸς ὅτι καὶ στὰ νεώτερα χρόνια, δηλαδὴ τὸν 19o καὶ
τὸν 20ὸ αἰώνα, οἱ ντόπιοι κεραμουργοὶ χρησιμοποιοῦσαν τὸν πηλὸ τῶν ἴδιων
περιοχῶν, μᾶς ἐπιτρέπει νὰ ὑποθέσουμε ὅτι ὁ πηλὸς τῶν τοπικῶν ἀγγείων τῆς
βυζαντινῆς καὶ ἑνετικῆς περιόδου εἶχε τὴν ἴδια προέλευση. 

Προϊόντα εἰσηγμένα στὰ Κύθηρα

Ἕνα μεγάλο μέρος τῶν κεραμικῶν ἀπὸ τὸν Ἅγιο Γεώργιο ἀνήκουν σὲ εἰσηγμένα
προϊόντα ἀπὸ διαφορετικὲς περιοχὲς τῆς ἀνατολικῆς Μεσογείου καὶ τὴ Β. Ἀφρική.
Μὲ τὴν μακροσκοπικὴ ἐξέταση διακρίναμε συγκεκριμένα εἴδη πηλῶν, τὰ ὁποῖα
περιγράφονται ἀναλυτικά. Οἱ εὐρύτερες ὁμάδες ἀγγείων ποὺ παρουσιάζουν
ὅμοια χαρακτηριστικὰ στὸν πηλό τους εἶναι οἱ ἀμφορεῖς τοῦ τύπου LRA 1 (δια−
κρίνονται δύο διαφορετικὲς ποιότητες πηλοῦ: πηλὸς 5 καὶ πηλὸς 6), LRA 2 (πηλὸς
7), ὁ τύπος 61 ἀπὸ τὴ δημοσίευση τοῦ Saraçhane τοῦ Hayes (πηλὸς 4), τὰ πινάκια
μὲ κοκκινωπὸ πηλὸ καὶ ἐπίχρισμα (terra sigillata) (ARSW) ποὺ προέρχονται ἀπὸ
τὴν περιοχὴ τῆς Τυνησίας (Β. Ἀφρικὴ) (πηλὸς 8 καὶ πηλὸς 9 ), οἱ λύχνοι ἀπὸ τὴν
ἴδια περιοχή (πηλὸς 10 α καὶ 10 β), τὰ πινάκια terra sigillata (LRCW) ἀπὸ τὴν περιοχὴ
τῆς Φώκαιας (πηλὸς 11 α) καὶ τὰ πινάκια terra sigillata ἀπὸ διαφορετικὸ ἐργαστήριο
στὴ Μικρὰ Ἀσία (πηλὸς 11 β). 

Διακριτὴ ὁμάδα ἀποτελοῦν τὰ μαγειρικὰ σκεύη ποὺ παρουσιάζουν τουλάχι−
στον τρεῖς ὁμάδες πηλοῦ. Ἂν καὶ δὲν εἴμαστε σὲ θέση νὰ προσδιορίσουμε τὴν
προέλευση αὐτῶν τῶν ἀντικειμένων, ἀνάλογο πηλὸ μὲ ἀρκετὸ μαρμαρυγία
παρουσιάζουν μαγειρικὰ σκεύη ποὺ ἔχουν βρεθεῖ στὴν Κρήτη, ἄφθονo μαρμαρυ−
γία ἔχει ὁ πηλὸς ἀγγείων ἀπὸ τὶς Κυκλάδες, ἐνῶ καὶ στὰ ἴδια τὰ Κύθηρα, ὅπως
ἔχουμε ἤδη σημειώσει, ὑπάρχει πηλὸς μὲ μαρμαρυγία. Ἑπομένως μόνο οἱ ἀρχαιο −
μετρικὲς ἀναλύσεις θὰ βοηθοῦσαν στὴν ἔρευνα γιὰ τὴν προέλευση τοῦ πηλοῦ
τῶν μαγειρικῶν σκευῶν. 

Πηλὸς 1 (τοπικὸς πηλὸς) (λαγήνια, κανάτες, ἀμφορεῖς, πινάκια, λεκάνες, ἀποθηκευτικὰ
ἀγγεῖα)

Πολὺ ἀνοικτὸς καστανὸς/ρόδινος, ποὺ στὸν πυρήνα συχνὰ γίνεται ἀνοιχτὸς γκρί−
ζος (5YR 7/3, 7/4 ἢ 7.5YR 7/4, 7/6 καὶ στὸν πυρήνα 5YR 7/2, 6/2). 

Χαρακτηριστικά: μαλακός, μέτριος ἢ σκληρὸς πηλός, λεπτόκοκκος μὲ κανονικὸ
σπάσιμο στὰ μικροῦ μεγέθους ἀγγεῖα. Προσμίξεις: λίγες ἕως συχνές, μικρὲς καὶ
μεσαῖες γκρίζες, καστανές, πορτοκαλιές, λευκὲς καὶ λίγος μαρμαρυγίας. Ἰδιαίτερα
χαρακτηριστικοὶ εἶναι οἱ συχνοὶ μικροὶ ἢ μεγάλοι πόροι στὴν ἐπιφάνεια. Στὰ
μεγάλα ἀγγεῖα, στὰ ὁποῖα οἱ προσμίξεις εἶναι λίγες μεγάλες καὶ συχνὲς μέτριες,
ὁ πηλὸς εἶναι χονδρόκοκκος.
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Ἡ παρουσία αὐτοῦ του πηλοῦ σὲ ἱκανὸ ἀριθμὸ ἀγγείων, σὲ συνδυασμὸ μὲ
τὴ σχετικὰ χαμηλὴ ποιότητά του, μᾶς ὁδηγεῖ νὰ τὸν χαρακτηρίσουμε ὡς τοπικῆς
παραγωγῆς καὶ ὄχι εἰσηγμένο. 

Πηλὸς 2 (τοπικὸς πηλὸς) (κανάτες, ἀποθηκευτικὰ ἀγγεῖα, κυψέλες)

Καστανέρυθρος − ἐρυθρωπός (2.5YR 5/8, 5YR 5/4).
Χαρακτηριστικά: μέτριος, χονδροειδὴς πηλὸς μὲ ἀσύμμετρο σπάσιμο. Προσμί−

ξεις: λίγες μεγάλες γκρίζες καὶ λευκές, συχνὲς μέτριες γκρίζες καὶ λίγες μικρές, κόκ−
κινες ἢ/καὶ πορτοκαλόχρωμες προσμίξεις, λίγος χαλαζίας, κοινὸς μαρμαρυγίας,
λίγοι μικροὶ πόροι στὴν ἐπιφάνεια.

Πηλὸς 3 (ἐφυαλωμένα πινάκια μὲ ἁδρεγχάρακτη διακόσμηση (Aegean ware), ἐπιπε−
δόγλυφα).

Ἀνοικτὸς καστανὸς−ἀνοικτὸς πορτοκαλόχρωμος (5YR 6/4−5YR 6/6).
Χαρακτηριστικά: σκληρός, λεπτόκοκκος πηλὸς μὲ ὁμαλὸ σπάσιμο. Προσμίξεις:

λίγες, μέτριες καστανές, γκρίζες καὶ πολὺ λίγες, μικρές, λευκὲς προσμίξεις καὶ λίγος
μαρμαρυγίας. 

Πηλὸς 4 (ἀμφορεῖς τύπου Hayes 61/Günsenin III)

Ἀνοικτὸς καστανός (5YR 6/4).
Χαρακτηριστικά: πολὺ σκληρὸς−σκληρός, λεπτός, μὲ κανονικὸ σπάσιμο. Προ−

σμίξεις: λίγος, μεγάλος, σφαιρικὸς ἀσβεστόλιθος, ἐλάχιστος μαρμαρυγίας, μικροὶ
πόροι στὴν ἐπιφάνεια.

Πηλὸς 5 (LRA 1)

Ἀνοικτὸς ρόδινος−πορτοκαλόχρωμος (7.5YR 7/6, 8/6).
Χαρακτηριστικά: σκληρός, λεπτὸς−μέτριος μὲ κανονικὸ σπάσιμο. Προσμίξεις:

κοινές, μικρές, καστανές, λευκὲς καὶ γκρίζες, ἐλάχιστος μαρμαρυγίας, πολὺ μικροὶ
πόροι. 

Πηλὸς 6 (LRA 1)

Πολὺ ἀνοικτὸς καστανός (10YR 7/3, 7/4).
Χαρακτηριστικά: πολὺ σκληρός, μέτριος μὲ κανονικὸ σπάσιμο. Προσμίξεις:

συχνές, μέτριες, μαῦρες, γκρίζες καὶ λευκές (ἀσβεστολιθικές).

Πηλὸς 7 (LRA 2)

Εὐρθρὸς−πορτοκαλέρυθρος πηλὸς (10YR 5/8−6/8).
Χαρακτηριστικά: σκληρὸς−μέτριος, λεπτὸς μὲ κανονικὸ σπάσιμο. Προσμίξεις: λίγες,

μικρὲς γκρίζες, σπάνιες, πολὺ μικρὲς λευκὲς προσμίξεις καὶ λίγος μαρμαρυγίας.

Πηλὸς 8 (πινάκια ARSW: ὑποκατηγορία α/ARSW α) 

Ἐρυθρὸς−πορτοκαλέρυθρος (2.5YR 5/8, 6/8, 5YR 6/8). 
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Χαρακτηριστικά: σκληρός, λεπτός, μὲ κανονικὸ σπάσιμο. Προσμίξεις: σπάνιες,
πολὺ μικρὲς μαῦρες καὶ λευκές, ἐλάχιστος μαρμαρυγίας. Ἐπίχρισμα ἐρυθρό (2.5
YR 5/8), στιλπνὸ ἐσωτερικὰ καὶ ἐξωτερικά.

Πηλὸς 9 (πινάκια ARSW: ὑποκατηγορία β/ARSW β) 

Πορτοκαλόχρωμος−ἀνοικτὸς καστανὸς (5YR, 6/6, 6/8).
Χαρακτηριστικά: μέτριος−σκληρός, λεπτὸς μὲ κανονικὸ σπάσιμο. Προσμίξεις:

λίγες, πολὺ μικρὲς μαῦρες καὶ λευκὲς προσμίξεις, ἐλάχιστος μαρμαρυγίας, πολὺ
μικροὶ πόροι στὴν ἐπιφάνεια. Τὸ ἐπίχρισμα τείνει νὰ ἀπολεπίζεται εὐκολότερα
σὲ αὐτὴ τὴν ὑποκατηγορία.

Πηλὸς 10 α (λύχνοι βορειοαφρικανικῶν ἐργαστηρίων, Ὁμάδα 1, 2, 3)

Πορτοκαλέρυθρος−ἐρυθρωπός, ἐρυθρὸς (2.5YR 6/8, 5/8).
Χαρακτηριστικά: σκληρὸς−μέτριος, λεπτός, μὲ κανονικὸ σπάσιμο. Προσμίξεις:

σπάνιες, πολὺ μικρὲς μαῦρες καὶ λευκὲς προσμίξεις, ἐλάχιστος μαρμαρυγίας. Τὸ
πορτοκαλέρυθρο ἢ ἐρυθρὸ ἐπίχρισμα (2.5YR 6/6, 5/6) στὴν ὁμάδα 1 εἶναι καλῆς
ποιότητας καὶ συχνὰ διατηρεῖται, ἐνῶ στὶς ὁμάδες 2 καὶ 3 εἶναι κατώτερης ποι−
ότητας, λεπτότερο καὶ ἀπολεπίζεται εὔκολα.

Πηλὸς 10 β (λύχνοι βορειοαφρικανικῶν ἐργαστηρίων, Ὁμάδα 4)

Πορτοκαλέρυθρος, ἐρυθρὸς (5YR 6/8, 5/8).
Χαρακτηριστικά: Πηλὸς σκληρὸς−μέτριος, λεπτὸς−μέτριος, μὲ κανονικὸ σπάσιμο.

Προσμίξεις: λίγες μικρὲς μαῦρες καὶ λευκὲς προσμίξεις, ἐλάχιστος μαρμαρυγίας.
Τὸ πορτοκαλέρυθρο ἢ ἐρυθρὸ ἐπίχρισμα (2.5YR 6/6, 5/6) ἀπολεπίζεται πολὺ
εὔκολα καὶ δὲν διατηρεῖται σὲ κανένα σχεδὸν ἀντικείμενο.

Πηλὸς 11 α (πινάκια LRCW ἀπὸ τὴ Φώκαια)

Ἀνοικτὸς ἐρυθρὸς−πορτοκαλέρυθρος ἢ ἀνοικτὸς καστανός (2.5YR 6/6, 6/8, 5YR 7/4).
Χαρακτηριστικά: σκληρὸς ἢ μέτριος, λεπτὸς−μέτριος, μὲ κανονικὸ σπάσιμο.

Προσμίξεις: λίγες, μικρές, μαῦρες καὶ λευκὲς προσμίξεις, ἐλάχιστος μαρμαρυγίας. 

Πηλὸς 11 β [πινάκια LRCW ἀπὸ μικρασιατικὸ ἐργαστήριο(;)]

Ἀνοικτὸς ἐρυθρὸς−πορτοκαλέρυθρος ἢ ἀνοικτὸς καστανός (2.5YR 6/6, 6/8, 5YR 6/8).
Χαρακτηριστικά: σκληρὸς ἢ μέτριος, λεπτὸς−μέτριος, μὲ κανονικὸ σπάσιμο.

Προσμίξεις: λίγες, μικρές, μαῦρες καὶ λευκὲς προσμίξεις, ἐλάχιστος μαρμαρυγίας.
Τὸ ἐπίχρισμα ἀπολεπίζεται σχετικὰ εὔκολα.
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V. Η ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΚΕΡΑΜΙΚΗΣ

Στὸ Κεφάλαιο αὐτὸ μελετῶνται ὅλες οἱ κατηγορίες κεραμικῆς βυζαντινῆς καὶ πρώ−
ιμης ἑνετικῆς περιόδου, ποὺ ἐντοπίστηκαν κατὰ τὴν ἀνασκαφή. Οἱ κατηγορίες
κεραμικῆς ποὺ ἀναλύονται στὴ συνέχεια εἶναι οἱ ἀκόλουθες: 
1. Λεπτὴ ἐπιτραπέζια κεραμική.

α. Κεραμικὴ μὲ κοκκινωπὸ πηλὸ καὶ ἐπίχρισμα (terra sigillata) 
β. Ἐφυαλωμένη κεραμικὴ

2. Ἀμφορεῖς
3. Κοινὴ κεραμικὴ

α. Λαγήνια, κανάτες
β. Λεκάνες, πινάκια 
γ. Κοινὴ κεραμικὴ ρωμαϊκῆς περιόδου
δ. Ἀποθηκευτικὰ ἀγγεῖα

4. Μαγειρικὰ σκεύη
5. Λύχνοι
6. Πήλινα μικροαντικείμενα
Στὸ ἐσωτερικὸ αὐτῶν τῶν κατηγοριῶν τὰ ἀντικείμενα διαχωρίζονται μὲ κριτήριο
τὴν προέλευση (κεραμικὴ terra sigillata ἀπὸ τὰ ἐργαστήρια τῆς Β. Ἀφρικῆς (Αfrican
Red Slip Ware/ARSW), ἢ/καὶ τὸν τύπο (ἀμφορέας τύπου Hayes 61 ). Τὰ πώματα
ἀμφορέων παρουσιάζονται στὴν κατηγορία Ἀμφορεῖς. Στὸ ἐσωτερικὸ τῆς κατη−
γορίας Κοινὴ κεραμικὴ παρουσιάζονται καὶ λίγα ὄστρακα ρωμαϊκῆς περιόδου.
Ὅπως ἔχουμε ἤδη σημειώσει, στὸ κείμενο ποὺ προηγεῖται τοῦ καταλόγου δίδονται
ὅλες οἱ πληροφορίες γιὰ τὴν κάθε κατηγορία ἢ τὸν τύπο ποὺ ἐξετάζεται. Στὸ
τέλος τοῦ κειμένου ἀναλύονται ὅλα τὰ ἀνασκαφικὰ δεδομένα, ἀπαραίτητα γιὰ
τὴ χρονολόγηση κάθε ἀντικειμένου, ἐνῶ σημειώνεται ἐὰν τὸ κεραμικὸ ἀποτελεῖ
ἐπιφανειακὸ εὕρημα (Ἀνασκαφικὰ δεδομένα). Στὸ σημεῖο αὐτὸ ἀναφέρονται καὶ τὰ
ποσοστὰ τοῦ κάθε τύπου. Σὲ ὁρισμένες κατηγορίες (π.χ. ἐφυαλωμένη κεραμικὴ)
θεωρήθηκε πιὸ λειτουργικὸ τὰ ἀνασκαφικὰ δεδομένα νὰ συζητοῦνται κατὰ τὴ
διάρκεια τῆς μελέτης τῆς οἰκείας κατηγορίας καὶ ὄχι στὸ τέλος τῆς ἑνότητας σὲ
χωριστὴ παράγραφο.

1. Λεπτὴ ἐπιτραπέζια κεραμικὴ

α. Κεραμικὴ μὲ κοκκινωπὸ πηλὸ καὶ ἐπίχρισμα (terra sigillata)

Ἕνα μέρος τῆς πρωτοβυζαντινῆς κεραμικῆς (4ος−8ος αἰώνας), ποὺ βρέθηκε στὴν
ἀνασκαφή (1%), ἀνήκει στὴν κατηγορία τῶν πινακίων ποὺ ἔχουν λεπτόκοκκο, καλῆς
ποιότητας πορτοκαλοκόκκινο πηλὸ καὶ ὁμοίου χρώματος ἐπίχρισμα. Τὰ κεραμικὰ
αὐτὰ ἀντιμετωπίστηκαν ὡς ὄψιμη παραγωγὴ τῶν ρωμαϊκῶν terra sigillata καὶ ἐξ
αὐτοῦ τοῦ λόγου τράβηξαν νωρὶς τὸ ἐνδιαφέρον τῶν ἐρευνητῶν. Ἔστω καὶ ἂν
ἡ μελέτη τοῦ Hayes «Late Roman Pottery» γιὰ τὴν ὑστερορωμαϊκὴ καὶ πρωτοβυ−
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ζαντινὴ κεραμικὴ τῶν περιοχῶν τῆς Μεσογείου ὑπῆρξε καὶ παραμένει θεμελιώδης
ἀκόμη καὶ σήμερα98, ἡ ἔρευνα ἔχει προσθέσει, τὰ τελευταῖα χρόνια, στοιχεῖα σημα−
ντικὰ γιὰ τὴν παραγωγή, τὴ διάδοση καὶ τὴ χρονολόγησή τους, ἐνῶ ἔχουν ἐντο−
πιστεῖ καὶ ἀρκετὰ κέντρα παραγωγῆς τόσο στὴν Τυνησία ὅσο καὶ στὰ παράλια
τῆς Μικρᾶς Ἀσίας. Ἡ δημοσίευση τοῦ Hayes, γιὰ τὸ ὑλικὸ τῶν παλαιῶν ἀνα−
σκαφῶν ἀπὸ τὴν Ἀγορὰ τῶν Ἀθηνῶν προσθέτει σημαντικὲς πληροφορίες γιὰ τὰ
χρονικὰ ὅρια τῆς παραγωγῆς καὶ τὴ διάδοση τῶν κεραμικῶν αὐτῆς τῆς κατηγορίας.
Παράλληλα θίγεται τὸ κεφάλαιο τῶν τοπικῶν ἀπομιμήσεων τῆς παραγωγῆς τῶν
ἐργαστηρίων τῆς Φώκαιας99.

Στὸν Ἅγιο Γεώργιο ἔχουν βρεθεῖ κεραμικὰ τόσο ἀπὸ τὰ σημαντικότερα κέντρα
παραγωγῆς τῆς περιόδου, τὰ ἐργαστήρια τῆς Τυνησίας στὴ Β. Ἀφρικὴ καὶ τῆς
Φώκαιας στὴ Μικρὰ Ἀσία, ὅσο καὶ ἀπὸ ἄλλα μικρότερα κέντρα στὰ μικρασιατικὰ
παράλια ἢ τὸν αἰγαιακὸ χῶρο γενικότερα. 

Τὰ παραδείγματα ἀπὸ τὴν ἀνασκαφὴ χρονολογοῦνται ἀπὸ τὶς ἀρχὲς τοῦ 5ου
μέχρι τὰ τέλη τοῦ 7ου/ἀρχὲς 8ου αἰώνα. Ἐκτὸς ἀπὸ ὁρισμένα ποὺ βρέθηκαν σὲ
στρώματα τοῦ 11ου/12ου ἢ 13ου αἰώνα καὶ χαρακτηρίζονται ὡς ὑπολειμματικά, ὁ
μεγαλύτερος ἀριθμὸς βρέθηκε σὲ ὁμάδες ποὺ μποροῦν νὰ χαρακτηριστοῦν ὁμοι−
ογενεῖς καὶ μᾶς δίνουν στοιχεῖα γιὰ τὸ ποσοστὸ τῶν εἰσαγωγῶν, καθὼς καὶ γιὰ
τὴν συνύπαρξη διαφορετικῶν εἰσηγμένων κεραμικῶν παραγωγῶν μαζὶ μὲ κερα−
μικὰ ποὺ χαρακτηρίζουμε ὡς τοπικά. 

Στὰ κείμενα ποὺ προηγοῦνται τοῦ καταλόγου ἀναφέρονται οἱ θέσεις, τόσο
τοῦ αἰγαιακοῦ χώρου ὅσο καὶ περιοχῶν τῆς ὑπόλοιπης Μεσογείου, στὶς ὁποῖες
οἱ συγκεκριμένες κεραμικὲς κατηγορίες ἔχουν βρεθεῖ σὲ χρονολογημένα ἀρχαιολο−
γικὰ στρώματα ἢ ὑπάρχουν ἄλλες σαφεῖς ἐνδείξεις γιὰ τὴν κατὰ προσέγγιση χρο−
νολόγησή τους. Σὲ κάθε περίπτωση γιὰ τὴ χρονολόγηση ποὺ προτείνεται ἀκολου−
θοῦνται οἱ κανόνες στοὺς ὁποίους κατέληξε ἡ «Στρογγυλὴ Τράπεζα γιὰ τὴ λεπτὴ
ὑστερορωμαϊκὴ κεραμική, Βαρκελώνη, Νοέμβριος 2008»100.

Πρέπει νὰ σημειώσουμε ὅτι ἡ ὕπαρξη αὐτῆς τῆς κεραμικῆς στὴ συγκεκριμένη
θέση δὲν ὑποδηλώνει ἁπλὰ κατοίκηση τοῦ χώρου κατὰ τὴ συγκεκριμένη περίοδο,
ἀλλὰ τὴν ὕπαρξη μιᾶς ἐγκατάστασης, τῆς ὁποίας οἱ κάτοικοι εἶχαν ἐπαφὲς μὲ
περιοχὲς τοῦ Αἰγαίου, οἱ δραστηριότητές τους δέ, ἔφθαναν μέχρι τὴν Τυνησία. 

98. Hayes 1972. Hayes 1980.
99. Hayes 2008.
100. ICREA/ESF, Exploratory Workshop on Late

Roman Fine Wares: Solving Problems of Typology

and Chronology (Barcelona, Spain 5−9th of Novem−
ber 2008). Γιὰ τὴ δημοσίευση βλ. LRFW Working
Group 2011α, 1−10. LRFW Working Group 2011β, 15−
32.
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Κεραμικὴ μὲ κοκκινωπὸ πηλὸ καὶ ἐπίχρισμα (terra sigillata) ἀπὸ τὰ ἐργαστήρια τῆς
Β. Ἀφρικῆς (Αfrican Red Slip Ware − ARSW)

Ἡ μελέτη τῆς λεπτῆς κεραμικῆς μὲ κοκκινωπὸ πηλὸ καὶ ἐπίχρισμα, ἀπὸ κέντρα
παραγωγῆς στὴν περιοχὴ τῆς σημερινῆς Τυνησίας, ὁριοθετεῖται χρονικὰ μεταξὺ
τοῦ 1933 καὶ τοῦ 2008. Πρῶτος ὁ Waage στὴ μελέτη του γιὰ τὴ λεπτὴ κεραμικὴ
ἀπὸ τὴν Ἀγορὰ τῶν Ἀθηνῶν τὸ 1933 διέκρινε τρεῖς ὁμάδες κεραμικῆς: «Late A»,
«Β» καὶ «C»101. Τὸ 2008 δημοσιεύτηκε ἡ τελευταία μελέτη τοῦ Hayes γιὰ τὴ λεπτὴ
εἰσηγμένη κεραμικὴ ἀπὸ τὶς παλαιὲς ἀνασκαφὲς καὶ πάλι ἀπὸ τὴν Ἀγορὰ τῶν
Ἀθηνῶν, στὴν ὁποία ἀναλύονται ἐκτενῶς οἱ διαφορετικὲς παραγωγὲς τῆς κατη−
γορίας African Red Slip Ware (ARSW), ὅπως ἔχει ἐν τῷ μεταξὺ ὀνομάσει ὁ ἴδιος
ὁ Hayes τὴν κατηγορία αὐτή102. Στὴ συγκεκριμένη μελέτη ἀξιοποιεῖται ὅλη ἡ ὑπάρ−
χουσα γνώση καὶ βιβλιογραφία σχετικὰ μὲ τὶς περιοχὲς καὶ τὰ χρονικὰ ὅρια παρα−
γωγῆς τῶν διαφορετικῶν τύπων καθὼς καὶ τὴ διάδοσή τους σὲ ὅλη τὴ Μεσόγειο.
Ἀξιοποιοῦνται ἐπίσης, ὅπου αὐτὸ εἶναι ἐφικτό, τὰ στρωματογραφικὰ δεδομένα
ἀπὸ τὴν ἀνασκαφὴ στὴν Ἀγορὰ τῶν Ἀθηνῶν. 

Ἡ ἀναλυτικὴ ἀναφορὰ σὲ ὅλες τὶς σχετικὲς δημοσιεύσεις ὑπερβαίνει τοὺς στό−
χους αὐτῆς τῆς μελέτης. Θεωρῶ ὅμως ἐπιβεβλημένη τὴν ἀναφορὰ σὲ δύο ἀπὸ
αὐτές, οἱ ὁποῖες σχετίζονται ἄμεσα μὲ τὰ προϊόντα τῶν ἐργαστηρίων τῆς ρω −
μαϊκῆς ἐπαρχίας Africa Proconsularis: τὴ μελέτη τοῦ Mackensen γιὰ τὴν παραγωγὴ
τῶν ἐργαστηρίων τῆς περιοχῆς El Mahrine στὴ βόρειο Τυνησία καὶ αὐτὴν τοῦ
Bonifay γιὰ ὑστερορωμαϊκὴ κεραμικὴ ἀπὸ τὴν Βόρειο Ἀφρική103. 

Ἕνα μεγάλο μέρος τῆς λεπτῆς κεραμικῆς ποὺ βρέθηκε στὸν Ἅγιο Γεώργιο προ−
έρχεται ἀπὸ τὴν περιοχὴ τῆς Τυνησίας (55.5%). Ἂν ἑξαιρέσουμε δύο παραδείγματα
ποὺ ἴσως ἀνήκουν σὲ παραλλαγὲς τύπων τοῦ τέλους τοῦ 5ου/ἀρχὲς 6ου αἰώνα,
ἡ πλειονότητά τους ἀνήκει σὲ τύπους ποὺ χρονολογοῦνται ἀπὸ τὰ τέλη τοῦ 6ου
ἕως καὶ τὰ τέλη τοῦ 7ου αἰώνα μ.Χ. 

Ὡς παραλλαγὴ τύπου τοῦ τέλους τοῦ 5ου/ἀρχὲς 6ου αἰώνα θεωροῦμε τὸ 
Κ 1386: ὁ πηλὸς καὶ τὸ ἐπίχρισμα τοῦ δείχνουν ὅτι ἀνήκει στὴν κατηγορία C5
(κεντρικὴ Τυνησία), ἐνῶ τὸ σχῆμα τοῦ παραπέμπει στὸν τύπο Bonifay 31 (Gourvest
E3), ποὺ τὸν θεωρεῖ ἀπὸ τὰ τελευταῖα παραδείγματα αὐτῆς τῆς παραγωγῆς104.
Ὅσον ἀφορᾶ στὸ παράδειγμα Κ 1385, ἴσως ἀνήκει σὲ μικρὸ πινάκιο ἐργαστηρίου
τῆς κεντρικῆς Τυνησίας. 

Ἡ περίοδος ὅμως ἀπὸ τὸν ὕστερο 6ο καὶ ὅλο τὸν 7ο αἰώνα χαρακτηρίζεται
ἀπὸ τὸ σχετικὰ μεγάλο ποσοστὸ τῶν προϊόντων τῶν ἐργαστηρίων τῆς περιοχῆς

101. Waagé 1933, 293−304.
102. Hayes 1972, 13−299. Hayes 2008, 67−82,

218−237, εἰκ. 30−37, πίν. 50−59.

103. Mackensen 1993. Bonifay 2004.
104. Bonifay 2004, τύπος 31, 166, εἰκ. 89.
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τῆς Τυνησίας: τὰ ὕστερα παραδείγματα τοῦ τύπου 91D τοῦ Hayes καθὼς καὶ οἱ
τύποι 99 B/C, C, D, 104, 105, 109 ἔχουν βρεθεῖ σὲ μεγάλο ἀριθμό, σὲ σχέση πάντα
μὲ τὸ ὑπόλοιπο ὑλικό της ἴδιας περιόδου, προέρχονται δὲ ἀπὸ τὰ κέντρα παρα−
γωγῆς τῆς Oudhna (τύπος 99 ) καὶ σὲ μικρότερο βαθμὸ τοῦ El Mahrine (τύποι 104,
105, 109). 

ΤΥΠΟΣ HAYES 91D (Κ 1354−Κ 1355α)

Ἀποτελεῖ τὴν ὀψιμότερη ἐξέλιξη τοῦ τύπου 91105 καὶ καλύπτει τὴν περίοδο ἀπὸ
τὶς ἀρχὲς ἕως καὶ τὸ τέλος τοῦ 7ου αἰώνα106. Ἂν καὶ οἱ πρῶτες παραλλαγὲς τοῦ
τύπου αὐτοῦ (91Α, Β, C) ἐντοπίζονται σὲ περιοχὲς γύρω ἀπὸ τὸ Αἰγαῖο, τὰ παρα−
δείγματα τῆς παραλλαγῆς 91D δὲν εἶναι συχνά. Ἡ τελευταία αὐτὴ παραλλαγὴ
(91D) δὲν ἔχει ἐντοπιστεῖ στὴν Κόρινθο, τὴν Ἐλεύθερνα τῆς Κρήτης107, τὸ Ἐμποριὸ
τῆς Χίου108, ἐνῶ ὀλιγάριθμα εἶναι τὰ παραδείγματα ἀπὸ τὴν Γόρτυνα109 καὶ τὸ
Saraçhane (Κωνσταντινούπολη)110. Τὸ μικρὸ αὐτὸ πινάκιο μὲ τὸ τριγωνικὸ πλαίσιο
στὴν ἐξωτερικὴ πλευρά, κάτω ἀπὸ τὸ χεῖλος, δὲν ἀποτελεῖ συχνὸ εὕρημα στὶς
περιοχὲς τῆς δυτικῆς Μεσογείου, ἂν ἐξαιρέσουμε στὴν Καρθαγένη (Cartagena), τὴν
πρωτεύουσα τῆς βυζαντινῆς ἐπαρχίας τῆς Ἱσπανίας. Τὸ γεγονὸς ὅτι ὁ τύπος 91D
εἶναι συχνὸς στὴν Tocra καὶ τὴν Benghazi (Κυρηναϊκή), ἐνῶ τὸ ποσοστό του εἶναι
πολὺ μικρὸ στὰ στρώματα τοῦ 7ου αἰώνα στὶς ἀνασκαφὲς τῆς ἴδιας τῆς Καρ−
χηδόνας, συνηγορεῖ, σύμφωνα μὲ τὸν Reynolds, στὴν παραγωγή του σὲ περιοχὴ
τῆς βόρειας Τυνησίας, ἄλλη ἀπὸ αὐτὴ τῆς Καρχηδόνας, ἀπ’ ὅπου ἐξαγόταν σὲ
μικρὲς ποσότητες111. 

Ἡ εὕρεσή του στὸν Ἅγιο Γεώργιο μᾶς ἐπιτρέπει νὰ ὑποθέσουμε τὴν ὕπαρξη
ἐπαφῶν περιοχῶν τῆς Τυνησίας μὲ τὸ νησὶ τῶν Κυθήρων κατὰ τὸν 7ο αἰ. Ἡ
παράλληλη ἀνεύρεσή του στὴν Κωνσταντινούπολη ὑποδηλώνει τὴν πορεία τῶν

105. Τύπος 91: γιὰ τὶς πρώιμες παραλλαγὲς
τοῦ τύπου βλ. Hayes 1972, 140−144. Bonifay 2004,
177−181. Γιὰ τὴ διάδοση τοῦ τύπου στὴ δυτικὴ
Μεσόγειο βλ. Reynolds 1995, 7−9, 28, 30−31.
Bertolotti, Murialdo 2001, 330−331, πίν. 29.2. 

Στὸν αἰγαιακὸ χῶρο οἱ πρώιμες παραλ−
λαγὲς τοῦ τύπου ἔχουν ἐντοπιστεῖ σὲ μικρὲς
ποσότητες στὴν Κρήτη: Γόρτυνα: Rizzo 2000, 49.
Κνωσός: Hayes 2001, 438, A20, εἰκ. 4. Ἐλεύθερνα:
Vogt 2000, 48−49 (ένα μόνο παράδειγμα τοῦ τύ−
που 91B), Yangaki 2005, 110−111 (ένα παράδειγμα
τοῦ τύπου 91C), τὴν Αθήνα καὶ τὴν Κόρινθο:
Hayes 2008, 231, εἰκ. 36. Slane, Sanders 2005, 283−
284, ἀρ. 50, ὅπου ἀναφέρεται ὅτι τὰ πινάκια 91

Α−Β εἶναι πολὺ σπάνια στὴν Κόρινθο.
106. Hayes 1972, 141−144. Bonifay 2004, 179−181,

εἰκ. 95, sigillée type 54. Tortorella 1998, 43. Γιὰ τὴν
ὄψιμη παραγωγὴ τοῦ ἐργαστηρίου Sidi Khalifa
(ΒΑ παράλια τῆς Τυνησίας) βλ. Bonifay 2004, 203.

107. Βλ. σημ. 105.
108. Boardman 1989, 96−97.
109. Rizzo 2001, 49, ὅπου ἀναφέρονται τρία

(3) παραδείγματα. 
110. Hayes 1992, 7.
111. Reynolds 1995, 9−10. Γιὰ νέα εὑρήματα

ἀπὸ τὴν Καρθαγένη, ποὺ χρονολογοῦνται στὶς
ἀρχὲς τοῦ 7ου αἰώνα, βλ. Reynolds 2011, 103−107,
εἰκ. 4.
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πλοίων ποὺ μετέφεραν προϊόντα ἀπὸ τὴν ἐπαρχία Africa Proconsularis πρὸς τὴν
πρωτεύουσα καὶ κατὰ τὴ διάρκεια τοῦ 7ου αἰώνα.

Ἀνασκαφικὰ δεδομένα: Τὸ ποσοστὸ στὴν ἀνασκαφὴ εἶναι μικρό (8.3% τῶν
ARSW: 3/36 ὄστρακα, 4.6% τοῦ συνολικοῦ ἀριθμοῦ τῶν πινακίων terra sigillata:
3/64) (Κ 1354−Κ 1355 α), ἐνῶ καὶ τὰ τρία παραδείγματα προέρχονται ἀπὸ τὴ Νότια
Τομὴ τοῦ Ἀνδήρου 3 (Τομέας Η). Στὸ ἴδιο στρῶμα βρέθηκε φόλλις Ἡρακλείου μὲ
χρονολογία κοπῆς 615/16 (Ν19).

ΤΥΠΟΣ HAYES 99 (Κ 1356−Κ 1373)

Πρόκειται, ὅπως σημειώνει ὁ Bonifay, γιὰ ἕναν ἀπὸ τοὺς πλέον χαρακτηριστικοὺς
τύπους πινακίου ποὺ παραγόταν στὸ ἐργαστήριο τῆς Oudhna στὴ Β. Τυνησία,
νότια τῆς Καρχηδόνας112. Παρουσιάζει τέσσερις παραλλαγές: 99Α, Β, C, D113 ἀπὸ
τὶς ὁποῖες μόνον οἱ τρεῖς ὀψιμότερες (99Β, C, D) ἔχουν ἐντοπιστεῖ στὸν Ἅγιο Γεώρ−
γιο. Χαρακτηριστικὸ τοῦ πινακίου εἶναι ἡ κυρτὴ πάχυνση στὴν ἐξωτερικὴ ἐπιφά−
νεια τοῦ ὄρθιου χείλους καὶ ἡ βάση ποὺ διαμορφώνεται μὲ χαμηλὸ πόδιο. Αὐτὰ
τὰ χαρακτηριστικὰ ἀτονοῦν στὶς τελευταῖες παραλλαγὲς 99C−D. Τὸ πολὺ λεπτό,
σχεδὸν τριγωνικό, ἔξω νεῦον χεῖλος, ἡ δακτυλιόσχημη βάση καὶ ὁ σχεδὸν ἐπίπεδος
πυθμένας εἶναι τὰ χαρακτηριστικὰ τῆς παραλλαγῆς 99D (Hayes 80Β/99). Ἡ παραλ−
λαγὴ 99Β χρονολογεῖται ἀπὸ τὰ μέσα τοῦ 6ου ἕως τὶς ἀρχὲς τοῦ 7ου αἰώνα, ἡ
παραλλαγὴ 99C στὸ πρῶτο μισὸ τοῦ 7ου αἰώνα, ἐνῶ ἡ ὄψιμη παραγωγὴ 99D
χρονολογεῖται ἀπὸ τὰ μέσα ἕως καὶ τὸ τέλος τοῦ ἴδιου αἰώνα (7ος)114, ἄποψη
ποὺ δέχεται καὶ ὁ Hayes115. 

Τὰ ὄστρακα Κ 1356−Κ 1357 ἀνήκουν στὴν παραλλαγὴ 99Β, τὸ Κ 1358 βρίσκεται
μεταξὺ τῶν παραλλαγῶν 99Β καὶ 99C, ἐνῶ τὰ Κ 1359−Κ 1364 ἀποτελοῦν παρα−
δείγματα τῆς παραλλαγῆς 99C. Τέλος, τὰ Κ 1365−Κ 1372 ἀνήκουν στὴν παραλλαγὴ
99D, μὲ τὰ Κ 1368−Κ 1372 νὰ ἀποτελοῦν προϊόντα τῆς ὀψιμότερης παραγωγῆς
τοῦ τύπου, ποὺ χρονολογεῖται στὸ τέλος τοῦ 7ου αἰώνα. Ἡ βάση Κ 1373 ἀνήκει
μάλλον σὲ πινάκιο τοῦ τύπου 99D. 

Ἡ διάδοση τοῦ τύπου 99 σημειώνεται ἀπὸ τὸν Hayes, τὸν Reynolds, τοὺς
Bertolotti, Murialdo καὶ τὸν Bonifay116. Οἱ πρώιμες παραλλαγὲς τοῦ τύπου 99 ἐντο−

112. Bonifay 2004, 55, 181. Ὁ τύπος πάντως
παραγόταν καὶ στὸ ἐργαστήριο τοῦ El Mahrine,
βλ. Mackensen 1993, 344. 

113. Hayes 1972, 152−155. Bonifay 2004, 181.
114. Bonifay 2004, 181, εἰκ. 96, sigillιe τύπος 55.
115. Ὁ Hayes διατύπωσε τὴν ἄποψη ὅτι τὰ

παραδείγματα 99D ἀπὸ τὸν Ἅγιο Γεώργιο εἶναι
προϊόντα τῆς ὄψιμης παραγωγῆς καὶ χρονολο−

γοῦνται στὶς τελευταῖες δεκαετίες τοῦ 7ου αἰ.:
Hayes προφορικὴ ἐνημέρωση, Φεβρουάριος
2009.

116. Hayes 1972, 152−155, Hayes 2008, 80, εἰκ.
36, ἀρ. 80−90, ὅπου ἀναφέρεται ὅλη ἡ προηγού−
μενη βιβλιογραφία γιὰ τὴ διάδοση τοῦ τύπου
99. Βλ. ἐπίσης Reynolds 1995, 7−9, 31−34, Reynolds
2011, 106−107, εἰκ. 4, Bertolotti, Murialdo 2001, 323−
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πίζονται σὲ πολλὲς περιοχὲς τοῦ αἰγαιακοῦ χώρου117. Ἰδιαίτερο ἐνδιαφέρον γιὰ
τὴ μελέτη μας παρουσιάζει ἡ ὕπαρξη τῶν παραλλαγῶν 99C καὶ 99D (Hayes
80B/99) σὲ στρῶμα τοῦ τέλους τοῦ 7ου αἰώνα στὴν Crypta Balbi στὴ Ρώμη καθὼς
καὶ σὲ στρώματα τοῦ 7ου αἰώνα στὸ βυζαντινὸ ὀχυρὸ S. Antonino di Perti στὴ
Λιγουρία118. Παράλληλα, ἡ εὕρεση τῆς παραλλαγῆς 99D (80B/99) στὸ Sarachane, σὲ
στρώματα ποὺ χρονολογοῦνται ἀπὸ τὰ μέσα καὶ στὸ β’ μισὸ τοῦ 7ου αἰώνα,
ἐνισχύει τὴν ὄψιμη χρονολόγηση αὐτῶν τῶν πινακίων119.

Ἀνασκαφικὰ δεδομένα: Τὸ ποσοστὸ τῶν πινακίων 99B/C, C καὶ D ποὺ βρέθηκαν
στὸν Ἅγιο Γεώργιο στὸ Βουνὸ εἶναι μεγάλο: 50% τῶν ARSW (18/36 ὄστρακα).

Τὸ Κ 1358 βρέθηκε στὸ Ἄνδηρο 2, στὸν Κάνναβο 9 (Τομέας Α9). Ἂν καὶ ἀπὸ
τὰ ὀψιμότερα στρώματα αὐτοῦ τοῦ Καννάβου προέρχονται ἀρκετὰ μεσοβυζαν −
τινὰ ἀντικείμενα, στὸ στρῶμα στὸ ὁποῖο ἐντοπίστηκε τὸ Κ 1358 βρέθηκε ἀρκετὴ
πρωτοβυζαντινὴ κεραμικὴ καθὼς καὶ τρία (3) νομίσματα Ἡρακλείου (φόλλις Ἡρα−
κλείου, χρονολ. κοπῆς: 613/614 (Ν12), φόλλις Ἡρακλείου, χρονολ. κοπῆς: 615/6−617/8
(N11), φόλλις Ἡρακλείου, χρονολ. κοπῆς: 639/40 (Ν8). Αὐτὰ τὰ στοιχεῖα μᾶς ἐπι−
τρέπουν νὰ χρονολογήσουμε αὐτὴ τὴν κεραμικὴ καὶ ἑπομένως τὴ κύρια φάση χρή−
σης τοῦ χώρου στὸν 7ο αἰώνα. Τὰ μεσοβυζαντινὰ εὑρήματα ποὺ προέρχονται
ἀπὸ τὰ ἀνώτερα στρώματα τοῦ ἴδιου Καννάβου μᾶς ἐπιβεβαιώνουν τὴ χρήση
τῶν χώρων τοῦ Ἀνδήρου 2 καὶ κατ’ αὐτὴ τὴν περίοδο.

Ὅλα τὰ ὑπόλοιπα πινάκια βρέθηκαν στὰ Ἄνδηρα τῆς νοτίου κλιτύος: στὴ
Νότια Τομὴ τοῦ Ἀνδήρου 3 (Τομέας Η) (Κ 1356) στὸ ἴδιο στρῶμα μὲ φόλλι Ἡρα−
κλείου, χρονολογία κοπῆς: 615/6, (94/H/28) (N19), στὸ νότιο τμῆμα τῆς Νότιας Τομῆς
τοῦ Ἀνδήρου 4 (Τομέας Ζ) (Κ 1357, Κ 1366). Στὸ Ἄνδηρο 5: Τομὴ 1 (Τομέας ΣΤ) 
(Κ 1363) μαζὶ μὲ φόλλι Ἡρακλείου (χρόν. κοπῆς: 615/6, N18), Τομὴ 2 (Τομέας Θ) (Κ
1362, Κ 1372), Τομὴ 3 (Τομέας Ε) (Κ 1365, Κ 1369) καὶ Τομὴ 4 (Τομέας Ε−Θ) (1368, 
Κ 1371). Τέλος, στὰ Ἄνδηρα 7 καὶ 8, στοὺς Καννάβους 3, 5, 4 (Τομέας Β3, Β5, Β4)
(Κ 1359, Κ 1360, Κ 1364, Κ 1370, Κ 1373)· στὸν Κάνναβο 3 (Τομέας Β3) βρέθηκε καὶ
ψαλιδισμένος φόλλις Κώνσταντος Β’ (χρον. κοπῆς: 643/44, Ν25). 

328, πίν. 21−22, Bonifay 2004, 181. Οἱ παραλλαγὲς
99C καὶ 99D ἔχουν ἐντοπιστεῖ στὴ Μασσαλία
σὲ στρώματα τοῦ α’ τετάρτου τοῦ 7ου καὶ τῶν
μέσων τοῦ 7ου αἰ. ἀντίστοιχα, βλ. Bien 2007,
263, εἰκ. 1.2, 264, εἰκ. 2.28.

Ὁ τύπος 99C ἔχει ἐντοπιστεῖ στὴν Ἐλεύ−
θερνα. Ἂν καὶ τὸ παράδειγμα προέρχεται ἀπὸ
στρῶμα τοῦ δεύτερου μισοῦ τοῦ 7ου αἰ. (Τομέ−
ας ΙΙ, χῶρος 70D) ἡ συγγραφέας δὲν προτείνει
χρονολόγηση μέσα στὸν αἰώνα αὐτόν: Yangaki
2005, 111−112.

117. Κύθηρα: Coldstream 1972, 169, εἰκ. 50, ἀρ.

5. Κόρινθος: Slane, Sanders 2005, 284. Λέχαιο καὶ
Κεγχρεές: Hayes 1972, 153, εἰκ. 28, ἀρ. 7, 155.
Ἀγορὰ Ἀθηνῶν: Hayes 2008, 80, σημ. 89−90 μὲ βι−
βλιογραφία. Δελφοί: Hayes 1972, 153. Petridis
1995, 194. Λουλουδιὲς Πιερίας: Poulter 1998, 509,
εἰκ. 25.6. Κρήτη: Γόρτυνα: Rizzo 2001, 49−50. Κνω−
σός: Hayes 2001, 438, A21, εἰκ. 4, Α21. Ἐλεύθερνα:
Yangaki 2005, 111−112. Ἴτανος: Ξανθοπούλου
2004, 1013, πίν. 2. Ψείρα: ἀδημοσίευτο ὑλικό. 

118. Sagui 1998, 308, εἰκ. 3,3, Bertolotti, Murial−
do 2001, 323−328, πίν. 21−22.

119. Hayes 1992, 7, 100−101, εἰκ. 40.44−45.
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Σὲ ὅλες αὐτὲς τὶς Τομὲς τῶν χαμηλότερων Ἀνδήρων (3−8) τῆς νότιας κλιτύος,
ἔχουν ἐντοπιστεῖ ὁμάδες κεραμικῆς χρονολογούμενες σὲ ὅλο τὸν 7ο αἰώνα, ἐνῶ
πολλὰ εὑρήματα χρονολογοῦνται καὶ στὸν 8ο αἰώνα. Ὅπως ἤδη ἀναφέρθηκε κατὰ
τὴ διάρκεια τῆς ἀνασκαφῆς τοῦ Ἀνδήρου 7 (Κάνναβος 3 [Τομέας Β3] βρέθηκε φόλλις
Κώνσταντος Β’, ψαλιδισμένος (Ν25, χρον. κοπῆς 643/44)· ἐπίσης εἶναι χρήσιμο νὰ
ἐπισημάνουμε ὅτι κατὰ τὸν καθαρισμὸ τοῦ Ἀνδήρου 8 βρέθηκαν δύο φόλλεις Ἡρα−
κλείου, ἐκ τῶν ὁποίων ὁ δεύτερος ψαλιδισμένος (Ν21, Ν24) καὶ τέσσερις φόλλεις
τοῦ Κώνσταντος Β’ – οἱ τρεῖς τελευταῖοι ψαλιδισμένοι – (Ν26, Ν28, Ν31, Ν33). Αὐτὲς
οἱ σημαντικὲς ἀνασκαφικὲς ἐνδείξεις γιὰ τὴ χρονολόγηση συζητοῦνται σὲ χωριστὸ
κεφάλαιο120.

ΤΥΠΟΣ HAYES 104C (Κ 1373 α)

Ἕνα μόνο παράδειγμα ἀπὸ τὴν κεραμικὴ τοῦ Ἁγίου Γεωργίου ἀνήκει στὴν τελευ−
ταία παραγωγὴ τοῦ τύπου Hayes 104C. Ὁ τύπος Η 104 ἀνήκει στὴν κατηγορία
D1/D2, εἶναι παραγωγὴ τῶν ἐργαστηρίων τῆς βόρειας Τυνησίας – πινάκια Η 104Α
παράγονταν καὶ στὸ El Mahrine – καὶ εἶναι εὐρέως διαδεδομένος στὴ Μεσόγειο121.
Πρόκειται, ὅπως καὶ ὁ τύπος Η 105, γιὰ μεγάλο πινάκιο μὲ λοξὰ τοιχώματα, ὑψηλὴ
βάση ποὺ ἀποκλίνει πρὸς τὰ ἔξω, καὶ χεῖλος ἀποστρογγυλευμένο μὲ αὐλάκωση
ἐσωτερικὰ στὸ σημεῖο ἕνωσης μὲ τὸ σῶμα τοῦ ἀγγείου. Τὰ πινάκια Η 104C εἶναι
ἀπὸ τὰ ὀψιμότερα τοῦ τύπου καὶ δὲν εἶναι εὐρέως διαδεδομένα, ἐνῶ τὸ παρά−
δειγμα Κ 1373 α ἀποτελεῖ μία ἀπὸ τὶς τελευταῖες παραγωγὲς τῆς σειρᾶς τῶν
προϊόντων ποὺ παρήγαγαν τὰ ἐργαστήρια τῆς βόρειας Τυνησίας122. Ἡ χρονολόγησή
του μέσα στὸν 7ο αἰώνα προκύπτει ἀπὸ στρωματογραφημένα εὑρήματα στὴν
Τυνησία (Sidi Jdidi), στὸ Sant Antonino di Perti (ΒΔ Ἰταλία) καὶ στὸ Saraçhane (Κων−
σταντινούπολη)· τὰ τελευταῖα βρέθηκαν σὲ στρῶμα τοῦ δεύτερου μισοῦ τοῦ 7ου
αἰώνα (655−670)123. 

Ἀνασκαφικὰ δεδομένα: Στὸν Ἅγιο Γεώργιο τὸ θραῦσμα Κ 1373 α, τὸ μοναδικὸ
ποὺ ἀνήκει στὸν τύπο Η 104C, (2.7%, 1/36) βρέθηκε στὴν Τομὴ 1 τοῦ Ἀνδήρου 5
(Τομέας ΣΤ)· ἀπὸ τὴν ἴδια Τομὴ (ΣΤ2/ΟΜ 11), προέρχεται φόλλις Ἡρακλείου μὲ χρο−
νολογία κοπῆς 615/16 (Ν18). Ἡ εὕρεση τοῦ νομίσματος καὶ τὰ ὑπόλοιπα συνευρή−
ματα συνηγοροῦν πρὸς μία χρονολόγηση τοῦ Κ 1373 α μετὰ τὶς ἀρχὲς τοῦ 7ου
αἰώνα, ἴσως στὸ πρῶτο μισό του.

120. Βλ. σ. 46−57 στὸν παρόντα τόμο.
121. Hayes 1972, 160−166. Reynolds 1995, 28−34.

Bonifay 2004, 181−183. Bertolotti, Murialdo 2001,
331−333.

122. Hayes 1972, 160−166. Bonifay 2004, 181−183,
εἰκ. 97, sigillée type 56. Reynolds 1995, 285. Ἕνα πι−
νάκιο Η. 104 C καθὼς καὶ μία τοπικὴ παραλλαγή,

ποὺ παρουσιάζει ἴδια τομὴ χείλους μὲ τὸ Κ 1373
α, εἶναι προϊόντα τοῦ κέντρου παραγωγῆς
Pheradi Maius στὴ ΒΑ Τυνησία βλ. Ben Moussa,
2007, 172, 57.4, εἰκ. 58. 

123. Bonifay 2004, 183, εἰκ. 97.18. Bertolotti, Mu−
rialdo 2001, 333, πίν. 24.79. Hayes 1992, 101, εἰκ. 40,
ἀρ. 46.



ΤΥΠΟΣ HAYES 105 (K 1374, K 1375, K 1376, K 1377, K 1378, Κ 1379, Κ 1380)

Πέντε ὄστρακα ἀπὸ τὸ χεῖλος καὶ δύο ἀπὸ τὸ χαμηλὸ πόδιο τῆς βάσης πινακίων
ἀνήκουν στὸν τύπο Hayes 105. Ὅπως καὶ ὁ τύπος Η 104, ἀνήκει στὴν κατηγορία
D, εἶναι παραγωγὴ τῶν ἐργαστηρίων τῆς βόρειας Τυνησίας – ἂν καὶ ἔχει ὑποστη−
ριχθεῖ ἡ παραγωγή του καὶ στὴν κεντρικὴ Τυνησία124 – καὶ εἶναι ἐπίσης εὐρέως
διαδεδομένος στὴ Μεσόγειο125. Ὁ σχετικὰ μικρὸς ἀριθμὸς τοῦ πινακίου Η 105,
ποὺ βρέθηκε στὶς ἀνασκαφὲς τῆς Καρχηδόνας, σὲ συνδυασμὸ μὲ τὰ πολλὰ παρα−
δείγματα ἀπὸ ἄλλες θέσεις (Tocra, Benghazi, Saraçhane, Cartagena/Καρθαγένη) ὁδή−
γησε τὸν Reynolds νὰ προτείνει προέλευση ἀπὸ περιοχὴ τῆς Β. Τυνησίας, ἡ ὁποία
ὅμως δὲν εἶχε ἄμεση σύνδεση μὲ τὴν Καρχηδόνα126. 

Πρόκειται, ὅπως καὶ ὁ τύπος H 104, γιὰ μεγάλο πινάκιο μὲ λοξὰ ἢ ἐλαφρῶς
κοῖλα τοιχώματα. Ὁ Bonifay διέκρινε τρεῖς παραλλαγές: 105 Α, Β, C127. Τὸ χεῖλος
εἶναι κάθετο καὶ ἡ τομή του θυμίζει τετράγωνο ἢ τραπέζιο στὶς πρώιμες παραλ−
λαγὲς τοῦ τύπου (105Α−Β), ἐνῶ παρουσιάζει ἀποστρογγυλευμένες ἄκρες στὰ
ὄψιμα παραδείγματα (105C). Χαρακτηριστικὴ εἶναι ἡ αὐλάκωση ποὺ ὑπάρχει ἐσω−
τερικὰ στὸ σημεῖο ἕνωσης τοῦ χείλους μὲ τὸ σῶμα τοῦ ἀγγείου. Ἡ ὑψηλὴ βάση
φέρει ὁρισμένες φορὲς δύο αὐλακώσεις ἐξωτερικά, ἐνῶ ὁ πυθμένας εἶναι μάλλον
κυρτός. 

Ἀντίστοιχα σχήματα ἔχουν ἐντοπιστεῖ στὸ γειτονικὸ Καστρί, στὴν Κόρινθο,
στὴν Ἀθήνα, στὸ Ἐμποριὸ τῆς Χίου (στὸ στρῶμα καταστροφῆς β’ μισὸ 7ου αἰώνα),
στὸ ναυάγιο τοῦ Yassi Ada (terminus post quem 625), στὸ Saraçhane (σὲ ἀποθέτη
ποὺ χρονολογεῖται στὸ β’ μισὸ τοῦ 7ου αἰώνα), στὴν Crypta Balbi στὴ Ρώμη (σὲ
στρῶμα τοῦ τέλους τοῦ 7ου αἰώνα), στὸ San Antonino di Perti (7ος αἰ.) καὶ στὴ
Μασσαλία (σὲ στρώματα τόσο τοῦ 3ου τετάρτου τοῦ 7ου ὅσο καὶ τῶν ἀρχῶν
τοῦ 8ου αἰώνα). Στὴν ἴδια τὴν Τυνησία ὁ τύπος 105Β ἔχει ἐντοπιστεῖ στὶς θέσεις
Sidi Jdidi, Pupput καὶ Rougga, μὲ τὸ τελευταῖο παράδειγμα νὰ παρουσιάζει τυπο−
λογικὲς ὁμοιότητες μὲ τὸ Κ 1374129. Παράλληλα, ὁ τύπος 105C ἔχει ἐντοπιστεῖ στὰ
ὀψιμότερα στρώματα στὴν Pupput130 καὶ τὴ Nabeul131. Εἰδικὰ στὸ παράδειγμα ἀπὸ
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124. Bonifay 2004, 185.
125. Hayes 1972, 166−169. Reynolds 1995, 10, 31−

34. Bonifay 2004, 183−185. Bertolotti, Murialdo 2001,
333−334.

126. Reynolds 1995, 10. 
127. Bonifay 2004, 185.
128. Hayes 1972, 166−168. Hayes 2008, 81, 233,

εἰκ. 36, ἀρ. 1161−1164. Boardman 1989, 96, εἰκ. 30.
Bass 1982, 167, εἰκ. 8−9. P 5, P 6. Hayes 1992, εἰκ. 40.
Sagui 1998, 307−310. Bertolotti, Murialdo 2001, 333−

334. Bien 2007, 264, εἰκ. 3.40−42, 265−66, εἰκ. 6.79−
80, εἰκ. 7. 92. Εἰδικὰ τὸ παράδειγμα εἰκ. 6, 79,
ποὺ χρονολογεῖται μὲ νόμισμα τοῦ Κωνσταντί−
νου Δ’ (668−685) στὸ τέλος τοῦ 7ου αἰ., παρου−
σιάζει πολλὲς ὁμοιότητες μὲ τὸ Κ 1374.

129. Bonifay 2004, 185, εἰκ. 98. 11.
130. Τὸ παράδειγμα ἀπὸ τὴν Pupput ἐπίσης

τυπολογικὲς ὁμοιότητες μὲ τὸ Κ 1377 ἀπὸ τὸν
Ἅγιο Γεώργιο, βλ. Bonifay 2004, 184−185, εἰκ. 98. 18.

131. Bonifay 2004, 207−210, εἰκ. 110, τύπος 88.



τὴ Nabeul, τὸ ὁποῖο ὁ Bonifay χρονολογεῖ στὰ τέλη τοῦ 7ου/ἀρχὲς 8ου αἰώνα (;)
βρίσκουμε ἀναλογίες στὸ σχῆμα τοῦ χείλους μὲ τὸ Κ 1377 ἀπὸ τὸν Ἅγ. Γεώργιο. 

Ἀνασκαφικὰ δεδομένα: Στὸν Ἅγιο Γεώργιο βρέθηκαν χείλη καὶ βάσεις ἀπὸ τὶς
παραλλαγὲς 105Β (Κ 1374, Κ 1375, Κ 1376, Κ 1380) καὶ 105C (Κ 1377, Κ 1378). Θεωρῶ
ὅτι καὶ τὸ θραῦσμα βάσης Κ 1379, μὲ δύο ἐγχαράξεις ἐξωτερικά, προέρχεται ἀπὸ
πινάκιο 105Β. Ἐκτὸς ἀπὸ τὸ Κ 1375 ποὺ βρέθηκε σὲ μεσοβυζαντινὸ στρῶμα στὸν
Κάνναβο 8 τοῦ Ἀνδήρου 2 (Τομέας Α8) καὶ τὸ χαρακτηρίζουμε ὡς ὑπολειμματικό,
τὰ ὑπόλοιπα βρέθηκαν σὲ στρώματα μὲ κεραμικὴ καὶ νομίσματα τοῦ 7ου αἰώνα.
Στὸ νότιο τμῆμα τῆς Νότιας Τομῆς (Τομέας Ζ) βρέθηκε τὸ Κ 1377, στὴν Τομὴ 4 (Τομέας
Ε−Θ) τὸ Κ 1379 καὶ στὴν Τομὴ 2 (Τομέας Θ) τὰ Κ 1378 καὶ Κ 1380 ( Ἄνδηρα 4−5). 

Εἰδικὰ τὸ Κ 1376 προέρχεται ἀπὸ τὸν ἴδιο Κάνναβο (Β3) ( Ἄνδηρο 7) μὲ ἕναν
ψαλιδισμένο φόλλι τοῦ Κώνσταντος Β’ (Ν25: χρονολογία κοπῆς 643/44). Τὰ ὑπό−
λοιπα συνευρήματα καὶ τὸ νόμισμα συνηγοροῦν σὲ μία ὄψιμη χρονολόγηση τῶν
παραδειγμάτων ἀπὸ τὸν Ἅγιο Γεώργιο, ἀπὸ τὰ μέσα ἕως καὶ τὸ τέλος τοῦ 7ου
αἰώνα γιὰ τὴν πλειονότητα τῶν παραδειγμάτων, ἐνῶ ὁρισμένα παραδείγματα
ἴσως νὰ χρονολογοῦνται καὶ στὶς ἀρχὲς τοῦ 8ου αἰώνα.

ΤΥΠΟΣ HAYES 109 (Κ 1381, Κ 1382, Κ 1383, Κ 1384)

Τέσσερα θραύσματα ἀπὸ χείλη ἀνήκουν σὲ πινάκιο τοῦ Τύπου Η 109132, στὸ ὁποῖο
ὁ Bonifay διέκρινε τρεῖς παραλλαγές: 109Α, Β, C133. Πρόκειται γιὰ μάλλον ἀβαθὲς
πινάκιο, προϊὸν τῶν ἐργαστηρίων τῆς βόρειας Τυνησίας (D), μὲ κοῖλα τοιχώματα
καὶ ἐπίπεδη ἢ δακτυλιόσχημη βάση. Τὸ ἁπλὸ χεῖλος φέρει χάραξη ἐσωτερικά. Εἶναι
χαρακτηριστικὴ ἡ στίλβωση ποὺ δημιουργεῖ ὁμόκεντρους κύκλους στὴν ἐσωτερικὴ
ἐπιφάνεια τοῦ τύπου 109Β, ἐνῶ ὁ 109Α μπορεῖ νὰ φέρει ἢ ὄχι στίλβωση ἐσωτερικά. 

Ἤδη τὸ 1980 ὁ Hayes τὸ χαρακτήρισε τὸ πλέον χαρακτηριστικὸ σχῆμα τοῦ 7ου
αἰώνα καὶ πρότεινε, βασιζόμενος σὲ στρωματογραφημένα εὑρήματα ἀπὸ τὴν
Καρχηδόνα, τὴν Ἀντιόχεια καὶ τὸ Saraçhane, ὡς χρονολόγηση τὴν περίοδο μετὰ τὸ
610/20 ἕως τὸ 680−700134. Ὁ Bonifay χρονολογεῖ τὴν παραλλαγὴ 109Α στὶς ἀρχὲς
τοῦ 7ου αἰώνα, ἐνῶ θεωρεῖ ὅτι ἡ παραλλαγὴ 109Β εἶναι παρούσα στὰ ἀνασκαφικὰ
στρώματα τῶν μέσων καὶ τοῦ β’ μισοῦ τοῦ 7ου αἰώνα. Παράλληλα, τὰ πινάκια
109Β, μὲ μάλλον κακὴ ποιότητα πηλοῦ καὶ πολὺ λεπτὰ τοιχώματα, εἶναι πολὺ
πιθανὸ νὰ χρονολογοῦνται στή «μεταβυζαντινὴ» γιὰ τὴ Β. Τυνησία περίοδο,
δηλαδὴ μετὰ τὸ 698, στὶς ἀρχὲς τοῦ 8ου αἰώνα135. 

Γιὰ τὸ πινάκιο Η 109 ἰσχύει ὅ,τι καὶ γιὰ τὸ Η 105: ὁ Reynolds προτείνει μία
βόρεια τυνησιακὴ προέλευση, δὲν τὸ συνδέει ὅμως ἀπαραίτητα μὲ τὴν περιοχὴ

132. Η 109 = Hayes 109.
133. Hayes 1972, 172. Hayes 1980, 509, 517. Bo−

nifay 2004, 187−189, εἰκ. 99, sigillée type 60.

134. Hayes 1980, 517.
135. Bonifay 2004, 187−189.
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τῆς Καρχηδόνας αὐτὴ καθεαυτή136. Μὲ ἐξαίρεση τὴν Καρθαγένη στὴν Ἱσπανία, τὴ
Μασσαλία, τὴ Ρώμη καὶ τὸ βυζαντινὸ ὀχυρὸ Sant Antonino di Perti, ὁ τύπος αὐτὸς
ἐξήχθη κυρίως σὲ περιοχὲς τῆς ἀνατολικῆς Μεσογείου137. 

Στὴν ἴδια τὴν Τυνησία ὁ τύπος Η 109 ἔχει βρεθεῖ στὴν Καρχηδόνα σὲ στρῶμα
ποὺ χρονολογεῖται ἀπὸ τὸ 675 καὶ ἑξῆς, στὴ Sidi Jdidi, ὅπου στὸ ἴδιο ἀνασκαφικὸ
στρῶμα ὑπῆρχε νόμισμα τοῦ Κωνσταντίνου Δ’ (668−685) καὶ στὴ Nabeul (ὄχι πρὶν
τὸ τέλος τοῦ 7ου αἰώνα)138. 

Εἶναι σημαντικὸ νὰ ἀναφέρουμε ὅτι τὸ πινάκιο Η 109 ἔχει βρεθεῖ στὸ Saraçhane
σὲ στρῶμα τοῦ 650−670, στὴ Μασσαλία, ὅπου εἶναι συχνὸ στὰ μέσα τοῦ 7ου
αἰώνα, στὴ Ρώμη (Crypta Balbi, παραλλαγὴ B καὶ C), ὅπου συνυπάρχουν στὸ ἴδιο
ἀνασκαφικὸ στρῶμα μὲ πλῆθος νομισμάτων, τὰ νεώτερα τῶν ὁποίων εἶναι τοῦ
Ἰουστίνου Β’ (685−695), καὶ στὸ Sant Antonino di Perti (παραλλαγὴ Β, 7ος αἰώνας)139. 

Στὸν Ἅγιο Γεώργιο στὸ Βουνὸ ἐντοπίστηκαν τέσσερα ὄστρακα χείλους ἀπὸ
διαφορετικὰ πινάκια. Τὰ Κ 1381 καὶ Κ 1382 ἀνήκουν μάλλον σὲ ὄψιμα προϊόντα
τῆς παραλλαγῆς 109Α, ἐνῶ τὰ Κ 1383 καὶ Κ 1384 στὴν παραλλαγὴ 109Β καὶ μάλιστα
στὰ τελευταῖα προϊόντα της. Ἡ πολὺ κακὴ ποιότητα τοῦ πηλοῦ, παράλληλα μὲ
τὰ πολὺ λεπτὰ τοιχώματα, μᾶς ἐπιτρέπουν νὰ ὑποθέσουμε ὅτι τὰ δύο αὐτὰ
μικρὰ θραύσματα ἀνήκουν στή «μεταβυζαντινὴ» περίοδο τῶν ἐργαστηρίων τῆς Β.
Τυνησίας (ὅπως αὐτὴ ἔχει ὁριστεῖ ἀπὸ τὸν Bonifay) καὶ χρονολογοῦνται μετὰ τὸ
698, στὶς ἀρχὲς τοῦ 8ου αἰώνα140.

Ἀνασκαφικὰ δεδομένα: Τὰ τέσσερα (4) παραδείγματα τοῦ τύπου Η 109 (11%
τῶν ARSW, 4/36) προέρχονται ἀπὸ τὸ νότιο τμῆμα τῆς Νότιας Τομῆς τοῦ Ἀνδήρου
4 (Τομέας Ζ/ Κ 1381), καὶ τὶς Τομὲς 2 (Τομέας Θ/ Κ 1383, Κ 1384) καὶ 4 (Ε−Θ/ Κ
1382) τοῦ Ἀνδήρου 5. 

Εἰδικὰ ἡ παρουσία τῶν παραδειγμάτων τοῦ τύπου 109Β, τοῦ ὁποίου ἡ παρα−
γωγὴ ἀρχίζει στὰ μέσα τοῦ 7ου αἰώνα, παρατηρεῖται ὅμως στὰ ἀνασκαφικὰ
στρώματα ποὺ χρονολογοῦνται στὰ τέλη τοῦ αἰώνα αὐτοῦ καὶ στὶς ἀρχὲς τοῦ
ἑπομένου, ἀποτελεῖ, σὲ συνδυασμὸ μὲ τὰ ὑπόλοιπα εὑρήματα, σοβαρὴ ἔνδειξη
γιὰ τὴ συνέχιση τῆς δραστηριότητας στὴ συγκεκριμένη ἐγκατάσταση τουλάχιστον
ἕως τὶς ἀρχὲς τοῦ 8ου αἰώνα.

Ἡ εὕρεση ἱκανοῦ ἀριθμοῦ πινακίων ἀπὸ τὰ ἐργαστήρια τῆς Τυνησίας, ποὺ
χρονολογοῦνται σὲ ὅλο τὸν 7ο αἰώνα, ἀποτελεῖ ἔνδειξη γιὰ ἐπαφὲς τῆς περιοχῆς
αὐτῆς τῶν Κυθήρων μὲ τὴ Βυζαντινὴ Ἀφρικὴ κατὰ τὴ συγκεκριμένη περίοδο. 
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136. Reynolds 1995, 10.
137. Reynolds 1995, 34. Γιὰ τὴ Μασσαλία βλ.

καὶ Bien 2007, 264, fig . 2. 27, 264−265, εἰκ. 3. 38 (β’
τέταρτο καὶ 3ο τέταρτο τοῦ 7ου αἰ. αντίστοιχα).

138. Hayes 1980, 517. Bonifay 2004, 189, εἰκ. 99. 
139. Hayes 1992, εἰκ. 40, ἀρ. 42−43. Bien 2003,

εἰκ. 4, ἀρ. 16. Sagui 1998, 307−311, εἰκ. 3, ἀρ. 7−9. Sa−
gui 1995, εἰκ. 3, ἀρ. 2. Bertolotti, Murialdo 2001, πίν.
25, ἀρ. 93−98. 

140. Bonifay 2004, 189. Γιὰ μιὰ πρωιμότερη
χρονολόγηση μέσα στὸν 7ο αἰ. βλ. Reynolds 2011,
107−109, 115−118.
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* Ἡ περιγραφὴ τῶν ἀντικειμένων στὸν κα−
τάλογο ἀκολουθεῖ τὴν ἑξῆς σειρά: 
ἀρ. καταλόγου (ἔτος/ Κάνναβος (Τομέας) ἢ Τομὴ
/ ὁμάδα) σχέδιο, φωτογραφία. Ὁ πηλὸς περι−
γράφεται μόνον ἐὰν δὲν ἔχει γίνει ἡ περιγραφή
του στὸ κεφάλαιο «Περιγραφὴ τῆς κεραμικῆς
ὕλης». Οἱ διαστάσεις δίνονται σὲ ἑκατοστὰ τοῦ
μέτρου. Στὶς διαστάσεις ὑπάρχουν οἱ ἑξῆς συ−
ντομογραφίες: μέγ. σωζ. διαστ. = μέγιστη σωζό−
μενη διάσταση, υ = ὕψος, σωζ. υ = σωζόμενο
ὕψος, δχ = διάμετρος χείλους, δλ = διάμετρος

λαιμοῦ, δλαβῆς = διάμετρος λαβῆς, δβ = διάμε−
τρος βάσης, μέγ. δ. σωμ. = μέγιστη διάμετρος
σώματος, πλ. λ = πλάτος λαβῆς, παχ. = πάχος,
παχ. τοιχ. = πάχος τοιχωμάτων, σωζ. μ = σωζό−
μενο μῆκος, σωζ. πλ. = σωζόμενο πλάτος. Ἡ
χρονολόγηση κάθε ἀντικειμένου βασίζεται στὰ
ἀρχαιολογικὰ δεδομένα καθὼς καὶ στὴ σύγκριση
μὲ ἀνάλογο ὑλικὸ ἄλλων θέσεων καὶ σημειώνε−
ται στὸ τέλος τῆς περιγραφῆς του, ἐκτὸς ἐὰν
τοῦ καταλόγου προηγεῖται χρονολόγηση τῆς
ὁμάδας ἀντικειμένων ἡ ὁποία ἀκολουθεῖ.

ΤΥΠΟΣ HAYES 91D (ἀρχὲς−τέλος 7ου αἰ.)

Κ 1354 (94/Η/12) (σχ. 1)
Τμῆμα χείλους πινακίου
Χεῖλος μὲ ἁπλὴ κάθετη ἀπόληξη, κάτω ἀπὸ
τὴν ὁποία σχηματίζεται ὁριζόντιο πλαίσιο
τριγωνικῆς διατομῆς μὲ ἔντονη ἀκμὴ ἐξωτε−
ρικά. 
Πηλὸς 9, ARSW (β), πορτοκαλόχρωμος (5YR
6/8), ἴχνη ἐρυθροῦ ἐπιχρίσματος (2.5 YR 6/6).
δχ: 12.2, μέγ. σωζ. διαστ.: 3.

Κ 1355 (94/Η1/11) (σχ. 2)
Τμῆμα χείλους μικροῦ πινακίου
Χεῖλος μὲ ἁπλὴ κάθετη ἀπόληξη, κάτω ἀπὸ
τὴν ὁποία σχηματίζεται ὁριζόντιο πλαίσιο
τριγωνικῆς διατομῆς μὲ ἔντονη ἀκμὴ ἐξωτε−
ρικά. 
Πηλὸς 9, ARSW (β), (5YR 6/8 – 5/8). Ἀπολεπι−
σμένο παχύρρευστο ἐρυθρὸ ἐπίχρισμα
ἐσωτερικὰ καὶ ἐξωτερικά (2.5YR 6/8).
δχ: 14.6. 

Κ 1355α (94/Η1/11) (σχ. 3)
Τμῆμα χείλους μικροῦ πινακίου 
Χεῖλος μὲ ἁπλὴ κάθετη ἀπόληξη κάτω ἀπὸ τὴν
ὁποία σχηματίζεται ὁριζόντιο πλαίσιο τριγω−
νικῆς διατομῆς μὲ ἔντονη ἀκμὴ ἐξωτερικά. 
Πηλὸς 9, ARSW (β), πορτοκαλόχρωμος (5YR
6/8). Ἀπολεπισμένο παχύρρευστο ἐρυθρὸ

ἐπίχρισμα ἐσωτερικὰ καὶ ἐξωτερικά (2.5YR
6/8). 
δχ: 14.1, μέγ. σωζ. διαστ.: 3.5.

ΤΥΠΟΣ HAYES 99B−C, BONIFAY 99D (ΗΑΥΕΣ 80Β/99)

Hayes 99B (τέλος 6ου−ἀρχὲς 7ου αἰ.)

Κ 1356 (94/Η/8) (σχ. 4, πίν. 1)
Τμῆμα χείλους πινακίου
Χεῖλος ὄρθιο, μὲ κυρτὴ πάχυνση στὴν ἐξωτε−
ρικὴ ἐπιφάνεια.
Πηλὸς 8, ARSW (α), πορτοκαλέρυθρος (5YR
6/8), καστανέρυθρο ἐπίχρισμα (2.5 YR 5/6).
δχ: 19.6, μέγ. σωζ. διαστ.: 2.9. 

Κ 1357 (94/Ζ/10) (σχ. 5, πίν. 1) 
Τμῆμα σώματος καὶ χείλους μικροῦ πινακίου 
Σῶμα ἡμισφαιρόσχημο. Χεῖλος ὄρθιο μὲ κυρ −
τὴ πάχυνση στὴν ἐξωτερικὴ ἐπιφάνεια.
Πηλὸς 8, ARSW (α), πορτοκαλέρυθρος (5YR
6/8), πορτοκαλόχρωμο ἐπίχρισμα στὴν ἐσω −
τερικὴ καὶ ἐξωτερικὴ ἐπιφάνεια (2.5YR 5/8).
δχ: 16.8, μέγ. σωζ. διαστ.: 8. 

Hayes 99B−C (ἀρχὲς 7ου αἰ.)

Κ 1358 (94/Α9/16) (σχ. 6)
Τμῆμα χείλους πινακίου
Χεῖλος ὄρθιο μὲ κυρτὴ πάχυνση στὴν ἐξωτε−
ρικὴ ἐπιφάνεια.
Πηλὸς 8, ARSW (α), πορτοκαλέρυθρος (5YR

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ*
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6/8), πορτοκαλέρυθρο ἐπίχρισμα (2.5YR 5/8).
δχ: 18, μέγ. σωζ. διαστ.: 2.8. 

Hayes 99C (α’ μισὸ 7ου αἰ.)

Κ 1359 (94/Β7/23/43) (σχ. 7, πίν. 1)
Τμῆμα χείλους πινακίου 
Χεῖλος ὄρθιο μὲ κυρτὴ πάχυνση στὴν ἐξωτε−
ρικὴ ἐπιφάνεια.
Πηλὸς 8 ARSW (α), πορτοκαλέρυθρος (2.5YR
5/8). Στιλπνὸ ἐρυθρὸ ἐπίχρισμα στὴν ἐσω−
τερικὴ καὶ ἐξωτερικὴ ἐπιφάνεια (2.5YR 5/8).
δχ: 20.5, μέγ. σωζ. διαστ.: 2.8.

Κ 1360 (94/ Β5/2) (σχ. 8, πίν. 1)
Τμῆμα χείλους πινακίου 
Χεῖλος ὄρθιο μὲ κυρτὴ πάχυνση στὴν ἐξωτε−
ρικὴ ἐπιφάνεια.
Πηλὸς 8, ARSW (α), πορτοκαλέρυθρος (2.5YR
6/8), ἴχνη πορτοκαλέρυθρου ἐπιχρίσματος
(2.5YR 5/8).
δχ: 20, μέγ. σωζ. διαστ.: 3.6. 

Κ 1361 (94/Ζ2/7) (σχ. 9)
Τμῆμα χείλους μικροῦ πινακίου 
Χεῖλος μὲ κυρτὴ πάχυνση στὴν ἐξωτερικὴ
ἐπιφάνεια.
Πηλὸς 8, ARSW (α), πορτοκαλέρυθρος (2.5YR
6/8), πορτοκαλέρυθρο ἐπίχρισμα (2.5 YR 5/8).
δχ: 20, μέγ. σωζ. διαστ.: 4.6.

Κ 1362 (94/Θ/1) (σχ. 10)
Τμῆμα χείλους μικροῦ πινακίου
Χεῖλος μὲ κυρτὴ πάχυνση στὴν ἐξωτερικὴ
ἐπιφάνεια.
Πηλὸς 8, ARSW (α), πορτοκαλέρυθρος (2.5YR
6/8), πορτοκαλέρυθρο ἐπίχρισμα (2.5 YR 5/8).
δχ: 23, μέγ. σωζ. διαστ.: 3. 
Προέρχεται ἀπὸ ἀρχαιολογικὸ περιβάλλον
τοῦ 8ου/9ου αἰ.

Κ 1363 (94/ΣΤ2/14) (σχ. 11, πίν. 1)
Τμῆμα χείλους μικροῦ πινακίου 
Χεῖλος μὲ κυρτὴ πάχυνση στὴν ἐξωτερικὴ
ἐπιφάνεια.
Πηλὸς 8, ARSW (α), πορτοκαλέρυθρος (2.5YR
6/8), ἴχνη πορτοκαλέρυθρου ἐπιχρίσματος
στὴν ἐσωτερικὴ καὶ ἐξωτερικὴ ἐπιφάνεια

(2.5YR 5/8).
δχ: 20, μέγ. σωζ. διαστ.: 4.2.

Κ 1364 (94/Β/48) (σχ. 12, πίν. 1)
Τμῆμα χείλους πινακίου
Χεῖλος μὲ κυρτὴ πάχυνση στὴν ἐξωτερικὴ
ἐπιφάνεια.
Πηλὸς 8, ARSW (α), πορτοκαλέρυθρος (5YR
6/8), ἐπίχρισμα ἀπολεπισμένο.
δχ: 19, μέγ. σωζ. διαστ.: 5.1.

Bonifay 99D (Hayes 80B/99) (μέσα − τέλος 7ου
αἰ.)

α) Κ 1365−Κ 1367: β’ μισὸ 7ου αἰ.

Κ 1365 (94/Ε1/5) (σχ. 13, πίν. 1)
Τμῆμα χείλους μικροῦ πινακίου 
Χεῖλος σχεδὸν τριγωνικὸ μὲ κυρτὲς ἀκμές.
Πηλὸς 8, ARSW (α), πορτοκαλέρυθρος (5YR
6/8), πορτοκαλέρυθρο ἐπίχρισμα στὴν ἐσω−
τερικὴ καὶ ἐξωτερικὴ ἐπιφάνεια (2.5 YR 5/4).
δχ: 21.

Κ 1366 (94/Ζ/94) (σχ. 14, πίν. 1)
Τμῆμα χείλους πινακίου 
Χεῖλος σχεδὸν τριγωνικὸ μὲ κυρτὲς ἀκμές.
Πηλὸς 8, ARSW (α), πορτοκαλέρυθρος (2.5YR
5/8), ἐρυθρὸ ἐπίχρισμα (2.5YR 4/6).
δχ: 18. 

Κ 1367 (94/Γ2/2) (σχ. 15, πίν. 1)
Τμῆμα χείλους μικροῦ πινακίου
Χεῖλος σχεδὸν τριγωνικὸ μὲ κυρτὲς ἀκμές.
Πηλὸς 8, ARSW (α), πορτοκαλέρυθρος (5YR
6/6). Ἐπίχρισμα ἀπολεπισμένο (5YR 6/8).
δχ: 20.

β) Κ 1368−Κ 1373: τέλος 7ου αἰ. 

Κ 1368 (94/Ε−Θ/31) (σχ. 16, πίν. 1)
Τμῆμα χείλους πινακίου
Χεῖλος σχεδὸν τριγωνικὸ μὲ κυρτὲς ἀκμές.
Πηλὸς 8, ARSW (α), πορτοκαλέρυθρος (2.5YR
6/8), πορτοκαλέρυθρο ἐπίχρισμα (2.5 YR 5/6).
δχ: 24, μέγ. σωζ. διαστ.: 3.4. 

Κ 1369 (94/Ε1/4) (σχ. 17)
Τμῆμα χείλους πινακίου 
Χεῖλος σχεδὸν τριγωνικὸ μὲ κυρτὲς ἀκμές.
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Πηλὸς 9, ARSW (α) (?), πορτοκαλόχρωμος
(5YR 7/8), ἴχνη πορτοκαλέρυθρου ἐπιχρίσμα−
τος (2.5YR 5/6).
δχ: ca 20, μέγ. σωζ. διαστ.: 2.6. 

Κ 1370 (94/Β/48) (σχ. 18, πίν. 1)
Τμῆμα χείλους πινακίου
Χεῖλος ἔξω νεῦον, σχεδὸν τριγωνικὸ μὲ κυρ−
τὲς ἀκμές.
Πηλὸς 8, ARSW (α), πορτοκαλέρυθρος (2.5YR
6/8), ἐρυθρὸ ἐπίχρισμα (2.5YR 5/8) (γκρίζο
στὴν ἐξωτερικὴ ἐπιφάνεια τοῦ χείλους λόγω
ὑπερόπτησης).
δχ: 18, μέγ. σωζ. διαστ.: 5.

Κ 1371 (94/Ε− Θ/31) (σχ. 19, πίν. 1)
Τμῆμα χείλους μικροῦ πινακίου 
Χεῖλος ἔξω νεῦον, σχεδὸν τριγωνικὸ μὲ κυρ−
τὲς ἀκμές.
Πηλὸς 8, ARSW (α), πορτοκαλέρυθρος (2.5YR
6/8), ἐρυθρὸ ἐπίχρισμα (2.5YR 5/8).
δχ: 19, μέγ. σωζ. διαστ.: 5.2.

Κ 1372 (94/Θ2/1) (σχ. 20, πίν. 1)
Τμῆμα χείλους πινακίου 
Χεῖλος ἔξω νεῦον, σχεδὸν τριγωνικὸ μὲ κυρ−
τὲς ἀκμές.
Πηλὸς 8, ARSW (α) πορτοκαλέρυθρος (5YR
6/8), πορτοκαλέρυθρο ἐπίχρισμα (2.5YR 5/6).
δχ: 18.2. 

Κ 1373 (94/Β5/3) (σχ. 21)
Τμῆμα βάσης πινακίου
Βάση δακτυλιόσχημη, πολὺ χαμηλή.
Πηλὸς 8, ARSW (α), πορτοκαλέρυθρος (2.5YR
6/8), ἐρυθρὸ ἐπίχρισμα (2.5YR 6/8). 
δβ: 7.2, μέγ. σωζ. διαστ.: 3. 

ΤΥΠΟΣ HAYES 104C (μετὰ τὴν πρώτη δεκαετία−
μέσα τοῦ 7ου αι.)

K 1373α (94/ΣΤ2/9) (σχ. 21 α) 
Τμῆμα χείλους πινακίου
Χεῖλος κυλινδρικῆς διατομῆς μὲ βαθιὰ χάρα−
ξη ἐσωτερικά, στὸ σημεῖο ἕνωσής του μὲ τὸ
σῶμα.
Πηλὸς 8, ARSW (α), πορτοκαλέρυθρος (2.5YR
6/8), ἐρυθρὸ ἐπίχρισμα (2.5YR 5/8).
δχ: 28.4, μέγ. σωζ. διαστ.: 4.

ΤΥΠΟΣ HAYES 105

Hayes 105Β (μέσα 7ου αἰ.)

Κ 1374 (93/Β4/15) (σχ. 22, πίν. 1)
Τμῆμα χείλους πινακίου
Χεῖλος κυλινδρικῆς διατομῆς, τοίχωμα λοξό. 
Πηλὸς 9, ARSW (β), πορτοκαλόχρωμος (5YR
6/8), ἐπίχρισμα ἀπολεπισμένο.
μέγ. σωζ. διαστ.: 5.5.

Κ 1375 (94/Α8/3) (σχ. 23, πίν. 1)
Τμῆμα χείλους πινακίου 
Χεῖλος ἐλλειπτικῆς διατομῆς, τοίχωμα λοξό. 
Πηλὸς 8, ARSW (β), πορτοκαλόχρωμος (5YR
6/8), ἴχνη ἐρυθροῦ ἐπιχρίσματος (2.5YR 5/8).
δχ: 36.
Προέρχεται ἀπὸ ἀρχαιολογικὸ περιβάλλον τῆς
μεσοβυζαντινῆς περιόδου.

Κ 1376 (93/Β3/2) (σχ. 24, πίν. 1)
Τμῆμα χείλους πινακίου 
Χεῖλος κυλινδρικῆς διατομῆς,τοίχωμα λοξό.
Πηλὸς 9, ARSW (β), πορτοκαλόχρωμος−ἀνοι−
κτὸς καστανός (5YR 6/6), ἐπίχρισμα ἐρυθρὸ
ἀπολεπισμένο, (2.5YR 5/8).
δχ: 34, μέγ. σωζ. διαστ.: 5.6.

Hayes 105C (β’ μισὸ 7ου/ἀρχὲς 8ου αἰ.)

α) K 1377: τέλος 7ου/ἀρχὲς 8ου αἰ.

Κ 1377 (94/Ζ1/9) (σχ. 25, πίν. 1) 
Τμῆμα χείλους πινακίου
Χεῖλος ἐλλειπτικῆς διατομῆς. Τοίχωμα λοξό.
Πηλὸς 9, ARSW (β) (;), πορτοκαλέρυθρος (5YR
6/8), ἐπίχρισμα στὴν ἐσωτερικὴ καὶ ἐξωτε−
ρικὴ ἐπιφάνεια.
δχ: 21−22, μέγ. σωζ. διαστ.: 2.7.

β) Κ 1378, Κ 1379, Κ 1380: β’ μισὸ 7ου αἰ.

Κ 1378 (94/Θ/5) (σχ. 26, πίν. 1)
Τμῆμα χείλους πινακίου 
Χεῖλος ἁπλό, ἐξωτερικὰ ἀποστρογγυλευμέ−
νο, μὲ ἀβαθὴ χάραξη ἐσωτερικά. 
Πηλὸς 9, ARSW (β), πορτοκαλόχρωμος (5YR
6/8). Ἴχνη ἐρυθροῦ ἐπιχρίσματος στὴν ἐξω−
τερικὴ ἐπιφάνεια τοῦ χείλους (2.5YR 6/8) καὶ
καστανοῦ στὴν ἐξωτερική του ἐπιφάνεια
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λόγω τῶν συνθηκῶν ὄπτησης.
δχ: ca 25. 

Κ 1379 (94/Ε − Θ/21) (σχ. 27, πίν. 2)
Τμῆμα βάσης πινακίου 
Βάση δακτυλιόσχημη σχεδὸν τριγωνικῆς δια−
τομῆς.
Πηλὸς 8, ARSW (α), πορτοκαλέρυθρος (2.5YR
6/8), πορτοκαλόχρωμο ἐπίχρισμα (2.5YR 5/8).
δβ: 18, μέγ. σωζ. διαστ.: 10.5. 

Κ 1380 (94/Θ/8) (σχ. 28)
Τμῆμα βάσης πινακίου 
Βάση δακτυλιόσχημη σχεδὸν τριγωνικῆς δια−
τομῆς. Δύο λεπτὲς περιμετρικὲς ἐγχαράξεις
ἐξωτερικά (σώζεται ἡ μία, διακρίνεται ἡ ἀρχὴ
τῆς δεύτερης).
Πηλὸς 9, ARSW (β), πορτοκαλέρυθρος (2.5YR
5/8), ἡ ἐξωτερικὴ ἐπιφάνεια εἶναι πολὺ
φθαρμένη καὶ ἑπομένως δὲν σώζονται ἴχνη
ἐπιχρίσματος. 
δβ: 20. 

ΤΥΠΟΣ HAYES 109

α) Hayes 109Α: ἀρχὲς 7ου αἰ.

Κ 1381 (94/Ζ/10) (σχ. 29)
Τμῆμα χείλους πινακίου
Χεῖλος ἁπλὸ μὲ ἐσωτερικὴ χάραξη.
Πηλὸς 8, ARSW (α), πορτοκαλέρυθρος (2.5YR
6/8), ἴχνη ἐρυθροῦ ἐπιχρίσματος (10YR 5/8).
Στίλβωση ἐσωτερικά. 
δχ: 26. 

Κ 1382 (94/Ε−Θ/21) (σχ. 30, πίν. 2)
Τμῆμα χείλους πινακίου
Τοίχωμα ἐλαφρῶς κοῖλο, χεῖλος ἁπλὸ μὲ
φαρδιὰ περιμετρικὴ χάραξη ἐσωτερικὰ στὸ
σημεῖο ἕνωσης μὲ τὸ σῶμα. 
Πηλὸς 9, ARSW (β), πορτοκαλόχρωμος (5YR
6/8), ἴχνη ἐρυθροῦ ἐπιχρίσματος, (2.5 YR 5/8).
Ἴχνη στίλβωσης ἐσωτερικά.
δχ: 26, μέγ. σωζ. διαστ.: 3.4. 

β) Ηayes 109Β: τέλη 7ου /ἀρχὲς 8ου αἰ.

Κ 1383 (94/Θ/8) (σχ. 31, πίν. 2)
Τμῆμα χείλους πινακίου 
Τοίχωμα λοξό, χεῖλος ἁπλὸ μὲ λεπτὴ περιμε−
τρικὴ χάραξη ἐσωτερικά.
Πηλὸς 8, ARSW (α), πορτοκαλέρυθρος (2.5YR
5/6).
δχ: 22, μέγ. σωζ. διαστ.: 2.8.

Κ 1384 (94/Θ/8)
Τμῆμα χείλους πινακίου
Τοίχωμα λοξό, χεῖλος ἁπλὸ μὲ λεπτὴ περιμε−
τρικὴ χάραξη ἐσωτερικά.
Πηλὸς 8, ARSW (α), πορτοκαλέρυθρος (2.5YR
5/6). 
δχ: 20, μέγ. σωζ. διαστ.: 2.6.

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΦΟΡΜΕΣ−ΒΑΣΕΙΣ

Κ 1385 (94/ΣΤ2/4) (σχ. 33, πίν. 2)
Τμῆμα χείλους μικροῦ πινακίου 
Τοίχωμα λοξό, χεῖλος ἔξω νεῦον, τριγωνικῆς
διατομῆς.
Πηλὸς 9, ARSW (β), πορτοκαλόχρωμος (5YR
6/8), ἴχνη ἐρυθροῦ ἐπιχρίσματος.
δχ: 22.

Κ 1386 (94/Ε1/5) (σχ. 34)
Τμῆμα χείλους μικροῦ πινακίου
Χεῖλος ἔξω νεῦον.
Πηλὸς 8, ARSW (α), πορτοκαλέρυθρος (2.5YR
6/8), στιλπνὸ πορτοκαλέρυθρο ἐπίχρισμα
(2.5YR, 6/8).
δχ: 16.5, μέγ. σωζ. διαστ.: 3. 

Κ 1387 (94/Η1/24) (σχ. 35)
Τμῆμα πυθμένα πινακίου
Πυθμένας ἐπίπεδος.
Πηλὸς 8, ARSW (α), πορτοκαλέρυθρος−ἀνοι−
κτὸς καστανός (5YR 6/6), στιλπνὸ ἐρυθρὸ ἐπί−
χρισμα ἐσωτερικὰ καὶ ἐξωτερικὰ (10YR 5/8). 
Διακόσμηση μὲ τροχὸ σφραγίδα περιμε−
τρικὰ τοῦ πυθμένα.
μέγ. σωζ. διαστ. 5.5.



Κεραμικὴ μὲ κοκκινωπὸ πηλὸ καὶ ἐπίχρισμα/Late Roman C Ware

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΗΣ ΦΩΚΑΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΣ(;) ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΗΣ Δ. ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ

Κατὰ τὴ διάρκεια τῆς ἀνασκαφῆς βρέθηκαν εἴκοσι ἑπτά (27) παραδείγματα λεπτῆς
κεραμικῆς της κατηγορίας LRC Ware. Πρῶτος ὁ Waagé, στὴ δημοσίευση τοῦ ὑλικοῦ
ἀπὸ τὴν Ἀγορὰ τῶν Ἀθηνῶν καὶ τὴν Ἀντιόχεια ἐπὶ τοῦ Ὀρόντου, ἔδωσε τὴν ὀνο−
μασία Late Roman C Ware σὲ μία ὁμάδα ὑστερορωμαϊκῆς κεραμικῆς μὲ προέλευση
τὴν ἀνατολικὴ Μεσογειο141. Στὴ συνέχεια ὁ Hayes τὸ 1972 χρησιμοποίησε τὸν ἴδιο
ὅρο γιὰ νὰ προσδιορίσει τὴν κατηγορία τῆς λεπτῆς κεραμικῆς μὲ πιθανὸ τόπο
παραγωγῆς τὴ Μικρὰ Ἀσία142. Ἡ δημοσίευση τὸ 1969 ἑνὸς κέντρου παραγωγῆς
αὐτῆς τῆς κατηγορίας κεραμικῆς στὴ Φώκαια143 ἐπέτρεψε στοὺς ἐρευνητὲς νὰ ὑπο−
στηρίξουν ὅτι ἐκεῖ ὑπῆρχε τὸ κέντρο παραγωγῆς τῶν πινακίων LRC. Ἔτσι ὁ Hayes
τὸ 1980 μίλησε γιά «Phocean Red Slip Ware»144, ὁρολογία ποὺ ἀπὸ τότε ἐπανα−
λαμβάνεται σταθερὰ σὲ ὅλες τὶς δημοσιεύσεις145.

Τὰ χρόνια, ὅμως, ποὺ ἀκολούθησαν ἡ εἰκόνα αὐτὴ ἔχει διαφοροποιηθεῖ. Οἱ
συνεχιζόμενες ἔρευνες σὲ περιοχὲς τῶν παραλίων της Μικρᾶς Ἀσίας, καὶ κυρίως
οἱ ἀρχαιομετρικὲς μελέτες, ἔχουν ἐντοπίσει παραγωγὲς καὶ ἀπὸ ἄλλες περιοχὲς
ὅπως τὸ Γρύνιον καὶ τελευταῖα ἡ Ἔφεσος146, θεωρήθηκε δέ, ὅτι τὸ κέντρο παρα−
γωγῆς στὴ Φώκαια ἦταν ἐκεῖνο ἀπ’ ὅπου κυρίως ἐξάγονταν τὰ πινάκια LRC, ἐνῶ
ἡ παραγωγὴ τῶν ἄλλων περιοχῶν προοριζόταν γιὰ τὶς τοπικὲς ἀγορές. Στὸ
σημεῖο αὐτὸ εἶναι ἐνδιαφέρον νὰ τονιστεῖ ὅτι ἀρχαιομετρικὲς ἔρευνες σὲ ὑλικὸ
ἀπὸ τὴν Ἐλεύθερνα τῆς Κρήτης ἔδειξαν, ὅτι αὐτὸ ἀκριβῶς τὸ ὑλικὸ ποὺ θεωρεῖτο
τοπική, κρητικὴ ἀπομίμηση, εἶναι προϊὸν κάποιου κέντρου στὴ Μικρὰ Ἀσία δια−
φορετικοῦ ἀπὸ ἐκεῖνο τῶν Phocean Red Slip Ware147. Τὸ σημαντικὸ αὐτὸ ἀποτέ−
λεσμα μᾶς ἐπιτρέπει νὰ μιλᾶμε γιὰ ἐξαγωγὲς πινακίων LRC καὶ ἀπὸ ἄλλα κέντρα
παραγωγῆς ἐκτὸς ἐκείνου τῆς Φώκαιας. Ὁ Hayes θεωρεῖ πιθανό, τοπικὲς ἀπομι−
μήσεις ἀκόμη καὶ μακρινῶν περιοχῶν, ὅπως ἡ περιοχὴ τῆς Παλαιστίνης, νὰ ἔχουν
ἐξαχθεῖ σὲ περιοχὲς τοῦ αἰγαιακοῦ χώρου148. Γιὰ νὰ ἔχουμε πλήρη εἰκόνα, θὰ πρέ−
πει νὰ λάβουμε ὑπόψη μας καὶ τὸ γεγονὸς ὅτι σὲ πολλὲς περιοχὲς τοῦ ἑλ λαδικοῦ

141. Waagé 1933, 279−328. Waagé 1948.
142. Hayes 1972, 323−370.
143. Langlotz 1969, εἰκ. 4−6.
144. Hayes 1980, 525.
145. Βλ. καὶ τὴ δημοσίευση τοῦ Martin γιὰ τὴ

διάδοση τῆς λεπτῆς κεραμικῆς ἀπὸ τὴ Φώκαια
στὴν Ἰταλία: Martin 1998, 109−122.

146. Mayet, Picon 1986, 129−142. Empereur, Pi−
con 1986, 143−146. Martin 1998, 109. Schneider

2000, 533. Ladstätter, Sauer 2005, 143−186.
147. Vogt 2000, 56. Aloupi et al. 2000, 209−219.

Ἀπομιμήσεις τῆς κεραμικῆς LRC μικρασιατικῆς
προέλευσης, ὅπως τὰ παραδείγματα ἀπὸ τὴν
Ἐλεύθερνα, ἔχουν ἐντοπιστεῖ καὶ στὴν Ἴτανο, βλ.
Ξανθοπούλου 2004, 1016.

148. Hayes προφορικὴ ἐνημέρωση, Φεβρου−
άριος 2009.
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χώρου οἱ ἐρευνητὲς ἔχουν ἐντοπίσει διαφορετικὲς ποιότητες πηλοῦ σὲ πινάκια
LRC καὶ ὁρισμένοι μίλησαν γιὰ τοπικὲς ἀπομιμήσεις τῶν φωκαιακῶν ἀγγείων149.

Τὰ δεδομένα αὐτὰ σχεδὸν μᾶς ὑποχρεώνουν νὰ χρησιμοποιήσουμε τὸν ὅρο
LRC Ware καὶ ὄχι τὸ Phocean Red Slip Ware γιὰ νὰ προσδιορίσουμε τὸ σύνολο
τοῦ ὑλικοῦ ἀπὸ τὸν Ἅγιο Γεώργιο στὸ Βουνό. Ἡ μακροσκοπικὴ μελέτη μᾶς ἐπέ−
τρεψε νὰ διαχωρίσουμε δύο ὁμάδες πηλοῦ (11α καὶ 11β) ἐκ τῶν ὁποίων ἡ πρώτη
(11α) ἔχει μεγαλύτερες πιθανότητες νὰ ἀνήκει στὴν παραγωγὴ τῆς Φώκαιας, ἑπο−
μένως τὰ ἐντάσσουμε στὴν κατηγορία Phocean Red Slip Ware. Τὰ παραδείγματα
ποὺ ἐντάσσονται στὴ δεύτερη ὁμάδα (11β), ποὺ εἶναι πολυπληθέστερη, εἶναι
πιθανὸν προϊόντα κάποιου ἄλλου κέντρου, ἴσως ἀπὸ περιοχὴ τῶν μικρασιατικῶν
παραλίων. 

Τὰ ὄστρακα LRC Ware, ποὺ βρέθηκαν στὸν Ἅγιο Γεώργιο στὸ Βουνό, ἀνήκουν
ἀποκλειστικὰ σὲ πινάκια τοῦ τύπου Η 3 καὶ Η 10 καὶ ἀποτελοῦν τὸ 43.7% τοῦ
συνόλου τῆς λεπτῆς κεραμικῆς μὲ κοκκινωπὸ πηλὸ καὶ ἐπίχρισμα (28/64). 

ΤΥΠΟΣ ΗAYES 3 (3F, 3G, 3H) 

Τὰ πινάκια τοῦ τύπου Η 3150, ποὺ ἔχουν ἐντοπιστεῖ, ἀνήκουν ἀποκλειστικὰ στὶς
παραλλαγὲς 3F (Κ 1389, Κ 1390, Κ 1391, Κ 1392, Κ 1393)151, 3G (Κ 1394)152 καὶ 3H (ἢ
3H/3G) (Κ 1397)153 μὲ τὴν παραλλαγὴ 3F νὰ ἔχει περισσότερα παραδείγματα.
Κανένα ἀπὸ τὰ ὄστρακα χείλους δὲν φέρει διακόσμηση μὲ τροχὸ σφραγίδα, ἐνῶ
δὲν σώζεται καὶ κανένας πυθμένας πινακίου ποὺ θὰ μποροῦσε νὰ ἔχει ἐμπίεστη
διακόσμηση. Δύο ἀπὸ τὰ ὄστρακα (Κ 1389, Κ 1390) ἀνήκουν σὲ μικρῶν διαστάσεων
πινάκια τῆς παραλλαγῆς 3F154. 

Καὶ οἱ τρεῖς παραλλαγὲς ἀνήκουν σὲ ρηχὰ ἢ λίγο βαθύτερα πινάκια μὲ ὄρθιο
χεῖλος, τοῦ ὁποίου ἡ ἐξωτερικὴ ἐπιφάνεια εἶναι λιγότερο ἢ περισσότερο κοίλη,
ἐνῶ στὸ κάτω ἐξωτερικὸ τμῆμα σχηματίζεται ἀκμή.

Σύμφωνα μὲ τὸν Hayes αὐτὲς οἱ παραλλαγὲς τοῦ τύπου 3 (3F, 3G, 3H) παρά−
γονται καὶ ἐξελίσσονται μέσα στὸν 6ο αἰώνα. Στὸ δεύτερο τέταρτο τοῦ 6ου αἰώνα
χρονολογοῦνται οἱ παραλλαγὲς 3F, 3G, ἐνῶ χωριστὴ ἐξέλιξη μέσα στὸν 6ο φαίνεται
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149. Hayes 2001, 435,438.
150. Hayes 1972, 329−338.
151. Ἀντίστοιχα σχήματα χείλους μὲ ὁρισμέ−

να παραδείγματα ἀπὸ τὸν Ἅγιο Γεώργιο ἔχουν
δημοσιευτεῖ στὴν Ἔφεσο βλ. Ladstätter, Sauer
2005, πίν. 2. 27, πίν. 3. 40 γιὰ τὸ Κ 1391, Ladstätter,
Sauer, 2005, πίν. 3. 39 γιὰ τὸ Κ 1392 καὶ Ladstätter,
Sauer 2005, πίν. 4. 45 γιὰ τὸ Κ 1393.

152. Γιὰ πινάκια μὲ χεῖλος ἀνάλογο μὲ τὸ Κ

1394 ἀπὸ τὴ Γόρτυνα βλ. Rizzo 2000, πίν. XIII, f: 3
G.

153. Γιὰ πινάκια μὲ χεῖλος ἀνάλογο μὲ τὸ Κ
1397 ἀπὸ τὴν Ἔφεσο βλ. Ladstätter, Sauer 2005,
πίν. 2. 26 (τύπος 3 E/F) καὶ πίν. 5. 58 (τύπος 3 G). 

154. Γιὰ μικρὰ πινάκια τοῦ τύπου 3 F βλ.
Γόρτυνα: Rizzo 2000, πίν. XIII a, c. Ἐπίσης Ἔφε−
σος: Ladstätter, Sauer 2005, 150, πίν. 5.63−69
(kleine Formvarianten).



νὰ ἔχει ἡ παραλλαγὴ 3H, ἡ ὁποία ἐμφανίζεται σὲ στρώματα τῶν μέσων τοῦ 6ου
αἰώνα155. Στὸ Saraçhane πινάκια 3G ἔχουν βρεθεῖ σὲ στρῶμα τοῦ τέλους τοῦ 6ου
αἰώνα156. Ὁ τύπος αὐτὸς ἀνευρίσκεται συχνὰ σὲ θέσεις τοῦ αἰγαιακοῦ χώρου,
ἂν καὶ σὲ ὁρισμένες περιπτώσεις τὰ ὄστρακα θὰ μποροῦσαν νὰ χαρακτηριστοῦν
ὡς ὑπολειμματικὰ καὶ τοῦτο γιατὶ προέρχονται ἀπὸ μὴ σαφῶς χρονολογημένα
στρώματα: ἐνδεικτικὰ ἀναφέρουμε τὴν ὕπαρξη τοῦ τύπου Ηayes 3 στὴ Σάμο157,
τὴ Χίο ( Ἐμποριό)158, τὴ Θάσο159, τὴν Κόρινθο160, τὴν Ἐλεύθερνα161, τὴ Γόρτυνα, τὴν
Κνωσὸ καὶ τὴν Ἴτανο στὴν Κρήτη162. Στὴν Ἰταλία τὰ πινάκια 3F καὶ 3Η ἐμφανίζονται
σὲ στρώματα τοῦ πρώτου μισοῦ ἢ τῶν μέσων τοῦ 6ου αἰώνα163, ἐνῶ σύμφωνα
μὲ τὸν Reynolds τὸ πινάκιο 3F, «ἡ τυπικὴ παραλλαγὴ τοῦ 6ου αἰώνα», εἶναι συχνὴ
στὴν Benalua καί, παράλληλα μὲ τὴν 3Η, στὴ Βρετανία164. 

Ἀνασκαφικὰ δεδομένα: Τὰ ὄστρακα ποὺ ἀνήκουν στὶς παραλλαγὲς 3F, 3G, 3Η
τοῦ τύπου Ηayes 3 ἀποτελοῦν τὸ 39.2% (11/28) τοῦ συνόλου τῆς κεραμικῆς LRCW. 

Στὸν Ἅγιο Γεώργιο δὲν ἐντοπίστηκαν ἀνασκαφικὰ στρώματα μὲ ὁμοιογενεῖς
ὁμάδες τοῦ 6ου αἰώνα. Τὰ παραδείγματα τοῦ τύπου Hayes 3 (3F, 3G, 3Η) βρέθηκαν
σὲ ὁμάδες μαζὶ μὲ κεραμικὴ τοῦ 7ου αἰώνα καὶ γιὰ τὸν λόγο αὐτὸ χαρακτηρί −
ζονται ὡς ὑπολειμματικά. Οἱ ἐνδείξεις γιὰ ὕπαρξη δραστηριότητας στὴ συγκεκρι−
μένη θέση κατὰ τὴ διάρκεια τοῦ 6ου αἰώνα, καὶ συγκεκριμένα ἀπὸ τὴ δεύτερη
δεκαετία του, δὲν περιορίζονται μόνο στὴν εὕρεση αὐτῆς τῆς κεραμικῆς· ἐνισχύον −
ται καὶ ἀπὸ τὸν ἐντοπισμὸ νομισμάτων τοῦ 6ου αἰώνα. Ἐκτὸς ἀπὸ τὶς τέσσερις
φθαρμένες, μικρὲς χάλκινες ὑποδιαιρέσεις, ποὺ γενικὰ χρονολογοῦνται στὸν 5ο/6ο
αἰώνα (Ν7, Ν8, Ν9, Ν10), τρία ἀπὸ τὰ νομίσματα τῆς ἀνασκαφῆς ἀνήκουν σὲ αὐτὴν
τὴν περίοδο: ἀπὸ περισυλλογὴ προέρχονται ἕνα πεντανούμμιο Ἰουστίνου Α’ (518−
527) (Ν11) καὶ ἕνα δεκανούμμιο Μαυρικίου (582−602) (Ν12), ἐνῶ στὸν Κάνναβο 4
(Τομέα Α4) ( Ἄνδηρο 2) βρέθηκε ἕνα φθαρμένο εἰκοσανούμμιο τοῦ 6ου αἰώνα (Ν13).

155. Hayes 1972, 338. Hayes 2008, 86, ὅπου οἱ
παραλλαγὲς 3F καὶ 3G χρονολογοῦνται στὰ μέ−
σα τοῦ 6ου αἰώνα. Στὴν Ἔφεσο οἱ παραλλαγὲς
3F−3H χρονολογοῦνται στὸν προχωρημένο 6ο
αἰ. βλ. Ladstätter, Sauer 2005, 149−151. 

156. Hayes 1992, εἰκ. 37, 27.2.
157. Σάμος: Isler 1969, 202−230.
158. Στὸ Ἐμποριὸ τῆς Χίου ἔχουν βρεθεῖ

πολλὰ παραδείγματα τῶν παραλλαγῶν τοῦ
τύπου Η 3 καὶ χρονολογοῦνται ἀπὸ τὶς ἀρχὲς
μέχρι τὰ τέλη τοῦ 6ου αἰώνα βλ. Boardman 1989,
90−92, εἰκ. 27−28, ἀρ. 21−73.

159. Θάσος: Abadie− Reynal, Sodini 1992, 19−
23, εἰκ. 3−7.

160. Κόρινθος: Slane, Sanders 2005, 259, εἰκ. 5.
2−10, 2−11.

161. Στὴν Ἐλεύθερνα τὰ παραδείγματα τοῦ
τύπου 3 ἔχουν βρεθεῖ σὲ στρώματα τῶν ἀρχῶν
ἢ τῶν μέσων τοῦ 7ου αἰώνα βλ. Vogt 2000, 57−
60, εἰκ. 4−9. Yangaki 2005, 116−118. Θεωροῦμε
ἑπομένως ὅτι θὰ πρέπει νὰ χαρακτηριστοῦν
ὡς ὑπολειμματικά. 

162. Rizzo 2000, πίν. XIII, a, c, f. Hayes 2001,
438−439, fig. 4, «Tomb 244», A 16. 17. 18, c. 525−50.
Ξανθοπούλου 2004, 1016, πίν. 4.

163. Martin 1998, 116, ὅπου καὶ ἡ διάδοση τῆς
κεραμικῆς Phocean Red Slip στὴν Ἰταλία.

164. Reynolds 1995, 35.
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ΤΥΠΟΣ ΗAYES 3/10

Ἀρκετὰ ἀπὸ τὰ πινάκια παρουσιάζουν στὴ διαμόρφωση τοῦ χείλους στοιχεῖα
τῶν τελευταίων παραλλαγῶν τοῦ τύπου Η 3 καὶ τῶν πρώιμων παραλλαγῶν τοῦ
τύπου Η 10 (Κ 1395, Κ 1396, Κ 1398, Κ 1404). Ἡ ἄποψη ὅτι ὁ τύπος Η 10 εἶναι
οὐσιαστικὰ ἡ ἐξέλιξη τοῦ τύπου Η 3 εἶναι ἤδη διατυπωμένη165, ἐνῶ ὅλο καὶ πιὸ
συχνὰ ἀναγνωρίζονται παραλλαγὲς ποὺ ἀνήκουν σὲ αὐτὸν τὸν μεταβατικὸ τύπο,
ποὺ ὀνομάζεται 3/10. Τὸ χεῖλος εἶναι πιὸ παχύ, τὸ ὕψος του ἔχει μειωθεῖ, ἐνῶ,
στὸ σημεῖο ποὺ αὐτὸ ἑνώνεται μὲ τὰ τοιχώματα ἐξωτερικά, σχηματίζεται μικρὴ
ἀκμή. Τὰ πινάκια αὐτοῦ τοῦ τύπου χρονολογοῦνται ἀπὸ τοὺς ἀνασκαφεῖς τῆς
Ἐφέσου στὸ δεύτερο μισὸ τοῦ 6ου αἰώνα166.

Ἀνασκαφικὰ δεδομένα: Τὰ παραδείγματα τοῦ τύπου 3/10 (Κ 1395, Κ 1396, 
Κ 1398, Κ 1404) ἀποτελοῦν τὸ 17.8% (5/28) τῆς κεραμικῆς καὶ προέρχονται ἀπὸ
ὁμάδες ποὺ ἔδωσαν κεραμικὴ τοῦ τέλους τοῦ 6ου καὶ τῶν ἀρχῶν τοῦ 7ου αἰώνα:
Ἄνδηρο 4: νότιο τμῆμα τῆς Νότιας Τομῆς (Τομέας Ζ), Ἄνδηρο 5: Τομὴ 4 (Τομέας Ε−
Θ), Ἄνδηρο 7: Κάνναβος 3 (Τομέας Β3).

ΤΥΠΟΣ ΗAYES 10 (10A, 10B, 10C)

Εἶναι ὁ τύπος, ὁ ὁποῖος σηματοδοτεῖ τὸ τέλος τῆς παραγωγῆς τῆς κεραμικῆς αὐτῆς
τῆς κατηγορίας (LRCW)167. Ἐνῶ οἱ πρώιμες παραλλαγὲς παρουσιάζουν ἕνα σχεδὸν
τετράγωνης διατoμῆς χεῖλος μὲ τὴ χαρακτηριστικὴ ἀκμὴ στὸ σημεῖο μετάβασης
πρὸς τὰ τοιχώματα (Η 10Α, πρώιμα παραδείγματα: Κ 1399, Κ 1400, Η 10Α: Κ 1401,
Κ 1402, Κ 1403, Κ 1404), ἡ παραλλαγὴ 10C ἔχει λεπτότερο, πεπλατυσμένο χεῖλος
μὲ ἀκμὴ στὸ κάτω τμῆμα του (Η 10Β/C: Κ 1405, H 10C: Κ 1406, Κ 1407, Κ 1408, 
Κ 1409, Κ 1410). Στὰ τελευταῖα δὲ παραδείγματα τὸ χεῖλος εἶναι ἀκόμη πιὸ λεπτὸ
καὶ ἡ ἀκμὴ στὸ κάτω τμῆμα τείνει νὰ ἀπουσιάζει. 

Οἱ πρῶτες ἀπὸ τὶς τρεῖς παραλλαγές (10Α, 10Β) εἶναι παροῦσες στὰ στρώματα
τοῦ τέλους τοῦ 6ου καὶ τῶν ἀρχῶν τοῦ 7ου αἰώνα, ὅπως στὸ Saraçhane, τὴν
Κόρινθο, τὴν Γόρτυνα καὶ τὴν Ἐλεύθερνα, ἐνῶ μέσα στὸν 7ο αἰώνα, χρονολογεῖται
ἡ παραλλαγὴ 10C, ἡ ὁποία ἀνευρίσκεται στὴν Ἔφεσο, τὴν Κόρινθο, τὴ Γόρτυνα,
τὴν Ἐλεύθερνα, τὴν Κνωσό, τὴν Ἴτανο καὶ τὸ Ἐμποριὸ τῆς Χίου168. Ἐξάλλου,
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165. Hayes 1972, 343. Ladstätter, Sauer 2005,
151.

166. Ladstätter, Sauer 2005, 150.
167. Hayes 1972, 343−346.
168. Hayes 1972, 346. Landstätter, Sauer 2005,

149−151, πίν. 7. 93−94. Hayes 1992, 100, Deposit 27,
late 6th c., εἰκ. 27.5 (H. 10A). Στὴν Κόρινθο ἡ πα−
ραλλαγὴ 10Α εἶναι παρούσα σὲ ἀνασκαφικὰ

στρώματα τοῦ τέλους τοῦ 6ου αἰώνα, ἐνῶ πα−
ραδείγματα 10C ἔχουν βρεθεῖ σὲ στρῶμα κατα−
στροφῆς χρονολογούμενο ἀπὸ νόμισμα Φωκᾶ
μέσα στὸν 7ο αἰ. βλ. Slane, Sanders 2005, 266, εἰκ.
8. 3−14, 3−15 καὶ 273· βλ. ἐπίσης: Williams, Zervos
1983, 29−32. Ἔφεσος: Ladstätter, Sauer 2005, πίν. 7.
93−94. Γόρτυνα: Rizzo 2000, πίν. XV, f. Κνωσός:
Hayes 2001, 443, εἰκ. 6, B 1 ἀπὸ ἀποθέτη τοῦ



παραδείγματα τοῦ Τύπου Η 10A ἔχουν βρεθεῖ στὴ Μασσαλία, τὴν Benalua καὶ
τὴν Καρθαγένη, ἐνῶ ὁ Τύπος Η 10C ἐντοπίστηκε στὴ Βρετανία καὶ τὴν Μασσαλία
(7ος αἰώνας)169. 

Τὰ τελευταῖα παραδείγματα τῆς παραλλαγῆς 10C συνεχίζουν νὰ ἀνευρίσκονται
σὲ ἀνασκαφικὰ στρώματα καὶ μετὰ τὰ μέσα τοῦ 7ου αἰώνα καὶ σὲ ὁρισμένες
περιπτώσεις μέχρι τὸ τέλος του, ὅπως τὰ παραδείγματα ἀπὸ τὸν ἀποθέτη 30
(Deposit 30) τοῦ Saraçhane170, ὁρισμένα παραδείγματα ἀπὸ τὴν Ρώμη (Crypta
Balbi)171, τὸ πινάκιο 10C, ποὺ βρέθηκε στὸ ναυάγιο τοῦ Yassi Ada172, χρονολο −
γούμενο στὰ μέσα ἢ ἀκόμη καὶ στὸ β΄ μισὸ τοῦ 7ου αἰώνα (ὁ φόλλις Ἡρακλείου
[625] ἀποτελεῖ terminus post quem)173, τὰ τελευταῖα παραδείγματα 10C ποὺ
προέρχονται ἀπὸ τὸ στρῶμα καταστροφῆς τῆς Περιόδου Ι (β΄ μισὸ τοῦ 7ου αἰ.)
στὸ Ἐμποριὸ τῆς Χίου ἢ χρονολογοῦνται μετὰ τὰ μέσα τοῦ 7ου αἰώνα στὴν
Ἐλεύθερνα174, καί, τέλος, τὰ πινάκια 10C, ποὺ βρέθηκαν σὲ ὁμοιογενεῖς ὁμάδες τοῦ
τέλους τοῦ 7ου αἰώνα στὴ νησίδα Ψείρα (ΒΑ Κρήτη)175.

Ἡ τελευταία παραλλαγή (10C), εἶναι αὐτὴ ποὺ βρίσκεται στὰ περισσότερα
ἀνασκαφικὰ σύνολα τῶν αἰγαιακῶν περιοχῶν τοῦ τέλους τοῦ 7ου καὶ τῶν
πρώτων χρόνων τοῦ 8ου αἰώνα, σηματοδοτεῖ δὲ τὸ τέλος τῆς συγκεκριμένης
παραγωγῆς τῶν ἐργαστηρίων στὴ Φώκαια τῆς Μικρᾶς Ἀσίας. 

Ἡ εὕρεση αὐτῶν τῶν κεραμικῶν στὰ ἴδια ἀνασκαφικὰ σύνολα μὲ τὰ πινάκια
ἀπὸ τὴ Β. Ἀφρικὴ (Τύποι 99, 104, 105, 109) καὶ μὲ ἀμφορεῖς τοῦ βυζαντινοῦ
σφαιρικοῦ τύπου [ Ἄνδηρο 5/Τομὴ 1 (Τομέας ΣΤ), Τομὴ 3 (Τομέας Ε) καὶ Τομὴ 4
(Τομέας Ε−Θ), Τομὴ Ἀνδήρου 4 (Τομέας Ζ), Ἄνδηρα 7−8/Κάνναβοι Β1−5], μᾶς
ἐπιτρέπουν νὰ μιλήσουμε γιὰ ὁμοιογενὴ σύνολα καὶ νὰ παρουσιάσουμε τὰ
κεραμικὰ ποὺ χρησιμοποιοῦσαν στὴ συγκεκριμένη θέση γιὰ μία περίοδο γιὰ τὴν
ὁποία οἱ γνώσεις μας ἐμπλουτίζονται τὰ τελευταῖα κυρίως χρόνια. 

Ἀνασκαφικὰ δεδομένα: Τὰ ὄστρακα ποὺ ἀνήκουν σὲ ὅλες τὶς παραλλαγὲς τοῦ
τύπου Η 10 ἔχουν μεγάλο ποσοστὸ καὶ ἀποτελοῦν τὸ 42.8% τῶν ὀστράκων τῆς
κεραμικῆς LRCW (12/28), μὲ τὴν ὀψιμότερη παραλλαγὴ νὰ εἶναι πολυαριθμότερη

7ου αἰ. Ἐλεύθερνα: Vogt 2000, 61−64. Yangaki
2005, 118−119, εἰκ. 11, e, f, εἰκ. 12, c, e, ἀπὸ στρώμα−
τα τοῦ β’ μισοῦ τοῦ 7ου αἰ. Ἴτανος: Ξανθοπού−
λου 2004, 1016, πίν. 5, 6−11, ἀπὸ στρῶμα τοῦ 7ου
αἰ. Στὸ Ἐμποριὸ τὰ παραδείγματα 10Α χρονο−
λογοῦνται στὰ τέλη τοῦ 6ου αἰ., ἐνῶ οἱ πρώιμες
παραλλαγὲς τοῦ τύπου Η 10C προέρχον ται
ἀπὸ στρώματα τοῦ α΄ μισοῦ τοῦ 7ου αἰ.:
Boardman 1989, 92−95, εἰκ. 28−29.

169. Reynolds 1995, 35.
170. Hayes 1992, 100−101, εἰκ. 41.62−64, Deposit

30, 655−670.
171. Hayes 2008, 86, ὅπου βέβαια ὁ Hayes

σημειώνει ὅτι τὰ συγκεκριμένα εὑρήματα θὰ
πρέπει νὰ ἐξετάζονται μὲ προσοχή.

172. Bass 1982, 167, εἰκ. 8−9, P 9, P 10. 
173. LRFW Working Group 2011β, 22.
174. Boardman 1989, 92−95, εἰκ. 28−29, ἀρ. 88−

111. Yangaki 2005, 118−119, εἰκ. 11, e, f, εἰκ. 12, c, e.
175. Poulou−Papadimitriou 1995, 1121, εἰκ. 1.

Πούλου−Παπαδημητρίου 2001, 235, εἰκ. 2.
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ΤΥΠΟΣ HAYES 3. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΦΩΚΑΙΑΣ

(ΠΙΝΑΚΙΑ ΜΙΚΡΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ)

Hayes 3F (Κ 1389, Κ 1390): 6ος αἰώνας (βρέ−
θηκαν σὲ ἀρχαιολογικὸ περιβάλλον τοῦ
7ου αἰώνα)

Κ 1389 (93/Β3/2) (σχ. 37)
Τμῆμα χείλους πινακίου 
Χεῖλος ὄρθιο, κοῖλο ἐσωτερικὰ μὲ ἔντονη
ἀκμὴ ἐξωτερικά. 
Πηλὸς 11α, ἀνοικτὸς ἐρυθρὸς−πορτοκαλέ−
ρυθρος (2.5YR 6/8). Ἴχνη ἐρυθροῦ ἐπιχρί−
σματος στὴν ἐσωτερικὴ καὶ ἐξωτερικὴ ἐπι−
φάνεια (2.5YR 5/8).
δχ: 15.6, μέγ. σωζ. διαστ: 3.2.

Κ 1390 (94/Ε1/4) (σχ. 38)
Τμῆμα χείλους πινακίου
Χεῖλος κοῖλο ἐσωτερικὰ μὲ ἔντονη ἀκμὴ
ἐξωτερικά.
Πηλὸς 11α, ἀνοικτὸς ἐρυθρὸς−πορτοκαλέ−
ρυθρος (2.5YR 6/8). Ἴχνη ἐρυθροῦ ἐπιχρί−
σματος στὴν ἐσωτερικὴ καὶ ἐξωτερικὴ ἐπι−
φάνεια, 2.5YR 6/8.
δχ: 16.6, μέγ. σωζ. διαστ.: 3. 

ΤΥΠΟΣ HAYES 3. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΠΟ ΠΕΡΙΟ −
ΧΗ ΤΗΣ ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ (;)

Hayes 3F (Κ 1391, Κ 1392, Κ 1393): 6ος αἰώνας

(βρέθηκαν σὲ ἀρχαιολογικὸ περιβάλλον τοῦ
7ου αἰώνα)

Κ 1391 (94/Ε1/10) (σχ. 39, πίν. 2)
Τμῆμα χείλους πινακίου
Χεῖλος τριγωνικῆς διατομῆς, κοῖλο ἐσωτε−
ρικά. 
Πηλὸς 11β, πορτοκαλέρυθρος (2.5YR 6/6),
ἴχνη ἐρυθροῦ ἐπιχρίσματος.
δχ: 27.5, μέγ. σωζ. διαστ.: 4.5. 

Κ 1392 (93/Β5/3) (σχ. 40, πίν. 2)
Τμῆμα χείλους πινακίου
Χεῖλος τριγωνικῆς διατομῆς, κοῖλο ἐσωτερικά.
Πηλὸς 11β, ἀνοικτὸς καστανὸς−πορτοκαλέ−
ρυθρος (5YR 6/8), ἐπίχρισμα ἐρυθρωπό,
ἀπολεπισμένο, (2.5YR 6/6).
δχ: 30.

Κ 1393 (94/Β/48) (σχ. 41, πίν. 2)
Τμῆμα χείλους πινακίου
Χεῖλος τριγωνικῆς διατομῆς, κοῖλο ἐσωτε−
ρικὰ μὲ ἀκμή. 
Πηλὸς 11β, πορτοκαλέρυθρος (2.5 YR 6/8).
Ἴχνη ἐρυθροῦ ἐπιχρίσματος, (2.5YR 5/8).
δχ: 24, μέγ. σωζ. διαστ.: 4.7. 

Hayes 3G (Κ 1394), 3H ἢ 3H/3G (Κ 1397): 6ος
αἰώνας (βρέθηκαν σὲ ἀρχαιολογικὸ περι−
βάλλον τοῦ 7ου αἰώνα) 

μὲ ἕνα ποσοστὸ 25% (7/28). Ὁρισμένα ἀπὸ τὰ παραδείγματα 10Α καὶ 10Β (Κ 1399,
Κ 1400, ποὺ βρέθηκαν τὸν Ἅγιο Γεώργιο στὸ Βουνὸ προέρχονται ἀπὸ ὁμοιογενεῖς
ὁμάδες τοῦ πρώτου μισοῦ τοῦ 7ου αἰώνα [ Ἄνδηρο 5, Τομὴ 1 (Τομέας ΣΤ) καὶ
Ἄνδηρο 3, Νότια Τομὴ (Τομέας Η)], χρονολογούμενες ἀπὸ δύο φόλλεις Ἡρακλείου:
Ν5 (94/ΣΤ2/11), χρονολογία κοπῆς: 615/16 καὶ Ν10 (94/Η/28) χρονολογία κοπῆς:
615/16). Τὰ παραδείγματα τῆς τελευταίας παραλλαγῆς 10C προέρχονται ἀπὸ
ὁμοιογενεῖς ὁμάδες τῶν μέσων τοῦ 7ου αἰώνα, οἱ ὁποῖες ἐντοπίστηκαν στὰ
Ἄνδηρα 4 καὶ 5 [Τομὴ 3 (Τομέας Ε), Τομὴ 4 (Τομέας Ε−Θ), νότιο τμῆμα τῆς Νότιας
Τομῆς (Τομέας Ζ)], ἐνῶ τὸ Κ 1410, τὸ ὁποῖο προέρχεται ἀπὸ τὸ Ἄδηρο 7, Κάνναβος
3 (Τομέας Β3) ἔχει βρεθεῖ σὲ στρῶμα μαζὶ μὲ φόλλι τοῦ Κώνσταντος Β΄
(χρονολογία κοπῆς 643−44), μποροῦμε νὰ τὸ χρονολογήσουμε μετὰ τὰ μέσα τοῦ
7ου αἰώνα. 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ



176. Ἀρκετὰ ἀπὸ τὰ πινάκια παρουσιάζουν
στὴ διαμόρφωση τοῦ χείλους στοιχεῖα τῶν τε−
λευταίων παραλλαγῶν τοῦ τύπου Η 3 καὶ τῶν
πρώιμων παραλλαγῶν τοῦ τύπου Η 10. 

177. Τὸ πινάκιο Κ 1404 παρουσιάζει κοινὰ
χαρακτηριστικὰ μὲ τὰ πινάκια τοῦ τύπου 3/10
καὶ μποροῦμε νὰ θεωρήσουμε ὅτι βρίσκεται με−
ταξὺ τῶν δύο τύπων, 3/10 καὶ 10Α. 
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Hayes 3/10176 ( (Κ 1395, Κ 1396, Κ 1398): τέλη
6ου/ἀρχὲς 7ου αἰώνα

Κ 1394 (94/Θ/Λωρ. 6/11) (σχ. 42, πίν. 2)
Τμῆμα χείλους πινακίου
Χεῖλος τριγωνικῆς διατομῆς ἐξωτερικά, κοῖ −
λο ἐσωτερικά.
Πηλὸς 11β, πορτοκαλέρυθρος (2.5YR 6/6).
Ἐπίχρισμα ἐρυθρωπό (2.5YR 5/6), γκρίζο
στὸ χεῖλος λόγω συνθηκῶν ὄπτησης.
δχ: 28.5, μέγ. σωζ. διαστ.: 3.5. 

Κ 1395 (94/Ζ/6) (σχ. 43, πίν. 2)
Τμῆμα χείλους πινακίου
Χεῖλος τριγωνικῆς διατομῆς, κοῖλο ἐσωτερικά.
Πηλὸς 11β, πορτοκαλέρυθρος (2.5YR 6/6). Τὸ
ἐπίχρισμα καὶ τὸ σῶμα κατὰ τόπους εἶναι
γκρίζο λόγω συνθηκῶν ὄπτησης.
δχ: 30, μέγ. σωζ. διαστ.: 4.3. 

Κ 1396 (93/Β3/3α) (σχ. 44, πίν. 2)
Τμῆμα χείλους πινακίου
Χεῖλος τριγωνικῆς διατομῆς. Ἀκμὴ στὴν ἐσω −
τερικὴ ἐπιφάνεια τοῦ χείλους. 
Πηλὸς 11β, πορτοκαλέρυθρος (2.5YR 6/8).
Ἐπίχρισμα κοκκινωπό, γκρίζο στὴν ἐξωτε−
ρικὴ ἐπιφάνεια λόγω συνθηκῶν ὄπτησης
(2.5YR 5/8). 
δχ: 28.4, μέγ. σωζ. διαστ.: 3.6. 

Κ 1397 (94/Ε1/14) (σχ. 45, πίν. 2)
Τμῆμα χείλους πινακίου
Χεῖλος τριγωνικῆς διατομῆς, κοῖλο ἐσωτε−
ρικὰ μὲ λεπτὴ ἐγχάραξη στὴ βάση του.
Πηλὸς 11β, πορτοκαλέρυθρος (2.5YR 6/8).
Ἐρυθρὸ ἐπίχρισμα (2.5YR 5/8). 
δχ: 27, μέγ. σωζ. διαστ.: 4.8. 

Κ 1398 (94/Ε−Θ/27) (σχ. 46, πίν. 2)
Τμῆμα χείλους πινακίου

Χεῖλος, τριγωνικῆς διατομῆς, κοῖλο ἐσωτερικά.
Πηλὸς 11β, ἀνοικτὸς καστανὸς−πορτοκαλό−
χρωμος (5YR 6/6). Ἐπίχρισμα καλῆς διατή−
ρησης σὲ ὅλη τὴν ἐσωτερικὴ ἐπιφάνεια,
ἀπολεπισμένο στὴν ἐξωτερική (2.5YR 5/8).
Ζεῦγος λεπτῶν περιμετρικῶν ἐγχαράξεων
κάτω ἀπὸ τὸ χεῖλος ἐξωτερικὰ καὶ ἐσωτε−
ρικά.
δχ: 26.7, μέγ. σωζ. διαστ.: 7.8. 

ΤΥΠΟΣ ΗAYES 10

Ηayes 10Α (πρώιμα παραδείγματα): τέλος
6ου/ἀρχὲς 7ου αἰώνα

Κ 1399 (94/ΣΤ2/13) (σχ. 47, πίν. 2)
Τμῆμα χείλους πινακίου
Χεῖλος τριγωνικῆς διατομῆς, ἐλαφρῶς κοῖλο
ἐσωτερικά. 
Πηλὸς 11β, πορτοκαλέρυθρος (2.5YR 6/8).
Ἐρυθρὸ ἐπίχρισμα στὴν ἐσωτερικὴ καὶ ἐξω−
τερικὴ ἐπιφάνεια 2.5YR 5/6. Στὴν ἐξωτερικὴ
ἐπιφάνεια τὸ χεῖλος εἶναι γκρίζο λόγω ὑπε−
ρόπτησης.
δχ: 29.6, μέγ. σωζ. διαστ.: 4. 

Κ 1400 (94/Η1/5) (σχ. 48, πίν. 3) 
Τμῆμα χείλους πινακίου
Χεῖλος σχεδὸν τριγωνικῆς διατομῆς μὲ
ἀποστρογγυλεμένες γωνίες. Αὐλάκωση στὸ
σημεῖο ἕνωσης τοῦ χείλους μὲ τὸ σῶμα,
ἐσωτερικά. 
Πηλὸς 11β, ἀνοικτὸς καστανὸς (5YR 7/6).
Δὲν διακρίνονται ἴχνη ἐπιχρίσματος.
δχ: 30. 

Ηayes 10Α (Κ 1401, Κ 1402, Κ 1403) Κ 1404177) :
ἀρχὲς 7ου αἰώνα
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Κ 1401 (94/Θ/Λωρ. 2/1) (σχ. 49, πίν. 3)
Τμῆμα σώματος καὶ χείλους πινακίου
Χεῖλος τριγωνικῆς διατομῆς. Ἀβαθὴς ἀκμὴ
στὴ βάση τοῦ χείλους ἐξωτερικὰ καὶ ἐσω−
τερικά.
Πηλὸς 11β, ἀνοικτὸς καστανὸς−πορτοκαλό−
χρωμος (5YR 7/8). Ἴχνη ἐρυθροῦ ἐπιχρί−
σματος στὴν ἐσωτερικὴ καὶ ἐξωτερικὴ ἐπι−
φάνεια (2.5YR 6/6).
δχ: 23.5, μέγ. σωζ. διαστ.: 6.1. 

Κ 1402 (94/Β5/2 + 94/Β/1) (πίν. 3)
Δύο συνανήκοντα τμήματα χείλους 
πινακίου
Χεῖλος σχεδὸν τετράγωνης διατομῆς. 
Πηλὸς 11β, πορτοκαλέρυθρος (2.5YR 6/6).
Ἐρυθρὸ ἐπίχρισμα στὴν ἐσωτερικὴ καὶ ἐξω−
τερικὴ ἐπιφάνεια (2.5YR 5/6).
δχ: 16.8, μέγ. σωζ. διαστ.: 6.5. 

Κ 1403 (94/Δ/Σημ. 3/2) (σχ. 51)
Τμῆμα χείλους πινακίου
Χεῖλος τριγωνικῆς διατομῆς μὲ ἀποστρογ−
γυλεμένες γωνίες.
Πηλὸς 11β, πορτοκαλέρυθρος (2.5YR 6/8).
Ἐπίχρισμα ἀπολεπισμένο.
μέγ. σωζ. διαστ.: 3.3. 

Κ 1404 (93/Β3/5) (σχ. 52, πίν. 2)
Τμῆμα χείλους πινακίου
Χεῖλος πεπλατυσμένο, τριγωνικῆς διατομῆς
μὲ ἀποστρογγυλεμένες γωνίες, λοξὸ μὲ
ἀκμὴ στὴν ἐξωτερικὴ ἐπιφάνειά του. 
Πηλὸς 11β, ἀνοικτὸς καστανὸς (5YR 7/6).
Ἐπίχρισμα ἀπολεπισμένο, πορτοκαλέρυθρο
(2.5YR 6/8).
δχ: ca 27, μέγ. σωζ. διαστ.: 6.9.
Τὸ Κ 1404 παρουσιάζει κοινὰ χαρακτηρι−
στικὰ μὲ τὰ πινάκια τοῦ τύπου 3/10, βρί−
σκεται ἑπομένως μεταξὺ τῶν τύπων 3/10
καὶ 10Α.

Ηayes 10Β/C (Κ 1405): 7ος αἰώνας

Κ 1405 (94/Η/8) (σχ. 53)
Τμῆμα χείλους πινακίου

Χεῖλος πεπλατυσμένο, ὀρθογώνιας δια−
τομῆς, λοξὸ μὲ ἀκμὴ στὴν ἐξωτερικὴ ἐπι−
φάνειά του. 
Πηλὸς 11β, ἀνοικτὸς καστανὸς (5YR 7/8).
Ἐπίχρισμα ἀπολεπισμένο. 
δχ: 28, μέγ. σωζ. διαστ.: 5.8. 

Ηayes 10C (Κ 1406, Κ 1407, Κ 1408, Κ 1409, Κ
1410): μέσα καὶ β΄ μισὸ 7ου αἰώνα

Κ 1406 (94/Ε−Θ/14) (σχ. 54, πίν. 3)
Τμῆμα χείλους πινακίου 
Χεῖλος πεπλατυσμένο, λοξό, μὲ κυρτὴ ἄνω
ἐπιφάνεια. 
Πηλὸς 11β, ἀνοικτὸς καστανὸς (5YR 6/8).
Ἴχνη ἐρυθροῦ ἐπιχρίσματος (2.5YR 6/8).
δχ: 22, μέγ. σωζ. διαστ.: 4.5. 

Κ 1407 (94/Ε/Δ−7) (σχ. 55, πίν. 3)
Τμῆμα χείλους πινακίου
Πηλὸς 11β, ἀνοικτὸς καστανὸς (5YR 6/8).
Ἴχνη ἐρυθροῦ ἐπιχρίσματος (2.5YR 6/8).
δχ: 26−27. 

Κ 1408 (94/Ε1/5Α) (σχ. 56)
Τμῆμα χείλους πινακίου
Χεῖλος πεπλατυσμένο, λοξό, μὲ κυρτὴ ἄνω
ἐπιφάνεια.
Πηλὸς 11β, ἀνοικτὸς καστανὸς (5YR 7/8).
Ἐλάχιστα ἴχνη ἐρυθροῦ ἐπιχρίσματος.
δχ: 23, μέγ. σωζ. διαστ.: 10.3. 

Κ 1409 (94/Ζ/2) (σχ. 57, πίν. 3)
Τμῆμα χείλους πινακίου
Χεῖλος πεπλατυσμένο, σχεδὸν ὀρθογώνιας
διατομῆς, λοξὸ μὲ ἀκμὴ ἐξωτερικά. 
Πηλὸς 11β, πορτοκαλέρυθρος (2.5YR 6/6).
Ἴχνη ἐρυθροῦ ἐπιχρίσματος (2.5YR 6/6). 
δχ: 25.5, μέγ. σωζ. διαστ.: 5.5. 

Κ 1410 (93/Β3/2) (σχ. 58, πίν. 3) 
Τμῆμα χείλους πινακίου 
Χεῖλος λοξό, μὲ ἀκμὴ ἐξωτερικά.
Πηλὸς 11β, πορτοκαλόχρωμος−ἀνοικτὸς κα −
στανὸς (5YR 6/8). Ἐπίχρισμα ἐρυθρωπὸ
ἀπολεπισμένο (2.5YR 6/8). 
δχ: 27.5.



β. Ἐφυαλωμένη κεραμικὴ

Εἶναι γενικῶς ἀποδεκτὸ ἀπὸ τοὺς ἐρευνητὲς ὅτι ἡ μαζικὴ παραγωγὴ κεραμικῶν
μὲ ὑάλωμα μολύβδου σὲ ὀργανωμένα ἐργαστήρια καὶ μὲ σχετικὰ ἐξελιγμένη
τεχνικὴ ξεκίνησε στὴν Κωνσταντινούπολη τὶς πρῶτες δεκαετίες τοῦ 7ου αἰώνα178.
Μέχρι τότε, οἱ προσπάθειες ἐφαρμογῆς ὑαλώματος στὸ κεραμικὸ ἀναμφίβολα
ὑπῆρξαν, ἔμειναν ὅμως περιορισμένες στὸν χρόνο ἢ στὸν χῶρο, χωρὶς συνέχεια
καί, κυρίως, χωρὶς νὰ ἐπηρεάσουν τὴν ὑπόλοιπη παραγωγή179.

Παρόλο, ὅμως, ποὺ ἤδη στὸν 7ο αἰώνα παράγεται ἐφυαλωμένη κεραμικὴ στὴν
πρωτεύουσα, στὶς ἐπαρχιακὲς πόλεις, ὅπως ἡ Κόρινθος, θὰ πρέπει νὰ περιμέ−
νουμε τὸ β’ μισὸ ἢ ἀκόμη τὰ τέλη τοῦ αἰώνα αὐτοῦ καὶ τὶς ἀρχὲς τοῦ ἑπόμενου
γιὰ νὰ φτάσουν τὰ ἐφυαλωμένα κεραμικὰ ἀπὸ τὴν Κωνσταντινούπολη180. Ἡ
τοπική, δέ, παραγωγὴ ἐφυαλωμένων ἀγγείων θὰ ἀρχίσει μέσα στὸν 8ο ἢ ἀκόμη,
σὲ κάποιες περιπτώσεις, τὸν 9ο αἰώνα181. Τὴν εἰκόνα αὐτὴ συμπληρώνουν κάποιες
ἐξαιρέσεις, ἐνῶ οἱ συνεχιζόμενες ἔρευνες σίγουρα μᾶς ἐπιφυλάσσουν ἐκπλήξεις. 

178. Hayes 1992, 4, 12−15.
179. Πούλου−Παπαδημητρίου 2001, 238−240.

Πούλου−Παπαδημητρίου 2004, 207−221.
180. Slane, Sanders 2005, 273, 284, εἰκ. 11, 4−1,

«a Glazed White Ware bowl also with parallels in
Saraçhane, deposit 30».

181. Sanders 1999β, 159.
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Βάσεις πινακίων

Κ 1411 (94/Β5/21) (σχ. 59)
Τμῆμα βάσης πινακίου
Βάση δακτυλιόσχημη, ἐξαιρετικὰ χαμηλή.
Πηλὸς 11β, πορτοκαλόχρωμος (5YR 6/8).
Ἴχνη ἐρυθροῦ ἐπιχρίσματος στὴν ἐξωτερικὴ
καὶ ἐσωτερικὴ ἐπιφάνεια (2.5YR 6/8).
δβ: 6−7, μέγ. σωζ. διαστ.: 5.8. 

Κ 1412 (94/401) (σχ. 60)
Τμῆμα βάσης πινακίου
Πηλὸς 11, πορτοκαλόχρωμος (5YR 6/8). Ἴχνη
ἐρυθροῦ ἐπιχρίσματος (2.5YR 6/8).
δβ: 14.9.

Κ 1413 (94/Β5/20) (σχ. 61)
Τμῆμα βάσης πινακίου
Βάση χαμηλή, δακτυλιόσχημη
Πηλὸς 11β, πορτοκαλέρυθρος (2.5YR 6/6).
Ἐρυθρὸ ἐπίχρισμα (ἴδιο χρῶμα μὲ τὸν πηλό).
μέγ. σωζ. διαστ.: 3.7, πλ. 3.5. 

Κ 1414 (93/Β3/2) (σχ. 62) 
Τμῆμα βάσης πινακίου
Βάση δακτυλιόσχημη.
Πηλὸς 11β, πορτοκαλέρυθρος (2.5YR 6/8).
Ἐρυθρὸ ἐπίχρισμα (2.5YR 5/8).
δβ: 15, μέγ. σωζ. διαστ.: 4. 

Κ 1415 (94/ΣΤ2/9) (σχ. 63, πίν. 3) 
Τμῆμα βάσης πινακίου
Βάση δακτυλιόσχημη, χαμηλὴ
Πηλὸς 11β, πορτοκαλέρυθρος (2.5YR 6/8).
Ἐρυθρὸ ἐπίχρισμα (2.5YR 5/6).
δβ: 17.4. 

Κ 1415 α (94/Η1/11) (σχ. 63 α, πίν. 4) 
Τμῆμα βάσης πινακίου
Βάση δακτυλιόσχημη, χαμηλή.
Πηλὸς 11β, πορτοκαλόχρωμος (5YR 7/8).
Ἐπίχρισμα ἀπολεπισμένο στὴν ἐσωτερικὴ
καὶ ἐξωτερικὴ ἐπιφάνεια (2.5YR 6/8).
δβ: 12, μέγ. σωζ. διαστ.: 6.6. 



Ἀπὸ τὸν 7ο αἰώνα, λοιπόν, μέχρι καὶ τὸ τέλος τῆς βυζαντινῆς περιόδου ἡ
τεχνικὴ τῆς ἐφυάλωσης βελτιώνεται καὶ ἐξελίσσεται, οἱ τρόποι διακόσμησης τῶν
ἐφυαλωμένων ἀγγείων παρουσιάζουν ἐξαιρετικὴ ποικιλία. 

Τὸ ποσοστὸ τῆς ἐφυαλωμένης κεραμικῆς τῆς βυζαντινῆς καὶ πρώιμης ἑνετικῆς
περιόδου μεταξὺ τῶν εὑρημάτων τῆς ἀνασκαφῆς τοῦ Ἁγίου Γεωργίου στὸ Βουνὸ
δὲν εἶναι πολὺ ὑψηλό, μόλις 8%. Ἡ παρουσία της ὅμως διαχρονικὰ μᾶς δίνει πλη−
ροφορίες σημαντικὲς γιὰ τὴ ζωὴ στὴ συγκεκριμένη περιοχή. Στὴ μελέτη ποὺ ἀκο−
λουθεῖ τὰ κεραμικὰ ἔχουν χωριστεῖ σὲ ὁμάδες μὲ κριτήριο τὸν πηλὸ καὶ τὴν
τεχνικὴ διακόσμησης. Τὰ ἐλάχιστα ὄστρακα μὲ λευκὸ ἢ λευκωπὸ πηλὸ ἀποτελοῦν
τὴν πρώτη ὁμάδα (β1). Μεγαλύτερη εἶναι ἡ δεύτερη ὁμάδα τῶν ἐφυαλωμένων
κεραμικῶν μὲ κοκκινωπὸ πηλὸ (β2)· οἱ διαφορετικὲς τεχνικὲς διακόσμησης ποὺ
συναντῶνται στὰ ἀγγεῖα τῶν δύο αὐτῶν ὁμάδων μελετῶνται ἀναλυτικά. 

β1. Ἐφυαλωμένη κεραμικὴ μὲ λευκὸ πηλό (Glazed White Ware)

Θεωρεῖται ἡ κατεξοχὴν βυζαντινὴ κεραμικὴ τῆς Κωνσταντινούπολης καὶ αὐτὸ ἦταν
ἡ αἰτία ποὺ πολὺ νωρὶς προσείλκυσε τὴν προσοχὴ τῶν ἐρευνητῶν182. Τὰ πρῶτα
κεραμικὰ μὲ λευκὸ ἢ λευκωπὸ πηλὸ καὶ ἐφυάλωση μολύβδου κατασκευάστηκαν
στὴν Πρωτεύουσα ἢ τὴν εὐρύτερη περιοχή της τὶς πρῶτες δεκαετίες τοῦ 7ου
αἰώνα, ἐνῶ ἡ παραγωγή τους, ποὺ συνεχίστηκε μέχρι τὶς ἀρχὲς τοῦ 13ου αἰώνα,
φαίνεται ὅτι σταμάτησε κατὰ τὴ διάρκεια τῆς Λατινικῆς κατάκτησης (1204−1261)183.
Ὁ Hayes, ποὺ μελέτησε τὰ εὑρήματα ἀπὸ τὴν ἀνασκαφὴ τοῦ Saraçhane ( Ἅγιος
Πολύευκτος), διέκρινε τέσσερις ὁμάδες μὲ κριτήριο τὴν ποιότητα τοῦ πηλοῦ
(Glazed White Ware=GWW I−IV), δίνοντας συγχρόνως τὰ χρονολογικά τους ὅρια184.
Ἡ εὕρεση ἐφυαλωμένης κεραμικῆς μὲ λευκὸ πηλὸ ἐκτὸς Κωνσταντινούπολης, εἰδικὰ
κατὰ τὴν πρώτη περίοδο παραγωγῆς της (7ος−8ος αἰώνας), ἀποτελεῖ ἀναμφίβολα
στοιχεῖο σημαντικὸ γιὰ τὶς ἐπαφὲς τοῦ κέντρου μὲ τὶς μεγαλύτερες περιφερειακὲς
πόλεις, ὅπως ἡ Κόρινθος ἢ ἡ Θεσσαλονίκη, καθὼς καὶ μὲ περιοχὲς τῆς Μικρᾶς
Ἀσίας (μεταξὺ ἄλλων Ἴλιον, Ἀμόριον, Μαγνησία ἐπὶ τοῦ Μαιάνδρου, Μίλητος)185.
Ἡ εὕρεσή της ὅμως σὲ θέσεις μικρὲς καί, γιὰ τὰ σύγχρονά μας τουλάχιστον δεδο−
μένα, ἐλάσσονος σημασίας, ὅπως ἡ Νάξος, ἡ νησίδα Ψείρα186 ἢ ὁ Ἅγιος Γεώργιος
στὸ Βουνὸ ἀποτελεῖ στοιχεῖο ποὺ χρήζει ἰδιαίτερης προσοχῆς καὶ μᾶς ὁδηγεῖ σὲ
ἐνδιαφέρουσες ἑρμηνευτικὲς προσεγγίσεις.
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182. Hayes 1992, 12−34.
183. Hayes 1992, 12−13.
184. Hayes 1992, 12, 15−33.
185. Γιὰ τὴν κεραμικὴ ἀπὸ τὴ Μικρὰ Ἀσία βλ.

Böhlendorf−Arslan 2004, 97−99. Γιὰ πολυτελὴ

ἐφυαλωμένη κεραμικὴ μὲ λευκὸ πηλὸ καὶ πολύ−
χρωμη διακόσμηση ἀπὸ τὴν Θεσσαλονίκη, βλ.
Κανονίδης 2003, 71−76.

186. Πούλου−Παπαδημητρίου 2001, 238−240.



Στὸν Ἅγιο Γεώργιο στὸ Βουνὸ βρέθηκαν δώδεκα (12) ὄστρακα, ποὺ ἀνήκουν σὲ
αὐτὴ τὴν κατηγορία (Κ 1416−Κ 1426). Τὸ τελευταῖο ὄστρακο Κ 1426α, ἂν καὶ ἔχει
λευκωπὸ πηλό, δὲν ἀνήκει στὴ συγκεκριμένη κατηγορία, ὅπως θὰ δοῦμε στὴ συνέ−
χεια. Τὰ ὄστρακα τῆς ὁμάδας GWW ἀνήκουν σὲ πινάκια (Κ 1416−Κ 1417, 
Κ 1420), σὲ μικρὰ κύπελα (μὲ λαβή?) (Κ 1418, 1419, Κ 1421, Κ 1422 (μὲ ἴχνη λαβῆς), 
Κ 1422 α, Κ 1423) καὶ ἴσως τὰ Κ 1424−Κ 1425 νὰ προέρχονται ἀπὸ μικρὲς κανάτες.
Τέλος, τὸ Κ 1426 εἶναι πιθανὸ νὰ ἀνήκει σὲ ὑψηλὴ βάση/πόδιο ποὺ εἶχαν ὁρισμένα
σκεύη λευκοῦ πηλοῦ (πινάκια ἢ κύπελλα), ὅπως αὐτὰ ποὺ ἔχουν δημοσιευτεῖ ἀπὸ
τὸ Saraçhane ( Ἅγιος Πολύευκτος) καὶ χρονολογοῦνται στὸν 10ο αἰώνα187. Ὁ πηλός,
ἂν καὶ εἶναι λευκὸς ἕως πολὺ ἀνοικτὸς καστανός, δὲν παρουσιάζει σὲ ὅλα τὴν
ἴδια ποιότητα. Δύο ὄστρακα φέρουν ἴχνη γραμμικοῦ ἐγχάρακτου διακόσμου (Κ 1416,
Κ 1417). Ἡ ἐσωτερικὴ καὶ κάποιες φορὲς ἡ ἐξωτερικὴ ἐπιφάνεια τῶν περισσοτέρων
παραδειγμάτων φέρει ἀνοικτὸ καστανὸ ἐπίχρισμα. Ἐπάνω σὲ αὐτὸ ὑπάρχει ὑπο−
κίτρινο ἢ σκοῦρο κίτρινο ὑάλωμα, πράσινο ἤ, σὲ μία περίπτωση, πολὺ σκοῦρο
καστανό. Τὸ ὑάλωμα στὰ περισσότερα παραδείγματα εἶναι λεπτὸ καὶ ὄχι στιλπνό·

σὲ ὁρισμένα ὄστρακα ὑπάρχει παχύτερο καὶ στιλπνὸ στρῶμα ὑαλώματος. 
Ὅπως ἔχει ἤδη ἐπισημανθεῖ ὅλα τὰ παραδείγματα (ἐκτὸς τοῦ Κ 1426α) ἀνήκουν

στὴν κατηγορία τῶν ἐφυαλωμένων ἀγγείων μὲ λευκὸ πηλό, τὰ GWW τῆς τυπο−
λογίας τοῦ Hayes. Ἡ ποιότητα τοῦ πηλοῦ, τοῦ ὑαλώματος καθὼς καὶ τὸ σχῆμα
μᾶς ἐπέτρεψαν νὰ προσδιορίσουμε τὴν Κωνσταντινούπολη ἢ τὴν εὐρύτερη
περιοχή της ὡς τόπο προέλευσης τῶν περισσοτέρων παραδειγμάτων (Κ 1416−
Κ 1422α, Κ 1424 καὶ ἴσως τὸ Κ 1423). Τὰ Κ 1425 καὶ Κ 1426 ἀνήκουν στὴν ἴδια
κατηγορία κεραμικῆς (ἐφυαλωμένα μὲ λευκὸ πηλό), ὡστόσο δὲν μποροῦν νὰ ἐντα−
χθοῦν στὴν ἴδια παραγωγή, δηλαδὴ αὐτὴν τῆς Κωνσταντινούπολης. Σύμφωνα μὲ
τὸν Hayes ἔχουν ἐντοπιστεῖ καὶ σὲ ἄλλες περιοχὲς τῆς αὐτοκρατορίας πολὺ μικρὲς
ποσότητες ἐφυαλωμένων κεραμικῶν μὲ λευκὸ πηλό, προϊόντα τοπικῶν ἴσως ἐργα−
στηρίων (π.χ. στὴ Λυκία)188. Τὰ δεδομένα, πάντως, ποὺ ἔχουμε μέχρι σήμερα δὲν
μᾶς ἐπιτρέπουν νὰ μιλήσουμε μὲ βεβαιότητα γιὰ συγκεκριμένο κέντρο παραγωγῆς
σὲ αὐτὴν τὴν περιοχή.

Τὰ τρία ὄστρακα ποὺ ἀνήκουν σὲ πινάκια (Κ 1416, Κ 1417, Κ 1420), δύο ἀπὸ
αὐτὰ μὲ γραμμικὸ ἐγχάρακτο διάκοσμο, ἀνήκουν στὴν κατηγορία GWW I τοῦ
Hayes. Τὰ παραδείγματα ἀπὸ τὸ Saraçhane χρονολογοῦνται στὸ β’ μισὸ τοῦ 7ου
καὶ στὸν 8ο αἰώνα189. 

187. Hayes 1992, 22−23, dish type 1−2, εἰκ. 37.24,
38.2 (ἀρχὲς 10ου αἰ.), 25, shallow bowls type 1, εἰκ.
38.6 (τέλος 10ου αἰ.).

188. Προφορικὴ πληροφορία ἀπὸ τὸν Hayes

(Φεβρουάριος 2009).
189. Hayes 1992, 16−17, εἰκ. 4.1−10, εἰκ. 5. 3, 53. 1,

56. 1−4.
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Καὶ τὰ τρία παραδείγματα, βρέθηκαν στὰ νότια Ἄνδηρα· τὸ Κ 1416 προέρχεται
ἀπὸ τὴν Κεντρικὴ Τομὴ τοῦ Ἀνδήρου 6 (Τομέας Γ), ὅπου βρέθηκε τὸ εἰκοσανούμμιο
Φωκᾶ (602−610) (N14). Τὸ Κ 1417 προέρχεται ἀπὸ τὴν Τομὴ 3 τοῦ Ἀνδήρου 5 (Τομέας
Ε) καὶ τὸ Κ 1420 ἀπὸ τὴν Τομὴ 1 τοῦ Ἀνδήρου 5 (Τομέας ΣΤ). Εἶναι σημαντικὸ ὅτι
στὴν ἴδια Τομὴ 1 ἀνευρέθη καὶ φόλλις Ἡρακλείου (615/6) (N18). Ἔστω καὶ ἂν τὰ
νομίσματα δὲν χρονολογοῦν τὴν ὁμάδα στὴν ὁποία βρέθηκαν τὰ πινάκια, μᾶς
τοποθετοῦν ὅμως στὸν χρονικὸ ὁρίζοντα τοῦ 7ου αἰώνα, στὸν ὁποῖο ἀνήκουν
τὰ ἀντικείμενα αὐτά.

Σπάνια ἐκτὸς Κωνσταντινούπολης εἶναι καὶ τὰ κύπελα τῆς κατηγορίας GWW
I, ὅπως τὸ χεῖλος Κ 1418 καὶ ἡ βάση Κ 1421. Τὸ πρῶτο ἔχει μία βαθιὰ αὐλάκωση
στὴν ἄνω ἐπιφάνεια τοῦ χείλους καὶ μᾶς παραπέμπει σὲ ἀνάλογο παράδειγμα
ἀπὸ τὸ Saraçhane, ποὺ χρονολογεῖται στὰ μέσα/τέλη τοῦ 8ου αἰώνα190. Ἡ βάση
Κ 1421 παρουσιάζει ἴδιο πηλό, ἐφυάλωση καὶ σχῆμα μὲ παραδείγματα τοῦ ὕστε−
ρου 7ου/πρώιμου 8ου αἰώνα ἀπὸ τὴν ἴδια θέση (Saraçhane)191. 

Ἀπὸ αὐτὰ τὸ Κ 1418 προέρχεται ἀπὸ ὁμοιογενὴ ὁμάδα ( Ἄνδηρο 7, Κάνναβος
3 [Τομέας Β3], στὴν ὁποία βρέθηκε καὶ νόμισμα Κώνσταντος Β’ (Ν25)· τὸ Κ 1421
βρέθηκε στὴν Τομὴ τοῦ Ἀνδήρου 4 (Τομέας Ζ), ἡ ὁποία ἔχει δώσει εὑρήματα ποὺ
χρονολογοῦνται στὸν 7ο καὶ 8ο αἰώνα.

Στὴν κατηγορία GWW IΙ ἀνήκουν τὰ Κ 1419, Κ 1422, Κ 1422α, Κ 1424, Κ 1425,
Κ 1426. Ἐνδιαφέρον παρουσιάζει τὸ σχῆμα τοῦ κυπέλλου Κ 1422α: ἀνήκει σὲ
κύπελλο μὲ ἀμφικωνικὸ σῶμα, ἔξω νεῦον ἢ ὄρθιο ἁπλὸ χεῖλος, δακτυλιοειδὴ βάση
καὶ συχνὰ μία ἢ δύο λαβές. Στὸ Saraçhane ὁ τύπος αὐτὸς εἶναι χαρακτηριστικὸς
τοῦ 10ου καὶ πρώιμου 11ου αἰώνα. Ὄστρακο ἀπὸ ἀντίστοιχο ἀγγεῖο βρέθηκε στὰ
Νιχώρια, στὴ Δ. Πελοπόννησο (Μεσσηνία), σὲ στρῶμα χρονολογημένο μὲ νόμισμα
τοῦ Βασιλείου Β΄ (976−1025)192. Σὲ παρόμοιο κύπελλο ἀνήκει τὸ ἁπλό, ὄρθιο χεῖλος
Κ 1419. Λαβὴ κυπέλλου εἶναι τὸ Κ 1423, ἐνῶ τὸ Κ 1424 ἴσως εἶναι λαβὴ κανάτας. 

Ὁ πηλὸς τῶν Κ 1425 καὶ Κ 1426 ὑποδηλώνει διαφορετικὸ κέντρο παραγωγῆς
ἀπὸ αὐτὸ τῆς πρωτεύουσας. Τὸ Κ 1425 ἀνήκει σὲ μικρὴ κανάτα, ἐνῶ τὸ Κ 1426,
τὸ ὁποῖο φέρει ἴχνη ἀνάγλυφης διακόσμησης στὴν ἐξωτερική του ἐπιφάνεια
(τμῆμα ἀνάγλυφων ὁριζόντιων γραμμῶν καὶ μέρος κύκλου ἢ ἡμικυκλίου), εἶναι
πιθανὸν τμῆμα τῆς ὑψηλῆς βάσης (πόδιο) σκευῶν ὅπως πινάκια193 ἢ κύπελλα194.
Ἀντίστοιχα σχήματα ἔχουν δημοσιευτεῖ ἀπὸ τὸ Saraçhane ( Ἅγιος Πολύευκτος) καὶ
χρονολογοῦνται σὲ ὅλον τὸν 10ο καὶ ἴσως στὸν πρώιμο 11ο αἰώνα195.
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190. Hayes 1992, 109, εἰκ. 53. 17, Deposit 34, μέ−
σα−τέλος 8ου αἰ. 

191. Hayes 1992, 15, 213, εἰκ. 4.22, 4.24.
192. Hayes 1992, 25, τύπος 13, εἰκ. 9.1−7

(Saraçhane). Rosser 1983, 379, P 1678, εἰκ. 10−2, πίν.
10−2 (Νιχώρια).

193. Hayes 1992, 22−23, dish type 1−2, εἰκ. 37.24,
38.2 (ἀρχὲς 10ου αἰ.).

194. Hayes 1992, 25, shallow bowls type 1, εἰκ.
38.6 (τέλος 10ου αἰ.).

195. Βλ. σημ. 192−193.



Τὰ παραδείγματα Κ 1422, Κ 1422α, Κ 1423 καὶ Κ 1426, ἂν καὶ βρέθηκαν σὲ
στρῶμα τοῦ 12ου αἰώνα ( Ἄνδηρο 2, Κάνναβος 4 καὶ 10 (Τομέας Α4, Α10) χρονο−
λογοῦνται στὰ τέλη τοῦ 10ου/11ο αἰώνα. Πρέπει νὰ σημειώσουμε ὅτι στὸ στρῶμα
αὐτὸ βρέθηκε καὶ ἀρκετὴ κεραμικὴ τοῦ 10ου/11ου αἰώνα. Στὴν ἴδια περίοδο χρο−
νολογεῖται καὶ τὸ Κ 1423 μὲ τὴ χαρακτηριστικὴ σκούρα καστανὴ ἐφυάλωση.

Τελευταῖο ἀλλὰ ὄχι λιγότερο σημαντικό, στὴ σειρὰ αὐτὴ τῶν κεραμικῶν μὲ
λευκὸ ἢ λευκωπὸ πηλό, εἶναι τὸ Κ 1426 α. Πρόκειται γιὰ πινάκιο μὲ ὄρθιο χεῖλος·

στὸ σημεῖο μετάβασής του πρὸς τὰ τοιχώματα σχηματίζονται ἐξωτερικὰ ἔντονες
αὐλακώσεις. Ἐνδιαφέρον παρουσιάζει ὁ λευκωπός (κιτρινίζων) πηλὸς καὶ τὸ πολὺ
λεπτὸ στρῶμα θαμπῆς, μάλλον ἄχρωμης ἐφυάλωσης, ποὺ καλύπτει τὴν ἐσωτε−
ρικὴ ἐπιφάνεια καὶ τὸ χεῖλος ἐξωτερικά. Ἡ ποιότητα τοῦ πηλοῦ μᾶς θυμίζει κερα−
μικὰ ἀπὸ τὴν Αἴγινα. Θεωροῦμε, ὅτι, εἴτε πρόκειται γιὰ προϊὸν τῆς συγκεκριμένης
περιοχῆς, εἴτε γιὰ παραγωγὴ τοπική, τῆς ὁποίας ὅμως δὲν ἔχουμε μέχρι σήμερα
ἄλλα παραδείγματα. Ἡ ποιότητα τῆς ἐφυάλωσης μᾶς ὁδηγεῖ στὴν περίοδο τοῦ
9ου/10ου αἰώνα. Τὸ συγκεκριμένο παράδειγμα προέρχεται ἀπὸ τὴ Νότια Τομὴ
τοῦ Ἀνδήρου 3 (Τομέας Η), στὴν ὁποία ἔχει βρεθεῖ καὶ τὸ μοναδικὸ νόμισμα τοῦ
9ου αἰώνα, ὁ φόλλις τοῦ Λέοντος Ε’ (813−820) (Ν 35), στοιχεῖο σημαντικό, τὸ ὁποῖο
ἐνισχύει τὴν παραπάνω χρονολόγηση. 

Ἤδη σημειώσαμε τὴ σπουδαιότητα τῆς εὕρεσης αὐτῶν τῶν κεραμικῶν στὸν
Ἅγιο Γεώργιο στὸ Βουνό. Εἶναι σημαντικὰ γιὰ διαφορετικοὺς λόγους: χρονολο−
γοῦνται στὴ συγκεκριμένη περίοδο (τέλος 7ου/8ος−ἀρχὲς 11ου αἰώνα), προέρ χονται
στὴν πλειονότητά τους ἀπὸ ἐργαστήρια τῆς περιοχῆς τῆς Κωνσταντινούπολης. Ὁ
ἀριθμός τους δὲν μᾶς ἐπιτρέπει νὰ τὰ θεωρήσουμε ἀντικείμενα ἐμπορίου μὲ τὴ
συγκεκριμένη περιοχή· ἡ εὕρεσή τους ὅμως ὑποδηλώνει ἐπαφὲς καὶ μετακινήσεις
ἀτόμων ἀπὸ τὴν πρωτεύουσα πρὸς τὰ Κύθηρα καὶ τὸν Ἅγιο Γεώργιο στὸ Βουνό.
Ἀνάλογα κεραμικά, χρονολογούμενα ἀπὸ τὰ τέλη τοῦ 7ου ἕως τὶς ἀρχὲς τοῦ 11ου
αἰώνα, ἔχουν βρεθεῖ κυρίως στὶς μεγάλες πόλεις τῆς ἐποχῆς, ὅπως τὴν Κόρινθο196

ἢ τὴ Θεσσαλονίκη197 καὶ σπανίως σὲ μικρὲς θέσεις. Ἡ δημοσίευση τῶν ἐλάχιστων
σπαραγμάτων κεραμικῶν αὐτῆς τῆς κατηγορίας ἀπὸ ὁρισμένες θέσεις στὴ Μικρὰ
Ἀσία198, τὴν Κύπρο, τὴν Καρχηδόνα, τὴν Τόκρα στὴν Κυρηναϊκή, τὸ ναυά γιο τοῦ
Yassi Ada, τὴ Νάξο, τὴ Γόρτυνα, τὴν Ἁγία Γαλήνη, τὴ νησίδα Ψείρα στὴ ΒΑ Κρήτη
ἢ τὴν Αἴγινα199 ὑποδηλώνει ἐπαφὲς τῶν θέσεων αὐτῶν μὲ τὴν πρωτεύουσα κατὰ
τὴ δύσκολη περίοδο τοῦ 7ου, 8ου καὶ 9ου αἰώνα. Σὲ ὁρισμένες θέσεις οἱ ἐπαφὲς
αὐτὲς φαίνεται ὅτι συνεχίστηκαν καὶ τοὺς ἑπόμενους αἰῶνες (10ο ἢ 11ο). Στὸν

196. Slane, Sanders 2005, 274, 284, εἰκ. 11. 4−1.
197. Κανονίδης 2003, 71−76.
198. Böhlendorf−Arslan 2004, 98.
199. Hayes 1980, 379, εἰκ. 18−17. Hayes 1992, 18.

Bass, Van Doorninck 1982, 165−167, εἰκ. 8−9, 8−11,
ἀρ. P1−P4. Di Vita 1993, 351−355. Vogt 1994, 68, 72.
Felten 1975, 76, ἀρ. 151−52, πίν. 28.
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K 1416 (94/Γ2/3−2) (σχ. 64, πίν. 4)
Τμῆμα σώματος πινακίου
Πηλὸς λεπτόκοκκος, καθαρός, μαλακός, λευ −
κορόδινος (7.5YR 8/4). Πολὺ ἀνοικτὸ κα −
στανὸ ἐπίχρισμα στὴν ἐξωτερικὴ καὶ (;)
ἐσωτερικὴ ἐπιφάνεια (7.5YR 7/6).
Ἐσωτερικὰ ἐγχάρακτη γραμμικὴ διακόσμηση
καὶ σκούρα κίτρινη διαφανὴς ἐφυάλωση
κάτω ἀπὸ τὴν ὁποία διακρίνονται οἱ πόροι
τοῦ κεραμικοῦ σώματος.
μέγ. σωζ. διαστ.: 3.
Χρονολόγηση: τέλη 7ου/8ος αἰ.

K 1417 (94/Ε1/8)
Τμῆμα σώματος πινακίου
Πηλὸς λεπτόκοκκος, καθαρός, μαλακός, λευ −
κορόδινος (10YR 8/3).
Ἐγχάρακτη γραμμικὴ διακόσμηση ἐσωτε−
ρικὰ καὶ πράσινη διαφανὴς ἐφυάλωση
ἐσωτερικὰ καὶ ἐξωτερικά.
μέγ. σωζ. διαστ.: 2.5.
Χρονολόγηση: τέλη 7ου/8ος αἰ.

Κ 1418 (93/Β3/3α) (σχ. 65)
Τμῆμα χείλους κυπέλλου
Χεῖλος ὄρθιο μὲ αὐλάκωση γιὰ ὑποδοχὴ
πώματος στὴν ἄνω ἐπιφάνεια.
Πηλὸς λεπτόκοκκος, καθαρός, σκληρός,
ἀνοιχτὸς ρόδινος (5YR 8/4). 
Ἴχνη λεπτοῦ στρώματος πολὺ ἀνοικτοῦ
καστανοῦ ἐπιχρίσματος στὴν ἐσωτερικὴ
καὶ ἐξωτερικὴ ἐπιφάνεια (5YR 7/4). Ἐσωτε−
ρικὰ καὶ στὴν ἄνω ἐπιφάνεια τοῦ χείλους
διαφανής, σκούρα κίτρινη ἐφυάλωση. Ἐξω−

τερικὰ πολὺ ἀνοικτὸ καστανὸ ἐπίχρισμα
(7.5YR 7/4).
δχ: 15, μέγ. σωζ. διαστ. 2.9. 
Χρονολόγηση: μέσα/τέλη 8ου αἰ.

Κ 1419 (94/Β/1) 
Τμῆμα χείλους μικροῦ ἀγγείου (κύπελλο)
Χεῖλος ἁπλὸ ὄρθιο.
Πηλὸς λεπτόκοκκος, καθαρός, σκληρός, ὑπό −
λευκος (5YR 8/2).
Ἀνοικτὸ καστανὸ ἐπίχρισμα στὴν ἐσωτε−
ρικὴ καὶ ἐξωτερικὴ ἐπιφάνεια (5YR 7/4).
Πρασινοκάστανη ἐφυάλωση ἐσωτερικὰ καὶ
σταγόνες στὸ χεῖλος ἐξωτερικά. Διακρίνον −
ται οἱ πόροι τοῦ κεραμικοῦ σώματος.
μέγ. σωζ. διαστ.: 2.5. δχ. 10 (;).
Χρονολόγηση: 10ος αἰ.

Κ 1420 (94/ΣΤ2/9)
Τμῆμα σώματος πινακίου
Πηλὸς λεπτόκοκκος, καθαρός, μαλακός, λευ −
κωπὸς (10YR 8/3).
Ἐξωτερικὰ καὶ ἐξωτερικὰ ἀνοικτὸ καστανὸ
ἐπίχρισμα (7.5YR 7/4−6/4). Ἐσωτερικά:
σκούρα κίτρινη ἐφυάλωση· διακρίνονται οἱ
πόροι τοῦ κεραμικοῦ σώματος.
μέγ. σωζ. διαστ.: 3.2, πάχ. τοίχ.: 0.6.
Χρονολόγηση: 8ος αἰ.

K 1421 (94/Ζ/4) (σχ. 66)
Βάση μικροῦ κυπέλλου
Πηλὸς λεπτόκοκκος, καθαρός, μαλακὸς/μέ −
τριος, λευκορόδινος (5YR 8/3). 
Ἐσωτερικὰ καὶ ἐξωτερικὰ πολὺ ἀνοικτὸ
καστανὸ ἐπίχρισμα (7.5YR 7/4) καὶ λεπτὸ

κατάλογο αὐτὸ προστίθενται τώρα τὰ Κύθηρα καὶ ἡ θέση τοῦ Ἁγίου Γεωργίου
στὸ Βουνὸ στὴν ἀνατολική τους ἀκτή. 

Τὰ συγκεκριμένα εὑρήματα παράλληλα μὲ τὴν εὕρεση τῶν νομισμάτων καὶ τῶν
σφραγίδων μᾶς ἐπιτρέπουν νὰ ὑποστηρίξουμε ὅτι κατὰ τὴ διάρκεια τοῦ 7ου, 8ου
καὶ 9ου αἰώνα, τόσο στὰ ὑψηλότερα Ἄνδηρα 1 καὶ 2 ὅσο καὶ σὲ αὐτὰ ποὺ διαμορ−
φώνονται στὴ νότια κλιτύ ( Ἄνδηρα 3−8) παρατηρεῖται ἀνθρώπινη δραστηριότητα καὶ
χρήση τοῦ χώρου καὶ κατὰ τὴν περίοδο τῶν μεταβατικῶν χρόνων (7ος−9ος αἰώνας). 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ



92 ΝΑΤΑΛΙΑΣ ΠΟΥΛΟΥ−ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

στρῶμα σκούρας κίτρινης ἐφυάλωσης.
Διακρίνονται οἱ πόροι τοῦ κεραμικοῦ σώ −
ματος.
δβ: 6, σωζ. υ: 2.7.
Χρονολόγηση: τέλη 7ου/8ος αἰ.

K 1422 (93/Α4/66) (σχ. 67)
Τμῆμα μικροῦ ἀγγείου (κύπελλο)
Πηλὸς λεπτόκοκκος, καθαρός, μέτριος, λευ−
κορόδινος (5YR 8/4). 
Λίγα ἴχνη ἀνοικτοῦ καστανοῦ ἐπίχρισματος
ἐσωτερικὰ καὶ ἴσως ἐξωτερικὰ (5YR 7/4). 
Λεπτὸ στρῶμα ὑποκίτρινης ἐφυάλωσης
ἐσωτερικά, ἐλάχιστα ἴχνη ἐξωτερικά. Δια−
κρίνονται οἱ πόροι τοῦ κεραμικοῦ σώμα−
τος. Πιθανὸν ἴδιο ἀγγεῖο ἢ ἴδιου τύπου καὶ
κατασκευῆς μὲ τὸ ἑπόμενο Κ 1422α.
σωζ. υ: 4.4, δ. σώματος: ca 9. 
Σημ: Ὅμοια ὄστρακα προέρχονται καὶ ἀπὸ
τὴν ὁμάδα 93/Α10/49 τοῦ Καννάβου 10
( Ἄνδηρο 2).
Χρονολόγηση: 10ος/πρώιμος 11ος αἰ.

Κ 1422α (93/Α4/49) (σχ. 67 α)
Τμῆμα ἀπὸ κύπελλο
Τμῆμα ἀπὸ τὸ ἀμφικωνικὸ σῶμα κυπέλλου. 
Πηλὸς λεπτόκοκκος, καθαρός, μέτριος, λευ−
κορόδινος (5YR 8/4). 
Ἀνοικτὸ καστανὸ ἐπίχρισμα ἐξωτερικὰ καὶ
ἐλάχιστα ἴχνη ἐσωτερικὰ (5YR 7/4). Ἴχνη
λεπτοῦ στρώματος ὑποκίτρινης ἐφυάλωσης
ἐσωτερικὰ καὶ σταγόνες ἐξωτερικά. Διακρί−
νονται οἱ πόροι τοῦ κεραμικοῦ σώ ματος.
μέγ. σωζ. διαστ.: 5.1.
Χρονολόγηση: 10ος/πρώιμος 11ος αἰ.

K 1423 (93/Α4/49) (σχ. 68)
Τμῆμα λαβῆς κανάτας
Λαβὴ ἐλλειψοειδοῦς διατομῆς.
Πηλὸς λεπτόκοκκος, καθαρός, μέτριος, λευ−
κορόδινος (10YR 8/1). 
Ἴχνη πολὺ ἀνοικτοῦ καστανοῦ ἐπιχρίσμα−
τος (10YR 7/3) καὶ σκούρα καστανὴ ἐφυά−
λωση. 
μέγ. σωζ. διαστ.: 2.4.
Χρονολόγηση: 10ος αἰ.

K 1424 (94/Δ/Σημ. 3/2) (σχ. 69)
Τμῆμα λαβῆς κανάτας
Λαβὴ κυλινδρική.
Πηλὸς λεπτόκοκκος μὲ ἐλάχιστες πολὺ μι −
κρὲς γκρίζες προσμίξεις, μέτριος−σκληρός,
ὑπόλευκος (10YR 8/2). 
Ἴχνη ἀνοικτοῦ καστανοῦ ἐπιχρίσματος
(10YR 7/3). Ἴχνη στιλπνῆς σκούρας κίτρινης
ἐφυάλωσης.
μέγ. σωζ. διαστ.: 5, δ λαβῆς: 1.7.
Χρονολόγηση: 9ος/10ος αἰ.

K 1425 (94/ΣΤ2/2) (σχ. 70)
Τμῆμα λαβῆς κανάτας
Λαβὴ ταινιωτή.
Πηλὸς λεπτόκοκκος μὲ ἐλάχιστες πολὺ
μικρὲς γκρίζες προσμίξεις, μέτριος, ὑπόλευ−
κος (10YR 8/3).
Ἀνοικτὸ καστανὸ ἐπίχρισμα (10YR 7/3) καὶ
λεπτὸ στρῶμα σκούρας κίτρινης διαφα−
νοῦς ἐφυάλωσης.
μέγ. σωζ. διαστ.: 4.5, πλ. 2.7. 
Σημ. Ὅμοια ὄστρακα ἀπὸ ὦμο κανάτας
προέρχονται ἀπὸ τὴν ὁμάδα 94/Α10/52
τοῦ Καννάβου 10 στὸ Ἄνδηρο 2.
Χρονολόγηση: 9ος/10ος αἰ.

Κ 1426 (93/Α10/52) (σχ. 70 α)
Τμῆμα βάσης πινακίου ἢ κυπέλλου
Ὄστρακο ἀπὸ τὴν ὑψηλὴ βάση/πόδιο πι −
νακίου ἢ κυπέλλου. 
Πηλὸς λεπτόκοκκος μὲ ἐλάχιστες πολὺ
μικρὲς γκρίζες προσμίξεις, μέτριος−σκληρός,
ὑπόλευκος (10YR 8/3). 
Ἀνοικτὸ καστανὸ ἐπίχρισμα (10YR 7/3) καὶ
λεπτὸ στρῶμα σκούρας κίτρινης διαφανοῦς
ἐφυάλωσης στὸ κάτω τμῆμα τῆς βάσης. 
Σώζεται τμῆμα ἀνάγλυφης διακόσμησης:
δύο παράλληλες ὁριζόντιες γραμμὲς καὶ
τμῆμα κύκλου ἢ ἡμικυκλίου.
μέγ. σωζ. διαστ.: 4.1.
Χρονολόγηση: 10ος αἰ.

Κ 1426α (94/Η/4) (σχ. 71)
Τμῆμα χείλους καὶ σώματος πινακίου (2
ὄστρακα)



β2. Ἐφυαλωμένη κεραμικὴ μὲ κοκκινωπὸ πηλὸ

Ἐὰν ἡ κεραμικὴ ἀπὸ λευκὸ πηλὸ συνδέθηκε μὲ τὰ ἐργαστήρια τῆς Κωνσταντινού−
πολης καὶ ὡς προϊὸν τῆς πρωτεύουσας συγκέντρωσε τὴν προσοχὴ τῶν ἐρευ−
νητῶν, ἡ κεραμικὴ μὲ κοκκινωπὸ πηλό, ποὺ εἶναι τὸ προϊὸν καὶ τῶν πιὸ ἁπλῶν
βυζαντινῶν ἐργαστηρίων, ἀποτελεῖ τὸ μεγαλύτερο μέρος τῆς ἐφυαλωμένης κερα−
μικῆς· οὐσιαστικὰ σὲ αὐτὴν τὴ μεγάλη ὁμάδα εἶναι δυνατὸν νὰ παρακολουθήσουμε
τὴν ἐξέλιξη τῆς βυζαντινῆς κεραμικῆς τόσο στὰ σχήματα καὶ στὴν ποιότητα τῆς
ἐφυάλωσης ὅσο καὶ στὶς ποικίλες τεχνικὲς διακόσμησης. Πολὺ γενικὰ θὰ μπορού−
σαμε νὰ ποῦμε ὅτι οἱ βασικὲς τεχνικὲς διακόσμου εἶναι δύο: ἡ γραπτὴ καὶ ἡ ἐγχά−
ρακτη· συνδυαζόμενες αὐτὲς οἱ δύο τεχνικές, μᾶς δίνουν τὶς διαφορετικὲς κατη−
γορίες διακόσμησης τῆς βυζαντινῆς κεραμικῆς. 

• Ἐφυαλωμένη κεραμικὴ μὲ γραπτὴ διακόσμηση

Τὰ κεραμικὰ μποροῦν νὰ δεχθοῦν γραπτὸ διάκοσμο προτοῦ γίνει ἡ ἐπάλειψη μὲ
τὸ ὑάλωμα. Τὸ παχύρρευστο λευκὸ ἢ ὑπόλευκο ἐπίχρισμα ἢ τὰ ὀξείδια τῶν
μετάλλων χρησιμοποιοῦνται γιὰ τὴν ἀπόδοση τῶν διακοσμητικῶν θεμάτων.

– Ἐφυαλωμένη κεραμικὴ γραπτὴ δι’ ἐπιχρίσματος (Slip painted ware)

Ἡ διακόσμηση τῶν βυζαντινῶν ἀγγείων μὲ λευκὸ ἢ ὑπόλευκο ἐπίχρισμα, ἐπάνω
στὸν κόκκινο πηλὸ εἶναι ἰδιαίτερα διαδεδομένη ἀπὸ τὸν 11ο αἰώνα, ἐνῶ ἡ ἀκμή
της τοποθετεῖται στὸν 12ο αἰώνα. Ἡ τεχνικὴ αὐτή, ἀφοῦ διήρκεσε τὴ βυζαντινὴ
περίοδο, συνεχίστηκε στὰ μεταβυζαντινὰ χρόνια καὶ ἐπιβιώνει σὲ παραδοσιακὰ
ἐργαστήρια μέχρι σήμερα. Μὲ τὸ ἐπίχρισμα, ποὺ οἱ παραδοσιακοὶ ἀγγειοπλάστες
ὀνομάζουν ἀστάρι ἢ μπατανά, γράφονται ἐπάνω στὸν κόκκινο πηλὸ τὰ διακο−
σμητικὰ θέματα (κουκκίδες, ἀστεροειδή, σπεῖρες, ἕλικες ἢ εὐθεῖες, παράλληλες
γραμμές). Ἡ ἄχρωμη, κιτρινωπὴ ἢ πράσινη ἐφυάλωση, ποὺ καλύπτει τὴν ἐπιφά−
νεια τοῦ ἀγγείου, τονίζει ἀκόμη περισσότερο τὸ σκοῦρο χρῶμα τοῦ πηλοῦ καὶ
τὸ φωτεινὸ τῶν διακοσμητικῶν θεμάτων200. 
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200. Armstrong 1989, 41−42. Κορρὲ−Ζωγρά−
φου 1995, 30, 174, 203, 215, 325. Παπανικόλα−

Μπακιρτζῆ 1996, 45. Πούλου−Παπαδημητρίου
2008, 37−41.

Χεῖλος ὄρθιο, ἐλαφρὰ ἔξω νεῦον, σχηματί−
ζει αὐλάκωση καὶ ἀκμὴ στὸ σημεῖο ἕνωσής
του μὲ τὸ λοξὸ τοίχωμα.
Πηλὸς λεπτόκοκκος μὲ ἐλάχιστες πολὺ
μικρὲς γκρίζες προσμίξεις, μέτριος, ροδίζων
(7.5YR 7/4). 
Ἴχνη ἐλαφρὰ σκουρότερου ἐπιχρίσματος

(7.5YR 7/2) στὴν ἐσωτερικὴ καὶ ἐξωτερικὴ
ἐπιφάνεια. Πολὺ λεπτὸ στρῶμα θαμπῆς,
ὑποκίτρινης ἐφυάλωσης στὸ ἐσωτερικὸ καὶ
στὴν ἀκμὴ τοῦ χείλους ἐξωτερικά. 
μέγ. σωζ. διαστ.: 12.8, δχ: 26.6.
Χρονολόγηση: 9ος/10ος αἰ.



Ἡ ποιότητα τῆς διακόσμησης καὶ τῆς ἐφυάλωσης τοῦ πινακίου Κ 1427 μᾶς
ὁδηγεῖ σὲ μία χρονολόγηση στὰ τέλη τοῦ 13ου−14ο αἰώνα. Ἡ χρονολόγηση αὐτὴ
δικαιολογεῖται καὶ ἀπὸ τὸ σημεῖο εὑρέσεως τοῦ συγκεκριμένου ἀντικειμένου. Στὸ
Ἄνδηρο 2 (Κάνναβος 10 (Τομέας Α10) βρέθηκαν ὁμάδες μὲ νομίσματα τῆς περιόδου
τῆς λατινικῆς κυριαρχίας, ποὺ χρονολογοῦνται στὸν 13ο καὶ 14ο αἰώνα [Ν 40 δηνά−
ριο τορνήσιο Ἀθηνῶν, Guillaume I de la Roche (1280−1287) καὶ Ν 45 ἑνετικὸ τορνι−
τσέλλο τοῦ δόγη Andrea Contarini (1368−1382]. Στὸν 15ο αἰώνα χρονολογεῖται ἡ
βάση Κ 1428.

– Ἐφυαλωμένη κεραμικὴ γραπτὴ μὲ πράσινο καὶ καστανὸ χρῶμα (Green and brown painted

ware)

Ἀπὸ τὰ τέλη τοῦ 11ου αἰώνα οἱ ἀγγειοπλάστες, ἀφοῦ καλύψουν τὴν ἐπιφάνεια
τοῦ ἀγγείου μὲ ἐπίχρισμα, τὸ διακοσμοῦν μὲ καστανὸ ἢ/καὶ πράσινο χρῶμα·

ἀφοῦ τὸ κεραμικὸ ψηθεῖ μία πρώτη φορὰ στὸ καμίνι, τοποθετοῦν τὸ ὑάλωμα
καὶ τὸ ἀγγεῖο ψήνεται γιὰ δεύτερη φορά. Κατὰ τὴ διάρκεια τοῦ 12ου αἰώνα,
περίοδο κατὰ τὴν ὁποία ἡ τεχνικὴ αὐτὴ διακόσμησης φθάνει στὴν ἀκμή της, ἀνα−
μειγνύουν συχνὰ τὸ πράσινο μόνο χρῶμα μὲ ὑάλωμα. Στὰ τέλη τοῦ 12ου καὶ τὸ
πρῶτο μισὸ τοῦ 13ου αἰώνα ὁ γραπτὸς διάκοσμος περιορίζεται στὸ πράσινο
μόνο χρῶμα ποὺ εἶναι σχεδὸν πάντα ἀναμεμειγμένο μὲ ὑάλωμα (Glaze painted
ware). Τὰ ἀνοικτὰ ἀγγεῖα ποὺ κοσμοῦνται μὲ αὐτὴ τὴν τεχνικὴ καλύπτονται
πάντα μὲ τὸ τελικὸ λεπτὸ στρῶμα ὑαλώματος. Σὲ ὁρισμένα κλειστὰ ἀγγεῖα
(κανάτια) τὸ τελικὸ ὑάλωμα λείπει ὥστε μὲ τὴν ἐφίδρωση τοῦ κεραμικοῦ νὰ δια−
τηρεῖται δροσερὸ τὸ ὑγρὸ περιεχόμενο (νερό)201.

Τὸ ὄστρακο Κ 1429, ποὺ κοσμεῖται μὲ καστανὸ χρῶμα καὶ τὰ Κ 1430, Κ 1432
ποὺ φέρουν διάκοσμο ἀπὸ καστανὸ καὶ πράσινο χρῶμα χρονολογοῦνται μέσα
στὸν 12ο αἰώνα: τὸ στιλπνὸ ὑάλωμα τοῦ Κ 1429 θὰ μποροῦσε νὰ τὸ τοποθετήσει
στὶς ἀρχὲς τοῦ αἰώνα, ἐνῶ τὸ λεπτό, θαμπὸ ὑάλωμα τῶν Κ 1430, Κ 1432 μᾶς
ἐπιτρέπει νὰ τὰ χρονολογήσουμε στὰ μέσα ἢ στὸ β’ μισὸ τοῦ 12ου αἰώνα202. Τὸ
σχῆμα τοῦ χείλους καὶ τὸ εἶδος τῆς διακόσμησης τοῦ Κ 1431, ποὺ φέρει ταινία
πράσινου χρώματος ἀναμεμειγμένου μὲ ὑάλωμα, μᾶς ἐπιτρέπει νὰ τὸ τοποθε−
τήσουμε χρονικὰ στὰ τέλη τοῦ 12ου καὶ στὸν πρώιμο 13ο αἰώνα. Παρόμοιο σχῆμα
χείλους καὶ τύπο διακόσμησης (Κ 1431) παρουσιάζει καὶ πινάκιο ἀπὸ τὴ στέρνα
τῆς Ἁγίας Ἄννας στὴν Ἐλεύθερνα (Κρήτη), τὸ ὁποῖο χρονολογεῖται σὲ αὐτὴν τὴν
περίοδο (τέλη 12ου/ἀρχὲς 13ου αἰώνα)203. 

201. Στὸ θέμα αὐτὸ ἔχω ἀναφερθεῖ στὴ με−
λέτη τῆς μεσοβυζαντινῆς κεραμικῆς ἀπὸ τὴν
Ἐλεύθερνα (Κρήτη), βλ. Πούλου−Παπαδημητρίου
2008, 42.

202. Sanders 1993, 258. 
203. Πούλου−Παπαδημητρίου 2008, 41−42,

πίν. 5.14, 43.14. 
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Τὸ Κ 1429 ἔχει βρεθεῖ στὸ Ἄνδηρο 2 (Κάνναβος 9 [Τομέας Α9] σὲ στρῶμα τοῦ
12ου αἰώνα. Τὰ ὑπόλοιπα προέρχονται ἀπὸ τὸ Ἄνδηρο 5 καὶ τὸ ἐπιφανειακό,
διαταραγμένο στρῶμα τῶν Τομῶν 3, 2 καὶ 5 (Τομεῖς Ε, Θ, Ι) στὸ ὁποῖο ἔχουν
ἐντοπιστεῖ καὶ ἄλλα κεραμικὰ της ὕστερης βυζαντινῆς καὶ πρώιμης ἑνετικῆς περιό−
δου.

• Ἐφυαλωμένη κεραμικὴ μὲ ἐγχάρακτη διακόσμηση

Ὅπως ἔχουμε ἤδη σημειώσει οἱ βυζαντινοὶ χρησιμοποίησαν ἤδη ἀπὸ τὰ τέλη τοῦ
7ου αἰώνα τὴ χάραξη τοῦ πηλοῦ ὡς μέσο διακόσμησης τῶν κεραμικῶν ἀπὸ λευκὸ
πηλό204. Στὰ τέλη ὅμως τοῦ 11ου αἰώνα ἐμφανίζεται ἕνας νέος τρόπος ἐφαρμογῆς
τῆς τεχνικῆς αὐτῆς· τὸ σχέδιο δὲν χαράζεται ἀπευθείας στὸν πηλὸ ἀλλὰ στὸ
λευκὸ ἐπίχρισμα ποὺ ἔχει καλύψει τὴν κοκκινωπὴ ἐπιφάνεια τοῦ ἀγγείου. Μὲ
τὸν τρόπο αὐτό, ὅταν ἡ διαφανὴς ἄχρωμη, κιτρινωπὴ ἢ πρασινίζουσα ἐφυάλωση
καλύψει ὅλη τὴν ἐπιφάνεια, τὸ ἐγχάρακτο σχέδιο ἀναδεικνύεται μέσα ἀπὸ τὴν
ἀντίθεση τοῦ σκούρου μὲ τὸ ἀνοικτό. 

Ἡ χάραξη ἀποτελεῖ τὴν κατεξοχὴν τεχνικὴ διακόσμησης τῶν βυζαντινῶν
ἀγγείων, ἐπηρέασε τὴν ἐξέλιξη τῆς κεραμικῆς παραγωγῆς τῶν ἰταλικῶν πόλεων,
ἔχει μακρὰ ἐξελικτικὴ πορεία, συνεχίζει δὲ νὰ παράγεται μέχρι σήμερα ἀπὸ τοὺς
παραδοσιακοὺς ἀγγειοπλάστες205. 

Ἀπὸ τὸν 11ο μέχρι καὶ τὸν 15ο αἰώνα ἀναπτύχθηκαν ποικίλες τεχνικὲς χάρα−
ξης206, συχνὰ δὲ τὸ ἐγχάρακτο θέμα ἐμπλουτίστηκε μὲ χρῶμα207. Ἡ τεχνικὴ τῆς
χάραξης, ἀνάλογα μὲ τὸ εἶδος τῆς ἀκίδας ποὺ χρησιμοποιήθηκε (λεπτὴ ἢ φαρδιά),
παρουσιάζει διαφορετικὸ ἀποτέλεσμα (λεπτεγχάρακτη καὶ ἁδρεγχάρακτη διακό−
σμηση). Ὅταν ὁ τεχνίτης ἀποφασίζει νὰ ἀφαιρέσει τὸ λευκὸ ἐπίχρισμα ἀπὸ ὅλο
τὸ βάθος, ἔτσι ὥστε τὸ διακοσμητικὸ θέμα νὰ προβληθεῖ ἀνάγλυφο, τότε δημι−
ουργεῖται ἡ ἑπόμενη ὁμάδα, αὐτὴ τῶν ἐπιπεδόγλυφων κεραμικῶν. Ἡ προσθήκη
χρώματος στὸ ἐγχάρακτο σχέδιο πολλαπλασιάζει τοὺς τρόπους διακόσμησης: τὰ
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204. Βλ. σ. 87−88.
205. Morgan 1942, 90−95, 115−166. Hayes 1992,

44−47. Sanders 1993, 264. Papanikola−Bakirtzis et
al. 1992, 23−27. Παπανικόλα−Μπακιρτζῆ 1999, 17−
24. βλ. καὶ Πούλου−Παπαδημητρίου 2008, 43.

206. Ἡ τεχνικὴ τῆς χάραξης, ἀνάλογα μὲ τὸ
εἶδος τῆς ἀκίδας ποὺ χρησιμοποιήθηκε (λεπτὴ ἢ
φαρδιά), παρουσιάζει διάφορες μορφές, οἱ βα−
σικὲς τῶν ὁποίων εἶναι οἱ ἑξῆς: δίχρωμα, ἱλαρο−
πληγή, λεπτεγχάρακτα, γραπτὰ ἐγχάρακτα,
ἁδρεγχάρακτα, κεραμικὴ τοῦ Ζεύξιππου, ἐπι−

πεδόγλυφα, ἁπλὰ ἐγχάρακτα, ἔγχρωμα ἐγχά−
ρακτα, βλ. Παπανικόλα−Μπακιρτζῆ 1999, 18−23. 

207. Σὲ μία πρώιμη φάση (μέσα 12ου αἰ.) τὸ
χρῶμα περιέβαλλε καὶ συμπλήρωνε τὸν ἐγχά−
ρακτο διάκοσμο (γραπτὰ ἐγχάρακτα, Painted
Sgraffito), ἐνῶ ἀργότερα (τέλη 12ου/13ος αἰ. καὶ
μετὰ) τὸ χρῶμα – πράσινο ἢ/καὶ καστανὸ – το−
ποθετεῖται ἐπάνω στὸ ἐγχάρακτο θέμα τὸ
ὁποῖο μὲ τὸν τρόπο αὐτὸ ποικίλλει. Γιὰ τὸ θέμα
αὐτὸ βλ. Armstrong 1989, 44. Παπανικόλα−Μπα−
κιρτζῆ 1999, 19−23. 



γραπτὰ ἐγχάρακτα, ἡ κατηγορία ΙΙ τῆς κεραμικῆς τοῦ Ζεύξιππου καὶ τὰ ἔγχρωμα
ἐγχάρακτα συνδυάζουν τὸ χρῶμα μὲ τὸ ἐγχάρακτο σχέδιο.

– Λεπτεγχάρακτη κεραμική (Fine Sgraffito Ware) 

Ἡ ἀκμὴ τῶν κεραμικῶν ποὺ κοσμοῦνται μὲ λεπτεγχάρακτα σχέδια τοποθετεῖται
στὸν 12ο αἰώνα καὶ μάλιστα γύρω στὰ μέσα τοῦ αἰώνα αὐτοῦ, ἐνῶ πρὸς τὸ
τέλος του ἡ λεπτὴ χάραξη ἀρχίζει νὰ ἐκφυλλίζεται208. Τὰ σχήματα ποὺ κο −
σμοῦνται μὲ αὐτὴ τὴν τεχνικὴ εἶναι κυρίως ἀνοικτά (μικρότερα ἢ μεγαλύτερα πινά−
κια ἢ μικρὲς λεκανίδες) καὶ σπανιότερα κλειστά (κανάτες). Ἡ διάδοσή τους εἶναι
εὐρύτατη καὶ ἔχουν βρεθεῖ σὲ ὅλες τὶς ἀνασκαμμένες θέσεις ποὺ χρονολογοῦνται
στὸν 12ο αἰώνα209. Τὸ ναυαγισμένο βυζαντινὸ πλοῖο στὴν Πελαγόννησο, ποὺ ἦταν
φορτωμένο μὲ λεπτεγχάρακτα κεραμικά, εἶναι ἡ ἀπόδειξη τῆς ἐμπορίας τους σὲ
μεγαλύτερες ἀποστάσεις210. 

Τὰ ἕξι ὄστρακα τῆς ἀνασκαφῆς ἀνήκουν σὲ πινάκια (Κ 1433, Κ 1434, Κ 1435, 
Κ 1436, Κ 1437, Κ 1438)· ὁ πηλός τους εἶναι σκληρός, λεπτόκοκκος μὲ λίγες, μετρίου
μεγέθους ὑπόλευκες προσμίξεις καὶ ἡ μακροσκοπικὴ ἐξέταση δείχνει νὰ προέρ −
χονται ἀπὸ κοινὸ κέντρο παραγωγῆς211. Τὸ ὑπόλευκο ἐπίχρισμα καλύπτει τὴν
ἐσωτερικὴ καὶ ἐνίοτε τὴν ἐξωτερικὴ ἐπιφάνεια. Τὰ διακοσμητικὰ θέματα εἶναι γεω−
μετρικά (Κ 1433, Κ 1434, Κ 1436, Κ 1438) καὶ εἰκονιστικά (Κ 1435, Κ 1437, ἴσως παρά−
σταση πτηνοῦ), ἐνῶ τὸ ὑάλωμα εἶναι σὲ ὅλα τὰ παραδείγματα λεπτό, διαφανὲς
καὶ ἄχρωμο. Τὰ χαρακτηριστικὰ αὐτὰ μᾶς ὁδηγοῦν στὸ πρῶτο μισὸ τοῦ 12ου
αἰώνα212· κεραμικὰ μὲ ἀνάλογη διακόσμηση ἔχουν βρεθεῖ στὸ ναυάγιο Πελαγοννή−
σου, ποὺ χρονολογεῖται στὰ μέσα τοῦ 12ου αἰώνα213 ἢ προέρχονται ἀπὸ ἀνα−
σκαφὲς σὲ πολλὲς περιοχὲς τοῦ ἑλλαδικοῦ χώρου ὅπως ἡ Κόρινθος214, ἡ Φωκίδα215

ἢ φυλάσσονται σὲ Μουσεῖα216. 
Τὰ ὄστρακα Κ 1433, Κ 1434 καὶ Κ 1436 προέρχονται ἀπὸ ὁμάδες τοῦ Ἀνδήρου

2 [Κάνναβοι 7, 8, 9 (Τομεῖς Α7, Α8, Α9)], καὶ ὑποδηλώνουν χρήση τοῦ πλατώματος

208. Παπανικόλα−Μπακιρτζῆ 1999, 18−19.
Sanders 1999β, 160−161.

209. Γιὰ τὴ διάδοση τῶν κεραμικῶν αὐτῶν
βλ. Παπανικόλα−Μπακιρτζῆ 1999, 27−35. Γιὰ τὴν
ἐφυαλωμένη βυζαντινὴ κεραμική, ποὺ προέρχε−
ται ἀπὸ θέσεις τῆς Μικρᾶς Ἀσίας καὶ τὴν Κων−
σταντινούπολη βλ. Böhlendorf−Arslan 2004.

210. Κριτζᾶς 1971, 176−182. Ioannidaki−Dos−
toglou 1989, 157−171. Ντίνα 1999, 122−142. 

211. Ἀναφορὰ σχετικὰ μὲ τὰ κέντρα παρα−
γωγῆς γίνεται στὸ τέλος τοῦ κεφαλαίου τῶν
ἐφυαλωμένων κεραμικῶν μὲ κόκκινο πηλὸ βλ. 

σ. 102.
212. Βλ. σημ. 213−216.
213. Ντίνα 1999, 126, ἀρ. 138: πυθμένας πινα−

κίου καὶ διακοσμητικὸ θέμα ὅπως τὸ Κ 1437. 
214. Sanders 1999β, 171−172, ἀρ. 198−199, μέ−

σα/β’ μισὸ 12ου αἰώνα.
215. Armstrong 1989, 9, εἰκ. 4. 31−36, 11. 23, 25.
216. Παπαβασιλείου 1999, 31, ἀρ. 10, μέσα

12ου αἰώνα. Παπανικόλα−Μπακιρτζῆ, Μαυρικί−
ου, Μπακιρτζῆς 1999, 61−80, ἀρ. 93 (θέμα ἀνάλο−
γο μὲ τὸ Κ 1436), ἀρ. 121 (θέμα ἀνάλογο μὲ τὸ Κ
1434), ἀρ. 115 (θέμα ἀνάλογο μὲ τὸ Κ 1434).
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καὶ στὸν 12ο αἰώνα. Τὰ Κ 1435, Κ 1437 καὶ Κ 1438, ποὺ προέρχονται ἀπὸ ἐπιφα−
νειακὲς ὁμάδες τῶν νοτίων Ἀνδήρων 7 καὶ 5 [Κάνναβος 3 (Τομέας Β3, ΟΜ1) καὶ
Τομὴ 3 (Τομέας Ε, ΟΜ1)], στὰ ὁποῖα παρουσιάζεται μεγαλύτερη συγκέντρωση εὑρη−
μάτων τῆς περιόδου ἀπὸ τὸν 7ο ἕως τὸν 9ο αἰώνα, ὑποδηλώνουν τὴ χρήση τοῦ
χώρου καὶ κατὰ τὸν 12ο αἰώνα.

– Ἁδρεγχάρακτη κεραμική (Incised Sgraffito ware) 

Κατὰ τὴ διάρκεια τῶν μέσων τοῦ 12ου αἰ. ἡ χάραξη τῶν κεραμικῶν γίνεται καὶ
μὲ πλατιὰ ἀκίδα. Ἀρχικά, ἡ ἁδρὴ αὐτὴ χάραξη συνυπάρχει μὲ τὴ λεπτὴ καὶ ἄλλοτε
τονίζει κάποιες λεπτομέρειες τοῦ διακόσμου, ἄλλοτε πάλι κυριαρχεῖ, καὶ ἡ λεπτὴ
χάραξη περιορίζεται σὲ λεπτομέρειες. Τὰ ὄστρακα μὲ ἀριθμὸ Κ 1439 καὶ Κ 1440
ἀνήκουν σὲ αὐτὴ τὴν ὁμάδα. Προέρχονται ἀπὸ τὸ Ἄνδηρο 2, Κάνναβος 8 καὶ 9
(Τομέας Α8 καὶ Α9) καὶ οἱ ὁμάδες, στὶς ὁποῖες βρέθηκαν, χρονολογοῦνται στὸ δεύ−
τερο μισὸ τοῦ 12ου αἰώνα. 

Στὴ συνέχεια ἡ λεπτὴ χάραξη ἐξαφανίζεται καὶ ἡ ἁδρή, δυνατὴ ἐγχάρακτη
γραμμὴ καθιερώνεται217. Στὴ δεύτερη αὐτὴ κατηγορία ἀνήκουν τὰ ἑπόμενα παρα−
δείγματα (Κ 1441, Κ 1442, Κ 1443, Κ 1444). 

Κεραμική «Αἰγαιακοῦ χώρου» (Aegean Ware)

Μιὰ διακριτή, ὡς πρὸς τὰ διακοσμητικά της θέματα, ὁμάδα ἁδρεγχάρακτων κερα−
μικῶν ἀποτελοῦν τὰ ἀγγεῖα τοῦ «Αἰγαιακοῦ χώρου» (Aegean ware)218. Κεραμικὰ
αὐτῆς τῆς ὁμάδας ἀποτελοῦσαν τὸ μεγαλύτερο μέρος τοῦ φορτίου τοῦ πλοίου
ποὺ ναυάγησε στὰ τέλη τοῦ 12ου αἰώνα κοντὰ στὸ Καστελλόριζο219, ὅμοια ἀγγεῖα
προέρχονται ἀπὸ ναυάγιο κοντὰ στὴ Σκόπελο, ἔχουν βρεθεῖ σὲ ἀνασκαφὲς σὲ
ὅλο τὸν Αἰγαιακὸ χῶρο, τὴν Κύπρο καὶ σὲ θέσεις τῆς ἀνατολικῆς Μεσογείου220.
Παράλληλα, ἀγγεῖα αὐτῆς τῆς κατηγορίας προέρχονται ἀπὸ τὶς ἀνασκαφὲς τῆς
Κορίνθου, ὅπου παράγονταν σὲ τοπικὰ ἐργαστήρια221. Ἐνδιαφέρον παρουσιάζουν
τὰ παραδείγματα ἀπὸ τὴν Κωνσταντινούπολη222, καθὼς καὶ αὐτὰ ποὺ ἔχουν βρε−
θεῖ μακριὰ ἀπὸ τὰ παράλια, σὲ θέσεις τῆς ἠπειρωτικῆς Ἑλλάδας, ὅπως ἡ
Φωκίδα223 ἢ σὲ μικρὰ νησιὰ ὅπως ἡ Μῆλος224. Τὸ γεγονὸς ὅτι ἀγγεῖα τῆς ὁμάδας
αὐτῆς παρουσιάζουν διαφορετικὲς ποιότητες πηλοῦ – χαρακτηριστικὸ ποὺ παρα−
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217. Morgan 1942, 146−151, Παπανικόλα−Μπα−
κιρτζῆ 1999, 20.

218. Megaw 1975, 34−43.
219. Φιλοθέου, Μιχαηλίδου 1986, 271−229.

Philotheou, Michailidou 1989, 173−176.
220. Γιὰ τὴ διάδοση αὐτῆς τῆς κατηγορίας

βλ. Megaw 1975, 34−43. Armstrong 1991, 340−346.

221. Morgan 1942, πίν. LI: h, j. Sanders 1999,
162.

222. Παπανικόλα−Μπακιρτζῆ, Μαυρικίου,
Μπακιρτζῆς 1999, 85−86, ἀρ. 184−197.

223. Armstrong 1989, εἰκ. 7. 43−49, εἰκ. 9. 3−6,
εἰκ. 11. 26−31, εἰκ. 14. 12−16, εἰκ. 19. 41−52.

224. Armstrong 1991, 345−346.



τηροῦμε καὶ στὴ γενικότερη κατηγορία τῶν ἁδρεγχάρακτων κεραμικῶν – καὶ ποι−
κιλία στὰ σχήματα καὶ τὴ διακόσμηση, μᾶς ἐπιτρέπει νὰ ὑποθέσουμε ὅτι ὑπῆρχαν
πολλὰ κέντρα παραγωγῆς τους στὸν Αἰγαιακὸ χῶρο225. 

Τὰ ἀνασκαφικὰ δεδομένα ἐπιτρέπουν τὴ χρονολόγηση τῶν κεραμικῶν μὲ ἁδρεγ−
χάρακτη διακόσμηση στὸ δεύτερο μισὸ τοῦ 12ου ἕως καὶ τὶς ἀρχὲς τοῦ 13ου αἰώνα226.

Στὴν ἀνασκαφὴ βρέθηκαν πολλὰ ὄστρακα αὐτῆς τῆς κατηγορίας ὁρισμένα ἀπὸ
τὰ ὁποῖα παρουσιάζονται ἐδῶ (Κ 1441, Κ 1442, Κ 1443, Κ 1444). 

Ἡ διακόσμηση καὶ τὸ σχῆμα τοῦ Κ 1441 εἶναι ἀνάλογο μὲ ἀγγεῖα τοῦ «Αἰγαι−
ακοῦ χώρου» ἀπὸ τὸ ναυάγιο τοῦ Καστελλορίζου καὶ τὴ Φωκίδα227, ἐνῶ τὸ θυσα−
νωτὸ θέμα τῶν Κ 1442 καὶ Κ 1444 ἀπαντᾶ σὲ πολλὰ παραδείγματα228. Τέλος, ἂν
καὶ ἡ ποιότητα τοῦ πηλοῦ καὶ τοῦ ὑαλώματος τοῦ Κ 1443 εἶναι ἴδια μὲ αὐτὴ τῶν
προηγουμένων, ἡ παράσταση, ποὺ εἶναι μάλλον εἰκονιστική – διακρίνεται τὸ χέρι
(πολεμιστῆ;) νὰ κρατᾶ δόρυ – μᾶς ἀπομακρύνει ἀπὸ τὴ στενὴ ὁμάδα τῶν ἀγγείων
τοῦ «Αἰγαιακοῦ χώρου». 

Ἡ ὁμοιότητα τοῦ πηλοῦ καὶ τοῦ διακόσμου229 μὲ αὐτὰ τῶν προϊόντων τῶν
ἐργαστηρίων τῆς Κορίνθου, μᾶς ἐπιτρέπει νὰ ὑποθέσουμε ὅτι τὰ εὑρήματα τοῦ
Ἁγίου Γεωργίου στὸ Βουνὸ συνδέονται μὲ τὴν παραγωγὴ τῶν ἐργαστηρίων τῆς
μεσαιωνικῆς αὐτῆς πόλης. Ἡ χρονολόγησή τους στὸ δεύτερο μισὸ τοῦ 12ου αἰώνα
ὑπαγορεύεται τόσο ἀπὸ τὰ χαρακτηριστικά τους ὅσο καὶ ἀπὸ τὸ ἀρχαιολογικό
τους περιβάλλον.

Ἴδιο σχῆμα, ἴδια ποιότητα πηλοῦ καὶ ὑαλώματος μὲ αὐτὰ τῶν ἁδρεγχάρακτων
κεραμικῶν παρουσιάζουν πολλὰ θραύσματα ἀπὸ χείλη ἀγγείων, στὰ ὁποῖα ὅμως
δὲν σώζεται ἢ δὲν ὑπάρχει διάκοσμος (Κ 1445−Κ 1452). Ἂν καὶ τὰ χαρακτηρίσαμε
ὡς μονόχρωμα ἐφυαλωμένα, ἡ ὁμοιότητα τοῦ πηλοῦ καὶ τοῦ ὑαλώματος μᾶς
ὁδηγεῖ νὰ θεωρήσουμε ὅτι προέρχονται ἀπὸ τὸ ἴδιο κέντρο παραγωγῆς μὲ τὰ
ἁδρεγχάρακτα κεραμικὰ καὶ ἐξ αὐτοῦ τοῦ λόγου νὰ τὰ συμπεριλάβουμε στὸν
ἴδιο κατάλογο. Τὰ σχήματα στὰ ὁποῖα ἀνήκουν τὰ ὄστρακα ἀπὸ τὴν ἀνασκαφὴ
εἶναι πινάκια καὶ κοῦπες. Τὸ ἁπλό, ὄρθιο χεῖλος τῶν Κ 1445, Κ 1446, Κ 1447, 
Κ 1449 μοιάζει μὲ αὐτὸ τῶν ἁδρεγχάρακτων κεραμικῶν καὶ μάλιστα τῶν ἀγγείων
τοῦ «Αἰγαιακοῦ χώρου» ὅπως πολλὰ πινάκια ἀπὸ τὸ ναυάγιο Καστελλορίζου230.

225. Megaw 1975, 42−43. Armstrong 1991, 346.
Sanders 1993, 264 ὅπου ἀναφέρει καὶ τὴ Σπάρτη
ὡς ἕνα ἀπὸ τὰ πολλὰ κέντρα παραγωγῆς
ἀγγείων τοῦ «Αἰγαιακοῦ χώρου».

226. Γιὰ τὴ χρονολόγηση τῶν κεραμικῶν τοῦ
«Αἰγαιακοῦ χώρου» βλ. σημ. 218−225.

227. Φιλοθέου, Μιχαηλίδου 1986, σχ. 25, ἀρ.
κατ. 116, Armstrong 1989, εἰκ. 7. 43. 

228. Τσανανᾶ 1999, 48, ἀρ. 34 (ἀπὸ τὴ Βεριὰ

Χαλκιδικῆς). Παπανικόλα−Μπακιρτζῆ, Μαυρι −
κίου, Μπακιρτζῆς 1999, 94, ἀρ. 183 (ἀπὸ τὴν
Κωνσταντινούπολη).

229. Γιὰ διακόσμηση ἀνάλογη μὲ τὸ Κ 1443 σὲ
κεραμικὰ ἀπὸ τὴν Κόρινθο βλ. Τζώνου−Herbst
1999, 178, ἀρ. 205, 179, ἀρ. 206. 

230. Φιλοθέου, Μιχαηλίδου 1986, σχ. 29, ἀρ.
κατ. 112.
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Ὁ μεγαλύτερος ἀριθμὸς προέρχεται ἀπὸ ὁμάδες τοῦ Ἀνδήρου 2 καὶ τοὺς Καν−
νάβους 4 καὶ 10 (Τομεῖς Α4, Α10), οἱ ὁποῖες χαρακτηρίζονται ὁμοιογενεῖς καὶ χρο−
νολογοῦνται στὸ δεύτερο μισὸ τοῦ 12ου καὶ τὶς ἀρχὲς τοῦ 13ου αἰώνα. 

Τὰ κεραμικὰ ποὺ βρέθηκαν στὴν Τομὴ 4 τοῦ Ἀνδήρου 5 (Τομέας Ε−Θ) δὲν προ−
έρχονται ἀπὸ ὁμοιογενεῖς μεσοβυζαντινὲς ὁμάδες καὶ ἁπλῶς ὑποδηλώνουν τὴ
χρήση τοῦ χώρου καὶ κατὰ τὴν περίοδο αὐτή. 

– Κεραμικὴ μὲ ἐπιπεδόγλυφο διάκοσμο (Champlevé)

Στὸν ὄψιμο 12ο αἰώνα οἱ ἀγγειοπλάστες δὲν περιορίζονται στὴν ἁδρὴ χάραξη
ἀλλὰ ἀφαιροῦν μεγάλο μέρος τοῦ λευκοῦ ἐπιχρίσματος καὶ μὲ τὸν τρόπο αὐτὸ
τὸ λευκὸ διακοσμητικὸ θέμα προβάλλει ἀνάγλυφο ἐπάνω στὸ σκοῦρο βάθος. Τὰ
κεραμικὰ αὐτὰ ἀποτελοῦν τὰ πρώιμα παραδείγματα τῆς ἑπόμενης κατηγορίας,
αὐτῆς τῶν ἐπιπεδόγλυφων, ποὺ θὰ γνωρίσουν ἀκμὴ ἀπὸ τὸ τέλος τοῦ 12ου ἕως
τὶς πρῶτες δεκαετίες τοῦ 13ου αἰώνα. Τὰ ἀγγεῖα, συνήθως πινάκια, ποὺ κο −
σμοῦνται μὲ τὴν ἐπιπεδόγλυφη τεχνική – διεθνῶς ἔχει ἐπικρατήσει ὁ γαλλικὸς
ὅρος champlevé – ἔχουν διασώσει τὶς πιὸ ἐνδιαφέρουσες παραστάσεις μὲ ἀνθρώ−
πινες μορφὲς καὶ ἀπεικονίσεις ζώων231. 

Τρία ὄστρακα ἀπὸ τὴν ἀνασκαφή, ἀνάμεσά τους καὶ τὸ μόνο ἀγγεῖο ποὺ ἦταν
δυνατὸν νὰ συγκολληθεῖ καὶ νὰ συμπληρωθεῖ, φέρουν ἐπιπεδόγλυφο διάκοσμο:
Κ 1453, Κ 1454, Κ 1455.

Ὁ πηλός, ἡ ἐφυάλωση, ἡ διακόσμηση καὶ τὸ σχῆμα τοῦ ἀγγείου Κ 1453 μᾶς
ὁδηγεῖ σὲ ὅμοιά του ἀπὸ τὴν Κόρινθο, ποὺ εἶναι προϊόντα τοπικῶν ἐργαστη−
ρίων232. Καὶ σὲ αὐτὴ τὴν κατηγορία διαπιστώνουμε ἄμεσες ἐπαφὲς τοῦ Ἁγίου
Γεωργίου στὸ Βουνὸ μὲ τὴ σημαντικὴ αὐτὴ πόλη τῆς Πελοποννήσου.

Ἀγγεῖα διακοσμημένα μὲ ρόμβους (Κ 1455) ἔχουν δημοσιευτεῖ ἀπὸ τὴν Κων−
σταντινούπολη καὶ χρονολογοῦνται στὸ β’ μισὸ τοῦ 13ου/α’ μισὸ τοῦ 14ου
αἰώνα233.

Μόνο τὸ Κ 1453 προέρχεται ἀπὸ ὁμάδες μὲ ὁμοιογενὴ χρονολόγηση στὸν
12ο/πρώιμο 13ο αἰώνα [Ἄνδηρο 2, Κάνναβος 4 (Τομέας Α4)], ἐνῶ τὰ ὑπόλοιπα προ−
έρχονται ἀπὸ Τομεῖς στοὺς ὁποίους ἡ πλειονότητα τοῦ ὑλικοῦ χρονολογεῖται στὰ
πρώιμα μεσοβυζαντινὰ χρόνια (7ος−9ος αἰώνας): Ἄνδηρο 5, Τομὴ 3 (Τομέας Ε) καὶ
Τομὴ 2 (Τομέας Θ).

– Ἐφυαλωμένα ἁπλὰ ἐγχάρακτα

Κατὰ τὴ διάρκεια τῆς ὕστερης βυζαντινῆς καὶ πρώιμης ἑνετικῆς περιόδου (13ος−
15ος αἰώνας) ὑπάρχει παραγωγὴ κεραμικῶν μὲ ἐγχάρακτο διάκοσμο καὶ κίτρινη /
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231. Παπανικόλα−Μπακιρτζῆ 1999, 20.
232. Sanders 1999, 180, ἀρ. 207.

233. Böhlendorf−Arslan 2004, 365, ἀρ. 147, 148,
πίν. 73.



ἔντονη κίτρινη ἢ σπανιότερα πράσινη ἐφυάλωση. Ἡ ἐγχάρακτη γραμμὴ εἶναι ἁδρή,
τὰ θέματα σχεδιάζονται γρήγορα καὶ αὐτό, παράλληλα μὲ τὰ ἴχνη τῶν τριποδί−
σκων στὸν πυθμένα τῶν ἀγγείων, ὑποδεικνύει μαζικὴ παραγωγὴ κεραμικῶν. Τὰ
ὄστρακα Κ 1456, Κ 1457, Κ 1458, Κ 1459, Κ 1460, Κ 1461 ἀνήκουν σὲ αὐτὴ τὴν κατη−
γορία. Τὰ περισσότερα ἀνήκουν σὲ πινάκια ἢ κοῦπες καὶ μόνο ἕνα (Κ 1460) ἀνήκει
σὲ κλειστὸ ἀγγεῖο (κανάτα). Τὸ σχῆμα τῆς βάσης καὶ ἡ διακόσμηση τοῦ Κ 1459
μᾶς ἐπιτρέπουν νὰ τὸ χρονολογήσουμε στὸ β’ μισὸ τοῦ 13ου αἰώνα234 καὶ νὰ τὸ
ἐντάξουμε στὶς παραγωγές, ποὺ θεωροῦνται ὅτι ἀνήκουν στήν «Οἰκογένεια τῆς
κεραμικῆς Ζευξίππου»235. Στὴν ἴδια κατηγορία ἀνήκουν καὶ τὰ Κ 1456, Κ 1457 καὶ
Κ 1458. Τὰ δύο πρῶτα (Κ 1456, Κ 1457), φέρουν γραμμικὸ διάκοσμο, ἐνῶ ἡ κούπα
Κ 1458, πιθανὸν κοσμεῖται μὲ παράσταση πτηνοῦ. Ὅλα χρονολογοῦνται στὸν
13ο/πρώιμο 14ο αἰώνα236. Τέλος, τὸ Κ 1461 ἀνήκει σὲ μικρὴ κούπα, ἡ ὁποία ἐπίσης
ἐντάσσεται στήν «Οἰκογένεια τῆς κεραμικῆς Ζευξίππου»· ἀνάλογο ἀγγεῖο ἀπὸ τὴν
Μαγνησία ἐπὶ τοῦ Μαιάνδρου τῆς Μικρᾶς Ἀσίας ἔχει ὅμοιο σχῆμα χείλους καὶ
χρονολογεῖται στὸ β’ μισὸ τοῦ 12ου/13ο αἰώνα237.

– Ἐφυαλωμένα ἐγχάρακτα μὲ χρῶμα

Τὴν ἴδια περίοδο (13ο−15ο αἰώνα) οἱ ἀγγειοπλάστες προσθέτουν συχνὰ χρῶμα
ἐπάνω στὸν ἐγχάρακτο διάκοσμο. Ἕνα μόνο ὄστρακο (Κ 1462), ποὺ προέρχεται
ἀπὸ κλειστὸ ἀγγεῖο, ἀνήκει σὲ αὐτὴ τὴν κατηγορία καὶ χρονολογεῖται στὸν 14ο ἢ
πρώιμο 15ο αἰώνα238.

• Μονόχρωμα ἐφυαλωμένα 

Τὰ ἁπλὰ κεραμικὰ μὲ ἐπίχρισμα καὶ μονόχρωμη ἐφυάλωση, χωρὶς ἄλλο διάκοσμο,
ἀποτελοῦν συχνὸ ἀνασκαφικὸ εὕρημα, στὸ ὁποῖο οἱ ἀνασκαφεῖς δίνουν ἰδιαίτερη
σημασία μόνο τὰ τελευταῖα χρόνια. Παράγονται τὴν ἴδια περίοδο, στὰ ἴδια ἐργα−
στήρια μὲ τὰ διακοσμημένα ἀγγεῖα τῶν ὁποίων ἀποτελοῦν τὴν ἁπλούστερη

234. Ὅμοια βάση ἔχει ἀγγεῖο ἀπὸ τὸ Κάτω
Κάστρο τῆς Χώρας Ἄνδρου ποὺ χρονολογεῖται
στὸ β’ μισὸ τοῦ 13ου αἰώνα, βλ. Ἀρβανίτη 2003,
111, ἀρ. 1, σχ. 1. 

235. Γιὰ τὸ θέμα αὐτὸ βλ. Πούλου−Παπαδη−
μητρίου 2008, 44−49. Κεραμικὸ τῆς ἴδιας οἰκογέ−
νειας βρέθηκε κατὰ τὴν ἀνασκαφὴ ναοῦ στὸ
Βασιλίτσι Μεσσηνίας καὶ χρονολογεῖται ἀπὸ
τὸν ἀνασκαφέα στὰ μέσα ἢ στὸ β’ μισὸ τοῦ
13ου αἰώνα, βλ. Kontogiannis 2008, 515, εἰκ. 17.11.

236. Μπορμπουδάκη 1999, 80, ἀρ. 85. Μα−

κροπούλου 1999, 80, ἀρ. 86. Ἀντίστοιχη διακό−
σμηση σὲ κεραμικὸ ἀπὸ τὴν Μαγνησία ἐπὶ τοῦ
Μαιάνδρου στὴ Μικρὰ Ἀσία ποὺ χρονολογεῖται
στὸ β’ μισὸ τοῦ 12ου−13ο αἰ., βλ. Böhlendorf−Ar−
slan 2004, 247−250, 482, ἀρ. 658, πίν. 135.

237. Böhlendorf−Arslan 2004, 247−249 (Zeuxip−
pus−Familie ΙΒ), 480, ἀρ. 651, πίν. 135.

238. Γιὰ ἀντίστοιχη διακόσμηση σὲ ἀγγεῖα
ἀπὸ τὴν Καδμεία βλ. Armstrong 1989, 314, εἰκ. 10.
155−162, ποὺ χρονολογοῦνται στὴν ὕστερη βυ−
ζαντινὴ περίοδο.
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ἐκδοχή. Ἐὰν δὲν βρεθοῦν σὲ καλὰ χρονολογημένο ἀρχαιολογικὸ στρῶμα ἡ μελέτη
τοῦ σχήματος, τῆς ποιότητας τοῦ πηλοῦ καὶ τῆς ἐφυάλωσης μᾶς ἐπιτρέπει τὴ
χρονολόγησή τους. Αὐτὰ ποὺ προέρχονται ἀπὸ κλειστὰ σύνολα, ὅπως τὰ ἀγγεῖα
ποὺ βρέθηκαν στὴ στέρνα τῆς Ἁγίας Ἄννας στὴν Ἐλεύθερνα, μᾶς προσφέρουν
πολύτιμα στοιχεῖα γιὰ τὴν ἐξέλιξη αὐτῶν τῶν ἁπλῶν κεραμικῶν239. 

Τὰ τέσσερα παραδείγματα ποὺ παρουσιάζονται σὲ αὐτὴν τὴν ἑνότητα (Κ 1463,
Κ 1464, Κ 1465, Κ 1466) ἀνήκουν σὲ πινάκια καὶ κοῦπες. Ἡ βάση Κ 1464, ποὺ ἀνήκει
σὲ μικρὸ βαθὺ πινάκιο, φέρει ὀπὴ συγκολλήσεως κοντὰ στὸ κάτω μέρος τῶν τοι−
χωμάτων. Τὸ σχῆμα τῆς βάσης εἶναι πολὺ χαρακτηριστικό: ὁ χαμηλὸς δακτύλιός
της ἀποκλίνει ἐλαφρὰ πρὸς τὰ ἔξω καὶ σχηματίζει ρηχὴ κυλότητα ἐσωτερικά. Αὐτὸ
τὸ σχῆμα παραπέμπει σὲ μία ὁμάδα κεραμικῶν τοπικῆς παραγωγῆς ἀπὸ τὴν
Ἐλεύθερνα καὶ σὲ ἕνα παράδειγμα ἀπὸ ἐπιφανειακὴ ἔρευνα στὴ Βοιωτία, ποὺ
χρονολογοῦνται στὰ τέλη τοῦ 12ου/ἀρχὲς 13ου αἰώνα240. Αὐτό, καθὼς καὶ τὸ
χεῖλος πινακίου Κ 1463 εἶναι προϊόντα βυζαντινῶν ἐργαστηρίων. 

Τὰ ἑπόμενα παραδείγματα Κ 1465 καὶ Κ 1466 εἶναι προϊόντα ἰταλικῶν ἐργα−
στηρίων. Τὸ Κ 1466 ἀνήκει σὲ ἕναν χαρακτηριστικὸ τύπο ἀνοικτοῦ ἀγγείου μὲ
κάθετο χεῖλος καὶ ἔντονη ἀνάγλυφη ἀκμὴ ἐξωτερικὰ στὸ σημεῖο ποὺ αὐτὸ ἑνώ−
νεται μὲ τὸ σῶμα. Τὸ παράδειγμα ἀπὸ τὰ Κύθηρα φέρει ρόδινο ἐπίχρισμα καὶ
ἀνοικτόχρωμη καστανὴ ἐφυάλωση. Ἀνάλογα παραδείγματα μὲ σκούρα καστανὴ
ἐφυάλωση ἔχουν βρεθεῖ σὲ περιοχὲς τῆς βόρειας Ἰταλίας (Βερόνα, Castelnovo
Bariano), προέρχονται ἀπὸ τὰ ἐργαστήρια τοῦ Veneto καὶ χρονολογοῦνται στὰ
τέλη τοῦ 14ου καὶ στὶς ἀρχὲς τοῦ 15ου αἰώνα (1380−1402)241. Τὸ ἀγγεῖο Κ 1465, ἡμι−
σφαιρόσχημο ἐσωτερικά, ἔχει ἐπίπεδη βάση, κάθετο χεῖλος, ποὺ σχηματίζει ἐξω−
τερικὰ ἀκμὴ στὸ σημεῖο ἑνώσεως μὲ τὰ τοιχώματα. Τὸ σχῆμα του ἀλλὰ καὶ ἡ
ποιότητα τοῦ πηλοῦ καὶ τῆς ἐφυάλωσης μᾶς παραπέμπουν σὲ προϊὸν ἰταλικῶν
ἐργαστηρίων (Πίζα;) ποὺ χρονολογεῖται στὸν 15ο αἰώνα242.

• Ἰσλαμικὴ εἰσηγμένη κεραμικὴ

Κατὰ τὴ διάρκεια τῆς ἀνασκαφῆς βρέθηκε ἕνα μικρὸ ὄστρακο ἀπὸ ἀνοικτὸ ἀγγεῖο
μὲ γραπτὴ διακόσμηση (Κ 1467). Ἡ λευκὴ κεραμικὴ ὕλη, ὁ γραπτὸς μὲ μαῦρο χρῶμα
διάκοσμος καὶ τὸ ἔντονο πράσινο ὑάλωμα μᾶς ὁδηγοῦν σὲ παραγωγὴ τοῦ 12ου/
13ου αἰώνα κάποιας ἀπὸ τὶς περιοχὲς τῆς ἀνατολικῆς Μεσογείου, ὅπως ἡ Αἴγυ−
πτος ἢ ἡ Συρία243.
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239. Πούλου−Παπαδημητρίου 2008, 50−54.
240. Ἐλεύθερνα, βλ. Πούλου−Παπαδημητρί−

ου 2008, 41−42, πίν. 3. 7, 43. 7. Βοιωτία (Ἀρχοντίκι),
βλ. Vroom 2003, 93, 163−164, ἀρ. 2.7, εἰκ. 6.24.

241. Ericani 1990, 50−51.
242. Γιὰ τὸ σχῆμα βλ. Berti 2005, πίν. 15.1−3.
243. Γιὰ τὴν κεραμικὴ παραγωγὴ αὐτῶν τῶν

περιοχῶν βλ. François 1998, 326−328.



244. François 1999, 23−24, πίν. 1, ἀρ. 17.
245. Sanders 1999β, 160−161. Παπανικόλα−

Μπακιρτζῆ 2003, 45−66.
246. Dawkins, Droop 1910, 23−28. Sanders 1993,

256, 264, 268. Armstrong 1992, 1−9. Bakourou et al.
2003, 234−235, εἰκ. 1−2.

247. Γιὰ τοπικὴ παραγωγὴ κεραμικῶν στὸ
Ἄργος βλ. Oikonomou−Laniado 1997, 237−238. Ba−
kourou et al. 2003, 234. 

248. Κανάκη, Μπιλμέτη 2011, 12. Poulou−Papa−
dimitriou 2012, 14.

249. Megaw, Jones 1983, 237.
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K 1427 (93/Α4/69) (σχ. 72)
Τμῆμα σώματος πινακίου
Σῶμα ἐλαφρὰ κοῖλο.
Πηλὸς λεπτόκοκκος, σκληρός, καστανός
(5YR 6/3), μὲ ἀρκετὲς μικρὲς λευκές, γκρίζες
καὶ καστανὲς προσμίξεις. 
Ἐσωτερικά: διάκοσμος ἀπὸ λευκὸ ἐπίχρι−
σμα, καὶ διαφανὴς ὑποκίτρινη ἐφυάλωση.

Ἐξωτερικά: πολὺ λεπτὸ στρῶμα ὑπόλευκου
ἐπιχρίσματος. 
μέγ. σωζ. διαστ.: 6.
Χρονολόγηση: τέλη 13ου/14ος αἰ.

K 1428 (94/Ζ/10) (σχ. 73)
Βάση πινακίου
Βάση δακτυλιόσχημη. 
Πηλὸς λεπτόκοκκος, ρόδινος−πορτοκαλό−

Πάντως τὸ μικρὸ θραῦσμα ποὺ βρέθηκε στὸν Ἅγιο Γεώργιο στὸ Βουνὸ ἔχει
τόσο τὰ χαρακτηριστικὰ ποὺ παρουσιάζονται συχνὰ σὲ προϊόντα ἐργαστηρίων
τῆς Raqqa στὴ Β. Συρία καὶ χρονολογοῦνται στὸν 12ο καὶ 13ο αἰώνα, ὅσο καὶ αὐτὰ
τῶν αἰγυπτιακῶν ἐργαστηρίων τῆς ἴδιας περιόδου244.

β3. Ἐνδείξεις γιὰ κέντρα παραγωγῆς βυζαντινῶν ἐφυαλωμένων κεραμικῶν

Οἱ ἔρευνες τῶν τελευταίων χρόνων ἔχουν δείξει ὅτι, ὅπως καὶ σὲ ἄλλες περιοχὲς
τοῦ Βυζαντίου ἔτσι καὶ στὸν ἑλλαδικὸ χῶρο ὑπῆρχαν περισσότερα τοῦ ἑνὸς ἐργα−
στηρίου παραγωγῆς ἐγχάρακτων κεραμικῶν, μὲ αὐτὸ τῆς Κορίνθου νὰ ἔχει μακρὰ
περίοδο δημιουργίας245. Ἀξίζει νὰ ἀναφέρουμε ὅτι σὲ περιοχὲς ποὺ βρίσκονται
πλησίον τῶν Κυθήρων ὑπάρχουν ἐνδείξεις γιὰ τοπικὴ παραγωγὴ ἁδρεγχάρακτων
κεραμικῶν καὶ ἐπιβιώσεων τῶν ἀγγείων Ζευξίππου στὴ Σπάρτη246 καὶ ἁδρεγχά−
ρακτων στὸ Ἄργος247. Καθὼς τὰ Κύθηρα βρίσκονται μεταξὺ Πελοποννήσου καὶ
Κρήτης εἶναι σημαντικὸ νὰ σημειώσουμε ὅτι ἐνδιαφέροντα στοιχεῖα γιὰ τοπικὴ
παραγωγὴ ἐφυαλωμένων κεραμικῶν ἔχουν ἔλθει στὸ φῶς καὶ στὴν Κρήτη248.

Πάντως οἱ ἀναλύσεις πηλοῦ ποὺ ἔγιναν ἀπὸ τοὺς Megaw καὶ Jones σὲ ἐγχά−
ρακτα κεραμικὰ τῆς συλλογῆς τοῦ Μουσείου Μπενάκη, κεραμικῶν ποὺ προέρ −
χονται ἀπὸ τὴν Κωνσταντινούπολη, ἔδειξαν ὅτι ἡ σύστασή τους διαφέρει ἀπὸ
αὐτὴν τῶν κορινθιακῶν προϊόντων249. Οἱ συνεχιζόμενες ἔρευνες καὶ κυρίως οἱ
ἀρχαιομετρικὲς ἀναλύσεις θὰ μᾶς δώσουν νέα στοιχεῖα γιὰ τὴν ὕπαρξη ἐργαστη−
ρίων παραγωγῆς ἐφυαλωμένων ἐγχάρακτων κεραμικῶν. 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
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χρωμος (7.5YR 7/6), μὲ σπάνιες, μέτριες
ὑπόλευκες προσμίξεις. 
Σπειροειδὴ μοτίβα μὲ ἐπίχρισμα στὸν πυθ−
μένα καὶ ἴχνη ὑποκίτρινης ἐφυάλωσης. 
δβ: 8, μέγ. σωζ. διαστ. 5.8.
Χρονολόγηση: 15ος αἰ.

K 1429 (94/Α9/16) (πίν. 4)
Τμῆμα χείλους πινακίου
Χεῖλος λοξό, μὲ ἁπλὴ ἀπόληξη.
Πηλὸς λεπτόκοκκος, σκληρός, καστανός
(5YR 6/8), μὲ μικρὲς λευκὲς προσμίξεις.
Ἐσωτερικὰ καὶ στὸ χεῖλος ἐξωτερικά: λευκὸ
ἐπίχρισμα. Ἐσωτερικά: γραπτὸς διάκοσμος
ἀπὸ καστανὸ χρῶμα καὶ διαφανὴς ἄχρω −
μη ἐφυάλωση.
μέγ. σωζ. διαστ.: 2.7. 
Χρονολόγηση: 12ος αἰ.

K 1430 (94/Θ/5) (σχ. 74, πίν. 4)
Τμῆμα σώματος πινακίου
Τμῆμα τοῦ τοιχώματος κοντὰ στὸ χεῖλος. 
Πηλὸς λεπτόκοκκος, μέτριος, πορτοκαλό−
χρωμος (5YR 6/6), μὲ ἀραιὲς λευκὲς μικρὲς
προσμίξεις, 
Ἐσωτερικά: λευκὸ ἐπίχρισμα, ἐπάνω στὸ
ὁποῖο γραπτὸς διάκοσμος ἀπὸ καστανὸ
καὶ πράσινο χρῶμα. Ἡ ἐφυάλωση ἔχει
πλήρως ἀπολεπιστεῖ.
μέγ. σωζ. διαστ.: 3.3.
Χρονολόγηση: 12ος αἰ.

K 1431 (94/Ι/2) (σχ. 75)
Τμῆμα σώματος καὶ χείλους πινακίου
Τοίχωμα λοξό, ἡ ἁπλὴ ἔσω νεύουσα, ἀπό−
ληξη τοῦ ὁποίου ἀποτελεῖ τὸ χεῖλος. 
Πηλὸς μέτριος, καστανέρυθρος (5YR 6/6) μὲ
λίγες μικρὲς γκρίζες προσμίξεις. Ρόδινο ἐπί−
χρισμα στὴν ἐσωτερικὴ καὶ ἐξωτερικὴ ἐπι−
φάνεια (5YR 7/3). Φαρδιὰ ταινία πράσινου
χρώματος ἐσωτερικὰ κάτω ἀπὸ τὴν ἀκμὴ
τοῦ χείλους. Διαφανὴς ἄχρωμη ἐφυάλωση
ἐσωτερικὰ καὶ στὸ χεῖλος ἐξωτερικά.
δχ 27, μέγ. σωζ. διαστ.: 4.1.
Χρονολόγηση: τέλη 12ου/ἀρχὲς 13ου αἰ.

K 1432 (94/Ε1/14) (σχ. 76, πίν. 4)

Τμῆμα σώματος πινακίου
Σώζεται ἕνα μικρὸ τμῆμα τοῦ σώματος
ποὺ φέρει ὀπὴ συγκολλήσεως. 
Πηλὸς λεπτὸς−μέτριος, ἀνοικτὸς καστανός
(7.5YR 7/4−7/6), μέτριος, μὲ ἐλάχιστες μικρὲς
προσμίξεις. Ὁ πηλὸς μοιάζει μακροσκο−
πικὰ μὲ αὐτὸν τῶν τοπικῶν παραγωγῶν. 
Ἐσωτερικὰ ὑπόλευκο ἐπίχρισμα καὶ πινελιὲς
καστανοῦ καὶ πράσινου ὑαλώδους χρώ−
ματος. Σώζεται μικρὸ τμῆμα τοῦ τελικοῦ
στρώματος τῆς πρασινωπῆς ἐφυάλωσης.
μέγ. σωζ. διαστ.: 4.2.
Χρονολόγηση: 12ος αἰ.

K 1433 (94/Α8/3) (σχ. 77)
Τμῆμα βάσης καὶ πυθμένα πινακίου
Βάση δακτυλιόσχημη.
Πηλὸς λεπτόκοκκος, σκληρός, πορτοκαλό−
χρωμος (5YR 6/6), μὲ λίγες, μικρὲς λευκὲς
προσμίξεις καὶ μαρμαρυγία. 
Ἐσωτερικὰ καὶ ἐξωτερικὰ (λεπτὸ στρῶμα):
ὑπόλευκο ἐπίχρισμα. Τμῆμα λεπτεγχάρα−
κτης διακόσμησης: ταινία μὲ βλαστοσπείρα. 
Ἴχνη διαφανοῦς ἄχρωμης ἐφυάλωσης.
δβ: 12, υβ: 1.2.
Χρονολόγηση: α’ μισὸ/μέσα 12ου αἰ.

K 1434 (93/Α7 (ὑποκ. 22)/10) (σχ. 78, πίν. 4)
Τμῆμα σώματος πινακίου
Σῶμα ἐλαφρῶς κοῖλο.
Πηλὸς λεπτόκοκκος, σκληρός, καστανέρυ−
θρος (5YR 6/6) μὲ ἀραιὲς μικρὲς λευκὲς προ−
σμίξεις. Ἐσωτερικά: λευκὸ ἐπίχρισμα καὶ
λεπτεγχάρακτος διάκοσμος ποὺ σχηματί−
ζει ταινία μὲ βλαστόσπειρα. Ἄχρωμη δια−
φανὴς ἐφυάλωση ἐσωτερικὰ καὶ λεπτὸ
στρῶμα ἐξωτερικά.
μέγ. σωζ. διαστ. 5.5.
Χρονολόγηση: α’ μισὸ/μέσα 12ου αἰ.

K 1435 (93/Β3/1) (σχ. 79)
Τμῆμα σώματος πινακίου
Σῶμα ἐλαφρὰ κοῖλο.
Πηλὸς λεπτόκοκκος, σκληρός, πορτοκαλέ−
ρυθρος (5YR 6/6) μὲ μικρὲς λευκὲς προσμί−
ξεις καὶ μαρμαρυγία. 
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Ἐσωτερικά: λευκὸ ἐπίχρισμα. Λεπτεγχάρα−
κτος διάκοσμος ἀποδίδεται τὸ φολιδωτὸ
τμῆμα σώματος πτηνοῦ (;). Ἄχρωμη δια−
φανὴς ἐφυάλωση.
μέγ. σωζ. διαστ.: 3.4. 
Χρονολόγηση: α’ μισὸ/μέσα 12ου αἰώνα
(προέρχεται ἀπὸ διαταραγμένο στρῶμα)

K 1436 (94/Α9/16) (σχ. 80, πίν. 4)
Τμῆμα σώματος πινακίου
Σῶμα ἐλαφρὰ κοῖλο.
Πηλὸς λεπτόκοκκος, σκληρός, κοκκινωπὸς
(5YR 6/6) μὲ ἀρκετὲς μικρὲς λευκὲς προσμίξεις.
Λευκὸ ἐπίχρισμα ἐσωτερικὰ καὶ πολὺ λεπτὸ
στρῶμα ἐξωτερικά. Λεπτεγχάρακτος διάκο−
σμος σχηματίζει ταινία μὲ βλαστόσπειρα. 
μέγ. σωζ. διαστ.: 4.4.
Χρονολόγηση: α’ μισὸ/μέσα 12ου αἰ.

K 1437 (94/Ε1/8) (σχ. 81, πίν. 4)
Τμῆμα πυθμένα πινακίου
Πυθμένας ἐπίπεδος μὲ μικρὸ κομβίο στὸ
κέντρο.
Πηλὸς λεπτόκοκκος, καθαρός, σκληρός, ἀνοι −
χτὸς καστανός (5YR 6/4).
Λευκὸ ἐπίχρισμα ἐσωτερικὰ καὶ ἴχνη πολὺ
λεπτοῦ στρώματος ἐξωτερικά. Μὲ λεπτὲς
ἐγχάρακτες παράλληλες γραμμὲς καὶ φολί−
δες ἀποδίδεται μέρος τοῦ σώματος πτη−
νοῦ (;). Διαφανὴς ἄχρωμη ἐφυάλωση. 
μέγ. σωζ. διαστ. 3.8 ἐκ.
Χρονολόγηση: α’ μισὸ/μέσα 12ου αἰ.

K 1438 (94/Ε1/8) (σχ. 82)
Τμῆμα σώματος πινακίου
Σῶμα ἐλαφρὰ κοῖλο.
Πηλὸς λεπτόκοκκος, μέτριος, πορτοκαλέρυ−
θρος (5YR 6/8), καθαρός, μὲ λίγο μαρμαρυ−
γία. 
Λευκὸ ἐπίχρισμα ἐσωτερικὰ καὶ πολὺ λε −
πτὸ στρῶμα ἐξωτερικά.
Τμῆμα λεπτεγχάρακτης διακόσμησης ποὺ
ἀποδίδει «σχοινίο». Ἴχνη σκούρας πράσι−
νης ἐφυάλωσης.
μέγ. σωζ. διαστ.: 4.8.
Χρονολόγηση: α’ μισὸ/μέσα 12ου αἰ.

K 1439 (94/Α9/16) (σχ. 83, πίν. 4)
Τμῆμα ἀπὸ τὸ σῶμα πινακίου
Τοίχωμα ἐλαφρῶς κοῖλο.
Πηλὸς λεπτὸς−μέτριος, σκληρός, καστανέ−
ρυθρος (5YR 6/4−6/6), μὲ λίγες, μικρὲς λευ −
κὲς καὶ ἐλάχιστες γκρίζες προσμίξεις. Ὁ
πηλὸς μοιάζει μὲ αὐτὸν τῶν ἀγγείων αἰ −
γαιακοῦ χώρου (Κ 1441). 
Ἐσωτερικὰ λευκὸ ἐπίχρισμα· μὲ ἁδρὴ χά −
ραξη ἀποδίδεται ταινία μὲ γραμμικὴ δια−
κόσμηση. Διαφανὴς ὑποκίτρινη ἐφυάλωση.
μέγ. σωζ. διαστ.: 3.9.
Χρονολόγηση: β’ μισὸ 12ου αἰ.

K 1440 (94/Α8/3) (σχ. 84, πίν. 4) 
Τμῆμα σώματος πινακίου
Τοίχωμα ἐλαφρῶς κοῖλο.
Πηλὸς λεπτός, σκληρός, ἀνοιχτὸς καστα −
νὸς (5YR 5/6), μὲ λίγες, μικρὲς λευκὲς προ−
σμίξεις. 
Λευκὸ ἐπίχρισμα ἐσωτερικὰ καὶ πολὺ λε −
πτὸ στρῶμα ἐξωτερικά. Μὲ λεπτὴ καὶ ἁδρὴ
χάραξη ἀποδίδεται ταινία μὲ γραμμικὸ
διάκοσμο. Λεπτὸ στρῶμα ὑποκίτρινης ἐφυά −
λωσης ἐσωτερικά.
μέγ. σωζ. διαστ.: 2.5.
Χρονολόγηση: β’ μισὸ 12ου αἰ.

K 1441 (93/Α4/69 + 93/Α4/49) (σχ. 85, πίν. 4)
Τμῆμα σώματος καὶ χείλους πινακίου
Τοίχωμα λοξό, καμπυλώνεται στὴ βάση τοῦ
χείλους. Χεῖλος ὄρθιο μὲ ἁπλὴ ἀπόληξη
στὴν ἐσωτερικὴ ἐπιφάνεια τοῦ ὁποίου
ὑπάρχει ἀβαθὴς αὐλάκωση.
Πηλὸς 3, ἀνοιχτὸς καστανὸς (5YR 6/4). 
Ὑπόλευκο ἐπίχρισμα ἐσωτερικὰ καὶ λεπτὸ
στρῶμα ἐπιχρίσματος σὲ ὅλη τὴν ἐπιφά−
νεια ἐξωτερικά. 
Μὲ ἁδρὴ χάραξη ἀποδίδεται καμπύλη γραμ −
μὴ καὶ τριγωνικὸ μοτίβο. Διαφανὴς ὑποκί−
τρινη ἐφυάλωση ἐσωτερικὰ καὶ στὸ χεῖλος
ἐξωτερικά.
δχ: 27.
Χρονολόγηση: τέλος 12ου/ἀρχὲς 13ου αἰ.
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K 1442 (93/Α10/62) (σχ. 86, πίν. 6)
Τμῆμα σώματος πινακίου
Σχῆμα ὅπως Κ 1441.
Πηλὸς 3, καστανέρυθρος (5YR 6/4).
Λευκὸ ἐπίχρισμα ἐσωτερικὰ καὶ λεπτὸ στρῶ −
μα ἐξωτερικά.
Τμῆμα ἁδρεγχάρακτου διακόσμου ποὺ ἀπο−
δίδει θυσανωτὸ μοτίβο. Διαφανὴς ἄχρωμη/
ὑποκίτρινη ἐφυάλωση. Παρατηροῦνται σκα−
σίματα στὴν ἐφυαλωμένη ἐπιφάνεια. 
μέγ. σωζ. διαστ.: 6.2.
Χρονολόγηση: τέλος 12ου/ἀρχὲς 13ου αἰ.

K 1443 (94/Ε−Θ/30) (σχ. 87, πίν. 6)
Τμῆμα σώματος πινακίου
Σῶμα ἐλαφρῶς κοῖλο.
Πηλὸς λεπτός, μέτριος−σκληρός, καστανέ−
ρυθρος (5YR 5/8), μὲ ἀραιὲς μικρὲς λευκὲς
προσμίξεις. Διαφορετικὸς πηλὸς ἀπὸ τὸν
Πηλὸς 3.
Λευκὸ ἐπίχρισμα ἐσωτερικὰ καὶ λεπτὸ
στρῶμα ἐξωτερικά. 
Μὲ ἁδρὴ χάραξη ἀποδίδεται τμῆμα διακό−
σμου: τμῆμα θυσανωτοῦ μοτίβου καὶ χέρι
μορφῆς ποῦ κρατᾶ δόρυ (;). Ἄχρωμη/ὑπο−
κίτρινη διαφανὴς ἐφυάλωση ἐσωτερικὰ καὶ
λεπτὸ στρῶμα ἐξωτερικά. 
μέγ. σωζ. διαστ.: 6.5.
Χρονολόγηση: τέλος 12ου/ἀρχὲς 13ου αἰώνα
(προέρχεται ἀπὸ διαταραγμένο στρῶμα).

Κ 1444 (93/Α4/69)
Τμῆμα σώματος πινακίου
Τοίχωμα ἐλαφρῶς κοῖλο.
Πηλὸς 3 (;), καστανέρυθρος (5YR 6/4).
Λευκὸ ἐπίχρισμα ἐσωτερικὰ καὶ λεπτὸ
στρῶμα ἐξωτερικά.
Τμῆμα ἁδρεγχάρακτου διακόσμου. Διαφα −
νὴς ἄχρωμη/ὑποκίτρινη ἐφυάλωση. 
μέγ. μέγ. σωζ. διαστ.: 7.2.
Χρονολόγηση: τέλος 12ου/ἀρχὲς 13ου αἰ.

K 1445 (93/Α4/73) (σχ. 88)
Τμῆμα χείλους καὶ σώματος πινακίου
Σῶμα σχεδὸν ἡμισφαιρικό, χεῖλος ὄρθιο μὲ
ἁπλὴ ἀπόληξη.

Πηλὸς 3, ἀνοικτὸς καστανὸς (5YR 6/6).
Παχὺ λευκὸ ἐπίχρισμα ἐσωτερικὰ καὶ ἐξω−
τερικά. Ἐσωτερικὰ καὶ στὸ χεῖλος ἐξωτε−
ρικὰ διαφανὴς κιτρινωπὴ ἐφυάλωση.
δχ: 25.
Χρονολόγηση: τέλη 12ου/ἀρχὲς 13ου αἰ.

K 1446 (93/Α10/60) (σχ. 89)
Τμῆμα χείλους πινακίου
Χεῖλος ὄρθιο μὲ ἁπλὴ ἀπόληξη.
Πηλὸς 3, ἀνοικτὸς καστανὸς/πορτοκαλό−
χρωμος (5YR 6/6).
Παχὺ λευκὸ ἐπίχρισμα ἐσωτερικὰ καὶ στὸ
χεῖλος ἐξωτερικά. Ἐσωτερικὰ καὶ στὸ χεῖλος
ἐξωτερικὰ διαφανὴς πρασινωπὴ ἐφυάλω −
ση ἔντονα ἀπολεπισμένη.
δχ: 25.
Χρονολόγηση: τέλη 12ου/ἀρχὲς 13ου αἰ.

K 1447 (94/Η1/6) (σχ. 90)
Τμῆμα χείλους καὶ σώματος πινακίου
Σῶμα ἐλαφρὰ ἡμισφαιρικό, χεῖλος ὄρθιο μὲ
ἁπλὴ ἀπόληξη.
Πηλὸς 3, καστανέρυθρος (5YR 5/6). 
Παχὺ ὑπόλευκο/ρόδινο (5YR 8/3) ἐπίχρι−
σμα ἐσωτερικὰ καὶ στὸ χεῖλος ἐξωτερικά.
Στὴν ὑπόλοιπη ἐξωτερικὴ ἐπιφάνεια λεπτὸ
στρῶμα ἐπιχρίσματος. Ἐσωτερικὰ καὶ στὸ
χεῖλος ἐξωτερικὰ διαφανὴς πρασινωπὴ
ἐφυάλωση.
δχ: 26, μέγ. σωζ. διαστ.: 5.5.
Χρονολόγηση: τέλη 12ου/ἀρχὲς 13ου αἰ.

K 1448 (94/Ε1/11) (σχ. 91)
Τμῆμα χείλους πινακίου
Χεῖλος ὄρθιο μὲ ἁπλὴ ἀπόληξη.
Πηλὸς 3, μέτριος/μαλακός, καστανέρυθρος
(5YR 5/6).
Παχὺ ὑπόλευκο ἐπίχρισμα καὶ διαφανὴς
κιτρινίζουσα ἐφυάλωση ἐσωτερικὰ καὶ στὸ
χεῖλος ἐξωτερικά. Στὴν ὑπόλοιπη ἐξωτερικὴ
ἐπιφάνεια λεπτὸ στρῶμα ἐπιχρίσματος. 
δχ: ca 30. 
Χρονολόγηση: τέλη 12ου/ἀρχὲς 13ου αἰ.

K 1449 (94/ΣΤ2/4) (σχ. 92)
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Τμῆμα χείλους πινακίου
Χεῖλος ὄρθιο μὲ ἁπλὴ ἀπόληξη.
Πηλὸς 3, πορτοκαλόχρωμος (5YR 6/6).
Ἐσωτερικὰ καὶ στὸ χεῖλος ἐξωτερικά: παχὺ
λευκορόδινο ἐπίχρισμα καὶ διαφανὴς ἄχρω −
μη ἐφυάλωση. Ἐξωτερικά: λεπτὸ στρῶμα
ἐπιχρίσματος
μέγ. σωζ. διαστ.: 6. 
Χρονολόγηση: τέλη 12ου/ἀρχὲς 13ου αἰ.

K 1450 (94/Ε/8) (σχ. 93)
Τμῆμα χείλους πινακίου
Χεῖλος ὄρθιο μὲ ἁπλὴ ἀπόληξη. 
Πηλὸς λεπτόκοκκος, μέτριος, καστανωπὸς
(7.5YR 6/6), καθαρὸς μὲ ἐλάχιστες μικρὲς
ὑπόλευκες προσμίξεις.
Ἐσωτερικὰ καὶ στὸ χεῖλος ἐξωτερικά: παχὺ
λευκὸ ἐπίχρισμα καὶ ὑποπράσινη ἐφυά−
λωση.
μέγ. σωζ. διαστ.: 3.4.
Χρονολόγηση: τέλη 12ου/ἀρχὲς 13ου αἰ.

K 1451 (94/Α4/75) (σχ. 94)
Τμῆμα χείλους πινακίου
Χεῖλος ὄρθιο μὲ ἁπλὴ ἀπόληξη
Πηλὸς 3, ἀνοικτὸς καστανὸς (5YR 6/4).
Ἐσωτερικὰ καὶ στὸ χεῖλος ἐξωτερικά: παχὺ
λευκὸ ἐπίχρισμα καὶ ἄχρωμη/ὑποπράσινη
ἐφυάλωση. Ἐξωτερικά: λεπτὸ στρῶμα λευ−
κορόδινου ἐπιχρίσματος.
δχ: ca 24, μέγ. σωζ. διαστ.: 3.6.
Χρονολόγηση: τέλη 12ου/ἀρχὲς 13ου αἰ.

K 1452 (93/Α4/49) (σχ. 94 α)
Χεῖλος πινακίου
Χεῖλος ὄρθιο μὲ ἁπλὴ ἀπόληξη.
Πηλὸς 3, πορτοκαλόχρωμος (5YR 6/6).
Ἐσωτερικὰ καὶ στὸ χεῖλος ἐξωτερικά: παχὺ
ὑπόλευκο ἐπίχρισμα καὶ ὑποπράσινη ἐφυ −
άλωση. Ἐξωτερικά: λεπτὸ στρῶμα ἐπιχρί−
σματος. Ἔντονα ἴχνη καύσης.
δχ: ca 24. 
Χρονολόγηση: τέλη 12ου/ἀρχὲς 13ου αἰ.

K 1453 (93/Α4/73) (σχ. 95, πίν. 5)
Ἐφυαλωμένη κούπα μὲ ὑψηλὴ βάση
Βάση κωνικὴ μὲ πεπλατυσμένο δακτύλιο,

σῶμα ἡμισφαιρικό, χεῖλος ὄρθιο μὲ ἁπλὴ
ἀπόληξη.
Πηλὸς 3, ἀνοικτὸς καστανὸς (5YR 6/4). 
Λευκὸ ἐπίχρισμα ἐσωτερικὰ στὸ χεῖλος ἐξω −
τερικά. Ἐπιπεδόγλυφος διάκοσμος στὸν πυ −
θμένα: ἀποδίδεται περίτεχνος ρόδακας μὲ
ἕξι πέταλα ποὺ σχηματίζονται ἀπὸ ἑλικο−
ειδῆ βλαστό. Φαρδιὰ ταινία μὲ διπλὸ
γραμμικὸ μοτίβο πλαισιώνει τὸ μετάλλιο.
Ἀνοιχτοπράσινη ἐφυάλωση καλύπτει τὴν
ἐσωτερικὴ ἐπιφάνεια καὶ πολὺ λεπτὸ στρῶ −
μα ὅλη τὴν ἐξωτερική. 
δχ: 22, δβ: 10.
Χρονολόγηση: β’ μισὸ 12ου/ἀρχὲς 13ου αἰ.

K 1454 (94/Θ/5) (σχ. 96)
Τμῆμα πυθμένα πινακίου
Πυθμένας ἐπίπεδος, σχηματίζεται ἡ ἀρχὴ
τοῦ δακτυλίου τῆς βάσης.
Πηλὸς 3, λεπτός, σκληρός, ἀνοιχτὸς καστα −
νὸς/πορτοκαλόχρωμος (5YR 6/6), μὲ πολὺ
λίγες μικρὲς λευκὲς καὶ μαῦρες προσμίξεις. 
Λευκὸ ἐπίχρισμα ἐσωτερικὰ ἐπάνω στὸ
ὁποῖο ἐπιπεδόγλυφος διάκοσμος σχηματί−
ζει καμπύλη γραμμή. Ὑποκίτρινη διαφανὴς
ἐφυάλωση.
μέγ. σωζ. διαστ.: 5.5.
Χρονολόγηση: τέλη 12ου αἰ.

K 1455 (94/Ε1/8) (σχ. 97, πίν. 6)
Τμῆμα σώματος πινακίου
Σῶμα ἐλαφρὰ κοῖλο.
Πηλὸς λεπτός, μέτριος, πορτοκαλέρυθρος
(5YR 6/8).
Ἐσωτερικὰ καὶ ἐξωτερικὰ ὑπόλευκο ἐπίχρι−
σμα. Ἐσωτερικὰ ἐπιπεδόγλυφος διάκοσμος
ἀπὸ ἐπάλληλους ρόμβους ὁρίζεται ἀπὸ
ἁδρὴ χάραξη. Πράσινη ἐφυάλωση καλύπτει
τὴν ἐσωτερικὴ καὶ ἐξωτερικὴ σωζόμενη ἐπι−
φάνεια.
μέγ. σωζ. διαστ. 3.5.
Χρονολόγηση: β’ μισὸ 13ου/α’ μισὸ 14ου αἰ.

K 1456 (94/Η/4) (σχ. 98, πίν. 6)
Τμῆμα σώματος πινακίου
Τοίχωμα κοῖλο. 
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Πηλὸς λεπτός, σκληρός, πορτοκαλέρυθρος
(7.5YR 6/6), μὲ λίγες μικρὲς λευκὲς καὶ γκρί−
ζες προσμίξεις καὶ λίγο μαρμαρυγία.
Ἐσωτερικὰ λευκὸ ἐπίχρισμα, ἐγχάρακτος
γραμμικὸς διάκοσμος καὶ ἔντονη κίτρινη
ἐφυάλωση.
μέγ. σωζ. διαστ.: 5.3.
Χρονολόγηση: 13ος/πρώιμος 14ος αἰώνας,
ἐπιβίωση τῆς κεραμικῆς Ζευξίππου.

K 1457 (94/Η/4) (σχ. 99)
Τμῆμα σώματος πινακίου
Τοίχωμα κοῖλο. 
Πηλὸς λεπτός, σκληρός, πορτοκαλέρυθρος
(7.5YR 6/6), μὲ ἀραιὲς μικρὲς λευκὲς καὶ γκρί−
ζες προσμίξεις. 
Ἐσωτερικὰ καὶ στὸ ἄνω τμῆμα ἐξωτερικὰ
ὑπόλευκο ἐπίχρισμα. Τμῆμα ἐγχάρακτου
διακόσμου ἐσωτερικὰ (ὁμόκεντροι κύκλοι;)
καὶ ἴχνος τριποδίσκου. Στιλπνή, ἔντονη κί −
τρινη ἐφυάλωση, ποὺ ἐξωτερικὰ σταματᾶ
πιὸ πάνω ἀπὸ τὸ ἐπίχρισμα.
μέγ. σωζ. διαστ.: 4.8.
Χρονολόγηση: 13ος/πρώιμος 14ος αἰώνας,
ἐπιβίωση τῆς κεραμικῆς Ζευξίππου.

K 1458 (94/Θ/5) (σχ. 100, πίν. 6)
Τμῆμα σώματος πινακίου
Σῶμα ἡμισφαιρικό.
Πηλὸς λεπτός, σκληρός, πορτοκαλόχρωμος
(5YR 7/8), μὲ ἀραιὲς μικρὲς λευκὲς προσμί−
ξεις καὶ λίγο μαρμαρυγία. 
Ὑπορόδινο ἐπίχρισμα ἐσωτερικὰ καὶ ἐξω−
τερικά. Ἐγχάρακτος διάκοσμος ἀποδίδει
φτερούγα πτηνοῦ (;). Διαφανὴς κιτρινo −
πράσινη ἐφυάλωση.
μέγ. σωζ. διαστ.: 5.
Χρονολόγηση: 13ος/πρώιμος 14ος αἰώνας,
ἐπιβίωση τῆς κεραμικῆς Ζευξίππου.

K 1459 (93/Ν ἀνδήρου 4/1) (94/Θ/1) (σχ. 101)
Τμῆμα βάσης καὶ πυθμένα κούπας
Βάση δακτυλιόσχημη. 
Πηλὸς σκληρός, μέτριος καστανὸς (5YR
6/4), μὲ ἀρκετὲς μικρὲς γκρίζες καὶ ὑπόλευ−
κες προσμίξεις. 

Ἐξωτερικὰ καστανόχρωμο ἐπίχρισμα (5YR
6/4). Ἀνοιχτόχρωμο ἐπίχρισμα στὴν ἐσω−
τερικὴ ἐπιφάνεια. Ἐγχάρακτος διάκοσμος
τεμνόμενων καμπύλων γραμμῶν καὶ κιτρι−
νοπράσινη ἐφυάλωση. Ἴχνος τριποδίσκου
στὸν πυθμένα. 
δβ. 8, μέγ. σωζ. διαστ.: 4.9.
Χρονολόγηση: β’ μισὸ 13ου αἰ.

K 1460 (93/Α7/38) (σχ. 102, πίν. 6)
Τμῆμα σώματος κανάτας
Τοιχώματα κοῖλα.
Πηλὸς λεπτός, σκληρός, μὲ μικρὲς λευκὲς
προσμίξεις, κοκκινωπὸς (2.5YR 5/6).
Ἐξωτερικὰ ὑπόλευκο ἐπίχρισμα, ἁδρεγχά−
ρακτος διάκοσμος ποὺ ἀποδίδει μετάλλιο
γύρω ἀπὸ τὸ ὁποῖο μικρὲς παράλληλες
γραμμὲς καὶ πράσινη ἐφυάλωση.
μέγ. σωζ. διαστ.: 5.6.
Χρονολόγηση: 13ος/πρώιμος 14ος αἰ.

K 1461 (94/Η/29) (σχ. 103)
Τμῆμα χείλους κούπας
Χεῖλος ὄρθιο, λοξότμητο.
Πηλὸς σκληρός, λεπτὸς κοκκινωπὸς (5YR
6/8), μὲ λίγες πολὺ μικρὲς γκρίζες προσμί−
ξεις καὶ μαρμαρυγία. 
Πολὺ λεπτὸ στρῶμα ὑπόλευκου ἐπιχρί−
σματος ἐσωτερικὰ καὶ ἐξωτερικὰ λίγο κάτω
ἀπὸ τὸ χεῖλος. Ἐγχάρακτη γραμμὴ στὴν
ἀκμὴ τοῦ χείλους ἐσωτερικά. Καστανὴ
ἐφυάλωση ἐσωτερικὰ καὶ λίγο κάτω ἀπὸ
τὸ χεῖλος ἐξωτερικά.
δχ: 11.7, μέγ. σωζ. διαστ.: 2.8.
Χρονολόγηση: β’ μισὸ 12ου/13ος αἰ.

K 1462 (94/Η1/5) (σχ. 104, πίν. 6)
Τμῆμα σώματος κανάτας
Σῶμα μὲ κοῖλα τοιχώματα.
Πηλὸς λεπτός, σκληρός, ἀνοιχτὸς κόκκινος
(2.5YR 6/8), μὲ ἀραιὲς μικρὲς λευκὲς καὶ γκρί−
ζες προσμίξεις. 
Λευκὸ ἐπίχρισμα ἐξωτερικὰ καὶ ἐγχάρα−
κτος διάκοσμος ἀπὸ παράλληλες καὶ σπει−
ροειδεῖς γραμμές. Ἐπάνω στὸν ἐγχάρακτο
διάκοσμο ρέον κίτρινο, πράσινο καὶ γκρι−
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ζοκάστανο χρῶμα καὶ διαφανὴς ἄχρωμη
ἐφυάλωση. 
μέγ. σωζ. διαστ.: 4.8.
Χρονολόγηση: 14ος/πρώιμος 15ος αἰ.

K 1463 (94/Θ/9) (σχ. 105)
Τμῆμα χείλους πινακίου
Χεῖλος ἁπλό, ἀποτελεῖ τὴ συνέχεια τοῦ
λοξοῦ τοιχώματος.
Πηλὸς λεπτόκοκκος, μέτριος, πορτοκαλό−
χρωμος (5YR 6/6), μὲ ἐλάχιστες γκρίζες προ−
σμίξεις καὶ μαρμαρυγία. Πηλὸς ὅμοιος μὲ τὰ
ἀγγεῖα αἰγαιακοῦ χώρου καὶ τὰ ἀν τίστοιχα
μονόχρωμα ἐφυαλωμένα (Πηλὸς 3).
Ἐσωτερικὰ καὶ στὸ χεῖλος ἐξωτερικά: παχὺ
λευκὸ ἐπίχρισμα καὶ ὑποκίτρινη ἐφυάλωση.
δχ: ca 20. 
Χρονολόγηση: 13ος αἰ.

K 1464 (94/Η1/9) (σχ. 106)
Βάση καὶ πυθμένας πινακίου
Βάση δακτυλιόσχημη.
Πηλὸς λεπτόκοκκος, καστανέρυθρος (5YR
5/8), μὲ μικρὲς ὑπόλευκες προσμίξεις. Ὑπό−
λευκο ἐπίχρισμα ἐσωτερικὰ καὶ λεπτὸ
στρῶμα μέχρι καὶ τὴν κάτω ἐπιφάνεια τῆς
βάσης ἐξωτερικά. Πρασινωπὴ ἐφυάλωση
στὴν ἐσωτερικὴ ἐπιφάνεια καὶ ρέουσες
σταγόνες μέχρι τὴ βάση ἐξωτερικά. 
Ὀπὴ συγκολλήσεως στὰ τοιχώματα. 
δβ: 8.9, μέγ. σωζ. διαστ.: 4.5.
Χρονολόγηση: τέλη 12ου/13ος αἰ. 

Κ 1465 (94/Η1/11) (σχ. 107) 
Τμήματα χείλους, σώματος καὶ βάσης πι −
νακίου
Χεῖλος ὄρθιο μὲ ἁπλὴ ἀπόληξη, σχηματίζει
γωνία στὸ σημεῖο μετάβασης στὰ τοιχώ−
ματα, βάση ἐπίπεδη. 
Πηλὸς λεπτόκοκκος, σκληρός, πολὺ ἀνοι−

χτὸς καστανὸς (10YR 7/4), μὲ ἐλάχιστες
λευκὲς καὶ καστανὲς προσμίξεις. Ἐσωτερικὰ
καὶ στὸ χεῖλος ἐξωτερικὰ ὑπόλευκο ἐπίχρι−
σμα. Ἐσωτερικὰ διαφανὴς ὑποκίτρινη ἐφυ −
άλωση ποὺ σχηματίζει σκοῦρες στιγμὲς
ἐπάνω στὸ ἐπίχρισμα. Ἡ ἐφυάλωση εἶναι
ἁδρὴ στὴν ἁφή.
δχ: 14, δβ: 6, υ: 5.5.
Προϊὸν ἰταλικῶν ἐργαστηρίων, ἴσως ἀπὸ
τὴν Πίζα. 
Χρονολόγηση: 15ος αἰ.

K 1466 (94/Η/28) (σχ. 108)
Τμῆμα χείλους καὶ σώματος κούπας
Χεῖλος ὄρθιο μὲ ἁπλὴ ἀπόληξη, σχηματίζει
ἔντονη ἀκμὴ ἐξωτερικὰ στὸ σημεῖο ἕνωσής
του μὲ τὸ σῶμα.
Πηλὸς λεπτόκοκκος, σκληρός, πορώδης, μὲ
ἀρκετὸ μαρμαρυγία, καστανὸς (5YR 6/6).
Ἐσωτερικὰ καὶ στὸ χεῖλος ἐξωτερικά: πρα−
σινωπή, διαφανὴς ἐφυάλωση.
δχ: 17.7. 
Προϊὸν ἰταλικῶν ἐργαστηρίων ἀπὸ τὴν
περιοχὴ τοῦ Veneto.
Χρονολόγηση: τέλη 14ου/ἀρχὲς 15ου αἰ.

Κ 1467 (94/Ε1/8) (σχ. 109, πίν. 6) 
Τμῆμα σώματος πινακίου
Σῶμα μὲ λοξὰ τοιχώματα.
Πηλὸς λεπτόκοκκος, ἀμμώδης, σκληρός, κα −
θαρός, λευκωπὸς (10YR 8/2). Ἐσωτερικὰ καὶ
ἐξωτερικά: διαφανὴς πράσινη ἐφυάλωση.
Ἐσωτερικά: ἀβαθὴς χάραξη σχηματίζει φτε −
ρὸ πτηνοῦ (;).
μέγ. σωζ. διαστ.: 2.8.
Προϊὸν ἐργαστηρίων τῆς Raqqa (ΒΑ. Συρία)
ἢ τῆς Αἰγύπτου. 
Χρονολόγηση: 12ος/13ος αἰ.



2. Ἀγγεῖα μεταφορᾶς προϊόντων – Ἀμφορεῖς

Οἱ ἀμφορεῖς ἀποτελοῦν μεγάλο μέρος τοῦ κεραμικοῦ ὑλικοῦ. Ἡ διὰ θαλάσσης
μεταφορὰ προϊόντων μέσα σὲ πήλινα ἀγγεῖα, κληρονομιὰ τῶν ρωμαϊκῶν χρόνων,
συνεχίστηκε καὶ σὲ ὅλη τὴν πρωτοβυζαντινὴ καὶ μεσοβυζαντινὴ περίοδο. Τὸ ποσο−
στὸ τῶν ἀμφορέων ἀπὸ τὸν Ἅγιο Γεώργιο τοῦ Βουνοῦ εἶναι μεγάλο (48%) σὲ ὅλη
τὴν περίοδο ἀπὸ τὸν 4ο μέχρι καὶ τὶς ἀρχὲς τοῦ 13ου αἰώνα. Τὴν ἀμέσως ἑπόμενη
περίοδο (14ος αἰώνας) τὸ συνολικὸ ποσοστὸ τῆς κεραμικῆς εἶναι, ὅπως ἔχουμε
ἤδη σημειώσει, μικρό, ἑπομένως εἶναι μικρὸς καὶ ὁ ἀριθμὸς τῶν ἀγγείων μετα−
φορᾶς. Ἡ ἀπουσία τῶν ἀμφορέων ἀπὸ τὶς ὁμάδες τῶν περιόδων τῆς Ἑνετοκρα−
τίας μέχρι καὶ τὸν 18ο αἰώνα πρέπει νὰ θεωρηθεῖ λογικὴ ἂν σκεφθεῖ κανεὶς ὅτι
ἀπὸ τὸν 13ο αἰώνα καθιερώνονται οἱ μεταφορὲς προϊόντων μὲ δοχεῖα κατασκευ−
ασμένα ἀπὸ ἄλλα ὑλικά, ὅπως ξύλο (βαρέλια), δέρμα (ἀσκοὶ) ἢ ὕφασμα (σακιά).
Ἦταν ὑλικὰ πιὸ ἀνθεκτικὰ κατὰ τὴ διάρκεια τῆς μεταφορᾶς καὶ ὅταν τὸ ἐμπόριο
διεξάγεται σὲ διεθνὴ κλίμακα, ἀπὸ τὰ τέλη τοῦ 12ου αἰ., οἱ ἔμποροι τὰ προτιμοῦν.
Τὸ μόνο μειονέκτημα γιὰ τοὺς ἀρχαιολόγους εἶναι ὅτι τὸ ὑλικὸ ἀπὸ τὸ ὁποῖο
εἶναι κατασκευασμένα φθείρεται καὶ δὲν ἀντέχει στὸ χρόνο. 

Στὴν ἀνασκαφὴ βρέθηκαν μόνο ἀποσπασματικὰ παραδείγματα. Τὰ ὄστρακα
ποὺ ἀνῆκαν σὲ χείλη, λαβὲς ἢ βάσεις ἀγγείων καθὼς καὶ ὄστρακα ἀπὸ σώματα
ἀμφορέων, τῶν ὁποίων ὁ τύπος ἦταν γνωστός, πῆραν ἀριθμὸ καταλόγου. Κατὰ
τὴ διάρκεια τῆς μελέτης ἀναγνωρίστηκαν ἀρκετοὶ τύποι ἀμφορέων ποὺ καλύ−
πτουν μία περίοδο ἀπὸ τὸν 4ο μέχρι τὰ τέλη τοῦ 12ου/ἀρχὲς 13ου αἰώνα. Δεδο−
μένης τῆς ὕπαρξης πολλῶν παράλληλων τυπολογιῶν, θεώρησα σκόπιμο νὰ μὴ
δημιουργήσω ἀκόμη μία τυπολογία· οἱ ἀμφορεῖς ἀπὸ τὸν Ἅγιο Γεώργιο ἐντάσ −
σονται στὶς γνωστὲς καὶ ἀποδεκτὲς διεθνῶς τυπολογίες τοῦ Riley γιὰ τὴν πρω−
τοβυζαντινὴ περίοδο (5ος−7ος αἰ.), τοῦ Bonifay γιὰ τὰ σύγχρονά τους προϊόντα
ἀπὸ τὰ ἐργαστήρια τῆς Βόρειας Ἀφρικῆς καὶ τοῦ Hayes (τυπολογία Saraçhane) γιὰ
τὰ μεσοβυζαντινὰ χρόνια (10ος−12ος αἰ.)250. Τὰ ἀγγεῖα ποὺ χρονολογοῦνται στὴν
ἐνδιάμεση περίοδο, δηλαδὴ στὸν 8ο καὶ 9ο αἰώνα, παρόλο ποὺ δὲν εἶναι πολλά,
μᾶς ἀπασχολοῦν ξεχωριστὰ καὶ γιὰ τὴ μελέτη τους βασιζόμαστε στὶς δημο −
σιεύσεις τῶν Hayes, Sanders, Arthur, Bass – Van Doorninck καθὼς καὶ σὲ μελέτες
τῆς ὑπογράφουσας ποὺ ἔχουν ὡς ἀντικείμενο τοὺς ἀμφορεῖς τοῦ αἰγαιακοῦ
χώρου251. 

Γιὰ τὴν ποιότητα τοῦ πηλοῦ κάθε τύπου, τὰ κέντρα παραγωγῆς, τὸ περιεχό−
μενο καὶ τὴ διάδοσή του γίνεται ἀναφορὰ στὶς ἐπιμέρους ἑνότητες.
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250. Riley 1979, 112−236. Riley 1981, 85−122.
Bonifay 2004, 89−153. Hayes 1992, 61−78.

251. Hayes 1992, 61−78. Slane, Sanders 2005,

243−297. Arthur 1989, 79−93. Bass 1982, 155−165,
Πούλου−Παπαδημητρίου 2001, 241−248.
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Κ 1468 (94/Β5/20) (σχ. 110)
Χεῖλος ἀμφορέα
Χεῖλος σχήματος ἀνάστροφου κώνου μὲ
βαθιὰ ἐσωτερικὴ αὐλάκωση.
Πηλὸς λεπτόκοκκος, σκληρός, μὲ ἀρκετὲς
πολὺ μικρὲς λευκές, γκρίζες καὶ καστανὲς
προσμίξεις, ἀνοιχτὸς ρόδινος (7.5YR 5/4) μὲ

πολὺ ἀνοικτὴ καστανὴ ἐξωτερικὴ ἐπιφά−
νεια ἀπὸ τὶς συνθῆκες ὄπτησης. 
δχ: 9.5.
Χρονολόγηση: 4ος αἰώνας (προέρχεται ἀπὸ
ἀρχαιολογικὸ περιβάλλον τοῦ τέλους 6ου/
7ου αἰ.).

1. Ἀμφορεῖς ἀπὸ ἐργαστήρια τῆς περιοχῆς τῆς Τυνησίας (Β. Ἀφρικὴ)

Τὰ παραδείγματα ποὺ προέρχονται ἀπὸ περιοχὲς τῆς Τυνησίας εἶναι ὀλιγάριθμα·

ἀποτελοῦν ὅμως σημαντικὴ ἔνδειξη γιὰ τὶς ἐπαφὲς τῶν κατοίκων τῆς πρωτοβυ−
ζαντινῆς ἐγκατάστασης τοῦ Ἁγίου Γεωργίου μὲ παράκτιες περιοχὲς τῆς ἀνατολικῆς
Τυνησίας ἀπὸ τὸν 4ο/5ο μέχρι τὸν 7ο αἰώνα. 

Τὸ Κ 1468 τόσο στὴν κατασκευὴ ὅσο καὶ στὸ σχῆμα τοῦ χείλους παραπέμπει
σὲ ἀμφορεῖς τοῦ τύπου «Africano piccolo» (τύπος Bonifay 21) ἀπὸ περιοχὲς τῆς
ἀνατολικῆς ἀκτῆς τῆς Τυνησίας ποὺ χρονολογοῦνται στὸν 4ο αἰώνα252.

Τὸ χεῖλος Κ 1469, ἀνήκει, πιθανόν, σὲ ἀμφορέα τοῦ τύπου Keay 62 (παραλλαγὴ
Ε;). Πρόκειται μάλλον γιὰ μία ὄψιμη παραλλαγὴ τοῦ τύπου Bonifay 46253. Ἀμφορεῖς
αὐτοῦ τοῦ τύπου ἔχουν βρεθεῖ σὲ στρῶμα τοῦ τέλους τοῦ 6ου /ἀρχὲς 7ου αἰώνα
στὴ Μασσαλία, σὲ στρῶμα τοῦ τρίτου τετάρτου τοῦ 7ου αἰώνα στὴν Crypta Balbi
καὶ σὲ στρώματα τοῦ 7ου αἰώνα στὸ ὀχυρὸ S. Antonino di Perti254.

Καὶ τὰ δύο παραδείγματα ἔχουν βρεθεῖ στὸ νότιο Ἄνδηρο 7: τὸ Κ 1469 προ−
έρχεται ἀπὸ τὸν Κάνναβο 3 (Τομέας Β3), ἐνῶ τὸ Κ 1468 ἀπὸ τὴν ὁμάδα 20 τοῦ
Καννάβου 5 (Τομέας Β5). Ἀπὸ τοὺς ἴδιους Καννάβους προέρχεται λεπτὴ ἐπιτρα−
πέζια κεραμικὴ ἀπὸ ἐργαστήρια τῆς Τυνησίας χρονολογούμενα στὸ τέλος τοῦ 6ου
καὶ τὸν 7ο αἰώνα, καθὼς καὶ νομίσματα τοῦ 7ου κυρίως αἰώνα. Τὸ Κ 1469 χρο−
νολογεῖται σὲ αὐτὴν ἀκριβῶς τὴν περίοδο, δηλαδὴ στὰ τέλη τοῦ 6ου καὶ στὸν 7ο
αἰώνα. Τὸ Κ 1468 ποὺ ἔχει πρωιμότερη χρονολόγηση, θεωρεῖται ὑπολειμματικό.
Εἶναι ἐνδιαφέρον πάντως ὅτι στὸ πρωιμότερο στρῶμα τοῦ Καννάβου Β3 βρέθηκε
ἕνας φθαρμένος καὶ κομμένος στὴ μέση φόλλις τοῦ β’ μισοῦ τοῦ 4ου αἰώνα (Ν6). 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

252. Bonifay 2004, 31, 107, εἰκ. 14.1, ἐργαστήριο
Oued el−Akarit.

253. Keay 1984, type 62 G, 255−350, εἰκ. 138. 10,
12. 62 G (εἰκ. 150. 6), 62 H (εἰκ. 150.10). Bonifay 2004,

137−140, εἰκ. 74. 7, 11.
254. Bonifay 1986, 287−8, εἰκ. 11.47, 49; Murial−

do 2001, 264−267, πίν. 9. 30−31.
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Κ 1469α (94/Β/48) (σχ. 112, πίν. 7)
Τμῆμα χείλους καὶ λαιμοῦ ἀμφορέα
Χεῖλος ἐλαφρὰ ἔξω νεῦον, μὲ πάχυνση στὴν
ἐξωτερικὴ ἐπιφάνεια καὶ χάραξη στὸ σημεῖο
ἕνωσής του μὲ τὸν κυλινδρικὸ λαιμό. 
Πηλὸς λεπτόκοκκος, σκληρός, πορτοκαλέ−

ρυθρος (5YR 6/6), μὲ ἀραιές, πολὺ μικρές,
λευκὲς καὶ μαῦρες προσμίξεις καὶ ἄφθονο
μαρμαρυγία. 
δχ. 10 ἐκ., μέγ. σωζ. διαστ.: 5.2.
Χρονολόγηση: βρέθηκε σὲ στρῶμα τοῦ 7ου
αἰ.

2. Ἀμφορεῖς ἀπὸ τὸν αἰγαιακὸ χῶρο καὶ περιοχὲς τῆς Ἀνατολικῆς Μεσογείου

Τὸ χεῖλος τοῦ Κ 1469α μοιάζει στὸ σχῆμα μὲ ὁρισμένα παραδείγματα τοῦ τύπου
Keay III A255. Ὁ πηλός του, ποὺ περιέχει ἄφθονη μίκα, μᾶς ὁδηγεῖ σὲ κέντρο παρα−
γωγῆς τοῦ αἰγαιακοῦ χώρου (Σάμος, Μικρασιατικὴ ἀκτή;). Τὸ Κ 1469α προέρχεται
ἀπὸ τὴν ὁμάδα 48 τοῦ Καννάβου 3 στὸ Ἄνδηρο 7 (Τομέας Β3), τῆς ὁποίας ἡ πλει−
ονότητα τῶν εὑρημάτων χρονολογεῖται στὸν 7ο αἰώνα, χωρὶς ὅμως νὰ μποροῦμε
νὰ υἱοθετήσουμε τὴ συγκεκριμένη χρονολόγηση καὶ γιὰ τὸ Κ 1469 α.

255. Keay 1984, 100−103, τύπος Keay 3A, εἰκ.
37.5, 6.

Κ 1469 (94/Β/48) (σχ. 111)
Χεῖλος ἀμφορέα
Χεῖλος σχεδὸν τετράγωνης διατομῆς ποὺ
σχηματίζει ἔντονη ἀκμὴ στὴν ἐξωτερικὴ
ἐπιφάνειά του. Ἀποκεκρουμένο σὲ πολλὰ
σημεῖα. 
Πηλὸς μέτριος, σκληρός, πορτοκαλόχρω−
μος−ρόδινος (5YR 7/6), μὲ ἀρκετές, μικρές,

λευκὲς καὶ καστανὲς προσμίξεις καὶ ἐλάχι−
στες, μεγάλες−πολὺ μεγάλες λευκές, γκρί−
ζες καὶ καστανὲς προσμίξεις. 
Ἐξωτερικά: ἴχνη πολὺ ἀνοικτοῦ καστανοῦ
ἐπιχρίσματος.
δχ: 14, μέγ. σωζ. διαστ.: 4.7.
Χρονολόγηση: τέλος 6ου/ἀρχὲς 7ου αἰ.

ΥΣΤΕΡΟΡΩΜΑΪΚΟΣ ΑΜΦΟΡΕΑΣ 1 (LRA 1)

Ὁ ἀμφορέας, ποὺ ἔχει πλέον διεθνῶς καθιερωθεῖ νὰ ἀποκαλεῖται LRA 1 (ὑστερο−
ρωμαϊκὸς ἀμφορέας 1) ἀποτελεῖ ἕνα ἀπὸ τὰ πλέον διαδεδομένα ἀγγεῖα μετα−
φορᾶς προϊόντων ἀπὸ τὰ τέλη τοῦ 4ου μέχρι καὶ τὰ μέσα τοῦ 7ου αἰώνα. Ο
Riley μὲ τὶς μελέτες του γιὰ τὴν κεραμικὴ ἀπὸ τὴν Καρχηδόνα καὶ τὴ Βερενίκη
καθιέρωσε γιὰ πρώτη φορὰ μία κοινῶς ἀποδεκτὴ τυπολογία γιὰ τοὺς ἀμφορεῖς
τῆς πρωτοβυζαντινῆς περιόδου καὶ ἔδωσε στοιχεῖα γιὰ τὴ διάδοση μεταξὺ ἄλλων
καὶ τοῦ τύπου LRA 1256. Οἱ μελέτες τῶν Peacock, Williams, Empereur, Picon, Bonifay,
Villedieu, Van Alfen, καὶ Δεμέστιχα μᾶς ἔδωσαν στοιχεῖα σημαντικὰ γιὰ τὴ σύσταση
τοῦ πηλοῦ, τὰ κέντρα παραγωγῆς, τὴ διάδοση τοῦ τύπου αὐτοῦ στὴ δυτικὴ Μεσό−

256. Riley 1979 καὶ Riley 1982. 



γειο καὶ τὴν τυπολογικὴ ἐξέλιξή του257. Τὰ ἀποτελέσματα τῶν τελευταίων ἐρευνῶν
σχετικὰ μὲ τὴν τυπολογικὴ προέλευση καὶ ἐξέλιξη τοῦ LRA 1 καθὼς καὶ τὶς ὑπο−
θέσεις γιὰ τὸ περιεχόμενό του ὑπάρχουν στὴ μελέτη τοῦ Pieri258. 

Πρόκειται γιὰ ἕνα ἀγγεῖο ποὺ ἀνευρίσκεται σὲ ὅλες σχεδὸν τὶς θέσεις γύρω
ἀπὸ τὸ Αἰγαῖο ποὺ χρονολογοῦνται ἀπὸ τὸν 5ο μέχρι τὰ μέσα τοῦ 7ου αἰώνα.
Χαρακτηρίζεται ἀπὸ τὸ κυλινδρικὸ σχῆμα τοῦ σώματος, τὴν ἀποστρογγυλεμένη
βάση, τὸν φαρδὺ κυλινδρικὸ λαιμὸ καὶ τὶς λαβὲς ποὺ σχηματίζουν ὀρθὴ γωνία
καθὼς στηρίζονται στὸν λαιμὸ καὶ τὸν ὦμο τοῦ ἀγγείου. Ὁ πηλός του, ἂν καὶ
παρουσιάζεται σὲ δύο ἐκδοχές, εἶναι ἐπίσης πολὺ χαρακτηριστικός: πολὺ ἀνοι−
κτὸς καστανός, ἀνοικτὸς πράσινος ἕως ἀνοικτὸς πορτοκαλόχρωμος, σκληρός, μὲ
πολλὲς μικρὲς καὶ μεσαίου μεγέθους προσμείξεις (καστανές, κόκκινες, ἀσβε−
στοῦχες) καὶ σὲ κάποιες περιπτώσεις μίκα.

Κέντρα παραγωγῆς του ἔχουν ἐντοπιστεῖ στὴ Βόρειο Συρία, τὴν Κιλικία καὶ
τὴν Κύπρο. Τὰ παραδείγματα ποὺ ἔχουν ἐντοπιστεῖ στὸν αἰγαιακὸ χῶρο πρέπει,
βάσει τῆς ποιότητας τοῦ πηλοῦ, νὰ προέρχονται καὶ ἀπὸ τὶς τρεῖς αὐτὲς περιοχές,
ἂν καὶ οἱ ἀμφορεῖς τοῦ ὕστερου 6ου καὶ τοῦ 7ου αἰώνα πρέπει νὰ προέρχονται
στὴν πλειονότητά τους ἀπὸ τὴν Κιλικία καὶ τὴν Κύπρο. 

Στὸν Ἅγιο Γεώργιο ἔχουν βρεθεῖ ἑπτὰ τμήματα χείλους, λαιμοῦ ἢ λαβῶν καὶ
πολλὰ ὄστρακα ἀπὸ τὸ σῶμα ἀμφορέων LRA 1· ἀπὸ αὐτὰ τὰ τελευταῖα, ἐλάχιστα
ἔχουν μπεῖ στὸν κατάλογο. Ἡ μελέτη τοῦ πηλοῦ τους μᾶς ὁδήγησε νὰ διακρίνουμε
δύο ὁμάδες: ἡ πρώτη καὶ πολυπληθέστερη ἔχει πηλὸ ρόδινο−πορτοκαλόχρωμο
(7.5YR 7/6, 8/6), σκληρὸ μὲ πολλὲς μικρὲς προσμίξεις (Πηλὸς 5)· ἡ ἄλλη ἔχει πηλὸ
ἀνοικτὸ καστανὸ (10YR 7/3, 7/4), πολὺ σκληρό, μὲ πολλὲς ἀποστρογγυλευμένες
προσμίξεις καὶ μαρμαρυγία (Πηλὸς 6). Ἂν καὶ δὲν ἔχουμε προχωρήσει σὲ ἀναλύ−
σεις πηλοῦ, θεωροῦμε ὅτι οἱ δύο αὐτὲς ὁμάδες προέρχονται ἀπὸ διαφορετικὰ
κέντρα παραγωγῆς. 

Τὸ σχῆμα καὶ τὸ μέγεθος τοῦ λαιμοῦ, τὸ σχῆμα τῶν λαβῶν καὶ τοῦ σώματος
τῶν ἀμφορέων ἀπὸ τὴν ἀνασκαφὴ ὁδηγοῦν σὲ μία ὄψιμη χρονολόγηση μέσα στὸν
7ο αἰώνα. Ἡ χρονολόγηση αὐτὴ συμφωνεῖ μὲ τὴ χρονολόγηση τῶν ὁμοιογενῶν
ὁμάδων ἀπὸ τὶς ὁποῖες προέρχονται τὰ παραδείγματα ποὺ ἐξετάζουμε. Τὸ μεγα−
λύτερο μέρος τοῦ ὑλικοῦ τῶν Τομῶν 1 καὶ 2 τοῦ Ἀνδήρου 5 καὶ τῶν Καννάβων
1−5 τῶν Ἀνδήρων 7 καὶ 8 χρονολογεῖται στὴν περίοδο ἀπὸ τὰ τέλη τοῦ 6ου μέχρι
τὶς ἀρχὲς τοῦ 9ου αἰώνα. Ἀρκετὰ ὄστρακα ἀμφορέα αὐτοῦ τοῦ τύπου ἔχουν
βρεθεῖ κυρίως στὰ νότια Ἄνδηρα. Τὸ Κ 1471 προέρχεται ἀπὸ τὸν καθαρισμὸ τοῦ
Καννάβου 9 τοῦ Ἀνδήρου 2: αὐτό, καθὼς καὶ τὰ ἄλλα πρωτοβυζαντινὰ εὑρήματα

257. Peacock, Williams 1986, 185−186; Em−
pereur, Picon 1989, 236−243; Bonifay, Villedieu 1989,
23−25; Van Alfen 1996, 189−213; Demesticha 2003,

469−476.
258. Piéri 2005, 69−85.
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Χρονολόγηση: α΄ μισὸ 7ου αἰώνα

Κ 1470 (94/ΣΤ2/7) (σχ. 113, πίν. 7)
Λαιμὸς καὶ χεῖλος ἀμφορέα
Λαιμὸς κυλινδρικός, χεῖλος ἔξω νεῦον. Σώ −
ζεται ἡ ἄνω πρόσφυση τῆς λαβῆς.
Πηλὸς 5 (LRA 1), ρόδινος (7.5YR 7/6).
Ἐξωτερικά: αὐλάκωση κάτω ἀπὸ τὸ χεῖλος.
δχ. 9, μέγ. σωζ. διαστ.: 6.2.

Κ 1471 (93/Γ2/2) (πίν. 7)
Τμῆμα σώματος ἀμφορέα
Σῶμα κυλινδρικό.
Πηλὸς 5 (LRA 1), ρόδινος (7.5YR 7/6).
Ἐξωτερικά: ἀραιὲς ρηχὲς αὐλακώσεις.
μέγ. σωζ. διαστ.: 5.3. 

Κ 1472 (93/Β3/3β) 
Τμῆμα σώματος ἀμφορέα (2 ὄστρακα)
Σῶμα κυλινδρικό.
Πηλὸς 5 (LRA 1), μὲ λίγη μίκα, ρόδινος (5YR
7/5).
Ἐξωτερικά: ἀραιὲς ἀβαθεῖς αὐλακώσεις.
α) μέγ. σωζ. διαστ.: 5.5, β) μέγ. σωζ. διαστ.:
5.

Κ1473 (94/Θ/9)
Τμήματα σώματος ἀμφορέα (8 ὄστρακα)
Πηλὸς 5 (LRA 1), ρόδινος (7.5YR 7/6).
Ἐξωτερικά: ἀραιὲς ἀβαθεῖς αὐλακώσεις.
μέγ. σωζ. διάστ. τῶν μεγαλυτέρων εἶναι: α)
10.2. β) 5.3. γ) 6.9. δ) 6.5.
Προέρχεται ἀπὸ ἀρχαιολογικὸ περιβάλλον
τοῦ 8ου/9ου αἰ.
Κ 1474 (94/ΣΤ2/7)
Τμῆμα λαβῆς καὶ ὤμου ἀμφορέα
Λαβὴ ἐλλειπτικῆς τομῆς μὲ δύο βαθιὲς αὐ −
λακώσεις.

Πηλὸς 5 (LRA 1), ρόδινος (7.5YR 7/6), μὲ λίγο
μαρμαρυγία. 
μέγ. σωζ. διαστ.: 7.5.

Κ 1475 (94/Β5,12/9)
Τμῆμα χείλους ἀμφορέα
Χεῖλος ἐλαφρὰ ἔξω νεῦον, ἡμικυκλικῆς δια−
τομῆς. Ὅμοιο μὲ Κ 1470.
Πηλὸς 6 (LRA 1), ἀνοικτὸς καστανὸς (10YR
7/3), ἐπίχρισμα πολὺ ἀνοικτὸ καστανὸ
(10YR 8/4) στὴν ἐξωτερικὴ ἐπιφάνεια. 
δχ: 9. 

Κ 1476 (93/Β3) (σχ. 114)
Λαβὴ ἀμφορέα
Λαβὴ ἐλλειπτικῆς τομῆς. 
Πηλὸς 6 (LRA 1), ἀνοικτὸς καστανὸς (10YR
7/3).
Στὴν ἐξωτερικὴ πλευρὰ τῆς λαβῆς δύο αὐ −
λακώσεις. 
μέγ. σωζ. διαστ.: 8.5. 

Κ 1477 (93/Γ/1) (σχ. 115, πίν. 7)
Τμῆμα λαβῆς ἀμφορέα
Λαβὴ ἐλλειπτικῆς τομῆς μὲ δύο βαθιὲς αὐ −
λακώσεις στὴν ἄνω ἐπιφάνεια. 
Πηλὸς 6 (LRA 1), ἀνοικτὸς καστανὸς (10YR
7/3).
μέγ. σωζ. διαστ.: 5.7.

Κ 1477α (94/Ε1/4) (πίν. 7)
Τμήματα σώματος ἀμφορέα (4)
Πηλὸς 6 (LRA 1), ἀνοικτὸς καστανὸς (10YR
7/4).
Ἀραιές, ρηχὲς αὐλακώσεις στὴν ἐξωτερικὴ
ἐπιφάνεια
μέγ. σωζ. διαστ.: α) 4.2. β) 5.2. γ) 4.7,.δ) 3.8.

τοῦ Ἀνδήρου 2, ἐπιβεβαιώνουν τὴ χρήση τοῦ χώρου κατὰ τὴ συγκεκριμένη
περίοδο.

Τὰ παραδείγματα τοῦ LRA 1 ἀποτελοῦν τὸ 1% τοῦ συνόλου τῆς κεραμικῆς καὶ
μετέφεραν πιθανὸν κρασὶ ἢ ἐλαιόλαδο στὴ μικρὴ κοινότητα τοῦ Ἁγίου Γεωργίου.

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ



ΥΣΤΕΡΟΡΩΜΑΪΚΟΣ ΑΜΦΟΡΕΑΣ 2 (LRA 2) 

Ὁ ἀμφορέας, τοῦ ὁποίου ἡ παραγωγὴ κατ’ ἐξοχὴν συνδέεται ἀπὸ τοὺς ἐρευνητὲς
μὲ τὸν χῶρο τοῦ Αἰγαίου, εἶναι ὁ LRA 2. Πρόκειται γιὰ ἕνα σχεδὸν σφαιρικὸ
ἀγγεῖο μὲ χαρακτηριστικὸ ἀμφικωνικὸ λαιμὸ καὶ μικρὲς ἐλλειψοειδεῖς λαβές, τὸ
ὁποῖο, ἂν καὶ εἶναι ἰδιαίτερα διαδεδομένο σὲ περιοχὲς τοῦ Αἰγαίου καὶ τῆς Μαύρης
Θάλασσας, δὲν συναντᾶται συχνὰ σὲ περιοχὲς τῆς δυτικῆς Μεσογείου259. Ἡ ὀνο−
μασία του ἔχει, καὶ στὴν περίπτωση αὐτή, καθιερωθεῖ μετὰ τὴ δημοσίευση τῆς
τυπολογίας τοῦ Riley γιὰ τοὺς ἀμφορεῖς ἀπὸ τὴ Βερενίκη260. Ἀπὸ τὸν 4ο μέχρι
τὰ μέσα τοῦ 7ου αἰώνα, περίοδο παρουσίας τοῦ ἀμφορέα LRA 2, τὸ σχῆμα του
ἐξελίχθηκε καὶ μποροῦμε νὰ μιλᾶμε γιὰ δύο διακριτοὺς τύπους: τὸν LRA 2Α καὶ
τὸν LRA 2Β261· ὁ τύπος LRA 2Β ἀποτελεῖ, πάντως, τὸ ἀγγεῖο ποὺ γνωρίζει τὴ
μεγαλύτερη διάδοση ἀπὸ τὶς πρῶτες δεκαετίες τοῦ 6ου μέχρι καὶ τὶς ἀρχὲς τοῦ
7ου αἰώνα. Οἱ ἀμφορεῖς, ποὺ ἐντάσσονται ἀπὸ τὸν Pieri στὴν ἴδια τυπολογία
(LRA 2C), χαρακτηρίζονται ὡς ἀγγεῖα μεταβατικοῦ τύπου καὶ χρονολογοῦνται ἀπὸ
τὶς ἀρχὲς μέχρι καὶ τὸ τέλος τοῦ 7ου αἰ., θεωρῶ ὅτι ἀποτελοῦν ἀγγεῖα διαφο−
ρετικοῦ τύπου ποὺ ἐπηρεάζονται ἀπὸ τὸν LRA 2 (ἐπιβιώσεις τοῦ LRA 2), ἀνήκουν
δὲ στὴ μεγάλη οἰκογένεια τῶν βυζαντινῶν σφαιρικῶν ἀμφορέων ποὺ ἀρχίζουν
νὰ ἐμφανίζονται αὐτὴ ἀκριβῶς τὴν περίοδο σὲ ὅλο τὸ Αἰγαῖο262. 

Οἱ διαφορετικὲς ποιότητες πηλοῦ μᾶς παραπέμπουν σὲ διαφορετικὰ κέντρα
παραγωγῆς ἕνα ἀπὸ τὰ ὁποῖα ἔχει ἐντοπιστεῖ στὴν Ἑρμιονίδα, ἐνῶ ἐμμέσως μπο−
ροῦμε νὰ καταλήξουμε στὸ συμπέρασμα ὅτι ὑπῆρχε ἀκόμη ἕνα στὴν Κῶ263. Ἡ
διάδοσή του στὸν αἰγαιακὸ χῶρο εἶναι μεγάλη, ἐνῶ βρέθηκε στὴν Κωνσταντινού−
πολη, σὲ πολλὲς περιοχὲς τῆς Μαύρης Θάλασσας καὶ στὰ συνοριακὰ φυλάκια
τοῦ Δούναβη. Ἂν καὶ θεωρεῖται τὸ κατεξοχὴν δοχεῖο μεταφορᾶς ἐλαιολάδου, ἡ
ὕπαρξη ρητίνης σὲ ὁρισμένα παραδείγματα ὑποδηλώνει ὅτι ὁρισμένα δοχεῖα μετέ−
φεραν κρασί.

Στὸν Ἅγιο Γεώργιο τὸ ποσοστὸ τοῦ LRA 2, ἂν καὶ δὲν εἶναι μεγάλο, εἶναι
σαφῶς μεγαλύτερο ἀπὸ αὐτὸ τοῦ LRA 1 (περισσότερο τοῦ 1%). Ἡ μακροσκοπικὴ
ἐξέταση τοῦ πηλοῦ μᾶς ἔδειξε δύο διαφορετικὲς ποιότητες· ἡ μία ἀπὸ αὐτὲς μοι−
άζει πολὺ μὲ αὐτὴν τῶν παραδειγμάτων ἀπὸ τὴ νησίδα Ψείρα, τὰ ὁποῖα ἡ πετρο−

259. Hayes 1992, 66; Piéri 2005, 85−93.
260. Riley 1979, 217−219. 
261. Piéri 2005, 86−88.
262. Πούλου−Παπαδημητρίου 2001, 231. Οἱ

ἀμφορεῖς αὐτοὶ ἀποτελοῦν τὴν ἀμέσως ἑπόμε−
νη κατηγορία στὴν παρούσα μελέτη. 

263. Poulou, Nodarou 2007, 756−757. Ἡ ὑπό−
θεση τοῦ Arthur ὅτι ἐργαστήρια παραγωγῆς τοῦ

τύπου αὐτοῦ ἀνασκάφηκαν στὴ Χίο (Arthur
1989, 82), ἂν καὶ ἔχει υἱοθετηθεῖ ἀπὸ πολλοὺς
ἐρευνητές, θεωροῦμε ὅτι δὲν εἶναι σωστή. Τὰ
ἐργαστήρια ποὺ ἀνέσκαψε ὁ Τσαραβόπουλος
στὴ Χίο παρήγαγαν ἀμφορεῖς τοῦ 2ου καὶ 3ου
αἰ., ποὺ ἀνήκουν σὲ ἕναν τελείως διαφορετικὸ
τύπο, βλ. Τσαραβόπουλος 1986, 134, πίν. 36/19,
38/13 α−γ.

114 ΝΑΤΑΛΙΑΣ ΠΟΥΛΟΥ−ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ



Β. Η ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΚΑΙ Η ΠΡΩΙΜΗ ΕΝΕΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 115

Χρονολόγηση: 6ος/ἀρχὲς 7ου αἰώνα (ἐκτὸς
ἀπὸ Κ 1485)

Κ 1478 (93/Α10/36) (σχ. 116)
Χεῖλος ἀμφορέα
Χεῖλος κωνικό, μὲ ἁπλὴ ἀπόληξη.
Πηλὸς λεπτόκοκκος, μαλακός, ἀνοικτὸς πορ −
τοκαλόχρωμος (5YR 6/8), μὲ ἀραιὲς μικρὲς
λευκὲς προσμίξεις καὶ ἐλάχιστο μαρμαρυγία. 
δχ: 10.5, μέγ. σωζ. διαστ.: 4.5.

Κ 1479 (94/Β7/42)
Τμῆμα σώματος ἀμφορέα
Σῶμα σφαιρικό.
Πηλὸς λεπτόκοκκος, μέτριος, ρόδινος−πορ−
τοκαλόχρωμος (5YR 6/6), μὲ ἀραιὲς μικρὲς
λευκὲς προσμίξεις. 
Ἐξωτερικά: βαθιές, πυκνές, κυματοειδεῖς
αὐλακώσεις
μέγ. σωζ. διαστ.: 4.1.

Κ 1480 (93/Β3/3β) (πίν. 7)
Τμῆμα σώματος ἀμφορέα (2 ὄστρακα)
Σῶμα σφαιρικό.
Πηλὸς λεπτόκοκκος, σκληρός, πορτοκαλορό−
δινος (5YR 7/4), μὲ ἀραιὲς μικρὲς ἕως μεγάλες
λευκὲς προσμίξεις καὶ ἐλάχιστο μαρμαρυγία.
Ἐξωτερικά: πυκνὲς βαθιὲς κυματοειδεῖς αὐ −
λακώσεις.
μέγ. σωζ. διαστ.: α) 5.5, β) 4.

Κ 1481 (94/Θ/8) (πίν. 7)
Τμῆμα σώματος ἀμφορέα
Πηλὸς λεπτόκοκκος, σκληρός, ἐρυθροκά−
στανος (5YR 6/6), μὲ ἀραιὲς λευκὲς προσμί−
ξεις καὶ λίγο μαρμαρυγία. 
Ἐξωτερικά: πυκνές, βαθιὲς αὐλακώσεις.
μέγ. σωζ. διαστ.: 7.8.

Κ 1482 (94/Η1/11) (σχ. 117)
Χεῖλος καὶ τμῆμα λαιμοῦ ἀμφορέα

γραφικὴ ἀνάλυση ἔδειξε ὅτι πιθανὸν προέρχονται ἀπὸ τὴν Κῶ (Πηλὸς 7). Ἡ ἄλλη
θὰ μποροῦσε νὰ ἐνταχθεῖ στὴν παραγωγὴ τῶν ἀμφορέων ἀπὸ τὴν Πελοπόν−
νησο264.

Τὰ περισσότερα παραδείγματα προέρχονται ἀπὸ τὶς τομὲς τῶν Ἀνδήρων τῆς
νοτίου κλιτύος: Τομὴ 1, 2 καὶ 3 τοῦ Ἀνδήρου 5 (Τομέας ΣΤ), καὶ Καννάβους 2, 3
καὶ 7 τῶν Ἀνδήρων 7 καὶ 8. Ἀπὸ τὰ ἴδια στρώματα προέρχονται οἱ ὁμοιογενεῖς
ὁμάδες τῆς περιόδου ἀπὸ τὰ τέλη τοῦ 6ου/7ο ἕως τὸν 8ο αἰώνα Ἡ τυπολογικὴ
μελέτη συνηγορεῖ σὲ μία χρονολόγηση στὸ β’ μισὸ τοῦ 6ου καὶ τὶς ἀρχὲς τοῦ 7ου
αἰώνα. 

Ἐνδιαφέρον παρουσιάζει ὁ Κ 1485: τὸ ἀγγεῖο αὐτὸ δὲν εἶναι ὁ κλασικὸς ἀμφο−
ρέας LRA 2, ποὺ χρονολογεῖται στὸν 6ο ἢ τὶς ἀρχὲς τοῦ 7ου αἰώνα. Εἶναι ὁ τελευ−
ταῖος τύπος τοῦ Piéri (LRA 2C) καὶ χρονολογεῖται μετὰ τὰ μέσα τοῦ 7ου αἰώνα.
Τοποθετεῖται σὲ αὐτὴν τὴν ὁμάδα γιατί θεωροῦμε ὅτι ἀποτελεῖ τὸν συνδετικὸ
κρίκο ἀνάμεσα στοὺς LRA 2 τὴν ἀμέσως ἑπόμενη κατηγορία τοὺς βυζαντινοὺς
σφαιρικούς. 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

264. Poulou, Nodarou 2007, 756−757. Poulou−
Papadimitriou (ὑπὸ δημοσίευση). Poulou, Nodarou

(ὑπὸ δημοσίευση).



ΑΜΦΟΡΕΙΣ «ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ» ΤΥΠΟΥ (ΑΙΓΑΙΑΚΟΙ ΣΦΑΙΡΙΚΟΙ)

Οἱ πληροφορίες μας γιὰ τὰ εἴδη τῶν ἀγγείων μεταφορᾶς γιὰ τὴν περίοδο ἀπὸ
τὸ τέλος τῆς πρωτοβυζαντινῆς ἕως τὴν ἀρχὴ τῆς μεσοβυζαντινῆς ἐποχῆς (7ος−
9ος αἰώνας) εἶναι ἐλάχιστες καὶ αὐτὲς προέρχονται ἀπὸ ἔρευνες τῶν τελευταίων
ἐτῶν. Σὲ ἄλλη μελέτη ἔχουμε χαρακτηρίσει τὴν περίοδο αὐτὴ ὡς τὴν περίοδο τῶν
ἀθόρυβων ἀλλαγῶν265. Οἱ ἀλλαγὲς ποὺ συμβαίνουν σὲ πολλοὺς τομεῖς συμβάλ−
λουν στὴν ἐξέλιξη τῆς Ἀνατολικῆς Ρωμαϊκῆς αὐτοκρατορίας σὲ Βυζαντινή. Ἀλλαγὲς
παρατηροῦμε στὴ φύση τοῦ ἐμπορίου, τὶς περιοχὲς προέλευσης τῶν προϊόντων,
τὰ κέντρα παραγωγῆς ἀμφορέων. Αὐτὲς τὶς ἀλλαγὲς ὅμως εἴμαστε σὲ θέση νὰ
τὶς διαπιστώσουμε μελετώντας μεταξὺ ἄλλων τοὺς ἀμφορεῖς, στοὺς ὁποίους ἐπί−
σης παρατηροῦνται διαφοροποιήσεις κατὰ τὴν ἴδια περίοδο. Διαπιστώνουμε,
δηλαδή, ὅτι πολλοὶ ἀπὸ τοὺς ἀμφορεῖς τῶν μεγάλων κέντρων τῆς Μεσογείου δὲν
ἐντοπίζονται πιὰ στὸν αἰγαιακὸ χῶρο266. Παράλληλα, οἱ ἀμφορεῖς, ποὺ χρονολο−

265. Πούλου−Παπαδημητρίου 2001, 231−232.
266. Μία πρώτη προσπάθεια καταγραφῆς

τῆς κεραμικῆς ποὺ ἔχει ἐντοπιστεῖ στὸν αἰγαι−

ακὸ χῶρο καὶ χρονολογεῖται στὸν 7ο καὶ 8ο
αἰώνα μ.Χ. ἔχει γίνει ἀπὸ τὴν ὑπογράφουσα, βλ.
Πούλου−Παπαδημητρίου 2001, 231−266.
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Χεῖλος σχεδὸν τριγωνικῆς διατομῆς μὲ ἀβα −
θῆ αὐλάκωση ἐσωτερικά, λαιμὸς κωνικός.
Πηλὸς λεπτόκοκκος, σκληρός, ἀνοιχτὸς κα −
στανὸς/ρόδινος (7.5YR 7/6), μὲ πολὺ λίγες,
μικρὲς καὶ ἐλάχιστες μέτριες, λευκὲς προ−
σμίξεις καὶ ἐλάχιστο μαρμαρυγία. 
δχ: 7.6 , μέγ. σωζ. διαστ.: 4.

Κ 1483 (93/Β3/3β) 
Τμῆμα ἀπὸ τὸν ὦμο ἀμφορέα
Σῶμα σφαιρικό.
Πηλὸς λεπτόκοκκος, μέτριος, ρόδινος−πορ−
τοκαλόχρωμος (5YR 7/5), μὲ ἀραιές, μέτριες
λευκὲς καὶ πολὺ ἀραιές, μικρὲς καστανὲς
προσμίξεις. 
Ἐξωτερικά: πυκνές, λεπτές, ἀβαθεῖς ἐγχα−
ράξεις.
μέγ. σωζ. διαστ.: 10.

Κ 1484 (94/Β2/6)
Τμῆμα σώματος ἀμφορέα
Πηλὸς μέτριος, σκληρός, ρόδινος−πορτοκα−
λόχρωμος (5YR 7/6), μὲ ἀραιὲς μικρὲς ἕως

μεγάλες λευκὲς καὶ ἐλάχιστες μεγάλες γκρί−
ζες προσμίξεις. 
Ἐξωτερικά: βαθιὲς καὶ πυκνὲς κυματοειδεῖς
αὐλακώσεις.
μέγ. σωζ. διαστ.: 8.8.

Κ 1485 (94/Θ6/11) (σχ. 118, πίν. 7)
Τμῆμα λαβῆς καὶ σώματος ἀμφορέα
Λαβὴ ἐλλειπτικῆς διατομῆς.
Πηλὸς λεπτόκοκκος, μέτριος, πορτοκαλό−
χρωμος ἐσωτερικὰ καὶ πολὺ ἀνοικτὸς
καστανὸς ἐξωτερικὰ (5YR 7/6, μὲ ἀραιὲς
λευκὲς μέτριες προσμίξεις καὶ ἀρκετὸ μαρ−
μαρυγία. Πηλὸς ὅμοιος μὲ Κ 1484.
Κάτω ἀπὸ τὴν πρόσφυση τῆς λαβῆς
πυκνὲς βαθιὲς κυματοειδεῖς ἐγχαράξεις.
μέγ. σωζ. διαστ.: 9.5, πάχ. λ.: 3.
Χρονολόγηση: Ὁ Κ 1485 δὲν εἶναι ὁ κλα−
σικὸς ἀμφορέας LRA 2 ποὺ χρονολογεῖται
στὸν 6ο αἰώνα ἢ τὶς ἀρχὲς τοῦ 7ου. Εἶναι
ὁ τελευταῖος τύπος τοῦ Pieri καὶ χρονολο−
γεῖται μετὰ τὰ μέσα τοῦ 7ου αἰ.



γοῦνται τὴν περίοδο ἀπὸ τὰ μέσα τοῦ 7ου μέχρι καὶ τὸν 9ο αἰώνα, θυμίζουν
τυπολογικὰ τὸν ἀμφορέα LRA 2 χωρὶς νὰ ἀνήκουν σὲ αὐτόν. Ἔχουν σῶμα σφαι−
ρικὸ ἢ σφαιρικὸ – ὠοειδές, μὲ ἢ χωρὶς αὐλακώσεις, στενὸ λαιμό, λαβὲς ἐλλειψο−
ειδεῖς καὶ βάση ἀποστρογγυλευμένη. Παρ’ ὅλες τὶς γενικές τους ὁμοιότητες, οἱ δια−
φορές τους, καὶ εἰδικὰ ἡ διαφοροποίηση στὴν ποιότητα τοῦ πηλοῦ, εἶναι ἐκεῖνες
ποὺ δὲν ἐπιτρέπουν νὰ μιλήσουμε γιὰ ἕναν τύπο267. Ὅπως πρῶτος ὁ Hayes
παρατήρησε στὴ μελέτη του γιὰ τὴν κεραμικὴ τοῦ Saraçhane268, οἱ τυπολογικὲς
διαφορὲς καθὼς καὶ οἱ διαφορετικὲς ποιότητες πηλοῦ μᾶς ὑποχρεώνουν νὰ μιλή−
σουμε γιὰ διαφορετικοὺς τύπους ἀγγείων, ποὺ παράγονταν σὲ διαφορετικὰ
ἐργαστήρια σκορπισμένα σὲ πολλὲς περιοχὲς γύρω ἀπὸ τὸ Αἰγαῖο, στὰ νησιὰ καὶ
τὴν Κύπρο269. Σὲ ὁρισμένες μάλιστα περιοχὲς διατηροῦνται ὁρισμένα μορφολογικὰ
στοιχεῖα ποὺ χαρακτήριζαν τὰ τοπικὰ ἀγγεῖα τῆς προηγούμενης περιόδου, ὅπως
στὴν παραγωγὴ τῶν κρητικῶν ἀμφορέων. 

Ἡ διάδοσή τους εἶναι ἐπίσης ἰδιαίτερα ἐνδιαφέρουσα: ἔχουν βρεθεῖ σὲ μεγάλη
ποικιλία ποιοτήτων πηλοῦ στὴν Κωνσταντινούπολη σὲ στρώματα τοῦ 7ου μέχρι
καὶ τὸν 9ο αἰώνα, στὰ δυτικὰ παράλια τῆς Μαύρης Θάλασσας, σὲ ὅλες τὶς δημο−
σιευμένες θέσεις γύρω ἀπὸ τὸ Αἰγαῖο ποὺ χρονολογικὰ ἀνήκουν σὲ αὐτὴ τὴν
περίοδο, τὴν Κύπρο, τὴν Ἰταλία, τὰ παράλια της Γαλλίας, ἐνῶ ἔχουν ἐντοπιστεῖ
στὴν Καρχηδόνα καὶ τὴν Αἴγυπτο270. 

Ἡ εὕρεση ἀμφορέων αὐτῆς τῆς κατηγορίας στὸν Ἅγιο Γεώργιο (ποσοστὸ 1%)
ἀποτελεῖ ἰσχυρὴ ἔνδειξη γιὰ τὴ συνέχιση τῆς κατοίκησης τοῦ χώρου κατὰ τὸν
πρώιμο βυζαντινὸ Μεσαίωνα. Κατὰ τὴ διάρκεια τῆς μελέτης διακρίναμε ἀγγεῖα,
ποὺ εἶναι κατασκευασμένα ἀπὸ διαφορετικὲς ποιότητες πηλῶν, προέρχονται
δηλαδὴ ἀπὸ διαφορετικὰ κέντρα παραγωγῆς. Ἐνδιαφέρον στοιχεῖο ἀποτελεῖ ὁ
ἐντοπισμὸς ἀμφορέων αὐτῆς τῆς περιόδου, τῶν ὁποίων ὁ πηλὸς μοιάζει μὲ αὐτὸν
ποὺ ἔχουμε ὁρίσει ὡς τοπικό (Πηλὸς 1) (Κ 1496 α, Κ 1497 α). Οἱ παρατηρήσεις
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267. Στὸ θέμα γίνεται διεξοδικὴ ἀναφορὰ
στὴ μελέτη Poulou−Papadimitriou (ὑπὸ δημοσίευ−
ση). 

268. Hayes 1992, 66−73, εἰκ. 23. 3−13, 25.1. 
269. Κύπρος: Δεμέστιχα 2002, 115−121. Ὁ ἀμ −

φορέας LRA 13, ποὺ κατασκευαζόταν στὴν Κύ−
προ κατὰ τὸν 7ο αἰώνα, θεωροῦμε ὅτι ἀποτελεῖ
ἀκριβῶς τὴν τοπικὴ παραλλαγὴ τῶν ποικίλων
«σφαιρικῶν» ἀμφορέων, ποὺ ἄρχισαν νὰ πα−
ράγονται αὐτὴ τὴν περίοδο σὲ περιοχὲς γύρω
ἀπὸ τὸ Αἰγαῖο. Παρόμοιοι ἀμφορεῖς κατασκευ−
άζονταν στὴν Κῶ βλ. Poulou−Papadimitriou, Didi−
oumi 2010, 741−749, ἐνῶ στὴν Κρήτη ἔχουν ἐντο−

πιστεῖ σφαιρικοὶ ἀμφορεῖς «βυζαντινοῦ» τύπου
κατασκευασμένοι ἀπὸ τοπικὰ ἐργαστήρια στὴν
Κνωσό, τὴν Ἐλεύθερνα, τὴ Γόρτυνα καὶ τὴν Ψείρα
βλ. Hayes 2001, 442−443, εἰκ. 5. Α58. Portale−
Romeo 2001, 331−332, Poulou−Papadimitriou (ὑπὸ
δημοσίευση). Τελικά, συμπεραίνουμε ὅτι δὲν εἶ −
ναι δυνατὸν νὰ τοποθετήσουμε κάτω ἀπὸ τὴν
ὀνομασία LRA 13 ὅλους τοὺς παρόμοιους ἀλλὰ
τελικὰ διαφορετικοὺς ἀμφορεῖς ποὺ παράγον −
ται στὸν ἑλλαδικὸ χῶρο αὐτὴ τὴν περίοδο.

270. Πούλου−Παπαδημητρίου 2001, 245−247.
Poulou−Papadimitriou, Didioumi 2010, 741−749.
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Κ 1486 (94/Ε1/5) (πίν. 8)
Τμῆμα ὤμου ἀμφορέα
Σῶμα σφαιρικό.
Πηλὸς μέτριος, σκληρός, μὲ ἀρκετὲς μικρὲς
καὶ λίγες μεγάλες λευκὲς προσμείξεις (ἀσβε −
στολιθικὲς) καὶ μαρμαρυγία. Χρῶμα ρόδινο
ἐσωτερικά, πολὺ ἀνοικτὸ καστανὸ ἐξωτε−

ρικά (5YR 7/6−10YR 7/4). Πόροι στὴν ἐξωτε−
ρικὴ καὶ κυρίως τὴν ἐσωτερικὴ ἐπιφάνεια.
Ὁ πηλὸς μοιάζει μὲ αὐτὸν τοῦ Κ 1485 ἀλλὰ
τὸ ἀγγεῖο Κ 1486 εἶναι χρονολογικὰ ὀψιμό−
τερο.
Ἐξωτερικά: ζώνη ἀπὸ πυκνὲς βαθιὲς κυμα−
τοειδεῖς αὐλακώσεις στὸ ὕψος τοῦ ὤμου.

αὐτὲς ἀποτελοῦν ἐνδείξεις ἀφ’ ἑνὸς γιὰ τὴν ὕπαρξη ἐμπορίου καὶ ἀνταλλαγῶν
τῆς μικρῆς αὐτῆς κοινότητας τοῦ νησιοῦ μὲ περιοχὲς τῆς πλησιόχωρης Πελοπον−
νήσου (Λακεδαίμονα, Ἀργολίδα, Κόρινθος) καὶ μὲ περιοχὲς τοῦ αἰγαιακοῦ χώρου,
ἀφ’ ἑτέρου γιὰ τὴν ὕπαρξη τοπικῆς παραγωγῆς κεραμικῶν καὶ ἀγροτικῶν προϊ−
όντων στὰ ἴδια τὰ Κύθηρα κατὰ τὴ συγκεκριμένη περίοδο.

Ἀνασκαφικὰ δεδομένα: Τὰ παραδείγματα Κ 1491, Κ 1492, Κ 1494, Κ 1494 α, Κ
1496 καὶ Κ 1497 α βρέθηκαν στοὺς Καννάβους 7 καὶ 9 τοῦ Ἀνδήρου 2 (Τομεῖς Α7
καὶ Α9): τὸ χεῖλος τοῦ K 1491 θυμίζει αὐτὸ τῶν ἀμφορέων τοῦ τύπου Hayes 44
(Saraçhane) ποὺ χρονολογοῦνται στὸν 8ο/9ο αἰώνα, ἐνῶ τὸ χεῖλος τοῦ Κ 1492
μοιάζει μὲ αὐτὸ τοῦ τύπου Hayes 38 (Saraçhane), χρονολογούμενου στὸν 8ο αἰώνα.
Σὲ ἀμφορεῖς τῆς ἴδιας περιόδου (8ος) ἀνήκουν ἡ βάση Κ 1494 καὶ τὸ τμῆμα ὤμου
Κ 1497 α271. Ἡ εὕρεσή τους ἀποτελεῖ σημαντικὴ ἔνδειξη γιὰ τὴ χρήση τῶν χώρων,
ποὺ βρίσκονται ἀνατολικὰ τοῦ Κελιοῦ καὶ αὐτῶν ποὺ ὁρίζονται ἀπὸ τοὺς τοί−
χους 6, 7, 9 καὶ κατὰ τὴν περίοδο τοῦ 8ου καὶ 9ου αἰώνα.

Τὰ Κ 1486, Κ 1487, K 1487 α, K 1488, καὶ K 1489 προέρχονται ἀπὸ τὶς τομὲς
ποὺ ἔγιναν στὰ Ἄνδηρα τῆς νοτίου κλιτύος. Συγκεκριμένα: τὸ Κ 1487 προέρχεται
ἀπὸ τὴ Νότια Τομὴ τοῦ Ἀνδήρου 3 (Τομέας Η) καὶ τὸ στρῶμα στὸ ὁποῖο βρέθηκε
ὁ φόλλις τοῦ Λέοντος Ε’ (Ν35). Μποροῦμε νὰ προτείνουμε μία χρονολόγηση στὸν
ὕστερο 8ο ἢ 9ο αἰώνα. Τὰ Κ 1487 α καὶ Κ 1490 βρέθηκαν στὴν Τομὴ 1 τοῦ Ἀνδήρου
5 (Τομέας ΣΤ), τὸ Κ 1486 στὴν Τομὴ 3 (Τομέας Ε) καὶ τὸ Κ 1496 α στὴν Τομὴ 4
(Τομέας Ε−Θ) τοῦ ἴδιου Ἀνδήρου. Στὶς Τομὲς αὐτὲς ἔχουν ἐντοπιστεῖ ὁμάδες κερα−
μικῆς ποὺ χρονολογοῦνται στὸν ὕστερο 7ο καὶ 8ο αἰώνα. Τὰ Κ 1488, Κ 1489, K
1493, K 1495 καὶ K 1497 προέρχονται ἀπὸ τοὺς Καννάβους 1, 3, 5 τῶν Ἀνδήρων
7 καὶ 8 (Τομεῖς Β3, Β5, Β7), στοὺς ὁποίους ἔχουν ἐντοπιστεῖ νομίσματα τοῦ Κών−
σταντα Β’ – τὰ περισσότερα ψαλιδισμένα – καὶ ὁμάδες κεραμικῆς ποὺ χρονολο−
γοῦνται στὸν ὕστερο 7ο καὶ 8ο αἰώνα.

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

271. Hayes 1992, 71−73, fig. 58.17, εἰκ. 57.43. Τὰ
Κ 1494 καὶ Κ 1497 α μοιάζουν μὲ ἀμφορεῖς τοῦ

8ου αἰώνα ἀπὸ τὸ Saraçhane, βλ. Hayes 1992, 71,
τύποι 36−38, εἰκ. 23, 57.
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μέγ. σωζ. διαστ.: 7. 
Χρονολόγηση: ὕστερος 7ος/8ος αἰ.

Κ 1487 (94/Η1/11) (σχ. 119, πίν. 8)
Τμῆμα ὤμου ἀμφορέα
Σῶμα σφαιρικό.
Πηλὸς λεπτόκοκκος, σκληρός, πορτοκαλό−
χρωμος−πολὺ ἀνοικτὸς καστανὸς (5YR 5/8).
Περιέχει λίγες, μικρὲς λευκὲς καὶ σπάνιες
πορτοκαλόχρωμες προσμίξεις καὶ ἐλάχιστος
μαρμαρυγίας. Μικροὶ πόροι στὴν ἐσωτερικὴ
ἐπιφάνεια. Ὁ πηλὸς μοιάζει μὲ αὐτὸν τοῦ
Κ 1488.
Ἐξωτερικὰ πυκνὲς λεπτὲς ἐγχαράξεις ποὺ
διακόπτονται κάτω ἀπὸ τὸν ὦμο.
μέγ. σωζ. διαστ.: 10.5.
Χρονολόγηση: ὕστερος 8ος/9ος αἰ.

K 1487α (93/ΣΤ/2)
Τμήματα ὤμου ἀμφορέα
Βαθιὲς πυκνὲς ἐγχαράξεις.
Πηλὸς μέτριος, σκληρός, ἀνοικτὸς καστα −
νός (5YR 7/6−10YR 7/4) μὲ λίγες μεγάλες
ὑπόλευκες προσμίξεις καὶ ἐλάχιστο μαρ−
μαρυγία. Πόροι στὴν ἐξωτερικὴ καὶ κυρίως
τὴν ἐσωτερικὴ ἐπιφάνεια.
μέγ. σωζ. διαστ.: α) 3.2. β) 2.8.
Χρονολόγηση: ὕστερος 7ος/8ος αἰ.

K 1488 (94/Β5/16) (πίν. 8)
Τμῆμα ὤμου ἀμφορέα
Σῶμα σφαιρικό. 
Πηλὸς λεπτόκοκκος, μέτριος, ἀνοικτὸς κα −
στανός (7.5YR 6/4), μὲ πολὺ λίγες μικρὲς
λευκὲς προσμίξεις καὶ ἐλάχιστο μαρμαρυ−
γία. Ὁ πηλὸς μοιάζει μὲ αὐτὸν τοῦ Κ 1487.
Ἐξωτερικά: πυκνές, πολὺ λεπτὲς καὶ ἀβα−
θεῖς αὐλακώσεις.
μέγ. σωζ. διαστ.: 9.
Χρονολόγηση: ὕστερος 7ος/8ος αἰ.

K 1489 (93/Β3/4) (πίν. 8)
Τμήματα σώματος ἀμφορέα
Σῶμα σφαιρικό.
Πηλὸς λεπτόκοκκος, σκληρός, πορτοκαλό−
χρωμος (7.5YR 7/6), χρώματος ἀνοιχτοῦ
καστανοῦ, μὲ λίγες, μικρὲς γκρίζες καὶ λευ −

κὲς προσμίξεις καὶ μαρμαρυγία. Πηλὸς
ὅμοιος μὲ Κ 1488 (διαφορετικὸ ἀγγεῖο).
Ἐξωτερικά: πυκνές, πολὺ λεπτὲς καὶ ἀβα−
θεῖς αὐλακώσεις.
μέγ. σωζ. διαστ.: α) 9.5. β) 6.6.
Χρονολόγηση: ὕστερος 7ος/8ος αἰ.

Κ 1490 (93/ΣΤ/2) (πίν. 8)
Τμήματα σώματος ἀμφορέα (8 ὄστρακα)
Σῶμα σφαιρικὸ (ἢ ὠοειδές).
Πηλὸς λεπτόκοκκος, μέτριος, ἀνοικτὸς κα −
στανός/ρόδινος (5YR 7/6), μὲ λίγες πολὺ
μικρὲς γκρίζες καὶ λευκὲς προσμίξεις καὶ
ἐλάχιστο μαρμαρυγία. 
Ἐξωτερικά: πολὺ λεπτές, πυκνὲς καὶ ἀβα−
θεῖς αὐλακώσεις.
μέγ. σωζ. διαστ.: α) 12.5. β) 12.2, γ) 7.7. δ)
6.4. ε) 8. στ) 5.7.
Χρονολόγηση: ὕστερος 7ος/8ος αἰ.

K 1491 (93/Α7/38) (σχ. 120)
Χεῖλος καὶ τμῆμα τοῦ λαιμοῦ ἀμφορέα
Κωνικὸς λαιμὸς μὲ εὐθύ, ὄρθιο χεῖλος. Δια−
τηρεῖται ἡ ἄνω πρόσφυση τῆς λαβῆς.
Πηλὸς μέτριος, σκληρός, ἀνοικτὸς καστα −
νός (10YR 8/3), μὲ ἀραιὲς μικρὲς καστανὲς
προσμίξεις. Ὁ πηλὸς μοιάζει μὲ αὐτὸν τοῦ
Κ 1492.
μέγ. σωζ. διαστ.: 5, δχ. 
Χρονολόγηση: 8ος/9ος αἰ.

Κ 1492 (93/Α7/38) (σχ. 121, πίν. 8)
Λαιμὸς καὶ χεῖλος ἀμφορέα
Ἀμφικωνικὸς λαιμὸς καὶ χεῖλος στὴν ἐσωτε−
ρικὴ ἐπιφάνεια τοῦ ὁποίου ὑπάρχει ἀβα −
θὴς αὐλάκωση. Διατηρεῖται ἡ πρόσφυση
τῆς λαβῆς.
Πηλὸς λεπτόκοκκος, σκληρός, ἀνοικτὸς κα −
στανὸς/ρόδινος (5YR 7/4), μὲ ἀρκετὲς πολὺ
μικρές, καστανὲς προσμίξεις. Ἀνοικτὸ κα −
στανὸ ἐπίχρισμα (10YR 7/3) στὴν ἐξωτερικὴ
ἐπιφάνεια. Ὁ πηλὸς μοιάζει μὲ αὐτὸν τοῦ
Κ 1491. 
δχ: 7.1, μέγ. σωζ. διαστ.: 6.5.
Χρονολόγηση: 8ος αἰ.

K 1493 (93/Β3/4) (σχ. 121 α). 
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Τμῆμα λαβῆς καὶ ὤμου ἀμφορέα
Λαβὴ ἐλλειψοειδοῦς διατομῆς.
Πηλὸς μέτριος, σκληρὸς ἀνοικτὸς καστανὸς
(7.5 YR 7/4), μὲ λίγες, μέτριες, γκρίζες καὶ
ὑπόλευκες προσμίξεις (ἀσβεστολιθικές).
Ἀνοικτὸ ἐπίχρισμα στὴν ἐξωτερικὴ ἐπιφά−
νεια (10YR 8/3). Πηλὸς ὅμοιος μὲ Κ 1486.
Στὸ τμῆμα τοῦ ὤμου ποὺ σώζεται τμῆμα
ζώνης πυκνῶν, κυματοειδῶν ἐγχαράξεων. 
μέγ. σωζ. διαστ.: 9.2, πάχ. λ. 3.4.
Χρονολόγηση: ὕστερος 7ος/8ος αἰ.

Κ 1494 (93/Α9/29) (σχ. 122)
Τμῆμα βάσης καὶ σώματος ἀμφορέα
Βάση ἀποστρογγυλευμένη.
Πηλὸς λεπτόκοκκος, σκληρός, πορτοκαλό −
χρω μος (5YR 6/6), μὲ ἀραιὲς μεσαῖες κα −
στανές, γκρίζες, πορτοκαλιὲς καὶ λευκὲς
προσμίξες. 
Ἀνοιχτὸ καστανὸ ἐπίχρισμα ἐξωτερικὰ
(7.5YR 7/4).
Ὁ πηλὸς μοιάζει μὲ αὐτὸν τοῦ Κ 1485 ἀλλὰ
ὁ τύπος εἶναι ὀψιμότερος χρονολογικά.
μέγ. σωζ. διαστ.: 15.2.
Χρονολόγηση: 8ος αἰ.

K 1494α (93/Α7/9) (σχ. 123, πίν. 8)
Χεῖλος ἀμφορέα
Χεῖλος τριγωνικῆς διατομῆς.
Πηλὸς λεπτόκοκκος, σκληρός, ὑπόλευκος
(10YR 8/4), μὲ λίγες πολὺ μικρές, καστανὲς
προσμίξεις. Ἴχνη ἀνοικτοῦ καστανοῦ ἐπι−
χρίσματος στὴν ἐξωτερικὴ ἐπιφάνεια. Ὁ
πηλὸς μοιάζει αὐτὸν τοῦ Κ 1492.
μέγ. σωζ. διαστ.: 2.6, δχ. 8.2.
Χρονολόγηση: 8ος αἰώνας (;).

K 1495 (94/Β5/12/9)
Χεῖλος ἀμφορέα
Πηλὸς λεπτόκοκκος, σκληρός, ἀνοιχτὸς ρό −
δινος (10YR 8/3), μὲ συχνοὺς πόρους.
Ἐξωτερικά: πολὺ ἀνοικτὸ καστανὸ ἐπίχρι−
σμα.
δχ: 7, μέγ. σωζ. διαστ.: 3.8.
Χρονολόγηση: ὕστερος 7ος αἰ.

K 1496 (93/Α7/7) (σχ. 124, πίν. 8)

Τμῆμα λαιμοῦ ἀμφορέα
Λαιμὸς κωνικός.
Πηλὸς λεπτόκοκκος, σκληρός, καθαρός, ἀνοι −
κτὸς καστανὸς (5 YR 6/6), μὲ λίγο μαρμα−
ρυγία. Ἐξωτερικὰ στὸν ὦμο graffiti, ἐγχά−
ρακτο γράμμα: Α.
μέγ. σωζ. διαστ.: 6.
Χρονολόγηση: ὕστερος 7ος/8ος αἰ.

K 1496α (94/Ε−Θ/28) (σχ. 125)
Λαιμὸς καὶ χεῖλος ἀμφορέα
Λαιμὸς κυλινδρικός, σχηματίζει ἐλαφρὰ
διεύρυνση στὸ χεῖλος, ποὺ ἔχει ἁπλὴ ἀπό−
ληξη. 
Πηλὸς λεπτόκοκκος, σκληρός, πολὺ ἀνοι−
κτὸς καστανὸς (10YR 7/3), μὲ ἐλάχιστες
μικρὲς γκρίζες προσμίξεις. Λίγοι μικροὶ πό −
ροι στὴν ἐξωτερικὴ ἐπιφάνεια. 
Ὁ πηλὸς μοιάζει πολὺ μὲ αὐτὸν τῶν ἀγ −
γείων ποὺ ἔχουμε ἀναγνωρίσει ὡς τοπικὴ
παραγωγή (Πηλὸς 1). 
δχ: 7.5, μέγ. σωζ. διαστ.: 5.7.
Χρονολόγηση: τέλος 7ου αἰ.

K 1497 (94/Β7(5)/23/43)
Ὄστρακο ἀπὸ ὦμο ἀμφορέα
Πηλὸς λεπτόκοκκος, μέτριος, πορτοκαλό−
χρωμος (7.5YR 7/6), μὲ ἐλάχιστο μαρμαρυ−
γία. Πολὺ λεπτές, πυκνές, ἀβαθεῖς αὐλα−
κώσεις.
μέγ. σωζ. διαστ.: 3.2.
Ὕστερος 7ος/8ος αἰ.

K 1497α (93/Α7/22, 23, 18, 13, 14) (σχ. 126,
πίν. 9)
Τμῆμα ἀπὸ ὦμο ἀμφορέα
Πηλὸς σκληρός, μέτριος, πολὺ ἀνοικτὸς
καστανὸς (7.5YR 7/4 ἢ 7/6), μὲ λίγες μέτριες
ὑπόλευκες καὶ γκρίζες προσμίξεις καὶ μαρ−
μαρυγία. 
Ὁ πηλὸς ἀναγνωρίζεται στὰ ἀγγεῖα ποὺ
ἔχουμε ὑποστηρίξει ὅτι ἀποτελοῦν τοπικὴ
παραγωγὴ (Πηλὸς 1).
μέγ. σωζ. διαστ.: 6.2.
Χρονολόγηση: 8ος αἰ.



3. Πώματα κλειστῶν ἀγγείων (ἀμφορέων)

Ἐλάχιστα ἦταν τὰ πώματα ποὺ ἐντοπίστηκαν κατὰ τὴ διάρκεια τῆς ἀνασκαφῆς.
Πρόκειται γιὰ τὴν ἁπλούστερη μορφὴ καλύμματος τοῦ στομίου κλειστῶν ἀγγείων.
Ὅλα κατασκευάστηκαν ἀπὸ ὄστρακα χρησιμοποιημένων ἀμφορέων ἢ ἄλλων πήλι−
νων σκευῶν μεγάλου μεγέθους, ὅπως κυψέλες ἤ, σὲ μία περίπτωση, κεραμίδες.
Ὄστρακα ἀπὸ τὰ σπασμένα αὐτὰ σκεύη ἐπαναχρησιμοποιήθηκαν καὶ μὲ τὴν
κατάλληλη λάξευση ἀπέκτησαν τὸ ἐπιθυμητὸ μέγεθος καὶ σχῆμα γιὰ νὰ προσαρ−
μοστοῦν στὸ ἄνοιγμα τῶν ἀγγείων. Ἀπὸ τὰ πέντε πώματα ποὺ βρέθηκαν στὸν
Ἅγιο Γεώργιο στὸ Βουνὸ τὰ τρία ἔχουν διάμετρο περίπου 6.5−7.8 ἐκ. καὶ τὰ δύο
μικρότερα περίπου 4 ἐκ. 

Ἀντίστοιχα πώματα δημοσιεύονται ἀπὸ τοὺς Δελφοὺς καὶ χρονολογοῦνται τὰ
δύο στὸ δεύτερο μισὸ τοῦ 4ου αἰώνα, ἐνῶ τὸ τρίτο προέρχεται ἀπὸ ἀρχαιολογικὸ
περιβάλλον τοῦ 4ου, ἐπίσης, αἰώνα272. Πώματα παρόμοια μὲ αὐτὰ τοῦ Ἁγίου
Γεωργίου βρέθηκαν κατὰ τὴ διάρκεια τῶν ἐρευνῶν τοῦ ναυαγίου στὴ νησίδα Yassi
Ada273. Τὸ ναυάγιο χρονολογεῖται μὲ νόμισμα Ἡρακλείου (626) μετὰ τὸ πρῶτο
τέταρτο τοῦ 7ου αἰώνα (625 terminus post quem). 

Παρατηροῦμε, λοιπόν, ὅτι τὰ πώματα αὐτοῦ τοῦ τύπου χρησιμοποιοῦνταν
γιὰ τὴ σφράγιση κλειστῶν ἀγγείων – ἀμφορέων κατὰ κύριο λόγο – σὲ ὅλη τὴν
πρωτοβυζαντινὴ περίοδο, ἐνῶ ἡ χρήση τους συνεχίζεται καὶ στὴ μεσοβυζαντινὴ
ἐποχή. Βέβαια, γιὰ τὴ σφράγιση τοῦ ἀνοιγμάτων τῶν ἀγγείων ἦταν ἀναγκαία καὶ
ἡ τοποθέτηση, ἐπάνω ἀπὸ τὸ πῶμα κάποιου ὑλικοῦ, ὅπως πηλός, γύψος. Μὲ τὸν
τρόπο αὐτὸ σφράγιζαν κάθε μικρὸ ἄνοιγμα, ποὺ ὑπῆρχε ἀνάμεσα στὸ στόμιο
τοῦ ἀγγείου καὶ τὸ πῶμα274. 

Ἐκτὸς ἀπὸ τὸ Κ 1499, ποὺ βρέθηκε ἐπιφανειακά, τὰ ὑπόλοιπα ἀντικείμενα
βρέθηκαν σὲ ἀρχαιολογικὸ περιβάλλον τὸ ὁποῖο μπορεῖ νὰ μᾶς δώσει ἕνα χρο−
νολογικὸ πλαίσιο. Τὰ πώματα Κ 1498, Κ 1498α καὶ Κ 1498β προέρχονται ἀπὸ τὸν
Κάνναβο Β3 τοῦ Ἀνδήρου 7 (Τομέας Β3), μαζὶ μὲ κεραμικὴ τοῦ 7ου/ἀρχῶν τοῦ
8ου αἰώνα καὶ φόλλι τοῦ Κώνσταντος Β’ (Ν25). Τὸ Κ 1500 βρέθηκε στὴν Τομὴ 1
τοῦ Ἀνδήρου 5 (Τομέας ΣΤ) σὲ ἀρχαιολογικὸ περιβάλλον τοῦ πρώτου μισοῦ τοῦ
7ου αἰώνα (φόλλις Ἡρακλείου, Ν18). Τέλος, τὸ Κ 1500 α προέρχεται ἀπὸ τὴ Νότια
Τομὴ τοῦ Ἀνδήρου 3 (Τομέας Η) καὶ ἀρχαιολογικὸ περιβάλλον τοῦ 8ου/9ου αἰώνα
(φόλλις Λέοντος Ε’, Ν35). 
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272. Petridis 2010, 114−116, D 10, D 11, D 12, πίν.
38, εἰκ. 201.

273. Bass, Van Doorninck 1982, 160−161, εἰκ. 8−7.

274. Bonifay 2004, 467, εἰκ. 263. Piéri 2005, 77−
78, εἰκ. 35, 36, πίν. 25, ἀρ. 2.
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Κ 1498 (93/Β3/3α) (σχ. 127, πίν. 9)
Πῶμα ἀπὸ ἀπολαξευμένο ὄστρακο (κυψέ−
λης;)
Σχῆμα δισκοειδές. 
Πηλὸς λεπτόκοκκος, μαλακός, ἀνοικτὸς κα −
στανὸς (7.5YR 7/6), μὲ ἐλάχιστες μεγάλες
ὑπόλευκες προσμίξεις καὶ μαρμαρυγία. 
δ: 6.5.
Χρονολόγηση: 7ος/ἀρχὲς 8ου αἰ.

Κ 1498α (93/Β3/3α) (σχ. 128, πίν. 9)
Πῶμα ἀπὸ ἀπολαξευμένο ὄστρακο (κυψέ−
λης;)
Σχῆμα δισκοειδές. 
Πηλὸς λεπτόκοκκος, μαλακός, ἀνοικτὸς κα −
στανὸς (7.5YR 7/6), μὲ ἐλάχιστες μεγάλες
ὑπόλευκες προσμίξεις καὶ μαρμαρυγία.
δ: 6.5.
Χρονολόγηση: 7ος/ἀρχὲς 8ου αἰ.

Κ 1498β (93/Β3/3α) (σχ. 129, πίν. 9)
Πῶμα ἀπὸ ἀπολαξευμένο ὄστρακο κυψέ−
λης
Σχῆμα δισκοειδές.
Πηλὸς λεπτόκοκκος, μαλακός, πορτοκαλό−
χρωμος (5YR 7/6), μὲ λίγες λευκὲς προσμίξεις.
δ: 4.5. 
Χρονολόγηση: 7ος/ἀρχὲς 8ου αἰ.

Κ 1499 (93/Γ/Χῶρος Ν ἀνδήρου 4/3) (πίν. 9)
Πῶμα ἀπὸ ἀπολαξευμένο ὄστρακο (ἀμ −
φορέα;)

Σχῆμα δισκοειδές.
Πηλὸς μέτριος, μέτριος, πολὺ ἀνοιχτὸς κα −
στανὸς (10YR 8/4), μὲ πολλοὺς πόρους στὴν
ἐπιφάνεια καὶ γκρίζες, καστανὲς καὶ λευκὲς
προσμίξεις.
δ: 4.2.
Χρονολόγηση: ἐπιφανειακὸ εὕρημα.

Κ 1500 (94/ΣΤ2/9) (σχ. 129 α)
Πῶμα ἀπὸ ἀπολαξευμένο ὄστρακο κερα−
μίδας
Σχῆμα δισκοειδές.
Πηλὸς λεπτόκοκκος, μαλακός, ἀνοικτὸς κα −
στανὸς (7.5YR 7/6), μὲ ἐλάχιστες μεγάλες
ὑπόλευκες προσμίξεις καὶ μαρμαρυγία. Πη −
λὸς ὅπως στὸ Κ 1498. 
δ: ca 7.8. 
Χρονολόγηση: α’ μισὸ 7ου αἰ.

Κ 1500 α (94/Η/7)
Πῶμα ἀπὸ ἀπολαξευμένο ὄστρακο ἀμφο−
ρέα 
Σχῆμα δισκοειδές.
Πηλὸς σκληρός, μέτριος, πορτοκαλόχρωμος
(5YR 7/6), μὲ λίγες μέτριες ὑπόλευκες καὶ
λίγες μικρὲς γκρίζες προσμίξεις. 
δ: 5. 
Χρονολόγηση: τέλη 8ου/9ος αἰ.

2. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

4. Μεσοβυζαντινοὶ ἀμφορεῖς

ΤΥΠΟΙ HAYES 54, 56, 61 ΚΑΙ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΟΣ (?) ΑΜΦΟΡΕΑΣ

Μεταξὺ τῶν παραδειγμάτων ποὺ ἀνήκουν σὲ ἀγγεῖα μεταφορᾶς ἐντοπίστηκαν
καὶ ὁρισμένα ποὺ χρονολογοῦνται στὴ μεσοβυζαντινὴ περίοδο καὶ μάλιστα στοὺς
πρώτους αἰῶνες της, δηλαδὴ τὸν 9ο καὶ 10ο αἰώνα. Τὰ περισσότερα ὄστρακα (Κ
1501, Κ 1501 α, Κ 1501 β) ἀνήκουν στὸν τύπο Hayes 54 ἀπὸ τὴν τυπολογία τοῦ
Saraçhane (Günsenin I), ἐλάχιστα παραδείγματα ἀνήκουν στὸν τύπο Hayes 56 (Κ
1502), ἐνῶ ἡ βάση Κ 1501 γ ἀνήκει σὲ μεσοβυζαντινὸ ἀμφορέα (τέλη 9ου/10ος αἰώ−



νας;), ὁ ὁποῖος ἴσως προέρχεται ἀπὸ περιοχὴ τῆς Μικρᾶς Ἀσίας ( Ἔφεσος, Σάρ−
δεις;), ἂν κρίνουμε ἀπὸ τὸν καστανό, λεπτόκοκκο πηλὸ μὲ τὸν ἄφθονο μαρμαρυ−
γία275. Τέλος, ἀρκετὰ παραδείγματα ἀνήκουν στὸν τύπο 61 τῆς τυπολογίας Hayes
(Günsenin III) (K 1503−K 1509). Τὰ τελευταῖα αὐτὰ παραδείγματα βρέθηκαν σὲ ὁμοι−
ογενεῖς ὁμάδες τοῦ Ἀνδήρου 2/Κάνναβοι 4 καὶ 10 (Τομεῖς Α4 καὶ Α10) μαζὶ μὲ
ἐφυαλωμένη κεραμικὴ τοῦ 12ου/ἀρχὲς 13ου αἰώνα.

ΤΥΠΟΣ HAYES 54

Εἶναι τὸ ἀγγεῖο, μὲ τὸ ὁποῖο κάνει τὴν ἐμφάνισή της μία κατηγορία βυζαντινῶν
ἀμφορέων μὲ διακριτὰ χαρακτηριστικά, οἱ ὁποῖοι θὰ μεταφέρουν προϊόντα ἐντὸς
καὶ ἐκτὸς τῶν συνόρων τῆς αὐτοκρατορίας ἀπὸ τὸν 9ο/10ο αἰώνα καὶ μετά. Πρό−
κειται γιὰ τὸν τύπο 54 τοῦ Hayes ἀπὸ τὸ Saraçhane (τύπος Ι τῆς τυπολογίας τῆς
Günsenin)276. Τὸ σῶμα ἔχει σχῆμα σχεδὸν σφαιρικὸ μὲ τὴ μεγαλύτερη διάμετρο
στὸ ἄνω του τμῆμα, τοιχώματα μὲ μεγάλο πάχος, ἐνῶ ἡ ἐξωτερικὴ ἐπιφάνειά
του καλύπτεται μὲ φαρδιές, ἀβαθεῖς αὐλακώσεις. Ἡ βάση εἶναι ἀποστρογγυλε−
μένη, ὁ λαιμὸς στὰ πρώιμα παραδείγματα (9ος−10ος αἰ.) εἶναι κυλινδρικὸς καὶ
ξεχωρίζει ἀπὸ τὸ σῶμα, ἐνῶ στὰ ὄψιμα (11ος−ἀρχὲς 12ου αἰώνας) τὸ ὕψος του
μειώνεται πολὺ καὶ σχεδὸν ἑνώνεται μὲ τὸ σῶμα τοῦ ἀγγείου. Οἱ λαβὲς εἶναι
κάθετες, χωρὶς νὰ ξεπερνοῦν τὸ ὕψος τοῦ λαιμοῦ στοὺς πρώιμους ἀμφορεῖς,
γίνονται ἐλλειψοειδεῖς μὲ τάση νὰ ὑψώνονται λίγο ἐπάνω ἀπὸ τὸ χεῖλος στὰ
ὄψιμα παραδείγματα. Ἂν καὶ ἔχουν ἀναγνωριστεῖ διαφορετικὲς ποιότητες πηλοῦ,
τὰ περισσότερα παραδείγματα ἔχουν πηλὸ καστανὸ ἀνοικτό, σκληρό, σχετικὰ
καθαρὸ μὲ λίγες, μεσαίου μεγέθους ἀσβεστολιθικὲς προσμίξεις καὶ ἐλάχιστο μαρ−
μαρυγία. Ἡ ἐπιφάνεια τοῦ ἀγγείου καλύπτεται μὲ ὑπόλευκο ἐπίχρισμα. Ἡ διά−
δοσή του εἶναι μεγάλη277, ἐνῶ κέντρα παραγωγῆς του ἔχουν ἐντοπιστεῖ στὴ Γάνο,
περιοχὴ τῆς ἀνατολικῆς Θράκης, καὶ στὸ νησὶ τοῦ Μαρμαρᾶ, τὴ βυζαντινὴ Προ−
κόννησο278. Θεωρεῖται ὅτι οἱ ἀμφορεῖς αὐτοὶ προορίζονταν γιὰ τὴ μεταφορὰ κρα−
σιοῦ ἀπὸ τὴν περιοχὴ τῆς Γάνου. Ἀνασκαφικὰ δεδομένα: Στὸν Ἅγιο Γεώργιο ἐντο−
πίστηκαν λίγα παραδείγματα ἀπὸ τὸ σῶμα αὐτοῦ τοῦ ἀμφορέα. Ὁ πηλὸς μοιάζει
μὲ αὐτὸν ποὺ ἤδη περιγράψαμε. Ἴδιο πηλὸ παρουσιάζουν καὶ τὰ παραδείγματα
ἀπὸ τὸ Saraçhane279. Τὰ παραδείγματα ποὺ χρονολογοῦνται στὰ τέλη τοῦ 9ου
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275. Hayes προφορικὴ ἐνημέρωση, Φεβρου−
άριος 2009.

276. Hayes 1992, 73−74. Günsenin 1989, 271−
274.

277. Ἀμφορεῖς αὐτοῦ τοῦ τύπου ἐντοπί−
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καὶ στὸν 10ο αἰώνα (Κ 1501, Κ 1501 α) βρέθηκαν στὰ νότια Ἄνδηρα 5, 6 (ὅμοια
ὄστρακα ἀπὸ τὸ Ἄνδηρο 3). Ἀπὸ αὐτὰ τὸ Κ 1501 βρέθηκε κατὰ τὸν καθαρισμὸ
τοῦ Ἀνδήρου 6 (Κεντρικὴ Τομὴ (Τομέας Γ), ἐνῶ τὸ Κ 1501 α ( Ἄνδηρο 5, Τομὴ 2
(Τομέας Θ) καὶ τὰ παραδείγματα ἀπὸ τὸ στρῶμα 1 τῆς Νότιας Τομῆς τοῦ Ἀνδήρου
3 (Τομέας Η) θὰ μποροῦσαν νὰ χρονολογηθοῦν στὸν 9ο/10ο αἰώνα ἐξαιτίας τὸ
ἀρχαιολογικοῦ τους περιβάλλοντος: βρέθηκαν σὲ ὁμάδες ποὺ ἔδωσαν κεραμικὴ
τοῦ 9ου/10ου αἰώνα, ἐνῶ στὸ στρῶμα 1 τῆς Νότιας Τομῆς βρέθηκε, ὅπως ἔχει
ἤδη ἀναφερθεῖ ὁ φόλλις τοῦ Λέοντος Ε’ (Ν35). 

Τὸ Κ 1501 β, ποὺ πιθανὸν ἀνήκει σὲ πρωιμότερη παραλλαγὴ τοῦ τύπου 54,
χρονολογεῖται στὸν 9ο αἰώνα. Ἡ εὕρεσή του στὸν Κάνναβο 7 τοῦ Ἀνδήρου 2
(Τομέας Α7), ὅπου βρέθηκαν καὶ ἄλλα κεραμικὰ τοῦ 8ου/9ου αἰώνα, μᾶς δίνει ἕνα
ἐπιπλέον στοιχεῖο γιὰ τὴ χρήση τοῦ χώρου, ποὺ ἀποκαλύφθηκε ἀνατολικὰ τοῦ
κελιοῦ, κατὰ τὴ συγκεκριμένη περίοδο.

ΜΕΣΟΒΥΖΑΝΤΙΝΟΣ ΑΜΦΟΡΕΑΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗΣ (?) ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ

Τὸ παράδειγμα Κ 1501 γ ἀνήκει σὲ βάση μικροῦ ἀμφορέα μὲ ἐπίμηκες σχεδὸν
κυλινδρικὸ σῶμα, κυλινδρικὸ λαιμὸ καὶ κάθετες λαβές. Τὸ σχῆμα θυμίζει τὶς ἐπι−
βιώσεις τοῦ ὑστερορωμαϊκοῦ ἀμφορέα 1 (LRA 1) ποὺ χρονολογοῦνται ἀπὸ τὰ
τέλη τοῦ 7ου αἰώνα καὶ μετά. Ὁ πηλός του εἶναι λεπτόκοκκος, σκληρὸς μὲ ἄφθονο
μαρμαρυγία, στοιχεῖο ποὺ συνηγορεῖ ὑπὲρ μιᾶς αἰγαιακῆς/μικρασιατικῆς προέ−
λευσης. Ἀνάλογο σχῆμα καὶ πηλὸ ἔχουν ἀμφορεῖς ποὺ προέρχονται ἀπὸ τὴ
νησίδα Ψείρα καὶ χρονολογοῦνται στὸν 8ο/9ο αἰώνα280. Σύμφωνα μὲ τὸν Hayes
ἀνάλογο σχῆμα καὶ πηλὸ ἔχουν καὶ ἀμφορεῖς τοῦ 10ου/11ου αἰώνα ἀπὸ περιοχὲς
τῶν δυτικῶν παραλίων της Μικρᾶς Ἀσίας ( Ἔφεσος, Σάρδεις?)281. Ἀνασκαφικὰ δεδο−
μένα: Τὸ παράδειγμα Κ 1501 γ βρέθηκε στὴν Τομὴ 2 τοῦ Ἀνδήρου 5 (Τομέας Θ)
σὲ στρῶ μα ποὺ ἔδωσε καὶ ἄλλη κεραμικὴ τῆς περιόδου ἀπὸ τὸν 8ο ἕως τὸν
9ο/10ο αἰώνα. 

ΤΥΠΟΣ HAYES 56 (;)

Ἕνα μόνο παράδειγμα (K 1502) ἀνήκει σὲ ἀμφορέα τοῦ τύπου 56 τῆς τυπολογίας
τοῦ Hayes (Saraçhane), ποὺ χρονολογεῖται στὸν 11ο αἰώνα282.

280. Πούλου−Παπαδημητρίου 2001, 245, εἰκ.
21−22. 

281. Hayes προφορικὴ ἐνημέρωση, Φεβρου−

άριος 2009.
282. Hayes 1992, 75, εἰκ. 25.10.
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ΤΥΠΟΣ HAYES 61 (GÜNSENIN IΙΙ)

Τὰ περισσότερα παραδείγματα, ὅπως ἔχουμε ἤδη σημειώσει, ἀνήκουν στὸν τύπο
61 τῆς τυπολογίας τοῦ Hayes ἀπὸ τὴν ἀνασκαφὴ τοῦ Saraçhane (Günsenin τύπος
ΙΙΙ)283. Οἱ ἀμφορεῖς αὐτοὶ ἀποτελοῦν τὸν πλέον διαδεδομένο τύπο ἀγγείου μετα−
φορᾶς προϊόντων ὄχι μόνο στὰ ἐδάφη τῆς αὐτοκρατορίας, ἀλλὰ καὶ σὲ περιοχὲς
ποὺ εἶχαν σχέση μὲ τὸ Βυζάντιο τὸ δεύτερο μισὸ τοῦ 12ου καὶ τὶς ἀρχὲς τοῦ
13ου αἰώνα. Τὸ ἀγγεῖο ἔχει σῶμα ἀπιόσχημο μὲ βάση ὀξεία ἀποστρογγυλευμένη
καὶ λαβὲς ὑψηλές· τὸ ὕψος τους ὑπερβαίνει ἀρκετὰ τὸ ὕψος τοῦ στομίου τοῦ
ἀγγείου. Ὁ ὑψηλὸς λαιμὸς ἔχει σχῆμα ἀνεστραμμένου κώνου. Ὁ ὦμος καὶ τὸ ἄνω
τμῆμα τοῦ σώματος τοῦ ἀμφορέα καλύπτονται ἀπὸ λεπτές, ὀξυκόρυφες, παραλ−
ληλόγραμμες, ὁριζόντιες ἐγχαράξεις, ποὺ ἔχουν γίνει μὲ χτένι. Ἡ κατασκευὴ τοῦ
ἀγγείου δὲν εἶναι ἰδιαίτερα ἐπιμελημένη καὶ συχνὰ παρατηροῦμε μικρὰ κομματά−
κια πηλοῦ κολλημένα ἐπάνω στὶς αὐλακώσεις. Τὸ πάχος τῶν τοιχωμάτων φθάνει
συχνὰ τὸ 1 ἑκ.284. Ὁ πηλὸς εἶναι ἀνοικτὸς καστανὸς ἕως καστανός (7.5 YR 6/4−5
YR, 6/4), σκληρός, λεπτὸς μὲ ὁμαλὸ σπάσιμο καὶ λίγες προσμίξεις, κυρίως μεγάλο
στρογγυλὸ ἀσβεστόλιθο, καὶ ἐλάχιστο μαρμαρυγία. Ὁρατὰ εἶναι μικρὰ κενὰ στὴν
ἐπιφάνεια τοῦ ὀστράκου ποὺ ἔχουν προκαλέσει οἱ ὀργανικὲς προσμίξεις, οἱ
ὁποῖες κάηκαν κατὰ τὴ διάρκεια τοῦ ψησίματος. Ἡ ἐπιφάνεια τῶν τοιχωμάτων
εἶναι καλυμμένη μὲ ἀνοικτὸ καστανὸ ἐπίχρισμα, συνήθως ἀπολεπισμένο ἐκτὸς
ἀπὸ τὸ τμῆμα τοῦ ἀγγείου ποὺ φέρει ἐγχαράξεις. 

Ἡ διάδοση τοῦ τύπου ποὺ ἐξετάζουμε εἶναι πολὺ μεγάλη σὲ ὅλες τὶς περιοχὲς
τῆς ἀνατολικῆς Μεσογείου καὶ στὴν Ἰταλία285. Ἕνα ἀκέραιο παράδειγμα προέρχεται
ἀπὸ τὶς ἀνασκαφὲς στὸ γειτονικὸ Καστρί286. 

Τὰ ἀγγεῖα K 1503−K 1509 ( Ὁμάδα 1) βρέθηκαν σὲ ὁμοιογενεῖς ὁμάδες τοῦ Ἀνδή−
ρου 2 (Κάνναβος Τομέας Α) μαζὶ μὲ ἐφυαλωμένη κεραμικὴ τοῦ 12ου/ἀρχὲς 13ου
αἰώνα. Εἶναι ἐνδιαφέρον τὸ γεγονὸς ὅτι μόνο τὰ Κ 1503−Κ 1505, ποὺ παρουσιά−
ζονται στὸν κατάλογο, καθὼς καὶ ἄλλα ὅμοια παραδείγματα, ποὺ ἔχουν κατα−
γραφεῖ ἀλλὰ δὲν παρουσιάζονται, ἔχουν ἴδια ποιότητα πηλοῦ (Πηλὸς 4) μὲ τὰ
παραδείγματα τοῦ Saraçhane. 

Τὰ ὑπόλοιπα παραδείγματα παρουσιάζουν δύο διαφορετικὲς ποιότητες πη −
λοῦ: αὐτὰ ποὺ ἐντάσσονται στὴν Ὁμάδα 2 (Κ 1506) ἔχουν πηλὸ λεπτόκοκκο,
σκληρό, ἀνοιχτὸ καστανὸ (5YR 6/4), μὲ ἀραιές, μεγάλες, ὑποκίτρινες καὶ γκρίζες
προσμίξεις καὶ λίγο μαρμαρυγία. Τὰ Κ 1507, Κ 1508, Κ 1509, ποὺ ἀποτελοῦν τὴν
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283. Hayes 1992, 76, εἰκ. 26.10−11. Günsenin
1989, 271−274, εἰκ. 1, 8−9. Günsenin 1999, 9.

284. Günsenin 1989, 271. Hayes 1992, 76.
Sanders 1993, 283.

285. Γιὰ τὴ διάδοση τοῦ τύπου βλ. Günsenin
1989, 271, 273, σημ. 16−20, εἰκ. 1. Hayes 1992, 76, εἰκ.
26.10−11. Πούλου−Παπαδημητρίου 2008, 55−58.

286. Coldstream 1972γ, 270, Q 19, πίν. 88, κ.
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ΤΥΠΟΣ HAYES 54 (GÜNSENIN I)

Κ 1501 (93/Γ/Χῶρος Ν ἀνδήρου 4/3)
Τμῆμα σώματος ἀμφορέα
Σῶμα σχεδὸν σφαιρικὸ μὲ τὴ μεγαλύτερη
διάμετρο στὸ ἄνω μισό.
Πηλὸς μέτριος, σκληρός, καστανέρυθρος
(2.5YR 6/4), μὲ ἀρκετὲς μικρὲς ὑπόλευκες καὶ
καστανές, ἐλάχιστες ἀσβεστοῦχες μεγάλες
προσμίξεις καὶ ἀρκετὸ μαρμαρυγία.
Ἐξωτερικά: πολὺ ἀνοικτὸ καστανὸ ἐπίχρι−
σμα καὶ λεπτές, ἀβαθεῖς αὐλακώσεις.
μέγ. σωζ. διαστ.: 6. 
Χρονολόγηση: 9ος/10ος αἰ. 

Κ 1501α (94/Θ/9) (σχ. 129 β)
Ὄστρακο ἀπὸ σῶμα ἀμφορέα
Σῶμα σχεδὸν σφαιρικὸ μὲ τὴ μεγαλύτερη
διάμετρο στὸ ἄνω μισό.
Πηλὸς σκληρός, καστανὸς (5YR 6/4), κα −
θαρὸς μὲ ἐλάχιστες, μέτριες ἀσβεστοῦχες

προσμίξεις. Ἴχνη πολὺ ἀνοικτοῦ καστανοῦ
ἐπιχρίσματος (10YR 8/4).
Ἀραιές, ἀβαθεῖς αὐλακώσεις στὴν ἐξωτε−
ρικὴ ἐπιφάνεια.
μέγ. σωζ. διαστ.: 6.5.
Σημ. Ὄστρακο ἀπὸ ὁμοίου τύπου ἀμφορέα
στὴ Νότια Τομὴ τοῦ Ἀνδήρου 3 (Το μέας Η).
Χρονολόγηση: 9ος/10ος αἰ.

Κ 1501β (93/Α7/22, 23, 18, 13, 14/10) (σχ. 129
γ, πίν. 9)
Ὄστρακο ἀπὸ σῶμα ἀμφορέα
Σῶμα σχεδὸν σφαιρικὸ μὲ τὴ μεγαλύτερη
διάμετρο στὸ ἄνω μισό.
Πηλὸς σκληρός, κοκκινοκάστανος (5YR 6/4−
6/6), καθαρὸς μὲ λίγες, μικρὲς γκρίζες προ−
σμίξεις. 
Πυκνὲς ἀβαθεῖς αὐλακώσεις στὴν ἐξωτερικὴ
ἐπιφάνεια.
μέγ. σωζ. διαστ.: 7.5.

Ὁμάδα 3, ἔχουν λεπτὸ/μέτριο πηλό, σκληρό, πορτοκαλέρυρθο (2.5YR 5/6), μὲ ἐλά−
χιστες πολὺ μικρὲς καστανὲς καὶ ἐλάχιστες μεγάλες ἀσβεστοῦχες προσμίξεις καὶ
λίγο μαρμαρυγία. Οἱ παρατηρήσεις αὐτὲς μᾶς ἐπιτρέπουν νὰ ὑποστηρίξουμε τὴν
προέλευσή τους ἀπὸ διαφορετικὰ κέντρα παραγωγῆς, παρατήρηση ποὺ θὰ ἐπι−
βεβαιωθεῖ μόνο μὲ ἀναλύσεις πηλοῦ287. Ἀνασκαφικὰ δεδομένα: Τὰ περισσότερα
ἀγγεῖα βρέθηκαν σὲ ὁμοιογενεῖς ὁμάδες τοῦ Ἀνδήρου 2. Εἶναι ἐνδιαφέρον τὸ
γεγονὸς ὅτι ὄστρακα ἀπὸ τὴν ἐπίχωση τοῦ ἀποθηκευτικοῦ χώρου στὸν Κάνναβο
4 (Τομέας Α4) συγκολλήθηκαν μὲ ἄλλα ποὺ προέρχονται ἀπὸ τὴν ἐπίχωση τῆς
καμαροσκεποῦς δεξαμενῆς (Κάνναβος 10 (Τομέας Α10) (Κ 1503, Κ 1504). Εἰδικότερα
στὸν Κάνναβο 4 οἱ ἀμφορεῖς τοῦ τύπου Hayes 61 (Κ 1503, Κ 1504, Κ 1505, Κ 1507)
βρέθηκαν μαζὶ μὲ ἐφυαλωμένη κεραμικὴ τοῦ 12ου/ἀρχὲς 13ου αἰώνα καὶ τὸ χρυ−
σόβουλλο τοῦ Ἀλεξίου A’ Κομηνοῦ (1081−1118) (Κάνναβος 4, OM. 49 (Τομέας A4).
Λίγα ὄστρακα προέρχονται ἀπὸ τὴν ἐπιφανειακὴ ἔρευνα στὰ νότια Ἄνδηρα (Κ
1506, Κ 1508, Κ 1509).

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

287. Ἔχουν ἤδη δημοσιευτεῖ διαφορετικὲς
παραγωγὲς τοῦ τύπου Hayes 61, βλ. Πούλου−

Παπαδημητρίου 2008, 58−59.
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Χρονολόγηση: Πρόκειται γιὰ ἀμφορέα, ποὺ
ἀνήκει σὲ πρώιμη παραλλαγὴ τοῦ τύπου
54 καὶ χρονολογεῖται στὸν 9ο αἰ.

ΜΕΣΟΒΥΖΑΝΤΙΝΟΣ ΑΜΦΟΡΕΑΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗΣ (?)
ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ

Κ 1501γ (94/Θ/λωρ. 10/3) (σχ. 129 δ)
Τμῆμα βάσης καὶ σώματος ἀμφορέα
Βάση ἀποστρογγυλευμένη.
Πηλὸς λεπτόκοκκος, σκληρός, ρόδινος (5YR/6),
μὲ ἀραιὲς λευκὲς προσμίξεις καὶ ἄφθονο
μαρμαρυγία. 
Ἐξωτερικά: στὸ σωζόμενο τμῆμα τοῦ σώ −
ματος ἀραιὲς αὐλακώσεις μὲ ἀποστρογγυ−
λευμένη ἀκμή. 
μέγ. σωζ. διαστ.: 8.
Χρονολόγηση: 9ος/10ος αἰ.

ΤΥΠΟΣ HAYES 56 (;)

Κ 1502 (94/Ε−Θ/18) (σχ. 130, πίν. 9)
Ὄστρακο ἀπὸ τὸν λαιμὸ καὶ τὸ χεῖλος
ἀμφορέα
Λαιμὸς κωνικός. Χεῖλος ἁπλό, ἐλαφρὰ ἐξώ−
στροφο. Διακρίνεται ἡ πρόσφυση τῆς λα −
βῆς.
Πηλὸς σκληρός, μέτριος, καστανέρυθρος
(2.5YR 5/8), μὲ πολλὲς μικρὲς/μέτριες ὑπό−
λευκες καὶ γκρίζες καὶ λίγες, μεγάλες ἀσβε−
στοῦχες προσμίξεις καὶ ἐλάχιστο μαρμα−
ρυγία. 
δχ. 4, μέγ. σωζ. διαστ.: 5.2, 
Χρονολόγηση: 11ος/12ος αἰ.

ΤΥΠΟΣ HAYES 61 (GÜNSENIN III) ΟΜΑΔΑ 1

Κ 1503 (93/Α4/66+75+49+73+64+Α10/59) (πίν.
9, σχ. 131)
Τμήματα σώματος ἀμφορέα (25 ὄστρακα,
πολλὰ ἀπὸ τὰ ὁποῖα συγκολλοῦνται). 
Σῶμα ἀπιόσχημο. Βάση ἀποστρογγυλευ−
μένη. Σώζεται ἡ πρόσφυση τῆς λαβῆς. 
Πηλὸς 4, ἀνοικτὸς καστανὸς (5YR 6/4). Ἴχνη
ρόδινου ἐπιχρίσματος (5YR 7/4).

Ἐξωτερικά: πυκνὲς λεπτὲς ἐγχαράξεις στὸ
μεγαλύτερο μέρος τοῦ σώματος.
Σωζ. υ. 26.
Χρονολόγηση: μέσα 12ου/ἀρχὲς 13ου αἰ.

Κ 1504 (93/Α4/49+66+Α10/62) (πίν. 10)
Τμήματα σώματος ἀμφορέα
Σῶμα ἀπιόσχημο.
Πηλὸς 4, ἀνοικτὸς καστανὸς (5YR 6/4).
Ἐξωτερικά: πυκνὲς λεπτὲς ἐγχαράξεις.
Σωζ. υ: 17.5, μέγ. δ. σώμ.: 30, πάχ. τοίχ.: 1.2.
Χρονολόγηση: μέσα 12ου/ἀρχὲς 13ου αἰ.

Κ 1505 (93/Α4/69)
Τμῆμα σώματος ἀμφορέα
Σῶμα ἀπιόσχημο.
Πηλὸς 4, ἀνοικτὸς καστανὸς (5YR 6/4).
Ἐξωτερικά: πυκνὲς λεπτὲς αὐλακώσεις ποὺ
διακόπτονται στὸ ὕψος τοῦ ὤμου.
μέγ. σωζ. διαστ.: α) 9. β) 8.3.
Χρονολόγηση: μέσα 12ου/ἀρχὲς 13ου αἰ.

Οἱ ἑπόμενες ὁμάδες ( Ὁμάδα 2 καὶ Ὁμάδα
3) ἀνήκουν σὲ ἀγγεῖα ἴδιου τύπου μὲ δια−
φορετικὲς ποιότητες πηλοῦ.

ΟΜΑΔΑ 2
Κ 1506 (93/Γ/Χῶρος Ν ἀνδήρου 4/3)
Τμῆμα σώματος ἀμφορέα
Πηλὸς λεπτόκοκκος, σκληρός, ἀνοιχτὸς κα −
στανὸς (5YR 6/4), μὲ ἀραιὲς μεγάλες ὑπο−
κίτρινες καὶ γκρίζες προσμίξεις καὶ λίγο
μαρμαρυγία.
Ἐξωτερικά: πυκνὲς λεπτὲς αὐλακώσεις καὶ
ὠχρὸ ἐπίχρισμα (5YR 7/4).
μέγ. σωζ. διαστ.: 10. 
Χρονολόγηση: μέσα 12ου/ἀρχὲς 13ου αἰ.

ΟΜΑΔΑ 3
Κ 1507 (93/Α4/66)
Τρία ὄστρακα ἀπὸ τὸ σῶμα ὅμοιου
τύπου ἀμφορέα μὲ ἄλλο πηλὸ (συγκολλη−
μένα)
Πηλὸς λεπτὸς/μέτριος, σκληρός, πορτοκα−
λέρυθρος (2.5YR 5/6), μὲ ἐλάχιστες πολὺ



3. Κοινὴ κεραμικὴ 

Ἕνα μεγάλο μέρος τῆς κεραμικῆς ἀνήκει σὲ αὐτὴ τὴν κατηγορία. Ἂν καὶ μελετή−
θηκαν ὅλα τὰ ὄστρακα, στὸν κατάλογο παρουσιάζονται ὅσα θεωρήσαμε διαγνω−
στικὰ καὶ πῆραν ἀριθμό. Ἐπειδὴ ἡ κοινή, ἀκόσμητη κεραμικὴ τῆς βυζαντινῆς περιό−
δου συχνὰ δὲν δημοσιεύεται, τὰ παράλληλα ποὺ ἔχουμε γιὰ τὰ ἀγγεῖα αὐτῆς
τῆς κατηγορίας εἶναι ἐλάχιστα. Ἡ μελέτη ὅμως καὶ δημοσίευση αὐτῶν τῶν κερα−
μικῶν μᾶς δίνει σημαντικὰ στοιχεῖα ὄχι μόνο γιὰ τὴν τυπολογικὴ ἐξέλιξη τῶν
ἀγγείων γιὰ μία μεγάλη περίοδο, ἀλλά, κυρίως, γιὰ τὴν ἄγνωστη στὴ δική μας
περίπτωση, κυθηραϊκὴ παραγωγὴ τῶν βυζαντινῶν χρόνων.

α. Λαγήνια, κανάτες

Τὰ περισσότερα παραδείγματα εἶναι κατασκευασμένα ἀπὸ τὸν πηλὸ ποὺ ὀνο−
μάσαμε τοπικό (Πηλὸς 1). Τὸ χαρακτηριστικὸ σχῆμα, ποὺ τὸ συναντᾶμε ἀρκετὰ
συχνά, εἶναι τὸ λαγήνι Κ 1510: ὁ λαιμὸς εἶναι κυλινδρικὸς μὲ μικρὴ ἔνταση στὸ
μέσον ἐσωτερικά, φέρει αὐλακώσεις καὶ ἀκμὲς ἐξωτερικὰ καὶ ἡ λαβὴ εἶναι τανιωτὴ
μὲ κεντρικὴ αὐλάκωση στὴν ἄνω ἐπιφάνεια. Ἀντίστοιχα παραδείγματα ἀπὸ τὴ
Σπάρτη χρονολογοῦνται στὰ τέλη 12ου/ἀρχὲς 13ου αἰώνα288. Τὸ Κ 1510 βρέθηκε
στὸ Ἄνδηρο 2 (Κάνναβος 4, Ὁμάδα 66 (Τομέας Α4) καὶ προέρχεται ἀπὸ τὴν ἴδια

288. Sanders 1993, 269, ἀρ. 38, εἰκ. 9, πίν. 26.
Τὰ παραδείγματα βέβαια ἀπὸ τὴ Σπάρτη φέ−

ρουν ἐγχάρακτη ἢ γραπτὴ διακόσμηση. 

128 ΝΑΤΑΛΙΑΣ ΠΟΥΛΟΥ−ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

μικρὲς καστανὲς καὶ ἐλάχιστες μεγάλες
ἀσβεστοῦχες προσμίξεις καὶ λίγο μαρμα−
ρυγία. 
Στὴν ἐξωτερικὴ ἐπιφάνεια πολὺ λεπτὲς ἀβα −
θεῖς ἐγχαράξεις καὶ πολὺ ἀνοικτὸ καστανὸ
ἐπίχρισμα (5YR 7/4). 
μέγ. σωζ. διαστ.: 11.2.
Χρονολόγηση: μέσα 12ου/ἀρχὲς 13ου αἰ.

Κ 1508 (93/Β3/4)
Τμῆμα σώματος ἀμφορέα
Σῶμα ἀπιόσχημο
Πηλὸς λεπτός, μαλακὸς/μέτριος, ἀνοικτὸς
καστανὸς (5YR 6/4), μὲ ἐλάχιστες πολὺ
μικρὲς ὑπόλευκες προσμίξεις. 

Ἐξωτερικά: πυκνὲς λεπτὲς αὐλακώσεις.
μέγ. σωζ. διαστ. 7.2.
Χρονολόγηση: μέσα 12ου/ἀρχὲς 13ου αἰ.

Κ 1509 (93/Γ/Χῶρος Ν ἀνδήρου 4/1)
Τμῆμα σώματος ἀμφορέα
Σῶμα ἀπιόσχημο.
Πηλὸς λεπτὸς/μέτριος, σκληρός, πορτοκα−
λόχρωμος (7.5YR 7/4), μὲ ἐλάχιστες μετρίου
μεγέθους λευκὲς προσμίξεις καὶ λίγο μαρ−
μαρυγία. 
Ἐξωτερικά: πυκνὲς λεπτὲς αὐλακώσεις
μέγ. σωζ. διαστ. 9.2.
Χρονολόγηση: μέσα 12ου/ἀρχὲς 13ου αἰ.



ὁμάδα στὴν ὁποία βρέθηκαν οἱ ἀμφορεῖς τοῦ Τύπου Hayes 61 καὶ τὰ ἐφυαλωμένα
πινάκια τοῦ τέλους 12ου/ἀρχῶν 13ου αἰώνα. 

Τὰ Κ 1511 καὶ Κ 1512 ἔχουν διαφορετικὸ πηλὸ καὶ ἴσως εἶναι εἰσηγμένα. Καὶ
τὰ δύο ἔχουν φαρδὺ λαιμό: ἀγγεῖα μεταφορᾶς ὑγρῶν, τοῦ 13ου αἰώνα, μὲ φαρδὺ
λαιμὸ ἔχει δημοσιεύσει ἡ Armstrong ἀπὸ τὴν Καδμεία (Θήβα)289. Παρόμοιο λαιμό,
χεῖλος καὶ πλατιά, ταινιωτὴ λαβὴ ἔχουν ἀντίστοιχα σκεύη ἀπὸ τὸ Ὀτράντο καὶ
χρονολογοῦνται στὸν 13ο αἰώνα290. Ἡ χρονολόγηση τῶν Κ 1511 καὶ Κ 1512 στὸ
τέλος τοῦ 12ου καὶ στὸν 13ο αἰώνα δικαιολογεῖται καὶ ἀπὸ τὸ ἀρχαιολογικὸ περι−
βάλλον στὸ ὁποῖο βρέθηκαν ( Ἄνδηρο 2, Κάνναβος 4, Ὁμάδα 69 (Τομέας Α4). 

Στὴν ἀνασκαφὴ βρέθηκαν ἀρκετὰ ὄστρακα ἀπὸ κανάτες. Σχεδὸν ὅλα τὰ παρα−
δείγματα εἶναι κατασκευασμένα ἀπὸ τὸν τοπικὸ πηλό (Πηλὸς 1). Ἐνδιαφέρον
παρουσιάζει τὸ Κ 1516, ποὺ εἶναι προχοὴ ἀπὸ κανάτα καὶ τὸ Κ 1516 α, ποὺ ἔχει
ἠθμὸ στὸν λαιμὸ ἐσωτερικά. Διαφορετικὸ πηλὸ ἔχει τὸ Κ 1517: στὴν ἐπιφάνεια
αὐτοῦ τοῦ ἀγγείου διακρίνονται οἱ κάθετες γραμμὲς τῆς στίλβωσης291. 

Τὰ ἀγγεῖα, ποὺ προέρχονται ἀπὸ τὸ νότιο τμῆμα τῆς Νότιας Τομῆς τοῦ Ἀνδή−
ρου 4 (Τομέας Ζ) καὶ τὴν Τομὴ 1 τοῦ Ἀνδήρου 5 (Τομέας Θ) (Κ 1513, Κ 1515, Κ 1517),
στοὺς ὁποίους ἐντοπίστηκαν ὁμάδες κεραμικῆς τῆς περιόδου ἀπὸ τὸν 9ο ἕως
τὸν 11ο αἰώνα, εἶναι πιθανὸ νὰ χρονολογοῦνται στὴ μεσοβυζαντινὴ περίοδο. Τὸ
Κ 1514, τοῦ ὁποίου ἡ βάση ἔχει σχῆμα ποὺ θυμίζει τὰ ἀγγεῖα τοῦ 14ου/15ου
αἰώνα εἶναι μάλλον ὑπολειμματικό. Τὰ Κ 1516 καὶ Κ 1516 α, προέρχονται ἀπὸ τὸν
Κάνναβο 7 τοῦ Ἀνδήρου 2 (Τομέας Α7), δηλαδὴ ἀπὸ τὸν χῶρο μὲ τὸ δάπεδο ἀπὸ
σχιστολιθικὲς πλάκες ποὺ ἐντοπίστηκε ἀνατολικὰ τοῦ κελιοῦ. Τὸ ἀρχαιολογικὸ
περιβάλλον τους μᾶς ἐπιτρέπει νὰ προτείνουμε μία χρονολόγηση στὸν 8ο/9ο
αἰώνα. 

β. Λεκάνες−πινάκια

Ἐνδιαφέρουσα εἶναι ἡ ὁμάδα τῶν ἀνοικτῶν ἀγγείων: λεκάνες, λεκανίδες, πινάκια
ἀναγνωρίστηκαν μεταξὺ τῶν κεραμικῶν τῆς ἀνασκαφῆς. Στὴν πλειονότητά τους
ἔχουν ὁριζόντιο χεῖλος καὶ ἐπίπεδη βάση· φέρουν στὴν ἄνω ἐπιφάνεια τοῦ ὁρι−
ζόντιου ἢ λοξοῦ χείλους διακόσμηση ἐγχάρακτη (κυματοειδεῖς γραμμὲς) ἢ ἐμπίεστη.
Ἕνα παράδειγμα ἔχει κάθετο χεῖλος, ἐνῶ τὰ πινάκια ἔχουν δακτυλιόσχημη βάση
ἐλαφρὰ ἀποκλίνουσα. Ἀνάλογα σκεύη μὲ ὅμοια διακόσμηση προέρχονται ἀπὸ τὴν
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289. Armstrong 1993, 320, 322, ἀρ. 235, εἰκ. 14.
Ἀντίστοιχα παραδείγματα καὶ ἀπὸ τὸ Ἄργος,
βλ. Pierrart, Thalamann 1980, εἰκ. 6, πίν. 8. ἀρ. B 21. 

290. Patterson, Whitehouse 1992, 112, 116, εἰκ. 6:8.
291. Γιὰ τὴ στίλβωση σὲ κανάτες, πινάκια

μαγειρικὰ καὶ ἀποθηκευτικὰ σκεύη ἀπὸ τὸν 7ο
ἕως τὸν 13ο αἰ., βλ. Πούλου−Παπαδημητρίου
2008, 72−75. Γιὰ κανάτες τοῦ 10ου/11ου αἰώνα μὲ
βάση ἀντίστοιχη τῶν Κ 1513, Κ 1515 βλ. Rosser
1983, 379−380.
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Κ 1510 (93/Α4/66) (σχ. 132, πίν. 10)
Τμῆμα λαιμοῦ καὶ λαβῆς ἀπὸ λαγήνι
Λαιμὸς κυλινδρικὸς μὲ αὐλακώσεις καὶ ἀκ −
μὲς ἐξωτερικά, λαβὴ τανιωτὴ μὲ κεντρικὴ
αὐλάκωση στὴν ἄνω ἐπιφάνεια.
Πηλὸς 1, τοπικός, γκρίζος στὸ ἐσωτερικὸ τοῦ
ὀστράκου (5YR 6/2) καὶ πολὺ ἀνοικτὸς κα −
στανὸς στὴν ἐξωτερικὴ ἐπιφάνεια (5YR 7/4).
σωζ. υ: 5.1, δλ: 7, πλ. λαβῆς: 5.1.
Χρονολόγηση: β’ μισὸ τοῦ 12ου/ἀρχὲς 13ου
αἰ.

Κ 1511 (93/Α4/66)
Τμῆμα σώματος ἀπὸ λαγήνι
Πηλὸς 1, τοπικός. Ὁ πηλὸς εἶναι γκρίζος
στὸ ἐσωτερικὸ τοῦ ὀστράκου (5YR 6/2) καὶ
πολὺ ἀνοικτὸς καστανὸς στὴν ἐξωτερικὴ
ἐπιφάνεια (5YR 7/4).
μέγ. σωζ. διαστ. 5.7.
Χρονολόγηση: β’ μισὸ τοῦ 12ου/ἀρχὲς 13ου
αἰ.

Κ 1512 (93/Α4/69) (σχ. 133)
Τμῆμα χείλους καὶ λαβῆς ἀπὸ λαγήνι
Χεῖλος μὲ ἁπλὴ ἀπόληξη. Λαβὴ ταινιωτή,
ἐξαιρετικὰ φαρδιὰ καὶ λεπτή.
Πηλὸς λεπτόκοκκος, σκληρός, μὲ ἐλάχιστες
μικρὲς γκρίζες προσμίξεις καὶ ἐλάχιστο μαρ −
μαρυγία, πορτοκαλόχρωμος (5YR 7/6).
δχ: 12.
Χρονολόγηση: 13ος αἰ.

Κ 1513 (94/Θ/9) (σχ. 134, πίν. 10)
Τμῆμα βάσης κανάτας
Βάση ἐπίπεδη, κοφτή. 
Πηλὸς μέτριος, σκληρός, καστανέρυθρος
(5YR 6/6), μὲ ἀρκετὲς μικρὲς λευκὲς προσμί−
ξεις καὶ ἄφθονο μαρμαρυγία. Ὁ πηλός,
ποὺ ἔχει ἄφθονο μαρμαρυγία, μοιάζει μὲ
τὸν Πηλὸ 2 καὶ εἶναι πιθανὸν τοπικός.
Σημ: διακρίνονται τὰ ἴχνη τοῦ νήματος μὲ
τὴ βοήθεια τοῦ ὁποίου ἀφαιρεῖται τὸ ἀγ −
γεῖο ἀπὸ τὸν τροχό.

ἀνασκαφὴ στὸ Καστρὶ καὶ χρονολογοῦνται στὸν 12ο αἰώνα292. Τὰ περισσότερα
παραδείγματα ἀπὸ τὸν Ἅγιο Γεώργιο στὸ Βουνὸ προέρχονται ἀπὸ τὶς ὁμοιογενεῖς
ὁμάδες τοῦ 12ου/13ου αἰώνα ποὺ ἐντοπίστηκαν στοὺς Καννάβους 4 καὶ 10 (Τομεῖς
Α4 καὶ Α10) τοῦ Ἀνδήρου 2 (Κ 1518, Κ 1518 α, Κ 1519, Κ 1520 α, Κ 1521, Κ 1522, Κ
1522 α, Κ 1524, Κ 1525, Κ 1526, Κ 1527) (βλ. παράρτημα 1, πίν. 11). 

Ὡστόσο ὑπάρχουν καὶ ὁρισμένα ποὺ θὰ μποροῦσαν νὰ χρονολογηθοῦν πρω−
ιμότερα: στὴν πρώιμη μεσοβυζαντινὴ περίοδο χρονολογεῖται τὸ Κ 1520, ποὺ βρέ−
θηκε στὸν Κάνναβο 9 τοῦ Ἀνδήρου 2 (Τομέας Α9). Τὸ πινάκιο Κ 1523, ποὺ παρου−
σιάζει διαφορετικὸ τύπο βάσης καὶ εἶναι στιλβωμένο ἐσωτερικά, βρέθηκε στὴν
Κεντρικὴ Τομὴ τοῦ Ἀνδήρου 6 (Τομέας Γ), ἐνῶ τὸ Κ 1522 β προέρχεται ἀπὸ τὴν
Τομὴ 3 τοῦ Ἀνδήρου 5. Εἶναι πιθανὴ καὶ γιὰ τὰ δύο μία χρονολόγηση στὴ μεσο−
βυζαντινὴ περίοδο. Παρατηροῦμε δηλαδὴ τὴν χρήση τῆς ἴδιας ποιότητας πηλοῦ
(Πηλὸς 1) γιὰ τὴν κατασκευὴ κεραμικῶν καθημερινῆς χρήσης γιὰ μία μεγάλη χρονικὴ
περίοδο.

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

292. Coldstream, Huxley 1972, πίν. 50, ἀρ. 22,
23.
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δβ: 8.7. 
Χρονολόγηση: πρώιμη μεσοβυζαντινὴ πε −
ρίοδος.

Κ 1514 (94/Θ/9) (σχ. 135)
Τμῆμα βάσης κανάτας
Βάση ἐπίπεδη.
Πηλὸς μέτριος, σκληρός, καστανέρυθρος
(5YR 6/6), μὲ ἀρκετὲς μικρὲς λευκὲς προσμί−
ξεις καὶ ἄφθονο μαρμαρυγία. Ὁ πηλός, ποὺ
μοιάζει μὲ αὐτὸ τοῦ Κ 1513, εἶναι πιθανὸν
τοπικὸς (Πηλὸς 2).
δβ: 8.8.
Χρονολόγηση: 14ος / 15ος αἰ.

Κ 1515 (94/Θ/9)
Τμῆμα βάσης κανάτας
Βάση κοφτή, ἐπίπεδη.
Πηλὸς 1, τοπικός, λεπτόκοκκος, ρόδινος/
ἀνοικτὸς καστανὸς (5YR 7/4), σκληρός, μὲ
ἀραιὲς μεγάλες γκρίζες προσμίξεις. 
Σημ: διακρίνονται τὰ ἴχνη τοῦ νήματος μὲ
τὴ βοήθεια τοῦ ὁποίου ἀφαιρεῖται τὸ ἀγ −
γεῖο ἀπὸ τὸν τροχό.
δβ: 9.5.
Χρονολόγηση: πρώιμη μεσοβυζαντινὴ πε −
ρίοδος.

Κ 1516 (93/Α7/4)
Τμῆμα προχοῆς
Πηλὸς μέτριος, σκληρός, καστανέρυθρος
(5YR 6/6), μὲ ἀρκετὲς μικρὲς λευκὲς προσμί−
ξεις καὶ ἄφθονο μαρμαρυγία. Πηλὸς ὅμοιος
μὲ τὸ Κ 1513, Κ 1514. 
μέγ. σωζ. διαστ.: 2.7.
Χρονολόγηση: πρώιμη μεσοβυζαντινὴ
περίοδος (8ος/9ος αἰ.).

Κ 1516α (93/Α7/5) (σχ. 135 α)
Τμῆμα λαιμοῦ κανάτας μὲ ἠθμὸ
Λαιμὸς κανάτας στὴ βάση τοῦ ὁποίου
ἐσωτερικὰ σώζονται ἴχνη ἠθμοῦ.
Πηλὸς 1, τοπικός, ἀνοικτὸς καστανὸς/ρόδι−
νος (5YR 7/3). Ἔξεργη ταινία μὲ ἐμπιέσεις
ἐξωτερικὰ στὸ σημεῖο μετάβασης ἀπὸ τὸν
ὦμο στὸν λαιμό. 
δλ: 6.

Χρονολόγηση: πρώιμη μεσοβυζαντινὴ
περίοδος (8ος/9ος αἰ.).

Κ 1517 (94/Ζ/10)
Τμῆμα σώματος κλειστοῦ ἀγγείου (κανάτα?)
Πηλὸς λεπτός, σκληρός, πορτοκαλόχρωμος
(5YR 7/6), μὲ ἐλάχιστες μικρὲς ὑπόλευκες
προσμίξεις καὶ λίγο μαρμαρυγία. 
Ὁριζόντιες γραμμὲς στίλβωσης στὴν ἐξω−
τερικὴ ἐπιφάνεια.
μέγ. σωζ. διαστ.: 6.9.
Χρονολόγηση: πρώιμη μεσοβυζαντινὴ πε −
ρίοδος.

Κ 1518 (93/Α4/69) (σχ. 136, πίν. 10)
Τμῆμα σώματος καὶ χείλους λεκανίδας
Τοίχωμα λοξό. Χεῖλος σχεδὸν ὁριζόντιο,
φαρδύ.
Πηλὸς 1, τοπικός, πολὺ ἀνοικτὸς καστανὸς
(5YR 7/4).
Ἐπίχρισμα ἀπὸ τὸν ἴδιο πηλὸ ἐσωτερικὰ
καὶ ἐξωτερικά. Στὴν ἄνω ἐπιφάνεια τοῦ
χείλους ἐγχάρακτη κυματιστὴ γραμμή.
δχ: 34.6, μέγ. σωζ. διαστ.: 10.6.
Χρονολόγηση: 12ος/ἀρχὲς 13ου αἰ.

Κ 1518α (93/Α4/66) (σχ. 137, πίν. 10)
Τμῆμα σώματος, χείλους καὶ ἡ βάση λεκά−
νης
Τοίχωμα λοξό, εὐθύγραμμο. Χεῖλος ὁριζό−
ντιο, φαρδύ. Βάση ἐπίπεδη.
Πηλὸς 1, τοπικός, πολὺ ἀνοικτὸς καστανὸς
(5YR 7/4).
Ἐπίχρισμα ἀπὸ τὸν ἴδιο πηλὸ ἐσωτερικὰ
καὶ ἐξωτερικά. Στὴν ἄνω ἐπιφάνεια τοῦ
χείλους ἐγχάρακτη κυματιστὴ γραμμή.
δχ: 30.6, δβ: 10. 
Χρονολόγηση: 12ος/ἀρχὲς 13ου αἰ.

Κ 1519 (93/Α4/49) (σχ. 138)
Χεῖλος λεκάνης
Πηλὸς 1, τοπικός, πολὺ ἀνοικτὸς καστανὸς
(5YR 7/4). 
Σχῆμα ὅμοιο μὲ Κ 1518 α.
δχ: 34.6. 
Χρονολόγηση: 12ος/ἀρχὲς 13ου αἰ.
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Κ 1520 (94/Α9/16) (σχ. 139)
Χεῖλος λεκάνης
Χεῖλος κάθετο μὲ κυματοειδεῖς ἐγχαράξεις
ἐξωτερικά.
Πηλὸς 1, τοπικός, πολὺ ἀνοικτὸς καστανὸς
(5YR 7/4).
δχ: 29.8.
Χρονολόγηση: πρώιμη μεσοβυζαντινὴ πε −
ρίοδος (8ος/9ος αἰ.).

Κ 1520α (93/Α10/2/59) (σχ. 140)
Χεῖλος βαθιᾶς λεκανίδας
Χεῖλος κάθετο ἐλαφρὰ ἔξω νεῦον. 
Πηλὸς 1, τοπικός, πολὺ ἀνοικτὸς καστανὸς
(5YR 7/4).
δχ: 28.
Χρονολόγηση: 12ος/ἀρχὲς 13ου αἰ.

Κ 1521 (93/Α10/2/59) (σχ. 141)
Χεῖλος ἀπὸ βαθὺ πινάκιο
Χεῖλος ἔξω νεῦον, λοξότμητο.
Πηλὸς 1, τοπικός, πολὺ ἀνοικτὸς καστανὸς
(5YR 7/4).
δχ: 18.8.
Χρονολόγηση: 12ος/ἀρχὲς 13ου αἰ.

Κ 1522 (93/Α4/49) (σχ. 142)
Χεῖλος ἀπὸ βαθὺ πινάκιο
Χεῖλος κάθετο, λοξότμητο.
Πηλὸς 1, τοπικός, πολὺ ἀνοικτὸς καστανὸς
(5YR 7/4). 
δχ: 23.
Χρονολόγηση: 12ος/ἀρχὲς 13ου αἰ.

Κ 1522α (93/Α4/49) 
Χεῖλος πινακίου
Χεῖλος ἔξω νεῦον, λοξότμητο, ἀκμὴ στὸ ση −
μεῖο μετάβασής του πρὸς τὸ τοίχωμα.
Πηλὸς 1, τοπικός, πολὺ ἀνοικτὸς καστανὸς
(5YR 7/4). 
δχ: 18. ἐκ.
Χρονολόγηση: 12ος/ἀρχὲς 13ου αἰ.

Κ 1522β (94/Ε1/8)
Χεῖλος ἀπὸ μικρὸ βαθὺ πινάκιο
Χεῖλος κάθετο λοξότμητο, μὲ τρεῖς ὁριζόν −
τιες ἐγχαράξεις στὴν ἐξωτερικὴ ἐπιφάνεια.
Πηλὸς 1, τοπικός, πολὺ ἀνοικτὸς καστανὸς

(5YR 7/4).
δχ: 14 ἑκ.
Χρονολόγηση: μεσοβυζαντινὴ περίοδος.

Κ 1523 (94/Γ/29) (σχ. 143, πίν. 10)
Τμῆμα βάσης καὶ σώματος πινακίου
Βάση ὑψηλὴ μὲ ἐλαφρὰ πεπλατυσμένο δα −
κτύλιο. 
Πηλὸς 1, τοπικός, (7.5YR 7/4), μὲ ἀρκετὴ
ἀσημίζουσα μίκα. 
Γραμμὲς στίλβωσης στὴν ἐπιφάνεια τοῦ
πυθμένα.
δβ. 7.6, σωζ. υ. 3.
Χρονολόγηση: μεσοβυζαντινὴ περίοδος.

Κ 1524 (93/Α4/69) (σχ. 144)
Τμῆμα βάσης πινακίου
Βάση ἀποκλίνουσα.
Πηλὸς 1, τοπικός, πολὺ ἀνοικτὸς καστανὸς
(7.5YR 7/4). 
Ἔντονη στίλβωση στὴν ἐπιφάνεια τοῦ
πυθμένα.
δβ: 9.2.
Χρονολόγηση: 12ος/ἀρχὲς 13ου αἰ.

Κ 1525 (93/Α4/49) (σχ. 145)
Βάση πινακίου
Βάση ἀποκλίνουσα.
Πηλὸς 1, τοπικός, πολὺ ἀνοικτὸς καστανὸς
(5YR 7/4).
δβ: 10. 
Χρονολόγηση: 12ος/ἀρχὲς 13ου αἰ.

Κ 1526 (93/A4/69) (σχ. 146) 
Βάση πινακίου (δύο ὄστρακα)
Βάση ἀποκλίνουσα.
Πηλὸς 1, τοπικός, πολὺ ἀνοικτὸς καστανὸς
(5YR 7/4).
δβ: 9.2.
Χρονολόγηση: 12ος/ἀρχὲς 13ου αἰ.

Κ 1527 (93/Α4/69) 
Βάση πινακίου
Βάση δακτυλιόσχημη.
Πηλὸς 1, τοπικός, πολὺ ἀνοικτὸς καστανὸς
(5YR 7/4).
δβ: 9.4.
Χρονολόγηση: 12ος/ἀρχὲς 13ου αἰ.
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1. ΚΑΝΑΤΕΣ

Κ 1528 (94/Θ/Λωρ. 2/1) (σχ. 147)
Τμῆμα χείλους κανάτας
Χεῖλος ὄρθιο, κυρτὸ ἐξωτερικά, κοῖλο ἐσω−
τερικά.
Πηλὸς λεπτόκοκκος, μαλακός, πορτοκαλό−
χρωμος (5YR 6/8). Ἴχνη ἐπιχρίσματος.
δχ: 12, μέγ. σωζ. διαστ.: 3.2.

Κ 1529 (94/Ε1/5) (σχ. 148)
Τμῆμα χείλους κανάτας
Χεῖλος ὄρθιο, ἀναδιπλούμενο πρὸς τὰ ἔξω
Πηλὸς λεπτόκοκκος, σκληρός, καστανέρυ−
θρος (5YR 6/8), μὲ ἀρκετὲς μικρὲς λευκὲς καὶ
μαῦρες προσμίξεις καὶ λίγο μαρμαρυγία. 
δχ: 12.4, μέγ. σωζ. διαστ.: 4. 

Κ 1530 (94/ΣΤ2/7) (σχ. 149)
Τμῆμα χείλους κανάτας
Χεῖλος ὄρθιο, ἀκμὴ στὸ σημεῖο ἕνωσης μὲ
τὸν λαιμό.
Πηλὸς μέτριος, μέτρια ψημένος, πολὺ ἀνοι−
κτὸς καστανὸς (7.5YR, 7/4), μὲ ἀρκετὲς
πολὺ μικρὲς γκρίζες καὶ μαῦρες προσμίξεις.
Ἐπίχρισμα πολὺ ἀνοικτὸ καστανὸ στὴν
ἐξωτερικὴ ἐπιφάνεια. 
δχ: 9.6. 
Γιὰ παρόμοιο χεῖλος ἀπὸ τὴν Κόρινθο βλ.
Warner−Slane 1994, 144−145, εἰκ. 12, ἀρ. 55,
ἀρχὲς 4ου αἰ. μ.Χ. 

Κ 1531 (94/H/ἀνατ. προέκτ./28) (σχ. 150)

Βάση κανάτας
Βάση ἀποκλίνουσα.
Πηλὸς λεπτόκοκκος, σκληρός, ἀνοικτὸς κα −
στανὸς (5YR 6/8), μὲ ἀρκετὲς μικρὲς λευκὲς
καὶ μαῦρες προσμίξεις καὶ λίγο μαρμαρυ−
γία.
β: 7.8, μέγ. σωζ. διαστ.: 4. 

2. ΛΕΚΑΝΕΣ

Κ 1532 (94/Β5, 11+12/5) (σχ. 152)
Τμῆμα χείλους λεκάνης
Τοίχωμα λοξό. Χεῖλος ὁριζόντιο, ἔξω νεῦον,
μὲ ἐπίπεδη ἄνω ἐπιφάνεια.
Πηλὸς λεπτόκοκκος, μαλακός, ὑπόλευκος/
ροδίζων (7.5YR 8/4), μὲ ἀραιὲς λευκὲς προ−
σμίξεις. 
Στὴν ἄνω ἐπιφάνεια τοῦ χείλους ἐπάλλη−
λες γραμμὲς ἀπὸ στικτὸ διάκοσμο.
δχ: 35.8. 

Κ 1533 (94/Β5, 11+12/5) (σχ. 153)
Τμῆμα χείλους λεκάνης
Τοίχωμα λοξό. Χεῖλος ὁριζόντιο, ἔξω νεῦον,
μὲ ἐπίπεδη ἄνω ἐπιφάνεια.
Πηλὸς λεπτόκοκκος, μαλακός, ὑπόλευκος
ροδίζων (7.5YR 8/4), μὲ ἀραιὲς λευκὲς προ−
σμίξεις. 
δχ: 37.4.

Κ 1534 (94/ΣΤ/2/9) (σχ. 154)
Τμήματα χείλους λεκάνης

γ. Κοινὴ κεραμικὴ Ρωμαϊκῆς περιόδου 

Λίγα ὄστρακα ἀπὸ λεκάνες καὶ κανάτες βρέθηκαν μαζὶ μὲ τὶς ὁμάδες κεραμικῆς,
ποὺ κατὰ κύριο λόγο χρονολογοῦνται στὴν πρωτοβυζαντινὴ περίοδο, προέρχον −
ται ὅμως ἀπὸ παλαιότερη χρήση τοῦ χώρου καὶ χαρακτηρίζονται ὡς ὑπολειμμα−
τικά. Οἱ λεκάνες χαρακτηρίζονται ἀπὸ τὸν πολὺ λεπτό, μαλακό, πολὺ ἀνοικτὸ
καστανό, σχεδὸν ὑπόλευκο πηλὸ (7.5YR 8/4), ὁ ὁποῖος δὲν παρατηρεῖται σὲ κανένα
ἀγγεῖο τῆς πρωτοβυζαντινῆς καὶ μεσοβυζαντινῆς περιόδου.

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
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Τοίχωμα λοξό. Χεῖλος ὁριζόντιο, ἔξω νεῦον,
μὲ ἐπίπεδη ἄνω ἐπιφάνεια). Λεπτὴ περιμε−
τρικὴ ἐγχάραξη ἐξωτερικὰ κάτω ἀπὸ τὸ
χεῖλος.

Πηλὸς λεπτόκοκκος, μέτριος, ἀνοικτὸς κα −
στανὸς (7.5YR 7/4), μὲ ἀραιὲς μεσαῖες γκρίζες
καὶ ἀρκετὲς πολὺ μικρὲς λευκὲς προσμίξεις. 
δχ: 40.4.

δ. Ἀποθηκευτικὰ ἀγγεῖα

Στὸ κεραμικὸ ὑλικὸ τῶν βυζαντινῶν καὶ πρώιμων ἑνετικῶν χρόνων ἀπὸ τὸν Ἅγιο
Γεώργιο ἔχουν καταγραφεῖ καὶ ἀρκετὰ ἀποθηκευτικὰ ἀγγεῖα. Τὰ περισσότερα εἶναι
μικρά, σχετικά, τμήματα ἀπὸ βάσεις, σώματα ἢ χείλη πίθων. Σὲ αὐτὴ τὴν ὁμάδα
ἀνήκει καὶ τὸ μοναδικὸ ἀγγεῖο ποὺ βρέθηκε in situ κατὰ τὴ διάρκεια τῆς ἀνα−
σκαφῆς: εἶναι ὁ πίθος Κ 1535, ὁ ὁποῖος παρουσιάζει ἰδιαίτερο ἐνδιαφέρον. Τὸ
ἀγγεῖο αὐτό, ποὺ σώζεται ὁλόκληρο, βρέθηκε πακτωμένο σὲ χῶρο, ποὺ ἔχει
χαρακτηριστεῖ ὡς ἀποθηκευτικὸς καὶ ἔφερε ὡς κάλυμμα σχιστολιθικὴ πλάκα
κυκλικοῦ σχήματος ( Ἄνδηρο 2, Κάνναβος 4 (Τομέας Α4) (εἰκ. 10). Στὸ ἄνω τμῆμα
τοῦ ὤμου φέρει ἐνδιαφέρον χάραγμα, πιθανῶς, πλοίου293 καθὼς καὶ δυσανάγνω−
στη ἐγχάρακτη ἐπιγραφή (graffiti), ἡ ὁποία ἔγινε ὅταν ὁ πηλὸς τοῦ ἀγγείου ἦταν
ἀκόμη μαλακός294. 

Ὁ χῶρος ποὺ βρέθηκε ὁ πίθος ἔχει χαρακτηριστεῖ ὡς ἀποθηκευτικός. Σὲ
αὐτὸν βρέθηκαν ὁρισμένες ἀπὸ τὶς ὁμοιογενεῖς ὁμάδες, ποὺ χρονολογοῦνται στὸν
12ο/ἀρχὲς 13ου αἰώνα. Στὴν Ὁμάδα 49 τοῦ χώρου αὐτοῦ βρέθηκε καὶ τὸ χρυσο−
βουλλο τοῦ Ἀλεξίου Κομνηνοῦ (1081−1118) (Ν15)295. Τὸ πολύτιμο αὐτὸ στοιχεῖο μᾶς
δίνει ἀσφαλὴ χρονολογικὴ ἔνδειξη γιὰ τὴ χρήση τοῦ χώρου, μέσα στὸν ὁποῖο
βρέθηκε καὶ ὁ πίθος, κατὰ τὸν 12ο αἰώνα. Τὸ γεγονὸς ὅτι ὁ πίθος αὐτὸς ἔχει
ρωγμὴ καὶ ὀπὲς συγκόλλησης μᾶς ἐπιτρέπει νὰ ὑποθέσουμε ὅτι χρησιμοποιήθηκε
γιὰ μεγάλη περίοδο. Πάντως ἡ χρήση του θὰ πρέπει νὰ σταμάτησε μὲ τὴν κατα−
στροφὴ τοῦ ἀποθηκευτικοῦ χώρου μέσα στὸν ὁποῖο βρέθηκε (Κάνναβος 4, Τομέας
Α4) καθὼς καὶ τῆς καμαροσκεποῦς δεξαμενῆς, ποὺ βρίσκεται στὸν διπλανὸ
ἀκριβῶς χῶρο (Κάνναβος 10, Τομέας Α4) (12ος αἰώνας). Ἡ κατασκευή του θὰ μπο−
ροῦσε νὰ χρονολογεῖται ἀρκετὰ χρόνια πρίν, ἴσως πάνω ἀπὸ πενήντα, μία καὶ
τὰ ἀγγεῖα αὐτοῦ τοῦ εἴδους χρησιμοποιοῦνται γιὰ πολὺ μεγάλη περίοδο. Τὸ

293. Γιὰ χαράγματα βυζαντινῶν πλοίων βλ.
Meinardus 1972, 29−52. Γιὰ τοὺς τύπους τῶν βυ−
ζαντινῶν πλοίων, βλ. Pryor, Jeffreys 2006.

294. Ἡ ἐπιγραφή, ποὺ εἶναι ἐξαιρετικὰ δυ−
σανάγνωστη θὰ μποροῦσε, μὲ κάθε ἐπιφύλαξη,
νὰ ἀναγνωσθεῖ ὡς: Χ(ΡΙ)C(Τ)OΦ(Ο)Ρ(ΟC)EΠΟΙΗ.
Δὲν πρόκειται δηλαδὴ γιὰ ἐπιγραφὴ μὲ τὸ πε−

ριεχόμενο τοῦ πίθου ἢ τὴν ἀξία του ἀλλὰ μάλ−
λον γιὰ μιὰ προσπάθεια ποὺ ἔκανε ὁ ἁπλὸς
κεραμουργός, ὁ ὁποῖος σχεδίασε ἀφαιρετικὰ
καὶ πρόχειρα καὶ τὸ πλοῖο, νὰ ἀφήσει τήν «ὑπο−
γραφή» του. Μὲ τὸ θέμα αὐτὸ ἀσχολούμαστε
σὲ ἄλλη μελέτη.

295. Βλ. σ. 52 στὸν παρόντα τόμο.
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Κ 1535 (93/Α4) (σχ. 155−158, πίν. 11)
Ἀκέραιος πίθος
Πηλὸς χονδρόκοκκος, μέτριος, καστανέρυ−
θρος (5YR 6/6), μὲ λίγες μεγάλες γκρίζες καὶ
λευκές, συχνὲς μέτριες γκρίζες καὶ λίγες
μικρὲς πορτοκαλόχρωμες προσμίξεις, λίγος

χαλαζίας, ἄφθονος μαρμαρυγίας. Ὁ πηλὸς
μοιάζει μὲ τὸν Πηλὸ 2, τὸν ὁποῖο ὁρίσαμε
ὡς τοπικό. 
Πίθος μὲ ἐπίπεδη βάση, διευρυμένο σῶμα
μὲ τὴ μεγαλύτερη διάμετρο στὸ μέσον, κον −
τὸ κυλινδρικὸ λαιμὸ καὶ ὄρθιο χεῖλος μὲ

γεγονὸς ὅτι τὰ ἀποθηκευτικὰ σκεύη, ποὺ προέρχονται ἀπὸ ἀνασκαφές, συνήθως
δὲν δημοσιεύονται, ἤ, στὴν περίπτωση ποὺ δημοσιεύονται, δὲν ἔχουν χρονολογικὲς
ἐνδείξεις, καθιστᾶ τὴν εὕρεση αὐτοῦ τοῦ ἀγγείου καὶ τὴ χρονολόγησή του στὸν
12ο αἰώνα ἰδιαίτερα σημαντική. 

Τὸ Κ 1536 βρέθηκε κατὰ τὴ διερεύνηση τοῦ νοτίου τμήματος τοῦ Καννάβου
2· εἶχε χρησιμοποιηθεῖ, μαζὶ μὲ τμήματα κεραμίδων, γιὰ νὰ πληρώσουν τὶς κοι−
λότητες τοῦ σχετικὰ ὁμαλοῦ βράχου, οἱ ὁποῖες, στὴ συνέχεια, καλύφθηκαν μὲ
κονίαμα, προφανῶς γιὰ τὴ δημιουργία δαπέδου. Ἡ διαμόρφωση αὐτὴ στὸν χῶρο
ποὺ βρίσκεται ἀνατολικὰ τοῦ Κελιοῦ καὶ τὸν ὁποῖο καταλαμβάνουν μέρη τῶν
Καννάβων 2, 7, 8 καὶ 9 (Τομεῖς Α7 καὶ Α8) καθὼς καὶ ἡ χρήση αὐτοῦ τοῦ χώρου
μποροῦν νὰ χρονολογηθοῦν κυρίως στὸ τέλος τῆς πρωτοβυζαντινῆς καὶ στὴν
πρώιμη μεσοβυζαντινὴ περίοδο (β΄ μισὸ 7ου/8ου/ἀρχὲς 9ου αἰ.). Ἡ χρονολόγηση
αὐτὴ λειτουργεῖ ὡς terminus ante quem γιὰ τὴ χρονολόγηση τοῦ χείλους πίθου
Κ 1536.

Ἀπὸ τὰ ὑπόλοιπα παραδείγματα μία ὁμάδα ἀποτελοῦν τὰ Κ 1538−Κ 1542, τὰ
ὁποῖα ἀνήκουν σὲ χείλη, βάσεις ἢ ἀποτελοῦν τμήματα ἀπὸ τὸ σῶμα ἀποθηκευ−
τικῶν ἀγγείων. Εἶναι σημαντικὸ ὅτι εἶναι κατασκευασμένα ἀπὸ τὸν πηλὸ ποὺ
χαρακτηρίσαμε ὡς τοπικό. Βρέθηκαν ὅλα στὸν Κάνναβο 4 τοῦ Ἀνδήρου 2 (Τομέας
Α4) σὲ ὁμάδες ποὺ χρονολογοῦνται στὸν 12ο ἀρχὲς 13ου αἰώνα χωρὶς νὰ ἀπο−
κλείουμε μία χρονολόγηση στὸν 11ο αἰώνα. 

Τὸ Κ 1543 προέρχεται ἀπὸ μεσοβυζαντινὲς ὁμάδες τῆς Τομῆς 2 τοῦ Ἀνδήρου
5 (Τομέας Θ). Τὸ Κ 1537 ἀνήκει μάλλον σὲ μεγάλο, σχεδὸν κυλινδρικὸ ἀγγεῖο (κά −
δος) ἀποθήκευσης ἀγροτικῶν προϊόντων296. Βρέθηκε στὴν Τομὴ 4 τοῦ Ἀνδήρου 5
(Τομέας Ε−Θ)· τὰ συνευρήματα δικαιολογοῦν χρονολόγηση στὴν πρωτοβυζαντινὴ
περίoδο.

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

296. Slane, Sanders 2005, ἀρ. 4−16, 287, σημ.
70.
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ἐπίπεδη ἄνω ἐπιφάνεια. Ἡ ἐπίπεδη ἄνω
ἐπιφάνεια τοῦ χείλους ἔχει μεγαλύτερο
πάχος ἀπὸ αὐτὸ τοῦ λαιμοῦ, κλίνει δὲ
ἐλαφρὰ πρὸς τὸ ἐσωτερικὸ τοῦ ἀγγείου.
Διπλὴ ἀνάγλυφη ταινία στὴν ἐξωτερικὴ
ἐπιφάνεια τοῦ χείλους. 
Ἐμπίεστη διακόσμηση κύκλων καὶ κυματο−
ειδῶν γραμμῶν στὴν ἐπίπεδη ἄνω ἐπιφά−
νεια τοῦ χείλους. 
Στὸν ὦμο τοῦ πίθου ἐγχάρακτη ἀπεικόνιση
πλοίου (;) καὶ δυσανάγνωστη ἐπιγραφὴ
πλαισιωμένη ἀπὸ κυματοειδεῖς ἐγχαράξεις.
υ: 86, μέγ. διαμ.: 75, δχ (ἐξωτ): 46, δχ (ἐσωτ):
32, δβ.: 30. 
Χρονολόγηση: μεσοβυζαντινὴ περίοδος.

Κ 1536 (94/Α2/3) (σχ. 159, πίν. 12)
Τμῆμα χείλους καὶ σώματος πίθου (2
ὄστρακα)
Χεῖλος ἐλαφρὰ ἔξω νεῦον μὲ ἐπίπεδη τὴν
ἄνω ἐπιφάνεια.
Πηλὸς χονδρόκοκκος, σκληρὸς−μέτριος, ἀνοι −
κτὸς καστανός (5YR 6/4), μὲ συχνές, μεγάλες
γκρίζες καὶ λευκές, συχνὲς μέτριες γκρίζες
καὶ πορτοκαλόχρωμες προσμίξεις, ἄφθο νος
μαρμαρυγίας. Πηλὸς ὅμοιος μὲ Κ 1535. Ὁ
πηλὸς μοιάζει μὲ τὸν Πηλὸ 2, τὸν ὁποῖο
ὁρίσαμε ὡς τοπικό.
δχ: 46. 
Σημ. Τὰ ὄστρακα εἶχαν χρησιμοποιηθεῖ γιὰ
νὰ γεμίσουν τὶς σχισμὲς τοῦ βράχου σὲ
χῶρο τοῦ Καννάβου 2 καὶ στὴ συνέχεια
καλύφθηκαν μὲ κονίαμα. Εἶναι αὐτὰ τὰ ἴχνη
κονιάματος στὴν ἐπιφάνεια τῶν ὀστράκων
ποὺ φανερώνουν τὴ δεύτερη χρήση τους.
Χρονολόγηση: Ἡ περίοδος ἀπὸ τὸ β΄ μισὸ
τοῦ 7ου ἕως τὸν 8ο/ἀρχὲς 9ου αἰώνα,
περίοδος κατασκευῆς τοῦ δα πέδου στοὺς
χώρους τῶν Καννάβων 2, 7, 8 καὶ μέρος
τοῦ 9 (Τομεῖς Α2, Α7, Α8 καὶ Α9), λειτουργεῖ
ὡς terminus ante quem γιὰ τὴ χρονολόγηση
τοῦ χείλους πίθου Κ 1536.

Κ 1537 (9/Ε−Θ/28) (σχ. 160)

Τμῆμα ὁριζόντιας λαβῆς ἀποθηκευτικοῦ
κάδου
Λαβὴ ταινιωτή, μὲ τρεῖς αὐλακώσεις στὴν
ἐξωτερικὴ ἐπιφάνεια.
Πηλὸς λεπτόκοκκος, σκληρὸς−μέτριος, μὲ
λίγες μικρὲς ὑπόλευκες προσμίξεις, πολὺ
ἀνοικτὸς καστανὸς (7.5YR 7/4). Ἐπίχρισμα
ἴδιου χρώματος σὲ ὅλη τὴν ἐπιφάνεια. 
μέγ. σωζ. διαστ.: 6, 5. πάχ.λ. 1.8.
Χρονολόγηση: πρωτοβυζαντινὴ περίοδος.

Κ 1538 (93/Α4/66) (σχ. 161, πίν. 12)
Τμῆμα χείλους καὶ λαιμοῦ ἀποθηκευτικοῦ
ἀγγείου
Χεῖλος σχεδὸν τριγωνικῆς διατομῆς μὲ ἐπί−
πεδη τὴν ἄνω ἐπιφάνεια. 
Πηλὸς 1, τοπικός, χονδρόκοκκος, σκληρός,
ἀνοικτὸς καστανὸς (5YR 7/4), μὲ συχνές,
μεγάλες λευκές, γκρίζες καὶ καστανὲς προ−
σμίξεις καὶ ἄφθονο μαρμαρυγία. Πόροι
στὴν ἐπιφάνεια.
Ἐξωτερικά: ἔξεργη ταινία κάτω ἀπὸ τὸ χεῖλος.
δχ: 28.
Χρονολόγηση: 11ος/12ος αἰ. 

Κ 1539 (93/Α4/49) (σχ. 162)
Τμῆμα βάσης καὶ σώματος ἀποθηκευτικοῦ
ἀγγείου
Βάση ἐπίπεδη, τοίχωμα λοξό.
Πηλὸς 1, τοπικός, χονδρόκοκκος, σκληρός,
πολὺ ἀνοικτὸς καστανὸς (5YR 7/4), μὲ συ −
χνές, πολὺ μεγάλες λευκὲς καὶ γκρίζες προ−
σμίξεις. Πόροι στὴν ἐπιφάνεια.
δβ: 31.4. 
Χρονολόγηση: 12ος/13ος αἰ. 

Κ 1540 (93/Α4/49) (σχ. 163)
Τμῆμα βάσης καὶ σώματος ἀποθηκευτικοῦ
ἀγγείου
Βάση ἐπίπεδη, τοίχωμα λοξό.
Πηλὸς 1, τοπικός, χονδρόκοκκος, σκληρός,
πολὺ ἀνοικτὸς καστανὸς (5YR 7/4), μὲ συ −
χνές, πολὺ μεγάλες λευκὲς καὶ γκρίζες προ−
σμίξεις. Πόροι στὴν ἐπιφάνεια.
δβ: 28. 
Χρονολόγηση: 12ος/13ος αἰ. 
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Κ 1541 (93/Α4/66) (σχ. 164, πίν. 12)
Τμήματα (2) σώματος ἀποθηκευτικοῦ
ἀγγείου
Σῶμα μὲ καμπύλα τοιχώματα. 
Πηλὸς 1, τοπικός, χονδρόκοκκος, σκληρός,
ρόδινος−ἀνοικτὸς καστανὸς (5YR 7/4), μὲ
συχνὲς μεγάλες γκρίζες καὶ λευκὲς προσμί−
ξεις. Ἐξωτερικά: ρόδινο ἐπίχρισμα. Πόροι
στὴν ἐπιφάνεια. 
Ἀνάγλυφη στικτὴ ταινία, κοσμούμενη στὸ
μέσον ἀπὸ ἐγχάρακτη κυματιστὴ γραμμή,
περιτρέχει τὸ ἀγγεῖο.
δ. σώμ.: ca 62, μέγ. σωζ. διαστ.: α) 15.5. 
β) 15.
Χρονολόγηση: 12ος/13ος αἰ. 

Κ 1542 (93/Α4/73) (σχ. 165, πίν. 12)
Τμῆμα βάσης ἀποθηκευτικοῦ ἀγγείου
Βάση ἐπίπεδη, κοφτή. 
Ἔντονη πάχυνση στὸ κέντρο τοῦ πυθμένα.
Πηλὸς 1, τοπικός, πολὺ ἀνοικτὸς καστανὸς
(7.5YR 6/4).
δβ: 13.5, σωζ. υ: 4.
Χρονολόγηση: 12ος/13ος αἰ. 

Κ 1543 (94/Θ/9)
Τμῆμα σώματος ἀποθηκευτικοῦ ἀγγείου
Πηλὸς μέτριος, μέτρια ψημένος, καστανὸς
(5YR 5/6), μὲ ἀρκετὲς μικρὲς λευκὲς καὶ γκρί−
ζες προσμίξεις καὶ μαρμαρυγία. 
μέγ. σωζ. διαστ.: 8.1.
Χρονολόγηση: μεσοβυζαντινὴ περίοδος.

4. Μαγειρικὰ σκεύη 

Τὰ μαγειρικὰ σκεύη ἀπὸ τὸν Ἅγιο Γεώργιο στὸ Βουνὸ διακρίνονται γιὰ τὴν ποι−
κιλία τῶν σχημάτων τους. Αὐτό σε συνδυασμὸ μὲ τὶς ποιότητες πηλοῦ καὶ τὰ
ἀνασκαφικὰ δεδομένα μᾶς ἐπέτρεψε νὰ διακρίνουμε τρεῖς ὁμάδες, στὶς ὁποῖες
διαπιστώνουμε ὁμοιότητα πηλοῦ, ὁμοιογένεια τυπολογικὴ καὶ ὁρισμένες φορὲς
χρονολογική· πρέπει πάντως νὰ σημειώσουμε ὅτι τὰ περισσότερα παραδείγματα
δὲν ἐντάσσονται σὲ καμία ὁμάδα. Στὸ κείμενο ποὺ ἀκολουθεῖ παρουσιάζονται
ἀρχικὰ οἱ τρεῖς ὁμάδες καὶ στὴ συνέχεια τὰ μαγειρικὰ σκεύη ποὺ δὲν ἐντάσσονται
σὲ καμία ὁμάδα (μεμονωμένα παραδείγματα). 

1. ΟΜΑΔΑ 1 (Κ 1544−Κ 1548)

Στὴν πρώτη ὁμάδα ἀνήκουν μαγειρικὰ σκεύη μὲ ἕνα πολὺ χαρακτηριστικὸ σχῆμα
χείλους: εἶναι ὄρθιο, σχηματίζει ἀκμὴ ἐξωτερικὰ καὶ σχεδὸν ἐπίπεδη ἐπιφάνεια (Κ
1544, Κ 1545) ἢ αὐλάκωση γιὰ τὸ καπάκι ἐσωτερικά (Κ 1546). Οἱ λαβὲς θὰ ἦταν
μάλλον ταινιωτὲς μὲ αὐλάκωση στὴν ἄνω ἐπιφάνειά τους στὸ Κ 1545, καὶ τὸ
σχῆμα τοῦ σώματος στὰ Κ 1544 καὶ Κ 1545 πρέπει νὰ ἦταν σχεδὸν σφαιρικὸ στὸ
κάτω τμῆμα του, ἐνῶ τὸ Κ 1546 ἴσως εἶχε τοιχώματα κυλινδρικά, ἐλαφρῶς
καμπύλα. Ὁ πηλὸς εἶναι μέτριος, σκληρός, σκοῦρος γκρίζος (7.5YR 4/2−10YR 5/2),
μὲ συχνὲς μικρὲς ἕως μεγάλες λευκὲς καὶ γκρίζες προσμίξεις καὶ ἀρκετὸ μαρμα−
ρυγία.

Πρόκειται γιὰ ἕνα σχῆμα ποὺ ὑπάρχει ἀπὸ τὰ μέσα τοῦ 5ου αἰώνα καί, μὲ
μικρὲς διαφοροποιήσεις, τὸ συναντᾶμε καὶ σὲ σύνολα τοῦ τέλους 6ου/7ου αἰώνα.
Τὸ χεῖλος ἴσως θυμίζει τὸ μαγειρικὸ σκεῦος Fulford Casserole 21 ἀπὸ τὶς ἀνασκαφὲς



τῆς Καρχηδόνας (τοπικὴ παραγωγή, 5ος/ἀρχὲς 6ου αἰ.)297, ἀλλὰ ὁ πηλὸς τῶν δικῶν
μας παραδειγμάτων εἶναι διαφορετικὸς καὶ παραπέμπει σὲ παραγωγὴ τοῦ αἰγαι−
ακοῦ χώρου. Τo παράδειγμα ἀπὸ τὴν Κνωσό, ἕνα μάλλον τοπικὸ προϊόν, χρο−
νολογεῖται στὸν ὕστερο 5ο/6ο αἰώνα298. Μαγειρικὰ σκεύη μὲ ἀνάλογο σχῆμα χεί−
λους ἔχουν βρεθεῖ στὴ Γόρτυνα σὲ στρώματα ποὺ χρονολογοῦνται σὲ ὅλο τὸν
7ο αἰώνα299. Μελέτες καὶ χημικὲς ἀναλύσεις, ποὺ ἔχουν γίνει ἀπὸ τοὺς Waksman
καὶ Treglia σὲ ἀντίστοιχα παραδείγματα ἀπὸ τὴ νότιο Γαλλία (Μασσαλία), τὴ
Βηρυτὸ καὶ τὴν Ἀλεξάνδρεια ἔδειξαν μία αἰγαιακὴ προέλευση αὐτῶν τῶν ἀντικει−
μένων, τὰ ὁποῖα ἴσως παράγονταν στὴν περιοχὴ τῆς Ἐφέσου ἢ/καὶ τῆς Σάμου,
ἦταν διαδεδομένα σὲ ὅλο τὸν αἰγαιακὸ χῶρο καὶ ἐξάγονταν στὴ δυτική (Μασσα−
λία) καὶ στὴν ἀνατολικὴ Μεσόγειο (Βηρυτός), ἐνῶ ἦταν σπάνια στὴν Αἴγυπτο300.
Τὰ παραδείγματα ἀπὸ τὴ Μασσαλία χρονολογοῦνται στὰ μέσα τοῦ 7ου αἰώνα301.
Ἀνασκαφικὰ δεδομένα: Τὰ ὄστρακα Κ 1544, Κ 1546 καὶ Κ 1547 βρέθηκαν στὸν Κάν−
ναβο 5 τοῦ Ἀνδήρου 7 (Τομέας Β5), ἐνῶ τὸ Κ 1545 προέρχεται ἀπὸ τὴν Τομὴ 3
τοῦ Ἀνδήρου 5 (Τομέας Ε). Καὶ οἱ δύο αὐτοὶ Τομεῖς ἔδωσαν κεραμικὴ τοῦ τέλους
τοῦ 6ου καὶ τοῦ 7ου αἰώνα: μεταξὺ ἄλλων πινάκια ARSW 99C, LRC τύπος Η 3
καὶ 10, ἀμφορεῖς LR 1 καὶ 2. Εἶναι σημαντικὸ τὸ γεγονὸς ὅτι κατὰ τὴν ἀνασκαφὴ
τοῦ Καννάβου 3, στὴ συνέχεια δηλαδὴ τοῦ Καννάβου 5, βρέθηκε ψαλιδισμένος
φόλλις Κώνσταντος Β’ (Ν25). Τὸ ἀρχαιολογικὸ περιβάλλον μᾶς ὁδηγεῖ σὲ χρονο−
λόγηση μέσα στὸν 7ο αἰ.

Στὴν ἴδια χρονικὴ περίοδο (7ος αἰώνας) ἀνήκει καὶ τὸ παράδειγμα Κ 1548, ποὺ
προέρχεται ἀπὸ τὸν ἴδιο χῶρο (Κάνναβος 5, Τομέας Β5), καὶ παρουσιάζει ἴδια
ποιότητα πηλοῦ μὲ τὸ Κ 1544. 

2. ΟΜΑΔΑ 2 (Κ 1549, Κ 1550)

Ἕνα ἰδιαίτερα χαρακτηριστικὸ σχῆμα εἶναι αὐτὸ τοῦ μαγειρικοῦ σκεύους Κ 1550.
Τὸ χεῖλος εἶναι λοξὸ καὶ σχηματίζει ἐσωτερικὰ μικρὴ προεξοχὴ γιὰ τὸ καπάκι. Ἡ
μεγαλύτερη διάμετρος σχηματίζεται στὸ κάτω μέρος τοῦ σώματος, ἐνῶ τὰ τοι−
χώματα στενεύουν πρὸς τὸ χεῖλος σχηματίζοντας τὸν λαιμό. Λαβὲς δὲν σώζονται

297. Reynolds 1995, 89, 91. Fulford 1984, 185,
εἰκ. 69.

298. Hayes 2001, 435, εἰκ. 3, A 9. Βλ. ἐπίσης
Frend, Johnston 1972, 224−226, εἰκ. 17. 45, 46, ἀρχὲς
6ου αἰ. Ἀντίστοιχο σχῆμα χείλους ἔχει καὶ μα−
γειρικὸ σκεῦος ἀπὸ τὴ Θάσο, ὅπου ὅμως δὲν
σημειώνονται στοιχεῖα γιὰ τὴ χρονολόγηση, βλ.
Abadie−Reynal, Sodini 1992, 41, εἰκ. 17. CC44. 

299. Sirano 2001, 545, τύπος C I 2.1/1, πίν.
CXCII, c, (10 fr. Impasto 2, 3, 4, 5, 9. Fase B9b US 713

(γιὰ τοὺς ἀμφορεῖς: 670−800), fase B9b US 1033,
fase B10 US 719 (πρωτοβυζαντινὴ φάση), fase E14
US 390−59 (α’ μισὸ 7ου αἰ.−670), fase E16 US 301 (α’
μισὸ 7ου αἰ.−670), fase F11 US 766 (α’ μισὸ 7ου αἰ.−
670), fase F12 US 778 (α’ μισὸ 7ου αἰ.−670) καὶ τύ−
πος C I 2.4/1, πίν. CXCII, f. (Impasto 5, fase E16 US
301−110) (α’ μισὸ 7ου αἰ.−670).

300. Waksman, Tréglia 2007, 645−657, εἰκ. 1. 8.
301. Bien 2007, 264, εἰκ. 2. 32.
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στὰ παραδείγματα ἀπὸ τὸν Ἅγιο Γεώργιο, ἀλλὰ αὐτὲς θὰ πρέπει νὰ ἦταν ται−
νιωτὲς μὲ ἀβαθὴ αὐλάκωση στὴν ἄνω ἐπιφάνεια. Ὁ πηλὸς εἶναι σκληρός, πορ−
τοκαλόχρωμος/ἀνοικτὸς καστανὸς (7.5YR 6/6−6/4) μὲ λίγες, μικρὲς ὑπόλευκες καὶ
ἀρκετὲς γκρίζες καὶ ἀνοικτὲς καστανὲς μέτριες προσμίξεις καὶ πολὺ μαρμαρυγία
(ἀσημίζοντα). Ἂν καί, ὅπως καὶ στὰ προηγούμενα παραδείγματα ἀρχαιομετρικὲς
ἀναλύσεις σὲ παραδείγματα ἀπὸ τὴ Μασσαλία, τὴ Βηρυτὸ καὶ τὴν Ἀλεξάνδρεια
ὑποδεικνύουν αἰγαιακὴ προέλευση302, δὲν μποροῦμε νὰ ἀποκλείσουμε τοπικὴ
παραγωγή: ἡ μακροσκοπικὴ ἐξέταση τοῦ πηλοῦ μᾶς ὁδηγεῖ πιθανὸν πρὸς τὰ ἐκεῖ
χωρίς, ὡστόσο, αὐτὸ νὰ εἶναι δυνατὸν νὰ ὑποστηριχθεῖ μὲ βεβαιότητα, ἂν δὲν
προηγηθεῖ ἀρχαιομετρικὴ ἀνάλυση. 

Τὸ σκεῦος ἀνήκει στὸν γενικότερο τύπο Fulford Casserole 35/Reynolds Ware 7.1·

τὰ ἀγγεῖα αὐτὰ παράγονταν στὸν αἰγαιακὸ χῶρο καὶ ἦταν διαδεδομένα σὲ
περιοχὲς τῆς δυτικῆς Μεσογείου303. Ἂν καὶ στὶς περισσότερες θέσεις ἔχει βρεθεῖ
σὲ στρώματα τοῦ 6ου αἰώνα (Καρχηδόνα, c. 500−535), στὴ Μασσαλία ἀντίστοιχο
σκεῦος προέρχεται ἀπὸ στρῶμα τοῦ α’ μισοῦ τοῦ 7ου αἰώνα304. Στὸν αἰγαιακὸ
χῶρο αὐτὸ τὸ μαγειρικὸ σκεῦος εἶναι πολὺ διαδεδομένο305, καὶ χρονολογεῖται σὲ
ὅλο τὸν 7ο αἰώνα. Ἀνάλογο εἶναι τὸ παράδειγμα ἀπὸ Ἐμποριὸ τῆς Χίου ποὺ χρο−
νολογεῖται στὸ β’ μισὸ τοῦ 7ου αἰώνα306. 

Ἀνασκαφικὰ δεδομένα: Τὸ Κ 1550 προέρχεται ἀπὸ τὸ στρῶμα 2 τῆς Νότιας
Τομῆς τοῦ Ἀνδήρου 3 (Τομέας Η) μαζὶ μὲ ἕναν φόλλι Ἡρακλείου (Ν19: χρον. κοπῆς:
615/16). Τὸ ἀρχαιολογικὸ περιβάλλον χρονολογεῖ τὸν συγκεκριμένο τύπο μέσα στὸν
7ο αἰώνα. 

Στὸν ἴδιο τύπο ἀνήκει καὶ τὸ μικρότερων διαστάσεων μαγειρικὸ σκεῦος Κ 1549.
Ὁ πηλός του εἶναι καστανός (7.5YR 5/2), οἱ προσμίξεις μοιάζουν μὲ αὐτὲς τοῦ 
Κ 1550, περιέχει ὅμως περισσότερο ἀσημίζοντα μαρμαρυγία. Βρέθηκε στὴν Τομὴ
1 τοῦ Ἀνδήρου 5 (Τομὴ ΣΤ) μαζὶ μὲ φόλλι Ἡρακλείου ἐπικεκομμένο σὲ φόλλι Φωκᾶ
(Ν18: χρον. κοπῆς: 615/16). Ἡ συγκεκριμένη Τομὴ (1) ἐξάλλου, ἔχει δώσει κεραμικὴ
ποὺ μπορεῖ νὰ χρονολογηθεῖ μέσα στὸν 7ο αἰώνα, ἴσως καὶ μέχρι τὸ τέλος του307. 

3. ΟΜΑΔΑ 3 (Κ 1551, Κ 1552) 

Μία μικρὴ ἀλλὰ σημαντικὴ ὁμάδα μαγειρικῶν σκευῶν ἀποτελοῦν τὰ Κ 1551 καὶ
Κ 1552. Καὶ στὰ δύο ἔχει σωθεῖ μόνο τμῆμα τοῦ χαρακτηριστικοῦ χείλους: εἶναι
ὑψηλό, μὲ ἐλαφρὰ κλίση πρὸς τὰ ἔξω καὶ ὑποδοχὴ γιὰ τὸ καπάκι ἐσωτερικά. Ἀνή−

Β. Η ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΚΑΙ Η ΠΡΩΙΜΗ ΕΝΕΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 139

302. Waksman, Tréglia 2007, 645−657.
303. Reynolds 1995, 95−97, 100, εἰκ. 127. Fulford

1984, εἰκ. 70. 
304. Waksman, Tréglia 2007, 645, εἰκ. 1.1.
305. Σάμος, Ἔφεσος βλ. Waksman, Tréglia

2007, εἰκ. 5, ὅπου καὶ βιβλιογραφία.
306. Boardman 1989, 104−105, εἰκ. 35.223.
307. Γιὰ ἀναλυτικὴ ἐξέταση τῶν δεδομένων

τῆς ἀνασκαφῆς σὲ σχέση μὲ τὴν κεραμικὴ βλ.
Κεφ. ΙΙΙ, σ. 46−57 καὶ Παράρτημα 1, Πίνακες 1−11.



κουν σὲ σκεύη μὲ καμπύλα τοιχώματα, ποὺ στενεύουν πρὸς τὸ χεῖλος, στὴν
ἕνωση μὲ τὸ ὁποῖο σχηματίζεται ἐσωτερικὰ ἀκμή. Ἀκμὴ σχηματίζεται καὶ στὸ
σημεῖο ἕνωσης τῆς ἀποστρογγυλευμένης βάσης μὲ τὰ τοιχώματα. Ὁ πηλὸς τοῦ
Κ 1552 εἶναι μέτριος, σκληρὰ ψημένος, μὲ ἀρκετὲς μικρὲς προσμίξεις, κάποιες ὑπό−
λευκες καὶ λίγο μαρμαρυγία. Παρόμοιο πηλὸ μὲ περισσότερο μαρμαρυγία καὶ
ἀρκετὲς μέτριες προσμίξεις ἔχει καὶ τὸ Κ 1551. Σύμφωνα μὲ τὸν Hayes, τὸ Κ 1552
εἶναι ἡ κλασικὴ παραγωγὴ τῆς Κωνσταντινούπολης, ποὺ ἔχει ἐντοπιστεῖ στὸ
Saraçhane σὲ πλῆθος παραδειγμάτων, ἐνῶ τὸ Κ 1551, ἂν καὶ παρουσιάζει ἀκριβῶς
τὰ ἴδια χαρακτηριστικὰ σχήματος, ὁ πηλός του ὑποδεικνύει ἄλλο κέντρο παρα−
γωγῆς. Γιὰ διαφορετικὸ κέντρο παραγωγῆς κάνουν λόγο καὶ οἱ Kiriatzi, Slane σὲ
ἀντίστοιχα παραδείγματα ἀπὸ τὸ Καστρί 308.

Τὸ ἀγγεῖο αὐτὸ ἀποτελεῖ τὸ πιὸ χαρακτηριστικὸ μαγειρικὸ σκεῦος, ποὺ παρα−
γόταν στὴν Κωνσταντινούπολη κατὰ τὸν 7ο αἰώνα (Ware 3)309 καὶ ἐξαγόταν σὲ
περιοχὲς ὅπως ἡ Κύπρος (Πάφος), σὲ στρῶμα τῶν μέσων τοῦ 7ου αἰώνα310, ἡ
Κρήτη ( Ἴτανος, 7ος αἰώνας, Ἁγία Γαλήνη σὲ στρῶμα μὲ νόμισμα τοῦ Κώνσταντος
Β΄)311, ἡ Καρχηδόνα σὲ στρῶμα τοῦ 7ου αἰώνα, ὅπου ἐπίσης σημειώνεται μία ἄλλη
παραγωγή, ἴσως τοπικὴ ἀπομίμηση312, ἡ Benghazi313 ἡ Μασσαλία, ἡ Ρώμη, ἡ
Νάπολη314 καὶ ἡ Κριμαία315. 

Ἀνασκαφικὰ δεδομένα: Καὶ τὰ δύο παραδείγματα βρέθηκαν στὰ νότια Ἄνδηρα.
Συγκεκριμένα τὸ Κ 1551 προέρχεται ἀπὸ τὸν Κάνναβο 5 τοῦ Ἀνδήρου 7 (Τομέας
Β5). Στὸ συγκεκριμένο Ἄνδηρο ἔχουν ἔρθει στὸ φῶς εὑρήματα τοῦ 7ου αἰώνα
μεταξὺ ἄλλων καὶ ὁ ψαλιδισμένος φόλλις τοῦ Κώνσταντος Β’ (Ν25). Τὸ ἀρχαιο−
λογικὸ περιβάλλον μᾶς ὁδηγεῖ σὲ χρονολόγηση μέσα στὸν 7ο αἰώνα, ἴσως στὸ β’
μισό του. Τὸ Κ 1552 βρέθηκε στὸ Ἄνδηρο 4, στὸ νότιο τμῆμα τῆς Νότιας Τομῆς
(Τομέας Ζ) ὅπου ἔχουν ἐντοπιστεῖ ὁμοιογενεῖς ὁμάδες τοῦ 7ου αἰώνα. 

4. Κ 1553 καὶ 5. Κ 1554

Διαφορετικὸ σχῆμα παρουσιάζουν τὰ δύο ἑπόμενα μικρὰ μαγειρικὰ σκεύη, μία
μικρὴ κατσαρόλα (Κ 1554) καὶ ἕνα μαγειρικὸ σκεῦος, ποὺ θυμίζει μικρὴ λεκανίδα
μὲ λοξὰ τοιχώματα (Κ 1553). Τὸ Κ 1553 ἔχει παρόμοιο χεῖλος μὲ μαγειρικὸ σκεῦος
ποὺ βρέθηκε στὴ Μασσαλία, προέρχεται ὅμως ἀπὸ τὸν Αἰγαιακὸ χῶρο καὶ χρο−
νολογεῖται στὸν 7ο αἰώνα316. 

308. Slane, Kiriatzi (ὑπὸ δημοσίευση).
309. Hayes 1968, 214, ἀρ. 108, εἰκ. H. 108.

Hayes 1992, 54−55, εἰκ. 45. 130.
310. Hayes 2003, 490, εἰκ. 23. 257.
311. Ξανθοπούλου 2004, 1022, πίν. 10.6−7.
312. Hayes 1978, εἰκ. 8.11 καὶ εἰκ. 11.4. 

313. Riley 1979, 275, εἰκ. 108.579−580: ἀρ. 580.
314. Arthur 1985, 252, εἰκ. 16.2.3. 
315. Γιὰ τὴ διάδοση τοῦ τύπου στὴ δυτικὴ

Μεσόγειο βλ. Reynolds 1995, 101, εἰκ. 133.
316. Waksman, Tréglia 2007, 645, εἰκ. 1.2.
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Ἀνασκαφικὰ δεδομένα: Καὶ τὰ δύο βρέθηκαν στὸ ἴδιο στρῶμα τῆς Τομῆς 1 τοῦ
Ἀνδήρου 5 (Τομέας ΣΤ), στὸ ὁποῖο βρέθηκε ὁ φόλλις Ἡρακλείου, ἐπικεκομμένος σὲ
φόλλι Φωκᾶ (Ν18: χρον. κοπῆς 615/6), γιὰ τὸν ὅποιο ἔχει ἤδη γίνει λόγος· θεωροῦμε
ὅτι μποροῦν νὰ χρονολογηθοῦν στὸ α’ μισὸ τοῦ 7ου αἰώνα. 

6. Κ 1555

Στὰ σχήματα τοῦ τέλους 6ου/7ου αἰώνα μπορεῖ νὰ ἐνταχθεῖ καὶ τὸ Κ 1555. Ὁ
πηλός του εἶναι παρόμοιος μὲ αὐτὸν τοῦ Κ 1546 (μέτριος, σκληρός, καστανὸς
(7.5YR 4/2), μὲ ἀρκετὲς λευκὲς προσμίξεις καὶ μίκα) καὶ ἔχει ἕνα σχεδὸν τετράγωνο
χεῖλος, ποὺ ἐσωτερικὰ σχηματίζει μικρή, ἀβαθὴ ὑποδοχὴ γιὰ καπάκι. Πρέπει νὰ
εἶναι παραγωγὴ τοῦ αἰγαιακοῦ χώρου ἂν κρίνουμε ἀπὸ τὴν ποιότητα τοῦ πηλοῦ.
Τὸ ἴδιο σχῆμα ἔχουν μαγειρικὰ σκεύη τοῦ 7ου αἰώνα ἀπὸ τὴν Ἴτανο317, ἐνῶ μεγα−
λύτερα μαγειρικὰ σκεύη τοπικῆς παραγωγῆς, μὲ παρόμοιο σχῆμα χείλους, ἔχουν
βρεθεῖ στὴν Ἐλεύθερνα (Τομέας Ι), ὅπου σε ὁρισμένες περιπτώσεις χρονολο−
γοῦνται στὸν 7ο αἰώνα καὶ μάλιστα στὸ δεύτερο μισό του318. Ἀντίστοιχα ἀγγεῖα
εἰσηγμένα ἀπὸ τὴν περιοχὴ τοῦ Αἰγαίου ἔχουν βρεθεῖ στὴν Benghazi, τὴν Καρθα−
γένη καὶ τὴν Benalua319. 

Μέσα στὸν 7ο αἰώνα ἐντάσσεται χρονολογικὰ καὶ τὸ Κ 1546, τὸ ὁποῖο βρέθηκε
στὸν Κάνναβο 5 τοῦ Ἀνδήρου 7 (Τομέας Β5), ἀπ’ ὅπου προέρχονται οἱ ὁμάδες
ποὺ χρονολογοῦνται μὲ φόλλι τοῦ Κώσταντος Β’ (Ν1) στὰ μέσα καὶ στὸ β’ μισὸ
τοῦ 7ου αἰώνα.

Τὰ ἑπόμενα παραδείγματα χρονολογοῦνται στὴ μεσοβυζαντινὴ καὶ πρώιμη
ἑνετικὴ περίοδο. Ὁ τύπος, κυρίως ὅμως τὸ ἀρχαιολογικὸ περιβάλλον μέσα στὸ
ὁποῖο βρέθηκαν ὁρισμένα ἀπὸ αὐτά, μᾶς ἐπιτρέπουν νὰ προτείνουμε πιὸ συγκε−
κριμένη χρονολόγηση.

7. Κ 1558

Τὸ Κ 1558 ( Ἄνδηρο 2, Κάνναβος 7 (Τομέας Α7) εἶναι ἕνα μικροῦ μεγέθους μαγειρικὸ
σκεῦος μὲ ἐπίπεδη βάση καὶ μία τουλάχιστον κάθετη λαβή. Ὁ πηλός του μοιάζει
πολὺ μὲ αὐτὸν τοῦ Κ 1553. Μικροῦ μεγέθους μαγειρικὰ σκεύη μὲ ἐπίπεδη βάση
καὶ κάθετη λαβὴ μὲ ἐλλειπτικὴ ἢ στρογγυλὴ διατομὴ ἐμφανίζονται ἤδη ἀπὸ τὸν
7ο/8ο αἰ. στὸ Saraçhane, καὶ μάλιστα τὰ παραδείγματα ἀπὸ τὴν Κωνσταντινού−

Β. Η ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΚΑΙ Η ΠΡΩΙΜΗ ΕΝΕΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 141

317. Ξανθοπούλου 2001, πίν. 9.11. 
318. Vogt 2000, 79, εἰκ. 37: 1−3, χωρὶς ἀκριβὴ

χρονολογικὸ προσδιορισμό. Yangaki 2005, 170−

171, εἰκ. 40. e, f , β’ μισὸ τοῦ 7ου αἰώνα.
319. Reynolds 1995, 102, εἰκ. 130. Riley 1979,

272−273.



πολη εἶναι κατασκευασμένα ἀπὸ τὸν τοπικὸ πηλό (Ware 3). Ὁ τύπος αὐτὸς συνε−
χίζει νὰ ὑπάρχει χωρὶς ἰδιαίτερες διαφοροποιήσεις μέχρι καὶ τὸν 12ο αἰώνα320. 

Ἀνασκαφικὰ δεδομένα: Τὸ Κ 1558 μὲ πηλὸ ποὺ περιέχει πολὺ μαρμαρυγία
παραπέμπει σὲ παραγωγὴ τοῦ αἰγαιακοῦ χώρου. Τὸ σκεῦος παρουσιάζει χαρα−
κτηριστικὰ τῶν πρώιμων παραδειγμάτων τοῦ τύπου. Προέρχεται ἀπὸ τὸν Κάν−
ναβο 7 τοῦ Ἀνδήρου 2 (Τομέας Α7), στὸν ὁποῖο ἔχουν ἐπίσης βρεθεῖ ὁμάδες κερα−
μικῆς τοῦ 8ου αἰώνα, ὅπως ἀμφορεῖς (Κ 1491, Κ 1492, Κ 1494 α, Κ 1496, Κ 1497
α), περίοδο κατὰ τὴν ὁποία μπορεῖ νὰ χρονολογηθεῖ καὶ τὸ συγκεκριμένο μαγειρικὸ
σκεῦος.

8. Κ 1556

Ἀρκετὰ μαγειρικὰ σκεύη ἔχουν ἴδιο πηλὸ καὶ σχῆμα χείλους μὲ τὸ K 1556. Ἀνάλογα
σκεύη, παραγωγὲς τοῦ αἰγαιακοῦ χώρου, χρονολογούμενα στὴν περίοδο ἀπὸ τὸ
τέλος τοῦ 7ου μέχρι τὸ τέλος τοῦ 8ου/9ο αἰώνα, προέρχονται ἀπὸ τὸ Sa −
raçhane321. Τὰ παραδείγματα ἀπὸ τὸν Ἅγιο Γεώργιο στὸ Βουνὸ δὲν περιέχουν
πολὺ μαρμαρυγία. Ἀνασκαφικὰ δεδομένα: Τὸ συγκεκριμένο σκεῦος χρονολογεῖται
στὸν 8ο/9ο αἰώνα. Βρέθηκε στὴν Τομὴ 2 τοῦ Ἀνδήρου 5 (Τομέας Θ), καὶ προέρχεται
ἀπὸ τὶς ὁμοιογενεῖς ὁμάδες, ποὺ χρονολογοῦνται στὴ μεσοβυζαντινὴ περίοδο
(8ος/9ος−11ος αἰώνας). 

9. Κ 1557

Στὴν ἴδια Τομή (Τομὴ 2 τοῦ Ἀνδήρου 5 (Τομέας Θ) βρέθηκε καὶ τὸ Κ 1557. Ἂν καὶ
τὸ σχῆμα τοῦ ἀναδιπλούμενου πρὸς τὰ ἔξω χείλους μὲ αὐλάκωση ἐξωτερικὰ
μποροῦμε νὰ τὸ συναντήσουμε σὲ μεγαλύτερα μαγειρικὰ σκεύη τοῦ 6ου/7ου
αἰώνα, τὸ μικρὸ μέγεθος τοῦ Κ 1557 παραπέμπει σὲ ἀνάλογο παράδειγμα ἀπὸ
τὸ Saraçhane, ποὺ χρονολογεῖται στὸν 10ο αἰώνα322. 

Πολλὰ ἀπὸ τὰ μαγειρικὰ σκεύη ποὺ βρέθηκαν ἀνήκουν στοὺς δύο τελευταίους
τύπους ποὺ παρουσιάζουμε. 

320. Hayes 1992, 54−55, ὅπου σημειώνεται
ὅτι ἡ ἐπίπεδη βάση σὲ μικρότερα μαγειρικὰ
σκεύη συνεχίζει νὰ παρατηρεῖται καὶ σὲ σύνολα
τοῦ 12ου αἰώνα στὸ Saraçhane βλ. εἰκ. 46, 30. 146
(7ος αἰ.), εἰκ. 55, 34. 46−48 (8ος αἰ.), 133, εἰκ. 76,
50.31−32 (12ος αἰ.).

321. Hayes 1992, 112, εἰκ. 56, Deposit 35.13, τέ−

λος 8ου/9ος αἰ. Ware 4, p. 55: «Micaceous brown
ware», imported from the Aegean coast of Asia
Minor? At Saraçhane between the late 7th and the
late 8th/early 9th centuries.

322. Hayes 1992, εἰκ. 66. 39, Deposit 40, «end
of 10th century». 
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10. Κ 1560

Τὸ Κ 1560 εἶναι μικροῦ μεγέθους μαγειρικὸ σκεῦος μὲ ἔξω νεῦον χεῖλος, στὴν
ἐσωτερικὴ ἐπιφάνεια τοῦ ὁποίου σχηματίζεται βαθιὰ αὐλάκωση γιὰ καπάκι. Ἂν
καὶ δὲν σώζεται ἴχνος λαβῆς θὰ πρέπει νὰ ὑπῆρχε τουλάχιστον μία. Τὸ παρά−
δειγμα ἀπὸ τὸν Ἅγιο Γεώργιο θυμίζει τὰ μαγειρικὰ τοῦ 11ου/12ου αἰώνα ἀπὸ τὸ
Saraçhane323. 

Ἀνασκαφικὰ δεδομένα: Σὲ αὐτὴ τὴ χρονολόγηση (11ος/12ος αἰώνας) ὁδηγεῖ καὶ
τὸ ἀρχαιολογικὸ περιβάλλον ἀπὸ τὸ ὁποῖο προέρχεται τὸ ἀγγεῖο: βρέθηκε στὴν
ὁμάδα 49 τοῦ Καννάβου 4/Ἄνδηρο 2 (Τομέας Α4), ἀπ’ ὅπου προέρχεται ὑλικὸ τοῦ
τέλους τοῦ 11ου καὶ κυρίως τοῦ 12ου αἰώνα.

11. Κ 1561

Τέλος, τὸ K 1561 εἶναι τὸ πλέον συχνὰ εὑρισκόμενο μαγειρικὸ σκεῦος στὰ στρώ−
ματα τοῦ 10ου/12ου αἰώνα στὸν Ἅγιο Γεώργιο στὸ Βουνὸ καθὼς καὶ σὲ ἐκεῖνα
τῆς ὑστεροβυζαντινῆς ἢ πρώιμης ἑνετικῆς περιόδου (13ος−14ος αἰώνας). Τὸ χεῖλος
του νεύει πρὸς τὰ ἔξω, ἡ μεγαλύτερη διάμετρος τοῦ σχεδὸν σφαιρικοῦ σώματος
βρίσκεται στὸ κάτω τμῆμα, ἐνῶ στὸ ἐπάνω μέρος του φέρει δύο ἐγχαράξεις. Ὁ
πηλός του ἔχει ἀρκετὸ μαρμαρυγία καὶ μοιάζει πολὺ μὲ αὐτὸν ποὺ ὁρίσαμε ὡς
τοπικό. Τὸ ἴδιο χεῖλος ἔχουν ἀρκετὰ μαγειρικὰ σκεύη ἀπὸ τὰ στρώματα τοῦ
τέλους 11ου/12ου αἰώνα στὸ Saraçhane324, ἐνῶ στὸ β’ μισὸ τοῦ 12ου αἰώνα χρο−
νολογεῖται ὅμοιο σκεῦος ἀπὸ τὴν Θήβα325. Ὁ τύπος αὐτὸς στὸν Ἅγιο Γεώργιο
στὸ Βουνὸ ἀπαντᾶται σὲ μικρὰ καὶ μεγαλύτερα μεγέθη. 

Ἀνασκαφικὰ δεδομένα: Ὁ συγκεκριμένος τύπος φαίνεται νὰ ἔχει μία μεγάλη
περίοδο παραγωγῆς· ἐνῶ τὸ Κ 1561 προέρχεται ἀπὸ τὸ στρῶμα 1 τῆς Νότιας
Τομῆς τοῦ Ἀνδήρου 2 (Τομέας Η), στὸ ὁποῖο βρέθηκε ὁ φόλλις τοῦ Λέοντος Ε’ (813−
820) καὶ μπορεῖ νὰ χρονολογηθεῖ στὸν ὄψιμο 9ο/10ο αἰώνα, ἀρκετὰ ὅμοια ἢ παρό−
μοια μαγειρικὰ σκεύη προέρχονται ἀπὸ τοὺς Καννάβους 4 καὶ 10 τοῦ Ἀνδήρου 2
καὶ τὶς ὁμοιογενεῖς ὁμάδες τοῦ 12ου αἰώνα326. 
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323. Hayes 1992, 142, εἰκ. 85, 51. 78, 138. De−
posit 51; 59−60: Ware 7, «late 11th−2th centuries».

324. Hayes 1992, εἰκ. 80. 50.116 (two grooves
on exterior), Deposit 50,133, Ware 7, (early 12th c.);
142, εἰκ. 85. 77−78, 138, Deposit 51; 59−60, Ware 7,

«late 11th−12th centuries».
325. Armstrong 1993, 313, 147, β’ μισὸ 12ου αἰ.
326. Hayes 1992, Saraçhane 1. εἰκ. 87. 5, De−

posit 54.
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ΟΜΑΔΑ 1

Κ 1544 (94/Β/22) (σχ. 166, πίν. 13)
Τμῆμα χείλους καὶ σώματος μαγειρικοῦ
σκεύους
Μαγειρικὸ σκεῦος μὲ σφαιρικὰ τοιχώματα,
τὰ ὁποῖα στενεύουν στὸ ἄνω ἄκρο καὶ
καταλήγουν στὸ χεῖλος. Τὸ χεῖλος κάμπτε−
ται πρὸς τὰ ἄνω σχηματίζοντας μία χαρα−
κτηριστικὴ ἀκμὴ ἐξωτερικὰ καὶ μία σχεδὸν
ὁριζόντια ἐπιφάνεια γιὰ τὸ πῶμα ἐσωτε−
ρικά. Διατηροῦνται οἱ προσφύσεις τῆς λα −
βῆς, κάτω ἀπὸ τὸ χεῖλος καὶ στὰ τοιχώ−
ματα.
Πηλὸς μέτριος, σκληρός, σκοῦρος γκρίζος
(10YR 5/2), μὲ συχνὲς μικρὲς ἕως μεγάλες
λευκὲς καὶ γκρίζες προσμίξεις καὶ μαρμα−
ρυγία. 
δχ: 16.
Χρονολόγηση: 7ος αἰώνας, ἴσως β’ μισό.

Κ 1545 (94/Ε1/7) (σχ. 167)
Τμῆμα χείλους καὶ λαβῆς μαγειρικοῦ σκεύ−
ους
Σχῆμα χείλους ὅπως τὸ Κ 1544. Λαβὴ ται−
νιωτή.
Πηλὸς ὅπως στὸ Κ 1546, καστανὸς (7.5YR
4/2).
δχ: ca 23. 
Χρονολόγηση: 7ος αἰώνας, ἴσως β’ μισό.

Κ 1546 (94/Β5/20) (σχ. 168)
Τμῆμα χείλους μαγειρικοῦ σκεύους
Τὸ χεῖλος κάμπτεται πρὸς τὰ ἄνω σχημα−
τίζοντας αὐλάκωση γιὰ τὸ πῶμα ἐσωτε−
ρικὰ καὶ ἀκμὴ ἐξωτερικά.
Πηλὸς μέτριος, σκληρός, καστανὸς (7.5YR
4/2), μὲ ἀρκετές, μέτριες−μικρές, ὑπόλευκες
καὶ γκρίζες προσμίξεις καὶ ἐλάχιστο μαρ−
μαρυγία. 
δχ: 24.
Χρονολόγηση: 7ος αἰ. ἴσως β’ μισό.

Κ 1547 (94/Β5/12/17)

Τμῆμα χείλους μαγειρικοῦ σκεύους 
Τὸ λοξὸ χεῖλος κάμπτεται πρὸς τὰ ἄνω
σχηματίζοντας ἀβαθὴ αὐλάκωση γιὰ τὸ
πῶμα ἐσωτερικά. Παρόμοιο σχῆμα χείλους
μὲ τὸ Κ 1545.
Πηλὸς ὅπως στὸ Κ1546, καστανὸς (10YR
4/2), μὲ ἐλάχιστο μαρμαρυγία.
δχ: ca 24.
Χρονολόγηση: 7ος αἰ. ἴσως β’ μισό.

Κ 1548 (94/Β5/21) (σχ. 169)
Τμῆμα σώματος μαγειρικοῦ σκεύους
Σῶμα σφαιρικό.
Πηλὸς μέτριος, σκληρός, καστανὸς (7.5YR
5/4), μὲ ἄφθονες ὑπόλευκες καὶ γκρίζες
μικρὲς καὶ μέτριες προσμίξεις, λίγο μαρμα−
ρυγία. Πηλὸς παρόμοιος μὲ Κ 1544.
Στὸ ἄνω τμῆμα τοῦ σώματος καὶ πρὸς τὴ
βάση ὁμάδες λεπτῶν περιμετρικῶν ἐγχα−
ράξεων.
μέγ. σωζ. διαστ.: 11.5, μέγ. διαμ. σώμ. 22. 
Χρονολόγηση: β΄μισὸ τοῦ 7ου αἰ.

ΟΜΑΔΑ 2 (Κ 1549, Κ 1550)

Κ 1549 (94/ΣΤ2/9) (σχ. 170)
Τμῆμα χείλους μαγειρικοῦ σκεύους
Χεῖλος ἔξω νεῦον, μὲ βαθιὰ αὐλάκωση στὴν
ἄνω ἐπιφάνειά του καὶ λεπτὴ χάραξη ἐξω−
τερικὰ κάτω ἀπὸ τὴν ἀκμή του.
Πηλὸς μέτριος, σκληρός, καστανὸς (7.5YR
5/2), μὲ λίγες, μικρὲς ὑπόλευκες καὶ ἀρκετὲς
γκρίζες καὶ ἀνοικτὲς καστανές, μέτριες
προσμίξεις καὶ ἄφθονο μαρμαρυγία (ἀση−
μίζοντα). 
δχ: 17.4, μέγ. σωζ. διαστ.: 3.6. 
Χρονολόγηση: 7ος αἰ.

Κ 1550 (94/Η/ἀνατ. Προέκτ./28) (σχ. 171)
Τμῆμα χείλους μαγειρικοῦ σκεύους
Χεῖλος ἔξω νεῦον, μὲ ἐσωτερικὴ αὐλάκωση.
Πηλὸς μέτριος, σκληρὸς πορτοκαλόχρω−
μος−ἀνοικτὸς καστανὸς (7.5YR 6/6 – 6/4) μὲ
λίγες, μικρὲς ὑπόλευκες καὶ ἀρκετὲς γκρίζες

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
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καὶ ἀνοικτὲς καστανὲς μέτριες προσμίξεις
καὶ πολὺ μαρμαρυγία (ἀσημίζοντα).
δχ: 25, μέγ. σωζ. διαστ.: 5.3.
Χρονολόγηση: 7ος αἰ.

ΟΜΑΔΑ 3 (Κ 1551, Κ 1552) 

Κ 1551 (94/Β5/3) (σχ. 172)
Τμῆμα χείλους μαγειρικοῦ σκεύους
Χεῖλος ὄρθιο, σχεδὸν κυλινδρικό, σχηματίζει
ἐσωτερικὰ χαρακτηριστικὴ προεξοχὴ γιὰ τὴ
στήριξη τοῦ πώματος. 
Πηλὸς μέτριος, σκληρός, γκρίζος (5YR 5/2)
μὲ ἄφθονο μαρμαρυγία καὶ ἀρκετὲς μέτριες
προσμίξεις.
μέγ. σωζ. διαστ.: 4.5. ὕχ: 3.1, δχ: 13.8.
Χρονολόγηση: μέσα/β’ μισὸ 7ου αἰ.

Κ 1552 (94/Ζ1/9) (σχ. 173)
Τμῆμα χείλους μαγειρικοῦ σκεύους
Χεῖλος ὄρθιο, σχεδὸν κυλινδρικό, σχηματίζει
ἐσωτερικὰ χαρακτηριστικὴ προεξοχὴ γιὰ τὴ
στήριξη τοῦ πώματος. 
Πηλὸς μέτριος, σκληρός, καστανὸς (5YR
5/3−5/4), μὲ ἀρκετὲς μικρές, γκρίζες καὶ λί −
γες μέτριες, ὑπόλευκες προσμίξεις καὶ ἀρ −
κετὸ μαρμαρυγία. 
ὕχ. 3, δχ 14, μέγ. σωζ. διαστ.: 6.
Χρονολόγηση: μέσα/β’ μισὸ 7ου αἰ.

Μεμονωμένα παραδείγματα

Κ 1553 (94/ΣΤ2/2) (σχ. 174)
Τμῆμα χείλους μαγειρικοῦ σκεύους
Τὸ χεῖλος εἶναι λοξὸ καὶ κάμπτεται πρὸς τὰ
ἄνω σχηματίζοντας διπλὴ αὐλάκωση γιὰ τὸ
πῶμα ἐσωτερικὰ καὶ ἀκμὴ ἐξωτερικά.
Πηλὸς μέτριος, σκληρός, σκοῦρος καστανὸς
(5YR 4/1−4/3), μὲ ἀρκετὲς πολὺ μικρές, ὑπό−
λευκες καὶ ἀνοικτὲς κοκκινωπὲς προσμίξεις
καὶ λίγο μαρμαρυγία. 
δχ: 15.2, σωζ. υ: 4.
Χρονολόγηση: α’ μισὸ 7ου αἰ.

Κ 1554 (94/ΣΤ2/11) (σχ. 175)
Τμῆμα χείλους καὶ λαβῆς μαγειρικοῦ σκεύ−
ους 

Χεῖλος ὄρθιο, ἐλαφρῶς ἔξω νεῦον μὲ ἀπο−
στρογγυλεμένη ἄκρη καὶ αὐλάκωση ἐσωτε−
ρικά. Ἡ ἐλλειψοειδοῦς διατομῆς λαβὴ στη−
ρίζεται στὸ χεῖλος.
Πηλὸς μέτριος, σκληρός, καστανὸς (5 YR
4/3), μὲ ἀρκετές, μέτριες−μεγάλες, λευκὲς καὶ
ἄφθονες μικρὲς λευκὲς καὶ πορτοκαλόχρω−
μες προσμίξεις καὶ λίγο μαρμαρυγία. 
δχ: ca 15.2, μέγ. σωζ. διαστ.: 4.5.
Χρονολόγηση: α’ μισὸ 7ου αἰ.

Κ 1555 (94/Δ3/2) (σχ. 176)
Τμῆμα χείλους μαγειρικοῦ σκεύους
Χεῖλος ἔξω νεῦον μὲ ἀβαθὴ αὐλάκωση στὴν
ἄνω ἐπιφάνεια.
Πηλὸς μέτριος, σκληρός, καστανὸς (7.5YR
4/2), μὲ ἀρκετές, μικρές, ὑπόλευκες καὶ γκρί−
ζες προσμίξεις καὶ ἐλάχιστο μαρμαρυγία.
Ὁ πηλὸς μοιάζει μὲ αὐτὸν τοῦ Κ 1546. 
δχ: 16.8, μέγ. σωζ. διαστ.: 3.6.
Χρονολόγηση: τέλος 6ου/7ος αἰ.

Κ 1556 (94/Θ/8) (σχ. 177)
Τμῆμα χείλους μαγειρικοῦ σκεύους 
Χεῖλος λοξό, μὲ ἐσωτερικὴ αὐλάκωση.
Πηλὸς τοπικὸς (2) (;). Λεπτὸς−μέτριος, σκλη−
ρός, πορτοκαλόχρωμος (7.5YR 6/4), μὲ ἐλά−
χιστες μέτριες, γκρίζες καὶ ἀρκετὲς πολὺ
μικρές, ὑπόλευκες, γκρίζες, καστανὲς καὶ
πορτοκαλόχρωμες προσμίξεις. Πολὺ μικροὶ
πόροι στὴν ἐπιφάνεια. 
δχ: 12. 
Χρονολόγηση: 8ος/9ος αἰ.

Κ 1557 (94/Θ/9) (σχ. 178)
Τμῆμα χείλους μαγειρικοῦ σκεύους 
Χεῖλος ἀναδιπλούμενο μὲ ἀβαθὴ αὐλάκωση
ἐξωτερικά. 
Πηλὸς λεπτὸς−μέτριος, σκληρός, καστανέ−
ρυθρος (5YR 5/6), μὲ ἀρκετὲς γκρίζες, κα −
στανὲς καὶ λευκὲς προσμίξεις.
δχ: 14.
Χρονολόγηση: 10ος αἰ.

Κ 1558 (93/Α7/5) (σχ. 179)
Τμῆμα μαγειρικοῦ σκεύους
Μαγειρικὸ σκεῦος μὲ ἐπίπεδη βάση καὶ
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τμῆμα τῆς ἐλλειψοειδοῦς λαβῆς. 
Πηλὸς μέτριος, σκληρός, καστανέρυθρος
(5YR 5/6), μὲ ἀρκετὲς γκρίζες, καστανὲς καὶ
λευκὲς προσμίξεις, ἀρκετὸ μαρμαρυγία καὶ
σπάνιους πόρους. Πηλὸς παρόμοιος μὲ Κ
1560.
δβ: 10, σωζ. υ: 3. 
Χρονολόγηση: 8ος αἰ.

Κ 1559 (93/Α10/41) (σχ. 179 α)
Τμῆμα χείλους καὶ λαβῆς μαγειρικοῦ σκεύ−
ους
Τὸ χεῖλος εἶναι σχεδὸν ὄρθιο μὲ ἐλαφρὰ
κοίλη τὴν ἐσωτερική του ἐπιφάνεια. Ἡ λα −
βὴ στηρίζεται στὸ χεῖλος καὶ φέρει δύο
ἀβαθεῖς αὐλακώσεις στὴν ἄνω ἐπιφάνεια.
Μοιάζει μὲ τὴ λαβὴ τοῦ Κ 1558.
Πηλὸς λεπτός, σκληρός, καστανέρυθρος
(7.5YR 6/6), μὲ λίγες πολὺ μικρὲς καὶ σπάνιες
μέτριες γκρίζες καὶ καστανὲς προσμίξεις,
πολὺ μαρμαρυγία καὶ σπάνιους πόρους. Ἡ
ἐξωτερικὴ ἐπιφάνεια εἶναι κατὰ τόπους
μαυρισμένη ἀπὸ τὴν ἐπαφὴ μὲ τὴ φωτιά.
Στὴν ἐξωτερικὴ ἐπιφάνεια τοῦ χείλους καὶ
στὴ λαβὴ ρέουσες γραμμὲς ὑπόλευκου
χρώματος (ἐπίχρισμα;).
δχ: ca 10, πλ. λ.: 2.4.
Χρονολόγηση: 12ος (;).

Κ 1560 (93/Α4/49) (σχ. 180)
Χεῖλος μαγειρικοῦ σκεύους

Χεῖλος ἔξω νεῦον μὲ ἐσωτερικὴ φαρδιὰ αὐ −
λάκωση 
Πηλὸς λεπτὸς/μέτριος, σκληρός, καστανέ−
ρυθρος (5YR 5/6), μὲ ἀρκετὲς μικρὲς γκρίζες
καὶ καστανὲς προσμίξεις, λίγο μαρμαρυγία.
δχ: 15.
Χρονολόγηση: 11ος/12ος αἰ.

Κ 1561 (94/Η1/9) (σχ. 181)
Τμῆμα χείλους μαγειρικοῦ σκεύους
Χεῖλος ἔξω νεῦον μὲ ἁπλὴ ἀποστρογγυλε−
μένη ἀπόληξη. 
Πηλὸς μέτριος, σκληρός, καστανὸς (5YR 5/4),
μὲ ἀρκετὲς γκρίζες, καστανὲς καὶ λευκὲς
προσμίξεις, ἄφθονο μαρμαρυγία.
Ἐξωτερικά: δύο περιμετρικὲς ἐγχαράξεις στὸ
ἄνω μέρος τοῦ σώματος.
δχ: 22.4.
Χρονολόγηση: ὄψιμος 9ος /10ος αἰ. 
Σημ. Ὁ τύπος αὐτὸς μαγειρικοῦ σκεύους
ἐντοπίζεται καὶ σὲ στρώματα τοῦ 12ου αἰ.

Κ 1562 (94/Α4/49)
Τμῆμα χείλους μαγειρικοῦ σκεύους
Χεῖλος ἔξω νεῦον μὲ ἁπλὴ ἀποστρογγυλε−
μένη ἀπόληξη. 
Πηλὸς μέτριος, σκληρός, καστανὸς (5YR 5/4),
μὲ ἀρκετὲς γκρίζες, καστανὲς καὶ λευκὲς
προσμίξεις, ἄφθονο μαρμαρυγία. 
δχ: 21.5. 
Χρονολόγηση: 12ος αἰ.

5. Λύχνοι

Κατὰ τὴ διάρκεια τῆς ἀνασκαφικῆς ἔρευνας καὶ τῆς μελέτης τοῦ ὑλικοῦ βρέθηκαν
εἰκοσιεννέα (29) παραδείγματα λύχνων, τὸ σύνολο τῶν ὁποίων παρουσιάζεται
στὸν κατάλογο (ποσοστὸ 1%). 

Ἀπὸ αὐτοὺς οἱ τρεῖς (3) χρονολογοῦνται στὴ ρωμαϊκὴ περίοδο. Τὰ ὑπόλοιπα
εἰκοσιέξι (26) παραδείγματα ἀνήκουν στὴν πρωτοβυζαντινὴ ἐποχὴ καὶ τὰ εἴκοσι
τέσσερα (24) ἀποτελοῦν, στὴν πλειονότητά τους, εἰσαγωγὲς ἀπὸ τὰ ἐργαστήρια
τῆς Τυνησίας. Τὰ ὑπόλοιπα δύο (2) εἴτε ἀποτελοῦν προϊόντα τῆς ὄψιμης παρα−
γωγῆς τῶν βορειοαφρικανικῶν ἐργαστηρίων, εἴτε εἶναι προϊόντα κάποιου τοπικοῦ
ἐργαστηρίου τῶν Κυθήρων. Ἀπὸ τὸ σύνολο τῶν λύχνων τὰ τέσσερα (4) παρα−



δείγματα προέρχονται ἀπὸ τὴν ἐπιφανειακὴ ἔρευνα στὸν χῶρο (Κ 1567, Κ 1570,
Κ 1576, Κ 1580).

Ἀξίζει νὰ σημειώσουμε ὅτι ἀπὸ τὸ ὑλικὸ τοῦ Ἁγίου Γεωργίου λείπουν τελείως
οἱ εἰσαγωγὲς ἀπὸ τὶς πλησιόχωρες Κόρινθο καὶ Ἀττικὴ καὶ τὶς πιὸ μακρινὲς πε −
ριοχὲς ὅπως Σάμο, Ἔφεσο, Κύπρο, περιοχὲς μὲ σημαντικὴ παραγωγὴ λύχνων αὐτὴ
τὴν περίοδο. Οἱ λύχνοι ἐπιβεβαιώνουν αὐτὸ ποὺ ἤδη σημειώσαμε στὸ κεφάλαιο
γιὰ τὰ πινάκια ἀπὸ λεπτόκοκκο κοκκινωπὸ πηλό (terra sigillata), ποὺ ἔχουν ἐπίσης
εἰσαχθεῖ ἀπὸ ἐργαστήρια τῆς κεντρικῆς Τυνησίας: οἱ ἐπαφὲς τῶν κατοίκων τῆς
ἐγκατάστασης αὐτῆς μὲ τὴ συγκεκριμένη περιοχὴ εἶναι προνομιακές. 

Οἱ εἴκοσι ἕξι (26) λύχνοι, ποὺ χρονολογοῦνται στὴν πρωτοβυζαντινὴ περίοδο,
ἀποτελοῦν, παράλληλα μὲ τὸ ὑπόλοιπο ὑλικό, ἐνδείξεις γιὰ ἀνθρώπινη δραστη−
ριότητα στὸν χῶρο ἀπὸ τὸν 5ο μέχρι καὶ τὶς ἀρχὲς τοῦ 8ου αἰώνα. 

Λύχνοι ρωμαϊκῆς περιόδου

Ἕνας μικρὸς ἀριθμὸς λύχνων (τρία παραδείγματα) ἀνήκουν σὲ μία πολὺ πρώιμη
περίοδο ἀπὸ τὴν ὁποία τὰ ἀρχαιολογικὰ δεδομένα γιὰ τὴ χρήση τοῦ χώρου εἶναι
ἐλάχιστα. Τὰ δύο (2) πρώιμα παραδείγματα Κ 1563 καὶ Κ 1564 χρονολογοῦνται
ἀπὸ τὰ τέλη τοῦ 1ου αἰώνα π.Χ. μέχρι καὶ τὰ τέλη τοῦ 2ου αἰώνα μ.Χ.327. Τὸ
θραῦσμα Κ 1565 προέρχεται ἀπὸ τὸ ἄνω τμῆμα μυκτήρα λύχνου τύπου «Ἐφέσου»
καὶ χρονολογεῖται στὸν 2ο/3ο αἰώνα μ.Χ.328. Θεωρῶ πολὺ πιθανὸ οἱ λύχνοι αὐτοὶ
νὰ ὑποδηλώνουν τὴ συνέχεια τῆς χρήσης τῆς κορυφῆς τοῦ βουνοῦ ὡς χώρου
λατρείας καὶ κατὰ τὴ ρωμαϊκὴ περίοδο. Ἐνδείξεις γιὰ συνέχεια τῆς χρήσης τοῦ
χώρου λατρείας ἀπὸ τὰ μινωικὰ χρόνια μέχρι καὶ τὴν πρωτοβυζαντινὴ περίοδο
ἔχουμε σὲ σπήλαια ἢ ἱερὰ τῆς Κρήτης· ἀναφέρουμε ἐνδεικτικὰ τοὺς λύχνους ποὺ
προέρχονται ἀπὸ τὸ ἱερὸ τῆς Σύμης Βιάννου καὶ τὸ σπήλαιο τῆς Ἀμνισοῦ329. 

Εἰσηγμένοι πρωτοβυζαντινοὶ λύχνοι

Τὰ παραδείγματα Κ 1566, Κ 1566 α καὶ Κ 1567 ἔχουν καθαρό, σκληρὸ πηλό, τοῦ
ὁποίου τὸ χρῶμα εἶναι ἀνοικτὸ καστανό (7.5YR 6/4). Τὰ παραδείγματα Κ 1566
καὶ Κ 1567 φέρουν ἰδίου χρώματος, καστανὸ ἐπίχρισμα, τὸ ὁποῖο εἶναι στιλπνὸ
στὸ Κ 1566. Τὸ Κ 1566 α φέρει καστανοκόκκινο ἐπίχρισμα (5YR 6/6) στὴν ἐξωτερικὴ
ἐπιφάνειά του. Οἱ συγκεκριμένοι λύχνοι, ἂν καὶ τυπολογικὰ βρίσκονται κοντὰ στὰ
ρωμαϊκὰ πρότυπά τους, χρονολογικὰ ἀνήκουν στὴν πρωτοβυζαντινὴ περίοδο.
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327. Howland 1958, τύπος 52F, ἀρ. 739−741,
πίν. 51, 189, τέλος 1ου αἰ. π.Χ.−ἀρχὲς 1ου αἰ. μ.Χ. ἢ
οἱ ἑπόμενοι τύποι 52 G, H , 1ος αἰ. μ.Χ. 190−191.

328. Boardman 1989, 118, ἀρ. 296, fig. 46, πίν. 26.
329. Λεμπέση 1995, πίν. 91α. Πούλου−Παπα−

δημητρίου 2000, 214−227.



Μποροῦμε νὰ διακρίνουμε δύο τύπους, οἱ ὁποῖοι παρουσιάζουν ὁρισμένα κοινὰ
στοιχεῖα.

ΤΥΠΟΣ 1: Ὁ λύχνος Κ 1566 α παρουσιάζει σχεδὸν κυκλικὸ δίσκο, ὁ ὁποῖος ὁρί−
ζεται ἀπὸ ἐξέχοντα πλαστικὸ δακτύλιο, ἀποκλίνοντα ὦμο καὶ ταινιωτὴ λαβή. Στὸν
δίσκο ὑπάρχει ἀνάγλυφη, γραμμικὴ διακόσμηση. Ἡ κατασκευὴ δὲν εἶναι ἐπιμελη−
μένη. Τὸ σχῆμα του μᾶς παραπέμπει σὲ μία ὁμάδα λύχνων ἀπὸ τὸ Saraçhane,
ποὺ χρονολογεῖται στὰ τέλη τοῦ 6ου αἰώνα καὶ τὴν ὁποία ὁ Hayes θεωρεῖ τοπικὴ
ἢ εἰσηγμένη ἀπὸ περιοχὲς τῆς νότιας Βαλκανικῆς330. Ἡ διακόσμηση τοῦ πολὺ
μικροῦ θραύσματος ἀπὸ τὸν Ἅγιο Γεώργιο δὲν μᾶς ἐπιτρέπει νὰ ἀναζητήσουμε
παράλληλα. 

ΤΥΠΟΣ 2: Ὁ Κ 1566 ἔχει κυκλικὸ δίσκο, ποὺ ὁρίζεται ἀπὸ ἐξέχοντα πλαστικὸ
δακτύλιο, ὁ ὁποῖος προεκτείνεται πρὸς τὸν μυκτήρα, τὸν ὁποῖο περικλείει, δημι−
ουργώντας ἕνα μικρὸ κανάλι. Γραμμικὰ ἀνάγλυφα θέματα κοσμοῦν τὸν δίσκο τὸ
κέντρο τοῦ ὁποίου ὁρίζεται ἀπὸ μικρότερο ἀνάγλυφο δακτύλιο. 

Τὸ σχῆμα τοῦ λύχνου καὶ ἡ τεχνικὴ τῆς διακόσμησης μᾶς παραπέμπει πάλι
σὲ λύχνους ἀπὸ τὸ Saraçhane. Πρόκειται γιὰ τὸν Τύπο 15, συχνὸ στὴν Κωνσταν −
τινούπολη, ποὺ χρονολογεῖται κυρίως στὸν 7ο αἰώνα331. Ἡ γραμμικὴ διακόσμηση
τοῦ δίσκου δὲν βρίσκει ἀκριβὲς παράλληλο στὰ παραδείγματα ἀπὸ τὸ Saraçhane.
Ὁ τρόπος, ὅμως, ποὺ αὐτὰ διατάσσονται στὸν δίσκο, μᾶς παραπέμπει στὰ
παραδείγματα ἀρ. 125, 129 καὶ 130 ἀπὸ τὴν ἀνασκαφὴ τοῦ Ἁγίου Πολυεύκτου
(Saraçhane)· μὲ αὐτὰ τὰ παραδείγματα παρουσιάζει ὁμοιότητες ὁ πηλὸς καὶ τὸ
ἐπίχρισμα τοῦ Κ 1566. 

Ὁ λύχνος Κ 1567 παρουσιάζει ἀναλογίες μὲ τὸν Κ 1566 ὡς πρὸς τὸ σχῆμα
τοῦ δίσκου καὶ τοῦ ὤμου. Τὸ μικρὸ μέγεθος τοῦ θραύσματος δὲν μᾶς ἐπιτρέπει
νὰ μιλήσουμε μὲ βεβαιότητα γιὰ τὴν ὕπαρξη καναλιοῦ μεταξὺ δίσκου καὶ μυκτήρα.
Ἡ γραμμικὴ διακόσμηση εἶναι ἀνάλογη μὲ αὐτὴν τοῦ Τύπου 4 ἀπὸ τὸ Saraçhane,
ὁ ὁποῖος, σύμφωνα μὲ τὸν Hayes, ἀποτελεῖ τὴν πρωιμότερη παραγωγή (5ος αἰώ−
νας) τῶν Τύπων 8 καὶ 15332. 

Οἱ ἀναλογίες τῶν τριῶν αὐτῶν παραδειγμάτων μὲ λύχνους ἀπὸ τὴν Κων−
σταντινούπολη δὲν εἶναι ἀρκετὲς γιὰ νὰ μιλήσουμε γιὰ εἰσαγωγὲς αὐτῶν τῶν
ἀντικειμένων ἀπὸ τὴν πρωτεύουσα. Οἱ ἀναλύσεις πηλοῦ θὰ μποροῦσαν ἴσως νὰ
βοηθήσουν πρὸς αὐτὴ τὴν κατεύθυνση. Χαρακτηρίζουμε αὐτοὺς τοὺς λύχνους
εἰσηγμένους, χωρὶς ὡστόσο νὰ προσδιορίζουμε τὴν περιοχὴ προέλευσής τους.

Καὶ τὰ τρία παραδείγματα προέρχονται ἀπὸ τὶς πρωτοβυζαντινὲς ὁμάδες τοῦ
Ἀνδήρου 5 (Τομὴ 2 καὶ 3 (Τομέας Ε καὶ Θ) καὶ τοῦ Ἀνδήρου 6 (Κεντρικὴ Τομή, Το −
μέας Γ). 

330. Hayes 1992, 80, 82, 85, τύπος 8, πίν. 20.
34−36.

331. Hayes 1992, 80−83, εἰκ. 29.15, 89, ἀρ. 125−

130, πίν. 25. 125−130.
332. Hayes 1992, 80−82, 84−85, εἰκ. 29.4, πίν.

18.17, 19.23.
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Λύχνοι βορειοαφρικανικοῦ τύπου

Τὰ ἑπόμενα εἴκοσι τρία (23) παραδείγματα (Κ 1568−Κ 1590) ἀνήκουν στὴ μεγάλη
οἰκογένεια λύχνων οἱ ὁποῖοι, εἴτε προέρχονται ἀπὸ ἐργαστήρια τῆς Τυνησίας
(λύχνοι βορειοαφρικανικῶν ἐργαστηρίων), εἴτε μιμοῦνται τὰ προϊόντα τῆς συγκε−
κριμένης παραγωγῆς. Διακρίνονται σὲ ἕξι ὁμάδες μὲ κριτήριο τὰ τυπολογικὰ χαρα−
κτηριστικὰ καὶ τὸν πηλό. Ὑπάρχουν δηλαδὴ ὁμάδες μὲ ὅμοιο πηλὸ ἀλλὰ διαφο−
ρετικὰ τυπολογικὰ χαρακτηριστικά (ὁμάδα 1 καὶ ὁμάδα 2) καὶ ὁμάδες μὲ ὅμοια ἢ
παρόμοια χαρακτηριστικὰ καὶ τελείως διαφορετικὸ πηλό (ὁμάδα 5 καὶ ὁμάδα 6).
Ἡ μακροσκοπικὴ ἐξέταση ἔδειξε ὅτι οἱ λύχνοι αὐτοὶ παρουσιάζουν τέσσερις δια−
φορετικὲς ποιότητες πηλοῦ. Στὴν ἀναλυτικὴ παρουσίαση κάθε ὁμάδας θὰ διερευ−
νήσουμε, ἐὰν τὸ στοιχεῖο αὐτὸ μᾶς ὁδηγεῖ σὲ διαφορετικὰ κέντρα παραγωγῆς 
– ἐντὸς ἢ ἐκτὸς Τυνησίας – ἢ ἀποτελεῖ στοιχεῖο τῆς διαφορετικῆς χρονολόγησης
τῶν παραδειγμάτων. 

Λύχνοι βορειοαφρικανικῶν ἐργαστηρίων

1Η ΟΜΑΔΑ: Κ 1568, Κ 1569, Κ 1575 (τέλη 5ου−α’ μισὸ 6ου αἰ.)

Ἡ κατηγορία Bonifay C2 (τύπος Atlante Χ) περιλαμβάνει τὸν κλασικὸ τύπο λύχνων
ἀπὸ ἐργαστήρια τῆς κεντρικῆς Τυνησίας333. Ἡ διάμετρος τοῦ δίσκου εἶναι συνήθως
0.85−0.75 ἐκ. Ἡ κατασκευὴ εἶναι καλὴ καὶ ὁ κυκλικὸς δίσκος ἑνώνεται μὲ τὸν προ−
εξέχοντα μυκτήρα μὲ ἕνα κανάλι. Τὰ διακοσμητικὰ θέματα ποὺ ἀπαντῶνται στὸν
δίσκο καὶ τὸ πλαίσιό του εἶναι ποικίλα. Τὰ τρίγωνα καὶ οἱ ὁμόκεντροι κύκλοι,
πολλὲς φορὲς τοποθετημένα ἐναλλάξ, ὅπως κοσμοῦν τοὺς λύχνους ἀπὸ τὸν Ἅγιο
Γεώργιο στὸ Βουνό, βρίσκονται μεταξὺ αὐτῶν ποὺ συναντᾶμε πολὺ συχνὰ στὴν
κατηγορία C2 καὶ στὴν ἀμέσως ἑπόμενη C3334. Τὸ χρίσμα τοῦ Κ 1569 μὲ τὸ μικρὸ
τρίγωνο στὸ κάτω μέρος τῆς κάθετης κεραίας τοῦ διαλίθου σταυροῦ, κοσμεῖ ἐπί−
σης τὰ παραδείγματα αὐτῆς τῆς κατηγορίας335. 

Παρόλο ποὺ τὰ ἀνασκαφικὰ στοιχεῖα γιὰ τὴ χρονολόγησή τους δὲν εἶναι
πολλά, τὰ ὕστερα παραδείγματα τῆς κατηγορίας C2 καθὼς καὶ ἡ κατηγορία C3
τοποθετοῦνται χρονικὰ στὰ τέλη τοῦ 5ου καὶ στὸ πρῶτο μισὸ τοῦ 6ου αἰώνα336. 
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333. Bonifay 2004, C2−C3, εἰκ. 213−214. Τύπος
Atlante X.

334. Bonifay 2004, εἰκ. 211.45 (El Jem).
335. Bonifay 2004, εἰκ. 213. 80, παράδειγμα

ἀπὸ τὴν Καρχηδόνα. Ὅμοιο θέμα στὸν δίσκο ἔχει

λύχνος, ποὺ φυλάσσεται στὸ Cambridge Muse−
um, καὶ δημοσιεύει ὁ Hayes ὡς παράδειγμα τοῦ
δικοῦ του Τύπου ΙΙΒ, βλ. Hayes 1972, πίν. XXI,a. 

336. Bonifay 2004, 382, 386.



Ἀνασκαφικὰ δεδομένα: Τὰ τρία παραδείγματα ἀπὸ τὸν Ἅγιο Γεώργιο στὸ Βουνὸ
θεωροῦνται ὑπολειμματικὰ γιατὶ βρέθηκαν σὲ ὁμάδες μὲ ὑλικὸ τοῦ τέλους 6ου/
7ου (Κ 1568, Κ 1575) ἢ τοῦ 12ου αἰώνα (Κ 1569).

2Η ΟΜΑΔΑ: Κ 1570, Κ 1572, Κ 1573, Κ 1577, Κ 1578, Κ 1580, Κ 1581 (;), 1583, Κ 1584
(τέλη 6ου−7ος αἰ.)

Ἡ ποιότητα τῆς κατασκευῆς τῆς κατηγορίας Bonifay C5 εἶναι κατώτερη σὲ σχέση μὲ
αὐτὴν τῶν C2−C3337. Ὁ πηλὸς εἶναι λιγότερο λεπτός, περιέχει ἀρκετές, πολὺ μικρὲς
προσμίξεις καὶ τὸ ἐπίχρισμα συχνὰ δὲν διατηρεῖται. Συχνὸ διακοσμητικὸ θέμα τοῦ
πλαισίου εἶναι τὰ καρδιόσχημα, ἐνῶ τὸν δίσκο συνήθως κοσμεῖ σταυρὸς μὲ χρίσμα,
ὅπως στὸ δικό μας παράδειγμα Κ 1570338. Οἱ λύχνοι τῆς κατηγορίας αὐτῆς χρονο−
λογοῦνται στὰ τέλη τοῦ 6ου καὶ σὲ ὅλο τὸν 7ο αἰώνα καὶ ὑποδηλώνουν ὅτι τὰ
ἐργαστήρια τῆς κεντρικῆς Τυνησίας παραμένουν ἐνεργὰ καὶ σὲ ὅλο τὸν 7ο αἰώνα339.

Ἀνασκαφικὰ δεδομένα: Τὰ παραδείγματα Κ 1570 καὶ Κ 1580 προέρχονται ἀπὸ
περισυλλογή. Τὸ Κ 1572 βρέθηκε στὸν Κάνναβο 9 τοῦ Ἀνδήρου 2 (Τομέας Α9), στὴν
ἴδια ὁμάδα μὲ τὸν φόλλι Ἡρακλείου (Ν20: χρον. κοπῆς 615/6−617/18) καὶ μπορεῖ
νὰ χρονολογηθεῖ στὸν 7ο αἰώνα. Στὴν ἴδια περίοδο χρονολογοῦνται καὶ τὰ Κ 1573,
Κ 1577, Κ 1578, Κ 1581, Κ 1583 καὶ Κ 1584 ποὺ προέρχονται ἀπὸ τὰ Ἄνδηρα τῆς
νο τίου κλιτύος: τὰ Κ 1577 καὶ Κ 1581 βρέθηκαν στὴν Τομὴ 1 τοῦ Ἀνδήρου 5 (Τομέας
ΣΤ), τὸ πρῶτο μαζὶ μὲ φόλλι Ἡρακλείου, ἐπικεκομμένου σὲ φόλλι Φωκᾶ, Ν18). Στὸ
κεντρικὸ τμῆμα τοῦ ἴδιου Ἀνδήρου (5), στὶς ἐφαπτόμενες Τομὲς 2 (Τομέας Θ), 3
(Το μέας Ι) καὶ 4 (Τομέας Ε−Θ) βρέθηκαν τὰ Κ 1578, Κ 1583 καὶ Κ 1584. Τὰ Κ 1583
καὶ Κ 1584 βρέθηκαν σὲ ἀρχαιολογικὸ περιβάλλον τοῦ 7ου αἰώνα. Τὸ Κ 1578 προ−
έρχεται ἀπὸ στρῶμα ποὺ χρονολογεῖται στὸν 8ο καὶ 9ο αἰώνας καὶ θεωρεῖται
ὑπολειμμα τικό.

3Η ΟΜΑΔΑ: Κ 1571, Κ 1574, ἴσως καὶ Κ 1576 (;) (τέλη 6ου−α’ μισὸ 7ου αἰ.) 

Οἱ τετράφυλλοι ρόδακες εἶναι τὸ συνηθέστερο διακοσμητικὸ θέμα στὸ πλαίσιο
τῶν λύχνων αὐτῆς τῆς ὁμάδας340. Ὁρισμένα ἀπὸ αὐτὰ τὰ ἀντικείμενα εἶναι προϊ−
όντα τῶν ἐργαστηρίων τῆς Oudhna καὶ τὰ ἀρχαιολογικὰ δεδομένα ἀπὸ τὴν Καρ−
χηδόνα καὶ τὴ Μασσαλία χρονολογοῦν τοὺς λύχνους αὐτοὺς στὰ τέλη τοῦ 6ου
καὶ στὸ πρῶτο μισὸ τοῦ 7ου αἰώνα341. 

337. Bonifay 2004, C5, εἰκ. 216.6. Hayes 1972,
τύπος Atlante Χ Α.

338. Ὅμοιοι λύχνοι ἀπὸ τὴ Nabeul (Neapolis)
καὶ ἄλλες παράκτιες περιοχὲς στὴν ἀνατολικὴ
Τυνησία βλ. Bonifay 2004, 388, εἰκ. 216.6 καὶ 216.16.

339. Bonifay 2004, 388.

340. Bonifay 2004, 408, τύπος 67 «Tunisie
septentrionale (Nord de la Tunisie, Zeugitane, ate−
liers Oudhna et El Mahrine», εἰκ. 228.7, 8, 10−13. At−
lante X, groupe D4.

341. Bonifay 2004, 410.
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Ἀνασκαφικὰ δεδομένα: Τὰ Κ 1576 βρέθηκε σὲ περισυλλογή. Τὰ δύο ἑπόμενα
παραδείγματα βρέθηκαν κατὰ τὴν ἀνασκαφὴ τῶν νοτίων ἀνδήρων. Τὸ Κ 1571 προ−
έρχεται ἀπὸ τὶς ὁμοιογενεῖς ὁμάδες τοῦ 7ου αἰώνα ποὺ ἐντοπίστηκαν στὸν Κάν−
ναβο 3 τοῦ Ἀνδήρου 7 (Τομέας Β3), στὸ στρῶμα ποὺ βρέθηκε καὶ ὁ ψαλιδισμένος
φόλλις Κώνσταντος Β’ (Ν25: χρον. κοπῆς 643/644). Τὸ ἀρχαιολογικὸ περιβάλλον
ἐπιτρέπει χρονολόγηση στὸ α’ μισὸ τοῦ 7ου αἰώνα. Στὴν ἴδια περίοδο μπορεῖ νὰ
χρονολογηθεῖ καὶ τὸ Κ 1574 ποὺ προέρχεται ἀπὸ τὸ πρωτοβυζαντινὸ στρῶμα
τῆς Τομῆς 2 τοῦ Ἀνδήρου 5 (Τομέας Θ).

4Η ΟΜΑΔΑ: Κ 1582, Κ 1585, Κ 1586, Κ 1587 (β’ μισὸ 7ου−τέλος 7ου αἰ.)

Οἱ λύχνοι τῆς κατηγορίας αὐτῆς ἔχουν κοινὸ γνώρισμα τὴν πολὺ πρόχειρη κατα−
σκευὴ καὶ τὴν γραμμικὴ διακόσμηση. Ὁ πηλὸς εἶναι μέτριας ποιότητας μὲ ἀρκετὲς
μικρὲς προσμίξεις καὶ τὸ ἐπίχρισμα ἀπολεπίζεται εὔκολα. Ἡ διακόσμηση εἶναι ἐπί−
σης χαρακτηριστική: ἀποτελεῖται ἀπὸ γραμμικὰ θέματα ἢ δυσδιάκριτα μοτίβα,
ποὺ μιμοῦνται ἐκεῖνα τῶν πρωιμότερων λύχνων. Πρόκειται γιὰ τὴν ὄψιμη παρα−
γωγὴ τῶν ἐργαστηρίων τῆς βόρειας, κυρίως, Τυνησίας, τὰ ὁποῖα συνεχίζουν νὰ
ἐξάγουν αὐτὰ τὰ προϊόντα σὲ περιοχὲς ὅπως ἡ Ἰταλία (Crypta Balbi)342 ἢ τὰ
Κύθηρα μέχρι τὸ τέλος τοῦ 7ου αἰώνα.

Ἀνασκαφικὰ δεδομένα: Τὸ Κ 1585 βρέθηκε στὸ στρῶμα 1 τῆς Νότιας Τομῆς τοῦ
Ἀνδήρου 3 (Τομέας Η). Ἀπὸ τὸ στρῶμα αὐτὸ προέρχεται ὁ φόλλις Λέοντος Ε’ (Ν35),
ἑπομένως τὸ Κ 1585, ποὺ βρέθηκε σὲ στρῶμα τοῦ 9ου αἰώνα, πρέπει νὰ θεωρηθεῖ
ὑπολειμματικό. Τὰ Κ 1586, Κ 1587 καὶ Κ 1582 προέρχονται ἀπὸ τὶς ὁμοιογενεῖς
ὁμάδες τοῦ β’ μισοῦ τοῦ 7ου αἰώνα, ποὺ ἐντοπίστηκαν στὶς Τομὲς 3 καὶ 4 τοῦ
Ἀνδήρου 5 (Τομεῖς Ε καὶ Ε−Θ). 

Ὄψιμοι λύχνοι βορειοαφρικανικοῦ τύπου

Προϊόντα ἐργαστηρίων τῆς Τυνησίας 

5Η ΟΜΑΔΑ: Κ 1588 (β’ μισὸ 7ου−ἀρχὲς 8ου (;) αἰ.)

Προϊόντα ἐργαστηρίων τῆς Τυνησίας ἢ τοπικὴ παραγωγή (;)

6Η ΟΜΑΔΑ: Κ 1589, Κ 1590 (β’ μισὸ 7ου−ἀρχὲς 8ου (;) αἰ.)

Τὰ τρία ἀντικείμενα αὐτῆς τῆς ὁμάδας παρουσιάζουν στὴ διακόσμηση πολλὰ
κοινὰ χαρακτηριστικὰ μὲ τοὺς λύχνους τῆς ὄψιμης παραγωγῆς ἀπὸ τὰ ἐργαστή−
ρια τῆς Τυνησίας. Ἡ διακόσμηση ἀποτελεῖται ἀπὸ ἐκφυλισμένα δυσδιάκριτα
θέματα (Κ 1588, Κ 1589) ἢ ἀπὸ ἀνάγλυφα γραμμικὰ μοτίβα (Κ 1590). Ἡ σημαντικὴ
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342. Bonifay 2004, 410−415, εἰκ. 229−232.



διαφορά τους ἀπὸ τοὺς λύχνους τῆς ὁμάδας 4 εἶναι ἡ ποιότητα τοῦ πηλοῦ: τὰ
ἀντικείμενα αὐτὰ δὲν εἶναι κατασκευασμένα ἀπὸ τὸν πηλὸ τῶν κεραμικῶν ARSW,
ἀλλὰ ἀπὸ πηλὸ τῆς κοινῆς ἀκόσμητης κεραμικῆς. Μὲ τὰ στοιχεῖα ποὺ διαθέτουμε
μέχρι σήμερα εἶναι δυνατὸν νὰ προχωρήσουμε σὲ δύο ὑποθέσεις: ἡ μικρὴ αὐτὴ
ὁμάδα θὰ μποροῦσε νὰ ἀποτελεῖ τμῆμα μιᾶς τοπικῆς παραγωγῆς τῶν Κυθήρων,
ποὺ μιμεῖται τοὺς εἰσηγμένους βορειαφρικανικοὺς λύχνους τοῦ προχωρημένου
7ου ἢ ἀκόμη τῶν πρώτων χρόνων τοῦ 8ου αἰώνα. Εἶναι ὅμως πιθανὸ τὰ παρα−
δείγματα αὐτὰ νὰ ἀποτελοῦν ὄψιμα προϊόντα τῶν ἐργαστηρίων τῆς Τυνησίας
ποὺ ἔχουν ἐντοπιστεῖ στὴν Oudhna· τὰ ἐργαστήρια αὐτὰ συνεχίζουν στὸ δεύτερο
μισὸ τοῦ 7ου αἰώνα νὰ παράγουν λύχνους, χρησιμοποιώντας τὸν πηλὸ τῆς κοινῆς
κεραμικῆς καὶ ἀναπαράγοντας τὰ ἐκφυλλισμένα θέματα τῆς προηγούμενης περιό−
δου343. Ἂν καὶ ἡ μακροσκοπικὴ ἐξέταση τοῦ πηλοῦ δείχνει νὰ ὑπάρχουν πολλὲς
ὁμοιότητες μεταξὺ τοῦ τοπικοῦ πηλοῦ καὶ αὐτοῦ τῶν λύχνων τῆς ὁμάδας ποὺ
μελετᾶμε, μόνο οἱ ἀναλύσεις πηλοῦ θὰ μποροῦσαν νὰ μᾶς ὁδηγήσουν σὲ πιὸ
ἀσφαλὴ συμπεράσματα. 

Στὴν περίπτωση βέβαια ποὺ τὰ ἀντικείμενα αὐτὰ εἶναι εἰσηγμένα τὸ ἐρώτημα
ποὺ θὰ πρέπει νὰ διερευνηθεῖ εἶναι μέχρι πότε ἡ ἀνατολικὴ ἀκτὴ τῶν Κυθήρων
εἶχε ἐπαφὲς μὲ περιοχὲς τῆς Τυνησίας, ὅπως οἱ ΒΑ ἀκτὲς καὶ ἡ ἐνδοχώρα ποὺ
συνδέεται μὲ αὐτές.

Ἀνασκαφικὰ δεδομένα: Τὸ Κ 1589 θεωρεῖται ὑπολειμματικὸ καθὼς προέρχεται ἀπὸ
ὁμάδα τοῦ 12ου αἰώνα στὸν Κάνναβο 10 τοῦ Ἀνδήρου 2 (Τομέας Α10). Τὸ Κ 1588
προέρχεται ἀπὸ τὶς πρωτοβυζαντινὲς ὁμάδες τοῦ Καννάβου 9 ( Ἄνδηρο 2) (Τομέας
Α9) ὅπου βρέθηκαν τρεῖς φόλλεις Ἡρακλείου (Ν. 8, Ν. 11, Ν. 12), ποὺ ἐνισχύουν τὴ
χρονολόγηση τοῦ στρώματος σὲ ὅλο τὸν 7ο αἰώνα. Τὸ Κ 1588 ἀποτελεῖ ἔνδειξη
γιὰ τὴ χρήση τοῦ χώρου κατὰ τὴ διάρκεια τοῦ 7ου καὶ ἴσως τὶς ἀρχὲς τοῦ 8ου
αἰώνα. Τὸ Κ 1590 βρέθηκε στὸ στρῶμα 2 τῆς Νότιας Τομῆς τοῦ Ἀνδήρου 3 (Τομέας
Η), τὸ ὁποῖο μπορεῖ νὰ χρονολογηθεῖ μετὰ τὶς πρῶτες δεκαετίες τοῦ 7ου ἴσως
καὶ στὶς ἀρχὲς τοῦ 8ου αἰώνα.

343. Bonifay 2004, 417, εἰκ. 233.
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Λύχνοι ρωμαϊκῆς περιόδου

Κ 1563 (94/Ζ/2) (σχ. 182)
Τμῆμα λύχνου
Τμῆμα ὤμου.
Πηλὸς σκληρός, λεπτός, ρόδινος (5YR 7/6),
μὲ πολὺ λίγες, λευκὲς προσμίξεις. Ἐπίχρι−
σμα πολὺ ἀνοικτὸ καστανὸ (7.5YR 8/6). 
Ἀνάγλυφες γραμμὲς ἀκτινωτὰ τοποθετημέ−
νες στὸν ὦμο. 
μέγ. σωζ. διαστ.: 3.5.
Χρονολόγηση: τέλη 1ου/τέλη 2ου αἰ. μ.Χ.

Κ 1564 (94/Η/19) (σχ. 183)
Τμῆμα λύχνου
Τμῆμα ὤμου.
Πηλὸς σκληρός, λεπτός, ρόδινος (5YR 7/6),
μὲ πολὺ λίγες, λευκὲς προσμίξεις. Ἐπίχρι−
σμα πολὺ ἀνοικτὸ καστανὸ (7.5YR 8/6). 
Ἀνάγλυφα φυλλοειδὴ μοτίβα στὸν ὦμο.
μέγ. σωζ. διαστ.: 4.
Χρονολόγηση: τέλη 1ου/τέλη 2ου αἰ. μ.Χ.

Κ 1565 (94/Ι 2/2) (πίν. 14)
Τμῆμα λύχνου
Τμῆμα τοῦ ἐπιμήκους μυκτήρα. 
Λύχνος τύπου «Ἐφέσου».
Πηλὸς σκληρός, λεπτός, ἐπίχρισμα ἀνοικτὸ
καστανὸ καὶ στὶς δύο ἐπιφάνεις (10YR 7/4).
Ἀνάγλυφες γραμμὲς καὶ στιγμὲς στὸν μυ −
κτήρα.
μέγ. σωζ. διαστ.: 5.4.
Χρονολόγηση: 2ος αἰ. μ.Χ. 

Εἰσηγμένοι πρωτοβυζαντινοὶ λύχνοι 

Κ 1566 (94/E1/7) (σχ. 184, πίν. 14)
Τμῆμα λύχνου
Τμῆμα ὤμου, δίσκου καὶ ἀρχὴ μυκτήρα. 
Πηλὸς λεπτόκοκκος, ἀνοικτὸς καστανὸς
(7.5YR 6/4), ἐπίχρισμα καστανόχρωμο στὴν
ἐξωτερικὴ ἐπιφάνεια (5YR 6/4). 
Σχῆμα σώματος ἐπίμηκες. Πλαστικὸς δα −
κτύλιος ὁρίζει στὸν δίσκο καὶ τὸν μυκτήρα.

Γραμμικὰ ἀνάγλυφα θέματα κοσμοῦν τὸν
δίσκο τὸ κέντρο τοῦ ὁποίου ὁρίζεται ἀπὸ
μικρότερο ἀνάγλυφο δακτύλιο.
μέγ. σωζ. διαστ.: 4.1. 
Χρονολόγηση: τέλος 6ου/7ος αἰ.

Κ 1566α (94/Θ4/7) (σχ. 185, πίν. 14)
Τμῆμα δίσκου, σώματος καὶ λαβῆς δίσκου
Πηλὸς λεπτόκκοκος, κιτρινωπὸς (7.5YR 7/8),
ἐπίχρισμα καστανέρυθρο στὴν ἐξωτερικὴ
ἐπιφάνεια (5YR 6/6). Σταγόνες ἐπιχρίσμα−
τος καὶ στὴν ἐσωτερικὴ ἐπιφάνεια. 
Ὁ λύχνος ἔχει σχεδὸν κυκλικὸ δίσκο, ὁ
ὁποῖος ὁρίζεται ἀπὸ ἐξέχοντα πλαστικὸ
δακτύλιο, ἀποκλίνοντα ὦμο καὶ ταινιωτὴ
λαβή. Στὸν δίσκο ὑπάρχει ἀνάγλυφη διακό−
σμηση. Ἡ κατασκευὴ δὲν εἶναι ἐπιμελημένη.
μέγ. σωζ. διαστ.: 5.6.
Χρονολόγηση: τέλος 6ου αἰ.

Κ 1567 (93/Γ/Χῶρος Ν ἀνδήρου 4/1) (σχ. 186)
Τμῆμα λύχνου
Τμῆμα ὤμου καὶ δίσκου λύχνου. Σχῆμα σώ −
ματος κυκλικό.
Πηλὸς σκληρός, λεπτός, πολὺ ἀνοικτὸς κα −
στανὸς (7.5YR 7/6). 
Γραμμικὸς ἀνάγλυφος διάκοσμος ἰχθυά−
κανθας (;) στὸ δίσκο καὶ στὸν ὦμο
μέγ. σωζ. διαστ.: 3. 
Χρονολόγηση: 5ος αἰ.

Λύχνοι βορειοαφρικανικοῦ τύπου

Λύχνοι βορειοαφρικανικῶν ἐργαστηρίων

Κ 1568 (94/Ε−Θ/16) (Π. 39) (σχ. 187, πίν. 14)
Τμῆμα λύχνου
Τμῆμα δίσκου καὶ ὤμου, ἀρχὴ τοῦ μυκτήρα.
Πηλὸς 10α, πορτοκαλέρυθρος (2.5YR 6/8).   
Ἴχνη ἐπιχρίσματος ἴδιου χρώματος.
Ἀνάγλυφα τρίγωνα καὶ κύκλοι στὸν ὦμο, ἀνά−
γλυφα τρίγωνα καὶ καρδιόσχημα στὸ δίσκο.
μέγ. σωζ. μ: 5.3, μέγ. σωζ. πλ: 6.39. 
Χρονολόγηση: 1η ὁμάδα / τέλη 5ου−α΄μισὸ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
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6ου αἰώνα (προέρχεται ἀπὸ ἀρχαιολογικὸ
περιβάλλον τοῦ 7ου αἰ.).

Κ 1569 (93/Α4/49) (σχ. 188, πίν. 14)
Τμῆμα λύχνου
Τμῆμα ὤμου καὶ δίσκου, ἀρχὴ τοῦ μυκτήρα.
Πηλὸς 10α, πορτοκαλέρυθρος (5YR 6/8).
Ἐξωτερικά: ἐρυθρὸ ἐπίχρισμα (2.5YR 6/6).
Στὸν ὦμο: ἐναλλασσόμενα κυκλικὰ καὶ τρι−
γωνικὰ μοτίβα. Στὸν δίσκο: σώζεται ἡ κάτω
καὶ τμῆμα τῆς ἀριστερῆς ὁριζόντιας κε −
ραίας διαλίθου σταυροῦ. Ἴχνη καύσης
στὸν μυκτήρα.
μέγ. σωζ. μ: 6.57, μέγ. σωζ. πλ: 4.58. 
Χρονολόγηση: 1η ὁμάδα / τέλη 5ου−α΄μισὸ
6ου αἰώνα (προέρχεται ἀπὸ ἀρχαιολογικὸ
περιβάλλον τοῦ 12ου αἰ.).

Κ 1570 (92/6/Π.2) (ἐκ περισυλλογῆς) (σχ. 189,
πίν. 14)
Τμῆμα λύχνου
Τμῆμα ὤμου, δίσκου καὶ ἀρχὴ τοῦ μυκτήρα.
Πηλὸς 10α, ἐρυθρὸς (2.5YR 6/8). Δὲν σώζον −
ται ἴχνη ἐπιχρίσματος.
Ἀνάγλυφα καρδιόσχημα στὸν ὦμο. Στὸ
δίσκο σώζεται ἡ κάτω καὶ τμῆμα τῆς δεξιᾶς
ὁριζόντιας κεραίας διαλίθου (;) σταυροῦ
καθὼς καὶ τμῆμα τῆς ὀπῆς ἐξαερισμοῦ.
Φθαρμένη ἐπιφάνεια.
μέγ. σωζ. μ: 7.2, μέγ. σωζ. πλ: 2.9.
Χρονολόγηση: 2η ὁμάδα/7ος αἰώνας (περι−
συλλογή).

Κ 1571 (93/Β3/3β) (σχ. 190)
Τμῆμα λύχνου
Τμῆμα ὤμου. 
Πηλὸς 10α, πορτοκαλέρυθρος (2.5YR 6/8).
Δὲν σώζονται ἴχνη ἐπιχρίσματος.
Ἀνάγλυφοι τετράφυλλοι ρόδακες κοσμοῦν
τὸν ὦμο. Φθαρμένη ἐπιφάνεια.
μέγ. σωζ. μ: 8.9, μέγ. σωζ. πλ: 2.1.
Χρονολόγηση: 3η ὁμάδα/τέλη 6ου−α’ μισὸ
7ου αἰ.

Κ 1572 (93/Α9/40) 
Τμῆμα λύχνου
Τμῆμα ὤμου.

Πηλὸς 10α, πορτοκαλέρυθρος (5YR 6/8).
Ἴχνη ἐρυθροῦ ἐπιχρίσματος στὴν ἐξωτερικὴ
καὶ ἐσωτερικὴ ἐπιφάνεια (2.5YR 5/6).
Ὁ ὦμος φέρει ἀνάγλυφα καρδιόσχημα κο −
σμούμενα μὲ στιγμές.
σωζ. μ: 4.9., σωζ. πλ: 2.2.
Χρονολόγηση: 2η ὁμάδα / 7ος αἰ.

Κ 1573 (94/Β/48) 
Τμῆμα λύχνου
Τμῆμα ὤμου καὶ δίσκου. Δύο συγκολλώμε −
να τμήματα.
Πηλὸς 10α, πορτοκαλόχρωμος (5YR 6/8).
Ἴχνη ἐρυθροῦ ἐπιχρίσματος (2.5YR 5/6).
Στὸν ὦμο: ἐπάλληλα καρδιόσχημα μοτίβα.
Διακρίνεται ἡ μία ὀπὴ ἐξαερισμοῦ.
Ἰδιαίτερα φθαρμένη μήτρα μὲ ἀποτέλεσμα
τὸ ἀνάγλυφό τῶν καρδιόσχημων νὰ εἶναι
ἀρκετὰ ἀσαφές.
μέγ. σωζ. μ: 6.6, μέγ. σωζ. πλ: 3.9.
Χρονολόγηση: 2η ὁμάδα / 7ος αἰ.

Κ 1574 (94/Θ/29) (σχ. 191)
Τμῆμα λύχνου
Τμῆμα ὤμου.
Πηλὸς 10α, πορτοκαλέρυθρος (5YR 6/8). Δὲν
σώζονται ἴχνη ἐπιχρίσματος.
Στὸν ὦμο: ἐπάλληλοι τετράφυλλοι ρόδακες.
Ἐπιφάνεια πολὺ φθαρμένη.
Σωζ. μ: 4.5, σωζ. πλ: 2.3.
Χρονολόγηση: 3η ὁμάδα/τέλη 6ου−α’ μισὸ
7ου αἰ.

Κ 1575 (94/Β/48) (σχ. 192)
Τμῆμα λύχνου
Τμῆμα τοῦ δίσκου. 
Πηλὸς 10α, πορτοκαλέρυθρος (5YR 6/8).
Ἴχνη ἐρυθροῦ ἐπιχρίσματος (2.5YR 5/8).
Σώζονται ἡ κάθετη καὶ τμῆμα τῆς ὁριζόν −
τιας κεραίας λατινικοῦ σταυροῦ. 
Σωζ. μ: 5.42. σωζ. πλ: 1.8.
Χρονολόγηση: 1η ὁμάδα / τέλη 5ου−α΄ μισὸ
6ου αἰώνα (βρέθηκε σὲ ἀρχαιολογικὸ περι−
βάλλον τοῦ 7ου αἰ.).

Κ 1576 (92/ἐκ περισυλλογῆς)
Τμῆμα λύχνου
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Τμῆμα ὤμου. 
Στὸν ὦμο: ἐπάλληλα καρδιόσχημα (;) μο −
τίβα. Ἐπιφάνεια πολὺ φθαρμένη.
Πηλὸς πορτοκαλέρυθρος (5YR 6/8). Δὲν
σώζονται ἴχνη ἐπιχρίσματος.
μέγ. σωζ. διαστ.: 5.
Χρονολόγηση: 3η ὁμάδα/τέλη 6ου−α’ μισὸ
7ου αἰώνα (περισυλλογή).

Κ 1577 (94/ΣΤ2/9β) (σχ. 193)
Τμῆμα λύχνου
Τμῆμα ὤμου. Σώζεται τμῆμα τῆς ὀπῆς ἐξα−
ερισμοῦ. 
Πηλὸς 10α, πορτοκαλέρυθρος (5YR 6/8). Δὲν
σώζονται ἴχνη ἐπιχρίσματος.
Στὸν ὦμο: ἐπάλληλα καρδιόσχημα μοτίβα,
ὅμοια μὲ Κ 1570. Ἐπιφάνεια φθαρμένη.
μέγ. σωζ. διαστ.: 5.2. 
Χρονολόγηση: 2η ὁμάδα/7ος αἰ.

Κ 1578 (94/Θ/5) (σχ. 194) 
Τμῆμα λύχνου
Τμῆμα ὤμου καὶ ἡ λαβή. 
Πηλὸς 10α, πορτοκαλέρυθρος (5YR 6/8). Ἐλά−
χιστα ἴχνη ἐρυθροῦ ἐπιχρίσματος (2.5YR 5/8).
Στὸν ὦμο: ἐπάλληλα καρδιόσχημα. 
Σωζ. μ: 3.4. σωζ. πλ: 4, υ: 3.18. Ἡ λαβὴ εἶναι
πολὺ χαμηλὴ σὲ σχέση μὲ τὸ ὕψος τοῦ
ὤμου, ὑ λαβῆς. 0.8. 
Χρονολόγηση: 2η ὁμάδα/7ος αἰ. (βρέθηκε σὲ
ἀρχαιολογικὸ περιβάλλον τοῦ 8ου αἰ.).

Κ 1579 (94/Β5/11) (σχ. 195, πίν. 14)
Τμῆμα λύχνου
Τμῆμα ὤμου καὶ ἡ λαβή. 
Πηλὸς 10, ἀνοικτὸς ἐρυθρὸς (2.5YR 6/8).
Ἐξωτερικὰ παχὺ στρῶμα ἐρυθροῦ ἐπιχρί−
σματος (2.5YR 5/6).
Δὲν σώζεται διακόσμηση.
σωζ. μ: 5.3, σωζ. πλ: 4.1, σωζ. υ: 2.4, υ λα −
βῆς: 0.9.
Χρονολόγηση: 7ος αἰ.

Κ 1580 (93/Γ/Ν. τοῦ Ἀνδήρου 6, ἐκ περισυλ−
λογῆς) (σχ. 196)
Τμῆμα λύχνου
Τμῆμα ὤμου καὶ ἡ λαβή. 

Πηλὸς 10α, ἀνοικτὸς ἐρυθρὸς (2.5YR 6/8).
Ἐλάχιστα ἴχνη ἐρυθροῦ ἐπιχρίσματος (2.5YR
5/6). 
Ἐπάλληλα καρδιόσχημα στὸν ὦμο (ὅπως Κ
1578).
μέγ. σωζ. μ: 3.6. μέγ. σωζ. πλ: 3.1, σωζ. υ:
2.6, ὑ λαβῆς: 0.9. 
Χρονολόγηση: 2η ὁμάδα /7ος αἰώνας (περι−
συλλογή).

Κ 1581 (94/ΣΤ/14) 
Τμῆμα λύχνου
Τμῆμα ὤμου καὶ ἡ λαβή. 
Πηλὸς 10α, πορτοκαλέρυθρος (5YR 6/8). Δὲν
σώζονται ἴχνη ἐπιχρίσματος.
Δὲν σώζεται διακόσμηση.
σωζ. μ: 3.3, σωζ. πλ: 4.4, σωζ. υ: 2.3, ὑ λα −
βῆς: 1.2. 
Χρονολόγηση: 2η ὁμάδα (;) / 7ος αἰ.

Κ 1582 (94/Ε−Θ/15) 
Τμῆμα λύχνου
Τμῆμα ὤμου καὶ λαβῆς. 
Πηλὸς 10β, πορτοκαλέρυθρος (5YR 6/8).
Ἐλάχιστα ἴχνη ἐρυθροῦ ἐπιχρίσματος (πα −
χὺ στρῶμα) (2.5YR 5/6). 
Ἐπιφάνεια πολὺ φθαρμένη. Δὲν διακρίνε−
ται διακόσμηση.
σωζ. μ: 3.5, σωζ. πλ: 4.3, σωζ. υ: 2.8. 
Χρονολόγηση: 4η ὁμάδα /β’ μισὸ 7ου−τέλος
7ου αἰ.

Κ 1583 (94/Ι/2) (σχ. 197)
Τμῆμα λύχνου
Τμῆμα μυκτήρα.
Πηλὸς 10α, πορτοκαλέρυθρος (5YR 6/8).
Ἐλάχιστα ἴχνη ἐρυθροῦ ἐπιχρίσματος (πα −
χὺ στρῶμα) (2.5YR 5/6) ἐσωτερικὰ καὶ ἐξω−
τερικά. 
Σωζ. μ: 4.2, σωζ. πλ: 2.2, σωζ. υ: 2.7. 
Χρονολόγηση: 2η ὁμάδα/7ος αἰ.

Κ 1584 (94/Ε−Θ/26) 
Τμῆμα λύχνου 
Τμῆμα ὤμου.
Πηλὸς 10α, πορτοκαλέρυθρος (5YR 6/8). Δὲν
σώζονται ἴχνη ἐπιχρίσματος.
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Ἐπάλληλα καρδιόσχημα στὸν ὦμο (ὅπως 
Κ 1578).
Σωζ. μ: 3.6, σωζ. πλ: 1.4, σωζ. υ: 2.7. 
Χρονολόγηση: 2η ὁμάδα/7ος αἰ.

Κ 1585 (94/Η1/2) (Κ18) (σχ. 198)
Τμῆμα λύχνου
Τμῆμα ὤμου καὶ μυκτήρα.
Πηλὸς μέτριος, πορτοκαλόχρωμος (5YR 7/6),
μὲ ἀρκετὲς μικρές, μαῦρες καὶ λευκὲς προ−
σμίξεις καὶ ἐλάχιστο μαρμαρυγία. Ἐλάχι−
στα ἴχνη ἐρυθροῦ ἐπιχρίσματος (2.5YR 5/6).
Στὸν ὦμο: κυκλικὰ καὶ καρδιόσχημα (/) μο −
τίβα. Καρδιόσχημο στὴν ἀρχὴ τοῦ μυκτήρα.
Ἴχνη καύσης στὸν μυκτήρα
μέγ. σωζ. μ: 3.1, μέγ. σωζ. πλ: 2.9. 
Χρονολόγηση: 4η ὁμάδα /β’ μισὸ 7ου αἰώ −
να (βρέθηκε σὲ στρῶμα τοῦ 9ου αἰ.).

Κ 1586 (94/Ε/4) (Π.9) (Κ19) (σχ. 199, πίν. 14)
Τμῆμα λύχνου
Τμῆμα ὤμου καὶ ἡ λαβή.
Πηλὸς 10β, πορτοκαλόχρωμος (5YR 7/8).
Ἐρυθρὸ ἐπίχρισμα στὴν ἐξωτερικὴ καὶ ἐσω−
τερικὴ ἐπιφάνεια (5YR 6/8−5/8).
Πρόχειρης κατασκευῆς γραμμικὴ ἀνάγλυφη
διακόσμηση στὸν δίσκο καὶ τὸν ὦμο (ἀδιά−
γνωστα μοτίβα).
μέγ. σωζ. μ: 4.4, μέγ. σωζ. πλ: 5.7, σωζ. υ:
5.1, ὑ λαβῆς: 2.6. 
Χρονολόγηση: 4η ὁμάδα/β’ μισὸ 7ου αἰ.

Κ 1587 (94/Ε1/5) (Κ20)
Τμῆμα λύχνου
Τμῆμα ὤμου καὶ δίσκου. 
Πηλὸς 10β, πορτοκαλέρυθρος (2.5YR 6/8). Λε −
πτὸ στρῶμα ἐρυθροῦ ἐπιχρίσματος (2.5YR 5/6).
Δυσδιάκριτη ἀνάγλυφη διακόσμηση στὸν
ὦμο.
μέγ. σωζ. μ: 3.6, μέγ. σωζ. πλ: 3.1. 
Χρονολόγηση: 4η ὁμάδα/β’ μισὸ 7ου αἰ.

Ὄψιμοι λύχνοι βορειοαφρικανικοῦ τύπου

Κ 1588 (93/Α9/29) (σχ. 200)
Τμῆμα λύχνου

Τμῆμα ὤμου, δίσκου καὶ λαβῆς. 
Πηλὸς ἐρυθρὸς (2.5YR 5/6), σκληρὸς−μέ −
τριος, λεπτὸς−μέτριος, μὲ λίγες μικρὲς γκρί−
ζες καὶ καστανές, ἐλάχιστες ὑπόλευκες
προσμίξεις καὶ ἐλάχιστο μαρμαρυγία. Ἐλά−
χιστα ἴχνη ἐρυθροῦ ἐπιχρίσματος. Πολλοὶ
μικροὶ πόροι στὴν ἐπιφάνεια.
Δυσδιάκριτη ἀνάγλυφη διακόσμηση στὸν
ὦμο. 
σωζ. μ: 4.1, σωζ. πλ: 4.2, υ: 2.6.
Χρονολόγηση: 5η ὁμάδα /β’ μισὸ 7ου−ἀρχὲς
8ου (?) αἰ. 

Κ 1589 (93/Α10/5) (σχ. 201, πίν. 14)
Τμῆμα λύχνου
Τμῆμα ὤμου. 
Πηλὸς ἀνοικτὸς καστανὸς (7.5YR 6/6), σκλη −
ρὸς−μέτριος, λεπτός, μὲ ἐλάχιστες πο λὺ μι −
κρὲς γκρίζες καὶ ὑπόλευκες προσμίξεις. Μι −
κροὶ πόροι στὴν ἐπιφάνεια. Ἐξωτερικὰ πο −
λὺ ἀνοικτὸ καστανὸ ἐπίχρισμα (7.5YR 7/4).
Μοιάζει μὲ τὸν πηλὸ ποὺ χαρακτηρίσαμε
ὡς τοπικὴ παραγωγὴ (Πηλὸς 1).
Ἀνάγλυφα καρδιόσχημα καὶ κύκλοι στὸν
ὦμο, πολὺ πρόχειρη κατασκευή.
σωζ. μ: 3.1, σωζ. πλ: 2.1, υ: 1.7.
Χρονολόγηση: 6η ὁμάδα/β’ μισὸ 7ου−ἀρχὲς
8ου (?) αἰ. (προέρχεται ἀπὸ ἀρχαιολογικὸ
περιβάλλον τοῦ 12ου αἰ.).

Κ 1590 (94/Η/29) (Κ23) (σχ. 202, πίν. 14)
Τμῆμα λύχνου
Τμῆμα ὤμου καὶ ἡ λαβή.
Πηλὸς πολὺ ἀνοικτὸς καστανὸς (7.5YR 7/6),
σκληρὸς−μέτριος, λεπτὸς−μέτριος, μὲ σπά−
νιες, μέτριες λευκὲς προσμίξεις. Πόροι με −
σαίου μεγέθους καὶ στὶς δύο ἐπιφάνειες.
Πολὺ ἀνοικτὸ καστανὸ ἐπίχρισμα (10YR
8/4). Μοιάζει μὲ τὸν πηλὸ ποὺ χαρακτη−
ρίσαμε ὡς τοπικὴ παραγωγὴ (Πηλὸς 1).
Στὸν ὦμο: ἀνάγλυφα γραμμικὰ μοτίβα.
σωζ. μ: 3.7, σωζ. πλ: 5, σωζ. υ: 2.8. 
Χρονολόγηση: 6η ὁμάδα/β’ μισὸ 7ου−ἀρχὲς
8ου (?) αἰ.



6. Πήλινα μικροαντικείμενα

Στὴν ἑνότητα αὐτὴ παρουσιάζονται πέντε πήλινα ἀντικείμενα, τὰ ὁποῖα δὲν
ἐντάσσονταν σὲ καμία ἀπὸ τὶς ὑπάρχουσες ἑνότητες.

Τμῆμα πήλινου ἀποτυχημένου ἀντικειμένου (;)

Πρόκειται γιὰ ἀντικείμενο σχεδὸν κυκλικὸ μὲ ἀποστρογγυλευμένη βάση. Ἂν καὶ
ἀπὸ τὸ πρόσθιο τμῆμα του λείπει ἕνα μικρὸ μέρος, διακρίνεται ἡ προσπάθεια
διαμόρφωσης μυκτήρα λύχνου. Στὴν ἄνω ἐπιφάνειά του ὑπάρχει βαθιὰ περιμε−
τρικὴ αὐλάκωση, ἐνῶ στὸ κεντρικὸ προεξέχον τμῆμα εἶναι ἐμφανεῖς οἱ δαχτυλιὲς
τοῦ ἀγγειοπλάστη. Ἡ ὅποια διαμόρφωση τοῦ ἀντικειμένου ἔγινε προτοῦ αὐτὸ
ψηθεῖ. Ὁ πηλὸς τοῦ μακροσκοπικὰ μοιάζει μὲ τὸν πηλὸ τῶν λύχνων, ποὺ ἔχουμε
χαρακτηρίσει εἰσηγμένους ἀπὸ ἐργαστήρια τῆς Βορείου Ἀφρικῆς καὶ ἀνήκουν στὴν
4η ὁμάδα (4η ὁμάδα: Κ 1582, Κ 1585, Κ 1586, Κ 1587: κακὴ κατασκευὴ καὶ γραμμικὴ
διακόσμηση). 

Ἡ χρήση τοῦ ἀντικειμένου εἶναι προβληματική. Ἂν καὶ τὸ σχῆμα του θὰ μπο−
ροῦσε νὰ θυμίζει τὰ κυκλικὰ ἢ ἐλλειψοειδὴ ἐργαλεῖα λείανσης, ποὺ χρησιμοποι−
οῦσαν οἱ ἀγγειοπλάστες344, δὲν μποροῦμε νὰ ὑποστηρίξουμε ὅτι τὸ ἀντικείμενο
αὐτὸ χρησίμευε ὡς ἐργαλεῖο, γιατὶ ἡ βάση του δὲν ἔχει τὸ κατάλληλο σχῆμα καὶ
δὲν φέρει ἴχνη ἀπὸ τὴ διαδικασία τῆς λείανσης. 

Τὸ ἀντικείμενο μᾶς παραπέμπει περισσότερο σὲ μία ἀποτυχημένη προσπά−
θεια κατασκευῆς ἑνὸς ἀρχέτυπου, μιᾶς μήτρας γιὰ τὴν παραγωγὴ τοῦ κάτω τμή−
ματος λύχνων. Ἡ προσπάθεια αὐτὴ ἀπέτυχε πρὶν τὴν ὁλοκλήρωσή της: ὁ μυκτή−
ρας ἔσπασε καὶ ὁ πηλός, ποὺ ὑπάρχει στὸ ἐσωτερικὸ τοῦ ἀντικειμένου, δὲν ἔχει
ἀφαιρεθεῖ. Τὸ ἡμιτελὲς αὐτὸ ἀντικείμενο ὅμως ἔχει ψηθεῖ, ἑπομένως μετὰ τὴν
ἀπόρριψή του μάλλον χρησιμοποιήθηκε γιὰ τὴ στήριξη τῶν κεραμικῶν μέσα στὸν
κλίβανο. 

Τὸ ἐρώτημα βέβαια εἶναι πῶς αὐτὸ τὸ ἀποτυχημένο κεραμικὸ μεταφέρθηκε,
ἀπὸ τὸ ἐργαστήριο σὲ κάποια περιοχὴ τῆς Τυνησίας, στὰ Κύθηρα. Ἡ μόνη ἀπάν −
τηση ποὺ θὰ μπορούσαμε νὰ δώσουμε, μὲ τὰ στοιχεῖα ποὺ μέχρι σήμερα δια−
θέτουμε, εἶναι ὅτι αὐτὸ τὸ ἀποτυχημένο κεραμικὸ χρησιμοποιήθηκε ὡς πρόχειρο
πῶμα τοῦ στομίου κλειστοῦ ἀγγείου (μικροῦ ἀμφορέα), τὸ ὁποῖο ἔφθασε μετα−
φέροντας τὸ περιεχόμενό του μέχρι τὸν Ἅγιο Γεώργιο στὸ Βουνό. Εἶναι γνωστὸ
ὅτι ἀποτυχημένα τμήματα ἀγγείων (βάσεις ὀξυπύθμενων ἀμφορέων) χρησιμοποι−
ήθηκαν ὡς πώματα345. 

Β. Η ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΚΑΙ Η ΠΡΩΙΜΗ ΕΝΕΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 157

344. Bonifay 2004, 59−60, εἰκ. 29, 2. Πρόκειται
γιὰ ἐργαλεῖο λείανσης σὲ σχῆμα ἀνάστροφου
μανιταριοῦ (forme de champignon) τοῦ ὁποίου
ἀρκετὰ παραδείγματα ἔχουν βρεθεῖ στὸ κέντρο

παραγωγῆς El Mahrine τῆς Τυνησίας, βλ. Mack−
ensen 1993, 74−80.

345. Poulou Papadimitriou, Didioumi (ὑπὸ δη−
μοσίευση).
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Κ 1591α (94/Α4/49) (σχ. 203)
Βάση λυχνούχου (;)
Ἐπίπεδη βάση, ὄρθια τοιχώματα. Σώζονται
μικρὰ τμήματα ἀπὸ ὀπὲς ποὺ εἶχαν ἀνοι−
χτεῖ πρὶν τὸ ψήσιμο στὰ τοιχώματα τοῦ
σκεύους. 
Πηλὸς καστανὸς (7.5YR 5/2), σκληρός, μὲ

ἀρκετὲς γκρίζες καὶ ὑπόλευκες προσμίξεις.
Ὁ πηλὸς παραπέμπει σὲ σκεῦος προορι−
σμένο νὰ ἔρχεται σὲ ἐπαφὴ μὲ τὴ φωτιά. 
Σταγόνες σκούρας καστανῆς ἐφυάλωσης
στὴν ἐξωτερικὴ καὶ ἐσωτερικὴ ἐπιφάνεια.
μέγ. σωζ. διαστ.: 5.1, δβ: 9.2.
Χρονολόγηση: 10ος/11ος αἰ.

Κ 1591 (94/Θ4/7) (σχ. 202α, πίν. 15)
Τμῆμα πήλινου ἀποτυχημένου ἀντικειμέ−
νου (;)
Σχεδὸν κυκλικὸ ἀντικείμενο μὲ ἀποστρογ−
γυλευμένη βάση. Ἂν καὶ ἀπὸ τὸ πρόσθιο
τμῆμα τοῦ λείπει ἕνα μικρὸ μέρος, διακρί−
νεται ἡ προσπάθεια διαμόρφωσης μυ −

κτήρα λύχνου. Στὴν ἄνω ἐπιφάνειά του
ὑπάρχει βαθιὰ περιμετρικὴ αὐλάκωση, ἐνῶ
στὸ κεντρικὸ προεξέχον τμῆμα εἶναι ἐμφα−
νεῖς οἱ δαχτυλιὲς τοῦ ἀγγειοπλάστη. 
Πηλὸς λύχνων, καστανός (μοιάζει πολὺ μὲ
τὸ Κ19 Κ1586 (Κ19) (5YR 7/8).
μέγ. σωζ. διάστ.: 5.3, μέγ. σωζ. υ: 2.3.

Ἂν καὶ τὰ στοιχεῖα μᾶς ἐπιτρέπουν νὰ προχωρήσουμε μόνο σὲ ὑποθέσεις,
πρέπει νὰ σημειώσουμε ὅτι τὸ ὑπὸ ἐξέταση ἀντικείμενο εἶναι ἀκόμη ἕνα στοιχεῖο
γιὰ ὕπαρξη ἐπαφῶν καὶ ἀνταλλαγῶν μεταξὺ Κυθήρων καὶ βυζαντινῆς Ἀφρικῆς
(Τυνησίας). 

Λυχνοῦχος

Ἐνδιαφέρον παρουσιάζει τὸ θραῦσμα Κ 1591α· διατηρεῖται μέρος τῆς ἐπίπεδης
κυκλικῆς βάσης καὶ τῶν ὄρθιων τοιχωμάτων. Σώζονται μικρὰ τμήματα ἀπὸ ὀπές,
ποὺ εἶχαν ἀνοιχτεῖ πρὶν τὸ ψήσιμο στὰ κάθετα τοιχώματα τοῦ σκεύους. Ὑπάρ−
χουν σταγόνες σκούρας καστανῆς ἐφυάλωσης στὴν ἐξωτερικὴ ἐπιφάνεια. Ἡ ποι−
ότητα τοῦ πηλοῦ ὑποδεικνύει σκεῦος προορισμένο νὰ ἔρχεται σὲ ἐπαφὴ μὲ τὴ
φωτιά. Πρόκειται πιθανὸν γιὰ λυχνοῦχο.

Πήλινο θυμιατὸ ἢ λύχνος

Τὸ συγκεκριμένο ἀντικείμενο θὰ μποροῦσε νὰ εἶναι μικρὸ πήλινο θυμιατὸ ἢ
λύχνος παρόμοιος μὲ τὰ παραδείγματα ποὺ δημοσιεύει ὁ Hayes ἀπὸ τὸ
Saraçhane346.

346. Hayes 1992, 10.
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Κ 1592 (93/Γ/περισυλλογὴ) (σχ. 205, πίν. 15)
Πήλινo ἐγχάρακτο πλακίδιο
Σχεδὸν τετράγωνο πλακίδιο, θραυσμένο σὲ
ἀρκετὰ σημεῖα. Ἡ ἐγχάρακτη ἐπιφάνεια
εἶναι ἐπίπεδη καὶ φέρει ἐγχάρακτο ἰσο−
σκελὴ σταυρό, στὴ διασταύρωση τῶν κε −
ραιῶν τοῦ ὁποίου ὑπάρχει κυκλικὴ κυλό−
τητα. Στὸ μεταξὺ τῶν κεραιῶν διάστημα
ὑπάρχουν ἐγχάρακτες, διακεκομμένες γραμ −
μές, οἱ ὁποῖες εἶναι ἀνὰ δύο διαγωνίως
τοποθετημένες καὶ σχηματίζουν ρόμβο. 
Πηλὸς καθαρός, σκληρὸς μὲ λίγους πόρους
στὴν ἐπιφάνεια, πορτοκαλόχρωμος (5YR
6/6). Μακροσκοπικὰ μοιάζει μὲ τὸν πηλὸ
τῶν ἀγγείων ποὺ ἀναγνωρίστηκαν ὡς το −
πικὴ παραγωγή (Πηλὸς 1). 

Πρόχειρη κατασκευή, ἴχνη καύσης καὶ στὶς
δύο ἐπιφάνειες.
μέγ. σωζ. διαστ.: 4.9Χ4.2, πάχος 1.5. 

Χωνὶ

Κ 1592α (94/Ε/8) (σχ. 151)
Τμῆμα χείλους ἀγγείου (χωνὶ)
Χεῖλος ἔσω νεῦον μὲ ἀκμὴ στὸ σημεῖο ἕνω−
σης μὲ τὸ σῶμα τοῦ ἀγγείου .
Πηλὸς λεπτόκοκκος, σκληρός, πολὺ ἀνοι−
κτὸς καστανὸς (10YR 7/3), καθαρός, μὲ ἐλά−
χιστες λευκὲς προσμίξεις καὶ μαρμαρυγία.
δχ: 17 ἐκ.
Χρονολόγηση: 7ος αἰ. (;).

K 1591β (93/Α7/5/8) (σχ. 204, πίν. 15)
Τμῆμα ἀπὸ τὸ χεῖλος καὶ τὴ λαβὴ πήλινου
σκεύους.
Πηλὸς ἀνοικτὸς καστανὸς (5ΥR 6/4), λεπτό−

κοκκος μὲ λίγες πολὺ μικρὲς προσμίξεις.
Ἴχνη καύσης στὸ ἐσωτερικό.
μέγ. σωζ. διαστ.: 5.4.
Χρονολόγηση: 11ος/12ος αἰ.

Πήλινο πλακίδιο 

Κατὰ τὴ διάρκεια τῆς περισυλλογῆς ἐπιφανειακῶν ἀντικειμένων στὸ Ἄνδηρο 6
(Τομέας Γ) βρέθηκε πήλινο πλακίδιο μὲ ἐγχαράξεις.

Πρόκειται γιὰ μικρὸ τετράγωνο ἀντικείμενο, θραυσμένο σὲ ἀρκετὰ σημεῖα, μὲ
διαστάσεις περίπου 4.9×4.2 ἐκ. καὶ πάχος 1.5 ἐκ., κατασκευασμένο ἀπὸ καθαρὸ
τοπικὸ πηλό. Τὸ πλακίδιο προέρχεται ἀπὸ τμῆμα μεγαλύτερης πήλινης πλάκας.
Εἶναι ἑπομένως σὲ δεύτερη χρήση. Στὴ μία ἐπιφάνεια φέρει ἐγχάρακτο ἰσοσκελὴ
σταυρό, στὴ διασταύρωση τῶν κεραιῶν τοῦ ὁποίου ὑπάρχει κυκλικὴ κυλότητα.
Στὸ μεταξὺ τῶν κεραιῶν διάστημα ὑπάρχουν ἐγχάρακτες, διακεκομμένες γραμμές,
οἱ ὁποῖες εἶναι ἀνὰ δύο διαγωνίως τοποθετημένες καὶ σχηματίζουν ρόμβο. Ὅλες
οἱ γραμμὲς ἔχουν χαραχτεῖ μὲ αἰχμηρὸ ἀντικείμενο ἐπάνω στὴν ἐπιφάνεια κατὰ
τὴ διάρκεια τῆς δεύτερης χρήσης τοῦ ἀντικειμένου. 

Τὸ γεγονὸς ὅτι τὸ ἀντικείμενο προέρχεται ἀπὸ περισυλλογὴ δὲν ἐπιτρέπει τὴ
χρονολόγησή του. Σαφεῖς ὑποθέσεις σχετικὰ μὲ τὴ χρήση του δὲν εἶναι δυνατὸν
νὰ διατυπωθοῦν μὲ τὰ μέχρι σήμερα δεδομένα. Τὸ ἀντικείμενο θὰ μποροῦσε
πάντως νὰ συνδέεται μὲ ἐξάρτημα ἐπιτραπέζιου παιχνιδιοῦ ἢ νὰ ἀποτελεῖ πλα−
κίδιο ποὺ βοηθοῦσε σὲ μαθηματικοὺς ὑπολογισμούς.



VI. ΒΥΖΑΝΤΙΝA ΚΥΘΗΡΑ

Τὸ νησὶ τῶν Κυθήρων, εὑρισκόμενο στὴ ΝΔ εἴσοδο πρὸς τὸ Αἰγαῖο πέλαγος,
μεταξὺ Πελοποννήσου καὶ Κρήτης, ἀποτέλεσε στρατηγικῆς σημασίας θέση ἀπὸ τὰ
προϊστορικὰ χρόνια μέχρι καὶ τὴ σύγχρονη ἐποχή347. Εἰδικότερα οἱ θέσεις τῆς ἀνα−
τολικῆς ἀκτῆς Παλαιόπολη, Καστρί, Ἅγιος Νικόλαος (Αὐλαίμονας) (εἰκ. 12, 13) καὶ
Ἅγιος Γεώργιος στὸ Βουνό, ποὺ θὰ μᾶς ἀπασχολήσουν στὴ συνέχεια, δὲν ἔπαψαν,
γιὰ διαφορετικοὺς λόγους καὶ σὲ διαφορετικὲς χρονικὲς στιγμὲς ἡ καθεμία, νὰ
ἔχουν ἰδιαίτερη σημασία γιὰ τοὺς κατὰ καιροὺς κυρίους τοῦ νησιοῦ. Στὸ βόρειο
τμῆμα τῆς ἀνατολικῆς ἀκτῆς τῶν Κυθήρων, ἐκεῖ ὅπου παλαιότερα εἶχε ἐντοπιστεῖ
ὁ ναὸς τοῦ Ἁγίου Γεωργίου τῆς Κολοκυθιᾶς348, ἡ πρόσφατη ἀρχαιολογικὴ ἔρευνα
ἔφερε στὸ φῶς μία πολὺ σημαντικὴ θέση μὲ ὀχυρωματικὸ περίβολο τοῦ 10ου
αἰώνα349. Ἡ σημασία τῆς συγκεκριμένης θέσης σὲ σχέση μὲ αὐτὲς ποὺ βρίσκονται
στὴ ΝΑ ἀκτὴ τοῦ νησιοῦ θὰ συζητηθεῖ στὴ συνέχεια. 

Στὸ κείμενο ποὺ ἀκολουθεῖ ἐξετάζουμε, μέσα ἀπὸ τὴν ἱστορία τῶν Κυθήρων,
τὴν ἱστορικὴ διαδρομὴ ὁρισμένων ἀπὸ αὐτὲς τὶς θέσεις κατὰ τὴ βυζαντινὴ ἐποχὴ
καὶ τὴν πρώτη περίοδο τῆς ἑνετοκρατίας, βασιζόμενοι στὶς δημοσιευμένες ἱστο−
ρικὲς πηγὲς καὶ τὶς ἀρχαιολογικὲς μαρτυρίες. Τὰ νέα στοιχεῖα ποὺ προέκυψαν
ἀπὸ τὴ μελέτη τοῦ ἀρχαιολογικοῦ ὑλικοῦ τῆς ἀνασκαφῆς στὸν Ἅγιο Γεώργιο στὸ
Βουνό, μᾶς βοήθησαν νὰ διακρίνουμε καθαρότερα περιόδους τῆς ἱστορίας τοῦ
νησιοῦ γιὰ τὶς ὁποῖες ἀπὸ τὴ μέχρι τώρα ἔρευνα, τὰ στοιχεῖα ἦταν ἀνεπαρκὴ ἢ
ἀνύπαρκτα. 

347. Τὰ Κύθηρα ἀναφέρονται στὶς ἀρχαῖες
πηγὲς ὡς νῆσος εὑρισκόμενη πλησίον τῆς Πελο−
ποννήσου («πρὸς δὲ τῇ Λακωνικῇ Κύθηρα») ἢ
πλησίον τῆς Κρήτης («κατὰ δὲ ταύτην ἐστὶ Κρήτη
νῆσος»), βλ. Πετρόχειλος 1984, 33−34, Μαλτέζου
1997, 305.

348. Σύμφωνα μὲ βενετικὸ χρονικὸ τοῦ τέ−
λους τοῦ 16ου ἢ τῶν ἀρχῶν τοῦ 17ου αἰώνα,
στὸν Ἅγιο Γεώργιο τῆς Κολοκυθιᾶς δημιουργή−
θηκε, μετὰ τὸ 961, χρονιὰ ἀνακατάληψης τῆς
Κρήτης ἀπὸ τοὺς Βυζαντινούς, ἕνας πρῶτος

οἰκισμός, βλ. Μαλτέζου 1997, 307. Σάθας 1884,
301 κἑ. Τὸ τοπωνύμιο ταυτίστηκε τὰ τελευταῖα
χρόνια, βλ. Μπίθα 2004, 566. 

349. Παπαδημητρίου 2011. Ἡ Μ. Παπαδημη−
τρίου, ἀρχαιολόγος τῆς 1ης ΕΒΑ, ἐρεύνησε, ἀνέ−
σκαψε καὶ χρονολόγησε στὸν 10ο αἰώνα τὸν
ὀχυρωματικὸ περίβολο στὴ θέση Κολοκυθιά.
Στὴ θέση καὶ τὸ ὀχυρὸ ἀναφέρθηκε τὸ 2000 ὁ
βυζαντινολόγος, σημερινὸς δήμαρχος Κυθήρων,
Θ. Κουκούλης, βλ. Κουκούλης 2003, 155−161.
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Εἰκ. 12. Ἡ παραλία τῆς Παλαιόπολης καὶ τὸ Καστρί (λήψη ἀπὸ τὴν κορυφὴ τοῦ Ἁγίου

Γεωργίου στὸ Βουνό).

Εἰκ. 13. Ὁ ὅρμος τοῦ Ἁγίου Νικολάου (Αὐλαίμονα) (λήψη ἀπὸ τὸν Ἅγιο Γεώργιο στὸ

Βουνό).



Ἀπὸ τὸν 4ο ἕως τὶς ἀρχὲς τοῦ 7ου αἰ. μ.Χ.:
Ἡ τελευταία περίοδος τοῦ mare nostrum

Ἐλάχιστα εὑρήματα ἀπὸ τὸν Ἅγιο Γεώργιο χρονολογοῦνται πρὶν τὸν 4ο αἰώνα
μ.Χ.: πρόκειται γιὰ ἕνα νόμισμα τῶν αὐτοκρατορικῶν χρόνων, ἕνα ἄλλο τοῦ καί−
σαρος Γέτα (200−201 μ.Χ.), τέσσερα θραύσματα λύχνων καὶ ἐλάχιστα ὄστρακα
ἀγγείων καθημερινῆς χρήσης χρονολογούμενα ἀπὸ τὸν 1ο−3ο αἰ. μ.Χ.350, τὰ ὁποῖα
θεωροῦμε ὅτι ἀποτελοῦν ἐνδείξεις γιὰ χρήση τοῦ χώρου κατὰ τὴ συγκεκριμένη
περίοδο. Στὸ Καστρί, τὰ εὑρήματα ποὺ χρονολογοῦνται γενικὰ στὰ ρωμαϊκὰ χρό−
νια εἶναι, ἐπίσης, ὀλιγάριθμα351. Οἱ ἀνασκαφεῖς ἀναφέρουν τὰ ἐλάχιστα ἴχνη καὶ
θεωροῦν πιθανότερο νὰ ὑπῆρχε ἐγκατάσταση στὶς Γωνιὲς κοντὰ στὰ Μητάτα352. 

Καθὼς οἱ ἱστορικὲς πηγὲς τῆς περιόδου δὲν ἀναφέρουν τὸ νησί, ἀντλοῦμε πλη−
ροφορίες ἀπὸ τὰ κείμενα τῶν ταξιδιωτικῶν ὁδηγῶν, τῶν γεωγράφων, τῶν περιη−
γητῶν καὶ τὸν Συνέκδημο τοῦ Ἱεροκλέους. Στὸν ταξιδιωτικὸ ὁδηγὸ Expositio totius
mundi et gentium, ποὺ ἦταν προορισμένος νὰ ἐξυπηρετήσει τὶς ἀνάγκες τῆς ναυ−
σιπλοΐας στὸν 4ο αἰώνα, τὰ Κύθηρα ἀναφέρονται ὡς σταθμὸς στὸν ναυτικὸ
δρόμο ἀπὸ τὴ Δύση στὴν Ἀνατολὴ ἀνάμεσα στὰ νησιὰ τοῦ Αἰγαίου πελάγους,
τὴν Κρήτη καὶ τὰ νησιὰ τοῦ Ἰονίου, Ζάκυνθο καὶ Κεφαλληνία353. Τὸ νησὶ μνημο−
νεύεται ἐπίσης στὴ Γεωγραφικὴ Ὑφήγηση τοῦ Πτολεμαίου καὶ τὴν Κοσμογραφία τοῦ
Ἀνωνύμου τῆς Ραβέννας354. Σύμφωνα μὲ τὸν Συνέκδημο τοῦ Ἱεροκλέους, ποὺ
συγκροτήθηκε τὰ πρῶτα χρόνια τῆς βασιλείας τοῦ Ἰουστινιανοῦ (527−565), τὰ
Κύθηρα ἀνήκουν διοικητικὰ στὴ δεκάτη Ἐπαρχία Ἑλλάδος (Ἀχαΐας)355. 

Στὸν γεωγραφικὸ κατάλογο τῆς Tabula Peutingeriana ὑπάρχει ἡ ἐνδιαφέρουσα
πληροφορία γιὰ τὸν ἄξονα στὸ δυτικὸ τμῆμα τοῦ Ἰλλυρικοῦ, ὁ ὁποῖος ξεκινοῦσε

350. Βλ. σ. 133, 147 στὸν παρόντα τόμο.
351. Huxley, Coldstream 1972, 69−70; Huxley,

Trik, Coldstream 1972, 221, 307.
352. Huxley 1972α, 39. Γιὰ τὶς περιορισμένες

θέσεις, χρονολογούμενες στὴ ρωμαϊκὴ καὶ βυ −
ζαντινὴ περίοδο, ποὺ ἐντοπίστηκαν κατὰ τὴν
ἐπιφανειακὴ ἔρευνα Βρετανῶν ἀρχαιολόγων
στὰ Κύθηρα (Kythera Island Project), βλ. Brood−
bank 1999, 191−214. Γιὰ τὰ πρῶτα ἀποτελέσματα
τῆς ἐπιφανειακῆς ἔρευνας τοῦ Australian Palio−
chora−Kythera Archaeological Survey (APKAS),
ὅπου ἀναφέρεται καὶ ὁ ἐντοπισμὸς βυζαν −
τινῶν καὶ ἑνετικῶν ἐγκαταστάσεων στὴν πε−
ριοχὴ γύρω ἀπὸ τὴν Παλιόχωρα καὶ τὸν Ποτα−
μό, βλ. Gregory 2006, 488−491. 

353. Expositio totius mundi et gentium, ἐκδ. J.
Rougé, Sources Chrétiennes 124 (Paris 1966) LXIV,
208.

354. Γιὰ τὴν Κοσμογραφία τοῦ Ἀνωνύμου
τῆς Ραβέννας βλ. Itineraria romana, τόμ. ΙΙ: Raven−
natis Anonymi Cosmographia et Guidonis Geogra−
phica (Lipsiae 1940). L. Dillemann, La carte routière
de la Cosmographie de Ravenne, BJ 175, 1975, 165−
170. Βλ. ἐπίσης: Herrin 1972, 43. Μαλτέζου 1997,
305. 

355. Le Synekdémos d’Hiéroklès et l’Opuscule
Géographique de Georges de Chypre. Texte, intro−
duction, commentaire et cartes, ἐκδ. E. Honigmann
(Bruxelles 1939) 648, 8.
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ἀπὸ τὸ Δυρράχιο καὶ ἔφθανε, μέσω τῆς Ὀλυμπίας, στὸ νοτιότατο ἄκρο τῆς
Λακωνικῆς, τὸ Ἀκρωτήριο Μαλέας τῆς Πελοποννήσου· σημειώνεται ὅτι ἀπὸ τὶς
Βοιές (Νεάπολη) μέχρι ἕνα μὴ κατονομαζόμενο λιμάνι στὴν ἀνατολικὴ ἀκτὴ τῆς
νήσου Cytera ἡ ἀπόσταση εἶναι εἴκοσι πέντε (25) μίλια356. Τὰ Κύθηρα, δηλαδή, βρί−
σκονταν στὸ πέρασμα τῶν θαλάσσιων δρόμων ἀπὸ τὴ δυτικὴ στὴν ἀνατολικὴ
Μεσόγειο καὶ τῶν χερσαίων ὁδῶν ποὺ διέτρεχαν τὸ δυτικὸ τμῆμα τῆς νότιας
Βαλκανικῆς ἀπὸ τὸν 4ο μέχρι καὶ τὸν 6ο αἰώνα. 

Θὰ ἦταν δυνατὸν νὰ ὑποστηρίξει κανεὶς ὅτι τὸ μὴ κατονομαζόμενο αὐτὸ
λιμάνι βρισκόταν εἴτε στὴν περιοχὴ τῆς Παλαιόπολης (Σκάνδεια), εἴτε βορειότερα
στὴν Ἁγία Πελαγία. Προκειμένου, λοιπόν, νὰ ταυτίσουμε τὸν ἄγνωστο αὐτὸ χῶρο
ἐλλιμενισμοῦ ποὺ ἀναφέρεται στὶς πηγὲς ὑπολογίσαμε ὅτι ἡ ἀπόσταση τῶν 25
μιλίων θὰ πρέπει νὰ εἶναι ἴση μὲ περίπου εἴκοσι (20) σύγχρονα ναυτικὰ μίλια. Ἡ
ἀπόσταση αὐτὴ μᾶς ὁδηγεῖ στὴν ἀκτὴ ποὺ βρίσκεται ἡ Σκάνδεια (Παλαιόπολη).
Τὸ σημεῖο αὐτὸ τῆς ἀνατολικῆς ἀκτῆς τῶν Κυθήρων, στὸ ὁποῖο βρίσκεται καὶ τὸ
λιμάνι τοῦ Ἁγίου Νικολάου (Αὐλαίμονα), προφυλάσσεται ἀπὸ τοὺς ΝΔ μέχρι καὶ
τοὺς ΒΑ ἀνέμους, οἱ ὁποῖοι θὰ ἔπλητταν εὔκολα κάποιο ἄλλο λιμάνι στὴ ΒΑ ἀκτὴ
τοῦ νησιοῦ, ὅπως αὐτὸ τῆς Ἁγίας Πελαγίας357. 

Ἡ ἔλλειψη ἱστορικῶν πηγῶν καὶ οἱ περιορισμένες ἀνασκαφικὲς ἔρευνες δὲν μᾶς
πληροφοροῦν γιὰ τὴν κατάσταση ποὺ θὰ ἐπικρατοῦσε στὰ Κύθηρα κατὰ τὸν 4ο
αἰώνα. Τὸ νησὶ θὰ πρέπει νὰ ὑπέστη καταστροφὲς κατὰ τὴ διάρκεια τοῦ σεισμοῦ
ποὺ συνέβη στὴ νοτιοανατολικὴ Μεσόγειο περὶ τὸ 365. Ἂν λάβουμε ὑπόψη μας
τὶς πληροφορίες ποὺ ὑπάρχουν στὸν βίο τῆς ἁγίας Ἐλέσας, γνωστὸ ἀπὸ νεώτερο
Συναξάριο, ὅταν ἔφθασε στὰ Κύθηρα μετὰ τὰ μέσα τοῦ 4ου αἰώνα, ὁ βράχος
σχίστηκε γιὰ νὰ περάσει ἡ ἁγία ἀπὸ τὴν ἄλλη πλευρὰ καὶ νὰ γλιτώσει ἀπὸ τὸν
διώκτη πατέρα της358· οἱ γεωμορφολογικὲς ἀλλαγὲς ποὺ ἀναφέρονται θὰ πρέπει
νὰ ἔχουν σχέση μὲ κάποιον μεγάλο σεισμό359. Νεώτερες ἔρευνες ἀρχαιολόγων καὶ
γεωλόγων ἐπέτρεψαν νὰ προσδιοριστεῖ τὸ 365 ὡς ἔτος ἑνὸς μεγάλου καταστρο−
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356. Itineraria romana. Römische Reisewege an
der Hand der Tabula Peutingeriana, ἐκδ. K. Miller
(Stuttgart 1916) (ἀνατύπ. Roma 1964) 602−603 (Πο−
ρεία 79). Γιὰ τὴν Tabula Peutingeriana βλ. Salway
2001. Βλ. ἐπίσης Herrin 1972, 43. Malamut 2003, 47.
Λεοντσίνη−Ἄνθη 2003, 310.

357. Γιὰ τὶς πληροφορίες αὐτὲς εὐχαριστῶ
τὸν Α. Ποῦλο, ἀρχιπλοίαρχο τοῦ Π.Ν. 

358. Μαλτέζου 1997, 305, σημ. 3 καὶ 5.
359. Ἂν καὶ ὁ Ζώσιμος (IV, 18,2) ἀναφέρει

σεισμὸ καταστροφικό, ποὺ τὸ 375, μετὰ τὸν θά−
νατο τοῦ αὐτοκράτορα Βαλεντινιανοῦ Α’, κατέ−

στρεψε πόλεις στὴν Ἑλλάδα ἐκτὸς ἀπὸ τὴν Ἀθή−
να, θεωροῦμε ὅτι, ὅπως οἱ τελευταῖες ἔρευνες
δείχνουν, μεγάλες καταστροφὲς πόλεων καὶ γε−
ωμορφολογικὲς ἀλλαγὲς ὀφείλονται στὸν σει−
σμὸ ποὺ ἔγινε κοντὰ στὸ 365, βλ. Stiros 2010, 54−
63. Στὸ θέμα αὐτὸ ἐνδιαφέρουσες εἶναι οἱ ἀπό−
ψεις τοῦ Sanders, σχετικὰ μὲ τὴ χρονολόγηση
τοῦ καταστροφικοῦ σεισμοῦ τοῦ 365, ὁ ὁποῖος
ὅμως δεν φαίνεται να έχει καταστροφικὲς συ−
νέπειες γιὰ τὴν πόλη τῆς Κορίνθου, βλ. Sanders
2004, 170−172. 



φικοῦ σεισμοῦ360. Σύμφωνα μὲ τοὺς γεωλόγους Στεῖρο καὶ Δράκο ὁ σεισμός, ποὺ
ἀρχαιολογικὰ προσδιορίζεται κοντὰ στὸ 365, κατέστρεψε πόλεις σὲ ὅλη τὴν ἀνα−
τολικὴ Μεσόγειο, προκάλεσε ἕνα μεγάλο τσουνάμι καὶ ἦταν ἡ αἰτία γιὰ τὴν ἀνύ−
ψωση τῶν ἀκτῶν τῆς δυτικῆς Κρήτης καὶ τῶν Ἀντικυθήρων σὲ ὕψος ἀπὸ 1−9 μ.361.
Τὰ Κύθηρα, πολὺ κοντὰ στὰ Ἀντικύθηρα καὶ τὴν Κρήτη, θὰ πρέπει νὰ ἐπλήγησαν,
ἂν ὄχι ἀπὸ τὸ τσουνάμι, πάντως ἀπὸ αὐτὸν τὸν ἴδιο σεισμό362. Τὰ στοιχεῖα ποὺ
διαθέτουμε δὲν μᾶς ἐπιτρέπουν νὰ ὑπολογίσουμε τὸ μέγεθος τῆς καταστροφῆς.
Ἡ ἐρημία ποὺ βρῆκε ἡ ἁγία Ἐλέσα ὅταν ἔφθασε στὸ νησί, ἴσως, μέχρις ἕνα βαθμό,
ἀπηχεῖ τὴν ἄσχημη κατάσταση ποὺ θὰ ἐπικρατοῦσε στὰ Κύθηρα μετὰ τὸν σεισμό.
Ἡ κατάσταση θὰ πρέπει νὰ ἀλλάζει πρὸς τὰ τέλη τοῦ 4ου καὶ τὶς ἀρχὲς τοῦ 5ου
αἰώνα γιατί, ὅπως μᾶς πληροφορεῖ ὁ βίος τῆς ἁγίας, ἀμέσως μετὰ τὸν θάνατό
της, στὸ νησὶ ἔφθαναν πολυάριθμοι πιστοὶ καὶ ἔτσι δημιουργήθηκε οἰκισμός. 

Τὰ νομίσματα τοῦ Κωνσταντίου Β΄ (348−361) ἀπὸ τὸ Καστρὶ363 καὶ τρία τοῦ
τέλους τοῦ 4ου αἰ. ἀπὸ τὸν Ἅγιο Γεώργιο364 ἀποτελοῦν ἐνδείξεις γιὰ τὴν ὕπαρξη
ἐγκατάστασης στὴν περιοχὴ κατὰ τὴ συγκεκριμένη περίοδο365 καὶ βεβαίως δὲν
συνηγοροῦν μὲ παντελὴ ἐρήμωση τοῦ νησιοῦ μὲ ἀφορμὴ τὸν σεισμὸ τοῦ 365,
ὅπως ἔχει ὑποστηριχθεῖ. Τὸ σημαντικὸ αὐτὸ γεγονὸς εἶχε ἴσως ὡς ἀποτέλεσμα
τὴ μείωση τοῦ πληθυσμοῦ τὰ ἀμέσως ἑπόμενα χρόνια, ὄχι ὅμως τὴν πλήρη ἐγκα−
τάλειψη τῆς νήσου. Τὰ ὀλιγάριθμα εὑρήματα τοῦ τέλους τοῦ 4ου αἰώνα μᾶς ὁδη−
γοῦν πρὸς αὐτὴν τὴν κατεύθυνση: τὴν ὕπαρξη δηλαδὴ μιᾶς μικρῆς κοινότητας μὲ
δραστηριότητα στὴν περιοχὴ τοῦ Καστριοῦ καὶ τοῦ Ἁγίου Γεωργίου στὸ Βουνό.
Τὸ γεγονός, ὅτι τὸ νησὶ ἀναφέρεται στὸν θαλάσσιο δρόμο, ποὺ ἀκολουθοῦν τὰ
πλοῖα στὸ ταξίδι τους ἀπὸ τὴ δυτικὴ πρὸς τὴν ἀνατολικὴ Μεσόγειο, ὅπως στὸν
Βίο τῆς Ἁγίας Παύλας, ὑποδηλώνει τὴ σημασία ποὺ εἶχαν τὰ Κύθηρα ὡς σταθμοῦ
τῶν πλοίων, ποὺ ταξίδευαν σὲ μεγάλες ἀποστάσεις κατὰ τὴ διάρκεια τοῦ 4ου
αἰώνα366. Τὰ πλοῖα θὰ πρέπει νὰ ἐλλιμενίζονταν στὸ λιμάνι τῆς Παλαιόπολης
(Σκάνδεια)367. Πάντως, θὰ πρέπει νὰ ὑπῆρχε καὶ ἕνα, ἔστω καὶ λιγότερο ἀσφαλές,
σημεῖο ἐλλιμενισμοῦ στὴ ΒΑ ἀκτὴ τοῦ νησιοῦ ἴσως στὴν περιοχὴ τῆς Ἁγίας Πελα−
γίας, ἤ, ὅπως ἔχει ὑποστηριχθεῖ γιὰ παλαιότερες περιόδους, στὴν Πλατιὰ Ἄμμο368.
Ὁ ἐντοπισμὸς τῶν λειψάνων τῆς ἀρχαίας ὁδοῦ, ποὺ ὁδηγοῦσε ἀπὸ τὴν Παλαι−

360. Di Vita 1995, 971−982. Στεῖρος, Μαρκου−
λάκη, Παπαγεωργίου 2004, 445−458.

361. Stiros 2001, 545−551. Stiros, Drakos 2006,
125−137.

362. Stiros 2010, 54−63.
363. Herrin 1972, 43.
364. Κοπὲς τοῦ τέλους τοῦ 4ου αἰ. βλ. Πέννα,

Κατάλογος νομισμάτων (στὸν παρόντα τόμο).

365. Βλ. σ. 34 στὸν παρόντα τόμο.
366. Epitaphium Sanctae Paulae, Sancti Hiero−

nymi Epistulae, ἐπιστολὴ 108, ἔκδ. J. Labourt, Saint
Jérôme Lettres, τόμ. 5 (Paris 1955) 165. Βλ. καὶ
Ἀβραμέα 2006, 166.

367. Βλ. σ. 163.
368. Πίκουλας 1999, 71−76.
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όπολη (Σκάνδεια), μέσα ἀπὸ τὸ ἐσωτερικὸ τοῦ νησιοῦ, σὲ λιμένα στὴ ΒΑ ἀκτὴ
τῶν Κυθήρων, πλησίον τῶν ἀκτῶν τῆς Πελοποννήσου, ἐνισχύει τὴν ὑπόθεση ὅτι
οἱ δύο αὐτὲς θέσεις τῆς ἀνατολικῆς ἀκτῆς ἦταν σὲ ἐπικοινωνία μέσω τοῦ βόρειου
ὁδικοῦ ἄξονα τοῦ νησιοῦ369, ὁ ὁποῖος δὲν θὰ πρέπει νὰ ἄλλαξε κατὰ τὴ διάρκεια
τῆς βυζαντινῆς περιόδου. Θεωροῦμε ὅτι σημεῖα ἐλλιμενισμοῦ στὴ ΒΑ ἀκτὴ τοῦ
νησιοῦ θὰ μποροῦσαν νὰ εἶναι, κατὰ τὴ βυζαντινὴ περίοδο, τὸ λιμάνι τῆς Ἁγίας
Πελαγίας καὶ ὁ ὅρμος τῆς Ἁγίας Πατρικίας370.

Τὰ ἀρχαιολογικὰ τεκμήρια ἀπὸ τὸν Ἅγιο Γεώργιο στὸ Βουνό, ἂν καὶ δὲν εἶναι
πολλά, σαφῶς πολλαπλασιάζονται μετὰ τὶς ἀρχὲς τοῦ 5ου αἰώνα: θραύσματα
ἀπὸ γυάλινες καντῆλες, λίγα ὄστρακα ἀμφορέων καὶ πινακίων ἐπιτραπέζιας κερα−
μικῆς terra sigillata ἀπὸ τὴν Τυνησία371 χρονολογοῦνται στὸν αἰώνα αὐτόν, τὰ
ὁποῖα, μαζὶ μὲ τέσσερις μικρὲς χάλκινες ὑποδιαιρέσεις τοῦ 5ου/6ου αἰώνα372, ὑπο−
δηλώνουν τὴν ὕπαρξη ἐγκατάστασης στὸν λόφο, ὁ χαρακτήρας τῆς ὁποίας δὲν
εἶναι δυνατόν, μὲ τὰ μέχρι στιγμῆς δεδομένα, νὰ προσδιοριστεῖ. Τὸ λιμάνι τῆς
Παλαιόπολης (ἀρχαία Σκάνδεια) (εἰκ. 12) θὰ πρέπει νὰ προσείλκυε τὰ πλοῖα στὸ
ὑπερπόντιο ταξίδι τους πρὸς τὸ Αἰγαῖο καὶ τὶς ἀκτὲς τῆς ἀνατολικῆς Μεσογείου.
Παράλληλα, οἱ ναυτικοὶ δρόμοι, ποὺ συνδέουν τὴ Δύση μὲ τὴν Ἀνατολὴ μέσω
Κυκλάδων, Ρόδου καὶ Κύπρου, συνεχίζουν νὰ διέρχονται τόσο ἀπὸ τὸ νότιο ἄκρο
τῶν Κυθήρων, ὅσο καὶ ἀπὸ τὸ πέρασμα τοῦ Μαλέα, στὸ βόρειο ἄκρο τοῦ νησιοῦ.
Ἡ ὕπαρξη στὸν Ἅγιο Γεώργιο μικροῦ ἀριθμοῦ κεραμικῆς τοῦ 5ου αἰώνα ἀπὸ τὴ
Βόρειο Ἀφρική, δὲν ὑποδηλώνει ἀπαραίτητα συχνὲς ἐμπορικὲς σχέσεις, μᾶς ἐπι−
τρέπει ὅμως νὰ ὑποστηρίξουμε πὼς τὸ λιμάνι τῆς Σκάνδειας (Παλαιόπολη) ἦταν
καίριος σταθμὸς τῶν πλοίων γιὰ τὸ ταξίδι ἀπὸ καὶ πρὸς τὴ Δύση, τὸ Αἰγαῖο καὶ
τὰ παράλια της ἀνατολικῆς Μεσογείου. Μένει νὰ διακριβωθεῖ ἐὰν στὴ ΒΑ ἀκτή
(Ἁγία Πελαγία, ὅρμος τῆς Ἁγίας Πατρικίας) ὑπάρχουν ἀρχαιολογικὰ τεκμήρια αὐτῆς
τῆς περιόδου.

Ὁ 6ος αἰώνας πρέπει νὰ βρίσκει τὶς κοινότητες τοῦ νησιοῦ σὲ ἀνάπτυξη, κατά−
σταση ἡ ὁποία συνεχίζεται τουλάχιστον ἕως τὶς ἀρχὲς τοῦ 7ου αἰώνα. Οἱ πλη−
ροφορίες μας προέρχονται ἀποκλειστικὰ ἀπὸ τὰ ἀποτελέσματα τῆς ἀρχαιολογικῆς
ἔρευνας καθὼς οἱ πηγὲς τῆς περιόδου δὲν ἀναφέρουν τὸ νησί. Τὸ Καστρὶ τειχί−
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369. Αὐτόθι 75.
370. Γιὰ τὸν ὅρμο τῆς Ἁγίας Πατρικίας, εὑρι−

σκόμενο σὲ ἔμμεση σχέση μὲ τὸ ὀχυρὸ τῆς Κολο−
κυθιᾶς, βλ. Κουκούλης 2003, 155−161. Σύμφωνα μὲ
τὸν Πίκουλα «...ἡ διάνοιξη τῆς ἀρχαίας ὁδοῦ ἀπέ−
βλεπε σὲ διττὸ σκοπό: κατ’ ἀρχὰς νὰ ἑνώσει τὸ
εὔφορο παραγωγικὸ βόρειο μέρος τοῦ νησιοῦ –
περιοχὴ Ποταμοῦ−Καραβᾶ – μὲ τὸ οἰκιστικὸ κέν −
τρο στὸ νότο· ἐπιπλέον νὰ ἑνώσει τὸ νότιο ἐπί−

νειο Σκάνδεια μὲ ἕνα ἀντίστοιχο στὸ Βορρά,
αὐτὸ ποὺ θὰ ἀποτελοῦσε τή «σκάλα» μὲ τὴν
κατέναντι Λακωνία», βλ. Πίκουλας 1999, ἔ.ἀ. 75.

371. Μπροκαλάκης, Τὰ γυάλινα τέχνεργα,
(στὸν παρόντα τόμο) 00. Βλ. καὶ σ. 64−159 στὸν
παρόντα τόμο.

372. Πέννα, Κατάλογος νομισμάτων (στὸν
παρόντα τόμο).



ζεται – τὸ τεῖχος ὑπάρχει στὰ χρόνια τοῦ Ἰουστινιανοῦ – καὶ σημαντικὸς οἰκισμὸς
ἀναπτύσσεται μέσα καὶ γύρω ἀπὸ τὸ ἰσχυρὸ τεῖχος373. Τοὺς πύργους του, ὄρ −
θιους ἀκόμη τὸν 15ο αἰώνα, θὰ δεῖ, θὰ περιγράψει καὶ θὰ σχεδιάσει ὁ Ciriaco de
Pizzicolli, γνωστὸς ὡς Κυριακὸς ὁ Ἀγκωνίτης, ὁ ὁποῖος ἐπισκέφθηκε τὰ Κύθηρα
τὸ 1437374. Νομίσματα τοῦ Ἰουστίνου Β’ (565−578) καὶ τοῦ Μαυρικίου (582−602) καὶ
εἰσηγμένη κεραμικὴ ἀπὸ ἐργαστήρια τῆς Β. Ἀφρικῆς καὶ τῆς Φώκαιας στὴ Μ.
Ἀσία375, ποὺ ἐντοπίστηκαν στὸ Καστρί, ἀποτελοῦν ἐνδείξεις γιὰ τὴν ὕπαρξη μιᾶς
ἐγκατάστασης, ἡ ὁποία, εὑρισκόμενη σὲ αὐτὸ τὸ λιμάνι τῆς ἀνατολικῆς ἀκτῆς τῶν
Κυθήρων, στὸν θαλάσσιο δρόμο ἀπὸ τὴ Δύση πρὸς τὴν Ἀνατολή, εἶχε ἐπαφὲς μὲ
τὰ μεγάλα ἐμπορικὰ κέντρα τῆς ἐποχῆς. Στὸν 6ο αἰώνα χρονολογεῖται ἡ πρώτη
φάση τοῦ Ἁγίου Παντελεήμονα στὴν Παλαιόπολη ὅπως ἔδειξε ἡ μελέτη τῆς ἀρχι−
τεκτονικῆς του376. Τὴν ἴδια περίοδο χρονολογοῦνται καὶ τὰ σπαράγματα ψηφιδω−
τοῦ δαπέδου ἀπὸ τὸν Ἅγιο Ἰωάννη στὸν Ποταμό377, ἐνῶ μεγάλος ἀριθμὸς νομι−
σμάτων τοῦ 6ου αἰώνα ἔχει βρεθεῖ σὲ διαφορετικὲς θέσεις τοῦ νησιοῦ378. 

Τὴν ἴδια ἐποχή, τὸν 6ο δηλαδὴ αἰώνα, συνεχίζεται, καὶ ἴσως ἐνισχύεται, ἡ κατοί−
κηση στὸν λόφο τοῦ Ἁγίου Γεωργίου στὸ Βουνό. Ὁ κατεστραμμένος ναός, στὸν
ὁποῖο ἀνῆκε τὸ ψηφιδωτὸ τοῦ 7ου αἰώνα, ἴσως εἶχε ἀνεγερθεῖ στὴ θέση ἄλλου
πρωιμότερου. Ὁρισμένα ἀπὸ τὰ ἐλάχιστα ἀρχιτεκτονικὰ κατάλοιπα, ποὺ ἦλθαν
στὸ φῶς κατὰ τὴ διάρκεια τῆς ἀνασκαφικῆς ἔρευνας τοῦ Ἀνδήρου 2, εἶναι πιθανὸ
νὰ χρονολογοῦνται σὲ αὐτὴ τὴν περίοδο ἢ στὴν ἀμέσως ἑπόμενη, δηλαδὴ στὸν
7ο αἰώνα379. Ἡ ἀνασκαφὴ ἔφερε στὸ φῶς τέσσερις μικρὲς χάλκινες ὑποδιαιρέσεις
τοῦ τέλους τοῦ 5ου/6ου αἰώνα, ἕνα νόμισμα Ἰουστίνου Α’ (518−527) καὶ ἕνα Μαυ−
ρικίου (582−602) καθὼς καὶ μεγάλο ἀριθμὸ ὀστράκων ποὺ χρονολογοῦνται ἀπὸ
τὸ δεύτερο τέταρτο τοῦ 6ου αἰώνα καὶ μετά. Οἱ ἐπαφὲς μὲ τὸν αἰγαιακὸ χῶρο,
τὰ παράλια της Μικρᾶς Ἀσίας, τὴν Κύπρο ἢ/καὶ τὴν Κιλικία ἀποκαλύπτονται μὲ
τὴ μελέτη τῆς κεραμικῆς. Ὁ μεγάλος ἀριθμός, ὅμως, λεπτῆς ἐπιτραπέζιας κεραμικῆς
καὶ λύχνων ἀπὸ τὰ ἐργαστήρια τῆς Τυνησίας ποὺ βρέθηκε στὴν ἀνασκαφή, ἐπι−
τρέπει νὰ θεωρήσουμε ὅτι ἡ κοινότητα τοῦ Ἁγίου Γεωργίου θὰ εἶχε συχνὲς ἢ καὶ
προνομιακὲς σχέσεις μὲ τὴν περιοχὴ αὐτή. Τὰ πλοῖα, φορτωμένα μὲ προϊόντα
ἀπὸ τὴ δυτικὴ Μεσόγειο καὶ συγκεκριμένα τὶς ἀκτὲς τῆς Τυνησίας, θὰ ἀκολου−
θοῦσαν τὸν γνωστὸ ἤδη στὸν 4ο αἰώνα δρόμο μέσω τῶν Κυθήρων γιὰ τὸ Αἰγαῖο
καὶ τὴν ἀνατολικὴ Μεσόγειο, προσεγγίζοντας καὶ αὐτὸ τὸ λιμάνι τῆς ἀνατολικῆς

373. Herrin 1972, 43.
374. E. W. Bodnar, Cyriacus of Ancona and

Athens, Latomus, Revue d’études latines XLIII (Brux−
elles−Berchem 1960) 47 (8 Ἰουλίου 1437).

375. Coldstream 1972α, 166−175.
376. Megaw 1972, 315−316, pl. 5, c, d.
377. Γκίνη – Τσοφοπούλου 2003, 127, εἰκ. 9−10.

378. Πέννα, Ἡ μαρτυρία τῶν νομισμάτων καὶ
τῶν σφραγίδων (στὸν παρόντα τόμο). Ὁ ἀρχαι−
ολόγος κ. Ἄρης Τσαραβόπουλος ἑτοιμάζει τὸν
συστηματικὸ κατάλογο τῶν νομισμάτων
αὐτῶν.

379. Λείψανα τοίχων στὸν Κάνναβο 9, βλ. σ.
48−51 στὸν παρόντα τόμο.
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ἀκτῆς τῶν Κυθήρων, ἐνῶ ἄλλα θὰ ἀκολουθοῦσαν τὸν ἴδιο δρόμο μὲ ἀντίθετη
κατεύθυνση, δηλαδὴ πρὸς τὶς ἀκτὲς τῆς Βόρειας Ἀφρικῆς καὶ τὴ δυτικὴ Μεσόγειο.
Παράλληλα, τὴν ἴδια περίοδο τὸ στενὸ μεταξὺ Κυθήρων καὶ Μαλέα συνεχίζει νὰ
χρησιμοποιεῖται ὡς πέρασμα τῶν πλοίων στὰ ταξίδια ἀπὸ καὶ πρὸς τὴ δυτικὴ
Μεσόγειο: τὸ 533, κατὰ τὴ μεγάλη ναυτικὴ ἐκστρατεία τοῦ Βελισαρίου κατὰ τῶν
Βανδάλων, ὁ βυζαντινὸς στόλος διαπερνώντας τὸ στενὸ συνάντησε ἄπνοια, ὅπως
μᾶς πληροφορεῖ ὁ Προκόπιος380.

Ὁ πολὺ μικρὸς ἀριθμὸς βορειοαφρικανικῶν ἀμφορέων ποὺ ἔχει ἐντοπιστεῖ 
– ἀγγείων πού, ἂν καὶ σὲ ἕνα μεγάλο ποσοστὸ μετέφεραν ἐλαιόλαδο ἀπὸ
περιοχὲς τῆς Τυνησίας, ἡ ἔρευνα ἔχει δείξει ὅτι περιεῖχαν καὶ ἄλλα προϊόντα, ὅπως
κρασὶ ἢ ἁλίπαστα (salsamenta)381 – μᾶς ἐπιτρέπει νὰ ὑποθέσουμε ὅτι τὰ πλοῖα,
ποὺ ἔφθαναν στὰ Κύθηρα, ἢ τουλάχιστον στὸ λιμάνι τῆς Παλαιόπολης, μετέφε−
ραν πινάκια καὶ λύχνους ἀπὸ τὰ ἐργαστήρια τῆς Β. Ἀφρικῆς ἴσως μαζὶ μὲ προϊ−
όντα φθαρτά (ὑφάσματα;), ποὺ δὲν συσκευάζονταν σὲ πήλινα ἀγγεῖα382· εἶναι
δηλαδὴ πιθανό, στὸ ταξίδι τῆς ἐπιστροφῆς τους ἀπὸ τὶς ἀκτὲς τῆς Βόρειας
Ἀφρικῆς, ὅπου θὰ εἶχαν ξεφορτώσει τὰ πρὸς πώληση προϊόντα, νὰ ἄφηναν
κάποια κεραμικά, τῶν ὁποίων τὰ θραύσματα ἔφερε στὸ φῶς ἡ ἀνασκαφή. Πολύ−
τιμη γιὰ τὸ ἐμπόριο ὑφασμάτων, κατὰ τὸ πρῶτο μισὸ τοῦ 7ου αἰώνα, εἶναι ἡ
μαρτυρία τῆς Διδασκαλίας τοῦ Ἰακώβου σύμφωνα μὲ τὴν ὁποία, ὁ βαπτισμένος
Ἑβραῖος Ἰακὼβ μεταφέρει γιὰ λογαριασμὸ ἑνὸς Ἕλληνα ἐμπόρου, ἀπὸ τὴν Κων−
σταντινούπολη στὴ Βόρεια Ἀφρική, μεγάλο ἀριθμὸ (μεταξωτῶν;) ἐνδυμάτων, ἀξίας
144 νομισμάτων383. Τὰ εὑρήματα τῆς ἀρχαιολογικῆς ἔρευνας (χερσαίας καὶ ἐνάλιας)
σὲ θέσεις τῆς Μεσογείου, ἀποδεικνύουν τὴν ἔντονη ἐμπορικὴ δραστηριότητα, ποὺ
ὑπῆρχε μεταξὺ περιοχῶν τῆς Βόρειας Ἀφρικῆς (σημ. Τυνησία καὶ Λιβύη) καὶ τῆς
Κωνσταντινούπολης, ὅπως ἐξάλλου καὶ μὲ ἄλλες περιοχὲς τῆς ἀνατολικῆς καὶ
δυτικῆς Μεσογείου384. 
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380. Προκόπιος, Ὑπὲρ τῶν πολέμων λόγοι,
ἔκδ. J. Haury − G. Wirth (Leipzig 1962), Ι, 3, 13, 369.
Γιὰ διαδρομὲς τῶν στόλων μέσῳ Μαλέα, βλ.
Ἀναγνωστάκης 2002, 137−139 καὶ Λουγγῆς 2008,
48−49.

381. Bonifay 2004, 463−473. Poulou−Papadi −
mitriou (ὑπὸ δημοσίευση).

382. Bonifay 2004, 463, μὲ παλαιότερη βι−
βλιογραφία.

383. Ἡ Διδασκαλία τοῦ Ἰακώβου χρονολο−
γεῖται περίπου τὸ 640· σύμφωνα μὲ τὸν Dagron
τὸ ἔτος 646/647 θὰ μποροῦσε νὰ θεωρηθεῖ ὡς

terminus ante quem. Γιὰ τὴν πηγὴ βλ. Doctrina Jaco−
bi nuper baptizati, ἔκδ. καὶ μτφρ. V. Déroche, στὸ G.
Dagron, V. Déroche, Juifs et chrétiens dans l’Orient
du VIIe siècle, Travaux et Memoires 11, 1991, 47−229
καὶ εἰδ. 213−219. G. Dagron, Commentaire, ὅ.π. 230−
247. Οἱ μελέτες ἀνατυπώνονται στὸ G. Dagron, V.
Déroche, Juifs et chretiens en Orient Byzantin, Bilans
de recherche 5, ACHCByz (Paris 2010) 47−273. Γιὰ τὸ
ἐμπόριο ὑφασμάτων βλ. Jacoby 2008, 18−19. Γιὰ
τὸ ἐμπόριο ἀπὸ τὸν 7ο ἕως τὸν πρώιμο 9ο αἰώ−
να βλ. Λαΐου 2006, 471−494, εἰδ. 479.

384. Ἔνδειξη τῆς ἐμπορίας μαρμάρινων



Ἀπὸ τὶς ἀρχὲς τοῦ 7ου ἕως τὸν 10ο αἰώνα: 
Ἡ προσφορὰ τοῦ ἀρχαιολογικοῦ ὑλικοῦ

Γιὰ τὴν περίοδο ἀπὸ τὶς ἀρχὲς τοῦ 7ου ἕως τὸν 10ο αἰώνα οἱ πηγὲς δὲν μᾶς
δίνουν πληροφορίες γιὰ τὸ νησί, ἐκτὸς ἀπὸ τὶς ἀναφορὲς γιὰ τὴν ἐπισκοπὴ Κυθή−
ρων ὑπὸ τὸν Κορίνθου σὲ ἐκκλησιαστικὸ κατάλογο τοῦ 8ου καὶ ἀργότερα τοῦ
10ου αἰώνα385. Ἑπομένως τὰ ὅποια στοιχεῖα διαθέτουμε μέχρι στιγμῆς προέρ −
χονται ἀπὸ τὶς ἀρχαιολογικὲς ἔρευνες. 

Ἡ κατάσταση ποὺ ἐπικρατοῦσε στὰ τέλη τοῦ 6ου αἰώνα δὲν φαίνεται νὰ δια−
φοροποιεῖται στὶς ἀρχὲς τοῦ 7ου· τόσο ὁ οἰκισμὸς στὸ Καστρὶ ὅσο καὶ ἡ ἐγκα−
τάσταση στὸν λόφο τοῦ Ἁγίου Γεωργίου κατοικοῦνται καὶ ἔχουν σχέσεις μὲ
περιοχὲς τῆς ἀνατολικῆς καὶ δυτικῆς Μεσογείου. Ἡ ἀνασκαφικὴ ἔρευνα ἔφερε στὸ
φῶς νομίσματα τοῦ Ἡρακλείου καὶ στὶς δύο θέσεις386. Στὸν Ἅγιο Γεώργιο ἀπὸ
τὶς δέκα (10) κοπὲς τοῦ Ἡρακλείου, ἕξι (6) χρονολογοῦνται τὴν περίοδο 612/13−
617/18, μία (1) τὸ 631/32 καὶ τρεῖς (3) τὴν περίοδο 639/40. Οἱ ἀνασκαφεῖς τοῦ
Καστριοῦ στηριγμένοι στὴν ἀπουσία νομισμάτων τοῦ Κώνσταντος Β΄ ὑποστήρι−
ξαν τὴν ἐγκατάλειψη τῆς θέσης πρὶν ἀπὸ τὰ μέσα τοῦ 7ου αἰώνα, ἐνῶ στὰ ἴδια
συμπεράσματα τοὺς ὁδήγησε καὶ ἡ μελέτη τῆς κεραμικῆς387. Τὰ σαράντα χρόνια
ὅμως ποὺ πέρασαν ἀπὸ τὴν ἀξιόλογη δημοσίευση τῶν Βρετανῶν ἐρευνητῶν ἔδω−
σαν νέα στοιχεῖα στὴν ἔρευνα καὶ ἐπέτρεψαν τὴν ἀναχρονολόγηση ὁρισμένων
ἀπὸ τὰ εὑρήματα. Ὁρισμένα πρῶτα συμπεράσματα σχετικὰ μὲ τὴ νέα «ἀνά−
γνωση» τῶν εὑρημάτων τοῦ 7ου αἰώνα ἀπὸ τὸ Καστρὶ διατυπώνονται σὲ ἄλλη
ἑνότητα388· εἶναι πάντως χρήσιμο νὰ σημειώσουμε ὅτι, ἡ ἀναχρονολόγηση ὁρισμέ−
νων εὑρημάτων θέτει σὲ νέα βάση τὴ χρονολόγηση τῆς πρωτοβυζαντινῆς ἐγκα−
τάστασης καὶ τὴν περίοδο ἐγκατάλειψής της. Θεωροῦμε ὅτι τὰ εὑρήματα δικαιο−
λογοῦν τὴ συνέχιση τῆς ἀνθρώπινης δραστηριότητας στὸ Καστρὶ ἀπὸ τὸν 6ο αἰ.
τουλάχιστον μέχρι τὸ δεύτερο μισὸ τοῦ 7ου αἰ., ἐνῶ ἡ περιοχὴ μεταξὺ τῶν
θέσεων Καστρὶ καὶ Καστράκι χρονολογεῖται ἀποκλειστικὰ μέσα στὸν 7ο αἰώνα. 

ἀρχιτεκτονικῶν μελῶν ἀπὸ τὴν Κωνσταντινού−
πολη πρὸς τὴ Βόρεια Ἀφρικὴ ἀποτελοῦν τὰ
εὑρήματα τοῦ ναυαγίου στὸ Marzamemi (Σικε−
λία), βλ. Sodini 1989, 167−168 καὶ Sodini 2006, 223−
235 καὶ εἰδ. 233. Γιὰ ἀναφορὰ στὶς πηγὲς σχετικὰ
μὲ μετακινήσεις ἐμπόρων μεταξὺ αὐτῶν τῶν
περιοχῶν, βλ. M. McCormick 2001, 854−855. Γιὰ
τὶς ἀρχαιολογικὲς ἐνδείξεις βλ. Kingsley, Decker
2001, 1−27. 

385. J. Darrouzès, Notitiae episcopatuum Eccle−
siae Constantinopolitanae. Texte critique, introduc−

tion et notes (Paris 1981) Notitia 3, 750, σ. 244 (8oς
αἰ.), Notitia 9, 379, σ. 302 (10ος αἰ.). Γιὰ τὴν Εἰκονο−
κλαστικὴ Notitia 3, βλ. Κουντούρα−Γαλάκη 1996,
45−73.

386. Γιὰ τὰ νομίσματα τοῦ Ἡρακλείου στὸ
Καστρί, βλ. Huxley, Coldstream 1972, 70. Huxley
1972β, 219. Herrin 1972, 43.

387. Herrin 1972, 43, 45. Coldstream 1972δ,
309−310. Coldstream 1972β, 307−308.

388. Βλ. σ. 41−46 στὸν παρόντα τόμο.
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Ἡ προσφορὰ τῶν ἀρχαιολογικῶν εὑρημάτων ἀπὸ τὴν ἀνασκαφὴ τοῦ Ἁγίου
Γεωργίου στὸ Βουνὸ γιὰ τὴν περίοδο ἀπὸ τὰ μέσα τοῦ 7ου μέχρι καὶ τὸν 9ο
αἰώνα – περίοδο γιὰ τὴν ὁποία δὲν ἔχουμε καμία πληροφορία ἀπὸ τὶς γραπτὲς
πηγές, καὶ τὰ μέχρι σήμερα ἀρχαιολογικὰ δεδομένα ἦταν ἰδιαίτερα ἀνεπαρκή –,
εἶναι, ὅπως θὰ δοῦμε στὴ συνέχεια, σημαντικότατη.

Ἐκτὸς ἀπὸ τοὺς δέκα (10) φόλλεις Ἡρακλείου, στοὺς ὁποίους ἔχουμε ἤδη ἀνα−
φερθεῖ, ἡ εὕρεση δέκα (10) νομισμάτων τοῦ Κώνσταντος Β΄ στὸν Ἅγιο Γεώργιο
(ἕνα (1) τῆς περιόδου 643/44, ὀκτώ (8) τῆς περιόδου 651/52−656/57 καὶ ἕνα (1) τοῦ
668)389 πολλὰ ἀπὸ τὰ ὁποῖα εἶναι ψαλιδισμένα390, ὑποδηλώνουν ἔντονη παρουσία
σὲ ὅλη τὴ διάρκεια τοῦ 7ου αἰώνα. 

Τὴν ἴδια εἰκόνα ἔχουμε καὶ ἀπὸ τὴ μελέτη τῆς κεραμικῆς καὶ τῶν μεταλλικῶν
ἀντικειμένων: οἱ ἐπαφὲς μὲ τὴν περιοχὴ τῆς Τυνησίας, ἔντονες στὸ πρῶτο μισὸ
τοῦ 7ου αἰώνα, δὲν σταματοῦν, ἂν καὶ πολὺ ἀραιότερες, μέχρι τὰ τέλη τοῦ αἰώνα.
Στὴ μελέτη τῆς κεραμικῆς διαπιστώσαμε ὅτι στὰ Κύθηρα φθάνουν κεραμικὰ ἀπὸ
τὴν Τυνησία, ποὺ σπάνια συναντῶνται σὲ ἄλλες θέσεις τοῦ αἰγαιακοῦ χώρου, ἂν
ἐξαιρέσουμε τὴν Κωνσταντινούπολη391. Συχνότερες εἶναι οἱ σχέσεις μὲ τὰ παράλια
τῆς Μικρᾶς Ἀσίας – τὴν Φώκαια καὶ ἴσως ἄλλες περιοχὲς –, σχέσεις ποὺ συνε−
χίζονται τουλάχιστον μέχρι τὸ τέλος τοῦ 7ου αἰώνα, ἐνῶ ἡ εὕρεση συγκεκριμένου
τύπου μαγειρικοῦ σκεύους, ἐντοπισμένου στὸ Saraçhane τῆς Κωνσταντινούπολης,
καὶ μεταξὺ ἄλλων θέσεων τὴν Ἴτανο καὶ τὴν Ἁγία Γαλήνη στὴν Κρήτη, χρονολο−
γούμενου ἀπὸ τὰ μέσα τοῦ 7ου αἰώνα καὶ μετά, ἴσως ἀφήνει νὰ διαφανοῦν σχέ−
σεις μὲ τὴν πρωτεύουσα. Σχέσεις ὅμως μὲ τὴν Κωνσταντινούπολη ὑποδηλώνουν
τὰ ἐλάχιστα, σπάνια ὄστρακα ἐφυαλωμένων ἀγγείων ἀπὸ λευκὸ πηλὸ ποὺ χρο−
νολογοῦνται στὸν 8ο, 9ο καὶ 10ο αἰώνα, ἀποτελοῦν δὲ παραγωγὴ τῶν ἐργαστη−
ρίων τῆς βυζαντινῆς πρωτεύουσας392. 

Ἀποκαλυπτικὴ εἶναι ἡ μελέτη τῶν ἀμφορέων τῆς περιόδου: κατὰ τὴ διάρκεια
τῆς μελέτης ἐντοπίσαμε ὄστρακα ἀμφορέων ποὺ ἔχουν χαρακτηριστεῖ ὡς ἐπι−
βιώσεις τοῦ ὑστερορωμαϊκοῦ 2 (LRA2), κυρίως ἐξαιτίας τῆς τυπολογικῆς συγγέ−
νειάς τους μὲ αὐτόν. Πρόκειται γιὰ τὸν αἰγαιακὸ ἢ βυζαντινὸ σφαιρικὸ ἀμφορέα,
τὸ βασικὸ δοχεῖο μεταφορᾶς προϊόντων πού, ἀπὸ τὸ β’ μισὸ τοῦ 7ου μέχρι καὶ
τὸν 9ο αἰώνα, ἐντοπίζεται σὲ ὅλες τὶς περιοχὲς τῆς αὐτοκρατορίας ἢ σὲ περιοχὲς
μὲ τὶς ὁποῖες τὸ Βυζάντιο διατηροῦσε ἐπαφές393. Εἶναι σημαντικὸ νὰ τονιστεῖ ὅτι
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389. Πέννα, Κατάλογος νομισμάτων (στὸν
παρόντα τόμο).

390. Κάποια ἀπὸ αὐτὰ τὰ νομίσματα (Κών−
σταντος Β’) ἴσως ἦταν σὲ χρήση καὶ κατὰ τὸν 8ο
αἰώνα. 

391. Βλ. σ. 64−77 στὸν παρόντα τόμο.

392. Βλ. σ. 87−91 στὸν παρόντα τόμο. Hayes
1992, GWW I καὶ II, 12−22. Γιὰ τὸ ἐμπόριο καὶ τὶς
ἀνταλλαγὲς στὴν ἀνατολικὴ Μεσόγειο, βλ. Wick−
ham 2005, 780−794.

393. Πούλου−Παπαδημητρίου 2001, 245−248,
εἰκ. 23−28.



οὐσιαστικὰ πρόκειται γιὰ μιά «οἰκογένεια ἀμφορέων»· τὰ ἀγγεῖα αὐτὰ πρέπει νὰ
κατασκευάζονταν αὐτὴ τὴν περίοδο καὶ στὰ Κύθηρα, ὅπως προκύπτει ἀπὸ τὴ
μελέτη τοῦ πηλοῦ ὁρισμένων παραδειγμάτων, ποὺ μακροσκοπικὰ μοιάζει μὲ
αὐτὸν τῆς τοπικῆς παραγωγῆς, προϊόντα τῆς ὁποίας ἀναγνωρίζουμε μεταξὺ τοῦ
ὑλικοῦ τῆς ἀνασκαφῆς. Μεταξὺ τοῦ κεραμικοῦ αὐτοῦ ὑλικοῦ ὑπάρχουν εἰσαγωγὲς
καὶ ἀπὸ περιοχὲς τοῦ αἰγαιακοῦ χώρου394.

Παράλληλα, ἡ παρουσία στὸν Ἅγιο Γεώργιο τμημάτων ἀπὸ πόρπες δερμάτινης
ζώνης ἢ μικρότερων δερμάτινων λωρίδων ποὺ χρονολογοῦνται μετὰ τὰ μέσα τοῦ
7ου αἰ. – ἕνα μάλιστα ἀπὸ πόρπη ποὺ θὰ φοροῦσαν κατώτεροι ἀξιωματοῦχοι
τοῦ κράτους395 – καθὼς καὶ τὸ σημαντικὸ γιὰ τὴν ἱστορία τῶν βυζαντινῶν Κυθή−
ρων μολυβδόβουλλο τοῦ Βαάνη Πόμπη ἀπὸ Ἐπάρχων τοῦ α’ μισοῦ τοῦ 8ου
αἰώνα, φανερώνουν ὅτι οἱ ἄνθρωποι ποὺ διέμεναν στὴν κορυφὴ καὶ στὴ νότια
κλιτὺ τοῦ λόφου, σὲ ὅλη τὴ διάρκεια τοῦ 7ου καὶ τοῦ 8ου αἰώνα, διατηροῦσαν
σχέσεις καὶ ἀλληλογραφία μὲ τὴ βυζαντινὴ Αὐλή. Ἡ ἀνασκαφὴ ἔφερε στὸ φῶς
ἀκόμη ἕνα μολυβδόβουλλο τοῦ 8ου αἰώνα. Τὸ τελευταῖο νόμισμα τῆς περιόδου
αὐτῆς εἶναι ἕνας φόλλις τοῦ Λέοντος Ε΄ (813−820), χρονολογεῖται δηλαδὴ στὸ α΄
τέταρτο τοῦ 9ου αἰώνα396. 

Τὰ εὑρήματα αὐτὰ ἐντοπίστηκαν κατὰ τὴν ἀνασκαφικὴ ἔρευνα τόσο στὸ πλά−
τωμα τῆς κορυφῆς ( Ἄνδηρο 1 καὶ 2), ὅσο καὶ στὰ Ἄνδηρα 3−8 στὴ νότια κλιτὺ
τοῦ λόφου τοῦ Ἁγίου Γεωργίου. Τὰ στοιχεῖα αὐτὰ σὲ συνδυασμὸ μὲ τὰ λείψανα
χώρων ποὺ ὑπάρχουν κυρίως στὸ Ἄνδηρο 2 ὅσο καὶ τὰ ἀρχαιολογικὰ δεδομένα
στὰ νότια Ἀνδηρα397, μᾶς ἐπιτρέπουν νὰ ὑποστηρίξουμε ὅτι τὸ πλάτωμα τῆς
κορυφῆς κατοικεῖται κατὰ τοὺς 6ο, 7ο, 8ο καί, τουλάχιστον, τὸν 9ο αἰώνα, ἐνῶ
τὴν ἴδια περίοδο ὑπάρχουν ἴχνη δραστηριότητας καὶ στὴ νότια κλιτύ· οἱ ὁμοιο−
γενεῖς ὁμάδες βυζαντινῆς κεραμικῆς, οἱ ὁποῖες βρέθηκαν σὲ στρώματα μαζὶ μὲ
νομίσματα τοῦ 7ου καὶ τοῦ 9ου αἰώνα μᾶς ἐπιτρέπουν αὐτὴ τὴ χρονολόγηση.
Ἀξίζει νὰ σημειώσουμε ὅτι ὅπως τὰ ἀνασκαφικὰ δεδομένα μᾶς ἐπέτρεψαν νὰ
ὑποστηρίξουμε, κατ’ αὐτὴ τὴν περίοδο (7ος−9ος αἰώνας) πρέπει νὰ ὑπῆρχε ἰσχυρὸς
ὀχυρωματικὸς περίβολος/ἀναλημματικὸς τοῖχος, ὁ ὁποῖος προστάτευε τὰ κτί−
σματα τῆς κορυφῆς, στὰ ὁποῖα μεταξὺ τῶν ἄλλων ὑπῆρχε καὶ ὑπόγεια ὑδατο−
δεξαμενή.

Ἡ χρονολόγηση τῶν εὑρημάτων αὐτῶν στὴν περίοδο ἀπὸ τὰ μέσα τοῦ 7ου
μέχρι καὶ τὸν 9ο αἰώνα, περίοδο κατὰ τὴν ὁποία ἡ εἰκόνα, ποὺ οἱ πηγὲς μᾶς
δίνουν γιὰ τὰ Κύθηρα, εἶναι ἐκείνη ἑνὸς νησιοῦ χωρὶς μόνιμο πληθυσμό, περιστα−
σιακὸ καταφύγιο πειρατῶν, εἰκόνα τὴν ὁποία ἡ μέχρι σήμερα ἀρχαιολογικὴ ἔρευνα

394. Γιὰ τὶς ἐμπορικὲς σχέσεις κατ’ αὐτὴ τὴν
περίοδο βλ. Kingsley, Decker 2001, 1−27. 

395. Βλ. σ. 194 στὸν παρόντα τόμο.

396. Πέννα, Κατάλογος νομισμάτων (στὸν
παρόντα τόμο).

397. Βλ. σ. 46−57 στὸν παρόντα τόμο.
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δὲν εἶχε στοιχεῖα ἐπαρκὴ γιὰ νὰ ἀνατρέψει, ἐπιβάλλει νὰ ἀνατρέξουμε στὰ ἱστο−
ρικὰ γεγονότα τῆς ἐποχῆς αὐτῆς. 

Ὁ 7ος βυζαντινὸς αἰώνας εἶναι ἡ περίοδος τοῦ ἀγώνα γιὰ τὴν ἐπιβίωση τῆς
αὐτοκρατορίας, ἡ περίοδος ἀλλαγῶν καὶ ἀναδιοργάνωσης τῶν θεσμῶν μὲ σκοπὸ
τὴν προστασία τῆς ἐδαφικῆς ἀκεραιότητας καὶ τὴ διασφάλιση τῶν θαλασσίων
δρόμων. Εἶναι ἡ περίοδος κατὰ τὴν ὁποία οἱ παλαιὲς ἐπαρχίες ὀργανώνονται πλέον
σὲ θέματα ἐνῶ οἱ στρατηγοὶ διορίζονται ἀπὸ τὸν ἴδιο τὸν αὐτοκράτορα398. 

Ἐνῶ ἡ βασιλεία τοῦ Ἡρακλείου ἀρχίζει μὲ ἀγώνα ἐναντίον τῶν Ἀβαροσλάβων
καὶ τῶν Περσῶν, νέος μεγαλύτερος κίνδυνος ἐμφανίζεται στὰ τελευταῖα χρόνια
τῆς διακυβέρνησής του. Οἱ Ἄραβες, ποὺ μέσα σὲ λίγα χρόνια καταλαμβάνουν τὶς
ἀνατολικὲς βυζαντινὲς ἐπαρχίες, εἶναι ὁ νέος ἐχθρός, πού, ἔχοντας ὡς ὁρμητήριο
τὰ συροπαλαιστινιακὰ παράλια, διεκδικεῖ ἀκόμη καὶ αὐτὸν τὸν ζωτικὸ χῶρο τοῦ
Αἰγαίου πελάγους. Εἶναι γενικῶς ἀποδεκτὸ ὅτι ὁ διάδοχος τοῦ Ἡρακλείου, Κών−
στας Β΄, συνέχισε τὶς προσπάθειες τοῦ προκατόχου του γιὰ τὴν καλύτερη ὀργά−
νωση τῆς ἄμυνας ἐνῶ πρέπει νὰ φρόντισε καὶ γιὰ τὴν προστασία τῶν θαλασσίων
ἐπικοινωνιῶν. Ἡ διαδρομὴ ποὺ ἀκολούθησε στὸ ταξίδι του ἀπὸ τὴν Κωνσταντι−
νούπολη πρὸς τὴ Δύση, τὸ 662, μὲ σταθμοὺς στὴ Θεσσαλονίκη καὶ πολύμηνη
παραμονὴ στὴν Ἀθήνα, ἀπ΄ ὅπου, ἐπιβιβαζόμενος, μαζὶ μὲ πολυπληθὴ στρατιω−
τικὴ ἀκολουθία, σὲ πλοῖα, κατευθύνθηκε στὸν Τάραντα, εἶναι ἐνδεικτικὴ τῆς ἐπι−
θυμίας ἀλλὰ καὶ τῆς δυνατότητας ἐλέγχου ἀπὸ τὴν κρατικὴ ἐξουσία τοῦ ἑλλαδικοῦ
χώρου399. Θεωροῦμε ὅτι ὁ ἔλεγχος ὅλων τῶν παραλίων στὸν δρόμο πρὸς τὸν
Τάραντα θὰ ἀποτελοῦσε προϋπόθεση γιὰ τὴν ἀσφαλὴ διέλευση καὶ τὸν ἀνεφο−
διασμὸ τῶν πλοίων. Οἱ πηγὲς δὲν μᾶς δίνουν στοιχεῖα γι’ αὐτοῦ τοῦ εἴδους τὶς
προσπάθειες τοῦ αὐτοκράτορα, ἡ ἀρχαιολογικὴ ἔρευνα ὅμως, ὅπως θὰ δοῦμε στὴ
συνέχεια, μᾶς παρέχει σημαντικὲς ἐνδείξεις γιὰ τὶς προσπάθειες τοῦ Κώνσταντα
Β’, νὰ δημιουργήσει ἀσφαλὴ περάσματα τοῦ στόλου διαμέσου τοῦ Αἰγαίου πελά−
γους. 

Κατὰ τὴ διάρκεια τῆς ἀρχαιολογικῆς μελέτης διαπιστώσαμε, ὅπως ἔχει ἤδη
ἀναφερθεῖ, συχνὲς ἢ καὶ προνομιακὲς σχέσεις τῶν Κυθήρων μὲ τὸ Ἐξαρχάτο τῆς
Καρχηδόνας. Στὸ σημεῖο αὐτὸ πρέπει νὰ ἐπισημάνουμε ὅτι, προκειμένου νὰ κατα−
νοήσουμε τὴν προνομιακὴ αὐτὴ σχέση τῶν Κυθήρων μὲ περιοχὲς τῆς δυτικῆς
Μεσογείου, καὶ συγκεκριμένα τὴν Τυνησία, πρέπει καὶ πάλι νὰ ἀναφέρουμε τὴ
γεωγραφικὴ θέση τοῦ νησιοῦ: τὰ Κύθηρα βρίσκονται μεταξὺ Αἰγαίου καὶ Ἰονίου,
στὸν θαλάσσιο δρόμο ποὺ ἀκολουθοῦσαν – καὶ ἀκολουθοῦν – τὰ πλοῖα ἀπὸ καὶ
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398. Γιὰ τὸν 7ο βυζαντινὸ αἰώνα, βλ. Haldon
1997.

399. Χριστοφιλοπούλου 1981, 59−60. Γιὰ τὴν

κατάσταση ποὺ ἐπικρατοῦσε κατὰ τὸν 7ο αἰώ−
να, βλ. ἐπίσης Στράτος 1972. Haldon 1997.



πρὸς τὴ Δύση. Παράλληλα μὲ αὐτὸν τὸν παράγοντα, γιὰ νὰ ἑρμηνεύσουμε τὰ
συγκεκριμένα ἀρχαιολογικὰ εὑρήματα, θὰ πρέπει νὰ ἔχουμε ὑπόψη μας καὶ τὸν
ἀκόλουθο: τὴ σημασία ποὺ ἔδιναν οἱ αὐτοκράτορες τοῦ 7ου/ἀρχῶν 8ου αἰώνα
γιὰ τὴ διατήρηση τῶν βυζαντινῶν κτήσεων στὴ δυτικὴ Μεσόγειο. Σὲ αὐτὸ θὰ
ἀναφερθοῦμε στὴ συνέχεια.

Οἱ γραπτὲς πηγὲς μᾶς παρέχουν ὁρισμένες, ἔστω ὀλιγάριθμες, πληροφορίες
γιὰ τὶς προσπάθειες τῶν αὐτοκρατόρων τοῦ 7ου αἰώνα νὰ διατηρήσουν τὸ δυ −
τικὸ τμῆμα τῆς βυζαντινῆς ἐπικράτειας. Οἱ ἴδιοι θεωροῦσαν ἰδιαίτερα σημαντικὴ
τὴ διατήρηση ἀνοικτῆς ἐπικοινωνίας μὲ τὸ Ἐξαρχάτο τῆς Ἀφρικῆς γιὰ τὴ διασφά−
λιση τῆς βυζαντινῆς κυριαρχίας στὴ Δ. Μεσογειο400. Ἡ σημασία διατήρησης τῆς
Δύσης διαφαίνεται καὶ ἀπὸ τὸ γεγονὸς ὅτι, ὅπως οἱ γραπτὲς πηγὲς μᾶς κάνουν
γνωστό, ἀκόμη καὶ στὸ τέλος τοῦ 7ου αἰώνα, οἱ μόνες περιοχὲς ποὺ θὰ μποροῦ −
σαν νὰ διαθέτουν ὀργανωμένες ναυτικὲς μοῖρες βρίσκονται στὴ Δύση (Κάλιαρι –
Σαρδηνία καὶ Σέπτον – Ἀφρική), καὶ στὰ νησιὰ Κέα καὶ Σκιάθο τῆς Ὑπαρχίας Ἰλλυ−
ρικοῦ. Γνωρίζουμε δηλαδή, ὅτι ὁ στόλος ἕδρευε στὶς ναυτικὲς βάσεις τοῦ Ἐξαρχά−
του τῆς Ἀφρικῆς καὶ, ὅπως φαίνεται, μικρότερες μοῖρες του σὲ νησιὰ τοῦ Αἰ −
γαίου401. Ὅποτε βεβαίως χρειάζεται, κινεῖται πρὸς τὴν Ἀνατολὴ καὶ τὴν ἴδια τὴν
Κωνσταντινούπολη402. Παράλληλα, ὁ στόλος διασφαλίζει καὶ κατὰ τὸν 8ο αἰώνα
τὴν ἐπικοινωνία μεταξὺ τῶν διαφόρων περιοχῶν τῆς βυζαντινῆς ἐπικράτειας403. 

Ἔχει ἀναφερθεῖ, ὅτι τὴν πρόθεση γιὰ τὸν ἔλεγχο αὐτῆς τῆς περιοχῆς εἶχε ἤδη
ἐκφράσει ὁ Κώνστας Β΄ μὲ τὴν ἐγκατάστασή του στὴ Σικελία τὸ 663. Αὐτὴ ἡ πρό−
θεση τοῦ ἴδιου αὐτοκράτορα ἐπιβεβαιώνεται μὲ τὴν ἀποστολὴ πλοίων στὸ λιμάνι
Ἀδρύμητο (Hadrumetum) τῆς Ἀφρικῆς μὲ σκοπὸ τὴν ἀντιμετώπιση τῶν πρώτων
ἀραβικῶν ἐπιδρομῶν404. Ἡ προσπάθεια διατήρησης τῆς Δύσης διαφαίνεται καὶ
ἀπὸ τὸ γεγονὸς ὅτι, οἱ Ἄραβες, ἐνῶ ἵδρυσαν τὸ 670 τὸ Καϊρουάν, μία στρατιω−
τικοῦ τύπου ἐγκατάσταση, ἀναγκάστηκαν νὰ τὸ ἐπαναδιεκδικήσουν ἀπὸ τοὺς
Βυζαντινοὺς γιὰ νὰ τὸ ἀποκτήσουν ὁριστικά, ὥστε νὰ ἐπιχειρήσουν ἀπὸ ἐκεῖ τὴν
κατάληψη τῆς Καρχηδόνας τὸ 698405. Αὐτὸ θὰ πρέπει νὰ ἐκφράζει ἡ πληροφορία
ὅτι ὁ Ἰουστινιανὸς Β΄ πῆρε πίσω τὴν Ἀφρικὴ ἀπὸ τοὺς Ἄραβες καὶ ἔκανε εἰρήνη

400. Γιὰ τὶς προσπάθειες τῶν Βυζαντινῶν
αὐτοκρατόρων νὰ διατηρήσουν τὴ Δύση καὶ τὶς
δυσκολίες ποὺ ἀντιμετώπιζαν, βλ. Λεοντσίνη
2008, 161−261. Γιὰ τὶς σχέσεις τοῦ Κωνσταντίνου
Δ’ (668−685) μὲ τὸ δυτικὸ τμῆμα τῆς αὐτοκρατο−
ρίας, βλ. Λεοντσίνη 2006, 64−90.

401. Λεοντσίνη 2008, 227−231. 
402. Γνωρίζουμε ὅτι τὸ 610, τὰ καστελλωμέ−

να πλοῖα τῆς Καρχηδόνας κινήθηκαν ἐναντίον

τοῦ Φωκᾶ, ἢ ὅτι τὸ 626 ὁ στόλος συμμετέχει
στὴν ἀντιμετώπιση τοῦ ἀποκλεισμοῦ τῆς πρω−
τεύουσας ὅπως τὸ 678 καὶ τὸ 717, βλ. Λεοντσίνη
2008, 230, σημ. 428.

403. Pryor, Jeffreys 2006, 28. Ahrweiler 1966,
48.

404. Στράτος 1972, 232, σημ. 815.
405. Christidis 2000, 43−46, 61, 105. 
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μαζί τους σὲ γῆ καὶ σὲ θάλασσα406. Αὐτὴ ἡ προσπάθεια συνεχίστηκε μέχρι καὶ
τὸ τέλος τοῦ 7ου/ἀρχὲς 8ου αἰώνα, ὅταν ὡς ἀπώτερα ὁρόσημα τῆς βυζαντινῆς
ἐπικράτειας παρέμεναν οἱ Βαλεαρίδες καὶ ἡ ναυτικὴ βάση Σέπτον (Ceuta) στὴν
Ἀφρική. Οἱ τελευταῖες προσπάθειες τῆς Κωνσταντινούπολης νὰ διατηρήσει ὑπὸ
τὸν ἔλεγχό της τὰ λίγα βυζαντινὰ ἐδάφη, ποὺ εἶχαν ἀπομείνει στὴ Δύση, εἶναι
οἱ ναυτικὲς ἐκστρατεῖες τοῦ 702 καὶ τοῦ 711 στὸ Σέπτον (Ceuta), ἡ ἀποτυχία τῆς
ὁποίας εἶχε ὡς ἀποτέλεσμα τὴν ὁριστικὴ ἀπώλεια τοῦ Ἐξαρχάτου τῆς Καρχηδό−
νας γιὰ τοὺς Βυζαντινούς407. 

Τὴν ἴδια περίοδο ὑπῆρχαν ἀποστολὲς ἀνώτατων ἀξιωματούχων ἀπὸ τὴν Κων−
σταντινούπολη στὸ ἐξαρχάτο τῆς Καρχηδόνας μὲ σκοπὸ νὰ ἐλέγξουν τὴ διακίνηση
ἐμπορευμάτων· εἶναι χαρακτηριστικὴ ἡ εὕρεση στὴν Καρχηδόνα ἕξι σφραγίδων
κομμερκιαρίων, χρονολογούμενων τὸ ἔτος 673/4, στὶς ὁποῖες μνημονεύεται ἡ ἀπο−
θήκη Ἀφρικῆς408. Στὸν Ἅγιο Γεώργιο στὸ Βουνὸ ἐντοπίστηκαν τρία μολυβδόβουλλα,
ἕνα τοῦ Βαάνη Πόμπη ἀπὸ Ἐπάρχων, τοῦ 8ου αἰώνα, ἕνα φθαρμένο μολυβδό−
βουλλο ἴσως τοῦ 8ου αἰώνα καθὼς καὶ ἕνα ἀκόμη ἀνώνυμο φθαρμένο μολυβδό−
βουλλο409. Αὐτὸ συμβαδίζει μὲ τὴ μαρτυρία τῶν πηγῶν: κατὰ τὴ διάρκεια τοῦ
7ου καὶ 8ου αἰώνα ὑπῆρχε κινητικότητα ἀξιωματούχων ἀπὸ καὶ πρὸς τὴν Κων−
σταντινούπολη, ὁρισμένοι δὲ εἶχαν ὡς προορισμὸ τὸ Ἐξαρχάτο τῆς Ἀφρικῆς.
Ἐνδιαφέρουσα εἶναι ἀναφορὰ σὲ πηγὲς τῶν μέσων τοῦ 7ου αἰώνα, τοῦ χαρτου−
λάριου καὶ κουβικουλάριου Βαάνη, ὁ ὁποῖος συνόδευε τὸν αὐτοκράτορα Κών −
σταντα Β’ στὴν Σικελία410· ἀκόμη καὶ ἂν δὲν ταυτίζεται μὲ τὸν Βαάνη Πόμπη, τοῦ
ὁποίου ἡ σφραγίδα βρέθηκε στὸν Ἅγιο Γεώργιο, μία καὶ αὐτὴ χρονολογεῖται στὸν
8ο αἰώνα καὶ τὸ πρόσωπο εἶναι διαφορετικό, ὑποδεικνύει τὴν κινητικότητα ἀπὸ
τὴν Κωνσταντινούπολη πρὸς τὴ Δύση (Σικελία) ἀκόμη καὶ ὑψηλόβαθμων ἀξιωμα−
τούχων. 

Αὐτὲς οἱ πολὺ σημαντικὲς πληροφορίες τῶν πηγῶν μᾶς βοηθοῦν νὰ κατανοή−
σουμε τὴ σημασία ποὺ εἶχε, σὲ ὅλη τὴ διάρκεια τοῦ 7ου, ἀκόμη καὶ στὸν 8ο
αἰώνα, ὁ θαλάσσιος δρόμος ἀπὸ τὸ Αἰγαῖο πρὸς τὴ δυτικὴ Μεσόγειο. Ἡ διαπί−
στωση αὐτὴ εἶναι καίριας σημασίας ἐὰν θελήσουμε νὰ κατανοήσουμε τὸν σημαν −
τικὸ ρόλο ποὺ πρέπει νὰ ἔπαιξε τὸν νησὶ τῶν Κυθήρων αὐτὴ τὴν περίοδο, ὡς
παρατηρητήριο τῆς εὐρύτερης θαλάσσιας περιοχῆς τοῦ ΝΔ Αἰγαίου καὶ ὡς τόπος
ἐλλιμενισμοῦ τῶν πλοίων, ποὺ ταξίδευαν ἀπὸ καὶ πρὸς τὴ δυτικὴ Μεσόγειο, μὲ
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406. Παῦλος Διάκονος, HL VI, 11, 168. Γιὰ τὸ
θέμα βλ. καὶ Zuckermann 2005, 119. 

407. Christidis 2000, 49−50. Λεοντσίνη 2008,
167−168, 226.

408. Morrisson, Seibt 1982, 222−240. Γιὰ τὶς
κοπὲς τοῦ νομισματοκοπείου τῆς Καρχηδόνας

κατὰ τὸν 7ο αἰώνα, βλ. Morrisson 2003, 65−68. 
409. Πέννα, Κατάλογος νομισμάτων (στὸν

παρόντα τόμο). Ἐπίσης σ. 46−57 στὸν παρόντα
τόμο.

410. Λεοντσίνη 2008, 191.



κατεύθυνση τὴν πρωτεύουσα καὶ τὶς ἀνατολικὲς ἐπαρχίες. Οἱ θαλασσοκράτορες
Βενετοί, αἰῶνες μετά, χαρακτήρισαν τὰ Κύθηρα «il passo di tutto di Levante»411

καθὼς καί «una lanterna dell’Archipelago»412. Οἱ Βυζαντινοὶ δὲν θὰ ἦταν δυνατὸν
νὰ ἀγνοήσουν τὴ συγκεκριμένη θέση−παρατηρητήριο γιὰ τὴ διέλευση ὁποιουδή−
ποτε πλοίου, σημαντικὴ γιὰ τὸν ἔλεγχο τοῦ νοτίου Αἰγαίου. 

Ἡ ἀρχαιολογικὴ μαρτυρία ἀπὸ ἔρευνες στὶς ἀνατολικὲς ἀκτὲς τῆς Πελοποννήσου
καὶ τὰ νησάκια τοῦ Ἀργολικοῦ, ἀλλὰ καὶ σὲ ἄλλες περιοχὲς τοῦ Αἰγαίου, εἶναι ἀπο−
καλυπτικὴ καὶ ἐνισχύει τὴ μαρτυρία τῶν πηγῶν: ἡ ὀχυρωματικὴ ἐγκατάσταση στὸ
Ἐμποριό, τὴ μικρὴ χερσόνησο στὴ ΝΑ Χίο, χρονολογεῖται στὰ χρόνια τῆς βασιλείας
τοῦ Κώνσταντα Β΄413. Ἡ κύρια φάση τῆς μικρῆς πρωτοβυζαντινῆς ἐγκατάστασης
στὴ νησίδα Ψείρα, κοντὰ στὴ ΒΑ ἀκτὴ τῆς Κρήτης χρονολογεῖται ἀπὸ τὰ τέλη τοῦ
7ου καὶ στὸν 8ο αἰώνα414. Στὴν ἴδια τὴ ΒΑ ἀκτὴ τῆς Κρήτης, στὴ μικρὴ χερσόνησο
τοῦ Πρινιάτικου Πύργου, κοντὰ στὸ Καλὸ Χωριό, ἀνασκάπτεται πρωτοβυζαντινὴ
ἐγκατάσταση, ἡ κύρια φάση τῆς ὁποίας χρονολογεῖται στὸν 8ο αἰώνα415. Ἡ εὕρεση
στὸ στρῶμα αὐτὸ ἑνὸς ἀργυροῦ μιλιαρήσιου τῶν Λέοντα Γ’ καὶ Κων/νου Ε΄ (720−
741) καὶ ἑνὸς μολυβδόβουλλου τοῦ ὄψιμου 8ου αἰώνα416, ἐνισχύει τὴν ἄποψη, ποὺ
ἔχουμε διατυπώσει, ὅτι παρὰ τὸν ἀραβικὸ κίνδυνο – καὶ ἴσως ἐξαιτίας αὐτοῦ –
ἐνισχύονται θέσεις σὲ νησιά, νησίδες ἢ ὅρμους ἔτσι ὥστε ἡ κοσμικὴ ἐξουσία νὰ
ἐλέγχει τοὺς θαλάσσιους δρόμους στὸ Αἰγαῖο. Τὰ νησιὰ καὶ οἱ παράκτιες αὐτὲς
θέσεις ὄχι μόνο δὲν εἶναι ἀποκομμένες ἀπὸ τὴν ἐνδοχώρα, ἀλλὰ βρίσκονται σὲ
ἄμεση ἐπικοινωνία καὶ ἀποτελοῦν τμῆμα τοῦ ζωτικοῦ της χώρου417.

Ἡ παρουσία βυζαντινῶν ἀξιωματούχων σὲ πολλὲς περιοχὲς τοῦ νησιωτικοῦ
χώρου (Κρήτη, Ἐλεύθερνα, Γόρτυνα, Σάμος, Κυκλάδες)418 ἐπιβεβαιώνεται ἀπὸ τὴν
εὕρεση μολυβδόβουλλων, σφραγίδων δηλαδή, ποὺ συνόδευαν τὰ ἐπίσημα ἔγγρα −
φά τους. Ἔμμεση ἔνδειξη γιὰ τὴν παρουσία ἀξιωματούχων ἀποτελοῦν καὶ οἱ χάλ−
κινες πόρπες ζώνης ποὺ προέρχονται ἀπὸ πολλὲς θέσεις τοῦ αἰγαιακοῦ χώρου419.
Μικροὶ κόλποι, ὅρμοι ἱκανοὶ νὰ φιλοξενήσουν ἔστω καὶ μικρὸ ἀριθμὸ πλοίων σὲ
νησάκια καὶ βραχονησίδες, προστατεύονται καὶ ἱδρύονται μικρὲς ἐγκαταστάσεις
μὲ ταυτόχρονη κατασκευὴ ὑδατοδεξαμενῶν420. Οἱ ἔρευνες στὰ νησάκια καὶ τὶς

411. Μαλτέζου 1991, 152. 
412. Γιὰ τὰ Κύθηρα κατὰ τὴ διάρκεια τῆς Βε−

νετικῆς περιόδου, βλ. Τσικνάκης 2003, 97−118.
413. Balance, Boardman, Corbett, Hood 1989,

7−8.
414. Poulou, Nodarou 2007, 755.
415. Klontza−Jaklova 2012, 11.
416. Sidiropoulos 2012, 13. 
417. Ἐνδιαφέρουσα ἀνάλυση σχετικὰ μὲ τὶς

σχέσεις νησιῶν καὶ Πελοποννησιακῆς ἐνδοχώ−
ρας στὸ Λεοντσίνη − Ἄνθη 2012, 706−709.

418. Touratsoglou et al. 2006, 49−68. Sidiropou−
los 2000, 840−852. Γιὰ τὴ νομισματικὴ κυκλοφο−
ρία στὶς Κυκλάδες, βλ. Πέννα 2001, 399−410. 

419. Poulou−Papadimitriou 2005, 687−704.
420. Γιὰ τὰ εὑρήματα αὐτῆς τῆς περιόδου

στὰ νησάκια τοῦ Ἀργολικοῦ κόλπου καὶ τὰ Κύ−
θηρα βλ. Κύρου 2003, 110−123.
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ἀκτὲς τοῦ Ἀργολικοῦ μᾶς ἔχουν δώσει σημαντικὰ ἀποτελέσματα: σὲ μία σειρὰ
μικρῶν νησιῶν καὶ βραχονησίδων, ὅπως ὁ Δοκός, ἦλθαν στὸ φῶς παρόμοιες ἐγκα−
ταστάσεις καὶ κινητὰ εὑρήματα ποὺ ὑποδηλώνουν ὅτι ἡ κρατικὴ παρουσία ἦταν
ἔντονη σὲ ὅλη τὴ διάρκεια τοῦ 7ου αἰώνα421. Ἀκόμη καὶ στὰ ἀπομακρυσμένα Ἀντι−
κύθηρα ὑπάρχουν ἐνδείξεις ἐγκατάστασης στὰ μέσα τοῦ 7ου αἰώνα422. Στὶς περισ−
σότερες ἀπὸ αὐτὲς τὶς ἐγκαταστάσεις ἡ δραστηριότητα συνεχίζεται ὄχι μόνο σὲ
ὅλο τὸν 7ο, ἀλλὰ καὶ στὸν 8ο αἰώνα423. Ἡ ὅποια ἀπουσία νομισματικοῦ ὑλικοῦ
μεταξὺ τῶν εὑρημάτων ἀναπληρώνεται, τὰ τελευταῖα χρόνια, ἀπὸ τὴ συστηματικὴ
μελέτη τῆς κεραμικῆς τῆς περιόδου ἀπὸ τὶς ἀρχὲς τοῦ 7ου ἕως καὶ τὸν 9ο αἰώνα,
γιὰ τὴ χρονολόγηση αὐτῶν τῶν μικρῶν ἐγκαταστάσεων. Τὶς δυσκολίες ποὺ ἀντι−
μετωπίζουμε στὴν ἔρευνα αὐτοῦ τοῦ δύσκολου ὑλικοῦ ἔχουμε ἤδη ἐπισημάνει424.
Τὰ συμπεράσματα ὅμως, πού, τελικά, προκύπτουν μᾶς δίνουν πληροφορίες γιὰ
τὴ δύσκολη βυζαντινὴ περίοδο τοῦ 7ου, 8ου καὶ 9ου αἰώνα. 

Μέσα σὲ αὐτὸ τὸ πλαίσιο ἐντάσσεται καὶ ἡ πρωτοβυζαντινὴ ἐγκατάσταση
στὸν λόφο τοῦ Ἁγίου Γεωργίου στὸ Βουνό. Ἡ ἐγκατάσταση αὐτή, ποὺ ὑπῆρχε
τουλάχιστον ἀπὸ τὸν 6ο αἰώνα, ἐνισχύεται μέσα στὸν 7ο αἰώνα. Τὰ ἐλάχιστα
ἀρχιτεκτονικὰ κατάλοιπα, ποὺ ἐντοπίστηκαν τόσο στὸ πλάτωμα τῆς κορυφῆς,
ὅσο καὶ στὴ νότια κλιτύ, πρέπει νὰ κτίστηκαν αὐτὴ τὴν περίοδο425. Ἡ ἀνθρώπινη
δραστηριότητα στὸν λόφο δὲν διακόπτεται στὴ διάρκεια τοῦ 7ου αἰώνα· συνεχί−
ζεται μέχρι τὸ τέλος του καί, ὅπως ἡ κεραμικὴ καὶ τὰ μολυβδόβουλλα τοῦ 8ου
αἰώνα μᾶς δείχνουν, σὲ ὅλη τὴ διάρκεια τοῦ ἑπόμενου 8ου αἰώνα. Τὴν περίοδο
αὐτή, ἡ ἐγκατάσταση τοῦ Ἁγίου Γεωργίου στὸ Βουνὸ θὰ μποροῦσε νὰ λειτουργεῖ
ὡς παρατηρητήριο καὶ σημεῖο ἐλέγχου τῶν λιμανιῶν τῆς Παλαιόπολης καὶ τοῦ
Αὐλαίμονα (εἰκ. 14). Τὰ ἀνασκαφικὰ δεδομένα μᾶς ἐπέτρεψαν νὰ προτείνουμε
τὴ χρονολόγηση τμήματος ἰσχυροῦ ὀχυρωματικοῦ περιβόλου/ἀναλημματικοῦ τοί−
χου, ὁ ὁποῖος θὰ προστάτευε τὰ κτίσματα τῆς κορυφῆς στὸν 7ο αἰώνα (βλ. κε −
φάλαιο ΙΙΙ).

Στὸ πλαίσιο αὐτὸ μπορεῖ νὰ ἑρμηνευθεῖ ἡ ὕπαρξη μικροῦ ὀχυρωματικοῦ περι−
βόλου στὴ νησίδα Δραγονέρα, ἡ ὁποία βρίσκεται στὴ θαλάσσια περιοχὴ μπροστὰ
ἀπὸ τὸν Ἅγιο Γεώργιο στὸ Βουνό (εἰκ. 15)426. 
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421. Προφορικὴ ἐνημέρωση ἀπὸ τὸν Χ. Πέν−
να, τὸν ὁποῖο εὐχαριστῶ. 

422. Pyrrou, Tsaravopoulos, Bojic  2006, 223−
227.

423. Poulou−Papadimitriou 1995, 1125−1126.
Poulou−Papadimitriou 2005, 687−704.

424. Πούλου−Παπαδημητρίου 2001, 231−233.

Στὸ σημεῖο αὐτὸ πρέπει νὰ ἐπισημανθεῖ ὅτι, τε−
λευταῖα, ὅλο καὶ περισσότεροι ἐρευνητὲς κατα−
νοοῦν τὴ σπουδαιότητα τῆς μελέτης αὐτοῦ τοῦ
δύσκολου ἀλλὰ ἐξαιρετικὰ σημαντικοῦ ὑλικοῦ.

425. Βλ. σ. 46−57 στὸν παρόντα τόμο.
426. Κύρου 2003, 114.
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Εἰκ. 14. Ὁ ὅρμος τοῦ Ἁγίου Νικολάου (Αὐλαίμονα), ἡ Παλαιόπολη καὶ τὸ Καστρί (λήψη
ἀπὸ τὸν Ἅγιο Γεώργιο στὸ Βουνό, Ἄνδηρο 4).

Εἰκ. 15. Ἡ νησίδα Δραγονέρα (λήψη ἀπὸ ΒΔ).



Τὰ πολυπληθή, σὲ σχέση μὲ ἄλλες περιοχές, ἀντικείμενα ἀπὸ πολλὲς περιοχὲς
τῆς Τυνησίας, τοῦ Ἐξαρχάτου δηλαδὴ τῆς Καρχηδόνας, καθὼς καὶ αὐτὰ ἀπὸ τὴν
Κωνσταντινούπολη, ἀποδεικνύουν τὴν ἄμεση σχέση τῆς συγκεκριμένης θέσης μὲ
αὐτὲς τὶς δύο περιοχές. 

Ἡ τελευταία νομισματικὴ μαρτυρία χρονολογεῖται στὸ α΄ τέταρτο τοῦ 9ου
αἰώνα: εἶναι ὁ φόλλις τοῦ Λέοντος Ε’ (813−820), ποὺ βρέθηκε στὸ στρῶμα 1 τοῦ
Ἀνδήρου 3, στὴ νότια κλιτὺ τοῦ Ἁγίου Γεωργίου στὸ Βουνό. Ἡ μελέτη τῆς κεραμικῆς
μᾶς δίνει κάποια στοιχεῖα γιὰ νὰ ὑποστηρίξουμε τὴν ὕπαρξη ἐγκατάστασης καὶ
στὸν αἰώνα αὐτό. Παρὰ τὴ μικρὴ ποσότητα τῶν εὑρημάτων ποὺ χρονολογοῦνται
στὸν 9ο, θεωροῦμε πιθανὸ ὅτι ἡ κατοίκηση συνεχίστηκε σὲ ὅλη τὴ διάρκεια τοῦ
αἰώνα αὐτοῦ χωρὶς διακοπή, γιατὶ οἱ ἀμέσως ἑπόμενες μαρτυρίες, ποὺ μᾶς δίνει
καὶ πάλι ἡ κεραμική, χρονολογοῦνται στὸ πρῶτο μισὸ τοῦ 10ου αἰώνα. Τὴν ὑπό−
θεση αὐτὴ ὅμως μόνο ἡ συστηματικὴ ἀρχαιολογικὴ ἔρευνα καὶ σὲ ἄλλα σημεῖα
τοῦ νησιοῦ μπορεῖ νὰ ἐπιβεβαιώσει. Ἡ ἀνασκαφικὴ ἔρευνα, ποὺ διενεργήθηκε ἀπὸ
τὴν Μ. Παπαδημητρίου στὸ ὀχυρὸ τοῦ Ἁγίου Γεωργίου τῆς Κολοκυθιᾶς, στὴ ΒΑ
ἀκτὴ τοῦ νησιοῦ, ἔχει γι’ αὐτὸν τὸν λόγο ἰδιαίτερη σημασία. Ἡ ἔρευνα ἔδειξε ὅτι
ὁ ὀχυρωματικὸς περίβολος καὶ τὰ λιγοστὰ κτίσματα, μεταξὺ τῶν ὁποίων ναός,
παρατηρητήριο καὶ κτιστὴ ὑδατοδεξαμενή, ποὺ αὐτὸς περικλείει, χρονολογοῦνται
στὸν 10ο αἰώνα, ἐνῶ δὲν ἀποκλείεται νὰ ὑπάρχει καὶ παλαιότερη φάση (ἴσως τοῦ
8ου αἰώνα)427. 

Ὁ 10ος αἰώνας: …Κυθηρίαν τὴν νῆσον, ἔρημον καὶ ἀοίκητον τότε οὖσαν διὰ τὰς
ἐπιδρομὰς τῶν τότε Ἀγαρηνῶν (;)

Γιὰ τὰ Κύθηρα τοῦ 10ου αἰώνα διαθέτουμε μία σπάνια μαρτυρία, τὸν Βίο τοῦ
ἁγίου Θεοδώρου Κυθήρων, τὴν ὁποία μὲ ὑποδειγματικὸ τρόπο σχολίασε ὁ ἀεί−
μνηστος Οἰκονομίδης τὸ 1967428. Οἱ πληροφορίες ποὺ μᾶς δίνει ἡ πηγὴ αὐτὴ εἶναι,
συνοπτικά, οἱ ἀκόλουθες: τὰ Κύθηρα εἶναι στὶς ἀρχὲς τοῦ 10ου αἰώνα ἔρημα καὶ
ἀκατοίκητα ἐξαιτίας τῶν ἐπιδρομῶν τῶν Ἀράβων τῆς Κρήτης. Ἡ ἐπικοινωνία τῶν
Κυθήρων μὲ τὴν Πελοπόννησο γινόταν μέσω Μονεμβασίας. Οἱ Ἄραβες χρησιμο−
ποιοῦσαν περιστασιακὰ τὸ νησὶ ὡς ὁρμητήριο γιὰ νὰ ἐπιτεθοῦν σὲ περαστικὰ
πλοῖα. Τὰ βυζαντινὰ πολεμικὰ πλοῖα ἐπισκέπτονται τὸ νησὶ τόσο κατὰ τοὺς μῆνες
Ἰούλιο καὶ Σεπτέμβριο – περίοδο κατὰ τὴν ὁποία τὰ ἐμπορικὰ δὲν τολμοῦν νὰ
τὸ πλησιάσουν – ὅσο καὶ ἀπὸ τὸν Ὀκτώβριο καὶ μετά. Μετὰ τὴν ἀνακωχὴ μεταξὺ
Βυζαντινῶν καὶ τοῦ ἐμιράτου τῆς Κρήτης, τὸ 925, ἡ κατάσταση βελτιώνεται καὶ
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427. Παπαδημητρίου 2011, 55.
428. Οἰκονομίδης 1967, 263−291.



κάτοικοι τῆς Μονεμβασιᾶς ἐπισκέπτονται τὰ Κύθηρα. Τὸ νησὶ παρουσιάζεται
κατοικημένο καὶ πάλι μετὰ τὴ δεύτερη εὕρεση τοῦ λειψάνου τοῦ ἁγίου Θεοδώρου,
δηλαδὴ μετὰ τὸ 925. Σύμφωνα μὲ τὸν Οἰκονομίδη, ὁ ἐκ νέου ἐποικισμὸς τῶν
Κυθήρων πρέπει νὰ γίνεται μετὰ τὸ 961, μετὰ δηλαδὴ τῶν ἀνακατάληψη τῆς Κρή−
της ἀπὸ τοὺς Βυζαντινούς, ὅταν ἐξέλειπε ὁ κίνδυνος ἀπὸ τὶς ἐπιδρομὲς τῶν
Σαρακηνῶν429.

Μελετώντας τὸν Βίο τοῦ Ἁγίου καὶ τὸν σχολιασμό του καταλήγουμε στὶς ἑξῆς
παρατηρήσεις: ὅπως τὸν 4ο αἰώνα, προτοῦ ἡ ἁγία Ἐλέσα φθάσει στὰ Κύθηρα,
τὸ νησὶ ἦταν ἔρημο, ἔτσι καὶ τὸν 10ο αἰώνα ὁ ἅγιος Θεόδωρος ἐπιλέγει τὰ Κύθηρα,
νῆσον, ἔρημον καὶ ἀοίκητον τότε οὖσαν, τόπο ἰδανικὸ γιὰ τὴν ἀπομάκρυνση ἀπὸ
τὰ ἐγκόσμια, χῶρο ἰδανικὸ γιὰ πνευματικὲς ἀναζητήσεις430. Τὴν ἴδια ὅμως περίοδο
ἀναφέρεται ἐπικοινωνία, ἔστω καὶ δύσκολη, μὲ τὴν πλησιόχωρη Πελοπόννησο καί,
τὸ κυριότερο, μνημονεύονται περάσματα στολίσκου μὲ ἐπικεφαλῆς τουρμάρχη: «…
ὁ τουρμάρχης Μελίτων μετὰ τεσσάρων χελανδίων...». Πρόκειται προφανῶς γιὰ τὸν
θεματικὸ στόλο, τοῦ ὁποίου ἐπικεφαλῆς ἦταν ἕνας τουρμάρχης καὶ ἔργο του ἦταν
οἱ περιπολίες τῶν ἀκτῶν431. Τὰ χελάνδια αὐτὰ προσορμίστηκαν στὰ Κύθηρα, ὁ
ἅγιος μαζὶ μὲ τὸν σύντροφό του ἀποβιβάστηκε, ὁ στολίσκος συνέχισε τὴν περιο−
δεία καὶ στὴν ἄλλη (δυτική;) πλευρὰ τοῦ νησιοῦ συγκρούστηκε μὲ πλοῖο Ἀγαρηνῶν,
τοὺς ὁποίους κατατρόπωσε, καί, ὅσους διέφυγαν, οἱ Βυζαντινοὶ καταδίωξαν στὸ
νησί. Τρεῖς μῆνες μετὰ ὁ μοναχὸς Ἀντώνιος ἔφυγε μὲ πλοῖο ποὺ ἦταν περαστικὸ
ἀπὸ τὰ Κύθηρα, ἐνῶ ὁ ἅγιος Θεόδωρος κατοίκησε γιὰ ἕντεκα μῆνες στὸν ναὸ
τῶν Ἁγίων Σεργίου καὶ Βάκχου, γεγονὸς ποὺ προϋποθέτει τὴν ὕπαρξη παλαιό−
τερης ἐκκλησίας στὸ νησί.

Τὰ σημεῖα ποὺ ἀξίζουν διερεύνησης εἶναι οἱ περιπολίες τοῦ θεματικοῦ στόλου
στὶς ἀκτὲς τῶν Κυθήρων, καὶ τὸ πέρασμα παρὰ τὶς ὅποιες δυσκολίες πλοίου
(ἐμπορικοῦ;) τρεῖς μῆνες μετά. Οἱ Βυζαντινοὶ γνώριζαν ὅτι ἡ κυριαρχία στὸ Αἰγαῖο
εἶχε γι’ αὐτοὺς ζωτικὴ σημασία. Οἱ ναυτικοὶ σταθμοί, ποὺ πιθανὸν ἱδρύθηκαν τὸν
7ο αἰώνα, πρέπει νὰ ἦταν πολλοί, περισσότεροι, ἀπὸ ὅσους ἡ ἀρχαιολογικὴ ἔρευνα
ἔχει φέρει στὸ φῶς. Ἡ δράση τοῦ «βασιλικοῦ πλοίμου» ἀλλὰ καὶ τῶν «θεματικῶν
πλοίμων» στὸ Αἰγαῖο δὲν σταμάτησε τὸν 8ο καὶ 9ο αἰώνα432. Ὅπως μᾶς πληρο−
φορεῖ ἡ Ahrweiler, ὁ βυζαντινὸς στόλος διασφάλιζε τὴν ἐπικοινωνία μεταξὺ
μακρινῶν ἐπαρχιῶν, ὅπως οἱ περιοχὲς τοῦ Εὔξεινου Πόντου καὶ ἐκεῖνες στὴ δυτικὴ
Μεσόγειο, ἐνῶ κατὰ τὸν 8ο καὶ 9ο αἰώνα πολλαπλασιάζονται οἱ ναυτικοὶ σταθ−

429. Οικονομίδης 1967, 278−279.
430. Σχετικὰ μὲ τὴν ἀναζήτηση ἑνὸς τόπου

ἔρημου καὶ ἀκατοίκητου γιὰ τὴν ἀπομάκρυνση
τῶν ἀσκητῶν, ὅπως αὐτὸ ἀναφέρεται στὰ
ἁγιολογικὰ κείμενα, βλ. Kaplan 2001, 191, βλ. ἐπί−

σης Λεοντσίνη−Ἄνθη 2003, 318−326. Pratsch 2005,
221, 320−321. Gregory 2006, 483−496. Λεοντσίνη−
Ἄνθη 2012, 697, σημ. 2, 700.

431. Οἰκονομίδης 1967, 276−277.
432. Ahrweiler 1966, 47−48.
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μοί433. Εἶναι ἐπίσης ἐνδιαφέρουσα ἡ πληροφορία ποὺ ἀντλοῦμε ἀπὸ τὸν Βίο, ὅτι
τὴν ἴδια περίοδο λίγα πλοῖα, ποὺ ἀποτελοῦσαν μικρὸ στολίσκο, ἐπιχειροῦσαν
στὶς ἀκτὲς ἐναντίον ἐχθρικῶν πλοίων, αὐτὴ τὴν περίοδο ἐναντίον τῶν Ἀράβων
διασφαλίζοντας μὲ τὸν τρόπο αὐτὸ τὶς ἰσορροπίες στὸν θαλάσσιο χῶρο νότια
της Πελοποννήσου. Τὰ πλοῖα καὶ οἱ ἀξιωματοῦχοι, ποὺ ἐπιχειροῦσαν σὲ σημεῖα
στρατηγικῆς σημασίας καὶ ἐλέγχου τῶν θαλασσίων δρόμων, ἦταν σταλμένοι ἀπευ−
θείας ἀπὸ τὴν Κωνσταντινούπολη434. Γιὰ τὴν ἐπιτυχὴ ἔκβαση τῶν ἐπιχειρήσεων
ἦταν προϋπόθεση ἡ ὕπαρξη σὲ ὅλον τὸν αἰγαιακὸ χῶρο, σημείων ἀνεφοδιασμοῦ,
ὅρμων ἀσφαλοῦς ἐλλιμενισμοῦ τῶν πλοίων, θέσεων ὑποδοχῆς σὲ περίπτωση κιν−
δύνου, οἱ ὁποῖες θὰ φυλάσσονταν προκειμένου νὰ εἶναι σίγουρες καὶ διαθέσιμες
σὲ περιπτώσεις ἀνάγκης. 

Εἰδικὰ κατὰ τὴ διάρκεια τοῦ 9ου καὶ τὶς ἀρχὲς τοῦ 10ου αἰώνα, περίοδο κατὰ
τὴν ὁποία οἱ Ἄραβες ἐπιχειροῦσαν στὸ Αἰγαῖο, κάποιες φορὲς μὲ τραγικὲς συνέ−
πειες, ὅπως λεηλασία καὶ καταστροφὴ τῶν παραλίων, ἐξανδραποδισμὸς τῶν
κατοίκων, καταστροφὴ πλοίων μὲ ἀποκορύφωμα τὴν κατάληψη τῆς Κρήτης τὸ
824/27, ἡ ἅλωση τῆς Θεσσαλονίκης τὸ 904, ἡ ἀνάγκη ὕπαρξης ἀσφαλῶν καταφυ−
γίων καὶ ὅρμων ἐλλιμενισμοῦ θὰ ἦταν κάτι παραπάνω ἀπὸ ἀναγκαία. 

Θεωρῶ ὅτι ὁ βυζαντινὸς στολίσκος πῆγε καὶ ἐπιχείρησε γιὰ περισσότερες
μέρες στὰ Κύθηρα μὲ ἐπικεφαλῆς τὸν τουρμάρχη Μελίτωνα γνωρίζοντας, ὅτι σὲ
κάποιον ἀπὸ τοὺς ὅρμους του, θὰ ὑπῆρχε ἡ δυνατότητα ἀσφαλοῦς προσέγγισης,
ἐλλιμενισμοῦ καὶ ἀνεφοδιασμοῦ. Μόνον μὲ αὐτὴ τὴν προϋπόθεση θὰ εἶχε τὴ δυνα−
τότητα περιπολίας τῶν ἀκτῶν καὶ καταδίωξης τοῦ πλοίου τῶν Σαρακηνῶν. Ἡ
προσέγγιση ἐξάλλου καὶ ἄλλου πλοίου, ὄχι πολεμικοῦ, σὲ διάστημα τριῶν μηνῶν,
προϋποθέτει τὴν ὕπαρξη ἐπικοινωνίας καὶ σχέσεων ἀτόμων ἀπὸ τὴν Πελοπόν−
νησο μὲ ἄλλους ποὺ θὰ διέμεναν στὸ νησί. Ἂν αὐτὴ ἡ ὑπόθεση ἰσχύει, τότε θὰ
πρέπει νὰ δεχθοῦμε ὅτι τὰ Κύθηρα δὲν θὰ ἦταν ἐντελῶς ἔρημα στὶς ἀρχὲς τοῦ
10ου αἰώνα. Ἴσως ἀραιοκατοικημένα, μὲ μικρὲς ἐγκαταστάσεις τόσο στὸ ἐσωτερικό
(ναὸς Ἁγίων Σεργίου καὶ Βάκχου), ὅσο καὶ κοντὰ σὲ σημεῖα προσέγγισης πλοίων,
σημεῖα ποὺ θὰ ἦταν γνωστὰ στὸ βυζαντινὸ ναυτικό. Ἡ εἰκόνα παντελοῦς ἐρή−
μωσης ποὺ μᾶς δίνει ὁ Βίος τοῦ Ἁγίου Θεοδώρου, γνωστὴ καὶ ἀπὸ ἄλλα ἁγιο−
λογικὰ κείμενα, εἶναι ἀναγκαῖα γιὰ τὴν ἀνάδειξη τοῦ νησιοῦ ὡς πνευματικοῦ
τόπου. Τὸ ἀπαράκλητον καὶ ἀπαραμύθητον τοῦ τόπου ἀποτελοῦσαν προϋποθέ−
σεις γιὰ τὴ δημιουργία τῆς εἰκόνας του ὡς τόπου κάθαρσης435. 

Πρὸς αὐτὴ τὴν κατεύθυνση θὰ πρέπει νὰ ἑρμηνεύσουμε τὰ λιγοστὰ εὑρήματα
ποὺ χρονολογοῦνται στὸν 9ο καὶ 10ο αἰώνα ἀπὸ τὸν Ἅγιο Γεώργιο, μεταξὺ τῶν
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433. Ahrweiler 1966, 46.
434. Ahrweiler 1966, 52.

435. Βλ. σημ. 430. Γιὰ τὸ θέμα αὐτὸ βλ. ἐπί−
σης Caraher 2008, 272−273, 276. 



ὁποίων ὁ φόλλις τοῦ Λέοντος Ε’ (813−820). Στὸν λόφο πρέπει νὰ ὑπῆρχε μικρὴ
ἐγκατάσταση ἐφοδιασμένη μὲ ὑπόγεια ὑδατοδεξαμενή, ἡ ὁποία βρέθηκε κατε−
στραμμένη κατὰ τὴ διάρκεια τῆς ἀνασκαφῆς. Τὰ κτίσματα θὰ προστάτευε περί−
βολος, τμήματα τοῦ ὁποίου μπορεῖ ἀκόμη κανεὶς νὰ διακρίνει βόρεια τῶν ναῶν,
νὰ συμπληρώνουν τὰ κενὰ ποὺ δημιουργοῦνται ἀνάμεσα στοὺς βράχους, οἱ
ὁποῖοι ὁρίζουν καὶ συγχρόνως προστατεύουν ἀπὸ Βορρὰ τὸ πλάτωμα τῆς
κορυφῆς (εἰκ. 8, 16). Στὴν ἴδια περίοδο χρονολογεῖται, ὅπως ἤδη σημειώσαμε, καὶ
ὁ ὀχυρωματικὸς περίβολος τῆς Κολοκυθιᾶς βορειότερα, ποὺ περιέκλειε ἐπίσης
ναό, ὑδατοδεξαμενὴ καὶ παρατηρητήριο. Ὁ ρόλος τους θὰ πρέπει νὰ συνδέεται
ἄμεσα μὲ τὴ δράση τῶν Βυζαντινῶν στὸ Αἰγαῖο κατὰ τὴ διάρκεια τοῦ 9ου καὶ
10ου αἰώνα. 

Καὶ ἂν τὸ στρατιωτικὸ σῶμα ποὺ θὰ ἦταν ἐγκατεστημένο στὸ ὀχυρό της
Κολοκυθιᾶς εἶχε ὡς κύριο μέλημα τὴν ἐποπτεία τοῦ Μαλέα436, ἀπὸ τὸν Ἅγιο
Γεώργιο στὸ Βουνὸ θὰ ἔλεγχαν τὸ πέρασμα στὸ νότιο Αἰγαῖο. 

Ἀπὸ τὸν 10ο μέχρι τὸν 14ο αἰώνα: ἡ περίοδος ἀνάπτυξης τοῦ νησιοῦ

Σύμφωνα μὲ τὸν Οἰκονομίδη ἡ ἀνάπτυξη τῶν Κυθήρων ἀρχίζει μετὰ τὸ 925 
– ἔτος τῆς δεύτερης εὕρεσης καὶ τῆς ταφῆς τοῦ Ἁγίου – καὶ σίγουρα μετὰ τὸ 961,
ἔτος ἀνακατάληψης τῆς Κρήτης ἀπὸ τοὺς Βυζαντινούς437. Σύμφωνα μὲ ἕνα μετα−
γενέστερο βενετικὸ χρονικό, τοῦ τέλους τοῦ 16ου−ἀρχῶν 17ου αἰώνα438, οἱ νέοι
κάτοικοι τῶν Κυθήρων ἦλθαν ἀπὸ τὴ Μονεμβασιὰ καὶ ἀρχικὰ ἐγκαταστάθηκαν
στὸν Ἅγιο Γεώργιο τῆς Κολοκυθιᾶς, θέση γιὰ τὴν ὁποία ἔχουμε ἤδη κάνει λόγο. 

Τὴν ἴδια περίοδο, μετὰ τὰ μέσα τοῦ 10ου αἰώνα, ὑπάρχει μνεία τῆς ἐπισκοπῆς
Κυθήρων ὑπὸ τὸν Κορίνθου439. Ἀπὸ αὐτὴ τὴν πρώτη περίοδο ἀνάπτυξης χρονο−
λογοῦνται ἡ α΄ οἰκοδομική (μονοχῶρος τρουλλαῖος) καὶ ζωγραφικὴ φάση τοῦ Ἁγίου
Ἀνδρέα στὸ Λιβάδι, ποὺ τοποθετοῦνται στὸ β΄ μισὸ τοῦ 10ου−ἀρχὲς τοῦ 11ου
αἰώνα440.

Ἀπὸ τὸν 10ο μέχρι τὸν 12ο αἰώνα οἱ πηγὲς εἶναι καὶ πάλι λίγες καὶ ἀποσπα−
σματικές. Στὸν 12ο αἰώνα ἀναφέρεται καὶ πάλι ἐπισκοπὴ Κυθήρων στὴ Notitia 13
(445)441. Σὲ παρασελίδια σημείωση, σὲ κώδικα τοῦ 12ου αἰώνα, σημειώνεται ὅτι τὸ

436. Παπαδημητρίου 2011, 55.
437. Οἰκονομίδης 1967, 278−279.
438. Μαλτέζου 1989, 15−25. Μαλτέζου 1991, ΙΒ.
439. J. Darrouzès, Notitiae episcopatuum Ec−

clesiae Constantinopolitanae. Texte critique, in−
troduction et notes (Paris 1981) Notitia 9 (379), σ.
302 (10ος αἰ.).

440. Χατζηδάκης 1997, 26. Χατζηδάκης, Μπί−
θα 1997, ἀρ. 2, 59−73. Μπίθα 2004, 567.

441. J. Darrouzès, Notitiae episcopatuum Eccle−
siae Constantinopolitanae. Texte critique, introduc−
tion et notes (Paris 1981) Notitia 13 (445), σ. 361.
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1110 πέθανε ὁ Θεόκτιστος, ὁ πρῶτος γνωστὸς ἐπίσκοπος Κυθήρων442, ἐνῶ ἀνα−
φορὰ γιὰ τὸ θάνατο, τὸ 1122, ἑνὸς μοναχοῦ Νείλου τοῦ λεγομένου ἐπισκόπου,
γίνεται σὲ παρασελίδια καὶ πάλι σημείωση φύλλου μηνιαίου τοῦ 12ου αἰώνα, ποὺ
χρησιμοποιήθηκε γιὰ τὴ στάχωση βενετικοῦ κατάστιχου τοῦ 16ου αἰώνα443. Ἡ
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442. Μαλτέζου 1997, 309. Μπίθα 2004, 567.
Darrouzès 1986, 40, σημ. 36. 

443. Μπίθα 2004, 567.

Εἰκ. 16. Ἅγιος Γεώργιος στὸ Βουνό. Τμῆμα τοῦ βόρειου περιβόλου. Δεῖγμα τοι−
χοποιίας (λήψη ἀπὸ Ἀνατολάς).



εὕρεση, στὸν Ἅγιο Γεώργιο στὸ Βουνό, τῆς σφραγίδας τοῦ Ἰωάννη ποιμένος Κυθή−
ρων, ποὺ χρονολογεῖται στὸν 12ο αἰώνα, μᾶς δίνει ἕνα σημαντικὸ στοιχεῖο γιὰ
τὴν προσωπογραφία τῶν ἐκκλησιαστικῶν ἀξιωματούχων τῆς περιόδου αὐτῆς. 

Τὰ Κύθηρα ἀναφέρονται σὲ ἕνα πορτολάνο τοῦ 12ου αἰώνα, ποὺ προέρχεται
ἀπὸ τὴν Πίζα: Cedrium qui est Cuthera, Porfyris, οἱ νησίδες Dragonaia καὶ τὰ Ἀντι−
κύθηρα Sichillo444. Ὅπως ἔχει ἤδη ἐπισημανθεῖ, οἱ καταγραφὲς αὐτὲς τῶν ναυτικῶν
δρόμων, σὲ ἕναν πορτολάνο ἀπὸ τὴν Πίζα, συνδέονται μὲ τὶς δραστηριότητες τῶν
ἐμπόρων τῆς συγκεκριμένης πόλης κατὰ τὸν 12ο αἰώνα445. Ἡ μνεία τῶν Κυθήρων
στοὺς ναυτικοὺς αὐτοὺς χάρτες, στοὺς ὁποίους σημειώνονταν οἱ σταθμοὶ ἀνε−
φοδιασμοῦ τῶν πλοίων, δείχνει ἀφενὸς ὅτι ἡ ἀρχαία γεωγραφικὴ γνώση δὲν ἔχει
χαθεῖ 446, ἀφετέρου δὲ ὅτι τὸ νησὶ ἀποτελεῖ ἐκ νέου σημεῖο σταθμοῦ τῶν πλοίων
ποὺ ταξιδεύουν καὶ πάλι σὲ ὅλη τὴν Μεσόγειο. 

Τὰ Κύθηρα πρέπει τὴν περίοδο μέχρι τὸν 12ο αἰώνα νὰ εἶχαν σχέσεις μὲ τὴν
Σπάρτη, στόν «δεσπότη» τῆς ὁποίας ἀπεστάλησαν, σύμφωνα μὲ τὸ Χρονικὸ τοῦ
Χειλᾶ, ἐκπρόσωποι τῶν κατοίκων μὲ σκοπὸ νὰ ἀπαλλαγοῦν ἀπὸ τὸν τοπικὸ
ἄρχοντα447. Τότε στὸ νησὶ ἀποστέλλεται ὡς διοικητὴς ὁ Μονεμβασιώτης Γεώργιος
Παχύς, ἐνῶ πρὸς τὰ τέλη τοῦ 12ου αἰώνα τὸ νησὶ παραχωρεῖται στὴν οἰκογένεια
τῶν Εὐδαιμονογιάννηδων ἀπὸ τὴ Μονεμβασία μὲ ἰδιοκτησίες στὴν Κρήτη. Τὸ Χρο−
νικὸ μᾶς πληροφορεῖ ὅτι ὁ Γεώργιος Παχὺς ἀποσύρεται στὰ Μητάτα, ὅπου
πιθανὸν θὰ εἶχε κτήσεις. Οἱ Εὐδαιμονογιάννηδες ἔχουν ὑπὸ τὴν κυριαρχία τους
τὸ νησί, ὅταν στὶς ἀρχὲς τοῦ 13ου αἰώνα ἀρχίζει γιὰ πολλὲς περιοχὲς τοῦ ἑλλα−
δικοῦ χώρου ἡ λατινικὴ κυριαρχία, ἡ ὁποία στὰ Κύθηρα ἀρχίζει, ἂν καὶ ὀνομαστικὴ
στὴν ἀρχή, μὲ τὸν γάμο τοῦ Βενετοῦ φεουδάρχη Μάρκο Venier μὲ τὴν κόρη τοῦ
Νικόλαου Εὐδαιμονογιάννη τὸ 1238. Οἱ Εὐδαιμονογιάννηδες θὰ συνεχίσουν νὰ ἐλέγ−
χουν τὰ Κύθηρα μέχρι τὸ 1275, ὁπότε τὸ νησὶ ἐπανέρχεται, μέχρι τὸ 1302, κάτω
ἀπὸ βυζαντινὴ κυριαρχία, ἐνῶ τρεῖς ἄρχοντες μεταξὺ τῶν ὁποίων καὶ ὁ Παῦλος
Νοταρᾶς ἀρχίζουν νὰ τὸ διοικοῦν. Ἀπὸ τὸν 12ο αἰώνα καὶ μετὰ οἱ σχέσεις Κυθή−
ρων καὶ Μονεμβασίας εἶναι στενές· εἶναι ἐνδεικτικὸ ὅτι τόσο ὁ Γεώργιος Παχύς,
ὅσο καὶ ὁ Παῦλος Νοταρᾶς προέρχονται ἀπὸ τὴ συγκεκριμένη πόλη τῆς Πελο−
ποννήσου, στὴ μητρόπολη τῆς ὁποίας ὑπάγεται τὸ 1301 ἡ ἐπισκοπὴ Κυθήρων448. 

444. P. Gautier−Dalché, Carte marine et portu−
lan au XIIe siècle. Le Liber de existencia riveriarum
et forma maris nostri Mediterranei (Pise, circa 1200)
(Rome 1995) 1200−1202, 2180.

445. Ἀβραμέα 2006, 160. Λεοντσίνη−Ἄνθη
2003, 316−17, σημ. 39.

446. Λεοντσίνη−Ἄνθη 2003, 317.

447. Μαλτέζου 1991, 15−25. Μαλτέζου 1997,
307−308. Γιὰ τὴ Σπάρτη κατὰ τὸν 12ο αἰώνα καὶ
τὶς δραστηριότητες ντόπιων καὶ Βενετῶν ἐμπό−
ρων, βλ. Armstrong 2009, 313−321.

448. Μαλτέζου 1991, 2, 7. Μαλτέζου 1997,
309−310.
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Τὸ 1302 ἡ βενετικὴ κυριαρχία στὸν νησιωτικὸ χῶρο τοῦ Αἰγαίου ἀναγνωρίστηκε
μὲ συνθήκη ποὺ ὑπεγράφη μεταξὺ Βυζαντίου καὶ Βενετίας. Οἱ Venier ἐπανῆλθαν
στὴν ἐξουσία καὶ τὰ Κύθηρα γίνονται φέουδό τους. Ἔχει ἐπισημανθεῖ ἡ σκόπιμη
σύνδεση ἀπὸ Βενετοὺς χρονογράφους τοῦ ὀνόματος τῆς οἰκογένειας (Venier) μὲ
αὐτὸ τῆς Ἀφροδίτης (Vener ): Vener ovvero Venier, isola di Venere449. Τὸ 1363, ὅμως,
εἶναι οὐσιαστικὰ τὸ τέλος τῆς κυριαρχίας τους στὸ νησί. Ἡ Βενετία ἐξαιτίας τῆς
συμμετοχῆς τῶν Venier στὴν ἀποστασία τοῦ Ἁγίου Τίτου, τὴ γνωστὴ ἐπανάσταση
τῶν φεουδαρχῶν τῆς Κρήτης ἐναντίον τῆς μητρόπολης, θέτει τὰ Κύθηρα κάτω
ἀπὸ τὸν ἔλεγχο τῆς τοπικῆς διοίκησης Κρήτης. Τὸ νησὶ θὰ παραμείνει ὑπὸ τὸν
ἔλεγχο τῆς Βενετικῆς Δημοκρατίας μέχρι τὸ 1797, χρονιὰ κατάλυσής της. Σὲ αὐτὴ
τὴ μεγάλη περίοδο παρεμβάλλεται ἕνα μικρὸ διάστημα ὀθωμανικῆς κατοχῆς (1715−
1718)450.

Ἐνδεικτικὸς γιὰ τὴν ἀνάπτυξη τῶν Κυθήρων κατὰ τὸν 12ο καὶ κυρίως ἀπὸ 13ο
αἰώνα καὶ μετὰ εἶναι ὁ ἀριθμὸς τῶν τοιχογραφημένων ναῶν ποὺ ἔχει σωθεῖ.
Ἀπὸ σύνολο 36 βυζαντινῶν ναῶν οἱ 21 χρονολογοῦνται στὸν 13ο αἰώνα. Ἔχει
βέβαια διατυπωθεῖ ἡ ἄποψη, κάποιες ἀπὸ τὶς τοιχογραφίες τοῦ 13ου νὰ χρονο−
λογοῦνται πρωιμότερα, στὸν προχωρημένο 11ο καὶ στὸν 12ο αἰώνα451. Ἡ κατανομὴ
τῶν ναῶν σὲ ὅλο τὸ νησὶ δείχνει καὶ ἀντίστοιχη ἐξάπλωση τῶν κατοίκων452. 

Στοιχεῖα γιὰ τὴν ἀνθρώπινη δραστηριότητα ἀπὸ τὸν 10ο αἰ. ἕως καὶ τὸν 13ο
μᾶς παρέχει καὶ πάλι ἡ ἀρχαιολογικὴ ἔρευνα. Στὸν Ἅγιο Γεώργιο στὸ Βουνὸ τὸ
κεραμικὸ ὑλικὸ ποὺ μπορεῖ νὰ ἐνταχθεῖ στὴν περίοδο ἀπὸ τὸν 10ο ἕως τὸ τέλος
τοῦ 11ου αἰώνα εἶναι ἰδιαίτερα ἀποσπασματικὸ καὶ σὲ μικρὸ ποσοστό. Ὄστρακα
ἀπὸ ἀμφορεῖς τοῦ τύπου Hayes 54 (Günsenin I)453 καὶ ἐλάχιστα θραύσματα ἐφυα−
λωμένων ἀγγείων, ὁρισμένα ἀπὸ αὐτὰ μὲ λευκὸ πηλό, χρονολογοῦνται στὴ συγκε−
κριμένη περίοδο454. Ἀντίθετα, τὸ ἀνασκαφικὸ ὑλικὸ ποὺ χρονολογεῖται ἀπὸ τὶς
ἀρχὲς τοῦ 12ου ἕως καὶ τὶς ἀρχὲς τοῦ 13ου αἰώνα εἶναι σημαντικὸ καί, τὸ κυριό−
τερο, προέρχεται, στὴν πλειονότητά του, ἀπὸ τὰ ἐλάχιστα στρώματα μὲ μικρὴ
διατάραξη. Εἶναι τὰ στρώματα στὰ ὁποῖα ἐντοπίστηκαν κτιστοὶ χῶροι καὶ ὁ πίθος.
Ἐδῶ ἦλθε στὸ φῶς τὸ χρυσόβουλλο τοῦ Ἀλεξίου Κομνηνοῦ (1081−1118) καὶ ἡ σφρα−
γίδα τοῦ Ἰωάννη ποιμένος Κυθήρων (12ος αἰώνας)455. Ἡ εὕρεσή τους ὑποδηλώνει
ὅτι τόσο ἡ πολιτικὴ ὅσο καὶ ἡ ἐκκλησιαστικὴ ἐξουσία ἐνδιαφέρονται γιὰ τὸν Ἅγιο
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449. Thiriet 1970, 201. Μαλτέζου 1997, 310.
450. Γιὰ τὴν ἱστορία τῶν Kυθήρων στὸ διά−

στημα τῆς βενετικῆς κυριαρχίας, βλ. Thiriet 1970,
199−210, Μαλτέζου 1991, Τσικνάκης 2003, 97−118,
Γάσπαρης 2003, 155−171.

451. Βοκοτόπουλος 2003, 72.
452. Μπίθα 2004, 569.

453. Hayes 1992, 73, fig. 24, Günsenin 1989,
268−269, εἰκ. 1−2.

454. Βλ. σ. 87−93 στὸν παρόντα τόμο.
455. Σακελλαράκης 2011, 209. Πέννα, Ἡ μαρ−

τυρία τῶν νομισμάτων καὶ τῶν σφραγίδων (στὸν
παρόντα τόμο).



Γεώργιο στὸ Βουνό. Εἶναι προφανὲς ὅτι ἀπὸ τὰ τέλη τοῦ 11ου καὶ σὲ ὅλη τὴ διάρ−
κεια τοῦ 12ου αἰώνα ἡ βυζαντινὴ παρουσία στὸν Ἅγιο Γεώργιο εἶναι ἔντονη καὶ
ἡ δημιουργία κτιστῶν ἐγκαταστάσεων ὅπως ἀποθηκευτικῶν χώρων σχετίζεται
ἄμεσα μὲ τὴ μικρὴ κοινότητα, ποὺ ἦταν ἐγκατεστημένη ἐκεῖ. Ἡ λεπτὴ ἐπιτραπέζια
κεραμική, ὁρισμένα μαγειρικὰ σκεύη, ἀγγεῖα καθημερινῆς χρήσης – κανάτες, λεκάνες,
πινάκια – οἱ ἀμφορεῖς τοῦ τύπου Hayes 61456 καὶ τὰ ἀποθηκευτικὰ ἀγγεῖα, μεταξὺ
αὐτῶν καὶ ὁ μοναδικὸς ἀκέραιος πίθος μὲ τὸ ἀκιδογράφημα πλοίου καὶ χάραγμα,
ἐντάσσονται σὲ αὐτὴ τὴ χρονικὴ περίοδο καὶ χρονολογοῦν τοὺς χώρους μέσα
στοὺς ὁποίους βρέθηκαν457. 

Τὰ κεραμικὰ εὑρήματα ἀπὸ τὸ Καστρὶ καὶ τὴν ἔρευνα στὸν τάφο Η, ποὺ
ἐντάσσονται σὲ αὐτὸ τὸ χρονολογικὸ πλαίσιο (12ος αἰώνας) εἶναι ἀμφορεῖς τοῦ
τύπου Hayes 61 καὶ 66 καθὼς καὶ ἐφυαλωμένα πινάκια μὲ γραπτὸ δι’ ἐπιχρίσμα−
τος διάκοσμο καὶ ἄλλα γραπτὰ μὲ καστανὸ καὶ πράσινο χρῶμα458. Ἂν καὶ οἱ
ἀνασκαφεῖς πιστεύουν ὅτι τὰ εὑρήματα αὐτὰ δὲν εἶναι ἱκανὰ νὰ στηρίξουν τὴν
ὕπαρξη μόνιμης ἐγκατάστασης στὴ θέση κατὰ τὸν 12ο αἰώνα459, θεωρῶ ὅτι τὸ
εἶδος τῶν εὑρημάτων – ἐφυαλωμένα πινάκια – δὲν δικαιολογεῖ μεταφορά τους
ἀπὸ τὰ Μητάτα, ὅπως ὑποστηρίζουν οἱ ἀνασκαφεῖς. Ἡ ὕπαρξη κάποιας μορφῆς
ἐγκατάστασης στὴν εὐρύτερη περιοχὴ τῆς Παλαιόπολης, οἱ κάτοικοι τῆς ὁποίας
θὰ χρησιμοποιοῦσαν τὸν χῶρο τοῦ προϊστορικοῦ τάφου γιὰ μακρὰ σχετικὰ
περίοδο (11ος−12ος αἰ.), θεωρῶ ὅτι εἶναι πιθανότερη. 

Ἡ ἐγκατάσταση στὸν λόφο τοῦ Ἁγίου Γεωργίου θὰ εἶχε καὶ πάλι διττὸ χαρα−
κτήρα. Ὁ θρησκευτικὸς χαρακτήρας δικαιολογεῖται ἀπὸ τὴν ὕπαρξη τῶν ναῶν καὶ
τὴν εὕρεση τῆς σφραγίδας τοῦ Ἰωάννη ποιμένος Κυθήρων. Ἡ ἐκκλησία τῆς Παναγίας
− Ἁγίου Νικολάου χρονολογεῖται στὸν 12ο αἰώνα, ἄρα ὑπάρχει κατ’ αὐτὴ τὴν περίοδο.
Γιὰ τὴ χρονολόγηση τῶν διαφορετικῶν φάσεων τοῦ ναοῦ τοῦ Ἁγίου Γεωργίου εἶναι
ἀπαραίτητη συμπληρωματικὴ ἀρχαιολογικὴ ἔρευνα460. Ἡ χρήση τοῦ χώρου ὡς παρα−
τηρητήριου τῆς εὐρύτερης θαλάσσιας περιοχῆς, ὅπου θὰ διέμενε μικρὴ φρουρὰ γιὰ
τὴν προστασία τοῦ λιμανιοῦ τοῦ Ἁγίου Νικολάου συνεπάγεται ἀπὸ τὴ γεωγραφική
του θέση. Ἡ κεραμικὴ ἀφήνει νὰ διαφανοῦν σχέσεις μὲ τὴν Πελοπόννησο καὶ ὅλο
τὸν αἰγαιακὸ χῶρο. Ἡ εὕρεση ἀμφορέων τοῦ τύπου Hayes 61, ἀγγείων ποὺ ἔχουν
ἐντοπιστεῖ ἀπὸ τὶς παλαιστινιακὲς ἀκτὲς μέχρι τὴ νότια Γαλλία, ἀπὸ τὴ Χερσώνα
μέχρι τὴν Κρήτη, φανερώνει ὅτι τὰ Κύθηρα, καὶ μάλιστα ἡ ἀνατολικὴ ἀκτή τους,
συνέχιζαν νὰ εἶναι πέρασμα τῶν θαλάσσιων ἐμπορικῶν δρόμων τοῦ 12ου καὶ 13ου
αἰώνα καὶ σταθμὸς τῶν πλοίων στὸ ταξίδι τους στὴ Μεσόγειο.

456. Hayes 1992, 76, fig. 26.10−11.
457. Βλ. σ. 52−53 στὸν παρόντα τόμο.
458. Huxley, Trik, Coldstream 1972, 222, 308,

(Deposit ψ), πίν. 50.

459. Herrin 1972, 47.
460. Γιὰ τοὺς ναοὺς βλ. Γκίνη−Τσοφοπούλου

2011, 115−143.
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Πίνακες 1-8: Πρωτοβυζαντινή - πρώιμη μεσοβυζαντινὴ περίοδος

Πίνακας 1

Ἄνδηρο
Κάνναβος
ἢ Τομὴ

Νομίσματα Ἀρχαιολογικὸ ὑλικὸ Χρονολόγηση

Ἄνδηρο 2 Κάνναβος 7
(Τομέας Α7)

Ἀμφορεῖς
Βυζαντινοὶ σφαιρικοί: 
K 1491, Κ 1492, K 1494α,
K 1496, K 1497α 
Τύπος Hayes 54/πρώιμη 
παραλλαγή: 
Κ 1501 β, 9ος αἰ. 
Κανάτες
Κ 1516: κανάτα μὲ προχοὴ
Κ 1516α: κανάτα μὲ ἠθμὸ
Μαγειρικὰ σκεύη
Κ 1558, 8ος αἰ.

8ος-9ος αἰώνας

Πίνακας 2

Ἄνδηρο
Κάνναβος
ἢ Τομὴ

Νομίσματα Ἀρχαιολογικὸ ὑλικὸ
Χρονο-
λόγηση

Ἄνδηρο 2 Κάνναβος 9
(Τομέας Α9)

Ν23. Φόλλις Ἡρακλείου, 
Χρον. κοπῆς: 639/40 
(93/Α9/13) 

Ν20. Φόλλις Ἡρακλείου, 
Χρον. κοπῆς: 615/6-
617/8
(93/Α9/40)

Ν17. Φόλλις Ἡρακλείου, 
Χρον. κοπῆς: 613/4
(93/Α9/42)

Ν7. Μικρὴ χάλκινη 
ὑποδιαίρεση τέλους 
5ου-6ου αἰ., ἐφθαρμένη
(93/Α9/46)

Ἐπιτραπέζια λεπτὴ 
κεραμικὴ
ARSW: H 99 B/C /Κ 
1358
Λύχνοι
Κ1572 (Β.Ἀφρικὴ/2η 
ὁμάδα) τέλη 6ου/7ος αἰ.
Ἀμφορεῖς
Βυζαντινοὶ σφαιρικοί: 
Κ 1494

Μαγειρικὰ σκεύη
Κ1588, β’ μισὸ 7ου/
ἀρχὲς 8ου αἰ.

7ος-8ος 
αἰ.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1

Χρονολογημένες ὁμάδες κεραμικῆς

TELIKO
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Πίνακας  3

Ἄνδηρο
Κάνναβος
ἢ Τομὴ

Νομίσματα Ἀρχαιολογικὸ ὑλικὸ
Χρονο-
λόγηση

Ἄνδηρο 3 Νότια Τομὴ
(Τομὴ Η)

Στρῶμα 1
Ν 35, φόλλις 
Λέοντος Ε’ , 
Χρον. κοπῆς:  
813-820
(94/Η/3)

Ἐφυαλωμένη κεραμικὴ
Ἐφυαλ. κεραμ. μὲ λευκὸ πηλὸ 
(Αἴγινα;):  Κ 1426α 
Ἀμφορεῖς
Βυζαντινοὶ σφαιρικοί: Κ 1487  
Λύχνοι 
Κ1585 (Β. Ἀφρική/4η ὁμάδα), 
Κ1590 (τέλος 7ου/ἀρχὲς 8ου)

τέλος 
7ου/8ος-
9ος αἰ-
ώνας

Ἄνδηρο 3 Νότια Τομὴ
(Τομὴ Η)

Στρῶμα 2
Ν19, φόλλις 
Ἡρακλείου, 
χρον. κοπῆς:  
615/6
(94/Η/28)

Ἐπιτραπέζια λεπτὴ κεραμικὴ
ARSW: H 91D/Κ 1354 - Κ 1355 α, 
H 99B/Κ 1356
LRCW: H 10B/K 1400
Ἀμφορεῖς:
LRA 1: 10 ὄστρακα ἀπὸ σῶμα 
ποὺ δὲν ἔχουν ἀρ. κατ. (πηλὸς 6) 
LRA 2: Κ 1482 καὶ πολλὰ 
ὄστρακα ποὺ δὲν ἔχουν ἀρ. κατ.
Μαγειρικὰ σκεύη: Κ 1550

β’ τέ-
ταρτο 
7ου-8ος 
αἰώνας

Πίνακας 4

Ἄνδηρο
Κάνναβος
ή Τομή

Νομίσματα Ἀρχαιολογικὸ ὑλικὸ Χρονολόγηση

Ἄνδηρο 4 Νότιο 
τμῆμα τῆς 
Νότιας 
Τομῆς
(Τομέας Ζ)

Ἐπιτραπέζια λεπτὴ 
κεραμικὴ
ARSW: H 105C/Κ 1377, 
H 109/K 1381
Ἐφυαλωμένη κεραμικὴ
GWW :  K 1421 
Κοινὴ κεραμικὴ
Κανάτες:  Κ 1517 (στίλβωση)
Μαγειρικὰ σκεύη: Κ 1552 
(Saraçhane)

β’ μισὸ 7ου/
ἀρχὲς 8ου 
αἰώνα

Πίνακας 5

Ἄνδηρο
Κάνναβος
ἢ Τομὴ

Νομίσματα Ἀρχαιολογικὸ ὑλικὸ
Χρονο-
λόγηση

Ἄνδηρο 5 Τομὴ 1 
(Τομέας 
ΣΤ)

Ν18, φόλλις 
Ἡρακλείου, 
ἐπικεκομμένος σὲ 
φόλλι Φωκᾶ 
χρον. κοπῆς:  
615/6
(94/ΣT2/11)

Ἐπιτραπέζια λεπτὴ κεραμικὴ
ARSW: H 99C/Κ 1363,  
Η 104C/Κ 1373α
LRCW: H 10A/K 1399
Ἐφυαλωμένη κεραμικὴ
GWW: Κ 1420, K 1425 
Ἀμφορεῖς
LRA 1: Κ 1470, Κ 1474 
Βυζαντινοὶ σφαιρικοί: 
K 1487 α, Κ 1490 
Πώματα ἀμφορέων:  Κ 1500 
Μαγειρικὰ σκεύη: Κ 1549, 
Κ 1553, Κ 1554 
Λύχνοι: Κ1577, Κ1581 
(Β. Ἀφρικὴ)

Μετὰ τὶς 
πρῶτες 
δεκαετίες 
-τέλος 
7ου αἰώνα

Πίνακας 6

Ἄνδηρο
Κάνναβος
ἢ Τομὴ

Νομίσματα Ἀρχαιολογικὸ ὑλικὸ Χρονολόγηση

Ἄνδηρο 5 Τομὴ 3
(Τομέας Ε)

Ἐφυαλωμένη κεραμικὴ
GWW I: K 1417 
Ἀμφορεῖς
LRA 1: Κ 1477 

Βυζαντινοὶ σφαιρικοί: 
Κ 1486 
Κοινὴ κεραμικὴ 
Πινάκια τοπικῆς 
παραγωγῆς:  Κ 1522β 
Μαγειρικὰ σκεύη: 
Κ 1545 
Λύχνοι: Κ1586, Κ1587  

β’ μισὸ 7ου- 
ἀρχὲς 8ου 
αἰώνα
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Πίνακας 7

Ἄνδηρο
Κάνναβος
ή Τομή

Νομίσματα Ἀρχαιολογικὸ ὑλικὸ Χρονολόγηση

Ἄνδηρο 5 Τομὴ 4
(Τομέας Ε-Θ)

Ἐπιτραπέζια λεπτὴ 
κεραμικὴ
ARSW: H 105C/Κ 1379
H 109/K 1382
Ἀμφορεῖς
LRA 1: ὄστρακα ἀπὸ σῶμα 
ποὺ δὲν ἔχουν ἀρ. κατ. 
(πηλὸς 5) 
Βυζαντινοὶ σφαιρικοί: 
K1496α 
Λύχνοι: Κ1568 
(ὑπολειμματικό), Κ1582, Κ1584  

β’ μισὸ 7ου 
αἰώνα

Ἄνδηρο 7

καὶ 

Ἄνδηρο 8

Κάνναβοι 
3, 5, 7 
(Τομεῖς Β3, 
Β5, Β7)

Κάνναβοι 2, 4
(Τομεῖς Β2, Β4)

Στὸν Κάνναβο 3 ἦρθε 
στὸ φῶς: 

Ν25, φόλλις 
Κώνσταντος  Β’, 
643/44 (ψαλιδισμένος)
(93/Β3/4)

Κατὰ τὸν καθαρισμὸ 
τοῦ Ἀνδήρου 8 ἦρθαν 
στὸ φῶς:

Ν21, φόλλις Ἡρακλείου,
χρον. κοπῆς: 631/2

Ν24, φόλλις 
Ἡρακλείου, χρον. 
κοπῆς: 639/40 
(ψαλιδισμένος)

Ν26, φόλλις 
Κώνσταντος Β’, χρον. 
κοπῆς: 651/52-654/55

Ν28, φόλλις 
Kώνσταντος B’
χρον. κοπῆς: 652/53-
654/5
(ψαλιδισμένος)

Ν31, φόλλις 
Kώνσταντος B’
χρον. κοπῆς:  651/2-
654/5 
(ψαλιδισμένος)

Ν33, φόλλις 
Kώνσταντος B’
χρον. κοπῆς:  655/56-
656/57)
(ψαλιδισμένος)

Ἐπιτραπέζια λεπτὴ 
κεραμικὴ
ARSW: H 99C/Κ 1359, 
Κ 1360, Κ 1364, Bonifay  
99D/Κ1370, Κ 1373
H 105B/Κ 1374, Κ 1376
LRCW: H 10C/K 1410
Ἐφυαλωμένη κεραμικὴ
GWW I:  Κ 1418, Κ 1419 
Ἀμφορεῖς
Β. Ἀφρική: Κ 1469 
LRA 1: Κ 1472, Κ 1475, Κ 
1476 καθὼς καὶ ὄστρακα 
ἀπὸ σῶμα ποὺ δὲν 
ἔχουν ἀρ. κατ.  (πηλὸς 5)
LRA 2: Κ 1479, Κ 1480, 
Κ 1483, Κ 1484, Κ 1485α 
καθὼς καὶ ὄστρακα ποὺ 
δὲν ἔχουν ἀρ. κατ. 
Βυζαντινοὶ σφαιρικοί:
K 1488, K 1489, K 1497 
Πώματα ἀμφορέων: 
Κ 1498, Κ 1498α,  
Κ 1498β 
Μαγειρικὰ σκεύη: 
Κ 1544, Κ 1546, Κ 1547, 
Κ 1548, Κ 1551 
Λύχνοι: Κ 1571, Κ 1573, 
Κ 1575 (ὑπολειμματικό), 
Κ 1579  

μέσα/β’ μισὸ 
7ου-ἀρχὲς 
8ου αἰώνα

Πίνακας 8

Ἄνδηρο Κάνναβος Νομίσματα Ἀρχαιολογικὸ ὑλικὸ Χρονολόγηση
  ἢ Τομὴ
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Πίνακες 9-11 : Μεσοβυζαντινὴ – Πρώιμη Ἑνετικὴ περίοδος 

Πίνακας 9

Ἄνδηρο
Κάνναβος
ἢ Τομὴ

Νομίσματα Ἀρχαιολογικὸ ὑλικὸ Χρονολόγηση

Ἄνδηρο 2 Κάνναβος 4
(Τομέας Α4)

Ἐφυαλωμένη κεραμικὴ
GWW: Κ 1422 , 
Κ 1422 α, Κ 1423
Λυχνοῦχος: Κ 1591 α

10ος/πρώιμος 
11ος αἰώνας

Πίνακας 10

Ἄνδηρο
Κάνναβος
ἢ Τομὴ

Νομίσματα Ἀρχαιολογικὸ ὑλικὸ Χρονολόγηση

Ἄνδηρο 2 Κάνναβος 4
(Τομέας Α4)

Xρυσόβουλλο 
Ἀλεξίου A’ 
Kομηνοῦ (1081-
1118) (93/Α4/49)

Ἐφυαλωμένη κεραμικὴ
Γραπτὴ μὲ καστανὸ καὶ 
πράσινο χρῶμα: K 1427
Αἰγαιακοῦ χώρου: 
K 1441, Κ 1444,
K 1445, K 1451, Κ 1452
Ἐπιπεδόγλυφα: Κ 1453
Ἀμφορεῖς
Hayes 61: Κ 1503, Κ 1504, 
Κ 1505, Κ 1507
Κοινὴ κεραμικὴ
Λαγήνια:  Κ 1510, Κ 1511, 
Κ 1512
Λεκάνες-πινάκια: 
Κ 1518, Κ 1518 α, Κ 1519, 
Κ 1522, Κ 1522 α, Κ 1524, 
Κ 1525, Κ 1526, Κ 1527
Ἀποθηκευτικὰ ἀγγεῖα: 
Κ 1535, 
Κ 1538, Κ 1539, Κ 1540, 
Κ 1541, Κ 1542
Μαγειρικὰ σκεύη: 
Κ 1560, Κ 1562

β’ μισὸ 11ου-
12ος αἰώνας
(ὁρισμένα 
ἀγγεῖα 
χρονολο-
γοῦνται 
στὶς ἀρχὲς 
τοῦ 13ου 
αἰώνα)

Πίνακας 11

Ἄνδηρο
Κάνναβος
ἢ Τομὴ

Νομίσματα Ἀρχαιολογικὸ ὑλικὸ Χρονολόγηση

Ἄνδηρο 2 Κάνναβος 10
(Τομέας Α10)
Καμαροσκεπὴς 
δεξαμενὴ

Ἐφυαλωμένη κεραμικὴ
Αἰγαιακοῦ χώρου: Κ 1442, 
Κ 1446 
Ἀμφορεῖς
Hayes 61: Κ 1503, Κ 1504 
Κοινὴ κεραμικὴ
Λεκάνες-πινάκια: Κ 1520α, 
Κ 1521,
Μαγειρικὰ σκεύη: Κ 1559  

12ος/ἀρχὲς 
13ου αἰώνα
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2

Διαγράμματα ποσοστῶν κεραμικῶν εὑρημάτων

* Ἀμφορεῖς: Ὅλοι οἱ τύποι ἐκτὸς ἀπὸ αὐτοὺς ποὺ ἀναφέρονται ἀναλυτικά.



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3

Χάλκινες πόρπες 

Κατὰ τὴ διάρκεια τῆς ἀνασκαφῆς βρέθηκαν τρεῖς χάλκινες πόρπες ζώνης ἢ στενῶν
δερμάτινων λωρίδων καὶ ἕνα γλωσσίδι ἀπὸ ἕνα ἀντίστοιχο ἀντικείμενο. Τὰ τρία
ἀπὸ αὐτὰ προέρχονται ἀπὸ περισυλλογή, ἐνῶ μόνο τὸ γλωσσίδι πόρπης βρέθηκε
κατὰ τὴ διάρκεια τῆς ἀνασκαφῆς. Συγκεκριμένα, τὸ Χ 287 βρέθηκε κατὰ τὸν
καθαρισμὸ βόρεια τοῦ ναοῦ τοῦ Ἁγίου Γεωργίου, ἐνῶ τὸ Χ 286 ἐντοπίστηκε κατὰ
τὴν προανασκαφικὴ ἔρευνα τοῦ χώρου νότια καὶ νοτιοανατολικὰ τοῦ ναοῦ. Τὸ Χ
288 βρέθηκε κατὰ τὸν καθαρισμὸ τοῦ Ἀνδήρου 8, ἐνῶ τὸ Χ 289 εἶναι τὸ μόνο ποὺ
βρέθηκε κατὰ τὴ διάρκεια ἀνασκαφῆς: ἦλθε στὸ φῶς κατὰ τὴν ἀνασκαφὴ τῆς Βόρειας
Τομῆς στὸ Ἄνδηρο 3. 

Τὸ Χ 287 ἀνήκει σὲ πόρπη ζώνης· ἀντίστοιχους κρίκους ἔχουν ζῶνες τῶν τύπων
“Κορίνθου” καί “Bologna”, τὶς ὁποῖες χρησιμοποιοῦσαν συνήθως οἱ κατώτεροι ἀξιω−
ματοῦχοι τοῦ βυζαντινοῦ κράτους. Ἀπὸ ἀντίστοιχο ἀντικείμενο μεγαλύτερου
μεγέθους προέρχεται τὸ Χ 289. Ἡ σταυρόσχημη πόρπη Χ 286 συγκρατοῦσε στενὲς
δερμάτινες λωρίδες. Τὰ ἀντικείμενα αὐτὰ χρονολογοῦνται στὸν 7ο καὶ 8ο αἰώνα.
Ἀντίστοιχα παραδείγματα ἔχουν βρεθεῖ σὲ πολλὲς περιοχὲς τοῦ αἰγαιακοῦ χώρου1.

Ἡ χάλκινη μικρὴ πόρπη Χ 288 δὲν συγκρατοῦσε ζώνη ἀλλὰ κάποια στενὴ
δερμάτινη λωρίδα. Τὸ συγκεκριμένο ἀντικείμενο ἔχει βρεθεῖ σὲ χρονολογημένα
στρώματα τόσο τοῦ 8ου/9ου ὅσο καὶ τοῦ 11ου/12ου αἰώνα2. Τὸ γεγονὸς αὐτὸ μᾶς
ἐπιτρέπει νὰ προτείνουμε τὴν χρήση τοῦ συγκεκριμένου τύπου μικρῆς πόρπης γιὰ
μία μεγάλη περίοδο στὴν ἴδια ἀκριβῶς μορφή. Εἶναι ἐνδιαφέρον νὰ σημειώσουμε ὅτι
τὰ παραδείγματα τοῦ 11ου/12ου αἰώνα ἔχουν χαρακτηριστεῖ ὡς κλεῖστρα κώδικα3*.
Ἂν καὶ πρόκειται γιὰ εὕρημα ποὺ προέρχεται ἀπὸ τὸν καθαρισμὸ τῆς ἐπιφάνειας

τοῦ Ἀνδήρου 8, τὰ ὑπόλοιπα εὑρήματα (νομίσματα, κεραμικὴ) συνηγοροῦν πρὸς μία
χρονολόγηση στὸν 8ο αἰώνα.

1. N. Poulou−Papadimitriou, Les plaques−boucles
Byzantines de l’île de Crète (fin VIe−IXe siècle),
Mélanges Jean−Pierre Sodini, Travaux et Mémoires,
15 (Paris 2005) 687−704, εἰδ. 696, εἰκ. 8 (γιὰ τὴ
σταυρόσχημη πόρπη) καὶ 697−700 (γιὰ τοὺς τύ−
πους «Κορίνθου», ”Bologna” καί «μὲ δίσκο»).

2. Ε. Ἀγγέλκου, Μ. Χειμονοπούλου, Κοσμή−

ματα καὶ ἐξαρτήματα ἔνδυσης ἀπὸ τὸ μεσοβυ−
ζαντινὸ Κίτρος, ΔΧΑΕ, περ. Δ’, τόμ. ΚΖ’ (2006),
386, εἰκ. 10 α. Ι. Παπάγγελος, Μονὴ Ζυγοῦ (Θεσ−
σαλονίκη 2005) 6. 

3. Ἰ. Παπάγγελος, Μονὴ Ζυγοῦ, ὅ.π.
* Μὲ τὸ θέμα αὐτὸ ἀσχολούμαστε ἀναλυ−

τικὰ σὲ ἄλλη μελέτη.
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Χ 286 (1992/περισυλλογὴ Ν τοῦ ναοῦ)
Χάλκινη σταυρόσχημη πόρπη
Διαστάσεις: μέγ. σωζ. διαστ.: 1.90, πλ. 1.30.
Χρονολόγηση: β’ μισὸ 7ου/α’ μισὸ 8ου αἰ.

Χ 287 (1992/περισυλλογὴ Β τοῦ ναοῦ) 
Χάλκινος κρίκος καὶ γλωσσίδι πόρπης
Διαστάσεις: μέγ. σωζ. διαστ.: 3, μέγ. πλ. 2.1.
Χρονολόγηση: 7ος/ἀρχὲς 8ου αἰ.

Χ 288 (1993/Ν τοῦ Τομέα B/ Ἄνδηρο 8)
Χάλκινη πόρπη στενῆς δερμάτινης λωρίδας
Διαστάσεις: μέγ. διαστ. 2.3, μέγ. πλ. 1.4.
Χρονολόγηση: 8ος αἰ.

Χ 289 (1993/Βόρεια Tομὴ/ Ἄνδηρο 3)
Γλωσσίδι χάλκινης πόρπης
Διαστάσεις: μέγ. διαστ. 2.5.
Χρονολόγηση: 7ος/8ος αἰ.
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(αἰγαιακὸς σφαιρικός). 

Πίν. 9: Κ 1492, Κ 1494α, Κ 1496: ἀμφορεῖς, λαιμός, χείλη,, «βυζαντινὸς» τύπος (αἰγαιακὸς σφαιρικός).
Κ1497 α: ἀμφορέας, τμήματα σώματος, «βυζαντινὸς» τύπος (αἰγαιακὸς σφαιρικός). Κ 1498,
Κ 1498α, Κ 1498 β, Κ 1499: πώματα (ἀμφορέων;). Κ 1501 β: ἀμφορέας, τμῆμα σώματος, τύπος
Hayes 54 (Günsenin I). Κ 1502: ἀμφορέας, λαιμός, τύπος Hayes 56 (;). Κ 1503: ἀμφορέας, τμήματα
σώματος καὶ λαβῆς, τύπος Hayes 61 (Günsenin IΙΙ).

Πίν. 10: Κ 1504: ἀμφορέας, τμήματα σώματος, τύπος Hayes 61 (Günsenin IΙΙ). Κ 1510: λαγήνι, τμῆμα
λαιμοῦ καὶ λαβῆς (πηλὸς 1). Κ 1513: κανάτα, βάση (πηλὸς 1). Κ 1518, Κ 1518 α: λεκανίδες, τμήματα
σώματος καὶ χείλους (πηλὸς 1). Κ 1523: πινάκιο, τμῆμα βάσης καὶ σώματος (πηλὸς 1). 

Πίν. 11: Κ 1535α−β: πίθος καὶ χάραγμα. 
Πίν. 12: Κ 1536, Κ 1538, Κ 1541, Κ 1542: ἀποθηκευτικὰ σκεύη, τμήματα χείλους, σώματος, βάσης. 
Πίν. 13: Κ 1592β: κυψέλες, τμήματα σώματος. Κ 1544: μαγειρικὸ σκεῦος. 
Πίν. 14: Κ 1565, Κ 1566, Κ 1566 α, Κ 1568, Κ 1569, Κ 1570, Κ 1579, Κ 1586, Κ 1589, Κ 1590: τμήματα

λύχνων. 
Πίν. 15: Κ 1591: πῶμα ἀπὸ ἀποτυχημένο ἀντικείμενο (;). Κ 1591 β: τμῆμα λύχνου ἢ θυμιατοῦ. Κ 1592:

πήλινο ἐγχάρακτο πλακίδιο. 
Πίν. 16: Χ 286, Χ 287, Χ 288, Χ 289: Χάλκινες πόρπες. 
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ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΧΕΔΙΩΝ

Σχ. 1 Κ 1354 Σχ. 45 Κ 1397 Σχ. 85 Κ 1441
Σχ. 2 Κ 1355 Σχ. 46 Κ 1398 Σχ. 86 Κ 1442
Σχ. 3 Κ 1355α Σχ. 47 Κ 1399 Σχ. 87 Κ 1443
Σχ. 4 Κ 1356 Σχ. 48 Κ 1400 Σχ. 88 Κ 1445
Σχ. 5 Κ 1357 Σχ. 49 Κ 1401 Σχ. 89 Κ 1446
Σχ. 6 Κ 1358 Σχ. 50 Κ 1402 Σχ. 90 Κ 1447
Σχ. 7 Κ 1359 Σχ. 51 Κ 1403 Σχ. 91 Κ 1448
Σχ. 8 Κ 1360 Σχ. 52 Κ 1404 Σχ. 92 Κ 1449
Σχ. 9 Κ 1361 Σχ. 53 Κ 1405 Σχ. 93 Κ 1450
Σχ. 10 Κ 1362 Σχ. 54 Κ 1406 Σχ. 94 Κ 1451
Σχ. 11 Κ 1363 Σχ. 55 Κ 1407 Σχ. 94α Κ 1452
Σχ. 12 Κ 1364 Σχ. 56 Κ 1408 Σχ. 95 Κ 1453
Σχ. 13 Κ 1365 Σχ. 57 Κ 1409 Σχ. 96 Κ 1454
Σχ. 14 Κ 1366 Σχ. 58 Κ 1410 Σχ. 97 Κ 1455
Σχ. 15 Κ 1367 Σχ. 59 Κ 1411 Σχ. 98 Κ 1456
Σχ. 16 Κ 1368 Σχ. 60 Κ 1412 Σχ. 99 Κ 1457
Σχ. 17 Κ 1369 Σχ. 61 Κ 1413 Σχ. 100 Κ 1458
Σχ. 18 Κ 1370 Σχ. 62 Κ 1414 Σχ. 101 Κ 1459
Σχ. 19 Κ 1371 Σχ. 63 Κ 1415 Σχ. 102 Κ 1460
Σχ. 20 Κ 1372 Σχ. 63α Κ 1415α Σχ. 103 Κ 1461
Σχ. 21 Κ 1373 Σχ. 64 Κ 1416 Σχ. 104 Κ 1462
Σχ. 21 α Κ 1373α Σχ. 65 Κ 1418 Σχ. 105 Κ 1463
Σχ. 22 Κ 1374 Σχ. 66 Κ 1421 Σχ. 106 Κ 1464
Σχ. 23 Κ 1375 Σχ. 67 Κ 1422 Σχ. 107 Κ 1465
Σχ. 24 Κ 1376 Σχ. 67α Κ 1422α Σχ. 108 Κ 1466
Σχ. 25 Κ 1377 Σχ. 68 Κ 1423 Σχ. 109 Κ 1467
Σχ. 26 Κ 1378 Σχ. 69 Κ 1424 Σχ. 110 Κ 1468
Σχ. 27 Κ 1379 Σχ. 70 Κ 1425 Σχ. 111 Κ 1469
Σχ. 28 Κ 1380 Σχ. 70α Κ 1426 Σχ. 112 Κ 1469α
Σχ. 29 Κ 1381 Σχ. 71 Κ 1426α Σχ. 113 Κ 1470
Σχ. 30 Κ 1382 Σχ. 72 Κ 1427 Σχ. 114 Κ 1476
Σχ. 31 Κ 1383 Σχ. 73 Κ 1428 Σχ. 115 Κ 1477
Σχ. 33 Κ 1385 Σχ. 74 Κ 1430 Σχ. 116 Κ 1478
Σχ. 34 Κ 1386 Σχ. 75 Κ 1431 Σχ. 117 Κ 1482
Σχ. 35 Κ 1387 Σχ. 76 Κ 1432 Σχ. 118 Κ 1485
Σχ. 37 Κ 1389 Σχ. 77 Κ 1433 Σχ. 119 Κ 1487
Σχ. 38 Κ 1390 Σχ. 78 Κ 1434 Σχ. 120 Κ 1491
Σχ. 39 Κ 1391 Σχ. 79 Κ 1435 Σχ. 121 Κ 1492
Σχ. 40 Κ 1392 Σχ. 80 Κ 1436 Σχ. 121 α Κ 1493
Σχ. 41 Κ 1393 Σχ. 81 Κ 1437 Σχ. 122 Κ 1494
Σχ. 42 Κ 1394 Σχ. 82 Κ 1438 Σχ. 123 Κ 1494α
Σχ. 43 Κ 1395 Σχ. 83 Κ 1439 Σχ. 124 Κ 1496
Σχ. 44 Κ 1396 Σχ. 84 Κ 1440 Σχ. 125 Κ 1496α
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Σχ. 126 Κ 1497α Σχ. 150 Κ 1531 Σχ. 179 α Κ 1559
Σχ. 127 Κ 1498 Σχ. 152 Κ 1532 Σχ. 180 Κ 1560
Σχ. 128 Κ 1498α Σχ. 153 Κ 1533 Σχ. 181 Κ 1561
Σχ. 129 Κ 1498β Σχ. 154 Κ 1534 Σχ. 182 Κ 1563
Σχ. 129 α Κ 1500 Σχ. 155 Κ 1535 Σχ. 183 Κ 1564
Σχ. 129 β Κ 1501α Σχ. 156 Κ 1535 Σχ. 184 Κ 1566
Σχ. 129 γ Κ 1501β Σχ. 157 Κ 1535 Σχ. 185 Κ 1566α
Σχ. 129 δ Κ 1501γ Σχ. 158 Κ 1535 Σχ. 186 Κ 1567
Σχ. 130 Κ 1502 Σχ. 159 Κ 1536 Σχ. 187 Κ 1568
Σχ. 131 Κ 1503 Σχ. 160 Κ 1537 Σχ. 188 Κ 1569
Σχ. 132 Κ 1510 Σχ. 161 Κ 1538 Σχ. 189 Κ 1570
Σχ. 133 Κ 1512 Σχ. 162 Κ 1539 Σχ. 190 Κ 1571
Σχ. 134 Κ 1513 Σχ. 163 Κ 1540 Σχ. 191 Κ 1574
Σχ. 135 Κ 1514 Σχ. 164 Κ 1541 Σχ. 192 Κ 1575
Σχ. 135 α Κ 1516α Σχ. 165 Κ 1542 Σχ. 193 Κ 1577
Σχ. 136 Κ 1518 Σχ. 166 Κ 1544 Σχ. 194 Κ 1578
Σχ. 137 Κ 1518α Σχ. 167 Κ 1545 Σχ. 195 Κ 1579
Σχ. 138 Κ 1519 Σχ. 168 Κ 1546 Σχ. 196 Κ 1580
Σχ. 139 Κ 1520 Σχ. 169 Κ 1548 Σχ. 197 Κ 1583
Σχ. 140 Κ 1520α Σχ. 170 Κ 1549 Σχ. 198 Κ 1585
Σχ. 141 Κ 1521 Σχ. 171 Κ 1550 Σχ. 199 Κ 1586
Σχ. 142 Κ 1522 Σχ. 172 Κ 1551 Σχ. 200 Κ 1588
Σχ. 143 Κ 1523 Σχ. 173 Κ 1552 Σχ. 201 Κ 1589
Σχ. 144 Κ 1524 Σχ. 174 Κ 1553 Σχ. 202 Κ 1590
Σχ. 145 Κ 1525 Σχ. 175 Κ 1554 Σχ. 202 α Κ 1591
Σχ. 146 Κ 1526 Σχ. 176 Κ 1555 Σχ. 203 Κ 1591α
Σχ. 147 Κ 1528 Σχ. 177 Κ 1556 Σχ. 204 Κ 1591β
Σχ. 148 Κ 1529 Σχ. 178 Κ 1557 Σχ. 205 Κ 1592
Σχ. 149 Κ 1530 Σχ. 179 Κ 1558 Σχ. 206 Κ 1592α
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