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IΣΤΟΡΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ

Τὰ Κύθηρα, ποὺ στὰ τέλη τοῦ 12ου αἰ. ἀνῆκαν διοικητικῶς καὶ πολιτικῶς στὴν
Πελοπόννησο καὶ κυρίως στὴ Μονεμβασία, μετὰ τὴν Δ΄ Σταυροφορία (1204)

περιῆλθαν στοὺς Ἑνετούς1. Μαρκήσιος τοῦ νησιοῦ ὁρίστηκε ὁ Marco Venieri, ἡ
ἑνετικὴ παρουσία ὅμως στὸ νησὶ ὑπῆρξε σκιώδης, καὶ τὴ διοίκηση ἄσκησαν μέλη
τῆς οἰκογένειας Εὐδαιμονογιάννη ἢ Δαιμονογιάννη τῆς Μονεμβασίας ὣς τὸ 1310.
Ἡ κυριαρχία τῶν Venieri ἔληξε τὸ 1363, μετὰ τὴ συμμετοχή τους στὴν ἐξέγερση
τῶν φεουδαρχῶν τῆς Κρήτης ἐναντίον τῆς Βενετίας καὶ τὴν ἀκόλουθη ἥττα τους ·
ἔκτοτε τὰ Κύθηρα προσαρτήθηκαν στὶς ἑνετικὲς κτήσεις καὶ ἡ ἐξάρτηση τοῦ νησιοῦ
ἀπὸ τὸν δούκα τῆς Κρήτης ὑπῆρξε ἄμεση ὣς τὰ μέσα τοῦ 17ου αἰ. Τὰ Κύθηρα
παρέμειναν ὑπὸ τὴν κυριαρχία τῆς Βενετίας καὶ μετὰ τὴν ἥττα τῆς τελευταίας
στὸν τουρκοβενετικὸ πόλεμο (1645−1669). Ἐκτὸς ἀπὸ σύντομο διάστημα ὀθωμα−
νικῆς κυριαρχίας (1715−1718), τὰ Κύθηρα παρέμειναν ὑπὸ τὴν Ἑνετικὴ Δημοκρατία
ἕως τὴν κατάλυση τῆς ἀνεξαρτησίας της τὸ 17972. 

Τὸ νησὶ τῶν Κυθήρων, καὶ εἰδικὰ ἡ περιοχὴ τοῦ Ἁγίου Γεωργίου, εἶχαν γιὰ τοὺς
Ἑνετοὺς πρωτίστως στρατηγικὴ σημασία, ποὺ αὐξήθηκε μετὰ τὴν ἀπώλεια τῆς
Κρήτης (1669). Τὰ ἑνετοκρατούμενα Κύθηρα διακρίνονταν σὲ τρεῖς διοικητικὲς
περιοχὲς μὲ τρία ἀντίστοιχα φρούρια, ἀπὸ τὰ ὁποῖα εἶχαν πάρει καὶ τὴν ὀνο−
μασία τους. Οἱ περιοχὲς αὐτὲς ἦταν τοῦ Μυλοποτάμου, ποὺ ξεκινοῦσε ἀπὸ τὸ
κέντρο τοῦ νησιοῦ καὶ ἐκτεινόταν σὲ ὅλο τὸ βόρειο τμῆμα του, τοῦ Ἁγίου Δημη−
τρίου (σημερινὴ Παλιόχωρα), ποὺ κάλυπτε τμῆμα τῆς ἀνατολικῆς πλευρᾶς, καὶ τοῦ
Καψάλι, ποὺ περιελάμβανε τὸ νότιο τμῆμα τοῦ νησιοῦ. Ἀπὸ τὰ τρία φρούρια
ἐκεῖνο τοῦ Ἁγίου Δημητρίου ὑπῆρξε ἀρχικὰ αὐτὸ μὲ τὸν περισσότερο πληθυσμό,
ἀλλὰ μετὰ τὴν καταστροφή του ἀπὸ τὸν πειρατικὸ στόλο τοῦ Khayr al−Din Bar−
barossa τὸ 1537 ἐγκαταλείφθηκε3, καὶ τὴ θέση του σὲ σπουδαιότητα πῆρε τὸ
κάστρο τοῦ Καψάλι, ὅπου ἔμεινε καὶ ἡ ἕδρα τῆς Κεντρικῆς Διοίκησης τοῦ νησιοῦ.
Ἡ ἐπικοινωνία μεταξὺ τῶν τριῶν φρουρίων ἐξασφαλιζόταν μέσω παρατηρητη−
ρίων, ἕνα ἀπὸ τὰ ὁποῖα ἦταν ὁ Ἅγιος Γεώργιος4. Ἀπὸ τὸν Ἅγιο Γεώργιο, ὅπου ἡ

1. Ὀφείλω θερμὲς εὐχαριστίες στὴν Δρ. Ν.
Πούλου−Παπαδημητρίου γιὰ τὶς πολύτιμες συμ −
βουλές της καθ᾽ ὅλη τὴ διάρκεια ἐκπόνησης τῆς
παρούσας μελέτης, καθὼς καὶ στὴν πρώην Προϊ−
σταμένη τῆς 1ης Ε.Β.Α. κ. Ἑ. Γκίνη−Τσοφοπούλου,
γιὰ τὴν ἄδεια μελέτης τοῦ ὑλικοῦ.

2. Γιὰ τὴ μεσαιωνικὴ καὶ νεώτερη ἱστορία
τῶν Κυθήρων βλ. Πετρόχειλος 1940· Μαυροειδῆ
1978· Maltezou 1980α· Leontsines 1987· Τσιτσίλιας

1994. Γιὰ τὸ διάστημα Ὀθωμανοκρατίας, 1715−
1718, βλ. Kiel 2007, 37−42. 

3. Γιὰ πρόσφατη ἀρχαιολογικὴ ἔρευνα τοῦ
φρουρίου καὶ τοῦ οἰκισμοῦ τοῦ Ἁγίου Δημη −
τρίου (μετέπειτα «Παλιόχωρας») βλ. Ince − Bal−
lantyne 2007.

4. Μαυροειδῆ 1978, 151−2 καὶ 152, σημ. 2. La−
mansky 1884, τ. 2, 660. 



ἑνετικὴ φρουρὰ ἔμενε ἀπὸ τὸν Μάρτιο ἕως τὸν Ὀκτώβριο, ἦταν θεατὴ κάθε κίνηση
στὸ νοτιοδυτικὸ τμῆμα τοῦ Αἰγαίου. Τὸ γειτονικὸ πρὸς τὸν Ἅγιο Γεώργιο λιμάνι
τοῦ Αὐλαίμονα καὶ τὸ λιμάνι τοῦ Καψάλι ἀποτελοῦσαν τὰ σημαντικότερα τοῦ
νησιοῦ5. 

Οἱ διαθέσιμες πηγὲς μαρτυροῦν τὴν ἀραιὴ κατοίκηση, τὴ φτώχεια καὶ πολλὲς
φορὲς καὶ τὴ σιτοδεία στὰ Κύθηρα ὡς μόνιμα φαινόμενα μέχρι τὶς ἀρχὲς τοῦ
19ου αἰ.6, γεγονὸς ποὺ ἀνάγκαζε συχνὰ τοὺς κατοίκους τοῦ νησιοῦ νὰ μετανα−
στεύουν, κυρίως πρὸς τὴν Πελοπόννησο. Εἰδικὰ ἡ περιοχὴ τῆς Παλιόχωρας κατα−
στράφηκε ὁλοσχερῶς ἀπὸ τὸν Μπαρμπαρόσσα τὸ 1537, καὶ παρέμεινε ἐγκατα−
λελειμμένη τὰ ἑπόμενα χρόνια7. Λίγες δεκαετίες ἀργότερα, τὸ 1571, τουρκικὴ ἐπί−
θεση κατὰ τὴ διάρκεια τοῦ τουρκοβενετικοῦ πολέμου ποὺ ἔληξε μὲ τὴ ναυμαχία
τῆς Ναυπάκτου, εἶχε ὡς συνέπεια δραματικὴ συρρίκνωση τοῦ πληθυσμοῦ. Κατὰ
τὸν 17ο αἰ., ὡστόσο, οἱ συνθῆκες βελτιώθηκαν, καθὼς ἡ Βενετία φρόντισε γιὰ τὴ
διοικητικὴ ὀργάνωση τοῦ νησιοῦ.

Ἡ μεγάλη πλειοψηφία τοῦ πληθυσμοῦ ἦταν ἑλληνική, ἐνῶ οἱ λίγοι Βενετοὶ ποὺ
ἐγκαταστάθηκαν ἐκεῖ ἐξελληνίστηκαν. Τὰ Κύθηρα δέχονταν κατὰ καιροὺς κύματα
μεταναστῶν, ἡ διαμονὴ τῶν ὁποίων ὅμως ἦταν συνήθως σύντομη, καθὼς μετα−
κινοῦνταν πρὸς τὰ πιὸ μεγάλα νησιὰ τοῦ Ἰονίου8. Οἱ περισσότεροι μετανάστες
στὰ Κύθηρα προέρχονταν ἀπὸ τὴν Κρήτη καὶ τὴν Πελοπόννησο, κυρίως τὴ Λακω−
νία. Ἀξιοσημείωτα ὑπῆρξαν δύο μεγάλα κύματα Κρητῶν μεταναστῶν· τὸ πρῶτο
σημειώθηκε στὰ 1363−1365, μετὰ τὴν ἥττα τῶν φεουδαρχῶν τῆς Κρήτης ἐναντίον
τῆς ἑνετικῆς μητρόπολης, ἐνῶ τὸ δεύτερο γύρω στὸ 1669, κατὰ τὴ διάρκεια τοῦ
πολέμου μεταξὺ Βενετίας καὶ Ὀθωμανικῆς αὐτοκρατορίας, ποὺ ἔληξε μὲ τὴν ἀνα−
κατάληψη τῆς Κρήτης ἀπὸ τὴν τελευταία. Ἐπιπλέον, ὁ Ἰταλὸς Spallanzani τὸ 1789
μαρτυρεῖ ὅτι ἡ Βενετία ἔστελνε στὰ Κύθηρα ἀνεπιθύμητους ὑπηκόους τοὺς 
ὁποίους ἤθελε νὰ ἀπομονώσει, καὶ ὅτι τὸ νησὶ ὀνομαζόταν καί «ἡ Σιβηρία τῶν
Βενετῶν»9. 

5. Maltezou 1980β, 154.
6. Ὁ Leonhard 1899, 38 ἀναφέρει ὅτι οἱ Ve−

nieri, οἱ Ἑνετοὶ κυβερνῆτες τοῦ νησιοῦ, τὸν 14ο
αἰ. ἀναγκάστηκαν πολλὲς φορὲς νὰ τροφοδο −
τήσουν τὸ νησὶ μὲ δημητριακὰ ἀπὸ τὴν Κρήτη,
ὅπως καὶ ὅτι ἀκόμα καὶ σὲ μεταγενέστερες
περιόδους τὰ Κύθηρα μόλις ποὺ μποροῦσαν
νὰ καλύψουν τὶς ἀνάγκες τους σὲ δημητριακά.
Ἐπίσης διαφωτιστικὴ εἶναι ἡ πληροφορία του
ὅτι τὰ περισσότερα χωράφια τῶν Κυθήρων,
εὑρισκόμενα σὲ ἐξαιρετικὰ πετρώδεις τόπους,

μποροῦσαν νὰ καλλιεργοῦνται μόνο ἀνὰ διετία.
7. Μαυροειδῆ 1978, 151. Koukoulis et al. 1989.
8. Maltezou 1980β, 155.
9. Leonhard 1899, 35. Στὴ γερμανικὴ ἔκδοσή

του ὁ τίτλος τοῦ βιβλίου τοῦ Spallanzani εἶναι:
Des Herrn Abt Lazaro Spallanzani angestellt physi−
kalische Untersuchungen auf der Insel Κythera
(Strassburg 1789) (σ. 11). Γιὰ τὰ Κύθηρα ὑπὸ ἑνε −
τικὴ κυριαρχία βλ. ἐπίσης Bennet 2007, Gregory
2007. 
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Τὸν 18ο αἰ. τὰ Κύθηρα ἐμφανίζουν ἀνάπτυξη τῆς ἐμπορικῆς δραστηριότητας, ποὺ
συνεχίστηκε καὶ μετὰ τὴν ὁριστικὴ κατάλυση τῆς ἑνετικῆς κυριαρχίας, ὅταν μὲ τὴ
συνθήκη τοῦ Καμποφόρμιο (1797) περιῆλθαν στὴν κατοχὴ τῆς Γαλλίας. Ἀκολούθησε
ἡ ἵδρυση τῆς «Πολιτείας τῶν Ἑπτὰ Ἡνωμένων Νήσων» (1800), στὴν ὁποία ἐντά−
χθηκαν τὰ Κύθηρα, καὶ ἡ παραχώρηση Συντάγματος στὴν Πολιτεία τὸ 1803. Κατὰ
τὴ δεύτερη περίοδο γαλλοκρατίας τῶν Ἑπτανήσων (1807−1809) τὸ πολίτευμα τοῦ
1803 καταλύθηκε, ἐνῶ λίγα χρόνια ἀργότερα τό « Ἰόνιο Κράτος», ποὺ προῆλθε
ἀπὸ τὴ Συνθήκη τῶν Παρισίων (1815), τελοῦσε ὑπὸ τὴν ἐπικυριαρχία τῆς Ἀγγλίας.
Ἡ ἀγγλικὴ διοίκηση τοῦ νησιοῦ συνεχίστηκε ἕως τὸ 1864, ὅταν ἐπετεύχθη ἡ ἕνωση
τῆς Ἑπτανήσου μὲ τὴν Ἑλλάδα. 

Τὰ Κύθηρα ἔφτασαν σὲ πληθυσμιακὴ καὶ οἰκονομικὴ ἀκμὴ ὑπὸ τὴν ἐπικυριαρ−
χία τῆς Μ. Βρετανίας, καὶ κυρίως μετὰ τὸ 1864, ὁπότε ἐνσωματώθηκαν στὸ νεο−
σύστατο ἑλληνικὸ κράτος, καὶ ἔπαψαν ἔτσι, γιὰ πρώτη φορὰ μετὰ τὴ μεσαιωνικὴ
περίοδο, νὰ ἀποτελοῦν ἁπλῶς ἕνα νησὶ γεωστρατηγικῆς σημασίας. Ἡ οἰκονομικὴ
ἄνθηση φαίνεται καὶ στὸν Ἅγιο Γεώργιο ἀπὸ τὶς κεραμικὲς εἰσαγωγὲς μὲ ποικίλη
προέλευση, καθὼς καὶ ἀπὸ τὴν ἀνάπτυξη τῆς ντόπιας ἀγγειοπλαστικῆς.

Τὸ μεγαλύτερο μεταναστευτικὸ ρεῦμα πρὸς τὰ Κύθηρα σημειώθηκε κατὰ τὴν
ἐπανάσταση τοῦ 1821 καὶ προῆλθε ἀπὸ τὴ Μ. Ἀσία, τὴν Κρήτη καὶ τὴν Πελοπόν−
νησο10. Μικρότερος ἀριθμὸς μεταναστῶν προῆλθε ὅμως καὶ ἀπὸ ἄλλα μέρη. Ὁ
γεωγράφος Ν. Μηλιαράκης σημειώνει τὴ συχνότητα τῶν ὀνομάτων Ζαντιώτης,
Κορωναῖος, Σάμιος καὶ Κυπριώτης στὰ Κύθηρα11. 

Μετὰ ἀπὸ τὴν πληθυσμιακὴ αὔξηση ποὺ σημειώθηκε12 τὰ φυσικὰ λιμάνια τοῦ
Αὐλαίμονα, τοῦ Καψάλι, τῆς Ἁγίας Πελαγίας καὶ τοῦ Διακοφτιοῦ ἐξελίχθηκαν σὲ
ἐμπορικὰ καὶ διαμετακομιστικὰ κέντρα. Τὸ λιμάνι τοῦ Αὐλαίμονα, ἐξαιρετικὰ προστα−
τευμένο, ἀναπτύχθηκε ἰδιαίτερα κατὰ τὸν 18ο καὶ 19ο αἰ., συμβάλλοντας στὴν ἐντει−
νόμενη δραστηριότητα τοῦ βορείου τμήματος τοῦ νησιοῦ. Τὸ Διακόφτι, λιμάνι ποὺ
ἐπίσης βρίσκεται σὲ ἄμεση γειτνίαση μὲ τὸν Ἅγιο Γεώργιο, διακρίθηκε, ἐκτὸς ἀπὸ τὶς
γεωκαλλιέργειές του, γιὰ τὴν ἀνάπτυξη τῆς ἁλιείας καὶ τῆς συλλογῆς ἁλατιοῦ13. 

Τὴν οἰκιστικὴ εἰκόνα τοῦ νησιοῦ στὸν 19ο αἰ., περίοδο ποὺ μᾶς ἐνδιαφέρει ἰδι−
αίτερα λόγω τῆς ἔντονης δραστηριότητας ποὺ παρατηρεῖται τότε στὸν Ἅγιο Γεώρ−
γιο, παρουσιάζει ὁλοκληρωμένα ὁ γεωγράφος καὶ ἀνθρωπολόγος R. Leonhard: «Τὸ
λιμάνι τοῦ Αὐλαίμονα εἶναι τὸ μοναδικὸ τῆς ἀνατολικῆς πλευρᾶς (…) καὶ τὸ πιὸ
σίγουρο ὁλόκληρου τοῦ νησιοῦ (...). Στὰ χρόνια της Ἑνετοκρατίας φαίνεται ὅτι,
παρὰ τὴν ἀνέγερση τοῦ φρουρίου καὶ τῆς ἐκκλησίας τοῦ Ἁγίου Νικολάου γιὰ τὴν
προστασία τοῦ λιμανιοῦ, δὲν ὑπῆρξε σημαντικὴ ἐγκατάσταση στὸ λιμάνι. Μόλις

Γ. ΟΙ ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ ΤΗΣ ΚΕΡΑΜΙΚΗΣ ΤΗΣ ΥΣΤΕΡΗΣ ΕΝΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΕΩΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 271

10. Leontsines 1987, 183−187.
11. Μηλιαράκης 1886, 266. 

12. Maltezou 1980β, 157. Μαυροειδῆ 1978, 155.
13. Leontsines 1987, 203 κἑ. 



τὸν 19ο αἰ. ἐγκαταστάθηκαν ἐδῶ πρόσφυγες λόγω τοῦ πολέμου τῆς Ἀνεξαρτησίας.
Ὁ τόπος εἶναι τώρα πάλι σχεδὸν ὁλοκληρωτικὰ ἐγκαταλελειμμένος, διότι εἶναι
ἀπὸ τοὺς πιὸ ἄγονους τοῦ νησιοῦ καὶ δὲν συνδέεται μὲ καλοὺς δρόμους μὲ τὸ
ἐσωτερικό. Τὸ 1896 εἶχε μόνο 45 κατοίκους. Ἀντὶ τοῦ Αὐλαίμονα ἔχει ὅμως ἀνα−
πτυχθεῖ τὰ τελευταῖα χρόνια... τὸ Διακόφτι, στὴν ἀκτὴ τοῦ ὁποίου τὸ ἑλληνικὸ
κράτος ἔχτισε στὴ δεκαετία τοῦ 1880 μεγάλο μῶλο, δημιουργώντας ἐδῶ ἕνα ἄλλο
λιμάνι»14. 

Ἀπὸ τὶς ἀρχὲς ἢ τὰ μέσα τοῦ 19ου αἰ. ἕνα μεγάλο μέρος τοῦ ἀνδρικοῦ πλη−
θυσμοῦ τοῦ νησιοῦ μεταναστεύει ἐποχιακά, ἀπὸ τὴν ἄνοιξη ἕως τὸ φθινόπωρο,
κυρίως στὸν Πειραιά, τὴν Ἀθήνα, τὴ Σμύρνη καὶ τὴν Ἀλεξάνδρεια. Στὸ τέλος τοῦ
19ου αἰ. τὰ ἐξαγώγιμα προϊόντα τοῦ νησιοῦ (λάδι, μέλι, σταφίδα) κατευθύνονταν
κατὰ κύριο λόγο πρὸς τὸν Πειραιά, ὁ ὁποῖος ἀντικατέστησε τὸ Ναύπλιο ὡς δια−
μετακομιστικὸ κέντρο τῆς κυθηραϊκῆς παραγωγῆς. Τμῆμα τῆς παραγωγῆς ἀγορα−
ζόταν καὶ μεταφερόταν ἀπὸ πλοῖα τῆς αὐστριακῆς ἑταιρείας Lloyd, τὰ ὁποῖα τὸ
ἐξῆγαν ἀπ᾽ εὐθείας στὴν Τεργέστη. Τὴν ἴδια ἐποχή, ἡ ἀνάπτυξη τῶν ἑλληνικῶν
ἀτμόπλοιων καὶ ὁ ἐπακόλουθος παραγκωνισμὸς τῶν ντόπιων καϊκιῶν στέρησε
ἀπὸ ἀρκετοὺς Κυθηραίους ἐμπόρους τὴ δυνατότητα μεταφορᾶς προϊόντων τοῦ
νησιοῦ. Οἱ εἰσαγωγὲς προϊόντων ὑπῆρξαν πολὺ περιορισμένες στὰ Κύθηρα15. Στὶς
λίγες εἰσαγωγὲς βιοτεχνικῶν καὶ βιομηχανικῶν προϊόντων θὰ πρέπει νὰ προστε−
θοῦν καὶ οἱ εἰσαγωγὲς κεραμικῶν ἀντικειμένων, πού, ἂν καὶ περιορισμένης οἰκονο −
μικῆς σημασίας, μποροῦν νὰ διαπιστωθοῦν καὶ σὲ σχετικὰ ἀπομονωμένες θέ σεις,
ὅπως ὁ Ἅγιος Γεώργιος.

Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΗΣ ΕΝΕΤΟΚΡΑΤΙΑΣ

Οἱ πηγὲς τῆς ὕστερης μεσαιωνικῆς καὶ τῆς νεώτερης περιόδου ποὺ ἀναφέρονται
στὸν Ἅγιο Γεώργιο προέρχονται ἀπὸ τὸν γεωγράφο τοῦ βασιλιᾶ τῆς Γαλλίας
Νicolas de Νicolay (μέσα 16ου αἰ.) καὶ τὸν Antoine L. Castellan, εἰκονογράφο καὶ
μέλος στρατιωτικῆς ἀποστολῆς στὴν Κωνσταντινούπολη στὰ 1797. Ὁ Νicolay, ὁ
ὁποῖος ἐπισκέφτηκε τὸ νησὶ λίγο μετὰ τὴ λεηλασία τοῦ Μπαρμπαρόσσα, τὸ 1551,
εἶναι ὁ μοναδικὸς περιηγητὴς ποὺ περιγράφει τὴν ἐπίσκεψή του «στὸ βουνὸ τοῦ
Ἁγίου Νικολάου». Ἀναφέρει τὴν ὕπαρξη δύο ἐκκλησιῶν, στὴ μεγαλύτερη ἐκ τῶν
ὁποίων εἶδε τὰ μωσαϊκὰ τῶν πρώιμων βυζαντινῶν χρόνων. Ὁ Νicolay δὲν γνώ−
ριζε (πάντως δὲν ἀναφέρει) τὸ ὄνομα τῆς ἐκκλησίας τοῦ Ἁγίου Γεωργίου16.

14. Leonhard 1899, 42.
15. Leonhard 1899, 39−40.
16. Nicolay 1576, 60. Τὸ ἀπόσπασμα παρα −

δίδεται μεταφρασμένο στό: Ἀνδριτσάκη−Φω −
τιάδη − Πετρόχειλος 1982, 86. Τὸ ὄνομα τοῦ
Ἁγίου Νικολάου δίνεται στὸ ὕψωμα τοῦ Ἁγίου
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Ὁ Α. L. Castellan περιέγραψε τὶς ἀρχαιότητες τῆς Παλαιόπολης καὶ τοὺς τά −
φους τοῦ Ἀσπρογᾶ, χωρὶς νὰ κάνει λόγο (ἢ νὰ ἐπισκεφθεῖ κὰν) τὸν Ἅγιο Γεώργιο17.
Μᾶς προμήθευσε ὅμως μὲ μία χαλκογραφία ποὺ εἰκονίζει τὸ λιμάνι τοῦ Αὐλαί−
μονα μὲ φόντο τὸ ὕψωμα τοῦ Ἁγίου Γεωργίου (εἰκ. 1)18, στὴν κορυφὴ τοῦ ὁποίου
διακρίνεται καθαρὰ φρούριο μὲ πύργο. Δεδομένου ὅτι ἀρχαιολογικὰ κατάλοιπα
ἑνὸς φρουρίου τέτοιου μεγέθους δὲν προέκυψαν ἀπὸ τὴν ἀνασκαφὴ στὸν
Ἅγιο Γεώργιο, εἶναι πιθανὸ ὅτι ἡ ἀπεικόνιση φρουρίου ἀπὸ τὸν Castellan δὲν ἀντα−
ποκρίνεται στὴν πραγματικότητα, ἀλλὰ ὅτι ἀποδίδει ἐμφαντικὰ τὴν ὕπαρξη ἑνὸς
μικροῦ ὀχυρωμένου χώρου19.
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Γεωργίου καὶ σὲ ἄλλους χάρτες τῆς ὕστερης
Ἑνετικῆς καὶ τῆς Νεώτερης περιόδου, καὶ μάλλον
ὀφείλεται στὴν ἐγγύτητά του μὲ τὸ ὁμώνυμο
φρούριο καὶ τὴν ὁμώνυμη ἐκκλησία στὸ λιμάνι
τοῦ Αὐλαίμονα. Πιθανὸν ὅμως καὶ νὰ ὀφείλεται
στὴν ὕπαρξη τῆς μικρῆς ἐκκλησίας τοῦ Ἁγίου
Νικολάου ἐπάνω στὸ ὕψωμα ὅπου βρίσκεται

καὶ ὁ Ἅγιος Γεώργιος, στὴν ὁποία μάλλον ἀνα −
φέρεται καὶ ὁ Νicolay.

17. Castellan 1809, 21−35.
18. Castellan 1808, πίν. 1.
19. Γιὰ συζήτηση τῶν μαρτυριῶν τοῦ Nicolay

καὶ τοῦ Castellan βλ. Broodbank – Bennet – Davis
2004, 232−236. 

Εἰκ. 1. Χαλκογραφία τοῦ Castellan.



Σαφεῖς ἱστορικὲς ἢ ἀρχαιολογικὲς μαρτυρίες γιὰ τὴν ὕπαρξη ἑνετικοῦ φρουρίου
στὸν Ἅγιο Γεώργιο ἀπουσιάζουν. Παρ’ ὅλα αὐτά, ἡ πληροφορία ὅτι στὸ ὕψωμα
διέμενε ἑνετικὴ φρουρά20, σὲ συνδυασμὸ μὲ τὴν ἀπεικόνιση φρουρίου ἀπὸ τὸν
Castellan, καθιστοῦν πιθανὴ τὴν ὕπαρξη μικροῦ φρουρίου. Προκαλεῖ ἐντύπωση τὸ
γεγονὸς ὅτι κατάλοιπα ἑνὸς τέτοιου φρουρίου, ἂν ὑπῆρξε, δὲν βρέθηκαν κατὰ τὴν
ἀνασκαφή. Ἐξαίρεση ἀποτελεῖ ἕνα τμῆμα δαπέδου ἀπὸ κονίαμα, ποὺ βρέθηκε σὲ
ἐπαφὴ μὲ τοὺς Τοίχους 7 καὶ 9 στὸ Ἄνδηρο 2, Τομέας A΄, κάνναβος 10. Στὴν ἐπί−
χωση τοῦ δαπέδου βρέθηκε φράγκικο νόμισμα τοῦ 1503 Quattrino Σιένας (Ν52),
τὸ ὁποῖο πιθανότατα προσφέρει χρονολογικὴ ἔνδειξη γιὰ τὸν χρόνο χρήσης τοῦ
κτιρίου στὸ ὁποῖο ἀνῆκε τὸ δάπεδο. Τὰ ὑπόλοιπα ἀρχιτεκτονικὰ κατάλοιπα, ἂν
ὑπῆρξαν, εἶναι πιθανὸ ὅτι καταστράφηκαν καὶ κατέπεσαν στὶς πλαγιὲς τοῦ λόφου.

Ὅσον ἀφορᾶ στὴ χρήση τοῦ ὑψώματος μετὰ τὴν κατάλυση τῆς ἑνετικῆς
κυριαρχίας (1797), ἱστορικὲς μαρτυρίες ἀπουσιάζουν. Ἡ χρήση του ὡς παρατηρη−
τηρίου θὰ πρέπει νὰ συνεχίστηκε, ἔστω καὶ περιστασιακά. Μετὰ τὴν πληθυσμιακὴ
αὔξηση τοῦ 18ου αἰ., καὶ κυρίως τὴν ἀνάπτυξη τοῦ γειτονικοῦ λιμανιοῦ Διακόφτι
κατὰ τὸ 19ο αἰ., ὁ Ἅγιος Γεώργιος ὑπῆρξε συχνὸς τόπος προσκυνήματος γιὰ τοὺς
κατοίκους τῶν γύρω περιοχῶν.

Η ΚΕΡΑΜΙΚΗ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ

Τὸ κεραμικὸ ὑλικὸ τῆς Μεταβυζαντινῆς περιόδου ποὺ προέρχεται ἀπὸ τὸν Ἅγιο
Γεώργιο περιλαμβάνει ὅλα τὰ εἴδη κεραμικῆς ποὺ συναντῶνται σὲ οἰκιστικὰ σύνολα:
ἀγγεῖα ἀποθηκευτικά, μεταφορᾶς καὶ φύλαξης νεροῦ, λαδιοῦ καὶ κρασιοῦ, μαγειρικὰ
καὶ ἐπιτραπέζια. Στὸ ὑλικὸ συμπεριλαμβάνεται ἐπίσης μεγάλος ἀριθμὸς κεραμίδων.
Ἡ κεραμικὴ αὐτὴ βρέθηκε στὰ ἐπιφανειακὰ στρώματα τῆς ἀνασκαφῆς, μὲ ἀποτέλε−
σμα ἡ χρονολόγησή της βάσει στρωματογραφικῆς ἀνάλυσης νὰ μὴν εἶναι δυνατή.

Βάσει τυπολογικῆς ἀνάλυσης, ἡ κεραμικὴ αὐτὴ χρονολογεῖται στὴν πλειονότητά
της ἀπὸ τὸν 18ο ὣς τὸν 20ὸ αἰ.21. Στὸν 15ο−17ο αἰ. τοποθετοῦνται χρονολογικὰ λίγα
ὄστρακα. Τὰ πρωιμότερα χρονολογήσιμα ὄστρακα εἶναι ἀδρεγχάρακτα ἐφυαλωμένα
τοῦ ὕστερου 14ου ἢ τοῦ 15ου αἰ., τῆς κατηγορίας graffita arcaica padana, προερχόμενα
ἀπὸ τὴ Βόρεια Ἰταλία. Στὸ τέλος τοῦ 15ου καὶ στὸ α΄ μισὸ τοῦ 16ου αἰ. χρονολο−
γοῦνται δύο ὄστρακα ἀπὸ μαγιολικὰ ἀγγεῖα τῆς Βόρειας Ἰταλίας, καθὼς καὶ δύο
ὄστρακα ἀπὸ πινάκια βενετσιάνικης παραγωγῆς, τῆς κατηγορίας graffita a punta e
stecca. Στὴν ἴδια περίοδο, 15ο−16ο αἰ., τοποθετεῖται μία κατηγορία ἐφυαλωμένης

20. Βλ. ἀνωτέρω σημ. 3.
21. Ἡ ἐκτεταμένη ἐπιφανειακὴ ἔρευνα ποὺ

ἔχει διενεργηθεῖ στὰ Κύθηρα ἀπὸ τὸ University
College of London (Kythera Island Project), μὲ
διευθύνοντες τὸν C. Broodbank καὶ τὴν Ε.
Κυριατζῆ, ἔχει ἐπίσης δείξει ἔκρηξη τοῦ ἀριθμοῦ

τῶν χρονολογήσιμων ὀστράκων ποὺ τοποθε −
τοῦνται ἀπὸ τὸν 17ο ὣς καὶ τὸν 20ο αἰ. Ἡ
ἐντυπωσιακὴ αὐτὴ αὔξηση ὀφείλεται κατὰ κύ −
ριο λόγο στὴ δημογραφικὴ ἄνοδο ποὺ σημειώ −
νεται στὰ Κύθηρα ἀπὸ τὸν 17ο αἰ. καὶ μετά. Βλ.
http://www.ucl.ac.uk/kip/byzmodceramics.php.
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κεραμικῆς ποὺ πιθανὸν παραγόταν στὰ Χανιὰ τῆς Κρήτης. Ἡ παρουσία ἐφυαλω −
μένων ἀγγείων ὑψηλῆς ποιότητας, εἰσηγμένων ἀπὸ τὴ βόρεια Ἰταλία, προκαλεῖ
ἐντύπωση καὶ πιθανὸν σχετίζεται μὲ τὴ διαμονὴ ἑνετικῆς φρουρᾶς στὸ ὕψωμα
τοῦ Ἁγίου Γεωργίου. 

Κανένα ἀπὸ τὰ ὄστρακα ποὺ βρέθηκαν στὸν Ἅγιο Γεώργιο δὲν μπορεῖ νὰ το −
ποθετηθεῖ μὲ βεβαιότητα στὸν ὕστερο 16ο ἢ στὸν 17ο αἰ. Εἶναι ἀβέβαιο τὸ ἂν ἡ
χρήση τοῦ χώρου συνεχίστηκε κατὰ τὴ διάρκεια αὐτῆς τῆς περιόδου.

Στὸν 18ο αἰ. τοποθετεῖται σημαντικὸς ἀριθμὸς ὀστράκων, ἂν καὶ γιὰ ἀρκετὰ
ἀπὸ αὐτὰ ἡ χρονολόγηση δὲν εἶναι ἀσφαλής. Πρόκειται κυρίως γιὰ ντόπια κερα−
μική, γιὰ τὴν ὁποία δὲν ὑπάρχουν ἀκόμη δημοσιευμένα παράλληλα. Ἡ χρονολόγηση
τῆς κεραμικῆς αὐτῆς βασίζεται στὴν τεχνικὴ κατασκευῆς, διακόσμησης καὶ ἐφυά−
λωσής της. Μὲ ἀσφάλεια τοποθετοῦνται στὴν περίοδο αὐτή, καὶ συγκεκριμένα
στὸ α΄ μισὸ τοῦ 18ου αἰ., δύο ὄστρακα ἀπὸ πινάκια προερχόμενα ἀπὸ τὸ Τσα−
νάκ−Καλὲ τῶν Δαρδανελλίων.

Ἡ μεγάλη μάζα κεραμικῶν προέρχεται ἀπὸ τὸν 19ο καὶ τὶς ἀρχὲς τοῦ 20οῦ
αἰ. Στοὺς αἰῶνες αὐτοὺς χρονολογοῦνται μὲ ἀσφάλεια πίθοι, στάμνες, κανάτια
καὶ ἐπιτραπέζια ἀγγεῖα. Ἡ τοπικὴ παραγωγὴ κεραμικῆς συνεχίζεται, ἐνῶ εἰσάγε−
ται σὲ σημαντικὲς ποσότητες κεραμικὴ ἀπὸ τὸ Grottaglie τῆς Ἀπουλίας, ἀπὸ τὴ
Θράκη (πινάκια «Διδυμότειχου»), ἀπὸ τὴ Σίφνο (μαγειρικὰ σκεύη), ἀπὸ τὴν Κορώνη
(πίθοι) κ.ἄ. Ἐνδιαφέρον παρουσιάζει ἕνα ἀρκετὰ μεγάλο τμῆμα τῆς κυθηραϊκῆς
παραγωγῆς, ποὺ ἀπομιμεῖται τὴν κεραμικὴ Grottaglie. 

Ἡ ἀπουσία κεραμικῶν χρονολογούμενων μὲ ἀσφάλεια στὸ β΄ μισὸ τοῦ 16ου
καὶ στὸν 17ο αἰ., σὲ συνδυασμὸ μὲ τὴ μεγάλη ποσότητα κεραμικῶν χρονολογούμε −
νων στὸν 18ο−20ὸ αἰ., συμβαδίζει μὲ τὴ μαρτυρία τῶν νομισματικῶν εὑρημάτων
ἀπὸ τὸν Ἅγιο Γεώργιο22. Ἀπαντοῦν ἐλάχιστα νομίσματα τοῦ ὕστερου 16ου καὶ τοῦ
17ου αἰ., ἐνῶ ἀρκετὰ μεγάλος ἀριθμὸς νομισμάτων ἔχει τοποθετηθεῖ στὸν 18ο, τὸν
19ο καὶ τὸ α΄ μισὸ τοῦ 20οῦ αἰ. Τὰ δεδομένα αὐτά, σὲ συνδυασμὸ μὲ τὴ μαρτυρία
τοῦ Nicolay, ὁδηγοῦν στὸ συμπέρασμα ὅτι τὸ ὕψωμα τοῦ Ἁγίου Γεωργίου πι θα −
νὸν δὲν χρησιμοποιεῖτο ἀπὸ τὴν ἑνετικὴ φρουρὰ ἢ γιὰ ἄλλου εἴδους μόνιμη δια−
μονὴ κατὰ τὸ β΄ μισὸ τοῦ 16ου καὶ τὸν 17ο αἰώνα.

Στὴν παραγωγὴ ντόπιων ἐργαστηρίων μποροῦν νὰ ἀποδοθοῦν ἀκόσμητα ἀγ −
γεῖα καθημερινῆς χρήσης, ὅπως καὶ ἀρκετὰ ἐφυαλωμένα. Τὰ ἀγγεῖα τῆς ντόπιας
παραγωγῆς ποὺ εἶναι ἀσφαλέστερα χρονολογημένα (βάσει τοῦ πηλοῦ καὶ τῆς
διακόσμησής τους) καὶ ποὺ σχηματίζουν ὁμοιογενὴ σύνολα περιλαμβάνουν κανά−
τια καὶ στάμνες τοῦ 18ου−19ου αἰ. (πιθανὸν καὶ τοῦ πρώιμου 20οῦ), καὶ πινάκια
τοῦ 19ου−20οῦ αἰ. (ἀπομιμήσεις κεραμικῆς Grottaglie). 

Ἡ κεραμικὴ ἀπὸ τὸ ὕψωμα τοῦ Ἁγίου Γεωργίου μαρτυρεῖ οἰκιακὴ χρήση, καὶ
δὲν παρουσιάζει ἐνδείξεις ἀλλὰ οὔτε καὶ ἀντενδείξεις γιὰ μοναστικὴ ζωή. Τὰ μονα−
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22. Βλ. ἄρθρο τῆς Δρος Β. Πέννα στὴν
παρούσα ἔκδοση.
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δικὰ κεραμικὰ ἀντικείμενα ποὺ σχετίζονται μὲ λατρεία καὶ βρέθηκαν στὸν χῶρο,
τρία θυμιατήρια (K 1615 − K 1617), θὰ μποροῦσαν νὰ ἔχουν χρησιμοποιηθεῖ τόσο
σὲ ἕνα μοναστικὸ ὅσο καὶ σὲ ἕναν οἰκιακὸ χῶρο. 

Ἡ μεγαλύτερη ποσότητα Μεταβυζαντινῆς κεραμικῆς βρέθηκε στὰ νότια τῆς
Παναγίας Μυρτιδιώτισσας καὶ στὰ ἀνατολικὰ τοῦ κελλιοῦ, ὅπως καὶ στὰ νότια
τῆς εἰσόδου τοῦ Ἁγίου Γεωργίου (Τομέας Α΄, κάνναβοι 1, 2, 7, 8 καὶ 10). Σχετικὴ
συγκέντρωση κεραμικῆς αὐτῆς τῆς περιόδου παρουσιάζεται ἐπίσης στὰ ἄνδηρα 4
καὶ 6 (Τομεῖς Γ΄, Ε΄, Ζ΄). Ἀξιοσημείωτο εἶναι τὸ γεγονὸς ὅτι ἡ πλειοψηφία τῆς κερα−
μικῆς ποὺ χρονολογεῖται στὸν 15ο−16ο αἰ. βρέθηκε στοὺς τομεῖς ΣΤ΄, Ζ΄, Η΄ καὶ Θ΄
(ἄνδηρα 3−5), ἐνῶ μόνο ἕνα μικρὸ τμῆμα της βρέθηκε στοὺς τομεῖς Α΄ καὶ Γ΄. Εἶναι
πιθανὴ ἑπομένως ἡ ὕπαρξη δραστηριότητας στὰ ἄνδηρα 4, 5 καὶ 6 κατὰ τοὺς
πρώιμους Μεταβυζαντινοὺς αἰῶνες. Ἡ ὑπόθεση αὐτὴ ἐνισχύεται ἀπὸ τὸ γεγονὸς
ὅτι ἡ πλειοψηφία τῶν νομισμάτων τοῦ 15ου ἕως 17ου αἰ. βρέθηκε ἐπίσης στὰ
ἄνδηρα 3−5. Στὸν ἀνωτέρω πίνακα καταγράφονται τὰ ἀσφαλῶς χρονολογούμενα
ὄστρακα τῆς Μεταβυζαντινῆς περιόδου ἀνάλογα μὲ τὸν χῶρο εὕρεσής τους.

Συνδυάζοντας τὶς γραμματειακὲς καὶ τὶς ἀρχαιολογικὲς πληροφορίες, φαίνεται
ὅτι τὸ ὕψωμα τοῦ Ἁγίου Γεωργίου ἦταν σὲ χρήση στὸν ὕστερο 14ο / πρώιμο 15ο
αἰ. καὶ ἕως τὸ α΄ μισὸ τοῦ 16ου. Ἡ χρήση αὐτὴ ἐλαττώθηκε σημαντικὰ ἢ διακόπηκε
κατὰ τὸ β΄ μισὸ τοῦ 16ου καὶ τὸν 17ο αἰ., γεγονὸς ποὺ πιθανὸν εἶχε ὡς αἰτία,
ἐκτὸς ἀπὸ τὴ γενικὴ οἰκονομικὴ δυσπραγία, τὶς καταστροφὲς ποὺ προξένησε ὁ
Μπαρμπαρόσσα στὰ 1537. Ἡ περίοδος ἀνέχειας ποὺ ἀκολούθησε εἶχε ὡς ἀπο−
τέλεσμα τὴν ἰσχνὴ παρουσία κεραμικῶν καὶ ἄλλων ἀντικειμένων στὸ ὕψωμα τοῦ
Ἁγίου Γεωργίου κατὰ τὸν ὕστερο 16ο καὶ τὸν 17ο αἰ. Ἀπὸ τὸν 18ο ὣς καὶ τὸν 20ὸ
αἰ. τὸ ὕψωμα γνωρίζει καὶ πάλι ἐντατικὴ χρήση, ἡ ὁποία ἀντανακλᾶ τὴν οἰκονομικὴ
ἀνάκαμψη τοῦ νησιοῦ καὶ εἰδικότερα τῆς ἀνατολικῆς του ἀκτῆς.

Ἀριθμὸς ὀστράκων Μεταβυζαντινῆς περιόδου ἀνὰ τομέα καὶ ἀνὰ χρονολογικὴ περίοδο.
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ΠΗΛΟΙ

Πηλὸς 1: Πηλὸς χρώματος πολὺ ἀνοιχτοῦ καστανοῦ ἕως ἀνοιχτοῦ κιτρινοκάστα−
νου (Μunsell 10YR/8/2 − 10YR/6/4), σκληρὰ ψημένος, λεπτόκοκκος, μὲ ἐλαφρῶς
ἀνώμαλη τομή. Περιέχει ἐλάχιστες, πολὺ μικρὲς προσμείξεις λευκοῦ χρώματος,
ἐλάχιστες μεγάλες γκρίζου χρώματος, καὶ ἀρκετοὺς πόρους πολὺ μικροῦ ἕως με −
σαίου μεγέθους. Πιθανότατα τοπικός. Ἀπὸ αὐτὸν εἶναι κατασκευασμένα τὰ με −
γάλα κυθηραϊκὰ πινάκια ποὺ ἀποτελοῦν ἀπομιμήσεις τῆς παραγωγῆς Grottaglie,
ὅπως καὶ τὸ Κ 1656. 
Πηλὸς 2: Πηλὸς χρώματος ρόδινου (Μunsell 7.5YR/7/4), μέτριας σκληρότητας, σχε−
τικὰ λεπτόκοκκος, μὲ ἐλαφρῶς ἀνώμαλη τομή. Περιέχει λίγες ἢ ἀρκετὲς μικρὲς
ἕως μεγάλες προσμείξεις λευκοῦ χρώματος, ἐνίοτε καὶ ἐλάχιστες μεγάλες γκρίζες.
Συναντᾶται κυρίως σὲ κανάτια. Διαφοροποιήσεις ὡς πρὸς τὴν πυκνότητα τῶν
προσμείξεων καὶ τὴ σκληρότητα τοῦ πηλοῦ παρατηροῦνται ἀπὸ ἀγγεῖο σὲ
ἀγγεῖο. Ἀπὸ τὸν Πηλὸ 2 εἶναι κατασκευασμένα τά: Κ 1601, Κ 1603, Κ 1604, Κ 1631,
Κ 1654−5.
Πηλὸς 3: Πηλὸς χρώματος ρόδινου ἕως πολὺ ἀνοιχτοῦ καστανοῦ (ὠχροῦ) (Μunsell
7.5YR−10YR/7.5/4), σκληρὰ ἕως πολὺ σκληρὰ ψημένος, λεπτόκοκκος, μὲ ὁμαλὴ τομή.
Περιέχει λίγες πολὺ μικρὲς προσμείξεις, κυρίως λευκοῦ χρώματος, καὶ ἀρκετοὺς
πόρους. Ἀπὸ αὐτὸν εἶναι κατασκευασμένα τὰ κανάτια μὲ ἐγχάρακτη διακόσμηση
Κ 1602, Κ 1626, Κ 1627, Κ 1628, Κ 1629, χρονολογούμενα πιθανῶς στὸν 19ο αἰ., ὅπως
καὶ τὸ πινάκιο Κ 1612. Τόσο ὁ πηλός, ὅσο καὶ ἡ τεχνικὴ κατασκευῆς καὶ διακόσμησης
τῶν ὀστράκων αὐτῶν, συγγενεύουν στενὰ μὲ τὰ ὄστρακα ποὺ εἶναι κατασκευ−
ασμένα ἀπὸ τὸν Πηλὸ 6. 
Πηλὸς 4: Πηλὸς χρώματος ἀνοιχτοῦ ἐρυθροῦ ἕως ἐρυθροκίτρινου (Μunsell
2.5YR/6/6 – 5YR/6/8), σκληρὰ ψημένος, μέτριος, μὲ ἀνώμαλη τομή. Περιέχει συχνὲς
μικρὲς ἕως μεγάλες προσμείξεις χρώματος λευκοῦ, καστανοκόκκινου, γκρίζου καὶ
μαύρου, καὶ μίκα. Μετὰ ἀπὸ ὑπερόπτηση παίρνει γκρίζο ἢ γκριζοκάστανο χρῶμα,
καὶ οἱ χαρακτηριστικὲς καστανοκόκκινες προσμείξεις παίρνουν μαῦρο χρῶμα. Ὁ
πηλὸς πιθανὸν προέρχεται ἀπὸ τὴν περιοχὴ τῶν Χανίων τῆς Κρήτης (Βλ. Ἑνότητα
4, Κ1661−1665).
Πηλὸς 5: Πηλὸς χρώματος κιτρινοκόκκινου (Μunsell 5YR/4.5/6−8), σκληρὰ ψημένος,
μέτριος, μὲ ἀνώμαλη τομή. Περιέχει ἀρκετὲς προσμείξεις μεσαίου μεγέθους καὶ
λευκοῦ χρώματος, καὶ ἄφθονη μίκα. Ἀπὸ τὸν πηλὸ αὐτό, εὑρισκόμενο στὴ Σίφνο,
εἶναι κατασκευασμένα τὰ ἐφυαλωμένα μαγειρικὰ σκεύη τῆς Σίφνου, γνωστὰ ὡς
«τσικάλια» (Κ 1618 − Κ 1620).
Πηλὸς 6: Πηλὸς χρώματος ἀνοιχτοκίτρινου (Μunsell 2.5Υ/8/2−4), σκληρὰ ἕως πολὺ
σκληρὰ ψημένος, λεπτόκοκκος, μὲ ὁμαλὴ τομή. Περιέχει ἐλάχιστες πολὺ μικρὲς λευ −
κὲς προσμείξεις. Συναντᾶται σὲ θραύσματα τριῶν κανατιῶν (Κ 1625α, Κ 1625β,
Κ 1630), ποὺ ὡς πρὸς τὴν κατασκευή τους μοιάζουν πολὺ μὲ τὰ κανάτια ποὺ
ἔχουν παρασκευαστεῖ μὲ τὸν Πηλὸ 3.
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χάρακτη διακόσμηση (βλ. Ἑνότητα 2).23. Ὁ πηλὸς καὶ τὸ σχῆμα τοῦ ὀστράκου
θυμίζουν ἐξαιρετικὰ τὶς λαβὲς κανατιῶν μὲ ἐγ −

Λαιμὸς κυλινδρικός, στόμιο τριφυλλόσχημο,
λαβὴ πεπλατυσμένη, ὠοειδοῦς διατομῆς.
Πηλὸς λεπτός, κοκκινοκάστανος, σκληρὰ ψη −
μένος. 2.5YR/6/8.
Σωζ. ὕψ. 3 ἑκ.
K 1606 (94/Ε1/10, 5/9/94)
Τμῆμα λαιμοῦ καὶ λαβῆς κανατιοῦ (Σχ. 6).
Λαιμὸς ἀμφικωνικοῦ σχήματος, λαβὴ ὠοει−
δοῦς διατομῆς.
Πηλὸς λεπτόκοκκος, πολὺ ἀνοιχτὸς καστα −
νός (ὠχρὸς) πρὸς τὸ ρόδινο, μέτριας σκλη−
ρότητας. 5YR/7/5.
Ἐξωτερικά: κάτω ἀπὸ τὴν πρόσφυση τῆς
λαβῆς τρεῖς παράλληλες ἔξεργες ραβδώσεις.
Σωζ. ὕψ. 4.3 ἑκ.
K 1607 (93/Γ, Ν ἀνδήρου 4/1, 21/9/93)
Τμῆμα λαιμοῦ καὶ λαβῆς κανατιοῦ (Σχ. 7,
πίν. 1).
Λαιμὸς κυλινδρικός, ἐξογκούμενος στὸ ὕψος
γένεσης τῆς λαβῆς. Χεῖλος κάθετο. Λαβὴ ὠο−
ειδοῦς διατομῆς.
Πηλὸς μέτριος, κοκκινοκάστανος, μέτριας
σκληρότητας. 2.5YR/6/4.
Ἐξωτερικά: λευκὸ ἐπίχρισμα.
Σωζ. ὕψ. 7.1 ἑκ.
K 1608 (94/Ζ/6, 14/9/94)
Λαιμὸς καὶ λαβὴ κανατιοῦ (Σχ. 8).
Λαιμὸς κωνικοῦ σχήματος, στενεύει πρὸς

K 1601 (93/Α4/64, 29/9/93)
Τμῆμα βάσης κανατιοῦ (Σχ. 1).
Ἐπίπεδη βάση.
Πηλὸς 2. 5YR/7/4.
Ἀκόσμητο.
Δ.β. 8 ἑκ.
Κ 1602 (93/Α10/36, 23/9/93) 
Τμῆμα λαβῆς κανάτας23 (Σχ. 2).
Λαβὴ ὠοειδοῦς διατομῆς.
Πηλὸς 3. 10YR/8/2.
Ἀκόσμητο.
Μ. 4.9 ἑκ., μέγ. διάμ. 3.8 ἑκ. 
K 1603 (2/10/59)
Τμῆμα βάσης κανατιοῦ (Σχ. 3).
Βάση ἐπίπεδη, ἐλαφρῶς ἀποκλίνουσα στὸ
κατώτατο τμῆμα της.
Πηλὸς 2. 10YR/8/3 (5YR/7/4 στὸν πυρήνα).
Ἐξωτερικά: Ὑπόλευκο ἐπίχρισμα.
Δ.β. 7.7 ἑκ., σωζ. ὕψ. 4.1 ἑκ.
K 1604 (93/Ζ2/2, 14/9/93)
Τμῆμα βάσης κανατιοῦ (Σχ. 4).
Βάση ἐπίπεδη.
Πηλὸς 2. 5YR/6/4.
Ἀκόσμητο.
Δ.β. 9.5 ἑκ., σωζ. ὕψ. 4.5 ἑκ.
K 1605 (94/Α8/6, 30/8/94)
Λαιμός, χεῖλος καὶ τμῆμα λαβῆς ἀπὸ μικρὸ
κανάτι (Σχ. 5).

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
1. Ἀκόσμητη κεραμικὴ

Ἡ κατηγορία αὐτὴ περιλαμβάνει πίθους, στάμνες καὶ κανάτια, πινάκια, θυμιατήρια,
καθὼς καὶ ἕνα τμῆμα ἠθμοῦ. Σὲ αὐτὴν ἔχει χρησιμοποιηθεῖ ἐκτενῶς ὁ Πηλὸς 2. 

• Κλειστὰ ἀγγεῖα

Τὴν κατηγορία αὐτὴ ἀποτελοῦν ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον κανάτια ποικίλων μεγεθῶν,
καθὼς καὶ κάποιες στάμνες. 



τὰ ἄνω. Λαβὴ ὠοειδοῦς διατομῆς. Σώζεται ἡ
πρόσφυση δεύτερης λαβῆς.
Πηλὸς μέτριος, κοκκινοκάστανος, σκληρὰ ψη −
μένος. 5YR/7/4. Δὲν φέρει ἐπίχρισμα.
Σωζ. ὕψ. 4.2 ἑκ., μέγ. διάμ. λαβῆς 1.8 ἑκ.
K 1609 (94/Η1/10, 10/9/94)
Βάση κανατιοῦ (Σχ. 9).
Βάση κοφτή, ἐπίπεδη. Σῶμα ὠοειδές, στενό.
Πηλὸς παρόμοιος μὲ τὸν Πηλὸ 2, ἀλλὰ πιὸ
καθαρὸς καὶ σκληρός. 7.5YR/7/4.
Ἀκόσμητο.

Δ.β. 4.8 ἑκ.
Κ 1610 (93/Α2.1.7/14, 17/9/93)
Βάση κανάτας ἢ στάμνας (Σχ. 10).
Βάση ἐπίπεδη, μὲ ἔξεργες ραβδώσεις ἐξωτε−
ρικά, πυθμένας μὲ μεγάλο πάχος.
Πηλὸς λεπτόκοκκος, καθαρός, πολὺ ἀνοι−
χτὸς καστανός (ὠχρός), σκληρὰ ψημένος.
2.5Y/8/4.
Ἐξωτερικὰ καὶ ἐσωτερικά: ρόδινο − ὑπόλευκο
ἐπίχρισμα.
Δ.β. 8.5 ἑκ. 

Κ 1611 (93/Α10/36, 23/9/93)
Τμῆμα ἠθμοῦ (Σχ. 11).
Σῶμα καμπύλο.
Πηλὸς λεπτόκοκκος, πολὺ ἀνοιχτὸς καστα−
νός (ὠχρός), σκληρὰ ψημένος. 10YR/7/3.
Μ. 4.3 ἑκ., πλ. 2.5 ἑκ.
Κ 1612 (93/A2.1.7/14, 17/9/93)
Τμῆμα χείλους πινακίου (Σχ. 12).
Χεῖλος μὲ ἁπλὴ ἀπόληξη.
Πηλὸς 3. 7.5YR/7/4. Ἐξωτ. καὶ ἐσωτ. ὑπόλευ−
κο ἐπίχρισμα. 
Ἀκόσμητο
Δ. 20 ἑκ. 
Κ 1613 (93/Α10/65, 29−30/9/93)
Τμῆμα χείλους πινακίου (Σχ. 13).

Χεῖλος μὲ ἁπλὴ ἀπόληξη.
Πηλὸς λεπτόκοκκος, πολὺ σκληρός, καθαρός,
ρόδινος − πολὺ ἀνοιχτὸς καστανός (ὠχρός).
7.5YR/7/4. Ἐξωτ. καὶ ἐσωτ. ὑπόλευκο ἐπίχρι−
σμα. 
Ἀκόσμητο.
Δ. 20 ἑκ. 
Κ 1614 (94/Β/48, 17/9/94)
Τμῆμα χείλους καὶ λαβῆς χύτρας (Σχ. 14).
Τοίχωμα στρεφόμενο πρὸς τὸ ἐσωτερικὸ
στὸ ἀνώτατο τμῆμα του. Χεῖλος κάθετο.
Λαβὴ ταινιωτή.
Πηλὸς μέτριος, ἀνοιχτοκάστανος, σκληρὰ
ψημένος. 2.5YR/6/4.
Δ.χ. 15 ἑκ.

• Θυμιατήρια

Τὰ θυμιατήρια ποὺ βρέθηκαν στὸν Ἅγιο Γεώργιο εἶναι ὅλα ἀκόσμητα, ἐνῶ ἡ ἁπλό−
τητα τοῦ σχήματός τους καθιστᾶ τὴ χρονολόγησή τους ἀβέβαιη. 

Κ 1615 (94/Η/12, 11/9/94)
Θυμιατήρι (Σχ. 15, πίν. 1).
Βάση κωνική, πόδι κυλινδρικό, σῶμα σὲ σχῆ −
μα ἀνάστροφου κώνου.
Πηλὸς μέτριος, καστανός, μέτριας σκληρότη−

τας. 5YR/5.5/6.
Ἀκόσμητο. Ἡ ἐσωτερικὴ ἐπιφάνεια τοῦ σώ−
ματος εἶναι καμένη.
Δ.β. 6 ἑκ.

Γ. ΟΙ ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ ΤΗΣ ΚΕΡΑΜΙΚΗΣ ΤΗΣ ΥΣΤΕΡΗΣ ΕΝΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΕΩΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 279

• Ἀνοιχτὰ ἀγγεῖα

Τὰ ἀκόσμητα ἀνοιχτὰ ἀγγεῖα στὸν Ἅγιο Γεώργιο εἶναι ἐλάχιστα, καὶ πιθανὸν προ−
έρχονται ἀπὸ τοὺς πρώιμους Μεταβυζαντινοὺς αἰῶνες. 



• Ἐφυαλωμένα μαγειρικὰ ἀγγεῖα

Ἡ κατηγορία αὐτὴ ἀποτελεῖται ἀποκλειστικὰ ἀπὸ μαγειρικὰ σκεύη προερχόμενα
ἀπὸ τὴ Σίφνο, τὰ γνωστά «τσικάλια». Ἀπομιμήσεις τους ἀπὸ διάφορες περιοχὲς κυ−
κλοφοροῦσαν πολλὲς στὸν αἰγαιακὸ χῶρο, ἀλλὰ τὰ σιφνιώτικα δὲν ἔπαψαν νὰ προ−
τιμῶνται, λόγω τῆς ἐξαιρετικῆς ἰδιότητας μετάδοσης τῆς θερμότητας τοῦ πηλοῦ τους,
ποὺ ὀφείλεται μεταξὺ ἄλλων στὴν ἄφθονη ποσότητα μίκας. Γραπτὴ μαρτυρία γιὰ τὴν
ὑψηλὴ ποιότητα τῶν σκευῶν αὐτῶν σώζεται ἤδη ἀπὸ τὸν 18ο αἰ.24.

Τὰ τμήματα τσικαλιῶν ποὺ βρέθηκαν στὸν Ἅγιο Γεώργιο ἀνήκουν ὅλα στὸν ἴδιο
τύπο25 καὶ χρονολογοῦνται στὸ 19ο−20ὸ αἰ.

Κ 1618 (93/Α2/2, 14/9/93)
Χεῖλος μαγειρικοῦ σκεύους (σιφνιώτικο
τσικάλι)
Κάθετο τοίχωμα, μὲ πολὺ μικρὴ καμπυλότη−
τα. Ἔξω νεῦον χεῖλος μὲ ρηχὴ αὐλάκωση γιὰ
πῶμα. Σχῆμα πανομοιότυπο μὲ αὐτὸ τοῦ Κ
1619.
Πηλὸς 5. 5YR/5.5/6.
Ἐξωτερικά: ὑπόλευκο ἐπίχρισμα ποὺ φέρει
ἄφθονη μίκα, καὶ ἁδρὴ ἐγχάρακτη γραμμὴ
γεμισμένη μὲ ἐπίχρισμα. 
Ἐσωτερικὰ καὶ στὴν ἄνω ἐπιφάνεια τοῦ χεί−
λους: διαφανὴς ἄχρωμη στιλπνὴ ἐφυάλωση.
Δ.χ. 28 ἑκ. 
Κ 1619 (94/Α8/3, 29/8/94)
Χεῖλος μαγειρικοῦ σκεύους (σιφνιώτικο
τσικάλι) (Σχ. 18).
Κάθετο τοίχωμα, μὲ πολὺ μικρὴ καμπυλότη−
τα. Ἔξω νεῦον χεῖλος μὲ ρηχὴ αὐλάκωση γιὰ
πῶμα.

Πηλὸς 5. 5YR/4.5/6.
Ἐξωτερικά: ὑπόλευκο ἐπίχρισμα ποὺ φέρει
ἄφθονη μίκα, καὶ ἁδρὴ ἐγχάρακτη γραμμή.
Ἐσωτερικὰ καὶ στὴν ἄνω ἐπιφάνεια τοῦ
χείλους: διαφανὴς ἄχρωμη στιλπνὴ ἐφυά−
λωση.
Δ.χ. 27 ἑκ. 
Κ 1620 (94/ΣΤ2/2, 1/9/94)
Χεῖλος καὶ λαβὴ μαγειρικοῦ σκεύους (σιφ−
νιώτικο τσικάλι) (Σχ. 19).
Κάθετο τοίχωμα. Χεῖλος μὲ ἁπλὴ ἀπόληξη,
ἐλαφρῶς λοξότμητο ὥστε νὰ φέρει πῶμα.
Πλατιὰ ταινιωτὴ λαβή.
Πηλὸς 5. 2.5YR/5/8.
Ἐξωτερικά: ὑπόλευκο ἐπίχρισμα ποὺ φέρει
ἄφθονη μίκα, καὶ ἁδρὴ ἐγχάρακτη γραμμή.
Ἐσωτερικὰ καὶ στὴν ἄνω ἐπιφάνεια τοῦ χεί−
λους: διαφανὴς στιλπνὴ ἐφυάλωση.
Δ.χ. 30 ἑκ. 
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24. Vroom 2003, 185. 
25. Wagner 2002, 179, εἰκ. 44, Νο. 1.

Κ 1617 (Γ/Ν ἀνδήρου 4/1, 21/9/93)
Βάση θυμιατηριοῦ (Σχ. 17).
Βάση κωνική.
Πηλὸς λεπτόκοκκος, λευκοῦ χρώματος, κα−
θαρός, μαλακὰ ψημένος. 10YR/8/2.
Ἀκόσμητο.
Δ.β. 5.5 ἑκ.

Κ 1616 (94/Η/12, 11/9/94)
Βάση θυμιατηριοῦ (Σχ. 16).
Βάση κωνική.
Πηλὸς ἴδιος μὲ αὐτὸν τοῦ Κ 1615. 5YR/5.5/6
Ἀκόσμητο.
Δ.β. 6.2 ἑκ.



Κ 1621 (93/Γ, Ν ἀνδήρου 4/1, 21/9/93)
Τμῆμα σώματος κορωνέικου πίθου (Σχ. 20,
πίν. 1).
Σχῆμα ὠοειδές.
Πηλὸς λεπτόκοκκος, ρόδινος − πολὺ ἀνοι−
χτὸς καστανός (ὠχρός), μέτριας σκληρότη−
τας.
Ἐξωτερικά: ὑπόλευκο ἐπίχρισμα καὶ ρέουσες
γραμμὲς κίτρινης ἐφυάλωσης στὸ ἄνω μέ−
ρος τοῦ σώματος. Ἔξεργες ραβδώσεις τρι−
γωνικῆς διατομῆς, ἡ ἀνώτατη τῶν ὁποίων
κοσμεῖται μὲ μικρὲς κάθετες γραμμές. Ἐσω−
τερικά: κίτρινη ἐφυάλωση.
Μ. 18.4 ἑκ., πλ. 13.5 ἑκ. 
Χρονολόγηση: Ἀρχ. 20οῦ αἰ.
Κ 1622 (92/Χῶρος 2, 30/9/92)
Τμήματα κορωνέικου πίθου (Σχ. 21).
Σῶμα ὠοειδές.
Πηλὸς λεπτόκοκκος, σκληρός, ρόδινος, μὲ
ἀραιὲς μεγάλες προσμείξεις. 5YR/8/4.

Ἐξωτερικά: ἔξεργες ραβδώσεις τριγωνικῆς
διατομῆς, ἡ ἀνώτατη τῶν ὁποίων κοσμεῖται
μὲ μικρὲς κάθετες γραμμές, καὶ λευκωπὸ ἐπί−
χρισμα. Ἐσωτερικά: διαφανὴς κίτρινη ἐφυά−
λωση.
α) Μ. 17 ἑκ., πλ. 26.5 ἑκ. β) Μ. 18 ἑκ., πλ. 7.5 ἑκ.
Χρονολόγηση: Ἀρχ. 20οῦ αἰ.
Κ 1623 (94/Α9/16, 13/9/94)
Τμήματα σώματος πίθου κορωνέικου τύ−
που (Σχ. 22).
Σχῆμα ὠοειδές.
Πηλὸς λεπτόκοκκος, ὠχροκίτρινος, μέτριας
σκληρότητας, μὲ μεγάλες ἀραιὲς προσμείξεις.
2.5Y/8/3.
Ἐξωτερικά: ἔξεργες ὁριζόντιες ραβδώσεις
τριγωνικῆς διατομῆς.
α) Μ. 10.8 ἑκ., πλ. 9.2 ἑκ. β) Μ. 9.9 ἑκ., πλ. 6.7 ἑκ.
Χρονολόγηση: Τέλ. 19ου ἢ ἀρχ. 20οῦ αἰ.
Πιθανὸν πρόκειται γιὰ κυθηραϊκὴ ἀπομίμηση
κορωνέικου πίθου29. 

ρόντος ὀστράκου χρησιμοποιεῖται ἀκόμη στὸ
ἐργαστήριο κεραμικῆς τοῦ κ. Ρούσσου στὸ Λι −
βάδι Κυθήρων, καὶ χρησιμοποιεῖτο ἀπὸ τὶς
ἀρχὲς τοῦ 20οῦ αἰ.

26. Blitzer 1990.
27. Ἡ μεταφορὰ τῶν ἄδειων πιθαριῶν γι −

νόταν μὲ τὴν κύλισή τους στὸ ἔδαφος· Blitzer ὅ.π.
28. Blitzer 1990, σ. 686−688, τύπος 5 καὶ 6. 
29. Πηλὸς παρόμοιος μὲ αὐτὸν τοῦ πα −
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• Πιθάρια

Τὰ θραύσματα Μεταβυζαντινῶν πίθων ποὺ βρέθηκαν στὸν Ἅγιο Γεώργιο προ−
έρχονται κυρίως ἀπὸ πιθάρια κατασκευασμένα στὴν Κορώνη. Τὰ πιθάρια αὐτὰ
γνώρισαν εὐρύτατη διάδοση στὸν 19ο καὶ στὶς ἀρχὲς τοῦ 20οῦ αἰ., ἐνῶ δὲν εἶναι
γνωστὸ πότε ἀκριβῶς ξεκίνησε ἡ παραγωγή τους26. Κατασκευάζονταν σὲ ποικίλα
μεγέθη, καὶ χαρακτηριστικό τους γνώρισμα εἶναι οἱ χονδρὲς ραβδώσεις τριγωνικῆς
διατομῆς στὴν ἐξωτερικὴ ἐπιφάνεια, οἱ ὁποῖες ἐνισχύουν τὴν ἀντοχὴ τῶν τοιχω−
μάτων τους κατὰ τὴ μεταφορά τους27. Ὁρισμένοι τύποι τῶν ἀρχῶν τοῦ 20οῦ
αἰ. ἔφεραν ἐφυάλωση στὸ ἐσωτερικό τους. Τὰ θραύσματα ποὺ βρέθηκαν στὸν
Ἅγιο Γεώργιο ἀνήκουν στὸν τύπο τῆς μικρῆς τζάρας28, καὶ φέρουν ἐφυάλωση. 
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31. Χαριτωνίδου 1982, 64. Βαβυλοπούλου−
Χαριτωνίδου 1982, πίν. 41.

30. Armstrong 1989, 29, No. 51−52, pl. 9. Arm−
strong 1993, 320, No. 206, pl. 34. 

ἀνάμεσα σὲ ἄλλα γράμματα ἢ σύμβολα. 
Μ. 5.2 ἑκ., πλ. 3.1 ἑκ. 
Κ 1625β (93/Α7/4, 14/9/93)
Τμῆμα σώματος κανατιοῦ ποὺ φέρει ἐπι−
γραφή (Σχ. 25, πίν. 1).
Ὠοειδὲς σῶμα. Πιθανὸν συνανήκει μὲ τὸ 
Κ 1625α.
Πηλὸς 6. 2.5Y/8/2.
Ἐξωτερικὰ καὶ ἐσωτερικά: ἐπίχρισμα ἀπὸ
διάλυμα τοῦ ἴδιου πηλοῦ, ἀναμεμιγμένο μὲ
λευκὸ πηλό. Ἐξωτερικά: ἐγχάρακτη μικρο−
γράμματη ἐπιγραφή. Σώζονται τὰ γράμμα−
τα: «[οὔ]» (σὲ μονόγραμμα), «γέ», «ντ».
Μ. 3.9 ἑκ., πλ. 2.9 ἑκ.
Κ 1626 (94/Α8/11, 31/8/94)
Τμῆμα σώματος κανάτας ἢ στάμνας (Σχ.
26).
Σῶμα ὠοειδές, λαιμὸς εὐρύς, κυλινδρικός.
Λεπτὸ τοίχωμα.
Πηλὸς 3. 10YR/7.5/3.
Ἐξωτερικὰ καὶ ἐσωτερικά: ὑπόλευκο ἐπίχρι−
σμα, ἀναμεμιγμένο μὲ διάλυμα τοῦ ἴδιου

Κ 1624 (93/Α3/12, 16/9/93) 
Τμήματα κανατιοῦ (Σχ. 23).
Βάση ἐπίπεδη, σῶμα ὠοειδές.
Πηλὸς λεπτόκοκκος, ρόδινος, σκληρὰ ψημέ−
νος. 5YR/7/4.
Ἐξωτερικά: παχὺ λευκὸ ἐπίχρισμα. Στὸν
ὦμο δέσμες λεπτῶν κυματιστῶν ἐγχάρα−
κτων γραμμῶν. Ἐσωτερικά: μίγμα λευκοῦ
ἐπιχρίσματος μὲ διάλυμα τοῦ ἴδιου πηλοῦ. 
Δ.β. 8.5 ἑκ., σωζ. ὕψ. 5.3 ἑκ. Μέγ. διάμ. λαβῆς:
2.1 ἑκ.
Χρονολόγηση: 19ος αἰ.;
Κ 1625α (93/Α7/5/8, 15/9/93)
Τμῆμα σώματος κανατιοῦ ποὺ φέρει ἐπι−
γραφή (Σχ. 24, πίν. 1).
Ὠοειδὲς σῶμα. Πιθανὸν συνανήκει μὲ τὸ 
Κ 1625β.
Πηλὸς 6. 2.5Y/8/2.
Ἐξωτερικὰ καὶ ἐσωτερικά: ἐπίχρισμα ἀπὸ
διάλυμα τοῦ ἴδιου πηλοῦ, ἀναμεμιγμένο μὲ
λευκὸ πηλό. Ἐξωτερικά: ἐγχάρακτη μικρο−
γράμματη ἐπιγραφή. Σώζεται ἡ λέξη «εἰς»

2. Κεραμικὴ μὲ ἐγχάρακτη διακόσμηση

Ἡ κεραμικὴ μὲ ἐγχάρακτη διακόσμηση ἀποτελεῖται ἀπὸ στάμνες καὶ κανάτια κατα−
σκευασμένα ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον ἀπὸ τοὺς ἀνοιχτόχρωμους Πηλοὺς 3 καὶ 6. Τὰ
ἀγγεῖα αὐτὰ ἔχουν σῶμα ὠοειδές, λαιμὸ κυλινδρικό, λαβὲς ὠοειδοῦς διατομῆς καὶ
χεῖλος κάθετο μὲ ἁπλὴ ἀπόληξη. Στὸν ὦμο φέρουν διακόσμηση ἀπὸ λεπτὲς ἐπάλ−
ληλες ἐγχαράξεις, ὁριζόντιες καὶ κυματιστές. Τὰ προϊόντα αὐτὰ εἶναι ἄγνωστης
προέλευσης καὶ ἔχουν βρεθεῖ σὲ πολλὲς διαφορετικὲς θέσεις, ὅπως στὴν Ἀθήνα
καὶ τὴ Βοιωτία. Στάμνες μὲ παρόμοιο σχῆμα καὶ διακόσμηση, ποὺ ἔχουν βρεθεῖ
στὴ Βοιωτία, ἔχουν ἁπλῶς χαρακτηριστεῖ «Μεταβυζαντινές»30. Στὴν Ἀθήνα ἔχουν
ἐπίσης τοποθετηθεῖ στὴ Μεταβυζαντινὴ περίοδο καὶ ἔχουν χαρακτηριστεῖ ὡς ἀθη−
ναϊκῆς παραγωγῆς31. Τὰ ἀθηναϊκὰ αὐτὰ ἀγγεῖα μοιάζουν ἐξαιρετικὰ μὲ τὰ ὄστρακα
ποὺ βρέθηκαν στὸν Ἅγιο Γεώργιο. Ἡ χρονολόγηση τῶν τελευταίων εἶναι ἀβέβαιη,
ἀλλὰ στὴν πολὺ ὕστερη χρονολόγησή τους (19ος−20ὸς αἰ.) συνηγορεῖ ἡ καλὴ δια−
τήρηση τῆς ἐπιφάνειάς τους. 



πηλοῦ. Ἐξωτερικά: δέσμες λεπτῶν ἐγχάρα−
κτων κυματιστῶν καὶ ὁριζόντιων γραμμῶν.
Μ. 8.8 ἑκ., πλ. 8 ἑκ.
Κ 1627 (93/Α10/36, 23/9/93)
Τμῆμα σώματος καὶ λαιμοῦ κανάτας ἢ στά−
μνας (Σχ. 27, πίν. 1).
Σῶμα ὠοειδές, λαιμὸς εὐρύς, κυλινδρικός.
Λεπτὸ τοίχωμα.
Πηλὸς 3. 10YR/7.5/4.
Ἐξωτερικὰ καὶ ἐσωτερικά: ὑπόλευκο ἐπίχρι−
σμα, ἀναμεμιγμένο μὲ διάλυμα τοῦ ἴδιου
πηλοῦ. Ἐξωτερικά: δέσμες λεπτῶν ἐγχάρα−
κτων κυματιστῶν καὶ ὁριζόντιων γραμμῶν.
Μ. 9.3 ἑκ., πλ. 7.9 ἑκ.
Κ 1628 (93/Α7/4, 14/9/93)
Τμῆμα σώματος κανάτας ἢ στάμνας (Σχ. 28,
πίν. 1).
Σῶμα ὠοειδές. Λαβὴ ὠοειδοῦς διατομῆς.
Πηλὸς 3. 7.5YR/7.5/4.
Ἐξωτερικά: στὸ ὕψος τοῦ ὤμου δέσμη ἀπὸ
λεπτὲς ἐγχάρακτες ὁριζόντιες γραμμὲς περι−
τρέχει τὸ ἀγγεῖο.
Μ. 9.1 ἑκ., πλ. 8.8 ἑκ.
Κ 1629 (93/Α2.1.7/14, 17/9/93)
Τμῆμα λαιμοῦ, λαβῆς καὶ χείλους κανάτας ἢ
στάμνας (Σχ. 29).
Λαιμὸς εὐρύς, κυλινδρικός. Χεῖλος κάθετο μὲ

ἁπλὴ ἀπόληξη. Λαβὴ κάθετη, ὠοειδοῦς δια−
τομῆς.
Πηλὸς 3. 10YR/8/3.
Ἐξωτερικά: στὸ ὕψος γένεσης τῆς λαβῆς 
δέσμη ἀπὸ λεπτὲς ἐγχάρακτες ὁριζόντιες
γραμμές.
Δ. λαιμοῦ 10 ἑκ., σωζ. ὕψ. 11.2 ἑκ.
Κ 1630 (94/Γ/2/2, 31/8/94)
Τμῆμα σώματος κανάτας ἢ στάμνας (Σχ. 30).
Σῶμα ὠοειδές.
Πηλὸς 6. 2.5Y/8/2.
Ἐξωτερικὰ καὶ ἐσωτερικὰ ὑπόλευκο ἐπίχρι−
σμα. Ἐξωτερικὰ δέσμη ἐγχάρακτων ὁριζόν −
τιων καὶ κυματιστῶν γραμμῶν.
Μ. 9.4 ἑκ., πλ. 9.4 ἑκ.
Κ 1631 (93/Α7/4, 14/9/93)
Τμῆμα σώματος κανατιοῦ (Σχ. 31).
Σῶμα ὠοειδές.
Πηλός (2;) λεπτός, πολὺ ἀνοιχτὸς καστανός
(ὠχρός), μαλακὰ ψημένος. 7.5YR/8/4 (ἐξωτ.)
καὶ 5YR/7/6 (ἐσωτ.)
Ἐξωτερικά: πολὺ ἀνοιχτὸ καστανό (ὠχρὸ)
ἐπίχρισμα καὶ δέσμες κυματιστῶν ἐγχάρα−
κτων γραμμῶν
Μ. 9.8 ἑκ., πλ. 6 ἑκ.
Χρονολόγηση: 19ος αἰ.;

3. Ἐφυαλωμένη κεραμικὴ

• Ἐφυαλωμένη κεραμικὴ μὲ γραπτὴ διακόσμηση

– Ἐφυαλωμένα γραπτὰ δι᾽ ἐπιχρίσματος

Ἡ χρονολόγηση αὐτῆς τῆς κατηγορίας κεραμικῆς εἶναι ἀβέβαιη λόγω τῆς συνεχοῦς
χρήσης αὐτῆς τῆς διακοσμητικῆς τεχνικῆς κατὰ τὴ διάρκεια τῆς μεσαιωνικῆς καὶ
νεώτερης περιόδου. Τὰ ὄστρακα Κ 1633 καὶ Κ 1634 παρουσιάζουν πολὺ στενὴ
ὁμοιότητα μεταξύ τους στὸν πηλό, τὴν ποιότητα ἐφυάλωσης καὶ τὴ διακόσμηση32.

Vroom 2003, σ. 174, εἰκ. 6.35 καὶ 6.44−45 (χωρὶς
χρονολόγηση). Χαριτωνίδου 1981−2, 15, εἰκ. 20
(χωρὶς χρονολόγηση). 

32. Ὄστρακα γραπτὰ δι᾽ ἐπιχρίσματος τῶν
ὁποίων ἡ διακόσμηση θυμίζει αὐτὰ τοῦ Ἁγίου
Γεωργίου περιλαμβάνονται στὶς ἑξῆς δημοσιεύ −
σεις: Hayes 1992, σ. 344, pl. 51e (ὕστερος 19ος αἰ.).
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Κ 1632 (93/Α4/71, 30/9/93)
Τμῆμα σώματος κούπας (Σχ. 32).
Τοίχωμα μικρῆς καμπυλότητας. 
Πηλὸς σχετικὰ χονδροειδής, ρόδινος πρὸς
τὸ ἀνοιχτοκάστανο, μὲ συχνὲς μικρὲς προ−
σμείξεις. 5YR/5/4.
Ἐξωτερικά: λεπτὸ ὑπόλευκο ἐπίχρισμα.
Ἐσωτερικά: γραπτὴ διακόσμηση ἀπὸ λευκὸ
ἐπίχρισμα καὶ διαφανὴς ἐφυάλωση.
α) Μ. 6.5 ἑκ., πλ. 3.5 ἑκ. β) Μ. 5 ἑκ., πλ. 5.2 ἑκ.
Κ 1633 (93/Α9/Τ3/37, 24/9/93)
Τμῆμα σώματος κανατιοῦ (Σχ. 33).
Ὠοειδὲς ἢ σφαιρικὸ σῶμα.
Πηλὸς λεπτόκοκκος, κοκκινοκάστανος (κα−
στανὸς στὴν ἐξωτερικὴ ἐπιφάνεια), σκλη−
ρὰ ψημένος, μὲ ἀραιὲς μικρὲς προσμείξεις.
5YR/ 6/6.

Ἐξωτερικά: γραπτὰ γραμμικὰ μοτίβα ἀπὸ
λευκὸ ἐπίχρισμα καὶ διαφανὴς ὑποκίτρινη
στιλπνὴ ἐφυάλωση.
Μ. 3.6 ἑκ., πλ. 3.4 ἑκ.
Κ 1634 (93/Α9/Τ3/37, 24/9/93)
Τμῆμα σώματος κανατιοῦ (Σχ. 34).
Ὠοειδὲς ἢ σφαιρικὸ σῶμα.
Πηλὸς λεπτόκοκκος, κοκκινοκάστανος (κα−
στανὸς στὴν ἐξωτερικὴ ἐπιφάνεια), σκλη−
ρὰ ψημένος, μὲ ἀραιὲς μικρὲς προσμείξεις.
5YR/ 5/6.
Ἐξωτερικά: γραπτὸς διάκοσμος ἀπὸ λευκὸ
ἐπίχρισμα σχηματίζει μία φαρδιὰ ὁριζόντια
καὶ κάθετη σὲ αὐτὴν γραμμές. Διαφανὴς
ὑποκίτρινη στιλπνὴ ἐφυάλωση.
Μ. 4.5 ἑκ., πλ. 4.1 ἑκ.
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– Ἐφυαλωμένα γραπτὰ μὲ χρῶμα 

Σὲ αὐτὴ τὴν κατηγορία ἀγγείων ἡ διακόσμηση φιλοτεχνεῖται μὲ χρῶμα ἐπάνω στὸ
ἀνοιχτόχρωμο ἐπίχρισμα. Τὸ χρῶμα τοποθετεῖται εἴτε μὲ πινέλο εἴτε σὲ ρέουσες
γραμμές. Στὴ συνέχεια ἡ ἐπιφάνεια καλύπτεται ἀπὸ ἐφυάλωση. Ἡ τεχνικὴ συναν −
τᾶται ἀπὸ τὸν 13ο αἰ. καὶ ἑξῆς, καὶ εἶναι πιὸ εὔκολη στὴν κατασκευή της ἀπὸ τὴν
τεχνικὴ τῆς ἐγχάραξης. Τὰ ἀγγεῖα ποὺ παρουσιάζονται ἐδῶ δὲν παρουσιάζουν
ἰδιαίτερη ὁμοιότητα μὲ κάποια γνωστὴ ἀντίστοιχη παραγωγὴ ἀγγείων, καὶ γιὰ τὸ
λόγο αὐτὸ ἡ χρονολόγησή τους εἶναι ἀβέβαιη. 

Κ 1635 (94/Θ/9, 12/9/94 & 94/Η/4, 9/9/94 &
94/Θ/Λώρ. 2/1, 9/9/94)
Τμήματα χείλους καὶ σώματος πινακίου
(συγκολλώμενα) (Σχ. 35).
Λοξό, εὐθύγραμμο τοίχωμα σώματος. Χεῖ −
λος κάθετο, μὲ ἔξω νεύουσα ἀπόληξη, σχη−
ματίζει ἀποστρογγυλεμένη γωνία μὲ τὸ σῶ −
μα. Ὀπὴ ἐπιδιόρθωσης.
Πηλὸς λεπτόκοκκος καὶ καθαρός, ἀνοιχτὸς
ρόδινος πρὸς τὸ ἀνοιχτοκάστανο, μέτριας
σκληρότητας. 7.5YR/7/4.
Ἐσωτερικά: λευκὸ ἐπίχρισμα καὶ γραπτὲς
γραμμὲς ἀπὸ μαῦρο, καστανὸ καὶ πράσινο
χρῶμα. Λεπτὸ στρῶμα ἄχρωμης διαφα−

νοῦς ἐφυάλωσης.
Δ.χ. 20−25 ἑκ.
Κ 1636 (93/Α4/61, 28/9/93 & 93/Α4/49,
29/9/93)
Τμῆμα χείλους καὶ σώματος κούπας (Σχ. 36).
Ἡμισφαιρικὸ σῶμα, χεῖλος μὲ ἁπλὴ ἀπόληξη.
Πηλὸς μέτριος, ἀνοιχτὸς καστανέρυθρος,
σκληρὰ ψημένος, μὲ ἀρκετὲς προσμείξεις καὶ
μίκα. 7.5YR/6/6.
Ἐσωτ. καὶ στὸ χεῖλος ἐξωτ.: λευκὸ ἐπίχρισμα,
κηλίδες πράσινου καὶ καφὲ χρώματος καὶ
ὑποκίτρινη ἐφυάλωση.
Δ.χ. 25 ἑκ.
Χρονολόγηση: 18ος−19ος αἰ.



Κ 1637 (94/Η1/11, 10/9/94)
Τμῆμα σώματος κανατιοῦ (Σχ. 37, πίν. 1).
Σφαιρικὸ σῶμα.
Πηλὸς λεπτόκοκκος, καστανός−πορτοκαλής,
μέτριας σκληρότητας, μὲ ἀραιὲς μικρὲς προ−
σμείξεις καὶ μίκα. 5YR/5.5/833.
Ἐξωτ.: παχὺ στρῶμα λευκοῦ ἐπιχρίσματος
καὶ κηλίδες πράσινου χρώματος. Ἐσωτ. καὶ
ἐξωτ.: διαφανὴς ἄχρωμη ἐφυάλωση.
Μ. 5.7 ἑκ., πλ. 5.2 ἑκ.
Χρον.: 18ος−19ος αἰ. (;)
Κ 1638 (94/Ζ/4, 8/9/94)
Τμῆμα σώματος κανατιοῦ (Σχ. 38).
Ὠοειδὲς σῶμα.
Πηλὸς λεπτόκοκκος, πολὺ ἀνοιχτὸς καστανός
(ὠχρὸς) πρὸς τὸ ρόδινο, σκληρὰ ψημένος, μὲ
ἀραιὲς προσμείξεις καὶ μίκα. 10YR/ 7/4.
Ἐξωτ. καὶ ἐσωτ.: παχὺ κιτρινωπὸ ἐπίχρισμα
ἀπὸ τὸν ἴδιο πηλό. Ἐξωτ.: πράσινο χρῶμα
τοποθετημένο μὲ ρέουσες πινελιές, καὶ δια−
φανὴς στιλπνὴ ἐφυάλωση.
Μ. 8.9 ἑκ., πλ. 7 ἑκ.
Κ 1639 (94/Ζ/5, 9/9/94)
Μικρὸ φλιτζάνι (Σχ. 39, πίν. 1).
Ἐπίπεδη, ἀποκλίνουσα βάση, μὲ ἐσοχὴ στὸ
κέντρο τοῦ πυθμένα. Τοίχωμα διπλῆς κα−
μπυλότητας, σώζει τὴν κάτω πρόσφυση τῆς
λαβῆς στὸ κάτω μέρος τῆς κοιλιᾶς, καθὼς
καὶ ἴχνος τῆς πρόσφυσης τῆς δεύτερης
λαβῆς.
Πηλὸς πολὺ λεπτόκοκκος, κεραμιδής, σκλη ρὰ
ψημένος, μὲ πολὺ μικρὲς προσμείξεις καὶ μί−
κα. 2.5YR/5/834.
Ἐξωτ.: ὑπόλευκο ἐπίχρισμα, καὶ διάκοσμος

ἀπὸ κηλίδες πράσινου χρώματος. Ἐξωτ. καὶ
ἐσωτ.: παχὺ στρῶμα στιλπνῆς διαφανοῦς
ἐφυάλωσης.
Δ.β. 3.5 ἑκ., ὕψ. 3.7 ἑκ.
Χρονολόγηση: 18ος−19ος αἰ. 
Πρβ.: Στὸ ἀρχοντικὸ τοῦ Γεωργίου Σβὰρτς
στὰ Ἀμπελάκια Θεσσαλίας, τὸ ὁποῖο λει−
τουργοῦσε καὶ ἤκμασε στὸν 18ο αἰ., ἐκτίθε−
ται κανάτι μὲ πηλὸ καὶ διακόσμηση παρό−
μοια μὲ αὐτὰ τοῦ Κ 1639.
Κ 1640 (94/Α9/19, 14/9/94)
Τμῆμα χείλους πινακίου (Σχ. 40, πίν. 1).
Ὁριζόντιο, ἐπίπεδο χεῖλος, μὲ ἄνω νεύουσα
ἀπόληξη.
Πηλὸς λεπτόκοκκος, ρόδινος, πολὺ ἀνοιχτὸς
καστανός (ὠχρός), μαλακὰ ψημένος, μὲ ἐλά−
χιστες πολὺ μικρὲς προσμείξεις καὶ μίκα
(παρόμοιος μὲ τὸν πηλὸ 2). 7.5YR/7/6.
Ἄνω καὶ ἔξω ἐπιφάνεια χείλους: ὑπόλευκο
ἐπίχρισμα, γραπτὸς διάκοσμος ἀπὸ καμπύ−
λες πράσινες καὶ καστανὲς γραμμές, καὶ λε−
πτὸ στρῶμα ὑπόγκριζης διαφανοῦς ἐφυά−
λωσης.
Μ. 5.3 ἑκ., πλ. 3.1 ἑκ.
Κ 1641 (94/Ε1/5, 2/9/94)
Τμῆμα χείλους πινακίου (Σχ. 41).
Ἡμισφαιρικὸ σῶμα, χεῖλος μὲ ἁπλὴ ἀπόληξη.
Πηλὸς λεπτόκοκκος, κοκκινοκάστανος, σκλη −
ρὰ ψημένος, μὲ ἀραιὲς μικρὲς προσμείξεις
καὶ μίκα. 2.5YR/5/4.
Ἐξωτ. καὶ ἐσωτ.: λευκὸ ἐπίχρισμα, λωρίδα
ὑποπράσινης ἐφυάλωσης, καὶ ἄχρωμη δια−
φανὴς ἐφυάλωση.
Δ.χ. 22−28 ἑκ., μ. 2.9 ἑκ.
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33. Ὁ πηλὸς παρουσιάζει ἐξαιρετικὴ ὁμοιό −
τητα μὲ αὐτὸν τῶν ἀγγείων Τσανάκ−Καλέ, 
Κ 1682 − Κ 1683, καθὼς καὶ μὲ αὐτὸν τοῦ Κ 1640. 

34. Ὁ πηλὸς παρουσιάζει ἐξαιρετικὴ ὁμοιό −
τητα μὲ αὐτὸν τῶν ἀγγείων Τσανάκ−Καλέ, 
Κ 1682 − Κ 1683, καθὼς καὶ μὲ αὐτὸν τοῦ Κ 1638.



• Ἐφυαλωμένη ἐγχάρακτη κεραμικὴ

– Ἁπλὰ ἐγχάρακτα

Ἡ τεχνικὴ αὐτὴ τῆς διακόσμησης εἶναι συχνὴ στοὺς πρώιμους Μεταβυζαντινοὺς
αἰῶνες. Ἡ ἁδρὴ πρόχειρη χάραξη καὶ τὰ ἀφηρημένα σχέδια, σὲ συνδυασμὸ μὲ τὰ χον−
δρὰ τοιχώματα τῶν ὀστράκων, τὰ τοποθετοῦν στὸν 15ο−16ο αἰ. 

Κ 1642 (93/Ν ἀνδήρου 4/1, 21/9/93) (πίν. 1).
Τμῆμα βάσης πινακίου
Ψηλή, ἀποκλίνουσα βάση, σχηματίζει ἐσοχὴ
στὸ ἐσωτερικό.
Πηλὸς μέτριος, καστανός−ρόδινος, σκληρὰ
ψημένος, μὲ πολὺ συχνὲς προσμείξεις. 5YR/
6/4.
Ἐσωτερικὰ ρόδινο ἐπίχρισμα, ἀδρεγχάρα−
κτος διάκοσμος ἀπὸ καμπύλες ἀλληλοτεμνό−
μενες γραμμές, καὶ κιτρινοπράσινη ἐφυά −
λωση.  Ἴχνος τριποδίσκου.
Δ.β. 8 ἑκ., σωζ. ὕψ. 2.9 ἑκ.
Πρβ. Δωρῆ – Βελισσαρίου − Μιχαηλίδης 2003,
Νο. 52, πίν. IV.
Κ 1643 (94/Θ/1, 8/9/94)
Τμῆμα σώματος πινακίου (Σχ. 42, πίν. 1).
Τοίχωμα καμπύλο.
Πηλὸς λεπτόκοκκος, πολὺ ἀνοιχτὸς καστα−
νός (ὠχρὸς) πρὸς τὸ ρόδινο, μέτρια ψημένος,

μὲ ἀρκετὲς προσμείξεις. 7.5YR/6.5/4.
Ἐσωτερικὰ λευκὸ ἐπίχρισμα, ἁδρεγχάρακτος
διάκοσμος ποὺ σχηματίζει δύο παράλληλες
καμπύλες καὶ τρεῖς εὐθεῖες τέμνουσες γραμ−
μές, καὶ διαφανὴς καστανὴ ἐφυάλωση. Οἱ
καμπύλες ἐγχαράξεις περιβάλλουν τὸν πυθ−
μένα τοῦ ἀγγείου.
Μ. 5.5 ἑκ., πλ. 2.8 ἑκ.
Κ 1644 (94/Η1/26, 13/9/94)
Τμῆμα βάσης κούπας (Σχ. 43, πίν. 2).
Βάση κοφτή, ἐπίπεδη. Τοίχωμα ἐλαφρῶς κα−
μπύλο, σχεδὸν κάθετο.
Πηλὸς λεπτόκοκκος, ρόδινος−πορτοκαλής, μέ −
τριας σκληρότητας, μὲ ἀρκετὲς προσμείξεις
καὶ μίκα. 5YR 6/6.
Ἐσωτερικά: ἁδρή, πρόχειρα χαραγμένη γραμ −
μὴ περιβάλλει τὸν πυθμένα. Διαφανὴς ἄχρω −
μη ἐφυάλωση.
Δ.β. 6 ἑκ.

– Ἐφυαλωμένα ἐγχάρακτα μὲ χρῶμα 

Ἡ μικτὴ αὐτὴ τεχνικὴ ἐμφανίζεται ἀπὸ τὸ β΄ μισὸ τοῦ 13ου αἰ. Ἡ διακόσμηση τῶν
ὀστράκων ποὺ βρέθηκαν στὸν Ἅγιο Γεώργιο εἶναι ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον πρόχειρη
στὴν κατασκευὴ καὶ σχηματίζει ἀφηρημένα σχέδια, κυρίως καμπύλες καὶ εὐθεῖες
ἀλληλοτεμνόμενες γραμμές.

Κ 1645 (93/Α10/60, 28/9/93)
Τμῆμα χείλους κούπας (Σχ. 44).
Χεῖλος ποὺ σχηματίζει ἀποστρογγυλεμένη
γωνία μὲ τὸ σῶμα.
Πηλὸς λεπτόκοκκος, καστανοκόκκινος, σκλη −
ρὰ ψημένος, μὲ συχνὲς προσμείξεις καὶ πό−
ρους. 5YR/6/.
Ἐσωτ. καὶ στὸ χεῖλος ἐξωτ.: παχὺ λευκὸ ἐπί−
χρισμα καὶ διαφανὴς ἐφυάλωση. Στὸ χεῖλος
ἐσωτ.: τρεῖς ἐγχάρακτες παράλληλες γραμ−

μές, καὶ ρέον καστανόμαυρο χρῶμα τοπο−
θετημένο ἐπάνω στὴ μεσαία ἀπὸ αὐτές.
Στὴν ἀκμὴ τοῦ χείλους ὑποκίτρινο χρῶμα.
Μ. 4.7 ἑκ., πλ. 3.5 ἑκ. 
Κ 1646 (94/Θ/Λωρ. 10/3, 9/9/94)
Τμῆμα βάσης κανατιοῦ (Σχ. 45).
Βάση ἐλαφρῶς ἀποκλίνουσα στὸ κατώτατο
τμῆμα της.
Πηλὸς λεπτόκοκκος, ρόδινος−καστανός, σκλη −
ρὰ ψημένος, μὲ ἀραιὲς μικρὲς προσμείξεις.
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2.5YR/5/4.
Ἐξωτ.: λευκὸ ἐπίχρισμα, μαῦρος γραπτὸς
διάκοσμος ποὺ σχηματίζει λεπτὲς καμπύλες
γραμμές, ρέον πράσινο καὶ καστανὸ χρῶμα,

ὑποκίτρινη ἐφυάλωση. Ἐσωτ.: καστανὴ ἐφυά −
λωση.
Δ.β. 11 ἑκ.

35. Ὁ πηλὸς τοῦ παρόντος ὀστράκου ἔχει
ἐλαφρῶς ἀμμώδη ὑφή. 
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• Ἐφυαλωμένη μονόχρωμη κεραμικὴ

Κ 1647 (94/Α9/16, 13/9/94)
Τμῆμα χείλους πινακίου (Σχ. 46).
Χεῖλος ὁριζόντιο μὲ ἀβαθὴ φαρδιὰ αὐλάκω−
ση στὴν ἄνω ἐπιφάνεια.
Πηλὸς λεπτόκοκκος, σκοῦρος καστανὸς πρὸς
τὸ κόκκινο, σκληρὰ ψημένος, μὲ ἐλάχιστες
πολὺ μικρὲς προσμείξεις καὶ μίκα. 2.5YR/5/4.
Ἐσωτερικὰ καὶ στὸ χεῖλος ἐξωτερικά: παχὺ
στρῶμα διαφανοῦς ὑποπράσινης ἐφυά−
λωσης.
Δ.χ. 30 ἑκ.
Χρονολόγηση: Μεταβυζαντινὸ 
Πρβ.: Armstrong 1989, No. 61, fig. 13. Armstrong
1993, No. 8, fig. 17.
Κ 1648 (93/Α2.1.7/14, 17/9/93)
Τμῆμα χείλους καὶ σώματος πινακίου (Σχ. 47).
Χεῖλος ὁριζόντιο μὲ ἀβαθὴ φαρδιὰ αὐλάκω−
ση στὴν ἄνω ἐπιφάνεια
Πηλὸς λεπτόκοκκος, σκοῦρος καστανὸς πρὸς
τὸ πορτοκαλί, σκληρὰ ψημένος, μὲ ἐλάχιστες
πολὺ μικρὲς προσμείξεις καὶ μίκα. 2.5YR/5/8.
Ἐσωτερικὰ καὶ στὸ χεῖλος ἐξωτερικά: παχὺ
στρῶμα διαφανοῦς ὑποπράσινης ἐφυά−
λωσης.
Δ.χ. 30 ἑκ.
Πρβ.: Βλ. Κ 1647.
Κ 1649 (93/Α1/10/41, 24/9/93 & 93/Α4/15,
17/9/93)
Βάση καὶ λαβὴ στατοῦ λύχνου (Σχ. 48, πίν. 2).
Τὸ στέλεχος τῆς βάσης σχηματίζει διαδο−
χικὲς ἐκλεπτύνσεις καὶ ἐξογκώσεις. Πυθμέ−
νας ἐπίπεδος, μὲ τοίχωμα ἐλαφρῶς καμπύ−

λο. Λαβὴ ὠοειδοῦς διατομῆς (συγκολλώμενα).
Πηλὸς παρόμοιος μὲ τὸν Πηλὸ 135. 10YR/8/2.
Ἐξωτερικὰ καὶ ἐσωτερικά: Ἐπίχρισμα ἀπὸ
ἀνάμιξη διαλύματος τοῦ ἴδιου πηλοῦ καὶ
λευκοῦ ἐπιχρίσματος, καλυπτόμενο ἀπὸ
διαφανή, ζωηρὴ ἀνοιχτοπράσινη ἐφυάλωση.
Σωζ. ὕψ. 6.7 ἑκ.
Χρονολόγηση: 17ος−19ος αἰ. (;).
Πρβ. Armstrong 1993, 324, No. 285, pl. 35b (περ.
1700); No. 246, pl. 35a. Hahn 1997, Pls. 71e:6,
81e:1, 75b:4 (18ος − ἀρχ. 19ου αἰ.). Hahn 1990,
Pls. 12d−13. 
Κ 1650 (93/Α10/60, 28/9/93)
Τμῆμα βάσης πινακίου (Σχ. 49).
Βάση δακτυλιόσχημη, χαμηλή.
Πηλὸς λεπτόκοκκος, καστανός−πορτοκαλής,
σκληρὰ ψημένος, μὲ ἀραιὲς πολὺ μικρὲς
προσμείξεις. 2.5YR/5/6.
Ἐξωτερικά: λεπτὸ στρῶμα λευκοῦ ἐπιχρί−
σματος. Ἐσωτερικά: λεπτὸ στρῶμα λευκοῦ
ἐπιχρίσματος καὶ δεύτερο, παχὺ στρῶμα
λευκοῦ ἐπιχρίσματος καὶ λεπτὴ διαφανὴς
ἐφυάλωση.
Δ.β. 15 ἑκ., σωζ. ὕψ. 1.9 ἑκ. 
Κ 1651 (94/Θ/7, 11/9/94)
Τμῆμα βάσης πινακίου (Σχ. 50).
Πιθανὸν συνανήκει μὲ τὸ Κ 1652.
Δακτυλιόσχημη βάση, μὲ δακτύλιο πεπλατυ−
σμένο στὴν κάτω ἐπιφάνεια 
Πηλὸς λεπτόκοκκος, πολὺ ἀνοιχτὸς καστα−
νός (ὠχρὸς) πρὸς τὸ ρόδινο, σκληρὰ ψημένος,
μὲ ἀρκετὲς μικρὲς ἕως μεγάλες προσμείξεις



(παρόμοιος μὲ τὸν Πηλὸ 3). 7.5YR/ 7/4.
Ἐσωτερικά: Ἐπίχρισμα ἀπὸ διάλυμα τοῦ ἴδι−
ου πηλοῦ καὶ διαφανὴς ἄχρωμη ἐφυάλωση.
Δ.β. 6 ἑκ.
Κ 1652 (94/ΣΤ2/7, 4/9/94)
Τμῆμα χείλους πινακίου (Σχ. 51).
Πιθανὸν συνανήκει μὲ τὸ Κ 1651.
Χεῖλος ὄρθιο, σχηματίζει γωνία μὲ τὸ σῶμα. 
Πηλὸς λεπτόκοκκος, πολὺ ἀνοιχτὸς καστα −
νὸς (ὠχρός) πρὸς τὸ ρόδινο, σκληρὰ ψημέ−
νος, μὲ ἀρκετὲς μικρὲς καὶ μεσαῖες προσμεί−
ξεις. 7.5YR/7/6.
Ἐσωτερικά: Ἐπίχρισμα ἀπὸ διάλυμα τοῦ ἴδι−
ου πηλοῦ καὶ ὑποπράσινη ἐφυάλωση.
Σωζ. ὕψ. 3 ἑκ., πλ. 2.5 ἑκ.
Κ 1653 (94/Ζ/4, 8/9/94)
Τμῆμα λαβῆς ἀνοιχτοῦ ἀγγείου (Σχ. 52).
Ταινιωτὴ λαβὴ ὠοειδοῦς διατομῆς μὲ δύο
κάθετες ρηχὲς αὐλακώσεις.
Πηλὸς λεπτόκοκκος, ἀνοιχτὸς κοκκινοκά−
στανος, μέτριας σκληρότητας, μὲ ἀραιὲς μι−
κρὲς προσμείξεις καὶ μίκα. 2.5YR/5/6.
Παχὺ στρῶμα μαύρης στιλπνῆς ἐφυάλωσης
σὲ ὅλη τὴν ἐπιφάνεια.
Μ. 6 ἑκ., πλ. 5.2 ἑκ.
Χρονολόγηση: α΄ μισὸ 19ου αἰ.
Πρβ.: Βlake 1981, 116. Πιθανότατα πρόκειται
γιὰ ἀπομίμηση τῆς κεραμεικῆς «Τerraglia Νera»
ποὺ κατασκευαζόταν ἀρχικὰ στὴν Albisola
τῆς Ἰταλίας (1800−1830). Βλ. καὶ Hahn 1997, 184,
«Black−glazed ware» (ἀβέβαιη χρονολόγηση). 
Κ 1654−1655 (93/Α10/41, 24/9/93)
Σῶμα καὶ βάση κανατιοῦ (μὴ συγκολλώμε−
να) (Σχ. 53).
Βάση ἐπίπεδη, ἐλαφρῶς ἀποκλίνουσα. Σῶ −
μα σφαιρικό.
Πηλὸς 2, μαλακὰ ψημένος. 7.5YR/7/4.
Ἐξωτερικά: Ἀδιαφανὴς ἐφυάλωση ἔντονου
πράσινου χρώματος ὣς τὰ 2/3 τοῦ ὕψους
τῆς κοιλιᾶς.
Δ.β. 7 ἑκ., σωζ. ὕψ. 4.5. Μέγ. δ. κοιλιᾶς: 12 ἑκ.,
σωζ. ὕψ. 8.4 ἑκ.
Κ 1656 (94/Γ/1, 30/8/94)

Τμῆμα λαιμοῦ καὶ λαβῆς μικρῆς κανάτας ἢ
στάμνας (Σχ. 54, πίν. 2).
Λαιμὸς ἐλαφρῶς κωνικός, διευρυνόμενος
πρὸς τὰ ἄνω. Λαβὴ πεπλατυσμένη. Σώζεται
ἴχνος πρόσφυσης τῆς δεύτερης λαβῆς.
Πηλὸς 1. 10YR/6.5/4.
Ἐξωτερικὰ καὶ ἐσωτερικά: λεπτὸ στρῶμα ἐπι−
χρίσματος ἀπὸ διάλυμα τοῦ ἴδιου πηλοῦ, καὶ
παχὺ στρῶμα λαδοπράσινης ἐφυά λωσης.
Μ. 5.5 ἑκ., σωζ. 
Χρονολόγηση: 19ος−20ὸς αἰ.
Πρβ. Χαριτωνίδου 1983, πίν. 59β.
Κ 1657 (93/Γ, Ν ἀνδήρου 4/1, 21/9/93 &
94/Β/48, 17/9/94)
Τμῆμα χείλους πινακίου (Σχ. 55).
Χεῖλος ὁριζόντιο μὲ ἁπλὴ ἀπόληξη. 
Πηλὸς λεπτόκοκκος, κοκκινοκάστανος, σκλη −
ρὰ ψημένος, μὲ ἀραιὲς μικρὲς προσμείξεις
καὶ μίκα. 2.5YR/5/5.
Ἐσωτερικὰ καὶ στὸ χεῖλος ἐξωτερικά: ὑπορό−
δινο ἐπίχρισμα, σκουροκίτρινη ἐφυάλωση 
Δ.χ. 29 ἑκ.
Κ 1658 (93/Α7/4, 14/9/93)
Τμῆμα χείλους κούπας (Σχ. 56).
Χεῖλος λοξό, σχηματίζει γωνία μὲ τὸ σῶμα.
Πηλὸς λεπτόκοκκος, κοκκινοκάστανος, σκλη −
ρὰ ψημένος, μὲ ἀραιὲς μικρὲς προσμείξεις
καὶ μίκα. 2.5/5/8.
Ἐσωτερικὰ καὶ στὸ χεῖλος ἐξωτερικά: λευκὸ
ἐπίχρισμα καὶ διαφανὴς κίτρινη ἐφυάλωση.
Δ.χ. 22 ἑκ.
Κ 1659 (93/Α7/4, 14/9/93)
Τμῆμα σώματος καὶ χείλους κούπας (Σχ. 57).
Ἡμισφαιρικὸ σῶμα. Χεῖλος ὄρθιο, μὲ ἁπλὴ
ἀπόληξη.
Πηλὸς μέτριος, καστανός−πορτοκαλής, μέ−
τριας σκληρότητας, μὲ ἀρκετὲς προσμείξεις
(παρόμοιος μὲ τὸν Πηλὸ 4). 2.5YR/5/7.
Ἐξωτ. καὶ ἐσωτ.: Λευκὸ ἐπίχρισμα καὶ λευκὴ
ἀδιαφανής ἐφυάλωση. Στὸ ἐξωτερικὸ σώ−
ζεται τμῆμα ἔντυπου σταυροῦ.
Δ.χ. 18 ἑκ.
Χρονολόγηση: 17ος−20ὸς αἰ.
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Κ 1660 (93/Α10/52, 27/9/93)
Τμῆμα μικρῆς κανάτας (Σχ. 58, πίν. 2).
Σῶμα ὠοειδές, στόμιο τριφυλλόσχημο, λαβὴ
ταινιωτή.
Πηλὸς μέτριος, καστανός, σκληρὰ ψημένος,
μὲ πολὺ συχνὲς προσμείξεις. 5YR/5/6.

Ἐγχάρακτη τεθλασμένη γραμμὴ περιτρέχει
τὸν ὦμο. Πολὺ λεπτὸ στρῶμα θαμπῆς ἐφυά −
λωσης ἐξωτ. καὶ ἐσωτ. 
Σωζ. ὕψ.: 6.7 ἑκ.
Χρονολόγηση: Μεταβυζαντινό (;)

• Ἐφυαλωμένη κεραμικὴ χωρὶς ἐπίχρισμα

Ἡ κατηγορία αὐτὴ στὰ Μεταβυζαντινὰ χρόνια συναντᾶται συνήθως σὲ μαγειρικὰ καὶ
ἀποθηκευτικὰ ἀγγεῖα. Στὸν Ἅγ. Γεώργιο βρέθηκε ἕνα ἐπιτραπέζιο ἀγγεῖο τῆς κατηγο−
ρίας αὐτῆς.

Γ. ΟΙ ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ ΤΗΣ ΚΕΡΑΜΙΚΗΣ ΤΗΣ ΥΣΤΕΡΗΣ ΕΝΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΕΩΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 289

36. Hahn 1997, σ. 181 καὶ σημ. 129 «Painted in−
cised Sgraffito», Nos. 82−P 0003a−c, 77−P 0008. 

37. Hahn, ὅ.π. Πετρογραφικὲς ἀναλύσεις
ἔδειξαν τὴν συγγένεια τοῦ πηλοῦ τῶν ὀστρά −

κων Nos. 82−P 0003a−c καὶ 77−P 0008 ἀπὸ τὸ
Καστέλλι μὲ μινωικοὺς πηλοὺς τῆς δυτικῆς Κρή −
της· βλ. Hahn, ὅ.π., σ. 42, «Fabric 1».

4. Ἐφυαλωμένα ἐπιτραπέζια ἀγγεῖα 15ου−16ου αἰ.

Πέντε τμήματα ἐφυαλωμένων πινακίων (Κ 1661−1665) ἀποτελοῦν ξεχωριστὴ ἑνό−
τητα, καθὼς εἶναι κατασκευασμένα ἀπὸ τὸν ἴδιο πηλό (Πηλὸς 4) καὶ φέρουν παρό−
μοια τεχνικὰ χαρακτηριστικά. Ἡ διακόσμησή τους εἶναι εἴτε μονόχρωμη χωρὶς
ἐγχάραξη εἴτε ἐγχάρακτη μὲ χρῶμα. Τὰ τμήματα ἀπὸ βάσεις πινακίων Κ 1661 –
1663 φέρουν ὡς ἐπιπλέον κοινὸ χαρακτηριστικὸ ἔξεργο κωνικὸ κομβίο στὸ κέντρο
τῆς ἐξωτερικῆς ἐπιφάνειας τοῦ πυθμένα. 

Ἡ ὁμοιότητα τῆς διακόσμησης τῶν ὀστράκων Κ 1661, Κ 1664 καὶ Κ 1665 μὲ
ὄστρακα ἀπὸ ἀνασκαφὴ στὸ Καστέλλι Χανίων τῆς Κρήτης36 ὁδηγεῖ στὸ συμπέρα−
σμα ὅτι τὰ ὄστρακα ἀπὸ τὸν Ἅγιο Γεώργιο καὶ ἀπὸ τὸ Καστέλλι πιθανὸν ἀνήκουν
στὴν ἴδια παραγωγὴ κεραμικῆς, ἢ τουλάχιστον σὲ μία παραγωγὴ τῆς ἴδιας περιό−
δου. Ἡ κεραμικὴ αὐτὴ ἀπὸ τὸ Καστέλλι ἔχει θεωρηθεῖ ὅτι κατασκευαζόταν στὴν
εὐρύτερη περιοχὴ τῶν Χανίων37.

Τὰ ὄστρακα ἀπὸ τὸ Καστέλλι βρέθηκαν σὲ ἀνασκαφικὸ στρῶμα τοῦ 15ου−
16ου αἰ., περίοδο στὴν ὁποία θὰ ἔπρεπε νὰ τοποθετηθοῦν καὶ τὰ ὄστρακα Κ 1661,
Κ 1664 καὶ Κ 1665, τὰ ὁποῖα φέρουν ἴδια διακόσμηση. Τὰ ὑπόλοιπα ὄστρακα τῆς
κατηγορίας, Κ 1662 καὶ Κ 1663, ποὺ ἔχουν τὸν ἴδιο πηλὸ καὶ τὰ ἴδια τεχνικὰ χαρα−
κτηριστικὰ μὲ τὰ προηγούμενα, τοποθετοῦνται στὴν ἴδια περίοδο.

Κ 1661 (94/Θ/8, 11/9/94)
Βάση πινακίου (Σχ. 59, πίν. 2).
Δακτυλιόσχημη χαμηλὴ βάση μὲ ἔξεργο κω−
νικὸ κομβίο στὸ κέντρο της. Σῶμα μὲ λοξά,

εὐθύγραμμα τοιχώματα.
Πηλὸς 4. 2.5YR/5/6.
Ἐσωτ.: παχὺ λευκὸ ἐπίχρισμα, ἐγχάρακτες
γραμμὲς ποὺ πιθανὸν παριστάνουν φύλλα,



καὶ πράσινο χρῶμα ἀνάμεσά τους. Κατὰ
τόπους κηλίδες κίτρινου χρώματος. Ὑπο−
πράσινη ἐφυάλωση σὲ ὅλη τὴν ἐπιφάνεια.
Ἴχνος τριποδίσκου στὸν πυθμένα38.
Δ.β. 4.9 ἑκ.
Κ 1662 (94/Η1/10, 10/9/94)
Βάση κούπας (Σχ. 60, πίν. 2).
Δακτυλιόσχημη βάση μὲ ἔξεργο κωνικὸ κομ−
βίο στὸ κέντρο της.
Πηλὸς 4. 2.5YR/5.5/8.
Ἐσωτερικά: λεπτὸ στρῶμα λευκοῦ ἐπιχρί−
σματος, καὶ ὑποκίτρινη ἐφυάλωση μὲ στιγ−
μὲς πράσινου χρώματος, διατρυπώμενη
ἀπὸ προσμείξεις καὶ πόρους.
Δ.β. 6.3 ἑκ.
Πρβ. Vionis 2006, 481, No. 16, fig. 12.
Κ 1663 (94/Θ/Λωρ. 10/3, 9/9/94)
Βάση κούπας (Σχ. 61).
Δακτυλιόσχημη βάση μὲ ἔξεργο κωνικὸ κομ−
βίο στὸ κέντρο της.
Πηλὸς 4. 5YR/6/8.
Ἐσωτερικά: ἐπίχρισμα ἀπὸ διάλυμα τοῦ ἴδι−
ου πηλοῦ, καὶ καστανοκίτρινη ἐφυάλωση, δια−
τρυπώμενη ἀπὸ προσμείξεις καὶ πόρους.
Δ.β. 5.3 ἑκ.
Πρβ. Vionis 2006, 481, No. 16, fig. 12.
Κ 1664 (93/Α7/7, 15/9/93)

Τμῆμα σώματος πινακίου (Σχ. 62, πίν. 2).
Καμπύλο τοίχωμα.
Πηλὸς 4. 2.5YR/6/6.
Ἐσωτ. καὶ στὸ ἄνω μέρος τοῦ σώματος
ἐξωτ.: ὑπόλευκο ἐπίχρισμα καὶ διαφανὴς
ἄχρωμη ἐφυάλωση. Ἐσωτ.: λεπτεγχάρακτες
εὐθύγραμμες καὶ καμπύλες γραμμές, πράσι−
νο καὶ καστανὸ χρῶμα.
Μ. 5 ἑκ., πλ. 3.7 ἑκ.
Πρβ. Hahn 1997, 180−1, pl. 88d:2, 88d:3, 88d:6
(No. 82−P 0003). 
Κ 1665 (94/Ι/Λωρ. 2/2, 6/9/94)
Τμῆμα χείλους κούπας (Σχ. 63, πίν. 2).
Εὐθύγραμμο, λοξὸ τοίχωμα. Χεῖλος μὲ ἁπλὴ
ἀπόληξη, φέρει ὀπὴ ἐπιδιόρθωσης.
Πηλὸς 4, μὲ ἀνοιχτὸ καστανὸ χρῶμα λόγω
ὑπερόπτησης. 7.5YR/6/4.
Ἐσωτ. καὶ στὸ ἄνω μέρος ἐξωτ.: ὑπόλευκο
ἐπίχρισμα καὶ ὑπόγκριζη διαφανὴς ἐφυά−
λωση. Ἐσωτ.: τρεῖς ἐγχάρακτες γραμμές, δύο
εὐ θεῖες καὶ μία κυματιστὴ ἀνάμεσά τους,
περιτρέχουν τὸ χεῖλος. Ρέον καστανὸ καὶ
πράσινο χρῶμα.
Δ.χ. 28−30 ἑκ.
Πρβ. Hahn 1997, 180−1, pl. 88d:2, 88d:3, 88d:6
(No. 82−P 0003).

290 ΕΛΛΗΣ ΤΖΑΒΕΛΛΑ

στὸ 15ο−16ο αἰ. Blake 1986, 324−326 καὶ 328,
πίν. 2.4.

39. Γιὰ τὴν ὀνομασία βλ. Blake 1986, 321. 

38. Ὁ διάκοσμος τοῦ ὀστράκου ἀπὸ τὸν
Ἅγιο Γεώργιο θυμίζει ἐπίσης πινάκια τῆς κερα −
μι κῆς Graffita arcaica tirrenica χρονολογούμενα

5. Ἐγχάρακτη κεραμικὴ ἀπὸ τὴν κοιλάδα τοῦ Πάδου «Graffita arcaica padana»

Ἡ κατηγορία τῆς ἐγχάρακτης ἐφυαλωμένης κεραμικῆς ποὺ ἔχει ἐπικρατήσει νὰ ὀνο−
μάζεται graffita arcaica padana39 κατασκευαζόταν σὲ πόλεις τῆς κοιλάδας τοῦ Πάδου,
στὴ βόρεια Ἰταλία (Faenza, Ferrara, Bologna, Imola, Forli, Cesena, Rimini). Ἡ παραγωγή
της ξεκίνησε στὰ τέλη τοῦ 13ου αἰ., ἐνῶ ἔφτασε στὴν ἀκμή της στὸ τέλος τοῦ
14ου καὶ στὸν 15ο αἰ. Περιλαμβάνει κανάτια, πινάκια καὶ κοῦπες ἀπὸ πηλὸ ἀργι−
λώδη, χρώματος πορτοκαλὶ ἢ σκούρου κόκκινου. Τὸ ἐσωτερικὸ τῶν ἀγγείων αὐτῶν
κοσμείται μὲ λευκὸ ἐπίχρισμα. Ἡ διακόσμηση περιλαμβάνει ἐγχάρακτα γεωμετρικά,
φυτικὰ καὶ ζωόμορφα μοτίβα, ἐπάνω στὰ ὁποῖα σχηματίζονται καμπύλα σχέδια



Κ 1666 (94/Ζ/13, 15/9/94)
Τμῆμα βάσης κανατιοῦ (Σχ. 64).
Πιθανὸν συνανήκει μὲ τὰ Κ 1667 − Κ 1670.
Βάση κοφτή, ἐπίπεδη.
Πηλὸς λεπτόκοκκος, ἔντονος πορτοκαλής,
σκληρὰ ψημένος, μὲ ἀραιὲς προσμείξεις καὶ
μίκα. 2.5YR/5.5/8.
Ἐξωτ. καὶ ἐσωτ.: παχὺ λευκορόδινο ἐπίχρι−
σμα καὶ ἄχρωμη διαφανὴς ἐφυάλωση. 
Δ.β. 9 ἑκ.
Κ 1667 (94/ΣΤ2/4, 2/9/94) 
Τμῆμα σώματος κανατιοῦ (Σχ. 65, πίν. 2).
Πιθανὸν συνανήκει μὲ τὰ Κ 1666, Κ 1668 − 
Κ 1670.
Σῶμα ὠοειδές.
Πηλὸς ἴδιος μὲ αὐτὸν τοῦ Κ 1666. 2.5YR/ 5.5/8.
Ἐξωτ. καὶ ἐσωτ.: παχὺ λευκορόδινο ἐπίχρισμα
καὶ ἄχρωμη διαφανὴς ἐφυάλωση. Ἐξωτ.: ἁ −
δρεγχάρακτες καμπύλες γραμμὲς καὶ δικτυω −
τὸ κόσμημα. Πράσινο χρῶμα καλύπτει τὸ χῶ −
ρο ἀνάμεσα στὶς καμπύλες γραμμὲς (ἀποδί−
δουν φύλλα;) καὶ κίτρινο καλύπτει τὸ δικτυω −
τὸ κόσμημα.
Μ. 4.2 ἑκ., πλ. 3.5 ἑκ.
Κ 1668 (94/ΣΤ2/7, 4/9/94)
Τμῆμα σώματος κανατιοῦ (Σχ. 66).
Πιθανὸν συνανήκει μὲ τὰ Κ 1667, Κ 1667, 
Κ 1669, Κ 1670.
Σῶμα ὠοειδές.
Πηλὸς ἴδιος μὲ αὐτὸν τοῦ Κ 1666.

Ἐξωτ. καὶ ἐσωτ.: παχὺ λευκορόδινο ἐπίχρισμα
καὶ ἄχρωμη διαφανὴς ἐφυάλωση. Ἐξωτ.: ἐγ −
χάρακτος διάκοσμος ἀπὸ ἀλληλοτεμνόμενες
εὐθεῖες γραμμές, ὁ χῶρος ἀνάμεσα στὶς ὁ −
ποῖες γεμίζει μὲ πράσινο καὶ καστανὸ χρῶμα.
Μ. 4.5 ἑκ., πλ. 2.3 ἑκ.
Κ 1669 (94/Ζ/6, 14/9/94)
Τμῆμα σώματος κανατιοῦ (Σχ. 67). 
Πιθανὸν συνανήκει μὲ τὰ Κ 1666 − Κ 1668, Κ
1670.
Σῶμα ὠοειδές.
Πηλὸς ἴδιος μὲ αὐτὸν τοῦ Κ 1666.
Ἐξωτ. καὶ ἐσωτ.: παχὺ λευκορόδινο ἐπίχρισμα
καὶ ἄχρωμη διαφανὴς ἐφυάλωση. Ἐξωτ.: ἐγ −
χάρακτος διάκοσμος ἀπὸ καμπύλες γραμμές,
ὁ χῶρος ἀνάμεσα στὶς ὁποῖες γεμίζει μὲ πρά−
σινο καὶ χρῶμα τῆς ὤχρας.
Μ. 5 ἑκ., πλ. 2.4 ἑκ.
Κ 1670 (94/Γ2/2, 31/8/94)
Τμῆμα σώματος κανατιοῦ (Σχ. 68, πίν. 2). 
Πιθανὸν συνανήκει μὲ τὰ Κ 1666 − Κ 1669.
Σῶμα ὠοειδές.
Πηλὸς ἴδιος μὲ αὐτὸν τοῦ Κ 1666.
Ἐξωτ. καὶ ἐσωτ.: παχὺ λευκορόδινο ἐπίχρισμα
καὶ ἄχρωμη διαφανὴς ἐφυάλωση. Ἐξωτ.: ἐγ −
χάρακτος διάκοσμος ἀπὸ παράλληλες εὐθεῖες
καὶ καμπύλες γραμμές, ὁ χῶρος ἀνάμεσα στὶς
ὁποῖες γεμίζει μὲ πράσινο καὶ χρῶμα τῆς
ὤχρας.
Μ. 5.3 ἑκ., πλ. 2.8 ἑκ.

42. Πρβ. François 1994, σ. 379, εἰκ. 2, ὄστρακα
προερχόμενα ἀπὸ τὴν Bologna.

40. Gelichi 1986, σ. 388−393. François 1994, 376−7.
41. François 1994, σ. 377−381.

Γ. ΟΙ ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ ΤΗΣ ΚΕΡΑΜΙΚΗΣ ΤΗΣ ΥΣΤΕΡΗΣ ΕΝΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΕΩΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 291

μὲ χρῶμα κιτρινοκάστανο καὶ πράσινο. Ἡ ἐφυάλωση εἶναι στιλπνή, διαφανῆς καὶ
συνήθως ἄχρωμη, ἢ ἐνίοτε ὑποπράσινου χρώματος40.

Ἀγγεῖα τῆς παραγωγῆς αὐτῆς ἔχουν βρεθεῖ στὴ Ρόδο, τὴν Ἱερουσαλήμ, τὴν Ἀλε−
ξάνδρεια, ὅπως καὶ στὰ Χανιὰ καὶ στὰ Μάλια τῆς Κρήτης41. 

Τὰ ὄστρακα ποὺ βρέθηκαν στὸν Ἅγιο Γεώργιο προέρχονται ὅλα ἀπὸ κανάτια,
καὶ παρουσιάζουν ἔντονη ὁμοιομορφία στὸν πηλὸ καὶ τὴ διακόσμηση. Πιθανὸν
προέρχονται ἀπὸ ἐργαστήρια τῆς Bologna42.



6. Μαγιολικὰ

Τὰ μαγιολικὰ ἀγγεῖα τῆς Ἰταλίας ἀνήκουν σὲ διάφορες κατηγορίες καὶ κατασκευά −
ζονταν σὲ πολλὰ κέντρα παραγωγῆς. Κοινὸ χαρακτηριστικό τους εἶναι ἡ κασσι−
τεροῦχος ἀδιαφανὴς ἐφυάλωση. Στὸν Ἅγιο Γεώργιο βρέθηκαν ὄστρακα ἀπὸ μία
μόνο κατηγορία μαγιολικῶν ἀγγείων. Ὁ πηλὸς καὶ τῶν δύο ὀστράκων εἶναι ὁ
χαρακτηριστικὸς λευκοκίτρινος πηλὸς αὐτῆς τῆς κατηγορίας. Ἡ διακόσμησή τους
ἀνήκει στὸ λεγόμενο stile severo (ἢ ladder medallion design), κοινὸ τύπο διακόσμησης
σὲ μαγιολικὰ κανάτια τῆς βόρειας Ἰταλίας (κυρίως τῆς Faenza). Τὰ κανάτια αὐτὰ
ἔχουν χρονολογηθεῖ στὸν ὕστερο 15ο καὶ στὸν πρώιμο 16ο αἰ. Ἀνάλογα παρα−
δείγματα ἔχουν βρεθεῖ στὴν Κρήτη, τὴ Βοιωτία, τὴν Πάρο, τὴν  Ἤπειρο, τὸ Βου−
θρωτό43.

Κ 1671 (94/Θ/9, 12/9/94)
Τμῆμα σώματος κανατιοῦ (Σχ. 69).
Τοίχωμα μὲ πολὺ μικρὴ καμπυλότητα.
Πηλὸς πολὺ λεπτόκοκκος καὶ καθαρός, λευ −
κὸς πρὸς τὸ πολὺ ἀνοιχτὸ καστανό (ὠχρό),
μέτριας σκληρότητας. 2.5Υ/8/2.
Ἐξωτ.: λευκόγκριζη ἀδιαφανὴς ἐφυάλωση,
ἐπάνω στὴν ὁποία γραπτὸς διάκοσμος ἀπὸ
μπλὲ κοβαλτίου σχηματίζει δύο παράλλη−
λες καμπύλες γραμμές. Δεύτερο στρῶμα
ἐφυάλωσης, ἄχρωμης καὶ διαφανοῦς, πά −
νω στὸ πρῶτο. Ἐσωτ.: διαφανὴς ὑποπρά−
σινη ἐφυάλωση.

Μ. 4 ἑκ., πλ. 2.5 ἑκ.
Κ 1672 (93/Α10/41, 24/9/93)
Τμῆμα σώματος κανατιοῦ (Σχ. 70, πίν. 2).
Ὠοειδὲς σῶμα.
Πηλὸς ἴδιος μὲ αὐτὸν τοῦ Κ 1671.
Ἐξωτ.: λευκόγκριζη ἀδιαφανὴς ἐφυάλωση,
ἐπάνω στὴν ὁποία γραπτὸς διάκοσμος
ἀπὸ μπλὲ κοβάλτιο σχηματίζει τρεῖς πα −
ράλληλες γραμμές. Δεύτερο στρῶμα ἐφυά −
λωσης, ἄχρωμης καὶ διαφανοῦς, πάνω στὸ
πρῶτο. Ἐσωτ.: ἄχρωμη διαφανὴς ἐφυά−
λωση.
Μ. 4.4 ἑκ., πλ. 3.6 ἑκ.
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εἰκ. 22ε. Vroom 2004, 280, fig. 15.4, 15.29.
44. Ὀφείλω εὐχαριστίες στὴν Δρ. Ν. Πού −

λου−Παπαδημητρίου γιὰ τὴν ταύτιση τῶν
ὀστράκων αὐτῶν ὡς ἑνετικῶν.

43. Πρβ. Hahn 1989, σ. 232, fig. 9 (Νο. 84−Ρ 146).
Αrmstrong 1993, 328, no. 327, pl. 36. Vroom 2003,
173, fig. 6.32, W 27.3 καὶ 27.4. Vionis 2006, 478, Νο.
12−13, fig. 11. Βαβυλοπούλου−Χαριτω νίδου 1986−7,

7. Ἀγγεῖα ἀπὸ τὴ Βενετία

Δύο ὄστρακα μαρτυροῦν τὴν εἰσαγωγὴ βενετσιάνικης κεραμικῆς στὸν Ἅγιο Γεώρ−
γιο44. Καὶ τὰ δύο προέρχονται ἀπὸ ἐφυαλωμένα πινάκια μὲ ἐγχάρακτο διάκοσμο,
φιλοτεχνημένα μὲ τὴν ἴδια τεχνική (graffita a punta e stecca). Ἡ κεραμικὴ αὐτὴ παρα−
γόταν στὶς ἀνατολικὲς περιοχὲς τῆς Βενετίας ἀπὸ τὸ τέλος τοῦ 15ου καὶ ὣς τὸ
α΄ μισὸ τοῦ 17ου αἰ., καὶ γνώρισε πολὺ μεγάλη διάδοση, κυρίως στὶς πόλεις τῆς



Κ 1673 (94/Η1/11, 10/9/94)
Τμῆμα σώματος πινακίου (Σχ. 71, πίν. 2).
Τοίχωμα ἐλαφρῶς καμπύλο.
Πηλὸς λεπτόκοκκος, καστανός−πορτοκαλής,
σκληρὰ ψημένος, μὲ πολὺ μικρὲς ἀραιὲς
λευκὲς καὶ μαῦρες προσμείξεις. 5YR6/8.
Ἐσωτ.: Παχὺ λευκὸ ἐπίχρισμα. Ἐγχάρα−
κτος διάκοσμος σχηματίζει τρεῖς καμπύλες
πα ράλληλες γραμμὲς ποὺ περιβάλλουν τὸν
πυθμένα, καὶ καμπύλα σχέδια φιλοτεχνη−
μένα μὲ φαρδιὰ ἀκίδα (graffita a stecca).
Διαφανὴς ὑποκίτρινη ἐφυάλωση.
Μεγ. σωζ. διάστ. 5.7 ἑκ.
Κ 1674 (93/Α4/75, 1/10/93)
Τμήματα σώματος καὶ βάσης πινακίου
(Σχ. 72, πίν. 2).

Βάση δακτυλιόσχημη, σῶμα ρηχό.
Πηλὸς λεπτόκοκκος, καστανός−πορτοκαλής,
σκληρὰ ψημένος, μὲ ἀραιές, μικρὲς ἕως με −
σαῖες, λευκὲς καὶ μαῦρες προσμείξεις.
5YR6/6.
Ἐσωτ.: Λευκὸ ἐπίχρισμα. Ἐγχάρακτος διά−
κοσμος σχηματίζει δύο ὁμόκεντρους κύ −
κλους στὸν πυθμένα, καὶ δύο ζεύγη ὁμό−
κεντρων κύκλων στὸ μέσον του σώματος.
Ἀνάμεσα στὰ δύο ζεύγη σχηματίζονται
μικρὲς κάθετες γραμμὲς φιλοτεχνημένες μὲ
φαρδιὰ ἀκίδα (graffita a stecca). Διαφανὴς
ὑποκίτρινη ἐφυάλωση. 
Δ.β. 10.5 ἑκ., σωζ. ὕψ. 3.5 ἑκ.

8. Ἀγγεῖα ἀπὸ τὸ Τσανάκ−Καλὲ

Στὸν Ἅγιο Γεώργιο περισυλλέχθησαν δύο δείγματα τῆς πρώιμης παραγωγῆς τοῦ
Τσανὰκ−Καλέ, ἡ ὁποία τοποθετεῖται στὸν 18ο αἰ. Τὰ πιὸ διαδεδομένα προϊόντα
αὐτῆς τῆς φάσης παραγωγῆς εἶναι τὰ πινάκια μὲ ὁριζόντιο χεῖλος. Τὰ ὄστρακα
ποὺ παρουσιάζονται ἐδῶ προέρχονται ἀπὸ αὐτὸ τὸν τύπο ἀνοιχτοῦ ἀγγείου.
Βαθιὰ πινάκια αὐτοῦ τοῦ τύπου ἔχουν βρεθεῖ σὲ ἀνασκαφὲς στὴν Πλάκα καὶ στὴν
Ἀρχαία Ἀγορὰ τῆς Ἀθήνας, στὰ Χανιά, στὴ Λάρισα, τὴ Χίο καὶ μαρτυροῦν τὴν
εὐρύτατη διάδοση τῆς κεραμικῆς αὐτῆς σὲ ὅλο τὸν αἰγαιακὸ χῶρο46. 

45. Zglav−Martinac 2006, 132−133, εἰκ. 13−14.
Kovacic 2006, 162−163, εἰκ. 1, 3. Metalla 2006, εἰκ.
16.
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Ἀδριατικῆς45. Τὰ ὄστρακα ποὺ βρέθηκαν στὸν Ἅγιο Γεώργιο θὰ ἔπρεπε, λόγω τῆς
σχετικὰ λιτῆς διακόσμησής τους, νὰ τοποθετηθοῦν στὸν ὕστερο 15ο−α΄ μισὸ 16ου αἰ.

Κ 1675 (93/Α10/52, 27/9/93)
Τμήματα χείλους καὶ σώματος πινακίου
(συγκολλώμενα) (Σχ. 73, πίν. 2).
Βαθὺ πινάκιο. Σῶμα ἐλαφρῶς καμπύλο.
Χεῖλος σχεδὸν ὁριζόντιο, ἡ ἐξωτερικὴ ἀκμὴ
τοῦ ὁποίου στρέφεται πρὸς τὰ ἄνω.

Πηλὸς λεπτόκοκκος, καστανός−πορτοκαλής,
σκληρὰ ψημένος, μὲ ἀραιὲς μικρὲς προσμεί−
ξεις καὶ μίκα. 5YR/5.5/8.
Ἐσωτ. καὶ κάτω ἀπὸ τὸ χεῖλος ἐξωτ.: ἄσπρο
ἐπίχρισμα καὶ ἄχρωμη διαφανὴς ἐφυάλωση.
Στὴν ἄνω ἐπιφάνεια τοῦ χείλους καὶ στὸ

46. Κορρέ−Ζωγράφου 1995, 156−157, εἰκ. 294−
301. Hahn 1989, 229, fig. 1. 



Ἐξωτ. καὶ ἐσωτ.: παχὺ στρῶμα ἄσπρου ἐπι−
χρίσματος καὶ ἄχρωμη διαφανὴς ἐφυάλωση
(ἐξωτ. μόνο στὸ ἄνω τμῆμα σώματος).
Ἐσωτ.: κοντὰ στὸ κέντρο τοῦ πυθμένα, γρα−
πτὲς κηλίδες ἀπὸ μαῦρο χρῶμα.
Μ. 6.5 ἑκ., πλ. 4.6 ἑκ.

σῶμα γραπτὲς γραμμὲς ἰώδους χρώματος
κάτω ἀπὸ τὴν ἐφυάλωση.
Δ.χ. 25 ἑκ.
Κ 1676 (93/Γ/Ν ἀνδήρου 4/1, 21/9/93)
Τμῆμα σώματος πινακίου (Σχ. 74).
Καμπύλο τοίχωμα.
Πηλὸς ἴδιος μὲ αὐτὸν τοῦ Κ 1675. 5YR/5.5/8
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σχῆμα αὐτὸ εἶναι πανομοιότυπο μὲ τὸ προφίλ
τῶν πινακίων τοῦ Τσανάκ−Καλὲ τοῦ 18ου αἰ. Τὸ 
γεγονὸς αὐτὸ ὁδηγεῖ στὴν ὑπόθεση ὅτι πινάκια
τύπου «Διδυμότειχου» παράγονταν καὶ στὸ
Τσανάκ−Καλέ, ἢ πιθανὸν σὲ ἕνα παραπλήσιο
κέντρο παραγωγῆς. Πινάκια μὲ αὐτὸ τὸ σχῆμα
χείλους δὲν βρέθηκαν στὸν Ἅγιο Γεώργιο. Τέλος,
ἡ M.−L. von Wartburg (2001, σ. 375) ὑποστηρίζει
τὴν ὑπόθεση παραγωγῆς τῶν ἀγγείων αὐτῶν
καὶ στὴν Κύπρο.

49. Βλ. Frantz 1942, Group 7.1−2, 3−4: 18ος αἰ.(;),
καὶ François 1995. 

47. Bakirtzis 1980.
48. Γιὰ ἐκτενὴ συζήτηση τῆς προέλευσης καὶ

χρονολόγησης τῆς κεραμικῆς αὐτῆς κατη γορίας
βλ. François 1995. Γιὰ τὴν πιθανότητα ὕπαρξης
κέντρου παραγωγῆς της, ἐκτὸς ἀπὸ τὸ Διδυ −
μότειχο, στὸ Γάνο τῶν Δαρδανελλίων βλ. von
Wartburg 2001, 375. Τὸ Μουσεῖο Μπενάκη, ὅπως
καὶ τὸ Μουσεῖο Νεώτερης Κεραμικῆς, περιλαμ −
βάνουν στὴ μόνιμη ἔκθεσή τους, ἐκτὸς ἀπὸ
πινάκια μὲ τὸ χαρακτηριστικὸ σχῆμα τοῦ Δι −
δυμότειχου, καὶ πινάκια μὲ πανομοιότυπο διά −
κοσμο ἀλλὰ διαφορετικὸ σχῆμα χείλους. Τὸ

9. Ἀγγεῖα «Διδυμότειχου» / «Drip−painted Ware»

Τὰ πινάκια «Διδυμοτείχου» γνώρισαν εὐρύτατη διάδοση στὸ Αἰγαῖο, κυρίως κατὰ
τὸν 19ο αἰ. Ἡ διακόσμησή τους ἀποτελεῖται ἀπὸ λευκὸ ἐπίχρισμα, ποὺ ἔχει «τρέ−
ξει» στὸ ἐσωτερικὸ τοῦ ἀγγείου σχηματίζοντας ἀκτινωτὸ κόσμημα. Ἡ ἐσωτερικὴ
ἐπιφάνεια καλύπτεται μὲ διαφανὴ ἄχρωμη ἐφυάλωση. Κλίβανοι παρασκευῆς αὐτῆς
τῆς κεραμικῆς, χρονολογούμενοι στὸν 19ο αἰ., ἔχουν ἀνασκαφεῖ στὸ Διδυμότειχο47,
ἀλλὰ ἀπομιμήσεις τῶν ἀγγείων αὐτῶν παράγονταν καὶ σὲ ἄλλα κέντρα48. 
Ἡ παραγωγή τους εἶναι σχεδὸν βέβαιο ὅτι εἶχε ξεκινήσει πρίν τὸν 19ο αἰώνα49.

Τὰ ἀγγεῖα «Διδυμοτείχου» ἀπὸ τὸν Ἅγιο Γεώργιο διακρίνονται σὲ δύο κατη−
γορίες. Στὴν πρώτη (Κ 1677 − Κ 1679) ὁ πηλὸς τείνει σὲ πιὸ ἀνοιχτὴ ἀπόχρωση,
καὶ ἡ ἐξωτερικὴ ἐπιφάνεια εἶναι προσεκτικὰ τελειωμένη: φέρει ἀνοιχτοκάστανο
ἐπίχρισμα ἐπάνω στὸ ὁποῖο διακρίνονται τὰ ἴχνη τῆς περιστροφῆς τοῦ τροχοῦ.
Στὴν δεύτερη κατηγορία (Κ 1680 − Κ 1683) ὁ πηλὸς εἶναι ἐλαφρῶς πιὸ σκοῦρος,
τὸ ἐπίχρισμα ἐξωτερικὰ ἔχει τὸ χρῶμα τοῦ πηλοῦ καὶ δὲν εἶναι λεῖο, καὶ ἡ κάτω
ἀπόληξη τοῦ χείλους εἶναι πιὸ πρόχειρα κατασκευασμένη, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ κα −
ταστρέφεται εὔκολα. Εἶναι ἄγνωστο ἂν οἱ παραπάνω κατηγορίες σηματοδοτοῦν
δύο διαφορετικὰ ἐργαστήρια (ἢ τόπους) παραγωγῆς τῆς κεραμικῆς αὐτῆς, ἢ δύο
χρονικὰ διαφορετικὲς φάσεις παραγωγῆς.
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ληξή του καὶ ἀναδιπλώνεται πρὸς τὰ κάτω
Πηλὸς λεπτόκοκκος, ἀνοιχτὸς καστανὸς πρὸς
τὸ ρόζ, σκληρὰ ψημένος, μὲ ἀραιὲς μικρὲς
προσμείξεις. 5YR/6/6.
Ἐξωτ. καὶ ἐσωτ.: ἐπίχρισμα ἀπὸ διάλυμα
τοῦ ἴδιου πηλοῦ καὶ κίτρινη ἐφυάλωση
(ἐξωτ. ὣς τὸ χεῖλος). Ἐσωτ.: κάτω ἀπὸ τὴν
ἐφυάλωση παχὺ ἄσπρο ἐπίχρισμα μὲ ἀκτι−
νωτὴ διάταξη.
Δ.χ. 26 ἑκ. 
Κ 1681 (94/Η/3, 7/9/94)
Τμῆμα χείλους πινακίου (Σχ. 79).
Τοίχωμα ἐλαφρὰ καμπυλούμενο πρὸς τὰ
ἔξω στὸ ἄνω τμῆμα του. Τὸ χεῖλος λεπταί−
νει στὴν ἀπόληξή του καὶ ἀναδιπλώνεται
πρὸς τὰ κάτω.
Πηλὸς ἴδιος μὲ αὐτὸν τοῦ K 1680. 5YR/7/6.
Ἐξωτ. καὶ ἐσωτ.: ἐπίχρισμα ἀπὸ διάλυμα
τοῦ ἴδιου πηλοῦ καὶ κίτρινη ἐφυάλωση
(ἐξωτ. ὣς τὸ χεῖλος). Ἐσωτ.: κάτω ἀπὸ τὴν
ἐφυάλωση παχὺ ἄσπρο ἐπίχρισμα μὲ ἀκτι−
νωτὴ διάταξη.
Δ.χ. 26 ἑκ.
Κ 1682 (94/Η1/2, 6/9/94)
Τμῆμα χείλους πινακίου (Σχ. 80).
Τοίχωμα ἐλαφρὰ καμπυλούμενο πρὸς τὰ
ἔξω στὸ ἄνω τμῆμα του. Τὸ χεῖλος λεπταί−
νει στὴν ἀπόληξή του καὶ ἀναδιπλώνεται
πρὸς τὰ κάτω.
Πηλὸς ἴδιος μὲ αὐτὸν τοῦ Κ 1680. 5YR/7/6.
Ἐξωτ. καὶ ἐσωτ.: ἐπίχρισμα ἀπὸ διάλυμα
τοῦ ἴδιου πηλοῦ καὶ κίτρινη ἐφυάλωση
(ἐξωτ. ὣς τὸ χεῖλος). Ἐσωτ.: κάτω ἀπὸ τὴν
ἐφυάλωση παχὺ ἄσπρο ἐπίχρισμα μὲ ἀκτι−
νωτὴ διάταξη.
Δ.χ. 28 ἑκ.
Κ 1683 (93/Α2.1.7/14, 17/9/93)
Τμῆμα χείλους πινακίου (Σχ. 81).
Λοξό, εὐθύγραμμο τοίχωμα. Τὸ χεῖλος πα−
χαίνει στὴν ἀπόληξή του καὶ ἀναδιπλώνεται
πρὸς τὰ κάτω.
Πηλὸς ἴδιος μὲ αὐτὸν τοῦ Κ 1680. 5YR/7/6
Ἐξωτ. καὶ ἐσωτ.: ἐπίχρισμα ἀπὸ διάλυμα

Κ 1677 (Α1/1)
Τμήματα χείλους καὶ τμῆμα σώματος (μὴ
συγκολλώμενα) (Σχ. 75).
Τοίχωμα ἐλαφρῶς καμπύλο. Τὸ χεῖλος λε−
πταίνει στὴν ἀπόληξή του καὶ ἀναδιπλώνε−
ται πρὸς τὰ κάτω.
Πηλὸς λεπτόκοκκος, ἀνοιχτοῦ καστανέρυ−
θρου χρώματος, μὲ ἀραιὲς μικρὲς καὶ με−
σαῖες προσμείξεις καὶ μίκα. 5YR/6/6.
Ἐξωτ. καὶ ἐσωτ.: ἐπίχρισμα ἀπὸ διάλυμα
τοῦ ἴδιου πηλοῦ καὶ κίτρινη ἐφυάλωση
(ἐξωτ. ὡς τὸ χεῖλος). Ἐσωτ.: κάτω ἀπὸ τὴν
ἐφυάλωση παχὺ ἄσπρο ἐπίχρισμα μὲ ἀκτι−
νωτὴ διάταξη.
Δ.χ. 27 ἑκ.
Κ 1678 (93/Α7/5, 14/9/93)
Τμῆμα χείλους πινακίου (Σχ. 76, πίν. 3).
Εὐθύγραμμο, λοξὸ τοίχωμα. Τὸ χεῖλος λε−
πταίνει στὴν ἀπόληξή του καὶ ἀναδιπλώνε−
ται πρὸς τὰ κάτω.
Πηλὸς ἴδιος μὲ αὐτὸν τοῦ Κ 1677. 5YR/5/6.
Ἐξωτ. καὶ ἐσωτ.: ἐπίχρισμα ἀπὸ διάλυμα
τοῦ ἴδιου πηλοῦ καὶ κίτρινη ἐφυάλωση
(ἐξωτ. ὣς τὸ χεῖλος). Ἐσωτ.: κάτω ἀπὸ τὴν
ἐφυάλωση παχὺ ἄσπρο ἐπίχρισμα μὲ ἀκτι−
νωτὴ διάταξη.
Δ.χ. 20 ἑκ.
Κ 1679 (93/Α7/5/8, 15/9/93)
Τμήματα χείλους καὶ τμῆμα σώματος πινα−
κίου (μὴ συγκολλώμενα) (Σχ. 77).
Βαθὺ σῶμα. Τὸ χεῖλος λεπταίνει στὴν ἀπό−
ληξὴ του καὶ ἀναδιπλώνεται πρὸς τὰ κάτω
Πηλὸς ἴδιος μὲ αὐτὸν τοῦ Κ 1677. 5YR/6/6.
Ἐξωτ. καὶ ἐσωτ.: ἐπίχρισμα ἀπὸ διάλυμα
τοῦ ἴδιου πηλοῦ καὶ κίτρινη ἐφυάλωση
(ἐξωτ. ὣς τὸ χεῖλος). Ἐσωτ.: κάτω ἀπὸ τὴν
ἐφυάλωση παχὺ ἄσπρο ἐπίχρισμα μὲ ἀκτι−
νωτὴ διάταξη.
α) Μ. 6.3 ἑκ., πλ. 3 ἑκ. β) Μ. 6.8 ἑκ., πλ. 2.2 ἑκ.
γ) Μ. 7 ἑκ., πλ. 4.9 ἑκ.
Κ 1680 (93/Α9/40, 24/9/93)
Τμῆμα χείλους πινακίου (Σχ. 78).
Βαθὺ σῶμα. Τὸ χεῖλος λεπταίνει στὴν ἀπό−



10. Κεραμικὴ ἀπὸ τὸ Grottaglie τῆς Ἀπουλίας

Ἡ κεραμικὴ αὐτῆς τῆς κατηγορίας περιλαμβάνει μεγάλα πινάκια καὶ κανάτια. Ὁ
πηλός τους εἶναι ἀνοιχτοῦ κίτρινου χρώματος, μὲ μικρὲς λευκὲς προσμείξεις καὶ
ἀμμώδη ὑφή. Τὰ ἀγγεῖα φέρουν παχὺ λευκὸ ἐπίχρισμα, ἡμιδιαφανὴ λευκὴ ἢ κίτρινη
ἐφυάλωση50 καὶ γραπτὴ ἔγχρωμη διακόσμηση. Ὁ πηλὸς τῶν κυθηραϊκῶν ὀστρά−
κων ποὺ παρουσιάζονται ἐδῶ δείχνει ὅτι ἀνήκουν στὴν αὐθεντικὴ παραγωγὴ τοῦ
Grottaglie.

Ἡ κατηγορία αὐτὴ κεραμικῆς κατασκευαζόταν στὸ Grottaglie τῆς Ἀπουλίας στὸ
19ο καὶ στὶς ἀρχὲς τοῦ 20ου αἰ.51, καὶ γνώρισε εὐρεία διάδοση στὴ νότια καὶ δυτικὴ
βαλκανικὴ χερσόνησο καὶ στὸν αἰγαιακὸ χῶρο. Ἔγινε ἀντικείμενο ἀπομίμησης σὲ
ἀρκετὰ κέντρα παραγωγῆς κεραμικῆς, μὲ κυριότερο τὴν Κέρκυρα, ὅπου τὸν 19ο
αἰ. ἐγκαταστάθηκαν ἀγγειοπλάστες προερχόμενοι ἀπὸ τὸ Grottaglie52, ἀλλὰ καὶ
τὴν Πάτρα53. Ἀγγεῖα τῆς παραγωγῆς Grottaglie ἔχουν δημοσιευθεῖ ἀπὸ τὴ Βοιωτία
καὶ τὸ Βουθρωτό54. 

χρῶμα σχηματίζει καμπύλες γραμμές. Τὸ
σημεῖο γένεσης τοῦ χείλους κοσμεῖται ἀπὸ
περιμετρικὴ μαύρη γραμμή.
Μ. 5.5 ἑκ., πλ. 4.4 ἑκ.
Κ 1685 (94/Η1/2, 6/9/94)
Τμῆμα χείλους πινακίου (Σχ. 83, πίν. 3).
Τοίχωμα λοξό, εὐθύγραμμο. Χεῖλος ὁριζόν −
τιο, μὲ ἐλαφρῶς καμπύλη ἄνω ἐπιφάνεια
καὶ παχυνόμενη ἀπόληξη.
Πηλὸς ἴδιος μὲ αὐτὸν τοῦ Κ 1684. 2.5YR/8/4.
Ἐξωτ. καὶ ἐσωτ.: ἐφυάλωση ἴδια μὲ αὐτὴν
τοῦ Κ 1684. Ἐσωτ., ἀνάμεσα στὰ δύο στρώ−
ματα ἐφυάλωσης, ἐπαναλαμβανόμενα κα−
μπύλα κοσμήματα ἀπὸ γραπτὸ γαλάζιο
διάκοσμο.
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52. Χαριτωνίδου 1987, 10.
53. Χαριτωνίδου 1983, σημ. 16.
54. Vroom 2003, 182−3, W 40.5. Vroom 2004,

288, fig. 15.28.

50. Ἡ ἡμιδιαφανὴς αὐτὴ ἐφυάλωση εἶναι
κατὰ βάση μολυβδοῦχος, ἐμπεριέχουσα ποσό −
τητα κασσίτερου. 

51. Argento 1989.

τοῦ ἴδιου πηλοῦ καὶ κίτρινη ἐφυάλωση
(ἐξωτ. ὣς τὸ χεῖλος). Ἐσωτ.: κάτω ἀπὸ τὴν
ἐφυάλωση παχὺ ἄσπρο ἐπίχρισμα μὲ ἀκτι−

νωτὴ διάταξη.
Δ.χ. 27 ἑκ.

Κ 1684 (93/Α4/49, 27/9/93)
Τμῆμα σώματος καὶ χείλους πινακίου (Σχ.
82, πίν. 3).
Βαθὺ πινάκιο. Τοίχωμα λοξὸ καὶ εὐθύγραμ−
μο, χεῖλος ὁριζόντιο.
Πηλὸς λεπτόκοκκος, κάπως ἀμμώδης, χρώ−
ματος λευκοκίτρινου, μέτριας σκληρότητας,
μὲ ἐλάχιστες πολὺ μικρὲς προσμείξεις.
2.5YR/8/4.
Ἐξωτ. καὶ ἐσωτ. δύο στρώματα ἐφυάλωσης:
ἕνα ἀρχικὸ λευκῆς ἀδιαφανοῦς ἐφυάλωσης,
καὶ ἕνα δεύτερο, ἄχρωμης, διαφανοῦς καὶ
στιλπνῆς ἐφυάλωσης ἀπὸ πάνω. Ἐσωτ.,
ἀνάμεσα στὰ δύο στρώματα, γραπτὸς διά−
κοσμος ἀπὸ γαλάζιο, κίτρινο καὶ πράσινο



ἀκέραια τέτοια ἀγγεῖα. Τὸ σῶμα τῶν ἀγγείων
αὐτῶν εἶναι ψηλό, κυλινδρικό, καὶ θυμίζει
γυάλινο μπουκάλι. 

55. Τὴν πληροφορία γιὰ τὴν προέλευση καὶ
χρονολόγηση τῶν ἀγγείων αὐτῶν ὀφείλω στὴν
Joanita Vroom. Ἡ συλλογὴ τοῦ ἀγγειοπλάστη Κ.
Ρούσσου, στὸ Λιβάδι Κυθήρων, περιλαμβάνει
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ἕνα λευκῆς ἀδιαφανοῦς καὶ ἕνα ὑποκίτρινης
διαφανοῦς ἐπάνω στὸ πρῶτο. Ἐσωτ., ἀνά−
μεσα στὰ δύο στρώματα ἐφυάλωσης, γρα−
πτὸς γαλάζιος ρόδακας πλαισιώνεται ἀπὸ
δύο καστανὲς γραμμὲς ποὺ περιτρέχουν τὸ
χεῖλος.
Δ.χ. 30 ἑκ.
Κ 1689 (94/Η1/2, 6/9/94)
Τμῆμα βάσης κανάτας (Σχ. 87, πίν. 3).
Δακτυλιόσχημη βάση.
Πηλὸς ἴδιος μὲ αὐτὸν τοῦ Κ 1684. 2.5YR/8/4.
Ἐξωτ. καὶ ἐσωτ.: ἐφυάλωση ἴδια μὲ αὐτὴν
τοῦ Κ 1684. Ἐξωτ., ἀνάμεσα στὰ δύο στρώ−
ματα ἐφυάλωσης, γραπτὸς διάκοσμος ἀπὸ
μπλὲ χρῶμα σχηματίζει ἀφηρημένο σχέδιο.
Σωζ. ὕψ. 3.2 ἑκ.
Κ 1690 (93/Α2/2, 14/9/93)
Τμῆμα βάσης πινακίου (Σχ. 88).
Βάση χαμηλή, δακτυλιόσχημη.
Πηλὸς ἴδιος μὲ αὐτὸν τοῦ Κ 1684. 2.5YR/8/4
Ἐξωτ. καὶ ἐσωτ.: ἐφυάλωση ἴδια μὲ αὐτὴν
τοῦ Κ 1684. Ἐσωτ.: στὸν πυθμένα γραπτὸς
κίτρινος διάκοσμος σχηματίζει κηλίδες.
Μ. 4.7 ἑκ., πλ. 3.5 ἑκ.
Κ 1691 (94/Η/7, 9/9/94)
Τμῆμα λαβῆς κανάτας (Σχ. 89).
Λαβὴ πεπλατυσμένη.
Πηλὸς ἴδιος μὲ αὐτὸν τοῦ Κ 1684. 2.5Υ/8/4.
Λευκόγκριζη ἡμιδιαφανὴς ἐφυάλωση σὲ ὅλη
τὴν ἐπιφάνεια.
Μ. 6.5 ἑκ., πλ. 2.8 ἑκ.

Δ.χ. 28 ἑκ.
Κ 1686 (94/Α8/3, 30/8/94)
Τμῆμα βάσης πινακίου (Σχ. 84).
Βάση χαμηλή, δακτυλιόσχημη. Τοίχωμα ἐλα−
φρῶς καμπύλο.
Πηλὸς ἴδιος μὲ αὐτὸν τοῦ Κ 1684. 2.5YR/8/4.
Ἐξωτ. καὶ ἐσωτ.: ἐφυάλωση ἴδια μὲ αὐτὴν
τοῦ Κ 1684. Ἐσωτ., ἀνάμεσα στὰ δύο στρώ−
ματα ἐφυάλωσης, γραπτὴ καστανὴ γραμμὴ
περιβάλλει τὸν πυθμένα, καὶ ἐφάπτεται σὲ
γραπτὸ κίτρινο φύλλο.
Δ.β. 12 ἑκ.
Κ 1687 (93/Α2/26, 22/9/93)
Τμῆμα χείλους μεγάλης κούπας (Σχ. 85).
Τοίχωμα λοξό, εὐθύγραμμο. Χεῖλος ὁριζόν −
τιο, μὲ ἐπίπεδη ἄνω ἐπιφάνεια καὶ παχυνό−
μενη ἀπόληξη, σχηματίζει γωνία μὲ τὸ σῶμα.
Πηλὸς ἴδιος μὲ αὐτὸν τοῦ Κ 1684. 2.5YR/8/4.
Ἐξωτ. καὶ ἐσωτ.: ἐφυάλωση ἴδια μὲ αὐτὴν
τοῦ Κ 1684. Ἐσωτ., ἀνάμεσα στὰ δύο στρώ−
ματα ἐφυάλωσης, γραπτὴ καστανὴ γραμμὴ
ὁρίζει τὸ σημεῖο γένεσης τοῦ χείλους. Ἡ
ἄνω ἐπιφάνεια τοῦ χείλους κοσμεῖται μὲ
γραπτὸ κίτρινο ρόδακα.
Δ.χ. 28 ἑκ.
Κ 1688 (93/Γ/Ν ἀνδήρου 4/1, 21/9/93)
Τμῆμα χείλους πινακίου (Σχ. 86).
Ρηχὸ πινάκιο. Χεῖλος πλατύ, ἐλαφρῶς κεκλι−
μένο σὲ σχέση μὲ τὸ σῶμα.
Πηλὸς ἴδιος μὲ αὐτὸν τοῦ Κ 1684. 2.5YR/8/4
Ἐξωτ. καὶ ἐσωτ.: δύο στρώματα ἐφυάλωσης:

11. Κυθηραϊκὴ ἀπομίμηση κεραμικῆς Grottaglie55

Τὰ ἀγγεῖα αὐτά, μεγάλα βαθιὰ πινάκια, εἶναι τοπικῆς παραγωγῆς, ὅπως δείχνει
ὁ πηλός τους (Πηλὸς 1). Σύμφωνα μὲ τὴ μαρτυρία τοῦ ἀγγειοπλάστη κ. Γ. Ρούσσου
ἀπὸ τὸ Λιβάδι Κυθήρων, ἡ κατηγορία αὐτὴ κατασκευαζόταν ἀπὸ τὶς προηγούμενες



γενιὲς τῆς οἰκογένειάς του. Τὸ σχῆμα, ἡ διακόσμηση καὶ ἡ ποιότητα τῆς ἐφυάλωσής
τους ἀπομιμοῦνται πιστὰ ἀγγεῖα ποὺ παράγονταν στὸ Grottaglie τῆς Ἀπουλίας
(βλ. Ἑνότητα 10). Λόγω τῶν ὁμοιοτήτων τους μὲ τὴν κεραμικὴ Grottaglie μποροῦν
νὰ χρονολογηθοῦν στὸν 19ο καὶ στὸ α΄ μισὸ τοῦ 20οῦ αἰ. Ἐξαιτίας τῆς ἐξαιρετικῆς
ὁμοιότητας ποὺ παρατηρεῖται μεταξὺ τῶν ἀγγείων αὐτῶν ὅσον ἀφορᾶ στὸν
πηλό, τὴν τεχνικὴ καὶ τὴ διακόσμησή τους, συμπεραίνει κανεὶς ὅτι πιθανότατα
ἀποτελοῦσαν προϊόντα ἑνὸς καὶ μόνου κυθηραϊκοῦ ἐργαστηρίου.

λες ὁριζόντιες γραμμὲς στὸ ὕψος τῆς γένε−
σης τοῦ χείλους καὶ καμπύλες γραμμὲς στὸ
πάνω μέρος τοῦ σώματος.
Δ.χ. 28 ἑκ.
Κ 1695 (94/Α9/16, 13/9/94)
Τμῆμα χείλους πινακίου (Σχ. 93).
Χεῖλος ὁριζόντιο, μὲ καμπύλη κάτω ἐπιφάνεια.
Πηλὸς 1. 2.5Υ/8/2.
Ἐξωτ. καὶ ἐσωτ.: ἐπίχρισμα καὶ ἐφυάλωση
ἴδια ὅπως στὸ Κ 1692.
Δ.χ. 28 ἑκ.
Κ 1696 (94/ΣΤ2/4, 2/9/94)
Τμῆμα σώματος πινακίου (Σχ. 94).
Τοίχωμα λοξό, εὐθύγραμμο. Ὀπὴ ἐπιδιόρ−
θωσης.
Πηλὸς 1. 10YR/8/2.
Ἐξωτ. καὶ ἐσωτ.: ἐπίχρισμα καὶ ἐφυάλωση
ἴδια ὅπως στὸ Κ 1692. Ἐσωτ.: γραπτὸς κα−
στανὸς διάκοσμος σχηματίζει δύο παράλ−
ληλες ὁριζόντιες γραμμὲς στὸ ὕψος τῆς γέ−
νεσης τοῦ χείλους καὶ καμπύλες γραμμὲς
στὸ πάνω μέρος τοῦ σώματος.
Μ. 5.1 ἑκ., πλ. 2.7 ἑκ.
Κ 1697 (94/ΣΤ2/2, 1/9/94)
Τμῆμα βάσης πινακίου (Σχ. 95).
Βάση χαμηλή, δακτυλιόσχημη. Τοίχωμα κα−
μπύλο.
Πηλὸς 1. 10YR/8/2.
Ἐξωτ. καὶ ἐσωτ.: ἐπίχρισμα καὶ ἐφυάλωση
ἴδια ὅπως στὸ Κ 1692. Ἐσωτ.: γραπτὸς κα−
στανὸς διάκοσμος σχηματίζει περιμετρικὴ
γραμμὴ ἀντίστοιχη μὲ τὴ θέση τοῦ δακτυλίου.
Δ.β. 9 ἑκ.
Κ 1698 (93/Α2.1.7/14, 17/9/93)
Τμήματα χείλους καὶ βάσης πινακίου (μὴ
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Κ 1692 (93/Α, 27/9/93)
Τμῆμα χείλους καὶ σώματος πινακίου (Σχ.
90, πίν. 3).
Χεῖλος ὁριζόντιο, μὲ καμπύλη κάτω ἐπιφά−
νεια. Τοίχωμα λοξό, εὐθύγραμμο. Ὀπὴ ἐπι−
διόρθωσης.
Πηλὸς 1. 10YR/7/4.
Ἐξωτ. καὶ ἐσωτ.: παχὺ λευκὸ ἐπίχρισμα καὶ
κίτρινη διαφανὴς στιλπνὴ ἐφυάλωση. Ἐσωτ.:
γραπτὸς καστανὸς διάκοσμος σχηματίζει
δύο περιμετρικὲς γραμμὲς στὴ γένεση τοῦ
χείλους καὶ ἡμικυκλικὰ μοτίβα στὸ ἄνω μέ−
ρος τοῦ σώματος.
Δ.χ. 29 ἑκ.
Κ 1693 (Α1/1)
Τμῆμα βάσης πινακίου (Σχ. 91).
Βάση χαμηλή, δακτυλιόσχημη. Τοίχωμα κα−
μπύλο.
Πηλὸς 1. 10YR/8/4.
Ἐξωτ. καὶ ἐσωτ.: παχὺ λευκὸ ἐπίχρισμα καὶ
κίτρινη διαφανὴς στιλπνὴ ἐφυάλωση. Ἐσωτ.:
γραπτὸς καστανὸς διάκοσμος σχηματίζει
περιμετρικὴ γραμμὴ καὶ καμπύλα σχέδια
στὸν πυθμένα.
Δ.β. 9 ἑκ.
Κ 1694 (94/Α9/16, 13/9/94)
Τμῆμα χείλους καὶ σώματος πινακίου (Σχ.
92, πίν. 3).
Τὸ τοίχωμα καμπυλώνεται μόνο ἄνωθεν τῆς
βάσης, καὶ ἀνεβαίνει λοξὸ καὶ εὐθύγραμμο.
Χεῖλος ὁριζόντιο μὲ ἐξογκωμένη ἀπόληξη.
Πηλὸς 1. 10YR/8/4.
Ἐξωτ. καὶ ἐσωτ.: ἐπίχρισμα καὶ ἐφυάλωση
ἴδια ὅπως στὸ Κ 1692. Ἐσωτ.: γραπτὸς κα−
στανὸς διάκοσμος σχηματίζει δύο παράλλη−



12. Πορσελάνη

Ἡ πορσελάνη ἄρχισε νὰ παράγεται στὴν Κίνα τὸν 7ο−9ο αἰ. Ἀντικείμενο ἀπομί−
μησης στὴ Δύση ἔγινε μόλις στὶς ἀρχὲς τοῦ 18ου αἰ. Ἡ προέλευση τοῦ ὀστράκου
Κ 1700 δὲν εἶναι σαφής. Τὸ ὄστρακο Κ 1701 ἀνήκει σὲ παραγωγὴ τοῦ προχωρη−
μένου 20οῦ αἰ., καὶ ἀποδεικνύει τὴν ὕπαρξη δραστηριότητας, ἔστω καὶ παροδικῆς,
στὸν Ἅγιο Γεώργιο ἕως πολὺ πρόσφατα. 

Κ 1700 (93/Α2/26, 22/9/93)
Τμῆμα χείλους καὶ σώματος πορσελάνινης
κούπας (Σχ. 98, πίν. 3).
Σῶμα ἡμισφαιρικοῦ σχήματος, χεῖλος μὲ
ἁπλὴ ἀπόληξη.
Λευκὴ πορσελάνη.
Ἐξωτ.: ἀνάγλυφος φυτικὸς διάκοσμος. Ἐξωτ. καὶ
ἐσωτ.: λευκὴ ἀδιαφανής στιλπνὴ ἐφυάλωση.
Δ.χ. 13 ἑκ.

Κ 1701 (94/Η1/2, 6/9/94)
Τμῆμα χείλους πινακίου (Σχ. 99).
Βάση δακτυλιόσχημη, πολὺ χαμηλή. Σῶμα
κυρτό. Χεῖλος λοξό, εὐθύγραμμο.
Λευκὴ πορσελάνη.
Ἐξωτ. καὶ ἐσωτ.: λευκὴ ἀδιαφανὴς στιλπνὴ
ἐφυάλωση.
Δ.χ. 13 ἑκ.
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συγκολλώμενα) (Σχ. 96, πίν. 3).
Χαμηλὴ δακτυλιόσχημη βάση. Τὸ τοίχωμα
καμπυλώνεται ἀμέσως πάνω ἀπὸ τὴ βάση
καὶ συνεχίζει εὐθύγραμμα πρὸς τὰ ἄνω.
Χεῖλος ὁριζόντιο, μὲ κάτω νεύουσα ἀπόληξη.
Πηλὸς 1. 10YR/7/4.
Ἐξωτ. καὶ ἐσωτ.: λευκὴ ἡμιδιαφανὴς ἐφυάλωση.
Στὴν ἄνω ἐπιφάνεια τοῦ χείλους, καὶ κάτω
ἀπὸ τὴν ἐφυάλωση, γραπτοὶ ἐναλλασσόμενοι
ρόδακες ἀπὸ κίτρινο καὶ γαλάζιο χρῶμα.
Δ.χ. 19 ἑκ., δ.β. 10 ἑκ.

Κ 1699 (93/Α2.1.7/14, 17/9/93)
α) Τμῆμα βάσης πινακίου, β) τμῆμα χείλους
πινακίου (Σχ. 97).
Βάση χαμηλή, δακτυλιόσχημη. Τοίχωμα κα−
μπύλο. Χεῖλος ὁριζόντιο. 
Πηλὸς 1. 10YR/8/3.
Ἐξωτ. καὶ ἐσωτ.: ἐπίχρισμα καὶ ἐφυάλωση ἴδια
ὅπως στὸ Κ 1692. Ἐσωτ.: γραπτὸς καστανὸς
διάκοσμος σχηματίζει περιμετρικὴ καὶ καμπύ−
λα σχέδια στὸ κέντρο τοῦ πυθμένα.
Δ.β. 13 ἑκ., δ.χ. 28 ἑκ.

13. Ἀγγεῖο ἀπὸ τὶς Κάτω Χῶρες

Μοναδικὸ ὡς πρὸς τὴ σύσταση τοῦ πηλοῦ, ποὺ μοιάζει μὲ πέτρα ἀνοιχτοῦ γκρί−
ζου χρώματος (stone−ware), τὸ ἀγγεῖο αὐτὸ ἔχει εἰσαχθεῖ στὰ Κύθηρα ἀπὸ τὶς
Κάτω Χῶρες. Ἀποτελοῦσε συσκευασία ἀλκοολούχου ποτοῦ, καὶ παρασκευαζόταν
στὸ α΄ μισὸ του 20ου αἰ..

Κ 1702 (94/Α9/16, 13/9/94. 94/E/3, 31/8/94.
93/A10/41, 24/9/93. 94/B/48, 17/9/94)

Τμῆμα χείλους καὶ λαιμοῦ καὶ τμήματα σώ−
ματος κλειστοῦ ἀγγείου (μὴ συγκολλώμενα)
(Σχ. 100).
Κυλινδρικὸ σῶμα. Στενός, κοντὸς λαιμός.

Δακτυλιόσχημο χεῖλος.
Πηλὸς ἐξαιρετικὰ λεπτόκοκκος, καθαρὸς καὶ
σκληρός, ἀνοιχτὸς γκρίζος. 10YR/8/1.
Ἐξωτ.: ρόδινο ἐπίχρισμα στὸ λαιμὸ καὶ τὸ
χεῖλος.
Δ.χ. 2.5 ἑκ.
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