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ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΕΙΚΟΝΩΝ1

1. Εισαγωγικά

Εικ. 1.1. Το ιδεόγραμμα που συνοδεύει τη λέξη "αμφιφορεύς" στο συλλαβάριο της 
Γραμμικής Β' Γραφής (Chadwick 1973, 324)

Εικ. 1.2. Η τυπολογική κατάταξη των ρωμαϊκών αμφορέων από το Monte Testaccio 
της Ρώμης (Dressel 1899)

Εικ. 1.3. Η τυπολογική κατάταξη των αμφορέων από τις αιγυπτιακές πόλεις Ballana 
και Qustul (Emery & Kirwan 1938, πίν. I l l )

Εικ. 1.4. Πίνακας από την τυπολογική κατάταξη των ρωμαϊκών αμφορέων από την 
αρχαία Αγορά της Αθήνας (Robinson 1959, πίν. 32)

Εικ. 1.5. Η τυπολογική κατάταξη των υστερορωμαϊκών αμφορέων από την 
Ανατολική Μεσόγειο, σύμφωνα με τον Kusmanov (1973, εικ. 1)

Εικ. 1.6. Τυπολογική κατάταξη των αμφορέων από την περιοχή της Ιστρίας στη 
Μαύρη Θάλασσα σύμφωνα με τον Scorpan (1977, εικ. 1-12)

Εικ. 1.7. Η τυπολογική κατάταξη των αμφορέων από τη θέση Kellia της Αιγύπτου 
(Egloff 1977, πίν. 57-61)

Εικ. 1.8. Χάρτης διασποράς των αμφορέων LR1 και συγκριτικό διάγραμμα των 
ποσοστών τους στη Βερενίκη, την Καρχηδόνα και την Κωνσταντινούπολη, 
όπως παρουσιάστηκαν από τον Riley (1979, εικ. 41- 42)

Εικ. 1.9. Οι βασικοί τύποι υστερορωμαϊκών αμφορέων από τη Βεγγάζη, σύμφωνα με 
την τυπολογική κατάταξη του Riley (Χρησιμοποιήθηκαν οι εικόνες από την 
τυπολογία των Peacock & Williams διότι ο Riley δεν δημοσίευσε σχέδια 
ακέραιων αμφορέων)

Εικ. 1.10. Τα κυριότερα γνωστά κέντρα παραγωγής αμφορέων στην Ανατολική 
Μεσόγειο κατά την ύστερη ρωμαϊκή περίοδο

Εικ. 1.11. Είδη χειλέων: α) χείλος έξω νεύον
β) χείλος αποκλίνον

Εικ. 1.12. Είδη εγχάρακτης διακόσμησης:
α) κτενωτή β) με συνεχείς αυλακώσεις γ) με πτυχώσεις δ) με νευρώσεις

ε) με αυλακώσεις

Εικ. 1.13. Οι βασικές διαστάσεις που χρησιμοποιήθηκαν στην καταγραφή των 
αμφορέων

1 Όλα τα σχέδια και οι φωτογραφίες έχουν γίνει από τη γράφουσα, εκτός εάν δηλώνεται διαφορετικά.
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Εικ. 1.14. Αμφορείς LR1, όπως εικονίζονται στις κυριώτερες τυπολογικές τους 
κατατάξεις

Εικ. 1.15. Οι τύποι αμφορέων LR1 από το φορτίο του ναυαγίου του Yassi Ada (van 
Alfen 1996, εικ. 1-14)

Εικ. 1.16 Οι κατηγορίες των αμφορέων LR1 από το Ευπαλίνειο Όρυγμα της Σάμου, 
σύμφωνα με τον Hautumm (1981, πίν. 164-168)

Εικ. 1.17. Οι περιοχές της Ανατολικής Μεσογείου, όπου εντοπίστηκαν εργαστήρια 
κατασκευής αμφορέων LR1, σύμφωνα με τις έρευνες των Empereur & Picon 
(1989,239)

Εικ. 1.18. Αμφορείς LR13, όπως εικονίζονται στις κυριώτερες τυπολογικές τους 
κατατάξεις

Εικ. 1.19. Χαρακτηριστικός αμφορέας του τύπου LR2 από την Τορώνη της 
Χαλκιδικής (Papadopoulos 1989, 84)

Εικ. 1.20. Η τυπολογική εξέλιξη των σφαιρικών αμφορέων σύμφωνα με τον Opait 
(1984, 687)

Εικ. 1.21. Οι κατηγορίες των σφαιρικών αμφορέων από το Ευπαλίνειο Όρυγμα της 
Σάμου, σύμφωνα με τον Hautumm (1981, πίν. 17-36)

Εικ. 1.22. Σφαιρικοί αμφορείς από το ναυάγιο του Yassi Ada (Bass & van Doominck 
1982, 159, εικ. 8-5)

Εικ. 1.23 Οι σφαιρικοί αμφορείς από το εργαστήριο των Αλιέων (Rudolf 1979, εικ. 3)

Εικ. 1.24 Αμφορείς από εργαστήριο της Πάρου (Empereur & Picon 1986 507, εικ. 12)

Εικ. 1.25. Το Ρωμαϊκό Κράτος μετά το θάνατο του Μ. Θεοδοσίου (395 μ.Χ.) (ΙΕΕ τ.
Ζ’ 94-5)

Εικ. 1.26. Η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία μετά τις κατακτήσεις του Ιουστινιανού (565 
μ.Χ.) (ΙΕΕ τ. Ζ’, 202-3)

Εικ. 1.27. Οι περσικές εισβολές στην Ανατολή κατά τη δεύτερη δεκαετία του 7ου αι. 
μ.Χ. (ΙΕΕ τ.Ζ\ 230)

Εικ. 1.28. Χάρτης της Κύπρου με τις κυριώτερες υστερορωμαϊκές πόλεις 
(Papageorghiou 1993, 29)

Εικ. 1.29. Γενική κάτοψη των αρχαίων μνημείων της Σαλαμίνας (Argoud et al. 1980, εικ. 1)

Εικ. 1.30. Οι κυριότερες αρχαιολογικές θέσεις της Αμαθούντας (Aupert 1999, εικ. 3)

Εικ. 1.31 Οι κυριότερες αρχαιολογικές θέσεις του Κουρίου (Leonard 1997,179, 
εικ. 10)

Εικ. 1.32 Η θέση της Αγίας Μαύρης στην Κοιλάδα του Κούρη και η κάτοψη της 
Βασιλικής (Flourentzos 1996, εικ. 1, πίν. 1)

XXX

Στ
έλ
λα

 Δ
εμ
έσ
τιχ
α



Εικ. 1.33 Χάρτης με τις κυριότερες αρχαιολογικές θέσεις της Νέας Πάφου (Daszewski 
& Μιχαηλίδης 1989, εικ. 1)

Εικ. 1.34 Οι κυριότερες αρχαιολογικές θέσεις των Σόλων (des Gagniers & Tinh 1985, πίν. Β, C

Εικ. 1.35 Η περιοχή της Λαπήθου, όπου σημειώνονται η θέση Διόρειος και το σπήλαιο του
Κόρνου (χρησιμοποιήθηκαν οι χάρτες από τους Catling & Dikigoropoulos 1970, εικ. 1 
και Catling 1972, εικ. 1)

Εικ. 1.36 Η βασιλική του Αγίου Φίλωνα στην Καρπασία (du Plat Taylor 1980, εικ. 1, 3)

Εικ. 2.1 Μέθοδος κατασκευής αμφορέων τύπου Gauloise 4 σύμφωνα με τον Ρ.-Υ. 
Genty (1980, 62-63)

Εικ. 2.2, ι-ίο Μέθοδος κατασκευής των "κορινθιακών" αμφορέων σύμφωνα με τους 
P. Β. Vandiner και C. Koehler (1986, 181)

Εικ. 2.3 Μέθοδος κατασκευής της κρητικής στάμνας σύμφωνα με τους Hampe & 
Winter (1962, 3)

Εικ. 2.4 Κατασκευή της κούζας του Βαρωσιού
Α: Σχέδιο του Βαλεντίνου Χαραλάμπους 
Β: Ionas 1998, 136

Εικ. 2.5α- δ Κατασκευή αμφορέα LR1 με τη μέθοδο της "Κούζας του Βαρωσιού"- 
Στάδια 1-4

Εικ. 2.6 Μέθοδος κατασκευής της "τραβηχτής λαβής"

Εικ. 2.7α-ζ Κατασκευή αμφορέα LR1 με τη μέθοδο του "Οξυπύθμενού Αμφορέα"- 
Στάδια 1 - 3

Εικ. 3.1. Σχηματική Αναπαράσταση της χρονολογικής και τυπολογικής συνέχειας των 
αμφορέων LR1/13, σύμφωνα με την παρούσα εργασία

Εικ. 3.2. Αμφορείς LRl/Τ.α α) Από το Toprachioi (Opait 1984, πίν. ΧΙΠ.4)
β) Από το ναυάγιο του Yassi Ada I (Bass & van Doorninck 1971, 

εικ. 10-11) 
γ) Από τα Κελλιά (Egloff 1977, πίν. 58) 
δ) Από τη Ρώμη (Dressel 1899, πίν.1 ) 
ε) από την Καταλωνία (Keay 1984, εικ. 32)

Εικ. 3.3 Αμφορέας LR1/T. α από τον Άγιο Τύχωνα Αμαθούντας (Π. 160)

Ε ικ . 3 .4  Αμφορείς LR 1/T . β (i) α) από τη Χίο (Boardman & Garnett 1961, εικ.9, 11)
β) από τη Ρώμη (Pensabene 1985, εικ. 9) 
γ) από την Καταλωνία (Keay 1984, εικ. 32)

Εικ. 3.5 Αμφορείς LRl/Τ.β (ii) α) Από τη Θάσο (Abadie Reynal & Sodini 1992, εικ. 23)
β) Από την Παλαιστίνη (Rosenthal-Heginbottom 1988, πίν. II) 
γ) Από την Αίγυπτο (Egloff 1977, πίν. 57) 
δ) Από τη Καρχηδόνα (Fulforf & Peacock 1984, εικ.. 34.2) 
ε) Από τη Βεγγάζη (Riley 1979, εικ. 94)

Εικ. 3.6 Αμφορείς LR 1/Τ. 1 α) Από το Σινά (Arthur & Oren 1998, εικ. 6)
β) Από τις Συροπαλαιστινιακές ακτές (Zemer 1977, πίν.,23)
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γ) Από τη Μαύρη Θάλασσα (Opait 1984, πίν. XV.5) 
δ) Από την κοιλάδα του Τυροποιείου στην Παλαιστίνη (Crowfoot & 

Fitzgerald 1929, πίν. 30) 
ε) από τη Χερσώνα (Yacobson 1959, 329, εικ. 3.14)

Εικ. 3.7 Αμφορείς LRl/Γ.Ι α) Από τις Συροπαλαιστινιακές ακτές (Zemer 1977, πίν. 23)
β) Από τη Καρχηδόνα (Fulforf & Peacock 1984, εικ. 34.1) 
γ) Από τη Μαύρη Θάλασσα (Cancova 1959, εικ. 1.8) 
δ) Από τη Χαλκιδική (Papadopoulos 1989, 100, εικ. 12) 
ε) από τη Σάμο (Simossi 1991, εικ. 11)

Εικ. 3.8 Αμφορείς LR1/ Τ.2 α) Από τη Sadicava (Scorpan 1973, εικ. 34)
β) Από την Τόμι (Opait 1984, πίν. 15.1)
γ) Από την Αγορά της Αμαθούντας (ΑΜ1980/ΑΑ3/Β. 0-1)
δ) Από την Αγορά της Αμαθούντας (AM 1984/ΑΛ4/Από δεξαμενή IV)

Εικ. 3.9 Αμφορείς LR1/T.3 α) Από τη Βάρνα (Cancova 1959, εικ. 3)
β) Από την Τόμι (Opait 1984, πίν. XV.2) 
γ) Από τη Σάμο (Hautumm 1981, πίν. 167)

Εικ. 3.10 Αμφορείς LR1/ Τ.4 α. Από το κάστρο των Σαράντα Κολώνων στην Πάφο (Hayes 1980, ειι
β. Από το Ανεμοΰριον (Williams 1989, π ίν .58)

Εικ. 3.11 Αμφορείς LR1/ Τ.4 (iii) α) Από τη Μαύρη Θάλασσα (Radulescu 1976, πίν. 11.1)
β) Από τη Συροπαλαιστίνη (Zemer 1977, πίν. 23)

LR1/T.4 (ϊν ) γ) Από τη Βεγγάζη (Riley 1979, εικ. 91)
δ) Από την Κόπετρα (Me Clellan & Rautman 1994, εικ. 10)

Εικ. 3.12 Αμφορείς LR1/T.4 (ν) α) από τη Σαλαμίνα (Diedrichs 1980, πίν. 19)
β) από το Ανεμούριον (Williams 1989, εικ. 56) 
γ) από την Καισάρεια (Adan- Bayewitz 1993, εικ. 2) 
δ, ε) από τον Απόστολο Ανδρέα (Green 1969, εικ. 11, 13)

Εικ. 3.13 Αμφορείς LR 13/ ΕΤ α) από τη Μαύρη Θάλασσα (Opait 1984, 315, πίν. ΙΙ-6, ΧΙ-1)
β) από τη Θάσο (Abadie Reynal & Sodini 1992, 56, εικ. 24)

Εικ. 3.14 Αμφορείς LR 13/ Ομάδα Α α, β) από τη Σάμο α. (Hautumm 1981, εικ. 24 , 32)
γ) από το Yassi Ada (Bass & van Doominck 1982 158, εικ.8.4;

Εικ. 3.15 Αμφορείς LR 13/ Ομάδα Β α) από τη Σάμο (Hautumm 1981, εικ. 23)
β) από το ναυάγιο του Yassi Ada (Bass & van Doominck 1982 15£
εικ.8.4)
γ) από το Μουσείο της Αλικαρνασσού (Alpozen et al. 1995, 115)
δ) από το Σινά (Arthur & Oren 1998, εικ. 6.6)
ε) από την Αίγυπτο (Gempeler 1992, εικ 129.2)
στ) από τον Ά γιο Φίλωνα (du Plat Taylor & Megaw 1981, εικ. 43)

Εικ. 3.16 Αμφορείς LR 13/ Ομάδα Β α) Από την Αγορά της Αμαθούντας [ΑΜ1989/Ω3/Β. 0-1 I]
β) Από τον Αγιο Τύχωνα Αμαθούντας [Π 128α]

Εικ. 3.17 Αμφορείς LR 13/ Ομάδα Γ Από τη Σάμο (Hautumm 1981, Αρ. Κατ. 8,18, εικ. 26,40)

Εικ. 3.18 Αμφορείς LR 13/ Ομάδα Γ α) Από τον Αγιο Φίλωνα [νο 370],
β) Από τον όρμο Κερατίδι στην Πάφο [Κ069]
γ) Από την Αγορά της Αμαθούντας [ΑΜ1977/Δ2.Β.0-1]
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Εικ. 3.19 Αμφορείς LR 13/ Ομάδα Δ α, β) Από τη Σάμο (Hautumm 1981, Αρ. κατ. 10, 13, εικ. 30, 33)
γ) Από το ναυάγιο του Yassi Ada (Bass & van Doorninck 1982 158, 
δ) Από τη Χίο (Boardman 1989, εικ. 36)

Εικ. 3.20 Αμφορείς LR 13/ Ομάδα Δ α, β) Από την Αγορά της Αμαθούντας [ΑΜ1977/ΕΕ4/Β.1-2]
[ΑΜ1991/Ω4 ή N i l /  Β. 1-1,5]
γ) Από τον όρμο Κερατίδι στην Πάφο (Κ059)

Εικ. 3.21 Αμφορείς LR13/ Ομάδα Ε α) Από τη Σάμο [Hautumm 1980, πίν. 27]
β) Από το ναυάγιο του Yassi Ada [Bass & van Doorninck Ί 982, ε ικ .! 
γ) Από τον όρμο Κερατίδι της Πάφου [Κ 101]

Εικ. 3.22 Αμφορείς LR 13/ Παραλλαγές α) Από τη Βεγγάζη (Riley 1979 εικ. 94)
β) Από το Ανεμούριον (Williams 1989, εικ 60) 
γ) Από τη Μεγάλη Ν.Α, Βασιλική Αμαθούντας [Π 115]

Εικ. 3.23 Όψιμοι αμφορείς LR13 α) Από τη Χερσώνα (Ivaschenko 1997, εικ. 10b)
β, γ) Τύπος 21, 25-35 από την Κων/πολη (Hayes 1992, εικ. 23, 49, 57)

Εικ. 3.24 Οψιμοι αμφορείς LR13 α) Από την Οστια (Paroli 1993, εικ. 4)
β) Από τη Ρώμη (Sagui, Ricci & Romei 1997, εικ. 6)

Εικ. 3.25 Οψιμοι αμφορείς LR13 α) Από τη Νάπολη (Arthur 1993,236, εικ. 3.13)
β) Από την Καλαβρία (Barello & Cardosa 1991 εικ. 11) 
γ) Από το Otranto (Arhtur 1992α, εικ. 8)

Εικ. 3.26 Οψιμοι αμφορείς LR13 από το Misenum  της Νεάπολης (Arthur 1989, 87, εικ. 5, 7· 1992, εικ. Ί.'.

Εικ. 3.27 Οψιμοι αμφορείς LR13 α) Από τις Σαράντα Κολώνες (Megaw 1971, 131)
β) από τους Σόλους (Tram Tam Tihn 1985, εικ. 231)

Εικ. 4.1 Κάτοψη του ανασκαφικοΰ χώρου του εργαστηρίου αμφορέων της Κάτω 
Πάφου

Εικ. 4.2 Αποψη του χώρου του εργαστηρίου της Κάτω Πάφου από Βορειο-Ανατολικά

Εικ. 4.3 Εργαστήριο Πάφου/Τομή D6: Χείλος LRD-T.9b / Νόμισμα Μαυρίκιου (;)

Εικ. 4.4 Εργαστήριο Πάφου/ Τομή Ε1: Νόμισμα β ' μισού 6ου αι.
Τομή Ε3-4: Χείλος αμφορέα LR5 
Τομή Ε5: Χείλος LRD-T.9b /  Χείλος αμφορέα LR4

Εικ. 4.5 Εργαστήριο Πάφου: α)Τομή Β4: Β4(1) Βάση ARS-T.109 /  Β4(7) Χείλος LR4
β) Τομή Α6: Τμήμα χείλους πινακίου LRD - Τ. 9b

Εικ. 4.6 Εργαστήριο Πάφου/ Τύποι ανοικτών αγγείων

Εικ. 4.7 Εργαστήριο Πάφου: Άνω τμήμα αμφορέα Κ- LR1-Π/ T.4(iii)

Εικ. 4.8 Εργαστήριο Πάφου: Αμφορείς LR1/T.4 (iii)
α) νο 2 [ Ε2(5)-2], β) νο 21 [F3-4(l)-50], γ) νο 3 [Ε2(5) - 3], δ) νο 18 [F3-4(l) - 72] ε) νο 5-9 
[Ε6( 1) 16-17.20-22]

Εικ. 4.9 Εργαστήριο Πάφου: Λαβές αμφορέων LR1/T.4 (iii) 
α) Διάφορα τμήματα λαβών β) νο 17, 18-20 [F3-4 (1) 70, 72-74],
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γ) νο 8[Ε6(1)-2] δ) νο 13 [F3-4(l) 36]

Εικ. 4.10 Εργαστήριο Πάφου: Λαβές αμφορέων LR1/T.4 (iii)
α) νο 16 [F 3^(l) - 56], β) νο 15 [F3-4(l) - 48], γ) νο  14 [F3-4(l) - 46], δ) νο 4 [Ε3(1) - 2]

Εικ. 4.11 Εργαστήριο Πάφου: Αμφορείς LR1/T.4 (iii). Κύλινδρος για την κατασκευή 
λαβών, όπως τον περιέγραψε ο Α. Χαραλάμπους

Εικ. 4.12 Εργαστήριο Πάφου: Αμφορείς LR1/T.4 (iii). Κατασκευή των λαβών.

Εικ. 4.13 Εργαστήριο Πάφου: Αμφορείς LR1/T.4 (iii). Τρόποι διαμόρφωσης της 
διακόσμησης

Εικ. 4.14 Εργαστήριο Πάφου: Αμφορείς LR1/T.4 (iii). Κατασκευή του λαιμού.

Εικ. 4.15 Εργαστήριο Πάφου: Αμφορείς LR1/T.4 (iii)
α. Κατώτερο τμήμα σώματος αμφορέα (Du Plat Taylor & Megaw 1981, 224 no 387), 
β Στρώμα E4 Τμήμα σώματος

Εικ. 4.16 (i) Εργαστήριο Πάφου: Αμφορέας LRl/T.4(iv)-vo 3 [F(3-4)2-2]

Εικ. 4.16 (ϋ) Εργαστήριο Πάφου: Αμφορείς LR1/T.4(iv)
α ) νο 5[F(3-4)2-9], β) νο 4 [F(3-4)2-8] γ) νο 10 [F(3-4)2-17] δ) νο 3 [F(3-4)2-2]

Εικ. 4.17 Εργαστήριο Πάφου: Αμφορείς LR1/T.4(v) 
α) νο 5 [Ε(6)2β], β) νο 4 [Ε(6)2α], γ) νο  6 [Ε(6)2γ]

Εικ. 4.18 Εργαστήριο Πάφου: Αμφορείς LR1/T.4(v)
α) νο  7 [F(3-4)2-6], β) νο 11 [ΜΣΚΑ-14], γ) νο 13 [ΜΣΚΑ-17]

Εικ. 4.19 Εργαστήριο Πάφου: Αμφορείς LR1/T.4(v)a
α) νο  29 [F(3-4)2-5], β) νο 32 [F(3-4)2-18], γ) νο 30 [F(3-4)2-13]

Εικ. 4.20 Εργαστήριο Πάφου: Αμφορείς Τ.4(ν)β. α) νο 36 [Ε7(ΐ)], β) νο 35 [Ε(6)2δ]

Εικ. 4.21 Εργαστήριο Πάφου: Αμφορείς LR13
α) ΜΣΚΑ -1, β) Τμήμα λαβής (Στρώμα A3), γ) Τμήματα ώμου [Ε5(1)] 
δ) Τμήμα ώμου (Στρώμα Α4)

Εικ. 4.22 Εργαστήριο Πάφου: Σχηματική αποκατάσταση του άνω μισού των 
αμφορέων LR13

Εικ. 4.23 Εργαστήριο Πάφου: α) Τμήματα ώμου αμφορέα LR13 [Στρώμα A3],
β) Τμήμα πίθου [Στρώμα Ε4]

Εικ. 4.24 Εργαστήριο Πάφου: Αμφορείς Ο113/Ομ. Α/Β 
α) νο  1 [Α 6(11)], β) νο 2 [Ε5(11β)]

Εικ. 4.25 Εργαστήριο Πάφου: Αμφορείς LR13/ Ομ. Α/Β 
a) νο 3[F3^t(2a)], β) νο  4 [F3-4/F6]

Εικ. 4.26 Εργαστήριο Πάφου: Αμφορείς ί1113/Ομ. Α/Β
α) νο 5 (ΜΣΚΑ-2), β) νο 6 (ΜΣΚΑ^Ι)

Εικ. 4.27 Εργαστήριο Πάφου: Αμφορείς LR13/ Ομ. Γ/Δ 
α) νο  1 [Α2(11β)], β) νο  2 [Ε5(11)δ], γ) νο 3 [ΜΣΚΑ-5]
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Εικ. 4.29 Εργαστήριο Πάφου: αμφορείς LR1/T.4 (iii) με κόκκινο χρώμα 
α) νο 4α [Ε3(2)-1Α] β) νο 23 [F3^(3)a] γ) νο 24 [F3-4(3tf]

Εικ. 4.30 Εργαστήριο Πάφου: αμφορείς με κόκκινο χρώμα 
α) Τμήματα λαβών και σώματος [Τ3-4(3)ζ]
β) Λαιμός L R l/T .4(iv)-ll [F4(2)a] και τμήματα ώμου από το ίδιο στρώμα

Εικ. 4.31 Εργαστήριο Πάφου: αμφορείς με χρώμα 
α) Λαιμός LR1/T.4(iii)- 30 [ΜΣΚΑ- 1] 
β) λαβή από την Αγορά της Αμαθούντας (ΑΜ1977/Α4/Β.0-0,5)

Εικ. 4.32 Η θέση του εργαστηρίου αμφορέων στο Ζύγι

Εικ. 4.33 Η φυσική τομή της ακτής με τη θέση του κλιβάνου του εργαστηρίου 
του Ζυγίου

Εικ. 4.34 Εργαστήριο Ζυγίου: Διαγνωστικά ευρήματα
α) - β) Τμήματα χειλέων πινακίων κυπριακής ενσφράγιστης κεραμεικής (LRD, Τ9Α-Β 
γ) τμήμα χείλους πινακίου LRC/ Τ. 10 
δ) τμήμα αμφορέα του τύπου της Γάζας (LR3)

Εικ. 4.35 Εργαστήριο Ζυγίου: Αμφορείς K-LR1-Z/T.4 (iv)
α) νο 7 [ΚΑ 1985 (0-Ρ)- [(-16)-(-17)] β) νο 10 [ΚΑ 1989 (ΚΟΥΡΙΟΝ) G-Η (-10)(-11)] 
γ) νο 45 (Άλασσα/ Αγία Μαύρη νο 42)

Εικ. 4.36 Εργαστήριο Ζυγίου: Σχηματική αναπαράσταση του αμφορέα K-LR1-Z/ 
Τ.4(ν) [νο 1- 2: Ομάδα 23.0]

Εικ. 4.37 Εργαστήριο Ζυγίου Αμφορείς K-LR1-Z/T.4 (ν) και Τ.4 (iv) 
α, β) Τ.4 (iv)- νο  1 [23.0 Kiln Chamber-2] 
γ), δ) Τ.4 (ν)- νο  1 [23.0 Kiln Chamber-1] 
ε) Τ.4 (ν)- νο 5 [ΚΑ 1981 Μ-Ν (3-4) Debris] 
στ) Τ.4 (ν)- νο 2 [23.0 Kiln Chamber-4]

Εικ. 4.38 Εργαστήρι Ζυγίου: Αμφορείς K-LR1-Z/T.4 (ί)
α) νο-1 [ΑΜ1991/ΑΑΑ4 ή Ν13/Β. 1-1,5], β) νο-3 [Β. 24/IVU16]

Εικ. 4.39 Εργαστήριο Ζυγίου: Αμφορείς K-LR1-Z/T.4 (ii) 
α) νο  1 [ΑΜ1988/ΦΦ4/ Πάνω από μούθη XXXI], 
β) νο 5 [ΚΑ 1985 (Ι-J) (-8)(-9)] 
γ) νο 3 [ΚΑΙ981 (-EX-F) (-3)-(-4) LII]

Εικ. 4.40 Εργαστήριο Ζυγίου: Αμφορείς K-LR1-Z/T.4 (iii)
α) νο 9 [ΚΑ 1987 I-J (-8) (-9)], β) νο 4 [ΚΑ 1981 0-Ρ (1-2) Debris]

Εικ. 4.41 Εργαστήριο Ζυγίου: Αμφορέας K-LR1-Z/T.4 (ν) - νο 8 [ΑΜ1986/ΣΣ3/Από 
καμένα II]

Εικ. 4.42 Εργαστήριο Ζυγίου: Αμφορέας K-LR1-Z/T.4 (ν)α - νο 2 (Μεγάλη Ν.Α. 
Βασιλική Αμαθούντας - Ομάδα Π 133)

Εικ. 4.43 Εργαστήριο Ζυγίου: Αμφορείς K-LR13-Z
α) νο  6 (Μεγάλη Ν.Α. Βασιλική Αμαθούντας Ομάδα 130α) 
β) νο  9 [ΑΜ1991/Ν11 ή Σ3/Β. 1-1,7 11]

Εικ. 4.28 Εργαστήριο Πάφου: Αμφορείς LR13/ Ομ. Ε/Ζ
α.) νο 1 [Ε5( 1 Ια)], β) νο 2 [Ε5(11γ)]
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Εικ. 4.44 Το αρχαίο λιμάνι της Αμαθούντας με τις θέσεις (αρ. 4,5) των πηγαδιών με 
τις αποθέσεις του εργαστηρίου αμφορέων

Εικ. 4.45 Εργαστήριο Αμαθούντας: α) Αμφορέας LR1 /Τ .4  (ϊ)-ΐ [ΑΜ1985/ΣΣ3/Β. 2-3]
β. Αμφορέας LR1 /  Τ.4 (ii)-3 [ΑΜ1986/ΤΤ4/Β. 1-1,5 IV]

Εικ. 4.46 Εργαστήριο Αμαθούντας: Αμφορείς K-LR1-AM / Τ.4 (ϊν)
α) νο 1 [ΑΜ1977/Δ3/Β. 1-1,5 (Δεξαμενή)]
β) νο 7 [Μεγάλη Ν.Α. Βασιλική (Μάρτυρας RE- RF 303)]

Εικ. 4.47 Εργαστήριο Αμαθούντας: Αμφορέας LR1 / Τ.4 (ν)-1 [LM 1688 (ΐ)]

Εικ. 4.48 Εργαστήριο Αμαθούντας: Αμφορέας LR1 / Τ.4 (ν)-2 [LM 1688 (ίί)]

Εικ. 4.49 Εργαστήριο Αμαθούντας: Αμφορέας LR1 / Τ.4 (ν)- [AM 1990, ΜΣΛ]

Εικ. 4.50 Εργαστήριο Αμαθούντας: Αμφορείς LR1 / Τ. 4 (ν)
α. νο 7 [ΑΜ1985/Τομή Γ3-Δ2 II], β. νο 12 [ΑΓ94/103] 
γ. νο 9 [ΑΜ1986/ΤΤ4/Β. 0-1 II]

Εικ. 4.51 Εργαστήριο Αμαθούντας: Αμφορείς K-LR13-AM
α. Από το λιμάνι της Αμαθούντας (Empereur et Verlinden 1987 εικ. 12) 
β. Από τη Βασιλική της Ακρόπολης της Αμαθούντας (Touma 1989, 872 εικ. 29)

Εικ. 4.52 Εργαστήριο Αμαθούντας: Αμφορέας K-LR13-AM νο 11 από τη Λεμεσσό 
(ΣΑΛΑ Τομέας Ε Ρ2)

Εικ. 4.53 Εργαστήριο Αμαθούντας: Αμφορείς K-LR13-AM
α) νο  10 (Σ.Α.Α.Α. Τ.Ε Ρ1). Επικολλήσεις πηλού στο κατώτερο σώμα του αμφορέα 
β) νο  9 [LM 1688-iii], γ) νο 14 [Π 130β]

Εικ. 4.54 Εργαστήριο Αμαθούντας: Αμφορείς K-LR13-AM
α) νο 2 [AM 1977/Γ3/Β. 0-1 II], β) νο 6 [AM 1985/ΡΡ1/Β. 2,5-3,5 VIII]

Εικ. 4.55 Εργαστήριο Αμαθούντας: Αμφορείς K-LR13-AM
α) νο 7 [ΑΜ1989/Από δυτική δεξαμενή], β) νο 16 [Όρμος Κερατίδι (Κ031)]

Εικ. 4.56 "Εργαστήριο" ΖΑ:
α) Αμφορέας K-LRl-ΖΑ/Τ.α, νο 1 [ΑΜ1977/Δ3/Β. 2-2,5 VI] 
β) Αμφορέας K-LR1-ZA /  Τ. β (ί), νο 2 [ΑΜ1981/Τομή ΒΒ1-ΑΑ4 I] 
γ) Αμφορέας K-LR1-ZA / Τ. β (ίί), νο 5 [ΚΑ 1977 K-L (35-36) Β.=0,30]

Εικ. 4.57 "Εργαστήριο" ΖΑ:
α) Αμφορέας K-LRl-ΖΑ/Τ.β (ίί), νο 2 [AM 1980/ ΒΒ2/Β. 1-1,5 III] 
β. Αμφορέας K-LR1-ZA/T.4 (ίί), νο 2 [Μουσείο Λεμεσσού (LMRR 208)] 
γ. Αμφορέας K-LR1-ZA/T.4 (ίί), νο 3 [Αγία Μαύρη Αλασσας (νο 43)]

Εικ. 4.58 "Εργαστήριο" ΖΑ: Αμφορείς K-LR1-ZA/T.4 (iii)
α) νο 4 [ΑΜ1985/ΡΡ1/Β. 2,5-3,5 I], β) νο 6 [Από τον Αγιο Φίλωνα (388/1187)]

Εικ. 4.59 "Εργαστήριο” ΖΑ
α) Αμφορέας K-LR1-ZA/T.4 (ί), νο 2 [ΑΜ1986/ΤΤ4/Β. 0-1 III] 
β) Αμφορέας K-LR1-ZA/T.4 (ϊν), νο 5 [ΑΜ1986ΛΓΤ4/Β. 0-1 I] 
γ) Αμφορέας K-LR1-ZA/T.4 (ν), ν ο 4  [ΑΜ1986/ΤΤ4/Β. 1-1,5 I]

Εικ. 4.60 "Εργαστήριο" ΖΑ: Αμφορείς K-LR1-ZA/T.4 (ν )  
α. νο  3 [ΑΜ1985/Τομή Γ3-Δ2 III] 
β. νο  5 [AM 1989/ Από τούνελ δυτικά Δ δεξαμενής]
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Εικ. 4.62 "Εργαστήριο" X: Αμφορείς K-LR1-X/ Τ.α 
α) νο  1 [ΑΜ1978/Η1/Β. 1,7], β) νο [Κίτι (S 90C)]

Εικ. 4.63 "Εργαστήριο" X: Αμφορείς K-LRl-Χ/Τ.β (ί)
α) νο 1 [AM 1983/ ΑΑ1/Κ.Ο. VI], β) νο 2 [ΑΜ1983/ΑΑ1/Κ.Ο]

Εικ. 4.64 "Εργαστήριο" X: Αμφορείς K-LR1-X/T.1
α) νο 35 [ΑΓ 94/114γ], β) νο 4 [ΑΜ1984/ΛΛ4/Από Δεξαμενή V], 
γ) νο 11 [ΑΜ1988/ΦΦ4/ΠΑΜ VIII]

Εικ. 4.65 "Εργαστήριο" X: Αμφορείς K-LR1-X/T.1
α) νο 30 [ΑΜ1979/Υ2/Β. 1-1,5 I], β) νο 3 [ΑΜ1984/ΛΛ4/Από δεξαμενή III] 
γ) νο 19 [ΑΓ94/114], δ) νο 24 [ΑΜ1988/ΠΑΜ XVII]

Εικ. 4.66 Εργαστήριο" X: Αμφορείς K-LRl-X/T.la 
α) νο 1 [ΑΜ1988/ ΦΦ4/ Π.Α.Μ. II] 
β) νο 2 [AM 1988/ΦΦ4/Π.Α.Μ. XCIV] 
γ) νο 3 [AM 1989/ Από δεξαμενή V]

Εικ. 4.67 "Εργαστήριο" X: Αμφορέας K-LR1-X/T.2, νο 38 [ΚΑ1976 GH 42-43 Layer 
II- Kiln]

Εικ. 4.68 "Εργαστήριο" X: Αμφορείς K-LR1-X/T. 2
α) νο 4 [ΑΜ1984/ΛΛ1/Από δεξαμενή], β) νο  27 [ΑΜ1990/Μ14/Β. 0-1]

Εικ. 4.69 "Εργαστήριο" X: Αμφορείς K-LRi-X/T.1-2
α) νο  5 [ΑΜ1988/ΦΦ4/Π.Α.Μ. XCIX] β) νο 12 [ΑΜ1988/Αουτρά Δωμ. 6 I]

Εικ. 4.70 "Εργαστήριο" X: Αμφορείς K-LR1-X/T. 2 
α) νο 23 [AM 1988/ΦΦ4/Πάνω από μοΰθη XXXVI] 
β) νο 11 [ΑΜ1985/ΡΡ4/Β: 1,5-2,5 II] 
γ) νο  12 [AM 1985/ ΡΡ4/Β: 1,5-2,5 επιφ. III] 
δ. νο  40 [ΚΑ 1976 0-Ρ (29-30) L. ΙΙ-ΙΙΙ 0,95]

Εικ. 4.71 "Εργαστήριο" X: Αμφορείς K-LR1-X/T.2a 
a) νο 2[TS117] β )νο  3 [TS129]

Εικ. 4.72 "Εργαστήριο" X: Αμφορέας K-LR1-X/T. 3, νο 4 [ΑΜ1985/ΡΡ3/Β. 1,5-2,5 II]

Εικ. 4.73 "Εργαστήριο" X: Αμφορείς K-LR1-X/T. 3
α) νο 2 [ΑΜ1977/Δ3/Β. 1,5-2 II], β) νο 12 [ΑΜ1977/Δ3/Β. 1,5-2 VI] 
γ) νο 5 [AM 1985/ΡΡ4/Β: 1,5-2,5 από επιφ.]

Εικ. 4.61 "Εργαστήριο" X: Αμφορέας K-LR1-X/T.1, νο [ΑΜ1988/Λουτρά Δωμ. 1 1]

Εικ. 4.74 "Εργαστήριο" Κ?1: Αμφορείς K71-LR1/T. β (ϊ)
α) νο  8 [ΑΜ 1983/ΑΑ1/ ΚΟ II], β) νο 5, 9 [ΑΜ 1983/ΑΑ1/ΚΟ V II, XI) 
γ) νο 10 [ΑΜ1983/ΑΑ1/ ΚΟ XII], δ) νο  7 [ΑΜ1985/ΡΡ4/Β. 1,5-2,5 XIX]

Εικ. 4.75 "Εργαστήριο" Κ?1: Αμφορείς K71-LR1/T. β 
α) Τμήμα σώματος [ΑΜ1977/Δ3/Β. 2-2,6] 
β) Τμήμα βάσης [AM 1985/ΡΡ 1/Β.2,5-3,5]

Εικ. 4.76 "Εργαστήριο" Κ?1
α) Αμφορέας K71-LR1/T. β (ί), νο 7 [ΑΜ1985/ΡΡ4/Β. 1,5-2,5 XIX]
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β) Αμφορέας K71-LR1/T. β (ί), νο  8 [AM 1983/ ΚΟ II] 
γ) Αμφορέας K71-LR1/T. α [ΑΜ1988/ΑΑ4/από δεξαμενή IV]

Εικ. 4.77 α) Αμφορέας K71-LR1/T.1 [ΑΜ1988/ΨΨ3/ΠΑΜ IV]
β) Αμφορέας K?2-LR1/T.a, νο 4 [ΑΜ1988/Λουτρά Δωμ.1 II]

Εικ. 4.78 "Εργαστήριο Κ?2” Αμφορέας K72-LRlAT.a, νο 1 από το Κούρων (WAK87 
L7 RM30 Ο ΙΙ2007)

Εικ. 4.79 "Εργαστήριο Κ?2"
α) Αμφορέας K?2-LR1/T.a, νο 2 [ΚΟΥΡΙΟΝ 1977-QR11-16/ Εκ της δεξαμενής] 
β. Αμφορέας K72-LR 1/Γ.β<ϊ), νο 7 [ΚΟΥΡΙΟΝ 1989 Κ-L (-12)(-13)] 
γ. Αμφορέας K72-LR1/T.1, νο 5 [ΑΓ95/11] 
δ. Αμφορέας K72-LR1/T.2, νο 1 [ΑΜ1988/ΦΦ4/ Π AM ΧΧΧΙα]

Εικ. 4.80 "Εργαστήριο Κ?2" Αμφορείς K72-LR 1/Τ.β(ΐ)
α) νο 1 [Αγιος Τύχων (Π 130)], β. νο 6 [ΑΜ1988/ΑΑ4/Από δεξαμενή I]

Εικ. 5.1 Κεραμεικοί Υποστάτες Τύπου 1 από το Εργαστήριο της Πάφου (Υπ. Π .τ .ΐ)  
α. νο 1 [Β4(6)], β. νο 5(ί) [ΜΣΚΑα], γ. νο 5 (ίί) [ΜΣΚΑβ]

Εικ. 5.2 Κεραμεικοί Υποστάτες Τύπου 1
α) Υπ. Π. Τ.1, νο 2 [D5(6)], β) Υπ. Π. Τ.1, νο 4 [F5(3$],
γ) Υπ. Π. Τ.1, νο 3(i) [F3-4(5)], δ) Υπ. X. Τ.1, νο  1 [ΑΜ1977/Γ3/Β. 0-1]

Εικ. 5.3 Κεραμεικοί Υποστάτες Τύπου 2
α) Υπ. AM. Τ.2, νο  2 [Μεγάλη Ν.Α. Βασιλική Αμαθούντας-Π 118] 
β) Υπ. AM. Τ.2, νο 1 [Μ. Βασιλική- Π59] 
γ) Υπ. Π. Τ.2, νο 1 [D3(l)]

Εικ. 5.4 Κεραμεικοί Υποστάτες Τύπου 2 
α), β) Υπ. Π. Τ.2, νο 2 [D5(4)a (ί), (ίί) 
γ) Υπ. ΖΑ. Τ.2, νο 4 [ΑΜ1988/ΦΦ4/ΠΑΜ CIV] 
δ. Υπ. Ζ. Τ.2, νο 2 [Μεγάλη Ν.Α. Βασιλική (Π 134)]

Εικ. 5.5 Χρήσεις Κεραμεικών Υποστατών
Στήριξη αγγείων σε κλίβανο: α. Ιεριχώς (Brown 1971, 96 εικ.ΐ)

β. Μεταπόντιο (d' Andria 1980, 44) 
Δ ιά τ ρ η τ ο ι υ π ο σ τ ά τ ες : γ. Σίνδος (Δεσποίνη 1982,66. εικ. 5)
Υ π ο σ τ ά τ ε ς  μ α γ ε ιρ ικ ώ ν  σκευώ ν: δ. Μερσινερή (Catling 1972, ι ι ,  εικ. 7)

Εικ. 5.6 Κεραμεικοί Υποστάτες
α. από το εργαστήριο στους Αλιείς (Rudolf 1979, 309, εικ. 6) 
β. από την Κρήτη (Μαρκουλάκη 1987, 42, εικ.1) 
γ. από την Ελεφάντινη (Gempeler 1992, πίν. 131.7)

Εικ. 5.7 Κεραμεικοί Υποστάτες
α (ί) Υπ. Π. Τ.1, νο 5(iii) [ΜΣΚΑγ-δ), (ϋ) Υπ. Π. Τ. 2, νο  I [D3(1)J 
β. Στάδια κατασκευής των κεραμεικών υποστατών Τύπου 1 και 2

Εικ. 6.1 Γεωλογικός χάρτης της Κύπρου (Κωνσταντίνου κ.ά. 1997)

Εικ. 6.2 Εντοπισμένα κοιτάσματα πηλού στην Κύπρο [Jones 1986, 315, εικ. 3.61, 
(Courtois 1971, 104)]
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Εικ. 7.1 Είδη Κλιβάνων (Cuomo di Caprio 1977, 134, εικ. 17)
(i) κλίβανος οριζόντιας καύσης 
(ίί) κλίβανος ανοδικής καύσης

Εικ. 7.2 Τυπολογία Κλιβάνων ανοδικής καύσης (Cuomo di Caprio 1977, 140-1, εικ. 
18-19)

Εικ. 7.3 Ο κλίβανος του εργαστηρίου της Πάφου

Εικ. 7.4 Ο κλίβανος του εργαστηρίου του Ζυγίου (σχεδίαση Μ. Φιλοκύπρου)

Εικ. 9. 1 Ενεπίγραφοι αμφορείς, Ομάδα Α
α. Από το Palatino της Ρώμης (Pensabene 1981, 199, εικ. 4-5) 
β. Από το Κούριον (Williams 1987, εικ. 5)

Εικ. 9.2 Ενεπίγραφος αμφορέας K-LRl-Χ/Γ.α, νο 2 [AM 1988/ Λουτρά Δωμ. 4]

Εικ. 9.3 Ενεπίγραφοι αμφορείς, Ομάδα Α 
α) από τον Αγιο Τύχωνα [Π 150]
β. Κούριον [ΚΟΥΡΙΟΝ 1977 QR 11-16 Εκ της δεξαμενής Β=0-1,90]

Εικ. 9.4 Τμήματα ενεπίγραφου αμφορέας από το Κούριον [ΚΑΙ977 213]

Εικ. 9.5 Ενεπίγραφοι αμφορείς από το Κούριον
α) Θραύσμα ώμου, νο Τ.α-7 [ΚΟΥΡΙΟΝ C-D (-8) (-9)] 
β) Αμφορέας K72-LR1/T. α, νο 1 [WAK87/L7RM30/OII2007]

Εικ. 9.6 Ενεπίγραφοι αμφορείς από την Αγορά της Αμαθούντας 
α) Τ1.1 [AM 1981/ΑΑ1/ Β.0-0,5 III] 
β) Τ1.2 [AM 1981/ΑΑ l/B.0-0,5V]

Εικ. 9.7 Ενεπίγραφοι αμφορείς : επιγραφές που απαρτίζονται από ένα γράμμα 
α) Από το Κούριον , Τ1.8 [ΚΑ 1987 Ρ-Ο (3^1)α] 
β. Από την Αγορά της Αμαθούντας, Τ2. 5 [ΑΜ1988/ΦΦ4/ Π AM CV]

Ε ικ . 9 .8 . Ε ν ε π ίγ ρ α φ ο ι  α μ φ ο ρ ε ίς :  ε π ιγ ρ α φ έ ς  π ο υ  α π α ρ τ ίζ ο ν τ α ι  α π ό  έ ν α  γ ρ ά μ μ α  ή σ ύ μ β ο λ ο  
α. Από την Αγορά της Αμαθούντας K-LR1-Z /Τ. 4 (ii)- 1) [ΑΜ1988/ΦΦ4/ ΠΑΜ XXXI] 
β. Από την Αγορά της Αμαθούντας K-LR1-Z /Τ.4 (iii)- 9 [ΚΑ 1987 I-J (-8) (-9)] 
γ. Από το Εργαστήριο της Πάφου [Ε4 , [F3-4 (4)]

Εικ. 9.9 Τμήματα ώμων αμφορέων με συντομογραφίες ή σύμβολα, από την Αγορά της Αμαθοΐ 
α) Τ.Ω. 1 [ΑΜ1977/Δ3/Β. 1,5-2 ε], β) Τ.Ω. 3 [ΑΜ1977/Δ3/Β. 1,5-2 β] 
γ) Τ.Ω. 4 [AM 1977/Δ3/Β. 1,5-2 γ]

Εικ. 9.10 Τμήματα ώμων αμφορέων με συντομογραφ ίες ή σύμβολα, από την Αγορά της Αμαθο 
α) Τ.Ω. 5 [ΑΜ1977/Δ3/Β. 1,5-2 δ], β) Τ.Ω 6 [ΑΜ~1985/ΡΡ1/Β. 2,5-3,5 α] 
γ) Τ.Ω 7 [ΑΜ1985/ΡΡ1/Β. 2,5-3,5], δ) Τ.Ω 9 [ΑΜ1988/ΛΛ4/Από δεξαμενή]

Εικ. 9.11 Τμήματα ώμων αμφορέων με συντομογραφίες ή σύμβολα, από την Αγορά της Αμαθο 
α) Τ.Ω 11 [ΑΜ1988/ΦΦ4/ ΠΑΜ β], β) ΤΙ. 5 [ΑΜ1988/ΦΦ4/ΠΑΜ XC] 
γ) Τ.2 2 [ΑΜ1977/Δ3/Β. 0-0,5 (Δεξαμενή)]

Εικ. 9.12 Ενεπίγραφοι αμφορείς από την Αγορά της Αμαθούντας
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Εικ. 9.13 Λαιμοί αμφορέων με συντομογραφίες 
α) Από το Κούριον, ΤΙ. 9 [ΚΑ 1991 Υ-Ζ 12 (;)] 
β) Από την Αγορά της Αμαθούντας, Τ2. 3 [ΑΜ1985/ΡΡ1/Β. 2,5-3,5 IX] 
γ) Από την Αγορά της Αμαθούντας, Τ.2 6 [ΑΜ1988/ΦΦ4/ ΠΑΜ CVI]

Εικ. 9.13 Ενεπίγραφοι αμφορείς με συντομογραφίες ή σύμβολα
δ) Από την Αγορά της Αμαθούντας, T.4(iii) [AM 1988/ΦΦ4/ ΠΑΜ ΧΧΧΙα] 
ε) Από τον Αγιο Γεώργιο Πέγειας, Τ.Ω 16 [ΑΓ95-126]

Εικ. 9.14 Ενσφράγιστοι λαιμοί αμφορέων με σταυρό, Από την Αγορά της Αμαθούντας 
α) E l [ΑΜ1985/ΡΡ4/Β. 1,5-2,5 XIII], β) Ε2 [AM 1985/ΡΡ1/Β. 2,5]

Εικ. 9.15 Αμφορείς από την Αγορά της Αμαθούντας που φέρουν γραπτό σταυρό 
α) K?l-LR1/T.la- 2 (T.l 3) [ΑΜ1985/ΡΡ4/Β. 1,5-2,5 XIV (β. της αυλής) 
β) Τ.Ω. 12 [AM 1989/ Από Δυτ. Δεξαμενή I] 
γ) K-LR 1-ΑΜ/Τ.4 (iv)-1 [ΑΜ1977/Δ3/Β. 1-1,5 (Δεξαμενή)]

Εικ. 9.16 Αμφορείς με επιγραφές που περιέχουν λέξεις (;)
α) Από την Αγορά της Αμαθούντας, Τ.Ω 10 [AM 1988/ΦΦ4/ ΠΑΜ α] 
β) Από το Κούριον, Τ.Ω 15 [ΚΑ 1977 Q-R (8-10)] 
γ) Από την Αγορά της Αμαθούντας, Τ.2 7 [ΑΜ1988/ΦΦ4/ΠΑΜ XXXVI] 
δ. Από την Αγορά της Αμαθούντας, Τ.Ω 2 [ΑΜ1977/Δ3/Β. 1,5-2 α]

Εικ. 9.17 Αμφορείς με επιγραφές που περιέχουν φράσεις
α) Από την Αγορά της Αμαθούντας, Τ.Ω13 [ΑΜ1989/Από Δεξαμενή II] 
β) K72-LR1- Τ. 1 (Τ.1 4) [ΑΜ1987/ΦΦ1/Β.2-2,5 (Α. οχύρωση)]

Εικ. 9.18 Αμφορείς με επιγραφές που περιέχουν φράσεις, Από την Αγορά της Αμαθούντας 
a) K-LR1-X / Τ.1- 26 (Τ.1 6) [ΑΜ1988/ΨΨ3/ΠΑΜ III] 
β) K-LR1-X /Τ. 2- 42 (Τ.2 4) [ΑΜ1988/Δωμ. 6 II]

Εικ. 9.19 Ενεπίγραφοι LRA13 εισαγωγής από τη Μεγάλη Ν.Α. Βασιλική της Αμαθούντας 
α. [Π 124] β. [Π 121]

α) T.l 7 [ΑΜ1988/ΦΦ4/ ΠΑΜ XCI], β) Τ.2 1 [ΑΜ1977/Δ3/Β. 1,5-2 I]
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1.1 Γενική εισαγω γή

Η λέξη αμφορέας είναι σύνθετη από την πρόθεση "αμφί" και το ρήμα "φέρω" 
και περιγράφει ακριβώς την όψη και τη χρήση των αμφορέων, οι οποίοι είχαν δύο 
αντιδιαμετρικά τοποθετημένες λαβές και μεταφέρονταν από αυτές.

Η πρώτη αναφορά στο αγγείο είναι γνωστή από τις πήλινες πινακίδες της 
Γραμμικής Β' γραφής από την Κνωσό και την Πύλο (1450-1200 π.Χ.) και είχε τη 
μορφή "A-PI-PO-RE-WE" ενώ το αντίστοιχο ιδεόγραμμα είχε τη μορφή μεγάλου 
αγγείου (Εικ. ι.η1. Στα Ομηρικά έπη αναφέρεται ως "αμφιφορεύς"2. Η λέξη 
"αμφορέας" είναι συγκεκομμένος τύπος και συναντάται σε συγγραφείς του 5ου αι. 
π .Χ .3. Στην ύστερη ρωμαϊκή περίοδο, ο όρος αμφορέας μάλλον παραγκωνίστηκε και 
σε αιγυπτιακούς παπύρους του 3ου αι. μ.Χ. απαντάται πλέον ο όρος "κούφον" 4 ο 
οποίος, μάλιστα, με την αρχική του σημασία (= ελαφρύ/ άδειο) ανταποκρίνεται 
καλύτερα στην εικόνα που έχουμε σήμερα για τους αμφορείς της περιόδου αυτής από 
την Ανατολική Μεσόγειό, οι οποίοι ήταν ελαφρύτεροι από εκείνους των 
προηγούμενων περιόδων διότι είχαν πολύ μικρότερο μέγεθος και βάση ημισφαιρική 
αντί της οξείας και συμπαγούς των πρωϊμότερων χρόνω^. Από τον 6ο-7ο αι μ.Χ. 
επικράτησε η λέξη "μαγαρικόν" ή "μεγαρικόν" χωρίς να έχει δοθεί ικανοποιητική 
εξήγηση για την επιλογή της 6.

1.1. 1 Ο ορισμός του αμφορέα

Η V. Grace όταν επιχείρησε να δώσει τον ορισμό του εμπορικού αμφορέα, 
θεώρησε ως βασικά χαρακτηριστικά του το στενό λαιμό, τις δύο αντιδιαμετρικά 
τοποθετημένες λαβές και την οξεία βάση7. Οι D. Peacock και D. Williams επεσήμαναν 
ότι ο παραπάνω ορισμός είχε το μειονέκτημα να αποκλείει τους τύπους αμφορέων με 
επίπεδη βάση8. Θα μπορούσαμε να προσθέσουμε ότι σύμφωνα με τον ορισμό της 
Grace θα έπρεπε να αποκλειστούν και τα αγγεία μεταφοράς που αποτελούν το

1 Evans 1935, 731, εικ. 714- Chadwick 1973% 328. εικ. 16.
2 Ιλ. Ψ  92, Οδ. β 290, 349, 379.
3 [Ηρόδοτος (4, 163), Αριστοφάνης (Πλ. 807), Ξενοφώντας (Αν, 5, 4, 28), Θουκυδίδης (4, 115,2)]. Βλ 
και Grace 1961, 9.
4 Cockle 1981, 87.
5 Βλ. χαρακτηριστικά τους αμφορείς που βρέθηκαν στα στρώματα καταστροφής του 267 μ.Χ. στην 
Αθήνα (Grace 1961, εικ. 37). Αντίθετα, οι υστερορωμαϊκοί αμφορείς από τη Βόρεια Αφρική [Peacock
6  Williams 1986, 158-164 (class 35)], επίσης με ευρεία διάδοση σε όλη τη Μεσόγειο, διατήρησαν τις 
μεγάλες διαστάσεις της ελληνικής και ρωμαϊκής παράδοσης.
6 Μπακιρτζής 1989, 70-1· Βέης 1944 .
7Grace 1961, 1-2: "There is a variety of shapes, but they have in common a mouth narrow enough to 
be corked, two opposite vertical handles and at the bottom usually a tip or knob, which serves as a 
third handle below the weight, needed when one inverts a heavy vessel to pour from it."
8 Peacock & Williams 1986, 4-9.

1

Στ
έλ
λα

 Δ
εμ
έσ
τιχ
α



αντικείμενο μελέτης της παρούσας εργασίας, εφόσον έχουν ημισφαιρική και όχι οξεία 
βάση. Οι παραπάνω ερευνητές διατύπωσαν ένα γενικό ορισμό θεωρώντας ως 
αμφορείς όλα τα αγγεία που χρησιμοποιήθηκαν για τη μεταφορά υγρών, όποιο και αν 
ήταν το σχήμα τους, αρκεί να μπορούσαν να μετακινηθούν εύκολα όταν ήταν γεμάτα 
και να φορτωθούν με ασφάλεια σε αμπάρια πλοίων. Οι δύο λαβές και το στενό στόμιο 
(τόσο στενό ώστε να μπορεί να σφραγισθεί) είναι τα βασικά μορφολογικά 
χαρακτηριστικά που θα μπορούσαν ίσως να συνοδεύουν τον παραπάνω ορισμό, ο 
οποίος βασίζεται περισσότερο στη χρήση των συγκεκριμένων αγγείων και λιγότερο 
στο σχήμα τους. Άλλωστε, στην αρχαιολογική έρευνα σήμερα, με τη λέξη αμφορέας 
εννοείται γενικά το αγγείο μεταφοράς υγρών συνήθως προϊόντων, που φέρει δύο 
λαβές, ανεξάρτητα από την προέλευση ή τη χρονολόγησή του. Με αυτή τη σύμβαση θα 
χρησιμοποιηθεί και στο εξής στην παρούσα εργασία. Επίσης, μολονότι η διάκριση 
μεταξύ των επιτραπέζιων και των εμπορικών αμφορέων είναι ουσιαστική, για λόγους 
συντομίας το επίθετο εμπορικός δεν θα αναφέρεται παρακάτω αλλά θα εννοείται, 
εφόσον όλοι οι αμφορείς που θα μας απασχολήσουν είναι εμπορικοί.

1.1.2 Οι αικροοείς ως αντικείμενο ιιελέττκ

Η μελέτη των αμφορέων μπορεί να έχει δύο διαστάσεις. Την καθαρά 
κεραμολογική (τρόπος κατασκευής, σύσταση του πηλού, λειτουργικότητα του 
σχήματος) και την ιστορική - οικονομική. Η δεύτερη αυτή διάσταση προσδίδει στους 
αμφορείς, ως αντικείμενα μελέτης, ιδιαίτερο χαρακτήρα. Πρόκειται για τα μοναδικά 
κεραμεικά δοχεία της αρχαιότητας που ήταν εξ ορισμού προορισμένα να 
χρησιμοποιηθούν για εμπόριο δια θαλάσσης. Επομένως, η εύρεση ενός ικανού 
αριθμού του ίδιου τύπου αμφορέα σε μία θέση μπορεί να δώσει τις εξής πληροφορίες: 
α) Την ύπαρξη οργανωμένων εμπορικο')ν σχέσεων μεταξύ της συγκεκριμένης θέσης και 
της περιοχής προέλευσης του αμφορέα.
β) Το ότι στη συγκεκριμένη θέση γινόταν εισαγωγή του προϊόντος που περιείχαν οι 
αμφορείς.
γ) Την ύπαρξη πλεονάσματος του συγκεκριμένου προϊόντος στην περιοχή προέλευσης 
του αμφορέα σε ποσότητες ικανές ώστε να γίνεται εξαγωγή

Η προϋπόθεση για την απόκτηση των παραπάνω πληροφοριών είναι η γνώση 
της ταυτότητας των αμφορέων, δηλαδή της προέλευσης, του περιεχομένου τους και της 
χρονολόγησής τους. Παρακάτω θα επιχειρηθεί μία σύντομη επισκόπηση της σχετικής 
έρευνας με το ενδιαφέρον εστιασμένο στους ύστερους ρωμαϊκούς αμφορείς, ώστε να 
καταδειχθεί η εξέλιξη στην προσπάθεια διακρίβωσης των παραπάνω στοιχείων για 
τους τύπους αμφορέων που είναι γνωστοί στη βιβλιογραφία.

α . Ρ ω μ α ϊ κ ο ί  α μ φ ο ρ ε ί ς
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Στην αρχαιότητα, οι αγγειοπλάστες συνήθιζαν να δηλώνουν με ενσφράγιστες 
επιγραφές πάνω στις λαβές των αμφορέων διάφορα στοιχεία της ταυτότητας του 
αγγείου: το δικό τους όνομα, τον επώνυμο άρχοντα κατά την περίοδο της κατασκευής 
ή απλώς το σύμβολο της πόλης προέλευσης. Η τακτική αυτή έδωσε τη δυνατότητα 
στους ερευνητές να συναγάγουν συμπεράσματα για τη χρονολόγηση και την 
προέλευση των αμφορέων χρησιμοποιώντας άμεσες ιστορικές πηγές, όπως είναι οι 
επιγραφές, και όχι μόνο ανασκαφικά στοιχεία, των οποίων η επεξεργασία είναι πιό 
πολύπλοκη και χρονοβόρα. Έτσι, στις πρώιμες περιόδους ανάπτυξης της 
αρχαιολογικής επιστήμης, όταν οι κεραμολογικές και οικονομικές παράμετροι δεν 
είχαν ακόμη ληφθεί σοβαρά υπ' όψιν, ήταν αναμενόμενο να αποτελέσει η επιγραφική 
τον κύριο πόλο έλξης του ενδιαφέροντος των ερευνητών για τους αμφορείς

Η αρχή της μελέτης των αμφορέων, όμως, ανάγεται στις τελευταίες δεκαετίες 
του 19ου αι. Οι επιγραφές, ενσφράγιστες ή γραπτές, στις λαβές και στον ώμο των 
ρωμαϊκών αμφορέων από το Monte Testaccio και του Castro Praetorio της Ρώμης 
ήταν το αντικείμενο της έρευνας του Η. Dressel, ο οποίος δημοσίευσε την πρώτη 
τυπολογία αμφορέων στον κόσμο(Εικ.ΐ.2)· Επρόκειτο για ένα πίνακα με τίτλο 
Amphorarum formae όπου κατατάχθηκαν τυπολογικά 45 τύποι αμφορέων, οι οποίοι 
χρονολογούνταν κυρίως από τον Ιο έως τον 4ο αι. μ.Χ. και των οποίων τις επιγραφές 
δημοσίεσε ο Dressel στο Corpus Inscriptionum Latinarum XV, 2 10.

ΙΙαρά το πρώϊμο ενδιαφέρον του Dressel, η μελέτη της ιστορίας του εμπορίου 
και της χρηστικής κεραμεικής άρχισε να αναπτύσσεται ουσιαστικά από τα μέσα του 
20ού αι. και κυρίως μετά τα μέσα της δεκαετίας του 1960 παράλληλα με τη 
συστηματοποίηση της μελέτης των ρωμαϊκών αμφορέων11. Η ανάπτυξη της 
υποβρύχιας αρχαιολογίας, σε συνδυασμό με το ανερχόμενο ενδιαφέρον της επιστήμης 
για την κεραμεική και την σημασία της στην οικονομική ζα)ή του αρχαίου κόσμου, 
άνοιξε νέους δρόμους προς αυτή την κατεύθυνση. Έγινε από νωρίς αντιληπτό ότι ο 
αμφορέας, ως το κατ' εξοχήν αγγείο μεταφοράς, θα μπορούσε να αποτελέσει δείκτη 
των εμπορικών ανταλλαγών της αρχαιότητας. Οι νέες αυτές τάσεις και μέθοδοι 
έρευνας, αναπτύχθηκαν κυρίως στα πανεπιστημιακά και ερευνητικά κέντρα της 
Δυτικής Ευρώπης. Κατά συνέπεια, οι πρώτες υποβρύχιες έρευνες πραγματοποιήθηκαν 
στις περιοχές της Δυτικής Μεσογείου (στις ακτές της νότιας Γαλλίας, στην Ισπανία στη 
Βόρεια Αφρική και στην Ιταλία12). Η περίοδος που άνθισε το εμπόριο στη Δυτική

9 Paterson 1982, 148. Για την εξέλιξη της μελέτης των αμφορέων γενικά βλ. και Schuring 1984, 137 
47.
10 Dressel 1899. Είχε ήδη προηγηθεί η μελέτη των επιγραφών των αμφορέων από τον ίδιο και τον R. 
Schoene (Schoene 1871- Dressel 1878).
11 Υπήρξαν κάποιες μεμονωμένες προσπάθειες όπως όπως π.χ.αυτή του S. I .oeschke,Kcramischc 
Funde in Haltem, Mitteilungen der Altertumskommision fUr Westfalen 5 (1909), όπου δόθηκε μεγάλη 
έμφαση στον πηλό και την περιγραφή του σχήματος των αμφορέων, αλλά στο πλαίσιο του 
εισαγωγικού αυτού σημειώματος δεν κρίθηκε σκόπιμος ο σχολιασμός δημοσιεύσεων που αφορούν 
πρωιμότερες ιστορικές περιόδους, όπως αυτή. Βλ. σχετικά την περιεκτικότατη αλλά και ενδεικτική για  
τις τάσεις της εποχής εισαγωγή του R. J. Charleston στο βιβλίο του για τη Ρωμαϊκή Κεραμεική 
(Charleston 1955, 1-4).
12 Lamboglia 1955· Benoit 1956.
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Μεσόγειο ήταν κυρίως η ρωμαϊκή και επομένως τα πολυάριθμα ναυάγια που άρχισαν 
να ερευνώνται προσέφεραν εντυπωσιακούς αριθμούς ακέραιων ρωμαϊκών αμφορέων 
με προέλευση κυρίως ιταλική, γαλατική ή ισπανική. Εντούτοις, η πρώτη μονογραφία 
που αφορούσε στους ρωμαϊκούς αμφορείς δημοσιεύτηκε μόλις το 1965 και 
διαπραγματευόταν - και πάλι- κυρίως σφραγίσματα αμφορέων από τη Βρεττανία και 
την Ευρώπη13 .

Το έργο της V. Grace αποτελεί φωτεινή εξαίρεση στην Ανατολική Μεσόγειο. Η 
ενασχόληση της ερευνήτριας με το αντικείμενο ήταν σφαιρική και πολύπλευρη. Οι 
συστηματικές καταγραφές των ευρημάτων από την αρχαία Αγορά των Αθηνών αλλά 
και από πλήθος άλλες θέσεις έθεσαν τα θεμέλια της μελέτης των αμφορέων στην 
περιοχή αυτή14. Οι προσπάθειές της επικεντρώθηκαν κυρίως στα ζητήματα 
χρονολόγησης μέσα από τη μελέτη των σφραγισμάτων, σε όλες τις περιόδους της 
ελληνικής αρχαιότητας μέχρι και τη ρωμαϊκή15. Την απασχόλησαν όμως και άλλα 
ζητήματα, πρωτοποριακά για την εποχή της, όπως τα κέντρα παραγωγής, το 
επιγραφικό υλικό, ο τρόπος κατασκευής και το εμπόριο 16.

Από τα μέσα του εικοστού αιώνα και κυρίως μετά τα μέσα της δεκαετίας του 
1960 οι μελέτες για την ιστορία του εμπορίου και για τη χρηστική κεραμεική άρχισαν 
να πληθαίνουν. Παρακάτω θα επικεντρώσουμε το ενδιαφέρον μας στην επισκόπηση 
της μελέτης των αμφορέων της ύστερης ρωμαϊκής περιόδου.

β . Η έ ρ ε υ ν α  τ ω ν  α μ φ ο ρ έ ω ν  τ η ς  ύ σ τ ε ρ η ς  α ρ χ α ι ό τ η τ α ς
Οι ύστερορωμαϊκοί αμφορείς παραμένουν ακόμη και σήμερα οι λιγότερο 

μελετημένοι αμφορείς της αρχαιότητας. Οι λόγοι yi'avio είναι τόσο οι τάσεις και οι 
προτεραιότητες που επικρατούν στην αρχαιολογική έρευνα αλλά και οι αντικειμενικά 
δύσκολες συνθήκες για τη μελέτη τους.

Η καθιέρωση του χριστιανισμού ως επίσημης θρησκείας της Ρωμαϊκής 
Αυτοκρατορίας είχε σαν αποτέλεσμα την αλλαγή στα ταφικά έθιμα. Οι τάφοι έπαψαν 
να κτερίζονται καταργώντας έτσι έναν από τους κυριώτερους τόπους εύρεσης 
ακέραιων αμφορέων. Αν εξαιρέσουμε, λοιπόν, τις ελάχιστες περιπτώσεις εύρεσης 
μεγάλου αριθμού καλά διατηρημένων αμφορέων σε αποθήκες οικιστικών ή 
εκκλησιαστικών συγκροτημάτων, οι χερσαίες τουλάχιστον θέσεις που ανασκάπτονται, 
δίνουν, στην πλειοψηφία τους, μία μεγάλη ποσότητα θραυσμάτων και έναν αισθητά 
μικρότερο αριθμό χαρακτηριστικών τμημάτων αμφορέων (βάσεις, λαιμοί). Επιπλέον,

13Μ.Η. Callender, Roman Amphorae; with an index o f Stamps, London 1965.
14Βλ για παράδειγμα τα γενικά άρθρα: Grace 1949 και Grace 1961. Πρόσβαση στην πλήρη 
εργογραφία της V. Grace μπορεί κανείς να  έχει στο Διαδίκτυο, στη ιστοσελίδα του προγράμματος 
AMPHORAS της Αμερικανικής σχολής Κλασσικών Σπουδών στην Αθήνα 
(http ://www.chass .utoronto.ca/amphoras/bib/bib-vg.htm).
15Για τις σφραγίδες των αμφορέων η Grace αφιέρωσε μιά μεγάλη σειρά άρθρων· από τα πρώτα είναι 
εκείνο που δημοσίευσε το 1934 με τίτλο "Stamped Amphora Handles found in 1931-1932", Hesperia III 
(1934), 197-310.
16Grace 1935-1961.
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η σπανιότητα εύρεσης εργαστηρίων επιτείνει τη δυσκολία χρησιμοποίησης των ούτως ή 
άλλως αποσπασματικών ανασκαψικών δεδομένων.

Τα ναυάγια, ένας άλλος τόπος εύρεσης ακέραιων αγγείων, όπου ο μελετητής 
έχει την ευκαιρία να μελετήσει μεγάλο αριθμό αμφορέων με δυνατότητες ακριβούς 
χρονολόγησης, έχουν ελάχιστα ερευνηθεί. Για την ακρίβεια, μέχρι στιγμής, μόνο δύο 
ναυάγια της περιόδου που εξετάζουμε έχουν γίνει αντικείμενο συστηματικής 
αρχαιολογικής έρευνας. Πρόκειται για τα δύο ναυάγια στη θέση Yassi Ada, στα νότια 
παράλια της Μικράς Ασίας, που χρονολογούνται στον 4ο και στον 7ο αι. μ.Χ. 
αντιστοίχως. Από αυτά, μόνο για το δεύτερο έχουμε λεπτομερή στοιχεία -για ένα 
τμήμα του φορτίου TOii7- ενώ για το πρώτο οι γνώσεις μας περιορίζονται σε μία 
προκαταρτική έκθεση των δεδομένων που έγινε το 197118.

Στο Ανατολικό τμήμα της Αυτοκρατορίας (Μαύρη Θάλασσα, Αιγαίο, 
Συροπαλαιστινιακές ακτές, Κύπρος, Αίγυπτος), το εμπορικό θαλάσσιο δίκτυο ήταν 
πυκνότατο την περίοδο αυτή19. Θα ήταν επομένως αναμενόμενο, να σημειωθεί μία 
στροφή στη μελέτη των υστερορωμαϊκών ναυαγίων στην Ανατολή ανάλογη με αυτή 
των ρωμαϊκών στη Δύση. Κάτι τέτοιο όμως δε συνέβη, τουλάχιστον σε ανάλογο 
επίπεδο. Τ ο Δυτικό Τ μήμα της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας έπαυσε να έχει πρωτεύοντα 
ρόλο στο εμπόριο μετά τους αυτοκρατορικούς χρόνους και επομένως οι αριθμοί τα)ν 
αμφορέων μεκόθηκαν δραστικά στα κέντρα της Δυτικής Μεσογείου (Ιταλία, Γαλατία, 
Ισπανία) όπου, όπως αναφέρθηκε πιό πάνω, το επιστημονικό ενδιαφέρον για τον 
τομέα ήταν ζωηρότερο. Πράλληλα, οι νέες τάσεις και μέθοδοι έρευνας στις χώρες της 
Ανατολικής Μεσογείου εισήχθησαν κυρίως από ξένες αποστολές, οι οποίες, όμως, δεν 
ήταν δυνατόν να έχουν εποπτεία μεγάλων περιοχών και δυστυχώς οι έρευνές τους 
σπάνια ήταν συντονισμένες μεταξύ τους. Η περίπτωση της V. Grace, η οποία 
εργάστηκε ως μέλος της Αμερικανικής Σχολής Κλασσικών Σπουδών αλλά είχε 
εποπτεία της έρευνας και εκτός των αμερικανικών ανασκαφών, ήταν πραγματικά 
εξαιρετική αλλά το επιστημονικό ενδιαφέρον της ερευνήτριας δεν επεκτάθηκε μετά 
τον 4ο αι. μ.Χ. Οι υποβρύχιες αρχαιολογικές έρευνες περιορίστηκαν σε μεμονωμένες 
περιπτώσεις μάλλον εντυπωσιακών ναυαγίων πρωιμότερων εποχών (όπως αυτά της 
Κυρήνειας, του Ulu Burun ή της Αλλοννήσου), με μοναδική εξαίρεση αυτό του Yassi 
Ada, το οποίο επίσης ερευνήθηκε από αμερικανική (χποστολή. Ιδιαίτερη περίπτωση 
αποτέλεσε η περιοχή της Μαύρης Θάλασσας. Δεν ερευνήθηκε από ξένες αποστολές 
αλλά ο τότε ιδεολογικός προσανατολισμός των χωρών που βρέχονται από αυτήν 
(Βουλγαρία, Ρουμανία, πρώην Σοβιετική Ένωση) προς τη μελέτη του υλικού 
πολιτισμού και την οικονομικής ιστορίας, είχε σαν αποτέλεσμα να στραφούν οι

17 Bass & van Doomonck 1982, 160-65· van Alien 1996.
18 Bass & van Doominck 1971.
19 Βλ. παρακάτω το κεφάλαιο "Ιστορική Εισαγωγή".
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ερευνητές στη μελέτη της χρηστικής κεραμεικής, έτσι ώστε σήμερα η εικόνα για την 
περιοχή αυτή να είναι αρκετά κατατοπιστική.

Εκτός των συγκυριών που αναφέρθηκαν παραπάνω, οι ίδιες οι ανάγκες της
έρευνας επέβαλαν διαφορετικές προτετραιότητες. Η υποβάθμιση της σημασίας της
χρηστικής κεραμεικής, η οποία αποτέλεσε γενική τάση στην αρχαιολογική έρευνα, είχε 
μεγαλύτερη διάρκεια στον τομέα της βυζαντινής αρχαιολογίας. Ειδικά για το
διάστημα μεταξύ του 4ου και του 7ου αι. μ.Χ., οπότε και συνέβησαν όλες οι μεγάλες
αλλαγές που σηματοδότησαν την αρχή της βυζαντινής περιόδου, το ενδιαφέρον τα)ν
αρχαιολόγων εστιάστηκε εκεί ακριβώς όπου τα νέα στοιχεία ήταν εμφανή, δηλαδή
στην τέχνη. Οι ανασκαφείς των θέσεων της περιόδου αυτής ήταν κυρίως ιστορικοί της
τέχνης που ανέσκαπταν ναούς και μελετούσαν την αρχιτεκτονική και το ζωγραφικό
διάκοσμο. Σπάνια ανασκάπτονταν οικισμοί και όταν αυτό συνέβαινε, λίγα
ειπώνονταν για τα ακόσμητα αγγεία, τη λεγάμενη "χονδροειδή" κεραμεική (coarse
pottery). Επιπλέον, οι αμφορείς στην ύστερη ρωμαϊκή περίοδο δε έφεραν σφραγίδες
αλλά γραπτές επιγραφές, συχνά δυσανάγνωστες20. Το γεγονός αυτό ήταν αποτρεπτικό
και για τους επιγραφικούς, οι οποίοι, όπως ήδη αναφέρθηκε, ήταν από τους
σκαπανείς της μελέτης των αμφορέων.

Παρ' όλη την αρνητική συγκυρία, μέσα στο δεύτερο μισό του εικοστού αιώνα η 
γνώση μας για τους υστερορωμαϊκούς αμφορείς προχώρησε αρκετά. Ήδη από την 
εποχή του Η. Dressel επισημάνθηκε ότι η διαπραγμάτευση της κεραμεικής δεν μπορεί 
να γίνει χωρίς την κατάρτιση τυπολογιών, ιδίως όταν όλο και περισσότερα, 
διαφορετικά μεταξύ τους σχήματα αμφορέων έπρεπε να βρουν τη θέση τους στη 
διεθνή έρευνα 21.

Η πρώτη τυπολογική παρουσίαση ύστερων ρωμαϊκών αμφορέων έγινε στη 
δημοσίευση της ανασκαφής των βασιλικών τάφων των nokzwvBallana και Qustul 
στην Αίγυπτο, το 1938 22 (Εικ. 1.31 Οι περιγραφές του σχήματος και του πηλού κάθε 
τύπου αμφορέα ήταν περιληπτικές, γεγονός όμως απόλυτα δικαιολογημένο δεδομένης 
της σπανιότητας τέτοιων εγχειρημάτων πριν από τα μέσα του 20ού αι. Η σημασία της 
τυπολογικής αυτής κατάταξης, εκτός από την πρωτοπορεία της, έγκειται και στο 
γεγονός ότι έγιναν γνωστοί οι βασικοί τύποι αμφορέων που διακινούνταν στην 
Αίγυπτο, ένα από τα σημαντικότερα εμπορικά κέντρα της Αυτοκρατορίας.

Η αμέσως επόμενη προσπάθεια σύνταξης τυπολογίας έγινε μόλις το 1959, όταν 
ο Η. S. Robinson δημοσίευσε τη ρωμαϊκή κεραμεική (από τον Ιο αι. π.Χ. έως τον 7ο 
αι. μ.Χ.) από την αρχαία Αγορά της Αθήνας. Οι αμφορείς, όπως και οι υπόλοιποι 
τύποι αγγείων, παρουσιάστηκαν με μία σχετικά λεπτομερή περιγραφή του σώματος 
και με φαπογραφικούς πίνακες, με τους οποίους είναι δυνατή η σύγκριση των αγγείανν

20 Βλ. και το κεφάλαιο "Ενεπίγραφοι αμφορείς".
21 Paterson 1982, 149.
22 Emery & Kirwan 1938.
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μεταξύ τους (Εικ. 1.4). Οι φωτογραφικοί πίνακες δεν συνοδεύτηκαν από σχέδια ενώ 
στον κατάλογο δεν συμπεριλήφθηκε περιγραφή του πηλού. Παρά τα μειονεκτήματα 
αυτά, η μελέτη του Robinson αποτέλεσε ουσιαστική συμβολή στην έρευνα, διότι 
προσδιόρισε τυπολογικά τους βασικούς τύπους αμφορέων που βρίσκονταν από τους 
ανασκαφείς των θέσεων της ηπειρωτικής Ελλάδας.

Οι βρετανικές δημοσιεύσεις εκείνης της εποχής αποτελούν χαρακτηριστικό 
παράδειγμα του ανερχόμενου ενδιαφέροντος για τη χρηστική κεραμεική από τα 
ερευνητικά ιδρύματα της Δυτικής Ευρώπης. I Ιαρά τη σπανιότητα εύρεσης 
υστερορωμαϊκών αμφορέων, η A. Fox μόλις το 1955 προσπάθησε να ταξινομήσει τους 
αμφορείς της θέσης Bantham, στο Νότιο Devon. Διέκρινε τρία είδη πηλού και δύο είδη 
αμφορέων χωρίς να έχει στη διάθεσή της ακέραια αγγεία αλλά ούτε και τμήματα 
βάσεων ή χειλέων ανάμεσα στα θραύσματα που μελέτησε. Από τις φωτογραφίες που 
δημοσίευσε, φαίνεται ότι ασχολήθηκε με τον αμφορέα LR 1 και τον αμφορέα του 
τύπου της ΓάζαςΡ. Από τα λιγοστά αυτά δεδομένα διαπίστωσε ότι τα βασικά 
χαρακτηριστικά των υστερορωμαϊκών αμφορέων ήταν η ημικυκλική βάση και οι 
αυλακώσεις στο σώμα. Στο ίδιο πλαίσιο, ο A.C. Thomas το 1959, ταξινόμησε την 
εισηγμένη κεραμεική των "σκοτεινών αιώνων" στη Νοτιοδυτική Βρετανία. Στην αρχή 
του άρθρου του, “ελπίζει” η τυπολογία του να είναι σημείο αναφοράς για τα επόμενα 
χρόνια αφού στηρίχθηκε περισσότερο στην λεπτομερή περιγραφή των αγγείων και 
λιγότερο στη προέλευσή τους. Αναφέρθηκε σε τέσσερα σχήματα αμφορέων εκ των 
οποίων τα τρία είναι "ανατολικής προέλευσης": τον Bi (LRA2), τον Bii (L R l^ a ira v  
Biv (LRA3). Η προσπάθεια του Thomas έχει μεγάλη σημασία αφού σηματοδότησε την 
κατάρτιση της βασικής τυπολογίας αμφορέων αυτής της εποχής στην Δυτική Ευρώπη 
και τόνισε τη σημασία της λεπτομερούς περιγραφής.

Οι μελέτες του Robinson και του Thomas, η μία για την Αθήνα και η άλλη για 
τη Βρετανία αντίστοιχα, αποτέλεσαν για τα δέκα τουλάχιστον επόμενα χρόνια τις 
κύριες βιβλιογραφικές αναφορές για την ταύτιση των αμφορέων της ύστερης 
ρωμαϊκής εποχής, σε όλο το μεσογειακό χώρο.

Αναφορικά με τα ευρήματα της Δυτικής Μεσογείου οι εξελίξεις στην έρευνα 
μετά το 1970 υπήρξαν ραγδαίες. Συστηματοποιήθηκε η μελέτη των αμφορέων 
βορειοαφρικανικής προέλευσης, οι οποίοι μετά τον 4ο αι. μ.Χ. ήταν εκείνοι που 
κυριάρχησαν στις αγορές της Ισπανίας και της Ιταλίας. Σημαντικό σταθμό στη ιστορία 
της μελέτης των αμφορέων αποτέλεσε η μελέτη των F. Zevi και A.Tchernia για τους 
αμφορείς της Βυζακηνής, όπου για πρώτη φορά έγινε προσπάθεια περιγραφής του 
πηλοί'24. Το 1970, ο Beltran Lloris ταξινόμησε τυπολογικά τους μέχρι εκείνη τη 
στιγμή γνωστούς ρωμαϊκούς αμφορείς που βρέθηκαν στην Ισπανία (2ος αι. π.Χ.- 6ος 
αι. μ.Χ.). Η εμπορική δραστηριότητα στις ισπανικές ακτές ήταν αρκετά πλούσια στη

23 Fox 1955,57.
24 Zevi & Tchernia 1969.
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ρωμαϊκή περίοδο ώστε η μελέτη του Lloris κάλυψε ένα μεγάλο κενό ταξινόμισης όχι 
μόνο για την Ισπανία αλλά και για όλη τη Δυτική Μεσόγειο.

Από το σημείο αυτό και εξής πλήθυναν οι δημοσιεύσεις με εγχείρημα την 
τυπολογική ταξινόμηση των βασικών τύπων αμφορέων μίας συγκεκριμένης 
γεωγραφικής ζώνης. Η ανάγκη του προσδιορισμού της μεθόδου που πρέπει να 
ακολουθείται στη διαπραγμάτευση των ρωμαϊκών αμφορέων έγινε φανερή στο 
διεθνές συμπόσιο της Ρώμης το 1974, το οποίο είχε ως θέμα ακριβώς το πώς θα πρέπει 
να ταξινομούνται και να περιγράφονται οι αμφορείς25.

Στη διάρκεια της δεκαετίας του 1970 έγιναν οι πρώτες προσπάθειες 
ταξινόμησης των τύπων αμφορέων και του Ανατολικού τμήματος της Ρωμαϊκής 
Αυτοκρατορίας. Ο G. Kuzmanov επιχείρησε μία επισκόπηση των θέσεων του Αιγαίου 
και της Μαύρης Θάλασσας βασιζόμενος σε δημοσιευμένα αγγεία. Στο άρθρο του, δεν 
έδωσε ουσιαστικά νέα στοιχεία. Συγκέντρωσε, όμως, τα μέχρι τότε αποτελέσματα των 
ερευνών, συμπλήρωσε την τυπολογία του Robinson και συνέταξε έναν εύχρηστο 
χρονολογικό πίνακα (Εικ. 1 .5)26. Η γνώση μας όμως σχετικά με τις θαλάσσιες 
εμπορικές συναλλαγές στις παραδουνάβιες Επαρχίες εμπλουτίστηκε σημαντικά μετά 
τον εντοπισμό των μεγάλων λιμανιών και αστικών κέντρων της περιοχής (Tomis, 
Sadicava). Τα σχετικά άρθρα του C. Scorpan για τους αμφορείς που βρέθηκαν στις 
παραπάνω θέσεις, το πληρέστερο των οποίων δημοσιεύθηκε το 1976, έδωσαν πλήθος 
πληροφοριών για το θέμα. Αν και τα γενικότερα συμπεράσματά του για την 
προέλευση και τη χρονολόγηση των τύπων είναι μάλλον αμφισβητίσιμο?7 και η 
σχεδιαστική και φωτογραφική τεκμηρίωση των περιγραφών τους ελλειπής, με το 
άρθρο αυτό έγινε ευρύτερα γνωστή η διασπορά των υστερορωμαϊκών αμφορέων στα 
κέντρα της Βορειοανατολικής Βαλκανικής (Εικ. 1.6). Παρά τον σχετικά μεγάλο αριθμό 
άρθρων που ακολούθησαν για τα ευρήματα των ακτών της Μαύρης Θάλασσας, δεν 
υπάρχει συνολική μελέτη28, αν εξαιρέσει κανείς την πρόσφατη λεπτομερή 
δημοσίευση του A. Opait για τη Σκυθία, όπου γίνονται αναφορές και στις γειτονικές 
Επαρχίες 29.

Στην Ανατολική Μεσόγειο, εκτός από τις σοσιαλιστικές χώρες που βρέχονται 
από τη Μαύρη Θάλασσα - όπου, όπως αναφέρθηκε παραπάνω, δόθηκε προτεραιότητα 
στη μελέτη του υλικού πολιτισμού λόγω του επικρατούντος ιδεολογικού 
προσανατολισμού - η μελέτη των αμφορέων αναπτύχθηκε και στο Ισραήλ όπου η 
αρχαιολογική επιστήμη ακολουθούσε την πρόοδο και τις νέες τάσεις που εξελίσσονταν 
στη Δυτική Ευρώπη. Οι υποβρύχιες έρευνες διενεργούνταν σε μεγάλη κλίμακα από τις

25 Tchemia 1977.
26 Kusmanov 1973.
27Βλ. π.χ. τη σχετική κριτική του Hautumm (1981, 27- 9).
28Η πρόσφατη απόπειρα τυπολογικής ταξινόμησης των αμφορέων ολόκληρης της βυζαντινής 
περίοδου από τις θέσεις των ακτών της Μαύρης Θάλασσας, από τον A. Sazanov (1997), είναι μάλλον 
περιληπτική.
29Opait 1996.
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τοπικές αρχές και τα ΙΙανεπιστημιακά κέντρα και έφερναν στο φως ποσότητες 
αμφορέων όλων των εποχών. Μιά γενική επισκόπιση των αμφορέων που βρέθηκαν 
κατά τη διάρκεια υποβρύχιων επιφανειακών ερευνών στα παράλια του Ισραήλ, έγινε 
από τον A. Zemer το 1977 30. Οι αμφορείς που παρουσίασε ο Zemer δεν παρείχαν 
δεδομένα χρονολόγησης. Πρόκειται όμως για ένα σύνολο ακέραιων αγγείων, 
αντιπροσωπευτικών της εμπορικής δραστηριότητας που λάμβανε χώρα στην περιοχή 
και κατ' επέκτασιν σε όλη την Ανατολική Μεσόγειο. Η κατάταξη σε διαφορετικούς 
τύπους έγινε σχολαστικά, δίνοντας μεγάλη σημασία στα επιμέρους χαρακτηριστικά. Η 
περιγραφή για κάθε τύπο ήταν πληρέστατη και περιελάμβανε λεπτομερείς μετρήσεις, 
όπως για παράδειγμα της περιεκτικότητας.

Το 1977 δημοσιεύτηκε, επίσης, η πρώτη μελέτη όπου δόθηκε σημασία στις 
κατασκευαστικές λεπτομέρειες και τις ιδιομορφίες του σχήματος των αγγείων. Ο Μ. 
Egloff μελέτησε την κεραμεική από τη θέση Κελλιά της Αιγύπτου και διέκρινε 
συνολικά 32 τύπους αμφορέων με κριτήρια το σχήμα του σώματος και τον πηλό 
κατασκευής τουαΕικ.1.7). Το πνεύμα της εργασίας του Egloff, όσον αφορά στο 
διαχωρισμό των τύπων, είναι το ίδιο με του Zemer· πολύ λεπτομερής περιγραφή, 
μέτρηση και της περιεκτικότητας, απουσία γενικού σχολιασμού και συσχετισμού με 
συγγενείς τύπους. Η χρονολόγηση, όμως, στην περίπτωση των ευρημάτων από τα 
Κελλιά έχει μεγαλύτερη βαρύτητα, διότι βασίστηκε στα ανασκαφικά δεδομένα της 
συγκεκριμένης θέσης και όχι στα δημοσιευμένα παράλληλα. Τα τελευταία 
χρησιμοποιήθηκαν δευτερευόντως, για την τεκμηρίωση της χρονολόγησης και την 
κατάδειξη της διασποράς.

Δύο χρόνια αργότερα, ο J. Riley δημοσίευσε την κεραμεική από τη Βεγγάζη της 
Λιβύης31. Αν και ο Riley δεν είχε στη διάθεσή του πολλούς ακέραιους αμφορείς, η 
τυπολογική του κατάταξη καθιερώθηκε στη διεθνή βιβλιογραφία, τουλάχιστον όσον 
αφορά στους αμφορείς της ύστερης ρωμαϊκής εποχής. Η διάκριση των επιμέρους 
τύπων ήταν πιό περιληπτική από αυτήν του Egloff και του Zemer, αφού πρόκειται 
ουσιαστικά για διαχωρισμό ομάδων αμφορέων με παρόμοια χαρακτηριστικά και όχι 
αυστηρά καθορισμένων τύπων. Ο συγγραφέας με τη διαπραγμάτευση κάθε ομάδας 
κάλυψε όλον τον μέχρι τότε προβληματισμό της βιβλιογραφίας σχετικά με τη 
χρονολόγηση και την προέλευση, χρησιμοποιώντας μάλιστα για την τελευταία και τα 
πορίσματα πετρογραφικών αναλύσεων. Για πρώτη φορά έγινε ποσοτική παρουσίαση 
των δεδομένων συστηματικά για όλους τους τύπους με διαγράμματα και πίνακες 
(Εικ. 1.8). I Ιαρουσίασε και καταμέτρησε τα ποσοστά των αμφορέων επί του συνόλου των 
χαρακτηριστικών οστράκων [ R BH(S) = rims, bases, handles, (sherds)\. Η παρουσίαση 
χαρτών διασποράς, επίσης, αποτέλεσε καινοτομία διότι έδωσε τη δυνατότητα άμεσων

30 Zemer 1977.
31 Riley 1979.
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συγκρίσεων της διάδοσης των διαφορετικών αμφορέων. Τ έλος, ο χαρακτηρισμός κάθε 
τύπου ήταν σύντομος και διατυπωμένος με τρόπον ώστε να παραπέμπει άμεσα σε 
χρονολογική τοποθέτηση: για την πρώιμη ρωμαϊκή περίοδο HR(- early Roman), για τη 
μέση MR(- mid Roman) και για την ύστερη LR(- late Roman). Όλα τα παραπάνω 
στοιχεία συντέλεσαν ώστε η τυπολογία του Riley να καθιερωθεί στη βιβλιογραφία, 
κυρίως για τους αμφορείς από την Ανατολική Μεσόγειο, και να χρησιμοποιείται 
έκτοτε ως μελέτη αναφοράς στον συγκεκριμένο τομέα.

Η πρώτη και η μοναδική μέχρι σήμερα μελέτη αμφορέων που κάλυψε 
βιβλιογραφικά όλες τις εκθέσεις ανασκαφών που αναφέρονταν στο Αιγαίο, την 
ηπειρωτική Ελλάδα και τη Μαύρη Θάλασσα ήταν η διδακτορική του διατριβή του W. 
Hautumm με θέμα τους ύστερους ρωμαϊκούς αμφορείς από τη το Ευπαλίνειο Όρυγμα 
της Σάμου, η οποία δημοσιεύτηκε το 1981.0  Hautumm εμβάθυνε πολύ στη 
διαπραγμάτευση των τύπων που μελέτησε, κυρίως όσον αφορά στη διασπορά τους, με 
εκτενείς βιβλιογραφικές παραπομπές, μερικές από τις οποίες για πρώτη φορά 
χρησιμοποιήθηκαν σε γενική μελέτη αμφορέων. Η μελέτη αυτή όμως δεν φαίνεται να 
είχε λάβει υπ’όψιν τις πρόσφατα τότε δημοσιευμένες μελέτες του Egloff και του Riley 
καθώς και τα αποτελέσματα κάποιων πρώτων πετρογραφικών αναλύσεων, με 
αποτέλεσμα κάποια από τα συμπεράσματα στα οποία προέβη να ήταν ήδη 
ξεπερασμένα32. Παραμένει όμως το μοναδικό δημοσιευμένο σύνολο ύστερων 
ρωμαϊκών αμφορέων από τον ελλαδικό χώρο.

Αναφορικά με τη Δυτική Μεσόγειο, ο S. Keay το 1984 εξέδωσε τη μελέτη του 
για τους υστερορα)μαϊκούς αμφορείς από την Ισπανία (τέλος του 2ου - τέλος του 6ου 
αι. μ.Χ.), και ειδικότερα την Καταλωνία (τις περιοχές της βορειο- ανατολικής ακτής 
της ρωμαϊκής επαρχίας Hispania Tarraconensis). Πρόκειται για ένα έργο, μέσα από 
το οποίο δόθηκαν όλες οι απαραίτητες στο μελετητή λεπτομέρειες για το υλικό 
(σχέδια, περιγραφή πηλού, διαστάσεις, τόπος εύρεσης) και επιχειρήθηκε ο 
διαχωρισμός επιμέρους τύπων με βάση τα μορφολογικά τους χαρακτηριστικά. Ειδικά 
για τη μελέτη των βορειοαφρικανικών αμφορέων, αποτελεί έργο αναφοράς. Ο Keay 
απέδειξε ότι μπορούν να εξαχθούν σημαντικότατα συμπεράσματα με βάση όχι μόνο 
ακέραια αγγεία αλλά το πλήθος των αποσπασματικά σωζόμενων αμφορέων που 
έρχονται καθημερινά στο φώς από τις ανασκαφικές έρευνες, όταν τα τελευταία 
μελετηθούν και ταξινομηθούν συστηματικά.

Οι δυνατότητες απόκτησης πληροφοριών από τη μελέτη της χρηστικής 
κεραμεικής αυξήθηκαν πολύ τη δεκαετία 1980-1990, ύστερα από την εισαγωγή των 
θετικών επιστημών στην αρχαιολογία. Το 1986 οι D. Peacock και D. Williams

32 Ενισχύει με επιχειρήματα, για παράδειγμα, την αιγυπτιακή προέλευση του τύπου LRA1 η οποία  
είχε ήδη αμφισβητηθεί από τον Riley με βάση τις πετρογραφικές αναλύσεις.
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εξέδοσαν ένα τόμο γενικής επισκόπισης των αμφορέων της ρωμαϊκής περιόδου στη 
Μεσόγειο33. Στο έργο αυτό συγκεντρώθηκαν με επιτυχία τα μέχρι τότε δεδομένα στον 
τομέα της κεραμολογίας επιτυγχάνοντας μία σφαιρική προσέγγιση στη μελέτη ενός 
είδους αγγείου. Η προσέγγιση αυτή ήταν θεωρητική στο πρώτο μέρος του βιβλίου και 
εφαρμοσμένη στο δεύτερο, όπου παρουσιάστηκε η τυπολογική κατάταξη των 
ρωμαϊκών αμφορέων, χωρισμένων σε ομάδες ( classes). Κάθε ένας από τους 66 
διαφορετικούς τύπους που παρουσιάστηκαν, αναλύθηκε στα εξής στοιχεία: περιγραφή 
των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών, προέλευση, χάρτες διασποράς, περιεχόμενο, 
χρονολόγηση και περιγραφή του πηλού συνοδευόμενη από την πετρογραφική του 
σύσταση. Αυτές είναι κατά τη γνώμη των συγγραφέων οι βασικές συνισταμένες της 
μελέτης των αμφορέων, τις οποίες παρουσιάζουν, αναλύουν και σχολιάζουν στο 
πρώτο μέρος του βιβλίου.

γ .  Π ρ ο β λ ή μ α τ α  σ τ η  μ ε λ έ τ η  τ ω ν  υ σ τ ε ρ ο ρ ω μ α ϊ κ ώ ν  
α μ φ ο ρ έ ω ν  τ η ς  Α ν α τ ο λ ι κ ή ς  Μ ε σ ο γ ε ί ο υ

Όπως τονίστηκε και παραπάνω, τα υπάρχοντα στοιχεία είναι πολύ 
αποσπασματικά και μόνο για ορισμένες περιοχές μπορούν να θεωρηθούν ενδεικτικά 
των τάσεων που επικρατούσαν στις αγορές της ύστερης αρχαιότητας. Στην τυπολογική 
κατάταξη του Riley διαχωρίστηκαν δεκατρείς τύποι υστερορωμαϊκών αμφορέων 
(LR1- LR13) (Εικ. 1.9). Από αυτούς, οι τέσσερις (LRA7, LRA9, LRA11 και LRA12) ήταν 
σχεδόν άγνωστοι στη βιβλιογραφία34. Οι υπόλοιποι τύποι δείχνουν να 
αντιπροσωπεύουν τις σημαντικότερες γεα>γραφικές περιοχές που βρέχονται από την 
Ανατολική Μεσόγειο (Εικ. 1.101 Σύμφωνα με τον Riley, οι αμφορείς LR1 προέρχονται 
από την περιοχή της Αντιόχειας και την Κύπρο, οι LR2 από τον Αιγαιακό χώρο, οι 
LR3, LR4/5 από την Παλαιστίνη, οι LR6 από την Αίγυπτο και οι LR10 από τη Μικρά 
Ασία. Η προέλευση των LR8, οι οποίοι είναι πιό γνωστοί ως "σπαθεία”, ερευνάται 
ακόμη, αν και ένα μεγάλο μέρος τους κατασκευαζόταν μάλλον στα παράλια της 
Βορείου Αφρικής. Για την προέλευση των LR 13 δεν διατυπώθηκαν υποθέσεις.

Η Παλαιστίνη, στην οποία η συστηματική αρχαιολογική έρευνα των δύο 
τελευταίων δεκαετιών έχει φέρει στο φώς σημαντικά στοιχεία για την παραγωγή των 
αμφορέων, αποτελεί φωτεινή εξαίρεση στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Από 
τις παραπάνω βασικές κατηγορίες αμφορέων, μόνο για τους αμφορείς ER3, LR4/5 
είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε κάποια από τα εργαστήρια κατασκευής τους, στην 
περιοχή της Παλαιστίνης35. Η συστηματική μελέτη τους έδωσε τη δυνατότητα να 
καταδειχθούν οι μορφολογικές διαφορές μεταξύ των διαφόρων περιόδων αλλά και 
περιοχών κατασκευής τους. Πρόσφατα μάλιστα, μετά τον εντοπισμό εργαστηρίων 
τέτοιων αμφορέων και στην Αίγυπτο απο τους Empereur & Picon έγινε πλέον φανερό

33 Peacock & Williams 1986.
34 Ο Riley αναφέρει ότι δεν κατόρθωσε να βρει δημοσιευμένα παράλληλα.
35 Johnson & Stager 1995· Watson 1995.

11

Στ
έλ
λα

 Δ
εμ
έσ
τιχ
α



ότι ούτε στην περίπτωση των αμφορέων αυτών δεν είναι δυνατή η ταύτιση του τόπου 
προέλευσης μόνο από τα γενικά εξωτερικά χαρακτηριστικά τους*6.

Έχει γίνει πλέον φανερό ότι τα προβλήματα της μελέτης των αμφορέων δεν 
μπορούν να αντιμετωπιστούν με γενικεύσεις βασισμένες στις δημοσιεύσεις 
μεμονωμένων ευρημάτων. Είναι απαραίτητη η συστηματική μελέτη των αμφορέων 
κάθε περιοχής και κυρίως των κέντρων παραγωγής. Η λεπτομερής εξέταση της 
σύστασης του πηλού αποτελεί κλειδί για πολλά από τα ζητήματα που παραμένουν 
ανοικτά. Επιπλέον, από τα αποτελέσματα της επιτόπιας έρευνας των Empereur & 
Picon αποδείχθηκε ότι οι τύποι των αμφορέων, ήδη από τα ελληνιστικά χρόνια, 
περιείχαν μόνο κατ' όνομα το προϊόν μιάς και μόνης περιοχής. Εντοπίστηκαν 
εργαστήρια "ροδιακών" αμφορέων, εκτός από το ίδιο το νησί της Ρόδου, στην 
Κάρπαθο, τη Νίσυρο και την περιοχή της ροδιακής I Ιερραίας ενώ για τους "κωακούς" 
αμφορείς, ή Dressel 2/4 τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι όχι μόνο 
κατασκευάζονταν σε τρία τουλάχιστον διαφορετικά εργαστήρια στις γειτονικές 
μικρασιατικές ακτές και στη Ρόδο κατά τη ρωμαϊκή περίοδο, αλλά επίσης στην 
Κιλικία και την Αίγυπτο.

1.1.3 Η παοούσα εονασία

α . Σ τ ό χ ο ι ,  Π ρ ο β λ ή μ α τ α  κ α ι  Π ε ρ ι ο ρ ι σ μ ο ί
Η παρούσα μελέτη είχε αρχικά σαν στόχο να διαλευκάνει, στο βαθμό που 

επιτρέπουν τα δεδομένα, την εικόνα που παρουσιάζει η Κύπρος, όσον αφορά στην 
παραγωγή και την εμπορία αμφορέων αυτών την ύστερη ρωμαϊκή περίοδο. Η 
παραγωγή αμφορέων στο νησί είχε πιστοποιηθεί πριν η γράφουσα αρχίσει την έρευνα, 
όταν αποκαλύφθηκε το εργαστηρίου αμφορέων στην περιοχή της Κάτω Πάφου καθώς 
και ο αποθέτης εργαστηρίου αμφορέων στο αρχαίο λιμάνι της Αμαθούντας. Στο 
εργαστήριο της ΙΙάφου, όπως είχε επισημανθεί ήδη στην πρώτη ανακοίνωση του 
ανασκαφέα, καθηγητή Δ. Μ ιχαηλίδη37, κατασκευάζονταν αμφορείς του τύπου LR1 
ενώ στο εργαστήριο της Αμαθούντας αμφορείς των τύπων Ι ,Κ Ιακαι LR13 38. Στην 
πορεία της έρευνας για την παρούσα μελέτη, ήρθε στο φως και τρίτο εργαστήριο, στην 
περιοχή του Ζυγίου, στο οποίο όμως δεν πραγματοποιήθηκε συστηματική ανασκαφική 
έρευνα.

Πρώτιστο μέλημα για την κατανόηση της σημασίας της εμφάνισης και της 
εμπορίας παραγωγής ενός είδους αγγείου σε μια περιοχή είναι η εξακρίβωση της 
έκτασης της παραγωγής του. Η κατοχή του βόρειου τμήματος της Κύπρου από τα 
τουρκικά στρατεύματα κατέστησε αδύνατη την έρευνα στις κατεχόμενες περιοχές, στις

36 Empereur &Picon 1989, 224, 236-43· Watson ό.π.
37 Karageorghis 1989, 848· Papagheorghiou 1990, 95.
38 Empereur & Picon ό.π., 242.
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οποίες συμπεριλαμβάνεται η Σαλαμίνα/ Κωνσταντία, πρωτεύουσα της Κύπρου μετά 
τον 4ο αι. μ.Χ. Η μη συστηματική δημοσίευση των κεραμεικών συνόλων από τις 
ανασκαφές που είχαν διεξαχθεί στις κατεχόμενες περιοχές πριν το 1974 - φαινόμενο 
όχι μόνο κυπριακό, όπως τονίστηκε παραπάνω- εξαίρεσε ουσιαστικά από το πλαίσιο 
της έρευνας ένα μεγάλο τμήμα του νησιού. Επομένως, η πλήρης εξακρίβωση της 
έκτασης της κατασκευής αμφορέων αλλά και της διασποράς τους στην Κύπρο, κατέστη 
εξ αρχής αδύνατη. Για το λόγο αυτό, κρίθηκε σκόπιμη η αξιολόγιση των διαθέσιμων 
στοιχείων στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό, με τη συστηματική μελέτη των αμφορέων 
των γνωστών εργαστηρίων και των κεραμεικών συνόλων από θέσεις, για τις οποίες 
εξασφαλίστηκε άδεια μελέτης. Οι θέσεις αυτές ήταν η αρχαία Αγορά και η Μεγάλη 
Ν.Α. Βασιλική της Αμαθούντας, η αρχαία Αγορά του Κουρίου και ο χώρος των 
παλαιοχριστιανικών Βασιλικών στον Άγιο Γεώργιο ΙΙέγειας, που ερευνήθηκε από την 
ομάδα του ΙΙανεπιστημίου Θεσσαλονίκης39.

Ενώ οι αμφορείς LR13 είναι σχεδόν άγνωστοι στη βιβλιογραφία, από την αρχή 
της έρευνας, διαπιστώθηκε ότι υπάρχει μιά αξιοπρόσεκτη σε μέγεθος βιβλιογραφία 
απλών αναφορών στους αμφορείς ER1 από όλη σχεδόν τη Μεσόγειο, με δυσανάλογα 
περιορισμένα (ασφαλή ή μη) συμπεράσματα όσον αφορά στην χρονολόγηση, την 
προέλευση και την τυπολογία τους40. Η χαρακτηριστική όιακόσμηση του σώματος του 
αγγείου (πτυχώσεις/ αυλακώσεις / ραβδώσεις που "πυκνώνουν στον ώμο και στη βάση 
και αραιώνουν στη μέση του σώματος") αποτέλεσε το γενικό κριτήριο κατάταξης κάθε 
είδους οστράκων ή και χαρακτηριστικών τμημάτων του αμφορέα στον ίδιο τύπο. Στη 
διάρκεια της καταγραφής των αμφορέων από τις κυπριακές θέσεις διαπιστώθηκε ότι ο 
χαρακτηρισμός ER 1 μόνο ως πολύ γενική κατηγορία μπορεί να καλύψει την ποικιλία 
των αμφορέων με τα παραπάνω χαρακτηριστικά που έχει βρεθεί στην Κύπρο. Ο όρος 
ER1 εχρησιμοποιείτο και συνεχίζει να χρησιμοποιείται για έναν τύπο αμφορέα που 
κατασκευαζόταν τουλάχιστον σε δεκαέξι διαφορετικά εργαστήρια, σε έντεκα 
τουλάχιστον παραλλαγές, για διάστημα 300 χρόνων (ή δεκαοκτώ, 
συμπεριλαμβανομένα)ν και αυτών που θα παρουσιαστούν αναλυτικά στην παρούσα 
εργασία). Ο μεγάλος αριθμός των αγγείων που εντοπίστηκαν στην Κύπρο 
δημιούργησε την ανάγκη λεπτομερούς μελέτης των επιμέρους χαρακτηριστικών, έτσι 
ώστε να διαπιστωθεί, κατ' αρχήν αν πρόκειται για κυπριακά ή εισαγόμενα αγγεία. Η 
σύγκριση των ευρημάτων με τα προϊόντα της ΙΙάφου και της Αμαθούντας δεν θα ήταν 
αρκετή για να λυθεί το παραπάνω πρόβλημα (δείγματα από το εργαστήριο του Ζυγίου 
ήταν στη διάθεση της γράφουσας μόλις το 1997).

39 Οι άδειες δόθηκαν από τους ανασκαφείς: τον δρα Μιχάλη Αουλουπή για την Αγορά της 
Αμαθούντας, την κα Ελένη Προκοπίου για τη Μεγάλη Ν.Α. Βασιλική της Αμαθούντας, τον δρα Δήμο 
Χρήστου για την Αγορά του Κουρίου και τον καθηγητή Χαράλαμπο Μπακιρτζή για τις βασιλικές 
στον Άγιο Γεώργιο Πέγειας. Τους ευχαριστώ όλους θερμά.
40 Για σχετικά σχόλια γενικά για τύπους αγγείων χρηστικής κεραμεικής βλ. Colin Baly 1962, 298, 
πίν .Γ νίΙ. Ανάλογο πρόβλημα έθεσε πρόσφατα η P. Watson αναφορικά με τους σακόσχημους (bag- 
shape) αμφορείς (βλ. Watson 1955, 317, υποσ. 80).
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Ο σκοπός της παρούσας έρευνας, κατόπιν όλων των παραπάνω τέθηκε εκ νέου 
και περιορίστηκε στον προσδιορισμό των κυπριακών αμφορέων I ,R 1 και LR 13 με 
βάση κυρίως τη σύσταση του πηλού και τα μορφολογικά χαρακτηριστικά κάθε 
εργαστηρίου. Κρίθηκε δηλαδή απαραίτητη η αναδίπλωση της έρευνας στο κυπριακό 
υλικό και παραμερίστηκε η έρευνα των εμπορικών σχέσεων της Κύπρου. Δεν θα 
μπορούσαν να εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα εάν δεν εντοπίζονταν αρχικά, με όσο 
το δυνατόν μεγαλύτερη ακρίβεια, τα χαρακτηριστικά των κυπριακών εργαστηρίων. Η 
σύγκριση με άλλα εργαστήρια των ίδιων τύπων εκτός Κύπρου - ή και εντός της 
Κύπρου, στις περιοχές που προς το παρόν δεν είναι προσβάσιμες- θα ήταν αδύνατη αν 
δεν καταρτιζόταν μιά βασική τυπολογία των αμφορέων που βρέθηκαν στις θέσεις που 
μελετήθηκαν, είτε επρόκειτο για κυπριακά προϊόντα είτε όχι. Ο προσδιορισμός των 
κριτηρίων τυπολογικού διαχωρισμού των αμφορέων και η κατάρτιση της τυπολογίας 
τους ήταν τελικά το κύριο έργο της γράφουσας, στο πλαίσιο της παρούσας μελέτης.

Για τη σύσταση του πηλού έγιναν πετρογραφικές αναλύσεις αλλά καταρτίστηκε 
και κατάλογος δειγμάτων πηλών έτσι ώστε να είναι δυνατή η επί τόπου κάθε φορά 
σύγκριση του δείγματος με το ίδιο το αγγείο Μεγάλο τμήμα της έρευνας αφιερώθηκε 
επίσης στον προσδιορισμό των μορφολογικών χαρακτηριστικών των αμφορέων τα 
οποία, όπως διαπιστοοθηκε, τις περισσότερες φορές ήταν επακόλουθο διαφορετικών 
τεχνικών ή παραδόσεων τεχνικής41. Επιπλέον, ήταν απαραίτητο να καταγράφονται 
οι αμφορείς με μία ενιαία μέθοδο και τέτοια ώστε όταν ομαδοποιηθούν, με βάση 
συγκεκριμένα κριτήρια, να μπορούν να διαχωριστούν τα προϊόντα των διαφορετικών 
εργαστηρίων αλλά και οι διαφορετικοί τύποιτου ίδιου εργαστηρίου. Με τον τρόπο 
αυτό, έγινε, για παράδειγμα, δυνατή η εκ των υστέρων απόδοση στο εργαστήριο του 
Ζυγίου, μιάς σειράς αμφορέων που είχαν ήδη καταγραφεί όταν εντοπίστηκε το 
εργαστήριο.

Το ζήτημα της χρονολόγησης ήταν εκείνο για το οποίο υπήρχαν τα λιγότερα 
στοιχεία. Όπως ήδη αναφέρθηκε, οι αμφορείς LR 1 κάλυψαν χρονικά ένα φάσμα 
περίπου τριακοσίων ετών (από τον 4ο έως τον 7ο αι.). Στοιχεία χρονολόγησης 
υπήρξαν μόνο από το εργαστήριο της ΙΙάφου και την Μεγάλη Ν.Α. Βασιλική της 
Αμαθούντας. Από την αρχαία Αγορά της Αμαθούντας από την οποία προήλθε το 
μεγαλύτερο και το πιό πλούσιο τμήμα του καταλόγου - μετά φυσικά από το 
εργαστήριο της Πάφου, όπου οι αμφορείς ήταν πολυάριθμοι αλλά ομοιογενείς ως 
προς τους τύπους-, δεν υπήρχαν ανασκαφικά στοιχεία, διότι, σύμφωνα με τον 
ανασκαφέα Μ. Λουλουπή, η στρωματογραφία ήταν διαταραγμένη. Ανάλογη ήταν η 
κατάσταση στην Αγορά του Κουρίου. Εντούτοις, τα σύνολα από τις δύο τελευταίες

41 Βλ. περισσότερα στα κεφάλαια "Ανάλυση ΙΙηλού" και "Κατασκευή Αμφορέων".
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θέσεις θεωρήθηκαν πολύτιμα για το εύρος και την ποικιλία τα>ν τύπων που 
περιελάμβαναν και με αυτό το σκεπτικό συμπεριελήφθησαν στον κατάλογο.

Η διαπραγμάτευση των αμφορέα)ν LR13 παρουσίασε επιπλέον προβλήματα 
λόγω του περιορισμένου αριθμού τους στις κυπριακές θέσεις. Για το λόγο αυτό οι 
δημοσιευμένοι αμφορείς εξετάσθηκαν κατ' αρχήν συνολικά, ενώ στην περίπτωση των 
ER1 η διασπορά μελετήθηκε για κάθε τύπο χωριστά. Για τους ER13 επίσης, δεν 
διαχωρίστηκαν Τύποι αλλά Ομάδες που παρουσίαζουν ομοιογενή μορφολογικά 
χαρακτηριστικά. Σε κάθε ομάδα επιχειρείται η κατάδειξη της διασποράς τους, η οποία 
όμως, είναι πολύ περιορισμένη και γι αυτό θεωρείται ένδειξη και όχι απόδειξη.

Μετά τον προσδιορισμό της "ταυτότητας" των κυπριακών εργαστηρίων, 
επιχειρήθηκε η συσχέτισή τους με τα οικονομικά και πολιτικά γεγονότα της εποχής 
και της περιοχής. Έγινε δηλαδή προσπάθεια να αναγνωρισθούν οι συνθήκες εκείνες 
που προκάλεσαν τη δημιουργία εργαστηρίων και τη συμμετοχή της Κύπρου στο δίκτυο 
της εμπορίας υγρών προϊόντων κατά την ύστερη αρχαιότητα. Η προσπάθεια αυτή 
συνάντησε δύο εμπόδια:
(α) Η κατάδειξη της διασποράς των κυπριακών αμφορέων δεν ήταν δυνατή, εφόσον 
δεν υπήρχαν λεπτομερείς περιγραφές των ευρημάτων στις άλλες περιοχές. Για την 
ακρίβεια, οι δημοσιευμένοι αμφορείς που στάθηκε δυνατόν να χρησιμοποιηθούν ως 
παράλληλα είναι σχετικά λίγοι και σίγουρα δεν αποτελούν αποδείξεις αλλά ενδείξεις 
της διασποράς. Η επί τόπου εξέταση των δημοσιευμένων αμφορέων εκτός Κύπρου δεν 
θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο μιάς διδακτορικής διατριβής με 
περιοριορισμένα οικονομικά και χρονικά περιθώρια. Εξ’ άλλου, κάτι τέτοιο δεν θα 
μπορούσε να πραγματοποιηθεί πριν την ολοκλήρωση της μελέτης του κυπριακού 
υλικού, πριν, δηλαδή, την ολοκλήρωση της παρούσας μελέτης. Για τους λόγους αυτούς, 
παραμένει ουσιαστικά άγνωστος ο προορισμός των αμφορέων πο\ι κατασκευάζονταν 
στο νησί και έτσι δυσχεραίνεται η κατανόηση του εύρους και της φύσης της διακίνησής 
τους.
(β) Σημαντικό στοιχείο για την κατανόηση και την αξιολόγηση της κυπριακής 
συμβολής στην ανταλλαγή προϊόντων της εποχή αυτή είναι το περιεχόμενο των 
αμφορέων αυτών. Τα διαθέσιμα στοιχεία δεν ήταν αρκετά για τον προσδιορισμό του. 
Επομένως, παρά την υπόθεση για τη μεταφορά κρασιού, που τελικά διατυπώθηκε, 
παραμένει ουσιαστικά άγνωστο το περιεχόμενο των αμφορέων LR1/13 42.

Η επιλογή της ορολογίας που χρησιμοποιήθηκε για το χαρακτηρισμό των 
ομάδων ή των τύπων αμφορέων που διαχοορίστηκαν, ήταν δύσκολη. Όπως τονίστηκε 
παραπάνω, η ελληνική βιβλιογραφία σχετικά με το θέμα είναι σχεδόν ανύπαρκτη. Για 
παράδειγμα, εκτός του "ERl", οι ευρέως χρησιμοποιούμενοι τυπολογικοί 
χαρακτηρισμοί για τον ίδιο αμφορέα ήταν "Bii", "Scorpan 8b", "Kuzmanov XIII",

42 Βλ. το κεφάλαιο "Περιεχόμενο".
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"Keay LIII". Ο χαρακτηρισμός L(ate)R(oman) 1 επιλέχθηκε διότι ήταν ο πιό σύντομος, 
ήταν από τους πλέον διαδεδομένους στη βιβλιογραφία και περιείχε τη χρονολογική 
ταυτότητα του αμφορέα. Η μετατροπή του στα ελληνικά (ΥστεροΡωμαϊκός 1) κρίθηκε 
άσκοπη διότι ο χαρακτηρισμός "LRI" παραπέμπει κατ' ευθείαν στη μελέτη του Riley, 
ο οποίος με τον αριθμό 1 υπέδειξε ότι ακολουθούν και άλλοι αμφορείς της ίδιας 
εποχής από την ίδια θέση. Η μετάφρασή του δεν θα βοηθούσε τον αναγνώστη, ο 
οποίος σε μιά τέτοια περίπτωση θα πρόσθετε μιά ελληνική συντομογραφία (ΥΡ1;) στις 
ήδη υπάρχουσες, η οποία όμως δεν συνδέεται με κάποιο μελετημένο σύνολο αμφορέων 
από τον ελληνικό χώρο. Με το ίδιο σκεπτικό χρησιμοποιήθηκε και ο χαρακτηρισμός 
LR 13 για τους σφαιρικούς αμφορείς, αν και όπως θα παρουσιαστεί στο σχετικό 
κεφάλαιο, ο Riley δεν προσδιόρισε με ακρίβεια τα χαρακτηριστικά τους. Επομένως, 
όταν γίνεται αναφορά στους αμφορείς LR1 ή LR13 εννοείται η ευρύτερη κατηγορία 
αμφορέων που έχουν γενικά χαρακτηριστικά, όπως αυτά ορίζονται στα σχετικά 
κεφάλαια ("Ο Αμφορέας LR1", "Ο Αμφορέας LR13”). Για το χαρακτηρισμό των 
επιμέρους τύπων χρησιμοποιήθηκαν τα αρχικα της Κύπρου (Κ), για τα κυπριακά 
προϊόντα, και των θέσεων των εργαστηρίων (Π- ΙΙάφος, ΑΜ-Αμαθούντα, Ζ-Ζύγι), 
όπου αυτά ήταν γνωστά.

β . Μ έ θ ο δ ο ς  κ α τ α γ ρ α φ ή ς /  Σ υ ν τ ο μ ο γ ρ α φ ί ε ς
Οπως αναφέρθηκε παραπάνω, ένας από τους σκοπούς της παρούσας έρευνας 

ήταν να βρεθεί μία μέθοδος καταγραφής, η οποία να μπορεί να εφαρμοστεί σε όλους 
τους αμφορείς υπό εξέτασιν και βάσει αυτής να είναι αργότερα δυνατή η 
ομαδοποίηση ανά τύπο ή ανά εργαστήριο.

ΙΙριν γίνει λόγος για τα σημεία στα οποία δόθηκε έμφαση, είναι απαραίτητη 
μιά διευκρίνηση για τη φύση του υλικού που μελετήθηκε. Στη συντριπτική πλειοψηφία 
τους οι αμφορείς που βρέθηκαν σώζονταν πολύ αποσπασματικά. Επιπλέον δεν είχε 
γίνει καμία προσπάθεια συντήρησης και συγκόλησης του υλικού από τις θέσεις που 
μελετήθηκαν, εκτός από την κεραμεική στον Άγιο Γεώργιο, όπου όμως δε βρέθηκε 
κανένας ακέραιος αμφορέας των τύπων που εξετάζουμε. Έπρεπε επομένως να 
αποφασιστεί από την αρχή ποιά τμήματα του αμφορέα θα καταγράφονταν. Οι 
αμφορείς LR1 και LR13 έχουν βάση ημισφαιρική χωρίς ιδιαίτερη διαμόρφωση, η 
οποία δεν μπορεί να αναγνωριστεί αν έχει αποκρουστεί από το κυρίως αγγείο, 
αντίθετα με ό,τι συμβαίνει σε άλλα είδη αγγείων ή και αμφορέων, όπως οι 
οξυπύθμενοι αμφορείς, όπου η βάση αποτελεί διαγνωστικό στοιχείο. Επομένως, ο 
κατάλογος της παρούσας εργασίας απαρτίζεται κυρίως από λαιμούς, χείλη και λαβές 
αμφορέων, βάσει των οποίων γίνονται άλλωστε και οι συγκρίσεις με τα δημοσιευμένα 
ευρήματα. Σε καμία περίπτωση όμως η διαφοροποίηση ενός μόνο χαρακτηριστικού 
τμήματος (χείλος, λαβή) δεν αποτέλεσε μοναδικό κριτήριο τυπολογικής κατάταξης 4 3.

43 Βλ. και την κριτική της Schuring (1984, 139) για τις απόπειρες διαχωρισμού τύπων αμφορέων με 
βάση μόνο τις διαφοροποίσεις στη διαμόρφωση του χείλους.
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Για τη μέθοδο της καταγραφής του πηλού θα γίνει ιδιαίτερος λόγος στο σχετικό 
κεφάλαιο. Για τη μέτρηση των διαστάσεων κάθε αγγείου χρησιμοποιήθηκε απλός 
κανόνας ενώ για τον υπολογισμό της διαμέτρου, όπου ήταν απαραίτητο, 
χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος της γεωμετρίας44. Για την περιγραφή έγινε προσπάθεια 
να χρησιμοποιούνται οι ίδιοι όροι, οι οποίοι συνοψίζονται στους εξής:

Χ ε ί λ ο ς  α π ο κ λ ί ν ο ν /  έ ξ ω  ν ε ύ ο ν  (Εικ.ι.ΐη= Ο χαρακτηρισμός 
"αποκλίνον" χρησιμοποιήθηκε στις περιπτώσεις όπου το χείλος αποκλίνει εμφανώς 
από τον άξονα των τοιχωμάτων του λαιμού ενώ το "έξω νεύον" περιγράφει καλύτερα 
το χείλος που έχει μιά ελαφρότατη κλίση προς τα έξω.

Ν ε ύ ρ ω σ η  (Εικ.ΐ.ΐ2ΗΜε τον όρο "νεύρωση" περιγράφεται επιμήκης προεξοχή, η 
οποία είναι όμως οργανικά δεμένη με το αγγείο και δεν έχει το χαρακτήρα του 
επίθετου στο ιχείου.

Κ α τ α σ κ ε υ α σ τ ι κ έ ς  ν ε υ ρ ώ σ ε ι ς  = Νευρώσεις που δημιουργούνται 
κατά το πλάσιμο στον τροχό. Πρόκειται ουσιαστικά για τα ίχνη των δακτύλων του 
αγγειοπλάστη, τα οποία δημιουργούνται από την πίεση πάνω στο υπό κατασκευήν 
τμήμα του αγγείου.

Α υ λ ά κ ω σ η  / Ε γ χ ά ρ α ξ η  (Εικ.ι.ΐ2~) = Η αυλάκωση είναι μιά επιμήκης 
εσοχή, η οποία διαφοροποιείται από την εγχάραξη από τον ίδιο τον τρόπο κατασκευής 
της: η εγχάραξη γίνεται μόνο με αιχμηρό εργαλείο που αφήνει μιά λεπτή γραμμή ως 
αποτύπωμα, ενώ η αυλάκωση έχει μεγαλύτερο πλάτος και μπορεί να γίνει είτε με 
εργαλείο είτε με το δάκτυλο σε μαλακό πηλό.

Κ τ ε ν ω τ ή  δ ι α κ ό σ μ η σ η  (Εικ. ι .12)= Η κτενωτή διακόσμηση γίνεται με την 
εφαρμογή ενός στενού τμήματος κτενιού πάνω στο νωπό πηλό. Το αποτύπωμα από 
αυτή τη διαδικασία είναι μία ζώνη από συνεχείς ρηχές και λεπτές αυλακώσεις ή 
σχεδόν εγχαράξεις.

Έ ν ω σ η  λ -  ω = Ένωση λαιμού-ώμου. Σε κάθε καταγραφή έγινε προσπάθεια 
να καταγράφεται αν το σημείο της ένωσης λαιμού και ώμου είναι εμφανές ή όχι. Η 
καταγραφή της λεπτομέρειας αυτής είναι σημαντική για την κατανόηση του τρόπου 
κατασκευής του λαιμού.

Δ ι α σ τ ά σ ε ι ς :  (Εικ. 1.13)

44 Χρησιμοποιήθηκε το θεώρημα, σύμφωνα με το οποίον μπορεί να υπολογιστεί η ακτίνα ενός 
κύκλου, αν γνωρίζουμε ένα τόξο του. Το σημείο που τέμνονται οι μεσοκάθετοι δύο μή εφαπτομένων 
και άνισων μεταξύ τους χορδών του τόξου αυτού, είναι το κέντρο του κύκλου.
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Δ Σ  = Διάμετρος Στομίου. Χρησιμοποιήθηκε ο όρος στόμιο και όχι χείλος, όιότι 
μετρήθηκε η διάμετρος ακριβώς στο σημείο του στομίου και όχι σε κάποιο άλλο σημείο 
του χείλους (στις περιπτώσεις του αποκλίνοντος χείλους, θα έπρεπε να μετράται η 
διάμετρος σε όλο το ύψος του χείλους ή να διευκρινίζεται κάθε φορά το σημείο στο 
οποίο έγινε η μέτρηση). Ο P. van Alfen πρότεινε ότι θα πρέπει να μετράται και η 
εσωτερική διάμετρος του στομίου χωρίς να συμπεριλαμβάνεται στη μέτρηση το πάχος 
των τοιχα>μάτων, διότι καθορίζει τη διάμετρο του πώματος, η οποία θα πρέπει να 
είναι σταθερή, τουλάχιστον για κάθε τύπο 45. 0  έλεγχος της εσωτερικής διαμέτρου του 
χείλους, θα ήταν κατά τη γνώμη μας πολύ δύσκολος, αν κρίνουμε τουλάχιστον από τις 
μεθόδους των παραδοσιακών αγγειοπλαστών, οι οποίοι κατά τη κατασκευή του 
αγγείου μετρούν τις διαστάσεις του πάντα από το εξωτερικό του τοιχώματος6.
Έγιναν όμως δειγματοληπτικές μετρήσεις της εσωτερικής διαμέτρου σε αμφορείς του 
ίδιου τύπου από το εργαστήριο της Πάφου. Στις περισσότερες περιπτώσεις, λόγω της 
μεγάλης εμπειρίας του τεχνίτη στον υπολογισμό της ποσότητας του πηλού που 
χρησιμοποιούσε, τα τοιχώματα ήταν περίπου ισοπαχή και κατά συνέπεια, όταν η ΔΣ 
δύο αγγείων είναι ίση, είναι επίσης ίση και η εσωτερική τους διάμετρος.
Υ Λ = Ύψος Λαιμού. Το ύψος του λαιμού μετρήθηκε από την πάνω επιφάνεια του 
χείλους μέχρι το σημείο της ένωσης λαιμού και ώμου, όπου αυτό ήταν δυνατόν να 
υπολογιστεί. Όπως αποδείχθηκε από τη σύγκριση των διαφόρων τύπων μεταξύ τους, 
οι διαφοροποιήσεις στο ύψος του λαιμού συνιστούν, κατά κανόνα, αντίστοιχες 
διαφορές στο σώμα και το μέγεθος των αμφορέων.
Υ= Συνολικό Ύψος του αγγείου 
Μ ε γ . Δ . = Μέγιστη Διάμετρος

Μ Σ Κ Α = Μη Στρωματογραφημένη Κεραμεική Αποθέτη του εργαστηρίου της 
Πάφου

Τ ύ π ο ς = Μέχρι στιγμής δεν έχει καθιερωθεί μία κοινώς αποδεκτή μέθοδος 
κατάρτισης τυπολογία^7. Οι Peacock και Williams θεώρησαν ότι οι τύποι ενός είδους 
αγγείου πρέπει καθορίζονται με βάση το σχήμα και τον πηλό, αν και παραδέχονται 
ότι αυτό δεν μπορεί να εφαρμοστεί πάντα, ενώ η Schuring πρότεινε το διαχωρισμό 
των τύπων με βάση τη μέθοδο κατασκευής των αγγείων48. Στην παρούσα εργασία, 
ελήφθησαν υ π ' όψιν όλοι οι παραπάνω παράγοντες για το διαχωρισμό των διαφόρων 
τύπων αμφορέων. Ταξινομήθηκαν σε διαφορετικούς τύπους οι αμφορείς εκείνοι που 
παρουσιάζουν διαφορές στα μορφολογικά τους χαρακτηριστικά ή στις διαστάσεις ή

45 van Alfen 1996, 190.
46 Βλ. το κεφάλαιο "Κατασκευή”.
47 Για μιά γενική επισκόπιση των μέχρι στιγμής προτάσεων βλ. Schuring 1984, 137- 47.
48 Οι Peacock & Williams (1986, 7) χρησιμοποιούν τον παρακάτω ορισμό (παραπέμποντας στον 
Webster 1976):"... Vessels are said to be of the same type if they are identical in all significant 
features of form and fabric and not merely similar in general appearence...". Βλ. επίσης Schuring 
1984, 147.
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στον τρόπο κατασκευής τους ή σε όλα τα παραπάνω μαζί. Για παράδειγμα, οι 
αμφορείς LR 1 /Τ. 1 διαφέρουν από τους I.R1 /Τ. 2 σε πολύ λιγότερα σημεία από ότι οι 
αμφορείς LR 1 /Τ. α από τους LR1 /Τ. 4: Οι Τ. 2 και οιΤ. 1 κατασκευάζονταν με την 
ίδια βασικά μέθοδο αλλά έχουν διαφορετικές αναλογίες μεταξύ τους και επιπλέον οι 
Τ. 2 δεν χαρακτηρίζονται από την αμέλεια στην κατασκευή η οποία ισχύει για τους Τ.
1. Κρίθηκε όμως απαραίτητος ο διαχωρισμός τους σε δύο διαφορετικούς τύπους γιατί 
έγινε φανερό ότι με στους Τ. 2 η τεχνική βελτιώθηκε και το σχήμα του σώματος 
άλλαξε ελαφρώς. Οι αμφορείς Τ. α, όμως, διαφέρουν από τους Τ. 4 τόσο στα 
μορφολογικά τους χαρακτηριστικά όσο και στη μέθοδο κατασκευής τους.

Η διαφορά στη σύσταση του πηλού κρίθηκε ότι δεν θα μπορούσε να 
χρησιμοποιηθεί ως κριτήριο τυπολογικής κατάταξης. Στα εργαστήρια της Κύπρου 
κατασκευάζονταν με τις ίδιες τεχνικές, αμφορείς με παρόμοια μορφολογικά 
χαρακτηριστικά, σε διαφορετικά εργαστήρια. Δε θεωρήθηκε σκόπιμο να διαχωριστεί, 
για παράδειγμα, ο αμφορέας LR1/Τ. 4 (iii) του εργαστηρίου της Πάφου από τον τον Τ. 
4 (iii) του εργαστηρίου της Αμαθούντας, εφόσον πρόκειται για δύο σχεδόν όμοιους 
αμφορείς και η διαφορά στη σύσταση του πηλού τους καταδεικνύεται, όταν χρειάζεται 
να γίνει ο διαχωρισμός ανάμεσά τους, με τα "προσφήματα" των εργαστηρίων στον 
τυπολογικό τους χαρακτηρισμό: ο πλήρης χαρακτηρισμός του αμφορέα από το 
εργαστήριο της Πάφου είναι Κ(ύπρος) - LR1 - ΙΙ(άφος) / Τ. 4 (iii) ενώ του αμφορέα 
από το εργαστήριο της Αμαθούντας είναι Κ- LR1- ΑΜ(αθούντα) / Τ. 4 (iii).

Οι υπόλοιπες συντομογραφίες που χρησιμοποιήθηκαν είναι:
ER1:T. α= Τύπος α 

Τ. β= Τύπος β 
Τ. 1= Τύπος 1 
Τ. 2= Τύπος 2 
Τ. 3= Τύπος 3 
Τ.4= Τύπος 4

LR13: Ε. Τ. = Ενδιάμεσος Τύπος 
ΟΜ. Α = Ομάδα Α 
ΟΜ. Β = Ομάδα Β 
ΟΜ. Γ = Ομάδα Γ 
ΟΜ. Δ = Ομάδα Δ 
ΟΜ. Ε = Ομάδα Ε 
ΟΜ. ΣΤ = Ομάδα ΣΤ

Τ . Ω . = Τμήμα ώμου (χρησιμοποιήθηκε στον κατάλογο των ενεπίγραφων 
αμφορέων)
Μ . ό . = Μέσος όρος
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V 1.2.1 Οι αμφορείς LR1

Οι αμφορείς LR1 έχουν απιόσχημο ή ωοειδές σώμα μικρού ή μεσσαίου μεγέθους με 
ημισφαιρική βάση (Ηικ. 1.14). Χαρακτηριστικό μορφολογικό στοιχείο των αμφορέων 
αυτών αποτελούν οι συνεχείς πτυχώσεις ή ρ α β δ ώ σ ε ις  γύρο) από το σώμα, οι οποίες 
αραιώνουν στη μέση του σώματος και πυκνώνουν στον ώμο και στη βάση. Ο λαιμός είναι 
κυλινδρικός ή ελαφρώς κωνικός. Το χείλος είναι αποστρογγυλευμένο, συχνά ελαφρώς 
έξω νεύον. Κάτω και γύρω από το χείλος δημιουργείται μιά ρηχή αυλάκαχτη που 
καταλήγει σε οριζόντια νεύρωση. Οι λαβές, που εκφύονται από το ύψος την νεύρωσης 
αυτής, φτάνουν στη μέση του ώμου και είναι γωνιώδεις ή καμπύλες, έχουν ελλειψοειδή ή 
τετράγωνη διατομή, και φέρουν αυλακώσεις ή νευρώσεις στη ράχη.

1.2.1 - 1 Τα δεδοιιένα της έρευνας

Τ α παραπάνω γενικά χαρακτηριστικά των αμφορέων I .R1 προσδιορίστηκαν για 
πρώτη φορά από τους W. Emery και L. Kirwan, οι οποίοι τους κατέταξαν στον Τύπο 6 της 
τυπολογίας τους49. Έκτοτε και μέχρι τα μέσα του 20ού αιώνα, όλοι σχεδόν οι μελετητές 
της κεραμεικής των υστερορωμαϊκών θέσεων της Μεσογείου αναφέρονταν στους 
αμφορείς LR 1 παραβάλλοντας μία σύντομη, συχνά τυποποιημένη περιγραφή τους και 
προσθέτοντας τις συνεχώς αυξανόμενες βιβλιογραφικές παραπομπές της διασποράς τους. 
Με τον τρόπο αυτό, ορίστηκαν ως μία ομάδα όλοι υστερορωμαϊκοί αμφορείς με συνεχείς 
πτυχώσεις γύρω από το σώμα και τη χαρακτηριστική οριζόντια νεύρωση κάτω από το 
χείλος, στο ύψος της γένεσης των λαβών. Θεωρήθηκε ότι επί τρείς συνεχείς αιώνες (5ος - 
7ος αι. μ.Χ.) το λάδι ή το κρασί από μία συγκεκριμένη περιοχή της Ανατολικής 
Μεσογείου συσκευαζόταν μέσα στους εν λόγω αμφορείς και διακινούνταν σε ολόκληρη 
σχεδόν τη Μεσόγειο, από τις νότιες Βρετανικές ακτές έως τις δυτικές και βόρειες ακτές 
της Μαύρης Θάλασσας. Χαρακτηριστικά, ο Ch. Thomas, στη γενική επισκόπηση που 
έκανε για την εισηγμένη κεραμεική στη Βρεττανία την ύστερη Ρωμαϊκή περίοδο, κατέταξε 
τους αμφορείς LR 1 στη δεύτερη από τις τέσσερις συνολικά υποκατηγορίες της ομάδας "Β" 
(η οποία αφορούσε τους αμφορείς και τις λαγήνους) ονομάζοντάς τους Bii5 °. I Ιαρά τη 
φανερή προσπάθεια να προσδιοριστεί με ακρίβεια το σχήμα των αμφορέων, η 
εικονογραφική τεκμηρία)ση του Thomas ήταν ελλειπής, αφού, αντί να παραθέσει τα 
σχέδια των αμφορέων που περιέγραψε, παρέπεμψε σε προηγούμενες δημοσιεύσεις όπου

49 Emery & Kirwan 1938, 388-89.
50 Thomas 1959, 92.
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εικονίζονται μόνο θραύσματα σώματος και λαβών. Εν τέλει, στο συγκεκριμένο άρθρο 
ταξινομήθηκαν στην κατηγορία Βϋ αμφορείς, των οποίων όεν περιγράφεται ακριβώς το 
σχήμα του σώματος και, επιπλέον, όεν ταυτίζονται με ακέραιους αμφορείς που είχαν 
μέχρι τότε βρεθεί στην Ανατολική Μεσόγειο. Εντούτοις, διατυπώθηκε σαφώς η πρόταση 
ότι πρόκειται για εισαγωγές από την Ανατολική Μεσόγειο στη Βρετανία και ο 
χαρακτηρισμός των αμφορέων που μας ενδιαφέρουν ωςβϋ χρησιμοποιείται έκτοτε μέχρι 
και σήμερα από βρετανούς κυρίως αρχαιολόγους. Ένα άλλο τυπολογικό όνομα των εν 
λόγω αμφορέων, το οποίο χρησιμοποιήθηκε ευρέως στην Ανατολική Μεσόγειο, ήταν το 
Μ333 (Εικ. 1.14 Ί51. Πρόκειται για τον αριθμό καταλόγου ενός αμφορέα LR 1, στον τόμο 
για την Ρωμαϊκή κεραμεική από την Αρχαία Αγορά των Αθηνών, που δημοσιεύτηκε από 
τον Η. Robinson το 1959. Αν και ο Robinson στην εισαγωγή του αναφέρει ότι έχει γίνει 
επιλογή του υλικού ώστε να παρουσιαστούν οι σημαντικότεροι τύποι κεραμεικής της 
Ρωμαϊκής περιόδου, περιγράφονται μόνο τα συγκεκριμένα αγγεία χωρίς περαιτέρω 
σχόλια για τον τύπο τους ή για τα σχετικά ποσοστά τους στην Αγορά. Σε αυτή την 
περίπτωση, λοιπόν, οι αμφορείς Μ333 θεωρήθηκαν ως μία ενιαία ομάδα αμφορέων με 
χαρακτηριστικά που έμοιαζαν με αυτά ενός αμφορέα από την Αγορά των Αθηνών που 
βρέθηκε σε στρώματα του 6ου αι. μ.Χ.

Δεκαοκτώ χρόνια αργότερα, ο C. Scorpan διαπίστωσε ότι οι αμφορείς "με ωοειδές 
σώμα που καλύπτεται από ανάγλυφες οριζόντιες ζώνες" είναι οι πιό συχνά ευρισκόμενοι 
στην Ιστρία και τους κατέταξε στον Τύπο VIII της τυπολογίας του(Εικ. 1.14)52. Εκτός από 
την εντοπιότητα της κατασκευής τους, η οποία αναιρέθηκε λίγα χρόνια αργότερα από τις 
πετρολογικές αναλύσεις (βλ. παρακάτω), παρατήρησε ότι στην ίδια περιοχή βρέθηκαν και 
πρωιμότεροι αμφορείς με ανάλογα χαρακτηριστικά. Ουσιαστικά δηλαδή διαπίστωσε μιά 
τυπολογική εξέλιξη στη διάρκεια της διακίνησης των αμφορέων αυτών, ο κοινότερος 
τύπος των οποίων, σύμφωνα με τον συγγραφέα, χρονολογείται τον 6ο και τον 7ο αι. μ.Χ.
Η τυπολογική αυτή εξέλιξη έγινε σαφέστερη από τον Μ. Egloff, ο οποίος, στην 
τυπολογική κατάταξη των αμφορέων από τη θέσηΚελλιά της Αιγύπτου, διέκρινε τέσσερις 
διαφορετικούς τύπους, οι οποίοι είχαν τα γενικά γνωρίσματα των LR 1 αλλά διέφεραν 
στα βασικά μορφολογικά τους χαρακτηριστικά, όπως το σχήμα του σώματος, η 
διαμόρφωση του χείλους και η διατομή των λαβώντΕικ. 1.14 )5 3. Χρονολόγησε πιό 
πρώιμα τον έναν από αυτούς (Τύπος 169) δίνοντας έτσι το έναυσμα για τη συζήτηση της 
χρονολογικής και τυπολογικής εξέλιξης των αμφορέων με "συνεχείς πτυχώσεις στο σώμα 
και τη χαρακτηριστική οριζόντια νεύρωση του λαιμού στο ύψος της γένεσης των λαβών". 
Αξιοσημείωτο είναι, επίσης, ότι δεν έκανε καθόλου λόγο για τη θεωρία της αιγυπτιακής

51 Robinson 1959, 115.
52 Scorpan 1977, 277.
53 Egloff 1977, 112-3 (Τύποι 164, 165, 166, 169).
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προέλευσης του τύπου αυτού, η οποία καταργήθηκε οριστικά δύο χρόνια αργότερα, όταν ο 
J. Riley στην διαπραγμάτευση των αμφορέων από τη Βεγγάζη και σχετικά με το ζήτημα 
της προέλευσης, παρέθεσε χωρίς ιδιαίτερο σχολιασμό, την πληροφορία που είχε πάρει 
προφορικά από τον D. Peacock, ότι, σύμφωνα με τα αποτελέσματα των πετρογραφικών 
αναλύσεων, αποκλειόταν η θεωρία περί αιγυπτιακής προέλευσης των αμφορέων LR 1 και 
ως πιθανοί τόποι κατασκευής προτείνονταν η βόρεια Συρία, η Κύπρος και η Εύβοια. Οι 
αμφορείς LR1 παρουσιάστηκαν εκτενώς σε αυτήν τη δημοσίευση. Ο Riley όρισε δύο 
υποκατηγορίες του ίδιου τύπου ("LRA1" και "LRAla") (Εικ. 1.14 ).διαπιστώνοντας 
επιπλέον την ύπαρξη δύο ομάδων πηλού κατασκευής στην πρώτη υποκατηγορία, ένας εκ 
των οποίων ήταν ο πιό κοινός (normal fabric). Συγκεντρώνοντας όλη τη μέχρι τότε 
βιβλιογραφία παρουσίασε τη μεγάλη διασπορά των αμφορέων αυτών σε όλη τη Μεσόγειο 
επισημαίνοντας ταυτόχρονα τα κενά της έρευνας σχετικά με το ζήτημα του περιεχομένου 
τους. Εντόπισε επίσης και τις διαφορετικές χρονολογήσεις που είχαν δοθεί στις κατά 
τόπους θέσεις εύρεσής τους χωρίς να είναι σε θέση να κάνει ακριβείς ταυτίσεις με το υλικό 
από την Βεγγάζη, όπου η συστηματική εισαγωγή αμφορέων LR1 άρχισε ουσιαστικά στον 
6ο αι. και επομένως οι πρώιμοι τύποι της σειράς "έλειπαν" από τον κατάλογο του Riley.

Οι τυπολογικές κατατάξεις που επιχείρησε ο Egloff και ο Riley στηρίχθηκαν σε 
μικρό σχετικά αριθμό αμφορέων από τους οποίους ελάχιστοι ήταν ακέραιοι ή έσωζαν 
πλήρες το σχήμα τους. Αντίθετα, ένα σημαντικότατο σε αριθμό σύνολο αμφορέων που 
ήρθε στο φώς την ίδια εποχή δε μελετήθηκε με τον ίδιο συστηματικό τρόπο. Πρόκειται για 
το φορτίο του ναυαγίου του Yassi Ada, το οποίο βυθίστηκε στο ομώνυμο νησί της Μικράς 
Ασίας μεταξύ των ετών 626 και 630 μ.Χ.,Το φορτίο του πλοίου απαρτιζόταν από 
αμφορείς των τύπων LR 1 και LR 13. Τα διάφορα στάδια της μελέτης του φορτίου του 
πλοίου αντικατοπτρίζουν σε μεγάλο βαθμό τη σταδιακή πρόοδο στη μελέτη της χρηστικής 
κεραμεικής αλλά και και το αυξανόμενο ενδιαφέρον της έρευνας στον τομέα αυτόν. Στην 
εκτεταμένη έκδοση του 1982 έγινε η παρουσίαση ενός μόνο τμήματος του φορτίου- από το 
σύνολο των 850 περίπου αμφορέων μελετήθηκαν οι 100 54. Από αυτούς, οι 30 ανήκαν 
στον τύπο LR1. Αν και η διαπραγμάτευση των αμφορέων ήταν αρκετά περιληπτική, 
τονίστηκαν ορισμένα πολύ βασικά στοιχεία της ταυτότητάς τους: το γεγονός της 
ταυτόχρονης παρουσίας διαφόρων παραλλαγών του ίδιου τύπου αμφορέα, το οποίο ήταν 
ενδεικτικό της ποικιλίας των κέντρων προέλευσης τους, αλλά και τη μορφολογία των 
ίδιων των τύπων LR 1 που διακινούνταν ταυτόχρονα τον 7ο αι., η οποία αποτελούσε ένα 
σοβαρό στοιχείο χρονολόγησης αλλά και τυπολογικής διαφοροποίησης. Μία πιό 
συστηματική μελέτη του φορτίου, η οποία ακολούθησε την ανέλκυση περισσοτέρων 
αμφορέων από το βυθό, αποκάλυψε ότι οι 100 συνολικά αμφορείς LR1 του φορτίου

54 Bass & van Doominck 1982, 160.
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χωρίζονταν σε δεκατέσσερις τύπους55. Η πλέον πρόσφατη μελέτη για όλους τους εν λόγω 
αμφορείς από το ναυάγιο έριξε περισσότερο φως στο ζήτημα56. Αυτή τη φορά οι 
αμφορείς I .R1 χωρίστηκαν σε έντεκα τύπους, ο καθένας απο τους οποίους παρουσιάστηκε 
με τη μεγαλύτερη δυνατή λεπτομέρεια (Εικ. 1.15). Ο P. van Alien, ο οποίος εκπόνησε την εν 
λόγω μελέτη, επιχείρησε, μέσω μίας συστηματικότατης καταγραφής του κάθε τύπου, να 
φωτίσει τις συνθήκες του εμπορίου και τελικά, την οικομική παράμετρο της διακίνησης 
των αμφορέων της ύστερης ρωμαϊκής περιόδου. Μετρήθηκαν με ακρίβεια οι διαστάσεις 
και η περιεκτικότητα των αμφορέων ενώ η περιγραφή του πηλού έγινε επίσης λεπτομερώς 
και με τρόπο που να επιτρέπει τη σύγκριση των διαφόρων ειδών με βάση την ποσότητα 
και την ποιότητα των συστατικών τους. Επιπλέον, μέσα από τη μελέτη αυτή 
συνοψίστηκαν ουσιαστικά τα ζητήματα που είχαν ανακύψει μέχρι εκείνη τη στιγμή, μέσα 
από τη μακροχρόνια, αν και αποσπασματική διαπραγμάτευση των υστερορωμαϊκών 
αμφορέων γενικά, και των LR1 ειδικότερα. Τονίστηκε η ανάγκη να εντοπιστούν τα 
εργαστήρια αλλά και να διερευνηθούν τα ζητήματα της τεχνικής κατασκευής. Η 
σημαντική συμβολή της μελέτης του van Alfen, όμως, ήταν η προσέγγισή του σε δύο 
ζητήματα όπου είχε σημειωθεί ελάχιστη πρόοδος μέχρι τότε: στη μετρολογία και τη 
συστηματοποίηση των μετρήσεων των μεγεθών των αμφορέων.

Ο W. Hautumm αφιέρωσε στους LR1 ένα μεγάλο τμήμα της μέλετης του για τους 
αμφορείς από το Ευπαλίνειο Όρυγμα της Σάμου (Elx. 1.16)57. Διαπραγματεύτηκε όμως 
περιορισμένο αριθμό αμφορέων, ο οποίος όεν του άφησε περιθώρια να προχωρήσει σε 
ουσιαστική μελέτη του σχήματος ή της προέλευσής τους. Ανέλυσε με μεγάλη λεπτομέρεια 
τις επιγραφές που είχαν εντοπιστεί σε αμφορείς LR1 από την Αίγυπτο και έδωσε όλο το 
βάρος της μελέτης του στην επιχειρηματολογία για την αιγυπτιακή προέλευση των 
αμφορέων, συνδέοντ'ας την και με το περιεχόμενό τους, το οποίο υποστήριξε ότι ήταν το 
σιτάρι ή το κριθάρι και όχι το λάδι ή το κρασί. Μολονότι το έργο του Hautumm αποτελεί 
ουσιαστική συμβολή στη μελέτη των αμφορέων από τον αιγαιακό χώρο, όπως έχει ήδη 
σημειωθεί, τα συμπεράσματά του όσον αφορά ειδικά τους αμφορείς LR1 αναιρέθηκαν 
πολύ σύντομα από τις εργαστηριακές αναλύσεις αλλά και από τις επιφανειακές έρευνες, 
όπως θα παρουσιαστεί αναλυτικότερα παρακάτω.

Στη Δυτική Μεσόγειο, η πλέον συστηματική διαπραγμάτευση των διαφόρων 
παραλλαγών (variants) των αμφορέων LR1 έγινε από τον S. Keay, με βάση τα ευρήματα 
διαφόρων θέσεων της Καταλωνίας στην Ισπανία. Ο Keay διαχώρισε τέσσερις παραλλαγές 
των 63 συνολικά αμφορέων LR1 που μελέτησε ( Variant Α, Β, C και I)). Όλοι οι αμφορείς

55 van Doorninck & Mayer 1992, 22-23.
56 van Alfen 1996
57 Hautumm 1981, 58-77, πίν. 164-169.
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είχαν τον ίδιο πηλό κατασκευής και όιαχα>ρίστηκαν με βάση περισσότερο το είδος του 
χείλους και το σχήμα του λαιμού. Τα κριτήρια του διαχωρισμού αυτού δεν ήταν πάντα)ς 
σαφή σε όλες τις περιπτώσεις, πράγμα που σχολίασε και ο ίδιος ο συγγραφέας, οπότε οι 
παραλλαγές είναι δύσκολα αναγνωρίσιμες. Ήταν, λοιπόν, επόμενο οι παραλλαγές που 
όρισε ο Keay να μην χρησιμοποιηθούν ευρέως στη βιβλιογραφία. Αποδείχθηκε όμως ότι 
το εμπόριο μεγάλων αποστάσεων από την Ανατολική Μεσόγειο μέχρι την Ισπανία, έως 
και τον 6ο αι. γινόταν κυρίως με τους αμφορείς αυτούς, οι οποίοι παρουσιάστηκαν από 
τον συγγραφέα με τη μεγαλύτερη δυνατή λεπτομέρεια.

Συνοπτικά, μπορούμε να παρατηρήσουμε ότι οι αμφορείς που εξετάζουμε 
θεωρήθηκαν για πολλά χρόνια μία ενιαία ομάδα, η οποία όμως σταδιακά διαχωρίστηκε 
σε υποσύνολα. Τα υποσύνολα αυτά δεν καλύπτουν το σύνολο αν αθροιστούν γιατί είναι 
διαχωρισμένα με διαφορετικά κριτήρια. Γι παράδειγμα, οι έντεκα διαφορετικοί τύποι 
του van Alfen θεα>ρήθηκαν ένας από τον Scorpan ενώ δεν μελετήθηκαν καν από τον Keay. 
Εντούτοις, σε κάθε μία από τις παραπάνα) απόπειρες προσδιορισμού της ταυτότητας των 
υπο συζήτησιν αμφορέων ήρθαν στο φως νέα πολύτιμα συγκριτικά στοιχεία για 
συγκεκριμένες γεωγραφικές περιοχές, τα οποία είναι απαραίτητα σε μελέτες όπως η 
παρούσα, όπου και πάλι η διαπραγμάτευση αφορά μία περιοχή, που στην προκειμένη 
περίπτωση είναι η Κύπρος.

1.2.1 - 2 Κέντοα κατασκευής

Η προέλευση των αμφορέων LR 1 παρέμεινε αδιευκρίνιστη μέχρι τα τέλη της 
δεκαετίας του 1970, αν και ποτέ δεν αμφισβητήθηκε ότι το κέντρο παραγωγής τους θα 
έπρεπε να αναζητηθεί στις Ανατολικές Επαρχίες της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Στη 
δεκαετία του 1970, η παρουσία τους σε μεγάλες ποσότητες στην Αίγυπτο, συνδυαζόμενη 
μάλιστα με την ταυτόχρονη απουσία στοιχείων από ένα μεγάλο αριθμό ανεσκαμμένων 
υστερορωμαϊκών θέσεων της Ανατολικής Μεσογείου, οδήγησε κάποιους ερευνητές στη 
διατύπωση της θεωρίας της αιγυπτιακής προέλευσης των αμφορέων αυτώΦ8. Την ίδια 
εποχή, διατυπώθηκε και μία δεύτερη θεωρία σύμφωνα με την οποία οι αμφορείς LR 1 
προέρχονταν από τις δυτικές ακτές της Μαύρης θάλασσας, με κύριο επιχείρημα, και σε 
αυτήν την περίπτωση, τις μεγάλες συγκεντρώσεις του στη σ υ γ κ εκ ρ ιμ έν η  περιοχή 5 9.

58 Riley 1975α, 33· Hayes 1976, 116· Hautumm 1981, 60-2.
59Scorpan 1975, 312· 1976, 179- 1977, 278. Radulescu 1976, 114· Τα συμπεράσματα του Scorpan 
υποστήριξε αργότερα και ο van Doominck (Bass & van Doominck 1982, 164) ενώ τα είχε ήδη 
αμφισβητήσει ο Hautumm (1981,60-2) υποστηρίζοντας την αιγυπτιακή προέλευση του αμφορέα.
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Οι πετρολογικές αναλύσεις που διενεργήθηκαν σε δείγματα αμφορέων LR1 στις 
αρχές της δεκαετίας του 1980 έστρεψαν εκ νέου την προσοχή των ερευνητών στους 
πιθανούς τόπους κατασκευής και ανέτρεψαν οριστικά τη θεωρία για την αιγυπτιακή 
προέλευσή τους60. Οι τόποι που υποδείχθηκαν από την εργαστηριακή ανάλυση ήταν η 
Κύπρος, η Λέσβος, η Εύβοια, η Νοτιοδυτική Μικρά Ασία και η Βόρεια Συρία. Τα 
δείγματα που εξετάσθηκαν προέρχονταν από τη Βρετανία και τη Καρχηδόνα αλλά δε 
γνωρίζουμε σε ποιόν ακριβώς τύπο αμφορέα LR1 ανήκαν, αφού εκείνη την εποχή δεν είχε 
δοθεί η πρέπουσα σημασία στο ζήτημα της διάκρισης ιδιαίτερων τύπων LR 1.

Η αρχαιολογική έρευνα επιβεβαίωσε τα αποτελέσματα των αναλύσεων: Το 1989 
δημοσιεύτηκαν τα αποτελέσματα της επιφανειακής έρευνας των Empereur και Picon στην 
Αίγυπτο, στην Κύπρο και στη Μικρά Ασία. Εντόπισαν έντεκα εργαστήρια στη περιοχή 
Αντιόχειας, ένα στη θέση Ismeleroxr]\ Καρία, ένα στη Ρόδο, τρία στην Κύπρο αλλά 
κανένα στην Αίγυπτο (Εικ. 1.17) 61.

1.2.1 - 3 Τυπολογική ε£έλι£η

Οι αμφορείς LR1, εκτός από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους, φέρουν τα γενικά 
γνωρίσματα των υστερορωμαϊκών αμφορέων της Ανατολικής Μεσογείου, όπως η 
ημισφαιρική βάση, η διακόσμηση σε όλο το σώμα με αυλακώσεις ή εγχαράξεις, και ο 
κοντός λαιμός σε σχέση με το σώμα. Όπως επισημάνθηκε και παραπάνω, ο εντοπισμός 
των κέντρων κατασκευής τους στη γεωγραφική ζώνη της Κιλικίας, της Βόρειας Συρίας και 
της Κύπρου έγινε στα τέλη της δεκαετίας του 1980 και έκτοτε η έρευνα δεν έχει 
προχωρήσει ιδιαίτερα. Κατ' επέκτασιν είναι πρώιμο να ασχοληθεί κανείς συστηματικά με 
το ζήτημα της ανίχνευσης των τυπολογικών εξελίξεων των αμφορέων αυτών. Εντούτοις, 
είναι γνωστό ότι οι αμφορείς που κατά πάσα πιθανότητα κατασκευάζονταν στην ίδια 
γεωγραφική ζώνη κατά τη μέση ρωμαϊκή περίοδο είναι του τύπου MR4 62. Οι 
μορφολογικές αναλογίες που παρουσιάζουν με τους LR 1 είναι περιορισμένες αλλά όχι 
ανύπαρκτες: νευρώσεις γύρω από το σώμα, αυλακώσεις στις λαβές, κοντός λαιμός. Με τα 
παρόντα δεδομένα δε μπορεί να υποστηριχθεί ουσιαστικά μία υπόθεση διαδοχής του ενός 
τύπου από τον άλλο, όσο ελκυστική κι αν είναι. Επιπλέον, οι Empereur & Picon 
θεώρησαν ότι η κατασκευή των αμφορέων LR 1 ήρθε να αντικαταστήσει, τουλάχιστον στην 
περιοχή της Σελεύκειας, αυτή των αμφορέων του τύπου Zemer 40 (ή amphores-carottes 
όπωςτουςονομάζουν)63. Η υπόθεση αυτή στηρίχθηκε μόνο στο γεγονός ότι βρέθηκαν ίχνη

60 Williams 1982, 103.
61 Empereur & Picon 1988, 33· 1989, 236- 43.
62 Για τον τύπο βλ. Riley 1979, 186-7. Για την υπόθεση της κατασκευής των MR4 και στην Κύπρο τον 3ο 
και 4ο αι. μ.Χ., βλ. Hayes 1991, 91 (Type III)· Lund 2000.
63Empereur & Picon 1989, 237. Για τον τύπο του αμφορέα βλ. Zemer 1977, 40, no 40.
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ενός εργαστηρίου αμφορέων Zemer 40 στην ίδια περιοχή όπου εντοπίστηκαν και 
εργαστήρια του τύπου LR 1.1 Ιρόσφατα επίσης, ως πρόδρομος του τύπου LR 1 προτάθηκε, 
με βάση στυλιστικές ομοιότητες, ένας τύπος αμφορέα που κατασκευαζόταν τον 5ο αι. μ.Χ. 
σε εργαστήρια της Πάρου64. 0  αμφορέας αυτός, όμως, κατά τη γνώμη μας ομοιάζει 
περισσότερο με τους αμφορείς LR 13 παρά με τους LR 1 65. Σε ομοιότητες στη διακόσμηση 
του σώματος είχε στηριχθεί και ο A. L. Υacobson 66, όταν πρότεινε ότι ο πρόδρομος του 
LR1 είναι ο τύπος Robinson ΚΙ Ι261 ενώ η χαρακτηριστική βαθειά κεντρική αυλάκωση της 
λαβής των πρώιμων τύπων ( "LR1 / Τ. α” και "LR1 / Τ. β” στην τυπολογία της παρούσας 
εργασίας), ήταν το στοιχείο που φαίνεται να χρησιμοποίησε ο P. Arthur ως το βασικό 
κριτήριο να αναγνωρίσει τον πρόδρομο των LR 1 σε δύο λαιμούς αμφορέων του 3ου αι. 
από τη θέση Ostrakine στο Σινά 68. Η διακόσμηση του σώματος με αυλακώσεις ή 
νευρώσεις και οι αυλακώσεις στις λαβές δεν είναι επαρκή στοιχεία τυπολογικής διαδοχής 
αλλά μόνο τυπολογικής συγγένειας, η οποία είναι αδιαμφισβήτητη αφού όλοι οι 
παραπάνω αμφορείς προέρχονται από την Ανατολική Μεσόγειο.

1.2.1 - 4 Διαπιστώσεις και κενά της έρευνας

Ανακεφαλαιώνοντας τα παραπάνω μπορούμε επιγραμματικά να συνοψίσουμε τις 
διαπιστώσεις για τον αμφορέα LR1 ως εξής:
1. Δεν πρόκειται ουσιαστικά για ένα τύπο αμφορέα αλλά για ομάδα τύπων αμφορέων με 
συναφή χαρακτηριστικά (ο Riley πρότεινε δύο τύπους, ο Egloff τέσσερις ενώ ο van Alfen 
έντεκα).
2. Οι διάφοροι τύποι αμφορέων κατασκευάζονταν σε εργαστήρια που βρίσκονταν μέσα 
στη γεωγραφική ζώνη της Βόρειας Συρίας - Κιλικίας - Κύπρου.
3. Η διάδοση του τύπου ήταν μεγάλη και επεκτεινόταν σε όλες σχεδόν τις μεσογειακές 
ακτές.

Η μεγάλη διάδοση των αμφορέων, η κατασκευή τους σε ένα ευρύ σχετικά 
γεωγραφικό φάσμα και η αποσπασματική αντιπετώπισή τους από την έρευνα είναι οι 
κύριες αιτίες ύπαρξης μίας σειράς αναπάντητων μέχρι σήμερα ερωτημάτων:
1. Πώς και γιατί οι αμφορείς αυτοί καθιερώθηκαν με τόση μεγάλη επιτυχία στις αγορές 
της ύστερης αρχαιότητας

64 Empereur & Picon 1986, 506-7· Arthur 1998, 164.
65 Βλ. σχόλια στο επόμενό υποκεφάλαιο: "Οι Αμφορείς LR13".
66 A. L. Yacobson, Keramika i keramicheskoe proisvodstvo srednevekovoi Tavriki. Leningrad 1979. H 
παραπομπή μου είναι γνωστή μόνο από αναφορά του Opait (1984, 317).
67Robinson 1959, 68.
6 8 Arthur & Oren 1998, 11.
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2. Ποιός τύπος κατασκευαζόταν σε κάθε εργαστήριο και για ποιά χρονική περίοδο
3. Ποιό ήταν το περιεχόμενο των αμφορέων αυτών

Στα επόμενα κεφάλαια θα επιχειρηθεί η παρουσίαση της τυπολογικής εξέλιξης 
των αμφορέων LR1, με βάση κυρίως τα κυπριακά ευρήματα, για τα οποία υπήρξε η 
δυνατότητα λεπτομερούς εξέτασης και σύγκρισης ικανού αριθμού αμφορέων. Με αυτόν 
τον τρόπο επιχειρήθηκε η απάντηση στα παραπάνω ερωτήματα μόνο όσον αφορά στην 
Κύπρο διότι θεωρήθηκε προτιμότερη η εις βάθος ανάλυση μίας περιοχής κατασκευής, με 
την ελπίδα ότι στο μέλλον θα υπάρξει η δυνατότητα ελέγχου των συμπερασμάτων για 
τους κυπριακούς αμφορείς από ανάλογες προσπάθεις στις άλλες περιοχές κατασκευής 
των αμφορέων LR 1.
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1. 2.2 Οι αμφορείς LR13

Οι αμφορείς LR13 έχουν ωοειδές ή ελλειψοειδές σώμα με τη μεγαλύτερη 
διάμετρο στο ύψος του ώμουτΕικ. 1.18). Ο λαιμός είναι ελαφρώς κωνικός και 
καταλήγει σε αποκλίνον χείλος. Οι λαβές έχουν σχήμα καμπύλης ή 
αποστρογγυλευμένης ορθής γωνίας και ελλειψοειδή διατομή. Εκφύονται ακριβώς 
κάτω από το χείλος και καταλήγουν στη μέση του ώμο\). Ο ώμος καλύπτεται από 
εγχάρακτες διακοσμητικές ζώνες που σχηματίζουν σπείρα ενώ η ημισφαιρική βάση 
συχνά περιτρέχεται από αυλακώσεις. Οι δύο βασικοί τύποι διακόσμησης του ώμου, 
έτσι όπως προέκυψαν από την επισκόπιση των μέχρι στιγμής γνωστών αμφορέων, 
είναι δύο:
(ϊ) Οι συνεχείς βαθειές και πυκνές αυλακώσεις στον ώμο, ευθείες ή κυματοειδείς 
(ΐΐ) οι ζώνες κτενωτής διακόσμησης, ευθείες, κυματοειδείς ή σε συνδυασμό (Εικ. 1.12).

1.2.2 - 1 Τα δεδομένα της έρευνας

Οι αμφορείς LR13 ανήκουν σε μιά ευρύτερη "ομάδα" σφαιρικών αμφορέων 
που κατασκευάζονταν και διακινούνταν κυρίως στον αιγαιακό χώρο, από τον 4ο έως 
τον 7ο αι μ.Χ. Η αιγαιακή προέλευση των αμφορέων αυτών είχε επισημανθεί ήδη από 
το 1959 από τον Thomas69, ο οποίος τους κατέταξε την κατηγορία Βί της τυπολογίας 
του. Στην ίδια αυτή κατηγορία σφαιρικών αμφορέων ανήκει και ο τύπος LR2, με τον 
οποίο ο LR13 συνδέεται άμεσα και αποτελεί, όπως φαίνεται, διάδοχό του. Οι 
αμφορείς LR2 χαρακτηρίζονται από έντονα αποκλίνον χείλος ("χείλος σε σχήμα 
χωνιού") και λαιμό κοντό κωνικό (Εικ. 1.19). Η πιό πρόσφατη μελέτη που κατέδειξε με 
λεπτομέρεια την τυπολογική εξέλιξη των αμφορέων αυτών από τον 4ο έως τον 6ο αι., 
είναι αυτή του A. Opait, σύμφωνα με τον οποίο οι κιιριότεροι τύποι που απαντώνται 
στο χώρο του Αιγαίου είναι τρείς (Εικ. 1.20) 70.

1. Πρώιμος τύπος (4ος αι. μ.Χ.) με σφαιρικό σώμα, πολύ χαμηλό κωνικό λαιμό, 
έντονο χείλος-χωνί, κομβίο στη βάση και ευθείες αυλακώσεις στον ώμο

2. Τύπος του 5ου αι., στον οποίο ο λαιμός είναι ψηλότερος, το χείλος παραμένει 
έντονα αποκλίνον, ο ώμος καλύπτεται από ευθείες αυλακώσεις ενώ η βάση δε φέρει 
κομβίο

3. ' Υστερος τύπος του 6ου αι. με ψηλότερο λαιμό, λιγότερο έντονο χείλος, με ευθείες 
ή/και πλάγιες αυλακώσεις στον ώμο, χωρίς κομβίο στη βάση

69 Thomas 1959, 91.
70Opait 1984, 312- 3.
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Συχνά στη βιβλιογραφία ο χαρακτηρισμός LR2 αποδίδεται σε οποιονδήποτε 
σφαιρικού σχήματος αμφορέα της βυζαντινής περίοδου71. Η συστηματική 
παρουσίαση όλων των μελετών που αφορούν σφαιρικούς αμφορείς θα ήταν μάλλον 
εκτός θέματος στην παρούσα εργασία, διότι όλοι εκείνοι που θα μας απασχολήσουν 
στη συνέχεια ανήκουν στην τρίτη κατηγορία του Opait. Οι αναφορές σε αυτούς ειδικά 
τους αμφορείς είναι περιορισμένες στη βιβλιογραφία, πράγμα απολύτως 
αναμενόμενο, δεδομένης της άμεσης μορφολογικής τους σχέσης με τους πρωιμότερους 
τύποιις.

Σε όλη την περιοχή των βόρειο- ανατολικών συνόρων της Ρωμαϊκής 
Αυτοκρατορίας (στα παράλια της Μαύρης Θάλασσας και στη Χερσόνησο της 
Κριμαίας) οι σφαιρικοί αμφορείς ήταν από τους πλέον διαδεδομένους τύπους 
αγγείων μεταφοράς κατά την ύστερη ρωμαϊκή περίοδο72.Οι θέσεις που έχουν 
ερευνηθεί συστηματικά και στις οποίες έχουν βρεθεί σφαιρικοί αμφορείς σε μεγάλες 
ποσότητες, είναι οι μεγάλες πόλεις της επαρχίας της Μ. Σκυθίας, δηλαδή η Τόμις, η 
Ιστρία, η Κάλλατις, η Σασιδάβα και η Σουσιδάβα 73. Το πλήθος των ευρημάτων 
ευνόησε τη συστηματικότερη μελέτης τους και ο Kuzmanov, ήδη από το 1973, 
διαχώρισε σε δύο τύπους τους σφαιρικούς αμφορείς ("Type XIX" και "XX" 
αντίστοιχα) όπου οι LR 13 ανήκουν στους δεύτερους (Εικ. 1.5) 74. Τρία χρόνια 
αργότερα, στην τυπολογία του Scorpan έγινε εκτενώς λόγος για την τυπολογική 
εξέλιξη των σφαιρικών αμφορέων. Χωρίστηκαν κατ’ αρχήν σε τρείς υποκατηγορίες 
(Τύποι VIIί, VIL·, VIb) εκ των οποίων οι δύο τελευταίες είναι σύγχρονες μεταξύ τους 
αλλά διαφέρουν μόνο στη διακόσμηση. Οι αμφορείς που εξετάζουμε ανήκουν μάλλον 
στονΤύπο VIL· 75. Το πλήθος των αμφορέων που εντοπίστηκαν στην περιοχή της 
Ιστρίας ήταν τόσο μεγάλο, κυρίως συγκρινόμενο με την απουσία ευρημάτων από το 
Αιγαίο, ώστε ο συγγραφέας επιχειρηματολόγησε εκτενώς υπέρ της εντοπιότητας των 
σφαιρικών αμφορέων στα παράλια της Ιστρίας. Διατύπωσε επίσης την άποψη ότι ο 
τύπος εξελίχθηκε από τον x\moI)ressel 24.0  A. Opait, το 1980 μελέτησε τους 
ρωμαϊκούς και βυζαντινούς αμφορείς από τη Δοβρουτσά και σε επόμενο άρθρο του, το 
1984, εντόπισε το ενδιαφέρον του στους τύπους LRA1 και LRA2/13. Με βάση 
χρονολογημένους αμφορείς διέκρινε τα εξελικτικά βήματα που γίνονταν στο σχήμα 
του αμφορέα ανά αιώνα, εντοπίζοντας ακριβώς τα στοιχεία που διαφοροποιούνταν 
(τάση για ανάπτυξη καθ' ύψος, σταδιακή εξαφάνιση του κομβίου, την κυματοειδή 
διακόσμηση και τη μείωση του ύψους του χείλους) (Εικ. 1. 19). Η  συμβολή της μελέτης

71 Βλ. π.χ. Bottger 1992, 375, πίν. 102, ηο7.
72 Scorpan 1975, 311.
73 Scorpan 1976, 177· Πατουρά 1989· Opait 1984 και 1996, 255 όπου και αναφέρονται λεπτομερώς 
σημεία εύρεσης των σφαιρικών αμφορέων σε μικρότερα κέντρα, με σχετική βιβλιογραφία στη 
ρουμανική γλώσσα· στην Ταυρική χερσόνησο υπάρχουν επίσης αναφορές αλλά σε δυσεύρετα άρθρα 
στη ρωσική γλώσσα( βλ. Sazanov 1997, 88).
74 Kuzmanov 1973, 19.
75 Scorpan 1977, 275- 76.
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αυτής υπήρξε σημαντική αφού έτσι διαλευκάνθηκε ως ένα σημείο η σχέση I .RA2 - 
LRA13, χωρίς, ωστόσο, να γίνει προσπάθεια να εξεταστεί ο πηλός και να 
διατυπωθούν κάποια συμπεράσματα για το εύρος της ποικιλίας των εργαστηρίων. Με 
τη μέθοδο που ακολούθησε ο Opait όεν ήταν δυνατόν και πάλι να δοθεί απάντηση στο 
ερώτημα αν ολόκληρη η σειρά των σφαιρικών αμφορέων κατασκευαζόταν στην ίδια ή 
στις ίδιες περιοχές σε όλη τη διάρκεια της κυκλοφορίας τους ή αν η αλλαγή στο σχήμα 
τους συνδεόταν με αλλαγή στα κέντρα παραγωγής. Επαναδιατύπωσε όμως την 
παλαιότερη άποψη του Scorpan για την καταγωγή των σφαιρικών αμφορέων από τον 
τύπο Dressel 24, εντοπίζοντας τη συνέχεια στη σειρά στον τύπο ενός αμφορέα από τη 
Σουσιδάβα, που χρονολογήθηκε στον 4ο α ι.76. 0  αμφορέας αυτός έχει πλέον 
περιορισμένη τη διακόσμηση στην περιοχή του ώμου αλλά το κομβίο παραμένει 
έντονο. Αυτό ήταν και το κριτήριο της πρώιμης χρονολόγισης του από τον Opait, ενώ 
οι ανασκαφείς το είχαν τοποθετήσει σε ένα πολύ ευρύτερο χρονολογικό πλαίσιο (4ος - 
6ος αι.). Το πιό ενδιαφέρον στοιχείο του αγγείου όμως είναι το dipinto που φέρει στο 
λαιμό (η λέξη "ΔΙΟΥ"), με το οποίο ουσιαστικά συνδέεεται με τα πολύ πρώϊμα 
παραδείγματα του τύπου Dressel 24 από την Κώ. Τη θεωρία υπέρ της προέλευσης των 
σφαιρικών αμφορέων από τοvgDressel 24 υποστήριξε πρόσφατα και ο A. Sazanov 77 
Υπόθεση για παραγωγή στο Βόρειο Αιγαίο ή τη Μαύρη θάλασσα έχει κάνει και ο 
Riley αναφορικά με τον αμφορέα MR 18 της τυπολογίας του, ο οποίος έχει πολλά 
ανάλογα χαρακτηριστικά με τον τύπο που εξετάζουμε: χείλος χωνί, κοντό σχετικά 
λαιμό κυρτή βάση και πόδιο78. Εντούτοις, τα μεμονομένα αυτά παραδείγματα, όσο 
και αν η θεωρία της εξέλιξης είναι "ελκυστική", δεν μπορούν να αποτελέσουν 
αποδείξεις για τον πρόδρομο του τύπου και, πολύ περισσότερο, για τον τόπο 
κατασκευής των πρώτων αμφορέων στην Ανατολική Μεσόγειο με σφαιρικό σχήμα 
σώματος.

Παράλληλα, η αποσπασματικότητα της παρουσίας σφαιρικών αμφορέων στη 
Δύση έκανε τους μελετητές να διστάζουν στη διατύπωση γενικών σχημάτων εξέλιξης. 
Το 1976 οι Hayes και Riley εξέδωσαν το σχολιασμένο κατάλογο της κεραμεικής στον 
πρώτο τόμο που αφορούσε στις ανασκαφές του I Ιανεπιστημίου του Michigan στη 
Καρχηδόνα 79. Οι σφαιρικοί αμφορείς διαχωρίστηκαν σε δύο τύπους. Ο "Τύπος 2"
(χπό την Καρχηδόνα αντιστοιχεί στον τύπο LR2 από τη Βεγγάζη ενώ ο "Τύπος 8" στον 
αμφορέα LR13. Σχολιάζοντας τον "Τύπο 8", οι δύο συγγραφείς ανέφεραν τη στενή του 
μορφολογική σχέση με τον "Τύπο 2" και διατύπωσαν την υπόθεση γιοι την προέλευσή 
του από το ανατολικό Αιγαίο. Ανάλογη ήταν και η διαπραγμάτευση των αμφορέων 
LR 13 από τη Βεγγάζη, όπου οι σφαιρικοί αμφορείς χωρίστηκαν σε δύο κατηγορίες 
(LR2 και LR13) οι οποίες, όμως, δε συνδέθηκαν μεταξύ τους από τον συγγραφέα (Εικ.

76 Opait 1984, πίν. II. 1.
77 Sazanov 1997, 88.
78 Riley 1979, 205.
79_Hayes 1976, 117, 120.
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ι.9~)8(). ΥποστηρίχΟηκε κ(χι πάλι ότι τόπος προέλευσης Οα πρέπει να θεωρηθεί το 
Αιγαίο, τουλάχιστον όσον αφορά στον πιό διαδεδομένο και πιό πρώιμο τύπο, δηλαδή 
τον LR2.

Στις αρχές της δεκαετίας του 1980 έγινε γνωστό το σύνολο των σφαιρικών 
αμφορέων από το από το Ευπαλίνειο Όρυγμα στη Σάμο, με το οποίο άλλαξε η εικόνα 
της διασποράς τους, η οποία είχε επικρατήσει από τότε που ο Scorpan διατύπωσε τη 
θεωρία της ποντιακής προέλευσής τους. Στη μελέτη του Hautumm, η οποία 
δημοσιεύτηκε το 1981 και αποτελεσε την εκτενέστερη μέχρι τότε μελέτη για τον 
Ελλαδικό χώρο, εξετάστηκαν λεπτομερώς οι εν λόγα) αμφορείς. Χρονολογήθηκαν 
στον 7ο αι., όταν δηλαδή ο χώρος χρησιμοποιήθηκε ως καταφύγιο των κατοίκων του 
νησιού λόγα) των αραβικών επιδρομών81. Από τους πέντε συνολικά τύπους αμφορέων 
που διέκρινε ο Hautumm, ο συγκεκριμένος αποτελεί το μεγαλύτερο ποσοστό. 
Καταμετρήθηκαν συνολικά 430 σφαιρικοί αμφορείς οι οποίοι χωρίστηκαν σε είκοσι 
υποκατηγορίες, με βάση το σχήμα του σώματός τους (Εικ. ι. 2η. Η συντριπτική 
π λειοψηφ ία των αμφορέων αυτών ανήκουν στον τύπο LR 13, ενώ υπάρχουν κάποιες 
κατηγορίες (όπως οι 1-3) που δεν αντιστοιχούν ούτε στον ένα ούτε στον άλλο τύπο. Ο 
συγγραφέας παρέθεσε ως παράλληλα σφαιρικούς αμφορείς και των δύο τύπων (LR2 ή 
LR13), με αποτέλεσμα τα γενικά συμπεράσματα στα οποία προβαίνει να αφορούν και 
τους δύο τύπους χωρίς διάκριση, η οποία, παρά την αδιαμφισβήτητη σχέση μεταξύ 
τους, είναι ουσιαστική. Ο Hautumm διαφώνησε επίσης με τις διατυπώσεις του 
Scorpan ότι η εξέλιξη του σχήματος άρχισε από τον 2ο αι μ.Χ., με τους ισπανικούς 
αμφορείς τύπου Dressel 24 (Εικ. 1.20). Προσπαθώντας να εντοπίσει τα πρώιμα στάδια 
της εξέλιξης του τύπου, θεώρησε ότι πρόδρομος του κατοπινού σχήματος ήταν ο τύπος 
αμφορέα του 5ου αι. μ.Χ. που βρέθηκε στο Ηραίο της Σάμου, ο οποίος έχει απιόσχημο 
σώμα που καλύπτεται από οριζόντιες κατασκευαστικές νευρώσεις, λαιμό μάλλον 
κυλινδρικό, χείλος αποκλίνον και λαβές σχήματος αποστρογγυλευμένης γωνίας 8 2. Το 
σχήμα του αμφορέα έχει πολλές αναλογίες με τους αμφορείς LR 13 αλλά η έλλειψη 
άλλων παραλλήλων, σε συνδυασμό με τη διαπιστωμένη διάδοση των LR2 την ίδια 
εποχή, αποδυναμώνει τη θεωρία του Hautumm.

Το ναυάγιο του Yassi Ada υπήρξε επίσης καθοριστικής σημασίας για την 
κατανόηση της σημασίας των σφαιρικών αμφορέων στις εμπορικές συναλλαγές, του 
αιγαιακού τουλάχιστον χώρου, κατά τον 7ο αι μ.Χ. ΙΙρόκειται για τη μεγαλύτερη 
συγκέντρωση τέτοιων αμφορέων που έχει μελετηθεί μέχρι σήμερα83. Από τους 822 
αμφορείς του φορτίου, οι 719 ήταν σφαιρικοί. Από αυτούς, μόνο 80 δημοσιεύτηκαν 
στον τόμο του 1982 (Εικ. 1.22) ενώ στη σχετική δημοσίευση του 1989 όπου εξετάσθηκαν 
460 σφαιρικοί αμφορείς, χωρίσθηκαν σε 40 κατηγορίες, από τις οποίες οι δώδεκα

80 Riley 1979, 231.
81 Hautumm 1981, 12- 39.
82 Δημοσιεύτηκε μόνο η φωτογραφία, οπότε στα σημεία της κόλλησης των λαβών δε διακρίνεται 
καθαρά το σχήμα του λαιμού. Βλ. και Walter 1959, 82, εικ. 13.
83 Bass & van Doominck 1982 και van Doominck 1989.
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ανήκουν στον πρώιμο τύπο (LR2). Με το άρθρο αυτό επιβεβαιώθηκαν οι 
προηγούμενες παρατηρήσεις όσον αφορά στην τυπολογική εξέλιξη του τύπου, ότι 
δηλαδή οι αμφορείς LR13 χρονολογούνται στον 7ο αι, αφού η συντριπτική 
πλειοψηφία του φορτίου απαρτιζόταν από αμφορείς του τύπου αυτού. Η αιγαιακή 
προέλευση όεν αποκλείστηκε αλλά ο ανασκαφέας θεώρησε ότι υποθέσεις για 
προέλευση από την Μαύρη Θάλασσα όεν είναι ασταθείς. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι 
(χμφορείς των 24 από τις 40 κατηγορίες ήταν κατασκευασμένοι από παρόμοιο πηλό 
και επομένως προέχονταν από εργαστήρια κοντινών μεταξύ τους περιοχών4.

Η πλέον πρόσφατη όιαπραγμάτευση των σφαιρικών αμφορέων έγινε μέσα από 
το πρίσμα της παρουσίας τους στη Δύση, και ειδικότερα στην Ιταλική Χερσόνησο. Ο Ρ. 
Arthur, συνοψίζοντας τη μέχρι στιγμής γνώση μας σχετικά με το θέμα έκανε ξεκάθαρη 
την ανάγκη διαχωρισμού των διαφόρων τύπων σφαιρικών αμφορέων που 
εμφανίζονται στις θέσεις της υστερορωμαϊκής περιόδου ανά τη Μεσόγειο 85. Ο 
συγγραφέας θεωρεί ότι οι εξαγωγές των αμφορέων LR2 αντικαταστάθηκαν σταδιακά 
από αυτές άλλων σφαιρικών αμφορέων από διάφορα άλλα κέντρα της 
αυτοκρατορίας, χαρακτηριστικό παράδειγμα των οποίων είναι οι αμφορείς του 
ναυαγίου του Yassi Ada ή γενικά αυτοί που χαρακτηρίστηκαν ως LR 13. Αν κάτι 
τέτοιο ισχύει, τότε δεν πρόκειται μόνο για σταδιακή εξέλιξη του σχήματος λόγω της 
προσαρμογής σε δεδομένες ανάγκες αλλά και για αλλαγές στο σχήμα λόγω ακριβώς 
των αλλαγών στα ίδια τα εργαστήρια.

1.2.2 - 2 Κέντοα κατασκευής

Οι Fulford και Peacock βασισμένοι στα αποτελέσματα των πετρογραφικών 
αναλύσεων του πηλού των αμφορέων τύπου LR2 που βρέθηκαν στη Καρχηδόνα, 
διαπίστωσαν ότι η περιοχή προέλευσης του πηλού χαρακτηρίζεται από ιζηματογενή 
πετρώματα 86, όπως τα νησιά του Αιγαίο και οι δυτικές ακτές της Μαύρης Θάλασσας. 
Η προέλευση των σφαρικών από τη Μαύρη Θάλασσα είχε ήδη διατυπωθεί από 
κάποιους ερευνητές, όπως αναφέρθηκε παραπάνω. Επιπλέον, η Μ. Irimia συσχέτισε 
την παραγωγή των σφαιρικών αμφορέων με εργαστήριο κεραμίδων που βρέθηκε στην 
περιοχή της Oltina 87 αλλά η ταύτιση αυτή έχει αμφισβητηθεί έκτοτε ως αβάσιμη από 
τους Riley, Fulford και Peacock 88.

84 ό.π., 248: "... reddish-brown to buff with much fine mica and fine quartz, gypsum and grog 
inclusions..."
85 Arthur. 1998, 168 " ... Iwant to stress the importance of distinguishing between the classic LRA2 
type and other similar vessels".
86 Fulford & Peacock 1984, 20.
87 Irimia 1968, 396.
88 Riley 1979, 219- Fulford & Peacock 1984, 20.
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Ο A. Radulescu, αντίθετα, μελετώντας τις επιγραφές (dipinti, graffiti) που 
φέρουν οι αμφορείς της "Οικίας των ψηφιδωτών" στην Τόμι υποστήριξε ότι οι 
σφαιρικοί αμφορείς έχουν αιγαιακή προέλευση, και μάλιστα, προσδιόρισε ως τόπο 
παραγωγής την περιοχή της Αλικαρνασού, βασιζόμενος ίσως στα ευρήματα του 
ναυαγίου του Yassi A da89. Η υπόθεση τηςαιγαιακήςπροέλευσης των σφαιρικών 
αμφορέων υποστηρίχθηκε, όπως ήδη αναφέρθηκε, και από τον Hayes 90 και τον 
Hautumm, ενώ πιστοποιήθηκε τελικά από τις ανακαλύψεις εργαστηρίων στη θέση 
Κουνούπι της Αργολίδας, κοντά στο Πόρτο Χέλι (αρχαίοι Αλιείς) 91 και στην Πόλη της 
Χίου92 (Εικ. 1.23). Οι Arthur και Oren93 στηρίχθηκαν, μάλιστα, στην ανακάλυψη του 
εργαστηρίου της Χίου για να καταδείξουν ότι οι αμφορείς LR13 αποτελούν τη 
συνέχεια στην παραγωγή των αμφορέων LR2, αφού στη θέση Εμπόριό οι σφαιρικοί 
αμφορείς του 7ου αιώνα αποδίδονται επίσης σε τοπικό εργαστήριο. Εντούτοις, δεν 
έχει γίνει περαιτέρω έρευνα για την πιστοποίηση της υπόθεσης αυτής94. Επίσης, δεν 
υπάρχουν μέχρι στιγμής ενδείξεις ούτε για τη συνέχεια της κατασκευής αμφορέων 
LR13 μετά τους LR2 στους Αλιείς, αφού όλη η σειρά των αμφορέων που βρέθηκαν στο 
εργαστήριο ανήκει στον τύπο LR2.0  Opait, μάλιστα, θεώρησε ότι οι αμφορείς αυτοί, 
είχαν πολλές αναλογίες με τον τύπο 1 των αμφορέων της Τόμεως και τους 
χρονολόγησε στον 5ο αι. 95.

Στην Πάρο, εντοπίστηκαν επίσης εργαστήρια αμφορέων με χαρακτηριστικά 
πολύ κοντινά με αυτά του τύπου LR13 (Εικ. 1.24): έξω νεύον χείλος και ημισφαιρική 
βάση με κομβίο 96. 0  εντοπισμός του εργαστηρίου προήλθε από επιφανειακή έρευνα 
οπότε δεν έχουν βρεθεί ακέραια αγγεία ώστε να υπάρχει ολοκληρωμένη εικόνα του 
σχήματος. Οι συγγραφείς πρότειναν πρώιμη χρονολόγιση (στους αυτοκρατορικούς 
χρόνους) χωρίς όμως ανασκαφικά στοιχεία. Παραλλήλισαν το εύρημα με έναν 
αμφορέα από τη θέση Sidi Khrebish στη Βεγγάζη, τον οποίον ο Riley ενέταξε στην 
ομάδα LR1 την τυπολογίας του 97. Εάν όμως ο παριανός αμφορέας έχει όντως σώμα 
σφαιρικού σώματος, τότε πρόκειται ίσως για ένα παράδειγμα της ομάδας των 
σφαιρικών αμφορέων στο Αιγαίο. Βεβαίως ένα τέτοιο συμπέρασμα δεν μπορεί να 
θεωρηθεί ασφαλές μέχρι την πραγματοποίηση συστηματικής επιτόπιας έρευνας στα

89 Radulescu 1973, 205-7.
90 Hayes 1976, 116.
91 Jameson 1968, και πιό λεπτομερώς, Rudolf 1979,301- 2. Για την ανάλυση του πηλού βλ. Megaw & 
Jones 1983, 246- 47.
92 Τσαραβόπουλος 1986, 139- 41· Arthur 1989, 82.
93 Athrur & Oren 1998, 207.
94 O Arthur δεν αναφέρει με λεπτομέρεια τις πηγές του. Στο άρθρο του Α. Τσαραβόπουλου, στο οποίο  
παραπέμπει, δε δημοσιεύονται σφαιρικοί αμφορείς. Σε προσωπική επικοινωνία που είχα μαζί του, με 
διαβεβαίωσε ότι μελέτησε ο ίδιος τα ευρήματα από το εργαστήριο της Χίου και διαπίστωσε ότι όντως 
εκεί κατασκευάζονταν αμφορείς LR2. Παραμένει όμως ανοικτό το θέμα της κατασκευής αμφορέων 
LR13 στον Εμπόριό αφού ο Boardman (1989) στη σχετική δημοσίευση της υστερορωμαϊκής κεραμεικής 
από αυτή τη θέση δεν κάνει λόγο για τοπική παραγωγή.
95.Opait 1984, 314.
96 Empereur & Picon 1986, 506-7, "Type IV".
97 Riley 1979, 233, no D377.
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εργαστήρια, έτσι ώστε να προσδιοριστεί ο τύπος και η χρονολόγηση με περισσότερη 
ακρίβεια.

Το μοναδικό εργαστήριο κατασκευής αμφορέων LR13 στο Αιγαίο, το οποίο 
αποτελεί και τη μόνη αδειάσειστη απόδειξη για την αιγαιακή προέλευσή τους, 
εντοπίστηκε από την 4η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων στην Καρδάμαινα της 
Κω98, και χρονολογήθηκε από την ανασκαφέα στον 7ο αι. μ.Χ..

1.2.2 - 3 Διαπιστώσεις και κενά της έρευνας

Οι ομοιότητες στην περιγραφή των πηλών αλλά και των μορφολογικών 
χαρακτηριστικών των αμφορέων LR2 - LR13 έχουν δικαίως οδηγήσει στη θεωρία ότι 
οι δύο τύποι είχαν κοινή προέλευση. Εκτός από την κατασκευή σφαιρικών αμφορέων 
στη Χίο τον 7ο αι., η οποία, μέχρι να βρεθεί το ίδιο το εργαστήριο ή να γίνει 
εργαστηριακή ανάλυση των δεδομένων, παραμένει υποθετική, η κατασκευή των 
αμφορέων LR13 στο Αιγαίο έχει επιβεβαιωθεί μόνο στην Κω ενώ η κατασκευή των 
αμφορέων LR2 έχει επιβεβαιωθεί στην Αργολίδα και ίσως στη Χίο. Η αποσπασματική 
αυτη εικόνα των στοιχείων που διαθέτουμε για τα κέντρα παραγωγής των αμφορέων 
δυσχεραίνει τη συσχέτιση μεταξύ τους. Δεν μπορούμε να απαντήσουμε στο ερώτημα 
περί διαδοχής του ενός τύπου από τον άλλο στα κέντρα παραγωγής. Παρουσιάζουν 
σίγουρα διαφορές και στους χώρους διακίνησής τους, εκτός ίσως από τα νησιά του 
Αιγαίου και τις δυτικές ακτές της Μαύρης Θάλασσας, όπου η παρουσία και των δύο 
τύπων είναι έντονη. Δεν υπάρχει όμως αμφιβολία ότι οι αμφορείς LR13 διαδέχθηκαν 
χρονολογικά τους LR2. Επιπλέον, όπως αναφέρθηκε παραπάνω, ενώ η τυπολογική 
εξέλιξη του τύπου στα αρχικά της στάδια δεν έχει ακόμη διευκρινιστεί, οι μεταβολές 
που συνέβησαν στο σχήμα του αμφορέα από την πρώτη περίοδο της κυκλοφορίας του 
(5ος-6ος αι.) στη δεύτερη (7ος αι.) είναι πλέον δεδομένες. Οι τύποι της πρώτης και της 
δεύτερης περίοδου (LR2 και LR13 αντιστοίχως) από άλλους μελετητές εξετάζονται 
εννιαία και από άλλους διαχωρίζονται.

Στην Κύπρο, η παρουσία του LR13 είναι σαφώς πιό έντονη από αυτή του LR2. 
Στα επόμενα κεφάλαια θα γίνει λόγος και για τη διαπιστωμένη αρχαιολογικά 
κατασκευή του αμφορέα αυτού στα κυπριακά εργαστήριο?9. Αν και το ζήτημα της 
σχέσης των δύο τύπων παραμένει ανοικτό, στην παρούσα εργασία θα περιοριστούμε 
στη εις βάθος μελέτη μόνο του τύπου LR 13, ο οποίος εντάσσεται πλέον στο 
σχηματολόγιο και των κυπριακών αμφορέων, έχοντας ως δεδομένη την σχέση του με 
τη σειρά των σφαιρικών αμφορέων του Αιγαίου.

98 Ντιντιούμη (υπό έκδοσιν).
99 Βλ. συνοπτικά Demesticha (υπό έκδοσιν).
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1. 3.1 Ιστορική Εισαγω γή

”... Πάντως στην πρώτη του εποχή το βυζαντινό κράτος είναι ακόμη πραγματικά 
ρωμαϊκό και η ζωή του διαποτίζεται από τη ρωμαϊκή παράδοση. Η εποχή αυτή θα 
μπορούσε εξ ίσου να ονομαστεί πρώιμη βυζαντινή όσο και ύστερο-ρωμαϊκή αφού 
περιλαμβάνει τους τρεις πρώτους αιώνες της βυζαντινής ή τους τρεις τελευταίους 
αιώνες της ρωμαϊκής ιστορίας. Είναι μία χαρακτηριστική εποχή μεταβάσεως από το 
ρωμαϊκό imperium στη μεσαιωνική βυζαντινή αυτοκρατορία,στην ιστορική πορεία 
της οποίας ο ρωμαϊκός τρόπος ζωής παραχωρεί σταδιακά τη θέση του στα νέα 
βυζαντινά στοιχεία...” 100

Τα λόγια αυτά του G. Ostrogorsky περιγράφουν με τον καλύτερο τρόπο την 
αμηχανία του μελετητή της περιόδου αυτής μπροστά στον ίδιο της το χαρακτήρα.
I Ιαλαιοχριστιανική ή Υστερορωμα ίκή; Ως γενικότερη τάση Οα μπορούσαμε να 
σημειώσουμε ότι οι ιστορικοί ερευνητές προτιμούν το χαρακτηρισμό υστερορωμαϊκή 
εποχή101 ή ύστερη αρχαιότητα102. Από μελετητές που ασχολούνται με θέματα που 
άπτονται της χριστιανικής λατρείας, όπως η εκκλησιαστική τέχνη και αρχιτεκτονική, 
χρησιμοποιείται συνήθως ο όρος "παλαιοχριστιανική" περίοδος 103. Στις έρευνες που 
έχουν ως αντικείμενο την κεραμεική της περιόδου αυτής, ο χαρακτηρισμός ποικίλει.
Σε γενικές γραμμές χρησιμοποιείται ο όρος υστερορωμαϊκή κυρίως για τα κεραμεικά 
σύνολα των θέσεων της Δυτικής Μεσογείου 104. Στην παρούσα μελέτη, οι αμφορείς 
που αποτελούν το κύριο αντικείμενο έρευνας είναι ένας τύπος κεραμεικής που 
σχετίζεται άμεσα με την εμπορική δραστηριότητα. Η κατασκευή και η διάδοση των 
αμφορέων, η οποία θα μας απασχολήσει στα επόμενα κεφάλαια, επηρέαστηκε 
περισσότερο από την οικονομική παρά από την θρησκευτική ιστορία της εποχής. 
Αναμφισβήτητα, η αναγνώριση του Χριστιανισμού ως επίσημης θρησκείας του 
Κράτους αποτέλεσε έναν από τους παράγοντες που συντέλεσαν στην αλλαγή της 
δομής και της λειτουργίας του Κράτους από τα μέσα του 4ου αι., αλλά η επίδραση του 
γεγονότος στο ειδικό θέμα που εξετάζουμε ήταν μάλλον έμμεση. Για τους λόγους 
αυτούς, και κατ' ακολουθίαν των βασικών μελετών κεραμεικής της περιόδου, 
χρησιμοποιήθηκε ο χαρακτηρισμός "υστερορωμαϊκή''.

100 Ostrogorsky 1963 (1978), 86.
101 J. Β. Bury, H istory o f the Later Roman Empire from the Death o f Theodosius I to  the Death o f  
Justinian , London 1923- E. Stein, Geschichte des spatromischen Reiches , Wien 1928- A.H.M. Jones, 
The Later Roman Empire , Oxford 1964- Av. Cameron, The Later Roman Empire . A D  284-430, 
London 1993.
102 P. Brown, The World o f  Late A ntiquity  (London 1971).
103 A. Κ. Ορλάνδος, Η  ξυλόστεγος παλαιοχριστιανική βασιλική της μεσογειακής λεκάνης, Αθήναι 
1952-1954· R. Krautheimer, Early Christian and Byzantine Architecture , Harmondsworth 1965· E. 
Sauser, Friichnstliche Kunst, Sinnbild und Glaubenaussage, Wien 1966
104 Βλ. για παράδειγμα τους τίτλους των εργασιών στους τόμους Hayes 1972 και Keay 1984, καθώς 
και το χαρακτηρισμό Late Roman στην τυπολογία της κεραμεικής του Riley (1979). Για το Αιγαίο βλ. 
Abadie-Reynal & Sodini 1992· Hautumm 1980· Bottger 1992.
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Εκτός από το ζήτημα του χαρακτηρισμού, τα συμβατικά όρια της περίοδοί' 
παραμένουν επίσης ασαφή. Οι περισσότεροι ερευνητές, ακριβώς ίσως λόγω της 
ασάφειας αυτών των ορίων, ορίζουν σαφώς τα χρονικά όρια της περιόδου που 
πρόκειται να μελετήσουν διότι αυτά ποικίλουν από περιοχή σε περιοχή5. Ειδικά για 
την Κύπρο, τα συμβατικά όρια της περιόδου που μελετούμε ορίζονται από δύο 
γεγονότα. Η αρχή της σηματοδοτήθηκε από τους σεισμούς του 4ου αι. μ.Χ., μετά από 
τους οποίους έλαβε χώρα η ανοικοδόμηση μεγάλου τμήματος του νησιού καθώς και η 
μεταφορά της πρωτεύουσας, ενώ το τέλος της ορίστηκε από τις αραβικές επιδρομές του 
7ου αι. μ.Χ., μετά από τις οποίες ακολούθησε μακρά περίοδος οικονομικής παρακμής 
για το νησί. Ως χρονικό όριο για τη διαπραγμάτευση των τύπων αμφορέοον που θα 
μας απασχολήσουν τέθηκαν οι πρώτες αραβικές επιδρομές (648 μ.Χ. κ.ε.). Αν και 
μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν σαφείς ενδείξεις ότι η παραγωγή τους διακόπηκε εντελώς 
μετά τις επιδρομές, είναι σίγουρο ότι μειώθηκε σταδιακά ώσπου σταμάτησε προς το 
τέλος του αιώνα. Τοποθετήσαμε συμβατικά τη λήξη της παραγωγής των κυπριακών 
αμφορέων περίπου το 650 μ.Χ. διότι δεν έχουμε ακόμη στη διάθεσή μας αρκετά 
στοιχεία για τη μελέτη της κεραμεικής του β ' μισού του 7ου αι.

Παρακάτω θα παρουσιαστούν εν συντομία τα γεγονότα των τεσσάρων σχεδόν 
αιώνων της περιόδου αυτής, έτσι ώστε να οριστεί το πλαίσιο μέσα στο οποίο 
διαμορφώθηκαν οι πολιτικές και οικονομικές συνθήκες της εποχής γενικά και 
ιδιαίτερα της Κύπρου. Η παράθεση των γεγονότων θα προηγηθεί ενώ θα ακολουθήσει 
η περιγραφή των διακυμάνσεων του εμπορίου στη Μεσόγειο όπως αυτές έχουν γίνει 
γνωστές από τις μέχρι τώρα έρευνες.

1.3.1 -1 Συνοπτική παρουσίαση των γεγονότων της ύστερης οωιιαϊκτκ περιόδου

4oc αι. α.Χ. Ο Μεγάλος Κωνσταντίνος (306-337 μ.Χ.), μετά τη νίκη του εναντίον του 
συ ναι ποκράτο ρά του Λικίνιου στην Χρυσόπολη το 324 μ.Χ. έδωσε αποφασιστικό 
προβάδισμα στην Ανατολή106. Ανοικοδόμησε το Βυζάντιον, στις ακτές του Βοσπόρου, 
και το 33$ μ.Χ. ίδρυσε τη νέα πρωτεύουσα του Κράτους, ορίζοντας ουσιαστικά τις 
απαρχές της νέας ιστορικής περιόδου, η οποία πολύ αργότερα ονομάστηκε Βυζαντινή.
Η ίδρυση της Κωνσταντινούπολης, έγινε 22 χρόνια μετά από ένα άλλο γεγονός, 
επίσης καθοριστικής σημασίας για τη μετέπειτα πορεία της Αυτοκρατορίας· την 
διακήρυξη της ανοχής της αυτοκρατορίας σε όλες τις θρησκείες, με έδικτο που

105 Βλ. για παράδειγμα Foss 1977, 469, υποσ. 2: "I shall make a consistent distinction between Late 
Antiquity (by which the age from Diocletian to Heraclius. A.D. 284-610 is intended) and the Byzantine 
period which will be taken to comprise the period AD 610-1453)’’. Βλ επίσης τον τίτλο του έργου του 
Bury ή της Cameron (ό.π..). Ο Haldon (1990, 37-39) επίσης υποστήριξε ότι η Αυτοκρατορία άρχισε να  
λαμβάνει τα βυζαντινά της χαρακτηριστικά στα τέλη του 6ου αι. μετά τη βασιλεία του Ιουστινιανού.
106 Jones 1964, 80- 95· Αθανασιάδη-Fowden 1978, 33·Χριστοφιλοπούλου 1986, 132 - 39· Cameron 
1993,51- 61.
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υπέγραψαν ο Μ. Κωσταντίνος και ο Λικίνιος το 312 μ.Χ. στα Μεδιόλανα107. Με τη 
Σύνοδο της Νίκαιας το 325 μ.Χ., στην οποία προήδρευε ο Αυτοκράτορας πλέον 
Κωσταντίνος, τέθηκαν και επισήμως τα θεμέλια της λειτουργίας της Εκκλησίας ως 
θεσμού. Στην ίδια Σύνοδο, όμως, συζητήθηκε και το πρόβλημα του αρειανισμού που 
ταλάνισε την Αυτοκρατορία σε όλη τη διάρκεια του 4ου αι.

Εκτός από τη θεμελίωση της Εκκλησίας, τις θρησκευτικές έριδες και την 
ενίσχυση του ρόλου του Ανατολικού Τμήματος της Αυτοκρατορίας, οι εξαπερικές 
(χπειλές απασχολούσαν επίσης έντονα τους αυτοκράτορες τον 4ο αι. 1 °8. Οι 
Σασσανίδες I Ιέρσες στα ανατολικά σύνορα, αποτελούσαν απειλή ήδη από τον 3ο αι. 
ενώ το 358 μ.Χ. άρχισαν οι εχθροπραξίες, με την κατάληψη της Αμιδος. Παράλληλα, 
ο Ιουλιανός, ως Καίσαρ, προάσπισε με επιτυχία με το μέτωπο του Ρήνου και του 
Δούναβη αντιμετωπίζοντας τους Αλαμανούς (355-357 μ.Χ.), και στη Γαλατία τους 
Φράγκους και τους Βουργουνδούς. Η αυτοκρατορική εκστρατεία κατά των I Ιερσών, 
όμως, έληξε με ήττα και θάνατο του Ιουλιανού το 363 μ.Χ. Επί αυτοκρατόρων 
Βαλεντιανού και Βάλεντα αλλά και επί Θεοδοσίου, οι Βησιγότθοι και οι Οστρογότθοι, 
οι θύννοι και οι Αλανοί συνέχισαν να ασκούν πιέσεις στα βόρεια σύνορα. Ο 
Θεοδόσιος, στα τέλη του αιώνα, επεδίωξε πολιτική λύση τόσο με τους I Ιέρσες στα 
Ανατολικά όσο και με τους Γότθους στα βόρεια, τις οποίες και πέτυχε. Μετά το 
θάνατο του Θεοδοσίου, το 395 μ.Χ., η Αυτοκρατορία διαιρέθηκε σε δύο κράτη, στα 
οποία βασίλευσαν οι δύο γιοί του, Αρκάδιος και Ονώριος (Εικ. 1.25).

Το Ανατολικό Κράτος, στο οποίο βασίλευσε ο Αρκάδιος (395-408 μ.Χ.), 
περιελάμβανε 5 διοικήσεις: της Αίγυπτου, της Ανατολής, του Πόντου, της Ασίας και 
της Θράκης. Ειδικότερα, τη Διοίκηση της Ανατολής αποτελούσαν η Κύπρος, η Αραβία, 
η Μεσοποταμία, η Παλαιστίνη, η Φοινίκη, η Συρία, η Κιλικία και η Ισαυρία. 
Διοικητικό κέντρο ήταν η Αντιόχεια όπου έδρευε ο Έπαρχος της Ανατολής 
(Praefectus Praetorio Orientis)109, στον οποίο έδίνε λόγο ο Υπατικός (Praeses 
Consularis) που διοικούσε την Κύπρο110. 0  υπατικός αυτός ανήκε στην τάξη των 
Clarissimi και η θητεία του διαρκούσε 1 ή 2 έτη111. 0  Έπαρχος τα)ν Πραιτωρίων της 
Ανατολής (Praetorian Prefect), στον οποίο έδινε λογο ο Έπαρχος της Ανατολής, 
έδρευε στην Κωνσταντ ινούπολη112.

107 Ευσέβιος, Εκκλησιαστική Ιστορία , Χ.5.[Ε. Schwartz & Th. Mommsen (εκδ.), Leipzig 1903-1909]
108 Jones ό.π., 119- 58· Αθανασιάδη- Fowden ό.π., 53-83· Χριστοφιλοπούλου ό.π., 148· Cameron ό.π. 
9 0 -  8.
109 Ο τίτλος Praefectus Praetorio  λίγο αργότερα αντικαταστάθηκε από τον τίτλο Vicarius Orientis 
και αυτός με τη σειρά του, το 331 μ.Χ. από τον τίτλο Comes Orientis (Κύρρης 1984, 17).
110 Ζώσιμος 11.33.1 (Jones ό.π. 159· Νεράντζη-Βαρμάζη 1996, 16). Βλ. επίσης Hill 1940, 230· Stein 
1959, 67-8· Ostrogorsky 1968, 33- 6· Mitford 1980, 1291, 1375-76· Chrysos 1993, 3· Κύρρης 1984, 17- 
Lokin 1986, 3.
111 Μία από τις τρείς ανώτερες τάξεις της Αυτοκρατορίας. Οι άλλες δύο ήταν οι illustres και οι 
spectabiles .
112 Οι Έ παρχοι των Πραιτωρίων είχαν πολλές αρμοδιότητες, τις οποίες προσπαθούσαν συνεχώς να  
διευρύνουν. Μεταξύ άλλων ήταν υπέυθυνοι για την τροφοδοσία του στρατού και την αννώνα Οι 
αυτοκράτορες από την άλλη έκαναν συστηματικές προσπάθειες να  περιορίσουν τη δύναμη των 
Επάρχων αυτών δίνοντας συνεχώς αρμοδιότητες στους κατά τόπους Διοικητές (Stein 1949, 16· 
Ostrogorsky 1978 (1963), 94 ).
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Η Κύπρος, τον 4ο αι. μΧ., ήταν μακρυά από τα πεδία των μαχών και τα 
πολίτικα παρασκήνια. Ήταν αποστρατικοποιημένη επαρχία, πράγμα το οποίο τονίζει 
τη σημασία της θέσης της: δεν κινδύνευε από επιδρομές αφού δε βρισκόταν στα 
σύνορα και επομένως δεν υπήρχε η ανάγκη εγκαταστάσεως στρατιωτικής δύναμης στο 
έδαφος τη ς113. Η καλή οικονομική κατάσταση του νησιού πριν τους σεισμούς του 4ου 
αι. επιβεβαιώνεται από τη μαρτυρημένη από τις πηγές ναυτική συμβολή της Κύπρου 
προς το Λικίνιο, στον αγώνα του εναντίον του Μ. Κωνσταντίνου το έτος 323/4 μ.Χ.
114. Η ιστορικότητα της παράδοσης για την επίσκεψη της Αγίας Ελένης στο "έρημο" 
νησί έχει έντονα αμφισβητηθεί και αποδίδεται στην οικονομική κατάπτωση όχι πριν 
αλλά μετά τους καταστροφικούς σεισμούς115 . Οι σεισμοί αυτοί συνέβησαν στα μέσα 
του 4ου αι., τα έτη 332,342 και 365 μ.Χ. και σημαντικές κυπριακές πόλεις της 
ρωμαϊκής περίοδου (Ιδάλιον, Γόλγοι, Θρόνοι και Κνίδος) δεν κατάφεραν να 
ανακτήσουν την δύναμή τους, και έκτοτε επιβίωσαν ως απλοί αγροτικοί οικισμοί 116.
Γενικότερα όμως η ανοικοδόμηση θα πρέπει να έγινε με γοργούς ρυθμούς αφού το 354 
μ.Χ., μετά δηλαδή τους δύο πρώτους σεισμούς, τα ναυπηγεία του νησιού 
λειτουργούσαν ξανά κανονικά117 Η θέση της Κύπρου άλλωστε, μετά τη μεταφορά 
της πρωτεύουσας της Αυτοκρατορίας αναβαθμίστηκε, αφού βρισκόταν πάνω στους 
εμπορικούς θαλάσσιους δρόμους που οδηγούσαν στην Κωνσταντινούπολη από την 
Παλαιστίνη και την Αίγυπτο, αλλά και λόγω της γειτνίασής της με τους Αγίους 
Τάιος

Ο υπατικός διοικητής της Κύπρου είχε πολλαπλές ευθύνες. Ήταν υπεύθυνος 
για τη διοίκηση, το νόμο και τη τάξη, την εκτέλεση των διαταγών του αυτοκράτορα, τη 
δικαιοσύνη, τη συλλογή των φόρων και της αννώνας, τις ταχυδρομικές υπηρεσίες και 
τα δημόσια έργα και τις συντεχνίες. Ειδικότερα, η ευθύνη για την αννώνα, 
συνεπαγόταν έλεγχο της γεωργίας και της ικανοποίησης των αναγκών των πόλεων και 
του στρατού σε προμήθειες. Εκτός όμως από τον εκπρόσωπο του Αυτοκράτορα, η 
εξουσία στο νησί, και κατ' επέκτασιν ο οικονομικός έλεγχος, ασκούνταν και από 
άλλους φορείς118.

Η υπόθεση ότι οι τοπικές αρχές που δραστηριοποιούνταν στο Κοινόν των 
Κυπρίων οργανώθηκαν στους κόλπους της Εκκλησίας όπου και ανέλαβαν αντίστοιχη 
δράση δεν είναι αστήρικτη, αν λάβουμε υ π ' όψιν ότι ο αρχιεπίσκοπος Κύπρου ήταν 
ουσιαστικά ο αντιπρόσωπος ολόκληρου του νησιού και όχι μόνο της μητρόπολής του,

113 Mitford 1980, 1376· Κύρρης ό.π., 19- 42 . Η πιθανή παρουσία των Ιλλυριών φρουρών, 
εγκατεστημένη στα βόρεια παράλια του νησιού, μάλλον μετά την αποστασία του Καλοκαιρού, ήταν 
περιορισμένης ισχύος και είχε κυρίως αστυνομικά καθήκοντα.
114 Ζώσιμος II c.22. (πρβλ. και· Νεράντζη-Βαρμάζη 1996, 16· Stein 1959, 19).
115 Κύρρης ό.π., §7.
116 Γρηγόριος Νϋσσης, Κατά ειμαρμένης PG. 45.168· Μ αλάλας 313.8-15· Θεοφάνους, Χρονογραφία,
I, 29, 37· Hill 1940, 245, Papagheorghiou 1993, 27. Για την ακριβή χρονολογία του τελευταίου 
σεισμού βλ. Soren & Lane 1981, Soren 1986, Soren, Gardiner & Davis 1986, Soren & Janies 1988.
117 Stein 1959, 250· Papageorgiou ό.π., 28-30.
118 Mitford 1980, 1376· Κύρρης 1984, 18.
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καθώς κατείχε το αξίωμα όια βίου ενώ ο υπατικός βρισκόταν στην Κύπρο μόνο για 
ένα ή δύο χρόνια. Η Εκκλησία της Κύπρου άλλωστε, πολύ νωρίς θεμελιωμένη, είχε 
εξέχονται ρόλο στα δρώμενα της εποχής119: Ήδη το 325 μ.Χ. τρείς κύπριοι επίσκοποι 
πήραν μέρος στην Οικουμενική Σύνοδο της Νίκαιας και υποστήριξαν την 
αντιαρειανική ορθόδοξη μερίδα, ίσως σε μιά προσπάθεια "προληπτικού 
εξευμενισμού" του αυτοκράτορα, λόγω της έστω, υποχρεωτικής βοήθειας που είχε 
προσφέρει η Κύπρος στο Λικίνιο ενατίον του Μ. Κωνσταντίνοι'. Το 343 μ.Χ. δώδεκα 
πόλεις έχουν αρχιεπισκοπές και οι επίσκοποί τους υπέγραψαν στο συμβούλιο της 
Σαρδικής όπου τάχθηκαν πάλι με την αντιαρειανική ομάδα, μαζί με τις εκκλησίες της 
Ρώμης και της Αλεξάνδρειας και εναντίον της Εκκλησίας της Αντιόχειας, η οποία 
ήταν το Διοιηκητικό Κέντρο της Διοίκησης της Ανατολής. Αυτό έγινε εν μέρει γιατί η 
Ρώμη συνέχιζε να έχει την ισχύ της πρωτεύουσας και εν μέρει διότι η αντιπαράθεση με 
την Εκκλησία της Αντιόχειας κρίθηκε σκόπιμη.

5ος αι. ιι.Χ. Ο 5ος αιώνας βρήκε την Αυτοκρατορία χωρισμένη σε δύο τμήματα, 
ανάμεσα στα οποία άρχισαν να αναπτύσσονται αντιπαραθέσεις120. Στα βόρεια 
σύνορα συνεχίστηκαν οι συγκρούσεις με τους Γότθους, τόσο στο Ανατολικό όσο και 
στο Δυτικό Τμήμα. Μετά το 440 μ.Χ., οι θύννοι του Αττίλα λεηλάτησαν τη Βαλκανική 
και την Ιταλία. ΙΙαρά την ήττα του Αττίλα από τον Αέτιο στη Γαλατία, άρχισαν να 
δημιουργούνται κρατίδια από τους Βανδάλους στη Βόρεια Αφρική και τους 
Βησιγότθους στην Ιταλία τη Γαλλία και την Ισπανία. Το Δυτικό τμήμα της 
Αυτοκρατορίας κατέρρευσε σχεδόν και ο γότθος Οδόακρος αυτοανακυρήχθηκε 
βασιλιάς της Ιταλίας το 476 μ.Χ.

Στο πολιτικό προσκήνιο της Κωνσταντινούπολης, μετά τα μέσα του αιώνα, οι 
αντιπαραθέσεις Γερμανών και Ισαύρων για την κατάληψη ανωτέρων αξιωμάτων της 
κρατικής ιεραρχίας, συνέβαλαν στη γενικότερη αστάθεια σε συνδυασμό με τις νέες 
θεολογικές έριδες121. Αυτή τη φορά ο μονοφυσιτισμός αποτέλεσε την αιτία βαθειάς 
διαφωνίας μεταξύ των εκκλησιών με πρωταγωνιστές τις εκκλησίες της Αντιόχειας και 
της Αλεξανδρείας. Μετά τη Σύνοδο της Εφέσου (431 μ.Χ.) επικράτησαν οι απόψεις 
του Κυρίλλου Αλεξανδρείας και καταδικάστηκε η διδασκαλία της Αντιόχειας, που 
υποστήριζε τις δύο διαφορετικές φύσεις του Χριστού. Οι διάδοχοι του Κυρίλλου στην 
εκκλησία της Αλεξανδρείας υπερθεματίζοντας τις απόψεις του κατέληξαν στο 
Μονοφυσιτισμό. Οι Εκκλησίες της Κωνσταντινούπολης και της Ρώμης συνεργάσθηκαν 
και καταδίκασαν το Μονοφυσιτισμό στη Σύνοδο της Χαλκηδόνας (451 μ.Χ.), 
καταφέρνοντας καίριο πλήγμα στη πολιτική και εκκλησιαστική δύναμη της 
Αλεξάνδρειας. Η Σύνοδος της Χαλκηδόνας, όμως, δεν έδωσε τέλος στα εκκλησιαστικά 
προβλήματα της αυτοκρατορίας. Ο Μονοφυσιτισμός εξακολούθησε να έχει απήχηση,

119 Mitford ό.π., 1376- 8· Chrysos 1993, 5-Kyrris 1985, 164 κεξ.·1984, 23, 35.
120 Ostrogorsky 1963 (1978), 118-9, Bury 1923, 271-288, 404-10· Λουγγής 1978, 92-103. 114-7· 
Χριστοφιλοπούλου 1986,216,220-3.
121 Ostrogorsky ό.π., 121- 4· Λουγγής ό.π., 113, 132, 148.
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ενώ προέκυψε και το ζήτημα της Πρωτοκαθεδρίας των εκκλησιών η εκκλησία της 
Κωνσταντινούπολης όχι μόνο διεκδικούσε τα πρωτεία στην Ανατολή αλλά και την 
ισοτιμία έναντι στην εκκλησία της Ρώμης.

Η Κύπρος, όπως ήταν αναμενόμενο δεν επηρεάστηκε άμεσα από τις ραγδαίες 
εξελίξεις στο Δυτικό και το Βόρειο τμήμα της αυτοκρατορίας και συνέχισε να 
απολαμβάνει ειρήνη και ευημερία, παραμένοντας στην διοικητική και πολιτιστική 
περιφέρεια της Αντιόχειας. Αναφέρεται μόνο ότι οι πειρατικές επιδρομές που 
μάστιζαν τις Ανατολικές επαρχίες στις αρχές του 5ου αι. (404-407 μ.Χ.) π ε ρ ιέ λ α β α ν  

και την Κύπρο αλλά οι καταστροφές δε θα πρέπει να ήταν μεγάλης έκτασης122. Οι 
αντιπρόσωποι του αυτοκράτορα δεν ήταν καθόλου καταπιεστικοί και συνεβαλαν στην 
ανάπτυξη του νησιού (π.χ. με την κατασκευή οδικού δικτύου, την ανοικοδόμηση 
πόλεων, την κατασκευή υδραγωγείων και με φορολογικές απαλλαγές)123 .

Οπως ήδη αναφέρθηκε, όμως, οι σχέσεις των Εκκλησιών της Κύπρου και της 
Αντιόχειας, ήδη από τη Σύνοδο της Νίκαιας, δεν ήταν αγαστές. Ειδικά τον 5ο αι., η 
κυπριακή ιστορία, μέσ αστο γενικότερο πλαίσιο των θεολογικών διαμαχών, γράφτηκε 
σχεδόν αποκλειστικά με άξονα τον αγώνα της Εκκλησίας της Κύπρου για το 
Αυτοκέφαλον124. Η Κυπριακή εκκλησία εξέφρασε την αντίθεσή της στη Αντιόχεια στη 
Σύνοδο της Εφέσου το 431 ενώ το 451 μΧ οι κύπριοι επίσκοποι ακολούθησαν το 
Δόγμα της Χαλκηδόνος και έθεσαν εαυτούς ενάντια στον Μονοφυσιτισμό, 
διαχωρίζοντας τη θέση τους και από τις εκκλησίες της Συρίας και της Αλεξάνδρειας 
125. Παρά τις προσπάθειες που κατέβαλε ο πατριάρχης Αντιόχειας Πέτρος ο Γναφεύς 
(469/70-484126) να κρατήσει την εκκλησία της Κύπρου κάτω από τον έλεγχο της 
Αντιόχειας το έτος 488 μ.Χ. περίπου, ο Αυτοκράτωρ Ζήνων κύρηξε αυτοκέφαλη την 
εκκλησία της Κύπρου, διακαιώνοντας τον αγώνα των επισκόπων της ήδη από τις 
αρχές του αιώνα. Η αυτονόμηση της Εκκλησίας της Κύπρου εκτός από τη θρησκευτική 
της διάσταση, δεδομένης της ειρήνης που απολάμβανε το νησί σε μιά εποχή 
αναταρραχών, θα πρέπει ίσως να ιδα)θεί και με μία προσπάθεια αυτονόμησης από τις 
μεγάλες γειτονικές Επαρχίες, την Αίγυπτο και τη Συρία, με τις οποίες οι εμπορικές 
αλλά και οι πολιτικές σχέσεις του νησιού ήταν στενότατες.

122 Hill 1940, 258 [ Philostorgius (ed. Bidez), XI, 8, p. 139].
123 Mitford 1980, 1332-7, 1377
124Για τον Αγώνα του Αυτοκέφαλου και τη σχετική βιβλιογραφία, βλ. Hackett, 1909, 13-33· Hill 
1940, 273-9· Κονιδάρης 1976· Μιστίδης 1976· Mitford 1980, 1250.
125 Ίσον υπομνήματος, περί των Κυπρίων Επισκόπων, εκδ. Ε. Schwartz, Acta Conciliomm  1.1.7, 118- 
122 (Νεράντζη-Βαρμάζη 1996, 11), Βλ. και Hill 1940, 273-9· Jones 1964, 873.
126 Οι χρονολογικές μαρτυρίες για το διάστημα που παρέμεινο ο Πέτρος ο Γναφεύς στον επισκοπικό 
θρόνο δεν είναι σαφείς. Με την υποστήριξη του αυτοκράτορα Ζήνωνα έγινε επίσκοπος το 469 μ.Χ. 
και καθαιρέθηκε σχεδόν αμέσως. Ξαναεπέστρεψε λίγο πριν το 476 μ.Χ. για να ξανακαθαιρεθεί, αφου 
τάχθηκε στο πλευρό του Βασιλίσκου. Αντικαταστάθηκε εκ νέου από το Ζήνωνα το 484 μ.Χ. και 
πέθανε τρία ή 4 χρόνια αργότερα (Hill 1940,276, Ανάστος 1978,415).
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6oc αι. u.X. Η βασιλεία του Ιουστινιανού (527- 565 μ.Χ.) και η μεγάλη ανορθωτική 
του προσπάθεια για την ανασύσταση της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας αποτελούν την πιό 
σημαντική περίοδο του 6ου αι. και την πλέον κρίσιμη καμπή στην ιστορία της ύστερης 
ρωμαϊκής πεοιόδου(Εικ. 1.26). Στην εσωτερική πολιτική του Ιουστινιανού κύριο ρόλο 
κατείχε η προσπάθεια ενοποίησης της στρατιωτικής και πολιτικής εξουσίας ενώ 
ενισχύθηκε επιπλέον ο ρόλος της Εκκλησίας, με την ανάθεση της εποπτείας των 
αρχόντων στους κατά τόπους επισκόπου!27. Η προσπάθεια ανακατάληψης των 
ρωμαϊκών εδαφών ξεκίνησε το 533 μ.Χ. από τη Βόρεια Αφρική και συνεχίστηκε το 
535 μ.Χ. με την εκστρατεία στην Ιταλία και το 554 μ.Χ. στην Ισπανία 128. Οι πλέον 
επιτυχείς κατακτήσεις ήταν αυτές των επαρχιών της Βορείου Αφρικής, οι οποίες 
διατηρήθηκαν μέχρι τον επόμενο αιώνα. Μετά το θάνατο του Ιουστινιανού, όμως, το 
565 μ.Χ., οι δυτικές κτήσεις άρχισαν σταδιακά να χάνονται· η Ιταλία ήδη το 569 μ.Χ. 
είχε κατακτηθεί από τους Λογγοβάρδους και η Ισπανία από τους Βησιγότθους το 594 
μ.Χ.

Στην Ανατολή δεν σταμάτησαν οι απειλές από τη Περσία129. Στη διάρκεια της 
βασιλείας του Ιουστινιανού διεξήχθησαν πόλεμοι σε τρεις συνολικά περιόδους. Κατά 
την πρώτη περίοδο (527-532 μ.Χ.) οι επιχειρήσεις ήταν περιορισμένης κλίμακας. Στο 
δεύτερο περσικό πόλεμο (540- 545 μ.Χ.), όμως, καταστράφηκε η Αντιόχεια και 
κατακτήθηκαν συριακά εδάφη. Η συνθήκη ειρήνης που υπεγράφη δεν διατηρήθηκε 
αφού ακολούθησε και τρίτο κύμα συγκρούσεων στη Λαζική (549-557 μ.Χ.). Υπεγράφη 
συμφωνία το 562 μ.Χ. κράτησε όμως μόνο για δέκα χρόνια· ο Ιουστίνος Β ' κύρηξε τον 
πόλεμο στην Περσία το 572 μ.Χ., ο οποίος κράτησε 19 χρόνια και διεξήχθη κυρίως στα 
εδάφη της Αρμενίας. Στη Βόρεια Βαλκανική εμφανίστηκαν οι Σλάβοι, οι οποίοι το 
577 μ.Χ. σημείωσαν την πρώτη μεγάλη επίθεση. Οι βυζαντινοί αντιμετώπισαν τους 
Σλάβους με τη βοήθεια των Αβάρων αλλά λίγο αργότερα ήρθαν σε σύγκρουση μαζί 
τους, με αποτέλεσμα την Απώλεια του Σιρμίου το 582 μ. X. 13°.

Η Κύπρος δε φαίνεται να επηρεάστηκε από τις περσικές επιδρομές131. 
Αντίθετα, έχει διατυπωθεί η άποψη ότι ίσως αποτέλεσε καταφύγιο για τους 
πρόσφυγες της Συρίας και της Παλαιστίνη^32. Στην περίοδο της βασιλείας του 
Ιουστινιανού αναφέρονται σεισμοί στην Αντιόχεια, οι οποίοι ίσως επηρέασαν και την 
Κύπρο, καθώς και μία επιδημία βουβωνικής πανώλης που εξαπλώθηκε από την

127Νεαρά  8 και παραρτήματα (εκδ. R. Schoell-G. Kroll, τ. III. Βερολίνο 1908), Χριστοφιλοπούλου  
1975 (1986), 348.
128 Κύρια πηγή για τις εκστρατείες του Ιουστινιανού στην Αφρική είναι τα έργα του Προκόπιου 
(Υπέρ των Π ολέμων III-IV), ο οποίος ήταν μέλος του επιτελείου του στρατηγού Βελισαρίου. Βλ. 
σχετικά Bury 1923,124-48· Ostrogorsky ό.π., 145· Χριστοφιλοπούλου (1975) 1986,278-81· Browning 
1978, 170- 208.
129 Bury 1923, 79-119· Χριστοφιλοπούλου (1975) 1986,274-7, 306-10- Browning 1978, 160- 183
130 Θεοφύλακτος Σιμοκάττης I I I4. 7 [Bury ό.π. 292-3- Χριστοφιλοπούλου ό.π., 312-8· Browning 
ό .π .,191-213]
131 Hill 1940, 279-80.
132 Papageorgiou 1993, 34. Δε δίνονται όμως στοιχεία για τη στήριξη της υπόθεσης αυτής.

41

Στ
έλ
λα

 Δ
εμ
έσ
τιχ
α



Αίγυπτο μέχρι τη Μικρά Ασία. Εάν πράγματι τα γεγονότα αυτά επηρέασαν και την 
Κύπρο, απομένει να επιβεβαιωθούν αρχαιολογικά. Η μόνη σχετική ένδειξη είναι η 
καταστροφή της βασιλικής στην ακτή του Κουρίου από σεισμό, μάλλον τον 6ο αι., 
σύμφωνα με τον ανασκαφέα δρα Δ. Χρήστου. Αντίθετα, έχει παρατηρηθεί αύξηση των 
οικισμών και εν γένει της οικοδομικής δραστηριότητας, με έμφαση στην ανέγερση 
πολυτελών βασιλικών33.

Η οικονομική ευμάρεια του νησιού, εκτός από τα αρχαιολογικά δεδομένα 
επιβεβαιώνεται ίσως και απο μία διοικητική μεταρρύθμιση του Ιουστινιανού η οποία 
περιέχεται στη Νεαρά 23 του 535 μ.Χ. και σύμφωνα με την οποία οι δικαστικές 
υποθέσεις χωρίστηκαν σε τρείς κατηγορίες. Ο υπατικός της Κύπρου είχε στη 
δικαιοδοσία του μόνο υποθέσεις μέχρι 300 υπερπύρων, για υποθέσεις οικομικών 
διαφορών 300 έως 500 υπερπύρων υπεύθυνος ήταν ο Κόμης της Ανατολής ( Comes 
Orientis) στην Αντιόχεια ενώ πάνω από αυτό το ποσό οι διάδικοι απευθύνονταν στην 
Κωνσταντινούπολή34.0  Τριβωνιανός, συντάκτης κατά πάσα πιθανότητα αυτής της 
νομοθετικής αλλαγής, έδωσε στον Κόμη της Ανατολής κάποια δικαστική διακαιοδοσία 
αλλά το Μαίο του ίδιου χρόνου ο Ιωάννης Καπαδόκης του αφαίρεσε την εποπτεία σε 
πολλά σημεία: το γραφείο του Κόμη της Ανατολής ενώθηκε με αυτό της Syria Prima 
εκπίπτοντας έτσι σε επαρχιακή διοίκηση. Η διοίκηση της Κύπρου ήταν πλέον υπόθεση 
τουΕπάρχουΠραιτωρίου135. Ένα χρόνο αργότερα, το Μάιο του 536 μ.Χ., ο 
Ιουστινιανός δημιούργησε ένα νέο αξίωμα, τον Questor Justinianus Exercitus, δηλαδή 
Ταμία του Στρατού του Ιουστινιανού. Η Questura Exercitus ήταν μικρή στην ουσία 
διοίκηση I Ιραιτωρίου με συνενωμένη πολιτική και στρατιωτική εξουσία (αν και ο 
τίτλος υπονοεί κυρίως στρατιωτικά καθήκοντα το\Questor), με την οποία συνδέει 
την Κύπρο με την Μυσία Β', τη Σκυθία, τα νησιά του Αιγαίου και την Καρία 136. Η 
κατάργηση της διάκρισης πολιτικής και στρατιωτικής εξουσίας έχει ήδη επέλθει, οπότε 
ο Questor ήταν και στρατιωτικός και πολιτικός αρχηγός των επαρχιών, οι οποίες 
έχουν αποσπαστεί από μεγάλες διοικήσεις: η Κύπρος από τη διοίκηση της Ανατολής, η 
Καρία και τα νησιά της Ασιανικής, η Μυσία Β' και η Σκυθία από τη διοίκηση της 
Θράκης. Ειδικότερα για την Κύπρο, η δικαστικές μεταρρυθμίσεις των προηγούμενων 
χρόνων καταργήθηκαν αυτόματα, και οι Κύπριοι θα έπρεπε στο εξής να λύνουν τις 
υποθέσεις τους απευθυνόμενοι κατ ευθείαν στοvQuestor.

Ο Questor Justinianus Exercitus ανήκε στην ανώτερη τάξη των Illustri (ή 
Gloriosi με τη νέα ιεραρχική τάξη) και έδινε λόγο μόνο στον αυτοκράτορα. Το κυρίως 
καθήκον του ήταν η υπεράσπιση των περιοχών του Κάτω Δούναβη και η έδρα του 
βρισκόταν στην Οδησσό. Οι δυσκολίες, που δημιούργησε η απομακρυσμένη έδρα του 
Quaestor, ανάγκασαν τον Ιουστινιανό ένα χρόνο αργότερα, το 537 μ.Χ., να

133 Michaelides 1992, 8.
134Ν εαρά23, κεφ, III-IV, Lokin 1986, 6.
135Λ/εαρά 8, κεφ. V (535), Hill 1940, 258· Lokin 1986, 7
136 Nov.XLI, VIII cap. V, cp. L. Η νεαρά αυτή έχει δυστυχώς χαθεί· Ιωάννης Λυδός II, 29, 126- 
Stein 1949, 474-5· Mitford 1980, 137 κε.· Hill 1940, 258· Lokin 1986, 7.
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διευθετήσει το θέμα δίνοντας στους διοικητές των νησιών, της Καρίας και της Κύπρου 
το δικαίωμα να απευθύνονται για τις υποθέσεις του στην Κωνσταντινούπολη και όχι 
στην Οδησσό137. Υπεύθυνος παρέμενε ο Questorav ήταν στην ΙΙρωτεύουσα, ενώ αν 
απούσιαζε τα καθήκοντα του ανελέμβανε ο Ταμίας του Ιερού Παλατιού ( Questor 
Sacri Palatii). Το σημαντικό ήταν ότι ο διοικητής της Κύπρου έπαψε να δίνει λόγο στον 
Κόμη της Ανατολής που έδρευε στην Αντιόχεια. Όμως, για εφέσεις μικρής αξίας που 
δικάζονταν από τον Κόμη της Ανατολής το καθεστώς παρέμενε το ίδιο.

Μέχρι στιγμής έχουν διατυπωθεί διάφορες υποθέσεις για τους λόγους που 
οδήγησαν σε αυτήν την αλλαγή. Ο Hill και αργότερα ο Κύρρης υποστήριξαν ότι ο 
Ιουστινιανός ήθελε να αποδυναμώσει τον Έπαρχο της Ανατολής αλλά και να 
ενισχύσει οικονομικά τις εξασθενισμένες Βόρειες Επαρχίες, και ειδικότερα το 
θρακικό μέτωπο, από τις επιδρομές των Βουλγάρων και των Σλάβων 138 . Ο Lokin, σε 
πρόσφατο άρθρο του, έδωσε περισσότερη έμφαση στην αποδυνάμωση του Επάρχου 
Πραιτωρίων της Ανατολής 139. Ιθύνοντα νου θεωρεί τον Τριβωνιανό, ο οποίος 
ανάμεσα σε άλλα προσπάθησε να παραγκωνίσει τον Ιωάννη Καππαδόκη, Έπαρχο 
ΙΙραιτωρίου της Ανατολής και αντίζηλό του. Έτσι, στη νέα διοίκηση δεν έδωσε τον 
αναμενόμενο τίτλο Praefectus Praetorio Exercitus, ο οποίος θα τον συνέδεε με τον 
άλλο Έπαρχο, δηλ. τον Καππαδόκη, αλλά τον τίτλο του Ταμία, που τον συνέδεσε με 
τον Ταμία του Ιερού Παλατιού ( Quaestor Sacri Palatii), δηλ. τον ίδιο τον Τριβωνιανό. 
Ο Bury και ο Stein υποστήριξαν ότι επρόκειτο για μιά στρατηγική κίνηση αφού η νέα 
αυτή επαρχία περιλαμβάνει μιά μεγάλης στρατηγικής σημασίας "ναυτική" γραμμή, 
από την Αίγυπτο ως τη Μάυρη Θάλασσα 140. Πράγματι, το κοινό στοιχείο και των 
πέντε επαρχιών ήταν ο ναυτικός τους χαρακτήρας. Η Κύπρος διέθετε σημαντικά 
ναυπηγεία ενώ ο ναυτικός χαρακτήρας της Καρίας και των νησιών αποδεικνύεται, 
μεταξύ άλλων, από το γεγονός ότι έναν περίπου αιώνα αργότερα αποτέλεσαν το 
μεγαλύτερο μέρος του θέματος των Καραβησιάνων 141. Άλλωστε, ο Ιακχννης Λυδός 
αναφέρει ότι και οι τρεις Επαρχίες ήταν "ευπορώτατες" 142

Τί ακριβώς επετεύχθη από τη μετρρύθμιση και για πόσο διήρκησε δεν γίνεται 
γνωστό από τις πηγές, αν και καμία άλλη διοικητική ή δικαστική αλλαγή δε φαίνεται 
να έγινε μέχρι τις αραβικές επιδρομές 143. Σίγουρα μέχρι το 578 μ.Χ., και μετά 
δηλαδή το θάνατο του Ιουστινιανού, ο Quaestor Exercitus είχε ακόμη καθήκοντα, 
αφού τέθηκε επι κεφαλής ναυτικής επιχείρησης στο Δούναβή44. Πάντως, η 
δυνατότητα που δόθηκε στους διαδίκους να απευθύνονται στους κατά τόπους

137Νεαρά 50 (1-9-537)· Hill ό.π. 259· Lokin 1986, 8.
138 Hill ό.π., 258- Κύρρης 1984, 19
139 Lokin 1986.
140 Bury 1923, 340-1· Stein 1949, 475.
141 Hill 1940,259.
142 Ιωάννης Λυδός,. ΙΙ..29: ”... προάγει έπαρχον επόπτην των Σκτιθικών δυνάμεων αφορίσας αυτω 
επαρχίας τρεις τάς πασών εγγύς ευπορωτάτας...".
143 Lokin 1986, 9. Ο Megaw (1997, 351), χωρίς να  παραθέτει επιπλέον στοιχεία, φαίνεται να  
υποστηρίζει ότι ο θεσμός διήρκησε μέχρι τις αραβικές επιδρομές.
144 Stein 1949, 475, υποσημείωση 1.
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επισκόπους για τελεσίδικες αποφάσεις, σε αντιδιαστολή με τα πολυδάπανα και 
επικίνδυνα ταξίδια στην Κωνσταντινούπολη, ίσως συνέβαλε και στην ενδυνάμωση 
των εκκλησιαστικών θεσμών στο νησί145.

7ος αι. ιι.Χ. Ο 7ος αι. μ.Χ. βρήκε την Αυτοκρατορία σε οικονομική κρίση, με 
σημαντική έλλειψη πόρων, και το λαό φανερά απογοητευμένο. Η δυσαρέσκεια στο 
στρατό είχε ως αποτέλεσμα τη βραχύβια άνοδο στο θρόνο του Φωκά (602-610 μ.Χ .)146. 
Την περίοδο αυτή όλες οι προσπάθειες επικεντρώθηκαν στην αντιμετώπιση των 
Περσών στο Ανατολικό Μέτωπο (στη Συρία και την Αρμενία) και των Αβάρων στα 
βόρεια των Βαλκανίων. Οι περσικοί πόλεμοι συνεχίστηκαν και επί Ηρακλείου (610 - 
641 μ.Χ.), οπότε και πραγματοποιήθηκε η κατάληψη της Αντιόχειας το 611 μ.Χ., ενώ 
το 614 μ.Χ. οι ΙΙέρσες κατέλαβαν την Ιερουσαλήμ και το 620 μ.Χ. την Αίγυπτο (Εικ. 
1.27). Ο Ηράκλειος, μετά από πολύχρονες εκστρατείες, κατάφερε τελικά να πετύχει 
την αποχώρηση των περσικών στρατευμάτων το 629 μ.Χ. Από το 640 μ.Χ. κε. οι 
αραβικές επιδρομές συνέχισαν το καταστροφικό έργο των περσικών πολέμων στην 
Ανατολή147.

Στο εσωτερικό της Αυτοκρατορίας, στον αιώνα αυτόν χρονολογείται η αρχή της 
ιδρύσεως των Θεμάτων, αν και η ακριβής χρονολογία έναρξης του νέου αυτού θεσμού 
είναι ακόμη αμφισβητούμενη148. Κάποιοι ερευνητές την αποδίδουν στον Ηράκλειο, 
ως μέτρο για την καλύτερη αντιμετώπιση των Περσών. Πάντως οι πρώτες μνείες των 
πηγών για τα Θέματα χρονολογούνται μετά το 660 μ.Χ.. Η Χριστοφιλοπούλου 
υποστηρίζει ότι "το νέον σύστημα απέβλεπεν εις την ενίσχνσιν της στρατιωτικής 
ετοιμότητος καί αμύνης της χώρας κατά τα πρότυπα της ιουστινιάνειου διοικητικής 
μεταρρυθμίσεως, κα θ ' ην ωρισμέναι επαρχίαι της Ανατολής ετάχθησαν υπό άρχοντα 
συγκεντρούντα εν ταυτώ την πολιτικήν και στρατιωτικής εξουσίαν.”149. Αν κάτι 
τέτοιο όντως ίσχυσε, τότε δεν είναι απίθανο διατάξεις όπως η Quaestura Exercitus να 
ήταν ακόμη αποτελεσματικές και να διατηρήθηκαν μέχρι την ολοκλήρωση της νέας 
μεταρρύθμισης. Στην Κύπρο, βέβαια, οι αραβικές επιδρομές δημιούργησαν ένα 
ιδιάζον καθεστώς και σίγουρα εμπόδισαν την ενσωμάτωση του νησιού σε κάποιο από 
τα γειτονικά θέματα. Από την άλλη ο τελευταίος Έπαρχος Πραιτωρίων Ανατολής 
μνημονεύεται ακόμη το 680 μ.Χ. 15°.

Ο Ηράκλειος, πριν από την ανακύρηξή του ως αυτοκράτορα, επισκέφθηκε την 
Κύπρο, καθ οδόν προς την Κωνσταντινούπολη. Όπα>ς μαρτυρούν τα νομίσματα που 
κόπηκαν στο νομισματοκοπείο της Κωνσταντίας παρέμεινε για ένα διάστημα στην

145 Lokin ό.π.
146 Για την επανάσταση του Ηρακλείου και την άνοδό του στο θρόνο βλ.. Browning 1978, 220-1· 
Χρυσός 1984, υποσημείωση 1.
147 Βρυώνης 1978, 249· Haldon 1990, 103-5.
148 Βρυώνης ό.π., 246
149 Χριστοφιλοπούλου 1975 (1986), 285 - 87.
150ό.π. , τ.α' 346, τ.β '286.
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κυπριακή πρωτεύουσα, ίσως "αναμένοντας να σταθεροποιηθεί η επανάσταση στην 
Αίγυπτο". Ο λαός της Κύπρου υποστήριξε το μελλοντικό αυτοκράτορα στον αγώνα 
του κατά του Φωκά και πιθανότατα αργότερα να απόλαυσε την εύνοιά τοτ)>5 ·.

Το έτος 649 μ.Χ. έγινε η πρώτη επιδρομή από τον άραβα εμίρη της Συρίας, 
Μωαβία . Ακολούθησε και άλλη (654/655 μ.Χ .) έως ότου το έτος 688 μ.Χ. 
συμφωνήθηκε ένα είδος ουδετερότητας του νησιού ανάμεσα στους Άραβες και τους 
Βυζαντινούς*52. Το 691 μ.Χ. αποψασίστηκε η μεταφορά (τμήματος;) του κυπριακού 
πληθυσμού στην Αρτάκη (ΝέαΙονοτινιανσόπολη ), στον Ελλήσποντο153. Τόσο για το 
καθεστώς της ουδετερότητας αλλά κυρίως για τις συνθήκες που επικράτησαν στην 
Κύπρο το δεύτερο μισό του 7ου αι. έχει γίνει πολύς λόγος τελευταία και η έρευνα στο 
ζήτημα αυτό συνεχίζεται154. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η ζωή στο νησί συνεχίστηκε 
και μετά τις επιδρομές. Άρχισε όμως για την κυπριακή ιστορία μιά νέα, αρκετά 
σιωπηρή μέχρι στιγμής, φάση, η οποία, όπως και στον ελλαδικό χώρο, ονομάστηκε 
Σκοτεινοί Αιώνες.

1.3.1 - 2 Εμπόριο - Οικονοιιία

Η προσπάθεια των ερευνητών να ανασυνθέσουν την εικόνα του εμπορίου κατά 
την ύστερη ρωμαϊκή περίοδο ήταν μέχρι στιγμής αποσπασματική, και αφορούσε 
κυρίως στη Δυτική Μεσόγειο155. Τα στοιχεία που διαθέτει ο ερευνητής σε μιά τέτοια 
προσπάθεια είναι η εισηγμένη κεραμεική, τα ναυάγια και οι γραπτές μαρτυρίες.
Εκτός από τις λιγοστές γραπτές μαρτυρίες, οι υπόλοιπες δύο πηγές πληροφοριών 
είναι ελλείπεις για την Ανατολική Μεσόγειο. Κ ατ' αρχήν, τα ναυάγια που έχουν 
εντοπιστεί είναι ελάχιστα και ακόμη λιγότερα είναι αυτά που έχουν μελετηθεί. 
Επιπλέον, η κεραμεική, αδειάσειστος μάρτυρας εμπορικής δραστηριότητας, παραμένει 
σε μεγάλο ποσοστό άγνωστη: είτε βρίσκεται ακόμη θαμένη στο έδαφος είτε είναι 
αδημοσίευτη156. Επομένως, τα συμπεράσματα που προκύπτουν πρέπει να τονίζεται 
κάθε φορά ότι εξάγονται από τα μέχρι εκείνη τη στιγμή γνωστά στοιχεία και να 
τηρούνται πάντοτε οι απαραίτητες επιφυλάξεις, στις περιπτώσεις όπου τα στοιχεία 
είναι λιγοστά. Αυτή όμως είναι η πραγματικότητα την οποία έχει να αντιμετωπίσει η 
αρχαιολογία, εφόσον, όπως πολύ χαρακτηριστικά τόνισε ο P. Reynolds, δεν υπάρχουν 
ιδεώδεις συνθήκες καταγραφής όλου του κεραμεικού συνόλου που μπορεί να βρεθεί σε

151.Hill 1940, 282· Grierson 1950. Έχει επίσης διατυπωθεί η υπόθεση (Χρυσός 1984, 55-61) ότι ο 
Ηράκλειος χρηματοδότησε ένα τμήμα της ανέγερσης του υδραγωγείου της πόλης, κατά τη διάρκεια 
αυτής της σύντομης παραμονής του στην Κύπρο, πριν γίνει αυτοκράτορας.
152 Για τη δεύτερη αραβική επιδρομή στην Αμαθούντα βλ. Προκοπίου 1995, και 1996
153 Εγγλεζάκης 1996
154 Βλ. συνοπτικά στο Megaw 1986
155 Haldon 1990, 26, υποσ. 36, όπου η αναλυτική σχετική βιβλιογραφία·.Βλ. επίσης Giardina 1986· 
Wickham 1988· Reynolds 1995.
156 Βλ. το κεφάλαιο "Γενική Εισαγωγή"
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μιά περιοχή, έτσι ώστε να στηριχθεί κανείς με σπόλυτη ασφάλεια σε αυτήν για τη 
διακρίβωση των εμπορικών συναλλαγών57.

Η διαπραγμάτευση τα>ν κυπριακών αμφορέων, η οποία θα επιχειρηθεί 
διεξοδικά σε επόμενα κεφάλαια θα πρέπει να ιδωθεί μέσα στο πλαίσιο που θα 
παρουσιαστεί παρακάτω. Κύριος σκοπός της λεπτομερούς καταγραφής των εμπορικών 
αυτών δοχείων της αρχαιότητας, όπως έχει ήδη τονιστεί, είναι να εντοπιστεί το 
εμπορικό δίκτυο που εξυπηρετούσαν καθώς και του λόγους που ενίσχυσαν ή 
αποδυνάμωσαν τη διακίνησή τους μέσα σ' αυτό. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, με την 
παρούσα μελέτη ρίχτηκε φώς σε μία πτυχή του εξαγωγικού εμπορίου της Κύπρου, η 
οποία δεν είχε μέχρι τώρα τονιστεί επαρκώς. Η επιτραπέζια κεραμεική, ο χαλκός και 
η ξυλεία ήταν από τα πλέον μαρτυρημένα εξαγώγιμα προϊόντα του νησιού κατά την 
αρχαιότητα. Στις δύσκολες οικονομικές συνθήκες της Αυτοκρατορίας στην Ύστερη 
Αρχαιότητα, το νησί παρουσίασε μία σημαντική παραγωγή αμφορέων και επομένως 
πλεόνασμα σε λάδι ή κρασί, το οποίο και διέθεσε συσκευασμένο σε ντόπιους αμφορείς. 
Οι δύσκολες συνθήκες επομένως ίσως να μην ήταν αποτρεπτικές, τουλάχιστον στο 
τρίγωνο Κύπρος-Συροπαλαιστίνη-Αίγυπτος, το οποίο ήταν από τα πλέον 
πολυσύχναστα εμπορικά δίκτυα ήδη από τον 18ο αι. π .Χ .158. Η μεταφορά της 
Πρωτεύουσας της Αυτοκρατορίας στην Κωνσταντινούπολη τον 4ο αι. μ. X. 
αναβάθμισε περισσότερο το ρόλο των εμπορικών κέντρων των Ανατολικών Επαρχιών 
159. Πρωτεύοντα ρόλο στο εμπορικό δίκτυο της περιοχής, σε όλη τη διάρκεια της 
ύστερης αρχαιότητας είχαν οι περιοχές της Συρίας, της Παλαιστίνης και της 
Αιγύπτου, η εμπορική δραστηριότητα των οποίων επηρέαζε άμεσα και την οικονομία 
της Κύπρου. Η μεν Αίγυπτος είχε ουσιαστικά επωμιστεί την τροφοδοσία της 
Κωνσταντινούπολης σε σιτάρι, ενώ από τις πόλεις της Συροπαλαιστίνης εξαρτάτο σε 
μεγάλο βαθμό το εμπόριο με την Ανατολή. Το θαλάσσιο εμπορικό δίκτυο που συνέδεε 
τα μεγάλα λιμάνια της περιοχής αυτής ήταν πυκνό. Η Κύπρος βρισκόταν σε κομβικό 
σημείο του δικτύου αυτού, με αποτέλεσμα να είναι σε συνεχή επαφή τόσο με την 
Αίγυπτο και τις παλαιστινιακές ακτές, όσο βεβαίως και με την πρωτεύουσα: ο Άγιος 
Σπυρίδατν Τριμιθούντος ταξίδεψε με πλοίο κατ' ευθείαν από τη Σαλαμίνα στη 
Νεάπολιν της Αλεξάνδρειας και ο Πολύβιος, βιογράφος του Αγίου Επιφανείου, το 
403 μ.Χ "εύρενπλοίον διαπερών εις Α ίγυπτον και ανελθών απέπλευσεν" από τη

157 Reynolds 1995, 1: "... For a reconstruction of the full distribution of all imported pottery in the 
West, an ideal database would consist of fully published excavated assemblages (ie. every scrap of 
pottery) from every site (ports, towns, villas, inland and coastal etc) in every western Mediterranean 
province. Furthermore, perfect pottery assemblages, would be part of a stratified sequence deposited 
say, every 5 years, immediately after use and with no residual material. Another valuable source of 
data could be taken from a study and comparison of all ship cargoes from excavated wrecks. These 
would provide both the proof of contemporaneity of forms, the nature of composite cargoes, perhaps 
the recognition of distinct sources and hence, insight into the mechanisms involved in the movement of 
cargoes around the Mediterranean (inter - regional and inter-provincial)..."
158 Ballet 1995.
159 Bakirtzis 1995.
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Σαλαμίνα για να αναλάβει την Επισκοπή Ρινοκορούρων στην Αίγυπτο 160. Επίσης, 
όταν το 367 μ.Χ. ο ίδιος ο Άγιος Επιφάνειος ξεκίνησε από την Ιερουσαλήμ για να 
επισκευτεί τον Άγιο Ιλαρίωνα που ασκήτευε στα ορεινά της ΙΙάφου, δε δυσκολεύτηκε 
να βρεί από το λιμάνι της Καισάρειας ένα ΙΙαφίτικο πλοίο που να ταξίδευε 
κατ' ευθείαν για τη Πάφο ενώ όταν επέστρεφε βρήκε στο λιμάνι της Πάφου πλοίο για 
την Ασκαλώνα 161. Η σχέση αυτή δεν περιορίστηκε στις εμπορικές συναλλαγές. Στενές 
σχέσεις μεταξύ Κύπρου και Συροπαλαιστίνης υποδείχθησαν και αναφορικά με την 
εκκλησιαστική τέχνη και αρχιτεκτονική όπως για παράδειγμα, στο σχεδιασμό των 
πρώτων βασιλικών και βαπτιστηρίων που κατασκευάστηκαν στο νησί, αυτών δηλαδή 
της Σαλαμίνας, του Κουρίου και του Αγίου Φίλωνα. Ακόμη και αργότερα, όταν η 
Κύπρος τον 6ο αι. δέχθηκε τις επιδράσεις του Αιγαίου και της Κωνσταντινούπολης 
στην εκκλησιαστική αρχιτεκτονική, οι σχέσεις με τη Συροπαλαιστίνη παρέμειναν 
εμφανείς, όπως για παράδειγμα η τριάψιδη διαμόρφωση του ιερού των βασιλικών 162. 
Οι επαφές με την Αίγυπτο ήταν επίσης συνεχείς σε όλη την περίοδο που 
εξετάζουμε163.

Η θέση της Κύπρου στο εμπόριο μεγάλων αποστάσεων μεταξύ Ανατολικής και 
Δυτικής Μεσογείου δεν είναι σαφής. Η ερυθρόχριστη επιτραπέζια κεραμεική του 
νησιού, η οποία ήταν από τα εξαγώγιμα προϊόντα που μπορούν να αναγνωριστούν 
σπάνια απαντάται δ\ιτικότερα των ελλαδικών ακτών ή της Αιγύπτου164. Πάντως, θα 
πρέπει αναμφισβήτητα να ευνοήθηκε από την υποβάθμιση του εμπορικού δικτύου της 
Δυτικής Μεσογείου από τις βαρβαρικές επιδρομές του 5ου αι. μ.Χ. Κύρια αιτία όμως 
αυτής της υποβάθμισης δε φαίνεται να ήταν τόσο η κατάκτηση αλλά και η διακοπή 
της αννώνας η οποία πλέον δεν έχει προορισμό τη Ρώμη αλλά την Κωνσταντινούπολη 
και προμηθευόταν κυρίως από την Αίγυπτο. Η Βόρεια Αφρική αποτελούσε το 
κατ' εξοχήν κέντρο ανεφοδιασμού της Ρώμης σε σιτηρά και λάδι, σε όλη τη διάρκεια 
της Ρωμαϊκής περιόδου. Το γεγονός αυτό ήταν απόλυτα καθοριστικό για την 
οικονομική ανάπτυξη της περιοχής, από την οποία, κατ' επέκτασιν προωθούνταν και 
άλλα προϊόντα όπως το κρασί και η επιτραπέζια κεραμεική (African Red Slip Ware), 
ήδη από τον 2ο αι. μ.Χ.165. Η Βανδαλική κατάκτηση τον 5ο αι. διατηρήθηκε μέχρι την 
εποχή του Ιουστινιανού. Τα ανασκαφικά στοιχεία που διαθέτουμε προέρχονται 
κυρίως από τη Καρχηδόνα η οποία το 439 μΧ έγινε πρωτεύουσα του κρατιδίου των

160 Β Η G 1647, 86· Β Η G 597, 112 (Μπακιρτζής 1997, 327).
161 Β Η G 596, 65 (Μπακιρτζής ό.π.).
162 Megaw 1997, 346, 351.
163 Π ολύ συχνοί οι ασκόσχημοι αμφορείς της Abou Mina - όπως και των παλαιστινικών 
εργαστηρίων- (για τη μεταφορά κρασιού) στην Αμαθούντα και την Πάφο καθώς και οι χύτρες από την 
Αίγυπτο. Αναφέρονται επίσης αμφορείς του τύπου Egloff 172 και του τύπου LRA7 (αιγυπτιακής 
προέλευσης) στην Κάτω Πάφο. Στην Αίγυπτο μαρτυρούνται εισαγωγές ενσφράγιστης κυπριακής 
κεραμεικής (late Roman D) τον 6ο και 7ο αι. μ.Χ. (Ballet 1995).
164 Βλ. συνοπτικά Lund 1993, 112.
165 Wickham 1988, 190- 92.
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Βανδάλων166. Η γεωγραφική της θέση την κατέστησε σημαντικό κόμβο για την 
εμπορική κίνηση στη Δυτική Μεσόγειο και ιδιαίτερα στη Βόρεια Αφρική. Στα τέλη του 
4ου-αρχές 5ου αι. οι εισαγωγές προϊόντων από την Ανατολική Μεσόγειο ήταν 
μειωμένες. Μέχρι το τέλος του 5ου αι. όμως, ταυτόχρονα δηλαδή με την αρχή της 
πτώσης των εξαγωγών της ντόπιας επιτραπέζιας κεραμεικής και των αγροτικών 
προϊόντων, παρατηρήθηκε κατακόρυφη αύξηση των εισαγωγών από την Ανατολή 16 7.
Η Ιταλική χερσόνησος έγινε επίσης στόχος επανειλημένων επιδρομών από τα μέσα 
του 5ου αι. Τα ανασκαφικά στοιχεία από την εποχή αυτή προέρχονται κυρίως από την 
περιοχή της Ρώμης168. Όσον αφορά στη διακίνηση των αμφορέων, η εικόνα είναι 
ανάλογη με αυτή της Καρχηδόνας. Μετά τις επιδρομές, οι εισαγωγές από την Αφρική 
και την Ισπανία μειώθηκαν δραστικά ενώ εμφανίστηκαν εισαγώμενα προϊόντα από 
τη Συροπαλαιστίνη και το Αιγαίο· Εντούτοις, μέχρι τις αρχές του 6ου αι. μ.Χ. οι 
εισαγωγές αμφορέων στην Ιταλία συνεχίζουν να αντικατοπτρίζουν την διατήρηση 
ενός εμπορικού δικτύου που περιελάμβανε όλη τη Μεσόγειο: Τυνισία, Νότια Ιταλία 
Αίγυπτο, Συροπαλαιστίνη, Κύπρο, νότια Μικρά Ασία, Αιγαίο (νησιά και ακτές) 169.

Οι κατακτήσεις του Ιουστινιανού τον 6ο αι., αν και μακροπρόθεσμα απεδείχθη 
πόσο εξασθένισαν οικονομικά την Αυτοκρατορία, έδωσαν μία νέα ώθηση στο εμπόριο. 
Προωθήθηκαν κυρίως οι ανατολικές εξαγωγές στη Δύση, όπως τουλάχιστον φαίνεται 
από τα ευρήματα στη Καρχηόόνα, την Ισπανία, την Ιταλική χερσόνησο και τη 
Μασσαλία, έναν από τους πλέον σταθερούς προορισμούς ανατολικών αμφορέων προς 
τη Δύση, αφού ήδη από τον 5ο αι. τα ποσοστά των αμφορέων από την Ανατολή είναι 
μεγαλύτερα από αυτά της Ρώμης της Καρχηδόνας ή της Ισπανίας 17°. Έχει 
διατυπωθεί μαλιστα η υπόθεση ότι το εμπόριο δεν ήταν πλέον ελεύθερο αλλά ασκείται 
από το Κράτος και την Εκκλησία αφού για την τροφοδοσία των στρατευμάτων 
πάντως διακινούνταν σίγουρα μεγάλες ποσότητες ειδών διατροφή!71. Οι 
παραδουνάβιες επαρχίες, σε όλη τη διάρκεια της υστερορωμαϊκής περιόδου 
αποτελούσαν θέατρο μακροχρόνιων συγκρούσεων του βυζαντινού στρατού με τους 
Σλάβους και τους Αβάρους. Στην Τόμι ειδικά, σημαντικότατο λιμάνι και πρωτεύουσα 
της Σκυθίας, η οικονομική άνθιση μετά τον 4ο αι. έχει διαπιστωθεί και αρχαιολογικά 
172. Ειδικά τις περιόδους της στρατιωτικής ύφεσης στα σύνορα, η έντονη προσπάθεια 
για ανασυγκρότηση ήταν εμφανής 173. Όπως πολύ διεξοδικά ανέλυσε πρόσφατα ο 
A.Opait η συντριπτική πλειοψηφία των αγαθών που εισήγοντο στις περιοχές αυτές

166 Panella 1983· Fulford & Peacock 1984 , 258 κεξ.
167 Reynolds 1995, 74.
168 Panella 1986, 634.
1690  Reynolds (1995, 73) επισημαίνει τη διαφορά στα ποσοστά εισαγωγών από την Ανατολική 
Μεσόγειο μεταξύ της περιοχής της Νάπολης και της Ρώμης· στη Ρώμη είναι πολύ υψηλότερα
170 Riley 1982, 118· Reynolds 1995, 74-81, Bonifay & Pieri 1995, 99.
171 Arthur 1998.
172 Barbet & Bucovala 1996, 107-8.
173 Πατουρά 1989, 280. Γενικά για την τοπογραφία της περιοχής βλ. Suceveanu & Bamea 1993.
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προέρχονταν από τα κέντρα της Ανατολικής Μεσογείου 174. Όπως υποστήριξε ο ίδιος 
ερευνητής, η φύση των εισαγωγών αυτών θα πρέπει σε ένα βαθμό να σχετίζεται και με 
τον ανεφοδιασμό των στρατευμάτων που παρέμεναν για μεγάλα χρονικά διαστήματα 
στα παρακείμενα κάστρα. Αξίζει μάλιστα να αναφερθεί ότι τα ποσοστά των 
αμφορέων από τις συροπαλαιστινιακές ακτές (LR3,4/5) ήταν αρκετά πιό μειωμένα 
από αυτά των LR 1 και 2. Η συμμετοχή της Κύπρου στην τροφοδοσία των περιοχών 
αυτών θα πρέπει να τονώθηκε με τη δημιουργία x^Quaestura Exercitus αλλά ο 
τρόπος και το ποσοστό της συμμετοχής αυτής παραμένει αδιευκρίνιστο.

Τον 7ο αι., όμως, μετά τη λήξη των μακροχρόνιων περσικών πολέμων, η 
οικονομική εξαθλίωση των επαρχιών της Αιγύπτου και της Συρίας ήταν 
αποφασιστικής σημασίας για την Κωνσταντινούπολη175. Οι επαρχίες αυτές 
αποτελούσαν κύριες πήγες ανεφοδιασμού σε σιτηρά και πρώτες ύλες. Επιπλέον, οι 
συνθήκες ανασφάλειας στα κοντινά στην πρωτεύουσα Βαλκάνια θα πρέπει να ήταν 
επίσης αποτρεπτικές για την αγροτική παραγωγή76. Οι μεγάλες πόλεις της Μικράς 
Ασίας παρουσίασαν σαφείς ενδείξεις οικονομικής και πληθυσμιακής κατάπτωσης 
άλλοτε ως άμεσο αποτέλεσμα των επιδρομών και άλλοτε ως επακόλουθο της 
γενικότερης κρίσης της πόλης που παρουσιάστηκε την εποχή αυτΛ?7. Οι περσικές 
επιδρομές και η γενική οικονομική κρίση δε φαίνεται να επηρέασαν άμεσα την 
Κύπρο, στο πρώτο μισό του 7ου αι. Αντίθετα, το νησί εξακολούθησε μάλλον να 
απολαμβάνει την ειρηνική διαβίωση και την οικονομική ακμή που είχε σημειωθεί ήδη 
από τον 6ο αι. Η βοήθεια του Αυτοκράτορα για τα δημόσια έργα ίσως τόνωσε 
περισσότερο την οικονομία. Κτίσθηκαν άλλωστε και κάποιες βασιλικές, σε αγροτικούς 
και αστικούς οικισμούς (Πετρερά στο Μαρώνι, Αγία Μαύρη στην Άλασσα, Ακρόπολη 
Αμαθούντας, Άγιος Κώνων στον Ακάμα)178. Η οικονομία της Αυτοκρατορίας 
άλλωστε είχε δεχθεί ισχυρότατο πλήγμα αλλά οι ανταλλαγές δε διακόπηκαν εντελώς. 
Ο Πατριάρχης Αλεξανδρείας Ιωάννης ο Ελεήμων (610-619 μ.Χ.), ο οποίος καταγόταν 
από την Αμαθούντα, ίσως επίσης να ευνόησε τις εμπορικες σχέσεις Αιγύπτου - 
Κύπρου ακόμη περισσότερο τον 7ο αι., οι οποίες θα πρέπει να συνεχίστηκαν ακόμη 
και τα δύσκολα χρόνια μετά τις αραβικές επιδρομές, μετά την κατάκτηση της 
Αιγύπτου, όπα>ς μαρτυρούν αγγεία του τύπου Egyptian Red Slip που βρέθηκαν στο 
Κούριον σε στρώματα του τέλους του 7ου αι. 119.

174 Opait 1996, 254-63.
175 Βρυώνης 1978, 246-47.
176 Haldon 1990, 37
177 Foss 1977- Haldon 1990, 105 με σχετική βιβλιογραφία.
178 Βλ. τις σχετικές παραγράφους στο επόμενο κεφάλαιο.
179 Megaw 1986, 511.
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1.3.2 Στοιχεία της Τοπογραφίας της Κύπρου κατά την Ύστερη Ρωμαϊκή
Περίοδο

Στο προηγούμενο κεφάλαιο καταδείχθηκε πώς η ιστορία της Κύπρου κατά την 
Ύστερη Ρωμαϊκή περίοδο επηρεάστηκε από τις εξελίξεις στην πορεία της 
Αυτοκρατορίας χωρίς να βρεθεί στο επίκεντρο πολέματν ή θρησκευτικών αναταραχών.
Η τοπογραφία του νησιού, όπως θα φανεί παρακάτω, υπέστη κάποιες αλλαγές, αν και 
όχι σοβαρές. Ο χα>ρισμός της Κύπρου σε ανταγωνιστικά μεταξύ τους βασίλεια είχε ήδη 
σηματοδοτήσει κατά την αρχαιότητα την ανάπτυξη διοικητικών και οικονομικών 
κέντρων, τα οποία διατηρήθηκαν ή και εξελίχθηκαν σε οψιμότερες περιόδους. Μετά 
τους καταστροφικούς σεισμούς του 4ου αι. μ.Χ. μερικές πόλεις (Ιδάλιον, Γόλγοι,
Θρόνοι και Κνίδος) δεν κατάφεραν να ανακτήσουν τη δύναμή τους αλλά οι μεγάλες 
πόλεις ανοικοδομήθηκαν και, όπως μαρτυρούν οι βασιλικές που οικοδομούνται τον 5ο 
αι. σχεδόν σε όλη την Κύπρο, η εδραίωση του χριστιανισμού συνέβη συγχρόνως με τη 
σταθερή οικονομική ανάπτυξη.

Τον 6ο αι., μαρτυρείται από τις πηγές η ύπαρξη δεκατριών πόλεων (Εικ. 1.28).
Θι κύριες πηγές είναι ο Συνέκδημος του Ιεροκλέους (535 μ.Χ.) και το Γεωγραφικόν 
εγχειρίδιον του ο Γεωργίου του Κύπριου (591- 603 μ.Χ.). Αντίστοιχα, η απαρίθμηση 
των πόλεων στα παραπάνω κείμενα έχει ως εξής:

" Κωνσταντία μητρόπολις, Ταμασός, Κίτης (Κίτιον), Αμαθούς, Κόριν (Κούριον), Πάφος, Αρσινόε 
(Αρσινόη), Σόλοι, Λάπιθος (Αάπηθος), Κιρβοία, Κύθροι (Χύτροι), Καρπάσιν (Καρπασία),

(Τριμιθούντων,Λευκουσία)" 180

"Κωνσταντία μητρόπολις, Κίτιον, Αμαθούς, Κούριον, Πάφος, Αρσενάϊ, Σώλοι, Λάπιθος, εν η 
εγεννήθη Γεώργιος ο Κύπριος ο γραψας την Βίβλον εξ αύτης ταύτα μετελήφθησαν, Κυρηνία, 

Ταμασός, Κύθροι, Τριμιθούς, Καρπάσιν"181

Στο πλαίσιο της παρούσας εργασίας δεν κρίθηκε απαραίτητο να 
παρουσιαστεούν αναλυτικά τα στοιχεία της ιστορικής τοπογραφίας κάθε μιάς από της 
παραπάνω πόλεις. Στο τέλος του κεφαλαίου θα παρουσιαστούν περιληπτικά ιιόνο οι 
θέσεις, στις οποίες έχουν βρεθεί αμφορείς που θα εξεταστούν στα επόμενα κεφάλαια.
Η σειρά που θα ακολουθήσει η παρουσίαση είναι αυτή του Συνεκδήμου. Πριν από την 
παρουσίαση αυτή κρίθηκε απαραίτητο να συνοψιστούν τα συμπεράσματα των μέχρι 
στιγμής ερευνών σχετικά με την οικιστική ανάπτυξη και τις μεταφορές εντός και εκτός 
Κύπρου κατά την ύστερη ρωμαϊκή περίοδο.

180 Honigman 1939, 38· Νεράντζη-Βαρμάζη 1996, 21. Βλ. επίσης και Hill 1940, 262-70 όπου και τα 
σχετικά για τον Συνέκδημοτον Ιεροκλέους και τον Γεώργιο τον Κύπριο.
181 Honigman ό.π., 1095.
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1. 3.2 -1 Οι πόλεις κοα τι ύπαιθρος νώοα

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, τα αστικά κέντρα της Κύπρου, την περίρδρ πρυ 
εξετάζουμε, παρέμειναν σε αδρές γραμμές τα ίδια με αυτά της ρωμαϊκής περιόδου. 
Αναλόγως, μετά τον 4ο αι., όεν θα πρέπει να έγιναν σοβαρές αλλαγές ούτε σχετικά με 
την εδαφική επικράτεια των πόλεων. Ο Τ. Mitford, με βάση τους μιλιοδείκτες, εκτός 
από το οδικό δίκτυο προσπάθησε να ανασυνθέσει το χάρτη της επικράτειας κάθε 
μεγάλης πόλης182. Για πολλά σημεία του χάρτη αυτού τα στοιχεία είναι ανύπαρκτα. 
Σχετικά με τις θέσεις της νότιας ακτής, όπου εντοπίστηκαν και τα εργαστήρια με τα 
οποία θα ασχοληθούμε στη συνέχεια, οι πληροφορίες που δίνει ο Mitford είναι οι 
εξής:

Το ανατολικό "σύνορο της Πάφου τοποθετείται μεταξύ των χωριών Αυδήμου 
και Παραμάλι. Από το σημείο εκείνο αρχίζει η επικράτεια του Κουρίου, η οποία 
περιλαμβάνει και τη χερσόνησο του Ακρωτηρίου ενώ τρ ανατρλικό σύνρρο θα πρέπει 
να τοποθετηθεί στα σημερινά δυτικά πρράστεια της πόλης της Λεμεσού. Στην 
Αμαθρύντα ανήκουν προς τα ανατολικά τα εδάφη μέχρι περίπου το σημερινό χα>ριό 
Μαζωτός. Δε γνωρίζουμε αν ο χωρισμός αυτός αντιπροσώπευε και την επικράτεια των 
αντίστοιχων επισκοπών κάθε πόλης. Αν δηλαδή και με ποιόν τρόπο διαχωρίζονταν, 
για παράδειγμα, οι περιοχές των επισκοπών Νεαπόλεως και Αμαθούντος. Ο Hill 
αναφέρει ότι τα μοναστήρια της Κύπρου που ιδρύθηκαν την υστερορωμαϊκή περίοδο 
και τα οποία θα πρέπει να ιιποθέσουμε ότι διέθεταν και έγγειο ιδιοκτησία, ήταν το 
Σταυροβούνι, ο Άγιος Νικόλαος των Γάτων στο Ακρωτήρι και η Τόχνη 183. Κατά 
πόσον οι επισκοπές ή τα μοναστήρια στις περιοχές της νότιας ακτής του νησιού 
εμπλέκονταν στην παραγωγή και το εμπόριο των υγρών προϊόντων που περιείχαν οι 
αμφορείς που θα διαπραγματευτούμε παρακάτω, όεν είναι σαφές, με τα παρόντα 
τουλάχιστον όεόομένα. Αν κρίνουμε όμως από τα εκκλησιαστικά σύμβολα που 
εντοπίστηκαν πάνω σε κάποιους αμφορείς εκτός και εντός Κύπρου η διακίνηση των 
προϊόντων θα πρέπει να αφορούσε ως έναν βαθμό και τις εκκλησιαστικές αρχέξ84.

Η ακμή των πόλεων από τις αρχές του 5ου αι. κεξ. μαρτυρείται από την 
οικοδόμηση δημοσίων κτιρίων και χριστιανικών ναών καθώς και από τα έργα 
υποδομής (π.χ. υδραγωγεία). Η ακμή των αστικών κέντρων συνοδεύτηκε και από μιά 
παράλληλη ανάπτυξη των αγροτικών οικισμών, όπως αποδείχθηκε από μία σειρά 
συστηματικών επιφανειακών ερευνών ("surveys”) που έλαβαν χώρα τα τελευταία 
χρόνια στο ελεύθερο, νότια τμήμα του νησιού:

182 Mitford 1980, 1337-41.
183 Hill 1940, 273.
184 Βλ. κεφάλαιο " Ενεπίγραφοι αμφορείς".
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Στην περιοχή της 1Ίαλαιπάφον διεξήχθησαν δύο επιφανειακές έρευνες, στη 
διάρκεια των οποίων εντοπίστηκαν θέσεις της υστερορωμαϊκής περιόδου. Η πρώτη 
έρευνα έγινε το 1975 από το Τμήμα Αρχαιοτήτων, όπου και εντοπίστηκαν δύο μόνο 
ύστερο ρωμαϊκοί οικισμοί (Γ ρικελλάτι και 11 αραλώνια) 18 5. Η δεύτερη έρευνα έγινε 
από την ομάδα του Canadian Palaipaphos Survey Project κατά τα έτη 1979, 1980,
1983, 1984 και 1986 186. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, παρατηρήθηκε 
αύξηση των εισηγμένων τύπων κεραμεικής και του αριθμού των οικισμών στο 
διάστημα μεταξύ των αρχών του 5ου αι. και του τέλους του 6ου αι. Ανάλογη είναι η 
εικόνα από την περιοχή του Ακάμα, όπου η δραστηριότητα την ύστερη ρωμαϊκή 
περίοδο, και ιδιαίτερα στο διάστημα ματαξύ 450 και 550 μ.Χ., ήταν πιό έντονη από 
όλες τις άλλες ιστορικές περιόδου^87. Την ίδια περίοδο (5ος - 7ος αι.) διαπιστώθηκε 
αύξηση των αγροτικών οικισμών παράλληλα με την ανάπτυξη στα αστικά κέντρα της 
Αμαθούντας και της Νεμεσούι88. Στην περιοχή του Μαραννίου, η κτίση της Βασιλικής 
στον 7ο αι. συνδυάζεται με την αυξημένη αγροτική δραστηριότητα της περιοχής από 
τα μέσα του 5ου αι., καθώς και με την ύπαξη κοντινού αγκυροβολίου 189. Η γειτονική 
κοιλάδα του Βασιλικού, άλλωστε, η οποία αποτελεί παράδειγμα περιοχής που 
συνδύαζε την γειτνίαση με τα κοιτάσματα του χαλκού και την ύπαρξη του νερού αλλά 
και μιάς εύφορης, παραθαλάσσιας πεδιάδας που εξασφάλιζε πρόσβαση και στο 
θαλάσσιο δίκτυο, είχε ανάλογη ανάπτυξη αυτή την περίοδο190.

1.3.2 -2 Το νεοσαίο και το θαλάσσιο οδικό δίκτυο

Σημαντικός παράγων γιά την ανάπτυξη εμπορικής δραστηριότητας είναι η 
ύπαρξη δικτύου επικοινωνίας, οδικού ή θαλάσσιου, κατ' αρχήν μεταξύ των πόλεων 
του νησιού και κατ' επέκτασιν μεταξύ της Κύπρου και άλλων εμπορικών κέντρων. Για 
την κατανόηση του δικτύου επικοινωνίας μεταξύ των κυπριακών πόλεων τα στοιχεία 
που έχουμε στη διάθεσή μας είναι ελάχιστα. Η μόνη γνωστή μελέτη του οδικού 
δικτύου που έχει γίνει μέχρι στιγμής αφορά στη ρωμαϊκή περίοδο μέχρι τον 4ο α ι .191. 
Σύμφωνα με αυτήν, τόσο οι πόλεις των παραλίων όσο και της ενδοχώρας συνδέονταν 
μεταξύ τους με δρόμους που φρόντιζαν να συντηρούν τακτικά. Δε γνωρίζουμε αν οι 
δρόμοι αυτοί συντηρήθηκαν και μετά τους σεισμούς του 4ου αι. Είναι όμως δύσκολο 
να αντιληφθεί κανείς τη λειτουργία ενός νησιού με κεντρική διοίκηση χωρίς την 
ύπαρξη χερσαίων δρόμων. Η έλλειψη στοιχείων για την κεραμεική των πόλεων της 
ενδοχώρας δε μας επιτρέπει υποθέσεις για τη διακίνηση εμπορευμάτων στο εσωτερικό

185 Hadjisawas 1977, 230.
186 Rupp 1993. Για την κεραμεική βλ. Lund 1993, 79-156.
187 Hayes 1995, 175.
188 Petit et al 1996, 177- 9.
189 Manning et al 1994, 356- 60.
190 Rautman 2000, 322-25.
191 Mitford 1980, 1332-7.
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της Κύπρου. Εντούτοις, η ομάδα της Δανικής αποστολής εντόπισε το οδικό δίκτυο 
στην επαρχία της ΙΊάφου και ειδικότερα στον Ακάμα και στην περιοχή της 
ΙΙαλαιπάφου, το οποίο είναι ενδεικτικό, αν μπορεί να θεωρηθεί ως τέτοιο, μιάς 
προσπάθειας διευκόλυνσης της επικοινωνίας των απομακρυσμένων αγροτικών 
οικισμών, οι οποίοι, όπως προαναφέρθηκε, αυξάνονται σε αριθμό την περίοδο που 
εξετάζουμε192.

Χωρίς αμφιβολία, όμως, οι παράκτιες πόλεις, εκτός από τη χερσαία, σε πολλές 
περιπτώσεις χρησιμοποιούσαν και τη θαλάσσια επικοινωνία. Τ ο λιμάνι της 
Σαλαμίνας αναφέρεται από πηγές της ρωμαϊκής εποχής αλλά λόγω της τουρκικής 
εισβολής οι έρευνες που μόλις είχαν αρχίσει παρέμειναν σε προκαταρκτικό στάδιά3. 
Ο Σταδιασμός αναφέρει ότι υπήρχε λιμάνι και στην Αμμόχωστο και στη 
Σαλαμίνα194. Το λιμάνι αυτό σίγουρα εξυπηρετούσε πλοία που έπλεαν από και προς 
την Κύπρο· ο άγιος Σπυρίδων Τριμιθούντος, καθώς και ο I Ιολύβιος 195 στις αρχές του 
5ου αι.ταξίδεψε με πλοίο από τη Σαλαμίνα απ' ευθείας στην Αλεξάνδρεια.

Το λιμάνι της Πάφου κατασκευάστηκε την ελληνιστική περίοδο, όταν η πόλη 
έγινε πρωτεύουσα του νησιού. Ο Σταδιασμός αναφέρει τη λειτουργία του τουλάχιστον 
ως τον 4ο αι. μ .Χ .196. Δε γνωρίζουμε κατά πόσον συνέχισε τότε να έχει το μέγεθος 
και την κίνηση της ρωμαϊκής περιόδου αλλά σίγοιιρα παρέμεινε λιμάνι που 
εξυπηρετούσε πλοία που κατεύθαναν από λιμάνια εντός και εκτός Κύπρου. Τα 
επεισόδια από το Βίο του Αγίου Επιφανίου μαρτυρούν σχέσεις τουλάχιστον με τα 
λιμάνια της παλαιστινιακής ακτής (Καισάρειακαι Ασκαλών)197. Από την Παλαιστίνη 
επίσης έπλευσε στην Πάφο και ο Αγιος Ιλαρίων 198. Το γεγονός, εξ' άλλου, ότι το 
λιμάνι της Πάφου ήταν τέτοιο ώστε οι Άραβες τον επόμενο αιώνα θέλησαν να το 
χρησιμοποιούν για τις επιχειρήσεις τους, φανερώνει τη συνεχιζόμενη δυναμική της 
πόλης στο θαλάσσιο εμπόριο199.

Οι έρευνες για τα λιμάνια του Κουρίου και τη Αμαθούντας έδειξαν ότι την 
περίοδο που εξετάζουμε το ποσοστό επίχωσης ήταν μάλλον απαγορευτικό για τη 
χρήση τους. Έχει διατυπωθεί η άποψη ότι η βασιλική που ανακαλύφθηκε κοντά στην 
ακτή του Κουρίου συσχετίζεται με τη λειτουργία του λιμανιού, αλλά μέχρι στιγμής 
κάτι τέτοιο δεν έχει επιβεβαιωθεί. Στις ακτές του Κουρίου εντοπίστηκε πράγματι

192 Bekker & Nielsen 1996.
193Flemming 1974, 173.
194Για περισσότερα σχόλια βλ. Leonard 1997, 173.
195Μπακιρτζής 1997, 327, BHG  597, 112. BHG  1647, 86. Ο Πολύβιος σε δύο σημεία, αναφερόμενος 
στον κατάπλου προς την Κωνσταντία, ονομάζει τον τόπο αγκυροβόλησης του πλοίου Ακχνευτήριον: 
"... αντίκρυς του καλουμένου Διανευτηρίου" (PG  41 92), ”... επί των τόπω τω καλουμένω  
Διανευτηρίω.." (PG 41 112). Ίσως αυτό ήταν το τοπωνύμιο του λιμανιού της πόλης.
196Για την αρχιτεκτονική περιγραφή των λιμενικών κατασκευών βλ. Hohfelder 1995, 194· Leonard 
1997, 173.
197Πολυβίου Επισκόπου Ρινικορούρων, Β ίος Α ν. Επιφανίου, Επισκόπου Κωνσταντίας, PG41.80· 
Μπακιρτζής, 1997, 327· Νεράντζη Βαρμάζη 1996, 7.
198 Σωζομενός, Εκκληοιαστικιίΐστορία , 206, 21-24 (Νεράντζη Βαρμάζη ό.π., 10)
1 "M egaw  1986, 519.
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λιμενοβραχίονας ο οποίος χρονολογείται στη ρωμαϊκή περίοδο 200. Οι μαρτυρίες όμως 
για τη συνέχιση της χρήσης του λιμανιού μετά τον 4ο αι. είναι λιγοστές. Ο Σταδιασμός 
(1ος-4ος αι. μ.Χ.) δεν αναφέρει λιμάνι στο Κούριον και οι γεωλογικές μελέτες που 
έγιναν έδειξαν μεγάλο ποσοστό επίχωσης. Στην περίπτωση που το λιμάνι του Κουρίου 
δεν ήταν σε χρήση, η πόλη ίσως εξυπηρετούνταν από το λιμάνι που εντοπίστηκε στα 
νότια της χερσονήσου του Ακρωτηρίου, στη θέση Dreamer's Bay201. Η θαλάσσια 
επικοινωνία της Αμαθούντας ίσως διεξαγόταν από το λιμάνι ή το αγκυροβόλιο της 
Νεμεσού ενώ οι αγροτικοί οικισμοί της κοιλάδας του Βασιλικού είχαν σίγουρα 
πρόσβαση στο αγκυροβόλιο της περιοχής, όπου βρίσκεται και το σημερινό λιμάνι του 
Βασιλικού 202. Λιμάνια μαρτυρούνται επίσης και στη βόρεια ακτή, στους Σόλους και 
ίσως στην Καρπασία και τη Λάπηθο203.

1. 3. 2 - 3 Οι θέσεις στις οποίες βρέθηκαν αιιφορείς LR1 και LR13 στην Κύπρο

Για την την Κιρβρία (;), τρυς Χύτρρυς204, την Ταμασσό205, την Τριμιθρύντα206, 
την Αρσινόη207 και τη Λευκωσία208 οι αρχαιολογικές μαρτυρίες είναι πολύ 
περιορισμένες ή αδημοσίευτες, όσον αφορά στην περίοδο και κυρίως στο θέμα που 
εξετάζουμε, δηλ. τους εμπορικούς αμφορείς. Παρακάτω θα παρατεθούν τα στοιχεία 
για τις υπόλοιπες πόλεις, με τη σειρά που τις αναφέρει ο Συνέκδημος του Ιεροκλέους.

1. Σ α λ α μ ί ν α  / Κ ω ν σ τ α ν τ ί α
Η πόλη της Σαλαμίνας δέχθηκε τα πλήγματα των καταστροφικών σεισμών του 

4ου αι (332/3 και 342 μ.Χ.). Το 346 μ.Χ. ο Αυτοκράτορας Κωνστάντιος Β ' (337-363 
μ.Χ.) ενδιαφέρθηκε για την ανοικοδόμησή της αλλά και μετέφερε εκεί την

200Leonard 1995,236- 38.
201Leonard 1997, 178- 79.
202Hill 1940, 265.
203Nicolaou 1976· Leonard 1997, 178.
204Οι πληροφορίες που έχουμε περιορίζονται σε γραπτές πηγές και δεν έχει γίνει συστηματική 
αρχαιολογική έρευνα στην περιοχή (Papageorghiou 1993,48).
205Papageorghiou 1993,46. Η υστερορωμαϊκή πόλη βρισκόταν ίσως στη δεξία όχθη του Πεδιαίου 
σύμφωνα με τα στοιχεία που ήρθαν στο φως από σωστικές ανασκαφές στην περιοχή. Στο χώρο του 
Μοναστηριού του Αγίου Ηρακλειδίου αποκαλύφθηκαν μεταξύ άλλων λείψανα Βασιλικής που 
χρονολογείται τον 5ο αι.
206Papageorghiou ό.π., 39. Γνωρίζουμε ότι η πόλη ήταν επισκοπική έδρα και ότι δεν καταστράφηκε 
από τις αραβικές επιδρομές των μέσων του 7ου αι.
207Στην περιοχή του Μαρίου διενεργούνται ανασκαφές από την ομάδα του Πανεπιστημίου του 
Princeton (Διεύθυνση William A. P. Childs) από το 1988 μέχρι σήμερα. Ανακαλύφθηκε ένα αρχαϊκό  
ιερό (Karageorghis 1989, 837· Papageorghiou 1990, 982· 1991, 827) και μιά μικρή βασιλική του τέλους 
του 5ου αι. μΧ (Karageorghis 1985, 960· Christou 1992, 819).
208Ή ταν ανάμεσα στις πρώτες πόλεις που έγιναν επισκοπικές έδρες: αναφέρεται ο επίσκοπος 
Λεδρών Τριφύλλιος, ο οποίος πήρε μέρος στη Σύνοδο της Σαρδικής τον 4ο αι. (Hill 1940,264). 
Υπάρχει μάλιστα και η μαρτυρία ότι η πόλη ήταν οχυρωμένη ήδη από τα χρόνια του Μ. 
Κωνσταντίνου, (ό.π. 265, Est. de Lusignan, Chronogr. fo. 16 vo; cp. Descr. fo. 31). Ως σημαντική 
πόλη πάντως θα πρέπει να αναδείχθηκε κατά τον 7ο αι. πιθανότα λόγω των αραβικών επιδρομών 
(Megaw 1986, 505).
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πρωτεύουσα του νησιού και μετονομάζοντας την σε Κωνσταντία 209. Τον 5ο αι. η 
πόλη γνώρισε μεγάλη ακμή και εξαπλώθηκε πέρα από τα ρωμαϊκά όριά της210. Οι 
προσφορές των αυτοκρατόρων προς την ανανέωση της πόλης συνεχίσθηκαν και την 
εποχή του Ιουστινιανού ενώ τον 7ο αι., η Ηράκλειος ίδρι^σε στην Κωνσταντία 
νομισματοκοπείο, πριν ακόμη γίνει αυτοκράτορας (608-610 μ.Χ.) για να εξασφαλίσει 
τα νομίσματα με τα οποία πληρωνόταν ο στρατός του. Ως ανταμοιβή για την 
υποστήριξη που είχε από τους Κυπρίους ενάντια στο Φωκά, χρηματοδότησε και την 
ανέγερση μέρους του Υδραγωγείου της πόλης 211. Μετά τις πρώτες αραβικές 
επιδρομές, η πόλη δεν εγκαταλήφθηκε εντελώς. Έγιναν κάποιες απόπειρες 
ανοικοδόμησης, στο πλαίσιο των οποίων ξανακτίστηκε και η εκκλησία του Αγίου 
Επιφανείου πάνα) από τον τάφο του, σε κλίμακα πολύ μικρότερη από τον πρώτο 
ναό212.

Οι ανεσκαμένοι χώροι από τους οποίους έχουν δημοσιευτεί σύνολα κεραμεικής 
της εποχής που εξετάζουμε είναι το κτίριο του Ελαιοτριβείου και των Λουτρών (Εικ. 

1.29Ί:

Το κτίριο του Ελαιοτριβείου βρισκόταν βόρεια της Βασιλικής της 
Καμπανόπετρας στον ανατολικό τομέα της πόλης. Η ανοικοδόμησή του τοποθετείται 
στον 5ο αι. μ.Χ. Η χρήση του όμως πριν τα τέλη του 7ου αι. παραμένει αινιγματική. Η 
μετατροπή του κτιρίου σε ελαιοτριβείο τοποθετείται στα τέλη του 7ου ή τις αρχές του 
8ου αι213. Οι αμφορείς που δημοσιεύθηκαν από το κτίριο, προήλθαν από τις 
επιχωματώσεις που δεν μπορούν να χρονολογηθούν με ακρίβεια και τοποθετούνται 
γενικά στην περίοδο της ανοικοδόμησης που ακολούθησε τις αραβικές επιδρομέξ14.

Τα λουτρά επισκευάστηκαν τον 4ο αι., όταν ο Κωνστάντιος Β ' (337-363 μ.Χ.) 
χρηματοδότησε την επισκευή τους, στο πλαίσιο της φροντίδας του για την 
ανοικοδόμηση της πόλης215. Τον 5ο αι. ανακαινίσθηκαν ξανά και ο Υπατικός Flavius 
Antiochus Ammianus Valerius χρηματόδοτησε την κατασκευή μαρμάρινου 
δαπέδου216. Αμφορείς των τύπων που θα εξετάσουμε παρακάτω προήλθαν μόνο από 
ένα μικρό σύνολο της ύστερης φάσης του συγκροτήματος (7ος-8ος αι.) 217

209 ο  Γελάσιος, όταν το 325 μ.Χ., έλαβε μέρος στην Οικουμενική Σύνοδο της Νίκαιας αναφέρεται 
ακόμη ως Επίσκοπος της Σαλαμίνας ενώ στη Σύνοδο της Χαλκηδόνας, το 451 μ.Χ. αναφέρεται 
πλέον ως Επίσκοπος Κωνσταντίας (Mitford 1980, 1378).
210 Papageorghiou 1993, 31: το 570 μ.Χ. ο μάρτυρας Α ντονίνος την περιέγραψε " civitatem pulchram 
et deliciosam" (T. Tobler, Itinera et descnptiones Terrae Sanctae I, Geneva 1877, 91)
21 'Papageorghiou ό.π., 33- Χρυσός 1984, 53-62.
212Megaw 1986, 508.
213Argoud 1973,201-219.
214 Diedrichs 1980, 55-7· Argoud ό.π., 215, υποσ. 2.
215 Μαλάλας, 313. 8-15 (Νεράτζη Βαρμάζη 1997, 220)· Hill 1940, 245: ο Hill παρατηρεί ότι ο 
Μαλάλας χρονολογεί την καταστροφή και την ίδρυση της Κωνσταντίας στη βασιλεία του Κωνσαντίου 
του Χλωρού αντί του Κωνσταντίου Β ' (337- 361μ.Χ.). Βλ. επίσης Mitford 1980, 1379.
216Michaelides 1993, 71 υποσ. 9 για σχετική βιβλιογραφία
217Catling & Dikigoropoulos 1970, 54-7· Βλ. επίσης Diedrichs 1980, 7.
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2 . Κ ί τ ι ο ν
Έχει διατυπωθεί η υπόθεση ότι το υστερορωμαϊκό Κίτιον βρίσκεται κάτω από 

τη σύγχρονη πόλη της Λάρνακα^18. Πρόσφατες έρευνες έδειξαν ότι ένα σημαντικό 
κέντρο της εποχής αυτής βρισκόταν μερικά χιλιόμετρα ανατολικά της Λάρνακας, στη 
θέση Κουτσοπετριά, κοντά στο σημερινό χωριό Πύλα 219. Οι πληροφορίες για την 
υστερορωμαϊκή πόλη είναι περιορισμένες. Με αφορμή την ανασκαφή στο σημαντικό 
κέντρο της Ύστερης Εποχής του χαλκού, το 1973 διεξήχθη μία υποβρύχια επισκόπηση 
(ττην περιοχή μεταξύ της ακτής του σημερινού χωριού του Κιτίου μέχρι το Ακρωτήριο 
Κίτι220. Στη διάρκεια της έρευνας ανελκύσθηκαν αγγεία διαφόρων περιόδων, μεταξύ 
των οποίων και αμφορείς των τύπων που θα εξετασθούν αναλυτικά παρακάτω.

3 . Α μ α θ ο ύ ς  (Εικ. 1.30)

Η πόλη της Αμαθούντας, συγκαταλέγεται στις σημαντικές κυπριακές πόλεις 
και στην ύστερη ρωμαϊκή περίοδό21. Οι νεκροπόλεις της έχουν εκτεταμένα ερευνηθεί 
και μαρτυρούν το μέγεθος της πόλης. Η Αγορά συγκέντρωνε σημαντική εμπορική 
δραστηριότητα μέχρι και τον 7ο αι. Η Θεοδοσιάς ή Νεμεσός (σημερινή Λεμεσός) 
άρχισε επίσης να αναπτύσεται και ήδη τον 5ο αι., στη Σύνοδο της Χαλκηδόνας (451 
μ.Χ.), έστειλε το δικο της Επίσκοπο 222. Γνωστός επίσκοπος της Νεαπόλεως είναι 
επίσης ο Λεόντιος (590-668 μ.Χ.), βιογράφος του Αγίου Ιωάννη του Ελεήμονος.
Στα τέλη του 7ου αι. η Αμαθούς εγκαταλήφθηκε, μετάαπό διαδοχικές συρρικνώσεις 
του πληθυσμοί?23. Ίσως οι επιζήσαντες να μεταφέρθηκαν στη γειτονική Νεμεσό.

ΒασιλικήΑκροπόλεως
Οι έρευνες της Γαλλικής Αρχαιολογικής Αποστολής στην ακρόπολη της 

Αμαθούντας έφεραν στο φως τα ερείπια παλαιοχριστιανικής βασιλικής που 
χρονολογείται στον 7ο αι. Η κεραμεική της βασιλικής δεν έχει δημοσιευτεί στο σύνολό 
της αφού οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη224. Η κατασκευή της τοποθετείται στις 
αρχές του 7ου αι. ενώ η καταστροφή χρονολογείται στο τελευταίο τέταρτο του ίδιου 
αιώνα225.

Μεγάλη Νοτιοανατολική Βασιλική
Το 1993 άρχισαν οι ανασκαφικές έρευνες στη Μεγάλη Ν.Α. Βασιλική της 

Αμαθούντας, η οποία βρίσκεται δίπλα στη θάλασσα, σχεδόν στον άξονα του αρχαίου

218Papageorghiou ό.π., 39.
219Christou 1994, 689-691.
220 Engvig & Astrom 1975.
221Hill 1940, 265- Mitford 1980, 1317-8.
222Hill ό.π., 266.
223Megaw 1986, 509.
224Για τους βασικούς τύπους κεραμεικής της θέσεις, βλ. Touma 1989, 871-75.
225Pralong & Saulnier 1996, 143-4.
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λ ιμ α ν ιο ύ 226. Πρόκειται για τρίκλιτη βασιλική με νάρθηκα, αίθριο με περιστύλιο και 
κατηχούμενα. Η νότια πλευρά του εκκλησιαστικού συγκροτήματος (νότιο κλίτος και 
νότια στοά του αιθρίου) είχε ήδη καταρρεύσει και βυθιστεί στη θάλασσα πριν την 
έναρξη των ανασκαφών. Η οικοδόμηση της βασιλικής χρονολογείται στο β' μισό του 
5ου αι. και η καταστροφή της στον 7ο αι. Καταστράφηκε μάλλον από πυρκαγιά γύρω 
στο 653-4 μ.Χ. αλλά δεν εγκαταλείφθηκε. ΙΙρόχειρες μετατροπές υποδεικνύουν 
επανεγκατάσταση στο χώρο επί Κωνσταντίνου Δ' (668 - 680 μ.Χ.. Η δεύτερη αυτή 
φάση έχει επιβεβαιωθεί ανασκαφικά στο χώρο των κατηχουμένων του βόρειου 
κλίτους, των βορείων προσκτισμάτων και της βόρειας στοάς του αιθρίου· στα 
κατηχούμενα βρέθηκαν πολλά τμήματα του παλιού πρεσβυτερίου, τα οποία 
μεταφέρθηκαν εκεί κατά τη δεύτερη αυτή φάση λειτουργίας του κτιρίου.

Οι ομάδες ευρημάτων από τη Βασιλική, στις οποίες βρέθηκαν αμφορείς που θα 
παρουσιαστούν παρακάτω, χρονολογήθηκαν απο την ανασκαφέα, κα Ελένη 
Προκοπίου, ως εξής:

119 β' μισό 7ου αι. Στρώμα καταστροφής. ΒΑ Γωνία Β. Στοάς
1112 7ος αι. Δυτικά ΙΙροσκτίσματα
ΓΤ21 7ος αι. //
1122 7ος αι. ΒΑ Γωνία Β. Στοάς
1125 5ος- 6ος; Βαπτιστήριο. Κάτω από δάπεδο γυψοκονίας
Π 30 5ος αι. Βαπτιστήριο. Κάτω από παλαιότερο δάπεδο
1131 Μέσα 7ου αι. (έως 655μ.Χ.) Κατηχούμενα
Π59 6ος - μέσα 7ου Νάρθηκας. Δ. τμήμα κεντρικού κλίτους
ΓΙ62 7ος; Κατηχούμενα και Β. κλίτος
1164 Μέσα 7ου (έως 655μ.Χ.) ΒΔ γωνία Β. κλίτους
ΓΙ 73 7ος; Διάδρομος
III 18 β' μισό 7ου αι. Β. προσκτίσματα Βόρειας Στοάς
Π 120 II II
I I122 II Δυτική στοά
II124 II Δωμάτιο II Β. στοάς
Π 128 7ος αι. Δυτικά προσκτίσματα
11130 α ' μισό 7ου αι. (έως 655 

μ.Χ.)

Δωμάτιο VI

ΓΙ131 Μέσα 7ου αι.

I I133 6ος - 7ος Δωμάτιο XIV
Π 134 7os; Δωμάτιο VII
Π 136 β’ μισό 7ου αι. Δωμάτιο IX

226 Christou 1994, 688· 1995, 834-5- 1996, 1069· Aupert 1999, 92.
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ΆγιοςΤύχων:
Η εκκλησία του αγίου Τύχωνα βρίσκεται έξω από τα τείχη της αρχαίας πόλης. 

ΙΙρίκειται για μία φραγκική εκκλησία κτισμένη πάνω στα ερείπια βασιλικής του β' 
μισού του 5ου αι., η οποία είχε προγενέστερη φάση που χρονολογείται στο τέλος του 
4ου έως τις αρχές του 5ου αι. Οι αμφορείς που μελετήθηκαν στην παρούσα εργασία 
προέρχονται από τις ομάδες ΓΙ150, II158 και I I 160 προέρχονται από τα στρώματα της 
δεύτερης βασιλικής και και χρονολογούνται στα μέσα του 5ου αι, σύμφωνα με την 
ανασκαφέα, κα Ελένη Προκοπίου.

Αρχαία Αγορά
Ο χώρος της Αγοράς της Αμαθούντας άρχισε να ερευνάται ανασκαφικά από το 

1976. Μέχρι το 1992 τις ανασκαφές διηύθυνε ο δρ. Μ. Λουλουπής και έκτοτε οι 
έρευνες συνεχίζονται υπό την διεύθυνση του δρος Π. Φλουρέντζου. Οι κύριοι χώροι 
της Αγοράς είναι η λιθόστρωτη αυλή με στοές στις τρεις πλευρές της, δύο δεξαμενές 
στα βορειοδυτικά και τα συγκροτήματα των Λουτρών στα ανατολικά27. Η μελέτη και 
η δημοσίευση των φάσεων της Αγοράς αναμένεται και επομένως δε γνωρίζουμε πολλά 
για τη χρήση του χώρου κατά τους παλιοχριστιανικούς χρόνους. Εξαίρεση ίσως 
αποτελεί το εργαστήριο (βαφείο/βυρσοδεψείο;) που βρέθηκε στα νότια του χώρου και 
χρονολογείται την εποχή αυττ?28.

Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει συνολική μελέτη των ανασκαφών της Αγοράς, 
επομένως για τις λιγοστές πληροφορίες που αφορούν στο χώρο μπορεί κανείς να 
ανατρέξει στις ετήσιες αναφορές για την πορεία την ανασκαφικής έρευνα^29 καθώς 
και στον πρόσφατο Οδηγό της Αμαθούντας 23°.

Αρχαίο λιμάνι
Οι έρευνες στο λιμάνι της αρχαίας πόλης, οι βραχίονες του οποίου είναι ακόμη 

ορατοί, έδειξαν ότι κτίστηκε τον 4ο αι. π.Χ. από τον Δημήτριο τον Πολιορκητή. Το 
λιμάνι βρίσκεται σε άμεση γειτνίαση με τη Μεγάλη Ν.Α. Βασιλική της Αμαθούντας,
10 περίπου χλμ ανατολικά τη πόλης της Λεμεσού. Οι ανασκαφικές έρευνες έδειξαν ότι 
η δραστηριότητα της θέσης ήταν βραχύβιο?31. Σταμάτησε τα τελευταία χρόνια του 4ου 
αι. ή στις αρχές του 3ου αι. π.Χ. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν στοιχεία για την 
ύπαρξη λιμανιού που να εξυπηρετούσε την Αμαθούντα μετά από αυτήν την εποχή. Ο 
Στράβων δεν αναφέρει καθόλου την ύπαρξη λιμανιού στην πόλη ενώ στο Σταδιασμό

227 Karageorghis 1989, 827-8.
228Papageorghiou 1990, 970· 1991, 818.
229 A R D A C  1977, 32-3· 1978, 32-3· 1979· 32-3Ί980, 36-7· 1981, 33-4· 1982, 33-4· 1983, 41-2· il984 , 
55· 1986, 53-4· 1987, 51-2· 1988, 47-8- 1989, 52-4- 1990, 49-50· 1991, 50-1 .Βλ. επίσης Karageorghis 
1978, 922-3· 1979, 706-7· 1980, 794-6· 1987, 691-2· 1989, 827-8· 1991, 868-70
230Aupert 1996, 71-80.
231 Empereur & Verlinden 1987, 8-15.
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(χναφέρεται ως "αλίμενος”232. Κατά τη ρωμαϊκή περίοδο ίσως τεκτονικές 
ανακατατάξεις προκάλεσαν υποχώρηση της ακτογραμμής. Τότε κτίστηκαν πηγάδια 
γλυκού νερού, τα οποία όμως τον 6ο ή τον 7ο αι. μ.Χ. χρησιμοποιήθηκαν ως αποθέτες 
κεραμεικής, ίσως διότι το νερό της θάλασσας παρείσφρησε στον ορίζοντα του γλυκού 
νερού, οπότε η ύδρευση από αυτά σταμάτησε233. Η κεραμεική που βρέθηκε στα 
πηγάδια αυτά προέρχεται από τον αποθέτη κάποιου παρακείμενου εργαστηρίου 
αμφορέων234.

Κοιλάδα του Βασιλικού (Μαοώνι. Ζύνι)
Η κοιλάδα του ποταμού Βασιλικού αποτελεί από το 1976 πεδίο συστηματικής 

αρχαιολογικής έρευνας, επιφανειακής επισκόπισης και ανασκαφικής δραστηριότητας. 
Λίγα χιλιόμετρα νότια του χωριού Καλαβασσός, άρχισε το 1988 η ανασκαφική έρευνα 
τριών βασιλικών οι οποίες περιβάλλονταν πιθανότατα από ένα μικρό αγροτικό 
οικισμό235. Οι βασιλικές χρονολογούνται τον 6ο και 7ο αι.

Στην θέση ΙΙετρερά στο Μαρώνι τα έτη 1994-1995 ανεσκάφη τρίκλιτη 
παλαιοχριστιανική Βασιλική236. Χρονολογείται στον 7ο αι. Η δημοσίευση των 
ερευνών και της κεραμεικής αναμένεται.

4 . Κ Ο ύ ρ I Ο V (Εικ. 1.31)

Η πόλη του Κουρίου μετά τους σεισμούς του 4ου αι. ανοικοδομήθηκε και 
αναπτύχθηκε αρκετά, ώστε τον 5ο αι. να χρειαστεί η ανέγερση μεγάλου υδραγωγείου 
για να καλυφθούν οι ανάγκες της πόλης237. Ήταν επισκοπική έδρα και το 431 μ.Χ. ο 
Επίσκοπος Κουρίου Ζήνων υπέγραψε το υπόμνημα των Κυπρίων Επισκόπων στη 
Σύνοδο της Εφέσου238. 0  ίδιος επίσκοπος έκτισε μιά εντυπωσιακή βασιλική πάνω στα 
ερείπια της κοσμικής βασιλικής των χρόνων του Μ. Κωνσταντίνου, η οποία είχε 
καταστραφεί από τους σεισμούς του 4ου αι.. Η Βασιλική του Ζήνωνος λειτούργησε 
μέχρι τις αρχές του 7ου αι.239. Την ίδια εποχή όμως χρονολογείται και ο ψηφιδωτός 
διάκοσμος του κτιρίου του Ευστολίου, μία από της πλέον σημαντικές μαρτυρίες του 
ήπιου χαρακτήρα της μετάβασης από την ειδωλολατρεία στο χριστιανισμό στην Κύπρο 
240. Εκτός από τη μεγάλη βασιλική που αναφέρθηκε παραπάνω, δύο ακόμη βασιλικές

232Leonard 1997, εικ. 2-3.
233Empereur & Verlinden ό.π., 16-18
234Για την κεραμεική του εργαστηρίου βλ.. το κεφάλαιο " Εργαστήριο Αμαθούντας"
235Η τελική δημοσίευση αναμένεται. Για το δελτίο της τελευταίας ανασκαφικής περιόδου βλ. Mac 
Clellan & Rautman 1994, 306: "...Kopetra was economically and culturally subordinate to the large 
coastal cities of the island...". Αναλυτικά για την πρόοδο των ανασκαφούν βλ. Karageorghis 1989, 829
236Από την ομάδα του Maroni Valley Archaeological Survey Project υπό τη διεύθυνση του καθ. του 
Πανεπιστημίου του Reading, St. Manning (Christou 1994, 669· 1995, 818).
237Papageorghiou 1993, 33. Βλ και J. S. Last, "Kourion: the ancient Water Supply", Proceedings of 
the American Philosophical Society  119, n o l. Feb 1979, 53 κ.ε.
238 Ίσον Υπομνήματος Κ υπρίω ν επισκόπων (Νεράντζη-Βαρμάζη 1996, 12)· Mitford 1980, 1378.
239Megaw 1993,56-57 κ.ε. Η κεραμεική από τις βασιλικές της ακρόπολης του Κουρίου δεν έχει 
δημοσιευτεί στο σύνολό της. Για μεμονωμένα αγγεία βλ. Hayes 1980, 377-8. Για την πρόοδο των 
ανασκαφών βλ. Karageorghis 1975, 841-2.
240Mitford 1971, no 202.
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εντοπίστηκαν στο χώρο του Κουρίου· πρόκειται για τη βασιλική στο "Μεϊντάνι" 241 
και τη βασιλική που ανακαλύφθηκε πρόσφατα κοντά στην ακτή, της οποίας η κτίση 
τοποθετείται στον 5ο αι.242. Η πρώτη καταστροφή του Κουρίου από τις αραβικές 
επιδρομές έγινε πιθανότατα το 653/4 μ.Χ. Η πόλη όμως δεν εγκαταλείφθηκε εντελώς 
μέχρι τις αρχές του επόμενου αιώνα, οπότε και ολοκληρώθηκε η μεταφορά του 
πλυθησμού και της Επισκοπικής έδρας σε γειτονική θέση, εκεί όπου σήμερα βρίσκεται 
το χωριό της Επισκοπής243.

Για την παρούσα εργασία μελετήθηκαν αμφορείς από τη Ρωμαϊκή Αγορά της 
πόλης. Δεδομένου ότι η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη και η τελική δημοσίευση 
αναμένεται, παρακάτω θα παρουσιαστεί περιληπτικά η πρόοδος των εργασιών κατά 
τα έτη στα οποία βρέθηκαν αμφορείς, που θα εξεταστούν στα επόμενα κεφάλαια244.

Από το 1975 έως το 1977, αποκαλύφθηκε η Ρωμαϊκή Στοά, η οποία 
κατασκευάστηκε στον 3ο αι. και καταστράφηκε από τους σεισμούς του 4ου αι. μ.Χ.
Πάνω από το βορειοανατολικό τμήμα της κτίστηκαν πέντε αίθουσες με χρήση και 
στους υστερορωμαϊκούς χρόνους (5ος-7ος αι.) καθώς και μία έκτη αίθουσα που 
χρονολογείται στον 6ο αι. μΧ.245.

Από το 1978 έως το 1987 ανεσκάφη το κτίριο του Νυμφαίου. Κτίσθηκε τον Ιο 
αι. μΧ, και, μετά την καταστροφή του από τον σεισμό του 4ου αι., ανακαινίσθηκε και 
λειτούργησε μέχρι και τις αραβικές επιδρομέ^46.

Από το 1988- (;) αποκαλύφθηκαν τα δημόσια Λουτρά, τα οποία είχαν φάσεις 
ανάλογες με αυτές του Νυμφαίου, που χρονολογούνταν στη ρωμαϊκή και την 
υστερορωμαϊκή περίοδό47.

Στα βόρειο-ανατολικά του Ιερού του Απόλλωνα Υλάτη βρέθηκε σύμπλεγμα 
ρωμαϊκών οικιών που καταστράφηκε ολοσχερώς από τους σεισμούς του 4ου αι248. Αν 
και η πλήρης δημοσίευση του συγκροτήματος αναμένεται, οι αμφορείς από τις οικίες 
του Κουρίου αποτελούν τη μοναδική περίπτωση ασφαλούς χρονολογημένου συνόλου 
κεραμεικής του 4ου αι. στην Κύπρο 249.

24 ' Karageorghis 1972, 1083· 1973, 687-8· 1975, 842-4. Για μια περιληπτική περιγραφή των ερειπίων, 
βλ. Whittingham 1982, 80-85.
242Christou 1994, 686-7· 1996, 1987- Christou & Nicolaides 1998, 51.
243Megaw 1986, 511· 1993, 60-62.
244 Ο 6ρ. Δ. Χρήστου δεν ήταν σε θέση να παράσχει πληροφορίες για τη χρονολόγηση και τη χρήση 
των χώρων εύρεσης των αμφορέων που εντοπίστηκαν για την παρούσα εργασία. Οι ανασκαφικές 
περίοδοι στη διάρκεια των οποίων βρέθηκαν εν λόγω αμφορείς είναι: 1975-1978, 1980-81, 1984-1994,
1995.
245Karageorghis 1976, 897· 1978, 932.
246 Η προοδος των εργασιών παρουσιαζόταν κάθε χρόνο στο Χρονικό των Ανασκαφών στην Κύπρο, 
στο περιοδικόΒΟί·, και ειδικότερα για τις περιόδους που ενδιαφέρουν βλ.: Karageorghis 1980, 979-8·
1981, 1000· 1982, 731 (αποκαλύφθηκε ο βορειοδυτικός τομέας του κτηρίου)· 1985, 948 (ανασκαφή της 
όψιμης φάσης)· 1986,867· 1988,842 (ολοκληρώθηκε η αποκάλυψη του Νυμφαίου)
247Krageorghis 1989, 829· Papageorghiou 1991, 970-1· Christou 1992, 825· 1995, 832.
248Για την ανασκαφή, βλ. Soren & James 1988, 52-71 και για το σεισμό βλ. Soren, Gardiner & Davis 
1986.
249Williams 1987, 2 3 6 -8 .
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Στην περιοχή του σημερινού χωριού Άλασσα έχουν εντοπιστεί ίχνη κατοίκησης 
ήδη από την Μέση Εποχή του Χαλκού. Στο χωριό της Άλασσας έχει βρεθεί σύμπλεγμα 
λουτρών και μία έπαυλη, πιθανότατα του 5ου αι. μ.Χ. ενώ στη θέση Αγία Μαύρη (2 
χλμ βορειοανατολικά του Κουρίου) πρόσφατα αποκαλύφθηκαν τα ερείπια μίας 
παλαιοχριστιανικής βασιλικής, δύο συμπλεγμάτων κτιρίων στα βόρεια και ενός 
νεκροταφείου στα βορειο-δυτικά της βασιλικής (Εικ. 1.32). Η ανέγερση της βασιλικής 
χρονολογείται στίς αρχές του 7ου αι. και η καταστροφή της στα μέσα του ίδιου 
αιώνα250.

5 . Π ά φ ο ς  (Εικ. 1.33)
Η Πάφος, πρωτεύουσα της Κύπρου για έξι αιώνες, υπέστη σοβαρές 

καταστροφές και έχασε τον ηγετικό της ρόλο μετά τους σεισμούς του 4ου αι. 25'.Το 
δυτικό τμήμα της πόλης εγκαταλήφθηκε και η ανοικοδόμηση επικεντρώθηκε προς τα 
ανατολικά. Στην Οικία του θησέα επισκευάσθηκαν τα ψηφιδωτά δάπεδα και η 
παρακείμενη Οικία του Αιώνα διακοσμήθηκε μέ νέα 252. Τα ψηφιδωτά αυτά ήταν 
κατά μία άποψη η αντίδραση αλλά και η τελευταία έκφραση της ειδωλολατρείας 
απέναντι στον Χριστιανισμό, στη νέα δηλαδή ανερχόμενη θρησκεία. Σιτγχρόνως, 
έλαβε χώρα η ανοικοδόμηση νέων βασιλικών, όπως αυτές της Χρυσοπολίτισσας και 
της Λιμενιώτισσας, φανερώνοντας την οικονομική ανάπτυξη της πόλης αλλά και τις 
ρίζες της νέας θρησκείας σε αυτή, η οποία ήταν επισκοπική έδρα ήδη από το 325 μΧ.
25 3. Τον 7ο αι. η Πάφος υπέστη τις αραβικές επιδρομές. Τα στοιχεία που έχουμε, 
τουλάχιστον μετά τη δεύτερη επιδρομή xovAbu' l-Awar το 653 μ.Χ., δείχνουν ότι στην 
Πάφο εγκαταστάθηκε αραβική φρουρά για την προστασία της οποίας ίσως έγιναν και 
οχυρωματικά έργα254.

Α γ .  Γ ε ώ ρ γ ι ο ς  Ι Ι έ γ ε ι α ς
Στη θέση Άγιος Γεώργιος ΙΙέγειας, στο Ακρωτήριο Δρέπανο δυτικά της Πάφου, 

ήδη από τα έτη 1949-1953 αποκαλύφθηκαν από το Τμήμα Αρχαιοτήτων τρεις 
βασιλικές και ένας λουτρώνας255. Με τη συνέχιση των ερευνών από την αρχαιολογική 
Αποστολή του Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης νέα στοιχεία ήρθαν στο φως για τη 
θέση αυτή256. Δεν επρόκειτο για αστικό κέντρο αλλά πιθανότατα για ένα λιμάνι - 
σταθμό που εξυπηρετούσε το στόλο των σιτοφόρων πλοίων στο ταξίδι τους από την 
Αίγυπτο προς την Κωνσταντινούπολη. Ο οικισμός " γνώρισε ιδιαίτερη άνθιση επί

250 Flourentzos 1996, 37.
25 *S. Hieronymi, “Vita S. Hilarionis”, Acta Sanctorum, Octobris III, 146· Papageorgiou 1993, 29.
252Nicolaou 1966, 566.
253Karageorghis 1975 , 844· 1988, 841-1989, 837· Papagegorghiou 1990, 982· 1991, 826-7- Christou 
1994, 686- 1985, 829.
254Megaw 1986, 514- 5.
255Megaw 1970, 71.
256Μπακιρτζής 1997, 330. Για την περιγραφή των βασιλικών βλ. και Bakirtzis 1998, 46-47.
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Ιουστινιανού A '. Παρήκμασε μετά την κατάληψη της Αλεξάνδρειας από τους ΙΙέρσες 
το 618 και τη διακοπή της annona civica προς την Κωνσταντινούπολη. Έπαυσε να 
υψίσταται μετά την κατάληψη της Αιγύπτου από τους Άραβες το 640 και παρέμεινε 
έκτοτε ως ένα "τοπικής σημασίας αγκυροβόλιο”25 7

Για την παρούσα εργασία μελετήθηκαν αμφορείς που βρέθηκαν στις
ανασκαφικές περιόδους των ετών 1992-1995. Δεδομένου ότι η έρευνοβρίσκεται σε 
εξέλιξη και η τελική δημοσίευση αναμένεται, παρακάτω θα παρουσιαστεί περιληπτικά 
η πρόοδος των εργασιών κατά τα έτη αυτό?58.

To 1992259 η ανασκαφική έρευνα επεκτάθηκε σε τρεις τομείς: 
α) χώρος ανάμεσα στη Βασιλική Α και τα Λουτρά. Ανασκάφηκε κανάλι που συνέδεε 
την αυλή με δεξαμενή. Η κεραμεική χρονολογήθηκε στα μέσα του 6ου αι. 
β) χώρος στα δυτικά της Βασιλικής Α. Τα ευρήματα ανήκου\σε δυο χρονολογικές 
φάσεις: (ΐ) ιουστινειάνεια και μετα-ιουστινειάνεια περίοδος (ϊϊ) 7ος αι. ίσως μετά τις 
αραβικές επιδρομές. ΙΙαρατηρήθηκειτώση της ποιότητας και του αριθμού των 
ευρημάτων
γ) δεξαμενή στα νότια του ναού του Αγίου Γεωργίου, όπου επίσης εντοπίστηκανδύο 
χρονολογικές φάσεις, ανάλογες με τις προηγούμενες.

Κατά την ανασκαφική περίοδο του 1993260 οι έρευνες επεκτάθηκαν σε τέσσερις
τομείς:
α) Στο χώρο στα δυτικά των Λουτρών
β) Στην αυλή ανάμεσα στα λουτρά και τη Βασιλική Α
γ) Στο μεγάλο οικοδόμημα δυτικά της Βασιλικής Α
δ) στη νότια πλαγιά του ακρωτηρίου, όπου ίσως απλωνόταν ο οικισμός.

Κατά την περίοδο του 199461η έρευνα συνεχίστηκε σε τρεις από τους 
προηγούμενουςτομείς:
α) ολοκληρώθηκε η ανασκαφή της δεξαμενής, η οποίβΜΓΐοκαλύφθηκε ότι ήταν 
ρωμαϊκός λαξευτός τάφος που μετετράπη σε δεξαμενή αποδοχής των νερών από τα 
Λουτρά τον 6ο αι.
β) συνεχίστηκαν οι έρευνες στο μεγάλο διόρωφο οικοδόμημα, το οποίο εικάζεται ότι 
ίσως είναι επισκοπείο
γ) ερευνήθηκε ο χώρος δίπλα στη Βασιλική Γ, ο οποίος ηταν μάλλον πιεστήριο λαδιού.

Κατά την περίοδο του 1995 262 ερευνήθηκαν τρεις τομείς: 
α) στο χώρο του ρωμαϊκού λαξευτού τάφου 
β) στο επισκοπείο, δυτικά της Βασιλικής Α, 
γ) στο διάδρομο βόρεια της Βασιλικής Γ

257Μπακιρτζής ό.π., 331.
258Για την ανασκαφική περίοδο του 1991, βλ. Christou 1992, 831.
259Christou 1993, 753.
260 Christou 1994, 689.
261 Christou 1995, 836.
262Christou 1996, 1093-4.
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Στις ακτές της Δυτικής Κύπρου, δυτικά της Πάφου και ειδικώτερα στην 
περιοχή από τον κόλπο της Μάα έως τον κόλπο της Λάρας, πραγματοποιήθηκε για 
δύο περιόδους (1983-1984) υποβρύχια επιφανειακή έρευνα από το Πανεπιστήμιο του 
Λονδίνου (Institute o f Archaeology)263. Στον κόλπο Κερατίδι, η συγκέντρωση της 
κεραμεικής ήταν αρκετά μεγάλη και από τα αγγεία που περισυνελέχθηκαν 
διαπιστώθηκε ότι η εμπορική δραστηριότητα στη θέση αυτή χρονολογείται από την 
αρχαϊκή περίοδο μέχρι και τις αρχές του 20ου α ι.264. Σε κοντινή απόσταση από τη 
θέση των βασιλικών στον Άγιο Γεώργιο βρίσκεται ο όρμος Μανίκι, στον οποίον οι 
επιφανειακές έρευνες έχουν εντοπίσει πλήθος οστράκων υστερορωμαϊκών χρόνων 
τόσο στην ακτή όσο και μέσα στη θάλασσά?65.

6 . Σ ό λ Ο I (Εικ. 1.34~)
Οι Σόλοι από τη Γεωμετρική περίοδο μέχρι και τις αραβικές επιδρομές 

αποτελούν την πιό σημαντική πόλη της βορειοδυτικήχν Κύπρου 266. Η δύναμή τους 
οφείλεται στα μεταλλεία χαλκού, την εύφορη πεδιάδα της Μόρφου και την ύπαρξη 
λιμανιού. Το λιμάνι των Σόλων είχε λιμενοβραχίονες οι οποίοι θα πρέπει να 
κτίστηκαν τους ελληνιστικούς χρόνους. Τ ο γεγονός ότι στο Σταδιασμό οι Σόλοι 
αναφέρονται ως αλίμενοι, ίσως υποδεικνύει παρακμή του λιμανιού την ύστερη 
ρωμαϊκή περίοδο.

Οι Σόλοι κατεστράφησαν από τις Αραβικές επιδρομές. Σώθηκαν μάλιστα 
σχετικά δύο επιγραφές από το αίθριο της μεγάλης παλαιοχριστιανικής βασιλικής. Σε 
μία από αυτές αναφέρεται ότι έγιναν επισκευές στο ναό δύο χρόνια μετά τη δεύτερη 
επιδρομή. Τα κοντινά μεταλλεία όμως μάλλον παρέμειναν αδρανή μετά τον 7ο α ι267. 
Η κεραμεική δεν έχει δημοσιευτεί αναλυτικά αλλά οι αμφορείς που εντοπίστηκαν στα 
στρώματα του 7ου αι. σώζονταν σε καλή κατάσταση 268.

7 .  Λ ά π η θ ο ς
Η υστερορωμαϊκή Λάπηθος ήταν πολύ σημαντικό κέντρο με μεγάλη άνθιση 

όπως μαρτυρούν οι τρεις βασιλικές που εντοπίστηκαν αλλά και ο περίφημος πλέον 
θησαυρός της Λάμπουσα^69. Από την ίδια την πόλης της Λαπήθου δεν υπάρχουν 
λεπτομερείς δημοσιεύσεις ανασκαφικών ερευνών που να αφορούν στην περίοδο που 
εξετάζουμε. Δύο μικρότερες παρακείμενες θέσεις, όπου έγινε συστηματική

263Giangrande et al 1987.
264Morris & Peatfield 1987, 200- 1.
2 65 Leonard 1995, 227· Μπακιρτζής 1997, 331.
266Mitford 1980, 1327- 8.
267Megaw 1986, 513.
268Για τους τύπους, πολύ γενικά, βλ.Westholm 1936.
269Papageorghiou 1993, 43 όπου και η σχετική με τις βασιλικές βιβλιογραφία.
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ανασκαφική έρευνα, έδωσαν πολύτιμες πληροφορίες για την κεραμεική της εποχής 
(Εικ. 1.35).

Η μία είναι το σπήλαιο του Κόρνου, το οποίο ερευνήθηκε από τους Catling και 
Δικιγορόπουλο το 1960 27°. Στο σπήλαιο βρέθηκαν νομίσματα και ένα σύνολο 
κεραμεικής από αγγεία καθημερινής χρήσης271. Οι ανασκαφείς ερμήνευσαν τη θέση 
ως ασκητήριο του τέλους του 7ου ή των αρχών του 8ου αι. και τοποθέτησαν το τέλος 
της χρήσης του σπηλαίου στα μέσα του 8ου αι, ενώ από τα νομίσματα προκύπτει ως 
terminus post quern τα μέσα του 7ου αι.272. Πρόσφατα, μετά από επανεκτίμηση των 
δεδομένων, η κατοίκηση του σπηλαίου χρονολογείται στα μέσα του 7ου αι. και 
συνδέεται με τη δεύτερη αραβική επιδρομή από τον Abu' l-Awarxo 654 μ.Χ.273.

Η άλλη θέση της περιοχής της Λαπήθου, η οποία αποτελεί πολύτιμο βοήθημα 
για τον μελετητή της κεραμεικής των ύστερων ρωμαϊκών χρόνων, είναι το εργαστήριο 
κατασκευής μαγειρικών σκευών που ανακαλύφθηκε το 1958 στο Διόρειος, κοντά στο 
Μερσινερί274. Αποκαλύφθηκαν ίχνη από δεκατρείς κλιβάνους, οι οποίοι 
λειτούργησαν επί τρεις διαδοχικές περιόδους. Η χρονολόγηση των δύο πρώτων δεν 
είναι ακριβής, αλλά αυτή της τελευταίας περιόδου τοποθετείται στον 7ο αι. και είναι 
σύγχρονη με τα κτίρια που βρέθηκαν στα άλλα δύο σημεία του χώρου όπου έγιναν 
ανασκαφικές τομές (οικία του αγγειοπλάστη και εργαστήριο;) 275. 0  κλίβανος της 
τελευταίας φάσης είναι διαφορετικού τύπου από τους υπόλοιπους. Για να ερμηνεύσει 
το γεγονός ο ανασκαφέας υπέθεσε ότι έγινε χρήση του χώρου από αγγειοπλάστες της 
περιοχής της Λαπήθου, οι οποίοι κατέφυγαν ως πρόσφυγες στην περιοχή μετά τις 
αραβικές επιδρομές116. Στον ίδιο χώρο βρέθηκαν επίσης ίχνη πιεστηρίου κρασιού ή 
λαδιού277.

8 .  Κ α ρ π α σ ί α  (Εικ. 1.36)
Η συστηματική ανασκαφή της θέσης Άγιος Φίλων έφερε στο φώς σημαντικές 

πληροφορίες για την αρχαία Καρπασία. Τα ευρήματα χρονολογούνται τουλάχιστον 
από την κλασσική περίοδο. Για την υστερορωμαϊκή Καρπασία οι πληροφορίες μας 
περιορίζονται στα αποτελέσματα των ανασκαφών της βασιλικής, του βαπτιστηρίου, 
του αιθρίου και του κτιριακού συμπλέγματος στα νότια της βασιλικήξ78. Γνωρίζουμε 
ότι ήταν επισκοπική έδρα από τον 4ο αι. όταν ο Άγιος Επιφάνειος χειροτόνησε 
επίσκοπο τον Άγιο Φίλωνα*79. 0  Σταδιασμός αναφέρει την ύπαρξη λιμανιού280. Ο

270Catling & Dikigoropoulos 1970, 37- 8
271Για την κεραμεική βλ. και Hayes 1980, 377.
272ό.π., 59
273Megaw 1986, 505.
274Catling 1972, 1-6.
275ό.π., 18.
276ό.π., 8. Για τη χρονολόγηση, βλ. επίσης Megaw 1986, 507.
277Catling ό.π., 14
278du plat Taylor & Megaw 1981, 211.
2 79ΙΙολυβίου επισκόπου Ρινικορούρων, Β ίοςΑ γ. Επιφανίου, Επισκόπου Κωνσταντίας, TO 41. 85- 
Νεράντζη Βαρμάζη 1996, 7.
280Leonard 1997, 173.
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φυσικός κόλπος προστατεύθηκε από κτιστούς κυματοθραύστες ήδη (χπό τον 4ο αι. 
π.Χ.281. Στοιχεία για τη χρήση του λιμανιού και μετά τον 4ο αι. δεν έχουμε.

Στο ακρωτήριο του Αποστόλου Ανδρέα, το έτος 1969 ομάδα του Reaseach 
Laboratory for Archaeology διεξήγαγε υποβρύχια επιφανειακή έρευνα282. Κατά τη 
διάρκεια αυτής έρευνας αναλύφθηκαν εννέα θέσεις συγκέντρωσης κεραμεικής, από τις 
οποίες οι έξι τουλάχιστον ανήκουν σε ναυάγια283. Η πλειοψηφία της κεραμεικής που 
δημοσιεύτηκε αναλυτικά χρονολογείται στην Ύστερη Ρωμαϊκή περίοδο 284.

281du Plat Taylor 1980, εικ. 2.
282Green 1969, 6-7· 1973, 150- 63.
283ό.π. 14-.5.
284Αν και πρόκειται για επιφανειακά ευρήματα, οι θέσεις 10, 17, και 24 παρουσιάζουν ομοιογένεια 
στη χρονολόγηση (Green 1969, 20, 23 και 25). Αναλυτικά για τα ευρήματα βλ. τα κεφάλαια της 
Τυπολογίας.
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2. Κ ατασκευή Α μφ ορέω ν

Η ενασχόληση της αρχαιολογικής έρευνας με θέματα τεχνολογίας είναι σχετικά 
πρόσφατη. Ειδικά με την τεχνική της κατασκευής αγγείων έχουν ασχοληθεί κυρίως 
ερευνητές της προϊστορικής αρχαιολογίας ή της ανθρωπολογίας, με σκοπό την 
ανίχνευση των σταδίων τεχνολογικής εξέλιξης των εκάστοτευπό μελέτην πολιτισμών. 
Εκτός αυτού, μεγάλη έμφαση δόθηκε στις τεχνικές κατασκευής και κυρίως στις 
τεχνικές διακόσμησης των αγγείων της κλασικής περιόδου (μελανόμορφα, 
ερυθρόμορφα), των οποίων η τεχνική αρτιότητα ήταν υψηλή 1. Οι μελετητές της 
κεραμεικής των οψιμότερων ιστορικών περιόδων της αρχαιότητας (ελληνιστική και 
ρωμαϊκή) δεν έδειξαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την παρατήρηση και τη μελέτη των 
λεπτομερειών της κατασκευαστικής διαδικασίας, εφόσον θεωρήθηκε ότι το μεγάλο 
βήμα στην εξέλιξη της κεραμεικής τεχνολογίας είχε ήδη συντελεστεί στην κλασική 
περίοδο.

Οι αμφορείς ήταν ένα είδος αρχαίου αγγείου που παράγονταν μαζικά. Η ίδια 
η χρήση τους (συσκευασία και μεταφορά μεγάλης ποσότητας υγρών προϊόντων) 
υπέβαλε αυτόν τον ρυθμό παραγωγής. Οι αλλαγές στο σχήμα τους ήταν αργές, αφού η 
σημασία δινόταν στο προϊόν που περιείχαν και όχι στο ίδιο το αγγείο. Οι 
διαφοροποιήσεις στη διαμόρφωση των επί μέρους χαρακτηριστικών τους, όπως η 
βάση, το χείλος και οι λαβές, έχουν συχνά εκληφθεί ως ενδείξεις χρονολογικής 
εξέλιξης. Όμως, όπως πολύ χαρακτηριστικά υπέδειξε ο A. Tchernia 2, για να γίνει 
αντιληπτό αν οι διαφοροποιήσεις αυτές συνεπάγονται χρονολογική εξέλιξη ή όχι, θα 
πρέπει να εξεταστούν οι τεχνικές κατασκευής των αγγείων στις περιοχές παραγωγής 
τους. Με άλλα λόγια, οι διαφοροποιήσεις στη διαμόρφωση επί μέρους τμημάτων ενός 
αγγείου υπάρχει πιθανότητα να είναι απλώς το αποτέλεσμα της επεξεργασίας του 
σχήματός του από αγγειοπλάστες διαφορετικών αλλά σύγχρονων μεταξύ τους 
εργαστηρίων. Παράλληλα όμως, αν κάποια αλλαγή στο σχήμα ενός επιμέρους 
τμήματος του αγγείου προέκυψε από κάποια αντίστοιχη αλλαγή στη χρήση του ή αν 
έγινε λογω της εξέλιξης στην τεχνική, τότε μπορεί όντως να αποτελέσει στοιχείο 
χρονολόγησης. Επιπλέον, η αναγνώριση της ίδιας βασικά τεχνικής για σχήματα 
αγγείων διαδοχικών εποχών, μπορεί να σημαίνει τυπολογική εξέλιξη, ενώ το 
αντίθετο, η διατήρηση δηλαδή του βασικού σχήματος με ταυτόχρονη αλλαγή της 
τεχνικής, μπορεί να σημαίνει μετατόπιση των κέντρων παραγωγής και αντιγραφή του

2 . 1. Εισαγωγή

1 Βλ. για παράδειγμα Richter 1923· Rasmussen & Spivey 1991· Scheibler 1992- Βαλαβάνης 1997· 
Schreiber 1999.
2 Tchernia 1967, 220- 21’ Zevi 1967.
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αρχικού σχήματος από εργαστήρια διαφορετικών παραδόσεων. Αυτό συμβαίνει διότι 
η κεραμεική ήταν τέχνη που διδασκόταν από γενιά σε γενιά και η αντιμετώπιση των 
προβλημάτων κατασκευής κάθε σχήματος αγγείου γινόταν με συγκεκριμένους τρόπους 
από τους αγγειοπλάστες κάθε περιοχής, συχνά με αρκετή δόση συντηρητισμού ως προς 
τις μεθόδους που εφάρμοζαν4. Γίνεται επομένως φανερό ότι το σχήμα ενός 
τυποποιημένου ακόσμητου αγγείου μεταφοράς πρέπει να αναλυθεί στις 
κατασκευαστικές του φάσεις για να δώσει πληροφορίες, που στις περιπτώσεις των 
διακοσμημένων αγγείων προκύπτουν από την ανάλυση της διακόσμησής τους.

Η πληθώρα των διαφορετικών τύπων αμφορέων που έρχονται στο φως τα 
τελευταία χρόνια έχει καταστήσει άμεση την ανάγκη να καθοριστούν γενικής 
αποδοχής κριτήρια τυπολογικού διαχωρισμού. Τ α κριτήρια αυτά πρέπει να είναι 
τέτοια που να δίνουν τη δυνατότητα ευέλικτης και αποτελεσματικής διεύρυνσης των 
τυπολογιών, κάθε φορά που ένας νέος τύπος αμφορέα γίνεται γνωστός. Ένα τέτοιο 
κριτήριο διαχωρισμού τύπων είναι ο προσδιορισμός του τεχνικού υπόβαθρου και της 
παράδοσης ή της "σχολής", στην οποία ανήκει ο τεχνίτης που κατασκεύασε έναν 
αμφορέα. Η αυστηρά γεωγραφική προέλευση των αμφορέων χρησιμοποιείται συχνά 
ως κριτήριο διαχωρισμού αλλά δεν είναι πάντα απολύτως ασφαλές διότι έχει ήδη 
διαπιστωθεί ότι παρόμοιοι αμφορείς μπορεί να κατασκευάζονταν σε διαφορετικά 
κέντρα.

2.2 Παράγοντες που συντελούν στην ε(ραοαογή της τεγνικής κατασκευής ενός αγγείου

Οι γνώσεις που διαθέτουμε σήμερα για τα εργαστήρια κεραμεικής της ύστερης 
αρχαιότητας είναι περιορισμένες. Amo οφείλεται στη σπανιότητα εύρεσης αρχαίων 
εργαστηρίων αλλά και στην ελλειπή διαπραγμάτευση των λιγοστών γνωστών 
περιπτώσεων. Η ανακάλυψη, λοιπόν, ενός κειμένου συμβολαίου ενοικίασης 
αγγειοπλαστείου σε πάπυρο από την Οξύρυγχο της Αιγύπτου ήταν σημαντικότατη 
αφού έδωσε πολύτιμες πληροφορίες για την οικονομία των εργαστηρίων της εποχής, 
για τη δομή τους καθώς και για τις διαφορετικές διαδικασίες που λάμβαναν χώρα στο 
εργαστήριο5. Μέχρι σήμερα, δεν έχει επιχειρηθεί η επαλήθευση των παραπάνω 
πληροφοριών από αρχαιολογικά ευρήματα στην Αίγυπτο ή αλλού. Είναι επομένως 
δύσκολο να διαπιστωθεί αν τα στοιχεία που αναφέρονται στο κείμενο, όπως ο 
διαχωρισμός των εργασιών ή η ορολογία, αφορούν μόνο την Αίγυπτο του 3ο αι. μ.Χ. ή 
αν αντανακλούν τον τρόπο λειτουργίας των εργαστηρίων αμφορέων σε όλη τη 
Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία.

3 Vandiver & Koehler 1986, 182.
4 Frendo 1988, 122: "... A particular pot is the result of both the potter’s conscious (and therefore 
intentional) and his unconcsious tendencies, and the latter provide vital clues to the potter's actual 
background and schooling".
5 Cockle 1981.
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Όπως τόνισαν οι Η. Franken και J. Kalsbeek, οι τεχνικές κατασκευής που 
εφαρμόζονταν σε κάθε εποχή και σε κάθε περιοχή για ένα συγκεκριμένο είδος αγγείου 
αποτελούν συνισταμένη διαφόρων παραγόντων: α) πρώτες ύλες, β) εργαλειακός 
εξοπλισμός και γ) τεχνική ικανότητα του αγγειοπλάστη 6.

α) Ανάλογα με το είδος των αγγείων που κατασκευάζονταν θα έπρεπε να 
αναζητηθεί και ο ανάλογος πηλός7. Οι πολύ εύπλαστοι πηλοί είναι εύκολοι στη χρήση 
αλλά παρουσιάζουν δυσκολίες όταν το αγγείο είναι μεγάλων διαστάσεων. Αγγεία από 
τέτοιους πηλούς στεγνώνουν πιό αργά και καταρρέουν εύκολα κάτω από την πίεση του 
ίδιου τους του βάρους. Επίσης, όταν χρησιμοποιηθεί πολύ εύπλαστος πηλός, υπάρχει 
πάντα μεγαλύτερος κίνδυνος αποκόλλησης των ενώσεων κατά το στέγνωμα ή την 
όπτηση στις περιπτώσεις που το αγγείο χτιζόταν από επί μέρους τμήματα που 
συγκολλώνταν σε δεύτερη φάση. Τα αγγεία από πιό χονδρόκοκκους πηλούς έχουν 
συνήθως πιό αδρή επιφάνεια, αφού δύσκολα λειαίνεται το εξωτερικό τους, αλλά δεν 
παρουσιάζουν τα παραπάνω μειονεκτήματα και γενικώς προτιμώνται για μεγάλου 
μεγέθους και ευρείας διαμέτρου αγγεία 8. Συχνή πάντως ήταν και παραμένει η 
ανάμιξη διαφορετικών ειδών πηλών έτσι ώστε να επιτευχθεί το κατάλληλο μείγμα για 
κάθε είδος αγγείου. Στον πάπυρο της Οξυρύγχου προκαθοριζόταν η ανάμιξη τριών 
ειδών πηλού "χαυνόγιον, αμμόγειον, και μελάνγειον" δηλαδή εύθριπτο, αμμώδες και 
σκουρόχρωμο χώμα9.
β) Σημαντικό στοιχείο της τεχνικής κάθε εργαστηρίου ήταν και ο διαθέσιμος 
εργαλειακός εξοπλισμός. Τα μικρά εργαλεία για το πλάσιμο και τη διακόσμηση ήταν 
συνήθως από φθαρτές ύλες γι αυτό και η εύρεσή τους σε ανασκαφές είναι σπανιότατη 
10. Πρόσφατες μελέτες παραδοσιακών εργαστηρίων μπορούν να δώσουν ίσως μιά 
εικόνα για το είδος αυτών των εργαλείων1ι. Στις περισσότερες περιπτώσεις πρόκειται 
για αυτοσχέδιες απλές κατασκευές, προορισμένες για να ικανοποιούν τις ανάγκες του 
συγκεκριμένου τεχνίτη, ο οποίος τα κατασκεύαζε χρησιμοποιώντας κάθε φορά τα 
υλικά που είχε στη διάθεσή του. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί ο εργαλιακός 
εξοπλισμός των "πιθαράδικων" της Κρήτης όπου οι αγγειοπλάστες χρησιμοποιούσαν 
για συγκεκριμένα διακοσμητικά μοτίβα αντικείμενα καθημερινής χρήσης όπως για 
παράδειγμα μιά κτένα, ένα πιρούνι ή μιά κουβαρίστρα 12. Τα απαραίτητα εργαλεία

6 Franken & Kalsbeek 1969, 73.
7 Kalsbeek 1969, 73-77.
8 Schreiber 1999, 20.
9 Cockle 1981, 87 (στίχ. 13-14). Ο όρος "μελάνγειον" ίσως αναφέρεται στο πιό καθαρό και παχύ  
αργιλόχωμα, αφού ακόμα και σήμερα, αυτός ο πηλός ονομάζεται "μέλαγγα" (Γιαννοπούλου & 
Δεμέστιχα 1998, 48).
10 Kourkoumelis & Demesticha 1997.
1 P eacock  1982, 28 με αναφορές στους Μ. Ribeiro, "Instrumentos auxiliares de modelagao. Subsidios 
para o estudo da olaria portuguesa", O  Arqueologo PorUigucs 3 (1969), 217-229· J. Petrucci & J.-C. 
Poteur, "La poterie traditionelle de Vallauris. Le toumage des poteries culinaire", A lii IX  Convegno 
Int. della Ceramica, Albisola 1976.
12 Ψαροπούλου 1988, 186, εικ. 28. Γενικά για τον ελληνικό χώρο βλ. Ψαροπούλου 1989.
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για τη διαδικασία του πλασίματος στον τροχό είναι πολύ απλά και σχεδόν τα ίδια σε 
διάφορες εποχές και περιοχές όπως για παράδειγμα ένα κομμάτι μέταλλο ή ξύλο με 
λείες επιφάνειες, ευθύγραμμες και καμπύλες, ώστε να μπορούν να λειανθούν τα 
διάφορα τμήματα του αγγείου, και ένα κομμάτι λεπτό σχοινί ή σύρμα για την 
αποκόλληση του αγγείου από το δίσκο του τροχού, 
γ) Μεγάλο κενό στη μελέτη της αρχαίας κεραμεικής τεχνολογίας έχει 
δημιουργήσει η σπανιότητα εύρεσης τροχών3. Ειδικά για τη ρωμαϊκή περίοδο, η 
εύρεση λίθινων κογχών υποδοχής του άξονα του τροχού πιστοποιεί τη συνέχιση της 
χρήσης του απλού "ελληνικού τύπου" χειροκίνητου τροχού των κλασικών και 
ελληνιστικών χρόνων14. Η χρήση ποδοκίνητων τροχών δεν μπορεί να αποκλειστεί 
αλλά ούτε και να επιβεβαιωθεί15. Στον πάπυρο από την Οξύρυγχο ο τροχός 
αναφέρεται ως "λίθος κεραμευτικός"16. Στον ίδιο πάπυρο γίνεται λόγος για "πλάστες" 
και "υπουργούς". Δεν μπορούμε βεβαίως να γνωρίζουμε αν με τον χαρακτηρισμό 
"υπουργός" (= βοηθός) ο συντάκτης του κειμένου εννοεί γενικά τους βοηθούς του 
εργαστηρίου ή ειδικά τους βοηθούς των πλαστών, με άλλα λόγια εκείνους που γύριζαν 
τον χειροκίνητο τροχό. Αν και δεν έχει δοθεί απάντηση στο θέμα, θεωρούμε ότι ο 
τροχός γύριζε δεξιόστροφα, με μία ταχύτητα τέτοια που τουλάχιστον να επιτρέπει την 
κατασκευή λεπτών τοιχωμάτων σε μεγάλα αγγεία. Με αυτή τη σύμβαση έγιναν και 
όλες οι μελέτες που θα παρουσιαστούν παρακάτω.

2 .31 Ιοοηνούιιενες προσπάθειες προσδιορισμού της διαδικασίας κατασκευής 
αμφορέων

Η εισαγωγή των εργαστηριακών αναλύσεων στην αρχαισλογική επιστήμη 
αποτέλεσε σημαντικό βήμα για την ανίχνευση της κεραμεικής τεχνολογίας. Το 
αυξημένο κόστος, όμως, των εργαστηριακών αναλύσεων είναι ακόμη αποθαρρυντικό 
για την ευρεία χρήση τους. Επιπλέον, η μελέτη του D. Peacock το 1982 άνοιξε 
κυριολεκτικά νέους δρόμους στη μελέτη της ρωμαϊκής κεραμεικής, αναγνωρίζοντας τη 
σημασία της μελέτης του εθνογραφικού υλικού για την αρχαία κεραμεική και 
ορίζοντας ταυτόχρονα τις βασικές παραμέτρους της εθνο-αρχαιολογικής προσέγγισης 
στο ζήτημα της οργάνωσης και λειτουργίας των αρχαίων εργαστηρίων κεραμεική^7. 
Εντούτοις, μία ολοκληρωμένη μελέτη των τεχνικών κατασκευής θα πρέπει 
περιλαμβάνει τόσο εργαστηριακές αναλύσεις όσο και συγκρίσεις του αρχαίου υλικού 
με την κεραμεική παράδοση της περιοχής που μελετάται. Στις περισσότερες

13Peacock 1982, 55· Cuomo di Caprio 1992, 81.
14 Chenet & Gaudron 1955, εικ. 9- Peacock ό.π., εικ. 23.
15 Η απόδοση μιάς λίθινης κόγχης υποδοχής από την Ταύχειρα σε ποδοκίνητο τροχό, παραμένει 
υποθετική (Riley 1975).
16 Cockle 1981, 87, στιχ. 8.
17 Peacock ό.π., 6.
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περιπτώσεις που θα αναφερθούν παρακάτω, οι μελέτες για τα στάδια κατασκευής των 
αμφορέων στηρίχθηκαν σε παρατηρήσεις τεσσάρων ειδών:
α) Οπτικές (παρατήρηση πλήθους οστράκων με χαρακτηριστικά αποτυπώματα, όπως 
ενώσεις, πιέσεις ή προσπάθειες λείανσης)
β) ΙΙειοαιιατικές (πειοαιιατική ανακατασκευή των αγγείων με σκοπό τον έλεγχο των 
θεωρητικών συμπερασμάτων)
γ) Εργαστηριακές (πετρονραφικές ή/και χημικές αναλύσεις)
δ) Εθνολογικές (αναζήτηση αναλογών μεθόδων κατασκευής που εφαρμόζονταν στα
παραδοσιακά εργαστήρια ως πρόσφατα)

Ο Ρ.-Υ. Genty μελέτησε τους αμφορείς με στενή επίπεδη βάση που 
κατασκευάζονταν στη Νότια Γαλλία (τύπος "Gauloise 4" ή "Peacock & Williams class 
27"18). Πρόκειται για ασυνήθιστο σχήμα αμφορέα, με επίπεδη βάση, οπότε η μέθοδος 
που προέκυψε από την έρευνα δε θα μπορούσε να εφαρμοστεί σε αμφορείς με 
διαφορετικό είδος βάσης (πόδιο, οξεία ή ημισφαιρική βάση), οι οποίοι είναι και οι 
συνηθέστεροι. Εντούτοις, η μέθοδος έρευνας και παρατήρησης που εφήρμοσε ο Genty 
ήταν σημαντικότατη και πρωτοποριακή για την εποχή της. Η διαδικασία που τελικά 
προτάθηκε προέκυψε μετά από προσεκτική παρατήρηση των ακέραιων αμφορέων 
αλλά περισσότερο των θραυσμάτων που βρέθηκαν στο χώρο ενός αρχαίου 
εργαστηρίου. Σύμφωνα με αυτήν, ο αμφορέας Gauloise 4 κατασκευαζόταν σε τέσσερα 
βασικά στάδια:
1. Κατασκευαζόταν στον τροχό το σώμα του αμφορέα από τη βάση μέχρι το τέλος του 
ώμου. Κατόπιν, απομακρυνόταν από τον τροχό και αφηνόταν να στεγνώσει και να 
σκληρύνει ελαφρώς (Εικ. 2.1. ι - 4 >.

2. Το αγγείο τοποθετούνταν στον τροχό ανάποδα για να δοθεί η τελική μορφή της 
βάσης (Εικ. 2.1.5 - Τι.
3. Το αγγείο στερεωνόταν εκ νέου στον τροχό στην όρθια θέση για να προστεθεί ο 
λαιμός (Εικ. 2.1. 8 - 9).
4. Αφού στέγνωνε ελαφρώς και ο λαιμός εφαρμόζονταν τις λαβές (Εικ. 2.1. ιοί

Μετά τον Genty, κι άλλοι ερευνητές προσπάθησαν να ανασυνθέσουν τον τρόπο 
κατασκευής οξυπύθμενων αμφορέων. Οι P. Vandiver και C. Koehler παρατήρησαν τις 
μορφολογικές μεταβολές στους πέντε σχεδόν αιώνες παραγωγής κορινθιακών 
αμφορέων (7ος-2ος αι. π.Χ.) και προσπάθησαν να ανασυνθέσουν τις διαδικασίες μέσα 
από τις οποίες προέκυψαν οι μεταβολές αυτέ|9. Οι παρατηρήσεις τους στηρίχθηκαν 
σε μικροσκοπική και μακροσκοπική ανάλυση των πηλών, στη μελέτη των θραυσμάτων 
που έσωζαν ενώσεις διαφορετικών τμημάτων του αγγείου καθώς και στην 
πειραματική ανακατασκευή των χαρακτηριστικών γνωρισμάτων των αμφορέων.

18 Genty 1980. Για τον τύπο του αμφορέα, βλ. Peacock & Williams 1986, 142- 43.
19 Vandiver & Koehler 1986.
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Διαπίστωσαν την ύπαρξη όύο βασικών τεχνικών: οι πρωϊμότεροι αμφορείς ήταν 
κατασκευασμένοι από συνεχόμενες λωρίδες πηλού πάνω σε αργό τροχό, ενώ οι 
οψιμότεροι σε γρήγορο τροχό. Τα βασικά στάδια κατασκευής ήταν τα ίδια και για τους 
δύο τύπους και η διαδικασία που προτάθηκε ήταν αρκετά πολύπλοκη και 
αποτελούνταν από πέντε βασικά στάδια ί lux. 2.2):

1. Αφού κατασκευαζόταν στον τροχό ένα σφαιρικό αγγείο με ενισχυμένη βάση, το 
οποίο ήταν το σώμα του αμφορέα από το κάτω μέρος της κοιλιάς μέχρι το τέλος του 
ώμου, απομακρυνόταν από τον τροχό για να στεγνώσει μερικώς.
2. Το αγγείο ξανατοποθετούνταν στον τροχό ανάποδα, η συμπαγής βάση ανοιγόταν 
και, με τον πηλό που την αποτελούσε, σχηματιζόταν το υπόλοιπο τμήμα του σώματος 
του αμφορέα. Αφού στέγνωνε μερικώς, η βάση συμπληρωνόταν με το πόδιο ή το 
κομβίο.
4. Το αγγείο ξανατοποθετούνταν στον τροχό για τρίτη φορά με τη βάση προς τα κάτω 
για να προστεθεί ο λαιμός και να διαμορφωθεί το χείλος.
5. Αφού στέγνωνε κάπως εφαρμόζονταν οι λαβές.

Συγκρίνοντας τις δύο παραπάνω μεθόδους κατασκευής οξυπύθμενων 
αμφορέων, παρατηρούμε ότι στηρίζονται στις ίδιες αρχές:

Το μέγεθος του σώματος του αμφορέα είναι πολύ μεγάλο για να κατασκευαστεί 
σε μία φάση. Είναι όμως και τόσο ώστε να μην απαιτείται η συγκόληση δύο 
προκατασκευασμένων τμημάτων αλλά να αρκεί η ποσότητα πηλού που "ρίχνεται" 
στον τροχό στο πρώτο στάδιο και η οποία απλώς πλάθεται σε δύο στάδια με την 
τεχνική της "ενισχυμένης βάσης".

Τ ο αγγείο άλλαζε θέση πάνω στον τροχό τρεις φορές· κατασκευαζόταν πρώτα 
το πάνω τμήμα του σώματος χωρίς το λαιμό, κατόπιν το κάτω τμήμα με τη βάση και 
τέλος ο λαιμός και οι λαβές.

ο λαιμός των αμφορέων προστίθεται στην τελευταία φάση κατασκευής.
Η μέθοδος αυτή στο εξής θα αναφέρεται ως "Μέθοδος κατασκευής του Ο'£υπύθιιενου 
ΑιίΦοοέα".

Η J. Schuring πρότεινε μία παραλλαγή της παραπάνω μεθόδου για τους 
διάφορους τύπους αμφορέων του 5ου αι. μ.Χ. που βρέθηκαν στη θέση San Sisto 
Vecchio στη Ρώμη. Για τους οξυπύθμενους αμφορείς με πόδιο και κυλινδρικό σώμα, 
αλλά και και για τους τορπιλόσχημους αμφορείς της Γάζας με στενή επίπεδη βάση, 
πρότεινε τέσσερα βασικά στάδια, με διαφορετική σειρά από την παραπάνω 20:
1. Κατασκευή του κυλινδρικού σώματος αλλά και του λαιμού στο πρώτο στάδιο.
2. Ξανατοποθέτηση του αγγείου στον τροχό ανάποδα, για να συμπληρωθεί το κάτω 
μέρος του σώματος, και το πόδιο, το οποίο ήταν ήδη κατασκευασμένο με το χέρι.
3. Κόλληση των λαβών

20 Schuring 1984, 153- 54.
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Για τους αμφορείς με επίπεδη βάαη και για τον οξυπύθμενο αμφορέα τύπου 
Kapitan I, όμως, η Schuring πρότεινε την αντίστροφη διαδικασία με τη μέθοδο, η 
οποία είναι γνωστή σε διάφορα κατασκευαστικά κέντρα της ανατολικής Μεσογείου21. 
ΙΙρόκειται για τη μέθοδο που περιέγραψαν πρώτοι οι R. Hampe και A. Winter στη 
μελέτη τους για την παραδοσιακή κεραμεική της Κρήτης22.
Τα στάδια αυτής της μεθόδου είναι τέσσερα και συνοψίζονται στα εξής:
1. Κατασκευαζόταν ένα αγγείο με απιόσχημο σχεδόν σώμα χωρίς λαιμό και με 
ενισχυμένη βάση. Το πάνω τμήμα του αγγείου ήταν κλειστό με ελαφρώς πεπιεσμένο 
το κέντρο της πάνω επιφάνειάς του και αποτελούσε την ολοκληρωμένη μορφή της 
βάσης της στάμνας. Το αγγείο αυτό απομακρυνόταν από τον τροχό και αφηνόταν στον 
ήλιο για να στεγνώσει το άνω τμήμα του, ενώ λαμβανόταν μέριμνα να παραμείνει 
υγρή η ενισχυμένη βάση (Εικ. 2.3.1-8).
2. Στη συνέχεια, ξανατοποθετείτο το αγγείο ανάποδα πάνω στον τροχό. Αυτή τη φορά 
το στεγνό τμήμα ακουμπούσε στο δίσκο του τροχού, στερεωμένο με πηλό τριγύρω για 
να ισορροπήσει. Ο αγγειοπλάστης άνοιγε το υγρό πάνω τμήμα, λέπταινε και διεύρυνε 
τα τοιχώματά του ώσπου να σχηματίσει το τελικό σχήμα του ανώτερου σώματοαάκ. 
2.3. 9-ΙΟΊ
3. Κατόπιν, και αφού ο ώμος του αγγείου στέγνωνε ελαφρώς, πρόσθετε το λαιμό και 
λίγο αργότερα τις λαβές (Εικ. 2.3. ι ΐ-ΐ2).

Στην Κύπρο, στα προάστεια της Αμμοχώστου (Βαρώσι), μέχρι τις αρχές της 
δεκαετίας του 1950 κατασκευαζόταν ένα παρόμοιο είδος αγγείου μεταφοράς νερού με 
ημισφαρική βάση. Για τα μεγάλα αγγεία του νερού η Αγγελική ΙΙιερίδου αναφέρει23:

" τα μεγαλύτερα αγγεία γίνονται σε τρία στάδια: το σώμα του αγγείου που ξηραίνει για να σταθεί 
πάνω του ο λαιμός, το δεύτερο τμήμα και τέλος ο σχηματισμός των χεριών (...) Στις μεγάλες 
κούζες ο λαιμός γίνεται ξεχωριστά και η ένωση με το υπόλοιπο αγγείο πάνω στο τροχό"

και πιό κάτω:

" Το παλιότερο σχήμα της κούζας ήταν με βάση στρογγυλή με αφφαλλούδι στη μέση και καθόταν σε 
μιά ξύλινη βάση τον κορυποστάτη ή σταμνοστάτη. Σήμερα για λόγους πρακτικούς η βάση γίνεται

κοφτή".

Η αγγείο αυτό λεγόταν "κούζα στροτζυλή" ή "ξώπρωτη"24.
Η διαδικασία κατασκευής της "κούζας της ξώπρωτης", όπως την περιέγραψε με 

περισσότερη ακρίβεια ο Β. Χαραλάμπους, γιός αγγειοπλάστη από το Βαρώσι, είναι 
ακριβώς αυτή που περιέγραψαν και οι Hampe και Winter για τη στάμνα της Κρήτης 
(Εικ. 2.4):

Πρώτα κατασκευαζόταν το κάτω τμήμα της κούζας και κατόπιν το πάνω τμήμα 
του σώματος. Διευκρινίστηκε μάλιστα ότι ένα μέρος της κατασκευής του λαιμού

21 ό.π., 172- 74.
22 Hampe & Winter 1962, 3· Kalsbeek 1969, 85.
23 Πιερίδου 1960, 91 κεξ.
24 Για το σχήμα της κούζας βλ. επίσης, Μ.Ο. Williams, "Unspoilt Cyprus. The traditional Island 
Bitrhplace of Venus is one of the Least Sophisticated of Mediterranean Lands", The National 
Geographic Magazine, LIV.l, July 1928.
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γινόταν πριν την τοποθέτησή του στην κούζα: κατασκευαζόταν πριν ένα μικρό 
"κυάθιο" με χοντρά τοιχώματα το οποίο τοποθετούνταν πάνω στο άνοιγμα του ώμου 
της κούζας. Σε αυτό ο αγγειοπλάστης έδινε το τελικό σχήμα του λαιμού, αφού 
φρόντιζε να ενωθούν καλά τα δύο μέρη (ώμος και λαιμός). Οι λαβές, που, όπως 
πάντα, εφαρμόζονταν τελευταίες, κατασκευάζονταν από πολύ μαλακό πηλό και κατά 
το σχηματισμό τους ο αγγειοπλάστης διαμόρφωνε μία έκκεντρη αυλάκωση με τον 
αντίχειρα 25.

Η μέθοδος αυτή στηρίζεται στις ίδιες βασικές αρχές με τη "Μέθοδο του 
οξυπύθμενου αμφορέα". Η σειρά κατασκευής των διαφόρων τμημάτων του σώματος 
είναι όμως αντίστροφη, εφόσον ολοκληρώνεται πρώτα η βάση και κατόπιν το πάνω 
τμήμα του σώματος και ο λαιμός. Με τον τρόπο αυτό, το υπό κατασκευήν αγγείο 
μετακινείται δύο και όχι τρεις φορές πάνω στον τροχό. Σε αυτή τη μέθοδο θα 
αναφερόμαστε στο εξής ως "Μέθοδο της κούπας του Βαοωσιού ". Αν και η μέθοδος 
κατασκευής της στάμνας της Κρήτης δημοσιεύτηκε το 1962 από τους Hampe & Winter, 
και η Schuring πρότεινε ήδη από το 1986 την κατασκευή αμφορέων με αυτή τη μέθοδο, 
ως ενδεικτικό αγγείο επιλέχθηκε η κούζα του Βαρωσιού διότι υπήρξε η δυνατότητα να 
εξετάσουμε τις λεπτομέρειες της μεθόδου από κύπριους αγγειοπλάστες, όπως ο Β. 
Χαραλάμπους, και επιπλέον κρίθηκε πιό δόκιμο να χρησιμοποιείται ως σημείο 
αναφοράς η κυπριακή αγγειοπλαστική παράδοση, εφόσον εξετάζουμε κυπριακά 
εργαστήρια.

2.4 Κατασκευή των κυπριακών αιιφοοέων LR 1- LR13

Δεδομένων των παραπάνω, ένας από τους στόχους της παρούσας μελέτης ήταν 
να εξακριβωθεί ποιός από τους δύο βασικούς τρόπους κατασκευής των αγγείων 
μεταφοράς υγρών εφαρμόστηκε στην Κύπρο για τους αμφορείς LR1 και LR13. Η 
μέθοδος που ακολουθήθηκε για την επίτευξη του παραπάνω στόχου ήταν η εξής:
Κατ' αρχήν, συγκεντρώθηκαν οι πληροφορίες για την τεχνική της κατασκευής, οι 
οποίες προέκυψαν από την οπτική παρατήρηση των αμφορέων που εξετάζουμε 
(ακεραίων και θραυσμάτων). Κατόπιν έγινε προσπάθεια σύνθεσης μιάς μεθόδου 
κατασκευής σύμφωνα με τα στοιχεία που προέκυψαν για κάθε τύπο και, τέλος, 
επιχειρήθηκε η πειραματική ανακατασκευή των αμφορέων με σκοπό την επαλήθευση 
των παραπάνω συμπερασμάτων.

Τα αποτελέσματα της παρατήρησης των ιδιαίτερων κατασκευαστικών 
χαρακτηριστικών κάθε τύπου ή ομάδας, θα παρουσιαστούν στα επόμενα κεφάλαια, 
κατά τη διαπραγμάτευση των αμφορέων ανά εργαστήριο και ανά τύπο. Αμέσως 
παρακάτω θα αναλυθούν και οι δύο μέθοδοι, σε μία υποθετική εφαρμογή τους έτσι

25 Για λεπτομερή παρουσίαση της διαδικασίας βλ. Demesticha 1998, 144- 45- Ionas 1998, 136.
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ώστε να γίνει καλύτερα αντιληπτό γιατί θα καταλήξουμε να προτείνουμε τη μία ή την 
άλλη μέθοδο για κάθε τύπο26.

Για τη διεξαγωγή της πειραματικής κατασκευής των αμφορέων ζητήθηκε η 
βοήθεια δύο αγγειοπλαστών της Λευκωσίας, οι οποίοι, ενώ είχαν προχωρήσει στην 
εκμηχάνιση του εξοπλισμού του εργαστηρίου τους, είχαν προλάβει να βιώσουν και την 
παραδοσιακή διαδικασία παραγωγής αλλά δεν ήταν εξοικειωμένοι με την κατασκευή 
αμφορέων ή άλλων αγγείων με ημισφαιρική βάση. Επομένως, τα αποτελέσματα του 
’'πειράματος” ελήφθησαν σοβαρά υ π ' όψιν χωρίς να είναι καθοριστικά για την 
αξιολόγιση των μεθόδων.

Λ. "Μέθοδος της Κούζας του Βαρωσιού”

Στάδια
1. (Εικ. 2.5α) Η μάζα του πηλού που προοριζόταν για το σώμα του αγγείου 

ζυμώθηκε και “ρίχτηκε” στον τροχό. Στις περιπτώσεις μαζικής παραγωγής, τέτοια 
κομμάτια πηλού είναι από πριν υπολογισμένα και ζυμωμένα ώστε ο αγγειοπλάστης 
να κερδίζει χρόνο. Είναι συνήθως τοποθετημένα δίπλα του και όταν τελειώνει το ένα 
αγγείο, το απομακρύνει από τον τροχό (πάνω σε κάποια ξύλινη σανίδα ή δίσκο) και 
συνεχίζει με το επόμενο. Η όμοια κάθε φορά ποσότητα πηλού διευκολύνει τον 
αγγειοπλάστη στην ομοιογένεια των αγγείων ως προς το μέγεθος, χωρίς φυσικά αυτό 
να αποκλείει τη χρήση κάποιου είδους μέτρου, για τη μέτρηση του ύψους27.

Η διαδικασία του πλασίματος, όσο κι αν διαφέρει από τεχνίτη σε τεχνίτη, έχει 
πάντα την ίδια λογική: ο πηλός πρέπει να ζυμωθεί δύο ή τρεις φορές πάνω στον τροχό 
και κατόπιν να διαμορφωθεί ένας κύλινδρος, ο οποίος είναι άλλωστε η αρχή για 
πολλά σχήματα τροχήλατων αγγείων. Ο τεχνίτης αποφασίζει κατόπιν εάν και πόσο 
θα διευρύνει τα τοιχώματα. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, αφέθηκε μιά ενισχυμένη 
βάση με μεγάλη διάμετρο και το υπόλοιπο σώμα κλείστηκε στο πάνω μέρος σε σχήμα 
ημισφαιρίου. Στο τελευταίο αυτό ημισφαίριο ο αγγειοπλάστης με κάποιο σκληρό 
εργαλείο ή με το δάκτυλό του σχημάτισε ομόκεντρους κύκλους. Κατόπιν, το ημιτελές 
αγγείο απομακρύνθηκε από τον τροχό και στέγνωσε για λίγες ώρες, μέχρι δηλαδή να 
σκληρύνει το πάνω τμήμα του (η βάση του αμφορέα) και να μπορεί να σηκώσει το 
βάρος του ώμου στο επόμενο στάδιο. Για να μη στεγνώσει το κάτω τμήμα, τυλίχθηκε 
με ύφασμα.

2. (Εικ. 2.5Β) Το ημιτελές αγγείο, επανατοποθετήθηκε στο τροχό αυτή τη φορά με 
το κοίλο τμήμα του προς τα κάτω και την ενισχυμένη επίπεδη βάση προς τα πάνω. Για 
να μπορεί να στερεωθεί πάνω στον τροχό αγγείο με μή επίπεδη βάση είτε 
χρησιμοποιείται κάποιο υποστατό είτε πλάθεται κάποια υποδοχή γ ι ' αυτόν τον σκοπό.

26 Σημειώνεται ότι λόγω τεχνικού κολλήματος των αγγειοπλαστών, η μέθοδος της "Κούζας του 
Βαρωσιού" δεν εφαρμόστηκε για τον αμφορέα LR13.
27 Ψ αροπούλου 1990,52.
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Στη δεύτερη περίπτωση, η οποία χρησιμοποιήθηκε στο συγκεκριμένο πείραμα, είναι 
απαραίτητη κάποια αντικολλητική ουσία (π.χ. στάχτη (Εικ. 2.5(15) για να μη 
κολλήσουν τα δύο νωπά τμήματα μεταξύ τους.

Η επίπεδη βάση, που είχε παραμείνει υγρή ανοίχτηκε και με την ποσότητα 
αυτή του πηλού σχηματίστηκε το υπόλοιπο σώμα και ο ώμος του αμφορέα. Το αγγείο 
αφέθηκε για λίγη ώρα ώστε να στεγνώσει ελαφρώς ο ώμος.

3. (Εικ. 2.5γ) Στο ελαφρώς στεγνό αγγείο τοποθετήθηκε ο λαιμός. Γι’ αυτή τη 
μέθοδο προτιμήθηκε η κατασκευή του λαιμού επί τόπου, πάνω στο αγγείο. Παρακάτω, 
κατά τη μέθοδο "του Οξυπύθμενου αμφορέα" θα περιγράφουμε τη μέθοδο της 
προπαρασκευής του λα ιμο ί8.

Σε αυτό το στάδιο υπάρχει κίνδυνος να υποχωρήσει ο ώμος από το βάρος του 
λαιμού. Ο Α. Χαραλάμπους θυμήθηκε ότι ο πατέρας του συνήθιζε να τοποθετεί γύρω 
από το σώμα του αγγείου σκοινί για να το σταθεροποιήσει περισσότερο. Αυτό γινόταν 
σε περιπτώσεις μεγάλων αγγείων στα οποία υπήρχε κίνδυνος να γίνουν τα τοιχώματα 
λεπτότερα από ό,τι απαιτείται ή υπήρχε ο φόβος να μην έχουν στεγνώσει αρκετά. Ο 
Μ. Egloff μάλιστα παρατήρησε αποτύπωμα σκοινιού γύρω από τη βάση του λαιμού 
ενός αμφορέα από τα Κελλιά της Αιγύπτου, πράγμα όμως που θα πρέπει να αποτελεί 
μεμονωμένη περίπτωση· σε κανέναν από τους αμφορείς που μελετήθηκαν δεν 
παρατηρήθηκε τέτοιο αποτύπωμα2 9.0  τρόπος τοποθέτησης του λαιμού, άλλωστε, 
διαφέρει συχνά από εργαστήριο σε εργαστήριο.

Αφού ο αγγειοπλάστης σιγουρεύτηκε ότι η νωπός πηλός του λαιμού ενώθηκε με 
το σώμα, του έδωσε σχήμα και προχώρησε στη διαμόρφωση του χείλους. Αναδίπλωσε 
ελαφρώς την απόληξη του στομίου και αποστρογγύλευσε το χείλος. Στους αμφορείς 
LR1, με τα δύο του δάχτυλα σχεδόν ενωμένα και τοποθετημένα κάθετα προς το λαιμό 
πιέζει και διαμορφώνει την οριζόντια νεύρωση ενώ ταυτόχρονα αντιστηρίζει με τα 
δάκτυλα του άλλου χεριού το εσωτερικό του λαιμού (Εικ. 2.5γ. 12). Στους LR13 η 
διαμόρφωση του χείλους γίνεται απλώς με το άνοιγμα των τοιχωμάτων του στομίου.

Σε αυτό το στάδιο, και πριν στεγνώσει εντελώς, έγινε και η διακόσμηση του 
σώματος. Στην περίπτωση του αμφορέα LR 1, η ζώνη της διακόσμησης άρχισε από τον 
ώμο και κατέληξε στο σημείο που άρχισε το δεύτερο αυτό στάδιο κατασκευής, αφού το 
κατώτερο σώμα έχει ήδη στεγνώσει (Εικ. 2.5ν. 13). Όπως θα παρουσιαστεί και 
παρακάτω, η διακόσμηση στους αμφορείς αυτούς αποτελείται άλλοτε από νευρώσεις 
και άλλοτε από κλιμακωτές πτυχώσει^ °. Στους αμφορείς LR13, η διακόσμηση 
περιορίζεται στον ώμο, επίσης με φορά από πάνα) προς τα κάτω.

28 Η ξεχιοριστή παρουσίαση των δύο μεθόδων κατασκευής του λαιμού έγινε συμβατικά στο πλαίσιο 
της πειραματικής ανακατασκευής του αμφορέα: η επί τόπου κατασκευή στη "μέθοδο της Κούζας" και 
η προκατασκευή στη "μέθοδο του Οξυπύθμενου αμφορέα". Ουσιαστικά όμως δεν υπάρχει αντιστοιχία 
της μεθόδου κατασκευής του λαιμού και αυτής ολόκληρου του αγγείου, όπως τουλάχιστον 
διαπιστώθηκε στους τύπους αμφορέων που εξετάζουμε.
29 Egloff 1977, no 166.
30 Στην αγγλική βιβλιογραφία χαρακτηρίζονται συχνά step ribbing ( βλ. π .χ. Hayes 1992, 63). '
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4 . (Εικ. 2.56) Μετά από μία ή δύο ώρες, αφού στέγνωσε ελαφρώςο λαιμός και 
απέβαλε μεγάλο μέρος της υγρασίας του, προστέθηκαν οι λαβές.

Η μέθοδος κατασκευής των λαβών που εφαρμόζεται ευρέως στα παραδοσιακά 
αγγειοπλαστεία, του ελληνικού τουλάχιστον χώρου, είναι της “τραβηχτής” λαβής (Εικ. 
2.6): μία λωρίδα πηλού στερεώνεται στην άκρη ενός πάγκου (επικολλάται με πηλό) 
και τραβιέται με τα δύο χέρια του αγγειοπλάστη εναλλάξ31. Έτσι οι λαβές 
ξαναζυμώνονται κατά κάποιο τρόπο και γίνονται συμπαγείς και με λεία επιφάνεια. 
Κατά τη διάρκεια του πλασίματος της λαβής, ο αγγειοπλάστης μπορεί να δώσει 
διάφορα σχήματα στη διατομή της: να την κάνει ελλειψοειδή, κυκλική ή 
τετραγωνισμένη, απλή ή με αυλακώσεις ή νευρώσεις. Αυτή η μέθοδος θα πρέπει να 
χρησιμοποιήθηκε σε πολλούς τύπους αμφορέων των αρχαίων χρόνων, 
συμπεριλαμβανομένων και των αμφορέων LR13. Οι λαβές των αμφορέων LR 1 έχουν 
χαρακτηριστικά τα οποία απαιτούν διαφορετική ή περαιτέρω διαδικασία, η οποία θα 
αναλυθεί παρακάτω, κατά περίπτωση.

Σ χ ό λ ι α
Τα γνωρίσματα των αμφορέων που είναι κατασκευασμένοι με αυτή τη μέθοδο 

είναι γενικά τα εξής:
α. στο κάτω τμήμα του σώματος, γύρω από τη βάση διακρίνονται συχνά επικολλήσεις 
πηλού, οι οποίες προέρχονται απο την επανατοποθέτηση του αγγείου στον τροχό για 
το τελικό στάδιο (Εικ. 2.5γ-ΐ4).
β. Συνήθως το πρώτο τμήμα του σώματος που κατασκευάζεται είναι το μεγαλύτερο, 
διότι είναι ευκολότερη η πρόληψη κατασκευαστικών ατυχημάτων όταν το αγγείο είναι 
απόλυτα στερεό πάνω στον τροχό. Επομένως, τα αγγεία που κατασκευάζονται με τη 
μέθοδο της "Κούζας του Βαρωσιού" έχουν συνήθως ομοιόμορφα καμπύλο το 
μεγαλύτερο τμήμα του σώματος, από το τέλος του ώμου μέχρι τη βάση, το οποίο 
κατασκευάστηκε πρώτο, ενώ παρουσιάζουν γωνιώσεις ή απότομες μεταβολές της 
διαμέτρου του σώματος στον ώμο.
γ. Στο εσωτερικό του πυθμένα μπορεί να βρεθούν επικολλήσεις υγρού πηλού, οι οποίες 
συμβαίνουν στο στάδιο της κατασκευής του ώμου ή του λαιμού.

Β. "Μέθοδος του οξυπύθμενου αμφορέα"
Στάδια

1. (Εικ. 2.7α) Η προπαρασκευή του πηλού στον τροχό, πριν αρχίσει η τελική 
μορφοποίηση του σχήματος, είναι ίδια με την προηγούμενη μέθοδο. Αφέθηκε και σε 
αυτήν την περίπτωση επίσης μιά ενισχυμένη βάση. Το σχήμα όμως που 
κατασκευάστηκε είναι αυτό του άνω τμήματος του σώματος και ο ώμος.

31 Βλ. καί Franken & Kalsbeek 1969, 86· Scheibler 1999, 24-5.
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2. Προστέθηκε ο λαιμός, ο οποίος ήταν εν μέρει προκατασκευασμένος (Εικ. 2.7β) 

και τελειοποιήθηκε πάνω στο αγγείο (Εικ. 2.7 ν-δ). Σε αυτή την περίπτωση, 
κατασκευάζεται συνήθως στον τροχό ένας κύλινδρος του οποίου το κάτω "χείλος" 
είναι κάθετο, τριγωνικής διατομής. Το άκρο αυτό του κυλίνδρου θα είναι αυτό που θα 
εφαρμοστεί στον ώμο. Κατά την τοποθέτηση λοιπόν, ο αγγειοπλάστης εφάρμοσε τον 
κύλινδρο στο άνοιγμα του ώμου και επεξεργάστηκε την ένωση μόνο εξωτερικά, με 
αποτέλεσμα στο εσωτερικό να παραμένει το διαμορφωμένο άκρο του κυλίνδρου όπως 
ήταν. Στις περιπτώσεις τέτοιας κατασκευής του λαιμού παρουσιάζεται συχνά το εξής 
πρόβλημα: ο προκατασκευασμένος κύλινδρος πρέπει να τοποθετηθεί σε σημείο 
συμμετρικό ακριβώς ως προς άξονα με το υπόλοιπο αγγείο. Αν αυτό δε γίνει 
κατορθωτό τότε γίνεται έντονη προσπάθεια προσαρμογής του κυλίνδρου στον άξονα 
συμμετρίας του αγγείου με αποτέλεσμα μικρές παραμορφώσεις στο σχήμα. Μετά την 
ολοκλήρωση της διαμόρφωσης του λαιμού και του χείλους έγινε και η διακόσμηση 
(Εικ. 2.7ε). Οι λαβές προστέθηκαν επίσης σε αυτό το στάδιο.

Το αγγείο αφέθηκε για να στεγνώσει εντελώς το πάνω τμήμα του ενώ η 
ενισχυμένη βάση διατηρήθηκε υγρή.

3 .0  ημιτελής αμφορέας επανατοποθετήθηκε πάνω στον τροχό ανάποδα. Είναι 
απαραίτητο να τοποθετηθεί ακριβώς στο κέντρο του τροχού και να στερεωθεί 
προσεκτικά, διότι η επιφάνεια στήριξης (δηλαδή το στόμιο) είναι μικρή και επομένως 
η ισορροπία εύθραυστη. Η στήριξη του στομίου στην περίπτωση του LR1 έγινε με τη 
διάμορφωση μίας υποδοχής από πηλό πάνω στο δίσκο του τοονοίΕικ. 2.7στ. 1-2). Το 
στόμιο του LR13 ήταν πολύ μικρό για να στηρίξει τόσο μεγάλης διαμέτρου σώμα. Για 
το λόγο αυτό, κατά την πειραματική ανακατασκευή του αμφορέα, χρειάστηκε να 
κατασκευαστεί ειδική υποδοχή για την ασφαλή στήριξη του αγγείου πάνω στον τροχό 
(Εικ. 2.7D 32. Αφού στηρίχθηκε το αγγείο, η ενισχυμένη βάση διανοίχθηκε και πλάστηκε 
το κατω τμήμα του σώματος (Εικ. 2.7στ. 'ο .

Σ χ ό λ ι α
Τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα που μπορεί να παρατηρηθούν σε αμφορείς που 

έχουν κατασκευαστεί με αυτή τη μέθοδο είναι τα εξής:
α. Στο χείλος συχνά υπάρχουν παραμορφώσεις ή επικολλήσεις πηλού οι οποίες 
οφείλονται στη δεύτερη φάση της κατασκευής, όπου το αγγείο είναι τοποθετημένο 
ανάποδα στον τροχό, με το στόμιο προς τα κάτω.
β. Ο ώμος και το άνω τμήμα του σώματος είναι ομοιόμορφα καμπύλα ενώ στο κάτω 
τμήμα, πάνω από τη βάση, συχνά παρουσιάζεται απότομη μεταβολή της διαμέτρου.
Κάτι τέτοιο μπορεί να συμβεί διότι είναι δύσκολο να πλαστεί ομοιόμορφα η ζώνη την 
οποία κάλυπτε η ενισχυμένη βάση της πρώτης φάσεως.
γ. Τα τοιχώματα του λαιμού είναι παχύτερα στο κάτω τμήμα του και λεπτότερα στο 
πάνω. Αυτό συμβαίνει διότι ο προκατασκευασμένος κύλινδρος είναι λιγότερο

32 Παρόμοια κατασκευή στήριξης προτείνει και ο Scheibler (1999, 22).
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εύπλαστος όταν εφαρμόζεται στο σώμα του αμφορέα και επιπλέον πρόκειται για ένα 
ιδιαίτερα "επικίνδυνο” στάδιο, δεδομένου ότι τα τοιχώματα του ώμου, όπου πρέπει να 
στηριχθεί ο λαιμός, είναι λεπτά και σχεδόν οριζόντια στο σημείο εκείνο. Επομένως ο 
αγγειοπλάστης συχνά προτιμά να μη διακινδυνεύσει την ακεραιότητα του αγγείου, 
επιμένοντας στη διαμόρφωση ισοπαχών τοιχωμάτων. Διαμορφώνει το πάνω τμήμα 
του λαιμού και φροντίζει την ένωση του λαιμού με τον ώμο του αγγείου κυρίως στην 
εξωτερική, την ορατή δηλαδή, πλευρά της.

Σ υ μ π ε ρ ά σ μ α τ α

Η πειραματική ανακατασκευή των δύο τύπων αμφορέων που εξετάζουμε και 
με τις δύο μεθόδους που αναφέρθηκαν παραπάνω ήταν επιτυχής και στις τέσσερις 
περιπτώσεις (δύο διαφορετικές μέθοδοι για κάθε έναν από τους δύο τύπους). Δεν 
αποκλείστηκε καμία μέθοδος και επομένως το πείραμα δε βοήθηκε στον εντοπισμό 
μίας μεθόδου κατασκευής για κάθε τύπο. Ήταν όμως χρησιμότατο εργαλείο κατά τον 
διαχωρισμό των επιμέρους υπο- τύπων αμφορέων, των οποίων τα διαφορετικά 
μορφολογικά χαρακτηριστικά εξηγήθηκαν σε αρκετές περιπτώσεις με βάση τη μέθοδο 
της κατασκευής τους. Επίσης, υπήρξαν χαρακτηριστικά στοιχεία που δεν έγιναν 
κατανοητά βάσει των δύο μεθόδων που παρουσιάστηκαν αλλά και σε αυτές τις 
περιπτώσεις η προβληματική της προσέγγισης στηρίχθηκε στην πολύτιμη γνώση που 
αποκτήθηκε από την επαφή με τον πηλό και τις ιδιαιτερότητές του.
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3.1 Τυπολογική κατάταξη αμφορέων LR1

Όπως αναφέρθηκε και στα εισαγωγικά κεφάλαια, η βιβλιογραφία για τους 
αμφορείς LR1 είναι πλέον αξιοσημείωτη σε μέγεθος. Προκειμένου λοιπόν να 
μελετηθεί καλύτερα το σύνολο των κυπριακών LR1, ήταν απαραίτητη η ταξινόμηση 
των δημοσιευμένων αμφορέων, οι οποίοι προέρχονταν από όλες σχεδόν τις παράκτιες 
θέσεις της Μεσογείου. Η τυπολογία που θα παρουσιαστεί παρακάτω βασίστηκε στους 
δημοσιευμένους αμφορείς εκτός και εντός Κύπρου αλλά συντάχθηκε με βασικό άξονα 
τους αμφορείς LR1 που κατασκευάζονταν στα κυπριακά εργαστήρια που 
μελετήθηκαν. Με τον τρόπο αυτόν ομαδοποιήθηκαν οι κυπριακοί αμφορείς αλλά 
ταυτόχρονα έγινε δυνατή και η σύγκρισή τους με τους αμφορείς του ίδιου τύπου, οι 
οποίοι είχαν βρεθεί εκτός Κύπρου. Τα κριτήρια της κατάταξης των αμφορέων σε μία 
ομάδα ήταν η διαμόρφωση των διαγνωστικών τους τμημάτων (χείλος, λαιμός λαβές, 
βάση), οι βασικές διαστάσεις του λαιμού (Διάμετρος Στομίου και Ύψος Λαιμού) και ο 
τρόπος κατασκευής, όπου αυτός ήταν ανιχνεύσιμος. Στις περιπτώσεις των 
δημοσιευμένων αμφορέων εκτός Κύπρου, όπου οι πληροφορίες προέρχονταν συχνά 
από από μία φωτογραφία ή ένα σχέδιο χωρίς λεπτομερή αποτύπωση των 
λεπτομερειών, η κατάταξη στον ένα ή στον άλλο τύπο έγινε με επιφυλάξεις.

Τα βασικά χαρακτηριστικά κάθε τύπου ήταν δυνατόν να περιγραφούν με 
ακρίβεια διότι υπήρχε η δυνατότητα της μελέτης αντιπροσωπευτικών παραδειγμάτων 
ανάμεσα στους αμφορείς που βρέθηκαν και μελετήθηκαν στην Κύπρο. Το μειονέκτημα 
σε αυτήν την περίπτωση ήταν ότι οι κυπριακοί LR1 περιγράφτηκαν πολύ πιό 
αναλυτικά από εκείνους που βρέθηκαν σε μικρές ποσότητες στο νησί και, επιπλέον, 
ομάδες αμφορέων που δε βρέθηκαν στην Κύπρο δε συμπεριλαμβάνονται στην 
παρακάτω τυπολογία. Όπως, όμως, έχει ήδη τονιστεί, η παρούσα εργασία αφορά 
κυρίως στην κυπριακή παραγωγή. Ο χαρακτηρισμός των τύπων, πάντως, έγινε με 
τέτοιο τρόπο ώστε η τυπολογική σειρά θα μπορέσει εύκολα να εμπλουτιστεί στο 
μέλλον, εάν προκύψουν νέοι τύποι, είτε αλλάζοντας τα προθέματα Κ(ύπρος), Ζ(ύγι) 
κ.ό.κ., αν βρεθούν νέα κέντρα παραγωγής, είτε προσθέτοντας νέες κατηγορίες στη 
σειρά των πρώιμων (Τ. α, Τ. β) ή σε αυτή των όψιμων τύπων (T.l, Τ. 2 κλπ) (Εικ. 3.η. Η 
τελευταία διαφοροποίηση κρίθηκε απαραίτητη διότι, όπως θα γίνει καλύτερα 
κατανοητό και στη συνέχεια, παρατηρήθηκε ότι οι δύο πρώτοι τύποι παρουσίαζαν 
περισσότερες αναλογίες μεταξύ τους και ότι στους υπόλοιπους τέσσερις είχαν 
διαμορφωθεί και εξελίχθηκαν κάποια άλλα χαρακτηριστικά γνωρίσματα. Η 
διαφοροποίηση αυτή αντανακλά επίσης και μία τομή στην κυπριακή παραγωγή, η 
οποία ήταν αρκετά περιορισμένη όσον αφορά στους πρώιμους τύπους ενώ αυξήθηκε 
φανερά με την έναρξη της κατασκευής των αμφορέων Τ. 1.
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Η περιγραφή και τα σχόλια γιά κάθε τύπο ακολουθούνται από ένα Πίνακα 
Διασποράς, ο οποίος περιλαμβάνει τις βιβλιογραφικές αναφορές που κατέστη 
δυνατόν να συγκεντρωθούν για κάθε τύπο αμφορέα. Τα στοιχεία της περιγραφής του 
που ήταν διαθέσιμα σε κάθε δημοσίευση ομαδοποιήθηκαν στους συγκεκριμένους 
πίνακες ώστε να είναι συγκρίσιμα τόσο μεταξύ τους όσο και με τις καταγραφές του 
καταλόγου των κυπριακών αμφορέων που ακολουθεί την παρουσίαση κάθε 
εργαστηρίου, σε επόμενα κεφάλαια. Ο υπολογισμός των διαστάσεων των 
δημοσιευμένων αμφορέων, όταν αυτές δεν δίνονταν από τον συγγραφέα, έγινε από το · 
σχέδιο ή τη φωτογραφία, όπου υπήρχε κλίμακα. Η περιγραφές του πηλού ήταν πολύ 
δύσκολο να ομαδοποιηθούν γι' αυτό και παρατίθενται αυτούσιες εκτός ελάχιστων 
περιπτώσεων, όπου ήταν δυνατόν να επιχειρηθεί ταύτιση με γνωστό κυπριακό 
εργαστήριο ή με τους Πηλούς Εισαγωγής που βρέθηκαν στην Κύπρο (βλ. Παράρτημα 
3).
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3.1.1 Οι αμφορείς LR1 / Τ. α

Στην κατηγορία LR1 /Τ. α κατατάσσονται όλοι οι αμφορείς LR1 με στενό 
κυλινδρικό ή ελαφρώς κωνικό λαιμό, χείλος αναδιπλωμένο ή εξωτερικά ενισχυμένο 
με τετράγωνη τομή και λαβές γωνιώδεις με μεγαλύτερη την οριζόντια κεραία, οι 
οποίες περιτρέχονται κατά μήκος από μία κεντρική αυλάκωση ή νεύρωση και ξεκινούν 
αμέσως κάτω από το χείλος καταλήγοντας στη μέση του οπίου Πιχ. 3.2). Η διάμετρος 
του στομίου κυμαίνεται από 4- 7,6 εκ. και το ύψος του λαιμού από 10-11 εκ. Το σώμα 
είναι ωοειδές με τη μεγαλύτερη διάμετρο στο ύψος του ώμου και καλύπτεται σχεδόν 
ολόκληρο από αυλακώσεις. Η βάση είναι ημισφαιρική και απολήγει σε κομβίο. Το 
μέγεθος του σώματος ποικίλει σημαντικά ανάμεσα στους λιγοστούς ακέραιους 
αμφορείς που εντοπίστηκαν (δημοσιευμένους και αδημοσίευτους), καθώς το ύψος του 
κυμαίνεται μεταξύ 45,1 και 60 εκ. και η περιεκτικότητά του μεταξύ 13,7 - 25 It. Αυτό 
σημαίνει ότι υπήρχε μία διαβάθμιση μεγεθών, η οποία όμως δεν έγινε κατορθωτό να 
διαπιστωθεί περαιτέρω και να καταδειχθεί, λόγω του περιορισμένου αριθμού 
αμφορέων που ήταν διαθέσιμοι για την παρούσα μελέτη1.

3.1.1-2 Διασπορά και Τυπολογική Εξέλιξη (βλ. Πίνακα 3.1.1)

Η πραγματική διασπορά των αμφορέων LR1/ Τ. α, όπως και καθενός από τους 
τύπους αμφορέων LR1 που θα παρουσιαστούν παρακάτω, είναι δύσκολο να 
εξακριβωθεί. Εκτός από τη διαπιστωμένη και σε άλλα σημεία της παρούσας εργασίας 
έλλειψη δημοσιεύσεων σε πολλές περιοχές, πρόβλημα αποτελεί και η δημοσίευση των 
εν λόγω αμφορέων ως LR 1, χωρίς κανένα διαχωρισμό από τους υπόλοιπους τύπους. 
Υπήρξαν, εντούτοις, και μελετητές που επεσήμαναν διαφορές μεταξύ του Τ. α και των 
υπόλοιπων αμφορέων LR 1, οι οποίες επικεντρώνονται στη διαμόρφωση του λαιμού 
και του χείλους, στην έκταση της διακόσμησης του σώματος και στον τρόπο απόληξης 
της βάσης. Αυτές είναι οι δημοσιεύσεις στις οποίες στηρίχθηκε κυρίως η μελέτη της 
διασποράς που θα παρουσιαστεί αμέσως παρακάτω και η οποία θα πρέπει να 
θεωρηθεί άκρως ενδεικτική. Για παράδειγμα, οι μεγάλες συγκεντρώσεις που 
εντοπίστηκαν στη Δυτική Μεσόγειο αποτελούν απόδειξη για τη μεγάλη διάδοση του 
αμφορέα αυτού στα Δυτικά παράλια της Μεσογείου αλλά δεν μπορεί να υποστηρίξει 
κανείς με βεβαιότητα ότι οι αμφορείς LR1 / Τ. α διακινούνταν κυρίως εκεί. Είναι 
πολύ πιθανό η σπανιότητά τους στο Αιγαίο να μην αντανακλά την πραγματικότητα,

3.1. 1-1 Περιγραφή

1 Αντιθέτως, ο διαχωρισμός σε μεγέθη ήταν κατά πολύ ασφαλέστερος στους αμφορείς LR1 /  Τ. 4 (βλ. 
παρακάτω), ικανός αριθμός των οποίων βρέθηκε στις κυπριακές θέσεις.
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αφού, ουσιαστικά, για τη συγκεκριμένη περιοχή δεν έχουν γίνει συστηματικές μελέτες 
για κανέναν από τους τύπους αμφορέων της ύστερης ρωμαϊκής περιόδου.

Ο Egloff, τονίζοντας τη δυσκολία διαχωρισμού των αμφορέων LR 1 σε τύπους, 
όρισε έναν ιδιαίτερο τύπο ("Τύπος 169") για τους αμφορείς LR1 / Τ. α από τη θέση 
Κελλιά της Αιγύπτου, όπου η παρουσία τους ήταν σημαντική 2 . Αυτή ήταν η πρώτη 
φορά που διαχωρίστηκαν και τονίστηκαν τα ιδιαίτερα μορφολογικά χαρακτηριστικά 
του αμφορέα αυτού σε αντιδιαστολή με τις υπόλοιπες κατηγορίες αμφορέων LR1 και 
κυρίως από τον "Τύπο 164", της ίδιας τυπολογίας: το συνολικό ύψος του Τύπου169 
είναι πολύ μεγαλύτερο, το χείλος του είναι ενισχυμένο εξωτερικά, η διάμετρος του 
στομίου μικρότερη, φέρει συχνά μεγάλου μεγέθους επιγραφές μόνο πάνω στον ώμο, 
και η βάση του απολήγει σε κομβίο (Εικ. 3.2ν). Ξενίζει, παρόλα αυτά, ο παραλληλισμός 
που έκανε ο συγγραφέας με τους αμφορείς LR 1 από τους βασιλικούς τάφους στη 
Ballana της Αιγύπτου. Η παραπομπή έγινε ίσως λόγω της ύπαρξης κομβίου στη βάση 
των αμφορέων αλλά δεν δικαιολογείται καθόλου από το σχήμα του σώματος ούτε από 
τη χρονολόγηση, αφού οι αμφορείς Τύπου 169 στα Κελλιά προέρχονται από στρώματα 
του 5ου αι. μ.Χ. ενώ οι αμφορείς των βασιλικών τάφων χρονολογούνται οψιμότερα.

Οι αμφορείς LR1 / Τ. α, επιβεβαιώνουν την εντύπωση της πανμεσογειακής 
διάδοσης που επικράτησε γενικά για τους αμφορείς LR1. Η διασπορά τους ήταν 
ευρύτατη και απλωνόταν σε όλη σχεδόν τη Μεσόγειο, από τη Μαύρη Θάλασσα, το 
Αιγαίο και την Αίγυπτο, έως τη Μασσαλία και την Καταλωνία. Είναι επίσης πολύ 
πιθανόν να ανήκουν στην ίδια κατηγορία και οι αμφορείς LR1 που βρέθηκαν στην 
Βρετανία και αποτέλεσαν την κατηγορία Bii του Thomas, οι οποίοι περιγράφονται 
αλλά δεν εικονίζονται στο σχετικό άρθρο3. Ο συγγραφέας ανέφερε ότι είχε στη 
διάθεσή του έναν αμφορέα από την Κορνουάλη, ο οποίος έσωζε σχεδόν όλο το 
περίγραμμα της τομής του. Ενώ δεν παρέθεσε φωτογραφία ή σχέδιο του αμφορέα 
αυτού, σύγκρινε τους αμφορείς Βϊ και Bii και διαπίστωσε ότι οι δεύτεροι είναι πιό 
σφαιρικοί από τους πρώτους1. Η μόνη εξήγηση για ένα τέτοιο συμπέρασμα είναι ότι 
οι αμφορείς LR1 που μελέτησε ο Thomas ήταν Τ. α, ο ώμος των οποίων είναι όντως 
ευρύς σε αντίθεση με τους υπόλοιπους τύπους LR 1. Ενισχυτικό αυτής της υπόθεσης 
είναι ότι η βάση του αμφορέα αυτού περιγράφεται ελαφρώς οξεία (slightly pointed), 
πράγμα το οποίο είναι επίσης χαρακτηριστικό μορφολογικό στοιχείο των αμφορέων 
Τ. α. Εντούτοις, δεδομένου ότι δε δημοσιεύτηκαν οι διαστάσεις ή το σχέδιο του εν 
λόγω αμφορέα, η παρουσία του LR1 / Τ. α στη Βρετανία παραμένει υποθετική.

2 Egloff 1977, 111 - 13, no 169. Στην παρούσα τυπολογία ο χαρακτηρισμός Τ. α είναι ταυτόσημος με 
τον χαρακτηρισμό Egloff 169.
3 Thonas 1959, 92.
4 Οι αμφορείς Βί είναι οι LR2 σύμφωνα με την τυπολογία του Riley.
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Στο ναυάγιο του Yassi Λί/a του 4ου αι. (Τ.α-1 και Τ.α-2 στον Πίνακα 
Διασποράς), η ταυτόχρονη παρουσία δύο αμφορέων, οι οποίοι έχουν εμφανείς 
μορφολογικές διαφορές μεταξύ τους, είναι ενδεικτική της ποικιλίας των κέντρων 
παραγωγής τους, η οποία επιβεβαιώνεται και από τις διαφορές στα μεγέθη και στα 
επιμέρους μορφολογικά χαρακτηριστικά των αμφορέων LR1 /Τ. α γενικότερα που 
έχουν εντοπιστεί ανά τη Μεσόγειο (Εικ. 3.2Β). Οι περισσότεροι από τους λιγοστούς 
σχετικά αμφορείς αυτού του τύπου που βρέθηκαν στην Κύπρο ανήκουν στις ομάδες 
των εργαστηρίων που θα εξετασθούν παρακάτω. Ένας λαιμός μπορεί να καταταχθεί 
στο "εργαστήριο" ΖΑ, ένας στο AM, τρεις στο "εργαστήριο" X και τέσσερις στο Κ?2. 
Εκτός από τις ομάδες αυτές, ένας λαιμός αμφορέα Τ. α από πηλό εισαγωγής που 
βρέθηκε στον Άγιο Τύχωνα Αμαθούντας, είχε τα γενικά χαρακτηριστικά των πηλών 
του ανατολικού Αιγαίου (λεπτόκοκκοι με λίγες προσμίξεις και μαρμαρυγία) (Εικ. 3.3). 

Φαίνεται λοιπόν ότι, όπως συμβαίνει και με άλλους τύπους LR1, ο Τ. α 
κατασκευαζόταν ταυτόχρονα σε εργαστήρια διαφόρων περιοχών, εντός και εκτός 
Κόιριι

Αν και θα πρέπει να λάβουμε υ π ' όψιν την αποσπασματικότητα των θέσεων οι 
οποίες μελετήθηκαν στην Κύπρο, οι αριθμοί των αμφορέων του τύπου αυτού ήταν 
πολύ μικροί σε σχέση με τους υπόλοιπους, οι οποίοι θα παρουσιαστούν παρακάτω με 
περισσότερη λεπτομέρεια. Αντίθετα, ήταν ευρύτατα διαδεδομένοι και με υψηλά 
ποσοστά εύρεσης σε θέσεις της Ανατολικής και κυρίως της Δυτικής Μεσογείου. Όπως 
έχει ήδη τονιστεί και σε προηγούμενα κεφάλαια, η λεπτομερής δημοσίευση των 
εργαστηρίων, που εντοπίστηκαν από την επιφανειακή έρευνα των Empereur και 
Picon στην Κιλικία, τη Βόρεια Συρία και τη Ρόδο, δεν έχει γίνει ακόμη. Δε 
γνωρίζουμε δηλαδή ούτε τα μορφολογικά χαρακτηριστικά των αμφορέων από τις 
περιοχές αυτές ούτε τη σύσταση του πηλού τους. Εντούτοις, χωρίς να μπορεί κανείς να 
υποστηρίξει με βεβαιότητα ότι οι αμφορείς LR1 κατασκευάζονταν μόνο στα μέχρι 
στιγμής εντοπισμένα εργαστήρια - δηλαδή της Κύπρου, της Κιλικίας, της Βόρειας 
Συρίας και της Ρόδου- το κατ' εξοχήν κέντρο κατασκευής αμφορέων Τ. α είναι βάσιμο 
να αναζητηθεί στην περιοχή της Βόρειας Συρίας και της Κιλικίας. Η πλούσια 
γεωργική παραγωγή της περιοχής και τα σημαντικά λιμάνια που διέθετε 
δικαιολογούν πλήρως τη μεγάλη διάδοση του αμφορέα. Η Κύπρος συμμετείχε σίγουρα 
στο μεγάλο αυτό εμπορικό δίκτυο ανταλλαγών, αλλά μάλλον δεν ήταν ο κύριος 
τροφοδότης του. Οι περιγραφές του πηλού στις θέσεις της διασποράς του αμφορέα 
ομοιάζουν με τις ομάδες Κ?1 και Κ?2, οι οποίες θα παρουσιαστούν σε επόμενο 
κεφάλαιο. Σημειώνεται, όμως, ότι οι ομάδες αυτές έχουν σύσταση παρόμοια με αυτή 
των κυπριακών πηλών αλλά αν δεν υπάρξουν συγκριτικά στοιχεία, δεν μπορεί να 
αποκλειστεί η πιθανότητα προέλευσής τους από τις παραπάνω περιοχές.
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3.1. 1 -3  Χρονολόγηση

Ο Pensabene ήδη το 1981 καθώς και ο Opait το 1984 παρατήρησαν ότι οι LR 1 / 
Τ. α, οι οποίοι έχουν το στενότερο στόμιο, είναι οι πρωϊμότεροι αμφορείς της σειράς 
LR 1 ενώ ενείνοι με διευρυμένη τη διάμετρο του στομίου χρονολογούνται αργότερα 5. 
Δεν υπάρχει πάντως αμφιβολία ότι οι αμφορείς LR1 /Τ. α μπορούν με σιγουριά να 
χρονολογηθούν στο διάστημα μεταξύ του τέλους του 4ου και του τέλους του 5ου αι. 
μ.Χ. Η παρουσία τους στα στρώματα καταστροφής από το σεισμό του Κουρίου καθώς 
και στο φορτίο του ναυαγίου τοvYassi A da , ορίζει τα μέσα του 4ου αι. ως terminus 
ante quern για τους αμφορείς αυτούς. Το τέλος της παραγωγής τους θα πρέπει να 
τοποθετηθεί στα τέλη του 5ου αι., σύμφωνα με τη με τα γνωστά ανασκαφικά 
δεδομένα. Εντούτοις, όπως προαναφέρθηκε, συχνά ο Τ. α συνεξετάζεται με 
οψιμότερους τύπους (όπως ο LR1 /Τ. β που θα παρουσιαστεί αμέσως παρακάτω) με 
αποτέλεσμα να χρονολογείται και οψιμότερα. Παράδειγμα τέτοιας διαπραγμάτευσης 
είναι οι αμφορείς από την Καταλονία (Τ. α-7-12 στον Πίνακα Διασποράς), οι οποίοι 
χρονολογήθηκαν από τον Keay στο διάστημα μεταξύ του τέλους του 5ου αι. μέχρι τα 
μέσα του 6ου α ι.6.

5Pensabene 1981, 194· Opait 1984, 317.
6 Για την όψιμη χρονολόγηση των αμφορέων Τ.α από τον Keay, βλ. και τις παρατηρήσεις του 
Majcherek (1992, 104).
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1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΑΜΦΟΡΕΩΝ LR1 / Τ. α

Α/Α Τόπος
εύρεσης

Κωδ. Περιγραφή Πηλός Λιαστάσεις Χρον/ση
Σώμα Λαιμός Χείλος Λαβές

Τ.α Αίγυπτος - υπ. αρ. 57 (σώζεται μονο Κυλινδρι Αναδιπλω > Κ?1 8 ΔΣ = 6,5 .9

- 1 Αλεξάνδρεια 7 ο λαιμός) κός με μένο ΥΛ = 8,1
έντονες
κατασκευ
αστικές
νευρώσεις

Τ.α Μικρά Ασία - Τύπος III 4ος αι.
-2 Ναυάγιο RW4 11 Ωοειδές, με Κυλινδρι Δακτυλιό- Καμπύλες Καστανός Υ= 45,1

Yassi Ada 10 γωνιώδη τη κός σχημο με - πορτοκα- ΔΣ=7,2
(Εικ. 3.26) μετάβαση στον εξέχουσα λόχρους ΥΛ=8,5

ώμο και τη κεντρική Π= 13,7 It
βάση, με νεύρωση
συνεχείς κατά
οριζόντιες μήκος της
νευρώσεις ράχης

Τ.α RW1 12 Ωοειδές με Κυλινδρι Αναδιπλω Γωνιώδεις // Υ = 48,7
-3 συνεχείς κός μένο κεντρική ΔΣ= 7,2

ισαπέχουσες αυλάκωση ΥΑ=8,5
αυλακώσεις Π=14,4 It

Τ.α Αιγαίο - CC223- Υποκίτρι ΔΣ= 6-6,5
-4 Θάσος 13 225, ν ο ς 14

CC257-258

7Majcherek 1992, 104.
8 Majcherek ό.π., 102: "standard fabric is dense, hard, medium coarse, ranging in colour from reddish-yellow (5 YR 7/6) to light brown (7,5 YR 
6/4). Abundand black particles of medium size are most conspicuous as well as lime particles and sand grains..."
9 Ενώ διαπιστώθηκε από τον συγγραφέα ότι στην μέχρι τότε βιβλιογραφία ο αμφορέας χρονολογούνταν στο διάστημα μεταξύ του 5ου και των 
μέσω του 6ου αι., ο αμφορέας που εικονίζεται στο άρθρο βρέθηκε σε στρώμα του 7ου αι.
10 Bass & van Doorninck 1971, 34.
11 ό.π., πίν. 2, εικ. 10.
12 ό,π., εικ. 11.
13Abadie-Reynal & Sodini 1992, 54.
14 "pate jaune" σύμφωνα με τους συγγραφείς.
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A/A Τόπος Κωδ. Περιγραφή Πηλός Διαστάσεις Χρον/ση
εύρεσης Σώμα Λαιμός Χείλος Λαβές

T .a Ηπειρωτική
. . . .

Δ rope (σώζεται μόνο Κωνικός Αναδιπλω 9 ΔΣ=5,1 5ος αι.
-5 Ελλάδα - 73.162315 ο λαιμός και μένο ΥΛ=10

Άργος τμήματα των
λαβών)

T .a Αίγυπτος - υπ. Κυλινδρίτ Αναδιπλω Γωνιώδεις Κ?1/217 Υ= 57,6 τέλος του
-6 K elli a αρ. 16916 Ωοειδές. Η κός με μένο με ΔΣ = 6,4 4ου έως τις

βάση απολήγει λοξές πιεσμένη Υ Α  = 11.5 αρχές του
σε κομβίο κατακσευα αυλάκωση Π=26,44 It. 6ου αι.

στικές
νευρώσεις

Ισπανία -
T .a Καταλωνία18 1) Β/2/45 (σώζεται μόνο Κυλινδρίτ Αναδιπλω - Κ?1 ή ΔΣ = 6,7 ?
- 7 1-4) ο λαιμός) κός μένο Κ?220 Υ Λ = 10,5

Βαρκελώνη
T .a (Έικ. 3 ^ 2) Β/2/46 II II II - II ΔΣ = 6,8
- 8 Υ Α  (σωζ)=

9,4
T .a 3) Β/3/55, II II II - II ΔΣ= 7
- 9 ΥΑ (σωζ)=

8,7
T .a 4) Β/3/163 II II II - II ΔΣ= 8,2
- 10 ΥΛ= 11,4

T .a 5 - 7 ) 5) Τ/6/245 II II II - II ΔΣ= 7,9 αρχές 6ου
- 11 Ταραγκόνα Υ Α = 9,7 αι.

T .a 6) Τ/6/246 II II 1/ - II ΔΣ= 8 II
- 12 ΥΑ= 12,4

T .a 7) STE- ΔΣ= 7,6 ΥΑ 5ος αι.
- 13 1.14519 = 11

15 Abadie 1989, 52-3, εικ. 9.
16 Egloff 1977, 113, πίν. 58.2.
17 ό.π.: "... teinte: brun tres pale ou jaune rougeatrc. L' argile est moins reche que celle du 164".
18 Keay 1984, Type LIU. 268-9, εικ. 116, 117, 120.
19 Remola & Uscatescu 1998, 555, εικ. 3.13-14.
20 ό.π. 459: "... Most frequently this exhibited an off white to yellow colour, although darker shades of buff and occasionally ochre were noted. 
Inclusions: opaque to grey quartz crystals, calcite crystals, black ferromagnesian minerals, iron ore"
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Α/Α Τόπος Κωδ. Περιγραφή Πηλός Διαστάσεις Χρον/ση
εύρεσης Σώμα Λαιμός Χείλος Λαβές

Τ .α Ιταλία - Τύπος Απιόσχημο με Ελαφρώς Δακτυλιό- Σχήματος 4ος αι.
- 7 Ρώμη- Monte 

Testaccio 
(Εικ. 3.2ft)

3421 

υπ. αρ.

ημικυκλική 
βάση και 
ραβδώσεις 
γύρω από τον 
ώμο.

κωνικός σχημο αποστρσ
γγυλευμέ-
νης
γωνίας

μ .Χ .

Τ.α Ιταλία - 3840922 (σώζεται μόνο ο Ελαφρώς Αναδιπλω Γωνιώδεις Ερυθροκί- ΔΣ= 7,8 5ος αι.;
- 8 Ρώμη- ναός  

της Κυβέλης

υπ. αρ.

λαιμός και οι 
λαβές)

(σώζεται μόνο ο

αμφικοΐΛ
λος

μένο τρινος 
(5YR 6/6) 
με μαύρα, 
φαιά, 
καστανά 
και άσπρα 
εγκλ.

ΥΛ= 11,1

Τ .α 385 772 3 λαιμός, οι Ελαφρώς Αναδιπλω Σχήματος Ανοιχτός ΔΣ = 6 //
- 9

υπ. αρ.

λαβές και 
τμήμα του 
ώμου)

(σώζεται ο

αμφίκοι
λος

Κυλινδρι

μένο

Δακτυλιό-

αποστρσ
γγυλευμέ-
νης
γωνίας

καστανός 
(7.5 YR 
6/4) με 
πολλά  

φαιά και

ΥΛ= 11,2

Τ .α 3857824 λαιμός με κός σχημο ασπρα ΔΣ= 6,6
- 10 τμήματα λαβών) εγκλ. ΥΛ=11,4 II

2 JDressel 1899, πίν. 1. Η έλλειψη αυλακώσεων στο υπόλοιπο σώμα και το έντονα ενισχυμένο εξωτερικά χείλος, θα πρέπει να μας κάνουν 
επιφυλακτικούς ως προς την ταύτιση, αν και δεν υπάρχει αμφιβολία ότι πρόκειται για την πρώτη αναφορά σε αμφορέα με τα βασικά 
χαρακτηριστικά του εν λόγω τύπου.
22 Pensabene 1985, 193, εικ. 9.1.
23 ό.π ., 200, εικ. 12.21
24 ό.π ., εικ. 12.22.
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A/A Τόπος Κωδ. Περιγραφή Πηλός Διαστάσεις Χρον/ση
εύρεσης Σώμα Ααιμός Χείλος Λαβές

Τ.α Ιταλία - υπ. αρ. (σώζεται μόνο Κυλινδρίτ Αναδιπλω Γωνιώδεις, Κ?126 ΔΣ= 6,4 5ος αι.
- 11 Ρώμη- Schola 

Praeconum  (I)
14525. ο λαιμός, οι 

λαβές και 
τμήμα του 
ώμου)

κός μένο με
"πιεσμένη
αυλάκωση"

ΥΛ=10 μ.Χ .

Τ.α-
12

Κύπρος - 
Αμαθούντα - 
Α γιος Τύχων

[Π 160] (σώζεται μόνο 
ο λαιμός με 
τμήματα από 
τις λαβές)

Εμφανείς
οι
οριζόντιες
κατασκευα
στικές
νευρώσεις

Δακτυλιόσ 
χημο με 
τετράγωνη 
τομή

Με βαθειά 
αυλάκωσηκ 
ατά μήκος 
της ράχης, 
η οποία  
καλύπτεται 
από λοξή, 
παράλληλη 
με αυτή, 
νεύρωση

ΑΙ ΔΣ=5,7
ΥΛ=8

5ος αι.

Τ .α
- 13

Τ .α
- 14

Μασσαλία υπ. αρ. 
4127

υπ. αρ. 
4228

(σώζεται μόνο 
ο λαιμός, οι 
λαβές και 
τμήμα του 
ώμου)

(σώζεται μόνο 
ο λαιμός με τις 
αποφύσεις των
λαβών)

Ελαφρώς 
κωνικός με 
λοξές 
κατασκευ
αστικές 
νευρώσεις

//

Εξωτερικά
ενισχυμένο

Αναδιπλω
μένο

Γωνιώδεις
με
πιεσμένη 
αυλάκωση 
κατά μήκος

9 ΔΣ= 6,4 
ΥΛ= 9,6

ΔΣ=7,6 
ΥΛ= 10

β' τ'εταρτο 
5ου αι.

//

25 Whitehouse e t al. 1982, 77, εικ. 11.
26 ό .π . 58: ”... colour of cores reddish yellow-light red. Surface pale brown-pale yellow. Most fragments contain black specks and larger grey or 
white inclusions".
27 Bonifay & Villedieu 1989, εικ. .5 1· Bonifay & Pieri 1995, 108, εικ. 6.
28 ό.π.
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A/A Τόπος Κωδικός Περιγραφή Πηλός Διαστάσεις Χρον/ση
εύρεσης Σώμα Λαιμός Χείλος Λαβές

T .a  
- 15

Μασσαλία - 
θέση Golfe de 
F os29 
(Εικ. 3.2αΊ

5 Ωοειδές. Η 
βάση
καταλήγει σε 
κομβίο

Αμφίκοΐτ
λος

Απλό
Αποστρο
γγυλευμένο

Γωνιώδεις 
του τύπου 
της
πιεσμένης
αυλάκωσης

T .a  
- 16

Μαύρη 
Θάλασσα - 
Δοβρουτσά- 
Toprachioi 30 
(Εικ. 3.2α)

5 Ωοειδές. 
Στενεύει πολύ  
στο κάτω 
τμήμα του και 
η βάση 
καταλήγει σε 
κομβίο

Ελαφρώς
κωνικός με
εμφανείς
οριζόντιες
κατασκευα
στικές
νευρώσεις

Δακτυλιό-
σχημο

Γωνιώδεις
με
κεντρική 
εξέχουσα 
νεύρωση 
κατά 
μήκος της

_ ^ · .....

Υ=53 
ΔΣ= 7,7 
Υ Α  = 11 
Π=18,3

5ος αι, 
μ.Χ .

29 Sibella & Sciallano 1991.
30 Opait 1984, 317- 318, πίν. XIII.4.
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3.1. 2 Οι αμφορείς LR1 / Τ. β (i), (ii)

3.1.2- 1 Ιΐεοινοοκρτί

Οι αμφορείς LR1 που κατατάχθηκαν σε αυτήν την κατηγορία έχουν σώμα 
ωοειδές ή ελλειψοειδές σε τομή, το οποίο καλύπτεται από συνεχείς ραβδώσεις ή 
πτυχώσεις, που πυκνώνουν στον ώμο και στη βάση και αραιώνουν στο μέσον του 
σώματος. Συχνά, πάνω από την ημισφαιρικού σχήματος βάση αφήνεται μία ακόσμητη 
ζώνη. Τα τοιχώματα του σώματος είναι λεπτά.

Ο λαιμός των αμφορέων LR1 / Τ. β δεν έχει πάντα τα ίδια μορφολογικά 
χαρακτηριστικά και τις ίδιες διαστάσεις. Με βασικό κριτήριο το σχήμα του λαιμού και 
τη διαμόρφωση του χείλους, οι αμφορείς LR1 /Τ. β χωρίστηκαν σε δύο υπο-ομάδες.
1. LR 1 / Τ. β (ΐ) (Εικ. 3.4): Ο λαιμός είναι κυλινδρικός ή ελαφρώς αμφίκοιλος, με 
χαρακτηριστικές αχνές οριζόντιες (συχνά λοξές) κατασκευαστικές νευρώσεις στο 
εξωτερικό του. Το χείλος είναι αναδιπλωμένο, παρόμοιο με αυτό των αμφορέων LR 1 / 
Τ. α. Συχνά είναι ελαφρώς έξω νεύον και καταλήγει απότομα στο τέλος της 
αναδίπλωσης. Η διάμετρος του στομίου κυμαίνεται μεταξύ 7,5 και 10,5 εκ. (Μ. ό. = 
8,7 εκ.) ενώ το ύψος του λαιμού μεταξύ 8 και 11 εκ. (Μ. ό. = 9,9 εκ.). Το συνολικό ύψος 
των αμφορέων αυτών κυμαίνεται μεταξύ 45 και 50 εκ.
2. LR 1 / Τ. β (ii) (Εικ. 3 .5 ) ; Ο λαιμός είναι αμφίκοιλος και το χείλος απλό 
αποστρογυλευμένο, ελαφρώς έξω νεύον. Το ύψος των αμφορέων αυτών είναι μάλλον 
μεγαλύτερο από αυτό των προηγούμενων (47,6 - 56,8 εκ.) αλλά οι διαστάσεις του 
λαιμού είναι γενικώς μικρότερες: η διάμετρος του στομίου κυμαίνεται μεταξύ 6,7 και 
και 10,5 εκ. (Μ. ό. = 8,4 εκ.) ενώ το ύψος του λαιμού μεταξύ 6 και 10 εκ. (Μ. ό. = 8,9 
εκ.).

Οι λαβές, επίσης, είναι χαρακτηριστικές για τους αμφορείς LR1 / Τ. β. Είναι 
γωνιώδεις και διακρίνονται σε δύο τύπους, ανάλογα με τη διατομή τους:
1. Με έκκεντρη πιεσμένη αυλάκωση (Εικ. 4.746): Οι λαβές διατρέχονται έκκεντρα 
κατά μήκος της ράχης από μία αυλάκωση, τα πλάγια τοιχώματα της οποίας έχουν 
πιεστεί προς τα μέσα, με αποτέλεσμα σχεδόν να καλύπτεται σε ορισμένα σημεία της. 
Οι λαβές αυτές, οι οποίες παρουσιάζουν διαφορετικό είδος τομής κατά τόπους 
εντοπίστηκαν από τον Keay και αποτέλεσαν κριτήριο κατάταξης των αμφορέων LR1 
στον πρώτο από τους τέσσερις τύπους που διέκρινϊ1.
2. Τύπος με κεντρική νεύρωση στη ράχη (Εικ. 4.74α): Οι λαβές φέρουν κατά μήκος 
μία εξέχουσα νεύρωση. Η νεύρωση αυτή στις περισσότερες περιπτώσεις έχει 
πεπλατυσμένη επιφάνεια.

31Keay 1984, εικ. 124.2- 5.
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Τόσο από τους αμφορείς από την Καταλωνία όσο και από τα κυπριακά 
παραδείγματα, φαίνεται ότι οι λαβές της μίας και της άλλης κατηγορίας απαντώνται 
και στις δύο υπο-ομάδες αμφορέων LR1 /Τ. β [(ϊ), (ίί)].

3.1.2 - 2 Διασποοά και Τυπολογική Εξέλιξη (βλ. Ιΐίνακα 2)

Η διασπορά των αμφορέων LR1 / Τ. β είναι ευρύτατη και καλύπτει όλες σχεδόν 
της ακτές της Μεσογείου. Παρατηρούμε ότι οι δημοσιευμένοι αμφορείς LR1 / Τ. β (ΐϊ) 
είναι περισσότεροι από τους Τ. β (ϊ). Αυτό ίσως και να οφείλεται στη διασκολία να 
διαχωριστούν οι αμφορείς Τ. β (ϊ) από τους Τ. 1, με βάση τις δημοσιευμένες 
φωτογραφίες ή τα σχέδια (βλ. παρακάτω). Αντίθετα όμως με την εικόνα της 
διασποράς των δύο τύπων σην Μεσόγειο, στα κυπριακά εργαστήρια οι αμφορείς Τ. β 
(ϊ) υπερτερούν αριθμητικά των Τ. β (il): από τους 38 συνολικά κυπριακούς αμφορείς 
Τ. β μόνο οι δέκα ανήκαν στον Τ. β (ii).

Ανάμεσα στους αμφορείς Τ. α και Τ. β επισημαίνονται διαφορές κυρίως στις 
αναλογίες του λαιμού, καθώς η ΔΣ μεγαλώνει ενώ το ΥΑ μικραίνει. Εντούτοις, οι 
ομοιότητες στο σχήμα του σώματος, στο είδος του χείλους και της λαβής μεταξύ του Τ. 
α και του Τ. β καταδεικνύουν συνέχεια της ίδιας παράδοσης. Συνέχεια στην παραγωγή 
καταδεικνύει και το γεγονός ότι στην Κύπρο κατασκευάζονταν αμφορείς του Τ. α και 
του Τ. β από τις ίδιες ομάδες πηλών: ΖΑ, X, Κ?1 και Κ?2 (βλ. Πίνακα Κυπριακών 
Εργαστηρίων στο τέλος του κεφαλαίου). Επίσης, η διασπορά των δύο αμφορέων 
καλύπτει τις ίδιες γεωγραφικές ζώνες και εξαπλώνεται στο Αιγαίο, την Αίγυπτο, τη 
Μαύρη Θάλασσα, την Ιταλία και την Ισπανία, αν και οι Τ. β έχουν εντοπιστεί σε 
περισσότερεςθέσεις.

Από τα παραπάνω συμπεραίνεται ότι τα κέντρα παραγωγής των αμφορέων 
LR1 /Τ. β θα πρέπει μάλλον να αναζητηθούν στην περιοχή προέλευσης των αμφορέων 
LR1 /Τ. α. Τα εργαστήρια της περιοχής της Κιλικίας και της Βόρειας Συρίας κατά τον 
5ο και τον 6ο αι μ.Χ., είναι πιθανότατα εκείνα που κυρίως τροφοδοτούσαν το 
Ανατολικό και το Δυτικό τμήμα της Αυτοκρατορίας με κρασί και λάδι, μέσα σε 
αμφορείς LR1 /Τ. α και Τ. β από πηλό κιτρινωπό με μαύρα εγκλείσματα. Άλλωστε, οι 
ποσότητες των κυπριακών αμφορέων των τύπων αυτών που εντοπίστηκαν είναι 
μικρές, αλλά και η παραγωγή σε λάδι ή κρασί που ένα νησί με την έκταση της Κύπρου 
μπορεί να εξασφαλίσει ως πλεόνασμα είναι περιορισμένη. Επομένως, μπορεί εύκολα 
να αποκλειστεί το ενδεχόμενο να τροφοδοτείται η ευρύτατη μεσογειακή αγορά που 
καλύπτει η διασπορά των αμφορέων αυτών, από τα κυπριακά προϊόντα.
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3.1.2- 3 Χρονολόγηση
Από τα μέχρι στιγμής στοιχεία, τα οποία προέρχονται από χρονολογημένα 

σύνολα εκτός Κύπρου, προκύπτει ότι οι αμφορείς LR 1/Τ. β (ii) αυτού διακινούνταν 
στις μεσογειακές αγορές από τα μέσα του 5ου έως και τον 6ο αι. μ.Χ.
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2. ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΑΜΦΟΡΕΩΝ LR1 / Τ. β (i)

Α/Α Τόπος Κωδ. Περιγ<9«φή Πηλός Διαστάσεις Χρον/ση
εύρεσης Σώμα Λαιμός Χείλος Λαβές

Τ.β
ω -ι Αιγαίο - Χ ίος  

(Εικ. 3.4α")

α) νο 22 
(θέση
Δελφίνιον)
32

(σώζεται 
μονο το άνω  
τμήμα)

Έντονες οι 
κατασκευα 
στικές 
νευρώσεις

Αναδιπλω
μένο

Καμπύλες
τριγωνικής
διατομής

> ΔΣ=8,6
ΥΛ=8,4

7ος αι.;

Τ.β
(0-2

β) νο 24 
(θέση Αγ. 
Στέφανος) 
33

Ελλειψοειδές 
σε τομή. 
Ακόσμητη 
ζώνη πάνω  
από τη βάση

Εμφανείς
οι
κατασκευα
-στικές
νευρώσεις

Αναδιπλω
μένο;

Γωνιώδεις, 
με τρεις 
νευρώσεις 
κατά 
μήκος της 
ράχης - 
εξέχουσα η 
κεντρική

Υ= 45 
ΔΣ = 8,2 
ΥΑ= 8

Τ.β
(0-3

Αδριατική -
Αλβανικά
παράλια

(σώζεται 
μονο ο 
λαιμός)34

Κυλινδρικ
όζ

Αναδιπλω
μένο

Γωνιώδεις ; ΔΣ=10,5
ΥΛ=9

5 ος - 7ος 
αι

Τ.β
(0-4

Αίγυπτος ΕΑ
5436235

Ωοειδές. 
Καλύπτεται 
ολόκληρο 
από ραβδώ
σεις που 
αραιώνουν 
στο μέσον 
και πυκνώ
νουν στη 
βάση και τον 
ώμο

Κυλινδρι
κός

Αναδιπλω
μένο.
Αμελής
κατασκευή

Γωνιώδεις
9

Υ = 50 
ΔΣ =10,5 
ΥΛ =10

Τέλος 4ου 
- 5ος αι.

32Boardman & Garnett 1961, 110, no 22, εικ. 9.
33 ό.π. 111, no 24, εικ. 11.
34Hoxha 1992, 234, πίν.Ι. 1.
35Hayes 1998, π ίν 1. Ο αμφορέας τώρα ανήκει στην Αιγυπτιακή Συλλογή του Βρεττανικού Μουσείου, όπου και αναφέρεται ο κωδικός ΕΑ 54362 
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Α/Α Τόπος Κωδ. Περιγραφή Πηλός Λιαστάσεις Χρον/ση
εύρεσης Σώμα Λαιμός Χείλος Λαβές

Τ.β
(ί)-5

Αίγυπτος - 
B ir Umm 
Fawakhir

ν .3 36 (σώζεται μόνο 
το άνω τμήμα 
του σώματος)

Κυλινδρικός 
Η ένωση λ- 
ω δεν έχει 
αποστρογγυ 
λευθεί 
εσωτερικά

Έξω νεύον 
με
υποβαθμι
σμένη την 
οριζόντια 
νεύρωση

Γ ωνκόδεις 7.5YR 8/4 - 
7/4

ΔΣ =10 
ΥΛ=10,3

Το γενικό 
πλαίσιο 
τοποθετήθηκε 
στον 5ο και 
κυρίως στον 
6ο αι. 37

Τ.β
(ί)-6

Αίγυπτος - 
Α σ ονά ν - 
Ελεφαντί-νη

Κ75838 (σώζεται μόνο 
ο λαιμός και 
τμήμα του 
ώμου)

Κυλινδρικός ; 39 Παρόμοιος με 
την ομάδα X40

ΔΣ =11-11,5 
ΥΑ =10,1

Τ.β
(0-7

Ισπανία - 
Καταλωνία
1) Ampurias 
(Εικ. 3.4γ)
2) Βαρκελώνη  
3-5)
Τ αραγγόνα

1) Ε/Α/Α.3
2) Β/3/162
3) Τ/6/557
4) Τ/6/625
5)Τ/9/541

Ωοειδές, με 
συνεχείς 
πτυχώσεις, 
πυκνές στον 
ώμο και τη 
βάση. Πάνω  
από τη βάση 
ακόσμητη 
ζώνη

Κυλινδρικός

αμφίκοιλος

Αναδιπλω
μένο

Me
έκκεντρη
πιεσμένη
αυλάκωση

Ίσως Κ?2: 
Υποκίτρινος 
σκληρός με 
σκουρότερες 
κηλίδες, πολλά  
σιδηρούχα και 
λιγότερα 
ασβεστιτικά 
και πυριτολιθι 
κά
εγκλείσματα

1) Υ=49,4
2)ΔΣ=9 

ΥΛ=10,5
3)ΔΣ= 10,8 
ΥΑ (σωζ) 
=9.9
4)
5);

1) 4ος- 6ος 
αι.
2) 5ος αι. 
3-4) 6ος αι. 
5)

Τ.β
(ί)-8

Ιταλία - 
Otranto

α) ν. 810 
[VI.5.418]
42

(σώζεται μόνο 
το άνω τμήμα 
του λαιμού)

Κυλινδρικός Αναδιπλω
μένο

(δε
σώζονται)

Κ?2;43 ΔΣ =8 Βρέθηκε σε 
στρώμα του 
Π ου αι.

36 Meyer 1995,219, εικ. 15a.3.
37 Πρόκειται για εύρημα από επιφανειακή έρευνα.
38 Gempeler 1992, 198, εικ. 128. 1.
39 Περιγράφεται αναδιπλωμένο αλλά στο σχέδιο αποδίδεται απλό έξω νεύον.
40 ό.π., 21, πηλός VIII: "... Farbe in Bruch beige (10YR7/4) bis rotlichgelb (5YR7/6). Grokomoges Gefuge mit reichlicher Sandmagerung. Grosse 
Quartzkorner, Feldspat. braune Hornblende. Zahlreiche Kalksteineinscliisse ond Hamatitbrockchen...".
41 Keay 1984, 268-78.
42 Arthur 1992, 204, εικ. 7:1.
43 Πορτοκαλόχρους (5YR 7/6). Ανοιχτόχρωμη επιφάνεια και πολλά εγκλείσματα και πυρόξενο.
94

Στ
έλ
λα

 Δ
εμ
έσ
τιχ
α



Α/Α Τόπος Κωδ. Περί'/ραφή Πηλός Αιαστ. Χρον/ση
εύρεσης Σώμα Λαιμός Χείλος Λαβές

Τ.β
(ί)-9

Ιταλία - Ρώμη 
- Lungotevere 
Testaccio

Ενδεικτικά 
ν. 4244.

(σώζεται 
μόνο το άνω  
τμήμα του 
λαιμού)

Αμφίκοι
λος

Αναδιπλω
μένο

» Υποκίτρινος 
με ανομοιό
μορφο 
ψήσιμο

ΔΣ = 7,5 
ΥΛ= 9,6 5ος αι

Τ.β
ω-
10

Ιταλία - Ρώμη 
- Palatino 
(Εικ. 3.4β)

ν. 3840945 (σώζεται 
μόνο ο 
λαιμός)

Αμφίκοι
λος

Αναδιπλω
μένο

Πιθανότα
τα του 
τύπου "με 
κεκαλυμ- 
μένη
αυλάκωση"

Ερυθροκί- 
τρινος 
(5YR6/6) 
τραχύς με 
πολλά φαιά, 
άσπρα και 
καστανά 
εγκλείσματα

ΔΣ = 8 
ΥΑ= 12

5ος αι.

Τ.β
(ϊ)-
11

Παλαιστίνη - 
N egev - Tell 
Fara 46.

(σώζεται 
μόνο ο 
λαιμός με 
τις λαβές και 
τμήμα του 
ώμου)

Η ένωση λ- 
ω είναι 
εμφανής 
στην τομή

Ακανόνιστα
αναδιπλωμέν
ο

Γωνιώδεις 
με διπλή 
αυλακώση 
κατά 
μήκος

Κ?147 ΔΣ= 10,6 
ΥΑ= 9,3

6ος αι

Τ.β
(ί)-
12

Παλαιστίνη - 

Κ αισάρεια  48.

742/12 (Σώζεται 
μόνο ο 
λαιμός)

Κυλινδρι
κός

Αναδιπλωμέ
νο

(Δε
σώζονται)

Υποκίτρινος 
με λίγα 
μικρά
μαύρα εγκλ.

ΔΣ =10
ΥΛ(σωζ.)
=8,5

.49>

44Incitti 1986, 588-589, εικ. 313.
45Pensabene 1981, 197.
46Tubb 1986, 55, εικ.2.5.
47ό.π.:"... the paste is pinkish buff (2,5 YR 6/6), very sandy and gritty, including temper of sand, crystal and lime which seems to be more concentrated on the 
surface..."
48 Nathan & Adato 1986, 132, εικ. 1.4.
49H χρονολόγηση του συνόλου από το οποίο προέρχεται δεν είναι ασφαλής και τοποθετείται γενικά στα πλαίσια του 5ου και 6ου αι. χωρίς να αποκλείεται 
κάποια αγγεία να χρονολογούνται οψιμότερα.
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3. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΑΣΠΟΡΑΣ ΑΜΦΟΡΕΩΝ LR1 / Τ. β (ii)

Α/Α Τόπος
εύρεσης

Κωδ.
Σώμα

Περιγραφή
Λαιμός Χείλος Λαβές

Πηλός Διαστάσεις Χρον/ση

Τ. β (ii) 
-1

Αιγαίο - 
Θάσος 
Συνολικά 14 
αμφ

Τ- β (ϋ)
-2

α) CC210 
50
(Εικ. 3.5α~)

β) CC211

Τ.β (Η)
-3

Αίγυπτος 
Firka 53

Τ. β (ii) 
-4

Αλβανικά 
παράλια της 
Αδριατικής - 
S h k o d res54.

Ελλειψοειδές 
σε τομή με 
συνεχείς 
πτυχώσεις 
που
αραιώνουν 
στο μέσον

(σώζεται 
μόνο το άνω  
τμήμα του 
σώματος)

Ελλειψοει- 
δέςσε τομή. 
Καλύπτεται 
με
νευρώσεις. 
Λίγο πάνω  
από τη βάση 
τρείς αχνές 
αυλακώσεις 
(σώζεται ο 
λαιμός και 
τμήμα της 
λαβής)

Κυλινδρι
κός

Κυλινδρι
κός

Αμφίκοι
λος

Κυλινδρι
κός

Αποστρογγυ 
λευμένο 
ελαφρώς 
έξω νεύον

Εξωτερικά
ενισχυμένο

Τριμερής51

Απλό
αποστρογγυ-
λευμένο

Αποστρογγυ 
-λευμένο 
ελαφρώς 
έξω νεύον

Γ ωνιώδεις

Me
πιεσμένη
αυλάκωση

Κιτρινωπός 
(10YR/8/3) με 
μαύρα και 
άσπρα εγκλ. 
και μικροσκ. 
μαρμαρυγία. 
52

Ανοιχτο- 
κάστανος 
πορτοκαλόχρο 
υς (7.5 YR 
8/6). Καστανά 
και μαύρα 
εγκλ. - άσπρη 
μικροσκ. 
μαρμαρυγία

Υ= 51,2 
ΔΣ= 6,7 
ΥΛ=6

ΔΣ= 7,5 
Υ Λ =  10

Υ=49 
ΔΣ =8 
ΥΛ=8,9

5ος αι. ;

ΔΣ = 11 
ΥΛ= 9,2

5ος έως 
7ος αι

50Abadie Reynal & Sodini 1992, 53, εικ. 23 no CC210
51 Η τομή της λαβής δεν ταυτίζεται με την όψη της (το σχέδιο είναι αρκετά γενικό και οι λεπτομέρειες σχηματοποιημένες)
52Σύμφωνα με τους συγγραφείς ταυτίζεται με τη μία από τις δύο κατηγορίες πηλών LR1 του Riley
53 Charleston 1955, εικ. 89
54Hoxha 1992, 234, π ιν 1.4
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A/A Τόπος Κωδ. Περιγραφή Πηλός Διαστάσεις Χρον/ση

εύρεσης Σώμα Λαιμός Χείλος Λαβές
Τ. β (ii) 
-5

Ισπανία - 
Καταλωνία55

D-2)

1) Τ/6/648 1) Ωοειδές Αμφίκοιλος Έξω νεύον Γωνιώδεις Ίσως Κ?2: 
Υποκίτρινος 
σκληρός με 
σκουρότερες

Υ(σωζ.)= 48 
ΔΣ= 9,4 
ΥΛ= 9,9

6ος αι.

Τ.β(ϋ)
-6

Ταρραγγόνα 2) Τ/6/189 (σώζεται 
μόνο το άνω 
τμήμα του 
λαιμού)

Αμφόαλο; Αποστρογγυ
λευμένο

9 κηλίδες, 
πολλά  
σιδηρούχα 
και λιγότερα 
ασβεστιτικά

ΔΣ=9 //

Τ.β 01) 
-7

3)-4)
Βαρκελώνη

3) Β/3/14 (//) Κυλινδρικός Αποστρογγυ
λευμένο

ϊ και
πυριτολιθικ
ά
εγκλείσματα

ΔΣ=8
ΥΑ(σωζ.)=
9.9

5ος αι.

τ . β (ii) 
-8

τ .β  αι)
-9

5) Roses

4) Β/3/143

5) R/ 4/-

(σώζεται 
μόνο ο 
λαιμός και 
τμήμα του 
ώμου)

//

Αμφίκοιλος

Αμφίκοιλος

Αποστρογγυ
λευμένο

Αποστρογγυ
λευμένο

Γωνιώδεις

Γωνιώδεις

56 ΔΣ= 8 
ΥΑ= 11

//

6ος αι.

Τ.β (U) 
-10

Ιταλία - 
Otranto

ν. 811 
(V. 11.306) 
57

(σώζεται 
μόνο το άνω 
τμήμα του 
λαιμού)

Αποστρογγυ 
λευμένο 
ελαφρώς 
έξω νεύον

Κ?1;58 ΔΣ =9,6 .59

Τ .β ®
-11

Ιταλία- 
Giacomo degli 
Schiavoni

ν. 14760 (σώζεται 
μόνο το άνω 
τμήμα του 
λαιμού)

Κυλινδρικός
/
Αμφίβολος

Απλό /
αποστρο-
γγυλευμένο

Με
πιεσμένη
αυλάκωση
κατά
μήκος

9
ΔΣ= 12 Αρχές του 

5ου αι.

55 Keay 1984, 481, 487, 558, εικ. 119-120.
56 ό.π., 354
57 ό.π., εικ. 7:2
58Ανοιχτοκάστανος - πορτοκαλόχρους (2.5 YR 6/6). Ασβεστολιθικά εγκλείσματα και άφθονες προσμίξεις
5 9Βρέθηκε σε στρώμα που χρονολο-γείται στο διάστημα μεταξύ του τέλους του 11ου αι και του του τέλους του 12ου αι.
60 Albarella, Ceglia, Roberts 1993, 198, εικ. 19 
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| A/A Τόπος
εύρεσης

Κωδ. Περιγραφή Πηλός Διαστάσεις Χρον/ση

Σώμα Λαιμός Χείλος Λαβές
Τ.β(ϋ) Καρχηδόνα - αρ. 2 Ωοειδές με Δακτυλιό- Με μία Υποκίτρινος Υ=56,8 600 μΧ.
- 12 Salambo 61 (Β:7.3) πυκνές σχημο έκκεντρη (7.5YR 7/4) ΔΣ =10

(Εικ. 3.5δ'). πτυχώσεις αυλάκωσηκ με φαιό Υ Λ  =10
στον ώμο και ατά μήκος πυρήνα.
τη βάση. της ράχης Περιέχει
Φαρδιά ασβεστολιθι
ακόσμητη κές και
ζώνη πάνω αμμώδεις
από τη βάση προσμίξεις

και αραιή
άσπρη
μαρμαρυ
γία

τ .β  01) Λιβύη, αρ. D377 Ωοειδές. Αμφίκοι Έξω νεύον καμπύλες καθαρός Υ=52,8
- 13 Βεγγάζη 62 Καλύπτεται λος. με μία υποκίτρι-νος ΔΣ= 7,9

-Θέση Sidi (Εικ. 3.5ε) από Εμφανείς εξέχουσα (7.5YR 6/6) ΥΛ=8,1
Khrebish αυλακώσεις οι νεύρωση με

που οριζόντιες κατά διάσπαρταά
αραιώνουν κατασκευα μήκος της σπρα
στο μέσον του στικές ράχης εγκλείσμα
σώματος και νευρώσεις τα
σταματούν
πάνω από τη
βάση

Τ.β (11) Μαύρη Σχήμα Αμφίκοι Υ  = 49,3
-14 Θάλασσα - ελλειψοειδές λος

Ίστριο^3. με σκαλωτές
πτυχώσεις

τ .β α ο Παλαιστίνη - ν.735 +5 (σώζεται μόνο Κυλινδρι Αποστρογγυ Μάλλον Τραχύς ΔΣ=4,2 5ος αι.
-13 Jalame θραύσματα το άνω τμήμα κός λευμένο του τύπου κιτρινοκόκκι Υ Λ  = 6

64 του σώματος) ελαφρώς της νος (5YR
έξω νεύον κεκαλλυμέ 4/4) με

νης πολλά εγκλ.
αυλάκωσης (Κ?1;)

61 Fulforf & Peacock 1984, 119, εικ. 34.2
62 Riley 1979, 233,
63Scorpan 1977, 277, εικ. 12/2
64Johnson 1988, 212, εικ. 7-50 
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A/A Τόπος Κωδ. Περιγραφή Πηλός Διαστάσεις Χρον/ση
εύρεσης Σώμα Λαιμός Χείλος Λαβές

Τ.β di) 
-15

Παλαιστίνη - 
Καισάρεια

742/165 (σώζεται 
μόνο ο 
λαιμός και 
τμήμα της 
μίας λαβής)

Ελαφρώς
αμφίκοιλος

Έξω νεύον Τουτύπου  
της
"πεπιεσμέν
ης
νεύρωσης"

Ανοιχτός 
καστανός 
με λίγα 
σκουρόχρω  
μα εγκλεί
σματα

ΔΣ =8 
ΥΛ=10

Τ.β (11) 
-16

Παλαιστίνη - 
R ehovot στο 
N egev  
(Εικ. 3.56)

ν. 12566 Ωοειδές Κυλινδρίτ
κός

Απλό
αποστρογγυ
λευμένο

Με τρεις 
νευρώσεις 
κατά 
μήκος της 
ράχης

Ωχροκίτρι
νος τραχύς 
με ανοιχτό- 
χρωμη 
επιφάνεια

Υ=56
ΔΣ=10
ΥΛ=9,4

6ος αι.;

Τ.β (11) 
-17

Γαλατικές
Ακιές-
Μασσαλία67

υπ. αρ. 50 (σώζεται 
μόνο ο 
λαιμός με 
τις
αποφύσεις 
των δύο 
λαβών)

Ελαφρώς
αμφίκοιλος

Απλό
αποστρο-
γγυλευμένο

Τουτύπου 
της
"πεπιεσμέ
νης
νεύρωσης"

ΔΣ= 7,7 
Υ Λ= 8,5

β' μισό του 
5ου αι,

Τ.β (11) 
-18

υπ. αρ. 51 Ωοειδές Ελαφρώς
κωνικός

Έξω νεύον Γωνιώδεις, 
μάλλον του 
τύπου της 
"πιεσμέ
νης
νεύρωσης”

Υ= 47,6 
ΔΣ= 7,3 
ΥΑ=9,2

Τρίτο
τέταρτο του 
5ου αι.

Τ.β (11) 
-19

Κύπρος - 
Διόρειος

Ρ31968 (σώζεται 
μόνο τμήμα 
του λαιμού)

Ελαφρώς
αμφίκοιλος

Δακτυλιό-
σχημο;

Τουτύπου 
της
"πιεσμέ
νης
νεύρωσης"

9
ΔΣ=;
ΥΛ=10

τέλος 5ου 
αρχές 6ου 
αι.

64Johnson 1988, 212, εικ. 7-50
65Nathan & Adato 1986, 132-134, εικ. 1.1
66Rosenthal-Heginbottom 1988, 87, πίν. II
67Bonifay & Pieri 1995,108-9, Τύπος LRAlb, εικ. 7.
68 Catling 1972, 33, εικ 20.
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A/A Τόπος Κωδ. Περιγραφή Πηλός Διαστάσεις Χρον/ση

εύρεσης Σώμα Λαιμός Χείλος Λαβές
τ .β  01) 
-20

Κύπρος - 
Αρχαία 
Αγορά  
Αμαθούντας

ΑΜ1984/Δ 
4/Β. 2-2,8

(σώζεται 
μόνο ο 
λαιμός με τη 
μία λαβή και 
τμήμα του 
ώμου)

Αμφίκοΐτ
λος

Απλό
αποστρο-
γγυλευμένο

Γωνιώδεις Αΐβ ΔΣ= 7,8 
ΥΛ= 9,5

τ. β 01) 
-21

Κύπρος - 
Πάφος- Οικία 
του Θησέα69

9
Ωοειδές Κυλινδρίτ

κός
Δακτυλιό-
σχημο;

Γωνιώδεις
με
αυλακώ
σεις κατά 
μήκος

9
ϊ τέλη του 

6ου ή τις 
αρχές του 
7ου αι

69 Daszewski 1970, 141, πίν. XXIII.5.
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3.1. 3 Οι αμφορείς LR1 / Τ.1 και LR1 / Τ .ΐα

3.1.3 - 1 Ηεοιγραφή

Οι αμφορείς της κατηγορίας αυτής χαρακτηρίζονται γενικά ως κατασκευές όχι 
ιδιαίτερα επιμελημένες. Το σχήμα του λαιμού παρουσιάζει ατέλειες ή παραμορφώσεις 
ενώ το χείλος είναι αμελώς διαμορφωμένο, με συχνά χτυπήματα που δε διορθώθηκαν 
πρίν από την όπτηση. Στο εσωτερικό είναι εμφανής η ένωση λαιμού και ώμου ενώ στο 
εξωτερικό του λαιμού διακρίνονται οι νευρώσεις από το πλάσιμο. Χαρακτηριστική 
είναι επίσης η διαφορά στο πάχος των τοιχωμάτων μεταξύ λαιμού και ώμου· τα 
τοιχώματα του ώμου είναι πολύ λεπτότερα από αυτά του λαιμού. Οι λαβές είναι 
συχνότατα γωνιώδεις και φέρουν δύο έκκεντρες αυλακώσεις κατά μήκος της ράχης. 
Στο σημείο της πρόσφυσης των λαβών στον ώμο συχνά διαμορφώνεται ενας 
"αγκώνας", με αποτέλεσμα το κατώτατο τμήμα της λαβής να εξέχει του ώμου.
Το σώμα δεν παρουσιάζει μεγάλη στένωση στο κάτω τμήμα του και έχει σχήμα 
(υοειδές ή κυλινδρικό που στενεύει ελαφρώς στο κάτω μέρος και κλείνει σε μία 
ημισφαιρική βάση. Συνήθως, η διάμετρος του στομίου είναι μεγαλύτερη από το ύψος 
του λαιμού με αποτέλεσμα η τομή του λαιμού μοιάζει συχνά "τετράγωνη" (ΔΣ= 9,8 - 
11,7, Μ. ό. = 10,4 / ΥΛ = 8-10,5, Μ. ό. = 9,6). Το σώμα είναι ωοειδές ή απιόσχημο και 
το συνολικό ύψος κυμαίνεται μεταξύ 48 και 54 εκ. (Εικ. 3.6 - 3 J ) .

Οι αμφορείς Τ. Ια έχουν μικρότερες διαστάσεις από τους Τ. 1 και θεωρήθηκε 
ότι αποτελούν το μικρότερο μέγεθος των τελευταίωνΕικ. 3.7α). Η  διάμετρος του 
στομίου τους κυμαίνεται μεταξύ 7,7 και 9,7 εκ. (Μ. ό. = 8,6 εκ.), το ύψος του λαιμού 
μεταξύ 7 και 10 εκ. (Μ. ό. = 7,9 εκ.) ενώ το συνολικό ύψος κυμαίνεται μεταξύ 38,5 και 
46 εκ.. Η  ποιότητα της κατασκευής των αμφορέων Τ. Ια είναι καλύτερη σε γενικές 
γραμμές από αυτή των Τ. 1 αλλά η μεγάλη διαφορά τους έγκειται μάλλον στο σχήμα 
του σώματος, αν λάβουμε υπ' όψιν τα δημοσιευμένα ακέραια παραδείγματα· η μείωση 
της διαμέτρου στο κάτω τμήμα είναι πιό έντονη στους Τ. 1 α παρά στους Τ.1. 
Διαφορετικές είναι όμως και οι αναλογίες λαιμού-σώματος· ενώ στους αμφορείς Τ. 1 
οι λαβές έχουν σχήμα "ισοσκελούς" ορθής γωνίας, λόγω του εύρους του ώμου και του 
χαμηλού λαιμού, στην περίπτωση του Τ. Ια οι λαβές δεν είναι ισοσκελείς, διότι ο 
λαιμός δεν είναι πολύ χαμηλός σε σχέση με το εύρος του ώμου.

Οι παραπάνω διαφορές, εν τούτοις, δεν είναι τέτοιες που να μπορούν να
t

ερμηνευτούν ως ενδείξεις διαφορετικών παραδόσεων. Το μικρό μέγεθος του λαιμού 
διευκολύνει ίσως την επιμελέστερη διαμόρφωσή του. Επίσης, ο λαιμός, όσο και αν 
μειωθούν οι διαστάσεις του σώματος, δεν μπορεί να χαμηλώσει πολύ· πρέπει να έχει 
περιθώρια να δεχθεί το πώμα και να υπάρχει ταυτόχρονα κάποιο κενό μεταξύ της
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επιφάνειας του υγρού περιεχομένου και του πώματος, έτσι ώστε να μπορεί να 
αποσφραγιστεί με ασφάλεια.

Η διαμόρφωση του χείλους και των λαβών με τον ίδιο τρόπο είναι στοιχεία 
που καταδεικνύουν στενή σχέση ανάμεσα στους αμφορείς Τ.1 και Τ. Ια. Επομένως 
κρίθηκε σκόπιμο να εξετασθούν τυπολογικά ως εννιαίο σύνολο, έτσι ώστε να δοθεί 
μιά ολοκληρωμένη εικόνα της διάδοσης, της χρονολόγησης και της προέλευσής τους.

3.1.3 - 2 Διασπορά και Τυπολογική Εξέλιξη (βλ. Πίνακα ι* )

Η διασπσρά των αμφορέων Τ. Ια και Τ. 1 είναι παρόμοια και εντοπίζεται 
κυρίως στην Ανατολική Μεσόγειο (Μαύρη Θάλασσα, νησιά του Αιγαίου, Κύπρος, 
Παλαιστίνη, Αίγυπτος).

Εντός της Κύπρου, η συντριπτική πλειοψηφία των αμφορέων Τ. 1 προέρχεται 
από το "εργαστήριο" X (συνολικά 60 καταγεγραμμένοι λαιμοί)70 Από αυτούς, από 
πηλό Αμαθούντας βρέθηκε μόνο ένας λαιμός, ενώ από πηλό Κ?1 και Κ?2 κατεγράφη 
ένας πολύ μικρός αριθμός (τέσσερις και έξι λαιμοί αντίστοιχα). Δεν υπάρχει 
επομένως αμφιβολία ότι τα κέντρα κατασκευής θα πρέπει να αναζητηθούν σε 
παραπάνω από ένα εργαστήρια, εντός και εκτός Κύπρου. Οι αμφορείς Τ. 1 στις θέσεις 
εκτός Κύπρου εμφανίζονται επίσης σε αυξημένα ποσοστά αλλά ο πηλός τους, όπου 
περιγράφεται, δεν ομοιάζει με τον πηλό του "εργαστηρίου" X αλλά συχνότερα 
ταυτίζεται με αυτόν των "εργαστηρίων" Κ?1 και 2 ή περιγράφεται ως κιτρινωπός ή 
καστανοκίτρινος με μαύρα εγκλείσματα και αραιή μαρμαρυγία (Τ. Ια -1, Τ. Ια - 2, Τ. 
Ια - 6, Τ. Ια - 9, Τ. Ια - 10, Τ. 1 - 11, Τ. 1 - 13). Η αυξημένη παραγωγή του 
"εργαστηρίου" X όεν κατέστη δυνατόν να ανιχνεύσουμε πού διοχετευόταν.

3.1.3-3 Χρονολόγηση
Το χρονολογικό πλαίσιο που ορίζεται από τα δημοσιευμένοιαραόείγματα 

τοποθετείται σε όλες τις περιπτώσεις μεταξύ του 6ου και του 7ου αι μ.Χ. Μόνο για 
την ταφή στον Κεραμεικό της Αθήνας (Τ.1-10) έχει προταθεί πιό πρώϊμη χρονολόγηση 
(τέλος του 5ου αι.).

™Βλ. το κεφάλαιο "Το "Εργαστήριο" X".
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4. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΑΣΠΟΡΑΣ ΑΜΦΟΡΕΩΝ LR1 / Τ. 1

A /A Τόπος Κωδ. Περιγραφή Πηλός Αιαστάσεις Χρον/ση
εύρεσης Σώμα Ααιμός Χείλος Ααβές

T. la-1
Αιγαίο -  
Θάσος

CC26071 (σώζεται 
μόνο το 
άνω τμήμα 
του
σώματος)

Κυλινδρικός Έξω νεύον Γωνιώδεις,
με
έκκεντρη
διπλή
αυλάκωση

ΑΙδ ΔΣ=8
ΥΛ=8,5

T. la-2
Αιγαίο -  
Κύθηρα

no 4772, (σώζεται 
μονο ο 
λαιμός)

Αμφίκοιλος Έξω νεύον Η τομή της 
λαβής στο 
σχέδιο 
είναι 
κυκλική

Α3α ΔΣ =7,3 
ΥΛ = 7;

Τέλη του 
6ου και 
αρχές του 
7ου αι

T. la-3
Αιγαίο -  
Ναυάγιο 
Yassi Ada

Type la-c
73

Απιόσχημο
με
ακόσμητη 
ταινία 
πάνω από 
τη βάση

Κυλινδρικός Έξω νεύον Γ ωνιώδεις
Φέρουν
έκκεντρη
διπλή
αυλάκωση

Μοιάζει με 
την ομάδα 
X αλλά  
δεν μπορεί 
να
ταυτιστεί
ακριβώς
75

Υ=43-46
ΔΣ=7,7-9,2
ΥΛ=8,6-9,2

T. la-4
Type VII74 -//= -II- -II- -II- -II- Υ = 46,9 

ΔΣ= 9,7 
ΥΛ=9

71 Abadie-Reynal & Sodini 1992, 55, εικ. 24.
72 Coldstream & Huxley 1973, 172, εικ. 52.
73 van Alfen 1996, 192- 93.
74 ό.π., 198- 99. Ο συγγραφέας παραθέτει ως παράλληλο τον αμφορέα υπ.αρ.561 από το Ανεμούριο της Μ. Ασίας (Williams 1989, εικ. 56)
75 ό.π., type I (σ. 192): "...inclusions: sand, fine to super coarse (2-3); red, medium to coarse (2); whitish grey, medium (2); white, medium to coarse (2); 
black, medium (2), and coarse (1)."
type VII (σ.198) "...2,5 YR 5/6 (red). Inclusions: sand, fine (3); mica-like, fine (1); black, medium (2); grey, medium (2)"
103

Στ
έλ
λα

 Δ
εμ
έσ
τιχ
α



Α/Α Τόπος Κωδ. Περιγραφή Πηλός Διαστάσεις Χρον/ση
εύρεσης Σώμα Λαιμός Χείλος Λαβές

Τ. 1α-5 Αίγυπτος - Τύπος (σώζεται Κυλινδρίτ Έξω νεύον Γωνιώδεις Συμπαγής ΔΣ=8 6ος αι.
Κ ελλιά 16576 μόνο ο 

λαιμός με 
τις δύο

κός ερυθρωπός
εξωτερικά
(7,5YR8/4,

Υ Λ  = 7,8

λαβές) 8.2)
πορτοκαλό 
χρους στο 
εσωτερικό 
(5YR6/6, 
5/6)

Τ. 1α-6
Κύπρος - [ΑΜ1984/Α (σώζεται ο (Λείπει Με μία Α ίγ ΔΣ=9,5
Αρχαία
Αγορά
Αμαθούντα
ζ

Λ4/Από
δεξαμενή
VI]

λαιμός με 
μία λαβή)

(σώζεται

τμήμα του 
χείλους)

κεντρική
νεύρωση

ΥΛ=9,5

Τ. 1α-7 [ΑΜ1977/Δ 
3/Β. 1,5-2 
IV]

μόνο ένα 
τμήμα του 
λαιμού)

Β ία ΔΣ=9,5
ΥΛ=10

Τ. 1α-8
Αδριατική- (σώζεται Κυλινδρι Έξω νεύον Γωνιώδεις ΔΣ=9,6 5ος - 7ος
Αλβανικά
παράλια

μονο ο 
λαιμός)77

κός με
έκκεντρη
αυλάκωση

ΥΛ=9,2 αι

Τ. 1α-9 Μικρά ΑΝ73Ρ39 (σώζεται Κυλινδρίτ Δακτυλιό- Σε σχήμα Κ?1;79 ΔΣ=9 »
Ασία- 78 μονο ο κός σχημο ορθής ΥΑ=8,7
Ανεμούριο λαιμός μρ 

τις λαβές 
και τμήμα 
του ώμου)

"ισοσκε
λούς
γ ω ν ία ς " .

76 Egloff 1977, 112, πίν. 57.5.
77 Hoxha 1992, 234., πίν. 1.5.
78 Williams 1989, 96, εικ.56, νο 562
79 ό.π.: Ανοιχτοκάστανος ή πορτοκαλοκάστανος με πολλές ασβεστολιθικές προσμίξεις στην επιφάνεια.
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A/A Τόπος Κωδ. Περιγραφή Πηλός Διαστάσεις Χρον/ση
εύρεσης Σώμα Ααιμός Χείλος Λαβές

Τ. 1α-10 

Τ. 1α-11

Τ. lcx-11

Παλαιστί
νη -
Καισάρεια  
- Τομέας 
V/4
Παλαιστίν
η -
Υποβρύχια
επισκόπιση
81

Β0094.020
80

no 63 

no 65

(σώζεται 
μόνο ο 
λαιμός)

Σχεδόν
κυλινδρικό
- η
διάμευτρος 
αυξάνεται 
στον ώμο

Απιόσχημο

Κυλινδρικός

Κυλινδρικός

Κυλινδρικός
(ελαφρώς
κωνικός)

Έξω νεύον 

Έξω νεύον

Έξω νεύον

Καμπύλες 
με διπλή 
έκκεντρη 
αυλάκωση

Σχήματος 
αποστρο- 
γγυλευμέ- 
νης γωνίας

Α3β

Ερυθρω
πός,
τραχύς

Καστανός
τραχύς

ΔΣ=8 ΥΛ=8

Υ=43,45 
ΔΣ=9,5 
ΥΛ=9,5 
Π = 5λ

Υ=38,5
ΔΣ=8,2
ΥΛ=9
Π =7λ

6ος - αρχές 
του 7ου αι.

Τ. 1-1 Αιγαίο — 
Σάμος - 
Α ρχαίο  
Λιμάνι 82 
(Εικ. 3.7ε)

* Ωοειδές /  
κυλινδρικό

Ελαφρώς 
κωνικός (τα 
τοιχώματα 
"ανοίγουν" 
προς τα 
πάνω)

Ελαφρώς 
έξω νεύον

Γωνιώδεις, 
μάλλον με 
διπλή 
αυλάκωση 
(στο σχέδιο 
δεν
υπάρχει η 
τομή των 
λαβών)

Υ= 54 
ΔΣ= 9,8-11 
ΥΛ=9,6

80 Magness 1995, 142, εικ. 2.1
81 Zemer 1977, 76, πίν. 23.
82 Simossi 1991, 284, εικ. 10-11.
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A /A Τόπος Κωδ. Περιγραφή Πηλός Αιαστάσεις Χρον/ση
εύρεσης Σώμα Λαιμός Χείλος Λαβές

T. 1-2 Αίγυπτος - 
Αλεξάνδρει 
a  - Τομέας 
G twv 
ανασκα
φούν της 
Πολωνικής 
Αποστολής

89.1.8783 (σώζεται 
μόνο ο 
λαιμός)

Κυλινδρι
κός;

Έξω νεύον Γωνιώδεις 
με διπλή 
αυλάκωση 
στη ράχη

Ομάδα
X;84

ΔΣ= 10,5 
Υ Λ= 9,9

7ος αι.

T. 1-3 Αίγυπτος - 
Ασουάν - 
Ελεφάντι
νη

Κ75985 Είναι
χαρακτηριστι 
κή η αμελής 
κατασκευή

Κυλινδρι
κός

Έξω νεύον Γωνιώδεις
με
έκκεντρη
διπλή
αυλάκωση

Ίσως του 
εργαστήριο 
υ Κ?186.

ΔΣ=11
ΥΑ=9

6ος-7ος αι.

T. 1-4 Αίγυπτος - α) Τύπος Ωοειδές, Εμφανής η Με Γωνιώδεις Ερυθριο- Υ= 50 5ος - μέσα
Κ ελλιά 16487 καλύπτεται

από
πτυχώσεις
που
πυκνώνουν 
στον ώμο και 
τη βάση. 
Ακόσμητη 
ζώνη πάνω  
από τη βάση

ένωση λ- ω 
στο
εσωτερικό

αναδίπλω
ση που  
σταματά 
απότομα

με
αυλακώ
σεις κατά 
μήκος της 
ράχης

πός ή
ανοιχτοκά-
στανος.

ΔΣ = 10,5 
Υ Λ  = 10,2

6ου

83 Majcherek 1992, 103.
84 ό.π. Ό χι πολύ τραχύς ("medium coarse"), συμπαγής, κοκκινοκίτρινου ή ανοιχτοκάστανου χρώματος με πολλές μαύρες προσμίξεις μέτριου μεγέθου 
ασβεστολιθικές προσμίξεις και άμμο.
85 ό.π ., 198, εικ 128. 2, πίν. 40.3.
86 ό.π., 21, Πηλός VII: "... Farbe im bruch rotbraun (2,5 YR5.6) bis rotlichgelb (5YR6/6). Feines Gefiige mit sehr feinkomigen Quarzen und feldspat. 
Grosse Kalksteineinschliisse...".
87 Egloff 1979, 112, πίν. 57.
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A/A Τόπος Κωδ. Περιγραφή Πηλός Διαστάσεις Χρον/ση
εύρεσης Σώμα Ααιμός Χείλος Λαβές

Τ. 1--5 Αίγυπτος - » Κυλινδρικό Κυλινδρίτ Έξω νεύον Γωνιώδεις Τραχύς Υ = 49,2 6ος - 7ος
Σακκάρα με ελαφρά κ ό ς- πηλός(από ΔΣ = 10 αι.
Μ ονή μείωση στο ελαφρώς τις Υ Λ  =10
Α γίου κάτω κωνικός προσχωμα
Ιερεμία 88 τμήμα τικές 

περιοχές 
του Νείλου)

Τ. 1--6 Αίγυπτος - Κυλινδρικό Κυλινδρι Έξω Σχύματος ♦ ; 6ος - 7ος
Νσυβία- Η κός νεύον; αποστρσ αι.
Meroitic μετάβαση γγυλευμέ-
Mastaba 8 9 στη βάση 

με έντονη 
γωνίωση. 
Οι
οριζόντιες 
νευρώσεις 
μόνο στο 
πάνω  
τμήμα του 
σώματος 
και τη 
βάση.

νης
γωνίας. 
Με διπλή 
έκκεντρη 
αυλάκωση

Τ. 1- -7 Αίγυπτος - Τ. 6 Κυλινδρικό Κυλινδρίτ Έξω Γωνιώδεις Καλσψημέ ΔΣ= 10
Νουβία - χωρίς κός νεύον; νος και Υ Λ  = 10
Ballana 90 στένωση 

στο κάτω 
μέρος. Στη 
βάση έχει 
κομβίο

εύθραυστος
χρώματος
υποκίτρίτ
νου /
ανοιχτού
κόκκινου

88 Ghaly 1992, 168, εικ. 16α.β.
89 Griffith 1927, 106, πίν.48.3.
90 Emery & Kirwan 1938, 388, πίν. III.6.
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Α/Α Τόπος Κωδ. Περιγραφή Πηλός Διαστάσεις Χρον/ση
εύρεσης Σώμα Λαιμός Χείλος Λαβές

Τ.1 -8 Αίγυπτος - 
Σινά  - 
Ostrakine91 
(Εικ. 3.6α)

» Ωοειδές Κυλινδρικός Ανομοιό
μορφη η 
οριζόντια  
νεύρωση

Γωνιώδεις με 
διπλή 
έκκεντρη 
αυλάκωση

» Υ= 51εκ,
ΔΣ=11
ΥΛ=8,5

7ος αι

Τ.1 -9 Γαλατικές 
ακτές - 
Μασσαλία- 
Cap Gros 
92

Σχεδόν
κυλινδρικό και 
στενεύει 
ομοιόμορφα 
προς τη βάση.

Κυλινδρικός Αποφύονται 
κάτω από την 
οριζόντια 
νεύρωση. 
Επίπεδη 
εξέχουσα ζώνη 
κατά μήκος 
της ράχης

ϊ ΔΣ=10
ΥΛ=9

Τ.1 - 10 FfaemxMi
Ελλάδα - 
Αθήνα - 
Κεραμει-κός

Τ. 101, 
ηο7593

Κυλινδρικό
Καλύπτε-ται
από
ραβδώσεις οι 
οποίες στο 
μέσον του 
σώματος είναι 
πολύ αραιές 
και μία από 
αυτές είναι 
λοξή.

Κυλινδρικός Έξω νεύον Σχήματος
“ισοσκελούς
ορθής
γωνίας”94.

Υ=48 
ΔΣ = 10

Χ ρονολο
γείται (με 
επιφύλαξη) 
στο τέλος 
5ου αι.

91 Arthur & Oren 1998, 202.
92 Fiori 1974, 91, πίν. I ll 8. Τον ίδιο αμφορέα o Riley (1979, 216) τον κατατάσσει στην κατηγορία LRAla.
93 Bottger 1992, 373.
940  όρος αυτός επιλέχθηκε για να περιγράψει το σχήμα της γωνιώδους λαβής που η απόσταση της γωνίας από τη γένεση και την απόληξη της είναι 
περίπου ίση.
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A/A Τόπος Κωδ. Περιγραφή Πηλός Διαστάσεις Χρον/ση
εύρεσης Σώμα Ααιμός Χείλος Ααβές

T.l - 11 Ηπειρωτική 
Ελλάδα - 
Αρχαία  
Κ όρινθος95

Δε σώζεται 
ακέραιο. 
Μ άλλον 
κυλινδρικό

Κυλινδρίτ
κός

Αμελώς 
κατασκευσ 
μένο με τα 
δάκτυλα 
("by finger 
stroke")

Ίσως
ταυτίζεται 
με την 
ομάδα 
Κ?ι96

ΔΣ=10,1 Στις αρχές 
του 7ου αι.

T.l - 12 Ηπειρωτική 
Ελλάδα - 
Χαλκιδική - 
Τορώνη 
(Εικ. 3.7δ)

Torone 1 
14/4139 7

Κυλινδρικό Κυλινδρι
κός

Έξω νεύον Γωνιώδεις 
με διπλή 
έκκεντρη 
αυλάκωση

Α4α Υ(σωζ)= 
45,698 
ΔΣ =11 
ΥΑ=10

T.l - 13 Καρχηδόνα 
- SalambcP 9 
(Εικ. 3.76)

Απιόσχημο 
με ελαφρά 
στένωση 
στο κάτω 
τμήμα.

Κυλινδρίτ
κός

Δακτυλιό-
σχημο

Σχήματος
αποστρο-
γγυλευμένης
γωνίας

Α2α Υ = 54 
ΔΣ= 10,8 
Υ Λ = 10,5

Γύρω στο 
500 μΧ.

T.l - 14 Κύπρος - 
Σαλαμίνα - 
κτίριο 
'Ελαιστριβεί 
ου"

αρ. 229100 (σώζεται
μόνο
τμήμα του 
λαιμού και 
της λαβής)

Κυλινδρίτ
κός;

Έξω
νεύον;

Ανοιχτός
καστανός

ΔΣ=10,5
ΥΛ=10,5

7ος αι.

95 Williams & Zervos 1983, 29, πίν.11.77 (Στο άρθρο, ο αμφορέας χαρακτηρίζεται (λανθασμένα) ως παλαιστινιακός αμφορέας μεταφοράς ή 
αποθήκευσης).
96ό.π. , 29: "... light orange tan clay with numerous fine black and sparkling inclusions, large lime inclusions, little pitting, rough at breaks. 3YR 6/6 to 5YR 
6/6 ).

97Papadopoulos 1989, 100, εικ. 12.
98Δεδομένου ότι λείπει μόνο το κατώτερο τμήμα του σώματος, το συνολικό ύψος θα πρέπει να  είναι περίπου 53-55 εκ.
99 Fulford & Peacock 1984, 119 εικ. 34.1.
100Diedrichs 1980, 56.
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A/A Τόπος Κωδ. Περιγραφή Πηλός Διαστάσεις Χρον/ση
εύρεσης Σώμα Ααιμός Χείλος Λαβές

T.l - 15 Μαύρη 
Θάλασσα 
Βουλγαρία- 
Troesmis101 
(Έικ. 3.6γ)

> Απιόσχημο Κυλινδρι
κός

Έξω νεύον Γωνιώδεις 
με νεύρωση 
κατά 
μήκος της 
ράχης

Υ=42,5 
ΔΣ= 10,1 
ΥΛ=8,5

T.l - 16 Μαύρη 
Θάλασσα- 
Βουλγαρία- 
Vratza - 
Salanovtzi 
102
(Εικ. 3.7γ)

Κυλινδρικό 
/  Ωοειδές. 
Στενεύει 
ομοιόμορ
φα προς τη 
βάση

Κυλινδρικός
9

Έξω
νεύον;

Γωνιώδεις ΔΣ =10,8 
ΥΛ=9,6

6ος αι.

T.l - 17 Μαύρη 
Θάλασσα - 
Κριμαία - 
Χερσώνα 
103
(Εικ. 3.6ε)

9 Κυλινδρικό 
Στενεύει 
ελαφρώς 
στο μέσον

Κυλινδρικός Έξω νεύον Γωνιώδεις ΔΣ =11 
ΥΛ=10

6ος - 7ος 
αι.

T.l - 18 Μικρά Ασία 9 (σώζεται Κυλινδρικός Δακτυλιό- Σχήματος 9 ΔΣ= 11,5 4ος - 7ος
- Τ α ρσός- μόνο ο σχημο αποστρο- ΥΑ= 10 αι.
Goslu Kule λαιμός με γγυλευμέ-
104 τις λαβές 

και τμήμα 
του ώ μ ου)

νης γωνίας

101Opait 1984, πίν. XV.5.
102Cancova 1959, 245, εικ.1.8.
103Yacobson 1959, 329, εικ. 3.14.
104 Jones 1950, πίν. 210 b.
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A/A Τόπος Κωδ. Περιγραφή Πηλός Διαστάσεις Χρον/ση
εύρεσης Σώμα Λαιμός Χείλος Λαβές

T.l - 19 Παλαιστίνη

Ιερουσαλήμ 
- Tyropoeon 
Valley 105 
(Εικ. 3.6δΊ

Ωοειδές Κυλινδρικός Κάθετο (;) 
Η οριζό
ντια νεύ
ρωση πριν  
τη γένεση 
των λαβών

Σχήματος 
αποστρο- 
γγυλευμέ- 
νης γωνίας

ϊ Υ= 46,6 
ΔΣ= 10 
ΥΛ= 8,8

Τέλητου 
6ου και τις 
αρχές του 
7ου αι.

T.l -20 Παλαιστίνη 
-Υποβρύχια  
επισκόπιση 
(Εικ. 3.66Ϊ

no 66106 Ωοειδές. Η 
βάση
καταλήγει 
σε κομβιό- 
σχημη 
απόληξη

Κυλινδρικός Έξω νεύον Σχήματος 
αποστρο- 
γγυλευμέ- 
νης γωνίας

Τραχύς
ερυθρωπός

Υ  = 51 
ΔΣ=10  
Υ Δ=8  
Π=19 It

T.l -21 Λιβύη -
Πτολεμαϊδα
107

(σώζεται 
μόνο ο 
λαιμός με 
τη μία 
λαβή και 
τμήμα του 
ώμου)

Κυλινδρικός Γωνιώδεις
με
έκκεντρη
διπλή
αυλάκωση
κατά
μήκος της 
ράχης

ΔΣ=10,1
ΥΔ=9,3

6ος αι.;

T.l - 22 Συρία - 
Bosra

no 33108 (σώζεται 
μόνο ο 
λαιμός)

Αμφόοιλος Έξω νεύον Υποκίτρίτ
νος
αμμώδης 
με πολλές 
μαύρες 
προσμίξεις

Δ Σ =11,7 
ΥΛ=10,5

6ος αι.

105Crowfoot & Fitzgerald 1929, πίν. X X X . 29. Η κατάταξη του αμφορέα αυτού σε άλλο τύπο (π.χ. στον Τ. β) δεν μπορεί να αποκλειστεί διότι η 
σχεδιαστική τεκμηρίωση δεν είναι λεπτομερής.
106Zemer 1977, 76, πίν. 23.
107Kraeling 1962, 269, πίν. LXII.B.
108Joly & Blanc 1995, 119, εικ. 4.
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3.1. 4 Οι Αμφορείς LR1 / Τ. 2

Τα βασικά μορφολογικά χαρακτηριστικά των αμφορέων LR1 / Τ. 2 είναι όμοια 
με αυτά των αμφορέων LR1 / Τ. 1: κυλινδρικός λαιμός, χείλος έξω νεύον, λαβές 
σχήματος αποστρογγυλευμένης γωνίας με διπλή έκκεντρη αυλάκωση κατά μήκος της 
ράχης (Εικ. 3.8). Χαρακτηρίζονται, όμως, από συμμετρία και μεγαλύτερη επιμέλεια 
στην κατασκευή. Επιπλέον, οι διαστάσεις του λαιμού είναι κάπως μεγαλύτερες από 
αυτές των αμφορέων Τ. 1. και συνήθως η διάμετρος του στομίου (ΔΣ= 10-12 εκ.) είναι 
ίση ή μικρότερη από το ύψος του λαιμού (ΥΛ = 10-12,9 εκ.). Το σώμα, επίσης, είναι 
περισσότερο κυλινδρικό παρά ωοειδές, χωρίς ιδιαίτερη μείωση της διαμέτρου στο 
κάτω τμήμα του. Το συνολικό ύψος κυμαίνεται μεταξύ 47 και 54,2 εκ.

3.1.4- 2 Διασποοά και Τυπολογική Εξέλιξη (βλ. Πίνακα 5 )
Η διάδοση τα)ν αμφορέων της ομάδας αυτής ήταν μεγαλύτερη στην Ανατολική 

Μεσόγειο και τη Μαύρη Θάλασσα. Σε σύγκριση με τους αμφορείς LR1 / Τ. 1 
παρατηρούμε ότι καλύπτουν τις ίδιες περίπου περιοχές (Αιγαίο, Μαύρη Θάλασσα, 
Αίγυπτος, Παλαιστίνη, Κύπρος, Μασσαλία) αλλά η διάδοση των LR1 / Τ. 2 είναι πολύ 
πιόπεριορισμένη.

Οι αμφορείς LR1 / Τ. 1 και Τ. 2 συνδέονται άμεσα σε πολλά σημεία. Δεν 
υπάρχουν μεγάλες διαφορές ούτε στο μέγεθος ή τα μορφολογικά χαρακτηριστικά του 
σώματος των δύο τύπων και επιπλέον, όπως θα παρουσιαστεί αναλυτικότερα σε 
επόμενο κεφάλαιο, η μεγάλη πλειοψηφία των αμφορέων και των δύο τύπων που 
εντοπίστηκαν στην Κύπρο, ανήκαν αποκλειστικά στην ομάδα του "εργαστηρίου" X 
και βρέθηκαν όλοι στην Αγορά της Αμαθούντας (60 λαιμοί του Τ. 1 και 49 συνολικά 
λαιμοί του Τ. 2). Διαχωρίστηκαν μάλιστα και δεκαέξι λαιμοί αμφορέων από αυτό το 
εργαστήριο, οι οποίοι έφεραν χαρακτηριστικά και από τους δύο τύπους (Τ. 1 κ αι Τ. 2), 
η οποία χαρακτηρίστηκε Τ. 1-2.

Αντίθετα όμως, οι δημοσιευμένοι μή κυπριακοί αμφορείς Τ. 2 δεν 
παρουσιάζουν ομοιογένεια όσον αφορά στον πηλό κατασκευής τους ούτε μεταξύ τους 
ούτε με τους μή κυπριακούς αμφορείς Τ. 1 (βλ. τους αντίστοιχους Πίνακες 
Διασποράς). Παρομοίως, οι αμφορείς από μη κυπριακό πηλό ποιι βρέθηκαν στην 
Κύπρο, στην Αγορά της Αμαθούντας και στον Άγιο Γεώργιο ΙΙέγειας, υποδηλώνουν 
την κατασκευή αμφορέων LR1 / Τ. 2 τουλάχιστον σε οκτώ διαφορετικά εργαστήρια. Σε 
όλες τις περιπτώσεις, η κατασκευή ήταν προσεγμένη και ο πηλός λεπτόκοκκος με 
αραιά ή μικρού μεγέθους εγκλείσματα. Αξίζει να σημειωθεί ότι στην διαπραγμάτευση 
των αμφορέων LR1 /Τ. α και Τ. β, αναφέρθηκαν επίσης λαιμοί αμφορέων από

3.1. 4- 1 Περιγραφή
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λεπτόκοκκο καστανό πηλό με μαρμαρυγία. Τα χαρακτηριστικά αυτά απαντώνται σε 
πολλούς από τους πηλούς των περιοχών του Αιγαίου. Αν όντως συσχετίζονται οι 
αμφορείς των τριών τύπων που μόλις αναφέρθηκαν, τότε θα μπορούσαμε ίσως να 
παρακολουθήσουμε την παράλληλη εξέλιξη του σχήματος των αμφορέων LR 1 στα 
εργαστήρια εντός και εκτός της Κύπρου.

Αν και ο αριθμός είναι μικρός μπορούν να γίνουν κάποιες παρατηρήσεις 
σχετικά με τα χαρακτηριστικά των λαβών στους οκτώ λαιμούς αμφορέων LR 1/Τ. 2 
εισαγωγής που βρέθηκαν στην Κύπρο, οι οποίοι παρά την ποικιλία των πηλών, από τα 
μορφολογικά και κατασκευαστικά χαρακτηριστικά τους κατατάσσονται σε εργαστήρια 
παρόμοιων παραδόσεων και τεχνικών:

Οι λαβές των λαιμών Τ. 2- 4,6 και 7 (Βλ. I Ιίνακα Διασποράς) έχουν δύο 
αυλακώσεις, οι οποίες σχηματίζουν νεύρωση μεταξύ τους. Το χαρακτηριστικό αυτό δεν 
έχει εντοπιστεί σε κανέναν αμφορέα του τύπου αυτού από το "εργαστήριο" X ή άλλο 
κυπριακό εργαστήριο. Ο πηλός τους είναι δεν είναι ακριβώς ο ίδιος αλλά είναι και 
στις τρεις περιπτώσεις λεπτόκοκκος με λεία επιφάνεια και πολύ αραιά άσπρα και 
μαύρα εγκλείσματα. Συγκρίνοντας αυτού του είδους της διακόσμηση στη λαβή και τη 
χαρακτηριστική για το "εργαστήριο" X έκκεντρη διπλή αυλάκωση της λαβής, γίνεται 
φανερό ότι και στις δύο περιπτώσεις η διακοσμητική τάση είναι η ίδια αλλά εκφέρεται 
με διαφορετικό τρόπο. Με άλλα λόγια, οι έκκεντρες αυλακώσεις κατά μήκος της ράχης 
της λαβής ήταν ο σκοπός των κατασκευαστών και στις δύο περιπτώσεις αλλά η 
διαφορετική αισθητική ή τεχνική ή και οι διαφορετικές δυνατότητες του πηλού σε κάθε 
περίπτωση, είχαν σαν αποτέλεσμα διαφορετικού είδους λαβές.

Στο εσωτερικό των λαβών των λαιμών Τ. 2- 8 και 11 παρατηρήθηκε το ίδιο 
κατασκευαστικό χαρακτηριστικό: διακρίνεται το αποτύπωμα του δακτύλου του 
αγγειοπλάστη, το οποίο χρησιμοποιήθηκε σαν αντιστήριξη για τη διαμόρφωση της 
γωνίωσης της λαβής. Αν και βρέθηκαν και άλλοι λαιμοί LR 1 / Τ. 2 με γωνιώδεις 
λαβές, μόνο σε αυτούς το\>ς δύο ήταν έντονο αυτό το αποτύπωμα.

3.1.4 - 3 Χρονολόγηση
Οι πρωιμότεροι δημοσιευμένοι αμφορείς LR1 /Τ. 2 χρονολογούνται στον 6ο αι. 

μ.Χ., αλλά οι αμφορείς από τη Σαλαμίνα ή την ΙΙαλαιστίνη (υπ. αρ. 5 και 17 στον 
Πίνακα Διασποράς) αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο της συνέχισης της παραγωγής 
και στον 7ο αι. μ.Χ.
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5. ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΑΜΦΟΡΕΩΝ LR1 / Τ. 2

\ /

A /A Τόπος Κωδ. Περη'ραφή Πηλός Δ ια σ τά σ εις Χρον/ση
εύρεσης Σώμα Λαιμός Χείλος Λαβές

Τ.2-
1

Αδριατική - 
Αλαβανία - 
Shkodres 109

> (σώζεται μόνο 
ο λαιμός)

Κυλινδρι
κός

> > ΔΣ=10,7  
Υ Λ= 11,4

5ος - 7ος αι.

Τ.2-
2

Τ.2-
3

Αίγυπτος - 
Ασουάν - 
Ελεφάντινη

Ηπειρωτική 
Ελλάδα - 
Αργος

no
Κ760110

Argos 
74.1517.41 
2 112

(σώζεται μόνο 
ο λαιμός)

Κυλινδρικό, 
με ελαφρά 
μείωση πάνω  
από τη βάση

Κυλινδρι
κός.

Καλοσχηματι- 
σμένη η 
οριζόντια 
νεύρωση

Π ιθανότα- 
τα Α ΐζ 111

»

ΔΣ=12
ΥΛ=12,9

Υ = 54,2 ΔΣ 
= 10,2 ΥΛ  
= 11,6

6ος αι.

Τ.2-
4

Κύπρος - 
Πέγεια - 
Αγιος 
Γεώργιος

ΓΑΓ94/154] (σώζεται μόνο 
λαιμός, η μία 
λαβή και 
τμήμα του 
ώμου)

Κυλινδρι
κός. Δε 
διακρίνετα 
ι η ένωση 
λ-ω

Εξωτερικά
ενισχυμένο

Με
πλάγιες 
αχνές  
αυλακώ
σεις και 
έντονη 
νεύρωση 
στο μέσον 
της ράχης

Α7α ΔΣ=10,5
ΥΑ=10

Τ.2-
5

Κύπρος - 
Σαλαμίνα

υπ. αρ. 
233113

(σώζεται μόνο 
ο λαιμός με 
τμήματα των 
λαβών)

Κυλινδρι
κός

Έξω νεύον > Υποκίτρι
νος

Δ Σ =11,3 
ΥΑ=12,8

109 Hoxha 1992, πίν. 1.5.
110 Gempeler 1992, 198- 99.
111 ό.π.: "...mit grossen Kalksteinnestem, wenig Quartz und reichlich Glimmer. Schamotte und Strohhacksel als Magerungsmittel..."
112 Abadie 1989,53-4, εικ. 10. Για το ίδιο αγγείο βλ. και Aupert 1980, 438, εικ. 45, no 322.
113 Diedrichs 1980, 55-6.
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3.1.4 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΑΣΠΟΡΑΣ ΜΗ ΚΥΠΡΙΑΚΩΝ ΑΜΦΟΡΕΩΝ LR1 / Τ. 2

A/A Τόπος Κωί). Περιγραφή Πηλός Δ ια σ τά σ εις Χρον/ση
εύρεσης Σώμα Ααιμός Χείλος Ααβές

Τ.2-
1

Αδριατική- 
Αλαβανία - 
Shkodres 109

’ (σώζεται μόνο  
ο λαιμός)

Κυλινδρι
κός

’ : ΛΣ=10,7 
Υ Λ = 1 1,4

5ος - 7ος αι.

Τ.2-
2

Τ.2-
3

Αίγυπτος - 
Α σουάν- 
Ελεφάντινη

Ηπειρωτική 
Ελλάδα - 
Αργος

no
Κ760110

Argos
74.1517.41
2112

(σώζεται μόνο 
ο λαιμός)

ΚιλινΙχ»®, 
με ελαφρά 
μείωση πάνω  
από τη βάση

Κυλινδρι
κός.

Καλοσχη) ((χτι
σμένη η 
οριζόντια  
νεύρωση

Πιθανότα
τα Λ ΐζ 1 11

ΛΣ=12
ΥΛ=12,9

Υ = 54,2 ΛΣ 
= 10,2 ΥΛ  
= 11,6

6ος αι.

Τ.2-
4

Κύπρος - 
Πέγεια - 
Αγιος 
Γεώργιος

[ΑΙ'94/154] (σώζεται μόνο  
λαιμός, η μία 
λαβή και 
τμήμα του 
ώμου)

Κυλινδρι
κός. Λε 
διακρίνεται 
η ένωση λ- 
(0

Εξωτερικά
ενισχυμένο

Με
πλάγιες 
αχνές  
αυλακώ
σεις και 
έντονη 
νεύρωση 
στο μέσον 
της ράχης

Α7α ΛΣ=10,5
ΥΛ=10

1.2-
5

Κ ΰ π ρ ο ς- 
Σαλαμίνα

υπ. αρ. 
233113

(σώζεται μόνο 
ο λαιμός με 
τμήματα των 
λαβών)

Κυλινδρι
κός

Έξω νεύον Υποκίτρι
νος

Λ Σ =11,3 
ΥΛ=12,8

109 Hoxha 1992, π ίν. 1.5.
110 Gempeler 1992, 198- 99.
111 ό.π.: "...mit grossen Kalksteinnestem, wenig Quartz und reichlich Glimmer. Schamotte und Strohhacksel als Magerungsmittel..."
112 Abadie 1989,53-4, fix . 10. Για το ίδιο αγγείο βλ. και Aupert 1980, 438, εικ. 45, no 322.
113 Diedrichs 1980, 55-6.
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Α/Α Τόπος Κωδ. Περιγραφή Πηλός Διαστάσεις Χρον/ση
εύρεσης Σώμα Λαιμός Χείλος Λαβές

Τ.2- Κύπρος - (ΐ) (σώζεται μόνο Κυλινδρικός Ενισχχιμένο Φέρει δύο IB 1 β ΛΣ= 10
6. Αγορά | AM 1980/ το ήμκηι του εξωτερικά με έκκεντρες ΥΛ

Αμαθούντας ΑΛ3/Β.0-11 
(Ηικ. 3.8γ)

λαιμού) έντονη
οριζόντια
νεύρωση

αλακώσεις, με 
νεύρωση 
μεταξύ τους

(σωζ)=10

Τ.2- (ίί)
7. | AM 1984/ (σώζεται μόνο Κυλινδρικός. Έξω νεύον115 Φέρουν ρηχές Β Ιγ ΛΣ= 10,2-11

ΑΑ4/Από ο λαιμός με Στο εξωτερικό Η οριζόντια αυλακώσεις Υ Λ = 10,4
δεξαμενή τις αποφύσεις αχνές νεύρωση είναι με νέυρωση
IV] των λαβών) κατασκευαστι έντονη και ανάμεσα τους
(Ηικ. 3.8δ) κές νευρώσεις ακολουθείται 

από εγχάραξη
ΛΣ=10

Τ.2- (iii) (σώζεται μόνο Κυλινδρίτ Έξω νεύον Με έκκεντρη Α6α ΥΛ (σιοζ)
8. [AM 1985/Ρ 

Ρ4/ Β. 1,5- 
2,5 XX]

το ήμισυ του 
λαιμού)

κ ός114 διπλή ρηχή 
αυλάκωση στη 
ράχη116

=8,2 

ΑΣ= 9,6
Τ.2- (iv) (σώζεται μόνο Κυλινδρι-κός. Έξω νεύον. * Β ίδ ΥΛ=10,2
9. [ΑΜ1988/

ΦΦ4/ΙΙΑΜ
ο λαιμός με 
τις αποφύσεις

Στη μία όψη, 
το χείλος έχει

XIII] των δύο αναδιπλωθεί
λαβών) απότομα

(ν) ΔΣ=10,2
Τ.2- [AM 1982/ (σώζεται μόνο Με ελαφριάς Έξω νεύον. Πιθανότατα Β ίε Υ Α = 11,2
10 ΕΕ1 /Β. 2

ινί
ο λαιμός με 
τις αποφύσεις 
των δύο 
λαβών)

αμφίκοιλα
τοιχώματα

με διπλή 
αυλάκωση στη 
ράχη

114Εσωτερικά διακρίνεται εσοχή από την πίεση για την κόλληση των λαβών.
115Στο πάνω  μέρος μικρές πεπλατυσμένες επιφάνειες.
116Στο πίσω τμήμα της λαβής διακρίνεται το αποτύπωμα των δακτύλων του αγγειοπλάστη, όταν αντιστήριζε τη λαβή κατά τη κάμψη της για να  
σχηματιστεί η γωνίωση.
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Α/Α Τόπος Κωδ. Περιγραφή Π ηλός Διαστάσεις Χρον/ση
εύρεσης Σώμα Λαιμός Χείλος Λαβές

Τ.2-
11

Τ.2-
12

Κ ύπρος - 
Αρχαία Αγορά 
Αμαθούντας

(vi)
| AM 1988/ 
ΦΦ4/ΙΙΑΜ 
X X II]117

(vii)
[AM 1977/ 
Δ3/Β. 0- 
0,5
(Δ εξαμενή
1

(σώζεται μόνο 
ο λαιμός με 
τις αποφύσεις 
των λαβών)

(σώζεται μόνο  
ο λαιμός)

Κυλινδρικός 
. II ένωση λ- 
(0
αποστρογγυ  
λευμένη 
μόνο σε ένα 
σημείο

Κυλινδρικός

Έξω νεύον

Έξω νεύον.
Το σχήμα του 
στομίου είναι 
ελλειψοειδές 
1 18

Με
έκκεντρη 
ρηχή διπλή 
αυλάκωση 
119

Λ7β

Ερυθρω
πός,
παρόμοιος  
με X αλλά  
περιέχει 
αραιή 
μαρμαρυ
γία και 
μικρότερου 
μεγέθους 
εγκλείσμα
τα

ΛΣ=9.8
ΥΛ=10,4

ΔΣ= 10-11 
ΥΛ=12

Τ.2-
13

Μ ασσαλία120 (σώζεται μόνο 
ο λαιμός)

Κυλινδρικός Έξω νεύον. 
Εξέχουσαη  
οριζόντια  
νεύρωση

ΔΣ=10,4
ΥΛ=10,4

Στο τέλος 6ου 
αι.

Τ.2-
14.

Μαύρη 
Θάλασσα - 
Sadi cava 121 
(Εικ. 3.8α)

Ωοειδές χωρίς 
μεγάλη 
μείωση της 
διάμετροι) στο 
κάτω τμήμα 
του σώματος

Κυλινδρικός Ενισχημένο
εξωτερικά;

Καμπύλες .122 6ος αι.

" 7Βλ. και κεφάλαιο "Ενεπίγραφοι αμφορείς" [Τ.2 (2)1 
118 Μ άλλον λόγω της πίεοης από την κόλληση των λαβών
119Στο πίσω  μέρος της λαβής αποτύπωμα του δακτύλου από τη φάση της αντιστήριξης πριν να  σχηματιστεί η γωνία της λαβής 
120 Bonifay & Villedicu 1989, εικ.5, no 2
121Scorpan 1973, εικ. 34. Τον ίδιο αμφορέα ο Riley (1979, 216) τον κατατάσσει στην κατηγορία LRAla (βλ. παρακάτω Τ. 4 (ν))
122 Δεν παρατίθεται λεπτομερής περιγραφή, και η απουσία κλίμακας στο σχέδιο που δημοσιεύεται δεν επιτρέπει τον υπολογισμό των διαστάσεων.
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A/A Τόπος Κωδ. Περιγραφή Πηλός Λιαστ. Χρον/ση
εύρεσης Σώμα Λαιμός Χείλος Λάβες

T.2-
15.

Μαύρη 
Θ ά λαα α α - 
Γό/ας 123 
(Ηικ. 3.8Β)

Κυλινδρικό με 
εμφανή 
μείωση της 
διαμέτροτι σε 
μία ζώνη 
πάνω από τη 
βάση

Κυλινδρι
κός

Ενισχημένο
εξωτερικά

Καμπύλες
μ ε  βαθειά
έκκεντρη
αυλάκωση
κατά
μήκος

Υ -  47  
ΛΣ=10 
ΥΛ=10

T.2-
16.

Μικρά Ασία - 
Κων /  πολη - 
Λγ.
Πολύευκτος

Τύπος 
5124

Καλύπτεται 
από νευρώσεις 
και
παρουσιάζει 
μείωση της 
διαμέτρου του 
στο κάτω 
τμήμα

Κυλινδρι
κός

Ενισχημένο
εξωτερικά

ΛΣ= 11,4 
ΥΛ=12

T.2-
17.

Παλαιστίνη - 
Negev - 
Rehovot

no 130125 (σώζεται μόνο 
ο λαιμός)

Ελαφρώς
κωνικός

’ Καστανός
με
γκριζωπό
επίχρισμα

ΔΣ=10,5 
Υ Λ = 1 1,5

6ος - 7ος αι.

123Opait 1984, 690, π ίν . 15.1.
124Hayes 1992, εικ. 47/156, 157.
125Rosenthal & Heginbottom 1988.
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3.1.5 Οι αμφορείς LR1 / Τ. 3

3.1.5- 1 Περιγραφή

Οι αμφορείς της κατηγορίας αυτής έχουν κυλινδρικό σώμα, ύψους 38 - 50 εκ., 
που καταλήγει στις περισσότερες περιπτώσεις ομοιόμορφα σε μία ημισφαιρική βάση 
(Ειχ. 3.9). Οι λαιμοί των αμφορέων του τύπου αυτού είναι ελαφρώς κωνικοί, ύψους 8, 3 
έως 11,2 εκ.. Η οριζόντια νεύρωση είναι υποβαθμισμένη και απέχει λίγο από το χείλος 
(1,5-2 εκ.) το οποίο είναι απλό, έξω νεύον, διαμέτρου 7,6 έως 8,6 εκ. Το πάχος του 
τοιχώματος του λαιμού είναι χαρακτηριστικά μεγάλο ενώ η ένωση λαιμού-ώμου δεν 
έχει λειανθεί καθόλου, και στο εσωτερικό είναι σχεδόν πάντα εμφανές το κάτω τμήμα 
του κυλίνδρου του λαιμού. Οι λαβές είναι γωνιώδεις ή καμπύλες. Όταν έχουν κάποια 
ανάγλυφη διαμόρφωση κατά μήκος της ράχης τους (νεύρωση ή αυλάκωση) αυτή είναι 
κατά κανόνα αχνή. Ο πηλός, όπου περιγράφεται, ομοιάζει με αυτόν του εργαστηρίου 
X, το οποίο θα παρουσιαστεί παρακάτω αναλυτικά.

3.1.5- 2 Διασπορά και Τυπολογική Εξέλιξη (βλ. Πίνακα 6)

Οι αμφορείς LR1 / Τ. 3 δε φαίνεται να γνώρισαν μεγάλη διάδοση. Οι 
βιβλιογραφικές αναφορές είναι περιορισμένες σε αριθμό αλλά και σε γεωγραφική 
έκταση. Περιορίζονται στην Ανατολική Μεσόγειο και περισσότερο στο Αιγαίο (Τ. 3- 1, 
2,4, 7) και τη Μαύρη Θάλασσα (Τ. 3- 5,6). Από τη Μικρά Ασία, τη Συροπαλαιστίνη, 
την Αίγυπτο, τη Β. Αφρική, την Ιταλία, τις Γαλατικές Ακτές και την Ιβηρική 
Χερσόνησο δεν έχουν μέχρι στιγμής δημοσιευθεί αμφορείς αυτού του τύπου.

Από τους δεκατέσσερις συνολικά λαιμούς αμφορέων LR 1 / Τ. 3 που 
καταγράφηκαν από τις υπό εξέτασιν θέσεις στην Κύπρο, οι δεκατρείς ήταν 
κατασκευασμένοι από πηλό του "εργαστηρίου" X και ένας από πηλό παρόμοιο με 
αυτόν του εργαστηρίου του Ζυγίου. Οι τρείς από τους αμφορείς από μη κυπριακό 
πηλό, για τους οποίους υπάρχει περιγραφή του πηλού, φαίνεται να ανήκουν επίσης 
στην ομάδα του "εργαστηρίου" X (Τ. 3- 2,4, 7). Δεν είναι επομένως απίθανο να 
υποστηρίξουμε ότι οι αμφορείς LR 1 / Τ. 3 αποτελούν κατ ' εξοχήν κυπριακό προϊόν αν 
και οι περιγραφές του πηλού από τα εκτός Κύπρου δημοσιευμένα παράλληλα δεν 
είναι λεπτομερείς και ώστε να επιτρέπουν τη διατύπωση σαφών συμπερασμάτων για 
την ύπαρξη ή μη εργαστηρίων εκτός Κύπρου.
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3.1.5- 3 Χρονολόγηση

Οι αμφορείς από τη Σάμο, το ναυάγιο του Yassi Ada και την Κόρινθο, αλλά 
και ο λαιμός αμφορέα από το Διόρειος, χρονολογούνται στον 7ο αι. μ.Χ. Επιπλέον, 
αμφορείς LR1 / Τ. 3 από το "εργαστήριο" X βρέθηκαν, σε περιορισμένο αριθμό, στη 
βασιλική της Ακροπόλεως της Αμαθούντας, η οποία χρονολογείται επίσης στον 7ο 
α ι.126. Θα πρέπει, βεβαίως, να ληφθεί υ π ' όψιν ότι οι δημοσιευμένοι αμφορείς που 
εντάχθηκαν σε αυτήν την κατηγορία παρουσιάζουν ελαφρές διαφοροποιήσεις μεταξύ 
τους. Για παράδειγμα, ο αμφορέας από το Yassi Ada δεν έχει πολύ υποβαθμισμένη 
την οριζόντια νεύρωση ενώ στο σχέδιο του αμφορέα από το Ευπαλίνειο Όρυγμα της 
Σάμου δεν είναι σίγουρο κατά πόσον η οριζόντια γραμμή κάτω από το χείλος δηλώνει 
τη νεύρωση. Εν τούτοις, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι οι αμφορείς LR1 με κωνικό λαιμό 
και στενό κυλινδρικό σώμα είναι όψιμοι. Σίγουρα κατασκευάζονται στον 7ο αι. αλλά 
δεν μπορούμε να προσδιορίσουμε με ακρίβεια την αρχή της παραγωγής τους, 
τουλάχιστον με τα παρόντα στοιχεία.

ι26Η δρ. May Touma. η οποία μελετά την κεραμεική της ανασκαφής της Γαλλικής Αποστολής στη 
Βασιλική της Ακρόπολης της Αμαθούντας μου επέτρεψε να δώ τους αμφορέις από την ανασκαφή, το 
Νοέμβριο του 1998, και μου υπέδειξε τη χρονολόγιση των ευρημάτων, όπως προκύπτει από τα 
ανασκαφικά δεδομένα.
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6. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΑΣΠΟΡΑΣ ΑΜΦΟΡΕΩΝ LR1 / Τ. 3

Α/Α Τόπος Κωδ. Περη/ραφή Πηλός Λιαστ. Χρον/ση
εύρεσης Σώμα Λαιμός Χείλος Λαβές

Τ.3-

1

Αιγαίο - 
Σάμος  - 
Αρχαίο  
Α ιμάνι

(σώζεται μόνο 
το άνω  τμήμα 
του
σώματος)127

Εμφανείς 
οι λοξές 
κατασκευα 
στικές 
νευρώσεις

Απλό
αποστρογγυ-
λευμένο

Γ(ι)νκί)δεις ΛΣ = 8,4 
ΥΛ= 11,2

Τ.3- Αιγαίο - Αρ, Κατ Κ υλινδρικό με Κωνικός Αναδιπλω- Γωνιώδεις, Ανοιχτός Υ= 38,5 Μέσα του 7ου
2 Σάμος  - 

Ε υπαλίνειο  
Ό ρυγμα  
(Εικ. 3.9γ)

75 (Κ.23) 
128

μείωση της 
διαμέτρου σε 
μιά στενή 
ζώνη πάνω  
από το 
ημισφαίριο 
της βάσης

μένο /
δακτυλιόσχη-
μο

τριγωνικής
διατομής

καστανός,
με
υποκίτρινη
επιφάνεια
και μικρά
ασβεστολιΟι
κά και
μαύρα
εγκλείσματα

ΛΣ= 7,6 
ΥΛ= 8,3

αι. μ.Χ.

Τ.3-
3

Κΰπρος - 
Α ιόρειος

Ρ.266129 (Σώζεται μόνο 
ο λαιμός)

Κυλινδρι
κός με 
αύξηση της 
διαμέτρου 
κάτα) από  
το ΰψος 
της
απόφυσης 
των λαβών

Έξω νεύον με 
αχνή την 
οριζόντια 
νεύρωση

(Λέ
σώζονται)

ΛΣ =8,4 
Υ Α=9,2

7ος αι. μ.Χ. 
(Τέλος της 
περιόδου 111 - 
αρχή της 
περιόδου IV 
της
λειτουργίας
του
εργαστηρίου)

127Simossi 1991, 284, εικ. 12-13.
128llautumm 1980, 206-207, πίν. 167.
l29Catling 1972, 44, εικ. 27.
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Α /Α Τ όπ ος Κωδ. Π ερ ιγρ α φ ή Π η λός Α ια σ τά ο ε ις Χ ρ ο ν /σ η
εύρ εσ η ς Σώ μα Λ α ιμ ός Χ είλ ο ς Λ αβές

Τ.3- Μικρά Ασία - Τύπος Κυλινδρικό με Αμφίκοι Ενισχυμένο Γωνιώδεις, Π αρόμοιος Υ=48,5 7ος αι.
4. Ναυάγιο 

Yassi - Ada II
Π 130 μείωση της 

διαμέτρου 
κάτω από τον 
ώμο και 
αμέσως μετά 
ελαφρά 
αύξηση πριν 
το ημισφαίριο 
της βάσης.

λος εξωτερικά με 
αχνή την 
οριζόντια  
νεύρωση

με μια 
αχνή
αυλάκωση 
κατά 
μήκος της 
ράχης

με αυτόν 
του
"εργαστη
ρίου" X, 
με τ η 
διαφορά  
ότι είναι 
εύθριπτος 
131

ΑΣ= 7,8 
Υ Λ=9,5

Τ.3-
5.

Μαύρη 
Θάλασσα  - 
Β άρνα132 
ίΗικ. 3.9α)

κυλινδρικό με
αχνές
πτυχώσεις

Κωνικός Έξω νεύον Γ ωνιώδεις ; » »

Τ.3-
6.

Μαύρη 
Θάλασσα - 
Τόμι
(Εικ. 3.96)

Αο. Ευο. 
7240 133

Κιλινϊρικά
Καταλήγει
ομοιόμορφα
στο
ημισφαίριο 
της βάσης, η 
οποία είναι 
ακόσμητη.

Αμφίκοι
λος

Έξω νεύον; Η 
οριζόντια  
νεύρωση 
φαίνεται 
υποβαθμι
σμένη

Καμπύλες 
με μία 
έκκεντρη 
νελυρωση 
κατάμήκος 
της ράχης

Υ=49  
ΔΣ=8,5 
Υ Λ=9,6 .

6ος αι.

130Bass & van Doorninck 1982, 156-7- van Alfen 1996, 192-201.
131 van Alfen 1996, 194: "... inclusions: sand, fine (2-3); brownish grey, medium (1); black, medium (20 and coarse (10. Description: this fabric is visually 
smooth but coarse and chalky to the touch. Close, unaided visual inspection reveals that very tiny black grit pervades the surface". To χαρακτηριστιατιό αυτό 
όμως ίσως να  οφείλεται στην μακροχρόνια παραμονή των αμφορέων στο βυθό.
132Cancova 1959, εικ. 3.
133Opait 1984, 319, π ίν. XV.2 (ο αριθμός ευρετηρίου είναι του Μ ουσείου της Κωνστάντζας).
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A /A Τ ό π ο ς
εύ ρ εσ η ς

Κωδ.
Π ερ ιγρ α φ ή Π η λός Α ια στ. Χ ρ ο ν /σ η

Σώ μα Λ α ιμ ό ς Χ ε ίλ ο ς Λ αβές

T.3-
7.

ΙΙΛοϊϊβ^νησος
- Κόρινθος - 
Λ. τον  
αρχαίου  
Θεάτροιι

C-182- 
118134

KlkxrtjM).
Καταλήγει
ομοιόμορφα
ατην
ημισφαιρική
βάση.
Καλύπτεται
«πό
ραβδώσεις
που
αραιώνουν 
στο μέσον. 
Πάνω από τη 
βάση που  
καλύπτεται 
επίσης σπό 
ραβδώσεις, 
ακόσμητη 
ζώνη

Κωνικός Έξω νεύον με 
υποβαθμι
σμένη την 
οριζόντια  
νεύρωση

Οι λαβές 
διατρέχο- 
νται από  
αμελώς 
διαμορφω
μένες 
αυλακώ
σεις1·35

Καστανός
πυρήνας
(2.5YR6/4)
κ(Λΐ ανοιχτό-
χρωμος
στην
επιφάνεια, 
με λίγα  
γυαλιστερά 
και αρκετά 
ασβεστολιθι 
κά
εγκλείσματα 
(ίσιος ο 
πηλός του 
"εργαστιι- 
ρίου" X;)

Υ=50,5  
ΛΣ=8,6 
Υ Λ= 10,8

Γύρω στο 600 
μΧ .

134William & Zervos 1983, 29, πίν. 11.78.
135 ό.π.: "... ridged by careless finger strokes"
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3.1.6 Οι αμφορείς LR1 / Τ. 4

Οι αμφορείς που εντάχθηκαν στον τύπο LR1 / Τ. 4 έχουν τα εξής κοινά μεταξύ 
τους χαρακτηριστικά: μακρόστενο κυλινδρικό λαιμό, όπου η διάμετρος του στομίου 
είναι μικρότερη από το ύψος του λαιμού, χείλος αποστρογγυλευμένο ή ελαφρώς 
ενιχυμένο εξωτερικά, καλοσχηματισμένη και έντονη οριζόντια νεύρωση, λαβές 
γωνιώδεις ή σχήματος σποτρογγυλευμένης γωνίας και σώμα απιόσχημο ή κυλινδρικό 
με έντονη τη μείωση της διαμέτρου του στο κάτω τμήμα του, πάνω από τη βάση.

Οι αμφορείς LR 1 /Τ. 4 ήταν το κύριο προϊόν των κυπριακών εργαστηρίων που 
θα παρουσιαστούν αναλυτικά σε επόμενα κεφάλαια. Ο αριθμός των αμφορέων που 
μελετήθηκαν ήταν ικανός ώστε να γίνει δυνατός ο διαχωρισμός τους σε υπο - τύπους, 
με κριτήριο κυρίως το μέγεθος και λιγότερο τα επ ιμέρους μορφολογικά 
χαρακτηριστικά.

3.1.6-1 Οι Αιιφοοείς LR1 /Τ.4 (ϊ)

Σε αυτήν την κατηγορία κατατάχθηκαν οι μεγαλύτεροι σε μέγεθος λαιμοί 
αμφορέων Τ. 4 . Το ύψος του λαιμού είναι 11,5 έως 15,5 εκ. ενώ η διάμετρος του 
στομίου κυμαίνεται μεταξύ 10 και 12 εκ. Συνήθως οι λαιμοί μεγάλων σχετικά 
διαστάσεων ανήκουν σε αμφορείς αναλόγως μεγάλου μεγέθους. Εντούτοις, μέχρι 
στιγμής όεν έχει δημοσιευθεί ακέραιος αμφορέας LR1 / Τ. 4 (ϊ) ώστε να μπορούν να 
εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα για το μέγεθος και το σχήμα του σώματος ή για την 
αναλογία του μεγέθους του λαιμού σε σχέση με αυτ'ό του σώματος.

Εκτός Κύπρου δεν εντοπίστηκαν αμφορείς αυτού του τύπου. Στην Κύπρο, 
βρέθηκαν δύο λαιμοί από πηλό του εργαστηρίου της Αμαθούντας (Εικ. 4.45). δύο λαιμοί 
από πηλό ΖΑ (Εικ. 4 .59α )και δύο από πηλό του εργαστηρίου του Ζυγίου (Εικ. 4.38). Στο 
εργαστήριο της ΓΙάφου και στα "εργαστήρια" X, Κ?1 και Κ?2 φαίνεται ότι δεν 
κατασκευάζονταν αμφορείς με τέτοιες διαστάσεις. Αν και το δείγμα που διαθέτουμε 
είναι πο/ ύ μικρό, μπορούμε να παρατηρήσουμε ότι οι αμφορείς από το εργαστήριο 
της Αμαθούντας ήταν οι πιό ψηλοί (ΥΛ=15-15,5) ενώ του "εργαστηρίου" ΖΑ οι πιό 
χαμηλοί (ΥΛ= 11,5-12,2). Οι τελευταίοι μάλιστα έχουν πολλές αναλογίες με τους 
αμφορείς LR1 /Τ . 2.

Ο περιορισμένος αριθμός αμφορέων και η απουσία παραλλήλων είναι 
οπωσδήποτε αποτρεπτικοί παράγοντες για τη δημιουργία μίας νέας τυπολογικής 
ομάδας. Εντούτοις, όεν θα μπορούσαν να αγνοηθούν τυπολογικά, διότι ότι οι έξι 
συνολικά αμφορείς που απαρτίζουν προς το παρόν αυτήν την ομάδα ήταν κυπριακά 
προϊόντα από γνωστά πλέον εργαστήρια και είχαν τα γενικά χαρακτηριστικά των 
αμφορέων LR 1 / Τ. 4. Πιθανότατα να πρόκειται για μεμονωμένες περιπτώσεις 
αμφορέων μεγάλου μεγέθους, οι οποίοι κατασκευάστηκαν με σκοπό να μεταφερθεί 
άπαξ το προϊόν τους σε κάποιο συγκεκριμένο προορισμό εντός του νησιού ή και να
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χρησιμοποιήθηκαν ως αποθηκευτικά αγγεία σε δεύτερη χρήση. Δεδομένης όμως της 
ελλειπούς δημοσίευσης των αμφορέων I.R 1, για την οποία έχει ήδη γίνει λόγος πολλές 
φορές, θα πρέπει να υπάρξουν επιφυλάξεις τόσο για το βαθμό ως προς τον οποίον 
ήταν περιορισμένη η παραγωγή των LR1 /Τ. 4 (ί) όσο και για το κατά πόσον οι 
μεγάλου μεγέθους αυτού αμφορείς αποτελούσαν χαρακτηριστικό μόνο των κυπριακών 
εργαστηρίων.

Χρονολόγηση
Ο αμφορέας (Ζ/Τ.4(ΐ)-3)136 από τη Βασιλική στη θέση Πετρερά στο Μαρώνι, η 

κτίση της οποίας τοποθετείται στον 7ο αι. μ.Χ., είναι ο μόνος αμφορέας LR1 / Τ. 4 (ΐ) 
που μπορεί να χρονολογηθεί με ασφάλεια.

3.1.6-2 Οι Ααφοοείζ LR1 / Τ. 4 (ii')

Ο λαιμός αυτών των αμφορέων είναι κυλινδρικός, χαμηλότερος από τους 
λαιμούς της προηγούμενης κατηγορίας (ΥΛ= 10,5-12.2 εκ.) αλλα η διάμετρος του 
στομίου τους κυμαίνεται στα ίδια επίπεδα (ΔΣ= 10-12 εκ). Το σώμα είναι ψηλό (50-60 
εκ.) με ευρύ ώμο (23,9- 26 εκ) και έχει σχήμα απιόσχημο, χωρίς να είναι έντονη η 
μείωση της διαμέτρου στο κάτω μέρος του σώματος.

Εκτός από τους δέκα λαιμούς αυτού του τύπου από τα κυπριακά εργαστήρια 
AM, Ζ και ΖΑ, οι οποίοι θα παρουσιαστούν αναλυτικά παρακάτω στα αντίστοιχα 
κεφάλαια, εντοπίστηκαν αμφορείς του τύπου LR 1 /Τ. 4 (ii) από μή κυπριακό πηλό σε 
κυπριακές θέσεις αλλά όχι εκτός του νησιού, όπως αυτός από την Πάφο (Τ. 4 (ii) - 2)
(Εικ. 3.10α) ή αυτός που βρέθηκε επίσης στην Αγορά της Αμαθούντας (Τ. 4 (ii) - 3). Με 
τους αμφορείς αυτούς πιστοποιείται η κατασκευή αμφορέων LR1 / Τ. 4 μεγάλου 
μεγέθους, και εκτός Κύπρου αλλά όπα>ς φαίνεται, πρόκειται, όπως και στην 
περίπτωση του LR1 /Τ. 4 (i), για αμφορείς περιορισμένης διάδοσης.

Χρονολόγηση
Οι αμφορείς LR 1/Τ.4 (ii) για τους οποίους υπάρχουν στοιχεία χρονολόγησης 

είναι μόνο αυτοί από το κάστρο τα)ν Σαράντα Κολώνων στην I Ιάφο και την Βασιλική 
στην Αγία Μαύρη, κοντά στην Αλασσα. Και οι δύο χρονολογούνται στον 7ο αι.

3.1.6-3 Οι Αιίφοοείς LR1 / Τ. 4 (iii)

Οι αμφορείς LR 1 / Τ. 4 (iii) έχουν μικρότερες αναλογίες από αυτούς των 
προηγούμενων τύπων. Η διάμετρος του στομίου κυμαίνεται μεταξύ 8,5 και 9,5 εκ., το

136 Βλ. κεφάλαιο " Το εργαστήριο του Ζυγίου", αρ. κατ. Ζ / LR l/T .4(i)-3
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ύψος του λαιμού μεταξύ 10,5 και 11,5 εκ. ενώ το συνολικό ύψος του σώματος μεταξύ 
46 και 48 εκ. (Εικ. 3.ιο. 3.1 η

Η διασπορά των αμφορέων αυτών, εκτός από την ίδια την Κύπρο, περιορίζεται 
σε θέσεις της Ανατολικής Μεσογείου και της Μαύρης Θάλασσας (βλ. Πίνακα 
Δκχσποράς). Η ποικιλία των πηλών είναι τέτοια που δείχνει ότι αυτό το μέγεθος των 
αμφορέων LR 1/Τ. 4 κατασκευαζόταν σε διάφορα εργαστήρια, πράγμα που είναι 
απόλυτα αναμενόμενο, αν μάλιστα ο Τ. 4 (iii) θεωρηθεί μεσσαίου μεγέθους αμφορέας 
(εφ' όσον ισχύει ο παρών διαχωρισμός σε μεγέθη). Δεν είναι άλλωστε τυχαίο ότι ο 
τύπος αυτός ήταν ο πλέον πολυπληθής στο εργαστήριο της Πάφου, για το οποίο θα 
γίνει λόγος αναλυτικά παρακάτω. Η μοναδική μέτρηση περιεκτικότητας έγινε για τον 
αμφορέα Τ. 4 (iii)- 9 που βρέθηκε στη θάλασσα του Ισραήλ και έδειξε 7,5 It.

Χρονολόγηση
Όλοι οι μέχρι στιγμής δημοσιευμένοι αμφορείς του τύπου αυτού 

χρονολογούνται στα τέλη του 6ου και στον 7ο αι. μ.Χ. (Βλ. Πίνακα Διασποράς). Στην 
ομάδα Τ. 4 (iii) ανήκει και ο κοινός τύπος του Εργαστηρίου της Πάφου, το οποίο 
χρονολογείται επίσης στην περίοδο από τα τέλη του 6ου αι. μέχρι τα μέσα του 7ου αι. 
μ.Χ. ι*7.

3.1.6-4 Οι ΑιίΦοοείς LR1 / Τ. 4 (ϊν)

Στην ομάδα αυτή εντάσονται αμφορείς με λαιμούς πιό "ψιλόλιγνους" από τους 
προηγούμενους (ΔΣ= 8,5-9,5 εκ.· ΥΛ= 12-13,3 εκ.). Το χείλος είναι καλοσχηματισμένο 
και η οριζόντια νεύρωση εξέχουσα και συχνά με αντίστοιχη αύλακα στο εσωτερικό. Το 
σχήμα του λαιμού είναι στενό κυλινδρικό και συχνά διακρίνονται οι οριζόντιες 
κατασκευαστικές νευρώσεις στο εξωτερικό. Το σώμα είναι αρκετά ψηλό (Υ=47- 50 εκ.) 
αλλά με αρκετά μικρότερη διάμετρο στο κάτω τμήμα του, από τους προηγούμενους 
τύπους. Η περιεκτικότητα ήταν περίπου 8,511, στη μοναδική περίπτωση που μετρήθηκε 
για τον αμφορέα από το Yassi Ada (Τ.4 ( iv )-  10, στον Πίνακα Διασποράς) (Εικ. 3.1 η .

Στην Κύπρο εντοπίστηκαν αρκετοί αμφορείς του τύπου αυτού (Στη Σαλαμίνα 
και στη Καλαβασσό). Στον ίδιο τύπο ανήκε ίσως και ο αμφορέας που βρέθηκε στο 
σπήλαιο του Κόρνου, στη Λάπηθο 138. Η γενική περιγραφή που έγινε στη δημοσίευση 
της θέσης αυτής δεν επιτρέπει την ασφαλή κατάταξη σε κάποια από τις υποκατηγορίες 
του Τ. 4. Το στοιχείο που οδήγησε στη συνεξέτασή του με τους υπόλοιπους αμφορείς 
LR 1/Τ.4 (iv) ήταν ο ψηλός στενός λαιμός και ο σχετικά στενός ώμος. Το συνολικό ύψος 
του είναι 50 εκ. Δυστυχώς δημοσιεύτηκε μόνο η φωτογραφία του αγγείου, όπου

137 Βλ. Κεφάλαιο "Το εργαστήριο της Πάφου"
l38Calling & Dikigoropoulos 1970, 47. πίν. X X IX . Στον κατάλογο των ευρημάτων του άρθρου 
αναφέρεται ως χαμένος ("lost")
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φαίνεται ότι ήταν συσσωματωμένο στο βράχο του σπηλαίου. Όπως θα γίνει αντιληπτό 
παρακάτω, αμφορείς Τ. 4 (iv) κατασκευάζονταν σε όλα τα κυπριακά εργαστήρια, πλην 
των Κ?1 και Κ?2.

Χρονολόγηση
Όλα οι δημοσιευμένοι αμφορείς της ομάδας αυτής χρονολογούνται 

ομοιογενώς στον 7ο αι. (βλ. Πίνακα Διασποράς).

3.1.6-5 Οι Αικροοείς LR1 / Τ. 4(ν)

Χαρακτηριστικό γνώρισμα των αμφορέων Τ. 4 (ν) είναι ο στενός, ελαφρώς 
κωνικός λαιμός και το σώμα που στενεύει σημαντικά στο κάτω τμήμα. Η διάμετρος 
του στομίου των αμφορέων αυτών (ΑΣ= 6,5-7 εκ.) είναι χαρακτηριστικά μικρότερη 
από όλους τους προηγούμενους αμφορείς LR1 /Τ. 4. (Εικ. 3.12).

Οι αμφορείς με τα παραπάνω γνωρίσματα ταυτίζονται συχνά με τον τύπο 
LRla του Riley 139:Εντούτοις, οι δύο αμφορείς που δημοσιεύτηκαν από τον Riley ως 
LR la, εντάχθηκαν στον Τ. 4 (iv) σύμφωνα με την παρούσα τυπολογία (βλ. Πίνακα 
διασποράς, Τ. 4 (iv) υπ. αρ. 1,2). Επιπλέον, ο Riley παρέθεσε δύο παράλληλα των 
αμφορέων αυτών έναν αμφορέα από τη Sacidava 140 και έναν από το Cap Gros 141, 
από του οποίους κάνεις δεν έχει τα χαρακτηριστικά του αμφορέα όπως περιγράφησαν 
παραπάνω (έντονη στένωση στο κάτω μέρος του σώματος και στενό κωνικό λαιμό). 
Θεωρούμε, επομένως, ότι οι μικρού μεγέθους αμφορείς LR 1 ταυτίζονταν με την 
υποκατηγορία LR 1 a του Riley, περισσότερο για να διαχωριστούν από τους υπόλοιπους 
και λιγότερο γιατί ταυτίζονταν με τον συγκεκριμένο υπο- τύπο (χπό τη Βεγγάζη, ο 
οποίος άλλωστε δεν είχε οριστεί με λεπτομέρεια.

Η διασπορά και αυτών των αμφορέων περιορίζεται στην Ανατολική Μεσόγειο, 
όπως και στην περίπτωση των υπόλοιπων αμφορέων LR 1/Τ. 4. Η κατασκευή τους σε 
τέσσερα κυπριακά εργαστήρια (ΓΙ, AM, Ζ, "ΖΑ”) πιστοποιεί την εκτεταμένη 
κατασκευή τους στην Κύπρο, ενώ ο αμφορέας από την Καισάρεια (I Ιίνακας 
Διασποράς, υπ. αρ. 5 ) , ο οποίος έχει τελείως διαφορετικό πηλό από τους κυπριακούς, 
αποδεικνύει ότι παραγωγή αμφορέων LR 1 μικρών διαστάσεων γινόταν και από άλλα 
εργαστήρια τον 7ο αι. Δεν μπορούμε να υποστηρίξουμε όμως ότι όλοι οι αμφορείς 
LR 1 μικρών διαστάσεων ήταν του τύπου Τ. 4 (ν). Για παράδειγμα, ο Τύπος VI το\ι 
Yassi Ada είναι μικρού μεγέθους αλλά παρουσιάζει αρκετές διαφορές: έχει πολύ 
στενό λαιμό, ελάχιστη διακόσμηση και το σώμα του δε σχηματίζει τη συνήθη στένωση 
στο κάτω τμήμα142 . 0  πηλός του απολεπίζεται εύκολα και περιέχει πολύ ασημένια

139Riley 1979, 216
140 Scorpan 1973. 310, π ίν. 34
141 Fiori 1974, πίν. ΙΙΙ-8
l42van Alfen 1996, 198. εικ. 9
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και χρυσή μαρμαρυγία. Τέτοιος πηλός δεν έχει μέχρι στιγμής αναφερθεί από άλλη 
θέση. Η περιεκτικότητά του πάντως είναι 4,5 It, ελάχιστα μικρότερη δηλαδή από τον 
αμφορέα του ίδιου τύπου από το εργαστήριο της Αμαθούντας [K-LR1-AM/T.4 (ν) -1]
143_

Χρονολόγηση
Ο A. Opait τοποθέτησε τους αμφορείς LR 1 με απότομη στένωση του κατώτερου 

σώματος στο τέλος της σειράς, δηλ. στον 7ο α ι 144. Αυτή είναι και η χρονολόγηση των 
κυπριακών LR 1 / Τ. 4 (ν) σύμφωνα με όλα τα στοιχεία, τόσο από τους δημοσιευμένους 
αμφορείς, όπως αυτοί από τη Σαλαμίνα, όσο και από τους αδημοσίευτους που 
προέρχονται από το κυπριακά εργαστήρια που θα παρουσιαστούν παρακάτω.

3.1.6- 6 Επιβιώσεις
Το απιόσχημο σχήμα του σώματος των αμφορέων LR1/T.4 (ν) επεβίωσε μάλλον 

στην περιοχή του Αιγαίου, της Μαύρης Θάλασσας αλλά και της Ιταλίας και μετά τον 
7ο αι. Το 1993, στη θαλάσσια περιοχή ανάμεσα στη Χίο και στα παράλια της Μικράς 
Ασίας, κοντά στη θέση Kizilbulun, εντοπίστηκε ναυάγιο με μαρμάρινα εκκλησιαστικά 
αρχιτεκτονικά μέλη και 20 περίπου αμφορείς παρόμοιους με LR1/T. 4 (ν) 145. Ο 
λαιμός είναι στενός και κυλινδρικός και το σώμα απιόσχημο. Δυστυχώς δεν δίδονται 
λεπτομέρειες για τις διαστάσεις και τη σύσταση του πηλού. Το ναυάγιο χρονολογήθηκε 
τον 10ο αι. βάσει του τύπου των αγκυρών και της υπόλοιπης κεραμεικής. Αξίζει να 
σημειωθεί ότι τα εκκλησιαστικά αρχιτεκτονικά μέλη που αποτελούσαν μεγάλο τμήμα 
του φορτίου του ναυαγίου χρονολογούνται με βάση στυλιστικά στοιχεία στον 6ο αι. 
μ.Χ. Η χρονολογική αυτή διαφορά μεταξύ αμφορέων και μαρμάρινων μελών του 
ίδιου φορτίου είναι δικαιολογημένη, σύμφωνα με τους ανασκαφείς, εφ ' όσον κατά τη 
γνώμη τοί'ς πρόκειται για μεταφορά αρχιτεκτονικών μελών ενός παλαιοτέρου 
μνημείοΐ' με σκοπό την επαναχρησιμοποίησή τους.

Στην περιοχή της Κριμαίας, στη Μαύρη Θάλασσα, έχουν εντοπιστεί 
εργαστήρια κεραμεικής που χρονολογούνται από τον 5ο έως τον 14ο αι. 146. Ειδικά 
στα εργαστήρια στη θέση Choban-koule, υπάρχουν στοιχεία για παραγωγή αμφορέων 
τον 9ο. αι. μ.Χ., οι οποίοι παρουσιάζουν ομοιότητες τόσο με τους αμφορείς LR 1 147. 
Οι αμφορείς που θα μπορούσαν να θεωρηθούν ως όψιμοι τύποι του LR1 έχουν 
κυλινδρικό ή κωνικό λαιμό, με οριζόντιες νευρώσεις στο εξωτερικό. Οι λαβές είναι 
γωνιώδεις και φέρουν κεντρική νεύρωση. Η βάση είναι ημισφαιρική ή σχεδόν επίπεδη.

143 Βλ. Κεφάλαιο "Το εργαστήριο της Αμαθούντας"
144Opait 1984. 319, πίν. XV.
145 Pulak & Rogers 1994, 18-19
14 61 vaschenko 1997, 73
147ό.π. 77, εικ. 10b, Sazanov 1997, 94, Type 28-29. Η συσχέτιση των αμφορέων T.29 του Sazanov με 
τον τύπο 41 του Hayes μάλλον δεν είναι ακριβής. Ο Sazanov θεωρεί τους αμφορείς του τύπου αυτού 
ως εξέλιξη των σφαιρικών αμφορέων του 6ου αι., ομοιάζουν όμως περισσότερο με τον τύπο LRA1- 
Τ.4
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Τ ο σώμα καλύπτεται με αραιές οριζόντιες αυλακώσεις, οι οποίες σταματούν πριν το 
σχηματισμό της βάσης. Αναφέρονται όμως και ακόσμητοι αμφορείς της ίόιας 
περιόδου από την Κριμαία148 ενώ στην Κωνσταντινούπολη, ο Hayes διέκρινε μιά 
σειρά αμφορέων που τους χαρακτηρίζει απομιμίσεις των τύπων LR1-LR13, εκ των 
οποίων ο Τύπος 21 χρονολογείται στο β ' μισό του 7ου αι., μετά την εξαφάνιση του 
"πρωτοτύπου"LR1 149.

Ανάμεσα στους αμφορείς που βρέθηκαν στο Ότραντο, εντοπίστηκαν και 
κάποιοι με γνωρίσματα ανάλογα με αυτά των LR 1. Οι αμφορείς αυτοί 
χρονολογούνται πολύ οψιμότερα, από τον 10ο έως τον 12 αι. 15°. Εκείνοι του 10ου αι. 
πιθανολογείται ότι είναι ιταλικής κατασκευής, από την περιοχή του Bari, ενώ εκείνοι 
του 12ου ίσως προέρχονται από το Αιγαίο.

Οι παραπάνω αμφορείς αποτελούν μεμονωμένες περιπτώσεις ευρημάτων και 
δεν θα μπορούσαν προς το παρόν να αποτελέσουν τμήμα της παρούσας τυπολογίας, 
αφού μάλιστα όεν εμπίπτουν ούτε στα χρονολογικά της όρια. Αναφέρονται όμως 
ενδεικτικά ως επιβιώσεις που επιβεβαιώνουν την ισχυρή παράδοση που 
όημιουργήθηκε στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου με το συγκεκριμένο σχήμα.

148Sazanov 1997. 96, Type 40
149Ilayes 1992, 69
l5 0 Arthur 1992, 206 (Type 1), 209-211, (Type 11)
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7. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΑΣΠΟΡΑΣ ΑΜΦΟΡΕΩΝ LR1 / Τ. 4

Α/Α Τόπος Κωδ. Περιγ οαψή Πηλός Αιαστάσεις Χρον/ση
εύρεσης Σώμα Ααιμός Χείλος Λαβές

Τ4(ί)-
Τ.4 (ϋ)- 
1.

Κΰπρος - 
Αλασσα - 
Α γία  Μ αύρη

αρ. 4 3 151 ΖΑ Υ=60  
ΛΣ= 12 
ΥΛ=12,2

Τ.4 0 0 -

2

Κ ΰ π ρ ο ς- 
Πάφος - 
Σαράντα  
Κ ολίόνες152 
(Ηικ. 3 .10α)

Απιόσχημο Κυλινδρι
κός

Έντονα  
αποστρο- 
γγυλευμέν 
ο Η
οριζόντια
νεύρωση
υποβαθμισ
μένη

Γωνιώδεις Καστανός 
με αραιά  
ασβεστολι- 
θικά
εγκλείσμα
τα

Υ=50, 
ΑΣ= 10 
ΥΛ=12,5

μέσα του 
7ου αι

Τ.4 («)- 
3

Κΰπρος - 
Αμαθούντα - 
Αρχαία 
Αγορά

AM 1988/
ΦΦ4/ΠΑΜ
XXXVIII

(σίόζεται 
μόνο ο 
λαιμός)

Κ υλινδρικ
ός

Η κάτοψη 
του
στομίου
ελλειψοει
δής

Π αρόμοιος 
με Α ίγ

Λ Σ=9,6-11 
ΥΛ =Ι3,2

15'Karageorghis 1986, 877, εικ. 123· Flourentzos 1996, 24, π ίν. Χ Χ Χ .43. Για την περιγραφή Βλ. κεφάλαιο "Το εργαστήριο ΖΑ. Τ. 4 (ii)-3
152Hayes 1980, εικ. 15:1.

127

Στ
έλ
λα

 Δ
εμ
έσ
τιχ
α



Α/Α Τόπος Κωδ. Περιγραφή Π ηλός Λιαστ. Χρον/ση
εύρεσης Σώμα Λαιμός Χείλος Λαβές

Τ.4 
(iii)-1 -

Κύπρος - 
Σαλαμίνα - 
Ελαιοτριβείο 
153

(ί) υπ. αρ. 
220

(σώζεται 
μόνο ο  
λαιμός με 
μία λαβή)

Κυλινδρι
κός
ελαφριάς
αμφίκοιλος

Δακτυλιόσ
χημο;

Καμπύλες Α νοιχτός
καστανός
αμμώδης

ΛΣ = 9.3 
ΥΛ=10,6

7ος;

Τ.4
(iii)-2

(ii) υπ. αρ. 
223

(σώζεται 
μόνο ο 
λαιμός με 
την απόφυση 
της μίας 
λαβή)

Κυλινδρι
κ ός154; Έξω

νεύον;
Ερυθρωπό
ζ,

ΔΣ=9  
Υ Λ = 11

ϊ

Τ.4
(iii)-3.

(iii) υπ. αρ. 
232

(σώζεται 
μόνο ο 
λαιμός με 
τις
αποφύσεις 
τα>ν λαβών)

Κυλινδρι
κός

Αποστρσ
γγυλευμέν
οΤοστόμιο
είναι
σφραγισμέ 
νο με 
γύψ ο155

Καστανός ΛΣ=9
ΥΛ=10,5

7ος

Τ.4
(iii)-4.

(iv) υπ. αρ. 
222

(σώζεται 
μόνο ο 
λαιμός με 
τις λαβές και 
τμήμα του 
ώμου)

Κυλινδρι
κός

Έξω νεύον Καμπύλες
με
αυλακώ
σεις στη 
ϋά/η

Ερυθρι ο
πός
αμμώδης
με
υποκίτρινο
επίχρισμα.

Υσωζ.=18 
ΔΣ= 8,9 
156

153 Diedrichs 1980, 55- 6.
154 Στΐ|ν περιγραφή σημειώνεται ότι η επιπρόσθετη ζώνη πηλού στο εσωτερικό αποτελεί αρχαία επισκευή του αγγείου· πιθανότατα όμωςνα πρόκειται για αμελή 
διαμόρφωση της ένωσης λ-ω.
155 ΙΙρόκειται για τον μοναδικό γνωστό αμφορέα στην Κύπρο που σώζει το υλικό σφράγισης του στομίου. Βλ. σχετικά και την παρατήρηση του Egloff (1977, 112) 
ότι “η σφράγιση γινόταν τοποθετώντας στο στόμιο πρώτα ένα πώμα από άχυρα και από πάνω έχυναν γι'η|κι τον οποίο  σφράγιζαν”.
156Αε μπορούν να  υπολογιστούν άλλες διαστάσεις από την οπτική γωνία της φωτογραφίας που δημοσιεύτηκε.
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A/A Τόπος Κωδ. Περιγραφή Πηλός Αιαστάσεις Χρον/ση
εύρεσης Σώμα Λαιμός Χείλος Λαβές

T.4 Αίγυπτος - Τύπος Έχει Κυλινδρι Δακτυλιόσχη Σχήματος Συμπαγής, Υ=34,2 450 - 550
(iii)- 
5.

Κ ελλ ιά  * 166*57 
(Εικ. 1.7)

σιγμοειδή 
τομή και 
είναι “κοντό” 
σε σχέση με 
το λαιμό.

κός μο αποστρο-
γγυλευμέ-
νης
γωνίας

ερυθρωπός
εξωτερικά
(7.5YR8/4,
8.2),
πορτοκαλό  
χρους εσιο- 
τερικά 
(5YR6/6, 
5/6)

ΔΣ =8 ΥΛ=  
9
ΓΙεριεκτικότ 
ητα: 3.46U

μ .Χ .

T.4 
(iiiΙ
ό

Κ ύπρος - 
Αρχαία Αγορά  
Αμαθούντας

[AM 1988/ 
ΦΦ4/ΙI AM 
XII)

(σώζεται 
μόνο ο 
λαιμός με 
τμήμα των 
λαβών)

Κυλινδρι
κός

Έξω νεύον Ελαφρώς
υπερτιψωμ
ένες;

Μοιάζει με 
Α2α αλλά  
περιέχει 
και αραιά 
ερυθρωπά 
εκλείσματα

ΛΣ= 9,8 
ΥΛ=10,8

T.4 
(iii )- 
7

Μαύρη 
Θ ά λαα α α - 
Cem avoda  
(Εικ. 3.11α

6.727158 Κυλινδρικό /  
απιόσχημο

Κυλινδρι
κός

Ενισχυμένο  
εξωτερικά - 
δακτυλιόσχη 
μο

Καμπύλες Υ=45,6  
ΛΣ=8 
Υ Λ  =10

T.4 Μικρά Ασία - υπ. αρ. (σώζεται Κυλινδρι Έξω νεύον. Γωνιώδεις Θεωρείται > Μ II οο μετά το
(iii)-
8

Α νεμούριο  
(Εικ. 3.106)

566159 μονο ο 
λαιμός)

κός με διπλή
έκκεντρη
αυλάκωση
κατά
μήκος της
ράχης

τοπική
παραγωγή.
Α νάλογος
με την
ομάδα
Χ !60

ΥΛ=10,5 580 μΧ

157 Egloff 1977, 112, π ίν. 57.6.
158 Scorpan 1977, εικ.39.2· Radulescu 1976, 109, π ίν.Χ Ι. Ια.
159 Williams 1989, 96, πίν. 58.
160ό.π.: "...very hard fired, brick red (2,5YR 5/8) near the exterior shading to grey brown towards the interior and grey (7,5 YR N.5 to 7,5NR) on both surfaces; 
occasionally the fabric can appear yellowish red (5YR5/6); fine grained but gritty to the touch along the breaks, containing a large number of small to medium sized 
white lime particles..."
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A/A Τόπος Κωδ. Περιγραφή Πηλός Αιαστάσεις Χρον/ση
εύρεσης Σώμα Ααιμός Χείλος Λαβές

T.4
(iii)-
9

Μικρά Ασία - 
Ναοάγιο 
Yassi a da

Τύπος 
IX 161

Καλύπτεται
από
“νευρώσεις” 
διαμορφωμέν 
ες με 
εργαλείο

Κυλινδρικός Καλοσχημα- 
τισμένο το 
χείλος και 
την
οριζόντια
νεύρωση

Λιατρέχο- 
νται από 
δύο
αυλακώσεις 
/  δακτυλιές, 
στοιχείο που  
δεν ισχύει 
για τους 
αμφορείς 
T4(iii).

II
περιγραφή 
μοιάζει με 
ττ|ν ομάδα  
Ζ Α 162

ΛΣ=8,7
ΥΛ=10

T.4 
(iii)- 
10

T.4
(nO-
ll

Παλαιστίνη -
Υ ποβρύχια
Επισκόπηση
163
(Εικ. 3 .1 1β)

Παλαιστίνη - 
Rehovot-in- 
ihc- N cqcv
164

νο 64 Απιόσχημο.
στο
μεγαλύτερο 
τμήμα του 
είναι
ακόσμητο

Κυλινδρικός

Κυλινδρικός

Απλώς
αποστρογγυ·
λευμένο

Καμπύλες

Ερυθρό
καστανός

Υ= 47.7 
ΔΣ=9,5 
ΥΛ=10,5 
Π=7,5 It

ΔΣ=9  
ΥΛ=10  
Δ ώμου= 
27,5

7ος αι. 
μ .Χ .

161 van Allen 1996, 199- 2(X).
162ό.π ., 200: "...Color: 7.5YR6/4 (light brown), inclusions: sand, fine (1); black, medium (2),; whitish grey, medium to coarse (2-3). Description: Very hard and 
coarse, this fabric contains many small rocks of various sizes and colours (red, tan, dark grey, white and black) some as large as 4x4 mm..."
163Zemer 1977, no 64.
164Rosenthal-Heginbottom 1988, 87, πίν. l l l .n o  127.
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A/A Τόπος
εύρεσης

Κωδ. Περιγραφή Πηλός Αιαστάσεις Χρον/ση
Σώμα Λαιμός Χείλος Λάβες

T.4 Βόρειος (i) D 346 Κυλινδρικό Κυλινδρι 'Εξω νεύον (ί) Αμμώδης (ϊ) Υ = 5 0 .1 7ος αι. ;
(iv)- Αφρική - με μείωση κός γωνιώδεις τραχύς ΔΣ=8,2
1 Βεγγάζη της ανοιχτός ΥΛ=13,4

(Ηικ. 3.1 ϊν) διαμέτρου καστανός -
πάνω από τη πορτοκαλό
βάση χρους (5

ΥΡ 6/6). Η
T.4 (ii) 1)347 (ϋ) επιφάνεια (ϊΐ) Υ=47,2
(iv)- 165 καμπύλες συχνά ΔΣ=8,9
2 ανοιχτή ΥΛ=12,1

ερυθρωπή
(7.5 YR
8/4)

T.4 Κ ΰ π ρ ο ς- (i) \>π. αρ. (σώζεται Κυλινδρικ Έξω νεύον ΖΑ; 168 ΔΣ=8,5 7ος αι.
(iv)- Καλαβασσός- 166 μόνο ο ός. ΥΛ=12,6
3 Θέση Κ όπετρα λαιμός με Εμφανείς

(Ηικ. 3.116) τμήματα των κατασκευα
λαβών) στικές

νευρώσεις ΔΣ=9,7
T.4 (ii) υπ. αρ. και Υ Λ = 11,4
(iv)- 16167 εξέχουσα
4 νεύρωση.

165 Riley 1979, 216.
166 Me Clellan- Rautman 1994, 306, εικ. 10: 35·
167 Rautman 1995, 336, εικ. 5.
168ό.π.: "...medium grained very pale brown fabric (10 YR 7/3-7/4) with abundant lime, quartz, and red, green, gray and black inclusiobs that give the surface a 
sandy texture", Rautman 1995, 336: "... medium grained pink to reddish yellow fabric (5YR 7/4 to 7,5 YR 7/4-S/4) with many particles of lime and black and red 
inclusions"
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Α/Α Τόπος Κωδ. Περιγραφή Πηλός Διαστάσεις 1 Χρον/ση
εύρεσης Σώμα Ααιμός Χείλος Ααβές

Τ.4
(ΐν)-
5.

Κύπρος - 
Σαλαμίνα169 
(Εικ. 3.12α)

(ί) υπ. αρ. 
211

Απιόσχημο Κυλινδρικός 
. Έντονη η 
οριζόντια  
νεύρωση

Έξω νεύον Σχήματος
αποστρογγ
υλευμένης
γωνίας

Ερυθρός Υ =50
ΔΣ=8
ΥΛ=12

7ος αι. ;

Τ.4
(ϊν)-
6.

(ii) τ>π. αρ. 
221

(σώζεται 
μόνο ο 
λαιμός με τη 
μία λαβή)

-II- -II- -II- Καστανός
πολύ
αμμώδης

ΑΣ=9,2,
ΥΑ=12,9

Τ.4
(ίν)-
7.

(iii) υπ. 
αρ. 225

(σώζεται 
μόνο ο 
λαιμός με 
τμήμα μίας 
λαβής)

-II- -II- Υποκίτρι
νος
αμμώδης

Α Σ -9
Υ=12,5

Τ.4
(ΐν)-
8.

(iv) υπ. αρ. 
234

(σώζεται 
μόνο ο 
λαιμός με τις 
αποφύσεις 
των λαβ(όν)

Κυλινόρικός 
, ελαφριάς 
αμφίκοι
λος. Στο 
εσωτερικό 
σώζεται το 
γύψινο 
σφράγισμα 
170

-II- Α νοιχτός
καστανός

ΔΣ=8,8.
ΥΛ=12,9

Τ.4
(ίν)-
9.

(ν) υπ. αρ. 
235

(σώζεται 
μόνο ο 
λαιμός με τη 
μία λαβή)

Κυλινδρι
κός -II- Καμπύλες

με
αυλακώσει 
ς στη ράχη

’ ΔΣ=8,4
ΥΛ=13,2,

169Diedrichs 1980, 55.
17()Σττ] φωτογραφία όμως φαίνεται να  φτάνει μέχρι τον ώμο, πράγμα που σημαίνει ότι δεν χρησιμοποιήθηκε ο τρόπος του σφραγίσματος, όπου τοποθετείται 
κυκλικό όστρακο στο εσωτερικό του στομίου και κατόπιν χύνεται ο γύψος από πάνω.
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Α/Α Τόπος Κωδ. Περιγραφή Πηλός Αιαστάσεις Χρον/ση
εύρεσης Σώμα Λαιμός Χείλος Λαβές

Τ.4
(ίν)-
10.

Μικρά Ασία - 
Ναιιάγιο 
Yassi ada

Type
IV l7 ·

Απιόσχημο Κυλινδρικός Έξω νεύον Καμπύλες
με
νεύρωση 
κατά 
μήκος της

■ .

ΖΑ; ί72 Υ=48,4 
ΔΣ= 9,5 
Υ Λ= 11,5 
11= 8.474 It

7ος αι.

Τ.4
Μ 
Ι.

Κύπρος - 
υποβερύχια  
έρευνα στην 
περιοχή του 
Α π όσ τολον  
Α νόρέα  173 
(Εικ. 3.12δ.ε)

Πολύ κοντό 
σε σχέση με 
το λαιμό και 
στενεύει 
απότομα 
αμέσως κάτω 
από τον ώμο.

Κυλινδρικός Δακτυλιό-
σχημο;

Γωνιώδεις Λεν
μπορούν να  
υπολογιστού  
ν με
ακρίβεια174

Τ.4
(ν)-
2.

Κύπρος - 
Σαλαμ ίνα - 
κτίριο
Ε λαιοτριβείου  
(Εικ. 3 )

υπ. αρρ. 
212 ̂ 75

Απιόσχημο Κωνικός Έξω νεύον Καμπύλες
με
αυλακώσει 
ς κατά 
μήκος της 
ράχης

» Υ=53,5  
ΔΣ = 6,5 
ΥΑ  = 13,9

7ος αι.

Τ.4
(ν)-
3.

Μαύρη 
Θάλασσα - 
Κ ρ ιμ α ία 176

Απιόσχημο Κυλινδρικός ; Γωνιώδεις » ; Τέλη 7ου 
αι.

Τ.4
(V)-
4.

Μικρά Ασία - 
Α νεμ ονρ ιον  
(Εικ. 3.12ΒΪ

υπ. αρ. 
561177

Απιόσχημο Κυλινδρικός Δακτυλιό-
σχημο

Καμπύλες ϊ » ϊ

17'Bass & van Doominck 1982, 157, CA 5· van Alfen 1996, Type IV 195-6, εικ. 6.
172van Alfen ό.π. 196: "... Color: 7.5YR6/4 (light brown). Inclusions: sand, fine(3); red, medium to coarse (2); black, medium (2) and coarse to very coarse (2); 
white, coarse to very coarse (2). Speckled with black grit, this fabric has the appearence and texture of sandpaper. Fabric colour remains unusually consistent at 
breaks and on the interior surfaces..."
173 Green 1969, 23-24· 1973, 161, εικ. 21.
174 Ενώ δημοσιεύεται το ίδιο σχέδιο και στα δύο άρθρα, η κλίμακα είναι κάθε φορά διαφορετική.
175 Diedrichs 1980, 55.
176 Opait 1984, 319, π ίν. XV. 3. Για το ίδιο αγγείο βλ. επίσης Sazanov 1997
177Williams 1989, εικ. 56.
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Α/Α Τόπος Κωδ. Περιγραφή Πηλός Διαστάσεις Χρον/ση
εύρεσης Σώμα Ααιμός Χείλος Λαβές

Τ.4
(V)-
5.

Παλαιστίνη - 
Κ αισάρεια  
(Εικ. 3.12υ)

Type 5 178 Ωοειδές.
καλύπτεται
από
αυλακώσεις

Κυλινδρικός Εξωτερικά
ενισχυμένο

Γωνιώδεις Α3ε; Υ=46
Α Σ - Ί
ΥΑ=10

Τ.4
(ν)-
6.

Π ελοπόννησος 
- Κ όρινθος

RC19179 Κ?1 ή ο  
κοινός  
πηλός του 
Riley 180

Α Σ=6,7  
Υ Α = 10,5181

7ος αι.;

178Adan-Bayewitz 1993, 102, εικ. 2. 4
179 Adamsheck 1979, 116, πίν. 27.
180 ό.π. "...orange clay with grey core..."
181 II περιγραφή είναι ελλειπής και στη φωτογραφία που δημοσιεύεται δεν υπάρχει κλίμακα για τον ακριβή υπολογισμό των διαστάσεων. 
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3.2 Τυπολογική κατάταξη των αμφορέω ν LR13

3. 2.1 Εισαγωγή

Για την κατάρτιση της παρακάτω τυπολογίας, η διαμόρφωση του ανώτερου 
σώματος των αμφορέων αποτέλεσε κυρίαρχο στοιχείο διάκρισης των τυπολογικών 
ομάδων, λόγω μίας σειράς παραγόντων:
α) Δεν ήταν δυνατόν να ληφθεί υ π ' όψιν το σχήμα και το μέγεθος του σώματος 
των αμφορέων. Αντίθετα με τους αμφορείς των συνόλων του Yassi Ada και του 
Ευπαλίνειου Ορύγματος της Σάμου 182, στην Κύπρο βρέθηκαν ελάχιστοι ακέραιοι 
αμφορείς. Επιπλέον, τα στοιχεία διαχωρισμού των αμφορέων LR13 από τους LR2 
είναι βασικά η διαμόρφωση του λαιμού, του χείλους και των λαβών, ενώ σε πολλές 
περιπτώσεις το κατώτερο σώμα παρουσιάζει πολλές αναλογίες και στους δύο τύπους. 
Επομένως χωρίς συστηματικές εργασίες συντήρησης, τα τμήματα του σώματος που 
βρέθηκαν στις κυπριακές θέσεις που μελετήθηκαν, δεν θα μπορούσαν να διαχωριστούν 
μεταξύ τους με ασφάλεια.
β) Τα τμήματα του λαιμού, του ώμου και των λαβών είναι εκείνα που αντέχουν
περισσότερο στη φθορά του χρόνου. Αυτό συμβαίνει διότι ο λαιμός και οι λαβές έχουν 
πιό ενισχυμένα τοιχώματα από το υπόλοιπα αγγείο αλλά και διότι στα σημεία εκείνα 
η διάμετρος του αγγείου είναι μικρότερη, και επομένως η εκτεθειμένη επιφάνεια 
περιορισμένη. Για το λόγο αυτό άλλωστε, όταν το αγγείο σπάσει, το άνω σώμα 
διαμελίζεται δυσκολότερα183.
γ) Από τον τρόπο διαμόρφωσης του λαιμού και των λαβών διαπιστώνεται συχνά
η ταυτότητα ενός εργαστηρίου, όπως έγινε φανερό και σχετικά με τους αμφορείς LR1 
(βλ. παρακάτω τα κεφάλαια των Κυπριακών εργαστηρίων).
δ) Η διακόσμηση δεν μπορεί να αποτελέσει κριτήριο διότι, όπως έδειξε η μελέτη
των αμφορέων από το εργαστήριο της IΙάφου, ακόμη και μέσα στο ίδιο εργαστήριο 
μπορούν να παρατηρηθούν διαφορές στη διάταξη των ζωνών διακόσμηση, οι οποίες 
πάντως στην περίπτωση των αμφορέων LR13 είναι πάντα κτενωτές.

Ο περιορισμένος αριθμός γνωστών αμφορέων LR 13 κατέστησε δύσκολο το 
διαχωρισμό τους σε τύπους, όπως στην περίπτωση των αμφορέων LR 1. Εντούτοις, 
διαχωρίσθηκαν ομάδες αμφορέων με παρόμοια αλλά όχι ταυτόσημα μορφολογικά 
χαρακτηριστικά. Ο χωρισμός αυτός έγινε έτσι ώστε να μπορεί να διευκολυνθεί μία 
μελλοντική επαναδιαπραγμάτευση του συνόλου, όταν θα υπάρξουν περισσότερα 
στοιχεία, και σε καμία περίπτωση δεν θεωρείται μόνιμος.

182 Βλ. την παρουσίαση των συνόλων αυτών στο κεφάλαιο 1.2.2 "Οι αμφορείς LR13".
183 Rice 1987, 223.
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3. 2. 2 - 1 Ενδιάιιεσοι τύποι σφαιρικών αικροοέων ίΐετα£ΰ LRA2- LRA13 (Η.Τ.)

Στην ομάδ(χ αυτή εξετάζονται οι αμφορείς, οι οποίοι παρουσιάζουν 
τυπολογικά χαρακτηριστικά τόσο τι ον LRA2 όσο και τιον LRA13 (Εικ. 3.13). Το χείλος 
τους είναι έντονα αποκλίνον αλλά χαμηλότερο από αυτό των αμφορέων LR2 και η 
διάμετρός του κυμαίνεται μεταξύ 8 και 9 εκ. Ο λαιμός είναι ψηλότερος από LR2 και 
έντονα κωνικός, με ύψος που κυμαίνεται από 9,4 έως 13,4 εκ. Η διακόσμηση 
αποτελείται από συνεχείς αυλακώσεις και περιορίζεται σε μία ζώνη, η οποία δεν 
καλύπτει ολόκληρο τον ώμο αρχίζοντας αρκετά κάτω από το ύψος της απόληξης των 
λαβών. Οι λαβές ξεκινούν από τη μέση περίπου του λαιμού και καταλήγουν στο μέσον 
του ώμου, σχηματίζοντας ανοιχτή καμπύλη.

Η διασπορά των αμφορέων αυτών περιορίζεται στα νησιά του Ανατολικού 
Αιγαίου, την Κωνσταντινούπολη και τη Μαύρη Θάλασσα (βλ. ΙΙίνακα Διασποράς). Τα 
κοινά μορφολογικά τους χαρακτηριστικά όεν είναι αρκετά ώστε να υποδεικνύουν 
κοινό εργαστήριο. Αν δεχθούμε την υπόθεση ότι οι I.R2 και LR 13 είναι τα διαδοχικά 
στάδια της εξέλιξης των σφαιρικών αμφορέων, τότε ίσιος οι αμφορείς της Ενδιάμεσης 
Ομάδας να κατασκευάζονταν στο μεταβαστικό εξελικτικό στάδιο ανάμεσα στους δύο 
τύπους. Η διάρκεια και τα κέντρα της κατασκευής τους δεν μπορούν να 
προσδιοριστούν στο παρόν στάδιο. Οταν αυτό καταστεί δυνατόν, πιθανότατα να 
οδηγηθούμε ευκολότερα στη διαλεύκανση των συνθηκών αλλαγής των κέντρων 
παραγωγής και κατ' επέκτασιν των μορφολογικιόν χαρακτηριστικών των σφαιρικών 
αμφορέων από τον 6ο στον 7ο αι.

3. 2. 2.- 2 Αιιφοοείς I.R13 /Οιιάδα A (ΟΜ.Α)

Οι αμφορείς της ομάδας αυτής έχουν κωνικό λαιμό, ύψους 10,7 - 15 εκ., 
αποκλίνον χείλος, διαμέτρου από 9,6-10 εκ. και γωνιώδεις λαβές (Εικ. 3.14). Το σώμα 
είναι σφαιρικό με τη μεγαλύτερη διάμετρο στον ώμο και ύψος που κυμαίνεται μεταξύ 
53,8 και 55 εκ. Η ζώνη της διακόσμησης αρχίζει κάτω από τις λαβές και καλύπτει το 
υπόλοιπο τμήμα του ώμου και μέρος από το πάνω τμήμα του κυρίως σώματος. 
Αποτελείται από συνεχείς οριζόντιες αυλακώσεις (ευθείες ή κυματοειδείς).

Η διασπορά των αμφορέων της Ομάδας Α περιορίζεται στο χώρο του Αιγαίου 
και της Μαύρης Θάλασσας. Με κάθε επιφύλαξη, οι αμφορείς που εντοπίστηκαν στη 
1 Ιάρο 184 μπορούν να συμπεριληφθούν στην Ομάδα Α ή στην Ομάδα Β της παρούσης 
τυπολογίας, με κριτήριο μόνο τη διαμόρφωση του χείλους. Στους σφαιρικούς

184 Empereur & Picon 1986. 507.

3 .2 .2  Τυπολογικές Οιιάδες
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αμφορείς που βρέθηκαν στην Κύπρο, το στοιχείο των συνεχών αυλακώσεων στον ώμο 
είναι μάλλον σπάνιο. Δεδομένου όμως ότι οι ακέραιοι είναι ελάχιστοι και ότι η 
παρούσα μελέτη στηρίζεται σε μεγάλο βαθμό σε λαιμούς αμφορέων, η μέχρι στιγμής 
απουσία παραλλήλου από κυπριακή θέση, αποτελεί απλή ένδειξη και όχι απόδειξη.

3. 2. 2.- 3 Αικροοείς LR13 /Οιιάδα Β (ΟΜ.Β)

Οι αμφορείς της Ομάδας αυτής έχουν λαιμό παρόμοιου σχήματος αλλά 
μικρότερων διαστάσεων από αυτόν των αμφορεών της προηγούμενης ομάδα^Εικ. 
3.15). Ο κωνικός λαιμός είναι ύψους 10-13,4 εκ. καιτο αποκλίνον χείλος διαμέτρου 6 - 
10 εκ. Οι λαβές τους είναι καμπύλες και όχι γωνιώδεις ενώ η διακόσμηση του σώματός 
τους αποτελείται συνήθως από ζώνες κτενωτής διακόσμησης, χωρίς όμως να λείπουν 
οιπεριπτώσεις διακόσμησης από συνεχείς αυλακώσεις. Το σχήμα του σώματος είναι 
σχεδόν σφαιρικό.

Η Ομάδα Β είναι η πολυπληθέστερη τόσο εκτός όσο και εντός της Κύπρου. Η 
διασπορά των αμφορέων αυτών είναι ευρύτατη και απλώνεται από τις ακτές της 
Μσύρης Θάλασσας, την Κωνσταντινούπολη, τη Μικρά Ασία και το Αιγαίο έως την 
Αίγυπτο και τη Μασσαλία. Οι πηλοί κατασκευής διαφέρουν μεταξύ τους και ανήκουν 
και στις δύο μεγάλες κατηγορίες των μη κυπριακών πηλών (Βλ. Παράρτημα 3). Τα 
κέντρα κατασκευής επομένως είναι πολύ περισσότερα του ενός αλλά δεν μπορεί να 
αναζητηθούν πουθενά αλλού παρά στην Ανατολική Μεσόγειο, όπως συμβαίνει και 
στις υπόλοιπες Ομάδες των σφαιρικών αμφορέων. Σε γενικές γραμμές όμως θα 
μπορούσαμε να πούμε ότι συνηθέστεροι στην Κύπρο είναι οι αμφορείς από πηλό A3 
και Β1, πράγμα το οποίο υποδεικνύει εισαγωγές από δύο τουλάχιστον συγκεκριμένα 
κέντρα (Εικ. 3.16).

Στην ομάδα αυτήν μπορούν να καταταχθούν και οι κυπριακοί αμφορείς LR13 
από τα εργαστήρια της Αμαθούντας και I Ιάφου, θα πρέπει όμως να θεωρηθούν 
ιδιαίτερη υπο-ομάδα εφόσον δεν ταυτίζονται απολύτως με τους υπόλοιπους αμφορείς 
της ομάδας όσον αφορά στα ιδιαίτερα κατασκευαστικά και τυπολογικά 
χαρακτηριστικά τους καθώς και στη προέλευσή τους, η οποία είναι λεπτομερώς 
καθορισμένη. Τα μορφολογικά τους χαρακτηριστικά θα παρουσιαστούν με 
λεπτομέρεια παρακάτω, στα αντίστοιχα κεφάλαια κάθε εργαστηρίου.

Ως παραλλαγή μπορεί να καταταχθεί στην Ομάδα Β και ένας από τους τρείς 
μόνο αμφορείς που απαρτίζουν την κατηγορία LRA13 όπως την όρισε ο Riley στην 
τυπολογική κατάταξη των αμφορέων της Βεγγάζης 185. 0  αμφορέας αυτός όμως δεν

185 Rilev 1979, 232, no 373.
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έχει κτενωτή διακόσμηση και φέρει απλώς δύο οριζόντιες αυλακώσεις στον ώμο, οι 
οποίες έχουν αρκετή απόσταση η μία από την άλλη. Επιπλέον, σοοζεται μόνο το άνω 
τμήμα του, επομένως δεν είναι γνωστό ούτε το σχήμα ή η διακόσμηση του υπόλοιπου 
σώματος.

3. 2. 2.- 4 Αμφορείς LR13 /Οιιάδα Γ (ΟΜ.Ο

Ο λαιμός των αμφορέων αυτών είναι αμφίκοιλος ή κωνικός, ύψους 8 έως 14 εκ. 
και το χείλος απλό ή ελαφρώς αποκλίνον, διαμέτρου από 6 έως 9,9 εκ. Οι λαβές είναι 
σχήματος αποστρογγυλευμένης γωνίας ή μεγάλης καμπύλης και εκφύονται αμέσως 
κάτω από το χείλος. Φαίνεται ότι είναι τριγωνικής δι</.τομής ή φέρουν χαμηλή 
νεύρωση κατά μήκος της ράχης. Το σώμα είναι σφαιρικό, ύψους 52 έως 59,9 εκ. ( Εικ. 
3.17. 3.18).

Η διασπορά των αμφορέων αυτών περιορίζεται στην Κωνσταντινούπολη,το 
Αιγαίο, τη Μικρά Ασία και την Κύπρο. Οι αμφορείς που βρέθηκαν στο Αιγαίο έχουν 
πηλούς λεπτόκοκκους με μαρμαρυγία ενώ αντίθετα αυτοί που βρέθηκαν στην Κύπρο 
δεν έχουν μαρμαρυγία.

3. 2. 2- 5 Αμφορείς I.R13 / Οιιάδα Δ (ΌΜ.Α)

Οι αμφορείς της Ομάδας Δ έχουν λαιμό και χείλος παρόμοια με αυτούς της 
προηγούμενης Ομάδας, αλλά οι λαβές έχουν σχήμα ανοιχτής καμπύλης και εκφύονται 
αρκετά πιό κάτω από το χείλος. Επίσης, στο εξωτερικό του λαιμού έιναι συχνά 
εμφανείς οι οριζόντιες κατασκευαστικές νευρώσεις. Το σώμα είναι σφαιρικό ή 
ελλειψοειδές σε τομή και η διακόσμηση στις περισσότερες περιπτώσεις αποτελείται 
από συνεχείς αυλακώσεις, συνήθως κυματοειδείς, που καλύπτουν μιά ζώνη στο τέλος 
του ώμου (Εικ. 3.19). Υπάρχουν όμως και περιπτώσεις αμφορέων της Ομάδας αυτής 
χο)ρίς διακόσμηση, όπως για παράδειγμα ο [ΟΜ. Δ - 7], Στην Κύπρο βρέθηκαν πέντε 
λαιμοί της Ομάδας αυτής, όλοι από πηλό εισαγωγής με μαρμαρυγία (Εικ. 3.20).

Οι δεκατρείς συνολικά λαιμοί αυτής της Ομάδας δεν παρουσιάζουν 
ομοιομορφία στις αναλογίες τους. Φαίνεται ότι μπορούν να χωριστούν σε μικρούς 
(ΔΣ= 6,3 - 8,8 εκ.· ΥΛ= 7-10,4 εκ.) και μεγάλους λαιμούς (ΔΣ= 8-12 εκ.· ΥΛ= 12-16 
εκ.), με αντίστοιχα μεγέθη του κυρίως σώματος. Για παράδειγμα ο αμφορέας [ΟΜ. Δ- 
2 \ έχει μεγάλο λαιμό και ύψος σώματος 60,1 εκ. ενώ ο |ΟΜ. Δ- 7) έχει μικρό λαιμό 
και ύψος σώματος 45,5 εκ.

3. 2. 2 - 6 Αιιφοοείς LR13 / Οιιάδα Ε (ΟΜ.Ε)

138

Στ
έλ
λα

 Δ
εμ
έσ
τιχ
α



Οι αμφορείς της Ομάδας Ε διαφοροποιούνται αρκετά από όλους τους 
προηγούμενους λόγω της διαμόρφωσης του λαιμού, ο οποίος δεν είναι πλέον κωνικός 
αλλά κυλινδρικός. Το χείλος είναι απλό αποστρογγυλευμένο ή ελαφρώς έξω νεύον και 
οι λαβές έχουν σχήμα αποστρογγυλευμένης γωνίας ή κλειστής καμπύλης. Το σχήμα 
του σώματος είναι σχεδόν σφαιρικό με τη μεγαλύτερη διάμετρο στο τέλος του ώμου, ο 
οποίος περιτρέχεται είτε από συνεχείς οριζόντιες αυλακώσεις είτε από ζώνες κτενωτής 
διακόσμησης (Εικ. 3.21). Οι διαστάσεις των αμφορέων LR13 / ΟΜ. Ε είναι μάλλον 
μικρές σε σχέση με τις προηγούμενες Ομάδες. Το ύψος του λαιμού κυμαίνεται μεταξύ 
8 και 13 εκ., η διάμετρος του στομίου μεταξύ 7,7 και 9 εκ. ενώ το συνολικό ύψος δεν 
ξεπερνά τα 48,5 εκ.

Η διασπορά των αμφορέων αυτών περιορίζεται στο Αιγαίο και την Κύπρο. Οι 
περιγραφές των πηλών δεν είναι πλήρεις για τους μόλις πέντε αμφορείς της Ομάδας, 
οπότε παρά την περιορισμένη διασπορά τους δεν μπορούν να γίνουν συγκεκριμένες 
υποθέσεις για τα κέντρα κατασκευής τους.

3. 2. 2.- 7 Ααιροοείς LR13 /Οιιάδα ΣΤ (ΟΜ. ΣΤ)

Η Ομάδα ΣΤ κρίθηκε απαραίτητο να διαχωριστεί κατ' αντιστοιχία με τις 
προηγούμενες Ομάδες, μολονότι μόνο ένας αμφορέας με τα χαρακτηριστικά της 
εντοπίστηκε στη βιβλιογραφία. Με το σκεπτικό ότι το σχήμα των λαβών είναι από τα 
πρωταρχικά στοιχεία κατάταξης, αυτό, οι αμφορείς της Ομάδας ΣΤ έχουν κυλινδρικό 
λαιμό και υποβαθμισμένο χείλος, όπως οι αμφορείς της Ομάδας Ε αλλά οι λαβές τους 
έχουν σχήμα ανοιχτής καμπύλης και εκφύονται αρκετά πιό κάτω από το χείλος. Ο 
αμφορέας Αρ. Κατ. 11 από το Ευπαλίνειο Όρυγμα της Σάμου έχει λαιμό με αυτά τα 
χαρακτηριστικά ενώ το σώμα είναι σφαιρικό με διακόσμηση από συνεχείς οριζόντιες 
αυλακώσεις186 (Εικ. 1.16).

3. 2. 2.- 8 Παραλλαγές

Οι παραπάνω ομάδες ορίστηκαν με βάση την διαμόρφωση του λαιμού, του 
χείλους και των λαβών των αμφορέων που μελετήθηκαν. Ανάμεσα όμως στα 
δημοσιευμένους αμφορείς LR13 εντοπίστηκαν κάποιοι που δε στάθηκε δυνατόν να 
ενταχθούν στις ομάδες αυτές. Οι αμφορείς που θα παρατεθούν παρακάτω έχουν 
κάποιο από τα χαρακτηριστικά στοιχεία του εν λόγω τύπου (κωνικό λαιμό με έξω 
νεύον ή (χποκλίνον χείλος, κτενωτή ή αυλακωτή διακόσμηση, σφαιρικό σώμα) αλλά 
δεν αποτελούν τυπικά παραδείγματα της σειοάςίΕικ. 3.22). Ο αμφορέας από τη 
Βεγγάζη [ΙΙαρ. -1 | φέρει οριζόντια νεύρωση κάτω από χείλος, η οποία θυμίζει

186 Hautumm 1981. 185, πίν. 31.
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περισσότερο τους αμφορείς LR 1, αλλά το σχήμα του σώματος και της λαβής του τον 
κατατάσσουν στους αμφορείς LR 13. Επιπλέον, ο κυλινδρικός λαιμός με κοίλα 
τοιχώματα από τη Μεγάλη Ν. Α. Βασιλική της Αμαθούντας [ΙΙαρ. -2 ] είναι δύσκολο 
να καταταχθεί σε κάποια από τις Ομάδες που παρουσιάστηκαν παραπάνω, ακριβώς 
λόγω του σχήματός του. Παρόμοια είναι και η περίπτωση του αμφορέα από το 
Ανεμούριον της Μικράς Ασίας, ο οποίος έχει κυλινδρικό σχήμα αλλά έντονα 
δακτυλιόσχημο χείλος [ΙΙαρ. -3].

3 .2 .2 - 9 O m uoi Τύποι Σφαιρικών Αιιαοοέων

Οπως αναφέρθηκε και στην Εισαγωγή, το συμβατικό όριο που θέσαμε για τη 
διαπραγμάτευση των αμφορέων που μας απασχολούν, είναι τα μέσα του 7ου αι. μ.Χ. 
Έχουν βρεθεί όμως σφαιρικοί αμφορείς που χρονολογούνται οψιμότερα και των 
οποίων τα μορφολογικά χαρακτηριστικά διαφέρουν ελάχιστα από αυτά των 
αμφορέων των Ομάδων που μόλις παρουσιάστηκαν. Η αναφορά τους μέσα στο 
πλαίσιο της παρούσας εργασίας θα γίνει συνοπτικά, διότι είναι εκτός των 
χρονολογικών ορίων που τέθηκαν, αλλά κρίθηκε σκόπιμη, διότι συμβάλλει στην 
κατανόηση της σημασίας και του ρόλου των συγκεκριμένων αμφορέων στην 
οικονομική δραστηριότητα του Ανατολικού Ρωμαϊκού Κράτους. Τ α απλά αυτά 
σχήματα αποτέλεσαν για έξι τουλάχιστον αιώνες το πρότυπο για την κατασκευή 
αγγείων μεταφοράς. Η συστηματοποίηση των μεγεθών ίσως ήταν ακόμη ένας 
παράγοντας για τη συνέχιση της κατασκευής τους αφού σε μιά μεγάλη, συγκεντρωτική 
Αυτοκρατορία, η τυποποίηση διευκολύνει τις εμπορικές συναλλαγές ομογενοποιώντας 
τον υπολογισμό των τιμών και της χωρητικότητας των πλοίων.

Στα εργαστήρια της Κριμαίας, στη Μαύρη Θάλασσα, ήδη αναφέρθηκε ότι 
κατασκευάζονταν αμφορείς που μπορούν να θεωρηθούν όψιμοι τύποι των I.R 1 18 7. 
Εκτός από αυτούς, κατασκευάζονταν επίσης σφαιρικοί αμφορείς με λαιμό κοντό 
κυλινδρικός ή κωνικό, γωνιώδεις λαβές και διακόσμηση στον ώμο από επάλληλες 
ζώνες οριζόντιων και κυματοειδών αυλακώσεων. Επιπλέον, στην Κωνσταντινούπολη, 
ο Hayes διέκρινε μια σειρά δέκα διαφορετικών τύπων σςοαιρικών αμφορέων με 
ποικίλα χαρακτηριστικά - με ή χωρίς διακόσμηση, με καμπύλες ή γωνιώδεις λαβές, 
δακτυλιόσχημο, έξω νεύον ή αποκλίνον χείλος- και διαφορετικό μεταξύ τους πηλό- 
που τους χαρακτηρίζει ως απομιμίσεις των τύπων LR 13 και χρονολογούνται στον 8ο 
και 9ο αι. (Τύποι 35- 45) (Εικ. 3.23) 188.

Στην Ιταλική χερσόνησο, μετά τα μέσα του 7ου αι., κατασκευάζονταν επίσης 
σφαιρικοί αμφορείς. Στο Νυμφαίο του λιμανιού της Οστιας, βρέθηκε μιά ομάδα

187 Ivaschenko 1997, 73.
188 Hayes 1992, 71- 3.
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αμφορέων με τα γενικά χαρακτηριστικά του τύπου LR13 189 (Εικ. 3.24α) που 
χρονολογούνται στα τέλη του 7ου και στον 8ο αι. μ.Χ. Έχουν κωνικό λαιμό και 
(χποκλίνον χείλος. Δημοσιεύθηκαν μόνο τα άνω τμήματά τους και δε δόθηκαν 
επιμέρους στοιχεία για το σχήμα του σώματος και για τη διακόσμηση. Σε έναν 
αμφορέα ειδικά σώζεται ένα τμήμα του ώμου (στο σημείο απόληξης της λαβής) στο 
οποίο δε διακρίνεται κανενός είδους διακόσμησή90. Επιπλέον, στους τρείς από τούς 
τέσσερις αμφορείς αυτού του συνόλου, οι λαβές φαίνεται να φέρουν αυλακώσεις κατά 
μήκος της εξωτερικής τους επιφάνειας, χαρακτηριστικό που γενικά απουσιάζει από 
τους αμφορείς LR13.

Στη Ρώμη, στα στρώματα του 8ου αι. μ.Χ. της Crypta Balbi, βρέθηκε ένα μικρό 
σύνολο σφαιρικών αμφορέων, από διάφορα είδη πηλών (Εικ. 3.24Β)ι91. Πρόκειται για 
αγγεία ύψους 50- 55 εκ. και περιεκτικότητας 25-30 λίτρατν. Αν και το σχήμα τους είναι 
ομοιόμορφο, η ποικιλία των πηλών κατασκεύης είναι εξαιρετικά μεγάλη. Ιδιαίτερα σε 
έναν από αυτούς τους αμφορείς μπορεί κανείς να παρατηρήσει ένα είδος 
στοιχειώδους εγχάρακτης διακόσμησης, επιβίωση ίσως του συνδυασμού κυματοειδών 
και οριζόντιων γ ρ α μ μ ώ ν  των αμφορεών του τέλους του 6ου αι. 192 . Στην πλειοψηφία 
τους φαίνεται ότι προέρχονταν από τη νότια Ιταλία και χρησιμοποιούνταν για τον 
εφοδιασμό της Ρώμης με τρόφιμα, διά θαλάσσης. Η τροφοδοσία αυτή συνδέεται, 
μάλιστα, με την παραχώρηση περιοχών της Νότιας Ιταλίας στην εκκλησία της Ρώμης 
από το I Ιατριαρχείο της Κωνσταντινούπολης, στα τέλη του 8ου αι.

I Ιαρόμοιοι αμφορείς ήρθαν στο φως από ανασκαφές στην περιοχή της Νάπολης 
(5. Patricia. Pozzuoli, Capri) (Εικ. 3.25α)193. Χρονολογούνται στον 7ο, 8ο και 9ο αι. 
μ.Χ. Ο λαιμός είναι κωνικός με αποκλίνον χείλος αλλά οι λαβές είναι γωνιώδεις. Ο 
ώμος παραμένει ακόσμητος. Ο πηλός είναι πορτοκαλόχρους λεπτόκοκκος με 
σποραδικά ασβεστολιθικά και ηφαιστιογενή εγκλείσματα194. Οι ανάλογίες των 
λαιμών μοιάζουν με αυτές των αμφορέων που βρέθηκαν στην Όστια ( ΥΛ=8-10 
ΔΣ=6-8 εκ.).

Αναλογίες με τους αμφορείς από το Νυμφαίο της Όστιας παρουσιάζει επίσης 
μιά ομάδα αμφορέων από τη θέση C a sig n a n a  P a la z z i  στην Καλαβρία195 (Εικ. 3.25Β). Οι 
αμφορείς με σφαιρικό σώμα χωρίζονται σε δύο κατηγορίες ανάλογα με το σχήμα του 
λαιμού και του χείλους. Η πρώτη κατηγορία περιλαμβάνει τους αμφορείς με 
αποκλίνον χείλος και κωνικό λαιμό (μόνο η μία διάσταση μπορεί να υπολογιστεί:

189 Paroli 1993, 240, εικ. 4..
190 ό.π ., εικ. 4.4
191 Sagui, Ricci & Romei 1997,42- 44.
192ό.π.. εικ.. 6.2
193 Arthur 1993, 236, εικ. 3.13 [SPVII 227b], 238, εικ. 4 [SP IX 739], 239, εικ. 5 [RT, από μή 
στςχομαιογραφημένοσύνολο).
194 ό.π., 243, ”... hard fine fabric, varying in colour from pale orange (2.5YR 7/8) to orange-brown 
(5YR6/5). The exterior surface is often cream or buff coloured. Scattered minute volcaniv inclusions 
and occasional limestone and quartz are usually visible. Minute mica may sometimes be distinguished 
and is occasionally common..."
195 Barcllo & Cardosa 1991, 679-80.
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ΔΣ=7,5). Αγγεία με διακόσμηση δεν εικονίζονται, αναφέρεται όμως ότι η διακόσμηση 
περιορίζεται σε δύο κτενωτές ζώνες, μία πάνω και μία κάτω από το ύψος της κόλλησης 
της λαβής. Η χρονολόγηση των αμφορέων προτάθηκε βάσει στιλιστικών στοιχείων και 
όχι στρωματογραφίας και τοποθετληθηκε στον 7ο αι.

Παρόμοιοι είναι και οι αμφορείς του Τύπου 1 από το εργαστήριο του 
Ότραντο196 (Εικ. 3.25γ). Έχουν κοντό ευρύ κωνικό λαιμό, με εμφανείς τις 
κατασκευαστικές νευρώσεις, και αποκλίνον χείλος (υπολογιζόμενες διαστάσεις: ΔΣ=6 
ΥΛ=6). Το σώμα είναι ελλειψοειδές με τη μεγαλύτερη διάμετρο στη μέση του ώμου.
Οι αμφορείς αυτοί είναι τελείως ακόσμητοι. Χρονολογούνται στον 7ο αι. Εργαστήρια 
κατασκευής τέτοιων αμφορέων βρέθηκαν επίσης στη Qwr\Misenum κοντά στη 
Νεάπολη197. 0  λαιμός είναι κοντός κωνικός και δε φέρει κτενωτή διακόσμηση ενώ το 
ύψος του σώματος δεν ξεπερνά τα 46 εκ. Ο πηλός είναι λεπτόκοκκος, υποκίτρινος με 
αραιή μαρμαρυγία και ηφαιστιογενείς προσμίξεις. Από πηλό τραχύ πορτοκαλόχρουν 
με πολύ μαρμαρυγία βρέθηκε επίσης αμφορέας πουχρονολογείται ίσως στον 8ο α ι198 
(Εικ. 3.26). Στον ώμο φέρει κυματιστές και οριζόντιες ζώνες κτενωτης διακόσμησης. Ο 
λαιμός είναι κυλινδρικός. Για τους αμφορείς αυτούς διατυπώθηκε η άποτμη ότι το 
μικρής κλίμακας εμπόριο εκείνη την όψιμη εποχή (τέλος 7ου (α .) υποκινείτο από το 
κράτος ή την εκκλησία.

Ο X. Μπακιρτζής διαχώρισε μία ιδιαίτερη ομάδα "μαγαρικών αχλαδόσχημων 
καικοντόχοντρωνστρογγυλών"199 . Σε αυτήν την κατηγορία ενέταξε και τον αμφορέα 
που βρέθηκε στο Κάστρο των Σαράντα Κολώνων της Πάφου, ο οποίος φέρει αρκετά 
από τα βασικά χαρακτηριστικά του τύπου LR13, όπως για παράδειγμα οι ζώνες 
κτενωτής διακόσμησης στον ώμοίΕικ. 3.27α)200. Μαζί με τον παραπάνω αμφορέα από 
την Πάφο βρέθηκαν "τμήματα παρόμοιου αμφορέα χωρίς κτενωτή διακόσμηση στον 
ώμο", χαρακτηριστικό που θυμίζει τους ακόσμητους αμφορείς από την Ιταλική 
Χερσόνησο αλλά και αυτούς που βρέθηκαν Βασιλική των Σόλων και συγκεκριμένα 
στα κατηχούμενα (Εικ. 3.27β)201 · πρόκειται για τρείς ακέραιους περίπου όμοιους και 
ίσους σε μέγεθος αμφορείς. Το σχήμα του σώματος, τον λαιμού και των λαβών καθώς 
και οι διαστάσεις που δίδονται στην περιγραφή δεν αφήνουν αμφιβολίες για τη σχέση 
των αμφορέων αυτών με του αμφορείς LR13.0  πηλός περιγράφεται απλώς "γκρίζος" 
με εμφανή τα σημάδια καύσης στο εξωτερικό, θεωρούνται σύχρονοι με την τελευταία 
φάση του ναού, που τοποθετείται στα τέλη του 7ου αι ή τις αρχές του 8ου αι.

196 Arhtur 1992α. 104, εικ. 8.
197Arthur 1989. 87, εικ. 7.
198 ό.π„ 85, εικ..5
199 Μπακιρτζής 1989, 77.
200 Megaw 1971, 131· 1986. 516- Hayes 1980, 378 εικ. 16.2.
201 Tram Tam Tihn 1985. 98.
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Οι αμφορείς που παρουσιάστηκαν συνοπτικά παραπάνω, βρέθηκαν στα βόρεια 
παράλια της Μαύρης Θάλασσας και στην Ιταλία, σε σημεία δηλαδή πολύ 
απομακρυσμένα από το κέντρο της Αυτοκρατορίας. Τα συγκριτικά στοιχεία από την 
ηπειρωτική Ελλάδα είναι γενικά ελάχιστα. Η οικονομική κατάπτωση του Ελλαδικού 
χώρου, λόγο) των σλαβικών επιδρομών έχει γίνει αντικείμενο πρόσφατων μελετών και 
η έλλειψη στοιχείων για τους αμφορείς, οι οποίοι σχετίζονται άμεσα με την εμπορική 
δραστηριότητα, οφείλεται εν μέρει και σε αυτήν την κατάσταση202. Η επιβίωση όμως 
των βασικών σχημάτων των αμφορέων που κατασκευάζονταν και εμπορεύονταν στην 
Ανατολική Μεσόγειο είναι νομίζουμε ενδεικτική της σημασίας τους για την εμπορική 
διακίνηση των αγαθών στην Αυτοκρατορία.

202Avramea 1997
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8. Π ΙΝΑΚΑΣ ΑΙΑΣΠΟΡΑΣ ΜΗ ΚΥΠΡΙΑΚΩΝ ΑΜΦΟΡΕΩΝ LR13 - Ενδιάμεσοι Τύποι

A/A Τόπος Κωδ. Περιγι»αφή IIηλός Αιαστάσεις Χρον/ση
εύρεσης Σώμα Λαιμός Χείλος Λαβές

E.T. Αιγαίο - υπ. αριΟ. Η διακόσμηση, Κωνικός Έντονα Σε σχήμα Καστανός Υ=59 Τέλος του
- 1

H.T.

Θάσος 
(Ειχ. 3 .13β)

Αιγαίο -

CC285203 

υπ. αριΟ.

απο συνεχείς 
κυματοειδείς 
αυλακώσεις, 
καλύπτει το 
μεγαλύτερο 
τμήμα του ώμου

αποκλίνον ανοιχτής
καμπύλης

πορτοκαλό 
χρ ου ςέω ς  
φαιός (5 
YR 6/6 - 
6/2)

Δ Σ = 7 ,1 
ΥΛ=9,4

6ου ή στις 
αρχές του 
7ου αι.

-2 Χίος 2372®4 Σφαιρικό. Η 
διακόσμηση, από  
συνεχείς 
κυματοειδείς 
οριζόντιες 
αυλακώσεις, 
αρχίζει από το 
τέλος του ώμου

Κωνικός ; (είναι 
συμπληρω
μένο)

Σε σχήμα 
ανοιχτής 
καμπύλης

> Υ=58,5 7ος αι.

E.T.
- 3

no 240205 Σφαιρικό. Στον 
ώμο κτενωτή 
διακόσμηση από 
ομάδες
οριζοντίων και
κυματοειδών
αυλακώσεων

Κοίλος Έντονα
αποκλίνον.

Σχληματος
αποστρο-
γγυλευμέ-
νης
γω νίας

Ερυθρω
πός

Υ=46 
ΛΣ= 9.2 
Υ Λ = 11,4

//

20:1 Daux 1965, 947, fix. 22· Abadie Reynal & Sodini 1992, 56, fix . 24.
2(Ml3oardman 1989, 109, πίν. 24.
205ό.π ., π ίν. 25.
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Α/Α Τόπος Κωδ. Περιγραφή Πηλός Διαστάσεις Χρον/ση
εύρεσης Σώμα Λαιμός Χείλος Λαβές

F..T. Κωνσταντι Τύπος (σώζεται μόνο ο Κωνικός Έ ντονα Σε σχήμα Α νοιχτός ΑΣ=8 6ος - μέσα
-4 νούπολη - 

Αγιος
ΓΙολύευκτος

9 Η2 06 λαιμός με τις 
λαβές και τμήμα 
του ώμου)

αποκλίνον ανοιχτής
καμπύλης

ερυθρός, με 
αραιά μεγάλα 
ασβεστολιθικά 
εγκλ. και 
χρυσή 
μαρμαρυγία

ΥΛ=12,5 7ου αι.

Ε.Τ. 
- 5

Μαύρη 
Θάλασσα - 
Βουλγαρία - 
Madara207

Σφαιρικό με 
ζώνη συνεχών 
αυλακώσεων στο 
κάτω τμήμα του 
ώμου

Ευρύς
κωνικός

Έ ντονα
αποκλίνον

Σε σχήμα 
ανοιχτής 
καμπύλης

8ος αι.

Ε.Τ. 
- 6

Μαύρΐ) 
Θάλασσα - 
Ρουμανία - 
Argamum

υπ. αρ. 
1794208

(σώζεται μόν ο 
λαιμός με τις 
λαβές και τμήμα 
του ώμου)

Κωνικός Έ ντονα
αποκλίνον

Ταινιωτές,
σχήματος
ανοιχτής
καμπύλης

’ ΛΣ=9
ΥΛ=12

Ε.Τ. 
- 7

Μαύρη 
Θάλασσα - 
Ρουμανία - 
Capidava 
209
(Εικ. 3.13α)

Ωοειδες Κωνικός Έ ντονα
αποκλίνον

Ταινιωτές,
σχήματος
ανοιχτής
καμπύλης

Υ= 70 
ΔΣ= 9,6 
Υ Λ = 13,4

Μέσα 6ου 
αι.

Ε.Τ.
-8

Μαύρη 
Θάλασσα - 
Ρουμανία - 
Δ ινοκέντια  
210

'

Κωνικός Έ ντονα
αποκλίνον

Σε σχήμα 
ανοιχτής 
καμπύλης

6ος αι.

206Hayes 1992, 66, εικ. 22. 10-11.
207Mijatev 1959, 223, εικ. 2.d.
208Opait 1984, 686, π ίν . X I-1.
209ό.π. 315, π ίν. ΙΙ-6.
210Bam ea 1966, 250, εικ. 12.7.
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9. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΑΣΠΟΡΑΣ ΑΜΦΟΡΕΩΝ LR13 - ΟΜΑΑΑ Α

Α/Α

Ο Μ . 
A  - 1

ΟΜ .
Α  - 2

ΟΜ .
Α  - 3

ΟΜ. 
Α  - 4

ΟΜ . 
Α  - 5

Τόπος
εύρεσης
Αιγαίο - 
Σάμος - 
Ευπαλίνειο  
Όρυγμα  
(Εικ. 3.14α,
iii

Κρήτη -
Χερσόνησος
- Αρχαίο 
Λιμάνι213

Μαύρη 
Θάλασσα - 
Βουλγαρία - 
Σουσιδάβα
214

Μικρά Ασία
- Ναυάγιο 
Yassi Ada 
(Εικ. 3.14ν)

Κωδ.

Αρ. Κατ. 7 
(Samos 
in ν. no Κ 
5 1)211

Αρ. Κατ. 
12 (Samos 
inv. no Κ 
67)212

Υπο-τύπος 
1216

Σώμα

Σφαιρικό

Σφαιρικό με 
απότομη 
μετάβαση από 
τον ώμο στην 
κοιλιά

(σώζεται μόνο 
το άνω τμήμα 
του σώματος)

(σιόζεται μόνο 
το άνω τμήμα 
του σώματος)

Σφαιρικό με 
τη μεγαλύτερη 
διάμετρο στον 
ώμο

Περιγραφή
Λαιμός

Κωνικός

Αμφίκοι
λος

Κωνικός

Κωνικός

Κωνικός

Χείλος
Αποκλίνον

Αποκλίνον

Αποκλίνον

Αποκλίνον

Αποκλίνον

Λαβές
Πηλός

Σχήματος
αποστρογγυ
λευμένης
γω νίας

Σχήματος
αποστρογγυ
λευμένης
γω νίας

Γωνιώδεις

Γωνιώδεις

Γωνιώδεις

Κιτρινο- 
κ ά σ τα νος- 
ερυθρός με 
επίχρισμα  
και πολλή  
μαρμαρυ
γία

Φαιο-
κάστανος

Αιαστάσεις

Υ= 55 
ΛΣ= 10 
ΥΛ= 15

Υ= 53,8 
ΛΣ= 9,6 
ΥΛ= 10,7

. 215

. 217

Χρον/ση

7ος αι.

6ος αι.

7ος αι.

2 l lHautumm 1981, 184, πίν. 24-25.
2ι2ό.π. 185, π ίν . 32
2l3l.etham & Hood 1959, 273, εικ. 9.1
2l4Tudor 1948, 174, εικ. 24.2
2ι5Η φωτογραφία δε συνοδεύεται από κλίμακα, επομένως δε μπορούν να υπολογιστούν οι διαστάσεις.
2l6van Doominck 1989,248
217Οι φιοτογραφίες και τα σχέδια τ<ον αμφορέων από το ναυάγιο υου Yassi Ada δε συνοδεύονται από κλίμακα. 
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10. ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΑΜΦΟΡΕΩΝ LR13 ΟΜΑΔΑ Β

Α/Α Τόπος Κωδ. Περιγραφή Πηλός Διαστάσεις Χρον/ση
εύρεσης Σώμα Λαιμός Χείλος Λαβές

ΟΜ.
Β-Ι

ΟΜ. 
Β -2

Αιγαίο - 
Σάμος - 
Ευπαλίνε ιο 
Όρυγμα  
(Εικ. 3.15α)

Αίγυπτος - 
Ασουάν- 
Ελεφαντίνη 
(Εικ. 3.15ε)

Αρ. Κατ. 6 
(Samos inv. 
no Κ 5Ο)218

no Κ765220

Σφαιρικό

(σώζεται ο 
λαιμός, οι 
λαβές και 
τμήμα του 
ώμου)

Κωνικός

Κωνικός

Αποκλίνον

Ελαφρώς
αποκλίνον

Καμπύλες
τριγωνικής
διατομής

Καμπύλες
ταινιωτές

Α Ιό;219 

' Β 1β221

Υ= 56,6 
ΛΣ= 9,5 
Υ Λ= 11,1

ΔΣ=8,5 
Υ Λ = 11,5

ΟΜ. 
Β -3

Αίγυπτος - 
Σινά - 
Οστρακίνη 
(Εικ. 3.15ό)

Α-152222 (σώζεται μόνο 
το πάνω  
τμήμα του 
σώματος)

Αμφί-
κυρτος

Αποκλίνον Καμπύλες
ταινιωτές

.223 ΔΣ=8,2
ΥΛ=Ι()

ΟΜ. 
Β -4

Κύπρος - 
Αγιος 
Φίλο IV
(Εικ. 3.15ε)

νο  272224 (σώζεται ο 
λαιμός, η μία 
λαβή και τμή
μα του ώμου)

Κωνικός Έξω νεύον Καμπύλες Ανοιχτο-
πράσινος,
σκληρός

ΔΣ=7,5  
Υ Λ= 10

α' μισό 7ου 
αι.

ΟΜ.
Β-5

ΟΜ. 
Β -6

Κύπρος - 
Αμαθούντα  
- Μεγάλη 
Ν.Α.

[II128α] 
(Εικ. 3.16β)

(σώζεται μόνο 
ο λαιμός)

Κωνικός Αποκλίνον > ΒΙστ ΑΣ=7,6 
ΥΛ =9,5

ΔΣ= 7,3
Βασιλική [Π 128β] // // / / » // ΥΛ=9

218 Hautumm 1980, 183, πίν. 23.
219 Κ ιτρινοκάστανος - ερυθρός με επίχρισμα και μαρμαρυγία.
220 Gempeler 1992, 199, εικ. 129.2, πίν. 40. 4.
221 Gempeler 1992, 21, "Tongemisch IX".
222 Arthur & Oren 1998, εικ. 6.6.
223 Οι συγγραφείς κάνουν λόγο για κυπριακή προέλευση χωρίς δυστυχώς να δίνουν στοιχεία για τη σύσταση του πηλού.
224 du Plat Taylor & Megaw 1981,221, εικ. 43. Κατά την επίσκεψή μου στο Μουσείο Λευκωσίας τον Δεκέμβριο του 1998, ο αμφορέας αυτός δε βρέθηκε στο 
χώρο που φυλάσσονταν και τα ευρήματα από τον Αγιο Φίλωνα.
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A/A Τόπος Κωί». Περιγραφή Πηλός Διαστάσεις Χρον/ση
εύρεσης Σώμα Λαιμός Χείλος Λαβές

OM. 
B -7

Κύπρος - 
Αμαθούντα  
Αρχαία  
Αγορά

[ΑΜ 1989/Ω  
3/Β. 0-1 I] 
(Ε ικ . 3.16α)

(σώζεται ο 
λαιμός με τη μία 
λαβή και τμήμα 
τουώμου)

Κωνικός. 
Εσωτερικά 
διακρίνο-νται 
οι εσοχές από  
ττ)ν πίεση των 
δακτύλιον 
κατά την 
κόλληση των 
λαβών.

Αποκλίνον, με 
διαμορφωμέ
νο  λοξά το 
πάνω μέρος 
του

Καμπύλες Α3δ ΔΣ=9
ΥΛ=11

OM.
B -8

OM.
B -9

[AM 1989/Q  
3/13.0-1 11]

[ΑΜ 1989/Ω  
3/Β. 0-1 Ι1Ι|

(σώζεται μόνο το 
ήμισυ του λαιμού 
με τμήμα λαβής)

(σώζεται μόνο ο 
λαιμός με 
τμήματα των δύο 
λαβών)

Κωνικός

Κωνικός. 
Διακρίνεται η 
ένωση λ-ω

Α ποκλίνον > 
>

 
— θ’»*

 
Ο* ΔΣ=8  

Υ Α = 11

ΔΣ=8  
Υ Α = 11

O M .
B
-10

OM .
B
-12

OM .
B
-13

Κύπρος - 
Πάφος - 
Ο ρμος 
Κερατίδι

[KQ59]225. 

| Κ067] 

[Κ069|

(σώζεται ο 
λαιμός, οι λαβές 
και τμήμα του 
ώμου)

(σώζεται ο 
λαιμός, μία 
λαβή και μέρος 
το υ ώμου)

Κωνικός. 
Εμφανής η 
ένωση λ-ω

Ελαφρώς έξω 
νεύον

Ελαφριάς έξω 
νεύον

Τριγωνικής
διατομής,
ελαφρώς
ενισχυμένο
εξωτερικά

Ταινιωτές

Ταινιωτές

Β ίζ

Β ίζ

ΒΙγ

ΔΣ= 6,3εκ. 
Υ Α= 10,4

ΔΣ= 6 
Υ Λ= 10,5

ΛΣ=5,8
ΥΛ=10,5

225Morris & Peatfield 1987, 208.
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Α/Α Τόπος Κωδ. Περιγραφή Πηλός Διαστάσεις Χρον/ση
εύρεσης Σώμα Λαιμός Χείλος Λαβές

ΟΜ .
Η
-14

Κων/πολη-
Αγιος
ΓΙολύευκτος
(Saraghanc)

Τύπος
ΙΟ226

Κωνικός Α ποκλίνον Καμπύλες Α3γ227 ΛΣ=9,6
ΥΛ=13,2

ΟΜ .
Β
-15

Μασσαλία ηο55228 Κωνικός Α ποκλίνον Καμπύλες ΛΣ=8,4
ΥΛ=13,4

ΟΜ .
Β
-16

Μαύρη
Θάλασσα-
Κριμαία-
Χερσώνα
229

(Σώζεται μόνο 
ο λαιμός, οι 
λαβές και 
τμήμα του 
ώμου)

Ελαφρώς
κωνικός

Α ποκλίνον Ελαφρώς 
ανασηκω
μένες, με 
κεντρική 
χαμηλή 
νεύρωση 
κατά 
μήκος

Β2α ΛΣ = 8-9 
Υ Λ= 8-9

7ος αι. αι.;

ΟΜ .
Β -
17

Μικρά Ασία 
- ναυάγιο  
Yassi Ada 
(Εικ. 3.158)

Υποτιπος
3230

Σφαιρικό με 
μεγαλύτερη 
διάμετρο στον 
ώμο

Κωνικός Α ποκλίνον Καμπύλες

226ijayes 1992, 66, εικ. 47, no 171. Στο μικρό τμήμα του ώμου που σώζεται διακρίνονται ίχνη διακόσμησης, από συνεχείς αυλακώσεις, ελαφρώς 
κυματοειδείς. Ο Hayes τον θεωρεί απομίμιση του τύπου 9Β (βλ. παραπ. Ε.Τ.-4) και μάλιστα τον παραλληλίζει με τον αμφορέα από τη θέση Madara στη 
Βουλγαρία (βλ. παραπ. Ε.Τ.- 5). Το χείλος όμως του αμφορέα του τύπου 10 δεν είναι ψηλό, και ο ι λαβές του αρχίζουν ακριβώς κάτω από το χείλος και όχι 
στη μέση του λαιμού. Η ομοιότητα στις λαβές του αμφορέα αυτού και της ενδιάμεσης ομάδας είναι στο σχήμα τους· και στις δύο περιπτώσεις οι λαβές 
σχηματίζουν ρηχή καμπύλη, αρκετά κοντά στο σώμα του αγγείου.
227ό.π.: "... in rather sandy orange-brown ware with some silvery mica (muscovite); sometimes buff at surfaces..."
228Bonifay & Pieri 1995, 110, εικ. 8.
229Sedicova 1995, 170, Ομάδα Α, εικ. 1. 1.
230van Doorninck 1989, 248, Bass-van Doorninck 1982, εικ. 8-4, πάνω σειρά, στο μέσον.
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11.. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΑΣΠΟΡΑΣ ΑΜΦΟΡΕΩΝ LR13 ΟΜΑΑΑ Γ

Α /Α Τόπος Κωδ. Περιγραφή Πηλός Λιαστάσεις Χρον/ση
εύρεσης Σώμα Λαιμός Χείλος Λαβές

ΟΜ 
Γ - 1

Αιγαίο - 
Σάμος - 
Ευπαλίνειο 
Ό ρυγμα  
(Εικ. 3.17)

Αρ. Κατ. 
8231

Σφαιρικό με 
τη μεγαλύτερη 
διάμετρο στο 
πάνω μέρος.
Η διακόσμηση 
αποτελείται 
από συνεχείς 
οριζόντιες 
αυλακώσεις 
στον ώμο

Κωνικός
με
οριζόντιες
κατασκευα
-στικές
νευριάσεις

Αποστρογγυ-
λευμένο

Κ αμπύλες Κιτρινωπός - 
ανοιχτός 
καστανός με 
λίγα
ασβεστιτικά 
εγκλ. και 
μαρμαρυγία

Υ= 59,5 
ΔΣ= 8,5 
Υ Λ= 14,8

ΟΜ
Γ - 2

Ag. Κατ.
18232

Σφαιρικό με 
τη μεγαλύτερη 
διάμετρο στο 
πάνω μέρος. 
Στον ώμο 
ζώνες 
κτένι οτής 
διακόσμησης

Κωνικός Έξω νεύον Κ αμπύλες
τριγιονικής
διατομής

Κιτρινοκάστα
νος
λεπτόκοκκος 
με ελάχιστη 
μαρμαρυγία

Υ = 52,7 
ΔΣ= 7,8 
ΥΛ= 8

ΟΜ 
Γ - 3 Ag. Κατ.

1 5233

Σφαιρικό Κωνικός Αποστρογγυ-
λευμένο

Καμπύλες
τριγιονικής
διατομής

Κιτρινοκάστα
νος έως
ερυθρός με
κιτρινωπό
επίχρισμα.
ΙΙεριέχει
πολλή
μαρμαρυγία

Υ= 56,6 
ΔΣ= 9,9 
ΥΛ= 12,7

23iHautumm 1980, 184, πίν. 26.
232 ό.π ., 187, π ίν. 40.
233ό.π„ 186-7, π ίν. 36, 37.
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Α/Α Τόπος Κωδ. Περιγραφή Πηλός Διαστάσεις Χρον/ση
εύρεσης Σώμα Ααιμός Χείλος Λαβές

ΟΜ  
Γ - 4

Κ ύπρος - 
Λμαθούντα  
Αρχαία 
Αγορά

| ΑΜ 1977/ 
Λ2/ Β. 0-1] 
(Ε ικ . 3.187)

(σώζεται μόνο 
ο λαιμός με 
τις αποφύσεις 
των λαβών)

Κωνικός Αποστρογγυ  
λευμένο, 
ελαφρώς έξω 
νεύον

Βίε ΛΣ=7,6 
Υ Λ= 10,5

ΟΜ
1 5

| AM 1991/ 
Α Λ 2  ή -12/ 
Β.11

(σώζεται μόνο 
ο λαιμός με 
τις δύο λαβές 
και τον ώμο)

Κωνικός Ελαφρώς έξω 
νεύον

Καμπύλες Μ ελανός με
ερυθρή
επιφάνεια

Λ Σ = 8 ,1 
Υ Λ=9,2

ΟΜ  
Γ - 6

Κύπρος - 
Καρπασία- 
Άγιος  
Φίλων 
(Εικ. 3 .18α)

τοτ. αριθ. 
370 234

(σώζεται μόνο 
ο λαιμός με 
τις αποφύσεις 
τα>ν δύο 
λαβών)

Κ ωνικός. 
ΓΙαραμορφω 
μένο το 
σχήμα του  
στο κάτω 
μέρος

Ενισχυμένο 
εσωτερικά και 
εξωτερικά

Β3α ΔΣ=7,5
ΥΛ=9

Ο Μ  
Γ -  7

Κύπρος - 
ΙΙάφος - 
Όρμος 
Κερατίδι 
(Εικ. 3.18Β)

[Κ069]235 (σώζεται μόνο 
ο λαιμός, οι 
λαβές και 
μεγάλο τμήμα 
του ώμου)

Αμφίκοιλος Τριγωνικής
διατομής,
ελαφρώς
ενισχυμένο
εξωτερικά

Σχήματος 
αποστρσ  
γγυλευμέ- 
νης γιονίας

Σκούρος
καστανός
λεπτόκοκ
κος
συμπαγής

ΔΣ=6
ΥΑ=10,5

ΟΜ  
Γ - 8

Κων/ιτολη-
Άγιος
Πολύευκτος

Τύπος
28236

(σώζεται μόνο 
ο λαιμός)

Κωνικός
Ενισχυμένο
εξωτερικά

9

Α ίε
ΔΣ= 6,6 
ΥΑ=13

ΟΜ .
Γ-9

Μικρά
Ασία-
Αλικαρνασ-
σός

υπ. αρ. 
17.6.872 3 7

Σφαιρικό238 Κωνικός Απλό Καμπύλες Καστανέ-
ρυθος

Υ=52  
ΔΣ= 6,5 
Π= 26,9

234du Plat Taylor & Megaw 1981, 221, εικ. 43.
235 Morris & Peatfield 1987, 206.
236Hayes 1992, 71.
237Alpozen et a l  1995, 115.
238 To είδος της διακόσμησης είναι αδιευκρίνιστο· στο σχέδιο που δημοσιεύεται φαίνεται ότι το σώμα καλύπτεται εξ ολοκλήρου από ζώνες κτενωτής 
διακόσμησης αραιά τοποθετημένων, ενώ στην περιγραφή αναφέρεται ότι οι ζώνες καλύπτουν την περιοχή του λαιμού και του ώμου.
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12. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΑΣΠΟΡΑΣ ΑΜΦΟΡΕΩΝ LR13 ΟΜΑΔΑ Δ

Α/Α Τόπος
εύρεσης

Κωδ. Περιγραφή Πηλός Διαστάσεις Χρον/ση
Σώμα Ααιμός Χείλος Λαβές

ΟΜ . Αιγαίο - Τύποι 3, Σφαιρικό. Κωνικός Έξω νεύον Καμπύλες * Υ=54 7ος αι.
Δ- 1 Ναχιάγιο 4 239 στον ώμο ΔΣ= 0,9

Yassi Ada συνεχείς ΥΛ= 13
(Εικ. 3.19ν) κυματοειδείς

αυλακώσεις

ΟΜ . Αιγαίο - Αρ. Κατ. Σφαιρικό Κωνικός Απλό Καμπύλες Υποκίτρινος, Υ = 6 0 ,1 7ος αι.
Δ- 2 Σάμος - ΙΟ240 με λοξές αποστρογγυ- ελλειψοει λεπτόκοκκος ΛΣ= 10,9

Ευπαλίνειο κατασκευ λευμένο δούς με φαιό ΥΛ= 15
Όρυγμα αστικές διατομής επίχρισμα
(Εικ. 3.19α. νευριάσεις
β ) στο

εξωτερικό
ΟΜ . Αρ. Κατ. Ελλειψοειδές // Έξω νεύον // Υποκίτρινος Υ= 52
Δ- 3 Ι6241 με τη με φαιό ΔΣ = 9,3

μεγαλύτερη επίχρισμα, ΥΛ= 14,6
διάμετρο στο λεπτόκοκκος
τέλος του με
ώμου μαρμαρυγία

ΟΜ. Αρ. Κατ. Σφαιρικό Κωνικός Απλό Καμπύλες Κιτρινωπός Υ= 56,3
Δ- 4 13242 αποστρογγυ- ταινιωτές με μελανά ΔΣ= 81 J λευμένο εγκλείσματα ΥΛ= 13,4

και
μαρμαρυγία

ΟΜ . Αιγαίο - υπ. αριθ. Σφαιρικό Έντονα Έξω νεύον Καμπύλες Τραχύς, Υ=56 7ος αι.
Λ- 5 Χίος- 2 36243 κωνικός πορτοκαλέρυ- ΔΣ= 12

Εμποριό Ορος ΥΛ= 16,2
(Εικ. 3.196)

2Mvan Doorninck 1989, 248, Bass-van Doorninck 1982, 158, εικ. 8-4 πάνω  σειρά, στο μέσον.
240Hautumm 1981, 185, πίν. 29- 30.
241 ό.π ., 187, π ίν . 38.
242 ό.π ., 186, π ίν. 33-34.
243Boardman 1989, 109, εικ. 36, πίν. 24.
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Α/Α Τόπος Κωδ. Περιγραφή Πηλός Διαστάσεις Χρον/ση
εύρεσης Σώμα Ααιμός Χείλος Λαβές

ΟΜ . 
Λ- 6

Αιγαίο - 
Σάμος - 
Αρχαίο  
Λιμάνι244.

(σώζεται μόνο 
ο λαιμός με 
τις λαβές)

Κωνικός Ελαφριάς έξω 
νεύον

Καμπύλες ΔΣ=8,5
ΥΛ=12

.2451

ΟΜ . 
Λ- 7

Βόρεια  
Αφρική- 
Λιβύη - 
Βεγγάζη

υπ. αριθ. 
374246

Ελλειψοειδούς 
διατομής. Δε
φέρει
διακόσμηση

Κωνικός
με
οριζόντιες
κατασκευ
αστικές
νευριάσεις

Α ποστρογγυ
λευμένο

Σχήματος 
αποστρο- 
γγυλευμέ- 
νης γωνίας

Β4α Υ=45,5 
ΔΣ= 7,1 
ΥΛ= 6,5

ΟΜ .
Δ -8

Κ ύπρος - 
Αμαθούντα  
- Αρχαία  
Αγορά

[ΑΜ1977/Ε 
Ε4/Β. 1-2]

(σώζεται μόνο 
το ήμισυ του 
λαιμού)

Κωνικός Ελαφρώς έξω 
νεύον

: Α3ε ΔΣ=7,7
ΥΛ=12

ΟΜ . 
Δ -9

(Εικ. 3.20α.
β}

[ΑΜ1991/ 
£24 ή N i l /  
Β. 1-1,5]

(σώζεται μόνο 
το άνω τμήμα 
του λαιμού)

Κωνικός Έξω νέυον Καμπύλες
ελλειψοείτ
δούς
διατομής

ΑΙδ ΔΣ=8,5
ΥΛ(οιοζ.)=9

ΟΜ . 
Δ- 10

ΟΜ . 
Δ- 11

Κύπρος - 
Αμαθούντα  
- Μεγάλη 
Ν.Α.
Βασιλική

[Π 121] 

[Π 124]

(σώζεται μόνο 
ο λαιμός)

(σώζεται μόνο 
ο λαιμός)

Κωνικός

Κωνικός

Δακτυλιόσχημ
0

Ελάχιστα έξω 
νεύον

Ταινιωτές
με δύο
ρηχές
νευριάσεις
κατά
μήκος

»

Αίστ

Αίστ

ΔΣ=8,8
ΥΑ=9,5

ΔΣ=8,7
ΥΛ=9,6

244Simosi 1991, 289, εικ. 39.
245Επειδή ο αμφορέας αυτός δε βρέθηκε στην τομή της ανασκαφής αλλά στον περιβάλλοντα χώρο ως επιφανειακό εύρημα, δε δίνονται επιπλέον στοιχεία 
για τη χρονολόγησή του.
246Riley 1979, 232.
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A/A Τόπος Κωδ. Περιγραφή Πηλός Διαστάσεις Χρον/ση
εύρεσης Σώμα Ααιμός Χείλος Ααβές

OM . 
Δ- 11

Κύπρος - 
Πάφος - 
Ό ρμος  
Κερατίδι 
(Έικ. 3.20ν)

[KQ59]247 (σώζεται ο 
λαιμός, οι 
λαβές και 
τμήμα του 
ώμου)

Κωνικός.
Η ένωση λ- 
ω εμφανής 
στο
εσωτερικό

Αποστρογγι>
λευμένο
(αρκετά
φθαρμένο)

Καμπύλες
Ταινιωτές

Α ίγ ΔΣ=6,3  
Υ Λ= 10,4

OM . 
Δ- 12

Κων/πολη - 
Αγιος
Πολύευκτος

Τύπος
29248

» Κωνικό- Δακτυλιόσχη-
μο

Καμπύλες Α3γ ΔΣ=7,2
ΥΛ=9,6

7ος αι.

OM . 
Δ- 13

Μικρά Ασία

Αλικαρνασ
σός

16.6.872 4 9 Σφαιρικό Κωνικός Απλό Καμπύλες Ερυθροκά-
στανος

Υ=54 
ΔΣ= 6,9 
Υ Λ = 12,9 
11=38,7 It

247Morris & Peatfield 1987, 208.
248Hayes 1992, 71.
249Alpozen et al. 1995, 112.
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13. ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΑΜΦΟΡΕΩΝ LR13 - ΟΜΑΔΑ Ε

Α/Α Τόπος Κωδ. Περιγραφή Πηλός Λιαστάσεις Χρον/ση
εύρεσης Σώμα Λαιμός Χείλος Λαβές

ΟΜ. 
Ε- 1

Αιγαίο - 
Ναυάγιο 
Yassi 
Ada250 
(Εικ. 3.21 β)

Σφαιρικό με 
γωνιώδη 
μετάβαση από  
τον ώμο ατην 
κοιλιά

Κωνικός
με
οριζόντιες
κατασκευα
-στικές
νευρώσεις

Έ ξω νεύον Καμπύλες 7ος αι.

ΟΜ.
Ε - 2

Αιγαίο - 
Σάμος - 
Ευπαλίνειο 
Ό ρυγμα  
(Εικ. 3.21α)

Αρ. Κατ. 
9251

Σφαιρικό με 
γωνιώδη 
μετάβαση από  
τον ώμο στην 
κοιλιά

Κυλινδρι
κός

Αποστρογγυ-
λευμένο

Καμπύλες • Ανοιχτός 
καστανοκίτρι 
νος με πολλή  
μαρμαρυγία

Υ= 46,6 
ΑΣ= 9,1 
ΥΛ=13,5

ΟΜ.
Ε -3

Αιγαίο - 
Χ ίος - 
Εμπόριό

υπ. αριθ.
238252

Σφαιρικό Κυλινδρι
κός

Ελαφρώς έξω 
νεύον

Καμπύλες Ωχρός
ερυθρός

Υ= 48,5 
ΔΣ=7,7  
ΥΛ=10,3

7ος αι. 
μ.Χ .

ΟΜ.
Ε -4

Κύπρος - 
Αμαθούντα  
- Μεγάλη 
Ν.Α.
Βασιλική

[Π22] (σώζονται 
διάφορα 
τμήματα του 
αμφορέα 
αλλά δεν έχει 
συγκοληθεί)

Αμελής η
κατασκευή
του

Γ ωνιώδεις ΑΙδ ΔΣ=8,3
ΥΛ=8,2

7ος αι. 
μ.Χ .

ΟΜ.
Ε - 5

Κύπρος - 
Πάφος - 
Ό ρμος 
Κερατίδι 
(Εικ. 3 .2 Ιγ)

[Κ ΙΟΙ]253 (σώζεται μόνο 
ο λαιμός, οι 
λαβές και 
τμήμα του 
ώμου)

Κωνικός Απλό,
τριγωνικής
τομής

Σχήματος
αποστρογγυ-
λευμένης
γω νίας

Καστανός με 
αραιά άσπρα  
εγκλείσματα

ΔΣ=8,4
ΥΛ=9

250 Bass & van Doorninck 1982, 158, εικ. 8-4 οι τρείς αμφορείς της κάτω σειράς.
251 Hautumm 1981, 184- 85, πίν. 27.
252 Boardman 1989, 109, πίν. 25.
253 Morris & Peatfield 1987, 208, εικ. 3.
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14. ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΑΜΦΟΡΕΩΝ LR13 -ΠΑΡΑΑΑΑΓΕΣ

Α/Α Τόπος Κωδ. Περιγραφή Πηλός Διαστάσεις Χρον/ση
εύρεσης Σώμα Λαιμός Χείλος Λαβές

ΙΙαρ. 
- 1

Βόρεια 
Αφρική - 
Λιβύη - 
Βεγγάζη 
(Ηικ. 3.22α)

υπ. αριθ. 
375254

Ελλςειψοειδές 
σε τομή. 
Οριζόντιες 
αυλακώσεις 
στο κάτω 
τμήμα. Ο 
ώμος 
ακόσμητος

Κυλινδρικός Κάτω απο το 
χείλος 
οριζόντια 
νεύρωση

Γ ωνιώδεις 
και
ελαφρώς
υπερυψίομέ-
νες

Υ = 47,2 
ΛΣ= 6,3 
ΥΛ=7,7

Hay. 
- 2

Κύπρος - 
Αμαθούντα  
- Μεγάλη 
Ν.Α.
Βασιλική 
(Εικ. 3.22γ)

[Π 115] (σώζεται μόνο 
ο λαιμός)

Αμφίκοιλος. 
Εσωτερικά, 
εμφανείς οι 
ακανόνιστες 
κατασκευα
στικές 
αυλακο'ισεις

Απλό Α3δ ΛΣ=8,8
ΥΛ=8,5

β' μισό 7ου 
αι. μ.Χ.

Παρ. 
- 3

Μικρά Ασία

Ανεμούριον 
(Ηικ. 3.22β)

no 5 75255 (σοόζεται μόνο 
ολαιμός, οι 
λαβές και 
τμήμα του 
ώμου

Κα>νικός Δακτυλιόσχη-
μο

Κ?2;256

254Kiley 1979, 232.
255Williams 1989, 98, εικ. 60.
256Σκληρός, χονδρόκοκκος, τραχύς οτην υφή, ωχροκίτρινου χρώματος με μικρά ασβεστολιϋικά εγκλείσματα και λίγους σκούρους κόκκους. 
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4.1 Το Εργαστήριο της Πάφου

4.1.1 Η θέση του εργαστηρίου

Κατα τους χειμερινούς μήνες των ετών 1988 και 1989, στην τουριστική περιοχή 
της Κάτω Πάφου διενεργήθηκε η σωστική ανασκαφή ενός εργαστηρίου αμφορέων της 
ύστερης ρωμαϊκής περιόδού. Το εργαστήριο ήταν κτισμένο έξω από τα αρχαία τείχη 
της πόλης, στη θέση της Ανατολικής Ελληνιστικής και Ρωμαϊκής Νεκρόπολης, πολύ 
κοντά στη θάλασσα. Η πιό όψιμη ταφή της νεκρόπολης χρονολογείται στον 3ο αι. 
μ.Χ. και, σύμφωνα με τα ανασκαφικά δεδομένα, κάθε ίχνος από το νεκροταφείο είχε 
εξαφανιστεί πριν την κατασκευή του εργαστηρίου.

Κατά την ανασκαφική έρευνα, αποκαλύφθηκε κεραμεικός κλίβανος, τμήμα του 
αποθέτη και εν μέρει σωζόμενοι βοηθητικοί χώροι (Εικ. 4.η. Ο κλίβανος ήταν 
χτισμένος λίγα μόλις μέτρα από την ακτή, μπροστά από ένα προϋπάρχον τείχος. 
Διατηρήθηκε μόνο ο θάλαμος καύσης, ο οποίος ήταν τετράγωνος σε κάτοψη και έσωζε 
την αρχή τεσσάρων πλίνθινων τόξων με φορά από Ανατολή προς Δύση. Τα τόξα αυτά 
στήριζαν το δάπεδο του κυρίως θαλάμου του κλιβάνοτοΕικ. 4.2)2. Στα νότια του 
κλιβάνου ανοιγόταν σύραγγα, προφανώς μεταγενέστερης φάσης, που οδηγούσε σε 
κυκλική κατασκευή επενδυμένη εσωτερικά με κονίαμα. Ήταν κτισμένη προσεκτικά 
και στο κατώτερο τμήμα της επικοινωνούσε με τον κλίβανο.

Αν και εντοπίστηκαν προσκτίσματα στο βόρειο και το νότιο άκρο του 
ανασκαφικού χώρου, δεν ήρθαν στο φως περισσότερες λεπτομέρειες για την 
αρχιτεκτονική διάταξη του κλιβάνου (ή πιθανών περισσοτέρων κλιβάνων) και των 
εργαστηριακών χώρων του συγκροτήματος αφού η ανασκαφική έρευνα όεν ήταν 
δυνατόν να επεκταθεί λόγω του σωστικού χαρακτήρα της. Αλλ(οστε, αμέσως μετά την 
έναρξη της ανασκαφής διαπιστώθηκε ότι ένα μεγάλο μέρος του χώρου είχε ήδη 
καταστραφεί από τις οικοδομικές εργασίες της υπό ανέγερσιν ξενοδοχειακής 
μονάδας.

Η συντριπτική πλειοψηφία των ευρημάτων προήλθε από τον αποθέτη του 
εργαστηρίου. Επρόκειτο ουσιαστικά για το χώρο πίσω ακριβώς από τον 
προϋπάρχοντα τοίχο, στον οποίο εφαπτόταν ο κλίβανος. Ο αποθέτης αποκαλύφθηκε 
σε τρείς ανασκαφικές τομές, κατά μήκος του τείχους. Εκτός από τους αμφορείς που θα 
παρουσιαστούν διεξοδικά παρακάτω, ανάμεσα στα παραμορφωμένα από την όπτηση 
αγγεία, βρέθηκαν και κεραμίδες, οι οποίες όμως δεν είναι εξακριβωμένο αν 
αποτελούσαν προϊόντα του συγκεκριμένου εργαστηρίου· ο αριθμός τους ήταν

1 Στη θέση του εργαστηρίου στην ΚάτωΠάφο σήμερα βρίσκεται το ξενοδοχείο Annabclle II. 
IKarageorghis 1989, 848· Karageorghis 1989β, 60- Papageorgiou 1990, 95· D em esticha & 
Michaelides 2001.
2 Βλ. και κεφάλαιο 7. Κλίβανοι.
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περιορισμένος και ο πηλός τους, όπως φάνηκε από τα πολυπληθή μή παραμορφωμένα 
θραύσματα, δεν ταυτίζεται με αυτόν των αμφορέων 3. Πιθανό προϊόν του 
εργαστηρίου ίσως αποτελούσαν επίσης και μιά σειρά ανοικτών επιτραπέζιων 
αγγείων, τα οποία βρέθηκαν τόσο στα στρώματα του αποθέτη όσο και στους 
υπόλοιπους χώρους και ήταν κατασκευασμένα από πηλό πιό "καθαρό" από αυτόν των 
αμφορέων αλλά παρόμοιο στο χρώμα και τη σύσταση. Το γεγονός ότι δεν έχουν βρεθεί 
τέτοια αγγεία παραμορφωμένα από την όπτηση καθιστά την παραγωγή τους στο 
συγκεκριμένο εργαστήριο υποθετική.

4.1.2 Χρονολόγηση4

Η χρονολόγηση της λειτουργίας του εργαστηρίου στηρίχθηκε κυρίως στη 
στρωματογραφία των τομών του αποθέτη (των τομών δηλαδή που βρίσκονται στη 
δυτική πλευρά του κεντρικού τοίχου που διατρέχει τον ανασκαφικό χώρο). Οι τομές 
αυτές (F, Ε, 1)) ήταν ο χώρος απόρριψης των προϊόντων που για διάφορους λόγους δε 
χρησιμοποιήθηκαν. Η σωστική ανασκαφή που διενεργήθηκε δεν έδωσε τη δυνατότητα 
για πλήρη έρευνα του εργαστηριακού χώρου, οπότε συμβατικα μόνο μπορεί να 
θεωρηθεί ότι οι αποθέσεις αυτές καλύπτουν όλο το χρονικό φάσμα της λειτουργίας 
τουεργαστηρίου.

Η τομές F και Ε ανοίχθηκαν στο κυρίως τμήμα του αποθέτη και γ ι ' αυτό 
κρίθηκε απαραίτητος ο συσχετισμός της στρωματογραφίας τους. Ο συσχετισμός έχει 
την εξής μορφή:
ΙΙοώϊιιη (υάση: E7=F6=D6 [Β5 / Α7, Α6]
Κυρίως οάσεις απόθεσης: Ε5, E6=F5, E3-4=F3-4 [Β3, Β4 / Α3-Α5]
Ότριιιες ψάσεις- Ίσως συσχετίζονται με τις δύο νεώτερες κατασκευές (τομή A): E2=F2, 
E1=F 1 [Β2, Β1 /Α2, Α1|

ΙΙοώιιιηΨάση: Με το 12νούμμιο, που βρέθηκε στο στρώμα D6, τέθηκε ένα terminus 
post quern στα τέλη του 6ου αι. μ.Χ., για τη χρήση του αποθέτη τουλάχιστον στο 
βόρειο άκρο του. Από τα τέλη του 6ου αι. άρχισε επίσης η κυκλοφορία των πινακίων 
κυπριακής ενσφράγιστης κεραμεικής του τύπου Hayes 9b, τμήματα των οποίων

3 Οι κεραμίδες ααττές αποτελούν κοινό τύπο σε όλες τις υστερορωμαϊκές θέσεις της Κύπρου 
(Hadjichristophi 1989, 878, Type IV- Rautman e t al. 1993, 237, Type 1). Ο πηλός τους ομοιάζει 
περισσότερο με αυτόν των πινακίων της κυπριακής ενσφράγιστης κεραμεικής (LRD). Η 
εργαστηριακή ανάλυση του πηλού τους δεν κρίθηκε σκόπιμο να αποτελέσει αντικείμενο έρευνας 
της παρούσας εργασίας. Το μοναδικό δείγμα που δόθηκε για  ανάλυση (βλ. Κεφάλαιο 6) περιείχε 
συστατικά που δεν απέκλειαν παφιακή προέλευση, αλλά η σύσταση του πηλού του διέφερε από  
αυτήν των αμφορέων του εργαστηρίου. Στο παρόν στάδιο όμως δεν μπορεί ούτε να  αποκλειστεί ή 
να επιβεβαιωθεί με ασφάλεια η εντόπια κατασκευή τους από πηλό που ίσως μεταφερόταν στο 
εργαστήριο από συγκεκριμένο κοίτασμα ή που περνούσε από κάποια επεξεργασία, ειδικά για την 
κατασκευή των κεραμίδων στο ίδιο εργαστήριο.
4 Για τη στρωματογραφία βλ. Παράρτημα 1.
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βρέθηκαν στα στρώματα Α6 και D6 (Εικ. 4.3). Αν και στα πρώιμα στρώματα των 
κυρίως τομών του αποθέτη (Ε και F) δε βρέθηκαν χαρακτηριστικά ευρήματα, η 
παρουσία του τύπου LR 13 στο Ε7, αποτελεί πρόσθετη ένδειξη όψιμης χρονολόγησης 
της αρχής της λειτουργίας του εργαστηριακού χώρου, η οποία κατά τη γνώμη μας δε 
μπορεί να τοποθετηθεί πριν τα τέλη του 6ου αι, διότι όπως καταδείχθηκε αναλυτικά 
στο κεφάλαιο "Ο Αμφορέας LR13", ο αμφορέας αυτός όεν έχει χρονολογηθεί μέχρι 
στιγμής νωρίτερα από τις αρχές του 7ου αι., εντός ή εκτός Κύπρου.

Κυρίως φάσεις απόθεσης Ο αμφορέας τύπου LR4/5 από το εργαστήριο της Abu Mina, 
που βρέθηκε στην Ε4 (Εικ. 4.4Β). χρονολογείται στο α ' μισό 7ου α ι.5 . Η χρονολόγηση 
τοί' Τύπου 4 του αμφορέα LR3 όεν είναι απόλυτα τεκμηριωμένη αλλά στις 
περισσότερες από τις θέσεις που έχει βρεθεί τοποθετείται στον 7ο αι. μ.Χ. 6. Το χείλος 
ενός τέτοιου αμφορέα καθώς και το πινάκιο κυπριακής ενσφράγιστης κεραμεικής του 
τύπου Hayes 9b που βρέθηκαν στο Ε5 θέτουν το χρονικό πλαίσιο της λειτουργίας του 
εργαστηρίου στον ίδιο αιώνα(Εικ. 4.4.V.0). Στις αρχές του 7ου αι. χρονολογούνται 
επίσης και οι λύχνοι που βρέθηκαν ανάμεσα στη ΜΣΚΑ και οι οποίοι ανήκουν στον 
τύπο 19 της O/iol7 -ενώ αν θεωρήσουμε ότι το στρώμα Β4 είναι σύγχρονο με την 
κυρίως φάση της απόθεσης τότε ως δείκτες χρονολόγησης μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν και τα δύο διαγνωστικά αγγεία που βρέθηκαν σε αυτό: το πινάκιο 
αφρικανικής ενσφράγιστης κεραμεικής του τύπου Hayes 109 8 και ο τύπος 4 του 
αμφορέα LR3, τα οποία χρονολογούνται στις αρχές του 7ου αι. (Εικ. 4.5Β).

Ανάμεσα στα ευρήματα του αποθέτη του εργαστηρίου, όπως ειπά)θηκε στην 
αρχή, βρέθηκε ικανός αριθμός ανοιχτών επιτραπέζιων αγγείων (κυρίως γαβάθες και 
πινάκιά) (Εικ. 4.6α). Η μελέτη χρηστικών αγγείων, όπως τα συγκεκριμένα, 
όυσχεραίνεται πολύ από την ίδια τη φύση τους. Πρόκειται για απλά σχήματα 
προορισμένα να εξυπηρετήσουν καθημερινές ανάγκες και επομένως οποιαόήποτε 
ομοιότητα με την εισηγμένη κεραμεική μπορεί να είναι συμπτωματική. Η έλλειψη 
δημοσιευμένων παραλλήλων δυσκολεύει ακόμη περισσότερο κάθε σχετική έρευνα. 
Εντούτοις, ένας από τους τύπους των πινακίων αυτών (Εικ. 4.6Β) μπορεί άμεσα να 
συσχετισθεί, ως προς το σχήμα και τη διαμόρφωση τοί' χείλους, με τα πινάκια της 
αφρικανικής ενσφράγιστης κεραμεικής του τύπου Hayes 109. Βεβαίως η ομοιότητα 
αυτή όεν μπορεί να αποτελέσει απόδειξη για τη χρονολόγηση τοί' εργαστηρίου αλλά 
μόνο συμπληρωματική ένδειξη για την χρονολόγηση που επιχειρήθηκε παραπάνω.

5 Είναι χαρακτηριστική η τομή του όρθιου χείλους, το οποίο είναι ενισχυμένο εξωτερικά γύρω από  
τη μέση του ύψους του (Watson 1995, 315-17).
6 Majcherek 1995, 169.
7 Oziol 1977, 254- Webb 1997. no 73.
8 Hayes 1972, 172. Για την αναθεώρηση της χρονολόγησης από τον ίδιο βλ. Hayes 1980, 377: ”... 
j allirmcrai maintenant que cette fotme n apparait q u ’ au V ile  siecle, et je propose une nouvelle 
datation qui irait de 610-620 jusqu' aux annees 690..."
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Omuec Φάσεις: Η ανασκαφή δεν αποκάλυψε στοιχεία για τον τρόπο ή την αιτία της 
λήξης της λειτουργίας του εργαστηρίου. Εκτός από το νόμισμα του β' μισού του 6ου αι. 
που βρέθηκε στην Ε 1, κανένα άλλο διαγνωστικό εύρημα δεν 
προήλθε από τα όψιμα στρώματα. Τα προϊόντα του εργαστηρίου που βρέθηκαν σε 
αυτά ανήκαν στους ίδιους τύπους με τα υπόλοιπα ευρήματα του αποθέτη.

Τα μέχρι στιγμής δεδομένα δεν υποδεικνύουν απότομη διακοπή της 
λειτουργίας του από καταστροφή. Δεδομένου επίσης ότι από τη μέχρι στιγμής σχετική 
με τους αμφορείς LR 1 έρευνα προκύπτει ότι τα χρονολογικά όρια της κυκλοφορίας 
τους δεν ξεπερνούν τα μέσα του 7ου αι., θεωρούμε συμβατικά, ότι η λειτουργία του 
εργαστηρίου διακόπηκε λόγω της οικονομικής κρίσης που ακολούθησε τις αραβικές 
επιδρομές.

Εκτός από τα στρωματογραφικά δεδομένα του ίδιου του εργαστηρίου στοιχεία 
χρονολόγησης μπορούμε να αντλήσουμε και από τους ελάχιστους αμφορείς του 
εργαστηρίου που βρέθηκαν στην Μεγάλη Ν.Α Βασιλική της Αμαθούντας, τη μοναδική 
κυπριακή θέση για την οποία υπάρχουν ανασκαφικά δεδομένα. Η ομάδα 59, στην 
οποία ανήκει ο λαιμός αμφορέα LR1/T.4 (iii)-vo 39, βρέθηκε σε στρώματα που 
χρονολογούνται από τον 6ο έως τα μέσα του 7ου αι, σύμφωνα με την ανασκαφέα, κα 
Ελένη Προκοπίου. Επιπλέον οι δύο σφαιρικοί αμφορείς από το εργαστήριο που 
βρέθηκαν στην ίδια θέση (ΟΜΑΔΑ Α/Β νο 7-8) χρονολογούνται στον 7ο αι.

Συμπερασματικά μπορούμε να υποστηρίξουμε ότι η λειτουργία του 
εργαστηρίου της Κάτω I Ιάφου ολοκληρώθηκε ουσιαστικά σε μία φάση. Δεν μπορεί να 
αποκλειστεί η ύπαρξη ενός ή περισσοτέρων παρακειμένων κλιβάνων και ίσως 
αποθετών, οι οποίοι ίσως δημιουργήθηκαν σε μεταγενέστερη ή προεγενέστερη φάση 
από το ίδιο εργαστήριο. Ο αποθέτης όμως και ο κλίβανος που αποκαλύφθηκαν και 
μελετήθηκαν είναι φανερό ότι είναι σύγχρονοι. Οι αποθέσεις από άλλους πιθανούς 
κλιβάνους θα βρίσκονταν προφανώς σε άμεση γειτνίαση μαζί τους.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που διαθέτουμε, δεν διαφαίνεται κάποια εξέλιξη στο 
σχήμα ή το είδος των προϊόντων που συγκεντρώθηκαν στο συγκεκριμένο αποθέτη. 
Κύριο προϊόν του εργαστηρίου αποτελούσαν τρείς ομάδες αμφορέων του τύπου LR 1, 
οι οποίες θα παρουσιαστούν αναλυτικά παρακάτω. Δευτερεύον σε ποσότητα προϊόν 
ήταν ο αμφορέας IJR13 ενώ υποθετική παραμένει η εντόπια κατασκευή ανοιχτών 
επιτραπέζιων αγγείων και κεραμίδων. Η αρχή της λειτουργίας του εργαστηρίου 
τοποθετείται στα τέλη του 6ου αι. μ.Χ. και το τέλος της στα μέσα του 7ου αι. μ.Χ., 
πιθανότατα στην περίοδο των αραβικών επιδρομών.

4.1. 3. ΙΙερινοαα/ή αιίφορέων
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Το κύριο προϊόν του εργαστηρίου, σύμφωνα με τα ανασκαφικά στοιχεία, ήταν 
ο αμφορέας του τύπου LR 1. Καταμετρήθηκαν συνολικά 287 λαιμοί αμφορέων, οι 
οποίοι διαχωρίστηκαν σε έξι τύπους: τρεις τύπους I .R1 και τέσσερις ομάδες LR 13.

Η μεγάλη πλειοψηφία των αμφορέων που βρέθηκαν στον αποθέτη του 
εργαστηρίου (214 από τους 290) ανήκαν στον τύπο K-LRl-Π/Τ. 4(iii) που στο εξής θα 
αναφέρεται και ως κοινός τύπος του εργαστηρίου της ΙΙάφουΟ μακρύς κατάλογος 
των 214 λαιμών δε θα παρουσιαστεί αναλυτικά διότι τόσο τα κατασκευαστικά / 
τυπολογικά χαρακτηριστικά, όσο και οι διαστάσεις των λαιμών, επαναλαμβάνονται 
σχεδόν αυτούσια σε κάθε μία από τις καταγραφές Μόνο στονυπομνηματισμό των 
εικόνων που συνοδεύουν την αναλυτική περιγραφή του τύπου αυτού θα περιληφθούν 
οι περιγραφές των αμφορέων που κάθε φορά εικονίζονται.

Οι ιιπόλοιποι 86 αμφορείς που μελετήθηκαν από το εργαστήριο της ΙΙάφου 
χωρίσθηκαν σε ολιγάριθμα σύνολα: 71 αμφορείς LR 1 ανήκουν στον ίδιο τύπο (Τ.4) 
αλλά σε διαφορετική ομάδα από τον κοινό τύπο [LR 1 ( K-LRl-II/T.4(iv) και K-1.R1-II/ 
Τ4( ν)Ι ενώ παράλληλα με την κατασκευή των αμφορέων LR 1 στο εργαστήριο της 
Πάφου, διαπιστώθηκε η κατασκευή αμφορέων του τύπου LR13 (στο εξής K-LR13-11). 
(χπό τους οποίους καταγράφηκαν μόνο δεκατρείς.

4.1. 3-1 Οι αικροοείς Κ- LR 1-11

Ο ι  α μ φ ο ρ ε ί ς  Κ-  L R 1 -  I I /  Τ .  4 ( i i i )
Πρόκειται για τον αμφορέα που αποτελεί το κατ' εξοχήν προϊόν του 

εργαστηρίου της Πάφου (Εικ. 4.7). Σύμφωνα με τα στοιχεία που ήλθαν στο φως από 
την ανασκαφή, ο αμφορέας αυτός κατασκευαζόταν στο εργαστήριο σε όλη τη διάρκεια 
της λειτουργίας του αφού η παρουσία του είναι χαρακτηριστικά έντονη σε όλα τα 
στρώματα του αποθέτη9.

11 εριγραφή/ Κατασκευαστικά γαοακτηριστικά:

Χείλος: Η μέση διάμετρος του στομίου είναι 8,5 εκ. (8 - 9 εκ.). Το χείλος είναι 
αποστρογγυλευμένο έξω νεύον. Στο πάνω τμήμα του παρατηρήθηκαν πολύ συχνά 
επικολλήσεις μαλακού πηλού(Εικ. 4.8α). Οι επικολλήσεις αυτές μπορεί να έγιναν μόνο 
αν το αγγείο, μετά την ολοκλήρωση και το στέγνωμα του λαιμού, είχε τοποθετηθεί 
ανάποδα σε επιφάνεια με μαλακό πηλό. Αυτή η διαδικασία κατασκευής του σώματος 
παραπέμπει στη μέθοδο "του Οξυπύθμενου Αμφορέα", η οποία προφανώς 
εφαρμοζόταν στο εργαστήριο της Πάφου.

Κάτω από το χείλος σχηματιζόταν ρηχή αυλάκωση ύψους 2 - 2,5 περίπου εκ., 
που κατέληγε σε οριζόντια εξέχουσα νεύρωση. Η νεύρωση αυτή σε πολλά 
παραδείγματα ήταν αδρή. Εξάλλου, κατά τη διαμόρφωση του χείλους, η δημιουργία

9 Βλ. Παράρτημαί, Πίνακες 2 — 4.
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μιάς ελαφράς οριζόντιας εσοχής, σε σχέση με την επιφάνεια του ήδη σχηματισμένου 
λαιμού θα ήταν ούτως ή άλλως αναμενόμενη, εφόσον ο αγγειοπλάστης πίεζε το 
σημείο κάτω από το στόμιο για να λειάνει και να σχηματοποιήσει το χείλος. Σε 
ορισμένα παραδείγματα μάλιστα, η οριζόντια νεύρωση δεν ήταν παρά αυτή ακριβώς η 
κλιμακωτού σχήματος μετάβαση από το χείλος στο λαιμό. Υπήρξαν όμως και λίγες 
περιπτώσεις όπου η αυλάκωση κατέληγε απότομα σε εγχάραξη πριν από τη νεύρωση, 
οπότε είναι πολύ πιθανόν να έχει χρησιμοποιηθεί εργαλείο για τη διαμόρφωσή της σε 
αυτές τις περιπτώσεις. Εντούτοις, η συχνή καταστροφή της ακμής της νεύρωσης από 
την κόλληση των λαβών είναι ένδειξη ότι δεν είχε ιδιαίτερη αισθητική αξία (Εικ. 4.8β).

Λαιιιός : Ο λαιμός ήταν κυλινδρικός. Το μέσο ύψος του ήταν 10,5 εκ. (κυμαινόταν 
μεταξύ 10 και 11,5 εκ.). Στις περισσότερες περιπτώσεις το πλάτος των λοξών 
νευρώσεων του πλασίματος στο εσωτερικό του λαιμού δε διαφέρει από αυτό του 
σώματος. Θεωρούμε λοιπόν ότι το πλάσιμο του λαιμού γινόταν με τον τροχό να 
γυρίζει με την ιδια περίπου ή κάπως μικρότερη ταχύτητα όπως και κατά το πλάσιμο 
του σώυατοαΕικ. 4.8ν).

Επίσης παρατηρήθηκε ότι τα τοιχώματα στο κάτω τμήμα του λαιμού ήταν πολύ 
πιό ενισχί'μένα από το πάνω τμήμα (το πάχος των τοιχωμάτων κυμαίνεται από 0,7 
έως 1,5 εκ). Επομένως ίσως να να πρόκειται για την περίπτωση προκατασκευής του 
κυλίνδρου του λαιμού [Βλ. Στάδιο 2 της Μεθόδου του "Οξυπύθμενου Αμφορέα”].

Στο εσωτερικό της βάσης του λαιμού το σημείο ένωσης με τον ώμο ήταν ορατό 
σε κάποιες πεοιπτώσειαΕικ. 4.86). Η ένωση αυτή, είχε συχνά τη μορφή ενός 
προεξέχοντος δακτυλίου αλλά πολύ σπάνια όεν είχε γίνει κάποια προσπάθεια 
λείανσής της στο εσωτερικό. Ο αγγειοπλάστης, δηλαδή, πριν προχωρήσει στην 
ολοκλήρωση της κατασκευής του λαιμού φρόντιζε συνήθως να λειαίνει το σημείο της 
ένωσης λαιμού και ώιιου(Εικ. 4.8η.

Λαβές: Οι λαβές του αμφορέα του παφιακού εργαστηρίου αποτελούσαν πολύ 
χαρακτηριστικό του γνώρισμα. Η τομή τους ήταν κιικλική, ελλειψοειδής ή και 
τετραγωνισμένη, με μία ή δύο εσοχές έκκεντρα κατά μήκος της ράχης. Η παρατήρηση 
του μεγάλου αριθμού των λαβών που βρέθηκαν στον αποθέτη έδωσε την εξής εικόνα:

Οι αυλακώσεις τα>ν λαβών δεν παρουσιάζουν ομοιομορφία ούτε ως προς το 
σχήμα ούτε ως προς τον αριθμό η τη θέση του^Εικ. 4.9α). Η ανομοιομορφία αυτή 
ισχύει τόσο για τις λαβές διαφορετικών αμφορέων όσο και για τις λαβές του ίδιου 
αγγείου (Εικ. 4.9Β). Σε όλες τις περιπτώσεις όμως οι αυλακώσεις θα πρέπει να 
κατασκευάζονταν με το ίδιο χέρι (δεξί ή αριστερό) του αγγειοπλάστη αφού δε 
βρίσκονται ποτέ προς την ίδια πλευρά. Οι αυλακώσεις συνήθως διατρέχουν την δεξιά 
πλευρά της ράχης κάθε λαβής, πράγμα αναμενόμενο αν γίνονταν με το δεξί χέρι του 
τεχνίτη (Εικ. 4.9y). Δεν λείπουν όμως και τα παραδείγματα αυλακώσεων στην αριστερή 
πλευρά. Επίσης, παρατηρώντας κανείς την υφή αυτών των αυλακώσεων συμπεραίνει
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ότι κάποιες θα πρέπει να έγιναν με εργαλείο και κάποιες με το χέρι. Το εργαλείο που 
μάλλον χρησιμοποιήθηκε ήταν κάποιο μεταλλικό ή ξύλινο μικρό ραβδοειδές στέλεχος 
με τετραγωνισμένη απόληξη. Αποτυπώματα τέτοιων απολήξεων διακρίνονται συχνά 
στην αρχή των αυλακώσεων, πάνω στον πηλό της κόλλησης της λαβής με το λαιμό (Εικ. 
4.96). Οι αυλακώσεις που γίνονταν με το χέρι - ίσως με τον "κόμπο του δακτύλου", αν 
κρίνει κανείς από τις πρακτικές των παραδοσιακών αγγειοπλαστών της εποχής μας- 
είναι πολύ πιό ρηχές και κανονικές. Οι λαβές με αυλακώσεις με εργαλείο ανήκουν σε 
αμφορείς του ίδιου τύπου και των ίδιων στρωμάτων με αυτούς που φέρουν λαβές των 
οποίων οι αυλακώσεις έγιναν με το δάκτυλο. Δεν μπορούμε λοιπόν να διακρίνουμε 
σαφή τυπολογική ή χρονολογική εξέλιξη ανάμεσά τους. Πρόκειται προφανώς για 
διαφορετικούςτεχνίτες.

Ο Hayes πρόσφατα παρατήρησε ότι ένα κοινό χαρακτηριστικό των λαβών των 
αγγείων της ρωμαϊκής περιόδου ήταν το ταινιωτό σχήμα, και το ότι η μία πλευρά τους 
ήταν "κομμένη" με ένα είδος μαχαιριού και όχι λεία όπως συνήθως10· Ο Genty, 
αναφορικά με τους αμφορείς του xvnovGauloise 4, οι λαβές των οποίων διαφέρουν 
πολύ από αυτές των αμφορέων που εξετάζουμε αλλά φέρουν ίχνη προπαρασκευής, 
πρότεινε μιά μέθοδο κατασκευής που εφαρμοζόταν στα παραδοσιακά εργαστήρια της 
Νότιας Γαλλίας και αποτελεί παραλλαγή της παραπάνω πρότασης του Hayes 11 . Στα 
εργαστήρια αυτά, οι αγγειοπλάστες κατασκεύαζαν στον τροχό έναν κύλινδρο με 
ενισχυμένα τοιχώματα, πάνα) στα οποία σημείωναν ισοπαχείς ζώνες. Κατόπιν έκοβαν 
τις ζώνες αυτές, οι οποίες είχαν περίπου το μήκος και το πλάτος των λαβών που 
ήθελαν να κατασκευάσουν, και τις διαμόρφωναν σε λαβές αποστρογγυλεύοντας τις 
ακμές τους. Στην περίπτωση των αμφορέων Τ. 4 (iii) του εργαστηρίου της Πάφου οι 
λαβές δεν είναι κομμένες με μαχαίρι στη μία πλευρά αλλά είναι φανερό ότι ο 
αγγειοπλάστης έχει πιέσει τη λαβή κατά μήκος με το δάκτυλο, έτσι ώστε το 
αποτύπωμα να θυμίζει το χαρακτηριστικό που περιγράφει ο Hayes. Η κίνηση αυτή 
γινόταν για να λειανθεί η πλευρά της λαβής μετά τη χάραξη της αυλάκωσης της ράχης 
της (Εικ. 4.10α).

Ένα άλλο ενδιαφέρον χαρακτηριστικό που παρουσιάζουν σι λαβές του 
αμφορέα αυτού ήταν ότι η επιφάνειά τους δεν ήταν λεία αλλά είχε τη χαρακτηριστική 
τραχειά “ρυτιδωμένη” υφή του πηλού που ξύεται μία φορά με σκληρό εργαλείο χωρίς 
να γίνει προσπάθεια να λειανθεί η επιφάνειά του με κάτι πιό ομαλό (τα βρεμένα 
δάχτυλα του τεχνίτη ή ένα υγρό μαλακό πανί) (Εικ. 4.10Β). Επίσης, στο πίσω μέρος των 
λαβών, διακρίνονται μία ή δύο "σβησμένες" αυλακώσεις (Εικ. 4 .ΐθ γ). Αν εφαρμοζόταν 
μιά μέθοδος παρόμοια με αυτή που πρότεινε ο Genty, ίσως οι "σβησμένες" 
αυλακώσεις να σχηματίζονταν κατά το όποιο πιθανόν προπαρασκευαστικό στάδιο 
σχηματισμού των λαβών χρησιμοποιούσαν στο εργαστήριο της I Ιάφου.

10 Hayes 1998, 24: " sliced handles formed of a strip with one edge sliced off straight with a knife, 
instead of being tapered or rounded off in the normal manner".
11 Genty 1980. 61.
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Εκτός από τη μέθοδο του Genty, χρήσιμη πληροφορία για τον τρόπο 
κατασκευής των λαβών του αμφορέα που εξετάζουμε είναι και η μέθοδος που 
χρησιμοποιήθηκε από τον πατέρα του Ανδρέα Χαραλάμπους, παραδοσιακού 
αγγειοπλάστη της Λευκωσίας. Προσπαθώντας να μειώσει το χρόνο κατασκευής των 
λαβών χρησιμοποίησε μήτρα: ένα είδος κυλίνδρου με μία οπή στη βάση (Εικ. 4.11). Η 
οπή αυτή είχε το σχήμα της λαβής που ήθελαν να κατασκευάσουν. Μέσα στον 
κύλινδρο, τοποθετούσαν ποσότητα πηλού. Με ένα στέλεχος, στην άκρη του οποίου 
προσάρμοζαν ένα στρογγυλό μεταλλικό ή ξύλινο δίσκο, πίεζαν τη μάζα του πηλού και 
από την οπή έβγαινε ένα κορδόνι πηλού το οποίο έκοβαν σε κομμάτια ίσα με το μήκος 
των λαβών.

Με τα μέχρι στιγμής δεδομένα δεν μπορεί φυσικά να ειπωθεί με ασφάλεια εάν 
κάποια ανάλογη κατασκευή χρησιμοποιείτο και στο εργαστήριο της Πάφου. Κάτι 
τέτοιο πάντως θα εξηγούσε τόσο την τραχιά υφή της επιφάνειας των λαβών, όσο και 
τις αυλακώσεις στο πίσω μέρος της. Οι τελευταίες, δηλαδή, ίσως αποτελούν απλώς τα 
αποτυπώματα μιάς όχι πολύ φροντισμένης μήτρας, από την οποία κατασκευάζονταν 
οι λαβές. Μιά άλλη εξήγηση της τραχιάς υφής των λαβών είναι η εξής: ίσως οι 
κύλινδροι των λαβών προπαρασκευάζονταν σε μεγάλο αριθμό, με αποτέλεσμα 
κάποιοι από αυτούς να στέγνωναν ελαφρώς μέχρι να χρησιμοποιηθούν. Επειδή ο 
πηλός στεγνώνει από έξω προς τα μέσα, τη στιγμή που οι λαβές προσαρμόζονταν και 
κάμπτονταν για το σχηματισμό της γωνίωσης, παρουσιάζονταν ρυτιδώσεις στην 
ελαφρώς στεγνή επιφάνειά τους.

Συνοψίζοντας, λοιπόν, μπορούμε να πούμε ότι οι λαβές προπαρασκευάζονταν 
εν μέρει, για λόγους οικονομίας χρόνου. Η κάθε λαβή προσαρμοζόταν πρώτα στο 
λαιμό, ακριβώς στο σημείο της νεύρωσης. Η ένωση ενισχυόταν με ένα κομμάτι πηλού 
για να εξασφαλιστεί καλύτερα η αντοχή της ενώ συχνά στο αντίστοιχο σημείο του 
εσωτερικού του λαιμού διακρίνεται το ίχνος τοί’ δακτύλου του αγγειοπλάστη, το οποίο 
προφανώς αντιστήριζε την πίεση12. Η διακόσμηση γινόταν αφού είχε κολληθεί το 
πάνω άκρο της λαβής: με ένα εργαλείο που είχε επίπεδη απόληξη (παρόμοιο ίσως με 
αυτό που χρησιμοποιείτο για την κατασκευή των αυλακώσεων του σώματος) 
χαράσσονταν στη μία πλευρά της λαβής μιά ή δύο βαθειές αυλακώσεις. Η χάραξη 
προφανώς εκτόπιζε πηλό προς το ένα άκρο και για το λόγο αυτό ίσως ο 
αγγειοπλάστης διόρθωνε το σχήμα πιέζοντας με το δάκτυλό του με φορά παράλληλη 
με την αυλάκωση, και δημιουργώντας έτσι την πλαϊνή επίπεδη ζώνη, που 
αναφέρθηκε παραπάνω (Εικ. 4.12).

Στη ράχη της λαβής, πάνα) από την πρόσφυσή της στον ώμο, παρατηρήθηκε 
μικρό εξόγκωμα (Εικ. 4.106): ίσιος να οφείλεται στο ότι η λαβή ήταν συμπαγής και η 
ένωση ενισχυόταν με λάσπη· ο αγγειοπλάστης δεν πίεζε τον κύλινδρο της λαβής για 
την κόλληση διότι κινδύνευε να "τραυματίσει" τον ώμο στο σημείο εκείνο, αφού δεν

12 Για ανάλογα αποτυπώματα βλ. Genty ό.π., 55.

164

Στ
έλ
λα

 Δ
εμ
έσ
τιχ
α



μπορούσε να βάλει το χέρι του από μέσα για αντιστήριγμα. Έτσι διατηρώντας το 
σχήμα του κομμένου κυλίνδρου μέχρι την άκρη, πίεζε μόνο το κατώτατο σημείο του 
προς τον ώμο, ενώ η κυρίως κόλληση γινόταν με πρόσθετο πηλό.

Σώμα: Παρά το πλήθος των οστράκων που βρέθηκαν, δεν ήταν δυνατόν να 
αποκατασταθεί πλήρως το σχήμα του σώματος. Αυτό ίσχυσε για μιά σειρά από 
λόγους:
α) Η φύση του υλικού. Δεν ανεσκάφη ο αποθηκευτικός χώρος του εργαστηρίου αλλά ο 
αποθέτης του, στον οποίο, όπως ήταν φυσικό, πετάσσονταν κακοψημένα ή εξαρχής 
σπασμένα αγγεία οπότε και οι δυνατότητες ανασύστασης ενός πλήρους αγγείου ήταν 
πολύ μικρές.
β) Το γεγονός ότι δεν έχει γίνει καμία συστηματική προσπάθεια συγκόλησης από 
συντηρητή·
γ) Οι ποσότητες των αμφορέων από τα ίδια στρώματα ήταν τόσο μεγάλες, ώστε το 
υλικό, για να μελετηθεί, διαχωρίστηκε σε ομάδες ίδιων τμημάτων (λαιμοί, λαβές, 
τμήματα σώματος, βάσεις) και όχι κατά αγγεία.

Οι πληροφορίες για το σχήμα και τη διακόσμηση του σώματος προέρχονται 
κυρίως από τα μεγάλα θραύσματα. Εκτός από τον αποθέτη του εργαστηρίου της 
Πάφου, ένα μεγάλο τμήμα σώματος αυτού του τύπου από τον πηλό του εργαστηρίου 
βρέθηκε στον Άγιο Φίλωνα (Εικ. 4 .1 5 )13. Πρόκειται για το μεγαλύτερο τμήμα σώματος 
του τύπου K-LR1-II/T. 4(iii) που έχει μέχρι στιγμής δημοσιευθεί στην Κύπρο. Σώζεται 
από τη βάση μέχρι τη μέση περίπου του ώμου (σωζόμενο ύψος = 32 εκ, διάμετρος στο 
σημείο εκείνο = 23,5 εκ.). Αν θεωρήσουμε ότι το μέσο ύψος του ανώτερου τμήματος 
του αμφορέα (λαιμός και ώμος) είναι περίπου 15 εκ. τότε υπολογίζουμε ότι το 
συνολικό ύψος θα πρέπει να ήταν περίπου 45 εκ.

Το σώμα είχε σχήμα βασικά κυλινδρικό το οποίο έκλεινε σε σχήμα ημισφαιρίου 
στο κάτω και στο πάνω μέρος του για να σχηματιστεί η βαση και ο ώμος, αντίστοιχα. 
Λίγο πιό κάτω από τη μέση παρουσίαζε ελαφρά μείωση της διαμέτρου ενώ σε 
ορισμένα παραδείγματα σχημάτιζε γωνίωση πριν τη μετάβαση από το κυρίως σώμα 
στη βάση.

Το πάχος των τοιχωμάτων δε ήταν ομοιόμορφο. Ήταν πιό λεπτό προς τον ώμο 
και τη βάση (0,5-1 εκ.) και παχύτερο προς τη μέση του αγγείου. Δεδομένου ότι δεν έχει 
σωθεί ακέραιο αγγείο, υπολογίζεται ότι το μέσον του ύψους του αγγείου είναι στο 
σημείο όπου η διάμετρος του σώματος είναι πιό μικρή και οι ζώνες μεταξύ των 
αυλακώσεων πιό ευρείς.

13 Du Plat Taylor & Megaw 1981, 224 no 387. Η ταύτιση του πηλού κατασκευής του 
συγκεκριμένου θραύσματος με τον πηλό του εργαστηρίου της Πάφου καθώς και οι μετρήσεις 
έγιναν από τη γράφουσα στο Κυπριακό Μουσείο όπου φυλάσσονται τα ευρήματα από τον Αγιο 
Φίλωνα. Ευχαριστώ τον Έφορο Μουσείων κο Παύλο Φλουρέντζο για την άδεια που μου έδίοσε να  
δω και να  μελετήσω τα κεραμεικά ευρήματα.
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Η επιφάνεια του σώματος είναι γενικά λεία, αποτέλεσμα του τελικού 
περάσματος με το μεταλλικό ή ξύλινο εργαλείο λείανσης που χρησιμοποιούν ακόμη 
και οι σύγχρονοι αγγειοπλάστες. Οι αυλακώσεις στον ώμο είναι πυκνές αλλά ρηχές 
ενώ στο κυρίως σώμα είναι αραιότερα τοποθετημένες και πιό βαθειές, με καθαρά 
διαμορφωμένες ακμές, προφανώς φτιαγμένες με τη χρήση εργαλείου (Εικ. 4.13). Η 
απόσταση μεταξύ των αυλακώσεων δεν είναι σταθερή· ποικίλει μεταξύ 1,5 και 4,5 εκ. 
αυξανόμενη σταδιακά προς τη μέση του σώματος. Πριν από τη βάση οι αυλακώσεις 
διακόπτονται τελείως αφήνοντας μιά μεγάλη ακόσμητη ζώνη 4-7 εκ. Το εργαλείο που 
χρησιμοποιούντανγια τη χάραξη των αυλακώσεων αυτών θα πρέπει να ήταν 
επιμήκες με πεπλατυσμένη ακμή περίπου 3-5 εκ., το οποίο εφαρμοζόταν κάθετα στην 
επιφάνεια. Δεν αποκλείεται όμα)ς να ήταν και το ίδιο το εργαλείο λείανσης, του 
οποίου σε αυτή την περίπτωση χρησιμοποιούσαν όχι τη μεγάλη ευθεία επιφάνεια 
αλλά τη γωνία του. Η δεύτερη εκδοχή, αν ισχύει, εξηγεί και τη ποικιλία στο είδος των 
αυλακώσεων των θραυσμάτων του αποθέτη: άλλοτε είναι εσοχές με μία έντονη ακμή, 
οπότε οι ζώνες έχουν τη μορφή πτυχώσεων, και άλλοτε διακρίνεται το αποτύπωμα της 
ακμής του εργαλείου, οπότε πρόκειται για ζώνες ανάμεσα σε αυλακώσεις. Και στις 
δύο περιπτώσεις, το αποτύπωμα του εργαλείου ήταν μία συνεχής σπείρα γύρω από το 
αγγείο (στροφιδόν), δεν είχε δηλαδή τη μορφή επάλληλων κύκλων. Οι αυλακώσεις 
άρχιζαν από τη μέση του ώμου, περίπου στο ύψος της κόλλησης των λαβών, και 
κατέληγαν στο κάτω τμήμα του σώματος, συνήθως στο παχύτερο σημείο του 
τοιχώματος.

Ο ι  α μ φ ο ρ ε ί ς  Κ - L R 1 - II / Τ . 4 ( ΐ ν )

Οι αμφορείς του τύπου Κ- LR 1- ΓΙ/Τ. 4 (iv) που εντοπίστηκαν στον αποθέτη 
του εργαστηρίου ήταν ολιγάριθμοι Εικ. 4.16(H). Το χείλος τους είναι έξω νεύον, έντονα 
αποστρογγυλευμένο, και ενίοτε ενισχυμένο εξωτερικά ενώ η οριζόντια νεύρωση είναι 
υποτυπώδης, όπως αυτή του κοινού τύπου. Τ ο σχήμα του λαιμού είναι ελαφρώς κοίλο 
και το ύψος του κυμαίνεται μεταξύ 12-13,3 εκ. και η διάμετρος του στομίου είναι 
περίπου ίση με αυτήν του κοινού τύπου (ΔΣ=8,5-9,2εκ.). Οι λαβές δε φέρουν βαθειές 
αυλακώσεις στη ράχη.

ΚατασκευαστικάΧαιχχκττιοιστικά

Αν και τα βασικά κατασκευαστικά χαρακτηριστικά των αφμορεών Τ.4 (ΐν) 
ταυτίζονται σχεδόν με αυτά του κοινού τύπου, έχουν εντοπιστεί κάποια σημεία 
διαφοροποίησης:
Χείλος: Οι συχνές επικολλήσεις πηλού πάνω στο χείλος οδηγούν στο συμπέρασμα ότι 
και οι αμφορείς Τ.4(ϊν) κατασκευαζόταν με τη μέθοδο "του Οξυπύθμενου Αμφορέα". 
Σε τρία παραδείγματα λαιμών, το κυκλικό σχήμα του στομίου ήταν παραμορφωμένο
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λόγω της πίεσης από την κόλληση των λαβών. Αυτό σημαίνει ότι ο πηλός του λαιμού 
ήταν ακόμη αρκετά μαλακός όταν κολλήθηκαν οι λαβές. Η φάση, δηλαδή, κατά την 
οποία προασαρμόζονταν οι λαβές στους τρείς αυτούς αμφορείς, ή γενικά στους 
αμφορείς Τ.4 (ΐν), ήταν εκείνη πριν την ολοκλήρωση της κατασκευής του σώματος και 
όχι στο τέλος της διαδικασίας κατασκευής.
Ααιιιός: Το σχήμα του λαιμού αποτελεί ένα από τα διακριτικά χαρακτηριστικά του 
τύπου αυτούίΕικ. 4.i6(iiil. Τα τοιχώματα είναι κοίλα και σε πολλές περιπτώσεις 
ιδιαίτερα ενισχυμένα ενώ η ένωση λ-ω είναι συχνά λειασμένη στο εσωτερικό. Από τα 
σημεία αυτά αντιλαμβανόμαστε ότι και στην κατασκευή του λαιμού ισχύει ό,τι και 
για τον κοινό τύπο, με τη διαφορά ότι τα τοιχώματα του λαιμού των αμφορέων Τ. 4 
(ϊν) δεν είναι τελείως κάθετα. Ήταν αρκετά ενισχυμένα κοντά στη βάση του λαιμού 
ενώ κατά τη διαμόρφωση του χείλους ανοίγονταν προς τα έξω και λέπταιναν.
Λαβές: Οι λαβές, όπως ήδη αναφέρθηκε, δε φέρουν βαθειές αυλακώσεις με εργαλείο. 
Σ\ιχνά ήταν τελείως ακόσμητες ενώ στις περιπτώσεις που έχουν αυλακώσεις, αυτές 
ήταν ρηχές, φτιαγμένες με το χέρι.

Ο ι  α μ φ ο ρ ε ί ς  K - L R 1 - 1 1  / Τ.  4 ( ν )

Το ποσοστό των αμφορέων LR 1/Τ. 4 (ν) στο σύνολο των ευρημάτων του 
εργαστηρίου της Πάφου δεν ήταν υψηλό. Καταγράφηκαν μόλις 31 λαιμοί που αξίζει 
να σημειωθεί ότι προέρχονταν όλοι από τις τομές της κυρίως απόθεσης (Ε, F και 
ΜΣΚΑ). Στην τομή D δε βρέθηκε κανένα παράδειγμα του τύπου αυτού και ανάλογη 
ήταν η εικόνα στους χώρους του κλιβάνου και των προσκτισμάτων (τομές A, Β).

Στον τύπο αυτόν ανήκουν μιά σειρά από κυλινδρικούς ή ελαφρώς κωνικούς 
λαιμούς με αναλογίες πιό επιμήκεις από αυτές του κοινού τύπου (ΔΣ=7,5-8,7 εκ.,
ΥΛ=11,5-12 εκ.) (Εικ. 4.17). Το στόμιό τους είναι στενότερο και το χείλος έντονα έξω 
νεύον. Η νεύρωση είναι επίσης έντονη και στο εσωτερικό της υπάρχει αντίστοιχη 
στενή αυλάκωση. Οι λαβές δεν έχουν βαθειές αυλακώσεις και η επιφάνειά τους είναι 
χαρακτηριστικά "ρυτιδωμένη", όπως στον κοινό τύπο αλλά οι αυλακώσεις της ράχης 
ήταν αβαθείς, πιθανότατα διαμορφωμένες με το χέρι και όχι με εργαλείο 14. Η 
πλευρική πεπλατυσμένη ταινία, όταν υπήρχε, ήταν ίδια με αυτήν του κοινού τύπου.
Ένα άλλο διακριτικό χαρακτηριστικό των αμφορέων τοί’ τύπου αυτού ήταν επίσης ότι 
συχνά στο εξωτερικό του λαιμού ήταν εμφανείς οι οριζόντιες κατασκευαστικές 
νευρώσεις (Εικ. 4.177).

Κατ< ι.σκευαστικα Χαοακττκ ικττικά

14 Σε ένα μόνο αμφορέα (ΜΣΚΑ-34) παρατηρήθηκαν ίχνη από εργαλείο στην απόφυση της λαβής, 
η οποία όμως δε σωζόταν ολόκληρη οπότε η περίπτωση δε θεωρήθηκε χαρακτηριστική.
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Τα βασικά κατασκευαστικά χαρακτηριστικά της ομάδας ταυτίζονται με αυτά 
του κοινού τύπου. Εκτός από τη διαμόρφωση των λαβών που ήδη αναφέρθηκε, 
παρατηρήθηκαν και κάποιες άλλες επιμέρους διαφορές:
Χείλος: Στο πάνω μέρος του χείλους των αμφορέων Τ. 4(ν) παρατηρήθηκαν 
επικολλήσεις πηλού, όπως και στους προηγούμενους τύπους. Σε μία περίπτωση, όμως, 
εκτός από τις επικολλήσεις αυτές, σε δύο αντιδιαμετρικα αντίθετα σημεία του στομίου 
είχαν μείνει δύο βαθειές εγχαράξεις ή πιθανότατα ίχνη από κάποιο σκληρό 
αντικείμενο , με το οποίο ήρθε σε επαφή το υγρό ακόμη χείλος (Εικ. 4.18α). Εάν δεν 
πρόκειται για τυχαίο κατασκευαστικό ατύχημα, το γεγονός ότι τα δύο ίχνη είναι 
αντιδιαμετρικά αντίθετα ίσως σημαίνει ότι προκλήθηκαν από κάποια ειδική 
κατασκευή στο δίσκο του τροχού, με τη βοήθεια της οποίας το ανάποδα τοποθετημένο 
αγγείο είχε καλύτερη ισορροπία κατά την τελευταία φάση της κατασκευής του.
Ανάλογα ίχνη παρατηρήθηκαν σε αρκετούς αμφορείς του "εργαστηρίου" X 15.

Μία ακόμη περίπτωση κατασκευαστικού ατυχήματος που οδήγησε σε 
συμπεράσματα για τη μέθοδο κατασκευής ήταν αυτή του λαιμού ΜΣΚΑ-17, το χείλος 
το\ι οποίου φαίνεται να είχε ανασηκωθεί σε ένα σημείο, κατά τη διαδικασία κόλλησης 
των λαβών (Εικ. 4 .ΐ8 ν ) . Αν οι λαβές είχαν προστεθεί πρίν την ολοκλήρωση του β' 
σταδίου κατασκευής του σώματος, η διόρθωση του σημείου εκείνου θα είχε γίνει 
αυτομάτως, με την τοποθέτηση του αγγείου ανάποδα. Το γεγονός ότι το ανασήκωμα 
στο χείλος δε διορθώθηκε, οδηγεί μάλλον στο συμπέρασμα ότι οι λαβές, τουλάχιστον 
στους αμφορείς Τ.4 (ν) του εργαστηρίου της Πάφου, προσαρμόζονταν στον αμφορέα 
μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής του σώματος, ακριβώς δηλαδή πριν το αγγείο 
αφεθεί να στεγνώσει εντελώς. Το γεγονός ότι για τον για τους αμφορείς Τ.4(ϊν) 
προτάθηκε η εφαρμογή των λαβών σε άλλη φάση της κατασκευής, δημιουργεί εύλογα 
ερωτηματικά, όπως για παράδειγμα αν ήταν δυνατόν να εφαρμόζονταν δύο 
διαφορετικές κατασκευαστικές μέθοδοι στο ίδιο εργαστήριο. Αυτό μπορεί να σημαίνει 
είτε ότι πρόκειται για διαφορετικούς τεχνίτες ή ότι υπήρχε λόγος να εφαρμόζεται 
συγκεκριμένη μέθοδος στα διαφορετικά μεγέθη των αμφορέων. Ο περιορισμένος 
αριθμός αμφορέων αυτού του τύπου που βρέθηκαν στον αποθέτη του εργαστηρίου της 
1 Ιάφου αλλά και το μεμονωμένο παράδειγμα του κατασκευαστικού ατυχήματος, δεν 
επιτρέπουν την εξαγωγή συμπερασμάτων αναφορικά με τα παραπάνω ερωτήματα. 
Λαιμός: Στο εσωτερικό του λαιμού διακρίνονται συχνά λοξές επιφανειακές
ρυτιδώσεις. Οι ρυτιδώσεις αυτές προκαλούνται όταν ο αγγειοπλάστης, για να μειώσει 
τη διάμετρο του λαιμού, πιέζει από έξω προς τα μέσα κρατώντας το λαιμό και με τα 
δύο του χέρια. Στην περίπτωση των παφιακών αμφορέων Τ.4 (ν) ο λόγος εφαρμογής 
της μεθόδου αυτής είναι προφανής: για να δοθεί το απαραίτητο ύψος του λαιμού, ο 
τεχνίτης έπρεπε να πιέζει τα τοιχώματα ταυτόχρονα από μέσα και από έξω, όπως 
δηλαδή κατασκευάζεται ολόκληρο το αγγείο στον τροχό. Όταν έφτανε στο επιθυμητό 
ύψος, ο λαιμός είχε διάμετρο τουλάχιστον τόση ώστε να χωρά το ένα χέρι του τεχνίτη.

15 Βλ. παρακάτω το σχετικό κεφάλαιο 4.5 "Το "Εργαστήριο” X"
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Για να μειωθεί η διάμετρος αυτή ο τεχνίτης πίεζε μόνο από εξω προς τα μέσαίΕικ. 
4.14). Με αυτόν τον τρόπο, ενώ στην εξωτερική επιφάνεια έμεναν τα αποτυπώματα 
από την πίεση των δακτύλων του, η εσωτερική επιφάνεια μειωνόταν χωρίς να 
λειαίνεται με αποτέλεσμα τη δημιουργία μικρών ρυτιδώσεων κατά τη φορά που 
γυρίζει ο τροχός. Η απουσία λοξών ρυτιδώσεων στον κοινό τύπο είναι ένδειξη ότι το 
άνοιγμα των 8,5-9,5 εκ. σε λαιμό ύψους 10,5 εκ. επέτρεπε την ολοκλήρωση της 
διαδικασίας κατασκευής χωρίς τη μέθοδο που περιγράψαμε.

Στους αμφορείς Τ.4 (ν) η ένωση λ-ω ήταν ευδιάκριτη σε περισσότερα 
παραδείγματα απ' ότι στον κοινό τύπο (Εικ. 4.ΐ8β). Σε κάποιες περιπτώσεις μάλιστα, 
ήταν φανερό ότι δεν είχε γίνει καμία προσπάθεια λείανσης του σημείου της ένωσης 
(Βλ. π.χ. ΜΣΚΑ-14). Η αρχή του κυλίνδρου του λαιμού, δηλαδή, προσφυόταν στο 
άνοιγμα του ώμου χωρίς να λειαίνεται. Αυτό ίσως συνέβαινε διότι ο λαιμός 
προκατασκευαζόταν στο μεγαλύτερο τμήμα του, κατα τρόπον ώστε το κάτω άκρο του 
να ταιριάζει ακριβώς στην υποδοχή του ώμου. Η μικρή τοί' διάμετρος δεν επέτρεπε 
στον αγγειοπλάστη να λειάνει το εσωτερικό με το χέρι. Σημειώνεται όμως και ότι η μή 
λείανση στο εσωτερικό της ένωσης λ-ω όεν μπορεί εύκολα να ερμηνευθεί ως αμέλεια.
Ο κοινός τύπος - ο οποίος συνυπάρχει με τον Τ. 4(ν) στα ίδια στρώματα και 
πιθανότατα κατασκευαζόταν από του ίδιους τεχνίτες- είχε στις περισσότερες 
περιπτώσεις αποστρογγυλευμένο το σημείο αυτό.
Σώιια: Η αποσπασματικότητα του υλικού δεν επιτρέέτρεψε την εξαγωγή
συμπερασμάτων για το σχήμα και το μέγεθος τοί’ σώματος των αμφορέων που 
εξετάζουμε. Συμβατικά λοιπόν, και χωρίς να έχει εντοπιστεί ανάμεσα στο κεραμεικό 
σύνολο του εργαστηρίου βάση με τις μέσες διαστάσεις τοί' τύπου αυτού θεωρούμε ότι 
και στο εργαστήριο της Πάφου οι αμφορέις Τ. 4(ν) είχαν όπως και στα εργαστήρια Ζ, 
"ΖΑ" και AM, τα οποία θα παρουσιαστούν αναλυτικά πρακάτω, έντονα απιόσχημο 
σώμα μικρών διαστάσεων.

Ο ι  α μ φ ο ρ ε ί ς  K - L R 1 - Π /  Τ.  4 ( ν ) α
Τέσσερις λαιμοί στην Τομή F(3-4), ένας στην Ε5 και ένας από την ΜΣΚΑ, οι 

οποίοι πιθανότατσ ανήκουν σ ' αυτόν τόν τύπο, παρουσίασαν κάποια ιδιομορφία ως 
προς τη διαμόρφωση του χείλους και της οριζόντιας νεύρωσης. Το χείλος δεν ήταν έξω 
νεύον αλλά απλό αποστρογγυλευμένο ενώ η οριζόντια νεύρωση δεν ήταν μιά 
προεξέχουσα ακμή αλλά μιά πολύ έντονη νεύρωση με αντίστοιχα βαθειά εσωτερική 
αυλάκωση (Εικ. 4.19).

Ο μικρός αριθμός των λαιμών αλλά και η φύση της διαφοροποίησής τους, η 
οποία μπορεί κάλλιστα να οφείλεται σε έναν μόνο διαφορετικό τεχνίτη, δεν αρκεί για 
την κατάρτιση διαφορετικής ομάδας. Επισημαίνεται απλώς μιά διαφοροποίηση στο 
πλαίσιο του ίδιου εργαστηρίου και για το λόγο αυτό στον κστάλογο ακολουθείται η 
αρίθμηση των αμφορέων Τ.4 (ν).
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Ο ι α μ φ ο ρ ε ί ς  Κ - L R 1 - Π / Τ .  4 ( ν ) β
Στα στρώματα του αποθέτη βρέθηκαν επίσης έξι λαιμοί αμφορέων, με 

ιδιάζοντα χαρακτηριστικά. Είχαν πολύ στενό, κυλινδρικό ή ελαφρώς κωνικό σχήμα. 
Συνήθως η επιφάνειά τους ήταν κιτρινωπή ενώ ο πηλός περιείχε αρκετά μεγάλα 
εγκλείσματα πιό ευμεγέθη αλλά όχι ξένα με αυτά του πηλού του εογαστηοίουαίικ. 
4.20). Οι λαβές τους είναι τελείως ακόσμητες ή φέρουν πολύ ρηχές αυλακώσεις.

4.1. 3- 2 Οι αικροοείς K-LR13-II

Στο εργαστήριο της ΓΙάφου, εκτός από τις ομάδες του τύπου LR1, βρέθηκαν και 
διάσπαρτα τμήματα ώμου και σώματος από σφαιρικούς αμφορείς με κτενωτή 
διακόσμηση. Η αναλογία των αμφορέων αυτών σε σχέση με αυτούς του τύπου LR1 
είναι τόσο μικρή (σε σύνολο 287 λαιμών που καταγράφηκαν από το εργαστήριο, μόνο 
οι δεκατρείς ανήκαν στον τύπο αυτόν), ώστε στις πρώτες αναφορές για την 
ανακάλυψη του εργαστηρίου ο τύπος αυτός δεν αναφέρεται ως προϊόν6. 0  πηλός 
των λαιμών αυτών ήταν ταυτόσημος με αυτόν των υπόλοιπων αμφορέων του 
εργαστηρίου. Επιπλέον, βρέθηκε ένας λαιμός και πολλά μικρά τμήματα ώμου με τη 
χαρακτηριστική κτενωτή διακόσμηση, παραμορφωμένα από το ψήσιμο (Εικ. 4.2 ία). Τα 
στοιχεία αυτά δεν αφήνουν περιθώρια αμφιβολίας ότι στο εργαστήριο της Πάφου 
κατασκευάζονταν αμφορείς του τύπου LR 13.

Οι αμφορείς αυτοί βρέθηκαν τόσο στα στρώματα των τομών του αποθέτη του 
εργαστηρίου (D, Ε, F) όσο και στις τομές Α και Β που αντιστοιχούν στον κλίβανο και 
τους χώρους που βρίσκονται προς νότον. Ένα μεγάλο τμήμα του υλικού επίσης, 
προέρχεται από το μή στρωματογραφημένο τμήμα του αποθέτη (ΜΣΚΑ). Εκεί 
βρέθηκαν έξι λαιμοί, μεταξύ των οποίων και ο μοναδικός ακέραιος υαλοποιημένος 
από την  υπ ερόπτησ η  λ α ιμ ό ς ,  π ο υ  αναφ έρθηκε π α ρ α π ά ν ω .

Από τους δεκατρείς συνολικά λαιμούς αυτού του τύπου που βρέθηκαν στο 
εργαστήριο της Πάφου, οι δύο είναι παραμορφωμένοι λόγω κακής όπτησης, οπότε δεν 
μπορούν να ενταχθούν με ασφαλεία σε τυπολογική ομάδα. Οι υπόλοιποι έντεκα δεν 
παρουσιάζουν ομοιομορφία, τουλάχιστον ως προς τα επιμέρους χαρακτηριστικά τους 
γνωρίσματα (σχήμα, χείλος, απόφυση της λαβής) και επιπλέον δεν έγινε κατορθωτό 
να συνδυαστούν τα μεγάλα τμήματα ώμου που φέρουν τις παραλλαγές της 
διακόσμησης που θα περιγραφούν παρακάτω, με τις ομάδες λαιμών που 
διαχωρίστηκαν.

16 Karageorghis 1989. 848· Papageorghiou 1990, 95.
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Ο χαρακτηρισμός των ομάδων του εργαστηρίου της Πάφου έγινε κατ’ 
αντιστοιχία με τις γενικές τυπολογικές ομάδες των αμφορέων LR13 στο διαχωρισμό 
των οποίων το σχήμα των λαβών είναι από τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα των 
ομάδων. Στην περίπτωση του εργαστηρίου της Πάφου όμως, δε σώθηκε λαιμός που να 
σώζει ακέραιη εστω και τη μία λαβή οπότε δεν ήταν δυνατόν να γίνει διαχωρισμός 
μεταξύ των ομάδων Α-Β, Γ-Δ. και Ε-Ζ. Επομένως οι αμφορείς ταξινομήθηκαν μόνο 
με βάση το σχήμα του λαιμού και το είδος του χείλους, σύμφωνα με τα οποία οι 
ομάδες χωρίζονται σε τρεις (Α/Β, Β/Γ και Δ/Ε) αντί για έξι. Όπως εξηγείται και στο 
αντίστοιχο κεφάλαιο της Τυπολογίας για τον αμφορέα LR13, επιλέχθηκε ο 
χαρακτηρισμός Ομάδα και όχι Τύπος, διότι ο διαχ<ορισμός έγινε με βάση πολύ 
περιορισμένο αριθμό αμφορέων, πολλοί από τους οποίους σώζονται πολύ 
αποσπασματικά ή είναι γνωστοί μόνο από δημοσιεύσεις και δεν κατατάχθηκαν μετά 
από προσωπική μελέτη.

Περιγραφή

Η αποσπασματική κατάσταση του συνόλου των ευρημάτων από τον αποθέτη 
του εργαστηρίου και η μικρή σχετικά ποσότητα των ευρημάπον καθιστά αδύνατη την 
ακριβή περιγραφή του σώματος του παφιακού αμφορέα LR13. Μόνο το ανώτερο 
τμήμα του αγγείου μπορεί να προσδιοριστεί με μεγαλύτερη ασφάλεια καθώς οι 
λαιμοί, τα χείλη, οι λαβές και τα τμήματα του ώμου μπορούν εύκολα να ταυτιστούν σε 
αντίθεση με τα μικρότερα και χωρίς ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τμήματα σώματος και 
βάσης, τα οποία δύσκολα διαχωρίζονται από τα αντίστοιχα των αμφορέων LR 1. Σε 
γενικές γραμμές λοιπόν, ο αμφορέας του τύπου LR13 που κατασκευαζόταν στο 
εργαστήριο της Πάφου μπορεί να περιγράφει ως εξήςΠ-.ικ. 4.221:

Ο λαιμός είναι κωνικός, ύψους περίπου 12 εκ. και το χείλος αποκλίνον. Το 
άνοιγμα του στομίου έχει μέση διάμετρο περίπου 8 εκ. Δε στάθηκε δυνατόν να 
υπολογιστεί το συνολικό ύψος του αγγείου, για τους λόγους που προαναφέρθηκαν. Αν 
υποθέσουμε όμως ότι ο λαιμός ήταν περίπου το 1/4 ή το 1/5 του συνολικού ύψους, 
όπως στην περίπτωση άλλων ακέραιων παραδειγμάτων του ίδιου τύπου, τότε 
υπολογίζεται περίπου στα 50-55 εκ. Οι λάβες έχουν ελλειψοειδή διατομή και ξεκινούν 
κάτω από το χείλος για να καταλήξουν στον ώμο. Το σημείο απόφυσης των λαβών δε 
φαίνεται να ήταν αυστηρά καθορισμένο αφού άλλοτε αποφύονται ακριβώς κάτω από 
το χείλος και άλλωτε 2-3 εκατοστά χαμηλότερα.

Διακόσιιτιση

Ο ώμος καλύπτεται από ζώνες κτενωτής διακόσμησης που σχηματίζουν σπείρα.
Τ ο βάθος της αυλάκωσης ή το πάχος της κτενωτής ζώνης δεν είναι σταθερά, ακόμη και 
στο ίδιο αγγείο. Χαρακτηριστικό γνώρισμα της διακόσμησης των αμφορέαων II-LR13 
είναι η παρουσία μίας έως τριών ζωνών από μικρές πλάγιες εγκοπές στο τέλος του
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ώμου. Αυτό όμως δέ φαίνεται να αποτελεί τον κανόνα, αφού σε αρκετά θραύσματα 
από την περιοχή του ώμου, δεν υπήρχαν τέτοιες εγκοπές17.

Σε λίγες περιπτώσεις επίσης παρατηρήθηκε διαφοροποίηση στο είδος της 
κτενωτής διακόσμησης, η οποία αποτελείται από συνδυασμένες οριζόντιες 
κυματοειδείς και ευθείες ζώνες. Τέτοια δείγματα βρέθηκαν σε όλες τις τομές αλλά 
πάντα ελάχιστα σε αριθμό. Ο πηλός τους ποικίλει· βρέθηκαν κάποια από παφιακό 
πηλό και κάποια άλλα από μη κυπριακό πηλό18· Διαφοροποιήσεις επίσης 
παρατηρήθηκαν ως προς το σημείο από όπου άρχιζε η διακόσμηση και την έκταση που 
κάλυπτε. Άλλοτε άρχιζε 1 εκ. μετά την ένωση λαιμού - ώμου, άλλοτε 4 εκ. και άλλοτε
8,5 εκ. χαμηλότερα.

Κατασκευαστικά γαοακττιοιστικά

Χείλος: Το χείλος είναι προσεκτικά διαμορφωμένο χωρίς τυχαίες επικολλήσεις 
πηλού, με εξαίρεση μία περίπτωση που παρατηρήθηκαν τέτοιες [Ε5(11)α]. Δεδομένου 
ότι στο ίδιο εργαστήριο κατασκευάζονταν οι αμφορείς LR 1 στο χείλος των οποίων 
αφήνονταν επικολλήσεις πηλού χωρίς να λειανθούν, η ανυπαρξία τους στην 
περίπτωση των αμφορέων LR13 μπορεί να αποτελεί ένδειξη ότι το αγγείο κατά την 
κατασκευή του είτε δεν τοποθετούνταν ανάποδα στον τροχό ή ότι κατά την 
τοποθέτησή του ανάποδα δεν ερχόταν σε άμεση επαφή με υγρό πηλό.

Λαιιιός: Η ένωση του λαιμού με τον ώμο είναι αποστρογγυλευμένη ή εντελώς 
λειασμένη στο εσωτερικό. Φαίνεται επίσης ότι το αγγείο μάλλον αφηνόταν να 
στεγνώσει αρκετά πριν κολληθεί ο λαιμός με αποτέλεσμα να μην είναι ισχυρή η ένωση 
λαιμού - ώμου. Αυτό γίνεται φανερό από τμήματα ώμου που έχουν σπάσει ακριβώς 
στο σημείο της ένωσης με το λαιμό. Ιδιαίτερα σε ένα θραύσμα ώμου από το στρώμα 
Α4, σώζεται το τέλος του ώμου όπως είχε διαμορφωθεί για να δεχθεί το λαιμό, ο 
οποίος φαίνεται ότι αποκολλήθηκε κατά την όπτηση ή ακόμη και τη στιγμή της 
θραύσης χωρίς να μείνει κανένα κομμάτι του κολλημένο στον ώμο Εικ. 4.216).

17 Τα μόνα μέχρι στιγμής γνωστά παραδείγματα αμφορέων με σειρές εγκοπών ανάμεσα στις 
ζώνες κτενωτής διακόσμησης έχουν εντοπιστεί στους αρχαίους Αλιείς Αργολίδας και στην Κώ. 
Στους Αλιείς (Rudolf 1979, 308) δε διευκρινίζεται αν τα θραύσματα με τις εγκοπές ανήκουν σε 
αμφορείς LR2 ή LR13. Στην Κώ, στην πανεπιστημιακή ανασκαφή της Καρδάμαινας, βρέθηκαν 
αμφορέις LR13 με ζώνες εγκοπών, οι οποίοι όμως δεν είναι δημοσιευμένοι (μελετώνται από την 
κα Ε. Διαμαντή).
18 Συνοπτικός κατάλογος ανά τομή:
Α4: 1 θραύσμα από πηλό εισαγωγής, με πολλά άσπρα εγκλείσματα και αμμώδη υφή.
Β3: 1 θραύσμα από πηλό του εργαστηρίου.
D3: 3 θραύσματα από πηλό κοκκινωπό εισαγωγής, με κρεμώδητην έξω επιφάνεια και 1 θραύσμα 
από πηλό του εργαστηρίου.
D5: 1 θραύσμα από πηλό του εργαστηρίου.
E l ; Ε2: 1 θραύσμα από κυπριακό πηλό αλλά όχι του εργαστηρίου 
F2: 1 θραύσμα από πηλό του εργαστηρίου.
ΜΣΚΑ-6: 1 θραύσμα από πηλό εισαγωγής και 1 θραύσμα από πηλό του εργαστηρίου
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Λαβές: Η πρόσφυση της λαβής στον ώμο καλύπτει συχνά τμήμα της διακόσμησης, 
οπότε συμπεραίνουμε ότι οι λαβές προσθέτονταν μετά την ολοκλήρωση της κτενωτής 
διακόσμησης (Εικ. 4.2 IB).

Διακόσιιηση: Η ζώνη της διακόσμησης συχνά παρουσιάζει φθορές (δακτυλιές, 
επικολλήσεις πηλού κλπ.). Η στιγμή της κατασκευής της μπορεί να ήταν είτε μετά την 
ολοκλήρωση του ώμου αλλά πριν την κατασκευή του λαιμού είτε μετά και την 
κατασκευή του λαιμού αλλά πριν την επικόλληση των λαβών. Το σημείο απαρχής των 
ζωνών της διακόσμησης δεν ήταν σταθερό, όπως έχει ήδη αναφερθεί, αλλά οι 
περιπτώσεις, όπου οι ζώνες άρχιζαν πολύ κοντά στην ένωση λαιμού-ώμου (μέχρι και 1 
εκ. πιό κάτω) ήταν οι περισσότερες (Εικ. 4.2 ΐν). Επομένως, η πιθανότητα να είχε γίνει 
ήδη η διακόσμηση πριν την κατασκευή του λαιμού, φαίνεται η λιγότερο πιθανή αφού 
με τον τρόπο αυτόν η πρώτη ζώνη διακόσμησης θα κινδύνευε να καταστραφεί. 
Επιπλέον, μετά την πρόσθεση του λαιμού ο ώμος θα είχε στεγνώσει αρκετά ώστε να 
δεχθεί χωρίς κίνδυνο την πίεση του κτενωτού εργαλείου που χρησιμοποιείτο για τη 
διακόσμηση, χωρίς τη δυνατότητα εσωτερικής αντιστήριξης.

ΙΙολύ συχνά, στο τέλος του ώμου, κάτω από το ύψος της κόλλησης των λαβών, 
παρατηρήθηκαν δύο ή τρεις οριζόντιες ζώνες από συνεχείς πλάγιες εγκοπέίΕικ.
4.23(0. Οι ζώνες των εγκοπών γίνονταν σίγουρα μετά την ολοκλήρωση των κτενωτών 
ζωνών, αφού πολλές φορές οι πρώτες επικάλυπταν τις δεύτερες. Αρχιζαν συνήθως στο 
ύψος της δεύτερης ή της τρίτης κτενωτής ζώνης από το τέλος και κάλυπταν το κενό 
ανάμεσά τους, συνεχίζοντας για δύο ή τρεις περιφορές γύρα) από το αγγείο, στην αρχή 
της κοιλιάς, μετά το τέλος της κτενωτής διακόσμησης. Οι αποστάσεις μεταξύ των 
εγκοπών δεν ήταν σταθερές αλλά και η κλίση τους συχνά ποίκιλλε (άλλοτε ήταν λοξές 
και άλλοτε σχεδόν οριζόντιες). Επομένως, είναι μάλλον απίθανο να γίνονταν οι 
εγκοπές με κάποιο είδος περιστρεφόμενου κυλίνδρου με ακτινωτές απολήξεις, όπως 
τα εργαλεία που χρησιμοποιούν οι παραδοσιακοί αγγειοπλάστες μέχρι τις μέρες μας 
στην Κύπρο αλλά και στην Ελλάδα19. Από τα α π ο τ υ π ώ μ α τ α  τω ν  εγ κο π ώ ν  φ α ίν ε τ α ι 

επίσης ότι το εργαλείο αυτό ήταν μάλλον ξύλινο, διότι σε κάποια από αυτά 
διακρίνονται τα νερά του ξύλου. Πιθανότατα, επρόκειτο για κάποιο απλό, επιμήκες 
εργαλείο με στενή απόληξη μήκους περίπου 3 χιλ. Ο αγγειοπλάστης κρατούσε το 
εργαλείο κάθετα προς το αγγείο και με γρήγορες κοφτές κινήσεις το πίεζε πάνω στην 
επιφάνεια του ώμου καθώς το αγγείο περιστρεφόταν πάνω στον τροχό, ο οποίος 
γύριζε αργά. Αξίζει να σημειωθεί ότι παρόμοιο διακοσμητικό μοτίβο εντοπίστηκε σε 
τμήματα πίθου από ντόπιο πηλό που βρέθηκαν επίσης στον αποθέτη του εργαστηρίου 
της Πάφου (Εικ. 4.23Β)

19 Για την Κύπρο βλ. London- Egoumenidou-Karageorghis 1990. 57, εικ. 73· για την Ελλάδα βλ. 
Ψ αροπούλου 1988, 184, εικ. 11.
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Σώμα: Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, το γεγονός ότι στο χείλος δεν παρατηρήθηκαν 
επικολήσεις πηλού μπορεί να είναι ενδεικτικό του τρόπου κατασκευής του αμφορέα. 
Αν δηλαδή το αγγείο δεν τοποθετούνταν ανάποδα στον τροχό μετά την ολοκλήρωση 
της κατασκευής του λαιμού σημαίνει ίσως ότι εφαρμοζόταν η μέθοδος τηζΚαέζρς 
του Βαρωσιού". Άλλωστε, για το σχήμα του σώματος του συγκεκριμένου αμφορέα 
ήταν καταλληλότερη αυτή η μέθοδος, διότι το εύρος του ώμου (38- 40 εκ.) ήταν πολύ 
μεγάλο και μπορεί να διατάρασε την ισορροπία πάνω σε μιά στενή βάση διαμέτρου 7- 
8 εκ., αυτή δηλαδή που σχηματίζει το στόμιο του αμφορέα.

Η μόνη γωνίωση που σχηματίζει σε τομή το περίγραμμα του σώματος του 
αμφορέα αυτού είναι στο τέλος του ώμου. Από εκεί ξεκινά μιά ομαλή καμπύλη, η 
οποία κλείνει ομοιόμορφα στην ημισφαιρική βάση. Στο εισαγωγικό κεφάλαιο για τις 
μεθόδους κατασκευής αμφορέων σε δύο στάδια, ανεφέρθηκε ότι το τμήμα του αγγείου 
που κατασκευάζεται δεύτερο είναι συνήθως μικρότερο σε ύψος από το πρώτο. Στην 
προκειμένη περίπτωση, εάν το σημείο της γωνίωσης αντιπροσωπεύει περίπου το 
σημείο της μετάβασης από το ένα στάδιο στο άλλο, τότε το πρώτο στάδιο είναι λογικά 
το - μεγαλύτερο- κατώτερο σώμα και το δεύτερο το ανώτερο.

Για τους παραπάνω λόγους προτείνουμε τη μέθοδο "της Κούζας του Βαρωσιού" 
ως τρόπο κατασκευής του αμφορέα Κ-LR 13-Π, με τις επιφυλάξεις λόγω της 
αποσπασματικότητας του υλικού, που ήδη αναφέρθηκαν.

Κ - L R 1 3 - II Ο μ ά δ α  Α / Β

Οι λαιμοί της ομάδας αυτής ήταν οι πολυπληθέστεροι. Το χείλος είναι 
αποκλίνον και η εξωτερική διάμετρος του στομίου κυμαίνεται μεταξύ 6,9 και 9,2 εκ.
Οι λαβές εκφύονται ακριβώς κάτω από το χείλος ή ελάχιστα παρακάτω. Το ύψος του 
λαιμού μπορούσε να μετρηθεί μόνο σε δύο περιπτώσεις και ήταν 12 και 13,2 εκ. 
αντιστοίχως. Οι υπόλοιποι λαιμοί δε σώζονται μέχρι το σημείο την ένωσης με τον 
ώμο, αλλά από την κλίση των τοιχωμάτων του λαιμού μπορούμε να συμπεράνουμε ότι 
το ύψος τους δεν θα πρέπει να ξεπερνούσε τα 12 ή τα 12,5 εκ. (Εικ. 4.24 - 4.26^.

Κ - L R 1 3 - II Ο μ ά δ α  Γ / Δ
Στην ομάδα αυτή κατατάχθηκαν μόνο τρεις λαιμοί μάλλον κωνικοί με χείλος 

απλώς έξω νεύον. Συχνά στο εξωτερικό του λαιμού διακρίνονται οι κατασκευαστικές 
νευρώσεις.

Οι δύο από τους τρείς λαιμούς παρουσιάζουν παραλλαγές ως προς το σχήμα 
του χείλους. Στον [Ε5( 11)δ] το χείλος ίσως να αναδιπλώθηκε τυχαία και κατέληξε να 
γίνει σχεδόν δακτυλιόσχημο ενώ στο [ΜΣΚΑ-5] το στόμιο πιέστηκε προς το εσωτερικό 
(Εικ. 2.27β.ν). Αν οι διαφοροποιήσεις αυτές οφείλονται σε κατασκευαστικά ατυχήματα,
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πράγμα που είναι πιθανότατο, η κατάταξή τους και, κατ' επέκτασιν, η σύσταση της 
συγκεκριμένης ομάδας είναι προβληματική.

Κ - L R 1 3 - Π Ο μ ά δ α  Ε / Ζ
Οι μόλις δύο λαιμοί της ομάδας αυτής διαφέρουν από αυτούς της 

προηγούμενης ως προς το σχήμα τους που είναι περισσότερο κυλινδρικό παρά κωνικό. 
Το χείλος του ενός από τους δύο είναι ελαφρώς έξω νεύον (νο 1) ενώ το χείλος του 
δεύτερου (νο 2) σχηματίζει έναν εσωτερικό ανομοιόμορφο δακτύλιο, ο οποίος θα 
πρέπει μάλλον να θεωρηθεί κατασκευαστικό ατύγημα(Εικ. 4.28).

4.1. 3- 3 Αμφορείς ιιε κόκκινο γρώιια

Στο λαιμό και τον ώμο ορισμένων αμφορέων από το εργαστήριο της Πάφου 
παρατηρήθηκαν ίχνη κόκκινου χοώματοαΕιχ. 4.29). Πρόκειται για κηλίδες 
τοποθετημένες χωρίς καμία κανονικότητα σε διάφορα σημεία του λαιμού, ακόμη και 
στο πίσω τμήμα της απόφυσης της λαβής, όπου θα ήταν πολύ δύσκολο να διακριθούν.
Η μόνη κανονικότητα που παρατηρήθηκε στην τοποθέτηση του χρώματος, ήταν στη 
βάση του λαιμού και στην αρχή του ώμου, όπου εντοπίστηκαν και τα περισσότερα 
παραδείγματα- από τη βάση του λαιμού, συχνά προς τη μία λαβή, αρχίζει μιά χοντρή 
πινελιά η οποία καταλήγει σε μεγάλη κηλίδα στην αρχή του ώμου. Σέ έναν μόνο 
λαιμό το πάνω τμήμα του χείλους καλυπτόταν με λοξές πινελιές από μαύρο χρώμα 
αλλά στη βάση του ίδιου λαιμού υπήρχε κηλίδα κόκκινου χρώματος, παρόμοια με 
αυτή των υπολοίπων αμφορέων [ΜΣΚΑ- 1] (Εικ. 4.3 ία).

Από τους 24 συνολικά λαιμούς με ίχνη χρώματος που καταμετρήθηκαν, οι 21 
ανήκουν στον κοινό τύπο του εργαστηρίου [Κ-LR 1-Π/Τ. 4(iii)]. Καταμετρήθηκαν 
ακόμη δύο του τύπου Κ-LR Ι-ΙΙ/Τ. 4 (ϊν) και ένας Τ. 4 (ν)α. Αξίζει να σημειωθεί ότι η 
συντριπτική πλειοψηφία των ευρημάτων της κατηγορίας αυτής βρέθηκε μόνο στα 
στρώματα του αποθέτη (μόνο ένα τμήμα ώμου βρέθηκε στην Τομή ΰ). Σε καμία άλλη 
θέση, από αυτές που μελετήθηκαν για την παρούσα εργασία, δε βρέθηκαν αμφορείς με 
παρόμοια χαρακτηριστικά. Μοναδική εξαίρεση αποτελεί μια λαβή με έκκεντρη διπλή 
αυλάκωση που βρέθηκε στην Αμαθούντα (Εικ. 4.3 liV). Το χρώμα είναι απλωμένο 
ακανόνιστα μέσα στις αυλακώσεις της λαβής, της οποίας ο πηλός είναι παρόμοιος με 
αυτόν του "εργαστηρίου" X.

Στα πινάκια του εργαστηρίου της Πάφου μπορεί κανείς να ξεχωρίσει 
στοιχειώδη διακοσμητικά μοτιβα (κύκλους, τετράγωνα πλαίσια) αλλά στους 
αμφορείς, όπως αναφέρθηκε παραπάνω, η διακόσμηση είναι εντελώς ακανόνιστη. 
Αμφορείς αλλά και επιτραπέζια αγγεία με παρόμοιο είδος ακανόνιστης διακόσμησης
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βρέθηκαν στην Αίγυπτο, στο νησί Ελεφάντινη20 ενώ αμφορείς με γραπτή διακόσμηση 
από άσπρο χρώμα σε μαύρο πηλό είναι γνωστοί και από την Παλαιστίνη, από τα 
εργαστήρια της περιοχήςBeisan (Beth Shan), στους οποίους τα μοτίβα είναι 
γεωμετρικά αλλά και ακανόνιστα 21„ Η Αίγυπτος έχει παράδοση γραπτής κεραμεικής 
διακόσμησης αλλά φαίνεται ότι η γραπτή διακόσμηση σε αγγεία χρηστικής 
κεραμεικής αποτελεί κοινή τάση και στον Αιγαιακό χώρο τον 7ο α ι.22. Πρόκειται 
δηλαδή για μία διακοσμητική τάση που δεν περιορίζεται στο εργαστήριο της Πάφου ή 
στην Κύπρο.

Ο τρόπος που απλώνεται το χρώμα στους αμφορείς οτυ εργαστηρίου της 
Πάφου είναι τόσο ακανόνιστος που εύλογα τίθεται το ερώτημα αν πρόκειται για 
κάποιο "ατύχημα" που συνέβη σε μιά παρτίδα αμφορέων ή για κάποια πρωτόλεια 
προσπάθεια διακόσμησης, η οποία μάλλον δεν είχε συνέχεια. Η πιθανότητα του 
ατυχήματος θα μπορούσε να ενισχυθεί από το γεγονός της εύρεσης πινακίων με 
γραπτή διακόσμηση από κόκκινο χρώμα, τα οποία βρέθηκαν ανάμεσα στο πλήθος των 
αγγείων του μη στρωματογραφημένου αποθέτη αλλά και στις στρωματογραφημένες 
τομές (Ε(5)4). Εφόσον λοιπόν το κόκκινο χρώμα χρησιμοποιείτο στο εργαστήριο δεν 
θα μπορούσε ίσως·να αποκλειστεί η πιθανότητα μιάς δοκιμής του από κάποιον 
μάστορα πάνω στους αμφορείς που ήταν το πιό "δύσκολο" και ογκώδες προϊόν του 
εργαστηρίου.

Δεν υπάρχει αμφοβολία ότι η εύρεση παφιακών αμφορεών με χρώμα σε θέσεις 
αεκτός του εργασητίου θα έριχνε φως στο ζήτημα της σκοπιμότητας ή όχι του 
χρώματος. Αν δηλαδή εντοπιστούν τέτοιοι αμφορείς εκτός του αποθέτη του 
εργαστηρίου, θα σημαίνει ότι πρόκειται για σκόπιμη χρήση του χρώματος. Οι 
ερμηνίες σε μία τέτοια περίπτωση θα είναι ποικίλες αλλά σίγουρα οι εν λόγω 
αμφορείς θα πρέπει να ιδωθούν κάτω από το πρίσμα της διακοσμητικής τάσης της 
κεραμεικής στο Αιγαίο τον 7ο αι. μ.Χ. αλλά και των επιρροών της Κύπρου από την 
Αίγυπτο και την Παλαιστίνη, οι οποίες ήταν έντονες σε όλη τη διάρκεια της 
ύστερο ρωμαϊκήςττερίοόου.

20 Gempeler 1992,191, Form 716, abb. 122.6-8.
21 Johnson 1986· Landgraf 1980, 69-81· Hayes 1992, 65-6.
22 II δρ Ναταλία Πούλου-Παπαδημητρίου μου απέδειξε πρόσφατα ότι ανοικτά πινάκια με γραπτή 
διακόσμηση έχει εντοπίσει στη θέση Ψείρα στην Κρήτη· η ίδια μελετά τα αγγεία αυτά και θεωρεί 
ότι η γραπτή διακόσμηση αποτελεί γενικότερη τάση της περιοχής του Αιγαίου κατά τον 7ο αι. μ.Χ. 
Τέτοια αγγεία παρουσίασε στο Συμπόσιο για τους Σκοτεινούς αιώνες του Βυζαντίου (Αθήνα, 
Κθνικό Ίδρυμα Ερευνών, 6-9 Μ αΐου 1999) στην ανακοίνωσή της με θέμα "Βυζαντινή κεραμεική 
από το νησιωτικό ελληνικό χώρο και την Πελοπόννησο (7ος- 9ος αι.). Μιά πρώτη προσέγγιση".
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4 .1 .4  ΚΑΤΑΛΟΓΟ Ι?3

Κ - LR 1- Π / Τ . 4 ( i i i )
Όπως σημειώθηκε παραπάνω, η παράθεση του εκτενούς καταλόγου των 190 

λαιμών του τύπου με σχεδόν ταυτόσημες διαστάσεις και περιγραφή κρίθηκε άσκοπη.
Ο κατάλογος που ακολουθεί είναι ενδεικτικός και περιλαμβάνει μόνο τους λαιμούς 
αμφορέων του τύπου LR 1-Τ. 4(iii) οι οποίοι αποτελούν χαρακτηριστικά παραδείγματα 
ή/και συνοδεύονται από αντίστοιχη εικόνα

1. [Ε2(5)- 1] Λαιμός με τις αποφύσεις των λαβών. Το χείλος είναι έξω νεύον. Η οριζόντια νεύρωση 
έχει τη μορφή πτύχωσης και ίσως έχει σχηματιστεί με τη βοήθεια εργαλείου. Στο σημείο της ένωσης λ- 
ω, εσωτερικά, διακρίνεται μόνο μία αδιόρατη χάραξη. Στο κάτω τμήμα του λαιμού τα τοιχώματα 
είναι ελαφρώς κοίλα. Διαστ.: ΔΣ= 8,5-9 ΥΛ= 11,5

2. [Ε2(5)-2] (Εικ. 4.8α) Λαιμός με τις αποφύσεις των λαβών. Η αρχή της αυλάκωσης της λαβής 
είναι αρκετά βαθειά στην απόφυση. Τα τοιχώματα του λαιμού είναι ενισχυμένα (1,3 εκ.). Στο σημείο 
της ένωσης λ-ω, εσωτερικά, διακρίνεται μόνο μία αδιόρατη χάραξη. Στη βάση του λαιμού υπάρχει 
μία μεγάλη κηλίδα κόκκινου χρώματος. Διαστ.: ΔΣ= 8,5 ΥΛ= 11

3. [Ε2(5)-3] (Εικ. 4.8ν) Ήμισυ λαιμού με την απόφυση της μίας λαβής. Στην τομή είναι εμφανής η 
έντονη διαφορά στο πάχος των τοιχωμάτων μεταξύ του πάνω και του κάτω τμήματος του λαιμού. Το 
σημείο της ένωσης λ-ω διακρίνεται ελαφριάς στο εσωτερικό. Διαστ. : ΔΣ=8,2 ΥΛ=10

4. [Ε3( 1) - 2] (Εικ. 4.106) Λαιμός με τη μία λαβή και τμήμα του ώμου. Στο πάνω  μέρος του χείλους 
υπάρχουν υπολείμματα πηλού. Η οριζόντια νεύρωση είναι εξέχουσα. Η λαβή, σχήματος 
αποστρογγυλευμένης γωνίας, φέρει μία έκκεντρη αυλάκωση και μία πλάγια επίπεδη ζώνη. Διαστ.: 
ΔΣ=8,3 ΥΛ=11

4α. [Ε3(2)-1] (Εικ. 4.29α) Ήμισυ λαιμού. Το χείλος είναι αποστρογγυλευμένο και η οριζόντια  
νεύρωση αποτελεί απλώς τη μετάβαση από το χείλος στο λαιμό. Στο εξωτερικό διακρίνονται έντονες 
κατασκευαστικές νευρώσεις. Στη βάση σώζεται τμήμα κηλίδας κόκκινου χρώματος 
Διαστ.: ΔΣ=9,6 ΥΛ=11,6

5. [Ε6(1) - 16] (Εικ. 4.8ε) Λαιμός με τις λαβές και τμήμα του ώμου. Η οριζόντια νεύρωση είναι 
πολύ αχνή. Οι αυλάκώσεις των λαβών διαφέρουν μεταξύ τους. Η ένωση λ-ω δε διακρίνεται. Διαστ. 
ΔΣ= 8,5 ΥΛ= 10,3 Διάμετρος του ώμου στο ύψος της πρόσφυσης των λαβών = 20,6

6. [Ε6( 1) - 17] (Εικ. 4.8ε) Λαιμός με τη μία λαβή και τμήμα του ώμου. Η οριζόντια νεύρωση είναι 
στενή και π ιό εξέχουσα από ό,τι συνήθως. Η ένωση λ-ω δε διακρίνεται. Διαστ. ΔΣ= 8,6 ΥΛ= 10,7

7. [Ε6( 1) - 20] (Εικ. 4.8ε) Λαιμός με τη μία λαβή και τμήμα του ώμου. Η οριζόντια νεύρωση, όπως 
συνήθως, είναι απλή μετάβαση από την αυλάκωση του χείλους στο λαιμό. Η ένωση λ-ω δε 
διακρίνεται. Διαστ.: ΔΣ= 8,3 Ύ Α -  10

8. [Ε6(1) - 21] (Εικ. 4.8ε. 4.9γ) Λαιμός με τις δύο λαβές και τμήμα του ώμου. Οι κατά μήκος 
αυλακώσεις των λαβών είναι βαθειές και αμελώς διαμορφωμένες. Η ένωση λ-ω δε διακρίνεται. 
Διαστ.: ΔΣ= 8,7 ΥΛ= 9,5 Διάμετρος του ώμου στο ύψος της πρόσφυσης των λαβών = 20,6

Κατά την ταξινόμιση του κεραμεικού συνόλου παρατηρήθηκε ότι ένα μεγάλο τμήμα των 
ευρημάτων δεν είχε στρωματογραφική ένδειξη. Επρόκειτο για τα ευρήματα του χώρου του κυρίως 
αποθέτη, ο οποίος εντοπίστηκε κατά την εκσκαφή της οικοδομής. Τα αγγεία αυτά, τα οποία στη 
συντριπτική τους πλειοψηφία ήταν προϊόντα  του εργαστηρίου, περισυνελέγησαν αλλά δεν ήταν 
δυνατόν να ενταχθούν εκ των υστέρων, σε κάποια από τις τομές που ανοίχθηκαν αργότερα, κατά 
τη συστηματική ανασκαφή του χώρου. Στους καταλόγους που θα παρουσιαστούν στα επόμενα  
κεφάλαια, τα ευρήματα από το σύνολο αχπό έχουν ττ|ν ένδειξη ΜΣΚΛ (Μή Στρωματογραφημένη 
Κεραμεική Αποθέτη) και θα θεωρούνται τμήματα των κυρίως στρωμάτων απόθεσης (Τα στρώματα 
αυτά είναι τα εξής: Ε5, E6=F5, E3-4=F3-4)
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9. [Ε6( 1) - 22] (Εικ. 4.8ε) Λαιμός με τη μία λαβή και αντίστοιχο τμήμα του ώμου. Η οριζόντια  
νεύρωση είναι πολύ αδρή. Η λαβή διατρέχεται από βαθειά αυλάκωση έκκεντρα κατά μήκος της 
ράχης. Η ένωση λ-ω δε όιακρίνεται εσωτερικά. Διαστ.: ΔΣ= 8,5 ΥΛ= 10,7

10α. [Ε6(3)α] Λαιμός με τη μία λαβή. Διακρίνονται επικολλήσεις πηλού πάνω στο χείλος. Η λαβή 
διατρέχεται από ρηχές αυλακώσεις. Η ένωση λ-ω δε όιακρίνεται εσωτερικά. Π ολύ αχνά ίχνη 
χρώματος σε δύο σημεία του λαιμού. Διαστ.: ΔΣ=9,6 ΥΛ=10,8

10(3. [Ε6(3)β] Λαιμός με μία λαβή. Το χείλος είναι έξω νεύον. Η λαβή διατρέχεται από έκκεντρη 
αυλάκωση. Το χρώμα είναι ακανόνιστα τοποθετημένο σε διάφορα σημεία. Η ένωση λ-ω δε 
διακρίνεται εσωτερικά. Διαστ.: ΔΣ=8,3 ΥΛ=10,5

ΙΟ'/. |Ε 6 (3 )γ ] Λαιμός με τις αποφύσεις των δύο λαβών. Η διαφορά στο πάχος του τοιχώματος 
ανάμεσα στη βάση του λαιμού και το χείλος είναι έντονη (1,5 και 1 εκ. αντίστοιχα). Σε ένα σημείο στο 
κάτω μέρος του λαιμού υπάρχει κηλίδα κόκκινου χρώματος. Διαστ.: ΔΣ=9 ΥΛ=11

ΙΟδ. [Ε6(3) - δ] Λαιμός με τις αποφύσεις των λαβών. Το χείλος είναι έξω νεύον με υπολείματα  
πηλού. Γύρω από τη βάση του λαιμού υπάρχει μία ζώνη ερυθρού χρώματος και τραχιάς υφής.
Διαστ.: ΔΣ= 8,9 ΥΛ= 10,8

11. [Ε6(3) - ε] Λαιμός με τις αποφύσεις των λαβών. Το χείλος είναι έξω νεύον. Η ένωση λ-ω δεν 
διακρίνεται. Γύρω από τη βάση του λαιμού υπάρχει μία ζώνη ερυθρού χρώματος και τραχιάς υφής, 
όπως στον λαιμό νο  10, η οποία  διακόπτεται από μία κάθετη, σα να  σχηματίζει σταυρό. Διαστ.: ΔΣ=  
9.3 ΥΛ= 11,1

12. [Ε6(3) - στ] Λαιμός με τμήματα των δύο λαβών. Το χείλος είναι έξω νεύον με υπολείματα  
πηλού. Η ένωση λ-ω δεν διακρίνεται. Γύρω από τη βάση του λαιμού υπάρχει μία ζώνη ερυθρού 
χρώματος και τραχιάς υφής, όπως στον λαιμό νο 10. Διαστ.: ΔΣ= 9.3 Υ Λ = 11,1

13. [F3-4 (1) - 36] (Εικ. 4.9δ) Λαιμός με τμήμα της μίας λαβής. Η οριζόντια νεύρωση είναι αρκετά 
έντονη. Εμφανείς είναι επίσης οι οριζόντιες κατασκευαστικές νευρώσεις στο εξωτερικό. Στην 
απόφυση της λαβής διακρίνονται τα ίχνη εργαλείου. Η ένωση λ-ω δε διακρίνεται. Διαστ.: ΛΣ= 8 Υ Δ =
11,2

14. |F3-4 (1) - 46] (Εικ. 4.10'/) Λαιμός με τη μία λαβή και τμήμα του ώμου. Το σχήμα της 
οριζόντιας αυλάκωσης έχει αλλοιωθεί από επικολλήσεις πηλού. Στο πίσω μέρος της λαβής 
διακρίνονται κάθετες ρηχά ίχνη από εργαλείο ή σκληρή επιφάνεια. Διαστ.: ΔΣ= 8,2 Υ Λ = 10,5

15. (F3-4 (1 ) - 48] (Εικ. 4.10(5) Λαιμός με τη μία λαβή. επικολλήσεις πηλού στο πάνω μέρος του 
χείλους. Η λαβή έχει τη χαρακτηριστική τραχιά επιφάνεια και μία έκκεντρη προς τον άξονα  
αυλάκιοση από εργαλείο. Λιαστ.: ΔΣ= 8,2 ΥΛ=10,7

16. [F3-4 (1) - 56] (Εικ. 4.10α) Λαιμός με τη μία λαβή. Η οριζόντια νεύρωση είναι πολύ αχνή. Η 
αυλάκωση της λαβής έχει καλυφθεί εν μέρει από την ακμή της πλάγιας επίπεδης ταινίας. Διαστ.: 
ΔΣ= 8,3 ΥΛ= 11,4

17. [F3-4 ( 1) - 70] (Εικ. 4.9α) Λαιμός με τη μία λαβή και αντίστοιχο τμήμα του ώμου. Το κυκλικό 
σχήμα του στομίου έχει παραμορφωθεί από την πίεση της κόλλησης των λαβών. Η λαβή φέρει 
έκκεντρα κατά μήκος της ράχης αβαθή αυλάκωση. Στη βάση του λαιμού σώζεται οριζόντια ζώνη από  
καστανό χονδρόκοκκο επίχρισμα, ακανόνιστου σχήματος. Διαστ.: ΔΣ= 8-8,5 ΥΛ= 11,5

18. [F3-4 (1) - 7 2 ] (Εικ. 4.8δ. 4.9α) Λαιμός με τις δύο λαβές λαι αντίστοιχο τμήμα του ώμου. Οι 
λαβές φέρουν έντονη βαθειά αυλάκωση διαμορφωμένη με εργαλείο. Εσωτερικά διακρίνεται η ένωση 
λ-ω. Η διακόσμηση του ώμου αρχίζει πάνω από την πρόσφυση των λαβών. Διαστ.: ΔΣ=8,1 ΥΛ= 10,7

19. [F3-4 (1) - 73] (Εικ. 4.9α) Λαιμός με τις δύο λαβές και μεγάλο τμήμα του ώμου. Οι τομές των 
λαβών είναι διαφορετικές μεταξύ τους· στη μία η αυλάκωση είναι ρηχή ενώ στην άλλη αποτελεί την 
αρχή μιάς πλάγιας επίπεδης ζώνης. Η ένωση λ-ω διακρίνεται ελάχιστα στο εσωτερικό. Διαστ.: ΔΣ=
8,1 ΥΛ= 10.7

178

Στ
έλ
λα

 Δ
εμ
έσ
τιχ
α



20. [F3-4 (1) - 74] (Εικ. 4.9α) Λ αιμός με τη μία λαβή και αντίστοιχο τμήμα του ώμου. Η λαβή 
φέρει έκκεντρα κατά μήκος της ράχης αβαθή αυλάκωση. Η ένωση λ-ω διακρίνεται ελάχιστα. Διαστ.: 
ΔΣ= 8,9 ΥΛ= 11,2

21. [F3-4( 1) - 50] (Εικ. 4.8Β) Λ αιμός χωρίς λαβές. Στο χείλος αρκετά υπολείματα πηλού. Λόγω της 
αμελούς κόλλησης των λαβών το σχήμα του στομίου είναι ελλειψοειδές και όχι κυκλικό και η 
οριζόντ ια νεύρωση κατεστραμμένη.
Διαστ.: ΔΣ= 8.7-9,2 Υ Λ = 11,3

22. [F3-4 (4)]. (Εικ. 4.8ν) Λ αιμός με τη μία λαβή και τμήμα του ώμου. Η λαβή έχει μία βαθειά 
αυλάκωση και μία πλάγια επίπεδη ταινία. Εγχάρακτο “Λ ” στον ώμο πιό κοντά στη σωζόμενη λαβή24. 
Διαστ.: ΔΣ=8,5 ΥΛ=10.6.

23. [F3-4(3)a] (Εικ. 4.296) Λαιμός με τη μία λαβή και τμήμα του ώμου. Το χείλος είναι έξω νεύον  
και η οριζόντια νεύρωση υποβαθμισμένη. Η λαβή διατρέχεται από βαθειά αλλά ακανόνιστη 
αυλάκωση. Γύρω από τη βάση του λαιμού διαμορφώνεται οριζόντια κατασκευαστική νεύρωση. Η 
επιφάνεια του αμφορέα είναι ανοιχτόχρωμη. Στην αρχή του ώμου σώζεται τμήμα μεγάλης κηλίδας 
κόκκινου χρώματος.
Διαστ.: ΔΣ=8.7, ΥΛ=10.

24. [F3-4(3)P] (Εικ. 4.29ν) Λαιμός με τη μία λαβή και τμήμα του ώμου. Το χείλος είναι έξω νεύον 
με επικολλήσεις πηλού στο πάνω  μέρος. Η λαβή διατρέχεται από αβαθή αυλάκωση κατά μήκος. Η 
εξωτερική επιφάνεια είναι ανοιχτόχρωμη. Στη μία όψη, ακανόνιστα στο λαιμό και τη λαβή, ίχνη 
κόκκινου χρώματος. Διαστ.: ΔΣ=8,4, ΥΛ=10.

25. [F3-4(3)e] Λαιμός με τη μία λαβή. Το χείλος είναι έξω νεύον. Η λαβή διατρέχεται κατά μήκος 
από βαθειά αυλάκωση. Σώζεται κηλίδα κόκκινου χρώματος στην αρχή του ώμου, κοντά στη λαβή. 
Διαστ.: ΔΣ=9 ΥΛ= 10,5

26. [F3-4(3)ax] Λαιμός με τις αποφύσεις των δύο λαβών. Το χείλος είναι έξω νεύον με 
επικολλήσεις πηλού στο πάνω μέρος. Η ένωση λ-ω δε διακρίνεται εσωτερικά. Ακανόνιστα, σε όλη τη 
σωζόμενη επιφάνεια, μικρές κηλίδες χρώματος.
Διαστ.: ΔΣ=8,5 ΥΛ=11,5

27. [F4(2)a] Λαιμός με τις αποφύσεις των δύο λαβών. Το χείλος είνα έξω νεύον και η οριζόντια  
νεύρωση υποβαθμισμένη. Η ένωση λ-ω δε διακρίνεται. Σώζονται ίχνη κόκκινου χρώματος στη βάση 
του λαιμού. Διαστ.: ΔΣ= 8,5 Υ Λ = 11.

28. [F5(7)u] Λαιμός με τις αποφύσεις των δύο λαβών. Το χείλος είναι αποστρογγυλευμένο με 
επικολλήσεις πηλού στο πάνω μέρος. Η έν<οση λ-co διακρίνεται αχνά στο εσωτερικό. Μία οριζόντια  
πινελιά κόκκινου χρώματος περνά κάτω από τη λαβή και η αρχή μίας κάθετης σώζεται στη βάση του 
λαιμού.
Διαστ.: ΔΣ=9 Υ Λ = 11

2 9 . [ Γ 5 (7 )β ] Λαιμός με τις αποφύσεις των δύο λαβών. Το χείλος είναι έξω νεύον. Η ένωση λ-ω 
είναι αποστρογγυλευμένη. Στο χρώμα της επιφάνειας του αγγείου υπάρχει χρωματική διαφορά λόγω  
κακής όπτησης (κιτρινωπές και καστανοκίτρινες κηλίδες). Στο κάτω μέρος του λαιμού προς τη λαβή 
διακρίνεται μία πινελιά κόκκινου χρώματος.
Διαστ.: ΛΣ=9 Υ Λ = 11

30. [F5(7)Y] Λαιμός από τον οποίο λείπει τμήμα του χείλους λόγω απόκρουσης. Σώζονται οι 
αποφύσεις των δύο λαβών. Το χείλος είναι έξω νεύον και η οριζόντια νεύρωση υποβαθμισμένη. Δύο 
μικρές πινελιές κόκκινου χρώματος διακρίνονται στο κάτω μέρος του λαιμού, κοντά στη λαβή.
Διαστ.: ΛΣ=8,7 Υ Λ =10

31. |Ρ5(7)ό| Λαιμός χωρίς τις λαβές. Το χείλος είναι έξω νεύον. Η ένωση λ-ω είναι 
αποστρογγυλευμένη. Μικρές πινελιές κόκκινου χρώματος διακρίνονται στη βάση του λαιμού.
Διαστ.: ΔΣ=8,3 ΥΛ=10,7

24 Για την επιγραφή, βλ. κεφάλαιο 9. "Ενεπίγραφοι Αμφορείς" - Κατάλογος: ΕΧ (2)
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32. [ΜΣΚΑ- 1] (Εικ. 4.31α) Λαιμός με τμήματα των δύο λαβών. Το χείλος είναι έξω νεύον και η 
οριζόντια νεύρωση υποβαθμισμένη. Η ένωση λ-ω διακρίνεται τμηματικά. Στο χείλος διακρίνονται 
λοξές πινελιές από μαύρο χρώμα και στη βάση του λαιμού μία κόκκινη πινελιά.
Διαστ.: ΔΣ=8,5 ΥΛ=11

33. [ΜΣΚΑ- 2] Λαιμός με την απόφυση της μίας λαβής. Το χείλος είναι έξω νεύον και η οριζόντια  
νεύρωση υποβαθμισμένη. Μικρές πινελιές κόκκινου χρώματος διακρίνονται στο χείλος, στο λαιμό και 
κάτω από τη λαβή.
Διαστ.: ΔΣ=8,5 ΥΛ=10,5

34. [ΜΣΚΑ- 3] Λαιμός με τη μία λαβή, το αντίστοιχο τμήμα του ώμου και τμήμα της άλλης 
λαβής. Η μιά λαβή φέρει μία έκκεντρη βαθειά αυλάκωση και η άλλη δύο ρηχές στη ράχη. Η ένωση λ  
ω έχει λειανθεί.Ήμισυ μιάς μεγάλης κηλίδας χρώματος σώζεται στην αρχή του ώμου.
Διαστ.: ΔΣ=8,5 ΥΛ=10,5

35. [ΜΣΚΑ- 4] Λαιμός με τις αποφύσεις των δύο λαβών. Το χείλος είναι έξω νεύον με 
επικολλήσεις πηλού στο πάνα) μέρος. Η ένωση λ-ω είναι αποστρογγυλευμένη. Μία κηλίδα κόκκινου 
χρώματος σώζεται στη βάση του λαιμού κοντά στη μία λαβή.
Διαστ.: ΔΣ=8,5 Υ Λ =10

36. [ΜΣΚΑ- 5 ] Λαιμός με τις αποφύσεις των δύο λαβών. Το χείλος είναι έξω νεύον με 
επικολλήσεις πηλού στο πάνω μέρος. Μία κηλίδα κόκκινου χρώματος σώζεται στη βάση του λαιμού 
κοντά στη μία λαβή.
Διαστ.: ΔΣ=8,5 ΥΛ=10,5

37. [ΜΣΚΑ- 6] Λαιμός χωρίς τις λαβές. Το χείλος είναι έξω νεύον και η οριζόντια νεύρωση 
υποβαθμισμένη. Διακρίνονται τυχαίες εγχαράξεις στην επιφάνεια του λαιμού και κόκκινο χρώμα σε 
διάφορα σημεία του χείλους και κάτω από τη μία λαβή.
Διαστ.: ΔΣ=9 ΥΛ=10

38. |ΜΣΚΑ- 7] Λαιμός με τις αποφύσεις των δύο λαβών. Το χείλος είναι αποστρογγυλευμένο με 
επικολλήσεις πηλού στο πάνω μέρος. Διακρίνεται η αρχή πινελιάς κόκκινου χρώματος στη βάση του  
λαιμού.
Διαστ.: ΛΣ=8,5 ΥΛ=10.5

Μενάλη Ν.Α. Βασιλική Λιια.Οούντας
39. [1159 β], Ήμισυ λαιμού χωρίς τις λαβές. Το σχήμα του στομίου είναι παραμορφωμένο. Η 
κατασκευή είναι γενικώς αμελής και διακρίνεται καραρά το κάτω τμήμα του κυλίνδρου του λαιμού 
στο σημείο της ένωσης λ-ω. Πολύ κακή η διατήρηση.
Διαστ.: ΔΣ=10 Υ Λ = 11,5.

Αοναία Λνοοά Κουοίου
40. [ΚΑ 1975 Μ-Ν 26-27] Λαιμός χωρίς τις λαβές. Τα τοιχώματα είναι ενισχυμένα (1,3 εκ). 
Διαστ.: ΔΣ=9 Υ Λ = 11.

41. [ΚΑ 1991 -E-D 14-15] Λαιμός χωρίς λαβές. Φέρει τα γενικά χασρακτηριστικά του τύπου. 
Διαστ.: ΔΣ= 9 ΥΛ= 11.8

42. [ΚΑ 1980 ( -C )-(-D ) (-2)-(-3) 0,50] Λαιμός χω ρίς τις λαβές. Φέρει τα γενικά 
χασρακτηριστικά του τύπου. Δ ια σ τ .: ΔΣ=8,2 ΥΛ=11,8

Κ - LR 1 - II / Τ . 4 ( i V )

1. [1)3(2)] Λαιμός με τις αποφύσεις των δύο λαβών. Το χείλος είναι πολύ έντονο. Αμελής η 
κόλληση των λαβών. Η ένα>ση λ-ω εμφανής
Διαστ.: ΔΣ=8,3 ΥΛ=12,5

2. [F(3-4)2-11 Λαιμός με την απόφυση της μίας λαβής. Η ένωση λ-ω διακρίνεται ελάχιστα  
εσωτερικά.
Διαστ.: ΛΣ=8,8-9,2 ΥΛ=12
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3. [F(3-4)2-2] (Εικ. 4.16ii δ) Λαιμός με τμήμα της μιάς λαβής και την απόφυση της άλλης. Το 
χείλος είναι αποστρογγυλευμένο και ενισχυμένο εξωτερικά (σχεδόν δακτυλιόσχημο) και η οριζόντια  
νεύρωση υποτυπώδης. Τα τοιχώματα του λαιμού είναι αρκετά ενισχυμένα και ελαφώς κοίλα. Η λαβή 
δε φέρει βαθειές αυλακώσεις. Στο εξωτερικό διακρίνονται αχνές οριζόντιες κατασκευαστικές 
νευρώσεις. Η ένωση λ-ω είναι εμφανής.
Διαστ.: ΔΣ=9,1 ΥΛ=13,3

4. [F(3-4)2-8] (Εικ. 4.16 β) Λαιμός χωρίς τις λαβές (η μία λαβή σπάζοντας έχει παρασύρει και το 
αντίστοιχο τμήμα με την κόλληση του λαιμού). Το χείλος είναι έξω νεύον με επικολλήσεις πηλού στο 
πάνω μέρος. Τα τοιχώματα είναι ελαφρώς κοίλα και η οριζόντια νεύρωση υποτυπώδης.
Διαστ.: ΔΣ= 9 Υ Λ = 1 1,5

5. [F(3-4)2-9] (Εικ. 4.16 α) Λαιμός με τις αποφύσεις των δύο λαβών. Το χείλος είναι έξω νεύον, η 
οριζόντια νεύρωση υποτυπώδης. Τα τοιχώματα είναι κοίλα και η ένωση λ-ω δε διακρίνεται 
εσωτερικά. Ο πηλός είναι πρασινοκίτρινου χρώματος (ψημένος σε χαμηλή θερμοκρασία).
Διαστ.: ΔΣ=9 ΥΛ=13

6. [F(3-4)2-11] Λαιμός χωρίς τις λαβές. Το χείλος είναι πολύ έντονο και, ειδικά σε ένα σημείο, 
είναι π ιό ενισχυμένο με πολλές επικολλήσεις πηλού. Η ένωση λ-ω είναι ευδιάκριτη στο εσωτερικό. 
Διαστ.: ΔΣ=9 ΥΛ=12

7. [F(3-4)2-12] Λαιμός με την απόφυση της μίας λαβής. Λείπει τμήμα του χείλους και η αντίστοιχη  
απόφυση της λαβής (από τη σωζόμενη απόφυση συμπεραίνεται ότι η λαβή ήταν μικρής διατομής και 
χωρίς αυλακώσεις). Το χείλος είναι έξω νεύον με επικολλήσεις πηλού στο πάνω μέρος. Η κάτοψη του 
είναι στομίου ελλειψοειδής από την πίεση της κόλλησης των λαβών.
Διαστ.: ΔΣ=8,5-9 ΥΛ=12

8. [F(3-4)2-14] Λαιμός χωρίς λαβές με κοίλα τοιχώματα. Το χείλος είναι έξω νεύον με 
επικολλήσεις πηλού στο πάνω μέρος. Ελλειψοειδές το σχήμα του στομίου, λόγω της πίεσης από την 
κόλληση των λαβών.
Διαστ.: ΔΣ=8-8,9 ΥΛ=12

9. [F(3-4)2-16] Λαιμός χωρίς λαβές. Το χείλος είναι ελαφρώς πεπλατυσμένο με επικολλήσεις 
πηλού στο πάνω μέρος. Στη βάση του λαιμού σχηματίζεται ζώνη με "λάσπη" με επικαθήσεις άμμου 
(;). Η ένωση λ-ω είναι ευδιάκριτη στο εσωτερικό.
Διαστ.: ΔΣ=9,2 ΥΛ=12

10. [F(3-4)2-17] (Εικ. 4.16 ν) Λαιμός με τις αποφύσεις των δύο λαβών. Τυχαία εγχάραξη πάνω  
από τη μία απόφυση. Η οριζόντια νεύρωση είναι υποτυπώδης και η ένωση λ-ω είναι ευδιάκριτη 
εσωτερικά. Η επιφάνεια του αγγείου είναι κιτρινωπή.
Διαστ.: ΔΣ=8,5 ΥΛ=12

10(Χ. [F3-4(3)γ] Λαιμός με τις αποφύσεις των δύο λαβών. Το χείλος είναι έντονα  
αποστρογγυλευμένο. Διακρίνεται ίχνος χρώματος στην αρχή του ώμου.
Διαστ.: ΔΣ=9, Υ Λ = 11,6

11. [F4(2)a] (Εικ. 4.3(B) Λαιμός με τις αποφύσεις των δύο λαβών. Το χείλος είναι έντονα έξω 
νεύον ενώ η οριζόντια νεύρωση έχει παραμορφωθεί σε πολλά  σημεία. Η ένωση λ-ω δε διακρίνεται. 
Κηλίδες κόκκινου χρώματος απλώνονται ακανόνιστα στη μία όψη.
Διαστ.: ΔΣ=9, ΥΛ=12

12. | ΜΣΚΑ Π Ο . 28) Λαιμός με τις αποφύσεις των δύο λαβών. Το χείλος είναι έντονα ενισχυμένο. 
Γύρω από τη βάση του λαιμού σχηματίζεται ζώνη με "λάσπη"
Διαστ.: ΔΣ=8,5 ΥΛ=12,5

13. [ΜΣΚΑ Π Ο . 30] Λαιμός με την απόφυση της μιάς λαβής η οποία δε φέρει αυλακώσεις. Το 
χείλος είναι έντονα έξω νεύον και τα τοιχώματα ενισχυμένα.
Διαστ.: ΔΣ=9 ΥΛ=11

14. [ΜΣΚΑ Π Ο . 39] Λαιμός με τις αποφύσεις των δύο λιχβών. Το σχήμα του στομίου είναι 
ελλειψοειδές λόγω της πίεσης από την κόλληση των λαβών. Η ένωση λ-ω είναι λειασμένη εσωτερικά. 
Διαστ.: ΔΣ=8-9 ΥΛ=12
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Αοναία Ανοοά Κοροίου

15. [ΚΑ 1987 Μ-Ν (-1)(-2)] Λ αιμός με τις αποφύσεις των δύο λαβών. Το χείλος είναι έντονα  
αποστρογγυλευμένο. Διαστ.: ΔΣ=8 ΥΛ=11,5

16. [ΚΑ 1987 Q-R (-3)(-4)] Λαιμός με τις αποφύσεις των δύο λαβών. Το χείλος είναι έντονα έξω 
νεύον. Αχνές κατασκευαστικές νευρώσεις διακρίνονται στο εξωτερικό. Διαστ.: ΔΣ=8,5 ΥΛ=12,5.

17. [ΚΑ 1992 U-V (-4)(-5) ] Δύο συνανήκοντα τμήματα λαιμού. Το χείλος είναι 
αποστρογγυλευμένο και πολύ ενισχυμένο εξωτερικά.
Διαστ.: ΔΣ= 9,6 ΥΛ=11,2.

Κ - L R 1 - II / Τ . 4 ( ν )

1. [Ε(3)1-4] Λαιμός με την απόφυση της μίας λαβής (λείπει τμήμα του χείλους και η αντίστοιχη 
απόφυση της άλλης λαβής). Το χείλος είναι έξω νεύον και η οριζόντια νεύρωση έντονη. Η απόσταση 
μεταξύ τους μικρότερη του συνηθισμένου. Αχνές κατασκευαστικές νευρώσεις στο εξωτερικό και λοξές 
ρυτ ιδώσεις στο εσωτερικό.
Διαστ.: ΔΣ= 7,5 Υ Λ = 11,5

2. [Ε(5)3-2]Ήμισυ λαιμού με τμήμα της μίας λαβής. Το χείλος έντονα έξω νεύον. Μία ρηχή 
αυλάκωση διατρέχει τη ράχη της λαβής κατά μήκος. Στο εσωτερικό είναι εμφανής η ένωση λ-ω. 
Διαστ.: ΔΣ=8,7 ΥΛ=12

3. [Ε(5)3-5] Λαιμός με τις αποφύσεις των δύο λαβών. Λείπει το κατώτερο τμήμα του στη μιά 
πλευρά. Το χείλος είναι έντονο και η οριζόντια νεύρωση εξέχουσα.
Διαστ.: ΛΣ= 8,5 ΥΛ=12,5

4. [Ε(6)2α] (Εικ. 4.17β) Λαιμός με τη μία λαβή και το αντίστοιχο τμήμα του ώμου. Το χείλος είναι 
έντονα έξω νεύον και η οριζόντια νεύρωση εξέχουσα. Η ένωση λ-ω είναι εμφανής στο εσωτερικό. 
Διαστ.: ΔΣ=7,7 ΥΛ=12

5. [Ε(6)2β| (Ηικ. 4.17α) Λαιμός με τη μία λαβή και το αντίστοιχο τμήμα του ώμου. Το χείλος είναι 
έντονα έξω νεύον με αρκετές επικολλήσεις πηλού στο πάνω μέρος. Η λαβή είναι γωνιώδης με δύο 
έκκεντρες πολύ ρηχές αυλακώσεις κατά μήκος. Η ένωση λ-ω είναι εμφανής στο εσωτερικό. Στον ώμο 
η ζώνη της διακόσμησης αρχίζει μετά την πρόσφυση της λαβής.
Διαστ.: ΛΣ=7,1 ΥΛ=11

6. [Ε(6)2γ] (Εικ. 4.17γ) Λαιμός με την απόφυση της μίας λαβής και τμήμα της άλλης. Το χείλος 
είναι έξω νεύον. Το εξωτερικό καλύπτεται από αχνές κατασκευαστικές νευρώσεις. Στο εσωτερικό 
είναι εμφανής η ένωση λ-ω
Διαστ.: ΛΣ=7,5 ΥΛ=12,5

7. [F(3-4)2-6| (Εικ. 4.18α) Λαιμός χωρίς τμήμα του χείλους και τις λαβές. Το χείλος είναι έξω 
νεύον με επικολλήσεις πηλού σε διάφορα σημεία και φέρει αντιδιαμετρικά, εγχαράξεις από σκληρό 
αντικείμενο. II οριζόντια νεύρωση είναι σχετικά υποβαθμισμένη. Η ένωση λ-ω είναι εμφανής στο 
εσωτερικό. Διαστ.: ΔΣ=8 ΥΛ=11,5

8. [F(3-4)2-7] Λαιμός με τις αποφύσεις των δύο λαβών. Η έντονα εξέχουσα οριζόντια νεύρωση 
είναι σχεδόν αναδιπλωμένη, πιθανότατα τυχαία, κατά τη διαδικασία κόλλησης των λαβών. Στο 
εσωτερικό του λαιμού σχηματίζονται λοξές ρυτιδώσεις.
Διαστ.: ΔΣ=7,6 ΥΛ=11,5

9. [F(3-4)2-10] Λαιμός με τη μία λαβή και το αντίστοιχο τμήμα του ώμου. Το σχήμα του στομίου 
είναι ελαφριάς ελλειψοειδές λόγω της πίεσης από την κόλληση των λαβών. Η λαβή φέρει πολύ ρηχές 
αυλακώσεις και είναι γωνιώδης με πολύ κοντό το οριζόντιο στέλεχος. II ένωση λ-ω είναι εμφανής στο 
εσωτερικό.
Διαστ.: ΔΣ=7,5-8 ΥΛ=12
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10. [ΜΣΚΑ no. 13] Λαιμός με τη μία λαβή και το αντίστοιχο τμήμα του ώμου. Λείπει μικρό 
τμήμα του χείλους. Το πάνω  μέρος του είναι σχεδόν επίπεδο και η οριζόντια νεύρωση έντονη. Η λαβή 
είναι μάλλον μεγάλης διατομής, γωνιώδης με ρυτιδωμένη επιφάνεια και μία αχνή αυλάκωση. Η 
ένωση λ-ω είναι ευδιάκριτη εσωτερικά.
Διαστ.: ΔΣ=7 Υ Λ = 1 1

11. [ΜΣΚΑ ΠΟ. 14] (Εικ. 4.18Β) Λαιαός με τη μία λαβή και το αντίστοιχο τμήμα του ώμου. Το 
χείλος είναι έξω νεύον με επικολλήσεις πηλού στο πάνω  τμήμα του. Η λαβή είναι γωνιώδης με μία 
αβαθή αυλάκωση κατά μήκος της ράχης. Η ένωση λ-ω είναι εμφανής στο εσωτερικό.
Διαστ.: ΔΣ=8 ΥΛ=12,2

12. [ΜΣΚΑ no. 15] Λαιμός με τη μία λαβή, η οποία  φέρει έκκεντρα δύο αυλακώσεις. Το χείλος  
είναι έξω νεύον με επικολλήσεις πηλού στο πάνω τμήμα του. Η ένωση λ-ω είναι εμφανής στο 
εσωτερικό.
Διαστ.: ΔΣ=7,6 Υ Λ=13

13. [ΜΣΚΑ no. 17] (Εικ. 4.187) Λαιμός με τις αποφύσεις των δύο λαβών· η κόλληση αρκετά 
αμελής (σε ένα σημείο το χείλος είναι παραμορφωμένο από τη διαδικασία αυτή). Η οριζόντια  
νεύρωση είναι έντονη. Γύρω από το λαιμό σχηματίζονται οριζόντιες κατασκευαστικές νευρώσεις. Η 
ένωση λ-ω είναι εμφανής εσωτερικά.
Διαστ.: ΔΣ=8 ΥΛ=12

14. [ΜΣΚΑ no. 19] Λαιμός με την απόφυση της μίας λαβής στην οποία διακρίνεται η αρχή 
αυλακώσεων. Το χείλος είναι έξω νεύον με επικολλήσεις πηλού στο πάνω τμήμα του. Η ένωση λ-ω  
είναι εμφανής στο εσωτερικό.
Διαστ.: ΔΣ=7,5 ΥΛ=12

15. [ΜΣΚΑ no. 23] Λαιμός με τη μία λαβή, η οποία  δε φέρει αυλακώσεις. Το χείλος είναι έντονα  
έξω νεύον. Στο εσωτερικό της οριζόντιας νεύρωσης είναι εμφανής η αντίστοιχη αυλάκωση. Ο λαιμός 
δεν είναι συμμετρικός με το αγγείο ως προς άξονα. Ο πηλός είναι ασυνήθηστα τραχύς και σκληρός. 
Διαστ.: ΔΣ=7,3 ΥΛ=11,8

16. [ΜΣΚΑ no. 24] Λαιμός με τη μια λαβή, η οποία  φέρει έκκεντρη διπλή αυλάκωση. Το χείλος 
είναι αποστρογγυλευμένο. Η ένωση λ-ω είναι εμφανής στο εσωτερικό.
Διαστ.: ΔΣ=7.3 ΥΛ=11,5

17. [ΜΣΚΑ no. 25] Λαιμός με την απόφυση της μίας λαβής. Η οριζόντια νεύρωση είναι 
αποστρογγυλευμένη αλλά εξέχουσα. Γύρω από το λαιμό σχηματίζονται οριζόντιες κατασκευαστικές 
νευρώσεις.
Διαστ.: ΔΣ=7,2 ΥΛ=12

18. [ΜΣΚΑ no. 26] Λαιμός με τις αποφύσεις των δύο λαβών. Το χείλος είναι απλό  
αποστρογγυλευμένο και η οριζόντια νεύρωση έντονη. Η ένωση λ-ω είναι εμφανής στο εσωτερικό. 
Διαστ.: ΔΣ=8,2 ΥΛ=12,5

19. [ΜΣΚΑ no. 31] Λαιμός με τις αποφύσεις των δύο λαβών. Το χείλος ελαφρώς έσω νεύον και η 
οριζόντια νεύρωση έντονη. Γύρω από το λαιμό σχηματίζονται οριζόντιες κατασκευαστικές νευρώσεις. 
Διαστ.: ΔΣ=7,5 ΥΛ=12,5

20. [ΜΣΚΑ ΠΟ. 32] Λαιμός σχεδόν κωνικός με την απόφυση της μίας λαβής και τμήμα της 
άλλης. Το χείλος και η νεύρωση είναι έντονα. Γύρω από το λαιμό σχηματίζονται οριζόντιες  
κατασκευαστικές νευρώσεις. Η έν(υση λ-ω είναι εμφανής στο εσωτερικό. Διαστ.: ΔΣ=7 ΥΛ=13

21. [ΜΣΚΑ no. 33] Λαιμός με τις αποφύσεις των δύο λαβών. Η οριζόντια νεύρωση είναι έντονη. 
Η ένωση λ-ω είναι εμφανής στο εσωτερικό.
Διαστ.: ΔΣ=8 ΥΛ=13

22. [ΜΣΚΑ no. 34] Λαιμός με τις αποφύσεις των δύο λαβών, από όπου αρχίζουν δύο έκκεντρες 
αυλακώσεις με εργαλείο. Το χείλος είναι απλό αποστρογγυλευμένο και η οριζόντια νεύρωση έντονη.
Η ένωση λ-ω δεν έχει λειανθεί καθόλου στο εσωτερικό.
Διαστ.: ΔΣ=7,5 ΥΛ=13
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23. [ΜΣΚΑ no. 35] Λαιμός με τη μία λαβή και τμήμα της άλλης. Το πάνω μέρος του χείλους  
είναι έντονα πιεσμένο και σε ένα σημείο είναι παραμορφωμένο. Η οριζόντια νεύρωση είναι έντονη με 
αντίστοιχη εσωτερική αυλάκωση. Ρηχή έκκεντρη διπλή δακτυλιά που κλείνει πριν την πρόσφυση στον 
ώμο διατρέχει τη ράχη της λαβής. Εξωτερικά σχηματίζονται οριζόντιες κατασκευαστικές νευρώσεις.
Η ένωση λ-ω είναι εμφανής στο εσωτερικό.
Διαστ.: ΔΣ=7,5 ΥΛ=11,5

24. [ΜΣΚΑ no. 36] Λαιμός με τις αποφύσεις των δύο λαβών. Λείπει τμήμα του χείλους. Το 
χείλος είναι απλό αποστρογγυλευμένο και η οριζόντια νεύρωση έντονη. Στο εσωτερικό του λαιμού οι 
έντονες οριζόντιες αυλακώσεις από τον τροχό σταματούν στο ύψος της οριζόντιας νεύρωσης.
Διαστ.: ΔΣ=7 ΥΛ=13

25. [ΜΣΚΑ no. 37] Λαιμός με τις αποφύσεις των δύο λαβών. Διακρίνονται όλα τα τυπικά  
χαρακτηριστικά του τύπου. Εσωτερικά, σχηματίζονται λοξές ρυτιδώσεις στο κάτω τμήμα.
Διαστ.: ΔΣ=7 ΥΛ=12,5

26. [ΜΣΚΑ no. 38] Λαιμός με τη μία λαβή. Η έντονη οριζόντια νεύρωση είναι πιεσμένη από την 
κόλληση των λαβών. Η λαβή έχει ρυτιδώσεις και ρηχές αυλακώσεις που ξεκινούν από την απόφυση. 
Διαστ.: ΔΣ=7,3 ΥΛ=12

rtadoc· O oiioc Κεοατίδι,
27. [Κ 109]25. Λαιμός με την απόφυση της μίας λαβής. Η εξωτερική επιφάνεια είναι πολύ  
φθαρμένη. Η ένωση λ-ω δεν έχει λειανθεί καθόλου στο εσωτερικό.
Διαστ.: ΔΣ= 7 ΥΛ=12

Αο·/αία Λνοοά Κουοίο»
28. [ΚΟΥΡΙΟΝ 1990 Α-Ο (-16)(-17)] Λαιμός χω ρίς τις λαβές, με τα συνήθη χαρακτηριστικά 
τουτύπου.
Διαστ.: ΛΣ=7,8 Υ Λ  11

29. |ΚΑ 1986 Room 11 ] Λαιμός χωρίς τις λαβές. Το χείλος είναι απλό έξω νέυον και η οριζόντια  
νεύρωση έντονη. Η ένωση λ-ω είναι εμφανής εσωτερικά.
Διαστ.: ΛΣ=8,7 Υ Λ=11,7

Κ - I. R 1 - II / Τ . 4 ( ν ) α
27. Ε(5)3-4 Λαιμός με τμήματα και των δύο λαβών. Πάνω στο χείλος επικολλήσεις πηλού. Η λαβή 
φέρει μόνο την πλευρική ταινία κατά μήκος αλλά η ράχη της είναι ακόσμητη. Η ένωση λ-ω είναι 
εμφανής στο εσωτερικό και σχετικά αμελής κατασκευαστικά.
Διαστ.: ΔΣ=8 ΥΛ=12

28. [F(3-4)2-4] Λαιμός με τμήματα των δύο λαβών. Το χείλος είναι έξω νεύον με επικολλήσεις 
πηλού στο πάνω μέρος του. Στο εσωτερικό της έντονης νεύρωσης υπάρχει αντίστοιχη αυλάκωση. 
Εξωτερικά διακρίνονται οι κατασκευαστικές νευριάσεις. Η ένωση λ-ω είναι εμφανής εσωτερικά. 
Διαστ.: ΔΣ=7,7 ΥΛ=12

29. [F(3-4)2-5] (Εικ. 4.19α) Λαιμός με πολύ ενισχυμένα τοιχώματα. Σώζει τμήματα και των δύο 
λαβών. Το χείλος είναι σχεδόν κάθετο. Πολλά κατασκευαστικά ατυχήματα: α) κτύπημα στη νεύρωση 
β) πεπλατυσμένη επιφάνεια στο χείλος, πάνω από τη μία λαβή γ) εσωτερική αναδίπλωση, 
προερχόμενη από το πλάσιμο του λαιμού.
Διαστ.: ΔΣ= 8,7 ΥΛ=12,5

30 . [F(3-4)2-13] (Εικ. 4 .19ν) Λαιμός με τις αποφύσεις των δύο λαβών. Λείπει τμήμα του χείλους, 
το οποίο είναι σχεδόν έσω νεύον. Το χείλος, πάνω από την απόφυση της μίας λαβής, φέρει τυχαίες 
εγχαράξεις. Εξωτερικά διακρίνονται κατασκευαστικές νευρώσεις. Η ένωση λ-ω είναι ευδιάκριτη 
εσωτερικά.

25 Morris & Peatfield 1987, 209. II ταύτιση με τον πηλό του εργαστηρίου της Πάφου έγινε με 
επιφύλαξη διότι οι κακές συνθήκες συντήρησής του είχαν σαν αποτέλεσμα την αποσάθρωση του 
πηλού
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Διαστ. : ΔΣ=8 ΥΛ=12,5

31. fF(3-4)2-15] Λαιμός με τις αποφύσεις των λαβών. Το χείλος είναι έξω νεύον με επικολλήσεις 
πηλού στο πάνω μέρος. Η ένωση λ-ω είναι ευδιάκριτη στο εσωτερικό.
Διαστ.: ΔΣ= 8.2 ΥΛ=12,5

32. [F(3-4)2-18] (Εικ. 4.19Β) Λαιμός. Λείπει τμήμα του χείλους και η αντίστοιχη απόφυση της 
λαβής. Η σωζόμενο τμήμα της λαβής δε φέρει αυλακώσεις. Η οριζόντια νεύρωση είναι πολύ έντονη. 
Η ένωση-λ-ω είναι ευδιάκριτη εσωτερικά ενώ εξωτερικά σχηματίζονται αχνές οριζόντιες 
κατασκευαστικές νευρώσεις. Τα τοιχώματα του λαιμού είναι σχετικά λεπτά (0.4-0.5 εκ).
Διαστ.: ΔΣ=9 ΥΛ=13

32α. [F3-4(3)0] Λαιμός με τις αποφύσεις των δύο λαβών. Στη μία όψη του λαιμού σώζονται ίχνη 
κόκκινου χρώματος.
Διαστ.: ΔΣ=5,7 ΥΛ= 10,5

33. [ΜΣΚΑ ΠΟ. 16] Λαιμός με τις αποφύσεις των δύο λαβών Το χείλος είναι ελαφρώς έξω νεύον  
και η οριζόντια νεύρωση υποτυπώδης. Η ένωση λ-ω είναι ευδιάκριτη στο εσωτερικό.
Διαστ.: ΔΣ=7,6 ΥΛ=12,5

Κ - L R 1 - Π / Τ . 4 ( ν ) β

34. [D3(2)[ Λαιμός από τον οποίο  λείπει το μεγαλύτερο τμήμα του χείλους και η απόφυση της μιάς 
λαβής. Πολύ έντονη η οριζόντια νεύρωση με αντίστοιχη εσωτερική αυλάκωση.
Διαστ.: Υ Λ = 11 Μέση Δ  λαιμού- 6

35. [Ε(6)2δ] (Εικ. 4.20Β) Στενός, ελαφρώς κωνικός λαιμός με τμήμα της μίας λαβής. Υ πάρχουν  
επικολλήσεις πηλού γύρω από το χείλος. Η οριζόντια νεύρωση είναι παραμορφωμένη από την 
κόλληση των λαβών. Η εξωτερική επιφάνεια του αγγείου είναι κιτρινωπή.
Διαστ.: ΔΣ= 5,4 Υ Λ = 11

36. [Ε7( 1)] (Εικ. 4.20α) Τέσσερα τμήματα λαιμών εκ των οποίων το ένα σώζει τις διαστάσεις του 
και την απόφυση της μιάς λαβής. Η λαβή, όσο σώζεται δε φέρει ίχνη αυλακώσεων. Εσωτερικά της 
έντονης νεύρωσης διακρίνεται αυλάκωση. Τα τοιχώματα του λαιμού είναι σχετικά χοντρά (1,1 εκ.) 
Διαστ.: ΔΣ= 5.7 ΥΛ= 12

37. [ΜΣΚΑ ΠΟ. 20] Λαιμός με τις αποφύσεις των δύο λαβών. Το χείλος είναι σχεδόν κάθετο και η 
οριζόντια νεύρωση έντονη . Οι λαβές δε φέρουν αυλακώσεις.
Διαστ.: ΔΣ=5,5 ΥΛ=11,5

38. [ΜΣΚΑ ΠΟ. 21] Λαιμός με τη μία λαβή και τμήμα του ώμου. Η λαβή δε φέρει αυλακώσεις. 
Διαστ: ΔΣ=7 ΥΛ=11

39. [ΜΣΚΑ no. 22] Λαιμός με τη μία λαβή και τμήμα της άλλης. Για τη διαμόρφωση του χείλους 
ίσως χρησιμοποιήθηκε εργαλείο γιατί είναι έντονη η νεύρωση και εντελώς κάθετο το τοίχωμα του 
λαιμού ανάμεσα στη νεύρωση και το χείλος. Οι λαβές φέρουν πολύ ρηχές αυλακώσεις στη ράχη. 
Διακρίνονται αχνές κατασκευαστικές νευρώσεις στο εξωτερικό.
Διαστ.: ΔΣ=6 ΥΛ=11

K - L R 1 3 - I I  Ο μ ά δ α  Α / Β
1. [Α6( 11)] (Εικ. 4.24α) Ήμισυ λαιμού, σχεδόν κωνικού σχήματος, που σώζει τμήμα του χείλους και 
την απόφυση της μίας λαβής. Το χείλος είναι έντονα αποκλίνον και αποστρογγυλευμένο. Στο 
εξωτερικό του λαιμού διακρίνονται καθαρά οι οριζόντιες κατακευαστικές νευρώσεις.
Διαστ: ΔΣ=9,2 ΥΛ=13,2

2. [Ε5( 11β)] (Εικ. 4.24β) Ανω τμήμα ημίσεως λαιμού με την απόφυση της μίας λαβής, η οποία  
αρχίζει αμέσως κάτω από το χείλος. Το χείλος είναι έξω νεύον.
Διαστ: ΔΣ=8,5 ΥΛ (σωζ.)=9,2
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3. [F3-4(2a)] (Εικ. 4.25a) Ή μισυ λαιμού με τμήμα του χείλους και την απόφυση της μίας λαβής.
Το χείλος είναι αποκλίνον. Στο εσωτερικό του λαιμού, στο ύψος της απόφυσης της λαβής, 
διακρίνεται ακανόνιστη εσοχή, προφανώ ς προερχόμενη απί την πίεση των δακτύλων για την κόλληση 
της λαβής.
Διαστ.: Δ Σ =8,1 ΥΛ= 13

4. [F3-4/F6] (Εικ. 4.25Β) Λαιμός με τις αποφύσεις των λαβών. Κατασκευαστικές νευρώσεις 
καλύπτουν όλη την εξωτερική επιφάνεια. Η ένωση λ-ω είναι εμφανής στο εσωτερικό.
Διαστ.: ΔΣ=7,2 ΥΛ=11

5. [ΜΣΚΑ- 2] (Εικ. 4.26α) Ή μισυ λαιμού με την απόφυση της μίας λαβής. Το χείλος σχεδόν 
τριγωνικής τομής. Η λαβή ξεκινά 1 εκ. κάτω από το χείλος.
Διαστ.: ΔΣ=7,7 Υ Λ  (σωζ)=11

6. [ΜΣΚΑ- 4] (Εικ. 4.26Β) Λνω τμήμα ημίσεως λαιμού με την απόφυση της μίας λαβής, η οποία  
αρχίζει ακριβώς κάτω από το χείλος. Το χείλος είναι αποκλίνον
Διαστ.: ΔΣ=6,8 Υ Λ  (σωζ.)=6,2.

Μεγάλη Ν.Α. Βασιλική Αιιαθο όντας.

7 . [ΓΙ12 8 γ ) Δύο τμήματα λαιμού με τη μία λαβή και τμήμα του ώμου. Το χείλος είναι αποκλίνον. Η 
λαβή εκφύεται 3 εκ. κάτω από το χείλος. Ο λαιμός είναι μάλλον κωνικός.
Διαστ.: ΔΣ=6,7 Υ Λ  (σωζ.)=6,5 .

8 . [II 131(3] Ήμισυ τμήματος λαιμού και τμήματα λαβής. Η λαβή αρχίζει 2,5 εκ. από το χείλος και 
φέρει κεντρική νεύρωση. Οι κατασκευαστικές νευρώσεις είναι έντονες στο εξωτερικό.
Διαστ.: ΥΛ (σωζ) - Ί  (Ο λαιμός αυτός δεν μπορεί να  καταταχθεί με ασφάλεια σε μία από τις ομάδες 
του εργαστηρίου διότι δε σώζει το πλήρες σχήμα τοί)

Κ - L R I 3 - ΓΙ Ο μ ά δ α  Γ / Δ

1. [Α 2 ( 11(3)| (Εικ. 4.27α) Ή μισυ λαιμού με τμήμα της μίας λαβής. Το χείλος είναι έξω νεύον. Η 
λαβή ξεκινά 4 εκ. κάτω από το στόμιο. Η εξωτερική επιφάνεια καλύπτεται από κατασκευαστικές 
νευρώσεις.
Διαστ.: ΔΣ=8,5 ΥΛ (σωζ.) = 11,5.

2 . [Ε5( 1 1 )ό | (Εικ. 4.27Β) Ανω τμήμα ημίσεως λαιμού με τμήμα της μίας λαβής. Το χείλος είναι 
δακτυλιόσχημο. Η λαβή είναι αρκετά ενισχυμένη με ελλειψοειδή διατομή.
Διαστ.: ΔΣ= 8,2 Υ Λ  (σωζ.) = 7

3. [Μ Σ Κ Α -5 ]  (Εικ. 4.27γ) Ανω τμήμα λαιμού. Το χείλος είναι σχεδόν κάθετο και επίπεδο στο πάνω  
μέρος.
Διαστ.: ΔΣ=6,6 ΥΛ (σωζ.) = 6,7

Κ - L R 13 - Π Ο μ ά δ α  Ε / Ζ
1. (Ε5( 1 Ια)] (Εικ. 4.28α) Ανω τμήμα ημίσεως λαιμού με τμήμα της λαβής. Το χείλος είναι 
ελαφρώς έξω νεύον. Στο πάνω τμήμα του τυχαίες επικολλήσεις πηλού. Η λαβή ξεκινά αρκετά πιό  
κάτω από το στόμιο (4,5 εκ.).
Διαστ: ΛΣ=8,4 ΥΛ (σωζ.) = 9,5

2 . [Ε5( 11γ)[ (Εικ. 4.28β) Ανω τμήμα ημίσεως λαιμού με τμήμα της μίας λαβής. Το χείλος 
παρουσιάζει ενίσχυση στο εσωτερικό και πολύ ελαφρά απόκλιση προς τα έξω. Το χαρακτηριστικό 
αυτό είναι πιθανότατα κατασκευαστικό ατύχημα. Η λαβή ξεκινά 2,3 εκ. κάτω από το χείλος Η τομή 
της, όσο σώζεται, έχει σχεδόν κυκλικό σχήμα.
Διαστ.: Δ Σ =6,1 εκ. ΥΛ (σωζ.) =9,4
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3LHA»i ϊ

Α μ φ ο ρ ε ί ς  π α ρ α μ ο ρ φ ω μ έ ν ο ι  λ ό γ ω  τ η ς  υ π ε ρ ό π τ η σ η ς

1. [Α2(1 Ια )]  Ή μισυ άνω τμήματος λαιμού με τμήμα της μίας λαβής. Το χείλος είναι αποκλίνον. Η 
λαβή ξεκινά 0,5 εκ. κάτω από το στόμιο. Το σχήμα και η επιφάνεια του λαιμού είναι αλλοιωμένη  
λόγω της υψηλής θερμοκρασίας κατά την όπτηση, οπότε η κατάταξη του αγγείου στην ομάδα, καθώς 
και ο υπολογισμός της διαμέτρου του στομίου έγινε με επιφύλαξη. Διαστ.: ΛΣ=8 εκ. Υ Λ  (σωζ.)=8,3 
εκ..

2. [ΜΣΚΑ-1] (Εικ. 4.21α) Λαιμός παραμορφωμένος από την υπερόπτηση. Η λαβή αρχίζει 2,5 εκ. 

από το στόμιο. ΥΛ=10,5

Α μ ψ ο ρ ε ί ς  μ ε  Κ ό κ κ ι ν ο  χ ρ ώ μ α

1. [Β3( 1)] Τμήμα ώμου με κόκκινο χρώμα

2. [D4( 1)] Τμήμα λαβής με ίχνη κόκκινου χρώματος

3. [D5(5)] 6 θραύσματα ώμου με ίχνη κόκκινου χρώματος

5. [Ε3(2)-1] Α) Τμήμα ώμου με αραιές αυλακώσεις με ίχνη κόκκινου χρώματος
Β) Δύο, ίσως συνανήκοντα, τμήματα λαιμού, με υπολείματα κόκκινου χρώματος

6. [Ε6(3)ζ] Λαβή με ίχνη χρώματος.

7. [Ε6(3)η] Τμήμα ώμου με ίχνη χρώματος.

8. [E6(3)lJ Τμήμα λαιμού με ίχνη χρώματος.

9. [Ε7 (3)] Τμήμα ώμου με ίχνη χρώματος

10. [F2(2)[ Ομάδα θραυσμάτων ώμου με ίχνη κόκκινου χρώματος. Σε ένα από αυτά, το χρώμα 
είναι πολύ εύθριπτο και διαλύεται εύκολα

11. [Ρ3-4(3)ζ] (Εικ. 4.30α) 12 τμήματα λαβών και 10 τμήματα σώματος ή ώμου με ακανόνιστα  
ίχνη χρώματος.

12. [F4(2)a] (Εικ. 4.306') Τρία συανανήκοντα τμήματα ώμου που φέρουν μιά μεγάλη κηλίδα 
κόκκινου χρώματος.
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4.2 Το Εργαστήριο του Ζυγίου

4.2.1 Η θέση του εργαστηρίου

Η περιοχή που απλώνεται από το σημερινό χωριό Μαρώνι έως το χωριό Ζύγι, 
η παράκτια δηλαδή ζώνη της κοιλάδας του Βασιλικού, έχει αρχίσει να ερευνάται 
αρχαιολογικά από το 1979. Στα δυτικά του σημερινού χωριού Ζύγι, στη θέση Πέτρινη, 
είχε εντοπιστεί χώρος αγγειοπλαστικής δραστηριότητας στο παρελθόν από τον Ian 
Todd (στο πλαίσιο του Vasilikos Valley Survey Project), τους Murray McClellan, 
Marcus Rautman και William Andreas26 (Εικ. 4.32). To 1990, στη διαρκεια 
επιφανειακής έρευνας από την ομάδα του Maroni Valley Archaeological Survey 
Project (υπό τους Sturt Manning και David Cornwell), εντοπίστηκε εκ νέου ο 
εργαστηριακός χώρος. Έκτοτε, η ομάδα εκπονούσε συστηματική επιφανειακή έρευνα 
κάθε χρόνο μέχρι την αποκάλυψη του κλιβάνου το 1996, λόγω της διάβρωσης του 
εδάφους (Εικ. 4.33). Ο θάλαμος όπτησης του κλιβάνου δε σωζόταν καθόλου ενώ ο 
νότιος τοίχος είχε καταστραφεί εντελώς. Στο εσωτερικό του θαλάμου καύσης 
βρέθηκαν μεγάλα τμήματα αμφορέα)ν ενώ από τη γεωμαγνητική έρευνα που 
πραγματοποιήθηκε, αποκαλύφθηκε ότι σε άμεση γειτνίαση με τον κλίβανο βρίσκονται 
κτίρια τα οποία πιθανότατα έχουν εργαστηριακό χαρακτήρα27.

Αν και δεν πραγματοποιήθηκε ανασκαφή, η συστηματική επιφανειακή έρευνα 
που ακολούθησε την πρώτη ανακάλυψη απέδειξε ότι το πλήθος των θραυσμάτων 
αμφορέων που περισυνελέγησαν από τον περιβάλλοντα τον κλίβανο χώρο, ανήκουν 
στον ίδιο τύπο αμφορέα με αυτούς που είχαν βρεθεί στο εσωτερικό του κλιβάνου. Τόσο 
η μεγάλη ποσότητα αμφορέων του ίδιου τύπου όσο και η ομοιογένεια του πηλού, δεν 
άφησε αμφιβολία ότι επρόκειτο για εργαστηριακό χώρο κατασκευής των αμφορέων.
Η πιθανότητα παράλληλης ή προγενέστερης κατασκευής και άλλων τύπων αμφορέων 
ή άλλων τύπων αγγείων στο ίδιο εργαστήριο δεν μπορεί να αποκλειστεί, μέχρι να 
όιεξαχθεί συστηματική ανασκαφική έρευνα. Θεωρούμε επομένως ότι στην τελευταία 
τουλάχιστον φάση της λειτουργίας του εργαστηρίου του Ζυγίου κατασκευάζονταν οι 
αμφορείς τα>ν τύπων LR 1 και LR 13 που θα περιγραφούν παρακάτω.

4.2.2 Χρονολόγηση

Η λειτουργία του εργαστηρίου, στο παρόν στάδιο, δεν μπορεί να χρονολογηθεί 
με ασφάλεια σε όλες τις φάσεις της. Τα υπάρχοντα στοιχεία μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν ως δεδομένα μόνο για την τελευταία φάση της λειτουργίας του

26 Οι πληροφορίες προέρχονται από τους ίδιους τους ερευνητές.
2 7 Manning cl al. 2000.
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χώρου. Εντούτοις, η διάβρωση του εδάφους σε όλη την παρακείμενη ακτογραμμή έχει 
δημιουργήσει μία φυσική τομή, ή καλύτερα ένα φυσικό ανασκαφικό μάρτυρα. Στη 
διάρκεια της επιφανειακής έρευνας περισυνελέχθησαν ευρήματα από τον 
περιβάλλοντα χώρο αλλά και από τον μάρτυρα, τα οποία δεν υποδεικνύουν χρήση του 
χώρου πριν τον 6ο αι. μΧ. 28.

Το πρωϊμότερο από τα διαγνωστικά ευρήματα, βρέθηκε στη φυσική τομή της 
ακτής, σε συσχετισμό με τη θεμελίωση ενός από τους παρακείμενους στον κλίβανο 
τοίχους. Πρόκειται για τμήμα ενσφράγιστου πινακίου κυπριακής κατασκευής (LRD/ 
τύπος Hayes 9Α)Χ το οποίο χρονολογείται στα μέσα του 6ου αι. (Εικ. 4.34α)29 . Τα 
υπόλοιπα πινάκια ενσφράγιστης κεραμεικής της ίδια σειράς (τύποι 9Β και 9C) (Εικ. 

4.346) καθώς και ένα τμήμα πινακίου του τύπου Late Roman C/ τύπος 10 (Εικ. 4.34ν) 
που βρέθηκαν διάσπαρτα στον στον περιβάλλοντα χώρο κατά την επιφανειακή 
έρευνα, χρονολογούνται στον 7ο αι. 30. Στον 7ο αι. επίσης χρονολογείται το τμήμα 
λύχνου του Τύπου 19 της τυπολογίας της Oziol31 (Εικ. 4.346). και ένα τμήμα αμφορέα 
του τύπου της Γάζας (LR3)32 (Εικ. 4.34ε). που επίσης περισυνελέγησαν κατά την 
επιφανειακή έρευνα.

Εκτός από την χαρακτηριστική λεπτή κεραμεική και τον λύχνο, ενδείξεις για τη 
χρονολόγηση του εργαστηρίου στον 7ο αι. μπορούν να δώσουν και οι αμφορείς που 
κατασκευάζονταν σε αυτό και οι οποίοι βρέθηκαν σε στρώματα συστηματικών 
ανασκαφών. Ειδικότερα:
α) Ο αμφορέας K-LR1- Ζ / Τ. 4 (ί) - 3 από τη Βασιλική στον ΓΙετραρά Μαρωνίου. 
Βρέθηκε στο πρώτο στρώμα, το οποίο χρονολογείται στο α' μισό του 7ου αι., σύμφωνα 
με τον ανασκαφέα, καθηγητή S. Manning33.
β) Ο αμφορέας K-LR1-Z /Τ. 4 (iii) -14 από τη Βασιλική του Κουρίου, ο οποίος 
χρονολογείται στον 7ο α ι.34 .
γ) Ο αμφορέας K-LR1-Z / Τ. 4 (ΐν) - 14 από τη Βασιλική στην Αγία Μαύρη Αλασσας, ο 
οποίος χρονολογείται στον 7ο αι. 35.
δ) Ο αμφορέας K-LR1-Z / Τ.4 (ν) - 6 από τη Μεγάλη Ν.Α. Βασιλική Αμαθούντας, ο 
οποίος σύμφωνα με την ανασκαφέα χρονολογείται στα μέσα του 7ου αι. 
ε) Οι τρείς λαιμοί του τύπου K-LR1-Z /Τ.4 (ν)α που βρέθηκαν στα στρώματα της β' 
χρήσης της Μεγάλης Ν.Α. Βασιλικής Αμαθούντας και χρονολογούνται στα μέσα του 
7ου αι.
στ) Οι λαιμοί K-LR13-Z που βρέθηκαν στη Μεγάλη Ν.Α. Βασιλική Αμαθούντας 
χρονολογούνται στον 7ο αι.

28 ό.π . εικ. 6, 251-53.
29 Hayes 1972, 379- 82. Για το σημείο εύρεσής του στην τομή της θέσης, βλ. Manning et. al. ό .π., 257 
(νο 123.0), εικ. 6.
30 Hayes ό.π ., 343- 45.
31 .Oziol 1977,254.
32.Riley 1979,219- 23.
33 Η πληροφορία προήλθε από τον ίδιο τον ανασκαφέα, μετά από προσωπική επικοινωνία.
34 Hayes 1980, 379.
35 Flourentzos 1996, 18.
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4.2. 3 ΓΙεοινοαφή των αιιφοοέων

4.2.3-1 Οι aucpooeic Κ- LR1- Ζ
Οι αμφορείς που βρέθηκαν μέσα στον κλίβανο του εργαστηρίου του Ζυγίου 

ανήκουν στον τύπο LR 1. Το χείλος είναι απλό, έξω νεύον. Κάτω από το χείλος 
διαμορφώνεται οριζόντια νεύρωση, αρκετά εξέχουσα, η οποία απέχει από το πάνω 
μέρος του στομίου περίπου 3 εκ. Από το ύψος της νεύρωσης ξεκινούν δύο κάθετες 
λαβές, σχήματος αποστρογγυλευμένης γωνίας. Η οριζόντια κεραία των λαβών είναι 
πολύ μικρότερη από την κάθετη λόγω της μικρής διαμέτρου του ώμου, στο μέσον του 
οποίου καταλήγουν οι λαβές. Η διατομή των λαβών δεν παρουσιάζει ομοιομορφία. Σε 
καμία περίπτωση όμως δεν παρατηρήθηκαν οι βαθειές αυλακώσεις οι οποίες 
χαρακτήριζαν τους αμφορείς του εργαστηρίου της Πάφου. Στους αμφορείς του Ζυγίου 
οι αυλακώσεις των λαβών είναι αρκετά ρηχές και συμμετρικά τοποθετημένες στη ράχη 
της λαβής. Άλλοτε είναι δύο οπότε σχηματίζουν μιά νεύρωση ανάμεσά τους ή και τρεις 
ή τέσσερις, οπότε καλύπτουν όλη την εξωτερική επιφάνεια της λαβής. Για το σώμα 
μπορούμε να βγάλουμε συμπεράσματα μόνο όσον αφορά στους αμφορείς που 
βρέθηκαν μέσα στον κλίβανο και οι οποίοι, αν και δεν ήταν ακέραιοι, έσωζαν σχεδόν 
πλήρες το σχήμα της τομής τους. Το σώμα έχει σχήμα απιόσχημο με στένωση στο κάτω 
τμήμα του πριν καταλήξει σε ημισφαιρική βάση. Από το μέσον του ώμου, κάτω από 
την κόλληση των λαβών, αρχίζει μία συνεχής σειρά οριζόντιων ρηχών αυλακώσεων 
που περιτρέχει σπειροειδώς και το σώμα. Οι αυλακώσεις είναι πολύ αραιά 
τοποθετημένες και σταματούν στο σημείο της απότομης στένωσης της διαμέτρου, 
αφήνοντας συχνά μιά φαρδιά ακόσμητη ζώνη. Η βάση καλύπτεται επίσης από συνεχή 
σπειροειδή αυλάκωση, η οποία πλέον δίνει την εντύπωση ομόκεντρων κύκλων, λόγω 
της μικρής διαμέτρου της βάσης. Βρέθηκαν όμως και περιπτώσεις όπου το κατώτατο 
τμήμα της βάσης παρέμενε ακόσμητο.

Ί ο αδιάψευστο κριτήριο για το διαχωρισμό των εργαστηρίων κατασκευής είναι 
πάντα ο πηλός. Ο πηλός του εργαστηρίου του Ζυγίου είναι χονδρόκοκκος, σχεδόν με 
αμμώδη υφή, καστανοκόκκινος (5 YR 6/6) ή ανοιχτός καστανός, ανάλογα με της 
συνθήκες όπτησης, με μεσσαίου μεγέθους μελανά και (λιγότερα) λευκά εγκλείσματα. 
Συχνά, στην επιφάνεια υπάρχουν ίχνη ανοιχτόχρωμου (10YR 7/ 3) επιχρίσματος που 
απολεπίζεται εύκολα. Συγκρίνοντας όμως τους αμφορείς του εργαστηρίου του Ζυγίου 
με αυτούς του εργαστηρίου της Πάφου που παρουσιάστηκαν στο προηγούμενο 
κεφάλαιο, θα μπορούσαμε εντοπίσουμε ορισμένα διακριτικά γνωρίσματα στους 
πρώτους:
α) Οι λαβές είναι γωνιώδεις χωρίς έντονες αυλακώσεις, με την οριζόντια κεραία τους 
σαφώς μικρότερη από την κάθετη
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β) Ο λαιμός είναι στενόμακρος κυλινδρικός με καλοσχηματισμένη την οριζόντια 
νεύρωση κάτω από το χείλος και αποστρογγυλευμένη εσωτερικά την ένωση λ-ω 
γ) Η διάμετρος μειώνεται έντονα στο κάτω τμήμα του σώματος, πάνω από τη βάση

Εκτός από την ίδια τη θέση του εργαστηρίου εντοπίστηκαν και στις υπόλοιπες 
υπό εξέτασιν θέσεις λαιμοί αμφορέων που είχαν όμοια σύσταση πηλού με αυτούς του 
Ζυγίου. Πιό πάνω έγινε αναφορά στους τρείς αμφορείς που βρέθηκαν μέσα στον 
κλίβανο. Πολύ περισσότεροι ήταν όμως εκείνοι οι λαιμοί, των οποίων οι διαστάσεις 
διέφεραν από αυτούς αλλά τα βασικά χαρακτηριστικά της κατασκευής και, κυρίως, ο 
πηλός δεν άφησαν αμφιβολία ότι επρόκειτο για προϊόντα του εργαστηρίου του 
Ζυγίου. Η πιθανότητα να προέρχονται από παρακείμενο του γνωστού εργαστήριο 
είναι, βεβαίως, υπαρκτή, αφού μάλιστα δεν έγινε ανασκαφική έρευνα έτσι ώστε να 
εξεταστούν τα στρώματα του αποθέτη του συγκεκριμένου κλιβάνου και να μπορούν να 
εξαχθούν πιό ασφαλή συμπεράσματα για τα προϊόντα του.

Για την ομάδα αυτή θα χρησιμοποιείται στο εξής η συντοιιογοαφίαΚ-LRA 1 -Ζ. 
όπου "Κ" η συντομογραφία για την Κύπρο και "Ζ” για το Ζύγι. Παρακάτω θα 
παρουσιαστούν όλοι οι καταγεγραμμένοι αμφορείς από τις κυπριακές θέσεις που 
μελετήθηκαν, οι οποίοι είναι κατασκευασμένοι από πηλό όμοιο με αυτόν του 
εργαστηρίου του Ζυγίου. Συνολικά διαχωρίσθηκαν τα πέντε διαφορετικά μεγέθη των 
αμφορέων LR1/T. 4 ενώ εντοπίστηκε και ένας αμφορέας LR1/T. 3.

Κατασκευαστικάναοακτηοιστικά
Χείλος: Εντοπίστηκαν ορισμένα κατασκευαστικά λάθη στο χείλος, τα οποία
παραπέμπουν στη μέθοδο κατασκευής του "Οξυπύθμενου αμφορέα". Στο πάνω τμήμα 
του χείλους δεν παρατηρήθηκαν επικολλήσεις πηλού, όπως στο εργαστήριο της Πάφου. 
Όμως, στον αμφορέα από την Αγία Μαύρη [K-LR1-Z / Τ.4 (iv) -14] (Εικ. 4.35γ) 

παρατηρήθηκε ότι στο πάνω μέρος του χείλους είχαν ενσωματωθεί μικρού μεγέθους 
χαλίκια, τα οποία είναι ξένα προς τη σύνθεση του πηλού του αμφορέα. Το αγγείο, 
επομένως, θα πρέπει να είχε τοποθετηθεί ανάποδα, πάνω σε επιφάνεια με άμμο ή με 
χώμα παρόμοιας υφής, πριν στεγνώσει τελείως ο πηλός του χείλους. Όπως 
αναφέρθηκε σε προηγούμενο κεφάλαιο, οι αγγειοπλάστες χρησιμοποιούν 
αντικολλητικές ουσίες όταν πρέπει να ακουμπήσουν μεταξύ τους δύο επιφάνειες με 
νωπό πηλό. Ίσως λοιπόν στη συγκεκριμένη περίπτωση να χρησιμοποιήθηκε άμμος ή 
χώμα, κατά την τοποθέτηση του αγγείου ανάποδα στον τροχό, για την ολοκλήρωση του 
δεύτερου σταδίου της κατασκευής του. Επιπλέον, σε έναν από τους δύο λαιμούς 
αμφορέων που βρέθηκαν μέσα στον κλίβανο του Ζυγίου, το χείλος είχε έντονη κλίση 
προς τα κάτω, πάνω από το σημείο έκφυσης της μίας λαβής (Εικ. 4.36). Άρα το αγγείο 
είχε τοποθετηθεί ανάποδα κατά την κατασκευή του και πριν στεγνώσει πολύ καλά το 
χείλος. Παρόμοια ένδειξη εντοπίστηκε και στο λαιμό αμφορέα από τη Μεγάλη Ν.Α.
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Βασιλική της Αμαθούντας [K-LR1-Z / Τ.4 (ν) - 6], Στο πάνω μέρος του χείλους 
υπάρχουν δύο πεπλατυσμένες επιφάνειες, αντιδιαμετρικά τοποθετημένες.

Η οριζόντια νεύρωση κάτω από το χείλος είναι αρκετά εξέχουσα και στο 
εσωτερικό αντιστοιχεί σε αυλάκωσηίΕικ. 4.37α). Επομένως θα πρέπει να σχηματιζόταν 
με πίεση ενός δακτύλου από μέσα προς τα έξα) με ταυτόχρονη αντίσταση των 
δακτύλων του άλλου χεριού στο εξωτερικό του λαιμού. Στον αμφορέα Ζ/Γ.4 (iii) -4 
από το Κούριον, παρατηρήθηκε έντονη αυλάκωση ακριβώς πάνω από τη νεύρωση (Εικ. 
4.37ε). Στο συγκεκριμένο αγγείο, το τμήμα του λαιμού ανάμεσα στο χείλος και τη 
νεύρωση ήταν πολύ καλά λειασμένο. Τ α χαρακτηριστικά αυτά υποδηλώνουν τη χρήση 
εργαλείου για τη διαμόρφωση της νεύρωσης, πράγμα όμως που δε φαίνεται να ισχύει 
απόλυτα για το σύνολο των αμφορέων του εργαστηρίου.

Λαιιιός: Στο εξωτερικό του λαιμού διακρίνονται συχνά οι οριζόντιες
κατασκευαστικές νευρώσεις. Επειδή οι αποστάσεις μεταξύ τους είναι μικρές, 
ανάλογες με αυτές που παρατηρήθηκαν στο εσωτερικό του σώματος, υποθέτουμε ότι η 
ταχύτητα του τροχού ήταν η ίδια κατά την κατασκευή του σώματος και του λαιμού.

Η ένοοση λαιμού- ώμου στο εξωτερικό δε διακρίνεται καθόλου ενώ στο 
εσωτερικό είχει λειανθεί καλά στις περισσότερες πεοιπτώσειαΕικ. 4.37γ). Από τα 
θραύσματα της περιοχής της ένωσης λ-ω που εξετάσθηκαν, φαίνεται ότι ένας 
κύλινδρος ακουμπούσε και σχεδόν εφάρμοζε στο τελείωμα του ώμου. Ο κύλινδρος 
αυτός θα πρέπει να ήταν χαμηλός έτσι ώστε τα δάκτυλα του αγγειοπλάστη να 
μπορέσουν να εισχωρήσουν μετά την εφαρμογή του και να λειάνουν την ένωση πριν 
προχωρήσει στην ολοκλήρωση της κατασκευής του.

Λαβές: Οι λαβές είτε έχουν μιά κεντρική νεύρωση είτε δύο ή τρεις ρηχές
αυλακώσεις κατά μήκος της οάχης(Εικ. 4.37Β. δ). Είναι αρκετά συμπαγείς και ίσως 
κατασκευάζονταν με τη μέθοδο "της τραβηχτής λαβής"36. Η διαμόρφωση της 
εξωτερικής τους επιφάνειας, των αυλακώσεων ή της νεύρωσης της ράχης, γινόταν 
μετά την κόλληση στο λαιμό και πριν την εφαρμογή στον ώμο. Αυτό είναι φανερό στο 
σημείο της ένωσης του ώμου, όπου η εξωτερική διαμόρφωση της λαβής διακόπτεται 
"απότομα" από τον υγρό πηλό της ένωσης. Οι αυλακώσεις είναι αρκετά ρηχές και δε 
φέρουν ίχνη χρήσης εργαλείου.

Σώιια: Οπως ήδη αναφέρθηκε, η πεπλατυσμένη επιφάνεια του πάνω τμήματος
του χείλους αποτελεί στοιχείο για την κατανόηση της μεθόδου κατασκευής του 
σώματος. Συμπληρωματικά, παρατηρώντας το ίδιο το σχήμα του σώματος των 
αμφορέων Τ. 4 (ν), για το οποίο έχουμε περισσότερα στοιχεία, διακρίνεται το 
ομοιόμορφο πλάσιμο του ώμου και του κυρίως τμήματος του σώματος, έως την αρχή

36 Βλ. το κεφάλαιο 2. "Κατασκευή Αμφορέων".
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του ημισφαιρίου της βάσηαΕικ. 4.37ατ). Σε εκείνο ακριβώς το σημείο θα πρέπει να 
αναζητηθεί η μετάβαση από το πρώτο στο δεύτερο στάδιο κατασκευής του σώματος. 
Στην περίπτωση που εξετάζουμε, το τμήμα του αγγείου που κατασκευάστηκε κατά το 
στάδιο διαμόρφωσης της βάσης είναι πολύ μικρότερο από το υπόλοιπο σώμα. Όπως 
αναλυτικά παρουσιάστηκε και σε προηγούμενο κεφάλαιο για τις μεθόδους 
κατασκευής των αμφορέων, συνήθως το πρώτο τμήμα που κατασκευάζεται είναι και 
το μεγαλύτερο. Στην αντίθετη περίπτωση, το μικρό αυτό τμήμα, θα ήταν πολύ 
ευαίσθητο κατά την κατασκευή του ανώτερου σώματος. Θα ισορροπούσε δύσκολα όταν 
θα έπρεπε να τοποθετηθεί στον τροχό, στηρίζοντας όλο το βάρος του αδιαμόρφωτου 
ακόμη υγρού πηλού που θα προοριζόταν για την ολοκλήρωση της κατασκευής.

Σύμφωνα με τα παραπάνω, ως μέθοδος κατασκευής των αμφορέων του 
εργαστηρίου του Ζυγίου προτείνεται αυτή του "Οξυπύθμενου Αμφορέα", όπου η βάση 
κατασκευάζεται τελευταία. Εντούτοις, θα πρέπει όμως να σημειωθεί ότι στον πυθμένα 
ενός από τους αμφορείς που βρέθηκαν μέσα στον κλίβανο [K-LR1 -Ζ / Τ. 4 (ν) - 3] 
υπήρχε επικόλληση πηλού, πράγμα το οποίο είναι χαρακτηριστικό της μεθόδου της 
"Κούζας του Βαρωσιού". Το γεγονός όμως ότι αυτό το χαρακτηριστικό παρουσιάστηκε 
σε μία μόνο περίπτωση, το καθιστά απλή ένδειξη σε σχέση με τα υπολοιπα στοιχεία 
που παρουσιάστηκαν πιό πάνω.

Κ - LR  1 - Ζ /  Τ . 3
Ένας μοναδικός αμφορέας του Τύπου LR 1/Τ.3 από πηλό Ζυγίου βρέθηκε στην 

Αγορά της Αμαθούντας. Το μοναδικό αυτό εύρημα δεν είναι δυνατόν να αποτελέσει 
απόδειξη ότι στο εργαστήριο κατασκευάζονταν συστηματικά αμφορείς Τ. 3. Η 
αναφορά του έχει περισσότερο τη μορφή επισήμανσης, η οποία ίσως αξιοποιηθεί στο 
μέλλον, εάν βρεθούν περισσότερα παραδείγματα.

K - L R 1 - Z  / Τ . 4  ( ΐ )
Δύο λαιμοί από την Αγορά της Αμαθούντας και ένας από τη Βασιλική στον 

Πετραρά είχαν ασυνήθιστα μεγάλες διαστάσεις (ΔΣ 9-11,4 εκ.· ΥΛ 15-15,5 εκ.). Στο 
εξωτερικό τους ήταν εμφανείς οι κατασκευαστικές νευρώσεις ενώ οι λαβές τους 
έφεραν κάθετες νευρώσεις κατά μήκος της ράχης. Ο μικρός αυτός αριθμός ίσως να 
είναι ενδεικτικός κάποιας περιορισμένης παραγωγής ή μιάς ειδικής παραγγελίας για 
τη μεταφορά συγκεκριμένου προϊόντος.

K - L R 1 - Z /  Τ.  4 ( i i )
Οι λαιμοί αυτού του τύπου, οι οποίοι βρέθηκαν επίσης σε περιορισμένες 

ποσότητες, έχουν ελαφρώς μικρότερες διαστάσεις από τους Τ. 4 (ΐ) (ΔΣ 10-11 εκ.· 
ΥΛ=12-13 εκ.). Τα χαρακτηριστικά τους παραμένουν τα ίδια με αυτά των υπόλοιπων 
αμφορέων προϊόντων του εργαστηρίου: κυλινδρικός καλοφτιαγμένος λαιμός με
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εμφανείς τις οριζόντιες κατασκευαστικές νευρώσεις, εξέχουσα οριζόντια νεύρωση και 
νευρώσεις κατά μήκος της ράχης των λαβών.

K - L R 1 - Z  / Τ.  4 ( i i i )
Οι λαιμοί της ομάδας αυτής είναι μικρότεροι από αυτούς των προηγούμενων 

ομάδων όσον αφορά και στις δύο βασικές τους διαστάσεις (ΔΣ= 8-9,7 εκ.· ΥΛ= 10 -
11,5 εκ.). Η συγκέντρωσή τους ήταν μεγαλύτερη στο Κούριον παρά στις άλλες θέσεις. 
Από το μοναδικό παράδειγμα που σώζει τμήμα του κατώτερου σώματος (Τ. 4 (iii)- 9) 
παρατηρούμε ότι δεν παρουσιάζεται απότομη μείωση πριν από τη βάση, η οποία είναι 
αρκετά ευρεία (Δ= 15 εκ.).

Κ - LR 1 - Ζ / Τ . 4 ( i v )
Οι αμφορείς T.4(iv) έχουν στόμιο παρομοίων διαστάσεων με αυτούς της 

προηγούμενης κατηγορίας (ΔΣ= 8,5-9,5 εκ.) ενώ το ύψος του λαιμού είναι μεγαλύτερο 
(ΥΛ= 12-13,3 εκ.). Το χείλος, όπως και στους άλλους αμφορείς του εργαστηρίου είναι 
καλοσχηματισμένο, η οριζόντια νεύρωση εξέχουσα, συχνά με αντίστοιχη αύλακα στο 
εσωτερικό. Το σχήμα του λαιμού είναι κυλινδρικό και σε αρκετές περιπτώσεις 
διακρίνονται οι οριζόντιες κατασκευαστικές νευρώσεις στο εξωτερικό. Πολλές φορές 
το σχήμα του λαιμού είναι ελαφρώς κωνικό. Ένας λαιμός αμφορέα με τέτοια 
χαρακτηριστικά βρέθηκε μέσα στον κλίβανο του εργαστηρίου (Τ.4 (iv)-l).

K - L R 1 - Z  / Τ . 4 ( ν )
Μέσα στον κλίβανο του εργαστηρίου αλλά και στον περιβάλλοντα χώρο τα 

τμήματα αμφορέων αυτής της ομάδας ήταν πολυπληθή. Υποθέτουμε λοιπόν ότι οι 
αμφορείς LR1/T. 4 (ν) ήταν το κύριο προϊόν του εργαστηρίου, τουλάχιστον κατά την 
τελευταία φάση της λειτουργίας του.

Οι αμφορείς αυτού του τύπου έχουν το στενότερο στόμιο από όλες τις 
προηγούμενες (ΔΣ=7- 7,7 εκ.· ΥΛ=12-13,7 εκ.).0 λαιμός είναι στενός κτ'λινδρικός. Ο 
ώμος, είναι επίσης μικρής διαμέτρου. Το σώμα έχει σχήμα κυλινδρικό ή απιόσχημο με 
απότομη στένωση στο κάτω τμήμα του πριν καταλήξει σε στενή ημισφαιρική βάση. 
Από τα μέσα του ώμου, κάτω από την κόλληση των λαβών, αρχίζει μία συνεχής σειρά 
οριζόντιων ρηχών αυλακώσεων που περιτρέχει σπειροειδώς και το σώμα. Οι 
αυλακώσεις στο μέσον του σώματος είναι πολύ πιό αραιά τοποθετημένες και 
σταματούν στο σημείο της απότομης μείωσης της διαμέτρου. Η βάση καλύπτεται 
επίσης από συνεχή σπειροειδή αυλάκωση, η οποία πλέον δίνει την εντύπωση 
ομόκεντρων κύκλων, λόγω της μικρής διαμέτρου της.

K - L R 1 - Z /  Τ . 4  ( ν ) α
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Τρεις λαιμοί αμφορέων LR1 από τη Μεγάλη Ν.Α. Βασιλική και ένας από την 
Αγορά της Αμαθούντας είχαν μικρή διάμετρο και ήταν κατασκευασμένοι από τον 
πηλό του εργαστηρίου του Ζυγίου. Ανάμεσα στα θραύσματα των αγγείων από την 
ανασκαφή της Βασιλικής βρέθηκαν επίσης αρκετά από τον ίδιο πηλό, τα οποία όμως 
σώζονταν σε πολύ αποσπασματική κατάσταση οπότε δεν καταλογογραφήθηκαν.

Στο παρόν στάδιο, όλοι αυτοί οι αμφορείς θεωρήθηκαν ως μικρών διαστάσεων 
παραλλαγές των Τ. 4 (ν). Εάν στο μέλλον εξεταστούν περισσότεροι ή ακέραιοι 
αμφορείς με αυτά τα χαρακτηριστικά, ίσως κριθεί απαραίτητο να διαχωριστούν 
τυπολογικά.

4.2.3 -2 Οι αικροοείς K-LR13-Z

Στο χώρο του εργαστηρίου του Ζυγίου δε βρέθηκαν μέχρι στιγμής τμήματα 
αμφορέων LR13. Εντοπίστηκαν όμως αμφορείς αυτού του τύπου με πηλό παρόμοιο με 
αυτόν του Ζυγίου κυρίως στη Μεγάλη Ν.Α. Βασιλική της Αμαθούντας και ένας μόνο 
λαιμός από την αρχαία Αγορά της πόλης 37.

Ο μικρός αριθμός των ευρημάτων και ο αποσπασματικός χαρακτήρας τους 
καθιστά δύσκολη την πλήρη περιγραφή και την ένταξή τους στις διαφορετικές ομάδες 
της τυπολογικής κατάταξης. Με κάθε επιφύλαξη, θεωρούμε ότι οι αμφορείς K-LR13-Z 
ανήκουν στην Ομάδα Α/Β και επομένως η περιγραφή τους θα περιοριστεί μόνο στα 
γενικά χαρακτηριστικά. Ο λαιμός είναι κωνικός και το χείλος ελαφρώς αποκλίνον. Ο 
ώμος καλύπτεται από ζώνες κτενωτής διακόσμησης, οι οποίες σε μιά περίπτωση είναι 
συνεχείς και ρηχές. Η διάμετρος του χείλους κυμαίνεται από 6,4 έως 7,5 εκ. ενώ 
ολόκληρο το ύψος του λαιμού σωζόταν σε μία μόνο περίπτωση και ανέρχεται στα 9,5 
εκ. Για τους υπόλοιπους λαιμούς σημειώνεται ότι είναι όλοι μεγαλύτεροι από 8,5 εκ.

Οι αμφορείς αυτοί στη Μεγάλη Ν.Α. Βασιλική βρέθηκαν τόσο σε στρώματα που 
χρονολογούνται στο β ' μισό του 7ου αι. όσο και και σε στρώματα του α’ μισού του 
ίδιου αιώνα. Μπορούμε λοιπόν να συμπεράνουμε ότι η κατασκευή του τύπου αυτού 
γ ιν ό τ α ν  τα υ τό χρ ο να  με α υ τή ν  τω ν  υ π ό λ ο ιπ ω ν  π ρ ο ϊό ν τ ω ν  του  εργαστηρ ίου .

37 Η δρ. May Touma με πληροφόρησε ότι έχει εντοπίσει αμφορείς LR13 από πηλό του εργαστηρίου 
του Ζυγίου και στη Βασιλική της Ακροπόλεως της Αμαθούντας.
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4.2 .4  ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

Κ - L R  1 - Ζ /  Τ . 3
[ΑΜ1977/Α3/Β. 0,5-1 II] Λαιμός χωρίς τις λαβές και τμήμα του χείλους. Η επιφάνεια είναι αδρή 
χωρίς ιδιαίτερη λείανση. Πάχος τοιχώματος 1 εκ. Διαστ.: ΔΣ=8,1 ΥΛ=11,5

K - L R 1 - Z  /  Τ . 4  ( ΐ )
Αογαία Ανοοά Αιιαθούντας
1. [ΑΜ1991/ΑΑΑ4 ή Ν13/Β. 1-1.5] (Εικ. 4.38α) Λαιαός με τις δύο λαβές και τμήμα του ώμου. 
Στο εσωτερικό της οριζόντιας νεύρωσης διαμορφώνεται έντονη αυλάκωση. Οι λαβές φέρουν δύο 
έκκεντρες αυλακώσεις, οι οποίες δημιουργούν αντίστοιχες νευρώσεις στις πλευρές τους. Από την 
κλίση των νευρώσεων φαίνεται ότι η πλάγια αυλάκωση έγινε πριν από αυτήν της ράχης. Στο 
εξωτερικό του λαιμού είναι εμφανείς οι οριζόντιες κατασκευαστικές νευρώσεις.
Διαστ.: ΔΣ=11,4 ΥΛ=15,5

2. [ΑΜ1986/ΦΦ1/Β. 0,5-1 III] Λαιμός με τις αποφύσεις των δύο λαβών. Λείπει τμήμα του 
χείλους. Η κατασκευή του είναι γενικώς επιμελημένη.
Διαστ.: ΔΣ= 10 ΥΛ=15

Βασιλική στον Πετοαοά Μαοωνίου
3. [Β . 2 4 /ΙΥ  U 1 6 ] (Εικ. 4.38Β) Λαιμός με τη μία λαβή και τμήμα της άλλης. Η λαβή έχει αρκετά 
ευρεία τομή (4,5 x 3 εκ.). Στη ράχη φέρει κάθετες χαμηλές νευρώσεις. Διακρίνονται ο ι οριζόντιες 
κατασκευαστικές νευρώσεις στο εξωτερικό του λαιμού. Η ένωση λ-ω δε διακρίνεται.
Διαστ.: ΔΣ=10,5 ΥΛ= 15

K - L R 1 - Z /  Τ .  4 ( i i )
Αογαία Αγοοά Αιιαθούντας
1. [ΑΜ1988/ΦΦ4/ ΓΙάνω από μούθη XXXI]38 (Εικ. 4.39α. 4.8α) Aam oc με τις αποφύσεις των 
δύο λαβών. Αμυδρές οριζόντιες κατασκευαστικές νευρώσεις διακρίνονται εξωτερικά. Φέρει dipinto στο 
πάνω τμήμα του λαιμού. Διαστ.: ΔΣ= 10,2 Υ=13

Αογαία Ανοοά Κουοίου
2. [ΚΑ 1981 C-D (1-2)] Λαιμός με τις αποφύσεις των δύο λαβών. Φέρει τα συνήθη 
χαρακτηριστικά του τύπου.
Διαστ.: ΔΣ=10 ΥΛ=12

3. [ΚΑ 1981 (-E)-(-F) ( -3 )-(-4 )  L. II] (Εικ. 4.39γ) Λαιμός με τη μία λαβή. Το χείλος είναι έντονα  
έξω νεύον. Οι δύο αυλακώσεις κατά μήκος της λαβής σχηματίζουν έντονη νεύρωση ανάμεσά τους. 
Διαστ.: ΔΣ=10,8, ΥΛ=12

4. [ΚΑ 1986 Ο-Ρ (29-30) L.II-III] Λαιμός με τις αποφύσεις των δύο λαβών. Το χείλος είναι 
αποστρογγυλευμένο.
Διαστ. : ΔΣ=11 ΥΛ=12,5

5. [ΚΑ 1985 (Ι-J) (-8)(-9)] (Εικ. 4.39Β) Λαιμός με τις δύο λαβές. Διακρίνονται αμυδρές οριζόντιες 
κατασκευαστικές νευρώσεις εξωτερικά. Οι λαβές διατρέχονται κατά μήκος από τρεις ρηχές 
αυλακώσεις. Η ένωση λ-ω αποστρογγυλευμένη.
Διαστ.: ΔΣ=10,5 ΥΛ=12,7

K - L R 1 - Z  /  Τ .  4 ( i i i )
Αογαία Αγοοά Αμαθούντας
1. [ΑΜ1978/03/Β. 0-0,5 I] Λαιμός του οποίου λείπει ένα τμήμα. Τα τοιχώματα είναι αρκετά 
λεπτά (0,6 εκ.).
Διαστ.: ΔΣ=9, ΥΛ=10,5

2. [ΑΜ1977/Α3/Β. 0-0,5 III] Λαιμός με τμήμα της μίας λαβής. Στο σωζόμενο τμήμα της μίας 
λαβής, είναι αδρές οι αυλακώσεις. Η ένωση λ-ω δε διακρίνεται.
Διαστ.: ΔΣ=8,8 ΥΛ=11,5.

38 Βλ. και το κεφάλαιο 9. "Ενεπίγραφοι Αμφορείς" [Τ.4 (ii)].
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Αογαί,α Ανοοά Κουοίου
3. [ΚΑ 1975 Ο-Ρ (26-27) L.II] Λαιμός με τις αποφύσεις των δύο λαβών. Η ένωση λ-ω δε 
διακρίνεται.
Διαστ.: ΔΣ=8,7 ΥΛ=11.

4. [ΚΑ 1981 0-Ρ (1-2) Debris] (Εικ. 4.40β~) Λαιμός ελαφρώς κωνικού σχήματος με τη μία λαβή 
και αντίστοιχο τμήμα του ώμου. Οι αυλακώσεις των λαβών είναι πολύ ρηχές. Η ένωση λ-ω είναι 
εμφανής στο εσωτερικό. Σώζονται επίσης θραύσματα σώματος μάλλον του ίδιου αγγείου, τα οποία  
δεν φέρουν πτυχώσεις στο εξωτερικό αλλά ελαφρές νευρώσεις.
Διαστ.: ΔΣ=8 ΥΛ= 11,1

5. [ΚΑ 1981 (-E)-(-F) (-5)-(-6) L.II] Λαιμός που σώζει τις αποφύσεις των δύο λαβών.
Διαστ.: ΔΣ=10 ΥΛ=9,7

6. [ΚΑ 1985 (0-Ρ)- [(-16)-(-17)] Λαιμός με τις αποφύσεις των δύο λαβών 
Διαστ.: ΔΣ= 8,5 ΥΛ=11

7. [ΚΑ 1985 (Ο-Ρ) - [(-16)-(-17)] Λαιμός με τις αποφύσεις των δύο λαβών.
Διαστ, ΔΣ= 8,8 ΥΛ=11,5

8. [ΚΑ 1986 Room 11] Λαιμός με τις αποφύσεις των δύο λαβών.
Διαστ.: ΔΣ=8 ΥΛ=11,5

9. [ΚΑ 1987 I-J (-8) (-9)]39 (Εικ. 4.40α. 4.8β) Λαιμός με τμήμα και των δύο λαβών. Στο 
εξωτερικό του λαιμού διακρίνονται τρεις οριζόντιες κατασκευαστικές νευρώσεις. Οι λαβές φέρουν δύο 
αχνές αυλακώσεις κατά μήκος της μίας τους πλευράς. Κάτω από τη μία λαβή φέρει dipinto. Σώζεται 
επίσης και τμήμα του κατώτερου σώματος και της βάσης του αμφορέα. Από το σωζόμενο τμήμα του 
κατώτερου σώματος διακρίνεται μία ακόσμητη ζώνη 10 περίπου εκατοστών. Γύρω από τη βάση, 
διακρίνονται πέντε σειρές ρηχών αυλακώσεων κατασκευασμένων με εργαλείο, ενώ το κάτω τμήμα της 
παραμένει ακόσμητο,
Διαστ.: ΔΣ=8,4 ΥΛ=11 Μέγιστη Διάμετρος κατώτερου σώματος = 17 εκ.

10. [ΚΑ 1987 Μ-Ν (-1)(-2)] Λαιμός με τις αποφύσεις των δύο λαβών. Το χείλος είναι έξω νεύον. 
Η ένωση λ-ω είναι αποστρογγυλευμένη
Διαστ.: ΔΣ=8 ΥΛ=11,5

11. [ΚΑ 1991 W-X 12-20] Λαιμός με τις αποφύσεις των δύο λαβών. Το χείλος είναι έξω νεύον. 
Διακρίνονται οι κατασκευαστικές νευρώσεις γύρω από το λαιμό. Το σημείο ένωσης λ-ω εμφανές στο 
εσωτερικό.
Διαστ.: ΔΣ= 8,5 ΥΛ=10,5,

12. [ΚΟΥΡΙΟΝ 3 (χωρίς ένδειξη)] Λαιμός με τις αποφύσεις των δύο λαβών. Οι 
κατασκευαστικές νευρώσεις έιναι εμφανείς στο εξωτερικό.
Διαστ, ΔΣ= 8 ΥΛ=11,5

13. [ΚΟΥΡΙΟΝ 4  (χωρίς ένδειξη)] Λαιμός με τις αποφύσεις των δύο λαβών.
Διαστ. ΔΣ= 9,5 ΥΛ=11,5

Βασιλική Κουοίου
14. [CB 3 0 4 7 /1  ]40 Συγκολλημένος αμφορέας που σώζει μεγάλο μέρος του σώματος. Η νεύρωση 
του χείλους είναι έντονη. Στο εξωτερικό του λαιμού είναι εμφανείς οι κατασκευαστικές νευρώσεις. Οι 
λαβές είναι γωνιώδεις με ρηχές αυλακώσεις. Το σώμα καλύπτεται από νευρώσεις και όχι από  
πτυχώσεις. Ο λαιμός δεν είναι συμμετρικός ως προς άξονα με υπόλοιπο σώμα. Το κάτω τμήμα του  
σώματος είναι συμπληρωμένο· ενώ η βάση καλύπτεται από 13 συνεχείς χαμηλές νευρώσεις. Διαστ.: 
ΛΣ= 9,8, ΥΛ=10,8 Υ=55 εκ.

Κ - LR 1 - Ζ / Τ .4  ( ΐ  ν )

39 Βλ. και το κεφάλαιο 9 "Ενεπίγραφοι Αμφορείς" [Τ.4(ϋΐ)-(2)].
40 Hayes 1980, εικ 15:2. Ευχαριστώ τον Δρα A.H.S Megaw για την άδεια που μου παραχώρησε να  
μελετήσω τον αμφορέα αυτόν.
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Εογαστήοιο Ζυν ίου
1. [2 3 .0  Kiln C h am b er-2 ] (Εικ. 4.37α. β) Tmiua λαιμού με τη μία λαβή και τμήμα του ώμου. Το 
χείλος δε σώζεται σχεδόν καθόλου. Στο εσωτερικό της νεύρωσης του χείλους αντίστοιχη αυλάκωση. 
Εσωτερικά η ένωση λ-ω είναι τελείως αποστρογγυλευμένη. Η ράχη διατρέχεται κατά μήκος της ράχης 
από τέσσερις ρηχές αυλακώσεις. Διαστ.: Η διάμετρος του κάτω τμήματος του λαιμού είναι 8,6 εκ. και 
το ΥΛ=12,5. Πάχος τοιχώματος λαιμού = 0,8 εκ.

Αογαία Αγοοά Αιιαθούντας
2 . [AM 1 9 7 7 /Α 3 /Β . 0 ,5 -1  I] Λαιμός με τις αποφύσεις των δύο λαβών.
Διαστ: ΔΣ=9,5 ΥΛ=12,5.

3. [Α Μ 1 9 7 7 /Α 3 /Β . 0 -0 ,5  II]. Λαιμός με τις αποφύσεις των δύο λαβών. Η απόσταση χείλους  
οριζόντιας νεύρωσης είναι μικρή. Αχνές οριζόντιες κατασκευαστικές νευρώσεις εξωτερικά. 
Αποστρογγυλευμένη η ένωση λ-ω.
Διαστ: ΔΣ=9,7 ΥΛ=12

4 . [Α Μ 1 9 7 7 /Α 4 /Β .1 -1 ,5  I] Λαιμός ,ε τη μία λαβή, η οποία φέρει διπλή έκκεντρη αυλάκωση στη 
λαβή. Η ένωση λ-ω διακρίνεται αμυδρά.
Διαστ. ΔΣ=9 ΥΛ=12

5 . [Α Μ 1 9 7 7 /Α 4 /Β .1 -1 ,5  II] Λαιμός με τη μία λαβή. Είναι πολύ λεπτή σε σχέση με το μέγεθος και 
λοξά τοποθετημένη. Η ένωση λ-ω μόλις που διακρίνεται (ο πηλός έχει ραγίσει επιφανειακά σε αυτό το 
σημείο).
Διαστ. ΔΣ = 8,5 ΥΛ = 12,5 

Αογαία Αγοοά Κουοίου
6. [Κ Α  1981 I-J (-7 )-(-8 )  L. II] Λαιμός και τμήμα σώματος με ιδιάζουσες (διπλές) ραβδώσεις και 
όχι τις συνήθεις κλιμακωτές αυλακώσεις.
Διαστ.: ΔΣ=9 ΥΛ=12.

7. [Κ Α  1985 (0 -Ρ )-  [ (-1 6 V (-1 7 )]  (Εικ. 4.35α) Aam oc με τη μία λαβή και το αντίστοιχο τμήμα του 
ώμου. Λείπει τμήμα του χείλους. Στο εσωτερικό της οριζόντιας νεύρωσης υπάρχει αυλάκωση. Η λαβή 
φέρει χαμηλή νεύρωση κατά μήκος.
Διαστ.: ΔΣ= 8,5 ΥΛ=12,5

8. [Κ Α  1987  Μ -Ν  (-1 )(-2 )]  Λαιμός με τις αποφύσεις των δύο λαβών. Η ένωση λ-ω  
αποστρογγυλευμένη.
Διαστ.: ΔΣ=8,5 ΥΛ=12.

9 . [Κ Α  1987  Μ -Ν  ( - 1 1 ) ( -10)] Λαιμός με τις αποφύσεις των δύο λαβών. Α χνές οριζόντιες 
κατασκευαστικές νευρώσεις στο εξωτερικό. Η ένωση λ-ω είναι εμφανής μόνο στην τομή.
Διαστ.: ΛΣ=8,6 ΥΛ=12,5.

10. [Κ Α  1989 (Κ Ο Υ Ρ ΙΟ Ν ) G -H  ( - 1 0 ) ( -11)] (Εικ. 4.356) Λαιμός χωρίς τις λαβές. Το χείλος 
είναι έξω νεύον. Διαστ.: ΛΣ-  8,5 ΥΛ= 12,2

11. [Κ Α  1991 (-E)(-D) ( - 1 6 )( -17)] Λαιμός χωρίς τις λαβές. Το χείλος είναι έξω νεύον. Η ένωση 
λ-ω δε διακρίνεται.
Διαστ.: ΔΣ= 8 ΥΛ=12.

12. [Κ Α  1991 -E-D 14-1 5 ] Λαιμός χωρίς τις λαβές. Το χείλος είναι έξω νεύον και η οριζόντια  
νεύρωση εξέχουσα.
Διαστ.: ΔΣ= 8,5 ΥΛ= 13,3 .

13. [Κ Α  1991 Υ - Ζ  12 (;)] Λαιμός σε δύο τμήματα, χωρίς τις λαβές. Το χείλος είναι έξω νεύον. Η 
ένωση λ-ω δε διακρίνεται. Διαστ.: ΔΣ= 9,7 ΥΛ= 12

Βασιλική στην Αγία Μαύοτι Αλασσας
14. [ Ν ο .4 2 ] 41 (Εικ. 4.35ν) Ανώτερο τμήμα αμφορέα που σώζει το λαιμό, τις δύο λαβές και τμήμα 
του ώμου. Το πάνω τμήμα του χείλους είναι πεπλατυσμένο με ενσωματωμένα μικρά χαλίκια. Οι

41 Karageorghis 1986, 876· Flourentzos 1996, 18.
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λαβές φέρουν τρεις ρηχές αυλακώσεις κατά μήκος. Η ένωση λ-ω είναι αποστρογγυλευμένη. Διαστ.: 
ΔΣ= 9,5 ΥΛ=14 ΜΔ=24 Υσωζ. 35 εκ.

K - L R 1 - Z  / Τ . 4 ( ν )
Εοναστύοιο Ζυγίου
1. [23.0 Kiln Chamber-1] (Εικ. 4.37 y -δ) Λαιμός με τη μία λαβή και τμήμα του ώμου. Το σχήμα 
του λαιμού είναι κυλινδρικό. Το χείλος έχει πιεστεί από πάνω προς τα κάτω, ακριβώς πάνω από το 
σημείο απόφυσης της λαβής που λείπει. Είναι καλοσχηματισμένο και η οριζοντια νεύρωση απέχει 
αρκετά από αυτό (3 εκ.). Οι λαβές δεν έχουν τις βαθειές χαρακτηριστικές αυλακώσεις παρα μόνο  
αδρές νευρώσεις εκ των οποίων μία κεντρική είναι περισσότερο εξέχουσα. Η ένωση λ-ω είναι πλήρως 
λειασμένη. Διαστ.: ΔΣ= 7,7 ΥΛ=13,7

2. [23.0 Kiln Chamber-3] (Εικ. 4.37στ) Κάτω τμήμα σώματος αμφορέα. Η βάση καλύπτεται από 
μία σπειροειδή ρηχή αυλάκωση που αρχίζει 10 εκ. από το κατώτατο σημείο της και σχηματίζει επτά 
κύκλους. Στον πυθμένα είναι φανερό το ομφαλόσχημο σημάδι του τρόπου του κλεισίματος του 
ημικυκλίου της, κατά την κατασκευή.

3. [23.0 Kiln Chamber-4] Τμήμα σώματος σε δύο μέρη. Ρηχή αυλακωση 7,5 εκ από το κατώτατο 
σημείο της βάσης. Στη βάση 8 ομόκεντροι κύκλοι. Στο σώμα οι αυλακώσεις έχουν γίνει απλώς με το 
δάκτυλο, δεν έχουν δηλαδή τη συνήθη μορφή των πτυχώσεων. Στον πυθμένα έχει πέσει υγρός πηλός.

4. [Zygi Petrini LV.37.233/15-4-79] Λαιμός που σώζει τις αποφύσεις των δύο λαβών. Το χείλος 
είναι έξω νεύον και η οριζόντια νεύρωση εξέχουσα. Διαστ.: ΔΒ=7,5 ΥΛ=13

Αοναία Αγοοά Κουοίου
5. [ΚΑ 1981 Μ-Ν (3-4) Debris] (Εικ. 4.37ε) Λαιμός με τις αποφύσεις των δύο λαβών. Το χείλος 
έχει δεχτεί πολλές αποκρούσεις. Πριν την οριζόντια νεύρωση, η οποία είναι πολύ εξέχουσα, 
διακρίνεται αυλάκωση που ίσως υποδηλώνει ότι το χείλος κατασκευαζόταν με εργαλείο. Η ένωση λ-ω 
αποστρογγυλευμένη. Στο κάτω τμήμα του λαιμού διακρίνονται οι οριζόντιες κατασκευαστικές 
νευρώσεις. Διαστ.: ΔΣ=7,6 ΥΛ= 13,4.

Μεγάλη Ν.Α. Βασιλική Αμαθούντας
6. (Ομάδα 1131): Λαιμός με τη μία λαβή. Στο πάνω μέρος του χείλους έχουν αποτυπωθεί δύο 
αντιδιαμέτρικά αντίθετα σημεία πεπλατυσμένης περιοχής. Η οριζόντια νεύρωση είναι έντονη. Η λαβή 
διατρέχεται από μιά πλατιά ρηχή αυλάκωση κατά μήκος. Στο εξωτερικό του λαιμού διακρίνονται 
οριζόντιες κατασκευαστικές νευρώσεις. Η ένωση λ-ω είναι αποστρογγυλευμένη στο εσωτερικό. Διαστ.: 
ΔΣ=7 ΥΛ=12

Avioc Γεώονιος Πέγειας
7. (ΑΓ92/207) Λαιμός με τη μία λαβή. Το χείλος είναι έντονα έξω νεύον και πεπλατυσμένο - η 
ενδιάμεση επιφάνεια μετάξύ του χείλους και της οριζόντιας νεύρωσης ίσως είναι λειασμένη με 
εργαλείο (υ=3,4). Τη ράχη της λαβής διατρέχει μία ρηχή και στενή αυλάκωση. Ελάχιστα διακρίνεται η 
ένωση λ-ω. Ο ώμος μέχρι την πρόσφυση της λαβής είναι ακόσμητος.
Διαστ.: ΔΣ=7,5 ΥΛ=12,5

Αοναία Ανοοά Λιι,αθούντα;
8. [AM 1986/ΣΣ3/Απ0 χαμμένα II] (Εικ. 4.4Π Μεγάλο τμήμα σώματος πιθανότατα Τ.4 (ν). 
Περιτρέχεται από συνεχείς ραβδώσεις μέχρι το ύψος των 15 εκ. πάνω από τη βάση. Οι ραβδώσεις 
αυτές δεν αντιστοιχούν σε εσωτερικές αυλακώσειες. Τα τοιχώματα της βάσης λεπτότερα από το 
υπόλοιπο σώμα. Η βάση καλύπτεται από ρηχές αυλακώσεις.

K - L R 1 - Z /  Τ . 4  ( ν ) α 
Μεγάλη Ν.Α. Βασιλική Αιιαθούνταχ
1. Π 122 [QU-T 306]_Ήμισυ λαιμού με την απόφυση της μίας λαβής. Το χείλος είναι έξω νέυον 
αλλά η οριζόντια νεύρωση είναι πολύ αχνή.
Διαστ.: ΔΣ=10 ΥΛ=7.8

2. Π133[Δωμ. X IV  σ ίρ . Ια] (Εικ. 4.42) Aamoc με τις δύο λαβές και τμήμα του ώμου. Το χείλος 
αποστρογγυλευμένο η νεύρωση λιγότερο εξέχουσα από τους άλλους αμφορείς του τύπου. Οι λαβές δε 
φέρουν αυλακώσεις.
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3. II136 [QU 304 στρ. 1β Δωμ IX επί δαπέδων] Τμήμα λαιμού και χείλους.
Διαστ.: ΔΣ= 6,5 ΥΛ=8,5

4. [AM 1988/ΦΦ4/Πάνω από μούθη VII] Λαιμός με τις αποφύσεις των δύο λαβών. Τα 
τοιχώματα του λαιμού είναι λεπτά (0,8 εκ.). Το σημείο της ένωσης λ-ω είναι εμφανές εσωτερικά. ΔΣ=
8,2 ΥΛ=9

Κ - LR 1 3 - Ζ
Μενάλτι Ν.Α. Βασιλική Αιιαθούντας
1. [II3 Ια ] Τμήματα ώμου LR13 με πολύ ρηχό συνεχές κτένι

2 . [ΙΙ59ζ] Ανω τμήμα ημίσεως λαιμού. Το χείλος είναι αποκλίνον και οι οι οριζόντιες 
κατασκευαστικές νευρώσεις έντονες. ΔΣ= 7,2

3. [Π59Θ] Τμήματα ώμου με ζώνες κτενωτής διακόσμησης

4 . [Π 6 4 ] Τμήματα πισσωμένου εσωτερικά ώμου αμφορέρα με κτενωτή διακόσμηση.

5. [Π 120] Ήμισυ λαιμού. Το χείλος είναι ενισχυμένο εξωτερικά. ΔΣ=6,4

6. [Π  1 3 0 α  (ϊ)] (Εικ. 4.43α) Τμήμα λαιμού. Το χείλος είναι αποκλίνον. Η τομή της λαδής έιναι 
ελλειψοειδής. Διαστ.: ΔΣ=8 ΥΛ=8

7. [11130α (ii)] Τμήμα λαιμού με αποκλίνον χείλος. Η λαβή του εκφύεται 2,5εκ. κάτω από το χείλος 
ΔΣ= 7,4 Υ Λ  (σωζ) = 8,5

8. [Π 136] Ήμισυ λαιμού με την απόφυση της μίας λαβής. Το χείλος είναι αποκλίνον. Διαστ.: ΔΣ= 
6,5 ΥΛ=8,5

Αογαία Αγοοά Αμαθούντας
9. [ΑΜ1991/11 ή Σ3/Β. 1-1,7 II] (Εικ. 4.43β) Λαιμός με τη μία λαβή και το αντίστοιχο τμήμα του 
ώμου. Το χείλος είναι ελαφρώς αποκλίνον και η λαβή σχεδόν γωνιώδης με ελλειψοειδή διατομή. Η 
ένωση λ-ω είναι αποστρογγυλευμένη. Διαστ.: ΔΣ=7,5 ΥΑ=9,5

Διαστ.: ΔΣ=7,8 ΥΛ=9,5
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4.3 Το Εργαστήριο της Α μαθούντας

4.3.1 Η θέση του εργαστηρίου

Αντίθετα με την περίπτωση των δύο προηγούμενων εργαστηρίων, της Πάφου 
και του Ζυγίου, στην Αμαθούντα δεν εντοπίστηκε εργαστηριακός χώρος κατασκευής 
αμφορέων. Οι ενδείξεις όμως για την ύπαρξη εργαστηρίου πολύ κοντά στο λιμάνι της 
αρχαίας πόλης, είναι αδιάσειστες.

Το 1989, οι Empereur και Picon ανακοίνωσαν τον εντοπισμό εργαστηρίου 
αμφορέων των τύπων LR1 και LR13 στην περιοχή της Αμαθούντας 42. Συγκεκριμένα, 
βρέθηκε πλήθος αμφορέων καθώς και υαλοποιημένα τμήματά τους, που είχαν 
αποτεθεί σε δύο πηγάδια της περιοχής του λιμανιούίΕικ. 4.44). Η απόθεση 
χρονολογήθηκε στο τέλος του 6ου αι. και τις αρχές του 7ου αι. μ.Χ. Αν και δεν έγινε 
διεξοδική έκθεση του υλικού από τους συντάκτες του παραπάνω άρθρου, οι αμφορείς 
LR1 που βρέθηκαν στην Αμαθούντα ταυτίστηκαν με τον τύπο LRla του Riley (Τ. 4 (ν) 
της δικής μας τυπολογίας). Στη φωτογραφία που δημοσιεύτηκε σε μία από τις πρώτες 
εκθέσεις της ανασκαφής, εικονίζεται πράγματι ένας αμφορέας μικρού μεγέθους, του 
οποίου όμως το σώμα δεν έχει τη χαρακτηριστική για τον τύπο LRla στένωση στο 
κάτω τμήμα του43. Στα πηγάδια/αποθέτες του αρχαίου λιμανιού εντοπίστηκαν 
επίσης μαγειρικά σκεύη και επιτραπέζια κεραμεική από αμαθούσιο πηλό44.

Εκτός από τα ευρήματα στο αρχαίο λιμάνι της Αμαθούντας, το 1989 έγινε 
επίσης λόγος για επιτόπια παραγωγή αμφορέων LR1/ Τ. 4(ν) από τη Μ. Touma, η 
οποία μελέτησε την κεραμεική από την παλαιοχριστιανική Βασιλική της Ακροπόλεως 
45. Η Touma διευκρίνισε ότι από τον ίδιο πηλό εντόπισε αμφορείς LR1 και LRla, 
δηλαδή μικρού και μεγάλου μεγέθους αλλά επιπλέον ανεφερε ότι έχει σοβαρές 
ενδείξεις για τοπική παραγωγή όχι μόνο αμφορέων αλλά και οινοχόων και λύχνων.

Κατά την διάρκεια της μελέτης των ευρημάτων της αρχαίας Αγοράς της πόλης 
από τη γράφουσα, εντοπίστηκαν πολλοί αμφορείς από αμαθούσιο πηλό, πράγμα που 
επιβεβαίωσε τα παραπάνω. Ο πηλός αυτός (όπως υποδείχθηκε προσωπικά από την 
Δρα Touma και όπως προέκυψε από την εξέταση μιάς πλειάδας οστράκων από την 
Αγορά αλλά και από την Μεγάλη Ν.Α. Βασιλική) έχει τα εξής χαρακτηριστικά: είναι 
τραχύς στην υφή και το χρώμα του πυρήνα είναι πρασινωπό έως υποκίτρινο (σπάνια 
πολύ ανοιχτό κιτρινοκάστανο) (2,5 Υ 7/4-7/2 έως 5YR S/3-7/3) ενώ τα εγκλείσματα 
είναι ευμεγέθη και διαφορετικά μεταξύ τους (γκρίζα, λευκά και κοκκινωπά) 46.

42 Empereur & Picon 1989, 242.
43 Δυστυχώς, δεν μου δόθηκε η άδεια να μετρήσω τις διαστάσεις του αμφορέα αυτού για να μπορεί 
να  καταταχθεί με ασφάλεια σε μία από τις κατηγορίες της τυπολογίας της παρούσας εργασίας.
44 Empereur & Verlinden 1987, 16.
45 Touma 1989.
46 Για τη σύσταση του πηλού της Αμαθούντας, βλ. το κεφάλαιο 5 ."Ανάλυση του ΙΙηλού".
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4.3.2 Χρονολόγηση

Όπως ήδη αναφέρθηκε, οι ανασκαφείς πηγαδιού στο αρχαίο λιμάνι της 
Αμαθούντας χρονολόγησαν τις απορρίψεις του εργαστηρίου των αμφορέων στο τέλος 
του 6ου και στον 7ο αι. Αν και η χρονολόγηση αυτή βασίστηκε σε στυλιστικά και όχι σε 
ανασκαφικά στοιχεία, επιβεβαιώνεται και από τα υπόλοιπα δεδομένα. Οι δύο κύριοι 
τύποι αμφορέων του εργαστηρίου (LR1, LR13) βρέθηκαν σε μεγάλες ποσότητες στη 
Βασιλική της Ακροπόλεως, η οποία χρονολογείται στα μέσα του 7ου αι. Παρόμοια 
χρονολόγηση προκύπτει και από τα ευρήματα της Μεγάλης Ν.Α. Βασιλικής της 
Αμαθούντας, διότι οι αμφορείς του εργαστηρίου βρέθηκαν σε στρώματα που 
χρονολογούνται στον 7ο αι. (βλ. παρακάτω K-LR1-AM /Τ.4 (ν), -14 και K-LR13-AM, 
-14 47). Δυστυχώς η στρωματογραφία της Αγοράς της Αμαθούντας, από όπου 
προήλθαν και οι περισσότεροι αμφορείς του εργαστηρίου, δεν έχει μελετηθεί ακόμη.

4.3.3 ΙΙεοΐγοαα)ή των αμφοοέων

4.3.3- 1 Κ- LR1-AM
Έγινε ήδη λόγος για την πρώτη ανακοίνωση του εργαστηρίου της Αμαθούντας 

από τον J. - Υ. Empereur, σύμφωνα με την οποία πρόκειται για χώρο κατασκευής 
αμφορέων τύπου LR Ια [ή, σύμφωνα με τον τυπολογικό διαχωρισμό της παρούσας 
εργασίας, LR1-T.4(v)] αφού αυτοί αποτελούσαν την πλειοψηφία των ευρημάτων 48. Η 
εξέταση των αμφορέων από την αρχαία Αγορά της πόλης, όμως, έδειξε ότι από τον 
ίδιο πηλό κατασκευάζονταν και αμφορείς των υπολοίπων μεγεθώντου Τ. 4, εκτός από 
τους αμφορείς LR 1- Τ. 4 (ν). Εφόσον δεν εντοπίστηκε το ίδιο το εργαστήριο, 
θεωρήθηκαν συμβατικά όλοι οι αμφορείς του τύπου LR1 από αμαθούσιο πηλό ως 
προϊόντα του ίδιου εργαστηρίου.

Κοινό χαρακτηριστικό όλων των αμαθούσιων αμφορέων είναι η προσεγμένη 
κατασκευή. Το χείλος είναι έξω νεύον και συνήθως οι κατασκευαστικές νευρώσεις 
είναι ορατές στο εξωτερικό του λαιμού, τα τοιχώματα του οποίου είναι κάθετα ενώ η 
οριζόντια νεύρωση κάτω από το χείλος εξέχει αρκετά. Οι λαβές έχουν σχήμα 
αποστρογγυλευμένης ορθής γωνίας και φέρουν πολύ αχνές (ή καθόλου) αυλακώσεις 
στη ράχη.

Σε γενικές γραμμές, τα κατασκευαστικά και τα ιδιαίτερα μορφολογικά 
χαρακτηριστικά των αμφορέων του τύπου LR1 του εργαστηρίου της Αμαθούντας

47 Οι πληροφορίες για τη χρονολόγηση της Βασιλικής της Ακροπόλεως δόθηκαν από τη Δρα May 
Touma και για τη Μεγάλη Ν. Α. Βασιλική από την ανασκαφέα κα Ελένη Προκοπίου.
48 Ευχαριστώ τον J. - Υ . Empereur διότι μου επέτρεψε να  δώ τα ευρήματα από το λιμάνι και τη May 
Touma που με ξενάγησε στην αποθήκη της Γαλλικής Αποστολής στον Αγιο Τύχωνα. Κατά την 
επίσκεψή μου αυτή, μου επετράπη να δω κάποιους από τους αμφορείς που είχαν συγκοληθεί, έτσι 
ώστε να  αποκτήσω μιά γενική ιδέα για τα προϊόντα του εργαστηρίου και τον πηλό κατασκευής τους.
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ταυτίζονται με αυτά του εργαστηρίου του Ζυγίου. Παρακάτω θα παρουσιαστεί 
αναλυτικά ο κατάλογος κάθε ομάδας του τύπου αυτού, χωρίς να επαναλαμβάνονται 
τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε μίας, όταν αυτά έχουν ήδη αναφερθεί κατά την 
παρουσίαση των αντίστοιχων ομάδων των αμφορέων του Ζυγίου.

K - L R 1 - A M /  Τ . 1
Στην Αγορά της Αμαθούντας βρέθηκε το μοναδικό μέχρι στιγμής παράδειγμα 

αμφορέα LR1-T.1 από τον πηλό του εργαστηρίου της Αμαθούντας. Το γεγονός ότι 
πρόκειται για μοναδικό εύρημα μας κάνει επιφυλακτικούς ως προς την ύπαρξη 
συστηματικής παραγωγής αυτού του τύπου αμφορέων στο συγκεκριμένο εργαστήριο.

K - L R  1 - A M /  Τ.  4 ( ΐ )
Όπως και στο εργαστήριο του Ζυγίου, πρόκειται για εξαιρετικά ολιγάριθμη 

ομάδα. Δύο μόνο λαιμοί αμφορέων μεγάλων διαστάσεων (ΔΣ= 11 εκ.· ΥΛ= 14-14,5 
εκ.), οι οποίοι βρέθηκαν στην Αγορά της Αμαθούντας, μπορούν να ενταχθούν στην 
ομάδα Τ.4 (ΐ) (Εικ. 4.45α).

K - L R  1 - A M  / Τ .  4 ( i i )
Στην Αγορά της Αμαθούντας βρέθηκαν τρεις λαιμοί του τύπου αυτού. Από 

αυτούς, μόνο ο αρ. 3 θα μπορούσε να καταταχθεί σε αυτήν την κατηγορία χωρίς 
επιφυλάξεις (Εικ. 4.45β). Οι διαστάσεις των άλλων δύο είναι ανάλογες περισσότερο με 
αυτές του LR 1-Τ. 2. Η συνεξέτασή τους όμως με τα υπόλοιπα προϊόντα του 
εργαστηρίου θεωρήθηκε δόκιμη διότι φέρουν χαρακτηριστικά γνωρίσματα του 
εργαστηρίου της Αμαθούντας όπως είναι ο καλοσχηματισμένος λαιμός και οι 
καθαρογραμμένες ακμές του χείλους και της οριζόντιας νεύρωσης, καθώς και οι αδρές 
αυλακώσεις των λαβών. Επιπλέον, δεν έχει μέχρι στιγμής εντοπιστεί άλλος αμφορέας 
LR1-T. 2 από το συγκεκριμένο εργαστήριο.

K - L R 1 - A M  / Τ.  4 ( i i i )
Μόνο στο Κούριον βρέθηκαν δύο λαιμοί αμφορέων LR1/T. 4 (iii), από τους 

οποίους κάνεις δεν έσοοζε το πλήρες ύψος του. Ο μικρός αριθμός ευρημάτων δεν έδωσε 
την ευκαιρία να διατυπωθούν με λεπτομέρεια τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της 
ομάδας αλλά σε γενικές γραμμές δε διαφέρουν από τους αμφορείς K-LR1-Z / Τ. 4 (iii).

K - L R  1 - A Μ / Τ . 4  ( i v )
Οι λαιμοί της ομάδας αυτής έχουν χείλος έξω νέυον και στόμιο διαμέτρου από

8,5 έως 10,2 εκ. Είναι κυλινδρικοί με κάθετα τοιχώματα και το ύψος τους κυμαίνεται 
μεταξύ 11,5 και 13,5 εκ. (Εικ. 4.46). Η οριζόντια νεύρωση είναι έντονη και οι λαβές 
φέρουν αχνή νεύρωση κατά μήνκος της ράχης και μία πλάγια επίπεδη ταινία.
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K - L R 1 - A M  / Τ.  4 ( ν )
Ο αμφορείς αυτοί είναι όμοιος με τους K-LR1-Z /Τ. 4 (ν) στα γενικά τους 

χαρακτηριστικά και στις διαστάσεις [ΔΣ=6-8,2 (Μ. 6=1 β) ΥΑ=10-13 (Μ. ό. = 11,8)]. 
Η ύπαρξη ακέραιων ευρημάτων έδωσε τη δυνατότητα μιάς λεπτομερούς περιγραφής 
και των χαρακτηριστικών του σώματος των αμφορέων της ομάδας αυτής, τα οποία 
όμως δεν παρουσιάζουν ομοιογένεια ανάλογη με αυτή των λαιμών(Εικ. 4.47- 4.49). 

Συνολικά βρέθηκαν τρείς ακέραιοι αμφορείς με λαιμούς τύπου Τ.4 (ν) αλλά μόνο οι 
δύο από αυτούς μπορούν να θεωρηθούν τυπικά παραδείγματα της ομάδας (αρ. 1 και 2 
του Καταλόγου) ενώ ο τρίτος (αρ. 3) παρουσιάζει κάποιες ιδιομορφίες. Και οι τρείς 
αμφορείς παρουσιάζουν διαφορές στις διαστάσεις τους. Το σχήμα του σώματός τους 
είναι γενικά απιόσχημο και καλύπτεται από πτυχώσεις που σταματούν 5 περ. εκ. 
πάνω από τη βάση. Το σχήμα της βάσης κάθε ενός παρουσιάζει μικρές ιδιομορφίες 
αλλά και στους τρεις αμφορείς καλύπτεται από συνεχείς και πυκνές αυλακώσεις.

Κάτι άλλο που αξίζει να σημειωθεί είναι η αντιστοιχία μεγέθους του σώματος 
και ύψους του λαιμού, η οποία παρατηρήθηκε μετά από τη σύγκριση των τριών αυτών 
αμφορέων. Το ύψος του λαιμού του μικρότερου αμφορέα είναι 9,5 εκ. και η 
περιεκτικότητά του 4,950 It ενώ στον μεγαλύτερο ο λαιμός είναι 11 εκ. και η 
περιεκτικότητα 8,750 It. Η αναλογία αυτή αποτελεί μία ένδειξη ότι οι διαφορές στο 
μέγεθος των λαιμών αντιστοιχούν και σε διαφορές στο σώμα των αμφορέων.

4.3.3-2 Κ- LR13- AM

Στη διάρκεια της πρώτης υποβρύχιας έρευνας στο αρχαίο λιμάνι της 
Αμαθούντας, το 1984-1985, βρέθηκε ένας (τουλάχιστον) αμφορέας του τύπου LR13 
(Εικ. 4 .5 1 α )49 . Στην πρώτη αυτή αναφορά όμως δεν έγινε λόγος για ύπαρξη 
εργαστηρίου. Ο εντοπισμός της επιτόπιας κατασκευής αμφορέων LRA13 αναφέρθηκε 
το 1989 αναφορικά με τα ευρήματα της Βασιλικής στην Ακρόπολη και μάλιστα 
θεωρήθηκε πιθανή η ύπαρξη εργαστηρίων στους πρόποδες της Ακροπόλεως 5 °, τα 
οποία ίσως να ταυτίζονται με αυτά του λιμανιού, σύμφωνα με τη γενική διαπίστωση 
για τοπική παραγωγή LR13 που έγινε την ίδια χρονιά από τους Empereur και Picon 
51. Στα δύο παραπάνω άρθρα (των Empereur & Picon και της Touma) δημοσιεύτηκαν 
τα σχέδια δύο αμφορέων LR13 οι οποίοι αναμφίβολα ανήκουν τυπολογικά στην 
Ομάδα Β με τα εξής χαρακτηριστικά: κοντό κωνικό λαιμό, λαβές με ελλειψοειδή 
διατομή, χείλος ελαφρώς έξω νεύον (Εικ. 4 .5 ΐβ).

Παρά το γεγονός ότι δεν μελετήθηκαν αγγεία από το ίδιο το εργαστήριο, οι 
αμαθούσιοι αμφορείς LR13 κατέστη δυνατόν να μελετηθούν με μεγαλύτερη ακρίβεια 
από τους αντίστοιχους παφιακούς. Σε αυτό συνέβαλαν τόσο τα δύο δημοσιευμένα

49 Empereur & Verlinden 1987, εικ. 12.
50 Touma 1989, 872, εικ. 29.
51 Empereur & Picon 1989, 242.
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ακέραια παραδείγματα από το αρχαίο Λιμάνι και την Βασιλική της Ακροπόλεως, όσο 
και τρεις, επίσης ακέραιοι, αμφορείς που ήλθαν στο φως από σωστικές ανασκαφές της 
περιοχής Λεμεσσού, και μπορούν με ασφάλεια να αποδοθούν στο τοπικό εργαστήριο 
(βλ. καταλογο, αρ. 9-11). Επομένως, ο αμφορέας του τύπου LR 13 που κατασκευαζόταν 
στο εργαστήριο της Αμαθούντας μπορεί να περιγράφει ως εξής (Εικ. 4.52):
Ο λαιμός είναι κωνικός, ύψους 9-12 εκ. και το χείλος αποκλίνον. Το άνοιγμα του 
στομίου έχει διάμετρο 7-8 εκ. Το συνολικό ύψος, και των τριών ακέραιων 
παραδειγμάτων, που καταμετρήθηκαν, ήταν 49 εκ. Στο εξωτερικό του λαιμού, σε 
κάποιες περιπτώσεις διακρίνονται οι κατασκευαστικές οριζόντιες νευρώσεις. 
Χαρακτηριστικό γνώρισμα των αμφορέων αυτών είναι η διαμόρφωση του χείλους: 
έντονα αποκλίνον με την πάνω επιφάνειά του λοξώς επίπεδη έτσι ώστε να σχηματίζει 
τριγωνική τομή. Επιπλέον, η όλη κατασκευή είναι αρκετά προσεγμένη και στην 
πλειοψηφία των περιπτώσεων η ένωση λαιμού-ώμου είνα λειασμένη εσωτερικά. Η 
λαβή έχει ελλειψοειδή διατομή και σχήμα καμπύλης. Ξεκινά κάτω από το χείλος για 
να καταλήξει στο μέσον του ώμου. Το σχήμα του σώματος είναι ελλειψοειδές, με τη 
μεγαλύτερη διάμετρο στο ύψος του ώμου. Τα τοιχώματα του ώμου έχουν πάχος 
περίπου 0,7 εκ.

Διακόσιιηστ]
Ο ώμος καλύπτεται από ζώνες κτενωτής διακόσμησης που σχηματίζουν σπείρα. 

Αρχίζουν ως κύκλοι, για να σχηματιστεί η πρώτη ζώνη, και κατόπιν να συνεχίζουν 
προς τα κάτω σαν συνεχόμενη σπείρα. Αν και το βάθος των εγχαράξεων ή το πάχος 
της κτενωτής ζώνης δεν είναι πάντα σταθερά, παρατηρείται μιά σχετική ομοιγένεια· 
συνήθως οι ζώνες αποτελούνται από κτένι έξι ως οκτώ δοντιών.

Κατασκευαστικάναοακτηοιστικά
Τα κατασκευαστικά χαρακτηριστικά των αμφορέων Κ-LR 13-ΑΜ ταυτίζονται 

σε μεγάλο βαθμό με αυτά που εντοπίστηκαν για τους K-LR13- Π. Στην περίπτωση 
όμως των αμαθούσιων LR 13 ήταν δυνατόν να γίνουν κάποιες παρατηρήσεις, ειδικά 
για το σώμα του αμφορέα, με περισσότερη ακρίβεια.

Η βάση περιτρέχεται από αυλακώσεις (Εικ. 4.53α). Οι αυλακώσεις αυτές είναι 
αρκετά βαθειές και "καθαρά" διαμορφωμένες οπότε θα πρέπει να έγιναν όταν πηλός 
ήταν ακόμη πολύ μαλακός. Προφανώς έγιναν κατά το πρώτο στάδιο της κατασκευής, 
όταν δηλαδή είχε ολοκληρωθεί η κατασκευή του κάτω τμήματος του αγγείου και 
βρισκόταν ακόμη τοποθετημένο πάνω στον τροχό.

Στο δεύτερο στάδιο, κατά το οποίο το αγγείο επανατοποθετήθηκε στον τροχό 
για να ολοκληρωθεί η κατασκευή του σώματος, ήταν απαραίτητο ένα είδος 
στηρίγματος από πηλό, εφόσον το αγγείο έχει πλέον ημισφαιρική βάση. Στους 
αμφορείς της Αμαθούντας παρατηρούνται συχνά επικολλήσεις πηλού στο κάτω μέρος 
της κοιλιάς, πιθανότατα προερχόμενες από τη λάσπη που χρησιμοποιήθηκε για τη
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στερέωση του αγγείου σε κάποιου είδους υποστάτη. Οι αυλακώσεις της βάσης 
παρέμεναν άθικτες, άρα το κάτω μέρος της βάσης θα πρέπει να είχε σκληρύνει αρκετά 
ώστε να μην υπήρχε περίπτωση να αλλοιωθεί ή δεν ερχόταν καθόλου σε επαφή με το 
δίσκοτουτροχού.

Τα παραπάνω επιβεβαιώνουν ότι για τους αμφορείς LR13 η προτεινόμενη 
μέθοδος κατασκευής είναι εκείνη της "Κούζας του Βαρωσιού".
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4 .3 .4  ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

Λο'/αΐα Αγοοά Αμαθούντας
1. [ΑΜ1985/ΡΡ4/Β. 1,5-2,5 IV] Λαιμός με τις αποφύσεις των δύο λαβών. Σε ένα σημείο του 
χείλους υπάρχει παραμόρφωση (μιά βαθειά εσοχή). Η τομή του χείλους είναι τριγωνική· η συνήθης 
για τον τύπο αυτόν πεπλατυσμένη επιφάνεια του χείλους δεν είναι στο πάνω τμήμα του αλλά λοξώς 
στο εσωτερικό. Η κόλληση των λαβών είναι πολύ αμελής· στη μία όψη της λαβής διακρίνονται 
επικολλήσεις από τον πολύ υγρό πηλό της κόλλησης των λαβών ενώ στο εσωτερικό της απόφυσης 
υπάρχει έντονη εσοχή. Η οριζόντια νεύρωση του χείλους είναι ακανόνιστη. Διαστ.: ΔΣ=10 ΥΛ=10

K - L R 1 - A M /  Τ.  4 ( ΐ )
Αοναία Ανοοά Αμαθούντας
1. ΑΜ1985/ΣΣ3/Β. 2-3] (Εικ. 4.45α) Λαιμός με τις δύο λαβές και τμήμα του ώμου. Η οριζόντια  
νεύρωση είναι έντονα εξέχουσα και απέχει από το χείλος 4,5 εκ.. Οι λαβές είναι γωνιώδεις και 
φέρουν τρείς ρηχές αυλακώσεις στη ράχη και μία πεπλατυσμένη ταινία στο πλάι.
Διαστ.: Δ ώμου = 29 εκ. ΔΣ=11 ΥΛ=14

2. [ΑΜ1986/ΙΙ1/Β. 2-2,5 II] Λαιμός χωρίς τις λαβές. Η ένωση λ-ω είναι αποστρογγυλευμένη και 
διακρίνεται μόνο στην τομή.
Διαστ.: ΔΣ=11 ΥΛ=14,5

K - L R  1 - A M  / Τ,  4 ( i i )
Αοναία Ανοοά Αμαθούντας
1. [ΑΜ1985/ΡΡ1/Β. 2,5-3,5 III] Λαιμός με τμήματα των δύο λαβών. Το χείλος είναι έξω νεύον. 
Στο κάτω τμήμα του είναι εμφανείς οι κατασκευαστικές νευρώσεις. Διαστ.: ΛΣ=1() Υ Λ =11,3

2. [ΑΜ1985/ΡΡ4/Β. 1,5-2,5 V] Λαιμός με τις αποφύσεις των δύο λαβών. Η οριζόντια νεύρωση 
είναι εξέχουσα και απέχει από το χείλος 3 εκ. Η κατασκευή δεν είναι ιδιαίτεοα επιμελημένη. Διαστ.: 
ΔΣ=10 ΥΛ=10,5

3. [ΑΜ1986/ΓΤ4/Β. 1-1,5 IV] (Εικ. 4.45Β) Λαιμός με τμήματα και των δύο λαβών. Οι
αυλακώσεις των λαβών είναι πολύ αχνές. Η ένωση λ-ω έχει λειανθεί. Διαστ.: ΔΣ= 10,5 ΥΛ=12

Κ - LR 1 - A M  / Τ . 4 ( i i i )
Αοναία Ανοοά Κουοίου
1. [ΚΑ 1984 (Ε-F)- [(-8)-(-4)-(-5)-(-6)]. Λαιμός χωρίς το κατώτερο τμήμα του. Το χείλος είναι 
έξω νέυον και η οριζόντια νεύρωση εξέχουσα. Διαστ.: ΔΣ= 8,3

2. [ΚΑ 1984 (Ε-F)- [(-8)-(-4)-(-5)-(-6)]. Λαιμός με τις αποφύσεις των δύο λαβών. Φέρει τα 
κοινά χαρακτηριστικά του τύπου. Διαστ.: ΔΣ= 8,5 Υ Λ  (σωζ.)=10,5

K - L R  1 - A M  / Τ . 4  ( i v )
Αοναία Ανοοά Αιιαθούντας
1. [ΑΜ1977/Δ3/Β. 1-1,5 (Δεξαμενή)]52 (Εικ. 4.46α. 4.15V) Λαιμός με τη μία λαβή, τμήμα της 
άλλης και το αντίστοιχο τμήμα του ώμου. Η λαβή είναι ελλειψοειδούς διατομής με μιά επίπεδη 
πλαϊνή ταινία κατά μήκος. Στη μία πλευρά του λαιμού έχει ανοιχτεί οπή, μάλλον από την 
αρχαιότητα. Η ένωση λ-ω είναι εμφανής στο εσωτερικό.
Διαστ.: ΔΣ = 9 ΥΛ. 13. Φέρει dipinto στον ώμο.

2. [AM 1981/ΑΑ 1/Β. 0-0,5 IV] Λαιμός με τις αποφύσεις των δύο λαβών. Η οριζόντια νεύριοση 
έντονη και απέχει από το χείλος 3 εκ. Εσωτερικά η ένωση λ-ω είναι εμφανής.
Διαστ.: ΔΣ=8,5 ΥΛ=13

Κ - L R  1 - A M /  Τ .  1

52 Βλ. και κεφάλαιο "Ενεπίγραφοι αμφορείς" (Τ.4(ΐν)].
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3. [ΑΜ1986/ΦΦ1/Β. 0,5-1 II] Λαιμός ασυνήθιστα ψηλός με τη μία λαβή και το αντίστοιχο τμήμα 
του ώμου. Σε σχέση με το ύψος του λαιμού η οριζόντια νεύρωση απέχει λίγο από το χείλος (2,4 εκ.). Η 
λαβή φέρει μία πλάγια αυλάκωση. Λειασμένη η ένωση λ-ω.
Διαστ.: ΔΣ=9 ΥΛ=13,5.

Αογαία Αγοοά Κουοίου
4. [ΚΑ 1980 (-C)-(-D) (-2)-(-3) 0,50]53 Λαιμός σε δυο τμήματα με τις αποφύσεις των δύο 
λαβών. Το χείλος είναι έξω νέυον και η οριζόντια νεύρωση έντονη. Διαστ.: ΔΣ=10,2 ΥΛ=12,1

5. [ΚΑ 1991 (-E)(-D) (-14)(-15)] Λαιμός με τις αποφύσεις των δύο λαβών. Φέρει τα συνήθη 
χαρακτηριστικά του τύπου. Διαστ.: ΛΣ= 9 ΥΛ=12,5

6. [ΚΑ 1987 Μ-Ν (-1)(-2)] Λαιμός με τις αποφύσεις των δύο λαβών. Φέρει αχνές αυλακώσεις στη 
ράχη των λαβών. Η ένωση λ-ω είναι λειασμένη εσωτερικά.
Διαστ.: ΔΣ=8,5 ΥΛ=11,5.

Μεγάλη Ν.Α. Βασιλική Αιιαθούντας
7. [Μάρτυρας RE-RF 303] (Εικ. 4.46Β) Τμήμα λαιμού (σε 2 τμήματα), που σώζει τμήματα και 
των δύο λαβών.
Διαστ.: ΔΣ=9,2 ΥΛ=12,5

K - L R 1 - A M  / Τ.  4 ( ν )
ΜουσείοΛεμεσού
1. (L M  1688 (ϊ) (Εικ. 4.47). Ακέραιος αμφορέας. Η οριζόντια νεύρωση είναι εξέχουσα με απότομη 
ακμή. Οι λαβές είναι γωνιώδεις με αχνές νευρώσεις κατά μήκος. Ο λαιμός είναι κυλινδρικός με 
εμφανείς τις οριζόντιες κατασκευαστικές νευρώσεις. Το σώμα στενεύει περισσότερο στο κάτω μέρος 
και η βάση καταλήγει σε σχεδόν κωνική διαμόρφωση. Πάνω από τη βάση έχει αφεθεί μιά εντελώς 
ακόσμητη ζώνη 5. εκ. Διαστ.: ΔΣ=6 ΥΛ=9,5 Υσυν=45 (Περιεκτικότητα: 4,950 It)

2 . (L M  1688 (ΐϊ) (Εικ. 4.48) Ακέοαιος αμφορέας. Η οριζόντια νεύρωση είναι εξέχουσα με απότομη 
ακμή. Οι λαβές είναι σχήματος αποστρογγυλευμένης γω νίας με μία νεύρωση έκκεντρα κατά μήκος 
της ράχης. Ο λαιμός ελαφρώς κωνικός με εμφανείς τις οριζόντιες κατασκευαστικές νευρώσεις. Η 
διάμετρος του σώματος μειώνεται σταδιακά προς τη βάση χωρίς απότωμη μείωση. Η σπειροειδής 
πτύχωση που αρχίζει στη μέση του ώμου και πριν από τη βάση γίνεται απλή, αχνή νεύρωση.
Διαστ.: ΔΣ=6,8 ΥΛ=11 Υσυν=48 (Περιεκτικότητα: 8,750 It)

Αογαία Αγοοά Αμαθούντας
3. [AM 1990, ΜΣΛ] (Εικ. 4.49) Ακέραιος αμφορέας. Το χείλος είναι δακτυλιόσχημο και η 
οριζόντια νεύρωση εξέχουσα με απότομη ακμή. Οι λαβές φέρουν μία έκκεντρη αυλάκωση κατά μήκος 
της ράχης και μία επίπεδη ζώνη στο πλευρό, η οποία φαίνεται να  είναι διαμορφωμένη από την πίεση 
δακτύλου και όχι με εργαλείο. Ο λαιμός είναι ελαφρώς κωνικός και το σώμα απιόσχημο. Η 
διάμετρος του σώματος μειώνεται σταδιακά προς τη βάση και μειώνεται απότομα ακριβώς πάνω από 
αυτήν, μετά από μία ακόσμητη ζώνη περίπου 6 εκ. Οι αυλακώσεις που καλύπτουν το σώμα θα πρέπει 
να έγιναν είτε με εργαλείο χωρίς αιχμηρή απόληξη είτε με τον κόμπο του δακτύλου ενώ οι σπείρες 
της βάσης φαίνεται να  έγιναν με αιχμηρό εργαλείο και απολήγουν σε κύκλο ακριβώς στο κέντρο της 
βάσης.
Διαστ.: ΔΣ=6 ΥΛ=10 Υσυν=43,5 Μέγ. Δ =21,5 (Περιεκτικότητα: 5,950 It)

4. [AM 1977/Α2/Β. 1-1,5] Λαιμός με τις αποφύσεις των δύο λαβών. Λείπει τμήμα του χείλους. 
Διαστ.: ΔΣ= 7 ΥΛ=12,5

5. [ΑΜ1982/ΕΕ1/Β. 2 II]. Λαιμός με τις αποφύσεις των δύο λαβών. Λείπει τμήμα του λαιμού. 
Πολύ έντονη η οριζόντια νεύρωση η οποία απέχει από το χείλος 3,2 ε κ .. Αχνές οριζόντιες 
κατασκευαστικές νευρώσεις στο εξωτερικό Διαστ.: ΔΣ=8,2 ΥΛ=13

6. [ΑΜ1984/ΑΑ1/Β. 3-3,5] Λαιμός με τις αποφύσεις των δύο λαβών. Το χείλος είναι έξω νεύον 
και η οριζόντια νεύρωση έντονη. Ελαφρές οριζόντιες κατασκευαστικές νευρώσεις διαμορφώνονται 
εξωτερικά. Διαστ.: ΔΣ= 8 ΥΛ=12,5

53 Βλ. και κεφάλαιο "Ενεπίγραφοι αμφορείς" [Ε-(3)].
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7. |ΑΜ1985/Τομή Γ3-Δ2 II] (Εικ. 4.50α') Πολύ στενός κυλινδρικός λαιμός με τις αποφύσεις των 
δύο λαβών. Ενισχυμένο το χείλος και εμφανείς οριζόντιες κατασκευαστικές νευρώσεις στο εξωτερικό. 
Εμφανής η ένωση λ-ω
Διαστ: ΔΣ=6 ΥΛ=11

8.[AM 1986/111/Β. 2-2,5 III] Λαιμός στενός κυλινδρικός με λοξές κατασκευαστικές νευρώσεις. 
Αυλάκωση στο εσωτερικό στο ύψος της οριζόντιας νεύοωσης.
Διαστ: ΔΣ= 7,6 ΥΛ= 12,6

9. [ΑΜ1986/ΓΤ4/Β. 0-1 II] (Εικ. 4 .50 /) Λαιμός με τμήμα της μίας λαβής και την απόφυση της 
άλλης. Χείλος έξω νεύον. Οι λαβές δε φέρουν αυλακώσεις. Η ένωση λ-ω είναι εμφανής εσωτερικά. 
Οι κατασκευαστικές νευοώσεις είναι πολύ αχνές και διακρίνονται μόνο στο κάτω τμήμα του λαιμού. 
Διαστ.: ΔΣ=7,8 ΥΛ=13.

10. [ΑΜ1986/ΓΤ4/Β. 0-1 IV] Λαιμός με τις αποφύσεις των δύο λαβών. Το χείλος είναι έξω νεύον 
και η οριζόντια νεύοωση έντονη.
Διαστ.: ΔΣ=7,6 ΥΛ=14,5

11. [ΑΜ1986/ΓΤ4/Β. 1-1,5 II] Λαιμός με τις αποφύσειςτων δύο λαβών. Το χείλος είναι έξω 
νέυον. Στο κάτω τμήμα του διαμορφώνονται αχνές κατασκευαστικές νευρώσεις. Ελάχιστα 
διακρίνεται η ένωση λ-ω εσωτεοικά.
Διαστ: ΔΣ= 7,5 ΥΛ=11

12. [ΑΜ1986/ΓΤ4/Β. 1-1,5 III] Λαιμός από τον οποίο λείπει τμήμα του χείλους και η απόφυση 
της μίας λαβής. Το χείλος είναι έξω νεύον και η οοιζόντια νεύρωση έντονη.
Διαστ. ΔΣ= 7 ΥΛ=13

13. [ΑΜ1989/Ω3/Β. 0-1] Ή  μισυ λαιμού με τις αποφύσεις των δύο λαβών. Η άνω επιφάνεια του 
χείλους είναι ελαφρώς πεπλατυσμένη. Τα τοιχώματα είναι πολύ λεπτά ("0.6 εκ.).
Διαστ.: ΔΣ=6,5 ΥΛ=12,5

Μενάλη Ν.Α. Βασιλική Αιιαθούντας
14. [Π124β] Λαιμός με τις αποφύσεις των δύο λαβών. Το χείλος είναι ενισχυμένο εξωτερικά. Οι 
κατασκευαστικές νευρώσεις είναι εντονες.
Διαστ.: ΔΣ=7 ΥΛ=9

Avioc Γεώονιος Πένειας
12. [ΑΓ94/103] (Εικ. 4.506) Λαιμός με τμήμα της μίας λαβής. Το πάνω μέρος του χείλους είναι 
επίπεδο. Οι αυλακώσεις των λαβών, όσο σώζονται, είναι ρηχές. Εξωτερικά διακρίνονται αχνές 
οριζόντιες κατασκευαστικές νευρώσεις αλλά εσωτεοικά η ένωση λ-ω είναι λειασμένη.
Διαστ.: ΔΣ=8 ΥΛ=12,3

Κ - L R 1 3 - Α Μ
Αογαία Αγοοά Αααθούντας
1. [ΑΜ1977/Γ3/Β. 0-11] Λαιμός και τμήματα των δύο λαβών (λείπει το χείλος).
Διαστ.: ΥΛ(σωζ.)=12. Διάμετρος κάτω ανοίγματος του λαιμού= 11εκ. Ο πηλός είναι ελαφρώς 
κοκκινωπός.

2. [ΑΜ1977/Γ3/Β. 0-1 ΙΙ[ (Εικ. 4.54α) Ήμισυ κωνικού λαιμού που σώζει τη μία λαβή και τμήμα 
του ώμου. Το χείλος είναι αποκλίνον και λοξώς επίπεδο στο πάνω μέρος. Η λαβή είναι αρκετά 
ενισχυμένη (3,5χ 3 εκ.) και ελαφρώς ανασηκωμένη. Στο σωζόμενο τμήμα του ώμου, η πρώτη ζώνη 
κτενωτής διακόσμησης αρχίσει αμέσως μετά την πρόσφυση της λαβής. Η ένωση λαιμού -ώμου 
διακρίνεται στην τομή. Διαστ.: ΔΣ=8 ΥΛ=12,5.

3. [ΑΜ1977/Γ3/Β. 2-2,5] Λαιμός μετμήμα της μίας λαβής. Ο λαιμός είναι κωνικός. Ελαφρώς 
διαφορετικός ο τύπος του χείλους· είναι επίπεδο στο πάνω μέρος. Στο εσωτερικό διακρίνεται η ένωση 
λαιμού-ώμου· δεν έγινε προσπάθεια να λειανθεί το κάτω μέρος του αρχικού κυλίνδρου (;) που  
"εισχώρησε" στο άνοιγμα του ώμου για να  πλαστεί ο λαιμός. Διαστ: ΔΣ= 8 ΥΛ=12.
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4. [ΑΜ1978/Σ4/Β. 1-1,5] Ήμισυ κωνικού λαιμού με τμήμα του χείλους και την απόφυση της μιάς 
λαβής. Το χείλος είναι αποκλίνον. Έντονες κατασκευαστικές νευρώσεις διακρίνονται στο έξωτερικό. 
Διαστ.: ΔΣ=7,8 ΥΛ(σωζ.)=9.

5. [ΑΜ1981/Γομή ΒΒ1-ΑΑ4 III] Λαιμός με τμήματα και των δύο λαβών. Στο εξωτερικό είναι 
εμφανείς οι κατασκευαστικές νευρώσεις. Οι λαβές είναι πεπιεσμένες, ελλειψοειδούς διατομής, με μία 
χαμηλή νεύρωση στο πάνω μέρος. Η ένωση λ-ω διακρίνεται ελάχιστα εσωτερικά αλλά και εξωτερικά. 
Διαστ.: ΔΣ=7 ΥΛ=11.

6. [ΑΜ1985/ΡΡ1/Β. 2,5-3,5 VIII] (Εικ. 4.54Β) Λαιμός κωνικός με τμήμα του ώμου. Λείπει τμήμα 
του χείλους. Στο εξωτερικό του λαιμού διακρίνονται οι οριζόντιες κατασκευαστικές νευρώσεις.
Εμφανής η ένωση λαιμού-ώμου και στο εξωτερικό. Στον ώμο, σώζονται τμήματα από τις δύο πρώτες 
κτενωτές ζώνες. Διαστ.: ΔΣ=7 ΥΛ=10.

7 . [AM 1989/Από δυτική δεξαμενή] (Εικ. 4.55α) Λαιμός με τις δύο λαβές και τμήμα του ώμου.
Ο λαιμός είναι κωνικός, το χείλος έντονα αποκλίνον με λοξώς επίπεδο το πάνω μέρος ώστε να  
σχηματίζει γωνίωση με τα εξωτερικά τοιχώματα. Εξωτερικά διακρίνονται οι οριζόντιες 
κατασκευαστικές νευρώσεις στο λαιμό κάτω από τις λαβές. Στο εσωτερικό η ένωση λαιμού-ώμου είναι 
αποστρογγυλευμένη. Στον ώμο, σώζονται οι δύο πρώτες ζώνες κτενωτής διακόσμησης, οι οποίες 
αρχίζουν περίπου στο ύψος της κόλλησης της λαβής.
Διαστ.: ΔΣ=7,3 ΥΛ=9.

8. [ AM 1989/Ω4/Β. 0-11] Τμήμα λαιμού που σώζει το χείλος, τη μία λαβή και τμήμα του ώμου. Το 
χείλος είναι αποκλίνον με λοξώς επίπεδο το πάνω μέρος ώστε να  σχηματίζει γωνίωση με τα 
εξωτερικά τοιχώματα. Διακρίνονται αχνές οριζόντιες κατασκευαστικές νευρώσεις στο εξωτερικό. Η 
λαβή έχει σχήμα καμπύλης. Στη βάση του λαιμού τα τοιχώματα έχουν ραγίσει- αυτό το ράγισμα θα 
πρέπει να  προκλήθηκε κατά την όπτηση.
Διαστ.: ΔΣ=7 ΥΛ=10

Μουσείο Λειιεσού (ευοήιιατα από σωστική ανασκαφή )
9. [LM1688-iii] (Εικ. 4.53Β) Ακέραιος αμφορέας. Το χείλος είναι αποκλίνον και ο λαιμός 
καλύπτεται από οριζόντιες κατασκευαστικές νευρώσεις. Οι λαβές έχουν "ρυτιδωμένη" επιφάνεια και 
σχήμα αποστρογγυλευμένης γωνίας. Το σημείο της ένωσης λ-ω είναι εμφανές στο εξωτερικό. Ο ώμος 
καλύπτεται από 5-6 σειρές κτενωτής διακόσμησης, οι οποίες αρχίζουν ελάχιστα μετά το τέλος του 
λαιμού. Η βάση καλύπτεται από ρηχές νευρώσεις που αρχίζουν ακριβώς στο σημείο καμπύλωσής της. 
Διαστ.: ΔΣ= 7,8 ΥΛ=9,5 Υ=50,5 ΜΔ=36,5 (Περιεκτικότητα 23,800 It)

10. [ΣΑΛΑ Τομέας Ε Ρ 1 ] (Εικ. 4.53α) Αμφορέας σε τρία τμήματα που σώζει όλες τις διαστάσεις. 
Ο λαιμός είναι κωνικός και το χείλος αποκλίνον. Οι λαβές είναι γωνιώδεις ελλειψοειδούς διατομής. 
Η ένωση λ-ω είναι αποστρογγυλευμένη εσωτερικά. Η βάση καλύπτεται από δέκα περίπου σειρές 
ρηχών νευρώσεων. Διαστ.: ΛΣ=7 ΥΛ=9 Υ=49 ΜΔ=34, Π = 23,8 (Για τις μετρήσεις της 
περιεκτικότητάς του αναλυτικότερα, βλ. Παράρτημα 3, Π ίνακαςί)

11. [ΣΑΛΑ Τομέας Ε Ρ2] (Εικ. 4.52) Ακέραιος αμφορέας με χαρακτηριστικά όμοια με τον 
προηγούμενο. Διαφέρει μόνο στις λαβές που λεπταίνουν στο κάτω μέρος στη σπείρα της βάσης, της 
οποίας οι αυλακώσεις είναι πιό αοαιές.
Διαστ.: ΔΣ= 7 ΥΛ=9 Υ=49 ΜΔ=36

Μεγάλη Ν.Α. Βασιλική Αιιαθούντας
12. [Π21δ] Τμήματα από δύο αμφορείς (Τμήμα χείλους και λαβής και ήμισυ λαιμού που σώζει 
τμήμα λαβής). Πολύ υποβαθμισμένο το χείλος.
Διαστ.: ΔΣ=6,4 ΥΛ=9

13. [ΙΙ124β] Λαιμός χωρίς τις λαβές. Το χείλος είναι ελαφρώς ενισχυμένο εξωτερικά.
Διαστ.: ΛΣ=7 ΥΛ=9

14. [Π130β] (Εικ. 4.53γ) Λαιμός με τμήματα των λαβών και του ώμου. Το χείλος είναι αποκλίνον 
με τριγωνική διατομή. Ο λαιμός είναι κωνικός με εμφανείς κατασκευαστικές νευρώσεις στο κάτω 
τμήμα. Η ένωση λ-ω είναι εμφανής και εξωτερικά.
Διαστ.: ΔΣ= 7 ΥΛ=9.
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Κούριον
15. [ΚΑ 1981 (-E)-(-F) (-5)-(-6) L.II] Τμήματα λαιμού και ώμου με ζώνες κτενωτής 
διακόσμησης που ίσως συνανήκουν.

Ό ομος Κεοατίδι. Πάφος
16. [Κ031]54 (Εικ. 4.556) Λαιμός με τη μία λαβή και τμήμα του ώμου (λείπει τμήμα του χείλους και 
του λαιμού). Το χείλος είναι αποκλίνον με τριγωνική διαμόρφωση. Ο λαιμός είναι κωνικός. Η λαβή, 
σχήματος αποστρογγυλευμένης γωνίας, ξεκινά κάτω από το χείλος και προσφύεται στη μέση του 
ώμου. Στο λαιμό, κάτω από την απόφυση της λαβής διακρίνονται οριζόντιες κατασκευαστικές 
νευρώσεις. Το σημείο της ένωσης λ-ω εμφανές στο εσωτερικό.
Διαστ.: ΔΣ=7,2 ΥΛ=11 Υ(σωζ.)= 18,3

54 Morris & Peatfield 1987, 206.
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4.4 Το "Εργαστήριο" ΖΑ

4.4.1 Η θέση του εργαστηρίου

Ανάμεσα στους υστερορωμαϊκούς αμφορείς που καταγράφηκαν από την 
Αγορά και την Μεγάλη Ν.Α. Βασιλική της Αμαθούντας καθώς και την Αγορά του 
Κουρίου, εντοπίστηκαν κάποιοι των οποίων η υφή και το είδος του πηλού ήταν 
παρόμοια με αυτή του πηλού του εργαστηρίου της Αμαθούντας και του Ζυγίου, αλλά 
δεν ταυτιζόταν απόλυτα ούτε με το ένα είδος ούτε με το άλλο. Ο πηλός ήταν 
χονδρόκοκκος, με μαύρα εγκλείσματα μεγάλου μεγέθους και μικρότερα διαφορετικών 
ειδών (λευκά και κόκκινα). Το χρώμα του ήταν ανοιχτό ροζοκάστανο, συχνά με 
επιφάνεια μερικούς τόνους πιό ανοιχτόχρωμη από τον πυρήνα.

Ήταν εμφανές ότι οι αμφορείς από το παραπάνω είδους πηλού αποτελούσαν 
μία ιδιαίτερη ομάδα. Η ανάλυση των λεπτών τομών έδειξε ότι πράγματι υπήρχε 
ομοιογένεια στη σύσταση του πηλού τους και η πιθανότητα να προέρχονται από την 
ευρύτερη περιοχή του Ζυγίου ή της Αμαθούντας είναι πολύ μεγάλη 55. Αν και δεν έχει 
μέχρι στιγμής εντοπιστεί το ίδιο το εργαστήριο ή η συγκεκριμένη περιοχή προέλευσης 
των αμφορέων αυτών (όπως στην περίπτωση του Εργαστηρίου της Αμαθούντας), 
θεωρήθηκε απαραίτητο να διαχωριστούν και να εξεταστούν σαν προϊόντα ενός 
"εργαστηρίου" όλοι οι αμφορείς από τον παραπάνω πηλό. Η εξέταση των 
μορφολογικών τους χαρακτηριστικών, μάλιστα, έδειξε ότι οι αμφορείς αυτοί έχουν 
πολλές αναλογίες με τους αμφορείς των εργαστηρίων της Αμαθούντας και του 
Ζυγίου. Στο εξής για την ομάδα αυτή θα χρησιμοποιείται η συντομογραφία K-LRA1- 
ΖΑ. όπου το "ΖΑ" ορίζει κάποια υποθετική περιοχή μεταξύ Ζυγίου-Αμαθούντας.

4.4.2 Χρονολόγηση

Το "εργαστήριο" ΖΑ - εάν πρόκειται όντως για ένα και όχι για σειρά 
εργαστηρίων- φαίνεται ότι λειτούργησε για ένα διάστημα δύο περίπου αιώνων, από 
τον 5ο έως τον 7ο αι. μ.Χ., χωρίς όμως να μπορούν να προσδιοριστούν τα χρονικά 
όρια της λειτουργίας του με περισσότερη ακρίβεια.

Ο μεγαλύτερος αριθμός των αμφορέων που αποδόθηκαν σε αυτό το εργαστήριο 
προέρχεται από ανασκαφές με διαταραγμένη στρωματογραφία. Όπως έχει αναφερθεί 
και σε προηγούμενα κεφάλαια, η Αγορά του Κουρίου και της Αμαθούντας ήταν χώροι 
πλούσιοι σε ευρήματα αλλά χωρίς δυνατότητες χρονολόγησης. Επιπλέον, στις λιγοστές 
περιπτώσεις όπου οι αμφορείς ΖΑ προέρχονταν από ανασκαφές με γνωστή 
στρωματογραφία, η συγκεκριμένη θέση που είχαν βρεθεί δεν μπορούσε να

55 Βλ. το κεφάλαιο 5. "Ανάλυση Πηλού".- Ομάδα εργαστηρίου ΖΑ
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χρονολογηθεί με μεγάλη ακρίβεια. Τέτοια ήταν η περίπτωση του [ k - l r i - Z A / t .  β - 1] 

από τη Βασιλική του Αγίου Τύχωνα αλλά και του [ k - l r i - z a  /  τ .4  (ii) - 1] ο οποίος 
βρέθηκε στο επιφανειακό στρώμα της ίδιας θέσης. Εντούτοις, ο αμφορέας [K-LRi-ZA / 

Τ.4 (ii) - 3] που βρέθηκε στη Βασιλική στη θέση Αγία Μαύρη Αλασσας, χρονολογείται 
κατά πάσα πιθανότητα στον 7ο αι. Ανάλογη είναι και η χρονολόγηση του [ k - l r i - z a  / 

Τ.4 (iii) - 6] από τη βασιλική του Αγίου Φίλωνα, που ανήκει στην ομάδα ευρημάτων 
που χρονολογείται στον 7ο α ι56.

Εκτός από τη χρονολόγηση από τα ανασκαφικά ευρήματα, ενδιαφέρον 
παρουσιάζει και το γεγονός ότι ανάμεσα στα προϊόντα του "εργαστηρίου" ΖΑ 
περιλαμβάνονται αμφορείς των τύπων LR 1 / Τ. α και Τ. β(ϊ) και (ii), οι οποίοι 
χρονολογούνται από τον 5ο αι. μ.Χ., πολύ πρωϊμότερα δηλαδή από από τους 
αμφορείς LR 1 / Τ. 4, οι οποίοι απαρτίζουν τον κύριο όγκο των προϊόντων του 
"εργαστηρίου", και οι οποίοι χρονολογούνται από τα τέλη του 6ου αι. κε. Το 
"εργαστήριο" ΖΑ, όμως, παρουσιάζει μία ιδιομορφία σε σχέση με τα υπόλοιπα 
κυπριακά εργαστήρια, όσον αφορά στα είδη των αμφορέων που κατασκευάζονταν σ' 
αυτό. Εντοπίστηκαν αμφορείς LR1/ Τ. α και Τ. β ενώ δε βρέθηκε κανένας αμφορέας 
LR13 από τον πηλό ΖΑ, γεγονός που συσχετίζει το "εργαστήριο" με τα υπόλοιπα μη 
εντοπισμένα "εργαστήρια", δηλαδή τα X, Κ?1 και Κ?2. Ταυτόχρονα όμως, δε 
βρέθηκαν αμφορείς LR1/T. 1 - 3, οι οποίοι ήταν το κύριο προϊόν του "εργαστηρίου" 
X, και σίγουρα κατασκευάζονταν στα εργαστήρια Κ?1 και Κ?2. Η διαφορά αυτή, αν 
όντως ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα και δεν είναι απλώς συμπτωματική στις 
θέσεις από τις οποίες μελετήθηκαν οι αμφορείς για την παρούσα εργασία, ίσως να 
ενισχύει την υποψία ότι ο πηλός ΖΑ δε χρησιμοποιήθηκε από ένα εργαστήριο αλλά 
από σειρά γειτονικών εργαστηρίων που λειτουργούσαν σε διαδοχικές περιόδους.

4.4. 3 Οι αικροοείς Κ- LR1- ΖΑ

Κ - LR 1 - Ζ Α  / Τ . α
Με πηλό παρόμοιο με αυτόν της ομάδας ΖΑ βρέθηκαν δύο μόνο λαιμοί 

αμφορέων LR1/ Τ. α (Εικ. 4.56α). Τα ευρήματα είναι λιγοστά και δεν επιτρέπουν την 
ανίχνευση διακριτικών χαρακτηριστικών του εργαστηρίου. Για το λόγο αυτό η 
αναφορά στο συγκεκριμένο τύπο γίνεται ενδεικτικά, όπως συνέβη και με τα 
μεμονωμένα παραδείγματα τύπων των προηγούμενων εργαστηρίων [K-LR1-Z Π. 3 
και K-LR1-AM /Τ4 (i) και (ii)].

K - L R I - Z A  / Τ.  β ( i ) ,  ( i i )

56 du Plat Taylor & Megaw 1981, 219-21 , εικ. 45. 388: House D group.
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Από πηλό του "εργαστηρίου" ΖΑ εντοπίστηκαν εννέα αμφορείς LR1/T. β (ΐ) 
και (ii) (3  και 6 αμφορείς αντίστοιχα). Βρέθηκαν στην Αγορά της Αμαθούντας και του 
Κουρίου. Οι διαστάσεις τους είναι περίπου οι ίδιες ενώ φαίνεται ότι οι λαβές και των 
δύο τύπων έφεραν πιεσμένη αυλάκωση κατά μήκος της ράχης. Στο εξωτερικό του 
λαιμού είναι εμφανείς οι κατασκευαστικές νευρώσεις, οι οποίες είναι συνήθως λοξές 
και δεν ξεπερνούν τις 3 ή 4 συνολικά (Εικ. 4.56β.ν).

K - L R 1 - Z A  / Τ.  4 ( ΐ )
Στην ομάδα αυτή εντάχθηκαν δύο αμφορείς με ψηλούς λαιμούς. Η συνεξέτασή 

τους γίνεται με κάθε επιφύλαξη διότι οι αναλογίες τους δεν παρουσιάζουν 
ομοιομορφία. Και πάλι, όπως στις αντίστοιχες περιπτώσεις των εργαστηρίων Ζ και 
AM, υποθέτουμε ότι πρόκειται για μεγάλων διαστάσεων αμφορείς με περιορισμένη 
αριθμητικά παραγωγή. Το γεγονός αυτό ίσως είναι και αιτία της απουσίας 
τυποποίησης στις διαστάσεις  Εικ. 4.59α).

K - L R  1 - Ζ Α  / Τ.  4 ( i i )
Τρείς αμφορείς από πηλό ΖΑ βρέθηκαν στην ευρύτερη περιοχή της Λεμεσού και 

σώζονται αρκετά καλά ώστε να μπορούν να δώσουν πληροφορίες για τα μορφολογικά 
χαρακτηριστικά του σώματος των αμφορέων LR1/T. 4 (ii) (Εικ. 4.576,7)- Τ ο ύψος του 
σώματος φτάνει τα 60 εκ. και είναι το μεγαλύτερο που έχει ως τώρα καταγραφεί σε 
αμφορείς LR1. Το σχήμα του σώματος είναι σχεδόν ωοειδές, με τη μεγαλύτερη 
διάμετρο στο ύψος του ώμου και ευθύγραμμα τοιχώματα που στενεύουν ομοιόμορφα 
προς τη βάση. Οι λαβές είναι σχήματος αποστρογγυλευμένης γωνίας και φέρουν ρηχές 
αυλακώσεις κατά μήκος της ράχης. Ο λαιμός είναι κυλινδρικός και έχει τα κοινά 
χαρακτηριστικά των αμφορέων Τ. 4 (ii).

K - L R I - Z A  / Τ.  4 ( i i i )
Πέντε λαιμοί Τ. 4 (iii) από πηλό ΖΑ, οι οποίοι φέρουν τα κοινά χαρακτηριστικά 

του τύπου, βρέθηκαν στην Αγορά της Αμαθούντας. Τα ειδικά τους χαρακτηριστικά δε 
διαφέρουν από αυτά των αμφορέων του ίδιου τύπου απο τα εργαστήρια του Ζυγίου 
και της Αμαθούντας. Από τη Βασιλική του Αγίου Φίλωνα, στην Καρπασία, είχε 
επίσης δημοσιευθεί κατώτερο τμήμα σώματος αμφορέα, το οποίο είναι από πηλό ΖΑ 
57. Δεν υπάρχοινν βέβαια αποδείξεις ότι ανήκει σε αμφορέα της ομάδας αυτής. 
Κρίνοντας όμοος από αντίστοιχα τμήματα σώματος από το εργαστήριο της Πάφου, 
θεωρούμε ότι κατατάσσεται στον τύπο Τ. 4(iii) με περισσότερη ασφάλεια από ότι στους 
υπόλοιπουαΕικ. 4.58).

5 7 Η ταύτιση με το "εργαστήριο" ΖΑ έγινε μετά από μελέτη του αγγείου, το οποίο φυλάσσεται στο 
αρχαιολογικό Μουσείο Λευκωσίας.
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K - LR  1 - Ζ Α  / Τ . 4 ( i v )
Η πολυπληθέστερη ομάδα του "εργαστηρίου" ΖΑ ήταν αυτή των αμφορέων Τ. 4 

(ϊν), στην οποία κατατάχθηκαν δώδεκα λαιμοί. Έχουν τα κοινά χατρακτηριστικά των 
αμφορέων LR1/T. 4 αλλά ξεχωρίζει ο ομοιόμορφα ψηλός λαιμός (ΥΛ 12-13 εκ.) και η 
καλή κατασκευή του (η ένωση λαιμού - ώμου συνήθως δε διακρίνεται στο εσωτερικό).
Η απόσταση χείλους - οριζόντιας νεύρωσης είναι 2-3 εκ. Οι λαβές, σχήματος 
αποστρογγυλευμένης γωνίας, φέρουν μία έως δύο ρηχές αυλακώσεις κατά μήκος ( Εικ.

4.5 9β).

K - L R 1 - Z A  / Τ.  4 ( ν )
Οι αμφορείς της ομάδας αυτής, όπως έχουν περιγράφει και στα προηγούμενα 

εργαστήρια, έχουν πολύ στενό στόμιο (6-7,5 εκ.) και κυλινδρικό λαιμό (ΥΛ. 12-13 εκ.). 
Όλοι οι αμφορείς Τ. 4(ν) από πηλό ΖΑ βρέθηκαν στην Αρχαία Αγορά της 
Αμαθούντας (Εικ. 4.59γ. 4.60).
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4.4. 4 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

Κ - LR 1 - Ζ A / Τ . α
Αοναία Ανοοά Αιιαθοι'τντας
1. [ΑΜ1977/Δ3/Β. 2-2,5 VI] (Εικ. 4.56α) Λαιμός με τη μία λαβή και τμήμα του ώμου. Το χείλος 
είναι αναδιπλωμένο. Η λαβή είναι γωνιώδης και η οριζόντια κεραία της είναι μεγαλύτερη από την 
κάθετη. Κατά μήκος της ράχης βαθειά αυλάκωση. Συνεχείς κατασκευαστικές οριζόντιες νευρώσεις 
στο λαιμό. Η ένωση λ-ω μόλις διακρίνεται. Διαστ.: ΔΣ=7,3 ΥΛ=9,5. Φέρει ίχνη dipinto: μόνο μιά 
αχνή οριζόντια γραμμή στη βάση του λαιμού

2. [ΑΜ1980/ΒΒ2/Β. 1-1,5 I] Τμήμα λαιμού με τις αποφύσεις των δύο λαβών. Λείπει το κάτω 
τμήμα του λαιμού. Το χείλος είναι αναδιπλωμένο. Διαστ.: ΛΣ=7 ΥΛ(σωζ.)=10

Κούοιον
3. Πρόκειται για τον δημοσιευμένο αμφορέα από το Κούριον ο οποίος στο συγκεκριμένο άρθρο δε 
φέρει αριθμό καταγραφής και έτσι δεν ήταν δυνατόν να εντοπιστεί στην αποθήκη του Μουσείου της 
Επισκοπής58 . Ο λαιμός καλύπτεται από λοξές κατασκευαστικές νευρώσεις και το χείλος είναι 
αναδιπλωμένο. Οι λαβές είναι γωνιώδεις και φέρουν βαθειά κεντρική αυλάκωση κατά μήκος. Το 
σώμα καλύπτεται από ομοιόμορφες αυλακώσεις. Ο πηλός, όπως περιγράφεται, ανήκει στην ομάδα 
του εργαστηρίου ΖΑ 59. Οι διαστάσεις του υπολογίζονται ως εξής: Υ=48,3 ΔΣ= 7,3 ΥΛ=10

Κ - LR 1 - Ζ Α / Τ . β ( ϊ )

Αοναία Αγοοά Λιιαθούντας
1. [ΑΜ1977/Η4/Β. 1,5-1,7] Λαιμός σε τέσσερα τμήματα. Η αναδίπλωση του χείλους είναι πολύ  
υποβαθμισμένη. Η ένωση είναι λ-ω είναι εμφανής στο εσωτερικό. Διαστ.: ΔΣ=7 ΥΛ=9,3

2. [AM 1981/Γομή ΒΒ1-ΑΑ4 I] (Εικ. 4.56β) Λαιμός με τις αποφύσεις των δύο λαβών. Το χείλος 
είναι αναδιπλωμένο. Ο λαιμός έχει ελαφρώς κωνικό σχήμα και καλύπτεται από λοξές 
κατασκευαστικές νευρώσεις στο εξωτερικό. Διαστ.: ΔΣ=8 ΥΛ= 8,5

Αοναία Ανοοά Κουοίου
3. [ΚΑ 1978 0-Ρ (4-5) Layer II] Λαιμός με αναδιπλωμένο χείλος. Η κάτοψη του στομίου είναι 
ελλειψοειδής. Στο εξωτερικό του λαιμού διαμορφώνονται οι χαρακτηριστικές λοξές κατασκευαστικές 
νευρώσεις. Διαστ.: ΔΣ = 7,5-8,5 ΥΛ=10,5.

K - L R 1 - Z A  / Τ.  β ( i i )
Άγιος 'Γόνων Αμαθούντας
1. [Π 150II] Ήμισυ λαιμού με την απόφυση της μίας λαβής. Ο λαιμός είναι κωνικός και το χείλος 
αποστρογγυλευμένο. Στο εξωτερικό του λαιμού διακρίνονται τρεις επάλληλες κατασκευαστικές 
νευρώσεις. Διαστ.: ΔΣ=9 ΫΛ(σωζ.)=8

Αοναία Αγοοά Αιιαθούντας
2. [ΑΜ1980/ΒΒ2/Β. 1 -1,5 III] (Εικ. 4.57α) Λαιμός με τμήμα της μίας λαβής. Το χείλος είναι 
αποστρογγυλευμένο και παραμορφωμένο στη μία όψη. Οι λαβές φέρουν "πιεσμένη αυλάκωση"κατά 
μήκος της ράχης. Στο εξωτερικό του λαιμού διαμορφώνονται τρεις λοξές κατασκευαστικές νευρώσεις. 
Η ένωση λ-ω είναι εμφανής στο εσωτερικό. Διαστ.: ΔΣ=7,3 ΥΛ=11

3. [AM 1983/ ΑΑ1/ Κ.Ο60 IX] Λαιμός σε δύο τμήματα, με τις αποφύσεις των δύο λαβών. Πολύ 
αμελής κατασκευή: το χείλος είναι έξω νεύον, πολύ πεπλατυσμένο στη μία πλευρά, με μία έντονη 
εσοχή πάνω από τη μία λαβή. Διαστ.: ΔΣ=8,7 ΥΛ=10,5

58 Williams 1989, 237. Βλ. και κεφ. 9. "Ενεπίγραφοι αμφορείς", Ομαδα Α.
59 ό.π: "... The fabric is fairly distinctive, the most prominent inclusions being quartz, cryptocrystalline 
limestone, serpentine and pyroxene."
60 Η ένδειξη του δίσκου ήταν "Καταστροφή από Οχετό", η οποία στο εξής θα συντομογραφείται 
"Κ.Ο."
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4. [ AM 1982/ AA4/B. 1,5-2] Λαιμός με τις αποφύσεις των δύο λαβών. Στο εξωτερικό του 
διαμορφώνονται λοξές κατασκευαστικές νευρώσεις. Διαστ.: ΔΣ= 8,5 ΥΛ= 8

Κούοιον
5. [ΚΑ K-L (35-36) Β.=0,30] (Εικ. 4.56ν) Λαιμός με τη μία λαβή και το αντίστοιχο τμήμα του 
ώμου. Το χείλος είναι αποστρογγυλευμένο και η λαβή γωνιώδης, με μία βαθειά αυλάκωση κατά 
μήκος. Στο εξωτερικό του λαιμού διαμορφώνονται τρείς αχνές κατασκευαστικές νευρώσεις. Διαστ.: 
ΔΣ=8 ΥΛ=8

6. [ΚΑ 1977 Μ-Ν (37-38) Β= 0,90] Ήμισυ λαιμού με αποστρογγυλευμένο χείλος. Στο εξωτερικό 
είναι εμφανείς τρείς αχνές κατασκευαστικές νευρώσειςΔιαστ.: ΔΣ=9 ΥΛ=10. Σώζει ίχνη dipinto

K - L R I - Z A  / Τ . 4  ( ϊ )
Αογαία Ανοοά Αιιαθσύντας
1. [ΑΜ1982/ΕΕ1/Β. 2 I] Λαιμός από τον οποίο λείπει τμήμα του χείλους και η απόφυση της μίας 
λαβής. Το χείλος είναι έξω νεύον και η οριζόντια νεύρωση έντονη. Διαστ.: ΔΣ=9 ΥΛ=14,5.

2. [ΑΜ1986/ΓΤ4/Β. 0-1 III] (Εικ. 4.59α) Λαιμός με τις αποφύσεις των δύο λαβών. Η οριζόντια  
νεύρωση είναι πολύ προεξέχουσα και αντιστοιχεί με εσωτερική αυλάκωση. Η ένωση λ-ω είναι 
εμφανής στο εσωτερικό. Διαστ.: ΔΣ=10 ΥΛ=14.

K - L R 1 - Z A  / Τ .  4 ( i i )
Μεγάλη Ν.Α. Βασιλικής Αμαθούντας
1. [Π62], Λαιμός με τις αποφύσεις των δύο λαβών.Φέρει τα κοινά χαρακτηριστικά του τύπου Διαστ.: 
ΔΣ=10,6 ΥΑ=12

ΜουσείοΛεμεσσού
2. [LMRR 208- προέλευση: σωστική ανασκαφή στο κέντρο της πόλης] (Εικ. 4.57β) Μερικώς 
σωζόμενος αμφορέας (λείπει το κάτω τμήμα του σώματος). Ο λαιμός είναι κυλινδρικός και το χείλος 
ελαφρώς έξω νεύον. Η ένωση λ-ω είναι αποστρογγυλευμένη. Οι λαβές, οι οποίες έχουν σταφεί 
ελαφρώς "αριστερόστροφα" στο σημείο της κόλλησης του ώμου, διατρέχονται κατά μήκος από τρείς 
ρηχές, σχεδόν επίπεδες αυλακώσεις, οι οποίες σχηματίζουν αντίστοιχα δύο άτονες νευρώσεις. Οι 
αυλακώσεις στο σώμα έχουν γίνει με αιχμηρό εργαλείο. Το σώμα δεν παρουσιάζει απότομη στένωση 
στο κάτω τμήμα. Διαστ.: ΔΣ=10,5 ΥΛ= 11,5 Μεγ. Λ=26 Υ (σωζ.)=55 εκ.

Βασιλική στην Ανία Μαύρη Άλασσας
3. [VO 436 *] (Εικ. 4.57ν). Ακέραιος (συγκολλημένος) αμφορέας Στο εσωτερικό του διακρίνονται ίχνη 
ρητήνης (πίσσωμα). Ο λαιμός είναι κυλινδρικός. Οι λαβές φέρουν πολύ ρηχές αυλακώσεις στις 
πλευρές. Στο πάνω τμήμα της όψης του λαιμού, ακριβώς κάτω από την οριζόντια νεύρωση υπάρχει 
αρχαία οπή, από την οποία έχει "τρέξει" η ρητήνη. Οι αυλακώσεις του ώμου φαίνεται να  έχουν γίνει 
με το ίδιο εργαλείο όπως αυτές της βάσης. Η διακόσμηση του σώματος αποτελείται από ρηχότερες 
αυλακώσεις, σε ακανόνιστες αποστάσεις μεταξύ τους. Το σώμα στο κάτω τμήμα του παρουσιάζει 
στένωση. Διαστ.: Υ=60 ΔΣ= 12 ΥΛ=12,2 Μεγ.Δ=24,6

K - L R I - Z A  / Τ . 4  ( i i i )
Αογαία Ανοοά Αμαθούντας
1. [ΑΜ1977/Γ3/Β. 1-1,5] Λαιμός με τις αποφύσεις των δύο λαβών. Τα τοιχώματα είναι κοίλα και 
το χείλος πολύ έντονα έξω νεύον. Η οριζόντια νεύρωση είναι υποβαθμισμένη και απέχει 3,5 εκ. από  
το στόμιο. Διαστ.: ΔΣ=11 ΥΛ=9,5

2. [ΑΜ1977/Δ2/Β. 1,5-2 I] Λαιμός με τη μία λαβή, η οποία φέρει μία πλάγια αυλάκωση. Διαστ.: 
ΔΣ=8,5 ΥΛ=10,5

3. [ΑΜ1977/Δ2/Β. 1,5-2 II] Λαιμός με τη μία λαβή. Στο εσωτερικό της οριζόντιας νεύρωσης 
διαμορφώνεται αντίστοιχη αυλάκωση. Η λαβή φέρει δύο έκκεντρες αυλακώσεις. Η ένωση λ-ω δε 
διακρίνεται στο εσωτερικό. Διαστ.: ΔΣ=8,7 ΥΛ=10

4. [ΑΜ1985/ΡΡ1/Β. 2,5-3,5 I] (Εικ. 4.58α) Λαιμός με τμήματα των δύο λαβών. Το χείλος είναι 
έξω νεύον και η οροζόντια νεύρωση έντονα προεξέχουσα. Οι λαβές φέρουν μία κεντρική αυλάκωση

61 Karageorghis 1986, 877, εικ. 123· Flourentzos 1996, 24, πίν. Χ Χ Χ .43.
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στη ράχη και πλάγια ταινία κατά μήκος. Η ένωση λ-ω είναι εμφανής στο εσωτερικό. Διαστ.: ΔΣ=9 
ΥΛ=11,5

Άγιος Γεώονκκ Πένειας
5. [ΑΓ93/57] Ααιμός με τις αποφύσεις των δύο λαβών. Οι αυλακώσεις των λαβών, τουλάχιστον 
στις αποφύσεις που σώζονται, είναι αχνές. Τα τοιχώματα του λαιμού είναι αρκετά ενισχυμένα (1,5 
εκ.). Η ένωση λ-ω είναι εν μέρει λειασμένη. Διαστ.: ΥΑ=10,8 ΔΣ=8,7

Άνιος Φίλων Καοπασίας
6. [388/1187] (Εικ. 4.586) Κατώτερο τμήμα σώματος. Σώζεται το τέλος της διακοσμημένης ζώνης. 
Η διακόσμηση αποτελείται από πτυχώσεις οι οποίες έγιναν πιθανότατα με εργαλείο που είχε πλατιά  
αιχμηρή ακμή και το οποίο ήταν λοξώς τοποθετημένο προς το σώμα. Στο κατώτατο τμήμα του  
σώματος μία ζώνη 8 εκ. περίπου παραμένει ακόσμητη. Στη συνέχεια, ολόκληρο το ημισφαίριο της 
βάσης καλύπτεται από συνεχείς εγχαράξεις Διαστ.: Υ(σωζ.)=17,2 Δ(μεγ.)= 22,5

K - L R 1 - Z A  / Τ.  4 ( i v )
Αοναία Ανοοά Λιιαθούντας
1. [ΑΜ1982/ΕΕ1/Β. 2 III] Ήμισυ λαιμού με τη μία λαβή και τμήμα του ώμου. Η λαβή φέρει μία 
έκκεντρη νεύρωση. Η ένωση λ-ω είναι εμφανής στο εσωτερικό. Διαστ.: ΔΣ= 8,8 ΥΛ=12

2. [AM 1985/ΡΡ4/Β. 2,5-3,5 XV] Λαιμός με τις αποφύσεις των δύο λαβών. Η οριζόντια νεύρωση 
είναι εξέχουσα. Φέρει αρχαία οπή στο μέσον. Διαστ.: ΔΣ= 8,5 ΥΛ=12,6

3. [ΑΜ1985/Γομή Γ3-Δ2 I] Ααιμός με τη μία λαβή. Λείπει μέρος του χείλους. Διακρίνονται 
αδρές κατασκευαστικές νευρώσεις στο εξωτερικό. Πολύ λεπτά τα τοιχώματα του λαιμού (0,5 εκ.). 
Διαστ.: ΔΣ=8,2 ΥΛ=13

4. [AM 1986/111/Β. 2,5-3] Ήμισυ λαιμού. Μία στενή προεξέχουσα ταινία στη μέση της απόστασης 
χείλους-νεύρωσης μαρτυρά ότι ίσως χρησιμοποιήθηκε εργαλείο. Η λαβή φέρει μόνο μία ρηχή 
αυλάκωση στη ράχη και μία πλάγια επίπεδη ζώνη. Διαστ.: ΔΣ=9,4 ΥΛ=13

5. [ΑΜ1986/ΓΤ4/Β. 0-11] (Εικ. 4.596) Λαιμός με τις αποφύσεις των δύο λαβών. Στο κάτω τμήμα 
του λαιμού αχνές οριζόντιες κατασκευαστικές νευρώσεις. Πάνω από τη λαβή, στο χείλος, ελαφρά 
παραμόρφωση. Η ένωση λ-ω δε διακρίνεται Διαστ.: ΔΣ=8,2 ΥΛ=13

6. [ΑΜ1986/ΓΤ4/Β. 0-1 V] Λαιμός με τια αποφύσεις των δύο λαβών. Δύο οριζόντιες 
κατασκευαστικές νευρώσεις διαμορφώνονται χαμηλά στο λαιμό. Διαστ.: ΔΣ=8,6 ΥΛ=13

7. [AM 1990/013/Β. 0-0.5 I] Λαιμός με τμήμα της μίας λαβής και την απόφυση της άλλης. Η 
λαβή φέρει δύο αδρές αυλακώσεις. Η ένωση λ-ω δεν διακρίνεται. Διαστ.: ΔΣ=9,6 ΥΛ=13

8. [AM 1990/013/Β. 0-0.5 II] Λαιμός με τμήματα των δύο λαβών. Οι λαβές φέρουν δύο έκκεντες 
ρηχές αυλακώσεις και μία ελαφρώς φαρδύτερη στην άλλη πλευρά. Δε διακρίνεται η ένωση λ-ω. 
Διαστ.: ΔΣ=9,4 ΥΛ=13

9. [AM 1990/013/Β. 0-0.5 III] Λαιμός με τις αποφύσεις των δύο λαβών. Τοι χείλος είναι έξω 
νεύον. Διακρίνεται η ένωση λ-ω στο εσωτερικό. Διαστ.: ΔΣ=9,8 ΥΛ=13.

Αοναία Αγοοά Κουοίου
10. [ΚΑ 1985 (0-Ρ)- [(-16)-(-17)] Ααιμός με τη μία λαβή και το αντίστοιχο τμήμα του ώμου. 
Τρεις οριζόντιες κατασκευαστικές νευρώσεις διαμορφώνονται στο κάτω τμήμα. Διαστ.: ΔΣ= 8,5 
ΥΛ=12,5

11. [ΚΑ 1981 C-D (1-2)] Λαιμός με πολύ προεξέχον το άνω τμήμα του χείλους. Διαστ.: ΔΣ=9,5 
ΥΛ=13

K - L R 1 - Z A /  Τ.  4 ( ν )
Αοναία Ανοοά Λιιαθούντας
1. [ΑΜ1986/ΓΤ4/Β. 0-1 VII] Ήμισυ λαιμού με τμήμα της λαβής. Η ράχη της λαβής διατρέχεται 
από αχνές νευρώσεις κατά μήκος. Η ένωση λ-ω είναι λειασμένη στο εσωτερικό. Διαστ.: ΔΣ=7,6 
ΥΛ=12.
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2. [ΑΜ1981/ΑΑ1/Β. 0-0,5 II] Λαιμός με τις αποφύσεις των δύο λαβών. Α χνές κατασκευαστικές 
νευρώσεις όιαμορφώνοντα στο εξωτερικό του. Διαστ.: ΔΣ= 6 ΥΛ=10,5

3. [ΑΜ1985/Γομή Γ3-Δ2 III] (Εικ. 4.60α) Στενός κυλινδρικός λαιμός με τμήματα των δύο 
λαβών. Η ζώνη ανάμεσα στην οριζόντια νεύρωση και το χείλος είναι καλά λειασμένη ενώ ο 
υπόλοιπος λαιμός καλύπτεται από κατασκευαστικές νευρώσεις. Η ένωση λ-ω είναι λειασμένη. Διαστ: 
ΔΣ= 7 ΥΛ=11,5

4. | ΑΜ1986/ΓΤ4/Β. 1-1,5 I] (Εικ. 4.59ν) Λαιμός με τη μία λαβή και το αντίστοιχο τμήμα του 
ώμου. Η λαβή φέρει μία πλάγια αύλάκωση. Στον ώμο οι νευρώσεις αρχίζουν ακριβώς στο ύψος της 
πρόσφυσης της λαβής. Η ένωση λ-ω είναι λειασμένη και μόνο στην τομή διακρίνονται τα δύο στάδια 
κατασκευής. Διαστ: ΔΣ= 7,1 ΥΛ=12. Υ πολ. Διάμ. ώμου= 18-20 εκ.

5. [AM 1989/ Από τούνελ όυτικά Δ δεξαμενής] (Εικ. 4.606) Τμήμα σώματος, το οποίο σώζεται 
από τη βάση μέχρι και τη μέση του ώμου. Οι ραβδώσεις είναι πυκνές στον ώμο και αραιώνουν στο 
μέσον του σώματος. Σε ύψος 15 εκ. από τη βαση το σώμα παρουσιάζει στένωση και σε αυτο ακριβώς 
το σημείο οι ραβδώσεις πυκνώνουν και σταματούν. Μεσολαβεί μί α ζώνη χωρίς διακόσηση και στη 
συνέχεια οι ραβδώσεις ξαναπυκνώνουν γύρω από την ημισφαιρική βάση η οποία απολήγει σε κομβίο. 
Δυστυχώς δεν υπάρχουν στοιχεία που να βοηθούν στην ταύτιση του σώματος με κάποιον από τους 
παραπάνω τύπους λαιμού. Οι αναλογίες του με τους αμφορείς Ζ και AM/Τ .4  (ν) είναι 
αξιοσημείωτες αν και η απόληξη της βάσης στις περιπτώσεις εκείνες είναι πιό κωνική και χωρίς 
έντονο κομβίο. Το σωζόμενο Υ είναι 36,8 εκ.
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4.5 Γο "Εργαστήριο" X

4.5.1 Η θέση του "εργαστηρίου"

Σε όλες τις υπό εξέτασιν θέσεις, και ιδιαίτερα στην Αρχαία Αγορά της 
Αμαθούντας, βρέθηκαν αμφορείς από πηλό που είχε τα εξής χαρακτηριστικά: αμμώδη 
υφή και κοκκινοκάστανο χρώμα με μεσαίου μεγέθους μαύρα εγκλείσματα και 
αργιλώδη μικρά τμήματα ίδιου χρώματος με τον πυρήνα. Κρίθηκε σκόπιμο, οι λαιμοί 
αμφορέων από τέτοιο πηλό να διαχωριστούν από τους υπόλοιπους και να εξεταστούν 
συνολικά ώς προϊόντα του ίδιου υποθετικού εργαστηρίου, του "εργαστηρίου" X , όπου 
X μιά "άγνωστη" προς το παρόν θέση στην Κύπρο 62.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, ο πηλός είχεγκριζοκάστανο χρώμα, κυρίως στην 
επιφάνεια. Επίσης, εντοπίστηκαν λαιμοί αμφορέων με πηλό ανομοιόμορφης όπτησης 
όπου ο πυρήνας είναι ανοιχτός καστανός ενώ η επιφάνεια κοκκινοκάστανη. Αν και η 
πετρογραφική ανάλυση των λεπτών τομών δεν έδειξε οτι πρόκειται για διαφορετικό 
πηλό από τον κοινό του "εργαστηρίου", ούτε στη μία ούτε στην άλλη περίπτωση, στους 
καταλόγους των αμφορέων θα διαχωρίζονται οι αμφορείς με γκρίζο πηλό και αυτοί 
με ανομοιόμορφη όπτηση. Ο διαχωρισμός αυτός κρίθηκε απαραίτητος διότι εάν στο 
μέλλον εντοπιστεί η θέση του "εργαστηρίου" X, ίσως αποδειχθεί ότι οι διαφορές στην 
όπτηση ή στο χρώμα αντιστοιχούν σε διαφορές παρακείμενων αλλά διαφορετικών 
μεταξύ τους εργαστηρίων.

Από πηλό του "εργαστηρίου" X βρέθηκαν μόνο αμφορείς LR1.

4.5.2 Χρονολόγηση

Η απουσία κτιριακού συγκροτήματος περιορίζει σημαντικά τη δυνατότητα 
χρονολόγησης του "εργαστηρίου" X, η οποία μπορεί ουσιαστικά να επιχειρηθεί μόνο 
με βάση τα προϊόντα του. Όπως θα παρουσιαστεί διεξοδικά αμέσως παρακάτω, 
εντοπίστηκαν όλοι σχεδόν οι τύποι αμφορέων LR1 κατασκευασμένοι από τον πηλό X. 
Σύμφωνα με τα χρονολογικά δεδομένα που ορίζει η βιβλιογραφία για τους αμφορείς 
αυτούς (LR1/T. α, Τ. β., Τ. 1, Τ. 2, Τ. 3 και Τ. 4) το εργαστήριο θα πρέπει να άρχισε να 
λειτουργεί τον 5ο αι., κατασκευάζοντας αμφορείς LR 1/Τ. α και να συνέχισε τη 
λειτουργία του μέχρι και τον 7ο αι. με αμφορείς LR1/T. 3 και Τ. 4. Οι μοναδικοί 
αμφορείς του Καταλόγου που προέρχονται από χρονολογημένα ανασκαφικά 
στρώματα είναι αυτοί από τη Μεγάλη Ν.Α. Βασιλική της Αμαθούντας (Τ.1-36, Τ. 2- 
32-35 και Τ. 2- 46) των οποίων η χρονολόγηση στον 6ο και 7ο αι αι. είναι μέσα στο 
πλαίσιο που τέθηκε παραπάνω.

62 Για την πιθανή γεωγραφική τοποθέτηση του εργαστηρίου αυτού βλ. το κεφάλαιο 5. "Ανάλυση του 
Πηλού".
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4.5. 3 ΙΙεοινοαφτί των αιιφοοέων

Κ - LR 1 - X / Τ . α
Βρέθηκαν μόνο τέσσερις λαιμοί αμφορέων LR1/T. α από πηλό X. Οι λαιμοί 

αυτοί δε διαφοροποιούνται στα μορφολογικά τους χαρακτηριστικά από τον Τ. α που 
παρουσιάστηκε στα προηγούμενα κεφάλαια(Εικ· 4.62). Αξίζει όμως να σημειωθεί ότι 
είναι τα μεγέθη τους είναι από τα μεγάλα του τύπου αυτού (ΔΣ= 6-7,2 εκ.· ΥΛ= 9,5- 
12 εκ.). Ο ένας από τους τέσσερις αυτούς λαιμούς (αρ. 2), του οποίου ο πηλός δεν 
ταυτίζεται ακριβώς με αυτόν του εργαστηρίου, είναι πολύ ψηλότερος από τους 
υπόλοιπους (ΥΛ=15 εκ.) επομένως ίσως να μην είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα της 
σειράς (Εικ. 9.2 ) .

Κ - L R 1 - X / Τ . β
Εντοπίστηκαν οκτώ συνολικά αμφορείς Τ. β από το "εργαστήριο" X, πέντε από 

τους οποίους ανήκουν στην υποκατηγορία Τ. β(ΐ) και τρεις στην Τ. β (ii). Οι αμφορείς 
Χ/Τ. β(ϊ) έχουν σχετικά μικρή διάμετρο στομίου (6,5 - 8,5 εκ.) ενώ κατά τα άλλα όλοι 
φέρουν τα κοινά γνωρίσματα του τύπουίΕικ. 4.63). Ε[ κατασκευή τους διέπεται από 
χαρακτηριστική αμέλεια (βλ. και παρακάτω, Τ.1) και σε όλες τις περιπτώσεις η ένωση 
λαιμού- ώμου είναι εμφανής στο εσωτερικό του λαιμού, ο οποίος μάλιστα συχνά 
παρουσίαζε αναδίπλωση σ’ εκείνο το σημείο. Οι λαβές διατρέχονται κατά μήκος από 
μία αυλάκωση με πιεσμένα τοιχώματα.

Κ - LR 1 - X / Τ . 1
Οι αμφορείς Τ. 1 ήταν το κατ' εξοχήν προϊόν του "εργαστηρίου" X (Εικ. 4.6Π . 

Τα γενικά χαρακτηριστικά τους είναι ίδια με αυτά που περιγράφτηκαν για τους 
αμφορείς Τ. 1 στο αντίστοιχο κεφάλαιο της Τυπολογίας. Ειδικότερα, η διάμετρος του 
στομίου κτιμαίνεται κατά μέσον όρο μεταξύ 10 και 11 εκ. ενώ το ύψος του λαιμοί) 
μεταξύ 9 και 10 εκ. Μέχρι στιγμής δεν έχει καταγραφεί ακέραιος αμφορέας με λαιμό 
τέτοιου τύπου στην Κύπρο. Εντούτοις, οι 60 συνολικά λαιμοί LR1-X/T. 1 έδωσαν τη 
δυνατότητα παρατήρησης ενός πλήθους κατασκευαστικών λεπτομερειών, οι οποίες δεν 
ήταν δυνατόν να φανούν από τους δημοσιευμένους αμφορείς. Η μελέτη κάποιων από 
τα χαρακτηριστικά αυτά, οδήγησε στο συμπεράσμα ότι η μέθοδος κατασκευής των 
αμφορέων LR1 /Τ. 1 ήταν αυτή του "οξυπύθμενου αμφορέα". Πιό αναλυτικά:

Χείλος:
Το χείλος παρουσίασε συχνά έντονες παραμορφώσεις στην περιοχή που 

βρίσκεται πάνω από τις λαβές. Η παραμόρφωση αυτή φαίνεται προήλθε από το 
αποτύπωμα κάποιας στενής, μάλλον ξύλινης, επιφάνειας στην οποία ακούμπησε ο
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λαιμός ενώ ήταν ακόμη νωπός(Έικ.4.64οθ. Η διαδικασία αυτή γινόταν μετά από την 
τοποθέτηση των λαβών δηλαδή στο τελευταίο στάδιο της κατασκευής (αυτό του 
πλασίματος του κατώτερου τμήματος) κατά το οποίο το αγγείο τοποθετείται ανάποδα 
στον τροχό. Για τη σταθεροποίηση του αμφορέα πάνω στον τροχό, ίσως 
χρησιμοποιήθηκε μιά ειδική κατασκευή, όπου το στόμιο του αμφορέα ακουμπούσε 
πάνω σε κάποιο οριζόντιο στέλεχος, πρόσθετο πάνω στον τροχό.

Το χείλος είναι συχνά αναδιπλωμένο (Ειχ.4.64β). Η απόληξη της αναδίπλωσης
παραμένει αδιαμόρφωτη και εξέχουσα και βρίσκεται στο ύψος της γένεσης των 
λαβών, όπου σε άλλους τύπους LR 1 διαμορφώνεται η χαρακτηριστική οριζόντια 
νεύρωση.

Λαβές: Οι αυλακώσεις των λαβών δεν είναι κατασκευασμένες με εργαλείο. Είναι 
ρηχές και το αποτύπωμά τους ταιριάζει ακριβώς με αυτό που θα άφηναν δύο δάκτυλα 
(π.χ. ο δείκτης και ο μέσος) αν πιέζονταν ενωμένα κατά μήκος της λαβής (Εικ.4.65α). Ο 
πηλός των λαβών τη στιγμή της κατασκευής τους θα πρέπει να ήταν αρκετά μαλακός 
ώστε να μπορεί να πιεστεί με τα δάκτυλα.

Λαιμός:
1) Στο εσωτερικό του λαιμού είναι εμφανή τα αποτυπώματα των δακτύλων που 

πιέζουν εσωτερικά για να εφαρμόσουν τις λαβές.
2) Η γενική διαμόρφωση του σχήματος του λαιμού είναι συχνά αμελής. Αυτό 

ίσως οφείλεται στην προσπάθεια των αγγειοπλαστών για οικονομία χρόνου: οι λαβές 
προσαρμόζονταν πριν προλάβει να στεγνώσει αρκετά ο λαιμός και επομένως από την 
πίεση για την κόλλησή τους παραμορφωνόταν το κυλινδρικό σχήμα του (συχνά είναι 
ελλειψοειδές σε κάτοψη).

3) Σε πολλές περιπτώσεις δεν είχε γίνει καμία προσπάθεια να 
αποστρογγυλευθεί στο εσωτερικό η ένωση λαιμού-ώμου. Διακρίνεται το κάτω τμήμα 
του κυλίνδρου του λαιμού, ο οποίος είχε προφανώς προκατακευαστεί πριν εφαρμοστεί 
στον ώ μ θ (Εικ.4.64γ).

Η βεβιασμένη χρονικά προσαρμογή του λαιμού και των λαβών δικαιολογείται 
από το γεγονός ότι γίνονταν στο πρώτο στάδιο κατασκευής του αμφορέα, το οποίο όσο 
πιό γρήγορα ολοκληρωνόταν τόσο γρηγορότερα θα τελείωνε το πλάσιμο του αγγείου.

Κ - L R 1 - X / Τ . Ι α
Εντοπίστηκαν δέκα συνολικά μικρού μεγέθους αμφορείς Τ. 1.0  λαιμός είναι 

κοντός ( ΥΛ = 8,5- 9 εκ.) κυλινδρικός με διάμετρο μεταξύ 8 και 9 εκ. Η κατασκευή 
έχει αρκετές αναλογίες με αυτή των αμφορέων του Τ.1, αλλά η ποιότητα της 
κατασκευής είναι μάλλον καλύτεοηπ-ικ. 4.66).
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Κ - L R 1 - X / Τ . 2
Οι αμφορείς LR1 / Τ. 2 αποτελούν μαζί με τους LR1 / Τ. 1 τα κύρια προϊόντα 

του εργαστηρίου X (Εικ.4.67). Εντοπίστηκαν συνολικά 49 λαιμοί αμφορέων αυτού του 
τύπου.

Ο λαιμός είναι ευρύς κυλινδρικός. Η όλη κατασκευή είναι προσεγμένη, με 
κανονικές τις γωνίες του σχήματος. Υπάρχουν όμως και περιπτώσεις αμφορέων Τ. 2, 
όπου η κάτοψη του στομίου έχει ελλειψοειδές ή τετράγωνο σχήμα, λόγω της πίεσης 
από την κόλληση των λαβών. Το χείλος, επίσης, συχνά είναι πολύ ενισχυμένο 
εξωτερικά. Η οριζόντια νεύρωση απέχει πολύ (2- 4 εκ.) από το χείλος. Το σχήμα των 
λαβών είναι γωνιώδες και η διατομή τους πολύ παρόμοια με του Τ. 1. Η διάμετρος 
του στομίου κυμαίνεται μεταξύ 10-11,5 εκ. ενώ το ύψος του λαιμού μεταξύ 10-12 εκ. Η 
διάμετρος του ώμου κυμαίνεται στα 20 - 30 εκ. ενώ το συνολικό ύψος του αμφορέα 
είναι περίπου 50 εκ.

Το βασικό κριτήριο για το διαχωρισμό του τύπου αυτού από τον Τ. 1 ήταν οι 
διαστάσεις του λαιμού και η προσεγμένη κατασκευή του. Εντούτοις, υπήρξαν 
περιπτώσεις που οι διαστάσεις δεν ήταν μέσα στα πλαίσια που αναφέρθηκαν 
παραπάνω. Συμβατικά τις θεωρούμε μεμονωμένες αφού ο μικρός αριθμός τους 
μπορεί να είναι τελείως συμπτωματικός και να αφορά μόνο τις συγκεκριμένες θέσεις 
που εξετάσθηκαν.

Από τα κατασκευαστικά χαρακτηριστικά των αμφορέων που μελετήθηκαν 
προέκυψε ότι ο τρόπος κατασκευής ήταν ο ίδιος με αυτόν του Τ. 1, δηλαδή η μέθοδος 
του "Οξυπύθμενου Αμφορέα":

Χείλος: Η διαμόρφωση του χείλους και της οριζόντιας νεύρωσης μοιάζει πολύ με 
αυτήν του κοινού τύπου του εργαστηρίου της Πάφου (Κ- LR 1- ΙΙ/Τ. 4 (iii). Θα πρέπει 
να διαμορφωνόταν με παρόμοια τεχνική. Στο πάνω μέρος του χείλους διακρίνονται 
συχνά αποτυπώματα από κάποια σκληρή επιφάνεια, πάνω στην οποία ίσως 
τοποθετήθηκε ανάποδα το αγγείο, όπως και στον Τ. 1 (Εικ.4.68οθ.

Λαβές: Οι λαβές φέρουν έκκεντρη διπλή αυλάκωση, είναι δηλαδή όμοιες με αυτές των 
αμφορέων Τ. 1.
Ααιιιός: Ο τρόπος της ένωσης λαιμού - ώμου δεν παρουσιάζει ομοιομορφία. Άλλοτε το 
σημείο εκείνο είναι καλά λειασμένο και άλλοτε καθόλου, όπως οι περισσότερες από 
τις περιπτώσεις των λαιμών των αμφορέων Τ.1. Στις περιπτώσεις όπου η ένωση είναι 
εμφανής, παρατηρούμε ότι ο λαιμός εφάπτεται ακριβώς πάνω στην υποδοχή που 
σχηματίζει το άνοιγμα του ώμου. Ίσως λοιπόν να προκατασκευαζόταν ένας αδρά 
διαμορφωμένος κύλινδρος ο οποίος να προσαρμοζόταν ακριβώς στον ώμο. Στις 
περιπτώσεις που δε λαμβανόταν μέριμνα να λειανθεί η ένωση, διακρίνεται απλώς μιά 
ομοιόμορφη χάραξη στο σημείο επαφής.

Κ - LR  1 -X  / Τ . 2 α
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Οι λαιμοί που έχουν τα μορφολογικά χαρακτηριστικά του Τ. 2 με μικρότερες 
αναλογίες κατατάσσονται κάτω από το όνομα Τ. 2α, κατ' αντιστοιχία με τους 
αμφορείς Τ .ΐα . Η διάμετρος του στομίου τους κυμάινεται μεταξύ 8 και 9 ,8  εκ. ενώ το 
ύψος του λαιμού τους μεταξύ 9 και 9,5  εκ. (Εικ. 4 .7 ΐα . 4.72Β).

K - L R 1 - X  / Τ . 1 - 2
Πρόκειται για ολιγάριθμη ομάδα. Οι αμφορείς που κατατάχθηκαν σ' αυτήν 

έχουν χαρακτηριστικά των αμφορέων Τ. 1 και Τ.2: παραμορφώσεις εσωτερικά και 
εξωτερικά, κυλινδρικό λαιμό και αναλογία ΔΣ και ΥΛ που δεν είναι σταθερή (Εικ. 

4.69). Είναι βεβαίως πολύ πιθανό να πρόκειται απλώς για χαρακτηριστικά που 
οφείλονται σε διαφορετικούς τεχνίτες και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να 
υποστηριχθεί οτι αποτελούν ασφαλώς διαχωρισμένη κατηγορία. Ο σχηματισμός 
ιδιαίτερης ομάδας προκύπτει λόγω, κυρίως, της αμηχανίας μπροστά στην κατάταξή 
τους στη μιά ή την άλλη κατηγορία.

Κ - LR 1 - X / Τ . 3
Από πηλό του "εργαστηρίου" X βρέθηκαν δεκατρείς λαιμοί Τ. 3 στην Αγορά της 

Αμαθούντας (Εικ. 4.72-4.73). Η διάμετρος του στομίου τους κυμαίνεται από 7,5 έως 9,5 
εκ. (Μ. ό. 8,75 εκ.) ενώ το ύψος του λαιμού από 10 έως 11,5 εκ. (Μ. ό. 11 εκ.). Τα 
τοιχώματα του λαιμού είναι αρκετά ενισυμένα (1,2 -1,8 εκ.) ενώ οι κατασκευαστικές 
νευρώσεις είναι εμφανείς στο εξωτερικό του λαιμού.

Δεδομένης της χρονολόγησης των αμφορέων Τ. 3 στον 7ο αι. και της 
ομοιογένειας του πηλού τους, θα μπορούσαμε να τους θεωρήσουμε ως το πλέον όψιμο 
προϊόν του "εργαστηρίου" X. Η διασπορά τους, όπως τουλάχιστον αυτή μπορεί να 
γίνει γνωστή από τα δημοσιευμένα σύνολα κεραμεικής και την καταγραφή από τις 
κυπριακές θέσεις, είναι πολύ περιορισμένη. Επομένως, το "εργαστήριο" X είναι πολύ 
πιθανό ότι στην όψιμη περίοδο της λειτουργίας του κατασκεύαζε αμφορείς Τ. 3, 
μικρότερου δηλαδή μεγέθους από τους Τ. 1 και Τ. 2, μάλλον σε περιορισμένη ποσότητα 
ή για λίγο χρονικό διάστημα.

Κ - L R 1 - X / Τ . 4
Από πηλό του εργαστηρίου X βρέθηκαν και δύο λαιμοί αμφορέων που 

εντάσσονται στις ομάδες των αμφορέων LR1 / Τ. 4 (iii) και LR1 / Τ. 4 (iv) αντίστοιχα. 
Πρόκειται για μεμονωμένες περιπτώσεις και με δεδομένη την ομοιότητα στα 
χαρακτηριστικά του Τ. 2 και του Τ. 4, ο διαχωρισμός τους έγινε με επιφύλαξη και με 
βάση κυρίως τις διαστάσεις τους.
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4. 5. 4. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

Αογαία Ανοοά Αιιαθούντας
1. [ΑΜ1978/Η1/Β. 1,7] (Ηικ. 4.62ο.) Λαιμός με τις αποφύσεις των δύο λαβών. Το χείλος είναι 
αναδιπλωμένο με πεπλατυσμένο το πάνω μέρος του. Στο εξωτερικό του λαιμού διακρίνονται λοξές 
κατασκευαστικές νευρώσεις. Εσωτερικά η ένωση λ-ω είναι λειασμένη.
Διαστ.: ΔΣ=7,2 ΥΛ=9,5

2. [AM 1988/Λουτρά Δωμ. 4 ] 63 (Εικ. 9.2) Κωνικός λαιμός με τμήματα των δύο λαβών. Το 
χείλος είναι αναδιπλωμένο με ακανόνιστη απόληξη. Πολύ χαρακτηριστική η τομή της λαβής, η οποία  
έιναι του τύπου της πιασμένης αυλάκωσης: έγινε η αρχική αυλάκωση και κατόπιν οι νευρώσεις 
λειάνθηκαν εκατέρωθεν συμμετρικά. Εσωτερικά του λαιμού διακρίνονται λοξές ρυτιδώσεις. Ο πηλός 
δεν ταυτίζεται ακριβώς με τον χαρακτηριστικό του εργαστηρίου (είναι πιό συμπαγής με ροζωπή 
επιφάνεια). Φέρει dipinto.
Διαστ.: ΔΣ=6,5 ΥΛ=15

Αοναία Αγοοά Κουοίου
3. [ΚΟΥΡΙΟΝ 1989 C-D (-8)(-9)] Κωνικός λαιμός μετις αποφύσεις των δύο λαβών. Χ είλος  
αναδιπλωμένο.
Διαστ.: ΔΣ=6 ΥΛ= 10,5

Κίτι
4 . [S 90C] (Εικ. 4.62Β) Λαιμός με τις δύο λαβές και τμήμα του ώμου. Το χείλος δεν είναι 
αναδιπλωμένο. Διακρίνονται τρεις λοξές κατασκευαστικές νευρώσεις. Οι λαβές είναι γωνιώδεις, του 
τύπου της πιεσμένης αυλάκωσης. Η ένωση λ-ω είναι εσωτερικά και εξωτερικά.
Διαστ.: ΔΣ=6,5 ΥΛ=12

K - L R 1 - X  / Τ.  β ( ΐ )
Αοναία Αγοοά Αμαθούντας
1. [AM 1983/ ΑΑ1/Κ.Ο. VI] (Εικ. 4.63α) Λαιμός σε δύο τμήματα. Το πάνω μέρος του χείλους, το 
οποίο είναι αναδιπλωμένο, είναι επίπεδο. Πολύ αμελής κατασκευή. Εσωτερικά διακρίνεται 
αναδίπλωση του λαιμού πάνω από το σημείο της ένωσης με τον ώμο.
Διαστ.: ΔΣ=8,5 ΥΛ= 8,5

2. [ΑΜ1983/ΑΑ1/Κ.Ο.] (Εικ. 4.63Β) Λαιμός, μάλλον αμφίκοιλος, που σώζει μόνο το κάτω τμήμα 
του. Πολύ αμελής η κόλληση των λαβών. Η ένωση λ-ω δεν είναι λειασμένη.

3. [ΑΜ1983/ΑΑ1/Κ.Ο. VIII] Λ αιμός. Λ είπει τμήμα τουχείλους και η μία λαβή. Το χείλος  
αναδιπλωμένο αλλά ελάχιστα εξέχον από το λαιμάΗ λαβή αρκετά ενισχυμένη, του τύπου της 
πιεσμένης αυλάκωσης. Στο λαιμό διακρίνονται τρεις λοξές κατασκευαστικές νευρώσεις.
Διαστ.: ΔΣ=7 ΥΛ=10,5

4 . [ΑΜ1986/ΦΦ2/Β. 0-1 ] Λαιμός με τις αποφύσεις των δύο λαβών. Πεπλατυσμένη η περιοχή του 
στομίου πάνω από τις λαβές. Η ένωση λ-ω εμφανής.
Διαστ.: ΔΣ=8,5 ΥΛ=10,5

Κίτι
5. [CK77-11 Ν9011] Λαιμός ελαφρώς κωνικός. Το χείλος αναδιπλωμένο αλλά πιεσμένο. Οιλαβές 
με χαρακτηριστική κεντρική νεύρωση.
Διαστ.: ΔΣ=6,5 ΥΛ=9,5

Κ - L R 1 - X / Τ . β ( i ΐ )
Αοναία Ανοοά Αιιαθούντας
1. [AM 1989/από δυτ. δεξαμενή] Λαιμός με τις αποφύσεις των δύο λαβών. Το χείλος είναι απλό 
αποστρογγυλευμένο. Διαστ.: ΔΣ=8,4 ΥΛ=9,5

Κ - L R  1 - X /  Τ . α

63 Βλ. και στο κεφάλαιο 9. "Ενεπίγραφοι αμφορείς", [Τ. α- 3].
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Αγιος Γεώργιος Πένειας
2. [ΑΓ92/60] Λαιμός από τον οποίο σώζεται μόνο ένα μικρό τμήμα του χείλους και η μία απόφυση. 
Διαστ.: ΔΣ=8

3. [ΑΓ93/58] Λαιμός. Το χείλος είναι απλό, σχεδόν αποκλίνον. Οι λαβές είναι κολλημένες αμελώς. 
Η ένωση λ-ω εμφανής στο εσωτερικό. Οι διαστάσεις και τοείδος του χείλους κάνουν δύσκολη την 
κατάταξη του αμφορέα, ο οποίος ίσως ανήκει στον Τ. 1
Διαστ.: ΔΣ=11 ΥΛ =9,5

Κ - L R 1 - X / Τ . 1
Αοναία Αγορά Αιιαθούντας
1. [ΑΜ1977/Δ3/Β. 2-2,5 II] Λαιμός με τις αποφύσεις των δύο λαβών. Εμφανείς οι 
κατασκευαστικές νευρώσεις εξωτερικά και εσωτερικά οι εσοχές στος αποφύσεις των λαβών. 
Εξωτερικά, η μετάβαση από το λαιμό στον ώμο γίνεται με καμπύλη όχι με γωνία. Εμφανής η ένωση 
λαιμού -ώμου. Διαστ: ΔΣ=10,5 ΥΛ=10.

2. [AM 1977/Δ3/Β. 2-2,5 V] Λαιμός με την απόφυση της μίας λαβής και τμήμα της άλλης. 
Παραμορφώσεις στο χείλος πριν από το ψήσιμο. Η ένωση λ-ω δεν έχει λειανθεί καθόλου.
Διαστ: ΔΣ= 11,5 ΥΛ= 10,2.

3. [ΑΜ1984/ΛΛ4/Απ0 δεξαμενή III] (Εικ.4.65β) Λαιμός με τη μία λαβή και αντίστοιχο τμήμα 
του ώμου. Το χείλος είναι επίπεδο κατά τόπους ενώ η κάτοψη του στομίου είναι ελλειψοειδής. Οι 
λαβές είναι γωνιώδεις. Εσωτερικά του λαιμού διακρίνονται τα αποτυπώματα των δακτύλων για την 
κόλληση των λαβών. Η ένωση λ-ω είναι αποστρογγυλευμένη. Στο εξωτερικό ανοιχτόχρωμη η 
επιφάνεια του πηλού. Διαστ.: ΔΣ= 10,8-11,5 ΥΛ=10

4. [ΑΜ1984/ΛΛ4/Απ0 δεξαμενή V] (Εικ. 4.64β| Ααιιιός με τις αποφύσεις των δύο λαβών. Το 
χείλος είναι αναδιπλωμένο με αδιαμόρφωτη την απόληξη της αναδίπλωσης. Η κάτοψη του στομίου 
είναι ελλειψοειδής. Η ένωση λ-ω είναι εμφανής σε ένα σημείο. Υποκίτρινη η επιφάνεια του αγγείου. 
Διαστ.: ΔΣ =11-10 ΥΛ=9

5. [ΑΜ1985/ΡΡ1/Β. 2,5-3,5 II] Λαιμός με τις αποφύσεις των λαβών. Η κάτοψη του στομίου 
ελλειψοειδής. Η ένωση λ-ω εμφανής. Διαστ.: ΔΣ=11,5-10,5 ΥΛ=11

6. [ΑΜ1985/ΡΡ3/Β. 1,5-2,5 I] Λαιμός με έντονα παραμορφωμένο το σχήμα του. Σώζει τις 
αποφύσεις των δύο λαβών. Διαστ.: ΔΣ=9-10 ΥΛ-9,5-10

7. [ΑΜ1985/ΡΡ1/Β. 2,5-3,5 IV] Λαιμός με τη μία λαβή και τμήμα του ώμου. Αμελής η 
διαμόρφωση του χείλους (ανώμαλη η πάνω επιφ άνεια). Η λαβή, γωνιώδης, έχει ρυτιδώσεις στο 
πάνω μέρος και μιά πλευρική ταινία. Στο εσωτερικό του λαιμού ακανόνιστες νευρώσεις.
Διαστ.: ΔΣ=9,5, ΥΛ=10

8. [ΑΜ1986/ΦΦ2/Β. 0-1 I] Λαιμός με τις αποφύσεις των δύο λαβών. Η κάτοψη του στομίου 
ελλειψοειδής. Καλυμένη ολόκληρη η επιφάνεια από ιζήματα (άλατα). Εμφανή αποστρογγυλευμένο 
κομμάτια πετρώματος μέσα στον πηλό. Διαστ: ΔΣ=10-11 ΥΛ=9,5

9. [AM 1988/Αουτρά Δωμάτιο 6] Λαιμός με τη μία λαβή και αντίστοιχο τμήμα του ώμου. Πολύ 
αμελής κατασκευή. Ανωμαλίες στην επιφάνεια σε ολόκληρο το λαιμό εσωτερικά και εξωτερικά. Λαβή 
με διπλή έκκεντρη αυλάκωση. Ανοιχτόχρωμη η εξωτερική επιφάνεια κατά τόπους.
Διαστ.: ΔΣ=10,5 ΥΛ=10.

9. α [AM 1988/Λουτρά Δωμ. II] (Εικ. 4.61) Λαιμός με τις δύο λαβές και τμήμα του ώμου. Το 
χείλος είναι αναδιπλωμένο. Η ένωση λ-ω είναι εμφανής μόνο σε ένα σημείο. Στο εσωτερικό του 
λαιμού είναι πολύ έντονες οι κατασκευαστικές νευρώσεις. Οι λαβές φέρουν διπλή έκκεντρη αυλάκωση 
κατά μήκος της ράχης. Η διακόσμηση του ώμου αρχίζει στο ύψος της πρόσφυσης των λαβών. Φέρει 
αμυδρότατα ίχνη dipinto. Διαστ.: ΔΣ= 10,6 ΥΛ=9

10. [ΑΜ1988/ΦΦ4/Π.Α.Μ. C] Λαιμός με τις αποφύσεις των δύο λαβών. Ελαφρά σιγμοειδής 
προεξοχή στη μία όψη του. Έντονη η οριζόντια νέυρωση. Πολλά μικρά ασβεστολιθικά εγκλείσματα 
στην επιφάνεια που κατά τόπους γίνεται ερυθρωπή. Διαστ.: ΔΣ= 9,7 ΥΛ= 10
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11. [ΑΜ1988/ΦΦ4/Π.Α.Μ. VIII] (Εικ. 4.64νϊ Λαιιιός με την απόφυση της μίας λαβής και τμήμα 
της άλλης. Είναι έντονα εξογκωμένος στη μία όψη. Εξωτερικά διαμορφώνονται οριζόντιες 
κατασκευαστικές νευρώσεις. Ανοιχτόχρωμη επιφάνεια με εμφανή ασβεστολιθικά συστατικά. Διαστ: 
ΔΣ=10,5 ΥΛ=10.

12. [ΑΜ1988/ΦΦ4/ΙΙ.Α.Μ. XC]64 (Εικ. 4.116) Λαιμός με τις αποφύσεις των δύο λαβών. Η 
κατασκευή είναι πολύ αμελής και η πάνω επιφάνεια του χείλους φέρει ανωμαλίες. Η ένωση λ-ω είναι 
εμφανής εσωτερικά. Φέρει dipinto στο μέσον του ώμου. Διαστ.: ΔΣ=11,4 ΥΛ= 10,5

13. [ΑΜ1988/ΦΦ4/ Π.Α.Μ. XCI]65 (Εικ. 4.13) Λαιμός με τις δύο λαβές και τμήμα του ώμου. Η 
κατασκευή είναι γενικά πολύ αμελής. Το χείλος είναι πιεσμένο, σχεδόν επίπεδο και η οροζόντια  
νεύρωση έντονη. Τα τοιχώματα του λαιμού είναι πολύ ενισχυμένα και εκείνα του ώμου λεπτά. Το 
σχήμα του λαιμού δεν είναι ομοιόμορφα κυλινδρικό. Οι λαβές είναι ακανόνιστα γωνιώδεις και 
διατρέχονται από δύο ανόμοιες αυλακώσεις. Φέρει Ίχνη dipinto στον ώμο. Διαστ.: ΔΣ=10,5 ΥΛ=9

Λ α/αία Αγοοά Κουοίου
14. [ΚΑ 1977 Ο-Ρ (8-9) Β.=0-1,80] Λαιμός με τις αποφύσεις των δύο λαβών.
Διαστ.: ΔΣ=10 ΥΛ=9,5

15. [ΚΑ 1987 Ρ-Ο (3-4)]66 (Εικ. 9.7α) Aam oc με την απόφυση της μίας λαβής και τμήμα της 
άλλης. Η πάνω επιφάνεια του χείλους παρουσιάζει ανωπαλίες ενώ η οριζόντια νεύρωση είναι 
αμελώς διαμορφωμένη. Η λαβή φέρει διπλή έκκεντρη αυλάκωση. Ανοιχτόχρωμη η επιφάνεια. Φέρει 
dipinto στη βάση του λαιμού. Διαστ.: ΔΣ=10,5 ΥΑ=9,5

16. [ΚΑ 1993 Υ-Ζ 29-30] Ήμισυ λαιμού με την απόφυση της μίας λαβής. Ακανόνιστη η 
διαμόρφωση του χείλους. Διαστ.: ΔΣ= 11,3 Υ Λ = 11

17. [ΚΑ QR 17-18 1988] Δυο συνανήκοντα τμήματα λαιμού. Το πάνω τμήμα του χείλους αμελώς 
διαμορφωμένο. Στο εσωτερικό εσοχή από την πίεση για την κόλληση των λαβών. Διαστ: ΔΣ=11, 
ΥΛ=10,3

Αγ. Γεώργιος Πέγειας
18. [ΑΓ/110] Ή  μισυ λαιμού. Το πάνω μέρος του χείλους πεπλατυσμένο σε ορισμένα σημεία. Οι 
λαβές αμελώς προσαρμοσμένες. Η αυλάκωση στη ράχη των λαβών αρχίζει από την απόφυση. Στο 
εσωτερικό της απόφυσης εσοχή. Εμφανής η ένωση λ-ω. Διαστ.: ΔΣ=11 ΥΛ= 10

19. [ΑΓ94/114] (Εικ. 4.65ν) Λαιμός με τμήμα της μίας λαβής και την απόφυση της άλλης. Το 
χείλος είναι πεπλατυσμένο στην πάνω επιφάνειά του. Ελλειψοειδής η κάτοψη του στομίου. Στο 
εσωτερικό της απόφυσης των λαβών διακρίνεται η εσοχή. Η κόλληση των λαβών είναι αμελής αλλά  
δε διακρίνεται η ένωση λ-ω. Διαστ: ΔΣ=10,6-11,2 ΥΛ=10

Πεοιογή εογαστποίου Ζυγίου
20. [ZygiPetrird LV37233 (ΚΚΡ) 9-6·90α] Λαιμός χωρίς τμήμα του χείλους και την απόφυση της 
μίας λαβής. Το χείλος είναι ίσως αναδιπλωμένο και έξω νεύον. Διαστ.: ΔΣ=11 ΥΛ=10,5

Με νκοί£ο πηλό:

21. [ΑΜ1981/ΑΑ1/Β. 0-0,5 VI] Λαιμός με τις αποφύσεις των δύο λαβών. Πολύ αμελής 
κατασκευή. Χτυπήματα στο χείλος πριν από το ψήσιμο δεν έχουν διορθωθεί. Διαμορφώνονται λοξές 
καυασκευαστικές νευρώσεις εξωτερικά και εσοχές στο εσωτερικό, από την κόλληση των λαβών. Διαστ: 
ΔΣ=10,5 ΥΛ=10.

22. [ΑΜ1986/Γομή ΡΡ3-ΡΡ4 II] Λαιμός χωρίς τμήμα του χείλους και η απόφυση της μίας 
λαβής. Πολύ αμελής κατασκευή. Διαστ.: ΔΣ=10,5 (σωζ.) ΥΛ=11

23. [ΑΜ1988/ΛΛ4/Β. 1-2 I] Λαιμός με τις αποφύσεις των δύο λαβών. Αμελής κατασκευή.
Διαστ.: ΔΣ=10,5-11 ΥΛ=10,5

64 Βλ. και τσο κεφάλαιο 9. "Ενεπίγραφοι αμφορείς", [Τ. 1(5)].
65 Βλ. και στο κεφάλαιο 9. "Ενεπίγραφοι αμφορείς", [Τ. 1(7)].
66 Βλ. και στο κεφάλαιο 9. "Ενεπίγραφοι αμφορείς", [Τ. 1(8)].
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24. [ΑΜ1988/Π.Α.Μ. XVII] (Εικ.4.65δ) Λαιμός με τις αποφύσεις των δύο λαβών.
Παραμορφώσεις και επικολλήσεις στο χείλος, το οποίο είναι αναδιπλωμένο. Ο λαιμός με ενισχυμένα 
τοιχώματα (1,4 εκ.), Διακρίνεται η κάτω απόληξη του κυλίνδρου του λαιμού.
Διαστ: ΔΣ=10 Υ Δ=10

25. [ΑΜ1988/ΦΦ4/Π.Α.Μ. XXV] Ήμισυ λαιμού και ώμου με τη μία λαβή. Το χείλος 
παραμορφωμένο. Η λαβή, γωνιώδης, έχει μία φαρδιά πολύ αχνή αυλάκωση στη ράχη και και μία 
ταινία στο πλάι. Η ένωση λ-ω αποστρογγευμένη. Υποκίτρινη επιφάνεια.
Διαστ.: ΔΣ= (υπολ.) 11 ΥΛ=9.

26. [ΑΜ1988/ΨΨ3/Π .A.M. III]67 (Εικ. 9.18α) Λαιμός με τμήματα των δύο λαβών και του ώμου.
Η κατασκευή είναι πολύ αμελής. Το σχήμα του στομίου αλλά και το κυλινδρικό σχήμα του λαιμού, 
είναι παραμορφωμένο. Η μία από τις δύο αυλακώσεις των λαβών είναι πολύ βαθειά. Η ένωση λ-ω  
εσωτερικά έχει τη μορφή αναδίπλωσης. Φέρει dipinto στον ώμο, κάτω από τη λαβή. Διαστ: ΔΣ=9,5- 
10,2 ΥΛ=10

Αογαία Ανοοά Κουοίου
27. [ΚΑ 1987 Ρ-Ο 3-4] Δύο συνανήκοντα τμήματα λαιμού με τις αποφύσεις των δύο λαβών..
Διαστ.: ΔΣ= 10,5 ΥΛ= 8,7

28. [ΚΑ 1991 Υ-Ζ 12 (;)]68 (Εικ. 9.13α) Λαιμός σε δύο τμήματα με τμήματα των δύο λαβών. Το 
χείλος ίσως είναι αναδιπλωμένο. Φέρει ίχνη dipinto Διαστ.: ΔΣ= 11 ΥΛ= 9,5

Κίτι
29. [CK77-12 Ν9012] Λαιμός με τις αποφύσεις των δύο λαβών. Η εξωτερική επιφάνεια είναι πολύ  
φθαρμένη λόγω της μακροχρόνιας παραμονής του αγγείου στο βυθό. Διαστ.: ΔΣ=11 ΥΛ=10,3

ΙΓηλός με avouoiouoocpo wr'iamo:
Αογαία Αγοοά Αμαθούντας
30. [ΑΜ1979/Υ2/Β. 1-1,5 I] (Εικ.4.65α) Λαιμός με τμήματα και των δύο λαβών. Το χείλος είναι 
πεπλατυσμένο σε όλη την άνω περιφέρεια του και κατά τόπους με μικρές παραμορφώσεις. Αμυδρές 
οι δακτυλιές για την κόλληση των λαβών εσωτερικά. Στο πλάι και κατά μήκος της λαβής 
διαμορφώνεται ταινία. Διαστ.: ΔΣ= 11,2 ΥΛ= 10.

31. [ΑΜ1981/ΑΑ1/Β. 0-0,5 III (Τέλος Δ. στοάς)]69 (Ι·ικ. 9.6α) Λαιμός με την απόφυση της 
μίας λαβής. Το χείλος είναι έξω νεύον και η οριζόντια νεύρωση υποτυπώδης. Η κατασκευή είαι 
σχετικά προσεγμένη. Φέρει dipinto στη βάση του λαιμού. Διαστ.: ΔΣ=10,5 Υ=9

32. [ΑΜ1981/ΑΑ1/Β. 0-0,5 V]70 (Εικ. 9.6Β) Λαιμός σε δύο τμήματα. Έ ντονα  
αποστρογγυλευμένο το χείλος. Η οριζόντια νεύρωση απέχει 3,5 εκ. από το χείλος Φέρει dipinto στο 
κάτω μέρος του λαιμού. Διαστ.: ΔΣ=10,5 ΥΛ=10,5

33. [ΑΜ1985/ΡΡ4/Β. 1,5-2,5 VII] Λαιμός με τις αποφύσεις των δύο λαβών. Ανωμαλίες στην 
επιφάνεια του χείλους. Η ένωση λ-ω είναι εμφανής εσωτερικά. Ασβεστολιθικά εγκλείσματα στην 
επιφάνεια
Διαστ.: ΔΣ=10,5 ΥΛ=9,5

34. [ΑΜ1985/ΡΡ4/Β. 1,5-2,5 XII] Λαιμός με την απόφυση της μίας λαβής. Στο σημείο της άλλης 
απόφυσης έχουν μέινει ελάχιστα ίχνη πηλού· επομένως η πρόσφυση ήταν ασταθής. Πεπλατυσμένο το 
χείλος σε διάφορα σημεία. Η κάτοψη του στομίου ελλειψοειδής. Η ένωση λ-ω διακρίνεται και 
εξωτερικά. Διαστ.: ΔΣ =11-11,7 ΥΛ= 10,5

Αγ. Γεώογιος Πέγειας
35. [ΑΓ94/114] (Εικ. 4.64α) Λαιμός με τις αποφύσεις των δύο λαβών. Πεπλατυσμένη η επιφάνεια 
του χείλους πάνω από τις λαβές. Η κάτοψη του στομίου ελλειψοειδής. Οι αυλακώσεις των λαβών 
έχουν αποτύπωμα της αυλάκωσης από εργαλείο. Η ένωση λ-ω σχεδόν δε διακρίνεται.
Διαστ.: ΔΣ=11-10 ΥΛ=9,5

67 Βλ. και στο κεφάλαιο 9. "Ενεπίγραφοι αμφορείς", [Τ. 1(6)].
68 Βλ. και στο κεφάλαιο 9. "Ενεπίγραφοι αμφορείς", (Τ.1(9)].
69 Βλ. καιτσο κεφάλαιο 9. "Ενεπίγραφοι αμφορείς", [Τ.1(1)].
70 Βλ. και στο κεφάλαιο 9. "Ενεπίγραφοι αμφορείς" [Τ.1(2)].
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ΙΊεοιογη εογασττιοίου Ζυγίου
35. [Zygi Petrini LV37233 Sea Scarp W. End 17-10-86] Ήμισυ λαιμού και μία πιθανότατα 
συνανήκουσα λαβή. Το χείλος ίσως αναδιπλωμένο. Διαστ.: ΔΣ=10,2 ΥΛ=10

Μεγάλη Ν.Α.. Βασιλική Λιιαθούντας
36. [Π 12γ] Τμήμα λαιμού με τμήμα της λαβής μκκκεντρη διπλή αυλάκωση Διαστ.: ΔΣ=10,6 
ΥΛ=10,5

K - L R 1 - X  / Τ . 1 α
Αογαία Αγοοά Αμαθούντας
1. [ΑΜ1988/ΦΦ4/Π.Α.Μ. II] (Εικ.4.66α) Λαιμός με τη μία λαβή και τμήμα του ώμου. Η 
οριζόντια νεύρωση είναι υποτυπώδης και σε μερικά σημεία εντελώς "σβησμένη". Οι λαβές είναι 
ελαφρώς ανασηκωμένες. Ο πηλός απολεπίζεται. Διαστ.: ΔΣ=9,5 ΥΛ=9,5

2. [AM 1988/ΦΦ4/Π.A.M. XCIY] (Εικ.4.66β) Λαιμός με τη μία λαβή και αντίστοιχο τμήμα του 
ώμου. Αμελής κατασκευή. Σε ένα σημείο του χείλους ένα λοξό χτύπημα πριν από την όπτηση δεν έχει 
διοθρωθεί. Έντονες ο ι δύο έκκεντρες αυλακώσεις της λαβής. Εμφανές το σημείο της ένωσης λ-ω και 
στο εξωτερικό. Διαστ.: ΔΣ=8,5 ΥΛ=9,4

3. [AM 1989/ Από δεξαμενή V] (Εικ. 4.66γ') Λαιμός με τμήμα της μίας λαβής. Σχετικά 
προσεγμένη κατασκευή. Ανομοιόμορφη η όπτηση (στην επιφάνεια μεγάλες χρωματικές διαφορές). 
Εμφανές το σημείο της ένωσης λ-ω. Διαστ.: ΔΣ=9,4 ΥΛ=9

4. [ΑΜ1986/Τομή ΡΡ3-ΡΡ4 III] Λαιμός από τον οποίο λείπει τμήμα του χείλους. Το σχήμα του 
είναι κυλινδρικό. Η κατασκευή γενικά αμελής. Η ένωση λ-ω διακρίνεται εσωτερικά. Διαστ.: ΔΣ=9,5 
ΥΛ= 10.

5. [ΑΜ1988/ΛΑ4/Από δεξαμενή II] Λαιμός με τμήμα της μίας λαβής. Χείλος ενισχυμένο 
εξωτερικά. Στη λαβή δε διακρίνονται αυλακώσεις. Εμφανές το κάτω τμήμα του κυλίνδρου του 
λαιμού. Ανοιχτόχρωμη η επιφάνεια. Διαστ.: ΔΣ=9 ΥΛ=9.

6. [ΑΜ1985/ΡΡ4/Β. 1,5-2,5 VIII] Λαιμός με τις αποφύσεις των δύο λαβών. Τα τοιχώματα είναι 
κάθετα. Ανοιχτόχρωμη η επιφάνεια. Διαστ.: ΛΣ= 10,5 ΥΛ=9

7. [ΑΜ1988/ΦΦ4/Π.Α.Μ. XXIX] Λαιμός. Αναδιπλωμένο το χείλος. Αμελής κατασκευή.
Διαστ.: ΛΣ= 8,6 ΥΛ=9

Όοιχος θαλασσινές Σπηλιές. Πάφος
8. [TS118]71 Λαιμός με τμήματα των δύο λαβών. Η εξωτερική επιφάνεια είναι π ολύ  φθαρμένη  
λόγω της παραμονής του αγγείου στο βυθό. Διαστ.: ΔΣ=10 ΥΛ=8,5

K-LR1-X /Τ .ΐα  με γκοίϋο πηλό:
Πεοιογή εργαστηρίου Ζυγίου
9. [Zygi Petrini LV37233 (ΚΚΡ) 9-6-90 β] Λαιμός (λείπει τμήμα του χείλους). Το χείλος είναι 
έξω νεύον. Διακρίνεται το κάτω τμήμα του κυλίνδρου του λαιμού. Διαστ.: ΔΣ=10,8 ΥΛ=9

K-LR1-X /Τ .ΐα  με ανοιιοιόιιοοφη όπτηση
10. [ΑΓ94/114] Λαιμός με τις αποφύσεις των λαβών. Το χείλος είναι έξω νεύον και φέρει 
παραμορφώσεις: ελλειψοειδής-σχεδόν τετραγωνισμένη η κάτοψη του στομίου, λοξή εγκοπή κοντά στη 
μία λαβή, λοξά πεπλατυσμένη επιφάνεια σχεδόν πάνω από την άλλη λαβή. Η οριζόντια νεύρωση έχει 
εξαφανιστεί σχεδόν από τον πηλό της κόλλησης των λαβών. Είναι εμφανής η "γραμμή" της ένωσης λ  
ω. Διαστ.: ΔΣ=10,3-9,5 ΥΛ=9,2

Κ - L R 1 - X / Τ . 2
Αογαία Αγοοά Αμαθούντας
1. [ΑΜ1977/Δ3/Β. 2-2,6 I] Λαιμός με τη μία λαβή και τμήμα της άλλης. Το χείλος είαι έξω 
νεύον. Η λαβή είναι σχήματος αποστρογγυλευμένης γωνίας με έκκεντρη διπλή αυλάκωση κατάμήκος 
της ράχης. Είναι εμφανής η ένωση λ-ω εσωτερικά. Διαστ: ΔΣ=11,5 Υ Α =11

71 Morris & Peatfield 1987, 210.
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2. [AM 1979/Y2/B. 1-1,5 II] Λαιμός με τις αποφύσεις των λαβών. Το χείλος είναι έντονα έξω 
νεύον. Διπλή ρηχή αυλάκωση διατρέχει έκκεντρα τη ράχη της λαβής. Τα τοιχώματα του λαιμού είναι 
ελαφρώς κοίλα και η επιφάνεια ανοιχτόχρωμη. Διαστ: ΔΣ = 10 Υ Λ  = 11,5

3. [ΑΜ1982/ ΑΑ1/Β. 1-1,5 I] Ήμισυ λαιμού με τις αποφύσεις των δύο λαβών. Φέρει τα κοινά 
χαρακτηριστικά του τύπου. Ανοιχτόχρωμη η επιφάνεια Διαστ.: ΔΣ=11 ΥΛ=11

4. [ΑΜ1984/ΛΛ1/Από δεξαμενή] (Εικ.4.68α) Λαιικ'κ με τις αποφύσεις των δύο λαβών. 
Οριζόντιες κατασκευαστικές νευρώσεις διακρίνονται στο κάτω τμήμα του λαιμού. Η ένωση λ-ω είναι 
λειασμένη. Διαστ.: ΛΣ= 11 ΥΛ=11

5. [ΑΜ1984/ΑΑ4/Απ0 δεξαμενή I] Λαιμός με τις αποφύσεις των λα β ώ ν.. Η κάτοψη του 
στομίου είναι ελλειψοειδής. Στο εσωτερικό των αποφύσεων των λαβών σχηματίζονται εσοχές. Η 
κατασκευή είναι σχετικά αμελής αλλά η ένωση λ -ω  είναι λειασμένη. Διαστ.: ΔΣ= 9,5-10 ΥΛ=12

6. [ΑΜ1984/ΛΛ4/Απ0 δεξαμενή II] Λαιμός με τις αποφύσεις των δύο λαβών. Φέρει τα κοινά 
χαρακτηριστικά του τύπου. Διαστ.: ΔΣ= 11,7 ΥΛ=12

7. [ΑΜ1985/ΡΡ1/Β. 2,5]72 (Εικ. 4.14β) Λαιμός με τις αποφύσεις των δύο λαβών. Το στόμιο είναι 
ελλειψοειδές σε κάτοψη. Διαστ.: ΔΣ=10,7 ΥΛ=12. Στο ύψος της γένεσης της λαβής φέρει ενσφράγιστο 
σταυρό.

8 . [ΑΜ1985/ΡΡ1/Β. 2 ,5-3,5 IX]73 (Εικ. 9.136) Λαιμός με τις αποφύσεις των λαβών. Η κάτοψη 
του στομίου είναι τετραγωνισμένη από τη πίεση των λαβών. Στο χείλος έχουν αποτυπωθεί πολλά  
κατασκευαστικά ατυχήματα και έχουν μείνει υπολείματα πηλού. Φέρει dipinto στον ώμο. Διαστ.: 
ΔΣ=10,2-11,2 ΥΛ=10,5.

9 [ΑΜ1985/ΡΡ1/Β. 2,5-3,5 V]. Λαιμός με τη μία λαβή. Η διαμόρφωση της οριζόντιας νεύρωσης 
είναι αμελής. Διαστ.: ΛΣ= 1 1 ΥΛ=11

10. [ΑΜ1985/ΡΡ3/Β. 1,5-2,5 V] Λαιμός με τις αποφύσεις των δύο λαβών. Εσωτερικά είναι 
εμφανείς οι εσοχές από την κόλληση των λαβών. Η οριζόντια νεύρωση έχει παραμορφωθεί κατά την 
διαδικασία κόλλησης των λαβών. Η ένωση λ-ω είναι εμφανής στο εσωτερικό. Διαστ.: ΔΣ= 11 ΥΛ=11

11. [ΑΜ1985/ΡΡ4/Β: 1,5-2,5 II] (Εικ. 4.706) Λαιμός με την απόφυση της μίας λαβής και τμήμα 
της άλλης. Το χείλος είναι αποστρογγυλευμένο και φέρει διπλό αποτύπωμα από σκληρό αντικείμενο 
σε ένα σημείο. Οι λαβές φέρουν τη χαρακτηριστική διπλή έκκεντρη αυλάκωση. Η ένωση λ-ω είναι 
εμφανής στο εσωτερικό. Διαστ.: ΛΣ= 10,7 ΥΛ=11

12. [ΑΜ1985/ΡΡ4/Β: 1,5-2,5 επιφ. III] (Εικ. 4.70ν) Λαιμός με τις αποφύσεις των δύο λαβών. Η 
οριζόντια νεύρωση δεν είναι πολύ έντονη ενώ το χείλος είναι έξω νεύον. Η ένωση λ-ω είναι εμφανής 
στο εσωτερικό. Διαστ.: ΔΣ= 11 ΥΛ= 11

13. [AM 1985/ΡΡ4/Β. 1,5-2,5 IX] Λαιμός με τα κοινά χαρακτηριστικά. Αμελής η κόλληση των 
λαβών. Εμφανής η ένωση λ- ω στο εσωτερικό. Διαστ.: ΔΣ=10-10,5 ΥΛ=12

14. [ΑΜ1985/ΡΡ4/Β. 1,5-2,5 V II] Λαιμός με τμήμα της λαβής. Το χείλος είναι 
αποστρογγυλευμένο. Διαστ.: ΔΣ= 10,6 ΥΛ=12

15. [ΑΜ1985/ΡΡ4/Β. 1,5-2,5 XI] Λαιμός με τα συνήθη χαρακτηριστικά. Η κατασκευή είναι 
γενικώς επιμελημένη. Διαστ.: ΔΣ=10,8 ΥΛ=12

16. [ΑΜ1986/Τομή ΡΡ3-ΡΡ4 I] Λαιμός με τις αποφύσεις των δύο λαβών. Η διαμόρφωση του 
χείλους είναι αδρή και η κατασκευή γενικώς αμελής. Διαστ.: ΔΣ=9,7 ΥΛ=10,5

72Βλ. και το κεφάλαιο 9. "Ενεπίγραφοι αμφορείς", [Ε (2)].
73Βλ. και το κεφάλαιο 9. "Ενεπίγραφοι αμφορείς", [Τ.2(3>].
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18. [ΑΜ1988/Π.Α.Μ. CV]74 (Εικ. 9.76) Λαιμός και τμήμα του ώμου. Η πάνω επιφάνεια του 
χείλους παρουσιάζει παραμορφώσεις. Οι λαβές φέρουν τη χαρακτηριστιή διπλή αυλάκωση. Διαστ.: 
ΔΣ=10,5, Υ=10,5. Φέρει dipinto στον ώμο.

19. [ΑΜ1988/ΦΦ4/Π.Α.Μ. IV] Λαιμός με τις αποφύσεις των δύο λαβών. Το χείλος είναι έξω 
νεύον. Η οριζόντια νεύρωση είναι υποβαθμισμένη. Η υφή της εξωτερική επιφάνειας είναι λειασμένη 
και υποκίτρινου χρώματος. Διαστ.: ΔΣ=10 ΥΛ=10

20. [ΑΜ1988/ΦΦ4/Π.Α.Μ. V] =Λαιμός με τη μία λαβή και τμήμα του ώμου. Διαστ.: ΔΣ=11 
ΥΛ=11

21. [AM 1988/ΦΦ4/Π.A.M. XCVII] Λαιμός με τις αποφύσεις των δύο λαβών. Το χείλος έντονο 
και ίσως αναδιπλωμένο. Διαστ.: ΔΣ=10 ΥΛ=11,2

22. [ΑΜ1988/ΦΦ4/Π.Α.Μ. XIX] Λαιμός με τις αποφύσεις των δύο λαβών. Επιμελημένη 
κατασκευή. Διαστ.: ΔΣ=11,2 ΥΛ=10,8

23. [ΑΜ1988/ΦΦ4/ΙΙ.Α.Μ. XXXVI]75 (Εικ. 4.70α. 9 .14ν) Aam oc με τις αποφύσεις των δύο 
λαβών. Δύο μικρές πεπλατυσμένες επιφάνειες έχουν αποτυπωθεί στο πάνω τμήμα του χείλους. Φέρει 
dipinto στή βάση του λαιμού. Διαστ.: ΔΣ=11, Υ=11,5

24. [ΑΜ1988/ΦΦ4/Π.Α.Μ. XXXVIa] Λαιμός με τα κοινά χαρακτηριστικά. Φέρει ίχνη dipinto, 
σχεδόν αδιόρατα. Ελαφρώς πιό ανοιχτόχρωμη επιφάνεια εξωτερικά. Εμφανής η ένωση λ-ω. Διαστ.: 
ΔΣ=11 ΥΛ=11,5

25 [AM 1988/ΦΦ4/ΙΙ.Α.Μ. CVI]76 (Εικ. 9.137) Λαιμός με τις αποφύσεις των δύο λαβών, σε δύο 
συανήκοντα τμήματα. Η πάνω επιφάνεια του χείλους είναι πεπλατυσμένη. Η επιφάνεια υπόλευκη 
(μεγάλη χρωματική διαφορά απο τον κοκκινοκάστανο πυρήνα). Φέρει dipinto. Διαστ.: ΔΣ=10,5 
ΥΛ=10,5

26. [AM 1989/Από Δυτική δεξαμενή IV] Λαιμός με τμήματα των δύο λαβών. Το χείλος 
αποστρογγυλευμένο. Οι λαβές είναι σχήματος αποστρογγυλευμένης γωνίας και φέρουν έκκεντρη 
διπλή αυλάκωση. Ο λαιμός φέρει αποκρούσεις κατά τόπους στις οποίες αποκαλύπτονται μεγάλα 
ασβεστολιθικά εγκλείσματα. Γενικώς η κατασκευή είναι αμελής. Διαστ.: ΔΣ=10,6 ΥΛ=10,5

27. [ΑΜ1990/Μ14/Β. 0-1] (1·ικ.4.68β) Λαιμός με τις αποφύσεις των δύο λαβών. Το χείλος είναι 
ελαφρώς έξω νεύον. Η οριζόντια νεύρωση είναι αμελώς διαμορφωμένη. Στο σωζόμενο τμήμα της 
μίας λαβής διακρίνεται η αρχή της διπλής έκκεντρης αυλάκωσης. Διαστ.: ΔΣ=10,5 ΥΛ=12,8

Avioc Γεώργιος Πέγειας
28.[ΑΓ94/110] Λαιμός από τον οποίο λείπει τμήμα του τοιχώματος και του χείλους αντιδιαμετρικά 
της σωζόμενης λαβής. Το χείλος είναι ελαφρώς έξω νεύον. λαιμού. Το κυλινδρικό σχήμα του λαιμού 
κάτω από τις λαβές πατουσιάζει ελαφρό “φούσκωμα”. Οι κατασκευαστικές νευρώσεις είναι εμφανείς 
εξωτερικά. Δεν σώζονται λεπτομέρειες από τις αυλακώσεις των λαβών. Η ένωση λ-ω είναι εμφανής 
στο εσωτερικό. Διαστ. ΔΣ=9; ΥΛ=11

29. [ΑΓ94/114] Λαιμός με τμήμα της μίας λαβής και του ώμου. Το χείλος είναι ενισχυμένο 
εξωτερικά. Η οριζόντια νεύρωση είναι υποτυπώδης. Η ράχη της γωνιώδους λαβής διατρέχεται από 
διπλή έκκεντρη αυλάκωση. Η ένωση λ-ω είναι εμφανής εσωτερικά. Διαστ. ΔΣ=10,5 ΥΛ=10,5

30. [ΑΓ94/91] Λαιμός με τη μία λαβή και τμήμα του ώμου. Το χείλος ε’ίναι αρκετά κατεστραμμένο 
από αποκρούσεις και πεπλατυσμένο πάνω από τη σωζόμενη λαβή. Η κάτοψη του στομίου είναι 
ελλειψοειδής. Οι διπλή αυλάκωση κατά μήκος της ράχης της λαβής είναι αρκετά βαθειά. Εσωτερικά 
διακρίνονται οι εσοχές από την πίεση για την κόλληση των λαβών, καθώς και η γραμμή στο σημείο 
που εφάπτεται ο λαιμός με τον ώμο. Διαστ.: ΔΣ= 10,2-10,7 ΥΛ=12,5. Στο σωζόμενο σημείο του ώμου 
κάτω από τη λαβή διακρίνεται ίχνος dipinto.

Κίτι

74Βλ. και το κεφάλαιο 9. "Ενεπίγραφοι αμφορείς", [Τ.2(5)].
75Βλ. και το κεφάλαιο 9. "Ενεπίγραφοι αμφορείς", [Τ. (7)].
76Βλ. και το κεφάλαιο 9. "Ενεπίγραφοι αμφορείς", [Τ.2 (6)].
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31. [CK7734-N9029] Ακέραιος αμφορέας. Ο λαιμός είναι κυλινδρικός και το χείλος έξω νεύον.
Οι λαβές έχουν σχήμα κλειστής καμπύλης και διατρέχονται από διπλή έκκεντρη αυλάκωση. Το σώμα 
είναι κυλινδρικό με μείωση της διαμέτρου στο κάτω τμήμα. Καλύπτεται από αυλακώσεις που  
σταματούν ακριβώς στο σημείο της μείωσης· σ ' εκείνο το σημείο είναι εμφανής και μία μεγάλη 
οριζόντια νεύρωση προφανώς προερχόμενη από το στέγνωμα του σημείου εκείνου κατά την πρώτη 
φάση της κατασκευής. Αυλακώσεις υπάρχουν και γύρω από τη βάση αλλά το κατώτατο σημείο της 
είναι ακόσμητο. Ο πηλός δεν ταυτίζεται ακριβώς με τη ομάδα X. Η επιφάνεια είναι ροζωπή και ο 
πυρήνας πιό συμπαγής. Διαστ.: Υ = 50, ΔΣ=10,5 Υ Λ = 11

Μενάλη Ν.Α. Βασιλική Αααθούντας
32. [ΓΙ12 δ]. Ήμισυ λαιμού που σώζει τμήμα λαβής με διπλή έκκεντρη αυλάκωση. Διαστ.: ΔΣ=10,6 
ΥΛ=10,5.

33. [Π21ε. (i. ii)] Δύο συνανήκοντα τμήματα λαιμού. Διαστ.: ΔΣ=10,4 ΥΛ=10,5

34. [Π59 α] Λαιμός με τμήματα των δύο λαβών. Στο πάνω μέρος του χείλους πολλές  
παραμορφώσεις. Οι λαβές με διπλή έκκεντρη δακτυλιά. Ενισχυμένα τοιχώματα του λαιμού. Έντονες 
οι εσοχές, εσωτερικά, από την κόλληση των λαβών. Η ένωση λ-ω εμφανής (διακρίνεται το κάτω 
τμήμα του κυλίνδρου). Διαστ.: ΔΣ=10,5 ΥΛ=13,6

35. [Π73 α.] Λαιμός με τις αποφύσεις των δύο λαβών. Έ χει ευρείς διαστάσεις. Έ ντονες οι εσοχές 
στο εσωτερικό των αποφύσεων. Κατασκευαστικό "ατύχημα" στο χείλος (έχει δημιουργηθεί απότομη 
εσοχή, πάνω από τη μία λαβή). Διαστ.: ΔΣ=11,7 ΥΛ=12,6

[Π73. γ] Άνω τμήμα ημίσεως λαιμού, παρόμοιου με τον παραπάνω. Πολλά ασβεστολιθικά 
εγκλείσματα στην επιφάνεια. ΔΣ=10,9

Με γκοί£ο πηλό:
Αογαία Ανοοά Αααθούντας
36. [ΑΜ1988/ΦΦ4/Π.Α.Μ. XX] Λαιμός με τις αποφύσεις των λαβών. Η ένωση λ-ω μόλις και 
διακρίνεται. Διαστ: ΔΣ= 10,4 ΥΛ=11.

37. [ΑΜ1977/Δ3/Β. 1,5-2 V] Λαιμός με τις αποφύσεις των λαβών. Αμελής η μορφοποίηση του 
σχήματος του λαιμού. Στο εσωτερικό εσοχές από τη κόλληση των λαβών· εμφανής η ένωση λ-ω 
Διαστ.: ΔΣ = 10-11,5 Υ Λ  = 12,5.

Αογαία Αγοοά Κουοίου
38. [ΚΑ 1976 G-H (42-43) L. II Kiln] (Εικ. 4.67) Aam oc. τμήμα της μιάς λαβής και δύο 
τμήματα του ώμου. Το χείλος είναι έντονο. Οι λαβές είναι γωνιώδεις με διπλή έκκεντρη αυλάκωση. 
Στο τέλος του ώμου οι έντονες ραβδώσεις αρχίζουν να  γίνονται πτυχώσεις. Διαστ.: ΔΣ=10,2 ΥΛ=10.

39. [ΚΑ 1987 Μ-Ν (-1)(-2)] Λαιμός με τις αποφύσεις των δύο λαβών. Φέρει τα κοινά  
χαρακτηριστικά του τύπου. Διαστ.: ΔΣ=9,6 Υ Λ =11

40. [ΚΑ 1976 0-Ρ (29-30) L. ΙΙ-ΙΙΙ 0,95] (Εικ. 4.70δ) Λαιμός με τις αποφύσεις των δύο λαβών. 
Το χείλος είναι αποστρογγυλευμένο και ελαφρώς έξω νεύον. Εμφανείς είναι επίσης λίγες 
κατασκευαστικές νευρώσεις. Η ένωση λ -ω είναι λειασμένη εσωτερικά. Διαστ.: ΔΣ=11, ΥΛ=12,6.

Ρ οιμκ Κεοατίδι. ΙΙάφος
41. [TS122]77 Λαιμός με τη μία λαβή και τμήμα του ώμου. Το χείλος είναι φθαρμένο. Η οριζόντια  
νεύρωση είναι έντονη. Η λαβή είναι γωνιώδης και φέρει έκκεντρη διπλή αυλάκωση. Εσωτερικά των 
αποφύσεων των λαβών διακρίνονται εσοχές. Διαστ.: ΔΣ=9,5 Υ Λ=10

Με άνομοlouoocDTi όπτηση 
Αογαία Αγοοά Α μ α θού \α ^
42. [AM 1985/ΡΡ4/Β. 2,5-3,5 X] Λαιμός με τις αποφύσεις των δύο λαβών. Δε διακρίνεται η 
ένωση λαιμού ώμου εσωτερικά. Η επιφάνεια παρουσιάζει χρωματικές διαφορές. Διαστ.: ΔΣ=10,2 
ΥΛ=12,5

77 Morris & Peatfield 1987, 210.
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43. [ΑΜ1988/Δωμ. 6  II]78 Λαιμός με τις αποφύσεις των δυο λαβών. Το χείλος είναι ελαφρώς 
έξω νεύον. Φέρει πολύ αχνό dipinto. Διαστ.: ΔΣ=11,5 ΥΛ=11.

44. [ΑΜ1977/Δ3/Β. 0-0,5] Λαιμός με τις αποφύσεις των δύο λαβών. Το σχήμα του στομίου είναι 
ελλειψοειδές. Η ένωση λ-ω διακρίνεται σε ένα σημείο εσωτερικά και εξωτερικά. Διαστ.: ΔΣ=10-11 
ΥΛ=12. Φέρει αχνό dipinto στη μέση του λαιμού

Α νιος Γεώργιος Πένειας
45. [ΑΓ92/256] Λαιμός με τμήμα της μίας λαβής. Το χείλος είναι αποστρογγυλευμένο και η 
οριζόντια νεύρωση εξέχουσα. Στη ράχη της λαβής μία έκκεντρη βαθειά αυλάκωση πλάτους 1 εκ.. 
Εσωτερικά διακρίνονται οι εσοχές από την πίεση των λαβών. Διαστ.: ΔΣ=10,5 Υ Λ =11

Μενάλη Ν.Α. Βασιλική Λιιαθούντας
4 6 . [Π 21στ. (i, ii)] Δύο συνανήκοντα τμήματα λαιμού. Λείπει το κάτω τμήμα του. Το χείλος είναι 
κατά τόπους παραμορφωμένο. Διαστ.: ΔΣ=10,4 ΥΛ=;

K - L R 1 - X /  Τ.  2 α
Αοναία Ανοοά Αιιαθούντας
1. [ΑΜ1988/ΦΦ4/Πάνω από μούθη XXXIV] Λαιμός με τις αποφύσεις των δύο λαβών. Έχει 
τα κοινά χαρακτηριστικά του Τ.2. Εμφανής η ένωση λ- ω εσωτερικά. Διαστ.: ΔΣ=9,8 ΥΛ=9,4

'Ooiioc θαλασσινές Σπηλιές. Πάφος
2. [TS117]79 (Εικ. 4.71α) Λαιμός με τη μία λαβή και τμήμα του ώμου. Η λαβή είναι γωνιώδης με 
έκκεντρη διπλή αυλάκωση. Η ένωση λ-ω είναι εμφανής εσωτερικά. Η διακόσμηση στον ώμο ξεκινά 
κάτω από την πρόσφυση της λαβής. Διαστ.: ΔΣ= 7,5 ΥΛ=9,5

3. [TS 129]80 (Εικ. 4.726) Λαιμός με τη μία λαβή και τμήμα του ώμου. Η λαβή φέρει διπλή 
έκκεντρη αυλάκωση. Ο πηλός παρουσιάζει ανομοιόμορφη όπτηση. Διαστ.: ΔΣ=8 ΥΛ=9

4. [TS130]81 Λαιμός με τμήμα της μίας λαβής. Το χείλος είναι ελαφρώς έξω νεύον και η οριζόντια  
νεύρωση καλοσχηματισμένη και αρκετά προεξέχουσα. Η λαβή φέρει έκκεντρη διπλή αυλάκωση κατά 
μήκος της ράχης. Διαστ.: ΔΣ= 8 ΥΛ=9

K - L R  1 - X  / Τ.  1 - 2
1. [ΑΜ1988/ΦΦ4/Π.Α.Μ. XCV] Λαιμός με τις αποφύσεις των δύο λαβών. Στην πάνω  
επιφάνεια του χείλους δεν έχιυ διορθωθεί κάποιες παραμορφώσεις πριν από την όπτηση. Εμφανείς οι 
κατασκευαστικές νευρώσεις εσωτερικά. Η ένωση λ-ω είναι αποστρογγυλευμένη. Υποκίτρινη η 
εξωτερική επιφάνεια. Διαστ.: ΔΣ=10,5 ΥΛ=10

2. [ΑΜ1988/ΦΦ4/Π.A.M. XXIII] Λαιμός με τις αποφύσεις των δύο λαβών. Η κατασκευή είναι 
προσεγμένη αν και εσωτερικά διακρίνονται τα αποτυπώματα των δακτύλων .
Διαστ.: ΔΣ =11,2 ΥΛ=10

3. [ΑΜ1988/ΦΦ4/ΙΙ.Α.Μ. XXIV] Λαιμός με τις αποφύσεις των δύο λαβών και τμήμα του 
ώμου. Το τοίχωμα του ώμου είναι πολύ λεπτό (0,4 εκ.). Διαστ.: ΛΣ=11 ΥΛ=10

4. [AM 1988/ΦΦ4/ΙΙ.A.M. XXXIII] Λαιμός από τον οποίο λείπει τμήμα του στομίου. Η κάτοψη 
του στομίου ελλειψοειδής. Ίχνη dipinto: διακρίνεται μόνο το χρώμα ακριβώς πριν από το σπάσιμο του 
λαιμού. Διαστ.: ΔΣ=11 ΥΛ=11.

5. [AM 1988/ΦΦ4/ΙI .A.M.XCIX ] (Εικ. 4.69αΊ Λαιμός με τη μιά λαβή και αντίστοιχο τμήμα του 
ώμου. Η διπλή αυλάκωση των λαβών είναι ρηχή. Η οριζόντια νεύρωση αντιστοιχεί σε εσωτερική 
αυλάκωση. Η ένωση λ-ω λειασμένη. Διαστ.: ΑΣ= 11 ΥΛ= 10,5

78Βλ.και το κεφάλαιο 9. "Ενεπίγραφοι αμφορείς", [Τ.2(4)].
79 Morris & Peatfield 1987, 209.
80ό.π„ 210.
81ό .π .
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6. [ΑΜ1985/ΡΡ4/Β. 1,5-2,5 III] Λαιμός με τμήματα των λαβών. Η κατασκευή είναι πολύ αμελής: 
υπάρχουν πολλά κτυπήματα στο χείλος πριν από το ψήσιμο, και ανωμαλίες στο κυλινδρικό σχήμα 
του λαιμού λόγω των ακανόνιστων κατασκευαστικών νευρώσεων. Διαστ.: ΔΣ=10 ΥΛ=9,5

7. [ΑΜ1985/ΡΡ4/Β. 1,5-2,5 XVI] Λαιμός με τις αποφύσεις των δύο λαβών. Η κάτοψη του 
στομίου είναι ελλειψοειδής. Διαστ.: ΔΣ= 9,5-10,3 ΥΛ=10

8. [ΑΜ1986/ΙΙ1/Β. 2-2,5 I] Λαιμός με τις ποφύσεις των δύο λαβών. Είναι κυλινδρικός με 
εμφανείς κατασκευαστικές νευρώσεις εξωτερικά. Διαστ.: ΔΣ=9,8 ΥΛ=10

9. [ΑΜ1988/ΛΛ4/Β. 1-2 II] Λαιμός κυλινδρικός με αμυδρές κατασκευαστικές νευρώσεις. Το 
χείλος είναι ίσως αναδιπλωμένο. Η κατασκευή είναι αμελής και η ένωση λ-ω διακρίνεται αμυδρά. 
Διαστ. : ΔΣ = 10,5 ΥΛ= 10,5

10. [ΑΜ1988/ΦΦ4/Π.Α.Μ. CI] Λαιμός και τμήματα των δύο λαβών. Το χείλος πολύ ενισχυμένο. 
Έκκεντρες αυλακώσεις κατά μήκος των λαβών. Σχετικά επιμελημένη κατασκευή. Ίχνη dipinto στη 
βάση του λαιμού. Διαστ: ΔΣ=10,5 ΥΛ=10

11. [ΑΜ1988/ΦΦ4/Π.Α.Μ. IX] Λαιμός. Στη μία όψη τυχαίες εγχαράξεις και μία έντονη 
αναδίπλωση του πάνω τμήματος του λαιμού. Διαστ.: ΔΣ=11 ΥΛ=10

12. [ΑΜ1988/Λουτρά Δωμ. 6 I] (Εικ. 4.69Β) Λαιμός με τη μία λαβή και τμήμα του ώμου. Το 
χείλος αναδιπλωμένο με αδιαμόρφωτη την απόληξη της αναδίπλωσης Η λαβή με έκκεντρη διπλή 
αυλάκωση.Εμφανής η ένωση λ-ω μόνο σε ένα σημείο. Στον ώμο σώζονται σειρές πολύ ρηχών 
αυλακώσεων. Ίχνη dipinto. Απολεπίζεται εξωτερικά. Διαστ.: ΔΣ= 10,6 ΥΛ=9

Αγ. Γεώργιος Πένειας
13. [ΑΓ93/43] Λαιμός με τις αποφύσεις των δύο λαβών. Πεπλατυσμένη η επιφάνεια του χείλους σε 
δύο αντιδιαμετρικά αντίθετα σημεία πάνω από τις λαβές. Το χε ίλο ς  μ ά λλλον αναδιπλω μ ένο . 
Εμφανής η ένωση λ-ω. Διαστ: ΛΣ= 11 ΥΛ= 10,5 -11

14. [ΑΓ93/90] Λαιμός με τις αποφύσεις των δύο λαβών. Το χείλος έντονα έξω νεύον. Επάνω στο 
λαιμό κάποιο έγκλεισμα βαθύ και μεγάλο είτε αποκολλήθηκε είτε κάηκε και έχει αφήσει το ίχνος του. 
Εσοχές στο εσωτερικό των αποφύσεων. Εμφανές στην τομή το κάτω τμήμα του κυλίνδρου του λαιμού. 
Διαστ: ΔΣ=10,7 ΥΛ=10,3

15. [ΑΓ94/104] Λαιμός με τις αποφύσεις των δύο λαβών. Πολύ αμελής κατασκευή: ανωμαλίες στο 
κυλινδρικό σχήμα του λαιμού (φουσκώματα -χτυπήματα), χονδροκομμένη η κόλληση των λαβών, η 
οριζόντια νεύρωση έχει παραμορφωθεί με το πέρασμα των δακτύλων. Η πάνω επιφάνεια του χείλους 
δεν είναι ομοιόμορφα λειασμένη (λοξό κτύπημα κοντά στη λαβή) και έχει ελλειψοειδή κάτοψη, λόγω  
της πίεσης από την κόλληση των λαβών). Εμφανής η ένωση λ-ω. Διαστ.: ΛΣ= 10,3-11 Υ Δ=12

Μ εγκοί£οπηλό:
16. [AM 1988/ΦΦ4/ΓΙ.Α.Μ. I] Λαιμός με τη μία λαβή και αντίστοιχο τμήμα του ώμου. Το σχήμα 
του λαιμού είναι έντονα παραμορφωμένο στη μία όψη λόγω της πίεσης από την κόλληση των λαβών.
Η διπλή αυλάκωση της λαβής είναι βαθειά. Η ένωση λ-ω, διακρίνεται μονο εξωτερικά. Διαστ.: 
ΔΣ=9,2-10,3 ΥΛ=10

Κ - L R 1 - X / Τ . 3
Αοναία Ανοοά Αααθούντας
1. [ΑΜ1977/Α4/Β.0- 0,5] Λαιμός με τις αποφύσεις των δύο λαβών. Η διαμόρφωση του χείλους 
είναι αδρή και φέρει πολλές αποκρούσεις. Η οριζόντια νεύρωση είναι υποτυπώδης. Οι 
κατασκευαστικές νευρώσεις είναι ορατές εξωτερικά. Τα τοιχώματα του λαιμού είναι αρκετά 
ενισχυμένα και κοίλα. Διαστ: ΛΣ= 9,2 ΥΛ=11,7

2. [ΑΜ1977/Δ3/Β. 1,5-2 II] (Εικ. 4.73α) Λαιμός με τις αποφύσεις των δύο λαβών. Η επιφάνεια 
του στομίου είναι παραμορφωμένη ενώ η οριζόντια νεύρωση είναι υποτυπώδης. Το σχήμα του λαιμού 
είναι κυλινδρικό και τα τοιχώματα ενισχυμένα (1,5-2 εκ.). Η κατασκευή είναι γενικώς αμελής. Σε ένα 
σημείο στο εσωτερικό του λαιμού υπάρχουν επικολλήσεις πηλού. Διαστ.: ΔΣ= 9,5 Υ Λ = 11
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3. [ΑΜ1985/ΡΡ1/Β. 2,5-3,5 VI] Λαιμός με τις αποφύσεις των δύο λαβών. Το σχήμα του είναι 
κωνικό. Η οριζόντια νεύρωση είναι υποτυπώδης. Η εξωτερική επιφάνεια είναι υποκίτρινη με αραιά 
πολύ μεγάλα ασβεστολιθικά εγκλείσματα. Διαστ.: ΔΣ= 7,5 Υ Λ  = 11,5

4. [ΑΜ1985/ΡΡ3/Β.1,5-2,5 II] (Έικ. 4.72) Λαιμός με τις αποφύσεις των λαβών. Η διαμόρφωση 
του χείλους είναι ακανόνιστη και αδρή και η κατασκευή είναι γενικά αμελής. Το σχήμα του λαιμού 
είναι σχεδόν κωνικό με ενισχυμένα τοιχώματα. Η ένωση λ-ω είναι εμφανής στο εσωτερικό. Διαστ.: 
ΔΣ=8,4 ΥΛ=11

5. | AM I985/ΡΡ4/Β: 1,5-2,5 ] (Εικ. 4.73ν) Λαιμός με τις αποφύσεις των δύο λαβών. Η κατασκευή 
είναι γενικώς αμελής και η διαμόρφωση του χείλους αδρή. Η ένωση λ - ω είναι εμφανής στο 
εσωτερικό. Διαστ.: ΔΣ=8,4 Υ Λ =11,5

6. [ΑΜ1985/ΡΡ4/Β. 1,5-2,5 VI]. Λαιμός με τις αποφύσεις των δύο λαβών. Τα τοιχώματα είναι 
κοίλα και ενισχυμένα. Η ένωση λ-ω είναι εμφανής στην τομή. Διαστ.: ΔΣ=8,7 ΥΛ=10

7. [ΑΜ1985/ΡΡ4/Β. 1,5-2,5 XVIII] Λαιμός με τις αποφύσεις των δύο λαβών Η οριζόντια  
νεύρωση είναι μιά απλή προεξοχή ενώ το χείλος είναι έντονα έξω νεύον. Διαστ.: ΔΣ=9 ΥΛ= 10,5

8. [ΑΜ1988/ΦΦ4/Π.Α.Μ. VI] Λαιμός με τις αποφύσεις των δύο λαβών. Το χείλος είναι έντονα  
έξω νεύον. Σε ένα σημείο έχουν αποτυπωθεί "τυχαία κτυπήματα" πριν από την όπτηση με αποτέλεσμα 
να  μειωθεί το ύψος του. Διαστ.: ΔΣ=9,7 ΥΛ=10,5

9. [ΑΜ1988/ΦΦ4/Π.Α.Μ. XV] Λαιμός με τις ποφύσεις των δύο λαβών. Η διαμόρφωση του 
χείλους και της νεύρωσης είναι αδρή. Διαστ.: ΔΣ= 8,5 ΥΛ=11

10. [ΑΜ1988/ΦΦ4/Π.Α.Μ. XXXIX] Λαιμός με τη μία λαβή και τμήμα του ώμου. Τα 
τοιχώματα στενεύουν ελαφρώς προς τα πάνω. Το χείλος είναι απλό. Ο ώμος θα πρέπει να  είναι 
στενός αφού η οριζόντια κεραία της λαβής είναι πολύ μικρότερη από την κάθετη. Διαστ.: ΔΣ=8,8 
ΥΛ=11,5

11. [ΑΜ1988/ΦΦ4/Π.Α.Μ. XXXV] Λαιμός κωνικός με κοινά χαρακτηριστικά. Διαστ.: ΔΣ=8,3 
ΥΛ=11

12. [ΑΜ1977/Δ3/Β. 1,5-2 VI] (Εικ. 4.73Β) Λαιμός με τις αποφύσεις των δύο λαβών. Το σχήμα 
του στομίου είναι ελλειψοειδές και στο χείλος υπάρχουν επικολλήσεις πηλού. Οι κατασκευαστικές 
νευρώσεις είναι εμφανείς στο εξωτερικό. Η κάτω απόληξη του κυλίνδρου του λαιμού είναι εμφανής. 
Διαστ.: ΔΣ=9,7-8,3 ΥΛ= 10,5

13. [ΑΜ1986/ΣΣ3/Από καμμένα I] Τμήμα κατώτερου σώματος. Περιτρέχεται από ραβδώσεις.
Η βάση είναι περισσότερο κυλινδρική παρά κωνική. Το μεγαλύτερο τμήμα έγινε μάλλον στην πρώτη 
φάση κατασκευής. Οι ραβδώσεις του σώματος σταματούν 9,5 εκ. πάνω από τη βάση, η οποία επίσης 
περιτρεχεται από ραβδώσεις. Υ  σωζ. 23 εκ.

Άνιος Γεώργιος Πέγειας
14. [ΑΓ95/11] Λαιμός με τις δύο λαβές και τμήμα του ώμου. Οι λαβές φέρουν δύο έκκεντρες 
αυλακώσεις. Πολύ φθαρμένη η εξωτερική επιφάνεια. Σχετικά ομαλή η ένωση λ-ω. Οι αυλακώσεις του 
ώμου αρχίζουν κάτω από τις λαβές. Διαστ.: ΔΣ= 9 Υ Λ  = 10,8

Κ - LR 1 - X  /  Τ . 4 ( ΐ )
Αογαία Ανοοά Αιιαθούντας
|ΛΜ1985/Τομή Γ3-Δ2 IV] Λαιμός με τις αποφύσεις των δύο λαβών. Παραμορφωμένη η κάτοψη του 
στομίου λόγω πίεσης από τις λαβές. Αχνές κατασκεαστικές νευρώσεις στο εξωτερικό. Εμφανείς οι 
εσοχές από την πίεση των δακτύλων εσωτερικά των αποφύσεων των λαβών. Αμυδρή η οριζόντια  
νεύρωση. Εμφανής η ένωση λ-ω. Διαστ.: ΔΣ= 11 ΥΛ=13,5

Αογαία Ανοοά Κουοίου
[ΚΑ 1977 K-L (35-36) Β.=0,30] Λαιμός με τις αποφύσεις των δύο λαβών. Η ένωση λ-ω εμφανής στο 
εσωτερικό. Ανοιχτόχρωμη επιφάνεια. Διαστ.: ΑΣ=10,5 ΥΛ=13,2.
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K - LR 1 - X / Τ .4  ( i i i )
Avioc Φίλων Καοπασίας
[331 91050] Λαιμός με τις δύο λαβές και και τμήματα του ώμου. Οι λαβές φέρουν δύο πολύ ρηχές 
αυλακώσεις έκκεντρα. Κατά τόπους στο εξωτερικό υπολείματα υγρού πηλού. Αχνές οριζόντιες 
κατασκευαστικές νευρώσεις. Η ένωση λ-ω είναι μερικώς αποστρογγυλευμένη. Πηλός με 
ανομοιόμορφο ψήσιμο και ανοιχτόχρωμη επιφάνεια Διαστ.: ΔΣ=9,5 Υ Λ =11,5

Κ-  LR 1 - X /  Τ . 4  ( i v )
Αογαία Ανοοά Κουοίου
[ΚΑ 1984 (Ε-F)- [(-8)-(-4)-(-5)-(-6)] Λαιμός με τις αποφύσεις των δύο λαβών. Η ένωση λ-ω λειασμένη. 
Διαστ.: ΔΣ= 8,5 ΥΛ=12,7
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4. 6 Αμφορείς με αμφισβητούμενη προέλευση

Στα προηγούμενα κεφάλαια, παρουσιάστηκαν τα πέντε κυπριακά εργαστήρια 
αμφορέων, τα οποία ουσιαστικά αντιστοιχούν σε πέντε διαφορετικές ομάδες πηλών, των 
οποίων η κυπριακή ταυτότητα επιβεβαιώθηκε τόσο από την εργαστηριακή ανάλυση όσο 
και από τον μεγάλο αριθμό των αμφορέων από τέτοιους πηλούς, που βρέθηκαν σε όλες 
σχεδόν τις κυπριακές θέσεις που μελετήθηκαν. Εκτός όμως από τα εργαστήρια αυτά, 
εντοπίστηκαν ακόμη δύο διαφορετικές ομάδες αμφορέωνμ με όμοιο πηλό. Σύμφωνα με 
τα αποτελέσματα των περτογραφικών αναλύσεων, δεν μπορεί να αποκλειστεί η 
κυπριακή τους προέλευση αλλά είναι εξίσου δύσκολο να επιβεβαιωθεί διότι ο 
συνδυασμός των συστατικών που περιέχουν δεν είναι χαρακτηριστικός μόνο των 
κυπριακών γεωλογικών στρωμάτων. Εκτός από τη διαφορά στη σύσταση του πηλού, τα 
"εργαστήρια" αυτά διαφέρουν από τα υπόλοιπα και ως προς τα προϊόντα τους. Σε 
κανένα δεν κατασκευάζονταν αμφορείς LR13 ενώ η πλειοψηφία των αμφορέων LR1 
ήταν των τύπων LR1/ Τ. α και Τ. β, οι οποίοι, όπως είδαμε, κατασκευάζονταν σε μικρούς 
αριθμούς μόνο στα "εργαστήρια" ΖΑ και X . Για τα δύο νέα αυτά "εργαστήρια" θα 
χρησιμοποιείται στο εξής η συντομογραφία Κ?1 και Κ?2 , όπου το ερωτηματικό μετά το 
Κ (Κύπρος) υποδηλώνει ακριβώς την αμφιβολία για την κυπριακή τους προέλευση.

4.5. 1. Το "Εργαστήριο" Κ?1

Ο πηλός του "εργαστηρίου" αυτού είναι ερυθρωπός έως πορτοκαλόχρους, 
συμπαγής, με υποκίτρινη επιφάνεια και περιέχει μικρού μεγέθους μαύρα και άσπρα 
εγκλείσματα. Η μία από τις δύο βασικές κατηγορίες πηλών που διαχώρησε ο Riley, και 
την οποία χαρακτήρισε ως " κοινό πηλό" (normal ware), ίσως αντιστοιχεί στον πηλό Κ?1 
82. Η μεγάλη πλειοψηφία των αμφορέων από τέτοιο πηλό που βρέθηκαν στην Κύπρο, 
ήταν του τύπου LR1 / Τ. β ενώ εντοπίστηκε μόνο ένα τμήμα λαιμού LR1 / Τ. α στην 
Αρχαία Αγορά της Αμαθούντας.

K 7 1 - L R 1  / Τ.  β ( ΐ ,  i i )
Από τους δεκατρείς αμφορείς αυτής ομάδας οι έντεκα ανήκαν στον τύπο LR1/ Τ. β 

(i) και μόνο δύο στον LR1/T. β (ii). Αξιοσημείωτο είναι ότι βρέθηκαν όλοι στην Αρχαία 
Αγορά της Αμαθούντας, και μάλιστα οι επτά από τους έντεκα συνολικά αμφορείς Τ. β (i) 
και ο ένας από τους δύο Τ. β (ii) βρέθηκαν στο ίδιο στρώμα καταστροφής, το [AM 1983/ 
AA1/K.O.J. Από το ίδιο στρώμα, για το οποίο δυστυχώς δεν παρέχονται περισσότερα

82 Riley 1979, 212: "...The "normal" ware is sandy and gritty and ranges from a buff to an orange colour 
(c. 5YR 6/6), containing many grey grits and occasional quartz like lumps. There are often many white 
and grey grits on the surface, which often has a pinkish cream (c. 7,5 YR 8/4) wash"
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στοιχεία (χρονολόγηση, αρχαιολογικό περιβάλλον), επίσης προέρχονταν αμφορείς LR1/ 
Τ. β από τα "εργαστήρια" Κ?2 και X.

α) Κ?1 / LR1/T. β (ϊ)
Ο λαιμός είναι κυλινδρικός ή ελαφρώς αμφίκοιλος (Εικ. 4.74). Το χείλος είναι 

αναδιπλωμένο. Η διάμετρος του στομίου κυμαίνεται μεταξύ 8 και 10 εκ. (Μ. ό.= 9 εκ.) 
ενώ το ύψος τους λαιμού μεταξύ 9,5 και 10,1 εκ. (Μ. ό. = 9,8 εκ.). Το σχήμα των λαβών 
είναι γωνιώδες με την οριζόντια κεραία πάντα μεγαλύτερη από την κάθετη. Το σώμα 
καλύπτεται από συνεχείς αυλακώσεις. Τρεις από τους έντεκα αμφορείς της ομάδας αυτής 
ήταν μικρότεροι (ΔΣ = 6,8 - 7,8 εκ. και ΥΛ = 8- 9,5 εκ.) και είχαν πολλές αναλογίες με 
τους αμφορείς LR1/T. α. Θεωρήθηκαν όμως αμφορείς Τ. β (ϊ) μικρού μεγέθους και 
συνεξετάσθηκαν με τους υπόλοιπους. Η βάση συνήθως μένει τελείως ακόσμητη.

ΚατασκευαστικάΥαοακττΊοιστικά
Οι κατασκευαστικές λεπτομέρειες που ανιχνεύθηκαν δεν ήταν τέτοιες που να 

μπορούν να στηρίξουν ικανοποιητικά μία υπόθεση για κατασκευή των αμφορέων Κ?1 / 
LR1/ Τ. β (ϊ) με μία από τις δύο κύριες μεθόδους κατασκευής που έχουν συζητηθεί στην 
παρούσα εργασία. Τα αποτυπώματα στο πάνω μέρος του χείλους είναι χαρακτηριστικό 
της μεθόδου "του Οξυπύθμενου αμφορέα" ενώ τα υπολείματα πηλού που εντοπίστηκαν 
στον πυθμένα αμφορέα αυτού του τύπου από την Αγορά της Αμαθούντας είναι συνήθως 
αποτέλεσμα της διαμόρφωσης του ώμου ή του λαιμού, όταν ακολουθείται η μέθοδος "της 
Κούζας του Βαρωσιού" (Εικ. 4.75Β). Το ζήτημα της μεθόδου κατασκευής παραμένει προς 
το παρόν ανοιχτό. Εκτός από τα αποτυπώματα στο πάνω μέρος του χείλους και τα 
υπολλείματα πηλού στον πυθμένα των αμφορέων αυτών, εντοπίστηκαν και επιμέρους 
κατασκευαστικάχαρακτηριστικά:

Χείλος
Στις περισσότερες περιπτώσεις, το αναδιπλωμένο χείλος έχει πιεστεί προς τα μέσα, κατά 
τρόπον ώστε να υποβαθμίζεται και να διακρίνεται μόνο από την απόληξή της 
αναδίπλωσης στο σημείο ακριβώς όπου οι τύποι LR1/Γ. 1- 4 έχουν οριζόντια νεύρωση 
(Εικ. 4.74α. β). Η αναδίπλωση είναι ένας τρόπος που χρησιμοποιούν συχνά οι 
αγγειοπλάστες για να εξομαλύνουν την πάνω επιφάνεια του χείλους. Στην περίπτωση 
των αμφορέων Τ. β (ϊ) φαίνεται να ήταν αναγκαία η εξομάλυνση του χείλους για τον 
επιπλέον λόγο οτι κατασκευάζονταν σε αργόστροφος τροχούς, στους οποίους είναι 
δυσκολότερη η διαμόρφοκτη στομίου με ισοεπίπεδη την πάνω επιφάνεια (Βλ. παρακάτω).

Λαιιιός:
1) Οι λοξές, φαρδιές και συχνά έντονες κατασκευαστικές νευρώσεις είναι 

ενδιαφέρον κατασκευαστικό χαρακτηριστικό των λαιμών των αμφορέων αυτώνΕικ. 
4.74βι. Οι έντονες νευρώσεις είναι γνώρισμα των αγγείων που πλάθονται πάνω σε
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τροχούς που κινούνται αργά διότι είναι ουσιαστικά το αποτύπωμα της σταθερά ανοδικής 
πορείας των δακτύλων του τεχνίτη, που πιέζουν για να σχηματίσουν τον κύλινδρο του 
λαιμού καθώς ο τροχός γυρίζει με αργό ρυθμό. Το γεγονός επίσης ότι οι νευρώσεις αυτές 
σπάνια είναι περισσότερες από τρείς, μας επιτρέπει να υποθέσουμε ότι ισάριθμες θα 
ήταν και οι περιστροφές του τροχού.

2) Οι έντονες αποτυπώσεις των δακτύλων στο λαιμό οδηγούν στο συμπέρασμα ότι 
ο πηλός θα πρέπει να ήταν πολύ πλαστικός. Με τους πολύ πλαστικούς πηλούς 
δυσχεραίνεται πολύ το πλάσιμο μεγάλων αντικειμένων διότι οι πηλοί αυτοί δεν 
αντέχουν μεγάλες πιέσεις. Αυτός είναι ίσως και ο λόγος της αμελούς διαμόρφωσης της 
ένωσης λαιμού - ώμου εσωτερικά αλλά και εξωτερικά. Φαίνεται ότι ο αγγειοπλάστης 
πίεζε τον μαλακό πηλό του λαιμού προς τον ώμο για να λειάνει την ένωση χωρίς να 
φτάνει στο σημείο να κάνει τα δύο τμήματα ένα σώμα. Για το λόγο αυτό ίσως, το 
πέρασμα από το λαιμό στον ώμο δεν είναι απότομο στο εξωτερικό του αμφορέα ενώ στο 
εσωτερικό του κάτω τμήματος του λαιμού, παρατηρείται συχνά αναδίπλωση, η οποία 
έχει προκληθεί από τις προσπάθειες λείανσης του εσωτερικού χωρίς παράλληλη πίεση 
από μέσα προς τα έξω (Εικ. Λ.ΊΑν).

Λαβές
1) Ο τύπος λαβής με νεύρωση στη ράχη κατασκευαζόταν πιθανότατα ως εξής (Εικ. 

4.74α): Ο αγγειοπλάστης, αφού προσάρμοζε το πάνω μέρος της, κρατούσε τη λαβή 
οριζόντια και με τα δάκτυλά του ανοιχτά (πιθανότατα τον μεσσαίο και τον δείκτη) πίεζε 
κατά μήκος της λαβής όπου σχηματίζονταν δύο ρηχές αυλακώσεις και μία κεντρική 
νεύρωση. Στη συνέχεια, πίεζε πάνω στη κεντρική νεύρωση με τα δύο δάκτυλα ενωμένα ή 
με το ένα δάκτυλο.

2) Το σχήμα των λαβών οφείλεται στον ευρύ ώμο και ταυτόχρονα στον κοντό 
σχετικά λαιμό. Η λαβή, για να μπορέσει να ξεκινήσει από τη μέση περίπου του λαιμού 
και να καταλήξει στο τέλος του ώμου παίρνει σχήμα γωνιώδες, με μεγάλη και οριζόντια 
τη πάνω κεραία της γωνίας.

Σώιια
Ένα από τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα των αμφορέων LR1 / Τ. β είναι οι 

νευρώσεις του σώματος?Εικ. 4.75α). Αυτές αντιστοιχούν με εσωτερικές αυλακώσεις, 
πράγμα που σημαίνει ότι οι νευρώσεις σχηματίζονταν ως εξής: με το δάκτυλο ο 
αγγειοπλάστης πιέζει απ' έξω ενώ υπάρχει αντίσταση από μέσα. Η λεπτή ζώνη που 
παραμένει χωρίς πίεση, μένει έξεργη και σχηματίζεται ουσιαστικά η νέυρωση. Η 
διαδικασία αυτή θα πρέπει να έγινε όσο το σώμα ήταν ακόμη μαλακό, και διαφέρει από 
αυτήν της διακόσμησης αμφορέων Τ.4, στους οποίους τα τοιχώματα του σώματος είναι 
πιό ενισχυμένα και οι εξωτερικές πτυχώσεις δεν αντιστοιχούν σε εσωτερικές αυλακώσεις.
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Κ ? 1 - LR 1 / Τ . 1
Ένας μόνο λαιμός του Τ. 1 και τρείς Τ. Ια από πηλό του "εργαστηρίου" βρέθηκαν 

στην Αγορά της Αμαθούντας. Φέρουν τα κοινά χαρακτηριστικά του τύπου τους.

Το "Εργαστήριο" Κ?1α
Ο πηλός σε ένα μικρό αριθμό αμφορέων μπορεί οπτικά να θεωρηθεί αναλόγου 

υφής με την ομάδα Κ?1. Είναι όμως σχετικά λεπτόκοκκος και με λίγα εγκλείσματα. 
Πετρογραφικά, επίσης, τα συστατικά που αναγνωρίσθηκαν δεν μπορούν να αποκλείσουν 
ούτε να επιβεβαιώσουν την κυπριακή του προέλευση.
Εντοπίστηκαν αμφορείς των τύπων LR 1 / Τ. Ι ,Ύ.2 και Τ. 4 (iv). Για τους τρείς αμφορείς 
LR 1 / Τ. 2 από την Αγορά της Αμαθούντας μπορούμε να παρατηρήσουμε ότι η οριζόντια 
νεύρωση απέχει από το χείλος 3 εκ., περισσότερο δηλαδή απ' ό,τι συνηθίζεται στον Τ. 2.

4 .5 .2  Το "Εργαστήριο" K? 2

Ο πηλός της δεύτερης μεγάλης ομάδας αμφορέων που συνιστά "εργαστήριο", του 
οποίου η προέλευση είναι αμφισβητούμενη, έχει τα εξής χαρακτηριστικά: 
είναι συμπαγής ερυθροκίτρινος με ανομοιόμορφες κηλίδες σκουρότερου χρώματος, με 
μαύρα και σπάνια κόκκινα εγκλείσματα στον πυρήνα και ανοιχτή ερυθρωπή ή κιτρινωπή 
επιφάνεια. Ο Riley αναφέρει επίσης την ύπαρξη αμφορέων LR1 από κιτρινωπό πηλό, 
αλλά η περιγραφή δεν είναι τέτοια που να επιτρέπει ακριβή ταύτιση83. Από τον πηλό 
αυτόν βρέθηκαν κυρίως αμφορείς LR1/ Τ. α, Τ. β (ΐ) αλλά και Τ. 1 και Τ. 2 σε μικρότερες 
ποσότητες.

Κ ? 2 - L R 1 / Τ . α
Εντοπίστηκαν δύο ακέραιοι αμφορείς LR1 / Τ. α στο Κούριον και δύο λαιμοί στην 

Αγορά της Αμαθούντας από πηλό της ομάδας αυτής. Οι αμφορείς Τ. α έχουν στενό 
κυλινδρικό ή κωνικό λαιμό. Η διάμετρος του στομίου είναι περίπου 6,5 εκ. και το ύψος 
του λαιμού κυμαίνεται από 8,7 έως 11,3 εκ. Οι λαβές είναι γωνιώδεις και διατρέχονται 
από μία αυλάκωση με πιεσμένα τοιχώματα. Το σώμα είναι ωοειδές και καταλήγει σε 
ημισφαιρική βάση με μικρό κομβίο (Εικ. 4.78).

Κατασκευαστικά Χαρακτηριστικά
Στο πάνω τμήμα του στομίου δεν παρατηρήθηκαν επικολήσεις πηλού ή 

παραμορφώσεις. Πιθανότατα, δηλαδή, ο αμφορέας να μη τοποθετείτο ανάποδα 
στηριζόμενος στο στόμιό του ή με άλλα λόγια να χρησιμοποιείτο η μέθοδος κατασκευής 
"της Κούζας του Βαρωσιού". Ενδεικτική αυτής της μεθόδου είναι η παραμόρφωση στο

83 ό.π.: "... the fabric is a gritty yellowy cream (c. 2.5Y 8/4) conatining grey grits.
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χείλος του αμφορέα του ίδιου τύπου από το προηγούμενο εργαστήριο [(K? 1-LR1 / Τ.α -1 ] 
(E lk . 4 .76γ ) : δεν έχει διορθωθεί η πάνω επιφάνεια του χείλους, πράγμα το οποίο θα 
δημιουργούσε βασικά στατικά προβλήματα αν ο αμφορεάς τοποθετείτο ανάποδα 
στηριζόμενος στο χείλος του. Η μέθοδος "της Κούζας του Βαρωσιού", όπως ήδη 
αναφέραμε για τους αμφορείς LR13, ήταν πολύ πιο πρακτική για αμφορείς με μεγάλη 
διάμετρο σώματος και στενό στόμιο, όπως ο τύπος αυτός. Ενώ ο τροχός γύριζε, το στενό 
στόμιο δύσκολα θα μπορούσε να ισορροπήσει στηρίζοντας το ήδη κατασκευασμένο σώμα, 
μεγίστης διαμέτρου περίπου 35 εκ. Τα υπόλοιπα κατασκευαστικά χαρακτηριστικά των 
αμφορέων Κ?2 / LR 1 / Τ. α έχουν ως εξής:

Λαιμός:
Ο λαιμός τις περισσότερες φορές καλύπτεται από λοξές κατασκευαστικές 

νευρώσεις. Το χαρακτηριστικό αυτό, όπως ειπώθηκε και στην περίπτωση του αμφορέα 
Κ?1 - LR1 /Τ. β, είναι χαρακτηριστικό της χρήσης αργού τροχού.

Λαβές:

Το σχήμα των λαβών είναι γωνιώδες. Η υφή τους είναι λεία διότι 
κατασκευάζονταν μάλλον από σχετικά εύπλαστο πηλό με τη μέθοδο της "τραβηχτής 
λαβής" 84. Πριν την κόλλησή τους στο λαιμό ήταν πεπλατυσμένες ή ταινιωτές και ο 
αγγειοπλάστης, αρχίζοντας από το σημείο της απόφυσης άνοιγε μιά αυλάκωση κατά 
μήκος της ράχης της λαβής, μάλλον με εργαλείο και πριν επιχειρήσει την πρόσφυση της 
λαβής στον ώμο, περνούσε με το χέρι όλο το μήκος της λαβής από κάτω και πλευρικά, 
έτσι ώστε πιέζοντας ελαφρά μείωνε το πλάτος της και στένευε το άνοιγμα της αυλάκωσης 
στο πάνω μέρος85. Αυτό μπορεί να εξακριβωθεί από το σημείο της απόφυσης, όπου 
φαίνεται να ξεκινά μία πιό πλατειά αυλάκωση που στενεύει στη συνέχεια. Η 
χρησιμοποίηση εργαλείου για τη χάραξη της κεντρικής αυλάκωσης επιβεβαιώνεται και 
στις τομές των λαβών, όπου διακρίνεται καθαρότερα το σχήμα της: στο βαθύτερο σημείο 
της η αυλάκωση είναι ομοιόμορφη με επίπεδες ακμές και μεγαλύτερο πλάτοαΕικ. 4.77Β).

Σώιια: (Εικ. 4.78)
Οι ραβδώσεις του πάνω μέρους του σώματος δεν έχουν απότομες ακμές και 

φαίνεται ότι γίνονταν με το χέρι του τεχνίτη όσο ο πηλός ήταν ακόμη σχετικά μαλακός 
(βλ. παραπάνω τα σχόλια για τους αμφορείς K71-LR1 /Τ. β). Οι ραβδώσεις στο κάτω 
τμήμα του σώματος διαμορφώνονταν πιθανότατα με εργαλείο διότι, αν και είναι επίσης 
χωρίς ακμές, είναι πυκνές, πιό ρηχές και δεν ακολουθούνται από αντίστοιχες 
αυλακώσεις στο εσωτερικό. Αν υποθέσουμε ότι η διακόσμηση όλου του σώματος γινόταν 
στο δεύτερο στάδιο, τότε είναι αναμενόμενη η παραπάνω διαφοροποίηση στον τρόπο 
διαμόρφωσής της αφού το κάτω τμήμα του σώματος θα ήταν πλέον τόσο σκληρό ώστε

84 Βλ. το Κεφάλαιο 2."Κατασκευή Αμφορέων".
85 Τη χρήση εργαλείου έχει υποστηρίξει και ο Pensabene (1981, 190).
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μόνο με εργαλείο θα μπορούσαν να γίνουν επεμβάσεις στην επιφάνειά του. Αντίθετα το 
πάνω τμήμα του σώματος, το οποίο κατασκευάζεται τελευταίο με τη μέθοδο "της Κούζας 
του Βαρωσιού" έχει λεπτότερα και εύπλαστα τοιχώματα.

Κ ? 2 / L R 1  / Τ . β ( ΐ )
Όλοι οι αμψορείς LR1 / Τ. β του "εργαστηρίου" αυτού έχουν αναδιπλωμένο 

χείλος, ανήκουν δηλαδή ουσιαστικά στον τύπο LR1 /Τ. β (ϊ). Οι αναλογίες των λαιμών 
αυτών είναι μικρότερες από αυτές των αμφορέων LR1 /Τ. α. Η διάμετρος του στομίου 
κυμαίνεται μεταξύ 7,2 και 10,5 εκ. (Μ.ό. = 8,5 εκ.) ενώ το ύψος του λαιμού από 8,8 έως 
10,7 εκ. (Μ.ό. = 9,7 εκ.) (Εικ. 4 .796.4 .80).

Κ 72 - L R 1 / Τ . 1
Από πηλό Κ?2 εντοπίστηκαν έξι αμφορείς LR1/T. 1.0  μικρός αριθμός 

καταγραφών δεν επιτρέπει την εξαγωγή γενικών συμπερασμάτων για τα 
χαρακτηριστικά γνωρίσματα του τύπου αυτού στο συγκεκριμένο"εργαστήριο". Φαίνεται 
όμως να χαρακτηρίζονται από ευρύ στόμιο (ΔΣ= 10,5 -11,9 εκ.) σε σχέση με το ύψος του 
λαιμού (ΥΛ= 9-10,5 εκ.) και αμέλεια στην κατασκευή (Εικ. 4.79υ).

Κ ? 2 - L R 1 / Τ . 2
Οι δύο λαιμοί Τ. 2 από το "εργαστήριο" Κ?2 που βρέθηκαν στην Αγορά της 

Αμαθούντας είναι επίσης πολύ μικρό και ανομοιογενές δείγμα (Εικ. 4.796). Έχουν και οι 
δύο τα χαρακτηριστικά του τύπου αλλά οι διαστάσεις τους διαφέρουν σημαντικά. Η 
ένταξή τους στην ίδια ομάδα γίνεται συμβατικά.
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4. 5. 3. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

Αογαία Αγοοά Αιιαθούντας
1. [Α Μ 1988/Λ Λ 4/Α π0 δεξαμενή IV] (Εικ. 4.76ν) Ανω τμήμα λαιμού με τις αποφύσεις των δύο 
λαβών. Το χείλος είναι αναδιπλωμένο με νδιαφέρον ίχνος από το δάκτυλο του τεχνίτη που έχει 
ανασηκώσει το χείλος πάνω από την απόφυση της μίας λαβής, χωρίς να διορθωθεί η παραμόρφωση. 
Διαστ.: ΔΣ=7,2. ΥΛ(σωζ.)= 11

K 7 / 1 - L R 1 -  Τ .  β ( ΐ )
Αογαία Ανοοά Αιιαθούντας
1. [Α Μ 1977/Δ 3/Β . 2-2,5 IX ] Λαιμός με τις αποφύσεις των δύο λαβών. Το χείλος είναι 
αναδιπλωμένο, πεπλατυσμένο λοξώς εσωτερικά. Η εξωτερική επιφάνεια του λαιμού φέρει έντονες 
νευρώσεις, οι οποίες όμως δε διακρίνονται στο εξωτερικό. Διαστ.: ΔΣ=10,2 ΥΛ=9,7

2. [Α Μ 1981/Τομή Β Β 1-Α Α 4 IX ] Λαιμός που δε σώζει όλο το ύψος του ούτε τις λαβές. Το χείλος 
είναι αναδιπλωμένο. Στην απόφυση της μίας λαβής διακρίνεται η αρχή αυλάκωσης. Διαστ.: ΔΣ=6,5. Υλ 
(σωζ .)=7

3. [Α Μ 1981/Τ θμή Β Β 1-Α Α 4 V] Λαιμός με τις αποφύσεις των δύο λαβών. Είναι αμελής κατασκευή. 
Διακρίνεται μία μεγάλη νεύρωση ανάμεσα στις λαβές. Διαστ.: ΔΣ= 8,8 ΥΛ=10.

4. [Α Μ 1983/ Α Α 1/Κ .Ο . III] Λαιμός με τις αποφύσεις των δύο λαβών. Χείλος αναδιπλωμένο (λείπει 
ένα τμήμα του). Τα τοιχώματα είναι λεπτά και παραμορφώθηκαν από την κόλληση των λαβών. 
Κατασκευή γενικώς αδέξια. Διαστ.: ΥΛ=9,5 ΔΣ=10, 1

5. [Α Μ 1983/ Λ Α Ι/Κ .Ο . V II] (Εικ. 4.74β) Λαιμός με τις αποφύσεις των δύο λαβών. Χείλος 
αναδιπλωμένο. Το στόμιο πεπλατυσμένο - χαρακτηριστικό σημάδι πίεσης πάνω από τη μία λαβή. Λοξές 
νευρώσεις εξωτερικά. Η ένωση λ-ω είναι εν μέρει λειασμένη. Διαστ.: ΔΣ=9 ΥΛ=10

6. [Α Μ 1983/Α Α 1/Κ .Ο . X ] Τμήμα λαιμού που δε σώζει όλο το ύψος του. Το χείλος αναδιπλωμένο. 
Στις δύο σωζόμενες αποφύσεις των λαβών διακρίνονται οι αρχές των αυλακώσεων. Διαστ.: ΔΣ=7,7 
Υ(σωζ.)=8,5

7. [Α Μ 1985/ΡΡ4/Β . 1,5-2,5 X IX ] (Εικ. 4.74δ. 4.76α) Λαιμός με τμήμα της μίας λαβής. Το χείλος 
είνια αναδιπλωμένο και λείπει ένα τμήμα του. Οι κατασκευαστικές νευρώσεις είναι έντονες εσωτερικά 
και εξωτερικά. Η λαβή, οριζόντια όσο σώζεται, φέρει κεντρική αυλάκωση. Διαστ.: ΔΣ= 8,6 ΥΛ=9,5

8. [AM  1983/ Α Λ Ι /Κ .Ο . II] (Εικ. 4.74α. 4.76β) Λαιμός με τη μία λαβή και τμήμα του ώμου. Χείλος 
κοντό αναδιπλωμένο. Η λαβή γωνιώδης με έκκεντρη νεύρωση στη ράχη και 2 ρηχές αυλακώσεις στο 
πλάι. Η ένωση λ-ω λειασμένη. Διαστ.: ΔΣ =8 ΥΛ = 9,5

Μικρού Μεγέθους

9. [Α Μ 1983/Α Α 1/Κ .Ο . X I] (Εικ. 4.74Β) Λαιμός με τις αποφύσεις των δύο λαβών. Χείλος 
αναδιπλωμένο αλλά πολύ κοντό (1 εκ.). Στο εσωτερικό έντονη η δακτύλιό κόλλησης της λαβής. Διαστ.: 
ΔΣ=6,8 ΥΛ=9

10. [Α Μ 1983/Α Α 1/Κ .Ο . X II] (Εικ. 4.74γ) Ήμισυ λαιμού με τα συνήθη χαρακτηριστικά. Εσωτερικά 
στην ένωση λ-ω παρουσιάζεται αναδίπλωση. Διαστ.: ΔΣ=7,4 ΥΛ=9,5

11. [Α Μ 1983/Α Α 1/Κ .Ο . X III] Λαιμός με τα συνήθη χαρακτηριστικά. Η ένωση λ-ω εμφανής στο 
εσωτερικό. Διαστ.: ΔΣ=7,8 ΥΛ=8

Κ  ? 1 / L R  1 / Τ .  β ( i i )
1. [Α Μ 1981 /Τ θίχος Β] Λαιμός με τις αποφύσεις των δύο λαβών. Λείπει κομμάτι από το κάτω τμήμα 
του. Το χείλος είναι απλό έξω νέυον. Η ένωση λ-ω είναι εμφανής στο εσωτερικό. Διαστ.: ΔΣ= 8,5-9 ΥΛ=
10,5

Κ ? 1 - L R  1 - Τ . α
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2. [ΑΜ1983/ ΑΑ1/Κ.Ο. IV] Λαιμός του οποίου λείπει το μεγαλύτερο τμήμα. Το χείλος είναι 
αποστρογγυλευμένο. Εσωτερικά η ένωση λ-ω παρουσιάζει ανάστροφη αναδίπλωση Διαστ.: ΥΛ=10 
ΔΣ=8,2

Κ ? 1 / LR  1 / Τ . 1
1. [ΑΜ1988/ΨΨ3/ΓΙ.Α.Μ. IV] (Εικ. 4.77α) Λαιμός με τμήματα των δύο λαβών. Πολύ αμελής 
κατασκευή. Το κυλινδρικό σχήμα του λαιμού έχει παραμορφωθεί από την κόλληση των λαβών. Επίσης ο 
λαιμός δεν θα πρέπει να ήταν συμμετρικός με το υπόλοιπο σώμα ως προς άξονα· τα τοιχώματα δεν 
είναι κάθετα και το Υ Λ  δεν είναι το ίδιο σε όλα τα σημεία της περιφέρειας. Η ένωση λ-ω εμφανής σε ένα 
σημείο. Διαστ.: ΔΣ= 10,3-11,2 ΥΛ=10,5

Κ ? 1 / LR 1 / Τ . Ι α
1. [ΑΜ1985/ΡΡ1/Β. 2,5-3,5 VII] Λαιμός με τη μία λαβή. Η ένωση λ-ω εϊνα ι εμφανής στο εσωτερικό. 
Διαστ.: ΔΣ=9 ΥΛ=9

2. [ΑΜ1985/ΡΡ4/Β. 1,5-2,5 XIV (β. της αυλής)]86 (Εικ. 9.15α) Ήαισυ λαιμού με μικρό τμήμα της 
μίας λαβής. Το χείλος είναι ενισχυμένο εξωτερικά. Η λαβή φέρει έκκεντρη διπλή αυλάκωση. Φέρει 
dipinto κάτω από τη λαβή. Διαστ.: ΔΣ=10 ΥΛ=9

3. [ΑΜ1988/ΦΦ4/Π.Α.Μ. XVIII] Λαιμός σχεδόν κωνικός, με τις αποφύσεις των δύο λαβοόν. Η 
κατασκευή δεν είναι ιδιαίτερα επιμελημένη. Διαστ.: ΔΣ=8,5 ΥΛ=9

Κ ? 2 / LR  1 / Τ . α
Κούοιον
1. [WAK87/L7RM30/OII2007]87 (Εικ. 4.78) Ακέραιος αμφορέας. Το σώμα είναι ωοειδές με τη 
μεγαλύτερη διάμετρο στο ύψος του ώμου. Καλύπτεται όλη η εξωτερική του επιφάνεια με ραβδώσεις και η 
βάση καταλήγει σε κομβίο. Ο λαιμός είναι στενός, ελαφρώς κωνικός με κατασκευαστικές λοξές 
νευρώσεις στο εξωτερικό. Το χείλος είναι ενισχυμένο εξωτερικά. Οι λαβές ξεκινούν κάτω από το χείλος 
και καταλήγουν στο τέλος του ώμου. Έ χουν σχήμα αποστρογγυλευμένης ορθής γωνίας και διατρέχονται 
σε όλο το μήκος τους από βαθειά αυλακωση. Στον ώμο φέρει επιγραφή και στις δύο όψεις. Διαστ.: 
Υ=52,4 ΔΣ=6,5 ΥΛ=8,7

2. [ΚΟΥΡΙΟΝ 1977-QR11-16 Εκ της δεξαμενής] 88 (Εικ. 4.79α) Αμφορέας που σώζει όλες του τις 
διαστάσεις. Είναι συγκολημένος και συμπληρωμένος σε διάφορα σημεία. Είναι όμοιος με τον 
προηγούμενο με τη διαφορά ότι το χείλος είναι αναδιπλωμένο σχεδόν δακτυλιόσχημο. Στον ώμο φέρει 
dipinto. Διαστ.: Υ=53 ΔΣ=6,6 ΥΛ=11,3

2α. [ΚΑ1977 213]89 Αμφορέας όμοιος με τον προηγούμενο. Συγκολημένος κατά το μεγαλύτερο 
τμήμα του. Διαστ.: ΔΣ=6,5 ΥΛ= 11 Υ=52 Φέρει dipinto στον ώμο.

Αογαία Ανοοά Αιιαθούντας
3. [ΑΜ1983/ΛΛ3/Εντός καταστροφής] Λαιμός με τη μία λαβή. Το χείλος είναι αναδιπλωμένο και 
πιεσμένο. Η λαβή διατρέχεται από βαθειά κεντρική νεύρωση. Εσωτερικά ο λαιμός φέρει αχνές λοξές 
ρυτιδώσεις και εξωτερικά λοξές νευρώσεις. Διαστ.: ΔΣ=6,5 ΥΛ=10

4. [AM 1988/Λουτρά Δωμ. 1 II]90 (Εικ. 4.77Β) Λαιμός με τμήματα και των δύο λαβών. Το χείλος 
είναι αναδιπλωμένο κοντό. Λοξές νευρώσεις καλύπτουν την εξωτερική επιφάνεια ενώ λοξές ρυτιδώσεις 
διακρίνονται στο εσωτερικό του λαιμού. Η ένωση λ-ω είναι λειασμένη. Φέρει dipinto στη βάση του 
λαιμού. Διαστ.: ΔΣ=6,5 ΥΛ= 11.

86 Βλ. και το κεφάλαιο 9. "Ενεπίγραφοι αμφορείς", [Τ.1(3)].
87 Βλ. το κεφάλαιο 9. "Ενεπίγραφοι αμφορείς", Ομάδα Α-8· επίσης βλ. τον πίνακα για την 
περιεκτικότητα στο κεφάλαιο 8. "Μετρολογία"
88 Βλ. στο κεφάλαιο 9. "Ενεπίγραφοι αμφορείς", Ομάδα Α-5.
89 Βλ. στο κεφάλαιο 9. "Ενεπίγραφοι αμφορείς", Ομάδα Α-6.
90 Βλ. στο κεφάλαιο 9. "Ενεπίγραφοι αμφορείς", Ομάδα Α-2.
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Κ ? 2 / LR 1 / Τ . β
Αγιος Τύγων. Αιιαθούντα
1. [ΑΓ. ΤΥΧΩΝ Π150]91 Τέσσερα συνανήκοντα τμήματα ώμου που φέρουν επιγραφές από κόκκινο 
χρώμα.

2. [ΑΜ1985/ΡΡ1/Β. 2,5-3,5] Τμήμα βάσης με μάζα πηλού επικολλημένη στον πυθμένα. Στο 
εξωτερικό, το κατώτατο τμήμα της βάσης δεν έχει διακόσμηση.

Κ ? 2 / L R 1 / Τ . β ( ΐ )
Avioc Τύγων Αααθούντας
1. [Π 150 I] (Εικ. 4.80α) Δυο τμήματα χείλους και λαβής που πιθανότατα ανήκουν στο ίδιο αγγείο. Το
χείλος είναι αναδιπλωμένο. Οι λαβές φέρουν τρεις ρηχές αυλακώσεις. Διαστ.: ΛΣ= 10,5 Το ΥΛ(σωζ).=
6,5.

Αογαία Αγοοά Αιιαθούντας
2. [ΑΜ1977/Ζ1/Β. 0,5-1 II] Λαιμός με τις αποφύσεις των δύο λαβών. Χείλος αναδιπλωμένο. Το 
πάνω μέρος του χείλους λοξώς πεπλατυσμένο εσωτερικά. Τρεις λοξές κατασκευαστικές νευρώσεις στο 
εξωτερικό του λαιμού. Στο εσωτερικό διαμορφωμένος δακτύλιος στο σημείο της ένωσης λ-ω. Διαστ.: ΔΣ.
8,5 ΥΔ= 10

3. [ΑΜ1981/Τομή ΒΒ1-ΑΑ4 VII] Λαιμός, μικρών διαστάσεων, με τις αποφύσεις των δύο λαβών. 
Το χείλος είναι αναδιπλωμένο. Διαστ.: ΔΣ=9,5 ΥΛ=9

4. [ΑΜ1981/Γομή ΒΒ1-ΑΑ4 X] Λαιμός με τις αποφύσεις των δύο λαβών . Το χείλος είναι 
αναδιπλωμένο. Διαστ.: ΔΣ= 8 ΥΛ= 8,8

5. [AM 1983/ ΑΑ1/Κ.Ο. V] Λαιμός με τμήματα των δύο λαβών. Το χείλος είναι αναδιπλωμένο. 
Τρεις λοξές κατασκευαστικές νευρώσεις εξωτερικά. Οι λαβές του τύπου της "πιεσμένης αυλάκωσης". 
Εσωτερικά, η ένωση λ-ω είναι αποστρογγυλευμένη αλλά το τοίχωμα έχει αναδιπλωθεί πάνω από την 
ένωση λ- ω, και σχηματίζει λοξές ρυτιδώσεις. Διαστ.: ΔΣ=7,3-7,7 ΥΛ=9

6. [ΑΜ1988/ΛΛ4/Απ0 δεξαμενή I] (Εικ. 4.806) Λαιμός με τη μία λαβή , η οποία φέρει τις 
χαρακτηριστικές τρεις λοξές κατασκευαστικές νευρώσεις κατά μήκος της ράχης. Χείλος αναδιπλωμένο 
και πιεσμένο. Ο πηλός είναι ελαφρώς πιό χονδρόκοκκος από τον κοινό πηλό του "εργαστηρίου". Διαστ.: 
ΔΣ=7,2 ΥΛ=10,7

Κούοιον
7. [ΚΟΥΡΙΟΝ 1989 K-L (-12)(-13)] (Εικ. 4.79Β) Λαιμός με τις αποφύσεις των δύο λαβών. Το 
χείλος είναι αναδιπλωμένο και πιεσμένο. Στο εξωτερικό του λαιμού διακρίνονται δύο λοξές 
κατασκευαστικές νευρώσεις. Διαστ.: ΔΣ=9 Υ Λ  10

Κίτι
8. [CK77-36 Ν9031-3] Λαιμός με τη μία λαβη και τμήμα της άλλης. Πολύ φθαρμένη η εξωτερική 
επιφάνεια. Η αναδίπλωση του χείλους μόλις που διακρίνεται. Δύο λοξές κατασκευαστικές νευρώσεις στο 
λαιμό. Διαστ.: ΛΣ= 8 ΥΛ=10,5

Κ ? 2 / LR 1 / Τ . 1
Αογαία Ανοοά Αιιαθούντας
1. [AM 1981/Γομή ΒΒ1-ΑΑ4 II] Λαιμός με τις αποφύσεις των δύο λαβών. Το κυλινδρικό σχήμα του 
λαιμού πεπιεσμένο/παραμορφωμένο. Η οριζόντια νέυρωση ίσως έγινε με εργαλείο. Διαστ: ΔΣ. 11,2-9 
ΥΛ=9.

2. [ΑΜ1986/ΦΦ1/Β. 1-1,5 I] Λαιμός. Η κάτοψη του στομίου είναι ελλειψοειδής και όχι κυκλική. 
Έχει σωθεί τμήμα σώματος από τον ίδιο αμφορέα το οποίο καλύπτεται από συνεχείς νευρώσεις και όχι 
από τις χαρακτηριστικές πτυχώσεις. Διαστ.: ΔΣ=9,3-10,5 Υ Λ = 9,5

3. [ΑΜ1986/ΦΦ1/Β. 1-1,5 II] Λαιμός με τις αποφύσεις των δύο λαβών. Το χείλος έχει υποστεί 
μικρές παραμορφώσεις πριν από την όπτηση. Η ένωση λ-ω διακρίνεται ελάχιστα στο εσωτερικό. Διαστ.: 
ΔΣ=11,2 ΥΛ=9

91 Βλ. και στο κεφάλαιο 9. "Ενεπίγραφοι αμφορείς", Ομάδα Α- 4.
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4. [ΑΜ1987/ΦΦ1/Β.2-2,5 (Α. οχύρωση)]92 (Εικ. 9.176) Λαιμός με τις δύο λαβές και τμήμα του 
ώμου. Είναι γενικά αμελής κατασκευή: παρουσιάζει ανωμαλίες στο κυλινδρικό σχήμα του λαιμού και 
στις γενέσεις των λαβών. Οι λαβές είναι ελαφρώς ανασηκωμένες και ανισοπαχείς σε διάφορα σημεία 
τους. Φέρει dipinto κάτω από τη λαβή και σε ένα σημείο του ώμου. Διαστ: ΔΣ=10,5 Υ=10,7

Αγ. Γεώργιος
5. [ΑΓ95/11] (Εικ. 4.79ν) Λαιμός με τις αποφύσεις των δύο λαβών. Πολύ αμελής κατασκευή με 
ανωμαλίες στην πάνω επιφάνεια του χείλους. Διαστ.: ΔΣ: 10,5 ΥΛ: 10,5-11

Μ. Βασιλική Αμαθούντας
6. [Π30 ] Μικρό τμήμα λαιμού και λαβής η οποία φέρει διπλή αυλάκωση στη μία πλευρά.

Κ ? 2 / L R 1 -  Τ .  2
Αογαία Αγοοά Αμαθούντας
1. [ΑΜ1988/ΦΦ4/Π.Α.Μ. ΧΧΧΙα]93 (Εικ. 4.79δ) Λαιμός με τμήματα των δύο λαβών και τμήμα 
του ώμου. Το χείλος είναι αποστρογγυλευμένο, έντονα έξω νεύον. Η κατασκευή είναι γενικά 
προσεγμένη. Φέρει dipinto στον ώμο. Διαστ.: ΔΣ=9,5 ΥΛ=10,5

2. [ΑΜ1977/Δ3/Β. 2-2,6 III] Λαιμός με τις αποφύσεις των δύο λαβών Το χείλος είναι έντονα έξω 
νεύον. Η ένωση λ-ω είναι εμφανής Διαστ.: ΔΣ=11,2 ΥΛ=11

K ? 1 α /  L R 1 / Τ.  1
Αογαία Αγοοά Αμαθούντας
1. [ΑΜ1988/ΦΦ4/ΓΙ.Α.Μ. XXX] Λαιμός με τις αποφύσεις των δύο λαβών. Το κυκλικό σχήμα του 
χείλους και το κυλινδρικό σχήμα του λαιμού έχουν υποστεί παραμορφώσεις. Διαστ.: ΔΣ=10,2 ΥΛ=9,8

Κίτι
2. [CK77-13 Ν9013] Λ αιμός me τις δύο λαβές καιτμήμα του ώμου. Λοξές κατασκευαστικές 
νευρώσεις στο εξωτερικό. Μ άλλον επιμελημένη κατασκευή. Οι λαβές είναι γωνιώδεις με διπλή έκκεντρη 
αυλάκωση. Η ένωση λ-ω εμφανής σε ένα σημείο. Διαστ.: ΔΣ=10,5 ΥΛ=9,2

Κ ? 1 α / L R 1  / Τ . 2
Αογαία Αγοοά Αμαθούντας
1. [ΑΜ1977/Δ3/Β. 2-2,6 VII] Λαιμός με τις αποφύσεις των δύο λαβών. Η οριζόντια νεύρωση απέχει 
από το χείλος 3 εκ. Διαστ.: ΔΣ= 10,5 ΥΛ=10,5

2. [AM 1977/Δ3/Β. 1,5-2 I]94 (Εικ. 9.126) Λαιμός με τις αποφύσεις των δύο λαβών και τμήμα του 
ώμου. Η πάνω επιφάνεια του χείλους είναι επίπεδη και η οριζόντια νεύρωση εξέρχουσα. Το σχήμα του 
στομίου είναι κυκλικό και όχι ελλειψοειδές. Η ένωση λ-ω είναι εμφανής στο εσωτερικό. Φέρει dipinto 
στην αρχή του ώμου. Διαστ.: ΔΣ= 10,3-11 ΥΛ-11

3. [ΑΜ1979/Υ2/Β. 0-0,5] Λαιμός με τις μικρά τμήματα των δύο λαβών. Το χείλος είναι αρκετά 
ενισχυμένο, πεπλατυσμένο λοξώς εσωτερικά, ενώ η πάνω επιφάνιά του δεν είναι ομαλή. Οι λαβές 
διατρέχονται από διπλή έκκεντρη αυλάκωση. Στο λαιμό διακρίνονται τυχαίες (?) οριζόντιες νευρώσεις 
από εργαλείο. Η ένωση λ-ω είναι λειασμένη και εσωτερικά. Διαστ.: ΔΣ=11 ΥΛ=11

Κ ? 1 α / L R 1  / Τ . 4 ( i v )
Αογαία Ανοοά Αααθούντας
1. [ΑΜ1991/Μ11 ή Σ3/Β. 1-1,7 I] Λαιμός με τις αποφύσεις των δύο λαβών. Η οριζόντια νέυρωση 
είναι έντονη. Η λαβή φέρει διπλή έκκεντρη αυλάκωση. Ο λαιμός καλύπτεται από αχνές οριζόντιες 
κατασκευαστικές νευρώσεις. Η ένωση λ-ω διακρίνεται εσωτερικά. Διαστ. ΔΣ=8,5 ΥΛ=12,5

92 Βλ. και στο κεφάλαιο 9. "Ενεπίγραφοι αμφορείς", [Τ.1(4)].
93 Βλ. και στο κεφάλαιο 9. "Ενεπίγραφοι αμφορείς", [Τ.2(8)].
94 Βλ και στο κεφάλαιο 9. "Ενεπίγραφοι αμφορείς" [Τ.2(1)].
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4. 7 Συνοπτική θεώρηση των αμφορέω ν των κυπριακώ ν εργαστηρίω ν

4.7.1 Χρονολογική θεώρηση

Σύμφωνα με τα υπάρχοντα δεδομένα χρονολόγησης που παρατέθηκαν κατά 
την παρουσίαση κάθε εργαστηρίου, τα "εργαστήρια" X και Κ?2 άρχισαν τη λειτουργία 
τους πριν από όλα τα υπόλοιπα, από τα τέλη του 4ου ή στις αρχές του 5ου αι. μ.Χ. 
κατασκευάζοντας αμφορείς LR1/T. α. Η θέση του εργαστηρίου Κ?2 δεν είναι γνωστή, 
και υπάρχει ακόμη πιθανότητα να μήν πρόκειται για κυπριακό εργαστήριο αλλά για 
ομάδα εισαγώμενων αμφορέων που κατασκευάζονταν στα εργαστήρια της Βόρειας 
Συρίας, οι πηλοί της οποίας έχουν πολλές ομοιότητες με τους κυπριακούς. Άλλωστε, 
τα δύο αυτά "εργαστήρια" παρουσιάζουν και διαφορετική εικόνα όσον αφορά και στο 
είδος και την ποσότητα της παραγωγής τους. Στο "εργαστήριο" Κ?2 κατασκευάζονταν 
ικανές ποσότητες αμφορέων LR1/ Τ. α λλά και LR1/ Τ. β στον 5ο και τις αρχές του 6ου 
αι., ενώ η παραγωγή του "εργαστηρίου" X διατηρήθηκε σε πολύ χαμηλά επίπεδα μέχρι 
τον 6ο αι., οπότε και άρχισε η εντατικότερη κατασκευή των αμφορέων LR1/ Τ. 1. 
ΙΙαράλληλα με τα "εργαστήρια" X και Κ?2, το "εργαστήριο" Κ?1 άρχισε τη λειτουργία 
του στον 5ο αι. κατασκευάζοντας αμφορείς LR1/T. β και συνέχισε στον 6ο αι., όπως 
συμπεραίνεται από τη μικρή ποσότητα αμφορέων LR 1/Τ. 1 που βρέθηκαν από τον 
πηλό του εργαστηρίου αυτού. Στα "εργαστήρια" Κ?1 και Κ?2 η παραγωγή σταμάτησε 
μάλλον μέσα στον 6ο αι., μετά από μικρής ποσότητας παραγωγή αμφορέων LR1/T. 1. 
Επομένως, στον 4ο και 5ο αι. μ.Χ. η παραγωγή αμφορέων LR1 στην Κύπρο 
πιστοποιείται ουσιαστικά μόνο από την περιορισμένη παραγωγή του "εργαστηρίου"
X- αφού για τα εργαστήρια Κ?1 και Κ?2 η κυπριακή προέλευση δεν είναι ασφαλώς 
διαπιστωμένη.

Με το "εργαστήριο" X σηματοδοτήθηκε η απαρχή της συστηματικής και 
εντατικής εξαγωγής προϊόντων σε αμφορείς LR 1, σε τρείς τουλάχιστον διαδοχικούς 
χρονολογικά τύπους (LR1/T. 1, LR1/T. 2, LR1/T. 3). Για τους δύο πρώτους τύπους 
έχει δ ια π ισ τ ω θ ε ί η κ υ κ λ ο φ ο ρ ία  δύο  μεγεθών (LR1/T. 1 κ α ι  Τ. Ια , LR1/T. 2 κ α ι Τ. 2α).

Η καλύτερη ποιότητα της κατασκευής των αμφορέων LR1/T. 2 είναι ένδειξη 
εξειδίκευσης και εμπειρίας, η οποία αποκτήθηκε σταδιακά. Αυτό φαίνεται και από 
την υιοθέτηση των γενικών χαρακτηριστικών του σχήματος αυτού από τα κυπριακά 
εργαστήρια τον 7ο αι., όταν πλέον καθιερώθηκε η κατασκευή αμφορέων LR1/T. 4 σε 
πέντε διαφορετικά μεγέθη. Η παραγωγή του "εργαστηρίου" X συνεχίστηκε και στον 
7ο αι. με την κατασκευή του LR1/ Τ. 3, αν και η κλίμακα της παραγωγής θα πρέπει να 
ήταν κατά πολύ μικρότερη από αυτή που είχε το εργαστήριο την εποχή της παραγωγής 
των αμφορέων LR1/T. 1. Ίσως αυτό να οφειλόταν και στη εμφάνιση νέων 
εργαστηρίων, όπως της Πάφου, της Αμαθούντας, του Ζυγίου και του "ΖΑ", τα οποία
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άρχισαν να λειτουργούν συστηματικά από τα τέλη του 6ου αι. έως, τουλάχιστον, τα 
μέσα του 7ου αι.

Τα εργαστήρια αυτά παρουσιάζουν μεγάλες αναλογίες μεταξύ τους, όσον 
αφορά στη μορφολογία των αμφορέων τους. Σε όλα κατασκευάζονταν τρία μεγέθη 
του τύπου LR1/ Τ. 4 : LR1/ Τ. 4 (iii), (iv), (ν). Στο εργαστήριο της Πάφου δεν βρέθηκαν 
αμφορείς Τ.4 μεγάλου μεγέθους [LR1/ Τ.4 (i) και (ii)] ενώ στα υπόλοιπα τρία 
εργαστήρια (Ζ, "ΖΑ", AM) κατασκευάζονταν και τα πέντε μεγέθη του αμφορέα αυτού.

Στα εργαστήρια της Πάφου, του Ζυγίου και της Αμαθούντας τον 7ο αι., 
παράλληλα με τους αμφορείς LR1/ Τ. 4, άρχισε να κατασκευάζεται ένας νέος τύπος 
αμφορέων, οι σφαιρικοί αμφορείς LR13. Η κατασκευή των τελευταίων γινόταν σε 
πολύ μικρότερες ποσότητες, όπως τουλάχιστον προκύπτει από τα μέχρι στιγμής 
ευρήματα. Οι αμφορείς LR13 έχουν διαφορετικό μέγεθος και σχήμα από τους LR1. Η 
περιεκτικότητά τους είναι ίση με εκείνη του Τ. α (23-26 It), των πρώιμων δηλαδή 
αμφορέων της σειράς LR1, και πολύ μεγαλύτερη από αυτήν του Τ.4. Επίσης, διαφέρει 
εντελώς η διακόσμηση και η διαμόρφωση των επί μέρους χαρακτηριστικών τους.

4.7.2. Μοοφολογική εξέλιξη των αικροοεών LR1 στα κυπριακά εργαστήρια

Η κατασκευή των αμφορέων Τ. α και β στη Κύπρο δεν ήταν συστηματική και το 
ζήτημα του μεγέθους της κλίμακας κατασκευής τους παραμένει ανοικτό ενώ τα 
χαρακτηριστικά τους δεν διαφέρουν από τα γενικά γνωρίσματα του τύπου. Οι 
αμφορείς Τ. α και Τ. β συνδέονται τυπολογικά σε βασικά σημεία.
1. Οι λαβές των αμφορέων Τ. α διατρέχονται από βαθειά κεντρική αυλάκωση, η οποία 
υπάρχει και στον Τ. β. Η αυλάκωση αυτή διαμορφώνεται αμέσως μετά την κόλληση 
της λαβής στο λαιμό αλλά "υποβαθμίζεται" από δύο πολύ ρηχές αυλακώσεις 
(δακτυλιές) που διατρέχουν τη λαβή έκκεντρα προς τον άξονά της, δημιουργώνατας 
έτσι τον τύπο με "πιεσμένη αυλάκωση".
2. Το χείλος αναδιπλώνεται στους αμφορείς Τ. α και Τ. β (i), ενώ στους Τ. β (ii) απλώς 
αποστρογγυλεύεται. Αυτό το χαρακτηριστικό ίσως αποτελεί τάση απλοποίησης από 
κάποια εργαστήρια.
2. ρο σώμα και των δύο τύπων αμφορέων είναι ωοειδές και καλύπτεται από συνεχείς 
αυλακώσεις.

Η κατασκευή αμφορέων LR1/T.1 στον 6ο αι. όμως αποτελεί σταθμό στην 
τυπολογική εξέλιξη των αμφορέων LR1, τουλάχιστον στην Κύπρο. Τα μορφολογικά 
χαρακτηριστικά που άρχισαν να διαμορφώνονται με τον Τ.1 (διπλή αυλάκωση κατά 
μήκος της ράχης των λαβών, μείωση της διαμέτρου στο κάτω τμήμα του σώματος) 
καθώς και ο τρόπος κατασκευής (μέθοδος του οξυπύθμενου αμφορέα), 
μορφοποιήθηκαν οριστικά στους αμφορείς LR1/T. 2 και εξελίχθηκαν στους αμφορείς
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του Τ. 4. Τα χαρακτηριστικά αυτά όμως αποτελούν εξέλιξη των αντίστοιχων 
γνωρισμάτων των αμφορέων LR1/T. β. Αν κάτι τέτοιο ισχύει, μπορεί να οφείλεται 
σε μιά σειρά από λόγους, όπως η εντατικοποίηση της παραγωγής, ο διαφορετικός 
τρόπος κατασκευής ή η προσαρμογή των γενικών χαρακτηριστικών αυτών σε 
διαφορετική αγγειοπλαστική παράδοση. Πιό αναλυτικά, η σύγκριση μεταξύ των δύο 
τύπων συνοψίζεται στα εξής σημεία:
1. Η χαρακτηριστική διπλή έκκεντρη αυλάκωση που φέρουν οι λαβές των LR1/T.1 
θυμίζει την έκκεντρη αυλάκωση με πιεσμένη την κεντρική νεύρωση, που έφεραν και οι 
λαβές των LR1/T. β . Ίσως μάλιστα να μην είναι άσκοπο να παρατηρήσουμε ότι η 
διακόσμηση της λαβής με διπλή έκκεντρη αυλάκωση είναι ουσιαστικά η ίδια με αυτήν 
των LR1/T. β χωρίς την κεντρική αυλάκωση· είναι, δηλαδή, πιό απλοποιημένη αλλά 
βασισμένη στη διακοσμητική αρχή της έκκεντρης κατά μήκος διαμόρφωσης.
2. Ένα άλλο χαρακτηριστικό που απαντάται και στους δύο τύπους είναι η αμελής 
κατασκευή του χείλους και της κόλλησης των λαβών. Στους αμφορείς LR1/T. β(ϊ) το 
χείλος αναδιπλώνεται ενώ στους LR1/T.1 άλλοτε αναδιπλώνεται και άλλοτε απλώς 
αποστρογγυλεύεται σχηματίζοντας μία οριζόντια αυλάκωση κάτω από αυτό, ίσως σαν 
ενθύμηση της απόληξης της αναδίπλωσης.
3. Το σχήμα του σώματος παρουσιάζει ομοιότητες αλλά και διαφορές. Ο ώμος 
είναι ευρύς και το σώμα στενεύει προς τη βάση, και στις δύο περιπτώσεις. Ενώ όμως 
στους αμφορείς LR1/T. β η μείωση της διαμέτρου του σώματος προς τα κάτω γίνεται 
ομοιόμορφα και το σχήμα του σώματος είναι ωοειδές, στην περίπτωση του LR1/T.1 η 
μείωση είναι κάπως πιό απότομη και το κατώτατο σώμα είναι σχεδόν κυλινδρικό με 
απότομη μετάβαση στη βάση.
4. Ο LR1/Τ. 1 είναι σίγουρο ότι κατασκευαζόταν με τη μέθοδο "του οξυπύθμενου 
αμφορέα", αφού τα ίχνη στο χείλος από την τοποθέτησή του ανάποδα στον τροχό, 
τουλάχιστον όσον αφορά στα κυπριακά εργαστήρια, είναι εμφανή. Για τον LR1/T. β 
σημειώσαμε ήδη ότι τα στοιχεία που έχουμε δεν είναι ικανά για να δώσουν μιά σαφή 
εικόνα της διαδικασίας κατασκευής.
5. Όπως έδειξαν οι μετρήσεις, η περιεκτικότητα των αμφορέων Τ. 1 ήταν 
μικρότερη αυτής του Τ. α και του Τ. β. Η πρώτη ανέρχεται στα 19 λίτρα ενώ οι 
δεύτερες κυμαίνονται από 23,9- 25

Ο Τ. Ια αποτελεί τον πρώτο μικρού μεγέθους αμφορέα LR 1, η περιεκτικότητα 
του οποίου είναι ανάλογη με αυτή των Τ. 4. Αξίζει να σημειωθεί ότι η περιεκτικότητα 
των μικρών σε μέγεθος αμφορέων LR1/ Τ. 4 [δηλ των Τ. 4(ϊν) και Τ. 4(ν)], οι οποίοι 
αποτελούσαν και το κύριο προϊόν των εργαστηρίων Ζ, "ΖΑ" και AM και ταυτόχρονα 
τους πλέον όψιμους αμφορείς της σειράς, ήταν μικρή αλλά ανάλογη με αυτή του Τ. Ια, 
της μικρής δηλαδή παραλλαγής του Τ.1.
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Οι αμφορείς Τ. 4, οι οποίοι με τα παρόντα δεδομένα είναι οι μόνοι 
αναμφισβήτητα κυπριακοί τύποι αμφορέων LR1 είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα 
τύπου αμφορέα που κατασκευάζεται σε διαφορετικά εργαστήρια της ίδιας περιοχής 
(εδώ της Κύπρου), για την κατασκευή του ακολουθείται η ίδια μέθοδος και όσον 
αφορά στα μεγέθη και τα μορφολογικά του χαρακτηριστικά υπόκειται σε μεγάλου 
βαθμού τυποποίηση. Ο λαιμός των αμφορέων αυτών είναι κυλινδρικός, και η 
κατασκευή των επι μέρους στοιχείων του, όπως η οριζόντια νεύρωση, οι αυλακώσεις 
των λαβών και η ένωση του λαιμού με τον ώμο, επιμελημένα κατασκευασμένα. Τα 
μεγέθη που επικρατούν είναι τα μικρά [Τ. 4 (iii) - (ν)] αλλά δεν έχουν αποκλειστεί τα 
μεγάλα. Το μικρό μέγεθος και κυρίως ο στενός ώμος είναι απαραίτητες προϋποθέσεις 
για τη χρησιμοποίησης της μεθόδου του Όξυπύθμενου αμφορέα", η οποία φαίνεται 
να χρησιμοποιούνταν ευρέως στο νησί. Παρά την τυποποίηση πάντως, είναι 
χαρακτηριστικό ότι πάντα υπάρχουν μικρά σοιχεία διαφοροποίησης μεταξύ των 
εργαστηρίων. Οι βαθειά αυλάκωση στη λαβή των αμφορέων Τ.4 (iii) του εργαστηρίου 
της Πάφου είναι ίσως ένα δείγμα συντηρητισμού ή ανάμνησης των αυλακώσεων στις 
λαβές των αμφορέων LR 1 / Τ. α - Τ. 2, που σε διαφορετικές μορφές επιβίωσε ως 
χαρακτηριστικό για τέσσερις σχεδόν αιώνες.

Συνοπτικά λοιπόν, μέσα από τη διαπραγμάτευση των κυπριακών εργαστηρίων 
παρατηρούμε την τυπολογική εξέλιξη των χαρακτηριστικών των αμφορέων LR1. Η 
εξελικτική αυτή πορεία έλαβε χώρα όχι μόνο στην Κύπρο αλλά και στα εργαστήρια 
εκτός του νησιού, όπως αυτό έγινε φανερό στα κεφάλαια της Τυπολογίας όπου 
παρατέθηκαν αμφορείς του ίδιου τύπου αλλά από διαφορετικούς πηλούς. Επομένως, 
οι αλλαγές που επισημάνθηκαν δεν αποτελούν απλώς συνειδητή ή ασυνείδητη επιλογή 
των κυπρίων αγγειοπλαστών αλλά γενικότερες τάσεις στη διακίνηση υγρών 
προϊόντων, οι οποίες θα αναζητηθούν σε επόμενα κεφάλαια.
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4.8 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΤΥΙΙΩΝ ΑΜΦΟΡΕΩΝ ΚΑΘΕ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

LR1/
Τ.α

LR1 / Τ. β
0) (Η)

LR1/
Τ.1

LR1 / 
Τ.2

LR1/
Τ.3

LR1/
Τ.4(ί)

LR1/
Τ4(ϋ)

LR1/
Τ.4(ϋί)

LR1/
Τ.4 (iv)

LRl/
Τ.4 (ν)

LR13 Σύνολο

Εργαστήριο
Πάφου - - - - - - - 214 18 43 15 287

Εργαστήριο
Ζυγίου - - - - 1 3 5 14 13 12 8 56

Εργαστήριο
Αμαθούντας - - 1 - - 2 3 2 7 12 16 43

"Εργαστήριο"
ΖΑ 2 4 5 - - 2 3 6 11 5 - 38

"Εργαστήριο"
X 4 5 3 6 0 49 14 2 - 1 1 - - 139

"Εργαστήριο " 
Κ?1 - 11 2 4 - - - - - - - - 19

"Εργαστήριο " 
Κ?2 4 8 2 6 2 - - - - - - 22

Σόνο-λο
10 28 12 71 51 15 9 11 237 50 72 39 605
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Κεφάλαιο 5. Δακτυλιόσχημοι κεραμεικοί
υποστάτες
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5. Δακτυλιόσχημοι  Κ εραμεικοί  Υ ποστάτες

Στην πιό απλή τους μορφή, οι κεραμεικοί υποστάτες είχαν σχήμα δακτυλίου με 
διευρυμένο το ένα ή και τα δύο του στόμια, έτσι ώστε να στηρίζονται με ασφάλεια και 
ταυτόχρονα να μπορούν να στηρίξουν ένα αγγείο με βάση μεγαλύτερης διαμέτρου. Τα 
σκεύη αυτά στην ξενόγλωσση βιβλιογραφία αναφέρονται με διάφορους όρους, οι 
οποίοι κάθε φορά τονίζουν κυρίως τη λειτουργία τους ως υποστηρίγματα. Για 
παράδειγμα, στην αγγλική γλώσσα έχει χρησιμοποιηθεί ο όρος stand 1 , στα γαλλικά 
ο όροζ support 2, στα ιταλικά sostegno3 και στα γερμανικά GePass-Stand 4. Με τους 
αγγλικούς OQOv^ciln-stand 5, pot-stand 6 και amphora stand 7 και τον γερμανικό 
Standring}, έχει προσδιοριστεί ακόμη περισσότερο η χρήση τους. Στις ελληνικές 
δημοσιεύσεις χρησιμοποιήθηκαν οι όοουποστατό9 και στήριγμα1 °. Ο όρος στήριγμα 
είναι πολύ γενικός και δεν περιγράφει ακριβώς το γεγονός ότι στη συγκεκριμένη 
περίπτωση το στήριγμα υποβαστάζει το αγγείο. Η λέξη υποστατόνείναι ρηματικό 
επίθετο και ορίζει τα αντικείμενα εκείνα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως 
στηρίγματα· ως ουσιαστικό χρησιμοποιείται η λέξηυπόστατον11. Η λέξη υποστάτης, 
όμως, χρησιμοποιήθηκε στην αρχαιότητα για να αποδώσει ακριβώς το στήριγμα του 
αγγείου, όποια μορφή κι αν είχε αυτό. Πιστεύοντας ότι η λέξη αυτή αποδίδει 
ακριβέστερα τη χρήση των κεραμεικών δακτυλίων που θα εξετάσουμε αμέσως 
παρακάτω, τους ονομάσαμε Δακτυλιόσχημους Κεραμεικούς Υποστάτες, έτσι ώστε να 
διαχωρίζονται από τους μεταλλικούς ή λίθινους υποστάτες διαφόρων σχημάτων που 
επίσης χρησιμοποιούνταν στην αρχαιότητα. Για συντομία θα χρησιμοποιείται απλώς 
η λέξη υποστάτης, εφόσον στην παρούσα εργασία θα αναφερθούμε μόνο σε 
δακτυλιόσχημουςκεραμεικούςυποστάτες.

5.1 Τύποι Δακτυλιόσντιμων Κεοααεικών Υποστατών

Οι κεραμεικοί υποστάτες ήταν ένας πολύ απλός τρόπος να στηριχθούν αγγεία 
με ημισφαιρική βάση και χρησιμοποιούνταν ευρέως στην αρχαιότητα ενώ η χρήση

1 Lapp 1961, 182.
2 d’ Andria 1980, 44.
3 Barello & Cardosa 1991, 679.
4 Gempeler 1992, 204.
5 Brown 1971, 95-6.
6 Catling 1972, 13.
7 Adamsheck 1979, 120.
8 Hampe & Winter 1962, 7.
9 Μαρκουλάκη 1987, 43· Γαβριλάκη-Νικολουδάκη 1988, 61.
10 Δεσποίνη 1984,67- Δουλγερή- Ιντζεσίλογλου 1994, 72.
11 Δημητράκος 1964, 7037 λ. υποστατός

252

Στ
έλ
λα

 Δ
εμ
έσ
τιχ
α



τους συνεχίστηκε μέχρι και τον 20ό αι. 12. Οι υποστάτες που καταγράφηκαν και 
μελετήθηκαν για την παρούσα εργασία προέρχονται όλοι από τα εργαστήρια που 
παρουσιάστηκαν στα προηγούμενα κεφάλαια και διακρίνονται σε δύο τύπους:

Τ ύ π ο ς  1 : Δακτύλιος με τα δύο στόμια έντονα αποκλίνοντα και 
αποστρογγυλευμένα (Εικ. 5 .1 .5 .2 ) 13. Οι υποστάτες του Τύπου 1, παρουσιάζουν το 
πλεονέκτημα της διπλής χρήσης· μπορούσαν δηλαδή να χρησιμοποιηθούν και από τις 
δύο πλευρές τους ανάλογα με το μέγεθος του αγγείου που επρόκειτο να στηρίξου^4. 
Τ ύ π ο ς  2 : Δακτύλιος, του οποίου μόνο το ένα στόμιο είναι αποκλίνον και 
αποστρογγευλευμένο ενώ το άλλο παραμένει ακατέργαστο ή με αδρώς επίπεδη την 
επιφάνειά του για καλύτερη ισοροοπίαπ-ικ. 5.3. 5.4). Το πιθανότερο είναι να 
χρησιμοποιείτο το αποκλίνον στόμιο ως βάση, αφού εκείνο είχε τη μεγαλύτερη 
επιφάνεια στήριξης. Πολλές φορές, όμως, η επιφάνεια του στενότερου στομίου είναι 
τόσο αμελώς κατασκευασμένη ώστε τίθεται σε αμφισβήτηση η καλή ισορροπία του 
αγγείου που θα υποδεχόταν (Εικ. 5.4ν). Στην περίπτωση αυτή θα μπορούσαμε να 
υποθέσουμε ότι το στόμιο υποδοχής του αγγείου ήταν το λειασμένο, αν και τότε η 
βάση του υποστάτη θα ήταν μικρότερης διαμέτρου από το στόμιό5. Τρεις υποστάτες 
του Τύπου 2 προβλημάτισαν επίσης όσον αφορά στον τρόπο στήριξής τους (Εικ. 5.4 α. ν. 

δ). Το στενό στόμιο των υποστατών αυτών παρουσιάζει οριζόντια επίπεδη επιφάνεια, 
η οποία δεν θα διευκόλυνε τη στήριξη αμφορέων. Εάν οι υποστάτες αυτοί στηριχθούν 
αντίστροφα, όπως επιχειρήθηκε στο 1)5(4)β (Εικ. 5.4β). δεν παρουσιάζουν πρόβλημα 
ευστάθειας, διότι η διαφορά της διαμέτρου των δύο στομίων δεν είναι μεγάλη. Εάν, 
παρ' όλα αυτά, υποθέσουμε ότι στηρίζονταν στο στόμιο με τη μεγαλύτερη διάμετρο 
(Εικ. 5.4α. δ) τότε θα πρέπει να αποκλείσουμε τη χρήση τους ως υποστατών αμφορέων 
και να θεωρήσουμε ότι προορίζονταν για τη στήριξη άλλου είδους αγγείων.

5.2 Χρήση των Δακτυλιόσ/τιιιων Κεοαιιεικών Υποστατών 

Σ ε  Ε ρ γ α σ τ ή ρ ι α  Κ ε ρ α μ ε ι κ ή ς

12 Grace 1961,4, εικ. 5,6: όστρακο που απεικονίζει υποστάτη που στηρίζει αμφορέα του 5ου αι. π.Χ. 
Η Grace αναφέρεται επίσης σε υποστάτες από ξύλο, ψάθα ή καλάμια τα οποία γνωρίζουμε μόνο από 
απεικονίσεις (για την κλασσική περίοδο βλ. και Koehler 1986, 61). Για λίθινους υποστάτες βλ. επίσης 
Pelichet 1948, 200- Beltran Lloris 1970, 69. Για την ελληνιστική περίοδο βλ. Riley 1979, 289 
[Hellenistic Plain Ware (HPW) 11] και για τη ρωμαϊκή, Write 1963, 31. Για τον 20ό αι. βλ. Hampe 
&Winter 1962, 7, πίν. 7.
13 Ο Τύπος 1 αντιστοιχεί στον τύπο 65 του Lapp (1961, 182).
14 Λόγω ακριβώς της αδυναμίας να προσδιοριστεί με ασφάλεια ποιό από τα δύο στόμια των 
υποστατών Τύπου 1 υποβάσταζε το αγγείο και ποιό στήριζε τον υποστάτη, στον κατάλογο 
χρησιμοποιήθηκαν οι όροι Δ Β  για τη διάμετρο του ευρύτερου στομίου και ΔΣ για τη διάμετρο του 
στενότερουστομίου.
15 Στην εικόνα, κρίθηκε σκόπιμο να εικονιστεί ο υποστάτης σύμφωνα με το γενικό "κανόνα", δηλαδή 
με το μεγαλύτερο στόμιο ως βάση και με το στενότερο ως στόμιο υποδοχής του αγγείου.
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Η συχνή εύρεση των υποστατών σε εργαστηριακούς χώρους μπορεί να 
υποδηλώνει εργαστηριακή χρήση: στήριξη των νωπών αγγείων για να στεγνώσουν 
χωρίς να έρθουν σε επαφή με το χώμα ή στήριξη μιάς ολόκληρης στίβης αγγείων που 
τοποθετείται στο θάλαμο όπτησης του κλιβάνου. Τέτοια ήταν η πρόταση που έγινε από 
τον P. Brown για τους υποστάτες που βρέθηκαν σε εργαστήριο κεραμεικής στην Ιεριχώ 
(Εικ. 5.5α')16. Ένας μάλιστα από αυτούς, οι οποίοι ανήκουν όλοι στον Τύπο 2 , έχει 
φανερά ίχνη υαλοποίησης του πηλού στη μία πλευρά του στομίου στήριξης. Ο Brown 
έχει υ π ' όψιν του τέσσερις ακόμη υποστάτες του ίδιου τύπου που βρέθηκαν σε 
εργαστήρια παραγωγής λεπτής κεραμεικής ( s a m ia n  s ig i l la ta ) στη Γαλλία17 και στη 
Βρετανία18. Έτσι, συσχετίζει την εργαστηριακή χρήση των υποστατών και την 
παραγωγή πινακίων λεπτής κεραμεικής19. Ενισχυτική αυτής της υπόθεσης είναι η 
εύρεση δακτυλιόσχημων υποστατών και στο εργαστήριο μεγαρικών σκύφων στην 
Πνύκα 20. Επιπλέον, σε εργαστήριο ιταλιωτικών αγγείων στο Μεταπόντιο 21, βρέθηκε 
πλήθος κυλινδρικών υποστατών με οπές στα τοιχώματα, που χρησιμοποιούνταν για τη 
στήριξη σκύφων και άλλων ανοικτών αγγείων κατά την ό π τ η σ ιγΕικ. 5.5β). Πολλοί από 
αυτούς μάλιστα φέρουν επιγραφές με ονόματα22. Οι οπές στα τοιχώματα των 
υποστατών είναι ένα χαρακτηριστικό, το οποίο δικαιολογείται μόνο στην περίπτωση 
χρήσης κατά την όπτηση διότι όταν δημιουργούνται ιδιαίτερες αναγωγικές συνθήκες 
στο εσωτερικό του υποστάτη, οι οπές διευκολύνουν την ομοιογενή κυκλοφορία του 
θερμού αέρα. Υποστάτες με οπές βρέθηκαν και στο εργαστήριο χρηστικών αγγείων, 
κλασσικής περιόδου, στη Σίνδο23 (Εικ. 5.5ν). Στο εργαστήριο της Σίνδου, όπως και σε 
αυτό του Μεταποντίου, τα αγγεία που κατασκευάζονταν έφεραν μελανό γάνωμα, και 
οι οπές των υποστατών φαίνεται ότι εξυπηρετούσαν στη δημιουργία ομοιορφίας στη 
μελανή εξωτερική επιφάνεια 24.

Εντούτοις, η χρήση των υποστατών δεν περιοριζόταν στα εργαστήρια 
παραγωγής λεπτής κεραμεικής. Το ίδιο το γεγονός ότι στο εργαστήριο της Ιεριχούς δεν 
κατασκευάζονταν πινάκια ενσφράγιστης κεραμεικής αλλά γαβάθες από χονδροειδή 
πηλό με γραπτή διακόσμηση, δυσκόλεψε τον ίδιο τον Brown στη διατύπωση μιάς 
γενικής θεωρίας για τη χρήση τους. Σε εργαστηριακό χώρο κατασκευής απλής 
χρηστικής κεραμεικής βρέθηκε, επίσης, το μεγαλύτερο σύνολο τέτοιων αντικειμένων 
που έχει δημοσιευτεί στην Κύπρο. Πρόκειται για το εργαστήριο κατασκευής

16 Brown 1971.
17 Ε. Delort, Vases om es de la Moselle, 1953, 231, π ιν .94- J.R.Terrisse, Les C eram iques Sigilles 
Gallo-Rom aines des M ertres-de-V eyre, Puy-de-Dome, 1968, 130, εικ..45.3· R. Forrer, D ie  rom ischen  
Terra-sigillata Topfereien von H eiligenberg-Dinsheim  und Itten w eiler im  Elsass, 1911, 85-86, πίν.
XI· G. Chenet, La Ceram ique G allo-Rom aine d 'A rg o g n e  du IV e siecle, 1941
18 M. R. Hull, The Rom an P o tte r s ' K ilns o f  C olchester  (1963), 33-4, πίν.ν
19 Brown 1971, 95: “they appear to be a part of the specialist technology of the samian- sigillata 
industries”.
20 Edwards 1956, 108 (nos 121-122).
21 d Andria 1980, 44.
22 Βλ. και Riley 1979, 353 (Mid-roman Plain Ware 9) Write 1963, 31.
23 Δεσποίνη 1984, 66-7.
24 Βλ και Cuomo di Caprio 1992, 77- 8.
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μαγειρικών σκευών στη θέση Μερσινερή, κοντά στο Αιόρειος Οκτώ συνολικά 
υποστάτες βρέθηκαν κατά την ανασκαφή του αποθηκευτικού χώρου του εργαστηρίου, 
σε στρώματα που χρονολογούνται στον 7ο αι. και αποτελούν παραλλαγές του Τύπου 2 
25 (Εικ. 5.56'). Οι διαστάσεις τους ποικίλουν: το ύψος τους κυμαίνεται μεταξύ 4,5 και 
5,5 εκ. ενώ η διάμετρος του στομίου αρχίζει από 14 και φτάνει τα 19 εκ. Ο τρόπος που 
εικονίζονται οι υποστάτες αυτοί είναι ο αντίθετος από αυτόν που περιγράψαμε στην 
αρχή· το στόμιο με τη μεγαλύτερη διάμετρο θεωρήθηκε ως στόμιο στήριξης ενώ αυτό 
με τη μικρότερη διάμετρο ως βάση. Ο ανασκαφέας δε διευκρίνισε αν βρέθηκαν 
ακέραιοι υποστάτες ή εν μέρει σωζόμενοι, έτσι ώστε να μπορεί να βεβαιωθεί ότι με 
τον τρόπο που εικονίζονται η ισορροπία είναι ασφαλής. Σε κάθε περίπτωση, όμως, 
όπως τονίστηκε και παραπάνω, θα πρέπει κανείς να είναι επιφυλακτικός στη 
διατύπωση γενικών υποθέσεων διότι τα αγγεία αυτά ήταν πολύ απλά και δεν 
αποκλείεται να χρησιμοποιούνταν και με τους δύο τρόπους, ανάλογα με την 
περίπτωση.

Στο υστερορωμαϊκό εργαστήριο αμφορέων LR2 που εντοπίστηκε στη θέση 
Κουνούπι (Αρχαίοι Αλιείς) στην Αργολίδα, βρέθηκαν επίσης αρκετοί υποστάτες. 
Ανήκαν στον Τύπο 1, σε τρείς διαφορετικές παραλλαγές 26 (Εικ. 5.6α). Ο ανασκαφέας 
θεώρησε απίθανη τη χρήση τους ως μόνιμα στηρίγματα για οικιακή χρήση και 
πρότεινε ως πιθανότερη την εργαστηριακή τους χρήση ή τη χρήση τους κατά τη 
μεταφορά στα πλοία. Από εργαστήριο ρωμαϊκών αμφορέων προήλθαν και οι 
υποστάτες που βρέθηκαν στη περιοχήΛ/5/n/a της Ιταλίας11. Ανήκουν στον Τύπο 2 
αλλά είναι αρκετά ψηλοί. Δημοσιεύτηκε το σχέδιο ενός από αυτούς που έχει ύψος 8 εκ. 
Το μεγάλο ύψος προφανώς εξηγείται από το γεγονός ότι προοριζόταν για τη στήριξη 
οξυπύθμενων αμφορέων (τύπου Dressel 2), όπου ήταν απαραίτητα 8 τουλάχιστον εκ. 
από το έδαφος για να επιτευχθεί ικανή επιφάνεια στήριξης, γύρω από το κατώτερο 
σώμα και όχι από τη βάση του αμφορέα. Παρόμοιοι είναι όμως και οι πολυάριθμοι 
υποστάτες που βρέθηκαν σε εργαστήριο αμφορέων, κοντά στη Μαρεότιδα λίμνη της 
Αιγύπτου και οι οποίοι θεωρήθηκαν ως ακροφύσια εξαερισμού από το πάτωμα του 
θαλάμου όπτησης του κλιβάνου28 .

Ο ι κ ι α κ ή  χ ρ ή σ η
Η οικιακή χρήση των υποστατών είναι βεβαιωμένη αρχαιολογικά αλλά θα 

πρέπει να ήταν μάλλον περιορισμένη. Ενώ στα εργαστήρια που παρουσιάστηκαν 
παραπάνω βρέθηκαν σύνολα υποστατών, τα ευρήματα ήταν μεμονωμένα σε θέσεις 
άλλου χαρακτήρα. Η περιορισμένη χρήση τους σε μή εργαστηριακούς χώρους 
εξηγείται μάλλον από το γεγονός ότι οι ανάγκες στήριξης αμφορέων σε ένα σπίτι

25 Catling 1972, 59, εικ. 7 nos Ρ100-104, 155, 166, 167.
26 Rudolf 1979, 301-2.
27 Peacock 1977, 266, εικ.. 3.15.
28 Empereur 1993, 40- 41, εικ. 2
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ήταν σαφώς πιό περιορισμένες από αυτές ενός εργαστηρίου. Στις αποθήκες όμως ήταν 
απαραίτητοι για τη στήριξη των γεμάτων αμφορέων, σε πρώτη ή σε δεύτερη χρήση. 
Υποστάτες του Τύπου 2 βρέθηκαν στον αποθηκευτικό χώρο ρωμαϊκής οικίας του 3ου 
αι. μ.Χ. που αποκαλύφθηκε στο Ρέθυμνο της Κρήτης 29. Ανάλογη χρήση θα πρέπει να 
είχε και ο υποστάτης του Τύπου 1, που βρέθηκε μάλλον σε χώρο μαγειρείου επίσης 
στην Κρήτη30 (Εικ. 5.6β). Από οικιστικό συγκρότημα προήλθε και ο υποστάτης, επίσης 
του Τύπου 1, που βρέθηκε στις Κεχραιές της Κορίνθου και ο οποίος φέρει εγχάρακτη 
επιγραφή: ένα ανδρικό όνομα σε γενική ("Ηλιοδώρου")31. Στην Ελεφάντινη της 
Αιγύπτου32 βρέθηκε υποστάτης που φέρει γραπτή διακόσμησηΠακ. 5 .6ν>. Το σχήμα του 
είναι σχεδόν κωνικό με αποκλίνοντα τα δύο στόμια και δεν μπορεί να ταυτιστεί 
απόλυτα με κανέναν από τους δύο τύπους που διαχωρίσαμε. Η χρονολόγησή του στον 
6ο αι. έγινε με βάση στυλιστικά στοιχεία (π.χ. το λευκό επίχρισμα) και όχι με 
ανασκαφικά δεδομένα.

Συνοψίζοντας τα παραπάνω, συμπεραίνονται τα εξής:
α) Ο πιό πρώιμος μέχρι στιγμής δημοσιευμένος υποστάτης χρονολογείται στους 

κλασικούς χρόνους και διαφέρει ελάχιστα, όσον αφορά στον βασικό του τύπο, από 
τουςύστερουςρωμαϊκούς.

β) Η χρήση των αντικειμένων αυτών ήταν αρκετά ευρεία, αφού έχουν βρεθεί σε 
εργαστήρια κεραμεικής και σε οικιστικά συγκροτήματα, αν και τα πρώτα είναι 
πολυπληθέστερα.

γ) Η αναγραφή ονομάτων σε υποστάτες τόσο από εργαστήρια όσο και από 
οικισμούς δείχνει μάλλον την αξία του αγγείου που υποβάσταζε ο υποστάτης. Η 
ποιότητα της κατασκευής ακόμη και των ενεπίγραφων υποστατών δεν είναι τέτοια 
που να δικαιολογεί την αναγραφή του ονόματος του ιδιοκτήτη του υποστάτη.

5.3 Κυπριακοί Δακτυλιόσγτιιιοι Κεοαιιεικοί Υποστάτες

Στις υπό εξέτασιν κυπριακές θέσεις βρέθηκαν υποστάτες από όλα τα εργαστήρια εκτός 
τωνΚ?1 και Κ?2.

Ε ρ γ α σ τ ή ρ ι ο  Ι Ι ά φ ο υ
Στο χώρο του εργαστηρίου της Πάφου βρέθηκαν 30 τμήματα κεραμεικών 

δακτυλιόσχημων υποστατών και των δύο τύπων. Οι υποστάτες του Τύπου 2 είναι 
σαφώς περισσότεροι (βρέθηκαν είκοσι έναντι δέκα του Τύπου 1). Με εξαίρεση τον

29 Γαβριλάκη-Νικολουδάκη 1988, 61.
30 Μαρκουλάκη 1987, 42- 3.
31 Adamscheck 1979, 120, πίν. 33.
32 Gempeler 1992, 204-5, πίν. 131.7.
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[Υπ.ΓΙ. Τ.1-1] όλοι οι άλλοι υποστάτες βρέθηκαν στα στρώματα του αποθέτη αλλά 
κανένας δεν ήταν παραμορφωμένος από την όπτηση ή υαλοποιημένος.

Τ ο ύψος των υποστατών του Τύπου 1 είναι κατά μέσον όρο 5,5 εκ. ενώ η 
διάμετρος του άνω στομίου κυμαίνεται μεταξύ 15 και 17 εκ. Οι υποστάτες του Τύπου 
2 είναι γενικά μικρότεροι· έχουν ύψος από 3 έως 6 εκ. (Μ.ό. 4,6 εκ.) και διάμετρο 
στομίου από 12-15,2 εκ. (Μ.ό.= 13,5 εκ.) με μία εξαίρεση, όπου η διάμετρος φτάνει 
τα 19 εκ.

Οι επικολλήσεις πηλού που βρέθηκαν στο εσωτερικό του ενός από τα δύο 
στόμια των υποστατών του Τύπου 1 ΓΕικ. 5·7α(σι οδήγησαν στο συμπέρασμα ότι τα 
στάδια της κατασκευής τους είχαν ως εξήαΕικ. 5.76):

ΙΙρώτα κατασκευαζόταν ένα ανοιχτό αγγείο με χαμηλά αποκλίνοντα τοιχώματα, το 
οποίο αποκοβόταν με νήμα ακριβώς πάνω από τη βάση του. Αυτή ήταν ουσιαστικά η 
διαδικασία κατασκευής των υποστατών του Τύπου 2 ΓΕικ. 5.7α(ίϊ)ΐ. Στο γεγονός ότι οι 
υποστάτες Τύπου 2 αποτελούν ουσιαστικά το πρώτο στάδιο της κατασκευής των 
υποστατών Τύπου 1, οφείλεται πιθανότατα και το μικρότερο ύψος των πρώτων. Στους 
υποστάτες Τύπου I, για να διαμορφωθεί και η δεύτερη απόληξη ως αποκλίνον στόμιο, 
αφηνόταν να στεγνώσει το ένα ήδη αποκλίνον στόμιο ενώ η βάση έπρεπε να 
διατηρηθεί υγρή. Κατόπιν το αγγείο επανατοποθετούνταν στον τροχό ανάποδα, δηλ. 
με τη βάση προς τα πάνω. Στερεωνόταν στο δίσκο του τροχού πάνω σ' ένα σβώλο 
πηλού που είχε διάμετρο κατά τι μικρότερη από αυτή του υποστάτη. Ο αγγειοπλάστης 
αφού σταθεροποιούσε τον ανάποδα τοποθετημένο υποστάτη, άνοιγε τα υγρά ακόμη 
τοιχώματα της βάσης και τα διαμόρφωνε σε αποκλίνον στόμιο παρόμοιο με το ήδη 
υπάρχον. Οι επικολλήσεις πηλού στο εσωτερικό του ενός (συνήθως του μεγαλύτερου) 
στομίου των υποστατών του Τύπου 1 προέρχονται από αυτήν ακριβώς τη διαδικασία.

Ε ρ γ α σ τ ή ρ ι ο  Ζ υ γ ί ο υ
Από πηλό του εργαστηρίου του Ζυγίου βρέθηκαν υποστάτες μόνο του Τύπου 2. 

Ο μικρός αριθμός τους οφείλεται πιθανότατα στο γεγονός ότι δεν έχει ανασκαφεί το 
ίδιο το εργαστήριο· ο ένας υποστάτης βρέθηκε στην επιφανειακή έρευνα του 
περιβάλλοντος χώρους του εργαστηρίου ενώ ο άλλος στη Μεγάλη Ν.Α. Βασιλική της 
Αμαθούντας. Αξίζει να σημειωθεί ότι η διάμετρος του στομίου και των δύο αυτών 
υποστατών είναι μικρότερη από την αντίστοιχη των υποστατών Τύπου 2 του 
εργαστηρίου της Πάφου (11 -11,2 εκ.). Με δεδομένο ότι κύριο προϊόν του εργαστηρίου 
του Ζυγίου ήταν οι αμφορείς LRl / Τ. 4 (ν), οι οποίοι έχουν μικρή διάμετρο βάσης, 
ίσως να μπορεί να υποστηριχθεί ότι οι υποστάτες του Ζυγίου προορίζονταν κυρίως 
για τη στήριξη των αμφορέων του τύπου αυτού.
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Ε ρ γ α σ τ ή ρ ι ο  Α μ α θ ο ύ ν τ α ς
Αναλόγως περιορισμένος ήταν και ο αριθμός των υποστατών από πηλό του 

εργαστηρίου της Αμαθούντας. Όπως και στην περίπτωση των υποστατών του 
εργαστηρίου του Ζυγίου, και οι δύο υποστάτες που εντοπίστηκαν από Αμαθούσιο 
πηλό ανήκουν στον Τύπο 2 (Εικ. 5.3 α.β). Η διάμετρος του στομίου και στις δύο 
περιπτώσεις είναι περίπου 12,5 εκ., δηλ. μεγαλύτερη από αυτήν των υποστατών από 
το Ζύγι και ίση με τους μικρότερους παφιακούς υποστάτες του τύπου αυτού. Οι 
αμαθούσιοι υποστάτες διαφέρουν από τους υπόλοιπους και μορφολογικά· το μή 
αποκλίνον στόμιο έχει υποστεί κάποια μικρή κατεργασία ώστε να μην είναι πολύ 
αδρό, και φαίνεται ότι αυτό υποβάσταζε τον αμφορέα. Βρέθηκαν και οι δύο στη 
Μεγάλη Ν.Α. Βασιλική της Αμαθούντας.

" Ε ρ γ α σ τ ή ρ ι ο " Ζ Α
Μετά το εργαστήριο της ΙΙάφου, η πολυπληθέστερη ομάδα κυπριακών 

υποστατών ήταν αυτή του "εργαστηρίου" ΖΑ. Ανήκουν και στους δύο τύπους.
Οι υποστάτες Τύπου 1 του "εργαστηρίου" ΖΑ έχουν τη μεγαλύτερη διάμετρο 

στομίου από όλα τα μέχρι στιγμής καταγεγραμμένα παραδείγματα (13-18 εκ.), με τα 
υπάρχοντα δεδομένα δεν μπορεί να υπάρξει συσχετισμός του γεγονότος αυτού με τις 
διαστάσεις των αμφορέων του εργαστηρίου. Άλλωστε, Οι υποστάτες Τ. 2, με εξαίρεση 
τον [Υπ.ΖΑ. Τ. 2-4], έχουν τα χαρακτηριστικά και τις διαστάσεις των υποστατών των 
εργαστηρίων Ζυγίου και Αμαθούντας (Εικ. 5 Αν). Η μεγάλη πλειοψηφία τους βρέθηκε 
στην Αγορά της Αμαθούντας.

" Ε ρ γ α σ τ ή ρ ι ο " X
Στην Αγορά την Αμαθούντας βρέθηκε ο μοναδικός υποστάτης από πηλό του 

"εργαστηρίου" X , ο οποίος ήταν του Τύπου 1 (Εικ. 5.26).

5.4 Συιιπεοάσματα

Ανασυνθέτοντας τη γενική εικόνα που δημιουργείται όσον αφορά στη διάδοση, 
τη χρήση και την τυπολογία των υποστατών στην Κύπρο την ύστερη ρωμαϊκή περίοδο, 
μπορούν να διατυπωθούν τα εξής συμπεράσματα.

1. Η μεγαλύτερη συγκέντρωση βρέθηκε στον αποθέτη του εργαστηρίου της 
Πάφου. Το σύνολο αυτό δεν μπορεί να συγκριθεί με κανένα άλλο, εφόσον δεν έχει 
ανασκαφεί ο αποθέτης κανενός από τα υπόλοιπα εργαστήρια. Σύμφωνα με τα 
δεδομένα από τη χρήση των υποστατών σε εργαστήρια κεραμεικής, εκτός από τη 
στήριξη των αμφορέων για το στέγνωμα ή την αποθήκευσή τους, οι υποστάτες ίσως να 
χρησιμοποιούνταν για τη στήριξη των αμφορέων και μέσα στον κλίβανο ή ακόμη και
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ως λειτουργικά τμήματα του ίδιου του κλιβάνου, π.χ. ως ακροφύσια. Το γεγονός 
πάντως ότι στο εργαστήριο της Πάφου δε βρέθηκε κανένας υποστάτης 
παραμορφωμένος από την όπτηση, δεν είναι ενισχυτικό της τελευταίας υπόθεσης.

Η εύρεση ενός ικανού αριθμού υποστατών στην Αγορά της Αμαθούντας 
(δώδεκα στο σύνολο) είναι απόλυτα αναμενόμενη διότι οι υποστάτες είναι 
απαραίτητοι στο χώρο της εμπορικής διακίνησης των αμφορέων. Εντύπωση, όμως, 
προκαλεί το γεγονός ότι κανένας από τους υποστάτες που εντοπίστηκαν εκεί δεν ήταν 
κατασκευασμένος από τον πηλό του εντόπιου εργαστηρίου.

2. Το γεγονός ότι στο Κούριον και στον Άγιο Γεώργιο Πέγειας δε βρέθηκε 
κανένας κεραμεικός υποστάτης ίσως είναι ενδεικτικό της χρησιμοποίησης άλλης 
μεθόδου στήριξης ή της κατασκευής των υποστατών από άλλο υλικό (ίσως ξύλο;).

3. Οι δύο τύποι υποστατών φαίνεται ότι είχαν παρόμοια διάδοση και 
αναμφίβολα, δεν χρησιμοποιούνταν μόνο για αμφορείς. Γνωρίζουμε, για 
παράδειγμα, ότι στο εργαστήριο του Ζυγίου, εκτός από αμφορείς κατασκευάζονταν 
επίσης και μαγειρικά σκεύη 33. Η χρήση υποστατών για μαγειρικά σκεύη είναι 
βεβαιωμένη και επομένως δεν είναι σίγουρο ότι οι δύο υποστάτες του εργαστηρίου του 
Ζυγίου, προορίζονταν για την στήριξη αμφορέων 34. Επιπλέον, η παρουσία ενός μόνο 
υποστάτη από το "εργαστήριο" X στην Αγορά της Αμαθούντας, όπου οι αμφορείς του 
"εργαστηρίου" ήταν πολυπληθείς, εγείρει ερωτηματικά για τη χρήση τους, διότι θα 
ήταν αναμενόμενο να χρησιμοποιούνται ευρέως σε χώρους εμπορίας και 
αποθήκευσης.

Η μελέτη των κεραμεικών δακτυλιόσχημων υποστατών συμπεριελήφθη στην 
παρούσα εργασία διότι κρίθηκε ότι τα αντικείμενα αυτά σχετίζονταν άμεσα με την 
παραγωγή και τη χρήση των αμφορέων, οι οποίοι είναι το κύριο αντικείμενο μελέτης.
Ο περιορισμένος αριθμός και τα ελλειπή στοιχεία για τη χρονολόγηση καθώς και η 
απουσία ειδικών μελετών, καθιστά την εις βάθος ανάλυση δύσκολη. Εκτός από την 
αναλυτική παρουσίαση των δεδομένων, η περαιτέρω εξαγωγή βέβαιων 
συμπερασμάτων χωρίς ικανά δεδομένα κρίθηκε μή επιστημονική.

33 Manning et. al. 2000
34 Catling 1972, 59.
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Τ ύ π ο ς  1

5.5 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

Ε ρ γ α σ τ ή ρ ι ο  τ η ς  Ι Ι ά φ ο υ  ( Υ π .  ΓΙ.  Τ . 1 )
1. [Β4(6)] (Εικ. 5.1α) Τμήμα υποστάτη. Το άνω τμήμα του είναι σχεδόν το μισό σε ύψος από το κάτω 
Διαστ.: ΔΣι=17 ΔΣ2=14,6 Υ=5,3

2. [D5(6)l (Εικ. 5.2α) Τμήμα υποστάτη. Διαστ.: ΔΣι=16,7 ΛΣ2-13,5 Υ=5,4 . Στο ίδιο στρώμα και 4 
τμήματα χειλέων υποστατών αδιάγνωστου τύπου.

3. [F3-4 (5)] Δύο τμήματα υποστατών που σώζουν τις διαστάσεις τους. Στο ίδιο στρώμα, τέσσερα πολύ  
αποσπασματικά σωζόμενα
(ΐ) (Εικ. 5.2ν') Διαστ.: ΔΣι=15,2 ΔΣζ=14 Υ=5,4
(ii) Διαστ.: ΔΣι=15,4 ΔΣ2=12,6 Υ=6

4. [F5(36)] (Εικ. 5.26) Τμήμα υποστάτη. Διαστ.: ΔΣι=15 ΔΣ2-14 Υ=4,3 Στο ίδιο στρώμα, 6 μικρά 
τμήματα που δε σώζουν καμία διάσταση.

5. [ΜΣΚΑ] Πέντε τμήματα υποστατών. Διαστ.:
(ί) (Εικ. 5.1 β) ΔΣι, 2=15,4 Υ=6
(ii) (Εικ. 5.1ν) ΔΣι=15 ΔΣ2=14,5 Υ=5,3
(iii) (Εικ. 5.7α) ΔΣι=; ΔΣ2=13,6 Υ=5,5
(iv) ΔΣ=14 Υ=5 *
(ν) ΔΣ=12 Υ= 5,5 *

" Ε ρ γ α σ τ ή ρ ι ο "  Ζ Α  (Υ π . ΖΑ. Τ. 1)

Αοναία Αγοοά Αμαθούντας
1. [ΑΜ1977/Ζ1/Β. 0,5-1 III] Τμήμα υποστάτη με τα συνήθη χαρακτηριστικά 
Διαστ.: ΔΣι=16 Υ=5 *

2. [ΑΜ1977/ΣΤ3/Β. 0,9-1,2] Μικρό τμήμα υποστάτη. Σώζει το Υ  μόνο σε ένα σημείο Διαστ.: ΔΣι=16 
Υ=4,8 *

3. [ΑΜ1980/Τομη ΒΒ3-Ζ4] Τμήμα υποστάτη που δε σώζει το Υ . Κατατάσσεται στον Τ.1 λόγω της 
μεγάλης ΔΣ. Διαστ.: ΔΣι=18

4. [ΑΜ1986/ΦΦ3/Β. 0-0,5] Μικρό τμήμα υποστάτη. Σώζει το Υ μόνο σε ένα σημείο. Διαστ.: ΔΣ=13 
Υ=4,5 *

5. [ΑΜ1991/Η4 ή 11/ Β. 2] Μικρό τμήμα υποστάτη. Ασυνήθιστα ψηλός. Διαστ.: ΔΣι=14 Υ=8 *

" Ε ρ γ α σ τ ή ρ ι ο "  X ( Υπ.  X. Τ. 1)
1. [ΑΜ 1977/Γ3/Β. 0 -1 ] (Εικ^^2δ) Τμήμα υποστάτη. Διαστ.: ΔΣι=16 ΛΣ2=14,6 Υ=4

*Η διάμετρος του δεύτερου στομίου δεν ήταν δυνατόν να υπολογιστεί από το σωζόμενο τμήμα 

Τύπος2
Ε ρ γ α σ τ ή ρ ι ο  τ η ς  Π ά φ ο υ ( Υ π .  Π.  Τ.  2 )

1. [D3(l)] ΓΕικ. 5.3γ. 5.7α(ΐϊ)1 Ή μισυ υποστάτη. Η βάση έχει παραμείνει ανισοεπίπεδη. Διαστ.: 
ΔΣ=12 ΔΒ=10 Υ=5

2. [D5(4)] (Εικ. 5.4α.β) Δύο ημίσεια υποστατών. Διαστ.:
(i) ΔΣ=13,5 ΛΒ=13 Υ=5
(ii) ΔΣ=14,5 ΔΒ=13,8 Υ=3,5
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3. [Ε1(2)] Μικρό τμήμα υποστάτη, του οποίου η διάμετρος δεν μπορεί να  υπολογιστεί.
Διαστ.: Υ=5

4. [Ε3(3)] Τέσσερα τμήματα υποστατών, των οποίων η ΔΒ δεν μπορεί να  υπολογιστεί από τα 
σωζόμενα τμήματα. Διαστ.:
(ϊ) ΔΣ=15,2 Υ=5
(ii) ΔΣ=12 Υ=4
(iii) ΔΣ=14 Υ=3
(iv) ΔΣ=14 Υ=4

5. [Ε5(5)] Τέσσερα τμήματα υποστατών που δε σώζουν όλες τις διαστάσεις τους. Διαστ.:
(ί) Υ=5,6
(ii) ΔΣ=12 Υ=5
(iii) ΔΣ=11 Υ=4,5
(iv) ΔΣ=13

6. [Ε6(9)] Τρία τμήματα υποστατών που σώζουν μόνο τη μια από τις δύο διαστάσειςτους. Διαστ.: (i) 
ΔΣ=14 (κατατάσσεται υποθετικά στον τυπο 2 αφού δεν μπορεί να  διαπιστωθεί το είδος και των δύο 
ανοιγμάτων του δακτυλίου)
(ii) Υ=4,5
(iii) ΔΣ=19

7. [F3-4 (5)] Τρία τμήματα υποστατών. Διαστ.:
(i) ΔΣ=13 Υ=4,5
(ii) ΔΣ=14 Υ=5,4
(iii) ΔΣ=15,4 Υ=6
Στο ίδιο στρώμα, 4 τα οποία σώζονται πολύ αποσπασματικά

8. [ΜΣΚΑ]: Δύο τμήματα υποστατών. Διαστ:
(i) ΔΣ=12 Υ=5
(ii) ΔΣ=14 Υ=5

Ε ρ γ α σ τ ή ρ ι ο  τ ο υ  Ζ υ γ ί ο υ  ( Υ π .  Ζ .  Τ .  2 )
Xcoooc του εργαστηρίου του Ζυνίου
1. [LV37.233ReldSurfaa£MtSeaScaipW.erriIAT252]35 Τμήμα υποστάτη. Διαστ.: ΔΣ=11.2 Υ=4,2 

Μεγάλη Ν.Α. Βασιλική Αααθούντας

2. [Π 134] (Εικ. 5.4δ) Τμήμα υποστάτη. Διαστ.: ΔΣ=11 Υ=4,5

Ε ρ γ α σ τ ή ρ ι ο  τ η ς  Α μ α θ ο ύ ν τ α ς  ( Υ π .  A M .  Τ.  2 )

Μεγάλη Ν.Α. Βασιλική Αιιαθούντας
1. [Π59] (Εικ. 5.3.6) Τμήμα υποστάτη. Η βάση είναι επίπεδη ενώ οι απολήξεις των στομίων έχουν 
τριγωνική τομή. Διαστ.: ΔΣ=12,5 Υ=4,7 ΔΒ = 10,4

2. [Π118] (Εικ. 5.3α) Τμήμα υποστάτη. Η διαμόρφωσητων στομίων είναι αδρή και τα τοιχώματα 

ενισχυμένα. Διαστ.: ΔΣ=12,3 Υ=6,4 ΔΒ = 9,5

" Ε ρ γ α σ τ ή ρ ι ο "  Ζ Α ( Υ π . Ζ Α . Τ .  2 )

Αογαία Ανοοά Αμαθούντας
1. [ΑΜ1977/Δ3/Β. 0,5-1] Τμήμα υποστάτη με τα συνήθη χαρακτηριστικά Διαστ.: ΔΣ=12 Υ=6,5

2. [ΑΜ1984/ΜΜ3/Β. 2,2-3] Υποστάτης που σώζεται κατά το μεγαλύτερο τμήματου. Τα τοιχώματα  
είναι σχεδόν κάθετα ενώ το στόμιο είναι έντονα αποκλίνον Διαστ.: ΔΣ=13 Υ=5,7

3. [ΑΜ1986/Λ2/Β. 1-1,5] Τμήμα υποστάτη. Διαστ.: ΔΣ=13,3 Υ=5

35 Για τον ίδιο υποστάτη βλ. και Manning et. al. 2000, 249, εικ. 13f,
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4. [ΑΜ1988/ΦΦ4/ΠΟΜ CIV] (Εικ. 5 ,4v) Τμήμα υποστάτη με χαρακτηριστικά και από τους δύο 
τύπους. Τα δύο στόμια είναι ισοϋψή αλλά το ένα από τα δύο, δεν είναι αποστρογγυλευμένορπότε 
θεωρείται ως βάση. Λιαστ.: ΛΣ=14,5 Υ=6,4
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6. Ανάλυση Πηλού

Ένας από τους τομείς όπου η ανάπτυξη νέων μεθόδων των θετικών επιστημών 
επηρέασε άμεσα και δραστικά την αρχαιολογική επιστήμη, είναι αυτός των 
εργαστηριακών αναλύσεων των υλικών, με σκοπό τον προσδιορισμό της σύστασης και 
της προέλευσής τους. Ειδικά για την κεραμεική, έγινε από νωρίς αντιληπτό ότι ο 
προδιορισμός των συστατικών στοιχείων του πηλού μπορεί να δώσει σημαντικές 
πληροφορίες σχετικά με την προέλευση της αργίλου, την τεχνολογία που 
χρησιμοποιήθηκε για την κατασκευή του αγγείου (ανάμιξη υλικών, κατεργασία και 
όπτηση) αλλά και την χρονολόγησή του1.

6.1. Το ΙΙρόνοαιιιια και η Μέθοδος Ανάλυσης 11ηλού από τα Κυπριακά Εργαστήρια 
Αμφορέων

Για το σωστό σχεδίασμά ενός προγράμματος ανάλυσης πηλού θα πρέπει κατ' 
αρχήν να λαμβάνονται υ π ' όψιν τα ερωτήματα, στα οποία η ανάλυση καλείται να 
δώσει απαντήσεις και κατόπιν να γίνεται σχολαστικά η επιλογή των δειγμάτων, έτσι 
ώστε αυτά να είναι όσο το δυνατόν περισσότερο αντιπροσωπευτικά. Στην περίπτωση 
των αμφορέων LR1/13 δεν έχει ακόμη καθιερωθεί ένας ευρέως αποδεκτός τυπολογικός 
διαχωρισμός, στον οποίο να μπορεί να βασιστεί η δειγματοληψία. Αυτός άλλωστε, 
είναι και ένας από τους στόχους της παρούσας εργασίας, όσον αφορά τουλάχιστον 
τους κυπριακούς αμφορείς. Επομένως, η επιλογή δειγμάτων που θα μπορούσαν να 
θεωρηθούν αντιπροσωπευτικά όλων των τύπων και των ομάδων των αμφορέων αυτών 
δεν θα ήταν δυνατόν να γίνει πριν την ολοκλήρωση τουλάχιστον της μελέτης του 
υλικού, για το οποίο η γράφουσα εξασφάλισε άδεια μελέτης.

Όσον αφορά στους αμφορείς που εξετάζουμη,εργαστηριακή ανάλυση 
δειγμάτων από την Κύπρο θα μπορούσε να εξυπηρετήσει τρείς κύριους στόχους:

α .  Τ ο ν  δ ι α χ ω ρ ι σ μ ό  τ ω ν  κ υ π ρ ι α κ ώ ν  κ α ι  τ ω ν  
ε ι σ η γ μ έ ν ω ν  α μ φ ο ρ έ ω ν  π ο υ  έ χ ο υ ν  β ρ ε θ ε ί  σε  
κ υ π ρ ι α κ έ ς  θ έ σ ε ι ς .

Η γεωμορφολογία της Κύπρου είναι παρόμοια με αυτήν της Βόρειας Συρίας 
και της Κιλικίας - τις περιοχές, δηλαδή, εκτός Κύπρου, όπου έχουν εντοπιστεί 
εργαστήρια - οπότε είναι πολύ δύσκολος ο διαχωρισμός μεταξύ των αργίλων των δύο

1 ί ί  λέξη "άργιλος" (clay) χρησιμοποιείται με την έννοια του κοιτάσματος όπως αυτό βρίσκεται στη 
φύση, ενώ ο "πηλός" (fabric) όπως θα χρησιμοποιηθεί παρακάτω, σημαίνει το αποτέλεσμα της 
κατεργασίας ενός ή περισσοτέρων ειδών αργίλου, δηλαδή το υλικό κατασκευής, το οποίο μπορεί να  
προκύπτει από την ανάμιξη διαφορετικών ειδών αργίλου.
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περιοχών, χωρίς δεδομένα από συγκεκριμένα εργαστήρια. Δυστυχώς, τα 
αποτελέσματα των πετρογραφικών αναλύσεων που διεξήγαγε ο Μ. Picon σε δείγματα 
που περισυνελέγησαν στη διάρκεια των επιφανειακών ερευνών, όπου και 
εντοπίστηκαν τα εργαστήρια στη Βόρεια Συρία και την Κιλικία, παραμένουν 
αδημοσίευτα2.

Για να είναι συγκρίσιμα, τα αποτελέσματα των αναλύσεων των κυπριακών 
δειγμάτων με αυτά από άλλες περιοχές, εκτός από μιά βάση δεδομένων με τα 
χαρακτηριστικά των πηλών των άλλων περιοχών, είναι απαραίτητη η ταυτόχρονη και 
συντονισμένη έρευνα σε διαφορετικές περιοχές εντός και εκτός Κύπρου. Μιά τέτοια 
μεγάλης κλίμακας δειγματοληψία πρέπει να γίνεται με βάση προκαθορισμένα 
κριτήρια επιλογής των δειγμάτων, κοινά για όλους τους χώρους.

β .  Τ η ν  κ α τ ά δ ε ι ξ η  τ η ς  δ ι α σ π ο ρ ά ς  τ ω ν  κ υ π ρ ι α κ ώ ν  
α μ φ ο ρ έ ω ν

Με την προοπτική μιας μελλοντικής μελέτης της διασποράς των κυπριακών 
αμφορέων, είναι απαραίτητη η δημιουργία μιάς βάσης δεδομένων για τους 
κυπριακούς πηλούς, τέτοια που να επιδέχεται συγκρίσεις με δεδομένα από άλλες 
περιοχές. Όπως θα αναλυθεί και παρακάτω, οι μέθοδοι ανάλυσης που 
χρησιμοποιούνται από τα μεγάλα ερευνητικά κέντρα είναι συχνά διαφορετικές 
μεταξύ τους και εξαρτώνται τόσο από τις δυνατότητες των εκάστοτε προγραμμάτων 
όσο και από τον ίδιο τον σκοπό της έρευνας, όπως ειπώθηκε παραπάνω. Επομένως, 
για να θεωρηθεί μια βάση δεδομένων κατάλληλη να χρησιμοποιηθεί για σύγκριση με 
άλλες, θα πρέπει να καταρτιστεί με βάση τα αποτελέσματα διαφορετικών μεθόδων, τα 
οποία, συνδυαζόμενα, μπορούν να δώσουν μιά πλήρη εικόνα της σύστασης του 
δείγματος.

γ .  Τ ο ν  ε ν τ ο π ι σ μ ό  τ ω ν  δ ι α φ ο ρ ώ ν  μ ε τ α ξ ύ  τ ω ν  
κ υ π ρ ι α κ ώ ν  π η λ ώ ν

Η εργαστηριακή ανάλυση συμβάλλει στον καθορισμό των διαφορετικών 
ομάδων των κυπριακών πηλών έτσι ώστε να είναι δυνατόν να προσδιοριστεί η 
προέλευσή τους με μεγαλύτερη ακρίβεια. Για να συγκροτηθεί μία λειτουργική βάση 
τέτοιων δεδομένων θα πρέπει να εξεταστεί ικανός αριθμός δειγμάτων πηλών από 
όλες τις γνωστές θέσεις του νησιού, με παράλληλη έρευνα των κοιτασμάτων αργίλου 
σε κάθε περιοχή.

Γϊα όλους τους παραπάνω λόγους, έγινε από την αρχή φανερό, ότι στο πλαίσιο 
της παρούσας εργασίας δεν θα ήταν δυνατόν να πραγματοποιηθεί ένα ολοκληρωμένο 
πρόγραμμα αναλύσεων πηλού, το οποίο να ανταποκρίνεται στους προβληματισμούς 
που έχουν τεθεί από τη μέχρι στιγμής σχετική με το θέμα έρευνα. Με βάση το

2 Empereur & Picon 1989, 236- 43.
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παραπάνω σκεπτικό, το κύριο βάρος της ανάλυσης δόθηκε στα δείγματα που 
προέρχονταν από τα γνωστά κυπριακά εργαστήρια αμφορέων ή είχαν κοινά 
χαρακτηριστικά με αυτά. Με τον τρόπο αυτόν, καταρτίστηκε μιά βάση δεδομένων με 
τα πετρογραφικά χαρακτηριστικά μόνο των γνωστών μέχρι στιγμής κυπριακών 
εργαστηρίων. Τα στοιχεία αυτά, σε συνδυασμό με την αναλυτική παρουσίαση των 
τύπων αμφορέων, η οποία έγινε στα προηγούμενα κεφάλαια, συμπληρώνουν την 
ταυτότητα των εργαστηρίων.

Οι αναλύσεις που έγιναν, είχαν ως κύριο στόχο τον έλεγχο του μακροσκοπικού 
διαχωρισμού των πηλών - και επομένως των εργαστηρίων- όπως αυτός έγινε στην 
αρχή της καταγραφής των αμφορέων και όχι απαραίτητα τον εντοπισμό ή την 
(χνίχνευση νέων εργαστηρίων. Τα δείγματα που επιλέχθηκαν αντιπροσωπεύουν τις 
ομάδες αμφορέων που μελετήθηκαν, ενώ δεν αναλύθηκαν πηλοί αμφορέων των 
οποίων η παρουσία ήταν περιστασιακή και επομένως το δείγμα δεν θα ήταν 
αντιπροσωπευτικό. I Ιηλοί, των οποίων η διαφορετική σύσταση μπορούσε να διαφανεί 
και να αναγνωριστεί αμέσως ως μή κυπριακή, ήταν πολύ σπάνιοι και η ανάλυσή τους 
κρίθηκε ότι δεν εμπίπτει στους σκοπούς της παρούσας έρευνας.

6.2. Μέθοδοι Ανάλυσης I Ιηλού

Οι βασικές μέθοδοι εργαστηριακής ανάλυσης για τον προσδιορισμό της 
προέλευσης πηλών που χρησιμοποιούνται ευρέως είναι δύο: η χημική και η 
πετρογραφική ανάλυση.

Με τη χημική ανάλυση εξετάζονται τα ποσοστά των στοιχείων και των 
ιχνοστοιχείων που εμπεριέχονται στον πηλό3. Η μέθοδος βασίζεται κυρίως στη 
σύγκριση των ποσοστών των στοιχείων του πηλού των αγγείων, με τα αντίστοιχα 
ποσοστά σε κοιτάσματα αργίλων, τα οποία πιθανόν να χρησιμοποιήθηκαν ως πρώτη 
ύλη4.

Με τη πετρογραφική ανάλυση εντοπίζονται τα τμήματα των πετρωμάτων που 
ενυπάρχουν στον πηλό5. Κάποια πετρώματα ή ορυκτά είναι τόσο χαρακτηριστικά ή 
και μοναδικά για ορισμένες περιοχές, ώστε ο εντοπισμός τους σε ένα δείγμα, όταν 
μπορεί να συνδυαστεί με συγκεκριμένα κοιτάσματα, δίνει σημαντικές ενδείξεις για 
την προέλευση του αγγείου.

3 Jones 1986, 16- 27. Οι βασικές μέθοδοι χημικής ανάλυσης είναι η μέθοδος της Νετρονικής 
Ενεργοποίησης ( Neutron A ctiva tion  Analysis), η Φασματοσκοπία Οπτικής Εκπομπής (O ptical 
Em ission Spectroscopy), ο Φθορισμός Ακτινών X  (X -R a y  fluorescence) και η Φασματοσκοπία 
Ατομικής Απορρόφησης ( A tom ic  Absorption  Spectophotom etry).
4 Orton e t  al. 1993, 145.
5 Jones ό.π., 5· Orton e l al. ό.π., 140. Ο εντοπισμός των πετρωμάτων γίνεται στο πετρογραφικό 
μικροσκόπιο, όπου εξετάζονται λεπτές τομές πηλού σε μεγέθυνση Χ500-Χ1000. Οι λεπτές τομές είναι 
τμήματα πηλού, πάχους μόλις μερικών μικρών (χιλιοστά του χιλιοστού), κολλημένα σε γυαλί. Σε αυτό 
το ελάχιστο πάχος τα ορυκτά γίνονται διαφανή και μπορούν να αναγνωριστούν με βάση τις οπτικές 
τους ιδιότητες. Συμπληρωματική μέθοδος της ανάγνωσης των λεπτών τομών είναι ο Διαχωρισμός 
Βαρέων Ορυκτών (H ea vy  M ineral Seperation).
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Και οι δύο μέθοδοι έχουν χρησιμοποιηθεί ευρέως για τον καθορισμό της 
προέλευσης κεραμεικών αγγείων. Η κάθε μιά από αυτές δίνει διαφορετικά 
αποτελέσματα και για μιά πλήρη μελέτη μιάς ομάδας πηλών ή αγγείων, τα καλύτερα 
αποτελέσματα λαμβάνονται αν χρησιμοποιηθούν και οι δύο σε συνδυασμό. Μιά 
γενική αρχή, η οποία όμως δεν αποτελεί κανόνα, είναι ότι η πετρολογική ανάλυση 
είναι πιό κατάλληλη για τους χονδρόκοκκους πηλούς με πολλά εγκλείσματα και 
προσμίξεις, ενώ η χημική ανάλυση κρίνεται απαραίτητη όταν πρόκειται για 
λεπτόκοκκους πηλούς6.

Η χημική ανάλυση έχει μεγάλο κόστος και απαιτεί εξειόικευμένα εργαστήρια. 
Στην Κύπρο δεν υπάρχουν επιστημονικά κέντρα που να διενεργούν χημικές 
(χναλύσεις ενώ στην Ελλάδα μιά τέτοια δυνατότητα παρέχεται μόνο από το Εθνικό 
Κέντρο Επιστημονικών Ερευνών "Δημόκριτος" με την προϋπόθεση ότι οι αναλύσεις 
μπορούν να ενταχθούν σε ένα από τα μεγάλα προγράμματα του Κέντρου. Κάτι τέτοιο 
δεν κατέστη δυνατόν να πραγματοποιηθεί όσον αφορά στους κυπριακούς αμφορείς 
LR1/13. Χημική ανάλυση με τη μέθοδο της Νετρονικής Ενεργοποίησης έγινε μόνο σε 
περιορισμένο αριθμό οστράκων από τον αποθέτη του εργαστηρίο\ι της Πάφου, τα 
οποία επιλέχθηκαν το 1994. Τις αναλύσεις πραγματοποίησε η ομάδα του 
Πανεπιστημίου του Μισούρι στις HI ΙΑ, υπό τη διεύθυνση του Η. Neil και του Μ. 
Rautman, στο πλαίσιο του ευρύτερου προγράμματος του Πανεπιστημίου, για τον 
εντοπισμό των κοιτασμάτων του πηλού και των εργαστηρίων της αρχαίας κυπριακής 
κεραμεικής. Τα αποτελέσματα των αναλύσεων αυτών δεν μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν για την εξαγωγή συπερασμάτων στο παρόν στάδιο διότι δεν 
υπάρχουν συγκριτικά αποτελέσματα χημικής ανάλυσης των υπολοίπων ομάδων 
πηλών 7.

Στο σύνολο των δειγμάτων πηλού που συγκεντρώθηκαν, πραγματοποιήθηκε 
τελικά πετρογραφική ανάλυση διότι παρουσίασε τα εξής πλεονεκτήματα: 

α. Υπήρχε η δυνατότητα διεξαγωγής της στην Κύπρο, από το Τμήμα 
Γεωλογικής Επισκόπισης του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και 
I Ιεριβάλλοντος, όπου διεξάγεται μακροχρόνια έρευνα για τη γεωμορφολογία 
της Κύπρου, τα (χποτελέσματα της οποίας είναι απαραίτητα για τις 
πετρογραφικές αναλύσεις8.
β. Ο πηλός που χρησιμοποιήθηκε για τους υπό εξέτασιν αμφορείς ήταν σε όλες 
τις περιπτώσεις χονδρόκοκκος, γεγονός που ενθαρρύνει τη πετρογραφική 
έναντι της χημικής ανάλυσης.

6 Jones ό.π., 55.
7 Βλ. Παράρτημα 2γ.
8 Την Πετρογραφική ανάλυση διεξήγαγε ο Λειτουργός του Τμήματος Γεωλογικής Επισκόπισης, Λρ.
Κ. Ξενοφώντος, χωρίς το προσωπικό ενδιαφέρον, τις πολύτιμες συμβουλές και την καθοδήγηση του 
οποίου, η έρευνα δεν θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί.
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γ. Η πετρογραφική ανάλυση αποτελεί το πρώτο βήμα του καθορισμού των 
γενικών χαρακτηριστικών μιάς ομάδας πηλών, πράγμα που αποτελεί στόχο 
της παρούσας μελέτης. Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, ο σκοπός των 
εργαστηριακών αναλύσεων των πηλών σε αυτό το στάδιο, ήταν η συμπλήρωση 
της βασικής τυπολογικής κατάταξης των κυπριακών αμφορέων LR1/13, αλλά 
και η επιβεβαίωση του διαχωρισμού των εργαστηρίων κατασκευής τους. Τ ο 
παράδειγμα του εργαστηρίου της Πάφου, για το οποίο διεξήχθησαν και τα δύο 
είδη ανάλυσης από διαφορετικές ομάδες και σε διαφορετικά εργαστήρια, 
έδειξε ότι, στο παρόν στάδιο, η πετρογραφική ανάλυση ήταν η πλέον 
ενδεικνυόμενη μέθοδος, χωρίς την οποία τα αποτελέσματα της χημικής 
ανάλυσης ίσως να ηταν παραπλανητικά.

6. 3. Μέθοδος κατάρτισης των δειγματολογίων πηλού που γρησαιοποιηθηκαν στην 
καταγραφή και την ανάλυση

Η μέθσδος που χρησιμοποιήθηκε για την περιγραφή και τον χαρακτηρισμό του 
κάθε είδους πηλού ήταν η ακόλουθη:

Μετά από μιά γενική επισκόπηση των αμφορέων από κάθε θέση, ζητήθηκε 
άδεια από το Τμήμα Αρχαιοτήτων προκειμένου να παραχωρηθούν δείγματα πηλού 
για ανάλυση. Από αυτά τα δείγματα καταρτίστηκε δειγματολόγιο με μικρά κομμάτια 
πηλού έτσι ώστε να γίνεται δυνατή η επί τόπου σύγκριση του πηλού των αγγείων με 
αυτούς του δειγματολογίου. Κάθε φορά και όπου ήταν δυνατόν, γινόταν προσπάθεια 
να συγκριθούν οι πυρήνες τα)ν τοιχωμάτατν του αγγείου και όχι η επιφάνεια τονξ. Το 
επίχρισμα όεν αποτελεί ασφαλή παράγοντα ομαδοποίησης του πηλού αφού ήταν 
συχνές οι περιπτώσεις που ο ίδιος πηλός άλλοτε ήταν επιχρισμένος και άλλοτε όχι. 
Επιπλέον, έγινε προσπάθεια να ληφθεί σοβαρά υπ’όψιν η περίπτωση της αλλαγής του 
χρώματος της επιφάνειας λόγω κάποιας επεξεργασίας (λείανση με υγρό πανί ή 
σπόγγο), διαφορετικής οξειόωτικής ατμόσφαιρας στον κλίβανο ή ακόμη λόγω της 
άμεσης έκθεσης στη θερμότητα ενός τμήματος της επιφάνειας του αγγείου.

Ο χρωματικός πίνακας Munsell κρίθηκε ανεπαρκής να δώσει τις λεπτομερείς 
αποχρώσεις της επιφάνειας ή του πυρήνα του κάθε αντικειμένου, αφού αυτές είναι 
πολύ λεπτές και επιπλέον πολύ συχνά όεν υπάρχει ακριβής αντιστοιχία μεταξύ των 
χρωμάτων του πίνακα και των δειγμάτων*0. Ο αριθμός Munsell δίνεται μόνο στην 
περιγραφή των δειγμάτων για μεθοδολογικούς περισσότερο λόγους. Επίσης, εξ αιτίας 
του γεγονότος ότι στους κλιβάνους όπου ως καύσιμη ύλη χρησιμοποιείται ξύλο όεν

9 Στους Πίνακες του Παραρτήματος 2β περιγράφεται το χρώμα, οι προσμίξεις και η τραχύτητα του 
πυρήνα του πηλού, όπως αυτά προκίϋΐτουν από την εξέταση του δείγματος δια γυμνού οφθαλμού, με 
τη χρήση απλού μεγενθυντικού φακού (10Χ).
10 Για την κριτική στη χρήση του πίνακα Munsell βλ. Μ. Picon, "Problemes de determination de 
l'origine des ceramiques" P.A.C.T. 10(1984), 137-38.
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μπορούμε να έχουμε πάντα σταθερή θερμοκρασία ούτε ομοιόμορφη έκθεση στη 
θερμότητα, οι διαφορές στην οξείδωση δημιουργούν χρωματικές διαφορές στο ίδιο 
αγγείο. Το πάχος του τοιχώματος επίσης είναι καθοριστικό για τον βαθμό οξείδωσης 
του αγγείου σε ένα συγκεκριμένο σημείο. Έτσι, συχνά δύο αγγεία με διαφορετικό 
χρώμα πηλού στην επιφάνεια έχουν την ίδια σύσταση όταν συγκριθούν οι πυρήνες 
τους. Επίσης, στο ίδιο αγγείο μπορεί να παρουσιαστούν διαφορές στο χρώμα του 
πυρήνα όταν συγκριθούν λεπτά σημεία του τοιχώματος, όπως είναι το τέλος του ώμου 
ή η βάση, με παχύτερα σημεία όπως ο λαιμός ή η λαβή.

Μετά την ολοκλήρωση των πρώτων καταγραφών καταρτίστηκε δειγματολόγιο 
των πηλών οι οποίοι προορίζονταν για ανάλυση. Συνολικά έγιναν τρεις 
δειγματοληψίες. Η πρώτη έγινε στον αποθέτη του εργαστηρίου της ΙΙάφου. 
Επιλέχθηκαν συνολικά δεκατρία δείγματα, αριθμημένα από 1-13, τα οποία κρίθηκαν 
αντιπροσωπευτικά των πηλών του εργαστηρίου. Με το ίδιο κριτήριο επιλέχθηκαν 
δεκατρία δείγματα από τους αμφορείς της Αγοράς της Αμαθούντας, τα οποία 
αριθμήθηκαν με λατινικούς αριθμούς από 1-ΧΙΙΙ. Τέλος, μετά τον εντοπισμό του 
εργαστηρίου το\? Ζυγίου, αποφασίστηκε να καταρτιστεί και τρίτος πίνακας, ο οποίος 
αποτελείτο από οκτώ δείγματα χαρακτηριστικά των προϊόντων των εργαστηρίων, 
όπως αυτά διαχωρίζονται δια γυμνού οφθαλμού.

Στους τελικούς πίνακες με τα αποτελέσματα της ανάλυσης του πηλού δεν 
περιελήφθη όλη η σειρά της αρίθμησης κάθε δειγματοληψίας, για δύο λόγους: α) κατά 
τη διάρκεια προπαρασκευής των λεπτών τομών κάποια δείγματα καταστράφηκαν και 
δεν υπήρχαν περιθώρια να ξαναετοιμαστούν, και β) στις δύο πρώτες δειγματοληψίες 
εκτός από τους κυπριακούς πηλούς, επιλέχθηκαν επίσης και μεμονωμένα δείγματα 
εισαγώμενων πηλών τα οποία, όπως εξηγήσαμε παραπάνω, δεν κρίθηκε σκόπιμο να 
αναλυθούν στο παρόν στάδιο. Επομένως, η κατάταξη των πηλών βασίστηκε στα 
δείγματα Ζ1- Ζ8 που προέρχονται από επιφανειακά όστρακα που περισυνελέγησαν 
στη θέση του εργαστηρίου του Ζυγίου, στα δείγματα 111- ΠΙΟ από τον αποθέτη του 
εργαστηρίου της Πάφου και τα δείγματα AI-AVI από την αγορά της Αμαθούντας. 
Ανάμεσα στα τελευταία περιλαμβάνονται δείγματα του "εργαστηρίου” X, οι 
περισσότεροι αμφορείς του οποίου βρέθηκαν στην Αμαθούντα.

6.4 ΙΙοοηνούιιενες αναλύσεις πηλού αμφορέων LR1

Η πρώτη αναφορά στην πετρογραφική σύσταση των αμφορέων LR 1 έγινε το 
1971 από τον D. Peacock, ο οποίος παρατήρησε ότι ο πηλός περιείχε πυροξενίτη και 
ασβεστόλιθο, πετρώματα που αποτελούν ενδείξεις για προέλευση από περιοχή με 
βασικά πυριγενή και ιζηματογενή πετρώματα11. 0  ερευνητής όμως δεν π ρ ο χ ώ ρ η σ ε  σε

11 Peacock 1971.
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συγκεκριμένες προτάσεις γιοι την προέλευση των αμφορέων διότι αυτά τα 
χαρακτηριστικά είναι κοινά σε αρκετές περιοχές της Ανατολικής Μεσογείου.

Το 1980, ο D. F. Williams δημοσίευσε τα αποτελέσματα των πετρογραφικών 
αναλύσεων που εκπόνησε σε δείγματα ύστερων ρωμαϊκών αμφορέων με σκοπό τον 
εντοπισμό της προέλευσής τους*2. Χρησιμοποίησε και αυτός πετρογραφική ανάλυση, 
και ειδικότερα τη μέθοδο "Διαχωρισμού Βαρέων Ορυκτών" ( Heavy Mineral 
Separation) προκειμένου να προσδιορίσει τα χαρακτηριστικά των πηλών στους 
οποίους είχε προστεθεί η άμμος ως αναπλαστική ύλη. Τα δείγματα αυτά προέρχονταν 
από την Καρχηδόνα και τη Βερενίκη και τις θέσεις Tintagel και Trethurgy στη 
Βρετανία. Τα αποτελέσματα της ανάλυσης όσον αφορά στους αμφορείς LR 1 έδειξαν 
ότι περιείχαν πυροξενίτη και ενστατίτη, με ουσιαστική απουσία όλα των άλλων 
ορυκτών. Επίσης, περιείχαν κόκκους σερπεντίνη, οι οποίοι αποτελούν ένδειξη για 
προέλευση από περιοχή υπερβασικών πετρωμάτων. Οι περιοχές προέλευσης που 
πρότεινε ο Williams, σύμφωνα με τα παραπάνω, ήταν η Κύπρος, η Λέσβος, η Εύβοια 
και κυρίως η Νοτιοδυτική ακτή της Μικράς Ασίας και η Βόρεια Συρία. Η υπόθεση για 
παραγωγή στην νότια Μικρά Ασία και την Κύπρο επιβεβαιώθηκε αργότερα από τα 
αρχαιολογικά δεδομένα.

Στην δημοσίευση της κεραμεικής από τις ανασκαφές της βρετανικής αποστολής 
στη Καρχηδόνα (θέση Avenue du President Habib Bourguiba, Salammbo) από τ ο υ ς  

Fulford και Peacock το 1984, συμπεριλαμβανόταν, εκτός από τη μακροσκοπική 
περιγραφή, και η περιγραφή της πετρολογικής σύστασης του πηλού των κυριωτέρων 
τύπων αγγείων. Όσον αφορά στους αμφορείς LR1, η μικροσκοπική εξέταση του πηλού 
επιβεβαίωσε τις υποθέσεις του Williams13. Οι συγγραφείς προέταξαν μάλιστα την 
περιοχή της Αντιόχειας ανάμεσα στα πιθανά κέντρα κατασκευής, λόγω της 
μαρτυρημένης αύξησης της παραγωγής του λαδιού στη Βόρεια Συρία τον 4ο αι. μ.Χ., 
αλλά και την Κύπρο, αφού είχε ήδη αναγνωστεί το κυπριακό μόδιο σε επιγραφές 
αμφορέων αυτού του τύπου, που βρέθηκαν στη Αρχαία Αγορά της Αθήνας 14.

6.5. Οι πετρογραφικες αναλύσεις πηλών στην Κύποο και τα συμπεράσματα του 
ποογοάμιιατος ανάλυσης!5

12 Williams 1982.
13 Η ανάλυση έδειξε ωχροκίτρινο οπτικά ανισοτροπικό πηλό, που περιέχει διάσπαρτους κόκκους 
χαλαζία. Η άμμος περιέχει στρογγυλούς κόκκους ασβεστοπηλού ενώ τα απολιθώματα σπάνια  
μπόρεσαν να ταυτιστούν, με εξαίρεση υπολλείματα τριμματοφόρων και βρυοζώων ή πελεκυπόδων. Το 
σκούρο σιδηρο-μαγνησιακό συστατικό της άμμου αποτελείτο κυρίως από κομμάτια σερπεντίνη (τα 
οποία έχουν ένα ασυνήθιστο καστανό χρώμα) και από άχρωμο κλινοπυρόξενο. Ενίοτε 
παρατηρήθηκαν και κομμάτια λάβας (Fulford & Peacock 1984, 20).
14 Lang 1976. 58· Βλ. και το κεφάλαιο 8. "Μετρολογία".
15 Η εξαγωγή των συμπερασμάτων από την ανάλυση των λεπτών τομών έγινε με την καθοδήγηση και 
μετά από υποδείξεις του Δρος Ξενοφώντος, στο οποίον οφείλω ευχαριστίες, για ακόμη μία φορά.
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Η εκτεταμένη μελέτη της κυπριακής αρχαιολογίας και ιδιαίτερα της 
προϊστορικής κεραμεικής είχε σαν αποτέλεσμα να γίνουν από πολύ νωρίς 
προσπάθειες εργαστηριακής ανάλυσης των κυπριακών πηλώ\>6. Ο R.E. Jones το 1986 
συγκέντρωσε και παρουσίασε τα αποτελέσματα των ερευνών μέχρι εκείνη την εποχή 
καταδεικνύοντας ότι οι μέθοδοι ανάλυσης που έχουν εφαρμοστεί είχαν διαφορετικούς 
κάθε φορά στόχους. Χρησιμοποιήθηκαν και τα δύο είδη εργαστηριακής ανάλυσης 
πηλού, η χημική και η πετρογραφική. Η χημική ανάλυση εφαρμόστηκε σε μεγάλη 
έκταση για τον προσδιορισμό της σύστασης του πηλού σε ομάδες προϊστορικής 
κεραμεικής ενώ η πετρολογική ανάλυση χρησιμοποιήθηκε μόνο σε ευρήματα από την 
Αμαθούντα και τη Σαλαμίνα 17. Τα αποτελέσματα των πετρογραφικών αναλύσεων θα 
παρουσιαστούν παρακάτω διεξοδικά, σε μιά προσπάθεια σύνδεσής τους με τα 
αποτελέσματα των αναλύσεων που διεξήχθησαν για τους αμφορείς LR1/13 στην 
παρούσα εργασία18.

Το 1977 ο J. Gautier δημοσίευσε τα αποτελέσματα των ερευνών του για την 
κεραμεική της περιοχής της Σαλαμίνας19. Διέκρινε συνολικά τρείς μεγάλες ομάδες 
πηλών με κοινά πετρογραφικά χαρακτηριστικά τα οποία μπορούν να συνοψιστούν 
στα εξής:
α) Συχνότητα και ποικιλία ασβεστούχων πηλών
β) Συχνότητα ορυκτών που προέρχονται από βασικά πετρώματα όπως οι αμφίβολοι 
και ο επιδοτίτης.
γ) Χρήση της τοπικής άμμου, ετερογενούς συνθέσεως, σαν αντιπλαστική προσθήκη 
δ) Απουσία μαρμαρυγίας

Ο πηλός των αγγείων της περιοχής, όπως περιγράφεται από τον Gautier, είναι 
υποκίτρινουήερυθρωπού/πρασινωπούχρώματος.

Η παραπάνω περιγραφή δεν ανταποκρίνεται σε καμία από τις ομάδες πηλού 
των κυπριακών εργστηρίων που εξετάζουμε. Εντούτοις, το γεγονός αυτό δε θα πρέπει 
σε καμία περίπτωση να αποκλείσει την πιθανότητα ύπαρξης εργαστηρίων αμφορέων 
LR1/13 στην περιοχή της Σαλαμίνας. Οι αμφορείς αυτοί, όπως έχει ήδη αναφερθεί, 
προορίζονταν κυρίως για εξαγωγή ενώ η διασπορά τους εντός του νησιού κάλυπτε 
μόνο τις γύρω από τα εργαστήρια περιοχές. Επομένως, τα προϊόντα ενός εργαστηρίου 
της περιοχής της Σαλαμίνας ίσως να διατίθεντο στις θέσεις της πεδιάδας της 
Μεσαορίας ή της περιοχής της Καρπασίας, στις οποίες προς το παρόν δεν μπορεί να 
γίνει έρευνα.

16 Jones 1986, 342: "...the pottery of Cyprus has been examined by analytical techniques in greater 
numbers and from more sites than is the case in any of the individual regions of the Aegean...."
17 Catling & Jones 1986,586-609, όπου και ο σχολιασμός των αποτελεσμάτων των ερευνών.
18 Για την καλύτερη κατανόηση των αποτελεσμάτων βλ. Παράρτημα 2α.
19 Gautier 1977.
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Οι κυπριακοί πηλοί των αμφορέων LR1/13 παρουσιάζουν τα εξής γενικά 
χαρακτηριστικά20: Πρόκειται για ασβεστοπηλούς (μάργες) που περιέχουν μικρές 
ποσότητες αργίλου - κυρίως μοντμοριλλονίτη (έως και 25%)- και σε μεγάλο ποσοστό 
μικροκρυσταλλικό ασβεστίτη και μή ασβεστιτικά ορυκτά (χαλαζία, αμφίβολους, 
πυροξενίτη). Ειδικά οι πηλοί της νότιας ακτής περιέχουν πυριτόλιθους (διαβάση, 
γάββρους, λάβα).

1. Ο μ ά δ α  Ε ρ γ α σ τ η ρ ί ο υ  τ η ς  Π ά φ ο υ
Στην περιοχή της ΙΙάφου η αγγειοπλαστική δραστηριότητα έχει διαπιστωθεί σε 

διάφορες ιστορικές περιόδου^1. Από τις αναλύσεις του πηλού του εργαστηρίου 
αμφορέων της Κάτω I Ιάφου προέκυψε ότι τα πετρώματα που περιέχει προέρχονται 
από το παρακείμενο Σύμπλεγμα των Μαμωνιών (Εικ. 6.1). Κατά τις αναλύσεις που 
έγιναν σε δείγματα προϊστορικής κεραμεικής της περιοχής [Αγγεία με δακτυλιόσχημη 
βάση (Base Ring) | παρατηρήθηκε ότι είναι άφθονος ο πυριτόλιθος, και τα πυριγενή 
ορυκτά ενώ σε ένα δείγμα παρατηρήθηκε τμήμα μαρμαρυγίας22.

Ο πηλός τοί' εργαστηρίου της Πάφου διαφοροποιείται πετρογραφικά από τις 
άλλες ομάδες κυπριακών πηλών που αναλύθηκαν και παρουσιάζει τα εξής γενικά 
χαρακτηριστικά: η κύρια μάζα είναι μαργαϊκή με άθφονους γωνιώδεις κόκκους 
χαλαζία και αστρίου, ελάχιστο κρυσταλλικό και μικροκρυσταλλικό χαλαζία και 
πυρόξενο. Διακριτικό χαρακτηριστικό επίσης των πηλών του εργαστηρίου ήταν η 
παρουσία ερυθρών ιζημάτων και απολιθωμάτων οστρέωνκαι φυκών. Η παρουσία των 
απολιθωμάτων αυτών είναι χαρακτηριστικό γνώρισμα των αργίλων της περιοχής του 
εργαστηρίου. Η εικόνα αυτή προπκύπτει και από τα αποτελέσματα των αναλύσεων 
της S. Vaughan, αφού επιβεβαιώνεται η παρουσία πυριτόλιθου, σε περιορισμένη όμως 
ποσότητα, καθώς και η σπάνια εμφάνιση μαρμαρυγίας.

Οι πηλοί του εργαστηρίου, μπορούν να χωριστούν σε τρείς ομάδες, μετά από 
παρατήρηση με απλο μεγενθυντικό φακό (10Χ):
Ομάδα (α): 1 Ιηλοί σχετικά λεπτόκοκκοι με αραιά και μικρού μεγέθους εγκλείσματα. 
Ομάδα (β): I Ιηλοί με μεγαλύτερου μεγέθους εγκλείσματα από τους προηγούμενους 
Ομαδα (γ):Ι Ιηλοί παρόμοιοι με την ομάδα (α) αλλά με αμμώδη υφή

Η πετρογραφική ανάλυση έδειξε ότι δεν υπήρχαν ουσιαστικές διαφορές μεταξύ 
των ομάδων. Μόνο στα δείγματα της ομάδας (β) παρατηρήθηκε περισσότερη λάβα και 
κρητίδες ενώ στη κύρια μάζα τους οι κόκκοι χαλαζία ήταν κάπως λιγότεροι από τις 
άλλες δύο ομάδες.

2. Ο μ ά δ α  τ ο ι ι  Ε ρ γ α σ τ η ρ ί ο υ  τ ο υ  Ζ υ γ ί ο υ

20 Η σύσταση του πηλού παρουσιάζεται λεπτομερώς στους πίνακες του Παραρτήματος 2β. Για τη 
γεωλογία της Κύπρου βλ. Παράρτημα 2α.
21 Κυρίως στην περιοχή της Λέμπας: εκτός από το εργαστήριο του Π ου αι. μ.Χ. (Παπανικόλα - 
Μπακιρτζή 1996.55-6). προφορικές μαρτυρίες υποδεικνύουν ότι υπήρχε εργαστήριο παραδοσιακής 
κεραμεικής μέχρι τα μέσα του 20ού αι.
22 Vaughan 1991. 357
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Οι πηλοί του εργαστηρίου του Ζυγίου είναι χονδρόκοκκοι, κοκκινωπού ή 
κοκκινοκάστανου χρώματος με μεγάλου και μεσαίου μεγέθους μελανά εγκλείσματα 
(τα οποία συχνά γυαλίζουν στο φως) και αραιότερα άσπρα, καστανά και κοκκινωπά. 
Τα πετρογραφικά χαρακτηριστικά της ομάδας αυτής συνοψίζονται στα εξής: έντονη 
παρουσία πυρόξενου, γάββρων, λάβας και σερπεντίνη με παράλληλη απουσία 
κρυσταλλικού και μικροκρυσταλλικού χαλαζία και κρητίδων.

Οι άργιλοι της περιοχής της κοιλάδας του Βασιλικού αποτελούνται κυρίως από 
τα υπερβασικά πετρώματα του οφιόλιθου του Τροόδους, από τα λεπτόκοκκα ιζήματα 
του Σχηματισμού της Κανναβιού23 και της Λευκωσίας καθώς και από τους 
ασβεστόλιθους του Σχηματισμού της Κορωνιάς 24 ( Ηικ. 6. η. Ειδικά ο πηλός της 
περιοχής της Μονής αποτελείται από καστανέρυθρα ιζήματα και αργίλους από τις 
όχθες των ποταμών του Τ ροόδους 25.

Η τοποθεσία του εργαστηρίου, πολύ κοντά στη νότια απόληξη του οφιολιθικού 
συπλέγματος του Τ ροόδους, διακαιολογεί απόλΐ'τα την παρουσία των παραπάνω 
ηφαιστιογενών πετρωμάτων. Το κοίτασμα της αργίλου για το εργαστήριο του Ζυγίου 
θ(ΐ πρέπει να αναζητηθεί βόρεια της ακτής, στην κοιλάδα του Βασιλικού, και όχι στα 
παρακείμενα κοιτάσματα των μπεντονιτών της Μονής. I Ιροέρχεται μάλλον από το 
σχηματισμό της 11άχνας. Οι άργιλοι της περιοχής αυτής εκτός από τα αναπλαστικά 
τεμάχια πετρωμάτων του Τ ροόδους, περιέχουν και μικρό ποσοστό μπεντονίτη, ο 
οποίος είναι άργιλος με ιδιαίτερα ΐ'ψηλή πλαστικότητα. Η ισορροπία στην 
πλαστικότητα αλλά και τη "δύναμη” του πηλού, που επιτυγχάνεται στους αργίλους 
του σχηματισμού της Πάχνας, είναι πιθανότατα και ο λόγος που οι αγγειοπλάστες του 
Ζυγίου δεν χρησιμοποίησαν τις αργίλους της Μονής, οι οποίες βρίσκονται σε πολύ 
μικρότερη απόσταση από τα βόρεια της κοιλάδας του Βασιλικού.

3. Ο μ ά δ α τ ο υ  ε ρ γ α σ τ η ρ ί ο υ τ η ς  Α μ α θ ο ύ ν τ α ς
Ο πηλός της Αμαθούντας, όπως προέκυψε από την εξέταση πολυάριθμων 

αμφορέων του εργαστηρίου, διακρίνεται εύκολα από τους υπόλοιπους κυπριακούς 
πηλούς που εξετάζουμε. Έχει πρασινωπό ή πρασινοκίτρινο χρώμα και είναι 
χονδρόκοκκος με πολυάριθμα εγκλείσματα, ανάλογα με αυτά του Ζυγίου αλλά 
μικρότερα σε μέγεθος.

Στην περιοχή της Αμαθούντας, όπως ήδη αναφέρθηκε, έγιναν πετρολογικές 
έρευνες στο παρελθόν, σε διάφορα είδη κεραμεικής με σκοπό τη διακρίβωση της

23 Κωνσταντίνου κ.ά. 1997, 26: "Ο σχηματισμός της Κανναβιού είναι μιά ακολουθία μπεντονιτικών 
αργίλων με ενστρώσεις ηφαιστειοκλαστικών ιλυολίθων, ραδιολαριτών και μαγγανιούχων πηλιτών. 
Στα ανώτερα στρωματογραφικά τμήματα της ακολουθίας, εμφανίζονται παχυστρωματώδεις 
ανοικτόχρωμοιηφαιστειοκλαατικοίψαμμίτες".
24 Κωνσταντίνου ό.π.. 44-5: "Σχηματισμός της Κορωνιάς: χονδρόκοκκα ανθεκτικά ανθρακικά 
πετρώματα τα οποία βρίσκονται στην κορυφή του σχηματισμού της 11άχνας και προστατεύουν τις 
υποκείμενες και μαλακότερες μάργες από τη διάβρωση. Τα χονδρόκοκκα πετρώματα περικλείουν 
Οράυσματα οστράκων, κομμάτια κρητίδων, μαργών και κερατόλιθων"
25 Jones ό.π ., 315-6.
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προέλευσής τ ο υ |6. Σύμφωνα με τη διεξοδική περιγραφή της γεωλογίας της περιοχής 
από τους Bousquet και Peloux, τα κύρια κοιτάσματα του πηλού είναι τρία (Εικ. 6. 1) 27:
(ϊ) Οι λεπτόκοκκοι και "λιπαροί" πηλοί της Μονής στα ανατολικά (βλ. και 
παραπάνω), οι οποίοι έχουν ένα μειονέκτημα για την αγγειοπλαστική: η εκτεταμένη 
μείωση του όγκου τους κατά το στέγνωμα προκαλεί ρωγμές, εκτός εάν προστεθεί ως 
αντιπλαστική ύλη άμμος ή ιλύς
(ii) οι καστανέρυθροι πηλοί που προέρχονται από διάβρωση των ποταμών του
Τροόδους28
(iii) οι ανοιχτόχρωμες μάργες και η terra rossa στο Κελλάκι, προς τα βόρεια

Σε γενικές γραμμές, τα αποτελέσματα των προηγούμενων ερευνών είναι 
ανάλογα με αυτά που προέκυψαν απο την πετρογραφική ανάλυση των πηλών από το 
εργαστήριο της Αμαθούντας, που διενεργήθηκε στην παρούσα εργασία. Οι πηλοί αυτοί 
χαρακτηρίζονται από την έντονη παρουσία πυρόξενου καθώς και από μικρή ποσότητα 
γάββρων, διαβάση, σερπεντίνη και λάβας. Η κύρια μάζα είναι μαργαϊκή με 
ελάχιστους άστριους και χαλαζία. Η περιοχή του κοιτάσματος του ή των αργίλων θα 
πρέπει να αναζητηθεί βόρεια, σε κοντινή σχετικά απόσταση από την Αμαθούντα.

Ο Jones διαπίστωσε επίσης ότι οι αμαθούσιοι πηλοί παρουσιάζουν διαφορές 
στη πετρολογική τους σύσταση, αλλά η σχετική τους τραχύτητα αποδόθηκε γενικά στη 
παρουσία σκούρων και ανοιχτόχρωμων κόκκων άμμου η οποία προστίθεται ως 
αντιπλαστική ύλη καθώς και στα ασβεστώδη μικροαπολιθώματα (τριμματοφόρα) 29. Η 
αμμώδης αντιπλαστική ύλη αποτελείται από καθαρό πράσινο κλινοπυρόξενο, και 
από ορυκτά όπως ο ημιαδιαφανής μαγνετίτης. Από τους Courtois και Velde 
διαχωρίστηκαν πέντε ομάδες εκ των οποίων μόνο η μία - η οποία συνίστατο σε 
δείγματα μαγειρικών σκευών της Κυπρο-αρχαϊκής και Κυπρο-κλασικής περιόδου- 
χαρακτηρίστηκε με ασφάλεια ως αμαθούσια. Ο πηλός περιείχε τεμάχια γάββρων, 
διαβάση και προκεφαλοειδών λαβών. Σημειώνεται ότι τα κοιτάσματα τέτοιων πηλών 
πρέπει να αναζητηθούν στις κοιλάδες, βόρεια της Ακρόπολης της Αμαθούντας.

4. Ο μ ά δ α τ ο υ " ε ρ γ α σ τ η ρ ί ο υ ” Ζ Α
Στην ομάδα ΖΑ περιλαμβάνονται αγγεία των οποίων ο πηλός είναι 

χονδρόκοκκος, με αρκετά άσπρα και μαύρα μεγάλου μεγέθους εγκλείσματα και 
λιγότερα σκούρα καστανά και κόκκινα. Τόσο ο πυρήνας όσο και η επιφάνεια έχουν 
χρώμα ανοιχτό καστανό αλλά συχνά η επιφάνεια είναι κατά τόπους καστανοκίτρινη.

Χαρακτηριστική στη γεωλογική σύσταση των πηλών αυτών είναι η παρουσία 
άφθονου πυρόξενου και η απουσία διαβάση και μικροκρυσταλλικού χαλαζία.

26Courtois & Velde 1978· 1980· 1981· Jones ό.π., 338
27 Bousquet & Peloux 1978.
28 Βλ. και Cyprus Geological Survey Department M em oir  8, 1967, 38 κ.ε.
29 Jones ό.π ., 337.
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I Ιαράλληλα όμως τα δείγματα περιείχαν, σε ελάχιστες ποσότητες, όλα τα υπόλοιπα 
πετρώματα που απαντώνται στις άλλες κυπριακές ομάδες πηλών (τριμματοφόρα, 
άστριους, κρητίδες, γάββροους, λάβα, επιδοτίτη, σερπεντίνη, αμφίβολους). Η μεγάλη 
ποσότητα πυρόξενου σε συνδυασμό με την παρουσία γάββρων και λάβας, οδηγεί στο 
συμπέρασμα ότι η πιθανότερη τοποθεσία των κοιτασμάτων αργίλων του εργαστηρίου 
βρίσκεται στην ίδια ή την ευρύτερη περιοχή μεταξύ Ζυγίου και Αμαθούντας, κοντά 
στην ακτή, όπου υπάρχουν συγκεντρώσεις των ορυκτών του Οψιολιθικού 
Συμπλέγματος του Τ ροόδους, και από όπου τροφοδοτούντο τα εργαστήρια 
Αμαθούντας και Ζυγίου (Εικ. 6. η . Η διαφορές στην ποσότητα των προσμίξεων 
οφείλονται προφανώς στη διαφορετική ανάμιξη των αργίλων σε κάθε εργαστήριο.

5. Ο μ ά δ α τ ο υ " Η ρ γ α σ τ η ρ ί ο υ " X
Οι πηλοί των αμφορέων του "εργαστηρίου" X είναι ερυθροκάστανοι με μικρού 

μεγέθους μελανά και άσπρα εγκλείσματα. Πετρολογικά, χαρακτηρίζονται από την 
παρουσία κρυσταλλικού και μικροκρυσταλλικού χαλαζία, από τη μεγάλη ποσότητα 
κρητίδας με ταυτόχρονη απουσία (ή ελάχιστη παρουσία) το tv χαρακτηριστικών 
πετρωμάτων του Τροόδους (διαβάσης, γάββροι, λάβα και σερπεντίνης).

Έχοντας υ π ' όψιν τους πηλούς των εργαστηρίων της Νότιας ακτής της Κύπρου 
(Αμαθούντα, Ζύγι, "ΖΑ”), όπου η παρουσία των πετρωμάτων του Τροόδους είναι 
αισθητή, η πιθανή τοποθέτηση του "εργαστηρίου" X στην περιοχή μετάξύ της 
Αμαθούντας και Ζυγίου, στις περιοχές δηλαδή που βρίσκονται σε άμεση γειτνίαση με 
τον οφιόλιθο του Τ ροόδους, θα πρέπει να αποκλειστεί. Εξαιρώντας τις περιοχές της 
ενδοχώρας, όπου η ύπαρξη εργαστηρίου αμφορέων δεν θα είχε νόημα, η παρουσία 
άφθονων κρητίδων καθιστά πιθανές τρείς πεοιογέαΗικ. 6. η :

α) την περιοχή της Λάρνακας
Δεν έχουν γίνει συστηματικές αναλύσεις πηλού στην περιοχή της Λάρνακας και δεν 
υπάρχουν μέχρι στιγμής στοιχεία για αγγειοπλαστική δραστηριότητα στο παρελθόν. 
Επιπλέον, στην παρούσα μελέτη δεν έχουν μελετηθεί θέσεις από την περιοχή αυτή, 
ούτως ώστε να γνωρίζουμε το ποσοστό των αγγείων του "εργαστηρίου" X που 
υπάρχουν στην περιοχή.

β) την περιοχή του Πενταδακτύλου
Για την περιοχή του Πενταδακτύλου έχουμε στοιχεία από την πετρογραφική ανάλυση 
της κεραμεικής με δακτυλιόσχημη βάση (Base Ring) της Ύστερης Εποχής του 
Χαλκού30. 0  πηλός της περιοχής της Λαπήθου, όπου υπάρχει διαπιστωμένη παράδοση 
στην αγγειοπλαστική από την αρχαιότητα μέχρι και τον 20ό αι., έχει άφθονο 
πυριτόλιθο (μικροκρυσταλλικό χαλαζία), ο οποίος χαρακτηρίζει και την ομάδα που

30 Vaughan 1991, 354.
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εξετάζουμε. Ο πηλός των αγγείων από την κοιλάδα του Οβγού, όμως, περιέχει 
μαρμαρυγία, χαρακτηριστικό που δεν υπάρχει στους πηλούς της ομάδας "X" και 
επιπλέον ο πηλός X περιέχει λάβα, πέτρωμα ξένο στην περιοχή του Πενταδακτύλου.

γ) την περιοχή μεταξύ Ακρωτηρίου και Πάφου
Από την περιοχή μεταξύ του Ακρωτηρίου και της Παλαιπάφου δεν έχει 

αναλυθεί πηλός στο παρελθόν. Η παρουσία μάλιστα άφθονων κρητίδων στα 
γεωλογικά στρώματα καθιστά την περιοχή αυτή πιθανή για την τοποθέτηση του 
"εργαστηρίου" X, δεδομένης και της γενικής ομοιότητας στη σύσταση του πηλού με την 
ομάδα του εργαστηρίου της I Ιάφου. Η Courtois, στο πλαίσιο της έρευνάς της για τους 
κυπριακούς πηλούς, εντόπισε τις περιοχές από όπου οι παραδοσιακοί κύπριοι 
αγγειοπλάστες προμηθεύονταν πηλό*1 (Εικ. 6.2). Στο χάρτη αυτόν, για την περιοχή που 
μας απασχολεί, σημειώνονται κοιτάσματα πηλού μόνο στην περιοχή του Ακρωτηρίου. 
Στη θέση Dreamer' s Hay, στη νότια ακτή του Ακρωτηρίου, πραγματοποιήθηκε 
επιφανειακή έρευνα από τον J. Leonard, όπου και εντοπίστηκαν αρχιτεκτονικά 
κατάλοιπα αποθηκευτικών χώρων στην ξηρά καθώς και αρχαίος κυματοθραύστης στη 
θάλασσα. Η ακτογραμμή καλύπτεται με πλήθος θραυσμάτων υστερορωμαϊκών 
αγγείων διαφόρων ειδών, σε μιά ακτίνα πολλών μέτρων. Ανάμεσά τους, 
εντοπίστηκαν δύο θραύσματα αμφορέων με επιφάνεια υαλοποιημένη. Στην 
επιφανειακή συγκέντρωση τα)ν οστράκων δεν παρουσιάστηκε ομοιομορφία των 
αγγείων ούτε ως προς το είδος ούτε ως προς τη σύσταση του πηλού, έτσι ώστε να 
μπορεί να στηριχθεί με ασφάλεια κάποια υπόθεση για παρακείμενο εργαστήριο. 
Επιπλέον τα υαλοποιημένα τμήματα σώματος δεν ήταν διαγνωστικά ούτε αρκετά σε 
αριθμό. Δεν παύουν όμως να αποτελούν ένδειξη για αγγειοπλαστική δραστηριότητα 
στην περιοχή.

Στην κεραμεική από την Αρχαία αγορά του Κουρίου, το οποίο βρίσκεται στην 
περιοχή μεταξύ Ακρωτηρίου και I Ιάφου, δεν εντοπίστηκε ιδιαίτερα μεγάλη ποσότητα 
αμφορέων από το "εργαστήριο" X, χωρίς όμως αυτό να μπορεί να αποτελέσει στοιχείο 
που να αποκλείει την εντόπια παραγωγή. Αλλωστε, στην Αμαθούντα οι αμφορείς του 
"εργαστηρίου" X ήταν πολυπληθέστεροι αυτών του τοπικού εργαστηρίου.

Οι Empereur και Picon, εκτός από το εργαστήριο στης Αμαθούντας αναφέρουν 
δύο ακόμη θέσεις παραγωγής για τους αμφορείς LR1, χωρίς περαιτέρω διευκρινίσεις. 
Σύμφωνα με πληροφορίες που δόθηκαν, μετά από επικοινωνία με τον δρα Μ. Picon, 
το ένα από τα δύο εργαστήρια βρισκόταν στην περιοχή της Αυόήμου. Στην 
προσπάθεια μου να εντοπίσω το εργαστήριο, σύμφωνα με τις οδηγίες του δρος Picon, 
παρατήρησα συγκέντρωση αγγείων σε μιά φυσική τομή πολύ κοντά στην ακτογραμμή. 
Αναμφίβολα, επρόκειτο για θέση της υστερορωμαϊκής περιόδου με πλήθος οστράκων 
χρηστικών αγγείων. Κατα τη δική μου επίσκεψη δεν εντόπισα τμήματα 
υαλοποιημένοι οστράκων ή εκκαμινευμένου πηλού, τα οποία αποδεικνύουν σαφώς

31 Courtois 1971. 104· Jones ό.π. 315, εικ. 3.61.
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την εργαστηριακή χρήση του χώρου. Τα θραύσματα των αμφορέων LR 1 ήταν 
πολυπληθή αλλά, όπως αναμενόταν σε μιά επιφανειακή συγκέντρωση, αρκετά μικρών 
διαστάσεων και μή διαγνωστικά. Επιπλέον, ο πηλός των θραυσμάτων αυτών δεν ήταν 
απόλυτα ομοιογενής στο σύνολό τους.

Συνοψίζοντας, μπορούμε να υποδείξουμε ως πιθανές θέσεις για το 
"εργαστήριο" X το Ακρωτήρι, την Αυδήμου και το Κούριον χωρίς να μπορεί να 
αποκλειστεί κάποια άλλη παρακείμενη θέση.

6 . Ο μ ά δ α " ε ρ γ α σ τ η ρ ί ω ν " Κ ? 1 κ α ι Κ ? 2 .
Ανάλογη εικόνα με την ομάδα του "εργαστηρίου" X παρουσιάζουν και τα 

δείγματα των "εργαστηρίων" Κ?1 και Κ?2. Αν πρόκειται όντως για κυπριακά 
εργαστήρια, τότε η γεωγραφική τους τοποθέτηση θα πρέπει να είναι παρόμοια με 
αυτήν του "εργαστηρίου" X. Τα οπτικά χαρακτηριστικά της ομάδας αυτής, όμως, 
διαφέρουν από αυτά του "εργαστηρίου" X. Επιπλέον τα δείγματα είναι πολύ λίγα για 
τη διατύπωση υπόθεσης όσον αφορά στην προέλευση των πηλών. Επομένως, στο 
παρόν στάδιο, θεωρούμε το δείγμα ελλειπές και την όποια εξαγωγή συμπερασμάτων 
πρόιορη.
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7. Κ λ ίβ α ν ο ι

Οι κεραμεικοί κλίβανοι /(ορίζονται σε δύο βασικές κατηγορίες ανάλογα με την 
κατεύθυνση των αερίων της καύσης: στους κλιβάνους οριζόντιας και ανοδικής καύσης 
(Εικ. 7. π 1. Και στις δύο περιπτώσεις η λειτουργία του κλιβάνου στηρίζεται στην 
αναρρόφηση των αερίων, η οποία είναι το αποτέλεσμα της διαφοράς θερμοκρασίας 
μεταξύ του ψυχρού εξωτερικού και του θερμού εσωτερικού περιβάλλοντος. Στους 
κλιβάνους ανοδικής καύσης ο θερμός αέρας προωθείται από τον θάλαμο καύσης 
κατευθείαν στον θάλαμο όπτησης, μέσω του διάτρητου μεσοπατώματος, ενώ στους 
κλιβάνους οριζόντιας καύσης η διαδικασία αυτή γίνεται μέσω καπνοδόχου. Στην 
τελευταία περίπτωση, η όπτηση γίνεται πιό ομοιόμορφα και είναι δυνατόν να 
επιτευχθούν υψηλότερες θερμοκρασίες. Η χρήση τα)ν κλιβάνων ανοδικής καύσης ήταν 
συνεχής στη Μεσόγειο από την αρχαιότητα μέχρι τον 20ό αι. Αντίθετα, οι κλίβανοι 
οριζόντιας καύσης, οι οποίοι χρησιμοποιήθηκαν στην Κίνα από την προϊστορική 
περίοδο, παρέμειναν άγνωστοι στη Μεσόγειο, παρά τα πλεονεκτήματά τους, ίσως 
λόγω της ανυπαρξίας αναγκαιότητας για μεγάλες θερμοκρασίες, αφού οι καολινίτες 
πηλοί, οι οποίοι απαιτούν θερμοκρασίες άνω των 1000°C, σχεδόν απουσιάζουν από 
την περιοχή αυτή2.

Οι κλίβανοι ανοδικής καύσης, χωρίζονται σε κατηγορίες ανάλογα με το σχήμα 
της κάτοψης τοί' θαλάμου καύσης και τον τρόπο στήριξης της εσχάρας του θαλάμοί' 
όπτησης 3 (Εικ. 2.90). Τα βασικά σχήματα της κάτοψης των κλιβάνων είναι το κυκλικό 
και το τετράγωνο, χωρίς να λείπουν κάποιες παραλλαγές (ελλειψοειδές, πεταλόσχημο, 
ορθογώνιο κλπ.). Σε κάθε μία από αυτές τις κατηγορίες απαντώνται κλίβανοι με 
διαφορετικούς τρόπους στήριξης της εσχάρας: με κεντρικό πεσσό, με μία ή δύο σειρές 
αψιδωμάτων ή με κεντρικό εγκάρσιο τοίχωμα. Οι τύποι αυτοί των κλιβάνων 
απαντούν από την κλασική εποχή μέχρι και τον 20ό α ι4 και μέχρι στιγμής δεν έχει 
διαπιστωθεί άμεση σχέση μεταξύ των μορφολογικών χαρακτηριστικών και της 
χρονολόγησης ή της γεωγραφικής τους διασποράς στη Μεσόγειο.

I Ιαρ' όλο το πλήθος ρωμαϊκών εργαστηρίων κεραμεικής που έχουν έρθει στο 
φώς, ελάχιστα είναι πλήρως δημοσιευμένα. Επιπλέον, ενώ τα τελευταία χρόνια η 
έρευνα στον τομέα αυτό έχει εντατικοποιηθεί στις περιοχές της Δυτικής Ρωμαϊκής 
Αυτοκρατορίας (Γαλατία, Βρεττανία, Ισπανία, Ιταλία), οι πληροφορίες για τις

1 Εξαιρούμε την όπτηση σε ανοιχτή πυρά, διότι σε αυτήν την περίπτωση πρόκειται για αυτοσχέδιες 
κατασκευες και όχι για κτιστούς κλιβάνους.
2 Cuomo di Caprio 1977, 136-43.
3 Για την τυπολογία βλ. ό.π., εικ. 18-19, και Peacock 1982, 68.
4 Για τον 20ό αι. βλ. Ψ αροπούλου 1986.

7.1 Είδη Κλιβάνων
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Ανατολικές επαρχίες, πολύτιμες για την παρούσα μελέτη, είναι σπάνιες 5. Επικρατεί 
γενικώς η άποψη, ότι οι κλίβανοι κυκλικής κάτοψης χρησιμοποιούνταν για αγγεία 
ενώ εκείνοι με τεράγωνη ή ορθογώνια κάτοψη για πλίνθους και κεραμίδες. Αυτό όμως 
είναι περισσότερο ένα λογικό συμπέρασμα, που επιβεβαιώνεται ενίοτε από τα 
ευρήματα, χωρίς όμως να λείπουν οι περιπτώσεις όπου δεν ισχύει6. Ένας 
παράγοντας, εξ άλλου, που πρέπει να ληφΟεί υ π ' όψιν είναι ότι στη ρωμαϊκή εποχή 
συνδυαζόταν συχνά η κατασκευή αμφορέων και πίθων με αυτή σαρκοφάγων και 
λουτήρων ή κεραμίδων και πλίνθων7. Μιά τέτοια περίπτωση ήταν η ρωμαϊκή έπαυλις 
που αποκαλύφθηκε στο OQonEbioTarhuna στη Λιβύη, όπου βρέθηκαν σε συσχετισμό, 
δύο κυκλικής κάτοψης κλίβανοι, οι οποίοι φαίνεται ότι προορίζονταν τόσο για τούβλα 
όσο και για αμφορείς 8. Επίσης, ο μεγάλων διαστάσεων κυκλικός κλίβανος που 
βρέθηκε στην αρχαία Ήλιδα, εικάζεται ότι προοριζόταν για όπτηση "κεράμων και 
πλίνθων"9.

7.2 Οι κλίβανοι των κυπριακών εργαστηρίων

Οι κλίβανοι που έχουν βρεθεί και ερευνηθεί στην Κύπρο δεν είναι πολλοί. 
Ειδικότερα, το μοναδικό δημοσιευμένο παράδειγμααπό την ύστερη ρωμαϊκή περίοδο 
είναι το εργαστηριακό συγκρότημα κατασκευής μαγειρικών σκευών στη θέση 
Διόρειος1 °. Στη διάρκεια των τεσσάρων διαδοχικών περιόδων λειτουργίας του 
εργαστηρίου εντοπίστηκαν κατάλοιπα από δεκατέσσερις συνολικά κλίβανους. Από 
αυτούς, μόνο εκείνος της τελικής φάσης διατηρεί το σχήμα της κάτοψής του. I Ιρόκειται 
για κλίβανο ανοδικής καύσης με τετράγωνη κάτοψη, ο οποίος δε σώζει την εσχάρα 
αλλά διακρίνονται οι γενέσεις των τριών τόξων που τη στήριζαν. Ήταν 
κατασκευασμένα εν μέρει από λίθους και εν μέρει από πλίνθους και το κεντρικό τόξο 
ήταν πιό ισχυρό από τα υπόλοιπα δύο. Το άνοιγμα ήταν στο νότιο τοίχο. Ο κλίβανος 
αυτός, όπως και οι υπόλοιποι στη ίδια θέση, προοριζόταν για την όπτηση μαγειρικών 
σκευών. Ο συγγραφέας με κάθε επιφύλαξη, λόγω της ανυπαρξίας νομισματικών 
δεδομένων, τοποθετεί την τελευταία περίοδο λειτουργίας του εργαστηρίου, όπου και 
χρονολογείται ο κλίβανος τετράγωνης κάτοψης, στον 7ο-8ο αι. μ.Χ.

Τ ο σχήμα των κλιβάνων, όπως και στην αρχαιότητα, ποικίλλει και στα 
σύγχρονα παραδοσιακά εργαστήρια. Σε κάθε περιοχή υιοθετείται ένας βασικός τύπος 
κλιβάνου, ο οποίος συχνά διατηρείται επί σειρά ετών. Εντούτοις, είναι γεγονός ότι οι

5 Peacock 1982, 67- «λ
6 McWhirr 1979· Poblome ct.al. 1998· Μ ακροπούλου 1988.
7 Peacock 1977, 268.
8 Peacock 1982. 130· Goodchild 1951.
9 Καράγιωργα 1971. 29.
10 Calling 1972, 52-7, π ίν. 31.
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κλίβανοι αντικαθίστανται ή επισκευάζονται ανά τακτά χρονικά διαστήματα διότι 
υψίστανται φθορές λόγω των συνεχών και μεγάλων θερμικών αλλαγών. Η ύπαρξη 
δεκατεσσάρων διαδοχικών κλιβάνων στο εργαστήριο του Διορείου αποδεικνύει τη 
βραχύβια - σχετικά με τα άλλα οικοδομήματα- λειτουργία των κτισμάτων αυτών. 
Δεδομένης της συντηρητικότητας την οποία επιδεικνύει η αγγειοπλαστική τέχνη όσον 
αφορά στις αλλαγές τεχνικής, προκαλεί εντύπωση το γεγονός ότι στο ίδιο εργαστήριο, 
ο κλίβανος της τελευταίας περιόδου είναι διαφορετικού τύπου από τους 
προηγούμενους. Κάτι τέτοιο μπορεί να ερμηνευθεί ποικιλοτρόπως. Μπορεί να 
σημαίνει ότι ανέλαβε το εργαστήριο αγγειοπλάστης που ήταν φορέας διαφορετικής 
παράδοσης από τους προκατόχους του ή ότι κρίθηκε σκόπιμο να χρησιμοποιηθεί 
διαφορετικός κλίβανος, λόγω αλλαγής στο σχήμα ή το είδος των αγγείων που 
κατασκευάζονταν στο εργαστήριο. Εντούτοις, στη δημοσίευση του εργαστηρίου δεν 
αναφέρεται όμως παραγωγή κεραμίδων ούτε σημαντική αλλαγή στο σχηματολόγιο 
των μαγειρικών σκευών.

Από τα έξι συνολικά εργαστήρια με τα οποία ασχοληθήκαμε στην παρούσα 
εργασία, στοιχεία για τον κλίβανο έχουμε μόνο για τα εργαστήρια της I Ιάφου και του 
Ζυγίου. Αν και δεν έχουν διατηρηθεί πολλά από τα μορφολογικά στοιχεία τους, και οι 
δύο κλίβανοι φαίνεται να ανήκουν στον Τύπο lib της Cuomo di Caprio 1

α )  Πάφος dux. 4.2. 7.3) Ο κλίβανος του εργαστηρίου της Πάφου διατηρήθηκε στο 
επίπεδο του θαλάμου καύσεως12. Ήταν κτισμένος μπροστά από έναν προϋπάρχοντα 
τοίχο, από όπου εκφύονταν πέντε πλίνθινα τόξα. Ήταν επομένως τετράγωνης ή 
ορθογώνιας κάτοψης. Δυστυχώς δε σώθηκε η απόληξη των τόξων ώστε να μπορούμε 
να ανασυνθέσουμε τουλάχιστον το σχήμα και το μέγεθος του θαλάμου καύσεως.

β) Ζύνι (Εικ. 7.4) Στο εργαστήριο του Ζυγίου, ο κλίβανος ήταν επίσης 
ορθογώνιας ή τετράγωνης κάτοψη^3. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν στοιχεία για τον 
τύπο στήριξης της εσχάρας. Διατηρήθηκαν οι τρείς από τους τέσσερις τοίχους του 
θαλάμου καύσης και τμήμα των τοίχων του θαλάμου όπτησης. Χωρίς ανασκαφική 
έρευνα, δεν είναι δυνατόν vex εξακριβωθεί αν το σημερινό επίπεδο του δαπέδου τον 
θαλάμου καύσεως είναι η εσχάρα που είχε καταρρεύσει ή συσσωματωμένα τμήματα 
των τοιχωμάτων. Επιπλέον, δεν έχει σωθεί καμία ένδειξη για τον τρόπο στήριξης της 
εσχάρας.

Τα τοιχώματα του θαλάμου καύσεως, ήταν σε πολλά σημεία καλυμένα από 
υαλοποιημένα στρώματα πηλού, πρασινωπού χρώματος. Το στοιχείο αυτό έχει 
ερμηνευθεί, σε άλλες περιπτώσεις, ως έλλειτμη τεχνογνωσίας για τον έλεγχο της 
θερμοκρασίας, διότι η θερμοκρασία όπου αρχίζει να υαλοποιείται ο πηλός πρέπει να 
είναι περίπου 1000°C, πολύ περισσότερη δηλαδή από αυτή των 600 ή 700°C που

11 Cuomo di Caprio 1977, 140· 1992. 71.
12 Demesticha & Michaelides 2001, 290.
13 Manning cl al. 2(XX).
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χρειάζονται οι άργιλοι της Μεσογείου για την κανονική όπτηση 14. Η ανεξέλεγκτη 
άνοδος της θερμοκρασίας στο θάλαμο καύσης μπορεί να οφείλεται σε μεγαλύτερη από 
την κανονική ποσότητα καύσιμης ύλης ή σε ακατάλληλη καύσιμη ύλη (όπως ο πυρήνας 
της ελιάς). Το "ατύχημα" αυτό, όμως, μπορεί να συνέβη μόνο μια φορά για διάφορους 
λόγους, και δε σημαίνει απαραίτητα, απειρία ή έλλειψη τεχνογνωσίας.

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι οι ορθογώνιας κάτοψης κλίβανοι των εργαστηρίων 
του Ζυγίου και της I Ιάφου χρησιμοποιήθηκαν για την κατασκευή αμφορέων, χωρίς 
πάντως να μπορεί να αποκλειστεί το ενδεχόμενο να κατασκευάζονταν επίσης 
κεραμίδες ή πλίνθοι στα ίδια εργαστήρια. Μαζί μέ τον κλίβανο στο Διόρειος, 
αποτελούν μία ακόμη ένδειξη ότι η τετράγωνη κάτοψη ενός κλίβανοί' δεν μπορεί να 
είναι ασφαλές κριτήριο για το είδος των αγγείων που κατασκευάζονταν στο οικείο 
εργαστήριο.

Και οι τρεις εν λόγω κυπριακοί κλίβανοι λειτουργούσαν κυρίως στον 7ο αι. 
μ.Χ. Χωρίς να μπορούμε να υποστηρίξουμε ότι σε όλη την Κύπρο τον αιώνα αυτόν 
κτίζονταν κλίβανοι τετράγωνης κάτοψης, θεωρούμε ότι το σύνολο των τριών αυτών 
κλιβάνων, οι οποίοι βρίσκονται σε εντελώς διαφορετικά σημεία του νησιού, είναι 
αποκαλυπτικό για την αγγειοπλαστική παράδοση και την τεχνογνωσία της εποχής. 
Ηντούτοις, η συμβολή των εργαστηρίων χρηστικής κεραμεικής θα γίνει καλύτερα 
αντιληπτή μέσα στο πλαίσιο της κεραμεικής τεχνογνωσίας των Κυπρίων κατά τον 6ο 
και 7ο αι., όταν εντοπιστούν και οι κλίβανοι που χρησιμοποιούνταν και για την λεπτή 
κεραμεική.

14 Cuomo di Caprio 1992, 76-7.

267

Στ
έλ
λα

 Δ
εμ
έσ
τιχ
α



8. Μετρολογία

Η μετρολογία είναι επιστήμη βοηθητική της ιστορίας και ασχολείται με τα μέτρα 
και τα σταθμά, με τις αντιστοιχίες μεταξύ τους καθώς και με την πρακτική εφαρμογή 
τους1. Πριν την παρουσίαση των μεθόδων που εφαρμόστηκαν για τον καθορισμό των 
μονάδων μετρήσεως που χρησιμοποιούνταν για τον υπολογισμό του όγκου των αμφορέων 
και κατ' επέκτασιν του υγρού προϊόντος που περιείχαν, κρίθηκε σκόπιπμη μιά 
περιληπτική παρουσίαση των μονάδων μετρήσεως, στις οποίες θα αναφερθούμε 
παρακάτω.

8.1. Μονάδες ιιέτοησης Όγκου 

α ) Ξ έ σ τ η ς
— _    ,1

"οί οίνηγοί πάντες τόν οίνον κομίζοντες [...] (προσήκει διδόναι) κλασσικοις τών στενών φόλλις εξ καί

ξέστας δύο ..." Πίνακας τής Αβύδου (περ. 492 μ .Χ .)2

Μία από τις πλέον καθιερωμένες μονάδες μέτρησης όγκου, κυρίως του κρασιού, 
στη ρωμαϊκή περίοδο ήταν ο sextarius (αργότερα "ξέστης"), ο οποίος αντιστοιχεί στο 1/ 6 
του ρωμαϊκού "χου” (congius)3. Η συχνή και μακροχρόνια χρήση του στη ρωμαϊκή 
περίοδο είχε σαν αποτέλεσμα να έχουμε τα περισσότερα στοιχεία για τη μονάδα αυτή, 
παρά για τις υπόλοιπες.

Ο Ε. Schilbach πάντως επισημαίνει ότι η χρήση του μετά την υστερορωμαϊκή 
περίοδο είναι εξαιρετικά σπάνια4. Οι ρωμαϊκοί ξέστες (0,546 It) χρησιμοποιούνταν μέχρι 
και τον 6ο αι. μ.Χ. και βάσει αυτών υπολογίζουν οι περισσότεροι μελετητές την 
αντιστοιχία της μονάδας με τα σημερινά λίτρα5. Ο "ξέστης του οίνου" (0,674 It) και ο 
"αλεξανδρινός ξέστης" (0,729 It) εμφανίστηκαν μετά τον 3ο αι. μ.Χ. Ο τελευταίος 
θεωρείται ως μονάδα μετρήσεως ελαίου, αλλά αμφορείς από την αρχαία Αγορά της 
Αθήνας, οι οποίοι έφεραν επιγραφές που σχετίζονταν με το κρασί, είχαν περιεκτικότητα 
που, σύμφίονα με τη Lang, είχε υπολογιστεί με βάση τον αλεξανδρινό "ξέστη". Η ίδια 
υποστήριξε επίσης ότι η αύξηση της τιμής του ξέστη έγινε για να μπορεί να υπολογίζεται 
ευκολότερα η ισοδυναμία του με τη λίτρα. Εξέτασε μάλιστα και την πιθανότητα ύπαρξης

'Schilbach 1970, 4.
2Durliat & Guillou 1984, 583-84.
3 Hultsch 1866,200- Schilbach 1970, 115 Lang 1976, 56·.van Alfen 1996, 204- Κουκουλές 
1948. Τ. B ' , 250.
4Schilbach 1970, 115.
’Lang 1976, 57- van Alfen 1996, 204· Bottger 1981, 515.
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ένος τέταρτου ξέστη (0,818 It) ή και ένος πέμπτου (0,409 It), με βάση τις μετρήσεις σε τρεις 
αμφορείς αλλά η χρήση των τελευταίων θα πρέπει να ήταν μάλλον περιορισμένη6. Ο Β. 
Bottger αναφέρει την ύπαρξη ακόμη ενός είδους "ξέστη": τον "ξέστη του σίτου" (sextarius 
adgranum) και υποστήριξε ότι η συντομογραφ ία: "Σ" ή "S" με μία κάθετη γραμμή 
αναφέρεται σε αυτό το είδος "ξέστη"7. Η Lang, πάντως, παρέθεσε τα ίδια σύμβολα 
(βασιζόμενη στις ίδιες πηγές) για τον "ξέστη" του οίνου και του ελαίου8 .

β ) Μ ό δ ι ο ν

"... οΐ σιτηγοί κλασσικοίς τών στενών φόλλις τρις και λόγω πρόβας σίτου μόδιος ε’ίς..."

Πίνακας της Αβύδου (περ. 492 μ .Χ .)9

Το "μόδιον" [ή ο "μόδιος"] (modius) ήταν η πλέον συνήθης μονάδα μέτρησης όγκου 
και συντομογραφείται με τα δύο πρώτα γράμματα τηε λέξης "μόδιον” ("Μο")'°. Από το 
Βίο του Αγίου Ιωάννον του Ελεήμονος, έργο τουΛεοντίου Νεαπόλεως". γίνεται μάλιστα 
φανερή η επιβεβλημένη χρήση του ως γενικώς αποδεκτή μονάδα μέτρησης:
"... τη γβρ επαύριον πάλιν άποστείλας κατά πάσαν τήν πόλιν τούς αυτού θεοφιλεστάτους οικονόμους και 

καγκελαρίους καί λοιπούς ιούς τήν διοίκησιν τής πόλεως πεπιστευμένους ούκ εΐασεν μέτρον οΐονδήποτε 

ούτε στάθμιον μικρόν καί μέγαν έν όλτι ττ\ πόλει, αλλά πάντα έν ενί καμπανώ καί ζυγώ και μοδίφ και 

άρτάβή πωλεΐν και αγοράζειν...”

Συνήθως χρησιμοποιείτο για μεγάλες ποσότητες, και για το λόγο αυτό έχει ίσως
συνδυαστεί με τη μέτρηση στερεών προϊόντων, κυρίως σιτηρο>ν 12. Από τις πηγές γίνεται
φανερό ότι χρησιμοποιείτο η ισοδυναμία μοδίου- ξέστη, και επομένως χρησιμοποιούνταν
και οι δύο μονάδες για στις ίδιες συναλλαγές. Στο πόνημα του Αγίου Επιφανίου, Περί
μέτρων καί σταθμών13, διαβάζουμε:

* / » . ,  _  , % _

"... εισί δε και μόδιοι σίτου ή κριθων εις τήν τών δέκα και επτά ξέστών, παρά Κυπρίοις μόδιον...."

6 Lang ό.π.
7Bottger 1981, 513.
8Lang ό.π.
9Durliat & Guillou 1984, 583-84.
10 Lang ό.π., 57-.Gascou 1989, 286.
"(Χατζηιωάννου 1988, 32) Αποσπ. Β' 1-6.
l2Schilbach 1970, 95-108.
I3PG 43. 276.
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Διακρίνονται τρία είδη μοδίων |4: του στρατοπέδου (castrensis), το κυπριακό και το 
ιταλικό. To modius castrensis ισοδυναμεί με 1,5 ιταλικά 15. Στη βυζαντινή περίοδο 
χρησιμοπούνταν επίσης το "μοναστηριακό" και το "αννονικό μόδιον", με ισοδυναμίες 
ανάλογες με αυτές των μέτρων:
"... τα μέντοι μοναστηριακά μόδια καί μέτρα οφείλουσιν ποιειν τα πέντε θαλάσσια τέσσαρα, τα δε 

αννονικά τά τρία θαλάσσια δύο..."

Ιωάννης Β ' Κομηνός, Τυπικόν περ ί της Μ ονής Παντοκράτορος (Οκτώβριος 1136)16

γ ) Α ρ τ ά β η
Επιφανίου, Περί μέτρων καί σταθμών 7

"...'Αρτάβη- τούτο το μέτρον π α ρ ' Α’ιγυπτίοις εκλήθη· εστι δε έβδομηκονταδύο ξέστών..."

Η "αρτάβη” ήταν μονάδα μέτρησης όγκου στερεών προϊόντων που 
χρησιμοποιήθηκε κυρίως στην Αίγυπτο. Το "μόδιο" και η "αρτάβη" θα πρέπει να ήταν οι 
δύο κατεξοχήν μονάδες μετρήσεως τροφίμων, στερεών και υγρών, αν κρίνουμε από τη 
φράση του Λεοντίου Νεαπόλεως "πάντα εν ένί καμπανώ και ζυγω και ιιοδίφ και άοτάβη πωλειν

και αγοράζειν."

Ο Επιφάνιος όρισε την ισοτιμία " 1 αρτάβη =72 ξέστες", σύμφωνα με την οποία 1 
αρτάβη ισοδυναμεί με 39.3 It, αν υπολογίσουμε με βάσει το ρωμαϊκό ξέστη (0,546 It). Ο 
Hautumm, για τους υπολογισμούς της περιεκτικότητας των αμφορέων από τη Σάμο, 
χρησιμοποίησε την ισοδυναμία "1 αρτάβη=3,5 μόδιοι"= 29,1 I t ι8. Καμία όμως από τις 
ισοτιμίες που ορίσθηκαν για τα μόδια και τους ξέστες δεν μπορεί να εφαρμοστεί στην 
εξίσοκτη αυτή.

8.2 Μονάδες Μέτρησης Βαοους 

α ) Μ έ τ ρ ο ν

14 Duncan-Jones 1976. Ο Gascou (1989, 286-7) αναφέρει και τέταρτο είδος, το οποίο 
ισοδυναμεί με 2 1,6 ή 22 ξέστες. Ο συγγραφέας το ταυτίζει με το modius castrensis, το 
οποίο όμως σύμφωνα με άλλους μελετητές είχε 24 ξέστες.
15 modius castrensis= 24 ξέστες/ 13,104 λ, Ιταλικό = 16 ξέστες/ 8,736 λ, κυπριακό = 17 
2/3 ξέστες/ 9,646 λ.
l6Schilbach 1981, 132a.
nPG 43. 281.
l8Hautumm 1981, 63, (υποσ. 63). ιος πηγή της ισοδυναμίας αυτής παρέθεσε το κείμενο: 
Αγνώστου, Π εριμέτρω ν  (Hulstch 1866,61 κε.).
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Ήδη από τον 6ο αι. μ.Χ. χρησιμοποιήθηκε το "μέτρον" και η "λίτρα” ως μονάδες 
μέτρησης βάρους των υγρών και των στερεών. Υποδιαίρεση του "μέτρου” ήταν η "λίτρα" 
και η "μίνα”.
"... Σταθμόν δέ οφείλει το μέτρον εχειν λίτρας τριακόντα, η δε λεγομένη μίνα λίτρας τρεις..."

Δέοντος του Σοφού, Το Επαυχικόν Β φλίον, 19,1 19

Η μίνα χρησιμοποιείτο κυρίως για το κρασί20. Αν και υπήρχαν τρία είδη μέτρων - 
το "θαλάσσιον”, το "μοναστηριακόν" και το "αννονικόν" - το θαλάσσιον μέτρον ήταν 
εκείνο που χρησιμοποιείτο κατά κόρον21.

"...'Ο θαλάσσιος μόδης οφείλει χιυρειν σίτου καθαρού και αρρύπου λιτρας μ ' ή φούκτας κ ς ' [...] 

το θαλάσσιον οινηγόν μέτρον οφείλει είναι χωρήσεως οΐνου λίτρων ' ηγουν μινιόν ι ' , 

της μίνας ιστώσης λίτρων γ ' ,

τό δέ ελαϊκόν μέτρον λίτρων λ β ' μετά του σουαλίου +καί αμφοτέρου +καμπανου..."

Αγνώστου, Είδησις τών ΐξάμ ω ν του τε θαλασσίου μοόίον. του ελαϊκσϋ μέτρου, τοϋ οίνηγον, του 

σουαλίου καμπανοΰ καί του θαλασσίου, τής ρήγλας καί του εξάμου τών πλοίω ν, πώ ς })ψείλουσιν 

εξαμώνεσθαί καί δηλοποιε'ισθαι αι τούτων χωυήσεις 2 .

Στο ναυάγιο του Yassi Ada βρέθηκε μεταλλικός ζυγός, όπου η μία λίτρα 
υπολογίστηκε ότι ισοδυναμεί σε 315 γραμμάρια23. Καθώς το ειδικό βάρος είναι 
διαφορετικό για καθένα από τα υγρά προϊόντα, 1 μέτρον λαδιού έχει διαφορετικό όγκο 
από 1 μέτρον κρασιού. Διαφορά υπάρχει, επίσης, μεταξύ του ειδικού βάρους του 
κόκκινου και του λευκού κρασιού24 · η ισοδυναμία που χρησιμοποιούσαν τη βυζαντινή 
περίοδο ήταν η εξής: 30 λίτρες λευκού κρασιού αντιστοιχούσαν (σε όγκο) σε 32 λίτρες 
κόκκινου κρασιού, το οποίο έχει μεγαλύτερο ειδικό βάρος.

i9Schilbach ό.π., 132g.
20ό.π., 114.
21 Για τις ισοδυναμίες βλ. και Παράρτημα 4, Πίνακας 5.(Κουκουλές 1948. τΒ \ 250· 
Schilbach 1970, 112-19).
1 θαλάσσιον μέτρον = 30 λογαρικαί λίτραι νερού ή κρασιού ή 30 σουλιαί λίτραι λαδιού 
1 μοναστηριακό μέτρον = 4/5 του θαλάσσιου μέτρου 
1 αννονικό μέτρον = 2/3 του θαλάσσιου μέτρου 
1 μίνα = 1/10 του θαλάσσιου μέτρου (3 λίτραι)
“ Schilbach ό.π., 126-27 (ΙΙ1.Ι).
23Bass- van Doominck 1982, 212-29. Βλ. και van Alfen 1996, 206. υποσ 42.
24Schilbach ό.π., 112· van Alfen 1996,205.
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8.3 Μονάδες Μέτοησης Μήκους

α) Δάκτυλος 
Αγνώστου. Περί Μ έτρω ν25

"...'λρχεται από του δακτύλου, πρώτον μέτρον δάκτυλος

ο δε κόνδυλος εχει δακτύλους β '

η παλαιστή εχει δακτύλους δ1, ητοι κονδύλους β'.

τό δίμοιρον εχει δακτύλους οκτώ, ητοι παλιστάς β ' και κονδύλους δ '

η σπιθαμή ’έχει δακτύλους ιβ\ ϊητοι παλαιστάς γ ' ,  και κονδύλους ς’.

ο ποϋς εχει δακτύλους ις’ , ήτοι παλαιστάς δ'σπιθαμήν α'<γ">....

Βασική μονάδα μετρήσεως μήκους στη βυζαντινή περίοδο ήταν ο "δάκτυλος", ο 
οποίος χρησιμοποιείτο τουλάχιστον από τον 4ο αι. μ.Χ. Ισοδυναμεί με 1,95 εκατοστά του 
σύχρονου μέτρου26. Οπως και στην περίπτωση του ξέστη, πολλοί συγγραφείς της εποχής 
εξίσωναν τις μονάδες μέτρησης μήκους με βάση τον δάκτυλο.

8.4 Βιβλιογραφική επισκόπηση

Η οικονομική παράμετρος της κεραμεικής παραγωγής είναι ένας από τους τομείς 
που απασχόλησε την έρευνα μόλις τα τελευταία χρόνια. Οι αμφορείς, όμως, ως κατ' 
εξοχήν δοχείο μεταφοράς προϊόντων, συγκέντρωσαν από πολύ νωρίς το ενδιαφέρον των 
μελετητών που ασχολούνταν με τη μετρολογία. Ο Μ. Β. Wallace παρουσίασε πρόσφατα 
την πρόοδο στον τομέα αυτόν, κυρίως όσον αφορά στους αμφορείς της κλασικής, 
ελληνιστικής και ρωμαϊκής περιόδου27. Σταθμούς στην έρευνα αποτελούν οι πρώτες 
μετρήσεις που πραγματοποίησε ο A. Dumont το 1872 28, αλλά και η πρωτοποριακή 
προσέγγιση της V. Grace, η οποία ήδη το 1934 δημοσίευσε μετρήσεις για την 
περιεκτικότητα των χιακών αμφορέων29.

Οσον αφορά γενικά στη μετρολογία κατά τη βυζαντινή περίοδο, θεμελιώδες ήταν 
και παραμένει του έργο του Ε. Schilbach 30, ο οποίος μελέτησε τις σχετικές πηγές και 
παρουσίασε διεξοδικά το ζήτημα των διαφορετικών μέτρων και σταθμών στην 
Αυτοκρατορία. Εκτός από την έρευνα των πηγών, μία σειρά από ερευνητές ασχολήθηκαν 
με τη μετρολογία τα)ν αμφορέων στο πλαίσιο των προσπαθειών τους να ερμηνεύσουν τις

25SchiIbach 1982. 44-5. Χρονολογείται μάλλον στον 11 αι. μ.Χ.
26 Schilbach ό.π., 7· van Alfen 1996, 205.
27Wallace 1986, 87-8.
28Dumont 1872, 42-3
29 Grace 1934, 296.
30Schilbach 1970
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επιγραφές, γραπτές ή εγχάρακτες, που έφεραν οι αμφορείς αυτοί και οι οποίες στην 
πλειοψηφία τους ήταν αριθμητικές ενδείξεις 31. Από τις πρώτες απόπειρες ερμηνείας των 
επιγραφών με αναφορές στο μετρικό σύστημα ήταν εκείνη του L. Kirwan, ο οποίος 
μελέτησε τους υστερορωμαϊκούς αμφορείς που βρέθηκαν στις νεκροπόλεις των θέσεων 
Ballana και Qustul στην Αίγυπτο32. Ο Kirwan δεν προέβη σε πραγματικές μετρήσεις της 
περιεκτικότητας αλλά περιορίστηκε μόνο να διαβάσει τα αριθμητικά σύμβολα των 
επιγραφών και να τα ερμηνεύσει με βάση τα γνωστά στοιχεία για τα μέτρα και τα 
σταθμά της εποχής. Αλλωστε, ο περιορισμένος αριθμός ακέραιων αμφορέων και άλλων 
χρηστικών αγγείων από τη βυζαντινή περίοδο γενικότερα, κατέστησε εξαιρετικά δύσκολες 
τις μετρήσεις της περιεκτικότητας στα ίδια τα αγγεία. Αυτός είναι ίσως ο λόγος που οι 
πρώτες ακριβείς μετρήσεις σε αμφορείς της υστερορωμαϊκής περιόδου έγιναν 40 και 
πλέον χρόνια μετά τις πρώτες προσπάθειες της V. Grace, που ανεφέρθηκαν παραπάνω, 
και αφορούσαν τους σφαιρικούς αμφορείς που βρέθηκαν στην οικία των μωσαϊκών στην 
πόλη Τόμι της Σκυθίας, όπου βρέθηκε πλήθος ενεπίγραφων ακέραιων σφαιρικών 
αμφορέων 33.

Σημαντική για την εξέλιξη της μετρολογίας ήταν και η συμβολή της Μ. Lang, η 
οποία μελέτησε το σύνολο των εγχάρακτων και γραπτών επιγραφών σε όστρακα και 
αγγεία από την Αρχαία Αγορά της Αθήνας, κάνοντας και πραγματικές μετρήσεις όπου 
αυτό ήταν εφικτό 34. Για να ερμηνεύσει τα αριθμητικά των επιγραφών στους αμφορείς, 
πολλαπλασίαζε τη μονάδα μέτρησης που κρινόταν κάθε φορά κατάλληλη επί την ένδειξη 
της επιγραφής, είτε διότι στην επιγραφή ενυπήρχε η συντομογραφία της συγκεκριμένης 
μονάδας μέτρησης είτε διότι το αριθμητικό της επιγραφής πολλαπλασιαζόμενο με τη 
συγκεκριμένη μονάδα έδινε τον πλησιέστερο στην πραγματική περιεκτικότητα αριθμό. Η 
μέθοδος αυτή όμως δεν ήταν η πλέον αξιόπιστη, αφού σε πολύ λίγες περιπτώσεις τα δύο 
αποτελέσματα ήταν ακριβώς τα ίδια. Για παράδειγμα, ερμήνευσε τη διπλή επιγραφή που 
έφερε ένας αμφορέας ώς εξής 35: η μία επιγραφή διαβάστηκε "ξ(έσται) κδ' (241/ 2)" και η 
άλλη άλλο ”ιθ '". Για την πρώτη ένδειξη ο υπολογισμός έγινε με βάση το "ρωμαϊκό ξέστη" 
(δηλαδή 241/2 x 0,546= 13,377 It) και για τη δεύτερη με βάση τον "συριακό ξέστη" ή "ξέστη 
ελαίου" (δηλαδή 19 χ 0,728= 13,832 It). Η πραγματική περιεκτικότητα του αγγείου ήταν 
όμως 14 It. Αν θα έπρεπε να γίνει προσπάθεια να εντοπιστεί η μονάδα μέτρησης με βάση 
την οποία υπολογίστηκε ο όγκος του περιεχομένου, χωρίς να ληφθούν υ π ' όψιν οι 
επιγραφές, αυτό θα ήταν εξαιρετικά δύσκολο αφού οι διαιρέσεις του πραγματικού όγκου 
διά του ρωμαϊκού και του συριακού ξέστη που χρησιμοποιήθηκαν, δίνουν νούμερα που 
δεν αντιστοιχούν σε αυτά των επιγραφών (δηλαδή 14: 0,546= 25,6 και 14: 0,728=19,2). Η

31 Βλ. αναλυτικά το κεφάλαιο "Ενεπίγραφοι αμφορείς"
32Kirwan 1938,402.
“ Radulescu 1973, 206 .
wLang 1976, 55-8.
35Lang 1976, 63, αμφορέας υπ. αρ. Ha45 (Ρ26598).
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Lang μέτρησε επίσης τέσσερις αμφορείς LR 1 από την Αγορά των Αθηνών που έφεραν 
dipinti χαι συ μπ έρανε ότι αναγραφόταν "1 κυπριακό μόδιον" και η ισοδυναμία του σε 
ξέστες "ιζ' (β ' ')" (=17 2/3)36. Το ίδιο είδος επιγραφής εντοπίστηκε σε πέντε αμφορείς 
LR 1 από την ίδια θέση37. Ο ξέστης, όπως αναφέρθηκε παραπάνω, ήταν μονάδα 
μετρήσεως υγρών ενώ το μόδιον χρησιμοποίθηκε συνήθως για στερεά. Η αναγραφή της 
ισοδυναμίας των μονάδων πάνω στον ίδιο αμφορέα, μάλλον προκαλεί εντύπωση, 
δεδομένου του χαρακτήρα των dipinti, τα οποία είναι συνήθως όσο πιό σύντομα γίνεται:

Οι δύο πρόσφατες έρευνες, στο πλαίσιο των οποίων πραγματοποιήθηκαν 
πραγματικές μετρήσεις, έγιναν σε αμφορείς που προέρχονται από ναυάγια πλοίων. Ο Fr. 
van Doominck, παρουσίασε τα αποτελέσματα των μετρολογικών ερευνών που διεξήγαγε 
στους αμφορείς του πλοίου του 11ου αι. μ.Χ. που βυθίστηκε στη θέση Serge Limani της 
Μικράς Ασίας 3S. Ο Van Alfen λίγο αργότερα, βασιζόμενος στη μέθοδο και τα 
αποτελέσματα της έρευνας του van Doominck, έθεσε νέους προβληματισμούς σχετικά με 
το ζήτημα του μετρικού συστήματος για τα υγρά προϊόντα τον 7ο αι., μετρώντας την 
περιεκτικότητα των αμφορέων LR 1 από το ναυάγιο του Yassi Ada. κανείς από τους 
οποίους δεν έφερε επιγραφή 39. Για να εντοπίσει τις μονάδες μέτρησης που 
χρησιμοποιήθηκαν, διαιρούσε κάθε φορά την πραγματική περιεκτικότητα του αμφορέα 
υπό εξέτασιν με κάθε μιά από τις πιθανές μονάδες μετρήσεως. Από τα αποτελέσματα που 
προέκυπταν, όποια ήταν πιό κοντά σε ακέραιο νούμερο, δήλωνε τις μονάδες που ήταν οι 
πλέον πιθανές. Παρατηρώντας επίσης ότι σε όλους τους αμφορείς που μελέτησε ο λαιμός 
είναι κατασκευασμένος σε δεύτερη φάση, θεώρησε ότι αφού το σώμα κατασκευαζόταν ως 
ένα εννιαίο σύνολο ο αγγειοπλάστης υπολόγιζε την περιεκτικότητα του συνόλου αυτού 
και όχι του λαιμού· συμπέρανε επομένως ότι ο αμφορέας γεμιζόταν μέχρι το σημείο της 
ένο>σης λαιμού ώμου40. Προσπαθώντας να εντοπίσει το μετρικό σύστημα σύμφωνα με το 
οποίο υπολογιζόταν η περιεκτικότητα, στο σύνολο των δεκαεννέα ακέραιων αμφορέων 
που μετρήθηκαν εντόπισε ομάδες των 6 It των 7,1, των 8,2-8,5 και των 9,5 It. Οι μετρήσεις 
αυτές δεν αντιστοιχούν πάντα σε ακέραια πολλαπλάσια του ξέστη και επομένως 
αναζητήθηκε διαφορετικό μετρικό σύστημα41. Ισοδυναμώντας τις μετρήσεις του όγκου με 
το μετρικό σύστημα του "θαλάσσιου μέτρου" ή της λίτρας, δημιουργήθηκαν ομάδες που 
άλλοτε φαίνεται να αντιστοιχούν σε ακέραια πολλαπλάσια του μέτρου για κόκκινο κρασί

36 Lang ό.π., 58. Χρησιμοποίησε τον ρωμαϊκό ξέστη για τις ισοδυναμίες. Τα 9,800 It 
ήταν η περιεκτικότητα του αμφορέα αν αυτός γεμίσει μέχρι το χείλος (Lang 1976, 56: "...
Except where noted, the capacity was measured to the rim...”). Ίσως λοιπόν μέχρι την 
αρχή του λαιμού, όπως υπέδειξε ο van Alfen ότι πρέπει να γεμίζει ο αμφορέας, η 
ποσότητα να ήταν περίπου 9,646 [17 2/3 x 0,546 It (ρωμαϊκός ξέστης)].
37ό.π. 62 (Ha36), 63 (Ηα43. Ha44), 81 (He39, He42).
3svan Doominck 1993·van Doominck 1995.
3,Van Alien 1996 (βλ. παρακ. διεξοδική παρουσιάση των αποτελεσμάτων της μελέτης του)
40ό.π„ 203
■"ό.π. 204-5, πίν. 1.
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άλλοτε για άσπρο και άλλοτε για λάδι42. Στη συνέχεια της μελέτης, έγινε προσπάθεια να 
εντοπιστεί το μετρικό σύστημα με το οποίο οι αγγειοπλάστες υπολόγιζαν το μέγεθος των 
αμφορέων που κατασκεύαζαν. Το μετρικό σύστημα βασιζόταν στον δάκτυλο αν και σε 
πολλές περιπτώσεις τα αποτελέσματα των μετρήσεων δείχνουν να χρησιμοποιούνται και 
υποδιαιρέσεις του δακτύλου, οι οποίες δεν αναφέρονται στις πηγές43 . Οι μετρήσεις στους 
κυπριακούς αμφορείς, δεν έδειξαν να υπάρχει ιδιαίτερη ακρίβεια στις διαστάσεις των 
αμφορέων, με βάση τουλάχιστον τον δάκτυλο. Είναι όμως αναμφισβήτητο ότι οι 
αγγειοπλάστες υπολόγιζαν τις διαστάσεις των αμφορέων. Όπως άλλωστε αποδεικνύεται 
από τον τυπολογικό διαχωρισμό που επιχειρήθηκε, οι βασικές διαστάσεις των αμφορέων 
του ίδιου τύπου είναι σχεδόν ίσες με διαφορά 2 έως 3 εκατοστά (1 έως 1,5 δακτύλους).

Οι παραπάνω μελέτες συνεχίζουν ακόμη και σήμερα να αποτελούν εξαιρέσεις, 
αφού σπάνια δίδονται επαρκή στοιχεία για την περιεκτικότητα των αμφορέων στους 
καταλόγους που δημοσιεύονται. Η αποσπασματικότητα των στοιχείων, όπου υπάρχουν, 
είναι τόσο μεγάλη ώστε η εξαγωγή ασφαλών γενικών συμπερασμάτων είναι ακόμη 
εξαιρετικά δύσκολη. Για παράδειγμα, τα αποτελέσματα που προέρχονται από τις 
παραπάνω μελέτες συγκεκριμένων συνόλων (του Yassi Ada ή της Τόμεως), θα μπορέσαν 
να αξιοποιηθούν μόνο αν καταστεί δυνατή η εφαρμογή τους και σε άλλα σύνολα. Η 
επαλήθευση ή όχι των συμπερασμάτων για τα μεγέθη των αμφορέων η για συγκεκριμένες 
μονάδες μέτρησης είναι απαραίτητη, διότι τα εν λόγω συμπεράσματα είναι σε πολλές 
περιπτώσεις αντικρουόμενα. Μία από τις αιτίες γι' αυτό είναι και το γεγονός ότι ο 
ακριβής υπολογισμός της αντιστοιχίας των βυζαντινών μονάδοον με τη σημερινή μονάδα 
μέτρησης όγκου (λίτρο ή It44) είναι ιδιαίτερα δύσκολος, διότι οι μονάδες δεν ήταν 
σταθερές ούτε σε όλη της διάρκεια της ρωμαϊκής και βυζαντική περιόδου αλλά ούτε και σε 
όλα τα σημεία της αυτοκρατορίας45. Τέλος, εκτός από τις δυσκολίες προσέγγισης του 
θέματος, πρόβλημα στο συσχετισμό των αποτελεσμάτων των μετρήσεων αποτελεί και ο 
ίδιος ο τρόπος της έρευνας, η οποία διεξάγεται χωρίς εννιαία μεθοδολογία και επομένως 
χωρίς ουσιαστική δυνατότητα αξιοποίησης των προηγούμενων προσπαθειών.

42ό.π., 206, πίν. 2.
43ό.π., 189: (1 δάκτυλος^ 1.95 εκ.).
■“Στο εξής το λίτρο θα συντομογραφείται It, προς αποφυγήν συγχίσεως με τη βυζαντινή 
λίτρα (μονάδα μέτρησης βάρους).
45Κουκουλές 1948, 250: ”... Εννοείται, ότι το να ορίσει τις την ακριβή χωρητικότητα των 
ανωτέρω μέτρων είναι δυσχερέστατον, διότι υπό το αυτό όνομα εν διαφόροις τόποις και 
κατά διαφόρους αιώνας ενοείτο διαφόρου χωρητικότητας δοχείον, ως δα και σήμερον 
συμβαίνει...".
Lang 1976, 57: "... The application and definition of standards seem to be in confusion, 

but we must remember how very scanty our evidence is and how large a role chance plays 
in what has survived. There may have been well-understood conventions about the use of 
different xestai for different commodities or in different kinds of trading at different times. 
And in addition, we are at the mercy of any sharp operator who wished to cheat or any 
wag who wished to fool his neighbor by labeling his own measure as a wine measure..."
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Παρακάτω, μετά από μία συνοπτική παρουσίαση των μέχρι στιγμής θεωριών που 
αφορούν στο μετρικό σύστημα, θα επιχειρηθεί η διαπραγμάτευση του θέματος με βάση τα 
αποτελέσματα των μετρήσεων σε ακέραιους αμφορείς που βρέθηκαν στην Κύπρο.

8.5 Μέθοδος ιιέτοησης της περιεκτικότητας των αικροοέων LR1 και LR13

Ανάμεσα στους αμφορείς που μελετήθηκαν στο πλαίσιο της παρούσας εργασίας, οι 
ακέραιοι ήταν ελάχιστοι. Όπως έχει και σε άλλα σημεία αναφερθεί, δεν έχει προηγηθεί 
συστηματική συντήρηση, επομένως, ακόμη και στις περιπτώσεις όπου σωζόταν μεγάλο 
ποσοστό από το σώμα ενός αγγείου, δεν μπορούσε να γίνει μέτρηση του όγκου, διότι δεν 
είχε γίνει συμπλήρωση. Επιπλέον, λόγω του μεγάλου μεγέθους των αμφορέων η μέθοδος 
της μέτρησης με μπαλόνι δεν μπορούσε να χρησιμοποιηθεί, αφού εξ αιτίας της πίεσης θα 
έσπαγαν τα συγκολλημένα τοιχώματα. Η περιεκτικότητα των τεσσάρων συνολικά 
ακεραίων αμφορέων μετρήθηκε με ογκομετρικό σωλήνα των 500 ml.

Για τους μερικώς σωζόμενους αμφορείς, οι οποίοι όμως έσωζαν όλες τους τις 
διαστάσεις, χρησιμοποιήθηκε, όπου ήταν δυνατόν, η μαθηματική μέθοδος υπολογισμού 
του όγκου με βάση τη σχεδιαστική αποτύπωση, η οποία ήταν πάντα σε κλίμακα 1:1. Η 
μέθοδος αυτή έχει χρησιμοποιηθεί με επιτυχία στο παρελθόν46. Βασίζεται στην αρχή της 
διαίρεσης κάθε σχήματος σε κυλίδρους, των οποίων ο όγκος υπολογίζεται βάσει του 
τύπου:

ν=πρ:1ι (ν=όγκος, 1ι=ύψος, π=3,14, ρ=ακτίνα του κυλίδρου)
Ο Egloff χρησιμοποίησε έναν ανάλογο τύπο, χωρίζοντας το αγγείο σε κυλίδρους 

ύψους 1 εκ. Οι αμφορείς όμως που εξετάζουμε, όταν χωριστούν σε κυλίδρους με ύψος 1 
εκ. δίνουν μεγάλο ποσοστό απόκλισης. Τα τοιχώματά τους καμπύλα και επομένως το 
σχήμα των οριζόμενων κυλίνδρων στον ώμο και τη βάση, είναι εντελώς υποθετικό και 
πολύ διαφορετικό από το πραγματικό. Επιδιώκοντας τη μικρότερη δυνατή απόκλιση, τα 
σχέδια των αμφορέων χωρίστηκαν σε κυλίνδρους ύψους 0,5-0,25 εκ., έτσι ώστε η διαφορά 
ανάμεσα στη μεγαλύτερη και τη μικρότερη ακτίνα των βάσεων των οριζόμενων 
κυλίνδρων να μην ξεπερνά τα 0,5 εκ.

Εκτός από τους αμφορείς που δεν κατέστη δυνατόν να μετρηθούν με τον 
ογκομετρικο σωλήνα, αυτή η μέθοδος χρησιμοποιήθηκε πειραματικά και σε δύο από 
αυτούς που είχαν ήδη μετρηθεί με νερό, έτσι ώστε να υπολογιστεί το ποσοστό απόκλισης 
των αποτελεσμάτων της. Και στις δύο περιπτώσεις η μέτρηση με τον μαθηματικό 
υπολογισμό έδωσε νούμερα περίπου 5% μικρότερα από τα πραγματικά. Για το λόγο αυτό,

46 Rice 1987, 222· Egloit 1977, 23.
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τα αποτελέσματα των μετρήσεων που δίνονται στους σχετικούς πίνακες είναι το 
άθροισμα του αποτελέσματος του μαθηματικού υπολογισμού συν 5%.

8.6 Μέθοδος υπολονισαού των αρνάδων ιιέτοησης που χρησιιιοποιήθηκαν για τους 
ααφοοείς LR1 και LR13 κατά την αρχαιότητα

Η μέθοδος της Lang, που παρουσιάστηκε παραπάνω, έχει τέτοιες αποκλίσεις που 
ενδέχεται να οδηγήσει σε εσφαλμένα αποτελέσματα, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις όπως το 
κυπριακό σύνολο που εξετάζουμε, όπου οι αμφορείς που απορούν να μετρηθούν είναι 
ελάχιστοι σε σχέση με αυτούς που έχουν καταγραφεί. Η μέθοδος αυτή δε θα μπορούσε να 
εφαρμοστεί για τον επιπλέον λόγο ότι από τους ακέραιους αμφορείς που μετρήθηκαν, 
κανένας δεν έφερε επιγραφή.

Η εφαρμογή και της μεθόδου του van Alfen, αν και ήταν καλύτερα εφαρμόσιμη 
στο κυπριακό σύνολο, παρουσίασε προβλήματα, διότι:

Α. Το δείγμα που εξετάστηκε ήταν μικρό και όχι αντιπροσωπευτικό. Τα 
αποτελέσματα αυτά θα είχαν περισσότερο νόημα αν προέκυπταν από μετρήσεις ικανού 
αριθμού αμφορέων του ίδιου τύπου, έτσι ώστε να μπορούν να επεξεργαστούν οι διαφορές 
των μετρήσεων στο πλαίσιο του ίδιου εργαστηρίου.

Β. Τα πηλίκα από τις περισσότερες διαιρέσεις δεν ήταν ακέραιοι αριθμοί. Ο van 
Alfen θεώρησε ότι για όποιο πηλίκο ήταν πλησιέστερο σε ακέραιο αριθμό ο διαιρέτης 
αντιστοιχούσε στη μονάδα μέτρησης που χρησιμοποιήθηκε. Στην περίπτωση αυτή όμως θα 
μπορούσε κανείς να κάνει το ίδιο για όλα τα αποτελέσματα των μετρήσεων, διότι όλα 
πλησιάζουν είτε σε ακέραιους αριθμούς είτε στις μισές υποδιαιρέσεις τους. Επιπλέον, ο 
όγκος κάποιων από τους αμφορείς που μετρήθηκαν θα μπορούσε να διαιρεθεί με 
πάραπάνω από μία μονάδες και να δώσει ακέραια πηλίκα. Για παράδειγμα, το ίδιο 
αγγείο, μπορούσε να περιέχει 26 λίτρες λευκού κρασιού ή 1 θαλάσσιο μέτρο ελαίου. Για 
παράδειγμα ο αμφορέας [LR 1 / Τ.4 (ν)-2], περιείχε 16 ρωμαϊκούς ξέστες ή 12 ξέστες 
ελαίου ή ακόμη 26 λίτρες λευκού κρασιού. Παράλληλα, ο αμφορέας [LR 1 / Τ.4 (ν)-2] 
περιείχε 9 ρωμαϊκούς ξέστες ή ό,ξέστες των 0,818 It ή 1/2 κυπριακό μόδιο, αν αυτό 
υπολογιστεί με βάση το ρωμαϊκό ξέστη.

Γ. Για τον υπολογισμό των αντιστοιχιών του μοδίου και του μέτρου σε λίτρα (It), 
χρησιμοποιήθηκαν όλοι οι πιθανοί συνδυασμοί χωρίς αυτό να σημαίνει ότι όλοι είναι 
υπαρκτοί. Για παράδειγμα, αναφέρεται ότι το κυπριακό μόδιον αντιστοιχεί σε 172/3 
ξέστες, αλλά δεν διευκρινίζεται ποιό είδος ξέστη θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε για την 
μετατροπή του σε λίτρα (It). Στούς πίνακες χρησιμοποιήθηκαν τα τρία βασικά είδη ξέστη 
για τον υπολογισμό του κάθε ενός από τα τρία είδη μοδίων. Το ίδιο έγινε και για τον
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υπολογισμό των μέτρων. Παραμένει όμως η πιθανότητα κάποιες από τις μετρήσεις αυτές 
να είναι τελείως υποθετικές, και επομένως, ακόμη και όταν δίνουν ακέραιους αριθμούς, 
να πρόκειται για απλή σύμπτωση.

Εχοντας υ π ' όψιν τα παραπάνω, οι μετρήσεις που παρατίθενται στους πίνακες (βλ. 
Παράρτημα 4) θεωρούνται απλές ενδείξεις και όχι αποδείξεις όσον αφορά στο θέμα της 
χρήσης των μονάδων μετρήσεως. Επιπλέον βοήθησαν αρκετά στο να αξιολογηθούν 
καλύτερα τα συμπεράσματα των προηγούμενων ερευνητών. Ο Radulescu, για 
παράδειγμα, θεώρησε ότι ο ξέστης ήταν η μονάδα μέτρησης της περιεκτικότητας των 
αμφορέων LR2 που βρέθηκαν στην Τόμι και και με βάση μόνο αυτή τη μονάδα 
προσπάθησε να ερμηνεύσει τις επιγραφές που έφεραν47. Η πρακτική αυτή όμως 
περιορίζει τις δυνατότητες σωστής ερμηνείας αφού ουσιαστικά προσαρμόζει τα 
αριθμητικά σύνολα των επιγραφών στις υποδιαιρέσεις μίας μόνο μονάδας μέτρησης. Ο 
Hautumm, επίσης, μέτρησε με μαθηματικούς υπολογισμούς την περιεκτικότητα μόνο δύο 
αμφορέων LR 1 (έναν από τη Σάμο και έναν δημοσευμένο αμφορέα από την Αίγυπτο).
Και στις δύο περιπτώσεις η μέτρηση ήταν περίπου 14 It οπότε συμπέρανε ότι πρόκειται 
για μισή αρτάβη, προϋποθέτοντας όμως, μάλλον αυθαίρετα, ότι η αρτάβη τελικά 
χρησιμοποιείτο και για υγρά προϊόντα48. Ας σημειωθεί επίσης ότι σχέδιο του 
αιγυπτιακού αμφορέα που χρησιμοποιήθηκε δεν ήταν καθόλου λεπτομερές και επομένως 
η απόκλιση ίσως είναι μεγάλη.

8.7 Οι ιιετοήσεΐί: του κυπριακού συνόλου (Παοάοτηιχα 4. Πίνακας 1)

Από τις μετρήσεις στους κυπριακούς αμφορείς αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι 
παρατηρήθηκε αναλογία στην περιεκτικότητα μεταξύ των αμφορέων LR13 και των LR 1- 
Τ. α. Οι δύο αμφορείς LR13 που μετρήθηκαν είχαν περιεκτικότητα 23,8-25,4 It ενώ ο 
αμφορέας Τ.α περιείχε 23,9 It. Η ομοιότητα αυτή παρατηρήθηκε και σε αμφορείς από 
άλλες θέσεις· οι αμφορείς Τ. α πό το Palatino της Ρώμης περιείχαν από 20-25 It49 και ο 
τύπος Egloff 169 περιείχε 26,4 It. Το μέγεθος αυτό θυμίζει το πλέον σύνηθες μέγεθος των 
ελληνιστικών ροδιακών αμφορέων50.

Αναλογίες στην περιεκτικότητα παρουσιάσαν και οι μικρού μεγέθους αμφορείς, 
δηλ. οι τύποι LR1-T.4 (ν) από την Κύπρο (K-LR1-AM/Τ.4 (ν), νος 1-3) με τους Τ.1 α, 
όπως αναφέρονται σε δημοσιευμένα παραδείγματα. Οι αμφορείς Τ. Ια από το Yassi Ada

47 Radulescu 1973. 206.
4XHautumm 1981, 56-7
49Pensabene 1981, 189.
“ Wallace 1986, 92-3.
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περιείχαν από 5,9 έως 8,2 It, οι τύποι Zemer 63 και Zemer65 περιείχαν 5 και 7 It 
αντίστοιχα ενώ οι κυπριακοί Τ.4 (ν) περιείχαν από 4,95 έως 8,75 It.

Ανάμεσα στα μεγέθη των 5- 8,7 It και των 20-25 It που τίθενται περίπου ως όρια 
στον άξονα της περιεκτικότητας των αμφορέων που εξετάζουμε, θα πρέπει να 
τοποθετήσουμε και τους υπόλοιπους τύπους των εργαστηρίων, αν και τα στοιχεία που 
έχουμε είναι λιγοστά. Όπως ανεφέρθη και παραπάνω, από τους αμφορείς που 
μετρήθηκαν ο μόνος που είχε τις διαστάσεις του Τ. 4(ϋί) ήταν ο [ΑΓ93/55]* ο αμφορέας 
αυτός υπολογίζεται ότι είχε περιεκτικότητα περίπου 12,9 It. Ο αμφορέας [K-LR 1-ΖΑ/ Τ.4
(ii), νο 2] και περιείχε 17,2 I t . Κρίνοντας από τις διαστάσεις κάπως μεγαλύτερης 
περιεκτικότητας θα πρέπει να ήταν ο Τ.4 (ί), του οποίου όμως δε βρέθηκε ακέραιο 
παράδειγμα για να μπορέσει να μετρηθεί. Ακέραιος αμφορέας δε βρέθηκε ούτε για 
αμφορείς LR1/T.1 ή LR1/T.2. Για τους LR1/T.1 έχουμε στοιχεία από θέσεις εκτός 
Κύπρου: ο τύπος Zemer 63 περιείχε 19 It ενώ ο Egloff 164 μετρηθηκε 16,5 It.

8.8 Συιιπεοάσιιατα
Οι γραπτές πηγές του 14ου αι. μ.Χ δηλώνουν ξεκάθαρα ότι ο υπολογισμός της 

ποσότητας των υγρών προϊόντων γινόταν με σταθμά:

"...Συμβαίνει δε πάσα χρεία πολιτική και πράξις χρηματική η τον βίον συνιστώσα, διά πράσεως ή δόδεως 

η λήψεως γινομένη, εν τοϋτοις τοίς μέτροις περιορίζεσθαι [...] ε\ δε τι του καρπίμου γένους και ξηροΰ 

τυγχάνει, οιον σίτου κρ'ιθης και τών άλλων ειδών των οσπρίων , μοδίω· ε’ι δε τών από τής ΰγράς ουσίας , 

olov οίνου, ελαίου, μέλιτος κάι τών λοιπών, μέτρω τινί στεγανώ εξ οστράκου ή χαλκού 

κατεσκευασμένω..."

Νικόλαος Αρτάβασδος ΡαβΜ ς51

"...[Ευοίσκεται καί ή γενομένη ’έξοδος παρ'αυτού (του ναού της αγίας Σόφιας) ... άρίστου χάριν ταίπα] 

σίτου καθαρού μόδιοι πολιτικοί μεγάλοι χιλιάδες πέντε τιμής υπερπυρων χιλιάδες είκοσι, ο’ίνου άρίστου 

μέτρων χιλιάδες είκοσι τιμής υπερπύρων χιλιάδες δέκα..."

Αγνώστου52

Ο ξέστης όμως και το μόδιον αναφέρονταν ως μονάδες μετρήσεως ήδη από τον 
Επιφάνειο και ο Αγιος Ιωάννης ο Ελεήμων προσπάθησε να επιβάλει την τάξη στην 
αγορά της Αλεξάνδρειας, ορίζοντας "αλλά πάντα έν ένί καμπανφ καί ζυγώ καί ιιοδίφ και αοτάβτι 

πωλείν καί αγοράζειν...". Φαίνεται λοιπόν ότι κατά την ύστερη ρωμαϊκή περίοδο 
χρησιμοποείτο τόσο ο όγκος όσο και το βάρος των υγρών προϊόντων στο εμπόριο. Το

MSchilbach 1982, 135.
52Schilbach ό.π.. 143.
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πόνημα του Αγίου Επιφανείου "Περί μέτρων και σταθμών" ίσως να εξυπηρετούσε 
ακριβώς αυτήν την ανάγκη, να συστηματοποιήσει δηλαδή τις ισοτιμίες. Σε ένα σημείο
αναφέρει:
"... Ξέστης , ο 'Αλεξανδρινός δύο λίτρων φέρει ολκήν εν τω έλαίω..." 

ισοδυναμεί δηλαδή τον όγκο με το βάρος.
Θα πρέπει να λάβουμε υ π ' όψιν, επίσης, ότι ενώ η ζύγιση των σιτηρών, για 

παράδειγμα, τα οποία μεταφέρονταν στα αμπάρια των πλοίων σε μεγάλες συσκευασίες 
(ή ακόμη και χωρίς συσκευασία) ίσως ήταν απαραίτητη κατά τη λιανική τουλάχιστον 
πώληση, η ζύγιση των υγρών προϊόντων τα οποία μεταφέρονταν σε αμφορείς θα πρέπει 
να ήταν αρκετά πολύπλοκη για να εφαρμοστεί. Οι μετρήσεις του van Alfen έδειξαν ότι το 
βάρος των άδειων αμφορεών του Yassi Ada δεν ήταν ίδιο, οπότε αν ο καθορισμός της 
τιμής πωλήσεως γινόταν ανάλογα με το βάρος, η διαδικασία θα περιπλέκετο ακόμη 
περισσότερο. Το πιθανότερο είναι ότι είχε μεγάλη σημασία η συστηματοποίηση των 
μεγεθών των αμφορέων, έτσι ώστε ο ίδιος όγκος υγρού να μπορεί να υπολογιστεί τόσο με 
τις μονάδες όγκου (ξέστης) όσο και με τις μονάδες βάρους (λίτρα), όπου αυτό ήταν 
απαραίτητο. Αλλωστε, παρόμοια τακτική στον υπολογισμό της ποσότητας των υγρών 
προϊόντων ακολουθείτο στην Κύπρο τουλάχιστον από τον 18ο αι. έως τον 20ό αι. Ο 
υπολογισμός της χωρητικότητας των μεγάλων αποθηκευτικών πίθων γινόταν με τρόπο 
ώστε να γίνεταιγνωστός και ο όγκος και το βάρος. Για τη μέτρηση του όγκου 
χρησιμοποιούσαν ως μέτρο την Κούζα ενώ για το βάρος την οκά, γνωρίζοντας ότι 1 κούζα 
ισούται με 8 οκάδες53. Είναι χαρακτηριστική η επιμονή του Giovanni Mariti τον 18ο αι., 
να διευκρινίζει τις ισοτιμίες των διαφόρων μέτρων όγκου και βάρους:

"..the jars come in two sizes- the larger ones contain eighty guze or Levantine jars, equivalent to twenty 

casks and the smaller ones contain fifty guze or twelve and a half casks..."54

"... there are two kinds of Guza- those with whioch women usually go to water from the springs, which are 

of no specific size but are tlarge and small. And there is the Cyprus Gusa, which serves as a liquid 

measure containing, five Florentine flasks or bottles of wine..."53

"... The Oke. A cypriot measure of weight equals 3 pounds and three quarters of Florentine weight hence 8

Okes of Acquevite for one Levantine piastre"56

To πρόβλημα του διαφορετικού βάρους που ζύγιζε η κούζα όταν περιείχε 
διαφορετικά προϊόντα (κρασί-λάδι-νερό) ίσοος να μην ετίθετο καθόλου· στις εμπορικές

“ Ριζοπούλου-Ηγουμενίδου 1995, .289, "... Το δεύτερο που μετρούσε για την αξία ενός 
πιθαριού ήταν το μέγεθος, η χωρητικότητα του. Την τελευταία υπολόγιζαν με "γομάρια".
Κάθε "γομάρι" ισούται με 128 οκάδες, δηλαδή με 16 "κούζες" των 8 οκάδων...".
54Vlariti 1772 [1984], 57-8.
’5 ό.π. 78.
56 ό.π., 61.
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i/r
fεις, υπολόγιζαν την τιμή, με την κούζα, η οποία ετιμάτο διαφορετικά σε κάθε 

περίπτωση (λάδι-κρασί).
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Κεφάλαιο 9. Ενεπίγραφοι αμφορείς
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9. ΕΝΕΠΙΓΡΑΦΟΙ ΑΜΦΟΡΕΙΣ

Οι επιγραφές συνιστούν μία από τις κυριότερες άμεσες πηγές που διαθέτει η 
επιστήμη της Ιστορίας και είναι πολύτιμο εργαλείο για τον μελετητή. Η ύπαρξη 
επιγραφών σε αμφορείς, άλλωστε, ήταν ένας από τους πρώτους τομείς της έρευνας 
που αναπτύχθηκαν σε σχέση με τα αγγεία αυτά. Ο Η. Dressel πριν ένα περίπου 
αιώνα, δημοσίευσε τις πολυάριθμες επιγραφές των ισπανικών κυρίως αμφορέων 
(Dressel 20) από το Monte Testaccio στη Ρώμη θέτοντας τις γενικές βάσεις της 
μελέτης των αμφορέων 1.

Οι επιγραφές στους αμφορείς μπορεί να είναι γραπτές ( tituli picti ή dipinti) ή 
ενσφράγιστες. Η μελέτη των γραπτών επιγραφών παρουσιάζει δύο σοβαρά 
προβλήματα. Το ένα είναι η συχνά κακή διατήρησή τους αφού συνήθως οι επιγραφές 
γράφονταν μετά το ψήσιμο του αγγείου, πράγμα που τις κάνει πολύ ευάλωτες στις 
συνθήκες του εδάφους, στο οποίο παραμένουν θαμμένα τα αγγεία μέχρι την 
αποκάλυψή τους. Επιπλέον, σε πολλές περιπτώσεις οι επιγραφές δεν εντοπίζονται 
παρά μόνο αφού το αγγείο έχει καθαριστεί με νερό, όταν δηλαδή ήδη έχει διαλυθεί 
μεγάλο μέρος του χρώματος. Το δεύτερο πρόβλημα που έχει να αντιμετωπίσει ο 
μελετητής των επιγραφών αυτών είναι ότι πρόκειται για χειρόγραφες φράσεις, 
μετρήσεις ή συντομογραφίες2. Αυτό σημαίνει ότι προκύπτουν οι ιδιομορφίες ενός 
χειρογράφου, στο οποίο τα γράμματα δεν είναι πάντα γραμμένα με τον ίδιο τρόπο 
και εφάπτονται μεταξύ τους3. Επίσης, το χειρόγραφο αυτό κείμενο δεν είναι 
γραμμένο σέ επίπεδη επιφάνεια αλλά στην καμπύλη που σχηματίζει ο ώμος ή ο 
λαιμός του αγγείου. Επομένως ο γράφων έχει δυσκολία στο να χειριστεί άνετα το 
χρωστήρα, ο οποίος μάλιστα δυσκολεύει ακόμη περισσότερο τη γραφή, ιδίως στα 
γράμματα που έχουν καμπύλες. Αυτή είναι μια ακόμη αιτία του δυσανάγνωστου των 
επιγραφών αυτών4.

Οι επιγραφές που έχουν αναγνωστεί στους αμφορείς που εξετάζουμε, είναι 
πιθανότατα γραμμένες στην ελληνική γλώσσα, αν και πρέπει να ληφθεί υ π ' όψιν το 
γεγονός ότι παραμένουν στην πλειοψηφία τους αδιάγνωστες και επομένως δεν 
μπορούν να εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα για το θέμα αυτό. Επιπλέον, είναι 
τελικά γνωστές πολύ λιγότερες από όσες έχουν βρεθεί γιατί σε πολλές περιπτώσεις οι 
μελετητές αποφεύγουν να εκθέσουν τα επιγραφικά δεδομένα που παραμένουν 
αδιάγνωστα. Για παράδειγμα, ο Hayes δημοσίευσε μόνο τις εγράρακτες επιγραφές

1 Dressel 1899.
2 Hayes 1992,. 64, υποσ. 7.
3Χαρακτηριστική είναι η ανεπιτυχής προσπάθεια του R. Coles να  συνδυάσει τα γράμματα σε λαιμό 
αμφορέα, που βρέθηκε στο εργαστήριο μαγειρικών σκευών στη θέση Λιόρειος (ratlins; 1972. 44, εικ.
27. Ρ.266).
4 Hottger 1981,511.

9.1 Εισαγωγή
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των αμφορέων από τον Άγιο Πολύευκτο παρά το γεγονός ότι αναφέρει ότι 
τουλάχιστον δέκα από αυτούς έφερανώριηΓο5. ΙΙαρόμοια είναι και η περίπτωση του 
αμφορέα από την Αρχαία Κόρινθο (στο χώρο ανατολικά του Θεάτρου), ο οποίος 
αναφέρεται από τους μελετητές ότι φέρει ίχνη επιγραφής, αλλά δε δημοσιεύεται ούτε 
το (τχέδιο ούτε η φωτογραφία της6.

Οι ενσφράγιστοι αμφορείς είναι μάλλον σπάνιοι κατά την ύστερη ρωμαϊκή 
περίοδο. Η σφραγίδα που βρέθηκε στο γύψο που σφράγιζε το στόμιο ενός αμφορέα 
από την Ballana της Αιγύπτου7, αποτελεί βέβαια ένδειξη ότι οι αμφορείς συνέχισαν 
να σφραγίζονται κατά το κλείσιμο του στομίου τους. Δε γνωρίζουμε όμως αν η 
τοποθέτηση σφραγίδας στο πώμα ήταν συνήθης περίπτωση ή αν γινόταν 
κατ' εξαίρεσιν διότι δεν έχουν βρεθεί πολλοί αμφορείς που να διατηρούν 
ενσφράγιστο το στόμιό τους και επομένως ο αιγυπτιακός αμφορέας θα πρέπει να 
θεωρηθεί μεμονωμένο εύρημα.

Στην Κύπρο βρέθηκαν γραπτές επιγραφές σε αμφορείς, οι οποίες, στο πλαίσιο 
της παρούσας μελέτης, θα χωριστούν σε δύο μεγάλες κατηγορίες ανάλογα με το 
μέγεθος των γραμμάτων. Όπως θα δούμε, ο διαχωρισμός αυτός είναι ουσιαστικός και 
αφορά, εκτός (Από το μέγεθος των γραμμάτων, στο είδος των αμφορέων, στο είδος π  ον 
επιγραφών και στη χρονολόγηση.

9. 2 Κνεπίνοααχη Αικροοείς LR1

9.2-1 Οιιάδα Α: Επιγραφές ιιε νοάιιιιατα ιιενάλου ιιεγέθους
Οι επιγραφές με γράμματα μεγάλου μεγέθους ήταν ολιγάριθμες και βρέθηκαν 

όλες <τε αμφορείς LR 1 / Τ. α. Καλύπτουν σχεδόν όλη την επιφάνεια του ώμου και είναι 
πάντοτε στα ελληνικά. Το μεγάλο μέγεθος των γραμμάτων και το γεγονός ότι είναι 
πολύ αραιά γραμμένα βοήθησε στην ανάγνωση των επιγραφών αυτών. Δεν είναι 
άλλωστε τυχαίο ότι οι αμφορείς LR1 / Τ. α είναι η πλέον μελετημένη ομάδα 
ενεπίγραφων αμφορέων της υστερορωμαϊκής περιόδου.

13 ι β λ ι ο γ ρ α φ ι κ ή Ε π ι σ κ ό π η σ η
Ανάμεσα στους αμφορείς LR 1 / Τ. α που βρέθηκαν στη Scola Praeconum, στο 

Palatino, της Ρώμης, (β' τέταρτο του 5ου αι. μ.Χ.) οι 39 ήταν ενεπίγραφοι. Σε όλες τις 
περιπτώσεις, οι επιγραφές εντοπίστηκαν πάνω σε τμήματα του ώμου και του λαιμού 8. 
Πρόκειται για χριστιανικά σύμβολα, κύρια ονόματα και μετρικές συντομογραφίες 
dux. 9.1α). Ο Pensabene χώρισε τα χριστιανικά σύμβολα σε τρεις ομάδες: τον απλό

5 Hayes 1992, 78, 103.
6 William& Zervos 1983, 29, π ίν. 11.76.
7 Kirwan 1938, νο  16.
8 Pensabene 1981, 191.
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σταυρό, το χριστόγραμμα και τις διάφορες συντομογραφίες, με πιό χαρακτηριστική 
αυτή του "ΧΜΓ" ή "χμγ".

Η συντομογραφία "ΧΜΓ” ήταν από τις πλέον διαδεδομένες στους αμφορείς 
αυτούς. Οι περισσότεροι μελετητές ερμηνεύουν την τριάδα των γραμμάτων "ΧΜΓ" ως 
συντομογραφία της φράσης "Χριστόν Μαρία Γεννά". Έχει προταθεί επίσης και η 
ανάγνωση "Χριστός Μαρίας Γέννα / Γέννημα" 9 ή "Χριστός Μιχαήλ Γαβριήλ" 10.Η 
συντομογραφία αυτή χρησιμοποιείται στην Ανατολή και κυρίως στο Αιγαίο και τη 
Συρία κατά τον 4ο και 5ο αι. μ.Χ. Απαντάται όμως και σε οψιμότερες περιόδους· στην 
Αγορά των Αθηνών βρέθηκε σε αμφορείς άλλων τύπων που χρονολογούνται στον 6ο 
α ι.1 Γ Στην Καταλωνία, επίσης, οι επιγραφές που αναγνώσθηκαν σε αμφορείς LRl / Τ. 
α ήταν κυρίως συντομογραφίες του τύπου "ΧΜΓ" και "ΘΕ". Η τελευταία μπορεί να 
είναι αριθμός (25) ή η αρχή της λέξης "Θεός" 12.

Το γράμμα "X" χρησιμοποιήθηκε επίσης πολύ στις μετρικές συντομογραφίες 
για να δηλώσει το sextarium ή ξέστη. Και σε αυτήν την περίπτωση ξεχώρισαν τρεις 
διαφορετικές συντομογραφίες: το απλό "χ", το S διαγώνια διαγραμμισμένο, έτσι ώστε 
να μοιάζει πάλι με X και το "γ", το οποίο ίσως αποτελεί εξέλιξη του προηγούμενου.

Στην Κύπρο, ο μοναδικός ενεπίγραφος δημοσιευμένος αμφορέας I.R 1 / Τ. α, 
βρέθηκε στο Κούριον 13 (Ηιχ. 9.ΐβ). Φέρει επιγραφές και στις δύο όψεις του ώμου. Στη 
μία όψη ξεχωρίζει η συντομογραφ ία του ξέστη και ακολουθούν δύο "Α" ή ένα "Α" και 
ένα "Δ" ίσως και ένα "α" ή "γ" στο τέλος. Τα δύο "Α" ή το "ΑΔ" όεν μπορεί να 
σημαίνουν αριθμό, αν και συνήθως η συντομογραφία του ξέστη ακολουθείται από 
έναν αριθμό. Από την επιγραφή της επόμενης σειράς ξεχωρίζει ίσως ένα "χ" στην 
αρχή. Μέχρι στιγμής δεν έχει δοθεί ερμνηνεία στην επιγραφή αυτή.

Κ υ π ρ ι (ί κ ο ί α δ η μ ο σ ί ε υ τ ο ι α μ φ ο ρ ε ί ς
Το κυπριακό σύνολο των ενεπίγραφων αμφορέων την Ομάδας Α έχει μάλλον 

αποσπασματικό χαρακτήρα. Το περιεχόμενο όμως των επιγραφών είναι ανάλογο με 
αυτό που μας είναι γνωστό από άλλες θέσεις, που παρουσιάστηκαν παραπάνω. Η 
συντομογραφία "ΧΜΓ" διαβάστηκε σε τρεις τουλάχιστον από τις οκτώ επιγραφές , 
( lux. 9.2. 9.5α. 9.5Β) ενώ το "X" σε 2 (Ηιχ. 9.3).

Η συντομογραφία τοί' Μοδιού στο λαιμό [Κ-Ι.Κ l -Χ /  Τ. α- 2] παρουσιάζει 
ιδιαίτερο ενδιαφέρον (Ηιχ. 9.2) 14. Οι αμφορείς Τ. α είναι συνήθως περιεκτικότητας 20 -

9Derda 1992, 136. Ο Derda ταύτισε ως Egloff 169 (στην παρούσα τυπολογία LRA /  Τ. α) και ως 
LRA2 μιά σειρά αμφορείς (σ. 146-52, υπ. αριΟ. II.2-4, II.7, III. 1-2). Κρίνοντας από τα σχέδια, όπου  
δημοσιεύονται, αλλά και από τις ίδιες τις παραπομπές σε άλλες τυπολογίες (Peacock-Williams class 
43), οι αμφορείς αυτοί δεν ανήκουν στον I.RA /  'Γ. α αλλά στον τύπο I.RA13 και για  το λόγο αυτό θα 
εξεταστούν στο σχετικό κεφάλαιο.
1 °Ι,ang 1976, 87.
11' Lang 1976, 88.
12 Keay, 1984, 271, εικ. 115.
13 Williams 1989, 237, Type 5. Στη μοναδική αυτή δημοσίευση του συγκεκριμένου αγγείου δε δόθηκε 
ο αριθμός εγγραφής του αγγείου οπότε όεν ήταν δυνατή η επαλήθευση ή η διευκρίνηση των 
παραπάνω στοιχείων. Για τον αμφορέα, βλ. και το κεφ "6.1. Τυπολογία: LRl/Τ. α" .
14 Για τη συντομογραφία του Μοδιού βλ. Lang 1976, 57.
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25 It ή 2-3 Μοδίων. Επομένως, αν όντως πρόκειται για 3 μόδια ["Μο γ"] τότε θα 
πρέπει να υποθέσουμε ότι χρησιμοποιήθηκαν τα μικρότερα δυνατά, δηλαδή το 
κυπριακό ή το ιταλικό μόδιον με βάση το ρωμαϊκό ξέστη (3 x 8,736 It ή 3 χ 9,646 It). 
Στο παρόν στάδιο όμως, οι παραπάνω υποθέσεις δεν μπορούν να επαληθευθούν διότι 
σώζεται μόνο ο λαιμός του συγκεκριμένου αμφορέα.

Επίσης, αν το "ΚΓ" στο [κ?2/Τ. α- 4] είναι αριθμητικό, αν δηλ. υποδηλώνει τον 
αριθμό 23, τότε ίσως να αναφέρεται στην περιεκτικότητα, δηλ. 23 χ 0,546 (ρωμαϊκός 
ξέστης) = 12,558 It ή 23 χ 0,674 (Ξέστης οίνου) = 15,5021t ή 23 χ 0,729 (Ξέστης ελαίου) 
= 16,7671t. Το γεγονος ότι, όπως προαναφέρθηκε, η συνήθης περιεκτικότητα των 
αμφορέων LR1 / Τ. ανέρχεται στα 20 - 25 λίτρα, οδηγεί στο συμπέρασμα ότι είτε 
πρόκειται για μικρού μεγέθους αμφορέα ή, αν όντως πρόκειται για αριθμητική 
ένδειξη, είτε δεν πρόκειται για προσδιορισμό της περιεκτικότητας είτε η μονάδα 
μέτρησης δεν είναι ο ξέστης.

9.2- 2 Οιιάδα Β: Επιγραφές ιιε γράιιιιατα ιιεσσαίου και ιιικοού ιιενέΟους15
Η μεγάλη πλειοψηφία των επιγραφών σε αμφορείς LR1 που βρέθηκαν στη 

Κύπρο ανήκουν σε αυτήν την ομάδα. Είναι γραμμένες στον ώμο ή στο λαιμό των 
αμφορέων και οι περισσότερες από αυτές ήταν αδύνατον να αναγνωστούν λόγω της 
κακής διατήρησής τους. Στη δυσκολία της ανάγνωσης συνέβαλε και το γεγονός ότι 
πρόκειται για χειρόγραφες λέξεις μικρού μεγέθους, γραμμένες με το γραφικό 
χαρακτήρα διαφόρων ατόμων.

Β ι β λ ι ο  γ ρ α φ ι κ ή Ε π ι σ κ ό π η σ η
Το διαθέσιμο συγκριτικό υλικό είναι ελάχιστο διότι οι δημοσιευμένες 

επιγραφές αυτού του τύπου παραμένουν στην πλειοψηφία τους αδιάγνωστε^6. Για 
παράδειγμα, ένα από τα αξιοσημείωτα δημοσιευμένα σύνολα είναι αυτό από τις 
Κεχραιές, όπου βρέθηκαν δώδεκα ενεπίγραφα όστρακα από αμφορείς LR1. Οι 
επιγραφές διαβάστηκαν στα τέσσερα από αυτά ενώ σε τρεις περιπτώσεις ανάμεσα στα 
γράμματα εντοπίστηκε το σήμα του σταυρού και σε δύο άλλες το γράμμα "X". Δύο 
έφεραν επιγραφή που δηλώνει περιεκτικότητα ενώ μία μόλις επιγραφή διαβάστηκε 
χωρίς όμως να δοθεί ερμηνεία: [ωχο / EYav.c.|17.

Κ υ π ρ ι α κ ο ί  α δ η μ ο σ ί ε υ τ ο ι  α μ φ ο ρ ε ί ς

15 Για την ερμηνεία των επιγραφών αυτών, λόγιο της δυσκολίας που παρουσίασε στην ανάγνωση των 
γραμμάτων, η γράφουσα επικαλέστηκε τη βοήθεια μιάς σειράς ειδικών επιγραφολόγων : Α. 
ΙΊαναγιώτου (Πανεπιστήμιο Κύπρου), Β. Χρηστίδης (Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων), Ν. Μεϊμάρης 
(ΚΕΡΑ), Ν. ΙΙαπουτσάκη (Oxford University). Κανένας από τους ειδικούς αυτούς επιστήμονες δεν 
κατάφερε να διαβάσει τις επιγραφές.
16 Davies 1984- Meyer 1995 .217
17 Adamscheck 1979 117-18.
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Οι περισσότερες επιγραφές (39 από τις 60) προήλθαν από την ανασκαφή της 
Αγοράς της Αμαθούντας. Καταγράφηκαν δέκα (10) από το Κούριον, μία (1) από τον 
Άγιο Γεώργιο ΙΙέγειαςκαι μία (1) από το Τζαμί Κεπήρ στη Λεμεσό.
Οι επιγραφές αυτές μπορούν να χωριστούν σε δύο κατηγορίες
Α) ανάλογα με το είδος τους (συντομογραφίες, μία λέξη, ολόκληρες φράσεις, ένσ
γράμμα ή σύμβολο) και
Β) ανάλογα με την θέση της επιγραφής πάνω στο αγγείο (στον ώμο, στη βάση του 
λαιμού, στη μέση του ύψους του λαιμού, κάτω από τη λαβή)

1 ) . Ο μ ά δ ε ς  ε π ι γ ρ α φ ώ ν α ν ά λ ο γ α  μ ε τ ο  π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν ό  τ ο υ ς

ΤΩ Τ . fi Τ. 1 Τ. 2 Γ. 4
( ί ί )

Τ. 4
( i i i )

Τ. 4
( iv  )

Ε Σύνολο

Ένα  
γράμμα 

(Εικ. 4.6. 
4.7. 4.8)

(1). (2). 
(8)

(5) 0 ) (2) (4) 7

Συντομο- 
γραφίες/ 
Σύμβολα 
(Εικ. 4.9- 

4.13)

(I). (3), 
(4), (5), 
(6), (7), · 
(9).
(II),
(16)

(5), (7). 
(9)

(1). (2). 
(3), (6), 
(7);

(1) (3) 19

Σταυρός ή 
X

(Εικ. 4.14-
(12) (1) (3) (1) (1), (2) 6

4.15)
Λέξεις 

(Εικ. 4.9. 
4.16)

(2) (3)
(10).
(15),
(7)

5

Φράση
(7),
(13)

(4). (6) (4) 5

Σύνολο
17 1 9 7 1 2 1 4 42

Ή να νοάι ιι ια . Το σύνολο των επιγραφών που απαρτίζονταν μόνο από ένα 
γράμμα ή σύμβολο δεν ήταν μεγάλο (7 από τις 42 επιγραφές). Και Στις δύο 
περιπτώσεις συμβόλων που απαντήθηκαν παραπάνω από μία φορά, επρόκειτο για 
αμφορείς ίδιου τύπου και προέλευσης, οπότε όσως πρόκειται για σύμβολο - υπογραφή 
του εργαστηρίου. Οι λαιμοί |Τ. 1(1)] και [Τ.1 (8)1, οι οποίοι φέρουν το ίδιο σύμβολο 
(πλάγιο "ζ"), ανήκουν στον ίδιο τύπο (LR1 / Τ.1) και στο ίδιο "εργαστήριο" (X) (Εικ. 
9.6α, 9.7α). Ο ένας βρέθηκε στο Κούριον και ο άλλος στην Αμαθούντα. Οι αμφορείς με 
τη συντομογραψία "I" (Τ. 4(ϋ) (1)1 και [Τ4(ϊϋ) (2)1 ήταν επίσης από το ίδιο εργαστήριο,
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αυτό του Ζυγίου, και βρέθηκαν και οι δύο στην Αμαθούντα (Εικ. 9 .8 )18. Παρόμοια 
περίπτωση θα μπορούσαν ίσως να αποτελέσουν και τα δύο τμήματα αμφορέων με 
εγχάρακτες επιγραφές από το εργαστήριο της Πάφου. Ο λαιμός [ΕΧ (2)] έφερε ένα 
εγχάρακτο "Λ" χωρίς όμως να είναι σίγουρο αν πρόκειται όντως για ένα μόνο 
γράμμα ή για την αρχή μιάς λέξης, καθώς το γράμμα βρίσκεται δίπλα στο σημείο που 
έχει σπάσει ο ώμος (Εικ. 9.8ν). Σε τμήμα ώμου από τα ΜΣΚΑ του αποθέτη του ίδιου 
εργαστηρίου όμως διακρίνονται οι απολήξεις εγχάρακτου γράμματος, που θα 
μπορούσε να είναι επίσης "Λ". Αξίζει να σημειωθεί ότι η επιγραφή "AEC" έχει βρεθεί 
εγχάρακτη σε κυπριακές κεραμίδες19. Αν και δεν είναι βέβαιον ότι το γράμμα "Λ" 
στον αμφορέα [ΕΧ (2)] συνοδεύεται και από άλλα γράμματα, ίσως το γράμμα αυτό 
να συνδέεται με τα εργαστήρια της Πάφου, δεδομένου ότι οι εργαστηριακές αναλύσεις 
του πηλού το>ν εγχάρακτων κεραμίδων έδειξαν ότι η προέλευσή τους θα πρέπει να 
αναζητηθεί στη δυτική Κύπρο20.

Οι υπόλοιπες μονογράμματες επιγραφές απαρτίζονταν από σύμβολα τα οποία 
δεν έχουν μέχρι στιγμής ερμηνευθεί ("Ο" ανάποδο”!/')21 (Εικ. 9.6(1 9.7β).

Συντοιιονοαφίες - Σύιιβολα. Η ομάδα αυτή αποτελεί την πιό πολυπληθή στη 
κατηγορία που εξετάζουμε. Αν και δεν έχουν εντοπιστεί όμοιες επιγραφές, κάποιες 
από τις συντομογραφίες παρουσιάζουν ίσως αναλογίες μεταξύ τους: α) η [Τ. Ω(4)] με 
την |Τ. 21 (2) και την |Τ. Ω(16)], η [Τ. Ω(9)] με την [Τ. 1(5)] (Εικ. 9 ,9ν. 9.10). και β) η 
μεσσαία συντομογραφία στο [Τ. 1(7)1 με την [Τ. 4(iv) (1)] (Εικ. 9.12). Οι αναλογίες είναι 
αμυδρές και δεν υφίσταται ουσιαστικά κοινός τόπος σύγκρισης· τα τμήματα ώμου δεν 
μπορούμε να ξέρουμε σε τί τύπο αμφορέα ανήκουν ενώ στις περιπτώσεις που δύο 
λαιμοί φέρουν παρόμοια σύμβολα, αυτοί ανήκουν σε διαφορετικούς τύπους ή 
διαφορετικά εργαστήρια. Στο [Τ. Ω (7)] αναγράφεται μάλλον η συντομογραφία της 
αρτάβης, παρόμοια με αυτή που εντοπίστηκε στους αμφορείς από τις αιγυπτιακές 
νεκροπόλεις Ballana και Qustui11,. ενώ στο [Τ. Ω (9)] ένα "s" ίσως να είναι η 
συντομογραφία του ξέστη (sextarius) (Εικ. 9 .10 /. δ ) .

Σταυρός ή χ  Πέντε από τις επιγραφές είχαν το σήμα του σταυρού. Σε δύο από 
τις περιπτώσεις, μάλιστα, ο σταυρός δεν ήταν γραπτός αλλα ενσφράγιστος (Εικ. 9.14. 

9.15).

18 Πρόμοια επιγραφή όμως εντοπίστηκε σε αμφορέα τύπου LR13 από τη Σάμο (Hautumm 1980, 184, 
kat. no 7). Λπό την περιγραφή τοί! πηλού του συγκεκριμένου αμφορέα αποκλείεται η κυπριακή του 
προέλευση (βλ. και Πίνακα Διασποράς Αμφορέων LR13- Ομ.Α-1).
19 Hadjichristophi 1989, 876.
20 Rautman el al 1993, 235.
21 Επιγραφή με ανάποδο "Ε" αναφέρεται και σε αμφορέα από x^Sucidava της Μαύρης Θάλασσας 
(Tudor 1945-47, 157, εικ. 26. 2) χωρίς να  δίνεται ερμηνεία του γράμματος.
22 Kirwan 1938. 402.
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Λέξεις ή αονικά λέξεων / αοιθιιτιτικά. Οι μεμονωμένες λέξεις ή σύνολα 
γραμμάτων, σε όσες τουλάχιστον επιγραφές αναγνώσθηκαν, ήταν αριθμητικές 
ενδείξεις [Τ. Ω(1), (Τ. Ω(3), Τ. Ω(5), Τ. Ω (10)] (Ηικ. 9.9α. Β. 9.10α. 9.16α). ίσα>ς 
χρονολογίες [Τ.Ω (2)] (Ηικ. 9.166) ή γράμματα που δεν είναι ούτε αριθμητικά ούτε 
λέξεις [Τ. 2(1)] (Εικ. 9.12Β).

Τα γράμματα "ρε" στο [Τ. Ω (1)1, θα μπορούσαν να συσχετιστούν με τα 
γράμματα "ρν"' που εντοπίστηκαν σε τμήμα αμφορέα LR1 από τη Αρχαία Αγορά των 
Αθηνών23. Η Μ. Lang, λαμβάνοντας υπ' όψιν το γεγονός ότι τα γράμματα 
συνοδεύονταν από τη συντομογραφία "ετ", της λέξης έτος, τα ερμήνευσε ώς ένδειξη 
χρονολογίας: ρν=150 χρόνια μετά την εποχή του Διοκλητιανού= 434 μΧ. Αν θα 
μπορούσε να ισχύσει μιά τέτοια ερμηνεία για την επιγραφή στο [Τ. Ω (1)] θα σήμαινε 
105 χρόνια μετά τον Διοκλητιανό, δηλ. το έτος 389 μΧ. Στην περίπτωση αυτή όμως 
δεν υπάρχει ή δεν έχει σωθεί το χαρακτηριστικό "ετ" πριν την επιγραφή, οπότε η 
ερμηνεία είναι υποθετική.

Τα γράμματα "ιθ" ή "Οι" επισημάνθηκαν τρεις φορές [Τ. Ω (5), Τ. 1 (7) και Τ. 2 
(1)] (Εικ. 9.10ft. 9.12). Το "ιθ" μπορεί να ερμηνευθεί ως αριθμητικό (σημαίνει δηλ. τον 
αριθμό 19). Στην Καρχηδόνα βρέθηκαν πάνω σε όστρακα συχνά συνοδευόμενα από τη 
λέξη "κωμ"24. Η λέξη "κωμ", η οποία ίσως αποτελεί τμήμα μίας από τις επιγραφές 
κάτω από τη λαβή [Τ. 1 (4)] (Εικ. 9.17Β) είναι ίσως συντομογραφία της λέξης "σήκωμα" 
που σημαίνει το άδειο αγγείο και επομένως το αριθμητικό που τη συνόδευε 
αντιστοιχούσε στο βάρος το$5.

Αριθμητική υποδιαίρεση είναι μάλλον και η επιγραφή "ιό L" (= 141/2;) στο [Τ.
Ω (6)] (Εικ. 9.1(B)26 ενώ τα γράμματα "ις" στο [Τ. Ω (10)] (Εικ. 9.16α) μπορεί να 
διαβαστούν είτε ως ένα αριθμητικό (ις = 16), είτε ως ένα αριμητικό και μία 
συντομογραφία (ι ς = 10 ξέστες), είτε ως υποδιαίρεση (ις = 1/2)11. Η τελευταία 
ερμηνεία θα πρέπει όμως να (Αποκλειστεί αν δεχθούμε ότι το σύμβολο "L" στην τρίτη 
γραμμή της ίδιας επιγραφής συντομογραφεί επίσης το 1/2.1 Ιάντως αν ο αριθμός 16 
δηλώνει ξέστες, τότε η ποσότητα ισούται με 1 ιταλικό μόδιο . Στο ίδιο αγγείο, η 
δεύτερη επιγραφή, αν και ο τρόπος της ανάγνωσής της είναι αμφίβολος, περιγράφει 
επίσης ποσότητα: "ζ." = 7' = 7 μονάδες (ξέστες ή μίνες)28) "ΕΛ" = ελαίου. Η 
συντομογραφία του ξέστη, εκτός από το γράμμα "ς" μπορεί να είναι και "γ"29,όπως 
ίσ(ος στην πρώτη επιγραφή του [Τ. 1 (7)] (Εικ. 9. 12α). όπου συνοδεύεται από το γράμμα 
"μ" που μπορεί να εκλειφθεί ως αριθμητικό (= 40). Αν το σύμβολο στο λαιμό [Τ. 4 (ϊν)

23 Lang 1976, 72. no Hc23.
24 Davies 1984. 144, υπ. αριθ. 1. 3 (εικ. 46), 10, 11 (εικ. 47), 47 (εικ. 50).
2<’ Lang 1976, 64-5.
26 Davies 1984, 147, n. 38. εικ. 50. Για τη συντομογραφία της υποδιαίρεσης βλ.στο ίδιο 151, ν. 47  
εικ. 50.
27 Davies 1984, 144, εικ 47. η.7.
28 Βλ. Ιΐίνακες Μ ετρολογίας (Παράρτημα 4)
29 Για τις συντομογραφίες του ξέστη με αυτόν τον τρόπο βλ. το χειρόγραφο του πίνακα της 
Ανταιούπολης (Gascou 1989).
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( 1)] (Εικ. 9 .ΐ5ν) ερμηνευθεί ως "X”, τότε στο σύνολο των επιγραφών που εξετάζουμε 
εμφανίζεται και ο τρίτος τρόπος συντομογραφίας του ξέστη, αν και η αναφορά του 
χωρίς να συνοδεύεται από αριθμητικό μάλλον στερείται νοήματος.

Σε μία περίπτωση του [Τ. Ω (13)] (Εικ. 9.17α) και ίσως του [Τ. 2 (4)] (Εικ. 9.ΐ8β) 

μπορεί να διαβαστεί η συντομογραφία της λέξεως "επινέμησις", ένδειξη που 
υποδηλώνει τη χρήση του αγγείου για καταβολή φόρο$°.

Φοάση. Δυστυχώς καμία από τις επιγραφές που περιείχαν ολόκληρες φράσεις 
δεν κατέστη δυνατόν να αγνωστεί πλήρως. Μόνο στην [Τ. 1(6)] διαβάζουμε ίσωςρη 
λέξη "Πάφος", ανάμεσα σε άλλες (Εικ. 9.18α).

2 . Ο μ ά δ ε ς  ε π ι γ ρ α φ ώ ν  α ν ά λ ο γ α  με  τ η θ έ σ η  τ ο υ ς  σ τ ο  
α γ γ ε ί ο

ΤΩ Τ . Ρ Τ. 1-2 Τ. 1 Τ. 2 Τ. 4 Τ. 4 Τ. 4 Ε
( i i )  ( i i i )  ( i v)

Σύνο - 
λο

Ώμος (D,(2), . (2) (1), (3), (3), (4) 
(3), (4), (5), (6)
(5), (6),
(7), (8),
(9),
(10),
(11),
02),
(13),
(15)

21

Κάτω από τη 
λαΒτϊ (Εικ. 4.6.
4.15α. 4. ΓΗ 4.18α)

(2), (3), (1), (2) 
(4). (6)

6

_Βάση του 
λαιμού (Εικ. 
4.6α 4.7x4.16(1

0 )  (1), (8) (4), (7) 5

4· 18β)

Στη μέση του 
ύψους του 
λαιιιού: (Εικ 
4.11114.130.4.14.

(5), (9) (2) (1) (1) (1), (2) 7

4.15γ)

Σύνολο
14 1 1 8  7 1 2  1 4 39

Ώαος. Η αριθμητική υπεροχή των επιγραφών στην περιοχή του ώμου είναι 
σαφής (20 από τις 39 επιγραφές). Αυτό πιθανότατα οφείλεται στο πλεονέκτημα του

30 Για τις διάφορες σι>ντομογραφίες της λέξεως "επινεμήσεως" βλ. Lang 1976, 82-3. Μία από τις 
επιγραφές αυτές βρέθηκε σε αμφορέα του τύπου LR1 : ό .π., 81 (He42).
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μεγάλου χώρου και της μικρής κλίσης που προσφέρει ο ώμος του αμφορέα έναντι στο 
λαιμό. Επιπλέον ο ώμος είναι από τα πλέον ορατά μέρη του αμφορέα. Δικαιολογείται 
ίσως με αυτόν τον τρόπο και το γεγονός ότι μόνο μία [Τ.2 (4)] από τις πέντε 
επιγραφές που περιέχουν πάνω από μία λέξεις δεν είναι γραμμένες στον ώμο.

Λαιαός. Οι επιγραφές που βρίσκονται στο λαιμό απαντώνται τόσον στο μέσον 
όσο και στη βάση του, σχεδόν με την ίδια συχνότητα.

Κάτω από τη λαβή. Οι έξι επιγραφές που εντοπίστηκαν στον ώμο αλλά κάτω 
από τη λαβή, αποτελούν μία μικρή ομάδα με ιδιαίτερο ενδιαφέρον (Εικ. 9.8Β. 9.17α.

9.15. 9.18α). Οι επιγραφές αυτές είναι συνήθως λέξεις γραμμένες η μία κάτω από την 
άλλη, με πολύ μικρά γράμματα, σχεδόν αδιάγνωστες. Στη βιβλιογραφία δεν είναι 
πολύ συχνές τέτοιας θέσης επιγραφές. Ένας αμφορέας LR 1 /Τ. 2 από το Άργος φέρει 
στον ώμο dipinto, το οποίο δεν εικονίζεται αλλά αναφέρεται ότι πρόκειται για δύο 
ομάδες γραμμάτα)ν: η μία κάτω από τη λαβή (γίνεται η υπόθεση ότι πρόκειται για δύο 
μικρά “ν”) και η άλλη ανάμεσα στις δύο λαβές31. Ένας ενεπίγραφος αμφορέας LR1 /
Τ. 1 βρέθηκε και στην Ιερουσαλήμ32.0  ώμος του -τουλάχιστον στη μία όψη που 
εικονίζεται- καλύπτεται σχεδόν με επιγραφές. Ανάμεσα στις λαβές φαίνονται 4 ή 5 
γράμματα (ή σύμβολα), το μέγεθος των οποία)ν είναι κατά πολύ μεγαλύτερο από τα 
δύο (τουλάχιστον) γράμματα ή σύμβολα που είναι γραμμένα πολύ κοντά ή κάτω από 
τη μία λαβή.

Η επιλογή του σημείου αυτού φαίνεται, εκ πρώτης όψεως, προβληματική. Είναι 
πολύ δύσκολο να γράψει κανείς εκεί, αφού δεν υπάρχει αρκετός χώρος και επιπλέον 
το χέρι εμποδίζεται από τη λαβή. Πιθανότατα, μάλιστα, ακριβώς για το λόγο αυτό οι 
επιγραφές είναι μικρές και δυασανάγνωστες. Το σημαντικότερο, όμως, είναι ότι μια 
επιγραφή στο χώρο κάτω από τη λαβή θα ήταν πολύ δύσκολο να αναγνωστεί. Δίνεται 
η εντύπωση ότι ο γραφέας σημείωνε κάτι που δεν ενδιαφερόταν (ή δεν ήθελε;) να 
παρατηρηθεί από όλους. Η ύπαρξη αμφορέων με περισσότερες από μία επιγραφές, εκ 
τ(ον οποίων η μία βρίσκεται κάτω από τη λαβή, όπως ο αμφορέας από το Αργος ή 
αυτός από την Ιερουσαλήμ, που αναφέρθηκαν παραπάνα), ενισχύει κατά τη γνώμη μας 
την υπόθεση ότι ο προορισμός των (,ιικρών αυτών "σημειώσεων" ήταν διαφορετικός 
από τον προορισμών των επιγραφών μεγαλύτερου μεγέθους που βρίσκονταν σε 
εμφανές σημείο του ώμου ή του λαιμού. Οα μπορούσαμε, για παράδειγμα, να 
υποθέσουμε ότι επρόκειτο για "σημειώσεις" του εμπόρου για την προέλευση του 
αγγείου, ή το περιεχόμενό του σε δεύτερη χρήση, για τον ίδιο ή προς γνώσιν του 
αγοραστού33. Είναι πάντως σίγουρο ότι οι επιγραφές με τα μεγαλύτερα γράμματα

31 Abadie 1989,53-4, εικ. 10. no. [Argos 74.1517.412], Για το ίδιο αγγείο βλ. και Aupert 1980, 438, εικ. 
45, no 322.
32 Crowfoot & Fitzgerard 1929, 81. π ίν. 14.29.
33 Η θέση των επιγραφών αυτών θυμίζει τις δευτερεύουσες σφραγίδες των ροδιακών αμφορέων. Οι 
σφραγίδες αυτές ήταν μικρού μεγέθους, περιείχαν γράμματα ή εικονιστικά σύμβολα και 
τοποθετούνταν και σε αμφορείς που έφεραν και κύρια σφραγίδα στις λαβές. 11 π ιό  πρόσφατη θεωρία
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που μπορούσαν να αναγνωστούν από μεγαλύτερη απόσταση γράφονταν στο μέσον του 
ώμου, ενώ εκείνες κάτω από τη λαβή είναι μικρού μεγέθους και ο αναγνώστης, για να 
διακρίνει τα μικρά στοιχεία κάτω από τη λαβή, θα έπρεπε να πλησιάσει ή να σκύψει, 
αν οι αμφορείς ήταν στοιβαγμένοι κάθετα, τοποθετημένοι σε πλοίο ή σε κάποιο 
αποθηκευτικόχώρο.

Το γεγονός ότι συναντούμε συχνά περισσότερες από μία επιγραφές πάνω στο 
ίδιο αγγείο είναι επίσης ένα από τα στοιχεία που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε 
συμπεράσματα για την αποστολή τους. Περιπτώσεις όπως ο αμφορέας [Τ. 1 (7)] (Εικ. 
9.12α) μας κάνουν να αναρωτηθούμε αν πρόκειται για τριπλή επιγραφή ή για τρείς 
ξεχωριστές επιγραφές που γράφτηκεν σε τρείς διαφορετικούς χρόνου^4. Αν ισχύει το 
δεύτερο, τότε θα πρέπει να προβληματιστούμε για τον τρόπο με τον οποίον θα 
χρησίμευε αυτή η επιγραφή (η οποία το πιθανότερο είναι ότι περιέχει κυρίως 
αριθμητικές ενδείξεις). Με ποιό τρόπο δηλαδή ο παραλήπτης του αγγείου ήξερε ποιά 
επιγραφή από όλες θα έπρεπε να διαβάσει. Η μοναδική "περιγεγραμμένη" επιγραφή 
του καταλόγου [Τ. Ω (3)] (Εικ. 9.9β). ίσως να αντικατοπτρίζει μία προσπάθεια να λυθεί 
αυτό ακριβώς το πρόβλημα, υπογραμμίζοντας την τελευταία ή η πιό σημαντική 
επιγραφή "υπογραμμίστηκε" για να διαχωριστεί από τις υπόλοιπες.

9.3 Αικροοείς ΕΚ 13

Μέχρι στιγμής σε ελάχιστους από τους δημοσιευμένους αμφορείς LR 13 έχουν 
εντοπιστεί γραπτές επιγραφές35. Περισσότερο γνωστοί είναι οι αμφορείς LR13 με 
εγχάρακτες επιγραφές, συνήθως μετά την όπτηση, από την Τόμη36, τη Θάσο37 και τη 
Χίο38. Στους αμφορείς του ναυαγίου του Yassi Ada είχε θεωρηθεί αρχικά ότι τα 
χαράγματα είχαν γίνει πριν την όπτηση αργότερα όμως αυτό αναθεωρήθηκε39. Στην 
Κύπρο εντοπίστηκαν μόνο δύο εγχάρακτες επιγραφές σε δύο αμφορείς εισαγοογής, 
που βρέθηκαν στη Μεγάλη Ν.Α. Βασιλική της Αμαθούντας, αλλά καμία γραπτή.

[βλ. άρθρο ιοί) Marek Palaczyk "Die Zusatzstempel ("Secondary Stamps") der Rhodischen Amphoren" 
στα Πρακτικά του 21ου Διεθνούς Συνεδρίου του RCRF, "Ephesus and Pergamum", Selguk 27- 
Σεπτεμβρίου - 4 Οκτωβρίου 1998 (υπό έκδοσιν)] εξηγεί τη δευρεύουσα σφράγιση ως άμεσα σχετιζόμενη 
με την οργάνωση των εργαστηρίων. Συγκεκριμένα, προτάθηκε ότι οι σφραγίδες αυτές ήταν ο τρόπος  
που κάποιοι περιστασιακοί αγγειοπλάστες, ο ι οποίοι απασχολούνταν στα μεγάλα εργαστήρια μόνο 
τις περιόδους της μεγάλης ζήτησης, σημάδευαν τους αμφορείς που κατασκεύαζαν, έτσι ώστε να  
πληρωθούν ανάλογα. Στην περίοδο που εξετάζουμε δεν υπάρχουν στοιχεία για την ύπαρξη μεγάλων 
κατασκευαστικών κέντρων, έτσι ώστε μιά τέτοια εξήγηση να  μπορεί να στηριχθεί. Επιπλέον, οι 
επιγραφές των LR1 γράφονταν μετά το ψήσιμο, οπότε δεν θα ήταν δυνατόν να  αποτελούν ενδείξεις 
για την ταυτότητα του κατασκευαστή τους.
34 Βλ. και Davies 1984, no 1.
35Έ νας αμφορέας από τον Ευπαλίνειο Όρυγμα της Σάμου (Hautumm 1981, 184, Κατ. 7) έφερε 
dipinto ("ΑΙ"). Σε δύο σημεία του ίδιου αμφορέα όμως εντοπίστηκαν και εγχαράξεις (ένας σταυρός 
και ένα "I"). Βλ. επίσης Tudor 1948, 174, εικ. 24.2 .
36 Radulescu 1973.
37 I)aux 1965, 947.
38 Boardman 1989, 109, no 240.
39 Bass & van Doorninck 1982, 161- 62· van Doorninck 1988, 14-5.
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Κανένας από τους αμφορείς LR 13 από τα κυπριακά εργαστήρια δεν έφερε 
επιγραφή, γραπτή ή εγχάρακτη. Ο μικρός αριθμός αμφορέων που εξετάστηκαν 
δυσχαιραίνει την ερμηνεία του γεγονότος αυτού. Θα πρέπει, πάντως, να ληφθεί 
σοβαρά υπ' όψιν ο τόπος εύρεσης των αγγείων αυτών, ο οποίος, για τη συντριπτική 
τους πλειοψηφία ήταν ο ίδιος ο τόπος κατασκευής τους, όπως στην περίπτωση των Κ- 
LR13-I1, ή κάποια παρακείμενη θέση, όπως ισχύει για τους Κ- LR13-AM. Δεν 
πρόκειται, δηλαδή, για αμφορείς που χρησιμοποιήθηκαν για μεταφορά προϊόντων σε 
μεγάλες αποστάσεις και, ίσως μάλιστα να μην είχαν γίνει ακόμη αντικείμενο 
εμπορικής ή άλλης επίσημης συναλλαγής. Με άλλα λόγια, η αναγραφή του 
περιεχομένου και της περιεκτικότητας ή ο έλεγχος αυτών δεν είχε γίνει ακόμη ή δεν 
επρόκειτο να γίνει, αν τα αγγεία αυτά πωλούνταν μαζί με το περιεχόμενό τους στην 
τοπική Αγορά της Αμαθούντας ή του Κουρίου.

Η μία από τις δύο επιγραφές που βρέθηκαν στην Κύπρο είναι ακέραιη και 
πρόκειται μάλλον για συντομογραφία του ονόματος "ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ" (Εικ. 9.19α). 

Στους σφαιρικούς αμφορείς, παρατηρείται σαφής τάση στην αναγραφή του 
περιεχομένου, κυρίων ονομάτων σε γενική ή συντομογραφιών ονομάτων: στον 
αμφορέα από τη Θάσο, που αναφέρθηκε παραπάνω, διαβάζουμε "ΒΑΛΕΡΙΟΥ 
ΙΙΟΡΙΤΟΥ" ενώ σε αυτόν από τη Χίο τα γράμματα "KOC" ερμηνεύθηκαν ως αρχή 
ονόματος. Στους αμφορείς του Yassi Ada οι επιγραφές είναι και των δύο ειδών 
σχεδόν οι μισές από τις 114 επιγραφές είναι κύρια ονόματα ("ΟΛΥΠΙΟΥ" "CEP" 
(=Σέργιος) κ.ά.) ενώ μόνο σε πέντε αμφορείς αναγραφόταν το περιεχόμενο 
("ΦΑΚΕΑ”, "ΕΛΕ", "ΓΛΥ" (= Γλυκύς;). Αλλο είδος επιγραφής που εντοπίστηκε 
κυρίως στη Σάμο, ήταν επίσης η αναγραφή ενός ή δύο γραμμάτων: "Μ"40, "I"41, 
"Κ"42, "ΑΝ"43.

Συγκρίνοντας τις επιγραφές που απαντώνται σε αμφορείς ERA 13 με την 
εικόνα που έχουμε από τις επιγραφές των LRA1 του 7ου αι. παρατηρούμε τα εξής: 
Ενώ στους τελευταίους οι επιγραφές σχεδόν εκλείπουν, στους πρώτους επικρατούν τα 
κύρια ονόματα ή ή ένδειξη του περιεχομένου, και πάντως όχι ενδείξεις 
περιεκτικότητας. Και στην περίπτωση, επομένως, των σφαιρικών αμφορέων, όπως και 
στους όψιμους LR 1, δεν υπάρχει πλέον η ανάγκη δήλωσης της περιεκτικότητας, 
πιθανότατα λόγω της τυποποίησης που είχε επιτευχθεί στα μεγέθη των αμφορέων.

Η αναγραφή ονομάτων επιδέχεται πολλαπλές ερμηνείες. Ο van Doorninck 
εξήγησε το γεγονός ως ενδεικτικό της επαναχρησιμοποίησης των αμφορέων αυτών, 
θεωρώντας δηλαδή ότι η αναγραφή του ονόματος ήταν πολύ πρωϊμότερη από τη 
φόρτωση των αμφορέων στο πλοίο. Εντούτοις, η παρουσία ονομάτων σε γενική μόνο

40 Hautumm 1981, 184, κατ. 6.
41 ό.π„ κατ. 7.
42 ό.π. 186. κατ. 13
43 Boardman 1989. 109, no 236. π ίν. 24.
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στους σφαιρικούς αμφορείς και όχι στους υπόλοιπους συνεχίζει να χρήζει 
ικανοποιητικής εξήγησης. Αν θεωρήσουμε ότι ο αμφορέας ήταν πολύτιμος και για το 
λόγο αυτόν ο ιδιοκτήτης του έκρινε απαραίτητο να δηλώσει ότι του ανήκει, θα πρέπει 
να αναρωτηθούμε γιατί δεν το έκανε και για τους υπόλοιπους αμφορείς που κατείχε. 
Επιπλέον, αν τα κύρια ονόματα είναι ενδείξεις ιδιοκτησίας, θα μπορούσαν να 
βρεθούν και σε κυπριακές θέσεις. Αν θεωρήσουμε όμως ότι η απουσία επιγραφών 
στους κυπριακούς LRA13 οφείλεται στο ότι δεν είχαν εμπορευθεί ακόμη, τότε τα 
κύρια ονόματα ίσως ανήκουν σε εμπόρους, φοροεισπράκτορες ή φορολογούμενους.
Μιά τέτοια ερμηνεία θα μπορούσε να εξηγήσει την πληθώρα κυρίων ονομάτων και 
στους αμφορείς του Yassi Ada, οι οποίοι προέρχονταν από διαφορετικές περιοχές και 
επομένως είχαν αγοραστεί σε διαφορετικά λιμάνια.

Παραμένει ωστόσο αινιγματική η διαφοροποίηση των πρακτικών αναγραφής 
στοιχείων μεταξύ των δύο ειδών αμφορέων (LRA1/13). Ίσως αντανακλά διαφορές 
στις παραδόσεις των περιοχών διακίνησης των αμφορέων, διαφορετικές πρακτικές 
εμπορίου ή διαφορές στη χρήση και τον προορισμό των αγγείων αυτών. Στο παρόν 
στάδιο δεν μπορούμε να προχωρήσουμε σε περαιτέρω συγκρίσεις αφού έχουν 
καταγράφει μόνο δύο επιγραφές σε σφαιρικούς αμφορείς από τις κυπριακές θέσεις.

9.4 Συιιπεοάσιιατα

Το σύνολο των επιγραφών που βρέθηκαν στους αμφορείς LR1 από τις 
κυπριακές θέσεις δεν είναι ομοιογενές. Επιπλέον παραμένει σε μεγάλο τμήμα του 
αδιάγνωστο. Μπορούν όμως, κατά τη γνώμη μας να εξαχθούν μερικά συμπεράσματα 
για το χαρακτήρα των επιγραφών αυτών.

Α. Όπως είναι γνωστό, η τοποθέτηση σφραγίδων στις λαβές των ελληνιστικών και
ρωμαϊκών αμφορέων ήταν πολύ διαδεδομένη πρακτική και αποσκοπούσε στον 
προσδιορισμό του τόπου προέλευσης ή του εργαστηρίου κατασκευής. Παράλληλα με 
την πρακτική αυτή, οι αμφορείς σε όλη τη διάρκεια της αρχαιότητας έφεραν και 
γραπτές ή εγχάρακτες επιγραφές, όπου αναγράφονταν και άλλου είδους πληροφορίες, 
όπως το περιεχόμενο και η περιεκτικότητα. Η διαφορετική αυτή πρακτική 
κοινοποίησης πληροφοριών που αφορούσαν το ίδιο αγγείο, είναι ενδεικτική της 
σημασίας που αποδιδόταν στις πληροφορίες αυτές. Η σφραγίδα ήταν για τον 
αγγειοπλάστη ένας τρόπος προβολής του εργαστηρίου του ή, για τον έμπορο, ένας 
τρόπος πιστοποίησης της προέλευσης του προϊόντος που εμπορεύεται. Στην περίπτωση 
των αμφορέων της ύστερης αρχαιότητας και ειδικότερα των LR 1, η πρακτική της 
σφράγισης έχει εκλείψει. Πιθανότατα να συνέχισαν να σφραγίζουν το γύψινο κάλυμα 
του πώματος· σπάνια όμως έχουν βρεθεί τέτοιες επιγραφές4, οι οποίες ούτως ή άλλως

44 Kirwan 1938, 404, νο16, π ίν. 117.
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δε σχετίζονται με αυτές του αγγειοπλαστείου. Η μοναδική μέχρι στιγμής περίπτωση 
ενσφράγιστου LR1 είναι οι δύο λαιμοί που βρέθηκαν στην Αγορά της Αμαθούντας 
[ΕΣ (1), (2)] (Εικ. 9.14) οι οποίοι φέρουν σταυρό. Βλέπουμε λοιπόν ότι ενώ η πρακτική 
της μόνιμης αναγραφής πληροφοριών (σφραγίδα) έχει εγκαταλειφθεί γενικά, σε 
κάποιες περιπτώσεις κρίθηκε απαραίτητο να δηλωθεί με το εκκλησιαστικό σύμβολο 
είτε ο ιδιοκτήτης είτε ο αποδέκτης είτε η προέλευση του αγγείου, που σε αυτές τις 
περιπτώσεις ήταν μάλλον κάποιο μοναστήρι ή άλλο εκκλησιαστικό ίδρυμα.

Β. Στους πρωιμότερους τύπους αμφορέων LR 1, με τις μεγάλου μεγέθους
επιγραφές, επικρατούσαν οι θρησκευτικές συντομογραφίες ("ΧΜΓ") και οι μετρικές 
ενδείξεις με το σύμβολο του ξέστη (sextarius). Συνεπώς, δηλωνόταν η περιεκτικότητα 
του αγγείου συνοδευόμενη από ένα σταυρό ή άλλο θρησκευτικό σύμβολο, ίσως υπό 
τύπον έκκλησης για προστασία ή ένδειξης ευλάβειας. Αν και η οργάνωση του 
εμπορίου τον 4ο και τον 5ο αι. μ.Χ. δεν μας είναι γνωστή σε όλες τις πτυχές της, 
υποθέτουμε ότι η αναγραφή της περιεκτικότητας γινόταν από κάποιον έμπορο, για 
τους δικούς του υπολογισμούς ή για την ενημέρωση του πελάτη του. Τ ο μεγάλο 
μέγεθος των γραμμάτων ήταν προτιμότερο γιατί η επιγραφή γραφόταν γρήγορα και 
ήταν αυανάγνωστη. Οι επιγραφές με γράμματα μικρότερου μεγέθους, όπως ήδη 
αναφέρθηκε, απαντώνται κυρίως σε αμφορείς LR1/T. 1-4, οι οποίοι χρονολογούνται 
από τον 6ο αι. μ.Χ. κ. ε.. Αυτές οι επιγραφές ήταν πλέον μικρότερες σε μέγεθος και 
απαρτίζονταν περισσότερο από σύμβολα και λιγότερο από λέξεις. Η αλλαγή αυτή θα 
πρέπει να σχετίζεται με μιά γενικότερη μεταβολή στον τρόπο εμπορίας και διακίνησης 
των αμφορέων. Φαίνεται να δινόταν λιγότερη σημασία στον παραλήπτη του αμφορέα, 
αφού οι ενδείξεις γράφονταν πάνω στο αγγείο αλλά δεν μπορούσαν να γίνουν 
κατανοητές από τον καθένα. Αυτό ίσως οφείλεται στον ίδιο το χαρακτήρα τους, ο 
οποίος δεν ήταν η δήλωση του περιεχομένου στον αγοραστή αλλά ήταν ίσως ένα είδος 
"σφραγίδας ελέγχου". Τα σύμβολα που φαίνονται σήμερα ακατάληπτα ίσως 
αποκτήσουν νόημα αν ιδωθούν ως υπογραφές κάποιου κρατικού υπαλλήλου, ο οποίος 
σημαδεύει τους αμφορείς που έλεγξε για εξαγωγή/ εισαγωγή ή τους αμφορείς που 
παρέλαβε για διανομή45. Οι μικρού μεγέθους επιγραφές κάτω από τη λαβή ή οι διπλές 
ή τριπλές επιγραφές μπορούν να ερμηνευθούν, αν υποθέσουμε ότι αποτελούσαν 
σημειώσεις ή επικυρώσεις κάποιου επίσημου φορέα και δεν είχε νόημα να γνωρίζει 
άλλος το περιεχόμενό τους. Το γεγονός, επίσης, ότι χρησιμοποιούνταν διάφορα μέτρα 
και σταθμά, διαφορετικής αξίας σε κάθε περιοχή της Αυτοκρατορίας, ενισχύει την 
υπόθεση ότι ήταν απαραίτητη η επικύρωση της ποσότητας του περιεχομένου του

45 Ο Kirwan (ό.π., 403) αναφέρει ότι οι επιγραφές κάτω από τις λαβές απαρτίζονται κυρίως από 
ονόματα, ίσως έμπορων, που ακολουθούνται από αριθμούς. Δυστυχώς δεν αναφέρονται διεξοδικά οι 
επιγραφές που είναι τοποθετημένες στο σημείο αυτό ώστε να  είναι δυνατή η σύγκριση με τα κυπριακά 
ευρήματα: "... the inscriptions in the smaller hands, which were inscribed below the handles on the 
amphorae of type 6, mostly consist of names, probably those of the merchants, followed by numbers 
which may be the numbers of the vessels..."
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αμφορέα46. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση των αμφορέων LR2/13 που βρέθηκαν 
στην Τόμι (Μαύρη Θάλασσα). Ο A. Radulescu παρατήρησε ότι οι αμφορείς φέρουν 
δύο ειδών επιγραφές, εγχάρακτες στα λατινικά και γραπτές στα ελληνικά47. Υπέθεσε 
ότι οι λατινικές επιγραφές υποδεικνύουν την περιέκτικότητα του αγγείου σε ξέστες 
ενώ οι ελληνικές την ποσότητα του συγκεκριμένου προϊόντος που τοποθετείτο κάθε 
φορά στον αμφορέα. Διατυπώνει όμως και την υπόθεση ότι οι γραπτές επιγραφές 
ίσως να αποτελούν σημεία ελέγχου του προϊόντος από τις αρχές των λιμανιών και 
των τελωνείων, αφού σε ορισμένες περιπτώσεις υπήρχαν δύο ή τρεις ομάδες ίδιων 
γραμμάτων στα ελληνικά πάνω στο ίδιο αγγείο. Αν και ο Hautumm παρατήρησε ότι 
υπάρχουν μεγάλες διαφορές ανάμεσα στις πραγματικές μετρήσεις και σε αυτές που 
προκύπτουν από τις επιγραφές8, είναι δύσκολο να αντιτάξει κανείς διαφορετική 
ερμηνεία για τη χρήση δύο γλωσσών για την απόδοση αριθμητικών ενδείξεων στο ίδιο 
αγγείο.

Η ύπαρξη πολλαπλών επιγραφών σχετίζεται άμεσα και με το ζήτημα της 
επαναχρησιμοποίησης ή όχι των αμφορέων LR1 και LR13. Τα στοιχεία που έχουμε 
προέρχονται κυρίως από τους αμφορείς του ναυαγίου unVassi Ada. Ένδειξη για 
δεύτερη χρήση αποτελούν τα ίχνη προσπάθειας λείανσης της ακμής στο χείλος ενός 
αμφορέα που είχε σπάσει στην αρχαιότητα αλλά και οι εγχαράξεις στο στόμιο ενός 
άλλου, πιθανότατα από την προσπάθεια να απομακρυνθεί το πώμα στην πρώτη χρήση 
49. Δε βρέθηκαν γραπτές επιγραφές, πιθανότατα λόγω της διάβρωσης της επιφάνειας 
των αγγείων, η οποία προκλήθηκε από την πολύχρονη παραμονή τους στο βυθό. Σε 
μερικούς αμφορείς όμως εντοπίστηκαν εγχάρακτες επιγραφές °. Πρόκειται για 
κεφαλαία γράμματα που δε σχηματίζουν ολόκληρες λέξεις. Ο van Alfen 
παρατηρώντας ότι διαφορετικές επιγραφές βρέθηκαν σε όμοιους αμφορείς αλλά και 
όμοιες (όπως τα γράμματα "ΕΑΕ") εντοπίστηκαν σε αμφορείς διαφορετικού τύπου 
(LR1 και LR13), υπέθεσε ότι η επιγραφή ίσως υποδεικνύει τον ιδιοκτήτη ή το 
περιεχόμενο, κατά τη δεύτερη χρήση του αγγείου.

Γ. Αξιοσημείωτο είναι επίσης το γεγονός ότι μόνο σε δύο αμφορείς του τύπου LR 1 
/Τ. 4 βρέθηκαν επιγραφές, και μάλιστα επρόκειτο για το ίδιο σύμβολο σε αμφορείς 
του ίδιου εργαστηρίου. Η μεγάλη πλειοψηφία των επιγραφών βρέθηκε στους 
αμφορείς του "εργαστηρίου" X. Σε κανέναν από τους αμφορείς του Τ. 4 (ν), οι οποίοι 
χρονολογούνται με ασφάλεια στον 7ο αι., δε βρέθηκε μέχρι στιγμής επιγραφή. Η 
σπανιότητα των επιγραφών τον 7ο αι. επιβεβαιώνεται και από άλλες θέσεις5ι. Είναι

46 Βλ. κεφάλαιο "Μετρολογία".
47 Radulescu 1973.
48Hautumm 1981, 56- 7.
49 Van Alfen 1996, 203.
50 ό.π., 202.
51 O Hayes (1973, 116) παρατήρησε ότι τα dipinti είναι σπάνια μετά τα μέσα του 6ου αι.στους 
αμφορείς LR1 από την Ταύχειρα. Η ίδια παρατήρηση έγινε και για τα ευρήματα από την Καρχηδόνα 
(Davies 1984, 141).
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μάλλον πρόωρο, με τα παρόντα πολύ αποσπασματικά δεδομένα, να προβούμε σε 
ερμηνεία του φαινομένου αυτού. Η απουσία ενδείξεων περιεκτικότητας ή 
περιεχομένου στους αμφορείς σημαίνει ίσως ότι δεν υπήρχε πλέον η ανάγκη να 
δηλ(ϋθούν οι πληροφορίες αυτές και επομένως οι αμφορείς LR1 ήταν συγκεκριμένου 
μεγέθους και περιείχαν ένα ορισμένο προϊόν. Εντούτοις, οι μετρολογικές ενδείξεις 
(βλ. σχετικό κεφάλαιο) έδειξαν ότι η περιεκτικότητα των Τ.4 (ν) κυμαινόταν μεταξύ 5 
και 8,7 It και επομένως τα μεγέθη μάλλον δεν ήταν αυστηρώς καθορισμένα.

Συμπερασματικά λοιπόν μπορούμε να παρατηρήσουμε ότι οι επιγραφές στους 
αμφορείς LR1 είναι μεγάλου μεγέθους στον 4ο και 5ο αι., μικραίνουν στον 6ο ενώ 
στον 7ο σχεδόν εξαφανίζονται. Ο ρόλος της Εκκλησίας ήταν ενισχυμένος σε όλη τη 
διάρκεια της κυκλοφορίας τους και αυτό φαίνεται τόσο από το συχνότατο σύμβολο 
"ΧΜΓ", το οποίο απαντάται ήδη από τον 4ο αι., όσο και από τους μοναδικούς μέχρι 
στιγμής ενσφράγιστους σταυρούς που χρονολογούνται μάλλον από τα μέσα του 6ου 
αι. και εξής52. Η πλειονότητα των επιγραφών του 6ου αι. αποτελείται από 
συντομογραφίες ή σύμβολα, τα οποία δύσκολα θα γίνονταν αντιληπτά από όλους. Τα 
σύμβολα αυτά μπορούν ίσως να ερμηνευθούν ως σημεία ελέγχου ποιότητας ή 
ποσότητας. Η διακοπή της πρακτικής αυτής μετά τον 6ο αι. μπορεί να υποδηλώνει την 
συστηματοποίηση των μεγεθών και του περιεχομένου των αμφορέων αυτών ή κάποια 
αλλαγή στην πρακτική της άσκησης του έλέγχου του περιεχομένου ή της τιμολόγησης 
των προϊόντων που περιείχαν.

52 Λυτή είναι η χρονολόγιση που προτάθηκε για τους αμφορείς LR1 /Τ . 2 (βλ. σχετικό υποκεφάλαιο 
της Τυπολογίας)
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9.5 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

9.5.1 Γοαπτές επιγραφές 
Λ α ι μ ο ί  L R 1 / Τ.  α
Αογαία Αγοοά Αμαθούντας
(1). [ΑΜ1977/Δ3/Β. 2-2,5 VI]53 (Εικ. 4.56α) Πηλός: ΖΑ. Επιγραφή: σώζεται μόνο μιά αχνή 
οριζόντια γραμμή στη βάση του λαιμού.

(2). [ΑΜ1988/Δουτρά Δωμ. 1 II]54 (Εικ. 4.77Β) Πηλός: Κ?2. Επιγραφή: στη βάση του λαιμού: τρία 
γράμματα κεφαλαία. Υπολείματα χρώματος και κάτω από το χείλος. Το τελευταίο γράμμα είναι πιό  
απομακρυσμένο από τα άλλα δύο.

Κ I η;

(3). [ΑΜ 1988/Λουτρά Δωμ. 4]55 (Εικ. 9.2) Πηλός: X. Επιγραφή: 3 σειρές ελληνικών κεφαλαίων 
γραμμάτων στο μέσον του λαιμού.

Μο γ;
X; ΜΓ 
I;

Κούοιον

(4). [WAK87/L7RM30/OII2007]56. (Εικ. 9.5.β) I Ιηλός: Κ?2. Επιγραφή: και στις δύο όψεις του ώμου.
(i) X Μ γ
(ii) λ (ή χ;) [ ] θι'

(5). [ΚΟΥΡΙΟΝ 1977 QR 11-16 Εκ της δεξαμενής Β=0-1,90]57 (Εικ. 9.3Β) Πηλός: Κ?2 Επιγραφή: σε 
δύο σημεία του ώμου.

(ί)Χ· +;
(ii) [σύμβολο;]

(6). [KOYRION ΚΑ 1977 213] (Εικ. 9.4) Τμίιιιατα επιγραφών και στις δύο όψεις ώμου αμφορέα LR1 
/Τ . α. Η αποσπασματική τους κατάσταση δεν επιτρέπει ερμηνεία.

(7). [ΚΟΥΡΙΟΝ 1989 C-D (-8)(-9)] (Εικ. 9.5α) Θραύσμα ίσως από την περιοχή της βάσης του λαιμού 
αμφορέα LR1 /  Τ. α/ β;

X Μ Γ

Avioc Τύ/ω ν
(8). [Π 150] (Εικ. 9.3α) Τέσσεοα συνανήκοντα τμήματα ώμου αμφορέα LR1 /  Τ. α ή Τ. β. Σώζεται 
ένα γράμμα ακέραιο και ένα εν μ έρ ει. Το πρώτο ίσως να  είναι το πάνω τμήμα ενός X". Το άλλο 
είναι αδιάγνωστο.

Τ μ ή μ α τ α  ώ μ ο υ  ( Τ . Ω ) 58 

Αιιαθούντα

53 Για την περιγραφή, βλ. τον κατάλογο του "Εργαστηρίου" Ζ Δ  (Τ. α-1)
54 Για την περιγραφή, βλ. τον κατάλογο του "Εργαστηρίου" Κ?2 (Τ. α- 4)
55 Για την περιγραφή, βλ. τον κατάλογο του "Εργαστηρίου" X  (Τ. α-2)
56 Για την περιγραφή, βλ. τον κατάλογο "Εργαστηρίου" Κ?2 (Τ. α- 1)
5 7 Για την περιγραφή, βλ. τον κατάλογο "Εργαστηρίου" Κ?2 (Τ. α- 2)
58 Στην περιγραφή των Τ.Ω, εκτός από τις ίδιες τις επιγραφές, περιγράφεται μόνο ο πηλός, ο οποίος 
υποδηλώνει το εργαστήριο προέλευσης του αμφορέα. Οι διαστάσεις δε θεωρήθηκαν απαραίτητο 
στοιχείο γιατί πρόκειται για ακανόνιστου σχήματος θραύσματα ώμου.
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(1) [ΑΜ1977/Δ3/Β. 1,5-2 ε] (Εικ. 9.9α) Πηλός παρόμοιος με Κ?2. Επιγραφή: δύο γράμματα στο 
μέσον (;) του ώμου:

ρε (ή ρβ;)

(2). [ΑΜ1977/Δ3/Β. 1.5-2 αΐ (Εικ. 9.166') Πηλός X  με ανομοιόμορφη όπτηση. Επιγραφή: μία ομάδα 
γραμμάτων (αδιάγνωστη) στο τέλος του ώμου, ακριβώς πάνω από την αρχή των αυλακώσεων και 
δίπλα από το σημείο σύμφυσης των λαβών.

δ Γ ρ [νΓ ;]

(3). [ΑΜ1977/Δ3/Β. 1,5-2 β| (Εικ. 9.9Β) Πηλός X. Επιγραφή: Τρείς ομάδες γραμμάτων. Η μία 
περικλείεται με γραμμή. Στην περιγεγραμμένη σειρά διακρίνεται ένα "α" και κατόπιν ίσως "ιμγ"

[;]
« [;] μ υ

[;]

(4). ΙΑΜ1977/Δ3/Β. 1,5-2 γ| (Εικ. 9.9ν) Πηλός: X φαιός. Επιγραφή: Μία συντομογραφία αδιάγνωστη 
πάνω από την αρχή των αυλακώσεων.

(5). [ΛΜ1977/Λ3/Β. 1.5-2 61 (Εικ. 9.10α) Πηλός: X  με ανομοιόμορφο ψήσιμο και ανοιχτόχρωμη 
επιφάνεια. Επιγραφή: μία συντομογραφία στον ώμο.

ι θ

(6). ΓΑΜ1985/ΡΡ1/Β. 2.5-3.5 αΐ (Εικ. 9.106) Πηλός: παρόμοιος με τον Κ?1 με υποκίτρινο επίχρισμα, 
πολλά ασβεστολιθικά εγκλείσματα και κοκκινοκάστανο πυρήνα. Επιγραφή: Μία συντομογραφία 
πάνω από την αρχή των αυλακώσεων του ώμου.

ιδ L

(7). ΓΑΜ1985/ΡΡ1/Β. 2.5-3.5 βΐ (Εικ. 9.10ν) Πηλός: X . Επιγραφή: Σε δύο σημεία.

(ΐ)ΑΡ 

(ii) [ ]
κο [ ] 
χε []

(8). [ΑΜ1985/ΡΡ4/Β. 1,5-2,5 VII] Τμήμα λαιμού και ώμου. Η ένωση λ-ω δεν έχει λειανθεί ούτε 
εσωτερικά ούτε εξωτερικά. Πηλός: X. Επιγραφή: Στον ώμο, ακριβώς στο σημείο απόκρουσης, σώζεται 
μία γραμμή, πιθανότατα η αρχή ή το πάνω τμήμα της επιγραφής

(9). ΙΑΜ1988/ΛΛ4/Από δεξαιιενήΐ (Εικ. 9.10δ). Πηλός: μάλλον όχι κυπριακός (παραλλαγή του Κ?1) 
Επιγραφή: Δύο ομάδες γραμμάτων πάνω από την αρχή των αυλακώσεων του ώμου. Η μία μάλλον 
συντομογραφία, με στοιχεία που έχουν εντοπιστεί και σε άλλες αδιάγνωστες επιγραφές59. Από την 
άλλη ομάδα γραμμάτων σώζονται ελάχιστα ίχνη. Ίσως διακρίνεται ένα "s" (=sextarius;)

(10). ΓΑΜ1988/ΦΦ4/ ΙΙΑΜ αΐ (Εικ. 9.16α) Πηλός: Κ?1. Επιγραφή: Δύο στήλες μάλλον στα ελληνικά
(ϊ) ις 

ις
L

(ii) η επιγραφή διαβάζεται μόνο ανάποδα (από κάτω προς τα πάνω):
ζ . 
ε 
Λ 
ν

(11). ΓΑΜ1988/ΦΦ4/ΠΑΜ βΐ (Εικ. 9.11α) Πηλός: Κ?2. Επιγραφή: Μία αδιάγνωστη συντομογραφία 
πάνω από την αρχή των αυλακώσεων του ώμου.

(12). ΓΔΜ1989/ Από Δυτ. Δεξαμενή I] (Εικ. 9.156) Πηλός: X. Επιγραφή: Σταυρός και δύο 
αδιάγνωστες ομάδες γραμμάτων. Μία κάτω από το σταυρό και μία αριστερά του, ακριβώς στο 
σημείο της απόκρουσης (σώζεται εν μέρει).

59 Davies 1984, νο. 25, εικ. 48, Kirwan 1938, νο. 35, π ίν. 118- Sibella 1995, 15, εικ. 5.
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(13). [AM 1989/ Από Am. Αεξαιιενή III (Εικ. 9.17B) ΓΙηλός: X. Επιγραφή: τρεις σειρές γραμμάτων.

(ί) +μ (Ο60 
(») χμγ
(iii) ε π ιν ε

Κούοιον
(14). [ΚΑ 1977 Q-R (8-10)1 (Εικ. 9.166) Πτιλός: X. Σώζεται μόνο το πάνω τμήμα της επιγραφής: 
διακρίνονται τα τμήματα τεσσάρων καθέτων γραμμών

Αν. Γεώογιος ΙΙένειας
(15). [ΑΙ'95/126] (Εικ. 9.13στ) ΙΙηλός: παρόμ οιος αλλά όχι ταυτόσημος με τον Κ?2. Επιγραφές  
υπ ά ρ χουν σε δύο σημεία της μιάς όψης του ώ μου. Η μία είψ&αρμένη. Η άλλη είνα ι  
συντομογραφία.

Λ α ι μ ο ί  α μ φ ο ρ έ α )  ν L R 1  / Τ .  β
Άγιος Τύ/ω ν AuaOouvxac
(1). [ II 158α] Λαιμός μάλλον Τ. β (δε σώζεται ολόκληρος) που φέρει σταυρό στο κάτω τμήμα του

Λ α ι μ ο ί  α μ φ ο ρ έ ω ν  L R 1  / Τ .  1

Αιιαθούντα
(1). [AM 198Ι/ΛΑ 1/Β. 0-0,5 III (Τέλος Δ. στοάς)]61 (Εικ. 9.6α) Επιγραφή: Έ να γράμμα ή σύμβολο 
στη βάση του λαιμού.

(2). [AM 1981/ΑΑ 1/Β. 0-0,5 V]62 (Εικ. 9.66) Ήιιισυ λαιμού. Εργαστήριο X. Επιγραφή: στο κάτω 
μέρος του λαιμού σχεδόν κάτω από τη λαβή.

Ο

(3). [ΑΜ1985/ΡΡ4/Β. 1,5-2,5 XIV (β. της αυλής)]63. (Εικ. 9.15α) Εργαστήριο Κ?1. Επιγραφή: 
σταυρός κάτω από τη λαβή.

(4). [ΑΜ1987/ΦΦ1/Β.2-2,5 (Α. οχύρωση)]64 (Εικ. 9.17Β). Εργαστήριο Κ?2. Επιγραφή: στον ώμο, κάτω 
από τη λαβή τρείς σειρές:

ιλυς (;) _
[ ]κωτι ή κωμ ; 
ντι (;)

(5). [ΑΜ1988/ΦΦ4/ΠΑΜ XC]65 (Εικ. 9.11Β) Εργαστήριο X. Επιγραφή: Μία αδιάγνωστη 
συντομογραφία στο μέσον του λαιμού.

(6). [ΑΜ1988/ΨΨ3/ΙΙΑΜ III]66 (Εικ. 9.18α) Εργαστήριο X I. Επιγραφή: στον ώμο, κάτω από τη 
λαβή. Πέντε σειρές γραμμάτων πολύ μικρού μεγέθους

[.··]
ΙΙαφος ;
αι [...] (μία συντομογραφία, όμοια με αυτή στο Τ.
2(3))
[...] (ίσως η συντομογραφία της υποδιαίρεσης;] 
α

60 Για παρόμοια επιγραφή βλ. Kirwan 1938, 403, 404, νο. 9, 11, π ίν. 117.
61 Για την περιγραφή βλ. τον κατάλογο του "Εργαστηρίου" X (Τ. 1- 30).
62 Για την περιγραφή βλ. τον κατάλογο του "Εργαστηρίου" X  (Τ.1- 31).
63 Για την περιγραφή βλ. τον κατάλογο του "Εργαστηρίου" K? 1 (Τ. Ια- 2).
64 Για την περιγραφή βλ. τον κατάλογο του "Εργαστηρίου” Κ?2 (Τ.1).
65 Για την περιγραφή βλ. τον κατάλογο του "Εργαστηρίου" X  (Τ. 1- 2).
66 Για την περιγραφή βλ. τον κατάλογο του "Εργαστηρίου" X  (Τ.1- 26).
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(7). [ΑΜ1988/ΦΦ4/ ΠΑΜ XCI167 (Εικ. 9.12) Εργαστήριο X. Επιγραφή: στον ώμο- τρεις αδιάγνωστες 
ομάδες γραμμάτων ή συντομογραφίες

( ϊ ) α μ  ή γ  μ ;
(ii) on ή ιθι ;
(iii) αδιάγνωστο σύμβολο ή συντομογραφία68

Κούοιον
(8). [ΚΑ 1987 Ρ-Ο (3-4)α]69 (Εικ. 9.7α) Εργαστήριο X. Επιγραφή: στη βάση του λαιμού.

Ίσως ένα πλάγιο "I"

(9). [ΚΑ 1991 Υ-Ζ 12 (;)]70 (Εικ. 9.13α) Εργαστήριο X. Επιγραφή: μία συντομογραφία στη μέση του 
λαιμού που ίσως εμπεριέχει τη συντομογραφία του ξέστη.

Λ α ι μ ο ί  α μ φ ο ρ έ ω ν  L R 1  / Τ .  2
Αογαία Ανοοά Αιιαθούντας
(1). [ΑΜ1977/Δ3/Β. 1,5-2 I]71 (Εικ. 9.12Β) Εργαστήριο Κ?1. Επιγραφή: εν μέρει σωζόμενη, πολύαχνή  
στην αρχή του ώμου. Δύο γράμματα.

θ ι

(2). [ΑΜ1977/Δ3/Β. 0-0,5 (Δεξαμενή)] 72 (Εικ. 9.11ν) Αμφορέας εισαγωγής. Επιγραφή: μιά 
συντομογραφία αχνή στο μέσον του λαιμού

(3). [ΑΜ1985/ΡΡ1/Β. 2,5-3,5 IX] 73 (Εικ. 9.136) Εργαστήριο X. Επιγραφή: Στο πάνω μέρος του ώμου 
ένα σύμβολο. Ίσως στην αρχή περιέχει σταυρό.

(4). [ΑΜ1988/Δωμ. 6 II]74 (Εικ. 9.18Β) Εργαστήριο X. Επιγραφή πολύ αχνή στην όψη του λαιμού:
[επιν;] ε μ ι

(5). [ΑΜ1988/ΦΦ4/ΠΑΜ CV]75 (Εικ. 9.7Β) Εργαστήριο X .. Επιγραφή:
ανάποδο L στον ώμο

(6). [ΑΜ1988/ΦΦ4/ ΠΑΜ CVI]76 (Εικ. 9.13ν) Εργαστήριο X. Επιγραφή στη βάση του ώμου. Σώζεται 
το πάνω τμήμα της:

0, I;

(7). [ΑΜ1988/ΦΦ4/ΙΙΑΜ X X X V I]77 (Εικ. 9.167) Εργαστήριο X. Επιγραφή: Στή βάση του λαιμού. 
Σώζεται μόνο το πάνω τμήμα της όπου διακρίνονται οι απολήξεις τριών αδιάγνωστων γραμμάτων

(8). [ΑΜ1988/ΦΦ4/ ΠΑΜ Χ Χ Χ Ια]78 (Εικ. 9.13ε) Εργαστήριο Κ?2. Επιγραφή: στον ώμο, κοντά στη 
λαβή. Σώζεται αποσπασματικά αλλά διακρίνονται δύο αδιάγνωστα σύμβολα79.

Λ α ι μ ο ί  α μ φ ο ρ έ ω ν  L R 1  / Τ.  4 ( i i )

67 Για την περιγραφή βλ. τον κατάλογο του. "Εργαστηρίου" X  (Τ.1-13).
68 Για παρόμοιο σύμβολο Βλ. και Davies 1984,148, νο. 39, 41, εικ. 50.
69 Για την περιγραφή βλ. τον κατάλογο του "Εργαστηρίου" X (Τ.1- 15).
70 Για την περιγραφή βλ. τον κατάλογο του. "Εργαστηρίου" X (Τ.1- 28).
71 Για την περιγραφή βλ. τον κατάλογο του "Εργαστηρίου" Κ?1/Τ.α-4.
72 Για την περιγραφή βλ. τον κατάλογο των αμφορέων εισαγωγής στο υπο - κεφάλαιο "Τ. 2" της 
Τυπολογίας.
73 Για την περιγραφή βλ. τον κατάλογο του "Εργαστηρίου" X  (Τ. 2- 8).
74 Για την περιγραφή βλ. τον κατάλογο του "Εργαστηρίου" X  (Τ. 2- 42).
75 Για την περιγραφή βλ. τον κατάλογο του "Εργαστηρίου" X (Τ. 2- 18).
76 Για την περιγραφή βλ. τον κατάλογο του "Εργαστηρίου" X  (Τ. 2- 25).
77 Για την περιγραφή βλ. τον κατάλογο του "Εργαστηρίου" X (Τ. 2- 23).
78 Για την περιγραφή βλ. τον κατάλογο του "Εργαστηρίου" Κ?2 - Τ.2-1.
79 Για παρόμοιο σύμβολο κάτω από τη λαβή βλ. Abadie-Reynal & Sodini 1992, εικ. 24, νο. CC259.

300

Στ
έλ
λα

 Δ
εμ
έσ
τιχ
α



Αοναία Αγοοά Αιιαθούντας
(1). [ΑΜ1988/ΦΦ4/ΠΑΜ X X X I]80 (Εικ. 9.8α) Εργαστήριο Ζ. Επιγραφή: στο πάνω μέρος του 
λαιμού, κάτω από την οριζόντια νεύρωση:

I;

Λ α ι μ ο ί  α μ φ ο ρ έ ω ν  L R 1  / Τ.  4 ( i i i )
Αογαία Ανοοά Κουοίου
(2). [ΚΑ 19871-J (-8) (-9)1 81 (Εικ. 9.8Β) Εργαστήριο Ζ. Επιγραφή: στο λαιμό, κάτω από τη λαβή

I;

Λ α ι μ ο ί  α μ φ ο ρ έ ω ν  L R 1  / Τ . 4  ( ϊ ν )
Αογαία Ανοοά Αιιαθούντας
(1). [ΑΜ1977/Δ3/Β. 1-1,5 (Δεξαμενή)] 82 (Εικ. 9.15ν) Εργαστήριο AM. Επιγραφή: στον ώμο, 
έκκεντρα πρός την σωζόμενη λαβή.

X  ή +

9.5.2. Εγχάρακτες επιγραφές (Ε)

Αογαία ανοοά Κουοίου
(1). [ΚΑ 1980 (-C)-(-D) (-2)-(-3) 0,50] 83 (Εικ. 9.135) Πηλός: AM. Επιγραφή: Έ να "X" ή σταυρός στα 
δύο τεταρτημόρια του οποίου είναι χαραγμένα ένα "χ" και ένα "y" ή "γ” αντίστοιχα.

Εοναστήοιο Πάφου
(2). [F3-4 (4)]84. (Εικ. 4.8γ) Πηλός: Π. Επιγραφή: Εγχάρακτο “Λ ” στον ώμο πιό κοντά στη σωζόμενη 
λαβή. Ανάμεσα στα ΜΣΚΑ από το ίδιο εργαστήριο βρέθηκε και ένα τμήμα ώμου, όπου σώζονται 
εγχάρακτες οι δύο κεραίες ίσως ενός "Λ"’.

9.5.3 Ενσφράγιστες επιγραφές (ΗΣ)

Αογαία Ανοοά Αίΐαθούντας
(1). [ΑΜ1985/ΡΡ4/Β. 1,5-2,5 XIII] (Εικ. 9.14α) Πηλός: X . Τμήμα λαιμού85. Στο μέσον του λαιμού 
φέρει σφραγίδα, πιθανότατα με σταυρό.

(2). [ΑΜ1985/ΡΡ1/Β. 2,5]86 (Εικ. 9.14Β) Πηλός: X. Επιγραφή: Ενσφράγιστος σταυρός στο ύψος της 
γένεσης της λαβής

Α μ φ ο ρ ε ί ς  L R 1 3  

Μ. Βασιλική Αιιαθούντας8 7.
(1). [Π. 121α] (Εικ. 9.19Β). Τμήμα ώμου αμφορέα LRA13 εισαγωγής Σώζεται τμήμ®γχάρακτης 
επιγραφής (μετά την όπτηση).

II ή τμήμα ενός γράμματος (Ο;) Τ

(2). [Π124] (Εικ. 9.19α) Λαιμός αμφορέα LR13 εισαγωγής, που σώζει τμήμα του ώμου, στη μέση του 
οποίου φέρει εγχάρακτη επιγραφή (μετά την όπτηση)

Ν Κ Φ(Νικηφόρος;)

80 Για την περιγραφή βλ. τον κατάλογο του Εργαστηρίου Ζ (Τ. 4 ( ii) -1).
81 Για την περιγραφή βλ. τον κατάλογο του Εργαστηρίου Ζ (Τ.4 (iii)- 9).
82 Για την περιγραφή βλ. τον κατάλογο του Εργαστηρίου AM  (Τ.4 (iv)-l).
83 Για την περιγραφή βλ. τον κατάλογο του Εργαστηρίου AM (Τ.4 (iv)- 4).
84 Για την περιγραφή βλ. τον κατάλογο του Εργαστηρίου Π (Τ. 4 (iii) - 18).
85 Σώζεται μικρό τμήμα του χείλους και ο υπολογισμός της ΔΣ δεν μπορεί να είναι ακριβής- για το 
λόγο αυτό ο τύπος του αμφορέα δεν μπορεί να  ταυτιστεί με ασφάλεια.
86 Για την περιγραφή βλ. τον κατάλογο του "Εργαστηρίου" X  (Τ. 2- 7)
87 Για την περιγραφή βλ. τον κατάλογο στο κεφάλαιο "Τυπολογία: LR13- Ομάδα Δ"
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10. Το Περιεχόμενο των αμφορέων LR1/13

Οι αμφορείς θεωρούνται γενικώς ως το κατ' εξοχήν αρχαίο αγγείο μεταφοράς 
υγρών προϊόντων. Η διερεύνηση του περιεχομένου τους με μεγαλύτερη ακρίβεια είναι 
δύσκολη ή και αδύνατη αν έχει κανείς στη διάθεσή του μόνο τα ίδια τα αγγεία αλλά η 
εξέταση των υπολειμμάτων στο εσωτερικό τους μπορεί να δώσει σημαντικά στοιχεία 
για το ζήτημα αυτό. Η παρουσία πίσσας ή ρητίνης υποδεικνύει ότι περιείχαν κρασί, 
χωρίς όμως να μπορεί όμως να υποστηριχθεί ότι αν ένας αμφορέας δεν είναι 
πισσωμένος αποκλείεται να περιείχε κρασί1. Η ανίχνευση του περιεχομένου είναι 
επίσης δυνατή με την εργαστηριακή ανάλυση του τοιχώματος του πυθμένα των 
αμφορέων (από το οποίο είχαν ίσως απορροφηΟεί ελάχιστες ποσότητες υγρών) αλλά 
και των ίδιων των υπολλειμάτων του περιεχομένου (οστά ψαριών, πυρήνες ελιάς κλπ) 
που συχνά διατηρούνται σε ακέραιους αμφορείς. Η παρουσία οπών εξαερισμού στο 
λαιμό αμφορέων υποδεικνύει επίσης ότι περιείχαν κρασί, καθώς οι οπές αυτές 
βοηθούσαν στην καλύτερη ζύμωση του κρασιού, όταν ήταν ακόμη φρέσκο.

Εντούτοις, οι σχετικές πηγές πληροφοριών υπάρχουν και είναι συχνά 
αποκαλυπτικές. Για παράδειγμα, αν η περιοχή προέλευσης των αμφορέων είναι 
γνωστή από τις γραπτές πηγές για την παραγωγή συγκεκριμένου υγρού προϊόντος, 
συνήθως κρασιού ή λαδιού, τότε αυτό υποθέτουμε ότι ήταν και το περιεχόμενό τους 
(π.χ. το κρασί της Γάζας). Οι επιγραφές που φέρουν οι αμφορείς, ενφράγιστες ή 
γραπτές, είναι επίσης συχνά αποκαλυπτικές πηγές για το περιεχόμενό τους, και 
μάλιστα πιό αξιόπιστες, αφού πρόκειται για άμεσες πηγές (π.χ. από τις επιγραφές 
των αμφορέων Dressel 7-11 αποκαλύφθηκε ότι περιείχαν γάρο).

Εκτός από τις γραπτές πηγές, η εύρεση των αμφορέων σε πιεστήρια λαδιού ή 
κρασιού, μπορεί επίσης να αποτελέσει ένδειξη του περιεχομένου τους.

Έγινε ήδη λόγος στην Εισαγωγή για την αδυναμία της έρευνας να διατυπώσει 
ένα ασφαλές συμπέρασμα σχετικά με το περιεχόμενο των αμφορέων ΓΚ1 /13. 
Παρακάτω, θα προσπαθήσουμε να ελέγξουμε ποιές από τις παραπάνω ενδείξεις είναι 
διαθέσειμες στην περίπτωση των αμφορέων που μας απασχολούν.

10. 1. Γοαπτές πηγές νια τους αικροοείς I.R 1

Ο Riley διατύπωσε την υπόθεση ότι αν οι αμφορείς TR1 κατασκευάζονταν στην 
περιοχή της Αντιόχειας, τότε το περιεχόμενό τους θα πρέπει να ήταν το λάδι, διότι 
αυτό ήταν το κυρίως εξαγώγιμο προϊόν της Βόρειας Συρίας, σύμφωνα με τον Λιβάνιο

1 Γενικά για το πίσσωμα των αμφορέων βλ. Koehler 1986, 50-52· 1995 , 328.
2 Koehler 1995, 326, υποσ. 12.
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αλλά και τα αρχαιολογικά κατάλοιπα που έχουν αποκαλυφθεί3. Στο σημείο αυτό 
αξίζει να σημειωθεί ότι ο Hautumm ανέπτυξε την επιχειρηματολογία του 
υποστηρίζοντας ότι το περιεχόμενο όλων των αμφορέων με σφαιρικό σώμα είναι το 
λάδι, θεωρώντας ότι οι αμφορείς LRl/Γ. α, οι οποίοι πιθανότατα κατασκευάζονταν 
στη βόρεια Συρία, ανήκαν στην ευρύτερη κατηγορία των σφαιρικών αμφορέων 4. Με 
την υπόθεση ότι στους αμφορείς LR1 μεταφερόταν λάδι συμφωνεί και ο P. Reynolds ο 
οποίος μάλιστα θεωρεί ότι αυτοί ήταν και οι μοναδικοί αμφορείς με τους οποίους οι 
Ανατολικές Επαρχίες της Αυτοκρατορίας εξήγαν λάδι προς τη Δύση 5.

Οι σχετικές πληροφορίες που προέρχονται από επιγραφές είναι 
αντικρουόμενες. Σε τρείς γνωστές περιπτώσεις όπου έχει διαβαστεί επιγραφή που 
συνδέεται με το περιεχόμενο των αμφορέων, το προϊόν που υποδείκνυε ήταν 
διαφορετικό: σιτηρά, κρασί ή λάδι.
1. Σε κάποιους από τους αμφορείς LR 1 που βρέθηκαν στις νεκροπόλεις Ballana 
και QustuI στην Αίγυπτο, εντοπίστηκαν επιγραφές που περιείχαν τη συντομογραφία 
της αρτάβης η οποία, όπως έχει ήδη αναφερθεί, ήταν μονάδα μέτρησης όγκου σιτηρών 
και χρησιμοποιείτο κυρίως στην Αίγυπτο 6. Βάσει αυτού προτάθηκαν από τον Kirwan 
τα σιτηρά ως το κύριο περιεχόμενο των αμφορέων LR1, θέση με την οποία συμφώνησε 
και ο Hautumm έχοντας όμως ως δεδομένη την Αιγυπτιακή προέλευση των αμφορέων
7_

2. Σε δύο αμφορείς του τύπου LR 1 από την Αρχαία Αγορά των Αθηνών βρέθηκαν 
επιγραφές με τη συντομογραφία της λέξεως "επινέμησις" (μετάφραση του λατινικού 
indictio =ινδικτιών). Σε μία από αυτές η επιγραφή διαβάστηκε από τη. Μ. Land ως 
εξής8:

επινε(μήσεως) ιγ' χ(ω)ρ(ίου) Αχρα( ) βουναιος α...ίνιος

Για την ερμηνεία των δύο τελευταίων λέξεων, η συγγραφέας υπέθεσε ότι πρόκειται 
για ειδική ορεινή καλλιέργεια του Αμιναίου οίνου (εδώ με διαφορετική γραφή) 9.
3. Στο ναυάγιο του Yassi Ada ένα χάραγμα ("ΕΑΕ”) σε αμφορέα LR1 
ερμηνεύτηκε ως συντομογραφία του ελαίου10.

3 Ο Riley (1979, 215) παραπέμπει στον Liebeschuetz 1972, 79. Ο Liebeschuetz, όπως και ο Jones 
(1964, 857), παραπέμπει με τη σειρά του στον Αιβάνιο (Or. Xi. 20), ο οποίος αναφέρει ότι από τις 
περιοχές της Αντιόχειας εξαγόταν κρασί στις γύρω περιοχές και λάδι στο εξωτερικό. Συνεχίζει 
λέγοντας ό τ ι "... in fact wine was exported from Syria too, but export of oil is likely to have been in a 
larger scale..."
4 Hautumm 1981, 50
5 Reynolds 1995, 82- 3.
6 Kirwan 1938, 401.
7 Hautumm 1981, 62-7.
8 Lang 1976, 87 (no 145). Βλ. επίσης στο ίδιο, σ. 81, no He42: "ιζ'β’ /  πρ(ο) ιδ(ων) επιν(εμίσεως)"
9 Για τον Αμιναίο οίνο (ποικιλία που προερχόταν από την περιοχή Aminea, Picenum) βλ. Lang ό.π. 
83, με τις σχετικές παραπομπές.
10 van Alfen 1996, 202.
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10.2. Πηγές για τους αμφοοείς LR13

Όπως ήδη αναφέρθηκε, ο Hautumm θεώρησε ότι το σφαιρικό σχήμα του 
αμφορέα αποτελεί μιά μεγάλη παράδοση στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία για τα δοχεία 
μεταφοράς λαδιού11. Απαρχή αυτής της παράδοσης είναι κατά τη γνώμη του οι 
ισπανικοί αμφορείς, του τύπου Dressel 20. Επιπλέον, σε αμφορέα ο οποίος ίσως 
αποτελεί πρόδρομο των σφαιρικών αμφορέων της ύστερης αρχαιότητας, εντοπίστηκε η 
επιγραφή OLEVM12. 0  Hautumm στηρίχθηκε επίσης στο γεγονός ότι τα νησιά του 
Αιγαίου και τα αιγαιακά παράλια της ηπειρωτικής Ελλάδας ήταν κατ' εξοχήν 
ελαιοπαραγωγές περιοχές. Βεβαίως οι περιοχές αυτές παράγουν εξ ' ίσου σημαντικές 
ποσότητες κρασιού. Αυτό άλλωστε ήταν και το προϊόν που μεταφερόταν στους 
περισσότερους αιγαιακούς αμφορείς κατά την αρχαιότητα, όπως για παράδειγμα οι 
αμφορείς από τη Ρόδο, την Κω, τη Χίο, τη Λέσβο, τη Σάμο, τη Θάσο και την Πάρο13. 
Στους Σαμιακούς αμφορείς όμως ίσως μεταφερόταν και λάδ£4. Άλλωστε, τα νησιά 
αυτά είναι από τα μεγαλύτερα σε έκταση στο Αιγαίο και ήταν φυσικό να 
παρουσιάζουν πλεόνασμα σε διάφορα προϊόντα. Τουλάχιστον στη Σάμο, στη Χίο και 
στη Κώ είναι σίγουρο ότι κατασκευάζονταν σφαιρικοί αμφορείς κατά την ύστερη 
αρχαιότητα αλλά δεν μπορούμε να γνωρίζουμε το περιεχόμενο τους βασιζόμενοι μόνο 
στη σημερινή γεωργική παραγωγή των νησιών αυτών.

Ο Bottger15, μελετώντας τις επιγραφές που βρέθηκαν στον ώμο σφαιρικών 
αμφορέων από το κάστροIatrus στη Μαύρη Θάλασσα, διαπίστωσε ότι πριν από τα 
νούμερα στις επιγραφές υπήρχε η συντομογραφία του ξέστη για τα σιτηρά και όχι 
αυτή του ξέστη για τα υγρά. Θέωρησε λοιπόν, όπως οι Emery & Kirwan παλαιότερα 
για τους αμφορείς LR1, ότι οι σφαιρικοί αμφορείς περιείχαν σιτηρά.

Η μόνη περίπτωση όπου η θέση εύρεσης των αμφορέων LR 1 θα μπορούσε να 
αποτελέσει ένδειξη για το περιεχόμενό τους, είναι το σύνολο των 120 αμφορέων που 
βρέθηκε σε συσχετισμό με το πιεστήριο εκκλησιαστικού συγκροτήματος στη Σάμ$. 
Όμως, δεν έχει διευκρινιστεί αν πρόκειται για πιεστήριο λαδιού ή κρασιού και 
επιπλέον, σε συσχετισμό με το πιεστήριο βρέθηκαν επίσης αμφορείς LR13. Το εύρημα 
της Σάμου, δεν μπορεί επομένως να αποτελέσει ασφαλές στοιχείο για τον 
προσδιορισμό του περιεχομένου των αμφορέων. Ο Steckner, με βάση μετρήσεις, 
θεωρεί ότι οι σφαιρικοί αμφορείς περιείχαν κρασί και οι LR1 λάδι ή ακριβό κρασί17. 
Συγκρίνοντας το σφαιρικό και το κυλινδρικό σχήμα του σώματος των αμφορεών, 
κατέληξε σε τελείως διαφορετικό συμπέρασμα από αυτό που διατύπωσε ο Hautumm

1 ^Hautumm ό.π., 48
12 Opait 1984, 316.
13 Whitbread 1995, 53, 82, 123, 138, 155, 166, 225· Salviat 1986· Empereur & Picon 1986
14 Shipley 1987, 16
15 Bottger 1981,513-15
16 Steckner 1989, 58.
17.ό.π. , 68- 9.
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(βλ. παραπάνω) υποστηρίζοντας ότι οι αμφορείς με σφαιρικό σώμα προορίζονταν για 
τη μεταφορά προϊόντων μικρότερης αξίας και ότι αποθηκεύονταν ευκολότερα. Είναι 
φανερό πάντως ότι ο Stecnker έχει υ π ' όψιν τους όψιμους τύπους LR 1 (Τ. 1- 4) οι 
οποίοι είναι μικρότεροι σε μέγεθος από τους πρώιμους (Τ. α- β) καθώς, οι τελευταίοι 
είχαν σχεδόν την ίδια περιεκτικότητα με τους σφαιρικούς αμφορείς 18.

10. 3 Εργαστηριακές Αναλύσεις

Εργαστηριακή ανάλυση για την ανίχνευση του περιεχομένου έχει γίνει σε 
σπάνιες περιπτώσεις μόνο για αμφορείς LR1, και τα αποτελέσματα δεν είναι 
ομοιογενή.

Στους αμφορείς του ναυαγίου του Yassi Ada η εργαστηριακή ανάλυση των 
οργανικών καταλοίπων που βρέθηκαν στο εσωτερικό τους έδειξε ότι κάποιοι LR1 ήταν 
πισσωμένοι εσωτερικά και σε έναν από αυτούς βρέθηκαν ίχνη σπόρου σταφυλιού 19. 
Και οι δύο τύποι αμφορέων του φορτίου του Yassi Ada πάντως (LR1, LR13) 
θεωρήθηκε ότι περιείχαν κρασί. Εργαστηριακή ανάλυση με τη χρήση διαφορετικής 
μεθόδου έγινε και στους αμφορείς LR1 που βρέθηκαν στη Ρώμη, στη θέση Schola 
Praeconum 20. Και στην περίπτωση αυτή, τα στοιχεία υπέδειξαν το κρασί ως το 
πιθανότερο περιεχόμενο. Οι αμφορείς από τη Schola Praeconum ανήκαν στη 
συντριπτική τους πλειοψηφία στους Τύπους LR1/ Τ. α καιΤ. β, η προέλευση των 
οποίων, όπως έχει ήδη αναφερθεί, ίσως είναι η περιοχή της Αντιόχειας.

10. 4 Συνοπτική επισκόπηση της παραγωγής ειιποοικών αικρορέων στην Κύπρο κατά 
την αρχαιότητα

Από μία σύντομη επισκόπηση της παραγωγής εμπορικών αμφορέων στην 
Κύπρο μέχρι την ύστερη ρωμαϊκή περίοδο, η οποία θα επιχειρηθεί αμέσως παρακάτω, 
προκύπτουν τα εξής στοιχεία:
α. Σχεδόν σε όλες τις περιόδους της αρχαιότητας, κατασκευάζονταν εμπορικοί
αμφορείς στην Κύπρο.
β. Στις περισσότερες περιπτώσεις, οι κυπριακοί αμφορείς αντέγραφαν ένα σχήμα
αμφορέων με μεγάλη διάδοση.
γ. Όλοι οι κυπριακοί αμφορείς που αναφέρθηκαν παραπάνω περιείχαν κρασί.

Η παραγωγή αμφορέων συνδέεται άμεσα με την εμπορική δραστηριότητα διά 
θαλάσσης. Είναι λοιπόν φυσικό να μειώνεται ή να σταματά εντελώς η παραγωγή σε 
περιόδους οικονομικής ύφεσης, και σε περιόδους ακμής να ξαναρχίζει ή να

Ι8Βλ. το κεφάλαιο Μετρολογία.
19 Bass & van Doominck 1982, 252, 327-31· van Alfen 1996, 203, 209.
20 Rothchild-Boros 1981, 86. Η ανάλυση έγινε με τη μέθοδο της Χρωματογραφίας Αερίων.
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αυξάνεται. Στην Κύπρο, σε όλη τη διάρκεια της εποχής του σιδήρου, η πρώτη 
διαπιστωμένη παραγωγή αμφορέων είναι αυτή που σημειώθηκε κατ' αρχήν με τη 
μίμιση των φοινικικών αμφορέων. Από τα τέλη του 7ου μέχρι τα μέσα του 4ου αι. 
π.Χ. στη περιοχή της Σαλαμίνας κατασκευαζόταν ένας ιδιόμορφος τύπος αμφορέα με 
καλαθόσχημες λαβές21. Στην αρχή της ελληνιστικής περιόδου, στο τέλος του 4ου και 
σε όλο το διάστημα από τον 3ο μέχρι τον 2ο αιώνα π.Χ., τη θέση τους πήρε ένας 
αμφορέας "ελληνικού τύπου" με στενό κυλινδρικό λαιμό, κάθετες λαβές, σχεδόν 
κωνικό σώμα και κομβίο στη βάση22. Κέντρο παραγωγής ήταν ίσως το Κούριον αλλά 
αμφορείς του ίδιου τύπου έχουν βρεθεί και στην Πάφο τη Σαλαμίνα και το Κίτιον23. 
Κατά τη Ρωμαϊκή περίοδο, ένας από τους πλέον διαδεδομένους αμφορείς κρασιού της 
Αυτοκρατορίας, κυρίως στις δυτικές επαρχίες ήταν ο λεγόμενος Υπο-κωακός (Sub- 
Koan) ή Dressel 2-424. Αμφορείς αυτού του τύπου κατασκευάζονταν στην Ισπανία, 
την Ιταλία την Νότια Γαλλία και τη Βρεττανία αλλά και στις Ανατολικές Επαρχίες 
(Ρόδος, Κως, Αλεξανδρέττα και Αίγυπτος)25. Ο Hayes, μελετώντας την κεραμεική 
από την οικία του Διονύσου στην Πάφο, υπέδειξε ότι αμφορείς του τύπου αυτού 
κατασκευάζονταν και στην Κύπρο, στο διάστημα μεταξύ του 1ου αι. π. X. και του 2ου 
αι. μ.Χ26. Από τα μέσα του 1ου αι. μέχρι τον 3ο αι. μ.Χ. ένας άλλος τύπος αμφορέα 
εμφανίστηκε στις θέσεις της Ανατολικής Μεσογείου. Πρόκειται για τον τύπο MR4 27, 
εργαστήριο κατασκευής του οποίου έχει εντοπιστεί στη θέση Ανεμούριον της Μικράς 
Ασίας. Πιθανότατα όμως, εργαστήρια παραγωγής του να υπήρχαν και στη Δυτική 
Κύπρο28.

10.5 Παραγωγή κρασιού και λαδιού στην Κύπρο

Η Κύπρρς τον Ιο αι. μ.Χ χαρακτηρίστηκε από το Στράβωνα "εύοινος και 
ευέλαιος"29. Πολύ αργότερα, τον 10 αι. (985 μ.Χ.) ο Shams al Din (Muqaddasi) στο 
έργο του η Περιγραφή της Συρίας και αναφερόμενος στην Κύπρο έγραφε:
"... ότι προσφέρει στους Μουσουλμάνους πολλά πλεονεκτήματα για το εμπόριό μας εκεί εξαιτίας της 

μεγάλης ποσότητας εμπορευμάτων, υλικών και αγαθών, τα οποία παράγονται εκεί..."30

21 Calvet 1986, 507- Zemer 1977, no 24.
22 Calvet ό.π.
23 Grace 1979, 220-3.
24 Peacock & Williams 1986, 105-6, Class 10· Lund 1993, 123-4.
“ Empereur & Picon 1989, 225-9.
26 Hayes 1992, οι τύποι 1 και III. Η Α. Μαραγκού (1992, 96) αναφέρει ότι στην Κύπρο εντοπίστηκαν 
απομιμήσεις των κωακών αμφορέων, οι οποίοι χρονολογούνται από την ελληνιστική περίοδο, χωρίς 
όμως να παραθέτει άλλα στοιχεία.
27 Riley 1979, 186-7. Για μιά γενική επισκόπιση της βιβλιογραφίας όσον αφορά στον αμφορέα αυτόν 
βλ. Lund 1993, 126-7.
28 Lund 2000.
29Στράβων, Γεωγραφικά, 14.6.5
30 Cobham 1969, 5
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Οι γραπτές πηγές της περιόδου που εξετάζουμε δίνουν πολύ περισσότερα στοιχεία για 
την παραγωγή κρασιού παρά λαδιού31. Πριν προχωρήσουμε στην έκθεση των 
δεδομένων αξίζει να σημειωθεί ότι η σιωπή των πηγών σχετικά με την καλλιέργεια 
ελαιόδεντρων είναι γενικό φαινόμενο. Τα ελαιόδεντρα αναφέρονται τις 
περισσότερερς φορές απλώς ως δέντρα σε αντίθεση με την άμπελο, της οποίας η 
καλλιέργεια προσδιορίζεται με μεγαλύτερη ακρίβεια. Επιπλέον, όσον αφορά 
τουλάχιστον στον ελλαδικό χώρο, στην αρχαιότητα δεν υπήρχε μεγάλη εξειδίκευση 
στην καλλιέργεια του ενός ή του άλλου είδους· οι εργασίες αυτές ήταν 
συμπληρωματικές και παράλληλες με μεγάλες διακυμάνσεις της έκτασής τους32.

Ε λ α ι ό λ α δ ο
Για την παραγωγή του ελαιολάδου οι γραπτές πηγές είναι λίγες. Η Κύπρος 

ήταν σίγουρα "ευέλαιος", γεγονός που αποδεικνύεται και από τον μεγάλο αριθμό 
πιεστηρίων που έχουν βρεθεί, και τα οποία χρονολογούνται σε όλες τις περιόδους της 
Κυπριακής αρχαιότητας33. Ειδικά για την περίοδο που μας ενδιαφέρει, πιεστήρια 
λαδιού βρέθηκαν στη Χρυσοπολίτισσα της Πάφου 34, στην Αγία Βαρβάρα 
Αμαθούντας 35, στον Αγιο Γεώργιο Πέγειας 36 και ίσως στο Διόρειος 37.
Παρατηρείται, δηλαδή, ήδη από τους πρώτους αιώνες του Βυζαντίου, το φαινόμενο 
που παρατηρήθηκε και αργότερα, της ελαιοτεχνικών εγκαταστάσεω ν σε συσχετισμό με 
εκκλησιαστικά συγκροτήματα. Κατά πόσον όμως η ποσότητα του κυπριακού λαδιού 
επέτρεπε συστηματική εξαγωγή του, δεν μπορεί ακόμη να προσδιοριστεί με ακρίβεια.

Σε επιστολή του ο Συνέσιος ο Κυρηναίος, επίσκοπος Πτολεμαΐδος (4ος-5ος αι. 
μ.Χ) γράφει:
"... ζητοϋσι δε οίνον μεν τον λεπτότατον, μέλι δε τό παχύτατον και ελαιον μεν το κουφότατον, πυρόν 

δέ τόν βαρύτατον- και πατρίδας αυτών ΰμνούσιν Κύπρον και Υμηττόν τινα και Φοινίκην και 

Βάραθρα..."38

Εκτός από αυτή την αναφορά για το ελαφρύ κυπριακό λάδι ("κουφότατον") 
γενικά οι σχετικές μαρτυρίες είναι λιγοστές. Τα ελαιόδεντρα ευδοκιμούν σε όλη την 
Κύπρο, αλλά οι κυρίως ελαιοπαραγωγές περιοχές είναι το βόρειο τμήμα του νησιού 
και η περιοχή της Πάφου39. Το ξηρό κλίμα της Κύπρου, όμως, με συχνές ανομβρίες, 
επηρεάζει αρνητικά την καλλιέργεια της ελιάς, πολύ περισσότερο από όσο επηρεάζει

3ιΓενικά για το κρασί στην Κύπρο κατά την αρχαιότητα, βλ. Karageorgis 1993· Michaelides 1998, 34- 
6 .

32Amouretti 1992, 86.
33Βλ. γενικά Hadjisawas 1992.
-^Hadjisawas 1992, 45-49· A. Papageorghiou, Excavations at Kato Paphos-Chrysopolitissa" ARD A C  
1978,43
35Hadjisavvas 49-51· M. Louloupis "Excavations at Amathous" ARDAC 1975, 29-31
“ Christou 1995, 836.
37Catling 1972, 14.
"Συνέσιος Επιστολαί ρμη' (R. Hercher, Επιστολογράφοι Ελληνικοί, Paris 1871)
39Ριζοπούλου Ηγουμενίδου 1996, 324-25.
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αυτή της αμπέλου40. Είναι γνωστό ότι κατά τον Μεσαίωνα αλλά και τους Νεώτερους 
χρόνους οι εκάστοτε κυβερνήσεις της Κύπρου αναγκάζονταν να πάρουν μέτρα για την 
ενίσχυση της καλλιέργειας των ελαιόδεντρων και ότι, ενώ η παραγωγή λαδιού 
κάλυπτε τις εγχώριες ανάγκες, εξαγωγή γινόταν μόνο όταν ήταν "καλοχρονιά"41.

Κ ρ α σ ί

Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω οι γραπτές πηγές για το κυπριακό κρασί 
είναι άφθονες, σε όλες της περιόδους της ιστορίας. Για το λόγο αυτό θα περιοριστούμε 
στην αναφορά των πηγών από την περίοδο που μας ενδιαφέρει, από τις οποίες 
προκύτπει ότι το κυπριακό κρασί ήταν φημισμένο.

Εκτός από την παραπάνω επιστολή του Συνέσιου, όπου έγινε λόγος για το 
"λεπτότατο" κυπριακό κρασί, σε επίγραμμα του Παλλαδά, τον 5ο αι. μ.Χ.42 
διαβάζουμε για το κυπριακό νάμα:

" Βρώματά μοι χοίρων συκιζομένων προέθηκας 
ξηρών, διψαλέων, Κυπρόθεν ερχομένων.
Α λλ ' εμέ σηκωθέντα μαθών ή σφάξον ετοίμως 
ή σβέσον εκ δίψης νάματι τω Κυπρίψ"

Οι περιοχές των νότιων και νοτιοδυτικών παρειών του Τροόδους είναι εκείνες 
που δίνουν τα περισσότερα και καλύτερης ποιότητας κρασιά στην Κύπρο στις μέρες 
μας, ενώ οι πεδιάδες από τη Λεμεσσό προς την Πάφο είναι καταλληλότερες για τα 
επιτραπέζια σταφύλια43. Ανάλογη είναι και η περιγραφή του G. Mariti τον 18ο αι.44. 
Επίσης, έως και τον 20ό αι. η εξαγωγή κρασιού γινόταν κυρίως από τα λιμάνια της 
Λάρνακας και της Λεμεσού45. Η ανάπτυξη της αμπελοκαλλιέργειας στις περιοχές 
αυτές οφείλεται στο συνδυασμό εδαφικών και κλιματολογικών συνθηκών. Μπορούμε 
λοιπόν να υποθέσουμε ότι οι κύριες περιοχές παραγωγής του κυπριακού κρασιού και 
στην υστερορωμαίκή περίοδο ήταν αυτές της νότιας Κύπρου, διότι δεν υπάρχουν 
ενδείξεις ότι οι παραπάνω εδαφικές και κλιματολογικές συνθήκες έχουν αλλάξει από 
την αρχαιότητα. Επιπλέον, τα εργαστήρια των αμφορέων που εξετάζουμε 
εντοπίστηκαν στη ζώνη που ορίζεται από τις Επαρχίες Λεμεσού και Πάφου. Χωρίς να 
μπορεί να αποκλειστεί η ύπαρξη και άλλων εργαστηρίων αμφορέων σε άλλα σημεία 
του νησιού, η συγκέντρωσή τους στις οινοπαραγωγικές περιοχές της Κύπρου αποτελεί 
μία ακόμη ένδειξη για το περιεχόμενό τους.

40Η καλλιέργεια της ελιάς χαρακτηρίζεται από την παρενιαυτοφορία: δε δίνει δηλαδή καρπούς κάθε 
χρόνο αλλά κάθε δύο ή τρια χρόνια, ανάλογα με τις βροχοπτώσεις.
41 Ριζοπούλου Ηγουμενίδου 1996, 324.
η Α.Ρ. 9487.
43Roumbas 1993, 52.
44 Mariti 1772 [1984], 33-8.
45Κυριαζής 1931, 306.
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10. 6 Αρχαιολογικές ενδείξεις που ποοέκαηΐχτν από την εξέταση των αιχφοοέων του
καταλόγου

Σε παραδείγματα αγγείων κρασιού από την αρχαιότητα μέχρι και το 
πρόσφατο παρελθόν, παρατηρήθηκαν οπές εξαερισμού, στο άνω τμήμα λίγο πιό κάτω 
από το στόμιο46. Τέτοιες οπές βρέθηκαν σε δύο κυπριακούς αμφορείς LR1, από το 
"εργαστήριο" ΖΑ: στον [ΖΑ/Τ. 4 (ϋ)-3] (Εικ. 4.57γ), στο εσωτερικό του οποίου 
διακρίνονται και ίχνη ρητίνης (πίσσωμα), και στον [ΖΑ / Τ4(ίν)-2]. Ίχνη πισσώματος, 
βρέθηκαν και στο εσωτερικό τμήματος ώμου αμφορέα LR13 από πηλό του 
εργαστηρίου του Ζυγίου, από τη Μεγάλη Ν.Α. Βασιλική της Αμαθούντας [Ομάδα 
Π64], Αν και όλα τα παραπάνω στοιχεία συνηγορούν στο ότι το περιεχόμενο των 
αμφορέων ήταν το κρασί, δεν θα πρέπει να αγνοήσουμε την επιγραφή [Τ.Ω. (10)] (βλ. 
το προηγούμενο κεφάλαιο) σε τμήμα ώμου από αμφορέα Κ?1, στην οποία περιέχονται 
τα γραμματα ΕΛ, τα οποία ίσως αποτελούν συντομογραφία της λέξεως "ελαιον".

10. 7 Συαπεοάσματα

Ανακεφαλαιώνοντας τα παραπάνω, παρατηρούμε ότι όσον αφορά στους 
αμφορείς LR1 και LR13, οι οποίοι έχουν βρεθεί εκτός Κύπρου, οι ενδείξεις για το 
περιεχόμενό τους δεν είναι σαφείς· οι πιθανότητες να περιείχαν λάδι ή κρασί είναι 
σχεδόν ίσες. Τα στοιχεία που αφορούν την Κύπρο, όμως, συνθέτουν μιά πιό ξεκάθαρη 
εικόνα, υποδεικνύοντας μάλλον το κρασί ως κύριο προϊόν εξαγωγής συσκευασμένο 
μέσα στους αμφορείς που κατασκευάζονταν στα κυπριακά εργαστήρια. Σε όλες τις 
περιόδους της κυπριακής αρχαιότητας κατασκευάζονταν αμφορείς για την εξαγωγή 
του κρασιού ενώ στην ίδια την εποχή που εξετάζουμε, το κυπριακό κρασί ήταν 
φημισμένο και επιπλέον τα εργαστήρια αμφορέων που εντοπίστηκαν βρίσκονται σε 
άμεση γειτνίαση με τις κατ' εξοχήν οινοπαραγωγικές περιοχές του νησιού. Θα πρέπει 
βεβαίως να λαμβάνεται υ π ' όψιν και η ιδιομορφία της καλλιέργειας της ελιάς, για την 
οποία όπως τονίστηκε παραπάνω οι πηγές συνήθως δεν είναι αποκαλυπτικές.

Οι μετρολογικές ενδείξεις που έχουμε από τους κυπριακούς αμφορείς δε 
βοηθούν στην εξαγωγή συμπερασμάτων47. Οι αμφορείς LR ί/Τ. 4, και ιδιαίτερα οι 
LR1/T. 4(iii), (iv) και (ν) κατασκευάζονταν, ταυτόχρονα με τους LR13 στις περιοχές 
όπου η καλλιέργεια της αμπέλου είναι πιό εντατική. Η περιεκτικότητά τους όμως 
διαφέρει κατά πολύ από αυτή των LR13: στους αμφορείς Τ. 4(ν) κυμάνθηκε μεταξύ 5 
και 8,7 It, ενώ στους αμφορείς LR13 κυμάνθηκε μεταξύ 23 και 26,5 It. Εάν και οι δύο 
τύποι περιείχαν το ίδιο προϊόν θα πρέπει να αναρωτηθούμε γιατί επιλέχθηκαν δύο 
δοχεία τόσο διαφορετικού σχήματος και μεγέθους για την ίδια χρήση.

46 Mariti 1772, 51.
47Βλ.το κεφάλαιο "Μετρολογία".
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Με βάση πάντως τα παραπάνω στοιχεία για την παραγωγή της Κύπρου σε λάδι 
και κρασί, θα ήταν λογικό να υποθέσει κανείς ότι στους αμφορείς με τα χαμηλότερα 
ποσοστά, οι οποίοι όπως απεδείχθη ήταν οι LR13, θα συσκευαζόταν το προϊόν με τη 
μικρότερη παραγωγή, που υποθέτουμε ότι ήταν το λάδι. Σε αυτό το σημείο του 
συλλογισμού, θα πρέπει να ληφθεί υ π ' όψιν ότι, η περιεκτικότητα των I.R 13 είναι 
ανάλογη με αυτήν των πρώιμων τύπων LR 1 (Τ. α-β). Εάν η υπόθεση που διατυπώσαμε 
σχετικά με την προέλευση των τύπων αυτών ισχύει, αν δηλ. το μεγάλο ποσοστό των 
αμφορέων LRl/Τ. α και β προέρχεται όντως από την περιοχή της Αντιόχειας και την 
Κιλικίας, τότε ίσως να μην είναι αβάσιμη η άποψη του Riley ότι οι αμφορείς LR1 από 
την Αντιόχεια περιείχαν λάδι, όπως ίσως και οι σύγχρονοί τους LR2 από τις 
ελαιοπαραγωγικές περιοχές του Ελλαδικού χώρου (π.χ. η Αργολίδα). Δεδομένου, 
όμως, ότι οι αμφορείς των τύπων αυτών από το Yassi Ada περιείχαν κρασί αλλά και 
ότι, όπως παρουσιάστηκε παραπάνω, τα κυπριακά δεδομένα υποδεικνύουν εμπόριο 
κρασιού περισσότερο παρά λαδιού, θα μπορούσαμε να προχωρήσουμε στο εξής 
συμπέρασμα: η το σχήμα των αμφορέων υπό συζήτησιν είναι χαρακτηριστικό της 
περιοχής προέλευσής τους και όχι του προϊόντος που περιείχαν. Η Αντιόχεια, δηλαδή, 
ίσως όντως να εξήγαγε λάδι στους αμφορείς LR 1 αλλά η Κύπρος τους κατασκεύασε 
για να εξάγει κρασί. Στην Αργολίδα εμπορεύονταν λάδι στους αμφορείς LR2 τον 6ο 
αι. αλλά στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου τον επόμενο αιώνα ίσως 
χρησιμοποιούσαν τους LR 13 για κρασί ή και για λάδι, αναλόγως με την περίπτωση. 
Στην Κύπρο, λοιπόν, όταν χρειάστηκε να εξαχθούν δύο διαφορετικά προϊόντα, ίσως 
να χρησιμοποιήθηκαν οι αμφορείς LR1 για το κρασί και οι LR13, μεγαλύτεροι και 
γνωστοί τύποι αμφορέα, για το λάδι.

Η παραπάνω υπόθεση δε μπορεί προς το παρόν να στηριχθεί σε αρχαιολογικά 
δεδομένα. ΙΙαραμένει μιά θεωρητική υπόθεση εργασίας, η οποία παρουσιάζει 
ασυνέχειες, όπως για παράδειγμα η παρουσία πισσώματος στο εσωτερικό αμφορέων 
LR13 από τη Μεγάλη Ν.Α. Βασιλική της Αμαθούντας. Προς το παρόν, δεν μπορούμε 
να προχωρήσουμε περισσότςερο σε ασφαλή συμπεράσματα. Τέτοια συμπεράσματα θα 
μπορέσουμε να έχουμε μόνο αν προηγηθεί μιά συστηματική καταγραφή και ανάλυση 
του  π ερ ιε χο μ ένο υ  τω ν  αμφ ορέω ν  και τω ν  δύο  τύ π ω ν  από δ ιά φ ο ρ ες  θέσεις, όπως έγ ινε  

για τους αμφορείς του Yassi Ada.
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11. ΣΥΝΘΕΣΗ

11.1 Συνοπτική ανακεφαλαίωση των δεδοιιένων που ποοέκιηραν από την παρούσα 
έρευνα

Οι αμφρρείς LR1, όπως έχει διαψανεί από τη βιβλιογραφία τα τελευταία 
χρόνια, αποτελούνται από μία ομάδα αμφορέων της Ανατολικής Μεσογείου (και 
ειδικότερα της γεωγραφικής ζώνης της Βόρειας Συρίας της Κιλικίας και της Κύπρου), 
οι οποίοι κατασκευάζονταν και διακινούνταν για τρείς σχεδόν αιώνες στα όρια της 
Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, όπως αυτά ενίοτε διαμορφώνονταν, αλλά και στα 
εμπορικά κέντρα εκτός της Αυτοκρατορίας, με τα οποία υπήρχαν συναλλαγές. Στο 
διάστημα αυτό, το σχήμα και το μέγεθος των αμφορέων LR1 μεταβαλλόταν, 
αναλόγως των οικονομικών συνθηκών αλλά και των κατά τόπους κατασκευαστικών 
κέντρων. Τα κυπριακά εργαστήρια παρακολουθούσαν τις εξελίξεις στο σχήμα των 
αμφορέων και πιθανότατα συνέβαλλαν σε αυτές, όπως φαίνεται από τη σύγκριση 
κυπριακών και εισαγώμενων αμφορέων του ίδιου τύπου (Βλ. τα κεφάλαια της 
Τυπολογίας). Στην παρούσα εργασία μελετήθηκαν οι αμφορείς που βρέθηκαν στις 
κυπριακές θέσεις και με βάσει αυτούς καταρτίσθηκε μία τυπολογική κατάταξη που 
περιλαμβάνει δύο μεγάλες κατηγορίες και έξι συνολικά τύπους. Η πρώτη κατηγορία 
περιλαμβάνει δύο τύπους (LRl/Τ.α και Τ. β) και χαρακτηρίζει την πρώιμη φάση 
κατασκευής του αμφορέα (4ος - 5ος αι. μ.Χ.), όπου το σχήμα του ήταν ωοειδές και 
μέγεθος του ήταν παρόμοιο με αυτό των ρωμαϊκών αμφορέων (περιεκτικότητας 
περίπου 25 It). Η δεύτερη κατηγορία περιλαμβάνει τέσσερις τύπους (LR 1/Τ. 1- 4) οι 
οποίοι ήταν σε γενικές γραμμές μικρότεροι σε μέγεθος από τους προηγούμενους, 
διακινήθηκαν σε μία περίοδο με διαφορετικές οινομικο-πολιτικές συνθήκες (6ος-7ος 
αι.) και είχαν διαφορετικά διαμορφωμένα τυπολογικά χαρακτηριστικά.

Οι αμφορείς LR13 είναι πολύ λιγότερο γνωστοί στη βιβλιογραφία. 
Μορφολογικά σχετίζονται στενά με τους αμφορείς LR2, τους οποίους διαδέχονται 
άμεσα τον 7ο αι. μ.Χ. Η ταύτιση των δύο τύπων σε πολλές μελέτες κεραμεικής έχει 
καταστήσει δύσκολη τη σαφή διάκρισή τους σε τύπους. Στην παρούσα εργασία 
αρκεστήκαμε στο διαχωρισμό έξι ομάδων (ΟΜ. Α- ΟΜ. ΣΤ), οι οποίες ανά δύο 
παρουσιάζουν μεγαλύτερη τυπολογική συγγένεια (ΟΜ. Α- Β, ΟΜ. Γ- Δ, ΟΜ. Ε- ΣΤ).

Απο το τέλος του 4ου αι. μ.Χ., άρχισαν πιθανότατα να λειτουργούν στην 
Κύπρο εργαστήρια παραγωγής εμπορικών αμφορέων του τύπου LR1/T. α. Η 
παραγωγή τους δε φαίνεται να ήταν μεγάλης κλίμακας ή πιθανώς ανακόπηκε λόγω 
της οικομικής ύφεσης που ακολούθησε τους σεισμούς του 4ου αι. Τ α εργαστήρια αυτά 
δεν έχουν εντοπιστεί και η ύπαρξή τους προκύπτει από την πετρολογική ανάλυση που 
διεξήχθηκε σε ομάδες πηλού, των οποίων η προέλευση είναι μάλλον κυπριακή 
("εργαστήρια" Κ?1 και Κ?2). Η μικρής κλίμακας παραγωγή συνεχίστηκε με αμφορείς 
τύπου LR 1/Τ. β τόσο από τα εργαστήρια που πρραναφέρθηκαν όσο και από τα
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"εργαστήρια" X και ΖΑ, που πρωτοεμφανίστηκαν μάλλον στο β' μισό του 5ου αι. Η 
μεγάλη ακμή στη παραγωγή αμφορέων στο νησί φαίνεται ότι σημειώθηκε τον 6ο και 
τον 7ο αι., οπότε και λειτουργούσαν τουλάχιστον πέντε εργαστήρια (I Ιάφου, Ζυγίου, 
Αμαθούντας, "εργαστήριά' X και ΖΑ) στα οποία κατασκευάζονταν τέσσερις τύποι 
αμφορέων LR1 (Τ. 1- 4). Επιπλέον, στα εργαστήρια ΙΙάφου, Ζυγίου και Αμαθούντας 
τον 7ο αι. κατασκευάζονταν και αμφορείς LR13, το σχήμα των οποίων αυτήν την 
εποχή πρωτοεισάγεται στην Κύπρο, αφού οι εισαγωγές LR2 που έχουν σημειωθεί 
είναι ελάχιστες.

Λόγω της αποσπασματικής φύσης του υλικού που μελετήθηκε δε στάθηκε 
δυνατόν να ανιχνευθούν περισσότερα στοιχεία για τη δομή και τη λειτουργία των 
εργαστηρίων που εντοπίστηκαν. Μπορούμε μόνο γενικά να διαπιστώσουμε ότι είχαν 
τις γνωστές από τη βιβλιογραφία προϋποθέσεις για τη λειτουργία τους: την εύκολη 
πρόσβαση σε λιμάνι ή αγκυροβόλιο και τη γειτνίαση με κοιτάσματα αργίλου. Οι 
κλίβανοι στους οποίους ψήνονταν οι παραπάνω αμφορείς ήταν τετράγωνης κάτοψης, 
από ό,τι τουλάχιστον μπορούμε να συμπεράνουμε από τα κατάλοιπα των κλιβάνων 
που βρέθηκαν στο Ζύγι και στην Πάφο. Για τη στήριξη των αμφορέων κατά την 
όπτηση είναι πολύ πιθανόν να χρησιμοποιούνταν δακτυλιόσχημοι κεραμεικοί 
υποστάτες, χωρίς όμως να μπορεί να αποκλειστεί η χρήση τους και εκτός του κλιβάνου 
κατά το στέγνωμα ήτην αποθήκευση.

Η κατασκευή αμφορέων σε κυπριακά εργαστήρια έχει πιστοποιηθεί σε 
διάφορες περιόδους της αρχαιότητας. Μέχρι στιγμής οι θέσεις των εργαστηρίων έχουν 
τοποθετηθεί γενικά στις περιοχές της Νότιας και Νοτιοδυτικής Κύπρου (Σαλαμίνα, 
Κούριον και Πάφος), χωρίς όμως να έχουν επιβεβαιωθεί αρχαιολογικά. Όπως και 
στις πρωϊμότερες περιόδους, έτσι και στην υστερορωμάίκή, τα εργαστήρια 
εντοπίστηκαν στις νότιες ακτές. Στην περιοχή της Πάφου, όπου βρέθηκε και το 
μοναδικό, έως τώρα γνωστό, ανεσκαμένο εργαστήριο αμφορέων I.R1/13, 
πιθανολογείται η κατασκευή και των αμφορέων MR4 τον 2ο και 3ο αι. Η περιοχή του 
Κουρίου, όπου εικάζεται ότι κατασκευάζονταν αμφορείς κατα την ελληνιστική 
περίοδο, είναι μέσα στη ζώνη όπου μπορεί να τοποθετηθεί το "εργαστήριο" X. Για τη 
περιοχή της Σαλαμίνας μπορούμε μόνο να κάνουμε υποθέσεις, διότι δεν είναι 
δυνατόν, προς το παρόν, να εξετασθεί ο πηλός και ο τύπος των αμφορέων που 
βρέθηκαν εκεί. Η γενική διαπίστωση ότι οι κυπριακοί αμφορείς κατασκευάζονταν στις 
νότιες ακτές του νησιού, συσχετίζεται ίσως και με το χαρακτήρα της γεωργικής 
παραγωγής· οι περιοχές αυτές είναι κατ' εξοχήν οινοπαραγωγικές και μέχρι στιγμής 
τουλάχιστον, το κρασί θεωρείται ως το πιό πιθανό περιεχόμενο των αμφορέων I.R 1. 
Εντούτοις, το ζήτημα του περιεχομένου θα πρέπει να θεωρηθεί ότι παραμένει ανοικτό, 
αφού οι επιγραφές που έφεραν κάποιοι από τους αμφορείς που μελετήθηκαν δεν 
περιείχαν τέτοιες πληροφορίες ενώ οι υπόλοιπες μαρτυρίες (αρχαιολογικές ενδείξεις 
και γραπτές πηγές) δεν είναι ιδιαίτερα αποκαλυπτικές. Θα μπορούσαμε ίσως να 
υποθέσουμε ότι στους αμφορείς LR 1 μεταφερόταν κρασί ενώ στους LR 13 ελαιόλαδο,
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βασιζόμενοι εν μέρει στη σημερινή αναλογία της καλλιέργειας των προϊόντων αυτών 
στο νησί και εν μέρει στις λιγοστές πηγές που αναφέρονται στο κυπριακό κρασί.

11.2 Η κατασκευή αμφορέων στο πλαίσιο της κεοαιιεικής παράδοσης και των 
ειιπορικών συναλλαγών

Όπως παρρυσιάστηκε σε διάφρρα σημεία των προηγούμενων κεφαλαίων, η 
κατασκευή των αμφορέων LR1 αποτελεί κατά κάποιο τρόπο συνέχεια μιάς μεγάλης 
παράδοσης στα κυπριακά εργαστήρια. Από την ελληνιστική περίοδο, μετά δηλαδή από 
τη διάλυση των κυπριακών βασιλείων, οι κύπριοι αγγειοπλάστες ακολουθούσαν 
πάντα τα πρότυπα των μεγάλων κέντρων κάθε εποχής στην κατασκευή των αμφορέων 
και γι' αυτό ίσως δεν "αξίωσαν" την κατοχύρωση ενός σχήματος, διακριτικού της 
προέλευσής τους1. Στην υστερορωμαϊκή περίοδο, η τακτική αυτή φαίνεται ότι 
συνεχίστηκε αφού μάλιστα η διοικητική σύνδεση της Κύπρου με την Αντιόχεια 
ενίσχυσε τις σχέσεις που ήδη υπήρχαν λόγω της γεωγραφικής γειτνίασης των δύο 
επαρχιών. Η μεγάλης κλίμακας παραγωγή αμφορέων LR1 στην περιοχή επιρροής της 
Αντιόχειας (Βόρεια Συρία/ Κιλικία) φαίνεται ότι βρήκε άξιους συνεχιστές στα 
κυπριακά αγγειοπλαστεία, στα οποία η αγγειοπλαστική παράδοση ήταν μεγάλη και 
ζωντανή και τα οποία δεν είχαν άλλωστε σταματήσει ποτέ να βρίσκονται στη σφαίρα 
επηροής του διοικητικής και πολιτιστικής πρωτεύουσας της Συρίας. Αργότερα, όταν η 
ζήτηση για το προϊόν τους αυξήθηκε, οι αγγειοπλάστες του νησιού συστηματοποίησαν 
την κατασκευή ενός τύπου αμφορέα, του LR1/Τ. 4, ο οποίος, από άποψη τεχνικής, 
είναι βελτιωμένος σε σχέση με τους προηγούμενους. Στον 7ο αι. κυρίως, επιτεύχθηκαν 
αλλαγές στο σχήμα των αμφορέων LR1, μετά από εμφανή και συστηματική 
προσπάθεια να αποστρογγυλευθούν τα σημεία των ενώσεων, να κρατηθούν κάθετα τα 
τοιχώματα του λαιμού και να διαμορφωθούν καθαρά τα μορφολογικά 
χαρακτηριστικά όπως η οριζόντια νεύρωση κάτω από το χείλος και οι πτυχώσεις του 
σώματος2.

Στην κατασκευή των αμφορέων LR13 στην Κύπρο δεν παρατηρείται η φυσική 
πορεία της εξέλιξης που παρακολουθήσαμε στην παραγωγή των LR 1. Όπως εύκολα 
διαπιστώνει κανείς μελετώντας την ιστορία και τη διασπορά των σφαιρικών 
αμφορέων - στην ευρύτερη κατηγορία των οποίων ανήκουν οι LR13- πρόκειται για 
αμφορείς των οποίων τα κέντρα παραγωγής εντοπίζονται στο Αιγαίο και οι οποίοι 
διακινούνταν σε μεγάλες ποσότητες στα λιμάνια της Μαύρης Θάλασσας και του 
Αιγαίου και σε πολύ μικρότερες στη Βόρεια Αφρική και τη Δυτική Μεσόγειο. Η 
παρουσία τους στη Νοτιοανατολική Μεσόγειο (Αίγυπτος, Συροπαλαιστίνη, Κύπρος)

1 Βλ. την Παράγραφο 10.3 στο κεφάλαιο "Περιεχόμενο".
2 Βλ. το κεφάλαιο 4.6 "Συνοπτική θεώρηση των αμφορέων των κυπριακών εργαστηρίων"
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ήταν επίσης ελάχιστη. Εντούτοις οι αγγειοπλάστες της Κύπρου κατασκεύαζαν 
τέτοιους αμφορείς στο πρώτο μισό του 7ου αι., σε μικρές ποσότητες.

Η αναζήτηση των λόγων, οι οποίοι οδήγησαν σε μιά τέτοια καινοτομία, θα 
γίνει παρακάτω. Σε αυτό το σημείο θα τονίσουμε μόνο την παράμετρο της κεραμεικής 
παράδοσης. Στο κεφάλαιο "Κατασκευή", έγινε λόγος για τη μέθοδο κατασκευής των 
αμφορέων LR13, η οποία κατά πάσα πιθανότητα είναι αυτή της "Κούζας του 
Βαρωσιού", η αντίστροφη δηλαδή από τη μέθοδο του "οξυπύθμενου αμφορέα", που 
όπως παρακολουθήσαμε εφαρμοζόταν για την κατασκευή των αμφορέων LR1/T. 4. 
Παρατηρούμε δηλαδή, ότι οι κύπριοι αγγειοπλάστες, όχι μόνο κατασκεύασαν έναν 
αμφορέα διαφορετικού σχήματος και μεγέθους από αυτόν που παραδοσιακά 
κατασκευαζόταν στο νησί τα προηγούμενα εκατό περίπου χρόνια, αλλά 
χρησιμοποίησαν και διαφορετική μέθοδο. Η αλλαγή αυτή ξενίζει, αν αναλογιστούμε 
τη σημασία της παράδοσης στην κεραμεική και το βαθμό της συντηρητικότητας στην 
τέχνη αυτή ανά τους αιώνες, από την αρχαιότητα έως την προ-βιομηχανική περίοδο. 
Είναι δύσκολο να ερμηνευθεί μία τέτοια, μάλλον αιφνίδια υιοθέτηση ενός σχήματος 
καθαρά αιγαιακού στα ίδια εργαστήρια και παράλληλα με τη κατασκευή του τύπου 
αμφορέα που εξελίχθηκε ομαλά στο πλαίσιο της κυπριακής παράδοσης. Η κατασκευή 
του LR13 στην Κύπρο τον 7ο αι. θα πρέπει μάλλον να θεωρηθεί αποτέλεσμα κάποιας 
απότομης αλλαγής, η φύση της οποίας δεν είναι προς το παρόν ορατή.

Η διαφορά στην κατασκευή LR1-LR13 παρουσιάστηκε παραπάνω ως ένδειξη 
κάποιας απότομης αλλαγής στις συνθήκες παραγωγής ή εμπορίας. Την εικόνα αυτή 
συμπληρώνει και η διαφορά στη διασπορά των δύο τύπων αμφορέων στην ίδια την 
Κύπρο. Η αριθμητική υπεροχή των αμφορέων LR1 γενικώς, κυπριακών και μή, είναι 
αναμφισβήτητη έναντι όλων των άλλων αμφορέων5. Το αντίθετο ισχύει για τους 
αμφορείς LR13. Τα ποσοστά τους είναι εξαιρετικά χαμηλά σε όλες τις υπο έξέτασιν 
κυπριακές θέσεις, ακόμη και στα ίδια τα εργαστήρια κατασκευής τους. Παράλληλα, 
πρέπει να σημειωθεί ότι η κατασκευή των αμφορέων LR13 στην Κύπρο συνοδεύτηκε 
από αύξηση των ποσοστών εισαγωγώμενων αμφορέων του ίδιου τύπου. Στην Αγορά 
και στη Μεγάλη Ν.Α. Βασιλική της Αμαθούντας, ενώ οι αμφορείς LR2 ήταν 
ελάχιστοι4, οι εισαγώμενοι LR13 ήταν κατά τι λιγότεροι από τους κυπριακούς 5. Είναι 
δηλαδή εμφανής η αλλαγή στις εμπορικές σχέσεις της Κύπρου με το Αιγαίο, από όπου 
πιθανότατα γίνονταν οι εισαγωγές αυτές.

3Στο πλαίσιο της παρούσας εργασίας δεν έγιναν αναλυτικές μετρήσεις των υπόλοιπων τύπων. Η 
γράφουσα έχει συμπεριλάβει στους καταλόγους που συνέταξε και τους εισαγώμενους αμφορείς όλων 
των τύπων της υστερορωμαϊκής περιόδου, οι οποίοι όμως θα αποτελέσουν αντικείμενο μελλοντικής 
μελέτης.
4 Μ όνο θραύσματα ώμου και τμήμα ενός λαιμού εντοπίστηκαν και στις δύο θέσεις.
5 Στη Μεγάλη Ν.Α. Βασιλική, για παράδειγμα, εντοπίστηκαν δέκα κυπριακοί και έξι εισαγώμενοι 
αμφορείς LR13 , ενώ στην Αρχαία Αγορά βρέθηκαν εννέα κυπριακοί και επτά εισαγώμενοι αμφορείς 
του ίδιου τύπου.
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11. 3 Τα κυπριακά εργαστήρια αικροοέων

Φαίνεται ότι τα εργαστήρια κατασκευής αμφρρέων δε λειτρυργούσαν στις ίδιες 
θέσεις για μεγάλσ διάστημα. Σε κανένα απσ τα εντρπισμένα εργαστήρια δε 
διαπιστώθηκε μακρσχρόνια παραγωγή, όπως έγινε για παράδειγμα στσ εργαστήριο 
μαγειρικών σκευών στο Διόρειος, όπου διαπιστώθηκαν από από τον ανασκαφέα 
τέσσερις περίοδοι λειτουργίας, οι οποίες χρονολογούνται από την πρώιμη ρωμαϊκή 
περίοδο έως και τα τέλη του 7ου α ι.6. Στο εργαστήριο της Πάφου, στο μόνο από τα 
ανεσκαμένα εργαστήρια όπου έγινε συστηματική αρχαιολογική έρευνα, δε 
διαπιστώθηκε η ύπαρξη περισσοτέρων από μιάς φάσεων, όσον αφορά τουλάχιστον 
στα στρώματα του αποθέτη που διερευνήθηκε. Ανάλογη είναι και η εικόνα για τα 
εργαστήρια Ζ, "ΖΑ" και AM, των οποίων παρακολουθήσαμε τη λειτουργία μέσα στο 
χρόνο από τα ίδια τα προϊόντα τους· στα εργαστήρια αυτά κατασκευάζονταν κυρίως 
οι όψιμοι τύποι αμφορέων του 7ου αι. (LR1/T.4, LR13). Μόνο το "εργαστήριο" X είχε 
την πιό μακροχρόνια λειτουργία, αν και όχι με την ίδια ένταση σε όλη της τη 
διάρκεια.

Οι αιτίες του φαινομένου αυτού μπορεί να είναι διάφορες. Κατ' αρχήν θα 
πρέπει να ληφθεί υπ' όψιν η ίδια η φύση των αμφορέων. Αντίθετα με τα εργαστήρια 
αγγείων καθημερινής χρήσης, η παραγωγή των εργαστηρίων αμφορέων σχετίζεται 
άμεσα με την ύπαρξη πλεονάσματος στη γεωργική παραγωγή αλλά και με το κατά 
πόσον οι οικονομικές συνθήκες είναι ευνοϊκές για την ανάπτυξη εμπορικών 
συναλλαγών, τόσο σε τοπικό επίπεδο όσο και στο επίπεδο της Αυτοκρατορίας. Σε 
περιόδους οικονομικής ύφεσης ή μειωμένης γεωργικής παραγωγής τα εργαστήρια 
αυτά περνούσαν κρίση και διέκοπταν τη λειτουργία τους ή διαφοροποιούσαν την 
παραγωγή τους. Επιπλέον, η λειτουργία ενός κλιβάνου είναι ούτως ή άλλως χρονικά 
περιορισμένη λόγω του εντατικού χαρακτήρα της χρήσης τού. Ίσως, λοιπόν, η 
έλλειψη συνέχειας στη λειτουργία των εργαστηρίων αμφορέων να οφείλεται στις 
ασταθείς συνθήκες που οδηγούσαν κάθε φορά στη δημιουργία τους. Αν, για 
παράδειγμα, η μειωμένη ζήτηση για ένα διάστημα πέραν της μιάς γενιάς οδηγούσε 
στην παρακμή ενός εργαστηρίου, είναι πολύ πιθανόν το εργαστήριο να 
εγκαταλειπόταν για πάντα. Στην επόμενη φάση ανάκαμψης του εμπορίου, 
δημιουργούνταν νέα εργαστήρια, ίσως στην ίδια περιοχή με τα προηγούμενα, 
δεδομένου ότι αυτή κάλυπτε τις απαραίτητες συνθήκες για τη δημιουργία 
εργαστηρίων (κατάλληλος πηλός, πρόσβαση σε αγκυροβόλιο ή λιμάνι για τη διάθεση 
των αμφορέων, παραγωγή κρασιού ή λαδιού στην περιοχή) 8. Η παράλληλη εξέλιξη 
της τεχνικής και η ομοιότητα στα μορφολογικά χαρακτηριστικά των αμφορέων 
διαφορετικών εργαστηρίων της Κύπρου μπορεί να ερμηνευθεί αν αναλογιστούμε ότι

6 Catling 1972, 79.
7 Βλ. το κεφάλαιο "Κατασκευή Αμφορέων".
8 Peacock 1982, 38.
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οι νέοι αγγειοπλάστες, πριν δημιουργήσουν τα δικά τους εργαστήρια, συνήθως 
μαθητεύουν στους παλαιότερους γνώστες της τεχνική^

Η θέση των εργαστηρίων, όπως αναφέρθηκε και στο κεφάλαιο της 
Τοπογραφίας, ήταν σε όλες τις περιπτώσεις τέτοια, ώστε να μπορούν να 
εξυπηρετηθούν από λιμάνια ή αγκυροβόλια. Αν και είναι βέβαιο ότι γινόταν 
διακίνηση των εμπορευμάτων διά θαλάσσης, όπου αυτό ήταν δυνατόν, εντούτοις η 
διασπορά των κυπριακών αμφορέων έξω από τα όρια της περιοχής κατασκευής τους 
φαίνεται να ήταν μικρή1 °. Ουσιαστικά η δυνατότητα να ελέγξουμε σε ικανοποιητικό 
βαθμό τη διασπορά των κυπριακών αμφορέων στην ίδια την Κύπρο είναι μάλλον 
περιορισμένη, με βάση τα παρόντα δεδομένα. Μόνο ως δείκτες και όχι ως αποδείξεις 
της διακίνησής τους μπορούν να θεωρηθούν τα σύνολα των ευρημάτων από τα κέντρα 
εμπορικής δραστηριότητας που έχουμε στη διάθεσή μας, δηλαδή τα σύνολα των 
κυπριακών αμφορέων από την Αγορά της Αμαθούντας και του Κουρίου. Οι αμφορείς 
του εργαστηρίου της Πάφου είχαν ελάχιστη παρουσία στην Αγορά της Αμαθούντας 11, 
στην οποία όμως οι αμφορείς των γειτονικών της εργαστηρίων AM, Ζ, "ΖΑ", και 
ιδίως του "X", ήταν αυξημένη. Στο Κούριον, αντίθετα, η παρουσία των αμφορέων 
του εργαστηρίου της Πάφου, αν και μικρή, ήταν πιό έντονη από αυτή στην 
Αμαθούντα12. Εντύπωση προκαλεί ο αυξημένος αριθμός αμφορέων του εργαστηρίου 
του Ζυγίου στην Αγορά του Κουρίου σε σχέση με αυτόν του "εργαστηρίου" X, που, 
όπως πιθανολογείται, βρίσκεται πιό κοντά στο Κούριον.

Ήδη τονίστηκε ότι οι συγκεντρώσεις αυτές αποτελούν δείκτες. Μετρήσεις που 
θα μπορούσαν να έχουν όντως σημασία για τη διακίνηση των αμφορέων θα ήταν οι 
παραπάνω από το Κούριον και την Αμαθούντα μαζί με εκείνες από την Αγορά της 
Πάφου, της Σαλαμίνας/ Κωνσταντίας αλλά και των πόλεων-λιμανιών της βόρειας 
ακτής (Καρπασία, Λάπηθος). Προς το παρόν μπορούμε μόνο να παρατηρήσουμε ότι οι 
μεγάλες συγκεντρώσεις αμφορέων από τα κυπριακά εργαστήρια, πλην αυτού της 
Πάφου, παρατηρήθηκαν στην Αγορά της Αμαθούντας. Το φαινόμενο αυτό αποτελεί 
ένδειξη ότι εκεί γινόταν η συγκέντρωση των αμφορέων από τις μικρές 
κατασκευαστικές μονάδες της νότιας ακτής του νησιού και ότι από το λιμάνι της 
πόλης τα εμπορεύματα κατευθύνονταν στις αγορές του εξωτερικού. Ανάλογες 
διαδικασίες θα λάμβαναν πιθανότατα χώρα και στο λιμάνι της Πάφου. Όσον αφορά 
στην περιορισμένη διασπορά των αμφορέων στην ίδια την Κύπρο, δεν θα πρέπει να

9 Για την πρακτική αυτή στην παραδοσιακή κεραμεική, βλ. Γιαννοπούλου & Δεμέστιχα 1998, 25, 87.
10 Για τα πλεονεκτήματα των θαλασσίων μεταφορών έναντι των χερσαίων βλ. Peacock 1982, 159. Η 
Grace (1961, 9) πρότεινε ότι η μεταφορά κρασιού δια ξηράς ή γενικώς σε τοπικό επίπεδο γινόταν σε 
ασκούς.
11 Από τους 150 λαιμούς κυπριακών αμφορέων LR1/13 που καταγράφηκαν από την Αγορά της 
Αμαθούντας, οι 82 προέρχονται απο το "εργαστήριο" X, μόνο οι 26 από το ντόπιο εργαστήριο, 13 από 
το εργαστήριο του Ζυγίου και 28 από το ΖΑ. Σημειώνεται ότι οι αμφορείς από το εργαστήριο της 
Πάφου, σύμφωνα με τον M.Rautman, είναι σπάνιοι και στην κοιλάδα του Βασιλικού.
12 Από το σύνολο των 47 λαιμών κυπριακών αμφορέων LR1/13 που καταμετρήθηκαν, οι 7 
προέρχονταν από το εργαστήριο της Πάφου, οι 6 από την Αμαθούντα, οι 13 από το "εργαστήριο" X  
και οι 22 από το εργαστήριο του Ζυγίου. Πιό αναλυτικά βλ. τους καταλόγους στο τέλος του 
κεφαλαίου για κάθε εργαστήριο.
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διαφεύγει της προσοχής μας το γεγονός ότι η κύρια αποστολή των αγγείων αυτών 
ήταν το εξωτερικό και όχι το εσωτερικό εμπόριο. Επομένως η διακίνηση αγαθών σε 
αμφορείς μέσα στο νησί θα πρέπει να ήταν ούτως ή άλλως περιορισμένη.

11.4. Το ειιπόοιο των κυπριακών αιιφοοέων την ύστερη οωιιαϊκή περίοδο

Στα κεφάλαια της Τυπολογικής ταξινόμησης, καταδείχθηκε η διασπορά του 
κάθε τύπου στις Επαρχίες της Αυτοκρατορίας. Έγινε φανερό ότι τα υπάρχοντα 
στοιχεία είναι πολύ αποσπασματικά και μόνο για ορισμένες περιοχές μπορούν να 
θεωρηθούν ενδεικτικά των τάσεων που επικρατούσαν στις αγορές της ύστερης 
αρχαιότητας. Τα δημοσιευμένα κεραμεικά σύνολα για την ηπειρωτική Ελλάδα, το 
Αιγαίο και τη Μικρά Ασία είναι ελάχιστα ενώ στις περιοχές που ανήκαν στο Δυτικό 
τμήμα της Αυτοκρατορίας (Βόρεια Αφρική, Ιταλία, Γαλατία, Ισπανία) αλλά και στην 
Αίγυπτο, στη Συροπαλαιστίνη και εν μέρει στα παράλια της Μαύρης Θάλασσας οι 
δημοσιευμένοι αμφορείς μπορούν όντως να χρησιμοποιηθούν για την ανίχνευση της 
φύσης των εμπορικών συναλλαγών στις εν λόγω περιοχές. Τα συμπεράσματα που 
εξάγονται πάντως είναι γενικά λόγω της φύσης των δημοσιεύσεων και, όπως 
τονίστηκε επανειλημένα σε προηγούμενα κεφάλαια, οι περιληπτικές περιγραφές των 
αγγείων και η ελλειπής φωτογραφική ή σχεδιαστική τεκμηρίωση καθιστούν αδύνατη 
τη διερεύνηση της πραγματικής διασποράς συγκεκριμένων τύπων αμφορέων, των 
οποίων είναι γνωστή και η προέλευσή και όχι μόνο ο γενικός ταξινομικός τύπος που 
ανήκουν. Για τους λόγους αυτούς, η λεπτομερής μελέτη των κυπριακών αμφορέων, 
που επιχειρήθηκε στην παρούσα εργασία, δεν είναι αρκετή για την ταύτιση των 
δημοσιευμένων αμφορεών με κυπριακούς ή μη· υπολείπεται η εξ ίσου λεπτομερής 
περιγραφή των αμφορέων που εντοπίζονται στις θέσεις εκτός του νησιού.

Γενικά λοιπόν παρατηρούμε ότι οι αμφορείς LR1 είχαν ιδιαίτερα έντονη 
παρουσία στη Μαύρη Θάλασσα και την Αίγυπτο αλλά όπως είναι αναμενόμενο τα 
ποσοστά τους ήταν μειωμένα στις περιοχές παραγωγής των άλλων τύπων αμφορέων- 
και επομένως στις περιοχές που είναι αυτάρκεις στα προϊόντα που μεταφέρονται 
στους αμφορείς· στο Αιγαίο επικράτησαν οι σφαιρικοί αμφορείς ενώ στις 
παλαιστινιακές ακτές οι δύο τύποι των ντόπιων αμφορέων (LR3,4/5) 13. Αξίζει επίσης 
να σημειωθεί ότι οι αιγυπτιακοί και οι μικρασιατικοί αμφορείς παρουσιάζουν τη 
μικρότερη διάδοση εκτός των γεωγραφικών ορίων των περιοχών προέλευσής τους, σε 
σχέση με τους υπόλοιπους αμφορείς της Ανατολικής Μεσογείου.

13 Στην Καισαρεία οι αμφορείς LR1 αποτελούν το 1,5% του συνόλου ενώ οι LR4 το 56% (Adan 
Bayewitz 1986, 102). Για τους αμφορείς LR3, 4/5 βλ. Riley 1979, 221, 223-4· Johnson & Stager 1995, 
103-4. Η εμπορική επιτυχία του κρασιού από τη Γάζα ίσως να  συνδυάζεται με την προέλευσή του από 
τους Αγίους τόπους (Arthur 1998).
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Η διάδοση των LR1 στη Δυτική Μεσόγειο άρχισε ήδη από τις αρχές του 5ου αι. 
μ.Χ. αλλά κορυφώθηκε στον 6ο αι., σε συνδυασμό με το μαρασμό της οικονομίας στη 
Βόρεια Αφρική αλλά και τις κατακτήσεις του Ιουστινιανού. Οι σφαιρικοί αμφορείς 
έχουν πλατιά διάδοση τον 6ο αι κυρίως στην περιοχή της Βεγγάζης, αλλά πάντα η 
παρουσία του είναι μικρότερη σε ποσοστά από αυτή των LR 1. Η παρουσία τους στην 
Κυρρηναϊκή, σε σχέση με την απουσία τους στη Καρχηδόνα, είναι κατά τη γνώμη μας 
ενδεικτική του διαφορετικού χαρακτήρα των δύο αυτών περιοχών της Β. Αφρικής· η 
Καρχηδόνα αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του Δυτικού τμήματος της Αυτοκρατορίας 
ενώ η Βεγγάζη είναι το όριο του Ανατολικού τμήματος στην Αφρική. Με το ίδιο 
πρίσμα θα πρέπει μάλλον να ιδωθεί η παραγωγή σφαιρικών αμφορέων σε περιοχές 
που επηρεάζονταν από την εκκλησία της Ρώμης ή κατευθείαν από το Βυζάντιο στην 
Ιταλική χερσόνησο από το τέλος του 7ου μέχρι τις αρχές του 9ου αι, την οποία 
παρακολουθήσαμε σε προηγούμενο κεφάλαιό4.

Με βάση τα παραπάνω, θα εξετάσουμε εκ νέου την εικόνα που παρουσιάζει η 
διασπορά του κάθε τύπου αμφορέα I ,R 1 και LR 13, όπως αυτοί διαχωρίστηκαν στα 
προηγούμενα κεφάλαια.

Οι αμφορείς LR 1/Τ.α και Τ. β φαίνεται ότι διακινούνταν στις ίδιες περίπου 
περιοχές και η παρουσία τους σημειώνεται σε ολόκληρη σχεδόν την Αυτοκρατορία. 
Όπως έχει ήδη επισημανθεί, κατασκευάζονταν μάλλον στα ίδια κέντρα και η 
κυκλοφορία τους τοποθετήθηκε σε δύο διαδοχικές χρονολογικές περιόδους, 
καλύπτοντας συνολικά το διάστημα από τον 4ο έως τις αρχές του 6ου αι. μ.Χ. Η 
μεγάλη συγκέντρωση που παρατηρήθηκε στις Δυτικές Επαρχίες (Ιταλία και Ισπανία) 
προκύπτει περισσότερο από την ποσότητα των δημοσιεύσεων στις περιοχές αυτές και 
λιγότερο ίσως από την πραγματικότητα. Δεν παύει όμως να υπογραμμίζει τις στενές 
εμπορικές σχέσεις των κέντρων παραγωγής των αμφορέων LRl/Τ.α και β με τη Δύση. 
Αλλωστε, το διάστημα όπου χρονολογούνται οι αμφορείς αυτοί (4ος- αρχές του 6ου 
αι.) συμπίπτει με την περίοδο που παρατηρείται η ραγδαία εισδοχή των ανατολικών 
προϊόντων στη Δύση αλλά και στις πόλεις της Μαύρης Θάλασσας. Φαίνεται λοιπόν 
ότι η περιοχή από όπου προερχόταν το κρασί ή το λάδι που περιείχαν οι αμφορείς 
LR 1/Τ.α και Τ. β, έσπευσε να καταλάβει τις αγορές της Δύσης, καλύπτοντας το κενό 
που άφησαν στη γεωργική παραγωγή οι "βαρβαρικές" επιδρομές. Όπως παρατήρησε ο 
Keay15, το γεγονός ότι συχνά παρατηρείται το φαινόμενο εισαγωγών προϊόντων από 
την Ανατολή, τα οποία μπορούσαν να προμηθευτούν από κοντινότερες επαρχίες της 
Δύσης, ίσως να προδίδει την έλλειψη κεντρικής εξουσίας και συντονισμού στα 
"βαρβαρικά βασίλεια" της δυτικής Μεσογείου. Παράλληλα με τη Δύση, μεγάλες 
ποσότητες του προϊόντος που περιείχαν οι LR 1 προοριζόταν και για τα λιμάνια της

14 Βλ. στο κεφάλαιο "Τυπολογία LR13", § 3. 2. 2.- 9 Όψιμοι Τύποι Σφαιρικών Αμφορέων
15 Keay 1984, 434.
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Μαύρης Θάλασσας, συμμετέχοντας στην αυξημένη εμπορική κίνηση της περιοχής 
αυτής, η σημασία της οποίας αναβαθμίστηκε αισθητα μετά τη μεταφορά της 
πρωτεύουσας στην Κωνσταντινούπολη. Η περιοχή προέλευσης των αμφορέων Τ.α και 
Τ.β, όπως ήόη προτάθηκε στα κεφάλαια της διαπραγμάτευσης των τύπων αυτών, δε 
γνωρίζουμε αν είναι η Κύπρος ή τουλάχιστον, μόνο η Κύπρος. Θι αναμφισβήτητα 
κυπριακοί αμφορείς Τ.α και Τ.β του καταλόγου είναι ελάχιστοι σε σχέση με αυτούς 
των εργαστηρίων Κ?1 και Κ?2, των οποίων η θέση δεν είναι εξακριβωμένη. Η περιοχή 
της Βόρειας Συρίας και της Κιλικίας, όπου έχουν εντοπιστεί εργαστήρια αμφορέων 
LR1, είχε διαπιστωμένα μεγάλη γεωργική παραγωγή και εμπορικές συναλλαγές με 
όλη την Αυτοκρατορία, και επομένως ίσως εκεί να πρέπει μάλλον να αναζητηθεί το 
κέντρο κατασκευής τους.

Οι αμφορείς LR1/T.1, οι οποίοι χρονολογούνται κυρίως στον 6ο αι. μ.Χ. είχαν 
έντονη παρουσία περισσότερο στις Ανατολικές χωρίς να απουσιάζουν από τις Δυτικές 
Επαρχίες. Οι ίδιοι αμφορείς κατασκευάζονταν σε μεγάλες ποσότητες και στην Κύπρο, 
στο "εργαστήριο" X. Η σύγκριση της διάδοσης των αμφορέων των αμφορέων Τ.β και 
Τ. 1 παρουσιάζει ενδιαφέρον. Στην Αίγυπτο και τη Συροπαλαιστίνη οι αμφορείς Τ.1 
είναι πολύ περισσότεροι από τους Τ. β. Αντίθετα, στη Δυτική Μεσόγειο οι αμφορείς 
Τ.1 είναι σαφώς λιγότεροι από τους Τ. β. Και οι δύο τύποι κυκλοφορούν τον 6ο αι. 
αλλά ενώ οι Τ. β χρονολογούνται και στον 5ο αι., οι Τ. 1 εμφανίζονται στον 6ο και 
φτάνουν μέχρι τον 7ο αι. Θα μπορούσαμε να διατυπώσουμε την υπόθεση ότι τον 6ο 
αι., οπότε οι δύο τύποι "συνυπάρχουν" στην αγορά, επικράτησε ο Τ. 1 στην Ανατολική 
Μεσόγειο έναντι του Τ. β, ο οποίος συνέχισε να κυκλοφορεί στη Δυτική Μεσόγειο. Τα 
δεδομένα όμως είναι μάλλον περιορισμένα, αφού ουσιαστικά δεν υπάρχουν ικανά 
στοιχεία για να στηρίξουν μιά τέτοια υπόθεση· στην Κύπρο τα χρονολογημένα σύνολα 
είναι ελάχιστα ενώ στις θέσεις εκτός Κύπρου σπάνια διαχωρίζονται οι δύο τύποι.

Η παραπάνω υπόθεση μπορεί μόνο να βασιστεί στα δεδομένα από τους 
δημοσιευμένους αμφορείς, τα οποία, όπως έχει αναφερθεί και σε άλλα σημεία, δεν 
μπορούν να είναι πάντα αξιόπιστα. Προκύπτει όμως το ερώτημα: τί ήταν αυτό που 
βοήθησε στην είσοδο της Κύπρου με μεγαλύτερες ποσότητες προϊόντος στη "διεθνή 
αγορά" τον 6ο αι; Για την απάντηση, θα πρέπει να ληφθούν υ π ' όψιν οι εξής 
παράγοντες16:
α)Η μη εμπλοκή της Κύπρου σε πολεμικές επιχειρήσεις κατά τον 5οςαι 6ο αι. 
ευνόησε την οικονομική της άνθιση.
β) Τον 6ο αι. η, έστω και βραχύβια ανασύσταση της αυτορατορίας από τον Ιουστινιανό 
έδωσε νέα ώθηση στο εμπόριο και άνοιξε ίσως νέες αγορές7 Τον αιώνα αυτόν 
παρατηρείται η αύξηση στα ποσοστά των αμφορέων LR 1 σε όλη την Αυτοκρατορία. Η

16 Βλ. και το κεφάλαιο "Ιστορική Εισαγωγή".
17 Bury 1923, 332
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παρουσία των αμφορέων LR2 και στη Δύση, είναι επίσης ενδεικτική της ανάπτυξης εις 
όφελος των Ανατολικών Επαρχιών.
γ) Μετά το 535 μ.Χ., με την Questura Exercitus, αποσπάσθηκε η Κύπρος από την 
επιρροή της Αντιόχειας οπότε και ολοκληρώθηκε και στον τομέα της Διοίκησης η 
διαδικασία αυτονόμησης που είχε αρχίσει με την παραχώρηση του Αυτοκεφάλου της 
Εκκλησίας, περίπου μισόν αιώνα νωρίτερα.

Ο τελευταίος παράγων φαίνεται να είναι αποφασιστικής σημασίας. Ειπώθηκε 
σε προηγούμενα κεφάλαια ότι δεν είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε με ακρίβεια το 
διάστημα κατά το οποίο εφαρμόστηκε τελικά \\Questura Exercitus αλλά ούτε και το 
ρόλο της Εκκλησίας στις εμπορικές συναλλαγές μπορούμε να ανιχνεύσουμε με 
λεπτομέρεια18. Δεν μπορούμε όμως να αγνοήσουμε ότι η Κύπρος άνθησε οικονομικά 
μετά την αυτονόμησή της, εκκλησιαστική και διοικητική. Το πλεόνασμα σε υγρά 
προϊόντα, το οποίο προφανώς προέκυψε, ήταν αναμενόμενο να συσκευαστεί σε 
αμφορείς που ανήκαν στο παραδοσιακό σχηματολόγιο της περιοχής, στην οποία η 
Κύπρος ανήκε διοικητικά επί δύο αιώνες. Τα "εργαστήρια" Κ?1 και Κ?2 συνέχισαν να 
έχουν παρουσία στις αγορές και δεν είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε το ποσοστό που 
κατέλαβαν σε αυτές τα κυπριακά προϊόντα. Επίσης, δεν μπορούμε να γνωρίζουμε αν 
τον 6ο αι. μ.Χ., η μεγάλη πλειοψηφία των αμφορέων LR1/T.1 προοριζόταν για το 
μέτωπο του Δούναβη, οπως προέβλεπε η Questura Exercitus. Παράλληλα, όμως, 
παρατηρούμε ότι οι αμφορείς LR 1 / Τ.2, οψιμότεροι από τους ER1/T.1 αλλά από το 
ίδιο εργαστήριο, είχαν πολύ μικρότερη διάδοση, η οποία δεν αποκλείεται να 
οφείλεται ακριβώς στη παρακμή του θεσμού x^Questura Exercitus. Εκτός όμως από 
το εμπόριο προς βορράν, η αλλαγή στην εμπορική κίνηση τον 6ο αι. ήταν πιό εμφανής 
και στις αγορές της Αιγύπτου και της Συροπαλαιστίνης. Οι αμφορείς Τ.α και Τ.β, τους 
προηγούμενους αιώνες, δεν είχαν εκεί την έντονη παρουσία που φαίνεται να 
απέκτησαν οι LR 1/Τ. 1 τον 6ο αι. Το γεγονός αυτό, αν συσχετιστεί και με τους 
περσικούς πολέμους στην περιοχή της Αντιόχειας, δείχνει ότι οι συνεχείς επιδρομές 
ίσως επηρέασαν αρνητικά την αγροτική παραγωγή των περιοχών της Βόρειας Συρίας 
και της Κιλικίας σε όφελος της Κύπρου.

Η κατάσταση αυτή συνεχίστηκε και στον επόμενο αιώνα, όπως φαίνεται από τη 
δημιουργία νέων κέντρων παραγωγής αμφορέων στο νησί. Οι αμφορείς LR 1/Τ.4 δεν 
χρονολογούνται πριν τα τέλη του 6ου αι. και η περίοδος της κυρίως παραγωγής τους 
τοποθετείται σίγουρα στον 7ο αι. Ο ρόλος της Κύπρου τον 7ο αι. θα μπορούσε να 
διερευνηθεί μέσα από τη διαπραγμάτευση δύο σημείων: 
α. τις συνθήκες που υπέβαλαν τη δημιουργία των νέων εργαστηρίων αμφορέων 
β. τις συνθήκες που υπέβαλαν την κατασκευή των αμφορέων ER13, παράλληλα με 
αυτή των LR1, σε αυτά

18 Για την έγγειο ιδιοκτησία του κλήρου γενικά βλ.,Ιοηεβ 1964, 771.
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α. Η Κύπρος φαίνεται ότι είτε κατόρθωσε να διατηρήσει το εμπορικό δίκτυο 
που είχε δημιουργήσει από τον προηγούμενο αιώνα είτε ότι αναγκάστηκε να 
εντατικοποιήσει τις εξαγωγές της για να αναπληρώσει το κενό που δημιουργήθηκε 
από τις απώλειες τα>ν εδαφών της Αντιόχειας και της Αιγύπτου 19. 0  μικρός σχετικά 
αριθμός των δημοσιευμένων παραλλήλων των αμφορέων LR1/T.4 δεν επιτρέπει τον 
προσδιορισμό της έκτασης και της φύσης της εμπορίας τους· οι αναφορές είναι 
μεμονωμένες, κυρίως από τις περιοχές της Συροπαλαιστίνης και της Μαύρης 
Θάλασσας. Είναι όμα)ς δεδομένη η πτώση της εμπορικής κίνησης στις μεγάλες αγορές 
των προηγούμενων αιώνων. Η μειωμένη παρουσία των αμφορεών αυτών οφείλεται 
ίσως και στο γεγονός ότι η ίδια η περίοδος κατασκευής τους περιορίστηκε μόνο στο 
πρώτο μισό του 7ου αι., αφού ανακόπηκε από τη κρίση που προκάλεσαν οι αραβικές 
επιδρομές τόσο στην Κύπρο όσο και στις υπόλοιπες Επαρχίες.

β. Οριστική απάντηση στο ερώτημα για την απαρχή της κατασκευής των 
αμφορεών LR13 είναι δύσκολο να δοθεί. Παρακάτω όμως θα επιχειρηθεί η 
ανασκόπιση των δεδομένων και μία πρώτη ερμηνεία τους. Κ ατ' αρχήν, είναι ακόμη 
ανοικτό το ζήτημα του περιεχομένου των κυπριακών αμφορέων. Εάν δηλαδή 
περιείχαν κρασί, προκύπτει το ζήτημα γιατί το κυπριακό κρασί διατίθετο σε 
διαφορετικές συσκευασίες. Η περιεκτικότητα των σφαιρικών αμφορέανν είναι 
μεγαλύτερη από αυτήν των LR1/T.4 αλλά δεν υπάρχει αμφιβολία ότι θα μπορούσαν 
να κατασκευαστούν αμφορείς LR1/T.4 μεγάλου μεγέθους [όπως για παράδειγμα οι 
τύποι LR1/T.4 (i). (ii)]. Η απάντηση μπορεί ίσως να προκύψει από τα παραδείγματα 
του παρελθόντος· όπως και στην περίπτα)ση των κωακών αμφορέων που 
αντιγραφηκαν από τους κυπρίους αγγειοπλάστες με σκοπό τη καλύτερη προώθηση του 
κυπριακού κρασιού, έτσι και σε αυτήν την περίπτωση θα μπορούσαμε να υποθέσουμε 
ότι με την αιγαιακή "συσκευασία" (LR13) το κρασί θα πωλείτο ευκολότερα.

Η Κύπρος όμως διέθετε το κρασί της με επιτυχία ήδη από τον 6ο αιώνα. Η 
μόνη λοιπόν περίπτωση να ισχύει η παραπάνω υπόθεση είναι το κρασί που περιείχαν 
οι κυπριακοί LR 13 να διετίθεντο σε προορισμούς διαφορετικούς από εκείνους των 
αμφορέων LR1, δηλαδή σε αγορές άλλες από αυτές που παραδοσιακά προμήθευε η 
Κύπρος και όπου το "αιγαιακό" κρασί κατελάμβανε την πρώτη θέση σε ζήτηση. 
Κρίνοντας από τους προορισμούς των σφαιρικών αμφορέων σε όλη τη διάρκεια της 
κυκλοφορίας τους, παρατηρούμε ότι οι αγορές αυτές, εκτός από το ίδιο το Αιγαίο, 
ήταν οι δυτικές ακτές Μαύρης Θάλασσας και η Κυρρηναϊκή. Τον 7ο αι. έχουν όντως 
βρεθεί αμφορείς LR 13 στις περιοχές αυτές. Ο προορισμός άλλωστε του πλοίου του 
Yassi Ada, στο οποίο μεταφέρονταν αποκλειστικά αμφορείς LR1 και LR13 εικάζεται 
ότι ήταν τα λιμάνια της Μαύρης Θάλασσας20. Θα μπορούσαμε λοιπόν να υποθέσουμε 
μία στροφή των κυπριακών εξαγωγών προς την Κυρρηναϊκή και τη Μάυρη Θάλασσα

19 Για την παρακμή της περιοχής λόγω των περσικών πολέμων βλ Liebeschuetz 1972, 80. Για τις 
δύσκολες σιτνθήκες εμπορίου βλ. van Alfen 1996, 210.
20 Bass & van Doorninck 1982, 317-18.
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αν και δεν μπορούμε όμως να γνωρίζουμε κατά πόσον στους αμφορείς LR1/13 που 
βρέθηκαν εκεί συμπεριλαμβάνονται και αμφορείς από την Κύπρο, αν δε γίνει 
συστηματική μελέτη του πηλού. Ας σημειωθεί επίσης ότι με βάση τους δημοσιευμένους 
αμφορείς παρατηρείται μια σαφής μείωση των ποσοστών LR13 σε σχέση με τους 
LRA2 στις παραδουνάβιες επαρχίες. Η σύγχιση που επικράτησε στη βιβλιογραφία 
σχετικά με το διαχωρισμό των δύο τύπων θα πρέπει πάντως να λαμβάνεται υπ' όψιν 
κατά την αξιολόγιση των δεδομένων αυτών2ι.

Εάν θεωρήσουμε ότι περιεχόμενο των αμφορέων LR13 δεν ήταν το κρασί αλλά 
το ελαιόλαδο, μία άλλη υπόθεση μπορεί να διατυπωθεί σχετικά με το ζήτημα. Σε 
προηγούμενο κεφάλαιο για το Περιεχόμενο των Αμφορέων διαπιστώθηκε ότι η 
παραγωγή της Κύπρου σε λάδι δεν ήταν μικρή. Όμως, πρόκειται για προϊόν που 
επηρεάζεται από την ξηρασία και επιπλέον τα ελαιόδεντρα δεν αποφέρουν καρπό 
κάθε χρόνο. Τα δεδομένα αυτά συνδυασμένα με τη περιορισμένη παρουσία των 
σφαιρικών αμφορέων γενικά - αλλά και των LR13 ειδικά - στην Κύπρο θα μπορούσαν 
να οδηγήσουν στο συμπέρασμα ότι στους αμφορείς αυτούς εμπορευόταν το κυπριακό 
λάδι μόνο στις περιόδους όπου υπήρχε πλεόνασμα και διοχετευόταν στους 
προορισμούς όπου παραδοσιακά εισαγόταν λάδι από το Αιγαίο σε σφαιρικούς 
αμφορείς. Το γεγονός ότι κάτι τέτοιο έγινε στον 7ο αι. και όχι νωρίτερα, είναι ίσως 
ενδεικτικό μιάς στενότερης σχέσης της Κύπρου με το Αιγαίο την περίοδο αυτή, η 
οποία όπως ήδη αναφέρθηκε, υποδεικνύεται και από την αυξημένη εισαγωγή 
σφαιρικών αμφορέων στην Κύπρο τον 7ο αι.

Μία δεύτερη παράμετρος που θα πρέπει να ληφθεί υ π ' όψιν, είναι η σχέση 
ανάμεσα στους τύπους LR1-I.R2/13, όπως αυτή προκύπτει από τη διασπορά των δύο 
αμφορέων. Στην περιοχή του Αιγαίου και τη Μαύρης Θάλασσας, οι αμφορείς αυτοί 
ευρίσκονται πολύ συχνά σε συσχετισμό μεταξύ τους. Στα λιμάνια της Μαύρης 
Θάλασσας είναι οι δύο τύποι με τη μεγαλύτερη συγκέντρωση, σε ίσα σχεδόν ποσοστά. 
Στο Αιγαίο επίσης, οι αμφορείς LR1 είναι οι αμέσως επόμενοι σε ποσοστά, μετά τους 
σφαιρικούς. Αυτή η εικόνα προκύπτει από τα σύνολα του Ευπαλινείου Ορύγματος και 
του Εκκλησιαστικού Συμπλέγματος της Σάμου αλλά και από το ναυάγιο του Yassi 
Ada, το φορτίο του οποίου αποτελούνταν και από τους δύο αυτούς τύπους αμφορέων. 
Παρατηρούμε δηλαδή ότι στο Αιγαίο, οι αμφορείς των μικρασιατικών κέντρων ή των 
συροπαλαιστινιακών ακτών δε συναγωνίζονταν τους ντόπιους σφαιρικούς, όσο το 
έκαναν οι αμφορείς LR 1. Παράλληλα όμως θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι αμφορείς 
LR 1 συναγωνίζονταν σε ποσοστά τους αμφορείς αυτούς και σε όλη την υπόλοιπη 
Μεσόγειο (Αίγυπτος, Κυρηναϊκή, Ιταλία, Ισπανία), όπου οι σφαιρικοί αμφορείς είχαν 
ελάχιστη παρουσία. Οι αμφορείς LR1 επομένως συνδέονταν με εμπορικά δίκτυα 
μεγάλων αποστάσεων, τα οποία κάλυπταν ολόκληρη την Αυτοκρατορία σε αντίθεση

21 Βλ. και το κεφάλαιο "Οι Αμφορείς LR13".
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με τους σφαιρικούς αμφορείς, των οποίων η παρουσία ήταν έντονη μόνο στο Αιγαίο 
και τη Μαύρη Θάλασσα.

Στοιχεία από το ναυάγιο του Yassi Ada χρησιμοποιήθηκαν πολλές φορές στα 
κεφάλαια της παρούσας εργασίας, αφού το φορτίο του αποτελείτο αποκλειστικά από 
τους δύο τύπους αμφορέων που εξετάζουμε. Η περίπτωση όμως του συγκεκριμένου 
φορτίου παρουσιάζει κάποια ιδιαιατερότητα αφού οι δύο τύποι αμφορέων χωρίζονται 
σε πολλαπλάσιες υποκατηγορίες, πράγμα το οποίο υποδεικνύει την ύπαρξη πολλών 
μικρών κέντρων από όπου το πλοίο προμηθεύτηκε το φορτίο του. Καθώς κάτι τέτοιο 
θα ήταν μάλλον δύσκολο να συντονιστεί από έναν έμπορο, ο Steckner συσχέτισε το 
ταξίδι του πλοίου με τη Questura Exercitus. Συνέδεσε την εύρεση σφαιρικών 
αμφορέων στο horreum της Τόμεως, στη Σάμο, στο ναυάγιο του Yassi Ada, στις 
στρατιωτικές εγκαταστάσεις της/amis, της Sacidava και στη Sucidava και κατέληξε 
στο συμπέρασμα ότι η χρήση τους συνδέεται με τη τροφοδοσία των στρατιωτικών 
βάσεων και ότι γενικά οι τύποι αυτοί των αμφορέων εξελίχθηκαν μέσα σ'ένα κλίμα 
τυποποίησης που επικράτησε στη Βυζαντινή Αυτοκρατορία 2 2. Ο ΑΓΐΙηΐΓθεώρησε ότι 
πρόκειτο για πλοίο ναυλωμένο από την Εκκλησία και ότι το φορτίο του αποτελείτο 
από τους φόρους ή τις εισφορές σε είδος που συγκέντρωνε η Εκκλησία23 . Ο van Alfen, 
συμφωνόντας με τον Arthur, θεώρησε ότι οι αμφορείς του Yassi Ada προορίζονταν 
για τη τροφοδοσία των στρατευμάτων ως εκκλησιαστική βοήθειά4. Πράγματι, η σχέση 
των αμφορέων LR1 και LR2/13 με την Εκκλησία μπορεί να πιστοποιηθεί από την 
παρουσία τους σε εκκλησιαστικά συγκροτήματα, όπως αυτό της Σάμου25 αλλά και απο 
την επιγραφή 'ΤΕΟΡΠΟΥ ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΥ ΝΑΥΚΛΕΡΟΥ" που βρέθηκε σε ζυγό 
στο Yassi Ada26. Το φορτίο του πλοίου του Yassi Ada αλλά ενός ακόμη πλοίου που 
βρέθηκε στις ακτές της Κνίδου δείχνει ότι η ταυτόχρονη μεταφορά των δύο τύπων 
αμφορέων ήταν συστηματική7. Αν η υπόθεση ότι τα πλοία αυτά συμμετείχαν σε ένα 
δίκτυο κατευθυνόμενου και όχι έλεύθερου εμπορίου ισχύει, τότε η παραγωγή 
αμφορέων στην Κύπρο κατά τον 7ο αι. μπορεί να ιδωθεί κάτω από νέο πρίσμα:

Οι αμφορείς LR1 αποτελούσαν το χαρακτηριστικό δοχείο μεταφοράς υγρών 
προϊόντων των περιοχών της Βόρειας Συρίας, της Κιλικίας και της Κύπρου, των 
οποίων τα προϊόντα χρησιμοποιούνταν σε ένα μεγάλης κλίμακας εμπορικό δίκτυο 
από τον 4ο αι. μ.Χ. Η συμμετοχή των παραπάνω Επαρχιών σε οργανωμένες 
αποστολές για τη τροφοδοσία των στρατευμάτων ίσως άρχισε στα μέσα του 6ου αι. με

22 Steckner 1989, 65. Η σύνδεσή του όμως με το θέμα των Κφυραιωτών ίσως είναι άκαιυη, αφού οι 
πληροφορίες μας για το θέμα αυτό χρονολογούνται απο το μέσα του 7ου αι. (Βλ. και Ιστορική 
Εισαγωγή).
23 Arthur 1989, 85.
24 van Alfen 1996, 212.
25 Steckner 1989.
26 van Alfen ό.π.
27 Parker 1992, no 352.
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οργανισμός, για να μεθοδεύσει τη συμμετοχή της Κύπρου στην οργανωμένη 
τροφοδοσία των στρατευμάτων που στάθμευαν σε κάποιο από τα μέτωπα της 
αυτοκρατορίας, όπως αυτό της βόρειας Βαλκανικής ή της Κυρρηναϊκής. Αν κάτι 
τέτοιο συνέβη, θα ενεθάρρυνε την εντατικοποίηση της κατασκευής αμφορέων για τη 
μεταφορά των προϊόντων, τόσο στον τύπο αμφορέα που παραδοσιακά 
κατασκευαζόταν στο νησί (LR 1) όσο και σε αυτόν που αποτελούσε το έτερο τμήμα της 
εισφοράς (LR13). Έχει ήδη αναφερθεί η ύπαρξη μοναστηριακών συγκροτημάτων στις 
περιοχές των νοτίων παραλίων της Κύπρου (Τόχνη, Ακρωτήρι, Σταυροβούνι) την 
περίοδο που εξετάζουμε· εάν τα εργαστήρια αμφορέων δημιουργήθηκαν για να 
εξυπηρετήσουν τη μεταφορά προϊόντων κυρίως από εκκλησιαστικά κτήματα, τότε η 
αποστολή τους σε στρατόπεδα είναι πιθανή. Εκτός από τη γειτνίαση των εργαστηρίων 
με μονές, τα εκκλησιαστικά σύμβολα που βρέθηκαν σε λαιμούς αμφορέων των τύπων 
που εξετάζουμε είναι ακόμη μία ένδειξη υπέρ της ανάμειξης της εκκλησίας στο 
εμπόριο του κρασιού και του λαδιού της εποχής4. Η μοναδική, επίσης, μέχρι στιγμής 
παρουσία αμφορέων με ενσφράγιστο σταυρό σε αμφορείς που βρέθηκαν στην Αγορά 
της Αμαθούντας, είναι σίγουρο ότι μπορεί να συνδεθεί με την παραπάνω υπόθεση· η 
σφράγιση γίνεται πριν από την όπτηση άρα είναι σίγουρο ότι ο "ένσταυρος" αμφορέας 
κατασκευάστηκε με προορισμό να κάνει φανερή τη σχέση του περιεχομένου του με την 
Εκκλησία. Δεν θα πρέπει όμως να διαφύγει της προσοχής μας το γεγονός ότι οι 
περισσότεροι από τους ενεπίγραφους αμφορείς προέρχονται από το "εργαστήριο" X, 
το οποίο λειτουργούσε από τις αρχές του 6ου αι., και σπάνια στα εργαστήρια AM,
ΖΑ, Ζ τα οποία βρίσκονται κοντά στις μονές που προαναφέραμε. Επιπλέον, δε 
φέρουν επιγραφές ούτε οι αμφορείς LR13, που χρονολογούνται στον 7ο αι. Οι 
αμφορείς με εκκλησιαστικά σύμβολα είναι, επομένως μιά ένδειξη για την ανάμειξη 
της Εκκλησίας στην διακίνησή τους αλλά όχι απόδειξη για την οργάνωση της 
διακίνησής τους από αυτήν.

Με τα διαθέσιμα δεδομένα δε μπορούμε να διαπιστώσουμε εάν οι αμφορείς 
που εξετάσθηκαν περιείχαν δύο διαφορετικά προϊόντα (κρασί-λάδι) ή αν επρόκειτο 
απλώς για δύο διαφορετικές συσκευασίες του ίδιου προϊόντος. Θα πρέπει πάντως να 
ληφθεί υ π ' όψιν ακόμη ένα στοιχείο, όσον αφορά στο θέμα αυτό. Η στρατιωτική 
αννώνα καταβαλλόταν συνήθως από μιά περιοχή για την τροφοδοσία των 
στρατιωτικών μονάδων που έδρευαν εκεί. Στην Κύπρο δεν έχουμε μαρτυρημένη 
παρουσία στρατιωτών αλλά, όπως τουλάχιστον συνάγεται από την Questura 
Exercitus, το νησί εκλήθη να συνεισφέρει στην τροφοδοσία των στρατιωτών των 
συνόρων. Όπως έγινε γνωστό και από τον κατάλογο της Ανταιούπολης 35 η 
στρατιωτική αννώνα (annona militaris) απαρτιζόταν κυρίως από σιτάρι κρασί και 
κρέας και ενίοτε συμπληρωνόταν από λάδι και αλάτι. Ειδικά για το κρασί,

34 Βλ και το κεφάλαιο "Ενεπίγραφοι αμφορείς"
35 Gascou 1989, 290.
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τη Questura Exercitus. Στην διοίκηση αυτή συμμετείχαν και τα νησιά του Αιγαίου, 
χαρακτηριστικοί αμφορείς των οποίων ήταν, επίσης από τον 4ο αι., οι σφαιρικοί 
(LR2). Στον 7ο αι. πιστοποιείται η ταυτόχρονη παρουσία αμφορέων καί από τις δύο 
μεγάλες αυτές γεωγραφικές ζώνες (Κύπρος/Κιλικία/Συρία και Νησιά του Αιγαίου) σε 
φορτία πλοίων, τα οποία φαίνεται να έχουν οργανωθεί από κάποιο κεντρικό 
οργανισμό (Κράτος ή Εκκλησία). Επομένως, ο θέσμος της οργανωμένης τροφοδοσίας 
από τις περιοχές αυτές, είτε μέσα στο πλαίσιο της Questura Execritus, αν συνέχισε να 
ισχύει, είτε στα πλαίσια άλλων θεσμών ή συμφωνιών, λειτουργούσε και στον 7ο αι 28. 
Η ανάπτυξη, άλλωστε, ισχυρότερων δεσμών της Κύπρου με το Αιγαίο κατά τον 6ο αι. 
σε τομείς όπως η εκλησιαστική τέχνη και αρχιτεκτονική29 μαρτυρά ότι η αλλαγές που 
επέφερε η Questura, ακόμη κι άν αυτή δεν ίσχυσε επί μακρόν, συντέλεσαν 
αποφασιστικά στην ουσιαστική σύνδεση των Επαρχιών που την αποτελούσαν, τόσο 
μεταξύ τους όσο και με την Κωνσταντινούπολη.

Με τη μεταφορά εμπορευμάτων διά θαλάσσης ασχολούνταν οι συντεχνίες των 
ναυκλήρων (corpora naviculatiorum), οι οποίες ελέγχονταν από τους Επάρχους 
Πραιτωρίων ή από τους Επάρχους της αννώνας της Αφρικής ή της Αλεξάνδρειας 30. 
Αν και οι συχνότερες σχετικές αναφορές συνδέουν άμεσα τους ναυκλήρους με την 
μεταφορά σιτηρών από την Αίγυπτο στην Κωνσταντινούπολη, φαίνεται ότι 
αναλάμβαναν και τη τροφοδοσία του στρατοί?1. Η Εκκλησία, ως οργανωμένο ισχυρό 
σύνολο με έγγειο ιδιοκτησία, είχε επίσης τη δυνατότητα να χρησιμοποιεί στόλο, όταν 
αυτό ήταν απαραίτητο?2. Άλλωστε, η μεταφορά της αννώνας, σύμφωνα και με το 
εδίκτο XIII του Ιουστινιανού (539 μ.Χ.) γινόταν από το corpus navicularium σε πλοία 
που ανήκαν στην Εκκλησία ή σε πλούσιους πολίτες αλλά ναυλώνονταν από το 
Κράτος33.

Στην Κύπρο οι αμφορείς LR 1 /LR 13 βρέθηκαν τόσο σε εκκλησιαστικά 
συγκροτήματα (Μεγάλη Ν.Α. Βασιλική Αμαθούντας, Βασιλικές στον Άγιο Γεώργιο 
ΙΙέγειας) όσο και σε χώρους εμπορικών συναλλαγών (Αγορά Αμαθούντας και 
Κουρίου). Είναι όμως γνωστή η δύναμη της Εκκλησίας στο νησί, ιδίως μετά την 
εξασφάλιση του Αυτοκέφαλου. Μετά το 535 μ.Χ., μάλιστα, η Κύπρος δεν ελεγχόταν 
από τον Έπαρχο Πραιτωρίων της Ανατολής, ο οποίος θα είχε υπό την εποπτεία του 
την αννώνα ή την τροφοδοσία των στρατευμάτων από της περιοχές διοίκησής του. Δεν 
μπορεί επομένως να αποκλειστεί το ενδεχόμενο να κλήθηκε η Εκκλησία, ως

28 Βλ. και το κεφάλαιο "Ιστορική Εισαγωγή".
29 Όπως η εισαγωγή σύνθρονού στις βασιλικές και η διακόσμησή τους με μάρμαρα Προκονήσου 
(Megaw 1997, 346, 350-51).
30J ones 1964, 827.
31J ones 1964, 828· Gascou 1989, 305-6.
32 Ο Ά γιος Ιωάννης ο Ελεήμων έδωσε ένα από τα πλοία που ανήκαν στην Εκκλησία της 
Αλεξάνδρειας, σε ένα καραβοκύρη για να τον βοηθήσει [Λεόντω νΕπισκόπουΝ εαπόλεω ςΚύπρου, 
Β ίος του Α γίο υ  Ιωάννου του Ελαήμονος, Η ’ (Χατζηιωάννου 1988,43-44): "...ευθέως ουν ειπεν 
παραθοθηναι αυτω ενα δόρκωνα δύο μυριάδων γοματον σίτου εκ των πλοίων των διαφερόντων τη 
κατ' αυτόν θεοστηρίκτω εκκλησία..."]
33 Ballet 1995, 18
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υπολογίζεται ότι κάθε στρατιώτης έπαιρνε 1 - 2 ξέστες κρασί ημερησίως 36. Εάν 
επομένως η εντατικοποίηση της παραγωγής αμφορέων στην Κύπρο τον 7ο αι. έχει 
σχέση με την τροφοδοσία του στρατού, τότε θα πρέπει μάλλον να υποθέσουμε ότι αυτή 
συνίστατο σε κρασί, όσον τουλάχιστον αφορά σε υγρά προϊόντα. Στους αμφορείς 
LR13 ίσως συσκευαζόταν κρασί που για άγνωστους μέχρι στιγμής λόγους, ήταν 
προτιμότερο να θεωρηθεί αιγαιακό. Δεν αποκλείεται όμως, και σε αυτήν την 
περίπτωση, στους σφαιρικούς αμφορείς να συσκευαζόταν το λάδι, που ίσως 
συνεισέφερε η Κύπρος στην τροφοδοσία του στρατού σε μικρότερες ποσότητες από το 
κρασί37. Αν ισχύει το τελευταίο, τότε μπορεί να εξηγηθεί καλύτερα και η διαφορά στο 
μέγεθος, μεταξύ των δύο αμφορέων. Το κρασί δινόταν ίσως ατομικά σε κάθε 
στρατιώτη, οπότε η μικρή συσκευασία ήταν προτιμότερη. Το λάδι, το οποίο 
χρησιμοποιείτο πιθανότατα σε μεγαλύτερες ποσότητες για την παρασκευής τροφής 
πολλών ατόμων ή γιά άλλες βιοτεχνικές χρήσεις (π.χ. φωτισμός), μεταφερόταν σε 
αγγεία μεγαλύτερης περιεκτικότητας.

11.5 Ανοικτά εοωτήιιατα
Παραπάνω έγινε προσπάθεια να διατυπωθούν θεωρίες και υποθέσεις με βάση 

τα μέχρι στιγμής δεδομένα, έτσι ώστε να απαντηθούν τα ερωτήματα που τέθηκαν εξ' 
αρχής στην παρούσα εργασία. Εντούτοις παραμένουν ανοικτά μιά σειρά από 
ζητήματα, πολύ βασικά για την έρευνα, τα οποία αναφέρθηκαν παραπάνω. Το πλέον 
σημαντικό ζήτημα για το οποίο η οριστική απάντηση αναμένεται είναι αυτό του 
περιεχομένου των αμφορέων που εξετάσθηκαν. Η απάντηση στο ερώτημα αυτό θα 
μπορούσε να βοηθήσει σημαντικά και στα δύο προηγούμενα ζητήματα. Η εμπορία του 
περιεχομένου των αμφορέων είναι ουσιαστικά ο λόγος για τον οποίον 
κατασκευάστηκαν. Στο πλαίσιο της παρούσας εργασίας δεν ήταν δυνατόν να 
χρησιμοποιηθούν οι σχετικές εργαστηριακές μέθοδοι ανάλυσης, για λόγους οι οποίοι 
εκτέθηκαν στο σχετικό κεφάλαιο. Αν κάτι τέτοιο δεν παραγματοποιηθεί στο μέλλον ή 
αν δεν βρεθεί κάποια γραπτή πηγή που να μας πληροφορεί σχετικά, θα πρέπει να 
αρκεστούμε σε υποθέσεις και στην μοναδική μέχρι στιγμής ανάλυση αμφορέων ενός 
συνόλου, αυτή του Yassi Ada, η οποία υπέδειξε ότι περιείχαν κρασί.

Εκτός από τα παραπάνω μεγάλα και γενικότερα ζητήματα εκκρεμούν 
απαντήσεις και για πλήθος άλλων επιμέρους ερωτημάτων, όπως η 
"αποκρυπτογράφιση" των dipinti, η έρευνα για την ύπαρξη ή όχι και άλλων 
εργαστηρίων στην Κύπρο, η ανίχνευση της προέλευσης των αμφορέων LR1/13 
εισαγωγής, ο εντοπισμός των κοιτασμάτων πηλού των γνωστών εργαστηρίων και η 
διερεύνηση της τεχνολογίας τους (επιλογή και επεξεργασία του χώματος, 
θερμοκρασίες όπτησης, χωρητικότητα των κλιβάνων). Η μελέτη των ζητημάτων αυτών

36ό.π. 291.
37Βλ και το κεφάλαιο "Το Περιεχόμενο των αμφορέων LR1/13".
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και ίσως πολλών ακόμη θα δώσει μιά πληρέστερη εικόνα της παραγωγής των 
αμφορέων LR 1 και LR13 στην Κύπρο κατά την ύστερη ρωμαϊκή περίοδο.

Η δυνατότητα αναγνώρισης των αμφορέων διαφορετικών εργαστηρίων, οι 
οποίοι ανήκουν σε δύο μεγάλες και γνωστές οικογένειες αμφορέων, όπως οι LR 1 και 
LR13, είναι το εργαλείο του ερευνητή για τη μελέτη της οικονομίας. Το μεγάλο 
μωσαϊκό του κόσμου της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας επιβάλει την κατανόηση εκ μέρους 
των ερευνητών της αναγκαιότητας να φωτιστούν οι ψηφίδες κάθε θέσης που 
ερευνάται, ώστε να μπορεί να αναδειχθεί η πραγματική εικόνα της διακίνησης των 
εμπορευμάτων. Ας θεωρηθεί ότι η εργασία αυτή είναι η αρχή μιάς τέτοιας 
προσπάθειας.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 

ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΠΑΦΟΥ: Τομές και Στρωματογραφία

1. Συνοπτική περιγραφή των τομών1
Ο εργαστηριακός χαρακτήρας του χώρου του εργαστηρίου της Πάφου ήταν ίσως ο 

κύριος λόγος έλλειψης διαγνωστικών για τη χρονολόγηση ευρημάτων, αφού τα ίδια τα 
προϊόντα του εργαστηρίου αποτελούν τον κύριο όγκο της κεραμεικής. Ένα άλλο γεγονός που 
δυσχαίρανε την απόκτηση ολοκληρωμένης εικόνας για το χώρο ήταν η απώλεια των 
ευρημάτων της Τομής C. Μέχρι στιγμής στάθηκε αδύνατον να εντοπιστούν ευρήματα με 
κάποια ένδειξη ότι προέρχονται από αυτήν την τομή. Η Τομή C βρισκόταν βόρεια της Τομής Β
2. Παρακάτω θα περιγράφουν συνοπτικά οι υπόλοιπες τομές, έτσι ώστε να γίνει καλύτερα 
κατανοητή η προβληματική της χρονολόγησης.

Τ ο μ ή  α

Η Τομή Α ανοίχθηκε στο νοτιοανατολικό άκρο του ανασκαφικού χώρου και 
περιελάμβανε τις δύο κυκλικές εφαπτόμενες με τον κυρίως κλίβανο κατασκευές. Δεν ήταν 
τομή πλούσια σε κεραμεική ίΠίνακας 1. 21.

Το μόνο διαγνωστικό εύρημα ήταν ένα τμήμα χείλους πινακίου κυπριακής 
ενσφράγιστης κεραμεικής (LRD, Hayes type 9b 3) (Εικ. 4.5α), στο στρώμα Α6. Βρέθηκε επίσης 
τμήμα μαγειρικού σκεύους το οποίο δεν μπορεί να ταυτιστεί με ασφάλεια. Πρόκειται για 
μικρό τμήμα χείλους από το οποίο εκφύεται ταινιωτή λαβή. Μαγειρικά σκεύη με ανάλογα 
χαρακτηριστικά κατασκευάζονταν στο εργαστήριο του Διορείου από την Περίοδο II έως την 
Περίοδο IV4.

Σχετικά με τα προϊόντα του εργαστηρίου, ήδη από το στρώμα Α6 εμφανίσθηκαν 
παραμορφωμένα από το ψήσιμο τμήματα αμφορέων LR13 και LR1. Ο μοναδικός ακέραιος

1 Η περιγραφή της στρωματογραφίας και των ευρημάτων κάθε τομής γίνεται εδώ για να δοθεί η εικόνα του 
•/(όρου, τα ανασκαφικά δεδομένα και η προβληματική της χρονολόγησης. Η αναλυτική και εις βάθος μελέτης 
του συνόλου της κεραμεικής και των αρχιτεκτονικιον καταλοίπων του χώρου θα ολοκληρωθεί σε μελλοντικό 
στάδιο, στο πλαίσιο της τελικής δημοσίευσης του εργαστηρίου.
2Στο κατώτατο στρώμα της τομής αυτής (στρώμα C7) βρέθηκε και ένα από τα τρία διαγνωστικά νομίσματα 
της ανασκαφής. Πρόκειται για το νόμισμα P.M. 3033/2, το οποίο είναι νούμμιο του Ιουστινιανού Α ' (527- 565 
μ.Χ.), νομισματοκοπείου Καρχηδόνος, με χρονολογία κοπής το 537/8 μ.Χ. (βλ. και ΜΙΒ, I, ΑΡ. 193). Την 
ταύτιση του νομίσματος αυτού, όπως και των υπολοίπων που βρέθηκαν στο χώρο, έκανε η δρ Βάσω Πέννα, 
την οποία ευχαριστώ θερμά.
3Hayes 1972, 379- 82· Boardman 1989, 99· Lund 1993, 115.
4Catling 1972,40, εικ. 25: PI32, P133, PI 15, εικ. 27: P91, P93, εικ 28: Ρ134, εικ. 32: Ρ127.
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λαιμός αμφορέα LR 1 ανήκε στον τύπο Τ.4 (iv). Επίσης, βρέθηκαν τμήματα όλων σχεδόν των 
αντιπροσωπευτικών τύπων εντόπιων ανοιχτών επιτραπέζιων αγγείων. Ανάλογη ήταν η 
εικόνα και στα επόμενα στρώματα.

Θραύσματα ώμου αμφορέων με κτενωτή διακόσμηση βρέθηκαν επίσης σε όλα τα 
στρώματα της τομής (Α1-Α6). Η μικρότερη συγκέντρωση παρουσιάστηκε στο επιφανειακό 
(ΑΙ) και στο βαθύτερο στρώμα (Α6). Στο στρώμα Α2 η συγκέντρωση των ευρημάτων ήταν 
αρκετά μεγάλη ενώ στα στρώματα Α2 και Α6 βρέθηκαν μόνο τμήματα ώμου. Ειδικά στο 
στρώμα Α4 βρέθηκε ένα τμήμα ώμου με συνδυασμό οριζόντιων και κυματοειδών ζωνών 
κτενωτής διακόσμησης.

Τ ο μ ή  Β

Η τομή αυτή ανοίχθηκε κατά μήκος του προϋπάρχοντος τοίχου και προς τα ανατολικά. 
Το νότιο τμήμα της αποτελούσε ο θάλαμος καύσης του κλιβάνου. ΓΠινακας ι. 31

Τα διαγνωστικά ευρήματα προήλθαν από το στώμα Β4 (Εικ. 4.5): ένα τμήμα χείλους 
αμφορέα της Γάζας (LRA4), το οποίο ανήκει στη υποκατηγορία 4 του Majcherek5 και ένα 
τμήμα βάσης πινακίου αφρικανικής ενσφράγιστης κεραμεικής (Hayes type 109)6. Από το ίδιο 
στρώμα, προήλθαν και δύο τμήματα μαγειρικών σκευών, τα οποία μέχρι στιγμής δεν έγινε 
κατορθωτό να ταυτιστούν με κάποιο γνωστό τύπο.

Σε όλα τα στρώματα της τομής βρέθηκαν τμήματα από τα ανοιχτά επιτραπέζια αγγεία 
που αναφέρθηκαν παραπάνω. Στο στρώμα Β2 κάποια από αυτά έφεραν κηλίδες κόκκινου 
χρώματος στην επιφάνεια. Η παρουσία των αμφορέων LR1 του εργαστηρίου πιστοποιήθηκε 
σε όλα τα στρώματα αλλά σε πολύ περιορισμένο αριθμό. Εντούτοις, παραμορφωμένα από την 
όπτηση θραύσματα σώματος και των δύο τύπων βρέθηκαν ήδη στο στρώμα Β5. Οι αμφορείς 
LR13 ήταν ακόμη πιό σπάνιοι. Ανάμεσα στα λιγοστά θραύσματα εντοπίστηκαν δύο τμήματα 
ώμου με συνδυασμό οριζόντιων και κυματοειδών ζωνών από πηλό μάλλον κυπριακό, όχι 
όμως ταυτόσημο με τον πηλό του εργαστηρίου.

Τ ο μ ή  D

Αποτελεί το βορειότερο ανεσκαμμένο τμήμα του αποθέτη, στα δυτικά του μεγάλου 
τοίχου που διατρέχει τον ανασκαφικό χώρο ΓΠίνακας ι. 41.

Διαγνωστικά ευρήματα προήλθαν από το στρώμα D6 (Εικ. 4.3)· ένα τμήμα χείλους 
πινακίου κυπριακής ενσφράγιστης κεραμεικής (LRD, τύπος 9b 7). Στο ίδιο στρώμα βρέθηκε 
και χάλκινο νόμισμα (P.M. 3033/3). Πρόκειται για δωδεκανούμμιο αυτοκράτορα του β ' μισού 
του 6ου αι., πιθανότατα του Μαυρίκιου (582-602). Κόπηκε στο νομισματοκοπείο της 
Αλεξάνδρειας την περίοδο 582/3-588/98.

5 Majcherek 1995, 169.
6 Hayes 1972, 172. Την ταύτιση του πηλού την έκανε ο ίδιος ο J. Hayes.
7 Hayes 1972, 379-382· Boardman 1989, 99· Lund 1993, 115.
8MIB, 2, AP. 106.
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Παρόλον ότι η τομή D αποτελεί το βόρειο άκρο του αποθέτη, η ποσότητα των 
χαρακτηριστικών τμημάτων των προϊόντων του εργαστηρίου (λαιμοί αμφορέων) ήταν σχετικά 
περιορισμένη. Βρέθηκαν μόλις τέσσερις ακέραιοι λαιμοί LR1 ο ένας του τύπου Τ.4 (ν)α και οι 
άλλοι τρείς μεγάλου σχετικά μεγέθους, ίσως παραλλαγές του κοινού τύπου Τ4(ΐν). Αναλόγως 
μικρή ήταν και η συγκέντρωση των αμφορέων του τύπου LR13· στα στρώματα D4 και D6 δεν 
κατεγράφη κανένα δείγμα. Στα στρώματα D3 και D5 βρέθηκαν τμήματα ώμου με 
συνδυασμένες οριζόντιες και κυματοειδείς ζώνες κτενωτής διακόσμησης.

Τ ο μ ή Ε

Η τομή Ε μαζί με την τομή F αποτελεί το κυρίως τμήμα του αποθέτη. Είναι η μεσαία 
από τις τρείς τομές που διανοίχθηκαν στο χώρο αυτόν (βρίσκεται στα νότια της τομής D) [ 
ΙΙινακαςΙ. 51.

Στο στρώμα Ε 1 βρέθηκε νόμισμα που χρονολογείται στο β ' μισό του 6ου αιώνα (Εικ. 4.4) 
9. Στο στρώμα Ε3-4 βρέθηκε χείλος αμφορέα LR5, ο οποίος πιθανότατα ανήκει στον τυπο της 
Abu Mina 10. Στο Ε5 βρέθηκε χείλος πινακίου κυπριακής ενσφράγιστης κεραμεικής (τύπος 
Hayes 9b) που χρονολογείται στον 7ο αι. Βρέθηκε επίσης χείλος αμφορέα της Γαζας, πολύ 
μικρό για να χαρακτηριστεί (τύπος 3 ή 4 του Majcherek “ )·

Στο στρώμα Ε7, το οποίο πιθανότατα αντιπροσωπεύει τα αρχικά στάδια της 
λειτουργίας του εργαστηρίου ή ακόμη την περίοδο πριν τη λειτουργία του, βρέθηκε μόνο ένας 
λαιμός αμφορέα LR1 του τύπου Τ.4 (ν)α. Βρέθηκε επίσης και τμήμα ώμου με ίχνη κόκκινου 
χρώματος, καθώς και θραύσμα με κτενωτή διακόσμηση. Στο στρώμα Ε5 αρχίζουν να 
εμφανίζονται σε μικρές ποσότητες όλοι οι τύποι αμφορέων που κατασκευάζονταν στο 
εργαστήριο ενώ το στρώμα Ε6 αποτελεί το κυρίως στρώμα του αποθέτη.

Η παρουσία τμημάτων ώμου αμφορέων με κτενωτή διακόσμηση, ήταν έντονη σε όλα τα 
στρώματα. Μέχρι και στην τελευταία φάση λειτουργίας του χώρου (Ε1) εμφανίσθηκαν 
κακοψημένα ή μερικώς υαλοποιημένα τμήματα, τα οποία απαντώνταν και στα υπόλοιπα τα 
στρώματα της τομής. Παρόμοια ήταν η εικόνα του στρώματος Ε2, ενώ στο Ε3 τα δείγματα 
ήταν ελάχιστα. Στα στρώματα Ε4 και Ε5 η παρουσία του αμφορέα αυτού ήταν έντονη. 
Βρέθηκαν τμήματα λαιμών διαφορετικών ομάδων αλλά και μεγάλα τμήματα ώμου. Στο 
στρώμα Ε6 τα δείγματα περιορίστηκαν σε αριθμό, βρέθηκε όμως ένας λαιμός ψημένος σε 
χαμηλή θερμοκρασία, που διέφερε ελαφρώς από τους χαρακτηριστικούς τύπους του 
εργαστηρίου.

^Το νόμισμα είναι εξαιρετικά φθαρμένο και δε διακρίνεται το έτος κοπής. Ίσως προέρχεται από το 
εργαστήριο Α του νομισματοκοπείου της Κωνσταντινούπολης. Από το σχήμα του γράμματος Μ υποθέτουμε 
ότι θα πρέπει να χρονολογηθεί στο διάστημα μεταξύ της βασιλείας του Ιουστινιανού Α' (527-565) και του 
Τιβέριου Β’ (578-582).
l0Watson 1995, 315-17.
11 Majcherek 1995, 168.
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Τ ο μ ή  F

Η τομή F ανοίχθηκε στον αποθέτη, δυτικά του κλιβάνου, ακριβώς πίσω από τον μακρύ 
προγενέστερο τοίχο που διατρέχει το χώρο [Πίνακας ι. 61.

Στο στρώμα F3-4 βρέθηκε τμήμα μαγειρικού σκεύους με απλό αποκλίνον χείλος και 
δύο ταινιωτές καμπύλες λαβές που ξεκινούν αμέσως κάτω από αυτό. Αν και δεν έχει μέχρι 
στιγμής εντοπιστεί ακριβές παράλληλο, φαίνεται ότι ανήκει σε μία από τις χαρακτηριστικές 
ομάδες του 7ου αι.12. Τα ανοιχτά αγγεία, αν και περιορισμένα σε αριθμό βρέθηκαν σε όλα τα 
κυρίως στρώματα του αποθέτη (F3- F5).

Στην τομή F παρατηρήθηκε η μεγαλύτερη συγκέντρωση όλων των τύπων αμφορέων που 
κατασκεάζονταν στο εργαστήριο αλλά η αριθμητική υπεροχή του κοινού τύπου [T.4(iii)] ήταν 
καταφανής. Αναφορικά με τους αμφορείς LR13, η εικόνα ήταν ανάλογη με αυτήν της τομής Ε 
• τα τμήματα ώμου με κτενωτή διακόσμηση ήταν διάσπαρτα σε όλα τα στρώματα ενώ 
βρέθηκαν τρείς ακέραιοι λαιμοί στα στρώματα με τη μεγαλύτερη συγκέντρωση (F3-4).

12Hayes 1980, εικ. 13.· Boardman 1989, no. 221.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1
ΕΡΓΑ ΣΤΗ ΡΙΟ  ΠΑΦΟΥ

ΣΧΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΤΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΑΝΑ 

ΤΟΜΗ

ΤΟΜΗ Α

Σ χη μ α τικ ή
Α να π α ρ ά σ τ α σ η Α ναλυτική Π εριγραφ ή

ΑΙ Στοώμα 1: Επιφανειακό στοώμα

Α2

Α4

A3
Στοώιια 2: Κάτω από το 1. πάνω από το 4 και το 5. Αοκετά όστοακα 

Στοώιια 3: Κιτοινωπό χοώαα. Κάτω από το ΑΙ (ανατολικά του Α2)
Στοώιια 4: Κάτω από το στοώιια Α2. Σκούοο καστανό Ύώιια ιιε λινά 
όστρακα.

Α6 Α5

Στοώιια 6: Κάτω από το Α4. Αιιιιώδες κυοίως έδααχχ ιιε ίγνη στάγττκ. 
Στοώιια 5: Στοώιια από γώιια ανοιγτοκάστανο ιιε πέτοεζ και αοκετά 
όστρακα αμφορέων με κτενωτή διακόσμηση. Ανάμεσα στα στρώματα A3 και 
Α4.
Στοώιια 7: Στο ανατολικό ιιισό της τοιιής. ανεσκάφη το τελευταίο στοώμα. 
γεμάτο πέτρες, ακριβώς πάνω από το φυσικό βράχο. Ευρήματα δεν 
υπήρχαν.

ΤΟΜΗ Β

Σ χη μ α τικ ή
Α να π α ρ ά σ τ α σ η Α ναλυτική Π εριγραφ ή

Β1 Στοώιια 1 : Επιφανειακό

Β2 Β3
Στοώιια 2: Κάτω από το Β1. Βόοειο αισό m e τοαής. 
Στοώμα 3: Κάτω από το Β1. Μεγάλος αοιθμός οστοάκων.

Β5 Β4
Στοώιια 4: Χώιια ιιε στάγτες. Κάτω από το Β3 και το Β2 που εμφανίστηκαν 
στο βόρειο μισό της τομής. Σ ' αυτό το στρώμα βρέθηκαν και ανθρώπινα 
οστά, δίπλα στον τοίχο (F1).
Στοώμα 5: Νότια πλευοά της τομής. Κιτοινοκόκκινο γώμα. Κάτω από το Β2

ΤΟΜΗ D

\  Σ χη μ α τικ ή  
Α να π α ρ ά σ τ α σ η Α ναλυτική Π εριγραφ ή

D 1 Στοώιια 1: Επιφανειακό

D2 D4 Στοώιια 4/2: Χώμα με στάχτες. Κάτω από το D1 και πάνω από το D3.

D3
Στοώιια 3: Κάτω από το D1 και πάνω από το D5.

D5
Στοώμα 5: Πάνω από το D6. κάτω από το D3 και. το D4. Πεοιείνε πάπα 
πολλά όστρακα.

D6
Στοώιια 6: Κατώτατο.
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ΤΟΜΗ Ε

Σ χη μ α τικ ή
Α να π α ρ ά σ τ α σ η Α ναλυτική Π εριγραφ ή

Ε1 Στοώιια 1: Επιφανειακό

Ε2 Ε3 Ε4
Στοώιια 2: Στοώαα από άσποο γώιια. Βοισκεται κάτω από το Στοώμα 1 ατα 
Βόοεια και Δυτικά της Τομής

Ε3
Στοώιιατα 3 /4 :  Ποόκειται για τα αιιέσως μεταγενέστεοα στοώματα. πάνω  
από το αποθέτη.

Ε5 Ε6

Στοώιια 6: Στοώιια ιιε πλήθος τιχτιαάτων ααφοοέων αέσα στο σταγτύ έδαφος 
- ουσιαστικά δεν πρόκειται για πραγματικό χρονολογικό στρώμα. Βρίσκεται 
ακριβώς κάτω από το στρώμα 3 και πάνω από το 5. Πρόκειται πιθανότατα 
για το κυρίως στρώμα του αποθέτη του εργαστηρίου.

Ε5
Στοώιια 5: Σε αυτό το στοώιια εντοπίστηκε '/άλκινο νόαισιια. Ποόκειται για 
το κατώτατο στρώμα της τομής στην βόρεια, και δυτική πλευρά της.

Ε7
Στοώαα 7 (κατώτατο): Χώιια όιιοιο ιιε γαβάοα. κάτω από το στοώιια Ε5 και 
πάνω από ένα λεπτό στρώμα στάχτης. Πολύ λίγα όστρακα, κυρίως 
κεραμίδες.

ΤΟΜΗ F

Σ χη μ α τικ ή
Α να π α ρ ά σ τ α σ η Α ναλυτική Π εριγραφ ή

F1 Στοώαα 1: Επιφανειακό

F2 F3 = F4
Στοώαα 2: Στη Δ πλευοά νωοίίεται από τα F 3/4 ιιε ένα λεπτό στοώμα 
κονιάματος.
Στοώαα 4=3: (αντίστοΓ/ο του Ε3) Στο F3 ανάιιεσα στα όστοακα υπάονουν 
πολλές πλίνθοι. Στο F4 μόνο αμφορείς.

F5
Στοώαα 5: (αντίστοινο του Ε6) Το κυοίως στοώμα με αποθέσεις αμφοοέων 
του εργαστηρίου. Ουσιαστικά δεν ήταν διαφορετικό χρονολογικό στρώμα 
αλλά η συνέχεια του F4. Αποτελείται από πάμπολλα όστρακα αμφορέων 
μέσα στο σταχτώδες έδαφος.

F6 Στοώαα 6: Το κατώτατο της τομής.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2
ΤΟΜΗ Α - ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΑΝΑ ΤΟΜΗ

ΤΟΜΗ/

ΣΤΡΩΜΑ

LR1-
Τ4(ϊϋ)

LR1-
Τ4(ν)

LR1-
Τ4(ίν)

LR1-
Τ4(ν)α

LRA13 ΥΠΟΣΤΑΤΕΣ ΑΝΟΙΧΤΑ

ΑΓΓΕΙΑ

ΔΙΑΓΝ. ΕΥΡ.

ΑΙ θ.σ.ω. _ _ _ θ.σ.ω. _ _ _

Α2 3 _ _ θ.σ.ω. 1 _

A3 2 _ _ 1 θ.σ.ω. _ _ _

Α4 θ.σ.ω. _ _ θ.σ.ω. _ _ _

Α5 θ.σ.ω. _ _ _ θ.σ.ω. 1 _

Α6 θ.σ.ω. - 1 - 1 - 6
χείλος Late 
Roman D - 
τύπος Hayes 
9b

θ.σ.ω. = θραύσματα σώματος και ώμου

ΠΙΝΑΚΑΣ 3
ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΑΝΑ ΤΟΜΗ /ΤΟΜΗ Β

ΤΟΜΗ/

ΣΤΡΩΜΑ

n-T4(iii) Π-Τ4(ν) Π-Τ4(ίν) Π-
Τ4(ν)α

LRA13 ΥΠΟΣΤΑΤΕΣ ΑΝΟΙΧΤΑ

ΑΓΓΕΙΑ

ΔΙΑΓΝ. ΕΥΡ.

B1 2 θ.σ.ω. θ.σ.ω.
Β2 θ.σ.ω. θ.σ.ω. 1
Β3 θ.σ.ω. θ.σ.ω.
Β4 3 θ.σ.ω. 1 5

(i) LRA3 (Τ. 4)
(ii) ARS - 
Hayes 109

Β5 θ.σ.ω. (θ.σ.ω.) 2
θ.σ.ω. = θραύσματα σώματος και ώμου
(θ.σ.ω.) = μικρός αριθμός θραυσμάτων σώματος και ώμου
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ΠΙΝΑΚΑΣ 4
ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΑΝΑ ΤΟΜΗ / ΤΟΜΗ D

ΤΟΜΗ/

ΣΤΡΩΜΑ

Π-Τ4(ϋϊ) Π-Τ4(ν) Π-Τ4(ΐν) Π-
Τ4(ν)α

LRA13 ΥΠΟΣΤΑΤΕΣ ΑΝΟΙΧΤΑ

ΑΓΓΕΙΑ

ΔΙΑΓΝ. ΕΥΡ.

D1 θ.σ.ω. _

D2 θ.σ.ω. _

D3 1 1 1 (θ.σ.ω.) 1 1
D4 θ.σ.ω. _ 1
D5 θ.σ.ω. 2 (θ.σ.ω.) 3 5
D6 θ.σ.ω. (ί) χείλος Late 

Roman D - 
Hayes 9b 
(ii) δωδεκα- 
νούμμιο 
Ιουστίνου Β'

θ.σ.ω. = μόνο θραύσματα σώματος και ώμου
(θ.σ.ω.) = μικρός αριθμός θραυσμάτων σώματος και ώμου

ΠΙΝΑΚΑΣ 5
ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΑΝΑ ΤΟΜΗ / ΤΟΜΗ Ε

ΤΟΜΗ/

ΣΤΡΩΜΑ

Π-Τ4(ίϋ) Π-Τ4(ν) Π-Τ4(ΐν) π-
Τ4(ν)α

LRA13 ΥΠΟΣΤΑΤΕΣ ΑΝΟΙΧΤΑ

ΑΓΓΕΙΑ

ΔΙΑΓΝ. ΕΥΡ.

Ε1 θ.σ.ω. θ.σ.ω. 1 2 Νόμισμα του 
β' μισού του 
6ου αι.

Ε2 2 1 θ.σ.ω. 5
Ε3 4 1 (θ.σ.ω.) 4 θ.σ.ω.
Ε4 2 1 2

LRA5(Abu 
Mina)

Ε5 2 2 1 4 4 4 χείλος Late 
Roman D - 
τύπος Hayes 
9b

Ε6 37 3 1 1 2 1
Ε7 2 θ.σ.ω.

θ.σ.ω. = θραύσματα σώματος και ώμου
(θ.σ.ω.) = μικρός αριθμός θραυσμάτων σώματος και ώμου
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ΠΙΝΑΚΑΣ 6
ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΑΝΑ ΤΟΜΗ / ΤΟΜΗ F

ΤΟΜΗ/

ΣΤΡΩΜΑ

Π-Τ4(ίϋ) Π-Τ4(ν) Π-Τ4(ίν) Π-
Τ4(ν)α

LRA13 ΥΠΟΣΤΑΤΕΣ ΑΝΟΙΧΤΑ

ΑΓΓΕΙΑ

ΔΙΑΓΝ. ΕΥΡ.

F 1
F2 1 (θ.σ.ω.)

F3-4 83 7 9 3 3 2
F4 11 2 1 (θ.σ.ω.) 3
F5 26 θ.σ.ω. 1 1
F6 1

θ.σ.ω. = θραύσματα σώματος και ώμου
(θ.σ.ω.) = μικρός αριθμός θραυσμάτων σώματος και ώμου
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Παράρτημα 2α 
Αργιλοι

Ο ιδιόμορφος γεωλογικός σχηματισμός της Κύπρου έχει καταστεί αντικείμενο 
έρευνας παγκοσμίου επιπέδου1. Γεωμορφολογικά η Κύπρος χωρίζεται σε τρεις 
βασικές περιοχές: την οροσειρά του Πενταδακτύλου (που περιλαμβάνει και τη 
χερσόνησο της Καρπασίας), την Οροσειρά του Τροόδους και τη φυσική της προέκταση, 
και τις αλλουβιακές πεδιάδες της Μόρφου, της Αμμοχώστου της Λάρνακας και του 
Ακρωτηρίου.

Η οροσειρά του Πενταδακτύλου εκτείνεται από το Ακρωτήριο του Αποστόλου 
Ανδρέα στα ανατολικά μέχρι το ακρωτήριο Κορμακίτη στα δυτικά. Αποτελείται 
κυρίως από σκληρούς ανακρυσταλλωμένους ασβεστόλιθους και περιλαμβάνει την 
ομάδα των Ασβεστόλιθων της Καντάρας, και τους σχηματισμούς του Δικώμου, του 
Συγχαριού και του Αγίου Ιλαρίωνα.

Η οροσειρά του Τροόδους είναι ένας οφιόλιθος και αποτελεί τμήμα ενός 
αρχαίου ωκεάνιου φλοιού. Αποτελείται από βασικά και υπερβασικά πυριγενή 
πετρώματα2. Η στρωματογραφία του οφιόλιθου του Τροόδους αποτελείται από το 
σχηματισμό του Πέρα Πεδιού 3, από ηφαιστιακά πετρώματα (προσκεφαλοειδείς λάβες 
και ροές λαβών), Διαβάση, Πλουτώνια πετρώματα (δουνίτης, βερλίτης, πυροξενίτης, 
γάββρος) και πετρώματα της Ακολουθίας του Μανδύα (χαρτζβουργίτης, δουνίτης, 
χρωμίτης, εξαλλοιωμένο σερπεντίνη)4. Η ζώνη του Τροόδους περιλαμβάνει επίσης το 
Σχηματισμό της Κανναβιού5 και τη Γεωτεκτονική Ζώνη των Μαμωνιών6 [Ομάδα του 
Αγίου Φωτίου (σχηματισμός του Βλάμπουρου7, της Μαρώνας 8, της Επισκοπής9) και 
την Ομάδα του Διαρίζου (σχηματισμός της Φασούλας 10, της Πέτρας του Ρωμιού 11 και 
του Μαυροκόλυμπου Ι2)].

1. Γεωλογική περιγραφή της Κύπρου

1 Κωνσταντίνου κ.ά. 1997, 1: " Η γένεση του νησιού είναι το αποτέλεσμα μιας σειράς μοναδικών και 
πολύπλοκων γεωλογικών διεργασιών, που κατέστησε την Κύπρο γεωλογικό πρότυπο για τους 
γεωεπιστήμονες όλου του κόσμου και συνέβαλε στην κατανόηση της εξέλιξης των ωκεανών και του 
πλανήτη Γη γενικότερα".
2 ό.π.: Ραδιολαριτικοί Κερατόλιθοι και Πηλίτες, Ηφαιστιακά πετρώματα, φλεβικά πετρώματα 
βασαλτικής κυρίως σύστασης, Πλουτώνια πετρώματα και πετρώματα της ακολουθίας του Μανδύα.
Για τα πετρώματα τυου Τροόδους βλ. επίσης και Jones 1986, 314.
3 Με τον όρο σχηματισμοί αποδίδονται οι ομάδες πετρωμάτων της ίδιας ηλικίας, σύνθεσης και 
τρόπου σχηματισμού. Στους σχηματισμούς δίνονται ονόματα τα οποία συνήθως προέρχονται από τα 
τοπωνύμια των περιοχών όπου παρουσιάζουν τη μεγαλύχερή τους ανάπτυξη.
4ό.π. 19- 26.
5ό.π. 26-28. Το νότιο τμήμα του αναφέρεται και ως ο Σχηματισμός της Μονής.
6ό.π. 28-34, Χαρακτηρίζει τη Νοτιοδυτική Κύπρο.
7ψαμμίτες, κερατόλιθοι και πελαγικοί ασβεστόλιθοι.
8πελαγικοί ασβεστόλιθοι, πηλίτες, ιλυόλιθοι, αργιλικοί σχιστόλιθοι που περιέχουν απολιθώματα.
9ιλυόλιθοι, ασβεστολουτίτες, ραδιολαριτικοί κερατόλιθοι, πηλίτες.
10προσκεφαλοειδείς λάβεςαπό λεπτόκοκκος ασβεστόλιθο με μικροαπολιθώματα.
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Νεώτερα σε ηλικία είναι τα αυτόχθονα ιζηματογενή πετρώματα, τα οποία 
αποτελούν τους σχηματισμούς των Λευκάρων (κατώτερες μάργες, κρητίδες και 
κερατόλιθοι, κρητίδες και ανώτερες μάργες), της Πάχνας, της Καλαβασσού και της 
Λευκωσίας 13.

2. Είδη αργίλων
Με τον όρο άργιλος χαρακτηρίζουμε το φυσικό, γαιώδες και λεπτόκοκκο υλικό 

το οποίο εμφανίζει πλαστικότητα όταν αναμιγνύεται με συγκεκριμένη ποσότητα 
νερού Ι4. Οι άργιλοι χωρίζονται σε διάφορές ομάδες:

α) Σε πρωτογενείς και δευτερογενείς, ανάλογα με το είδος της κλαστικής 
καθίζησης. Οι πρωτογενείς είναι καθαροί άργιλοι και τέτοιοι είναι ο καολίνης και ο 
μοντμοριλλονίτης, ενώ οι δευτερογενείς είναι οι ιζηματογενείς άργιλοι, οι οποίοι 
περιέχουν διάφορα οργανικά υλικά και εμφανίζουν μεγαλύτερη πλαστικότητα από 
τους πρωτογενείς.

β) με βάση την αναλογία του αργίλου και του πυριτίου καθώς και το βαθμό 
ενυδάτωσής τους. Οι κυριώτερες ομάδες αργίλων είναι οι καολινίτες, οι 
μοντμοριλλονίτες και οι ιλλίτες 15:
Οι καολινίτες έχουν λευκό χρώμα και αντέχουν σε υψηλές θερμοκρασίες.
Οι μοντμοριλλονίτες συναντώνται σε άνυδρα περιβάλλοντα και παρουσιάζουν 
μεγάλη συστολή και διαστολή, με αποτέλεσμα να μην είναι κατάλληλοι για κεραμεική 
αλλά να χρησιμοποιούνται ως πλαστική ύλη σε συνδυασμό με άλλες προσμίξεις.
Οι ιλλίτες συναντώνται σε θαλάσσια ασβεστιτικά ιζήματα. Δεν παρουσιάζουν μεγάλη 
πλαστικότητα αλλά είναι κατάλληλοι για αιωρήματα, ή χρησιμοποιούνται ως 
αντιπλαστική ύλη.

Η S.Vaughan χώρισε τους κυπριακούς πηλούς σε τέσσερις κύριες ομάδες 16:
1. Μπεντονίτες: Στην Κύπρο υπάρχουν εκτεταμένα κοιτάσματα μπεντονίτη, ο οποίος 
είναι αργιλικό συνεκτικό έδαφος με κύριο συστατικό τον μοντμοριλλονίτη, περιέχει 
όμως και άστριους, χαλαζία, βιοτίτη καθώς και άλλα αργιλοπυριτικά ορυκτά των 
ομάδων του ιλλίτη και του καολίνη καθώς και άφθονα οξείδια. Η επεξεργασία τους 
και η διαμόρφωσή της επιφάνειας τους είναι εύκολη.
2, 3. Μαοναϊκοί, Ποοσγωιιατικοί: Είναι πολύ αμμώδεις , χωρίς συνοχή και σπάνε 
εύκολα κατά το ψήσιμο. Όπως οι μπεντονίτες έτσι και οι μαργαϊκοί πηλοί περιέχουν

Πμεγάλα κομάτια ανακρυσταλλωμένου αβεστόλιθου, ορισμένα από τα οποία διατηρούν 
μικροαπολιθώματα.
Ι2κόκκινες άργιλοι, ιλυόλιθοι, μεταλλοφόρα ιζήματα.
13.ό.π. 38-50
14 Αλούπη 1993, 2.
15 Κωνσταντίνου ό.π., 72- Αλούπη 1993,4-5.
16 Vaughan 1987. Βλ και Courtois 1970.
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πυριτόλιθο, μαργαϊκά και ανθρακικά ορυκτά καθώς και άστριους, αμφίβολους, 
πυρόξενους και οξείδια του σιδήρου.
4. Επιγωματικοί: Περιέχουν πλήθος ηφαιστειογενών εγκλεισμάτων, δουλεύονται 
εύκολα και χρησιμοποιούνται από τους σημερινούς αγγειοπλάστες του Κόρνου 17.

3. Συστατικά της Αργίλου
Οι αγγειοπλάστες σπάνια χρησιμοποιούν ένα είδος αργίλου. Συνήθως 

αναμιγνύουν δύο ή και τρία είδη για να φτάσουν στο επιθυμητό αποτέλεσμα, 
ανάλογα με τα διαθέσιμα είδη και με το είδος των αγγείων που κατασκευάζουν. Για 
τα μεγαλύτερα σε μέγεθος αγγεία χρησιμοποιείται πηλός με περισσότερες προσμίξεις 
ενώ για μικρότερα αγγεία γίνεται προσπάθεια να "καθαριστεί" ο πηλός, είτε με 
κοσκίνισμα είτε με διαδοχικές καθιζίσεις σε δεξαμενές, ώστε να κατακαθίσουν οι 
προσμίξεις.

Είναι γνωστό ότι μερικά συστατικά, όπου προστεθούν, προσδίδουν πλαστικές ή 
αντιπλαστικές ιδιότητες. Πολλά από αυτά καίγονται κατά την όπτηση (άχυρα, 
κάρβουνο) και δεν μπορούν να ανιχνευτούν στον ψημμένο πηλό. Οι κυριώτερες 
γνωστές αντιπλαστικές ύλες είναι οι εξής 18:
α) Κεραμάλευρο ι9. Πρόκειται για κονιορτοποιημένο ψημμένο πηλό, ο οποίος όταν 
προστίθεται προσδίδει στο αγγείο μεγαλύτερη αντοχή στις μεταβολές της 
θερμοκρασίας.
β) Πυριτική άμμος (χαλαζίας).
γ) Άστριος. Οι άργιλοι που περιέχουν άστριο έχουν σχετικά χαμηλό σημείο τήξεως, 
και άρα μπορούν να ψηθούν σε χαμηλές θερμοκρασίες και επιπλέον δεν χάνουν 
εύκολα το σχήμα τους κατά την όπτηση.
δ) Κιμωλία (Κρητίδα). Χρησιμοποείται ως αντιπλαστική ύλη αλλά θεωρείται 
κατώτερης ποιότητας από τον άστριο, διότι επιτρέπει την παραμόρφωση της μάζας 
αμέσως μετά την υαλοποίησή της.

17 Vaughan 1991, 342- 44.
18 Δάνου 1969, 23.
19 Πρόκειται για το "σαμώτ" στη γλώσσα των σύγχρονων κεραμέων.
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Μακροσκοπικές παρατηρήσεις των δειγμάτων πηλού
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1
Δείγματα 1-13 (Αποθέτης του εργαστηρίου της Πάφου)

Αριθ. Δείγματοςι Περιγραφή

1 (ΚΚ8) Υαλοποιημένο και παραμορφωμένο από την όπτηση τμήμα ώμου αμφορέα 
LR13 (Επιφανειακό στρώμα). Πηλός πρασινωπός χονδρόκοκκος με 
ευμεγέθη σκούρα και μικρότερα κοκκινωπά και λευκά εγκλείσματα

2 (ΚΚ17)
Τμήμα ώμου αμφορέα LR13 με κυματοειδείς και ευθείες ζώνες κτενωτής 
διακόσμησης (Στρώμα Α4). Πηλός καστανός τραχύς με πολλά και μεσαίου 
μεγέθους κοκκινωπά και μαύρα και μικροσκοπικά άσπρα εγκλείσματα καθώς 
και σκούρους καστανούς κόκκους.

3 (ΚΚ13)
Τμήμα σώματος αμφορέα LR1 με τις χαρακτηριστικές πτυχώσεις (Στρώμα 
F4). Πηλός καστανός με μικροσκοπικά άσπρα καθώς και κοκκινωπά και 
μελανά εγκλείσματα μεσαίου μεγέθους.

4 (ΚΚ18)
Τμήμα ώμου αμφορέα LR13 με ζώνες κτενωτής διακόσμησης (Στρώμα D4). 
Πηλός καστανός τραχύς με πολλά μεγάλου και μεσαίου μεγέθους κοκκινωπά, 
υπόλευκα και μελανά εγκλείσματα, καθώς και μικρότερα άσπρα, τα οποία 
είναι συγκεντρωμένα στην εξωτερική επιφάνεια του αγγείου.

5 (ΚΚ3/4)
Τμήμα κεραμίδας (Στρώμα Ε5). Πηλός κόκκινος λεπτόκοκκος με ελάχιστα 
και μικρού μεγέθους εγκλείσματα.

6 (  ΚΚ5, 11)
Τμήμα σώματος αμφορέα LR1 με τις χαρακτηριστικές πτυχώσεις (Στρώμα 
A3). I Ιηλός καστανός με μικροσκοπικά άσπρα καθώς και κοκκινωπά, 
υπόλευκα και μελανά εγκλείσματα μεσαίου μεγέθους.

7 (ΚΚ14) Τμήμα ώμου αμφορέα LR13 με ζώνη πλαγίων εγκοπών (Στρώμα ΑΙ). 
Πηλός ανοιχτός καστανός τραχύς με ελάχιστα μικροσκοπικά άσπρα καθώς 
και πολλά μεγάλου και μεσαίου μεγέθους μελανά και κοκκινοκάστανα 
εγκλείσματα.

8 Τμήμα βάσης ανοιχτού αγγείου (ΜΣΚΑ). Πηλός ανοιχτός καστανός, 
λεπτόκοκκος με μικρού μεγέθους κοκκινωπά και μελανά εγκλείσματα.

9 (ΚΚ7)
Τμήμα σώματος αμφορέα LR1 με τις χαρακτηριστικές πτυχώσεις, 
παραμορφωμένο από το ψήσιμο (ΜΣΚΑ). I Ιηλός πρασινωπός τραχύς με 
πολλά ευμεγέθη μελανά και λιγότερα μικρότερου μεγέθους άσπρα 
εγκλείσματα.

10 (ΚΚ12) Τμήμα σώματος αμφορέα LR1 με τις χαρακτηριστικές πτυχώσεις 
(Επιφανειακό στρώμα). Πηλός καστανός με ευμεγέθη καστανά και μελανά 
εγκλείσματα, καθώς και μικρότερα κοκκιωπά, υπόλευκου και άσπρου 
χρώματος.

11 (ΚΚ1, 2) Τμήμα κεραμίδας με χοντρά τοιχώματα (Στρώμα Α6). Πηλός 
κοκκινοκάστανος χονδρόκοκκος, με ευμεγέθη μαύρα γυαλιστερά και λιγότερα 
μικροσκοπικά άσπρα και σπάνια κόκκινα εγκλείσματα.

12 (ΚΚ15) Τμήμα ώμου αμφορέα LR13 με ευθεία ζώνη κτενωτής διακόσμησης 
(Στρώμα Α6). Πηλός πρασινωπός με πολλά μεγάλου και μεσαίου μεγέθους 
μελανά και κοκκινωπά καθώς και ελάχιστα μικροσκοπικά άσπρα εγκλείσματα.

13 (ΚΚ9, 10) Τμήμα λαιμού αμφορέα LR1 (Στρώμα D5). Πηλός καστανός με πλήθος 
άσπρα και αρκετά μεσαίου μεγέθους καστανά εγκλείσματα.

’Στη Παρένθεση σημειώνεται ο αριθμός από τον κατάλογο των δειγμάτων που δόθηκαν για ανάλυση με 
τη Μέθοδο της Νετρονικής Ενεργοποίησης (Βλ. Παράρτημα 1β)
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2

Δείγματα Αΐ-ΧΙΙΙ (Αργαία Αγορά Αμαθούντας)

Αριθ. Δείγματος Περιγραφή

Αΐ Τμήμα σώματος αμφορέα LRl (ΑΜ1990/Μ13.Β. 1-2μ). Π ηλός καστανός με 
ερυθροκάστανη επιφάνεια. Μεσσαίου και μικρού μεγέθους μελανά και 
ελάχιστα κοκκινωπά και λευκά εγκλείσματα

All Τμήμα σώματος αμφορέα LRl με τις χαρακτηριστικές πτυχώσεις 
(ΑΜ 1988/ΦΦ4/Π.Α. Μ.). Πηλός πορτοκαλοκάστανος με υποκίτρινη 
επιφάνεια, τραχύς με πολλά μελανά, κοκκινωπά, λευκά και υπόλευκα 
εγκλείσματα, μικρού έως μεσαίου μεγέθους.

Am Τμήμα σώματος αμφορέα LR1 με τις χαρακτηριστικές πτυχώσεις. 
(ΑΜ1991/ΓΓ1 ή 012 /Β . 0-1 μ). Πηλός καστανός, τραχύς με πολλά μελανά, 
μεσαίου μεγέθους γυαλιστερά και πολύ λιγότερα κοκκινωπά και υπόλευκα 
εγκλείσματα

Αιν Τμήμα σώματος από αμφορέα LR13 (ΑΜ 1977/Δ3/ Β. 1,5-2μ). Μή 
κυπριακός πηλός, ροζοκίτρινος λεπτόκοκκος μαλακός στην υφή, με ελάχιστα 
λευκά εγκλείσματα, κυρίως στην επιφάνεια, και λιγοστή μαρμαρυγία

Αν Τμήμα σώματος αμφορέα LR1 (ΑΜ 1986/Τομή ΡΡ3-ΡΡ4). Πηλός 
πορτοκαλοκάστανος, τραχύς με γκριζωπό πυρήνα. Πολλά μελανά, μικρού 
και μεσαίου μεγέθους και πολύ λιγότερα και μικρότερα υπόλευκα 
εγκλείσματα.

Ανί Τμήμα σώματος αμφορέα LRl (ΑΜ1985/ΡΡ4/Β. 1,5-2,5 μ). Πηλός 
πορτοκαλόχρους, τραχύς με πολλά άσπρα, και λιγότερα μελανά εγκλείσματα, 
μικρού έως μεσαίου μεγέθους.

Ανιι Τμήμα σώματος αμφορέα LR1 (ΑΜ1977/Δ3/Β. 1-1.5 μ). Πηλός κιτρινο- 
καστανος με υποκίτρινη επιφάνεια, τραχύς με πολλά μελανά, και κοκκινωπά, 
μικρού έως μεσαίου μεγέθους, και λιγότερα, διάσπαρτα, λευκά και υπόλευκα 
εγκλείσματα.

Ανιπ Τμήμα σώματος αμφορέα LRl (ΑΜ1983/ΑΑ1/ Κ. Ο.). Πηλός με καστανό 
πυρήνα και κοκκινοκάστανες τις περιοχές της τομής κοντά στις δύο 
επιφάνειες. Μελανά, λευκά και υπόλευκα εγκλείσματα, μικρού έως μεσαίου 
μεγέθους.

Αιχ Τμήμα σώματος αμφορέα LR1 (ΑΜ1989/Ω2/Β. 0-0,1 μ). Πηλός 
πρασινοκίτρινος τραχύς με πολλά μικρού και μεσαίου μεγέθους μελανά, 
κοκκινωπά λευκά και υπόλευκα εγκλείσματα.

Αχ Τμήμα σώματος LR1/13 (ΑΜ1986/ ΣΣ3/ Α. Κ.). Πηλός κιτρινοκάοτανος με 
καστανά μελανά κοκκινωπά, υπόλευκα και άσπρα εγκλείσματα μικρού και 
μεσαίου μεγέθους.

Αχί Τμήμα αμφορέα εισαγωγής (ΑΜ1985/ΡΡ3/Β. 1,5-2,5). Πηλός κπορτοκαλο- 
κάστανος ανοιχτόχρωμος λεπτόκοκκος, με πολύ αραιά μελανά κοκκινωπά και 
υπόλευκα εγκλείσματα μικρού μεγέθους

Αχπ ί μήμα σώματος αμφορέα LRl (ΑΜ1977/ Γ3/ Β. 2-2,5μ). Πηλός 
κιτρινοκάστανος με υπόκιτρινη επιφάνεια. Καστανά μελανά κοκκινωπά, 
υπόλευκα και λευκά μικρού και μεσαίου μεγέθους εγκλείσματα.

ΑΧΙΙΙ Τμήμα σώματος αμφορέα LR1 με τις χαρακτηριστικές πτυχώσεις. 
(ΑΜ1977/Δ3/Β. 1-1,5 μ). Πηλός καστανέρυθρος με υπόλευκη επιφάνεια, 
τραχύς με πολλά μελανά και φαιά, μεσαίου μεγέθους γυαλιστερά και λιγότερα 
μικρότερα κοκκινωπά και λευκά εγκλείσματα
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ΠΙΝΑΚΑΣ 3
Δείγματα Α1-Α6 Αργαια Αγορά Αμαθούντας, Β' Δειγματοληψία)

Αριθ. Δείγματος Περιγραφή

Α1-Α4
Τμήματα αμφορέων LR1/13. Πηλός πραοινοκάοτανος. Πολλά μικρού και 
μεσαίου μεγέθους μελανά, κοκκινωπά λευκά και υπόλευκα εγκλείσματα.

Α5-Α6
Τμήματα σώματος αμφορέων LR1. Πηλός γκριζοκάστανος με υποκίτρινη 
επιφάνεια. Μελανά, λευκά και υπόλευκα εγκλείσματα.μικρού έως μεσαίου 
μεγέθους.

ΠΙΝΑΚΑΣ 4
Δείγματα από τμήματα σώματος αμφορέων (Αποθέτης Εργαστηρίου της Πάφου, Β’
Δειγματοληψία)

Αριθ. Δείγματος Περιγραφή Πηλού

Π1, Π8, Π9
Καστανέρυθρος, με κόκκο μεσαίου μεγέθους. Εγκλείσματα αραιά, μικρού 
μεγέθους μελανά και υποκίτρινα, σπανιότερα τα κοκκινωπά. Αραιότερα 
μεσαίου μεγέθους μελανά.

Π3-Π7
Καστανέρυθρος, με ανάλογα εγκλείσματα όπως στα δείγματα Π1, Π8, Π9. 
Τα μεσαίου μεγέθους μελανά εγκλείσματα είναι περισσότερα ενώ απαντώνται 
σπάνια και μεσαίου μεγέθους λευκά.

Π2 Γίρασινοκίτρινος χονδρόκοκκος με μεσαίου και μεγάλου μεγέθους μελανά και 
αραιότερα κοκκινωπά εγκλείσματα

Π2, ΠΙΟ Καστανέρυθρος, ανάλογης υφής με τους προηγούμενους με τη διαφορά ότι 
τα μελανά εγκελίσματα είναι συχνά και μεγάλου μεγέθους

ΠΙΝΑΚΑΣ 5
Δείγματα Ζ1-Ζ8 Εργαστήριο Ζυγίου)
Αριθ. Δείγματος Περιγραφή

Ζ1-Ζ2 Πηλός ανοιχτός καστανός με μικρού και μεσαίου μεγέθους μελανά και 
αραιότερα ερυθρά εγκλείσματα

Ζ3-Ζ8 Πηλός καστανός έως καστανοκόκκινος με πολλά, μεγάλου και μεσαίου 
μεγέθους μελανά εγκελίσματα και λιγότερα, μικρότερα άσπρα και κοκκινωπά
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2β.2

ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΑΕΜΑΤΩΝ 
ΤΗΣ ΠΕΤΡΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ

1 Οι προσδιορισμοί των ποσοστών προσδιορίζονται ως εξής: (Whitbread 1995, 379)
Πλήθος = 70%
Κυρίαρχοσυστατ ικό = 50-70%
Άφθονο = 30-50%
Αρκετό = 15-30%
Λίγο = 5-15%
Πολύ λίγο = 2-5%
Ελάχιστο = 0,5-2%
Σπάνιο = <0,5%
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1
ΟΜΑΔΑ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΠΑΦΟΥ (α)

10 2 3* 6 Π1 Π 8 Π 9
Κρυσταλ.
Χαλαζίας

Λίγο Λίγο Πολύ λίγο Λίγο Αίγο-αρκετό Πολύ λίγο Λίγο

Μικροκρυστ.
χαλαζίας

Ελάχιστο Ελάχιστο Ελάχιστο Πολύ λίγο Αίγο Πολύ λίγο

Πυρόξενος Ελάχιστη - - - - Ελάχιστα (1) Ελάχιστο
Οξείδια Fe Ελάχιστα Ελάχιστα Ελάχιστα Ελάχιστα Ελάχιστα Λίγο 3
Διαβάσης - - - - - - -

Αστριοι Ελάχιστοι - - - Πολύ λίγοι Ελάχιστοι Ελάχιστα
Τριματοφόρα Πολύ Λίγα Ελάχιστα - πολύ  

λίγα
Πολύ λίγα Πολύ λίγα Πολύ λίγα Πολύ Λίγα Πολύ λίγα - 

ελάχιστα

Κύρια μάζα 
(Μήτρα)

Μαργαϊκή με 
άφθανα γωνιώδη 

τεμάχια 
χαλαζία, 

άστριους και 
ελάχιστες φολίδες 

μαρμαρυγίας

Μαργαϊκή με 
αρκετά γωνιώδη 
τεμάχια χαλαζία  

άστριων, και 
μικροκρυστ. 

χαλαζία

Μαργαϊκή με 
λίγους άστριους 
και χαλαζία και 

ελάχιστη 
μαρμαρυγία

Μαργαϊκή με 
άφθανα γωνιώδη 

τεμάχια 
χαλαζία, 

άστριους και 
ελάχιστες φολίδες 

μαρμαρυγίας

Μαργαϊκή με 
άφθονο χαλαζία, 

άστριους και 
μικροκρυστ. 

χαλαζία και πολύ 
ελάχιστη 

μαρμαρυγία

Μάργα με 
άφθονους 

άστριους και 
μικρά γωνιώδη 

τεμάχια χαλαζία  
και μικροκρυστ. 

χαλαζία

Μάργα με αρκετά 
γωνιώδη τεμάχια 

χαλαζία και 
άστριους και 
μικροκρυστ. 

χαλαζία

Κρητίδα
(Κιμωλία)

Λίγο Λίγο Αίγο-αρκετό Λίγο- Αρκετό Λίγο Λίγο Αρκετό

Γάββροι - - - - Ελάχιστο (1) - -
Λάβα - - - - - - -

Επιδοτίτης - - - - - - Ελάχιστο
Σερπεντίνης Ελάχιστο Ελάχιστο Ελάχιστο Ελάχιστο (1) Ελάχιστο Ελάχιστα Ελάχιστο
Αμφίβολοι - - - - - - -

'Αλλα Ελάχιστα 
κοκκινωπά 

μερικώς 
αποστρογγυλ. 

τεμάχια ιζημάτων 
και τεμάχια 
θαλασσίων 

οστρέων

Πολύ λίγα 
τεμάχια μερικώς 

αποστρογγυλ. 
κοκκινωπών 

ιζημάτων. 
Ελάχιστα 
τεμάχια 

θαλασσίων 
οστρέων. 
Ελάχιστη 

μαρμαρυγία

Ελάχιστα 
κοκκινωπά 

γωνιώδη τεμάχια 
ιζημάτων

Ελάχιστα 
κοκκινωπά 

μερικώς 
αποστρογγυλ. 

τεμάχια ιζημάτων

Αλλοιωμένα 
κοκκινωπά 

μερικώς 
αποστρογγυλ. 

τεμάχια ιζημάτων 
και τεμάχια 

απολιθωμένων 
φυκών

Κοκκινωπά 
μερικώς 

αποστρογγυλ. 
τεμάχια ιζημάτων

Ίσως ελάχιστος 
ολιβίνης 

Πολύ λίγα  
κοκκινωπά 

μερικώς 
αποστρογγυλ. 

τεμάχια ιζημάτων 
και ελάχιστα 

τεμάχια 
απολιθωμένων 

φυκών
*Η λεπτή τομή είναι κακής ποιότητας
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2
ΟΜΑΔΑ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΠΑΦΟΥ (β)

4 7 9 1 12 Π 2 Π ΙΟ
Κρυσταλλικός
Χ αλαζίας

- Πολύ Λίγο Λίγο Πολύ λίγα Λίγο Πολύ λίγο - λίγο Πολύ λίγο

Μικροκρυσταλλ.
Χαλαζίας

- - - - Ελάχιστο - Πολύ 
λίγο

Πολύ λίγο - λίγο Ελάχιστο

Πυρόξενος Ελάχιστος - - - Ελάχιστο Ελάχιστο -

Οξείδια Fe Ελάχιστα - λίγα Ελάχιστα Ελάχιστα Ελάχιστα Πολύ λίγο Πολύ λίγο Ελάχιστα
Διαβάσης Ελάχιστος - - - - Πολύ λίγο -

Άστριοι - - - - - - Ελάχιστο
Τριματο
φόρα

Πολύ Λίγα - 
ελάχιστα

Λίγα - - Ελάχιστα Ελάχιστα Ελάχιστα

Κύρια Μάζα Μαργαϊκή με λίγα Μαργαϊκή με πολύ Μάργα με Μαργαϊκή με πολύ Μαργαϊκή με λίγα Μαργαϊκή με λίγα Μαργαϊκή με
(Μήτρα) - αρκετά γωνιώδη λίγα γωνιώδη ελάχιστους λίγα-ελάχιστα γωνιώδη τεμάχια γωνιώδη τεμάχια άθφονο χαλαζία ,

τεμάχια χαλαζία τεμάχια χαλαζία αστριους και γωνιώδη τεμάχια χαλαζία άστριους χαλαζία και άστριους και λίγο
και αστριους και αστριων χαλαζία χαλαζία και 

αστρίων
και μικροκρυστ. 

χαλαζία
αστριους μικροκρυστ.

χαλαζία
Κρητίδα
(κιμωλία)

Πολύ λίγο-λίγο Λίγο Λίγο 7** Πολύ λίγο Λίγο Λίγο

Γ άββροι - - - - - Ελάχιστο Ελάχιστο
Λάβα Ελάχιστο Λίγο-Πολύ λίγο Ελάχιστο

(1)
- Πολύ λίγη- 

Ελάχιστη
Ελάχιστη Πολύ λίγο

Επιδοτίτης Ελάχιστος Ελάχιστος - - Ελάχιστος - -

Σερπεντίνης - Ελάχιστο Ελάχιστος - Ελάχιστος Ελάχιστο Ελάχιστο
Αμφίβολοι - - - - - - -

Λ λλα Αποστρογγ. 
μελανά τεμάχια 

ιζημάτων. *

Ελάχιστα τεμάχια 
ιζημάτων με 

ασβεστιτική μάζα 
και άφθονα 

γωνιώδη τεμάχια 
χαλαζία. Αποστρ. 

κρητίδες με 
κόκκινες 

οξειδώσεις στην 
περιφέρεια

Μικροσκοπικές
φολίδες

μαρμαρυγίας

*Το μελανό χρώμα ίσως προήλθε από αναγωγική όπτηση
** Η λεπτή τομή είναι κακής ποιότητας με μεγάλα κενά
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ΠΙΝΑΚΑΣ 3
ΟΜΑΔΑ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΠΑΦΟΥ (γ)

Π 3 Π 4 Π 5 Π 7 Π6*
Κρυσταλλικός
Χ αλαζίας

Λίγο Λίγο Λίγο Λίγο -

Μικροκρυστ.
Χ αλαζίας

Λίγο Ελάχιστο Πολύ λίγο Ελάχιστο -

Πυρόξενος Ελάχιστο Ελάχιστο Ελάχιστο Ελάχιστο ( 1) Αρκετό
Οξείδια Fe Πολύ λίγα Ελάχιστα Ελάχιστα Ελάχιστα Ελάχιστα
Διαβάσης - - - - Ελάχιστο
Αστριοι Ελάχιστο - Ελάχιστο Ελάχιστο Ελάχιστο
Τριματο
φόρα

Λίγα Ελάχιστα Ελάχιστα Ελάχιστα Αρκετό

Κύρια Μάζα 
(Μήτρα)

Μαργαϊκή με 
άφθονα μικρά 

γωνιώδη 
τεμάχια 
χαλαζία, 

μικροκρυστ. 
χαλαζία και 

άστριους

Μαργαϊκή με 
άφθονο 

χαλαζία, 
άστριους και 

μικροσκοπικές 
φολίδες 

μαρμαρυγίας

Μαργαϊκή με 
άφθονο χαλαζία 
άστριους, λίγο 

μικροκρυστ. 
χαλαζία και 

ελάχιστη 
μαρμαρυγία

Μαργαϊκή με 
άφθονα τεμάχια 

χαλαζία, 
άστριους + 
μικροκρυστ. 
χαλαζία + 
μικροσκ. 
φολίδες 

μαρμαρυγίας

Μαργαϊκή με 
άστριους και 
λίγο χαλαζία

Κρητίδα
(Κιμωλία)

Λίγο Αρκετή Αρκετή Λίγη -

Γάββροι Ελάχιστο - - Ελάχιστο ελάχιστα
Λάβα Ελάχιστη Ελάχιστη Ελάχιστη Ελάχιστο Ελάχιστο
Επιδοτίτης Ελάχιστο - - - _

Σερπεντίνης Ελάχιστο Ελάχιστο Ελάχιστο 'Ελάχιστο Ελάχιστο
Αμφίβολοι - - - Ελάχιστο (μετά 

από πυρόξενο)
Ά λλα Αλλοιωμένα 

τεμάχια 
ιζημάτων και 
τεμάχια θαλ. 

οστρέων

Ελάχιστα 
αποστρογγυλευμ 

ένα κόκκινα 
τεμάχια 

ιζημάτων

Λίγα- αρκετά 
αποστρογγ.

τεμάχια 
αλλοιωμένων 
ιζημάτων και 

ελάχιστα τεμάχια 
οστρέων και 

φυκών

Το δείγμα διαφέρει από τα άλλα, ως προς τη σύσταση (περιέχει αρκετό πυρόξενο και τριματοφόρα)Στ
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ΠΙΝΑΚΑΣ 4
ΟΜΑΔΑ ΤΗΣ ΑΜΑΘΟΥΝΤΑΣ

Α Ι* Α 2 A 3 Α 4 IX X

Κρυσταλ.
Χαλαζίας

Λίγος Ελάχιστο - Ελάχιστο -

Μικροκρυσ
τ.χαλαζίας

Ελάχιστο Ελάχιστο - - Ελάχιστο -

Πυρόξενος Ελάχιστο Λίγο- αρκετό Πολύ λίγος - 
λίγος

Αρκετός Λίγο Λίγο

Οξείδια Fe Ελάχιστα Πολύ λίγα Πολύ λίγα Πολύ λίγα Πολύ λίγα Πολύ λίγα

Διαβάσης - Ελάχιστος Ελάχιστο-
λίγο

- Ελάχιστο Ελάχιστο

Αστριοι Α θφονα  
θραύσματα

Ελάχιστοι - Ελάχιστοι - -

Τριματο
φόρα

Λίγα - 
ελάχιστα 
τεμάχια 
διθύρων

Ελάχιστα

Κύρια
Μάζα

(Μήτρα)

Λίγη Μάργα 
με άφθονους 

γωνιώδεις 
κόκκους 

χαλαζία και 
λιγότερους 
άστριους

Μαργαϊκή 
με πολύ λίγα 

γωνιώδη 
τεμάχια 

χαλαζία και 
ελάχιστους 

άστριους

Μαργαϊκή
με

ελάχιστους 
άστριους και 

λίγα  
γωνιώδη 
τεμάχια 
χαλαζία

Μαργαϊκή 
με άστριους 
και χαλαζία

Μαργαϊκή 
με άστριους 
και χαλαζία

Μαργαϊκή 
με λίγους 
άστριιους 

και χαλαζία

Κρητίδα
(Κιμωλία)

Λίγο-
αρκετό**

_ - - - -

Γάββροι - - Ελάχιστο - - -

Λάβα λίγα
(αλλοιωμένη)

Ελάχιστη Ελάχιστη - - Ελάχιστη

Επιδοτίτης - - - - - -
Σερπεντίν

ης

“ Πολύ λίγο - 
ελάχιστο

Ελάχιστο Ελάχιστο Ελάχιστο Ελάχιστο

Αμφόβολο
ι

Ελάχιστο 
(μετά από  
πυρόξενο)

* Η σύσταση του δείγματος ΑΙ διαφοροποιείται από αυτήν των υπολοίπων και προσομοιάζει με αυτήν των δειγμάτων από το 
εργαστήριο της Πάφου. Δεδομένου ότι το δείγμα ήταν από χαμηλά ψημένο πηλό (πρασινωπού χρώματος) δεν μπορεί να γίνει ο 
διαχωρισμός των πετρωμάτων που περιέχει διά γυμνού οφθαλμού
** Στη λεπτή τομή υπάρχουν κενά (το υλικό αφαιρέθηκε κατά την προετοιμασία) με ενδείξεις ότι περιείχαν κρητίδες
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ΠΙΝΑΚΑΣ 5
ΟΜΑΔΑ ΤΟΥ ΖΥΓΙΟΥ

Ζ 3 Ζ 4 Ζ 5 Ζ 6 Ζ 8 Ζ 9* X I I I
Κρυσταλ.
Χ αλαζίας

Ελάχιστο (1) Ελάχιστο Ελάχιστο (1) Ελάχιστο Ελάχιστο Ελάχιστο -

Μικροκρυστ.χ
αλαζίας

- - - Ελάχιστο (1) - - Ελάχιστο

Πυρόξενος Αρκετό Ελάχιστο Λίγο Αρκετό Λίγο - αρκετό Λίγο Αρκετό
Οξείδια Fe Αίγα Ελάχιστα- 

πολύ λίγα
Ελάχιστα Ελάχιστο Ελάχιστο Ελάχιστο Ελάχιστο

Διαβάσης Πολύ λίγο Ελάχιστο Πολύ λίγο Πολύ λίγο Λίγο Ελάχιστο Ελάχιστο
Αστριοι Ελάχιστοι Ελάχιστοι Ελάχιστοι

(μερικώς
αλλοιωμένοι)

Ελάχιστο

'

Πολύ λίγο

Τριματοφόρα Πολύ λίγα Ελάχιστα Ελάχιστα Ελάχιστο Ελάχιστο Ελάχιστο Λίγα
Κύρια μάζα 
(Μήτρα)

Μαργαϊκή με 
λίγα μικρά 

γωνιώδη 
θραύσματα 
χαλαζία και 

λίγους 
άστριους

Μαργαϊκή με 
λίγα γωνιώδη 

τεμάχια 
χαλαζία και 

άστριους

Μαργαϊκή με 
πολύ λίγους 
άστριους και 

χαλαζία

Μαργαϊκή με 
αρκετούς 

άστριους και 
χαλαζία

Μαργαϊκή με 
λίγο χαλαζία  
και άστριους

Μαργαϊκή με 
πολύ λίγους 

άστριους, 
περισσ. 

χαλαζία και 
αποστρογγ. 

τεμάχια 
κρητίδας

Μαργαϊκή με 
λίγα - αρκετά 

τεμάχια 
χαλαζία, 
άστριους, 

πυρόξενο και 
αποστρογγ. 

τεμάχια 
κρητίδας

Κρητίδα
(Κιμωλία)

- Ελάχιστη Ελάχιστη Ελάχιστη - Λίγο - αρκετό Λίγα

Γ άββροι Ελάχιστο Πολύ λίγοι Πολύ λίγο Πολύ λίγο Πολύ λίγο Ελάχιστο Πολύ λίγο
Λάβα Ελάχιστη Πολύ λίγο Πολύ λίγο Πολύ λίγο Πολύ λίγο Πολύ λίγο Ελάχιστη
Επιδοτίτης - - - Ελάχιστο Ελάχιστο Ελάχιστο Πολύ λίγο
Σερπεντίνης Ελάχιστος Ελάχιστο Ελάχιστο - 'Ελάχιστο - Ελάχιστο
Αμφιβο
λοι
(Δευτερεύοντε 
ς /  μετά από 
πυρόξενο)

Ελάχιστο Ελάχιστο Ελάχιστο Ελάχιστο Πολύ λίγο

* Το δείγμα αυτό διαφοροποιείται στη σύσταση από τα υπόλοιπα
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ΠΙΝΑΚΑΣ 6

ΟΜ Α ΔΑ  "ΕΡΓΑ ΣΤΗ ΡΙΟ Υ " ΖΑ
II III X I I

Κρυσταλ.
Χαλαζίας

Ελάχιστο (1) Ελάχιστο Ελάχιστο

Μικροκρυστ.
χαλαζίας

- - -

Διαβάσης - - -

Πυρόξενος Αρκετό - Αφθονο Αρκετό Αφθονο

Οξείδια Fe Ελάχιστα Ελάχιστο Ελάχιστο

Αστριοι Ελάχιστοι Ελάχιστο Ελάχιστο

Τριματο
φόρα

Ελάχιστα " Ελάχιστο

Κύρια μάζα 
(Μήτρα)

Μαργαϊκή με 
πολύ λίγα 

τεμάχια αστρίων, 
χαλαζία και 

κρητίδων

Μαργαϊκή με 
χαλαχία και 

άστριους

Μάργα με 
χαλαζία και 
ελάχιστους 

άστριους και 
χαλπαα

Κρητίδα
(Κιμωλία)

Ελάχιστη Ελάχιστη

Γάββροι Ελάχιστο - -

Αάβα Ελάχιστη Ελάχιστη Ελάχιστη

Επιδοτίτης Ελάχιστος - -
Σερπεντίνης Ελάχιστος - Ελάχιστο

Αμφίβο
λοι

Ελάχιστος Ελάχιστος Ελάχιστος
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ΠΙΝΑΚΑΣ 7
ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ X

Α 5 Α 6 V V III I
Κρυσταλ.
Χαλαζίας

Λίγο - αρκετό Αρκετό Λίγο Αρκετό Λίγος

Μικροκρυστ 
. χαλαζίας

Λίγο Λίγο Λίγο Ελάχιστο Πολύ λίγο

Πυρόξενος Ελάχιστο Ελάχιστο Λίγο - Ελάχιστο

Οξείδια Fe Ελάχιστα Ελάχιστα Ελάχιστα Ελάχιστο Ελάχιστο
Διαβάσης - - - - Ελάχιστο (1)
Αστοιοι Ελάχιστοι Ελάχιστο Ελάχιστοι Ελάχιστοι Ελάχιστο
Τριματο

ψόοα
Ελάχιστα Ελάχιστα Ελάχιστο (1) Λίγα

Κύρα Μάζα 
(Μήτρα)

Μαργαϊκή με 
άφθονους 
γωνιώδεις 

κόκκους 
χαλαζία και 
λιγότερους 
άστριους

Μαργαϊκή με 
ελάχιστα 
γωνιώδη 
τεμάχια 

χαλαζία και 
άστριους

Περισσότερο 
αργοΰχος 

παρά  
μαργαϊκή με 

λίγους 
άστριους και 

αρκετό 
χαλαζία

Μαργαϊκή με 
ελάχιστους 

άστριους και 
άφθονο 
χαλαζία

Μαργαϊκή με 
λιγότερους 

άστριους και 
άφθονο 
χαλαζία

Κρητίδα
(Κιμωλία)

Αφθονα
τεμάχια

Αφθονα
τεμάχια

Αφθονο Αφθονο Αφθονο

Γάββροι - - - - -

Λάβα Ελάχιστη- 
πολύ λίγη

Ελάχιστη Ελάχιστη Ελάχιστη Ελάχιστη

Επιδοτίτης - - - Ελάχιστος (1) -

Σερπεντίνη
ς

Ελάχιστο Ελάχιστο - Ελάχιστο

Αμφίβολοι
(δευτερεύον

τες)

Ελάχιστοι Ελάχιστοι Ελάχιστοι Ελάχιστοι
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ΠΙΝΑΚΑΣ 9
ΣΥ ΓΚ ΡΙΤΙΚ Ο Σ Π ΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜ ΑΤΩΝ

X AM Ζ Ζ Α Π α Π |ϊ Π γ
Κρυσταλ.
Χαλαζίας

Λίγο-Αρκετό Ελάχιστο-
καθόλου

Ελάχιστο Ελάχιστο Πολύ λίγο - 
Λίγο

Πολύ λίγο - 
Λίγο

Λίγο

Μικροκρυστ.χ
αλαζίας

Λίγο- Πολύ λίγο Ελάχιστο-
καθόλου

Ελάχιστος-
καθόλου

- Ελάχιστο - πολύ 
λίγο

Ελάχιστο - 
καθόλου

Ελάχιστο- πολύ 
λίγο

Πυρόξενος Ελάχιστο Λίγο - αρκετό Λίγο- αρκετό Αρκετό -Αφθονο Ελάχιστο-
καθόλου

Ελάχιστο-
καθόλου

Ελάχιστο

Οξείδια Fe Ελάχιστα Πολύ λίγα Ελάχιστα Ελάχιστα Ελάχιστα Ελάχιστα - πολύ 
λίγα

Ελάχιστα

Διαβάσης - Ελάχιστο Ελάχιστο- πολύ 
λίγο

- - - -

Αστριοι Ελάχιστοι Ελάχιστοι - 
καθόλου

Ελάχιστοι-
καθόλου

Ελάχιστοι-
καθόλου

-Ελάχιστοι-
καθόλου

- Ελάχιστοι-
καθόλου

Τριματο
φόρα

Ελάχιστα Ελάχιστα Ελάχιστα-
καθόλου

Πολύ λίγα Ελάχιστα Ελάχιστα

Κύρια Μάζα 
(Μήτρα)

Μαργαϊκή με 
αρκετούς 

κόκκους χαλαζία 
και λιγότερους 

άστριους,

Μαργαϊκή με λίγο 
χαλαζία και 
ελάχιστους 
άστριους

Μαργαϊκή με λίγα 
γωνιώδη τεμάχια 

χαλαζία και 
άστριους,

Μαργαϊκή με 
πολύ λίγο 

χαλαζία και 
ελάχιστους 
άστριους

Μαργαϊκή με 
άφθονα γωνιώδη 
τεμάχια χαλαζία, 
λίγους άστριους, 

μικροκρυστ 
χαλαζία και 

ενίοτε 
μικροσκοπικά 

τεμ. μαρμαςυγίας

Μαργαϊκή με λίγα 
γωνιώδη τεμάχια 

χαλαζία, άστριους 
και ενίοτε 

μικροκρυσταλλικ 
ό χαλαζία

Μαργαϊκή με 
άφθονα γωνιώδη 
τεμάχια χαλαζία, 

άστριους και 
μικροκρυστ. 

χαλαζία

Κρητίδα
(Κιμωλία)

Αφθονα Ελάχιστο Ελάχιστη - 
καθόλου

Λίγο - Αρκετό Λίγο Λίγο- Αρκετό

Γάββροι - Ελάχιστο-
καθόλου

Ελάχιστο - πολύ 
λίγο

Ελάχιστοι-
καθόλου

- - -

Αάβα Ελάχιστη Ελάχιστη-
καθόλου

Ελάχιστη - πολύ 
λίγο

Ελάχιστη - Πολύ λίγη- 
Ελάχιστη

Ελάχιστη

Επιδοτίτης - - Ελάχιστος-
καθόλου

Ελάχιστο-
καθόλου

- - -

Σερπεντίνης Ελάχιστο - 
καθόλου

Ελάχιστο Ελάχιστο Ελάχιστο-
καθόλου

Ελάχιστο Ελάχιστος-
καθόλου

Ελάχιστο

Αμφίβολοι Ελάχιστο - Ελάχιστο Ελάχιστοι - -

Αλλα Αποστρογγ. 
κοκκινωπά 

τεμάχια 
ιζημάτων, 
τεμάχια 

οστρέων και 
φυκών

Τ εμάχια 
ιζημάτων

Τεμάχια
αλλοιωμένων

ιζημάτων
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ΠΙΝΑΚΑΣ 8
O M A A A  K ?I /  K?2

VI (C?l) Κδ (C?2)
Κρυσταλ.
Χαλαζίας

Λίγο Αρκετό

Μικροκρυστ.χ
αλαζίας

Ελάχιστο

Πυρόξενος Ελάχιστο Λίγο
Οξείδια Fe - Λίγο
Διαβάσης Ελάχιστο (1) Ελάχιστος
Αστριοι Λίγο Λίγο
Τριματο

φ ορα
Ελάχιστα (1) + 1 

τεμάχιο shell
-

Κύρα Μάζα 
(Μήτρα)

Μάργα με λίγα 
τεμάχια χαλαζία 

και άσ/ριους 
■fffosp* Γ-

Αφθονη μάργα με 
τεμάχια χαλαζία 

άστριους και 
πυρόξενο

Κρητίδα
(κιμωλία)

Αφθονα τεμάχια Αφθονα

Γάββροι - -
Λάβα Ελάχιστη -

Επιδοτίτης - -
Σερπεντίνης - Ελάχιστο

Αμφιβό
λίθος

- -

Λλλα - -
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2γ

Αποτελέσματα των αναλύσεων με τη Μέθοδο της νετρονικής 
Ενεργοποίησης. σε δε ίγματα από το εργαστήριο της Πάφου

2Η μετάφραση και η προσαρμογή του κειμένου που έστειλε ο Marcus Rautman στις 13/5/99, έγινε απο 
τη γράφουσα
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2γ
Αποτελέσματα των αναλύσεων με τη Μέθοδο της νετρονικής Ενεργοποίησης, σε 

δείγματα από το εργαστήριο της Πάφου 1

Σύνολο δεινιιάτων: 18

Κατάλογος δεινιιάτων: (βλ. Παράρτημα 2) 
nos ΚΚ1-4= κεραμίδες

5-8= θράυσματα απαραμοφρωμένα από την υπερόπτηση 
9-13= θραύσματα LR 1 
14-18= θραύσματα LR13

Ομοιογενείς ομάδες, όπως προέκυψαν από την ανάλυση2 (Βλ. Πίνακες 2γ. 1 και 2γ.2)

1. ΚΚ3-ΚΚ4= κεραμίδες από κόκκινο λεπτόκοκκο πηλό (CS/CRS- Red Tile Group)

2. ΚΚΙ = κεραμίδες από χονδρόκοκκο πηλό (Other-Tile Related)

3. ΚΚ2, ΚΚ12-ΚΚ13: (Amphora - 62 = ομάδα μεταξύ Yellow Tile και CRS)

4. Όλα τα υπόλοιπα δείγματα ("Yellow-tile/Amphora" group)
4α. ΚΚ6, ΚΚ10

4β. ΚΚ11, ΚΚ9, ΚΚ17, ΚΚ18 (ΥΤ-4): προέλευση από τη νότια και νοτιοδυτική Κύπρο

4γ. ΚΚ7 (σύσταση πολύ κοντινή με το 4α): ιαή κυπριακή προέλευση - μάλλον από τη Β. 
Συρία / Κιλικία

4δ. ΚΚ5, ΚΚ8, ΚΚ14, ΚΚ15, ΚΚ16, (KAmpl) Αναμφισβήτητα Παφιακά προϊόντα

Στην πρώτη αναφορά που εστάλη (26/3/96) από το Missouri σημειώθηκε ότι η ομάδα 4 
χαρακτηρίστηκε ασβεστιτική. Ο χαρακτήρας αυτός συνάδει με τη σύσταση πηλών που 
ανέλυσε η ομάδα από τις περιοχές των σχηματισμών της Καναβιού και της 
Λευκωσίας. Στην τελευταία αναφορά τονίζεται ότι τα δείγματα, εκτός από το ΚΚ7, 
ανήκουν στις δύο βασικές ομάδες πηλών προέλευσης από τη νοτιοδυτική Κύπρο, που 
έχει καταρτίσει η ερευνητική ομάδα (Σύνολο Red Tile και YellowTile- 4). Σημειώνεται 
όμως ότι κεραμεική από τέτοιους πηλούς είναι μάλλον σπάνια στην κοιλάδα του 
Βασιλικού

Ή  μετάφραση και η προσαρμογή του κειμένου που έστειλε ο Marcus Rautman στις 13/5/99, έγινε απο 
τη γράφουσα
2Στις παρενθέσεις αναφέρονται οι ομάδες που διαχωρίστηκαν από την ομάδα, στο άρθρο που  
δημοσίευσε το 1994 (Rautman et al. 1994)
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Σχόλια
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της ανάλυσης αυτής, διαχωρίστηκαν ομάδες 

πηλών διαφορετικής σύστασης, παρόλον ότι όλα τα δείγματα προέρχονταν από τον 
αποθέτη ενός μόνο εργαστηρίου, αυτού της Πάφου, για τα οποία η πετρογραφική 
ανάλυση έδειξε ομοιογενή σύσταση. Δεν αποκλείεται να πρόκειται για διαφορετικά 
κοιτάσματα πηλού, τα οποία οι αγγειοπλάστες του εργαστηρίου να χρησιμοποιούσαν, 
περιοδικά, αλλά δεν υπάρχει αμφιβολία ότι πρόκειται για κοιτάσματα της ίδιας 
περιοχής. Η διαφορετική σύσταση, θα μπορούσε να δημιουργήσει σύγχιση όσον αφορά 
στην ανάλυση δειγμάτων από τις υπόλοιπες ομάδες εργαστηρίων, που 
παρουσιάστηκαν στα προηγούμενα κεφάλαια. Εφόσον δεν πρόκειται για ανεσκαμένα 
εργαστήρια, ένα τέτοιο αποτέλεσμα θα οδηγούσε στο συμπέρασμα ότι κάθε ομάδα 
διαφορετικής χημικής σύστασης θα αντιπροσώπευε διαφορετικό εργαστήριο.

Για την καλύτερη κατανόηση της σχέσης ανάμεσα στα αποτελέσματα των 
αναλύσεων με τη μέθοδο της Νετρονικής Ενεργοποίησης και αυτών με τη μέθοδο της 
Πετρογραφικής Ανάλυσης, κρίθηκε σκόπιμο να εφαρμοστούν και τα δύο είδη 
αναλύσεων σέ όμοια δείγματα3. Η ομοιότητα μεταξύ των δειγμάτων διαπιστώθηκε 
με τη βοήθεια απλού μεγενθυντικού φακού. Είναι λοιπόν φυσικό σε κάποιες 
περιπτώσεις να υπάρχει διαφοροποίηση μεταξύ των δύο ομάδων δειγμάτων. 
Εξαιρώντας τις κεραμίδες, η ανάλυση επιβεβαίωσε ότι τα δειγμάτων έχουν προέλευση 
από τη Νότια- Νοτιοδυτική Κύπρο. Το γεγονός ότι το δείγμα ΚΚ7 θεωρήθηκε μή 
κυπριακό, προκαλεί μεγάλη εντύπωση διότι πρόκειται για θραύσμα αγγείου από τον 
αποθέτη του εργαστηρίου και παραμορφωμένου από την όπτηση. Η μόνη περίπτωση 
να πρόκειται για εισαγωγή είναι να βρέθηκε τυχαία, ως θραύσμα ήδη στην 
αρχαιότητα, στο θάλαμο καύσης του κλιβάνου. Για τα υπόλοιπα δείγματα, η 
πετρογραφική ανάλυση δεν έδειξε διαφοροποιήσεις4.

3 Για την πετρογραφική ανάλυση, επιλέχθηκαν παρόμοια δείγματα με αυτά που είχαν χρησιμοποιηθεί 
για τη νετρονική ενεργοποίηση. Για τις αντιστοιχίες βλ. Παράρτημα 1, Πίνακας 1.
4 Βλ. σχόλια και στο κεφάλαιο "Ανάλυση Πηλού".
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Πίνακας 1. Περιγραφές των δειγμάτων από το εργαστήριο της 
Πάφου, σύμφωνα με τους καταλόγους τον 1ΥΙ. Rautman

An id Field I.D. Site Ceramic Type Description Chem Group
KKP465 BG172, KK1 Paphos kiln coarse tile 2.5YR 5/6 +/- w/ many dark inclus Unass.
KKP466 BG173, KK2 Paphos Kiln coarse tile 2.YR Θ/4-6/6 soft texture, It red inclus Unass.
KKP467 BG174, KK3 Paphos kiln red tile 2.5YR 6/6 w/ fine lime Unass.
KKP468 BG175, KK4 Paphos kiln red tile bright 2.5YR 6/8 w/ little lime CRS/RT/CS
KKP469 BG176, KK5 Paphos kiln waster dk green/grey w/ dark inclus, handle YT97-general
KKP470 BG177, KK6 Paphos kiln waster It red to green/grey, slag-like form Unass.
KKP471 BG178, KK7 Paphos kiln waster LR1 10YR 5/1 grey w/fn lime, inclus c LR1/2? YT-2
KKP472 BG179, KK8 Paphos kiln waster surface green/grey w/ many Irg inclus, uncert Irg form YT97-general
KKP473 BG180, KK9 Paphos kiln LR1/? 5YR 6/6 w/ fn grey, white, red inclus YT-4
KKP474 BG181, KK10 Paphos kiln LR1/5 yellow to grey/black rim, distorted Unass.
KKP475 BG182, KK11 Paphos kiln LR1/5 grey to black wall, broadly ridged Unass.
KKP476 BG183, KK12 Paphos kiln LR1/? 5YR 6/4, w/ fn lime, varieg inclus Unass.
KKP477 BG184, KK13 Paphos kiln LR1/? panel ridged 5YR 6/6 Unass.
KKP478 BG185, KK14 Paphos kiln LR13/3 5YR 7/4 w/ med red, gr inclus br comb bands YT97-general
KKP479 BG186, KK15 Paphos kiln LR13/3 10YR 7/3 w/ med/lrg br/dk red inclus, combed YT97-general
KKP480 BG187, KK16 Paphos kiln LR13/3 5YR 6/4, lime, dk inclus, contin horiz grooving Unass.
KKP481 BG188, KK17 Paphos kiln LR13/3 5YR 6/4, horiz and wavy combed bands YT-4
KKP482 BG189, KK18 Paphos kiln LR13/3 5YR 6/4, 3 bands horiz comb w/ impr dots YT97-general

1 t
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Πίνακας 2. Οι ποσότητες των στοιχείων που περιείχαν τα δείγματα του 
εργαστηρίου της Πάφου, σύμφωνα με τη χημική ανάλυση που διενεργήθηκε από 
τους Μ. Rautman και W. N eff.

An id as la lu nd sm u yb ce CO cr cs eu
ΚΚΡ465 3,051 7,091 0,0828 8,184 1,248 0 0,701 22,014 35,337 1284,18 0,381 0,4113
ΚΚΡ466 5,278 32,31 0,3377 34,597 6,114 1,896 2,365 63,817 22,734 152,35 3,405 1,3774
ΚΚΡ467 3,369 51,2 0,5436 41,415 7,902 4,908 3,99 95,693 19,276 106,78 9,14 1,5132
ΚΚΡ468 7,324 48,516 0,5002 40,375 7,067 3,255 3,621 94,624 17,97 104,37 8,267 1,309
ΚΚΡ469 7,989 18,486 0,3755 19,209 4,831 1,052 2,526 36,036 27,95 320,31 1,861 1,2138
ΚΚΡ470 8,177 19,573 0,2762 20,23 4,134 1,218 2,081 38,588 28,631 475,58 2,174 0,9924
ΚΚΡ471 14,244 20,255 0,2312 18,277 3,466 1,568 1,529 40,501 18,723 526,19 4,94 0,7487
ΚΚΡ472 11,118 19,857 0,3454 19,182 4,34 1,635 2,407 39,678 24,582 320,93 2,2 1,1493
ΚΚΡ473 10,223 15,208 0,263 13,213 3,345 1,156 1,756 28,541 23,519 364,31 1,516 0,8125
ΚΚΡ474 8,04 21,724 0,2578 18,873 3,905 2,188 1,719 44,234 23,11 285,4 1,297 0,91
ΚΚΡ475 8,47 16,461 0,3241 11,76 3,779 1,522 1,948 38,761 32,758 2517,61 2,09 0,9894
ΚΚΡ476 11,188 25,056 0,3546 27,083 5,304 1,181 2,46 48,394 28,22 224,33 2,526 1,2036
ΚΚΡ477 14,205 25,048 0,3918 21,635 5,418 1,526 2,571 48,218 29,774 262,88 2,612 1,2905
ΚΚΡ478 12,795 15,727 0,3077 13,815 3,761 1,484 2,155 31,073 28,198 285,43 1,733 1,0237
ΚΚΡ479 6,707 18,512 0,352 23,273 4,265 1,44 2,494 36,088 26,596 247,4 2,021 1,1317
ΚΚΡ480 9,176 19,087 0,4043 15,016 4,114 1,348 2,257 38,474 27,594 313,98 2,073 0,9948
ΚΚΡ481 9,238 15,168 0,2719 13,725 3,26 1,068 1,654 30,706 22,763 308,99 1,507 0,8047
ΚΚΡ482 11,726 15,245 0,255 12,09 3,505 1,992 1,775 32,477 27,16 2216,79 1,683 0,9036

fe hf ni rb sb SC sr ta tb th zn zr
51282,3 1,07 113,8 12,9 0,2107 31,219 250,6 0,4034 0,6548 1,208 81 0
38434,2 4,228 120,4 68,9 0,5845 12,953 401,9 1,5052 0,7679 7,869 77,5 102,4
51841,5 7,553 60,6 174,8 0,7734 18,425 224,9 2,7241 0,9698 16,692 110 205
48225,1 6,543 64 159,2 0,8564 16,097 213,2 2,2445 0,9716 15,127 110,9 191,2
53897,1 2,97 63,5 27,8 0,4376 24,748 731 0,572 0,8548 4,131 93,2 84,1
32066,1 2,378 109,4 39,2 0,713 13,154 549 0,5181 1,1956 3,939 68,5 65,8
34803,3 2,241 129,5 63,1 0,7196 13,568 551,7 0,6191 1,0573 6,965 64,9 63,8
48636,9 3,173 117,7 29,7 0,3885 22,01 729,3 0,6112 1,3609 4,434 87,2 97,9
40866,4 2,477 75,4 26,2 0,50
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΗ ΚΥΠΡΙΑΚΩΝ ΠΗΛΩΝ
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Παράρτημα 3 
Κατάλογος μη κυπριακών πηλών

Στον παρακάτω κατάλογο, συγκεντρώθηκαν οι περιγραφές των μη 
κυπριακών πηλών, όπως αυτές προκύπτουν από τους δημοσιευμένους αμφορείς και 
των δύο τύπων αμφορέων που μελετήθηκαν (LR1/13), καθώς και από τους 
αδημοσίευτους αμφορείς που κατεγράφηκαν από τις κυπριακές θέσεις (δε 
συμπεριλαμβάνονται οι περιγραφές που δεν αναφέρουν τα συστατικά των πηλών).

Α. Πηλοί με μαρμαρυγία
ΑΙ α. Καστανός με πολύ ψιλή μαρμαρυγία και άσπρες προσμίξεις προς την 

επιφάνεια. Υπόλευκο επίχρισμα
β. Καθαρός καστανός λεπτόκοκκος με μαρμαρυγία και πολύ αραιά άσπρα και 
μαύρα εγκλείσματα.
γ. Λεπτόκοκκος ανοιχτός καστανός με αραιά άσπρα ασβεστολιθικά 
εγκλείσματα, αραιότατη μαρμαρυγία και λεία επιφάνεια, 
δ. Κοκκινοκάστανος (5YR 5/8) σκληρός με μαύρα εγκλείσματα και 
μικροσκοπική μαρμαρυγία. Η επιφάνεια υπόλευκη, 
ε. Ανοιχτός καστανός, χονδρόκκος με λίγη ασημόχρωμη μαρμαρυγία, 
στ. Φαιοκάστανος με ψιλή μαρμαρυγία και αραιά μαύρα εγκλείσματα. Η 
επιφάνεια ανοιχτή καστανή.
ζ. Καστανός με μαρμαρυγία, κεραμάλευρο, και πολλά ασβεστιτικά 
εγκλείσματα.

Α2. α. Υποκίτρινος με φαιό πυρήνα. Περιέχει ασβεστολιθικές και μαύρες 
προσμίξεις με αραιότατη μαρμαρυγία.
β. Τραχύς, χονδρόκοκκος υποκίτρινος έως πρασινωπός με καστανό πυρήνα. 
Περιέχει ασβεστολιθικά εγκλείσματα και ασημόχρωμη μαρμαρυγία.

A3 α. Πορώδης πορτοκαλόχρους με καστανές προσμίξεις και μαρμαρυγία, 
β. Πορτοκαλοκάστανος με πολύ μικρά μαύρα και μεγαλύτερα άσπρα 
εγκλείσματα και μαρμαρυγία.
γ. Αμμώδης, πορτοκαλοκάστανος, ενίοτε ωχροκίτρινος στην επιφάνεια, με 
ασημόχρωμη μαρμαρυγία.

1 Αυτή είναι και η περιγραφή του πηλού των LR2 από τον Riley (1979,217).
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δ. Πορτοκαλοκάστανος λεπτόκοκκος με χρυσή μαρμαρυγία και άσπρα 
εγκλείσματα.
ε. Πορτοκαλοκόκκινος με μαρμαρυγία και αραιά ασβεστολιθικά εγκλείσματα. 
Η επιφάνεια ανοιχτόχρωμη.

Α4 Κόκκινοκίτρινος με πολλά ανοιχτόχρωμα συστατικά και μαρμαρυγία.

Α.5 Καστανός με μαρμαρυγία, κεραμάλευρο, και πολλά ασβεστιτικά εγκλείσματα.

Α6 Μαλακός συμπαγής με χρυσές φολίδες μαρμαρυγίας και μικρά μαύρα 
εγκλείσματα.

Α7 α. Ανοιχτός ερυθρός λεπτόκοκκος με κρεμώδη υφή, πολύ αραιές φολίδες 
μαρμαρυγίας και αραιά μαυρά άσπρα και κόκκινα (ίσως κεραμάλευρο) 
εγκλείσματα
β. Ανοιχτός ερυθρός λεπτόκοκκος με ελάχιστη μαρμαρυγία και άσπρα και 
μικρότερα μαύρα εγκλείσματα στην επιφάνεια

Β. Πηλοί γωοίς ιιαοιιαουνία
Βία .  Λεπτόκοκκος με σαπωνοειδή υφή και αραιά μεγάλα καστανά εγκλείσματα. Η 

επιφάνεια απολεπίζεται εύκολα.
β. Ανοιχτος καστανός συμπαγής με αραιά μικρά άσπρα και μαύρα 
εγκλείσματα. Η επιφάνειες συχνά είναι ανοιχτότερου χρώματος και λεία. 
γ. Καστανός ανοιχτός, πολύ λεπτόκοκκος, αμμώδης, με ελάχιστα άσπρα και 
ενίοτε καστανά εγκλείσματα.
δ. Ανοιχτός καστανός πορώδης με πολλά μικρά πυκνά άσπρα και μαύρα 
εγκλείσματα. Στην επιφάνεια φέρει επίχρισμα, 
ε. Αμμώδης με αραιά ασβεστολιθικά εγκλείσματα και λεία κρεμώδη 
επιφάνεια.
σ τ. Κοκκινοκάστανος με αρκετά άσπρα ή υποκίτρινα και σπάνια μαύρα 
εγκλείσματα.
ζ. Ανοιχτός καστανός, λεπτόκοκκος με αραιά καστανά εγκλείσματα.

Β2. Ερυθρός στο εσωτερικό, φαιός ή υποκίτρινος στην επιφάνεια, με μικρού 
μεγέθους ασβεστολιθικά και σιδηρούχα εγκλείσματα.

Β3. Λεπτόκοκκος με μικρού μεγέθους αραιά ερυθρωπά και φαιά εγκλείσματα. Η 
επιφάνεια φέρει κιτρινωπό επίχρισμα.
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Β4 α. Τραχύς γκριζοκάστανος που περιέχει κατά τόπους άσπρα εγκλείσματα, 
γκρίζους κόκκους και περιστασιακά μαρμαρυγία. Η επιφάνεια πρασινωπή, 
β. Τραχύς φαιός με πολλά άσπρα εγκλείσματα· συχνά είναι ερυθροκάστανος 
στην επιφάνεια2.

2Παρόμοια είναι η περιγραφή για τη δεύτερη από τις δύο κατηγορίες πηλών των αμφορέων LR 13 
στη Βεγγάζη (Riley 1979, 231).
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4

ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑ:
ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΕ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

ΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ
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Συντομογραφίες:
Ρ .= Ρωμαϊκό 
Ο. = Οίνου 
Ε. = Ελαίου
Υ = Υπολογισμός της περιεκτικότητας με βάση μαθηματικό τύπο και όχι πραγματική 
μέτρηση
λ.κ. = λευκό κρασί 
κ.κ = κόκκινο κρασί
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1
Αποτελέσματα μετρήσεων σε συσχετισμό με τις μονάδες μετρήσης Όγκου

λίτρα (It) ξ έ σ τ ε ς
ρ ω μ α ϊκ ο ί

ξ έ σ τ ε ς
ο ίν ο υ

ξ έ σ τ ε ς
ε λ α ίο υ

ξ έ σ τ ε ς  
(0 ,818  I)*

Μ ό δ ια
c a s tr e n s is

Μ ό δ ια
ιτ α λ ικ ά

Μ ό δ ια
Κ υ π ρ ια κ ά

Κ-LR Π 
Α Μ , νο 10

23,8 43,6 35,3 32,6 29 Ρ. 1,8 
Ο. 1,4, 
Ε. 1,3

ρ. 2,7, 
Ο. 2,2, 
Ε. 2

Ρ. 2,5 
Ο. 2,
Ε. 1,8

Κ-LR Π 
Α Μ , νο 9

25,4 (Υ) 46,5 37,6 34,8 31 Ρ.1,9 
0 .1 ,5 7  
Ε. 1,45

Ρ. 3 (2,9) 
Ο. 2,37 
Ε. 2,18

Ρ. 2,63 
Ο. 2,15 

Ε. 2 (1,98)
K71-LR1- 
'Γ.α , νο 1

23,9 (Υ) 43,7 35,4 32,7 29,2 Ρ. 1,8 
0 .  1,48 
Ε. 1,37

Ρ. 2,73 
Ο. 2,23 

Ε. 2

Ρ. 2,47 
Ο. 2 

Ε. 1,86
K-LR1-AM/ 
Τ .4  (ν ), νο 3

5,950 10,9 8,8 8,1 7,2 Ρ. 0,4 
Ο. 0,3 
Ε. 0,3

Ρ. 0,7 
Ο. 0 ,5  
Ε. 0 ,5

Ρ. 0,6 
Ο. 0,5

Ε. 0,4
K -LR 1 -A M / 
Τ .4  (ν ), νο 1

4,950 9 7,3 6,7 6 Ρ. 0,4 
Ο. 0,3, 
Ε. 0,28

Ρ. 0 ,5 , 
Ο. 0,45, 
Ε. 0,42

Ρ. 0 ,5
Ο. 0,4 
Ε. 0,3

K -LR 1 -A M / 
Τ .4  (ν ), νο 2

8,750 16 12,9 12 10,6 Ρ. 2/3 
Ο. 0,55 
Ε. 0 ,5

Ρ. 1
Ο. 0,8 
Ε. 3/4

Ρ. 1(0,9) 
Ο. 3/4 
Ε. 2/3

K-LR1-ZA/ 
Τ .4  (ίί), νο 2

17,2 (Υ) 31,5 25,5 23,5 21 Ρ. 1,3 
Ο. 1,06 

Ε. 1

Ρ. 1,9 
Ο. 1,6 
Ε. 1,5

Ρ. 1,7 
Ο. 1,5 
Ε. 1,4

Α Γ  93/551 12,9 23,6 19,1 17,6 15,7 Ρ. 1
Ο. 0,8 
Ε. 0,75

Ρ. 1,4 
Ο. 1,2 
Ε. 1,1

Ρ. 1,3, 
Ο. 1(1,09) 
Ε. 1(1,05)

Ζύγι
(Υ π ο θ )2

6.58 (Υ) 12 9,7 9 8 Ρ. 0 ,5
Ο. 0,4 
Ε. 0,37

0,75
0,6
0,56

0,68
0,55
0,53

1 Οι διαστάσεις του αμφορέα ομοιάζουν με αυτές του LR1- T.4(iii) αλλά μέχρι στιγμής ο πηλός του δεν ταυτίστηκε με κάποιον από τα γνωστά 
εργαστήρια.
2 Ο υπολογισμός έχινε με βάησ την υποθετική αναπαράσταση του Τ.4 (ν) από το εργαστήριο του Ζυγίου.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2
Αποτελέσματα μετρήσεων σε συσχετισμό με τις μονάδες μετρήσης Βάρους

λίτρα (It) Λίτραι λ.κ. Λίτραι κ.κ. Λίτραι Ε. Μίναι θ α λ ά σ σ ι α
Μέτρα

Μοναστ.  
Μ έτρα

Α νν ο νι κ ά  
Μέτρα

ΣΑΛΑ LR13 23,8 70,8 75,5 85 ,3 λ.κ. 23,2 
κ.κ. 25 (25,1) 
Ε. 28 (27,9)

λ.κ. 2,32 
κ.κ. 2 ,5  
Ε. 2,79

λ.κ. 2,8 
κ.κ. 3 (3,1) 

Ε. 3 ,5

λ.κ. 3,48 
κ.κ. 3,77 
Ε. 4,19

LM1688 (iii) 
LRl 3

Τα Soren 23,9 (Υ)
AM λαούμι 5,950 17,7 18,8 2 1 ,3 λ.κ. 5,8 

κ.κ. 6,3 
Ε. 7 (6,9)

λ.κ. 0,58 
κ.κ. 0,63 
Ε. 0,69

λ.κ. 0,71 
κ.κ. 0,79 
Ε. 0,87

λ.κ. 0,87 
κ.κ. 0,94 

Ε. 1 (1,04)
LM 1688 (i) LRl 4,950 14,7 15,7 17,7 λ.κ. 4,8 

κ.κ. 5,2 
Ε. 5,8

λ.κ. 0,48 
κ.κ. 0,52 
Ε. 0,58

λ.κ. 0,59 
κ.κ. 0,66 
Ε. 0,72

λ.κ. 0,72 
κ.κ. 0,78 
Ε. 0,87

LM 1688 (ii) 
LRl

8,750 26 2 7 , 7 31 ,3 λ.κ. 8,5 
κ.κ. 9,3 
Ε. 10,2

λ.κ. 0,85 
κ.κ. 1 (0,9) 

Ε. 1

λ.κ. 1 (1,05) 
κ.κ. 1,16 
Ε. 1,28

λ.κ. 1,28 
κ.κ. 1,38 
Ε. 1,54

LMRR 2366 17,2 (Υ) 5 1 ,2 5 4 ,6 61 ,6 λ.κ. 16,7 
κ.κ. 18,2 

Ε. 20 (20,1)

λ.κ. 1,67 
κ.κ. 1,82 

Ε. 2 (2,01)

λ.κ. 2 (2,07) 
κ.κ. 2,29 
Ε. 2,52

λ.κ. 2,5 (2,51) 
κ.κ. 2,73 

Ε. 3 (3,02)
ΑΓ 93/55 12,9 38,4 41 (40 ,9) 4 6 ,2 λ.κ. 12,5 

κ.κ. 13,6 
Ε. 15 (15,1)

λ.κ. 1,25 
κ.κ. 1,36 

Ε. 1,5 (1,51)

λ.κ. 1,55 
κ.κ. 1,72 
Ε. 1,89

λ.κ. 1,88 
κ.κ. 2 (2,04) 

Ε. 2,27
Ζύγι (Υποθ) 6,58 (Υ) 19,6 2 0 ,8 2 3 , 6 λ.κ. 6,4 

κ.κ. 7 (6,9) 
Ε. 7,72

0,64
0,69
0,77

0,79
0,87
0,96

0,96
1(1 ,04)

1,15
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ΠΙΝΑΚΑΣ 3
Αποτελέσματα μετρήσεων σε συσχετισμό με τις μονάδες μετρήσης Μήκους

Εκατοστά Δ ά κ τ υ λ ο ι 1/2 Δακτύλου
Υ Υσωμ. ΜΔ ΔΣ Υ Υσωμ. ΜΔ A? Υ Υσωμ. ΜΔ ΔΣ

ΣΑΛΑ
LR13

49,3 39 34,6 6,4 25,2 20 17,7 3,2 50,5 40 35,48 6,5
LM1688

(iii)
LR 13

50,5 40,8 36,5 7,8 25,9 20,9 18,7 4 51,7 41,8 37,4 8

Τα
Soren

51,8 41,7 35,4 6,6 26,56 21,3 18,1 3,4 53,1 42,7 36,3 6,7
AM

λαούμι
43 33,1 21,5 6,1 22,05 16,9 11,02 3,1 44,1 33,9 22,05 6,2

LM 1688 
(i) LR 1

44,9 35,3 20 6 23 18,1 10,25 3,07 46 36,2 20,5 6,1
LM 1688 
(ii) LR 1

48,4 37,6 23,2 6,8 24,8 19,2 11,8 3,48 50,9 38,5 23,7 6,9
LMRR
2366

54,9 43,8 28,6 10,2 28,1 22,46 14,6 5,23 56,3 44,9 29,3 10,46
ΑΓ

93/55
50,09 40,09 24,7 8,5 25,6 20,5 12,6 4,3 51,3 41,1 25,3 8,7

Ζύγι
(Υποθ)

52,1 37,3 21,2 8,1 26,9 19,1 10,8 4,1 53,8 38,2 21,7 8,3
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ΠΙΝΑΚΑΣ 4
Μ ΟΝΑΔΕΣ Μ ΕΤΡΗ ΣΗ Σ Ο ΓΚ Ο Υ

Ξέστης Μόδιον

castrensis
Μόδιον

Ιταλικό

Μόδιον

Κυπριακό

Αρτάβη Λίτρο (It)

Ξέστης

ρωμαϊκός

1 1/24 1/16 1/172/3 1/72 0,546

Ξέστης

Ο ίνου

1 1/24 1/16 1/172/3 1/72 0,674

Ξέστης

Ελαίου

1 0,729

Μόδιον

castrensis
24 1 - ~ 1/3 Ρ. 13,1, 

Ο. 16,1, 
Ε. 17,4

Μόδιον

ιταλικό 163
“ 1 - 1/4,5 Ρ. 8,75 

Ο. 10,7 
Ε. 11,6

Μόδιον

κυπριακό

172/34 - - 1 1/4 Ρ. 9,65 
Ο. 11,8 
Ε. 12,85

Αρτάβη 72 3 4,5 4 1 Ρ. 39,3 
Ο. 48,5 
Ε. 52,4

3 Lang 1976, 57 [M etrolog. Script. I, 203, 205, 258].
4 Lang 1976, 58 [Metrolog. Script: I, 261, 272]. O Bottger (1981, 514) υπολογίζει το κυπριακό μόδιο με 24 ξέστες και δεν αναφέρεται καθόλου 
στο castrensis.
5 Η Lang ( ό.π.) δίνει αντιφατικές πληροφορίες σχετικά με τον ποιό είδος ξέστη πρέπει να χρησιμοποιηθεί για τον υπολογισμό του κυπριακού 
μοδίου σε It· ενώ ορίζει την αντιστοιχία 1 κυπριακό μόδιο=172/3 ξέστες= 9,65 [9,646] It, (με βάση το ρωμαϊκό ξέστη 0,546 It) κατόπιν επιχειρεί 
τον ορισμό νέου ξέστη διαιρώντας τα 9,65 It με το 16, το οποίο είναι η αντιστοιχία του ρωμαϊκού ξέστη με το ιταλικό μόδιο και όχι το κυπριακό. 
Το αποτέλεσμα της διαίρεσης (0,603 It) δεν έχει, κατά τη γνώμη μας, λογική βάση και για το λόγο αυτό δεν χρησιμοποιήθηκε στους πίνακες ως 
πέμπτο είδος ξέστη.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 5
Μ ΟΝ Α ΔΕΣ Μ Ε Τ ΡΗ ΣΗ Σ ΒΑ ΡΟΥ Σ

Λ ίτρ α Λ ίτ ρ α Λ ί τ ρ α Μ ί ν α Θ α λ ά σ σ ι ο ν Μ ο ν α σ τ ή ρ ι α Λ ν ν ο ν ι κ ό ν Λ ίτρ ο

λ . κ . κ .κ . Ε . Μ έ τ ρ ο ν -κόν Μέτρον Μ έ τ ρ ο ν ( i t )
Λίτρα λ.κ.

1 _ _ 1/3 1/30 9 ? 0 , 3 3 6

Λίτρα κ.κ. _ 1 _ 1/3 1/32 ? ? 0,315
Λίτρα Ε. _ _ 1 1/3 1/30 ? ? 0 ,2 7 9
Μ ί ν α

3 3 ~ 1 10 ? 7 λ.κ. 1,025 
κ.κ 0 ,95  
Ε. 0 ,83

Θ α λ ά σ σ ι ο ν
Μ έ τ ρ ο ν 30 32 3 0 10 1 5/4 3/2 λ.κ. 10,25  

κ.κ 9 ,45  
Ε. 8 ,5 2

Μ ο ν α σ τ ή ρ ι
- α κ ό ν
Μ έ τ ρ ο ν

30 32 30 10 4/5 1 7 λ.κ. 8,3  
κ.κ 7 ,56  

Ε. 6 ,8

Λ ν ν ο ν ι κ ό ν
Μέτρον 20 32 30 10 2/3 1 7 λ.κ. 6 ,83  

κ.κ 6,3  
Ε. 5 ,6 8
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