
ΠΡΟ Ϊ ΣΤΟΡΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΙΚΗ ΝΟΤΙΩΣ ΤΗΣ ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ

(Πίν. 38-44)

Ή γενομένη έν έτει 1961 άνασκαφή, τριακόσια περίπου μέτρα νοτίως τής στοάς 
τοϋ Εϋμένους, είς δύο γειτνιάζοντα οικόπεδα Ιδιοκτησίας Άγγελοπούλου καί Ζαχαρά
του άντιστοίχως, των οδών Διονυσίου ’Αρεοπαγίτου - Παρθενώνος - Καλλισπέρη \ άπέ- 
δωσεν, έκτος τών άλλων, ικανόν άριθμόν όστράκων, τά όποια χρονολογούνται άπό τής 
ΠΕ I μέχρι τοϋ τέλους τής ΥΕ περιόδου.

Μέχρι τοϋδε έλάχιστα προϊστορικά ευρήματα έκ τής περιοχής νοτίως τής Άκροπό- 
λεως ήσαν γνωστά1 2. Τά προϊστορικά όμως όστρακα τής παρούσης άνασκαφής, καθώς 
καί άλλα, άδημοσίευτα ετι, έκ τοϋ χώρου έμπροσθεν τοϋ ’Ωδείου Ήρώδου τοϋ ’Αττι
κού, τής περιοχής τοϋ ’Ασκληπιείου καί τοϋ χώρου τοϋ Διονυσιακού θεάτρου, πιστο
ποιούν ότι όλόκληρος ή περιοχή τής νοτίας κλιτύος είχε κατοικηθή κατά τήν’Εποχήν 
τοϋ Χαλκοΰ.

ΟΙΚΟΠΕΔΟΝ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ

Ή άνασκαφή τοϋ οίκοπέδου Άγγελοπούλου ούδέν άδιατάρακτον προϊστορικόν στρώ
μα παρουσίασε, διότι ό χώρος, ένεκα τής συνεχούς μέχρι τών ήμερών μας κατοικήσεώς 
του, είχεν έπανειλημμένως σκαφή καί τοιουτοτρόπως κατεστράφη ή σειρά τών στρω
μάτων. Άπεκαλύφθησαν όμως οίκοδομικά λείψανα τής ΜΕ περιόδου καί δύο τάφοι3, έξ ών 
προήλθε μικρός άριθμός όστράκων. "Εν, έπίσης μεσοελλαδικών χρόνων, φρέαρ άπέ- 
δωσε πλεΐστα όστρακα, άπαντα μεσοελλαδικά. Τοιουτοτρόπως τά 90 % τών προϊστο
ρικών όστράκων τής άνασκαφής στεροϋνται στρωματογραφικών δεδομένων, πολλά δε 
έκ τούτων είναι μικρά καί κατεστραμμένα καί δυσκόλως χρονολογούνται. Έν μόνον 
άγγεϊον έσώθη άκέραιον, έκ δέ τοϋ πλήθους τών όστράκων περί τά δέκα άγγεϊα συνε- 
κολλήθησαν έν μέρει. Ταϋτα καθώς καί τά σημαντικώτερα καί τά καλύτερον διατηρού
μενα όστρακα θά έξετασθοϋν κατωτέρω.

1. Λ. Δ. 17(1961 /62) σ. 83. Ή άνασκαφή διεξήχθη ύπό τήν διεύθυνσιν τοϋ ’Εφόρου ’Αρχαιοτήτων κ. 
Γ. Δοντδ, τόν όποΐον εύχαριστώ καί έντεϋθεν διά τήν παραχώρησιν τής δημοσιεύσεως. Θερμώς έπίσης 
ευχαριστώ τόν Διευθυντήν τοϋ Μουσείου τής Άκροπόλεως κ. Ν. Πλάτωνα, τούς ’Εφόρους ’Αρχαιο
τήτων κκ. Σ. Χαριτωνίδην καί Δ. Θεοχάρην καί τόν κ. Σπ. Ίακωβίδην διά τήν παρασχεθεΐσαν είς 
έμέ βοήθειαν καθ’ όλην τήν διάρκειαν τής έργασίας μου.

2. Della Seta, Annuario IV-V, σ. 490. Della Seta, Bolletino d’Arte IX (1924 - 25), σ. 88 κ. έ., είκ. 7 -10. 
Doro Levi, Annuario 1930-31, σ. 411 κ.έ. Γ. Μυλωνάς, Ή νεολιθική έποχή έν Έλλάδι, σ. 75 κ.έ. Ί. 
Τραυλός, ΠΑΕ 1951, σ. 44, είκ. 3. Σπ. Ίακωβίδης, Ή Μυκηναϊκή Ακρόπολις τών ’Αθηνών, σ. 202.

3. Γ. Δοντας, Α. Δ. 17(1961 /62) σ. 85.
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ΠΡΩΤΟΕΛΛΑΔΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

’Αρκετά όστρακα τής περιόδου αυτής εύρέθησαν. Πέντε έκ τούτων καθώς καί τμήμα 
τηγανοειδοϋς σκεύους ( Π 1 ν. 38α ) άνήκουν εις τούς πρώτους χρόνους τής ΠΕI περιό
δου. Φέρουν σαφή νεολιθικά χαρακτηριστικά, δυνάμενα διά τούτο νά χαρακτηρισθοϋν 
καί ώς ύπονεολιθικά, καί ένθυμίζουν τά ΠΕ I όστρακα τής άνασκαφής τού Θεοχάρη εις 
την Κοκκινιάν τού Πειραιώς4. Ό πηλός των είναι τεφρός ή σκούρος καστανός μέ πο
ρώδη σύστασιν. Τά δύο έξ αυτών ( γ, ε ) (Π ί ν. 38α) φέρουν έπί τής έξωτερικής των έπι- 
φανείας έπίχρισμα βαθέος έρυθροΰ χρώματος μέ σχετικήν στίλβωσιν. Τό τρίτον όστρα- 
κον (δ) (Π ί ν. 38α) προέρχεται έξ ήμισφαιρικής φιάλης, έπί δέ τής έξωτερικής αυτού 
έπιφανείας φέρει παχύ έπίχρισμα βαθέος έρυθροΰ χρώματος, άνευ στιλβώσεως, κατά 
τό πλεϊστον άπολεπισμένον. Τό τέταρτον ( β) ( Π ί ν. 38α) είναι ένδιαφέρον διά τήν άτρη- 
τον άπόφυσιν, τήν όποιαν φέρει. Πηλός τεφρός, τραχύς, μέ τρίμματα λίθων. Ή έξωτε- 
ρική έπιφάνεια τραχεία άνευ έπιχρίσματος. Ή έσωτερική έπιφάνεια καλύπτεται υπό 
στρώματος καθαρωτέρου πηλού, τού αυτού τεφροΰ χρώματος, έστιλβωμένου.

’Εξ ένός οικιακού σκεύους τής ΠΕ I έποχής έσώθη εύμέγεθες τεμάχιον (α) (Π ί ν. 38α). 
Έχει έπίπεδον βάσιν, πρός τά έξω κλινούσας πλευράς καί πρός τά έξω νεΰον χείλος. 
’Ανήκει εις τήν κατηγορίαν τών τηγανοειδών άγγείων, ένθυμίζον μερικά παραδείγματα 
έκ τής Κοκκινιάς5. Έχει ύψος 0,07 μ. Ό πηλός είναι τραχύς, καστανός, μέ πορώδη σύ- 
στασιν. Εξωτερική έπιφάνεια άνευ έπιχρίσματος, φέρουσα ίχνη πυράς, έντονώτερα έπί 
τής βάσεως. Ή έξωτερική έπιφάνεια καλύπτεται υπό έπιχρίσματος θερμού έρυθροΰ 
χρώματος, παχέος καί άλαμποΰς, εις τινα σημεία άπολεπισμένου.

Τό όστρακον (ζ) τού Π ί ν. 38α προέρχεται ίσως έκ τής λαβής ένός τετραποδικοΰ σκεύ
ους, τού γνωστού έκ τών παραδειγμάτων τής Έλατείας τύπου6. Πηλός τεφροκάστανος, 
μέ πορώδη σύστασιν, περιέχων όλίγα τρίμματα λίθων. Φέρει έπίχρισμα έρυθρόν μέ σχε
τικήν στίλβωσιν καθώς καί έγχάρακτον διακόσμησιν έκ ταινιών.

Έντύπωσιν προκαλεΐ ή όλοκληρωτική άπουσία τής Urfirnis κεραμεικής. Πράγματι 
ουδέ έν όστρακον έκ τών πρωτοβερνικωτών άγγείων, τών χαρακτηριστικών τής ΠΕ πε
ριόδου, άνευρέθη. Τά ύπόλοιπα πρωτοελλαδικά όστρακα τής παρούσης άνασκαφής άν- 
τιπροσωπεύουν τάς έξής κατηγορίας τής ΠΕ περιόδου: μέλαιναν καί έρυθράν μονόχρω- 
μον κεραμεικήν, κεραμεικήν μέ έγχάρακτον διακόσμησιν καί τραχέα άγγεϊα άνευ έπι
χρίσματος.

Μέλαινα μονόχρωμος κεραμεική

’Ολίγα όστρακα τής κατηγορίας αυτής εύρέθησαν. Έχουν άπαντα σκληρά τοιχώματα 
καί είναι καλώς ώπτημένα, καλύπτονται δέ ύπό μέλανος έπιχρίσματος μέ σχετικήν στίλ- 
βωσιν. Έν όστρακον (α) είναι ένδιαφέρον ( Π ί ν. 38γ): βάσις βαθείας ραμφοστόμου 
φιάλης ή έμβαμματοδοχείου, χαρακτηριστικού άγγείου τής ΠΕ έποχής. Δύο άλλα όστρα
κα (β, γ) προέρχονται έξ άβαθών φιαλών ( Π ί ν. 38γ )7.

4. Δ. Θεοχάρης, ΠΑΕ 1951, σ. 93 κ.έ. είκ. 6, 8, 10.
5. Δ. Θεοχάρης, ΠΑΕ 1951, είκ. ΙΟβ.
6. Γ. Σωτηριάδης, ΑΕ 1908, είκ. 7. Δ. Θεοχάρης, ΠΑΕ 1951, σ. 91, είκ. 20. S. Weinberg, Hesperia 

1962, σ. 190, είκ. 12, πίν. 64, 65.
7. Ο. Broneer, Hesperia 1933, σ. 356, είκ. 26a.
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Ερυθρά μονόχρωμος κεραμεική

Έκ της κατηγορίας αυτής έχομεν άρκετά όστρακα (ε, ζ, η, ν, κ, λ) (Π ί ν. 38γ). "Α
παντα είναι πολύ καλής τεχνικής, έξαιρετικής ποιότητος, καλώς ώπτημένα καί φέρουν 
επί άμφοτέρων των έπιφανειών αύτών παχύ επίχρισμα θερμού έρυθροϋ χρώματος, ίσχυ- 
ρώς έστιλβωμένον. Έχουν τοιχώματα λεπτά καί σκληρά.

Τό συχνότερον σχήμα είναι ή ήμισφαιρική φιάλη άνευ βάσεως μέ πρός τά έσω νεύ- 
οντα χείλη, ή ή άβαθής φιάλη μέ έπίπεδον βάσιν, γωνιώδη ώμον καί πρός τά έξω νεύον- 
τα χείλη8. Τού τελευταίου σχήματος έχομεν έν ενδιαφέρον καί ίκανώς μέγα όστρακον ( ζ ) 
( Π ί ν. 38γ): τμήμα χείλους μετά τής άρχής τού ώμου. Πηλός ερυθρωπός μέ ολίγα 
ξένα σωματίδια. Επίχρισμα έρυθρόν μέ θαυμασίαν στίλβωσιν, έφάμιλλον σχεδόν πρός 
τά καλύτερα παραδείγματα τής νεολιθικής έποχής. Έκ παρομοίου σχήματος φιάλης 
προέρχονται καί τά όστρακα (ε, η, λ) τού Π ί ν. 38γ. Φέρουν όμοίως ίσχυρώς έστιλβω- 
μένον έρυθρόν έπίχρισμα. Τό όστρακον (ι) τού Π ί ν. 38γ προέρχεται έξ ήμισφαιρικής 
φιάλης άνευ βάσεως καί μέ έσω νεύοντα χείλη: διατηρείται ικανόν τμήμα τού χείλους, 
φέρον έπίσης έρυθρόν, ίσχυρώς έστιλβωμένον έπίχρισμα.

"Απαντα τά άνωτέρω όστρακα όμοιάζουν μέ τά πρωτοελλαδικά όστρακα τής άντιστοί- 
χου κατηγορίας έκ τής άνασκαφής τής Hansen είς τήν βορείαν κλιτόν9.

Κεραμεική μέ έγχάρακτον διακόσμησιν

Έξ αυτής τής κατηγορίας σημαντικά είναι δύο κυκλαδικά όστρακα, πιθανώτατα ει
σηγμένα: μικρόν τμήμα τής βάσεως καί τής πλευράς τηγανοειδοϋς σκεύους ( frying pan) 
( δ) ( Π ί ν. 38γ)10. Έπί άμφοτέρων τών έπιφανειών αύτοϋ φέρει μαϋρον, σχετικώς στιλ
πνόν έπίχρισμα. Ή έξωτερική δέ μόνον έπιφάνεια είναι κεκοσμημένη καί έπί τής βάσεως 
καί έπί τής πλευράς διά τής χαρακτηριστικής έγχαράκτου διακοσμήσεως τών άγγείων 
τούτων: καθέτων γραμμών είς όριζοντίους σειράς. Τό δεύτερον όστρακον (θ) προέρ
χεται έκ πυξίδος ( Π ί ν. 38γ) καί φέρει μέλαν άλαμπές έπίχρισμα κατά τό πλεΐστον 
άπολεπισμένον.

"Αβαφα χονδροειδή άγγεΐα

Είς τήν κατηγορίαν ταύτην υπάγονται οί πίθοι, αί χύτραι καί διάφορα χονδροειδή, 
άποθηκευτικά άγγεΐα, όστρακα τών όποιων εύρέθησαν είς μεγάλον άριθμόν. Ό πηλός 
είναι άκάθαρτος, περιέχων άμμον καί τρίμματα λίθων. Έχουν τοιχώματα παχέα καί έπι- 
φάνειαν τραχεϊαν. Έκ πολλών μικρών όστράκων συνεκολλήθη τμήμα μικράς πρόχου 
(Π ί ν. 38β), περίπου τό ήμισυ τού άγγείου. "Εχει έπίπεδον βάσιν, οόχί πολύ έξογκω- 
μένην κοιλίαν, σχετικώς στενόν λαιμόν καί πρός τά έξω νεϋον χείλος. Πηλός τραχύς 
μέ τρίμματα λίθων, τεφρός. Ή έξωτερική έπιφάνεια τής πρόχου καλύπτεται ύπό ένός 
στρώματος καθαρωτέρου πηλού, χρώματος καστανού άνοικτοΰ. Ενθυμίζει παρόμοια

8. Η. Hansen, Hesperia 1937, είκ. 3 g, k.
9. Η. Hansen, Hesperia 1937, είκ. 3 g, h, k, 1, m, n.

10. X. Τσούντας, AE 1898, πίν. 9, 6 καί AE 1899, σ. 89 κ.έ., όπου τά παραδείγματα έκ τής Σύρου καί 
τής ’Αμοργού. Δ. Θεοχάρης, ΠΑΕ 1951, σ. 112, είκ. 26. Γ. Μυλωνάς, ΑΕ 1952, σ. 130, είκ. 8. Δ. Θεο
χάρης, ΠΑΕ 1951, σ. 88, είκ. 14. G. Mylonas, Agios Kosmas, είκ. 145, 146, 148.
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αγγεία εύρεθέντα ύπό τοϋ Μυλωνά εϊς τόν "Αγιον Κοσμαν11 καί Οπό τοϋ Θεοχάρη εις 
τήν Ραφήναν12.

ΜΕΣΟΕΛΛΑΔΙΚΙΙ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

Έξ αύτής προέρχονται τά περισσότερα όστρακα, καθώς καί τά μόνα ακέραια αγγεία 
τοΟ συνόλου. Διά μικρού άριθμοΰ όστράκων άντιπροσωπεύεται ή έρυθρά μονόχρωμος 
κεραμεική ( Π ί ν. 38δ ) καί διά πολύ μεγάλου άριθμοΟ τά άβαφα τραχέα άγγεΐα ( Π 1 ν. 
41 β-δ), ή κεραμεική μέ άμαυρόχρωμον διακόσμησιν (matt painted ware) ( Π ί ν. 39α-γ ) 
καί τά Μινύεια άγγεΐα ( Π ί ν. 39δ, 40 καί 41α).

Έρυθρά μονόχρωμος κεραμεική

'Ομοιάζει μέ τήν άντίστοιχον κεραμεικήν τής ΠΕ περιόδου, ιδίως κατά τήν μεγάλην 
στίλβωσιν τοϋ έπιχρίσματος. 'Υπάρχουν όμως ώρισμέναι διαφοραί, αί όποϊαι βοηθούν 
ώστε τά όστρακα τών δύο έποχών νά διακρίνωνται ευκόλως. Ούδέν όστρακον έχει τό 
ζωηρόν, θερμόν έρυθρόν χρώμα τοϋ έπιχρίσματος τών όστράκων τής ΠΕ έποχής.

Συνεχίζονται τά σχήματα τών άγγείων τής ΠΕ έποχής: φιάλη μέ έπίπεδον βάσιν καί 
έξω νεύοντα χείλη (γ, δ, ε) ( Π ί ν. 38δ). Τά περιγράμματα όμως είναι τώρα περισσότε
ρον γωνιώδη, χαρακτηριστικόν τής ΜΕ περιόδου. Γενικώς είναι φανερόν ότι τά σχή
ματα μιμούνται μεταλλικά πρότυπα. Τό όστρακον (γ) του Π ί ν. 38δ προέρχεται έκ μιας 
τοιαύτης φιάλης, περιλαμβάνον τμήμα τής έπιπέδου βάσεως καί τής πλευράς. Άμφότε- 
ραι αί έπιφάνειαι καλύπτονται ύπό έρυθροϋ έπιχρίσματος έστιλβωμένου, άλλά απολε
πισμένου. Πηλός τραχύς, μέ τρίμματα λίθων, βαθέως τεφρός. Έκ φιάλης πάλιν προέρχε
ται καί τό όστρακον (δ) τοϋ Π ί ν. 38δ: σώζεται τμήμα τοϋ χείλους, τής πλευράς καί τής 
βάσεως. Πηλός τραχύς μέ τρίμματα λίθων, τεφρός. Έν παρόμοιον προς τό ίδικόν μας 
όστρακον υπάρχει μεταξύ τών όστράκων έκ τής άνασκαφής τής Hansen εις τήν βορείαν 
κλιτύν τής Άκροπόλεως13.

Έκ μιας μεγαλυτέρας φιάλης μέ έπίπεδον βάσιν έχομεν άρκετά όστρακα (ε, θ, ι) 
( Π ί ν. 38δ )· πηλός άνοικτός καστανός μέ όλίγα ξένα σωματίδια. Ουχί καλή όπτησις. 
Επίχρισμα άνοικτοϋ έρυθροϋ χρώματος, έπί τοϋ όποιου διακρίνονται τά ίχνη τοϋ 
χρωστήρος. Έντύπωσιν προκαλεΐ ή εις μεγάλον βαθμόν στίλβωσις τοϋ έπιχρίσματος. 
"Εν άλλον όστρακον (κ) τοϋ Π ί ν. 38δ, προέρχεται πάλιν έκ σχετικώς βαθείας φιάλης 
ή κυπέλλου μέ έξω νεύοντα χείλη. Φέρει έπίχρισμα παρομοίου χρώματος καί στιλβώ- 
σεως μέ τήν προηγουμένην φιάλην.

Τό όστρακον (β) τοϋ Π ί ν. 38δ προέρχεται έξ ένός συνήθους μεσοελλαδικοΰ αγγείου, 
μονώτου κυπέλλου μέ μικράν κάθετον λαβήν14. Φέρει έπίχρισμα καστανέρυθρον άνευ 
στιλβώσεως. Τό όστρακον (η) τοϋ Π ί ν. 38δ ύποδεικνύει έν νέον σχήμα: τήν ύψίποδα 
κύλικα: βαθεΐα φιάλη στηριζομένη έπί υψηλής βάσεως μετά ή άνευ όριζοντίων ρα
βδώσεων. Τό σχήμα τοϋτο είναι τό συνηθέστερον σχήμα τών Μινυείων άγγείων, όπερ 
έπιβάλλεται οΰτω εις τήν ΜΕ περίοδον καί συνεχίζεται κατόπιν εις τήν ΥΕ. Τό παρόν

11. G. Mylonas, Agios Kosmas, είκ. 126 no 138.
12. Δ. Θεοχάρης, ΠΑΕ 1952, σ. 145, είκ. 10.
13. Η. Hansen, Hesperia 1937, είκ. 5c.
14. Η. Hansen, Hesperia 1937, είκ. 5j.

9
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δστρακον είναι τμήμα βάσεως άνευ ραβδώσεων15, φέρον έρυθρόν έπίχρισμα έστιλβω- 
μένον. Πηλός έρυθρωπός, όλίγον τραχύς.

Κεραμεική μέ άμαυρόχρωμον διακόσμησιν (Matt painted ware)

Τά όστρακα τής παροόσης κατηγορίας είναι μετά των Μινυείων τά πολυπληθέστερα. 
Καί αί τρεις κατηγορίαι, αί όριζόμεναι υπό τοΰ Blegen16, άπαντοϋν. Είς τήν πρώτην άνή- 
κουν τά όστρακα τά προερχόμενα έκ μεγάλων χονδροειδών άγγείων, (α, β, γ, δ, ε, ζ ) 
(Π ί ν. 39α), ώς πίθων, υδριών, λεκανών μέ προχοήν κλπ., τύπου Εύτρήσεως17 καί Κορά- 
κου18. Πηλός τραχύς, περιέχων τρίμματα λίθων καί άμμον, πρασινωπός ή κιτρινωπός 
ή, σπανιώτερον, άνοικτός καστανός. ’Απ’ ευθείας έπί τής έπιφανείας τού πηλού, ήτις 
πολλάκις είναι σχεδόν τραχεία, σχεδιάζονται δΤ άμαυροϋ (matt) μέλανος ή βαθέος 
καστανού βερνικιού γεωμετρικά σχήματα: εύθεΐαι καί λοξαί ταινίαι, κύκλοι άπλοι καί 
διπλοί. Τά περισσότερα όστρακα προέρχονται έκ τών χαρακτηριστικών άγγείων τής 
κατηγορίας αυτής, τών πίθων μέ όριζοντίους λαβάς19. Δυστυχώς έκ τοΰ πλήθους τών 
όστράκων ούδέν άκέραιον άγγεϊον συνεκολλήθη, είμή μόνον ικανά τμήματα τοΰ χείλους 
καί τών πλευρών ένός πίθου ( Π ί ν. 39β ). Τό όριζόντιον πλατύ χείλος φέρει όπάς προ
φανώς διά τήν στερέωσιν τοΰ καλύμματος τοΰ πίθου20.

Έκ μιας υδρίας ή πρόχου έχομεν τμήμα τοΰ λαιμοΰ καί τοΰ ώμου (α) ( Π ί ν. 39α). Πη
λός άνοικτός καστανός μέ άμμον καί τρίμματα λίθων. Διακόσμησις έκ ταινιών δι’ άμαυ- 
ροΰ μέλανος βερνικιού21. Μιας άλλης πρόχου έχομεν τμήμα τοΰ χείλους καί τής λαβής 
(ζ) ( Π ί ν. 39α). Πέριξ τοΰ χείλους ταινία δι’ άμαυροΰ μέλανος βερνικίου έπί άνοι- 
κτοΰ πρασινωποΰ πηλοΰ.

Τό δστρακον (θ ) τοΰ Πί ν. 39γ προέρχεται έξ άβαθοΰς φιάλης μέ διακόσμησιν έκ μιας 
ταινίας καί γλωσσοειδών μοτίβων πέριξ τοΰ χείλους, δι’ άμαυροΰ μέλανος βερνικίου, 
ούχί άπ’ ευθείας έπί τής έπιφανείας τοΰ πηλοΰ, άλλά έπί υποκιτρίνου έπιχρίσματος.

Έκ τής κατηγορίας “fine ware”, τής Β II τοΰ Blegen22, έλάχιστα όστρακα (α,β,γ,ε,ζ) 
εύρέθησαν ( Π ί ν. 39γ). "Απαντα είναι τροχήλατα μέ λεπτά τοιχώματα. Πηλός κα
λής ποιότητος, άνοικτός καστανός ή κιτρινωπός. Έπί ύπολεύκου έπιχρίσματος, διακό- 
σμησις δι’ άμαυροΰ (matt) μέλανος βερνικίου, ήτις δέν περιορίζεται τώρα μόνον είς τά 
γεωμετρικής φύσεως κοσμήματα. Ενδιαφέρον είναι τό δστρακον (ε) τοΰ Π ί ν. 39γ, διά 
τήν διακόσμησιν έκ κυματοειδών γραμμών, τήν όποιαν φέρει. Έκ τριών όστράκων συν
εκολλήθη σημαντικόν τμήμα (γ) ένός χαρακτηριστικού σχήματος τής κατηγορίας 
αυτής (Π ί ν. 39γ): κύπελλον τοΰ σχήματος τών κυπέλλων τοΰ Βαφειοΰ (Vaphio 
shape)23. Έχει έξαιρετικώς λεπτά τοιχώματα, πάχους 0,03 μ. Πηλός πολύ καλής ποιό-

15. Η. Hansen, Hesperia 1937, είκ. 5k.
16. C. Blegen, Korakou, σ. 19.
17. H. Goldman, Eutresis, είκ. 200 - 203.
18. C. Blegen, Korakou, είκ. 28 — 31.
19. C. Blegen, Korakou, είκ. 28.
20. C. Blegen, Korakou, σ. 19.
21. C. Blegen, Korakou, είκ. 23.
22. C. Blegen, Korakou, σ. 22, είκ. 34.
23. C. Blegen, Korakou, σ. 22, είκ. 34.
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τητος κιτρινωπός, έπίχρισμα δμοίως κιτρινωπόν. Χαρακτηριστικόν είναι τό κόσμημα 
«τής γιρλάντας» (festoon), δπερ φέρει εις τό χείλος24.

Έκ τής τρίτης κατηγορίας τοΟ Blegen, τής πολυχρώμου matt painted κεραμεικής25, 
έχομεν μόνον εν όστρακον (η ) ( Π ί ν. 44α). Πηλός όλίγον τραχύς, καστανωπός, τοιχώ
ματα λεπτά. Ή όλη έξωτερική έπιφάνεια καλύπτεται διά παχέος ύπολεύκου έπιχρίσμα- 
τος καί έπ’ αύτοϋ διακρίνεται τμήμα ταινίας έρυθροΟ χρώματος, περικλειομένη έντός 
μελαίνων περιγραμμάτων26.

Έκ τής χαρακτηριστικής κεραμεικής τής ΜΕ έποχής μέ γραπτήν διακόσμησιν «άνοι- 
κτοϋ έπί σκοτεινού» (light on dark), έχομεν έπίσης άρκετά όστρακα (θ, ι, η) (Π ί ν. 
39α). Πηλός τραχύς, σκούρος τεφρός. Έπί τής τραχείας έπιφανείας διακόσμησις 
δΤ άραιοΰ λευκωποΰ έπιχρίσματος27.

Μινύειος κεραμεική

Μεγάλος άριθμός όστράκων τής άνασκαφής, καθώς καί τό μόνον άκέραιον άγγεϊον 
( Π ί ν. 39δ, 40 καί 41α) είναι αυτής τής κατηγορίας. "Απαντα είναι τροχήλατα, μέ λείαν 
εξωτερικήν επιφάνειαν, ήτις έχει τήν χαρακτηριστικήν «λιπώδη άφήν» τών Μινυείων 
άγγείων. Ό πηλός είναι πολύ καθαρός, τό δέ χρώμα αυτού κυμαίνεται άπό τού σχεδόν 
μέλανος μέχρι τού πολύ άνοικτοΰ τεφροΰ. Πολύ όλίγα όστρακα (δ) έχουν πηλόν χρώμα
τος καστανωποΰ (Π ί ν. 39δ). Έκ τής κατηγορίας τών κίτρινων Μινυείων έχομεν όλίγα 
μέν, άλλα χαρακτηριστικά όστρακα ( Π ί ν. 41α). Ή πλειονότης πάντως τών όστράκων 
έχει χρώμα πηλού άνοικτόν τεφρόν καί τό συχνότερον σχήμα είναι τό ποτήριον ή ή 
κύλιξ μετά υψηλής κωνικής βάσεως, ήτις συνήθως φέρει οριζοντίους ραβδώσεις. Ό
στρακα έκ τών χειλέων καί τών βάσεων τοιούτων κυλικών άπαντοϋν εις μεγάλον άρι- 
θμόν (β, δ τού Π ί ν. 39δ καί Πίν. 40γ). Τά περιγράμματα τών χειλέων ενθυμί
ζουν άνάλογα κυλικών έκ τής Εύτρήσεως28. Τό σχήμα τής κύλικος μέ άράβδωτον 
βάσιν άπαντμ σπανιώτερον. 'Ικανόν τμήμα μιας τοιαύτης κύλικος συνεκολλήθη έκ τε
μαχίων (Πίν. 40γ): είναι τμήμα τής βάσεως καί τών πλευρών μεγίστου ύψους 0,12 μ. 
Παχέα τοιχώματα. Πηλός σχετικώς καλής ποιότητος, μέ όλίγα τρίμματα λίθων, άνοι- 
κτοΰ τεφροΰ χρώματος29.

Τού αύτοΰ τύπου έχομεν καί μίαν άκεραίαν κύλικα, μικροτέρου όμως μεγέθους καί 
μέ χαμηλήν βάσιν. Εύρέθη έντός τού ένός τών ΜΕ τάφων. Διαστάσεις: ύψ. 0,069, διά
μετρος χείλους 0,079 (Πίν. 40α). Πηλός ουχί πολύ καθαρός, περιέχων τρίμματα λί
θων, άνοικτοΰ τεφροΰ χρώματος. Πρέπει νά χρονολογηθή εις τούς τελευταίους χρόνους 
τής ΜΕ περιόδου30. Τό σχήμα τούτο μέ τήν βραχεΐαν βάσιν καί τό έξω νεΰον χείλος 
συνεχίζεται εις τήν ΥΕ περίοδον.

Όστρακα έξ άγγείων άλλων σχημάτων (α, γ, ε, ζ, η, θ), ώς κανθάρων, φιαλών καί

24. C. Blegen, Korakou, είκ. 34 no 3.
25. C. Blegen, Korakou, σ. 28.
26. C. Blegen, Korakou, είκ. 40.
27. H. Hansen, Hesperia 1937, είκ. 11.
28. H. Goldman, Eutresis, είκ. 185, no 1, 3, 5.
29. H. Goldman, Eutresis, είκ. 184 no 5.
30. Ί. Παπαδημητρίου, ΠΑΕ 1952, σ. 437, είκ. 7.
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κυπέλλων, άπαντοΰν έπίσης εις μέγα άριθμόν καί ένθυμίζουν αντίστοιχα έκ της βόρειας 
κλιτύος της Άκροπόλεως 31 ( Π ί ν. 39δ).

Άντιθέτως προς τά φαιά, τά κίτρινα Μινύεια όστρακα είναι έλάχιστα (Π ί ν. 41α). 
Τό συνηθέστερον σχήμα είναι ή κύλιξ μέ βραχεϊαν βάσιν (α, β ), ή συνήθης τής ΥΕ πε
ριόδου ( Π ί ν. 41α)32. Έν δστρακον (ζ) προέρχεται έξύψίποδος κύλικος ( Π ί ν. 41α ), 
τοΰ γνωστοί! τύπου των τεφρών Μινυείων. "Απαντα έχουν πηλόν πολύ καλής ποιότητος, 
κιτρινωπού ή πολύ άνοικτοϋ καστανωποϋ χρώματος, πρέπει δέ νά χρονολογηθούν πρός 
τό τέλος τής ΜΕ περιόδου. Έπίσης, πρός τό τέλος τής ΜΕ περιόδου πρέπει νά χρονολο
γηθούν καί πολλά όστρακα άγγείων μιμουμένων τήνΜινύειον τεχνικήν. Συνηθέστερον 
σχήμα πάλιν ή ύψίπους κύλιξ. Πηλός τεφρωπός-καστανωπός, τραχύς, μέ τρίμματα λίθων. 
Ή έξωτερική έπιφάνεια αυτών καλύπτεται ύπό ένός τεφρωποΰ έπιχρίσματος, ένθυμί- 
ζουσα οΰτω τήν υφήν τών Μινυείων. Ή σχεδόν ακέραια κύλιξ τοΰ Π ί ν. 40δ άνήκει 
είς αύτήν τήν κατηγορίαν. Έχει ύψος 0,27 μ. Ή έξαιρετικώς υψηλή βάσις αυτής φέρει 
όριζοντίους ραβδώσεις33.

Ενδιαφέρον είναι έν τμήμα περί τήν κοιλίαν μιας άλλης παρόμοιας κύλικος (Π ί ν. 
40β), διά τήν έγχάρακτον διακόσμησιν έκ μιας κυματοειδούς καί έκ μιας ευθείας γραμ
μής, τήν όποιαν φέρει επί τοΰ τεφρωποΰ στερεού έπιχρίσματος. Έξαιρετικώς παχέα 
τοιχώματα. Πηλός πολύ τραχύς, καστανότεφρος, μέ πολλά τρίμματα λίθων. Ενθυμίζει 
τά άργεΐα Μινύεια άγγεΐα34.

"Αβαφα χονδροειδή άγγεΐα

Τά όστρακα αύτής τής κατηγορίας ήσαν τά πολυπληθέστερα τής άνασκαφής. Ό πη
λός των είναι άκάθαρτος περιέχων άμμον καί τρίμματα λίθων. Τό συχνότερον σχήμα 
είναι ό πίθος. Έκ τοΰ πλήθους τών όστράκων συνεκολλήθησαν μέρη πέντε πιθοειδών 
άγγείων ( Π ί ν. 41 β-δ ). "Απαντα έχουν τήν χαρακτηριστικήν δακτυλιοειδή βάσιν τών 
άγγείων αύτών τής ΜΕ περιόδου. Τό μεγαλύτερον έχει ύψος 0,278 μ. ( Π ί ν. 41δ ). Έχει 
εύρύ στόμιον καί χείλη νεύοντα πρός τά έξω, άπό τής βάσεως τών όποιων έκκινοΰν δύο 
μικραί κάθετοι λαβαί35. Χειροποίητον. 'Αλλου, παρομοίου σχεδόν, πίθου έσώθη ή βάσις 
καθώς καί τμήμα τής κοιλίας. Μία άλλη συναφής βάσις φέρει έπί τής έξωτερικής έπι- 
φανείας τοΰ πυθμένος έγχάρακτον σταυρόν, ίσως τό σημεΐον τοΰ τεχνίτου36. Τρία άλλα 
άκέραια σχεδόν άγγεΐα, παρομοίου πιθοειδοΰς σχήματος, σφζονται μέχρι περίπου τοΰ 
χείλους ( α, β τοΰ Π ί ν. 41 β καί Π ί ν. 41γ). Άπαντα έχουν μικράν δακτυλιοειδή βάσιν, 
έπί τής όποίας υπάρχει έγχάρακτος σταυρός ή κυματοειδής γραμμή. Τό μεγαλύτερον 
είναι τό α τοΰ Π ί ν. 41 β. Μέγιστον ύψος 0,23. Τό καλύτερον σφζόμενον είναι τό τοΰ 
Π ί ν. 41γ. Μέγιστον ύψος 0,263. Τό β τοΰ Π ί ν. 41 β έχει μέγιστον ύψος 0,235. Ά
παντα χειροποίητα. Πηλός τραχύς, σκοΰρος τεφρός ή καστανός μέ πολλά τρίμματα λί
θων. Ένθυμίζουν παρόμοια πιθοειδή άγγεΐα ΜΕ περιόδου έκ τής Άσίνης37.

31. Ο. Broneer, Hesperia 2, σ. 358, είκ. 28, 29. Η. Hansen, Hesperia 1937, είκ. 8.
32. Ο. Broneer, Hesperia 2, σ. 363, είκ. 34.
33. Η. Goldman, Eutresis, είκ. 185, no 6.
34. C. Blegen, Korakou, σ. 17, είκ. 23. W. Vollgraff, BCH XXX (1906), σ. 13, είκ. 9.
35. Person-Frodin, Asine, είκ. 193, no 10-11. Wace and others, BSA XXV, σ. 229, είκ. 44.
36. C. Blegen, Zygouries, είκ. 92.
37. Person-Frodin, Asine, είκ. 193, no 10-11.
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Είς τήν παροΟσαν εποχήν πρέπει νά χρονολογηθούν, ώς εύρεθέντα έντός ΜΕ φρέα- 
τος, δύο πηνία (κουβαρίστρες) (α, β) τοΰ γνωστού τύπου εκ τού Διμηνίου38, ούχί άτρητα 
όμως, άλλάφέροντα όπήν διαμπερή ( Π ί ν. 42α). "Εν σφονδύλιον (γ) φαίνεται έπίσης 
δτι ανήκει είς τήν ΜΕ περίοδον (Π ί ν. 42α).

ΥΣΤΕΡΟΕΛΛΑΔΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

Έν σχέσει μέ τάς δύο προηγούμενος περιόδους, τά όστρακα τής παρούσης είναι έλά- 
χιστα. Ούδέν άκέραιον άγγεΐον εύρέθη, έξ όστράκων δέ συνεκολλήθησαν μόνον μέρη 
τεσσάρων άγγείων (Π ί ν. 42γ-ε, 43δ ). Τά περισσότερα όστρακα προέρχονται έξ άκο- 
σμήτων κυλικών, εκ των όποιων συνεκολλήθησαν έν μέρει τρεις ( Π ί ν. 42γ- ε ).Μιας 
άλλης πάλιν έσώθη τό μεγαλύτερον τμήμα (Π ί ν. 42β): πηλός τραχύς, καστανός, μέ 
ξένα σωματίδια- έξαιρετικως βραχύς πούς, χείλη νεύοντα προς τά έξω. Δέν φέρει βερνί- 
κιον, άλλά μίαν στρώσιν έπιχρίσματος έξ άνοικτοτέρου πηλού. Τό σχήμα τής παρού
σης κύλικος κατατάσσεται υπό τοΰ Stubbings39 είς τόν τύπον Β2: αί κύλικες τοΰ τύπου 
τούτου έχουν ώς κύριον χαρακτηριστικόν βραχύν καί παχύν πόδα καί χρονολογούνται 
είς τήν ΥΕ ΙΙΙα έποχήν. Καί αί τρεις άλλαι κύλικες, αί συγκολληθεΐσαι έν μέρει, άνή- 
κουν είς τόν αύτόν τύπον Β2 τοΰ Stubbings. Ή τοΰ Π ί ν. 42γ έχει βραχύν καί παχύν πό
δα, υψηλήν κάθετον λαβήν καί έξω νεύοντα χείλη. Σχετικώς παχέα τοιχώματα. Δέν φέρει 
βερνίκιον ή άλλον έπίχρισμα. Πηλός κίτρινος μέ τρίμματα λίθων. Ή κύλιξ τοΰ Π ί ν. 
42δ είναι παρομοίου σχήματος, έχει όμως τοιχώματα λεπτότερα καί πηλόν καθαρώτε- 
ρον, ή δέ έξωτερική έπιφάνεια είναι έπίσης άνευ έπιχρίσματος, άλλά πολύ όμαλή. Άμ- 
φότεραι ένθυμίζουν συναφή παραδείγματα άπό τό Βουρβάτσι τής ’Αττικής40. Ή τρίτη 
κύλιξ έχει παρόμοιον βραχύν πόδα καί μικράν κάθετον λαβήν. Φέρει αραιόν λευκωπόν 
έπίχρισμα ( Π ί ν. 42ε).

Έκ των όστράκων μέ διακόσμησιν τά παλαιότερα φαίνεται νά είναι τά δ καί ε τοΰ Π ί ν. 
43α. Πρέπει νά χρονολογηθοΰν είς τό τέλος μάλλον τής ΜΕ περιόδου ή είς τήν άρχήν 
τής ΥΕΙ, όμοιάζοντα μέ τήν άμαυρόχρωμον πολύχρωμον κεραμεικήν τής ΜΕ περιόδου. 
’Ενθυμίζουν τήν κεραμεικήν των δύο βασιλικών περιβόλων των Μυκηνών. Τό όστρα- 
κον δ είναι τμήμα μιας λαβής: πηλός πολύ καλής ποιότητος, έπιφάνεια λεία, ώχροκά- 
στανος καί έπ’ αυτής ή διακόσμησις δΤ έρυθροκαστάνου βερνικιού. Τό ε είναι τμήμα 
μιας προχοής: πηλός όμοίως πολύ καλής ποιότητος, έπιφάνεια λεία, ώχροκάστανος 
καί έπ’ αύτής ταινία δι’ έρυθροΰ βερνικιού, περικλειομένη έντός δύο μελαίνων ταινιών.

Τής YE II έποχής έχομεν έν μόνον όστρακον, τό γ τοΰ Π ί ν. 43α. Έπί τής ώχροκα- 
στάνου έπιφανείας αύτοΰ διακόσμησις έκ δύο σειρών στιγμών, περικλειουσών δύο ται
νίας διά βαθέος καστανοΰ χρώματος. Ενθυμίζει τό μοτίβον ύπ’ άριθ. 64, 5 τοΰ 
Furumark41. Περισσότερα όστρακα έχομεν έκ τής YE III έποχής (ζ, η, θ, ι, κ, λ, μ, ξ) 
(Π ί ν. 43α). Τό όστρακον ξ προέρχεται έξ ένός κυπέλλου καί φέρει τό κόσμημα τής

38. X. Τσούντας, Αί προϊστορικού Άκροπόλεις Διμηνίου καί Σέσκλου, εϊκ. 278, 279. Δ. Θεοχάρης, 
ΠΑΕ 1951, σ. 113.

39. Stubbings, BSA 1947, είκ. 9, type Β2.
40. Stubbings, BSA 1947, πίν. 4, 5.
41. Furumark, The Mycenaean Pottery, mot. 64-5.
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σπείρας μέ κυρτήν άπόληξιν πρός τά άνω, παραπλήσιον πρός τό μοτ. 50 τοϋ Furumark42. 
To β προέρχεται πιθανώτατα έξ άλαβάστρου 43. Έξ άλαβάστρων πάλιν έχομεν δύο άλλα 
όστρακα, τά ι καί λ, πιθανώς καί εν τρίτον, τό ν. ΤοΟ ένός σφζεται ή μία λαβή. Άμφό- 
τερα φέρουν ύπόλευκον έπίχρισμα καί έπ’ αύτοϋ διακόσμησιν έκ ταινιών διά μαύρου 
βερνικιού. Έκ τοϋ σχήματος τοϋ ψευδοστόμου άμφορέως, έχομεν έν τμήμα τοϋ ώμου 
μετά τής λαβής (η) ( Π ί ν. 43α) καί έν στόμιον (ζ) ( Π ί ν. 43α ). Άμφότερα φέρουν 
διακόσμησιν δι’έρυθροϋ βερνικιού. Τρία άλλα όστρακα (θ, κ, μ) (Π ί ν. 43α), πιθα- 
νώτατα τής ΥΕ ΙΙΙγ έποχής, φέρουν έπί ύπολεύκου έπιχρίσματος, διακόσμησιν έκ μιας 
κυματοειδοϋς γραμμής περικλειομένης έντός δύο εύθειών γραμμών, έκ καστανομέλα- 
νος βερνικιού.

Έξ οστράκων συνεκολλήθη τμήμα άσκοϋ ( Π ί ν. 43δ )44. Πηλός καλής ποιότητος 
άνοικτός καστανός. Επιφάνεια λεία μέ έπίχρισμα άνοικτόν καστανόν καί έπ’ αύτοϋ δια- 
κόσμησις δι’ έρυθρωποϋ βερνικιού: είς τήν βάσιν τό χαρακτηριστικόν κόσμημα τής 
ίχθυακάνθης. Ή υπόλοιπος έπιφάνεια πληροϋται δι’ εύθυγράμμων καί κυκλικών μοτί- 
βων. Έκ τοϋ σχήματος καί έκ τής διακοσμήσεως πρέπει νά χρονολογηθή είς τήν ΥΕ 
ΙΙΙγ έποχήν.

Έκτος τών Μυκηναϊκών όστράκων ένδιαφέροντα είναι δύο μυκηναϊκά ειδώλια. Δυ
στυχώς καί ταϋτα εύρέθησαν ούχί ακέραια. Τό έν παριστφ γυναικείαν μορφήν μέ τάς 
χεΐρας τοποθετημένος πιθανώτατα είς σχήμα Τ45. Φέρει γραπτήν διακόσμησιν έκ ται
νιών διά βαθέος καστανοϋ βερνικιού ( Π ί ν. 43β). Αί ταινίαι σύρονται δι’ έλευθέρας 
χειρός, πληροΰσαι όλόκληρον τήν έπιφάνειαν. Τόν μαστόν, δστις δηλοΰται πλαστι
κούς, περιγράφει κυκλική ταινία. Πιθανώτατα έποχή ΥΕ ΙΙΙβ. Τό έτερον είδώλιον ( Π ί ν. 
43γ) είναι δύσκολον νά καθορισθή τί παριστςύ Ίσως έν ζώον (βοϋν;). Σφζονται τά όπί- 
σθια τοϋ ζφου, ή ράχις μέχρι περίπου τής άρχής τής κεφαλής, όπου έκκινοΰν δύο έλι- 
κοειδεΐς άπολήξεις, ίσως τά κέρατα τοϋ ζφου. Φέρει γραπτήν διακόσμησιν δι’ έρυθροϋ 
βερνικιού.

ΟΙΚΟΠΕΔΟΝ ΖΑΧΑΡΑΤΟΥ

Ή άνασκαφή τοϋ οικοπέδου αύτοϋ, ήτις ύπήρξε πλέον περιωρισμένη έκείνης τοϋ οι
κοπέδου Άγγελοπούλου, άπέδωσεν όλίγα σχετικώς προϊστορικά όστρακα, ένδιαφέρον
τα όμως. Σημαντικόν είναι ότι ένταΰθα άπεκαλύφθη άδιατάρακτον Μυκηναϊκόν στρώμα 
είς βάθος 3,54 μ. άπό τής έπιφανείας τοϋ έδάφους. Τό στρώμα τοΰτο έχαρακτηρίσθη ώς 
Μυκηναϊκόν, διότι τά 90 % τών όστράκων άτινα άπέδωσεν, είναι σαφώς Μυκηναϊκά. 
Καί τά προϊστορικά όστρακα τοϋ οίκοπέδου Ζαχαράτου, ώς τά έκ τοϋ οικοπέδου Άγγελο- 
πούλου, άντιπροσωπεύουν καί τάς τρεις φάσεις τής Έποχής τοϋ Χαλκοΰ, ΠΕ, ΜΕ καί ΥΕ.

ΠΡΩΤΟΕΛΛΑΔΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

Έκ τής περιόδου αύτής εύρέθη έν μόνον δστρακον, άλλά χαρακτηριστικόν: τμήμα 
χείλους ήμισφαιρικής βαθείας φιάλης μέ έσω νεύοντα χείλη, χαρακτηριστικοϋ σχήμα

42. Furumark, The Mycenaean Pottery, mot. 50.
43. A. Wace, Chamber Tombs, πίν. XXXIX, 19.
44. Furumark, The Mycenaean Pottery, σ. 68, είκ. 20, 194. A. Wace, Chamber Tombs, πίν. XXII, 4. 

Stubbings, BSA 1947, πίν. 16, no 11, 12.
45. Furumark, Chron. Μ P., σ. 87, είκ. 1, 2.
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τος τής ΠΕ περιόδου. Πηλός βαθέως τεφρός, όλίγον τραχύς. Καλύπτεται έσωτερικώς- 
έξωτερικώς διά μελανού έπιχρίσματος μέ σχετικήν στίλβωσιν (γ) τού (Π ί ν. 44α).

ΜΕΣΟΕΛΛΑΔΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

Έκ τής έποχής αυτής εχομεν άρκετά όστρακα έκ Μινυείων, άμαυροχρώμων ( matt 
painted ware) καί άβαφων οικιακών άγγείων. Έκ τών Μινυείων τά πλεΐστα είναι μικρά 
καί κατεστραμμένα. Καί ένταΰθα, όπως είς τά όστρακα τού οικοπέδου Άγγελοπούλου, 
συχνόν είναι τό σχήμα τής ύψίποδος κύλικος. Ενδιαφέρον είναι τό όστρακον δ τού 
Π ί ν. 44α: τμήμα κανθάρου μέ γωνιώδη ώμον καί μέ έξαιρετικώς λεπτά τοιχώματα. Τά 
όστρακα τής άμαυροχρώμου κεραμεικής ( matt painted ware) όμοιάζουν, ώς πρός τόν 
πηλόν, τήν τεχνικήν καί τήν διακόσμησιν, πρός έκεΐνα έκ τού οικοπέδου Άγγελοπού
λου (α,ε,ζτοΰ Π ί ν. 44α). Καί πάλιν τά περισσότερα προέρχονται έκ πίθων. Τό όστρα
κον ι τού Π ί ν. 39γ είναι ένδιαφέρον, διότι άνήκει είς τήν άμαυρόχρωμον πολύχρωμον 
κεραμεικήν: έπΐ ύπολεύκου έπιχρίσματος ταινία έρυθροϋ χρώματος περικλειομένη έν- 
τός μελανών περιγραμμάτων. Πηλός πολύ τραχύς, καστανέρυθρος. Παχέα τοιχώματα. 
Έκ τής κατηγορίας “fine ware” εχομεν δύο όστρακα. Τό εν (ζ) (Π ί ν. 44α) έπΐ ύπολεύ
κου έπιχρίσματος φέρει διακόσμησιν χαρακτηριστικήν τής ME II έποχής. Τό δεύτερον 
όστρακον (η) ( Π ί ν. 39γ) πρέπει νά χρονολογηθή είς τό τέλος τής ΜΕ έποχής: προέρ
χεται έκ κλειστού άγγείου. Τοιχώματα λεπτά καί σκληρά. Φέρει διακόσμησιν έκ σπει
ρών διά καστανού βαθέος βερνικιού, έπί έξαιρετικώς όμαλής έπιφανείας, καλυπτομέ- 
νης ύπό λεπτοτάτου έπιχρίσματος πολύ άνοικτοΰ καστανού χρώματος46 47 48.

ΥΣΤΕΡΟΕΛΛΑΔΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

Είς τήν έποχήν αύτήν άνήκουν τά περισσότερα όστρακα, πολλά έκ τών όποιων είναι 
σημαντικά. Δυστυχώς ούδέν άκέραιον άγγεϊον εύρέθη ή συνεκολλήθη. Μέγας άριθμός 
όστράκων προέρχεται έξ άκοσμήτων κυλικών ΥΕ ΙΙΙα έποχής, τού γνωστού τύπου Β2 
τού Stubbings μέ βραχύν καί παχύν πόδα47, Τά πλεΐστα έκ τούτων καλύπτονται ύπό έρυ- 
θρωποΰ βερνικιού. Έκ τών όστράκων μέ διακόσμησιν τό παλαιότερον, YE I έποχής, 
είναι τό α τού Π ί ν. 44β: τμήμα κυπέλλου. Επιφάνεια ώχροκάστανος καί έπ’ αυτής δια- 
κόσμησις διά καστανοκιτρίνου βερνικιού ( Furumark, Myc. Pott. mot. 78, 1, Ripple 
pattern48). Τά υπόλοιπα όστρακα τού Πίν. 44β προέρχονται έκ τής ΥΕ ΙΙΙα έποχής. 
Τό σημαντικώτερον είναι τό όστρακον ζ: προέρχεται έκ τής κοιλίας μιας πρόχου πιθανώ- 
τατα. Πολύ λεπτά τοιχώματα. Θαυμασίως σχεδιασμένον τό κόσμημα τής διπλής σπεί
ρας δΤ έρυθρωποΰ βερνικιού έπί ώχροκαστάνου έπιφανείας. Δύο άποφύσεις, έκκινοΰ- 
σαι έξ άμφοτέρων τών σπειρών, ίσως άπολήγουν είς σπείρας πάλιν, όπότε τό κόσμημα 
καθίσταται τετράσπειρον. Τό όστρακον β προέρχεται όμοίως έκ τής κοιλίας ένός κλει
στού άγγείου: πηλός πολύ καλής ποιότητος, λεπτά τοιχώματα, έξαιρετικώς λεία έπι- 
φάνεια καί έπ’ αύτής έπί λεπτοτάτου ώχροκαστάνου έπιχρίσματος διακόσμησις διά κα- 
στανοκιτρίνου βερνικιού: τό σωζόμενον τμήμα τού κοσμήματος ίσως ύποδηλοΐ ένα 
άργοναύτην. Τό όστρακον θ είναι τμήμα λαιμού μετά τμήματος τού χείλους ένός τριώ-

46. C. Blegen, Korakou, είκ. 35, no 8.
47. Stubbings, BSA 1947, είκ. 9.
48. C. Blegen, Korakou, σ. 42, είκ. 57. C. Blegen, Zygouries, είκ. 128, 8.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:22:53 EEST - 3.236.241.27



72 ΚΑΤΕΡΙΝΑΣ Κ. ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

του. Φέρει φολιδωτόν κόσμημα διά βαθέος καστανοϋ βερνικιού. Τά όστρακα δ καί ε 
προέρχονται πιθανώτατα έκ του αύτοϋ άγγείου. Πηλός καλής ποιότητος, έπιφάνεια 
λεία, ώχροκάστανος καί έπ’ αυτής διακόσμησις έκ ταινιών καί σπειρών δι’ έρυθροϋ 
χρώματος. Τά όστρακα γ καί η πρέπει έπίσης νά προέρχωνται έξ ένός άγγείου. Πηλός 
καλής ποιότητος άνοικτός πρασινωπός- πολύ λεπτά τοιχώματα. Έπί τής λείας έπιφα- 
νείας διακόσμησις διά μελανοκαστάνου βερνικιού.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Έντύπωσιν προκαλεΐ ή μεγάλη όμοιότης τής παρούσης προϊστορικής κεραμεικής 
μετά τής προϊστορικής κεραμεικής έκ τής βόρειας κλιτύος τής Άκροπόλεως49. Τό πλή
θος δέ τών όστράκων άποδεικνύει τήν ϋπαρξιν συνοικισμών, καθ’ δλην τήν διάρκειαν 
τής Εποχής τού Χαλκού καί είς τά νότια κράσπεδα τής Άκροπόλεως. Ό μεγάλος άριθμός 
άμαυροχρώμων (matt painted) καί Μινυείων όστράκων ύποδηλοΐ μίαν άξιόλογον άν- 
θησιν κατά τήν ΜΕ έποχήν, ώς εΐχεν ήδη παρατηρήσει ή Hansen50. Άμφότεραι, άμαυρό- 
χρωμος καί Μινύειος κεραμεική, φαίνεται ότι κατεσκευάζοντο έντοπίως. Τούτο μαρτυ
ρούν τό πολύ άνοικτόν πρασινωπόν χρώμα τού πηλού τών άμαυροχρώμων όστράκων, 
καθώς καί τό πολύ άνοικτόν τεφρόν χρώμα τών Μινυείων, ίσως δείγμα ένός τοπικού 
έργαστηρίου51. Δύο ή τριών μόνον άμαυροχρώμων όστράκων ό πολύ πρασινωπός πηλός 
υποδεικνύει τήν προέλευσιν αυτών έξ ΑΙγίνης. Καί είς τάς δύο κατηγορίας, άμαυρόχρω- 
μον καί Μινύειον, ύπάρχουν άπηχήσεις έκ τής Πελοποννήσου. Τό τμήμα τής μεσοελλα- 
δικής κύλικος τού Π ί ν. 40β ένθυμίζει τά άργεϊα Μινύεια άγγεΐα, ένφ μερικά όστρακα 
άμαυρόχρωμα (α, β, γ) τής κατηγορίας “fine ware” ( Π ί ν. 39γ) ένθυμίζουν άντίστοιχα 
έκ τού συνοικισμού Κοράκου52. Ώς καί είς τήν βορείαν κλιτύν, οΰτω καί ένταΰθα συχνή 
είναι ή παρουσία τής έρυθρας μονοχρώμου κεραμεικής ΠΕ καί ΜΕ έποχής. Ή κερα- 
μεική αϋτη έκ τής βόρειας κλιτύος, ώς παρετήρησεν ή Hansen, ομοιάζει μετά τής άντι- 
στοίχου κεραμεικής, τής εύρεθείσης είς τήν Αίγιναν53. Καί ή παρούσα έρυθρά μονόχρω
μος κεραμεική τής νοτίας κλιτύος όμοίως ένθυμίζει τήν άντίστοιχον κεραμεικήν έξ Αί- 
γίνης. Πράγματι τά σχήματα τών άγγείων, τό θερμόν έρυθρόν χρώμα τού έπιχρίσματος 
καί ή είς υψηλόν βαθμόν στίλβωσις αυτού είναι κοινά. ’Απηχήσεις πάλιν έκ τών Κυκλά
δων έχομεν είς τά δύο όστρακα δ καί θ τού Π ί ν. 38γ έκ μιας πυξίδος καί ένός τηγανοει- 
δοΰς σκεύους. Πιθανώτατα δεν είναι άπλαϊ μιμήσεις τών χαρακτηριστικών αυτών κυ
κλαδικών σκευών, άλλά γνήσια κυκλαδικά εισηγμένα.

’Εκτεταμένη έρευνα είς τήν περιοχήν νοτίως τής Άκροπόλεως θά έρριπτεν ίσως πε
ρισσότερον φώς είς τήν ιστορίαν τών κατοίκων τής προϊστορικής έποχής πέριξ τής 
Άκροπόλεως.

ΚΑΤΕΡΙΝΑ Κ. ΑΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

49. Η. Hansen, Hesperia 1937, σ. 539. Ο. Broneer, Hesperia 1933, σ. 356. Ο. Broneer, Hesperia 1939, 
σ. 346.

50. Η. Hansen, Hesperia 1937, σ. 568.
51. Η. Hansen, Hesperia 1937, σ. 568.
52. C. Blegen, Korakou, είκ. 34, 35.
53. Η. Hansen, Hesperia 1937, σ. 568.
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ΠΙΝΑΞ 38 ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ 19 (1964)
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ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ 19 (1964) ΠΙΝΑΞ 39
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ΠΙΝΑΞ 40 ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ 19(1964)

Άθήναι. Νοτίως Άκροπόλεως: α. Μεσοελλαδική Μινύειος κύλιξ, β-γ. Τμήματα Μεσοελλαδικών Μινυείων
κυλικών, δ. Μεσοελλαδική κύλιξ

Κ. ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
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Άθήναι. Νοτίως Άκροπόλεως: α. "Οστρακα Μεσοελλαδικά: κίτρινα Μινύεια, β. Μεσοελλαδικά 
άβαφη οικιακά αγγεία, γ. Μεσοελλαδικόν οικιακόν άγγεϊον, δ. Μεσοελλαδικός πίθος

Κ. ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:22:53 EEST - 3.236.241.27



ΠΙΝΑΞ 42 ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ 19 (1964)

Άθ
ην

αι
. Ν

οτ
ίω

ς Ά
κρ

οπ
όλ

εω
ς:

 α.
 Π

ην
ία

 κ
αί

 σ
φο

νδ
ύλ

ιο
ν Μ

εσ
οε

λλ
αδ

ικ
ής

 έπο
χή

ς,
 

β-
ε. 

Μ
υκ

ην
αϊ

κο
ί κ

ύλ
ικ

ες
 (Υ

Ε ΙΙΙ
α)

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:22:53 EEST - 3.236.241.27



ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ 19 (1964) ΠΙΝΑΞ 43

Άθήναι. Νοτίως Άκροπόλεως: α. "Οστρακα μυκηναϊκά, β. Μυκηναϊκόν είδώλιον (ΥΕ ΙΙΙβ ), 
γ. Μυκηναϊκόν είδώλιον, δ. ’Ασκός μυκηναϊκός (ΥΕ ΙΙΙγ)
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Άθήναι. Νοτίως Άκροπόλεως: α. "Οστρακα Πρωτοελλαδικά καί Μεσοελλαδικά, 
β. Όστρακα μυκηναϊκά
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