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ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Θέμα της εργασίας αυτής αποτελεί η μελέτη της ερυθρόμορφης κεραμικής ενός 
άγνωστου μέχρι σήμερα τοπικού εργαστηρίου, που εντοπίστηκε στην Πέλλα και 

χρονολογείται στο δεύτερο μισό του 4ου αιώνα π.Χ. Στο εργαστήριο αυτό αποδίδονται 
διακόσια σαράντα πέντε όστρακα, μικρά ή μεγάλα τμήματα ερυθρόμορφων αγγείων και 
πιθανόν είκοσι τέσσερα τμήματα λεκανίδων διακοσμημένων με επίθετο χρώμα. Για την 
παραπάνω μελέτη και την κατανόηση της σχέσης της ντόπιας κεραμικής με την αττική 
ελέγχθηκε το σύνολο της ερυθρόμορφης κεραμικής που βρέθηκε στις ανασκαφές της 
Πέλλας από το 1957 ως και το 2011, δηλαδή πάνω από δύο χιλιάδες τριακόσια τμήματα 
ερυθρόμορφων αγγείων. Επίσης, εξετάστηκε ερυθρόμορφη κεραμική και από άλλες πε-
ριοχές της Μακεδονίας με στόχο την προσέγγιση του θέματος των εξαγωγών των προ-
ϊόντων του τοπικού εργαστηρίου. Η συγκεκριμένη μελέτη αποτέλεσε αντικείμενο της 
διδακτορικής μου διατριβής, η οποία εγκρίθηκε από το Tμήμα Ιστορίας και Αρχαιολο-
γίας του Α.Π.Θ. το 2011.

Tο ζήτημα της εμφάνισης, των συνθηκών λειτουργίας και της διασποράς των προϊό-
ντων των τοπικών εργαστηρίων παραγωγής ερυθρόμορφων αγγείων του 4ου αιώνα π.Χ. 
έχει απασχολήσει τα τελευταία χρόνια την έρευνα σε συνάρτηση με την εξάπλωση της 
αττικής ερυθρόμορφης κεραμικής και την επίδρασή της στα τοπικά εργαστήρια. Αποτέλε-
σμα υπήρξε η αναγνώριση αρκετών τοπικών εργαστηρίων σε ολόκληρο τον ελλαδικό χώ-
ρο, όπως αυτά της Χαλκιδικής, της «Ομάδας του Αγρινίου», της Βοιωτίας, της Εύβοιας, της 
Κορίνθου, της Ήλιδος, της Σπάρτης και της Κρήτης. Πρέπει όμως να επισημανθεί ότι η 
ερυθρόμορφη κεραμική του 4ου αιώνα π.Χ., τόσο η αττική, όσο και αυτή των τοπικών ερ-
γαστηρίων, δεν έχει μελετηθεί επαρκώς σε σχέση με αυτή του 5ου αιώνα π.Χ. Το γεγονός 
αυτό οφείλεται κυρίως στην πτώση της καλλιτεχνικής ποιότητας και στο περιορισμένο 
θεματολόγιο της αττικής αγγειογραφίας του 4ου αιώνα π.Χ. σε σχέση με παλιότερες εποχές. 
Ωστόσο, η συγκεκριμένη περίοδος παρουσιάζει μεγάλο ενδιαφέρον, καθώς τα αττικά ερυ-
θρόμορφα αγγεία γνωρίζουν σημαντική διάδοση σε ολόκληρη τη Μεσόγειο και επιδρούν 
στην τοπική κεραμική παραγωγή προκαλώντας τη δημιουργία πολλών εργαστη ρίων. 

Το άγνωστο μέχρι σήμερα εργαστήριο που εντοπίστηκε στην Πέλλα αποτελεί το πρώ-
το που εμφανίζεται στο μακεδονικό βασίλειο και συνδέεται με την ύστερη περίοδο της 
ερυθρόμορφης παραγωγής στην Αττική, από την οποία και έχει επηρεαστεί σε πολύ μεγά-
λο βαθμό. Στόχος της εργασίας είναι η κατά το δυνατό ενδελεχής παρουσίαση του υλικού, 
που περιλαμβάνει την εξέταση των χαρακτηριστικών του εργαστηρίου, των σχημάτων, της 
εικονογραφίας, της χρονολόγησης, της αναγνώρισης των αγγειογράφων, της σχέσης με 
αττικά και άλλα τοπικά εργαστήρια, της θέσης εύρεσης των αγγείων και την κατανόηση 
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του τρόπου λειτουργίας του εργαστηρίου. Ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα είναι η 
ανίχνευση των συνθηκών δημιουργίας του εργαστηρίου και της πιθανότητας η έδρα του 
να ήταν στην Πέλλα, καθώς δεν έχει εντοπιστεί ακόμη ο χώρος κατασκευής των εξεταζό-
μενων αγγείων.

Η μελέτη περιλαμβάνει εννιά κεφάλαια. Το πρώτο από αυτά έχει ως στόχο να κατα-
στήσει με συντομία κατανοητά τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του τοπικού εργαστηρίου. Στο 
κεφάλαιο αυτό επισημαίνονται τα χαρακτηριστικά του πηλού και του υαλώματος των αγ-
γείων του τοπικού εργαστηρίου και οι διαφορές των ντόπιων με τα αττικά ερυθρόμορφα 
αγγεία, ως προς το σχήμα και τη διακόσμησή τους. 

Στο δεύτερο κεφάλαιο εξετάζονται τα σχήματα των αγγείων του τοπικού εργαστηρίου. 
Όπου είναι δυνατό, γίνεται σύγκριση με αττικά παράλληλα, κυρίως από την Πέλλα, αλλά 
και από άλλες περιοχές και επισημαίνονται ομοιότητες και διαφορές. Ακόμη, επιχειρείται 
η σύνδεση των αγγείων με συγκεκριμένους κεραμείς. 

Στο επόμενο κεφάλαιο αναλύονται τα εικονογραφικά θέματα. Γίνεται περιγραφή των 
λεπτομερειών τους και εξετάζεται η σχέση των θεμάτων αυτών με τα αντίστοιχα της αττι-
κής κεραμικής. Σημαντικό τμήμα του κεφαλαίου καταλαμβάνει ακόμη η ερμηνεία των πα-
ραστάσεων.

Ακολουθεί το κεφάλαιο της χρονολόγησης της ντόπιας ερυθρόμορφης κεραμικής, που 
χωρίζεται σε δυο τμήματα. Στο πρώτο τμήμα εξετάζονται τα ανασκαφικά δεδομένα καλά 
χρονολογημένων συνόλων, στα οποία βρέθηκαν ντόπια ερυθρόμορφα αγγεία και στο δεύ-
τερο αναλύονται τα στοιχεία χρονολόγησης των αττικών αγγείων, που αποτέλεσαν πρό-
τυπο για τα ντόπια. 

Στο πέμπτο κεφάλαιο γίνεται προσπάθεια αναγνώρισης των αγγειογράφων. Στάθηκε 
δυνατή η ταύτιση τριών τουλάχιστον αγγειογράφων, το έργο των οποίων εμφανίζει αρκετά 
κοινά στοιχεία. Oι αγγειογράφοι αυτοί ονομάστηκαν συμβατικά Ζ. της Πέλλας Α, Β και Γ, 
καθώς το έργο τους εντοπίστηκε στην Πέλλα. Επιπλέον, εξετάζεται με λεπτομέρεια το στιλ 
της ζωγραφικής τους και η επιρροή από την αττική αγγειογραφία.

Στο επόμενο κεφάλαιο επισημαίνεται η σχέση του τοπικού εργαστηρίου με αττικά και 
άλλα εργαστήρια και οι επιδράσεις που δέχτηκε από αυτά. Εξετάζεται ακόμη η πιθανότητα 
μαθητείας των ντόπιων αγγειογράφων σε κεραμικά εργαστήρια της Αττικής. 

Στο έβδομο κεφάλαιο γίνεται σύντομη αναφορά στις περιοχές, όπου βρέθηκε τοπική 
ερυθρόμορφη κεραμική. Πρόκειται κυρίως για διάφορους ανασκαφικούς τομείς της Πέλ-
λας, με εξαίρεση τον ταφικό τύμβο βʹ της Τούμπας Παιονίας και την Έδεσσα, που αποτε-
λούν και τις μοναδικές θέσεις εκτός Πέλλας, στις οποίες εντοπίστηκαν αγγεία του τοπικού 
εργαστηρίου. Οι ανασκαφικοί τομείς παρατίθενται με βάση την ποσότητα της ντόπιας 
ερυθρόμορφης κεραμικής που βρέθηκε σε αυτούς. Επιλέον, γίνεται σύντομη αναφορά στη 
μέχρι τώρα ανασκαφική έρευνα και ακολουθεί ο συσχετισμός της ερυθρόμορφης κεραμι-
κής με τα ανασκαφικά δεδομένα.

Στο όγδοο κεφάλαιο παρατίθενται τα συμπεράσματα της εργασίας. Εξετάζεται η πιθα-
νότητα της προέλευσης των αγγείων από την Πέλλα, αναλύονται θέματα που σχετίζονται 
με την οργάνωση του εργαστηρίου, τους λόγους ανάπτυξής του, τη σχέση του με τα κερα-
μικά εργαστήρια της Αττικής και του υπόλοιπου ελλαδικού χώρου, το ρόλο του στην οικο-
νομία της αρχαίας πόλης και, τέλος, αναφέρεται το ιστορικό πλαίσιο ανάπτυξής του.

Στο τελευταίο κεφάλαιο παρουσιάζεται το υλικό μέσω του καταλόγου. Για την καλύτε-
ρη ταξινόμησή του γίνεται διαχωρισμός των αγγείων κατά σχήμα με τη συντομογραφία 
λεκ για τις λεκανίδες, ασκ για τους ασκούς, πελ για τις πελίκες, καλ για τον κάλαθο και 
λεκ επ για τις διακοσμημένες με επίθετο χρώμα λεκανίδες. Αγγεία του ίδιου σχήματος 
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παρατίθενται κατά αύξοντα αριθμό με βάση το εικονογραφικό τους θέμα, την κατάσταση 
διατήρησης και τον αγγειογράφο, στον οποίο αποδίδονται. Ακολουθεί η παράθεση του 
αριθμού εισαγωγής στα βιβλία καταγραφής, των χαρακτηριστικών του πηλού, της ημερο-
μηνίας και του χώρου προέλευσης και, τέλος, δίνεται η περιγραφή του αντικειμένου και η 
απόδοση σε συγκεκριμένο αγγειογράφο, όπου αυτό είναι δυνατό. Μικρός αριθμός οστρά-
κων (λεκ 7α, 42α, 93α, 99α, 124α, 160α, 195α και λεκ επ 10α) εντοπίστηκαν μετά τη συγ-
γραφή του καταλόγου και προστέθηκαν, τόσο στον κατάλογο, όσο και στα υπόλοιπα κε-
φάλαια, με το συνοδευτικό γράμμα α δίπλα στην αρίθμησή τους.

Για την εκπόνηση αυτής της μελέτης οφείλω θερμές ευχαριστίες στην επίτιμη προϊστα-
μένη της ΙΖʹ Ε.Π.Κ.Α. κ. Μαρία Λιλιμπάκη-Ακαμάτη για την παραχώρηση υλικού από διά-
φορους ανασκαφικούς τομείς της Πέλλας, στον καθηγητή κ. Ιωάννη Ακαμάτη για τη δυνα-
τότητα μελέτης υλικού από την ανασκαφή του Α.Π.Θ. στην Αγορά της Πέλλας, στον προ-
ϊστάμενο της ΚΘʹ Ε.Π.Κ.Α. κ. Παύλο Χρυσοστόμου και στους αρχαιολόγους κ. Αναστασία 
Χρυσοστόμου και Θώμη Σαββοπούλου για την παραχώρηση υλικού από το Ανάκτορο της 
Πέλλας, την Έδεσσα και την Τούμπα Παιονίας αντίστοιχα. Τον επιβλέποντα καθηγητή της 
διατριβής κ. Μιχάλη Τιβέριο θα ήθελα να ευχαριστήσω για την καθοδήγηση, τις υποδείξεις 
του και τις πολύτιμες γνώσεις που αποκόμισα κατά τη μαθητεία μου δίπλα του, όπως και τα 
υπόλοιπα μέλη της τριμελούς επιτροπής, την κ. Στέλλα Δρούγου για το πολύπλευρο ενδι-
αφέρον της για τη μελέτη μου και την κ. Ελένη Μανακίδου για τις χρήσιμες υποδείξεις της. 
Στην πρώτη χρωστώ ακόμη τη δυνατότητα μελέτης της ερυθρόμορφης κεραμικής από τις 
παλιότερες ανασκαφές της περιόδου 1957-1964 στην Πέλλα. Θερμά ευχαριστώ και τα υπό-
λοιπα μέλη της επταμελούς επιτροπής, κ. Μανόλη Βουτυρά, Αλίκη Μουστάκα, Σεμέλη Πιν-
γιάτογλου και Μπάρμπαρα Σμίτ-Δούνα για τις σημαντικές παρατηρήσεις τους.

Ευχαριστίες οφείλω ακόμη στην προϊσταμένη της ΙΖʹ Ε.Π.Κ.Α. κ. Αγγελική Κοτταρίδη, 
στην επίτιμη προϊσταμένη της Λʹ Ε.Π.Κ.Α. κ. Γεωργία Καραμήτρου-Μεντεσίδη, στη διευ-
θύντρια του Αρχαιολογικού Μουσείου Θεσσαλονίκης κ. Πολυξένη Αδάμ-Βελένη και στους 
αρχαιολόγους Αγγελική Κουκουβού, Νεκτάριο Πουλακάκη και Ευριδίκη Κεφαλίδου για τη 
δυνατότητα εξέτασης ερυθρόμορφης κεραμικής από τη Βεργίνα – Αιγές, τους νομούς Κο-
ζάνης και Γρεβενών, τα Ασώματα Ημαθίας, τη Βέροια και το Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσ-
σαλονίκης, καθώς και στο επιστημονικό προσωπικό του Ινστιτούτου Πολιτιστικής και 
Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας Αθηνά (Ι.Π.Ε.Τ.) Νέστoρα Τσιρλιγκάνη, Δέσποινα Τσιαφάκη, 
Αναστάσιο Σακαλή και Βασιλική Λιάμη. Για τις διευκολύνσεις τους σε διάφορα θέματα 
ευχαριστώ ακόμη την επίτιμη προϊσταμένη της ΙΣΤʹ Ε.Π.Κ.Α. κ. Λίλλιαν Αχειλαρά και τους 
αρχαιολόγους Xριστίνα Άαμοντ, Αλέξανδρο Βουβουλή, Αναστασία Γεωργιάδου, Στέφανο 
Γιματζίδη, Ιωάννη Γραικό, Χρυσούλα Κακαρίμπα, Κική Κουρουξού, Αλέξανδρο Λαφτσίδη, 
Βαρβάρα Μαρινίδου, Γιάννη Μπέλλα, Ελπινίκη Ναούμ, Ευριδίκη Παπαδοπούλου, Στέλλα 
Παπαδοπούλου, Κατερίνα Τζαναβάρη, Μαρία Τρυφινοπούλου, Χάρη Τσούγκαρη και Ειρή-
νη Ψαρρά. Η συντήρηση μεγάλου μέρους του υλικού έγινε από τους συντηρητές Χρυσού-
λα Σερπεζούδη, Όλγα Φαλαγκαράκη και Οδυσσέα Βαγγέλα, η σχεδιαστική απόδοση των 
αγγείων από τους αρχιτέκτονες Γιώργο Βλαχοδήμο και Ζάχι Αλ Σααγιάχ και η μετάφραση 
της αγγλικής περίληψης από την Jannet Koniordos, τους οποίους και ευχαριστώ. Η δημο-
σίευση της μελέτης αυτής πραγματοποιήθηκε με την άριστη συνεργασία των εκδόσεων 
Ζήτη, καθώς και του επικεφαλής του γραφιστικού τμήματος κ. Άρη Σύρμου. Τέλος, ιδιαί-
τερες ευχαριστίες χρωστώ στη Στεφανία Κωνσταντινίδου για την ηθική υποστήριξή της.
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Το τοπικό εργαστήριο παραγωγής ερυθρόμορφης 
και διακοσμημένης με επίθετο χρώμα κεραμικής, 

που εντοπίστηκε στην Πέλλα, αναγνωρίσθηκε στο 
πλαίσιο μελέτης της ερυθρόμορφης κεραμικής από 
τις ανασκαφές στη μακεδονική πρωτεύουσα. Η διά-
κριση των ντόπιων ερυθρόμορφων αγγείων από το 
πλήθος των εισαγμένων αττικών εμφανίζει αρκετές 
δυσκολίες, καθώς τα τελευταία επηρέασαν σε μεγάλο 
βαθμό τα σχήματα και τη διακόσμηση των αγγείων 
της τοπικής παραγωγής. Σημαντικά στοιχεία που 
αποτελούν χαρακτηριστικά γνωρίσματα για τη διά-
κριση των ερυθρόμορφων αγγείων του τοπικού εργα-
στηρίου από τα αττικά του δεύτερου μισού του 4ου 
αιώνα π.Χ. είναι το χρώμα και η σύσταση του πηλού 
και του υαλώματος, αλλά και οι ιδιαιτερότητες που 
διαπιστώθηκαν, τόσο στα σχήματα των αγγείων όσο 
και στην εικονογραφία τους. 

Τα χαρακτηριστικά στοιχεία του πηλού και του 
υαλώματος της ντόπιας ερυθρόμορφης παραγωγής 
προέκυψαν μακροσκοπικά, αλλά και με χημικές στοι-
χειακές αναλύσεις. Ο πηλός των ερυθρόμορφων αγ-
γείων του τοπικού εργαστηρίου είναι λεπτόκοκκος, 
σκληρός και σε κάποιες περιπτώσεις πορώδης. Σε με-
ρικά παραδείγματα υπάρχει αρκετή μαρμαρυγία, ενώ 
σε άλλα αυτή είναι πιο περιορισμένη, όπως συμβαίνει 
και στα αττικά ερυθρόμορφα αγγεία. Ωστόσο, χαρα-
κτηριστικό γνώρισμα των ντόπιων αγγείων αποτελεί, 
αναμφισβήτητα, η συχνή εμφάνιση προσμίξεων, κυρί-
ως ασβεστολιθικών, χόρτων και μικρών κλαδιών, που 
σε πολλές περιπτώσεις δημιουργούν σκασίματα και 
ρωγμές στην επιφάνειά τους.

Το χρώμα του πηλού παρουσιάζει μεγάλη ποικι-
λομορφία και μπορεί σε γενικές γραμμές να διακριθεί 
σε δυο κατηγορίες. Ο πηλός της πρώτης κατηγορίας 
είναι σχετικά κοντά στον πορτοκαλέρυθρο αττικό 
πηλό, όμως σε αρκετές περιπτώσεις είναι πιο άτονος 

και ροδαλός. Με βάση τη χρωματική κλίμακα Munsell 
τα αγγεία αυτά έχουν χρώμα ερυθρωπό κίτρινο1 
(5 ΥR, 6/6-7/6, 6/8 και 7.5 YR, 6/6-7/6) και ροδαλό2 
(5 ΥR, 7/4 και 7.5 YR, 7/3, 7/4-8/4). Το χρώμα του 
πηλού της δεύτερης κατηγορίας είναι εντελώς διαφο-
ρετικό, με αποχρώσεις του καφέ και του γκρίζου. Με 
βάση τη χρωματική κλίμακα Munsell τα αγγεία αυτά 
έχουν χρώμα πολύ ανοικτό καφέ (10 ΥR, 7/3-7/4), 
ανοικτό καφέ (7.5 YR, 5/4-6/4), έντονο καφέ (7.5 YR, 
5/6), ανοικτό κιτρινωπό καφέ (10 YR, 6/4), ανοικτό 
ερυθρωπό καφέ (5 YR, 6/3-6/4) και σπανιότερα ανοι-
κτό γκρι ή ερυθρωπό γκρι3 (2.5 ΥR, 7/2-5 Y, 7/2, 5 YR, 
5/2). Οι συγκεκριμένες χρωματικές διαφοροποιήσεις 
δεν οφείλονται τόσο στη διαφορετική σύσταση του 
πηλού, όσο στις διαφορετικές συνθήκες όπτησης, 
όπως διαφαίνεται από τις στοιχειακές αναλύσεις4. 
Επίσης, σε αρκετές περιπτώσεις εμφανίζονται διαφο-
ρετικά χρώματα ακόμη και στο ίδιο αγγείο, με συνη-
θέστερη τη συνύπαρξη του ερυθρωπού κίτρινου με το 

1. Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται τα περισσότερα αγγεία και 
συγκεκριμένα οι λεκ 1-3, 7, 8, 11,13, 15, 17, 20, 22, 24, 25, 28, 31, 32, 
35, 37, 38, 40-48, 50, 51, 56-58, 60, 61, 64, 66, 67, 69-71, 73, 78, 81, 
82, 84, 86-88, 92, 93α, 95-98, 101, 103-119, 121, 124α, 126-128, 131, 
132, 134-140, 142, 144, 145, 147, 148, 150-152, 154, 156-158, 160α, 
161-165, 171-174, 178, 180-182, 186-188, 190-192, 194, λεκ επ 4-8, 
10α, 12, 14, 15, 20, 21, ασκ 1, 5, 9, 10, 13, 18, 20, 23, πελ 4, 5, 8, 12 
και καλ 1.

2. Ροδαλό χρώμα έχουν οι λεκ 4, 7α, 9, 12, 18, 19, 23, 29, 42α, 49, 
52, 62, 65, 68, 72, 74-76, 79, 89-91, 93, 99, 100, 123, 130, 133, 143, 
155, 159, 160, 167, 169, 170, 176, 177, 179, 193, 195, 196, λεκ επ 9, 
11, 13, 17-19, 23, ασκ 3, 6-8, 13, 14, 19, 21, 25, 26.

3. Πολύ ανοικτό καφέ χρώμα συναντάται στις λεκ 6, 21, 33, 34, 
39, 59, 94, 125, 149, 153, 166, 175, λεκ επ 1-3, 22 και ασκ 4 και 22. 
Ανοικτό καφέ διακρίνεται στις λεκ 30, 83, 99α, 129, 141, 184, λεκ επ 
16, ασκ 15 και πελ 11. Έντονο καφέ έχουν οι λεκ 124 και 195α, ανοι-
κτό κιτρινωπό καφέ η λεκ 36 και ο ασκ 28, ανοικτό ερυθρωπό καφέ 
οι λεκ 146, 168, 189 και ασκ 24, ανοικτό γκρι ή γκρι οι λεκ 26, 55 και 
ερυθρωπό γκρι η πελ 7.

4. Βλ. παράρτημα στοιχειακών αναλύσεων πηλού.

Κεφάλαιο Πρώτο

Τα Χαρακτηριστικα του Τοπικου Εργαστηριου
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εργαστηρίου, με απώτερο στόχο τη διερεύνηση της 
πιθανής προέλευσής τους από την Πέλλα και τη με-
ταξύ τους σύγκριση11 (ομάδες Α1-Α7, διάγραμμα 1 
παραρτήματος αναλύσεων πηλού). Για το σκοπό αυ-
τό αναλύθηκαν τριάντα δυο τμήματα ερυθρόμορφων 
αγγείων του τοπικού εργαστηρίου (ομάδα Α2β: λεκ 
4, 42, 55, 69, 72, 92, 94, 98, 102, 108, 110, 111, 113, 
125, 131, 155, ασκ 1, 4, 6, 7, 10, 16, 18, 19, 20, 28, πελ 
1, 3, 4, 6, 9, καλ 1) και ένα με επίθετο χρώμα πάνω 
από το υάλωμα (ομάδα Α3: λεκ επ 7), έξι τμήματα 
αττικών ερυθρόμορφων αγγείων (ομάδα Α2α), τμή-
ματα αβαφών αγγείων από το εργαστήριο κεραμικής 
δυτικά του δημόσιου λουτρού (ομάδα Α1), τμήματα 
μελαμβαφών και μελανόγραφων αγγείων, τμήματα 
«ψευδοκυπριακών αμφορίσκων» και πήλινων αρχιτε-
κτονικών μελών από το εργαστήριο κεραμικής δυτι-
κά του λουτρού και από την Αγορά της Πέλλας (ομά-
δες Α3, Α5, Α6), τμήματα πλίνθινων τοιχωμάτων 
κλιβάνων (ομάδα Α4) και δείγματα πηλού από την 
περιοχή της νέας εισόδου του αρχαιολογικού χώρου 
και από την Αγορά (ομάδα Α7).

Από τις αναλύσεις του πηλού των παραπάνω 
δειγμάτων προκύπτει ότι τα τμήματα των ερυθρό-
μορφων αγγείων του τοπικού εργαστηρίου αποτε-
λούν μια σχετικά ομοιογενή ομάδα, η οποία σαφώς 
διαφοροποιείται από την αττική ερυθρόμορφη κερα-
μική, δείγματα της οποίας δόθηκαν επίσης για ανά-
λυση (διάγραμμα 2 παραρτήματος αναλύσεων πη-
λού). Μικρή τάση διαφοροποίησης από το σύνολο 
της ντόπιας ερυθρόμορφης κεραμικής παρουσιάζουν 
μόνο τα τμήματα των λεκ 155, πελ 4, 9 και καλ 1, 
των οποίων, ωστόσο, τα στιλιστικά χαρακτηριστικά 
μας οδηγούν στην απόδοσή τους στο τοπικό εργα-
στήριο12.

Στενή σχέση παρατηρείται ανάμεσα στην ερυ-
θρόμορφη κεραμική του τοπικού εργαστηρίου, στη 
μελανόγραφη και στα περισσότερα τμήματα μελαμ-
βαφών αγγείων, που αναλύθηκαν χημικά (διάγραμμα 
3-5 παραρτήματος αναλύσεων πηλού). Έτσι, εκτός 
από κάποια παραδείγματα, η μελαμβαφής και μελα-
νόγραφη κεραμική των ομάδων Α3, Α5 και Α6 εμφα-
νίζει κοινά στοιχεία με τα ερυθρόμορφα αγγεία του 

11. Για λεπτομέρειες της επιστημονικής μεθόδου βλ. παράρτημα 
στοιχειακών αναλύσεων πηλού, σ. 171-173.

12. Βλ. σ. 178 παραρτήματος αναλύσεων πηλού. Από τα δείγμα-
τα που συνδέθηκαν μακροσκοπικά με το τοπικό εργαστήριο και 
αναλύθηκαν χημικά, μόνο ένα τμήμα σκύφου (03/1431) διαφορο-
ποιείται από την ομάδα των ντόπιων. Το όστρακο αυτό πιθανόν 
ανήκει σε άλλο τοπικό εργαστήριο και δεν συμπεριλήφθηκε στην 
παρούσα εργασία.

ροδαλό και του ανοικτού καφέ με το ερυθρωπό κίτρι-
νο και το ροδαλό5. Τέλος, κάποια αγγεία λόγω κακής 
όπτησης εμφανίζουν γκρίζο ή καφέ πυρήνα και γύρω 
από αυτόν έντονο κόκκινο ή ροδαλό χρώμα6.

Το υάλωμα των αγγείων παρουσιάζει και αυτό 
ποικιλομορφία. Στις περισσότερες περιπτώσεις είναι 
θαμπό μελανό στην εξωτερική επιφάνεια και ξεχωρί-
ζει εμφανώς από αυτό των αττικών ερυθρόμορφων 
αγγείων. Σε κάποια αγγεία υπάρχει στιλπνό υάλωμα 
κατά τόπους και όχι σε ολόκληρη την επιφάνειά 
τους7. Σε άλλα το υάλωμα έχει διάφορες αποχρώσεις 
καστανού, κόκκινου, ακόμη και γκρίζου χρώματος8. 
Συνήθως είναι αραιό και επιχρίεται ανομοιόμορφα 
στην επιφάνεια των αγγείων. Χαρακτηριστικό γνώρι-
σμα όλων των σχημάτων του τοπικού εργαστηρίου 
αποτελεί η έντονη ρωγμή του υαλώματος στην ένω-
ση των επιμέρους τμημάτων των αγγείων.

Ένα από τα χαρακτηριστικά του εργαστηρίου 
αποτελεί η συχνή απουσία υαλώματος στην εσωτερι-
κή επιφάνεια των πωμάτων των λεκανίδων, στοιχείο 
που δεν συναντάται στην αττική κεραμική και είναι 
σπάνιο σε άλλα εργαστήρια9. Υάλωμα υπάρχει κυρί-
ως στην εσωτερική επιφάνεια των ντόπιων πωμάτων 
με σκηνές γυναικείου κόσμου, ενώ απουσιάζει από τα 
περισσότερα πώματα με παραστάσεις ανθρώπινων 
προτομών. Στα αγγεία που φέρουν υάλωμα στην εσω-
τερική επιφάνεια, αυτό διαφοροποιείται από την εξω-
τερική, καθώς είναι κατά κανόνα αραιότερο, τοποθε-
τείται με μεγαλύτερη αμέλεια και έχει συνήθως ανοι-
χτότερη απόχρωση10.

Οι μακροσκοπικές παρατηρήσεις των αγγείων 
του τοπικού εργαστηρίου συνοδεύτηκαν από στοιχει-
ακή ανάλυση πάνω από εκατό δειγμάτων διαφόρων 
κατηγοριών πήλινων αντικειμένων, συμπεριλαμβα-
νομένης και ερυθρόμορφης κεραμικής του τοπικού 

5. Ερυθρωπό κίτρινο και ροδαλό χρώμα έχουν οι λεκ 5, 14, 16, 
27, 54, 63, 77, 80, 85, 102, 122, 185, 197, ασκ 11, 12, 16 και πελ 3 6, 
9, ενώ καφέ και ερυθρωπό κίτρινο έχει ο ασκ 2. Ανοικτό καφέ και 
ροδαλό εμφανίζεται στις λεκ 53, λεκ επ 10, ασκ 27 και πελ 1, 2.

6. Πρόκειται για τις λεκ 10, 120 και 183.
7. Στιλπνό μελανό υάλωμα συναντάται στις λεκ 1, 2, 8, 21, 23, 

25, 27, 44, 48, 49, 51, 52, 54, 59, 67, 72, 76, 79, 92, 93, 99, 101, 103, 
109, 113, 115, 120, 126, 130, 132, 143, 144, 155, λεκ επ 6, 11, ασκ 9, 
10, 16, 17, 19, 22, 26, 27 και πελ 2, 7, 10.

8. Ερυθρό χρώμα, που οφείλεται σε κακή όπτηση, διακρίνεται σε 
λίγα σχετικά αγγεία, όπως στις λεκ 20, 56, 77, 85-87, 89, 102, 112, 
123, 157, 162, 180, 187, λεκ επ 2, 14, ασκ 5 και πελ 9.

9. Το στοιχείο αυτό συναντάται σε κάποια ερυθρόμορφα πώματα 
του εργαστηρίου της Χαλκιδικής. Βλ. McPhee 2001, σ. 387 αρ. 
8.172.

10. Υάλωμα υπάρχει στην εσωτερική επιφάνεια των λεκ 40-43, 
45-50, 54, 57, 60, 65, 84, 86, 87, 101-130, 132-138, 140, 142- 145, 
147-150, 153, 154, 170, 172-174, 176 και 178.
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Εκτός από τα όσα αναφέρθηκαν παραπάνω, δια-
φορές παρατηρούνται ανάμεσα στην ερυθρόμορφη 
κεραμική του τοπικού εργαστηρίου και σε άλλες κα-
τηγορίες αντικειμένων, όπως για παράδειγμα σε δείγ-
ματα πηλού και σε τμήματα κλιβάνων από κεραμικά 
εργαστήρια της περιοχής της νέας εισόδου του αρ-
χαιολογικού χώρου της Πέλλας και της Αγοράς, σε 
τμήματα κεράμων και «ψευδοκυπριακών» αμφορί-
σκων (ομάδες Α7, Α3, διάγραμμα 1 παραρτήματος 
αναλύσεων πηλού). Οι διαφορές αυτές οφείλονται 
πιθανόν στη διαφορετική επεξεργασία, καθώς πολλά 
από τα παραπάνω αντικείμενα δεν υπέστησαν εργα-
σία καθαρισμού και εμπλουτισμού του πηλού. Σημα-
ντικός παράγοντας μπορεί να θεωρηθεί ακόμη η δια-
φορετική θέση εξόρυξης πηλού16. Χαρακτηριστικό 
είναι το παράδειγμα των δειγμάτων πηλού από το ερ-
γαστήριο κεραμικής δυτικά του λουτρού, τα οποία 
διαφοροποιούνται ως προς την αναλογία των στοι-
χείων τους τόσο από την αβαφή, όσο και από τη με-
λαμβαφή κεραμική του ίδιου συγκροτήματος.

Εκτός, όμως, από τα χαρακτηριστικά του πηλού 
και του υαλώματος, ορισμένες ιδιαιτερότητες εμφα-
νίζουν και τα σχήματα των αγγείων του τοπικού ερ-
γαστηρίου, που εξετάζεται και οι οποίες τα διαφορο-
ποιούν από τα σύγχρονά τους αττικά. Στο τοπικό 
εργαστήριο, που εντοπίστηκε στην Πέλλα, μπορούν 
να αποδοθούν, με τα μέχρι στιγμής δεδομένα, λεκα-
νίδες, ασκοί, πελίκες και ένας κάλαθος. Η μικρή ποι-
κιλία σχημάτων έρχεται σε αντίθεση με τη σύγχρονη 
ερυθρόμορφη κεραμική παραγωγή του βʹ μισού του 
4ου αιώνα π.Χ. στην Αττική, όπου συναντάμε και κρα-
τήρες, σκύφους, αρυβαλλοειδείς ληκύθους, υδρίες 
και πυξίδες.

Οι λεκανίδες του τοπικού εργαστηρίου ανήκουν 
στον τύπο του αγγείου με δυο οριζόντιες λαβές και 
πώμα και διαφοροποιούνται σε ελάχιστα σημεία ως 
προς το σχήμα από τις αττικές17. Η μορφή του σώμα-
τός τους διαφέρει από αυτή των αττικών, μόνο ως 
προς την έλλειψη αποφύσεων σε όλες σχεδόν τις δι-
ακοσμημένες με επίθετο χρώμα λεκανίδες18. Επίσης, 
σε πολλές ντόπιες λεκανίδες η εξωτερική επιφάνεια 
του χείλους είναι αβαφής (λεκ 1-14, 18, λεκ επ 1-7, 

16. Για αναλύσεις πηλού από το μακεδονικό χώρο γενικά βλ. 
Jones 1986, σ. 106-113 με σχετική βιβλιογραφία και Παντή 2008, σ. 
259-273. Για το θέμα της μείξης πηλών βλ. Tiverios 2011, σ. 323 με 
πλούσια βιβλιογραφία.

17. Για την εξέταση του σχήματος των ντόπιων ερυθρόμορφων 
λεκανίδων βλ. σ. 19-21 και πίν. σχ. 1-3. 

18. Μοναδικό παράδειγμα διακοσμημένης με επίθετο χρώμα λε-
κανίδος που φέρει αποφύσεις εκατέρωθεν των λαβών, με τα μέχρι 
στιγμής δεδομένα, είναι η λεκ επ 19 (πίν. 52).

τοπικού εγαστηρίου. Το γεγονός αυτό, που επιβεβαι-
ώνεται και από το σύνολο των μακροσκοπικών παρα-
τηρήσεων, είναι ενδιαφέρον, καθώς ενισχύει την υπό-
θεση της κοινής προέλευσής τους13. Σημαντικό, ακό-
μη, είναι το γεγονός ότι πολλά από τα όστρακα των 
μελαμβαφών αγγείων που δόθηκαν για ανάλυση 
προέρχονται από εντοπισμένο εργαστηριακό χώρο. 
Πρόκειται για το εργαστήριο κεραμικής στα δυτικά 
του δημόσιου λουτρού, το οποίο παρήγαγε μελαμβα-
φή κεραμική από το τέλος του 4ου αιώνα π.Χ. και, συ-
νεπώς, η δράση του συμπίπτει με αυτή της ύστερης 
φάσης του τοπικού εργαστηρίου κατασκευής ερυθρό-
μορφων αγγείων που εξετάζεται14.

Σημαντική διαφορά παρατηρείται στα στοιχεία 
του πηλού των ντόπιων ερυθρόμορφων και των αβα-
φών αγγείων από το εργαστήριο κεραμικής στα δυ-
τικά του λουτρού (ομάδα Α1, διάγραμμα 1 παραρτή-
ματος αναλύσεων πηλού). Το γεγονός αυτό παρου-
σιάζει μεγάλο ενδιαφέρον, καθώς τα αβαφή όστρακα 
που δόθηκαν για ανάλυση βρέθηκαν στο εσωτερικό 
κατεστραμμένων κλιβάνων και επομένως κατασκευ-
άστηκαν στην Πέλλα. Ωστόσο, τα στοιχεία του πη-
λού των οστράκων αυτών διαφοροποιούνται σημα-
ντικά και σε σχέση με τη μελαμβαφή κεραμική του 
ίδιου εργαστηρίου. Από τη σύγκριση, λοιπόν, χον-
δροειδούς αβαφούς και λεπτής μελαμβαφούς κερα-
μικής, που κατασκευάστηκε στον ίδιο εργαστηριακό 
χώρο, προκύπτουν διαφορετικά αποτελέσματα. Δεν 
είναι τυχαίο ότι παραπλήσια δεδομένα παρουσιάζο-
νται και από τη μελέτη της σύστασης του πηλού των 
αττικών αγγείων15. Οι διαφορές αυτές ανάμεσα στην 
αβαφή και τη μελαμβαφή κεραμική είναι αντιληπτές 
και μακροσκοπικά, καθώς στην πρώτη περίπτωση τα 
αγγεία έχουν έντονο ερυθρό χρώμα στις περισσότε-
ρες περιπτώσεις και πολύ μεγαλύτερη ποσότητα 
μαρμαρυγίας και ασβεστολιθικών προσμίξεων. Δεν 
αποκλείεται, επομένως, για τις διαφορετικές κατη-
γορίες κεραμικής να χρησιμοποιούνταν και διαφορε-
τικοί πηλοί, που εξάγονταν ενδεχομένως από διαφο-
ρετικές πηγές.

13. Κοινά στοιχεία ανάμεσα στη μελαμβαφή, τη μελανόγραφη 
και την ερυθρόμορφη κεραμική του τοπικού εργαστηρίου αποτε-
λούν ακόμη το χρώμα του πηλού και του υαλώματος, καθώς και η 
ύπαρξη προσμίξεων και μαρμαρυγίας. Για τη σχέση της ερυθρόμορ-
φης κεραμικής του τοπικού εργαστηρίου με τη μελανόγραφη και τη 
μελαμβαφή βλ. σ. 101-103, 105, 182.

14. Για την παραγωγή μελαμβαφούς κεραμικής στο συγκεκριμέ-
νο εργαστήριο βλ. Λιλιμπάκη-Ακαμάτη, Ν. Ακαμάτης 2008. Για την 
πιθανή παραγωγή και ντόπιας ερυθρόμορφης κεραμικής σε αυτό βλ. 
σ. 93.

15. Βλ. σχετικά Rotroff 2006, σ. 380-399.
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Οι δυο λαβές του αγγείου κολλάνε στο σώμα με έντο-
νη κλίση προς τα έξω και εφάπτονται στο χείλος σχη-
ματίζοντας γωνία21.

Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό των πελικών του τοπι-
κού εργαστηρίου της Πέλλας αποτελεί και η διαμόρ-
φωση της κάτω επιφάνειας της βάσης τους. Η επιφά-
νεια αυτή είναι μελαμβαφής και στο κέντρο της δια-
μορφώνεται κυκλική βάθυνση με μαστοειδή απόφυση 
στις πελ 3, 8, 9 και πιθανόν στην πελ 2 (πίν. 42, 44, 
47, 41). Παρόμοια διαμόρφωση βάσης, χωρίς κυκλική 
βάθυνση, έχει και η πελ 1 (πίν. 38). Σε αντίθεση με 
όσα αναφέρθηκαν παραπάνω, η κάτω επιφάνεια της 
βάσης των αττικών πελικών είναι αβαφής και έχει κυ-
κλική βάθυνση μεγαλύτερης διαμέτρου από αυτή των 
ντόπιων (πίν. 84 εικ. 2).

Το σχήμα του καλάθου εμφανίζεται εξαιρετικά 
σπάνια στην αττική κεραμική. Η διαμόρφωση της 
αβαφούς κάτω επιφάνειας της βάσης του καλ 1 (πίν. 
49) με τα έντονα ίχνη τροχού και τη μαστοειδή από-
φυση στο κέντρο της μπορεί να συγκριθεί με αυτή 
άλλων ντόπιων μελαμβαφών αγγείων, όπως είναι οι 
λεκανίδες και τα σκυφίδια (πίν. 76 εικ. 4).

Στα αγγεία του τοπικού εργαστηρίου της Πέλλας 
εμφανίζονται λίγα σχετικά εικονογραφικά θέματα, 
που είναι εμπνευσμένα, κατά κανόνα, από την αττική 
αγγειογραφία. Συνηθέστερα απεικονίζονται προτο-
μές που φορούν φρυγικό πίλο, σκηνές από το γυναι-
κείο κόσμο και φυτικά μοτίβα, ενώ σπανιότερα υπάρ-
χουν προτομές που φορούν σάκκο, σκηνές συνομιλί-
ας ιματιοφόρων νέων, Γρυπομαχίες και παραστάσεις 
με ανθρώπινες μορφές και ζώα. 

Πρωτοτυπία στα εικονογραφικά θέματα του το-
πικού εργαστηρίου υπάρχει σε ορισμένα μόνο πώμα-
τα λεκανίδων. Πρόκειται κυρίως γι’ αυτά που διακο-
σμούνται με φυλλοφόρο κλαδί και ανθέμια, μοτίβα 
που δεν εμφανίζονται σε αντίστοιχα αττικά (λεκ 151-
156, 161-164, πίν. 26, 27). Σε ορισμένες περιπτώσεις, 
τα κλαδιά αποδίδονται με περίγραμμα ή με σκιαγρα-
φία και συνοδεύονται από ιωνικό κυμάτιο στο χείλος 
των πωμάτων (λεκ 157-159, πίν. 26), ενώ στη λεκ 151 
(πίν. 26) και στον καλ 1 (πίν. 49) υπάρχει συνδυασμός 
ερυθρόμορφου φυλλοφόρου κλαδιού με μελανόγρα-
φα διακοσμητικά μοτίβα. Άλλα πώματα λεκανίδων 
είναι διακοσμημένα στον ώμο τους με ζώνες ιωνικού 
κυματίου, στιγμών ή με γλωσσωτά κοσμήματα, τα 
οποία συχνά εναλλάσσονται με ταινίες στο χρώμα 
του πηλού (λεκ 160, 160α, 165-169, πίν. 27).

21. Πρόκειται για τον τρίτο τύπο ντόπιων ερυθρόμορφων πελι-
κών, τα χαρακτηριστικά του οποίου αναλύονται στις σ. 27, 28.

13-15, 19, πίν. 1-4, 50-52), στοιχείο που δεν συναντά-
ται στις αττικές.

Τα πώματα των ντόπιων ερυθρόμορφων λεκανί-
δων διαφοροποιούνται από τα αττικά τους πρότυπα 
κυρίως ως προς τη μορφή της λαβής τους. Το στέλε-
χος του κομβίου της λαβής των πρώτων είναι σε κά-
ποιες περιπτώσεις κωνικό, αβαφές ή έχει υάλωμα σε 
μικρό μέρος του (λεκ 40, 49, 109, 185, 190, 192, 193, 
195α, πίν. 7, 10, 19, 30, 31). Επιπλέον, στις αττικές 
ερυθρόμορφες λεκανίδες δεν εμφανίζονται και κά-
ποιοι τύποι κομβίων λαβών, όπως είναι αυτοί με κομ-
βίο μικρής σχετικά διαμέτρου και περιχείλωμα με ψη-
λό φαρδύ τοίχωμα (λεκ 49, 181, 183, 189-191, 195α, 
πίν. 10, 29, 30, 31) και αυτοί με κοντό στέλεχος, χαμη-
λό κομβίο μεγάλης διαμέτρου και λεπτό και κοντό 
περιχείλωμα19 (λεκ 109, 197 πίν. 19, 31).

Δεύτερο συνηθέστερο σχήμα του τοπικού εργα-
στηρίου της Πέλλας αποτελούν οι ασκοί αττικού τύ-
που με «ψευδοπώμα», οι οποίοι εμφανίζουν δυο ση-
μαντικές διαφορές σε σχέση με τα αττικά τους πρό-
τυπα20. Η πρώτη έγκειται στην αναλογία του ύψους 
του σώματος προς το ύψος του ώμου. Συγκεκριμένα, 
στους ντόπιους ασκούς το ύψος του σώματος είναι 
πάντα μεγαλύτερο από το ύψος του ώμου (γράφημα 
2.3), σε αντίθεση με τους αττικούς, στους οποίους το 
ύψος σώματος και ώμου παρουσιάζει αναλογία περί-
που 1:1. 

Η δεύτερη διαφορά των ντόπιων ασκών από τους 
αττικούς εντοπίζεται στη διαμόρφωση του «ψευδο-
πώματος». Στους αττικούς ασκούς το «ψευδοπώμα» 
έχει, συνήθως, έξι ζώνες ως το κομβίο διακοσμημένες 
εναλλάξ με αβαφείς και μελαμβαφείς πλαστικούς δα-
κτυλίους. Από την άλλη, το «ψευδοπώμα» των ντό-
πιων ασκών έχει από τέσσερις ως οκτώ ζώνες. Συχνά, 
ανάμεσα στους πλαστικούς δακτυλίους παρεμβάλλο-
νται αβαθείς αυλακώσεις. Τέλος, πολλοί από τους 
μελαμβαφείς δακτυλίους του «ψευδοπώματος» των 
ντόπιων ασκών φέρουν υάλωμα μόνο σε μέρος της 
επιφάνειάς τους.

Τα σχήματα των πελικών του τοπικού εργαστηρί-
ου της Πέλλας εμφανίζουν σχετικά μεγάλη ποικιλία, 
ωστόσο μόνο ένας τύπος είναι απομακρυσμένος από 
τα αττικά του πρότυπα (πελ 8-10, πίν. 44-48). Στις 
πελίκες αυτού του τύπου η βάση έχει μικρή διάμετρο, 
η κοιλιά είναι σφαιρική και ο κοντός κυλινδρικός λαι-
μός ανοίγει έντονα στο πάνω μέρος του σαν κάλυκας. 

19. Για τους τύπους πωμάτων των ντόπιων ερυθρόμορφων λεκα-
νίδων βλ. αναλυτικότερα σ. 21.

20. Για το σχήμα των ασκών βλ. σ. 22-25.
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Στα αττικά αγγεία, που διακοσμούνται με σκηνές γυ-
ναικείου κόσμου, σπάνια εμφανίζονται πεσσόμορφες 
κατασκευές, όπως αυτές των λεκ 108, 122, 123, 137, 
138 (πίν. 19, 22-24, πίν. σχ. 12) και απουσιάζουν τα 
αντικείμενα με τις τριγωνικές προεξοχές στο ανώτερο 
τμήμα τους, που υπάρχουν ανάμεσα στις μορφές των 
λεκ 113, 114 και 12223 (πίν. 20, 22, πίν. σχ. 12). Τέλος, 
στην αττική αγγειογραφία μορφές Ανατολιτών σπά-
νια κρατούν διπλό πέλεκυ, όπως αυτή της πελ 2 (πίν. 
40, 63). 

Εκτός από τα παραπάνω, πολλά από τα δευτε-
ρεύοντα διακοσμητικά μοτίβα των ντόπιων αγγείων 
εμφανίζονται σπάνια σε αντίστοιχη θέση στα αττικά. 
Διαφοροποίηση από τα αττικά πρότυπα συνιστά η 
ευρεία χρήση θέουσας σπείρας σε χείλη πωμάτων λε-
κανίδων (λεκ 41, 44, 51, 97, 107, 131, 146, 155, πίν. 8, 
9, 12, 17, 19, 24-26) και η παρουσία του μοτίβου αυ-
τού στο χείλος της πελ 2 (πίν. 40). Σε χείλη ντόπιων 
πωμάτων λεκανίδων συναντάμε και άλλα χαρακτηρι-
στικά διακοσμητικά μοτίβα, όπως βλαστόσπειρα (λεκ 
174, πίν. 28), κάθετες γραμμές (λεκ 93, πίν. 16) και 
μαίανδρο (λεκ 147, 148, πίν. 25). Ακόμη, σε κάποια 
αγγεία το χείλος του πώματος είναι μελαμβαφές (λεκ 
90, 156, 157, 169, πίν. 16, 26, 27), στοιχείο που επίσης 
δεν απαντάται στις αττικές ερυθρόμορφες λεκανίδες. 
Διαφορετικά από τα αττικά είναι και τα μοτίβα που 
υπάρχουν στην άνω επιφάνεια του κομβίου της λα-
βής των ντόπιων λεκανίδων και διακοσμούνται με 
ρόδακες (λεκ 109, 181-184, πίν 19, 29) και λογχόσχη-
μα φύλλα (λεκ 197, πίν. 31), καθώς και στο διακοσμη-
μένο με κάθετες γραμμές και στιγμές «ψευδοπώμα» 
του ασκ 14 (πίν. 35). Τέλος, ζώνες με ιωνικό κυμάτιο, 
που εμφανίζονται συχνά στη γένεση του στελέχους 
της λαβής του πώματος των λεκανίδων και στη μετά-
βαση από το σώμα στον ώμο των ασκών αττικών ερ-
γαστηρίων, απουσιάζουν, με τα μέχρι στιγμής δεδο-
μένα, από την αντίστοιχη θέση στα ντόπια αγγεία. 

Στο τοπικό εργαστήριο, που εξετάζεται, παρα-
πέμπουν και συγκεκριμένα στιλιστικά χαρακτηρι-
στικά των αγγειογράφων του, όπως είναι ο τρόπος 
απόδοσης της κατατομής των προσώπων, της κόμης 
των ανθρώπινων μορφών και της διακόσμησης των 
φρυγικών πίλων24. Στα πρόσωπα των μορφών το μέ-
τωπο και η μύτη αποδίδονται με ενιαία γραμμή, η 
μύτη έχει τριγωνική απόληξη και το στόμα προεξέ-

23. Για την ερμηνεία όλων των παραπληρωματικών αντικειμένων 
ανάμεσα στις μορφές των παραστάσεων του τοπικού εργαστηρίου 
που διακοσμούνται με σκηνές γυναικείου κόσμου βλ. σ. 42-48.

24. Για λεπτομερή ανάλυση των τεχνοτροπικών χαρακτηριστι-
κών των αγγειογράφων του τοπικού εργαστηρίου βλ. σ. 71-84.

Ιδιαιτερότητες εμφανίζουν, ακόμη, λιγοστά πώ-
ματα λεκανίδων, που διακοσμούνται με ανθρώπινες 
μορφές και ζώα (λεκ 110, 111, πίν. 19). Οι αποσπα-
σματικά σωζόμενες αυτές παραστάσεις απεικονίζουν 
στη μια περίπτωση γυναικεία μορφή και στην άλλη 
μορφή Ανατολίτη, που πιθανότατα ιππεύουν άλο-
γα22. Αντίστοιχα εικονογραφικά θέματα δεν εμφανί-
ζονται στις αττικές ερυθρόμορφες λεκανίδες του 4ου 

αιώνα π.Χ.
Χαρακτηριστική της παραγωγής του τοπικού ερ-

γαστηρίου είναι μια κατηγορία λεκανίδων, το σώμα 
των οποίων διακοσμείται με φυλλοφόρο κλαδί απο-
δοσμένο με αραιό διάλυμα πηλού ανάμεικτου με λευ-
κό χρώμα και ώχρα πάνω από το υάλωμα (λεκ επ 
1-20, πίν. 50-52). Δεν λείπουν και οι περιπτώσεις, στις 
οποίες απεικονίζεται μόνο το περίγραμμα του κλα-
διού και των φύλλων του με επίθετο λευκό χρώμα 
(λεκ επ 21-23, πίν. 52).

Διαφοροποίηση από την εικονογραφία των αττι-
κών αγγείων παρατηρείται, ακόμη και στις παραστά-
σεις των πελ 8-10 (πίν. 44-48). Οι τρεις αυτές ντόπιες 
πελίκες διακοσμούνται και στις δυο όψεις τους με 
μορφές ιματιοφόρων νέων, σε αντίθεση με τις αττι-
κές, στις οποίες οι ιματιοφόροι νέοι εμφανίζονται στη 
δευτερεύουσα όψη των αγγείων.

Τα υπόλοιπα εικονογραφικά θέματα των ντόπιων 
ερυθρόμορφων αγγείων ακολουθούν αττικά πρότυ-
πα, χωρίς ωστόσο να εμφανίζεται η ποικιλία των επι-
μέρους εικονογραφικών στοιχείων, που χαρακτηρίζει 
τις παραστάσεις των αττικών. Στα αττικά πώματα λε-
κανίδων, που είναι διακοσμημένα με ανθρώπινες 
προτομές και γρύπες, εμφανίζονται μοτίβα, όπως αι-
λουροειδή, πτηνά και διάφορα άλλα παραπληρωμα-
τικά κοσμήματα, που απουσιάζουν από τις παραστά-
σεις των ντόπιων αγγείων. Αλλά και στις παραστά-
σεις του τοπικού εργαστηρίου της Πέλλας, που είναι 
διακοσμημένες με σκηνές γυναικείου κόσμου, απου-
σιάζουν πολλά από τα αντικείμενα των συνθέσεων 
των αττικών αγγείων, όπως αλάβαστρα, κάτοπτρα, 
πλημοχόες και ριπίδια. Ακόμη, στις συγκεκριμένες 
παραστάσεις της αττικής αγγειογραφίας είναι συχνό-
τερη η παρουσία Ερώτων και ανδρικών μορφών. 

Στα ντόπια ερυθρόμορφα αγγεία εμφανίζονται 
και κάποια παραπληρωματικά μοτίβα, που δεν είναι 
ιδιαίτερα συνηθισμένα στα αττικά. Χαρακτηριστικά 
είναι τα κισσόφυλλα, που απεικονίζονται ανάμεσα 
στις μορφές των λεκ 98, πελ 6 και 10 (πίν. 17, 43, 48). 

22. Για λεπτομερέστερη ανάλυση των παραστάσεων στα όστρα-
κα αυτά βλ. σ. 49.
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Ιδιαίτερα στοιχεία εμφανίζουν και οι γρύπες των 
ντόπιων ερυθρόμορφων αγγείων. Τα μυθικά όντα 
έχουν ογκώδες σώμα, καμπυλόγραμμο ράμφος και 
τοξωτό μάτι με μεγάλη στιγμή στο κέντρο. Τα αυτιά 
τους είναι τριγωνικά με μαύρη γραμμή αραιού χρώ-
ματος εσωτερικά και το προφίλ του λαιμού καμπυλό-
γραμμο. Χαρακτηριστική είναι η διακόσμηση των 
φτερών τους, τα οποία σχεδόν σε όλες τις περιπτώ-
σεις είναι διακοσμημένα με συνεχόμενη σειρά ημικυ-
κλίων που φέρει στιγμές25.

25. Διαφορετική είναι μόνο η απόδοση των φτερών στους γρύ-
πες των λεκ 92 και 93 (πίν. 16). Σε αυτά τα αγγεία τα φτερά είναι 
διακοσμημένα με στιγμές και κυματοειδείς γραμμές. 

χει από το περίγραμμα του προσώπου με τη δημι-
ουργία μικρών κοιλοτήτων. Το πηγούνι εξέχει και 
αυτό έντονα με οξεία απόληξη. Χαρακτηριστικός 
των ντόπιων αγγειογράφων είναι και ο τρόπος από-
δοσης της κόμης με συνεχόμενη σειρά ημικυκλικών 
βοστρύχων μπροστά από τον φρυγικό πίλο. Ο τε-
λευταίος είναι διακοσμημένος στην παρυφή του με 
μία ή δυο μελανές ταινίες, καθώς και με στιγμές και 
ημικυκλικές γραμμές.
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Διαστάσεις: 85/2451α: Σωζ. μήκ. 14,7 εκ., σωζ. ύψ. 8,3 εκ., 
πάχ. 0,5 εκ., 85/2451β: Σωζ. μήκ. 14,9 εκ., σωζ. ύψ. 4 εκ., 
85/2451γ: Σωζ. μήκ. 12,7 εκ., σωζ. ύψ. 4,6 εκ., 85/2451δ: 
Διάμ. βάσης 10,6 εκ., διάμ. σώμ. 16,2, σωζ. ύψ. 3,3 εκ.
Hμ. Εύρεσης – Χώρος: 6 Ιουλίου 1985. Αγορά. Χώρος 8 
Aνατολικής Στοάς. Πηγάδι. Βάθος 9-10,40μ.
Περιγραφή: Διατηρούνται τέσσερα τμήματα της λεκανί-
δος που συνανήκουν, αλλά δεν συγκολλούνται. Το 
πρώτο (85/2451α) διασώζει μέρος του σώματος και 
του χείλους και τα άλλα δυο (85/2451β-γ), που είναι 
συγκολλημένα από δυο όστρακα, διατηρούν μέρος 
του σώματος, του χείλους, μιας λαβής και τη μιας από 
τις αποφύσεις που την πλαισιώνουν. Τέλος, το τέταρ-
το τμήμα (85/2451δ) σώζει τη βάση και μέρος του σώ-
ματος του αγγείου. Όλα τα τμήματα έχουν αρκετά 
ιζήματα, αποκρούσεις, απολεπίσεις και πολλά σκασί-
ματα. Το υάλωμα της λεκ 2 είναι μελανό, κατά τόπους 
καστανέρυθρο και στιλπνό εξωτερικά με πολλές απο-
λεπίσεις, εκτός από το αβαφές χείλος. Στο εσωτερικό 
του αγγείου το υάλωμα είναι μελανό και θαμπό. Η 
βάση είναι δακτυλιόσχημη με αβαφή επιφάνεια έδρα-
σης. Η πλάγια όψη, καθώς και το κάτω μέρος της, κα-
λύπτονται από μελανό θαμπό υάλωμα. Στη μετάβαση 
από τη βάση στο σώμα υπάρχει αβαθής αυλάκωση 
στο χρώμα του πηλού και πάνω από αυτή μελανή ται-
νία που διαφοροποιείται από το υπόλοιπο χρώμα της 
εξωτερικής επιφάνειας του αγγείου. Το σώμα της λε-
κανίδος είναι καμπυλόγραμμο και το χείλος αβαφές 
στην εξωτερική επιφάνεια και ελαφρά εσωστρεφές.
 Η παράσταση της λεκανίδος σώζεται αποσπασμα-
τικά και φέρει τριγωνικά ανθέμια με στικτό πυρήνα, 
που είναι τοποθετημένα εναλλάξ με φορά προς τα 
πάνω και προς τα κάτω. Τα ακέραια ανθέμια έχουν 
εννιά ως δέκα πέταλα και διαγώνιες ταινίες στο χρώ-
μα του πηλού ανάμεσά τους. Στο χώρο δίπλα στη λα-
βή του 85/2451β υπάρχουν πέντε μεμονωμένα πέτα-

Α. ΛΕΚΑΝΙΔΕΣ

Σώματα με ανθέμια

 Λεκ 1.    Αρ. Εισαγωγής: 93/675 (Πίν. 1, πίν. σχ. 1)
Πηλός: Είναι λεπτόκοκκος με λίγη μαρμαρυγία και ιζή-
ματα. Το χρώμα είναι ερυθρωπό κίτρινο (5 YR, 7/6).
Διαστάσεις: Σωζ. διάμ. σώμ. 18,6 εκ., διάμ. βάσης 9 εκ., 
σωζ. ύψ. 7 εκ., πάχ. 0,5εκ.
Hμ. Εύρεσης – Χώρος: 17 Σεπτεμβρίου 1993. Αγρός Τσά-
γκαρλη. Χώρος με στρώμα καταστροφής.
Περιγραφή: Διατηρείται τμήμα της βάσης και του σώ-
ματος, συγκολλημένο από οκτώ όστρακα και συ-
μπληρωμένο. Δυο ακόμη όστρακα, το ένα από τα 
οποία σώζει μέρος του χείλους της λεκανίδος, συνα-
νήκουν, αλλά δεν συγκολλούνται. Όλα τα τμήματα 
έχουν αρκετές αποκρούσεις και απολεπίσεις. Το υά-
λωμα είναι μελανό θαμπό εσωτερικά και στιλπνότερο 
εξωτερικά. Η βάση είναι δακτυλιόσχημη με αβαφή 
επιφάνεια έδρασης. Η πλάγια όψη, καθώς και το κά-
τω μέρος της καλύπτονται από αραιό καστανό υάλω-
μα. Στη μετάβαση από τη βάση στο σώμα υπάρχει 
αβαθής αυλάκωση στο χρώμα του πηλού. Το σώμα 
του αγγείου είναι γωνιώδες και το χείλος αβαφές 
στην εξωτερική επιφάνεια και ελαφρά εσωστρεφές.
 Η παράσταση σώζεται αποσπασματικά. Φέρει τρι-
γωνικά ανθέμια με στικτό πυρήνα, που είναι τοποθε-
τημένα εναλλάξ με φορά προς τα πάνω και προς τα 
κάτω. Ανάμεσά τους υπάρχουν διαγώνιες ταινίες στο 
χρώμα του πηλού. Σε όλες τις εδαφόχρωμες επιφά-
νειες της παράστασης διακρίνονται ίχνη μίλτου.

 Λεκ 2.    Αρ. Εισαγωγής: 85/2451α-δ (Πίν. 2)
Πηλός: Είναι λεπτόκοκκος με λίγη μαρμαρυγία και 
προσμίξεις. Το χρώμα είναι ερυθρωπό κίτρινο (5 YR, 
7/6).

Κεφάλαιο Ένατο

Καταλογοσ
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Hμ. Εύρεσης – Χώρος: 26 Σεπτεμβρίου 1963. Οικοδομικό 
τετράγωνο Ι/2. Τομή Τ-Χ/36-39.
Περιγραφή: Διατηρούνται δυο τμήματα του χείλους και 
του γωνιώδους σώματος που συνανήκουν, αλλά δεν 
συγκολλούνται μεταξύ τους. Το ένα από αυτά διασώ-
ζει απόφυση που βρισκόταν δίπλα σε λαβή (Α 63/9α) 
και το άλλο έχει συγκολληθεί από δυο όστρακα (Α 
63/9β). Σε όλη την επιφάνεια υπάρχουν αρκετές απο-
κρούσεις και απολεπίσεις. Το υάλωμα είναι μελανό 
θαμπό εξωτερικά, εκτός από την εξωτερική επιφάνεια 
του χείλους που είναι αβαφής. Καστανόμαυρο στιλ-
νπό υάλωμα καλύπτει το εσωτερικό του.
 Διακρίνονται τμήματα τριγωνικών ανθεμίων με 
φορά εναλλάξ προς τα πάνω και προς τα κάτω, ανά-
μεσα στα οποία υπάρχουν διαγώνιες ταινίες στο χρώ-
μα του πηλού. Το καλύτερα σωζόμενο ανθέμιο διαθέ-
τει στικτό ημικυκλικό πυρήνα και εννιά πέταλα.

 Λεκ 6.   Αρ. Εισαγωγής: 08/279 (Πίν. 3)
Πηλός: Είναι λεπτόκοκκος με λίγη μαρμαρυγία. Το 
χρώμα είναι πολύ ανοικτό καφέ (10 YR, 7/4).
Διαστάσεις: Σωζ. μήκ. 6,3 εκ., σωζ. ύψ. 4 εκ., πάχ. 0,5 εκ.
Hμ. Εύρεσης – Χώρος: 15 Μαΐου 2008. Οικόπεδο Γκόγκα-
λη. Χώρος Ια. Τομή 1.
Περιγραφή: Διατηρείται τμήμα του σώματος και του 
χείλους, που έχει συγκολληθεί από δυο όστρακα. Σε 
όλη την επιφάνεια υπάρχουν αρκετές αποκρούσεις 
και απολεπίσεις. Το υάλωμα είναι καστανόμαυρο θα-
μπό και πολύ απολεπισμένο εσωτερικά και εξωτερι-
κά, εκτός από την αβαφή εξωτερική επιφάνεια του 
χείλους.
 Διακρίνονται τμήματα δυο τριγωνικών ανθεμίων με 
φορά εναλλάξ προς τα πάνω και προς τα κάτω και 
ανάμεσά τους διαγώνια ταινία στο χρώμα του πηλού.

 Λεκ 7.   Αρ. Εισαγωγής: 77/1196 (Πίν. 3)
Πηλός: Είναι λεπτόκοκκος με λίγη μαρμαρυγία και 
προσμίξεις. Το χρώμα είναι ερυθρωπό κίτρινο (7.5  YR, 
6/6).
Διαστάσεις: Σωζ. μήκ. 4,5 εκ., σωζ. ύψ. 3,5 εκ., πάχ. 0,6 εκ.
Hμ. Εύρεσης – Χώρος: 7 Φεβρουαρίου 1977. Τομή Ο.Υ.Θ. 
Α,Β/114-116.
Περιγραφή: Διατηρείται τμήμα του σώματος και του 
χείλους με αρκετά ιζήματα. Το αγγείο φέρει μελανό 
θαμπό υάλωμα εσωτερικά και εξωτερικά, εκτός από 
την αβαφή εξωτερική επιφάνεια του χείλους. Διακο-
σμείται όπως η λεκ 6.

λα ανθεμίου. Με βάση τη θέση εύρεσης, τα χαρακτη-
ριστικά του πηλού, του υαλώματος και το μέγεθος 
του αγγείου, το σώμα της λεκ 2 πιθανόν συνανήκει 
με το πώμα λεκ 49 (πίν. 10).

 Λεκ 3.    Αρ. Εισαγωγής: 97/465 (Πίν. 3)
Πηλός: Είναι λεπτόκοκκος με λίγη μαρμαρυγία. Το 
χρώμα είναι ερυθρωπό κίτρινο (7.5 YR, 6/6).
Διαστάσεις: Σωζ. μήκ. 8,9 εκ., σωζ. ύψ. 7,8 εκ., πάχ. 0,5 εκ.
Hμ. Εύρεσης – Χώρος: 1 Σεπτεμβρίου 1997. Οικοδομικό 
τετράγωνο «Ενημέρωσης». Τομή ΧΙΙΙ.
Περιγραφή: Διατηρείται τμήμα του γωνιώδους σώμα-
τος, του εσωστρεφούς χείλους και μιας απόφυσης 
που βρισκόταν δίπλα σε μια λαβή του αγγείου. Το αγ-
γείο φέρει αρκετές αποκρούσεις και απολεπίσεις. Το 
υάλωμα είναι μελανό θαμπό εξωτερικά, εκτός από το 
αβαφές χείλος, ενώ στην εσωτερική επιφάνεια είναι 
καστανόμαυρο θαμπό και αραιό.
 Διακρίνεται τμήμα τριγωνικού ανθεμίου με φορά 
προς τα κάτω, που ορίζεται από διαγώνια ταινία στο 
χρώμα του πηλού. Αριστερά της απόφυσης απεικονί-
ζονται πέντε ελαφρά καμπύλες ταινίες.

 Λεκ 4.    Αρ. Εισαγωγής: 83/689 (Πίν. 3, 85)
Πηλός: Είναι λεπτόκοκκος με χρώμα ροδαλό (5 YR, 
7/4 – 8/4).
Διαστάσεις: Σωζ. μήκ. 10,1 εκ., σωζ. ύψ. 5,5 εκ., πάχ. 0,7 εκ.
Hμ. Εύρεσης – Χώρος: 20 Ιουλίου 1983. Αγορά. Δρόμος νό-
τια της νότιας Στοάς. Βρέθηκε σε στρώμα στάχτης.
Περιγραφή: Διατηρείται τμήμα του γωνιώδους σώμα-
τος, του εσωστρεφούς χείλους και μια απόφυση, που 
βρισκόταν δίπλα σε λαβή του αγγείου. Το αγγείο έχει 
πολλά ιζήματα, αποκρούσεις και απολεπίσεις. Το υά-
λωμα είναι μελανό και θαμπό εσωτερικά και εξωτερι-
κά και στο χείλος αραιό καστανό.
 Διακρίνεται ακέραιο τριγωνικό ανθέμιο με φορά 
προς τα κάτω, με στικτό ημικυκλικό πυρήνα και εννιά 
πέταλα. Το φυτικό μοτίβο ορίζεται από διαγώνια ται-
νία, δεξιά της οποίας είναι ορατό τμήμα ενός ακόμη 
ανθεμίου με φορά προς τα πάνω σε πολύ αποσπα-
σματική κατάσταση διατήρησης.

 Λεκ 5.   Αρ. Εισαγωγής: A 63/9α-β (Πίν. 3)
Πηλός: Είναι λεπτόκοκκος με λίγη μαρμαρυγία και 
πολλές προσμίξεις. Το χρώμα είναι ερυθρωπό κίτρινο 
(5 YR, 6/6) ως ροδαλό (7.5 YR, 7/4).
Διαστάσεις: Α 63/9α: Σωζ. μήκ. 6,8 εκ., σωζ. ύψ. 4,5 εκ., 
πάχ. 0,6 εκ. Α 63/9β: Σωζ. μήκ. 6,3 εκ., σωζ. ύψ. 3,7 εκ., 
πάχ. 0,6 εκ.
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 Υπάρχει μια γενική τάση για τα δείγματα των 
υπόλοιπων ομάδων συσσώρευσης στο κέντρο του δι-
αγράμματος με κάποιες ωστόσο εξαιρέσεις. Τέσσερα 
δείγματα της Ομάδας Α6 (87_2650, 87_2651, 
87_2653, 87_2654) φαίνεται να συνθέτουν μια επιμέ-
ρους υποομάδα από μόνα τους, γεγονός που οφείλε-
ται κυρίως στην υψηλή περιεκτικότητα των κεραμι-
κών αυτών σε σίδηρο (�e). Τέλος, παρατηρούνται και 
κάποιες τάσεις διαχωρισμού από την κύρια μάζα των 
κεραμικών και κάποιων μεμονωμένων δειγμάτων, 
όπως των 2-b, 6-b και 4-b της ομάδας Α7 (πηλοί).

 Στο Διάγραμμα 1, απεικονίζεται η Ανάλυση Κύ-
ριων Συνιστωσών για όλες τις Ομάδες δειγμάτων με 
εξαίρεση την Α4 και τις κεραμώσεις και τους ψευδο-
κυπριακούς αμφορείς από την Α3. Η Ομάδα Α1 είναι 
πλήρως διακριτή από τις υπόλοιπες Ομάδες, εξαιτίας 
της υψηλής περιεκτικότητας των δειγμάτων της σε 
πυρίτιο (Si). Τα δείγματα της Ομάδας αυτής παρουσι-
άζουν σημαντική ομοιογένεια και συγκεντρώνονται 
στο δεξιό τμήμα του διαγράμματος.

Γενικό Διάγραμμα

Γενικό διάγραμμα: όλες οι ομάδες, εκτός από την Α4 (κλίβανοι) και από την Α3. Δεν συμπεριλαμβάνονται οι 
κεραμώσεις και οι ψευδοκυπριακοί αμφορείς.

Διάγραμμα 1: Σύγκριση όλων των δειγμάτων εκτός της ομάδας Α4 και των κεραμώσεων και ψευδοκυπριακών οστράκων της Α3.
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Α
Αγάθων, 109
Αγορά Αθηνών, 33, 37, 56, 60-64, 67, 70 
Αγώνας (δρόμου, ιππικός), 50
Adria, 61, 64
Αδριατική, 68, 106
Αθηνών 14627 Ζ., 64, 65
Αθηνά, 41, 55, 60
Αθήνα, Αθηναίος, 22, 27, 35-37, 53, 61, 64-65, 68, 88, 

102, 104, 107, 109-110
Αθηναϊκής Αγοράς Ρ17562 Ζ., 43-44, 48, 67, 71, 86 
Αθηναϊκή Συμμαχία Βʹ, 109
Αθλητής, 50, 51
Αιανή, 69, 109
Αιγές, 27, 39, 105, 106, 109
Αίγινα, 106
Αιλουροειδές, 31, 33-34, 36-37, 59, 62, 68-69, 76, 79, 

82, 86, 106
Αίνεια, 32, 40
Αιτωλοακαρνανία, 101
Ακραιφία, 28
Αλάβαστρο, 17, 43-44, 47, 100
Αλατιέρα, 56-57, 59, 91
Αλέξανδρος Αʹ, 109
Αλέξανδρος Γʹ, 55-57, 60, 110
Al Mina, 62-63
Άλογο (ίππος), 17, 35, 49, 55, 59, 71, 73
Αλτήρας, 50
Αλωπεκή, 34
Αμαζόνα, 34-36, 39, 49
Αμαζονομαχία, 34-35, 37-39, 49
Aμαζόνων Z., 38
Αμύντας Αʹ, 109
Αμύντας Γʹ, 109
Αμφίπολη, 32, 43-44, 106
Ανακαλυπτήρια, 48

Αναξυρίδες, 34, 38, 80
Ανάστροφων Οφθαλμών Ζ., 64
Ανατολή, 34, 36, 38
Ανατολίτης, 17, 35-36
Ανθέμιο, 16, 20, 31, 33, 51, 53-54, 57-58, 81-83, 86, 105
Αντίγονος Γονατάς, 56-58
Άνω Κώμη, 68
Άνω Μακεδονία, 105
Απόλλων, 53
Απολλωνία, 108
Απουλία, 87, 108
Άργιλος, 32
Άργου Ζ., 88 
Αριάδνη, 41
Αριμασποί, 34-39
Αριστοφάνης (επώνυμος άρχων), 56
Άρμα, 38, 41, 49
Αρχοντικό, 107
Άρτεμις, 35, 41
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