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1 Δηζαγσγή 

ην παξφλ εηζαγσγηθφ θεθάιαην παξνπζηάδεηαη ζπλνπηηθά ε ζθνπηκφηεηα 

πινπνίεζεο ηεο παξνχζαο κειέηεο, βάζεη θαη ησλ θχξησλ παξακέηξσλ πνπ 

ραξαθηεξίδνπλ γεληθά ηελ αξραηνκεηξηθή αλάιπζε ηνπ γπαιηνχ θαη ησλ παισδψλ 

πιηθψλ. Δπίζεο, παξαηίζεληαη  νη θχξηνη εξεπλεηηθνί ζηφρνη θαη ηα βαζηθά 

επηζηεκνληθά εξσηήκαηα πνπ θαιείηαη λα απαληήζεη ε κειέηε. Σέινο, παξνπζηάδεηαη ε 

θεληξηθή δνκή ηεο Γηδαθηνξηθήο Γηαηξηβήο. 

1.1 Αρταιομεηρική ανάλσζη γσαλιού και σαλωδών επιθανειών 

Σν γπαιί απνηέιεζε θαηά ηελ αξραηφηεηα έλα πιηθφ κε ηδηαίηεξε ζπκβνιηθή 

ζεκαζία, πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ηφζν γηα ηελ παξαγσγή αληηθείκελσλ θαζεκεξηλήο 

ρξήζεο, απφ επηηξαπέδηα ζθεχε έσο παινπίλαθεο, φζν θαη αληηθείκελσλ πςειήο 

νηθνλνκηθήο θαη αηζζεηηθήο αμίαο. Ζ δηαθάλεηα ηνπ γπαιηνχ, ε ιακπξφηεηα, ε 

δπλαηφηεηα δεκηνπξγίαο ελφο κεγάινπ πιήζνπο ρξσκάησλ (ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο 

πξνζνκνηάδνληαο πνιχηηκνπο ιίζνπο), ε ζθιεξφηεηα σο πιηθφ, θαζψο θαη ην γεγνλφο 

φηη δελ αληηδξά ρεκηθά κε άιιεο νπζίεο είλαη κεξηθά κφλν απφ ηα ζεκαληηθά ηνπ 

πξνηεξήκαηα.  Δίλαη ραξαθηεξηζηηθή ε ξήζε ηνπ Πεηξψληνπ, απιηθνχ ηνπ Νέξσλα, ν 

νπνίνο αλαθέξεη πσο αλ ην γπαιί δελ έζπαγε ζα ήηαλ πξνηηκφηεξν απφ ηα ππφινηπα 

κέηαιια, αθφκα θη απφ ην ρξπζάθη (αηπξηθφλ 50, 91). Δλψ, ν Πιίληνο ν Πξεζβχηεξνο 

αλαθέξεη πσο ζηελ επνρή ηνπ δελ ππήξρε θαλέλα άιιν πιηθφ ηφζν εχπιαζην θαη ηφζν 

εππξνζάξκνζην (Φπζηθή Ηζηνξία XΥΥVI, LXVII, 157).  

Ζ ζχλζεηε κνξηαθή δνκή θαη ρεκηθή ζχζηαζε ηνπ γπαιηνχ, ε πςειή 

ζεξκνθξαζία ςεζίκαηνο πνπ απαηηείηαη γηα ηελ παξαζθεπή ηνπ, ε πνιππινθφηεηα ησλ 

θαηλνκέλσλ δηάβξσζεο, θαζψο θαη ε ζχλζεηε δηαδηθαζία παξαγσγήο ηνπ είλαη κεξηθνί 

κφλν απφ ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο ε αξραηνκεηξηθή κειέηε ηνπ γπαιηνχ θαη άιισλ 

παισδψλ πιηθψλ παξνπζηάδεη ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ αιιά θαη ζεκαληηθέο δπζθνιίεο. Ζ 

αξραηνκεηξηθή κειέηε εζηηάδεη ζπλήζσο ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ πξψησλ πιψλ θαη ηεο 

πηζαλήο πξνέιεπζεο ηνπο, θαζψο θαη ζηε δηεξεχλεζε ηεο ηερλνινγίαο παξαγσγήο. 

χκθσλα κε ηνλ Henderson (2013, 84), νη θπξηφηεξνη ιφγνη γηα ηε δηεμαγσγή 

αξραηνκεηξηθψλ αλαιχζεσλ ζε ζπιινγέο αξραηνινγηθνχ θαη ηζηνξηθνχ γπαιηνχ είλαη νη 

αθφινπζνη: 
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 Να πξνζδηνξηζηεί ε πξνέιεπζε ηνπ γπαιηνχ θαη λα δηεξεπλεζεί ε 

πηζαλφηεηα λα έρεη πξαγκαηνπνηεζεί αλαθχθισζε. 

 Να κειεηεζεί ην εκπφξην θαη ε αληαιιαγή πξψησλ πιψλ, παινπιηλζσκάησλ 

θαη ηειηθψλ πξντφλησλ, ψζηε λα πξνζδηνξηζηνχλ νη ζρέζεηο κεηαμχ ησλ 

πξσηνγελψλ θαη δεπηεξνγελψλ θέληξσλ παξαγσγήο, ησλ εκπνξηθψλ 

θέληξσλ θαη ησλ πεξηνρψλ ρξήζεο.  

 Να πξνζδηνξηζηνχλ νη ηερλνινγηθέο επηινγέο πνπ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηνλ 

θχθιν δσήο ηνπ γπάιηλνπ αληηθεηκέλνπ (chaîne opératoire), νη νπνίεο 

πεξηιακβάλνπλ: ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ πξψησλ πιψλ (πεγή αιθαιίσλ, 

ππξηηίνπ, κνιχβδνπ, ρξσκαηηζηψλ, απνρξσκαηηζηψλ, αδηαθαλνπνηεηψλ) θαη 

ηελ πηζαλή πξνέιεπζή ηνπο, ηε κειέηε ησλ θιηβάλσλ πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαηά ηελ πξσηνγελή θαη δεπηεξνγελή παξαγσγή, ηνλ 

πξνζδηνξηζκφ ηνπ ηχπνπ ηεο θαχζηκεο χιεο θαη ηε δηεξεχλεζε ησλ 

ηππνινγηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ αληηθεηκέλσλ πνπ παξάγνληαλ. Οη 

ηερλνινγηθέο επηινγέο ζρεηίδνληαη κε -θαη δίλνπλ πιεξνθνξίεο γηα- ηελ 

νξγάλσζε ησλ εξγαζηεξίσλ θαη ηνλ απαηηνχκελν βαζκφ εμεηδίθεπζεο θαηά 

ηε δηάξθεηα ηεο πξσηνγελνχο θαη δεπηεξνγελνχο παξαγσγήο.  

 Να δηεξεπλεζνχλ νη δεζκνί κεηαμχ ησλ ηερλνινγηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ θαη 

ηνπ ζξεζθεπηηθνχ, θνηλσληθνχ θαη νηθνλνκηθνχ ππφβαζξνπ ηεο θνηλσλίαο 

ζηελ νπνία ην γπαιί παξάρζεθε θαη ρξεζηκνπνηήζεθε. 

 Να επηρεηξεζεί ε δηαζχλδεζε ησλ ηερλνινγηθψλ παξαηεξήζεσλ κε 

εζλνγξαθηθέο κειέηεο παξαγσγήο γπαιηνχ, γηα ηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε 

νξηζκέλσλ ηερλνινγηθψλ επηινγψλ νη νπνίεο δελ ζπλδένληαη κε ηελ 

αληηθεηκεληθή βειηηζηνπνίεζε ηεο δηαδηθαζίαο, αιιά ζρεηίδεηαη κε ηελ 

πξνυπάξρνπζα παξάδνζε, ηειεηνπξγηθνχο ή ζξεζθεπηηθνχο παξάγνληεο θ.ά.  

Γηα ηελ αξραηνκεηξηθή κειέηε ηνπ γπαιηνχ θαη ησλ παισδψλ επηθαλεηψλ έρεη 

ζην παξειζφλ ρξεζηκνπνηεζεί έλαο κεγάινο αξηζκφο απφ ηερληθέο, εθ ησλ νπνίσλ νη πην 

ζπλεζηζκέλεο είλαη νη αθφινπζεο: Οπηηθή Μηθξνζθνπία, Ζιεθηξνληθή Μηθξνζθνπία 

άξσζεο (SEM/EDS), Φζνξηζκνκεηξία Αθηίλσλ Υ (XRF), Φαζκαηνζθνπία PIXE, 

Φαζκαηνζθνπία PIGE, Αλάιπζε Δλεξγνπνίεζεο Νεηξνλίσλ (NAA), Φαζκαηνκεηξία 

Αηνκηθψλ Μαδψλ ζε Δπαγσγηθά πδεπγκέλν Πιάζκα (ICP-MS), Φαζκαηνζθνπία 

Raman, Φαζκαηνζθνπία IR θαη Ηζνηνπηθέο Αλαιχζεηο.  
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1.2 ηότοι Γιδακηορικής Γιαηριβής 

Σελ ηειεπηαία εηθνζαεηία ε ηερλνινγηθή αλάιπζε ηνπ αξραηνινγηθνχ γπαιηνχ 

έρεη ζεκεηψζεη ζεκαληηθή άλνδν, ηφζν απφ άπνςεο πνζφηεηαο ησλ ζπιινγψλ πνπ 

αλαιχνληαη, φζν θαη ζε ζρέζε κε ηελ πνηφηεηα ησλ αλαιπηηθψλ θαη ζηαηηζηηθψλ 

πξνζεγγίζεσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζε θάζε πεξίπησζε. πγθεθξηκέλα ζηελ Διιάδα ε 

κειέηε ηνπ αξραηνινγηθνχ θαη ηζηνξηθνχ γπαιηνχ πεξλάεη πεξίνδν αθκήο, κε ηε 

ζεκαληηθή ζπκβνιή αξραηνιφγσλ θαη αξραηνκεηξψλ ζηελ αλάιπζε πιήζνπο ζπιινγψλ 

απφ δηάθνξεο πεξηφδνπο θαη πεξηνρέο ηεο ρψξαο. Δίλαη ελδεηθηηθφ φηη ηα ηειεπηαία 

πέληε ρξφληα έρνπλ πινπνηεζεί θαη ππνζηεξηρζεί ζε Διιεληθά Παλεπηζηήκηα ηξεηο 

δηδαθηνξηθέο δηαηξηβέο κε αληηθείκελν ηελ ηππνινγηθή ή/θαη αξραηνκεηξηθή αλάιπζε 

γπαιηνχ δηάθνξσλ πεξηφδσλ απφ ηνλ Διιαδηθφ ρψξν (Οηθνλφκνπ 2012, Παπαγεσξγίνπ 

2014, Καπαξνχ 2017), θαζψο θαη κία ζρεηηθά κε ηε θζνξά θαη πξνζηαζία ηνπ 

αξραηνινγηθνχ γπαιηνχ (Μσξαΐηνπ 2014).  

Μέζα ζε απηφ ην επηζηεκνληθφ πιαίζην, ε παξνχζα Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή (ΓΓ) 

απνηειεί ηελ άκεζε ζπλέρεηα ζηνλ ρψξν ηεο αξραηνκεηξηθήο έξεπλαο ηνπ γπαιηνχ, 

έρνληαο ηνπο αθφινπζνπο βαζηθνχο ζηφρνπο: 

 Να πξνηππνπνηήζεη κηα κεζνδνινγία αλάιπζεο γπαιηνχ θαη παισδψλ 

επηθαλεηψλ, ε νπνία αθελφο λα ιεηηνπξγεί κε θαηαζηξνθηθά, κε ηνλ 

ζπλδπαζκφ θαζηεξσκέλσλ αλαιπηηθψλ ηερληθψλ κε ιηγφηεξν 

ρξεζηκνπνηνχκελεο θαζκαηνζθνπηθέο ηερληθέο, αθεηέξνπ λα ππνζηεξίδεηαη 

θαηά θχξην ιφγν απφ ηνλ εμνπιηζκφ ηνπ Δξγαζηεξίνπ Αξραηνκεηξίαο ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Πεινπνλλήζνπ.  

 Εεηνχκελν ηεο κεζνδνινγίαο είλαη λα κπνξεί λα νδεγήζεη ζηελ πιήξε 

κειέηε νιφθιεξνπ ηνπ θχθινπ δσήο (chaîne opératoire) γπάιηλσλ 

αληηθεηκέλσλ θαη παισδψλ επηθαλεηψλ: απφ ηελ επηινγή ησλ πξψησλ πιψλ, 

ηελ ηερλνινγία παξαγσγήο, ηε ρξήζε θαη ηε θζνξά απφ ηελ απφξξηςε ησλ 

αληηθεηκέλσλ. Ο ζθνπφο απηφο πινπνηείηαη κέζσ ηεο δηεξεχλεζεο ησλ 

θπζηθνρεκηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ θαη ηεο παζνινγίαο ηνπ γπαιηνχ. Έκθαζε 

δίλεηαη πξνθαλψο ζηελ θαηά ην δπλαηφλ πεξηνξηζκέλε θζνξά ησλ 

αληηθεηκέλσλ, ελψ ηδηαίηεξε πξνζπάζεηα θαηαβάιιεηαη ζηε  βέιηηζηε ρξήζε 

θνξεηψλ ηερληθψλ. 

 Να ειέγμεη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο πξνηεηλφκελεο αλαιπηηθήο 

κεζνδνινγίαο ζε κηα ζεηξά απφ δηαθνξεηηθέο ζπιινγέο γπαιηνχ θαη 
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παισδψλ πιηθψλ, θάζε κία απφ ηηο νπνίεο έρεη θαζνξηζκέλα αξραηνινγηθά 

εξσηήκαηα θαη ζπγθεθξηκέλεο ηδηαηηεξφηεηεο. 

 Να δηεξεπλήζεη πεξαηηέξσ ηα δεηήκαηα δηάβξσζεο. Ζ δηάβξσζε ηνπ 

γπαιηνχ είλαη κηα ηδηαίηεξα ζχλζεηε δηαδηθαζία, κε έλα πιήζνο απφ 

δηαθνξεηηθέο επηπηψζεηο ζηα νπηηθά θαη ρεκηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ 

αληηθεηκέλσλ. Ζ ειιηπήο θαηαλφεζε ησλ παξαηεξνχκελσλ θαηλνκέλσλ 

δηάβξσζεο κπνξεί λα νδεγήζεη ζε ζεκαληηθά ιάζε θαηά ηνλ πξνζδηνξηζκφ 

ηεο ρεκηθήο ζχζηαζεο θαη ησλ πξψησλ πιψλ ηνπ γπαιηνχ. Απφ ηελ άιιε, ε 

αλάιπζε ηεο θαζαξήο επηθάλεηαο ηνπ γπαιηνχ απαηηεί ηελ αθαίξεζε ηεο 

εμσηεξηθήο δηαβξσκέλεο επίζηξσζεο (κε ιήςε κηθξνδείγκαηνο ή εμσηεξηθή 

ιείαλζε), δηαδηθαζίεο δειαδή θαηαζηξνθηθέο γηα ην αληηθείκελν. 

 Να ππνγξακκίζεη ηνλ δηαρξνληθά ζεκαληηθφ ξφιν ηεο λνηίνπ Διιάδαο ζηελ 

παξαγσγή θαη δηαθίλεζε γπαιηνχ θαη εθπαισκέλεο θεξακηθήο, κέζσ ηεο 

κειέηεο ζπιινγψλ δηαθνξεηηθήο πξνέιεπζεο θαη ρξνλνινγίαο. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, νη ηέζζεξηο ζπιινγέο πνπ παξνπζηάδνληαη πξνέξρνληαη απφ 

ηηο πφιεηο ηεο Θήβαο, ηεο Πάηξαο, ηεο Κνξίλζνπ θαη ηεο Κππαξηζζίαο. 

Αλήθνπλ αληίζηνηρα ζηελ Αξρατθή/Κιαζηθή/Διιεληζηηθή πεξίνδν, ζηε 

Ρσκατθή, ζηε Βπδαληηλή θαη ζηελ Οζσκαληθή πεξίνδν, θαιχπηνληαο έηζη 

έλα ρξνληθφ δηάζηεκα άλσ ησλ 2 ρηιηεηηψλ. Κάζε κία απφ απηέο ηηο 

πεξηφδνπο παξνπζηάδεη ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ ζηελ ηζηνξία ηνπ γπαιηνχ. Ζ 

παξνχζα κειέηε έξρεηαη λα πξνζζέζεη ζεκαληηθέο ηερλνινγηθέο 

πιεξνθνξίεο θαη λα ζπλδέζεη ηε δηεζλή κε ηελ ειιεληθή βηβιηνγξαθία.   

1.3 Γομή Γιδακηορικής Γιαηριβής 

Ζ κειέηε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηα πιαίζηα ηεο εθπφλεζεο ηεο παξνχζαο ΓΓ 

παξνπζηάδεηαη αλαιπηηθά ζηα επφκελα 6 θεθάιαηα. ην Κεθάιαην 2 παξνπζηάδεηαη κηα 

ζχληνκε ηζηνξηθή επηζθφπεζε ηνπ γπαιηνχ θαη ησλ παισδψλ πιηθψλ, κε έκθαζε ζηηο 

ζπλήζεηο πξψηεο χιεο θαη ηελ ηερλνινγία παξαγσγήο. Δπηπιένλ, δίλνληαη νη βαζηθέο 

αξρέο ιεηηνπξγίαο ησλ ηερληθψλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ: Οπηηθή Μηθξνζθνπία Γηφδσλ 

Δθπνκπήο Φσηφο (LED), Ζιεθηξνληθή Μηθξνζθνπία άξσζεο (SEM/EDS), 

Φζνξηζκνκεηξία Αθηίλσλ Υ (XRF), Φαζκαηνζθνπία PIXE, Φαζκαηνζθνπία Raman 

θαη Φαζκαηνζθνπία IR. Ηδηαίηεξε έκθαζε δίλεηαη ζηηο ηδηαηηεξφηεηεο θάζε ηερληθήο, 

ζην είδνο ηεο πιεξνθνξίαο πνπ κπνξεί λα πξνθχςεη απφ ηε ρξήζε ηνπο θαη ζηα ζπλήζε 
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αλαιπηηθά πξνβιήκαηα πνπ παξνπζηάδνληαη ζε θάζε πεξίπησζε. Σέινο, ζην θεθάιαην 

απηφ γίλεηαη κηα ζχληνκε παξνπζίαζε ησλ βαζηθψλ θαηλνκέλσλ δηάβξσζεο θαη ησλ 

καθξνζθνπηθψλ θαη ρεκηθψλ επηπηψζεσλ πνπ έρνπλ ζην γπαιί θαη ηα παιψδε πιηθά. 

ηα Κεθάιαηα 3 έσο 6 παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ηα απνηειέζκαηα ηεο κειέηεο 

ησλ εθάζηνηε ζπιινγψλ. ε θάζε πεξίπησζε, ηα θεθάιαηα αθνινπζνχλ παξφκνηα δνκή:  

 Πεξηγξαθή ησλ θνηλσληθψλ, νηθνλνκηθψλ θαη ηερλνινγηθψλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο επνρήο, ζε ζρέζε πάληα κε ηελ παξαγσγή ηνπ 

γπαιηνχ, θαη παξάζεζε ησλ ζεκαληηθφηεξσλ εξσηεκάησλ πνπ ζρεηίδνληαη 

κε θάζε ζπιινγή. 

 χληνκε παξνπζίαζε ησλ ηδηαηηεξνηήησλ ηεο εθαξκνγήο ηεο αλαιπηηθήο 

κεζνδνινγίαο, δεδνκέλσλ ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο εθάζηνηε ζπιινγήο 

(πξνζβαζηκφηεηα ζηα δείγκαηα, δπλαηφηεηα ιήςεο κηθξνδεηγκάησλ, 

γεσκεηξία δεηγκάησλ, θαηάζηαζε ζπληήξεζεο δεηγκάησλ θηι.). 

 Παξνπζίαζε ησλ αλαιπηηθψλ απνηειεζκάησλ θαη πξνζπάζεηα απάληεζεο 

ησλ επί κέξνπο αξραηνινγηθψλ εξσηεκάησλ. 

 χλνςε ησλ βαζηθφηεξσλ ζπκπεξαζκάησλ θαη επηζήκαλζε επηκέξνπο 

πξνβιεκάησλ πνπ παξαηεξήζεθαλ θαηά ηελ αλαιπηηθή δηαδηθαζία. 

Πην ζπγθεθξηκέλα, ζην Κεθάιαην 3 παξνπζηάδεηαη ε αλάιπζε δχν ζπιινγψλ 

γπάιηλσλ αγγείσλ θαη ραλδξψλ απφ ηε Θήβα, ηα νπνία ρξνλνινγνχληαη απφ ηελ 

Αξρατθή έσο θαη ηελ Διιεληζηηθή πεξίνδν. ηηο ζπιινγέο απηέο ε κειέηε εζηίαζε 

θπξίσο ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ πξψησλ πιψλ θαη ζηε δηεξεχλεζε ζχλζεησλ 

θαηλνκέλσλ δηάβξσζεο. 

ην Κεθάιαην 4 παξνπζηάδεηαη ε αλάιπζε κηαο ζπιινγήο γπάιηλσλ αγγείσλ 

απφ ηελ Πάηξα, ηα νπνία ρξνλνινγνχληαη ζηε Ρσκατθή πεξίνδν, θαη πην ζπγθεθξηκέλα 

ζηνλ 2
ν
 κε 3

ν
 αη. κ.Υ. Έγηλε πξνζπάζεηα λα δηεξεπλεζνχλ φιεο νη πηπρέο ηνπ θχθινπ 

δσήο ησλ αληηθεηκέλσλ (επηινγή πξψησλ πιψλ, ηερλνινγία παξαγσγήο, πεξηερφκελν 

αγγείσλ, δηάβξσζε). Δπηπιένλ, δηεξεπλήζεθε ε πηζαλή πξνέιεπζε ησλ πξψησλ πιψλ.  

ην Κεθάιαην 5 παξνπζηάδεηαη ε αλάιπζε κηαο ζπιινγήο γπάιηλσλ αγγείσλ 

απφ ηελ Κππαξηζζία, ηα νπνία αλήθνπλ ζηελ Οζσκαληθή πεξίνδν (κεηαμχ 15
νπ

 θαη 19
νπ

 

αη. κ.Υ.). Ζ κειέηε εζηίαζε θπξίσο ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο ρεκηθήο ζχζηαζεο θαη 

ζπλεπψο ησλ πξψησλ πιψλ. Ζ θαηεγνξηνπνίεζε ησλ αληηθεηκέλσλ ζε ζπγθεθξηκέλεο 

νκάδεο γπαιηνχ επέηξεςε ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο πηζαλήο πξνέιεπζεο, θαζψο θαη ηελ 

έκκεζε ρξνλνιφγεζε ησλ αληηθεηκέλσλ.  
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ην Κεθάιαην 6 παξνπζηάδεηαη ε αλάιπζε κηαο ζπιινγήο βπδαληηλήο 

εθπαισκέλεο θεξακηθήο απφ ηελ Κφξηλζν, ε νπνία θαιχπηεη ηελ πεξίνδν απφ ηνλ 10
ν
 

έσο ηηο αξρέο ηνπ 14
νπ

 αη. κ.Υ. Ζ κειέηε εζηίαζε ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ πξψησλ πιψλ 

ησλ παισκάησλ θαη θπξίσο ζηε δηεξεχλεζε ζεκαληηθψλ ηερλνινγηθψλ παξακέηξσλ 

(φπσο είλαη ε ζεξκνθξαζία ςεζίκαηνο, ε ρξεζηκνπνηνχκελε ζπληαγή ηνπ παιψκαηνο 

θαη ε εθαξκνγή ηνπ παιψκαηνο ζε άςεην ή πξνςεκέλν θεξακηθφ ζψκα). 

Σέινο, ζην Κεθάιαην 7 ζπλνςίδνληαη ηα ζεκαληηθφηεξα ζπκπεξάζκαηα ηεο ΓΓ, 

κε έκθαζε ηφζν ζηα επηκέξνπο ζπκπεξάζκαηα εθάζηνηε αξραηνινγηθήο ζπιινγήο, φζν 

θαη ζηε ζπλνιηθή αμηνιφγεζε ηεο ρξήζεο ηεο πξνηεηλφκελεο αλαιπηηθήο κεζνδνινγίαο. 

Δπηπιένλ, επηζεκαίλνληαη θαηεπζχλζεηο γηα κειινληηθή έξεπλα. 

Ζ κειέηε νινθιεξψλεηαη κε 5 παξαξηήκαηα, ζηα νπνία ζπκπεξηιακβάλνληαη νη 

θσηνγξαθηθνί θαηάινγνη ησλ δεηγκάησλ, νη πίλαθεο ησλ αλαιπηηθψλ δεδνκέλσλ θαη 

άιιεο ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ζηα παξαξηήκαηα 

πεξηέρνληαη: 

 Παξάξηεκα Α: χγθξηζε ησλ ηερληθψλ XRF θαη SEM/EDS γηα γπαιί θαη 

παιψκαηα βάζεη ηνπ δηαζέζηκνπ εμνπιηζκνχ ηνπ Δξγαζηεξίνπ 

Αξραηνκεηξίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Πεινπνλλήζνπ, πξνηππνπνίεζε ησλ 

ζπλζεθψλ ιεηηνπξγίαο γηα θάζε ηερληθή θαη δηεξεχλεζε ηεο 

επηηπγραλφκελεο νξζφηεηαο θαη αθξίβεηαο. 

 Παξάξηεκα Β: Φσηνγξαθηθφο θαηάινγνο ησλ δεηγκάησλ απφ φιεο ηηο 

ζπιινγέο. Δθηφο απφ ηηο θσηνγξαθίεο παξνπζηάδνληαη θαη νξηζκέλα βαζηθά 

ηππνινγηθά θαη κνξθνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ δεηγκάησλ.   

 Παξάξηεκα Γ: Αλαιπηηθά δεδνκέλα XRF θαη SEM/EDS ηεο ζπιινγήο απφ 

ηελ Πάηξα (Κεθάιαην 4). Δπίζεο, παξνπζηάδνληαη ηα βηβιηνγξαθηθά 

δεδνκέλα αληίζηνηρσλ ζπιινγψλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηε κειέηε 

πξνέιεπζεο ησλ αληηθεηκέλσλ, θαζψο θαη ιεπηνκέξεηεο ηεο ζηαηηζηηθήο 

αλάιπζεο ηεο κειέηεο πξνέιεπζεο. Σέινο, παξνπζηάδνληαη ζπλνπηηθά ηα 

αλαιπηηθά δεδνκέλα απφ ηε κειέηε ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ αγγείσλ. 

 Παξάξηεκα Γ: Αλαιπηηθά δεδνκέλα SEM/EDS ηεο ζπιινγήο απφ ηελ 

Κππαξηζζία (Κεθάιαην 5). Δπίζεο, παξνπζηάδνληαη ηα βηβιηνγξαθηθά 

δεδνκέλα αληίζηνηρσλ ζπιινγψλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηε κειέηε 

πξνέιεπζεο ησλ αληηθεηκέλσλ. 
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 Παξάξηεκα Δ: Αλαιπηηθά δεδνκέλα SEM/EDS ηεο ζπιινγήο ησλ 

παισκάησλ απφ ηελ Κφξηλζν (Κεθάιαην 6). Δπίζεο, παξνπζηάδνληαη γηα 

ιφγνπο πιεξφηεηαο ηα βαζηθά αλαιπηηθά δεδνκέλα απφ ηε κειέηε ησλ 

θεξακηθψλ ζσκάησλ. 
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2 Αξραηνκεηξηθή έξεπλα παισδώλ πιηθώλ 

ην παξφλ θεθάιαην παξνπζηάδνληαη ζπλνπηηθά βαζηθέο ζεσξεηηθέο 

πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ αξραηνκεηξηθή έξεπλα ησλ παισδψλ πιηθψλ. 

Πεξηγξάθνληαη ηα βαζηθά θπζηθνρεκηθά θαη ηερλνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ 

παισδψλ πιηθψλ, κε έκθαζε ζην γπαιί θαη ην πάισκα, θαη αλαθέξνληαη νη ζπλήζεηο 

πξψηεο χιεο ηνπο. Δπηπιένλ, παξαηίζεληαη μερσξηζηά νη βαζηθέο αξρέο πνπ δηέπνπλ ηε 

δηάβξσζε ηνπ γπαιηνχ. Γηα ιφγνπο πιεξφηεηαο, δίλεηαη κηα ζχληνκε ηζηνξηθή 

επηζθφπεζε ηεο παξαγσγήο θαη ρξήζεο ηνπ γπαιηνχ θαη ηνπ παιψκαηνο, απφ ηελ 

εθεχξεζή ηνπο θαηά ηελ Δπνρή ηνπ Υαιθνχ κέρξη θαη ηηο αξρέο ηνπ 20
νπ

 αη. κ.Υ. 

Πξέπεη λα ηνληζηεί φηη ε επηζθφπεζε ηνπ γπαιηνχ θαη ησλ παισκάησλ πνπ 

παξνπζηάδεηαη ζην παξφλ θείκελν αθνξά απνθιεηζηηθά ηελ παξαγσγή πνπ έιαβε ρψξα 

ζηελ Δπξψπε θαη ηε Μέζε Αλαηνιή. Ζ παινπνηία ηεο Αζίαο, αλ θαη ηδηαίηεξα 

ζεκαληηθή, μεπεξλά ηνπο πεξηνξηζκνχο ηεο παξνχζαο κειέηεο. Σέινο, πεξηγξάθνληαη 

ζπλνπηηθά νη βαζηθέο αξρέο ιεηηνπξγίαο ησλ αλαιπηηθψλ ηερληθψλ πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηελ παξνχζα ΓΓ θαη παξαηίζεληαη κε ιεπηνκέξεηα νη ηερληθέο 

πξνδηαγξαθέο θαη νη ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο ησλ εθάζηνηε αλαιπηηθψλ ζπζθεπψλ.  

2.1 Αρταιολογικό και ιζηορικό γσαλί 

Σν γπαιί είλαη έλα ζχλζεην πιηθφ κε ηδηάδνπζα κνξηαθή δνκή, ε νπνία 

επζχλεηαη γηα ηα ηδηαίηεξα θπζηθά θαη ρεκηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ. Αλ θαη ν άλζξσπνο 

επεμεξγαδφηαλ ην θπζηθφ γπαιί, φπσο ν νςηδηαλφο, ήδε απφ ηελ παιαηνιηζηθή επνρή, ε 

παξαγσγή ηερλεηνχ γπαιηνχ μεθίλεζε πεξίπνπ ηνπ 2300 π.Υ. Ο φξνο ‘αξραηνινγηθφ 

γπαιί’, ζηα αγγιηθά ‘ancient glass’, ρξεζηκνπνηήζεθε απφ ηνλ Turner ην 1956 γηα λα 

πεξηγξάςεη ηα ππξηηηθά γπαιηά πνπ παξαζθεπάζηεθαλ πξηλ νη παινπνηνί απνθηήζνπλ 

κηα ζρεηηθά ζαθή θαηαλφεζε ησλ θπζηθψλ θαη ρεκηθψλ ηδηνηήησλ ηνπ γπαιηνχ, δειαδή 

πξηλ ηα κέζα ηνπ 17
νπ

 αη. κ.Υ. (Davison 2003, 1). Σν κεηαγελέζηεξν γπαιί κπνξεί λα 

πεξηγξαθεί σο ‘ηζηνξηθφ’ γπαιί. Πάλησο, θαηά ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο ηζηνξίαο ηνπ, 

ην γπαιί παξαγφηαλ κε ηε ρξήζε πνιχ πεξηνξηζκέλνπ αξηζκνχ θχξησλ πξψησλ πιψλ, 

παξά ηε κεγάιε πνηθηιία ζηηο ηερληθέο κνξθνπνίεζεο θαη δηαθφζκεζεο πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ αλά πεξίνδν, ελψ κφλν ηα ηειεπηαία ηξηαθφζηα ρξφληα 

παξαηεξήζεθε έληνλνο πεηξακαηηζκφο κε ηε ρξήζε δηαθνξεηηθψλ πξψησλ πιψλ. ην 

ζεκείν απηφ πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ε ειιεληθή νξνινγία πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ζηελ 
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παξνχζα ΓΓ βαζίζηεθε ζε κεγάιν βαζκφ ζην ιεμηθφ φξσλ ζρεηηθψλ κε ηελ παινπξγία 

απφ ηνπο Ηγλαηηάδνπ θαη Αλησλάξα (2008). 

2.1.1 Φπζηθέο θαη ρεκηθέο ηδηόηεηεο γπαιηνύ 

Απφ ηα κέζα ηνπ πξνεγνχκελνπ αηψλα θαη χζηεξα έρνπλ δνζεί πιήζνο 

δηαθνξεηηθψλ νξηζκψλ γηα ην γπαιί. Ζ δπζθνιία ηεο εχξεζεο ελφο θνηλά απνδεθηνχ 

φξνπ, ζρεηίδεηαη ηφζν κε ηελ πνιππινθφηεηά ηνπ σο πιηθφ, φζν θαη κε ηε ζχγρξνλε 

έξεπλα, ε νπνία έρεη θαηαζηήζεη εθηθηή ηελ παξαγσγή γπαιηψλ ηειείσο δηαθνξεηηθψλ 

ζπζηάζεσλ απφ ην ‘παξαδνζηαθφ’ γπαιί. Γηα παξάδεηγκα, ζχκθσλα κε ηνλ νξηζκφ πνπ 

δίλεη ε Ακεξηθαληθή Δηαηξεία Γνθηκψλ θαη Τιηθψλ (American Society for Testing and 

Materials - ASTM): «Γπαιί είλαη έλα αλφξγαλν πξντφλ ηήμεο, ην νπνίν έθηαζε ζηε 

ζηεξεή θαηάζηαζε θαηφπηλ ςχμεο, ρσξίο λα θξπζηαιισζεί». Ο φξνο απηφο, αλ θαη 

αξθεί γηα λα πεξηγξάςεη ηα αξραηνινγηθά γπαιηά, δελ κπνξεί λα θαιχςεη φιν ην εχξνο 

ησλ παισδψλ πιηθψλ, αιιά νχηε πεξηγξάθεη ην πιήζνο ησλ ζχγρξνλσλ κεζφδσλ πνπ 

κπνξνχλ λα αμηνπνηεζνχλ γηα ηελ παξαζθεπή γπαιηνχ (Pollard and Heron 1996, 150). 

Δλαιιαθηηθά, ζχκθσλα κε ηνλ νξηζκφ ηνπ U.S. National Research Council «ην 

γπαιί είλαη έλα ζηεξεφ πιηθφ ην νπνίν ζηεξείηαη ηάμε επξείαο έθηαζεο ησλ αηφκσλ ηνπ 

θαη παξνπζηάδεη ην θαηλφκελν ηεο παιψδνπο κεηάβαζεο» (Rawson 1980, 1). Σα 

θξπζηαιιηθά ζηεξεά ραξαθηεξίδνληαη απφ ηάμε επξείαο έθηαζεο ησλ αηνκηθψλ ηνπο 

ζπζηαηηθψλ (long range order). ην γπαιί, αλ θαη δελ παξαηεξείηαη ηάμε επξείαο 

έθηαζεο, ε ηνπηθή δνκή είλαη θαιά θαζνξηζκέλε (Δηθφλα 2-1). Ο Holland έδσζε ην 

1964 ηνλ αθφινπζν ελδεηθηηθφ νξηζκφ: «παιψδεο θαηάζηαζε ζεσξείηαη απηή θαηά ηελ 

νπνία έλα ζηεξεφ παξνπζηάδεη ηελ έιιεηςε κνξηαθήο δνκήο ελφο πγξνχ, εθφζνλ απηφ 

είρε παγψζεη» (φπσο αλαθέξεηαη απφ ηνπο Pollard and Heron (1996, 150)). Απηφο ν 

ηδηαίηεξνο ραξαθηήξαο ηεο δνκήο ηνπ γπαιηνχ νδεγεί ζηελ εκθάληζε ηδηνηήησλ πνπ 

ζπλδπάδνπλ ραξαθηεξηζηηθά ζηνηρεία ηεο θξπζηαιιηθήο ζηεξεάο θαη ηεο πγξήο 

θαηάζηαζεο (Εαραξηάο θαη Οηθνλφκνπ 2010, 128). Γηα παξάδεηγκα, ην γπαιί 

παξνπζηάδεη κεραληθέο ηδηφηεηεο θαη ειαζηηθφηεηα πνπ πξνζνκνηάδνπλ θξπζηαιιηθά 

ζηεξεά, δελ δηαζέηεη φκσο θαζνξηζκέλν ζεκείν ηήμεο. Αληίζηνηρα, ζε ζχγθξηζε κε ηα 

πγξά, ην γπαιί είλαη θαη απηφ ηζφηξνπν, δελ είλαη φκσο ξεπζηφ ζηηο ζπλήζεηο ζπλζήθεο 

ζεξκνθξαζίαο θαη πίεζεο. Σέινο, πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ε δπλαηφηεηα παξαζθεπήο 

γπαιηνχ ζε κηα επξεία θαη ζπλερή πεξηνρή ζπζηάζεσλ νδεγεί παξάιιεια θαη ζηε 

δπλαηφηεηα ζπλερνχο κεηαβνιήο ησλ θπζηθψλ ηνπ ηδηνηήησλ (Εαραξηάο θαη Οηθνλφκνπ 

2010, 129). 
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Δηθόλα 2-1. Γπζδηάζηαηε ζρεκαηηθή αλαπαξάζηαζε ηεο κνξηαθήο δνκήο θξπζηάιινπ νμεηδίνπ ηνπ 

ππξηηίνπ (αξηζηεξά), παινπνηεκέλνπ νμεηδίνπ ηνπ ππξηηίνπ (θέληξν), θαη αξραηνινγηθνύ γπαιηνύ 

ηύπνπ ζόδαο-αζβεζηίνπ-ππξηηίνπ (δεμηά) (Αξηζηεξά θαη θέληξν: Zachariasen 1932, εηθόλα 1a θαη 

1b, ζειίδα 3845 θαη 3846 αληίζηνηρα. Γεμηά: Fernández-Navarro and Villegas 2013, εηθόλα 1.1.4, 

ζειίδα 9).   

 

Ζ ζπλεζέζηεξε (αιιά φρη κνλαδηθή) κέζνδνο παξαζθεπήο ηνπ γπαιηνχ 

βαζίδεηαη ζηελ ηαρεία ςχμε ηνπ ηήγκαηνο. ηελ Δηθφλα 2-2 παξνπζηάδεηαη ε εμάξηεζε 

ηνπ γξακκνκνξηαθνχ φγθνπ απφ ηε ζεξκνθξαζία γηα έλαλ ππνζεηηθφ θξχζηαιιν. Ζ 

αχμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ηνπ θξπζηάιινπ πξνθαιεί ηε δηαζηνιή ηνπ σο ην ζεκείν 

ηήμεο (Σf), φπνπ θαη παξαηεξείηαη ζεξκνδπλακηθή ηζνξξνπία κε ην ηήγκα ηνπ. ηαλ ην 

ηήγκα ςχρεηαη θαη πξνζεγγίζεη ηελ Σf ππάξρνπλ δχν δηαθνξεηηθέο πηζαλφηεηεο. Αλ ν 

ξπζκφο ςχμεο είλαη αξθεηά αξγφο ψζηε λα ιάβεη ρψξα αλαδηάηαμε ησλ δνκηθψλ 

κνλάδσλ πξνο ζρεκαηηζκφ πεξηνδηθνχ θξπζηαιιηθνχ πιέγκαηνο, ηφηε ην ηήγκα ζα 

θξπζηαιιψζεη. Καηά ηε δηαδηθαζία απηή ν φγθνο πθίζηαηαη απφηνκε κεηαβνιή.  

Αληηζέησο, αλ ν ξπζκφο ςχμεο ηνπ ηήγκαηνο είλαη κεγάινο ή αλ ην ημψδεο ηνπ 

ηήγκαηνο είλαη ηέηνην πνπ δελ επηηξέπεη ηελ θξπζηάιισζε, ην ηήγκα εμαθνινπζεί λα 

ςχρεηαη θαη ζπλεπψο βξίζθεηαη ζε κεηαζηαζή θαη ππέξςπθηε θαηάζηαζε (supercooled 

liquid). ηελ πεξηνρή ππεξςχμεσο εμαθνινπζεί λα απνθαζίζηαηαη ζεξκηθή ηζνξξνπία 

θαηά ηε κεηαβνιή ηεο ζεξκνθξαζίαο. πλεπψο, ν φγθνο ηνπ ηήγκαηνο εμαθνινπζεί λα 

κεηψλεηαη κε ξπζκφ πνπ εμαξηάηαη απφ ηνλ ζπληειεζηή ζεξκηθήο δηαζηνιήο ηνπ. Ζ 

ζπλερήο κείσζε ηεο ζεξκνθξαζίαο πξνθαιεί αχμεζε ηνπ ημψδνπο ηνπ ζπζηήκαηνο, κε 

απνηέιεζκα λα κελ κπνξεί πιένλ λα απνθξηζεί κε ηελ ίδηα επηηπρία ζηνλ ξπζκφ ςχμεο 

ηνπ θαη λα δηαηεξήζεη ηελ θαηάζηαζε ηεο ζεξκνδπλακηθήο ηνπ ηζνξξνπίαο. ην ζεκείν 

απηφ νη αηνκηθέο θηλήζεηο ‘παγψλνπλ’ θαη ηα άηνκα ή κφξηα ‘παγηδεχνληαη’ ζε 
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θαζνξηζκέλεο ζέζεηο, δεδνκέλνπ φηη δελ δηαζέηνπλ αξθεηφ ρξφλν γηα λα αλαδηαηαρζνχλ. 

Σειηθά ε πεξαηηέξσ ςχμε νδεγεί ζε ζηεξενπνίεζε θαη ζρεκαηηζκφ ηνπ γπαιηνχ, φηαλ 

ην ηήγκα απνθηήζεη ημψδεο ηεο ηάμεο ησλ 10
13

 poises. Ζ δηαδηθαζία ηεο πάισζεο κε 

ςχμε κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί ζε κηα ζηελή πεξηνρή ζεξκνθξαζηψλ, πνπ είλαη 

γλσζηή σο ζεξκνθξαζία πάισζεο (Tg). 

 

 

Δηθόλα 2-2. Γηάγξακκα γξακκνκνξηαθνύ όγθνπ - ζεξκνθξαζίαο γηα έλαλ ππνζεηηθό θξύζηαιιν πνπ 

αξρηθά ηήθεηαη θαη θαηόπηλ ςύρεηαη γηα ηελ παξαγσγή γπαιηνύ (Fernández-Navarro and Villegas 

2013, εηθόλα 1.1.1, ζειίδα 2). 

 

2.1.2 Πξώηεο ύιεο  

Γηα ηελ παξαγσγή ηνπ γπαιηνχ θαηά ηελ αξραηφηεηα ήηαλ απαξαίηεηα ηα 

αθφινπζα ηξία ζπζηαηηθά: 

1. Ταινζρεκαηηζηήο (glass former). Ο παινζρεκαηηζηήο ιεηηνπξγεί σο βάζε 

δεκηνπξγίαο ηνπ γπαιηνχ θαη απνηειεί ην θχξην ζπζηαηηθφ θάζε ηχπνπ 

γπαιηνχ. ην αξραηνινγηθφ θαη ηζηνξηθφ γπαιί βαζηθφο παινζρεκαηηζηήο 

ήηαλ ην νμείδην ηνπ ππξηηίνπ (SiO2), ην νπνίν κπνξνχζε λα εηζαρζεί κε ηηο 

αθφινπζεο κνξθέο: (1) θνληνξηνπνηεκέλσλ ππξηηηνχρσλ βφηζαισλ, 
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(2) παξαπνηάκηαο ή παξαιηαθήο ππξηηηνχραο άκκνπ, (3) γεσινγηθψλ 

ηδεκάησλ ηεο ελδνρψξαο, θαη (4) ππξηηφιηζνπ (κφλν απφ ηνπο Βελεηνχο, 

κεηαμχ 14
νπ

 θαη 17
νπ

 αη. κ.Υ.) (Henderson 2013, 56). ην γπαιί κνιχβδνπ, 

εθηφο απφ ην νμείδην ηνπ ππξηηίνπ, ξφιν παινζρεκαηηζηή παίδεη θαη ην 

νμείδην ηνπ κνιχβδνπ (PbO), φηαλ απηφ βξίζθεηαη ζε κεγάιεο 

ζπγθεληξψζεηο (Feller et al. 2010, 304). ηε ζχγρξνλε επνρή έρεη παξαρζεί 

έλαο κεγάινο αξηζκφο δηαθνξεηηθψλ ρεκηθψλ ηχπσλ γπαιηνχ βαζηζκέλσλ ζε 

δηαθνξεηηθνχο παινζρεκαηηζηέο, φπσο ην νμείδην ηνπ βνξίνπ (B2O3), ην 

νμείδην ηνπ θσζθφξνπ (P2O5) θαη ην νμείδην ηνπ γεξκαλίνπ (GeO2). 

2. Δπηεθηηθή νπζία (flux). Σν ζεκείν ηήμεο ηνπ θαζαξνχ νμεηδίνπ ηνπ ππξηηίνπ 

είλαη ηδηαίηεξα πςειφ (1720°C), ζεξκνθξαζία πνπ δελ ήηαλ δπλαηφ λα 

επηηεπρζεί ζηνπο θιηβάλνπο ηεο αξραηφηεηαο. Γηα ηνλ ιφγν απηφ, ήηαλ 

απαξαίηεηε ε πξνζζήθε θάπνηαο επηεθηηθήο νπζίαο, ε νπνία ζα κείσλε ην 

ζεκείν ηήμεο ηνπ νμεηδίνπ ηνπ ππξηηίνπ. Με ηελ πξνζζήθε αιθαιίσλ ζην 

νμείδην ηνπ ππξηηίνπ επηηπγράλεηαη ε κείσζε ηνπ ζεκείνπ ηήμεο πεξίπνπ 

ζηνπο 1000-1100°C, δειαδή ζεξκνθξαζία αλάινγε ή θαη κηθξφηεξε κε ηελ 

απαηηνχκελε ζεξκνθξαζία γηα ηε κεηαιινπξγία.  

Σα δχν νμείδηα ησλ αιθαιίσλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ θπξίσο γηα ηνλ 

ζθνπφ απηφ είλαη ην νμείδην ηνπ λαηξίνπ θαη ην νμείδην ηνπ θαιίνπ. Σν 

νμείδην ηνπ λαηξίνπ (Na2O) κπνξνχζε λα εηζαρζεί είηε κε ηε κνξθή θπζηθήο 

ζφδαο (αλζξαθηθφ λάηξην), είηε κε ηε κνξθή ηέθξαο θπηψλ. χκθσλα κε 

ηνπο Sayre θαη Smith (1961) αλάινγα κε ηελ πεγή ηνπ λαηξίνπ ην γπαιί 

‘ζφδαο-αζβεζηίνπ-ππξηηίνπ’ κπνξεί λα δηαρσξηζηεί ζε δχν νκάδεο. Ζ πξψηε 

νκάδα, ζηελ νπνία ρξεζηκνπνηήζεθε νξπθηφ λάηξν,  ραξαθηεξίδεηαη απφ 

ρακειή ζπγθέληξσζε ζε νμείδηα ηνπ καγλεζίνπ θαη ηνπ θαιίνπ 

(ρακειφηεξε απφ 1,5% θ.β.). Ζ δεχηεξε νκάδα, ζηελ νπνία 

ρξεζηκνπνηήζεθε ηέθξα θπηψλ κε πςειή ζπγθέληξσζε ζε λάηξην, 

ραξαθηεξίδεηαη απφ πςειφηεξεο ζπγθεληξψζεηο νμεηδίσλ ηνπ καγλεζίνπ θαη 

θαιίνπ (πςειφηεξε απφ 1,5% θ.β.). Ζ παξνπζία απηψλ ησλ δχν νκάδσλ 

θαηά ηελ αξραηφηεηα ήηαλ ρξνληθά δηαθξηηή. Ζ νκάδα ρακεινχ θαιίνπ-

καγλεζίνπ θπξηαξρνχζε ζηε Μέζε Αλαηνιή κέρξη ηνλ 7
ν
 αη. π.Υ., νπφηε θαη 

δηαθφπεθε απφηνκα ε παξνπζία ηεο. Μεηά απφ κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα 

απνπζίαο, ε νκάδα απηή επαλεκθαλίζηεθε θαηά ηνλ 9
ν
 αη. κ.Υ. ζηνλ 

ηζιακηθφ θφζκν θαη αξγφηεξα, θαηά ηνλ 12
ν
 αη. κ.Υ., θαη ζηελ Δπξψπε. 
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Αληηζέησο, ε νκάδα πςεινχ θαιίνπ-καγλεζίνπ θπξηαξρνχζε κεηαμχ ησλ 

κηζψλ ηεο 1
εο

 ρηιηεηίαο π.Υ. θαη κέρξη ηνλ 9
ν
 αη. κ.Υ. (Henderson 2013, 85). 

Σν νμείδην ηνπ θαιίνπ (K2O) εηζαγφηαλ θαηά θχξην ιφγν κε ηε κνξθή 

ηέθξαο θπηψλ ή δέληξσλ πινχζησλ ζε θάιην. ε κεηαγελέζηεξεο ρξνληθέο 

πεξηφδνπο, ε πεγή ηνπ νμεηδίνπ ηνπ θαιίνπ ήηαλ ε πνηάζα ή ην ληηξηθφ 

θάιην. Ζ πξνζζήθε νμεηδίνπ ηνπ θαιίνπ ζην ηήγκα, εθηφο απφ ηε κείσζε 

ηνπ ζεκείνπ ηήμεο, πξνζδίδεη πεξηζζφηεξε ιάκςε θαη πην έληνλν ρξψκα ζην 

γπαιί (Εαραξηάο θαη Οηθνλφκνπ 2010, 131). 

3. Σξνπνπνηεηήο (modifier). Ζ πξνζζήθε ησλ αιθαιίσλ, αλ θαη απαξαίηεηε 

ψζηε λα κεησζεί ε ζεξκνθξαζία ηήμεο ηνπ νμεηδίνπ ηνπ ππξηηίνπ, θαζηζηά ην 

ηήγκα πνπ πξνθχπηεη πδαηνδηαιπηφ θαη επηξξεπέο ζηε δηάβξσζε. Γηα απηφλ 

ηνλ ιφγν είλαη απαξαίηεηε ε πξνζζήθε θάπνηαο νπζίαο πνπ λα δξα σο 

ζηαζεξνπνηεηήο ηνπ πιέγκαηνο. Σνλ ξφιν απηφ ζηα αξραηνινγηθά θαη 

ηζηνξηθά γπαιηά ηνλ έπαηδαλ νη αιθαιηθέο γαίεο, θαη θπξίσο ην αλζξαθηθφ 

αζβέζηην (CaCO3). Παξ’ φια απηά, πξνζζήθε αλζξαθηθνχ αζβεζηίνπ ζε 

κεγαιχηεξε πνζφηεηα απφ 15 mol %, δεκηνπξγεί αληίζηξνθν απνηέιεζκα, 

κεηψλνληαο δξαζηηθά ηε ζηαζεξφηεηα ηνπ γπαιηνχ θαη θαζηζηψληαο ην 

ηδηαίηεξα επάισην ζηε δηάβξσζε. Έρεη ελδηαθέξνλ φηη, αλ θαη ην αλζξαθηθφ 

αζβέζηην ήηαλ απαξαίηεην γηα ηελ παξαζθεπή ζηαζεξνχ γπαιηνχ, ε 

εηζαγσγή ηνπ θαηά ηελ αξραηφηεηα δελ ήηαλ ζπλεηδεηή, αιιά γηλφηαλ 

ηπραία κέζσ ηεο άκκνπ (πεγήο ηνπ ππξηηίνπ) ή ηεο ηέθξαο θπηψλ (πεγήο 

ησλ αιθαιίσλ). Αληίζηνηρε ιεηηνπξγία κε ην αλζξαθηθφ αζβέζηην έρεη θαη ην 

καγλήζην (Mg) ην νπνίν επίζεο εηζαγφηαλ ηπραία θαη ζε κηθξφηεξεο 

πνζφηεηεο, θπξίσο κέζσ ηεο ηέθξαο θπηψλ.    

Δθηφο απφ ηα παξαπάλσ ζπζηαηηθά, ζην αξραηνινγηθφ θαη ηζηνξηθφ γπαιί 

πεξηέρνληαη πάληα κηθξέο πνζφηεηεο νμεηδίνπ ηνπ αξγηιίνπ (Al2O3). Σν νμείδην ηνπ 

αξγηιίνπ βειηηψλεη ηελ αληνρή ηνπ γπαιηνχ ζηε δηάβξσζε, φκσο θαη απηφ εηζαγφηαλ 

ζην ζχλνιν ησλ πεξηπηψζεσλ ηπραία, σο πξφζκεημε ζηηο πξψηεο χιεο, θπξίσο ζηελ 

άκκν αιιά θαη ζηελ ηέθξα θπηψλ, ή αθφκα θαη κέζσ δηάρπζεο απφ ην θεξακηθφ 

ρσλεπηήξη ζην νπνίν πξαγκαηνπνηνχληαλ ε ηήμε ηνπ γπαιηνχ (Davison 2003, 177). 

Δπηπξφζζεηα, νη παινπνηνί ηεο αξραηφηεηαο πξνζέζεηαλ ζην ηήγκα ηνπ γπαιηνχ 

δηάθνξα νμείδηα κε ζθνπφ λα επηηχρνπλ ηνλ ρξσκαηηζκφ, απνρξσκαηηζκφ ή ηελ 

αδηαθαλνπνίεζε ηνπ γπαιηνχ. Ήδε απφ ηελ αξρή ηεο ηζηνξίαο ηνπ γπαιηνχ νη ηερλίηεο 

πεηξακαηίζηεθαλ κε ηελ πξνζζήθε δηάθνξσλ ρξσκαηηζηψλ, επηηπγράλνληαο κεγάιε 
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πνηθηιία ρξσκάησλ. Άιισζηε, κέρξη ηελ Διιεληζηηθή πεξίνδν ζρεδφλ φια ηα 

παξαγφκελα γπάιηλα αληηθείκελα ήηαλ έληνλα ρξσκαηηζκέλα, θπξίσο κε κπιε, θίηξηλν 

θαη ιεπθφ ρξψκα. Μάιηζηα, ζχκθσλα κε ηνλ Duckworth (φπσο αλαθέξεηαη απφ ηνλ 

Henderson (2013, 18)), ν ρξσκαηηζκφο ηνπ γπαιηνχ απνηέιεζε ηελ θχξηα θηλεηήξην 

δχλακε γηα ηηο πεξηζζφηεξεο απφ ηηο θαηλνηνκίεο ησλ πξψησλ αηψλσλ ηεο ηζηνξίαο ηνπ 

γπαιηνχ. Οη ρξσκαηηζηέο κπνξνχζαλ λα εηζαρζνχλ ζην ηήγκα ζε δηάθνξεο κνξθέο, νη 

πην ζπλεζηζκέλεο εθ ησλ νπνίσλ είλαη νη αθφινπζεο (Εαραξηάο θαη Οηθνλφκνπ 2010, 

132): 

 Χο αθαηέξγαζην νξπθηφ, ην νπνίν πεξηέρεη πνζφηεηα ηνπ επηζπκεηνχ 

ρξσκαηηζηή ζε ζπλδπαζκφ κε άιια ζηνηρεία. 

 Χο θαηεξγαζκέλν κεηαιιηθφ νξπθηφ, ην νπνίν έρεη πξψηα θαζαξηζηεί, 

θνληνξηνπνηεζεί, πιπζεί θαη ππξσζεί. 

 Χο κείγκα άκκνπ κε άιια επηεθηηθά ζπζηαηηθά, ην νπνίν έρεη πξψηα 

ππξσζεί, θαη πεξηέρεη ηνλ επηζπκεηφ ρξσκαηηζηή.  

 Χο απφξξηκκα γπαιηνχ ή έηνηκν ρξσκαηηζκέλν γπαιί ζε κνξθή ξάβδσλ ή 

πιαθψλ. 

Οη πην ζπλεζηζκέλνη ρξσκαηηζηέο ζηελ αξραηφηεηα ήηαλ ην θνβάιηην (κπιε 

ρξψκα), ν ραιθφο (κπιε, πξάζηλν ή θφθθηλν ρξψκα), ν ζίδεξνο (πξάζηλν ή θίηξηλν 

ρξψκα) θαη ην καγγάλην (ηψδεο, θαθέ, καχξν). Πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο γηα ηνπο 

ζπλήζεηο ρξσκαηηζηέο ηνπ γπαιηνχ δίλνληαη απφ ηνπο Polard and Heron (1996, 164) θαη 

απφ ηνπο Εαραξηά θαη Οηθνλφκνπ (2010, 134). Δθηφο απφ ηε ζχζηαζε ηνπ ρξσκαηηζηή, 

ηδηαίηεξε ζεκαζία γηα ην ηειηθφ ρξψκα ηνπ γπαιηνχ έρνπλ νη ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ 

ζηνλ θνχξλν, φπσο γηα παξάδεηγκα ε αηκφζθαηξα, ν ρξφλνο πχξσζεο θαη ν ηχπνο ηνπ 

θαπζίκνπ (Εαραξηάο θαη Οηθνλφκνπ 2010, 133). Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα απνηειεί 

ν ραιθφο, ν νπνίνο δίλεη θφθθηλν ρξψκα ζην γπαιί. κσο, ππφ νμεηδσηηθέο ζπλζήθεο, 

θαη αλάινγα θαη κε ηα άιια ζηνηρεία κε ηα νπνία ζπλππάξρεη, ν ραιθφο κπνξεί λα 

πξνζδψζεη κπιε ή πξάζηλε ρξνηά ζην γπαιί.  

Αθφκα θαη ρσξίο ηελ ζθφπηκε πξνζζήθε ρξσκαηηζηψλ, ην άρξσκν γπαιί έρεη 

κηα πξάζηλε απφρξσζε, εμαηηίαο κηθξνπνζνηήησλ δηζζελνχο ζηδήξνπ, ν νπνίν 

εηζάγεηαη ζην ηήγκα σο πξφζκεημε ηεο άκκνπ. Ζ πξνζεθηηθή επηινγή ησλ πξψησλ 

πιψλ, θαη θπξίσο ηεο άκκνπ, κπνξεί λα νδεγήζεη ζηελ παξαγσγή πιήξσο άρξσκνπ 

γπαιηνχ. Οη παινπνηνί ηεο αξραηφηεηαο ζηαδηαθά αλαθάιπςαλ φηη ν απνρξσκαηηζκφο 

ησλ δηζζελψλ ηφλησλ ηνπ ζηδήξνπ είλαη επίζεο εθηθηφο κε ηε κεηαβνιή ησλ ζπλζεθψλ 
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ηήμεο, ή θαη κε ηελ πξνζζήθε νμεηδσηηθψλ νπζηψλ ζηελ παιφκαδα (Εαραξηάο θαη 

Οηθνλφκνπ 2010, 137).  

Οη δχν θχξηνη απνρξσκαηηζηέο ζηελ αξραηφηεηα ήηαλ ην αληηκφλην θαη ην 

καγγάλην. Ζ ρξήζε ηνπ αληηκνλίνπ σο απνρξσκαηηζηήο εκθαλίζηεθε ηνλ 7
ν
 αη. π.ρ. θαη 

ζπλερίζηεθε αδηάιεηπηα κέρξη ην ηέινο ηεο πξψηεο ρηιηεηίαο. Πεξί ηνλ 1
ν
 αη κ.Υ., φκσο, 

παξαηεξήζεθε ζηα άρξσκα γπαιηά αχμεζε ηνπ πνζνζηνχ ηνπ καγγαλίνπ, ην νπνίν 

ηειηθά, χζηεξα απφ αηψλεο ζπλδπαζκέλεο ρξήζεο, αληηθαηέζηεζε πιήξσο ην αληηκφλην 

θαηά ην ηέινο ηνπ 4
νπ

 αη. κ.Υ., ηνπιάρηζηνλ κέζα ζηα φξηα ηεο Ρσκατθήο 

Απηνθξαηνξίαο. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ε ηδηφηεηα ηνπ καγγαλίνπ σο απνρξσκαηηζηή 

ίζσο αλαθαιχθζεθε ζηελ Αίγππην ζηα ηέιε ηνπ 1
νπ

 αη. π.Υ. θαηά ηε δηάξθεηα 

παξαζθεπήο καχξνπ γπαιηνχ (Παπαγεσξγίνπ 2014, 37). Σέινο, πην πεξηνξηζκέλε 

ρξνληθά θαη γεσγξαθηθά ήηαλ ε ρξήζε ηνπ ηξηνμεηδίνπ ηνπ αξζεληθνχ (As2O3), ην νπνίν 

αμηνπνηήζεθε σο απνρξσκαηηζηήο απφ ηνλ 17
ν
 αη. κ.Υ. ζηε Βελεηία θαη ηελ θεληξηθή 

Δπξψπε (Verità 2013, 527; Kunicki-Goldfinger et al. 2003a, 226). 

Ζ ηειεπηαία ζεκαληηθή νκάδα πξνζηηζέκελσλ ζπζηαηηθψλ ζην ηήγκα είλαη νη 

αδηαθαλνπνηεηέο. Ζ παξνπζία θξπζηάιισλ ζην γπαιί νδεγεί ζηελ αληαλάθιαζε ηνπ 

θσηφο, κε απνηέιεζκα ην γπαιί λα θαίλεηαη αδηάθαλν. Μεξηθή ή πιήξεο 

αδηαθαλνπνίεζε ηνπ γπαιηνχ κπνξεί λα πξνθχςεη ηπραία εθφζνλ παξακείλνπλ ζηελ 

παιφκαδα αδηάιπηα ζσκαηίδηα νμεηδίνπ ηνπ ππξηηίνπ ή ζπζζσξεπηνχλ θπζαιίδεο 

αεξίσλ. θφπηκε αδηαθαλνπνίεζε κπνξεί λα πξνθχςεη κε ηελ εηζαγσγή ζπγθεθξηκέλσλ 

ζπζηαηηθψλ, πνπ απνθαινχληαη αδηαθαλνπνηεηέο, ή κέζσ εηδηθήο δηαδηθαζίαο ζεξκηθήο 

επεμεξγαζίαο (Henderson 2013, 77). 

Οη δχν πην θνηλνί αδηαθαλνπνηεηέο ζηελ αξραηφηεηα ήηαλ ην αληηκφλην θαη ν 

θαζζίηεξνο. Σν αληηκφλην εκθαλίδεηαη ζε πςειέο ζπγθεληξψζεηο (1-2% θ.β.) ζε 

αδηάθαλν γπαιί ηεο Αηγχπηνπ, ηνπ Αηγαίνπ θαη ηεο Μεζνπνηακίαο ήδε απφ ηε 

2
ε
 ρηιηεηία π.Υ. (Εαραξηάο θαη Οηθνλφκνπ 2010, 136). Σν αληηκφλην εηζαγφηαλ ζηελ 

παιφκαδα κε ηελ πξνζζήθε ηνπ νξπθηνχ ζηηβλίηεο (Sb2S3). Αλάινγα θαη κε ηε 

ζχζηαζε ηνπ γπαιηνχ, δεκηνπξγνχληαλ θξχζηαιινη αληηκνληθνχ αζβεζηίνπ (Ca2Sb2O7 

θαη CaSb2O6) ή αληηκνληθνχ κνιχβδνπ (Pb2Sb2O7), κε απνηέιεζκα ηελ παξαγσγή 

αδηάθαλνπ ιεπθνχ ή θίηξηλνπ γπαιηνχ αληίζηνηρα (Henderson 2013, 77). Ζ ρξήζε ηνπ 

ζπλερίζηεθε κέρξη θαη ηνλ 4
ν
 αη. π.Υ., νπφηε θαη αληηθαηαζηάζεθε πιήξσο απφ ηνλ 

θαζζίηεξν (Turner and Rooksby 1961, 5; Foster and Jackson 2005, 332). Αληίζηνηρα, ν 

θαζζίηεξνο κπνξεί λα νδεγήζεη ζηελ παξαγσγή αδηάθαλνπ ιεπθνχ (ζηε κνξθή SnO2) ή 

θίηξηλνπ γπαιηνχ (ζηε κνξθή Pb2Sn2O7). Άιινη ιηγφηεξν δηαδεδνκέλνη 
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αδηαθαλνπνηεηέο ήηαλ ην θσζθνξηθφ αζβέζηην, ν αξζεληθνχρνο κφιπβδνο 

(3Pb3(AsO4).PbO), ην θσζθνξηθφ λάηξην, αιιά θαη νη θφθθνη ραιαδία (Henderson 

2013, 77; Verità et al. 2002, 268). 

Σέινο, αμίδεη λα επηζεκαλζεί φηη επεηδή νη πξψηεο χιεο πνπ ρξεζηκνπνηνχζαλ νη 

παινπνηνί ζηελ αξραηφηεηα ήηαλ ρακειήο θαζαξφηεηαο, αλ θαη ηα ζπζηαηηθά πνπ 

πξνζέζεηαλ ζθφπηκα ζην ηήγκα ήηαλ ειάρηζηα, ζην ηειηθφ γπαιί ζπλήζσο αληρλεχνληαη 

πάλσ απφ 20 ζηνηρεία (Verità 2013, 516). Οξηζκέλα απφ απηά ηα ζηνηρεία κπνξνχλ λα 

επεξεάζνπλ ηε ζηαζεξφηεηα ηνπ γπαιηνχ, αθφκα θαη ζε κηθξέο πνζφηεηεο. Γηα 

παξάδεηγκα, ν θψζθνξνο βειηηψλεη ηελ αληνρή ηνπ γπαιηνχ ζηε δηάβξσζε (Davison 

2003, 177), ελψ αληηζέησο ν ζίδεξνο θαη ην καγγάλην απμάλνπλ ηελ πηζαλφηεηα 

βηνδηάβξσζεο (Perez y Zorba et al. 1980, 1642). 

2.1.3 Πξσηνγελήο θαη δεπηεξνγελήο παξαγσγή 

Ζ δηαδηθαζία ηεο παξαγσγήο γπάιηλσλ αληηθεηκέλσλ δηαρσξίδεηαη ζε δχν 

μερσξηζηά ζηάδηα: ηελ πξσηνγελή παξαγσγή ή παινπνηία, θαη ηε δεπηεξνγελή 

παξαγσγή ή παινπξγία (Lankton et al. 2016, 268). Γηα κεγάιν ηκήκα ηεο ηζηνξίαο ηνπ 

γπαιηνχ ηα δχν απηά ζηάδηα ιάκβαλαλ ρψξα ζε δηαθνξεηηθά εξγαζηήξηα, ηα νπνία ζε 

πνιιέο πεξηπηψζεηο απείραλ κεγάιεο απνζηάζεηο, θαη απφ δηαθνξεηηθνχο 

εμεηδηθεπκέλνπο ηερλίηεο. 

ηε θάζε ηεο παινπνηίαο γίλεηαη ε παξαγσγή ηνπ γπαιηνχ χζηεξα απφ ηελ ηήμε 

ησλ εθάζηνηε πξψησλ πιψλ. Σν παξαγφκελν γπαιί, ην νπνίν πξννξίδεηαη γηα πεξαηηέξσ 

θαηεξγαζία, νλνκάδεηαη ‘αξγή χαινο’ (raw glass). Γεδνκέλσλ ησλ πςειψλ 

ζεξκνθξαζηψλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ ηήμε ηνπ γπαιηνχ (κεηαμχ 1000-1100°C), ζηελ 

πξνξσκατθή πεξίνδν ε πξσηνγελήο παξαγσγή ιάκβαλε ρψξα ζε κηθξνχο θιηβάλνπο κε 

δπλαηφηεηα παξαγσγήο κηθξψλ πνζνηήησλ αξγήο πάινπ ζε θάζε ρξήζε. Μεηά ηε 

Ρσκατθή πεξίνδν, θαη κε δεδνκέλε ηε ξαγδαία αχμεζε ζηε δήηεζε γπάιηλσλ 

αληηθεηκέλσλ, δεκηνπξγήζεθε ε αλάγθε ηεο δεκηνπξγίαο θιηβάλσλ πνπ λα επηηξέπνπλ 

ηελ παξαγσγή κεγάισλ φγθσλ γπαιηνχ. Ζ εθεχξεζε ησλ αληαλαθιαζηηθψλ θιηβάλσλ 

(reverberatory furnace) άιιαμε ξηδηθά ηελ παινπνηία, επηηξέπνληαο ηελ παξαγσγή 

ηφλσλ γπαιηνχ ζε θάζε ρξήζε. Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα απνηειεί ε ηεξάζηηα εληαία 

πιάθα γπαιηνχ, βάξνπο 9 ηφλσλ, πνπ βξέζεθε ζε εξγαζηήξην παινπνηίαο ζην Bet 

She’arim, ζην Ηζξαήι (Freestone and Gorin-Rosen 1999, 105).  

Μεηά ηελ παξαγσγή ηεο αξγήο πάινπ, απηή κεηαθεξφηαλ ζηα εξγαζηήξηα 

δεπηεξνγελνχο παξαγσγήο φπνπ θαη γηλφηαλ ε ηειηθή κνξθνπνίεζε ηνπ αληηθεηκέλνπ. 
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Ζ κεηαθνξά γηλφηαλ θπξίσο κέζσ ζαιάζζεο, αξρηθά ζε κνξθή παινπιηλζσκάησλ θαη 

ζηε ζπλέρεηα ζξαπζκάησλ γπαιηνχ. Απφ ηε Ρσκατθή πεξίνδν θαη χζηεξα ζεκαληηθή 

ήηαλ θαη ε αλαθχθισζε γπαιηνχ, κε απνηέιεζκα ηελ παξάιιειε κεηαθνξά θαη 

παιαηψλ αληηθεηκέλσλ, ελίνηε ζε κεγάιεο απνζηάζεηο. ηα εξγαζηήξηα παινπξγίαο, ε 

αξγή χαινο ιεησλφηαλ εθ λένπ, επηηξέπνληαο ηε κνξθνπνίεζε θαη ηε δηαθφζκεζε ησλ 

ηειηθψλ αληηθεηκέλσλ. ηε ζπλέρεηα αθνινπζνχζε ε δηαδηθαζία ηεο αλφπηεζεο, δειαδή 

ηεο ζηαδηαθήο ςχμεο ηνπ αληηθεηκέλνπ. Ζ αλφπηεζε είλαη απαξαίηεηε ψζηε λα 

ειεπζεξσζνχλ νη ηάζεηο πνπ δεκηνπξγνχληαη θαηά ηελ απφηνκε ςχμε ηνπ ηήγκαηνο θαη 

ηελ θαηεξγαζία ηνπ πιηθνχ, αιιά θαη εμαηηίαο ηεο δηαθνξάο ζηε ζπζηνιή κεηαμχ ηεο 

εμσηεξηθήο θαη εζσηεξηθήο επηθάλεηαο ηνπ γπαιηνχ. Μέζσ ηεο δηαδηθαζίαο απηήο 

απνθεχγεηαη ε δεκηνπξγία ξεγκαηψζεσλ (Ηγλαηηάδνπ θαη Αλησλάξαο 2008, 25). ε 

νξηζκέλεο πεξηφδνπο ν ρξσκαηηζκφο ή ν απνρξσκαηηζκφο ηνπ γπαιηνχ γηλφηαλ ζην 

ζηάδην ηεο δεπηεξνγελνχο παξαγσγήο. Γηα παξάδεηγκα νη ξσκαίνη παινπξγνί πηζαλψο 

λα πξνζέζεηαλ νη ίδηνη ρξσκαηηζηέο ζε άρξσκν ή θπζηθά ρξσκαηηζκέλν γπαιί 

(Henderson 2013, 232), ελψ νη βελεηνί παινπξγνί, θαίλεηαη φηη πξνζέζεηαλ ηνλ 

απνρξσκαηηζηή ζε ζηαδηαθά βήκαηα απεπζείαο ζην γπάιηλν ηήγκα ψζηε λα έρνπλ 

θαιχηεξν έιεγρν ηεο απαηηνχκελεο πνζφηεηαο γηα ηνλ απνρξσκαηηζκφ (Verità 2014, 

56). 

Πξηλ ηελ εθεχξεζε ηεο ηερληθήο ηνπ θπζεηνχ γπαιηνχ, νη πην ζπλεζηζκέλεο 

ηερληθέο δηακφξθσζεο γπάιηλσλ αληηθεηκέλσλ ήηαλ ε θνθθνζχλδεζε (sintering), ε 

ηερληθή ηνπ ππξήλα (core-forming), ε πεξηέιημε (rod forming), ε θάκςε (sagging) θαη ε 

εκπίεζε ζε κήηξα (mold pressing). Μεηά ηνλ 1
ν
 αη. π.Υ. ε ηερληθή ηεο ειεχζεξεο 

εκθχζεζεο (free blowing) θαη ζηε ζπλέρεηα ηεο εκθχζεζεο ζε κήηξα (mold blowing) 

θπξηάξρεζαλ γηα ηελ παξαζθεπή γπάιηλσλ αληηθεηκέλσλ. Πην αλαιπηηθή πεξηγξαθή 

ησλ ζπλεζηζκέλσλ ηερληθψλ δηακφξθσζεο θαη δηαθφζκεζεο είλαη δηαζέζηκε ζηε δηεζλή 

βηβιηνγξαθία (ελδεηθηηθά: Lierke 2009, Grossmann 2002, Hess and Wight 2005, 

Αλησλάξαο 2009). 

Σέινο, νξηζκέλεο ηερληθέο δηαθφζκεζεο κπνξνχζαλ λα εθαξκνζηνχλ ζην ηειηθφ 

αληηθείκελν κεηά θαη ηελ νινθιήξσζε ηεο αλφπηεζεο, απνηειψληαο έηζη έλα ηξίην 

δηαθξηηφ ζηάδην παξαγσγήο. ηηο ηερληθέο απηέο ζπκπεξηιακβάλεηαη ε ζηίιβσζε ελ 

ςπρξψ (cold painting), ε επηζκάιησζε (enamelling), ε επηρξχζσζε (gilding), ε 

εγράξαμε (engraving), ε θνπή (cutting) θαη ε έγθαπζε (etching) (Whitehouse 2012, 13).   
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2.1.4 Ιζηνξηθή επηζθόπεζε 

Ζ παξαγσγή ηνπ πξψηνπ γπαιηνχ ηνπνζεηείηαη απφ ηνπο αξραηνιφγνπο  πεξίπνπ 

ζην 2300 π.Υ. ζηε Μεζνπνηακία, ζηελ πεξηνρή ηνπ ζεκεξηλνχ Ηξάθ θαη ηεο βφξεηαο 

πξίαο. Σα γπάιηλα επξήκαηα ησλ πξψησλ αηψλσλ είλαη ειάρηζηα θαη 

αληηπξνζσπεχνληαη θπξίσο απφ γπάιηλεο κάδεο ρσξίο μεθάζαξν ζρήκα. Χο 

απνηέιεζκα, νη πιεξνθνξίεο γηα ηελ πξψηε πεξίνδν ηεο παξαγσγήο γπαιηνχ είλαη 

ηδηαίηεξα πεξηνξηζκέλεο (Whitehouse 2012, 17).  

Σα πξψηα γπάιηλα αγγεία, παξαζθεπαζκέλα κε ηελ ηερληθή ηνπ ππξήλα, 

ρξνλνινγνχληαη ζηα κέζα ηνπ 16
νπ

 αη. π.Υ. ζηε βφξεηα Μεζνπνηακία. Σελ ίδηα πεξίνδν, 

νη παινπξγνί ηεο Μεζνπνηακίαο πεηξακαηίδνληαλ κε ην ρξψκα (κε ηελ πξνζζήθε 

νμεηδίσλ γηα ηελ παξαζθεπή έληνλα ρξσκαηηζκέλνπ γπαιηνχ), αιιά θαη κε θφξκεο θαη 

δηαθνζκεηηθά κνηίβα (φπσο γηα παξάδεηγκα ε παξαγσγή κσζατθνχ γπαιηνχ, ή 

πιαθηδίσλ θαη πεξίαπησλ κε ρξήζε αλνηρηψλ θαινππηψλ). Απηήλ ηελ πεξίνδν μεθίλεζε 

ε παξαγσγή γπαιηνχ θαη ζηελ Αίγππην, αξρηθά κε ηελ παξαζθεπή ραλδξψλ θαη 

πεξίαπησλ θαη ζηε ζπλέρεηα αγγείσλ ηεο ηερληθήο ηνπ ππξήλα. Σα γπάιηλα αληηθείκελα 

ηεο πεξηφδνπ είραλ πςειή αμία θαη ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο θηηάρλνληαλ κε ζρήκα ή/θαη 

ρξψκα πνπ λα πξνζνκνηάδεη ζε κέηαιια ή πνιχηηκνπο ιίζνπο. Ζ παξαγσγή ηνπο 

απαηηνχζε πςειή εμεηδίθεπζε, ελψ ελδερνκέλσο λα ιάκβαλε ρψξα απνθιεηζηηθά ζηα 

βαζηιηθά εξγαζηήξηα (Whitehouse 2012, 18). Απφ ηνλ 14
ν
 έσο θαη ηνλ 12

ν
 αη. π.Υ. 

γηλφηαλ παξαζθεπή γπάιηλσλ κηθξναληηθεηκέλσλ (αγγεία, ράλδξεο, πεξίαπηα) κε 

δηαθξηηά δηαθνζκεηηθά ζρέδηα ηφζν ζηελ Κχπξν, φζν θαη ζε Μπθελατθά θέληξα ζηελ 

Διιάδα. ηελ αλαηνιηθή Μεζφγεην θαίλεηαη λα ππήξρε απνθιεηζηηθά δεπηεξνγελήο 

παξαγσγή γπαιηνχ, δειαδή ηα αληηθείκελα παξαζθεπάδνληαλ κε ρξήζε αξγήο πάινπ 

πνπ εηζαγφηαλ απφ ηα θέληξα παινπνηίαο ηεο Μεζνπνηακίαο θαη ηεο Αηγχπηνπ 

(Polikreti et al. 2011, 2894).   

Απφ ηηο αξρέο ηνπ 10
νπ

 αη. π.Υ. επηθξάηεζε ζηνλ επξχηεξν ρψξν ηεο Μεζνγείνπ 

κηα πεξίνδνο παξαθκήο ησλ κεγάισλ πνιηηηζκψλ πνπ θπξηαξρνχζαλ ηνπο 

πξνεγνχκελνπο αηψλεο θαη  έληνλεο κεηαθίλεζεο πιεζπζκψλ. Σελ πεξίνδν απηή, πνπ 

απνθαιείηαη θαη ‘θνηεηλνί Αηψλεο’, ε παξαγσγή θαη ρξήζε γπαιηνχ είηε πεξηνξίζηεθε 

ζε ζεκαληηθφηαην βαζκφ ή θαη δηαθφπεθε εληειψο.  

Απφ ην 900 π.Υ. πεξίπνπ ζηε Μεζφγεην εκθαλίζηεθαλ λέα ηζρπξά θξάηε, 

επέζηξεςε ε θαλνληθφηεηα ζηα κεγάια αζηηθά θέληξα θαη άθκαζε εθ λένπ ην εκπφξην. 

Παξάιιεια, έθαλε ηελ επαλεκθάληζή ηνπ θαη ην γπαιί, απνηειψληαο θαη πάιη είδνο 
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πνιπηειείαο, σο έλζεην δηαθνζκεηηθφ ζηνηρείν ζε πιαθίδηα απφ ειεθαληνζηφ θαη 

πνιχηηκα έπηπια. Σελ πεξίνδν απηή ηελ πξσηνθαζεδξία ζηελ παξαγσγή γπαιηνχ ηελ 

είραλ νη Φνίληθεο, νη νπνίνη εμήγαλ ηα πνιχηηκα γπάιηλα αληηθείκελα κέρξη ην Ηξάλ, ην 

Ηξάθ θαη ηε πξία. Σα πην αληηπξνζσπεπηηθά δείγκαηα ηεο θνηληθηθήο παινπξγίαο ήηαλ 

αλζξσπφκνξθεο θαη δσφκνξθεο ράλδξεο θαη πεξίαπηα, ηα νπνία είραλ πηζαλψο 

απνηξεπηηθφ ραξαθηήξα θαη εκθαλίζηεθαλ κεηαμχ ηνπ 7
νπ

 θαη ηνπ 3
νπ

 αη. π.Υ. 

(Whitehouse 2012, 23). 

Απφ ηα κέζα ηνπ 6
νπ

 αη. π.Υ. έθαλαλ ηελ επαλεκθάληζή ηνπο θαη ηα γπάιηλα 

αγγεία ηεο ηερληθήο ηνπ ππξήλα, ηα νπνία ρξεζηκνπνηνχληαλ γηα ηε θχιαμε 

αξσκαηηθψλ ειαίσλ θαη άιισλ θαιιπληηθψλ. Αλ θαη ε ηερλνινγία παξαζθεπήο ηνπο 

ήηαλ παλνκνηφηππε κε ηα παιαηφηεξα αγγεία απηνχ ηνπ ηχπνπ, νη ηχπνη θαη ηα 

δηαθνζκεηηθά ζρέδηα ήηαλ δηαθνξνπνηεκέλα. Ο κεγάινο αξηζκφο ησλ αγγείσλ ηεο 

πεξηφδνπ πνπ έρεη βξεζεί ζε φιε ηε Μεζφγεην ππνδειψλεη φηη αλ θαη ην γπαιί είρε 

αθφκα πςειή αμία, είρε πάςεη λα είλαη απνθιεηζηηθά είδνο πνιπηειείαο. Σελ επνρή 

απηή ε Ρφδνο απνηειεί ζεκαληηθφ θέληξν παινπξγίαο ζηνλ ρψξν ηεο Μεζνγείνπ, ελψ 

ηνπο επφκελνπο αηψλεο είλαη πνιχ πηζαλφ ζην λεζί λα ιάκβαλε ρψξα θαη πξσηνγελήο 

παξαγσγή γπαιηνχ (Σξηαληαθπιιίδεο 2002α, 43; Σξηαληαθπιιίδεο 2006, 258) .  

Απφ ηνλ 5
ν
 αη. π.Υ. ζεκαληηθή παξαγσγή γπαιηνχ ιάκβαλε ρψξα θαη ζηελ 

επηθξάηεηα ηεο λέαο δπλαζηείαο ησλ Αραηκεληδψλ (Ηξάλ, Αίγππηνο, δπηηθή θαη θεληξηθή 

Αζία). Σα θπξίαξρα δείγκαηα ηεο παινπξγίαο ησλ Αραηκεληδψλ ήηαλ πνιπηειή 

επηηξαπέδηα ζθεχε απφ άρξσκν, θαζαξφ γπαιί, ηα νπνία παξαζθεπάδνληαλ κε ρχηεπζε 

θαη ράξαμε θαη κηκνχληαλ αγγεία πνιχηηκσλ κεηάιισλ (Σξηαληαθπιιίδεο 2002β, 81).      

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο Διιεληζηηθήο πεξηφδνπ ε παξαγσγή γπάιηλσλ 

αληηθεηκέλσλ πέξαζε λέα πεξίνδν αθκήο κε ηελ αλαθάιπςε θαη ρξήζε λέσλ ηερληθψλ 

επεμεξγαζίαο ηνπ γπαιηνχ, αιιά θαη λέσλ ηχπσλ γπάιηλσλ αληηθεηκέλσλ. Ζ ηερληθή ηνπ 

κσζατθνχ γπαιηνχ επαλέθακςε χζηεξα απφ ζρεδφλ κηα ρηιηεηία θαη αλαπηχρζεθε 

πεξαηηέξσ γηα ηελ παξαζθεπή πιαθηδίσλ θαη έλζεησλ δηαθνζκεηηθψλ ζρεδίσλ κε 

πνιχπινθα κνηίβα. Παξάιιεια, ηελ επνρή απηή αλαθαιχθζεθε ε ηερληθή παξαζθεπήο 

δηάρξπζσλ αληηθεηκέλσλ (sandwich gold-glass), κέζσ ηεο πάθησζεο ελφο πεξίηκεηνπ 

θχιινπ ρξπζνχ αλάκεζα ζε δχν ζηξψζεηο δηαθαλνχο γπαιηνχ (Whitehouse 2012, 27).   

ηε Ρσκατθή πεξίνδν ην γπαιί αμηνπνηήζεθε γηα πξψηε θφξα σο πξψηε χιε γηα 

αληηθείκελα θαζεκεξηλήο ρξήζεο θαη ε ρξήζε ηνπ επεθηάζεθε ζηελ παξαζθεπή ελφο 

εληππσζηαθνχ πιήζνπο αληηθεηκέλσλ, απφ επηηξαπέδηα ζθεχε, αγγεία θαη θνζκήκαηα, 

κέρξη παινπίλαθεο θαη ςεθηδσηά. Ζ κεγάιε δηάδνζε ηεο ρξήζεο ηνπ γπαιηνχ νθείιεηαη 



 20 

ζηελ εθεχξεζε ηεο ηερληθήο ηεο εκθχζεζεο, ε νπνία έιαβε ρψξα ηνλ 1
ν
 αη. π.Υ. ζηελ 

αλαηνιηθή αθηή ηεο Μεζνγείνπ (Stern 1999, 443). Ζ λέα ηερληθή επέηξεπε ηελ 

παξαγσγή γπάιηλσλ αληηθεηκέλσλ δηαθνξεηηθψλ ζρεκάησλ, πην γξήγνξα θαη 

ρξεζηκνπνηψληαο κηθξφηεξε πνζφηεηα πξψησλ πιψλ, αλνίγνληαο παξάιιεια ην δξφκν 

γηα εθηελή αλαθχθισζε παιαηφηεξσλ γπάιηλσλ αληηθεηκέλσλ. Σνλ 1
ν
 αη. κ.Υ. 

εθεπξέζεθε θαη ε εκθχζεζε ζε κήηξα, επεθηείλνληαο πεξαηηέξσ ην πιήζνο ησλ 

ζρεκάησλ θαη δηαθνζκεηηθψλ ζρεδίσλ πνπ κπνξνχζαλ λα επηηεπρζνχλ. Παξάιιεια, νη 

ξσκαίνη παινπξγνί παξήγαγαλ πνιχηηκα αγγεία πςειήο αηζζεηηθήο αμίαο, 

ρξεζηκνπνηψληαο πιήζνο λέσλ ηερληθψλ γηα ηε δηακφξθσζε θαη ηε δηαθφζκεζε. Οη πην 

ραξαθηεξηζηηθέο απφ απηέο ηηο ηερληθέο είλαη ε ηερληθή θακέν, ηα δηάηξεηα, ηα 

εγράξαθηα θαη ηα δηάρξπζα αγγεία. Δπίζεο, ηελ πεξίνδν απηή έγηλε ζηξνθή πξνο ηελ 

εθηεηακέλε ρξήζε άρξσκνπ γπαιηνχ, ελ αληηζέζεη κε ηελ πξνηίκεζε ζηα έληνλα 

ρξσκαηηζκέλα γπαιηά πνπ επηθξαηνχζε ζην παξειζφλ.   

Μεηά απφ ηνλ δηαρσξηζκφ ηεο Ρσκατθήο Απηνθξαηνξίαο ην 340 κ.Υ. ε 

παξάδνζε ηεο ξσκατθήο παινπνηίαο θαη παινπξγίαο ζπλερίζηεθε ζηηο επαξρίεο ηεο 

Γπηηθήο Ρσκατθήο Απηνθξαηνξίαο. Σν θαιχηεξν κεζαησληθφ γπαιί ήηαλ άρξσκν ή 

θπζηθά ρξσκαηηζκέλν. Οη κεγαιχηεξεο πνζφηεηεο ηνπ παξαγφκελνπ γπαιηνχ αλήθνπλ 

ζε έλαλ ηχπν θπζηθά ρξσκαηηζκέλνπ γπαιηνχ, πνπ νλνκάδεηαη ‘χαινο δαζψλ’, φλνκα 

πνπ νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη ε πξψηε χιε ησλ αιθαιίσλ ήηαλ ηέθξα δαζηθψλ θπηψλ. 

Όαινο δαζψλ ρξεζηκνπνηνχληαλ ηφζν γηα ηελ παξαγσγή αληηθεηκέλσλ θαζεκεξηλήο 

ρξήζεο φζν θαη παινπηλάθσλ ζε κηθξά ηνπηθά εξγαζηήξηα ζε φιε ηελ θεληξηθή θαη 

βφξεηα Δπξψπε (Whitehouse 2012, 47). Σελ επνρή απηή ηα πην πνιπηειή γπάιηλα 

αληηθείκελα εηζάγνληαλ απφ ηνλ ηζιακηθφ θφζκν, φπσο ζα αλαθεξζεί θαη ζηε ζπλέρεηα. 

Καηά ηνλ 12
ν
 θαη 13

ν
 αη. κ.Υ. ην γπαιί άξρηζε λα ρξεζηκνπνηείηαη ζε ηνκείο ηεο 

επηζηήκεο θαη ηεο ηαηξηθήο πνπ άξρηζαλ ηφηε λα αλαπηχζζνληαη. Ζ δπλαηφηεηα 

παξαζθεπήο άρξσκσλ δνρείσλ πνπ δελ αληηδξνχλ κε ην πεξηερφκελν ηνπο ήηαλ 

ηδηαίηεξα ζεκαληηθή ζε πεηξάκαηα αιρεκείαο αιιά θαη ζηελ παξαζθεπή 

θαξκαθεπηηθψλ νπζηψλ (Whitehouse 2012, 46). Σέινο, ηνλ 13
ν
 αη. κ.Υ. έγηλαλ 

αληηιεπηέο νη νπηηθέο ηδηφηεηεο ησλ γπάιηλσλ θαθψλ, κε απνηέιεζκα αξρηθά ηελ 

θαηαζθεπή ησλ πξψησλ γπαιηψλ φξαζεο θαη κεξηθνχο αηψλεο αξγφηεξα ηελ εθεχξεζε 

ηνπ ηειεζθνπίνπ θαη ηνπ κηθξνζθνπίνπ.   

Σελ ίδηα πεξίνδν ζηε Βπδαληηλή Απηνθξαηνξία ζπλερίζηεθε αλεμάξηεηα ε 

παξαγσγή γπαιηνχ. ε βηβιηνγξαθηθέο αλαθνξέο ηεο επνρήο αλαθέξεηαη κεγάιν πιήζνο 

πνιπηειψλ γπάιηλσλ αληηθεηκέλσλ, παξ’ φιν πνπ κέρξη ζηηγκήο έρνπλ βξεζεί πνιχ ιίγα 
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βπδαληηλά γπάιηλα αληηθείκελα, φπσο γηα παξάδεηγκα απηά πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην 

ζεζαπξνθπιάθην ηνπ Καζεδξηθνχ ηνπ Αγίνπ Μάξθνπ ζηε Βελεηία θαη ηα νπνία 

κεηαθέξζεθαλ απφ ηελ Κσλζηαληηλνχπνιε ην 1204 (Whitehouse 2012, 48). Ζ κφλε 

παξάκεηξνο ηεο βπδαληηλήο παινπξγίαο γηα ηελ νπνία ππάξρνπλ αξθεηέο πιεξνθνξίεο 

είλαη ε παξαζθεπή γπάιηλσλ ςεθίδσλ γηα ςεθηδσηά θαη κηθξφ-εηθφλεο. Οη βπδαληηλνί 

εμεηδηθεπκέλνη ηερλίηεο ησλ ςεθηδσηψλ ήηαλ πεξηδήηεηνη θαη έμσ απφ ηα φξηα ηεο 

Βπδαληηλήο Απηνθξαηνξίαο θαη είλαη γλσζηφ φηη θιήζεθαλ λα θαηαζθεπάζνπλ 

ςεθηδσηά ζε δηάθνξεο εθθιεζίεο ζηε δπηηθή θαη θεληξηθή Δπξψπε (Moropoulou et al. 

2016, 181).  

Σελ ίδηα πεξίνδν ν ηζιακηθφο θφζκνο άξρηζε λα επεθηείλεηαη θαη λα αθκάδεη. 

Απφ ηνλ 7
ν
 αη. κ.Υ. άξρηζαλ λα δηακνξθψλνληαη εληαία δηαθνζκεηηθά κνηίβα ζε φιε 

ηελ επηθξάηεηα ηνπ ηζιακηθνχ θφζκνπ, γεγνλφο πνπ είρε άκεζα επίδξαζε θαη ζηελ 

παινπξγία. Σνλ 9
ν
 αη. κ.Υ. ην λάηξν, πνπ ρξεζηκνπνηνχληαλ σο πεγή αιθαιίσλ, 

αληηθαηαζηάζεθε απφ ηελ ηέθξα θπηψλ. Ζ ηερλνινγηθή απηή κεηαβνιή ζπλέπεζε 

ρξνληθά θαη κε ηελ εκθάληζε ησλ πξψησλ δηαθξηηά ηζιακηθψλ ηχπσλ γπάιηλσλ αγγείσλ 

(Henderson 2013, 259). Σα κεγάια θέληξα παξαγσγήο ηζιακηθνχ γπαιηνχ, πνπ 

βξίζθνληαλ ζηε πξία, ηελ Αίγππην θαη ην Ηξάλ, εθκεηαιιεχζεθαλ ηε καθξά παξάδνζε 

ησλ πεξηνρψλ απηψλ, θαζηεξψλνληαο παξάιιεια λέεο ηερληθέο δηαθφζκεζεο, κε 

απνηέιεζκα ηελ κεγάιε αθκή ηνπ ηζιακηθνχ γπαιηνχ θπξίσο κεηαμχ ηνπ 9
νπ

 θαη ηνπ 

14
νπ

 αη. κ.Υ. Σα πην πνιχηηκα ηζιακηθά γπάιηλα αληηθείκελα δηαθνζκνχληαλ κε ςπρξή 

επεμεξγαζία, κε εγράξαμε, επηρξχζσζε, επηζκάιησζε, ή επηδσγξάθηζε κε κεηαιιηθά 

ρξψκαηα. Μεηά ηνλ 15
ν
 αη. κ.Υ. ε ηζιακηθή παινπξγία πέξαζε ζε πεξίνδν παξαθκήο, 

θαη πιένλ ηα πην πνιχηηκα γπάιηλα αληηθείκελα απνηεινχζαλ εηζαγσγή απφ ηελ 

Δπξψπε. ηελ Κσλζηαληηλνχπνιε, ζηελ πεξηνρή Beykoz, μεθίλεζε θαη πάιη ε 

παξαγσγή πςειήο πνηφηεηαο γπάιηλσλ αληηθεηκέλσλ ζηα ηέιε ηνπ 18
νπ

 αη. κ.Υ., 

ρξεζηκνπνηψληαο αξγή χαιν πνπ πξνζνκνίαδε ρεκηθά ην γπαιί ηεο Βελεηίαο θαη ηεο 

Βνεκίαο (Whitehouse 2012, 59).     

ην ηέινο ηνπ κεζαίσλα ε Δπξψπε απέθηεζε θπξίαξρν ξφιν ζηελ παξαγσγή 

γπαιηνχ πςειήο πνηφηεηαο.  Ζ απζηεξή επηινγή ησλ  πξψησλ πιψλ, ηηο νπνίεο 

εηζήγαγαλ απφ ηε πξία, ηελ Αίγππην, ηελ Ηζπαλία θ.α., θαζψο θαη ε επηβνιή απζηεξψλ 

πεξηνξηζκψλ ζηε κεηαθίλεζε ησλ παινπνηηψλ θαη ηελ απνθάιπςε ησλ 

ρξεζηκνπνηνχκελσλ ζπληαγψλ, θαζηέξσζαλ ηε Βελεηία παγθνζκίσο. Σνλ 15
ν
 αη. κ.Υ. νη 

βελεηνί ηερλίηεο ηνπ γπαιηνχ, φπσο γηα παξάδεηγκα ν θεκηζκέλνο Angelo Barovier, 

θαηαζθεχαδαλ πεξίηερλα γπάιηλα αληηθείκελα παξαζθεπαζκέλα θπξίσο απφ έλαλ 
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πιήξσο άρξσκν ηχπν γπαιηνχ, ην νλνκαδφκελν cristallo. Αλ θαη ην cristallo είλαη ην πην 

γλσζηφ βελεηηθφ γπαιί, ηελ επνρή απηή παξαζθεπάδνληαλ ζηε Βελεηία θαη δηάθνξα 

έληνλα ρξσκαηηζκέλα γπαιηά, φπσο ηα latimo, chalcedony, girasole θ.ά., ηα νπνία 

ζπρλά κηκνχληαλ εκηπνιχηηκνπο ή πνιχηηκνπο ιίζνπο (Verità 2013, 531). ζνλ αθνξά 

ηε δηαθφζκεζε, νη Βελεηνί ρξεζηκνπνηνχζαλ ηελ ηερληθή ηνπ κσζατθνχ γπαιηνχ, κε 

δηαθνξεηηθή φκσο δηαδηθαζία παξαζθεπήο απφ φηη νη παινπξγνί ζηελ αξραηφηεηα, 

θαζψο θαη ηελ ηερληθή ηεο ζπξκαηεξήο (vetro a filigrana), γηα ηελ παξαγσγή 

εληππσζηαθψλ αληηθεηκέλσλ κε ζπλδπαζκνχο απφ άρξσκν δηάθαλν θαη έληνλα 

ρξσκαηηζκέλν αδηάθαλν γπαιί. Παξάιιεια, ρξεζηκνπνηνχληαλ εθηελψο ε επηρξχζσζε 

θαη ε επηζκάιησζε ηνπ γπαιηνχ. 

Σνλ 16
ν
 αη. κ.Υ. αξθεηνί βελεηνί ηερλίηεο αςήθεζαλ ηνπο πεξηνξηζκνχο 

κεηαθίλεζεο απφ ην Μνπξάλν θαη θαηέθπγαλ ζε άιια επξσπατθά αζηηθά θέληξα 

(Janssens et al. 2013, 538). Παξάιιεια, ην 1612 δεκνζηεχηεθε απφ ηνλ Antonio Neri 

κηα ζπιινγή 133 βελεηηθψλ ζπληαγψλ γηα ηελ παξαγσγή γπαιηνχ θαη άιισλ παισδψλ 

πιηθψλ, κε ηίηιν ‘L’ Arte Vetraria’. Χο απνηέιεζκα, ην βελεηηθφ κνλνπψιην ζηελ 

παξαγσγή άρξσκνπ γπαιηνχ πςειήο πνηφηεηαο έπαςε λα πθίζηαηαη. ε φιε ηελ 

Δπξψπε, θαη θπξίσο ζην Βέιγην, ηελ Οιιαλδία θαη ηελ Αγγιία, ηδξχζεθαλ εξγαζηήξηα 

πνπ παξήγαγαλ γπαιί ηχπνπ cristallo (façon de Venise), αθνινπζψληαο ηηο ίδηεο 

ζπληαγέο θαη κε ίδηεο ή παξφκνηεο πξψηεο χιεο.  

Ο 17
νο

 αη. κ.Υ. ραξαθηεξίζηεθε απφ πιήζνο θαηλνηνκηψλ θαη θπξίσο ηελ 

εθεχξεζε πιήζνπο ρεκηθά δηαθνξεηηθψλ ηχπσλ γπαιηνχ, κε απνηέιεζκα ηε κεηαβνιή 

νπζηαζηηθά γηα πξψηε θνξά απφ ηελ αξρηθή εθεχξεζε ηνπ γπαιηνχ ηεο βαζηθήο ηνπ 

ζχζηαζεο. ηελ θεληξηθή Δπξψπε εθεπξέζεθαλ νη ηχπνη ηνπ γπαιηνχ Βνεκίαο θαη ηνπ 

θξπζηάιινπ, θαη ηα δχν γπαιηά άρξσκα κε έληνλε δηαχγεηα (Kunicki-Goldfinger et al. 

2005, 258; Kunicki-Goldfinger et al. 2003a, 226). Οη παινπξγνί εθκεηαιιεχηεθαλ ηελ 

ηδηαίηεξε ζθιεξφηεηα απηψλ ησλ ηχπσλ γπαιηνχ θαη ρξεζηκνπνίεζαλ κε πξσηφγλσξε 

αξηηφηεηα ηηο δηαθνζκεηηθέο ηερληθέο ηεο θνπήο θαη ηεο εγράξαμεο. Παξάιιεια, ζηελ 

Αγγιία εθεπξέζεθε ην άρξσκν γπαιί κνιχβδνπ, γηα ην νπνίν ν George Ravenscroft 

απέθηεζε ηελ παηέληα ην 1674. Σα πξψηα ρξφληα ηεο δνθηκαζηηθήο παξαζθεπήο απηνχ 

ηνπ ηχπνπ, ην παξαγφκελν γπαιί ήηαλ ηδηαίηεξα επηξξεπέο ζηε δηάβξσζε, πξφβιεκα 

πνπ δηνξζψζεθε κεηά απφ πεξίπνπ κία εηθνζαεηία πεηξακαηηζκψλ κε δηαδνρηθέο 

κεηαβνιέο ζηελ αλαινγία κνιχβδνπ θαη θαιίνπ (Dungworth and Brain 2013, 574).   

Σνλ 19
ν
 αη. κ.Υ. νη παξαγσγνί γπαιηνχ ηεο Δπξψπεο έπξεπε λα ηθαλνπνηήζνπλ 

ηηο πξαθηηθέο θαη αηζζεηηθέο αλάγθεο ηεο αλεξρφκελεο κεζαίαο ηάμεο. εκαληηθά 
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εξγαζηήξηα ζηελ Σζερία, ηελ Ηηαιία, ηε Γαιιία θαη ηελ Αγγιία παξήγαγαλ πιήζνο 

γπάιηλσλ αληηθεηκέλσλ αθνινπζψληαο εμεηδηθεπκέλεο ζπληαγέο γηα θάζε ηχπν θαη 

ρξψκα γπαιηνχ. Οη ηερληθέο δηαθφζκεζεο ήηαλ έληνλα επεξεαζκέλεο απφ κνηίβα 

παιαηφηεξσλ αηψλσλ (ηζιακηθά δηαθνζκεηηθά κνηίβα, ειιεληζηηθά/ξσκατθά κσζατθά 

γπαιηά, ξσκατθά γπαιηά κε ηελ ηερληθή θακέν) (Whitehouse 2012, 85). Σέινο, αμίδεη λα 

ζεκεησζεί φηη ηελ πεξίνδν απηή μεθίλεζε ε παξαγσγή εληππσζηαθψλ πνιπειαίσλ κε 

γπάιηλα πξίζκαηα, ελψ απφ ηα κέζα ηνπ 19
νπ

 αη. κ.Υ. παξήρζεζαλ γπάιηλα έπηπια, απφ 

ηξαπέδηα κέρξη πνιπζξφλεο θαη ζξφλνπο, ηα νπνία απεπζχλνληαλ απνθιεηζηηθά ζηηο 

πινχζηεο βαζηιηθέο νηθνγέλεηεο ηεο Δπξψπεο (Whitehouse 2012, 82).   

2.2 Ταλώδη σλικά 

ηα παιψδε πιηθά ζπγθαηαιέγνληαη εθηφο ηνπ γπαιηνχ δηάθνξα πιηθά, φπσο ε 

θαγεληηαλή, ην αηγππηηαθφ κπιε θαη ην πάισκα. Κνηλφ ραξαθηεξηζηηθφ φισλ απηψλ 

ησλ πιηθψλ είλαη ε ρξήζε ησλ ίδησλ πξψησλ πιψλ γηα ηελ παξαζθεπή ηνπο (ππξίηην, 

αιθάιηα, αζβέζηην θαη νμείδηα κεηάιισλ), αιιά ζε δηαθνξεηηθέο αλαινγίεο θαη κε 

δηαθνξεηηθή δηαδηθαζία παξαζθεπήο. Δπίζεο, ηα παιψδε πιηθά έρνπλ παξφκνηα 

καθξνζθνπηθά ραξαθηεξηζηηθά, κε έληνλα ρξψκαηα θαη ζηηιπλφηεηα. ε πνιιέο 

πεξηπηψζεηο, ηα παιψδε πιηθά ρξεζηκνπνηήζεθαλ σο ππνθαηάζηαηα πνιχηηκσλ ιίζσλ, 

φπσο ν αράηεο, ην ηνπξθνπάδ, ε θνξλαιίλε θαη ην ιάπηο ιάδνπιη (ιαδνπξίηεο), ελψ 

ζπρλά είραλ απνηξεπηηθέο, ζεξαπεπηηθέο ή καγηθέο ηδηφηεηεο (Παλαγησηάθε 2010, 166). 

ηηο παξαγξάθνπο πνπ αθνινπζνχλ ζα γίλεη κηα ζχληνκε πεξηγξαθή ηεο ηζηνξηθήο 

εμέιημεο απνθιεηζηηθά γηα ην πάισκα, κε έκθαζε ζηηο ρξεζηκνπνηνχκελεο  πξψηεο χιεο 

θαη ηελ ηερλνινγία παξαγσγήο. 

2.2.1 Ιζηνξηθή επηζθόπεζε παιώκαηνο 

Με ηνλ φξν πάισκα πεξηγξάθεηαη κηα ιεία παινπνηεκέλε επηθαλεηαθή 

επίζηξσζε, ε νπνία έρεη ελσζεί χζηεξα απφ ηήμε κε ην (ζπλήζσο) θεξακηθφ ζψκα ζην 

νπνίν έρεη εθαξκνζηεί. Ο ζθνπφο ηεο εθπάισζεο είλαη θπξίσο ιεηηνπξγηθφο, θαζψο 

ζπκβάιιεη ζηε ζηεγαλνπνίεζε ηνπ πνξψδνπο θεξακηθνχ ζψκαηνο (Παπαληθφια-

Μπαθηξηδή 2005, 25). Παξάιιεια, ε εθαξκνγή ελφο δηάθαλνπ ή αδηάθαλνπ παιψκαηνο 

κπνξεί λα βειηηψζεη ηελ φςε ηνπ θεξακηθνχ αληηθεηκέλνπ, ελψ παξάιιεια δίλεηαη ε 

δπλαηφηεηα ηνπ έληνλνπ ρξσκαηηζκνχ ηεο εμσηεξηθήο επηθάλεηαο ηνπ αληηθεηκέλνπ κε 

ηελ πξνζζήθε κεηαιιηθψλ νμεηδίσλ ζην πάισκα.  
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Σν πάισκα απνηειεί ηνλ πξψην ηχπν παιψδνπο πιηθνχ πνπ παξαζθεπάζηεθε. 

Δθεπξέζεθε ζηα ηέιε ηεο 5
εο

 ρηιηεηίαο π.Υ. ζηε Μεζνπνηακία, ηελ Αίγππην θαη ηελ 

Κνηιάδα ηνπ Ηλδνχ πνηακνχ. Αλ θαη δελ είλαη γλσζηφ ην θαηά πφζν ε ηερληθή 

θαηαζθεπήο ηνπ αλαπηχρζεθε αλεμάξηεηα ή ε ηερλνγλσζία κεηαθέξζεθε απφ ηελ κία 

πεξηνρή ζηελ άιιε, ζεσξείηαη πηζαλφηεξν λα ππήξμε αλεμάξηεηε αλάπηπμε 

ηνπιάρηζηνλ ζηελ Αίγππην θαη ηελ Κνηιάδα ηνπ Ηλδνχ πνηακνχ (Tite et al. 2008, 208). 

Αξρηθά ην πάισκα ρξεζηκνπνηήζεθε γηα λα δψζεη ιάκςε θαη ρξψκα ζε ράληξεο απφ 

ζηεαηίηε ψζηε λα πξνζνκνηάδνπλ εκηπνιχηηκνπο ιίζνπο, φπσο ν αράηεο θαη ηνπ 

ηνπξθνπάδ. ηελ πνξεία νη ππξνηερλνπξγνί αλαθάιπςαλ φηη ε εθπάισζε ηνπ ραιαδία 

νδεγεί ζηε δεκηνπξγία κηαο ηδηαίηεξα ιακπεξήο επηθάλεηαο. Γηα λα γίλεη πην εχθνιε ε 

επεμεξγαζία ηνπ ραιαδία, ν νπνίνο είλαη ηδηαίηεξα ζθιεξφο ζαλ πιηθφ, επηλνήζεθε κηα 

δηαδηθαζία θνληνξηνπνίεζεο ηνπ ραιαδία, αλάκεημεο κε λεξφ θαη επηθάιπςεο ηεο 

επηζπκεηήο επηθάλεηαο (Παλαγησηάθε 2010, 146).  

ηα κέζα πεξίπνπ ηεο 2
εο

 ρηιηεηίαο π.Υ. ηα παιψκαηα άξρηζαλ λα 

ρξεζηκνπνηνχληαη θαη γηα ηελ επηθάιπςε θεξακηθψλ αληηθεηκέλσλ. Σα παιαηφηεξα 

δείγκαηα εθπαισκέλεο θεξακηθήο έρνπλ βξεζεί ζηελ πφιε Alalakh ηεο ζεκεξηλήο 

Σνπξθίαο θαη ρξνλνινγνχληαη πεξίπνπ ζην 1600 π.Υ., ελψ ηνπο επφκελνπο δχν αηψλεο ε 

δηάδνζή ηνπο ζηε Μεζνπνηακία ήηαλ επξεία (Peltenburg 1971, 8). Σα παιψκαηα ηεο 

πεξηφδνπ απηήο ήηαλ αιθαιηθά θαη είραλ ζπλήζσο έληνλν κπιε ή πξάζηλν ρξψκα. Ζ 

εθαξκνγή ηνπ παιψκαηνο ζην θεξακηθφ ζψκα κπνξνχζε λα επηηεπρζεί κε δηάθνξεο 

ηερληθέο, θπξίσο κε ηξίςηκν ή εκβάπηηζε (Al-Saad 2002, 805). 

Σα αιθαιηθά παιψκαηα επηθξάηεζαλ κέρξη θαη ηνλ 1
ν
 αη. π.Υ., νπφηε θαη 

δηαδφζεθε ζηελ Δπξψπε ε παξαγσγή δηάθαλσλ παισκάησλ κνιχβδνπ (Pace et al. 

2008, 592). Σελ ίδηα πεξίπνπ επνρή ηα παιψκαηα κνιχβδνπ εθεπξέζεθαλ αλεμάξηεηα 

θαη ζηελ Κίλα (Tite et al. 1998, 242). Σα παιψκαηα κνιχβδνπ επηθξάηεζαλ ζηελ 

παξαγσγή εθπαισκέλεο θεξακηθήο αιιά θαη ζηελ εθπάισζε δνκηθψλ πιηθψλ απφ ηε 

Ρσκατθή πεξίνδν κέρξη θαη ηνλ Μεζαίσλα, ηφζν ζηε βπδαληηλή φζν θαη ζηελ ηζιακηθή 

επηθξάηεηα θαη ε ρξήζε ηνπο ζπλερίδεηαη ρσξίο δηαθνπή κέρξη θαη ζήκεξα (White 2009, 

7).  

Καηά ηελ Ηζιακηθή πεξίνδν εθεπξέζεθαλ ηα παιψκαηα θαζζηηέξνπ, γλσζηά 

ζηε δηεζλή βηβιηνγξαθία σο ‘tin opacified lead glazes’. Σα παιψκαηα απηά 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ επξέσο θαη ζηε κεζαησληθή Δπξψπε, θαη θπξίσο ζηελ Ηηαιία θαη 

ηελ Ηζπαλία (Mason and Tite 1997, 48).  
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2.2.2 Πξώηεο ύιεο παιώκαηνο 

πσο αλαθέξζεθε θαη ζηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν, ζηελ αξραηφηεηα 

ππήξραλ ηξεηο βαζηθνί ηχπνη παισκάησλ: ηα αιθαιηθά παιψκαηα, ηα παιψκαηα 

κνιχβδνπ θαη ηα παιψκαηα θαζζηηέξνπ. Σα αιθαιηθά παιψκαηα παξαζθεπάδνληαλ κε 

ηε κείμε ηέθξαο θπηψλ κε θνληνξηνπνηεκέλα ραιίθηα ή ππξηηηνχρν άκκν. Σν πάισκα 

πνπ πξνέθππηε ήηαλ πινχζην ζε λάηξην θαη θάιην, ελψ παξάιιεια είρε θαη πςειέο 

ζπγθεληξψζεηο αζβεζηίνπ θαη καγλεζίνπ (Simpson 1997, 75). Πην ζπγθεθξηκέλα, ηα 

αιθαιηθά παιψκαηα πεξηείραλ νμείδην ηνπ λαηξίνπ ζε ζπγθέληξσζε κεηαμχ 10 θαη 18% 

θ.β. θαη νμείδην ηνπ θαιίνπ κεηαμχ 3 θαη 5% θ.β. (Pace et al. 2008, 591). Χο 

ρξσκαηηζηήο ρξεζηκνπνηνχληαλ ζπλήζσο ν ζίδεξνο θαη νξηζκέλεο θνξέο ν ραιθφο, γηα 

ηελ παξαγσγή πξάζηλσλ θαη κπιε παισκάησλ.  

Σα παιψκαηα κνιχβδνπ απνηεινχληαλ απφ νμείδην ηνπ ππξηηίνπ, νμείδην ηνπ 

κνιχβδνπ ζε ζπγθέληξσζε κεηαμχ 45 θαη 60% θ.β. θαη πνιχ  ρακειή ζπγθέληξσζε 

νμεηδίσλ αιθαιίσλ (κηθξφηεξε απφ 2% θ.β.) (Pace et al. 2008, 592). Σα παιψκαηα 

κνιχβδνπ κπνξνχλ λα παξαρζνχλ κε ηε ρξήζε δηάθνξσλ ζπληαγψλ, εθ ησλ νπνίσλ νη 

πην ζπλεζηζκέλεο είλαη νη αθφινπζεο (Tite et al. 1998, 248):  

1. Απνθιεηζηηθή ρξήζε έλσζεο κνιχβδνπ, ζπλήζσο κε ηε κνξθή 

ελαησξήκαηνο ζε λεξφ. πλεζηζκέλα νξπθηά κνιχβδνπ πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαλ γηα ηελ παξαγσγή παισκάησλ είλαη ν ιηζάξγπξνο (PbO), 

ην κίλην (Pb3O4), ην ςηκχζην (2PbCO3.Pb(OH)2) θαη ν γαιελίηεο (PbS). 

2. Υξήζε ελαησξήκαηνο έλσζεο κνιχβδνπ κε ππξίηην ζηε κνξθή ραιαδηαθήο 

άκκνπ, θνληνξηνπνηεκέλνπ ραιαδία ή ππξηηηθήο αξγίινπ. 

3. χκθσλα κε ηελ ηξίηε ζπληαγή, απαηηείηαη πξψηα ην ςήζηκν ηεο 

κνιπβδνχραο έλσζεο κε ην νμείδην ηνπ ππξηηίνπ ψζηε λα παξαρζεί έλα 

απηνυάισκα, ην νπνίν ζηε ζπλέρεηα θνληνξηνπνηείηαη θαη δηαιχεηαη ζε λεξφ 

πξηλ ηελ εθαξκνγή ζην θεξακηθφ ζψκα.  

Σα παιψκαηα θαζζηηέξνπ έρνπλ ρακειφηεξε ζπγθέληξσζε PbO ζπγθξηηηθά κε 

ηα παιψκαηα κνιχβδνπ (κεηαμχ 20 θαη 40% θ.β.), ελψ πεξηέρνπλ επίζεο νμείδην ηνπ 

ππξηηίνπ θαη νμείδηα αιθαιίσλ (κεηαμχ 5 θαη 12% θ.β.) (Pace et al. 2008, 591). 

Σέινο, πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ζε φινπο ηνπο παξαπάλσ ηχπνπο γπαιηνχ ήηαλ 

ζπλεζηζκέλε ε πξνζζήθε ρξσκαηηζηψλ ή αδηαθαλνπνηεηψλ γηα ηελ παξαγσγή έληνλα 

ρξσκαηηζκέλσλ ή αδηάθαλσλ επηθαλεηψλ αληίζηνηρα. Γηα ηνλ ρξσκαηηζκφ θαη ηελ 
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αδηαθαλνπνίεζε ησλ παισκάησλ ρξεζηκνπνηνχληαλ ζε θάζε πεξίνδν αληίζηνηρα 

κεηαιιηθά νμείδηα φπσο θαη ζηελ παινπνηία (Παξάγξαθνο 2.1.2).  

2.3 Γιάβρωζη γσαλιού 

Ζ δηάβξσζε ηνπ γπαιηνχ νξίδεηαη σο: «Ζ αιιαγή ηεο χιεο ηνπ γπαιηνχ, ζηελ 

επηθάλεηα θαη ζηε ζπλέρεηα ζε βάζνο, ιφγσ επίδξαζεο πεξηβαιινληηθψλ παξαγφλησλ» 

(Ηγλαηηάδνπ θαη Αλησλάξαο 2008, 36). Πξφθεηηαη γηα κηα ηδηαίηεξα πνιχπινθε 

δηαδηθαζία, ε νπνία επεξεάδεηαη απφ πιήζνο δηαθνξεηηθψλ παξακέηξσλ. Δίλαη 

ελδεηθηηθφ φηη αθφκα θαη ζήκεξα ε επίδξαζε νξηζκέλσλ παξακέηξσλ δελ έρεη 

πξνζδηνξηζηεί πιήξσο (Davison 2003, 169). Ζ κειέηε ηεο δηάβξσζεο ηνπ γπαιηνχ 

μεθίλεζε ήδε απφ ηνλ 17
ν
 αη. κ.Υ., ελψ θαηλνχξηα ψζεζε δφζεθε ζηα κέζα ηνπ 

πξνεγνχκελνπ αηψλα εμαηηίαο ηεο δηεξεχλεζεο ηεο αληνρήο ηνπ γπαιηνχ ζηε 

ξαδηελέξγεηα, απνζθνπψληαο ζηελ αμηνπνίεζε γπάιηλσλ απνζεθεπηηθψλ δνρείσλ γηα ηε 

θχιαμε ξαδηελεξγψλ απνβιήησλ (ελδεηθηηθή βηβιηνγξαθία αλαθέξεηαη απφ ηε Verney-

Carron (2017)). Οη πην πξφζθαηεο κειέηεο ηεο δηάβξσζεο ηνπ αξραηνινγηθνχ θαη 

ηζηνξηθνχ γπαιηνχ ζπλήζσο ζπλδπάδνπλ κεγάιν πιήζνο δηαθνξεηηθψλ ηερληθψλ, 

απνζθνπψληαο ζηελ θαηά ην δπλαηφ ζπλνιηθή επηζθφπεζε ησλ θαηλνκέλσλ 

δηάβξσζεο, θαζψο θαη ησλ πηζαλψλ ηξφπσλ ζπληήξεζεο θαη πξνζηαζίαο ησλ γπάιηλσλ 

αληηθεηκέλσλ. Δλδεηθηηθά αλαθέξεηαη ε δηεξεχλεζε ηεο επίδξαζεο ηνπ πεξηβάιινληνο 

ζηα θαηλφκελα δηάβξσζεο αξραηνινγηθνχ γπαιηνχ απφ ηελ Ηηαιία (Silvestri et al. 

2005a), ε κειέηε δηάβξσζεο θαη ζπληήξεζεο αξραηνινγηθνχ γπαιηνχ απφ ηελ Ηζπαλία 

(Doménech-Carbó et al. 2006) θαη ηζηνξηθψλ παινζηαζίσλ απφ ηε Βξεηαλία (Cagno et 

al. 2011), ε κειέηε ηεο εκθάληζεο θξνχζηαο καγγαλίνπ ιφγσ δηάβξσζεο ζε δείγκαηα 

ηζηνξηθψλ παινζηαζίσλ απφ ην Βέιγην (Schalm et al. 2011), θαη ε δηεξεχλεζε ηεο 

δηάβξσζεο αξραηνινγηθνχ γπαιηνχ πνπ βξίζθεηαη ζε φμηλν πεξηβάιινλ ηαθήο (Jackson 

et al. 2012).  

Μέρξη ζηηγκήο, ε κεγαιχηεξε έκθαζε έρεη δνζεί ζηε κειέηε δηάβξσζεο 

επξσπατθψλ κεζαησληθψλ παινζηαζίσλ, ελψ ην αξραηνινγηθφ γπαιί πνπ έρεη δηαβξσζεί 

ζε πεξηβάιινλ ηαθήο ζην έδαθνο έρεη ιάβεη πεξηνξηζκέλν ελδηαθέξνλ  (Pollard and 

Heron 1996, 186). Σέινο, λα ζεκεησζεί φηη ζηηο επφκελνπο παξαγξάθνπο ζα 

ζπδεηεζνχλ απνθιεηζηηθά ηα θαηλφκελα δηάβξσζεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ρεκηθή 

θζνξά ηνπ γπαιηνχ, θαη φρη κε ηε κεραληθή/θπζηθή θζνξά ή ηε θζνξά πνπ κπνξεί λα 

πξνθιεζεί εμαηηίαο εγγελψλ αηειεηψλ ζηελ θαηαζθεπή ελφο γπάιηλνπ αληηθεηκέλνπ. 



 27 

2.3.1 Πεξηβάιινλ δηάβξσζεο 

Αλάινγα κε ην είδνο ηνπ πεξηβάιινληνο ζην νπνίν βξίζθεηαη ην γπαιί, 

παξαηεξνχληαη δηαθνξεηηθνί κεραληζκνί θαη δηαθνξεηηθά απνηειέζκαηα δηάβξσζεο. 

πλεπψο, ε δηάβξσζε ηνπ γπαιηνχ κπνξεί λα δηαθξηζεί ζηνπο αθφινπζνπο βαζηθνχο 

ηχπνπο (Μσξαΐηνπ 2014, 26): (1) δηάβξσζε ζε πδάηηλν πεξηβάιινλ (γιπθφ λεξφ), 

(2) δηάβξσζε ζε ζαιαζζηλφ λεξφ, (3) δηάβξσζε ζηνλ αέξα, (4) δηάβξσζε ζην έδαθνο, 

(5) δηάβξσζε κε θαπζαέξηα ή ζεξκά αέξηα, (6) δηάβξσζε ζε ρεκηθφ πεξηβάιινλ, 

(7) δηάβξσζε ζε ππξεληθφ πεξηβάιινλ, θαη (8) δηάβξσζε ζε βηνινγηθφ πεξηβάιινλ 

(βηνδηάβξσζε). ηα πιαίζηα ηεο παξνχζαο εξγαζίαο ελδηαθέξνλ παξνπζηάδνπλ κφλν ε 

δηάβξσζε ζην έδαθνο θαη ε βηνδηάβξσζε, ζηηο νπνίεο ζα γίλεη απνθιεηζηηθή αλαθνξά 

ζηε ζπλέρεηα.  

2.3.1.1 Γηάβξσζε ζην έδαθνο  

Ζ δηάβξσζε ηνπ γπαιηνχ ζην έδαθνο είλαη κηα πνιππαξαγνληηθή δηαδηθαζία 

θαηά ηελ νπνία αιιειεπηδξνχλ ην γπαιί, ην έδαθνο θαη ε πδάηηλε θάζε, θαη ε νπνία 

κπνξεί λα δηαθνξνπνηείηαη ζεκαληηθά αλάινγα κε ηε ζχζηαζε ηνπ εδάθνπο θαη ηε 

ζχζηαζε ηνπ γπαιηνχ (Μσξαΐηνπ 2014, 34). Καζψο ε ρεκηθή αιινίσζε πξνθαιείηαη 

απφ ηελ παξνπζία πγξαζίαο, ην γπαιί δηαηεξείηαη θαιχηεξα ζε μεξά πεξηβάιινληα, ελψ 

ν κεγαιχηεξνο βαζκφο δηάβξσζεο παξαηεξείηαη ζε πγξφ θαη αιθαιηθφ πεξηβάιινλ 

(Davison 2003, 182). Σα αξραηνινγηθά γπαιηά πνπ βξίζθνληαη ζακκέλα ζην ρψκα 

παξνπζηάδνπλ θπξίσο ζφισκα, αιινίσζε ρξψκαηνο, ηξηδηζκνχο θαη γαιαθηψδε 

δηάβξσζε, ελψ ζε αξθεηέο πεξηπηψζεηο δεκηνπξγνχληαη επάιιεια ζηξψκαηα 

δηάβξσζεο (Newton and Davison 1996, 155). Πην αλαιπηηθά νη βαζηθέο επηπηψζεηο ηεο 

δηάβξσζεο πεξηγξάθνληαη ζηελ Παξάγξαθν 2.3.5.  

2.3.1.2 Βηνδηάβξσζε 

Μηα ζεηξά απφ κειέηεο θπξίσο θαηά ηε δεθαεηία ηνπ 1990 εζηίαζαλ ζηε κειέηε 

ηεο βηνδηάβξσζεο ηνπ γπαιηνχ θαη αλέδεημαλ ηε ζεκαζία ησλ επηπηψζεψλ ηεο ζε 

αξραηνινγηθά δείγκαηα. Δλδεηθηηθά, αλαθέξνληαη νη κειέηεο ησλ Mellor (1923), Perez 

Y Jorba et al. (1980), Callot et al. (1987), Krumbein et al. (1991), Thorseth et al. (1992), 

Drewello θαη Weissmann (1997), Gorbushina θαη Palinska (1999), θαζψο θαη νη πην 

πξφζθαηεο κειέηεο ησλ Carmona et al. (2006) θαη Piñar et al. (2013). 

Βαθηήξηα, κχθεηεο, άιγε, πξσηφδσα θαη βξπφδσα εγθαζηδξχνπλ θαη δηαηεξνχλ 

δηαθνξηθή επίδξαζε ζην γπάιηλν ππφζηξσκα ζην νπνίν αλαπηχζζνληαη. Οη 
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κηθξννξγαληζκνί παξάγνπλ φμηλα ή βαζηθά πξντφληα θαηά ηε δηαδηθαζία ηνπ 

κεηαβνιηζκνχ ηνπο, ηα νπνία ελδέρεηαη λα κεηαβάιινπλ ην pH ηνπ δηαβξσηηθνχ 

δηαιχκαηνο. Πην ζπγθεθξηκέλα,  βαθηήξηα θαη κχθεηεο παξάγνπλ νξγαληθά νμέα, φπσο 

γηα παξάδεηγκα ην νμαιηθφ, θηηξηθφ, ζνπμηληθφ, θνπκαξηθφ, γιπθνληθφ θαη 

θεηνγινπηαξηθφ νμχ. ε αεξφβηεο ζπλζήθεο ηα ζεηννμεηδσηηθά βαθηήξηα παξάγνπλ 

ζεηηθφ νμχ, ελψ πνιινί κηθξννξγαληζκνί παξάγνπλ ζηνηρεηαθφ ζείν, πδξφζεην, 

κεξθαπηάληα θαη ακκσλία (Μσξαΐηνπ 2014, 34). Παξάιιεια, ηα αλαεξφβηα θαη 

εηεξνηξνθηθά ζεηναλαγσγηθά βαθηήξηα έρνπλ ηελ ηθαλφηεηα λα αλάγνπλ ηα ζεηηθά ηνπο 

ζε ζεηψδε, ελψ ηα ζηδεξνβαθηήξηα είλαη ππεχζπλα γηα ηε κεηαβνιή ηνπ δηζζελνχο 

ζηδήξνπ ζε ηξηζζελή (Μσξαΐηνπ 2014, 35). 

Ζ δηάβξσζε κπνξεί λα είλαη ηνπηθή ή νκνηφκνξθε. ηελ πξψηε πεξίπησζε, 

εκθαλίδεηαη κε καχξα ζηίγκαηα ή θξαηήξεο (βεινληζκνχο). ηε δεχηεξε πεξίπησζε, νη 

κηθξννξγαληζκνί κπνξνχλ λα ζρεκαηίζνπλ νκνηφκνξθε ρξσκαηηθή αιινίσζε ή θαη 

επίπαγν αζβεζηίηε, απαηίηε, γνπεγνπειίηε, γνπεληειίηε ή θαη γχςνπ (Μσξαΐηνπ 2014, 

35).      

2.3.2 Μεραληζκνί δηάβξσζεο 

Ζ ρεκηθή δηάβξσζε ηνπ γπαιηνχ, ε νπνία πξνυπνζέηεη ηελ αιιειεπίδξαζε ηνπ 

γπαιηνχ κε λεξφ ή θάπνην άιιν πδάηηλν δηάιπκα, κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί κε δχν 

βαζηθνχο κεραληζκνχο: ηελ έθπιπζε αιθαιίσλ θαη ηε δηαιπηνπνίεζε ηνπ πιέγκαηνο. 

Οη δχν απηνί κεραληζκνί έρνπλ δηαθνξεηηθέο ζπλέπεηεο θαη δξνπλ αληαγσληζηηθά 

κεηαμχ ηνπο. Σν πεξηβάιινλ ηνπ γπαιηνχ, θαη θπξίσο ην pH, επεξεάδεη θαζνξηζηηθά 

ηφζν ην πνηνο κεραληζκφο επηθξαηεί θαηά ηε δηάβξσζε, φζν θαη ηνλ ξπζκφ κε ηνλ 

νπνίν πξαγκαηνπνηείηαη ε δηάβξσζε.  

2.3.2.1 Έθπιπζε αιθαιίσλ (de-alkalization/leaching) 

Σα αιθαιηθά θαηηφληα, θαζψο θαη άιια κεηαιιηθά θαηηφληα έρνπλ ηε 

δπλαηφηεηα λα θηλνχληαη ειεχζεξα κέζα ζην ππξηηηθφ πιέγκα. ηαλ ην γπαιί βξεζεί ζε 

πεξηβάιινλ κε πγξαζία ηα αιθαιηθά θαηηφληα απνκαθξχλνληαη κε ην λεξφ απφ ην 

γπαιί, πξνο ζρεκαηηζκφ δηαιχκαηνο πδξνμεηδίνπ ηνπ λαηξίνπ (ή ηνπ θαιίνπ). ηε 

ζπλέρεηα, θαη γηα λα δηαηεξεζεί ε ειεθηξηθή ηζνξξνπία ηνπ γπαιηνχ, ηφληα πδξνλίνπ 

(Ζ3Ο
+
) απφ ην λεξφ αληαιιάζζνπλ πξσηφληα (Ζ

+
) κε ηα αιθαιηθά θαηηφληα πνπ 

απνκαθξχλνληαη απφ ην πιέγκα. Ζ δηαδηθαζία απηή νδεγεί ζηνλ ζρεκαηηζκφ ελφο 

απηφρζνλνπ ζηξψκαηνο ζηελ εμσηεξηθή επηθάλεηα ηνπ γπαιηνχ, ην νπνίν είλαη 
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εθπιπκκέλν απφ αιθάιηα θαη πινχζην ζε ππξίηην (Davison 2003, 175). ηε δηεζλή 

βηβιηνγξαθία έρνπλ πξνηαζεί δηάθνξεο νλνκαζίεο  γηα απηφ ην ζηξψκα (ελδεηθηηθά 

αλαθέξνληαη ηα ‘alkali-deficient glass’, silica-rich layer’, ‘hydrogen glass’, ‘hydrated 

glass’ θαη ‘leached glass’ (Newton & Davison 1996, 136)). χκθσλα κε ηε Μσξαΐηνπ 

(2014, 27) ν φξνο κπνξεί λα απνδνζεί ζηα ειιεληθά σο ‘ελπδαησκέλν γπαιί’. 

Μφξηα λεξνχ αληηδξνχλ κε ηα αγεθχξσηα άηνκα νμπγφλνπ (non-bridging 

oxygen atoms) ζην γπαιί παξάγνληαο ηφληα πδξνμπιίνπ, ηα νπνία ζηε ζπλέρεηα 

απνκαθξχλνληαη απφ ην πιέγκα καδί κε ηα αιθαιηθά θαηηφληα. Χο απνηέιεζκα, ην λεξφ 

πεξηιακβάλεη δηαξθψο απμαλφκελν πιήζνο απφ ηφληα πδξνμπιίνπ, ηα νπνία απμάλνπλ 

ζπλερψο ηελ αιθαιηθφηεηά ηνπ θαη ζπλεπψο θαη ηνλ ξπζκφ ηεο δηάβξσζεο. πλεπψο, ην 

λεξφ γίλεηαη νινέλα θαη πην δξαζηηθφ σο πξνο ην γπαιί. Ζ ζπλνιηθή δηαδηθαζία ηεο 

έθπιπζεο αιθαιίσλ πεξηγξάθεηαη ρεκηθά βάζεη ηεο εμίζσζεο (2.1):  

 

H3O
+
 + =Si–O

- 
–Na

+
 → =Si–OH + H2O + Na

 
(2.1) 

 

Σν ελπδαησκέλν ζηξψκα δελ δηαθνξνπνηείηαη απφ ην πγηέο γπαιί δηα γπκλνχ 

νθζαικνχ θαη γηα απηφ έρεη ραξαθηεξηζηεί θαη σο ‘αφξαηε αιινίσζε’. Σα πξσηφληα 

πνπ αληηθαζηζηνχλ ηα εθπιπκκέλα αιθάιηα είλαη κηθξφηεξα απφ ηα αιθαιηθά θαηηφληα, 

κε απνηέιεζκα ην ζηξψκα ελπδαησκέλνπ γπαιηνχ λα έρεη κηθξφηεξν φγθν. Ζ κείσζε 

ηνπ φγθνπ ζην ελπδαησκέλν γπαιί νδεγεί ζε ζπξξίθλσζε, κε απνηέιεζκα ηελ εκθάληζε 

θαηλνκέλσλ κηθξνξεγκάησζεο (Μσξαΐηνπ 2014, 27). 

Ζ ρξνληθή εμέιημε ηνπ κεραληζκνχ έθπιπζεο έρεη αξρηθά παξαβνιηθφ 

ραξαθηήξα, ζηε ζπλέρεηα φκσο ε ηαρχηεηα έθπιπζεο κεηψλεηαη (γίλεηαη γξακκηθή) γηα 

ιφγνπο πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηε λέα επηθάλεηα. Πην ζπγθεθξηκέλα, ηα ηφληα πξέπεη λα 

δηαρπζνχλ πξψηα δηα κέζσ ηνπ ζηξψκαηνο ελπδαησκέλνπ γπαιηνχ γηα λα θηάζνπλ ζηελ 

θαζαξή επηθάλεηα ηνπ γπαιηνχ θαη λα ζπλερηζηεί ε αληαιιαγή ησλ αιθαιίσλ (Davison 

2003, 175). 

Σέινο, πξέπεη λα ηνληζηεί φηη ηα γπαιηά θαιίνπ έρνπλ πεξίπνπ ηε κηζή αληνρή 

ζε ζρέζε κε ηα γπαιηά λαηξίνπ (Newton and Davison 1996, 136). Απηφ ζπκβαίλεη 

επεηδή ηα ηφληα θαιίνπ έρνπλ ζεκαληηθά κεγαιχηεξν κέγεζνο απφ ηα ηφληα λαηξίνπ θαη 

ζπλεπψο, κεηά ηελ απνκάθξπλζή ηνπο απφ ην πιέγκα ηνπ γπαιηνχ, γίλεηαη εθηθηή ε 

εηζαγσγή κεγαιχηεξνπ αξηζκνχ κνξίσλ λεξνχ.  
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2.3.2.2 Γηαιπηνπνίεζε πιέγκαηνο (network dissolution) 

ε έληνλα βαζηθφ πεξηβάιινλ (pH>9) νη δεζκνί νμπγφλνπ ηνπ ίδηνπ ηνπ 

ππξηηηθνχ πιέγκαηνο κπνξεί λα ζπάζνπλ, κε απνηέιεζκα ηελ πιήξε απνδφκεζε ηνπ 

πιέγκαηνο ηνπ ππξηηίνπ. Ζ δηαδηθαζία απηή κπνξεί λα πεξηγξαθεί απφ ηε ρεκηθή 

εμίζσζε (2.2):   

 

=Si–O–Si + =OH
-
 → =Si–OH + =Si–O

-
 (2.2) 

 

Ζ δηαιπηνπνίεζε ηνπ πιέγκαηνο εμαξηάηαη έληνλα απφ ην pH ηνπ πδάηηλνπ 

δηαιχκαηνο κε ην νπνίν έξρεηαη ζε επαθή ην γπαιί. Με εμαίξεζε νξηζκέλεο πνιχ 

εμεηδηθεπκέλεο πεξηπηψζεηο (φπσο γηα παξάδεηγκα γπαιί ζφδαο-αζβεζηίνπ-ππξηηίνπ κε 

πςειή ζπγθέληξσζε ζε αζβέζηην) ζε δηαιχκαηα κε pH ρακειφηεξν ηνπ 9 δελ 

παξαηεξείηαη δηαιπηνπνίεζε ηνπ πιέγκαηνο. κσο, απφ ην ζεκείν απηφ θαη χζηεξα, ν 

βαζκφο ηεο δηαιπηνπνίεζεο απμάλεη δξαζηηθά.  

2.3.3 Παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηε δηάβξσζε  

Σφζν ν κεραληζκφο φζν θαη ν ξπζκφο ηεο δηάβξσζεο ηνπ γπαιηνχ εμαξηψληαη 

απφ έλα πιήζνο παξαγφλησλ, πνπ ζρεηίδνληαη θαηά θχξην ιφγν κε ηε ζχζηαζε ηνπ 

γπαιηνχ θαη ην πεξηβάιινλ ζην νπνίν βξίζθεηαη (Newton and Davison 1996, 135). Οη 

ζεκαληηθφηεξνη εμ απηψλ ζπλνςίδνληαη ζηνλ Πίλαθα 2-1 (θαηά ηνπο Clark, Pantano θαη 

Hench, φπσο παξνπζηάδεηαη απφ ηελ Μσξαΐηνπ (2014, 40)), ελψ πην αλαιπηηθέο 

πιεξνθνξίεο δίλνληαη απφ ηνπο Newton θαη Davison (1996, 140). 
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Πίλαθαο 2-1. εκαληηθόηεξνη παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηνλ κεραληζκό θαη ξπζκό δηάβξσζεο ηνπ 

γπαιηνύ (θαηά ηνπο Clark, Pantano θαη Hench 1979, όπσο παξνπζηάδεηαη από ηελ Μσξαΐηνπ (2014, 

40)). 

Δμσγελείο Παξάγνληεο (Πεξηβαιινληηθνί): 

 Θεξκνθξαζία 

 Υξφλνο έθζεζεο (ζπλερήο ή ελαιιαζζφκελνο) 

 ρεηηθή πγξαζία (ζηνλ αέξα) 

 pH δηαιχκαηνο 

 Παξνπζία αλαζηνιέσλ ζην δηαβξσηηθφ δηάιπκα 

 Δμσηεξηθά εθαξκνζκέλε κεραληθή θαηαπφλεζε 

 Αθηηλνβνιία 

 χζηαζε δηαιχκαηνο 

Φπζηθνί παξάγνληεο: 

 Καηξηθή αιινίσζε ή δηάβξσζε ζε λεξφ 

 Γπλακηθή ή ζηαηηθή δηάβξσζε 

 Λφγνο εθηεζεηκέλεο επηθάλεηαο πξνο φγθν δηαιχκαηνο (SA/V) 

Δλδνγελείο Παξάγνληεο (Καηάζηαζε γπαιηνύ): 

 χζηαζε θπξίνπ φγθνπ γπαιηνχ 

 Θεξκηθή ηζηνξία (βαζκφο αλφπηεζεο, δηαρσξηζκφο θάζεο, % θξπζηάιισζε 

(αθπάισζε) 

 Μνξθνινγία θαη ζχζηαζε ηεο επηθάλεηαο 

 Οκνηνγέλεηα γπαιηνχ 

 Δπηθαλεηαθή θαηεξγαζία 

 

2.3.4 Σύπνη δηάβξσζεο γπαιηνύ  

Οη Hench θαη Clark κειέηεζαλ πεηξακαηηθά ηηο πηζαλέο επηπηψζεηο πνπ κπνξεί 

λα ππάξμνπλ ζηηο εμσηεξηθέο επηθάλεηεο γπαιηνχ χζηεξα απφ δηάβξσζε ζε πδάηηλν 

δηάιπκα (Hench 1977, Hench and Clark 1978; Hench et al. 1980). Καηέιεμαλ ζηελ 

πεξηγξαθή 6 γεληθψλ ηχπσλ δηάβξσζεο, νη νπνίνη παξνπζηάδνληαη ζηελ Δηθφλα 2-3 θαη 

πεξηγξάθνληαη ζπλνπηηθά αθνινχζσο. Οη ηχπνη πνπ κπνξνχλ λα ζρεηηζηνχλ κε ηε 

κειέηε δηάβξσζεο αξραηνινγηθνχ θαη ηζηνξηθνχ γπαιηνχ είλαη νη II, IV θαη V, ελψ ζε 

εμεηδηθεπκέλεο πεξηπηψζεηο κπνξεί λα εκθαληζηεί θαη ν ηχπνο ΗΗΗΑ.  
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Δηθόλα 2-3. Βαζηθνί ηύπνη δηάβξσζεο γπαιηνύ ζύκθσλα κε ηνπο Hench θαη Clark (Hench 1982, 

εηθόλα 1, ζειίδα 626). 

 

 Σχπνο Η: Ζ εμσηεξηθή επηθάλεηα ηνπ γπαιηνχ παξνπζηάδεη έλα πνιχ ιεπηφ 

ελπδαησκέλν ζηξψκα (κηθξφηεξν απφ 5 nm), ην νπνίν δελ παξνπζηάδεη 

ζεκαληηθή αιιαγή ζηε ζχζηαζε. Αληηπξνζσπεχεη ηδηαίηεξα ζηαζεξφ γπαιί 

(φπσο είλαη γηα παξάδεηγκα ε παιψδεο ππξηηία), πνπ έρεη επηπιένλ εθηεζεί 

ζε δηάιπκα νπδέηεξνπ pH. πλεπψο, είλαη κάιινλ απίζαλν λα βξεζνχλ 

αξραηνινγηθά γπαιηά πνπ λα παξνπζηάδνπλ απηφλ ηνλ ηχπν δηάβξσζεο. 

 Σχπνο ΗΗ: Ζ εμσηεξηθή επηθάλεηα ηνπ γπαιηνχ παξνπζηάδεη έλα 

πξνζηαηεπηηθφ ζηξψκα πινχζην ζε ππξίηην, απφ ην νπνίν έρεη εθπιπζεί ην 
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αιθάιην ρσξίο λα έρεη πξνζβιεζεί ην ππξηηηθφ πιέγκα. Γπαιί κε δηάβξσζε 

απηνχ ηνπ ηχπνπ ζεσξείηαη πνιχ ζηαζεξφ.  

 Σχπνο ΗΗΗ-Α: ηελ εμσηεξηθή επηθάλεηα ηνπ γπαιηνχ δεκηνπξγείηαη έλα 

δηπιφ πξνζηαηεπηηθφ ζηξψκα, ην νπνίν νθείιεηαη ζηελ πξνζζήθε Al2O3 ή 

P2O5 ζην γπαιί. Ζ πξνζβνιή ηνπ γπαιηνχ ζε πδαηηθφ δηάιπκα νδεγεί ζηνλ 

ζρεκαηηζκφ ελφο ζηξψκαηνο πινχζηνπ ζε ππξηηηθφ αξγίιην ή θσζθνξηθφ 

αζβέζηην, ην νπνίν δηαδέρεηαη έλα ππφζηξσκα πινχζην ζε SiO2. Γπαιηά πνπ 

παξνπζηάδνπλ δηάβξσζε απηνχ ηνπ ηχπνπ επηδεηθλχνπλ εμαηξεηηθή αληνρή 

ζε φμηλα θαη αιθαιηθά δηαιχκαηα. ε απηή ηελ θαηεγνξία αλήθνπλ 

νξηζκέλα κεζαησληθά παινζηάζηα κε πςειή ζπγθέληξσζε αξγηιίνπ θαη 

θσζθφξνπ, ηα νπνία παξνπζηάδνπλ ηδηαίηεξα ζχλζεηε ρεκηθή δηάβξσζε 

(Davison 2003, 196).  

Πξέπεη λα ηνληζηεί φηη αξραηνινγηθά γπαιηά πνπ εκθαλίδνπλ δηάβξσζε 

ηχπνπ ΗΗ θαη ΗΗΗ-Α έρνπλ δηαπγή εκθάληζε, ρσξίο ζεκάδηα δηάβξσζεο, θαη 

κπνξεί λα ζεσξεζνχλ σο κε δηαβξσκέλα βάζεη καθξνζθνπηθήο 

παξαηήξεζεο (Newton and Davison 1996, 139).  

 Σχπνο ΗΗΗ-Β: Πξνζηέζεθε ζαλ μερσξηζηή ππνθαηεγνξία ην 1982, θαη δελ 

αθνξά άκεζα ηελ παξνχζα έξεπλα, θαζψο αλαθέξεηαη ζε γπαιηά ππξεληθψλ 

απνβιήησλ. Ζ εμσηεξηθή επηθάλεηα ηνπ γπαιηνχ παξνπζηάδεη πνιιαπιά 

πξνζηαηεπηηθά ζηξψκαηα απφ νμείδηα, πδξνμείδηα θαη ελπδαησκέλν SiO2.    

 Σχπνο IV: Ζ εμσηεξηθή επηθάλεηα παξνπζηάδεη θαη ζε απηήλ ηελ πεξίπησζε 

έλα ζηξψκα εκπινπηηζκέλν ζε SiO2, ην νπνίν φκσο δελ επαξθεί γηα λα 

πξνζηαηεχζεη ην γπαιί απφ πεξαηηέξσ έθπιπζε αιθαιίσλ ή ηε 

δηαιπηνπνίεζε ηνπ πιέγκαηνο ηνπ γπαιηνχ. ε απηήλ ηελ θαηεγνξία 

αλήθνπλ πνιιά κεζαησληθά γπαιηά κε ρακειή πεξηεθηηθφηεηα ζε 

παινζρεκαηηζηή (Newton and Davison 1996, 139). 

 Σχπνο V:  ε απηφλ ηνλ ηχπν δηάβξσζεο ε απψιεηα αιθαιίσλ ζπλνδεχεηαη 

απφ απψιεηα ππξηηίνπ θαη είλαη ηδηαίηεξα ζπλεζηζκέλε ε εκθάληζε 

βεινληζκψλ. Αληηζηνηρεί ζε γπαιηά πνπ είλαη πδαηνδηαιπηά θαη έρεη 

αλαγλσξηζηεί ζε ξσκατθά γπαιηά απφ ηελ Αγγιία (Newton and Davison 

1996, 139).  
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2.3.5 Βαζηθέο επηπηώζεηο δηάβξσζεο 

Οη βαζηθέο νξαηέο επηπηψζεηο ηεο ρεκηθήο δηάβξσζεο παξνπζηάδνληαη ζηνλ 

Πίλαθα 2-2, κε έκθαζε ζηα θαηλφκελα πνπ παξνπζηάδνληαη ζε πεξηβάιινλ ηαθήο ή 

ζρεηίδνληαη κε ηε βηνδηάβξσζε. Οη ζπλνπηηθνί νξηζκνί πνπ δίλνληαη ζηνλ πίλαθα 

πξνέξρνληαη απφ ην ιεμηθφ παινπξγηθψλ φξσλ ησλ Ηγλαηηάδνπ θαη Αλησλάξα (2008). 

Πην εθηελήο αλαθνξά ζε θάζε κνξθή δηάβξσζεο δίλεηαη απφ ηε Μσξαΐηνπ (2014, 45) 

θαη ηνπο Εαραξηά θαη Οηθνλφκνπ (2010, 140). 

 

Πίλαθαο 2-2. πλνπηηθή πεξηγξαθή θύξησλ επηπηώζεσλ ρεκηθήο δηάβξσζεο γπαιηνύ (ζε 

πεξηβάιινλ ηαθήο θαη θαηά ηε βηνδηάβξσζε). 

Θόισκα (dulling) 

Σν είδνο δηάβξσζεο πνπ επηθέξεη απψιεηα ηεο δηαθάλεηαο ηνπ γπαιηνχ. 

Αιινίσζε ρξώκαηνο (discoloration)   

Ζ αιιαγή ζζέλνπο ησλ ρξσκαηηζηψλ ηνπ γπαιηνχ (κεηαιιηθψλ νμεηδίσλ) κε ζπλέπεηα 

ηελ αιιαγή ρξψκαηνο ηνπ γπάιηλνπ αληηθεηκέλνπ. 

Γαιαθηώδεο δηάβξσζε (milky weathering/enamel-like weathering) 

Ο ζρεκαηηζκφο αδηαθαλψλ πεξηνρψλ ζηελ επηθάλεηα ηνπ γπαιηνχ. Μπνξεί λα επεθηαζεί 

νξηδφληηα ή ζε βάζνο θαη λα νδεγήζεη ζε άιιεο κνξθέο δηάβξσζεο. 

Ιξηδηζκνί (iridescence) 

Σν θαηλφκελν ηεο παξνπζίαο ρξσκάησλ ζε αιινησκέλε επηθάλεηα γπαιηνχ. 

Πξνθαιείηαη απφ ηε δηάζιαζε ηνπ θσηφο απφ ηα ζηξψκαηα ηεο θπιιψδνπο δηάβξσζεο 

θαη κεηαβάιιεηαη αλάινγα κε ηελ νπηηθή γσλία ή ηε γσλία πξφζπησζεο ηνπ θσηφο. 

Φπιιώδεο δηάβξσζε (lamination) 

Ζ δεκηνπξγία αιιεπάιιεισλ ζηξσκάησλ ζηελ επηθάλεηα ηνπ γπαιηνχ. πλδέεηαη κε ηα 

θαηλφκελα ηνπ ηξηδηζκνχ θαη ηεο απνιέπηζεο. 

Δθίδξσζε (weeping/sweating) 

Ζ δεκηνπξγία πγξαζίαο ζηελ επηθάλεηα ηνπ γπαιηνχ. Δθδειψλεηαη σο νιηζζεξφηεηα 

(ίδξσκα) ή ζηαγφλεο (δάθξπζκα). 

Όξγσκα (plowing) 

Σν είδνο ηεο δηάβξσζεο πνπ παξνπζηάδεηαη κε ηε κνξθή αθαλφληζησλ απιαθψζεσλ 

ζηελ επηθάλεηα ηνπ γπαιηνχ. 
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Βεινληζκνί (pitting) 

Σν είδνο ηεο δηάβξσζεο πνπ ζρεκαηίδεη κηθξέο (0,2-4 mm) θπθιηθέο θνηιφηεηεο ζηελ 

επηθάλεηα ηνπ γπαιηνχ. Ζ παξνπζία βεινληζκψλ ζπλεπάγεηαη κε ηε δεκηνπξγία 

επηπάγνπ. 

Δπίπαγνο/Κξνύζηα (crust) 

Οη επηθαζήζεηο ζπζηαηηθψλ ηνπ γπαιηνχ ζηελ επηθάλεηά ηνπ. Ζ κεηαθίλεζε απηή ησλ 

δηαιπηψλ ζπζηαηηθψλ ηνπ γπαιηνχ απφ ηε κάδα ζηελ επηθάλεηά ηνπ ζπλδέεηαη κε ηελ 

παξνπζία βεινληζκψλ. 

Αξρόκελε κηθξνξεγκάησζε (incipient crizzling) 

Σν πξψην ζηάδην ηεο κηθξνξεγκάησζεο. Οη ξσγκέο είλαη νξαηέο κφλν ππφ κεγέζπλζε. 

Μηθξνξεγκάησζε (crazing/crizzling) 

Σν είδνο δηάβξσζεο θαηά ηελ νπνία δεκηνπξγείηαη ζηε κάδα ηνπ γπαιηνχ έλα ππθλφ 

δίθηπν κηθξψλ ξεγκάησλ. Οθείιεηαη ζε ειαηησκαηηθή ζχλζεζε ηνπ γπαιηνχ θαη νδεγεί 

αξρηθά ζε απψιεηα ηεο δηαχγεηαο θαη ζηε ζπλέρεηα ζε απνζχλζεζή ηνπ. 

αθράξσζε (sugaring) 

Ο νιηθφο ζξπκκαηηζκφο, ζε πνιχ κηθξά ηκήκαηα, ελφο γπάιηλνπ αληηθεηκέλνπ ιφγσ 

πιήξνπο επηθξάηεζεο ηεο κηθξνξεγκάησζεο. 

Ρεγκάησζε ιόγσ θαηαπόλεζεο (strain fracturing) 

Ζ ξεγκάησζε πνπ πξνθαιείηαη ιφγσ ηεο δεκηνπξγίαο εληάζεσλ ζηε κάδα ηνπ γπαιηνχ, 

ζπλήζσο εμαηηίαο δηάβξσζεο ή ειαηησκαηηθήο θαηαζθεπήο. 

Απζόξκεηε ξεγκάησζε (spontaneous fracturing) 

Ζ ρσξίο εκθαλή ιφγν ξεγκάησζε ηεο επηθάλεηαο ηνπ γπαιηνχ. 

Απώιεηα παιώδνπο θάζεο (loss of vitreous nature) 

Ζ κεηαηξνπή ηνπ γπαιηνχ ζε άκνξθε κάδα ησλ ζπζηαηηθψλ ηνπ. Δίλαη ε έζραηε κνξθή 

δηάβξσζεο θαη ζπλεπάγεηαη ηελ απψιεηα φισλ ησλ αλαγλσξηζηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ 

ηνπ γπαιηνχ. 

 

2.4 Αρταιομεηρική μελέηη γσαλιού και σαλωδών σλικών 

Ζ πξψηε πξνζπάζεηα ρεκηθήο δηεξεχλεζεο ηνπ αξραηνινγηθνχ γπαιηνχ 

πξαγκαηνπνηήζεθε ήδε απφ ην 1798 απφ ηνλ M. H. Klaproth, ν νπνίνο επηρείξεζε λα 

πξνζδηνξίζεη ηηο ρξσζηηθέο νπζίεο ηξηψλ έγρξσκσλ ςεθίδσλ ελφο ξσκατθνχ κσζατθνχ 

(Οηθνλφκνπ 2012, 1). Ζ κεζνδηθή θαη εθηελήο αξραηνκεηξηθή κειέηε ηνπ γπαιηνχ θαη 
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ησλ ππφινηπσλ παισδψλ πιηθψλ μεθίλεζε νπζηαζηηθά κεηά ηα κέζα ηνπ 20
νπ

 αη. κ.Υ. 

θαη ζπλερίδεηαη κε δηαξθψο απμαλφκελν ελδηαθέξνλ έσο ζήκεξα. Σα θχξηα εξεπλεηηθά 

εξσηήκαηα ζρεηίδνληαη κε ηηο αθφινπζεο παξακέηξνπο: (1) ηνλ ραξαθηεξηζκφ ηνπ 

ηχπνπ ηνπ γπαιηνχ, (2) ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηπρφλ ρξσκαηηζηψλ, απνρξσκαηηζηψλ θαη 

αδηαθαλνπνηεηψλ, (3) ηνλ εληνπηζκφ ησλ πξσηνγελψλ θαη δεπηεξνγελψλ θέληξσλ 

παξαγσγήο, θαη (4) ηε δηεξεχλεζε ηεο πηζαλήο πξνέιεπζεο ησλ πξψησλ πιψλ. Οη 

πιεξνθνξίεο απηέο κπνξνχλ λα ζπλεηζθέξνπλ ζεκαληηθά ζηελ θαηαλφεζε ηεο 

ηερλνινγίαο ηνπ γπαιηνχ, ηελ νξγάλσζε ηεο εξγαζηεξηαθήο παξαγσγήο, ηε δηαζχλδεζε 

ηνπ γπαιηνχ κε άιια ηέρλεξγα θαη ρξεζηηθά αληηθείκελα, ηε κειέηε ησλ εκπνξηθψλ 

νδψλ, θαζψο θαη ησλ θνηλσληθψλ θαη εκπνξηθψλ παξαγφλησλ πνπ ην δηακνξθψλνπλ 

(Εαραξηάο θαη Henderson 2010, 184). 

Ζ αξραηνκεηξηθή κειέηε ηνπ γπαιηνχ απνηειεί κηα ζχλζεηε δηαδηθαζία, θαζψο ε 

ρεκηθή ζχζηαζε ηνπ ηειηθνχ αληηθεηκέλνπ επεξεάδεηαη απφ έλα πιήζνο παξαγφλησλ, νη 

ζεκαληηθφηεξνη εθ ησλ νπνίσλ είλαη νη αθφινπζνη (Εαραξηάο θαη Henderson 2010, 

184):  

 Ζ ζχζηαζε θαη νη αλαινγίεο αλάκεημεο ησλ πξψησλ πιψλ, θαζψο θαη ε 

ελδερφκελε εθαξκνγή ηερληθψλ πξνεηνηκαζίαο ησλ πξψησλ πιψλ (φπσο γηα 

παξάδεηγκα θαζαξηζκφο, θνληνξηνπνίεζε θηι.). 

 Ζ ελδερφκελε πξνζζήθε ππνιεηκκάησλ γπαιηνχ ή γπαιηνχ αλαθχθισζεο. 

 Σν γεσινγηθφ απνηχπσκα ηεο πεξηνρήο πξνέιεπζεο ηεο πεγήο ηνπ νμεηδίνπ 

ηνπ ππξηηίνπ θαη ηεο πεγήο ησλ αιθαιίσλ. ηελ πεξίπησζε ρξήζεο ηέθξαο 

θπηψλ επηδξά ην γέλνο ησλ θπηψλ, αιιά θαη ην ηκήκα ηνπ θπηνχ πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθε ζε θάζε πεξίπησζε. 

 Σα είδε, νη αλαινγίεο θαη νη πνζφηεηεο ησλ ρξσκαηηζηψλ, απνρξσκαηηζηψλ 

θαη αδηαθαλνπνηεηψλ. 

 Ο ηχπνο θαη νη ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ ζηνλ θιίβαλν θαηά ηελ ηήμε 

(ζεξκνθξαζία, δηάξθεηα φπηεζεο θηι.) 

 Ο ηχπνο, ηα επηρξίζκαηα θαη νη ζπλζήθεο φπηεζεο ζηα ρσλεπηήξηα. 

 Ζ ηερληθή ηεο ππξνζπζζσκάησζεο, ζηελ πεξίπησζε πνπ απηή έρεη 

εθαξκνζζεί. 
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2.5 Σετνικές ανάλσζης  

πσο ζπδεηήζεθε ζηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν, ε αξραηνκεηξηθή κειέηε ηνπ 

γπαιηνχ θαη ησλ παισδψλ πιηθψλ είλαη ηδηαίηεξα ζχλζεηε. Γηα ηνλ ιφγν απηφ, ε 

ζχγρξνλε έξεπλα έρεη επηρεηξήζεη ηελ εθαξκνγή ελφο κεγάινπ πιήζνπο αλαιπηηθψλ 

ηερληθψλ, ελψ ην ζχλνιν ησλ κειεηψλ αμηνπνηεί ζχλζεηεο κεζνδνινγίεο πνπ βαζίδνληαη 

ζηελ παξάιιειε ρξήζε πνιιαπιψλ ηερληθψλ. ηηο πην επξέσο ρξεζηκνπνηνχκελεο 

αλαιπηηθέο ηερληθέο ζπγθαηαιέγνληαη νη κε-θαηαζηξνθηθέο ηερληθέο ηεο Ζιεθηξνληθήο 

Μηθξνζθνπίαο άξσζεο κε Φαζκαηφκεηξν Δλεξγεηαθήο Γηαζπνξάο (SEM/EDS) θαη 

ηεο Φζνξηζκνκεηξίαο Αθηίλσλ Υ (XRF). Παξάιιεια, εθηεηακέλε είλαη ε ρξήζε ησλ 

ειάρηζηα θαηαζηξνθηθψλ ηερληθψλ ηνπ Δπαγσγηθνχ Πιάζκαηνο χδεπμεο (ICP) θαη ηεο 

Φαζκαηνζθνπίαο LIBS. Δπηθνπξηθά, ηα ηειεπηαία ρξφληα έρεη απμεζεί ε ρξήζε ηεο 

Φαζκαηνζθνπίαο Raman θαη IR, αιιά θαη ηεο Θεξκνθσηαχγεηαο θαη ηεο Οπηηθήο 

Φσηαχγεηαο. Σέινο, ηερληθέο φπσο νη PIXE/PIGE θαη RBS έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί ζε 

πεξηνξηζκέλε θιίκαθα, κε ζεκαληηθή φκσο επηηπρία. πλνπηηθή πεξηγξαθή ησλ 

ηερληθψλ πνπ έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί ζηελ αξραηνκεηξηθή κειέηε ηνπ γπαιηνχ δίλεηαη 

απφ ηνλ  Henderson (2013, 373).  

2.5.1 Πξνηεηλόκελε κεζνδνινγία αλάιπζεο 

ηελ παξνχζα κειέηε επηιέρζεθε ε ρξήζε ησλ ηερληθψλ ηεο Οπηηθήο 

Μηθξνζθνπίαο Γηφδσλ Δθπνκπήο Φσηφο (LED), ηεο Ζιεθηξνληθήο Μηθξνζθνπίαο 

άξσζεο κε Φαζκαηφκεηξν Δλεξγεηαθήο Γηαζπνξάο (SEM/EDS), ηεο 

Φζνξηζκνκεηξίαο Αθηίλσλ Υ (XRF), ηεο Φαζκαηνζθνπίαο Raman θαη IR, ελψ ζε 

πεξηνξηζκέλν βαζκφ ρξεζηκνπνηήζεθε θαη ε  Φαζκαηνζθνπία PIXE. Λακβάλνληαο 

ππφςε ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηεο αξραηνκεηξηθήο αλάιπζεο ηνπ γπαιηνχ θαη ησλ παισδψλ 

πιηθψλ, θαζψο θαη ηα πιενλεθηήκαηα θαη κεηνλεθηήκαηα εθάζηνηε αλαιπηηθήο ηερληθήο 

δηακνξθψζεθε ην αθφινπζν αλαιπηηθφ πξσηφθνιιν, ην νπνίν ρξεζηκνπνηήζεθε ζηα 

πιαίζηα ηεο παξνχζαο ΓΓ. Οη βαζηθέο αξρέο ιεηηνπξγίαο θάζε ηερληθήο, νη δηαηάμεηο 

πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαη νη ιεπηνκεξείο ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο πεξηγξάθνληαη ζηηο 

επφκελεο παξαγξάθνπο. Έκθαζε δφζεθε ζηελ θαηά ην δπλαηφλ πεξηνξηζκέλε θζνξά 

ησλ αληηθεηκέλσλ, ελψ ηδηαίηεξε πξνζπάζεηα θαηαβιήζεθε γηα ηε κέγηζηε ρξήζε 

θνξεηψλ ηερληθψλ. Σν πξσηφθνιιν απηφ κνξθνπνηήζεθε αλαιφγσο γηα λα θαιχςεη ηα 

ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά εθάζηνηε ζπιινγήο, ζε θάζε πεξίπησζε φκσο απνηειείηαη 

απφ ηα αθφινπζα βαζηθά βήκαηα:  
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 Φσηνγξαθηθή απεηθφληζε θαη κειέηε ηεο θαηάζηαζεο θζνξάο ησλ 

αληηθεηκέλσλ, κε ρξήζε θνξεηνχ κηθξνζθνπίνπ FOM.  

 Υεκηθή αλάιπζε ησλ αληηθεηκέλσλ σο έρνπλ, κε ρξήζε ηεο θνξεηήο θαη κε-

θαηαζηξνθηθήο ηερληθήο p-XRF. Πέξα απφ ηε δπλαηφηεηα αλάιπζεο 

αληηθεηκέλσλ γηα ηα νπνία δελ είλαη εθηθηή ε δεηγκαηνιεςία, ε ηερληθή απηή 

επέηξεςε ηνλ πνηνηηθφ πξνζδηνξηζκφ ησλ ηρλνζηνηρείσλ. ηελ πεξίπησζε 

ηεο ζπιινγήο παισκάησλ, ε ρξήζε ηεο p-XRF αληηθαηαζηάζεθε απφ ηελ 

ηερληθή PIXE. 

 Λήςε θαη ρεκηθή αλάιπζε κηθξνδεηγκάησλ κε ρξήζε ηεο ηερληθήο 

SEM/EDS, κε ζθνπφ ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο ζχζηαζεο ησλ θχξησλ νμεηδίσλ. 

Παξάιιεια, ε ηερληθή ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηε κειέηε ησλ θαηλνκέλσλ 

δηάβξσζεο θαη ηελ ηαπηνπνίεζε εζσηεξηθψλ ππνιεηκκάησλ, ελψ ζηα 

παιψκαηα πξνζέθεξε ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηελ ηερλνινγία 

παξαγσγήο. 

 Φαζκαηνζθνπηθή αλάιπζε, είηε νιφθιεξσλ αληηθεηκέλσλ είηε 

κηθξνδεηγκάησλ, κε ηηο ηερληθέο Raman ή/θαη IR, κε ζθνπφ ηε δηεξεχλεζε 

ηεο ππξηηηθήο δνκήο ηνπ γπαιηνχ, ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ αδηάιπησλ 

ζσκαηηδίσλ θαη ηε κειέηε ησλ θαηλνκέλσλ δηάβξσζεο. Παξάιιεια, ζηε 

κειέηε ησλ παισκάησλ, ε θαζκαηνζθνπηθή αλάιπζε πξνζέθεξε 

ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηελ ηερλνινγία παξαγσγήο. 

2.5.2 Οπηηθή Μηθξνζθνπία Γηόδσλ Δθπνκπήο Φσηόο (LED) 

Ζ κηθξνζθνπηθή παξαηήξεζε απνηειεί έλα πνιχ ρξήζηκν πξψην βήκα ζηελ 

αξραηνκεηξηθή κειέηε ηνπ γπαιηνχ θαη άιισλ παισδψλ πιηθψλ. Δπηηξέπεη ηελ γξήγνξε 

θαηαγξαθή ηεο θαηάζηαζεο ζπληήξεζεο ησλ αληηθεηκέλσλ, ηελ παξαηήξεζε ηρλψλ πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηηο ηερληθέο κνξθνπνίεζεο ή δηαθφζκεζεο θαη ηε κειέηε ησλ 

θαηλνκέλσλ δηάβξσζεο. Παξάιιεια, δηεπθνιχλεη ηελ επηινγή θαηάιιεισλ πεξηνρψλ 

γηα ηελ πεξαηηέξσ αλάιπζε κε κε-θαηαζηξνθηθέο αλαιπηηθέο ηερληθέο. 

ηελ παξνχζα κειέηε ε κηθξνζθνπηθή παξαηήξεζε φισλ ησλ δεηγκάησλ 

πξαγκαηνπνηήζεθε κε ρξήζε θνξεηνχ νπηηθνχ κηθξνζθνπίνπ I-Scope ηεο Moritex. ηε 

ζπγθεθξηκέλε ζπζθεπή ε πεγή θσηφο απνηειείηαη απφ δηάηαμε Γηφδσλ Δθπνκπήο 

Φσηφο (LED- Light Emitting Diodes), νη νπνίνη απνηεινχληαη απφ έλαλ εκηαγσγφ πνπ 

εθπέκπεη θσηεηλή αθηηλνβνιία ζηελνχ θάζκαηνο φηαλ ηνπ παξέρεηαη κία ηάζε 

ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο θαηά ηε θνξά νξζήο πφισζεο. Σν κηθξνζθφπην έρεη ηξεηο 
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κεγεζπληηθνχο θαθνχο (x10, x50 θαη x200). Ο δεχηεξνο θαθφο (x50) έρεη ηε 

δπλαηφηεηα ρξήζεο πνισκέλνπ θσηφο γηα λα αλαηξεί ηηο δηαζιάζεηο ηνπ θπζηθνχ 

θσηφο. 

2.5.3 Ηιεθηξνληθή Μηθξνζθνπία άξσζεο κε Φαζκαηόκεηξν 

Δλεξγεηαθήο Γηαζπνξάο (SEM/EDS)  

Ζ Ζιεθηξνληθή Μηθξνζθνπία άξσζεο είλαη κία απφ ηηο πιένλ 

ρξεζηκνπνηεκέλεο ηερληθέο αλάιπζεο αξραηνινγηθψλ πιηθψλ θαη έρεη ρξεζηκνπνηεζεί 

εθηελψο γηα ηε κειέηε γπαιηνχ θαη άιισλ παισδψλ πιηθψλ. Σν θχξην πιενλέθηεκα ηνπ 

ειεθηξνληθνχ κηθξνζθνπίνπ είλαη φηη παξέρεη ηαπηφρξνλα ηε δπλαηφηεηα 

κηθξνζθνπηθήο παξαηήξεζεο ππφ πνιχ κεγάιεο κεγεζχλζεηο (x10
5
-10

6
) θαη ρεκηθήο 

αλάιπζεο ηνπ εθάζηνηε πιηθνχ (Janssens 2013a, 130).  Παξ’ φια απηά, πξέπεη λα 

ηνληζηεί φηη ην SEM/EDS έρεη ρακειή επαηζζεζία, κε φξηα αλίρλεπζεο πεξίπνπ ζην 

0,1% θ.β., αλάινγα θπζηθά θαη κε ην εθάζηνηε εμεηαδφκελν ζηνηρείν (Lankton et al. 

2016, 274). πλεπψο, ην SEM/EDS κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά γηα ηελ 

αλάιπζε ησλ θχξησλ ζηνηρείσλ ηνπ γπαιηνχ, ρσξίο λα κπνξεί λα δψζεη πιεξνθνξίεο 

γηα ηα ηρλνζηνηρεία.   

2.5.3.1 Κύξηα κέξε ειεθηξνληθνύ κηθξνζθνπίνπ 

πσο θαίλεηαη θαη ζηε ζρεκαηηθή δηάηαμε ηεο Δηθφλαο 2-4, νη βαζηθέο 

δηαηάμεηο ελφο ειεθηξνληθνχ κηθξνζθνπίνπ είλαη ην ζχζηεκα παξαγσγήο δέζκεο 

ειεθηξνλίσλ, ην ζχζηεκα θαηεχζπλζεο ηεο δέζκεο, ην ζχζηεκα πιεξνθνξηψλ θαη ην 

ζχζηεκα θελνχ. Ζ δέζκε ειεθηξνλίσλ παξάγεηαη απφ έλα φπιν ειεθηξνλίσλ (electron 

gun), θχξην ζηνηρείν ηνπ νπνίνπ είλαη ην λήκα βνιθξακίνπ. ην ζχζηεκα θαηεχζπλζεο 

ηεο δέζκεο, έλαο ζπλδπαζκφο απφ κεηαιιηθά αλνίγκαηα, ειεθηξνκαγλεηηθνχο θαθνχο 

θαη πελία ζάξσζεο επηηπγράλνπλ ηελ επηηάρπλζε θαη εζηίαζε ηεο δέζκεο ησλ 

ειεθηξνλίσλ. Σα πεξηζζφηεξα ειεθηξνληθά κηθξνζθφπηα κπνξνχλ λα παξάγνπλ κία 

δέζκε ειεθηξνλίσλ ζηελ επηθάλεηα ηνπ δείγκαηνο κε δηάκεηξν κηθξφηεξε ησλ 10 nm. 

Ζ αιιειεπίδξαζε ησλ πξνζπηπηφλησλ ειεθηξνλίσλ κε ηελ επηθάλεηα ηνπ 

δείγκαηνο νδεγεί ζηελ εθπνκπή ζεκάησλ, ηα νπνία ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ην 

ζρεκαηηζκφ εηθφλαο θαζψο επίζεο θαη γηα ηελ πνηνηηθή θαη πνζνηηθή ρεκηθή αλάιπζε 

ηνπ δείγκαηνο. Ζ πξνζπίπηνπζα δέζκε πθίζηαηαη ειαζηηθέο θαη αλειαζηηθέο ζθεδάζεηο, 

κε απνηέιεζκα ηελ παξαγσγή ραξαθηεξηζηηθψλ αθηίλσλ Υ, θαζψο θαη δεπηεξνγελψλ 
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(secondary) θαη νπηζζνζθεδαδφκελσλ (backscattered) ειεθηξνλίσλ πνπ ζπιιέγνληαη 

απφ εηδηθνχο αληρλεπηέο. 

 

 

Δηθόλα 2-4. Αξηζηεξά: ρεκαηηθή δηάηαμε SEM/EDS (Janssens 2013a, εηθόλα 2.2.1, ζειίδα 131). 

Γεμηά: Φσηνγξαθία ηεο δηάηαμεο SEM/EDS ηνπ Δξγαζηεξίνπ Αξραηνκεηξίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 

Πεινπνλλήζνπ. 

 

2.5.3.2 Αιιειεπηδξάζεηο κεηαμύ ειεθηξνλίσλ θαη δείγκαηνο 

Οη αιιειεπηδξάζεηο κεηαμχ ηνπ δείγκαηνο θαη ησλ πξνζπηπηφλησλ ειεθηξνλίσλ 

κπνξνχλ λα δψζνπλ πιήζνο πιεξνθνξηψλ γηα ην εμεηαδφκελν δείγκα, φπσο ζχζηαζε, 

ηνπνγξαθία, θξπζηαιινγξαθία, ειεθηξηθφ δπλακηθφ, ηνπηθφ καγλεηηθφ πεδίν θαη άιιεο 

ηδηφηεηεο. Οη αιιειεπηδξάζεηο ρσξίδνληαη ζε δχν θχξηεο θαηεγνξίεο: ζηελ ειαζηηθή θαη 

ζηελ αλειαζηηθή ζθέδαζε (Δηθφλα 2-5). 

Ζ ειαζηηθή ζθέδαζε επεξεάδεη ηελ ηξνρηά ηεο δέζκεο ησλ ειεθηξνλίσλ ρσξίο 

λα αιιάδεη ηελ θηλεηηθή ηνπο ελέξγεηα. ηελ ειαζηηθή ζθέδαζε νθείιεηαη θαη ην 

θαηλφκελν ησλ νπηζζνζθεδαδφκελσλ ειεθηξνλίσλ, βάζεη ησλ νπνίσλ δεκηνπξγείηαη ε 

κία εθ ησλ δχν δπλαηψλ ηξφπσλ απεηθφληζεο ζην SEM. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε 

απεηθφληζε απηή πξνζθέξεη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε ζχζηαζε ηνπ εμεηαδφκελνπ 

δείγκαηνο. 
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Καηά ηελ αλειαζηηθή ζθέδαζε ηα ειεθηξφληα ηεο δέζκεο πξνζθέξνπλ ελέξγεηα 

ζηα άηνκα ηνπ δείγκαηνο, κε απνηέιεζκα ηελ εθπνκπή δεπηεξεπφλησλ ειεθηξνλίσλ, 

ειεθηξνλίσλ Auger, bremsstrahlung αθηίλσλ Υ, ραξαθηεξηζηηθψλ αθηίλσλ Υ, ηελ 

εθπνκπή ππεξηψδνπο, νξαηήο θαη ππέξπζξεο αθηηλνβνιίαο θαη δφλεζεο δηθηχνπ 

(ζεξκφηεηα). Απφ απηέο ηηο κνξθέο αθηηλνβνιίαο, ελδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ε εθπνκπή 

δεπηεξεπφλησλ ειεθηξνλίσλ, ηα νπνία δεκηνπξγνχλ απεηθφληζε κε ηνπνγξαθηθή 

πιεξνθνξία, θαη ησλ αθηίλσλ Υ, βάζεη ησλ νπνίσλ γίλεηαη ν πνηνηηθφο θαη πνζνηηθφο 

πξνζδηνξηζκφο ηεο ρεκηθήο ζχζηαζεο.  

 

 

Δηθόλα 2-5. ρεκαηηθή αλαπαξάζηαζε ησλ πηζαλώλ ζεκάησλ ηα νπνία παξάγνληαη από ηελ 

αιιειεπίδξαζε ηεο αξρηθήο δέζκεο ειεθηξνλίσλ θαη ηνπ δείγκαηνο ζην ειεθηξνληθό κηθξνζθόπην 

ζάξσζεο (Pollard et al. 2007, εηθόλα 5.6, ζειίδα 110). 
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2.5.3.3 Υξεζηκνπνηνύκελε δηάηαμε θαη ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο 

ηελ παξνχζα ΓΓ ρξεζηκνπνηήζεθε ην ειεθηξνληθφ κηθξνζθφπην ζάξσζεο ηνπ 

Δξγαζηεξίνπ Αξραηνκεηξίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Πεινπνλλήζνπ (Δηθφλα 2-4). 

Πξφθεηηαη γηα ειεθηξνληθφ κηθξνζθφπην ηεο JEOL (ηχπνπ JSM-6510LV) ζπλδπαζκέλν 

κε θαζκαηφκεηξν ελεξγεηαθήο δηαζπνξάο ηεο Oxford Instruments. Σα αλαιπηηθά 

δεδνκέλα ιήθζεθαλ κε ην ινγηζκηθφ INCA, βάζεη ηεο πξνυπάξρνπζαο εζσηεξηθήο 

βαζκνλφκεζεο ηεο δηάηαμεο. 

Οη αλαιχζεηο ηφζν ησλ γπάιηλσλ δεηγκάησλ φζν θαη ησλ παισκάησλ 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζε πςειφ θελφ αέξνο θαη ππφ ηάζε 20 kV. Δθηφο θη αλ αλαθέξεηαη 

δηαθνξεηηθά, ηα θάζκαηα ιήθζεθαλ ζε πεξηνρέο 300x400 κm (κεγέζπλζε x100). 

Καηφπηλ δνθηκψλ δηαπηζηψζεθε φηη ε αχμεζε ηνπ ρξφλνπ αλάιπζεο βειηηψλεη 

ζεκαληηθά ηφζν ηελ νξζφηεηα (πφζν θνληά θαηαλεκεκέλεο ζηελ πξαγκαηηθή ηηκή είλαη 

νη πεηξακαηηθέο ηηκέο) φζν θαη ηελ αθξίβεηα ησλ αλαιχζεσλ (πφζν ζηελά 

θαηαλεκεκέλεο ζηε κέζε ηηκή είλαη νη πεηξακαηηθέο ηηκέο) (Πίλαθαο 1 ηνπ 

Παξαξηήκαηνο Α). πλεπψο, φια ηα θάζκαηα ιήθζεθαλ κε ρξφλν αλάιπζεο 300 sec. 

Γελ επηρεηξήζεθε πεξαηηέξσ αχμεζε ηνπ ρξφλνπ αλάιπζεο, θαζψο δηαπηζηψζεθε φηη ζε 

νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο παξνπζηάδεηαη θζνξά ηνπ δείγκαηνο, εηδηθά ζηελ επηθάλεηα ησλ 

παισκάησλ.  

Ζ ρξεζηκνπνηνχκελε δηάηαμε θαη νη ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο πνπ πεξηγξάθεθαλ 

ειέγρζεθαλ κε ηελ αλάιπζε πξφηππσλ δεηγκάησλ γπαιηνχ (NIST610, NIST612, 

NIST614, NIST616, NIST620, NIST621, NIST1412, NIST1831, SvE1, SvF1). Σα 

απνηειέζκαηα παξνπζηάδνπλ ζπλνιηθά πνιχ θαιή αθξίβεηα. Γηα ηα πεξηζζφηεξα θχξηα 

νμείδηα ε νξζφηεηα είλαη πςειή, κε απνθιίζεηο κηθξφηεξεο ηνπ 10% απφ ηελ 

πξαγκαηηθή ηηκή. Δμαίξεζε απνηεινχλ θπξίσο νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο ρακειψλ 

ζπγθεληξψζεσλ (<1% θ.β.), νη νπνίεο απνδίδνληαη ζηε ρακειή επαηζζεζία αλάιπζεο 

ηεο ηερληθήο  (Πίλαθαο 2 ηνπ Παξαξηήκαηνο Α). Πην ζπγθεθξηκέλα: 

 Γηα ην Na2O (ζε ζπγθέληξσζε <20% θ.β.) ε πιεηνςεθία ησλ αλαιχζεσλ 

παξνπζηάδεη απφθιηζε κηθξφηεξε ηνπ 5%, ελψ δχν κφλν δείγκαηα 

παξνπζηάδνπλ πςειφηεξε απφθιηζε (20%). Ζ ηδηαίηεξα πςειή απφθιηζε 

πνπ παξνπζηάδεη ην δείγκα SvF1 κπνξεί λα απνδνζεί ζηε ρακειή 

ζπγθέληξσζε ηνπ λαηξίνπ (1% θ.β.). 
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 Γηα ην MgO νη αλαιχζεηο πνπ αθνξνχλ ζπγθέληξσζε ζην δείγκα >1% θ.β. 

παξνπζηάδνπλ απφθιηζε κηθξφηεξε ηνπ 5%. Αληηζέησο, γηα ζπγθέληξσζε 

MgO < 1% θ.β. νη αλαιχζεηο παξνπζηάδνπλ ηδηαίηεξα πςειή ππεξεθηίκεζε. 

 Γηα ην Al2O3 θαη ην SiO2 ε απφθιηζε είλαη ρακειφηεξε απφ ην 5% ζε φιν ην 

εχξνο ησλ ζπγθεληξψζεσλ (<10% θ.β. θαη κεηαμχ 40 θαη 80% θ.β. 

αληίζηνηρα). 

 Σν K2O, κε εμαίξεζε κία αλάιπζε, παξνπζηάδεη ππνεθηίκεζε πνπ 

θπκαίλεηαη κεηαμχ 10 θαη 30% γηα φιν ην εχξνο ησλ ζπγθεληξψζεσλ 

(κεηαμχ 0 θαη 20% θ.β.).  

 Σν CaO παξνπζηάδεη ζηαζεξά ππνεθηίκεζε γηα φιν ην εχξνο ησλ 

ζπγθεληξψζεσλ (κεηαμχ 2 θαη 15% θ.β.), ε νπνία ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο 

είλαη ρακειφηεξε ή ίζε ηνπ 15%, αλ θαη ζε δχν δείγκαηα θηάλεη ην 40%. 

Ζ ζπγθέληξσζε ησλ πξφηππσλ δεηγκάησλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ δελ 

επηηξέπνπλ ηε δηεξεχλεζε άιισλ νμεηδίσλ κε ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ γηα ηε κειέηε ησλ 

αξραηνινγηθψλ παισδψλ πιηθψλ, φπσο ν ζίδεξνο, ην καγγάλην, ην αληηκφλην θαη ν 

κφιπβδνο.   

2.5.3.4 Πξνεηνηκαζία δεηγκάησλ 

Ζ κειέηε ησλ δεηγκάησλ κε ρξήζε ηεο ειεθηξνληθήο κηθξνζθνπίαο έγηλε θαη’ 

αξρήλ εηζάγνληαο ηα ππφ κειέηε δείγκαηα αθέξαηα θαη ρσξίο πξνγελέζηεξε 

επεμεξγαζία. Ζ αλάιπζε απηή επέηξεςε ζε θάζε πεξίπησζε ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο 

θαηάζηαζεο δηαηήξεζεο ησλ δεηγκάησλ θαη ηε κειέηε ησλ θαηλνκέλσλ δηάβξσζεο. 

κσο, γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο ρεκηθήο ζχζηαζεο ηνπ θαζαξνχ γπαιηνχ, ρσξίο ηελ 

επίδξαζε ησλ εμσηεξηθψλ δηαβξσκέλσλ επηθαλεηψλ, θξίζεθε απαξαίηεηε ε ιήςε 

κηθξνδεηγκάησλ θαη ε αλάιπζε ηνπο θαηφπηλ θαηάιιειεο πξνεηνηκαζίαο.  

Σα ιεθζέληα κηθξνδείγκαηα είραλ ηηο κηθξφηεξεο δπλαηέο δηαζηάζεηο, κε 

επηθάλεηα ζπλήζσο 2 x 2 mm, ε νπνία ζε θακία πεξίπησζε δελ μεπέξαζε ηα 5 x 5 mm. 

Ζ θνπή πξαγκαηνπνηήζεθε θαηά πεξίπησζε κε εηδηθφ θφπηε ή κε ειεθηξνληθφ πξηφλη 

ρεηξφο. ηε ζπλέρεηα, ηα κηθξνδείγκαηα εγθηβσηίζηεθαλ ζε επνμηθή ξεηίλε  (CaldoFix-

2 ηεο Struers). Γηα ηε ζηεξενπνίεζε ηεο ξεηίλεο απαηηείηαη ε ζέξκαλζε ζηνπο 75˚C ζε 

θιίβαλν γηα κηάκηζε ψξα, ζεξκνθξαζία πνιχ ρακειή γηα λα επεξεάζεη κε θάπνην ηξφπν 

ηε ρεκηθή ζχζηαζε ηνπ γπαιηνχ. ηε ζπλέρεηα, ηα εγθηβσηηζκέλα πιαθίδηα ιεηάλζεθαλ 

ζε ζπζθεπή ιείαλζεο Labopol-2, ρξεζηκνπνηψληαο γπαιφραξηα θαξβηδίνπ ηνπ 
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ππξηηίνπ, κε δηαδνρηθά κεηνχκελν κέγεζνο θφθθσλ (Struers #180, 320, 400, 800, 1200 

θαη 2000), γηα ρξφλν πνπ θπκαηλφηαλ αλάινγα κε ην δείγκα απφ 60 έσο 120 sec. Ζ 

ζηίιβσζε πξαγκαηνπνηήζεθε κε ηε ρξήζε πθαζκάησλ ζηίιβσζεο ηεο Struers θαη 

αληίζηνηρεο θαηάιιειεο πάζηαο ζηίιβσζεο (θφθθνη δηακαληηνχ κε δηάκεηξν 6, 3 θαη 1 

κm αληίζηνηρα). ην ηειηθφ ζηάδην ηεο ζηίιβσζεο ρξεζηκνπνηήζεθε ελαηψξεκα 

δηακαληηνχ (δηάκεηξνο θφθθνπ 0,04 κm). Σέινο, πξνο απνθπγή θφξηηζεο ειεθηξνλίσλ, 

εθαξκφζηεθε αλζξαθνηαηλία ζηηο ππφ κειέηε επηθάλεηεο.  

2.5.4 Φζνξηζκνκεηξία αθηίλσλ Χ (XRF)  

Ζ αλαθάιπςε ησλ αθηίλσλ Υ έγηλε απφ ηνλ W.C. Röntgen ην 1895. Παξ’ φηη ε 

αθηηλνβφιεζε νξγαληθψλ (θαη ηδίσο βηνινγηθψλ) δεηγκάησλ κε αθηίλεο Υ ζε πςειέο 

δφζεηο κπνξεί λα πξνθαιέζεη αιινίσζε ηνπ ρξψκαηνο θαη άιινπο ηχπνπο θζνξάο, ε 

αθηηλνβφιεζε αλφξγαλσλ δεηγκάησλ είλαη γεληθά απνδεθηφ φηη δελ επεξεάδεη ην πιηθφ 

(Janssens 2013b, 79). Ζ Φζνξηζκνκεηξία Αθηίλσλ Υ (XRF) απνηειεί κία απφ ηηο πην 

δηαδεδνκέλεο ηερληθέο πνπ εθκεηαιιεχεηαη ηηο δπλαηφηεηεο αιιειεπίδξαζεο ησλ 

αθηίλσλ Υ κε ηελ χιε (θσηντνληζκφο). Ζ XRF επηηξέπεη ηνλ ηαπηφρξνλν θαη γξήγνξν 

πξνζδηνξηζκφ ζηνηρείσλ απφ ζρεδφλ νιφθιεξν ηνλ πεξηνδηθφ πίλαθα (ζπλήζσο 

ζηνηρεία κε Ε=11-92), ελψ παξάιιεια παξνπζηάδεη ρακειά φξηα αλίρλεπζεο, 

επηηξέπνληαο ηνλ πνζνηηθφ πξνζδηνξηζκφ θαη ησλ ηρλνζηνηρείσλ (ζηνηρείσλ ζε επίπεδα 

ppm). Έλα επηπξφζζεην ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ πιενλέθηεκα γηα ηελ αξραηνκεηξηθή 

κειέηε είλαη φηη δελ απαηηείηαη πνιχπινθε πξνεηνηκαζία δεηγκάησλ. Σέινο, ηα 

ηειεπηαία ρξφληα παξαηεξείηαη ε ζεκαληηθή αλάπηπμε θαη βειηίσζε ησλ θνξεηψλ 

αληρλεπηψλ XRF, επηηξέπνληαο ηελ in situ αλάιπζε αληηθεηκέλσλ, αγαικάησλ ή θαη 

κλεκείσλ (Liritzis and Zacharias 2010). Γηα φινπο ηνπο παξαπάλσ ιφγνπο, ε XRF 

ρξεζηκνπνηείηαη επξέσο γηα ηε ζηνηρεηαθή αλάιπζε πνιιψλ ηχπσλ πιηθψλ ηεο 

πνιηηηζκηθήο θιεξνλνκηάο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηνπ γπαιηνχ θαη ησλ άιισλ 

παισδψλ πιηθψλ (Kaiser and Shugar 2012; Shackley 2010, 8; Adriaens 2005, 1509; 

Musílek et al. 2012, 1197; Polikreti et al. 2011; Sokaras et al. 2009).  

2.5.4.1 Βαζηθή αξρή ιεηηνπξγίαο XRF 

Ζ θαζκαηνζθνπία αθηίλσλ Υ βαζίδεηαη ζην θαηλφκελν ηεο κεηάπησζεο 

ειεθηξνλίσλ απφ ηηο εζσηεξηθέο ζηνηβάδεο εθηφο ησλ αηφκσλ, κεηά ηελ αθηηλνβφιεζή 

ηνπο κε πξσηνγελείο αθηίλεο Υ. Ζ αθηηλνβφιεζε ελφο αηφκνπ κε πξσηνγελείο αθηίλεο 

Υ πξνζθέξεη ελέξγεηα ζηα ειεθηξφληα ησλ εζσηεξηθψλ ζηνηβάδσλ κε άκεζε ζπλέπεηα 
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ηνλ ηνληζκφ ηνπο. Σν θαηλφκελν ηνπ ηνληζκνχ ιακβάλεη ρψξα ιφγσ ηεο θσηνειεθηξηθήο 

απνξξφθεζεο, πνπ είλαη ε πην ηζρπξή αιιειεπίδξαζε ειεθηξνκαγλεηηθήο αθηηλνβνιίαο 

κε ηελ χιε ζηελ πεξηνρή ησλ αθηίλσλ Υ. Ζ θαηάζηαζε ηνπ αηφκνπ πνπ πξνθχπηεη θαηά 

ηνλ ηνληζκφ είλαη αζηαζήο θαη γηα λα επαλέιζεη ζε κηα ελεξγεηαθή ηζνξξνπία απαηηείηαη 

ε κεηάπησζε ειεθηξνλίσλ απφ ηηο εμσηεξηθέο ζηνηβάδεο ζηηο εζσηεξηθέο. Ζ κεηάπησζε 

απηή ζπλνδεχεηαη απφ ηελ εθπνκπή θσηνλίσλ ραξαθηεξηζηηθήο ελέξγεηαο, ε νπνία 

ηζνχηαη κε ηελ ελέξγεηα κεηάβαζεο απφ ηελ εμσηεξηθή ζηηβάδα ζηελ Κ ζηηβάδα 

(Δηθφλα 2-6).  

 

Δηθόλα 2-6. Αξρή θζνξηζκνύ αθηίλσλ Υ (Οηθνλόκνπ 2012, εηθόλα 23, ζειίδα 72). 

 

Οη κεηαπηψζεηο πνπ θαηαιήγνπλ ζηελ Κ ζηηβάδα έρνπλ ραξαθηεξηζηηθέο 

ελέξγεηεο, γλσζηέο σο Κ κεηαπηψζεηο. Βάζεη ησλ θαλφλσλ επηινγήο (selection rules) 

γηα ηηο θσηνληθέο ειεθηξνληθέο κεηαπηψζεηο πξνθχπηεη φηη ππάξρνπλ δχν επηηξεπηέο 

κεηαπηψζεηο απφ ηελ L ζηελ K ζηηβάδα, πνπ εκθαλίδνληαη κε ζπγθεθξηκέλεο 

πηζαλφηεηεο: (1) ε Κα2, απφ ηελ ππνζηηβάδα L2 ζηελ K, θαη (2) ε Κα1, απφ ηελ L1 ζηελ 

K. Καηά αληίζηνηρν ηξφπν, νη επηηξεπηέο κεηαπηψζεηο απφ ηελ Μ ζηηβάδα είλαη 3 θαη 

αληηζηνηρνχλ ζηηο ραξαθηεξηζηηθέο Κβ1, Kβ2, Kβ3 γξακκέο. Αλάινγεο ειεθηξνληαθέο 

κεηαπηψζεηο πνπ θαηαιήγνπλ ζηελ L θαη ζηελ Μ ζηηβάδα ραξαθηεξίδνληαη σο L θαη Μ 

ραξαθηεξηζηηθέο γξακκέο αληίζηνηρα. Ζ ελέξγεηα απηψλ ησλ κεηαπηψζεσλ αθνινπζεί 

ηε ζεηξά Κ>L>Μ θαη α<β<γ. Ζ αλάιπζε ηεο ελέξγεηαο ησλ θσηνλίσλ επηηξέπεη ηελ 

ηαπηνπνίεζε ησλ ρεκηθψλ ζηνηρείσλ, ελψ ν πξνζδηνξηζκφο ηνπ αξηζκνχ ησλ 

αληρλεπφκελσλ θσηνλίσλ δίλεη ηε δπλαηφηεηα ηεο πνζνηηθήο αλάιπζεο ηνπ δείγκαηνο.  
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2.5.4.2 Φάζκα αθηίλσλ Υ ζηελ ηερληθή XRF 

ηα θάζκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε ρξήζε XRF, εθηφο απφ ηηο 

ραξαθηεξηζηηθέο αθηίλεο X ησλ ζηνηρείσλ πνπ πεξηέρνληαη ζην πξνο αλάιπζε δείγκα, 

παξαηεξνχληαη επηπξφζζεηεο θνξπθέο νη νπνίεο νθείινληαη ζε ζπγθεθξηκέλα 

θαηλφκελα πνπ ιακβάλνπλ ρψξα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αθηηλνβφιεζεο (Pollard and 

Heron 1996, 42). Πην ζπγθεθξηκέλα, παξαηεξνχληαη επηπιένλ νη αθφινπζεο θνξπθέο:  

 Γξακκέο ζθέδαζεο Rayleigh (ειαζηηθή ζθέδαζε): εκθαλίδνληαη σο θνξπθέο 

ηεο πεγήο ζην θάζκα θαη πξνέξρνληαη είηε απφ ηελ πεγή είηε απφ ηνλ ζηφρν. 

Πξνθχπηνπλ φηαλ κέξνο ησλ εηζεξρφκελσλ αθηίλσλ Υ ζπγθξνχνληαη ζε 

ηζρπξά δεζκεπκέλα ειεθηξφληα θαη ζθεδάδνληαη ειαζηηθά αληί λα 

πξνθαιέζνπλ ηελ εθπνκπή ραξαθηεξηζηηθήο αθηηλνβνιίαο.   

 Γξακκέο ζθέδαζεο Compton (αλειαζηηθή ζθέδαζε): εκθαλίδνληαη πξηλ ηηο 

θνξπθέο ηεο πεγήο ζην θάζκα θαη είλαη ελεξγεηαθά αζζελέζηεξεο απφ ηηο 

αθηίλεο Υ. Πξνθχπηνπλ φηαλ κέξνο ησλ εηζεξρφκελσλ αθηίλσλ Υ 

ζπγθξνχνληαη ζε αζζελψο δεζκεπκέλα ειεθηξφληα θαη ζθεδάδνληαη 

αλειαζηηθά (αλαθιψληαη) αληί λα πξνθαιέζνπλ ηελ εθπνκπή 

ραξαθηεξηζηηθήο αθηηλνβνιίαο.   

 Γξακκέο δηαθπγήο (Escape peaks): πνζνζηφ ηνπ θζνξηζκνχ ηεο 

ραξαθηεξηζηηθήο αθηίλαο Υ ηνπ ππξηηίνπ ηνπ αληρλεπηή ζηελ επηθάλεηά ηνπ 

δηαθεχγεη θαη δελ ζπιιέγεηαη απφ ηνλ αληρλεπηή, κε ζπλέπεηα ηελ εκθάληζε 

κίαο θνξπθήο ζην θάζκα. Ζ θνξπθή απηή έρεη ελέξγεηα: 

Δ0-Δ(Κα ππξηηίνπ) = Δ0-1,74 keV, φπνπ Δ0 ε αξρηθή ελέξγεηα ηνπ θσηνλίνπ πνπ 

εηζέξρεηαη ζηνλ θξχζηαιιν ηνπ ππξηηίνπ. 

 Γξακκέο αζξνίζκαηνο (sum peaks): φηαλ δχν θσηφληα πξνζθξνχζνπλ ζηνλ 

αληρλεπηή ηαπηφρξνλα, αλαγλσξίδνληαη σο έλα θσηφλην δηπιάζηαο ελέξγεηαο 

θαη εκθαλίδνληαη σο κία θνξπθή κε ηελ ίδηα ελέξγεηα. 

 Φάζκα πέδεζεο ή ζπλερέο θάζκα εθπνκπήο αθηίλσλ Υ (Bremsstrahlung): 

φηαλ ελεξγεηηθά ειεθηξφληα πξνζθξνχνπλ ζε κεηαιιηθφ ζηφρν, ην 

κεγαιχηεξν κέξνο ηεο ελέξγεηάο ηνπο κεηαηξέπεηαη ζε ζεξκφηεηα, ιφγσ ησλ 

ζπγθξνχζεσλ ηνπο κε ηα ειεθηξφληα ζζέλνπο ηνπ ζηφρνπ. ηαλ ηα 

πξνζπίπηνληα ειεθηξφληα έρνπλ ελέξγεηα ίζε κε ην δπλακηθφ ιεηηνπξγίαο 

ηεο ιπρλίαο αθηίλσλ Υ, επηβξαδχλνληαη ηαρχηαηα ιφγσ θξνχζεσλ κε 

απνηέιεζκα ηε δεκηνπξγία ζπλερνχο θάζκαηνο αθηίλσλ Υ (background). Ο 
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ξπζκφο επηβξάδπλζεο είλαη δηαθνξεηηθφο γηα θάζε πξνζπίπηνλ ειεθηξφλην, 

αλάινγα κε ηελ απψιεηα ελέξγεηαο πνπ πξνθαιεί θάζε θξνχζε. Αλ απηή 

είλαη κεγάιε ζπλεπάγεηαη ηελ εθπνκπή θσηνλίσλ πςειήο ελέξγεηαο (αθηίλεο 

Υ), ελψ αλ είλαη κηθξή παξάγνληαη θσηφληα ρακειήο ελέξγεηαο (π.ρ. UV 

αθηηλνβνιία). Σν ζπλερέο απηφ θάζκα αθηίλσλ Υ ζθεδάδεηαη ειαζηηθά θαη 

αλειαζηηθά ζην δείγκα θαη θαηαγξάθεηαη ζην θάζκα XRF σο έλα ζπλερέο 

ππφβαζξν. 

2.5.4.3 Μεηνλεθηήκαηα κεζόδνπ p-XRF 

Παξά ηηο ζεκαληηθέο δπλαηφηεηεο πνπ πξνζθέξεη ε εθαξκνγή ηεο XRF ζηα 

αξραηνινγηθά πιηθά, παξνπζηάδνληαη θαη νξηζκέλα κεηνλεθηήκαηα. πγθεθξηκέλα γηα 

ηε θνξεηή XRF (p-XRF), ε νπνία ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ παξνχζα ΓΓ, ηα βαζηθά 

κεηνλεθηήκαηα είλαη ηα αθφινπζα (Shackley 2010, 9): 

 Μέγεζνο δείγκαηνο. Γείγκαηα κεγαιχηεξα απφ 10 mm ζηελ κηθξφηεξε 

δηάζηαζε θαη κε πάρνο κεγαιχηεξν απφ 2 mm ζεσξνχληαη βέιηηζηα γηα 

αλάιπζε κε p-XRF. Ηδίσο ην πάρνο ηνπ δείγκαηνο απνηειεί κηα πνιχ 

ζεκαληηθή παξάκεηξν, θαζψο ην βάζνο δηείζδπζεο ηεο αθηίλαο ηνπ p-XRF 

είλαη πεξίπνπ 20 κm γηα ειαθξηά ζηνηρεία φπσο ην λάηξην, αιιά θηάλεη 

κέρξη θαη αξθεηά ρηιηνζηά γηα βαξχηεξα ζηνηρεία (Lankton et al. 2016, 275). 

πλεπψο, ην p-XRF δελ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα πνζνηηθή αλάιπζε ζε 

πεξηπηψζεηο πνιχ ιεπηψλ δεηγκάησλ ή ζε δείγκαηα κε ζηξσκαηνγξαθία 

(φπσο γηα παξάδεηγκα ε εθπαισκέλε θεξακηθή).  

 Αδπλακία αλάιπζεο ειαθξηψλ ζηνηρείσλ. Παξά ηηο ζπλερείο βειηηψζεηο ησλ 

ηειεπηαίσλ ρξφλσλ ζηηο ζπζθεπέο p-XRF, ππάξρεη αθφκα αδπλακία λα 

αλαιπζνχλ ζηνηρεία ειαθξχηεξα ηνπ λαηξίνπ. Πξαθηηθά, ζηηο πεξηζζφηεξεο 

ζπζθεπέο p-XRF ην λάηξην ππνεθηηκάηαη ζεκαληηθά, γεγνλφο πνπ επεξεάδεη 

ζεκαληηθά ηελ αλάιπζε ηνπ γπαιηνχ θαη άιισλ παισδψλ πιηθψλ. 

 Σν p-XRF αλαιχεη κεγάιεο πεξηνρέο, ρσξίο λα ππάξρεη δπλαηφηεηα 

ραξαθηεξηζκνχ επηκέξνπο εγθιεηζκάησλ. Δπίζεο, νη θνξεηέο ζπζθεπέο 

ζπλήζσο δελ δηαζέηνπλ ελζσκαησκέλν κηθξνζθφπην, δπζρεξαίλνληαο 

πεξαηηέξσ ηελ επηινγή αληηπξνζσπεπηηθήο πεξηνρήο. πζθεπέο κ-XRF 

κπνξνχλ λα αληηκεησπίζνπλ απηέο ηηο δπζθνιίεο.  
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2.5.4.4 Υξεζηκνπνηνύκελε δηάηαμε θαη ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο 

ηελ παξνχζα ΓΓ ρξεζηκνπνηήζεθε ε θνξεηή δηάηαμε XRF ηνπ Δξγαζηεξίνπ 

Αξραηνκεηξίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Πεινπνλλήζνπ (Δηθφλα 2-7). Πην ζπγθεθξηκέλα, 

ρξεζηκνπνηήζεθε θνξεηφο αληρλεπηήο XRF ηεο Bruker (κνληέιν Tracer III SD), κε 

δηάκεηξν αθηίλαο ίζε κε 3 mm. Ζ πνζνηηθνπνίεζε ησλ δεδνκέλσλ πξαγκαηνπνηήζεθε 

κε ην ινγηζκηθφ S1PXRF θαη βάζεη πξνζαξκνζκέλεο θακπχιεο βαζκνλφκεζεο πνπ 

δεκηνπξγήζεθε ζε ζπλεξγαζία κε ην επηζηεκνληθφ πξνζσπηθφ ηεο Bruker. Ζ θακπχιε 

βαζκνλφκεζεο γηα γπαιί δεκηνπξγήζεθε ζηε βάζε ηεο πξνυπάξρνπζαο βαζκνλφκεζεο 

γηα ηα θεξακηθά, ε νπνία αλαπξνζαξκφζηεθε κε ηελ εηζαγσγή ησλ δεδνκέλσλ απφ ηηο 

αλαιχζεηο γπάιηλσλ πξφηππσλ δεηγκάησλ (1412, NIST610, NIST612, NIST620) κέζσ 

ηεο κεζφδνπ ησλ Θεκειησδψλ Παξακέηξσλ (Fundamental Parameters).  

Γηα ηε βειηηζηνπνίεζε ηεο πνζνηηθήο αλάιπζεο ζε φιν ην ελεξγεηαθφ θάζκα, 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ ηξεηο δηαθνξεηηθέο ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο: 

1. Γηα ηελ αλάιπζε ησλ θχξησλ ζηνηρείσλ κε κηθξφ αηνκηθφ αξηζκφ (11<Z≤16) 

πξαγκαηνπνηήζεθε αλάιπζε κε ρξήζε αληιίαο γηα ηελ επίηεπμε θελνχ 

αέξνο, ηάζε 15 kV θαη έληαζε ξεχκαηνο 24 κΑ.   

2. Γηα ηελ αλάιπζε ησλ θχξησλ ζηνηρείσλ κε ελδηάκεζν αηνκηθφ αξηζκφ 

(17≤Z<30) πξαγκαηνπνηήζεθε αλάιπζε κε ίδηεο ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο φπσο 

ζηελ πεξίπησζε (1), αιιά κε ρξήζε δηαθνξεηηθήο θακπχιεο βαζκνλφκεζεο. 

3. Γηα ηελ αλάιπζε ησλ ηρλνζηνηρείσλ κε κεγάιν αηνκηθφ αξηζκφ (Z>30) 

ρξεζηκνπνηήζεθε θίιηξν Al/Ti (0,012 inches Al θαη 0,001 inches Ti), ηάζε 

40 kV θαη έληαζε ξεχκαηνο 12 κA). Λφγσ ηεο δπζθνιίαο εχξεζεο 

θαηάιιεισλ γπάιηλσλ πξφηππσλ δεηγκάησλ πνπ λα θαιχπηνπλ φιν ην 

πηζαλφ εχξνο ζπγθεληξψζεσλ ησλ ηρλνζηνηρείσλ, ε ηξίηε θακπχιε 

βαζκνλφκεζεο βξίζθεηαη αθφκα ππφ θαηαζθεπή. πλεπψο, ε αλάιπζε ησλ 

ηρλνζηνηρείσλ ησλ γπάιηλσλ δεηγκάησλ ζηελ παξνχζα ΓΓ έρεη 

πξαγκαηνπνηεζεί πνηνηηθά. 

ην ζεκείν απηφ πξέπεη λα επηζεκαλζεί φηη ε ρξεζηκνπνηνχκελε θακπχιε 

βαζκνλφκεζεο γηα ην γπαιί κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί κε αμηνπηζηία γηα γπαιί ηχπνπ 

ζφδαο-αζβεζηίνπ-ππξηηίνπ, δελ επαξθεί φκσο γηα ηελ πνζνηηθή αλάιπζε γπαιηνχ κε 

πςειή ζπγθέληξσζε ζε θάιην ή γηα γπαιί κνιχβδνπ. 

 



 49 

 

Δηθόλα 2-7. Φσηνγξαθία ηεο δηάηαμεο XRF ηνπ Δξγαζηεξίνπ Αξραηνκεηξίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 

Πεινπνλλήζνπ θαηά ηε δηάξθεηα επηηόπησλ αλαιύζεσλ. 

 

ε θάζε πεξίπησζε, θαη θπξίσο ζηελ αλάιπζε ησλ ειαθξχηεξσλ ζηνηρείσλ, 

δηαπηζηψζεθε θαηφπηλ δνθηκψλ φηη αχμεζε ηνπ ρξφλνπ αλάιπζεο βειηηψλεη ζεκαληηθά 

ηελ νξζφηεηα ησλ αλαιχζεσλ (πφζν θνληά θαηαλεκεκέλεο ζηελ πξαγκαηηθή ηηκή είλαη 

νη πεηξακαηηθέο ηηκέο) (Πίλαθαο 3 ηνπ Παξαξηήκαηνο Α). Σα θάζκαηα πνπ ιήθζεθαλ 

κε 120 θαη 300 sec εκθαλίδνπλ φκνηα πςειή νξζφηεηα, φκσο ε αχμεζε ηνπ ρξφλνπ 

αλάιπζεο νδήγεζε ζε ζεκαληηθή αχμεζε ηεο αθξίβεηαο ησλ αλαιχζεσλ. πλεπψο, φια 

ηα θάζκαηα ζηελ παξνχζα κειέηε ιήθζεθαλ κε ρξφλν αλάιπζεο  300 sec.  

Ζ ρξεζηκνπνηνχκελε δηάηαμε θαη νη ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο πνπ πεξηγξάθεθαλ 

ειέγρζεθαλ κε ηελ αλάιπζε πξφηππσλ δεηγκάησλ γπαιηνχ (NIST610, NIST612, 

NIST614, NIST616, NIST620, NIST621, NIST1412, NIST1831, SvE1, SvF1) (Πίλαθαο 

4 ηνπ Παξαξηήκαηνο Α). Σν ζχλνιν ησλ αλαιχζεσλ παξνπζηάδεη πςειή αθξίβεηα 

(πφζν ζηελά θαηαλεκεκέλεο ζηε κέζε ηηκή είλαη νη πεηξακαηηθέο ηηκέο) γηα φια ηα 

ζηνηρεία. Δμαίξεζε απνηειεί ην δείγκα SvΔ1, ζην νπνίν παξαηεξνχληαη πνιχ κεγάιεο 

απνθιίζεηο γηα φια ηα θχξηα νμείδηα πνπ θπκαίλνληαη απφ 10 έσο θαη 100%.  Οη 

κεγάιεο απνθιίζεηο ζηηο αλαιχζεηο απηνχ ηνπ δείγκαηνο δελ δηθαηνινγνχληαη βάζεη ηεο 

γεληθφηεξεο αθξίβεηαο ηεο δηάηαμεο θαη πξέπεη λα απνδνζνχλ ζε θάπνην κεκνλσκέλν 

αλαιπηηθφ πξφβιεκα.  

ρεηηθά κε ηελ νξζφηεηα ησλ αλαιχζεσλ, ηα πεξηζζφηεξα θχξηα νμείδηα 

παξνπζηάδνπλ πςειή νξζφηεηα κε απνθιίζεηο κηθξφηεξεο ηνπ 10% απφ ηελ πξαγκαηηθή 

ηηκή. κσο, φπσο ήηαλ αλακελφκελν γηα ηα ειαθξηά ζηνηρεία παξαηεξείηαη ζεκαληηθή 
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ππνεθηίκεζε φηαλ απηά βξίζθνληαη ζε ρακειέο ζπγθεληξψζεηο (Na2O<5% θ.β., 

K2O<2% θ.β.). Πην ζπγθεθξηκέλα: 

 Γηα ην Na2O νη αλαιχζεηο παξνπζηάδνπλ απφθιηζε <10% φηαλ ε 

ζπγθέληξσζε ηνπ νμεηδίνπ ηνπ λαηξίνπ ζην δείγκα είλαη ζρεηηθά πςειή ( > 

5% θ.β.).  Γηα ρακειέο ζπγθεληξψζεηο Na2O ( 3-5% θ.β.) νη απνθιίζεηο 

θηάλνπλ πεξίπνπ ην 20%. 

 Γηα ην MgO νη αλαιχζεηο εκθαλίδνπλ ηε κηθξφηεξε νξζφηεηα απφ φια ηα 

θχξηα νμείδηα. Οη παξαηεξνχκελεο απνθιίζεηο είλαη θνληά ζην 20% γηα φια 

ην εχξνο ησλ ζπγθεληξψζεσλ ηνπ MgO (0-5% θ.β.).  

 Γηα ην Al2O3 ε απφθιηζε ζηελ πιεηνςεθία ησλ δεηγκάησλ βξίζθεηαη θνληά 

ζην 5%, ελψ ζε θακία πεξίπησζε δελ ππεξβαίλεη ην 10%, γηα φιν ην εχξνο 

ησλ ζπγθεληξψζεσλ ηνπ αξγηιίνπ (0-8% θ.β.). 

 Γηα ην SiO2 ε απφθιηζε είλαη εμαηξεηηθά ρακειή, <3%, ζε φιν ην εχξνο ησλ 

ζπγθεληξψζεσλ (κεηαμχ 40 θαη 80% θ.β.). 

 Σν K2O παξνπζηάδεη απφθιηζε πεξίπνπ 10% γηα ζρεηηθά πςειέο 

ζπγθεληξψζεηο ( > 2% θ.β.). Γηα ρακειφηεξεο ζπγθεληξψζεηο, 

παξνπζηάδεηαη πνιχ κεγάιε ππνεθηίκεζε (κε απφθιηζε πνπ θηάλεη αθφκα 

θαη ην 50%). Σέινο, πξέπεη λα επηζεκαλζεί φηη ε ρξεζηκνπνηνχκελε 

θακπχιε βαζκνλφκεζεο έρεη ζρεδηαζηεί γηα γπαιηά λαηξίνπ-αζβεζηίνπ-

ππξηηίνπ θαη δελ θαιχπηεη ηθαλνπνηεηηθά γπαιηά πινχζηα ζε θάιην. Έηζη, γηα 

ην δείγκα SvF1, πνπ έρεη ζπγθέληξσζε θαιίνπ 20% θ.β., παξαηεξείηαη 

ηδηαίηεξα πςειή απφθιηζε (20%). 

 Σν CaO παξνπζηάδεη ζπλνιηθά πνιχ πςειή νξζφηεηα, κε απφθιηζε πνπ δελ 

ππεξβαίλεη ην 6%, ελψ είλαη πεξίπνπ 3% γηα ηελ πιεηνςεθία ησλ δεηγκάησλ, 

Δμαίξεζε απνηεινχλ δχν δείγκαηα (NIST614 θαη NIST1412), κε 

ζπγθέληξσζε αζβεζηίνπ κεηαμχ 4,5 θαη 5% θ.β., πνπ παξνπζηάδνπλ 

ζεκαληηθή απφθιηζε (ζρεδφλ 25%).  

Ζ ζχζηαζε ησλ δηαζέζηκσλ πξφηππσλ δεηγκάησλ δελ επέηξεπε ηε δηεξεχλεζε 

άιισλ νμεηδίσλ κε ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ γηα ηε κειέηε ησλ αξραηνινγηθψλ παισδψλ 

πιηθψλ, φπσο ν ζίδεξνο, ην καγγάλην, ην αληηκφλην θαη ν κφιπβδνο.   

Σέινο, πξαγκαηνπνηήζεθε ζχγθξηζε κεηαμχ ησλ αλαιπηηθψλ απνηειεζκάησλ 

απφ ην SEM/EDS θαη ην XRF, ρξεζηκνπνηψληαο ηφζν πξφηππα γπάιηλα δείγκαηα φζν 

θαη αξραηνινγηθά δείγκαηα (αλάιπζε ζε ιεηαζκέλε ηνκή). Σα απνηειέζκαηα 
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παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηνλ Πίλαθα 5 ηνπ Παξαξηήκαηνο Α. Ζ ζπζρέηηζε ησλ 

απνηειεζκάησλ ησλ δχν ηερληθψλ είλαη γεληθά θαιή. Πην ζπγθεθξηκέλα: 

 Γηα ην SiO2 ε απφθιηζε κεηαμχ ησλ δεδνκέλσλ γηα ηηο δχν ηερληθέο δελ 

μεπεξλά ην 10%, γεγνλφο αλακελφκελν δεδνκέλεο ηεο πςειήο νξζφηεηαο 

θαη ησλ δχν ηερληθψλ γηα απηφ ην νμείδην. 

 Γηα ην Al2O3 θαη ην CaO ε απφθιηζε ησλ δχν ηερληθψλ γηα ηελ πιεηνςεθία 

ησλ δεηγκάησλ είλαη κηθξφηεξε απφ 10%, ελψ ζε θακία πεξίπησζε δελ 

μεπεξλά ην 20%. 

 Γηα ην Na2O νη αλαιχζεηο ηνπ XRF παξνπζηάδνπλ ππνεθηίκεζε ζε ζρέζε κε 

ην SEM/EDS, πνπ ζηελ πιεηνςεθία ησλ δεηγκάησλ θηάλεη κέρξη θαη ην 

20%. κσο, γηα ρακειέο ζπγθεληξψζεηο ηνπ Na2O ε απφθιηζε θηάλεη κέρξη 

θαη ην 40%. 

 κνηα ζπκπεξηθνξά εκθαλίδεηαη θαη γηα ηα νμείδηα ηνπ θαιίνπ θαη ηνπ 

καγλεζίνπ. Γηα ρακειέο ζπγθεληξψζεηο K2O θαη MgO (<1% θ.β.) ην 

θαζκαηφκεηξν XRF δελ είλαη θαζφινπ αμηφπηζην, ελψ γηα πςειφηεξεο 

ζπγθεληξψζεηο ε απφθιηζε ησλ δχν ηερληθψλ δελ μεπεξλά ην 20%. 

 Αληίζηξνθε ζπκπεξηθνξά εκθαλίδεη ε αλάιπζε ηνπ νμεηδίνπ ηνπ ζηδήξνπ. Ζ 

αλάιπζε XRF δίλεη ζηαζεξά πςειφηεξεο ηηκέο, γεγνλφο πνπ δηθαηνινγείηαη 

δεδνκέλεο ηεο πςειφηεξεο επαηζζεζίαο ηεο ηερληθήο ζηελ αλάιπζε ησλ 

ζηνηρείσλ κε κεγαιχηεξν αηνκηθφ αξηζκφ. Δηδηθά γηα ζπγθεληξψζεηο 

ρακειφηεξεο ηνπ 0,5% θ.β. νη αλαιχζεηο ηνπ SEM/EDS νδεγνχλ ζε 

ηδηαίηεξα κεγάιε ππνεθηίκεζε.   

2.5.5 Φαζκαηνζθνπία PIXE 

Ζ θαζκαηνζθνπία PIXE (Particle Induced X-ray Emission) αλήθεη ζε κηα 

επξχηεξε νκάδα αλαιπηηθψλ ηερληθψλ, ηηο ηερληθέο δέζκεο ηφλησλ (Ion-beam 

techniques), νη νπνίεο βαζίδνληαη ζηελ αλίρλεπζε δηάθνξσλ ηχπσλ ζσκαηηδηαθήο 

αθηηλνβνιίαο πνπ εθπέκπνληαη σο απνηέιεζκα δηαθνξεηηθψλ αιιειεπηδξάζεσλ κε ηελ 

χιε. Οη ηερληθέο απηέο ρξεζηκνπνηνχλ δέζκε ηφλησλ κεξηθψλ MeV θαη κπνξνχλ λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο ζχζηαζεο θαζψο θαη ηνπ ζηνηρεηαθνχ 

πξνθίι ηνπ βάζνπο ζην επηθαλεηαθφ ζηξψκα ησλ ζηεξεψλ. Ζ PIXE, φπσο θαη νη 

ππφινηπεο ηερληθέο δέζκεο ηφλησλ, πξνθαιεί ακειεηέα θζνξά ζηελ επηθάλεηα ηνπ 

δείγκαηνο, γεγνλφο πνπ ηελ θαζηζηά ηδηαίηεξα ρξήζηκε ζηε κειέηε αληηθεηκέλσλ 
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πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο (Gyódi et al. 1999, Šmit 2013, Constantinescu et al. 2014, 

Mahnke 2014). 

ηελ PIXE ε πξνζπίπηνπζα αθηηλνβνιία απνηειείηαη απφ πξσηφληα ή άιια 

ειαθξηά ηφληα. Χο απνηέιεζκα, ε PIXE έρεη κεγάιεο ελεξγέο δηαηνκέο ηνληζκνχ 

επηηξέπνληαο ηελ αμηφπηζηε αλάιπζε ησλ ειαθξηψλ ζηνηρείσλ, πιενλέθηεκα πνιχ 

ζεκαληηθφ ζηελ αλάιπζε ηνπ γπαιηνχ θαη άιισλ παισδψλ πιηθψλ (Sokaras et al. 

2009). Παξάιιεια, ε εθπνκπή ηφλησλ πξνθαιεί κηθξφηεξε έθιπζε αθηηλνβνιίαο 

πέδεζεο, κε απνηέιεζκα ηελ επίηεπμε πνιχ ρακειφηεξσλ νξίσλ αλίρλεπζεο γηα ηα 

ζηνηρεία κε ελδηάκεζν θαη πςειφ αηνκηθφ αξηζκφ (Šmit 2013, 156). 

Οη αλαιχζεηο PIXE ηεο παξνχζαο ΓΓ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζην εξεπλεηηθφ 

θέληξν Wigner Research Centre for Physics ηεο Οπγγξηθήο Αθαδεκίαο Δπηζηεκψλ, ζηε 

Βνπδαπέζηε. Δλ ζπληνκία, ρξεζηκνπνηήζεθε αθηίλα πξσηνλίσλ ελέξγεηαο 2,5 MeV, κε 

ρξήζε θχιινπ Kapton πάρνπο 7,5 κm. Σα ππφ αλάιπζε αληηθείκελα ηνπνζεηήζεθαλ ζε 

απφζηαζε 10 mm απφ ην παξάζπξν εμφδνπ ηεο αθηίλαο θαη πξνζαλαηνιίζηεθαλ 

θαηάιιεια κε ηε βνήζεηα πιαηθφξκαο 3D ηνπνζέηεζεο, ψζηε ε αθηίλα λα ρηππάεη 

θάζεηα ηελ αλαιπφκελε επηθάλεηα. Ζ απψιεηα ηεο ελέξγεηαο θαζψο ε αθηίλα δηαπεξλά 

ην θχιιν Kapton θαη ηελ απφζηαζε ησλ 10 mm ζηνλ αέξα ππνινγίζηεθε 

ρξεζηκνπνηψληαο ην ππνινγηζηηθφ κνληέιν SRIM  (Ziegler et al. 2008), εθηηκψληαο ηελ 

ηειηθή ελέξγεηα θαζψο ε αθηίλα θηάλεη ζην αληηθείκελν ίζε κε 2,2 MeV. Γεδνκέλεο ηεο 

ηειηθήο ελέξγεηαο ηεο αθηίλαο, ην βάζνο δηείζδπζεο ησλ πξσηνλίσλ γηα ηππηθή παιψδε 

κήηξα ππνινγίζηεθε πεξίπνπ ίζν κε 40 κm.  

Ζ δηάκεηξνο ηεο πξνθχπηνπζαο αθηίλαο πξσηνλίσλ ήηαλ πεξίπνπ 1 mm, θαη ε 

έληαζε 2-4 nA. Οη ραξαθηεξηζηηθέο αθηίλεο X αληρλεχζεθαλ κε ρξήζε θαζκαηνκέηξνπ 

Amptek X-123, κε ελεξγεηαθή δηαθξηηηθή ηθαλφηεηα 130 eV γηα ηελ Mn-Ka γξακκή. 

Έλαο πνιπαλζξαθηθφο απνξξνθεηήο πάρνπο 60 κm ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ 

απνξξφθεζε ησλ νπηζζνζθεδαδφκελσλ πξσηνλίσλ θαη ηελ εμαζζέληζε ησλ αθηίλσλ Υ 

ρακειήο ελέξγεηαο. Ο ρξφλνο αλάιπζεο θπκάλζεθε απφ 600 έσο 3600 sec, αλάινγα κε 

ηελ εθάζηνηε αλαιπφκελε πεξηνρή. Ζ πνζνηηθνπνίεζε ησλ δεδνκέλσλ επηηεχρζεθε κε 

ρξήζε ηνπ ινγηζκηθνχ GUPIX (Campbell et al. 2000). Σα δείγκαηα δελ ππέζηεζαλ 

θακία πξνεηνηκαζία πξηλ ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο αλάιπζεο PIXE. 
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2.5.6 Φαζκαηνζθνπία Raman  

Ζ αλαθάιπςε ηνπ θαηλνκέλνπ Raman πξαγκαηνπνηήζεθε απφ ηνλ Sir C.V. 

Raman ην 1928, θαηά ηε δηάξθεηα κηαο έξεπλαο πνπ αθνξνχζε ηε ζθέδαζε ηνπ θσηφο 

απφ κφξηα. Σν θαηλφκελν είρε παξαηεξεζεί θαη παιηφηεξα, ην 1923, απφ ηνλ Smekal 

ελψ πεξίπνπ ηελ ίδηα επνρή κε ηνλ Raman, νη Landsberg θαη Mandelstam παξαηήξεζαλ 

ην ίδην θαηλφκελν ζε ραιαδία. Ζ θαζκαηνζθνπία Raman ζρεηίδεηαη κε ην θαηλφκελν 

ηεο κεηαβνιήο ηεο ζπρλφηεηαο ηνπ θσηφο φηαλ απηφ πξνζπίπηεη ζε κφξηα. Ζ δηαθνξά 

ηεο ζπρλφηεηαο ηνπ πξνζπίπηνληνο απφ ην ζθεδαδφκελν θσο κπνξεί λα είλαη είηε 

ζεηηθή είηε αξλεηηθή θαη νλνκάδεηαη ζπρλφηεηα Raman. Σν ζχλνιν απηψλ ησλ 

ζπρλνηήησλ απαξηίδεη ην θάζκα Raman θαη θαζνξίδεηαη απφ ηε ζχζηαζε θαη ηε δνκή 

ηνπ ππφ κειέηε πιηθνχ. ρεηηθά κε ηε θαζκαηνζθνπηθή αλάιπζε ηνπ γπαιηνχ ππάξρεη 

έλα κεγάιν πιήζνο δεκνζηεχζεσλ, νη νπνίεο φκσο πεξηνξίδνληαη θπξίσο ζε 

ζπγθεθξηκέλεο ζπζηάζεηο θαη δελ δχλαηαη λα θαιχςνπλ ην κεγάιν εχξνο πηζαλψλ 

ζπζηάζεσλ ησλ αξραηνινγηθψλ παισδψλ πιηθψλ (ελδεηθηηθή βηβιηνγξαθία παξαηίζεηαη 

απφ ηνλ Colomban (2013, 277)). 

2.5.6.1 Βαζηθή αξρή ιεηηνπξγίαο Raman 

Ζ ηερληθή ηεο θαζκαηνζθνπίαο Raman βαζίδεηαη ζηελ αλειαζηηθή ζθέδαζε 

κνλνρξσκαηηθνχ θσηφο, ην νπνίν εθπέκπεηαη ζπλήζσο απφ ιέηδεξ. Αλειαζηηθή 

ζθέδαζε ζεκαίλεη φηη ε ζπρλφηεηα ησλ θσηνλίσλ ηεο κνλνρξσκαηηθήο δέζκεο αιιάδεη 

χζηεξα απφ αιιειεπίδξαζε κε ην δείγκα. Σα θσηφληα ηνπ ιέηδεξ απνξξνθψληαη απφ ην 

δείγκα θαη κεηά επαλεθπέκπνληαη. Ζ ζπρλφηεηα ησλ επαλεθπεκπφκελσλ θσηνλίσλ 

απμάλεηαη ή ειαηηψλεηαη ζε ζρέζε κε ηε ζπρλφηεηα ηεο πξσηαξρηθήο κνλνρξσκαηηθήο 

αθηηλνβνιίαο. 

Απηή ε κεηαβνιή καο δίλεη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο δνλεηηθέο, 

πεξηζηξνθηθέο θαη άιιεο ρακειήο ζπρλφηεηαο κεηαβάζεηο ζηα κφξηα. Ζ 

θαζκαηνζθνπία Raman κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηε κειέηε ζηεξεψλ, πγξψλ θαη 

αέξησλ δεηγκάησλ. Σν ιέηδεξ ζα πξέπεη λα εθπέκπεη ζε ζπγθεθξηκέλν κήθνο θχκαηνο 

ψζηε λα κελ απνξξνθεζεί πιήξσο ε αθηηλνβνιία απφ ην κφξην. 

2.5.6.2 Κύξηεο θνξπθέο Raman ζε παιώδε πιηθά 

πσο αλαθέξζεθε θαη ζηελ Παξάγξαθν 2.1.1, ην γπαιί παξνπζηάδεη δνκή θαιά 

θαζνξηζκέλε ζε ηνπηθφ επίπεδν, ρσξίο φκσο ηάμε επξείαο έθηαζεο. Οη δνκηθέο κνλάδεο 

SiO4 ζην πιέγκα ηνπ γπαιηνχ κπνξνχλ λα νξγαλσζνχλ ζε δηάθνξεο ηεηξαεδξηθέο 
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δνκέο: ζε απνκνλσκέλν ηεηξάεδξν SiO4 (Q
0
), ζε ηεηξάεδξν κε 1 θνηλά γεθπξσκέλν 

άηνκν νμπγφλνπ (Q
1
), ζε ηεηξάεδξν κε 2 (Q

2
), 3 (Q

3
), ή 4 (Q

4
) θνηλά γεθπξσκέλα 

άηνκα νμπγφλνπ. Κάζε κία απφ απηέο ηηο δνκέο εκθαλίδεη δηαθξηηέο θνξπθέο Raman θαη 

IR.  

Οη θχξηεο θνξπθέο Raman πνπ παξνπζηάδνληαη ζε θάζκαηα γπαιηνχ ή άιισλ 

παισδψλ πιηθψλ απεηθνλίδνληαη ζηελ Δηθφλα 2.8. Φπζηθά, κεηαβνιέο ζηε ζχζηαζε ή 

ηε ζεξκνθξαζία ηήμεο ησλ πιηθψλ κπνξνχλ λα κεηαβάιινπλ ηελ ελέξγεηα ζηελ νπνία 

εκθαλίδνληαη νη θνξπθέο.  

 Κνξπθή ζηα ~ 550 cm
-1

: Γνλήζεηο ηάζεο θαη θάκςεο ησλ δεζκψλ Si-O-Si. 

 Κνξπθή ζηα ~ 800 cm
-1

: Γνλήζεηο θάκςεο ησλ δεζκψλ Si-O-Si. 

 Κνξπθή ζηα ~ 950 cm
-1

: πκκεηξηθέο δνλήζεηο ηάζεο ησλ ππξηηηθψλ 

δεζκψλ (Si-O) ζηηο Q
1
 ππξηηηθέο δνκέο. 

 Κνξπθή ζηα ~ 1000 cm
-1

: πκκεηξηθέο δνλήζεηο ηάζεο ησλ ππξηηηθψλ 

δεζκψλ (Si-O) ζηηο Q
2
 ππξηηηθέο δνκέο. 

 Κνξπθή ζηα ~ 1100 cm
-1

: πκκεηξηθέο δνλήζεηο ηάζεο ησλ ππξηηηθψλ 

δεζκψλ (Si-O) ζηηο Q
3
 ππξηηηθέο δνκέο. 

 Κνξπθή ζηα ~ 1200 cm
-1

: πκκεηξηθέο δνλήζεηο ηάζεο ησλ ππξηηηθψλ 

δεζκψλ (Si-O) ζηηο Q
4
 ππξηηηθέο δνκέο. 
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Δηθόλα 2-8. Φάζκα Raman ελόο πνιπκεξηζκέλνπ γπαιηνύ κε πςειή ζπγθέληξσζε ζε λάηξην, 

ύζηεξα από αθαίξεζε ηνπ ππνζηξώκαηνο (Colomban 2013, εηθόλα 4.2.4, ζειίδα 283).  

 

2.5.6.3 Υξεζηκνπνηνύκελε δηάηαμε θαη ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο 

ηελ παξνχζα ΓΓ νη αλαιχζεηο Raman πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζην Ηλζηηηνχην 

Θεσξεηηθήο θαη Φπζηθήο Υεκείαο, ζην Δζληθφ Ίδξπκα Δξεπλψλ (Kamitsos et al. 1991). 

Πην ζπγθεθξηκέλα, ρξεζηκνπνηήζεθε micro-Raman θαζκαηνζθφπην ηεο Renishaw. Σα 

θάζκαηα ιήθζεθαλ ζηελ πεξηνρή κεηαμχ 370 θαη 7000 cm
-1

, ρξεζηκνπνηψληαο ηηο 

ελεξγεηαθέο γξακκέο ζηα 488 θαη 514 nm απφ ιέηδεξ ηφλησλ αξγνχ (argon ion laser) θαη 

ηε γξακκή ζηα 633 nm απφ ιέηδεξ ειίνπ (He-laser). Κάζε θάζκα αληηπξνζσπεχεη ηνλ 

κέζν φξν 128 ζαξψζεσλ. Πην αλαιπηηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηε ρξεζηκνπνηνχκελε 

δηάηαμε δίλνληαη απφ ηνπο Möncke et al. (2013). 

Καηά ηε κειέηε κίαο εθ ησλ κειεηψκελσλ ζπιινγψλ (Παξάγξαθνο 5-7) ε 

ρξήζε ελεξγεηψλ ζηελ πεξηνρή ηνπ νξαηνχ θσηφο νδήγεζε ζηε δεκηνπξγία ηδηαίηεξα 

έληνλνπ θζνξηζκνχ. Γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ πξνβιήκαηνο, πξαγκαηνπνηήζεθε 

δηέγεξζε ησλ δεηγκάησλ κε ελέξγεηα θνληά ζην ππέξπζξν, κε ρξήζε ελεξγεηαθήο 
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γξακκήο ζηα 1064 nm απφ  ιέηδεξ YAG κε πξφζκεημε λενδπκίνπ (Nd:YAG laser) θαη 

θαζκαηφκεηξν FT-Raman ηεο Bruker (κνληέιν RFS100). ε απηή ηελ πεξίπησζε, ηα 

θάζκαηα ιήθζεθαλ ζηελ πεξηνρή κεηαμχ 80 θαη 3500 cm
-1

.  Κάζε θάζκα 

αληηπξνζσπεχεη ηνλ κέζν φξν 400 ζαξψζεσλ.   

ην ζχλνιν ησλ πεξηπηψζεσλ ε αλάιπζε Raman πξαγκαηνπνηήζεθε ρσξίο 

πξνγελέζηεξε πξνεηνηκαζία ησλ δεηγκάησλ. ε πεξηπηψζεηο πνπ είραλ ήδε 

πξνεηνηκαζηεί ιεηαζκέλεο ηνκέο γηα παξαηήξεζε ζην ειεθηξνληθφ κηθξνζθφπην, θαη 

θπξίσο ζε έληνλα δηαβξσκέλα δείγκαηα, ρξεζηκνπνηήζεθαλ νη θαζαξέο ηνκέο.  

2.5.7 Φαζκαηνζθνπία IR 

Ζ Φαζκαηνζθνπία IR ρξεζηκνπνηεί αληίζηνηρα θαηλφκελα κε ηε 

Φαζκαηνζθνπία Raman. Ζ βαζηθή δηαθνξά ησλ δχν ηερληθψλ νθείιεηαη ζην φηη ε 

Raman βαζίδεηαη ζην θαηλφκελν ηεο ζθέδαζεο, θαηά ηελ νπνία ε αιιειεπίδξαζε 

κεηαμχ θσηνλίσλ θαη κνξίσλ γίλεηαη ζε πνιχ ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα θαη νη ηαηλίεο 

ηνπ θάζκαηνο Raman αληηζηνηρνχλ ζε θσηφληα ηα νπνία ζθεδάδνληαη αλειαζηηθά απφ 

ηα κφξηα. Αληίζεηα, νη ηαηλίεο ηνπ θάζκαηνο ηνπ ππεξχζξνπ (IR) νθείινληαη ζε 

θσηφληα ηα νπνία απνξξνθψληαη απφ ηα κφξηα. Καη ζηηο δχν φκσο ηερληθέο, ε 

αιιειεπίδξαζε αθηηλνβνιίαο κε ην πιηθφ πξνθαιεί κεηαπηψζεηο απφ κία ελεξγεηαθή 

ζηάζκε ηαιάλησζεο ζε κία άιιε. 

Σν θάζκα IR ελφο παιψδνπο πιηθνχ θέξεη ζεκαληηθέο νκνηφηεηεο κε ην 

αληίζηνηρν θάζκα Raman. Οη δχν ηερληθέο δηαθέξνπλ σο πξνο ηνπο θαλφλεο επηινγήο, 

κε απνηέιεζκα νη ζπκκεηξηθέο δνλήζεηο λα είλαη έληνλα ελεξγέο ζην θάζκα Raman, 

ελψ αληίζεηα, ζην θάζκα IR θαηαγξάθνληαη  έληνλα νη αζχκκεηξεο δνλήζεηο. Γειαδή, 

νη ηερληθέο Raman θαη IR απνηεινχλ ζπκπιεξσκαηηθέο κεζφδνπο ηεο δνλεηηθήο 

θαζκαηνζθνπίαο. Βάζεη απηψλ, νη θχξηεο θνξπθέο IR πνπ παξνπζηάδνληαη ζε θάζκαηα 

γπαιηνχ ή άιισλ παισδψλ πιηθψλ πεξηγξάθνληαη ζηε ζπλέρεηα. Καη ζε απηή ηελ 

πεξίπησζε, κεηαβνιέο ζηε ζχζηαζε ή ηε ζεξκνθξαζία ηήμεο ησλ πιηθψλ κπνξνχλ λα 

κεηαβάιινπλ ζεκαληηθά ηελ ελέξγεηα ζηελ νπνία εκθαλίδνληαη νη θνξπθέο.  

 Κνξπθή ζηα ~ 470 cm
-1

: Γνλήζεηο αηψξεζεο ησλ δεζκψλ Si-O-Si. 

 Κνξπθή ζηα ~ 780 cm
-1

: Γνλήζεηο θάκςεο ησλ δεζκψλ Si-O-Si. 

 Κνξπθή ζηα ~ 920 cm
-1

: Αζχκκεηξεο δνλήζεηο ηάζεο ησλ ππξηηηθψλ δνκψλ 

Q
1
. 

 Κνξπθή ζηα ~ 980 cm
-1

: Αζχκκεηξεο δνλήζεηο ηάζεο ησλ ππξηηηθψλ δνκψλ 

Q
2
. 
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 Κνξπθή ζηα ~ 1050 cm
-1

: Αζχκκεηξεο δνλήζεηο ηάζεο ησλ ππξηηηθψλ 

δνκψλ Q
3
.  

 Κνξπθή ζηα ~ 1100 cm
-1

: Αζχκκεηξεο δνλήζεηο ηάζεο ησλ ππξηηηθψλ 

δνκψλ Q
4
. 

ηελ παξνχζα ΓΓ νη αλαιχζεηο IR πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζην Ηλζηηηνχην 

Θεσξεηηθήο θαη Φπζηθήο Υεκείαο, ζην Δζληθφ Ίδξπκα Δξεπλψλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, 

ρξεζηκνπνηήζεθε κηθξνζθφπην ππεξχζξνπ ηεο Hyperion. Σα θάζκαηα ιήθζεθαλ ζε 

reflectance mode, ζηελ πεξηνρή κεηαμχ 370 θαη 7000 cm
-1

 θαη αλαιχζεθαλ κε ηελ 

ηερληθή Kramers-Krönig (Kamitsos et al. 1990; Kamitsos 2015). Κάζε θάζκα 

αληηπξνζσπεχεη ηνλ κέζν φξν 128 ζαξψζεσλ. Πην αλαιπηηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηε 

ρξεζηκνπνηνχκελε δηάηαμε δίλνληαη απφ ηνπο Möncke et al. (2013). ην ζχλνιν ησλ 

πεξηπηψζεσλ ε αλάιπζε IR πξαγκαηνπνηήζεθε ρσξίο πξνγελέζηεξε πξνεηνηκαζία ησλ 

δεηγκάησλ. Δμαίξεζε απνηειεί ε κειέηε δηάβξσζεο γπάιηλσλ δεηγκάησλ ηεο 

Παξαγξάθνπ 3.7, ζηελ νπνία ήηαλ απαξαίηεηε ε αλάιπζε θαηά κήθνο θαζαξήο ηνκήο. 

ε απηή ηελ πεξίπησζε ρξεζηκνπνηήζεθαλ ιεηαζκέλεο ηνκέο πνπ είραλ ήδε 

πξνεηνηκαζηεί γηα παξαηήξεζε ζην ειεθηξνληθφ κηθξνζθφπην. 
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3 πιινγή γπαιηνύ από ηε Θήβα (7
νο

-1
νο

 αη. π.Χ.) 

ην παξφλ θεθάιαην παξνπζηάδεηαη ε θαζκαηνζθνπηθή αλάιπζε δχν ζπιινγψλ 

γπάιηλσλ αληηθεηκέλσλ απφ ηελ πεξηνρή ηεο Θήβαο, ρξνλνινγεκέλσλ ζηελ Αξρατθή, 

Κιαζηθή θαη Διιεληζηηθή πεξίνδν (Palamara et al. 2015, Zacharias and Palamara 

2016). Οη ζπιινγέο απηέο έρνπλ κειεηεζεί εθηελψο ζην παξειζφλ κε ηελ εθαξκνγή ησλ 

κε-θαηαζηξνθηθψλ αλαιπηηθψλ ηερληθψλ XRF θαη SEM/EDS, κε απνηέιεζκα ηνλ 

πξνζδηνξηζκφ ησλ πξψησλ πιψλ θαη ηελ εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ νκαδνπνίεζεο πνπ 

αθνξνχλ ζηελ παξαγσγή ησλ αληηθεηκέλσλ (ελδεηθηηθά: Beltsios et al. 2012, 

Oikonomou et al. 2012, Εαραξηάο θ.ά. 2012). Ζ επηπξφζζεηε κειέηε ησλ ζπιινγψλ 

θξίζεθε ζεκαληηθή ψζηε λα αμηνινγεζεί ε ζπκβνιή ηεο ρξήζεο θαζκαηνζθνπηθψλ 

ηερληθψλ (Raman θαη IR) γηα ηνλ ηερλνινγηθφ ραξαθηεξηζκφ ηεο ζπιινγήο. 

Δπηπξφζζεηα, θαη θαζφζνλ φιεο νη πξνγελέζηεξεο αλαιχζεηο ησλ ζπιινγψλ είραλ 

πξαγκαηνπνηεζεί ζε θαζαξέο ηνκέο ησλ δεηγκάησλ, ε λέα θαζκαηνζθνπηθή πξνζέγγηζε 

κειέηεζε θαη ηηο δηαβξσκέλεο επηθάλεηεο ησλ δεηγκάησλ γηα ηελ εμαγσγή 

ζπκπεξαζκάησλ πνπ αθνξνχλ ζηα θαηλφκελα δηάβξσζεο.  

3.1 Αρταϊκό, κλαζικό και ελληνιζηικό γσαλί 

Καηά ηε δηάξθεηα ησλ «θνηεηλψλ Αηψλσλ», ε παξαγσγή θαη ρξήζε γπαιηνχ 

ζηνλ επξχηεξν ρψξν ηεο Μεζνγείνπ είρε πεξηνξηζηεί ζεκαληηθά, αλ φρη δηαθνπεί 

εληειψο. Απφ ηνλ 9
ν
 αη. π.Υ., φκσο, ην γπαιί επαλεκθαλίζηεθε θαη ζχληνκα απέθηεζε 

θαη πάιη ηελ πξνγελέζηεξε αμία ηνπ σο πξψηε χιε. Σελ πεξίνδν απφ ηνλ 6
ν 

έσο ηνλ 1
ν
 

αη. π.Υ. ε παξαγσγή γπάιηλσλ αληηθεηκέλσλ δηέλπζε πεξίνδν αθκήο. Οη πξψηεο χιεο 

ηνπ γπαιηνχ κεηαβιήζεθαλ ζεκαληηθά κε ηελ εηζαγσγή ηνπ νξπθηνχ λάηξνπ σο πεγή 

αιθαιίσλ, αληί γηα ηελ παιαηφηεξα ρξεζηκνπνηνχκελε ηέθξα θπηψλ. Σα 

κεζνπνηακηαθά, ζπξηαθά, πεξζηθά θαη ειιεληθά εξγαζηήξηα παινπξγίαο παξαζθεχαδαλ 

αγγεία θαη ράλδξεο κε ρξήζε φκνησλ κε ην παξειζφλ ηερληθψλ παξαγσγήο. κσο, ηφζν 

ηα ζρήκαηα ησλ αγγείσλ φζν θαη νη δηαθνζκήζεηο ζηα γπάιηλα αληηθείκελα 

αλαλεψζεθαλ κε ηελ εηζαγσγή ραξαθηεξηζηηθψλ γηα ηελ επνρή κνηίβσλ.  

3.1.1 Ιζηνξηθή αλαδξνκή  

Όζηεξα απφ κηα παξαηεηακέλε δηαθνπή ζηελ παξαγσγή θαη ρξήζε γπαιηνχ 

ζηνλ επξχηεξν ρψξν ηεο Μεζνγείνπ, ηα γπάιηλα αληηθείκελα επαλεκθαλίζηεθαλ ηνλ 9
ν
 

αη. π.Υ. Σν γπαιί απηήο ηεο πεξηφδνπ θαίλεηαη φηη ζπλδεφηαλ κε ηελ αθκάδνπζα  
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παινηερλία ηνπ Αζζπξηαθνχ βαζηιείνπ ζηε δπηηθή Αζία θαη κε ηελ παινπξγία ζηε 

βφξεηα πξία θαη ζηε Φνηλίθε (Σξηαληαθπιιίδεο 2002α, 42). Πνιχ ζχληνκα ηα γπάιηλα 

αληηθείκελα άξρηζαλ λα εμάγνληαη καδηθά ζηελ αλαηνιηθή Μεζνπνηακία θαη ην γπαιί 

έγηλε θαη πάιη πξψηε χιε πςειήο αμίαο (Whitehouse 2012, 23). 

Αγγεία ηεο ηερληθήο ηνπ ππξήλα έθαλαλ ζηαδηαθά ηελ επαλεκθάληζή ηνπο απφ 

ηα ηέιε ηνπ 8
νπ

 αη. π.Υ. Ζ ηερλνγλσζία γηα ηελ παξαγσγή απηψλ ησλ αγγείσλ ζχληνκα 

δηαδφζεθε ζε φιε ηελ αλαηνιηθή Μεζφγεην, κε απνηέιεζκα ηα αγγεία ηεο ηερληθήο ηνπ 

ππξήλα λα απνηεινχλ ηελ πιεηνςεθία ησλ γπάιηλσλ επξεκάησλ απφ ηα κέζα ηνπ 6
νπ

 

αη. π.Υ. κέρξη ηηο αξρέο ηνπ 1
νπ

 αη. κ.Υ. (Whitehouse 2012, 23). Σα αγγεία απηήο ηεο 

πεξηφδνπ αλήθνπλ ζε δηαθνξεηηθέο ηππνινγηθέο θαηεγνξίεο απφ ηα παιαηφηεξα 

αληίζηνηρα αγγεία ηεο Δπνρήο ηνπ Υαιθνχ. Οη πην ζπλεζηζκέλνη ηχπνη ήηαλ θηάιεο ζε 

ζρήκαηα αιαβάζηξσλ, αξπβάιισλ, ακθνξίζθσλ θαη νηλνρνψλ, ελψ αξγφηεξα 

εκθαλίζηεθαλ θαη ζρήκαηα ζηάκλνπ, πδξίζθνπ θαη κπξνδνρείνπ (Lightfoot 2001, 59).   

Σνλ 5
ν
 θαη 4

ν
 αη. π.Υ. αλαβαζκίζηεθε ν ξφινο ησλ πεξζηθψλ εξγαζηεξίσλ 

παινπξγίαο. Σα παινπξγεία ηνπ βαζηιείνπ ησλ Αραηκεληδψλ παξήγαγαλ θαηά θχξην 

ιφγν άρξσκα γπάιηλα αληηθείκελα, κε δηαθνζκεηηθά ζρέδηα πνπ παξαζθεπάδνληαλ κε 

ελ ςπρξψ επεμεξγαζία. Σα γπάιηλα αληηθείκελα ζπρλά κηκνχληαλ κεηαιιηθά 

αληηθείκελα πςειήο αμίαο (Σξηαληαθπιιίδεο 2002β, 81).   

Σελ Διιεληζηηθή πεξίνδν, ε νπνία μεθηλά κε ην ζάλαην ηνπ Μεγάινπ 

Αιεμάλδξνπ ην 323 π.Υ. θαη ηειεηψλεη κε ηελ απαξρή ηεο Ρσκατθήο Απηνθξαηνξίαο ην 

31 π.Υ., ην γπαιί έπαςε λα είλαη είδνο πνιπηειείαο θαη ε ρξήζε γπάιηλσλ αληηθεηκέλσλ 

θαζεκεξηλήο ρξήζεο άξρηζε λα είλαη πην ζπρλή. Σν β’ κηζφ ηνπ 3
νπ

 αη. π.Υ. εκθαλίζηεθε 

έλαο θαζαξά ειιεληζηηθφο ξπζκφο ζηελ παινπξγία θαη ε Αιεμάλδξεηα έγηλε έλα απφ ηα 

κεγαιχηεξα θέληξα παινπξγίαο ηεο επνρήο (Οηθνλφκνπ 2012, 11). Σελ πεξίνδν απηή ηα 

αγγεία ηεο ηερληθήο ηνπ ππξήλα ζπλέρηζαλ λα απνηεινχλ ηελ πιεηνςεθία ηεο 

παινπξγηθήο παξαγσγήο, φκσο παξάιιεια εθεπξέζεθαλ θαη λέεο ηερληθέο, φπσο ε 

ηερληθή ηνπ κσζατθνχ θαη ε παξαζθεπή δηάρξπζσλ αληηθεηκέλσλ.  

ην ζεκείν απηφ πξέπεη λα ηνληζηεί φηη γηα ην ππφ κειέηε δηάζηεκα ππάξρνπλ 

πνιχ πεξηνξηζκέλεο αξραηνινγηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηα εξγαζηήξηα παινπνηίαο ζηνλ 

επξχηεξν ρψξν ηεο Μεζνγείνπ. ηε Ρφδν, ε παινπξγία ηεο νπνίαο ζα ζπδεηεζεί 

αλαιπηηθά ζηελ επφκελε παξάγξαθν, ππάξρνπλ ζαθείο ελδείμεηο πξσηνγελνχο 

παξαγσγήο γπαιηνχ απφ ηνλ 4
ν
 αη. π.Υ., αλ θαη κέρξη ζηηγκήο δελ έρεη εληνπηζηεί 

αλαζθαθηθά θάπνην εξγαζηήξην παινπνηίαο (Σξηαληαθπιιίδεο 2006, 258). ηηο 

ζπξνπαιαηζηηληαθέο αθηέο ην παιαηφηεξν εξγαζηήξην παινπνηίαο πνπ έρεη βξεζεί, ζηελ 
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Ηνπδατθή πλνηθία ηεο Ηεξνπζαιήκ, ρξνλνινγείηαη ζην α’ κηζφ ηνπ 1
νπ

 αη. π.Υ. 

(Jackson-Tal 2004, 11). πλεπψο, φιεο νη πξνζπάζεηεο κειέηεο ηεο πξνέιεπζεο ησλ 

γπάιηλσλ επξεκάησλ ηεο επνρήο απηήο βαζίδνληαη απνθιεηζηηθά ζηα ηππνινγηθά θαη 

δηαθνζκεηηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ αληηθεηκέλσλ.       

3.1.2 Σν γπαιί ζηνλ ειιαδηθό ρώξν (7νο – 1νο αη π.Χ.) 

ηελ ππφ κειέηε πεξίνδν ππήξρε πιήζνο ζεκαληηθψλ εξγαζηεξίσλ παινπξγίαο, 

κε ζεκαληηθή θαη ηδηφκνξθε παξαγσγή, ηφζν ζην Αηγαίν φζν θαη ζηελ επεηξσηηθή 

Διιάδα. Σν θπξηφηεξν θέληξν παινπξγίαο, ελδερνκέλσο θαη παινπνηίαο, ηνπ ειιαδηθνχ 

ρψξνπ ήηαλ ε Ρφδνο. Ήδε απφ ηνλ 8
ν
 θαη 7

ν
 αη. π.Υ. αλαηνιίηεο έκπνξνη 

εγθαηαζηάζεθαλ ζην Αηγαίν θαη αλέπηπμαλ εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο κε ηνπο ηνπηθνχο 

πιεζπζκνχο. Ζ ζεκαζία ηεο Ρφδνπ ζηε δηακφξθσζε ηεο παινπξγηθήο παξαγσγήο ηελ 

πεξίνδν απηή αλαδείρζεθε θπξίσο ιφγσ ηεο γεσγξαθηθήο ηεο ζέζεο ζηνλ ζαιάζζην 

εκπνξηθφ δξφκν πξνο ηε Γχζε θαη ηε λνηηναλαηνιηθή Μεζφγεην (Σξηαληαθπιιίδεο 

2006, 257). 

Καηά ηνλ 6
ν
 θαη 5

ν
 αη. π.Υ. ζηε Ρφδν παξάγνληαλ ράλδξεο θαη αγγεία ηεο 

ηερληθήο ηνπ ππξήλα κε δηαθξηηά ηππνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά, ηα νπνία εμάγνληαλ ζηε 

Μεζφγεην. Σν πιήζνο ησλ αγγείσλ ηεο πεξηφδνπ, ε γεσγξαθηθή θαηαλνκή ηνπο, θαζψο 

θαη νξηζκέλεο θαηαζθεπαζηηθέο ιεπηνκέξεηεο νδήγεζαλ αξραηνιφγνπο εξεπλεηέο λα 

ηαπηίζνπλ ηε Ρφδν κε έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα παινπξγηθά θέληξα ησλ Αξρατθψλ θαη 

Κιαζηθψλ ρξφλσλ ζηελ αλαηνιηθή Μεζφγεην (Σξηαληαθπιιίδεο 2002α, 43). ηελ ίδηα 

πεξίνδν ρξνλνινγείηαη θαη ην παιαηφηεξν εξγαζηήξην παινπξγίαο πνπ έρεη βξεζεί ζην 

λεζί (Triantafyllidis 2003, 135). Μέρξη θαη ηελ Τζηεξνειιεληζηηθή επνρή, ζηε Ρφδν 

έρνπλ βξεζεί ελδείμεηο ζπλερφκελεο παινπξγηθήο δξαζηεξηφηεηαο, ελψ ηνλ 4
ν
 αη. π.Υ. 

είλαη πηζαλφ λα ππήξρε θαη εξγαζηήξην παινπνηίαο (Σξηαληαθπιιίδεο 2006, 258).  

Δθηφο απφ ηε Ρφδν, εξγαζηήξηα παινπξγίαο έρνπλ αλαθαιπθζεί θαη ζε άιιεο 

πεξηνρέο ηνπ ειιαδηθνχ ρψξνπ. Ηδηαίηεξε ζεκαζία έρεη ε αλεχξεζε ηνπ εξγαζηεξίνπ 

ηνπ Φεηδία ζηελ Οιπκπία, ην νπνίν ρξνλνινγείηαη ζηνλ 5
ν
 αη. π.Υ. θαη εμππεξεηνχζε 

απνθιεηζηηθά ηηο παινπξγηθέο αλάγθεο ηνπ ηεξνχ (Σξηαληαθπιιίδεο 2006, 258). 

εκαληηθά εξγαζηήξηα παινπξγίαο ππήξραλ θαη ζηε Μαθεδνλία ηνλ 4
ν
 αη. π.Υ., ζηελ 

Κξήηε ηνλ 5
ν
-3

ν
 αη. π.Υ. θαη ζηε Γήιν κεηά ηνλ 3

ν
 αη. π.Υ. (Σξηαληαθπιιίδεο 2002β, 81 

θαη Σξηαληαθπιιίδεο 2006, 260).  
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3.1.3 Πξώηεο ύιεο  

πσο αλαθέξζεθε ζηελ Παξάγξαθν 2.1.2, πεξίπνπ ην 800 π.Υ. 

πξαγκαηνπνηήζεθε κηα πνιχ ζεκαληηθή κεηαβνιή ζηηο πξψηεο χιεο πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαλ γηα ηελ παξαγσγή ηνπ γπαιηνχ. Σελ πεξίνδν απηή έγηλε ε κεηάβαζε 

ζηε ρξήζε νξπθηνχ λάηξνπ σο θχξηα πεγή αιθαιίσλ, αληηθαζηζηψληαο ηε 

πξνγελέζηεξα ρξεζηκνπνηνχκελε ηέθξα θπηψλ. Ζ ρξήζε λάηξνπ ζπλερίζηεθε ρσξίο 

δηαθνπή κέρξη θαη ηνλ 9
ν
 αη. κ.Υ., νπφηε θαη ζηαδηαθά αληηθαηαζηάζεθε εθ λένπ απφ 

ηελ ηέθξα θπηψλ. πλεπψο, θαζ’ φιε ηελ πεξίνδν πνπ εμεηάδεηαη ζην παξφλ θεθάιαην 

ην παξαγφκελν γπαιί είλαη θαηά θχξην ιφγν γπαιί λάηξνπ θαη αλήθεη ζηνλ γεληθφηεξν 

ηχπν ζφδαο-αζβεζηίνπ-ππξηηίνπ.  

Οη θχξηεο πξψηεο χιεο απηνχ ηνπ ηχπνπ είλαη νη αθφινπζεο: (1) άκκνο, ε νπνία 

απνηεινχζε ηελ πεγή ηνπ ππξηηίνπ, (2) νξπθηφ λάηξν (ή/θαη ηξφλα), θαη (3) αζβέζηην, 

ην νπνίν εηζαγφηαλ ζην κείγκα είηε αθνχζηα (ζξαχζκαηα θνρπιηψλ πνπ πεξηέρνληαη 

ζηελ άκκν), είηε εθνχζηα (κε ηελ πξνζζήθε αζβεζηνιηζηθψλ πεηξσκάησλ). Ο αθξηβήο 

πξνζδηνξηζκφο ηεο πξνέιεπζεο ησλ πξψησλ πιψλ δελ είλαη δπλαηφο, θαζψο φπσο 

αλαθέξζεθε θαη πξνεγνπκέλσο γηα ηελ πεξίνδν απηή νη δηαζέζηκεο πιεξνθνξίεο γηα ηα 

θέληξα παινπνηίαο είλαη πνιχ πεξηνξηζκέλεο.  

ην ζεκείν απηφ πξέπεη λα αλαθεξζεί φηη ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο ζηε 

βηβιηνγξαθία έρεη εληνπηζηεί βάζεη ησλ αλαιχζεσλ ε παξάιιειε ρξήζε ηέθξαο θπηψλ 

θαη λάηξνπ, ε νπνία απνδίδεηαη ζε δηάθνξεο αηηίεο, φπσο γηα παξάδεηγκα ζηελ αξγή θαη 

ζηαδηαθή ελζσκάησζε ηνπ λένπ ηχπνπ γπαιηνχ, ζηε δηαζεζηκφηεηα παιαηφηεξσλ 

απνζεκάησλ πξψηεο χιεο, αιιά θαη ζηελ αλαθχθισζε γπαιηψλ πξνεγνχκελσλ 

ζπζηάζεσλ. 

Σν γπαιί πνπ έρεη βξεζεί ζηνλ ειιαδηθφ ρψξν είλαη ζπλήζσο έληνλα 

ρξσκαηηζκέλν, αλ θαη έρεη βξεζεί θαη κηθξφηεξνο αξηζκφο άρξσκσλ αληηθεηκέλσλ. Σν 

πην ζπλεζηζκέλν ρξσκαηηζκέλν γπαιί ηεο πεξηφδνπ απηήο ήηαλ ζθνχξν κπιε. Σν 

ρξψκα απηφ πξνέθππηε απφ ηελ εηζαγσγή πνιχ κηθξψλ πνζνηήησλ νμεηδίσλ ηνπ 

θνβαιηίνπ, αλ θαη ζηα κπιε γπαιηά πεξηέρνληαη ζπρλά θαη ηζφπνζεο ζπγθεληξψζεηο 

ραιθνχ. Αλάινγα κε ηελ απφρξσζε, ην πξάζηλν ρξψκα κπνξνχζε λα επηηεπρζεί είηε κε 

πξνζζήθε ραιθνχ είηε κε πξνζζήθε νμεηδίνπ ηνπ ζηδήξνπ. Σν νμείδην ηνπ ζηδήξνπ, ζε 

δηαθνξεηηθέο ζπγθεληξψζεηο, ρξεζηκνπνηνχληαλ αθφκα γηα ηελ παξαγσγή καχξνπ, 

θίηξηλνπ θαη θαθέ/θερξηκπαξέληνπ ρξψκαηνο. Σέινο, γηα ηελ παξαγσγή αδηάθαλνπ 

ιεπθνχ γπαιηνχ ρξεζηκνπνηνχηαλ ζπλήζσο αληηκνληθφ αζβέζηην, ελψ γηα ηελ 
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παξαγσγή αδηάθαλνπ θίηξηλνπ ρξψκαηνο ε ζπλήζεο ρξσζηηθή ήηαλ ην Κίηξηλν ηεο 

Νάπνιεο.  

3.1.4 Σερλνινγία παξαγσγήο  

Σελ πεξίνδν απηή ζπλέρηζαλ λα ρξεζηκνπνηνχληαη φιεο νη ηερληθέο παξαγσγήο 

ηεο Δπνρήο ηνπ Υαιθνχ. Παξάιιεια, ηδίσο θαηά ηελ Διιεληζηηθή πεξίνδν, 

εκθαλίζηεθαλ λέεο ηερλνινγίεο, φπσο παξαδείγκαηνο ράξηλ ε ηερληθή ηνπ κσζατθνχ γηα 

ηελ παξαζθεπή αλνηρηψλ αγγείσλ θαη ε ρξήζε θχιισλ ρξπζνχ γηα ηελ παξαζθεπή 

πνιπηειψλ δηάρξπζσλ αγγείσλ. ηε ζπλέρεηα, ζα παξνπζηαζηεί ελ ζπληνκία κφλν ε 

ηερληθή ηνπ ππξήλα γηα ηελ παξαζθεπή αγγείσλ θαη ε ηερληθή ηεο εθέιθπζεο γηα ηελ 

παξαζθεπή ραλδξψλ, νη νπνίεο ζρεηίδνληαη άκεζα κε ηα ππφ κειέηε δείγκαηα.   

Σα αγγεία ηεο ηερληθήο ηνπ ππξήλα δηακνξθψλνληαλ κε ηε βνήζεηα θζαξηήο 

κήηξαο απφ ππξίκαρα πιηθά, θπξίσο ππξηηηθήο ζχζηαζεο. Γηα ηελ παξαζθεπή ησλ 

αγγείσλ απηψλ, ν ππξήλαο-κήηξα ζπγθξαηηφηαλ κε κεηαιιηθή ξάβδν θαη γχξσ απφ 

απηφλ πξνζθνιιηφηαλ κε ζέξκαλζε ην εκίξξεπζην ή θνληνξηνπνηεκέλν γπαιί. Ζ 

πνιχρξσκε δηαθφζκεζε ζηελ εμσηεξηθή επηθάλεηα ησλ αγγείσλ κπνξνχζε λα απνδνζεί 

κε εθέιθπζε ηαηληψλ ή ηλψλ γπαιηνχ, ζπλήζσο δηαθνξεηηθψλ ρξσκάησλ. Οη 

δηαθνζκεηηθέο ηαηλίεο ή ίλεο πξνζηίζνληαλ ζηελ επηθάλεηα θαη δηακνξθψλνληαλ ζε 

πνηθίια γεσκεηξηθά ή θπηηθά δηαθνζκεηηθά ζρέδηα, κε ηε βνήζεηα ρηεληνχ ή άιισλ 

εηδηθψλ εξγαιείσλ. Οη ιαβέο θαη νη δηαθνζκεηηθέο ηαηλίεο ζην ρείινο απνηεινχζαλ 

επίζεηα ζηνηρεία, ηα νπνία κνξθνπνηνχληαλ κε ηε ρξήζε ιαβίδαο. Μεηά ηνλ 

θπιηλδξηζκφ γηα ηε ιείαλζε ηεο εμσηεξηθήο επηθάλεηαο ηνπ αγγείνπ θαη ηε ζηαδηαθή 

αλφπηεζε ηνπ ζθεχνπο, ε κεηαιιηθή ξάβδνο αθαηξείην θαη ν ππξήλαο, πνπ βξηζθφηαλ 

εγθισβηζκέλνο ζην εζσηεξηθφ ηνπ ζθεχνπο, ζξπκκαηηδφηαλ. πλήζσο ζηελ ηξαρηά 

εζσηεξηθή επηθάλεηα ησλ αγγείσλ ζψδνληαη ίρλε ή ππνιείκκαηα ηνπ ππξήλα 

(Σξηαληαθπιιίδεο θ.ά. 2012, 531). 

Ζ παξαζθεπή γπάιηλσλ ραλδξψλ κπνξνχζε λα επηηεπρζεί κε δηάθνξεο ηερληθέο: 

(1) κε ηελ εθέιθπζε θαη πεξηηχιημε ηεγκέλεο πάινπ γχξσ απφ ξάβδν επεμεξγαζίαο, (2) 

κε ηελ ηερληθή ηεο εκπίεζεο ή ηελ ηερληθή κε κήηξα, (3) κε ηελ ηερληθή ηεο έλζεζεο 

ηαηληψλ, (4) κε ηελ ηερληθή ηεο πεξηζηξνθήο, (5) κε ηελ ηερληθή ηεο εκθχζεζεο, θαη (6) 

κε ηελ ηερληθή ηεο δηάηξεζεο (Οηθνλφκνπ 2012, 20). Ζ πην θνηλή απφ ηηο ηερληθέο απηέο 

είλαη ε πξψηε. Σν γπαιί δεζηαηλφηαλ ζε ζεξκνθξαζία πεξίπνπ 800-1050 °C θαη ζηε 

ζπλέρεηα πξαγκαηνπνηνχληαλ εθέιθπζε θαη πεξηζηξνθή ηνπ γχξσ απφ ηε ξάβδν 

επεμεξγαζίαο. ε πνιιέο πεξηπηψζεηο ε άθξε ηεο ξάβδνπ είρε θσληθφ ζρήκα, έηζη ψζηε 



 63 

λα κελ πξνζθνιιάηαη ην γπαιί ζηελ άθξε ηνπ κεηαιιηθνχ εξγαιείνπ. Δπίζεο, ζε 

νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο ε ξάβδνο έθεξε ζηξψκα αζβεζηίνπ θαη πεινχ γηα λα 

δηεπθνιπλζεί ε απνκάθξπλζε ηνπ γπαιηνχ απφ ην κέηαιιν. ηαλ ε ράλδξα ήηαλ έηνηκε, 

ν παινπξγφο ηελ απνκάθξπλε απφ ηελ άθξε ηεο ξάβδνπ θαη ηελ ηνπνζεηνχζε ζηνλ 

ρψξν ςχμεο (Οηθνλφκνπ 2012, 20).  

3.2 Θήβα (7ος – 1ος αι. π.Υ.) 

ηε Βνησηία έρνπλ βξεζεί ίρλε θαηνίθεζεο ήδε απφ ηελ Παιαηνιηζηθή επνρή. 

ηελ πεξηνρή ππήξρε ζπλερήο θαηνίθεζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο Νενιηζηθήο επνρήο, ηεο 

Δπνρήο ηνπ Υαιθνχ θαη ηεο Γεσκεηξηθήο επνρήο. Απφ ηελ αξρή ησλ ηζηνξηθψλ ρξφλσλ 

δεκηνπξγήζεθαλ ζηε Βνησηία δηάθνξεο απηφλνκεο «πφιεηο», κε θπξηφηεξεο ηε Θήβα 

θαη ηνλ Οξρνκελφ, νη νπνίεο βξίζθνληαλ ζε δηαξθή αληαγσληζκφ. Οη πφιεηο ηεο 

Βνησηίαο ηδξχζαλ γχξσ ζηα ηέιε ηνπ 6
νπ

 αη. π.Υ. έλα νκνζπνλδηαθφ θξάηνο, ηε 

Βνησηηθή Οκνζπνλδία, ε νπνία είρε πνιηηηθφ, νηθνλνκηθφ αιιά θαη ζηξαηησηηθφ 

ραξαθηήξα. Ζ Θήβα είρε εγεκνληθφ ξφιν κέζα ζηε Βνησηηθή Οκνζπνλδία.  

Καηά ηελ Αξρατθή πεξίνδν ε Βνησηία ήηαλ έλα απφ ηα πην ζεκαληηθά 

θαιιηηερληθά θαη πνιηηηζηηθά θέληξα ηεο Διιάδαο, κε θαλεξέο επηδξάζεηο ζηελ ηνπηθή 

ηέρλε απφ ηα κεγάια εξγαζηήξηα ηεο Αηηηθήο, ηεο Κνξίλζνπ θαη ησλ λεζηψλ. Σν 

γεγνλφο απηφ απνδεηθλχεηαη θαη απφ ηνλ κεγάιν αξηζκφ θνξηλζηαθψλ θαη αηηηθψλ 

αγγείσλ πνπ βξέζεθαλ ζε ηάθνπο ηεο επνρήο, ηνλίδνληαο ηηο ζηελέο εκπνξηθέο θαη 

πνιηηηζηηθέο ζρέζεηο κε ηελ Αζήλα θαη ηελ Κφξηλζν.  

ηηο αξρέο ηνπ 5
νπ

 αη. π.Υ., θαηά ηνπο πεξζηθνχο πνιέκνπο, ε Θήβα ζπκκάρεζε 

κε ηνπο Πέξζεο ζηε δεχηεξε εθζηξαηεία ελαληίνλ ηεο Διιάδαο. Απφ ηνπο ππφινηπνπο 

Έιιελεο ε ζηάζε απηή ζεσξήζεθε πξνδνηηθή θαη νιφθιεξε ε πεξίνδνο πεξηγξάθεηαη 

απφ ηνπο αξραίνπο ηζηνξηθνχο σο πεξίνδνο ληξνπήο γηα ηνπο Βνησηνχο θαη ηδίσο ηνπο 

Θεβαίνπο (Σζεβάο 2006, 169). Ζ Θήβα, κάιηζηα, πήξε κέξνο ζηελ ηδηαίηεξα ζεκαληηθή 

κάρε ησλ Πιαηαηψλ ην 479 π.Υ. σο ζχκκαρνο ησλ Πεξζψλ. Μεηά απφ ηελ επηθξάηεζε 

ησλ Διιήλσλ, ε πφιε ηηκσξήζεθε θαη έραζε ηελ εγεκνλία ηεο Βνησηηθήο Οκνζπνλδίαο, 

ηεο νπνίαο ν ξφινο πεξηνξίζηεθε ζεκαληηθά. 

ηα ρξφληα πνπ αθνινχζεζαλ νη Θεβαίνη επηδίσμαλ ηελ αλάθηεζε ηεο 

εγεκνλίαο ζηε Βνησηία θαη ηελ απαιιαγή απφ ηελ αζελατθή θεδεκνλία θαη γηα ηνλ 

ζθνπφ απηφ ζπκκάρεζαλ κε ηνπο παξηηάηεο. Ζ θπξηαξρία ησλ Αζελαίσλ ζηε Βνησηία 

ηεξκαηίζηεθε ηειηθά ζην β’ κηζφ ηνπ 5
νπ

 αη. π.Υ., κε απνηέιεζκα ε Βνησηηθή 
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Οκνζπνλδία λα αλαθηήζεη ηελ παιηά ηεο αίγιε θαη ε Θήβα λα μαλαθεξδίζεη ηνλ 

εγεκνληθφ ηεο ραξαθηήξα ζηελ πεξηνρή.  

Μεηά ην ηέινο ηνπ Πεινπνλλεζηαθνχ πνιέκνπ ην 404 π.Υ. νη ζρέζεηο ησλ 

Βνησηψλ κε ηνπο Λαθεδαηκνλίνπο νμχλζεθαλ, θηάλνληαο ζε αλνηρηή ξήμε. Σν 382 π.Υ. 

νη παξηηάηεο θπξίεπζαλ ηε Θήβα θαη εγθαηέζηεζαλ νιηγαξρηθή θπβέξλεζε, ελψ ε 

Βνησηία ππνρξεψζεθε λα δηαιχζεη ηελ Οκνζπνλδία. κσο, κεηά απφ ηε ζεκαληηθή 

λίθε ησλ Βνησηψλ έλαληη ησλ Λαθεδαηκνλίσλ ζηα Λεχθηξα ην 371 π.Υ., ε Θήβα έγηλε 

ε πξψηε πφιε ηεο Διιάδαο ζε δχλακε. Σν Βνησηηθφ Κνηλφ αχμεζε ηελ επηξξνή ηνπ θαη 

γηα πξψηε θνξά κπνξνχζε λα επεκβαίλεη δηπισκαηηθά θαη ζηξαηησηηθά ζε πεξηνρέο έμσ 

απφ ηε Βνησηία, φπσο ζηελ Πεινπφλλεζν, ζηε Θεζζαιία, ζηε Μαθεδνλία, ζηελ Δχβνηα 

θαη ζηελ Αθαξλαλία.  

Σν 338 π.Υ. ν Φίιηππνο ν Β’ λίθεζε ηνπο Βνησηνχο, πνπ είραλ ζπκκαρήζεη κε 

ηνπο Αζελαίνπο, θαη ηηκψξεζε ηνπο Θεβαίνπο εγθαζηζηψληαο νιηγαξρηθφ πνιίηεπκα θαη 

θξνπξά ζηελ Καδκεία. Παξάιιεια, νη Θεβαίνη έραζαλ ηελ πξψηε ζέζε ηνπο ζην 

Βνησηηθφ Κνηλφ. ηαλ χζηεξα απφ ηνλ ζάλαην ηνπ Φηιίππνπ ην 336 π.Υ. νη Θεβαίνη 

επηρείξεζαλ λα εθδηψμνπλ ηε καθεδνληθή θξνπξά ηεο Καδκείαο, επελέβε ν 

Αιέμαλδξνο, θαηέιαβε θαη ηζνπέδσζε ηελ πφιε, ελψ εμαλδξαπφδηζε ηνπο θαηνίθνπο 

ηεο. ηα ηέιε ηνπ 4
νπ

 αη. π.Υ. ε πφιε μαλαρηίζηεθε απφ ηνλ βαζηιηά ηεο Μαθεδνλίαο 

Κάζζαλδξν. ηηο αξρέο ηνπ 3
νπ

 αη. π.Υ. επαλαθαηαιήθζεθε απφ ηνλ Γεκήηξην ηνλ 

Πνιηνξθεηή.  

ηα ρξφληα πνπ αθνινχζεζαλ ε Θήβα, θαη νιφθιεξε ε Βνησηία, γηλφηαλ 

ζχκκαρνο άιινηε ηεο Αηησιηθήο θαη ηεο Αρατθήο πκπνιηηείαο θαη άιινηε ησλ 

Μαθεδφλσλ. Σειηθά, ην 197 π.Υ. ε Θήβα πξνζρψξεζε ζηε Ρσκατθή Απηνθξαηνξία. 

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ξσκαηνθξαηίαο ε Βνησηία παξνπζίαζε κεγάιε παξαθκή, ελψ ε 

Θήβα ππνβηβάζηεθε ζε ρσξηφ.  

Μέρξη ζηηγκήο, ζηε Θήβα δελ έρνπλ αλαζθαθεί εξγαζηήξηα παινπνηίαο ή 

παινπξγίαο, νχηε έρνπλ βξεζεί άιιεο έκκεζεο πιεξνθνξίεο πνπ λα ζπλεγνξνχλ ζηελ 

ηνπηθή παξαζθεπή γπάιηλσλ αληηθεηκέλσλ. ην λεθξνηαθείν ηεο Θήβαο, φκσο, βξέζεθε 

έλα πνιχ κεγάιν πιήζνο απφ γπάιηλα αληηθείκελα πνπ ρξνλνινγνχληαη ζηελ Αξρατθή, 

Κιαζηθή θαη Διιεληζηηθή πεξίνδν (Oikonomou et al. 2012, 65).  
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3.3 Γείγμαηα 

Σα ππφ κειέηε δείγκαηα αλήθνπλ ζε δχν δηαθνξεηηθέο ζπιινγέο: (1) κηα 

ζπιινγή απφ γπάιηλεο ράλδξεο πνπ ρξνλνινγνχληαη απφ ηελ Αξρατθή έσο ηελ 

Διιεληζηηθή επνρή θαη βξέζεθαλ ζε αξραία ηαθηθά ζχλνια, θαη (2) κηα ζπιινγή απφ 

ζξαχζκαηα γπάιηλσλ αγγείσλ πνπ ρξνλνινγνχληαη ζηελ Κιαζηθή επνρή θαη βξέζεθαλ 

ζε αλαζθαθή ζην νηθφπεδν Μαλίζαιε. ια ηα δείγκαηα έρνπλ ζην παξειζφλ αλαιπζεί 

κε θπζηθνρεκηθέο κεζφδνπο κε ζθνπφ ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο ρεκηθήο ηνπο ζχζηαζεο 

θαη ηεο ηερλνινγίαο παξαγσγήο.  

3.3.1 Αξραηνινγηθέο ζέζεηο 

Σα δείγκαηα ησλ ππφ κειέηε ζπιινγψλ έρνπλ βξεζεί ζε δχν δηαθνξεηηθέο 

αξραηνινγηθέο ζέζεηο ζηε Θήβα. Οη ράλδξεο βξέζεθαλ ζε λεθξνηαθείν, ην νπνίν 

αλαθαιχθζεθε θαηά ηε δηάξθεηα θαηαζθεπήο αληζφπεδεο δηάβαζεο απφ ηνλ Οξγαληζκφ 

ηδεξνδξφκσλ Διιάδαο ζηνλ νδηθφ άμνλα Θήβαο-Μνπξηθίνπ. ηε ζπλέρεηα, ε ζέζε 

αλαζθάθεθε απφ ηελ 9
ε
 Δθνξεία Πξντζηνξηθψλ θαη Κιαζηθψλ Αξραηνηήησλ. Σν 

λεθξνηαθείν πεξηιακβάλεη 843 αλαζθαθέληεο ηάθνπο εθ ησλ νπνίσλ 23 είλαη πξψηκνη 

πξσηνειιαδηθνί, 3 πζηεξνγεσκεηξηθνί, 34 αξρατθνί, 504 θιαζηθνί, 270 ειιεληζηηθνί 

θαη 9 πξψηκνη ξσκατθνί. Γεληθφηεξα, θαίλεηαη φηη ε πεξηνρή ρξεζηκνπνηήζεθε σο 

λεθξφπνιε ρσξίο δηαθνπή έσο θαη ηνλ 1
ν
 αη. π.Υ. Καηά ηελ αλαζθαθή απνθαιχθζεθε 

θαη ηκήκα θαξδηάο ιεσθφξνπ, πιάηνπο πεξίπνπ 8 κέηξσλ, ε νπνία δηέζρηδε ην 

λεθξνηαθείν. Οη ηάθνη εθάπηνληαλ ζηα θξάζπεδα ηεο νδνχ θαη εθηείλνληαλ 

εθαηέξσζελ ζε πιάηνο κεγαιχηεξν ησλ 300 κέηξσλ θαη ζε άγλσζην κήθνο. Σα 

θηεξίζκαηα ησλ ηάθσλ  ήηαλ πνηθίια θαη ελίνηε πινχζηα, ελψ ζπλνιηθά έρνπλ βξεζεί 

πεξίπνπ 7.000 αγγεία, 2.000 εηδψιηα θαη ρηιηάδεο κηθξναληηθείκελα. Αλάκεζα ζηα 

ππφινηπα θηεξίζκαηα πεξηιακβάλνληαλ θαη πιήζνο απφ γπάιηλεο ράλδξεο (Οηθνλφκνπ 

2012, 63). 

Ζ δεχηεξε ζέζε, ζηελ νπνία βξέζεθαλ ηα αγγεία, βξίζθεηαη κέζα ζηε Θήβα, ζε 

νηθφπεδν ηδηνθηεζίαο ησλ Ησάλλε θαη Γεκήηξε Μαλίζαιε ζηελ νδφ Πνιπλείθνπο 13 

ζηε λνηηαλαηνιηθή πιεπξά ηεο Καδκείαο θαη ζε απφζηαζε 100 κέηξσλ λνηίσο ησλ 

Ζιεθηξψλ Ππιψλ. ηε ζέζε πξαγκαηνπνηήζεθε αξρηθά ζσζηηθή αλαζθαθή, ε νπνία 

ζηε ζπλέρεηα εμειίρηεθε ζε ζπζηεκαηηθή θαηά ηε δηάξθεηα ησλ εηψλ 2004-2006. Ζ 

ζέζε έρεη ρξνλνινγεζεί ζηελ Κιαζηθή πεξίνδν. Ζ ζπνπδαηφηεηα ηεο ζέζεο 
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θαηαδεηθλχεηαη απφ ηε ρξήζε ηνπ ρψξνπ σο ηφπνπ ιαηξείαο θαη πξνζθνξψλ θπξίσο 

ζηνλ κπζηθφ ήξσα Ζξαθιή θαη ηελ νηθνγέλεηά ηνπ  (Εαραξηάο θ.ά. 2012, 345). 

3.3.2 Πεξηγξαθή δεηγκάησλ  

πλνιηθά αλαιχζεθαλ 27 γπάιηλεο ράλδξεο θαη 9 γπάιηλα ζξαχζκαηα απφ 

αγγεία (Πίλαθαο 3-1). Υαξαθηεξηζηηθέο θσηνγξαθίεο ησλ ππφ αλάιπζε δεηγκάησλ 

παξνπζηάδνληαη ζηελ Δηθφλα 3-1 θαη ν πιήξεο θσηνγξαθηθφο θαηάινγνο ησλ 

δεηγκάησλ ηεο ζπιινγήο δίλεηαη ζηνπο Πίλαθεο 1 θαη 2 ηνπ Παξαξηήκαηνο Β, γηα ηηο 

ράλδξεο θαη ηα αγγεία αληίζηνηρα.  

Οη ράλδξεο έρνπλ βξεζεί ζην λεθξνηαθείν πιεζίνλ ηεο Θήβαο θαη έρνπλ 

ρξνλνινγεζεί απφ ηνπο αξραηνιφγνπο ηεο αλαζθαθήο βάζεη άιισλ θηεξηζκάησλ κε 

ρξνληθά δηαθξηηή ηππνινγία θαη δηαθφζκεζε. Δίλαη ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο 

αθφζκεηεο, δηαθαλείο ή εκηδηαθαλείο, θαη παξνπζηάδνπλ πνηθηιία ρξσκάησλ: άρξσκν 

(2), καχξν (5), αδηάθαλν ιεπθφ (2), θερξηκπαξέλην (7), πξάζηλν (2), αλνηρηφ πξάζηλν 

(2), κπιε (4) θαη κπιε-πξάζηλν (1). Σέινο, 2 κπιε-πξάζηλεο ράλδξεο παξνπζηάδνπλ 

νθζαικσηή δηαθφζκεζε, απνηεινχκελε απφ 3 απινχο νθζαικνχο ρξψκαηνο κπιε θαη 

ιεπθνχ. Οη ράλδξεο παξνπζηάδνπλ έληνλα ζεκάδηα δηάβξσζεο, θπξίσο ηξηδηζκφ θαη 

βεινληζκνχο. ε ιίγεο πεξηπηψζεηο, ε επηθάλεηα ησλ δεηγκάησλ είλαη θαιπκκέλε απφ 

πιήξσο αιινησκέλε εμσηεξηθή θξνχζηα. Σα δείγκαηα θερξηκπαξέληνπ, αλνηρηνχ 

πξάζηλνπ θαη καχξνπ ρξψκαηνο θαίλεηαη λα παξνπζηάδνπλ εληνλφηεξε δηάβξσζε, ελψ 

ηα ιεπθά δείγκαηα δηαηεξνχληαη ζηελ πιένλ θαιή θαηάζηαζε.  

Σα ζξαχζκαηα ησλ αγγείσλ έρνπλ βξεζεί ζην νηθφπεδν Μαλίζαιε θαη 

ρξνλνινγνχληαη ζηελ Κιαζηθή πεξίνδν. Σα αγγεία είλαη παξαζθεπαζκέλα απφ δηαπγέο 

γπαιί κπιε ρξψκαηνο, κε αδηαθαλείο δηαθνζκεηηθέο θίηξηλεο ή/θαη άζπξεο δηθ-δαθ ή 

παξάιιειεο γξακκέο. ια ηα αγγεία είλαη θαηαζθεπαζκέλα κε ηελ ηερληθή ηνπ ππξήλα 

θαη δηαηεξνχλ ίρλε απφ ηνλ ππξήλα ζην εζσηεξηθφ ηνπο. Ζ εμσηεξηθή επηθάλεηα ησλ 

ζξαπζκάησλ είλαη θαιπκκέλε απφ ζηξψκα θπιιψδνπο δηάβξσζεο, κε απνηέιεζκα ησλ 

εκθάληζε έληνλσλ ηξηδηζκψλ ζηηο πεξηνρέο ηνπ κπιε γπαιηνχ. Αληηζέησο, νη 

δηαθνζκεηηθέο ηαηλίεο δελ θέξνπλ έληνλα ζεκάδηα δηάβξσζεο.   
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Πίλαθαο 3-1. Καηάινγνο δεηγκάησλ ηεο ζπιινγήο αξραηνινγηθνύ γπαιηνύ από ηε Θήβα 

Γείγκα Πεξηγξαθή Υξώκα Υξνλνιόγεζε Θέζε 

1 Υάλδξα Πξάζηλν Αξρατθή πεξίνδνο Νεθξνηαθείν 

2 Υάλδξα Πξάζηλν Αξρατθή πεξίνδνο Νεθξνηαθείν 

3 Υάλδξα Κερξηκπαξέλην Αξρατθή πεξίνδνο Νεθξνηαθείν 

4 Υάλδξα Κερξηκπαξέλην Αξρατθή πεξίνδνο Νεθξνηαθείν 

5 Υάλδξα Κερξηκπαξέλην Αξρατθή πεξίνδνο Νεθξνηαθείν 

6 Υάλδξα Κερξηκπαξέλην Αξρατθή πεξίνδνο Νεθξνηαθείν 

7 Υάλδξα Μαχξν Αξρατθή πεξίνδνο Νεθξνηαθείν 

8 Υάλδξα Μαχξν Αξρατθή πεξίνδνο Νεθξνηαθείν 

11 Υάλδξα Μπιε Αξρατθή πεξίνδνο Νεθξνηαθείν 

15 Υάλδξα Άρξσκν Αξρατθή πεξίνδνο Νεθξνηαθείν 

16 Υάλδξα Κερξηκπαξέλην Αξρατθή πεξίνδνο Νεθξνηαθείν 

17 Υάλδξα Κερξηκπαξέλην Αξρατθή πεξίνδνο Νεθξνηαθείν 

21 Υάλδξα Μαχξν Αξρατθή πεξίνδνο Νεθξνηαθείν 

22 Υάλδξα Μαχξν Αξρατθή πεξίνδνο Νεθξνηαθείν 

23 Υάλδξα Μαχξν Αξρατθή πεξίνδνο Νεθξνηαθείν 

26 Υάλδξα Αλνηρηφ πξάζηλν Σέινο Αξρατθήο 

πεξηφδνπ 

Νεθξνηαθείν 

27 Υάλδξα Αλνηρηφ πξάζηλν Σέινο Αξρατθήο 

πεξηφδνπ 

Νεθξνηαθείν 

28 Υάλδξα Μπιε Σέινο Αξρατθήο - αξρέο 

Κιαζηθήο πεξηφδνπ 

Νεθξνηαθείν 

31 Υάλδξα Μπιε-πξάζηλν, κπιε, ιεπθφ 

(νθζαικσηή δηαθφζκεζε) 

Κιαζηθή πεξίνδνο Νεθξνηαθείν 

32 Υάλδξα Μπιε-πξάζηλν, κπιε, ιεπθφ 

(νθζαικσηή δηαθφζκεζε) 

Κιαζηθή - Διιεληζηηθή 

πεξίνδνο 

Νεθξνηαθείν 

34 Υάλδξα Μπιε-πξάζηλν Κιαζηθή - Διιεληζηηθή 

πεξίνδνο 

Νεθξνηαθείν 

37 Υάλδξα Λεπθφ Κιαζηθή - Διιεληζηηθή 

πεξίνδνο 

Νεθξνηαθείν 

42 Υάλδξα Άρξσκν Άγλσζηε ρξνλνινγία Νεθξνηαθείν 

45 Υάλδξα Κερξηκπαξέλην Διιεληζηηθή πεξίνδνο Νεθξνηαθείν 

50 Υάλδξα Μπιε Κιαζηθή πεξίνδνο Νεθξνηαθείν 

52 Υάλδξα Μπιε Κιαζηθή πεξίνδνο Νεθξνηαθείν 

54 Υάλδξα Λεπθφ Κιαζηθή πεξίνδνο Νεθξνηαθείν 

ΜΑΝ01 Αγγείν Μπιε/Κίηξηλε δηαθφζκεζε Κιαζηθή πεξίνδνο Οηθ. Μαλίζαιε 

ΜΑΝ02 Αγγείν Μπιε/Λεπθή δηαθφζκεζε Κιαζηθή πεξίνδνο Οηθ. Μαλίζαιε 

ΜΑΝ03 Αγγείν Μπιε Κιαζηθή πεξίνδνο Οηθ. Μαλίζαιε 

ΜΑΝ04 Αγγείν Μπιε/Κίηξηλε δηαθφζκεζε Κιαζηθή πεξίνδνο Οηθ. Μαλίζαιε 
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ΜΑΝ05 Αγγείν Μπιε Κιαζηθή πεξίνδνο Οηθ. Μαλίζαιε 

ΜΑΝ06 Αγγείν Μπιε/Κίηξηλε δηαθφζκεζε Κιαζηθή πεξίνδνο Οηθ. Μαλίζαιε 

ΜΑΝ07 Αγγείν Μπιε/Λεπθή δηαθφζκεζε Κιαζηθή πεξίνδνο Οηθ. Μαλίζαιε 

ΜΑΝ08 Αγγείν Μπιε/Λεπθή δηαθφζκεζε Κιαζηθή πεξίνδνο Οηθ. Μαλίζαιε 

ΜΑΝΒ Αγγείν 
Μπιε/Λεπθή θαη θίηξηλε 

δηαθφζκεζε 
Κιαζηθή πεξίνδνο Οηθ. Μαλίζαιε 

 

 

  

Δηθόλα 3-1. Υαξαθηεξηζηηθά παξαδείγκαηα γπάιηλσλ ραλδξώλ (αξηζηεξά) θαη γπάιηλσλ αγγείσλ 

(δεμηά) από ηε ζπιινγή ηεο Θήβαο. 

 

3.3.3 Πξνγελέζηεξεο ρεκηθέο αλαιύζεηο 

Καη νη δχν ππφ κειέηε ζπιινγέο ηεο Θήβαο έρνπλ ζην παξειζφλ αλαιπζεί 

εθηελψο ηφζν απφ αξραηνινγηθήο φζν θαη αξραηνκεηξηθήο ζθνπηάο (Beltsios et al. 2012, 

Oikonomou et al. 2012, Εαραξηάο θ.ά. 2012, Οηθνλφκνπ 2009, Οηθνλφκνπ 2012). Ζ 

ρεκηθή ηνπο ζχζηαζε έρεη πξνζδηνξηζηεί πιήξσο βάζεη ησλ ηερληθψλ SEM/EDS θαη 

mXRF. Οη αλαιχζεηο πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζε επηθάλεηεο πνπ είραλ ππνζηεί θαζαξηζκφ 

θαη ιείαλζε, ζπλεπψο κπνξνχκε λα ζεσξήζνπκε φηη αληηπξνζσπεχνπλ ην θαζαξφ 

γπαιί. ηνπο Πίλαθεο 3-2 θαη 3-3 παξνπζηάδεηαη ε κέζε ηηκή θαη ε ηππηθή απφθιηζε 

ηεο ρεκηθήο ζπγθέληξσζεο ησλ θχξησλ νμεηδίσλ γηα θάζε ρξσκαηηθή θαηεγνξία 

γπαιηνχ θαη γηα ηηο γπάιηλεο δηαθνζκεηηθέο ισξίδεο. Αληίζηνηρα, ζηνλ Πίλαθα 3-4 

παξνπζηάδνληαη νη ειάρηζηεο θαη κέγηζηεο ηηκέο ησλ ηρλνζηνηρείσλ. Σα δεδνκέλα έρνπλ 

ππνινγηζηεί βάζεη ησλ ηηκψλ πνπ παξνπζηάδνληαη απφ ηνλ Οηθνλφκνπ (2009; 2012, 

307). 
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Πίλαθαο 3-2. Μέζε ηηκή (κ) θαη ηππηθή απόθιηζε (s) ηεο ρεκηθήο ζπγθέληξσζεο ησλ θύξησλ 

νμεηδίσλ (% θ.β.) αλά ρξσκαηηθή θαηεγνξία γπαιηνύ (βάζεη δεδνκέλσλ από ηνλ Οηθνλόκνπ (2012,  

Παξάξηεκα ΙΙ, Πίλαθαο 2, ζειίδα 307) 

Σύπνο Υξώκα 
Αξηζκόο 

δεηγκάησλ 
 Na2O MgO Al2O3 SiO2 Fe2O3 SO3 Cl K2O CaO 

Υάλδξα Άρξσκν 2 κ 14,88 0,46 2,31 72,75 0,34 0,41 1,21 0,61 7,14 

   s 0,66 0,09 0,10 0,32 0,04 0,16 0,16 0,11 0,61 

Υάλδξα Μαχξν 5 κ 18,96 0,79 1,06 67,91 2,07 0,58 1,31 0,18 7,11 

   s 2,62 0,08 0,10 1,96 0,48 0,03 0,21 0,02 0,75 

Υάλδξα Άζπξν 2 κ 14,04 0,67 3,18 72,42 0,42 0,73 1,02 0,52 7,01 

   s 0,50 0,07 0,59 1,43 0,05 0,04 0,11 0,01 0,47 

Υάλδξα Κερξηκπαξέλην 7 κ 18,13 0,75 2,41 69,10 0,33 0,37 1,46 0,40 7,02 

   s 2,63 0,19 0,88 1,68 0,07 0,07 0,16 0,14 1,11 

Υάλδξα Πξάζηλν 2 κ 15,11 0,60 0,87 72,49 0,94 0,22 1,02 0,09 8,66 

   s 0,11 0,00 0,07 0,16 0,04 0,01 0,01 0,01 0,20 

Υάλδξα 
Αλνηρηφ 

πξάζηλν 
2 κ 15,53 0,54 3,19 70,76 0,30 0,31 1,23 0,85 7,00 

   s 0,02 0,09 0,28 0,23 0,05 0,04 0,01 0,11 0,37 

Υάλδξα Μπιε 5 κ 19,29 0,76 2,54 69,13 0,66 0,47 1,26 0,29 4,90 

   s 0,92 0,13 0,51 0,85 0,30 0,03 0,14 0,08 0,51 

Υάλδξα Μπιε-πξάζηλν 3 κ 15,10 0,78 2,89 70,77 0,62 0,75 1,17 0,67 6,36 

   s 1,53 0,09 0,33 0,49 0,42 0,11 0,15 0,16 1,04 

Αγγείν Μπιε 9 κ 20,40 0,70 2,62 67,05 0,68 0,68 1,32 0,40 5,52 

   s 1,33 0,14 0,12 1,43 0,13 0,08 0,33 0,06 0,50 

 

 

Πίλαθαο 3-3. Μέζε ηηκή (κ) θαη ηππηθή απόθιηζε (s) ηεο ρεκηθήο ζπγθέληξσζεο ησλ θύξησλ 

νμεηδίσλ (% θ.β.) ησλ γπάιηλσλ δηαθνζκεηηθώλ ηαηληώλ ησλ αγγείσλ, „nd‟: δελ αληρλεύζεθε  (βάζεη 

δεδνκέλσλ από ηνλ Οηθνλόκνπ (2009)) 

Υξώκα 
Αξηζκόο 

δεηγκάησλ 
 Na2O MgO Al2O3 SiO2 Fe2O3 Cl K2O CaO Sb2O5 PbO 

Κίηξηλν 3 κ 16,68 0,42 1,72 58,53 0,29 0,87 0,22 2,50 1,90 16,88 

  s 0,30 0,08 0,10 0,64 0,06 0,07 0,02 0,22 0,21 0,54 

Λεπθφ 3 κ 16,64 0,63 2,18 67,31 nd 1,10 0,35 6,02 5,79 nd 

  s 0,53 0,08 0,06 0,15 nd 0,02 0,04 0,24 0,43 nd 
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Πίλαθαο 3-4. Μέγηζηε (max) θαη ειάρηζηε ηηκή (min) ηεο ρεκηθήο ζύζηαζεο ησλ ηρλνζηνηρείσλ (ζε 

ppm) αλά ρξσκαηηθή θαηεγνξία γπαιηνύ, „nd‟: δελ αληρλεύζεθε (βάζεη δεδνκέλσλ από ηνλ 

Οηθνλόκνπ (2012, Παξάξηεκα ΙΙ, Πίλαθαο 2, ζειίδα 307)).  

Σύπνο Υξώκα 
Αξηζκόο 

δεηγκ. 
 Ti Mn Co Cu Zn Br Rb Sr Zr Sn Sb Pb As 

Υάλδξα Άρξσκν 2 min nd nd nd nd nd nd nd 506 38 nd 2590 nd nd 

   max nd nd nd nd nd nd nd 624 49 nd 2663 nd nd 

Υάλδξα Μαχξν 5 min nd nd nd nd nd nd nd 24 41 nd 20 189 nd 

   max nd nd nd 46 45 nd nd 476 503 nd 727 500 nd 

Υάλδξα Λεπθφ 2 min nd nd nd nd nd nd nd 560 56 nd nd 87 nd 

   max nd nd nd 52 28 nd nd 625 81 nd 6410 276 41 

Υάλδξα Κερξηκπαξέλην 7 min 314 65 nd nd 26 nd nd 80 16 nd nd nd nd 

   max 402 202 nd nd 78 25 18 965 159 nd nd nd nd 

Υάλδξα Πξάζηλν 2 min nd nd nd nd nd nd nd 71 19 nd nd nd nd 

   max nd nd nd nd nd nd nd 426 114 nd nd nd nd 

Υάλδξα 
Αλνηρηφ 

πξάζηλν 
2 min nd nd nd nd 17 nd nd 474 nd nd 2304 nd nd 

   max 241 103 nd 21 36 21 nd 807 50 nd 4406 nd 26 

Υάλδξα Μπιε 5 min 439 1877 1184 482 66 nd nd 170 36 nd 233 14 nd 

   max 469 3531 1207 6961 192 nd nd 558 203 nd 2310 701 19 

Υάλδξα Μπιε-πξάζηλν 3 min 28 18 nd 499 50 nd nd 253 22 245 588 313 nd 

   max 73 64 81 7182 78 nd nd 347 28 379 4944 954 nd 

 

Απφ ηηο αλαιχζεηο απηέο πξνθχπηεη φηη νη ράλδξεο αλήθνπλ ζηνλ γεληθφηεξν 

ηχπν ζφδαο-αζβεζηίνπ-ππξηηίνπ. Οη ηηκέο ησλ θχξησλ νμεηδίσλ έρνπλ ηππηθέο γηα ηελ 

επνρή ηηκέο. Ζ ζπγθέληξσζε ηνπ SiO2 θπκαίλεηαη απφ 67 έσο 71% θ.β., ηνπ CaO απφ 

4,9 έσο 8,7% θ.β. θαη ηνπ Na2O απφ 14 έσο 19,3% θ.β. Παξ’ φηη νξηζκέλα ζηνηρεία, 

φπσο ην λάηξην, έρνπλ κεγάιεο απνθιίζεηο, ε θάζε ρξσκαηηθή θαηεγνξία παξνπζηάδεη 

ζεκαληηθή νκνηνγέλεηα ζηε ζχζηαζε. Απφ ηε ζπγθέληξσζε ησλ ηρλνζηνηρείσλ 

κπνξνχκε λα ζπκπεξάλνπκε φηη ηα κπιε δείγκαηα, ηφζν νη ράλδξεο φζν θαη ηα αγγεία, 

είλαη ρξσκαηηζκέλα κε ηελ πξνζζήθε θνβαιηίνπ, αλ θαη παξάιιεια παξνπζηάδνπλ 

πςειέο ζπγθεληξψζεηο ραιθνχ. Οη κπιε-πξάζηλεο πεξηνρέο ησλ νθζαικσηψλ ραλδξψλ 

έρνπλ ρξσκαηηζηεί κε ραιθφ. Αληηζέησο, νη αθφζκεηεο πξάζηλεο θαη αλνηρηέο πξάζηλεο 

ράλδξεο έρνπλ ρξσκαηηζηεί κε ηελ πξνζζήθε ζηδήξνπ. ηνλ ζίδεξν νθείινπλ ην ρξψκα 

ηνπο θαη νη καχξεο θαη θερξηκπαξέληεο ράλδξεο. ηηο ιεπθέο ράλδξεο αλακέλεηαη ε 

παξνπζία αληηκνληθνχ αζβεζηίνπ, φκσο ε ζπγθέληξσζε αληηκνλίνπ πνηθίιιεη 

ζεκαληηθά κεηαμχ ησλ ιεπθψλ δεηγκάησλ θαη ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο είλαη ηδηαίηεξα 

ρακειή. Σέινο, ζηηο άρξσκεο ράλδξεο παξαηεξείηαη πςειή ζπγθέληξσζε αληηκνλίνπ, 

πνπ απνηειεί έλαλ απφ ηνπο πιένλ δηαδεδνκέλνπο απνρξσκαηηζηέο ηεο αξραηφηεηαο.   
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Οη ζπιινγέο απφ ηε Θήβα παξέρνπλ ηζρπξέο ελδείμεηο καθξφβηαο θαη θαιψο 

ζπγθξνηεκέλεο παινπξγίαο. Ζ πξνέιεπζε ησλ δεηγκάησλ, ηφζν ησλ αγγείσλ φζν θαη 

ησλ ραλδξψλ, παξακέλεη άγλσζηε (Οηθνλφκνπ 2012, 210). Παξνπζηάδνπλ, φκσο,  

δηαθξηηή ζχζηαζε βάζεη ησλ πεξηζζφηεξσλ απφ ηα θχξηα νμείδηα ζε ζρέζε κε δείγκαηα 

αληίζηνηρεο πεξηφδνπ απφ ηε Ρφδν (Οηθνλφκνπ θ.ά. 2012, 521). 

3.4 Μεθοδολογία ανάλσζης 

Ζ ρξήζε ησλ θαζκαηνζθνπηθψλ κεζφδσλ Raman  θαη IR γηα ηε κειέηε ηνπ 

αξραηνινγηθνχ γπαιηνχ γίλεηαη νινέλα θαη πην ζπλεζηζκέλε. Οη θαζκαηνζθνπηθέο 

κέζνδνη έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί εθηελψο γηα ηε κειέηε ησλ θαηλφκελσλ δηάβξσζεο, 

θαζψο θαζηζηνχλ δπλαηή ηελ παξαηήξεζε ησλ κεηαβνιψλ ζην ππξηηηθφ πιέγκα ιφγσ 

δηάβξσζεο (ελδεηθηηθά αλαθέξνληαη: Colomban 2003, Colomban and Paulsen 2005, 

Robinet et al. 2006). Δίλαη επίζεο θαζηεξσκέλε ε ρξήζε θαζκαηνζθνπηθψλ ηερληθψλ 

γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ ρξεζηκνπνηνχκελσλ ρξσκαηηζηψλ ζην γπαιί θαη ζε άιιεο 

παιψδεηο επηθάλεηεο (ελδεηθηηθά: Clark et al. 1997, Welter et al. 2007, Sakellariou et al. 

2004). Σα ηειεπηαία ρξφληα εξεπλεηέο έρνπλ πξνζπαζήζεη λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηηο 

ηερληθέο απηέο γηα ηε γεληθφηεξε αμηνιφγεζε ηνπ γπαιηνχ, ζπκπεξηιακβαλφκελσλ ησλ 

πξψησλ πιψλ θαη ηεο ηερλνινγίαο θαηαζθεπήο (Tournie et al. 2010, Tournie et al. 2011, 

Zhao and Li 2016).  

ην παξφλ θεθάιαην ζα παξνπζηαζηνχλ θαη ζα ζπδεηεζνχλ ηα απνηειέζκαηα 

ηεο θαζκαηνζθνπηθήο αλάιπζεο ησλ δχν ζπιινγψλ γπαιηνχ απφ ηε Θήβα. ια ηα 

δείγκαηα αλαιχζεθαλ κε ηε θαζκαηνζθνπηθή κέζνδν Raman, βάζεη ησλ παξακέηξσλ 

ιεηηνπξγίαο πνπ πεξηγξάθεθαλ ζηελ Παξάγξαθν 2.5.6.3. Ζ κέζνδνο IR εθαξκφζηεθε 

κφλν ζε ραξαθηεξηζηηθά δείγκαηα θάζε ρξσκαηηθήο θαηεγνξίαο, βάζεη ησλ 

παξακέηξσλ ιεηηνπξγίαο πνπ ζπδεηήζεθαλ ζηελ Παξάγξαθν 2.5.7. Δπηπιένλ, 

εθαξκφζηεθε γηα ηε κειέηε ησλ επηθαλεηψλ πνπ παξνπζηάδνπλ θαηλφκελα δηάβξσζεο. 

Ζ ηερληθή απηή έρεη κηθξφηεξν βάζνο δηείζδπζεο ζπγθξηηηθά κε ηε θαζκαηνζθνπία 

Raman, θαη ζπλεπψο είλαη πην απνηειεζκαηηθή ζηελ αλίρλεπζε θαη κειέηε ησλ πνιχ 

ιεπηψλ εμσηεξηθψλ ζηξσκάησλ γπαιηνχ πνπ έρνπλ ππνζηεί αιινίσζε ιφγσ δηάβξσζεο.    

Οη θχξηνη ζθνπνί ηεο κειέηεο πνπ παξνπζηάδεηαη εδψ είλαη νη αθφινπζνη: 

 Ζ δηεξεχλεζε ησλ δπλαηνηήησλ ηεο θαζκαηνζθνπίαο ζηε ζπλνιηθή 

αλάιπζε ηνπ αξραηνινγηθνχ γπαιηνχ. Σν γεγνλφο φηη νη ηερληθέο Raman θαη 

IR είλαη εχθνιεο, γξήγνξεο θαη κε-θαηαζηξνθηθέο, ηηο θαζηζηνχλ ηδηαίηεξα 
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ρξήζηκεο ζηελ αξραηνκεηξία. Οη ζπγθεθξηκέλεο ζπιινγέο ήηαλ εθ ησλ 

πξνηέξσλ θαιά κειεηεκέλεο βάζεη παξαδνζηαθψλ αλαιπηηθψλ ηερληθψλ, 

απνηειψληαο έηζη κηα θαηάιιειε βάζε αλαθνξάο γηα ηε κειέηε ησλ 

δπλαηνηήησλ θαη ησλ ειιείςεσλ ησλ θαζκαηνζθνπηθψλ ηερληθψλ.  

 Ζ αλάιπζε ησλ θαηλνκέλσλ δηάβξσζεο ησλ δεηγκάησλ ηεο Θήβαο. ιεο νη 

πξνγελέζηεξεο αλαιχζεηο ησλ ππφ κειέηε ζπιινγψλ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζε 

επηθάλεηεο πνπ είραλ αξρηθά θαζαξηζηεί θαη ιεηαλζεί, ρσξίο λα ιεθζεί 

ππφςηλ ην εμσηεξηθφ ζηξψκα δηάβξσζεο ηνπ γπαιηνχ. Γηα ηνλ πιεξέζηεξν 

ραξαθηεξηζκφ ηνπ γπαιηνχ θαη ηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ησλ 

δηαθνξνπνηήζεσλ ζηε ζπγθέληξσζε ησλ δεηγκάησλ ήηαλ απαξαίηεηνο ν 

θαζνξηζκφο ησλ παξαηεξνχκελσλ θαηλνκέλσλ δηάβξσζεο κέζσ ηεο κειέηεο 

επηθαλεηψλ ησλ δεηγκάησλ πνπ δελ είραλ ππνζηεί θαζαξηζκφ.  

3.5 Ανάλσζη ζώμαηος γσαλιού 

ια ηα δείγκαηα ηεο ζπιινγήο, ράλδξεο θαη ζξαχζκαηα αγγείσλ, είραλ ζε 

πξνγελέζηεξε θάζε ππνζηεί θαζαξηζκφ θαη ηνπηθή ιείαλζε ζε ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρέο. 

Χο απνηέιεζκα, ζε θάζε δείγκα ππήξρε πεξηνρή θαζαξνχ γπαιηνχ, επηθάλεηαο 

ηνπιάρηζηνλ 2x2 mm. Αξρηθά ιήθζεθαλ θάζκαηα Raman θαη IR απφ απηέο ηηο 

θαζαξηζκέλεο επηθάλεηεο, κε ζθνπφ ηε κειέηε ηνπ θαζαξνχ γπαιηνχ θαη ηνλ θαζνξηζκφ 

ηνπ θαζκαηνζθνπηθνχ ζήκαηνο ηνπ.  

3.5.1 Αλάιπζε Raman 

ια ηα θάζκαηα Raman απφ ηα ζψκαηα ησλ ραλδξψλ θαη ην κπιε ζψκα ησλ 

αγγείσλ παξνπζηάδνπλ ηελ ηππηθή κνξθή πνπ αλακέλνπκε απφ αξραηνινγηθφ γπαιί 

ηχπνπ ζφδαο-αζβεζηίνπ-ππξηηίνπ, φπσο θαίλεηαη θαη απφ ηηο Δηθφλεο 3-2 θαη 3-3. Οη 

θπξίαξρεο θνξπθέο πνπ δηαθξίλνληαη ζε φια ηα θάζκαηα είλαη ε θνξπθή ζηα ~1096 cm
-

1
 θαη ζηα 556 cm

-1
, νη νπνίεο απνηεινχλ ηηο βαζηθέο θνξπθέο φισλ ησλ ππξηηηθψλ 

πιηθψλ (βιέπε Παξάγξαθν 2.5.6.2). Ζ ζρεηηθή έληαζε ησλ δχν θνξπθψλ δηαθέξεη 

κεηαμχ δεηγκάησλ δηαθνξεηηθψλ ρξσκάησλ, ζπκπίπηεη φκσο πιήξσο γηα δείγκαηα ίδηνπ 

ρξψκαηνο. ε θάζε θάζκα παξαηεξνχληαη θαη νη ρακειφηεξεο έληαζεο θνξπθέο ζηα 

~788 cm
-1

 (δνλήζεηο θάκςεο ησλ (Si-O-Si) δεζκψλ) θαη ζηα ~945 cm
-1

 (ζπκκεηξηθέο 

δνλήζεηο ηάζεο ησλ (Si-O) δεζκψλ ησλ Q
1
 ππξηηηθψλ δνκψλ). 
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Δηθόλα 3-2. Υαξαθηεξηζηηθά θάζκαηα Raman ηνπ ζώκαηνο ησλ γπάιηλσλ ραλδξώλ ηεο ζπιινγήο 

ηεο Θήβαο αλά ρξσκαηηθή θαηεγνξία. 

 

Δθηφο απφ ηηο αλσηέξσ, ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο δηαθαίλνληαη θαη νη 

αθφινπζεο θνξπθέο: 

 Κνξπθή ζηα ~995 cm
-1

: Αληηζηνηρεί ζηηο ζπκκεηξηθέο δνλήζεηο ηάζεο ησλ 

(Si-O) δεζκψλ ησλ Q
2
 ππξηηηθψλ δνκψλ. 

 Κνξπθή ζηα ~420 cm
-1

: Δκθαλίδεηαη ζηα δείγκαηα καχξνπ θαη 

θερξηκπαξέληνπ ρξψκαηνο. ηε βηβιηνγξαθία πξνηείλεηαη ε απφδνζε ηεο 

θνξπθή απηήο ζε Fe-S δεζκφ. Ζ ππφζεζε απηή ζπλάδεη κε ηελ εκθάληζε ηεο 

θνξπθήο ζηα ζπγθεθξηκέλα δείγκαηα, ην ρξψκα ησλ νπνίσλ είλαη γλσζηφ 

φηη νθείιεηαη ζε νμείδηα ηνπ ζηδήξνπ (Colomban et al. 2003, 209).   

 Ηζρπξή θνξπθή ζηα 671 cm
-1

: Δκθαλίδεηαη ζε θάζκαηα ελφο άζπξνπ θαη 

ελφο κπιε-πξάζηλνπ δείγκαηνο. Ζ εκθάληζε ηεο θνξπθήο απηήο παξνπζίαζε 

νξηζκέλεο ηδηαηηεξφηεηεο, πνπ θαηέζηεζε ηελ πεξαηηέξσ κειέηε ηεο 
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απαξαίηεηε. Σα αλαιπηηθά απνηειέζκαηα απηήο ηεο αλάιπζεο 

παξνπζηάδνληαη ζηελ Παξάγξαθν 3.5.2.  

 Πεπιαηπζκέλε θνξπθή ζηελ πεξηνρή 2800-3200 cm
-1

: Ζ θνξπθή απηή είλαη 

νξγαληθήο πξνέιεπζεο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ζηελ πεξηνρή απηή εκθαλίδνληαη 

νη αθφινπζεο θνξπθέο: 

o ~2849 cm
-1

: πκκεηξηθέο δνλήζεηο ηάζεηο ηνπ κνξίνπ CH2 

o ~2885 cm
-1

: Αζχκκεηξεο δνλήζεηο ηάζεηο ηνπ κνξίνπ CH2 

o ~2930 cm
-1

: πκκεηξηθέο δνλήζεηο ηάζεηο ηνπ κνξίνπ CH3 

Γηα απηέο ηηο θνξπθέο νξγαληθήο πξνέιεπζεο δελ έρεη εμαθξηβσζεί αλ ε 

παξνπζία ηνπο νθείιεηαη ζε ζχγρξνλε επηθαλεηαθή επηκφιπλζε ή αλ 

πξφθεηηαη γηα νπζίεο εηζεγκέλεο ζην ζψκα ηνπ γπαιηνχ. 

 

Δηθόλα 3-3. Υαξαθηεξηζηηθά θάζκαηα Raman ηνπ ζώκαηνο ησλ κπιε ραλδξώλ θαη ησλ κπιε 

ζξαπζκάησλ από αγγεία ηεο ζπιινγήο ηεο Θήβαο. 

 

Πξέπεη λα ηνληζηεί φηη ηα δείγκαηα ίδηνπ ρξψκαηνο παξνπζηάδνπλ ζε θάζε 

πεξίπησζε ζπλνιηθά παλνκνηφηππν θάζκα. Δπίζεο, ηα θάζκαηα ησλ ζξαπζκάησλ ησλ 

κπιε αγγείσλ παξνπζηάδνπλ ίδηα ζπκπεξηθνξά κε ηηο κπιε ράλδξεο. Οη παξαηεξνχκελεο 



 75 

θνξπθέο θαη ε ζρεηηθή έληαζή ηνπο ζηα θάζκαηα Raman θαζνξίδνληαη ζπλδπαζηηθά 

απφ ηε ρεκηθή ζχζηαζε ηνπ γπαιηνχ αιιά θαη απφ ηερληθέο παξακέηξνπο ηεο 

δηαδηθαζίαο παξαγσγήο, φπσο ε ζεξκνθξαζία ηήμεο (Colomban et al. 2006b, 842). 

πλεπψο, νη παξαηεξνχκελεο νκνηφηεηεο ζηα θάζκαηα απνδεηθλχνπλ κηα θνηλή 

παξάδνζε παινπνηίαο θαη παινπξγίαο θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ησλ έμη ππφ κειέηε αηψλσλ.  

Παξάιιεια, απνδεηθλχεηαη ε δπλαηφηεηα δηάθξηζεο κεηαμχ πνιχ παξαπιήζησλ 

ρεκηθψλ ζπζηάζεσλ ηνπ γπαιηνχ βάζεη ησλ θαζκάησλ Raman. πλεπψο, ε ηερληθή 

απηή κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί επηηπρψο γηα ηε γξήγνξε θαη κε-θαηαζηξνθηθή 

νκαδνπνίεζε κεγάισλ ζπιινγψλ γπαιηνχ. 

Σέινο, είλαη ελδηαθέξνλ φηη ηα ιεθζέληα θάζκαηα ησλ αξραηνινγηθψλ 

δεηγκάησλ παξνπζηάδνπλ ζην ζχλνιφ ηνπο κεγάιεο νκνηφηεηεο σο πξνο ηηο βαζηθέο 

θνξπθέο κε ην θάζκα ζχγρξνλνπ γπαιηνχ παξφκνηαο ζχζηαζεο. Ζ νκνηφηεηα απηή 

ηνλίδεη ηελ εληππσζηαθή νκνηνγέλεηα ηνπ παξαγφκελνπ γπαιηνχ δηα κέζσ ησλ αηψλσλ.   

3.5.2 Κνξπθή ζηα 671 cm-1 

πσο αλαθέξζεθε θαη ζηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν, ζε νξηζκέλα θάζκαηα 

ελφο ιεπθνχ θαη ελφο κπιε-πξάζηλνπ δείγκαηνο εκθαλίζηεθε ηζρπξή θνξπθή ζηα 

671 cm
-1

, επηπξφζζεηα κε ηηο ραξαθηεξηζηηθέο θνξπθέο ηνπ γπαιηνχ. ε φιεο ηηο 

πεξηπηψζεηο ηα θάζκαηα ιήθζεθαλ απφ πεξηνρή ζψκαηνο γπαιηνχ ζηελ νπνία δελ 

θαηλφηαλ θάπνην αδηάιπην ζσκαηίδην.  

Μέρξη ζηηγκήο, ε απφδνζε ηεο θνξπθήο ζε θάπνην ζπγθεθξηκέλν κνξηαθφ δεζκφ 

δελ έρεη επηβεβαησζεί κε βεβαηφηεηα. ηε βηβιηνγξαθία έρεη πξνηαζεί ε απφδνζε ηεο 

θνξπθήο ζηα ~670 cm
-1 

ζε δεζκνχο θαζζηηέξνπ (Colomban et al. 2003, 207), 

αληηκνλίνπ (Ricciardi et al. 2009, 2552), ζηδήξνπ  ή/θαη καγγαλίνπ (Galli et al. 2004, 

624) κε νμπγφλν. Ζ ρεκηθή ζχζηαζε ησλ δχν δεηγκάησλ ηεο παξνχζαο ζπιινγήο ζηα 

νπνία αληρλεχζεθε ε θνξπθή δελ επηηξέπεη ηελ αζθαιή αλαγλψξηζή ηεο, θαζψο ε 

ζπγθέληξσζε ηνπο ζε θαζζίηεξν, αληηκφλην, ζίδεξν θαη καγγάλην είλαη ζηα ίδηα ή θαη 

ρακειφηεξα επίπεδα κε ηηο αληίζηνηρεο ζπγθεληξψζεηο ησλ ππφινηπσλ δεηγκάησλ. 

Γεδνκέλεο ηεο πεξηφδνπ παξαγσγήο θαη ηνπ ρξψκαηνο ησλ δεηγκάησλ θαίλεηαη πην 

πηζαλή ε απφδνζε ηεο θνξπθήο ζην αληηκφλην, θαη πην ζπγθεθξηκέλα ζηελ έλσζε 

CaSb2O6. Μάιηζηα, ζην αλνηρηφ κπιε δείγκα αληρλεχζεθε θαηά ηελ αλάιπζε 

εγθιεηζκάησλ ην πιήξεο θάζκα ηνπ αληηκνληθνχ αζβεζηίνπ, κε ραξαθηεξηζηηθέο 

θνξπθέο ζηα 235, 333 θαη 670 cm
-1

, φπσο ζα ζπδεηεζεί πην αλαιπηηθά ζηε ζπλέρεηα.  



 76 

Δπαλαιακβαλφκελεο αλαιχζεηο ζε πεξηνρέο ζηηο νπνίεο αληρλεχηεθε ε ελ ιφγσ 

θνξπθή ππέδεημαλ φηη εκθαλίδεη ηδηφηππε ζπκπεξηθνξά. Ζ θνξπθή παξνπζίαδε 

κεηαβαιιφκελε έληαζε αλάινγα κε ηνλ νιηθφ ρξφλν έθζεζεο ηνπ δείγκαηνο ζηελ 

αθηηλνβνιία ηνπ ιέηδεξ, ελψ παξάιιεια επεξέαδε ζεκαληηθά θαη ηελ έληαζε ησλ 

ππφινηπσλ θνξπθψλ ηνπ γπαιηνχ. ηελ Δηθφλα 3-4 παξνπζηάδνληαη ηα θάζκαηα πνπ 

πξνέθπςαλ απφ δηαδνρηθέο αλαιχζεηο ζηελ ίδηα πεξηνρή κε κεηαβαιιφκελε έληαζε 

αθηηλνβνιίαο ιέηδεξ θαη ρξφλνπ έθζεζεο. Ζ νλνκαζία θάζε θάζκαηνο αθνινπζεί ην 

πξφηππν: xLP_yaccum_zsec, φπνπ ‘x’ ε έληαζε ηεο αθηηλνβνιίαο (ζε mW), ‘y’ ν 

αξηζκφο ησλ ζαξψζεσλ θαη ‘z’ ε δηάξθεηα ηεο αλάιπζεο (ζε sec).  Πξνθχπηεη, ζπλεπψο, 

φηη ε θνξπθή απηή είλαη πξντφλ αιιειεπίδξαζεο ηεο αθηηλνβνιίαο ιέηδεξ κε ην ζψκα 

ηνπ γπαιηνχ. Πην ζπγθεθξηκέλα, κπνξνχκε λα απνδψζνπκε ηελ εκθάληζε ηεο θνξπθήο 

ζηελ ηνπηθή θξπζηαιινπνίεζε κνξίσλ πνπ πεξηέρνπλ αληηκφλην, ε νπνία πξνθαιείηαη 

απφ νπηηθή δηέγεξζε εμαηηίαο ηεο δηεγείξνπζαο αθηίλαο ιέηδεξ.  

 

 

Δηθόλα 3-4. Γνθηκαζηηθέο αλαιύζεηο ηεο θνξπθήο ζηα 671 cm
-1 

κε ρξήζε δηαδνρηθά κεγαιύηεξεο 

έληαζεο αθηηλνβνιίαο θαη θπκαηλόκελνπ αξηζκνύ ζαξώζεσλ. 

 

3.5.3 Αλάιπζε IR 

Σα θάζκαηα IR απφ ην ζψκα ηνπ γπαιηνχ ησλ ραλδξψλ παξνπζηάδνληαη ζηελ 

Δηθφλα 3-5. Παξαηεξνχκε φηη ε βαζηθή θνξπθή Q
3
 παίξλεη αληίζηνηρεο ηηκέο κε ην 

δείγκα ηνπ ζχγρξνλνπ γπαιηνχ. κσο, φια ηα δείγκαηα παξνπζηάδνπλ κεγαιχηεξν 

πνιπκεξηζκφ απφ ην δείγκα ηνπ ζχγρξνλνπ γπαιηνχ, εκθαλίδνληαο ηζρπξή θνξπθή Q
2
. 
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Σν ζχγρξνλν γπαιί είλαη δηαθαλέο θαη άρξσκν, ζπλεπψο ν παξαηεξνχκελνο απμεκέλνο 

πνιπκεξηζκφο δελ θαίλεηαη λα είλαη έλδεημε δηάβξσζεο, αιιά κάιινλ νθείιεηαη ζηε 

ζχζηαζε ησλ γπαιηψλ θαη εηδηθφηεξα ζηελ παξνπζία ρξσκαηηζηψλ θαη πξνζκείμεσλ. Ζ 

ππφζεζε απηή ππνζηεξίδεηαη θαη απφ ην γεγνλφο φηη ηα ιεπθά θαη αλνηρηά πξάζηλα 

δείγκαηα, ηα νπνία αλακέλεηαη λα έρνπλ ηε ρακειφηεξε πεξηεθηηθφηεηα ζε νμείδηα 

κεηαιιηθψλ ηφλησλ, παξνπζηάδνπλ ηνλ κηθξφηεξν βαζκφ πνιπκεξηζκνχ. 

 

 

Δηθόλα 3-5. Υαξαθηεξηζηηθά θάζκαηα IR ηνπ ζώκαηνο ησλ γπάιηλσλ ραλδξώλ ηεο ζπιινγήο ηεο 

Θήβαο, αλά ρξσκαηηθή θαηεγνξία. 
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Σα δχν άρξσκα δείγκαηα παξνπζηάδνπλ ηειείσο δηαθνξεηηθή ζπκπεξηθνξά. 

Απφ ηηο θνξπθέο ηνπ γπαιηνχ είλαη νξαηή κφλν ε Q
4
 ζηα 1082 cm

-1
, ππνδεηθλχνληαο 

απμεκέλν πνιπκεξηζκφ ηνπ δείγκαηνο θαη ζπλεπψο αθξαία δηάβξσζε ηεο επηθάλεηαο. 

Πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ζηα θάζκαηα Raman  ησλ άρξσκσλ δεηγκάησλ δελ 

ππήξρε θακία έλδεημε δηάβξσζεο. Σν γεγνλφο απηφ πηζαλψο λα νθείιεηαη ζην φηη ην 

βάζνο δηείζδπζεο ηεο αθηίλαο ππέξπζξνπ θσηφο (IR) είλαη κηθξφηεξν απφ ην αληίζηνηρν 

ηεο αθηίλαο ιέηδεξ πνπ δηεγείξεη ην θάζκα Raman. πλεπψο, θαίλεηαη φηη κε ηελ 

αλάιπζε IR έγηλε εθηθηή ε αλίρλεπζε πνιχ ιεπηνχ εμσηεξηθνχ ζηξψκαηνο πνπ έρεη 

ππνζηεί δηάβξσζε. Οη επηθάλεηεο θαζαξίζηεθαλ πεξίπνπ 5 ρξφληα πξηλ ηηο 

θαζκαηνζθνπηθέο αλαιχζεηο ηεο παξνχζαο κειέηεο. πλεπψο, ην ζηξψκα ηεο 

δηάβξσζεο έρεη πηζαλψο δεκηνπξγεζεί θαη ιφγσ ζχγρξνλεο αιινίσζεο ησλ δεηγκάησλ.  

3.6 Ανάλσζη εγκλειζμάηων  

ηα δηαθαλή άρξσκα δείγκαηα ππήξρε ηδηαίηεξα κηθξφο αξηζκφο εγθιεηζκάησλ 

πνιχ κηθξνχ κεγέζνπο, θαζηζηψληαο αδχλαην ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπο κε 

θαζκαηνζθνπηθή αλάιπζε. ηα ππφινηπα δείγκαηα, ηα ιεθζέληα θάζκαηα Raman 

νδήγεζαλ ζηνλ πξνζδηνξηζκφ κηαο ζεηξάο εγθιεηζκάησλ πνπ πεξηέρνληαη ζην ζψκα ηνπ 

γπαιηνχ. Σα πην ζεκαληηθά απφ απηά παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επφκελεο 

παξαγξάθνπο. Ζ ζπρλφηεηα αλίρλεπζεο θάζε εγθιείζκαηνο, ηα κνξθνινγηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπο θαζψο θαη νη ρεκηθέο ελψζεηο ζηηο νπνίεο απνδίδνληαη 

παξαηίζεληαη ζπλνπηηθά ζηνλ Πίλαθα 3-5.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 79 

Πίλαθαο 3-5. Μνξθνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά, ζπρλόηεηα αλίρλεπζεο θαη απόδνζε ζε ρεκηθέο 

ελώζεηο ησλ εγθιεηζκάησλ πνπ αληρλεύζεθαλ ζηηο ράλδξεο θαη ηα αγγεία ηεο ζπιινγήο. 

Όλνκα 

 

Υεκηθή 

θόξκνπια 

Γείγκαηα ζηα 

νπνία 

αληρλεύζεθε 

πρλόηεηα 

αλίρλεπζεο 
Γηάκεηξνο Δηθόλα 

Αλζξαθηθφ 

αζβέζηην 
CaCO3 

Μαχξεο θαη 

πξάζηλεο 

ράλδξεο, κπιε 

ζψκα αγγείσλ 

Τςειή 
Μηθξφηεξν 

απφ 50 κm 

 

Αληηκνληθφ 

αζβέζηην 
CaSb2O6 

Λεπθή ράλδξα, 

ιεπθή 

δηαθφζκεζε 

αγγείσλ 

Μεκνλσκέλε 

εκθάληζε ζηε 

ράλδξα, πςειή 

ζπρλφηεηα ζηηο 

ιεπθέο 

δηαθνζκεηηθέο 

ισξίδεο 

~ 50 κm 

 

Αληηκνληθφ 

αζβέζηην 
Ca2Sb2O7 

Λεπθή πεξηνρή 

ράλδξαο κε 

νθζαικσηή 

δηαθφζκεζε 

Υακειή 
Αλίρλεπζε θνξπθήο ζην θάζκα ηνπ ζψκαηνο 

ηνπ γπαιηνχ 

Αληηκνληθφο 

κφιπβδνο 
Pb3(SbO4)2 

Κίηξηλε 

δηαθφζκεζε 

αγγείσλ 

Τςειή 10 – 20 κm 

 

Υαιαδίαο SiO2 
Μπιε ζψκα 

αγγείσλ 
Μέηξηα - Με δηαζέζηκε θσηνγξαθία 

Θεηηθά άιαηα 

αιθαιίσλ 

(πηζαλψο 

ζεηηθφ λάηξην) 

Na2SO4 (?) 
Λεπθέο θαη 

κπιε ράλδξεο 
Μέηξηα 40-50 κm 

 

Άλζξαθαο C 
Πξάζηλε 

ράλδξα 

Μεκνλσκέλε 

εκθάληζε 
< 10 κm 
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Οξγαληθέο 

ελψζεηο 
- 

Υάλδξεο 

δηάθνξσλ 

ρξσκάησλ 

(πξάζηλν, κπιε, 

θερξηκπαξέλην, 

καχξν) 

πρλή 

Οη θνξπθέο εκθαλίδνληαη ζηελ αλάιπζε ηφζν 

αδηάιπησλ ζσκαηηδίσλ φζν θαη ηνπ ζψκαηνο 

ηνπ γπαιηνχ 

Καζαξφο 

γξαθίηεο 
C 

Υάλδξεο φισλ 

ησλ ρξσκάησλ 

θαη αγγεία 

πρλή < 10 κm 

 

Αλζξαθφλεκα SiC 

Υάλδξεο φισλ 

ησλ ρξσκάησλ 

θαη αγγεία 

πρλή 50 – 60 κm 

 

 

3.6.1 Αλζξαθηθό αζβέζηην (CaCO3) 

Σν αλζξαθηθφ αζβέζηην ή αζβεζηίηεο (CaCO3) απνηειεί έλα απφ ηα θχξηα 

ζπζηαηηθά ηνπ γπαιηνχ ηχπνπ ζφδαο-αζβεζηίνπ-ππξηηίνπ. Αληρλεχζεθε κε 

θαζκαηνζθνπία Raman ζε καχξεο θαη πξάζηλεο ράλδξεο θαη ζε κπιε ζξαχζκαηα 

αγγείσλ, κε ηε κνξθή εγθιεηζκάησλ κηθξνχ κεγέζνπο (δηάκεηξνο κηθξφηεξε ησλ 

50 κm). 

Ο αζβεζηίηεο δηαιχεηαη κέζα ζην ηήγκα ηνπ γπαιηνχ ζε ζεξκνθξαζίεο κεηαμχ 

1000°C θαη 1300°C (CaCO3→CaO+CO2↑), ζπλεπψο ζην ζχλνιν ησλ πεξηπηψζεσλ  ηνπ 

αξραηνινγηθνχ γπαιηνχ ζεσξείηαη φηη έρεη ππνζηεί πιήξε δηάζπαζε. Πιελ, φκσο, κέζσ 

αλάιπζεο Raman έρνπλ αληρλεπζεί εγθιείζκαηα αζβεζηίηε ζε άιια παιψδε πιηθά ζηα 

νπνία είλαη δπλαηφ λα δηαηεξεζνχλ πεξηνρέο κεξηθψο νκνγελνπνηεκέλεο, φπσο π.ρ. ζε 

παιψκαηα (Sendova et al. 2007, 662) θαη ζε γπάιηλεο ςεθίδεο (Ricciardi et al. 2009, 

2553). Ζ εχξεζε αδηάιπησλ εγθιεηζκάησλ φρη κφλν ζε ράλδξεο αιιά θαη ζην ζψκα 

αγγείσλ ηεο παξνχζαο ζπιινγήο έρεη ελδηαθέξνλ θαη ρξίδεη πεξαηηέξσ δηεξεχλεζεο, 

θαζψο ελδερνκέλσο λα απνηειεί έλδεημε ρξήζεο ρακειήο ζεξκνθξαζίαο ηήμεο. κσο, 

πξέπεη λα επηζεκαλζεί φηη ν αζβεζηίηεο ελδέρεηαη λα απνηειεί πξντφλ δηάβξσζεο, 

θαζψο είλαη γλσζηφ φηη ην δηνμείδην ηνπ άλζξαθα (CO2) κπνξεί λα κεηαηξέςεη ζε 
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αλζξαθηθά άιαηα ηα πδξνμείδηα πνπ παξάγνληαη απφ ηε δηάβξσζε ηνπ γπαιηνχ εμαηηίαο 

ηεο παξνπζίαο λεξνχ (Davison 2003, 190).  

Σν θάζκα Raman ηνπ αζβεζηίηε ραξαθηεξίδεηαη απφ ηζρπξή θνξπθή ζηα 

1092 cm
-1

. Μηθξφηεξεο έληαζεο θνξπθέο εκθαλίδνληαη θαη ζηα 172, 294 θαη 724 cm
-1

. 

Υαξαθηεξηζηηθφ θάζκα αλζξαθηθνχ αζβεζηίνπ πνπ ιήθζεθε απφ δείγκα ηεο ζπιινγήο 

παξνπζηάδεηαη ζηελ Δηθφλα 3-6.  

 

 

Δηθόλα 3-6.  Υαξαθηεξηζηηθό θάζκα Raman από αδηάιπην ζσκαηίδην αλζξαθηθνύ αζβεζηίνπ ζε 

γπάιηλε ράλδξα ηεο ζπιινγήο ηεο Θήβαο. 

 

3.6.2 Αληηκνληθό αζβέζηην 

Σν αληηκνληθφ αζβέζηην απνηειεί έλαλ απφ ηνπο θχξηνπο αδηαθαλνπνηεηέο ηνπ 

γπαιηνχ. Δηζαγφηαλ ζην γπάιηλν ηήγκα ζπλήζσο ππφ ηε κνξθή ηνπ ζηηβλίηε (Sb2S3), 

ελψ γηα ηελ ηερλνινγηθή δηαδηθαζία ηεο αδηαθαλνπνίεζεο πνπ αθνινπζείην ζηελ 

αξραηφηεηα έρνπλ δηαηππσζεί δηάθνξεο ππνζέζεηο (ελδεηθηηθά: Foster and Jackson 

2005, Lahlil et al. 2010a, Lahlil et al. 2010b).  

ην γπαιί κπνξεί λα εκθαληζηνχλ δχν δηαθξηηνί ηχπνη θξπζηάιισλ ηνπ 

αληηκνληθνχ αζβεζηίνπ, θάζε έλαο κε ραξαθηεξηζηηθφ θάζκα Raman: θξχζηαιινη κε 

ηξηγσληθφ ζχζηεκα (CaSb2O6) θαη κε θπβηθφ ζχζηεκα (Ca2Sb2O7). Ο ζρεκαηηζκφο 

θάζε ηχπνπ θξπζηάιινπ επεξεάδεηαη θπξίσο απφ ηε ζεξκνθξαζία ηήμεο ηνπ γπαιηνχ. 
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χκθσλα κε ηελ Lahlil, φπσο αλαθέξεηαη απφ ηνλ Drünert (Drünert et al., 11), 

ζεξκνθξαζία πεξίπνπ ίζε κε 1100°C ζεσξείηαη βέιηηζηε γηα ηνλ ζρεκαηηζκφ θπβηθψλ 

θξπζηάιισλ, ελψ ρακειφηεξεο ζεξκνθξαζίεο (~950°C) επλννχλ ηελ αλάπηπμε 

ηξηγσληθψλ θξπζηάιισλ. Τπφ δηαθνξεηηθέο  ζεξκνθξαζίεο παξαηεξείηαη ε ηαπηφρξνλε 

παξνπζία θαη ησλ δχν ηχπσλ θξπζηάιισλ ζε δηαθνξεηηθέο αλαινγίεο. Παξάιιεια, ε 

παξνπζία νξηζκέλσλ άιισλ ζηνηρείσλ, φπσο ην ηηηάλην θαη ν θαζζίηεξνο, έρεη 

απνδεηρζεί φηη επεξεάδεη ζεκαληηθά ηελ αλαινγία ησλ δχν ηχπσλ θξπζηάιισλ, αθφκα 

θαη φηαλ βξίζθνληαη ζην ηήγκα ζε πνιχ κηθξέο ζπγθεληξψζεηο (0,2 %). Πην 

ζπγθεθξηκέλα, θαηφπηλ πεηξακαηηθήο παξαζθεπήο αδηάθαλνπ ιεπθνχ γπαιηνχ, 

απνδείρηεθε φηη ε απνθιεηζηηθή παξνπζία ηηηαλίνπ επλνεί ηελ αλάπηπμε ηξηγσληθψλ 

θξπζηάιισλ, ελψ αληηζέησο ε απνθιεηζηηθή παξνπζία θαζζηηέξνπ απνηξέπεη ηνλ 

ζρεκαηηζκφ ηνπο. Με παξάιιειε πξνζζήθε ηηηαλίνπ θαη θαζζηηέξνπ ζην ηήγκα 

θαίλεηαη λα επλνείηαη ε αλάπηπμε θπβηθψλ θξπζηάιισλ (Drünert et al., 12).  

ηα δείγκαηα ηεο παξνχζαο ζπιινγήο παξαηεξήζεθε ε παξνπζία θαη ησλ δχν 

ηχπσλ θξπζηάιισλ. Πην ζπγθεθξηκέλα: 

 Κξχζηαιινη CaSb2O6: Σν θάζκα Raman ραξαθηεξίδεηαη απφ έληνλε 

θνξπθή ζηα 670 cm
-1

, ελψ θνξπθέο κηθξφηεξεο έληαζεο παξνπζηάδνληαη 

ζηα 235 θαη 333 cm
-1 

(Ricciardi et al. 2009, 2552). Οη ηξηγσληθνί 

θξχζηαιινη εκθαλίδνληαη κε πνιχ πςειή ζπρλφηεηα ζηηο ιεπθέο 

δηαθνζκεηηθέο ισξίδεο ησλ αγγείσλ. Αληηζέησο, αλαγλσξίζηεθε κφλν έλα 

έγθιεηζκα ζε αδηαθαλή ιεπθή ράλδξα. πσο ζπδεηήζεθε ζηελ Παξάγξαθν 

3.5.2, εκθάληζε ηεο κεκνλσκέλεο θνξπθήο ζηα 671 cm
-1

 παξαηεξήζεθε ζε 

ηπραία ζεκεία ηνπ ζψκαηνο κηαο ιεπθήο θαη κηαο κπιε-πξάζηλεο ράλδξαο. 

πλεπψο, ελδέρεηαη ζηελ πεξίπησζε ησλ ραλδξψλ ην αληηκνληθφ αζβέζηην 

λα έρεη δηαιπζεί πιήξσο ζην ηήγκα, ελψ ζηηο δηαθνζκεηηθέο ισξίδεο 

δηαηεξνχληαη αδηάιπηα ζσκαηίδηα εμαηηίαο ηεο ρακειφηεξεο ζεξκνθξαζίαο 

επεμεξγαζίαο. Υαξαθηεξηζηηθφ θάζκα Raman αληηκνληθνχ αζβεζηίνπ απηνχ 

ηνπ ηχπνπ παξνπζηάδεηαη ζηελ Δηθφλα 3-7.  

 Κξχζηαιινη Ca2Sb2O7: Γελ αληρλεχζεθαλ σο μερσξηζηφ έγθιεηζκα. ε δχν, 

φκσο, θάζκαηα απφ ηπραία ζεκεία ιεπθήο πεξηνρήο ηνπ δείγκαηνο 31 

(ράλδξα κε νθζαικσηή δηαθφζκεζε) θαίλνληαη καδί κε ηηο θνξπθέο ηνπ 

γπαιηνχ νη ραξαθηεξηζηηθέο ηζρπξέο θνξπθέο ηνπ Ca2Sb2O7 ζηα 478 θαη 

633 cm
-1 

(Lima et al. 2012, 1242). Αληηζέησο, δελ ππάξρεη θακία έλδεημε γηα 
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παξνπζία ηεο έλσζεο ζηηο απιέο ράλδξεο ιεπθνχ ρξψκαηνο ή ζηηο ιεπθέο 

δηαθνζκεηηθέο ηαηλίεο ησλ αγγείσλ, ζηα νπνία θπξηαξρεί ε παξνπζία ησλ 

ηξηγσληθψλ θξπζηάιισλ. Ζ δηαθνξνπνίεζε πνπ παξαηεξείηαη ζηνλ ηχπν 

θξπζηάιισλ αληηκνληθνχ αζβεζηίνπ πνπ ζρεκαηίζηεθε ζηηο ράλδξεο κε 

νθζαικσηή δηαθφζκεζε δελ κπνξεί λα απνδνζεί ζηε ρξήζε πςειφηεξεο 

ζεξκνθξαζίαο, θαζψο γηα ηα αγγεία ζα πξέπεη λα είρε ρξεζηκνπνηεζεί 

πςειφηεξε ζεξκνθξαζία αλαινγηθά κε ηηο ράλδξεο. Δπίζεο, βάζεη ηεο 

ρεκηθήο ζχζηαζεο ησλ ηρλνζηνηρείσλ δελ θαίλεηαη λα ππάξρεη θάπνηα 

μεθάζαξε δηαθνξνπνίεζε ζηε ζπγθέληξσζε θαζζηηέξνπ, ηηηαλίνπ ή θάπνηνπ 

άιινπ ζηνηρείνπ. Γεδνκέλνπ φηη νη ράλδξεο κε ηελ νθζαικσηή δηαθφζκεζε 

είραλ απνηξνπατθφ ραξαθηήξα θαη ζπλεπψο παξνπζίαδαλ ζπκβνιηθά/καγηθά 

ζηνηρεία (Ηγλαηηάδνπ θαη Υαηδεληθνιάνπ 2012, 70) ζα είρε ελδηαθέξνλ λα 

δηεξεπλεζεί πεξαηηέξσ ε πηζαλφηεηα ρξήζεο δηαθνξεηηθήο ηερληθήο 

αδηαθαλνπνίεζεο ζπγθξηηηθά κε ην ιεπθφ γπαιί πξννξηδφηαλ γηα ηελ 

παξαζθεπή αθφζκεησλ ραλδξψλ ή αγγείσλ. Γπζηπρψο απηφ δελ είλαη 

δπλαηφ ζηα πιαίζηα ηεο παξνχζαο κειέηεο, ιφγσ ηνπ κηθξνχ αξηζκνχ 

αλάινγσλ δεηγκάησλ. 

 

 

Δηθόλα 3-7. Υαξαθηεξηζηηθό θάζκα Raman από αδηάιπην ζσκαηίδην αληηκνληθνύ αζβεζηίνπ, 

ηύπνπ CaSb2O6 ζε γπάιηλε δηαθνζκεηηθή ισξίδα ιεπθνύ ρξώκαηνο από αγγείν ηεο ζπιινγήο ηεο 

Θήβαο. 
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Δηθόλα 3-8. Φάζκα Raman από ιεπθή πεξηνρή ηεο ράλδξαο κε νθζαικσηή δηαθόζκεζε, ζην νπνίν 

θαίλνληαη νη θνξπθέο ηεο έλσζεο Ca2Sb2O7 καδί κε ηηο θύξηεο θνξπθέο ηνπ γπαιηνύ. 

 

3.6.3 Κίηξηλν ηεο Νάπνιεο (αληηκνληθόο κόιπβδνο)  

Ο αληηκνληθφο κφιπβδνο (Pb2Sb2O7) απνηειεί κία απφ ηηο πην θνηλέο ρξσζηηθέο 

γηα ηελ παξαγσγή θίηξηλνπ ρξψκαηνο θαηά ηελ αξραηφηεηα. Ζ παιαηφηεξε 

επηβεβαησκέλε ρξήζε ηνπ αληηκνληθνχ κνιχβδνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ πξνζζήθε ηνπ ζε 

αηγππηηαθφ γπαιί απφ ηα κέζα ηεο XVIII Γπλαζηείαο (1550–1295 π.Υ.), κε ζθνπφ ηελ 

αδηαθαλνπνίεζε ή ηνλ ρξσκαηηζκφ ηνπ γπαιηνχ (Eastaugh et al. 2004, 273). Ζ έλσζε 

είλαη πην γλσζηή κε ηελ νλνκαζία «Κίηξηλν ηεο Νάπνιεο». Σν θάζκα Raman 

ραξαθηεξίδεηαη απφ ηζρπξή θνξπθή ζηα 141 cm
-1

. Υακειφηεξεο έληαζεο θνξπθέο 

εκθαλίδνληαη ζηα 202, 332, 451 θαη 511 cm
-1

 (Sendova et al. 2007, 658). 

Σν Κίηξηλν ηεο Νάπνιεο απνηειεί ηνλ βαζηθφ ρξσκαηηζηή ζηηο θίηξηλεο 

δηαθνζκεηηθέο ισξίδεο ησλ ζξαπζκάησλ ησλ αγγείσλ, κε πιήζνο εγθιεηζκάησλ ηεο 

έλσζεο λα αληρλεχνληαη ζηα αληίζηνηρα δείγκαηα. Υαξαθηεξηζηηθφ θάζκα 

παξνπζηάδεηαη ζηελ Δηθφλα 3-9. Αληηζέησο, ε έλσζε δελ αληρλεχηεθε ζε θακία απφ ηηο 

πξάζηλεο ή αλνηρηέο πξάζηλεο ράλδξεο. 
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Δηθόλα 3-9. Υαξαθηεξηζηηθό θάζκα Raman από αδηάιπην ζσκαηίδην Κίηξηλνπ ηεο Νάπνιεο ζε 

γπάιηλε δηαθνζκεηηθή ισξίδα θίηξηλνπ ρξώκαηνο από αγγείν ηεο ζπιινγήο ηεο Θήβαο. 

 

3.6.4 Χαιαδίαο 

Δγθιείζκαηα ραιαδία (SiO2) αληρλεχζεθαλ ζην κπιε ζψκα γπαιηνχ αξθεηψλ 

ζξαπζκάησλ αγγείσλ. Σν θάζκα ηνπ ραιαδία ραξαθηεξίδεηαη απφ ηζρπξή θνξπθή ζηα 

464 cm
-1

, ελψ κηθξφηεξεο θνξπθέο εκθαλίδνληαη ζηα 127, 206 θαη 355 cm
-1

 (Δηθφλα 3-

10). Ζ ηαπηνπνίεζε ραιαδία έρεη επηβεβαησζεί ζε παιψδε πιηθά κε ρακειφηεξεο 

ζεξκνθξαζίεο ηήμεο, φπσο γηα παξάδεηγκα ηα παιψκαηα (Raskovska et al. 2010, 434). 

κσο, ε παξνπζία αδηάιπησλ θφθθσλ ραιαδία ζην ζψκα ησλ γπάιηλσλ αγγείσλ δελ 

ήηαλ αλακελφκελε θαη κπνξεί ελδερνκέλσο λα απνδνζεί ζε αλάκεημε ππξηηηθψλ θφθθσλ 

απφ ηνλ ππξήλα-κήηξα θαηά ηε δεπηεξνγελή δηακφξθσζε ησλ αγγείσλ κε ηελ ηερληθή 

ηνπ ππξήλα.   
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Δηθόλα 3-10. Υαξαθηεξηζηηθό θάζκα Raman από αδηάιπην ζσκαηίδην ραιαδία ζε γπάιηλν αγγείν 

ηεο ζπιινγήο ηεο Θήβαο. 

 

3.6.5 Θεηηθά άιαηα αιθαιίσλ 

Σν θάζκα ηεο Δηθφλαο 3-11 αληρλεχζεθε ζε ράλδξεο ιεπθνχ θαη κπιε 

ρξψκαηνο. Υαξαθηεξίδεηαη απφ ηζρπξή θνξπθή ζηα 995 cm
-1

, ελψ εκθαλίδνληαη θαη 

κηθξφηεξεο έληαζεο θνξπθέο ζηα 458, 615, 638, 1129 θαη 1196 cm
-1

. Ζ απφδνζε απηνχ 

ηνπ θάζκαηνο ζε ζπγθεθξηκέλε έλσζε παξακέλεη ππφ ακθηζβήηεζε. χκθσλα κε ηνπο 

Konijnendijk θαη Buster (1977, 403) νη θνξπθέο κπνξνχλ λα απνδνζνχλ ζε ελψζεηο 

ζεηηθψλ αιάησλ αιθαιίσλ, θαη πην ζπγθεθξηκέλα ζε ζεηηθφ λάηξην (Na2SO4). Οη 

Ricciardi et al. (2009, 2552) αλίρλεπζαλ ηηο ίδηεο θνξπθέο ζε κπιε παιψκαηα απφ 

δείγκαηα πνξζειάλεο ηνπ 18
νπ

 αη., ηηο νπνίεο επίζεο απέδσζαλ ζε ζεηηθά άιαηα 

αιθαιίσλ. Πξέπεη λα επηζεκαλζεί φηη ηα δείγκαηα ηεο παξνχζαο ζπιινγήο βξέζεθαλ ζε 

ηάθνπο, ζακκέλα αλάκεζα ζε παρηέο ζηξψζεηο νξγαληθήο ηέθξαο απφ θακέλα νζηά. 

πλεπψο, ε παξνπζία ζεηηθψλ αιάησλ αιθαιίσλ ζα κπνξνχζε λα νθείιεηαη ζηε 

αληίδξαζε ηνπ SO3 ηνπ πεξηβάιινληνο κε ην επηθαλεηαθφ ζηξψκα δηάβξσζεο ησλ 

γπάιηλσλ δεηγκάησλ, ην νπνίν έρεη ππνζηεί πδξφιπζε. 
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Δηθόλα 3-11. Υαξαθηεξηζηηθό θάζκα Raman πνπ πηζαλώο κπνξεί λα απνδνζεί ζε ζεηηθό άιαο 

αιθαιίνπ από γπάιηλε ράλδξα ηεο ζπιινγήο ηεο Θήβαο. 

 

3.6.6 Οξγαληθέο ελώζεηο 

Δπηπιένλ ησλ αλφξγαλσλ ελψζεσλ πνπ ζπδεηήζεθαλ πξνεγνπκέλσο, 

αληρλεχηεθαλ θαη νξηζκέλεο νξγαληθέο ελψζεηο. Γηα ην ζχλνιν ησλ θνξπθψλ νξγαληθήο 

πξνέιεπζεο δελ έρεη εμαθξηβσζεί αλ ε παξνπζία ηνπο νθείιεηαη ζε ζχγρξνλε 

επηθαλεηαθή επηκφιπλζε ή αλ πξφθεηηαη γηα νπζίεο εηζεγκέλεο επίηεδεο ζην ζψκα ηνπ 

γπαιηνχ.  

ε κία κφλν πεξίπησζε, ζε ράλδξα πξάζηλνπ ρξψκαηνο, αληρλεχζεθε έγθιεηζκα 

πνπ ηαπηνπνηήζεθε σο άλζξαθαο (Δηθφλα 3-12).  Σν θάζκα Raman ηνπ άλζξαθα 

ραξαθηεξίδεηαη απφ δηπιή θνξπθή ζηα ~1355 θαη ~1580 cm
-1

 (Nakamizo et al. 1974, 

262).   
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Δηθόλα 3-12. Υαξαθηεξηζηηθό θάζκα Raman από ζσκαηίδην άλζξαθα ζε γπάιηλε ράλδξα ηεο 

ζπιινγήο ηεο Θήβαο. 

 

Αλ θαη δελ έρεη επηηεπρζεί ν αθξηβήο πξνζδηνξηζκφο ηνπ, πξέπεη λα αλαθεξζεί 

επηπιένλ θαη ην θάζκα νξγαληθήο πξνέιεπζεο ηεο Δηθφλαο 3-13, πνπ αληρλεχζεθε ζην 

ζχλνιν ησλ ρξσκαηηθψλ θαηεγνξηψλ ησλ ραλδξψλ (πξάζηλν, θερξηκπαξέλην, καχξν θαη 

κπιε). Ζ θνξπθή ζηα 1435 cm
-1

 νθείιεηαη ζε δνλήζεηο θάκςεο ηνπ κνξίνπ CH2 θαη ε 

θνξπθή ζηα 1659 cm
-1 

ζε δνλήζεηο ηάζεο ηνπ δεζκνχ C=C (Truiča et al. 2012, 3528). 

 

 

Δηθόλα 3-13. Φάζκα Raman από απξνζδηόξηζην νξγαληθό έγθιεηζκα ζε γπάιηλε ράλδξα ηεο 

ζπιινγήο ηεο Θήβαο. 
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Σέινο, πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ζε κεγάιν αξηζκφ δεηγκάησλ φισλ ησλ 

ρξσκάησλ βξέζεθαλ εγθιείζκαηα πνπ ηαπηνπνηήζεθαλ σο θαζαξφο γξαθίηεο (Tuinstra 

and Koenig 1970, 1127) θαη αλζξαθφλεκα, SiC (Harima 2006, 128). Υαξαθηεξηζηηθά 

θάζκαηα παξνπζηάδνληαη ζηηο Δηθφλεο 3-14 θαη 3-15 αληίζηνηρα. Ζ παξνπζία θαη ησλ 

δχν απηψλ ελψζεσλ ζηα αξραηνινγηθά δείγκαηα πξέπεη λα απνδνζεί ζε ζχγρξνλε 

επηθαλεηαθή επηκφιπλζε ησλ δεηγκάησλ, πνπ πξνήιζε πηζαλψο απφ ηε ρξήζε ησλ 

θνπηηθψλ εξγαιείσλ γηα ηελ θνπή ή/θαη ηνλ θαζαξηζκφ ησλ δεηγκάησλ.   

 

 

Δηθόλα 3-14. Υαξαθηεξηζηηθό θάζκα Raman από ζσκαηίδην θαζαξνύ γξαθίηε ζε γπάιηλν δείγκα 

ηεο ζπιινγήο ηεο Θήβαο. 

 

 

Δηθόλα 3-15. Υαξαθηεξηζηηθό θάζκα Raman από ζσκαηίδην αλζξαθνλήκαηνο ζε γπάιηλν δείγκα 

ηεο ζπιινγήο ηεο Θήβαο. 
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3.6.7 Δγθιείζκαηα πνπ δελ έρνπλ πξνζδηνξηζηεί 

Γηα ιφγνπο πιεξφηεηαο, θξίζεθε ζθφπηκν λα παξνπζηαζηνχλ θαη νξηζκέλα 

θάζκαηα Raman πνπ εκθαλίδνληαη κε ζπρλφηεηα ζηηο αλαιχζεηο, ρσξίο λα έρεη 

θαηαζηεί δπλαηφο ν αθξηβήο πξνζδηνξηζκφο ησλ ελψζεσλ ζηηο νπνίεο αληηζηνηρνχλ 

(Δηθφλα 3-16). Σα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ εγθιεηζκάησλ παξνπζηάδνληαη ζηνλ 

Πίλαθα 3-6. Ζ δπζθνιία ζηελ απφδνζε ησλ θαζκάησλ θαη νη ειιηπείο κέρξη ζηηγκήο 

βάζεηο δεδνκέλσλ γηα αλφξγαλεο ελψζεηο αξραηνινγηθνχ ελδηαθέξνληνο απνηεινχλ 

νπζηαζηηθά ηα κεγαιχηεξα κεηνλεθηήκαηα ζηε ρξήζε ηεο ηερληθήο Raman γηα ηνλ 

πξνζδηνξηζκφ ησλ εγθιεηζκάησλ ηνπ γπαιηνχ. Δίλαη ζπλεπψο ζεκαληηθή ε 

ζπζηεκαηηθή θαηαγξαθή φισλ ησλ θαζκάησλ πνπ αληρλεχνληαη θαηά ηελ αλάιπζε 

αξραηνινγηθψλ δεηγκάησλ, ψζηε λα δηεπθνιπλζεί ε ζηαδηαθή δηεχξπλζε ησλ βάζεσλ 

δεδνκέλσλ γηα κειινληηθή ρξήζε.  

 

 

Δηθόλα 3-16. Υαξαθηεξηζηηθά θάζκαηα από ηα ηξία απξνζδηόξηζηα αλόξγαλα εγθιείζκαηα πνπ 

αληρλεύζεθαλ ζηα γπάιηλα δείγκαηα ηεο ζπιινγήο ηεο Θήβαο. 
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Πίλαθαο 3-6. Μνξθνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη ζπρλόηεηα αλίρλεπζεο απξνζδηόξηζησλ 

εγθιεηζκάησλ πνπ αληρλεύζεθαλ ζηηο ράλδξεο θαη ηα αγγεία ηεο ζπιινγήο ηεο Θήβαο. 

Έγθιεηζκα 
Γείγκαηα ζηα νπνία 

αληρλεύζεθε 

πρλόηεηα 

αλίρλεπζεο 
Μέγεζνο Δηθόλα 

1 Πξάζηλεο ράλδξεο Υακειή 
Μηθξφηεξν 

απφ 50 κm 

 

2 

Μπιε θαη καχξεο 

ράλδξεο, κπιε ζψκα 

αγγείσλ 

Μέηξηα - Με δηαζέζηκε θσηνγξαθία 

3 Μπιε ράλδξεο Υακειή 30 κm 

 

 

3.7 Ανάλσζη διάβρωζης 

πσο αλαθέξζεθε θαη πξνεγνπκέλσο, φιεο νη πξνγελέζηεξεο αλαιχζεηο ζηα 

δείγκαηα ησλ δχν ζπιινγψλ απφ ηε Θήβα είραλ πξαγκαηνπνηεζεί ζε θαζαξέο 

ιεηαζκέλεο ηνκέο. Γηα ηε δηεξεχλεζε ησλ θαηλνκέλσλ δηάβξσζεο, νη θαζκαηνζθνπηθέο 

κέζνδνη Raman θαη IR εθαξκφζηεθαλ θαη ζε κε θαζαξηζκέλεο πεξηνρέο ησλ δεηγκάησλ. 

Καη’ αξρήλ, αλαιχζεθαλ επηιεγκέλεο ράλδξεο θάζε ρξσκαηηθήο θαηεγνξίαο 

εζηηάδνληαο ζε πεξηνρέο ηεο εμσηεξηθήο επηθάλεηαο πνπ δελ είραλ ππνζηεί θαζαξηζκφ. 

Ηδηαίηεξε πξνζνρή δφζεθε ζηα δείγκαηα πνπ είραλ εκθαλή ζεκάδηα δηάβξσζεο. Παξ’ 

φια απηά, θακία απφ ηηο δχν κεζφδνπο δελ έδσζε ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηηο 

πεξηνρέο απηέο, εμαηηίαο ηνπ έληνλνπ ηξηδηζκνχ ηεο εμσηεξηθήο επηθάλεηαο ησλ 

δεηγκάησλ. Μάιηζηα, ζηα θάζκαηα Raman δελ δηαγξαθφηαλ θακία θνξπθή, νχηε θαλ νη 

ραξαθηεξηζηηθέο θνξπθέο ηνπ γπαιηνχ.  

Αληηζέησο, ε κειέηε ησλ δηαβξσκέλσλ επηθαλεηψλ απφ ηα αγγεία ήηαλ 

επηηπρήο. Γηα ηελ αλάιπζε επηιέρζεθαλ επηθάλεηεο ησλ δεηγκάησλ πνπ αλ θαη δελ είραλ 

θαζαξηζηεί, δελ παξνπζίαδαλ πνιχ έληνλν ηξηδηζκφ. Σα αληίζηνηρα θάζκαηα Raman 

ήηαλ ηεο κνξθήο πνπ απεηθνλίδεηαη ζηελ Δηθφλα 3-17. πγθξηηηθά κε θάζκαηα 
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θαζαξηζκέλσλ επηθαλεηψλ (γθξη γξακκή), ζηηο δηαβξσκέλεο επηθάλεηεο (θφθθηλε 

γξακκή) παξαηεξείηαη κεηαηφπηζε ηεο θνξπθήο Q
3
 πξνο ρακειφηεξεο ζπρλφηεηεο 

(1086 cm
-1

), αχμεζε ηνπ απνπνιπκεξηζκνχ κε ηελ εκθάληζε ηζρπξφηεξσλ Q
1
 θαη Q

2
 

θνξπθψλ, θαζψο θαη παξνπζία OH ιφγσ πδξφιπζεο (3525 cm
-1

). Οη κεηαβνιέο απηέο 

είλαη ζπλεζηζκέλεο ζε δηαβξσκέλν γπαιί. Δπίζεο, θαη ε εκθάληζε ηεο θνξπθήο ζηα 

~480 cm
-1

 αλαθέξεηαη ζηε βηβιηνγξαθία σο επαθφινπζν ηεο δηάβξσζεο ηνπ γπαιηνχ 

(Möncke et al. 2013, 5). 

 

Δηθόλα 3-17. Υαξαθηεξηζηηθό θάζκα Raman δηαβξσκέλεο επηθάλεηαο από κπιε αγγείν ηεο 

ζπιινγήο ηεο Θήβαο (θόθθηλε γξακκή). Η γθξη γξακκή αληηζηνηρεί ζε ηππηθό θάζκα θαζαξηζκέλεο 

επηθάλεηαο. 

 

Σα αληίζηνηρα θάζκαηα IR ησλ ίδησλ δεηγκάησλ παξνπζηάδνπλ αληηζεηηθή 

ζπκπεξηθνξά. ηελ Δηθφλα 3-18 απεηθνλίδνληαη ηα θάζκαηα απφ δηαθνξεηηθά ζεκεία 

ηνπ ίδηνπ δείγκαηνο, εθ ησλ νπνίσλ ην έλα ιήθζεθε απφ θαζαξηζκέλε επηθάλεηα (γθξη 

γξακκή) θαη έλα απφ κε θαζαξηζκέλε επηθάλεηα (θφθθηλε γξακκή).  

Παξαηεξνχκε φηη ε (Si-O-Si) θαη ε Q
3
 θνξπθή είλαη κεηαηνπηζκέλεο πξνο 

πςειφηεξεο ζπρλφηεηεο, ελψ δελ εκθαλίδεηαη θαζφινπ ε θνξπθή Q
2
. Δπίζεο, 

εκθαλίδεηαη κηα θαηλνχξηα θνξπθή ζηα ~930 cm
-1

, ε νπνία πηζαλψο νθείιεηαη ζηηο 

δνλήζεηο ηάζεηο ησλ Si-O δεζκψλ ζηηο κνλάδεο ≡Si-OH. Οη κεηαβνιέο απηέο, φπσο θαη 

ε εκθαλήο θνξπθή ησλ κνλάδσλ Q
4
, ππνδειψλνπλ κεγαιχηεξν πνιπκεξηζκφ ηνπ 

γπαιηνχ θαη απμεκέλε παξνπζία λεξνχ, ζηνηρεία πνπ δείρλνπλ αθξαία δηάβξσζε ηνπ 

δείγκαηνο. 
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Δηθόλα 3-18. Υαξαθηεξηζηηθό θάζκα IR δηαβξσκέλεο επηθάλεηαο από κπιε αγγείν ηεο ζπιινγήο 

ηεο Θήβαο (θόθθηλε γξακκή). Η γθξη γξακκή αληηζηνηρεί ζε ηππηθό θάζκα θαζαξηζκέλεο 

επηθάλεηαο. 

 

Ζ ζπλνιηθή εηθφλα πνπ πξνθχπηεη βάζεη απηψλ ησλ κεηξήζεσλ ζρεηηθά κε ηε 

δηάβξσζε ησλ δεηγκάησλ είλαη πνιχπινθε. Σα θάζκαηα Raman θαη IR θαίλεηαη λα 

ππνδεηθλχνπλ ηελ χπαξμε δχν δηαθνξεηηθψλ κεραληζκψλ δηάβξσζεο ηνπ γπαιηνχ. Ζ 

πξψηε δείρλεη αχμεζε ηνπ απνπνιπκεξηζκνχ, ελψ ε δεχηεξε ππνδεηθλχεη ηζρπξφ 

πνιπκεξηζκφ ηνπ γπαιηνχ, ν νπνίνο κπνξεί λα πξνθχςεη κεηά απφ αθξαία δηάβξσζε.  

Πεηξάκαηα ηερλεηήο απψιεηαο αιθαιίσλ ζε γπαιηά αιθαιίνπ-ππξηηίνπ έρνπλ 

δείμεη φηη ν αξρηθφο απνπνιπκεξηζκφο ηνπ γπαιηνχ κπνξεί λα αθνινπζεζεί απφ ηε 

δεκηνπξγία ελφο ζηξψκαηνο gel ζε εθηελέζηεξα δηαζηήκαηα δηάβξσζεο. Απηφ ην 

ζηξψκα gel κεηαηξέπεηαη ζηε ζπλέρεηα ζε ππξηηηθφ πιέγκα (Mac Donald et al. 2000, 

74; Lynch et al. 2007, 2668). Λακβάλνληαο ππφςηλ ην γεγνλφο φηη ε αθηίλα ιέηδεξ 

(Raman) δηεηζδχεη ζε κεγαιχηεξν βάζνο ζην ζψκα ηνπ γπαιηνχ ζε ζρέζε κε ηελ αθηίλα 

IR, ηα θαηλφκελα δηάβξσζεο πνπ θαίλνληαη ζηα θάζκαηα θαη πεξηγξάθεθαλ 

πξνεγνπκέλσο κπνξνχλ λα εμεγεζνχλ απφ ηε δεκηνπξγία δχν δηαδνρηθψλ ζηξσκάησλ 

δηάβξσζεο: (1) έλα εμσηεξηθφ ιεπηφ ζηξψκα, ην νπνίν ραξαθηεξίδεηαη απφ έληνλν 

πνιπκεξηζκφ θαη δηαθξίλεηαη ζηα θάζκαηα IR (ιφγσ ηνπ κηθξνχ βάζνπο δηείζδπζεο ηεο 

αθηηλνβνιίαο ππεξχζξνπ), θαη (2) έλα δεχηεξν ζηξψκα, ην νπνίν κεζνιαβεί κεηαμχ ηνπ 

εμσηεξηθνχ πνιπκεξηζκέλνπ ζηξψκαηνο θαη ηνπ θαζαξνχ γπαιηνχ, ην νπνίν 

ραξαθηεξίδεηαη απφ έληνλν απνπνιπκεξηζκφ θαη δηαθξίλεηαη ζηα θάζκαηα Raman.  
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ε κεγαιχηεξν βάζνο απφ ηελ εμσηεξηθή επηθάλεηα ε δνκή θαη ε ζχζηαζε ηνπ 

γπαιηνχ δελ έρεη επεξεαζηεί απφ ηε δηάβξσζε. Αληίζηνηρε ζπκπεξηθνξά έρεη 

παξαηεξεζεί ζην παξειζφλ θαη ζε άιια αξραηνινγηθά γπάιηλα δείγκαηα, φπσο γηα 

παξάδεηγκα απφ ηνπο Möncke et al. (2013, 7), νη νπνίνη κειέηεζαλ κηα ζπιινγή 

Μπθελατθψλ γπάιηλσλ αληηθεηκέλσλ κε έληνλε δηάβξσζε. 

3.8 σμπεράζμαηα 

ην παξφλ θεθάιαην παξνπζηάζηεθε ε θαζκαηνζθνπηθή κειέηε δχν ζπιινγψλ 

γπάιηλσλ αγγείσλ θαη ραλδξψλ απφ ηε Θήβα, νη νπνίεο ρξνλνινγνχληαη κεηαμχ ηεο 

Αξρατθήο θαη ηεο Διιεληζηηθήο επνρήο. Σα δείγκαηα είραλ κειεηεζεί πξνγελέζηεξα κε 

αλαιπηηθέο ηερληθέο κε ζθνπφ ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο ρεκηθήο ζχζηαζεο. Ζ 

θαζκαηνζθνπηθή κειέηε εζηίαζε ζηελ πεξαηηέξσ δηεξεχλεζε ησλ ρξεζηκνπνηνχκελσλ 

πξψησλ πιψλ θαη θπξίσο ζηε δηεξεχλεζε ησλ θαηλνκέλσλ δηάβξσζεο θαη ησλ 

επηπηψζεσλ ζηε δνκή ηνπ γπαιηνχ.  

Ζ παξνχζα κειέηε επηζεκαίλεη ηελ αμία ηεο εθαξκνγήο ησλ θαζκαηνζθνπηθψλ 

ηερληθψλ ζηελ έξεπλα ηνπ αξραηνινγηθνχ θαη ηζηνξηθνχ γπαιηνχ. Ζ ζπλδπαζηηθή ρξήζε 

ησλ ηερληθψλ Raman θαη IR κε ηηο παξαδνζηαθέο αλαιπηηθέο ηερληθέο XRF θαη 

SEM/EDS κπνξνχλ λα νδεγήζνπλ ζηελ πην απνηειεζκαηηθή θαη πιεξέζηεξε 

δηεξεχλεζε ζεκαληηθψλ παξακέηξσλ, φπσο είλαη ε ηαπηνπνίεζε ησλ πξψησλ πιψλ, ν 

ραξαθηεξηζκφο ηνπ ππξηηηθνχ πιέγκαηνο θαη νη κεραληζκνί δηάβξσζεο ησλ εμσηεξηθψλ 

επηθαλεηψλ.  

Ζ αλάιπζε Raman θαζαξηζκέλσλ επηθαλεηψλ γηα φια ηα δείγκαηα ηεο 

ζπιινγήο νδήγεζε ζην ζπκπέξαζκα φηη ηα δείγκαηα ίδηνπ ρξψκαηνο παξνπζηάδνπλ ζε 

θάζε πεξίπησζε ζπλνιηθά παλνκνηφηππν θάζκα. Οη νκνηφηεηεο ησλ θαζκάησλ 

απνδεηθλχνπλ ηελ χπαξμε κηαο θνηλήο παξάδνζεο παινπνηίαο θαη παινπξγίαο θαζ’ φιε 

ηε δηάξθεηα ησλ έμη ππφ κειέηε αηψλσλ. Παξάιιεια, απνδείρηεθε ε δπλαηφηεηα 

δηάθξηζεο κεηαμχ πνιχ παξαπιήζησλ ρεκηθψλ ζπζηάζεσλ ηνπ γπαιηνχ βάζεη ησλ 

θαζκάησλ Raman. πλεπψο, ε ηερληθή απηή κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί επηηπρψο γηα ηε 

γξήγνξε θαη κε-θαηαζηξνθηθή νκαδνπνίεζε κεγάισλ ζπιινγψλ γπαιηνχ. 

Ζ αλάιπζε εγθιεηζκάησλ νδήγεζε ζηελ επηβεβαίσζε ηεο ρξήζεο νξηζκέλσλ 

ρξσκαηηζηψλ, γηα ηα νπνία πξνυπήξρε ε πιεξνθνξία απφ ηε ρεκηθή αλάιπζε ησλ 

δεηγκάησλ. Παξάιιεια, φκσο, ε θαζκαηνζθνπηθή έξεπλα βνήζεζε ζηελ αλαγλψξηζε 

επηπιένλ εγθιεηζκάησλ, ε παξνπζία ησλ νπνίσλ ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο δελ ήηαλ 
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επηβεβαησκέλε ή θαη αλακελφκελε. ε νξηζκέλα δείγκαηα, ράλδξεο αιιά θαη αγγεία, 

αληρλεχζεθαλ εγθιείζκαηα αζβεζηίηε, παξ’ φιν πνπ γεληθά ν αζβεζηίηεο ζεσξείηαη φηη 

δηαιχεηαη πιήξσο ζην ζψκα ηνπ γπαιηνχ. Δπηπξνζζέησο, ζην ζψκα ησλ αγγείσλ 

αληρλεχζεθαλ αδηάιπηα ζσκαηίδηα ραιαδία, ηα νπνία πηζαλψο νθείινληαη ζε κεηαθνξά 

ππξηηηθψλ θφθθσλ απφ ηνλ ππξήλα-κήηξα κέζα ζην γπάιηλν ηήγκα θαηά ηε 

δεπηεξνγελή δηακφξθσζε ησλ αγγείσλ κε ηελ ηερληθή ηνπ ππξήλα.   

ηηο θίηξηλεο ισξίδεο δηαθφζκεζεο αληρλεχηεθαλ θαηά θχξην ιφγν εγθιείζκαηα 

αληηκνληθνχ κνιχβδνπ (Κίηξηλν ηεο Νάπνιεο). Αληηκνληθφ αζβέζηην, ζηε κνξθή 

CaSb2O6, αληρλεχζεθε ζε ράλδξεο ιεπθνχ θαη κπιε-πξάζηλνπ ρξψκαηνο, αιιά θαη ζηηο 

ιεπθέο δηαθνζκεηηθέο ηαηλίεο ησλ αγγείσλ. Σν γεγνλφο φηη ε έλσζε είλαη πιήξσο 

δηαιπκέλε ζηηο ράλδξεο, ελψ ζηηο ηαηλίεο δηαθξίλνληαη αδηάιπηα ζσκαηίδηα, νθείιεηαη 

ζηηο δηαθνξεηηθέο ζεξκνθξαζίεο ηήμεο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζε θάζε πεξίπησζε. 

Δπίζεο, έρεη ελδηαθέξνλ φηη ζηηο ράλδξεο κε νθζαικσηή δηαθφζκεζε αληρλεχηεθε 

αληηκνληθφ αζβέζηην ζηελ θξπζηαιιηθή κνξθή Ca2Sb2O7, δειψλνληαο ελδερνκέλσο 

δηαθνξνπνηήζεηο ζηελ ηερληθή αδηαθαλνπνίεζεο γηα ηελ παξαζθεπή ηνπ  ιεπθνχ 

γπαιηνχ πνπ πξννξηδφηαλ γηα αθφζκεηεο θαη δηαθνζκεκέλεο ράλδξεο.  

Ζ κειέηε δηάβξσζεο  ησλ εμσηεξηθψλ επηθαλεηψλ απφ πεξηνρέο ηνπ κπιε 

ζψκαηνο ησλ αγγείσλ ππέδεημε έλα ζχλζεην κνληέιν δηάβξσζεο, κε ηε δεκηνπξγία δχν 

δηαδνρηθψλ ζηξσκάησλ: (1) έλα εμσηεξηθφ ιεπηφ ζηξψκα, ην νπνίν ραξαθηεξίδεηαη απφ 

έληνλν πνιπκεξηζκφ θαη δηαθξίλεηαη ζηα θάζκαηα IR, θαη (2) έλα δεχηεξν ζηξψκα, ην 

νπνίν κεζνιαβεί κεηαμχ ηνπ εμσηεξηθνχ πνιπκεξηζκέλνπ ζηξψκαηνο θαη ηνπ θαζαξνχ 

γπαιηνχ, ην νπνίν ραξαθηεξίδεηαη απφ έληνλν απνπνιπκεξηζκφ θαη δηαθξίλεηαη ζηα 

θάζκαηα Raman. 

πλνιηθά, δεδνκέλσλ ησλ ζεκαληηθψλ πξνηεξεκάησλ πνπ παξνπζηάδνπλ νη 

θαζκαηνζθνπηθέο ηερληθέο, επηβεβαηψζεθε ε ρξήζε θνηλνχ πξσηνθφιινπ γηα ηηο 

ππφινηπεο ζπιινγέο ηεο ΓΓ, φπσο απηφ πεξηγξάθεθε ζηελ Παξάγξαθν 2.5.1. 

Παξάιιεια, φκσο, θαηά ηελ παξνχζα κειέηε επηζεκάλζεθαλ θαη νξηζκέλα ζεκαληηθά 

κεηνλεθηήκαηα ησλ θαζκαηνζθνπηθψλ ηερληθψλ: (1) αδπλακία ιήςεο θάζκαηνο ζε 

νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο ιφγσ ησλ ηδηαίηεξσλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο ζχζηαζεο ηνπ 

γπαιηνχ ή ηεο παξνπζίαο έληνλνπ ηξηδηζκνχ ζηελ εμσηεξηθή επηθάλεηα, (2) αλάγθε γηα 

αλαγλψξηζε θάζε θάζκαηνο μερσξηζηά, θαηφπηλ ζχγθξηζεο κε ηα δεκνζηεπκέλα 

θάζκαηα απφ βάζεηο δεδνκέλσλ, θαη (3) ειιηπείο βάζεηο δεδνκέλσλ γηα αλφξγαλεο 

ελψζεηο κε αξραηνινγηθφ ελδηαθέξνλ. 
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4 πιινγή γπαιηνύ από ηελ Πάηξα (2
νο

-3
νο

 αη. κ.Χ.) 

ην παξφλ θεθάιαην παξνπζηάδεηαη ε αλάιπζε κίαο ζπιινγήο ξσκατθνχ 

γπαιηνχ απφ ηελ Πάηξα (Palamara et al. 2016a). Ζ ζπιινγή απνθαιχθζεθε ζην 

εμσηεξηθφ ηνίρσκα ελφο ηαθηθνχ ζπκπιέγκαηνο θαηά ηε δηάξθεηα πξφζθαηεο ζσζηηθήο 

αλαζθαθήο θαη ρξνλνινγείηαη ζηνλ 2
ν
 κε αξρέο ηνπ 3

νπ
 αη. κ.Υ. Ζ ζπιινγή παξνπζηάδεη 

ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ γηα ηνπο εμήο θπξίσο ιφγνπο: 

 Οξηζκέλα απφ ηα αγγεία παξνπζηάδνπλ ζπάληα ή θαη κνλαδηθά ηππνινγηθά 

ραξαθηεξηζηηθά γηα ηε ξσκατθή παινπξγηθή παξαγσγή ζηνλ επξχηεξν ρψξν 

ηεο Μεζνγείνπ. 

 Μέρξη ζηηγκήο έρεη δεκνζηεπηεί πεξηνξηζκέλνο αξηζκφο κειεηψλ πνπ 

εμεηάδνπλ ζπιινγέο ξσκατθνχ γπαιηνχ απφ ηελ Διιάδα, είηε απφ 

αξραηνινγηθήο είηε απφ αξραηνκεηξηθήο ζθνπηάο. Δλδεηθηηθά αλαθέξεηαη ε 

αξραηνκεηξηθή αλάιπζε ξσκατθνχ γπαιηνχ απφ ηελ Πάηξα (Liritzis 1997) 

θαη απφ ηελ Ακνξγφ (Αλδξενπνχινπ-Μάγθνπ θαη Σξηαληαθπιιίδεο 2002) 

θαη ε αξραηνινγηθή κειέηε ξσκατθνχ γπαιηνχ απφ ηελ Πάηξα 

(Παπαγεσξγίνπ 2014; Κνιψλαο 2002) θαη ηε Θεζζαινλίθε (Αλησλάξαο 

2009). πγθεθξηκέλα γηα ηελ Πάηξα, ε ζεκαληηθή γεσγξαθηθή ζέζε θαη ν 

ηδηαίηεξνο ξφινο ηεο θαηά ηε Ρσκατθή πεξίνδν, θαζψο θαη νη ελδείμεηο 

χπαξμεο εξγαζηεξίσλ παινπξγίαο, θαζηζηνχλ απαξαίηεηε ηε ζπζηεκαηηθή 

κειέηε ησλ γπάιηλσλ επξεκάησλ ηεο πεξηνρήο.  

Γηα ηελ αλάιπζε ηεο ζπιινγήο πξαγκαηνπνηήζεθαλ ηφζν κε-θαηαζηξνθηθέο 

επηηφπηεο αλαιχζεηο ζε αθέξαηα αληηθείκελα, φζν θαη εξγαζηεξηαθέο αλαιχζεηο ζε 

ιεθζέληα κηθξνδείγκαηα.  ηφρνο ηεο αλάιπζεο ήηαλ λα εμεηαζηεί νιφθιεξνο ν θχθινο 

δσήο ησλ αληηθεηκέλσλ, ην νλνκαδφκελν chaîne opératoire. Πην ζπγθεθξηκέλα, 

εμεηάζηεθαλ παξάκεηξνη πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ επηινγή ησλ πξψησλ πιψλ, ηελ 

παξαγσγή ησλ αληηθεηκέλσλ, ηε ρξήζε ηνπο θαη ηέινο ηελ απφξξηςε θαη ζπλαθφινπζε 

δηάβξσζε.   

4.1 Ρωμαϊκό γσαλί 

Με ηνλ φξν «ξσκατθφ γπαιί» αλαθεξφκαζηε γεληθά ζην γπαιί πνπ παξάρζεθε 

απφ ηνλ 1
ν
 έσο ηνλ 4

ν
 αη. κ.Υ., αθφκα θαη αλ ν ηφπνο παξαγσγήο ηνπ ήηαλ έμσ απφ ηα 

φξηα ηεο Ρσκατθήο Απηνθξαηνξίαο (Stern 1999, 476). Σελ πεξίνδν απηή, ε παξαγσγή 
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γπαιηνχ έθηαζε ζε πξσηφγλσξα επίπεδα αθκήο, ηφζν απφ άπνςεο αηζζεηηθήο ησλ 

ηειηθψλ αληηθεηκέλσλ φζν θαη ηερλνινγηθψλ λεσηεξηζκψλ. πλερίζηεθε ε ρξήζε ησλ 

ίδησλ βαζηθψλ πξψησλ πιψλ φπσο θαη θαηά ηελ Διιεληζηηθή πεξίνδν, ζπλεπψο ην 

ξσκατθφ γπαιί αλήθεη ζηνλ γεληθφηεξν ηχπν ζφδαο-αζβεζηίνπ-ππξηηίνπ. Παξ’ φια 

απηά, ε εθεχξεζε ηεο ηερληθήο ηεο εκθχζεζεο επέηξεςε γηα πξψηε θνξά ζηελ ηζηνξία 

ηε καδηθή παξαγσγή γπάιηλσλ αληηθεηκέλσλ πςειήο πνηφηεηαο. Παξάιιεια, 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ λέεο κνξθέο δηαθφζκεζεο, φπσο ε ηερληθή θακέν θαη ηα δηάηξεηα 

αγγεία, κε απνηέιεζκα ηελ παξαγσγή γπάιηλσλ αληηθεηκέλσλ εμαηξεηηθά πςειήο 

αηζζεηηθήο. Σέινο, επηλνήζεθαλ ηερληθέο γηα ηελ παξαγσγή δηαπγνχο γπαιηνχ.  

Χο πξψηε χιε, ην γπαιί ζηε Ρσκατθή Απηνθξαηνξία ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηε 

καδηθή παξαγσγή απιψλ επηηξαπέδησλ ζθεπψλ, αιιά θαη σο πνιπηειήο δηαθφζκεζε 

ηφζν απφ ηδηψηεο φζν θαη ζε δεκφζηα θηίξηα. Ζ αλαπηπζζφκελε κεζαία ηάμε 

ηνπνζεηνχζε εληππσζηαθά γπάιηλα αγγεία ζηηο εηζφδνπο ησλ νηθηψλ θαη 

ρξεζηκνπνηνχζε πνιπηειή γπάιηλα επηηξαπέδηα ζχλνια πξνο εληππσζηαζκφ ησλ 

επηζθεπηψλ (Henderson 2013, 234). Ζ ζεκαζία ηνπ γπαιηνχ ζηελ πεξίνδν ηεο 

Ρσκατθήο Απηνθξαηνξίαο θαίλεηαη θαη απφ ηα γξαπηά θείκελα αξραίσλ ζπγγξαθέσλ, 

φπσο ν Πεηξψληνο, απιηθφο ηνπ Νέξσλα, ν νπνίνο αλαθέξεη: «Κη αλ [ηα γπαιηθά] δε 

ζπάγαλε, ζα ηα πξνηίκαγα θη απφ ην ρξπζάθη» (αηπξηθφλ 50, 91). 

4.1.1 Πξώηεο ύιεο 

Σν ξσκατθφ γπαιί αλήθεη ζηνλ γεληθφηεξν ηχπν γπαιηνχ ζφδαο-αζβεζηίνπ-

ππξηηίνπ. Οη θχξηεο πξψηεο χιεο απηνχ ηνπ ηχπνπ είλαη νη αθφινπζεο: (1) άκκνο, ε 

νπνία απνηεινχζε ηελ πεγή ηνπ νμεηδίνπ ηνπ ππξηηίνπ, (2) νξπθηφ λάηξν (ή/θαη ηξφλα), 

ην νπνίν ρξεζηκνπνηήζεθε σο ε θχξηα πεγή αιθαιίσλ θαηά ηελ ππφ κειέηε πεξίνδν, 

θαη (3) αζβέζηην, ην νπνίν εηζαγφηαλ ζην κείγκα είηε αθνχζηα (ζξαχζκαηα θνρπιηψλ 

πνπ πεξηέρνληαη ζηελ άκκν), είηε εθνχζηα (κε ηελ πξνζζήθε αζβεζηνιηζηθψλ 

πεηξσκάησλ).  

Ζ εχξεζε πεγήο άκκνπ θαηάιιειεο γηα ηελ παινπνηία είλαη ζρεηηθά δχζθνιε. 

χκθσλα κε ηνλ ηξάβσλα νη πιένλ θαηάιιειεο πεξηνρέο γηα ζπιινγή άκκνπ είλαη: (1) 

νη αθηέο ηεο Αλαηνιηθήο Μεζνγείνπ, θαη ζπγθεθξηκέλα κεηαμχ ησλ πφιεσλ Άθε θαη 

Σχξνο, θνληά ζηε ηδψλα, θαη (2) ζε πεξηνρέο ηεο Αηγχπηνπ (Γεσγξαθηθά XVI, ΗΗ.25, 

99). Ζ ρξήζε ηεο δεχηεξεο πεγήο θαίλεηαη φηη είρε πεξηνξηζηεί κέρξη ην 70 κ.Υ. Δπίζεο, 

ν Πιίληνο δειψλεη ξεηά φηη ζηελ επνρή ηνπ, δειαδή πεξίπνπ ην 70 κ.Υ., ππήξραλ 

πνιιέο θαηάιιειεο πεγέο άκκνπ γηα ηελ παινπνηία, αλαθέξνληαο εθηφο απφ ηελ 
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πεξηνρή θνληά ζην πνηάκη Belus, πεξηνρέο ζηελ Ηηαιία (θαη ζπγθεθξηκέλα ζηνλ πνηακφ 

Βνιηνχξλν), θαζψο θαη ζηηο γαιιηθέο θαη ηζπαληθέο επαξρίεο (Φπζηθή Ηζηνξία XXXVI, 

LXV, 140 θαη LXVI, 153).  

Σα ηειεπηαία ρξφληα έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί αξθεηέο πξνζπάζεηεο γηα ηελ 

εχξεζε θαηάιιεισλ πεγψλ άκκνπ ζε πεξηνρέο εθηφο ηεο αλαηνιηθήο Μεζνγείνπ, 

θπξίσο ζηε δπηηθή Μεζφγεην θαη ηελ θεληξηθή Δπξψπε. Απνθνξχθσκα ησλ 

πξνζπαζεηψλ απηψλ απνηέιεζε ην πξφγξακκα ARCHGLASS ηελ πεξίνδν 2009-2014, 

ηα απνηειέζκαηα ηνπ νπνίνπ νδήγεζαλ ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ 6 πην πηζαλψλ πεγψλ 

άκκνπ απφ πεξηνρέο ηεο Ηηαιίαο, ηεο Ηζπαλίαο θαη ηεο Γαιιίαο βάζεη πιήζνπο 

παξακέηξσλ (ρεκηθέο παξάκεηξνη πνπ επεξεάδνπλ ηε ζπκπεξηθνξά θαηά ηελ 

παινπνηία, ρεκηθή θαη ηζνηνπηθή ζχζηαζε ηνπ παξαγφκελνπ γπαιηνχ θ.ά.) (Degryse 

2014). Αλ θαη κέρξη ζηηγκήο δελ έρεη απνδεηρζεί ε ρξήζε άκκνπ απφ ηε δπηηθή ή/θαη 

ηελ θεληξηθή Δπξψπε, αμίδεη λα ζεκεησζεί πσο ε ηζνηνπηθή αλάιπζε γπάιηλσλ αγγείσλ 

απφ δηάθνξεο πεξηνρέο ηεο Ρσκατθήο Απηνθξαηνξίαο, ρξνλνινγεκέλα κεηαμχ 1
νπ

 θαη 

3
νπ

 αη. κ.Υ., ππέδεημε φηη ε ζχζηαζε νξηζκέλσλ απφ απηά θαίλεηαη λα είλαη πην ζπκβαηή 

κε πξψηεο χιεο ηεο Γπηηθήο Μεζνγείνπ (Degryse and Schneider 2008, 1999).  

Ζ κεηάβαζε ζηε ρξήζε νξπθηνχ λάηξνπ σο θχξηαο πεγήο αιθαιίσλ, 

αληηθαζηζηψληαο ηε ρξήζε ηέθξαο θπηψλ, πξαγκαηνπνηήζεθε πεξίπνπ ζην 800 π.Υ.. Ζ 

ρξήζε λάηξνπ νδήγεζε ζηελ παξαγσγή «θαζαξνχ» γπαιηνχ ηχπνπ ζφδαο-αζβεζηίνπ-

ππξηηίνπ κε ρακειέο ζπγθεληξψζεηο ζε θάιην θαη καγλήζην (ρακειφηεξεο απφ 1,5% 

θ.β.) θαη ιηγφηεξεο πξνζκείμεηο κεηάιισλ. Ζ κφλε απνδεδεηγκέλε πεγή νξπθηψλ 

λάηξνπ θαη ηξφλαο θαηά ηελ αξραηφηεηα ήηαλ ε πεξηνρή Wadi el Natrun (Κνηιάδα 

Νάηξνπ) ζηα φξηα ηεο Γπηηθήο Δξήκνπ ζηελ Αίγππην, πεξίπνπ 100 ρηιηφκεηξα 

βνξεηνδπηηθά ηνπ Καΐξνπ. Ζ χπαξμε θαη ρξήζε θαη άιισλ θαηάιιεισλ πεγψλ 

ππνζηεξίδεηαη απφ ηηο πεγέο ηεο επνρήο, παξά ηελ έιιεηςε άιισλ αξραηνινγηθψλ 

ελδείμεσλ. ην βηβιίν XXXI ηεο Φπζηθήο Ηζηνξίαο ν Πιίληνο ν Πξεζβχηεξνο αλαθέξεη 

κηα ηδηαίηεξα θαζαξή πεγή νξπθηνχ λάηξνπ, ην νπνίν απνθαιεί Υαιαζηξαίνλ Νίηξνλ, 

«Nitrum Calestricum», ζηελ πεξηνρή ηεο Μαθεδνλίαο (αλαθνξά απφ ηνλ Henderson 

(2013, 52)). Ζ αθξηβήο ηνπνζεζία ηεο αξραίαο πφιεο Υαιάζηξα δελ είλαη γλσζηή, φκσο 

νη Ignatiadou et al. (2005) ζεσξνχλ φηη ε αλαθεξφκελε ιίκλε κπνξεί λα ηαπηίδεηαη κε 

ηελ εβαπνξηηηθή ιίκλε Πηθξνιίκλε ζηε Μαθεδνλία. Σα ππφ εμέηαζε άιαηα ηξφλαο, 

κπνπξθείηε θαη αιίηε έδεημαλ φηη πδξνρεκηθά ε Λίκλε Πηθξνιίκλε είλαη δπλαηφλ λα 

είλαη ε πεγή ηνπ Υαιαζηξαίνπ Νίηξνπ ηεο αξραηφηεηαο (Dotsika et al. 2009, 142). 

κσο, νη ηζνηνπηθέο αλαιχζεηο βνξίνπ (B) ζε δείγκαηα απφ ηελ Πηθξνιίκλε δελ 
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θαηέιεμαλ ζε ζπκθσλία κε ηηο αληίζηνηρεο ηηκέο ησλ αξραηνινγηθψλ γπαιηψλ. πλεπψο, 

εθφζνλ νη ζπγθεληξψζεηο ησλ αιάησλ ηεο ιίκλεο δελ έρνπλ κεηαβιεζεί κε ην πέξαζκα 

ησλ ρξφλσλ, ε ρξήζε εβαπνξηηηθψλ απνζέζεσλ απφ ηελ Πηθξνιίκλε πξέπεη κάιινλ λα 

απνξξηθζεί (Degryse 2014, 94).   

Παξ’ φιν πνπ δελ κπνξεί λα απνθιεηζηεί ε χπαξμε θαη άιισλ πεξηνρψλ κε 

αμηνπνηήζηκεο θαηά ηελ αξραηφηεηα εβαπνξηηηθέο απνζέζεηο, θαίλεηαη φηη ην νξπθηφ 

λάηξν (ή ηξφλα) πνπ ρξεηαδφηαλ γηα ηε καδηθή ξσκατθή παξαγσγή γπαιηνχ πξνεξρφηαλ 

απνθιεηζηηθά απφ κία (ή έζησ πνιχ ιίγεο ζηνλ αξηζκφ) πεξηνρέο θαη ζηε ζπλέρεηα 

εμαγφηαλ ζηα θέληξα πξσηνγελνχο παξαγσγήο γπαιηνχ. Αξραηνινγηθέο ελδείμεηο γηα 

ηελ επξεία κεηαθνξά λάηξνπ κέζα ζηε Ρσκατθή Απηνθξαηνξία δελ έρνπλ βξεζεί, 

πεξηπιέθνληαο πεξαηηέξσ ηε ζπδήηεζε. 

Δλ αληηζέζεη κε ην έληνλα ρξσκαηηζκέλν γπαιί πξνεγνχκελσλ πεξηφδσλ, θαηά 

ηε Ρσκατθή επνρή ην παξαγφκελν γπαιί ήηαλ ζπλήζσο άρξσκν ή θπζηθά 

ρξσκαηηζκέλν (κε κπιε/πξάζηλε ρξνηά). Μάιηζηα, ν Πιίληνο (Φπζηθή Ηζηνξία XXXVI, 

LXVII, 157) αλαθέξεη φηη ην πην πνιχηηκν γπαιί είλαη άρξσκν θαη δηαπγέο, 

πξνζνκνηάδνληαο θαηά ην δπλαηφ ηελ νξεία θξχζηαιιν. Λεπηνκεξήο πεξηγξαθή ησλ 

πηζαλψλ κεζφδσλ απνρξσκαηηζκνχ ηνπ ξσκατθνχ γπαιηνχ ζα δνζεί ζηελ Παξάγξαθν 

4.5.5. Σππηθφ παξάδεηγκα ηεο ζχζηαζεο άρξσκνπ ξσκατθνχ γπαιηνχ παξνπζηάδεηαη 

ζηνλ Πίλαθα 4-1 (βάζεη δεδνκέλσλ απφ ηνπο Moretti and Hreglich 2013, 33). 

 

Πίλαθαο 4-1. Σππηθέο ηηκέο ζπγθέληξσζεο (% θ.β.) άρξσκνπ ξσκατθνύ γπαιηνύ (1
νο

-4
νο

 αη. κ.Υ.) 

(Moretti and Hreglich 2013, Πίλαθαο 1.2.1, ζειίδα 33). 

 Na2O MgO Al2O3 SiO2 P2O5 Cl K2O CaO TiO2 MnO Fe2O3 Sb2O3 

Μέζε 16,52 0,51 2,69 68,17 0,13 1,14 0,78 8,07 0,05 0,60 1,03 0,42 

Διάρηζηε 14,5 0,41 2,38 65,8 0,09 0,69 0,49 7,33 0,05 0,32 0,29 0,01 

Μέγηζηε 19,5 0,6 3,20 71,5 0,16 1,44 1,10 9,37 0,06 1,01 1,55 3,33 

 

Παξαδείγκαηα έληνλα ρξσκαηηζκέλνπ ξσκατθνχ γπαιηνχ πεξηιακβάλνπλ 

θπξίσο γπαιί πξάζηλνπ, κπιε θαη ζπαληφηεξα θφθθηλνπ θαη θίηξηλνπ ρξψκαηνο. Δίλαη 

πηζαλφ ν ρξσκαηηζκφο ηνπ γπαιηνχ λα γηλφηαλ ζε δεχηεξε θάζε, απφ ηα εξγαζηήξηα ηεο 

παινπξγίαο, θαη φρη θαηά ηελ αξρηθή παξαγσγή ηεο αξγήο πάινπ (Henderson 2013, 

232). Οη θπξηφηεξνη ρξσκαηηζηέο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαλ απηή ηελ επνρή είλαη: (1) 

θνβάιηην γηα ην έληνλν κπιε ρξψκα, (2) ραιθφο γηα πξάζηλν ή θφθθηλν ρξψκα, (3) 

νμείδηα ηνπ καγγάλην γηα ηψδεο ρξψκα, θαη (4) νμείδηα ηνπ ζηδήξνπ γηα αλνηρηφ πξάζηλν 

θαη θίηξηλν ρξψκα (Gedzevičiūtė et al. 2009, 20). 
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4.1.2 Σερλνινγία παξαγσγήο  

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο Ρσκατθήο επνρήο ζπλερίζηεθε ε ρξήζε φισλ ησλ 

παιαηφηεξσλ ηερληθψλ κνξθνπνίεζεο γπάιηλσλ αληηθεηκέλσλ, φπσο ε ηερληθή ηνπ 

ππξήλα, ε ρχηεπζε, ε θάκςε θαη ε εκπίεζε. Παξάιιεια, θαηά ηνλ 1
ν
 αη. π.Υ. 

εθεπξέζεθε ζηελ πεξηνρή ηεο πξίαο-Παιαηζηίλεο κία λέα ηερληθή,  ε εκθχζεζε, ε 

νπνία άιιαμε ξηδηθά ηελ παξαγσγή θαη ρξήζε ηνπ γπαιηνχ.  

Ζ ηερληθή ηεο εκθχζεζεο νξίδεηαη σο ε ηερληθή κνξθνπνίεζεο ελφο 

αληηθεηκέλνπ κέζσ ηεο δηνρέηεπζεο αέξα ζε κάδα ζεξκνχ γπαιηνχ, κε ηε ρξήζε ηεο 

παινπξγηθήο θάλλεο, δειαδή κίαο καθξηάο θαη εζσηεξηθά θελήο κεηαιιηθήο ξάβδνπ  

(Ηγλαηηάδνπ θαη Αλησλάξαο 2008, 43). Ζ αξρηθή εθεχξεζε πξαγκαηνπνηήζεθε απφ 

ηερλίηεο ζηηο αθηέο ηεο Λεβαληίλεο Θάιαζζαο, πεξηνρή κε πνιχ κεγάιε παξάδνζε ζηελ 

παινπξγία. Ζ ηειεηνπνίεζε φκσο ηεο ηερληθήο, ε νπνία ρξεηάζηεθε πεξίπνπ έλαλ 

αηψλα, πξαγκαηνπνηήζεθε ζηελ Ηηαιία κεηά απφ δηαδνρηθνχο πεηξακαηηζκνχο. Ζ 

εηζαγσγή ζεκαληηθψλ επηκέξνπο θαηλνηνκηψλ, φπσο ε ρξήζε κεηαιιηθήο αληί ηεο 

αξρηθήο θεξακηθήο θάλλεο, δηεπθφιπλε θαη βειηίσζε ηελ ηερληθή (Stern 1999, 443). Ζ 

κέζνδνο ηεο ειεχζεξεο εκθχζεζεο ζπλδπάζηεθε κε ηε ρξήζε κήηξαο, ηερληθή πνπ 

απνθαιείηαη «εκθχζεζε ζε κήηξα». Ζ λέα ηερληθή άξρηζε λα δηαδίδεηαη ζε φιε ηε 

Ρσκατθή Απηνθξαηνξία ζηα κέζα ηνπ 1
νπ

 αη. κ.Υ. θαη νπζηαζηηθά επηθξάηεζε φισλ ησλ 

ππφινηπσλ ηερληθψλ. 

Ζ εθεχξεζε ηεο εκθχζεζεο άιιαμε ξηδηθά ηα δεδνκέλα ηεο παινπξγηθήο 

παξαγσγήο. Ζ θαηαζθεπή γπάιηλσλ αγγείσλ έγηλε πιένλ πνιχ πην εχθνιε θαη γξήγνξε, 

ελψ ε απαηηνχκελε πνζφηεηα πξψηεο χιεο κεηψζεθε (Stern 1999, 442). Σν απνηέιεζκα 

ήηαλ ε ξαγδαία πηψζε ηεο ηηκήο ησλ γπάιηλσλ αληηθεηκέλσλ, ε νπνία επέηξεςε ηε 

κεγαιχηεξε δηαζπνξά ηεο ρξήζεο ηνπο ζε φια ηα θνηλσληθά ζηξψκαηα. Παξάιιεια, 

παξαηεξήζεθε ζεκαληηθή αχμεζε ηεο γεσγξαθηθήο δηαζπνξάο ζηε ρξήζε ηνπ γπαιηνχ, 

θαιχπηνληαο αθφκα θαη ηηο πην απνκαθξπζκέλεο πεξηνρέο ηεο Ρσκατθήο 

Απηνθξαηνξίαο, αιιά θαη πέξα απφ απηήλ (Henderson 2013, 204).   

4.1.3 Κέληξα παξαγσγήο θαη δίθηπα δηαλνκήο 

Σελ πεξίνδν απηή εμαθνινπζεί λα ππάξρεη δηάθξηζε κεηαμχ ησλ θέληξσλ 

παινπνηίαο θαη παινπξγίαο, ζπλεπψο ε παξαγσγή ησλ γπάιηλσλ αληηθεηκέλσλ 

νινθιεξσλφηαλ ζε δχν δηαθξηηέο θάζεηο, απφ δηαθνξεηηθνχο εμεηδηθεπκέλνπο ηερλίηεο 

(Nenna 2015, 1). Οη δηαζέζηκεο αξραηνινγηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηελ χπαξμε θαη 

νξγάλσζε ησλ εξγαζηεξίσλ παινπνηίαο απφ ηνλ 1
ν
 κέρξη θαη ηνλ 4

ν
 αη. κ.Υ. είλαη πνιχ 
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πεξηνξηζκέλεο. Μέρξη ζηηγκήο έρνπλ αλαζθαθεί εξγαζηήξηα ζηελ Αίγππην, θαη πην 

ζπγθεθξηκέλα ζηηο πεξηνρέο ηνπ Wadi Natrun (Nenna 2015, 6) θαη ζηηο αθηέο ηεο 

Μαξεψηηδνο ιίκλεο (Nenna et al. 2000, 102). Ζ πεξίνδνο ρξήζεο ησλ εξγαζηεξίσλ 

απηψλ έρεη πξνζδηνξηζηεί βάζεη ρξνλνιφγεζεο ησλ ππφινηπσλ αξραηνινγηθψλ 

επξεκάησλ ζηνλ 1
ν
-2

ν
 αη. κ.Υ. θαη κεηαμχ ηεο Απηνθξαηνξηθήο πεξηφδνπ θαη ηνπ 

8
νπ

 αη. κ.Υ., αληίζηνηρα. Δπίζεο, έρνπλ αλαθαιπθζεί εξγαζηήξηα ηδηαίηεξα κεγάιεο 

παξαγσγήο ζην Ηζξαήι, ηα νπνία φκσο ρξνλνινγνχληαη ζε κεηαγελέζηεξνπο αηψλεο. Σα 

πην ζεκαληηθά εξγαζηήξηα έρνπλ βξεζεί ζηελ πεξηνρή ηνπ Beth She’arim ηνπ 

9
νπ

 αη. κ.Υ. (Brill and Wosinski 1965, 1; Freestone and Gorin-Rosen 1999, 105), ζην 

Bet Eliʻezer ηνπ 7
νπ

-8
νπ

 αη. κ.Υ. (Gorin-Rosen 2000, 52), θαη  ζην Apollonia-Arsuf ηνπ 

6
νπ

-7
νπ

 αη. κ.Υ. (Tal et al. 2004, 56).  

Σέινο, πηζαλά εξγαζηήξηα παινπνηίαο κε κηθξή παξαγσγή ελδερνκέλσο λα 

ππήξραλ ζην York ηεο Μεγάιεο Βξεηαλίαο θαηά ηα ηέιε ηνπ 2
νπ

 κε αξρέο ηνπ 

3
νπ

 αη. κ.Υ. (Jackson et al. 1998, 60), ζην Hambach ηεο Γεξκαλίαο θαηά ηνλ 4
ν
 αη. κ.Υ. 

(Follmann-Schulz 2015, 23), θαζψο θαη ζε έλα ξσκατθφ ζηξαηφπεδν ηνπ 2
νπ

 αη. κ.Υ. 

ζηε Βφλλε (Wedepohl et al. 2011, 93).  

Ζ κεγάιε παξαηεξνχκελε νκνηνγέλεηα ζηε ρεκηθή ζχζηαζε ησλ ξσκατθψλ 

γπαιηψλ είρε αξρηθά απνδνζεί ζηελ χπαξμε πνιχ πεξηνξηζκέλνπ αξηζκνχ θέληξσλ 

παινπνηίαο ζηε πξνπαιαηζηίλε, ηα νπνία πξνκήζεπαλ αξγή χαιν ζε εξγαζηήξηα 

παινπξγίαο ζε φιε ηε Ρσκατθή Απηνθξαηνξία (Freestone 2005, 196). Ζ αξγή χαινο 

πνπ παξαγφηαλ ζηα κεγάια εξγαζηήξηα ηεο Αηγχπηνπ (πεξηνρή Wadi Natrun) δελ 

ηαπηίδεηαη ρεκηθά κε γπαιί απφ άιιεο πεξηνρέο ηεο Ρσκατθήο Απηνθξαηνξίαο θαη 

ζεσξείηαη φηη θάιππηε ζρεδφλ απνθιεηζηηθά ηελ ηνπηθή αηγππηηαθή αγνξά (Nenna 

2015, 19). Απηφ ην κνληέιν παξαγσγήο είλαη απνδεδεηγκέλν φηη είρε επηθξαηήζεη 

κεηαμχ 4
νπ

 θαη 8
νπ

 αη. κ.Υ., πεξίνδν θαηά ηελ νπνία ηα πξναλαθεξζέληα εξγαζηήξηα 

ζηελ Αίγππην θαη ηηο αθηέο ηεο Λεβαληίλεο Θάιαζζαο ήηαλ νη απνθιεηζηηθνί πάξνρνη 

γπαιηνχ ζε παινπξγηθά εξγαζηήξηα φιεο ηεο Δπξψπεο. Ζ κεγάιε νκνηφηεηα ηνπ 

ξσκατθνχ θπζηθά ρξσκαηηζκέλνπ γπαιηνχ κε ηνλ κεηαγελέζηεξν επηθξαηνχληα ηχπν 

γπαιηνχ έρεη ρξεζηκνπνηεζεί σο έκκεζε απφδεημε φηη ην ίδην κνληέιν παξαγσγήο 

επηθξαηνχζε θαη θαηά ηε Ρσκατθή πεξίνδν (Degryse 2014, 20). 

Πην πξφζθαηα αλαπηχρζεθε κηα δηαθνξεηηθή ζεσξία, ζχκθσλα κε ηελ νπνία ε 

θνηλή ζχζηαζε ηνπ ξσκατθνχ γπαιηνχ νθείιεηαη ζηε ρξήζε ηεο ίδηαο ζπληαγήο απφ 

πιήζνο κηθξψλ εξγαζηεξίσλ ζε δηάθνξεο πεξηνρέο, ηα νπνία εθκεηαιιεχνληαλ ζε θάζε 

πεξίπησζε ληφπηεο πξψηεο χιεο κε αληίζηνηρε ρεκηθή ζχζηαζε θαη ζπκπεξηθνξά. Σν 
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πην ζεκαληηθφ επηρείξεκα πξνο ππνζηήξημε απηήο ηεο ζεσξίαο είλαη ην γεγνλφο φηη 

αθφκα δελ έρνπλ αλαθαιπθζεί κεγάινη θνχξλνη παινπνηίαο κε απνδεδεηγκέλε 

ιεηηνπξγία θαηά ηνπο πξψηνπο ηέζζεξηο αηψλεο κ.Υ., αληίζηνηρνη κε ηνπο 

κεηαγελέζηεξνπο θνχξλνπο ηνπ Ηζξαήι. O Henderson (2013) ππνζηεξίδεη ηελ ππφζεζε 

απηή, ζεσξψληαο ζρεδφλ ζίγνπξε ηελ χπαξμε εξγαζηεξίσλ ζηηο πξνπαιαηζηηληαθέο 

αθηέο, ζηελ Αίγππην θαη ζηελ Ηηαιία θαηά ηελ πξψηκε Ρσκατθή επνρή. Παξάιιεια, δελ 

απνθιείεη θαη ηελ χπαξμε θαη άιισλ κηθξψλ πξσηνγελψλ εξγαζηεξίσλ βνξεηνδπηηθά 

ησλ Άιπεσλ. Ζ ππφζεζε απηή ππνζηεξίδεηαη θαη απφ θείκελα αξραίσλ ζπγγξαθέσλ. 

Παξαδείγκαηνο ράξηλ, ν ηξάβσλ ζηα Γεσγξαθηθά (XVI, ΗΗ.25, 101) αλαθέξεη φηη ζηελ 

επνρή ηνπ, ηέινο 1
νπ

 αη. π.Υ. κε αξρέο 1
νπ

 αη. κ.Υ., ππάξρνπλ ηξεηο θχξηεο πεξηνρέο 

παξαγσγήο γπαιηνχ: ε πξνπαιαηζηίλε, ε Αίγππηνο θαη ε Ηηαιία.  

Μέρξη ζηηγκήο, δελ έρνπλ βξεζεί αξραηνινγηθά επξήκαηα πνπ λα επηβεβαηψλνπλ 

θακία απφ ηηο δχν ζεσξίεο. κσο, αξθεηέο απφ ηηο πξφζθαηεο αξραηνκεηξηθέο κειέηεο, 

βάζεη ηζφηνπσλ ή ηρλνζηνηρείσλ, απφ κεγάιεο ζπιινγέο γπαιηνχ θαηά κήθνο ηεο 

Ρσκατθήο Απηνθξαηνξίαο θαίλεηαη λα ζπλεγνξνχλ κε ηε ζεσξία ησλ πνιιαπιψλ 

εξγαζηεξίσλ κηθξήο παξαγσγήο. Παξαδείγκαηνο ράξηλ, νη Baxter et al. (2005, 55) 

απέδεημαλ ηελ χπαξμε ζεκαληηθψλ δηαθνξνπνηήζεσλ ζηε ζχζηαζε ηππνινγηθά 

παξφκνησλ άρξσκσλ ζθεπψλ απφ ηε Βξεηαλία, ρξνλνινγεκέλα ζηνπο πξψηνπο δχν 

αηψλεο κ.Υ., ππνδεηθλχνληαο ηελ παξάιιειε ιεηηνπξγία πνιιαπιψλ εξγαζηεξίσλ, ηα 

νπνία ρξεζηκνπνηνχζαλ δηαθνξεηηθέο πξψηεο χιεο. Δπίζεο, ε ηζνηνπηθή έξεπλα ησλ 

Degryse θαη Schneider (2008, 1999), ε νπνία ζπδεηήζεθε θαη ζε πξνεγνχκελε 

παξάγξαθν, ππνζηεξίδεη φηη ε ζχζηαζε πιήζνπο ξσκατθψλ αγγείσλ δελ ηαπηίδεηαη κε 

ηελ αλακελφκελε ζχζηαζε γπαιηνχ απφ ηελ Αλαηνιηθή Μεζφγεην. Μηα αλαιπηηθή 

ζχλνςε ησλ κέρξη ζήκεξα δεδνκέλσλ ζρεηηθά κε ηελ πηζαλή πξνέιεπζε ηνπ ξσκατθνχ 

γπαιηνχ θαηά ηνπο πξψηνπο ηξεηο αηψλεο δίλεηαη απφ ηνπο Jackson θαη Foster (2015). 

Αλεμάξηεηα απφ ην πιήζνο ησλ ελεξγψλ εξγαζηεξίσλ παινπνηίαο, είλαη γλσζηφ 

πσο ζηε ζπλέρεηα ε αξγή χαινο κεηαθεξφηαλ ζηα θέληξα παινπξγίαο θαηά θχξην ιφγν 

κέζσ ζαιάζζεο (Jackson and Cottam 2015, 146). Απφ ηελ αλαθάιπςε θαη έξεπλα 

λαπαγίσλ ζηνλ επξχηεξν ρψξν ηεο Μεζνγείνπ έρεη απνδεηρζεί φηη ε αξγή χαινο 

κεηαθεξφηαλ αξρηθά κε ηε κνξθή παινπιηλζσκάησλ θαη αξγφηεξα ζξαπζκάησλ. Ζ 

κεηαθνξά ηειεησκέλσλ αληηθεηκέλσλ πεξηνξηδφηαλ ζε πνιπηειή δηαθνζκεκέλα αγγεία, 

ελψ είλαη ειάρηζηεο νη πεξηπηψζεηο κεηαθνξάο απιψλ ρξεζηηθψλ αγγείσλ (Αλησλάξαο 

2009, 92). Σα γπάιηλα αληηθείκελα απνηεινχζαλ ζπλήζσο έλα πνιχ κηθξφ κέξνο ηνπ 

θνξηίνπ ηνπ πινίνπ, ελψ ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο είλαη δχζθνιν λα απνδεηρζεί εάλ 
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επξφθεηην γηα εκπνξεχζηκν πξντφλ, ή πξνζσπηθά αληηθείκελα ηνπ θαπεηάληνπ θαη ηνπ 

πιεξψκαηνο (Stern 1999, 473). 

Κέληξα παινπξγίαο έρνπλ βξεζεί ζε φιε ηελ έθηαζε ηεο Ρσκατθήο 

Απηνθξαηνξίαο (Ηηαιία, Γαιιία, Διβεηία, Γεξκαλία, Ζλσκέλν Βαζίιεην, εξβία, 

Βνπιγαξία, Κχπξνο, Ηζξαήι, Αίγππηνο). ηνλ ειιαδηθφ ρψξν έρνπλ αλαθαιπθζεί 

εξγαζηήξηα παινπξγίαο ζε Θεζζαινλίθε, Φηιίππνπο, Γειθνχο, Οιπκπία, Ρφδν, άκν, 

Κσ, Κφξηλζν, Κξήηε θαη αιινχ. Ζ πιεηνςεθία, φκσο, ησλ εξγαζηεξίσλ απηψλ ηέζεθαλ 

ζε ιεηηνπξγία κεηά ηνλ 3
ν
 αη. κ.Υ. (Αλησλάξαο 2009, 65).  

Μηα επηπιένλ παξάκεηξνο πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ παξαγσγή ηνπ ξσκατθνχ 

γπαιηνχ είλαη ε αλαθχθισζε ησλ ζξαπζκέλσλ γπάιηλσλ αληηθεηκέλσλ. Ζ αλαθχθισζε 

θαίλεηαη πσο ιάκβαλε ρψξα ζε πνιχ πεξηνξηζκέλε θιίκαθα ζε παιαηφηεξεο πεξηφδνπο 

θαη νπζηαζηηθά αλαπηχρζεθε παξάιιεια κε ηελ ηερληθή ηεο ειεχζεξεο εκθχζεζεο 

ζηνπο ρξφλνπο ησλ Φιαβίσλ (Stern 1999, 451). εκαληηθή παξάκεηξνο πνπ νδήγεζε 

ζηελ αχμεζε ηνπ βαζκνχ αλαθχθισζεο ησλ γπάιηλσλ αγγείσλ ήηαλ ην πςειφ θφζηνο 

ηεο αξγήο πάινπ, κε ηελ παξάιιειε ζεκαληηθή πηψζε ηεο ηηκήο πψιεζεο ησλ 

ηειεησκέλσλ αγγείσλ. Απηφ επηβεβαηψλεηαη απφ ηηο πιεξνθνξίεο γηα ηηο νηθνλνκηθέο 

παξακέηξνπο  ηεο παξαγσγήο θαη ηνπ εκπνξίνπ ηνπ γπαιηνχ, ηφζν σο πξψηε χιε φζν 

θαη σο ηειηθφ πξντφλ, νη νπνίεο πεξηέρνληαη ζην έδηθην πνπ εμέδσζε ν Γηνθιεηηαλφο ην 

301 κ.Υ. (Stern 1999, 460). Ζ αλαθχθισζε αληηθεηκέλσλ θαίλεηαη λα ήηαλ απαξαίηεηε 

ψζηε λα δηαζθαιηζηεί ε νηθνλνκηθή επηβίσζε ησλ παινπξγηθψλ εξγαζηεξίσλ 

(Αλησλάξαο 2009, 91). Χο απνηέιεζκα, αλαπηχρζεθε έλα παξάιιειν δίθηπν 

κεηαθνξάο γπάιηλσλ ζξαπζκάησλ πξνο αλαθχθισζε. 

4.2 Πάηρα (2ος-3ος αι. μ.Υ.) 

Ζ πφιε ηεο Πάηξαο, θηηζκέλε ζηε βνξεηνδπηηθή Πεινπφλλεζν, θέξεη ζεκάδηα 

ζπλερνχο θαηνίθεζεο απφ ηε Μπθελατθή επνρή. Ζ πφιε σθειήζεθε ζεκαληηθά απφ ηα 

δηαξζξσηηθά κέηξα ηνπ Απγνχζηνπ θαηά  ηνλ 1
ν
 αη. π.Υ., κε απνηέιεζκα λα θηάζεη ζην 

απφγεην ηεο αθκήο ηεο ηζηνξίαο ηεο θαηά ηνπο Ρσκατθνχο Απηνθξαηνξηθνχο ρξφλνπο. 

Σελ πεξίνδν απηή ε Πάηξα αλαθεξχρζεθε «civitas libera», κε απνηέιεζκα νη θάηνηθνί 

ηεο λα απνθηήζνπλ ηελ ειεπζεξία θαη απηνδηνίθεζε πνπ απνιάκβαλαλ κφλν νη Ρσκαίνη 

άπνηθνη. Ζ μαθληθή αχμεζε ηνπ πιεζπζκνχ είρε σο απνηέιεζκα ηε ζεκαληηθή 

επέθηαζε ηεο πφιεο απφ ηνλ 1
ν
 αη. κ.Υ., ελψ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 2

νπ
 αη. κ.Υ. ε Πάηξα 

εκπινπηίζηεθε κε λέεο κλεκεηψδεηο θαηαζθεπέο ζξεζθεπηηθνχ θαη πνιηηηθνχ 
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ραξαθηήξα. Παξάιιεια, ζπλδέζεθε κε κεγάινπο δξφκνπο κε ηε Νηθφπνιε, ηελ 

Κφξηλζν, ηελ Αζήλα, ηελ Οιπκπία θαη ηε Μεζζήλε. Σελ ίδηα πεξίνδν δηακνξθψζεθαλ 

θαη νη ιηκεληθέο εγθαηαζηάζεηο ηεο πφιεο, ζπλδένληαο ηελ Διιάδα κε ηελ Ηηαιία, 

δηαδξνκή πνπ δηαξθνχζε εθηά εκέξεο (Παπαγεσξγίνπ 2014, 82).  

Ζ κεγάιε αθκή ηεο πφιεο αληαλαθιάηαη ζηα πινχζηα καπζσιεία, ηα νπνία 

πεξηειάκβαλαλ αληηθείκελα πςειήο αηζζεηηθήο θαη πιηθήο αμίαο, θαζψο θαη ζηηο 

πνιπηειείο ξσκατθέο νηθίεο. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ζηελ Πάηξα ήηαλ θπξίαξρν ην 

ζηξαηησηηθφ ζηνηρείν, θαζψο ε ηνπηθή πςειή θνηλσλία απαξηηδφηαλ απφ Ρσκαίνπο 

βεηεξάλνπο θαη ηνπο απνγφλνπο ηνπο.    

Αλάκεζα ζηα άιια θηεξίζκαηα απφ ηαθηθά κλεκεία ηνπ 2
νπ

 θαη 3
νπ

 αη. κ.Υ. έρεη 

βξεζεί θαη κεγάιν πιήζνο γπάιηλσλ αληηθεηκέλσλ, ηα νπνία δπζηπρψο έρνπλ κειεηεζεί 

ειάρηζηα ηφζν απφ αξραηνινγηθήο φζν θαη απφ αξραηνκεηξηθήο ζθνπηάο (Κνιψλαο 

2002, 109). εκαληηθή είλαη ε ζπλεηζθνξά ηεο πξφζθαηεο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο ηεο 

Παπαγεσξγίνπ (2014), ε νπνία εζηηάδεη θπξίσο ζηελ αξραηνινγηθή/ηππνινγηθή κειέηε 

ξσκατθψλ γπάιηλσλ αγγείσλ ηεο πεξηνρήο, παξνπζηάδνληαο επηπιένλ θαη νξηζκέλα 

αλαιπηηθά δεδνκέλα γηα ηε ρεκηθή ζχζηαζε ησλ δεηγκάησλ. Παξάιιεια, ηα 

αξραηνινγηθά επξήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε εξγαζηήξηα παινπξγίαο ή/θαη παινπνηίαο 

είλαη πεξηνξηζκέλα. Απφ ηα ζεκαληηθφηεξα επξήκαηα απνηειεί ε αλαζθαθή 

εξγαζηεξίνπ κε δχν θνχξλνπο θαηάιιεινπο γηα παινπξγία ζηελ πεξηνρή Φειαισλίσλ. 

Σν εξγαζηήξην θέξεη ελδείμεηο ζπλερνχο ρξήζεο θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο Ρσκατθήο 

πεξηφδνπ (Παπαγεσξγίνπ 2014, 43).  

Μέρξη ζηηγκήο δελ έρεη βξεζεί θάπνην εξγαζηήξην πνπ λα κπνξεί λα ζπζρεηηζηεί 

κε ηε δηαδηθαζία ηεο παινπνηίαο. κσο, πνιινί εξεπλεηέο ζεσξνχλ πηζαλή ηελ χπαξμε 

θέληξσλ παξαγσγήο γπαιηνχ ζηε ξσκατθή Πάηξα, βαζηδφκελνη θπξίσο ζηελ εχξεζε 

γπάιηλσλ θαηάινηπσλ ηεο παινπνηίαο, θαζψο θαη εξγαιείσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαλ 

θαηά ηελ παξαγσγή γπαιηνχ (Σξηαληαθπιιίδεο 2006, 260; Triantafyllidis 2007, 262). 

Αλεμάξηεηα απφ ηελ ελδερφκελε ληφπηα παξαγσγή γπαιηνχ ζηελ Πάηξα, ζεσξείηαη 

ζίγνπξε ε παξάιιειε εηζαγσγή γπάιηλσλ αληηθεηκέλσλ κε πξνέιεπζε ηε Μεζνπνηακία 

αιιά θαη ηελ Ηηαιία (Liritzis et al. 1997, 29). 

4.3 Γείγμαηα  

Ζ παξνχζα ζπιινγή απνηειείηαη απφ 16 γπάιηλα αγγεία πςειήο πνηφηεηαο. Σα 

αγγεία βξέζεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα ζσζηηθήο αλαζθαθήο ελφο ηαθηθνχ ζπκπιέγκαηνο 
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ζην θέληξν ηεο Πάηξαο. Ζ αξραηνινγηθή κειέηε ηφζν ησλ γπάιηλσλ αγγείσλ φζν θαη 

ησλ ππφινηπσλ επξεκάησλ ηεο αλαζθαθήο είλαη αθφκα ππφ εμέιημε.  

4.3.1 Αξραηνινγηθόο ρώξνο  

Ο ρψξνο ηεο αλαζθαθήο αλήθεη ζην βφξεην ηκήκα ηνπ ξσκατθνχ λεθξνηαθείνπ 

ηεο Πάηξαο. Ζ ζσζηηθή αλαζθαθή, πνπ νινθιεξψζεθε ζε δχν πεξηφδνπο κέρξη θαη ηνλ 

Μάην ηνπ 2013, έθεξε ζην θσο έλα ηαθηθφ ζχκπιεγκα απνηεινχκελν απφ έλα ηαθηθφ 

νηθνδφκεκα θαη πέληε ηάθνπο βφξεηα ηνπ νηθνδνκήκαηνο. Οη ηάθνη είραλ ζθεπή απφ 

θεξακίδηα θαη έρνπλ ρξνλνινγεζεί κεηαμχ ηνπ 2
νπ

 θαη ησλ αξρψλ ηνπ 3
νπ

 αη. κ.Υ. βάζεη 

ησλ θηεξηζκάησλ πνπ βξέζεθαλ ζε απηνχο (Αξραηνινγηθφ Γειηίν, ππφ δεκνζίεπζε). 

4.3.2 Πεξηγξαθή δεηγκάησλ 

Ζ παξνχζα ζπιινγή βξέζεθε ζην εμσηεξηθφ ηνίρσκα ηνπ ηαθηθνχ 

ζπκπιέγκαηνο. Σα αγγεία βξέζεθαλ ηνπνζεηεκέλα ζε ζσξφ θαη εηθάδεηαη φηη αξρηθά 

είραλ ηνπνζεηεζεί ζε μχιηλν θνπηί, απφ ην νπνίν δηαζψδνληαη κφλν ηα κεηαιιηθά 

θαξθηά (Δηθφλα 4.1). πλνιηθά βξέζεθαλ 17 γπάιηλα αληηθείκελα, πνιιά απφ ηα νπνία 

ήηαλ αλέπαθα θαη ζε θαιή θαηάζηαζε. ε θνληηλή απφζηαζε απφ ηα αγγεία βξέζεθαλ 

θαη θάπνηα ράιθηλα αληηθείκελα, ηα νπνία πηζαλψο λα ήηαλ παηδηθά παηρλίδηα.  

Σα γπάιηλα αγγεία είλαη παξαζθεπαζκέλα κε ηελ ηερληθή ηεο εκθχζεζεο θαη 

είλαη πςειήο πνηφηεηαο απφ άπνςε ηερληθήο θαηαζθεπήο. Πξφθεηηαη ζην ζχλνιφ ηνπο 

γηα κπξνδνρεία θαη ακθνξίζθνπο (Δηθφλα 4.1). ηελ πιεηνλφηεηά ηνπο ηα αγγεία είλαη 

άρξσκα ή θπζηθά ρξσκαηηζκέλα θαη ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο θέξνπλ δηαθφζκεζε κε 

ξάβδσζε ή ίλεο. ηε ζπιινγή μερσξίδνπλ ηξία αγγεία πνπ ζεσξνχληαη κνλαδηθά ζηνλ 

ρψξν ηεο Μεζνγείνπ απφ άπνςε ηππνινγίαο. Πην ζπγθεθξηκέλα, πξφθεηηαη γηα δχν 

άρξσκα θαιαζφζρεκα αγγεία θαη έλα ειαθφζρεκν αγγείν εμαηξεηηθήο αηζζεηηθήο κε 

θαθέ/ηψδεο ρξψκα. Ζ αξραηνινγηθή κειέηε ησλ αγγείσλ δελ έρεη νινθιεξσζεί, 

ζπλεπψο δελ είλαη αθφκα δηαζέζηκεο πην αλαιπηηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηελ ηππνινγία θαη 

ηε δηαθφζκεζή ηνπο.  
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Δηθόλα 4-1. Η ζπιινγή ησλ γπάιηλσλ αγγείσλ από ηελ Πάηξα όπσο βξέζεθε θαηά ηελ αλαζθαθή 

(αξηζηεξά) θαη ύζηεξα από ηε δηαδηθαζία ηεο ζπληήξεζεο (δεμηά). 

 

ηα πιαίζηα ηεο ΓΓ πξαγκαηνπνηήζεθαλ επηηφπηεο αλαιχζεηο γηα 16 νιφθιεξα 

γπάιηλα αγγεία. Σν έλα απφ ηα θαιαζφζρεκα αγγεία δελ αλαιχζεθε, θαζψο δελ είρε 

αθφκα νινθιεξσζεί ε ζπληήξεζή ηνπ. Παξάιιεια ιήθζεθαλ 11 κηθξνδείγκαηα γηα 

επηπξφζζεηεο αλαιχζεηο ζην εξγαζηήξην. Σα αγγεία αλαιχζεθαλ κεηά ηελ νινθιήξσζε 

ηεο ζπληήξεζεο. Αληηζέησο, ηα ζξαχζκαηα δελ είραλ ππνζηεί θαζαξηζκφ ή άιιε 

επέκβαζε, κε απνηέιεζκα ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο λα παξνπζηάδνπλ δηαθξηηά ζηξψκαηα 

δηάβξσζεο θαη επηζηξψζεηο απφ επηθαζίζεηο ρψκαηνο ή/θαη ην αξρηθφ πεξηερφκελν ησλ 

αληηθεηκέλσλ.  

Ο πιήξεο θσηνγξαθηθφο θαηάινγνο ησλ 16 αγγείσλ πνπ κειεηήζεθαλ 

παξνπζηάδεηαη ζηνλ Πίλαθα 3 ηνπ Παξαξηήκαηνο Β. Ζ πιεηνςεθία ηνπο είλαη άρξσκα 

ή θπζηθά ρξσκαηηζκέλα. ηε ζπιινγή πεξηιακβάλνληαη αθφκα έλα αλνηρηφ κπιε, έλα 

αλνηρηφ πξάζηλν, έλα ζκαξαγδί πξάζηλν, έλα ηψδεο θαη έλα θίηξηλν αγγείν (Πίλαθαο 4-

2). ια ηα ππφ κειέηε αγγεία έρνπλ ιεπηά ηνηρψκαηα, κεηαμχ 2-3 mm.  

Ο πιήξεο θσηνγξαθηθφο θαηάινγνο ησλ 11 ζξαπζκάησλ παξνπζηάδεηαη ζηνλ 

Πίλαθα 4 ηνπ Παξαξηήκαηνο Β.  ηελ πιεηνςεθία ηνπο ηα ζξαχζκαηα είλαη άρξσκα, 

ελψ έλα δείγκα έρεη ειαθξηά ηψδε απφρξσζε (Πίλαθαο 4-3). ηα έγρξσκα ζξαχζκαηα 

πεξηιακβάλεηαη έλα ηψδεο, έλα αλνηρηφ πξάζηλν, έλα αλνηρηφ κπιε θαη δχν ζθνχξα κπιε 

δείγκαηα. ια ηα ζξαχζκαηα έρνπλ πνιχ ιεπηφ πάρνο, ίζν ζπλήζσο κε 0,5 mm, ελψ ζε 

νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο ην πάρνο δελ μεπεξλά ην 0,3 mm.  
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Πίλαθαο 4-2. Καηάινγνο ησλ γπάιηλσλ αγγείσλ ηεο ξσκατθήο ζπιινγήο από ηελ Πάηξα. 

Γείγκα Υξώκα Πεξηγξαθή 

Γ5ΟΜ10 Άρξσκν Μπξνδνρείν 

Γ7ΟΜ13 Φπζηθά ρξσκαηηζκέλν Μπξνδνρείν 

Γ15ΟΜ13 Φπζηθά ρξσκαηηζκέλν Κάλζαξνο 

Γ16ΟΜ13 Φπζηθά ρξσκαηηζκέλν Μπξνδνρείν 

Γ17ΟΜ13 Φπζηθά ρξσκαηηζκέλν Μπξνδνρείν 

Γ18ΟΜ13 Άρξσκν Μπξνδνρείν 

Γ19ΟΜ13 Φπζηθά ρξσκαηηζκέλν Καιαζφζρεκν αγγείν 

Γ21ΟΜ13 Φπζηθά ρξσκαηηζκέλν Κάλζαξνο 

Γ24ΟΜ13 Άρξσκν Μπξνδνρείν 

Γ25ΟΜ13a Άρξσκν - 

Γ25ΟΜ13b Άρξσκν - 

Γ43ΟΜ32 Αλνηρηφ κπιε Μπξνδνρείν 

Γ13ΟΜ11 Πξάζηλν (ζκαξαγδί) Μπξνδνρείν 

Γ41ΟΜ28 Αλνηρηφ πξάζηλν - 

Γ12ΟΜ11 Ηψδεο Διαθφζρεκν αγγείν 

Γ26ΟΜ13 Κίηξηλν Σξηπνδηθφ κπξνδνρείν 

 

 

Πίλαθαο 4-3. Καηάινγνο ησλ ζξαπζκάησλ γπάιηλσλ αγγείσλ ηεο ξσκατθήο ζπιινγήο από ηελ 

Πάηξα. 

Γείγκα Υξώκα Πάρνο (mm) 

Γ31ΟΜ16 Άρξσκν 0,7 

Γ31ΟΜ16b Άρξσκν 0,5 - 1,0 

Γ31ΟΜ16c Άρξσκν 0,5 

Γ34ΟΜ16 Άρξσκν 0,5 

Γ35ΟΜ16 Άρξσκν 0,5 

Γ43ΟΜ32 Αλνηρηφ κπιε 0,4 

Γ31ΟΜ16a Μπιε 0,7 

Γ33ΟΜ16 Μπιε 0,3 

Γ41ΟΜ28 Αλνηρηφ πξάζηλν 1,0 

Γ12ΟΜ11 Ηψδεο 1,0 - 2,0 

Ρπηφ Άρξσκν/Ηψδεο 1,0 
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4.4 Μεθοδολογία ανάλσζης  

Καηά ηε κειέηε ηεο παξνχζαο ζπιινγήο έγηλε πξνζπάζεηα λα εμεηαζηεί 

νιφθιεξνο ν θχθινο δσήο ησλ αληηθεηκέλσλ (chaîne opératoire) απφ ηελ παξαγσγή θαη 

ηε ρξήζε κέρξη ηα θαηλφκελα θζνξάο θαη δηάβξσζεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ηαθή ησλ 

αληηθεηκέλσλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε αλάιπζε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε εζηίαζε ζηηο 

αθφινπζεο παξακέηξνπο: 

 Πξνζδηνξηζκφο ηεο ρεκηθήο ζχζηαζεο ησλ δεηγκάησλ, θαη θαη’ επέθηαζε 

ησλ ρξεζηκνπνηνχκελσλ πξψησλ πιψλ, ε νπνία κπνξεί λα δψζεη 

πιεξνθνξίεο ηφζν γηα ηελ ηερλνινγία παξαγσγήο φζν θαη γηα ηελ πηζαλή 

πξνέιεπζε ησλ αληηθεηκέλσλ. 

 Μειέηε ησλ επηζηξψζεσλ πνπ βξέζεθαλ ζην εζσηεξηθφ νξηζκέλσλ 

δεηγκάησλ ψζηε λα πξνζδηνξηζηεί ην αξρηθφ πεξηερφκελν ησλ αγγείσλ.  

 Μειέηε ησλ θαηλνκέλσλ δηάβξσζεο πνπ παξνπζηάδνπλ ηα δείγκαηα. Ζ 

κειέηε ηεο δηάβξσζεο κπνξεί λα δψζεη ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε 

ηηο ζπλζήθεο ηαθήο ησλ δεηγκάησλ, ελψ παξάιιεια επηηξέπεη ηελ πην 

απνηειεζκαηηθή ζπληήξεζε ησλ αληηθεηκέλσλ.  

Σν γεγνλφο φηη ηα νιφθιεξα αγγεία δελ ήηαλ δπλαηφ λα κεηαθεξζνχλ εθηφο ηνπ 

ρψξνπ ηεο Δθνξείαο Αξραηνηήησλ Αραΐαο φπνπ θπιάζζνληαλ, θαηέζηεζε 

επηβεβιεκέλε ηελ αλάγθε κέξνο ηεο κειέηεο λα πξαγκαηνπνηεζεί κε θνξεηέο 

ζπζθεπέο. Ζ επηπξφζζεηε απνκάθξπλζε κηθξνδεηγκάησλ γηα πεξαηηέξσ εξγαζηεξηαθέο 

αλαιχζεηο θξίζεθε απαξαίηεηε ψζηε: (1) λα ζπγθξηζνχλ ηα απνηειέζκαηα ησλ 

επηηφπησλ ηερληθψλ κε ηα απνηειέζκαηα πην αμηφπηζησλ εξγαζηεξηαθψλ ηερληθψλ, θαη 

(2) λα πξαγκαηνπνηεζνχλ πεξαηηέξσ αλαιχζεηο  κε ηερληθέο πνπ πξνυπνζέηνπλ εηδηθή 

πξνεηνηκαζία ησλ δεηγκάησλ. 

4.4.1 Δπηηόπηεο αλαιύζεηο 

Οη επηηφπηεο αλαιχζεηο πξαγκαηνπνηήζεθαλ κε ηε ρξήζε θνξεηνχ αληρλεπηή 

XRF, βάζεη ησλ ζπλζεθψλ ιεηηνπξγίαο θαη πνζνηηθνπνίεζεο ησλ δεδνκέλσλ πνπ 

πεξηγξάθεθαλ ζηελ Παξάγξαθν 2.5.4.4. ηα πεξηζζφηεξα αγγεία πξαγκαηνπνηήζεθαλ 2 

αλαιχζεηο, ζε δηαθνξεηηθέο πεξηνρέο ησλ ηνηρσκάησλ. Γφζεθε κεγάιε πξνζνρή ζηελ 

επηινγή θαηά ην δπλαηφλ θαζαξψλ θαη επίπεδσλ πεξηνρψλ κε παρηά ηνηρψκαηα.  

ηε ζπλέρεηα πξαγκαηνπνηήζεθε αλάιπζε XRF θαη ησλ ζξαπζκάησλ, κεηά απφ 

ηνπηθφ θαζαξηζκφ ζε επηιεγκέλα ζεκεία, θαζψο ήηαλ απαξαίηεην λα αμηνινγεζεί θαηά 
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πφζν ηα ζξαχζκαηα εθθξάδνπλ αληηπξνζσπεπηηθά ην ζχλνιν ηεο ζπιινγήο. πλεπψο, 

ε αλάιπζε ηφζν ησλ αγγείσλ φζν θαη ησλ ζξαπζκάησλ βάζεη ηεο ίδηαο ηερληθήο ήηαλ 

απαξαίηεηε γηα λα αμηνινγεζεί ε ζχζηαζε ησλ ζπληεξεκέλσλ αγγείσλ ζπγθξηηηθά κε 

ηα ζξαχζκαηα.  

Ζ αξρηθή πνζνηηθνπνίεζε ησλ δεδνκέλσλ νδήγεζε ζηνλ ππνινγηζκφ ρακειήο 

ζπγθέληξσζεο γηα ην Na2O, ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο ρακειφηεξε ηνπ 5% θ.β. 

(Πίλαθαο 1 ηνπ Παξαξηήκαηνο Γ). Οη ηηκέο απηέο είλαη πνιχ ρακειέο ζε ζρέζε κε ηελ 

ηππηθή πεξηεθηηθφηεηα ηνπ λαηξίνπ ζην ξσκατθφ γπαιί, ε νπνία αλακέλεηαη  κεηαμχ 15-

20% θ.β. (Πίλαθαο 4-1). Ζ ζεκαληηθή ππνεθηίκεζε ηνπ λαηξίνπ κπνξεί λα απνδνζεί ζε 

θαηλφκελα δηάβξσζεο ηνπ γπαιηνχ πνπ νδεγνχλ ζε απψιεηα αιθαιίσλ (Παξάγξαθνο 

2.3.2.1).    

Γηα λα απνθεπρζεί απηφ ην πξφβιεκα, νη Zacharias et al. (2008, 1129) 

πξνηείλνπλ ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο ηηκήο ηεο ζπγθέληξσζεο ησλ νμεηδίσλ λαηξίνπ θαη 

καγλεζίνπ απφ κηα πξφηππε ηηκή, ε νπνία ππνινγίδεηαη είηε βάζεη θάπνηαο άιιεο 

ηερληθήο κε πςειφηεξε νξζφηεηα, είηε βάζεη αμηφπηζησλ δεκνζηεπκέλσλ ηηκψλ απφ 

αληίζηνηρεο ζπιινγέο. Γηα λα γίλεη ε θαλνληθνπνίεζε ηεο ζπγθέληξσζεο ζην 100%, ην 

πνζνζηφ πνπ ππνιείπεηαη πξέπεη λα αλαθαηαλεκεζεί ζηα ππφινηπα ζηνηρεία βάζεη ησλ 

ζρεηηθψλ ζπγθεληξψζεσλ ησλ ηηκψλ XRF.   

Απηή ε κεζνδνινγία αθνινπζήζεθε θαη ζηελ αλάιπζε ηεο παξνχζαο ζπιινγήο. 

ε απηήλ ηελ πεξίπησζε δελ θξίζεθε απαξαίηεηε ε αληηθαηάζηαζε ησλ ηηκψλ ηνπ 

καγλεζίνπ, θαζψο ε εθηηκψκελε ζπγθέληξσζε ήηαλ πνιχ θνληά ζηηο αλακελφκελεο 

ηηκέο καγλεζίνπ ζην ξσκατθφ γπαιί. Δπηπιένλ, ε κεηαβνιή ζηε ζπγθέληξσζε ηνπ 

καγλεζίνπ ιφγσ ηεο δηάβξσζεο αλακέλεηαη γεληθά λα είλαη κηθξφηεξε απφ απηή ηνπ 

λαηξίνπ. Ζ εθηίκεζε ηεο πξφηππεο ηηκήο ηνπ λαηξίνπ δελ βαζίζηεθε ζε βηβιηνγξαθηθά 

δεδνκέλα, ιφγσ ησλ πεξηνξηζκέλσλ δηαζέζηκσλ αλαιχζεσλ απφ ζπιινγέο ξσκατθνχ 

γπαιηνχ απφ ηνλ ρψξν ηεο λνηίνπ Διιάδαο. Αλη’ απηνχ, σο πξφηππε ηηκή γηα φια ηα 

δείγκαηα, άρξσκα θαη έγρξσκα, ρξεζηκνπνηήζεθε ε κέζε ηηκή πνπ εθηηκήζεθε απφ ηηο 

αλαιχζεηο SEM/EDS ησλ θαζαξηζκέλσλ ζξαπζκάησλ (19,01% θ.β.), νη νπνίεο ζα 

παξνπζηαζηνχλ αλαιπηηθά ζηελ επφκελε παξάγξαθν.   Οη ηηκέο ησλ ππφινηπσλ 

βαζηθψλ νμεηδίσλ ππνινγίζηεθαλ κεηά απφ ηελ θαλνληθνπνίεζε ησλ ζπγθεληξψζεσλ 

ηνπ XRF. Ζ κέζε ηηκή ησλ αλαιχζεσλ γηα θάζε δείγκα, αγγεία θαη ζξαχζκαηα, 

παξνπζηάδεηαη ζηνλ Πίλαθα 2 ηνπ Παξαξηήκαηνο Γ.   
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4.4.2 Αλαιύζεηο εξγαζηεξίνπ 

Ζ κεζνδνινγία αλάιπζεο πνπ αθνινπζήζεθε γηα ηα 11 ζξαχζκαηα βαζίζηεθε 

ζηελ πξνηππνπνηεκέλε κεζνδνινγία πνπ πεξηγξάθεθε ζηελ Παξάγξαθν 2.5.1 κε ζθνπφ 

ηνλ θαζνξηζκφ ηεο ρεκηθήο ζχζηαζεο ηνπ θαζαξνχ γπαιηνχ, αιιά θαη ηνλ 

πξνζδηνξηζκφ ησλ επηθαζίζεσλ θαη ησλ ζηξψζεσλ δηάβξσζεο πνπ αλαγλσξίζηεθαλ 

ζηελ επηθάλεηα νξηζκέλσλ δεηγκάησλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ρξεζηκνπνηήζεθαλ νη 

αθφινπζεο ηερληθέο: 

1. Οπηηθή κηθξνζθνπία: ια ηα δείγκαηα κειεηήζεθαλ κε θνξεηφ 

κηθξνζθφπην LED (βι. Παξάγξαθν 2.5.2). Ζ κηθξνζθνπηθή παξαηήξεζε 

βνήζεζε ζηελ αξρηθή θαηαγξαθή ηεο θαηάζηαζεο ζπληήξεζεο ησλ 

ζξαπζκάησλ. Καηαγξάθεθαλ θαη θσηνγξαθήζεθαλ νη πεξηνρέο πνπ 

παξνπζηάδνπλ έληνλα θαηλφκελα δηάβξσζεο, θαζψο θαη επηθαλεηαθέο 

επηθαζίζεηο. Ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ παξνπζίαζε ε αλαγλψξηζε κηαο ξφδηλεο 

θξνχζηαο ζηελ εζσηεξηθή πιεπξά δχν άρξσκσλ ζξαπζκάησλ. Ζ θξνχζηα 

απηή δελ έκνηαδε κε επηθάζηζε ρψκαηνο, ιφγσ ηνπ έληνλνπ ρξψκαηνο θαη 

ηεο ηδηαίηεξα ιεπηφθνθθεο πθήο ηεο, θαη πηζαλνινγήζεθε φηη πξφθεηηαη γηα 

ππφιεηκκα απφ ην αξρηθφ πεξηερφκελν ησλ αγγείσλ. 

2. Ζιεθηξνληθφ Μηθξνζθφπην άξσζεο (SEM/EDS): Γηα ηνλ νξζφ 

πξνζδηνξηζκφ ηεο ρεκηθήο ζχζηαζεο ηνπ γπαιηνχ κέζσ SEM/EDS ήηαλ 

απαξαίηεηε ε πξνεηνηκαζία θαζαξψλ ηνκψλ, ψζηε λα απνθεπρζεί ε 

επίδξαζε ησλ θαηλνκέλσλ δηάβξσζεο. Απφ θάζε ζξαχζκα ιήθζεθε έλα 

κηθξνδείγκα, ην νπνίν εγθηβσηίζηεθε ζε ξεηίλε θαη ιεηάλζεθε (βι. 

Παξάγξαθν 2.5.3.4). ε θάζε ηνκή πξαγκαηνπνηήζεθαλ 4 ή 5 αλαιχζεηο ζε 

δηαθνξεηηθέο πεξηνρέο, βάζεη ησλ ζπλζεθψλ πνπ πεξηγξάθεθαλ ζηελ 

Παξάγξαθν 2.5.3.3. Ζ κέζε ηηκή θαη ε ηππηθή απφθιηζε ησλ αλαιχζεσλ γηα 

θάζε ζξαχζκα παξνπζηάδεηαη ζηνλ Πίλαθα 4-4, ελψ ηα πιήξε δεδνκέλα ησλ 

αλαιχζεσλ παξνπζηάδνληαη γηα ιφγνπο πιεξφηεηαο ζηνλ Πίλαθα 3 ηνπ 

Παξαξηήκαηνο Γ.  

ηε ζπλέρεηα, ζε επηιεγκέλα ζξαχζκαηα πξαγκαηνπνηήζεθε ζάξσζε 

θαηά κήθνο ηεο ηνκήο ησλ ζξαπζκάησλ (line scan). θνπφο ησλ αλαιχζεσλ 

απηψλ ήηαλ ε κειέηε ησλ θαηλνκέλσλ δηάβξσζεο ζηελ εζσηεξηθή θαη ηελ 

εμσηεξηθή πιεπξά ησλ ηνηρσκάησλ. Σα απνηειέζκαηα ησλ line scan  ζα 

ζπδεηεζνχλ αλαιπηηθά ζηελ Παξάγξαθν 4.8.3.  
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3. Φαζκαηνζθνπία IR: Ζ θαζκαηνζθνπία IR εθαξκφζηεθε ζηηο θαζαξέο ηνκέο 

επηιεγκέλσλ δεηγκάησλ κε ζθνπφ: (1) ηνλ ραξαθηεξηζκφ ηνπ ππξηηηθνχ 

πιέγκαηνο ζην γπαιί, θαη (2) ηελ κειέηε ησλ αιιαγψλ πνπ έρεη επηθέξεη ε 

δηάβξσζε ζηε κνξηαθή δνκή ησλ δεηγκάησλ. Αλαιπηηθέο πιεξνθνξίεο γηα 

ηε ρξεζηκνπνηνχκελε δηάηαμε θαη ηηο ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο ηεο 

θαζκαηνζθνπηθήο αλάιπζεο δφζεθαλ ζηελ Παξάγξαθν 2.5.7. Υξήζε ηεο 

θαζκαηνζθνπίαο Raman δελ θαηέζηε δπλαηή, θαζψο ηα δείγκαηα 

παξνπζίαζαλ ηδηαίηεξα έληνλν θζνξηζκφ κε φιεο ηηο αθηίλεο laser πνπ ήηαλ 

δηαζέζηκεο.  

 

Πίλαθαο 4-4. Μέζε ηηκή (κ) θαη ηππηθή απόθιηζε (s) ηεο ρεκηθήο ζύζηαζεο ησλ γπάιηλσλ 

ζξαπζκάησλ, πξνζδηνξηζκέλε κέζσ SEM/EDS (νμείδηα % θ.β., θαλνληθνπνηεκέλα ζην 100%, „nd‟: 

δελ αληρλεύζεθε). 

Γείγκα 
Αξηζκόο 

αλαιύζεσλ 
 Na2O MgO Al2O3 SiO2 P2O5 K2O CaO MnO FeO CoO CuO 

Γ31OM16 4 κ 19,51 0,49 2,25 70,17 nd 0,59 6,37 0,31 0,31 nd nd 

  s 0,24 0,03 0,08 0,23 - 0,03 0,17 0,11 0,13 - - 

Γ31OM16b 4 κ 20,15 0,73 2,09 69,73 nd 0,45 6,17 0,35 0,34 nd nd 

  s 0,77 0,21 0,21 0,76 - 0,07 0,59 0,12 0,23 - - 

Γ31OM16c 5 κ 19,91 0,42 2,52 70,03 nd 0,46 5,57 0,31 0,11 0,00 0,00 

  s 0,71 0,14 0,24 0,40 - 0,06 0,41 0,19 0,17 0,00 0,00 

Γ34OM16 4 κ 20,52 0,45 2,70 68,37 nd 0,53 5,99 0,33 0,16 nd nd 

  s 1,07 0,07 0,25 0,47 - 0,09 0,41 0,07 0,11 - - 

Γ35OM16 5 κ 19,82 0,50 2,72 70,05 nd 0,42 5,87 0,41 0,21 nd nd 

  s 0,27 0,08 0,20 0,36 - 0,13 0,10 0,07 0,09 - - 

Ρπηφ 4 κ 20,10 0,49 2,48 69,86 nd 0,56 5,84 0,39 0,27 nd nd 

  s 0,52 0,05 0,12 0,40 - 0,15 0,39 0,12 0,03 - - 

Γ12OM11 5 κ 17,75 0,54 2,41 69,90 nd 0,52 7,33 0,98 0,56 nd nd 

  s 0,24 0,29 0,49 0,48 - 0,11 0,44 0,17 0,32 - - 

Γ41OM28 5 κ 20,01 4,65 1,99 63,83 1,25 1,39 5,23 0,68 0,97 nd nd 

  s 0,36 0,70 0,18 0,48 0,42 0,38 0,60 0,37 0,44 - - 

Γ43OM32 4 κ 19,30 0,44 2,46 68,70 nd 0,80 6,54 0,52 0,21 nd 1,02 

  s 0,15 0,04 0,23 0,18 - 0,15 0,48 0,10 0,11 - 0,08 

Γ31OM16a 4 κ 17,24 0,53 2,74 70,22 nd 0,61 6,95 0,14 1,02 0,16 0,14 

  s 0,63 0,08 0,22 1,68 - 0,11 0,13 0,09 0,86 0,06 0,13 

Γ33OM16 5 κ 16,51 0,60 2,58 70,68 nd 0,41 6,41 0,32 1,17 0,66 0,67 

  s 0,52 0,39 0,57 0,43 - 0,17 0,35 0,20 0,35 0,26 0,38 
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4.5 ύζηαζη γσαλιού  

Σα αγγεία ηεο ζπιινγήο αλήθνπλ ζηνλ γεληθφ ηχπν ζφδαο-αζβεζηίνπ-ππξηηίνπ θαη 

έρνπλ ζχζηαζε πνιχ θνληά ζηελ ηππηθή ζχζηαζε ηνπ ξσκατθνχ γπαιηνχ πνπ απαληάηαη 

ζηε λφηηα θαη θεληξηθή Δπξψπε. Με κία εμαίξεζε, ζηα αγγεία έρεη ρξεζηκνπνηεζεί 

νξπθηφ λάηξν σο θχξηα πεγή αιθαιίνπ. Ζ παξνπζία ελφο δείγκαηνο ζην νπνίν ε πεγή 

ησλ αιθαιίσλ είλαη ηέθξα θπηψλ κε πςειή ζπγθέληξσζε ζε λάηξην παξνπζηάδεη 

ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ θαη ζα ζπδεηεζεί αλαιπηηθά. Οη ρξσκαηηζηέο πνπ έρνπλ 

ρξεζηκνπνηεζεί ζηα ρξσκαηηζκέλα αγγεία είλαη ηππηθνί γηα γπαιί απηήο ηεο πεξηφδνπ. 

Αληηζέησο, ε απνθιεηζηηθή ρξήζε καγγαλίνπ γηα ηνλ απνρξσκαηηζκφ ησλ άρξσκσλ 

αγγείσλ είλαη αζπλήζηζηε γηα απηή ηελ πεξίνδν.  

4.5.1 ύγθξηζε αγγείσλ θαη ζξαπζκάησλ 

Αξρηθά, πξαγκαηνπνηήζεθε ε ζχγθξηζε ηεο ρεκηθήο ζχζηαζεο ησλ νιφθιεξσλ 

αγγείσλ κε ηα ζξαχζκαηα, φπσο απηή πξνζδηνξίζηεθε απφ ηηο επηηφπηεο αλαιχζεηο 

XRF. Απηφ ην αλαιπηηθφ βήκα ήηαλ πνιχ ζεκαληηθφ ψζηε λα εμαθξηβσζεί εάλ ηα ππφ 

κειέηε ζξαχζκαηα είλαη αληηπξνζσπεπηηθά φιεο ηεο ζπιινγήο. ην Γηάγξακκα 4-1 

παξνπζηάδεηαη ν ιφγνο ηνπ αξγηιίνπ κε ην ππξίηην πξνο ηε ζπλνιηθή ζπγθέληξσζε 

αιθαιηθψλ γαηψλ (αζβέζηην θαη καγλήζην) γηα φια ηα αλαιπζέληα δείγκαηα. Σα αγγεία 

απεηθνλίδνληαη κε ηεηξάγσλν θαη ηα ζξαχζκαηα κε ηξίγσλν, ελψ ην ρξψκα ησλ 

ζεκείσλ αληηπξνζσπεχεη ην ρξψκα εθάζηνηε δείγκαηνο.   

Απφ ην Γηάγξακκα 4-1 παξαηεξνχκε φηη ε ζχζηαζε αγγείσλ θαη ζξαπζκάησλ 

παξνπζηάδεη γεληθά πςειή ηαχηηζε. Ο ιφγνο νμεηδίσλ αξγηιίνπ-ππξηηίνπ παξνπζηάδεη 

κηθξέο απνθιίζεηο. Αληηζέησο, θαίλεηαη κηα ηάζε κηθξήο ππνεθηίκεζεο ηεο 

ζπγθέληξσζεο ησλ αιθαιηθψλ γαηψλ ζηα ζξαχζκαηα. Ζ κεησκέλε ζπγθέληξσζε 

καγλεζίνπ θαη αζβεζηίνπ ζηα ζξαχζκαηα ελδερνκέλσο λα νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη 

απηά είραλ πνιχ κηθξφηεξν πάρνο απφ φηη ηα αγγεία. Ζ δηαθνξά ζην πάρνο είλαη πηζαλφ 

λα νδήγεζε ζε πην εθηεηακέλε δηάβξσζε ησλ ζξαπζκάησλ, θαη ζπλεπψο κεγαιχηεξε 

απψιεηα καγλεζίνπ. Δπίζεο, ε δηαθνξεηηθή γεσκεηξία, ιφγσ ηεο απμεκέλεο 

θακππιφηεηαο ησλ ηνηρσκάησλ ησλ αγγείσλ, ελδερνκέλσο επεξέαζε ηελ νξζφηεηα ησλ 

αλαιχζεσλ.  

Παξάιιεια, ε ζχζηαζε ησλ δεηγκάησλ φισλ ησλ ρξσκάησλ παξνπζηάδεη 

κεγάιε νκνηνγέλεηα, κε κνλαδηθή εμαίξεζε έλα δείγκα αλνηρηνχ πξάζηλνπ ρξψκαηνο, ην 

νπνίν παξνπζηάδεη ζεκαληηθά πςειφηεξε ζπγθέληξσζε αιθαιηθψλ γαηψλ. πλεπψο, ε 
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ζχζηαζε ησλ 11 ζξαπζκάησλ κπνξεί πξάγκαηη λα ζεσξεζεί αληηπξνζσπεπηηθή 

νιφθιεξεο ηεο ζπιινγήο. ηε ζπλέρεηα ηνπ θεθαιαίνπ, ε ζπδήηεζε γηα ηε ρεκηθή 

ζχζηαζε ζα βαζίδεηαη ζηα δεδνκέλα ησλ ζξαπζκάησλ φπσο απηά πξνέθπςαλ απφ ην 

SEM/EDS, εθηφο θαη αλ ξεηά αλαθέξεηαη θάηη δηαθνξεηηθφ. 
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Γηάγξακκα 4-1. ύγθξηζε ηεο ρεκηθήο ζύζηαζεο γπάιηλσλ ζξαπζκάησλ θαη αγγείσλ, όπσο απηή 

πξνζδηνξίζηεθε βάζεη ησλ επηηόπησλ αλαιύζεσλ XRF. Απεηθνλίδεηαη ν ιόγνο νμεηδίσλ αξγηιίνπ-

ππξηηίνπ ζε ζρέζε κε ην νιηθό άζξνηζκα ησλ νμεηδίσλ αζβεζηίνπ θαη καγλεζίνπ. Σα ηεηξάγσλα 

αληηπξνζσπεύνπλ νιόθιεξα αγγεία θαη ηα ηξίγσλα ζξαύζκαηα, ελώ ην ρξώκα ησλ ζεκείσλ 

αληηπξνζσπεύεη ην ρξώκα εθάζηνηε δείγκαηνο. 

 

4.5.2 πγθέληξσζε θύξησλ νμεηδίσλ 

ια ηα δείγκαηα ηεο ζπιινγήο αλήθνπλ ζηνλ γεληθφ ηχπν ζφδαο-αζβεζηίνπ-

ππξηηίνπ. Ζ πεγή αιθαιίσλ είλαη ην νξπθηφ λάηξν, γεγνλφο αλακελφκελν γηα γπαιί 

απηήο ηεο επνρήο. Σν ζπκπέξαζκα απηφ πξνθχπηεη απφ ηελ πςειή ζπγθέληξσζε 

λαηξίνπ θαη ηελ πνιχ ρακειή ζπγθέληξσζε θαιίνπ, καγλεζίνπ θαη θσζθφξνπ. 

Δμαίξεζε απνηειεί ην δείγκα Γ41ΟΜ28, ζην νπνίν θαίλεηαη λα έρνπκε πξνζζήθε 

ηέθξαο θπηψλ πινχζηαο ζε λάηξην. Λφγσ ηεο ηδηφκνξθεο ζχζηαζήο ηνπ, ην δείγκα απηφ 

ζα ζπδεηεζεί πην αλαιπηηθά ζηε ζπλέρεηα.  
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Ζ ζπγθέληξσζε ηνπ αξγηιίνπ θπκαίλεηαη κεηαμχ 2,0 θαη 2,6% θ.β., ηηκή πνπ 

ζπκθσλεί κε ηηο ηππηθέο ηηκέο γηα ηα γπαιηά ηεο επνρήο. Σν νμείδην ηνπ αζβεζηίνπ 

παίξλεη αλαινγηθά ρακειέο ηηκέο, νη νπνίεο φκσο απαληψληαη θαη ζε άιιεο ζπιινγέο 

ξσκατθνχ γπαιηνχ. Σα άρξσκα δείγκαηα παξνπζηάδνπλ ηδηαίηεξα ρακειέο 

ζπγθεληξψζεηο ζε ηηηάλην θαη ζε ζίδεξν, ππνδεηθλχνληαο ηε ρξήζε άκκνπ κε ιίγεο 

πξνζκείμεηο.   

4.5.3 Χξήζε ηέθξαο θπηώλ  

πσο έρεη ήδε αλαθεξζεί ζηελ Παξάγξαθν 2.1.2, θαηά ηελ αξραηφηεηα ππήξραλ 

δχν βαζηθέο νκάδεο αξραηνινγηθνχ γπαιηνχ ηχπνπ ‘ζφδαο-αζβεζηίνπ-ππξηηίνπ’: 

(1) γπαιηά ζηα νπνία ε πεγή ησλ αιθαιίσλ είλαη ην νξπθηφ λάηξν, θαη (2) γπαιηά ζηα 

νπνία ε πεγή ησλ αιθαιίσλ είλαη ηέθξα θπηψλ κε πςειή ζπγθέληξσζε ζε λάηξην. 

Καηά ηε Ρσκατθή πεξίνδν ε πξψηε νκάδα απνηεινχζε ηνλ θπξίαξρν ηχπν γπαιηνχ.  

Σν δείγκα Γ41OM28 παξνπζηάδεη δηαθξηηή ζχζηαζε ζε ζρέζε κε φια ηα 

ππφινηπα δείγκαηα ηεο ζπιινγήο (Πίλαθαο 4-4). Σν δείγκα είλαη δηάθαλν θαη έρεη 

αλνηρηφ πξάζηλν ρξψκα. Δλ αληηζέζεη κε ην άιιν πξάζηλν δείγκα ηεο ζπιινγήο, ζην 

δείγκα απηφ δελ αληρλεχηεθε ραιθφο. Αληηζέησο, ν ρξσκαηηζηήο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε 

ήηαλ νμείδηα ηνπ ζηδήξνπ. Ζ βαζηθφηεξε δηαθνξνπνίεζε ζηε ζχζηαζε ζπγθξηηηθά κε 

ηα ππφινηπα δείγκαηα ζρεηίδεηαη κε ηελ αλαινγηθά πςειή ζπγθέληξσζε ζε νμείδην ηνπ 

θαιίνπ (1,39% θ.β.), παξάιιεια κε ηελ πςειή ζπγθέληξσζε ζε νμείδην ηνπ λαηξίνπ 

(20,01% θ.β.). Σν γεγνλφο απηφ ππνδεηθλχεη φηη ε πεγή ησλ αιθαιίσλ γηα απηφ ην 

δείγκα ήηαλ ηέθξα θπηψλ πινχζηα ζε λάηξην. Ζ αλίρλεπζε θσζθφξνπ (1,25% θ.β.), 

θαζψο θαη ε απμεκέλε ζπγθέληξσζε ζε νμείδην ηνπ καγλεζίνπ (4,65% θ.β.) απνηεινχλ 

επηπξφζζεηεο ελδείμεηο ηεο ρξήζεο ηέθξαο θπηψλ. πσο πξναλαθέξζεθε, ε ρξήζε 

ηέθξαο θπηψλ είλαη αζπλήζηζηε γηα ην ξσκατθφ γπαιί ηνπ 2
νπ

 θαη 3
νπ

 αη. κ.Υ., ελψ 

παιαηφηεξα πνιινί εξεπλεηέο απέξξηπηαλ ηέηνηα δείγκαηα σο απνηέιεζκα 

αλαθχθισζεο ή ιαλζαζκέλεο ρξνλνιφγεζεο.   

Σα ηειεπηαία ρξφληα, παξαδείγκαηα πξψηκνπ ξσκατθνχ γπαιηνχ ζην νπνίν έρεη 

ρξεζηκνπνηεζεί ηέθξα θπηψλ έρνπλ θαηαγξαθεί ζε κηθξνχο αξηζκνχο ζε φιε ηελ 

Δπξψπε. Σα γλσζηά παξαδείγκαηα γπαιηνχ κε ηέθξα θπηψλ είλαη πάληα έληνλα 

ρξσκαηηζκέλα, ελψ παξάιιεια θαίλεηαη λα αλήθνπλ ζε ζπγθεθξηκέλεο ηππνινγηθέο 

θαηεγνξίεο. Ζ κεγάιε πιεηνςεθία έρεη ρξψκα ζκαξαγδί πξάζηλν ή θφθθηλν, κε ρξήζε 

ραιθνχ σο ρξσκαηηζηή θαη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο (Paynter θαη Dungworth 2011, 28; 

Jackson θαη Cottam 2015, 139). Οη Jackson θαη Cottam (2015, 146) ζπκπεξαίλνπλ φηη ε 
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πξνζζήθε ηέθξαο θπηψλ είηε πξάγκαηη δηεπθφιπλε ηελ παξαγσγή γπαιηνχ κε ραιθφ σο 

ρξσκαηηζηή, είηε εζεσξείην φηη ηε δηεπθνιχλεη απφ ηνπο ηερλίηεο ηεο επνρήο. 

Δπηπξνζζέησο, νη ίδηνη ζπγγξαθείο ππνζηεξίδνπλ φηη ε ρξήζε ηνπ ζκαξαγδί πξάζηλνπ 

γπαιηνχ κε ηέθξα θπηψλ πεξηνξηδφηαλ ζηελ παξαζθεπή ζπγθεθξηκέλσλ ηχπσλ αγγείσλ, 

νη νπνίνη παξ’ φια απηά δελ ήηαλ ηδηαίηεξα ζχλζεηνη ή αθξηβνί ηχπνη. Πην ζπάληα, 

γπαιηά απηήο ηεο πεξηφδνπ κε ηέθξα θπηψλ παξνπζηάδνπλ ρξψκα κπιε ή καχξν. Σέινο, 

έρνπλ αλαγλσξηζηεί θαη ιίγα παξαδείγκαηα πξάζηλσλ γπαιηψλ πνπ δελ πεξηέρνπλ 

ραιθφ (Van der Linden et al. 2009; Gallo et al. 2013). 

Σν κνληέιν παξαγσγήο θαη δηαθίλεζεο απηψλ ησλ πξψηκσλ παξαδεηγκάησλ 

γπαιηνχ κε πξνζζήθε ηέθξαο θπηψλ δελ έρεη αθφκα πξνζδηνξηζηεί. Οη Liritzis et al. 

(1997, 29) πξνηείλνπλ σο πηζαλή πξνέιεπζε ηελ πεξηνρή ηεο Μέζεο Αλαηνιήο 

βαζηδφκελνη ζηελ αλαινγία ησλ νμεηδίσλ (Na2O+K2O)/(CaO+MgO) ζηα γπαιηά κε 

ηέθξα θπηψλ. Ζ ππφζεζε απηή ππνζηεξίδεηαη πεξαηηέξσ απφ ηελ αλαθνξά γηα 

πξνζζήθε ηέθξαο θπηψλ ζην γπαιί πνπ παξαζθεπαδφηαλ ζηελ πεξηνρή ηεο 

Μεζνπνηακίαο ηελ πεξίνδν ηεο Απηνθξαηνξίαο ησλ αζζαληδψλ (3
νο

 κε 7
νο

 αη κ.Υ.) 

(Mirti et al. 2008, 444). πγθεθξηκέλα γηα ην ζκαξαγδί πξάζηλν γπαιί κε ηέθξα θπηψλ, 

νη Jackson θαη Cottam (2015, 146) πξνηείλνπλ ηελ χπαξμε ελφο θαζνξηζκέλνπ δηθηχνπ 

δηαθίλεζεο θαη εκπνξίαο γπαιηνχ ηέθξαο θπηψλ, ην νπνίν είρε σο απνηέιεζκα ηελ 

πεξηνξηζκέλε δηαθίλεζε ηεο αληίζηνηρεο αξγήο πάινπ ζε κηθξφ αξηζκφ δεπηεξνγελψλ 

εξγαζηεξίσλ παινπξγίαο. Παξάιιεια, νη αξρηθέο ηνπο παξαηεξήζεηο ππνδεηθλχνπλ έλα 

ρξνληθά πνιχ πεξηνξηζκέλν δηάζηεκα παξαγσγήο απηνχ ηνπ ηχπνπ γπαιηνχ, απφ ηηο 

αξρέο ηνπ 1
νπ

 αη. κ.Υ. κέρξη ηα ηέιε ηνπ 1
νπ

 ή ηηο αξρέο ηνπ 2
νπ

 αη. κ.Υ. Οη ζπγγξαθείο 

ζεσξνχλ πηζαλφ ηα κεηαγελέζηεξα αγγεία απηνχ ηνπ ηχπνπ λα νθείινληαη είηε ζηελ 

παξαηεηακέλε ρξήζε ησλ αληηθεηκέλσλ, είηε ζηελ αλαθχθισζε παιαηφηεξσλ αγγείσλ. 

πγθεθξηκέλα ζηελ πεξηνρή ηεο Πάηξαο έρνπλ πξνεγνπκέλσο αλαγλσξηζηεί 

ηξία δείγκαηα γπαιηνχ ηέθξαο θπηψλ ζε ξσκατθέο ζπιινγέο ηεο ίδηαο πεξηφδνπ. Ζ 

Παπαγεσξγίνπ (2014, 345) αλαθέξεη δχν δείγκαηα απφ ηηο αξρέο ηνπ 2
νπ

 αη. κ.Υ. ελψ νη 

Liritzis et al. (1997, 26) αλαθέξνπλ έλα δείγκα πνπ ζπκπεξηιακβάλεηαη ζε ζπιινγή 

ηαθηθψλ αγγείσλ ηνπ 1
νπ

-2
νπ

 αη. κ.Υ. Καη ηα ηξία απηά δείγκαηα είλαη πξάζηλα θαη 

έρνπλ αληίζηνηρε ρεκηθή ζχζηαζε κε ην δείγκα Γ41OM28. Δίλαη ζεκαληηθφ λα 

επηζεκαλζεί φηη θαη ζηα ηέζζεξα πξάζηλα δείγκαηα ηεο Πάηξαο έρεη ρξεζηκνπνηεζεί 

νμείδην ηνπ ζηδήξνπ σο ρξσκαηηζηήο, αληί ηνπ πιένλ ζπλεζηζκέλνπ ραιθνχ. πλεπψο, ε 

ζχζηαζε ησλ γπαιηψλ ηέθξαο θπηψλ ηεο Πάηξαο θαίλεηαη λα αλήθεη ζε κηα μερσξηζηή 

ππνθαηεγνξία ησλ πξψηκσλ ξσκατθψλ γπαιηψλ ηέθξαο θπηψλ. 
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Οη κέρξη ηψξα δηαζέζηκεο πιεξνθνξίεο γηα ηα πξψηκα γπαιηά ηέθξαο θπηψλ 

είλαη πνιχ πεξηνξηζκέλεο, ελψ ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο νη εξεπλεηέο απνδίδνπλ ηελ 

ηδηφηππε ζχζηαζε ζε αλαθχθισζε. Ο αλαινγηθά πςειφο αξηζκφο πξάζηλσλ αγγείσλ 

ηέθξαο θπηψλ κε ρξσκαηηζηή ηνλ ζίδεξν πνπ έρεη αλαθεξζεί γηα ηελ Πάηξα 

ελδερνκέλσο λα ππνδειψλεη ηελ παξνπζία εμεηδηθεπκέλνπ εξγαζηεξίνπ παινπξγίαο 

ζηελ πφιε, ην νπνίν παξαιάκβαλε ηνλ ζπγθεθξηκέλν ηχπν αξγήο πάινπ απφ 

εξγαζηήξηα ηεο Αλαηνιήο. Θα κπνξνχζε αθφκα λα ρξεζηκνπνηεζεί θαη σο έλδεημε γηα 

ηελ παξνπζία εξγαζηεξίνπ παινπνηίαο πνπ αθνινπζνχζε δηθή ηνπ παξάδνζε 

παξαζθεπήο πξάζηλσλ αγγείσλ. Οη ππνζέζεηο απηέο είλαη αδχλαην λα απνδεηρζνχλ 

ρσξίο κηα πην νινθιεξσκέλε κειέηε ησλ γλσζηψλ παξαδεηγκάησλ πξψηκνπ γπαιηνχ 

ηέθξαο θπηψλ απφ φιε ηελ επηθξάηεηα ηεο Ρσκατθήο Απηνθξαηνξίαο.  

4.5.4 Χξσκαηηζηέο 

ηα έγρξσκα δείγκαηα ρξεζηκνπνηήζεθαλ δηάθνξνη ρξσκαηηζηέο, 

ραξαθηεξηζηηθά XRF θάζκαηα ησλ νπνίσλ παξνπζηάδνληαη ζηελ Δηθφλα 4-2. ηα 

αλνηρηά κπιε θαη ην πξάζηλν (ζκαξαγδί) δείγκα αληρλεχζεθαλ νμείδηα ραιθνχ ζε 

ζπγθεληξψζεηο ~1% θ.β. θαη ~0,4% θ.β. αληίζηνηρα. Σν έληνλν κπιε ρξψκα απνδίδεηαη 

ζηελ παξνπζία πνιχ κηθξψλ πνζνηήησλ θνβαιηίνπ (<0,2% θ.β.), παξ’ φιν πνπ ζηα 

δείγκαηα απηά αληρλεχζεθε θαη ραιθφο. Σα ηψδε δείγκαηα παξνπζηάδνπλ πςειέο 

ζπγθεληξψζεηο νμεηδίνπ ηνπ καγγαλίνπ (~2,8% θ.β.). Σέινο, ζην αγγείν θίηξηλνπ 

ρξψκαηνο θαη ζην δείγκα ηέθξαο θπηψλ αλνηρηνχ πξάζηλνπ ρξψκαηνο αληρλεχζεθε 

νμείδην ηνπ ζηδήξνπ ζε ζπγθέληξσζε πεξίπνπ 1% θ.β.  
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Δηθόλα 4-2. Υαξαθηεξηζηηθά XRF θάζκαηα από γπάιηλα δείγκαηα ηεο ζπιινγήο ηεο Πάηξαο κε (α) 

κπιε, (β) πξάζηλν, (γ) ηώδεο θαη (δ) θίηξηλν ρξώκα. 

 

4.5.5 Απνρξσκαηηζηέο 

πσο έρεη ήδε αλαθεξζεί, ην γπαιί, αλ δελ ππνζηεί επί ηνχηνπ ρξσκαηηζκφ κε 

ηελ πξνζζήθε θάπνηνπ κεηαιιηθνχ νμεηδίνπ, έρεη ζπλήζσο κηα κπιε/πξάζηλε ρξνηά. Ζ 

ρξνηά απηή νθείιεηαη ζε κηθξέο πνζφηεηεο ζηδήξνπ, νη νπνίεο πεξηέρνληαη σο 

πξνζκείμεηο ζηηο πξψηεο χιεο ηνπ γπαιηνχ. Σν θπζηθά ρξσκαηηζκέλν ξσκατθφ γπαιί, ην 

νπνίν αλαθέξεηαη ζηε δηεζλή βηβιηνγξαθία σο ‘blue-green glass’,  απνηειεί θαη ηνλ πην 

θνηλφ ηχπν γπαιηνχ θαηά ηε Ρσκατθή πεξίνδν.  

Ζ παξαγσγή θαζαξνχ άρξσκνπ γπαιηνχ κπνξεί λα επηηεπρζεί κε δχν ηξφπνπο. 

Ζ πξψηε κέζνδνο πξνυπνζέηεη ηελ πξνζεθηηθή επηινγή πξψησλ πιψλ, ψζηε λα 

απνθεπρζεί ε εηζαγσγή ζηδήξνπ ζην ηήγκα ηνπ γπαιηνχ. Γεδνκέλνπ φηη ην λάηξν, ην 

νπνίν ρξεζηκνπνηνχζαλ ζηελ ππφ κειέηε πεξίνδν, είλαη νξπθηφ κε ειάρηζηεο 

πξνζκείμεηο, ε θχξηα πεγή ηνπ ζηδήξνπ ήηαλ ε άκκνο. πλεπψο, ε επηινγή θαηάιιειεο 

πεγήο άκκνπ ήηαλ θαζνξηζηηθή γηα ηελ θαζαξφηεηα ηνπ παξαγφκελνπ άρξσκνπ 

γπαιηνχ. Έρεη ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ ε αλαθνξά ηνπ Πιίληνπ ζηελ εμεηδηθεπκέλε ρξήζε 

άκκνπ απφ ηελ πεξηνρή ηνπ πνηακνχ Βνιηνχξλν γηα ηελ παξαγσγή άρξσκνπ γπαιηνχ 

(Φπζηθή Ηζηνξία XXXVI, LXV, 140). 

Ζ δεχηεξε κέζνδνο ζρεηίδεηαη κε ηελ πξνζζήθε νπζηψλ πνπ επηηξέπνπλ ηνλ 

απνρξσκαηηζκφ ηνπ γπαιηνχ, κέζσ ηεο δηαδηθαζίαο νμείδσζεο ηνπ ζηδήξνπ. Οη δχν πην 

θνηλνί απνρξσκαηηζηέο θαηά ηελ αξραηφηεηα ήηαλ ην καγγάλην θαη ην αληηκφλην. Καη νη 
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δχν νπζίεο κπνξνχλ πξνζιεθζνχλ απφ νξπθηά έπεηηα απφ θαηάιιειε επεμεξγαζία. Σν 

πην θνηλφ νξπθηφ πνπ πεξηέρεη καγγάλην είλαη ν ππξνινπζίηεο (MnO2), ελψ ην 

αληηκφλην ζπλήζσο πξνθχπηεη απφ ην νξπθηφ αληηκνλίηεο (Sb2S3). Σν αληηκφλην είλαη 

πην ηζρπξφο απνρξσκαηηζηήο απφ ην καγγάλην, ελψ παξάιιεια απμάλεη ηε δηαχγεηα ηε 

γπαιηνχ, θαζψο βνεζά ζηελ απνκάθξπλζε αδηάιπησλ αεξίσλ. Σν απνηέιεζκα είλαη ε 

παξαγσγή πην θαζαξνχ θαη ιακπεξνχ γπαιηνχ.  

ε θάζε πεξίπησζε, ε πνζφηεηα πνπ απαηηείηαη γηα ηνλ απνρξσκαηηζκφ ηνπ 

γπαιηνχ εμαξηάηαη απφ ηε ζπγθέληξσζε ηνπ ζηδήξνπ ζην γπαιί, θαζψο θαη απφ ηε 

ρεκηθή ηζνξξνπία κεηαμχ ησλ ζπληζησζψλ ηνπ ηήγκαηνο (Jackson 2005, 764). Γχν 

παξάκεηξνη πνπ παξνπζηάδνπλ ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ είλαη: (1) πνην είλαη ην θαηψηαην 

φξην ηεο ζπγθέληξσζεο ηνπ εθάζηνηε απνρξσκαηηζηή, ψζηε ε παξνπζία ηνπ ζην γπαιί 

λα ζεσξεζεί εθνχζηα, θαη (2) πνηα πνζφηεηα ηνπ θάζε απνρξσκαηηζηή κπνξεί λα 

ζεσξεζεί αξθεηή γηα ηνλ πιήξε απνρξσκαηηζκφ ηνπ γπαιηνχ. Χο πξνο ηελ πξψηε 

παξάκεηξν, γηα ην αληηκφλην θαίλεηαη κάιινλ απίζαλε ε αθνχζηα εηζαγσγή ηνπ ζην 

ηήγκα σο πξφζκεημε, θαζψο ζην ζχλνιν ησλ ζπλεζηζκέλσλ γεσινγηθψλ πιηθψλ 

απαληάηαη σο ηρλνζηνηρείν. Αληηζέησο, ην καγγάλην κπνξεί λα πεξηέρεηαη ζε πςειέο 

ζπγθεληξψζεηο (έσο θαη 0,5% θ.β.) ζηελ άκκν, φπσο έρεη απνδεηρζεί γηα άκκν απφ ηελ 

Αίγππην θαη ηνλ πνηακφ Βνιηνχξλν ζηελ Ηηαιία (Jackson 2005, 764).  

ρεηηθά κε ηε δεχηεξε παξάκεηξν, αθφκα δελ έρεη ηεζεί θάπνην θνηλψο 

απνδεθηφ φξην. Ο Sayre (1963, 265)  ζεσξεί φηη ζπγθέληξσζε πςειφηεξε απφ 

0,2% θ.β. επαξθεί γηα ηνλ απνρξσκαηηζκφ, ηφζν γηα ην αληηκφλην φζν θαη γηα ην 

καγγάλην. Αληηζέησο, ε Jackson (2005, 772) απνδέρεηαη ην φξην απηφ γηα ην αληηκφλην, 

αιιά γηα ην καγγάλην ζεσξεί απαξαίηεηε ζπγθέληξσζε ηνπιάρηζηνλ 0,5% θ.β. γηα ηνλ 

επηηπρή απνρξσκαηηζκφ. ην ζεκείν απηφ πξέπεη λα ηνληζηεί φηη ζπγθέληξσζε 0,2% 

θ.β. είλαη νξηαθά αληρλεχζηκε θαη γηα ηα δχν ζηνηρεία κε ηελ ηερληθή SEM/EDS.  

Σν άρξσκν γπαιί ηεο Ρσκατθήο πεξηφδνπ κπνξεί λα δηαρσξηζηεί ζε ηέζζεξηο 

θαηεγνξίεο, βάζεη ηεο ζπγθέληξσζεο ησλ απνρξσκαηηζηψλ: (1) γπαιί κε ζεκαληηθή 

ζπγθέληξσζε καγγαλίνπ, (2) γπαιί κε ζεκαληηθή ζπγθέληξσζε αληηκνλίνπ, (3) γπαιί 

κε παξάιιειε παξνπζία καγγαλίνπ θαη αληηκνλίνπ ζε πεξίπνπ ίζεο ζπγθεληξψζεηο, θαη 

(4) γπαιί ζην νπνίν δελ αληρλεχεηαη θαλέλαο απνρξσκαηηζηήο ζε ζεκαληηθή 

ζπγθέληξσζε. Φαίλεηαη φηη νη Ρσκαίνη είραλ πνιχ θαιή γλψζε θαη έιεγρν ηεο 

δηαδηθαζίαο απνρξσκαηηζκνχ θαη αλάινγα κε ηελ πνηφηεηα πνπ πξνζπαζνχζαλ λα 

επηηχρνπλ ρξεζηκνπνηνχζαλ δηαθνξεηηθή ηερληθή.  Μέρξη ζηηγκήο έρνπλ πξνηαζεί 

δηάθνξα κνληέια κεηαβνιήο ηεο ρξήζεο ησλ ηερληθψλ απνρξσκαηηζκνχ θαηά ηε 



 119 

δηάξθεηα ησλ πξψησλ ηεζζάξσλ αηψλσλ κ.Υ. (παξαδείγκαηνο ράξηλ: Sayre (1963)), ηα 

νπνία φκσο έρνπλ κφλν ελ κέξεη επαιεζεπηεί απφ ηηο αξραηνκεηξηθέο αλαιχζεηο. 

Δπίζεο, νη Silvestri et al. (2008, 340) παξαηήξεζαλ ηε ρξήζε δηαθνξεηηθήο κεζφδνπ γηα 

ηνλ απνρξσκαηηζκφ γπάιηλσλ αληηθεηκέλσλ κε δηαθνξεηηθή ηππνινγία. Έρεη ηδηαίηεξν 

ελδηαθέξνλ λα παξαηεξήζνπκε φηη ζηηο πεξηζζφηεξεο ζπιινγέο άρξσκνπ γπαιηνχ 

κεηαμχ ηνπ 1
νπ

 θαη ηνπ 4
νπ

 αη. κ.Υ. παξαηεξείηαη παξάιιειε παξνπζία ηνπιάρηζηνλ 2 ή 

θαη 3 ηχπσλ απνρξσκαηηζκέλνπ γπαιηνχ (ραξαθηεξηζηηθά παξαδείγκαηα 

παξνπζηάδνληαη απφ ηνπο Jackson 2005, 769; Schibille et al. 2012, 1005; Fredrickx et 

al. 2004, 328; Silvestri et al. 2008, 337).  

πσο θαίλεηαη απφ ηνλ Πίλαθα 4-4 ε αλάιπζε SEM/EDS ησλ δεηγκάησλ ηεο 

παξνχζαο ζπιινγήο ππέδεημε ηελ απνθιεηζηηθή παξνπζία καγγαλίνπ ζηα άρξσκα 

δείγκαηα. Ζ πνηνηηθή αλάιπζε XRF επηβεβαίσζε ηελ έιιεηςε αληηκνλίνπ ζηα άρξσκα 

δείγκαηα, φπσο θαίλεηαη ραξαθηεξηζηηθά ζην θάζκα ηεο Δηθφλαο 4-3. Ζ απνθιεηζηηθή 

ρξήζε καγγαλίνπ ζπκθσλεί κε ηα επξήκαηα ηεο ρεκηθήο αλάιπζεο ζπιινγήο άρξσκσλ 

γπαιηψλ παξφκνηαο πεξηφδνπ απφ ηελ Πάηξα απφ ηελ Παπαγεσξγίνπ (2014, 344), ε 

νπνία φκσο δελ δίλεη ζπγθεθξηκέλα πνζνζηά γηα ηε ζπγθέληξσζε ηνπ καγγαλίνπ. 

 

 

Δηθόλα 4-3. Υαξαθηεξηζηηθό XRF θάζκα από άρξσκν δείγκα ηεο ζπιινγήο ηεο Πάηξαο. 

Δκθαλίδεηαη ηζρπξή θνξπθή Mn, ελώ δελ παξνπζηάδεηαη θακία θνξπθή ζηελ πεξηνρή ελεξγεηώλ 

πνπ αληηζηνηρνύλ ζην Sb. 
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ην ζεκείν απηφ πξέπεη λα επηζεκαλζεί φηη ε ζπγθέληξσζε ηνπ καγγαλίνπ ζηα 

άρξσκα θαη θπζηθά ρξσκαηηζκέλα δείγκαηα ηεο παξνχζαο ζπιινγήο είλαη αξθεηά 

ρακειή (κεηαμχ 0,31 θαη 0,41% θ.β., ππνινγηζκέλε κέζσ SEM/EDS). Παξάιιεια, ζε 

απηά ηα δείγκαηα είλαη ηδηαίηεξα ρακειή θαη ε ζπγθέληξσζε ζηδήξνπ (κεηαμχ 0,11 θαη 

0,34% θ.β.). Οη αλαιχζεηο XRF δίλνπλ πςειφηεξεο ηηκέο καγγαλίνπ, πνιχ πην θνληά 

ζηηο αλακελφκελεο ηηκέο γηα ην άρξσκν ξσκατθφ γπαιί. Γελ είλαη φκσο πιήξσο 

αμηφπηζηεο, ιφγσ ρακειήο ζηαζεξφηεηαο ηνπ ρξεζηκνπνηνχκελνπ ινγηζκηθνχ αλάιπζεο 

θαηά ηε δηάθξηζε κεηαμχ ησλ θνξπθψλ καγγαλίνπ θαη ζηδήξνπ. Δπηπιένλ, δελ θαίλεηαη 

λα ππάξρεη μεθάζαξε δηαθνξνπνίεζε ζηε ζπγθέληξσζε καγγαλίνπ θαη ζηδήξνπ κεηαμχ 

ησλ πιήξσο άρξσκσλ θαη ησλ θπζηθά ρξσκαηηζκέλσλ δεηγκάησλ. 

Βάζεη ησλ δηαζέζηκσλ δεδνκέλσλ, ζα κπνξνχζακε λα εμεγήζνπκε ηνλ 

απνρξσκαηηζκφ ηνπ γπαιηνχ κε δχν δηαθνξεηηθέο ππνζέζεηο. χκθσλα κε ηελ πξψηε 

ππφζεζε, ν απνρξσκαηηζκφο ηνπ γπαιηνχ επηηεχρζεθε κε ηελ εζθεκκέλε πξνζζήθε 

καγγαλίνπ. Λφγσ ηεο πνιχ κηθξήο ζπγθέληξσζεο πξνζκείμεσλ ζηδήξνπ ζηε 

ρξεζηκνπνηνχκελε άκκν, κηθξέο πνζφηεηεο καγγαλίνπ επαξθνχζαλ γηα ηνλ πιήξε 

απνρξσκαηηζκφ, γεγνλφο πνπ πηζαλφηαηα γλψξηδαλ νη παινπνηνί. χκθσλα κε ηε 

δεχηεξε ππφζεζε, γηα ηα άρξσκα αγγεία επηιέρζεθε επίηεδεο άκκνο κε ιίγεο 

πξνζκείμεηο ζηδήξνπ. Ζ παξνπζία ηνπ καγγαλίνπ είλαη ηπραία, ελδερνκέλσο δε λα 

νθείιεηαη ζε πξνζκείμεηο ζηελ ίδηα ηελ άκκν, φπσο παξαδείγκαηνο ράξηλ ηζρχεη γηα ηελ 

πεξίπησζε ηεο άκκνπ απφ ηνλ πνηακφ Βνιηνχξλν.  

4.6 Προέλεσζη αγγείων 

Ο αθξηβήο πξνζδηνξηζκφο ηεο πηζαλήο πξνέιεπζεο ησλ πξψησλ πιψλ ηνπ 

αξραηνινγηθνχ γπαιηνχ είλαη δπλαηφο κφλν εθφζνλ έρνπλ αλαγλσξηζηεί ηνπιάρηζηνλ ηα 

ζεκαληηθφηεξα απφ ηα θέληξα παξαγσγήο ηεο ππφ κειέηε πεξηφδνπ. πσο αλαθέξζεθε 

θαη πξνεγνπκέλσο, νη δηαζέζηκεο πιεξνθνξίεο γηα ηα εξγαζηήξηα παινπνηίαο ηεο 

Ρσκατθήο Απηνθξαηνξίαο κέρξη θαη ηηο αξρέο ηνπ 4
νπ

 αη. κ.Υ. είλαη πεξηνξηζκέλεο. 

πλεπψο, νη πξνζπάζεηεο πξνζδηνξηζκνχ ηεο πξνέιεπζεο ηνπ ξσκατθνχ γπαιηνχ έρνπλ 

κέρξη ζηηγκήο κφλν ελ κέξεη επηηχρεη. Παξάιιεια, ε ζπλήζεο πξαθηηθή ηεο 

αλαθχθισζεο ησλ γπάιηλσλ αληηθεηκέλσλ δπζρεξαίλεη αθφκα πεξηζζφηεξν ηνλ 

πξνζδηνξηζκφ ηεο πξνέιεπζεο ησλ πξψησλ πιψλ. 

Πξνζπάζεηεο γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο πξνέιεπζεο ηνπ ξσκατθνχ γπαιηνχ 

έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί βάζεη ηεο ζπγθέληξσζεο ησλ ηρλνζηνηρείσλ, βάζεη κνηίβσλ ζηε 
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ζπγθέληξσζε ησλ ζπάλησλ γαηψλ, ή βάζεη ησλ ηζνηνπηθψλ ζπζηάζεσλ. Πξφζθαηεο 

αλαιπηηθέο ζπδεηήζεηο ζρεηηθά κε ηηο κειέηεο πξνέιεπζεο ηνπ ξσκατθνχ γπαιηνχ θαη 

ηηο κέρξη ηψξα επηηπρίεο θαη απνηπρίεο παξνπζηάδνληαη απφ ηνλ Degryse (2014) θαη 

ηνπο Jackson θαη Foster (2015). Γηα ηελ παξνχζα ζπιινγή ηα δηαζέζηκα πνζνηηθά 

δεδνκέλα ρεκηθψλ αλαιχζεσλ αθνξνχλ απνθιεηζηηθά ηα θχξηα νμείδηα, ελψ δελ 

ππάξρνπλ πνζνηηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηα ηρλνζηνηρεία. Παξάιιεια, δελ έρεη 

νινθιεξσζεί αθφκα ε αξραηνινγηθή αλάιπζε ησλ δεηγκάησλ, κε απνηέιεζκα λα κελ 

είλαη δηαζέζηκεο νχηε πηζαλέο έκκεζεο ελδείμεηο γηα ηελ πξνέιεπζε βάζεη ησλ 

ηππνινγηθψλ θαη δηαθνζκεηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ αγγείσλ. πλεπψο, ε 

πξνζπάζεηα εχξεζεο ηεο πηζαλήο πξνέιεπζεο είλαη ηδηαηηέξσο δχζθνιε. 

Οη Arletti et al. (2008, 616) πξνζδηφξηζαλ κηα εληαία νκάδα ζχζηαζεο γπαιηνχ, 

ηελ νπνία νλφκαζαλ ‘European Roman’, πνπ απαληάηαη ζε φιε ηελ Δπξψπε θαηά ηε 

δηάξθεηα ησλ πξψησλ ηεζζάξσλ αηψλσλ κ.Υ. ην Γηάγξακκα 4-2 παξνπζηάδεηαη ε 

ζπγθέληξσζε αξγηιίνπ θαη αζβεζηίνπ γηα ηελ νκάδα European Roman, πξνζδηνξηζκέλε 

απφ ηνπο Arletti et al. (2008, 617), θαζψο θαη νη θχξηεο νκάδεο γπαιηνχ ηεο πεξηφδνπ 

απφ ηνλ 4
ν 

έσο ηνλ 8
ν
 αη. κ.Υ. (Egypt I, Egypt II, Levant I, Levant II, HIMT) φπσο 

πξνζδηνξίζηεθαλ απφ ηνλ Freestone (2003, 110). Ζ ζπζρέηηζε ηεο ζπγθέληξσζεο 

αξγηιίνπ θαη αζβεζηίνπ ζην γπαιί κπνξεί λα δψζεη θάπνηεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ 

πξνέιεπζε ησλ πξψησλ πιψλ, θαζψο ηα δχν απηά ζηνηρεία αληηπξνζσπεχνπλ ηηο 

ρεκηθέο δηαθνξνπνηήζεηο πνπ νθείινληαη ζηελ παξνπζία ζξαπζκάησλ θνρπιηψλ θαη 

αζηξίσλ ζηελ άκκν (Henderson 2013). Έρεη ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ φηη ε νκάδα 

European Roman δηαθνξνπνηείηαη ζε ζρέζε κε φια ηα κεγάια θέληξα παξαγσγήο 

γπαιηνχ ηεο Αηγχπηνπ θαη ηεο Μεζνπνηακίαο πνπ επηθξάηεζαλ ηνπο ακέζσο επφκελνπο 

αηψλεο. Ζ ζπγθέληξσζε ησλ βαζηθψλ νμεηδίσλ  ζπκπίπηεη κφλν κε ηελ νκάδα HIMT, 

νκάδα φκσο πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ ηε δηαθξηηά πςειή ζπγθέληξσζε ζε ζίδεξν, 

καγγάλην θαη ηηηάλην. πσο αλακελφηαλ, νη ηηκέο ησλ δεηγκάησλ ηεο παξνχζαο 

ζπιινγήο ζπκπίπηνπλ πιήξσο κε ηηο ηηκέο ηεο νκάδαο European Roman. 
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Γηάγξακκα 4-2. πζρέηηζε ηεο ζπγθέληξσζεο αξγηιίνπ θαη αζβεζηίνπ γηα ηα δείγκαηα ηεο 

ζπιινγήο ηεο Πάηξαο (καύξνη ξόκβνη)  ζε ζύγθξηζε κε ηηο βαζηθέο νκάδεο γπαιηνύ από ηνλ 1
ν
 έσο 

ηνλ 8
ν
 αη κ.Υ.  (όπσο πξνζδηνξίζηεθαλ από ηνπο Freestone 2003 θαη Arletti et al. 2008). 

 

Γηα ηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο παξνχζαο ζπιινγήο 

πξαγκαηνπνηήζεθε πξνζπάζεηα ηεο ζχγθξηζεο ηεο ζχζηαζεο ησλ αγγείσλ κε έλα 

κεγάιν πιήζνο ζπιινγψλ γπάιηλσλ δεηγκάησλ ηεο ίδηαο πεξηφδνπ απφ πεξηνρέο πνπ 

θαιχπηνπλ φιε ηελ επηθξάηεηα ηεο Ρσκατθήο Απηνθξαηνξίαο (Δηθφλα 4-4). Πην 

ζπγθεθξηκέλα, ρξεζηκνπνηήζεθαλ δεδνκέλα απφ ηηο αθφινπζεο 30 αξραηνινγηθέο 

ζέζεηο:  

 Βνξεηναλαηνιηθή Μεζφγεηνο: Πάηξα, Διιάδα (Liritzis et al. 1997), 

Ακνξγφο, Διιάδα (Αλδξενπνχινπ-Μάγθνπ θαη Σξηαληαθπιιίδεο 2002), 

Sagalassos, Σνπξθία (Degryse et al. 2005). 

 Μαχξε Θάιαζζα: Sliven, Sozopol, Debelt θαη Karnobat, Βνπιγαξία 

(Lesigyarski et al. 2013), Gonio, Γεσξγία (Ganio et al. 2012). 

 Μεζνπνηακία: Barsinia, Ηνξδαλία (Ganio et al. 2012), Petra θαη Khirbet et 

Tannour, Ηνξδαλία (Schibille et al. 2012), Seleucia θαη Veh Ardashir, Ηξάθ 

(Mirti et al. 2008). 
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 Βνξεηνδπηηθή Μεζφγεηνο: Aquileia, Ηηαιία θαη Canton Ticino, Διβεηία 

(Arletti et al 2008), Emilia Romagna, Ηηαιία (Arletti et al 2005), Pozzuoli, 

Ηηαιία (Silvestri et al. 2005b), Augusta Praetoria, Ηηαιία, Barcino, Ηζπαλία, 

θαη λαπάγην Embiez (Ganio et al. 2012), λαπάγην Iulia Felix (Silvestri 2008, 

Silvestri et al. 2008).  

 Κεληξηθή Δπξψπε: Bliesbruck–Reinheim, γαιινγεξκαληθά ζχλνξα 

(Fredrickx et al. 2004), St. Menhould, Γαιιία (Velde 1990), Bocholtz, 

Οιιαλδία (Huisman et al. 2009), Tienen θαη Oudenburg, Βέιγην (Ganio et 

al. 2012). 

 Μεγάιε Βξεηαλία: Colchester, Lincoln θαη Binchester (Paynter 2006), 

Leicester, Mancetter θαη York (Jackson  2005). 

 

Δηθόλα 4-4. Υάξηεο κε ηε ζέζε ησλ αξραηνινγηθώλ ζέζεσλ πνπ ιήθζεθαλ ππόςε ζηελ παξνύζα 

παξάγξαθν. 

 

ια ηα δεδνκέλα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ αλήθνπλ ζε ζπιινγέο ρξνλνινγεκέλεο 

κεηαμχ 1
νπ

 θαη 6
νπ

 αηψλα κ.Υ., ελψ ε πιεηνςεθία ησλ δεηγκάησλ ρξνλνινγείηαη ζηνπο 

πξψηνπο ηέζζεξηο αηψλεο κ.Υ. Υξεζηκνπνηήζεθαλ κφλν δείγκαηα αγγείσλ γλσζηνχ 

ρξψκαηνο, ελψ απνθεχρζεθε ε ρξήζε δεηγκάησλ απφ παινπίλαθεο ψζηε λα είλαη πην 

εχθνια ζπγθξίζηκα ηα δεδνκέλα. Δμαίξεζε απνηειεί κφλν ε ζπιινγή απφ ηελ Πέηξα. 

Οη αλαιπηηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηνλ αξηζκφ ησλ δεηγκάησλ, ην ρξψκα, ηε ρξνλνιφγεζε 
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θαη ηελ ηερληθή αλάιπζεο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ζε θάζε πεξίπησζε παξνπζηάδνληαη 

ζηνλ Πίλαθα 4 ηνπ Παξαξηήκαηνο Γ.  

ην Γηάγξακκα 4-3 παξνπζηάδεηαη ε ζπζρέηηζε ηεο ζπγθέληξσζεο ησλ νμεηδίσλ 

αξγηιίνπ θαη αζβεζηίνπ γηα ηα δείγκαηα ηεο παξνχζαο ζπιινγήο ζε ζχγθξηζε κε ηα 

πξναλαθεξζέληα βηβιηνγξαθηθά δεδνκέλα. Απφ ην δηάγξακκα γίλεηαη εκθαλέο φηη 

ππάξρεη ηζρπξή ζεηηθή ζπζρέηηζε ζηε ζπγθέληξσζε ησλ δχν νμεηδίσλ. κσο, ε 

δηαζπνξά ησλ ηηκψλ δελ θαίλεηαη λα ζρεηίδεηαη κε ζεκαληηθέο παξακέηξνπο, φπσο ε 

ζέζε εχξεζεο ησλ ζπιινγψλ, ε ρξνλνινγία, ην ρξψκα θαη ε ηερληθή απνρξσκαηηζκνχ.  

Σα δείγκαηα ηεο παξνχζαο ζπιινγήο ζρεκαηίδνπλ κία νκάδα κε ζρεηηθά ρακειέο ηηκέο 

αζβεζηίνπ, ελψ παξνπζηάδνπλ θνληηλέο ηηκέο ζπγθξηηηθά κε πξνεγνχκελα κειεηεκέλα 

δείγκαηα απφ ηελ Πάηξα (Liritzis et al. 1997, 26). 
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Γηάγξακκα 4-3. πζρέηηζε ηεο ζπγθέληξσζεο αξγηιίνπ θαη αζβεζηίνπ γηα ηα δείγκαηα ηεο 

παξνύζαο ζπιινγήο (θόθθηλνη ξόκβνη – “Patras”) θαη άιισλ δεκνζηεπκέλσλ ζπιινγώλ από ην 

ζύλνιν ηεο επηθξάηεηαο ηεο Ρσκατθήο Απηνθξαηνξίαο. 

 

Αληίζηνηρε δπζθνιία ζηελ θαηεγνξηνπνίεζε ησλ δεηγκάησλ πξνέθπςε θαη 

θαηφπηλ Αλάιπζεο Κπξίσλ πληζησζψλ (PCA), ε νπνία πξαγκαηνπνηήζεθε δηαδνρηθά: 

(1) βάζεη φισλ ησλ θνηλά δηαζέζηκσλ θχξησλ νμεηδίσλ, θαη (2) βάζεη ησλ θχξησλ 

νμεηδίσλ πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηελ παιφκαδα, αθνχ πξψηα αθαηξέζεθαλ ρξσκαηηζηέο θαη 

απνρξσκαηηζηέο. Σα αληίζηνηρα δηαγξάκκαηα παξνπζηάδνληαη ζπλνπηηθά ζηνπο 
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Πίλαθεο 5 θαη 6 ηνπ Παξαξηήκαηνο Γ. Ζ ζηαηηζηηθή αλάιπζε ηνλίδεη μεθάζαξα ηελ 

αδπλακία θαηεγνξηνπνίεζεο ηνπ ξσκατθνχ γπαιηνχ κε ηελ απνθιεηζηηθή ρξήζε ησλ 

θχξησλ νμεηδίσλ.    

Ζ αλάιπζε πνπ παξνπζηάζηεθε ζηελ παξνχζα παξάγξαθν αλαδεηθλχεη ηηο 

ζεκαληηθέο δπζθνιίεο πνπ εκθαλίδνληαη ζηελ πξνζπάζεηα ζχγθξηζεο δεκνζηεπκέλσλ 

δεδνκέλσλ. Οη δπζθνιίεο απηέο ζρεηίδνληαη κε έλα πιήζνο παξακέηξσλ, εθ ησλ νπνίσλ 

νη πην ζεκαληηθέο είλαη νη αθφινπζεο: 

 Δθαξκνγή δηαθνξεηηθψλ αλαιπηηθψλ ηερληθψλ. Ζ ρξήζε δηαθνξεηηθψλ 

ηερληθψλ νδεγεί ζηε δεκηνπξγία βάζεσλ πνζνηηθψλ δεδνκέλσλ πνπ 

ραξαθηεξίδνληαη απφ δηαθνξεηηθά φξηα αλίρλεπζεο θαη αλαιπηηθά 

ζθάικαηα.  

 Ζ πξνεηνηκαζία πνπ έρνπλ ππνζηεί ηα δείγκαηα ζε θάζε κειέηε δηαθέξεη 

ζεκαληηθά. ε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο έρνπλ εθαξκνζηεί πιήξσο κε-

θαηαζηξνθηθέο ηερληθέο ζε δείγκαηα ηα νπνία δελ έρνπλ ππνζηεί θακία 

πξνεηνηκαζία πιελ ηνπ αξρηθνχ θαζαξηζκνχ. πλεπψο ε αλάιπζε 

αλαθέξεηαη ζην εμσηεξηθφ, δηαβξσκέλν ζηξψκα ηνπ γπαιηνχ. ε άιιεο 

πεξηπηψζεηο ε ιήςε κηθξνδείγκαηνο ή ε ιείαλζε ηκήκαηνο ηεο επηθάλεηαο 

ήηαλ απαξαίηεηε γηα ηελ αλάιπζε ησλ δεηγκάησλ, κε απνηέιεζκα ηε ιήςε 

ηεο ρεκηθήο ζχζηαζεο ηνπ θαζαξνχ γπαιηνχ. Οη γλσζηέο επηπηψζεηο ηεο 

δηάβξσζεο ζηε ρεκηθή ζχζηαζε ηνπ γπαιηνχ, νη νπνίεο ζπδεηήζεθαλ ζηελ 

Παξάγξαθν 2.3, κπνξνχλ λα αιινηψζνπλ πιήξσο ηε ζπγθέληξσζε ησλ 

βαζηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ γπαιηνχ. 

 Διιηπήο πεξηγξαθή βαζηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ δεηγκάησλ (π.ρ. ρξψκα) 

ή/θαη ησλ απνηειεζκάησλ ηεο αξραηνινγηθήο κειέηεο (ρξνλνινγία, 

ηππνινγία, ρξήζε) ησλ ππφ αλάιπζε δεηγκάησλ. Ζ παξνπζίαζε ησλ 

γπάιηλσλ αληηθεηκέλσλ γίλεηαη ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο κε απνθιεηζηηθά 

ηερλνινγηθνχο φξνπο, ρσξίο λα παξέρνληαη έζησ θαη βαζηθέο αξραηνινγηθέο 

παξάκεηξνη ησλ ζπιινγψλ. Απηή ε πεξηνξηζκέλε ζεψξεζε ησλ 

αξραηνινγηθψλ αληηθεηκέλσλ δπζρεξαίλεη πεξαηηέξσ ηε δεκηνπξγία 

ζπζρεηηζκψλ κε ηα ηζηνξηθά δεδνκέλα ηεο ππφ κειέηεο πεξηφδνπ. 

Σέινο, γηα ηε κειέηε ησλ αγγείσλ ηεο ζπγθεθξηκέλεο επνρήο, ε έιιεηςε θάπνηαο 

θνηλά απνδεθηήο ζεσξίαο σο πξνο ηελ πξσηνγελή παξαγσγή ηνπ γπαιηνχ δπζρεξαίλεη 

πεξαηηέξσ ηελ εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ βάζεη ησλ αλαιπηηθψλ δεδνκέλσλ. Ζ 
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δεκηνπξγία κηαο εχρξεζηεο βάζεο δεδνκέλσλ, πνπ ζα ζπλδπάδεη ηφζν ηα αξραηνινγηθά 

φζν θαη ηα αξραηνκεηξηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ γπάιηλσλ δεηγκάησλ, θαζίζηαηαη πιένλ 

απαξαίηεηε. Μφλν έηζη κπνξεί λα γίλεη εθηθηή ε δηαρείξηζε ηνπ κεγάινπ φγθνπ 

δεδνκέλσλ πνπ έρεη ήδε ζπιιερζεί, θαη ηα νπνία δηαξθψο αλαλεψλνληαη.  

4.7 Υρήζη/περιετόμενο  

Ο πξνζδηνξηζκφο ηεο ρξήζεο ησλ γπάιηλσλ αξραηνινγηθψλ αληηθεηκέλσλ 

εμεηάδεηαη θπξίσο βάζεη ηεο ηππνινγηθήο θαηάηαμεο ηνπο. Γηα ηα αγγεία απνζεθεπηηθήο 

ή κεηαθνξηθήο ρξήζεο είλαη ηδηαίηεξα δχζθνινο ν αθξηβήο πξνζδηνξηζκφο ηνπ 

πεξηερνκέλνπ, θαζψο ηα φπνηα ππνιείκκαηα έρνπλ ελδερνκέλσο παξακείλεη κέζα ζην 

δνρείν είλαη δχζθνιν λα δηαρσξηζηνχλ απφ ηηο επηθαζήζεηο ρψκαηνο θαη ηηο θξνχζηεο 

δηάβξσζεο.  

πσο έρεη ήδε αλαθεξζεί, ην ζχλνιν ησλ αληηθεηκέλσλ ηεο παξνχζαο ζπιινγήο 

αλήθεη ηππνινγηθά ζηελ θαηεγνξία ησλ κπξνδνρείσλ. Σα κχξα ήηαλ ζε νξηζκέλεο 

πεξηπηψζεηο πγξήο κνξθήο, ελψ ζπρλφηεξα ήηαλ θξέκεο θαη ζθφλεο (Αλησλάξαο 2009, 

368). Ζ παξνπζία κηαο θξνχζηαο ξφδηλνπ ρξψκαηνο (Pink 8/4-10R ζχκθσλα κε ηνλ 

ρξσκαηηθφ πίλαθα Munsell (2000)) ζηελ εζσηεξηθή πιεπξά δχν άρξσκσλ κπξνδνρείσλ 

ζεσξήζεθε σο ελδερφκελν ππφιεηκκα ηνπ αξρηθνχ πεξηερνκέλνπ ηνπ δνρείνπ, θπξίσο 

ιφγσ ηνπ έληνλνπ ρξψκαηνο θαη ηεο ηδηαίηεξα ιεπηφθνθθεο πθήο ηεο θξνχζηαο (Δηθφλα 

4-5).  

 

 

Δηθόλα 4-5. Δηθόλεο ηεο ξόδηλεο θξνύζηαο από LED κηθξνζθόπην ππό κεγέζπλζε x10 (αξηζηεξά) 

θαη SEM ππό κεγέζπλζε x1000 (δεμηά).  

 



 127 

Μηθξή πνζφηεηα απφ ηε ξφδηλε θξνχζηα αθαηξέζεθε απφ ην δείγκα θαη 

αλαιχζεθε κε SEM/EDS πξνο πξνζδηνξηζκφ ηεο ρεκηθήο ζχζηαζεο. Ζ ρεκηθή αλάιπζε 

έδεημε φηη πξφθεηηαη γηα αξγηινππξηηηθή νπζία κε ζρεηηθά πςειή ζπγθέληξσζε ζε ζείν 

(Πίλαθαο 4-5). Σφζν ην ρξψκα φζν θαη ε ρεκηθή αλάιπζε ηεο ζθφλεο πξνζνκνηάδνπλ 

ηε βαθή πνπ πξνζιακβάλεηαη απφ ην εξπζξφδαλν ην βαθηθφ, γλσζηφ θαη σο ξηδάξη.  

 

Πίλαθαο 4-5. SEM/EDS ρεκηθή αλάιπζε ηεο ξόδηλεο θξνύζηαο (% θ.β., πνζνζηά 

θαλνληθνπνηεκέλα ζην 100%). 

 MgO Al2O3 SiO2 SO3 K2O CaO TiO2 FeO 

Ρφδηλε θξνχζηα 2,23 45,34 41,74 2,66 1,34 2,64 0,38 3,68 

 

Σν ξηδάξη ζεσξείηαη απφ ηηο αξραηφηεξεο θαη ζπνπδαηφηεξεο θφθθηλεο θπηηθέο 

βαθέο κε πνιχ κεγάιε νηθνλνκηθή ζεκαζία, θαζψο ήηαλ πνιχ θζελφηεξν ζπγθξηηηθά 

κε ηηο άιιεο θφθθηλεο βαθέο. Ζ θαιιηέξγεηα ηνπ θπηνχ αλαθέξεηαη απφ πιήζνο αξραίσλ 

ζπγγξαθέσλ, φπσο γηα παξάδεηγκα ν Ζξφδνηνο, ν Θεφθξαζηνο, ν Γηνζθνπξίδεο, ν 

Πιίληνο θ.ά.  Ζ ρξήζε ηνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο Ρσκατθήο πεξηφδνπ ήηαλ επξχηαηε, 

ηφζν γηα ηε βαθή πθαζκάησλ φζν θαη γηα ηνλ ρξσκαηηζκφ ηνίρσλ, αγγείσλ θαη 

αγαικάησλ (Eastaugh et al. 2004, 244). Παξάιιεια, ππάξρνπλ θαη αξθεηέο αλαθνξέο 

αλίρλεπζεο ππνιεηκκάησλ ηεο ρξσζηηθήο κέζα ζε ξσκατθά γπάιηλα κπξνδνρεία 

(Hottentot and Van Lith 2006; Van Elslande et al. 2008; Pérez-Arantegui et al. 2009). 

Γηα ηελ παξαγσγή ηεο βαθήο, ην θπηφ εθξηδσλφηαλ θαηά ηνλ ηξίην ρξφλν απφ ηε 

ζπνξά. Οη ξίδεο ζπιιέγνληαλ θαη αθήλνληαλ λα μεξαζνχλ ζε ζθηεξφ κέξνο. Πξηλ ηελ 

θνληνξηνπνίεζε ηεο ξίδαο αθαηξείην ην μπιψδεο πεξίβιεκα, ην νπνίν έδηλε θαηά 

απφρξσζε ζηε βαθή. Ζ βαθή απφ ην ξηδάξη αλακεηγλπφηαλ κε βνεζεηηθέο νπζίεο, ηα 

πξνζηχκκαηα, ηα νπνία εμαζθάιηδαλ ηελ αλζεθηηθφηεηα ηεο βαθήο. Σα πην θνηλά 

πξνζηχκκαηα γηα ην ξηδάξη ήηαλ ην άιαο αξγηιίνπ, ην άιαο θαζζηηέξνπ, ην άιαο 

ζηδήξνπ, ην άιαο ρξσκίνπ θαη ην άιαο ραιθνχ. Σν είδνο ηνπ πξνζηχκκαηνο επεξέαδε 

θαη ην ηειηθφ ρξψκα ηεο βαθήο (Υξηζηνθνξίδνπ θ.ά. 2006, 87).    

Τπάξρνπλ δηάθνξεο πνηθηιίεο ξηδάξηνπ, νη πην θνηλέο εθ ησλ νπνίσλ ζην ρψξν 

ηεο Μεζνγείνπ είλαη νη Rubia Peregrina L., Rubia Tinctorum L. θαη Rubia Lucida. ηηο 

ξίδεο ησλ θπηψλ ππάξρνπλ πάλσ απφ είθνζη βαθηθά ζπζηαηηθά, ζε δηαθνξεηηθέο 

αλαινγίεο αλάινγα κε ηελ πνηθηιία. Σα ζεκαληηθφηεξα εμ απηψλ είλαη ε αιηδαξίλε, ε 

πνπξπνπξίλε θαη ε ςεπδνπνπξπνπξίλε. 
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Γηα ηελ αθξηβή ηαπηνπνίεζε ηεο ξφδηλεο θξνχζηαο ήηαλ απαξαίηεηε ε αλάιπζε 

ηεο νξγαληθήο νπζίαο ηνπ δείγκαηνο. Γηα ηνλ ιφγν απηφ, κηθξή πνζφηεηα ηεο νπζίαο 

ζηάιζεθε γηα αλάιπζε κε ρξήζε ηεο ηερληθήο Laser Desorption –Ionization – Time of 

Flight – Mass Spectrometry (LDI-ToF-MS) ζην Instituto Universitario de Investigación 

en Ciencias Ambientales de Aragó (IUCA), ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηεο αξαγφζαο. Ζ 

αλάιπζε νδήγεζε ζηε ζαθή αλαγλψξηζε ηεο νπζίαο αιηδαξίλεο σο ηελ θχξηα νξγαληθή 

νπζία ηεο θξνχζηαο. πλεπψο, επηβεβαηψζεθε ε ππφζεζε φηη πξφθεηηαη γηα ξηδάξη, θαη 

πην ζπγθεθξηκέλα γηα θπηφ ηεο πιένλ θνηλήο πνηθηιίαο Rubia Tinctorum L.  

Πεξηζζφηεξεο ιεπηνκέξεηεο γηα ηελ ηερληθή LDI-ToF-MS θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο 

αλάιπζεο δίλνληαη ζηνλ Πίλαθα 6 ηνπ Παξαξηήκαηνο Γ.  

4.8 Φαινόμενα διάβρωζης  

Ζ κειέηε ησλ θαηλνκέλσλ δηάβξσζεο ηεο παξνχζαο ζπιινγήο παξνπζηάδεη 

ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ, θαζψο φια ηα δείγκαηα βξέζεθαλ ηνπνζεηεκέλα ζε εληαίν ζσξφ. 

πλεπψο, ν παξάγνληαο ηνπ κηθξνπεξηβάιινληνο, πνπ απνηειεί ζπλήζσο έλαλ απφ ηνπο 

θαζνξηζηηθνχο παξάγνληεο γηα ηνλ κεραληζκφ θαη ηνλ βαζκφ δηάβξσζεο, είλαη θνηλφο 

γηα φια ηα δείγκαηα ηεο ζπιινγήο. Καηά ζπλέπεηα, φιεο νη παξαηεξνχκελεο 

δηαθνξνπνηήζεηο ζηε δηάβξσζε κεηαμχ ησλ δεηγκάησλ πξέπεη λα απνδνζνχλ ζε κηθξέο 

δηαθνξνπνηήζεηο ηεο αξρηθήο ζχζηαζεο ησλ γπαιηψλ ή/θαη ζηηο αξρηθά πεξηερφκελεο 

νπζίεο ησλ αγγείσλ.  

4.8.1 Γηάβξσζε γπαιηώλ λάηξνπ 

Ζ καθξνζθνπηθή θαη κηθξνζθνπηθή παξαηήξεζε ππνδεηθλχεη φηη ηα δείγκαηα 

ηεο ζπιινγήο βξίζθνληαη ζε αξθεηά θαιή θαηάζηαζε, παξ’ φιν πνπ νη ρεκηθέο 

αλαιχζεηο ππέδεημαλ ηελ παξνπζία εμσηεξηθνχ ζηξψκαηνο δηάβξσζεο. Δμαίξεζε 

απνηειεί ην δείγκα κε ηέθξα θπηψλ (Γ41ΟΜ28), ην νπνίν ζα ζπδεηεζεί αλαιπηηθά 

ζηελ αθφινπζε παξάγξαθν. Σν κφλν νπηηθφ ζεκάδη δηάβξσζεο πνπ παξνπζηάδνπλ ηα 

ζξαχζκαηα είλαη έλα πνιχ ιεπηφ ζηξψκα θπιιψδνπο δηάβξσζεο, ην νπνίν νδεγεί ζηελ 

εκθάληζε ηξηδηζκψλ (Δηθφλα 4-6, Πάλσ). Δπίζεο ζε κία πεξίπησζε (δείγκα Γ12ΟΜ11) 

έρνπκε θαη εκθάληζε βεινληζκψλ (Δηθφλα 4-6, Κάησ).  
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Δηθόλα 4-6. Δηθόλεο από κηθξνζθόπην LED ππό κεγέζπλζε x10 (αξηζηεξά) θαη SEM ππό κεγέζπλζε 

x30 (δεμηά) δύν ραξαθηεξηζηηθώλ κνξθώλ δηάβξσζεο (Πάλσ: Ιξηδηζκόο. Κάησ: Βεινληζκνί). 

 

4.8.2 Γηάβξσζε ηνπ δείγκαηνο κε ηέθξα θπηώλ 

Σν δείγκα πνπ πεξηέρεη ηέθξα θπηψλ (Γ41ΟΜ28) θέξεη ζεκάδηα δηάβξσζεο ζε 

πςειφηεξν βαζκφ θαη κε δηαθνξεηηθνχο κεραληζκνχο απφ ηα ππφινηπα δείγκαηα. Ζ 

επηθάλεηα ηνπ δείγκαηνο θέξεη ίρλε απφ εθηεηακέλνπο βεινληζκνχο (Δηθφλα 4-7). 

Δπηπξφζζεηα, παξαηεξείηαη ν ζρεκαηηζκφο δχν δηαδνρηθψλ αιιά δηαθξηηψλ ζηξσκάησλ 

δηάβξσζεο (Δηθφλα 4-8): (α) κία αζεκέληα ηξηδίδνπζα θξνχζηα, ε νπνία ραξαθηεξίδεηαη 

απφ πιήξε απψιεηα αιθαιίσλ θαη κεηάιισλ, κε απνηέιεζκα ηε ζεκαληηθή αχμεζε ζηε 

ζπγθέληξσζε ππξηηίνπ θαη αξγηιίνπ (Δηθφλα 4-9), θαη (β) κηα θξνχζηα θαθέ ρξψκαηνο 

κε πςειή ζπγθέληξσζε ζε κέηαιια, ηα νπνία αληρλεχνληαη ζην θαζαξφ γπαιί ζε πνιχ 

ρακειέο ζπγθεληξψζεηο, φπσο ηηηάλην, ζίδεξνο θαη καγγάλην (Δηθφλα 4-10). Δπηπιένλ, 

ζηελ θξνχζηα απηή αληρλεχηεθε θαη πνζφηεηα κνιχβδνπ, παξ’ φιν πνπ ην θαζαξφ 

γπαιί δελ πεξηιακβάλεη θαζφινπ κφιπβδν θαη δελ έρεη θαηαγξαθεί ε παξνπζία θάπνηνπ 

κνιχβδηλνπ αληηθεηκέλνπ ζε γεηηλίαζε κε ην γπάιηλν αληηθείκελν. Ζ ρεκηθή ζχζηαζε 

ησλ δχν ζηξσκάησλ δηάβξσζεο παξνπζηάδεηαη αλαιπηηθά ζηνλ Πίλαθα 4-6.  
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Δηθόλα 4-7. Δθηεηακέλε εκθάληζε βεινληζκώλ ζηελ επηθάλεηα ηνπ δείγκαηνο πνπ πεξηέρεη ηέθξα 

θπηώλ (Αξηζηεξά: εηθόλα από κηθξνζθόπην LED, ππό κεγέζπλζε x50. Κέληξν: εηθόλα SEM, ππό 

κεγέζπλζε x100. Γεμηά: εηθόλα SEM, ππό κεγέζπλζε x1500). 

 

   

Δηθόλα 4-8. Δηθόλεο LED (x10) ηνπ δείγκαηνο κε ηέθξα θπηώλ κε εκθαλή ηα δηαδνρηθά ζηξώκαηα 

δηάβξσζεο (αζεκέληα θαη θαθέ θξνύζηα), ηόζν ζηελ εζσηεξηθή όζν θαη ζηελ εμσηεξηθή επηθάλεηα 

ηνπ ζξαύζκαηνο. 

 

    

Δηθόλα 4-9. Δηθόλεο LED (x50) θαη SEM (x500) από ηελ αζεκέληα θξνύζηα ηνπ δείγκαηνο κε ηέθξα 

θπηώλ. 
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Δηθόλα 4-10. Δηθόλεο LED (x50) θαη SEM (κεγέζπλζε δηαδνρηθά: x30, x100, x250m x1000 θαη 

x2000) από ηελ θαθέ θξνύζηα ηνπ δείγκαηνο κε ηέθξα θπηώλ. Φαίλνληαη ραξαθηεξηζηηθνί 

ζρεκαηηζκνί νκόθεληξσλ θύθισλ (κεζαία ζεηξά), θαζώο θαη κηθξννξγαληζκνί (θάησ ζεηξά).  

 

Πίλαθαο 4-6. Υεκηθή ζύζηαζε ηεο αζεκέληαο θαη ηεο θαθέ θξνύζηαο δηάβξσζεο ηνπ δείγκαηνο κε 

ηέθξα θπηώλ, πξνζδηνξηζκέλε βάζεη SEM/EDS (% θ.β., θαλνληθνπνηεκέλν ζην 100%, „nd‟: δελ 

αληρλεύζεθε). 

 Na2O MgO Al2O3 SiO2 K2O CaO TiO2 MnO FeO PbO 

Καζαξφ γπαιί 20,01 4,65 1,99 63,83 1,39 5,23 nd 0,68 0,97 nd 

Αζεκέληα θξνχζηα nd nd 11,67 81,10 nd 5,52 nd nd nd nd 

Καθέ θξνχζηα nd nd 6,02 59,04 nd 6,56 1,39 14,65 9,35 1,73 

 

Ζ επηθάλεηα ηεο θαθέ θξνχζηαο θέξεη έληνλα ζεκάδηα βηνινγηθήο δηάβξσζεο. 

ε φιε ηελ επηθάλεηα παξαηεξνχληαη έληνλνη βεινληζκνί, νη νπνίνη ζηηο πεξηζζφηεξεο 

πεξηπηψζεηο ζρεκαηίδνπλ κνηίβα νκφθεληξσλ θχθισλ. Ζ ραξηνγξάθεζε ηεο ρεκηθήο 

ζχζηαζεο ελφο ηέηνηνπ ζρεκαηηζκνχ κε SEM/EDS επηδεηθλχεη ηελ παξνπζία 

δαρηπιηδηψλ πινχζηα ζε ππξίηην, ηα νπνία δηαδέρνληαη δαρηπιίδηα πινχζηα ζε καγγάλην 

θαη ζίδεξν (Δηθφλα 4-11).   
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Δηθόλα 4-11. Υαξηνγξάθεζε ηεο ζπγθέληξσζεο Si, Mn θαη Fe ζε ζρεκαηηζκό βηνδηάβξσζεο πάλσ 

ζηελ θαθέ θξνύζηα ηνπ δείγκαηνο κε ηέθξα θπηώλ. Αξηζηεξά: Κόθθηλεο θνπθίδεο: Si - Κίηξηλεο 

θνπθίδεο: Mn. Γεμηά: Κόθθηλεο θνπθίδεο: Mn - Κίηξηλεο θνπθίδεο: Fe. 

 

Δίλαη γλσζηφ φηη ηα γπαιηά κε απμεκέλε ζπγθέληξσζε ζε θάιην παξνπζηάδνπλ 

δηαθνξεηηθνχο κεραληζκνχο θαη ηαρχηεξνπο ξπζκνχο δηάβξσζεο απφ ηα γπαιηά λαηξίνπ 

(Bertoncello et al. 2002, 255; Domenech-Carbo et al. 2006, 130; Tournie et al. 2008, 

2143). Παξάιιεια, έρεη παξαηεξεζεί φηη ε παξνπζία ζηδήξνπ θαη καγγαλίνπ ζε γπαιί 

θαιίνπ απμάλεη ηνλ αξρηθφ ξπζκφ δηάβξσζεο ζε ζρέζε κε άρξσκν γπαιί αληίζηνηρεο 

ζχζηαζεο (Vilarigues and da Silva 2009, 1636). Δπηπιένλ, νη Perez y Zorba et al. (1980, 

1642) ππνζηεξίδνπλ φηη ε πςειή ζπγθέληξσζε ζε καγγάλην επλνεί ηελ παξνπζία 

ζηδεξνβαθηεξίσλ. Αληηζέησο, άιια ζηνηρεία, φπσο ν ραιθφο, είλαη δειεηεξηψδε γηα 

ηνπο κηθξννξγαληζκνχο, ζπλεπψο πεξηνξίδνπλ ηελ  εκθάληζε βηνινγηθήο δηάβξσζεο. 

πλεπψο, κπνξνχκε λα ζπκπεξάλνπκε φηη νη κηθξέο δηαθνξνπνηήζεηο ζηε ζπγθέληξσζε 

ηνπ δείγκαηνο Γ41ΟΜ28 επαξθνχλ γηα λα δηθαηνινγήζνπλ ην γεγνλφο φηη είλαη ην 

κνλαδηθφ αληηθείκελν ηεο ζπιινγήο πνπ θέξεη ζεκάδηα βηνινγηθήο δηάβξσζεο, παξ’ 

φιν πνπ φια ηα αληηθείκελα ήηαλ ηνπνζεηεκέλα ην έλα πάλσ ζην άιιν ζε ζσξφ.   
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4.8.3 Γηάβξσζε ιόγσ πεξηερνκέλνπ 

ε νξηζκέλα απφ ηα άρξσκα αγγεία, θπξίσο αιιά φρη απνθιεηζηηθά ζε απηά πνπ 

έθεξαλ ίρλε ηεο ξφδηλεο θξνχζηαο, ε κηθξνζθνπηθή παξαηήξεζε έδεημε φηη νη 

εζσηεξηθέο επηθάλεηεο έθεξαλ πην εθηελή ίρλε δηάβξσζεο απφ ηηο αληίζηνηρεο 

εμσηεξηθέο. Γηα ηελ πεξαηηέξσ αλάιπζε ησλ θαηλφκελσλ δηάβξσζεο, πεξηνρέο κε 

έληνλε δηάβξσζε αλαιχζεθαλ κε θαζκαηνζθνπία IR (βι. Παξάγξαθν 2.5.7 γηα ηηο 

ιεπηνκέξεηεο ηεο ηερληθήο).  

Γηα ηελ αλάιπζε ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαζαξέο ηνκέο απφ ηα ζξαχζκαηα ησλ 

αγγείσλ. Αμηνπνηψληαο ηε δπλαηφηεηα εζηίαζεο ζε θαζνξηζκέλεο δψλεο πνιχ ιεπηνχ 

πάρνπο, ιήθζεθαλ θάζκαηα IR ζε δψλεο πάρνπο 25 κm ζε δηαθνξεηηθέο πεξηνρέο θαηά 

κήθνο θάζε ηνκήο. πσο θαίλεηαη θαη ζηελ Δηθφλα 4-12, ε αλάιπζε απνδεηθλχεη ηελ 

χπαξμε μεθάζαξσλ δηαθνξνπνηήζεσλ ηφζν ζηνλ κεραληζκφ φζν θαη ζην βαζκφ ηεο 

δηάβξσζεο θαηά κήθνο ηεο ηνκήο ηνπ ίδηνπ δείγκαηνο. Σν θάζκα απφ ηε δψλε ζην 

θέληξν ηεο ηνκήο (καχξε γξακκή) αληηζηνηρεί ζην πγηέο κέξνο ηνπ γπαιηνχ θαη 

παξνπζηάδεη ηηο ηππηθέο Q
3
 θαη Q

2
 θνξπθέο πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηα γπαιηά ζφδαο-

αζβεζηίνπ-ππξηηίνπ. ην θάζκα απφ ηελ εζσηεξηθή πιεπξά ηνπ αγγείνπ (θφθθηλε 

γξακκή) ε θνξπθή ηεο αζχκκεηξεο δφλεζεο ηάζεο ηνπ (Si-O) έρεη κεηαηνπηζηεί πξνο 

πςειφηεξεο ζπρλφηεηεο (ζηα ~1100 cm
-1

), ελψ ε θνξπθή Q
2
 απνπζηάδεη πιήξσο. Σφζν 

ε θνξπθή ζηα ~1100 cm
-1

 φζν θαη ε εκθάληζε ηνπ ψκνπ (shoulder) ζηα ~1200 cm
-1

 

απνδίδνληαη ζε  αζχκκεηξεο δνλήζεηο ηάζεο ησλ δεζκψλ Si-O-Si ζην ηξηζδηάζηαην 

πιέγκα ησλ Q
4
 ππξηηηθψλ κνλάδσλ. Απηέο νη αιιαγέο ζηε κνξθή ηνπ θάζκαηνο 

κπνξνχλ λα απνδνζνχλ ζηε δεκηνπξγία ελφο ζηξψκαηνο απφ έληνλα πνιπκεξηζκέλν 

γπαιί ζηελ εζσηεξηθή πιεπξά ησλ ηνηρσκάησλ ηνπ αγγείνπ.  

Σν θάζκα ηεο εμσηεξηθήο πιεπξάο (κπιε γξακκή) παξνπζηάδεη ηειείσο 

δηαθνξεηηθνχο κεραληζκνχο δηάβξσζεο, θαζψο παξαηεξείηαη ε εκθάληζε δχν λέσλ 

θνξπθψλ, ζηα ~910 cm
-1

 θαη ~1080 cm
-1

. Ζ πξψηε θνξπθή, ε νπνία δελ εκθαλίδεηαη 

ζην θάζκα ηνπ ππξήλα ελψ εδψ είλαη ηζρπξή, κπνξεί λα απνδνζεί ζηα Q
1
 ηεηξάεδξα, 

ππνδεηθλχνληαο απμεκέλε δηάζπαζε ηνπ ππξηηηθνχ πιέγκαηνο ηνπ γπαιηνχ. Ζ θνξπθή 

ζηα ~1080 cm
-1

 πξφθεηηαη πηζαλψο γηα ζπλδπαζκφ θαηά θχξην ιφγν ησλ Q
3
 ηεηξαέδξσλ 

θαη, ζε κηθξφηεξν βαζκφ, ηνπ ζρεκαηηζκνχ ησλ δεζκψλ Si-O-Al. πλνιηθά, θαίλεηαη 

φηη ζηελ εμσηεξηθή πιεπξά ησλ αγγείσλ έρεη ζρεκαηηζηεί έλα απνπνιπκεξηζκέλν 

ζηξψκα.   
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Δηθόλα 4-12. IR θάζκαηα ηνπ ππξήλα (καύξε γξακκή), ηεο εμσηεξηθήο (κπιε γξακκή) θαη ηεο 

εζσηεξηθήο επηθάλεηαο (θόθθηλε γξακκή) από θαζαξή ηνκή ζξαύζκαηνο γπάιηλνπ αγγείνπ από ηε 

ζπιινγή ηεο Πάηξαο. 

 

Ζ αλάιπζε ηεο ρεκηθήο ζχζηαζεο θαηά κήθνο ησλ θαζαξψλ ηνκψλ κε 

SEM/EDS βξίζθεηαη ζε πιήξε ζπκθσλία κε ηα θάζκαηα ηεο θαζκαηνζθνπίαο IR. ην 

Γηάγξακκα 4-4 παξνπζηάδεηαη ην πξνθίι ηεο ζπγθέληξσζεο ησλ θχξησλ νμεηδίσλ θαηά 

κήθνο κηαο θαζαξήο ηνκήο ελφο απφ ηα άρξσκα δείγκαηα. Σν πξνθίι πνπ 

παξνπζηάδεηαη επηθεληξψλεηαη ζε δχν δψλεο 40 κm, ζηελ εζσηεξηθή θαη εμσηεξηθή 

πιεπξά ηνπ ηνηρψκαηνο αληίζηνηρα. 
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Γηάγξακκα 4-4. Πξνθίι ηεο ζπγθέληξσζεο ησλ θύξησλ νμεηδίσλ ηνπ γπαιηνύ κε SEM/EDS (0 κm: 

Δζσηεξηθή επηθάλεηα; 650 κm: Δμσηεξηθή επηθάλεηα). Πξάζηλε γξακκή: CaO, Μπιε γξακκή: 

Na2O, Κόθθηλε γξακκή: Al2O3, Ρνδ γξακκή: SiO2. 

 

ηελ εζσηεξηθή πιεπξά παξαηεξείηαη ν ζρεκαηηζκφο ελφο πνιπκεξηζκέλνπ 

ζηξψκαηνο πάρνπο 10 κm. Σν ζηξψκα απηφ παξνπζηάδεη πςειή απψιεηα αιθαιίσλ κε 

επαθφινπζε αχμεζε ηεο εθηηκψκελεο ζπγθέληξσζεο ππξηηίνπ θαη αξγηιίνπ. Αληηζέησο, 

ε εμσηεξηθή δψλε δηάβξσζεο είλαη ζεκαληηθά κηθξφηεξε ζε πάρνο, πεξίπνπ 2 κm. Ζ 

παξαηεξνχκελε κείσζε ζηε ζπγθέληξσζε ηνπ ππξηηίνπ, κε ηελ επαθφινπζε αχμεζε 

ζηελ εθηηκψκελε πνζφηεηα ηνπ αξγηιίνπ, ππνδειψλεη απνπνιπκεξηζκέλν ππξηηηθφ 

πιέγκα.   

Με δεδνκέλν ην πνιχ ιεπηφ πάρνο ησλ ηνηρσκάησλ ησλ αγγείσλ, ην νπνίν φπσο 

έρεη ήδε αλαθεξζεί δελ μεπεξλά ζε θακία πεξίπησζε ηα 3 mm, ελψ ζπλήζσο είλαη 

πεξίπνπ 2 mm, νη δηαθνξνπνηήζεηο ζην βαζκφ θαη κεραληζκφ δηάβξσζεο πνπ 

παξαηεξνχληαη δελ κπνξνχλ λα απνδνζνχλ ζε ηπραίνπο κηθξνηνπνγξαθηθνχο 

παξάγνληεο ηνπ πεξηβάιινληνο. Φαίλεηαη πην πηζαλφ νη παξαηεξνχκελεο δψλεο 

δηάβξσζεο ζηελ εζσηεξηθή πιεπξά ησλ ηνηρσκάησλ λα ζρεηίδνληαη κε ην αξρηθφ 

πεξηερφκελν ηνπ αγγείνπ, ην νπνίν νδήγεζε ζε πην εθηεηακέλε δηάβξσζε απφ φηη ην 

πεξηβάιινλ ηεο ηαθήο. Δμάιινπ, ε επαλαιεςηκφηεηα ησλ παξαηεξήζεσλ ζε 

δηαθνξεηηθά ζεκεία θάζε ζξαχζκαηνο θαη ζε δηαθνξεηηθά ζξαχζκαηα, ζπλεγνξνχλ ζε 

απηή ηελ εμήγεζε. Δπίζεο, ε γεληθά θαιή θαηάζηαζε ζηελ νπνία βξέζεθαλ ηα 

πεξηζζφηεξα αγγεία ελδερνκέλσο λα επέηξεςε ηε δηαηήξεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπο γηα 

κεγάιν δηάζηεκα. 

Με βάζε ηηο παξαπάλσ παξαηεξήζεηο ηίζεηαη ην εξψηεκα ηνπ ξπζκνχ κε ηνλ 

νπνίν ιακβάλεη ρψξα ε δηάβξσζε ηνπ γπαιηνχ ζε πεξηβάιινλ ηαθήο, θαη θπξίσο θαηά 

πφζν ν ξπζκφο απηφο δηαηεξείηαη ζηαζεξφο ή αθνινπζεί άιιν κνληέιν κεηαβνιήο κε 
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ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ. πσο αλαθέξζεθε ζηελ Παξάγξαθν 2.3.2.1, ζπγθεθξηκέλα γηα 

ην θαηλφκελν ηεο έθπιπζεο ησλ αιθαιίσλ έρεη παξαηεξεζεί φηη ε ρξνληθή εμέιημε ηνπ 

θαηλνκέλνπ έρεη αξρηθά παξαβνιηθφ ραξαθηήξα θαη ζηε ζπλέρεηα κεηψλεηαη θαη γίλεηαη 

γξακκηθή. κσο, ε δηάβξσζε ζε πεξηβάιινλ ηαθήο είλαη κηα πνιππαξαγνληηθή 

δηαδηθαζία θαη κφλν ελ κέξεη θαζνξίδεηαη απφ ηνλ κεραληζκφ ηεο έθπιπζεο αιθαιίσλ. 

Σν εξψηεκα ηεο ρξνληθή εμέιημεο ηεο δηάβξσζεο ζαλ ζπλνιηθφ θαηλφκελν δελ έρεη 

ζπδεηεζεί κέρξη ζηηγκήο εθηελψο απφ κειεηεηέο ζηνλ ρψξν ηεο αξραηνκεηξίαο, παξ’ 

φιν πνπ ζα κπνξνχζε λα έρεη ελδηαθέξνπζεο πξνεθηάζεηο σο πξνο ηε ζπληήξεζε θαη 

πξνζηαζία ηνπ αξραηνινγηθνχ θαη ηζηνξηθνχ γπαιηνχ.   

Ο ξπζκφο δηάβξσζεο ηνπ ζχγρξνλνπ γπαιηνχ, αληηζέησο, έρεη κειεηεζεί 

εθηελψο θπξίσο εμαηηίαο ηεο ρξήζεο γπάιηλσλ δνρείσλ γηα ηε θχιαμε ξαδηελεξγψλ 

απνβιήησλ. Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα απνηειεί ην πξφγξακκα GLAMOR ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο, πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ηελ πεξίνδν 1998-2002, κε θχξην ζηφρν 

ηε κειέηε ηνπ ξπζκνχ δηάβξσζεο γπαιηνχ βνξίνπ, θαζψο θαη ησλ παξαγφλησλ πνπ 

πηζαλψο επεξεάδνπλ ηνλ ξπζκφ απηφ (Iseghem et al. 2007, Iseghem et al. 2013). Σν 

θχξην ζπκπέξαζκα ηεο κειέηεο ήηαλ φηη ν ξπζκφο δηάβξσζεο ηνπ γπαιηνχ 

κεηαβάιιεηαη ζεκαληηθά κε ηνλ ρξφλν, πεξλψληαο απφ ηξία θχξηα δηαθξηηά ζηάδηα: 

1. Σν αξρηθφ ζηάδην, θαηά ην νπνίν ν ξπζκφο δηάβξσζεο είλαη πνιχ πςειφο. 

Σν δηάζηεκα απηφ ε δηάβξσζε νθείιεηαη θπξίσο ζηνλ κεραληζκφ ηεο 

πδξφιπζεο ηνπ ππξηηηθνχ πιέγκαηνο. 

2. Σν ελδηάκεζν ζηάδην, φπνπ έρνπκε κηα ζηαδηαθή κείσζε ηνπ ξπζκνχ 

δηάβξσζεο, θαζψο αξρίδεη ζηαδηαθά λα ζρεκαηίδεηαη έλα εμσηεξηθφ ζηξψκα 

δηάβξσζεο πνπ δξα πξνζηαηεπηηθά γηα ην ππφινηπν γπαιί. 

3. Σν ηειηθφ ζηάδην, ζην νπνίν ν ξπζκφο δηάβξσζεο δηαηεξείηαη ρακειφο θαη 

ζηαζεξφο. ην ζηάδην απηφ δηακνξθψλεηαη ηζνξξνπία κεηαμχ ηνπ ξπζκνχ 

ζρεκαηηζκνχ ηνπ εμσηεξηθνχ πξνζηαηεπηηθνχ ζηξψκαηνο θαη ηνπ ξπζκνχ 

πνπ απηφ θζείξεηαη. 

Σν γεγνλφο φηη ε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα αλαθέξεηαη ζε ξαδηελεξγά απφβιεηα δελ 

πεξηνξίδεη ηελ ζεκαζία ησλ απνηειεζκάησλ. Άιισζηε ζηελ ίδηα έξεπλα απνδείρηεθε 

πεηξακαηηθά φηη νη ξπζκνί δηάβξσζεο δελ δηαθέξνπλ κεηαμχ ξαδηελεξγψλ θαη πξφηππσλ 

κε ξαδηελεξγψλ γπαιηψλ (Iseghem et al. 2007, 23). Ο ζπλδπαζκφο αληίζηνηρσλ 

κειεηψλ γηα ηε δηάβξσζε ηνπ ζχγρξνλνπ γπαιηνχ κε ηελ εμέηαζε δηαβξσκέλσλ 

αξραηνινγηθψλ γπαιηψλ κπνξνχλ λα εληζρχζνπλ ζεκαληηθά ηελ θαηαλφεζε ηνπ 
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ζχλζεηνπ θαηλνκέλνπ ηεο δηάβξσζεο, δηεπθνιχλνληαο ηε ζπληήξεζε θαη πξνζηαζία 

γπάιηλσλ αληηθεηκέλσλ κε αξραηνινγηθφ ελδηαθέξνλ. 

4.8.4 Γηάβξσζε ιόγσ ηεο ξόδηλεο θξνύζηαο 

ηα αγγεία πνπ έθεξαλ ίρλε ηεο ξφδηλεο θξνχζηαο παξαηεξήζεθε θαη έλα 

επηπιένλ θαηλφκελν δηάβξσζεο, πέξαλ απηψλ πνπ ζπδεηήζεθαλ ζηελ πξνεγνχκελε 

παξάγξαθν. ε ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρέο ηνπ εζσηεξηθνχ ηνηρψκαηνο ησλ αγγείσλ απηψλ 

παξαηεξνχληαη πεξηνρέο εθηεηακέλνπ ηξηδηζκνχ, ελψ κε ηε ρξήζε SEM είλαη εκθαλήο ε 

έληνλε θνιηδνπνίεζε ηεο επηθάλεηαο (Δηθφλα 4-13). πσο αλαθέξζεθε ζηελ 

Παξάγξαθν 4.8.1, θπιιψδεο δηάβξσζε παξαηεξήζεθε ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηνρέο ησλ 

ππφ κειέηε δεηγκάησλ. κσο, νξηζκέλα ραξαθηεξηζηηθά ησλ ππφ κειέηε ζρεκαηηζκψλ 

παξνπζηάδνπλ ηδηαηηεξφηεηεο. Σα ζπγθεθξηκέλα ιεπηά ζηξψκαηα θπιιψδνπο 

δηάβξσζεο είλαη νξαηά κφλν ζηηο εζσηεξηθέο επηθάλεηεο ησλ δεηγκάησλ θαη είλαη 

ηδηαίηεξα ζηαζεξά, παξακέλνληαο αλαιινίσηα θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ κεραληθνχ 

θαζαξηζκνχ ησλ δεηγκάησλ. Δπηπιένλ, ζρεκαηίδνπλ θαιά δηακνξθσκέλεο ξαβδψζεηο, 

ζηηο νπνίεο παξεκβάιινληαη πεξηνρέο ‘θαζαξνχ’ γπαιηνχ (Δηθφλα 4-13). ηηο πεξηνρέο 

θαζαξνχ γπαιηνχ δελ εκθαλίδνληαη καθξνζθνπηθά ή κηθξνζθνπηθά ίρλε δηάβξσζεο.  

 

 

Δηθόλα 4-13. Ιξηδίδνπζεο ξαβδώζεηο ζηελ εζσηεξηθή επηθάλεηα άρξσκσλ δεηγκάησλ ηεο 

ζπιινγήο ηεο Πάηξαο πνπ θέξνπλ ίρλε ξόδηλεο θξνύζηαο. Πάλσ: Δηθόλεο από κηθξνζθόπην 

LED (Αξηζηεξά: x10 θαη Γεμηά: x50). Κάησ: Δηθόλεο από κηθξνζθόπην SEM (Αξηζηεξά: x30 

θαη Γεμηά: x100).  
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Ζ ρεκηθή ζχζηαζε ηφζν ησλ ‘θαζαξψλ’ φζν θαη ησλ ηξηδηδνπζψλ πεξηνρψλ 

ραξαθηεξίδεηαη απφ ηε ζρεδφλ πιήξε απψιεηα ησλ αιθαιίσλ θαη ζε κηθξφηεξν βαζκφ 

ηνπ αζβεζηίνπ, κε επαθφινπζε αχμεζε ππξηηίνπ θαη αξγηιίνπ (Πίλαθαο 4-7). Παξ’ φια 

απηά, νη ηξηδίδνπζεο πεξηνρέο έρνπλ δηπιάζηα ζπγθέληξσζε αξγηιίνπ, ππνδεηθλχνληαο 

ηελ απνξξφθεζε αξγηιίνπ απφ ην πεξηβάιινλ ηνπο. Με δεδνκέλε ηε ζχζηαζε ηεο 

ξφδηλεο θξνχζηαο θαίλεηαη φηη ην πεξηερφκελν ησλ αγγείσλ έπαημε θαη ζε απηή ηελ 

πεξίπησζε θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηε δηάβξσζε ηνπ γπαιηνχ. Ο αθξηβήο ηξφπνο 

ζρεκαηηζκνχ ησλ μεθάζαξα δηακνξθσκέλσλ ξαβδψζεσλ δελ έρεη αθφκα 

πξνζδηνξηζηεί.  

 

Πίλαθαο 4-7. EDS ρεκηθή ζύζηαζε ησλ „θαζαξώλ‟ θαη ησλ ηξηδηδνπζώλ πεξηνρώλ ζε άρξσκα 

δείγκαηα πνπ θέξνπλ ίρλε ηεο ξόδηλεο θξνύζηαο (% θ.β., θαλνληθνπνηεκέλν ζην 100%). 

Δπηθάλεηα Na2O MgO Al2O3 SiO2 SO3 Cl K2O CaO TiO2 MnO FeO 

Καζαξή 0,25 0,57 4,88 86,59 0,28 0,52 0,22 5,79 0,05 0,56 0,28 

Ηξηδίδνπζα 0,59 0,58 9,62 82,08 0,52 0,42 0,28 5,02 0,08 0,43 0,35 

  

4.9 σμπεράζμαηα 

ην θεθάιαην απηφ παξνπζηάζηεθε ε θπζηθνρεκηθή αλάιπζε κίαο ζπιινγήο 

ξσκατθνχ γπαιηνχ ηνπ 2
νπ

 κε αξρέο ηνπ 3
νπ

 αη. κ.Υ. απφ ηελ Πάηξα. Σα ηαθηθά 

αληηθείκελα παξνπζηάδνπλ πςειή ηερλνινγηθή πνηφηεηα, ελψ νξηζκέλα απφ απηά έρνπλ 

θαη κνλαδηθά ηππνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά. Ζ αλάιπζε εζηίαζε ζε νιφθιεξν ηνλ θχθιν 

δσήο ησλ αληηθεηκέλσλ, απφ ηελ παξαγσγή θαη ρξήζε κέρξη ηελ απφξξηςε θαη ηε 

δηάβξσζε.  

Σα αγγεία ηεο ζπιινγήο αλήθνπλ ζηνλ γεληθφ ηχπν ζφδαο-αζβεζηίνπ-ππξηηίνπ 

θαη έρνπλ ζχζηαζε πνιχ θνληά ζηελ ηππηθή ζχζηαζε ηνπ ξσκατθνχ γπαιηνχ πνπ 

απαληάηαη ζηε λφηηα θαη θεληξηθή Δπξψπε. Με κία εμαίξεζε, ζηα αγγεία έρεη 

ρξεζηκνπνηεζεί νξπθηφ λάηξν σο θχξηα πεγή αιθαιίνπ. Οη ρξσκαηηζηέο πνπ έρνπλ 

ρξεζηκνπνηεζεί ζηα ρξσκαηηζκέλα αγγεία είλαη ηππηθνί γηα γπαιί απηήο ηεο πεξηφδνπ. 

Αληηζέησο, ε απνθιεηζηηθή ρξήζε καγγαλίνπ γηα ηνλ απνρξσκαηηζκφ ησλ άρξσκσλ 

αγγείσλ είλαη αζπλήζηζηε γηα απηή ηελ πεξίνδν. Παιηφηεξεο αλαιχζεηο πξψηκσλ 

ξσκατθψλ γπαιηψλ απφ ηελ Πάηξα πξφηεηλαλ θαη πάιη ηε ρξήζε ηνπ καγγαλίνπ σο 

απνθιεηζηηθνχ απνρξσκαηηζηή (Παπαγεσξγίνπ 2014, 344). Ζ δηαθνξνπνίεζε απηή 

ελδερνκέλσο λα νθείιεηαη ζηελ χπαξμε πάγησλ εκπνξηθψλ ζπλεξγαζηψλ ησλ ηνπηθψλ 
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εξγαζηεξίσλ παινπξγίαο κε θέληξα παξαγσγήο πνπ παξαζθεχαδαλ άρξσκε αξγή χαιν 

αθνινπζψληαο ζπγθεθξηκέλε ζπληαγή. Λφγσ, φκσο, νξηζκέλσλ αλαιπηηθψλ δπζθνιηψλ 

θαη ζηηο δχν κειέηεο, ηα δεδνκέλα απηά δελ κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ πιήξσο αμηφπηζηα, 

θαη ζπλεπψο ε χπαξμε θαζνξηζκέλεο παξάδνζεο γηα ηελ παξαγσγή ησλ άρξσκσλ 

γπαιηψλ ζηελ Πάηξα δελ κπνξεί λα ππνζηεξηρζεί κε ζηγνπξηά. 

Πνιχ κεγάιν ελδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ε παξνπζία ελφο δείγκαηνο ζην νπνίν ε 

πεγή ησλ αιθαιίσλ είλαη ηέθξα θπηψλ κε πςειή ζπγθέληξσζε ζε λάηξην. Ο νινέλα 

απμαλφκελνο αξηζκφο απφ παξαδείγκαηα πξψηκσλ ξσκατθψλ γπαιηψλ κε πξνζζήθε 

ηέθξαο θπηψλ θαηά κήθνο φιεο ηεο Ρσκατθήο Απηνθξαηνξίαο ππνδεηθλχεη ηε ζπλέρηζε 

ηεο ρξήζεο ηέθξαο θπηψλ ζε κηθξφ έζησ αξηζκφ εξγαζηεξίσλ παινπνηίαο θαηά ηε 

δηάξθεηα ησλ αξρψλ ηεο 1
εο

 ρηιηεηίαο κ.Υ. Σα γπαιηά απηά αλήθνπλ θαηά πιεηνςεθία 

ζηνλ ίδην ηχπν, ελψ είλαη πάληα έληνλα ρξσκαηηζκέλα, ζπλήζσο πξάζηλα (ζκαξαγδί 

απφρξσζεο) θαη ζπαληφηεξα θφθθηλα. ηελ Πάηξα έρνπλ κέρξη ζηηγκήο αλαθεξζεί 

αθφκα ηξία παξαδείγκαηα παλνκνηφηππσλ γπαιηψλ ηεο ίδηαο πεξηφδνπ κε ρξήζε ηέθξαο 

θπηψλ (Παπαγεσξγίνπ 2014, Liritzis et al. 1997). Μεγάιε ζεκαζία έρεη ην γεγνλφο φηη 

θαη ηα ηέζζεξα αγγεία ηεο Πάηξαο είλαη ρξψκαηνο αλνηρηνχ πξάζηλνπ κε ρξήζε σο 

ρξσκαηηζηή νμεηδίσλ ηνπ ζηδήξνπ, αληί ηνπ θνηλά ρξεζηκνπνηνχκελνπ ζε αληίζηνηρεο 

πεξηπηψζεηο ραιθνχ. Ζ ηδηφξξπζκε απηή θαη επαλαιακβαλνκέλε ζχζηαζε ζε 

αλαινγηθά κεγάιν αξηζκφ αγγείσλ ηνπ 2
νπ

 αη. κ.Υ. ζηελ Πάηξα είλαη ηδηαίηεξα 

ζεκαληηθή θαη αμίδεη λα κειεηεζεί πην αλαιπηηθά ζην κέιινλ. Αλ θαη δελ ππάξρνπλ 

αθφκα επαξθή ζηνηρεία, ελδερνκέλσο ηα αγγεία απηά λα απνηεινχλ έκκεζε απφδεημε 

ηεο χπαξμεο ληφπηνπ εξγαζηεξίνπ παινπνηίαο, φπσο έρεη ππνζηεξηρζεί ζην παξειζφλ 

θαη απφ αξραηνιφγνπο. ε απηή ηελ πεξίπησζε, ην πξσηνγελέο εξγαζηήξην ζα 

κπνξνχζε λα ρξεζηκνπνηεί απζηεξά ζπγθεθξηκέλε ζπληαγή γηα ηελ παξαγσγή 

γπάιηλσλ αγγείσλ, κε εμεηδίθεπζε ηφζν ζηνλ ηχπν φζν θαη ζην ρξψκα. Μηα κάιινλ 

πηζαλφηεξε εμήγεζε βάζεη ησλ κέρξη ζήκεξα δεδνκέλσλ, είλαη ε χπαξμε ληφπηνπ 

εξγαζηεξίνπ παινπξγίαο κε εμεηδίθεπζε ζηελ παξαγσγή νξηζκέλσλ αγγείσλ, ην νπνίν 

ρξεζηκνπνηνχζε αξγή χαιν ζπγθεθξηκέλνπ ηχπνπ, εηζεγκέλε απφ θάπνην εμεηδηθεπκέλν 

εξγαζηήξην ηεο Αλαηνιήο. Γεδνκέλνπ φηη ν ρξσκαηηζκφο ησλ αγγείσλ θαηά ηελ 

πεξίνδν απηή θαίλεηαη φηη ζπρλά γηλφηαλ ζε δεχηεξν ζηάδην κεηά ηελ αξρηθή παξαγσγή 

ηεο αξγήο πάινπ, ε ππφζεζε απηή θαίλεηαη ινγηθή. Σν ληφπην εξγαζηήξην πηζαλψο λα 

αθνινπζνχζε δηαθξηηή ζπληαγή γηα ηνλ πξάζηλν ρξσκαηηζκφ ησλ αγγείσλ, είηε επεηδή 

αθνινπζνχζε θάπνηα παιαηφηεξε παξάδνζε, είηε θαη εμαηηίαο κεγαιχηεξεο επθνιίαο 

ζην λα βξεη ηηο ζπγθεθξηκέλεο πξψηεο χιεο.  
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ε νξηζκέλα απφ ηα ππφ κειέηε κπξνδνρεία, ε εχξεζε ππνιεηκκάησλ ζην 

εζσηεξηθφ ησλ ηνηρσκάησλ επέηξεςε ηελ πιήξε ηαπηνπνίεζε ηνπ αξρηθνχ 

πεξηερνκέλνπ. Πξφθεηηαη γηα ίρλε απφ θφθθηλε ρξσζηηθή πνπ βξηζθφηαλ ζε επξεία 

ρξήζε θαηά ηε Ρσκατθή πεξίνδν, ε νπνία πξνθχπηεη απφ επεμεξγαζία ηνπ θπηνχ ξηδάξη 

(Rubia Tinctorum L.).  

Σέινο, ε εθηελήο κειέηε ησλ θαηλνκέλσλ δηάβξσζεο ησλ αγγείσλ νδήγεζε ζε 

δχν ελδηαθέξνπζεο παξαηεξήζεηο. Πξψηνλ, ην έλα αγγείν πνπ πεξηείρε ηέθξα θπηψλ 

παξνπζηάδεη εθηελέζηεξε δηάβξσζε, ε νπνία έρεη πξνθιεζεί απφ δηαθνξεηηθνχο 

κεραληζκνχο ζε ζρέζε κε ηα ππφινηπα αγγεία. Σν αγγείν εκθαλίδεη δχν έληνλεο 

θξνχζηεο δηάβξσζεο: (1) κία αζεκέληα, πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ πνιχ κεγάιε αχμεζε 

αξγηιίνπ, θαη (2) κηα θαθέ, πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ απψιεηα αιθαιίσλ θαη αξγηιίνπ, 

θαη ζεκαληηθή αχμεζε ζηε ζπγθέληξσζε βαξηψλ κεηάιισλ (Fe, Mn, Pb). Δπίζεο, ε 

επηθάλεηα ηεο θαθέ θξνχζηαο παξνπζηάδεη έληνλα ζεκάδηα παξνπζίαο 

κηθξννξγαληζκψλ, θαζηζηψληαο ζεκαληηθή ηελ επίδξαζε ηεο βηνινγηθήο δηάβξσζεο 

ζην γπαιί. Ζ έληνλε δηαθνξνπνίεζε ζηε δηάβξσζε απηνχ ηνπ δείγκαηνο δελ ήηαλ 

αλακελφκελε, θπξίσο εμαηηίαο ηνπ ηξφπνπ απφζεζεο ησλ αγγείσλ, ηα νπνία ήηαλ 

ζηνηβαγκέλα ζε εληαίν ζσξφ απνθιείνληαο έηζη ηελ επίδξαζε ηνπ κηθξνπεξηβάιινληνο. 

Πνιχ κηθξέο δηαθνξνπνηήζεηο ζηε ζχζηαζε ηνπ δείγκαηνο απηνχ, θπξίσο ε ειαθξψο 

πςειφηεξε ζπγθέληξσζε θαιίνπ, καγλεζίνπ θαη θσζθφξνπ, θαζψο θαη ε παξνπζία 

ζηδήξνπ σο θχξην ρξσκαηηζηή, θαίλεηαη φηη επέδξαζαλ θαζνξηζηηθά ζηε δηάβξσζε ηνπ 

αγγείνπ.  

Ζ δεχηεξε αμηφινγε παξαηήξεζε ζε ζρέζε κε ηε δηάβξσζε ησλ ππφ κειέηε 

αγγείσλ ζρεηίδεηαη κε ηε δηαπίζησζε φηη νη εζσηεξηθέο θαη νη εμσηεξηθέο επηθάλεηεο 

ησλ ηνηρσκάησλ παξνπζηάδνπλ δηαθνξεηηθφ βαζκφ, αιιά θαη δηαθνξεηηθνχο 

κεραληζκνχο δηάβξσζεο. Ζ παξαηήξεζε απηή είλαη πνιχ ζεκαληηθή, θαζψο 

ππνδειψλεη φηη ην αξρηθφ πεξηερφκελν ησλ αγγείσλ θαζφξηζε ζε ζεκαληηθφ βαζκφ ηε 

δηάβξσζε ηνπ γπαιηνχ. Πξνθαλψο, δελ είλαη δπλαηφ λα γλσξίδνπκε ηελ αθξηβή ρξνληθή 

ζηηγκή πνπ ηα αγγεία ζξαχζηεθαλ, κεηά απφ ηελ νπνία ηφζν ε εζσηεξηθή φζν θαη ε 

εμσηεξηθή ηνπο επηθάλεηα ζα βξίζθνληαλ ζε επαθή κε θνηλνχο εμσηεξηθνχο 

παξάγνληεο. Δπίζεο, δελ κπνξνχκε λα γλσξίδνπκε πφζν γξήγνξα ην αξρηθφ 

πεξηερφκελν ησλ αγγείσλ εθπιχζεθε, ή ελδερνκέλσο εμαηκίζηεθε. Παξ’ φια απηά, 

θαίλεηαη ινγηθή ε ππφζεζε φηη ε παξνπζία ηνπ αξρηθνχ πεξηερνκέλνπ ζπλέβαιε ζηε 

δηάβξσζε ησλ αγγείσλ γηα θάπνην ρξνληθφ δηάζηεκα κεηά ηελ απφζεζε, αλαινγηθά 

κηθξφ ζπγθξηηηθά κε ηε ζπλνιηθή πεξίνδν ησλ πεξίπνπ 1800 ρξφλσλ πνπ κεζνιάβεζε 
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κέρξη ηελ αλαζθαθή ηνπο. πλεπψο, κπνξνχκε λα ζπκπεξάλνπκε φηη ε δηάβξσζε ηνπ 

γπαιηνχ δελ πξαγκαηνπνηήζεθε κε ζηαζεξφ ξπζκφ. Αληηζέησο, θαίλεηαη φηη ν ξπζκφο 

δηάβξσζεο ήηαλ αξρηθά πνιχ πςειφο θαη κεηψζεθε δξαζηηθά ζε ζχληνκν ρξνληθφ 

δηάζηεκα, ελψ θαηά πάζα πηζαλφηεηα δηαηεξήζεθε ρακειφο ζηε ζπλέρεηα. 
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5 πιινγή γπαιηνύ από ηελ Κππαξηζζία 

(15
νο

-19
νο

 αη. κ.Χ.)  

ην παξφλ θεθάιαην παξνπζηάδεηαη ε κειέηε κηαο ζπιινγήο ρξεζηηθψλ 

γπάιηλσλ αληηθεηκέλσλ πνπ βξέζεθαλ ζε έλα ρακάκ ηεο Κππαξηζζίαο θαη 

ρξνλνινγνχληαη κεηαμχ ηνπ 15
ν
 θαη ηνπ 19

νπ
 αη. κ.Υ. (Palamara et al. 2018). Ζ αλάιπζε 

βαζίδεηαη ζηελ πξνηππνπνηεκέλε κεζνδνινγία πνπ παξνπζηάζηεθε ζηα πξνεγνχκελα 

θεθάιαηα θαη απνηειεί κηα απφ ηηο πξψηεο πξνζπάζεηεο αξραηνκεηξηθήο αλάιπζεο 

νζσκαληθνχ γπαιηνχ απφ ηνλ ρψξν ηεο Διιάδαο. Σα θπξηφηεξα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα 

ζρεηίδνληαη κε ηνλ θαζνξηζκφ ηεο ρεκηθήο νκάδαο ησλ δεηγκάησλ ηεο ζπιινγήο, 

δεδνκέλεο θαη ηεο κεγάιεο πνηθηιίαο δηαθνξεηηθψλ ρεκηθψλ ηχπσλ θαηά ηελ ππφ 

κειέηε πεξίνδν. Ο πξνζδηνξηζκφο ησλ ρεκηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ δεηγκάησλ, θαη 

θαη’ επέθηαζε ησλ πξψησλ πιψλ, κπνξεί λα νδεγήζεη θαη ζηελ εχξεζε ηεο πηζαλήο 

πξνέιεπζεο ησλ αληηθεηκέλσλ. Παξάιιεια, ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεη κπνξεί λα 

νδεγήζεη ζηελ έκκεζε ρξνλνιφγεζε ησλ αληηθεηκέλσλ, γεγνλφο ηδηαίηεξεο ζεκαζίαο 

γηα ηε ζπγθεθξηκέλε ζπιινγή, ε αθξηβήο ρξνλνιφγεζε ηεο νπνίαο είλαη αβέβαηε.  

5.1 Γσαλί 15οσ-19οσ αι. μ.Υ. 

Απφ ηελ αξρηθή εθεχξεζε ηνπ γπαιηνχ θαη γηα ζρεδφλ ηξεηο ρηιηεηίεο ην κνληέιν 

παξαγσγήο παξέκεηλε ίδην: Γηαρσξηζκφο ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο ζε δχν δηαθξηηέο 

θάζεηο, παινπνηία θαη παινπξγία, νη νπνίεο ιάκβαλαλ ρψξα ζε δηαθνξεηηθνχο ρψξνπο. 

πσο έρεη ήδε αλαθεξζεί, ε πξσηνγελήο παξαγσγή γπαιηνχ ήηαλ πεξηνξηζκέλε ζε 

κηθξφ αξηζκφ εξγαζηεξίσλ, κε ην επίθεληξν ηεο παξαγσγήο λα βξίζθεηαη ζηνλ ρψξν 

ηεο πξνπνιαηζηίλεο, ηεο Μεζνπνηακίαο θαη ηεο Αηγχπηνπ αξρηθά, θαη αξγφηεξα θαη 

ζηελ Ηηαιία. Ζ παξαγφκελε αξγή χαινο κεηαθεξφηαλ ζε κνξθή παινπιηλζσκάησλ ή 

ζξαπζκάησλ ζηα εξγαζηήξηα παινπξγίαο, φπνπ ιάκβαλε ρψξα ε δηακφξθσζε ησλ 

ηειηθψλ αληηθεηκέλσλ. Σν πιήζνο θαη ε γεσγξαθηθή δηαζπνξά ησλ εξγαζηεξίσλ 

παινπξγίαο δηέθεξε ζεκαληηθά αλάινγα κε ηε ρξνληθή πεξίνδν.  

Καηά ηελ πεξίνδν ηνπ Μεζαίσλα, ην κνληέιν ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο 

δηαθνξνπνηήζεθε. Πιένλ, ηφζν ε πξσηνγελήο φζν θαη ε δεπηεξνγελήο παξαγσγή ηνπ 

γπαιηνχ πξαγκαηνπνηνχληαλ ζηνλ ίδην ρψξν. Ζ αθξηβήο ρξνληθή ζηηγκή ηεο κεηαβνιήο 

απηήο δελ είλαη γλσζηή (Veritá 2013, 518), είρε φκσο πνιχ ζεκαληηθέο ζπλέπεηεο ζηελ 

ηερλνινγηθή εμέιημε ηνπ γπαιηνχ. ε ζπλδπαζκφ θαη κε ηελ δηαθνπή ρξήζεο ηνπ 
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νξπθηνχ λάηξνπ σο θχξηα πεγή ησλ αιθαιίσλ ηνλ 9
ν
 αη. κ.Υ., ε πεξίνδνο απφ ηνλ 

Μεζαίσλα θαη χζηεξα ραξαθηεξίδεηαη απφ ηνλ ζπλερή πεηξακαηηζκφ ζηε ρξήζε λέσλ 

πξψησλ πιψλ, κε έκθαζε ζε ληφπηα πιηθά, εχθνια πξνζβάζηκα απφ ην εθάζηνηε 

εξγαζηήξην. Φπζηθά, παξάιιεια ζπλερίζηεθε θαη ε ρξήζε παξαδνζηαθψλ πξψησλ 

πιψλ πςειήο πνηφηεηαο, νη νπνίεο κεηαθέξνληαλ ζε κεγάιεο απνζηάζεηο. Ζ ρξήζε 

λέσλ πξψησλ πιψλ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο λέεο αηζζεηηθέο απαηηήζεηο γηα εμαηξεηηθά 

θαζαξφ άρξσκν γπαιί, νδήγεζαλ θαη ζηελ εθεχξεζε λέσλ δηαδηθαζηψλ πξνεηνηκαζίαο 

ησλ πξψησλ πιψλ. Δπηπιένλ, απφ ηνλ 15
ν
 αη. κ.Υ. ε αμηνπνίεζε ηνπ γπαιηνχ ζηελ 

παξαζθεπή επηζηεκνληθψλ νξγάλσλ, φπσο ηα ηειεζθφπηα θαη αξγφηεξα ηα 

κηθξνζθφπηα, έδσζε λέεο θαηεπζχλζεηο ζηελ ηερλνινγία παξαγσγήο ηνπ γπαιηνχ. 

Σέινο, ηνλ 17
ν
 αη. κ.Υ. πξαγκαηνπνηήζεθε γηα πξψηε θνξά ε ρξήζε κνιχβδνπ γηα ηελ 

παξαζθεπή άρξσκνπ γπαιηνχ, απνηειψληαο νπζηαζηηθά ηελ πξψηε επηηπρεκέλε 

πξνζπάζεηα ρξήζεο θαη πξφζζεησλ ρεκηθψλ ζηνηρείσλ πιελ ηνπ ππξηηίνπ γηα ηνλ 

ζρεκαηηζκφ ηνπ πιέγκαηνο ηνπ γπαιηνχ. 

Χο απνηέιεζκα, ηελ πεξίνδν απφ ηνλ 15
ν
 έσο ηνλ 19

ν
 αη. κ.Υ. ην γπαιί πνπ 

παξάγεηαη ζηνλ επξχηεξν ρψξν ηεο Μεζνγείνπ θαη ζηελ Δπξψπε ραξαθηεξίδεηαη απφ 

εληππσζηαθή πνηθηιία φζνλ αθνξά ηηο ρεκηθέο θαη νπηηθέο ηδηφηεηέο ηνπ. Οη 

βαζηθφηεξεο θαηεγνξίεο γπαιηνχ ηεο πεξηφδνπ είλαη: (1) γπαιί ζφδαο-αζβεζηίνπ-

ππξηηίνπ, κε ραξαθηεξηζηηθφηεξα παξαδείγκαηα ην ηζιακηθφ γπαιί, ην βελεηηθφ γπαιί, 

θαζψο θαη γπαιί θαζ’ νκνίσζε ηνπ βελεηηθνχ παξαγφκελν φκσο ζε εξγαζηήξηα ζηελ 

ππφινηπε Δπξψπε (façon de Venise), (2) γπαιί θαιίνπ-αζβεζηίνπ-ππξηηίνπ, ην νπνίν 

παξαγφηαλ ζηελ θεληξηθή θαη βφξεηα Δπξψπε, θαη πεξηιακβάλεη ηφζν ηχπνπο απινχ 

γπαιηνχ (χαινο δαζψλ, ‘HLLA’), φζν θαη ηχπνπο γπαιηνχ πςειήο πνηφηεηαο 

(θξχζηαιιν, γπαιί Βνεκίαο) (3) γπαιί κηθηψλ αιθαιίσλ πνπ παξαγφηαλ θπξίσο ζηε 

Γαιιία, ηε Γεξκαλία θαη ηελ Αγγιία, θαη (4) γπαιί κνιχβδνπ, ην νπνίν 

παξαζθεπαδφηαλ κε δηαθνξεηηθή ηερλνινγία παξαγσγήο ζηε Βξεηαλία θαη πεξηνρέο ηεο 

Κεληξηθήο Δπξψπεο (Σζερία, Πνισλία). 

5.1.1 Ιζιακηθό γπαιί 

Γηα αξθεηνχο αηψλεο, θαη θπξίσο κεηαμχ ηνπ 9
νπ

 θαη ηνπ 14
νπ

 αη. κ.Υ., ην 

ηζιακηθφ γπαιί θπξηάξρεζε θαη επεξέαζε θαζνξηζηηθά ηελ παινπξγηθή παξαγσγή ζε 

κηα εθηελή πεξηνρή ζηελ Δπξψπε, ηε Βφξεηα Αθξηθή, ηε Μέζε Αλαηνιή κέρξη θαη ηελ 

Κίλα. Οη παινπξγνί ζηηο ηζιακηθέο θηήζεηο βαζίζηεθαλ ζηελ πξνυπάξρνπζα ζεκαληηθή 

παξάδνζε ηεο Μέζεο Αλαηνιήο θαη πεηξακαηίζηεθαλ κε λέεο ηερληθέο θαη 
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δηαθνζκεηηθά κνηίβα, δεκηνπξγψληαο γπάιηλα ηέρλεξγα πνιχ πςειήο αηζζεηηθήο αμίαο. 

Χο πξνο ηηο πξψηεο χιεο, ην ηζιακηθφ γπαιί ραξαθηεξίδεηαη απφ νκνηνγέλεηα, θαζψο 

πξφθεηηαη γηα γπαιί ζφδαο-αζβεζηίνπ-ππξηηίνπ κε ζηαζεξή ρξήζε ηέθξαο θπηψλ 

πινχζηαο ζε λάηξην (Tite et al. 2006, 1285).  

Καηά ηελ χζηεξε Ηζιακηθή πεξίνδν, 15
νο

-19
νο

 αη. κ.Υ., ζηνλ ηζιακηθφ θφζκν 

θπξηαξρνχζαλ ηξεηο απηνθξαηνξίεο: ε Οζσκαληθή ζηελ Σνπξθία, ε αθαβηδηθή ζην 

Ηξάλ θαη ε Μνγγνιηθή ζηελ Ηλδία. Ζ ηζιακηθή παινπνηία θαη παινπξγία ηελ πεξίνδν 

απηή πεξλνχζε πεξίνδν παξαθκήο. Σν πην ζεκαληηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηεο ήηαλ ε άκεζε 

επίδξαζε απφ ην επξσπατθφ γπαιί, θαη θπξίσο απφ ηελ παξαγσγή ηεο Βελεηίαο, ηεο 

Βνεκίαο θαη κεηά ηνλ 18
ν
 αη. κ.Υ. ηεο Οιιαλδίαο (βιέπε επφκελεο παξαγξάθνπο) 

(Soudavar Diba 1983, 187). Παξάιιεια, απφ ηνλ 16
ν
 αη. κ.Υ. θαη χζηεξα κεγάιεο 

πνζφηεηεο γπαιηνχ εηζάγνληαλ ζηηο Ηζιακηθέο πεξηνρέο απφ ηελ Δπξψπε, θπξίσο ηε 

Βελεηία θαη ηε Βνεκία. Δλδεηθηηθφ ηεο θιίκαθαο ησλ εμαγσγψλ είλαη φηη ζε πνιιέο 

πεξηπηψζεηο νη Δπξσπαίνη παξήγαγαλ γπάιηλα αληηθείκελα αθνινπζψληαο ηα 

δηαθνζκεηηθά πξφηππα ησλ αλαηνιηθψλ πεξηνρψλ γηα ηηο νπνίεο πξννξίδνληαλ, φπσο 

γηα παξάδεηγκα ηα βελεηηθά γπαιηά ηνπ 18
νπ

 αη. κ.Υ. ‘alla Turchesca’, δειαδή ζχκθσλα 

κε ηα Σνχξθηθα αηζζεηηθά πξφηππα (Soudavar Diba 1983, 189). 

Πην ζπγθεθξηκέλα γηα ηελ Οζσκαληθή Απηνθξαηνξία κεηαμχ ηνπ 16
νπ

 θαη ηνπ 

18
νπ

 αη. κ.Υ. ε παξαγσγή ηνπ γπαιηνχ ήηαλ κηθξήο θιίκαθαο, ιάκβαλε ρψξα θπξίσο 

ζηελ πεξηνρή ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο θαη κηκνχηαλ ηα επξσπατθά πξφηππα (Soudavar 

Diba 1983, 190). Σνπξθηθφ γπαιί παξαγφηαλ ζε κεγαιχηεξε θιίκαθα θαηά ηνλ 19
ν
 αη. 

κ.Υ. ζηελ πεξηνρή Beykoz ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε. Σν γπαιί απηφ ήηαλ άκεζα 

επεξεαζκέλν απφ ην βελεηηθφ γπαιί θαη ην γπαιί ηεο Βνεκίαο.  

Ζ κειέηε ηνπ γπαιηνχ ηεο χζηεξεο Ηζιακηθήο πεξηφδνπ είλαη  κέρξη ζηηγκήο 

απνζπαζκαηηθή θαη πεξηνξηζκέλε, ηφζν απφ αξραηνκεηξηθή φζν θαη απφ αξραηνινγηθή 

ζθνπηά. Οη αξραηνκεηξηθέο αλαιχζεηο ζπλήζσο πεξηνξίδνληαη ζηε κειέηε 

ζπγθεθξηκέλνπ ηχπνπ γπάιηλσλ αληηθεηκέλσλ απφ θαζνξηζκέλεο πεξηνρέο, φπσο 

παξαδείγκαηνο ράξηλ ε αλάιπζε γπάιηλσλ βξαρηνιηψλ απφ ηελ Ηνξδαλία ηνλ 12
ν
 κε 19

ν
 

αη. κ.Υ. (Boulogne and Henderson 2009). Παξάιιεια, ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο έρεη 

γίλεη πξνζπάζεηα λα κειεηεζεί ε παξαγσγή ηνπ ηζιακηθνχ γπαιηνχ ζε ζεκαληηθά 

θέληξα θαηά ηε δηάξθεηα κεγάισλ ρξνληθψλ πεξηφδσλ, φπσο γηα παξάδεηγκα ε κειέηε 

ηνπ γπαιηνχ ζηελ Πέξγακν απφ ηνλ 3
ν
 αη π.Υ. έσο θαη ηνλ 18

ν
 αη. κ.Υ. (Rehren et al. 

2015), ζην Sepphoris ηνπ Ηζξαήι, απφ ηνλ 1
ν
 αη. π.Υ. έσο θαη ηνλ 16

ν
 αη. κ.Υ. (Fischer 
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and McCray 1999) θαη ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε απφ ηε Ρσκατθή πεξίνδν έσο θαη ηνλ 

19
ν
 αη. κ.Υ. (Canav-Özgümüş 2012).    

5.1.2 Βελεηηθό γπαιί 

Απφ ηνλ 15
ν
 έσο θαη ηνλ 17

ν
 αη. κ.Υ. ε Βελεηία θπξηάξρεζε δηεζλψο ζηελ 

παξαγσγή γπαιηνχ, θπξίσο εμαηηίαο ηεο εμαηξεηηθήο πνηφηεηαο ηνπ παξαγφκελνπ 

γπαιηνχ, ηελ αηζζεηηθή ππεξνρή ησλ ηειηθψλ αληηθεηκέλσλ θαη ηελ επξεία πνηθηιία 

πξντφλησλ (Verità 2014, 53). Καζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο βελεηηθήο παινπνηίαο, νη 

Βελεηνί παξήγαγαλ γπαιί ηνπ ηχπνπ ζφδαο-αζβεζηίνπ-ππξηηίνπ, εηζάγνληαο ηέθξα 

θπηψλ πινχζηαο ζε λάηξην απφ ηελ Αίγππην, ηε πξία, θαη κεηά απφ ηνλ 16
ν
 αη. κ.Υ. 

απφ ηελ Ηζπαλία (Verità 2014, 55). Οη Βελεηνί παινπξγνί δελ πεηξακαηίζηεθαλ 

θαζφινπ κε ηε ρξήζε ηέθξαο θπηψλ πινχζηα ζε θάιην, ε νπνία ρξεζηκνπνηήζεθε ζηελ 

θεληξηθή θαη βφξεηα Δπξψπε, θπξίσο ιφγσ ηεο εηεξνγέλεηαο ηεο ηέθξαο πνπ δελ 

επέηξεπε ηελ παξαγσγή ζηαζεξά πςειήο πνηφηεηαο γπαιηνχ (Verità 2014, 55). Απφ ηνλ 

14
ν
 αη. κ.Υ. θαη κεηά, σο θχξηα πεγή ππξηηίνπ ρξεζηκνπνηνχζαλ ραιίθηα πινχζηα ζε 

ραιαδία απφ ηηο θνίηεο ησλ πνηακψλ Ticino θαη Adige (Cagno 2008, 1390). Σν 

αζβέζηην πξνζηίζεην ζην κείγκα κφλν σο ηπραία πξφζκεημε ζηελ ηέθξα θπηψλ, κε 

απνηέιεζκα ην βελεηηθφ γπαιί λα ραξαθηεξίδεηαη απφ ρακειφ αζβέζηην (Verità 2014, 

54). 

Οη Βελεηνί παινπνηνί εθάξκνδαλ πνιχ απζηεξή ηήξεζε ησλ ζπληαγψλ ηφζν σο 

πξνο ηηο πξψηεο χιεο φζν θαη ηε δηαδηθαζία παξαγσγήο, έηζη ψζηε λα επηηχρνπλ ηε 

ζηαζεξή παξαγσγή γπαιηνχ πνιχ πςειήο πνηφηεηαο. Οη ηξεηο βαζηθνί ηχπνη άρξσκνπ 

βελεηηθνχ γπαιηνχ είλαη νη αθφινπζνη (αθνινπζψληαο ηε ρξήζε ηεο ιαηηληθήο 

νξνινγίαο, ε νπνία είλαη θνηλψο απνδεθηή ζηε δηεζλή βηβιηνγξαθία): 

 Vetro comune: Πξφθεηηαη γηα ην γπαιί ρακειφηεξεο πνηφηεηαο, ην νπνίν 

ήηαλ θπζηθά ρξσκαηηζκέλν. Πεξηέρεη απμεκέλε ζπγθέληξσζε ζε νμείδην ηνπ 

αξγηιίνπ θαη ηνπ ζηδήξνπ ζε ζρέζε κε ηνπο άιινπο ηχπνπο βελεηηθνχ 

γπαιηνχ, ελψ ε ζπγθέληξσζε ζε νμείδην ηνπ ππξηηίνπ θαη ριψξην είλαη 

αλαινγηθά ρακειφηεξε. Γηα ηελ επίηεπμε ηνπ θαηά ην δπλαηφλ πην 

απνηειεζκαηηθνχ απνρξσκαηηζκνχ ηνπ γπαιηνχ εηζάγνληαλ πςειέο 

ζπγθεληξψζεηο καγγαλίνπ (~1,3% θ.β.) (Janssens et al. 2013, 541). 

 Vitrum blanchum: Πξφθεηηαη γηα θαζαξφ γπαιί, θαιχηεξεο πνηφηεηαο απφ 

φηη ην vetro comune. Οη δχν ηχπνη γπαιηνχ πξέπεη λα παξάγνληαλ κε ηηο ίδηεο 

πξψηεο χιεο. κσο, γηα ηελ παξαγσγή θαηά ην δπλαηφλ θαζαξφηεξνπ 
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άρξσκνπ γπαιηνχ ρξεζηκνπνηνχληαλ ε αθφινπζε δηαδηθαζία πξνεηνηκαζίαο: 

ην ιησκέλν γπαιί βπζηδφηαλ ζε λεξφ θαη ζηε ζπλέρεηα μαλαιησλφηαλ. Ζ 

επαλάιεςε ηεο δηαδηθαζίαο απηήο αξθεηέο θνξέο νδεγνχζε ζηελ αχμεζε 

ηεο νκνηνγέλεηαο ηνπ γπαιηνχ θαη βνεζνχζε ζηελ αθαίξεζε ππνιεηπφκελσλ 

αδηάιπησλ αιάησλ. Γεδνκέλνπ ηνπ κηθξφηεξνπ πνζνζηνχ πξνζκείμεσλ, γηα 

ηνλ απνρξσκαηηζκφ απηνχ ηνπ ηχπνπ απαηηνχληαλ κηθξφηεξεο πνζφηεηεο 

καγγαλίνπ (~0,5% θ.β.) (Janssens et al. 2013, 541). 

 Cristallo: Δθεπξέζεθε ηνλ 15
ν
 αη. κ.Υ. απφ ηνλ Angelo Barovier. Ο ηχπνο 

απηφο απνηειεί ην θαζαξφηεξν άρξσκν γπαιί ηεο πεξηφδνπ, ε ρξήζε ηνπ 

νπνίνπ νπζηαζηηθά θαζηέξσζε ηε Βελεηία σο ηελ θπξίαξρε δχλακε ζηελ 

παινπνηία παγθνζκίσο. Ζ ζηαζεξή παξαγσγή γπαιηνχ εμαηξεηηθά πςειήο 

πνηφηεηαο δηαζθαιηδφηαλ κε ηελ ηδηαίηεξα απζηεξή επηινγή πξψησλ πιψλ, 

θαζψο θαη ηελ εθαξκνγή κηαο θαηλνχξηαο δηαδηθαζίαο θαζαξηζκνχ ηεο 

ηέθξαο θπηψλ απφ ηηο πξνζκείμεηο.  

Ζ δηαδηθαζία ηνπ θαζαξηζκνχ πξνέβιεπε ηελ θνληνξηνπνίεζε ηεο 

ηέθξαο θπηψλ θαη ζηε ζπλέρεηα ην θνζθίληζκα θαη ηε δηάιπζε ζε βξαζηφ 

λεξφ. Σν δηάιπκα πνπ πξνέθππηε θηιηξαξηδφηαλ, ζπκππθλσλφηαλ θαη 

μεξαηλφηαλ έσο φηνπ λα ππνζηεί θξπζηαιινπνίεζε. Σν ιεπθφ άιαο πνπ 

πξνέθππηε αλαθέξεηαη ζηε δηεζλή βηβιηνγξαθία σο ‘sale de cristallo’ θαη 

εηζαγφηαλ ζην γπαιί σο πεγή ησλ αιθαιίσλ (Verità 2013, 528). Ζ 

δηαδηθαζία απηή είρε σο απνηέιεζκα ηελ παξαζθεπή γπαιηνχ κε πνιχ 

ρακειέο ζπγθεληξψζεηο ζε αζβέζηην θαη καγλήζην (Verità 2014, 58). 

Οη Βελεηνί επεξεάζηεθαλ ζεκαληηθά απφ ηελ πξνυπάξρνπζα παινπξγηθή 

παξάδνζε ηεο πξνπαιαηζηίλεο. Ζ ρξήζε εηζεγκέλσλ πξψησλ πιψλ απφ ηε Μέζε 

Αλαηνιή θαη ε θνηλή ηερλνινγηθή παξάδνζε θαζηζηά ηδηαίηεξα δχζθνιε ηε δηάθξηζε 

κεηαμχ ηνπ ηζιακηθνχ θαη ηνπ βελεηηθνχ γπαιηνχ, ηνπιάρηζηνλ φζνλ αθνξά ηνπο ηχπνπο 

vetro comune θαη vitrum blanchum (Verità 2013, 522).  

Ζ αξραηνκεηξηθή αλάιπζε ζπιινγψλ θαη ησλ ηξηψλ θχξησλ θαηεγνξηψλ 

βελεηηθνχ γπαιηνχ έρεη νδεγήζεη ζηνλ αθξηβή πξνζδηνξηζκφ ηεο ζχζηαζεο ηνπο, 

ηνπιάρηζηνλ σο πξνο ηα θχξηα νμείδηα. Ζ πην πξφζθαηε θαη νινθιεξσκέλε ζπδήηεζε 

γηα ηα κέρξη ζηηγκήο δηαζέζηκα αλαιπηηθά δεδνκέλα γηα ην βελεηηθφ γπαιί 

παξνπζηάδεηαη απφ ηνλ Verità (2013).  
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5.1.3 Façon de Venice  

Σνλ 15
ν
 θαη ζηηο αξρέο ηνπ 16

νπ
 αη. κ.Υ. ζηε Βελεηία επηβιήζεθαλ απζηεξνί 

πεξηνξηζκνί ζηελ θίλεζε ησλ παινπνηηψλ ηνπ Μνπξάλν, ελψ παξάιιεια νη ζπληαγέο 

παξαγσγήο γπαιηνχ ραξαθηεξίζηεθαλ σο κπζηηθά ηεο ζπληερλίαο. Οη δξάζεηο απηέο 

είραλ σο ζθνπφ λα δηαηεξεζνχλ κπζηηθέο νη ιεπηνκέξεηεο ηεο παξαγσγήο ηνπ πςειήο 

πνηφηεηαο βελεηηθνχ γπαιηνχ θαη ζπλεπψο λα ζπλερηζηεί ην κνλνπψιην ηεο Βελεηίαο. 

Παξ’ φια απηά, νη πεξηνξηζκνί ζχληνκα απνδείρηεθαλ αλεπαξθείο θαη θαηά ηε δηάξθεηα 

ηνπ 16
νπ

 αη. κ.Υ. αξθεηνί ηερλίηεο «απέδξαζαλ» απφ ην Μνπξάλν θαη ίδξπζαλ 

εξγαζηήξηα παινπνηίαο ζε δηάθνξεο πφιεηο ηεο θεληξηθήο θαη βφξεηαο Δπξψπεο πνπ 

βξίζθνληαλ έμσ απφ ηε ζθαίξα επηξξνήο ηεο Βελεηίαο (Janssens et al. 2013, 538). 

Υαξαθηεξηζηηθά παξαδείγκαηα απνηεινχλ ηα ζεκαληηθά εξγαζηήξηα ηνπ 16
νπ

 θαη 17
νπ

 

αη. κ.Υ. ζηελ Ακβέξζα, ζην Άκζηεξληακ θαη ην Λνλδίλν. ηα εξγαζηήξηα απηά 

ρξεζηκνπνηνχζαλ ίδηεο ζπληαγέο κε ηα εξγαζηήξηα ηεο Βελεηίαο, κε απνηέιεζκα ηελ 

παξαγσγή γπαιηνχ ηαπηφζεκνπ κε ην απζεληηθφ βελεηηθφ, ηνπιάρηζηνλ σο πξνο ηα 

καθξνζθνπηθά ραξαθηεξηζηηθά. Γηα ην γπαιί απηφ, ην νπνίν ζπλέρηζε λα παξάγεηαη 

κέρξη θαη ηνλ 18
ν
 αη. κ.Υ., έρεη επηθξαηήζεη ε ηηαιηθή νλνκαζία ‘façon de Venise’, 

δειαδή γπαιί θαζ’ νκνίσζε ηνπ βελεηηθνχ. Πην ζπρλή είλαη ε παξαγσγή γπαιηνχ 

φκνηνπ κε ην vitrum blanchum, ελψ ε παξαγσγή γπαιηνχ ηχπνπ cristallo θαίλεηαη φηη 

γηλφηαλ ζρεδφλ απνθιεηζηηθά ζηε Βελεηία θαη ελδερνκέλσο θαη ζε πνιχ θνληηλέο 

πεξηνρέο ηεο (Janssens et al. 2013, 541). 

Με δεδνκέλε ηε ρξήζε παξαπιήζησλ πξψησλ πιψλ, ε ζπγθέληξσζε ησλ 

θχξησλ νμεηδίσλ είλαη ζρεδφλ ηαπηφζεκε κε ην απζεληηθφ βελεηηθφ γπαιί. Ζ 

δηεξεχλεζε ηεο ζπγθέληξσζεο ησλ ηρλνζηνηρείσλ, ηα νπνία απνηεινχλ πξνζκείμεηο ζηηο 

πξψηεο χιεο θαη νθείινληαη θπξίσο ζηελ πεγή ηνπ ππξηηίνπ, πηζαλψο λα βνεζήζεη ζηε 

δηάθξηζε κεηαμχ αληηγξάθσλ θαη απζεληηθνχ βελεηηθνχ γπαιηνχ, γεγνλφο πνπ έρεη 

επηβεβαησζεί ζε νξηζκέλεο κειέηεο. κσο, κέρξη ζηηγκήο δελ έρεη γίλεη θάπνηα 

ζπζηεκαηηθή πξνζπάζεηα δηάθξηζεο θαη θαηεγνξηνπνίεζεο ησλ γπαιηψλ απφ κεγάια 

εξγαζηήξηα παξαγσγήο γπαιηνχ ‘façon de Venise’ βάζεη ησλ ηρλνζηνηρείσλ ηνπο 

(Janssens et al. 2013, 541). Μηα ζπλνιηθή επηζθφπεζε ηνπ γπαιηνχ απηνχ ηνπ ηχπνπ 

δίλεηαη απφ ηνπο Janssens et al. (2013).  

5.1.4 Ύαινο δαζώλ (‘Forest glass’)  

Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ Μεζαίσλα θαη θαηά ηελ Τζηεξνκεζαησληθή πεξίνδν 

θπξηάξρεζε ζηελ θεληξηθή θαη βφξεηα Δπξψπε ε χαινο δαζψλ, έλαο ηχπνο γπαιηνχ 
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θαιίνπ-αζβεζηίνπ-ππξηηίνπ γλσζηφο ζηε δηεζλή βηβιηνγξαθία σο ‘forest glass’. Σν 

φλνκα απηφ ζρεηίδεηαη κε ηελ πεγή ησλ αιθαιίσλ, ε νπνία ήηαλ ηέθξα απφ δηάθνξα 

δαζηθά θπηά θαη δέληξα. Ζ χαινο δαζψλ ραξαθηεξίδεηαη απφ ρακειή ζπγθέληξσζε ζε 

λάηξην θαη πςειή ζπγθέληξσζε ζε θάιην. Παξάιιεια, ε ζπγθέληξσζε ησλ ππφινηπσλ 

θχξησλ νμεηδίσλ, φπσο ην αξγίιην, ην καγλήζην, ν θψζθνξνο, ην καγγάλην θαη ν 

ζίδεξνο, παξνπζηάδεη κεγάιε αλνκνηνγέλεηα, θαζψο ηα ζηνηρεία απηά εηζάγνληαλ ζην 

γπαιί σο πξνζκείμεηο απφ ηελ ηέθξα θπηψλ. Ζ ζρεηηθά πςειή ζπγθέληξσζε ζε νμείδην 

ηνπ ζηδήξνπ πξνζέδηδε ζην γπαιί απηνχ ηνπ ηχπνπ έλα ραξαθηεξηζηηθφ αλνηρηφ 

πξάζηλν ρξψκα (Dungworth et al. 2006).  

5.1.5 HLLA 

Μηα εηδηθή θαηεγνξία ηνπ ηχπνπ θαιίνπ-αζβεζηίνπ-ππξηηίνπ είλαη ην γπαιί ηνπ 

ηχπνπ HLLA (High Lime Low Alkali). Ζ πεγή ησλ αιθαιίσλ ήηαλ θαηά πάζα 

πηζαλφηεηα θαη ζε απηή ηελ πεξίπησζε ηέθξα θπηψλ, ρσξίο φκσο λα έρεη πξνζδηνξηζηεί 

κέρξη ζηηγκήο ην είδνο ησλ θπηψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαλ (Dungworth et al. 2006, 171).  

Σν HLLA γπαιί ραξαθηεξίδεηαη απφ ηε ζπλνιηθά κηθξή πεξηεθηηθφηεηα ζε 

αιθάιηα (Na2O+K2O < 10 % θ.β.) θαη ηελ ηδηαίηεξα πςειή ζπγθέληξσζε ζε νμείδην ηνπ 

αζβεζηίνπ ( > 20% θ.β.) (Dungworth et al. 2006, 171). πσο θαη ε χαινο δαζψλ, 

παξνπζηάδεη ζρεηηθά πςειή ζπγθέληξσζε ζε ζίδεξν, κε απνηέιεζκα λα εκθαλίδεη 

ραξαθηεξηζηηθφ αλνηρηφ πξάζηλν ρξψκα.  

Σν γπαιί ηχπνπ HLLA παξαζθεπαδφηαλ ζηε Γεξκαλία απφ ηνλ 14
ν
 αη. κ.Υ. 

(Wedepohl 1997) θαη ζηε Γαιιία θαηά ηνλ 16
ν
 αη. κ.Υ. (Barrera and Velde  1989). ηελ 

Αγγιία ε ζπληαγή γηα ηελ παξαζθεπή γπαιηνχ HLLA πηζαλψο λα κεηαθέξζεθε  απφ 

κεηαλάζηεο Γάιινπο παινπνηνχο, νη νπνίνη πήγαλ ζηελ Αγγιία κεηά ην 1567 

(Dungworth and Clark 2004, 11). Ζ παξαγσγή ηνπ λέν ηχπνπ αληηθαηέζηεζε πιήξσο ζε 

νξηζκέλα εξγαζηήξηα ηελ κέρξη εθείλε ηε ζηηγκή παξαγσγή πάινπ δαζψλ. Καηά ηνλ 

16
ν
 θαη 17

ν
 αη. κ.Υ. ην γπαιί HLLA ρξεζηκνπνηνχληαλ γηα ηελ παξαγσγή ηφζν 

κπνπθαιηψλ φζν θαη παινπηλάθσλ. Απφ ηνλ 18
ν
 αη. κ.Υ. ε ρξήζε ηνπ πεξηνξίζηεθε 

απνθιεηζηηθά ζηελ παξαζθεπή κπνπθαιηψλ, ελψ δηεθφπε νξηζηηθά ζην ηέινο ηνπ 

19
νπ

 αη. κ.Υ. ((Dungworth et al. 2006, 171). 

5.1.6 Κξύζηαιιν θαη γπαιί Βνεκίαο  

Σν θξχζηαιιν θαη ην γπαιί Βνεκίαο απνηεινχλ δχν ηχπνπο ηδηαίηεξα θαζαξνχ 

άρξσκνπ γπαιηνχ, πνπ εθεπξέζεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 17
νπ

 αη. κ.Υ. Αλήθνπλ θαη ηα 
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δχν ζηνλ γεληθφηεξν ηχπν θαιίνπ-αζβεζηίνπ-ππξηηίνπ. Ζ παξαγσγή ηνπο ζπλέβαιιε 

ζεκαληηθά ζηελ παξαθκή ηνπ βελεηηθνχ γπαιηνχ, θαζψο είραλ αληίζηνηρε πνηφηεηα 

αιιά πνιχ πην πξνζηηή ηηκή.  

Σν θξχζηαιιν, ην νπνίν δελ πξέπεη λα ζπγρέεηαη κε ηνλ βελεηηθφ ηχπν γπαιηνχ 

cristallo, εθεπξέζεθε πηζαλψο ζηε Γαιιία ή ηελ Οιιαλδία θαη ζηε ζπλέρεηα ε ρξήζε 

ηνπ επεθηάζεθε ζε πεξηνρέο ηεο θεληξηθήο Δπξψπεο. Γηα ηελ παξαγσγή ηνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαλ ππξηηηνχρα ραιίθηα, ληηξηθφ θάιην θαη θηκσιία, θαζψο επίζεο θαη 

αξζεληθφ σο απνρξσκαηηζηήο (Kunicki-Goldfinger et al. 2005, 258).  

Σν γπαιί Βνεκίαο, πνπ ζηε δηεζλή βηβιηνγξαθία αλαθέξεηαη θαη σο ‘white’ ή 

‘chalk glass’, εθεπξέζεθε απφ ηνλ Michael Müller ζηε Βνεκία ζην ηέινο ηνπ 17
νπ

 αη. 

κ.Υ. Πξφθεηηαη γηα θαζαξφ άρξσκν γπαιί, ρακειφηεξεο φκσο πνηφηεηαο απφ ην 

θξχζηαιιν. Οη βαζηθέο πξψηεο χιεο είλαη φκνηεο κε απηέο ηνπ θξπζηάιινπ, κε ηε 

δηαθνξά φηη ε θχξηα πεγή αιθαιίσλ ήηαλ ε πνηάζα, νξηζκέλεο θνξέο ζε ζπλδπαζκφ κε 

ην ληηξηθφ θάιην (Kunicki-Goldfinger et al. 2003a, 226). Καη ζε απηή ηελ πεξίπησζε 

γηλφηαλ ρξήζε αξζεληθνχ σο απνρξσκαηηζηήο.  

Έρεη ελδηαθέξνλ λα ζεκεησζεί φηη ζε αξθεηέο πεξηπηψζεηο ζην γπαιί θαη ησλ 

δχν απηψλ ηχπσλ έρεη αληρλεπηεί κφιπβδνο, ζε ζπγθεληξψζεηο πνπ θηάλνπλ κέρξη θαη 

ην 9% θ.β. ε γεληθέο γξακκέο, ην θξχζηαιιν εκθαλίδεη πςειφηεξε ζπγθέληξσζε ζε 

κφιπβδν απφ ην γπαιί Βνεκίαο, ρσξίο φκσο ην ραξαθηεξηζηηθφ απηφ λα αξθεί γηα ηελ 

δηάθξηζε ησλ δχν ηχπσλ. Δλδερνκέλσο ε ρξήζε κνιχβδνπ λα πεξηνξηδφηαλ ζε 

ζπγθεθξηκέλα εξγαζηήξηα, θαζψο γηα παξάδεηγκα ην θξχζηαιιν ηεο Γξέζδεο 

παξνπζηάδεη ζπλήζσο κφιπβδν κεηαμχ 6 θαη 9% θ.β., ελψ θξχζηαιιν απφ ηελ πεξηνρή 

Naliboki ηεο Πνισλίαο γεληθά δελ εκθαλίδεη κφιπβδν (Kunicki-Goldfinger et al. 2003a, 

226). Πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη δελ είλαη μεθάζαξνη νη ιφγνη πξνζζήθεο ηνπ κνιχβδνπ 

ζην γπαιί απηψλ ησλ ηχπσλ, ελψ ε εηζαγσγή ηνπ ελδέρεηαη λα ήηαλ θαη ηπραία.  

5.1.7 Γπαιί κηθηώλ αιθαιίσλ 

Σν γπαιί κηθηψλ αιθαιίσλ ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ ηαπηφρξνλε πςειή 

ζπγθέληξσζε ζε θάιην θαη λάηξην. Σα γπαιηά απηνχ ηνπ ηχπνπ ραξαθηεξίδνληαη απφ 

κεγάιε εηεξνγέλεηα ζηε ζπγθέληξσζε ησλ θχξησλ νμεηδίσλ. Γπαιί κηθηψλ αιθαιίσλ 

έρεη αληρλεπζεί ζε αξθεηέο πζηεξνκεζαησληθέο ζπιινγέο, ζε αληηθείκελα δηάθνξσλ 

ηππνινγηθψλ θαηεγνξηψλ. Ζ παξαγσγή ηνπ είλαη γλσζηή ζε αξθεηά θέληξα ζηελ 

θεληξηθή θαη βφξεηα Δπξψπε (Dungworth et al. 2006, 172).  
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5.1.8 Γπαιί κνιύβδνπ 

Καη’ αξρήλ, πξέπεη λα επηζεκαλζεί φηη γηα ηα γπαιηά κνιχβδνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη δηάθνξνη φξνη ζηε δηεζλή βηβιηνγξαθία, πνιιέο θνξέο κε αληηζεηηθή 

ζεκαζία αλάινγα κε ηε ρψξα ζηελ νπνία αλαθέξνληαη. ήκεξα ζηελ Δπξψπε σο γπαιί 

κνιχβδνπ νξίδεηαη ην γπαιί πνπ έρεη ζπγθέληξσζε νμεηδίνπ ηνπ κνιχβδνπ κεηαμχ 18 

θαη 40% θ.β. Οη αγγιηθνί φξνη ‘flint glass’, ‘lead crystal’ θαη ‘crystal glass’ ζα 

απνθεπρζνχλ ζην παξφλ θείκελν, πξνο απνθπγή ζχγρπζεο κε ην βελεηηθφ cristallo θαη 

ην θξχζηαιιν ηεο θεληξηθή Δπξψπεο. ην θείκελν ζα ρξεζηκνπνηείηαη απνθιεηζηηθά ν 

φξνο «γπαιί κνιχβδνπ» γηα γπαιί πνπ πεξηέρεη κφιπβδν ζε ζπγθέληξσζε πςειφηεξε 

ηνπ 18% θ.β.  

Σν παιαηφηεξν δείγκα γπαιηνχ κε ζεκαληηθή ζπγθέληξσζε ζε κφιπβδν (3,66% 

θ.β.) είλαη έλα κπιε ζξαχζκα απφ ηε Νηππνχξ ηεο Μεζνπνηακίαο, ην νπνίν 

ρξνλνινγείηαη πεξίπνπ ζην 1400 π.Υ. (Charleston 1960, 1). Ζ παξνπζία κνιχβδνπ ζε 

παιψδε πιηθά πεξηνξίδεηαη γηα έλα πνιχ κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα ζε παιψκαηα, 

ζκάιην θαη άιια έληνλα ρξσκαηηζκέλα παιψδε πιηθά. Έλα πιήζνο απφ βηβιηνγξαθηθέο 

ελδείμεηο ζπλεγνξνχλ ζην φηη, θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ Μεζαίσλα θαη ηεο Αλαγέλλεζεο, 

ην γπαιί κνιχβδνπ ρξεζηκνπνηείην απνθιεηζηηθά σο βάζε γηα έληνλα ρξσκαηηζκέλν 

γπαιί, ην νπνίν ζπλήζσο αμηνπνηείην γηα ηελ παξαζθεπή απνκηκήζεσλ πνιχηηκσλ 

ιίζσλ ζε θνζκήκαηα θαη ζε κσζατθά γπαιηά (Charleston 1960, 2).  

Σν άρξσκν γπαιί κνιχβδνπ εθεπξέζεθε απφ ηνλ George Ravenscroft, ν νπνίνο 

έιαβε παηέληα γηα ηελ απνθιεηζηηθή παξαγσγή γπαιηνχ απηνχ ηνπ ηχπνπ ζηελ Αγγιία 

ην 1674. Ο Jor Odacio έιαβε ιίγν αξγφηεξα αληίζηνηρε παηέληα γηα ηελ παξαγσγή ηνπ 

ζηελ Ηξιαλδία. Μεηά ηε ιήμε ηεο παηέληαο, ν λένο ηχπνο γπαιηνχ δηαδφζεθε κε πνιχ 

κεγάιε ηαρχηεηα ζηε Βξεηαλία. Δίλαη ελδεηθηηθφ φηη ζχκθσλα κε πεγή ηνπ 1696 απφ 

ηα 88 εξγαζηήξηα παινπνηίαο πνπ ιεηηνπξγνχζαλ ζηελ Αγγιία, ηα 27 παξήγαγαλ γπαιί 

κνιχβδνπ (Dungworth and Brain 2009, 114). Σα επφκελα ρξφληα απνκηκήζεηο ηνπ 

αγγιηθνχ γπαιηνχ κνιχβδνπ άξρηζαλ λα παξάγνληαη ζηε Ννξβεγία, ηε Ννξκαλδία θαη 

αιινχ (Charleston 1960, 3).  

Σα θχξηα ζπζηαηηθά ηνπ αγγιηθνχ γπαιηνχ κνιχβδνπ ήηαλ ε ιεπθή ιεπηφθνθθε 

άκκνο, ν ιηζάξγπξνο (νξπθηφ κνλνμείδην ηνπ κνιχβδνπ) θαη ην ληηξηθφ θάιην. Σν 

άρξσκν γπαιί κνιχβδνπ πεξηείρε πνιχ ρακειέο πνζφηεηεο πξνζκείμεσλ ζε ζρέζε κε 

ηνπο ππφινηπνπο ηχπνπο αιθαιηθψλ γπαιηψλ (Dungworth et al. 2006, 172). Σν πξψηκν 

γπαιί κνιχβδνπ ήηαλ ηδηαίηεξα επάισην ζηε δηάβξσζε, θάηη πνπ δηαπηζηψζεθε ήδε 
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απφ ηελ πξψηε ρξνληά ηεο δεκηνπξγίαο ηνπ (Dungworth and Brain 2013, 574). Γηα λα 

ιπζνχλ ηα πξνβιήκαηα δηάβξσζεο, ε αξρηθή ζπληαγή δηαθνξνπνηήζεθε ζεκαληηθά ηα 

επφκελα ρξφληα. Οη αξραηνκεηξηθέο κειέηεο κεγάινπ πιήζνπο θαιά ρξνλνινγεκέλσλ 

δεηγκάησλ έρνπλ δείμεη φηη ηα πξψηκα γπαιηά κνιχβδνπ κπνξνχλ λα ρσξηζηνχλ ζε 3 

δηαθξηηέο θαηεγνξίεο, φπνπ θάζε δηαδνρηθή θαηεγνξία πεξηείρε νινέλα θαη κεγαιχηεξε 

ζπγθέληξσζε ζε κφιπβδν (Dungworth and Brain 2013).  

5.2 Κσπαριζζία (15ος-19ος αι.)   

Ζ πφιε ηεο Κππαξηζζίαο βξίζθεηαη ζηηο βνξεηνδπηηθέο αθηέο ηεο λφηηαο 

Πεινπνλλήζνπ. Ζ πφιε είλαη ρηηζκέλε ζε ζεκείν κε ζεκαληηθά ζηξαηεγηθά 

πιενλεθηήκαηα, θαζψο βξίζθεηαη ζε πεξηνρή νξεηλή θαη πξνζηαηεπκέλε ζηνπο 

πξφπνδεο ηνπ φξνπο Αηγάιεσ, επηηξέπνληαο ηνλ έιεγρν ησλ κνλνπαηηψλ πνπ νδεγνχλ 

ζηελ ελδνρψξα.  Παξάιιεια, ην θπζηθφ ηεο ιηκάλη επέηξεπε ην ζαιάζζην εκπφξην κε 

ηε Γχζε. 

Ζ Κππαξηζζία θέξεη ίρλε δηαξθνχο θαηνίθεζεο απφ ηα Μπθελατθά ρξφληα. 

Γλσζηή θαηά ηνλ Μεζαίσλα σο Αξθαδηά, ε πφιε βξέζεθε ππφ Φξάγθηθε θαηνρή κεηά 

ηε Γ’ ηαπξνθνξία (1201-1204). Μεηά απφ κηα πεξίνδν δηαξθνχο ελαιιαγήο 

θαηαθηεηψλ, ε Κππαξηζζία ηειηθά θαηαιήθζεθε απφ ηνπο Οζσκαλνχο ην 1459. Ζ 

καθξνρξφληα Οζσκαληθή θπξηαξρία δηήξθεζε κέρξη θαη ην 1821 θαη ρσξίδεηαη ζηελ 

Πξψηκε θαη Όζηεξε πεξίνδν, κε κηα 30ρξνλε δηαθνπή φηαλ ε πφιε θαηαιείθζεθε απφ 

ηνπο Βελεηνχο (1685-1715) (Germanidou and Gerolimou 2015, 1). Καηά ηε δηάξθεηα 

ηεο Σνπξθνθξαηίαο ε Κππαξηζζία είρε πξνλνκηνχρν ξφιν θαη απνηεινχζε ην εκπνξηθφ 

θέληξν ηεο πεξηνρήο. 

Ζ νζσκαληθή πφιε ρηίζηεθε θνληά θαη γχξσ απφ ην θάζηξν ηεο Κππαξηζζίαο. 

ηελ πεξηνρή απηή ζψδνληαη αθφκα αξθεηά δεκφζηα νζσκαληθά θηίξηα, φπσο έλα ηδακί, 

έλα Ηζιακηθφ ζρνιείν, έλα δεκφζην ινπηξφ (ρακάκ) θαη πέληε δεκφζηα ζηληξηβάληα 

(Germanidou and Gerolimou 2015, 2). 

5.3 Γείγμαηα  

Ζ ζπιινγή γπάιηλσλ δεηγκάησλ πνπ παξνπζηάδεηαη ζην παξφλ θεθάιαην 

απνηειείηαη απφ 42 δείγκαηα νζσκαληθνχ γπαιηνχ απφ ηελ Κππαξηζζία. Σα δείγκαηα 

βξέζεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα έξγσλ αλαζηχισζεο ελφο δεκφζηνπ ινπηξνχ (ρακάκ) ην 

1990 θαη δελ έρνπλ κέρξη ζηηγκήο κειεηεζεί απφ αξραηνινγηθήο ζθνπηάο. Σα γπάιηλα 
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ζξαχζκαηα θαίλεηαη λα πξνέξρνληαη απφ απιά αληηθείκελα θαζεκεξηλήο ρξήζεο θαη 

δελ παξνπζηάδνπλ ζεκαληηθή αμία απφ αηζζεηηθήο απφςεσο. Παξ’ φια απηά, ε κειέηε 

ηνπο έρεη ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ θαζψο θαιχπηνπλ κηα πεξίνδν δηαξθψλ θαη ζεκαληηθψλ 

ηερλνινγηθψλ εμειίμεσλ ζηε δηεζλή παινπνηία. Παξάιιεια, νη δηαζέζηκεο πιεξνθνξίεο 

απφ αληίζηνηρεο ζπιινγέο ζηνλ ειιαδηθφ ρψξν είλαη ηδηαίηεξα πεξηνξηζκέλεο. Ζ 

ζεκαληηθή γεσγξαθηθή ζέζε ηεο Κππαξηζζίαο, κε ηαπηφρξνλε ζχλδεζε κε ηε Γχζε δηα 

ζαιάζζεο θαη κε ηνλ ππφινηπν ειιαδηθφ ρψξν πνπ βξηζθφηαλ ππφ νζσκαληθή θαηνρή 

δηα μεξάο, θαζηζηά ηε κειέηε ηεο ζπιινγήο ηδηαίηεξα ελδηαθέξνπζα. Σέινο, ε αλάιπζε 

ηεο παξνχζαο ζπιινγήο έξρεηαη λα απαληήζεη θαη ζε ζπγθεθξηκέλα αξραηνινγηθά 

εξσηήκαηα ζρεηηθά κε ηνλ αξραηνινγηθφ ρψξν ζηνλ νπνίν βξέζεθε, ην πην ζεκαληηθφ 

εθ ησλ νπνίσλ είλαη ν πξνζδηνξηζκφο ηεο εκεξνκελίαο θηηζίκαηνο ηνπ ρακάκ.   

5.3.1 Αξραηνινγηθόο ρώξνο  

Σν ρακάκ βξίζθεηαη ζηα δπηηθά ηνπ θεληξηθνχ πιαθφζηξσηνπ δξφκνπ, ν νπνίνο 

νδεγεί ζην θάζηξν, θαη θνληά ζε έλα νζσκαληθφ ζηληξηβάλη.  ε θσηνγξαθηθφ 

ληνθνπκέλην ηνπ 1931 θαίλεηαη πσο πάλσ ζην παιαηφ θηίζκα ηνπ ρακάκ είρε θηηζηεί 

έλα ζπίηη. Ζ θηηξηαθή δνκή ηνπ ρακάκ αλαθαιχθζεθε φηαλ ην ζπίηη απηφ γθξεκίζηεθε 

ην 1990. Οη εξγαζίεο αλαζηχισζεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ηελ ίδηα ρξνληά απφ ηελ 5
ε
 

Δθνξεία Βπδαληηλψλ Αξραηνηήησλ πεξηνξίζηεθαλ ζηνλ θαζαξηζκφ ηνπ ρψξνπ απφ ηα 

κπάδα θαη ζηελ αλαζθαθή κφλν ηνπ θεληξηθνχ ρψξνπ ηνπ θηίζκαηνο (Δηθφλα 5-1). Ζ 

αλαζθαθή δελ πξνεθηάζεθε ζην ππφινηπν θηίξην, ην νπνίν ζπλερίδεηαη πξνο ηε λφηηα 

θαη ηε δπηηθή πιεπξά (Germanidou and Gerolimou 2015, 2). 

ηνλ ειιαδηθφ ρψξν είλαη θαηαγεγξακκέλα πεξίπνπ 60 νζσκαληθά ινπηξά, ηα 

πεξηζζφηεξα εθ ησλ νπνίσλ ρξνλνινγνχληαη κεηαμχ ηνπ 15
νπ

 θαη ηνπ 17
νπ

 αη. κ.Υ. 

Μέρξη ζηηγκήο δελ ήηαλ δπλαηή ε δεκηνπξγία κηαο γεληθά απνδεθηήο ηππνινγηθήο 

θαηεγνξηνπνίεζεο ησλ ρακάκ, ε νπνία ζα δηεπθφιπλε θαη ηε ρξνλνιφγεζε ηνπ 

θηίζκαηνο (Germanidou and Gerolimou 2015, 3).  

πσο ηα πεξηζζφηεξα ρακάκ πνπ έρνπλ αλαζθαθεί ζηελ Διιάδα, ην ρακάκ ηεο 

Κππαξηζζίαο ήηαλ απιφ θαη ε ρξήζε ηνπ ήηαλ δεκφζηα. ην εζσηεξηθφ δελ ππήξρε 

θαλελφο είδνπο δηαθνζκεηηθφ ζηνηρείν, κε εμαίξεζε ηελ παξνπζία εθπαισκέλσλ 

πιαθηδίσλ. ηξνγγπιά αλνίγκαηα επέηξεπαλ ηνλ πεξηνξηζκέλν θσηηζκφ ηνπ ρψξνπ. Σα 

αλνίγκαηα απηά είραλ γπάιηλα θαιχκκαηα, γεγνλφο πνπ απνδεηθλχεηαη απφ ηα 

ππνιείκκαηα γπαιηνχ πνπ ζψδνληαη ζηηο γσλίεο. 
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Δηθόλα 5-1. Φσηνγξαθία ηνπ ρακάκ πξηλ (αξηζηεξά) θαη κεηά (δεμηά) ηηο εξγαζίεο θαζαξηζκνύ θαη 

αλαζηύισζεο (Germanidou and Gerolimou 2015, Δηθόλεο 3 θαη 4, ζειίδα 3). 

 

Σα επξήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πεξίνδν ιεηηνπξγίαο ηνπ ρακάκ είλαη 

πεξηνξηζκέλα ζε αξηζκφ, αιιά παξνπζηάδνπλ κεγάιε πνηθηιία. Πην ζπγθεθξηκέλα, ζην 

ρακάκ έρνπλ βξεζεί θεξακηθά αληηθείκελα, εθπαισκέλε θεξακηθή ε νπνία 

ρξνλνινγείηαη απφ ην ηέινο ηνπ 16
νπ

 ή αξρέο ηνπ 17
νπ

 αη. κέρξη ηνλ 19
ν
 αη. κ.Υ., πιήζνο 

απφ γπάιηλα ζξαχζκαηα, θεξακηθέο πίπεο πνπ ρξνλνινγνχληαη κεηαμχ ηνπ ηέινπο ηνπ 

17
νπ

 αη. θαη ηνλ 19 αη. κ.Υ., έλαο λαξγηιέο ηνπ 18
νπ

 αη. κ.Υ. θαη κηα αζεκέληα θαξθίηζα. 

Δπίζεο, ζηνλ ρψξν βξέζεθε κεγάινο αξηζκφο λνκηζκάησλ, απφ ηα νπνία ηδηαίηεξν 

ελδηαθέξνλ παξνπζηάδνπλ δχν ράιθηλα βελεηηθά λνκίζκαηα ηεο πεξηφδνπ 1684-1710 

θαη έλα αζεκέλην νζσκαληθφ λφκηζκα ηνπ 18
νπ

 αη. κ.Υ. (Germanidou and Gerolimou 

2015, 9). 

Ζ αθξηβήο ρξνλνιφγεζε ηνπ ρακάκ δελ είλαη δπλαηή κέζσ ηεο ηππνινγηθήο 

αλάιπζεο ησλ επξεκάησλ ή ηνπ θηίζκαηνο. Σα δεκφζηα νζσκαληθά θηίξηα είλαη ινγηθφ 

λα ρηίζηεθαλ θαηά ηελ αξρή ηεο νζσκαληθήο θπξηαξρίαο, δειαδή ζην δεχηεξν κηζφ ηνπ 

15
νπ

 αη. κ.Υ. Αληηζέησο, νξηζκέλεο παξάκεηξνη ηεο θαηαζθεπήο ηνπ ρακάκ, φπσο ε 

απιή αξρηηεθηνληθή δνκή, ε εθηεηακέλε ρξήζε ηνχβισλ θαη νη αδηαθφζκεηεο 

εζσηεξηθέο επηθάλεηεο, θαζηζηνχλ πην πηζαλή ηελ θαηαζθεπή ηνπ ζην πξψην κηζφ ηνπ 

18
νπ

 αη. κ.Υ. (Germanidou and Gerolimou 2015, 14). Σν 1668 απνηειεί terminus post 

quem γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ ρακάκ, θαζψο εθείλε ηε ρξνληά ε παξνπζία ηνπ 

θαηαγξάθεθε απφ ηνλ πεξηεγεηή Evliyâ Çelebi. Ο Çelebi παξνπζηάδεη κηα ζχληνκε 

πεξηγξαθή ηνπ θηίζκαηνο θαη αλαθέξεη φηη ην ρακάκ δελ είρε δηαξθή ρξήζε 

(Germanidou and Gerolimou 2015, 3). Ζ ιεηηνπξγία ηνπ ρακάκ επηβεβαηψλεηαη απφ 

άιιεο καξηπξίεο κέρξη θαη ηηο αξρέο ηνπ 19
νπ

 αη. κ.Υ. 
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5.3.2 Πεξηγξαθή δεηγκάησλ 

Ζ ζπιινγή απνηειείηαη απφ 42 γπάιηλα ζξαχζκαηα απφ θηαιίδηα, κπνπθάιηα, 

κηθξέο θαλάηεο θαη πνηήξηα (Πίλαθαο 5-1). Ζ πιεηνςεθία ησλ δεηγκάησλ είλαη άρξσκα 

ή θπζηθά ρξσκαηηζκέλα κε ειαθξηά θίηξηλε/πξάζηλε, ξφδηλε ή γθξη απφρξσζε. Απφ ηα 

ζπλνιηθά 6 έγρξσκα δείγκαηα, έλα έρεη πξάζηλν ρξψκα, ηξία αλνηρηφ κπιε θαη 2 

ζθνχξν κπιε ρξψκα. Σα δείγκαηα ηεο ζπιινγήο θαίλεηαη λα είλαη θαζεκεξηλά 

αληηθείκελα κηθξήο αμίαο, γεγνλφο πνπ κπνξνχκε λα ζπκπεξάλνπκε απφ ην κεγάιν 

πάρνο ησλ ηνηρσκάησλ (3-6 mm ζηα ηνηρψκαηα θαη απμεκέλν πάρνο ζηηο βάζεηο θαη ηα 

ρεξνχιηα ησλ αγγείσλ) θαη ηελ ζρεδφλ πιήξε έιιεηςε δηαθνζκεηηθψλ ζρεδίσλ. Ο 

αλαιπηηθφο θσηνγξαθηθφο θαηάινγνο ησλ δεηγκάησλ ηεο ζπιινγήο παξνπζηάδεηαη ζηνλ 

Πίλαθα 5 ηνπ Παξαξηήκαηνο Β. Σα δείγκαηα δελ έρνπλ κέρξη ζηηγκήο κειεηεζεί απφ 

αξραηνινγηθήο ζθνπηάο, ζπλεπψο δελ ππάξρνπλ δηαζέζηκεο ελδείμεηο ρξνλνινγίαο ή 

πξνέιεπζεο βάζεη ηεο ηππνινγίαο ηνπο.  

Σα δείγκαηα δελ έρνπλ ππνζηεί θαζαξηζκφ ή ζπληήξεζε. Γηαηεξνχληαη ζε 

ζρεηηθά θαιή θαηάζηαζε, αλ θαη ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο ππάξρνπλ πεξηνρέο κε 

ίρλε ηξηδηζκνχ ή/θαη ζακπψκαηνο. Σα δχν ζθνχξα κπιε δείγκαηα θέξνπλ πην έληνλα 

ζεκάδηα δηάβξσζεο, θαζψο είλαη ζρεδφλ πιήξσο θαιπκκέλα απφ θξνχζηα θπιιψδνπο 

δηάβξσζεο, παξνπζηάδνληαο έληνλν ηξηδηζκφ ζε φιε ηελ επηθάλεηά ηνπο.   

 

Πίλαθαο 5-1. Βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ δεηγκάησλ ηεο ζπιινγήο Οζσκαληθνύ γπαιηνύ από ηελ 

Κππαξηζζία.  

 Γείγκα Υξώκα Πεξηγξαθή 

1 215-1 Άρξσκν Σκήκα θηαιηδίνπ (ιαηκφο) 

2 215-2 Άρξσκν Σκήκα θιεηζηνχ αγγείνπ (πιατλφ ηνίρσκα) 

3 215-3 Άρξσκν Σκήκα θιεηζηνχ αγγείνπ (βάζε) 

4 215-4 Φπζηθά ρξσκαηηζκέλν (θίηξηλε ρξνηά) Σκήκα θιεηζηνχ αγγείνπ (πιατλφ ηνίρσκα) 

5 215-5 Φπζηθά ρξσκαηηζκέλν (γθξη ρξνηά) Σκήκα θιεηζηνχ αγγείνπ (θαπάθη) 

6 215-6 Φπζηθά ρξσκαηηζκέλν (ξφδηλε ρξνηά) Σκήκα θιεηζηνχ αγγείνπ (πιατλφ ηνίρσκα) 

7 215-7 Φπζηθά ρξσκαηηζκέλν (πξάζηλε ρξνηά) Σκήκα θιεηζηνχ αγγείνπ (ιαηκφο) 

8 216-1 Μπιε Σκήκα θηαιηδίνπ (πιατλφ ηνίρσκα) 

9 216-2 Άρξσκν Σκήκα θηαιηδίνπ (βάζε) 

10 216-3 Άρξσκν Σκήκα θηαιηδίνπ (ιαηκφο) 

11 216-4 Άρξσκν Σκήκα θηαιηδίνπ (βάζε) 

12 216-5 Φπζηθά ρξσκαηηζκέλν (θίηξηλε ρξνηά) Σκήκα κηθξήο θαλάηαο (ιαβή) 

13 216-6 Φπζηθά ρξσκαηηζκέλν (πξάζηλε ρξνηά) Σκήκα θηαιηδίνπ (ιαηκφο) 

14 216B Φπζηθά ρξσκαηηζκέλν (γθξη ρξνηά) Σκήκα θηαιηδίνπ (ιαηκφο) 
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15 217-1 Αλνηρηφ κπιε Σκήκα θηαιηδίνπ (πιατλφ ηνίρσκα) 

16 217-2 Αλνηρηφ κπιε Σκήκα θιεηζηνχ αγγείνπ (πιατλφ ηνίρσκα) 

17 217-3 Αλνηρηφ κπιε Σκήκα θιεηζηνχ αγγείνπ (πιατλφ ηνίρσκα) 

18 217-4 Άρξσκν Σκήκα κηθξήο θαλάηαο (ιαβή) 

19 217-5 Άρξσκν Σκήκα θιεηζηνχ αγγείνπ (πιατλφ ηνίρσκα) 

20 217-6 Άρξσκν Σκήκα θιεηζηνχ αγγείνπ (πιατλφ ηνίρσκα) 

21 217-7 Φπζηθά ρξσκαηηζκέλν (γθξη ρξνηά) Σκήκα θιεηζηνχ αγγείνπ (πιατλφ ηνίρσκα) 

22 218-1 Άρξσκν Σκήκα κπνπθαιηνχ (βάζε) 

23 218-2 Άρξσκν Σκήκα κηθξνχ αγγείνπ (πιατλφ ηνίρσκα) 

24 218-3 Άρξσκν Σκήκα κηθξνχ αγγείνπ (πιατλφ ηνίρσκα) 

25 218-4 Πξάζηλν Σκήκα κπνπθαιηνχ (πιατλφ ηνίρσκα) 

26 219-1 Άρξσκν Σκήκα κπνπθαιηνχ (βάζε) 

27 219-2 Άρξσκν Σκήκα κπνπθαιηνχ (βάζε) 

28 219-3 Άρξσκν Σκήκα πνηεξηνχ (πιατλφ ηνίρσκα) 

29 219-4 Άρξσκν Σκήκα πνηεξηνχ (πιατλφ ηνίρσκα) 

30 219-5 Άρξσκν Σκήκα πνηεξηνχ (πιατλφ ηνίρσκα) 

31 219-6 Φπζηθά ρξσκαηηζκέλν (θίηξηλε ρξνηά) Σκήκα απφ πφδην πνηεξηνχ 

32 220 Άρξσκν Σκήκα κπνπθαιηνχ (βάζε) 

33 221 Μπιε Σκήκα θηαιηδίνπ (ιαηκφο) 

34 222-1 Άρξσκν Σκήκα πνηεξηνχ (βάζε) 

35 222-2 Άρξσκν Σκήκα πνηεξηνχ (βάζε) 

36 222-3 Άρξσκν Σκήκα πνηεξηνχ (πιατλφ ηνίρσκα) 

37 222-4 Άρξσκν Σκήκα πνηεξηνχ (πιατλφ ηνίρσκα) 

38 222-5 Άρξσκν Σκήκα πνηεξηνχ (πιατλφ ηνίρσκα) 

39 222-6 Άρξσκν Σκήκα πνηεξηνχ (πιατλφ ηνίρσκα) 

40 222-7 Άρξσκν Σκήκα πνηεξηνχ (πιατλφ ηνίρσκα) 

41 222-8 Φπζηθά ρξσκαηηζκέλν (γθξη ρξνηά) Σκήκα πνηεξηνχ (βάζε) 

42 UN Άρξσκν Γπάιηλν ζξαχζκα 

 

5.4 Μεθοδολογία ανάλσζης  

Ζ κεζνδνινγία αλάιπζεο πνπ αθνινπζήζεθε γηα ηα 42 ζξαχζκαηα βαζίζηεθε 

ζηελ πξνηππνπνηεκέλε κεζνδνινγία πνπ πεξηγξάθεθε ζηελ Παξάγξαθν 2.5.1 κε ζθνπφ 

ηνλ θαζνξηζκφ ηεο ρεκηθήο ζχζηαζεο ηνπ θαζαξνχ γπαιηνχ, αιιά θαη ηνλ 

πξνζδηνξηζκφ ησλ ζηξσκάησλ δηάβξσζεο ζηελ επηθάλεηα ησλ δεηγκάησλ. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, ρξεζηκνπνηήζεθαλ νη αθφινπζεο ηερληθέο: 

 Οπηηθή κηθξνζθνπία: ια ηα δείγκαηα κειεηήζεθαλ κε θνξεηφ 

κηθξνζθφπην LED (βι. Παξάγξαθν 2.5.2). Ζ κηθξνζθνπηθή παξαηήξεζε 
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βνήζεζε ζηελ αξρηθή θαηαγξαθή ηεο θαηάζηαζεο ζπληήξεζεο ησλ 

ζξαπζκάησλ. Καηαγξάθεθαλ θαη θσηνγξαθήζεθαλ νη πεξηνρέο πνπ 

παξνπζηάδνπλ έληνλα θαηλφκελα δηάβξσζεο θαη επηιέρζεθαλ νη πιένλ 

θαηάιιειεο πεξηνρέο γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε αλαιχζεσλ. 

 Σα ζξαχζκαηα αλαιχζεθαλ κε ηε ρξήζε θνξεηνχ αληρλεπηή XRF, βάζεη 

ησλ ζπλζεθψλ ιεηηνπξγίαο θαη πνζνηηθνπνίεζεο ησλ δεδνκέλσλ πνπ 

πεξηγξάθεθαλ ζηελ Παξάγξαθν 2.5.4.4. Σα δείγκαηα δελ είραλ θαζαξηζηεί 

πξηλ ηελ αλάιπζε, αιιά δφζεθε κεγάιε πξνζνρή ζηελ επηινγή θαηά ην 

δπλαηφλ θαζαξψλ θαη επίπεδσλ πεξηνρψλ.  

Ζ αξρηθή πνζνηηθνπνίεζε ησλ δεδνκέλσλ νδήγεζε ζηνλ ππνινγηζκφ 

πνιχ ρακειψλ ζπγθεληξψζεσλ ζε αιθάιηα θαη αληίζηνηρα πςειψλ ηηκψλ ζε 

νμείδην ηνπ ππξηηίνπ (ζην ζχλνιν ησλ πεξηπηψζεσλ πςειφηεξν απφ 90% 

θ.β.). Ζ ζεκαληηθή ππνεθηίκεζε ησλ αιθαιίσλ, θαη θπξίσο ηνπ λαηξίνπ, 

κπνξεί λα απνδνζεί ζε θαηλφκελα δηάβξσζεο ηνπ γπαιηνχ πνπ νδεγνχλ ζε 

απψιεηα αιθαιίσλ. Παξάιιεια, πηζαλψο λα έρνπλ παίμεη ξφιν θαη νη 

γλσζηέο αδπλακίεο ηεο ηερληθήο ζηελ πνζνηηθνπνίεζε ειαθξηψλ ζηνηρείσλ 

(Παξάγξαθνο 2.5.4.3).  

ηελ Παξάγξαθν 4.4.1 πεξηγξάθεθε κηα δηαδηθαζία αληηκεηψπηζεο 

αληίζηνηρσλ πξνβιεκάησλ πνπ παξνπζηάζηεθαλ ζηελ αλάιπζε ηεο 

ζπιινγήο ξσκατθνχ γπαιηνχ κε ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο ηηκήο ηνπ λαηξίνπ 

απφ κηα πξφηππε ηηκή, ε νπνία ππνινγίδεηαη είηε βάζεη θάπνηαο άιιεο 

ηερληθήο κε πςειφηεξε νξζφηεηα, είηε βάζεη αμηφπηζησλ δεκνζηεπκέλσλ 

ηηκψλ απφ αληίζηνηρεο ζπιινγέο. Ζ ζαθψο κεγαιχηεξε πνηθηινκνξθία ζηε 

ζχζηαζε ησλ δεηγκάησλ ηεο παξνχζαο ζπιινγήο, κε ηελ παξάιιειε 

παξνπζία αξθεηψλ δηαθνξεηηθψλ ρεκηθψλ νκάδσλ γπαιηνχ, θαζψο θαη ε 

έιιεηςε αλαιχζεσλ αληίζηνηρσλ ζπιινγψλ απφ ηνλ ειιαδηθφ ρψξν, 

θαζηζηνχλ ηδηαίηεξα ζχλζεηε ηελ επηινγή πξφηππσλ ηηκψλ γηα ην λάηξην. 

πλεπψο, ζε απηήλ ηελ πεξίπησζε επηιέρζεθε λα κελ ρξεζηκνπνηεζνχλ ηα 

πνζνηηθά δεδνκέλα ηνπ XRF θαη ε αλάιπζε λα πεξηνξηζηεί ζηνλ πνηνηηθφ 

πξνζδηνξηζκφ ησλ ηρλνζηνηρείσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη σο ρξσκαηηζηέο θαη 

απνρξσκαηηζηέο.    

 Ζιεθηξνληθφ Μηθξνζθφπην άξσζεο (SEM/EDS): Γηα ηνλ νξζφ 

πξνζδηνξηζκφ ηεο ρεκηθήο ζχζηαζεο ηνπ γπαιηνχ κέζσ SEM/EDS ήηαλ 
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απαξαίηεηε ε πξνεηνηκαζία θαζαξψλ ηνκψλ, ψζηε λα απνθεπρζεί ε 

επίδξαζε ησλ θαηλνκέλσλ δηάβξσζεο. Απφ θάζε ζξαχζκα ιήθζεθε έλα 

κηθξνδείγκα, ην νπνίν εγθηβσηίζηεθε ζε ξεηίλε θαη ιεηάλζεθε ζχκθσλα κε 

ηε δηαδηθαζία πνπ πεξηγξάθεθε ζηελ Παξάγξαθν 2.5.3.4. ε θάζε ηνκή 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ 3 κε 4 αλαιχζεηο ζε δηαθνξεηηθέο πεξηνρέο, βάζεη ησλ 

ζπλζεθψλ πνπ πεξηγξάθεθαλ ζηελ Παξάγξαθν 2.5.3.3. Ζ κέζε ηηκή θαη ε 

ηππηθή απφθιηζε ησλ αλαιχζεσλ γηα θάζε ζξαχζκα παξνπζηάδεηαη ζηνλ 

Πίλαθα 5-2, ελψ ηα πιήξε δεδνκέλα παξνπζηάδνληαη γηα ιφγνπο πιεξφηεηαο 

ζηνλ Πίλαθα  1 ηνπ Παξαξηήκαηνο Γ.  

ηε ζπλέρεηα, ζε επηιεγκέλα ζξαχζκαηα πξαγκαηνπνηήζεθε ζάξσζε 

θαηά κήθνο ηεο ηνκήο ησλ ζξαπζκάησλ (line scan). θνπφο ησλ αλαιχζεσλ 

απηψλ ήηαλ ε κειέηε ησλ θαηλνκέλσλ δηάβξσζεο ζηελ εζσηεξηθή θαη ηελ 

εμσηεξηθή πιεπξά ησλ ηνηρσκάησλ. Σα απνηειέζκαηα ησλ line scan  ζα 

ζπδεηεζνχλ αλαιπηηθά ζηελ Παξάγξαθν 4.8.3.  

 Φαζκαηνζθνπία Raman: Ζ θαζκαηνζθνπία Raman εθαξκφζηεθε ζηηο 

θαζαξέο ηνκέο επηιεγκέλσλ δεηγκάησλ κε ζθνπφ: (1) ηνλ ραξαθηεξηζκφ ηνπ 

ππξηηηθνχ πιέγκαηνο ζην γπαιί, θαη (2) ηε κειέηε ησλ αιιαγψλ πνπ έρεη 

επηθέξεη ε δηάβξσζε ζηε κνξηαθή δνκή ησλ δεηγκάησλ. Αλαιπηηθέο 

πιεξνθνξίεο γηα ηηο ξπζκίζεηο ησλ θαζκαηνζθνπηθψλ αλαιχζεσλ Raman 

δφζεθαλ ζηελ Παξάγξαθν 2.5.6.3.  

5.5 ύζηαζη γσαλιού  

Ζ κέζε ηηκή θαη ε ηππηθή απφθιηζε ησλ αλαιχζεσλ ηεο ρεκηθήο ζπγθέληξσζεο 

ησλ θχξησλ νμεηδίσλ ησλ γπάιηλσλ ζξαπζκάησλ ηεο ζπιινγήο, πξνζδηνξηζκέλα βάζεη 

SEM/EDS, παξνπζηάδεηαη ζηνλ Πίλαθα 5-2. Γηα ιφγνπο πιεξφηεηαο, ηα πιήξε 

αλαιπηηθά δεδνκέλα παξνπζηάδνληαη ζηνλ Πίλαθα 1 ηνπ Παξαξηήκαηνο Γ.  Ζ ρεκηθή 

ζχζηαζε ησλ δεηγκάησλ παξνπζηάδεη αμηνζεκείσηα κεγάιε δηαθχκαλζε αθφκα θαη γηα 

ηα θχξηα νμείδηα, ππνδειψλνληαο ηελ παξάιιειε παξνπζία πνιιψλ δηαθνξεηηθψλ 

ηχπσλ γπαιηνχ κεηαμχ ησλ δεηγκάησλ ηεο ζπιινγήο.  

Ζ βαζηθφηεξε πεγή δηαθνξνπνίεζεο είλαη ε πεγή ησλ αιθαιίσλ, θαζψο 

αλάκεζα ζηα δείγκαηα ηεο ζπιινγήο ππάξρνπλ παξαδείγκαηα γπαιηνχ πινχζησλ ζε 

θάιην, πινχζησλ ζε λάηξην, αιιά θαη δείγκαηα κε ηαπηφρξνλε πςειή ζπγθέληξσζε θαη 

ησλ δχν αιθαιίσλ. Δπίζεο, ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ε παξνπζία κνιχβδνπ ζε 
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ηέζζεξα δείγκαηα. Οη παξάκεηξνη απηέο ζα παξνπζηαζηνχλ αλαιπηηθά ζηε ζπλέρεηα κε 

ζθνπφ ηνλ ηειηθφ πξνζδηνξηζκφ δηαθξηηψλ ρεκηθψλ νκάδσλ γπαιηνχ βάζεη ηεο 

ζπγθέληξσζεο ησλ θχξησλ νμεηδίσλ.  

 

Πίλαθαο 5-2. Μέζε ηηκή (κ) θαη ηππηθή απόθιηζε (s) ηεο ρεκηθήο ζύζηαζεο ησλ γπάιηλσλ 

ζξαπζκάησλ, πξνζδηνξηζκέλε κέζσ SEM/EDS (νμείδηα % θ.β., θαλνληθνπνηεκέλα ζην 100%, „nd‟: 

δελ αληρλεύζεθε). 

Γείγκα 
Αξηζκόο 

αλαιύζεσλ 
 Na2O MgO Al2O3 SiO2 P2O5 K2O CaO TiO2 MnO FeO CuO PbO 

215-1 3 κ 15,69 0,16 0,05 77,38 nd 0,51 5,95 0,19 nd 0,07 nd nd 

  s 0,42 0,03 0,07 0,47 - 0,07 0,27 0,00 - 0,04 - - 

215-2 3 κ 13,98 0,33 0,19 78,86 0,07 0,96 5,25 0,11 0,11 0,13 nd nd 

  s 0,17 0,01 0,03 0,05 0,10 0,08 0,18 0,05 0,05 0,05 - - 

215-3 3 κ 11,96 0,29 0,20 77,94 0,20 4,66 4,71 0,03 nd nd nd nd 

  s 1,01 0,24 0,14 0,35 0,08 0,28 0,50 0,05 - - - - 

215-4 4 κ 20,19 1,53 0,35 71,58 nd 0,41 5,84 0,06 nd 0,04 nd nd 

  s 1,53 0,90 0,18 3,26 - 0,24 1,14 0,03 - - - - 

215-5 3 κ 16,03 1,88 0,95 71,56 0,47 3,25 5,29 nd 0,32 0,25 nd nd 

  s 0,61 0,10 0,10 0,47 0,07 0,19 0,31 - 0,09 0,12 - - 

215-6 3 κ 17,53 0,11 0,05 74,53 0,07 0,03 7,60 0,09 nd nd nd nd 

  s 0,23 0,06 0,03 0,04 0,04 0,01 0,21 0,03 - - - - 

215-7 3 κ 15,13 0,75 2,37 71,04 nd 0,51 9,59 0,16 0,11 0,34 nd nd 

  S 0,33 0,25 0,15 0,30 - 0,07 0,31 0,11 0,05 0,06 - - 

216-1 3 κ 13,89 0,49 1,18 72,73 nd 0,23 10,77 0,16 0,31 0,23 nd nd 

  s 1,06 0,03 0,30 0,30 - 0,03 0,98 0,08 0,14 0,11 - - 

216-2 3 κ 15,13 1,83 1,14 71,05 0,42 3,01 5,95 nd 0,27 0,32 nd nd 

  s 0,09 0,12 0,07 0,24 0,04 0,06 0,08 - 0,11 0,05 - - 

216-3 3 κ 16,68 0,41 0,15 75,70 nd 1,34 5,54 0,04 0,15 nd nd nd 

  s 0,47 0,02 0,11 0,36 - 0,08 0,21 0,01 0,14 - - - 

216-4 3 κ 6,87 0,62 0,15 78,65 0,18 6,26 7,02 nd 0,22 0,05 nd nd 

  s 0,47 0,27 0,08 0,42 0,09 0,21 0,63 - 0,13 0,02 - - 

216-5 3 κ 7,35 0,28 0,24 77,73 nd 6,78 6,92 nd 0,47 0,22 nd nd 

  s 0,28 0,17 0,10 0,70 - 0,25 0,17 - 0,53 0,37 - - 

216-6 3 κ 14,28 0,48 1,00 72,46 nd 0,63 10,84 0,04 0,06 0,19 nd nd 

  s 0,6 0,07 0,14 0,06 - 0,04 0,21 0,01 0,01 0,04 - - 

216B 4 κ 19,99 4,71 1,59 65,89 0,28 1,62 5,35 0,06 0,30 0,22 nd nd 

  s 1,83 0,23 0,19 0,83 0,19 0,24 1,10 0,04 0,22 0,05 - - 

217-1 3 κ 17,45 0,28 0,29 75,13 nd 0,97 5,00 0,06 0,09 0,10 0,61 nd 

  s 0,37 0,06 0,09 0,,31 - 0,05 0,15 0,04 0,04 0,02 0,09 - 

217-2 3 κ 17,27 0,30 0,19 75,40 nd 0,91 5,08 0,13 nd 0,10 0,62 nd 

  s 0,22 0,11 0,12 0,13 - 0,02 0,07 0,09 - 0,06 0,13 - 

217-3 3 κ 18,22 0,34 0,32 74,68 0,08 0,92 4,69 nd 0,07 0,13 0,56 nd 

  s 0,15 0,11 0,05 0,44 0,01 0,06 0,06 - 0,07 0,11 0,10 - 
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217-4 4 κ 0,72 0,26 0,08 76,45 0,17 14,16 8,01 0,10 nd 0,06 nd nd 

  s 0,20 0,08 0,08 1,31 0,05 0,85 0,69 0,09 - 0,04 - - 

217-5 3 κ 9,59 0,21 0,04 78,35 0,09 7,01 4,56 0,01 0,08 0,08 nd nd 

  s 0,42 0,07 0,01 0,09 0,16 0,10 0,25 0,02 0,10 0,10 - - 

217-6 3 κ 14,44 0,14 0,13 77,83 0,03 0,50 6,79 0,04 0,09 nd nd nd 

  s 0,10 0,02 0,04 0,31 0,03 0,03 0,18 0,06 0,03 - - - 

217-7 3 κ 16,98 0,23 0,23 75,74 nd 0,65 5,85 0,10 0,22 nd nd nd 

  s 0,29 0,02 0,10 0,19 - 0,11 0,30 0,01 0,05 - - - 

218-1 3 κ 13,85 0,29 0,29 77,51 0,04 4,16 3,87 nd nd nd nd nd 

  s 0,58 0,28 0,15 0,66 0,01 0,19 0,10 - - - - - 

218-2 4 κ 17,35 0,55 0,65 73,77 nd 0,17 7,34 nd nd 0,16 nd nd 

  s 2,99 0,20 0,32 0,92 - 0,03 2,41 - - 0,13 - - 

218-3 3 κ 16,51 0,12 0,56 75,91 0,06 0,42 6,05 0,06 0,18 0,15 nd nd 

  s 0,06 0,09 0,10 0,33 0,01 0,07 0,15 0,05 0,01 0,16 - - 

218-4 3 κ 15,57 0,31 1,63 72,35 0,18 0,17 9,44 0,12 nd 0,23 nd nd 

  s 0,17 0,02 0,12 0,20 0,03 0,05 0,15 0,05 - 0,06 - - 

219-1 4 κ 13,28 1,00 0,07 76,13 0,21 4,31 4,72 0,05 0,13 0,09 nd nd 

  s 0,37 0,66 0,07 2,16 0,11 0,34 0,59 0,05 0,01 0,06 - - 

219-2 4 κ 1,70 1,40 0,21 75,64 0,15 13,53 7,20 0,06 nd 0,11 nd nd 

  s 0,54 0,11 0,02 0,95 0,06 0,54 0,55 0,04 - 0,01 - - 

219-3 4 κ 13,74 0,39 0,28 75,71 0,11 4,46 5,22 nd nd 0,09 nd nd 

  s 1,24 0,09 0,17 0,30 0,10 0,56 0,86 - - 0,06 - - 

219-4 4 κ 2,51 0,25 0,29 64,51 0,26 8,65 0,37 0,12 nd nd nd 23,06 

  s 0,32 0,17 0,18 1,32 0,17 1,19 0,24 0,15 - - - 0,40 

219-5 3 κ 13,94 0,34 0,60 73,65 0,01 0,26 10,97 0,05 0,11 0,08 nd nd 

  s 0,70 0,06 0,13 0,29 0,00 0,03 0,48 0,04 0,05 0,04 - - 

219-6 4 κ 10,70 0,10 0,11 77,36 0,18 6,23 5,20 0,07 nd 0,06 nd nd 

  s 0,83 0,03 0,08 0,08 0,09 0,36 0,48 0,03 - 0,03 - - 

220 4 κ 1,39 1,27 0,06 77,85 0,09 13,63 5,54 0,07 nd 0,11 nd nd 

  s 0,29 0,23 0,12 1,55 0,13 1,59 0,63 0,06 - 0,04 - - 

221 3 κ 18,33 0,58 0,20 73,29 nd 0,43 6,77 0,01 0,13 0,17 0,09 nd 

  s 0,45 0,03 0,18 0,11 - 0,05 0,33 0,01 0,07 0,11 0,01 - 

222-1 3 κ 14,73 0,58 0,19 78,57 0,04 0,32 5,40 nd 0,03 0,14 nd nd 

  s 0,26 0,02 0,07 0,09 0,01 0,05 0,17 - 0,05 0,07 - - 

222-2 3 κ 15,83 0,40 0,28 76,96 0,18 0,87 5,34 nd 0,14 nd nd nd 

  s 0,45 0,12 0,05 0,33 0,12 0,10 0,67 - 0,05 - - - 

222-3 3 κ 15,06 0,56 0,33 75,27 0,02 0,79 5,66 nd 0,13 0,06 nd 2,12 

  s 0,11 0,07 0,04 0,27 0,02 0,05 0,46 - 0,13 0,05 - 0,14 

222-4 3 κ 14,73 0,61 0,31 75,12 nd 0,95 5,93 0,05 0,10 nd nd 2,21 

  s 0,40 0,07 0,06 0,14 - 0,04 0,46 0,02 0,05 - - 0,18 

222-5 3 κ 15,31 0,53 0,26 77,98 nd 0,35 5,21 0,12 0,11 0,13 nd nd 

  s 0,26 0,10 0,03 0,16 - 0,09 0,27 0,08 0,10 0,01 - - 

222-6 3 κ 15,41 0,55 0,24 77,84 nd 0,32 5,46 nd 0,08 0,11 nd nd 

  s 0,23 0,06 0,09 0,24 - 0,07 0,09 - 0,02 0,03 - - 
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222-7 4 κ 16,48 0,54 0,27 72,55 nd 1,74 5,52 0,11 0,12 0,08 nd 2,58 

  s 0,69 0,11 0,08 0,20 - 0,08 0,33 0,13 0,04 0,10 - 0,23 

222-8 3 κ 15,93 0,07 0,26 75,41 0,05 0,12 7,90 0,04 0,22 nd nd nd 

  s 0,51 0,03 0,11 0,19 0,01 0,08 0,25 0,01 0,19 - - - 

UN 3 κ 14,27 0,50 1,71 71,58 nd 0,74 10,60 0,04 0,46 0,08 nd nd 

  s 0,33 0,14 0,22 0,55 - 0,06 0,29 0,04 0,13 0,06 - - 

 

5.5.1 Πεγή αιθαιίσλ  

ην Γηάγξακκα 5-1 παξνπζηάδνληαη νη ηππηθέο ζπγθεληξψζεηο αιθαιίσλ (Na2O 

θαη K2O) γηα ηηο βαζηθέο θαηεγνξίεο γπαιηνχ θαηά ηε Μεζαησληθή θαη 

Τζηεξνκεζαησληθή πεξίνδν ζηελ Δπξψπε (Dungworth et al 2006, 171). Σν HLLA 

γπαιί δηαθξίλεηαη απφ ηε ζπλνιηθά ρακειή ζπγθέληξσζε ζε αιθάιηα (Na2O+K2O<10% 

θ.β.). Σα γπαιηά λαηξίνπ πεξηέρνπλ νμείδην ηνπ λαηξίνπ ζε ζπγθέληξσζε πςειφηεξε 

ηνπ 12% θ.β. θαη νμείδην ηνπ θαιίνπ ρακειφηεξν απφ 5% θ.β. Αληηζέησο, ηα γπαιηά 

θαιίνπ πεξηέρνπλ πςειφ νμείδην ηνπ θαιίνπ (10-15% θ.β.) θαη νμείδην ηνπ λαηξίνπ 

ρακειφηεξν απφ 5% θ.β. Σα γπαιηά κηθηψλ αιθαιίσλ θαηαιακβάλνπλ ηελ ελδηάκεζε 

πεξηνρή κεηαμχ ησλ γπαιηψλ λαηξίνπ θαη θαιίνπ, παξνπζηάδνληαο ζεκαληηθή 

δηαθχκαλζε ζηε ζπγθέληξσζε. 

 

 

Γηάγξακκα 5-1. Σππηθέο ζπγθεληξώζεηο αιθαιίσλ (Na2O, K2O) γηα ηηο βαζηθέο θαηεγνξίεο γπαιηνύ 

θαηά ηε Μεζαησληθή θαη Τζηεξνκεζαησληθή πεξίνδν ζηελ Δπξώπε (Dungworth et al 2006,  Δηθόλα 

8, ζειίδα 171). 
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Βάζεη ησλ παξαπάλσ δεδνκέλσλ, θαη εζηηάδνληαο θαη’ αξρήλ απνθιεηζηηθά 

ζηελ πεγή ησλ αιθαιίσλ, ηα δείγκαηα ηεο ζπιινγήο δηαθξίλνληαη ζε ηξεηο νκάδεο 

(Γηάγξακκα 5-2): (1) Γπαιηά ζηα νπνία ρξεζηκνπνηήζεθε ηέθξα θπηψλ πινχζηα ζε 

λάηξην, πνπ ραξαθηεξίδνληαη απφ πςειέο ζπγθεληξψζεηο νμεηδίνπ ηνπ λαηξίνπ θαη 

ρακειέο ζπγθεληξψζεηο νμεηδίνπ ηνπ θαιίνπ (καχξεο θαη ξνδ θνπθίδεο). Σα δείγκαηα 

απηά απνηεινχλ ηελ πιεηνςεθία ηεο ζπιινγήο. (2) Γπαιηά πνπ παξνπζηάδνπλ πςειή 

ζπγθέληξσζε ζε νμείδην ηνπ θαιίνπ θαη πνιχ ρακειέο ζπγθεληξψζεηο ζε νμείδην ηνπ 

λαηξίνπ (ρακειφηεξεο απφ 2% θ.β.) (θφθθηλεο θνπθίδεο). Έρεη ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ φηη 

φια ηα δείγκαηα απηνχ ηνπ ηχπνπ παξνπζηάδνπλ ρακειή ζπγθέληξσζε ζε καγλήζην θαη 

θψζθνξν, ζηνηρεία πνπ ζπλήζσο εκθαλίδνληαη απμεκέλα ζε γπαιί ζην νπνίν έρεη 

πξνζηεζεί ηέθξα θπηψλ πινχζηα ζε θάιην. Σν γεγνλφο απηφ ελδερνκέλσο ππνδειψλεη 

ηε ρξήζε πνηάζαο (ή/θαη ληηξηθνχ θαιίνπ) σο ηελ πεγή ησλ αιθαιίσλ. Ζ ππφζεζε απηή 

έρεη θαη ρξνλνινγηθέο ζπλέπεηεο, θαζψο ε ρξήζε ηεο πνηάζαο μεθίλεζε κεηά ην δεχηεξν 

κηζφ ηνπ 17
νπ

 αη. κ.Υ. (Mádl and Kunicki-Goldfinger 2006, 244). (3) Γπαιηά κηθηψλ 

αιθαιίσλ, κε παξάιιειε πςειή ζπγθέληξσζε θαη ησλ δχν αιθαιίσλ (κπιε θνπθίδεο).  
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Γηάγξακκα 5-2. ύγθξηζε ηεο ζπγθέληξσζεο Na2O κε K2O  γηα ηα δείγκαηα νζσκαληθνύ γπαιηνύ 

(Γπαιί λαηξίνπ: Μαύξεο θαη ξνδ θνπθίδεο. Γπαιί θαιίνπ: Κόθθηλεο θνπθίδεο. Γπαιί κηθηώλ 

αιθαιίσλ: κπιε θνπθίδεο. Γπαιί κνιύβδνπ: πξάζηλε θνπθίδα). 
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5.5.2 πγθέληξσζε αζβεζηίνπ, αξγηιίνπ θαη ππξηηίνπ 

Δθηφο απφ ηε ζπγθέληξσζε ησλ νμεηδίσλ θαιίνπ θαη λαηξίνπ, ε νπνία 

θαζνξίδεηαη απφ ηελ πεγή ησλ αιθαιίσλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ παξαγσγή ηνπ 

γπαιηνχ, ηδηαίηεξε αμία έρεη θαη ε ζχγθξηζε ηεο ζπγθέληξσζεο ησλ νμεηδίσλ ηνπ 

αξγηιίνπ, ηνπ αζβεζηίνπ θαη ηνπ ππξηηίνπ. Ζ ζπγθέληξσζε απηψλ ησλ ηξηψλ νμεηδίσλ 

εμαξηάηαη άκεζα απφ ηε ρξεζηκνπνηνχκελε πεγή ηνπ ππξηηίνπ. Απφ ηα Γηαγξάκκαηα 5-

3 θαη 5-4 πξνθχπηνπλ νη αθφινπζεο παξαηεξήζεηο: 

 Έμη απφ ηα Na-πινχζηα δείγκαηα δηαθνξνπνηνχληαη ζεκαληηθά ζηε ζχζηαζε 

θαη κπνξνχλ λα ραξαθηεξηζηνχλ σο δηαθξηηή νκάδα (ξνδ θνπθίδεο). Σα 

δείγκαηα απηά παξνπζηάδνπλ ζεκαληηθά πςειφηεξε ζπγθέληξσζε ζε 

νμείδην ηνπ αζβεζηίνπ (~11% θ.β.), ελψ ηα ππφινηπα Na-πινχζηα δείγκαηα 

πεξηέρνπλ νμείδην ηνπ αζβεζηίνπ πνπ δελ ππεξβαίλεη ην 5% θ.β. Δπίζεο, ε 

ζπγθέληξσζε ηνπ νμεηδίνπ ηνπ ππξηηίνπ είλαη ρακειφηεξε απφ φια ηα 

ππφινηπα δείγκαηα (~72,5% θ.β.). Σέινο, ε ζπγθέληξσζε νμείδην ηνπ 

αξγηιίνπ ζε απηήλ ηελ νκάδα παξνπζηάδεη ζεκαληηθή δηαθχκαλζε (απφ 0,5 

έσο 2,5 % θ.β.), θαη πάιη φκσο δηαθνξνπνηείηαη μεθάζαξα ζε ζχγθξηζε κε ηα 

ππφινηπα δείγκαηα ηεο ζπιινγήο.  

 Σα ππφινηπα Na-πινχζηα δείγκαηα (καχξεο θνπθίδεο) παξνπζηάδνπλ 

παξφκνηα ζπγθέληξσζε κε ηα δείγκαηα κηθηψλ αιθαιίσλ (κπιε θνπθίδεο) 

θαη κε ηα K-πινχζηα δείγκαηα (θφθθηλεο θνπθίδεο). Σα δείγκαηα κηθηψλ 

αιθαιίσλ ελδερνκέλσο παξνπζηάδνπλ ειαθξψο ρακειφηεξε ζπγθέληξσζε 

ζε νμείδην ηνπ αζβεζηίνπ θαη πςειφηεξε ζπγθέληξσζε ζε νμείδην ηνπ 

ππξηηίνπ, νη δηαθνξνπνηήζεηο φκσο είλαη πνιχ κηθξέο.  

 Σν δείγκα 216Β (πξάζηλε θνπθίδα), πνπ είλαη πινχζην ζε λάηξην, εκθαλίδεη 

δηαθξηηά δηαθνξεηηθή ζχζηαζε απφ φια ηα δείγκαηα ηεο ζπιινγήο θαζψο 

παξνπζηάδεη παξάιιεια πςειή ζπγθέληξσζε νμεηδίνπ ηνπ αξγηιίνπ θαη 

ηδηαίηεξα ρακειή ζπγθέληξσζε ζε νμείδην ηνπ αζβεζηίνπ. 
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Γηάγξακκα 5-3. ύγθξηζε ηεο ζπγθέληξσζεο CaO κε Al2O3 γηα ηα δείγκαηα νζσκαληθνύ γπαιηνύ 

(Γπαιί λαηξίνπ: Μαύξεο θνπθίδεο. Γπαιί λαηξίνπ κε πςειό αζβέζηην: ξνδ θνπθίδεο. Γπαιί θαιίνπ: 

Κόθθηλεο θνπθίδεο. Γπαιί κηθηώλ αιθαιίσλ: κπιε θνπθίδεο. Γπαιί κνιύβδνπ: πξάζηλε θνπθίδα).   
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Γηάγξακκα 5-4. ύγθξηζε ηεο ζπγθέληξσζεο SiO2 κε Al2O3 γηα ηα δείγκαηα νζσκαληθνύ γπαιηνύ 

(Γπαιί λαηξίνπ: Μαύξεο θνπθίδεο. Γπαιί λαηξίνπ κε πςειό αζβέζηην: ξνδ θνπθίδεο. Γπαιί θαιίνπ: 

Κόθθηλεο θνπθίδεο. Γπαιί κηθηώλ αιθαιίσλ: κπιε θνπθίδεο. Γπαιί κνιύβδνπ: πξάζηλε θνπθίδα).   
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5.5.3 Γπαιί κνιύβδνπ 

ε 4 άρξσκα δείγκαηα ηεο ζπιινγήο αληρλεχηεθε κφιπβδνο ζε ζπγθεληξψζεηο 

πνπ θπκαίλνληαη απφ 2 έσο θαη 23% θ.β. Πην ζπγθεθξηκέλα, ηα 3 δείγκαηα (222-3, 222-

4, 222-7) παξνπζηάδνπλ ζπγθέληξσζε κνιχβδνπ κεηαμχ 2,1 θαη 2,6% θ.β. Απηά ηα 

δείγκαηα αλήθνπλ ζηνλ ηχπν ζφδαο-αζβεζηίνπ-ππξηηίνπ θαη εκθαλίδνπλ κεηαμχ ηνπο 

ζπλνιηθά κεγάιεο νκνηφηεηεο ζηε ρεκηθή ζχζηαζε. Ζ πνζφηεηα ηνπ κνιχβδνπ είλαη 

πνιχ κηθξή γηα λα πεξηγξαθνχλ σο γπαιί κνιχβδνπ. Παξάιιεια, δελ είλαη ζίγνπξν αλ 

ηφζν κηθξέο πνζφηεηεο κνιχβδνπ είλαη ηθαλέο λα κεηαβάιινπλ ηηο θπζηθέο ηδηφηεηεο 

ηνπ γπαιηνχ, φπσο π.ρ. ηε ζεξκνθξαζία ηήμεο, ην ημψδεο θηι. (Dungworth 2006, 4).  

Μηθξέο πνζφηεηεο κνιχβδνπ (<5%) έρνπλ αληρλεπζεί ζε πνιιά άρξσκα γπαιηά 

ηεο ππφ κειέηε πεξηφδνπ, κε ζεκαληηθέο δηαθνξέο ηφζν ζηελ ηππνινγία φζν θαη ζηε 

ρεκηθή ζχζηαζε. Δλδεηθηηθά αλαθέξνληαη ζπιινγέο απφ παινπίλαθεο ηνπ 18
νπ

 αη. κ.Υ. 

απφ ην Yorkshire (Dungworth 2006) θαη γπάιηλα αγγεία ηνπ 18
νπ

 αη. κ.Υ. απφ ηελ 

θεληξηθή Δπξψπε (Kunicki-Goldfinger et al. 2003a). ε φιεο απηέο ηηο πεξηπηψζεηο δελ 

είλαη γλσζηφ θαηά πφζν ε εηζαγσγή ηνπ κνιχβδνπ έγηλε εθνχζηα ή πξφθεηηαη γηα 

ηπραία πξφζκεημε.  

Σν ηέηαξην δείγκα (219-4) παξνπζηάδεη ζεκαληηθά πςειφηεξε ζπγθέληξσζε ζε 

κφιπβδν (23% θ.β.), ε νπνία δηθαηνινγεί ηνλ ραξαθηεξηζκφ ηνπ σο γπαιί κνιχβδνπ. Σν 

δείγκα παξνπζηάδεη ζρεηηθά ρακειή ζπγθέληξσζε ζε θάιην (8,65% θ.β.) θαη 

πςειφηεξε απφ ην αλακελφκελν ζπγθέληξσζε ζε λάηξην (2,5% θ.β.).  πλνιηθά, ε 

ρεκηθή ηνπ ζχζηαζε είλαη αξθεηά ηδηφκνξθε θαη δελ θαίλεηαη λα ζπκπίπηεη κε 

δεκνζηεπκέλεο ηηκέο γηα γπαιί κνιχβδνπ ηνπ 17
νπ

-18
νπ

 αη. κ.Υ. απφ ηελ Αγγιία, φπσο 

ζα ζπδεηεζεί ζηελ Παξάγξαθν 5.6.   

5.5.4 Απνρξσκαηηζηέο 

Δλ αληηζέζεη κε παιαηφηεξεο πεξηφδνπο, θαηά ηηο νπνίεο παξαηεξείηαη πξνζζήθε 

ελφο ή θαη πεξηζζφηεξσλ απνρξσκαηηζηψλ ζε κεγάιεο πνζφηεηεο, απφ ηνλ κεζαίσλα 

θαη χζηεξα νη παινπξγνί είραλ πνιχ θαιχηεξν έιεγρν ησλ πξψησλ πιψλ ηνπο κε 

απνηέιεζκα ηε ρξήζε πεξηνξηζκέλσλ πνζνηήησλ απφ απνρξσκαηηζηέο. Δηδηθά νη 

Βελεηνί παινπξγνί, θαίλεηαη φηη πξνζέζεηαλ ηνλ απνρξσκαηηζηή ζε ζηαδηαθά βήκαηα 

απεπζείαο ζην γπάιηλν ηήγκα, κε απνηέιεζκα ηε ρξήζε ηεο ειάρηζηεο απαηηνχκελεο 

πνζφηεηαο γηα ηνλ απνρξσκαηηζκφ (Verità 2014, 56). 

Καηά ηελ ππφ κειέηε πεξίνδν ν πην θνηλφο απνρξσκαηηζηήο ήηαλ ην καγγάλην, 

ην νπνίν ρξεζηκνπνηείην ζηε κνξθή ηνπ ππξνινπζίηε. ηε Βελεηία εηζήγαγαλ καγγάλην 
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απφ ηελ πεξηνρή Piemonte ηεο Ηηαιίαο, ηελ Καηαινλία θαη πεξηνρέο ηεο Γεξκαλίαο θαη 

ηεο Γαιιίαο (Verità 2013, 526). Απφ ηνλ 17
ν
 αη. κ.Υ. άξρηζε λα ρξεζηκνπνηείηαη σο 

απνρξσκαηηζηήο θαη ην ηξηνμείδην ηνπ αξζεληθνχ (As2O3) (Verità 2013, 527). Σν As2O3 

ρξεζηκνπνηείην θαη ζηελ θεληξηθή Δπξψπε γηα ηνλ απνρξσκαηηζκφ ησλ πιένλ 

«θαζαξψλ» ηχπσλ άρξσκνπ γπαιηνχ (θξχζηαιιν, γπαιί Βνεκίαο) (Kunicki-Goldfinger 

et al. 2003a, 226). 

Ζ πιεηνςεθία ησλ δεηγκάησλ ηεο ζπιινγήο (26) είλαη απνιχησο άρξσκα, ελψ 

ηα 9 είλαη θπζηθά ρξσκαηηζκέλα κε θίηξηλε/πξάζηλε, ξφδηλε ή γθξη απφρξσζε. Σα φξηα 

αλίρλεπζεο ηεο ηερληθήο SEM/EDS δελ είλαη αξθεηά ρακειά ψζηε λα πξνζδηνξηζηνχλ 

κε αθξίβεηα νη εθάζηνηε απνρξσκαηηζηέο. Ζ απνπζία πνζνηηθψλ δεδνκέλσλ απφ ην 

XRF δπζρεξαίλεη ηε κειέηε, φκσο αθφκα θαη ε πνηνηηθή εμέηαζε ησλ θαζκάησλ κπνξεί 

λα νδεγήζεη ζε νξηζκέλα ελδηαθέξνληα ζπκπεξάζκαηα. Πην ζπγθεθξηκέλα, απφ ηα 

θάζκαηα XRF πξνθχπηνπλ νη αθφινπζεο παξαηεξήζεηο: 

 ε νθηψ δείγκαηα παξνπζηάδεηαη πςειή ζπγθέληξσζε ζε αξζεληθφ ελψ 

απνπζηάδεη πιήξσο ε θνξπθή ηνπ καγγαλίνπ (Δηθφλα 5-2). Καη ηα νθηψ 

δείγκαηα είλαη απνιχησο άρξσκα. Πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ζηελ θαηεγνξία 

απηή αλήθνπλ θαη ηα ηξία δείγκαηα ηνπ ηχπνπ θαιίνπ-αζβεζηίνπ-ππξηηίνπ.  

 ηελ πιεηνςεθία ησλ δεηγκάησλ παξαηεξείηαη παξάιιειε παξνπζία κηθξψλ 

πνζνηήησλ απφ καγγάλην θαη αξζεληθφ (Δηθφλα 5-2). Ζ παξάιιειε ρξήζε 

ησλ δχν απνρξσκαηηζηψλ ελδερνκέλσο παξαπέκπεη ζε παξαγσγή ηνπ 

γπαιηνχ θαηά ηνλ 18
ν
 αη. κ.Υ., πεξίνδν θαηά ηελ νπνία έρεη παξαηεξεζεί ε 

κείμε καγγαλίνπ θαη αξζεληθνχ (Verità 2013, 538). 

 Σέζζεξα δείγκαηα κε γθξη απφρξσζε παξνπζηάδνπλ πςειέο ζπγθεληξψζεηο 

καγγαλίνπ (Δηθφλα 5-3). Απμεκέλε πνζφηεηα καγγαλίνπ είλαη γλσζηφ φηη 

κπνξεί λα δξάζεη σο ρξσκαηηζηήο δίλνληαο ηψδε ή γθξη ρξψκα. ηα 

δείγκαηα απηά δελ εκθαλίδεηαη θαζφινπ αξζεληθφ. 

 Μφλν έλα απφ ηα πιήξσο άρξσκα γπαιηά (δείγκα UN) εκθαλίδεη πςειή 

ζπγθέληξσζε καγγαλίνπ θαη παξάιιεια πιήξε απνπζία αξζεληθνχ. Σν 

δείγκα απηφ αλήθεη ζηελ θαηεγνξία ζφδαο-αζβεζηίνπ-ππξηηίνπ, φπσο θαη ηα 

4 δείγκαηα κε γθξη ρξνηά, ε ζπλνιηθή ηνπ φκσο ρεκηθή ζχζηαζε 

δηαθνξνπνηείηαη ζεκαληηθά απφ απηά. πλεπψο, δελ κπνξεί λα εμαρζεί 

θάπνην μεθάζαξν ζπκπέξαζκα σο πξνο ηελ επηιεθηηθή ρξήζε καγγαλίνπ ζε 

νξηζκέλε ρεκηθή νκάδα γπαιηνχ. 
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 ε θαλέλα απφ ηα δείγκαηα δελ αληρλεχζεθε αληηκφλην ή άιινο 

απνρξσκαηηζηήο εθηφο ηνπ καγγαλίνπ θαη ηνπ αξζεληθνχ. 

 

 

Δηθόλα 5-2. Υαξαθηεξηζηηθό XRF θάζκα από άρξσκν δείγκα κε πςειή ζπγθέληξσζε ζε αξζεληθό 

(αξηζηεξά) θαη κε παξάιιειε παξνπζία καγγαλίνπ θαη αξζεληθνύ (δεμηά). 

 

 

Δηθόλα 5-3. Φπζηθά ρξσκαηηζκέλα δείγκαηα κε γθξη ρξνηά (215-5 θαη 216Β) (αξηζηεξά) θαη 

ραξαθηεξηζηηθό θάζκα XRF (δεμηά) ζην νπνίν δηαθξίλεηαη ε ζεκαληηθή παξνπζία καγγαλίνπ. 
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5.5.5 Χξσκαηηζηέο 

Ζ πνηνηηθή αλάιπζε XRF βνήζεζε ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ ρξσκαηηζηψλ γηα ηα 

έληνλα ρξσκαηηζκέλα δείγκαηα ηεο ζπιινγήο. Πην ζπγθεθξηκέλα, πξνζδηνξίζηεθε ε 

ρξήζε θνβαιηίνπ γηα ηα δείγκαηα κπιε ρξψκαηνο, ραιθνχ γηα ηα δείγκαηα αλνηρηνχ 

κπιε ρξψκαηνο θαη ζηδήξνπ γηα ηα δείγκαηα πξάζηλνπ ρξψκαηνο. Υαξαθηεξηζηηθά 

θάζκαηα γηα θάζε ρξσκαηηζηή παξνπζηάδνληαη ζηελ Δηθφλα 5-4.  

 

 

Δηθόλα 5-4. Υαξαθηεξηζηηθά θάζκαηα XRF δεηγκάησλ πξάζηλνπ (αξηζηεξά), αλνηρηνύ κπιε 

(θέληξν) θαη κπιε ρξώκαηνο (δεμηά). 

 

5.5.6 Γηάθξηζε ζε ρεκηθέο νκάδεο  

Βάζεη ηεο ζπδήηεζεο ησλ δηάθνξσλ παξακέηξσλ ηεο ρεκηθήο ζχζηαζεο πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο παξαπάλσ παξαγξάθνπο, ηα 42 δείγκαηα ηεο ζπιινγήο 

κπνξνχλ λα δηαθξηζνχλ ζε 4 βαζηθέο ρεκηθέο νκάδεο, ε κία εθ ησλ νπνίσλ δηαθξίλεηαη 

πεξαηηέξσ ζε ππν-νκάδεο. Οη κέζεο ηηκέο θαη νη ηππηθέο απνθιίζεηο ησλ νκάδσλ απηψλ 

παξνπζηάδνληαη πεξηιεπηηθά ζηνλ Πίλαθα 5-3. 

 Οκάδα Η: Απνηειείηαη απφ ηα ηξία δείγκαηα γπαιηνχ πινχζην ζε νμείδην ηνπ 

θαιίνπ. ια ηα δείγκαηα είλαη άρξσκα θαη θαίλεηαη φηη έρεη ρξεζηκνπνηεζεί 

απνθιεηζηηθά αξζεληθφ γηα ηνλ απνρξσκαηηζκφ ηνπο. Γεδνκέλνπ ησλ 

ρακειψλ νμεηδίσλ καγλεζίνπ θαη θσζθφξνπ, ε πην πηζαλή πεγή ησλ 

αιθαιίσλ είλαη ε πνηάζα (ή/θαη ην ληηξηθφ θάιην). Ο ζπλδπαζκφο ηεο 

ρξήζεο πνηάζαο θαη αξζεληθνχ παξαπέκπεη ζε ηχπνπο άρξσκνπ γπαιηνχ ηεο 

θεληξηθήο Δπξψπεο πνπ μεθίλεζαλ λα παξάγνληαη κεηά απφ ην δεχηεξν κηζφ 

ηνπ 17
νπ

 αη. κ.Υ. (Mádl and Kunicki-Goldfinger 2006, 244). Ζ νκάδα 

ραξαθηεξίδεηαη απφ ηδηαίηεξα ρακειή ζπγθέληξσζε νμεηδίνπ ηνπ αξγηιίνπ 
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(<0,25% θ.β.). Ζ ζπγθέληξσζε ζε νμείδην ηνπ αζβεζηίνπ δηαθνξνπνηείηαη 

ζεκαληηθά κεηαμχ ησλ δεηγκάησλ (απφ 5,5 έσο 8% θ.β. αληίζηνηρα). 

 Οκάδα ΗΗ: Απνηειείηαη απφ ηα 4 δείγκαηα γπαιηνχ κηθηψλ αιθαιίσλ. ια ηα 

δείγκαηα ηεο νκάδαο είλαη άρξσκα ή θπζηθά ρξσκαηηζκέλα κε θίηξηλε 

ρξνηά. Σα δείγκαηα ηεο Οκάδαο ΗΗ παξνπζηάδνπλ κεγάιε αλνκνηνγέλεηα ζηε 

ζπγθέληξσζε ησλ θχξησλ νμεηδίσλ. ια ηα δείγκαηα ραξαθηεξίδνληαη απφ 

πςειέο ζπγθεληξψζεηο νμεηδίνπ ηνπ ππξηηίνπ (πςειφηεξε απφ 77% θ.β.) θαη 

ζπγθέληξσζε νμεηδίνπ ηνπ αζβεζηίνπ πνπ θπκαίλεηαη ζεκαληηθά (κεηαμχ 

4,6 θαη 7% θ.β.). Ο ιφγνο Na2O/K2O θπκαίλεηαη απφ 1,1 έσο 1,7% θ.β.  

 Οκάδα ΗΗΗ: Απνηειείηαη απφ 28 δείγκαηα γπαιηνχ ηνπ ηχπνπ ζφδαο-

αζβεζηίνπ-ππξηηίνπ. Σξία δείγκαηα έρνπλ αλνηρηφ κπιε ρξψκα θαη έλα έρεη 

έληνλν κπιε ρξψκα. Σα ππφινηπα είλαη πιήξσο άρξσκα ή άρξσκα κε 

θίηξηλε, ξφδηλε ή γθξη απφρξσζε. ηελ νκάδα απηή πεξηέρνληαη θαη ηα ηξία 

δείγκαηα κε ρακειή ζπγθέληξσζε κνιχβδνπ.  

Σα δείγκαηα ηεο νκάδαο απηήο παξνπζηάδνπλ κεγάιε δηαθχκαλζε ζηηο 

ηηκέο φισλ ησλ θχξησλ νμεηδίσλ. Γηα ηελ πεξαηηέξσ δηάθξηζε ζε ππφ-νκάδεο 

πξαγκαηνπνηήζεθε Αλάιπζε Κχξησλ πληζησζψλ (PCA) κφλν γηα ηα 25 

δείγκαηα ηεο νκάδαο απηήο (ηα 3 δείγκαηα κε ρακειή ζπγθέληξσζε 

κνιχβδνπ δελ ιήθζεθαλ ππφςηλ ζηελ αλάιπζε θαζψο ζεσξήζεθαλ εμαξρήο 

κηα δηαθξηηή ππφ-νκάδα). Σα απνηειέζκαηα ηεο αλάιπζεο PCA (Γηάγξακκα 

5-5) δείρλνπλ ηελ χπαξμε ηνπιάρηζηνλ ηξηψλ ππφ-νκάδσλ, απνηεινχκελεο 

απφ 7, 6, θαη 4 δείγκαηα αληίζηνηρα. Άιια δχν δεχγε δεηγκάησλ 

ελδερνκέλσο ζρεκαηίδνπλ δηαθξηηέο ππφ-νκάδεο, ελψ ηέζζεξα δείγκαηα 

παξνπζηάδνπλ κηα ζπλνιηθά μερσξηζηή ρεκηθή ζχζηαζε.  

Ο αλαινγηθά κηθξφο αξηζκφο δεηγκάησλ δελ επηηξέπεη ηελ μεθάζαξε 

δηάθξηζε ζε ππν-νκάδεο κε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο ζηε ζχζηαζε. 

Ζ αλάιπζε ησλ ηρλνζηνηρείσλ ελδερνκέλσο λα επέηξεπε κηα πην 

νινθιεξσκέλε νκαδνπνίεζε. Ζ παξαηεξνχκελε ρεκηθή εηεξνγέλεηα 

πηζαλψο λα νθείιεηαη ζε εθηεηακέλε αλαθχθισζε. Γεδνκέλνπ, φκσο, ηνπ 

πιήζνπο ησλ εξγαζηεξίσλ ηεο πεξηφδνπ πνπ παξήγαγαλ γπαιί κε ληφπηεο 

χιεο, αιιά αθνινπζψληαο παξφκνηεο ζπληαγέο, νη παξαηεξνχκελεο 

δηαθνξνπνηήζεηο ελδερνκέλσο λα ζεκαηνδνηνχλ θαη δηαθνξεηηθή πξνέιεπζε 
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θαη αμίδεη λα κειεηεζνχλ πην αλαιπηηθά ζηε ζπλέρεηα.  Ζ κέζε ηηκή γηα 

θάζε κία απφ απηέο ηηο ππφ-νκάδεο παξνπζηάδεηαη ζηνλ Πίλαθα 5-3.  

 Οκάδα IV: Απνηειείηαη απφ 6 δείγκαηα γπαιηνχ πινχζην ζε νμείδην ηνπ 

λαηξίνπ. Σέζζεξα απφ ηα δείγκαηα είλαη άρξσκα ή θπζηθά ρξσκαηηζκέλα κε 

πξάζηλε απφρξσζε. Σα άιια δχν δείγκαηα είλαη ρξψκαηνο πξάζηλνπ θαη 

κπιε. Ζ Οκάδα IV έρεη παξφκνηα ζπγθέληξσζε ζε νμείδηα ηνπ λαηξίνπ, 

θαιίνπ θαη καγλεζίνπ κε ηελ Οκάδα ΗΗΗ. Γηαθξίλεηαη φκσο ιφγσ ηεο 

ζεκαληηθά πςειφηεξεο θαη νκνηνγελήο ζπγθέληξσζεο ζε νμείδην ηνπ 

αζβεζηίνπ (πεξίπνπ 11% θ.β.). Παξάιιεια, ε ζπγθέληξσζε ζε νμείδην ηνπ 

αξγηιίνπ είλαη θαη απηή απμεκέλε, παξνπζηάδεη φκσο έληνλε δηαθχκαλζε 

(θπκαίλεηαη κεηαμχ 0,5 θαη 2,5% θ.β.).  

 Σέινο, ην δείγκα 219-4 πεξηέρεη θάιην θαη ζε ρακειφηεξε πεξηεθηηθφηεηα 

λάηξην, ραξαθηεξίδεηαη φκσο θπξίσο απφ ηελ πςειή ζπγθέληξσζε ζε 

κφιπβδν (~23% θ.β.). 

 

 

Γηάγξακκα 5-5. Γξάθεκα PCA βάζεη ησλ θύξησλ νμεηδίσλ γηα ηα δείγκαηα ηεο Οκάδαο III 

(Έλζεην δηάγξακκα: Γηάγξακκα αλπζκάησλ PCA).   
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Πίλαθαο 5-3. Μέζε ηηκή (κ) θαη ηππηθή απόθιηζε (s) γηα θάζε κία από ηηο ρεκηθέο νκάδεο θαη ππν-

νκάδεο ζηηο νπνίεο δηαθξίλνληαη ηα δείγκαηα ηεο ζπιινγήο βάζεη ηεο ζπγθέληξσζεο ζε θύξηα νμείδηα 

(νμείδηα % θ.β., θαλνληθνπνηεκέλα ζην 100%, „nd‟: δελ αληρλεύζεθε). 

Οκάδα 
Αξηζκόο 

δεηγκάησλ 
 Na2O MgO Al2O3 SiO2 P2O5 K2O CaO TiO2 MnO FeO CuO PbO 

I 3 κ 1,27 0,98 0,11 76,65 0,14 13,77 6,92 0,08 nd 0,09 nd nd 

  s 0,50 0,62 0,08 1,12 0,04 0,34 1,26 0,02 - 0,03 - - 

II 4 κ 8,63 0,30 0,13 78,02 0,11 6,57 5,92 0,02 0,19 0,10 nd nd 

  s 1,82 0,22 0,09 0,58 0,08 0,38 1,24 0,03 0,21 0,08 - - 

IIIa 7 κ 16,63 0,33 0,24 76,07 0,05 0,95 5,25 0,06 0,11 0,07 0,25 nd 

  s 1,38 0,06 0,06 1,42 0,07 0,20 0,38 0,05 0,07 0,06 0,32 - 

IIIb 6 κ 16,75 0,65 0,30 75,86 0,02 0,38 5,79 0,04 0,09 0,12 0,02 nd 

  s 2,11 0,47 0,14 2,85 0,02 0,05 0,57 0,05 0,07 0,04 0,04 - 

IIIc 4 κ 13,21 0,49 0,21 76,83 0,14 4,40 4,63 0,02 0,03 0,04 nd nd 

  s 0,87 0,34 0,10 1,07 0,08 0,22 0,56 0,02 0,06 0,05 - - 

IIId 2 κ 15,65 1,86 1,06 71,62 0,45 3,14 5,64 nd 0,29 0,29 nd nd 

  s 0,54 0,03 0,15 0,08 0,04 0,15 0,51 - 0,03 0,05 - - 

IIIe 2 κ 15,07 0,15 0,09 77,61 0,02 0,51 6,37 0,12 0,04 0,03 nd nd 

  s 0,88 0,02 0,06 0,32 0,02 0,00 0,59 0,11 0,06 0,05 - - 

III+Pb 3 κ 15,42 0,57 0,31 74,32 0,01 1,16 5,70 0,05 0,12 0,05 nd 2,30 

  s 0,93 0,03 0,03 1,53 0,01 0,51 0,21 0,06 0,02 0,04 - 0,24 

Outlier 

1 
1  17,53 0,11 0,05 74,53 0,07 0,03 7,60 0,09 nd nd nd nd 

Outlier 

2 
1  17,35 0,55 0,65 73,77 0,00 0,17 7,34 nd nd 0,16 nd nd 

Outlier 

3 
1  15,93 0,07 0,26 75,41 0,05 0,12 7,90 0,04 0,22 nd nd nd 

Outlier 

4 
1  19,99 4,71 1,59 65,89 0,28 1,62 5,35 0,06 0,30 0,22 nd nd 

IV 6 κ 14,51 0,48 1,42 72,30 0,03 0,42 10,37 0,10 0,18 0,19 nd nd 

  s 0,68 0,16 0,62 0,91 0,07 0,24 0,67 0,06 0,18 0,10 - - 

Pb 1  2,51 0,25 0,29 64,51 0,26 8,65 0,37 0,12 nd nd nd 23,06 

 

5.6 Προέλεσζη 

Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο πξνέιεπζεο ησλ δηαθνξεηηθψλ ρεκηθψλ νκάδσλ πνπ 

αλαγλσξίζηεθαλ ζηελ παξνχζα ζπιινγή επηρεηξήζεθε ε ζχγθξηζε κε δεκνζηεπκέλα 

δεδνκέλα απφ ζπιινγέο γπαιηνχ ηεο ίδηαο πεξηφδνπ απφ ηελ Δπξψπε θαη ηε Μέζε 

Αλαηνιή. Πέξα απφ ηηο γλσζηέο δπζθνιίεο ζηε κειέηε ηεο πξνέιεπζεο ηνπ γπαιηνχ, 

φπσο απηέο ζπδεηήζεθαλ ζηελ Παξάγξαθν 4.6, ε ζχγθξηζε ησλ δεδνκέλσλ ζε απηήλ 

ηελ πεξίπησζε δπζρεξαίλεη πεξαηηέξσ ιφγσ ησλ αθφινπζσλ παξακέηξσλ: (1) θαηά ηελ 
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ππφ κειέηε πεξίνδν είλαη κεγάινο ν αξηζκφο ησλ δηαθξηηψλ ρεκηθψλ νκάδσλ γπαιηνχ, 

(2) έλαο κεγάινο αξηζκφο απφ πξσηνγελή εξγαζηήξηα ήηαλ ελεξγφο θαη παξήγαγε γπαιί 

ρξεζηκνπνηψληαο παξαπιήζηεο ζπληαγέο, αιιά ληφπηεο χιεο, (3) ηελ πεξίνδν απηή 

ιάκβαλε ρψξα εθηεηακέλε αλαθχθισζε γπάιηλσλ αληηθεηκέλσλ, ελίνηε θαη 

δηαθνξεηηθψλ αξρηθψλ ρεκηθψλ ζπζηάζεσλ, κε απνηέιεζκα ηελ παξαγσγή γπαιηνχ κε 

ελδηάκεζε ζχζηαζε ζπγθξηηηθά κε ηηο ραξαθηεξηζηηθέο ζπληαγέο, θαη (4) ηα 

δεκνζηεπκέλα δεδνκέλα θαηά πεξίπησζε αλαθέξνληαη ζε γπάιηλα αγγεία θαζεκεξηλήο 

ρξήζεο, πνιπηειή αγγεία, παινπίλαθεο ή θαη ππνιείκκαηα ηεο δηαδηθαζίαο παξαγσγήο.  

Γεδνκέλσλ ησλ δπζθνιηψλ απηψλ, γηα ηε κειέηε ηεο πξνέιεπζεο 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ θπξίσο ηα δεδνκέλα απφ πνιππιεζείο θαη θαιά αλαιπκέλεο 

ζπιινγέο, πνπ αληηπξνζσπεχνπλ ζεκαληηθά εξγαζηήξηα ή ραξαθηεξηζηηθέο 

ηερλνινγηθέο νκάδεο. Ζ ζπιινγή θαη αλάιπζε επηκέξνπο πιεξνθνξηψλ γηα κηθξφηεξα 

εξγαζηήξηα ή επηκέξνπο ππν-νκάδεο δελ είλαη δπλαηή ζηα πιαίζηα ηεο παξνχζαο ΓΓ. 

Υξεζηκνπνηήζεθαλ ζπιινγέο ηχπνπ θαιίνπ-αζβεζηίνπ-ππξηηίνπ, λαηξίνπ-αζβεζηίνπ-

ππξηηίνπ, κηθηψλ αιθαιίσλ θαη ηχπνπ HLLA. Γηα ηα δείγκαηα κνιχβδνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθε μερσξηζηή αλάιπζε, θαζψο απνηεινχλ κηα ηερλνινγηθά θαη ρεκηθά 

δηαθξηηή θαηεγνξία. Οη βαζηθέο πιεξνθνξίεο γηα θάζε ζπιινγή θαη νη αληίζηνηρεο 

βηβιηνγξαθηθέο αλαθνξέο παξνπζηάδνληαη ζηνλ Πίλαθα 2 ηνπ Παξαξηήκαηνο Γ.  

5.6.1 Γπαιί λαηξίνπ θαη κηθηώλ αιθαιίσλ  

Ζ ζχγθξηζε ησλ δεηγκάησλ ηεο παξνχζαο ζπιινγήο κε ηα βηβιηνγξαθηθά 

δεδνκέλα νδεγεί θαη’ αξρήλ ζην ζπκπέξαζκα φηη νη πεξηζζφηεξεο νκάδεο απφ ηα 

νζσκαληθά Na-πινχζηα γπαιηά ηεο Κππαξηζζίαο εκθαλίδνπλ ηδηαίηεξα πςειέο 

ζπγθεληξψζεηο ππξηηίνπ. Γεδνκέλεο ηεο πξνεηνηκαζίαο πνπ έρνπλ ππνζηεί ηα δείγκαηα 

πξηλ ηελ αλάιπζε, ζεσξείηαη απίζαλν ην πςειφ ππξίηην λα νθείιεηαη ζε θαηλφκελα 

δηάβξσζεο. Αλάινγα πςειέο ηηκέο ππξηηίνπ παξνπζηάδνπλ νξηζκέλα δείγκαηα ηνπ 18
νπ

-

19
νπ

 αη. κ.Υ. απφ ηελ Πνισλία, αιιά θαίλεηαη απίζαλν ην ζχλνιν ησλ δεηγκάησλ ηεο 

ζπιινγήο λα πξνέξρεηαη απφ ηελ θεληξηθή Δπξψπε. Βάζεη θαη ησλ Γηαγξακκάησλ 5-6 

θαη 5-7 πξνθχπηνπλ νη αθφινπζεο ππνζέζεηο γηα ηελ πξνέιεπζε ησλ δεηγκάησλ λαηξίνπ 

θαη κηθηψλ αιθαιίσλ: 

 Ζ Οκάδα ΗΗ (γπαιί κηθηψλ αιθαιίσλ) δελ ζπκπίπηεη κε θάπνηα απφ ηηο 

νκάδεο κηθηψλ αιθαιίσλ απφ ηε Βξεηαλία θαη ηελ θεληξηθή Δπξψπε. Δλ 

αληηζέζεη κε ηα βηβιηνγξαθηθά δεδνκέλα, ηα γπαιηά κηθηψλ αιθαιίσλ ηεο 

Κππαξηζζίαο παξνπζηάδνπλ ηδηαίηεξα ρακειέο ζπγθεληξψζεηο νμεηδίσλ ηνπ 
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καγλεζίνπ θαη αξγηιίνπ. Ζ νκάδα απηή ελδερνκέλσο λα απνηειεί πξντφλ 

αλαθχθισζεο, θαηφπηλ πξφζκημεο ρεκηθά δηαθνξεηηθψλ γπάιηλσλ 

ζξαπζκάησλ. 

 Ζ ππφ-νκάδα ΗΗΗe θαη ην δείγκα 222-8 θαίλεηαη λα ζπκπίπηνπλ κε γπαιί απφ 

ηελ Πνισλία, ρξνλνινγεκέλν ζηνλ 18
ν
-19

ν
 αη. κ.Υ. Σα δείγκαηα απηά 

παξνπζηάδνπλ πνιχ πςειφ νμείδην ηνπ ππξηηίνπ, ζπγθέληξσζε νμεηδίνπ ηνπ 

λαηξίνπ ~15% θ.β. θαη νμεηδίνπ ηνπ αζβεζηίνπ ~7% θ.β.  

 Ζ ππφ-νκάδα ΗΗΗd θαίλεηαη λα ζπκπίπηεη κε ηε ζπγθέληξσζε βελεηηθνχ 

γπαιηνχ, θαη ζπγθεθξηκέλα ηχπνπ cristallo, ρσξίο λα είλαη δπλαηή ε δηάθξηζε 

κεηαμχ απζεληηθνχ βελεηηθνχ γπαιηνχ απηνχ ηνπ ηχπνπ ή απνκίκεζεο απφ 

άιια επξσπατθφ εξγαζηήξην (façon de Venise). Παξά ην γεγνλφο φηη ην 

cristallo έρεη ζπλδεζεί κε ηελ παξαζθεπή πνιπηειψλ αληηθεηκέλσλ, ε ρξήζε 

ηνπ δελ ήηαλ πάληα πεξηνξηζκέλε ζηα αλψηεξα νηθνλνκηθά ζηξψκαηα. 

Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα απνηειεί ε εχξεζε κεγάισλ πνζνηήησλ απφ 

πνηήξηα θξαζηνχ παξαζθεπαζκέλα απφ cristallo ζε κία ηαβέξλα ηνπ 16
νπ

 αη. 

κ.Υ. ζην άιηζκπνπξγθ ηεο Απζηξίαο. Καη ζε απηή ηελ πεξίπησζε, δελ 

ήηαλ δπλαηφ λα εμαθξηβσζεί αλ ην cristallo είρε παξαζθεπαζηεί ζηε Βελεηία 

ή ζε θάπνην απζηξηαθφ εξγαζηήξην (Whitehouse 2012, 72).  

 Ζ ππφ-νκάδα ΗΗΗc ζπκπίπηεη ζηε ζπγθέληξσζε φισλ ησλ βαζηθψλ ζηνηρείσλ 

κε κηα νκάδα γπαιηψλ πνπ βξέζεθαλ ζηελ Ηνξδαλία. Ζ πξνέιεπζε ηνπ 

γπαιηνχ απηνχ δελ πξνζδηνξίδεηαη απφ ηνπο ζπγγξαθείο, ελψ ε 

ρξνλνιφγεζε βάζεη ησλ ηππνινγηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ πξνζδηνξίδεηαη 

κεηαμχ 13
νπ

 θαη 19
νπ

 αη. κ.Υ. Αμίδεη, φκσο, λα ζεκεησζεί φηη ζχκθσλα κε 

ηνπο Boulogne θαη Henderson (2009), είλαη πην πηζαλφ ηα γπαιηά απηά λα 

ρξνλνινγνχληαη ζηνλ 19
ν
 αη. κ.Υ., θαζψο ζεσξνχλ φηη ε ζχζηαζε απηή είλαη 

πην θνληά ζηε ζχγρξνλε παξαγσγή. 

 Σν δείγκα 216Β παξνπζηάδεη ραξαθηεξηζηηθά πςειέο ηηκέο νμεηδίνπ ηνπ 

λαηξίνπ θαη ηνπ καγλεζίνπ (20% θαη 4,7% θ.β. αληίζηνηρα), νη νπνίεο 

ζπκπίπηνπλ κε δχν δείγκαηα απφ ηελ Ηνξδαλία. Ζ πςειή ζπγθέληξσζε ζε 

νμείδην ηνπ αξγηιίνπ εμεγήζεθε απφ ηνπο ζπγγξαθείο κε ηε ρξήζε άκκνπ 

πινχζηαο ζε αιθαιηθνχο άζηξηνπο (Boulogne and Henderson 2009, 63). 

χκθσλα κε ηνπο ζπγγξαθείο, ηα δείγκαηα απηά ζπκπίπηνπλ κε ηνλ ηχπν 

γπαιηνχ Raqqa 4, ν νπνίνο παξαγφηαλ ζηε πξία. κσο, ζχκθσλα κε ηνλ 
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Henderson (2003, 119), απηφο ν ηχπνο γπαιηνχ παξαγφηαλ γηα έλα 

πεξηνξηζκέλν δηάζηεκα πεξίπνπ 3 αηψλσλ, κεηαμχ ηνπ 800 θαη 1100 κ.Υ.  

 Γηα ηηο ππφ-νκάδεο IIIa θαη IIIb δελ ήηαλ δπλαηή ε ηαχηηζε κε θάπνηα απφ 

ηηο βηβιηνγξαθηθέο νκάδεο, θπξίσο εμαηηίαο ησλ ηδηαίηεξα ρακειψλ ηηκψλ ζε 

νμείδην ηνπ αξγηιίνπ θαη ηνπ καγλεζίνπ.  

 Ζ Οκάδα IV παξνπζηάδεη ηηκέο νμεηδίσλ αζβεζηίνπ, λαηξίνπ θαη αξγηιίνπ 

παξαπιήζηεο κε ηηο ηηκέο ησλ νκάδσλ vitrum blanchum απφ εξγαζηήξηα 

ηφζν ηεο Βελεηίαο φζν θαη ηεο Ακβέξζαο. κσο, νη ηδηαίηεξα ρακειέο ηηκέο 

ζε νμείδηα ηνπ καγλεζίνπ θαη ηνπ θαιίνπ ζηα δείγκαηα ηεο Κππαξηζζίαο δελ 

επηηξέπνπλ ηελ αζθαιή ηαχηηζε ησλ ζπιινγψλ. 

 

 

Γηάγξακκα 5-6. Γηάγξακκα Na2O-K2O γηα ηα δείγκαηα λαηξίνπ θαη κηθηώλ αιθαιίσλ ηεο ζπιινγήο 

νζσκαληθνύ γπαιηνύ ηεο Κππαξηζζίαο θαη ησλ ζρεηηθώλ βηβιηνγξαθηθώλ δεδνκέλσλ. 
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Γηάγξακκα 5-7. Γηάγξακκα CaO-MgO γηα ηα δείγκαηα λαηξίνπ θαη κηθηώλ αιθαιίσλ ηεο ζπιινγήο 

νζσκαληθνύ γπαιηνύ ηεο Κππαξηζζίαο θαη ησλ ζρεηηθώλ βηβιηνγξαθηθώλ δεδνκέλσλ. 

 

5.6.2 Γπαιί θαιίνπ 

Γηα ην γπαιί θαιίνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηαηηζηηθή αλάιπζε PCA βάζεη φισλ 

ησλ θχξησλ νμεηδίσλ. Ζ αλάιπζε δείρλεη φηη ηα δείγκαηα έρνπλ ζχζηαζε πην θνληά ζην 

γπαιί ηχπνπ Βνεκίαο θαη ζην γπαιί απφ ηελ Beykoz, ελψ δηαθέξνπλ μεθάζαξα απφ ηελ 

χαιν δαζψλ θαη ην HLLA γπαιί ηεο Αγγιίαο θαη ηεο θεληξηθήο Δπξψπεο (Γηάγξακκα 

5-8). πλεπψο, επηβεβαηψλεηαη φηη ηα ηξία γπαιηά θαιίνπ ηεο ζπιινγήο δελ έρνπλ ζαλ 

πεγή αιθαιίσλ ηέθξα θπηψλ πινχζηα ζε θάιην, αιιά πνηάζα ή/θαη ληηξηθφ θάιην. Σα 

βηβιηνγξαθηθά δεδνκέλα κε ηα νπνία ζπκπίπηνπλ αλήθνπλ ζε ζπιινγέο γπαιηνχ ηχπνπ 

Βνεκίαο ηνπ 18
νπ

 αη. κ.Υ. απφ ηελ θεληξηθή Δπξψπε θαη απφ ηελ πεξηνρή Beykoz ηεο 

Κσλζηαληηλνχπνιεο ηνπ 19
νπ

 αη. Γεδνκέλσλ ησλ νκνηνηήησλ κεηαμχ ηνπ γπαιηνχ ηεο 

Beykoz θαη ηνπ γπαιηνχ ηεο θεληξηθήο Δπξψπεο, είλαη δχζθνιν λα πξνζδηνξηζηεί ε 

πξνέιεπζε ησλ δεηγκάησλ. ε θάζε πεξίπησζε, φκσο, ηα ηξία δείγκαηα θαιίνπ 

ρξνλνινγνχληαη κεηά απφ ην ηέινο ηνπ 17
νπ

 αη. κ.Υ., νπφηε θαη εθεπξέζεθε απηφο ν 

ηχπνο γπαιηνχ. 
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Γηάγξακκα 5-8. Γξάθεκα PCA βάζε ησλ θύξησλ νμεηδίσλ γηα ηα γπαιηά θαιίνπ ηεο ζπιινγήο 

νζσκαληθνύ γπαιηνύ ηεο Κππαξηζζίαο θαη ησλ βηβιηνγξαθηθώλ δεδνκέλσλ (Έλζεην δηάγξακκα: 

Γηάγξακκα αλπζκάησλ PCA).   

 

5.6.3 Γπαιί κνιύβδνπ 

ην Γηάγξακκα 5-9 παξνπζηάδεηαη ε ζχγθξηζε ηεο ζπγθέληξσζεο ησλ θχξησλ 

νμεηδίσλ κεηαμχ ηνπ γπαιηνχ κνιχβδνπ ηεο παξνχζαο ζπιινγήο θαη ησλ ηξηψλ θχξησλ 

ηχπσλ αγγιηθνχ γπαιηνχ κνιχβδνπ ηεο επνρήο. Απφ ην δηάγξακκα δελ κπνξεί λα 

πξνθχςεη μεθάζαξε ηαχηηζε κε θάπνηα απφ ηηο νκάδεο, θαζψο ην δείγκα 219-4 

εκθαλίδεη ελδηάκεζε ζχζηαζε κεηαμχ ησλ αγγιηθψλ Οκάδσλ 1 θαη 2 γηα ηα θχξηα 

νμείδηα. Δμαίξεζε απνηειεί ην θάιην πνπ εκθαλίδεη ρακειή ζπγθέληξσζε, ε νπνία 

ζπκπίπηεη κε ηελ αγγιηθή Οκάδα 3. πλεπψο, είηε πξφθεηηαη γηα κεηαγελέζηεξν γπαιί 

κνιχβδνπ πηζαλφηαηα παξαζθεπαζκέλν ζε άιιε πεξηνρή αθνινπζψληαο ηηο αγγιηθέο 

ζπληαγέο, είηε απνηειεί πξντφλ αλαθχθισζεο, ε νπνία έρεη νδεγήζεη ζε αιινίσζε ηεο 

αξρηθήο ηνπ ζχζηαζεο.  

 



 176 

 

Γηάγξακκα 5-9. ύγθξηζε ησλ ηηκώλ ζπγθέληξσζεο ησλ θύξησλ νμεηδίσλ γηα γπαιηά κνιύβδνπ ηεο 

ζπιινγήο νζσκαληθνύ γπαιηνύ ηεο Κππαξηζζίαο θαη ησλ βηβιηνγξαθηθώλ δεδνκέλσλ.  

 

ην Γηάγξακκα 5-10 παξνπζηάδεηαη ε ζχγθξηζε ηεο ζπγθέληξσζεο ησλ θχξησλ 

νμεηδίσλ κεηαμχ γπαιηψλ κε ρακειή ζπγθέληξσζε ζε κφιπβδν (<10% θ.β.). Σα 

βηβιηνγξαθηθά δεδνκέλα αλήθνπλ ζε θξχζηαιια θαη γπαιηά ηχπνπ Βνεκίαο απφ 

δηάθνξεο πεξηνρέο ηεο θεληξηθήο Δπξψπεο. Δίλαη ζην ζχλνιφ ηνπο γπαιηά θαιίνπ κε 

κεδεληθέο ζπγθεληξψζεηο λαηξίνπ θαη κε ηδηαίηεξα ρακειφ αζβέζηην. κσο, έλα 

κεκνλσκέλν δείγκα απφ ηελ Πνισλία, παξνπζηάδεη παλνκνηφηππε ζχζηαζε κε ηα ηξία 

δείγκαηα ηεο ζπιινγήο. Σν δείγκα απηφ ρξνλνινγείηαη ζε κία επξεία πεξίνδν κεηαμχ 

ηνπ 14
νπ

 θαη ηνπ 18
νπ

 αη. κ.Υ.  
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Γηάγξακκα 5-10. ύγθξηζε ησλ ηηκώλ ζπγθέληξσζεο ησλ θύξησλ νμεηδίσλ γηα γπαιηά πνπ 

πεξηέρνπλ ρακειέο ζπγθεληξώζεηο κνιύβδνπ (<10% θ.β.) ηεο ζπιινγήο νζσκαληθνύ γπαιηνύ ηεο 

Κππαξηζζίαο θαη ησλ βηβιηνγξαθηθώλ δεδνκέλσλ. 

 

5.7 Υρήζη Raman 

Γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο αλάιπζεο ησλ δεηγκάησλ ηεο ζπιινγήο 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ αλαιχζεηο Raman ζε επηιεγκέλα δείγκαηα. Δπηιέρζεθαλ δείγκαηα 

πνπ λα θαιχπηνπλ φιεο ηηο θαηεγνξίεο ρεκηθήο ζχζηαζεο θαη ρξψκαηνο. Οη αλαιχζεηο 

έγηλαλ κε αθηίλα laser ζηα 1064 nm, ππφ ηηο ζπλζήθεο αλάιπζεο πνπ πεξηγξάθνληαη 

ζηελ Παξάγξαθν 2.5.6.3. Οη αλαιχζεηο έγηλαλ ζε κε-θαζαξηζκέλεο επηθάλεηεο. 

Γεδνκέλνπ, φκσο, ηνπ βάζνπο δηείζδπζεο ηεο αθηίλαο θαη ησλ πνιχ ιεπηψλ ζηξσκάησλ 

δηάβξσζεο πνπ εκθαλίδνληαη ζηα δείγκαηα (φπσο ζα ζπδεηεζεί αλαιπηηθά ζηελ 

Παξάγξαθν 5.8), ε αλάιπζε Raman κπνξεί λα ζεσξεζεί αληηπξνζσπεπηηθή ηνπ πγηνχο 

ηκήκαηνο ηνπ γπαιηνχ εθάζηνηε δείγκαηνο.  

ηελ Δηθφλα 5-5 παξνπζηάδνληαη ραξαθηεξηζηηθά θάζκαηα απφ άρξσκα 

δείγκαηα απφ ηηο 4 βαζηθέο ρεκηθέο νκάδεο γπαιηνχ ηεο ζπιινγήο. Σα θάζκαηα θάζε 

νκάδαο  παξνπζηάδνπλ πνιχ κεγάιε νκνηνγέλεηα, φκσο κεηαμχ ησλ ρεκηθψλ νκάδσλ 

εκθαλίδνληαη νξηζκέλεο κηθξέο δηαθνξνπνηήζεηο. Ζ θνξπθή Q
3
 εκθαλίδεηαη ζε 

πςειφηεξεο ελέξγεηεο, ζηα 1107 cm
-1

, γηα ην γπαιί θαιίνπ (Οκάδα Η) ζε ζχγθξηζε κε ηα 
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γπαιηά λαηξίνπ (Οκάδεο ΗΗΗ θαη IV), φπνπ εκθαλίδεηαη ζε κηα πεξηνρή κεηαμχ ηνπ 1088 

θαη ηνπ 1097 cm
-1

. Απηή ε δηαθνξνπνίεζε ζηα θάζκαηα Raman κεηαμχ γπαιηψλ 

πινχζησλ ζε θάιην θαη λάηξην έρεη επηζεκαλζεί θαη απφ ηνπο Baert et al. (2011, 1057). 

Σα γπαιηά κηθηψλ αιθαιίσλ παξνπζηάδνπλ κηα ελδηάκεζε ζπκπεξηθνξά, κε εκθάληζε 

ηεο θνξπθήο Q
3
 ζηα 1100 cm

-1
. Έρεη αθφκα ελδηαθέξνλ λα επηζεκαλζεί φηη ζηα 

θάζκαηα ηεο Οκάδαο IV εκθαλίδνληαη επηπιένλ νη θνξπθέο Q
2
 θαη Q

1
, κε θπκαηλφκελεο 

εληάζεηο ζηα ~994 θαη ~947 cm
-1

, αληίζηνηρα. Ο απμεκέλνο απνπνιπκεξηζκφο ηνπ 

ππξηηηθνχ πιέγκαηνο ζηα δείγκαηα απηήο ηεο νκάδαο γίλεηαη εκθαλήο θαη απφ ην 

γεγνλφο φηη ε θνξπθή ησλ δνλήζεσλ ηάζεο λ(Si-O-Si) παξνπζηάδεηαη ζε πςειφηεξε 

ελέξγεηα (ζηα 558 cm
-1

). Ο απμεκέλνο απνπνιπκεξηζκφο κπνξεί λα απνδνζεί ζηελ 

απμεκέλε ζπγθέληξσζε αιθαιηθψλ γαηψλ πνπ ραξαθηεξίδεη ηα γπαιηά ηεο Οκάδαο IV.   

Σν γπαιί κνιχβδνπ (δείγκα 219-4) παξνπζηάδεη έλα ζπλνιηθά δηαθνξεηηθά 

θάζκα Raman, γεγνλφο αλακελφκελν θαζψο ν κφιπβδνο παίξλεη ελ κέξεη θαη ηνλ ξφιν 

ηνπ παινζρεκαηηζηή. Οη θνξπθέο λ(Q
3
) θαη λ(Si-O-Si) εκθαλίδνληαη θαξδχηεξεο θαη ζε 

ζεκαληηθά ρακειφηεξεο ελέξγεηεο (ζηα 1072 θαη 480 cm
-1

, αληίζηνηρα). Αληίζηνηρα 

θάζκαηα έρνπλ παξαηεξεζεί ζε ζχγρξνλα γπαιηά απνηεινχκελα απνθιεηζηηθά απφ 

κφιπβδν θαη ππξίηην (Feller et al. 2010, 310). Αληηζέησο, ηα θάζκαηα ησλ δεηγκάησλ κε 

ρακειή ζπγθέληξσζε ζε κφιπβδν δελ παξνπζηάδνπλ ζεκαληηθέο δηαθνξνπνηήζεηο 

ζπγθξηηηθά κε ηα γπαιηά ηεο Οκάδαο ΗΗΗ. Σν γεγνλφο απηφ ήηαλ αλακελφκελν, θαζψο ζε 

απηά ηα δείγκαηα ε ζπγθέληξσζε ηνπ κνιχβδνπ είλαη πνιχ ρακειή γηα λα πξνθαιέζεη 

ζεκαληηθέο κεηαβνιέο ζην ππξηηηθφ πιέγκα.   
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Δηθόλα 5-5. Φάζκαηα Raman από αληηπξνζσπεπηηθά άρξσκα δείγκαηα θάζε ρεκηθήο νκάδαο 

γπαιηνύ ηεο νζσκαληθήο ζπιινγήο από ηελ Κππαξηζζία (I: δείγκα 217-4; II: δείγκα 217-5; III: 

δείγκα 222-6; III+low Pb: δείγκα 222-7; IV: δείγκα 219-5; High-Pb: δείγκα 219-4). 

 

ηελ Δηθφλα 5-6 παξνπζηάδεηαη ε ζχγθξηζε ησλ θαζκάησλ κεηαμχ δεηγκάησλ 

ηεο ίδηαο ρεκηθήο νκάδαο (Οκάδα ΗΗΗ) αιιά δηαθνξεηηθνχ ρξψκαηνο (άρξσκν, θπζηθά 

ρξσκαηηζκέλν θαη έληνλα ρξσκαηηζκέλν). Σφζν ην έληνλα ρξσκαηηζκέλν δείγκα 

(ρξψκαηνο κπιε) φζν θαη ην θπζηθά ρξσκαηηζκέλν δείγκα παξνπζηάδνπλ απμεκέλν 

απνπνιπκεξηζκφ ζε ζρέζε κε ην άρξσκν δείγκα, γεγνλφο πνπ θαίλεηαη απφ ηελ 

εκθάληζε ησλ θνξπθψλ Q
1
 ή/θαη Q

2
 κε θπκαηλφκελεο εληάζεηο. Ζ αχμεζε ηνπ 

απνπνιπκεξηζκνχ κπνξεί λα απνδνζεί ζηελ απμεκέλε ζπγθέληξσζε νμεηδίσλ 

κεηαιιηθψλ ηφλησλ ζηα έληνλα θαη θπζηθά ρξσκαηηζκέλα δείγκαηα. Σα ηφληα απηά 

κπνξνχλ λα δηαζπάζνπλ ηνπο δεζκνχο Si-O-Si ζην ππξηηηθφ πιέγκα.  
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Δηθόλα 5-6. ύγθξηζε αληηπξνζσπεπηηθώλ θαζκάησλ Raman κεηαμύ ελόο άρξσκνπ θαη θπζηθά 

ρξσκαηηζκέλσλ δεηγκάησλ ηεο Οκάδαο ΙΙΙ (αξηζηεξά) θαη κεηαμύ ελόο άρξσκνπ θαη ελόο έληνλα 

ρξσκαηηζκέλνπ δείγκαηνο ηεο Οκάδαο ΙΙΙ (δεμηά) (III-colourless: δείγκα 222-6; III-

colourless/yellow: δείγκα 215-4; III-colourless/grey: δείγκα 215-5; III colourless/pink: δείγκα 215-

6; III-dark blue: δείγκα 221).  

 

5.8 Φαινόμενα διάβρωζης  

Βάζεη ηεο καθξνζθνπηθήο θαη κηθξνζθνπηθήο παξαηήξεζεο, ηα δείγκαηα ηεο 

ζπιινγήο δελ παξνπζηάδνπλ ηδηαίηεξα έληνλεο ελδείμεηο δηάβξσζεο. Σα πεξηζζφηεξα 

δείγκαηα παξνπζηάδνπλ ηξηδηζκφ ή/θαη ζάκπσκα ζε πεξηνρέο ηεο επηθάλεηάο ηνπο. Σα 

δχν ζθνχξα κπιε δείγκαηα παξνπζηάδνπλ ηελ πην έληνλε δηάβξσζε, θαζψο νιφθιεξε ε 

επηθάλεηα παξνπζηάδεη έληνλν ηξηδηζκφ. ε νξηζκέλα δείγκαηα εκθαλίδεηαη γαιαθηψδεο 

αιινίσζε θαη βεινληζκνί ζε πεξηνξηζκέλεο πεξηνρέο ηεο επηθάλεηαο ηνπο. 

Υαξαθηεξηζηηθά παξαδείγκαηα ηνπ θάζε ηχπνπ δηάβξσζεο παξνπζηάδνληαη ζηηο 

Δηθφλεο 5-7, 5-8 θαη 5-9. Σέινο, πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ζην δείγκα πςεινχ κνιχβδνπ 

(219-4) δελ εκθαλίδεηαη κηθξνξεγκάησζε, είδνο δηάβξσζεο πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ 

ηνλ ζρεκαηηζκφ ελφο δηθηχνπ ιεπηψλ ξσγκψλ ζηελ επηθάλεηα ηνπ γπαιηνχ. Ζ 

κηθξνξεγκάησζε είλαη πνιχ ζπρλφ θαηλφκελν ζηα γπαιηά κνιχβδνπ, ηδίσο ζηα πην 

πξψηκα γπαιηά ηνπ ηχπνπ, ε ζχζηαζε ησλ νπνίσλ ραξαθηεξίδεηαη απφ πςειέο ηηκέο 

θαιίνπ θαη ζρεηηθά ρακειφηεξεο ζπγθεληξψζεηο κνιχβδνπ.   
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Δηθόλα 5-7. Δηθόλεο από κηθξνζθόπην LED (κεγέζπλζε x50) από πεξηνρή κπιε δείγκαηνο κε έληνλν 

ηξηδηζκό (Αξηζηεξά: κε θπζηθό θσο, Γεμηά: κε πνισκέλν θσο).  

 

   

Δηθόλα 5-8. Φσηνγξαθία (αξηζηεξά) θαη εηθόλα από κηθξνζθόπην LED (δεμηά), κε κεγέζπλζε x50, 

από άρξσκν δείγκα κε έληνλν ζάκπσκα.  

 

  

Δηθόλα 5-9. Δηθόλεο από κηθξνζθόπην LED (κεγέζπλζε x50) από πεξηνρέο άρξσκνπ δείγκαηνο κε 

βεινληζκνύο (αξηζηεξά θαη δεμηά) θαη κε γαιαθηώδε αιινίσζε (δεμηά). 

 

Γηα ηελ πεξαηηέξσ εμέηαζε ηνπ βαζκνχ θαη ησλ κεραληζκψλ δηάβξσζεο ησλ 

δεηγκάησλ, θαζψο θαη γηα λα αμηνινγεζεί εάλ ππάξρνπλ δηαθνξνπνηήζεηο κεηαμχ ησλ 

δηαθνξεηηθψλ ηχπσλ γπαιηνχ, πξαγκαηνπνηήζεθαλ αλαιχζεηο ηεο ρεκηθήο ζχζηαζεο κε 
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SEM/EDS θαηά κήθνο ησλ θαζαξψλ ηνκψλ απφ ραξαθηεξηζηηθά δείγκαηα θάζε ηχπνπ. 

ην Γηάγξακκα 5-11 παξνπζηάδνληαη ηα πξνθίι ηεο ζπγθέληξσζεο ησλ θχξησλ 

νμεηδίσλ θαηά κήθνο θαζαξψλ ηνκψλ απφ άρξσκα γπαιηά θαιίνπ, λαηξίνπ θαη 

κνιχβδνπ. ε θάζε πεξίπησζε, ην πξνθίι πνπ παξνπζηάδεηαη επηθεληξψλεηαη ζε κία 

δψλε 20 κm ζηελ εμσηεξηθή πιεπξά ηνπ ηνηρψκαηνο.  

Απφ ηα πξνθίι ηεο ζπγθέληξσζεο πξνθχπηεη φηη ζε θάζε πεξίπησζε ε δηάβξσζε 

είλαη πεξηνξηζκέλε, κε ηελ εκθάληζε ιεπηψλ εμσηεξηθψλ ζηξσκάησλ δηάβξσζεο 

πάρνπο 3-6 κm. Σν γπαιί λαηξίνπ παξνπζηάδεη ηε κηθξφηεξε δηάβξσζε, κε κηθξή 

κείσζε νμεηδίνπ ηνπ λαηξίνπ θαη επαθφινπζε αχμεζε νμεηδίνπ ηνπ ππξηηίνπ ζε έλα 

ιεπηφ ζηξψκα 3 κm. Σν νμείδην ηνπ αζβεζηίνπ δηαηεξείηαη ζηαζεξφ θαηά κήθνο ηεο 

ηνκήο, ελψ ε ζπγθέληξσζε ηνπ νμεηδίνπ ηνπ αξγηιίνπ ήηαλ πνιχ ρακειή γηα λα 

αμηνινγεζεί ε δηαθχκαλζή ηνπ. Ζ ζπλνιηθή εηθφλα ηνπ πξνθίι παξαπέκπεη ζε 

επηθάλεηα Σχπνπ ΗΗ, βάζεη ηεο θαηεγνξηνπνίεζεο ησλ γπάιηλσλ επηθαλεηψλ θαηά ηε 

δηάβξσζε απφ ηνλ Hench (1982).  

Σν γπαιί θαιίνπ παξνπζηάδεη πην έληνλε δηάβξσζε, κε ζεκαληηθή απψιεηα 

νμεηδίσλ ηνπ θαιίνπ αιιά θαη ηνπ αζβεζηίνπ θαη ζπλαθφινπζε αχμεζε ηνπ νμεηδίνπ 

ηνπ ππξηηίνπ. Παξάιιεια, παξαηεξείηαη ζεκαληηθή αχμεζε ηνπ νμεηδίνπ ηνπ αξγηιίνπ, 

ε νπνία κπνξεί λα εμεγεζεί κε ηνλ ζρεκαηηζκφ ελφο εμσηεξηθνχ πξνζηαηεπηηθνχ 

ζηξψκαηνο Al2O3-SiO2. Ζ εκθάληζε απηνχ ηνπ ζηξψκαηνο θαηεγνξηνπνηεί ηελ 

επηθάλεηα σο Σχπνπ ΗΗΗ. Δίλαη γλσζηφ απφ ηε βηβιηνγξαθία φηη ηα γπαιηά κε απμεκέλε 

ζπγθέληξσζε ζε νμείδην ηνπ θαιίνπ παξνπζηάδνπλ δηαθνξεηηθνχο κεραληζκνχο θαη 

ηαρχηεξνπο ξπζκνχο δηάβξσζεο απφ ηα γπαιηά λαηξίνπ (Bertoncello et al. 2002, 255; 

Domenech-Carbo et al. 2006, 130; Tournie et al. 2008, 2143). Σν γεγνλφο απηφ 

επηβεβαηψλεηαη θαη απφ ηα δείγκαηα ηεο παξνχζαο ζπιινγήο.  

Σέινο, ην γπαιί κνιχβδνπ παξνπζηάδεη ην πην παρχ ζηξψκα δηάβξσζεο, πάρνπο 

6 κm, ζην νπνίν παξαηεξείηαη ππνδηπιαζηαζκφο ηνπ νμεηδίνπ ηνπ θαιίνπ θαη 

ζπλαθφινπζε αχμεζε ηνπ νμεηδίνπ ηνπ ππξηηίνπ. Ζ ζπγθέληξσζε ηνπ κνιχβδνπ 

δηαηεξείηαη ζηαζεξή θαηά κήθνο ηεο ηνκήο. 
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Γηάγξακκα 5-11. Υαξαθηεξηζηηθά πξνθίι ηεο ζπγθέληξσζεο ησλ θύξησλ νμεηδίσλ, πξνζδηνξηζκέλα 

κε SEM/EDS, γηα γπαιί θαιίνπ-αζβεζηίνπ-ππξηηίνπ (πάλσ), λαηξίνπ-αζβεζηίνπ-ππξηηίνπ (θέληξν) 

θαη γπαιί κνιύβδνπ (θάησ). (0 κm: Δμσηεξηθή επηθάλεηα). 
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5.9 σμπεράζμαηα 

Ζ αλάιπζε κηαο ζπιινγήο απιψλ ρξεζηηθψλ γπάιηλσλ αληηθεηκέλσλ ηεο 

νζσκαληθήο πεξηφδνπ απφ έλα ρακάκ ζηελ Κππαξηζζία έδεημε ηελ χπαξμε απξφζκελα 

κεγάιεο πνηθηιίαο ζηε ρεκηθή ζχζηαζε ησλ αληηθεηκέλσλ. ηε ζπιινγή 

ζπκπεξηιακβάλνληαη δείγκαηα ηνπ ηχπνπ ζφδαο-αζβεζηίνπ-ππξηηίνπ θαη θαιίνπ-

αζβεζηίνπ-ππξηηίνπ, ελψ ππάξρνπλ θαη παξαδείγκαηα γπαιηνχ κηθηψλ αιθαιίσλ. Δθηφο 

απφ ηε ρξήζε δηαθνξεηηθήο πεγήο αιθαιίσλ ηα δείγκαηα δηαθνξνπνηνχληαη θαη σο πξνο 

ηε ρξήζε απνρξσκαηηζηή: ππάξρνπλ δείγκαηα ζηα νπνία αληρλεχεηαη απνθιεηζηηθά 

καγγάλην, απνθιεηζηηθά αξζεληθφ, ή παξάιιεια καγγάλην θαη αξζεληθφ. Σέινο, 

αλάκεζα ζηα δείγκαηα ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη ηξία δείγκαηα κε ρακειή ζπγθέληξσζε 

ζε κφιπβδν, θαζψο θαη έλα δείγκα πνπ κπνξεί λα ζεσξεζεί γπαιί κνιχβδνπ 

(ζπγθέληξσζε κνιχβδνπ ίζε κε 23% θ.β.). 

Πην ζπγθεθξηκέλα, ζηε ζπιινγή εκθαλίζηεθαλ νη αθφινπζνη βαζηθνί ηχπνπ 

γπαιηνχ: 

 Γπαιί ηχπνπ Βνεκίαο: 3 δείγκαηα θαιίνπ-αζβεζηίνπ-ππξηηίνπ ηαπηίδνληαη 

ρεκηθά κε γπαιί ηχπνπ Βνεκίαο, κε πηζαλή πξνέιεπζε είηε ηελ θεληξηθή 

Δπξψπε είηε ηελ Κσλζηαληηλνχπνιε (εθφζνλ είλαη κεηαγελέζηεξα). Ζ πεγή 

ηνπ θαιίνπ ήηαλ πνηάζα ή/θαη ληηξηθφ θάιην θαη ν θχξηνο απνρξσκαηηζηήο 

ην αξζεληθφ, ηππηθέο πξψηεο χιεο γηα ην γπαιί απηνχ ηνπ ηχπνπ. 

 Γπαιί κηθηψλ αιθαιίσλ: Σν δείγκαηα απηνχ ηνπ ηχπνπ δηαθνξνπνηνχληαη 

απφ γπαιηά κηθηψλ αιθαιίσλ ηεο ίδηαο πεξηφδνπ απφ ηελ Αγγιία θαη ηελ 

θεληξηθή Δπξψπε θαη δελ ηαπηίζηεθαλ κε βηβιηνγξαθηθά δεδνκέλα. 

Δλδερνκέλσο απνηεινχλ πξντφλ αλαθχθισζεο. 

 Γπαιί λαηξίνπ-αζβεζηίνπ-ππξηηίνπ: Σα δείγκαηα απηήο ηεο νκάδαο έρνπλ σο 

πεγή αιθαιίσλ ηέθξα θπηψλ πινχζηα ζε λάηξην θαη παξνπζηάδνπλ κεγάιεο 

δηαθπκάλζεηο ζηε ζχζηαζε ησλ βαζηθψλ νμεηδίσλ. Μηα ππφ-νκάδα θαίλεηαη 

λα πξνέξρεηαη απφ ηελ θεληξηθή Δπξψπε, θαζψο ε ζχζηαζή ηεο ηαπηίδεηαη 

κε δείγκα ηεο επνρήο πνπ έρεη βξεζεί ζηελ Πνισλία. Μηα δεχηεξε ππφ-

νκάδα κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί σο ηζιακηθφ γπαιί, θαζψο ηαπηίδεηαη ζηε 

ζχζηαζε κε γπαιηά ηεο ίδηαο πεξηφδνπ πνπ έρνπλ βξεζεί ζηελ Ηνξδαλία, 

θαζψο θαη κε ππνιείκκαηα παινπνηίαο απφ ηνπο θιηβάλνπο ζηελ Raqqa ηεο 

πξίαο. Σέινο, κηα ππφ-νκάδα παξνπζηάδεη ρεκηθέο νκνηφηεηεο κε γπαιηά 

ηχπνπ cristallo.  
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 Γπαιί λαηξίνπ-αζβεζηίνπ-ππξηηίνπ, κε δηαθξηηά απμεκέλε ζπγθέληξσζε 

αζβεζηίνπ θαη αξγηιίνπ: Ζ πεγή ησλ αιθαιίσλ είλαη ηέθξα θπηψλ πινχζηα 

ζε λάηξην θαη ζε απηή ηελ πεξίπησζε. Ζ νκάδα απηή παξνπζηάδεη νξηζκέλεο 

νκνηφηεηεο ζηε ζχζηαζε κε γπαιηά ηχπνπ vitrum blanchum, είηε βελεηηθά 

είηε απφ άιια εξγαζηήξηα ηεο βφξεηαο Δπξψπεο, ρσξίο φκσο λα είλαη 

δπλαηή ε αζθαιήο ηαχηηζε ηεο πξνέιεπζεο. 

 Γπαιί λαηξίνπ-αζβεζηίνπ-ππξηηίνπ, ην νπνίν πεξηείρε κηθξέο πνζφηεηεο 

κνιχβδνπ (~2% θ.β.): Ζ εηζαγσγή κνιχβδνπ ζε ηφζν ρακειέο 

ζπγθεληξψζεηο ελδερνκέλσο λα κελ ήηαλ εθνχζηα. Σα δείγκαηα απηνχ ηνπ 

ηχπνπ ηαπηίδνληαη πιήξσο κε γπαιί ηεο ίδηαο πεξηφδνπ απφ ηελ Πνισλία. 

 Γπαιί κνιχβδνπ: Σν δείγκα πξνζνκνηάδεη ζηε ζχζηαζε ηα αγγιηθά γπαιηά 

κνιχβδνπ, ρσξίο φκσο λα ηαπηίδεηαη πιήξσο κε θάπνηα απφ ηηο βαζηθέο 

ηππνινγηθέο νκάδεο πνπ θπξηάξρεζαλ ζηελ Αγγιία απφ ηα ηέιε ηνπ 17
νπ

 έσο 

θαη ηηο αξρέο ηνπ 19
νπ

 αη. κ.Υ. Δλδερνκέλσο πξφθεηηαη γηα γπαιί πνπ 

παξάρζεθε ζε εξγαζηήξην ηεο βφξεηαο ή θεληξηθήο Δπξψπεο θαζ’ νκνίσζε 

ησλ αγγιηθψλ γπαιηψλ κνιχβδνπ, ή ε ζχζηαζή ηνπ έρεη αιινησζεί θαηφπηλ 

αλαθχθισζεο. 

Ζ κεγάιε πνηθηιία ρεκηθψλ ηχπσλ γπαιηνχ θαη ε δηαθνξεηηθή πξνέιεπζε ησλ 

αληηθεηκέλσλ απνηειεί έλα κε αλακελφκελν εχξεκα. Παξά ην γεγνλφο φηη ε 

Κππαξηζζία είρε ιηκάλη κε δηαξθείο δεζκνχο κε ηε Γχζε, ε εχξεζε γπαιηψλ απφ ηελ 

Κεληξηθή Δπξψπε, ηελ Αγγιία, ελδερνκέλσο ηελ Ηηαιία θαη ηε βφξεηα Δπξψπε, θαζψο 

θαη ηελ νζσκαληθή Αλαηνιή ζε έλα κηθξφ πεξηθεξεηαθφ ρακάκ παξακέλεη 

εληππσζηαθή. 

Οξηζκέλεο απφ ηηο ηππνινγηθέο νκάδεο παξέρνπλ επηπξφζζεηα πιεξνθνξίεο γηα 

ηε ρξνλνιφγεζε νξηζκέλσλ απφ ηα αληηθείκελα ηεο ζπιινγήο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ην 

γπαιί κνιχβδνπ δελ κπνξεί λα παξαζθεπάζηεθε λσξίηεξα απφ ην ηέινο ηνπ 

17
νπ

 αη. κ.Υ., νπφηε θαη εθεπξέζεθε απηφο ν ηχπνο. Δπίζεο, ε ρξήζε αξζεληθνχ σο 

απνρξσκαηηζηή ρξνλνινγείηαη ζηνλ 17
ν
 αη. κ.Υ., φπσο θαη ε ρξήζε ηεο πνηάζαο σο 

πεγή αιθαιίσλ. Παξάιιεια, ζρεδφλ φια ηα δείγκαηα απφ ηε βηβιηνγξαθία πνπ 

ηαπηίζηεθαλ ρεκηθά κε δείγκαηα ηεο ζπιινγήο ρξνλνινγνχληαη ζηνλ 18
ν
 θαη 

19
ν
 αη. κ.Υ. Απηφ ηζρχεη ηφζν γηα ηα δείγκαηα δπηηθήο φζν θαη αλαηνιηθήο πξνέιεπζεο. 

Ξεθάζαξεο ελδείμεηο γηα νκνηφηεηεο κε ηππνινγηθέο νκάδεο πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηνλ 15
ν
 

ή 16
ν
 αη. κ.Υ.  δελ ππάξρνπλ, ρσξίο θπζηθά απηφ λα απνηειεί επαξθή απφδεημε γηα ηνλ 
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ζαθή πξνζδηνξηζκφ ηεο πεξηφδνπ θηηζίκαηνο ηνπ ρακάκ. Άιισζηε, ζα ήηαλ ινγηθφ ηα 

γπάιηλα αληηθείκελα πνπ βξέζεθαλ ζηνλ ρψξν λα αληηπξνζσπεχνπλ κφλν ηελ ηειηθή 

πεξίνδν ιεηηνπξγίαο ηνπ ρακάκ, θαζψο ηα παιαηφηεξα αληηθείκελα πηζαλψο λα είραλ 

ήδε θαηαζηξαθεί ή απνξξηθζεί.   

Γεδνκέλεο ηεο κεγάιεο ρεκηθήο πνηθηιίαο πνπ παξνπζίαδαλ ηα δείγκαηα ηεο 

ζπιινγήο, είρε ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ ε θαζκαηνζθνπηθή αλάιπζε Raman 

ραξαθηεξηζηηθψλ δεηγκάησλ απφ θάζε νκάδα. Ζ αλάιπζε έδεημε ζεκαληηθέο κεηαβνιέο 

αλάκεζα ζηα γπαιηά λαηξίνπ, θαιίνπ θαη κηθηψλ αιθαιίσλ, ελψ ην γπαιί κνιχβδνπ 

παξνπζίαζε ζπλνιηθά δηαθνξεηηθφ θάζκα. Παξάιιεια, παξαηεξήζεθαλ δηαθξηηέο 

δηαθνξνπνηήζεηο κεηαμχ άρξσκσλ, θπζηθά ρξσκαηηζκέλσλ θαη έληνλα ρξσκαηηζκέλσλ 

γπαιηψλ παξφκνηαο ρεκηθήο ζχζηαζεο. Ζ κειέηε απηή ηνλίδεη θαη πάιη ηηο ζεκαληηθέο 

δπλαηφηεηεο πνπ παξέρεη ε ηερληθή Raman γηα ηελ πξνθαηαξθηηθή δηάθξηζε θαη 

θαηεγνξηνπνίεζε πνιππιεζψλ ζπιινγψλ γπαιηνχ.  

Ζ κειέηε δηάβξσζεο έδεημε φηη φια ηα δείγκαηα παξνπζηάδνπλ πεξηνξηζκέλεο 

καθξνζθνπηθά νξαηέο ελδείμεηο θζνξάο. Σν πξνθίι ηεο ζπγθέληξσζεο θαηά κήθνο 

θαζαξψλ ηνκψλ απέδεημε ηελ χπαξμε δηαθνξψλ ζηνλ ξπζκφ θαη ηνλ κεραληζκφ 

δηάβξσζεο κεηαμχ δεηγκάησλ δηαθνξεηηθήο ρεκηθήο ζχζηαζεο. Σν γπαιί κνιχβδνπ 

έθεξε ην πην παρχ ζηξψκα εμσηεξηθήο δηάβξσζεο, κε έληνλε απψιεηα αιθαιίσλ. Σα 

γπαιηά θαιίνπ παξνπζίαζαλ επίζεο έληνλε απψιεηα αιθαιίσλ, ελψ ζηελ εμσηεξηθή 

ηνπο επηθάλεηα παξαηεξήζεθε ε δεκηνπξγία πξνζηαηεπηηθνχ ζηξψκαηνο Al2O3-SiO2. 

Σέινο, ηα γπαιηά λαηξίνπ παξνπζίαζαλ ηνλ κηθξφηεξν βαζκφ δηάβξσζεο, ηππηθήο 

κνξθήο γηα γπαιί απηνχ ηνπ ηχπνπ. 
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6 πιινγή παισκάησλ από ηελ Κόξηλζν 

(10
νο

-14
νο

 αη. κ.Χ.) 

ην παξφλ θεθάιαην παξνπζηάδεηαη ε κειέηε κηαο πνιπάξηζκεο ζπιινγήο 

βπδαληηλήο εθπαισκέλεο θεξακηθήο, ε νπνία έρεη βξεζεί ζηελ Κφξηλζν θαη 

ρξνλνινγείηαη βάζεη ηππνινγηθψλ θξηηεξίσλ κεηαμχ ηνπ 10
νπ

 θαη ηνπ 14
νπ

 αη. κ.Υ. 

(Palamara et al. 2016b). Ζ αλάιπζε πξαγκαηνπνηήζεθε βάζεη ηεο πξνηππνπνηεκέλεο 

δηαδηθαζίαο πνπ πεξηγξάθεθε ζηα πξνεγνχκελα θεθάιαηα, κε εμαίξεζε ηελ 

αληηθαηάζηαζε ηεο ηερληθήο XRF κε ηελ PIXE κε ζηφρν ηελ αληηκεηψπηζε αλαιπηηθψλ 

πξνβιεκάησλ ηεο παξνχζαο ζπιινγήο (ζηξσκαηνγξαθία δεηγκάησλ). Ζ κειέηε εζηίαζε 

θπξίσο ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο ρεκηθήο ζχζηαζεο ησλ παισκάησλ, θαη θαη’ επέθηαζε 

ησλ πξψησλ πιψλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ. Παξάιιεια, δφζεθε ηδηαίηεξε έκθαζε ζηε 

κειέηε ζεκαληηθψλ ηερλνινγηθψλ παξακέηξσλ ηεο δηαδηθαζίαο παξαγσγήο ησλ 

παισκάησλ (εθαξκνγή ζε άςεην/πξνςεκέλν θεξακηθφ ζψκα, ζεξκνθξαζία ςεζίκαηνο 

θ.ά.), γηα ηελ νπνία ήηαλ απαξαίηεηε ε ιεπηνκεξήο κηθξνζθνπηθή θαη ρεκηθή εμέηαζε 

ηεο δηεπηθάλεηαο πεινχ-παιψκαηνο. Σέινο, κειεηήζεθε κε ιεπηνκέξεηα ε κεηαβνιή 

ησλ ρεκηθψλ θαη ηερλνινγηθψλ παξακέηξσλ ησλ παισκάησλ  δηα κέζσ ησλ αηψλσλ θαη 

επηρεηξήζεθε ε δηαζχλδεζε κε ηηο ζεκαληηθέο θνηλσληθέο, νηθνλνκηθέο θαη ηερλνινγηθέο 

κεηαβνιέο πνπ έιαβαλ ρψξα ηελ ππφ κειέηε πεξίνδν. 

6.1 Ταλώμαηα 

Σα παιαηφηεξα αληηθείκελα εθπαισκέλεο θεξακηθήο έρνπλ βξεζεί ζηε Μέζε 

Αλαηνιή, ρξνλνινγνχληαη ζηελ Δπνρή ηνπ Υαιθνχ θαη ραξαθηεξίδνληαη σο αιθαιηθά 

παιψκαηα (Henderson 2001, 473). Σα παιαηφηεξα αληηθείκελα απηνχ ηνπ ηχπνπ έρνπλ 

βξεζεί ζηελ πφιε Alalakh ηεο ζεκεξηλήο Σνπξθίαο θαη ρξνλνινγνχληαη πεξίπνπ ζην 

1600 π.Υ., ελψ ηνπο επφκελνπο δχν αηψλεο ε δηάδνζή ηνπο ζηελ Μεζνπνηακία ήηαλ 

επξεία (Peltenburg 1971, 8). Παξαζθεπάδνληαλ κε ηε κείμε ηέθξαο θπηψλ κε 

θνληνξηνπνηεκέλα ραιίθηα ή ππξηηηνχρα άκκν. Σν πάισκα πνπ πξνέθππηε ήηαλ πινχζην 

ζε αιθάιηα, ελψ παξάιιεια είρε θαη πςειέο ζπγθεληξψζεηο νμεηδίσλ αζβεζηίνπ θαη 

καγλεζίνπ (Simpson 1997, 75). Πην ζπγθεθξηκέλα, ηα αιθαιηθά παιψκαηα πεξηείραλ 

νμείδην ηνπ λαηξίνπ  ζε ζπγθέληξσζε κεηαμχ 10 θαη 18% θ.β. θαη νμείδην ηνπ θαιίνπ 

κεηαμχ 3 θαη 5% θ.β. (Pace et al. 2008, 591). Ήηαλ έληνλα ρξσκαηηζκέλα, ζπλήζσο 

κπιε θαη πξάζηλνπ ρξψκαηνο, ηα νπνία νθείινληαλ ζηελ παξνπζία ζηδήξνπ θαη 
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νξηζκέλεο θνξέο ραιθνχ. Ζ εθαξκνγή ηνπ παιψκαηνο ζην θεξακηθφ ζψκα κπνξνχζε 

λα επηηεπρζεί κε δηάθνξεο ηερληθέο, θπξίσο κε ηξίςηκν ή εκβάπηηζε (Al-Saad 2002, 

805). 

Σν κεγάιν κεηνλέθηεκα ησλ παισκάησλ απηνχ ηνπ ηχπνπ είλαη φηη έρνπλ πςειφ 

ζπληειεζηή δηαζηνιήο, κε απνηέιεζκα θαηά ηε ςχμε λα ζπζηέιινληαη κε κεγαιχηεξε 

ηαρχηεηα απφ ην θεξακηθφ ζψκα, δεκηνπξγψληαο ξσγκέο. Δπηπιένλ, ηα παιψκαηα απηά 

είλαη ηδηαίηεξα πδαηνδηαιπηά θαη παξνπζηάδνπλ ζεκαληηθέο δπζθνιίεο ζηελ επηηπρή 

πξνζθφιιεζε ηνπο ζην θεξακηθφ ζψκα (Al-Saad 2002, 805).  

Σα αιθαιηθά παιψκαηα επηθξάηεζαλ κέρξη θαη ηνλ 1
ν
 αη. π.Υ. νπφηε θαη 

δηαδφζεθε ζηελ Δπξψπε ε παξαγσγή δηάθαλσλ παισκάησλ κνιχβδνπ, απνηεινχκελα 

απφ νμείδην ηνπ ππξηηίνπ, νμείδην ηνπ κνιχβδνπ ζε ζπγθέληξσζε κεηαμχ 45 θαη 

60% θ.β. θαη πνιχ  ρακειή ζπγθέληξσζε νμεηδίσλ αιθαιίσλ (κηθξφηεξε απφ 2% θ.β.) 

(Pace et al. 2008, 592). Σελ ίδηα πεξίπνπ επνρή ηα παιψκαηα κνιχβδνπ εθεπξέζεθαλ 

αλεμάξηεηα θαη ζηελ Κίλα (Tite et al. 1998, 242). Σα παιψκαηα κνιχβδνπ επηθξάηεζαλ 

ζηελ παξαγσγή εθπαισκέλεο θεξακηθήο αιιά θαη ζηελ εθπάισζε δνκηθψλ πιηθψλ απφ 

ηε Ρσκατθή πεξίνδν κέρξη θαη ηνλ Μεζαίσλα, ηφζν ζηε βπδαληηλή φζν θαη ζηελ 

ηζιακηθή επηθξάηεηα (White 2009, 7). Σα βαζηθά ηνπο πιενλεθηήκαηα ζε ζρέζε κε ηα 

αιθαιηθά παιψκαηα ήηαλ ε επθνιία παξαγσγήο θαη εθαξκνγήο ζην θεξακηθφ ζψκα, ε 

ζπαληφηεξε εκθάληζε ξσγκψλ (‘θξαθειάξηζκα’ - craqueler) θαη ε έληνλε ιάκςε (Tite 

et al. 1998, 241). Απφ ηελ άιιε, ηα παιψκαηα κνιχβδνπ είλαη ηδηαίηεξα επάισηα αθφκα 

θαη ζε πνιχ αζζελή νμέα, ελψ ζε επαθή κε ηε θσηηά δεκηνπξγνχληαη θνπζθάιεο ζηελ 

επηθάλεηά ηνπο (Γηαλλνπνχινπ 2002, 202).  

Ζ παξαζθεπή εθπαισκέλεο θεξακηθήο κε πάισκα κνιχβδνπ κπνξεί λα 

επηηεπρζεί κε δηάθνξεο ηερλνινγηθέο ζπληαγέο, θπξίσο φζνλ αθνξά ηε ζχζηαζε ηνπ 

παιψκαηνο, ηνλ ηξφπν εθαξκνγήο, ην πξνγελέζηεξν ςήζηκν ηνπ θεξακηθνχ θ.ά. (Tite et 

al. 1998, 248). Οη ζεκαληηθφηεξεο απφ απηέο ηηο ηερλνινγηθέο παξαιιαγέο ζα 

ζπδεηεζνχλ αλαιπηηθά ζηελ Παξάγξαθν 6.7. 

Σέινο, κηα αθφκα ζεκαληηθή θαηεγνξία ηζηνξηθψλ παισκάησλ είλαη ηα 

παιψκαηα θαζζηηέξνπ, γλσζηά ζηε δηεζλή βηβιηνγξαθία σο ‘tin opacified lead glazes’. 

Σα παιψκαηα απηά εθεπξέζεθαλ θαηά ηελ Ηζιακηθή πεξίνδν, αιιά ρξεζηκνπνηήζεθαλ 

επξέσο θαη ζηε κεζαησληθή Δπξψπε, θαη θπξίσο ζηελ Ηηαιία θαη ηελ Ηζπαλία (Mason 

and Tite 1997, 48). Ζ ζχζηαζε ηνπο ραξαθηεξίδεηαη απφ ρακειφηεξε ζπγθέληξσζε 

νμεηδίνπ ηνπ κνιχβδνπ ζπγθξηηηθά κε ηα παιψκαηα κνιχβδνπ (κεηαμχ 20 θαη 40% 
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θ.β.), ελψ πεξηέρνπλ επίζεο νμείδην ηνπ ππξηηίνπ θαη νμείδηα αιθαιίσλ (κεηαμχ 5 θαη 

12% θ.β.) (Pace et al. 2008, 591). 

6.2 Κόρινθος (10ος-14ος αι. μ.Υ.) 

Ζ Κφξηλζνο απνηεινχζε θαηά ηε Μέζε θαη Όζηεξε Βπδαληηλή πεξίνδν ην πην 

ζεκαληηθφ αζηηθφ θέληξν λφηηα ηεο Θεζζαινλίθεο. Ζ επηβεβαησκέλε παξαγσγή 

εθπαισκέλεο θεξακηθήο ζηελ πεξηνρή ηεο Κνξίλζνπ ήδε απφ ηνλ 9
ν
 αη. κ.Υ., θαζψο θαη 

ην ζαιάζζην εκπφξην πνπ ιάκβαλε ρψξα ηφζν κε αζηηθά θέληξα ηεο Γχζεο φζν θαη ηεο 

Αλαηνιήο, θαζηζηνχλ ηελ Κφξηλζν έλα ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ θέληξν παξαγσγήο θαη 

δηαθίλεζεο βπδαληηλήο θεξακηθήο.  

6.2.1 Ιζηνξηθή επηζθόπεζε 

Απφ ηηο αξρέο ηνπ 9
νπ

 αη. κ.Υ. ε Βπδαληηλή Απηνθξαηνξία είρε εηζέιζεη ζε κηα 

λέα πεξίνδν εηξήλεο θαη αθκήο. Μεηά απφ ηελ επηηπρή εθδίσμε ησλ ιάβσλ απφ ηελ 

θεληξηθή Διιάδα θαη ηελ Πεινπφλλεζν, πξαγκαηνπνηήζεθε αλαδηνξγάλσζε ηνπ 

ζηξαηησηηθνχ/δηνηθεηηθνχ ζεζκνχ ησλ «ζεκάησλ» (Λαΐνπ 2006, 66). Ζ Κφξηλζνο 

δηαηήξεζε ηελ πξνγελέζηεξε ζεκαληηθή ηεο ζέζε, θαζψο νξίζηεθε πξσηεχνπζα ηνπ 

ζέκαηνο ηεο Πεινπνλλήζνπ, ζέζε πνπ δηαηήξεζε έσο θαη ηηο αξρέο ηνπ 11
νπ

 αη. κ.Υ. 

Παξάιιεια, ην δηάζηεκα απηφ ε Κφξηλζνο απνηεινχζε ηελ έδξα αξθεηψλ 

θπβεξλεηηθψλ αμησκαηνχρσλ, ελψ απνηεινχζε θαη ηελ έδξα αξρηεπηζθφπνπ (Sanders 

2006, 400).  

ηηο αξρέο ηνπ 11
νπ

 αη. κ.Υ. ηα ζέκαηα ηεο Πεινπνλλήζνπ θαη ηεο Διιάδνο 

ζπλελψζεθαλ θαη σο λέα πξσηεχνπζα νξίζηεθε ε Θήβα. Σν γεγνλφο φηη ε Κφξηλζνο 

έραζε ηνλ ξφινπ ηεο πξσηεχνπζαο ηνπ λένπ ζέκαηνο ελδερνκέλσο λα κελ ζρεηίδεηαη κε 

έλαλ γεληθφηεξν πεξηνξηζκφ ηεο ζεκαζίαο ηεο πφιεο θαηά ηελ πεξίνδν απηή, αιιά 

απιά λα ζεκαηνδνηεί ηελ έλαξμε κηαο πεξηφδνπ κεγαιχηεξεο ζηξαηησηηθήο θαη 

πνιηηηθήο εξεκίαο ζηελ Πεινπφλλεζν πνπ θαζηζηνχζε ηελ παξνπζία ζεκαληηθψλ 

ζηξαηησηηθψλ δπλάκεσλ ζηελ Κφξηλζν κε απαξαίηεηε (Scranton 1957, 35). Πάλησο, ηα 

αλαζθαθηθά επξήκαηα απνδεηθλχνπλ φηη απφ ηνλ 11
ν
 θαη θαηά ηνλ 12

ν
 αη. κ.Υ. ππήξμε 

έληνλε νηθνδνκηθή δξαζηεξηφηεηα ζηελ Κφξηλζν, ηφζν ηδησηηθψλ νηθηψλ φζν θαη 

εκπνξηθψλ ή βηνηερληθψλ νηθνδνκεκάησλ.  

Σελ πεξίνδν απηή ε Κφξηλζνο απνηεινχζε ην θέληξν ηνπ ηνπηθνχ εκπνξίνπ ηεο 

πεξηνρήο, παξάιιεια φκσο είρε ζεκαληηθή ζπκκεηνρή θαη ζην δηεζλέο εκπφξην, ηδίσο 

κε ηε Βελεηία. Ζ παξνπζία βελεηψλ εκπφξσλ ζηελ Κφξηλζν είλαη θαηαγεγξακκέλε ήδε 
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απφ ην 1088, ελψ ζπγθεθξηκέλα εκπνξηθά πξνλφκηα κε ηε Βελεηία αλαλεψζεθαλ θαη 

επεθηάζεθαλ θαη ζε άιιεο ηηαιηθέο πφιεηο ην 1126 θαη ην 1147 (Scranton 1957, 50). 

Δίλαη ελδεηθηηθφ φηη ζηα ηέιε ηνπ 12
νπ

 αη. κ.Υ. ν βπδαληηλφο ηζηνξηθφο Νηθήηαο 

Υσληάηεο πεξηέγξαςε ηελ Κφξηλζν σο κηα πινχζηα πφιε κε δχν ιηκάληα, εθ ησλ νπνίσλ 

ζην έλα αγθπξνβνινχζαλ θαξάβηα απφ ηελ Αζία θαη ζην άιιν απφ ηελ Ηηαιία, 

επηβεβαηψλνληαο εκπνξηθέο επαθέο ηεο Κνξίλζνπ ηφζν κε ηε Γχζε φζν θαη κε ηελ 

Αλαηνιή (Sanders 2006, 402).  

Ο 13
νο

 αη. κ.Υ. ήηαλ κηα πεξίνδνο λέσλ πνιηηηθψλ θαη ζηξαηησηηθψλ 

αλαηαξαρψλ ζην Βπδάληην. Σν 1204 νη ηαπξνθφξνη θαηέιαβαλ ηελ 

Κσλζηαληηλνχπνιε θαη κέζα ζηνλ επφκελν ρξφλν νη Φξάγθνη θαηέιαβαλ ζεκαληηθέο 

πεξηνρέο ηεο Διιάδαο, θηάλνληαο θαη ζηελ Πεινπφλλεζν. Ζ Βπδαληηλή Απηνθξαηνξία 

δηαζπάζηεθε πξνζσξηλά, κε ηε δεκηνπξγία λέσλ θξαηψλ ζηελ επηθξάηεηά ηεο. Ζ 

Αθξνθφξηλζνο, ην θξνχξην πνπ πξνζηάηεπε ηελ Κφξηλζν, ήηαλ ππφ πνιηνξθία απφ ην 

1205 κέρξη θαη ην 1210, νπφηε θαη ηειηθά ε πφιε θαηαθηήζεθε απφ ηνπο Φξάγθνπο. Ζ 

Κφξηλζνο απνηέιεζε ζεκαληηθφ θπιάθην ηνπ Βηιεαξδνπίλνπ, φκσο δελ είρε θπξίαξρν 

ξφιν κεηαμχ ησλ θχξησλ Βαξσληψλ ηνπ Μνξηά (Scranton 1957, 84). πλνιηθά, θαηά ην 

πξψην κηζφ ηνπ 13
νπ

 αη. κ.Υ. παξαηεξήζεθε πηψζε ηνπ επηπέδνπ δσήο ησλ πνιηηψλ ηεο 

Κνξίλζνπ θαη κείσζε ηνπ κεγέζνπο ηεο πφιεο. Ζ παξαηεξνχκελε παξαθκή ηεο 

Κνξίλζνπ αλαηξάπεθε πξνζσξηλά ζην 2
ν
 κηζφ ηνπ 13

νπ
 αη. κ.Υ. Αμίδεη λα επηζεκαλζεί 

φηη νη κεηαβνιέο πνπ επέθεξε ζηελ θαζεκεξηλή δσή ε αιιαγή ηνπ θαζεζηψηνο ζηελ 

Κφξηλζν ήηαλ κηθξήο εκβέιεηαο. Χο απνηέιεζκα ν πιηθφο πνιηηηζκφο ηεο πεξηνρήο 

δηαηεξήζεθε πξαθηηθά ακεηάβιεηνο θαηά ηνλ 13
ν
 αη. κ.Υ. (Sanders 2006, 403).  

Σέινο, ζηηο αξρέο ηνπ 14
νπ

 αη. κ.Υ. ε Κφξηλζνο έπεζε ζε βαζηά παξαθκή χζηεξα 

απφ κηα ζεηξά απφ δπζκελή γεγνλφηα, φπσο νη θαηαζηξνθηθνί ζεηζκνί ηνπ 1300 θαη 

1320, ε ιεειαζία απφ ηνπο Καηαιαλνχο ην 1312 θαη ε εμάπισζε ηεο Μαχξεο 

Παλνχθιαο ην 1348 (MacKay 2003, 402; Sanders 2006, 403).  

6.2.2 Δθπαισκέλε θεξακηθή ζηελ Κόξηλζν 

Ζ βπδαληηλή εθπαισκέλε θεξακηθή ηεο Κνξίλζνπ έρεη απνηειέζεη ην 

αληηθείκελν πνιιψλ κειεηψλ, θαηά θχξην ιφγν απφ ηππνινγηθή ζθνπηά. Ζ εθηελήο 

κειέηε ησλ ηππνινγηθψλ θαη δηαθνζκεηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο θεξακηθήο απφ ηνλ 

9
ν
 έσο ηνλ 12

ν
 αη. κ.Υ. ησλ Morgan (1942) θαη Sanders (1995; 2003) έρεη νδεγήζεη ζηε 

δεκηνπξγία κηαο θαιά νξηζκέλεο ρξνλνινγηθήο αθνινπζίαο. πλεπψο, είλαη εθηθηή ε 

έκκεζε ρξνλνιφγεζε ησλ θεξακηθψλ ηεο Κνξίλζνπ βάζεη ηεο ηππνινγηθήο ηνπο 
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κειέηεο (White 2009, 2). Αληηζέησο, ε κειέηε ησλ ηερλνινγηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο 

βπδαληηλήο εθπαισκέλεο θεξακηθήο είλαη κέρξη ζηηγκήο πεξηνξηζκέλε (Παπαληθφια-

Μπαθηξηδή 2005, 23). 

Καηά ηε δηάξθεηα ησλ αλαζθαθψλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ηε δεθαεηία ηνπ 

1930 έλα πιήζνο απφ αλαζθαθηθά επξήκαηα απέδεημαλ ηελ χπαξμε ληφπηαο παξαγσγήο 

θεξακηθήο ζηελ Κφξηλζν απφ ηνλ 9
ν
 αη. κ.Υ. Σα θχξηα ζρεηηθά επξήκαηα πνπ 

αλεπξέζεθαλ αθνξνχλ  έλαλ αξηζκφ απφ θιηβάλνπο ρξνλνινγεκέλνπο ζηε Βπδαληηλή 

πεξίνδν, θαζψο θαη ππνιείκκαηα ηεο δηαδηθαζίαο παξαγσγήο, φπσο γηα παξάδεηγκα 

πξνςεκέλα ζξαχζκαηα κε επίρξηζκα ζηα νπνία δελ έρεη εθαξκνζηεί αθφκα πάισκα, 

θεξακηθά απνξξίκκαηα θαη εξγαιεία (White 2009, 3). Μάιηζηα, ηα πεξηζζφηεξα απφ ηα 

βηνηερληθά εξγαζηήξηα ηεο Κνξίλζνπ έρνπλ αλαγλσξηζηεί σο θέληξα παξαγσγήο 

θεξακηθψλ αγγείσλ, κε ζεκαληηθά κηθξφηεξν αξηζκφ απφ εξγαζηήξηα βαθήο 

πθαζκάησλ θαη εξγαζηήξηα επεμεξγαζίαο αγξνηηθψλ πξντφλησλ (Λενληζίλε 1998, 

325). 

Παξάιιεια, ζεσξείηαη βέβαηα θαη ε εηζαγσγή εθπαισκέλεο θεξακηθήο. Καηά 

ην β’ κηζφ ηνπ 10
νπ

 αη. κ.Υ. επαλεκθαλίζηεθε ζηελ Κφξηλζν Λεπθή Δθπαισκέλε 

Κεξακηθή κε πξνέιεπζε απφ ηελ Κσλζηαληηλνχπνιε. Ζ εηζαγσγή απφ ηελ 

Κσλζηαληηλνχπνιε ζπλερίζηεθε ζε κεγάιν βαζκφ κέρξη θαη ηνλ 11
ν
 αη. κ.Υ., κε 

απνηέιεζκα ν ηχπνο απηφο λα θπξηαξρεί ζηελ ηνπηθή αγνξά θεξακηθήο, κε ηελ 

παξάιιειε παξνπζία κηθξήο κφλν πνζφηεηαο ηνπηθά παξαζθεπαζκέλεο εθπαισκέλεο 

θεξακηθήο ρσξίο δηαθνζκεηηθά κνηίβα (Sanders 2003, 390). 

ην ηέινο ηνπ 11
νπ

 αη. κ.Υ. παξαηεξήζεθε δηαθνπή ηεο εηζαγσγήο Λεπθήο 

Δθπαισκέλεο Κεξακηθήο απφ ηελ Κσλζηαληηλνχπνιε, ελψ παξάιιεια άξρηζε λα 

αλαπηχζζεηαη πεξηζζφηεξν ε ηνπηθή παξαγσγή εθπαισκέλεο θεξακηθήο κε εξπζξφ 

πειφ (Sanders 2003, 394). Έρεη επίζεο ελδηαθέξνλ λα ζεκεησζεί φηη ην πνζνζηφ ηεο 

εθπαισκέλεο θεξακηθήο ζπγθξηηηθά κε ην ζχλνιν ηεο θεξακηθήο, άξρηζε απφ ηελ επνρή 

απηή λα απμάλεη (απφ 0,7% ηεο ζπλνιηθήο παξαγσγήο θαηά ηνλ 10
ν
 αη. κ.Υ. έθηαζε 

ζηαδηαθά ην 20% έσο ηα κέζα ηνπ 13
νπ

 αη. κ.Υ.) (Sanders 2003, 394). Ζ ηάζε 

ζεκαληηθήο αχμεζεο ηνπ πνζνζηνχ ηεο εθπαισκέλεο θεξακηθήο παξαηεξήζεθε ηελ 

πεξίνδν απηή ζε φιε ηε βπδαληηλή επηθξάηεηα θαη ζρεηίδεηαη κε ηελ εηζαγσγή 

εθπαισκέλεο θεξακηθήο κε εξπζξφ πειφ (Armstrong and Hatcher 1997, 2). 

Ζ έλαξμε ηεο Φξαγθνθξαηίαο ζηηο αξρέο ηνπ 13
νπ

 αη. κ.Υ. θαίλεηαη πσο δελ 

επεξέαζε ζεκαληηθά ην εκπφξην, κε απνηέιεζκα ε Κφξηλζνο λα δηαηεξήζεη ηε ζεκαζία 

ηεο σο δηεζλέο θέληξν δηαθίλεζεο θεξακηθήο. Σχπνη θεξακηθήο πνπ ήηαλ ηδηαίηεξα 
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δηαδεδνκέλνη θαηά ηνλ πξνεγνχκελν αηψλα ζπλέρηζαλ λα ρξεζηκνπνηνχληαη επξέσο, 

απνηειψληαο θαηά πάζα πηζαλφηεηα εηζαγσγέο απφ ηελ θεληξηθή Διιάδα ή ηε Μηθξά 

Αζία (Mackay 2003, 404). Παξάιιεια, ε ληφπηα παξαγσγή εθπαισκέλεο θεξακηθήο 

ζπλερίζηεθε ζηελ Κφξηλζν (White 2009, 43). Πξνο ην ηέινο ηνπ 13
νπ

 αη. κ.Υ. απμήζεθε 

ζεκαληηθά ν αξηζκφο ηηαιηθψλ ηχπσλ θεξακηθήο, γεγνλφο πνπ πηζαλφηαηα νθείιεηαη 

ζηελ θπξηαξρία ησλ Φξάγθσλ ζηελ πεξηνρή (MacKay 2003, 413).  

6.3 Γείγμαηα 

Ζ πνιπάξηζκε ζπιινγή βπδαληηλήο εθπαισκέλεο θεξακηθήο πνπ ζα ζπδεηεζεί 

ζην παξφλ θεθάιαην έρεη βξεζεί ζηελ Κφξηλζν. Απνηειείηαη απφ ζξαχζκαηα πνπ 

ρξνλνινγνχληαη κεηαμχ ηνπ 10
νπ

 θαη 14
νπ

 αη. κ.Υ. θαη αληηπξνζσπεχνπλ φιεο ηηο 

ζεκαληηθέο ηππνινγηθέο νκάδεο ηεο πεξηφδνπ, ηφζν ιεπθήο φζν θαη εξπζξήο θεξακηθήο. 

Ο ζεκαληηθφο ξφινο ηεο Κνξίλζνπ σο θέληξν παξαγσγήο θαη δηαθίλεζεο εθπαισκέλεο 

θεξακηθήο, θαζψο θαη νη ζεκαληηθέο πνιηηηθέο θαη ηερλνινγηθέο κεηαβνιέο ηεο 

πεξηφδνπ, θαζηζηνχλ ηελ αλάιπζε ηεο παξνχζαο ζπιινγήο ηδηαίηεξα ελδηαθέξνπζα.  

6.3.1 Αξραηνινγηθόο ρώξνο  

Ζ αλαζθαθή ζηελ πεξηνρή ηεο Κνξίλζνπ μεθίλεζε ην 1896 απφ ηελ 

Ακεξηθάληθε ρνιή Κιαζηθψλ πνπδψλ ηεο Αζήλαο θαη έρεη ζπλερηζηεί ζρεδφλ ρσξίο 

δηαθνπή κέρξη ζήκεξα. Σα ζηξψκαηα πνπ αληηζηνηρνχλ ζηε Βπδαληηλή πεξίνδν θαη ζηε 

Φξαγθνθξαηία έρνπλ αλαζθαθεί ζε ζρεηηθά πεξηνξηζκέλν βαζκφ, κε ηελ κέρξη ηψξα 

αλαζθαθηθή δξαζηεξηφηεηα λα επηθεληξψλεηαη θπξίσο ζηηο πεξηνρέο κέζα θαη γχξσ 

απφ ηε ξσκατθή αγνξά, ζην Λνπηξφ ηεο νδνχ πξνο ην Λέραην, ζην ζέαηξν θαη ζηελ 

Αθξνθφξηλζν, πεξηνρέο πνπ ελδερνκέλσο λα κελ είλαη απφιπηα αληηπξνζσπεπηηθέο ηεο 

ζπλνιηθήο εηθφλαο πνπ είρε ε πφιε (Sanders 2006, 398). Παξ’ φια απηά, ε αλαζθαθή 

ηεο βπδαληηλήο Κνξίλζνπ ζεσξείηαη ε πιένλ εθηελήο θαη κεζνδνινγηθά νξζή αλαζθαθή 

αζηηθνχ θέληξνπ ηεο πεξηφδνπ ζηνλ ειιαδηθφ ρψξν (White 2009, 2). 

Ζ ππφ κειέηε ζπιινγή απνηειείηαη απφ κε-ζηξσκαηνγξαθεκέλα αληηθείκελα. 

Παξ’ φια απηά, κε δεδνκέλε ηελ χπαξμε επαξθνχο θαη νινθιεξσκέλεο ρξνλνινγηθήο 

αθνινπζίαο ησλ ηππνινγηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο εθπαισκέλεο θεξακηθήο ηεο 

πεξηνρήο, ε ηππνινγηθή κειέηε ησλ αληηθεηκέλσλ ζεσξείηαη ηθαλή λα νδεγήζεη ζε 

αζθαιή ρξνλνιφγεζε ησλ αληηθεηκέλσλ (White 2009, 2). Ζ πξνζπάζεηα ηεο έκκεζεο 

ρξνλνιφγεζεο ησλ δεηγκάησλ δηεπθνιχλζεθε θαη απφ ην γεγνλφο φηη ε ζπιινγή 

απνηειείηαη σο επί ην πιείζηνλ απφ θεξακηθά φζηξαθα κεγάινπ κεγέζνπο, ηα νπνία 
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επηπιένλ βξίζθνληαη ζε θαιή θαηάζηαζε, επηηξέπνληαο έηζη ηελ αζθαιή θαη ιεπηνκεξή 

ηππνινγηθή θαηεγνξηνπνίεζή ηνπο.  

6.3.2 Πεξηγξαθή δεηγκάησλ 

Ζ ζπιινγή απνηειείηαη απφ ζπλνιηθά 75 ζξαχζκαηα βπδαληηλήο θεξακηθήο, ηα 

νπνία αληηπξνζσπεχνπλ φιεο ηηο ζεκαληηθέο ηππνινγηθέο νκάδεο ηεο πεξηφδνπ. Απφ 

απηά ζην παξφλ θεθάιαην ζα παξνπζηαζηνχλ κφλν ηα 69 ζηα νπνία παξαηεξείηαη 

πάισκα. Σα δείγκαηα έρνπλ ρξνλνινγεζεί βάζεη ησλ ηππνινγηθψλ ηνπο 

ραξαθηεξηζηηθψλ θαη ησλ δηαθνζκεηηθψλ κνηίβσλ κεηαμχ ηνπ 10
νπ

 θαη 14
νπ

 αη. κ.Υ. 

Πην ζπγθεθξηκέλα, ε ρξνλνινγία θαη ηππνινγηθή πεξηγξαθή θάζε ζξαχζκαηνο 

παξνπζηάδεηαη ζηνλ Πίλαθα 6-1, ελψ ν πιήξεο θσηνγξαθηθφο θαηάινγνο ησλ 

δεηγκάησλ παξνπζηάδεηαη ζηνλ Πίλαθα 6 ηνπ Παξαξηήκαηνο Β.  

 

Πίλαθαο 6-1. Σππνινγία θαη ρξνλνινγία ησλ δεηγκάησλ βπδαληηλήο εθπαισκέλεο θεξακηθήο από 

ηελ Κόξηλζν. 

Α/Α Γείγκα 
Σύπνο 

πεινύ 
Σύπνο θεξακηθήο Υξνλνινγία 

1 BYZ51 Δξπζξφο αιηζάξην β’ κηζφ ηνπ 10
νπ

 αη. κ.Υ. 

2 BYZ52 Δξπζξφο αιηζάξην β’ κηζφ ηνπ 10
νπ

 αη. κ.Υ. 

3 BYZ53 Δξπζξφο αιηζάξην β’ κηζφ ηνπ 10
νπ

 αη. κ.Υ. 

4 BYZ54 Δξπζξφο Δθπαισκέλν φζηξαθν β’ κηζφ ηνπ 10
νπ

 αη. κ.Υ. 

5 BYZ56 Λεπθφο Λεπθή Δθπαισκέλε Κεξακηθή II 10
νο

 – 12
νο

 αη. κ.Υ. 

6 BYZ57 Λεπθφο Λεπθή Δθπαισκέλε Κεξακηθή II 10
νο

 – 12
νο

 αη. κ.Υ. 

7 BYZ58 Λεπθφο Λεπθή Δθπαισκέλε Κεξακηθή II 10
νο

 – 12
νο

 αη. κ.Υ. 

8 BYZ59 Λεπθφο Λεπθή Δθπαισκέλε Κεξακηθή II 10
νο

 – 12
νο

 αη. κ.Υ. 

9 BYZ60 Λεπθφο Λεπθή Δθπαισκέλε Κεξακηθή II 10
νο

 – 12
νο

 αη. κ.Υ. 

10 BYZ61 Λεπθφο Λεπθή Δθπαισκέλε Κεξακηθή II 10
νο

 – 12
νο

 αη. κ.Υ. 

11 BYZ62 Λεπθφο Λεπθή Δθπαισκέλε Κεξακηθή II 10
νο

 – 12
νο

 αη. κ.Υ. 

12 BYZ63 Λεπθφο Λεπθή Δθπαισκέλε Κεξακηθή II Σέιε 10
νπ

 – Μέζα 11
νπ

 αη. κ.Υ. 

13 BYZ64 Λεπθφο 
Λεπθή Δθπαισκέλε Κεξακηθή II 

(Με Δκπίεζην Γηάθνζκν) 
Σέιε 10

νπ
 – Μέζα 11

νπ
 αη. κ.Υ. 

14 BYZ66 Λεπθφο Λεπθή Δθπαισκέλε Κεξακηθή Άγλσζηε ρξνλνινγία 

15 BYZ67 Λεπθφο 
Λεπθή Δθπαισκέλε Κεξακηθή 

(Petal Ware) 
10

νο 
αη. κ.Υ. 

16 BYZ68 Λεπθφο 
Λεπθή Δθπαισκέλε Κεξακηθή 

(Petal Ware) 
10

νο 
αη. κ.Υ. 

17 BYZ69 Λεπθφο Λεπθή Δθπαισκέλε Κεξακηθή II Σέιε 10
νπ

 – Μέζα 11
νπ

 αη. κ.Υ. 

18 BYZ70 Λεπθφο Λεπθή Δθπαισκέλε Κεξακηθή II 10
νο

 – 12
νο

 αη. κ.Υ. 
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19 BYZ71 Λεπθφο 
Υνλδξνεηδήο Λεπθή Δθπαισκέλε 

Κεξακηθή ΗΗ 
10

νο
 – 12

νο
 αη. κ.Υ. 

20 BYZ72 Δξπζξφο 
Κεξακηθή κε Γξαπηφ Καζηαλφ θαη 

Πξάζηλν Γηάθνζκν 
Σέιε 11

νπ
 – Αξρέο 12

νπ
 αη. κ.Υ. 

21 BYZ73 Δξπζξφο 
Κεξακηθή κε Γξαπηφ Καζηαλφ θαη 

Πξάζηλν Γηάθνζκν 
Σέιε 11

νπ
 – Αξρέο 12

νπ
 αη. κ.Υ. 

22 BYZ74 Δξπζξφο 
Κεξακηθή κε Γξαπηφ Καζηαλφ θαη 

Πξάζηλν Γηάθνζκν 
α’ κηζφ 12

νπ
 αη. κ.Υ. 

23 BYZ75 Δξπζξφο 
Κεξακηθή κε Γξαπηφ Καζηαλφ θαη 

Πξάζηλν Γηάθνζκν 
Αξρέο 12

νπ
 αη. κ.Υ. 

24 BYZ76 Δξπζξφο 
Κεξακηθή κε Γξαπηφ Καζηαλφ θαη 

Πξάζηλν Γηάθνζκν 
Μέζα 12

νπ
 αη. κ.Υ. 

25 BYZ77 Δξπζξφο 
Κεξακηθή κε Γξαπηφ Καζηαλφ θαη 

Πξάζηλν Γηάθνζκν 
α’ κηζφ 12

νπ
 αη. κ.Υ. 

26 BYZ78 Δξπζξφο 
Κεξακηθή κε Γξαπηφ Καζηαλφ θαη 

Πξάζηλν Γηάθνζκν 
Μέζα 12

νπ
 αη. κ.Υ. 

27 BYZ79 Δξπζξφο 
Κεξακηθή κε Γξαπηφ Καζηαλφ θαη 

Πξάζηλν Γηάθνζκν 
Μέζα 12

νπ
 αη. κ.Υ. 

28 BYZ80 Δξπζξφο 
Κεξακηθή κε Γξαπηφ Καζηαλφ θαη 

Πξάζηλν Γηάθνζκν 
Μέζα 12

νπ
 αη. κ.Υ. 

29 BYZ81 Δξπζξφο Δθπαισκέλε Γξαπηή Κεξακηθή  13
νο

 αη. κ.Υ. 

30 BYZ82 Δξπζξφο Δθπαισκέλε Γξαπηή Κεξακηθή  13
νο

 αη. κ.Υ. 

31 BYZ83 Δξπζξφο Δθπαισκέλε Γξαπηή Κεξακηθή  13
νο

 αη. κ.Υ. 

32 BYZ84 Δξπζξφο 
Κεξακηθή κε Γξαπηφ Καζηαλφ θαη 

Πξάζηλν Γηάθνζκν 
Μέζα 12

νπ
 αη. κ.Υ. 

33 BYZ86 Δξπζξφο 
Γξαπηφ δη’ Δπηρξίζκαηνο 

/θνηεηλφ επί Φσηεηλνχ 
Αξρέο 12

νπ
 αη. κ.Υ. 

34 BYZ87 Δξπζξφο Γξαπηφ δη’ Δπηρξίζκαηνο Σέιε 11
νπ

 – Αξρέο 12
νπ

 αη. κ.Υ. 

35 BYZ88 Δξπζξφο Γξαπηφ δη’ Δπηρξίζκαηνο Μέζα 12
νπ

 αη. κ.Υ. 

36 BYZ89 Δξπζξφο Γξαπηφ δη’ Δπηρξίζκαηνο Μέζα 12
νπ

 αη. κ.Υ. 

37 BYZ90 Δξπζξφο Γξαπηφ δη’ Δπηρξίζκαηνο Μέζα 12
νπ

 αη. κ.Υ. 

38 BYZ91 Δξπζξφο Γξαπηφ δη’ Δπηρξίζκαηνο Σέιε 12
νπ

 – Αξρέο 13
νπ

 αη. κ.Υ. 

39 BYZ92 Δξπζξφο Γξαπηφ δη’ Δπηρξίζκαηνο Σέιε 12
νπ

 – Αξρέο 13
νπ

 αη. κ.Υ. 

40 BYZ93 Δξπζξφο Γξαπηφ δη’ Δπηρξίζκαηνο Σέιε 12
νπ

 – Αξρέο 13
νπ

 αη. κ.Υ. 

41 BYZ94 Δξπζξφο 
Γξαπηφ δη’ Δπηρξίζκαηνο 

/θνηεηλφ επί Φσηεηλνχ 
β’ ηέηαξην ηνπ 12

νπ
 αη. κ.Υ. 

42 BYZ95 Δξπζξφο 
Γξαπηφ δη’ Δπηρξίζκαηνο 

/θνηεηλφ επί Φσηεηλνχ 
β’ ηέηαξην ηνπ 12

νπ
 αη. κ.Υ. 
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43 BYZ96 Δξπζξφο 
Γξαπηφ δη’ Δπηρξίζκαηνο 

/θνηεηλφ επί Φσηεηλνχ 
β’ ηέηαξην ηνπ 12

νπ
 αη. κ.Υ. 

44 BYZ97 Δξπζξφο Κειηδσηφ β’ ηέηαξην ηνπ 12
νπ

 αη. κ.Υ. 

45 BYZ98 Λεπθφο Syrian Blue Frit 12
th

 – 13
th

 c. AD 

46 BYZ99 Δξπζξφο Λεπηεγράξαθην (Duochrome) Αξρέο 12
νπ

 αη. κ.Υ. 

47 BYZ100 Δξπζξφο Λεπηεγράξαθην (Duochrome) Αξρέο 12
νπ

 αη. κ.Υ. 

48 BYZ101 Δξπζξφο Λεπηεγράξαθην Μέζα 12
νπ

 αη. κ.Υ. 

49 BYZ102 Δξπζξφο Λεπηεγράξαθην Μέζα 12
νπ

 αη. κ.Υ. 

50 BYZ103 Δξπζξφο Λεπηεγράξαθην Μέζα 12
νπ

 αη. κ.Υ. 

51 BYZ104 Δξπζξφο Αδξεγράξαθην γ’ ηέηαξην ηνπ 12
νπ

 αη. κ.Υ. 

52 BYZ105 Δξπζξφο Αδξεγράξαθην Σέιε 12
νπ

 – Αξρέο 13
νπ

 αη. κ.Υ. 

53 BYZ106 Δξπζξφο Αδξεγράξαθην Σέιε 12
νπ

 – Αξρέο 13
νπ

 αη. κ.Υ. 

54 BYZ107 Δξπζξφο Αδξεγράξαθην Σέιε 12
νπ

 – Αξρέο 13
νπ

 αη. κ.Υ. 

55 BYZ108 Δξπζξφο Αδξεγράξαθην α’ κηζφ 13
νπ

 αη. κ.Υ. 

56 BYZ109 Δξπζξφο Αδξεγράξαθην α’ κηζφ 13
νπ

 αη. κ.Υ. 

57 BYZ110 Δξπζξφο Αδξεγράξαθην α’ κηζφ 13
νπ

 αη. κ.Υ. 

58 BYZ111 Δξπζξφο Δπηπεδφγιπθν α’ κηζφ 13
νπ

 αη. κ.Υ. 

59 BYZ112 Δξπζξφο Δπηπεδφγιπθν α’ κηζφ 13
νπ

 αη. κ.Υ. 

60 BYZ113 Δξπζξφο Αδξεγράξαθην Σέιε 12
νπ

 – Αξρέο 13
νπ

 αη. κ.Υ. 

61 BYZ114 Δξπζξφο Δπηπεδφγιπθν α’ κηζφ 13
νπ

 αη. κ.Υ. 

62 BYZ115 Δξπζξφο Ηιαξνπιεγέο β’ ηέηαξην ηνπ 12
νπ

 αη. κ.Υ. 

63 BYZ116 Δξπζξφο Ηιαξνπιεγέο β’ ηέηαξην ηνπ 12
νπ

 αη. κ.Υ. 

64 BYZ117 Δξπζξφο Ηιαξνπιεγέο β’ ηέηαξην ηνπ 12
νπ

 αη. κ.Υ. 

65 BYZ118 Δξπζξφο Ηιαξνπιεγέο β’ ηέηαξην ηνπ 12
νπ

 αη. κ.Υ. 

66 BYZ119 Δξπζξφο Όζηεξν εγράξαθην Σέιε 13
νπ

 – Αξρέο 14
νπ

 αη. κ.Υ. 

67 BYZ120 Δξπζξφο Όζηεξν εγράξαθην Σέιε 13
νπ

 – Αξρέο 14
νπ

 αη. κ.Υ. 

68 BYZ121 Δξπζξφο Όζηεξν εγράξαθην Σέιε 13
νπ

 – Αξρέο 14
νπ

 αη. κ.Υ. 

69 BYZ157 Δξπζξφο 
Λπρλάξη κε εθπάισζε ρσξίο 

δηαθφζκεζε 
12

νο
 αη. κ.Υ. 

 

Ζ ζπιινγή απνηειείηαη θπξίσο απφ εξπζξή θεξακηθή, ζε πνζνζηφ 83%. Σα 

αληηθείκελα ιεπθήο θεξακηθήο ρξνλνινγνχληαη απφ ηνλ 10
ν
 έσο ηνλ 12

ν
 αη. κ.Υ., ελψ 

δελ εκθαλίδνληαη θαζφινπ θαηά ηνλ 13
ν
 αη. κ.Υ., πεξίνδνο πνπ φπσο αλαθέξζεθε 

ζεσξείηαη φηη δηαθφπεθε ε εηζαγσγή ηνπο απφ ηελ Κσλζηαληηλνχπνιε. Σα δείγκαηα 

ιεπθνχ πεινχ αλήθνπλ θαηά θχξην ιφγν ζηελ ηππνινγηθή νκάδα ηεο Λεπθήο 

Δθπαισκέλεο Κεξακηθήο ΗΗ θαη ρξνλνινγνχληαη ζηνλ 12
ν
 αη. κ.Υ. (Γηάγξακκα 6-1). 

Αληηζέησο, ηα δείγκαηα εξπζξήο θεξακηθήο παξνπζηάδνπλ πνιχ κεγαιχηεξε πνηθηιία 

ηππνινγηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ, κε θπξίαξρνπο ηχπνπο ηελ Κεξακηθή κε Γξαπηφ 
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Καζηαλφ θαη Πξάζηλν Γηάθνζκν, ηελ Αδξεγράξαθηε Κεξακηθή θαη ηε Γξαπηή δη’ 

Δπηρξίζκαηνο Κεξακηθή (Γηάγξακκα 6-1). Ζ πιεηνςεθία ησλ δεηγκάησλ εξπζξήο 

θεξακηθήο ρξνλνινγείηαη ζηνλ 12
ν
 αη. κ.Υ.  

 

 

Γηάγξακκα 6-1. Σππνινγηθή θαηαλνκή εθπαισκέλσλ ζξαπζκάησλ εξπζξήο θεξακηθήο (πάλσ) θαη 

ιεπθήο θεξακηθήο (θάησ) ηεο ζπιινγήο από ηελ Κόξηλζν. 
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ην Γηάγξακκα 6-2 παξνπζηάδεηαη ε ρξνλνινγηθή θαηαλνκή ησλ ηξηψλ βαζηθψλ 

θαηεγνξηψλ δηαθφζκεζεο γηα ηελ εξπζξή θεξακηθή, φπσο απηέο θαζνξίζηεθαλ απφ ηνλ 

Morgan (1942): εγράξαθηε, γξαπηή θαη αθφζκεηε. Γείγκαηα κε αλάγιπθε δηαθφζκεζε 

δελ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηελ ππφ αλάιπζε ζπιινγή. Πξνθχπηεη φηη κέρξη θαη ηα ηέιε 

ηνπ 12
νπ

 αη. κ.Υ. θπξηαξρνχζε ε γξαπηή δηαθφζκεζε. Αληηζέησο, απφ ην ηέινο ηνπ 12
νπ

 

αη. θαη κέρξη ηηο αξρέο ηνπ 14
νπ

 αη. κ.Υ. θπξηάξρεζαλ νη ηχπνη εγράξαθηεο 

δηαθφζκεζεο. 
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Γηάγξακκα 6-2. πζρεηηζκόο ηύπνπ δηαθόζκεζεο θαη ρξνλνιόγεζεο γηα ηα εθπαισκέλα δείγκαηα 

εξπζξήο θεξακηθήο ηεο ζπιινγήο από ηελ Κόξηλζν. 

 

6.4 Μεθοδολογία ανάλσζης 

Ζ κεζνδνινγία αλάιπζεο πνπ αθνινπζήζεθε γηα ηελ παξνχζα ζπιινγή 

δηαθνξνπνηήζεθε ζε κηθξφ βαζκφ ζε ζρέζε κε ηελ πξνηππνπνηεκέλε κεζνδνινγία ησλ 

πξνεγνχκελσλ θεθαιαίσλ, ψζηε λα θαιπθζνχλ ζπγθεθξηκέλεο αλάγθεο πνπ 

παξνπζηάδεη ε αλάιπζε ησλ παισκάησλ (ζηξσκαηνγξαθία πιηθνχ, κηθξή επηθάλεηα 

επηκέξνπο παισκάησλ). Πην ζπγθεθξηκέλα αληηθαηαζηάζεθε ε ρξήζε ηεο ηερληθήο XRF 

κε ηε κε-θαηαζηξνθηθή θαζκαηνζθνπία PIXE. Ζ κεζνδνινγία εζηίαζε ζηνλ πιήξε 
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πξνζδηνξηζκφ ησλ πξψησλ πιψλ, αιιά θαη ηεο ηερλνινγίαο παξαγσγήο ησλ 

παισκάησλ.  

6.4.1 Μεζνδνινγία αλάιπζεο 

Ζ κεζνδνινγία αλάιπζεο πνπ αθνινπζήζεθε γηα ηα 69 εθπαισκέλα ζξαχζκαηα 

δηαθνξνπνηήζεθε ζε κηθξφ βαζκφ ζε ζρέζε κε ηελ πξνηππνπνηεκέλε κεζνδνινγία πνπ 

πεξηγξάθεθε ζηελ Παξάγξαθν 2.5.1, εμαηηίαο νξηζκέλσλ ηδηαηηεξνηήησλ πνπ 

παξνπζηάδεη ην ζπγθεθξηκέλν πιηθφ. Πνην ζπγθεθξηκέλα, έπξεπε λα ιεθζνχλ 

ηθαλνπνηεηηθά ππφςηλ νη αθφινπζεο παξάκεηξνη: 

 Σν πάισκα ζην ζχλνιν ησλ πεξηπηψζεσλ απνηεινχζε έλα ιεπηφ ζηξψκα 

(πάρνπο 0,05-0,5 mm) πάλσ απφ ην θεξακηθφ ζψκα, θαζηζηψληαο ηελ κε-

θαηαζηξνθηθή αλάιπζε ζε νξηδφληην πξνζαλαηνιηζκφ αδχλαηε γηα ηερληθέο 

κε κεγάιν βάζνο δηείζδπζεο (φπσο γηα παξάδεηγκα είλαη ε θνξεηή XRF).  

 ηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο ε επηθάλεηα ησλ ζξαπζκάησλ πεξηειάκβαλε 

παιψκαηα δηαθνξεηηθψλ ρξσκάησλ. ε πνιιέο πεξηπηψζεηο ε επηθάλεηα πνπ 

θάιππηε ην θάζε πάισκα ήηαλ ηδηαίηεξα κηθξή, θαζηζηψληαο απαξαίηεηε 

ηελ αμηνπνίεζε ηερληθψλ πνπ επηηξέπνπλ ηελ ηαπηφρξνλε κηθξνζθνπηθή 

παξαηήξεζε θαη ηελ εζηίαζε ζε πεξηνρέο κηθξφηεξεο απφ 0,5 mm
2
.   

Γεδνκέλεο θαη ηεο πάγηαο αλάγθεο γηα θαηά ην δπλαηφλ πεξηνξηζκφ ηεο θζνξάο 

ησλ δεηγκάησλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αλαιπηηθήο δηαδηθαζίαο, απνθαζίζηεθε ε 

κεηαβνιή ηεο κεζνδνινγίαο θαη ε εθαξκνγή ησλ αθφινπζσλ ηερληθψλ (Πίλαθαο 6-2): 

1. Οπηηθή κηθξνζθνπία: ια ηα δείγκαηα κειεηήζεθαλ κε θνξεηφ 

κηθξνζθφπην LED (βι. Παξάγξαθν 2.5.2). Ζ κηθξνζθνπηθή παξαηήξεζε 

βνήζεζε ζηελ αξρηθή θαηαγξαθή ηεο θαηάζηαζεο ζπληήξεζεο ησλ 

παισκάησλ. Καηαγξάθεθαλ θαη θσηνγξαθήζεθαλ νη πεξηνρέο πνπ 

παξνπζηάδνπλ πην έληνλε θζνξά, θαζψο θαη νη πεξηνρέο ζηηο νπνίεο ηα 

παιψκαηα έρνπλ πνιχ ιεπηφ πάρνο κε απνηέιεζκα λα είλαη αθαηάιιειεο γηα 

κε-θαηαζηξνθηθέο αλαιχζεηο. 

2. Ζιεθηξνληθφ Μηθξνζθφπην άξσζεο (SEM/EDS): Γηα ηνλ νξζφ 

πξνζδηνξηζκφ ηεο ρεκηθήο ζχζηαζεο ησλ παισκάησλ κέζσ SEM/EDS ήηαλ 

απαξαίηεηε ε πξνεηνηκαζία θαζαξψλ ηνκψλ, ψζηε λα απνθεπρζεί ε 

παξάιιειε αλάιπζε ηνπ θεξακηθνχ ζψκαηνο ή ελδερφκελσλ επηρξηζκάησλ. 

Με δεδνκέλε ηελ χπαξμε παισκάησλ δηαθνξεηηθψλ ρξσκάησλ ζηα 

πεξηζζφηεξα απφ ηα ζξαχζκαηα θαη ηεο αλάγθεο γηα θαηά ην δπλαηφλ 
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πεξηνξηζκφ ηεο θζνξάο ησλ δεηγκάησλ, επηιέρζεθαλ πεξηνρέο ιήςεο 

κηθξνδεηγκάησλ απφ 50 δείγκαηα. Απφ ηηο ηνκέο απηέο επηηεχρζεθε ε 

αλάιπζε ζπλνιηθά 68 δηαθνξεηηθψλ παισκάησλ.  Έκθαζε δφζεθε ζηελ 

αλάιπζε παισκάησλ θάζε δηαθνξεηηθνχ ρξψκαηνο, πνπ επηπιένλ 

θαιχπηνπλ θάζε δηαθνξεηηθή ηππνινγία, νκάδα πεινχ θαη ρξνλνινγηθή 

πεξηφδνπ ησλ δεηγκάησλ.   

Σα κηθξνδείγκαηα εγθηβσηίζηεθαλ ζε ξεηίλε θαη ιεηάλζεθαλ, βάζεη ησλ 

παξακέηξσλ πνπ πεξηγξάθεθαλ ζηελ Παξάγξαθν 2.5.3.4. ε θάζε πάισκα 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ 2 κε 5 αλαιχζεηο ζε δηαθνξεηηθέο πεξηνρέο, βάζεη ησλ 

ζπλζεθψλ πνπ πεξηγξάθεθαλ ζηελ Παξάγξαθν 2.5.3.3. Ο αξηζκφο ησλ 

αλαιχζεσλ θάζε παιψκαηνο εμαξηήζεθε απφ ηελ παξαηεξνχκελε 

εηεξνγέλεηα ηεο ρεκηθήο ζχζηαζεο θαη απφ ην κέγεζνο ηεο πεξηνρήο πνπ 

θάιππηε θάζε πάισκα. Ζ κέζε ηηκή θαη ε ηππηθή απφθιηζε ησλ αλαιχζεσλ 

γηα θάζε ζξαχζκα παξνπζηάδεηαη ζηνλ Πίλαθα 6-3, ελψ ηα πιήξε δεδνκέλα 

ησλ αλαιχζεσλ παξνπζηάδνληαη γηα ιφγνπο πιεξφηεηαο ζηνλ Πίλαθα  1 ηνπ 

Παξαξηήκαηνο Δ.  

3. PIXE: Ζ ρξήζε XRF γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ ηρλνζηνηρείσλ ησλ 

παισκάησλ δελ ήηαλ δπλαηή, ιφγσ ηεο ζρεηηθά κεγάιεο δηακέηξνπ ηεο 

αθηίλαο ηνπ θνξεηνχ θαζκαηνκέηξνπ Bruker Tracer III-SD (βι. Παξάγξαθν 

2.5.4.4). Γηα ηνλ ιφγν απηφ, ε αλάιπζε ησλ ηρλνζηνηρείσλ 

πξαγκαηνπνηήζεθε κε εθαξκνγή ηεο ηερληθήο PIXE βάζεη ησλ παξακέηξσλ 

ιεηηνπξγίαο πνπ πεξηγξάθεθαλ ζηελ Παξάγξαθν 2.5.5. Ζ αλάιπζε PIXE 

πξαγκαηνπνηήζεθε ζε ζπλνιηθά 20 δηαθνξεηηθά παιψκαηα, ρσξίο 

πξνγελέζηεξε πξνεηνηκαζία ησλ δεηγκάησλ, θαζψο θξίζεθε φηη ην βάζνο 

δηείζδπζεο ηεο αθηίλαο είλαη πνιχ πεξηνξηζκέλν γηα λα επεξεαζηεί απφ ην 

θεξακηθφ ζψκα. Ζ ηερληθή νδήγεζε ζηνλ πνηνηηθφ πξνζδηνξηζκφ ηφζν ησλ 

θχξησλ ζηνηρείσλ φζν θαη ησλ ηρλνζηνηρείσλ (Πίλαθαο 6-4). 

4. Φαζκαηνζθνπία Raman: Ζ θαζκαηνζθνπία Raman εθαξκφζηεθε ζε 38 

παιψκαηα, ηα νπνία δελ είραλ πξνεγνπκέλσο ππνζηεί πξνεηνηκαζία. Καη ζε 

απηή ηελ πεξίπησζε, θξίζεθε φηη ην πάρνο ησλ παισκάησλ επαξθεί ψζηε ε 

αθηίλα ιέηδεξ λα κελ δηεηζδχζεη έσο ην θεξακηθφ ζψκα. Ηδηαίηεξε πξνζνρή 

δφζεθε ζηελ επηινγή πεξηνρψλ κε πεξηνξηζκέλε δηάβξσζε, βάζεη θαη ησλ 

παξαηεξήζεσλ ηεο νπηηθήο κηθξνζθνπίαο. Ζ θαζκαηνζθνπία Raman 

ρξεζηκνπνηήζεθε θπξίσο γηα: (1) ηε δηεξεχλεζε ηπρψλ αιιαγψλ ζηε δνκή 
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ησλ παισκάησλ εμαηηίαο κηθξψλ δηαθνξνπνηήζεσλ ζηε ζχζηαζε ή ζηελ 

ηερλνινγία παξαγσγήο, θαη (2) ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο ζεξκνθξαζίαο 

ςεζίκαηνο, κέζσ ηνπ ππνινγηζκνχ ηνπ Γείθηε Πνιπκεξηζκνχ, πνπ ζα 

ζπδεηεζεί αλαιπηηθά ζηελ Παξάγξαθν 6.6.3. Αλαιπηηθέο πιεξνθνξίεο γηα 

ηηο ξπζκίζεηο ησλ θαζκαηνζθνπηθψλ αλαιχζεσλ δφζεθαλ ζηελ Παξάγξαθν 

2.5.6.3.  

 

Πίλαθαο 6-2. Βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ ηερληθώλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ αλάιπζε ησλ 

παισκάησλ ηεο ζπιινγήο. 

Σερληθή 
#αληηθεηκέλσλ πνπ 

αλαιύζεθαλ 

#παισκάησλ πνπ 

αλαιύζεθαλ 

Πξνεηνηκαζία 

δείγκαηνο 

ηνηρεία πνπ 

αλαιύζεθαλ 

LED 69 - 

Υσξίο πξνεηνηκαζία & 

ζε ιεηαζκέλε θαζαξή 

ηνκή 

- 

SEM/EDS 50 68 Λεηαζκέλε θαζαξή ηνκή Κχξηα νμείδηα 

PIXE 17 20 Υσξίο πξνεηνηκαζία 
Κχξηα νμείδηα / 

ηρλνζηνηρεία 

Raman 25 38 Υσξίο πξνεηνηκαζία Ππξηηηθφ πιέγκα 

 

6.4.2 Κύξηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα  

Ζ αλάιπζε ησλ παισκάησλ εζηίαζε ζηα αθφινπζα θχξηα εξσηήκαηα: 

1. Πξνζδηνξηζκφ ηεο ρεκηθήο ζχζηαζεο ησλ θχξησλ νμεηδίσλ ησλ παισκάησλ.  

2. Αλαγλψξηζε ησλ ηρλνζηνηρείσλ, ψζηε λα πξνζδηνξηζηνχλ νη εθάζηνηε 

ρξσκαηηζηέο. 

3. Μειέηε ζεκαληηθψλ παξακέηξσλ ηεο ηερλνινγίαο παξαγσγήο, κε ζθνπφ ηνλ 

πξνζδηνξηζκφ ηεο ρξεζηκνπνηνχκελεο ηερλνινγηθήο δηαδηθαζίαο θαη ηεο 

δηεξεχλεζεο ησλ πηζαλψλ παξαιιαγψλ ηεο.  

4. Γηεξεχλεζε ηπρψλ κεηαβνιψλ ζηελ ηερλνινγία παξαγσγήο θαη ηε ζχζηαζε 

ησλ παισκάησλ ζε ζρέζε κε ηε ρξνλνινγία, ηελ πξνέιεπζε ή ηελ 

ηππνινγία ησλ αληηθείκελσλ. 

6.4.3 Μειέηε θεξακηθνύ ζώκαηνο 

ην ζεκείν απηφ πξέπεη λα αλαθεξζεί φηη, παξάιιεια κε ηα παιψκαηα, 

εμεηάζηεθε αλαιπηηθά θαη ην θεξακηθφ ζψκα φισλ ησλ δεηγκάησλ ηεο ζπιινγήο κε 

ζθνπφ: (1) ηε δηάθξηζε ζε νκάδεο πεινχ βάζεη ησλ κηθξνζθνπηθψλ, ρεκηθψλ θαη 
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νξπθηνινγηθψλ ηνπο ραξαθηεξηζηηθψλ, (2) ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο πηζαλήο πξνέιεπζεο 

θάζε νκάδαο, θαη (3) ηε κειέηε ησλ δηαθνξνπνηήζεσλ ζηελ επηινγή ησλ πξψησλ πιψλ 

απφ ηνλ 10
ν
 έσο ηνλ 14

ν
 αη. κ.Υ. Ζ κειέηε ηνπ θεξακηθνχ ζψκαηνο ππεξβαίλεη ην θχξην 

εξεπλεηηθφ αληηθείκελν ηεο παξνχζαο ΓΓ. Παξ’ φια απηά, δεδνκέλνπ φηη νη 

παξάκεηξνη ηερλνινγίαο θαη πξνέιεπζεο ησλ θεξακηθψλ ζσκάησλ παξέρνπλ 

ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηα δείγκαηα, ηα θπξηφηεξα ζηνηρεία ηεο κειέηεο 

παξνπζηάδνληαη ζηνλ Πίλαθα 2 ηνπ Παξαξηήκαηνο Δ, ελψ αλαιπηηθφηεξεο πιεξνθνξίεο 

είλαη δεκνζηεπκέλεο (Palamara et al. 2016b). πλνπηηθά, λα αλαθεξζεί φηη γηα ηνλ 

εξπζξφ πειφ δηαρσξίζηεθαλ ηξεηο θχξηεο θαη κία κηθξφηεξε νκάδα πεινχ (Οκάδεο Α, 

Β, Γ, Γ), εθ ησλ νπνίσλ νη Οκάδεο Β θαη Γ ζεσξνχληαη ηνπηθήο πξνέιεπζεο, ε Οκάδα 

Α ζεσξείηαη εηζαγσγή απφ ηε Υαιθίδα, ελψ ε Οκάδα Γ είλαη πάιη εηζεγκέλε κε 

άγλσζηε πξνέιεπζε. Γηα ηνλ ιεπθφ πειφ, βξέζεθαλ δχν δείγκαηα παιψδνπο πεινχ 

(stonepaste), ελψ φια ηα ππφινηπα δείγκαηα απνηεινχλ κηα εληαία νκάδα κε πηζαλή 

πξνέιεπζε ηελ Κσλζηαληηλνχπνιε.  

6.5 Υημική ζύζηαζη σαλωμάηων 

πσο αλαθέξζεθε θαη πξνεγνπκέλσο, ε αλάιπζε ησλ παισκάησλ εζηίαζε 

ηειηθά ζε 68 δηαθξηηά παιψκαηα απφ 50 δείγκαηα, ηα νπνία θαιχπηνπλ θάζε 

ηππνινγηθή θαη δηαθνζκεηηθή θαηεγνξία, νκάδα πεινχ, ρξνλνινγία θαη απφρξσζε 

παιψκαηνο. Ζ κέζε ηηκή θαη ε ηππηθή απφθιηζε ηεο ζπγθέληξσζεο ησλ θχξησλ 

νμεηδίσλ γηα θάζε πάισκα, φπσο πξνζδηνξίζηεθε κέζσ SEM/EDS, παξνπζηάδεηαη ζηνλ 

Πίλαθα 6-3, ελψ γηα ιφγνπο πιεξφηεηαο ηα αλαιπηηθά δεδνκέλα παξνπζηάδνληαη ζηνλ 

Πίλαθα 1 ηνπ Παξαξηήκαηνο Δ.  

 

Πίλαθαο 6-3. Μέζε ηηκή θαη ηππηθή απόθιηζε ηεο ζπγθέληξσζεο ησλ θύξησλ νμεηδίσλ ησλ 

παισκάησλ ηεο ζπιινγήο εθπαισκέλεο θεξακηθήο από ηελ Κόξηλζν, πξνζδηνξηζκέλε κέζσ 

SEM/EDS (ζπγθέληξσζε % θ.β., θαλνληθνπνηεκέλε ζην 100%, „n.d.‟: ππό ην όξην αλίρλεπζεο). 

Γείγκα Υξώκα #  Na2O MgO Al2O3 SiO2 K2O CaO TiO2 MnO FeO CuO PbO 

BYZ51 
θνχξν 

θαθέ 
3 κ 0,33 1,20 8,14 35,68 0,76 0,90 0,40 nd 2,94 nd 49,66 

   s 0,03 0,09 0,37 1,22 0,02 0,13 0,16 - 0,62 - 0,66 

BYZ52 
θνχξν 

θαθέ 
3 κ 0,42 1,25 8,05 36,74 0,79 4,61 0,39 nd 2,57 nd 45,17 

   s 0,02 0,08 0,36 0,61 0,17 0,60 0,05 - 0,49 - 0,42 

BYZ56 Κίηξηλν 4 κ nd 0,20 9,29 28,98 0,11 0,24 nd nd 0,29 nd 60,91 

   s - 0,14 0,13 0,87 0,07 0,05 - - 0,09 - 0,58 
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BYZ56 
Αλνηρηφ 

πξάζηλν 
3 κ 0,27 0,40 9,12 27,82 1,46 0,83 0,54 nd 0,87 0,33 58,35 

   s 0,03 0,12 0,41 0,48 0,12 0,13 0,11 - 0,10 0,28 0,75 

BYZ59 Πξάζηλν 3 κ nd 0,45 10,33 30,13 nd 0,31 nd nd nd nd 58,79 

   s - 0,09 0,20 0,42 - 0,09 - - - - 0,18 

BYZ62 Πνξηνθαιί 5 κ nd 0,41 11,34 33,52 0,14 nd 0,26 nd 0,58 nd 53,79 

   s - 0,11 1,26 0,67 0,10 - 0,12 - 0,12 - 1,98 

BYZ66 Μπιε 3 κ 21,87 4,57 2,22 63,51 1,57 5,93 nd nd 0,34 nd nd 

   s 1,92 0,22 0,16 0,40 0,24 1,07 - - 0,06 - - 

BYZ67 Κίηξηλν 4 κ 0,31 0,34 11,10 32,27 nd 0,17 0,36 nd 0,23 nd 55,23 

   s 0,15 0,11 0,50 1,10 - 0,11 0,18 - 0,09 - 1,62 

BYZ67 
Καθέ-

Κφθθηλν 
3 κ 1,93 0,45 11,60 29,32 0,68 1,04 0,42 nd 2,06 nd 52,49 

   s 1,21 0,22 0,29 0,95 0,17 0,16 0,08 - 0,12 - 1,75 

BYZ69 Κίηξηλν 3 κ nd 0,29 10,10 32,54 0,18 0,42 nd nd 0,21 nd 56,25 

   s - 0,13 0,56 0,44 0,09 0,14 - - 0,06 - 0,37 

BYZ70 Πξάζηλν 3 κ nd 0,39 10,18 30,05 0,34 0,35 0,39 nd 0,45 0,54 57,29 

   s - 0,22 0,09 1,05 0,06 0,09 0,12 - 0,28 0,23 1,47 

BYZ70 
θνχξν 

θαθέ 
3 κ nd 0,33 9,14 29,58 0,25 0,18 0,25 nd 0,49 nd 59,79 

   s - 0,08 0,22 0,39 0,04 0,14 0,11 - 0,15 - 0,45 

BYZ71 
Αλνηρηφ 

πξάζηλν 
3 κ nd 0,25 5,24 40,15 0,27 0,41 0,21 nd 0,37 0,24 52,84 

   s - 0,05 0,69 0,31 0,04 0,07 0,09 - 0,21 0,01 0,64 

BYZ72 
Αλνηρηφ 

θίηξηλν 
4 κ nd 0,29 4,08 35,85 0,14 0,24 nd nd 0,20 nd 59,20 

   s - 0,15 0,55 0,57 0,07 0,06 - - 0,09 - 0,36 

BYZ72 
θνχξν 

θαθέ 
4 κ nd 0,44 3,97 35,06 0,13 0,70 nd 0,89 0,21 nd 58,61 

   s - 0,02 0,52 0,71 0,05 0,09 - 0,13 0,04 - 1,06 

BYZ73 
Αλνηρηφ 

θίηξηλν 
3 κ 0,15 0,25 1,40 37,35 nd 0,29 nd nd nd nd 60,57 

   s 0,10 0,08 0,51 1,46 - 0,12 - - - - 1,36 

BYZ74 
θνχξν 

θαθέ 
3 κ 0,18 0,35 1,54 27,98 0,28 1,84 nd nd 0,24 nd 67,60 

   s 0,12 0,07 0,07 0,92 0,10 0,15 - - 0,05 - 1,06 

BYZ74 
Αλνηρηφ 

θίηξηλν 
4 κ 0,32 0,69 3,28 28,52 0,63 2,69 nd nd 0,58 nd 63,31 

   s 0,05 0,08 0,26 0,34 0,08 0,17 - - 0,04 - 0,31 

BYZ76 
Αλνηρηφ 

θίηξηλν 
3 κ 0,37 0,39 3,32 37,83 1,00 1,15 nd nd 0,46 nd 55,47 

   s 0,12 0,10 0,71 0,93 0,17 0,75 - - 0,13 - 0,91 

BYZ76 Πξάζηλν 2 κ nd 0,44 1,61 37,97 0,35 1,05 nd nd 0,39 2,09 56,14 

   s - 0,02 0,19 1,35 0,06 0,30 - - 0,06 1,15 0,18 
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BYZ76 
θνχξν 

θαθέ 
3 κ nd 0,57 2,40 38,74 0,55 0,78 nd 2,31 0,52 nd 54,12 

   s - 0,03 0,43 2,43 0,23 0,10 - 0,38 0,07 - 2,78 

BYZ78 Καθέ 3 κ 0,51 0,68 6,87 44,90 0,54 1,58 nd 1,60 2,31 nd 41,01 

   s 0,19 0,33 0,24 1,66 0,13 0,45 - 0,65 0,37 - 0,48 

BYZ79 Πξάζηλν 2 κ 0,28 0,18 5,21 32,86 1,16 1,02 0,26 nd 0,46 3,07 55,52 

   s 0,18 0,06 3,98 0,36 0,82 0,11 0,00 - 0,55 0,74 5,59 

BYZ81 Κίηξηλν 3 κ 0,93 1,27 6,84 29,60 0,68 0,34 nd nd 0,48 nd 59,86 

   s 0,15 0,14 0,47 1,04 0,14 0,12 - - 0,06 - 1,76 

BYZ81 Πξάζηλν 3 κ 0,74 1,08 6,55 27,84 1,58 1,42 0,14 nd 1,17 0,47 59,01 

   s 0,10 0,10 0,21 2,19 0,13 1,03 0,04 - 0,29 0,25 3,64 

BYZ83 Κίηξηλν 4 κ 0,36 0,97 5,16 33,44 0,68 1,16 0,16 nd 0,65 nd 57,43 

   s 0,14 0,07 0,14 0,30 0,11 0,08 0,09 - 0,07 - 0,30 

BYZ83 Πξάζηλν 3 κ 0,38 1,19 6,38 34,45 0,72 1,42 0,22 nd 0,71 1,92 52,60 

   s 0,01 0,20 0,19 2,43 0,19 0,16 0,09 - 0,12 0,34 1,85 

BYZ85 Καθέ 3 κ 0,44 1,22 4,79 30,67 0,51 2,47 nd nd 2,00 nd 57,91 

   s 0,08 0,29 0,51 0,35 0,05 0,29 - - 0,12 - 0,90 

BYZ86 Καθέ 4 κ 0,20 0,37 2,91 30,09 0,38 0,76 nd nd 0,42 nd 64,88 

   s 0,12 0,19 0,50 1,07 0,09 0,09 - - 0,06 - 0,84 

BYZ86 
θνχξν 

θαθέ 
3 κ 0,17 0,29 1,60 35,96 0,24 0,87 nd nd 1,30 nd 59,57 

   s 0,16 0,06 0,31 1,43 0,02 0,12 - - 0,03 - 1,44 

BYZ87 Κίηξηλν 4 κ 0,24 0,41 3,43 29,32 0,47 0,66 0,14 nd 0,44 nd 64,89 

   s 0,09 0,07 0,53 1,33 0,16 0,19 0,02 - 0,08 - 1,92 

BYZ87 Καθέ 4 κ 0,14 0,43 2,49 30,02 0,29 1,29 nd nd 0,56 nd 64,78 

   s 0,08 0,05 0,18 0,50 0,04 0,05 - - 0,16 - 0,76 

BYZ89 Καθέ 3 κ 0,35 0,61 4,13 31,17 1,01 1,44 0,15 nd 2,43 nd 58,71 

   s 0,02 0,06 0,05 1,03 0,17 0,51 0,07 - 0,37 - 2,08 

BYZ90 Πξάζηλν 3 κ 0,24 0,87 4,48 33,28 0,34 1,38 nd nd 0,93 0,96 57,51 

   s 0,15 0,06 0,31 0,13 0,04 0,11 - - 0,23 0,31 0,27 

BYZ90 Καθέ 3 κ 0,32 1,03 4,87 34,26 0,50 1,59 0,14 nd 1,03 1,00 55,28 

   s 0,04 0,11 0,44 1,34 0,08 0,15 0,03 - 0,23 0,37 0,91 

BYZ93 Κίηξηλν 3 κ 0,65 0,85 5,93 34,55 1,50 1,02 0,30 nd 0,92 nd 54,27 

   s 0,13 0,10 0,12 1,01 0,20 0,22 0,20 - 0,30 - 0,52 

BYZ93 Πξάζηλν 3 κ 0,66 0,78 5,05 29,93 0,94 0,66 0,39 nd 1,26 4,45 55,88 

   s 0,27 0,10 0,31 0,85 0,15 0,07 0,16 - 0,43 0,42 1,23 

BYZ93 Καθέ 3 κ 0,64 1,26 5,75 31,54 1,08 2,02 0,50 nd 2,66 nd 54,55 

   s 0,03 0,14 0,55 0,75 0,11 0,17 0,30 - 0,35 - 0,90 

BYZ94 Κίηξηλν 2 κ 0,16 0,57 2,39 40,44 0,70 0,38 nd nd 0,52 nd 54,86 

   s 0,13 0,10 0,13 0,19 0,01 0,00 - - 0,46 - 0,39 

BYZ94 Καθέ 4 κ 0,14 0,56 3,58 40,13 0,89 0,43 0,17 nd 0,68 nd 53,44 

   s 0,07 0,22 0,82 1,34 0,19 0,10 0,09 - 0,42 - 2,06 

BYZ96 Κίηξηλν 3 κ 0,34 0,28 1,96 31,40 0,72 1,88 0,19 nd 2,97 nd 60,25 

   s 0,16 0,21 0,36 0,93 0,03 0,42 0,17 - 1,57 - 0,44 
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BYZ96 Καθέ 3 κ 0,31 0,76 3,15 36,25 0,36 0,65 nd nd 0,36 nd 58,15 

   s 0,15 0,08 0,26 0,35 0,07 0,12 - - 0,12 - 0,17 

BYZ97 
θνχξν 

θαθέ 
3 κ 0,24 0,49 2,32 36,14 0,10 1,41 nd 1,41 2,11 nd 55,77 

   s 0,08 0,10 0,39 0,37 0,07 0,17 - 0,35 0,64 - 1,04 

BYZ98 Μπιε 3 κ 20,71 2,38 3,74 71,51 0,79 0,87 nd nd nd nd nd 

   s 1,91 0,32 0,17 2,14 0,28 0,70 - - - - - 

BYZ99 Κίηξηλν 3 κ 0,38 0,84 4,43 33,02 0,58 1,52 nd nd 0,33 nd 58,90 

   s 0,01 0,10 0,59 1,54 0,12 0,42 - - 0,22 - 1,48 

BYZ101 Κίηξηλν 3 κ 0,60 0,41 3,33 36,70 0,31 0,44 nd nd nd nd 58,23 

   s 0,06 0,22 0,45 0,73 0,18 0,10 - - - - 1,42 

BYZ102 Κίηξηλν 3 κ 0,23 0,41 6,23 38,40 0,63 0,47 0,13 nd 0,38 nd 53,11 

   s 0,02 0,05 0,34 0,98 0,09 0,07 0,08 - 0,03 - 0,85 

BYZ103 Κίηξηλν 5 κ 0,80 0,41 4,03 35,04 0,37 1,67 nd nd 0,44 nd 57,23 

   s 0,55 0,21 0,58 1,67 0,39 0,45 - - 0,56 - 3,08 

BYZ104 Κίηξηλν 3 κ 0,36 0,54 4,02 36,44 0,48 1,89 nd nd 0,53 nd 55,74 

   s 0,14 0,11 0,19 1,41 0,06 0,49 - - 0,12 - 1,70 

BYZ104 Καθέ 3 κ 0,62 1,08 6,01 34,10 0,71 1,73 0,17 nd 1,14 nd 54,44 

   s 0,12 0,14 0,35 0,68 0,07 0,70 0,09 - 0,26 - 0,23 

BYZ106 Καθέ 3 κ 0,83 1,05 4,85 33,63 0,61 1,54 0,28 nd 1,49 nd 55,71 

   s 0,13 0,15 0,28 0,37 0,25 0,07 0,21 - 0,29 - 0,70 

BYZ107 Κίηξηλν 3 κ 0,38 0,43 7,61 39,33 0,63 1,34 nd nd 0,46 nd 49,82 

   s 0,13 0,05 0,21 0,38 0,02 0,12 - - 0,04 - 0,27 

BYZ108 Κίηξηλν 3 κ 0,41 0,30 6,39 38,15 0,50 1,17 0,27 nd 0,84 nd 51,97 

   s 0,07 0,07 0,25 2,84 0,08 0,09 0,03 - 0,07 - 2,60 

BYZ108 Καθέ 3 κ 0,60 0,92 7,13 33,90 0,49 1,49 0,20 nd 0,87 nd 54,39 

   s 0,05 0,13 0,37 0,48 0,06 0,03 0,04 - 0,35 - 0,50 

BYZ109 Κίηξηλν 3 κ 0,40 0,50 7,05 35,50 0,51 1,04 0,21 nd 0,56 nd 54,24 

   s 0,14 0,23 0,57 0,13 0,09 0,04 0,12 - 0,15 - 0,37 

BYZ110 Κίηξηλν 3 κ 0,55 0,47 8,18 33,86 0,44 1,17 0,28 nd 0,54 nd 54,52 

   s 0,06 0,08 0,25 0,45 0,08 0,04 0,11 - 0,02 - 0,25 

BYZ112 Κίηξηλν 4 κ 0,41 0,84 7,55 34,40 0,55 1,77 nd nd 1,06 nd 53,44 

   s 0,11 0,16 0,91 0,44 0,11 0,95 - - 0,38 - 0,82 

BYZ112 Καθέ 4 κ 0,39 1,10 8,07 34,20 0,54 1,43 nd nd 0,71 nd 53,57 

   s 0,14 0,26 0,30 0,86 0,12 0,14 - - 0,29 - 1,05 

BYZ114 Κίηξηλν 3 κ 0,77 0,71 7,70 32,88 0,64 1,94 nd nd 0,58 nd 54,77 

   s 0,05 0,12 0,14 0,67 0,07 0,12 - - 0,17 - 0,89 

BYZ115 
Αλνηρηφ 

θίηξηλν 
3 κ 0,48 0,63 5,88 40,68 1,66 1,34 0,39 nd 0,58 nd 48,37 

   s 0,10 0,23 0,38 1,31 0,18 0,12 0,34 - 0,13 - 1,05 

BYZ115 
Καθέ-

Κφθθηλν 
4 κ 0,45 1,84 4,20 43,42 1,73 1,01 0,15 nd 1,45 nd 45,77 

   s 0,05 0,28 0,60 1,66 0,26 0,17 0,02 - 0,39 - 2,57 

BYZ116 Αλνηρηφ 3 κ 0,59 0,98 3,36 41,58 1,65 3,12 nd nd 0,61 nd 48,10 
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θίηξηλν 

   s 0,24 0,61 1,70 0,19 0,42 0,97 - - 0,15 - 2,40 

BYZ117 
Αλνηρηφ 

θίηξηλν 
3 κ 0,35 0,58 4,78 34,74 1,45 1,89 0,29 nd 0,68 nd 55,24 

   s 0,12 0,29 0,55 1,31 0,35 0,36 0,04 - 0,20 - 1,99 

BYZ117 
Καθέ-

Κφθθηλν 
2 κ 0,36 2,64 5,56 34,70 1,50 1,76 0,41 nd 3,14 nd 49,94 

   s 0,09 0,24 0,54 1,35 0,30 0,49 0,58 - 1,58 - 1,39 

BYZ120 
Αλνηρηφ 

πξάζηλν 
5 κ 0,46 0,52 7,81 28,87 0,77 0,33 nd nd 0,16 nd 61,08 

   s 0,09 0,06 0,71 3,38 0,11 0,09 - - 0,07 - 2,85 

BYZ121 Κίηξηλν 3 κ 0,80 0,61 7,64 44,53 0,52 0,66 nd nd 0,36 nd 44,89 

   s 0,26 0,17 0,65 0,61 0,06 0,13 - - 0,20 - 1,11 

BYZ121 Καθέ 3 κ 0,78 1,64 8,10 44,48 1,27 2,22 nd nd 1,14 nd 40,37 

   s 0,17 1,53 0,42 2,07 0,59 1,09 - - 0,23 - 1,20 

BYZ157 Πξάζηλν 4 κ 0,79 0,56 3,59 38,36 1,23 1,16 nd nd 0,33 0,59 53,41 

   s 0,12 0,04 1,06 1,05 0,31 0,26 - - 0,16 0,12 2,45 

 

Απφ ηε ρεκηθή ζχζηαζε ησλ παισκάησλ πξνθχπηεη φηη ε κεγάιε πιεηνςεθία 

αλήθεη ζηελ θαηεγνξία ησλ παισκάησλ κνιχβδνπ, θαζψο ραξαθηεξίδνληαη απφ πςειή 

ζπγθέληξσζε ζε νμείδην ηνπ κνιχβδνπ (>40% θ.β.). Έρεη ζεκαζία λα ηνληζηεί φηη ε 

αλαινγία ηεο ζπγθέληξσζεο PbO:SiO2 παξνπζηάδεη ζεκαληηθή δηαθχκαλζε, κεηαμχ 0,9 

θαη 2,4. Ζ ζπλνιηθή ζπγθέληξσζε ζε αιθάιηα θαη αιθαιηθέο γαίεο είλαη ηδηαίηεξα 

ρακειή (<8% θ.β.). Ζ ζπγθέληξσζε ζε νμείδην ηνπ αξγηιίνπ θπκαίλεηαη ζεκαληηθά, 

απφ 1 έσο θαη 12% θ.β., γεγνλφο πνπ νθείιεηαη ζε παξακέηξνπο ηεο ηερλνινγίαο 

παξαγσγήο, φπσο ζα ζπδεηεζεί αλαιπηηθά ζηελ Παξάγξαθν 6.7. Σέινο, ηα πςειφηεξα 

πνζνζηά ζηδήξνπ, ραιθνχ θαη καγγαλίνπ πνπ παξαηεξνχληαη ζε νξηζκέλα παιψκαηα, 

νθείινληαη ζηε ρξήζε ησλ ζηνηρείσλ απηψλ σο ρξσκαηηζηψλ, φπσο ζα ζπδεηεζεί 

αλαιπηηθά ζηελ Παξάγξαθν 6.6. 

Σα κνλαδηθά δχν παιψκαηα κε δηαθξηηά δηαθνξεηηθή ζχζηαζε αληηζηνηρνχλ 

ζηα δείγκαηα ΒΤΕ66 θαη ΒΤΕ98, ηα νπνία παξνπζηάδνπλ ραξαθηεξηζηηθή 

ζπγθέληξσζε αιθαιηθνχ παιψκαηνο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ηα παιψκαηα παξνπζηάδνπλ 

πςειή ζπγθέληξσζε ζε νμείδην ηνπ ππξηηίνπ (63,5 θαη 71,5% θ.β. αληίζηνηρα) θαη 

πςειή ζπλνιηθή ζπγθέληξσζε ζε αιθάιηα (~22% θ.β.). Ζ ζπγθέληξσζε ζε νμείδην ηνπ 

αζβεζηίνπ δηαθνξνπνηείηαη ζεκαληηθά κεηαμχ ησλ δχν δεηγκάησλ (6 θαη 0,9% θ.β. 

αληίζηνηρα).  

Έρεη ελδηαθέξνλ φηη ηα δχν αιθαιηθά παιψκαηα απνηεινχλ ηα κνλαδηθά κπιε 

παιψκαηα ηεο ζπιινγήο. Πξέπεη επίζεο λα επηζεκαλζεί φηη ην θεξακηθφ ζψκα ησλ δχν 
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αληηθεηκέλσλ αλήθεη ζε δηαθξηηή θαηεγνξία. Σα δχν δείγκαηα αξρηθά ραξαθηεξίζηεθαλ 

σο ρνλδξφθνθθε ιεπθή θεξακηθή, φκσο ε κηθξνζθνπηθή θαη ρεκηθή εμέηαζε κέζσ 

SEM ππέδεημε φηη πξφθεηηαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα γηα παιψδε πειφ (stonepaste) 

(Δηθφλα 6-1). Με ηνλ φξν απηφ ραξαθηεξίδεηαη έλαο ηχπνο ππξηηηθνχ θεξακηθνχ 

ζψκαηνο, απνηεινχκελνο απφ ραιαδία, θνληνξηνπνηεκέλν γπαιί θαη ιεπθφ ιεπηφθνθθν 

πειφ, ν νπνίνο ρξεζηκνπνηνχληαλ γηα ηελ παξαγσγή φισλ ησλ πνιπηειψλ ηχπσλ 

ηζιακηθήο θεξακηθήο (Mason and Tite 1994, 77). πλεπψο, ηα δχν απηά δείγκαηα 

απνηεινχλ κηα δηαθξηηή ηερλνινγηθή θαηεγνξία θαη πξφθεηηαη γηα αληηθείκελα κε 

πξνέιεπζε απφ ηελ Αλαηνιή, ελδερνκέλσο ηε πξία. 

 

 

Δηθόλα 6-1. Αληηπξνζσπεπηηθή εηθόλα SEM από δείγκα κε κπιε πάισκα. Οη θόθθνη ραιαδία 

ζπλδένληαη κεηαμύ ηνπο κε ιησκέλν γπαιί, ππνδεηθλύνληαο όηη πξόθεηηαη γηα παιώδε πειό. Σν 

πάισκα αλήθεη ζηνλ ηύπν ησλ αιθαιηθώλ παισκάησλ. 

 

6.6 Υρωμαηιζηές 

Ο ρξσκαηηζηήο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηε δεκηνπξγία θάζε ρξψκαηνο 

παιψκαηνο πξνζδηνξίζηεθε απφ ηελ πνηνηηθή αλίρλεπζε ησλ ηρλνζηνηρείσλ κέζσ ηεο 

ηερληθήο PIXE (Πίλαθαο 6-4). Παξάιιεια, ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο ην αθξηβέο 

νξπθηφ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε πξνζδηνξίζηεθε κε ηελ αλάιπζε δηαθξηηψλ 

εγθιεηζκάησλ βάζεη θαζκαηνζθνπίαο Raman. Σα δχν κπιε αιθαιηθά παιψκαηα 

παξήρζεζαλ κε ηελ εηζαγσγή νμεηδίσλ ηνπ ραιθνχ ζε πνιχ κηθξέο πνζφηεηεο (επίπεδα 
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ηρλνζηνηρείνπ). Οη δηάθνξεο πξάζηλεο απνρξψζεηο ησλ κνιχβδηλσλ παισκάησλ 

παξήρζεζαλ κε ηελ εηζαγσγή νμεηδίνπ ηνπ ραιθνχ ζε θπκαηλφκελεο ζπγθεληξψζεηο 

(0,5-5,5% θ.β.). Ζ ρξήζε ραιθνχ γηα ηελ παξαζθεπή πξάζηλσλ παισκάησλ έρεη 

απνδεηρζεί θαη γηα παιψκαηα κνιχβδνπ αληίζηνηρεο πεξηφδνπ απφ ηνλ Άλσ Δγθιηαλφ 

(Karydas 2013, 724). Οη πνξηνθαιί θαη νη ζπλήζεηο θαθέ απνρξψζεηο νθείινληαη ζηελ 

εηζαγσγή νμεηδίσλ ηνπ ζηδήξνπ. Αληηζέησο, ζε ιίγεο πεξηπηψζεηο Κεξακηθήο κε Γξαπηφ 

Καζηαλφ θαη Πξάζηλν Γηάθνζκν, ε παξαζθεπή ελφο ηδηαίηεξα ζθνχξνπ θαθέ ρξψκαηνο 

επηηεχρζεθε κε ηελ πξνζζήθε καγγαλίνπ.  

 

Πίλαθαο 6-4. Πνηνηηθή ρεκηθή ζύζηαζε αληηπξνζσπεπηηθώλ παισκάησλ, πξνζδηνξηζκέλε κέζσ 

PIXE. 

Γείγκα 

 

Υξώκα 

 

ηνηρεία πνπ αληρλεύηεθαλ 

(θύξηα θαη ηρλνζηνηρεία) 

Υξσκαηηζηέο 

 

BYZ52 θνχξν θαθέ Pb, Si, K, Ca, Fe, Cl, Ti, Mn, Cr, Ni, Cu, V Fe 

BYZ66 Μπιε Si, K, Ca, Fe, S, Cl, Ti, Mn, Cr, Cu Cu 

BYZ69 Κίηξηλν Pb, Si, K, Ca, Fe, Cl, Ti, Mn, Cr, Ni, Cu, V Fe 

BYZ70 Πξάζηλν Pb, Si, K, Ca, Fe, Cl, Ti, Mn, Cr, Ni, Cu, V Cu 

BYZ72 θνχξν θαθέ Pb, Si, K, Ca, Fe, Cl, Ti, Mn, Cr, Ni, Cu Mn 

BYZ81 Κίηξηλν Pb, Si, K, Ca, Fe, Cl, Ti, Mn, Cr, Ni, Cu, V Fe 

BYZ83 Κίηξηλν Pb, Si, K, Ca, Fe, Cl, Ti, Mn, Cr, Ni, Cu, V Fe 

BYZ83 Πξάζηλν Pb, Si, K, Ca, Fe, Cl, Ti, Mn, Cr, Ni, Cu, V Cu 

BYZ87 Κίηξηλν Pb, Si, K, Ca, Fe, Cl, Ti, Mn, Cr, Ni, Cu, V Fe 

BYZ89 Καθέ Pb, Si, K, Ca, Fe, Cl, Ti, Mn, Cr, Ni, Cu, V Fe (Mn) 

BYZ94 Κίηξηλν Pb, Si, K, Ca, Fe, Cl, Ti, Mn, Cr, Ni, Cu, V Fe 

BYZ94 Καθέ Pb, Si, K, Ca, Fe, Cl, Ti, Mn, Cr, Ni, Cu, V Fe 

BYZ97 θνχξν θαθέ Pb, Si, K, Ca, Fe, Cl, Ti, Mn, Cr, Ni, Cu Mn 

BYZ97 Λεπθφ Pb, Si, K, Ca, Fe, Cl, Ti, Mn, Ni, Cu - 

BYZ98 Μπιε Si, K, Ca, Fe, S, Cl, Ti, Mn, Cr, Ni, Cu Cu 

BYZ101 Κίηξηλν Pb, Si, K, Ca, Fe, Cl, Ti, Mn, Cr, Ni, Cu, V Fe 

BYZ107 Κίηξηλν Pb, Si, K, Ca, Fe, Cl, Ti, Mn, Cr, Ni, Cu Fe 

BYZ112 Κίηξηλν Pb, Si, K, Ca, Fe, Cl, Ti, Mn, Cr, Ni, Cu, V Fe 

BYZ117 Κίηξηλν Pb, Si, K, Ca, Fe, Cl, Ti, Mn, Cr, Ni, Cu, V Fe 

BYZ120 Αλνηρηφ πξάζηλν Pb, Si, K, Ca, Fe, Cl, Ti, Mn, Cr, Ni, Cu, V Cu 

 

Ζ πιεηνςεθία ησλ θίηξηλσλ παισκάησλ ραξαθηεξίδεηαη απφ ειαθξψο απμεκέλε 

ζπγθέληξσζε ζε ζίδεξν, φπσο αλακέλεηαη γηα παιψκαηα ηεο πεξηφδνπ 

(Mastrotheodoros et al. 2017, 8). κσο, ζε δχν ζξαχζκαηα πνπ ρξνλνινγνχληαη ζηηο 

αξρέο ηνπ 14
νπ

 αη. κ.Υ. ε θίηξηλε ρξσζηηθή αλαγλσξίζηεθε σο αληηκνληθφο κφιπβδνο 
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(θίηξηλν ηεο Νάπνιεο). Ζ ηαπηνπνίεζε ηεο ρξσζηηθήο έγηλε κέζσ ηεο 

θαζκαηνζθνπηθήο αλάιπζεο Raman αδηάιπησλ ζσκαηηδίσλ, ηα νπνία παξνπζίαζαλ ηηο 

ραξαθηεξηζηηθέο θνξπθέο ζηα 141, 336, 453 θαη 505 cm
-1

 (Δηθφλα 6-2) (Colomban et 

al. 2001, 356). Έρεη ελδηαθέξνλ λα ζεκεησζεί φηη ζηα θίηξηλα παιψκαηα ηνπ 12
νπ

-13
νπ

 

αη. κ.Υ. απφ ηνλ Άλσ Δγθιηαλφ ην ρξψκα απνδίδεηαη ζηελ απμεκέλε παξνπζία 

ζηδήξνπ. Αληηζέησο, ζε νξηζκέλα κεηαγελέζηεξα θίηξηλα παιψκαηα απφ ηελ ίδηα ζέζε, 

15
νο

-16
νο

 αη., αληρλεχηεθε έλα νμείδην κνιχβδνπ-θαζζηηέξνπ-αληηκνλίνπ, ε ρξήζε ηνπ 

νπνίνπ πξφζθαηα ηαπηνπνηήζεθε κέζσ θαζκαηνζθνπίαο XRF θαη Raman (Karydas 

2013, 724; Pelosi et al. 2010, 113). Ζ πνηθηιία ζηε ρξήζε θίηξηλσλ ρξσζηηθψλ 

ελδερνκέλσο λα ζρεηίδεηαη κε δηαθνξνπνίεζε ζηε ρξήζε ησλ πξψησλ πιψλ δηα κέζσ 

ησλ αηψλσλ, αλ θαη ζα κπνξνχζε λα νθείιεηαη θαη ζηε ρξήζε δηαθξηηψλ ζπληαγψλ απφ 

δηαθνξεηηθά εξγαζηήξηα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δηθόλα 6-2. Αληηπξνζσπεπηηθό θάζκα Raman από έγθιεηζκα αληηκνληθνύ κνιύβδνπ ζε θίηξηλν 

πάισκα από ζξαύζκα Κεξακηθήο κε Γξαπηό Καζηαλό θαη Πξάζηλν Γηάθνζκν ησλ αξρώλ ηνπ 14
νπ

 

αη. κ.Υ. ηεο ζπιινγήο ηεο Κνξίλζνπ. 

 

6.7 Σετνολογία παραγωγής σαλωμάηων μολύβδοσ 

Ζ αξραηνκεηξηθή δηεξεχλεζε ηεο ηερλνινγίαο παξαγσγήο ησλ παισκάησλ 

κνιχβδνπ είλαη κηα ηδηαίηεξα πνιχπινθε δηαδηθαζία, θαζψο ηα ηειηθά αληηθείκελα 

δηακνξθψζεθαλ έπεηηα απφ κηα ζχλζεηε δηαδηθαζία πνιιψλ δηαδνρηθψλ ηερλνινγηθψλ 

επηινγψλ, νη νπνίεο ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο έρνπλ αιιεινεμαξηψκελεο επηπηψζεηο. 

Δπηπιένλ, ζε αξθεηέο πεξηπηψζεηο δηαθνξεηηθέο ηερλνινγηθέο επηινγέο νδεγνχλ ζε 
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πνιχ παξφκνηα ρεκηθά θαη κνξθνινγηθά (καθξνζθνπηθά ή/θαη κηθξνζθνπηθά) 

ραξαθηεξηζηηθά ζην ηειηθφ αληηθείκελν.   

Βάζεη ησλ δηαζέζηκσλ απφ ηε βηβιηνγξαθία πιεξνθνξηψλ γηα ηηο ζπλεζηζκέλεο 

ζπληαγέο παξαγσγήο παισκάησλ κνιχβδνπ ζηελ ππφ κειέηε πεξίνδν (Tite et al. 1998, 

248; Walton and Tite 2010, 744) επηιέρζεθε λα εμεηαζηνχλ αλαιπηηθά νη αθφινπζεο 

ηξεηο βαζηθέο ηερλνινγηθέο παξάκεηξνη: (α) ε ζχζηαζε ηνπ δηαιχκαηνο κνιχβδνπ, (β) ε 

εθαξκνγή ζε πξνςεκέλν ή άςεην θεξακηθφ ζψκα, θαη (γ) ε ζεξκνθξαζία ςεζίκαηνο 

ηνπ θεξακηθνχ. 

6.7.1 ύζηαζε δηαιύκαηνο κνιύβδνπ 

πσο αλαθέξζεθε θαη πξνεγνπκέλσο, ν ιφγνο ηεο ζπγθέληξσζεο PbO:SiO2 ζηα 

παιψκαηα κνιχβδνπ ηεο παξνχζαο ζπιινγήο παξνπζηάδεη πνιχ κεγάιε εηεξνγέλεηα. 

Γεδνκέλνπ φηη νη αλαιχζεηο ιήθζεθαλ ζε θαζαξή ηνκή θαη ζπλεπψο θαηλφκελα 

δηάβξσζεο θαη θζνξάο δελ αλακέλεηαη λα έρνπλ επεξεάζεη ηα αλαιπηηθά δεδνκέλα, ε 

εηεξνγέλεηα ζηε ζπγθέληξσζε PbΟ:SiΟ2 κπνξεί λα νθείιεηαη ζε δχν αηηίεο: (α) ζηε 

ρξήζε δηαιχκαηνο κνιχβδνπ κε εμαξρήο δηαθνξεηηθή ζχζηαζε, θαη (β) ζηε ρξήζε 

δηαθνξεηηθήο ζεξκνθξαζίαο ςεζίκαηνο ηνπ παιψκαηνο, δεδνκέλνπ φηη ν κφιπβδνο 

είλαη ηδηαίηεξα πηεηηθφο ζε πςειέο ζεξκνθξαζίεο. ηε παξνχζα παξάγξαθν ζα 

δηεξεπλεζεί ε 1
ε
 παξάκεηξνο ελψ ε 2

ε
 παξάκεηξνο ζα ζπδεηεζεί αλαιπηηθά ζηελ 

Παξάγξαθν 6.7.3.  

Σα παιψκαηα κνιχβδνπ κπνξνχλ λα παξαρζνχλ κε ηε ρξήζε δηάθνξσλ 

ζπληαγψλ, εθ ησλ νπνίσλ νη πην ζπλεζηζκέλεο είλαη νη αθφινπζεο (Tite et al. 1998, 

248):  

1. Απνθιεηζηηθή ρξήζε έλσζεο κνιχβδνπ, ζπλήζσο κε ηε κνξθή 

ελαησξήκαηνο ζε λεξφ. πλεζηζκέλα νξπθηά κνιχβδνπ πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαλ γηα ηελ παξαγσγή παισκάησλ είλαη ν ιηζάξγπξνο (PbO), 

ην κίλην (Pb3O4), ην ςηκχζην (2PbCO3.Pb(OH)2) θαη ν γαιελίηεο (PbS). 

2. Υξήζε ελαησξήκαηνο έλσζεο κνιχβδνπ κε ππξίηην ζηε κνξθή ραιαδηαθήο 

άκκνπ, θνληνξηνπνηεκέλνπ ραιαδία, ή ππξηηηθήο αξγίινπ. 

3. χκθσλα κε ηελ ηξίηε ζπληαγή, απαηηείηαη πξψηα ην ςήζηκν ηεο 

κνιπβδνχραο έλσζεο κε ην νμείδην ηνπ ππξηηίνπ ψζηε λα παξαρζεί έλα 

απηνυάισκα, ην νπνίν ζηε ζπλέρεηα θνληνξηνπνηείηαη θαη δηαιχεηαη ζε λεξφ 

πξηλ ηελ εθαξκνγή ζην θεξακηθφ ζψκα. Ζ κέζνδνο απηή δελ 

ρξεζηκνπνηνχληαλ απφ ηνπο βπδαληηλνχο θεξακείο.  
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ηελ πξψηε πεξίπησζε, ν κφιπβδνο δηαρέεηαη ζην θεξακηθφ ζψκα θαηά ηε 

δηάξθεηα ηνπ ςεζίκαηνο θαη αληηδξά κε απηφ γηα ηελ παξαγσγή ηνπ παιψκαηνο. 

πλεπψο, αλ ην πνζνζηφ ηεο ζπγθέληξσζεο ηνπ νμεηδίνπ ηνπ κνιχβδνπ αθαηξεζεί απφ 

ηε ζχζηαζε ηνπ παιψκαηνο, θαη ζηε ζπλέρεηα ε ζπγθέληξσζε ησλ ππφινηπσλ 

ζηνηρείσλ θαλνληθνπνηεζεί ζην 100%, ε ζχζηαζε πνπ ζα πξνθχςεη ζα πξέπεη λα είλαη 

πνιχ θνληά ζηελ ζχζηαζε ηνπ θεξακηθνχ ζψκαηνο. Αληηζέησο, ζηε δεχηεξε 

πεξίπησζε, ν κφιπβδνο αληηδξά καδί κε ην ππξίηην πξνο ζρεκαηηζκφ παιψκαηνο. 

Δπνκέλσο, ε ζχζηαζε πνπ ζα πξνθχςεη γηα ην πάισκα χζηεξα απφ αθαίξεζε ηεο 

ζπγθέληξσζεο ηνπ νμεηδίνπ ηνπ κνιχβδνπ θαη θαλνληθνπνίεζε ζην 100% αλακέλεηαη 

λα δηαθέξεη ζεκαληηθά απφ ηε ζχζηαζε ηνπ θεξακηθνχ ζψκαηνο.  

Οη Walton θαη Tite (2010, 748) πξνηείλνπλ ηε ρξήζε δπζδηάζηαησλ 

δηαγξακκάησλ κε ηε ζπγθέληξσζε θάζε ελφο απφ ηα θχξηα νμείδηα ζην θεξακηθφ ζψκα 

ζε ζρέζε κε ηελ αληίζηνηρε ζπγθέληξσζε ζην πάισκα, έπεηηα απφ ηε δηαδηθαζία πνπ 

αλαθέξζεθε πξνεγνπκέλσο (αθαίξεζε ηνπ πνζνζηνχ ηνπ νμεηδίνπ ηνπ κνιχβδνπ θαη 

θαλνληθνπνίεζε ζην 100%) Δθφζνλ έλα ζεκείν ζην δηάγξακκα ηαπηίδεηαη κε ηελ 

επζεία 1:1, ην αληίζηνηρν θεξακηθφ ζψκα έρεη ίδηα ζχζηαζε κε ην πάισκα, θαη ζπλεπψο 

πξφθεηηαη γηα πάισκα πνπ παξάρζεθε κε ηελ απνθιεηζηηθή ρξήζε έλσζεο κνιχβδνπ. 

ηελ αληίζεηε πεξίπησζε, αλ δειαδή έλα ζεκείν δελ ζπκπίπηεη κε ηελ επζεία 1:1, 

πξνθχπηεη φηη ην αληίζηνηρν πάισκα παξάρζεθε κε ηαπηφρξνλε πξνζζήθε έλσζεο 

κνιχβδνπ θαη ππξηηίνπ.  

Ζ δηαδηθαζία απηή αθνινπζήζεθε γηα ηα παιψκαηα ηεο ζπιινγήο. ην 

Γηάγξακκα 6-3 παξνπζηάδεηαη ε ζπζρέηηζε ηεο ζπγθέληξσζεο ησλ νμεηδίσλ ππξηηίνπ, 

αζβεζηίνπ θαη ζηδήξνπ, ηα νπνία θξίζεθαλ σο πιένλ ραξαθηεξηζηηθά γηα ηελ 

πξαγκαηνπνίεζε ηεο ζχγθξηζεο. Απφ ηα δηαγξάκκαηα πξνθχπηεη μεθάζαξα φηη φια ηα 

δείγκαηα ιεπθήο θεξακηθήο παξάρζεθαλ κε ηελ απνθιεηζηηθή ρξήζε έλσζεο κνιχβδνπ. 

Αληηζέησο, φια αλεμαηξέησο ηα δείγκαηα εξπζξήο θεξακηθήο παξάρζεθαλ κε ρξήζε 

κείγκαηνο κνιχβδνπ θαη ππξηηίνπ. Ζ ηερλνινγηθή απηή δηαθνξνπνίεζε παξνπζηάδεη 

ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ. Γελ κπνξεί λα απνθιεηζηεί ην ελδερφκελν ε ρξήζε ζηαζεξά 

δηαθνξεηηθήο ζπληαγήο παιψκαηνο θαηά ηελ παξαγσγή εθπαισκέλεο ιεπθήο θαη 

εξπζξήο θεξακηθήο λα έρεη θάπνηα πξαθηηθή ζπλέπεηα ζηα καθξνζθνπηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο. Δλδερνκέλσο, φκσο, λα πξφθεηηαη γηα ζηαζεξή 

απνδνρή θαη ρξήζε «παξαδνζηαθψλ» ζπληαγψλ, ρσξίο θάπνην μεθάζαξν ηερλνινγηθφ 

φθεινο. Ζ πεξαηηέξσ δηεξεχλεζε ηνπ εξσηήκαηνο απηνχ παξνπζηάδεη ηδηαίηεξν 
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ελδηαθέξνλ θαη ζα κπνξνχζε λα επηηεπρζεί κε ηε δνθηκαζηηθή παξαζθεπή απζεληηθψλ 

αληηγξάθσλ, δηαδηθαζία πνπ ππεξβαίλεη ηνπο ζθνπνχο ηεο παξνχζαο ΓΓ.   

 

Γηάγξακκα 6-3. Γηαγξάκκαηα ηεο ζπγθέληξσζεο SiO2, CaO θαη FeO ηνπ θεξακηθνύ ζώκαηνο θαη 

ηνπ παιώκαηνο (ύζηεξα από αθαίξεζε ηεο ζπγθέληξσζεο ηνπ κνιύβδνπ θαη θαλνληθνπνίεζε ζην 

100%) ησλ δεηγκάησλ ηεο ζπιινγήο από ηελ Κόξηλζν. 

 

6.7.2 Άςεην/Πξνςεκέλν θεξακηθό ζώκα 

Ζ δεχηεξε ηερλνινγηθή επηινγή πνπ εμεηάζηεθε ζρεηίδεηαη κε ην εάλ ην πάισκα 

εθαξκφζηεθε ζε άςεην ή πξνςεκέλν θεξακηθφ ζψκα. ηε βηβιηνγξαθία ζπλήζσο 

αλαθέξεηαη πσο ε βπδαληηλή εθπαισκέλε θεξακηθή παξαγφηαλ κε δηπιφ ςήζηκν, 

δειαδή ε εθαξκνγή ηνπ παιψκαηνο γηλφηαλ ζε πξνςεκέλν θεξακηθφ ζψκα, άπνςε πνπ 

βαζίδεηαη θπξίσο ζηε κειέηε ησλ απνξξηκκάησλ απφ βπδαληηλά εξγαζηήξηα θεξακηθήο 

(Παπαληθφια-Μπαθηξηδή 2005, 25).  

Ζ παξαηήξεζε ησλ κηθξνζθνπηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο δηεπηθάλεηαο πεινχ-

παιψκαηνο κπνξεί λα πξνζθέξεη κηα πξψηε έλδεημε ζρεηηθά κε ηε ρξεζηκνπνηνχκελε 

ηερληθή (Tite et al. 1998, 251). Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ ςεζίκαηνο νξηζκέλα ρεκηθά 

ζηνηρεία, φπσο παξαδείγκαηνο ράξηλ ην αξγίιην, ν ζίδεξνο, ην θάιην, ην αζβέζηην θαη 

ην καγλήζην δηαρένληαη απφ ην θεξακηθφ ζψκα ζην πάισκα. ζν απμάλεηαη ε 

ζπγθέληξσζε ησλ ζηνηρείσλ απηψλ ζην πάισκα, παξαηεξείηαη ζηε δηεπηθάλεηα πεινχ-
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παιψκαηνο ε δεκηνπξγία θξπζηάιισλ ελψζεσλ θαιίνπ-κνιχβδνπ-αξγηιίνπ. ηαλ ην 

πάισκα εθαξκνζηεί ζε άςεην θεξακηθφ ζψκα ε παξαηεξνχκελε δηάρπζε απφ ηνλ πειφ 

ζην πάισκα είλαη αηζζεηά κεγαιχηεξε. Χο απνηέιεζκα, ε ζπγθέληξσζε θξπζηάιισλ 

ελψζεσλ θαιίνπ-κνιχβδνπ-αξγηιίνπ είλαη πςειφηεξε. Παξάιιεια νη θξχζηαιινη 

εηζέξρνληαη ζε κεγαιχηεξν βάζνο ζην πάισκα (κεγαιχηεξν κέγεζνο θξπζηάιισλ) ζηα 

αληηθείκελα κε άςεην ζψκα ζε αληηδηαζηνιή κε φζα έρνπλ πξνςεκέλν ζψκα.  

ηελ Δηθφλα 6-3 παξνπζηάδνληαη παξαδείγκαηα ηεο δηεπηθάλεηαο πεινχ-

παιψκαηνο θαη γηα ηηο δχν ηερληθέο απφ αληηπξνζσπεπηηθά δείγκαηα ηεο ζπιινγήο. Ζ 

δηαθνξά ζηε δηεπηθάλεηα είλαη εκθαλήο, κε ηελ έληνλε παξνπζία ησλ θξπζηάιισλ 

θαιίνπ-κνιχβδνπ-αξγηιίνπ ζηελ πεξίπησζε ηνπ άςεηνπ θεξακηθνχ θαη «θαζαξή» 

δηεπηθάλεηα ζηελ πεξίπησζε ηνπ πξνςεκέλνπ θεξακηθνχ. Ζ επηβεβαίσζε ηεο ζχζηαζεο 

ησλ παξαηεξνχκελσλ θξπζηάιισλ επηηεχρζεθε κε ραξηνγξάθεζε ηεο ζπγθέληξσζεο 

ζε δηάθνξα ζεκεία ηεο δηεπηθάλεηαο, φπσο ελδεηθηηθά θαίλεηαη ζηελ Δηθφλα 6-4.  

 

  

Δηθόλα 6-3. Δηθόλεο SEM (κεγέζπλζε x500) από ηε δηεπηθάλεηα πεινύ-παιώκαηνο γηα παιώκαηα 

κνιύβδνπ. Η δηαθνξεηηθή ζπγθέληξσζε θξπζηάιισλ ελώζεσλ θαιίνπ-κνιύβδνπ-αξγηιίνπ 

ππνδεηθλύεη αληίζηνηρα ηε ρξήζε άςεηνπ θεξακηθνύ ζώκαηνο (αξηζηεξά) θαη πξνςεκέλνπ 

θεξακηθνύ ζώκαηνο (δεμηά).   
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Δηθόλα 6-4. Υαξηνγξάθεζε κέζσ SEM/EDS ραξαθηεξηζηηθνύ θξπζηάιινπ ελώζεσλ θαιίνπ-

κνιύβδνπ-αξγηιίνπ ζηε δηεπηθάλεηα πεινύ-παιώκαηνο. (Αξηζηεξά: ζπγθέληξσζε θαιίνπ. Γεμηά: 

πγθέληξσζε αξγηιίνπ). 

 

Ζ ζπγθέληξσζε ησλ θξπζηάιισλ ζηε δηεπηθάλεηα πεινχ-παιψκαηνο, εθηφο απφ  

ηε ρξήζε άςεηνπ ή πξνςεκέλνπ θεξακηθνχ ζψκαηνο, επεξεάδεηαη θαη απφ άιινπο 

παξάγνληεο νη ζεκαληηθφηεξνη εθ ησλ νπνίσλ είλαη ε ζχζηαζε ηνπ πεινχ, ε 

ζεξκνθξαζία θαη ε δηάξθεηα ηνπ ςεζίκαηνο, θαη ν ξπζκφο ςχμεο (Molera et al. 2001, 

1122; De Benedetto et al. 2004, 622). Γηα λα επηβεβαησζεί ε παξάιιειε ρξήζε θαη ησλ 

δχν ηερληθψλ, είλαη απαξαίηεηε ε επηπξφζζεηε κειέηε ησλ ρεκηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ 

ηεο δηεπηθάλεηαο.   

Ο δηαθνξεηηθφο βαζκφο δηάρπζεο κεηαμχ άςεησλ θαη πξνςεκέλσλ θεξακηθψλ 

ζσκάησλ νδεγεί ζε δηαθνξεηηθά πξνθίι ζηε ζπγθέληξσζε ησλ θχξησλ νμεηδίσλ θαηά 

κήθνο ηνπ παιψκαηνο, φπσο θαίλεηαη ζην Γηάγξακκα 6-4. ε αληηθείκελα κε 

πξνςεκέλν θεξακηθφ ζψκα, νξηζκέλα ρεκηθά ζηνηρεία πνπ εκθαλίδνληαη ζην πάισκα 
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απνθιεηζηηθά σο απνηέιεζκα δηάρπζεο, ρσξίο λα πεξηέρνληαη ζην αξρηθφ ηήγκα ηνπ 

παιψκαηνο, φπσο ην θάιην, ην αξγίιην, ν ζίδεξνο θαη ην καγλήζην,  παξνπζηάδνπλ 

ρακειή ζπγθέληξσζε ζε κηα ζηελή πεξηνρή θνληά ζηε δηεπηθάλεηα πεινχ-παιψκαηνο 

θαη ζηε ζπλέρεηα ε ζπγθέληξσζή ηνπο ζρεδφλ κεδελίδεηαη. Παξάιιεια, ε ζπγθέληξσζε 

ηνπ κνιχβδνπ δηαηεξείηαη ζρεδφλ ζηαζεξή θαηά κήθνο ηεο ηνκήο. Αληηζέησο, ζε 

αληηθείκελα κε άςεην θεξακηθφ ζψκα, ε ζπγθέληξσζε θαιίνπ, αξγηιίνπ, ζηδήξνπ θαη 

καγλεζίνπ είλαη πνιχ πςειφηεξε ζηε δηεπηθάλεηα θαη δηαηεξείηαη ζε ζρεηηθά πςειά 

επίπεδα θαηά κήθνο ηεο ηνκήο ηνπ παιψκαηνο. Ζ ζπγθέληξσζε ηνπ κνιχβδνπ είλαη 

πνιχ ρακειφηεξε θνληά ζηε δηεπηθάλεηα, θαζψο έλα πνζνζηφ ηνπ κνιχβδνπ έρεη 

δηαρπζεί ζηνλ πειφ.   

 

 

Γηάγξακκα 6-4. Πξνθίι ζπγθέληξσζεο νμεηδίσλ κνιύβδνπ, αξγηιίνπ, θαιίνπ θαη ζηδήξνπ θαηά 

κήθνο θαζαξήο ηνκήο παισκάησλ πνπ παξαζθεπάζηεθαλ κε εθαξκνγή ζε άςεην θεξακηθό ζώκα 

(θόθθηλε γξακκή) θαη κε εθαξκνγή ζε πξνςεκέλν θεξακηθό ζώκα (καύξε γξακκή) (0 κm: 

δηεπηθάλεηα πεινύ-παιώκαηνο). 

 

Βάζεη ησλ δηεπηθαλεηψλ πνπ εμεηάζηεθαλ πξνέθπςε φηη φια ηα παιψκαηα ζε 

αληηθείκελα κε ιεπθφ πειφ εθαξκφζηεθαλ ζε άςεην θεξακηθφ ζψκα, ζπκπέξαζκα πνπ 

έξρεηαη ζε αληίζεζε κε ηελ κέρξη ζηηγκήο απνδεθηή ππφζεζε φηη ζηε βπδαληηλή 

εθπαισκέλε θεξακηθή γηλφηαλ πάληα δηπιφ ςήζηκν. Γηα ηελ εξπζξή θεξακηθή 
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βξέζεθαλ παξαδείγκαηα ηφζν άςεηνπ φζν θαη πξνςεκέλνπ θεξακηθνχ ζψκαηνο. Έρεη 

ελδηαθέξνλ λα επηζεκαλζεί φηη γηα φιεο ηηο νκάδεο εξπζξνχ πεινχ ε αλαινγία κεηαμχ 

άςεησλ θαη πξνςεκέλσλ θεξακηθψλ ζσκάησλ είλαη παξφκνηα θαη θπκαίλεηαη κεηαμχ 

40 θαη 50% (Γηάγξακκα 6-5). Γεδνκέλεο ηεο δηαθνξεηηθήο πξνέιεπζεο ησλ ηξηψλ 

νκάδσλ εξπζξνχ πεινχ, θαίλεηαη φηη ε ρξήζε θαη ησλ δχν ηερληθψλ εθαξκνγήο ηνπ 

παιψκαηνο ήηαλ εμίζνπ δηαδεδνκέλε θαη ελδερνκέλσο λα ρξεζηκνπνηνχληαλ 

παξάιιεια αθφκα θαη ζηα ίδηα εξγαζηήξηα. Δπηπιένλ, ε κέρξη ζηηγκήο έξεπλα δελ 

απνθάιπςε θαλέλα ζπζρεηηζκφ κεηαμχ ηεο ηερληθήο εθαξκνγήο θαη ηεο ρξνλνινγίαο ή 

ηεο ηππνινγηθήο θαηάηαμεο ηνπ αληηθεηκέλνπ. 
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Γηάγξακκα 6-5. πζρεηηζκόο ηεο ηερληθήο εθαξκνγήο ηνπ παιώκαηνο ζε πξνςεκέλν ή άςεην 

θεξακηθό ζώκα κε ηηο ηξεηο βαζηθέο νκάδεο εξπζξνύ πεινύ γηα ηα δείγκαηα ηεο ζπιινγήο από ηελ 

Κόξηλζν. 

 

6.7.3 Θεξκνθξαζία ςεζίκαηνο 

ε κηα ζεηξά δεκνζηεχζεσλ νη Colomban et al. έρνπλ ζπδεηήζεη εθηελψο ηε 

δπλαηφηεηα ρξήζεο ησλ θαζκάησλ Raman αξραηνινγηθψλ γπαιηψλ θαη παισδψλ 

πιηθψλ γηα ηελ εθηίκεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ςεζίκαηνο κέζσ ηνπ ππνινγηζκνχ ηνπ 

‘Γείθηε Πνιπκεξηζκνχ’ (Polymerization Index – Ip) (ελδεηθηηθά αλαθέξνληαη: 

Colomban 2003, Colomban et al. 2006a, Colomban et al. 2006b). Οη δχν θχξηεο 

θνξπθέο ζηα παιψδε πιηθά αληηζηνηρνχλ ζηηο δνλήζεηο ηάζεσο ησλ δεζκψλ Si-O
-
 

(ζπλήζσο κεηαμχ 930 θαη 1100 cm
-1

) θαη ζηηο κηθηέο δνλήζεηο ηάζεσο-θάκςεσο, λ(Si-

O-Si), ησλ γεθπξψλ Si–O-Si (ζπλήζσο κεηαμχ 470 θαη 580 cm
-1

 (Δηθφλα 6-5). Ο ιφγνο 

ηεο έληαζεο απηψλ ησλ δχν θνξπθψλ θαζνξίδεη ηνλ βαζκφ πνιπκεξηζκνχ ηεο παιψδνπο 
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επηθάλεηαο θαη εμαξηάηαη απφ δχν παξακέηξνπο: (α) ηε ζπγθέληξσζε ησλ θχξησλ 

νμεηδίσλ ηνπ πιηθνχ, θαη (β) ηε ζεξκνθξαζία ςεζίκαηνο. Ο Colomban (2003, 181) 

πεξηγξάθεη αλαιπηηθά έλα ζηαηηζηηθφ πξσηφθνιιν γηα ηελ επεμεξγαζία ησλ θαζκάησλ 

Raman θαη ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ Γείθηε Πνιπκεξηζκνχ, Ip, (δειαδή ηνλ ιφγν 

A500/A1000). Ζ κειέηε ελφο κεγάινπ αξηζκνχ δηαθνξεηηθψλ αξραηνινγηθψλ γπαιηψλ θαη 

παισδψλ πιηθψλ νδήγεζε ζηνλ πξνζδηνξηζκφ 7 δηαθνξεηηθψλ «νηθνγελεηψλ», θάζε κία 

εθ ησλ νπνίσλ έρεη ραξαθηεξηζηηθφ θάζκα Raman θαη θαη’ επέθηαζε θαη δηαθνξεηηθή 

ηηκή ηνπ Ip (Δηθφλα 6-5). Οη «νηθνγέλεηεο» απηέο ησλ παισδψλ πιηθψλ 

αληηπξνζσπεχνπλ ζπγθεθξηκέλεο ρεκηθέο ζπζηάζεηο θαη ζεξκνθξαζίεο ςεζίκαηνο 

(Colomban 2003, 183; Colomban et al. 2006a, 618; Colomban et al. 2006b, 845). 

 

 

Δηθόλα 6-5. Αληηπξνζσπεπηηθά θάζκαηα Raman γηα ηηο 7 «νηθνγέλεηεο» γπαιηώλ θαη παισδώλ 

πιηθώλ, ύζηεξα από αθαίξεζε ηνπ ππνζηξώκαηνο (Colomban et al. 2006b, Δηθόλα 4, ζειίδα 845). 
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Αθνινπζψληαο ην ίδην πξσηφθνιιν γηα ηα παιψκαηα ηεο παξνχζαο ζπιινγήο 

(Δηθφλα 6-6), πξνέθπςε φηη φια ηα παιψκαηα κνιχβδνπ παξνπζηάδνπλ ρακειέο ηηκέο 

ηνπ Γείθηε Πνιπκεξηζκνχ (Ip<0,3) (Γηάγξακκα 6-6). Οη ηηκέο απηέο ηνπ δείθηε Ip 

παξνπζηάδνπλ θαιή ηαχηηζε κε ηηο πξνβιεπφκελεο ηηκέο γηα παιψκαηα κνιχβδνπ βάζεη 

ηεο βηβιηνγξαθίαο. Παξάιιεια, ππνδεηθλχνπλ ζρεηηθά ρακειή ζεξκνθξαζία ςεζίκαηνο 

γηα ηα παιψκαηα (πεξίπνπ 750 ºC). Έλα κεκνλσκέλν πάισκα κνιχβδνπ κε πςειή ηηκή 

Ip (0,57) παξνπζηάδεη εληνλφηεξα ζεκάδηα δηάβξσζεο ζηελ εμσηεξηθή ηνπ επηθάλεηα. 

πλεπψο, ε παξαηεξνχκελε δηαθνξνπνίεζε ζηελ ηηκή ηνπ Γείθηε Πνιπκεξηζκνχ 

κπνξεί λα απνδνζεί ζηελ επίδξαζε ησλ θαηλνκέλσλ δηάβξσζεο ζην ππξηηηθφ πιέγκα. Ζ 

κηθξνζθνπηθή παξαηήξεζε κε SEM ηεο δηεπηθάλεηαο ησλ δεηγκάησλ ηεο ζπιινγήο 

εληζρχεη ην ζπκπέξαζκα φηη ηα παιψκαηα κνιχβδνπ ςήζεθαλ ζε ρακειή ζεξκνθξαζία, 

θαζψο ην πάρνο ηεο δψλεο δηεπηθάλεηαο είλαη ζηελφ θαη νη θξχζηαιινη θαιίνπ-αξγηιίνπ-

κνιχβδνπ είλαη κηθξνί. Καη ηα δχν απηά κηθξνζθνπηθά ραξαθηεξηζηηθά ζρεηίδνληαη κε 

ρακειέο ζεξκνθξαζίεο ςεζίκαηνο (Molera et al. 2001, 1122). 

Σέινο, ηα δχν κπιε αιθαιηθά παιψκαηα εκθαλίδνπλ ζεκαληηθά πςειφηεξεο 

ηηκέο (~0,68) ζε ζρέζε κε ηα παιψκαηα κνιχβδνπ, φπσο ήηαλ αλακελφκελν. κσο, νη 

θαηαγεγξακκέλεο ζηε βηβιηνγξαθία ηηκέο γηα αιθαιηθά παιψκαηα είλαη αξθεηά 

πςειφηεξεο (θπκαίλνληαη κεηαμχ 0,8 θαη 1,1) θαη αληηζηνηρνχλ ζε ζεξκνθξαζία 

ςεζίκαηνο πεξίπνπ 1000 ºC. Απηή ε δηαθνξνπνίεζε ζε ζρέζε κε ηηο βηβιηνγξαθηθέο 

ηηκέο ελδερνκέλσο λα κελ ζρεηίδεηαη κε ηε ζεξκνθξαζία ςεζίκαηνο, αιιά λα νθείιεηαη 

ζηελ ειαθξψο δηαθνξεηηθή ζχζηαζε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ παισκάησλ, ηα νπνία 

παξνπζηάδνπλ ζπγθξηηηθά πςειφηεξεο ηηκέο νμεηδίσλ ηνπ λαηξίνπ.  
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Δηθόλα 6-6. Αληηπξνζσπεπηηθά θάζκαηα Raman από έλα αιθαιηθό πάισκα (πάλσ) θαη έλα πάισκα 

κνιύβδνπ (θάησ).  

 

Γηάγξακκα 6-6. πζρεηηζκόο ηνπ δείθηε πνιπκεξηζκνύ – Ip κε ηνλ ιόγν ηεο ζπγθέληξσζεο 

PbO/SiO2 γηα ηα αιθαιηθά παιώκαηα (κπιε ζεκεία) θαη ηα παιώκαηα κνιύβδνπ (πξάζηλα ζεκεία) 

ηεο ζπιινγήο από ηελ Κόξηλζν. 
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6.8 Μεηαβολή ζηην παραγωγή ζηις αρτές ηοσ 13οσ αι. μ.Υ. 

πσο αλαθέξζεθε θαη πξνεγνπκέλσο, ηα δείγκαηα εξπζξήο θεξακηθήο 

απνηεινχλ ηε κεγάιε πιεηνςεθία ηεο παξνχζα ζπιινγήο. Ζ ζχζηαζε ησλ παισκάησλ 

απηψλ ησλ δεηγκάησλ παξνπζηάδεη ζπζρέηηζε κε ηε ρξνλνινγία παξαγσγήο ησλ 

αληηθεηκέλσλ (Γηάγξακκα 6-7). Σα παιψκαηα πνπ παξαζθεπάζηεθαλ απφ ην ηέινο ηνπ 

12
νπ

 θαη θαηά ηνλ 13
ν
 αη. κ.Υ. παξνπζηάδνπλ ζεκαληηθά ρακειφηεξε δηαθχκαλζε ζηνλ 

ιφγν ηεο ζπγθέληξσζεο PbO:SiO2, ν νπνίνο θπκαίλεηαη κεηαμχ 1,3 θαη 2,1. πλνιηθά, ε 

ρεκηθή ζχζηαζε ησλ δεηγκάησλ απηψλ παξνπζηάδεη κεγαιχηεξε νκνηνγέλεηα. 

Αληηζέησο, ν ιφγνο ηεο ζπγθέληξσζεο PbO:SiO2 γηα ηα δείγκαηα πνπ 

παξαζθεπάζηεθαλ απφ ην ηέινο ηνπ 11
νπ

 θαη θαηά ηνλ 12
ν
 αη. κ.Υ. παξνπζηάδεη πνιχ 

πςειή δηαθχκαλζε, πνπ θπκαίλεηαη κεηαμχ 0,9 θαη 2,4. Σα πην πξψηκα παιψκαηα 

παξνπζηάδνπλ παξάιιεια πνιχ πην ζεκαληηθή δηαθχκαλζε θαη ζηε ζπλνιηθή 

ζπγθέληξσζε αιθαιίσλ θαη αιθαιηθψλ γαηψλ.   
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Γηάγξακκα 6-7. πζρέηηζε ηεο ζύζηαζεο ηνπ παιώκαηνο ησλ δεηγκάησλ εξπζξήο θεξακηθήο κε ηε 

ρξνλνιόγεζε ησλ αληηθεηκέλσλ. 

 

Έρεη ελδηαθέξνλ λα ζεκεησζεί φηη ε ζπγθέληξσζε ησλ παισκάησλ ηεο εξπζξήο 

θεξακηθήο δελ παξνπζηάδεη θακία ζπζρέηηζε κε ηελ ηππνινγία ησλ αληηθεηκέλσλ θαη 

ηελ θαηεγνξία ηεο δηαθφζκεζεο, φπσο θαίλεηαη θαη ζην Γηάγξακκα 6-8. πλεπψο, νη 

παξαηεξνχκελεο δηαθνξνπνηήζεηο ζηε ζπγθέληξσζε ησλ παισκάησλ θαηά ηνλ 13
ν
 αη. 
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κ.Υ. δελ κπνξνχλ λα απνδνζνχλ ζηε ρξήζε δηαθνξεηηθψλ ζπληαγψλ, εμεηδηθεπκέλσλ 

γηα νξηζκέλεο ηππνινγηθέο θαηεγνξίεο εθπαισκέλεο θεξακηθήο. Αληηζέησο, θαίλεηαη 

φηη απνθαιχπηνπλ κηα γεληθφηεξε ηερλνινγηθή κεηαβνιή, πνπ επεξέαζε ηελ παξαγσγή 

βπδαληηλήο εθπαισκέλεο θεξακηθήο ζε φιε ηελ επηθξάηεηα ηνπ ειιαδηθνχ ρψξνπ.   
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Γηάγξακκα 6-8. πζρέηηζε ηεο ζύζηαζεο ηνπ παιώκαηνο ησλ δεηγκάησλ εξπζξήο θεξακηθήο κε ηελ 

ηππνινγηθή ηνπο θαηάηαμε (βάζεη Morgan (1942). 

 

Ζ κεηαβνιή ζηε ζπγθέληξσζε ησλ παισκάησλ ηεο εξπζξήο θεξακηθήο κπνξεί 

λα απνδνζεί ζηελ εηζαγσγή κηαο ζεηξάο απφ ζεκαληηθέο ηερλνινγηθέο θαηλνηνκίεο ζηηο 

αξρέο ηνπ 13
νπ

 αη. κ.Υ. Ζ ζεκαληηθφηεξε εμ απηψλ ζρεηίδεηαη κε ηε ρξήζε ηξηπνδίζθσλ 

θαηά ην ςήζηκν, ηερλνινγία πνπ δηαδφζεθε ηαρχηαηα θαη επηθξάηεζε άκεζα ζε φιε ηε 

βπδαληηλή επηθξάηεηα (Παπαληθφια-Μπαθηξηδή 2005, 25). Οη ηξηπνδίζθνη ήηαλ κηθξά 

πήιηλα αζηεξφζρεκα αληηθείκελα κε ηξία πφδηα. Ζ παξεκβνιή ηνπο αλάκεζα ζηα 

εθπαισκέλα θεξακηθά επέηξεπε ην ζηνίβαγκα ησλ αγγείσλ κέζα ζην θακίλη θαηά 

ζηήιεο, ρσξίο λα ππάξρεη ν θίλδπλνο λα θνιιήζνπλ κεηαμχ ηνπο θαηά ην ςήζηκν 

(Παπαληθφια-Μπαθηξηδή 1986, 641). Παξάιιεια, ε θαζηέξσζε ηνπ λένπ ηξφπνπ 

ςεζίκαηνο επέηξεπε ηελ πην νκαιή θπθινθνξία ηνπ αέξα κέζα ζην θακίλη θαηά ηε 

δηάξθεηα ηνπ ςεζίκαηνο. Λακβάλνληαο ππφςηλ ην γεγνλφο φηη ν κφιπβδνο είλαη έληνλα 

πηεηηθφο, ν βειηησκέλνο έιεγρνο ησλ ζπλζεθψλ ςεζίκαηνο κπνξεί λα εμεγήζεη ηφζν 



 221 

ηελ αχμεζε ζηνλ ιφγν ηεο ζπγθέληξσζεο PbO:SiO2, φζν θαη ηελ αχμεζε ηεο 

νκνηνγέλεηαο.   

Σελ ίδηα πεξίνδν παξαηεξείηαη θαη κηα μεθάζαξε κεηαβνιή ζηηο 

ρξεζηκνπνηνχκελεο πξψηεο χιεο ηνπ θεξακηθνχ ζψκαηνο (Πίλαθαο 2 ηνπ 

Παξαξηήκαηνο Δ). Ζ Οκάδα Β, ε νπνία ζεσξείηαη ηνπηθήο πξνέιεπζεο, βξηζθφηαλ ζε 

ζπλερή ρξήζε απφ ηνλ 10
ν
 κέρξη ηνλ 12

ν
 αη. κ.Υ. Καηά ηνλ 13

ν
 αη. κ.Υ. ε ρξήζε ηνπ 

πεινχ απηνχ απμήζεθε ζεκαληηθά, νδεγψληαο ζηελ απνθιεηζηηθή ρξήζε ηνπ θαηά ηνλ 

14
ν
 αη. κ.Υ. Αληίζεηα, ε Οκάδα Α, ε νπνία εηζαγφηαλ απφ ηε Υαιθίδα, εκθαλίδεηαη απφ 

ηα ηέιε ηνπ 11
νπ

 αη. κ.Υ. έσο θαη ηηο αξρέο ηνπ 13
νπ

 αη. κ.Υ., νπφηε θαη δηαθφπεθε 

ηειείσο ε εηζαγσγή ηεο. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ φηη θαηά ηνλ 12
ν
 αη. κ.Υ. ζρεδφλ ην 40% 

ηεο εθπαισκέλεο θεξακηθήο αληηζηνηρεί ζηελ Οκάδα Α. Σέινο, ε παξνπζία ηεο Οκάδαο 

Γ πεξηνξίδεηαη απνθιεηζηηθά ζηνλ 12
ν
 αη. κ.Υ. Σελ πεξίνδν απηή ε Οκάδα Γ θπξηαξρεί 

ζηελ παξαγσγή εθπαισκέλεο θεξακηθήο, απνηειψληαο πάλσ απφ ην 50% ησλ 

δεηγκάησλ.  

Οη παξαηεξνχκελεο κεηαβνιέο ζηελ παξνπζία ησλ νκάδσλ πεινχ δηαθνξεηηθήο 

πξνέιεπζεο ζρεηίδνληαη άκεζα κε ηνλ πνιηηηθφ θαηαθεξκαηηζκφ πνπ έιαβε ρψξα ζηε 

Βπδαληηλή Απηνθξαηνξία θαηά ηνλ 13
ν
 αη. κ.Υ., επεξεάδνληαο ζεκαληηθά φιεο ηηο 

εθθάλζεηο ηεο θαζεκεξηλήο δσήο ησλ επαξρηαθψλ πεξηνρψλ ηνπ Βπδαληίνπ. ζνλ 

αθνξά ηελ παξαγσγή ηεο εθπαισκέλεο θεξακηθήο, ε θπξηαξρία κηθξνχ πιήζνπο 

εμεηδηθεπκέλσλ εξγαζηεξίσλ έπαςε λα πθίζηαηαη θαη ην εκπφξην κεηαμχ πφιεσλ 

πεξηνξίζηεθε ζεκαληηθά. Μηθξφηεξα ηνπηθά εξγαζηήξηα θάιππηαλ πιένλ ηηο αλάγθεο 

ησλ ηνπηθψλ αγνξψλ θαη θνηλσληψλ, ρξεζηκνπνηψληαο ηνπηθέο πξψηεο χιεο, νη νπνίεο 

ζπρλά ήηαλ ρακειφηεξεο πνηφηεηαο.   

πλνιηθά, νη θνηλσληθέο, εκπνξηθέο θαη ηερλνινγηθέο κεηαβνιέο πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ απφ ηα ηέιε ηνπ 12
νπ

 θαη ζηηο αξρέο ηνπ 13
νπ

 αη. κ.Υ. επεξέαζαλ 

ζεκαληηθά θαη πνηθηιφηξνπα ηελ παξαγσγή ηεο εθπαισκέλεο θεξακηθήο ζηελ 

επηθξάηεηα ηεο Βπδαληηλήο Απηνθξαηνξίαο. Απφ ηε κία παξαηεξείηαη ε ζηξνθή πξνο 

ηελ πεξηνξηζκέλεο θιίκαθαο, ηνπηθή παξαγσγή θεξακηθήο, κε ρξήζε πεινχ πνπ ζε 

αξθεηέο πεξηπηψζεηο ήηαλ ρακειφηεξεο πνηφηεηαο απφ φηη νη πξψηεο χιεο παιηφηεξσλ 

πεξηφδσλ. Παξάιιεια, φκσο, ε εηζαγσγή θαη καδηθή πηνζέηεζε ηερλνινγηθψλ 

θαηλνηνκηψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ εθαξκνγή θαη ην ςήζηκν ησλ παισκάησλ, 

επέηξεςε ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο θαη ηελ νκνγελνπνίεζε ηεο παξαγσγήο, αθφκα θαη 

κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ εξγαζηεξίσλ.  
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6.9 σμπεράζμαηα 

ην θεθάιαην απηφ παξνπζηάζηεθε ε αλάιπζε κηαο ζπιινγήο βπδαληηλήο 

εθπαισκέλεο θεξακηθήο απφ ηελ Κφξηλζν. Ζ αλάιπζε πξαγκαηνπνηήζεθε κε ηελ 

παξάιιειε ρξήζε νπηηθήο κηθξνζθνπίαο, ειεθηξνληθήο κηθξνζθνπίαο SEM/EDS, θαη 

θαζκαηνζθνπίαο Raman. Παξάιιεια, εμαηηίαο ησλ ηδηαηηεξνηήησλ πνπ παξνπζίαδε ε 

παξνχζα ζπιινγή ζε ζρέζε κε ηηο ζπιινγέο γπαιηψλ πνπ ζπδεηήζεθαλ ζηα 

πξνεγνχκελα θεθάιαηα, απνθαζίζηεθε ε αληηθαηάζηαζε ηεο ηερληθήο XRF κε ηελ 

ηερληθή PIXE, γηα ηνλ πνηνηηθφ πξνζδηνξηζκφ ησλ ηρλνζηνηρείσλ ησλ παισκάησλ.  

Ζ αλάιπζε ηεο ζπιινγήο εζηίαζε θπξίσο ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο ρεκηθήο 

ζχζηαζεο ησλ παισκάησλ θαη νξηζκέλσλ εθ ησλ ζεκαληηθφηεξσλ παξακέηξσλ ηεο 

ηερλνινγίαο παξαγσγήο. Γφζεθε ηδηαίηεξε έκθαζε ζηε δηεξεχλεζε ηεο ζπζρέηηζεο ησλ 

δηαθνξεηηθψλ ρεκηθψλ θαη ηερλνινγηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ παξαηεξήζεθαλ κε 

δηαθνξέο ζηελ πξνέιεπζε ησλ αληηθεηκέλσλ, ζηελ πεξίνδν θαηαζθεπήο ή ηελ 

ηππνινγία ηνπο.  

Πην ζπγθεθξηκέλα, γηα ηα αληηθείκελα ιεπθήο θεξακηθήο πξνέθπςε φηη 

ππάξρνπλ δχν δηαθξηηέο νκάδεο: (1) 2 δείγκαηα κε ζψκα απφ παιψδε πειφ θαη 

αιθαιηθφ πάισκα, ηα νπνία απνηεινχλ κηα δηαθξηηή ηερλνινγηθή νκάδα θαη έρνπλ 

πηζαλψο πξνέιεπζε απφ ηε πξία, θαη (2) 14 δείγκαηα κε φκνην ιεπηφθνθθν πειφ, ε 

πιεηνςεθία ησλ νπνίσλ αλήθεη ζηνλ ηχπν ηεο Λεπθήο Δθπαισκέλεο Κεξακηθήο ΗΗ. Σα 

δείγκαηα απηά πηζαλψο λα πξνέξρνληαη απφ ηελ Κσλζηαληηλνχπνιε θαη παξνπζηάδνπλ 

παλνκνηφηππα ηερλνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά (ρξήζε παιψκαηνο κφλν κε δηάιπκα 

κνιχβδνπ, εθαξκνγή ζε άςεην θεξακηθφ ζψκα, ρακειή ζεξκνθξαζία ςεζίκαηνο). Έρεη 

ελδηαθέξνλ φηη ε απφδεημε ηεο ρξήζεο άςεηνπ θεξακηθνχ ζψκαηνο έξρεηαη ζε αληίζεζε 

κε ηελ έσο ηψξα απνδεθηή ππφζεζε γηα ηε Λεπθή Δθπαισκέλε Κεξακηθή, 

θαζηζηψληαο ζεκαληηθή ηε κειινληηθή πεξαηηέξσ δηεξεχλεζε αληηθεηκέλσλ ηεο ίδηαο 

πεξηφδνπ απφ ηελ Κφξηλζν, ή άιιν κεγάια θέληξα.  

Γηα ηα αληηθείκελα εξπζξήο θεξακηθήο ε εηθφλα είλαη πην πεξίπινθε. Βάζεη ηνπ 

πεινχ ηα δείγκαηα δηαρσξίδνληαη ζε ηξεηο βαζηθέο νκάδεο, κία απφ ηελ Υαιθίδα, κία 

ηνπηθήο παξαγσγήο θαη κία πηζαλψο εηζεγκέλεο, αιιά κε άγλσζηε πξνέιεπζε. Παξά ηε 

δηαθνξεηηθή πξνέιεπζε, ζεκαληηθέο ηερλνινγηθέο παξάκεηξνη είλαη φκνηεο αλάκεζα ζε 

φια ηα δείγκαηα ηεο εξπζξήο θεξακηθήο, φπσο γηα παξάδεηγκα ε ρξήζε κείγκαηνο 

κνιχβδνπ θαη ππξηηίνπ ζην πάισκα (ελ αληηζέζεη κε ηε ιεπθή θεξακηθή) θαη ε ρακειή 

ζεξκνθξαζία ςεζίκαηνο. Ζ εθαξκνγή ηνπ παιψκαηνο κπνξνχζε λα πξαγκαηνπνηεζεί 
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ηφζν ζε άςεην φζν θαη ζε πξνςεκέλν θεξακηθφ ζψκα, ρσξίο λα παξαηεξείηαη θάπνηα 

ζπζρέηηζε κε ηελ πξνέιεπζε, ηε ρξνλνινγία ή ηελ ηππνινγία ησλ αληηθεηκέλσλ. 

Δλδερνκέλσο ην πην ελδηαθέξνλ εχξεκα ηεο παξνχζαο κειέηε απνηειεί ε 

μεθάζαξε κεηαβνιή ζηε δηαδηθαζία παξαγσγήο ησλ παισκάησλ απφ ηηο αξρέο ηνπ 13
νπ

 

αη. κ.Υ. θαη χζηεξα. Δίλαη γλσζηφ απφ ηε βηβιηνγξαθία, θαη απνδεηθλχεηαη θαη απφ ηε 

κειέηε ησλ θεξακηθψλ ζσκάησλ ηεο παξνχζαο ζπιινγήο, πσο ηελ πεξίνδν απηή 

παξαηεξήζεθε θαηαθεξκαηηζκφο ηεο θεξακηθήο παξαγσγήο. Ο κηθξφο αξηζκφο 

εμεηδηθεπκέλσλ εξγαζηεξίσλ πνπ παξήγαγε κεγάιν αξηζκφ αληηθεηκέλσλ πςειήο 

πνηφηεηαο, ηα νπνία θαη εμήγαγε ζε φιε ηελ επηθξάηεηα ηεο Βπδαληηλήο Απηνθξαηνξίαο, 

αληηθαηαζηάζεθε απφ έλα κεγάιν πιήζνο κηθξψλ ηνπηθψλ εξγαζηεξίσλ ηα νπνία 

ρξεζηκνπνηνχζαλ ηνπηθέο πξψηεο χιεο, ζπρλά ρακειφηεξεο πνηφηεηαο. Αληηζέησο, 

φκσο, θαη παξά ηνλ θαηαθεξκαηηζκφ ηεο παξαγσγήο, ηα παιψκαηα ηνπ 13
νπ

 αη. κ.Υ. 

παξνπζηάδνπλ πνιχ κεγαιχηεξε νκνηνγέλεηα θαη πςειφηεξε πνηφηεηα αηζζεηηθά απφ ηα 

πξνγελέζηεξα παιψκαηα. Ζ κεηαβνιή απηή κπνξεί λα απνδνζεί ζηελ εηζαγσγή 

ζεκαληηθψλ θαηλνηνκηψλ ζηε δηαδηθαζία ηεο παξαγσγήο παισκάησλ ηελ πεξίνδν απηή, 

θαη θπξίσο ηε ρξήζε ηξηπνδίζθσλ. Οη θαηλνηνκίεο απηέο θαίλεηαη φηη έγηλαλ απνδεθηέο 

θαη ρξεζηκνπνηήζεθαλ άκεζα απφ φια ηα ηνπηθά εξγαζηήξηα, κε απνηέιεζκα ηελ 

παξαγσγή ζρεδφλ παλνκνηφηππσλ παισκάησλ πςειήο αμίαο απφ εξγαζηήξηα 

δηαθνξεηηθψλ πεξηνρψλ.    

πλνιηθά, ε κειέηε πνπ παξνπζηάζηεθε θαζηζηά εκθαλή ηελ αλάγθε γηα ηελ 

παξάιιειε εμέηαζε ηφζν ηνπ παιψκαηνο φζν θαη ηνπ θεξακηθνχ ζψκαηνο, παξάκεηξνο 

ε νπνία δηέιαζε ηεο πξνζνρήο ησλ ζρεηηθψλ αλαιπηηθψλ νκάδσλ έσο ζήκεξα, ψζηε λα 

δνζεί κηα νινθιεξσκέλε εηθφλα ησλ ππφ κειέηε αληηθεηκέλσλ. Παξάιιεια, 

ππνγξακκίζηεθε ε ζεκαζία ηεο αλαιπηηθήο κειέηεο ησλ δηεπηθαλεηψλ πεινχ-

παιψκαηνο γηα ηελ πην νινθιεξσκέλε δηεξεχλεζε ζεκαληηθψλ παξακέηξσλ ηεο 

ηερλνινγίαο παξαγσγήο ηεο εθπαισκέλεο θεξακηθήο. Αθφκα θαη ε κειέηε ησλ 

κηθξνζθνπηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο δηεπηθάλεηαο αξθεί γηα ηελ εμαγσγή ζεκαληηθψλ 

ηερλνινγηθψλ πιεξνθνξηψλ, πνπ κπνξνχλ λα εληζρχζνπλ ζεκαληηθά ηελ θαηαλφεζε 

ηεο ζπλνιηθήο δηαδηθαζίαο παξαγσγήο εθπαισκέλεο θεξακηθήο. 

 



 224 

7 πκπεξάζκαηα 

Σν γπαιί θαη ηα παιψδε πιηθά απνηεινχλ κηα θαηεγνξία αξραηνινγηθψλ θαη 

ηζηνξηθψλ πιηθψλ πνπ έρνπλ κέρξη ζηηγκήο ιάβεη πεξηνξηζκέλν ελδηαθέξνλ απφ ηνπο 

εξεπλεηέο δηεζλψο. Έλαο ζπλδπαζκφο απφ παξάγνληεο (φπσο γηα παξάδεηγκα ε εχξεζε 

ηνπ πιηθνχ ζε ζπλήζσο κηθξέο πνζφηεηεο ζηηο αλαζθαθέο, ε πςειή ζεξκνθξαζία ηήμεο 

πνπ κεηαβάιιεη ηε ρεκηθή ζχζηαζε ησλ πξψησλ πιψλ, ε έιιεηςε θξπζηαιιηθήο δνκήο, 

νη ζχλζεηεο επηπηψζεηο ηεο δηάβξσζεο θ.ά.) θαζηζηνχλ ηελ αξραηνκεηξηθή αλάιπζε ηνπ 

γπαιηνχ ηδηαίηεξα πνιχπινθε. Απφ ηελ άιιε, ε ηδηαίηεξε ζπκβνιηθή ζεκαζία θαη ε 

πςειή νηθνλνκηθή αμία πνπ είρε ην γπαιί θαηά ηηο πξψηεο 2 ρηιηεηίεο ηεο ηζηνξίαο ηνπ, 

θαη ε καδηθή ηνπ ρξήζε γηα ηελ παξαζθεπή πιήζνπο αληηθεηκέλσλ θαζεκεξηλήο ρξήζεο 

απφ ηε Ρσκατθή πεξίνδν θαη έπεηηα, θαζηζηνχλ ην γπαιί έλα ηδηαίηεξα ελδηαθέξνλ 

αξραηνινγηθφ πιηθφ, ε κειέηε ηνπ νπνίνπ πξνζθέξεη ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηηο 

εθάζηνηε θνηλσλίεο πνπ ην παξήγαγαλ θαη ρξεζηκνπνηνχζαλ. Γηα ηνλ ιφγν απηφ, ηα 

ηειεπηαία ρξφληα ν αξηζκφο ησλ δηεζλψλ κειεηψλ ζρεηηθά κε ην γπαιί θαη ηα παιψδε 

πιηθά απμάλεηαη δηαξθψο, ηάζε  πνπ παξαηεξείηαη θαη ζηελ Διιάδα. 

ηα πιαίζηα ηεο παξνχζαο ΓΓ επηρεηξήζεθε ε δηακφξθσζε κηαο αλαιπηηθήο 

κεζνδνινγίαο ηθαλήο λα αληηκεησπίζεη ηα πιένλ ζπλεζηζκέλα εξσηήκαηα ηεο κειέηεο 

ηνπ γπαιηνχ θαη ησλ παισδψλ πιηθψλ, κε ηε κέγηζηε ρξήζε κε-θαηαζηξνθηθψλ 

αλαιχζεσλ, θαη ηνλ θαηά ην δπλαηφ πεξηνξηζκφ ηεο ιήςεο κηθξνδεηγκάησλ ή 

πξφθιεζεο άιιεο θζνξάο ησλ αληηθεηκέλσλ. Ζ κεζνδνινγία απηή βαζίζηεθε ζηνλ 

ζπλδπαζκφ κηθξνζθνπηθψλ, αλαιπηηθψλ θαη θαζκαηνζθνπηθψλ ηερληθψλ. Παξάιιεια, 

ε παξνχζα ΓΓ εζηίαζε ζηε θπζηθνρεκηθή κειέηε δηαθνξεηηθψλ ζπιινγψλ 

αξραηνινγηθνχ θαη ηζηνξηθνχ γπαιηνχ θαη παισκάησλ. Ηδηαίηεξε έκθαζε δφζεθε ζηνλ 

πξνζδηνξηζκφ ησλ ρεκηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ ζπιινγψλ πνπ κειεηήζεθαλ θαη 

κέζσ απηνχ, ηε δηεξεχλεζε ηεο πηζαλήο πξνέιεπζεο θαη ηεο ηερλνινγίαο παξαγσγήο. 

Παξάιιεια, κειεηήζεθε ζε θάζε πεξίπησζε ε θαηάζηαζε ζπληήξεζεο θαη ηα θχξηα 

θαηλφκελα δηάβξσζεο ησλ αληηθεηκέλσλ, ψζηε λα επηηεπρζεί κηα πην νινθιεξσκέλε 

δηεξεχλεζε ησλ ρεκηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ αληηθεηκέλσλ.  

7.1 Προηεινόμενη αναλσηική μεθοδολογία 

Γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο ΓΓ δφζεθε έκθαζε ζηε ζπκπιεξσκαηηθή ρξήζε 

πέληε ηερληθψλ: Οπηηθή Μηθξνζθνπία Γηφδσλ Δθπνκπήο Φσηφο (LED), Ζιεθηξνληθή 
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Μηθξνζθνπία άξσζεο (SEM/EDS), Φζνξηζκνκεηξία Αθηίλσλ Υ (XRF), 

Φαζκαηνζθνπία Raman θαη Φαζκαηνζθνπία IR. Παξάιιεια, ζε κία πεξίπησζε 

ρξεζηκνπνηήζεθε ε ηερληθή PIXE, ψζηε λα θαιπθζνχλ ζπγθεθξηκέλεο επηκέξνπο 

αλάγθεο ηεο ζπιινγήο. Απφ ηηο ηερληθέο απηέο νη 3 πξψηεο είλαη επξέσο δηαδεδνκέλεο 

ζηελ αξραηνκεηξία γεληθά, αιιά θαη πην ζπγθεθξηκέλα ζηε κειέηε ηνπ αξραηνινγηθνχ 

γπαιηνχ. Αληηζέησο, ε ρξήζε ησλ θαζκαηνζθνπηθψλ ηερληθψλ (Raman, IR) δελ είλαη 

ηφζν δηαδεδνκέλε, παξ’ φηη ε αμία ηεο εθαξκνγήο ηνπο έρεη πνιιαπιψο επηβεβαησζεί 

ζηελ έξεπλα ηνπ ζχγρξνλνπ γπαιηνχ.  

ηα πιαίζηα ηεο ΓΓ εθαξκφζηεθε ε ρξήζε ησλ αλσηέξσ ηερληθψλ ζε 

δηαθνξεηηθέο ζπιινγέο, κε ζθνπφ θάζε θνξά ηε δηεξεχλεζε δηαθνξεηηθψλ 

αξραηνινγηθψλ εξσηεκάησλ.  Σν αλαιπηηθφ πξσηφθνιιν πνπ δηακνξθψζεθε 

παξνπζηάδεη ζεκαληηθά πιενλεθηήκαηα θαη ε δνθηκαζηηθή ηνπ εθαξκνγή θξίλεηαη 

ζπλνιηθά επαξθήο γηα ηελ απάληεζε ησλ πιένλ ζπλεζηζκέλσλ αξραηνινγηθψλ 

εξσηεκάησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε κειέηε ηνπ γπαιηνχ. Παξάιιεια, ν ζπλδπαζκφο 

ησλ κε-θαηαζηξνθηθψλ, επηηφπησλ ηερληθψλ κε ηηο ηερληθέο πνπ απαηηνχλ 

δεηγκαηνιεςία επέηξεςε ηελ αληηκεηψπηζε κεξηθψλ εθ ησλ ζεκαληηθφηεξσλ θαη πιένλ 

ζπλεζηζκέλσλ πξνβιεκάησλ ηεο αξραηνκεηξηθήο αλάιπζεο γπαιηνχ, κε θχξηα: (1) ηελ 

αδπλακία δεηγκαηνιεςίαο απφ νιφθιεξα ή/θαη πνιχηηκα αγγεία, (2) ηε δηάβξσζε, πνπ 

αιινηψλεη ζεκαληηθά θαη κε κε πξνβιεπφκελν ηξφπν ηα νπηηθά θαη ρεκηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ γπαιηνχ, θαη (3) ζηνηρεία ηεο γεσκεηξίαο ησλ ππφ κειέηε 

αληηθεηκέλσλ πνπ δπζρεξαίλνπλ ηελ αλάιπζε (παξαδείγκαηνο ράξηλ, κηθξφ πάρνο, 

κεγάιε θακππιφηεηα θηι.). 

Πην ζπγθεθξηκέλα, ε θάζε ηερληθή ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηνπο αθφινπζνπο 

ιφγνπο: 

 Ζ νπηηθή κηθξνζθνπία ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ αξρηθή παξαηήξεζε θαη 

θαηαγξαθή ηεο θαηάζηαζεο ζπληήξεζεο ησλ αληηθεηκέλσλ, επηηξέπνληαο 

ηελ επηινγή ησλ πιένλ θαηάιιεισλ θαη θαζαξψλ πεξηνρψλ γηα ηηο κεηέπεηηα 

αλαιχζεηο.  

 Ζ εθαξκνγή επηηφπηαο, κε-θαηαζηξνθηθήο αλάιπζεο XRF κε ρξήζε 

θνξεηήο ζπζθεπήο, αλ θαη ραξαθηεξίδεηαη απφ ζεκαληηθά αλαιπηηθά 

πξνβιήκαηα, επέηξεςε ηελ πξνθαηαξθηηθή αλάιπζε νιφθιεξσλ 

αληηθεηκέλσλ, ηα νπνία είηε δελ κπνξνχζαλ λα κεηαθηλεζνχλ απφ ην 

Μνπζείν, είηε δελ ρσξνχζαλ ιφγσ φγθνπ ζηνλ ζάιακν ηεο δηάηαμεο 
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SEM/EDS, ελψ παξάιιεια δελ ππήξρε ε δπλαηφηεηα ιήςεο 

κηθξνδεηγκάησλ. Δπίζεο, ε αλάιπζε XRF επέηξεςε ηνλ πνηνηηθφ, έζησ, 

πξνζδηνξηζκφ ησλ ηρλνζηνηρείσλ, κε απνηέιεζκα ηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε 

ησλ ρξεζηκνπνηνχκελσλ θαηά πεξίπησζε ρξσκαηηζηψλ, απνρξσκαηηζηψλ 

θαη αδηαθαλνπνηεηψλ.  

ηελ πεξίπησζε ηεο ζπιινγήο ηεο εθπαισκέλεο θεξακηθήο ε 

πνιχπινθε ζηξσκαηνγξαθία ησλ δεηγκάησλ δελ επέηξεςε ηε ρξήζε XRF, 

θαζψο ε ηερληθή ραξαθηεξίδεηαη απφ κεγάιν βάζνο δηείζδπζεο. Ζ XRF 

αληηθαηαζηάζεθε απφ ηε θαζκαηνζθνπία PIXE, ε νπνία είλαη κε-

θαηαζηξνθηθή, επηθαλεηαθή θαη παξέρεη ηε δπλαηφηεηα αλάιπζεο 

ηρλνζηνηρείσλ.  

 Ζ εθαξκνγή ηνπ SEM/EDS ζε αληηπξνζσπεπηηθά κηθξνδείγκαηα επέηξεςε 

ηνλ πιήξε πξνζδηνξηζκφ ηεο ζπγθέληξσζεο ησλ θχξησλ νμεηδίσλ θαη 

ζπλεπψο ηελ θαηεγνξηνπνίεζε ησλ δεηγκάησλ ζηηο βαζηθέο ρεκηθέο νκάδεο 

θάζε πεξηφδνπ. Παξάιιεια, νη δπλαηφηεηεο ραξηνγξάθεζεο θαη γξακκηθήο 

αλάιπζεο θαηά κήθνο ηνκψλ επέηξεςε ηε δηεξεχλεζε ησλ ζεκαληηθψλ 

ρεκηθψλ αιινηψζεσλ πνπ νθείινληαη ζηα ζχλζεηα θαηλφκελα δηάβξσζεο. 

Δπηπξφζζεηα, θαη εηδηθά ζηελ πεξίπησζε ηεο εθπαισκέλεο θεξακηθήο, ε 

δπλαηφηεηα πςειήο κεγέζπλζεο πνπ πξνζθέξεη ην ειεθηξνληθφ 

κηθξνζθφπην επέηξεςε ηνλ πξνζδηνξηζκφ πιήζνπο ζεκαληηθψλ 

ηερλνινγηθψλ παξακέηξσλ απφ ηε κειέηε ηεο δηεπηθάλεηαο πεινχ-

παιψκαηνο. 

 Σέινο, ε εθαξκνγή ησλ ζπκπιεξσκαηηθψλ θαζκαηνζθνπηθψλ ηερληθψλ 

Raman θαη IR ελίζρπζε ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ ρξσκαηηζηψλ/ 

απνρξσκαηηζηψλ, κέζσ ηεο αλάιπζεο αδηάιπησλ ζσκαηηδίσλ. Παξάιιεια, 

νη θαζκαηνζθνπηθέο αλαιχζεηο έδσζαλ ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο γηα ην 

ππξηηηθφ πιέγκα θαη ηελ αιινίσζή πνπ ππφθεηηαη ιφγσ δηάβξσζεο, νη 

νπνίεο ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο επηβεβαίσζαλ ή θαη ελίζρπζαλ ηα 

ζπκπεξάζκαηα πνπ είραλ εμαρζεί απφ ην SEM/EDS. Σέινο, ζε νξηζκέλεο 

πεξηπηψζεηο ε κειέηε ησλ θαζκαηνζθνπηθψλ δεδνκέλσλ νδήγεζε ζηνλ 

πξνζδηνξηζκφ ηερλνινγηθψλ παξακέηξσλ, φπσο γηα παξάδεηγκα ηε 

ζεξκνθξαζία ςεζίκαηνο ησλ παισκάησλ.  
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ην ζεκείν απηφ πξέπεη λα επηζεκαλζεί φηη ε πξνηεηλφκελε κεζνδνινγία 

θξίζεθε ζην ζχλνιν ησλ πεξηπηψζεσλ αλεπαξθήο γηα ηνλ αθξηβή πξνζδηνξηζκφ ηεο 

πξνέιεπζεο ησλ ππφ κειέηε γπάιηλσλ αληηθεηκέλσλ. Ζ πεξαηηέξσ βειηίσζε ηνπ 

δηαζέζηκνπ ινγηζκηθνχ γηα ην θνξεηφ XRF θαη θπξίσο ε δεκηνπξγία θακπχιεο 

βαζκνλφκεζεο πνπ λα θαιχπηεη ηα πην ζεκαληηθά ηρλνζηνηρεία ζα απνηεινχζε κηα 

πνιχ ζεκαληηθή εμέιημε, ε νπνία νπζηαζηηθά ζα αληηκεηψπηδε ην ζεκαληηθφηεξν 

κεηνλέθηεκα ηεο πξνηεηλφκελεο κεζνδνινγίαο, ρσξίο λα απαηηείηαη ε εθαξκνγή θαη 

άιισλ, πην αθξηβψλ ή θαηαζηξνθηθψλ αλαιπηηθψλ ηερληθψλ.  

7.2 Βαζικά ζσμπεράζμαηα 

Γηα ηε δνθηκαζηηθή εθαξκνγή ηεο κεζνδνινγίαο πνπ αλαθέξζεθε παξαπάλσ, 

επηιέρζεθαλ 4 ζπιινγέο αξραηνινγηθνχ θαη ηζηνξηθνχ γπαιηνχ θαη 1 ζπιινγή 

ηζηνξηθψλ παισκάησλ. ιεο νη ζπιινγέο πξνέξρνληαη απφ ηε λφηηα Διιάδα, θαη 

θπξίσο ηελ Πεινπφλλεζν. Υξνλνινγνχληαη ζε ηέζζεξηο δηαθνξεηηθέο πεξηφδνπο πνπ 

θαιχπηνπλ ζπλνιηθά 2.500 ρξφληα. ε θάζε φκσο πεξίπησζε, νη επηιεγκέλεο πεξίνδνη 

παξνπζηάδνπλ ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ θαζψο είηε απνηεινχλ θνκβηθά ζεκεία ζηελ 

ηζηνξηθή εμέιημε ησλ παισδψλ πιηθψλ ζηνλ επξχηεξν ρψξν ηεο Μεζνγείνπ, είηε 

πξφθεηηαη γηα ζρεηηθά άγλσζηεο πεξηφδνπο ηεο παινπξγηθήο παξάδνζεο. Οη ζπιινγέο 

πνπ αλαιχζεθαλ θαη ηα βαζηθφηεξα ζπκπεξάζκαηα πνπ εμήρζεζαλ ζε θάζε πεξίπησζε 

ζπλνςίδνληαη ζηηο επφκελεο ελφηεηεο. 

7.2.1 Γπάιηλα δείγκαηα ηεο Αξρατθήο/Κιαζηθήο/Διιεληζηηθήο 

πεξηόδνπ από ηε Θήβα 

Σν δηάζηεκα απφ ηελ Αξρατθή έσο θαη ηελ Κιαζηθή πεξίνδν απνηειεί έλα 

ζεκαληηθφ νξφζεκν ζηελ ηζηνξία ηνπ γπαιηνχ ζηνλ ειιαδηθφ ρψξν, θαζψο έρνπκε γηα 

πξψηε θνξά απνδεδεηγκέλε πξσηνγελή παξαγσγή γπαιηνχ ζηνλ λεζί ηεο Ρφδνπ. Ζ 

θαζκαηνζθνπηθή κειέηε δχν ζπιινγψλ απνηεινχκελεο απφ ζπλνιηθά 36 αληηθείκελα 

(27 ράλδξεο θαη 9 ζξαχζκαηα αγγείσλ) απφ ηελ πεξηνρή ηεο Θήβαο ρξεζηκνπνηήζεθε 

γηα ηε δηακφξθσζε θαη ηνλ έιεγρν ηεο πξνηππνπνηεκέλεο κεζνδνινγίαο πνπ 

αθνινπζήζεθε ζηε ΓΓ. Γηεξεπλήζεθαλ ζπγθεθξηκέλα νη δπλαηφηεηεο πνπ πξνζθέξνπλ 

νη θαζκαηνζθνπηθέο ηερληθέο Raman θαη IR ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ πξψησλ πιψλ, θαη 

θπξίσο ησλ ρξσκαηηζηψλ θαη απνρξσκαηηζηψλ, κέζσ ηεο αλάιπζεο ησλ αδηάιπησλ 
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ζσκαηηδίσλ. Δπίζεο, κε ηελ παξάιιειε ρξήζε ησλ δχν ζπκπιεξσκαηηθψλ 

θαζκαηνζθνπηθψλ ηερληθψλ δηεξεπλήζεθαλ νξηζκέλα ζχλζεηα θαηλφκελα δηάβξσζεο.  

Πην ζπγθεθξηκέλα, ε αλάιπζε νδήγεζε ζην ζπκπέξαζκα φηη ηα δείγκαηα ίδηνπ 

ρξψκαηνο παξνπζηάδνπλ ζε θάζε πεξίπησζε ζπλνιηθά παλνκνηφηππν θάζκα, 

απνδεηθλχνληαο ηελ χπαξμε κηαο θνηλήο παξάδνζεο παινπνηίαο θαη παινπξγίαο θαηά ηε 

δηάξθεηα ησλ έμη ππφ κειέηε αηψλσλ. Ζ αλάιπζε εγθιεηζκάησλ βνήζεζε ζηελ 

αλαγλψξηζε νξηζκέλσλ νξπθηψλ, ε παξνπζία ησλ νπνίσλ δελ ήηαλ αλακελφκελε (φπσο 

γηα παξάδεηγκα ε αλίρλεπζε αζβεζηίηε, ν νπνίνο γεληθά ζεσξείηαη φηη δηαιχεηαη 

πιήξσο ζην ζψκα ηνπ γπαιηνχ). Κξχζηαιινη αληηκνληθνχ αζβεζηίνπ ηνπ ηχπνπ 

CaSb2O6 αληρλεχζεθαλ ζε ράλδξεο ιεπθνχ θαη κπιε-πξάζηλνπ ρξψκαηνο αιιά θαη ζηηο 

ιεπθέο δηαθνζκεηηθέο ηαηλίεο ησλ αγγείσλ. Αληηζέησο, ζηηο ράλδξεο κε νθζαικσηή 

δηαθφζκεζε αληρλεχηεθαλ θξχζηαιινη αληηκνληθνχ αζβεζηίνπ ηνπ ηχπνπ Ca2Sb2O7, 

δειψλνληαο ελδερνκέλσο ηελ επηιεθηηθή εθαξκνγή δηαθνξεηηθήο ηερληθήο 

αδηαθαλνπνίεζεο ηνπ ιεπθνχ γπαιηνχ γηα ηελ παξαζθεπή αθφζκεησλ θαη 

δηαθνζκεκέλσλ ραλδξψλ.  

Ζ κειέηε δηάβξσζεο  ησλ εμσηεξηθψλ επηθαλεηψλ νξηζκέλσλ αγγείσλ ππέδεημε 

ηε δεκηνπξγία δχν δηαδνρηθψλ ζηξσκάησλ δηάβξσζεο: (1) έλα εμσηεξηθφ ιεπηφ 

ζηξψκα, ην νπνίν ραξαθηεξίδεηαη απφ έληνλν πνιπκεξηζκφ θαη δηαθξίλεηαη ζηα 

θάζκαηα IR, θαη (2) έλα δεχηεξν ζηξψκα, ην νπνίν κεζνιαβεί κεηαμχ ηνπ εμσηεξηθνχ 

πνιπκεξηζκέλνπ ζηξψκαηνο θαη ηνπ θαζαξνχ γπαιηνχ, ην νπνίν ραξαθηεξίδεηαη απφ 

έληνλν απνπνιπκεξηζκφ θαη δηαθξίλεηαη ζηα θάζκαηα Raman. Ζ παξαηήξεζε απηή 

ζπλεγνξεί ζηελ ππφζεζε ηεο δεκηνπξγίαο ελφο πξνζηαηεπηηθνχ gel ζηξψκαηνο ζε 

πεξηπηψζεηο έληνλεο δηάβξσζεο, ην νπνίν κεηαηξέπεηαη ζηε ζπλέρεηα ζε ππξηηηθφ 

πιέγκα. 

7.2.2 Γπάιηλα δείγκαηα ηεο Ρσκατθήο πεξηόδνπ από ηελ Πάηξα 

Ζ Ρσκατθή πεξίνδνο απνηειεί επνρή κεγάιεο αθκήο γηα ην γπαιί, κεηά θαη απφ 

ηελ αλαθάιπςε ηεο ηερλνινγίαο ηνπ θπζεηνχ γπαιηνχ. Παξ’ φια απηά, νη δηαζέζηκεο 

πιεξνθνξίεο γηα ηελ παινπνηία θαη ηελ παινπξγία θαηά ηνπο πξψηνπο 3 αηψλεο κ.Υ. 

είλαη ηδηαίηεξα πεξηνξηζκέλεο. Ζ κειέηε κηαο ζπιινγήο 16 ηαθηθψλ αγγείσλ ηνπ 2
νπ

-3
νπ

 

αη. κ.Υ. απφ ηελ Πάηξα πξνζέθεξε ζεκαληηθέο λέεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηα πηζαλά 

κνληέια παξαγσγήο ηνπ γπαιηνχ ζηνλ επξχηεξν ρψξν ηεο Μεζνγείνπ. 

Σα αγγεία ηεο ζπιινγήο αλήθνπλ ζηνλ γεληθφ ηχπν ζφδαο-αζβεζηίνπ-ππξηηίνπ 

θαη έρνπλ ρεκηθή ζχζηαζε πνιχ θνληά ζηελ ηππηθή ζχζηαζε ηνπ ξσκατθνχ γπαιηνχ 
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πνπ απαληάηαη ζηε λφηηα θαη θεληξηθή Δπξψπε. Ζ απνθιεηζηηθή ρξήζε καγγαλίνπ γηα 

ηνλ απνρξσκαηηζκφ ησλ άρξσκσλ αγγείσλ είλαη αζπλήζηζηε γηα απηή ηελ πεξίνδν, αλ 

θαη βξίζθεηαη ζε ζπκθσλία κε παιαηφηεξεο αλαιχζεηο δεηγκάησλ ίδηαο πεξηφδνπ απφ 

ηελ Πάηξα. Ζ δηαθνξνπνίεζε απηή ελδερνκέλσο λα νθείιεηαη ζηελ χπαξμε πάγησλ 

εκπνξηθψλ ζπλεξγαζηψλ ησλ ηνπηθψλ εξγαζηεξίσλ παινπξγίαο κε θέληξα παξαγσγήο 

πνπ παξαζθεχαδαλ άρξσκν γπαιί αθνινπζψληαο ζπγθεθξηκέλε ζπληαγή.  

Πνιχ κεγάιν ελδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ε παξνπζία ελφο δείγκαηνο ζην νπνίν ε 

πεγή ησλ αιθαιίσλ είλαη ηέθξα θπηψλ κε πςειή ζπγθέληξσζε ζε λάηξην. ηελ Πάηξα 

έρνπλ αλαθεξζεί αθφκα ηξία παξαδείγκαηα παλνκνηφηππσλ γπαιηψλ ηεο ίδηαο πεξηφδνπ 

κε ρξήζε ηέθξαο θπηψλ, ίδηαο κεηαμχ ηνπο θαη ηδηφηππεο ρεκηθήο ζχζηαζεο θαη ίδηνπ 

ρξψκαηνο. Ζ ηδηφξξπζκε απηή θαη επαλαιακβαλνκέλε ζχζηαζε ζε αλαινγηθά κεγάιν 

αξηζκφ αγγείσλ ησλ πξψησλ δχν αηψλσλ κ.Υ. ζηελ Πάηξα είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή 

θαη αμίδεη λα κειεηεζεί πην αλαιπηηθά ζην κέιινλ. Αλ θαη δελ ππάξρνπλ αθφκα επαξθή 

ζηνηρεία, ελδερνκέλσο ηα αγγεία απηά λα απνηεινχλ έκκεζε απφδεημε ηεο χπαξμεο 

ληφπηνπ εξγαζηεξίνπ παινπνηίαο, ην νπνίν ρξεζηκνπνηνχζε ζπγθεθξηκέλε ζπληαγή γηα 

ηελ παξαγσγή γπάιηλσλ αγγείσλ, κε εμεηδίθεπζε ηφζν ζηνλ ηχπν φζν θαη ζην ρξψκα. 

Μηα κάιινλ πηζαλφηεξε εμήγεζε βάζεη ησλ ζεκεξηλψλ δεδνκέλσλ είλαη ε χπαξμε 

ληφπηνπ εξγαζηεξίνπ παινπξγίαο, κε εμεηδίθεπζε ζηελ παξαγσγή νξηζκέλσλ αγγείσλ, 

ην νπνίν ρξεζηκνπνηνχζε ζαλ πξψηε χιε αξγή χαιν ζπγθεθξηκέλνπ ηχπνπ απφ θάπνην 

εμεηδηθεπκέλν εξγαζηήξην ηεο Αλαηνιήο.  

ε νξηζκέλα απφ ηα ππφ κειέηε κπξνδνρεία, ε εχξεζε ππνιεηκκάησλ ζην 

εζσηεξηθφ ησλ ηνηρσκάησλ επέηξεςε ηελ πιήξε ηαπηνπνίεζε ηνπ αξρηθνχ 

πεξηερνκέλνπ. Πξφθεηηαη γηα ίρλε απφ θφθθηλε ρξσζηηθή πνπ βξηζθφηαλ ζε επξεία 

ρξήζε θαηά ηε Ρσκατθή πεξίνδν, ε νπνία πξνθχπηεη απφ επεμεξγαζία ηνπ θπηνχ ξηδάξη 

(Rubia Tinctorum L.).  

Σέινο, ε εθηελήο κειέηε ησλ θαηλνκέλσλ δηάβξσζεο ησλ αγγείσλ νδήγεζε ζε 

δχν ελδηαθέξνπζεο παξαηεξήζεηο. Πξψηνλ, ην έλα αγγείν πνπ πεξηείρε ηέθξα θπηψλ 

παξνπζηάδεη εθηελέζηεξε δηάβξσζε, ε νπνία έρεη πξνθιεζεί απφ δηαθνξεηηθνχο 

κεραληζκνχο ζε ζρέζε κε ηα ππφινηπα αγγεία. Ζ έληνλε δηαθνξνπνίεζε ζηε δηάβξσζε 

δελ ήηαλ αλακελφκελε θπξίσο εμαηηίαο ηνπ ηξφπνπ απφζεζεο ησλ αγγείσλ, ηα νπνία 

ήηαλ ζηνηβαγκέλα ζε εληαίν ζσξφ, απνθιείνληαο έηζη ηελ επίδξαζε ηνπ 

κηθξνπεξηβάιινληνο. Πνιχ κηθξέο δηαθνξνπνηήζεηο ζηε ζχζηαζε ηνπ δείγκαηνο απηνχ, 

θαη θπξίσο ε ειαθξψο πςειφηεξε ζπγθέληξσζε νμεηδίσλ ηνπ θαιίνπ, καγλεζίνπ θαη 
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θσζθφξνπ, θαζψο θαη ε παξνπζία ζηδήξνπ σο θχξηνπ ρξσκαηηζηή, θαίλεηαη φηη 

επέδξαζαλ θαζνξηζηηθά ζηε δηάβξσζε ηνπ αγγείνπ.  

Ζ δεχηεξε παξαηήξεζε ζε ζρέζε κε ηε δηάβξσζε ησλ ππφ κειέηε αγγείσλ 

ζρεηίδεηαη κε ηε δηαπίζησζε φηη νη εζσηεξηθέο θαη νη εμσηεξηθέο επηθάλεηεο ησλ 

ηνηρσκάησλ παξνπζηάδνπλ δηαθνξεηηθφ βαζκφ αιιά θαη δηαθνξεηηθνχο κεραληζκνχο 

δηάβξσζεο. Ζ παξαηήξεζε απηή είλαη πνιχ ζεκαληηθή, θαζψο ππνδειψλεη φηη ην 

αξρηθφ πεξηερφκελν ησλ αγγείσλ θαζφξηζε ζε πνιχ ζεκαληηθφ βαζκφ ηε δηάβξσζε ηνπ 

γπαιηνχ. Μπνξνχκε λα ζπκπεξάλνπκε φηη ε δηάβξσζε ηνπ γπαιηνχ δελ 

πξαγκαηνπνηήζεθε κε ζηαζεξφ ξπζκφ, αιιά κε αξρηθά πςειφ ξπζκφ δηάβξσζεο ν 

νπνίνο κεηψζεθε δξαζηηθά ζε ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα. 

7.2.3 Γπάιηλα δείγκαηα ηεο Οζσκαληθήο πεξηόδνπ από ηελ 

Κππαξηζζία 

Αληίζηνηρεο ζεκαζίαο ήηαλ θαη ε κειέηε 42 ρξεζηηθψλ νζσκαληθψλ γπάιηλσλ 

αληηθεηκέλσλ απφ ηελ Κππαξηζζία. Σν δηάζηεκα κεηαμχ ηνπ 15
νπ

 θαη ηνπ 19
νπ

 αη. κ.Υ. 

ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ παξαθκή ηνπ ηζιακηθνχ θαη ηνπ βελεηηθνχ γπαιηνχ θαη ηελ 

παξάιιειε εθεχξεζε λέσλ ζπληαγψλ γπαιηνχ κε δηαθξηηά ρεκηθά ραξαθηεξηζηηθά ζηελ 

θεληξηθή θαη βφξεηα Δπξψπε. Ζ ζηξαηεγηθή ζέζε ηεο Κππαξηζζίαο, ε νπνία εθείλε ηελ 

επνρή απνηεινχζε ηκήκα ηεο Οζσκαληθήο Απηνθξαηνξίαο αιιά παξάιιεια 

δηαηεξνχζε ηζρπξέο επαθέο κε ηε Γχζε, ηελ θαζηζηά ηδηαίηεξα ζεκαληηθή γηα ηε κειέηε 

ηνπ δηθηχνπ κεηαθνξάο θαη εκπνξίαο γπαιηνχ ζηε Μεζφγεην.  

Ζ αλάιπζε ηεο ζπιινγήο έδεημε ηελ χπαξμε απξφζκελα κεγάιεο πνηθηιίαο ζηε 

ζχζηαζε ησλ αληηθεηκέλσλ: δείγκαηα ηνπ ηχπνπ ζφδαο-αζβεζηίνπ-ππξηηίνπ, θαιίνπ-

αζβεζηίνπ-ππξηηίνπ, κηθηψλ αιθαιίσλ θαη γπαιί κνιχβδνπ. Δθηφο απφ ηε ρξήζε 

δηαθνξεηηθήο πεγήο αιθαιίσλ ηα δείγκαηα δηαθνξνπνηνχληαη θαη σο πξνο ηε ρξήζε 

απνρξσκαηηζηή: ππάξρνπλ δείγκαηα ζηα νπνία αληρλεχεηαη απνθιεηζηηθά καγγάλην, 

απνθιεηζηηθά αξζεληθφ, ή παξάιιεια καγγάλην θαη αξζεληθφ.  

ε αξθεηέο πεξηπηψζεηο ηα δείγκαηα ηεο ζπιινγήο αλήθνπλ ζε ρεκηθέο νκάδεο 

γπαιηνχ πνπ παξάγνληαλ θαηά απνθιεηζηηθφηεηα ζε ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρέο, 

επηηξέπνληαο ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο πξνέιεπζεο ησλ αληηθεηκέλσλ. πγθεθξηκέλα, 

απνδείρηεθε ε παξνπζία γπαιηψλ απφ ηελ Κσλζηαληηλνχπνιε, ηε πξία, ηελ Κεληξηθή 

Δπξψπε, ηελ Αγγιία θαη ίζσο ηελ Ηηαιία. Σν εχξνο ησλ δηαθνξεηηθψλ πξνειεχζεσλ 

ησλ αληηθεηκέλσλ απνηειεί έλα κε αλακελφκελν εχξεκα. Παξά ην γεγνλφο φηη ε 

Κππαξηζζία είρε ιηκάλη κε δηαξθείο δεζκνχο κε ηε Γχζε, ε εχξεζε γπαιηψλ απφ ηελ 
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θεληξηθή Δπξψπε, ηελ Αγγιία, ηελ Ηηαιία θαη ηελ νζσκαληθή Αλαηνιή ζε έλα κηθξφ 

πεξηθεξεηαθφ ρακάκ παξακέλεη εληππσζηαθή. 

Οξηζκέλεο απφ ηηο ηππνινγηθέο νκάδεο παξέρνπλ θαη έκκεζεο πιεξνθνξίεο γηα 

ηε ρξνλνιφγεζε νξηζκέλσλ απφ ηα αληηθείκελα ηεο ζπιινγήο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ην 

γπαιί κνιχβδνπ δελ κπνξεί λα παξαζθεπάζηεθε λσξίηεξα απφ ην ηέινο ηνπ 

17
νπ

 αη. κ.Υ., νπφηε θαη εθεπξέζεθε απηφο ν ηχπνο. Δπίζεο, ε ρξήζε αξζεληθνχ σο 

απνρξσκαηηζηή ρξνλνινγείηαη ζηνλ 17
ν
 αη. κ.Υ., φπσο θαη ε ρξήζε ηεο πνηάζαο σο 

πεγή αιθαιίσλ. Παξάιιεια, ζρεδφλ φια ηα βηβιηνγξαθηθά δείγκαηα πνπ ηαπηίζηεθαλ 

ρεκηθά κε δείγκαηα ηεο ζπιινγήο ρξνλνινγνχληαη ζηνλ 18
ν
 θαη 19

νπ
 αη. κ.Υ. Απηφ 

ηζρχεη ηφζν γηα ηα δείγκαηα δπηηθήο φζν θαη αλαηνιηθήο πξνέιεπζεο. Ξεθάζαξεο 

ελδείμεηο γηα ηππνινγηθέο νκάδεο πνπ λα ραξαθηεξίδνπλ ηνλ 15
ν
 ή 16

ν
 αη. κ.Υ.  δελ 

ππάξρνπλ, ρσξίο θπζηθά απηφ λα απνηειεί επαξθή απφδεημε γηα ηελ πεξίνδν θηηζίκαηνο 

ηνπ ρακάκ.  

Γεδνκέλεο ηεο κεγάιεο ηππνινγηθήο πνηθηιίαο πνπ παξνπζίαζαλ ηα δείγκαηα 

ηεο ζπιινγήο, είρε ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ ε θαζκαηνζθνπηθή αλάιπζε Raman 

ραξαθηεξηζηηθψλ δεηγκάησλ απφ θάζε νκάδα. Ζ αλάιπζε έδεημε ζεκαληηθέο κεηαβνιέο 

αλάκεζα ζηα γπαιηά λαηξίνπ, θαιίνπ θαη κηθηψλ αιθαιίσλ, ελψ ην γπαιί κνιχβδνπ 

παξνπζίαζε ζπλνιηθά δηαθνξεηηθφ θάζκα. Παξάιιεια, παξαηεξήζεθαλ δηαθξηηέο 

δηαθνξνπνηήζεηο κεηαμχ άρξσκσλ, θπζηθά ρξσκαηηζκέλσλ θαη έληνλα ρξσκαηηζκέλσλ 

γπαιηψλ παξφκνηαο ρεκηθήο ζχζηαζεο.  

Ζ κειέηε δηάβξσζεο έδεημε φηη ππάξρνπλ ζεκαληηθέο δηαθνξέο ζην ξπζκφ θαη 

κεραληζκφ δηάβξσζεο κεηαμχ δεηγκάησλ δηαθνξεηηθήο ρεκηθήο ζχζηαζεο. Σν γπαιί 

κνιχβδνπ έθεξε ην πην παρχ ζηξψκα εμσηεξηθήο δηάβξσζεο, κε έληνλε απψιεηα 

αιθαιίσλ, φπσο ήηαλ θαη αλακελφκελν. Σα γπαιηά θαιίνπ παξνπζίαζαλ επίζεο έληνλε 

απψιεηα αιθαιίσλ, ελψ ζηελ εμσηεξηθή ηνπο επηθάλεηα παξαηεξήζεθε ε δεκηνπξγία 

πξνζηαηεπηηθνχ ζηξψκαηνο Al2O3-SiO2. Σέινο, ηα γπαιηά λαηξίνπ παξνπζίαδαλ ηνλ 

κηθξφηεξν βαζκφ δηάβξσζεο, ηππηθήο κνξθήο γηα γπαιί ηνπ ηχπνπ ζφδαο-αζβεζηίνπ-

ππξηηίνπ. 

7.2.4 Δθπαισκέλε θεξακηθή ηεο Βπδαληηλήο πεξηόδνπ από ηελ 

Κόξηλζν  

Ζ εθπαισκέλε θεξακηθή ηεο Βπδαληηλήο πεξηφδνπ έρεη κειεηεζεί ζην παξειζφλ 

αλαιπηηθά, θπξίσο απφ ηππνινγηθήο απφςεσο. Παξνπζηάδεη ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ, 

θπξίσο εμαηηίαο ησλ δηαδνρηθψλ θαη ζεκαληηθψλ θνηλσληθψλ, νηθνλνκηθψλ θαη 
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ηερλνινγηθψλ αιιαγψλ πνπ έιαβαλ ρψξα απηή ηελ πεξίνδν. Ζ κειέηε ηεο ζπιινγήο 69 

δεηγκάησλ ηνπ 10
νπ

-14
νπ

 αη. κ.Υ. απφ ηελ Κφξηλζν εζηίαζε θπξίσο ζηνλ πξνζδηνξηζκφ 

ηεο ρεκηθήο ζχζηαζεο ησλ παισκάησλ θαη νξηζκέλσλ εθ ησλ ζεκαληηθφηεξσλ 

παξακέηξσλ ηεο ηερλνινγίαο παξαγσγήο. Γφζεθε ηδηαίηεξε έκθαζε ζηε δηεξεχλεζε ηεο 

ζπζρέηηζεο ησλ δηαθνξεηηθψλ ρεκηθψλ θαη ηερλνινγηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ 

παξαηεξήζεθαλ κε δηαθνξέο ζηελ πξνέιεπζε ησλ αληηθεηκέλσλ, ζηελ πεξίνδν 

θαηαζθεπήο θαη ζηελ ηππνινγία ηνπο. 

Πην ζπγθεθξηκέλα, γηα ηα αληηθείκελα ιεπθήο θεξακηθήο πξνέθπςε φηη 

ππάξρνπλ δχν δηαθξηηέο νκάδεο: (1) δχν δείγκαηα κε ζψκα απφ παιψδε πειφ θαη 

αιθαιηθφ πάισκα, κε πηζαλή πξνέιεπζε απφ ηε πξία, θαη (2) δείγκαηα κε φκνην 

ιεπηφθνθθν πειφ, κε πηζαλή πξνέιεπζε απφ ηελ Κσλζηαληηλνχπνιε. Σα δείγκαηα 

απηήο ηεο νκάδαο παξνπζηάδνπλ παλνκνηφηππα ηερλνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά (ρξήζε 

παιψκαηνο κφλν κε δηάιπκα κνιχβδνπ, εθαξκνγή ζε άςεην θεξακηθφ ζψκα, ρακειή 

ζεξκνθξαζία ςεζίκαηνο). Έρεη ελδηαθέξνλ φηη ε απφδεημε ηεο ρξήζεο άςεηνπ 

θεξακηθνχ ζψκαηνο έξρεηαη ζε αληίζεζε κε ηελ έσο ηψξα απνδεθηή ζεσξία γηα ηελ 

παξαζθεπή Λεπθήο Δθπαισκέλεο Κεξακηθήο. 

Σα αληηθείκελα εξπζξήο θεξακηθήο δηαρσξίδνληαη ζε ηξεηο βαζηθέο νκάδεο 

βάζεη ηνπ πεινχ: κία απφ ηε Υαιθίδα, κία ηνπηθήο παξαγσγήο θαη κία πηζαλψο 

εηζεγκέλε, αιιά κε άγλσζηε πξνέιεπζε. Παξά ηε δηαθνξεηηθή πξνέιεπζε, ζεκαληηθέο 

ηερλνινγηθέο παξάκεηξνη είλαη φκνηεο αλάκεζα ζε φια ηα δείγκαηα ηεο εξπζξήο 

θεξακηθήο, φπσο γηα παξάδεηγκα ε ρξήζε κείγκαηνο κνιχβδνπ θαη ππξηηίνπ ζην 

πάισκα (ελ αληηζέζεη κε ηε ιεπθή θεξακηθή) θαη ε ρακειή ζεξκνθξαζία ςεζίκαηνο. Ζ 

εθαξκνγή ηνπ παιψκαηνο κπνξνχζε λα πξαγκαηνπνηεζεί ηφζν ζε άςεην φζν θαη ζε 

πξνςεκέλν θεξακηθφ ζψκα, ρσξίο λα παξαηεξείηαη θάπνηα ζπζρέηηζε κε ηελ 

πξνέιεπζε, ηε ρξνλνινγία ή ηελ ηππνινγία ησλ αληηθεηκέλσλ ζηελ επηινγή ηεο 

ηερληθήο. 

Σν πην ζεκαληηθφ εχξεκα είλαη ε μεθάζαξε κεηαβνιή ζηε δηαδηθαζία 

παξαγσγήο ησλ παισκάησλ απφ ηηο αξρέο ηνπ 13
νπ

 αη. κ.Υ. θαη χζηεξα. Σελ πεξίνδν 

απηή παξαηεξήζεθε θαηαθεξκαηηζκφο ηεο θεξακηθήο παξαγσγήο, κε ζεκαληηθή 

αχμεζε ησλ κηθξψλ ηνπηθψλ εξγαζηεξίσλ. Παξ’ φια απηά, ηα παιψκαηα ηνπ 

13
νπ

 αη. κ.Υ. παξνπζηάδνπλ πνιχ κεγαιχηεξε νκνηνγέλεηα θαη πςειφηεξε αηζζεηηθά 

πνηφηεηα απφ ηα πξνγελέζηεξα παιψκαηα. Ζ κεηαβνιή απηή κπνξεί λα απνδνζεί ζηελ 

εηζαγσγή ζεκαληηθψλ θαηλνηνκηψλ ζηε δηαδηθαζία ηεο παξαγσγήο παισκάησλ ηελ 

πεξίνδν απηή, θαη θπξίσο ζηε ρξήζε ηξηπνδίζθσλ. Οη θαηλνηνκίεο απηέο θαίλεηαη φηη 
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έγηλαλ απνδεθηέο θαη ρξεζηκνπνηήζεθαλ άκεζα απφ φια ηα ηνπηθά εξγαζηήξηα ζηνλ 

ειιαδηθφ ρψξν κε απνηέιεζκα ηελ παξαγσγή ζρεδφλ παλνκνηφηππσλ παισκάησλ 

θαιήο πνηφηεηαο απφ εξγαζηήξηα δηαθνξεηηθψλ πεξηνρψλ.    

7.3 Δρωηήμαηα για μελλονηική έρεσνα 

Ζ αλάιπζε ησλ αλσηέξσ ζπιινγψλ νδήγεζε ζηελ επηζήκαλζε θάπνησλ 

ζεκαληηθψλ δπζθνιηψλ θαη κεηνλεθηεκάησλ πνπ ζρεηίδνληαη γεληθφηεξα κε ηε 

ζχγρξνλε αλάιπζε θαη παξνπζίαζε ηνπ αξραηνινγηθνχ γπαιηνχ θαη ησλ παισδψλ 

πιηθψλ. Οη αλαιπηηθέο δπζθνιίεο, πνπ νθείινληαη θπξίσο ζε ζέκαηα δηάβξσζεο θαη 

γεσκεηξίαο, είλαη γλσζηέο θαη θαιά θαηαγεγξακκέλεο ζηε δηεζλή βηβιηνγξαθία. 

Παξάιιεια, φκσο, ε παξνχζα ΓΓ αλέδεημε νξηζκέλα επηπιένλ ζεκαληηθά δεηήκαηα 

πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ αλάιπζε ηνπ αξραηνινγηθνχ γπαιηνχ θαη ησλ παισκάησλ. 

ηε δηεζλή βηβιηνγξαθία πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ αξραηνκεηξηθή αλάιπζε γπαιηνχ 

παξαηεξήζεθε ζε πιήζνο πεξηπηψζεσλ ε ειιηπήο, ή θαη πιήξσο απνχζα, ηππνινγηθή 

πεξηγξαθή ησλ δεηγκάησλ. Γηα ηε ζχγθξηζε θαη αμηνιφγεζε ησλ αλαιπηηθψλ 

δεδνκέλσλ είλαη απαξαίηεηε ε γεληθή θαηεγνξηνπνίεζε ζε ρξεζηηθά ή ηειεηνπξγηθά 

αληηθείκελα, παινπίλαθεο, παινπιηλζψκαηα ή θαηάινηπα ηεο παινπνηίαο. Παξάιιεια, 

ε θαηαλφεζε ηεο αηζζεηηθήο θαη πιηθήο αμίαο ησλ ππφ κειέηε αληηθεηκέλσλ επηηξέπεη 

ηελ πην νινθιεξσκέλε δηεξεχλεζε παξακέηξσλ ηερλνινγίαο ή πξνέιεπζεο. Γηα ηνλ 

ιφγν απηφ, παξ’ φηη ε αξραηνινγηθή θαη ηππνινγηθή κειέηε ησλ αληηθεηκέλσλ 

ππεξβαίλεη θαηά πνιχ ηνπο ζθνπνχο ηεο παξνχζαο ΓΓ, έγηλε πξνζπάζεηα λα δνζεί ζε 

θάζε πεξίπησζε κηα έζησ επηγξακκαηηθή πεξηγξαθή ησλ αληηθεηκέλσλ θαη λα 

παξνπζηαζηεί ελ ζπληνκία ν ιεηηνπξγηθφο ζθνπφο θαη ε ζπκβνιηθή ζεκαζία πνπ είραλ 

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ρξήζεο ηνπο. Δπηπιένλ, θαηά ηε ζχγθξηζε ησλ απνηειεζκάησλ 

ηεο παξνχζαο κειέηεο κε βηβιηνγξαθηθά δεδνκέλα δφζεθε κεγάιε πξνζνρή ζηε ρξήζε 

ζπγθξίζηκσλ ζπιινγψλ, φρη κφλν απφ άπνςεο πξνέιεπζεο θαη ρξνλνινγίαο, αιιά θαη 

βάζεη ηππνινγηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ. 

ε ζρέζε κε ηελ αλάιπζε ησλ παισκάησλ παξαηεξήζεθε έλα αληίζηνηρν 

πξφβιεκα: ε αξραηνκεηξηθή αλάιπζε εζηηάδεη ζπλήζσο απνθιεηζηηθά, ή θαηά ην 

κεγαιχηεξν βαζκφ, ζηε κειέηε είηε ηνπ θεξακηθνχ ζψκαηνο είηε ηνπ παιψκαηνο. 

κσο, θαη εηδηθά γηα ηελ νινθιεξσκέλε θαηαλφεζε ηεο ηερλνινγηθήο δηαδηθαζίαο, 

απαηηείηαη ε ζπλεθηηθή κειέηε θαη ησλ δχν ηκεκάησλ ηνπ αληηθεηκέλνπ, θαζψο θαη ηεο 

κεηαμχ ηνπο δηεπηθάλεηαο. Ζ αλάιπζε ηνπ θεξακηθνχ ζψκαηνο ππεξβαίλεη ηα πιαίζηα 



 234 

ηεο παξνχζαο ΓΓ, παξ’ φια απηά γηα ιφγνπο πιεξφηεηαο, επηιέρζεθε ε παξνπζίαζε 

ησλ βαζηθψλ απνηειεζκάησλ ηεο θεξακηθήο κειέηεο κε έκθαζε ζηα δεδνκέλα πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηνλ ζπζρεηηζκφ ησλ ηερλνινγηθψλ επηινγψλ κε ηελ πξνέιεπζε ή ηε 

ρξνλνιφγεζε ησλ αληηθεηκέλσλ. Παξάιιεια, θαη επηπιένλ ησλ αλαιχζεσλ ησλ 

παισκάησλ, εμεηάζηεθε κε ιεπηνκέξεηα ε δηεπηθάλεηα πεινχ-παιψκαηνο. 

Γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ παξαπάλσ δεηεκάησλ θαη ηε ζπλνιηθά πην απνδνηηθή 

αμηνιφγεζε θαη δηαζχλδεζε ηνπ δηαξθψο απμαλφκελνπ φγθνπ ησλ αλαιπηηθψλ 

δεδνκέλσλ, είλαη επηηαθηηθή ε αλάγθε ηεο δεκηνπξγία κηαο ςεθηαθήο βάζεο 

δεδνκέλσλ. Ζ βάζε δεδνκέλσλ ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη κηα ζπλνιηθή πεξηγξαθή 

ησλ αληηθεηκέλσλ, κε ζπλδπαζκφ ηππνινγηθψλ, δηαθνζκεηηθψλ θαη ρεκηθψλ 

δεδνκέλσλ, θαζψο θαη πεξηγξαθή ηεο πξνέιεπζεο θαη ηεο ρξνλνινγίαο ηνπο. 

Παξάιιεια, κεγάιε ζεκαζία έρεη ε νκνγελνπνίεζε ησλ ρεκηθψλ δεδνκέλσλ, θαζψο 

εθάζηνηε κειέηε πινπνηείηαη κε δηαθνξεηηθέο αλαιπηηθέο ηερληθέο θαη εξγαζηεξηαθφ 

εμνπιηζκφ. Χο απνηέιεζκα, ηα ζπιιερζέληα πνζνηηθά δεδνκέλα ραξαθηεξίδνληαη απφ 

δηαθνξεηηθήο ηάμεο νξζφηεηα θαη αθξίβεηα, ελψ αθφκα θαη ν αξηζκφο ησλ ζηνηρείσλ 

πνπ κπνξνχλ λα αληρλεπζνχλ πνηθίιιεη ζεκαληηθά. Σέινο, ε βάζε δεδνκέλσλ ζα πξέπεη 

λα είλαη εχθνια πξνζβάζηκε απφ ηνπο εξεπλεηέο ηφζν γηα ηελ αλάθηεζε δεδνκέλσλ, 

φζν θαη γηα ηελ πξνζζήθε λέσλ δεδνκέλσλ.  

Σέινο, κηα ζεκαληηθή δπζθνιία πνπ αλαγλσξίζηεθε θαηά ηε κειέηε ηφζν ησλ 

γπάιηλσλ δεηγκάησλ φζν θαη ησλ παισκάησλ ζρεηίδεηαη κε ηελ έιιεηςε ελφο θνηλνχ 

ηξφπνπ θσδηθνπνηεκέλεο πεξηγξαθήο ηνπ ρξψκαηνο. Σν ρξψκα απνηειεί έλα απφ ηα 

βαζηθφηεξα καθξνζθνπηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ γπάιηλσλ αληηθεηκέλσλ. ρεηίδεηαη κε 

ηα αηζζεηηθά θξηηήξηα ηεο πεξηφδνπ νπφηε παξάρζεθε εθάζηνηε αληηθείκελν θαη 

επεξεάδεηαη άκεζα απφ ηε ρεκηθή ζχζηαζε, ελδερνκέλσο θαη ηε δηάβξσζε ηνπ 

αληηθεηκέλνπ. πλεπψο, ε δεκηνπξγία ελφο θνηλά απνδεθηνχ θαη θσδηθνπνηεκέλνπ 

‘θαηαιφγνπ ρξσκάησλ’, ή ε απφδνζε ηνπ ζήκαηνο θαζκαηνκέηξεζεο γηα αθφκα 

κεγαιχηεξε αμηνπηζηία, ζα δηεπθφιπλε ζεκαληηθά ηελ πην νξζνινγηθή ζχγθξηζε κεηαμχ 

βηβιηνγξαθηθψλ δεδνκέλσλ, ελψ παξάιιεια ζα επέηξεπε ηελ άκεζε πξνθαηαξθηηθή 

θαηεγνξηνπνίεζε πνιππιεζψλ ζπιινγψλ βάζεη ηνπ εθάζηνηε ρξεζηκνπνηνχκελνπ 

ρξσκαηηζηή.  
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Παξάξηεκα Α 

Πίλαθαο 1. Δπίδξαζε ηνπ ρξόλνπ αλάιπζεο ζηελ νξζόηεηα θαη ηελ αθξίβεηα ησλ αλαιύζεσλ 

SEM/EDS, βάζεη ηεο αλάιπζεο ηνπ πξόηππνπ γπάιηλνπ δείγκαηνο NIST612. Γηα θάζε ρξόλν 

αλάιπζεο (60, 120 θαη 300 sec) παξνπζηάδνληαη ηα δεδνκέλα ηξηώλ κεηξήζεσλ, θαζώο θαη εθάζηνηε 

κέζε ηηκή (κ) θαη ηππηθή απόθιηζε (s).  

Υξόλνο αλάιπζεο (sec) # Αλάιπζεο Na2O Al2O3 SiO2 CaO 

60 1 7,83 2,57 77,77 11,83 

 2 11,46 1,66 75,92 10,97 

 3 12,71 1,34 74,02 11,94 

 κ 10,31 2,26 75,75 11,68 

  s 2,15 0,48 1,76 0,49 

120 1 11,64 1,71 74,58 12,07 

 2 11,81 0,95 73,55 13,69 

 3 12,09 1,78 73,86 12,27 

 κ 11,39 1,70 74,97 11,94 

  s 0,46 0,77 1,25 1,52 

300 1 11,45 2,51 74,90 11,13 

 2 10,90 2,49 75,43 11,17 

 3 12,13 1,99 73,67 12,22 

 κ 12,31 1,70 73,85 12,14 

  s 0,35 0,33 0,18 0,18 

Πξαγκαηηθέο ηηκέο 14,00 2,00 72,00 12,00 
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Πίλαθαο 2. ύγθξηζε ησλ δεδνκέλσλ SEM/EDS κε ηηο πξαγκαηηθέο ηηκέο ζπγθέληξσζεο ησλ 

βαζηθώλ νμεηδίσλ γηα πξόηππα γπάιηλα δείγκαηα δηαθνξεηηθήο ρεκηθήο ζύζηαζεο (NIST610, 

NIST612, NIST614, NIST616, NIST620, NIST621, NIST1412, NIST1831, SvE1, SvF1). 
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Πίλαθαο 3. Δπίδξαζε ηνπ ρξόλνπ αλάιπζεο ζηελ νξζόηεηα θαη ηελ αθξίβεηα ησλ αλαιύζεσλ XRF, 

βάζεη ηεο αλάιπζεο ηνπ πξόηππνπ γπάιηλνπ δείγκαηνο NIST612. Γηα θάζε ρξόλν αλάιπζεο (60, 120 

θαη 300 sec) παξνπζηάδνληαη ηα δεδνκέλα ηξηώλ κεηξήζεσλ, θαζώο εθάζηνηε κέζε ηηκή (κ) θαη 

ηππηθή απόθιηζε (s). 

Υξόλνο αλάιπζεο (sec) # Αλάιπζεο Na2O Al2O3 SiO2 CaO 

60 1 10,42 2,18 74,49 12,91 

 2 13,44 1,88 72,40 12,28 

 3 10,97 1,89 74,79 12,35 

 κ 11,61 1,99 73,89 12,51 

 s 1,61 0,17 1,30 0,34 

120 1 13,06 1,78 73,09 12,07 

 2 12,01 1,79 74,16 12,03 

 3 14,21 1,66 72,37 11,76 

 κ 13,09 1,74 73,21 11,95 

 s 1,10 0,07 0,90 0,17 

300 1 12,93 1,67 73,39 12,02 

 2 13,46 1,84 72,70 12,00 

 3 13,43 1,76 72,99 11,96 

 κ 13,27 1,76 73,03 11,99 

 s 0,30 0,09 0,34 0,03 

Πξαγκαηηθέο ηηκέο 14,00 2,00 72,00 12,00 
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Πίλαθαο 4. ύγθξηζε ησλ δεδνκέλσλ XRF κε ηηο πξαγκαηηθέο ηηκέο ζπγθέληξσζεο ησλ βαζηθώλ 

νμεηδίσλ γηα πξόηππα γπάιηλα δείγκαηα δηαθνξεηηθήο ρεκηθήο ζύζηαζεο (NIST610, NIST612, 

NIST614, NIST616, NIST620, NIST621, NIST1412, NIST1831, SvE1, SvF1). 
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Πίλαθαο 5. ύγθξηζε ησλ δεδνκέλσλ SEM/EDS θαη XRF γηα ηηο ηηκέο ζπγθέληξσζεο ησλ βαζηθώλ 

νμεηδίσλ από γπάιηλα πξόηππα θαη αξραηνινγηθά δείγκαηα (ιεηαζκέλεο ηνκέο). 
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Παξάξηεκα Β 

Πίλαθαο 1. Καηάινγνο γπάιηλσλ ραλδξώλ από ηε Θήβα (Αξρατθήο, Κιαζηθήο θαη Διιεληζηηθήο 

πεξηόδνπ). 

ΓΔΙΓΜΑ ΥΡΩΜΑ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ  

1 Πξάζηλν 
Θξαχζκα 

ράλδξαο 

 

 

2 Πξάζηλν 
Θξαχζκα 

ράλδξαο 

  

3 Κερξηκπαξέλην 
Θξαχζκα 

ράλδξαο 

  

4 Κερξηκπαξέλην 
Θξαχζκα 

ράλδξαο 
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5 Κερξηκπαξέλην 
Θξαχζκα 

ράλδξαο 

  

6 Κερξηκπαξέλην 

Θξαχζκα 

ράλδξαο, κε 

έληνλε 

δηάβξσζε 

ζηελ 

εμσηεξηθή 

επηθάλεηα 
  

7 Μαχξν 
Θξαχζκαηα 

ράλδξαο 

 

 

8 Μαχξν 
Θξαχζκα 

ράλδξαο 

  

11 Μπιε 
Θξαχζκα 

ράλδξαο 
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15 Άρξσκν 
Θξαχζκαηα 

ράλδξαο 

  

16 Κερξηκπαξέλην 
Θξαχζκα 

ράλδξαο 

  

17 Κερξηκπαξέλην 
Θξαχζκαηα 

ράλδξαο 

 

 

21 Μαχξν 
Θξαχζκα 

ράλδξαο 

  

22 Μαχξν 
Θξαχζκα 

ράλδξαο 
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23 Μαχξν 
Θξαχζκα 

ράλδξαο 

  

26 
Αλνηρηφ 

πξάζηλν 

Θξαχζκαηα 

ράλδξαο 

 

 

27 
Αλνηρηφ 

πξάζηλν 

Θξαχζκα 

ράλδξαο 

  

28 Μπιε 
Θξαχζκα 

ράλδξαο 

  

31 

Γαιάδην (κπιε 

θαη ιεπθφ ζηε 

δηαθφζκεζε) 

Υάλδξα κε 

νθζαικσηή 

δηαθφζκεζε 
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32 

Γαιάδην (κπιε 

θαη ιεπθφ ζηε 

δηαθφζκεζε) 

Υάλδξα κε 

νθζαικσηή 

δηαθφζκεζε 

  

34 Μπιε-πξάζηλν 
Θξαχζκαηα 

ράλδξαο 

  

37 Λεπθφ Υάλδξα 

  

42 Άρξσκν 
Θξαχζκα 

ράλδξαο 

 

 

45 Κερξηκπαξέλην Υάλδξα 
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50 Μπιε 
Θξαχζκα 

ράλδξαο 

  

52 Μπιε 
Θξαχζκα 

ράλδξαο 

  

54 Λεπθφ Υάλδξα 
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Πίλαθαο 2. Καηάινγνο γπάιηλσλ αγγείσλ ηεο Κιαζηθήο πεξηόδνπ από ηε Θήβα. 

ΓΔΙΓΜ

Α 

ΥΡΩΜ

Α 

ΠΔΡΙΓΡΑΦ

Η 
ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ  

MAN01 Μπιε 

Θξαχζκαηα 

αγγείνπ, 

θίηξηλε θαη 

ιεπθή 

δηαθφζκεζε 

  

MAN02 Μπιε 

Θξαχζκαηα 

αγγείνπ, 

ιεπθή 

δηαθφζκεζε 

  

MAN03 Μπιε 
Θξαχζκαηα 

αγγείνπ 

  

MAN04 Μπιε 

Θξαχζκαηα 

αγγείνπ, 

θίηξηλε 

δηαθφζκεζε 

  

MAN05 Μπιε 

Θξαχζκαηα 

αγγείνπ, 

θίηξηλε 

δηαθφζκεζε 
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MAN06 Μπιε 

Θξαχζκαηα 

αγγείνπ, 

ιεπθή θαη 

θίηξηλε 

δηαθφζκεζε 

  

MAN07 Μπιε 

Θξαχζκαηα 

αγγείνπ, 

ιεπθή θαη 

θίηξηλε 

δηαθφζκεζε 

  

MAN08 Μπιε 

Θξαχζκα 

αγγείνπ, 

ιεπθή 

δηαθφζκεζε 

 

 

MANB Μπιε 

Λαηκφο 

αγγείνπ, 

ιεπθή 

δηαθφζκεζε 
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Πίλαθαο 3. Καηάινγνο ζπληεξεκέλσλ γπάιηλσλ αγγείσλ ηεο Ρσκατθήο πεξηόδνπ από ηελ Πάηξα.  

ΓΔΙΓΜΑ ΥΡΩΜΑ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ 

Γ5ΟΜ10 Άρξσκν Μπξνδνρείν 

 

Γ7ΟΜ13 

 

 

Φπζηθά 

ρξσκαηηζκέλν 
Μπξνδνρείν 

 

Γ15ΟΜ13 
Φπζηθά 

ρξσκαηηζκέλν 
Κάλζαξνο 

 

Γ16ΟΜ13 
Φπζηθά 

ρξσκαηηζκέλν 
Μπξνδνρείν 

 

Γ17ΟΜ13 
Φπζηθά 

ρξσκαηηζκέλν 
Μπξνδνρείν 
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Γ18ΟΜ13 Άρξσκν Μπξνδνρείν 

 

Γ19ΟΜ13 
Φπζηθά 

ρξσκαηηζκέλν 
Καιαζφζρεκν αγγείν 

 

Γ21ΟΜ13 
Φπζηθά 

ρξσκαηηζκέλν 
Κάλζαξνο 

 

Γ24ΟΜ13 Άρξσκν Μπξνδνρείν 

 

Γ25ΟΜ13α Άρξσκν - Με δηαζέζηκε θσηνγξαθία 

Γ25ΟΜ13β Άρξσκν - Με δηαζέζηκε θσηνγξαθία 
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Γ43ΟΜ32 Αλνηρηφ κπιε Μπξνδνρείν 

 

Γ13ΟΜ11 

 

 

Πξάζηλν 

Μπξνδνρείν 

 

Γ41ΟΜ28 Αλνηρηφ πξάζηλν - Με δηαζέζηκε θσηνγξαθία 

Γ12ΟΜ11 Ηψδεο Διαθφζρεκν αγγείν Με δηαζέζηκε θσηνγξαθία 

Γ26ΟΜ13 Κίηξηλν Σξίπνδν κπξνδνρείν 

 

 

 

 

Πίλαθαο 4. Καηάινγνο ζξαπζκάησλ από γπάιηλα αγγεία ηεο Ρσκατθήο πεξηόδνπ από ηελ Πάηξα. 

ΓΔΙΓΜΑ ΥΡΩΜΑ ΠΑΥΟ (mm) ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ 

Γ31ΟΜ16 Άρξσκν 0,7 
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Γ31ΟΜ16b Άρξσκν 0,5-1,0 

 

Γ31ΟΜ16c Άρξσκν 0,5 

 

Γ34ΟΜ16 Άρξσκν 0,5 

 

Γ35ΟΜ16 Άρξσκν 0,5 

 

Ρπηφ 
Άρξσκν/ 

Ηψδεο 
1,0 
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Γ12ΟΜ11 Ηψδεο 1,0-2,0 

 

Γ41ΟΜ28 Αλνηρηφ πξάζηλν 1,0 

 

Γ43ΟΜ32 Αλνηρηφ κπιε 0,4 

 

Γ31ΟΜ16a Μπιε 0,7 

 

Γ33ΟΜ16 Μπιε 0,3 
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Πίλαθαο 5. Καηάινγνο ζξαπζκάησλ από γπάιηλα αγγεία ηεο Οζσκαληθήο πεξηόδνπ από ηελ 

Κππαξηζζία. 

ΓΔΙΓΜΑ ΥΡΩΜΑ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ 

215-1 Άρξσκν 
Σκήκα απφ 

ιαηκφ (θηαιίδην) 

  

215-2 Άρξσκν 

Σκήκα πιατλνχ 

ηνηρψκαηνο 

(θιεηζηφ αγγείν) 

  

215-3 Άρξσκν 
Σκήκα βάζεο 

(θιεηζηφ αγγείν)  

  

215-4 

Φπζηθά 

ρξσκαηηζκέλν 

(θίηξηλε ρξνηά) 

Σκήκα πιατλνχ 

ηνηρψκαηνο 

(θιεηζηφ αγγείν) 

 

 

215-5 

Φπζηθά 

ρξσκαηηζκέλν 

(γθξη ρξνηά) 

Σκήκα απφ 

θαπάθη (θιεηζηφ 

αγγείν) 

  



 277 

215-6 

Φπζηθά 

ρξσκαηηζκέλν 

(ξφδηλε ρξνηά) 

Σκήκα πιατλνχ 

ηνηρψκαηνο 

(θιεηζηφ αγγείν) 

  

215-7 

Φπζηθά 

ρξσκαηηζκέλν 

(πξάζηλε ρξνηά) 

Σκήκα απφ 

ιαηκφ (θιεηζηφ 

αγγείν) 

  

216-1 Μπιε 

Σκήκα πιατλνχ 

ηνηρψκαηνο 

(θηαιίδην) 

  

216-2 Άρξσκν 
Σκήκα βάζεο 

(θηαιίδην) 

  

216-3 Άρξσκν 
Σκήκα απφ 

ιαηκφ (θηαιίδην) 
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216-4 Άρξσκν 
Σκήκα βάζεο 

(θηαιίδην) 

  

216-5 

Φπζηθά 

ρξσκαηηζκέλν 

(θίηξηλε ρξνηά) 

Λαβή (κηθξή 

θαλάηα) 

  

216-6 

Φπζηθά 

ρξσκαηηζκέλν 

(πξάζηλε ρξνηά) 

Σκήκα απφ 

ιαηκφ (θηαιίδην) 

  

216B 

Φπζηθά 

ρξσκαηηζκέλν 

(γθξη ρξνηά) 

Σκήκα απφ 

ιαηκφ (θηαιίδην) 

  

217-1 Αλνηρηφ κπιε 

Σκήκα πιατλνχ 

ηνηρψκαηνο 

(θηαιίδην) 
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217-2 Αλνηρηφ κπιε 

Σκήκα πιατλνχ 

ηνηρψκαηνο 

(θιεηζηφ αγγείν) 

  

217-3 Αλνηρηφ κπιε 

Σκήκα πιατλνχ 

ηνηρψκαηνο 

(θιεηζηφ αγγείν) 

  

217-4 Άρξσκν 
Λαβή (κηθξή 

θαλάηα) 

  

217-5 Άρξσκν 

Σκήκα πιατλνχ 

ηνηρψκαηνο 

(θιεηζηφ αγγείν) 

  

217-6 Άρξσκν 

Σκήκα πιατλνχ 

ηνηρψκαηνο 

(θιεηζηφ αγγείν) 
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217-7 

Φπζηθά 

ρξσκαηηζκέλν 

(γθξη ρξνηά) 

Σκήκα πιατλνχ 

ηνηρψκαηνο 

(θιεηζηφ αγγείν) 

  

218-1 Άρξσκν 
Σκήκα βάζεο 

(κπνπθάιη) 

 

 

218-2 Άρξσκν 

Σκήκα πιατλνχ 

ηνηρψκαηνο 

(κηθξφ αγγείν) 

 

 

218-3 Άρξσκν 

Σκήκα πιατλνχ 

ηνηρψκαηνο 

(κηθξφ αγγείν) 

  

218-4 Πξάζηλν 

Σκήκα πιατλνχ 

ηνηρψκαηνο 

(κπνπθάιη) 
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219-1 Άρξσκν 
Βάζε 

(κπνπθάιη) 

  

219-2 Άρξσκν 
Σκήκα βάζεο 

(κπνπθάιη) 

  

219-3 Άρξσκν 

Σκήκα πιατλνχ 

ηνηρψκαηνο 

(πνηήξη) 

  

219-4 Άρξσκν 

Σκήκα πιατλνχ 

ηνηρψκαηνο 

(πνηήξη) 

  

219-5 Άρξσκν 

Σκήκα πιατλνχ 

ηνηρψκαηνο 

(πνηήξη) 
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219-6 

Φπζηθά 

ρξσκαηηζκέλν 

(θίηξηλε ρξνηά) 

Πφδην (πνηήξη) 

 

 

220 Άρξσκν 
Βάζε 

(κπνπθάιη) 

  

221 Μπιε 
Σκήκα απφ 

ιαηκφ (θηαιίδην) 

  

222-1 Άρξσκν Βάζε (πνηήξη) 

  

222-2 Άρξσκν 
Σκήκα βάζεο 

(πνηήξη) 
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222-3 Άρξσκν 

Σκήκα πιατλνχ 

ηνηρψκαηνο 

(πνηήξη) 

  

222-4 Άρξσκν 

Σκήκα πιατλνχ 

ηνηρψκαηνο 

(πνηήξη) 

  

222-5 Άρξσκν 

Σκήκα πιατλνχ 

ηνηρψκαηνο 

(πνηήξη) 

  

222-6 Άρξσκν 

Σκήκα πιατλνχ 

ηνηρψκαηνο 

(πνηήξη) 

  

222-7 Άρξσκν 

Σκήκα πιατλνχ 

ηνηρψκαηνο 

(πνηήξη) 
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222-8 

Φπζηθά 

ρξσκαηηζκέλν 

(γθξη ρξνηά) 

Σκήκα βάζεο 

(πνηήξη) 

  

UN Άρξσκν 
Απξνζδηφξηζην 

ζξαχζκα 
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Πίλαθαο 6. Καηάινγνο νζηξάθσλ εθπαισκέλεο θεξακηθήο ηεο Βπδαληηλήο πεξηόδνπ από ηελ 

Κόξηλζν. 

Γείγκα 

Καηεγνξία/ 

Τπνθαηεγνξί

α 

Φσηνγξαθία 

Δζσηεξηθή Δπηθάλεηα Δμσηεξηθή Δπηθάλεηα 

ΒΤΕ51 αιηζάξην 

 

 

ΒΤΕ52 αιηζάξην 

 

 

ΒΤΕ53 αιηζάξην 

 

 

ΒΤΕ54 

Δθπαισκέλν 

φζηξαθν 

 

 

 

ΒΤΕ56 

Λεπθή 

Δθπαισκέλε 

Κεξακηθή ΗΗ 
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ΒΤΕ57 

Λεπθή 

Δθπαισκέλε 

Κεξακηθή ΗΗ 

 

 

ΒΤΕ58 

Λεπθή 

Δθπαισκέλε 

Κεξακηθή ΗΗ 

 

 

ΒΤΕ59 

Λεπθή 

Δθπαισκέλε 

Κεξακηθή ΗΗ 

  

ΒΤΕ60 

Λεπθή 

Δθπαισκέλε 

Κεξακηθή ΗΗ 

  

ΒΤΕ61 

Λεπθή 

Δθπαισκέλε 

Κεξακηθή ΗΗ 

 

 

ΒΤΕ62 

Λεπθή 

Δθπαισκέλε 

Κεξακηθή ΗΗ 
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ΒΤΕ63 

Λεπθή 

Δθπαισκέλε 

Κεξακηθή ΗΗ 

  

ΒΤΕ64 

Λεπθή 

Δθπαισκέλε 

Κεξακηθή ΗΗ 

(Με εκπίεζην 

δηάθνζκν) 

  

ΒΤΕ66 

Λεπθή 

Δθπαισκέλε 

Κεξακηθή 

  

ΒΤΕ67 

Λεπθή 

Δθπαισκέλε 

Κεξακηθή 

(Petal Ware) 

  

ΒΤΕ68 

Λεπθή 

Δθπαισκέλε 

Κεξακηθή 

(Petal Ware) 

 

 

ΒΤΕ69 

Λεπθή 

Δθπαισκέλε 

Κεξακηθή ΗΗ 
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ΒΤΕ70 

Λεπθή 

Δθπαισκέλε 

Κεξακηθή ΗΗ 

  

ΒΤΕ71 

Υνλδξνεηδήο 

Λεπθή 

Δθπαισκέλε 

Κεξακηθή ΗΗ 

 

 

ΒΤΕ72 

Κεξακηθή κε 

γξαπηφ 

θαζηαλφ θαη 

πξάζηλν 

δηάθνζκφ 

  

ΒΤΕ73 

Κεξακηθή κε 

γξαπηφ 

θαζηαλφ θαη 

πξάζηλν 

δηάθνζκφ 

  

ΒΤΕ74 

Κεξακηθή κε 

γξαπηφ 

θαζηαλφ θαη 

πξάζηλν 

δηάθνζκφ 

  

ΒΤΕ75 

Κεξακηθή κε 

γξαπηφ 

θαζηαλφ θαη 

πξάζηλν 

δηάθνζκφ 

  



 289 

ΒΤΕ76 

Κεξακηθή κε 

γξαπηφ 

θαζηαλφ θαη 

πξάζηλν 

δηάθνζκφ 

  

ΒΤΕ77 

Κεξακηθή κε 

γξαπηφ 

θαζηαλφ θαη 

πξάζηλν 

δηάθνζκφ 

  

ΒΤΕ78 

Κεξακηθή κε 

γξαπηφ 

θαζηαλφ θαη 

πξάζηλν 

δηάθνζκφ 

  

ΒΤΕ79 

Κεξακηθή κε 

γξαπηφ 

θαζηαλφ θαη 

πξάζηλν 

δηάθνζκφ 

  

ΒΤΕ80 

Κεξακηθή κε 

γξαπηφ 

θαζηαλφ θαη 

πξάζηλν 

δηάθνζκν 

  

ΒΤΕ81 

Δθπαισκέλε 

Γξαπηή 

Κεξακηθή  
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ΒΤΕ82 

Δθπαισκέλε 

Γξαπηή 

Κεξακηθή  

  

ΒΤΕ83 

Δθπαισκέλε 

Γξαπηή 

Κεξακηθή  

  

ΒΤΕ84 

Κεξακηθή κε 

γξαπηφ 

θαζηαλφ θαη 

πξάζηλν 

δηάθνζκν 

  

ΒΤΕ85 

Δθπαισκέλε 

Γξαπηή 

Κεξακηθή  

  

ΒΤΕ86 

Γξαπηφ δη’ 

επηρξίζκαηνο/ 

θνηεηλφ επί 

θσηεηλνχ 

  

ΒΤΕ87 
Γξαπηφ δη’ 

επηρξίζκαηνο 
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ΒΤΕ88 
Γξαπηφ δη’ 

επηρξίζκαηνο 

  

ΒΤΕ89 
Γξαπηφ δη’ 

επηρξίζκαηνο 

  

ΒΤΕ90 
Γξαπηφ δη’ 

επηρξίζκαηνο 

  

ΒΤΕ91 
Γξαπηφ δη’ 

επηρξίζκαηνο 

  

ΒΤΕ92 
Γξαπηφ δη’ 

επηρξίζκαηνο 

  

ΒΤΕ93 
Γξαπηφ δη’ 

επηρξίζκαηνο 
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ΒΤΕ94 

Γξαπηφ δη’ 

επηρξίζκαηνο/ 

θνηεηλφ επί 

θσηεηλνχ 

  

ΒΤΕ95 

Γξαπηφ δη’ 

επηρξίζκαηνο/ 

θνηεηλφ επί 

θσηεηλνχ 

 

 

ΒΤΕ96 

Γξαπηφ δη’ 

επηρξίζκαηνο/ 

θνηεηλφ επί 

θσηεηλνχ 

  

ΒΤΕ97 Κειηδσηφ 

  

ΒΤΕ98 
Syrian Blue 

Frit 

  

ΒΤΕ99 

Λεπηεγράξαθη

ν 

(Duochrome) 
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ΒΤΕ10

0 

Λεπηεγράξαθη

ν 

(Duochrome) 

  

ΒΤΕ10

1 

Λεπηεγράξαθη

ν 

  

ΒΤΕ10

2 

Λεπηεγράξαθη

ν 

  

ΒΤΕ10

3 

Λεπηεγράξαθη

ν 

  

ΒΤΕ10

4 
Αδξεγράξαθην 

  

ΒΤΕ10

5 
Αδξεγράξαθην 
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ΒΤΕ10

6 
Αδξεγράξαθην 

  

ΒΤΕ10

7 
Αδξεγράξαθην 

  

ΒΤΕ10

8 
Αδξεγράξαθην 

  

ΒΤΕ10

9 
Αδξεγράξαθην 

  

ΒΤΕ11

0 
Αδξεγράξαθην 

  

ΒΤΕ11

1 
Δπηπεδφγιπθν 
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ΒΤΕ11

2 
Δπηπεδφγιπθν 

  

ΒΤΕ11

3 
Αδξεγράξαθην 

  

ΒΤΕ11

4 
Δπηπεδφγιπθν 

  

ΒΤΕ11

5 
Ηιαξνπιεγέο 

  

ΒΤΕ11

6 
Ηιαξνπιεγέο 

  

ΒΤΕ11

7 
Ηιαξνπιεγέο 
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ΒΤΕ11

8 
Ηιαξνπιεγέο 

  

ΒΤΕ11

9 

Όζηεξν 

εγράξαθην 

  

ΒΤΕ12

0 

Όζηεξν 

εγράξαθην 

  

ΒΤΕ12

1 

Όζηεξν 

εγράξαθην 

  

ΒΤΕ15

7 
Λπρλάξη 
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Παξάξηεκα Γ 

Πίλαθαο 1. Υεκηθή ζύζηαζε ησλ γπάιηλσλ δεηγκάησλ ηεο ξσκατθήο ζπιινγήο από ηελ Πάηξα πξνζδηνξηζκέλε κε XRF (νμείδηα % θ.β., ηηκέο θαλνληθνπνηεκέλεο 

ζην 100%, „nd‟: δελ αληρλεύζεθε). 

Γείγκα Σύπνο Φάζκα Na2O MgO Al2O3 SiO2 P2O5 SO3 K2O CaO TiO2 MnO Fe2O3 CoO CuO 

Γ15ΟΜ13 Αγγείν 1 5,88 0,50 2,47 82,33 0,16 0,33 0,46 6,97 0,07 0,83 nd nd nd 

  2 1,70 0,50 2,48 84,00 0,37 0,38 0,40 8,33 0,12 1,72 nd nd nd 

Γ16ΟΜ13 Αγγείν 1 0,91 0,49 2,42 86,91 0,09 0,00 0,29 8,34 0,02 0,38 0,14 nd nd 

  2 3,43 0,49 2,42 85,34 0,08 0,19 0,30 7,18 0,01 0,32 0,24 nd nd 

Γ17ΟΜ13 Αγγείν 1 5,55 0,49 2,41 81,40 0,19 0,25 0,51 8,23 0,03 0,93 nd nd nd 

  2 6,88 0,49 2,41 80,65 0,23 0,31 0,53 7,70 0,01 0,78 nd nd nd 

Γ19ΟΜ13 Αγγείν 1 3,88 0,49 2,40 83,85 0,20 0,35 0,43 7,92 0,01 0,46 0,02 nd nd 

  2 4,15 0,49 2,43 82,11 0,47 0,69 0,47 8,57 0,04 0,59 nd nd nd 

Γ21ΟΜ13 Αγγείν 1 0,60 0,50 2,46 87,79 0,15 0,17 0,47 7,00 0,07 0,62 0,17 nd nd 

  2 0,97 0,49 2,42 86,17 0,13 0,33 0,30 8,66 0,03 0,45 0,05 nd nd 

Γ7ΟΜ13 Αγγείν 1 3,06 0,49 2,40 84,83 0,14 0,14 0,31 7,80 0,01 0,15 0,66 nd nd 

  2 4,97 0,49 2,40 83,35 0,15 0,19 0,36 7,31 nd 0,14 0,64 nd nd 

Γ18ΟΜ13 Αγγείν 1 1,77 0,49 2,42 84,61 0,28 0,25 0,36 8,60 nd 1,23 nd nd nd 

  2 5,29 0,50 2,44 81,32 0,38 0,52 0,39 8,02 0,01 1,13 nd nd nd 

Γ24ΟΜ13 Αγγείν 1 1,16 0,49 2,41 86,74 0,08 0,58 0,33 7,08 0,01 1,13 nd nd nd 

  2 1,80 0,50 2,46 83,77 0,34 0,73 0,35 8,21 0,02 1,81 nd nd nd 

Γ5ΟΜ10 Αγγείν 1 5,10 0,49 2,42 82,70 0,21 0,20 0,48 7,69 0,03 0,33 0,34 nd 0,01 

  2 2,71 0,49 2,41 85,72 0,10 nd 0,40 7,64 0,02 0,41 0,11 nd nd 

Γ25ΟΜ13a Αγγείν 1 5,46 0,49 2,40 83,09 0,26 0,16 0,21 7,33 0,01 0,22 0,38 nd nd 

  2 5,56 0,49 2,40 82,91 0,25 0,21 0,20 7,35 0,01 0,21 0,42 nd nd 

Γ25ΟΜ13b Αγγείν 1 0,46 0,50 2,44 87,57 0,19 0,10 0,51 7,18 0,02 0,05 0,98 nd nd 
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  2 1,30 0,49 2,42 87,80 0,12 0,12 0,37 6,45 nd 0,04 0,90 nd nd 

Γ31ΟΜ16 Θξαχζκα 1 10,21 0,50 2,46 77,93 0,69 1,02 0,21 6,24 0,02 0,23 0,48 nd nd 

  2 5,23 0,51 2,49 82,63 0,17 nd 0,63 7,14 0,09 0,37 0,73 nd nd 

Γ31ΟΜ16b Θξαχζκα  11,18 0,48 2,38 78,51 0,01 nd 0,28 6,67 0,03 0,29 0,15 nd nd 

Γ31ΟΜ16c Θξαχζκα 1 5,79 0,50 2,44 82,18 0,37 1,60 0,34 5,90 0,03 0,85 nd nd nd 

  2 2,70 0,50 2,44 86,28 0,29 0,42 0,18 6,51 0,01 0,67 nd nd nd 

Γ34ΟΜ16 Θξαχζκα  8,42 0,49 2,39 81,62 0,11 0,08 0,36 5,96 0,02 0,22 0,33 nd nd 

Γ35ΟΜ16 Θξαχζκα  2,54 0,49 2,41 87,02 0,09 0,06 0,21 6,47 0,02 0,69 nd nd nd 

Γ43ΟΜ32 Αγγείν 1 0,88 0,48 2,38 88,55 nd nd 0,36 6,66 0,04 0,58 nd 0,02 0,05 

  2 1,16 0,48 2,38 88,46 0,01 nd 0,39 6,52 0,03 0,50 nd 0,02 0,04 

Γ43ΟΜ32 Θξαχζκα  5,14 0,50 2,46 81,57 0,32 1,05 0,54 6,64 0,02 1,40 nd nd 0,35 

Γ31ΟΜ16a Θξαχζκα  12,29 0,48 2,38 76,35 0,30 0,08 0,38 7,37 0,02 0,28 nd 0,03 0,03 

Γ33ΟΜ16 Θξαχζκα  10,26 0,49 2,39 78,65 0,07 nd 0,37 7,15 0,02 0,39 nd 0,14 0,09 

Γ13ΟΜ11 Αγγείν 1 6,23 0,49 2,41 77,76 0,45 1,53 0,48 8,71 0,01 0,35 1,18 nd 0,40 

  2 6,79 0,49 2,41 78,19 0,43 1,12 0,58 8,59 0,03 0,89 0,09 nd 0,41 

Γ41ΟΜ28 Αγγείν  7,21 4,16 2,04 72,14 1,70 nd 1,70 7,16 0,10 3,78 nd nd nd 

Γ41ΟΜ28 Θξαχζκα  1,26 4,38 2,15 82,86 0,07 nd 0,64 6,17 0,09 2,38 nd nd 0,01 

Γ41ΟΜ28 Θξαχζκα  4,59 4,15 2,04 75,19 1,63 nd 1,64 6,93 0,11 3,71 nd nd nd 

Γ12ΟΜ11 Αγγείν  1,93 0,50 2,47 83,12 0,12 nd 0,70 7,72 0,03 3,41 nd nd nd 

Γ12ΟΜ11 Θξαχζκα  4,89 0,50 2,46 81,52 0,18 nd 0,61 6,71 0,03 3,09 nd nd nd 

Ρπηφ Θξαχζκα  14,11 0,48 2,38 70,69 0,19 0,02 0,42 6,25 0,03 5,42 nd nd nd 

Γ26ΟΜ13 Αγγείν 1 0,00 0,50 2,44 88,64 0,08 0,47 0,26 6,57 0,03 0,03 1,00 nd nd 

  2 0,82 0,51 2,48 87,63 0,11 0,75 0,22 6,28 0,04 0,02 1,14 nd nd 
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Πίλαθαο 2. Υεκηθή ζύζηαζε ησλ γπάιηλσλ δεηγκάησλ ηεο ξσκατθήο ζπιινγήο από ηελ Πάηξα πξνζδηνξηζκέλε κε XRF (νμείδηα % θ.β., ηηκέο θαλνληθνπνηεκέλεο 

ζην 100%, „nd‟: δελ αληρλεύζεθε) θαηόπηλ ηεο ζηαηηζηηθήο επεμεξγαζίαο πνπ πεξηγξάθεηαη ζηελ Παξάγξαθν 4.4.1. Γηα ην Na2O εθηηκήζεθε κέζε ηηκή (19,01 % 

θ.β.) κέζσ SEM/EDS. ηα δείγκαηα κε πνιιαπιέο δηαζέζηκεο αλαιύζεηο παξνπζηάδεηαη ε κέζε ηηκή (κ) θαζώο θαη ε ηππηθή απόθιηζε (s). 

Γείγκα Σύπνο  Na2O ΜgO Al2O3 SiO2 P2O5 SO3 K2O CaO TiO2 ΜnO Fe2O3 CoO CuO 

Γ5ΟΜ10 Αγγείν κ 19,01 0,41 2,03 70,97 0,13 0,08 0,37 6,46 0,02 0,31 0,19 nd 0,01 

  s - 0,01 0,04 0,55 0,07 0,12 0,06 0,14 0,01 0,04 0,14 -  

Γ7ΟΜ13 Αγγείν κ 19,01 0,41 2,03 70,95 0,12 0,14 0,29 6,37 0,01 0,12 0,55 nd nd 

  s - 0,00 0,02 0,11 0,01 0,04 0,03 0,20 0,01 0,01 0,00 - - 

Γ15ΟΜ13 Αγγείν κ 19,01 0,42 2,09 70,03 0,22 0,30 0,36 6,43 0,08 1,06 nd nd nd 

  s - 0,01 0,06 1,16 0,12 0,02 0,05 0,61 0,03 0,50 - - - 

Γ16ΟΜ13 Αγγείν κ 19,01 0,41 2,00 71,30 0,07 0,08 0,25 6,42 0,01 0,29 0,16 nd nd 

  s - 0,01 0,03 0,38 0,01 0,11 0,01 0,56 0,00 0,03 0,06 - - 

Γ17ΟΜ13 Αγγείν κ 19,01 0,42 2,08 69,97 0,18 0,24 0,45 6,88 0,02 0,74 nd nd nd 

  s - 0,01 0,03 0,38 0,01 0,11 0,01 0,56 0,00 0,03 - - - 

Γ18ΟΜ13 Αγγείν κ 19,01 0,41 2,04 69,65 0,28 0,33 0,32 6,97 0,01 0,99 nd nd nd 

  s - 0,01 0,07 0,15 0,07 0,17 0,03 0,17 0,00 0,03 - - - 

Γ19ΟΜ13 Αγγείν κ 19,01 0,41 2,04 70,01 0,28 0,44 0,38 6,96 0,02 0,44 0,01 nd nd 

  s - 0,00 0,02 0,90 0,16 0,20 0,02 0,40 0,01 0,08 0,01 - - 

Γ21ΟΜ13 Αγγείν κ 19,01 0,41 1,99 71,00 0,11 0,21 0,31 6,39 0,04 0,44 0,09 nd nd 

  s - 0,00 0,02 0,75 0,01 0,09 0,09 0,98 0,02 0,10 0,07 - - 

Γ24ΟΜ13 Αγγείν κ 19,01 0,41 2,00 70,08 0,17 0,54 0,28 6,29 0,01 1,21 nd nd nd 

  s - 0,01 0,04 1,40 0,15 0,09 0,02 0,69 0,01 0,40 - - - 

Γ25ΟΜ13a Αγγείν κ 19,01 0,42 2,06 71,14 0,22 0,16 0,18 6,29 0,01 0,18 0,34 nd nd 

  s - 0,00 0,00 0,06 0,01 0,03 0,01 0,01 0,00 0,01 0,03 - - 

Γ25ΟΜ13b Αγγείν κ 19,01 0,40 1,99 71,65 0,12 0,09 0,36 5,57 0,01 0,04 0,77 nd nd 

  s - 0,00 0,00 0,56 0,04 0,01 0,08 0,39 0,01 0,011 0,04 - - 
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Γ31ΟΜ16 Θξαχζκα κ 19,01 0,44 2,18 70,46 0,39 0,46 0,36 5,87 0,05 0,27 0,53 nd nd 

  s - 0,01 0,07 0,23 0,33 0,25 0,34 0,04 0,04 0,08 0,14 - - 

Γ31ΟΜ16b Θξαχζκα  19,01 0,44 2,17 71,59 0,01 0,00 0,26 6,08 0,03 0,27 0,14 nd nd 

Γ31ΟΜ16c Θξαχζκα κ 19,01 0,42 2,06 71,23 0,28 0,86 0,22 5,25 0,02 0,65 nd nd nd 

  s - 0,01 0,04 0,83 0,06 0,73 0,10 0,25 0,01 0,12 - - - 

Γ34ΟΜ16 Θξαχζκα  19,01 0,43 2,12 72,18 0,10 0,07 0,32 5,27 0,01 0,20 0,29 nd nd 

Γ35ΟΜ16 Θξαχζκα  19,01 0,41 2,00 72,31 0,07 0,05 0,18 5,38 0,01 0,57 nd nd nd 

Γ43ΟΜ32 Αγγείν κ 19,01 0,40 1,95 72,42 0,00 nd 0,31 5,39 0,03 0,44 nd 0,02 0,04 

  s - 0,00 0,01 0,09 0,00 - 0,02 0,07 0,00 0,00 - 0,00 0,00 

Γ43ΟΜ32 Θξαχζκα  19,01 0,43 2,10 69,64 0,27 0,90 0,46 5,67 0,02 1,20 nd nd 0,30 

Γ31ΟΜ16a Θξαχζκα  19,01 0,45 2,20 70,51 0,27 0,07 0,35 6,81 0,02 0,25 nd 0,03 0,03 

Γ33ΟΜ16 Θξαχζκα  19,01 0,44 2,16 70,98 0,06 nd 0,33 6,45 0,02 0,35 nd 0,12 0,08 

Γ13ΟΜ11 Αγγείν κ 19,01 0,42 2,09 67,55 0,38 1,15 0,46 7,49 0,02 0,54 0,55 nd 0,35 

  s - 0,00 0,01 0,55 0,01 0,24 0,06 0,04 0,01 0,33 0,46 - 0,00 

Γ41ΟΜ28 Αγγείν  19,01 3,63 1,78 62,97 1,49 nd 1,49 6,25 0,09 3,30 nd nd nd 

Γ41ΟΜ28 Θξαχζκα  19,01 3,56 1,75 65,90 0,72 nd 0,96 5,47 0,08 2,55 nd nd nd 

Γ12ΟΜ11 Αγγείν  19,01 0,42 2,04 68,64 0,10 nd 0,58 6,37 0,02 2,82 nd nd nd 

Γ12ΟΜ11 Θξαχζκα  19,01 0,43 2,09 69,42 0,16 nd 0,52 5,72 0,03 2,64 nd nd nd 

Ryto Θξαχζκα  19,01 0,46 2,25 66,66 0,18 0,02 0,39 5,89 0,03 5,11 nd nd nd 

Γ26ΟΜ13 Αγγείν κ 19,01 0,41 2,00 71,67 0,08 0,50 0,19 5,23 0,03 0,02 0,87 nd nd 

  s - 0,01 0,04 0,16 0,02 0,16 0,02 0,14 0,01 0,00 0,09 - - 
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Πίλαθαο 3. Αλαιπηηθή παξνπζίαζε ηεο ρεκηθήο ζύζηαζεο ησλ γπάιηλσλ δεηγκάησλ ηεο ξσκατθήο 

ζπιινγήο από ηελ Πάηξα, πξνζδηνξηζκέλε κε SEM/EDS (νμείδηα % θ.β., ηηκέο θαλνληθνπνηεκέλεο 

ζην 100%, „nd‟: δελ αληρλεύζεθε). 

Γείγκα Φάζκα Na2O MgO Al2O3 SiO2 P2O5 K2O CaO MnO FeO CoO CuO 

Γ31OM16 1 19,66 0,49 2,23 70,36 nd 0,57 6,37 0,16 0,16 nd nd 

 2 19,58 0,52 2,33 70,12 nd 0,59 6,16 0,31 0,39 nd nd 

 3 19,65 0,46 2,14 69,86 nd 0,63 6,58 0,44 0,24 nd nd 

 4 19,16 0,51 2,29 70,34 nd 0,57 6,37 0,33 0,43 nd nd 

Γ31OM16b 1 20,82 0,83 1,82 69,58 nd 0,46 5,61 0,36 0,52 nd nd 

 2 19,08 0,42 2,08 70,83 nd 0,35 6,45 0,33 0,47 nd nd 

 3 20,58 0,85 2,31 69,45 nd 0,47 5,76 0,20 0,38 nd nd 

 4 20,11 0,81 2,15 69,07 nd 0,51 6,85 0,50 0,00 nd nd 

Γ31OM16c 1 18,73 0,31 2,39 70,36 nd 0,45 5,66 0,21 nd nd nd 

 2 20,32 0,46 2,82 69,49 nd 0,43 4,94 0,09 nd nd nd 

 3 19,78 0,55 2,39 70,48 nd 0,56 6,00 0,24 nd nd nd 

 4 20,49 0,53 2,28 69,95 nd 0,42 5,42 0,52 0,38 nd nd 

 5 20,25 0,23 2,74 69,85 nd 0,43 5,81 0,50 0,18 nd nd 

Γ34OM16 1 21,13 0,35 2,53 68,42 nd 0,51 5,81 0,23 0,18 nd nd 

 2 20,72 0,52 3,05 68,19 nd 0,42 5,80 0,39 0,00 nd nd 

 3 18,96 0,48 2,73 68,99 nd 0,57 6,60 0,36 0,22 nd nd 

 4 21,27 0,45 2,50 67,89 nd 0,62 5,75 0,34 0,22 nd nd 

Γ35OM16 1 20,01 0,50 2,91 69,89 nd 0,47 5,78 0,39 0,05 nd nd 

 2 20,09 0,62 2,68 69,80 nd 0,23 5,94 0,37 0,28 nd nd 

 3 19,41 0,43 2,47 70,48 nd 0,58 5,88 0,54 0,21 nd nd 

 4 19,70 0,52 2,61 70,40 nd 0,40 5,75 0,36 0,26 nd nd 

 5 19,90 0,43 2,94 69,68 nd 0,44 5,98 0,41 0,23 nd nd 

Ρπηφ 1 20,35 0,52 2,46 69,91 nd 0,42 5,85 0,21 0,27 nd nd 

 2 20,68 0,45 2,63 69,36 nd 0,71 5,39 0,48 0,29 nd nd 

 3 19,85 0,55 2,34 70,33 nd 0,44 5,78 0,43 0,28 nd nd 

 4 19,51 0,46 2,49 69,85 nd 0,65 6,34 0,46 0,23 nd nd 

Γ12OM11 1 17,45 0,49 2,91 69,75 nd 0,47 7,59 1,25 0,08 nd nd 

 2 17,53 0,09 2,89 69,15 nd 0,64 7,90 1,05 0,75 nd nd 

 3 17,86 0,89 2,09 70,15 nd 0,40 6,81 0,89 0,91 nd nd 

 4 17,88 0,55 2,36 70,10 nd 0,65 7,01 0,81 0,64 nd nd 

 5 18,01 0,68 1,81 70,37 nd 0,45 7,35 0,93 0,39 nd nd 

Γ41OM28 1 19,92 5,72 1,79 63,44 1,04 1,35 4,71 0,82 1,20 nd nd 

 2 20,40 4,31 2,01 64,39 1,39 1,38 5,16 0,60 0,36 nd nd 

 3 20,17 4,24 2,27 64,27 0,93 1,00 5,65 0,79 0,68 nd nd 

 4 20,12 4,99 1,94 63,71 1,93 1,20 4,60 0,09 1,41 nd nd 

 5 19,46 4,01 1,93 63,32 0,95 2,01 6,02 1,10 1,21 nd nd 
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Γ43OM32 1 19,36 0,40 2,35 68,83 nd 0,94 6,26 0,44 0,31 nd 1,11 

 2 19,13 0,46 2,30 68,49 nd 0,81 7,09 0,49 0,23 nd 0,99 

 3 19,42 0,47 2,72 68,77 nd 0,65 6,27 0,63 0,10 nd 0,97 

 4 19,40 0,40 2,35 68,76 nd 0,94 6,27 0,45 0,31 nd 1,12 

Γ31OM16a 1 17,05 0,42 2,47 71,80 nd 0,57 6,90 0,25 0,17 0,20 0,16 

 2 17,34 0,56 3,01 68,75 nd 0,66 6,79 0,15 1,21 0,21 0,32 

 3 18,05 0,53 2,73 68,79 nd 0,48 7,05 0,08 2,14 0,12 0,03 

 4 16,53 0,62 2,76 71,54 nd 0,72 7,07 0,06 0,57 0,09 0,05 

Γ33OM16 1 16,05 1,03 2,81 70,56 nd 0,52 6,53 0,42 0,86 1,04 0,16 

 2 16,78 0,71 1,97 71,10 nd 0,40 5,82 0,48 1,44 0,71 0,59 

 3 17,20 0,17 2,47 71,08 nd 0,30 6,72 0,11 0,71 0,31 0,93 

 4 15,93 0,88 2,21 70,60 nd 0,19 6,55 0,50 1,40 0,58 1,15 

 5 16,57 0,21 3,44 70,06 nd 0,62 6,41 0,10 1,43 0,66 0,51 
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Πίλαθαο 4. Βηβιηνγξαθηθέο πεγέο, ηερληθέο αλάιπζεο θαη ζεκαληηθέο παξάκεηξνη ησλ βηβιηνγξαθηθώλ ζπιινγώλ πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηελ κειέηε ηεο πηζαλήο 

πξνέιεπζεο ηνπ ξσκατθνύ γπαιηνύ από ηελ Πάηξα.  
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Arletti et al. 2008 Canton Ticino Διβεηία I-IV WDS-XRF X X X X  X 29 

 Aquileia Ηηαιία I-IV WDS-XRF   X X  X 11 

Fredrickx et al. 2004 Bliesbruck–Reinheim Γαιιν-γεξκαληθά ζχλνξα I-IV EPMA X X X   X 79 

Ganio et al. 2012 Barsinia Ηνξδαλία III-IV SEM/EDS   X X   8 

 Gonio Γεσξγία I-IV SEM/EDS   X X   7 

 Embiez λαπάγην II-III ICP-OES X      18 

 Augusta Praetoria Ηηαιία I-IV ICP-OES  X X X   18 

 Barcino Ηζπαλία I-V SEM/EDS X  X X X  19 

 Oudenberg Βέιγην III-V SEM/EDS  X X X   13 

 Tienen Βέιγην II AES   X    11 

Lesigyarski et al. 2013 South Eastern Bulgaria Βνπιγαξία I-VI 
PIXE/PIGE/ 

ICP-AES 
X  X X   47 

Velde 1990 St. Menhould Γαιιία II-III SEM/EDS       23 

Arletti et al 2005 Emilia Romagna Ηηαιία I-II EPMA  X X X   46 

Degryse et al. 2005 Sagalassos Σνπξθία I-II AES/AAS X  X X   14 

Huisman et al.2009 Bocholtz Οιιαλδία II-III XRF X      23 

Jackson 2005 Leicester Μεγάιε Βξεηαλία III ICPS X X      

 York Μεγάιε Βξεηαλία I-IV ICPS X X      

 Mancetter Μεγάιε Βξεηαλία II ICPS X X      
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Liritzis et al. 1997 Πάηξα Διιάδα I-II SEM/EDS X  X X  X 10 

Mirti et al. 2008 Seleucia Ηξάθ I-V ICP-MS  X X  X  7 

 Veh Ardasir Ηξάθ I-V ICP-MS    X  X 12 

Paynter et al. 2006 Binchester Μεγάιε Βξεηαλία I-II SEM/EDS X       

 Lincoln Μεγάιε Βξεηαλία I-II SEM/EDS X       

 Colchester Μεγάιε Βξεηαλία I-II SEM/EDS X       

Schibille et al. 2012 Petra Ηνξδαλία III-IV EPMA X X     38 

 Khirbet et Tannour Ηνξδαλία II-III EPMA X      21 

Silvestri et al. 2005b Pozzuoli Ηηαιία III-IV? EPMA X   X    

Silvestri et al. 2008 Iulia Felix λαπάγην III XRF/EPΜA X       

Silvestri 2008 Iulia Felix λαπάγην III XRF/EPΜA   X X    

Αλδξενπνχινπ-Μάγθνπ θαη Σξηαληαθπιιίδεο 2002 Ακνξγφο Διιάδα I-IV AAS X   X  X 23 
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Πίλαθαο 5. Απνηειέζκαηα αλάιπζεο PCA ησλ βηβιηνγξαθηθώλ δεδνκέλσλ ξσκατθνύ γπαιηνύ θαη 

ηνπ ξσκατθνύ γπαιηνύ από ηελ Πάηξα, ζηα πιαίζηα δηεξεύλεζεο ηεο πηζαλήο πξνέιεπζεο. 

PCA βάζεη φισλ ησλ θχξησλ νμεηδίσλ ηνπ γπαιηνχ: Na2O, MgO, Al2O3, SiO2, K2O, CaO, TiO2, Fe2O3, 

MnO, Sb2O5. Σα δεδνκέλα έρνπλ θαλνληθνπνηεζεί ζην 100%. 
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Projection of  the v ariables on the f actor-plane (  1 x   2)

 Activ e
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πκπέξαζκα: Κχξηα πεγή πνηθηιίαο ζηα δηαγξάκκαηα απνηεινχλ νη απνρξσκαηηζηέο (MnO, Sb2O5) 

θαη ζε κηθξφηεξν βαζκφ ν θχξηνο ρξσκαηηζηήο (Fe2O3). Γελ παξαηεξείηαη ζεκαληηθή πνηθηινκνξθία 

κεηαμχ ησλ ζπιινγψλ, κε εμαίξεζε ειάρηζηεο πεξηπηψζεηο ζπιινγψλ πνπ παξνπζηάδνπλ ειαθξηά 

δηαθνξνπνίεζε. Κακία ζπζρέηηζε δελ παξαηεξείηαη κεηαμχ ησλ ζπιινγψλ θαη ηεο γεσγξαθηθήο ζέζεο 

εχξεζεο ησλ δεηγκάησλ. Αληηζέησο, νη ζπιινγέο δηαθξίλνληαη βάζε ηνπ ρξψκαηνο ηνπ γπαιηνχ. 
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Πίλαθαο 6. Απνηειέζκαηα αλάιπζεο PCA ησλ βηβιηνγξαθηθώλ δεδνκέλσλ ξσκατθνύ γπαιηνύ θαη 

ηνπ ξσκατθνύ γπαιηνύ από ηελ Πάηξα, ζηα πιαίζηα δηεξεύλεζεο ηεο πηζαλήο πξνέιεπζεο. 

PCA βάζεη ησλ θχξησλ νμεηδίσλ ηνπ γπαιηνχ (έπεηηα απφ αθαίξεζε ησλ ρξσκαηηζηψλ θαη 

απνρξσκαηηζηψλ): Na2O, MgO, Al2O3, SiO2, K2O, CaO, TiO2. Σα δεδνκέλα έρνπλ θαλνληθνπνηεζεί 

ζην 100%. 
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Projection of  the v ariables on the f actor-plane (  1 x   3)
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πκπέξαζκα: Κχξηα πεγή πνηθηιίαο ζηα δηαγξάκκαηα απνηεινχλ ηα νμείδηα ηνπ καγλεζίνπ θαη ηνπ 

θαιίνπ, ηα νπνία ελδερνκέλσο λα ζρεηίδνληαη κε ηελ αλαθχθισζε ησλ δεηγκάησλ. Ζ επίδξαζε ηνπ 

ηηηαλίνπ δελ είλαη αμηφπηζηε, θαζψο νξηζκέλνη κειεηεηέο δελ παξνπζίαδαλ δεδνκέλα γηα ην ζηνηρείν 

απηφ. Καη ζε απηή ηελ πεξίπησζε, δελ παξαηεξείηαη ζεκαληηθή πνηθηινκνξθία κεηαμχ ησλ ζπιινγψλ, 

νχηε ζπζρέηηζε ησλ ζπιινγψλ θαη ηεο γεσγξαθηθήο ζέζεο εχξεζεο ηνπο. Παξαηεξείηαη δηάθξηζε 

κεηαμχ ησλ γπαιηψλ δηαθνξεηηθνχ ρξψκαηνο, αλ θαη ζε ρακειφηεξν βαζκφ απφ φηη ζηελ πξνεγνχκελε 

αλάιπζε PCA (Πίλαθαο 5). 
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Πίλαθαο 7. Αλαιπηηθά απνηειέζκαηα LDI-ToF-MS ηεο ξόδηλεο θξνύζηαο πνπ βξέζεθε ζην 

εζσηεξηθό ηνίρσκα γπάιηλσλ αγγείσλ ηεο Ρσκατθήο πεξηόδνπ από ηελ Πάηξα. 

Οη αλαιχζεηο πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζην Instituto Universitario de investigación en Ciencias Ambientales 

de Aragó (IUCA), ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηεο αξαγφζαο. 

Σν δείγκα ηεο ξφδηλεο θξνχζηαο αλαιχζεθε ζπγθξηηηθά κε έλα πξνγελέζηεξα αλαιπκέλν δείγκα απφ ην 

εξγαζηήξην IUCA (κε ηνλ θσδηθφ M27). Σν δείγκα Μ27 βξέζεθε ζην εζσηεξηθφ άρξσκνπ γπάιηλνπ 

κπξνδνρείνπ, ην νπνίν πηζαλψο αλήθεη ζηνλ ηχπν ‘Ising 10’ (globular unguentarium). Σν κπξνδνρείν 

βξέζεθε ζηε ξσκατθή απνηθία Celsa, ζηε αξαγφζα ηεο Ηζπαλίαο, θαη ρξνλνινγείηαη ζηα κέζα ηνπ 1
νπ

 αη. 

κ.Υ.. Ζ νπζία ζρεκάηηδε ζπκπαγή θξνχζηα θνιιεκέλε ζην εζσηεξηθφ ηνίρσκα ηνπ κπξνδνρείνπ. Σν 

ρξψκα πξνζδηνξίζηεθε βάζε ηνπ ρξσκαηηθνχ πίλαθα Munsell σο ξφδηλν (Munsell 10 R 6/4). 

 

Negative-ions mass spectra 

 The characteristic 

negative ions at m/z 

240 and 239 

corresponded to the 

radical alizarin ion 

[A]· and the 

deprotonated alizarin 

molecule [A-H]-. 

Also, ions at m/z 211 

would be caused by 

the loss of one 

carbon monoxide 

molecule from the 

deprotonated alizarin 

molecule, and they 

would confirm the 

presence of alizarin 

or other madder 

components with a 

molecular mass of 

240 Da. The most 

intense ion at m/z 

225, also highlighted 

in the madder 

reference spectra, 

may have come from 

a fragmentation of 

the anthraquinones 

or from a by-product. 

 

 

G310MI6C 
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Positive-ions mass spectra 

 

The positive-ion LDI 

mass spectra of both 

samples were also 

very similar, but 

more complicated. In 

the mass spectra of 

the archaeological 

samples, the 

protonated alizarin 

[A+H]+ (m/z 241) 

ions were not 

detected. However, 

potassiated alizarin 

[A+K]+ (m/z 279) 

was observed. 

 

 

ELECTROCHEMICAL ANALYSIS 

Sample G310MI6C has been also analyzed by Voltammetry of Immobilized Microparticles, but no electrochemical 

response was obtained in cathodic or anodic potential scans. 

This electrochemical behaviour had been also observed in sample M27. Even though alizarin and purpurin (madder 

components) have electrochemical reactions, the fact that the lake was precipitated in a clay matrix in both cases 

probably prevented the possible reactions of reduction or oxidation. 

 

ΣΔΛΙΚΟ ΤΜΠΔΡΑΜΑ 

Παξά ην γεγνλφο φηη ε νξγαληθή ρξσζηηθή πεξηερφηαλ ζην δείγκα ηεο ζπιινγήο απφ ηελ Πάηξα ζε 

ρακειέο ζπγθεληξψζεηο, κπνξνχκε λα ζπκπεξάλνπκε φηη ε ξφδηλε θξνχζηα είλαη ζθφλε απφ εξπζξόδαλν 

βαθηθό (ξηδάξη). Πην ζπγθεθξηκέλα, ε θχξηα νξγαληθή νπζία πνπ αληρλεχηεθε είλαη αιηδαξίλε. 

 

G310MI6C 
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Παξάξηεκα Γ 

Πίλαθαο 1. Αλαιπηηθή παξνπζίαζε ηεο ρεκηθήο ζύζηαζεο ησλ γπάιηλσλ δεηγκάησλ ηεο 

νζσκαληθήο ζπιινγήο από ηελ Κππαξηζζία, πξνζδηνξηζκέλε κε SEM/EDS (νμείδηα % θ.β., ηηκέο 

θαλνληθνπνηεκέλεο ζην 100%, „nd‟: δελ αληρλεύζεθε). 

Γείγκα Φάζκα Na2O MgO Al2O3 SiO2 P2O5 K2O CaO TiO2 MnO FeO CuO PbO 

215-1 1 15,97 0,19 0,13 76,56 nd 0,59 5,71 0,19 nd 0,05 nd nd 

 2 15,15 0,17 0,02 77,50 nd 0,48 6,23 nd nd 0,04 nd nd 

 3 15,72 0,13 nd 77,01 nd 0,45 5,84 0,19 nd 0,11 nd nd 

215-2 1 14,00 0,34 0,19 78,40 nd 0,96 5,02 0,16 0,15 0,09 nd nd 

 2 13,70 0,32 0,21 78,40 0,14 0,87 5,35 0,11 0,11 0,16 nd nd 

 3 13,98 0,33 0,16 78,32 nd 1,03 5,29 0,07 0,08 nd nd nd 

215-3 1 13,02 0,01 0,30 76,99 0,26 4,30 4,13 0,08 nd nd nd nd 

 2 11,20 0,41 0,10 77,28 0,24 4,82 5,11 nd nd nd nd nd 

 3 11,37 0,45 nd 77,68 nd 4,76 4,79 nd nd nd nd nd 

215-4 1 18,03 0,56 0,27 72,48 nd 0,05 7,06 0,06 nd 0,11 nd nd 

 2 20,25 1,47 0,18 67,85 nd 0,61 6,12 0,03 nd nd nd nd 

 3 18,84 1,22 0,59 72,35 nd 0,45 5,06 0,08 nd 0,01 nd nd 

 4 21,48 2,71 0,34 66,00 nd 0,47 4,49 nd nd nd nd nd 

215-5 1 15,61 1,92 1,03 70,55 0,55 3,02 5,56 nd 0,23 0,35 nd nd 

 2 16,52 1,91 0,83 70,26 0,44 3,20 4,95 nd 0,30 0,27 nd nd 

 3 15,35 1,75 0,96 71,18 0,41 3,40 5,15 nd 0,41 0,12 nd nd 

215-6 1 17,36 0,08 0,06 74,31 nd 0,02 7,74 0,10 nd nd nd nd 

 2 17,35 0,18 0,02 74,38 0,09 0,03 7,65 0,05 nd nd nd nd 

 3 17,76 0,07 0,07 74,33 0,04 0,04 7,34 0,11 nd nd nd nd 

215-7 1 14,88 0,99 2,20 71,04 nd 0,42 9,64 0,05 0,06 0,39 nd nd 

 2 14,87 0,50 2,50 70,82 nd 0,53 9,81 0,17 0,12 0,36 nd nd 

 3 15,45 0,76 2,38 70,45 nd 0,56 9,20 0,27 0,15 0,27 nd nd 

216-1 1 13,53 0,45 0,83 72,50 nd 0,26 11,15 0,10 0,44 0,26 nd nd 

 2 12,86 0,51 1,34 72,06 nd 0,22 11,36 0,22 0,17 0,32 nd nd 

 3 14,94 0,51 1,35 71,92 nd 0,21 9,56 nd 0,32 0,10 nd nd 

216-2 1 15,22 1,87 1,13 71,12 0,38 2,95 5,95 nd 0,15 0,32 nd nd 

 2 15,12 1,92 1,23 70,79 0,42 3,07 5,87 nd 0,35 0,37 nd nd 

 3 15,05 1,69 1,10 71,25 0,45 3,01 6,03 nd 0,31 0,28 nd nd 

216-3 1 17,11 0,41 0,14 74,99 nd 1,26 5,30 0,03 nd nd nd nd 

 2 16,50 0,39 0,26 75,34 nd 1,33 5,52 nd 0,25 nd nd nd 

 3 16,19 0,43 0,05 75,71 nd 1,42 5,71 0,04 0,05 nd nd nd 

216-4 1 7,36 0,92 0,23 78,30 0,11 6,02 6,56 nd nd nd nd nd 

 2 6,43 0,41 0,15 77,96 0,24 6,43 7,72 nd 0,12 0,06 nd nd 

 3 6,73 0,51 0,07 78,80 nd 6,27 6,71 nd 0,31 0,03 nd nd 

216-5 1 7,03 0,47 0,31 76,97 nd 6,98 6,82 nd nd 0,64 nd nd 

 2 7,26 0,21 0,28 76,47 nd 6,71 7,06 nd 1,05 nd nd nd 

 3 7,58 0,16 0,13 77,86 nd 6,49 6,72 nd 0,35 nd nd nd 
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216-6 1 13,93 0,48 1,15 71,99 nd 0,60 10,86 0,05 0,05 0,16 nd nd 

 2 14,00 0,55 0,89 71,90 nd 0,62 10,89 0,03 nd 0,19 nd nd 

 3 14,59 0,41 0,95 71,88 nd 0,67 10,52 nd 0,07 0,23 nd nd 

216B 1 17,67 4,41 1,43 66,47 0,06 1,87 6,36 0,08 0,51 0,22 nd nd 

 2 21,91 4,97 1,85 64,74 0,35 1,30 3,80 nd nd 0,14 nd nd 

 3 20,57 4,65 1,57 64,70 nd 1,59 5,25 0,01 0,28 0,25 nd nd 

 4 19,08 4,62 1,46 65,26 0,41 1,67 5,78 0,09 0,41 0,25 nd nd 

217-1 1 17,16 0,31 0,33 74,85 nd 0,93 5,14 0,01 0,07 0,13 0,57 nd 

 2 17,80 0,33 0,19 74,47 nd 0,96 4,95 0,07 0,07 0,09 0,70 nd 

 3 17,17 0,21 0,36 75,09 nd 1,02 4,85 0,09 0,14 0,09 0,54 nd 

217-2 1 17,19 0,33 0,12 75,00 nd 0,91 5,05 0,23 nd 0,08 0,71 nd 

 2 16,96 0,39 0,13 75,17 nd 0,89 5,12 0,07 nd 0,17 0,66 nd 

 3 17,40 0,17 0,33 74,91 nd 0,93 4,99 0,08 nd 0,06 0,47 nd 

217-3 1 18,15 0,35 0,32 74,28 nd 0,96 4,63 nd 0,15 0,20 0,64 nd 

 2 18,02 0,23 0,37 74,93 0,07 0,93 4,65 nd 0,03 nd 0,45 nd 

 3 18,31 0,44 0,27 74,10 0,08 0,85 4,75 nd 0,04 0,05 0,57 nd 

217-4 1 0,91 0,23 0,13 77,56 0,22 12,99 7,09 0,10 nd 0,03 nd nd 

 2 0,56 0,35 nd 75,01 0,16 14,69 8,38 0,02 nd nd nd nd 

 3 0,53 0,29 0,02 74,90 0,12 14,83 8,64 0,19 nd nd nd nd 

 4 0,85 0,17 nd 76,73 nd 13,82 7,76 nd nd 0,09 nd nd 

217-5 1 9,41 0,27 0,04 77,55 0,27 6,91 4,36 0,03 0,19 0,01 nd nd 

 2 9,96 0,14 0,03 77,73 nd 6,86 4,38 nd 0,02 nd nd nd 

 3 9,13 0,21 nd 77,63 nd 7,06 4,81 nd 0,02 0,15 nd nd 

217-6 1 14,49 0,12 0,14 77,29 nd 0,51 6,91 0,11 0,10 nd nd nd 

 2 14,44 0,15 0,16 77,91 0,05 0,47 6,57 nd 0,05 nd nd nd 

 3 14,29 0,15 0,09 77,68 0,01 0,53 6,84 0,01 0,11 nd nd nd 

217-7 1 16,64 0,22 0,16 75,61 nd 0,71 6,19 0,10 0,27 nd nd nd 

 2 17,16 0,22 nd 75,60 nd 0,72 5,71 0,09 0,19 nd nd nd 

 3 17,12 0,25 0,30 75,93 nd 0,53 5,64 nd 0,19 nd nd nd 

218-1 1 13,82 0,59 0,18 76,56 0,04 4,36 3,96 nd nd nd nd nd 

 2 14,35 0,22 nd 77,04 nd 4,06 3,78 nd nd nd nd nd 

 3 13,20 0,05 0,39 77,87 0,03 4,00 3,81 nd nd nd nd nd 

218-2 1 17,53 0,42 1,03 73,02 nd 0,15 6,56 nd nd 0,06 nd nd 

 2 20,83 0,83 0,51 71,99 nd 0,21 4,70 nd nd nd nd nd 

 3 13,54 0,39 0,76 73,56 nd 0,16 10,49 nd nd 0,25 nd nd 

 4 16,96 0,54 0,29 74,17 nd 0,17 7,38 nd nd nd nd nd 

218-3 1 16,47 0,01 0,48 76,08 nd 0,47 6,10 0,01 0,17 nd nd nd 

 2 16,52 0,17 0,54 75,57 0,05 0,44 6,13 0,10 nd 0,03 nd nd 

 3 16,41 0,17 0,67 75,46 0,06 0,34 5,86 0,06 0,19 0,26 nd nd 

218-4 1 15,36 0,32 1,73 72,16 0,16 0,16 9,56 0,16 nd 0,28 nd nd 

 2 15,66 0,31 1,67 72,21 nd 0,22 9,47 0,06 nd 0,26 nd nd 

 3 15,66 0,29 1,50 72,53 0,20 0,13 9,26 0,14 nd 0,16 nd nd 

219-1 1 13,55 0,55 0,07 76,78 nd 3,77 3,78 0,08 0,13 0,13 nd nd 

 2 12,85 1,23 0,01 73,32 0,34 4,44 4,76 nd 0,12 nd nd nd 
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 3 12,71 0,36 0,14 76,44 0,14 4,53 4,91 0,01 nd 0,05 nd nd 

 4 13,05 1,79 nd 72,52 0,15 4,20 5,09 nd nd nd nd nd 

219-2 1 2,27 1,45 0,24 73,95 nd 13,70 7,59 0,03 nd 0,12 nd nd 

 2 1,04 1,32 0,20 76,05 0,19 14,12 6,48 nd nd 0,10 nd nd 

 3 1,97 1,51 0,21 75,57 nd 13,20 6,98 nd nd nd nd nd 

 4 1,51 1,28 0,18 75,81 0,11 12,91 7,65 0,08 nd nd nd nd 

219-3 1 14,21 0,51 0,51 75,11 0,11 4,06 4,50 nd nd 0,06 nd nd 

 2 14,98 0,39 0,15 75,26 nd 3,81 4,36 nd nd nd nd nd 

 3 13,02 0,34 0,17 74,64 0,01 4,82 6,02 nd nd 0,15 nd nd 

 4 12,18 0,31 0,28 74,71 0,20 4,96 5,78 nd nd 0,05 nd nd 

219-4 1 2,68 0,36 0,41 65,30 nd 7,52 0,28 nd nd nd nd 23,18 

 2 2,81 0,41 nd 65,87 nd 7,77 0,13 nd nd nd nd 22,51 

 3 2,08 0,17 nd 63,05 0,38 9,94 0,35 0,22 nd nd nd 23,46 

 4 2,48 0,04 0,16 63,73 0,14 9,38 0,70 0,01 nd nd nd 23,05 

219-5 1 13,56 0,38 0,74 73,10 0,01 0,22 10,81 0,00 nd 0,07 nd nd 

 2 13,20 0,36 0,51 72,68 0,01 0,28 11,33 0,06 0,14 0,12 nd nd 

 3 14,56 0,27 0,53 72,55 nd 0,27 10,37 0,08 0,07 0,05 nd nd 

219-6 1 11,73 0,14 nd 76,75 0,24 5,68 4,54 0,04 nd 0,09 nd nd 

 2 10,46 0,07 0,15 76,74 nd 6,25 5,21 0,08 nd 0,03 nd nd 

 3 10,57 0,10 0,15 76,77 nd 6,29 5,16 0,10 nd 0,07 nd nd 

 4 9,73 0,08 0,02 76,92 0,11 6,53 5,72 0,05 nd nd nd nd 

220 1 1,70 1,59 0,23 79,32 nd 11,41 4,63 nd nd 0,10 nd nd 

 2 1,02 1,07 nd 76,07 nd 14,85 6,10 0,02 nd 0,15 nd nd 

 3 1,51 1,20 nd 77,84 nd 13,25 5,51 0,04 nd nd nd nd 

 4 1,29 1,19 0,00 76,14 0,18 14,64 5,76 0,14 nd 0,08 nd nd 

221 1 17,80 0,60 0,38 72,62 nd 0,49 6,99 0,01 0,08 0,24 0,08 nd 

 2 18,10 0,54 0,20 72,78 nd 0,40 6,83 nd 0,21 0,09 0,10 nd 

 3 18,68 0,58 0,03 72,83 nd 0,40 6,35 nd 0,10 nd 0,10 nd 

222-1 1 14,93 0,58 0,26 78,23 nd 0,35 5,19 nd nd 0,18 nd nd 

 2 14,72 0,56 0,19 78,39 0,04 0,27 5,49 nd nd 0,06 nd nd 

 3 14,41 0,59 0,12 78,37 0,03 0,35 5,47 nd 0,08 0,18 nd nd 

222-2 1 15,43 0,36 0,29 76,51 0,09 0,97 5,87 nd 0,09 nd nd nd 

 2 15,58 0,53 0,22 76,35 0,26 0,78 5,50 nd 0,15 nd nd nd 

 3 16,28 0,29 0,32 76,99 nd 0,86 4,57 nd 0,18 nd nd nd 

222-3 1 14,91 0,48 0,29 74,74 nd 0,83 6,11 nd 0,11 0,09 nd 1,95 

 2 15,13 0,60 0,36 75,09 nd 0,73 5,19 nd 0,27 0,09 nd 2,22 

 3 14,99 0,59 0,34 75,26 0,03 0,81 5,62 nd 0,01 nd nd 2,17 

222-4 1 14,19 0,65 0,24 74,79 nd 0,90 6,21 0,03 0,06 nd nd 2,36 

 2 14,75 0,53 0,33 74,53 nd 0,98 6,09 nd 0,13 nd nd 2,01 

 3 14,96 0,64 0,36 74,55 nd 0,95 5,36 0,06 nd nd nd 2,21 

222-5 1 15,08 0,49 0,30 77,91 nd 0,28 5,44 nd 0,04 nd nd nd 

 2 15,57 0,45 0,25 77,89 nd 0,45 4,91 0,06 nd 0,13 nd nd 

 3 15,18 0,64 0,24 77,62 nd 0,33 5,24 0,17 0,18 0,12 nd nd 

222-6 1 15,62 0,60 0,27 77,44 nd 0,33 5,37 nd 0,06 0,12 nd nd 
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 2 15,35 0,49 0,13 77,91 nd 0,25 5,43 nd nd 0,14 nd nd 

 3 15,17 0,55 0,31 77,76 nd 0,39 5,55 nd 0,09 0,08 nd nd 

222-7 1 15,46 0,40 0,21 72,37 nd 1,82 5,97 0,28 0,17 nd nd 2,81 

 2 16,57 0,66 0,23 72,17 nd 1,76 5,25 0,02 0,08 0,15 nd 2,51 

 3 17,10 0,53 0,27 71,96 nd 1,64 5,31 0,14 0,14 0,01 nd 2,28 

 4 16,48 0,58 0,38 72,38 nd 1,71 5,46 nd 0,09 nd nd 2,66 

222-8 1 15,20 nd 0,32 74,68 nd 0,20 8,08 0,03 0,43 nd nd nd 

 2 15,86 0,05 0,33 74,72 0,05 0,04 7,59 0,04 0,08 nd nd nd 

 3 16,21 0,09 0,13 74,37 0,04 0,13 7,77 nd 0,15 nd nd nd 

UN 1 14,26 0,59 1,93 70,08 nd 0,67 10,80 0,01 0,61 0,04 nd nd 

 2 14,31 0,34 1,64 71,12 nd 0,76 10,24 nd 0,36 0,15 nd nd 

 3 13,71 0,56 1,51 70,91 nd 0,77 10,38 0,07 0,40 0,05 nd nd 
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Πίλαθαο 2. Βηβιηνγξαθηθέο πεγέο, ηερληθέο αλάιπζεο θαη ζεκαληηθέο παξάκεηξνη ησλ βηβιηνγξαθηθώλ ζπιινγώλ πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηελ κειέηε ηεο πηζαλήο 

πξνέιεπζεο ηνπ νζσκαληθνύ γπαιηνύ από ηελ Κππαξηζζία.  
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Boulogne and Henderson 2009 Tell Abu Sarbut & Khirbat Faris Ηνξδαλία 12νο-19νο EPMA Υ      34 

Cagno et al. 2010 Σνζθάλε Ηηαιία 14νο-16νο LA-ICP-MS Υ Υ     32 

Canav-Özgümüş 2012 Sirkeci, Κσλ/πνιε Σνπξθία 15νο-19νο EPMA Υ  Υ    6 

Dungworth 2013 Silkstone Μεγάιε Βξεηαλία 17νο SEM/EDS  Υ  Υ   12 

 Bristol Μεγάιε Βξεηαλία 18νο SEM/EDS  Υ  Υ   16 

 Tanland Μεγάιε Βξεηαλία 16νο-17νο SEM/EDS    Υ   17 

 Idehurst Μεγάιε Βξεηαλία 16νο SEM/EDS   Υ    24 

Dungworth and Brain 2013 
Portsmouth, Holland, Wells Cathedral, 

Launceston Castle & River Thames 
Μεγάιε Βξεηαλία 17νο-18νο SEM/EDS     Υ  26 

Janssens et al. 2013 Ακβέξζα Βέιγην 16νο-17νο EPMA X X     126 

 Waterlooplein & Άκζηεξληακ Οιιαλδία 16νο-17νο EPMA  X     36 

 Aldgate & Old Broad Str., Λνλδίλν Αγγιία 17νο EPMA  X     4 

Kunicki-Goldfinger et al. 

2003b 
Lauenstein Γεξκαλία 18νο EPMA   X    1 

 Naliboki Λεπθνξσζία 18νο EPMA   X   X 4 

 Βνεκία Σζερία 18νο EPMA   X    1 

 Altmünden Γεξκαλία 18νο EPMA      Υ 1 

 Γξέζδε Γεξκαλία 18νο EPMA      Υ 1 

 ? Γεξκαλία 18νο EPMA      Υ 1 
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 Zechlin Γεξκαλία 18νο EPMA      Υ 3 

Mádl and Kunicki-Goldfinger 

2006 
Πξάγα Σζερία 17νο EPMA   Υ    4 

Kunicki-Goldfinger et al. 2008 Elblag Πνισλία 14νο-19νο EPMA Υ      2 

 Poznan Πνισλία 14νο-18νο EPMA      Υ 1 

Rehren et al. 2015 Πέξγακνο Σνπξθία 16νο-19νο EPMA Υ      3 

Verità 2013 Βελεηία Ηηαιία 16νο-18νο EPMA & SEM/EDS Υ      ? 
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Παξάξηεκα Δ 

Πίλαθαο 1. Υεκηθή ζύζηαζε ησλ θύξησλ νμεηδίσλ ησλ παισκάησλ ηεο ζπιινγήο βπδαληηλήο 

εθπαισκέλεο θεξακηθήο από ηελ Κόξηλζν, πξνζδηνξηζκέλε κέζσ SEM/EDS (νμείδηα % θ.β., 

θαλνληθνπνηεκέλα ζην 100%, „nd‟: δελ αληρλεύζεθε). 

Γείγκα Υξώκα Φάζκα Na2O MgO Al2O3 SiO2 K2O CaO TiO2 MnO FeO CuO PbO 

BYZ51 
θνχξν 

θαθέ 
1 0,33 1,27 8,13 34,79 0,74 0,88 0,38 nd 3,32 nd 50,13 

  2 0,30 1,22 8,49 37,07 0,75 0,78 0,25 nd 2,22 nd 48,91 

  3 0,35 1,10 7,75 35,19 0,78 1,04 0,57 nd 3,28 nd 59,95 

BYZ52 
θνχξν 

θαθέ 
1 0,42 1,34 8,24 36,05 0,68 5,29 0,44 nd 2,86 nd 44,69 

  2 0,44 1,20 7,64 36,96 0,71 4,35 0,40 nd 2,85 nd 45,44 

  3 0,41 1,22 8,27 37,22 0,98 4,18 0,34 nd 2,01 nd 45,38 

BYZ56 Κίηξηλν 1 nd 0,04 9,22 30,17 0,03 0,17 nd nd 0,25 nd 60,13 

  2 nd 0,37 9,49 28,19 0,18 0,25 nd nd 0,21 nd 61,31 

  3 nd 0,22 9,20 29,03 0,16 0,30 nd nd 0,28 nd 60,80 

  4 nd 0,15 9,25 28,52 0,08 0,22 nd nd 0,41 nd 61,38 

BYZ56 
Αλνηρηφ 

πξάζηλν 
1 0,30 0,49 8,65 27,42 1,58 0,81 0,63 nd 1,10 0,01 59,00 

  2 0,27 0,46 9,36 28,35 1,48 0,71 0,56 nd 0,77 0,50 57,54 

  3 0,23 0,26 9,36 27,68 1,33 0,97 0,42 nd 0,73 0,49 58,51 

BYZ59 Πξάζηλν 1 nd 0,52 10,49 30,07 nd 0,23 nd nd nd nd 58,70 

  2 nd 0,35 10,11 30,57 nd 0,29 nd nd nd nd 58,67 

  3 nd 0,47 10,40 29,74 nd 0,40 nd nd nd nd 58,99 

BYZ62 Πνξηνθαιί 1 nd 0,49 11,12 33,48 0,18 nd 0,11 nd 0,72 nd 53,89 

  2 nd 0,52 9,87 33,12 0,06 nd 0,33 nd 0,41 nd 55,70 

  3 nd 0,45 10,48 32,67 0,03 nd 0,24 nd 0,60 nd 55,73 

  4 nd 0,26 12,33 34,34 0,13 nd 0,21 nd 0,53 nd 52,20 

  5 nd 0,35 12,90 33,99 0,29 nd 0,43 nd 0,63 nd 51,41 

BYZ66 Μπιε 1 22,78 4,37 2,17 63,12 1,45 5,71 nd nd 0,4 nd nd 

  2 23,17 4,54 2,09 63,47 1,41 4,98 nd nd 0,33 nd nd 

  3 19,66 4,80 2,40 63,92 1,84 7,09 nd nd 0,28 nd nd 

BYZ67 Κίηξηλν 1 0,47 0,27 11,50 33,26 nd 0,17 0,23 nd 0,22 nd 53,88 

  2 0,18 0,46 10,37 30,70 nd 0,06 0,44 nd 0,22 nd 57,59 

  3 0,41 0,22 11,33 32,39 nd 0,11 0,57 nd 0,13 nd 54,85 

  4 0,19 0,40 11,21 32,72 nd 0,32 0,20 nd 0,34 nd 54,61 

BYZ67 
Καθέ-

Κφθθηλν 
1 0,54 0,62 11,76 29,80 0,53 1,07 0,40 nd 1,94 nd 53,33 

  2 2,68 0,54 11,77 29,94 0,86 1,18 0,51 nd 2,05 nd 50,47 

  3 2,60 0,20 11,27 28,23 0,64 0,87 0,36 nd 2,18 nd 53,65 

BYZ69 Κίηξηλν 1 nd 0,41 10,24 32,67 0,16 0,53 nd nd 0,16 nd 55,82 

  2 nd 0,16 9,48 32,91 0,28 0,47 nd nd 0,28 nd 56,41 
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  3 nd 0,29 10,58 32,05 0,11 0,27 nd nd 0,19 nd 56,51 

BYZ70 Πξάζηλν 1 nd 0,49 10,29 31,22 0,30 0,29 0,50 nd 0,50 0,37 56,03 

  2 nd 0,55 10,13 29,73 0,41 0,30 0,42 nd 0,70 0,80 56,96 

  3 nd 0,14 10,12 29,20 0,32 0,45 0,26 nd 0,15 0,44 58,90 

BYZ70 
θνχξν 

θαθέ 
1 nd 0,26 8,91 29,97 0,30 0,34 0,23 nd 0,66 nd 59,33 

  2 nd 0,32 9,35 29,56 0,24 0,12 0,15 nd 0,46 nd 59,82 

  3 nd 0,41 9,15 29,20 0,22 0,08 0,36 nd 0,36 nd 60,22 

BYZ71 
Αλνηρηφ 

πξάζηλν 
1 nd 0,20 5,25 39,81 0,29 0,33 0,14 nd 0,53 0,25 53,19 

  2 nd 0,26 4,55 40,20 0,30 0,47 0,31 nd 0,45 0,23 53,23 

  3 nd 0,30 5,93 40,43 0,22 0,44 0,19 nd 0,14 0,24 52,11 

BYZ72 
Αλνηρηφ 

θίηξηλν 
1 nd 0,21 4,41 35,68 0,25 0,30 nd nd 0,20 nd 58,96 

  2 nd 0,51 3,32 36,42 0,12 0,23 nd nd 0,33 nd 59,08 

  3 nd 0,21 4,54 35,13 0,09 0,16 nd nd 0,13 nd 59,74 

  4 nd 0,24 4,03 36,18 0,11 0,28 nd nd 0,13 nd 59,03 

BYZ72 
θνχξν 

θαθέ 
1 nd 0,43 4,63 35,98 0,16 0,71 nd 0,71 0,21 nd 57,17 

  2 nd 0,46 3,62 35,24 0,07 0,74 nd 0,89 0,26 nd 58,72 

  3 nd 0,43 4,13 34,51 0,10 0,78 nd 1,03 0,21 nd 58,81 

  4 nd 0,42 3,50 34,50 0,18 0,57 nd 0,91 0,17 nd 59,74 

BYZ73 
Αλνηρηφ 

θίηξηλν 
1 0,06 0,19 1,00 36,76 nd 0,37 nd nd nd nd 61,62 

  2 0,25 0,34 1,23 39,01 nd 0,15 nd nd nd nd 59,03 

  3 0,15 0,21 1,98 36,28 nd 0,34 nd nd nd nd 61,05 

BYZ74 
θνχξν 

θαθέ 
1 0,19 0,41 1,47 28,60 0,21 1,94 nd nd 0,29 nd 66,88 

  2 0,05 0,28 1,60 26,92 0,23 1,90 nd nd 0,20 nd 68,82 

  3 0,29 0,35 1,55 28,41 0,40 1,67 nd nd 0,23 nd 67,09 

BYZ74 
Αλνηρηφ 

θίηξηλν 
1 0,35 0,68 3,03 28,92 0,62 2,71 nd nd 0,62 nd 63,08 

  2 0,27 0,78 3,10 28,43 0,67 2,92 nd nd 0,57 nd 63,26 

  3 0,38 0,72 3,38 28,10 0,52 2,56 nd nd 0,58 nd 63,76 

  4 0,28 0,59 3,59 28,61 0,70 2,55 nd nd 0,53 nd 63,15 

BYZ76 
Αλνηρηφ 

θίηξηλν 
1 0,36 0,40 4,04 37,88 1,04 0,91 nd nd 0,58 nd 54,78 

  2 0,26 0,29 2,62 38,74 0,71 0,54 nd nd 0,33 nd 56,51 

  3 0,50 0,48 3,31 36,88 1,25 1,99 nd nd 0,46 nd 55,13 

BYZ76 Πξάζηλν 1 nd 0,42 1,74 38,92 0,39 0,83 nd nd 0,43 1,27 56,01 

  2 nd 0,45 1,47 37,01 0,30 1,26 nd nd 0,35 2,90 56,26 

BYZ76 
θνχξν 

θαθέ 
1 nd 0,59 2,58 37,43 0,48 0,86 nd 1,92 0,50 nd 55,63 

  2 nd 0,58 1,91 37,25 0,36 0,82 nd 2,67 0,60 nd 55,82 
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  3 nd 0,53 2,71 41,54 0,81 0,67 nd 2,34 0,47 nd 50,92 

BYZ78 Καθέ 1 0,73 1,06 7,14 43,12 0,61 1,75 nd 2,25 2,71 nd 40,64 

  2 0,42 0,51 6,69 46,41 0,39 1,07 nd 0,96 1,99 nd 41,55 

  3 0,38 0,46 6,77 45,17 0,61 1,91 nd 1,60 2,24 nd 40,85 

BYZ79 Πξάζηλν 1 0,15 0,22 2,39 32,60 0,58 0,94 0,26 nd 0,85 2,55 59,47 

  2 0,41 0,14 8,02 33,11 1,74 1,10 0,26 nd 0,07 3,59 51,56 

BYZ81 Κίηξηλν 1 0,85 1,24 6,61 29,33 0,65 0,35 nd nd 0,52 nd 60,45 

  2 0,84 1,14 6,52 28,73 0,56 0,45 nd nd 0,51 nd 61,25 

  3 1,10 1,42 7,38 30,75 0,84 0,22 nd nd 0,41 nd 57,88 

BYZ81 Πξάζηλν 1 0,63 0,98 6,46 26,29 1,68 1,10 0,13 nd 1,06 0,74 60,93 

  2 0,79 1,09 6,39 26,89 1,63 0,59 0,11 nd 0,95 0,26 61,30 

  3 0,81 1,18 6,79 30,34 1,43 2,57 0,19 nd 1,49 0,40 54,81 

BYZ83 Κίηξηλν 1 0,45 0,93 5,04 33,51 0,71 1,13 0,28 nd 0,66 nd 57,29 

  2 0,27 1,07 5,10 33,47 0,66 1,11 0,06 nd 0,74 nd 57,50 

  3 0,50 0,94 5,13 33,76 0,53 1,28 0,16 nd 0,59 nd 57,11 

  4 0,22 0,94 5,35 33,03 0,80 1,11 0,14 nd 0,60 nd 57,82 

BYZ83 Πξάζηλν 1 0,37 1,33 6,53 32,87 0,51 1,48 0,14 nd 0,80 2,25 53,71 

  2 0,39 1,28 6,43 33,23 0,79 1,53 0,21 nd 0,57 1,94 53,62 

  3 0,37 0,97 6,17 37,25 0,86 1,24 0,32 nd 0,75 1,58 50,47 

BYZ85 Καθέ 1 0,35 1,55 5,28 30,49 0,56 2,73 nd nd 2,13 nd 56,91 

  2 0,51 1,03 4,27 31,07 0,48 2,52 nd nd 1,96 nd 58,15 

  3 0,46 1,07 4,83 30,44 0,48 2,15 nd nd 1,91 nd 58,66 

BYZ86 Καθέ 1 0,21 0,11 2,63 31,50 0,32 0,66 nd nd 0,33 nd 64,22 

  2 0,03 0,54 2,36 29,90 0,32 0,87 nd nd 0,47 nd 65,51 

  3 0,31 0,47 3,39 30,07 0,51 0,75 nd nd 0,41 nd 64,09 

  4 0,23 0,35 3,27 28,90 0,37 0,74 nd nd 0,46 nd 65,68 

BYZ86 
θνχξν 

θαθέ 
1 0,33 0,35 1,95 35,36 0,25 0,97 nd nd 1,26 nd 59,53 

  2 0,01 0,27 1,49 34,93 0,21 0,74 nd nd 1,32 nd 61,03 

  3 0,17 0,24 1,37 37,60 0,25 0,89 nd nd 1,31 nd 58,16 

BYZ87 Κίηξηλν 1 0,29 0,45 3,61 29,10 0,44 0,94 0,16 nd 0,44 nd 64,58 

  2 0,14 0,35 2,86 27,84 0,36 0,61 0,12 nd 0,45 nd 67,27 

  3 0,19 0,36 4,08 31,08 0,70 0,51 0,13 nd 0,34 nd 62,61 

  4 0,33 0,49 3,17 29,26 0,38 0,59 0,14 nd 0,54 nd 65,10 

BYZ87 Καθέ 1 0,23 0,41 2,57 30,05 0,30 1,32 nd nd 0,71 nd 64,41 

  2 0,11 0,50 2,37 29,79 0,23 1,34 nd nd 0,68 nd 64,98 

  3 0,16 0,38 2,70 30,70 0,31 1,28 nd nd 0,48 nd 63,99 

  4 0,04 0,44 2,31 29,55 0,30 1,23 nd nd 0,38 nd 65,75 

BYZ89 Καθέ 1 0,34 0,63 4,11 32,34 1,20 1,98 0,23 nd 2,86 nd 56,31 

  2 0,37 0,65 4,18 30,77 0,90 0,98 0,09 nd 2,28 nd 59,78 

  3 0,35 0,54 4,09 30,41 0,92 1,35 0,13 nd 2,16 nd 60,04 

BYZ90 Πξάζηλν 1 0,10 0,81 4,14 33,41 0,32 1,38 nd nd 1,08 1,14 57,63 

  2 0,40 0,92 4,76 33,27 0,39 1,28 nd nd 0,66 0,60 57,71 

  3 0,22 0,89 4,54 33,16 0,32 1,49 nd nd 1,04 1,15 57,20 
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BYZ90 Καθέ 1 0,36 1,11 5,22 33,88 0,49 1,62 0,17 nd 1,01 1,18 54,96 

  2 0,28 1,07 5,00 35,74 0,42 1,42 0,12 nd 0,81 0,57 54,57 

  3 0,33 0,91 4,38 33,15 0,58 1,72 0,13 nd 1,26 1,24 56,30 

BYZ93 Κίηξηλν 1 0,55 0,95 5,84 35,56 1,34 0,77 0,24 nd 1,06 0,00 53,68 

  2 0,80 0,85 6,06 33,54 1,43 1,15 0,52 nd 1,13 0,00 54,53 

  3 0,62 0,75 5,88 34,54 1,72 1,17 0,13 nd 0,58 0,00 54,62 

BYZ93 Πξάζηλν 1 0,70 0,86 4,70 30,92 1,11 0,72 0,33 nd 1,69 4,51 54,46 

  2 0,38 0,81 5,16 29,54 0,86 0,58 0,57 nd 0,83 4,84 56,43 

  3 0,91 0,67 5,29 29,35 0,84 0,68 0,26 nd 1,26 4,01 56,73 

BYZ93 Καθέ 1 0,62 1,12 5,97 30,70 1,02 2,21 0,68 nd 2,92 0,00 54,76 

  2 0,62 1,25 5,12 32,16 1,21 1,88 0,16 nd 2,27 0,00 55,33 

  3 0,67 1,40 6,15 31,76 1,01 1,98 0,67 nd 2,80 0,00 53,56 

BYZ94 Κίηξηλν 1 0,06 0,50 2,48 40,57 0,69 0,38 nd nd 0,19 nd 55,13 

  2 0,25 0,64 2,30 40,30 0,70 0,38 nd nd 0,84 nd 54,58 

BYZ94 Καθέ 1 0,15 0,31 3,55 38,32 0,78 0,38 0,23 nd 0,43 nd 55,85 

  2 0,16 0,47 4,67 40,52 1,12 0,34 0,07 nd 0,38 nd 52,27 

  3 0,03 0,82 3,42 41,53 0,96 0,45 0,25 nd 1,28 nd 51,27 

  4 0,20 0,65 2,68 40,14 0,70 0,56 0,12 nd 0,61 nd 54,35 

BYZ96 Κίηξηλν 1 0,53 0,04 1,56 30,57 0,69 1,40 0,32 nd 4,73 nd 60,16 

  2 0,28 0,41 2,08 31,22 0,72 2,11 0,00 nd 2,45 nd 60,73 

  3 0,22 0,40 2,24 32,41 0,74 2,14 0,25 nd 1,73 nd 59,86 

BYZ96 Καθέ 1 0,14 0,85 3,42 35,97 0,41 0,74 nd nd 0,50 nd 57,96 

  2 0,38 0,71 3,12 36,14 0,40 0,69 nd nd 0,28 nd 58,28 

  3 0,41 0,72 2,91 36,64 0,28 0,52 nd nd 0,29 nd 58,22 

BYZ97 
θνχξν 

θαθέ 
1 0,32 0,50 1,89 36,44 0,17 1,56 nd 1,68 2,63 nd 54,81 

  2 0,24 0,59 2,43 35,73 0,11 1,43 nd 1,54 2,31 nd 55,61 

  3 0,17 0,39 2,65 36,25 0,03 1,23 nd 1,02 1,39 nd 56,88 

BYZ98 Μπιε 1 19,93 2,74 3,55 71,05 1,11 1,62 nd nd nd nd nd 

  2 19,31 2,12 3,89 73,84 0,60 0,24 nd nd nd nd nd 

  3 22,88 2,28 3,79 69,63 0,67 0,74 nd nd nd nd nd 

BYZ99 Κίηξηλν 1 0,38 0,83 5,08 33,59 0,69 1,59 nd nd 0,22 nd 57,61 

  2 0,39 0,94 3,93 31,28 0,46 1,90 nd nd 0,59 nd 60,52 

  3 0,37 0,74 4,27 34,20 0,59 1,06 nd nd 0,19 nd 58,58 

BYZ101 Κίηξηλν 1 0,63 0,37 3,82 37,40 0,47 0,55 nd nd nd nd 56,77 

  2 0,64 0,64 2,94 36,75 0,33 0,40 nd nd nd nd 58,31 

  3 0,53 0,21 3,24 35,94 0,12 0,36 nd nd nd nd 59,60 

BYZ102 Κίηξηλν 1 0,25 0,36 6,08 38,87 0,69 0,43 0,20 nd 0,35 nd 52,77 

  2 0,24 0,43 5,99 39,06 0,67 0,55 0,15 nd 0,41 nd 52,49 

  3 0,21 0,45 6,62 37,27 0,52 0,44 0,04 nd 0,38 nd 54,08 

BYZ103 Κίηξηλν 1 0,48 0,35 3,34 32,32 0,33 1,64 nd nd 0,29 nd 61,24 

  2 0,79 0,35 4,68 36,63 0,69 2,36 nd nd 0,21 nd 54,29 

  3 0,85 0,36 3,55 35,46 0,00 1,37 nd nd 0,27 nd 58,13 

  4 0,20 0,76 4,48 34,80 0,00 1,19 nd nd 0,03 nd 58,55 
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  5 1,66 0,22 4,11 36,01 0,84 1,78 nd nd 1,42 nd 53,95 

BYZ104 Κίηξηλν 1 0,51 0,42 3,84 36,29 0,49 1,56 nd nd 0,66 nd 56,22 

  2 0,33 0,57 4,02 37,92 0,41 2,45 nd nd 0,45 nd 53,86 

  3 0,23 0,64 4,21 35,12 0,53 1,65 nd nd 0,47 nd 57,15 

BYZ104 Καθέ 1 0,62 1,06 6,34 34,15 0,78 1,31 0,27 nd 0,87 nd 54,60 

  2 0,74 0,95 5,65 34,76 0,70 1,34 0,16 nd 1,16 nd 54,55 

  3 0,51 1,23 6,03 33,40 0,64 2,53 0,09 nd 1,39 nd 54,18 

BYZ106 Καθέ 1 0,98 0,89 4,89 33,29 0,36 1,61 0,43 nd 1,24 nd 56,30 

  2 0,77 1,08 5,10 33,59 0,62 1,48 0,04 nd 1,43 nd 55,89 

  3 0,74 1,19 4,55 34,02 0,86 1,54 0,37 nd 1,81 nd 54,93 

BYZ107 Κίηξηλν 1 0,36 0,47 7,81 39,22 0,61 1,21 nd nd 0,51 nd 49,81 

  2 0,27 0,45 7,62 39,02 0,63 1,38 nd nd 0,44 nd 50,19 

  3 0,52 0,38 7,39 39,76 0,64 1,43 nd nd 0,43 nd 49,45 

BYZ108 Κίηξηλν 1 0,46 0,38 6,39 36,95 0,41 1,27 0,29 nd 0,84 nd 53,01 

  2 0,33 0,25 6,15 41,39 0,56 1,13 0,27 nd 0,91 nd 49,01 

  3 0,43 0,26 6,64 36,11 0,53 1,10 0,24 nd 0,78 nd 53,90 

BYZ108 Καθέ 1 0,58 1,07 7,27 34,44 0,44 1,53 0,24 nd 0,59 nd 53,84 

  2 0,66 0,81 7,40 33,71 0,46 1,47 0,20 nd 0,76 nd 54,52 

  3 0,57 0,89 6,71 33,54 0,56 1,48 0,16 nd 1,27 nd 54,82 

BYZ109 Κίηξηλν 1 0,55 0,76 6,51 35,53 0,44 1,04 0,10 nd 0,71 nd 54,36 

  2 0,43 0,31 7,48 35,74 0,56 1,07 0,33 nd 0,46 nd 53,62 

  3 0,27 0,43 7,50 35,51 0,61 1,11 0,16 nd 0,45 nd 53,98 

BYZ110 Κίηξηλν 1 0,62 0,40 8,32 33,36 0,53 1,20 0,23 nd 0,56 nd 54,79 

  2 0,53 0,44 8,32 33,96 0,40 1,13 0,21 nd 0,53 nd 54,48 

  3 0,50 0,56 7,89 34,25 0,38 1,18 0,41 nd 0,54 nd 54,29 

BYZ112 Κίηξηλν 1 0,55 0,86 7,77 34,11 0,50 1,19 nd nd 1,58 nd 53,45 

  2 0,32 0,83 7,37 33,94 0,60 1,57 nd nd 0,79 nd 54,59 

  3 0,32 0,64 6,44 34,79 0,66 3,17 nd nd 1,10 nd 52,88 

  4 0,44 1,03 8,63 34,77 0,42 1,14 nd nd 0,75 nd 52,83 

BYZ112 Καθέ 1 0,19 1,26 8,14 33,19 0,40 1,28 nd nd 0,54 nd 55,00 

  2 0,51 1,37 8,45 33,86 0,47 1,34 nd nd 0,41 nd 53,58 

  3 0,44 0,90 7,97 35,19 0,67 1,49 nd nd 0,86 nd 52,49 

  4 0,43 0,86 7,73 34,54 0,60 1,60 nd nd 1,03 nd 53,22 

BYZ114 Κίηξηλν 1 0,71 0,85 7,82 32,49 0,61 1,82 nd nd 0,38 nd 55,32 

  2 0,81 0,66 7,54 32,50 0,60 1,96 nd nd 0,67 nd 55,25 

  3 0,78 0,62 7,73 33,66 0,72 2,05 nd nd 0,69 nd 53,74 

BYZ115 
Αλνηρηφ 

θίηξηλν 
1 0,56 0,43 6,29 39,34 1,61 1,22 0,78 nd 0,46 nd 49,33 

  2 0,37 0,88 5,53 40,75 1,50 1,45 0,28 nd 0,72 nd 48,52 

  3 0,50 0,58 5,82 41,96 1,86 1,34 0,12 nd 0,56 nd 47,25 

BYZ115 
Καθέ-

Κφθθηλν 
1 0,47 1,54 4,66 45,59 1,72 1,18 0,18 nd 1,47 nd 43,18 

  2 0,40 1,73 3,32 41,72 1,47 1,13 0,15 nd 0,92 nd 49,17 

  3 0,41 2,20 4,38 42,66 1,62 0,90 0,13 nd 1,56 nd 46,14 
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  4 0,50 1,87 4,43 43,70 2,09 0,84 0,13 nd 1,84 nd 44,60 

BYZ116 
Αλνηρηφ 

θίηξηλν 
1 0,84 0,74 5,32 41,37 2,13 2,96 nd nd 0,55 nd 46,09 

  2 0,37 0,53 2,44 41,66 1,49 2,25 nd nd 0,49 nd 50,76 

  3 0,57 1,67 2,32 41,72 1,34 4,16 nd nd 0,78 nd 47,44 

BYZ117 
Αλνηρηφ 

θίηξηλν 
1 0,38 0,90 4,16 33,31 1,07 1,52 0,31 nd 0,91 nd 57,44 

  2 0,46 0,47 5,22 35,87 1,75 1,91 0,24 nd 0,53 nd 53,56 

  3 0,22 0,36 4,95 35,04 1,54 2,24 0,31 nd 0,60 nd 54,72 

BYZ117 
Καθέ-

Κφθθηλν 
1 0,30 2,81 5,18 35,65 1,71 1,41 0,00 nd 2,02 nd 50,92 

  2 0,42 2,47 5,94 33,74 1,28 2,11 0,82 nd 4,25 nd 48,96 

BYZ120 
Αλνηρηφ 

πξάζηλν 
1 0,45 0,54 7,89 31,47 0,96 0,38 nd nd 0,05 nd 58,27 

  2 0,32 0,53 6,57 33,40 0,74 0,45 nd nd 0,17 nd 57,83 

  3 0,55 0,42 8,12 25,70 0,69 0,34 nd nd 0,19 nd 63,99 

  4 0,54 0,54 8,14 26,43 0,80 0,27 nd nd 0,13 nd 63,16 

  5 0,45 0,59 8,32 27,35 0,68 0,21 nd nd 0,24 nd 62,16 

BYZ121 Κίηξηλν 1 0,87 0,42 7,50 43,87 0,53 0,53 nd nd 0,55 nd 45,73 

  2 0,51 0,65 7,08 45,06 0,45 0,78 nd nd 0,16 nd 45,31 

  3 1,01 0,75 8,35 44,67 0,57 0,67 nd nd 0,36 nd 43,63 

BYZ121 Καθέ 1 0,84 0,87 8,12 44,40 1,41 1,68 nd nd 0,94 nd 41,74 

  2 0,91 0,65 7,67 46,59 1,78 1,50 nd nd 1,39 nd 39,51 

  3 0,58 3,40 8,50 42,45 0,63 3,47 nd nd 1,10 nd 39,87 

BYZ157 Πξάζηλν 1 0,84 0,60 5,01 39,18 1,66 1,53 nd nd 0,55 0,66 49,96 

  2 0,72 0,59 3,71 37,88 1,25 1,09 nd nd 0,27 0,58 53,91 

  3 0,92 0,52 2,57 39,27 1,02 1,08 nd nd 0,17 0,43 54,04 

  4 0,66 0,53 3,05 37,10 0,98 0,92 nd nd 0,34 0,69 55,74 
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Πίλαθαο 2. πλνπηηθή πεξηγξαθή ησλ βαζηθώλ απνηειεζκάησλ από ηελ κηθξνζθνπηθή, νξπθηνινγηθή θαη ρεκηθή κειέηε ησλ θεξακηθώλ ζσκάησλ ησλ δεηγκάησλ 

ηεο ζπιινγήο βπδαληηλήο εθπαισκέλεο θεξακηθήο. 

ΒΑΙΚΔ ΟΜΑΓΔ ΠΗΛΟΤ ΛΔΤΚΗ ΚΑΙ ΔΡΤΘΡΗ ΔΦΤΑΛΩΜΔΝΗ ΚΔΡΑΜΙΚΗ 

 Ταιψδεο πειφο Λεπθφο πειφο Δξπζξφο πειφο 

 Οκάδα Η Οκάδα ΗΗ Οκάδα Α Οκάδα Β Οκάδα Γ Οκάδα Γ 

Αξηζκφο 

Γεηγκάησλ 
2 14 17 24 15 3 

Πξνέιεπζε   Υαιθίδα Κφξηλζνο 
Δηζεγκέλε θεξακηθή άγλσζηεο 

πξνέιεπζεο 
Κφξηλζνο 

FOM 

      

SEM 
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ΓΙΑΚΡΙΗ ΟΜΑΓΩΝ ΔΦΤΑΛΩΜΔΝΗ ΚΔΡΑΜΙΚΗ ΒΑΔΙ ΥΗΜΙΚΗ ΤΣΑΗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΤΥΔΣΙΜΟ ΣΟΤ ΠΗΛΟΤ ΜΔ ΣΗΝ ΣΤΠΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΣΑΣΑΞΗ ΓΙΑ ΣΑ ΓΔΙΓΜΑΣΑ ΔΡΤΘΡΗ ΔΦΤΑΛΩΜΔΝΗ ΚΔΡΑΜΙΚΗ (αξηζηεξά) 

ΤΥΔΣΙΜΟ ΣΟΤ ΠΗΛΟΤ ΜΔ ΣΗ ΥΡΟΝΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΣΑ ΓΔΙΓΜΑΣΑ ΔΡΤΘΡΗ ΔΦΤΑΛΩΜΔΝΗ ΚΔΡΑΜΙΚΗ (δεμηά) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


