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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

 

Αφορμή για την πραγματοποίηση της παρούσας διατριβής υπήρξε η παραχώρηση 

άδειας για τη μελέτη της κεραμικής από την ανασκαφή στη θέση Ελαιώνας των 

Μεγάρων, η οποία πραγματοποιήθηκε υπό την επίβλεψη της 1ης Εφορείας 

Βυζαντινών Αρχαιοτήτων το 2007. Εκ βάθους καρδίας εκφράζω την ευγνωμοσύνη 

μου στην επίτιμη Έφορο Αρχαιοτήτων κα Χαρίκλεια Κοιλάκου, η οποία μου 

εμπιστεύτηκε το υλικό, όπως επίσης ευχαριστίες οφείλονται και στην επιμελήτρια 

Αρχαιοτήτων κα Κατερίνα Παντελίδου, η οποία ήταν η υπεύθυνη για τη 

συγκεκριμένη ανασκαφή. Θερμά, ακόμη, ευχαριστώ την μετέπειτα Προϊσταμένη της 

1ης Ε.Β.Α., κα Βάσω Παπαγεωργίου, η οποία μου παρείχε κάθε αναγκαία 

διευκόλυνση για τη μελέτη της κεραμικής στα εργαστήρια της Εφορείας. Εγκάρδιες 

ευχαριστίες οφείλονται στη γραφίστρια κα Μένη Μπιντέρη, η οποία ανέλαβε τη 

σχεδίαση των αγγείων και των χαρτών, ενώ τις ευχαριστίες μου οφείλω να εκφράσω 

και στη συντηρήτρια Αρχαιοτήτων κα Ιωάννα Ζερβάκη, η οποία συμμετείχε στη 

διαλογή του υλικού κατά τα πρώτα βήματα αυτής της μελέτης. Ακόμη, θερμά 

ευχαριστώ τους εκλεκτούς συναδέλφους και φίλους π. Βασίλειο Κορώση και δρ. 

Ελισάβετ Τζαβέλα, οι οποίοι με μεγάλη προθυμία μοιράστηκαν μαζί μου τα 

συμπεράσματά τους από τη δική τους έρευνα στην περιοχή της Μεγαρίδας. Ιδιαίτερη 

θέση στις ευχαριστίες κρατάω για τις καθηγήτριές μου, χωρίς τις οποίες τίποτα δεν θα 

ήταν εφικτό. Ευχαριστώ από καρδιάς την κα Πέννα για τη συνετή καθοδήγησή της 

και τις πολύτιμες συμβουλές της, την κα Καλοπίση για την άμεση ανταπόκρισή της 

σε κάθε κάλεσμα μου και την πρόθυμη από μέρους της παροχή κάθε βοήθειας και την 

κα Ξανθοπούλου για τη συνεχή παρουσία της σε όλη τη διάρκεια της μελέτης της 

κεραμικής και την καταλυτική υποστήριξή της. Τέλος, ως ελάχιστη ένδειξη 

ευγνωμοσύνης η παρούσα διατριβή αφιερώνεται στους Κωνσταντίνο και Χριστίνα 

Εμμανουήλ και στους Ελευθέριο, Μαρία και Τερψιχόρη Νικολοζάκη, τα μέλη της 

οικογένειάς μου, καθώς η εκπόνηση και ολοκλήρωση της παρούσας εργασίας 

κατορθώθηκαν χάρη στην απροϋπόθετη συμπαράσταση και την αμέριστη κατανόηση 

τους.  
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Η περιοχή της Μεγαρίδος κατά τους βυζαντινούς χρόνους έχει πολύ περιορισμένα 

μελετηθεί, καθώς επίκεντρο έρευνας αποτελούν κυρίως τα γειτονικά διοικητικά και 

οικονομικά κέντρα της Κορίνθου και της Θήβας. Όπως φαίνεται από την επισκόπηση 

της έρευνας, η οποία πραγματοποιείται στην αρχή της παρούσας εργασίας, 

αντικείμενο μελέτης υπήρξαν κυρίως τα ιστάμενα μνημεία της περιοχής αφήνοντας 

στο περιθώριο άλλες πτυχές της ιστορίας και της καθημερινής ζωής στην περιοχή. 

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο γίνεται προσπάθεια μετά από τη μελέτη των πηγών και σε 

συνδυασμό με τα στοιχεία που προκύπτουν από την υπό εξέταση κεραμική να 

ιχνηλατηθεί το ιστορικό παρελθόν της της Μεγαρίδας και να ταυτιστούν τα γεγονότα, 

τα οποία έλαβαν χώρα σε αυτή κατά τη μεσοβυζαντινή περίοδο. Ομοίως, πέρα από τα 

ιστορικά γεγονότα, εξετάζεται και η διοικητική και εκκλησιαστική οργάνωση της 

περιοχής. 

Από από την εξέταση αυτή προκύπτει το εξαιρετικά ενδιαφέρον θέμα της 

επίσκεψης Μεγάρων, το οποία ερευνάται ιδιαίτερα και αποκαλύπτει νέα δεδομένα για 

την οικονομία της περιοχής. Σημαντική πηγή για τη διερεύνηση του θέματος είναι ο 

βίος του οσίου Μελετίου, ο οποίος έστω και κρυπτογραφικά, προσφέρει σημαντικές 

πληροφορίες τόσο για ήσσονα θέματα, όπως αυτό της επίσκεψης, όσο και ελάσσονα, 

όπως ζητήματα του καθημερινού βίου στην επαρχία της Μεγαρίδας. Με βάση την 

ίδια πηγή πραγματοποιείται μία προσωπογραφία σχετικά με τις προσωπικότητες, με 

τις οποίες συναναστράφηκε ο όσιος Μελέτιος και από τις οποίες διαφαίνεται η 

οργάνωση της τοπικής κοινωνίας και η ανάπτυξη δεσμών μεταξύ επαρχίας και 

πρωτεύουσας. 

 

Ξεχωριστά εξετάζεται η τοπογραφία της περιοχής, καθώς η κομβικής σημασίας θέση 

της Μεγαρίδας είχε απασχολήσει ήδη από τους βυζαντινούς χρόνους τους περιηγητές 

και τους ταξιδιώτες, ενώ αυτός ακριβώς ο κομβικός της χαρακτήρας υπήρξε σε 

κάποιες περιπτώσεις και η αιτία εμπλοκής της περιοχής σε πολεμικές περιπέτειες. 

Ταυτόχρονα μελετώνται τα μνημεία της περιοχής κυρίως από την άποψη της 

οικονομίας. Ο τρόπος κατασκευής τους, τα δομικά υλικά και ο γλυπτός διάκοσμος 

αποτελούν μαρτυρίες της κοινωνίας της εποχής και των αναζητήσεων των ανθρώπων.  
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Διεξοδικά μελετάται η κεραμική από την ανασκαφή στον Ελαιώνα Μεγάρων, από την 

οποία προκύπτουν πρωτότυπα και ενδιαφέρονται συμπεράσματα τόσο για την εξέλιξη 

της κεραμικής και την πιθανή λειτουργία τοπικού εργαστηρίου όσο και για την 

καθημερινή ζωή των ανθρώπων, όπως τις διατροφικές τους συνήθειες και τις 

καθημερινές τους εργασίες στην περιοχή.  

 

Δομή εργασίας 

 

Η παρούσα εργασία διαιρείται σε τρία μεγάλα κεφάλαια. Στο πρώτο κεφάλαιο με 

τίτλο ‹‹Ιστορικό πλαίσιο›› εξετάζεται η ιστορική πορεία της Μεγαρίδας κυρίως κατά 

τη μεσοβυζαντινή περίοδο. Αφού προηγείται η επισκόπηση της έρευνας, ακολουθεί η 

διερεύνηση των ιστορικών γεγονότων, τα οποία έλαβαν χώρα στην περιοχή και 

γίνεται μία προσπάθεια σύνδεσής του με την αρχαιολογική μαρτυρία. Στη συνέχεια 

εκτίθενται στοιχεία σχετικά με τη διοικητική και εκκλησιαστική οργάνωση της 

περιοχής ενώ ιδιαίτερο βάρος δίνεται στην οικονομική οργάνωση της Μεγαρίδας με 

βάση κυρίως τις πηγές. Μέσα στο πλαίσιο αυτό ξεχωριστά αναπτύσσεται το θέμα της 

ἐπισκέψεως Μεγάρων, το οποίο δεν είχε προηγουμένως αναλυθεί επαρκώς από την 

έρευνα. Στο τέλος του κεφαλαίου αυτού παρουσιάζεται μία προσωπογραφία, η οποία 

και πάλι βασίζεται στις γραπτές πηγές και αποσκοπεί στη σκιαγράφηση της πορείας 

των προσωπικοτήτων, οι οποίες μέσω ενός αξιώματος έδρασαν στη Μεγαρίδα.  

Στο δεύτερο κεφάλαιο με τίτλο ‹‹Τοπογραφία μεσοβυζαντινής Μεγαρίδας›› 

εξετάζεται η σημασία της Μεγαρίδας από την άποψη της γεωγραφίας, καθώς 

αποτελεί ένα σημαντικό δίαυλο επικοινωνίας ανάμεσα στη Στερεά Ελλάδα και την 

Πελοπόννησο τόσο από την ξηρά όσο και από τη θάλασσα. Κατόπιν στο ίδιο 

κεφάλαιο γίνεται παρουσίαση των ναών της Μεγαρίδας κυρίως της μεσοβυζαντινής 

περιόδου ενώ ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη μονή του Οσίου Μελετίου και στα 

παραλαύρια αυτής, μέσα από τη μελέτη των οποίων ιχνηλατείται η αναβίωση του 

μοναχικού βίου στην περιοχή αλλά και η ανάπτυξη δεσμών της παρούσας μοναστικής 

κοινότητας με την αυτοκρατορική αυλή. Στο τέλος του κεφαλαίου αυτού 

προβάλλονται και σχολιάζονται οι πυρήνες κατοίκησης, οι οποίοι έχουν εντοπιστεί σε 

όλη την περιοχή της Μεγαρίδας.   
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Στο τρίτο κεφάλαιο με τίτλο ‹‹Η αρχαιολογική ανασκαφή στον Ελαιώνα Μεγάρων›› 

μελετάται διεξοδικά η μεσοβυζαντινή κεραμική από την αρχαιολογική ανασκαφή 

στον Ελαιώνα Μεγάρων. Αρχικά εξετάζονται τα είδη των πηλών στο πλαίσιο της 

προσπάθειας να εντοπιστούν τοπικά εργαστήρια κεραμικής. Στη συνέχεια μελετάται 

ξεχωριστά η κάθε κατηγορία κεραμικής, η οποία απαντάται στο αρχαιολογικό υλικό, 

συνοδευόμενη από τους αντίστοιχους καταλόγους και πίνακες. Στο τέλος της 

εξέτασης της κάθε κατηγορίας γίνεται προσπάθεια ανίχνευσης των εργαστηρίων 

προέλευσης των οστράκων. Ακολουθεί η συνοπτική εξέταση της υστεροβυζαντινής 

κεραμικής, η οποία αποκαλύφθηκε από την ίδια ανασκαφή. Το κεφάλαιο τελειώνει με 

τα συμπεράσματα, τα οποία προκύπτουν από τη μελέτη αυτή και αφορούν στον 

υπολογισμό της διάρκειας κατοίκησης του οικισμού, στον οποίο βρέθηκε η κεραμική, 

στην ανίχνευση της οικονομικής κατάστασης αυτού, καθώς και στην ιχνηλάτηση του 

καθημερινού βίου και των διατροφικών συνηθειών της εποχής.  
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Κεφάλαιο 1 

Ιστορικό πλαίσιο 

 

1.1.  Μελέτη της μεσοβυζαντινής Μεγαρίδος: Επισκόπηση της έρευνας 

 

Η Μεγαρίδα έχει απασχολήσει την έρευνα πολύ λιγότερο απʼ ότι οι γειτονκές 

περιοχές της Αθήνα, της Θήβας και της Κορίνθου. Μια ολοκληρωμένη μελέτη για 

την πρωτοβυζαντινή Μεγαρίδα εκπονήθηκε προσφάτως και πρόκειται για την 

μεταπτυχιακή διατριβή του π. Β. Κορώση, στην οποία συγκεντρώνεται όλη η 

παλαιότερη σχετική βιβλιγραφία και στη διαφωτίζονται άγνωστες πτυχές της 

πρωτοβυζαντινής πόλης1. Στη συνέχεια, με την πρωτοβυζαντινή Μεγαρίδα 

ασχολείται στη Διδακτορική της Διατριβή η Έλ. Τζαβέλα, στην οποία εξετάζει 

ζητήματα ιστορίας και τοπογραφίας της περιοχής εξαντλώντας τη γνωστή 

βιβλιογραφία2. Τέλος, η πρωτοβυζαντινή Μεγαρίδα αποτελεί κομμάτι της έρευνας 

της Χρ. Κοντογεωργοπούλου, η οποία δημοσιεύεται σε μονογραφία το 2016 και 

μελετά την ιστορία, την τοπογραφία αλλά και τα μνημεία της περιοχής 

συγκεντρώνοντας τη σχετική βιβλιογραφία3. 

Όσον αφορά στην περιοχή της Μεγαρίδος κατά τη μεσοβυζαντινή περίοδο, εκείνη 

έχει συστηματικά προσελκύσει το ενδιαφέρον των μελετητών κυρίως σε σχέση με τα 

ιστάμενα μεσοβυζαντινά μνημεία, τα οποία δεσπόζουν στην επικράτειά της. 

Πολυάριθμα είναι τα άρθρα και τα συγγράμματα, τα οποία είναι αφιερωμένα στα 

μνημεία αυτά, ενώ ταυτόχρονα υπάρχει πληθώρα δημοσιεύσεων, στις οποίες γίνεται 

αναφορά στα μεσοβυζαντινά μνημεία της Μεγαρίδος στο πλαίσιο συγκριτικής 

εξέτασης αντίστοιχων παραδειγμάτων από την ευρύτερη περιοχή της Στερεάς 

Ελλάδος. Εν αντιθέσει, λιγότερο γνωστή παραμένει η ιστορική εξέλιξη της περιοχής, 

καθώς η Μεγαρίς βρισκόταν πάντα επισκιασμένη από τα κορυφαίας σημασίας 

διοικητικά και οικονομικά κέντρα των γειτονικών πόλεων της Θήβας, της Κορίνθου 

και της Αθήνας. Οι γνώσεις μας για τα ιστορικά γεγονότα που έλαβαν χώρα εντός 

των ορίων της παραμένουν ακόμα περιορισμένες, όπως επίσης φειδωλές είναι και οι 

                                                      
1 ΚΟΡΩΣΗΣ 2011. 
2 TZAVELLA 2013. 
3 ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ 2016. 
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πληροφορίες, τις οποίες διαθέτουμε για τους ρυθμούς εξέλιξης που ακολούθησε, 

όσον αφορά στην διοικητική και εκκλησιαστική της οργάνωση. Προχωρώντας σε 

επισκόπηση της μέχρι τώρα έρευνας θα ιχνηλατήσουμε το πεδίο εκείνο της έρευνας 

που εστίασε στην αρχαιολογία της μεσοβυζαντινής Μεγαρίδος ενώ στη συνέχεια θα 

παρακολουθήσουμε την επιστημονική ενασχόληση με την τοπογραφία και την 

ιστορία της περιοχής. 

 

Αρχικά, η πρώτη φωτογραφία από γραπτό διάκοσμο βυζαντινού ναού της Μεγαρίδος 

δημοσιεύεται το 1902 από τον Γ. Λαμπάκη και προέρχεται από τον ναό του Χριστού 

στον Ελαιώνα Μεγάρων, για την χρονολόγηση του οποίου προτείνεται ο 12ος 

αιώνας4. Στη συνέχεια, τριάντα χρόνια αργότερα ο H. Megaw ασχολείται με τον 

αρχιτεκτονικό τύπο και τη χρονολόγηση (περί το 1100) του καθολικού της μονής του 

οσίου Μελετίου στον Κιθαιρώνα. Η πρώτη, όμως, μεθοδική εξέταση των 

μεσοβυζαντινών αλλά και μεταγενέστερων μνημείων της Μεγαρίδος γίνεται από τον 

Αν. Ορλάνδο, ο οποίος στο διάστημα 1935- 1940 δημοσιεύει τις πρώτες του μελέτες 

που αφορούν στην αρχιτεκτονική, τη ζωγραφική και τις ανάγκες αναστήλωσης των 

μνημείων πέριξ της πόλης5 αλλά και στις πιο απομακρυσμένες περιοχές της 

Μεγαρίδος6. Πρέπει να υπογραμμιστεί ότι σημείο αναφοράς για τη σύγχρονη έρευνα 

παραμένει η μελέτη του Ορλάνδου στο Αρχείον των Βυζαντινών Μνημείων της 

Ελλάδος (1939-1940), η οποία αφορά στο καθολικό της μονής του οσίου Μελετίου 

και τα παραλαύρια αυτής στο όρος του Κιθαιρώνα7. Ταυτόχρονα μαζί με τον 

Ορλάνδο στα 1935 γράφει και ο Ν. Καλογερόπουλος, ο οποίος κάνει μια 

ολοκληρωμένη μνεία στους ιστάμενους μεσοβυζαντινούς και υστεροβυζαντινούς 

ναούς της ευρύτερης περιοχής της πόλης των Μεγάρων συνδυάζοντάς την με μια 

σύντομη ιστορική αναδρομή της περιοχής από τον 4ο αιώνα μέχρι την 

Τουρκοκρατία8.  

Στη συνέχεια, το 1950/51 δημοσιεύεται άρθρο του Δ. Πάλλα, στο οποίο 

μελετώντας ταφικά μνημεία αναφέρεται στη σαρκοφάγο του οσίου Μελετίου στην 

                                                      
4 LAMPAKIS 1902, 79, εικ. 150. 
5 ΟΡΛΑΝΔΟΣ 1937, 194: αναφέρεται στην αρχιτεκτονική, την χρονολόγηση και στις εργασίες 

αναστήλωσης που έγιναν στον ναό του Χριστού στον κάμπο. 
6 ΟΡΛΑΝΔΟΣ 1935α, 44, αρ. 27: αναφέρεται στον ναό του Σωτήρα στο Αλεποχώρι. ΟΡΛΑΝΔΟΣ 1935β, 

161-178: εξετάζει τον ναό της Παναγίας στο Δερβενοσάλεσι. ΟΡΛΑΝΔΟΣ 1935γ, 414: αναφέρεται στο 

καθολικό της μονής του οσίου Μελετίου. 
7 ΟΡΛΑΝΔΟΣ 1939-1940, 34-118. 
8 ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ 1935, 758-767. 
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ομώνυμη μονή9. Κατόπιν, το 1953 δημοσιεύεται η μονογραφία του Μ. Γκητάκου που 

αφορά στο ναό του Χριστού στον κάμπο των Μεγάρων, για τον οποίο προτείνεται η 

χρονολόγηση στον 12ο αιώνα10. Με τις τοιχογραφίες του ίδιου ναού ασχολείται το 

1957 και ο Α. Ξυγγόπουλος, προτείνοντας την χρονολόγησή τους στον προχωρημένο 

13ο αιώνα11. Τη δεκαετία του ’60 σε δυο μελέτες του G. Miles12 γίνεται αναφορά σε 

μνημεία της Μεγαρίδος (Χριστός Μεγάρων13 και καθολικό της μονής του οσίου 

Μελετίου14) μέσα στο πλαίσιο εξέτασης ευρύτερου συνόλου μνημείων με κοινά 

χαρακτηριστικά. Κάτι αντίστοιχο παρατηρείται και σε άρθρο του Ν. Μουτσόπουλου 

το 196215, όπου ασχολούμενος με τους σταυροειδείς εγγεγραμμένους ναούς 

αναφέρεται στο καθολικό του οσίου Μελετίου16. Ταυτόχρονα, οι ναοί της Μεγαρίδος 

προσείλκυσαν επί σειρά ετών της ίδιας δεκαετίας το ενδιαφέρον του Π. Λαζαρίδη17, 

καθώς περίπου ταυτόχρονα και του Μ. Χατζηδάκη18, οι οποίοι εστίασαν στην 

καταγραφή των αναγκών των μνημείων και στην παρουσίαση των εργασιών που 

είχαν πραγματοποιηθεί έως τότε σε αυτά. Το 1969 οι Χ. Μπούρας, Α. 

Καλογεροπούλου και Ρ. Ανδρεάδη σε μονογραφία τους για τις εκκλησίες της Αττικής 

εξετάζουν τρία μνημεία των Μεγάρων (ναός αγίου Νικολάου στις Άκρες, ναός αγίου 

Αθανασίου και ναός αγίας Βαρβάρας) κάνοντας μια πληρέστερη αρχιτεκτονική 

περιγραφή τους19.  

Κατόπιν, τη δεκαετία του ’70 η Μεγαρίδα παρουσιάζεται σε περισσότερες 

μελέτες της βυζαντινής αρχαιολογίας. Αρχικά, το 1973 ο Λαζαρίδης γράφοντας στο 

αρχαιολογικό δελτίο αναφέρεται διεξοδικά στις εργασίες συντήρησης και 

αποκατάστασης, οι οποίες που πραγματοποιήθηκαν στο καθολικό της μονής του 

οσίου Μελετίου αποκαλύπτοντας νέα δεδομένα για την αρχιτεκτονική και τις 

τοιχογραφίες του μνημείου και τονίζοντας την εύρεση σπαραγμάτων από τον αρχικό 

                                                      
9 ΠΑΛΛΑΣ 1950-1951, 172. 
10 ΓΚΗΤΑΚΟΣ 1953. 
11 ΞΥΓΓΟΠΟΥΛΟΣ 1957, 38, 43: χρονολογεί τις τοιχογραφίες του ναού στα τέλη του 13ου αιώνα και 

συγκεκριμένα περί τα 1289 παραλληλίζοντάς τις με εκείνες στην Όμορφη εκκλησία Αιγίνης. 
12 MILES 1964, 281-287. MILES 1964α, 1-32. 
13 MILES 1964, 287:αναφέρεται στα γραπτά κουφικά και χρονολογεί τη ζωγραφική στον 12ο αιώνα. 

MILES 1964α, 28: χρονολογεί όλο το μνημείο στον 12ο αιώνα. 
14 MILES 1964α, 28: αποδέχεται τη χρονολόγηση του ναού που δίνει ο Ορλάνδος, δηλαδή στα τέλη 

περίπου του 11ου αιώνα. 
15 MUTSOPULOS 1962, 274-291. 
16 MUTSOPULOS 1962, 279: τον κατατάσσει στους σύνθετους τετρακιόνιους. 
17 ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ 1961-1962, 50-52: Χριστός στον Ελαιώνα. ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ 1965, 140-142. ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ 1966, 

118: Χριστός και άγιος Αθανάσιος στον Κάμπο. 
18 ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ 1966, 20. 
19 ΜΠΟΥΡΑΣ, ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ, ΑΝΔΡΕΑΔΗ 1969, 293-295, 303-305, εικ. 280-295. 
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διάκοσμο της λιτής του 12ου αιώνα20. Αυτά τα νέα δεδομένα συμπληρώνονται το 

1975 μετά την έκδοση της μονογραφίας της Ελ. Δεληγιάννη-Δωρή με αντικείμενο 

μελέτης τις τοιχογραφίες της λιτής του καθολικού της μονής του οσίου Μελετίου, οι 

οποίες βέβαια στην πλειονότητά τους χρονολογούνται στη μεταβυζαντινή περίοδο21.  

Ταυτόχρονα, ο γλυπτός διάκοσμος της ίδιας μονής απασχόλησε το 1976 τον Α. 

Grabar σε σύγγραμμά του για τη βυζαντινή γλυπτική22, ενώ η ίδια η μονή 

περιλαμβάνεται σε κατάλογο του Σ. Κοκκίνη για τα μοναστήρια της Ελλάδος23. Το 

ίδιο έτος σε ανακοίνωση της L. Handermann-Misguish γίνεται αναφορά στον γραπτό 

διάκοσμο του τρούλλου του αγίου Ιεροθέου και σ’ εκείνον του ναού του Χριστού 

στον Ελαιώνα, τους οποίους και χρονολογεί στο β΄ μισό του 12ου αιώνα24. 

Συγχρόνως, κατάλογος με τα μνημεία της Μεγαρίδας περιλαμβάνεται στον πρώτο 

τόμο της Tabula Imperii Byzantini των J. Koder και F. Hild, στο πλαίσιο του 

υποδειγματικού τους έργου για την ιχνηλάτηση της ιστορίας και τοπογραφίας 

Ελλάδος και Θεσσαλίας 25.  

Ένα χρόνο αργότερα ο Χ. Μπούρας σε άρθρο του για τους οκταγωνικούς ναούς 

εξετάζει λεπτομερώς από την άποψη της αρχιτεκτονικής τον ναό της Ζωοδόχου 

Πηγής στο Δερβενοσάλεσι26. Το 1978 εκδίδεται η μονογραφία της Ντ. Μουρίκη για 

τις τοιχογραφίες του υστεροβυζαντινού ναού του Σωτήρα στο Αλεποχώρι27, ενώ την 

ίδια χρονιά δημοσιεύεται άρθρο της για τον γραπτό διάκοσμο (12ου αιώνα) του 

τρούλου του καθολικού της μονής του αγίου Ιεροθέου28. Την επομένη χρονιά 

εκδίδεται ο πρώτος ιστορικός και αρχαιολογικός οδηγός των Μεγάρων από την Φ. 

Καρίνου-Κολοβού, στον οποίο περιλαμβάνονται τα περισσότερα εκκλησιαστικά 

μνημεία της πόλης και της ευρύτερης περιοχής, ενώ ταυτόχρονα γίνεται μια σύντομη 

ιστορική αναδρομή από τους προϊστορικούς μέχρι τους βυζαντινούς χρόνους29. 

Την δεκαετία του ’80 συνεχίζεται αμείωτο το ενδιαφέρον των ερευνητών για τα 

μνημεία της Μεγαρίδας και είναι σημαντικό ότι το 1980 εκδίδεται το σύγγραμμα της 

Λ. Μπούρα για τον γλυπτό διάκοσμο του ναού της Παναγίας του οσίου Λουκά, στο 

                                                      
20 ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ 1973, 71-75. 
21 DELIYANNI-DORIS 1975. 
22 GRABAR 1976, 11, 65, 97, 102-103. 
23 ΚΟΚΚΙΝΗΣ 1976, 139. 
24 HANDERMANN- MISGUICH 1976,280. 
25 KODER, HILD 1976, 120, 216-218, 230-231. 
26 ΒOURAS 1977-1979, 22-25. 
27 ΜΟΥΡΙΚΗ 1978. 
28 ΜΟΥΡΙΚΗ 1978α, 115-142. 
29 ΚΑΡΙΝΟΥ-ΚΟΛΟΒΟΥ 1979. 
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οποίο γίνεται και εξέταση των γλυπτών της μονής του οσίου Μελετίου σε συνάρτηση 

με αντίστοιχα παραδείγματα άλλων ελλαδικών ναών, ενώ παράλληλα προτείνεται και 

τεκμηριωμένη χρονολόγησή τους (12ος αιώνας)30. Την ίδια χρονιά παρουσιάζεται 

από τον Μ. Χατζηδάκη ο διάκοσμος του τρούλλου του αγίου Ιεροθέου στον Θ΄ τόμο 

της Ιστορίας του Ελληνικού Έθνους στην ενότητα για τη μεσοβυζαντινή τέχνη31.  

Στη συνέχεια, τον επόμενο χρόνο δημοσιεύεται άρθρο του Δ. Ζιρώ, το οποίο 

επικεντρώνεται από την άποψη της αρχιτεκτονικής σʼ έναν άγνωστο μέχρι τότε ναό 

για την έρευνα, τον ναό της αγίας Παρασκευής στη θέση Πουρνάρι της Οινόης32. Ο 

ίδιος ναός απασχόλησε πέντε χρόνια αργότερα και την Αικ. Παντελίδου, η οποία 

πρότεινε μια κάπως πρωιμότερη χρονολόγησή του33. Εν τω μεταξύ το 1982 η Κ. 

Skawran στην μονογραφία της για τις μεσοβυζαντινές τοιχογραφίες ναών της 

Ελλάδας επιλέγει από την περιοχή της Μεγαρίδας να ασχοληθεί με τον γραπτό 

διάκοσμο στον τρούλλο του αγίου Ιεροθέου και με εκείνον στον ναό του Χριστού 

στον Ελαιώνα34. Οι ανάγκες αναστήλωσης του τελευταίου ναού απασχόλησαν την 

ίδια χρονιά την Ελ. Μανωλέσου35, καθώς και την επομένη χρονιά την Αικ. 

Παντελίδου36, η οποία σε κείμενό της στο Αρχαιολογικό Δελτίο περιγράφει τις 

εργασίες που πραγματοποιήθηκαν στον ναό. Ταυτόχρονα, ο Ν. Δεληνικόλας 

ασχολείται με τις ανάγκες του ναού του αγίου Νικολάου στα Αιγόσθενα Μεγαρίδος, 

ο οποίος ανήκει στον τύπο της βασιλικής με τρούλλο και σώζει υστεροβυζαντινή 

φάση37. Στο πλαίσιο των αναστηλωτικών εργασιών η Αικ. Παντελίδου αναφέρεται το 

1984 στις επεμβάσεις, οι οποίες έγιναν στον ναό του αγίου Αθανασίου μετά από 

ζημιές εξ αιτίας σεισμού38. Πολύ διαφωτιστικό, επίσης, είναι κείμενο της ίδιας 

αρχαιολόγου στο Αρχαιολογικό Δελτίο του 1988, στο οποίο αναφέρει ότι μετά την 

πραγματοποίηση εργασιών στον ναό της αγίας Βαρβάρας στον Ελαιώνα ήρθαν στο 

φως καινούρια στοιχεία, τα οποία επιβάλλουν την αναχρονολόγηση του μνημείου και 

την ένταξη του στην υστεροβυζαντινή περίοδο39. Την ίδια χρονιά, ακόμη, εκδίδεται 

                                                      
30 ΜΠΟΥΡΑ 1980, 16, 22, 26, 33, 54-55, 114. 
31 ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ 1980, 408. 
32 ΖΙΡΩ 1981, 86-90. 
33 ΠΑΝΤΕΛΙΔΟΥ-ΑΛΕΞΙΑΔΟΥ 1986, 25: χρονολογεί το μνημείο στα τέλη του 11ου-αρχές του 12ου 

αιώνα. 
34 SKAWRAN 1982, 16, 19, 25-29, 34-36, 40-46, 53, 85-89, 90-96, 100, 111. 
35 ΜΑΝΩΛΕΣΟΥ 1982, 70. 
36 ΠΑΝΤΕΛΙΔΟΥ-ΑΛΕΞΙΑΔΟΥ 1983, 66. 
37 ΔΕΛΗΝΙΚΟΛΑΣ 1983, 66-67. 
38 ΠΑΝΤΕΛΙΔΟΥ-ΑΛΕΞΙΑΔΟΥ 1984, 60. 
39 ΠΑΝΤΕΛΙΔΟΥ-ΑΛΕΞΙΑΔΟΥ 1988, 82-83. 
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το σύγγραμμα του Θ. Παζαρά, στο οποίο μελετώντας τις ανάγλυφες σαρκοφάγους 

εξετάζει εκείνη του οσίου Μελετίου στην ομώνυμη μονή40, καθώς και μια δεύτερη 

στο νότιο παρεκκλήσιο της Μονής Ζωοδόχου Πηγής στο Δερβενοσάλεσι41.  

Ακολουθεί το 1990 το σύγγραμμα του Γ. Δημητροκάλλη, στο οποίο γίνεται 

αναφορά σε δυο μνημεία που είχε πρωτοδημοσιεύσει ο Ορλάνδος, το ευκτήριο του 

Σωτήρος και το παραλαύριο της Παναγίας42. Την ίδια χρονιά δημοσιεύονται και τα 

αποτελέσματα της επιφανειακής έρευνας των M. Munn και M. L. Zimmerman-Munn 

σε περιοχές πέριξ της μονής του οσίου Μελετίου (σημ. Σκούρτα), όπου 

αποκαλύφθηκαν κατάλοιπα οικισμών, η ανάπτυξη των οποίων βρισκόταν σε 

συνάρτηση με τη μονή του οσίου Μελετίου43. Ακολουθεί τρία χρόνια αργότερα το 

άρθρο του Χ. Μπούρα για το καθολικό της Ζωοδόχου Πηγής στο Δερβενοσάλεσι, 

στο οποίο εκτός από τα νέα στοιχεία που δίνει για την αρχική μορφή του ναού, κάνει 

και αξιοσημείωτες παρατηρήσεις για την λειτουργία λατομείου στην περιοχή, από το 

οποίο προμηθεύονταν υλικό τουλάχιστον κατά τον 11ο και 12ο αιώνα44.  

Εν συνεχεία, σε άρθρο της η C. Vanderheyde το 1994 επικεντρώνεται στην 

εξέταση των γλυπτών της μονής του οσίου Μελετίου οδηγούμενη σε νέα 

συμπεράσματα σχετικά με την πρωτοποριακή τεχνοτροπία τους και υποστηρίζοντας 

την χρονολόγησή τους στον πρώιμο 12ο αιώνα45. Την επόμενη χρονιά, ο Σ. 

Βογιατζής εξετάζοντας σε άρθρο του την αρχιτεκτονική και τη γλυπτική της μονής 

Σαγματά κάνει παραλληλισμούς με αντίστοιχα παραδείγματα της μονής του οσίου 

Μελετίου χρονολογώντας τα στον όψιμο 12ο αιώνα46. Κατόπιν, το 1996 ο Μ. Küpper 

ασχολούμενος με τη γένεση και την εξέλιξη των σταυρεπίστεγων ναών αναφέρεται 

στον ναό του αγίου Γεωργίου ‹‹Καρδατά››47, όπως αντίστοιχα κάνει το 2000 ο Μ. 

Δωρής σε σχετική μελέτη για τον ίδιο αρχιτεκτονικό τύπο48. Εν τω μεταξύ το 1998 

εκδίδεται το λεύκωμα Μεγαρέων Ψυχής Καταφύγια με φωτογραφίες και συνοπτικά 

                                                      
40 ΠΑΖΑΡΑΣ 1988, 45, 72, 77-81, 137-138, 158, 161, 164. 
41 ΠΑΖΑΡΑΣ 1988, 45, 71, 73, 82, 134, 158. 
42 ΔΗΜΗΤΡΟΚΑΛΛΗΣ 1990, 184. 
43 MUNN, ZIMMERMAN-ΜUNN 1990, 33-40. 
44 ΜΠΟΥΡΑΣ 1993-1994, 25-36. 
45 VANDERHEYDE 1994, 391-407. 
46 ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ 1995, 49-70 και ιδ. 63, 66. 
47 KÜPPER 1996, πίν. 3b. 
48 ΔΩΡΗΣ 2000, 5, 9, σχ. Στ. 1.2.1. 
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κείμενα για τους ναούς και τα εξωκλήσια της περιοχής, τα οποία χρονολογούνται από 

τη μεσοβυζαντινή περίοδο μέχρι τη μεταβυζαντινή εποχή49. 

Κατόπιν, το 2002 δημοσιεύεται το σύγγραμμα των Χ. Μπούρα και Λ. Μπούρα 

για την ελλαδική ναοδομία του 12ου αιώνα, στο οποίο εξετάζονται διεξοδικά όλοι οι 

ναοί της Μεγαρίδος που χρονολογούνται τον 12ο αιώνα, ενώ ταυτόχρονα παρατίθεται 

συγκεντρωμένα εξαντλητική βιβλιογραφία για τον καθέναν ξεχωριστά50. Την 

επόμενη χρονιά παρουσιάζονται από τους S. Gerstel και M. Munn τα αποτελέσματα 

των συστηματικών ανασκαφών, οι οποίες είχαν διεξαχθεί στη θέση Πάνακτο κοντά 

στον ναό του οσίου Μελετίου. Εκεί πέρα από τα κατάλοιπα του υστεροβυζαντινού 

οικισμού εντοπίστηκαν και λείψανα κατοίκησης του 12ου αιώνα, ο οποίος βρισκόταν 

σε άμεση επικοινωνία με την μονή, όσον αφορά στην οικονομία αλλά και την 

καλλιτεχνική παραγωγή51. Τέσσαρα χρόνια αργότερα ακολουθεί η έκδοση του 

συγγράμματος της Ι. Στουφή-Πουλημένου σχετικά με τη ναοδομία της περιοχής του 

Ελαιώνα Μεγάρων, στο οποίο αφού μελετάει διεξοδικά την αρχιτεκτονική και τη 

ζωγραφική των μνημείων προτείνει σε πολλές περιπτώσεις νέες χρονολογήσεις και 

καινούρια συμπεράσματα52. Το 2009 σε τόμο που δημοσιεύει ο δήμος Μεγάρων 

αναδεικνύοντας τα έργα που πραγματοποιήθηκαν στην πόλη, περιλαμβάνεται και 

περιληπτική έκθεση της ανασκαφικής έρευνας και λοιπών εργασιών, που 

πραγματοποιήθηκαν από την 1η Ε.Β.Α. στο παρεκκλήσιο του αγίου Ιωάννου του 

Χορευταρά αποκαλύπτοντας πληροφορίες για την μακρόχρονη ιστορία και χρήση του 

μνημείου53.  

Κατόπιν, ο Στ. Μουζάκης συμβάλλει στην αποκατάσταση της ταυτότητας της 

μονής Μυρρινίου, η οποία υπήρξε μέχρι τότε παρεξηγημένη από την έρευνα. Μετά τη 

δημοσίευση του άρθρου του το 2009/10 αποδεικνύεται ότι κατά τον 12ο αιώνα πέρα 

                                                      
49 Μεγαρέων Ψυχής Καταφύγια, Μέγαρα 1998. 
50 ΜΠΟΥΡΑΣ, ΜΠΟΥΡΑ 2002, 117-119, 227-240. 
51 GERSTEL, MUNN κ.ά. 2003, 147-234. 
52 ΣΤΟΥΦΗ-ΠΟΥΛΗΜΕΝΟΥ 2007. Σημειώνεται ότι η συγκεκριμένη ερευνήτρια είχε ασχοληθεί και 

παλαιότερα με μνημεία της Μεγαρίδος, τα οποία παρουσιάζονται τώρα ολοκληρωμένα. Συγκεκριμένα, 

έχουν προηγηθεί δυο ανακοινώσεις και ένα άρθρο: ΣΤΟΥΦΗ-ΠΟΥΛΗΜΕΝΟΥ Ι., ‹‹Ο ναός του Αγίου 

Αθανασίου στον κάμπο των Μεγάρων››, ΔΧΑΕ ΚΣΤ΄(2005), 73-84. Η ίδια, ‹‹Ο ναός του Αγίου 

Γεωργίου στον κάμπο των Μεγάρων›› Εικοστό τέταρτο Συμπόσιο Βυζαντινής και Μεταβυζαντινής 

Αρχαιολογίας και Τέχνης, Πρόγραμμα και Περιλήψεις ανακοινώσεων, Αθήνα 2004, 90. Η ίδια, ‹‹Οι 

ναοί του Αγίου Γεωργίου και Αγίου Δημητρίου Καρδατά Μεγάρων››, Εικοστό πέμπτο Συμπόσιο 

Βυζαντινής και Μεταβυζαντινής Αρχαιολογίας και Τέχνης, Πρόγραμμα και Περιλήψεις ανακοινώσεων, 

Αθήνα 2005, 126. 
53 ΣΥΡΚΟΣ 2009, 367-370, εγγρ. 127. 
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των γνωστών μονών λειτουργούσε και μια ακόμη στη θέση Μυρρίνη Μεγαρίδος54. 

Στη συνέχεια, το 2010 στο σύγγραμμα του Sl. Ćurčić για την αρχιτεκτονική των 

Βαλκανίων γίνεται αναφορά στη μονή του οσίου Μελετίου και στους γύρω από αυτόν 

μεσαιωνικούς οικισμούς55. Τέλος, συνοπτικός κατάλογος των μνημείων της 

Μεγαρίδας υπάρχει στην εκπονηθείσα το 2011 Διδακτορική Διατριβή της Χρ. 

Κοντογεωργοπούλου, της οποίας αντικείμενο έρευνας είναι η Αττική κατά την 

πρώιμη και μέση βυζαντινή περίοδο56. 

 

Εν συνεχεία, πέρα από τα μνημεία και τα οικιστικά κατάλοιπα της Μεγαρίδος, η 

έρευνα έχει ιδιαιτέρως ασχοληθεί με την τοπογραφία της Μεγαρίδος και τη σημασία 

της στη διεξαγωγή χερσαίων και θαλάσσιων επικοινωνιών, καθώς εκείνη βρίσκεται 

στο σταυροδρόμι ανάμεσα στη Θήβα, την Κόρινθο και την Αθήνα. Την δεκαετία του 

’50 ο Ε. Kirsten συγκεντρώνει και δημοσιεύει τα συμπεράσματα του Α. Philippson, ο 

οποίος στα τέλη του 19ου αιώνα περιηγήθηκε μεγάλο τμήμα της Μεγαρίδος 

σημειώνοντας τις διαδρομές που ακολούθησε, τα κατάλοιπα των αρχαίων δρόμων 

που συνάντησε και κάνοντας ταυτόχρονα παρατηρήσεις για την γεωγραφία και το 

κλίμα της περιοχής57. Την περιοχή περιηγήθηκε στα μέσα του 20ου αιώνα και ο L. 

Hammond δημοσιεύοντας τις παρατηρήσεις του το 1954 σε κατατοπιστικό άρθρο, 

στο οποίο περιγράφονται οι διαδρομές που ξεκινούν από την Βοιωτία και καταλήγουν 

στην Πελοπόννησο περνώντας από τη βόρειο Μεγαρίδα58. Από την περιοχή διήλθαν 

και οι J. Koder, F. Hild, οι οποίοι αφού αποδελτίωσαν τις σχετικές ιστορικές πηγές 

και αξιολόγησαν τις εντυπώσεις τους από την αυτοψία, κατέγραψαν τα 

συμπεράσματα τους για την χρήση των δρόμων και των λιμανιών της περιοχής στον 

πρώτο τόμο της Tabula Imperii Byzantini με χρονιά έκδοσης το 197659.  

Μεσολαβώντας ένα κενό αρκετών χρόνων ακολουθεί το 2002 η μελέτη της Ι. 

Βιγγοπούλου, στην οποία παρέχονται συγκεντρωμένα πληροφορίες για την 

τοπογραφία της περιοχής αντλώντας στοιχεία από τα έργα των περιηγητών, που 

διήλθαν την Μεγαρίδα κατά τους προηγούμενους αιώνες60. Στη συνέχεια, το 2008 

                                                      
54 ΜΟΥΖΑΚΗΣ 2009-2010, 175-191. 
55 ĆURČIĆ 2010, 391, 581. 
56 ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ 2011, 331,342-344, 350-351, 353-354. 
57 PHILIPPSON, KIRSTEN 1950-1959, 941 κ.εξ. 
58 HAMMOND 1954, 103-122. 
59 KODER, HILD 1976, 95-99, 103-104. 
60 ΒΙΓΓΟΠΟΥΛΟΥ 2002, 145-155. 
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συντάσσεται από την Ε. Μπαζιωτοπούλου-Βαλαβάνη ο αρχαιολογικός οδηγός της 

Μεγαρίδος, στον οποίο υπάρχει ξεχωριστή ενότητα για τους δρόμους, οι οποίοι 

διέρχονταν την περιοχή επισημαίνοντας κάθε φορά εκείνους που βρίσκονταν σε 

χρήση και κατά τη βυζαντινή περίοδο61. Τέλος, με τη σημασία της Μεγαρίδος στη 

διεξαγωγή χερσαίων και θαλάσσιων επικοινωνιών ασχολείται το 2011 η Χρ. 

Κοντογεωργοπούλου στη Διδακτορική της Διατριβή, στην οποία διατυπώνει τα 

συμπεράσματά της μετά την αποδελτίωση ιστορικών πηγών (βυζαντινών και 

μεταγενέστερων) καθώς και βίων αγίων62. 

 

Σε αντίθεση με την αρχαιολογία και την τοπογραφία της περιοχής ελάχιστα έχει 

μελετηθεί η ιστορία της Μεγαρίδος και η σημασία της στην ιστορική εξέλιξη της 

Στερεάς Ελλάδος. Αρχικά, σημαντική για την ιστορία της Μεγαρίδος είναι η συμβολή 

του Δ. Ζακυθηνού, ο οποίος αφού μελέτησε τις ιστορικές πηγές και ιδιαίτερα την 

Partitio Romaniae, ήταν ο πρώτος που επεσήμανε το 1951 ότι η Μεγαρίδα 

τουλάχιστον κατά τον 12ο αιώνα ανήκε μεν γεωγραφικά στο όριο Αθηνών αλλά 

τελούσε υπό το ιδιαίτερο οικονομικό και διοικητικό καθεστώς της επίσκεψης63. Στη 

συνέχεια, η πρώτη ολοκληρωμένη μελέτη που εκπονήθηκε για την ιστορία της 

Μεγαρίδας και ιδιαίτερα για την περίοδο των βυζαντινών χρόνων είναι εκείνη των J. 

Koder και F. Hild με τίτλο: Hellas und Thessalia που ανήκει στη σειρά Tabula 

Imperii Byzantini. Στο έργο τους αυτό μελετούν συν τοις άλλοις την διοικητική και 

εκκλησιαστική εξέλιξη της περιοχής, ενώ δίνουν τις πρώτες πληροφορίες για τη 

σημασία της επίσκεψης64.  

Ακολουθεί ένα μεγάλο διάστημα που η Μεγαρίδα παύει να απασχολεί τους 

ερευνητές και μόλις το 2000 δημοσιεύεται το άρθρο του Ιω. Μπολανάκη, στο οποίο 

παρουσιάζεται με βάση τις πηγές η εξέλιξη της εκκλησίας των Μεγάρων από τους 

πρώτους χριστιανικούς αιώνες μέχρι τη νεότερη εποχή65. Ακολουθεί το 2002 

επιστημονικό συμπόσιο αφιερωμένο στην αμπελοοινική ιστορία της Μεγαρίδος, στο 

οποίο παρουσιάζεται από τις Αγ. Πανοπούλου και Κ. Παπακοσμά η εξέλιξη των 

ιστορικών γεγονότων, τα οποία επηρέασαν τη Μεγαρίδα, καλύπτοντας όμως την 

                                                      
61 ΜΠΑΖΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ- ΒΑΛΑΒΑΝΗ 2008, 30-36. 
62 ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ 2011, 204-228. 
63 ΖΑΚΥΘΗΝΟΣ 1951, 188-189. 
64 KODER, HILD 1976, 37, 42, 67, 82, 84, 215-216. 
65 ΜΠΟΛΑΝΑΚΗΣ 2000, 129- 136. 
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υστεροβυζαντινή περίοδο66. Σημειωτέον ότι στο ίδιο συμπόσιο παρουσιάζεται από 

τον Ηλ. Αναγνωστάκη η ιστορία της καλλιέργειας αμπελιού και παραγωγής κρασιού 

στη Μεγαρίδα από τον 4ο έως τον 13ο αιώνα67. Τέλος, το 2011 η Χρ. 

Κοντογεωργοπούλου στη Διδακτορική της Διατριβή για την Αττική εξετάζει την 

διοικητική και εκκλησιαστική οργάνωση της μεσοβυζαντινής Μεγαρίδος και 

ταυτόχρονα προσπαθεί με βάση τις πηγές να εντοπίσει ιστορικά γεγονότα που είτε 

διαδραματίστηκαν στη Μεγαρίδα είτε είχαν αντίκτυπο σε αυτήν68. Με βάση τη 

Διατριβή αυτή η Χρ. Κοντογεωργοπούλου δημοσιεύει μία μονογραφία το 2016 με 

ίδιο αντικείμενο μελέτης, στην οποία προσθέτει νέα βιβλιογραφικά δεδομένα και 

συμπληρώνει νέα συμπεράσματα69. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
66 ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ, ΠΑΠΑΚΟΣΜΑ 2002, 73-83. 
67 ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ 2002, 55-69. 
68 ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ 2011, 103-105, 165, 167-172, 180-181, 184-192, 305, 330-337, 342, 346-

350, 353. 
69 ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ 2016. 
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1.2. Η Μεγαρίδα στο σταυροδρόμι των ιστορικών γεγονότων (10ος-12ος 

αιώνας) 

 

Η απουσία πληροφοριών στις πηγές σχετικά με την μεσοβυζαντινή Μεγαρίδα κάνουν 

αρκετά δύσκολη την ιχνηλάτηση των ιστορικών γεγονότων, τα οποία έλαβαν χώρα 

στην περιοχή. Είναι γεγονός ότι ο 10ος αιώνας είναι ιδιαίτερα πολυτάραχος για τη 

Στερεά Ελλάδα και φαίνεται ότι από αυτή τη δίνη των γεγονότων δεν ξέφυγε η 

περιοχή της Μεγαρίδας. 

Αρχικά, κατά τον 10ο αιώνα η Μεγαρίδα λόγω της τοπογραφικής της θέσης ανάμεσα 

στον Σαρωνικό και τον Κορινθιακό κόλπο πολύ πιθανώς αποτελεί στόχο των Αράβων 

πειρατών. Πιο συγκεκριμένα, παρ’ όλο που και πάλι οι πηγές δεν αναφέρονται 

ονομαστικά στη Μεγαρίδα, δεν μπορούμε να την εξαιρέσουμε από τις περιοχές που 

πλήττονται, καθώς βρίσκεται μέσα στην ακτίνα δράσης των πειρατών και πολύ κοντά 

σε ορμητήριά τους. Αναλυτικότερα, τον 10o αιώνα οι επιθέσεις των Αράβων 

πειρατών, οι οποίοι έχουν τις κυρίως βάσεις τους στη βόρειο Αφρική (Τυνησία και 

Αίγυπτο)70, στην Ταρσό ή την Τρίπολη71, στην κατακτημένη Κρήτη, μέχρι 

τουλάχιστον την απελευθέρωσή της από τον Νικηφόρο Φωκά το 96172, και στην 

Σικελία73 μαστίζουν το Αιγαίο, τον Σαρωνικό κόλπο και τις παρακείμενες ακτές της 

ηπειρωτικής χώρας74. Τις συνέπειες της δράσης των πειρατών έχουν υποστεί πολλά 

νησιά του Αιγαίου75, ενώ από τα πληγέντα νησιά, εκείνα που μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν κατά τον 10ο αιώνα76 ως ενδιάμεσοι σταθμοί και να αποτελέσουν 

                                                      
70 CHRISTIDES 1981, 83-84, 92. CHRISTIDES 1984, 158. CURTA 2011, 169, 225. 
71 CHRISTIDES 1981, 84. CHRISTIDES 1984, 159. 
72 ΙΩΣΗΦ ΓΕΝΕΣΙΟΣ, Regum Libri, 34: στ. 40: ἀπᾶραι εἰς Κρήτην καί σπουδῇ πάσῃ τούς ταύτης οἰκήτορας 

Σαρακηνούς, 34: στ. 58-60: καί μέχρι τῆς σήμερον ἡ τῆς Κρήτης/ νῆσος κεκράτηται παρά τῶν Ἀγαρηνῶν, 

ἐξ ἧς τοῖς Ῥωμαϊκοῖς ὃροις/ ἐπισυρρέουσιν. ΖΑΚΥΘΗΝOΣ 1965, 60. OSTROGORSKY 1979, B΄, 164. 

CHRISTIDES 1981, 81, 83. CHRISTIDES 1984, 166. MALAMUT 1988, 76, 82, 600. ODB, 1679. KODER 

1998, 76. 
73 ΖΑΚΥΘΗΝΟΣ 1965, 61. CHRISTIDES 1984, 162. MALAMUT 1988, 84. 
74 SETTON 1954, 311. ΖΑΚΥΘΗΝΟΣ 1972, 249-250. CURTA 2011, 146-147. 
75 Για τη Νάξο βλ. SETTON 1954, 313. CHRISTIDES 1981, 95. CHRISTIDES 1984, 165, 166, 167. 

MALAMUT 1988, 82, 136-137, 267-268. Για την Πάρο βλ. ΖΑΚΥΘΗΝΟΣ 1965, 61. CHRISTIDES 1981, 95. 

CHRISTIDES 1984, 166, 167. MALAMUT 1988, 142, 143, 269. Για τα νησιά Ντία, Χριστιάνα, Ίος, Θήρα 

και Νέον βλ. CHRISTIDES 1984, 166. 
76 CHRISTIDES 1984, 166. 
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απειλή για τη Μεγαρίδα είναι στον Σαρωνικό κόλπο η Αίγινα77, στα νότια της 

Πελοποννήσου η Ελαφόνησος78 και πιθανώς τα Κύθηρα79.  

Πληροφορίες για την δράση των πειρατών στον Σαρωνικό κόλπο κατά τον 10ο 

αιώνα μπορούμε να αντλήσουμε από τον βίο του οσίου Νίκωνα του Μετανοείτε 

(+1005), στον οποίο περιγράφεται με ενδιαφέρουσες λεπτομέρειες το ταξίδι που 

πραγματοποιεί το 96880 από τον Δαμαλά στην Αθήνα. Πιο συγκεκριμένα, ο Νίκων 

έχει επιβιβαστεί σε ένα από τα δυο πλοία που συνταξιδεύουν με τον ίδιο προορισμό 

κάνοντας μια ενδιάμεση στάση στη νήσο Σαλαμίνα81. Στον βίο η νήσος αναφέρεται 

ως άοικος82 και ο χαρακτηρισμός αυτός έχει συσχετιστεί από τους μελετητές με την 

δράση αράβων πειρατών στην περιοχή83. O Νίκων αφού αποβιβάζεται στη Σαλαμίνα 

προβλέπει τις επιθέσεις, τις οποίες πρόκειται να κάνουν οι πειρατές κοντά στο νησί, 

γι’ αυτό και το ένα από τα δυο πλοία δεν αναχωρεί αμέσως για την Αθήνα. 

Αντιθέτως, το δεύτερο πλοίο μόλις αποπλέει από το νησί δέχεται χτύπημα από τους 

πειρατές84. Επομένως, από τον βίο του οσίου Νίκωνα διαφαίνεται ότι ο Σαρωνικός 

Κόλπος έχει επανειλημμένως προσελκύσει το ενδιαφέρον των πειρατών και εφ’ όσον 

η Σαλαμίνα, η οποία βρίσκεται ακριβώς απέναντι από την Μεγαρίδα έχει υποστεί τις 

                                                      
77 SETTON 1954, 314. ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ 1967, 274. KODER, HILD 1976, 60, 119. CHRISTIDES 1981, 87-89. 

CHRISTIDES 1984, 166. MALAMUT 1988, 142,143. 
78 CHRISTIDES 1981, 96. CHRISTIDES 1984, 165, 166. 
79 Βίος αγίου Θεοδώρου Κυθήρων, 286: στ.149-150: ποθῶν τοῦ ἀπελθεῖν εἰς Κυθηρίαν τήν νῆσον, 

ἔρημον καί ἀοίκητον τότε οὖσαν/ διά τάς ἐπιδρομάς τῶν τότε Ἀγαρηνῶν, στο ίδιο, 271: 

Σημειώνεται ότι τα Κύθηρα τουλάχιστον για τον πρώιμο 10ο αιώνα είναι έρημα λόγω των επιδρομών 

των Σαρακηνών της Κρήτης, όμως υπογραμμίζεται ότι δεν γίνονται μόνιμη εγκατάσταση των 

Σαρακηνών, 272: τονίζεται ότι οι Σαρακηνοί χρησιμοποιούν τα Κύθηρα ως ορμητήριο και για τον 

ανεφοδιασμό των πλοίων τους. CHRISTIDES 1981, 96, 166. MALAMUT 1988, 82, 84, 262. CARAHER 

2008, 269, 272-273. 
80 Βίος οσίου Νίκωνος Μετανοείτε, επιμ. SULLIVAN, 1: στ.18-19. DIMITROUKAS 1997, Ι, 461. MALAMUT 

1988, 220: χρονολογεί το ταξίδι ανάμεσα στο 970 και 980. 
81 Βίος οσίου Νίκωνος Μετανοείτε, επιμ. ΛΑΜΨΊΔΗΣ, 52: στ.10-39, 54: στ.1-4. Η περιοχή όπου 

αποβιβάστηκε ο Νίκων έχει ταυτιστεί με την θέση Περιστέρια στα ΝΑ του νησιού: MALAMUT 1988, 

220. 
82 Βίος οσίου Νίκωνος Μετανοείτε, επιμ. ΛΑΜΨΊΔΗΣ, 52: στ. 25-26: ἐν οὓτω ἀοί/κῳ νήσῳ, 182: στ.12-

13. Βίος οσίου Νίκωνος Μετανοείτε, επιμ. SULLIVAN, 92: στ. 18-19: ἐν οὓτω/ἀοίκῳ νήσῳ. 
83 KODER, HILD 1976, 253. MALAMUT 1988, 142,143. 
84 Βίος οσίου Νίκωνος Μετανοείτε, επιμ. ΛΑΜΨΊΔΗΣ, 52: στ. 28-38 και ιδιαίτερα στ.38-39 έως 54:στ.1: 

Ἃμα γάρ/τῷ ἀποπλεῦσαι τῆς νήσου, πειρατικοῖς πλοίοις ὑποπεσόντες, αἰχμά-/λωτοι 

ἐλεεινῶς εἰς τήν βάρβαρον ἀπηνέχθησαν…, 182:7, 25-27: Ἃμα γάρ τῳ ἀποπλεῦσαι/τῆς 

νήσου, πειρατικοῖς πλοίοις περιπεσόντες, αἰχμάλωτοι ἐλεεινῶς εἰς/τήν βάρβαρον 

ἀπηνέχθησαν. Βίος οσίου Νίκωνος Μετανοείτε επιμ., SULLIVAN, 92: στ.12, 94: στ.27-29, στ. 34-36. 

DIMITROUKAS 1997, IΙ, 535.   
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συνέπειες των ενεργειών τους, μπορούμε να υποστηρίξουμε ότι και η παράκτια 

περιοχή της Μεγαρίδας δεν έχει εξαιρεθεί από αντίστοιχες επιθέσεις. 

Παρόμοιες πληροφορίες αντλούμε και από τον βίο του οσίου Λουκά του Νέου 

(896/897-953), από τον οποίο διαφαίνεται ότι οι προσκυνητές από τη Ρώμη με 

κατεύθυνση τα Ιεροσόλυμα φοβούμενοι τους πειρατές αποβιβάζονται στη βόρεια 

πλευρά του Κορινθιακού κόλπου, και αφού διασχίσουν τη Στερεά Ελλάδα, 

καταλήγουν στην Αθήνα, απʼ όπου συνεχίζουν το ταξίδι τους δια θαλάσσης85. 

Χαρακτηριστικά στον βίο του οσίου περιγράφεται ένα επεισόδιο με δυο μοναχούς, οι 

οποίοι ακολουθώντας αυτή τη διαδρομή φτάνουν στο χωριό του οσίου, το Χρυσό 

Φωκίδος, όπου φιλοξενούνται στο σπίτι του πριν συνεχίσουν για την Αθήνα86. Με 

την εικόνα αυτή, στην οποία η διέλευση του Κορινθιακού κόλπου κατά το α΄ μισό 

του 10ου αιώνα παρουσιάζεται ως εξαιρετικά επικίνδυνη λόγω των Αράβων 

πειρατών, συμφωνεί και η νεώτερη έρευνα μετά τη συγκριτική εξέταση των 

αρχαιολογικών καταλοίπων. 

Συγκεκριμένα, αρχιτεκτονικά λείψανα μαρτυρούν την ύπαρξη ενός πύργου για 

φρυκτωρίες στην Κόρινθο, ο οποίος βάσει επιγραφής θεμελιώνεται από τον 

αυτοκράτορα Λέοντα Στ΄ (886-911) για άμυνα της περιοχής από τις επιθέσεις των 

‹‹βαρβάρων››, και ταυτόχρονα ενός δεύτερου στον Ακροκόρινθο, ο οποίος 

χρονολογείται την ίδια περίοδο και χρησιμεύει για εποπτεία της ευρύτερης περιοχής. 

Σύμφωνα με τα συμπεράσματα της έρευνας, οι πύργοι ανεγείρονται σε απάντηση της 

απειλής των Αράβων πειρατών, οι οποίοι λυμαίνονται τον Κορινθιακό κόλπο στα 

τέλη του 9ου αιώνα έως το 961, καθώς χρησιμεύουν για τη μεταφορά σημάτων, με τα 

οποία προειδοποιούν την ευρύτερη περιοχή για τον επερχόμενο κίνδυνο87. Είναι 

σημαντικό, ότι η έρευνα αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο οι πύργοι αυτοί να αποτελούν 

τμήμα ενός ευρύτερου συμπλέγματος, το οποίο συμπεριλαμβάνει και πιο 

απομακρυσμένες θέσεις, όπως τα Γεράνεια όρη μεταξύ Μεγαρίδος-Κορινθίας88.  

Συμπερασματικά, λαμβάνοντας υπʼ όψη όλα τα ανωτέρω γίνεται σαφές ότι και 

από την πλευρά του Κορινθιακού κόλπου η Μεγαρίδα βρίσκεται εκτεθειμένη στη 

δράση των πειρατών τουλάχιστον μέχρι τα μέσα του 10ου αιώνα.  

                                                      
85 OIKONOMIDES 1992α, 254. CURTA 2011, 168. 
86 Βίος οσίου Λουκά, 132. 
87 RIFE 2008, 281-302. 
88 RIFE 2008, 299. 
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Ταυτόχρονα, η Μεγαρίδα, όπως και η ευρύτερη περιοχή, πέρα από τις επιθέσεις των 

Αράβων πειρατών καλείται μέσα στον 10ο αιώνα να αντιμετωπίσει μια σειρά 

κινδύνων, οι οποίοι προέρχονται από τις χερσαίες επιδρομές ξένων φύλων στην 

προσπάθειά τους να επεκταθούν στη νότια βαλκανική. Πιο αναλυτικά, ο πρώιμος 

10ος αιώνας είναι ιδιαίτερα ταραχώδης εξ αιτίας των βουλγαρικών επιδρομών υπό 

τον τσάρο Συμεών, ο οποίος το 92189, αφού διασχίζει τη βόρειο Ελλάδα επεκτείνεται 

μέχρι τον Ισθμό προκαλώντας καταστροφές ακόμη και στη βόρειο Πελοπόννησο90. 

Οι περισσότερες πληροφορίες για την δράση του Συμεών στην κυρίως Ελλάδα 

αντλούνται και πάλι από το βίο του οσίου Λουκά του Νέου (896/897-953), καθώς ο 

ίδιος είναι μάρτυρας των γεγονότων91. Πιο συγκεκριμένα, το διάστημα αυτό ο όσιος 

διαμένει στο όρος Ιωαννίτζη στη Φωκίδα, απʼ όπου λόγω του βουλγαρικού κινδύνου 

απομακρύνεται καταφεύγοντας σε κάποιο νησί του Κορινθιακού κόλπου. Παρόμοια 

είναι η αντίδραση και των υπολοίπων κατοίκων της κεντρικής Ελλάδος, οι οποίοι 

σπεύδουν να βρουν καταφύγιο στην Εύβοια και την Πελοπόννησο. Παρά ταύτα, ο 

όσιος ούτε στο νησί είναι ασφαλής, καθώς τον κυνηγά μια ομάδα Βουλγάρων, οι 

οποίοι διασχίζουν τον κόλπο με κλεμμένα πλοία, αναγκάζοντάς τον να αναζητήσει 

αυτή τη φορά καταφύγιο στην Κόρινθο92. 

Οι συνθήκες στην περιοχή εξακολουθούν να είναι κρίσιμες λόγω του 

βουλγαρικού κινδύνου και μετά το 921, γιʼ αυτό και ο πλους στον Κορινθιακό κόλπο 

και η επικοινωνία με τις απʼ έναντι ακτές είναι απαγορευτικά93. Σε μια προσπάθειά 

του ο όσιος Λουκάς να φύγει από την έδρα του στο χωριό Ζεμενά Κορινθίας και να 

περάσει με πλοίο στη Στερεά Ελλάδα, συλλαμβάνεται από τον επόπτη των λιμανιών, 

ο οποίος μάλιστα προβαίνει σε βιαιοπραγίες94. Εν τέλει, μόνο μετά το θάνατο του 

Συμεών (927) εξομαλύνεται για κάποιο διάστημα η κατάσταση και ο όσιος 

κατορθώνει να επιστρέψει στο όρος Ιωαννίτζη95. Από τις περιγραφές στο βίο του 

οσίου φαίνεται ότι η δράση των Βουλγάρων είναι ιδιαίτερα εκτεταμένη και χρονικά 

(921-927) αλλά και τοπικά, καθώς ξεπερνάει το χερσαίο τμήμα της κεντρικής 

                                                      
89 CURTA 2011, 170: χρονολογεί την επιδρομή μέχρι τον Ισθμό στα 921. Στην παλαιότερη 

βιβλιογραφία η επιδρομή χρονολογείται στα 918: ΖΑΚΥΘΗΝΟΣ 1965, 63. OSTROGORSKY 1979, Β΄, 140. 

ΜΠΑΖΑΙΟΥ-BARABAS 1989, 383. 
90 ROSSER 1991, 149, 150. CURTA 2011, 170, 201 και υποσημ. 19. 
91 ΜΠΑΖΑΙΟΥ-BARABAS 1989, 383. 
92 Βίος οσίου Λουκά, 68, 148. ROSSER 1991, 149.   
93 CURTA 2011, 201 και υποσημ. 20. 
94 Βίος οσίου Λουκά, 71: στ. 150-151. 
95 CURTA 2011, 171. 
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Ελλάδος φτάνοντας μέχρι τον Κορινθιακό κόλπο και αναγκάζοντας ταυτόχρονα τους 

κατοίκους να αναζητήσουν καταφύγιο εκτός της Στερεάς Ελλάδος. 

Οπωσδήποτε η Μεγαρίδα είναι πολύ κοντά στο πεδίο δράσης των Βουλγάρων, 

οι οποίοι φαίνεται ότι έχουν επιτεθεί εναντίον και της γειτονικής Θήβας96, ενώ σε 

κάθε περίπτωση η Μεγαρίδα βρίσκεται πάνω στο δρόμο, τον οποίο πρέπει να 

ακολουθήσουν προκειμένου να φτάσουν στον Ισθμό. Είναι, επομένως, πιθανό ότι οι 

Βούλγαροι κατευθυνόμενοι προς τον Ισθμό διασχίζουν τη Μεγαρίδα προχωρώντας σε 

ληστρικές επιδρομές και επίδειξη ισχύος, όπως αντίστοιχα συμβαίνει και στις 

υπόλοιπες περιοχές του ελλαδικού χώρου97.  

 

Πληροφορίες από τον βίο του οσίου Λουκά αντλούνται και για την επίθεση των 

Ούγγρων στη Στερεά Ελλάδα το 94398, οπότε ο όσιος εγκαταλείπει την τότε έδρα του 

στο Καλάμι Φωκίδας καταφεύγοντας στο νησάκι Αμπελών στον Κορινθιακό 

Κόλπο99. Από τον βίο, όμως, γίνεται σαφές ότι οι Ούγγροι δεν επεκτείνονται στην 

Πελοπόννησο, ενώ ταυτόχρονα η παρουσία τους στην περιοχή είναι εντελώς 

παροδική100. Η νεώτερη έρευνα έχει δείξει ότι από τη δράση τους πλήττεται η 

περιοχή της Βοιωτίας μέχρι τις παρυφές της Θήβας, ενώ η απουσία περισσότερων 

πηγών καθιστά δύσκολη την ταύτιση των υπόλοιπων πληγεισών περιοχών101. 

Συνοψίζοντας, λαμβάνοντας υπʼ όψη το γεγονός ότι η επιδρομή των Ούγγρων 

περιορίζεται στη Στερεά Ελλάδα και δεν επεκτείνεται στην Πελοπόννησο, σε 

συνδυασμό με την απουσία πληροφοριών για τη δράση εκείνων ανατολικότερα της 

Βοιωτίας και τέλος, την περιορισμένη διάρκεια της, η οποία δεν ξεπερνάει το 

διάστημα των λίγο μηνών102, μπορούμε να υποστηρίξουμε ότι η Μεγαρίδα πιθανώς 

δεν προλαβαίνει να βρεθεί στο στόχαστρο των Ούγγρων. 

Αντιθέτως, πολύ πιθανό είναι ότι η Μεγαρίδα πλήττεται στα τέλη του 10ου 

αιώνα κατά την τελευταία επίθεση του βουλγάρου τσάρου Σαμουήλ, η οποία έχει 

                                                      
96 ΜΠΑΖΑΙΟΥ-BARABAS 1989, 384. CURTA 2011, 170. 
97 για τη μορφή των επιδρομών του Συμεών βλ. ΜΠΑΖΑΙΟΥ-BARABAS 1989, 386-387. 
98 ΚΑΛΑΪΤΖΑΚΗΣ 1995-1997, 213. CURTA 2011, 173. 
99 Βίος οσίου Λουκά, 85, 161. 
100 το γεγονός αυτό μαρτυρείται από την προφητεία του οσίου: Βίος οσίου Λουκά, 161: στ. 14-16: 

‹‹Ἐαρινόν/ τό νέφος, ἀδελφοί››, λέγων, ‹‹καί ὃσον οὔπω διαλυθήσεται καί/ ἡ αἰθρία 

φαιδρότερον ἡμῖν ἐπιλάμψει››. 
101 ΚΑΛΑΪΤΖΑΚΗΣ 1995-1997, 214. 
102 ΚΑΛΑΪΤΖΑΚΗΣ 1995-1997, 213. 
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στόχο την κεντρική Ελλάδα και την βόρειο Πελοπόννησο. Η εκστρατεία αυτή του 

996/7 προκαλεί μεγάλες καταστροφές και δηώσεις ενώ λήγει με την ήττα του 

Σαμουήλ από τον Νικηφόρο Ουρανό στον Σπερχειό Ποταμό (997), τη στιγμή που ο 

πρώτος επιστρέφει προς Βορρά103. Διαφωτιστική είναι η μαρτυρία του Σκυλίτζη και 

του Κεδρηνού σχετικά με την πορεία, την οποία ακολουθεί ο Σαμουήλ βαίνοντας 

εναντίον της Πελοποννήσου. Από αυτή μπορούμε έμμεσα να συμπεράνουμε ότι ο 

Σαμουήλ αφήνοντας πίσω την Αττική διασχίζει τη Μεγαρίδα και ακολουθώντας την 

διαδρομή μέσω του Ισθμού καταλήγει στην Κόρινθο. Συγκεκριμένα, το χωρίο που 

παρατίθεται και από τους δυο έχει ως εξής: Θετταλίαν τε καί Βοιωτίαν καί 

Ἀττικήν εἰσβαλόντα τε καί ἐν Πελοποννήσῳ διά τοῦ ἐν Κορίνθῳ ἰσθμοῦ, καί 

πάντα ταῦτα δῃοῦντα καί ληϊζόμενον104. Οι εμπειρίες και οι μνήμες από την 

καταστροφική προέλαση του Σαμουήλ μέχρι την Κόρινθο καταγράφονται και στη 

βιογραφία του σύγχρονου με τα γεγονότα οσίου Νίκωνος του Μετανοείτε105.  

Με τις πληροφορίες των ανωτέρω περί δηώσεων και καταστροφών συμφωνεί 

και η ανασκαφική μαρτυρία, και ειδικότερα η ανασκαφή στον Ελαιώνα, όπου 

εντοπίζεται στρώμα καταστροφής με έντονα ίχνη καύσης, το οποίο βάσει της 

κεραμικής χρονολογείται στον προχωρημένο 10ο αιώνα (βλ. παρακάτω ξεχωριστό 

κεφάλαιο). 

 

Στα μέσα περίπου του 12ου αιώνα η Μεγαρίδα βρίσκεται ανάμεσα σε δυο πύρινα 

μέτωπα εξ αιτίας των επιδρομών των Νορμανδών, αλλά όπως φαίνεται από τις πηγές 

και τη νεώτερη έρευνα η ίδια διαφεύγει τον άμεσο κίνδυνο. Πιο αναλυτικά, ο 

βασιλιάς των Νορμανδών Ρογήρος Β΄ το 1147 μετά από μια σειρά επιθέσεων στην 

Πελοπόννησο και την δυτική Ελλάδα εισπλέει στον Κορινθιακό κόλπο. Από εκεί 

                                                      
103 ΖΩΝΑΡΑΣ, Corpus Scriptorum, 558: στ. 12-14: Τοῦ Σαμουήλ δέ τοῦ τῶν Βουλγάρων ἐξάρχοντος οὐ 

τά/ Θρᾳκῶν οὐδέ τά κατά Μακεδονίαν μόνα ληιζομένου, ἀλλά καί/ τήν Ἑλλάδα καί αὐτήν δέ γε τήν 

Πελοπόννησον και από 558: στ. 15-16 έως 559: στ. 1-10: περιγράφει την επίθεση του Ουρανού στον 

Σπερχειό ποταμό και την ήττα του Σαμουήλ. ΚΕΔΡΗΝΟΣ, Corpus Scriptorum, 450: στ. 7-25. 

ΖΑΚΥΘΗΝΟΣ 1965, 64-65. JENKINS 1966, 321. OBOLENSKY 1971, 131. ΖΑΚΥΘΗΝΟΣ 1972, 426, 430-

431. ΣΚΥΛΙΤΖΗΣ, Σύνοψις Ιστοριών, 341-342: στ. 22-24, στ. 35-51. KODER, HILD 1976, 63. 

OSTROGORSKY 1979, Β΄, 191. ΓΚΡΕΓΚΟΡΟΒΙΟΥΣ, Ιστορία Αθηνών, 194. ROSSER 1991, 150. 

STEPHENSON 2000, 60-63. STEPHENSON 2003, 17. HOLMES 2005, 163, 495. CURTA 2011, 176.  
104 ΚΕΔΡΗΝΟΣ, Corpus Scriptorum, 449: στ. 23, 450: στ. 1-2. ΣΚΥΛΙΤΖΗΣ, Σύνοψις Ιστοριών, 341: στ. 

23, 28-30.  
105 Βίος οσίου Νίκωνος, επιμ. ΛΑΜΨΙΔΗΣ, 82: στ. 29-38, 84: στ.1-21, 88: στ.13-17, 199:στ. 4-35. Βίος 

οσίου Νίκωνος, επιμ. SULLIVAN, 140: στ.2-12, 142: στ.18-32, 148: στ.11-19. DA COSTA-LOUILLET 

1961, 358-359. STEPHENSON 2003, 16. ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΥ 2004, 39-40. ΛΑΜΨΙΔΗΣ 2004, 25-26. 

THÉOLOGITIS 2004, 219, 223-224. 
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καταλαμβάνει το Χρυσό Φωκίδος κινούμενος κατόπιν εναντίον των δυο μεγάλων 

οικονομικών και βιοτεχνικών κέντρων της Θήβας και της Κορίνθου, τα οποία και 

λεηλατεί με αξιοσημείωτη σφοδρότητα106, όπως περιγράφεται με ιδιαίτερη ενάργεια 

στις πηγές107. Όπως έχει καταλήξει η έρευνα, ο Ρογήρος μετά την επίθεση εναντίον 

της Θήβας στρέφεται από την ξηρά εναντίον της Εύβοιας και στη συνέχεια 

επιστρέφει στο Χρυσό, για να συναντήσει το στόλο του και να κατευθυνθεί στην 

Κόρινθο108. Διαφαίνεται, επομένως, ότι η Μεγαρίδα πιθανόν δεν πλήττεται από τις 

νορμανδικές επιθέσεις του 1147, παρ’ όλο που βρίσκεται πολύ κοντά στην εστία του 

κινδύνου. 

Ιδιαίτερη ανησυχία, αντιθέτως, φαίνεται ότι επικρατεί στη Μεγαρίδα κατά το β΄ 

μισό του 12ου αιώνα εξ αιτίας της πειρατείας, η οποία μαστίζει την ευρύτερη 

περιοχή, όπως χαρακτηριστικά περιγράφεται στις επιστολές του μητροπολίτη 

Αθηνών Μιχαήλ Χωνιάτη109. Στην περίπτωση αυτή οι πειρατές προέρχονται κυρίως 

από την Ιταλία με κοιτίδες τους την Γένουα, την Πίζα και το νορμανδικό βασίλειο της 

Σικελίας110. Στο επίκεντρο των επιδρομών βρίσκεται και πάλι ο Σαρωνικός κόλπος με 

τις παρακείμενες ακτές111, καθώς η Αίγινα, μετά την απομάκρυνση των κατοίκων της, 

αποτελεί καθ’ όλο το δεύτερο ήμισυ του 12ου αιώνα την έδρα και το ορμητήριο των 

                                                      
106 ΖΑΚΥΘΗΝΟΣ 1965, 90-91. ΖΑΚΥΘΗΝΟΣ 1972α, 44. KODER, HILD 1976, 65. ΓΚΡΕΓΚΟΡΟΒΙΟΥΣ, 

Ιστορία Αθηνών, 234-237. ANGOLD 1988, 167,170. 
107 ΝΙΚΗΤΑΣ ΧΩΝΙΑΤΗΣ, Ιστορία, 73-75. ΚΙΝΝΑΜΟΣ, Έργα Ιωάννη και Μανουήλ Κομνηνού, 76. 
108 AHRWEILER 1966, 242-243. KODER, HILD 1976, 65. MALAMUT 1988, 96-97. ΣΑΒΒΙΔΗΣ 1988, 43-44. 

ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ 2011, 170-171: υποστηρίζει το ενδεχόμενο ο στόλος του Ρογήρου να είχε 

ελλιμενιστεί στο Χαλκούτσι. 
109 ΜΙΧΑΗΛ ΧΩΝΙΑΤΗΣ, Τα Σωζόμενα, Ι, 20: στ.22-27: …τό αὐτοῦ ποίμνιον λιμῷ και δίψει 

κακούμενον καί σπαραττόμενον κλέπταις, λησταῖς, πειραταῖς…, Ι, 98: στ. 25-26, και 99: στ. 

1-3: μόνοις δ’ ἐνευθηνεῖται θαλαττίοις/ λῃσταῖς, οὐ μόνον τά παράλια κακουργοῦσιν, ἀλλά 

καί πᾶ-/σαν ἀκρώρειαν, ὡς καί τήν θάλατταν αὐτήν, ἐξ ἧς εὐετηρίαν/τινά πρότερον εἶχον 

Ἀθῆναι, νῦν εἰς πανωλεθρίαν αὐτῶν περιί-/στασθαι, Ι, 99: στ. 13-14: κακοήθεια 

γειτονούντων, καταδρομή/ πειρατῶν, ἀπληστία ἐπηρεαστῶν, Ι, 147: στ. 20-21: νῦν δέ 

σκαφιδίοις ὁλίγοις πειρατικοῖς καταπολεμουμένη καί/ληïζομένη τά ἐπί θαλάττῃ πάντα…, 

Ι, 308: στ.15-16: τήν λεη-/λασίαν τῶν θαλαττίων λῃστῶν, ΙΙ, 42: στ. 4: πειρατάς λῃïζομένους 

τά κύκλῳ τῆς Ἀττικῆς ΙΙ, 52:στ. 17-18: τήν τῶν ἐν τῇ γῇ καί θαλάσσῃ πολεμίων δια-

/πολέμησιν. 
110 AHRWEILER 1966, 247, 289. ΖΑΚΥΘΗΝΟΣ 1972α, 75. BALARD 1978α, 35. ΚΟΡΔΩΣΗΣ 1986, 62-63 και 

υποσημ. 11. MALAMUT 1988, 101, 102. ODB, 1679–1680. KODER 1998, 83. 
111 ΜΙΧΑΗΛ ΧΩΝΙΑΤΗΣ, Τα Σωζόμενα, ΙΙ, 27: στ. 4-5: ἡ Ἐλευ-/σίς…, στ. 7-10: τρόπον ἂλλον 

ἀπόρρητος καί σιωπῆς βαθείας μεστή, καθότι/ οἱ ἐκεῖσε πειραταί τούς παραβάλλοντας εἰς 

ᾋδου κατάγουσιν/ ἃδυτα. 
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πειρατών112. Ακόμη, από το στόχαστρό τους ούτε ο Κορινθιακός Κόλπος ξεφεύγει113, 

με αποτέλεσμα η Μεγαρίδα να βρίσκεται σε κάθε περίπτωση εντός του πεδίου 

δράσης των πειρατών. 

Το τελευταίο πλήγμα πριν την οριστική εγκατάσταση των σταυροφόρων (1204) 

δέχονται τα Μέγαρα από τον άρχοντα του Ναυπλίου Λέοντα Σγουρό114. Εκείνος 

θέλοντας να αποστατήσει από την κεντρική εξουσία και να αναδειχθεί σε ανεξάρτητο 

ηγεμόνα εντός και εκτός Πελοποννήσου αποφασίζει στα 1200 να αρχίσει την 

υλοποίηση των σχεδίων του115. Αρχικά, εκμεταλλευόμενος τις δυσμενείς συνθήκες 

της εποχής και την διάλυση του κράτους116 ξεκινά μια σειρά καταστροφικών 

επιχειρήσεων εντός της Πελοποννήσου αλλά και βορείως του Ισθμού. Πιο αναλυτικά, 

ο Σγουρός, αφού καταλαμβάνει το Άργος και την Κόρινθο στρέφεται εναντίον της 

Αθήνας117. Δεν γίνεται, όμως, σαφές από τις πηγές εάν ο Σγουρός διερχόμενος τον 

                                                      
112 ΜΙΧΑΗΛ ΧΩΝΙΑΤΗΣ, Τα Σωζόμενα, ΙΙ, 43: στ. 17-18 : καί κατά τῆς Αἰγίνης, τοῦ κοινοῦ 

καταγωγίου τῶν κατά/ θάλατταν πειρατῶν, ΙΙ, 75: στ. 14-28 και ιδιαίτερα στ. 23 και εξής: διά 

τό τούς πλείονας φυγάδας γενέσθαι σφατ-/τομένους καί πάντα δή τρόπον κακουμένους, 

ὀλιγοστούς δέ/τινάς ἐναπομεῖναι, ὅσοι δῆλα δή ἐμίγησαν τοῖς πειρατικοῖς/ἔθνεσι δι’ 

ἐπιγαμιῶν καί ἔμαθον τά ἔργα αὐτῶν…, ΙΙ, 170: στ. 11-12: ποῦ γάρ οἱ τοισοίδε Ἄργους, Ἑρ-

/μιόνης, Αἰγίνης οἰκήτορες. KODER, HILD 1976, 119. Σχετικά κοντά στη Μεγαρίδα βρίσκεται μια 

ακόμη βάση των πειρατών, το νησάκι Μάκρη (σημ. Μακρόνησος), το οποίο είχε πληγεί από τον 

πασίγνωστο Γενουάτη πειρατή Καφούρη: ΜΙΧΑΗΛ ΧΩΝΙΑΤΗΣ, Τα Σωζόμενα, ΙΙ, 238: στ. 16: ἐν τῇ 

Μάκρῃ ἐξερήμωσιν. KODER, HILD 1976, 210: χρησιμοποιήθηκε ως ορμητήριο των πειρατών περί το 

1200. ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ 2011, 172. Για τον Καφούρη (Gafforio) βλ. ΝΙΚΗΤΑΣ ΧΩΝΙΑΤΗΣ, 

Ιστορία, 482-483. AHRWEILER 1966, 277, 289-291. HERRIN 1975, 279. BALARD 1978β, 588-589. 

MALAMUT 1988, 101.  
113 ΜΙΧΑΗΛ ΧΩΝΙΑΤΗΣ, Τα Σωζόμενα, ΙΙ, 129: στ.13: τά περί τόν Ἰσθμόν πειρατικά 

παρειςκυκλήσει ἒνεδρα, στ. 17: ‹‹οὐ παντός ἀνδρός ἐς Κόρινθον ἒσθ’ ὁ πλοῦς››, στ. 20-

21:…καί οἱ νῦν πειρατεύοντες θηριωδέστεροι τῶν πά-/λαι λοχώντων περί τόν Ἰσθμόν.  
114 Για τον Λέοντα Σγουρό βλ.: BRAND 1968, 152-154. ΖΑΚΥΘΗΝΟΣ 1972α, 84-86. HOFFMANN 1974, 

56-60, 123. SETTON 1976, 21. ΝΙΚΗΤΑΣ ΧΩΝΙΑΤΗΣ, Ιστορία, 638. KODER, HILD 1976, 68. ΔΟΑΝΙΔΟΥ 

1980, 199. ΣΑΒΒΙΔΗΣ 1985, 398-399. ΚΟΡΔΩΣΗΣ 1986, 64, 162-166, 162-164. ILIEVA 1990, 33-35, 42-

46, 48. BRAND 1991,1886. SAVVIDES 1992, 294-295. ΓΚΡΕΓΚΟΡΟΒΙΟΥΣ Ιστορία Αθηνών, 299-300. 

ANGOLD 1995, 205-206. Και κυρίως: ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΥ 2002, όπου συγκεντρωμένη και η παλαιότερη 

βιβλιογραφία και ιδ.: 39, 48-50, 53. 
115 HOFFMANN 1974, 56, 59. KODER, HILD 1976, 68. ΔΟΑΝΙΔΟΥ 1980, 199. ΚΟΡΔΩΣΗΣ 1986, 68. 

SAVVIDES 1988, 289. ILIEVA 1990, 46, 48. ΣΑΒΒΙΔΗΣ 1991, 55-56. ΣΑΒΒΙΔΗΣ 1995, 48, 117-118 και 

υποσημ. 151.  
116 ΚΟΡΔΩΣΗΣ 1986, 161-162. ANGOLD 1988, 278. ILIEVA 1991, 122. 
117 HOFFMANN 1974, 57-58. KODER, HILD 1976, 68. ΕΦΡΑΙΜ ΑΙΝΙΟΣ, Χρονογραφία, 238: στ. 7304-

7311. ILIEVA 1990, 44-45: το Άργος καταλήφθηκε πριν το 1202 και η Κόρινθος σε δυο φάσεις με την 

πρώτη πριν το τέλος του 1201 και την δεύτερη και τελειωτική ο 1203. Ένα χρόνο αργότερα 

χρονολογούνται τα γεγονότα από την: ΚΟΝΤΗ 1983, 172: ο Λέων Σγουρός κατέλαβε το 1203 το Άργος 

και το 1204 την Κόρινθο. Πρωιμότερη χρονολόγηση από όλους τους ανωτέρω δίνει ο: OIKONOMIDES 

1992, 17: πριν το 1202 είχε ήδη κατακτήσει το Άργος. Αφορμή για τις επιθέσεις στην Αττική ήταν η 

είσπραξη του ναυτικού φόρου, που είχε ανατεθεί στον Σγουρό από τον Αλέξιο Γ΄ Άγγελο με σκοπό 

την προστασία της από τους περιρατές: ΜΙΧΑΗΛ ΧΩΝΙΑΤΗΣ, Τα Σωζόμενα, Ι, 308: στ. 8-9: ἡνίκα 
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Ισθμό με κατεύθυνση την Αθήνα προχωρεί στην καταστροφή και την υποταγή της 

Μεγαρίδας118. Εν τούτοις, από την σύγχρονη έρευνα θεωρείται πολύ πιθανό ότι η 

Μεγαρίδα δεν εξαιρείται από τα επεκτατικά σχέδια του Σγουρού και 

συμπεριλαμβάνεται στην περιοχή της κυριαρχίας του119.  

Προβληματισμό, όμως, έρχεται να δημιουργήσει η Partitio Romaniae και πιο 

συγκεκριμένα οι παραλείψεις, οι οποίες υπάρχουν σε αυτή, η σημασία των οποίων 

εξετάστηκε αναλυτικά από τον Οικονομίδη120. Συγκεκριμένα, όλες οι πόλεις ή τα 

όρια ή οι ευρύτερες περιοχές του θέματος Ελλάδος, που κατακτήθηκαν από τον 

Σγουρό, όπως για παράδειγμα η Θήβα, η Χαλκίδα και η Κόρινθος, παραλείπονται 

από την Partitio Romaniae. Αντιθέτως, σε αυτή αναφέρονται ονομαστικά όλες οι 

υπόλοιπες περιοχές του θέματος Ελλάδος, οι οποίες δεν βρίσκονται υπό το κράτος 

του Σγουρού και τελικά διαμελίζονται στους σταυροφόρους. Ανάμεσα στις περιοχές 

αυτές βρίσκεται και η Μεγαρίδα μαζί με το όριο Αθηνών121, αφήνοντας με αυτόν τον 

τρόπο το περιθώριο να υποστηριχθεί ότι τα Μέγαρα, όπως αποδεδειγμένα και η 

Αθήνα, δεν κατακτήθηκαν από τον Σγουρό122. Το συμπέρασμα, όμως, αυτό δεν 

αναιρεί το ενδεχόμενο ο Σγουρός να προχώρησε σε καταστροφές και δηώσεις στη 

Μεγαρίδα, στην ατυχή προσπάθεια του να καταλάβει την Αθήνα. Μέσα σε αυτό το 

πλαίσιο το στρώμα καταστροφής, το οποίο εντοπίζεται στην ανασκαφή του Ελαιώνα 

και στο οποίο ανευρίσκεται κεραμική χρονολογούμενη στον ύστερο 12ο/πρώιμο 13ο 

αιώνα, μπορεί να συνδεθεί με την δραστηριότητα του Σγουρού την ίδια περίοδο 

(αναλυτικότερα για την κεραμική βλ. παρακάτω ξεχωριστό κεφάλαιο). 

                                                                                                                                                        

πάλιν ὑπέρ πλωΐμων τῷ Σγουρῳ/καί τῳ πραίτωρι ποσότητα νομισμάτων… δεδώκαμεν. Βλ. 

και: ΔΕΝΔΡΙΝΟΣ 1992, 197 και υποσημ. 197. ΔΟΑΝΙΔΟΥ 1980, 199. ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΥ 2002, 49. 
118 ΝΙΚΗΤΑΣ ΧΩΝΙΑΤΗΣ, Ιστορία, 605: στ. 71-73: …τήν Κόρινθον λῃϊσάμενος καί προϊών ἀεί τοῖς/ 

ληστεύμασιν εἶτα καί ταῖς Ἀθήναις αὐταῖς προσήραξε μετά πολεμικῶν/νεῶν καί τόν Ἰσθμόν 

διελθόντος στρατεύματος.  
119 ΔΟΑΝΙΔΟΥ 1980, 199. ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΥ 2002, 39, 67. ΜΟΥΖΑΚΗΣ 2009-2010, 182. 
120 OIKONOMIDES 1992, 3-28. 
121 Partitio Romaniae, 222, στ. 119-120: et orium Athenarum,/ cum pertinentia Megaron. 
122 OIKONOMIDES 1992, 17-18, 22: από την Partitio παραλείπονται οι περιοχές εκείνες που κατά τον 

Σεπτέμβριο του 1203 δεν κατέβαλλαν στην πρωτεύουσα τα απαιτούμενα για την φορολογία ποσά. Εφ’ 

όσον οι αποσχισθείσες από το κράτος περιοχές δεν ανταπεξήλθαν στις φορολογικές τους υποχρεώσεις, 

το κράτος παρέλειψε να τις αναφέρει στα επίσημα έγγραφά του και στη συνέχεια οι ίδιες παραλείψεις 

επαναλαμβάνονται και στην Partitio. Η αντίθετη άποψη έχει υποστηριχθεί από την ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΥ 

2002, 41: ‹‹η ''παράλειψη'' αυτή έλαβε χώρα μάλλον προσχεδιασμένα, αφού αρκετά εδάφη νοτίως της 

Θεσσαλονίκης προβλέπονταν να αποτελέσουν κτήσεις του Βονιφάτιου Μομφερρατικού μετά το 1204. 

Εξάλλου, για τους Λατίνους κατακτητές ο Λέων Σγουρός δεν ήταν παρά ένας ακόμα από τους 

Έλληνες τοπικούς άρχοντες που θα έπρεπε να υποταγούν››.    



26 

 

Δύο είναι οι υποθέσεις που μπορούν να υποστηριχθούν με βάση τις πηγές. Πιο 

αναλυτικά, όπως πληροφορούμαστε από τις επιστολές του Μιχαήλ Χωνιάτη, ο 

Σγουρός μετά την κατάκτηση του Άργους και της Κορίνθου (1202-1203) ενοχλεί 

επανειλημμένα την Αθήνα χωρίς, όμως, κάποιο εντυπωσιακό αποτέλεσμα123. Μπορεί, 

επομένως, ως πρώτη υπόθεση να υποστηριχθεί, ότι κατά την επιστροφή του στην 

έδρα του την Κόρινθο, μετά από κάποια ανεπιτυχή επιχείρηση εναντίον της Αθήνας, 

να διέρχεται την Μεγαρίδα και σε αντίποινα να προχωρεί σε καταστροφές και 

δηώσεις. Η δεύτερη υπόθεση μπορεί να συσχετιστεί με την πολιορκία της Ακρόπολης 

των Αθηνών το 1204 και πιθανότατα λίγο μετά την άλωση της Πρωτεύουσας από 

τους σταυροφόρους124. Πιο συγκεκριμένα, διερχόμενος ο Σγουρός τον Ισθμό με 

προορισμό την Αθήνα φτάνει στη Μεγαρίδα και για εκφοβισμό των Αθηναίων 

διενεργεί πυρκαγιές και λεηλασίες. Κατόπιν, συνεχίζει πολιορκώντας, έστω και 

μάταια, την Ακρόπολη της Αθήνας125, την οποία και υπερασπίζεται με επιτυχία ο 

μητροπολίτης Μιχαήλ Χωνιάτης126.   

 

 

 

                                                      
123 ΜΙΧΑΗΛ ΧΩΝΙΑΤΗΣ, Τα Σωζόμενα, ΙΙ, 122: στ.18-23 και 124: στ. 21-24: Πολλοί γάρ οἱ πολε-

/μοῦντες ἡμᾶς ἀπό ὓψους, ὧν πρῶτος ὁ πανυπέρτιμος, ὃς τά/ ἐντός Ἰσθμοῦ ἤδη 

κατεργασάμενος καί τῇ Ἀττικῇ σφοδρό-/τερον προςβάλλει νῦν ἤ πρότερον. 
124 HOFFMANN 1974, 96. KODER, HILD 1976, 68. SETTON 1976, 22. ΚΟΡΔΩΣΗΣ 1986, 67-68. BRAND 

1991, 1886. ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΥ 2002, 67. Σχετικά με το πότε έγινε η πολιορκία, έχει υποστηριχθεί η 

άποψη ότι εκείνη προηγήθηκε της άλωσης: ΔΟΑΝΙΔΟΥ 1980, 199. ΣΑΒΒΙΔΗΣ 1988, 50: αποτυχία 

κατάληψης της Αθηναϊκής Ακρόπολης και λεηλασία των περιχώρων της το 1202/3. ILIEVA 1990, 45-

46: σημειώνει ότι υπάρχουν δυο διαφορετικές μαρτυρίες από τον Νικήτα Χωνιάτη που δίνουν 

αντικρουόμενα στοιχεία για την χρονολόγηση της πολιορκίας της Ακρόπολης. ILIEVA 1991, 123: η 

πολιορκία πραγματοποιήθηκε μετά τον Ιανουάριο του 1204 και πριν την 12η Απριλίου. OIKONOMIDES 

1992, 17: την άνοιξη του 1204 είχε ήδη κατακτήσει την Θήβα και βρισκόταν στη Λάρισα, 21: οι 

ενέργειες του Σγουρού είχαν προηγηθεί τουλάχιστον ένα χρόνο από την άλωση των σταυροφόρων. 

RHOBY 2003, 123-124. KALDELIS 2009, 163: δεν αποκλείει το ενδεχόμενο η επίθεση του Σγουρού να 

έγινε πριν την άλωση από τους σταυροφόρους, ενώ σημειώνει ότι ο Χωνιάτης αντιστάθηκε σθεναρά 

προκειμένου να προστατέψει τον ναό της Αθηνιώτισσας από τις λεηλασίες του Σγουρού. 
125 ΜΙΧΑΗΛ ΧΩΝΙΑΤΗΣ, Τα Σωζόμενα, Ι, 146- 147: ιδ. παρ. 12& 14, ΙΙ, 122, 124: στ. 21 και εξής, 170: 

στ. 5-19. HOFFMANN 1974, 57-58, 96, 123. ΝΙΚΗΤΑΣ ΧΩΝΙΑΤΗΣ, Ιστορία, 605: στ. 65-76, 606: στ. 9-13. 

ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΥ 2002, 55, 67-68, 73-74, 76.   
126 Για την αντίσταση του μητροπολίτη Αθηνών Μιχαήλ Χωνιάτη εναντίον του Σγουρού: BRAND 1968, 

244-245. HERRIN 1975, 284. ΝΙΚΗΤΑΣ ΧΩΝΙΑΤΗΣ, Ιστορία, 605: στ. 77 και εξής, 606-608: έως στ. 43, 

609: στ. 83-87, 610:στ. 88. ΕΦΡΑΙΜ ΑΙΝΙΟΣ, Χρονογραφία, 238: στ. 7311-7313. ΚΟΡΔΩΣΗΣ 1986, 67, 

160-161. ANGOLD 1995, 206, 256. RHOBY 2003, 223. ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΥ 2002, 71. KALDELIS 2009 , 162-

163.    
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1.3.  Διοικητική και εκκλησιαστική οργάνωση της μεσοβυζαντινής Μεγαρίδος 

 

Τα Μέγαρα ακολουθώντας τις διοικητικές μεταρρυθμίσεις που σημειώνονται μετά 

την ίδρυση των θεμάτων, βρίσκονται ήδη από τον 7ο αιώνα καταχωρημένα στο θέμα 

Ελλάδος υπό την εποπτεία ενός στρατηγού127. Παρʼ όλο που είναι γενικά παραδεκτό 

ότι η έδρα του θέματος βρίσκεται στην Κόρινθο128, μετά την συγκριτική εξέταση των 

αρχαιολογικών ευρημάτων παρουσιάζεται ως ισχυρό από τη νεώτερη έρευνα το 

ενδεχόμενο ως πρωτεύουσα κατά τον 7ο και 8ο αιώνα να λειτουργεί η Αθήνα129. 

Παράλληλα, τον 9ο αιώνα με την ίδρυση του ξεχωριστού θέματος Πελοποννήσου130 

η Αθήνα παραμένει το κέντρο εξουσίας για το ξεχωριστό θέμα Ελλάδος131 μέχρι να 

αντικατασταθεί στα τέλη του ίδιου αιώνα132 ή πιθανότερα στο α΄ μισό του επομένου 

από τη Θήβα133. Στη συνέχεια, η πρωτεύουσα παραμένει στην ίδια πόλη και μετά την 

                                                      
127 De Thematibus, 89: Πέμπτον θέμα τῆς Εὐρώπης Ἑλλάς…Ἒχει δέ τό θέμα τῆς Ἑλλάδος 

πόλεις οθ΄. CHARANIS 1970, 4: το θέμα Ελλάδος ιδρύθηκε στο διάστημα μεταξύ το 687- 695. 

OIKONOMIDES 1972, 351: η πρώτη μαρτυρία για την ύπαρξη στρατηγού Ελλάδος χρονολογείται στα 

695. Το θέμα Ελλάδος πρέπει να ιδρύθηκε μεταξύ των ετών 687 και 695. OSTROGORSKY 1979, A΄, 

203. WINKELMANN 1985, 92-93: αρχικά για την περιοχή της Ελλάδος χρησιμοποιείται ο όρος 

στρατηγία, η σημασία του οποίου είναι ανάλογη με εκείνη του θέματος. HUNGER 1990, 49. NESBITT, 

OIKONOMIDES 1994, 22: σημειώνεται ότι τον 8ο αιώνα η περιοχή της Ελλάδος καλούνταν στρατηγία 

ενώ ως θέμα Ελλάδος εμφανίζεται αργότερα, πρβλ. στο ίδιο, μολυβδόβουλλο αρ. 8.5: 10ος αιώνας. 

ŽIVKOVIČ 1999, 143: το θέμα Ελλάδος ιδρύεται μεταξύ των ετών 693-695 με πρώτο στρατηγό τον 

Λεόντιο. 
128 NESBITT, OIKONOMIDES 1994, 22, 78. AVRAMEA 1997, 101. AVRAMEA 2001, 297. ŽIVKOVIČ 2002, 

169. 
129 CURTA 2011, 112. 
130 NESBITT, OIKONOMIDES 1994, 22. 
131 Για την περίοδο κατά την οποία η έδρα βρισκόταν στην Αθήνα βλ.: ΖΑΚΥΘΗΝΟΣ 1965, 54-55: το 

θέμα Ελλάδος στην αρχική του μορφή περιελάμβανε οπωσδήποτε την Στερεά Ελλάδα και πιθανώς την 

Θεσσαλία, την Πελοπόννησο, την Ήπειρο και την νήσο Εύβοια. Ως πρωτεύουσες του θέματος 

λειτούργησαν διαδοχικά η Θήβα, η Αθήνα και η Λάρισα. ΑΒΡΑΜΕΑ 1974, 32-33: στα τέλη του 10ου 

αιώνα μπροστά στον βουλγαρικό κίνδυνο φαίνεται ότι η έδρα του θέματος Ελλάδος μεταφέρθηκε 

προσωρινά στη Λάρισα. KODER, HILD 1976, 37,42. NESBITT, OIKONOMIDES 1994, 22: η έδρα του 

στρατηγού βρισκόταν πιθανώς κατά τον 9ο αιώνα στην Αθήνα, με βεβαιότητα στο πρώτο μισό του 

10ου αιώνα στη Θήβα και στο δεύτερο μισό του 10ου αιώνα στη Λάρισα. ΜΠΟΥΡΑΣ 2010, 259: κατά 

τα μέσα του 9ου αιώνα πρωτεύουσα του θέματος Ελλάδος ήταν η Αθήνα. Για την αμφισβήτηση που 

έχει εκφραστεί εάν όντως η πρωτεύουσα του θέματος την περίοδο αυτή βρισκόταν στην Αθήνα βλ: 

KALDELLIS 2009, 80. 
132 Bλ. επεισόδιο στον βίο οσίας Θεοδώρας Θεσσαλονίκης (προχωρημένος 9ος αιώνας), στο οποίο η 

σύζυγος του στρατηγού Ελλάδος Ευθυμίου έφυγε από την Θήβα, όπου διέμενε με τον στρατηγό, και 

κατέφυγε στη Θεσσαλονίκη για να ζητήσει βοήθεια από τα θαυματουργά λείψανα της οσίας: Βίος 

οσίας Θεοδώρας Θεσσαλονίκης, 212: παρ. 56: ‹‹the wife of the strategetes Euthymios who lived in 

seven-gated Thebes››. 
133 NESBITT, OIKONOMIDES 1994, 22. 
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οργάνωση του ενιαίου θέματος Ελλάδος, όταν στα τέλη του 10ου αιώνα134 

προσαρτάται σε αυτό η Πελοπόννησος135.  

Από τον 12ο αιώνα και εξής εμφανίζονται υποδιαιρέσεις του θέματος Ελλάδος, οι 

οποίες ονομάζονται όρια136 και αποτελούν επιμέρους διοικητικές μονάδες με κέντρο 

την σημαντικότερη πόλη137. Τα Μέγαρα, μολονότι υπάγονται στο όριο των 

Αθηνών138, αποτελούν μια ξεχωριστή επίσκεψη και επομένως τελούν κάτω από ένα 

ξεχωριστό διοικητικό-οικονομικό καθεστώς139.  

Η μελέτη του χρυσοβούλλου του Αλεξίου ΙΙΙ (1198), με το οποίο ο 

αυτοκράτορας καθορίζει τις περιοχές στις οποίες οι Βενετοί μπορούν να 

πραγματοποιούν ελεύθερα τις εμπορικές τους συναλλαγές, δεν δίνει κάποια 

πληροφορία σχετικά με την επίσκεψη Μεγάρων, παρ’ όλο που σε αυτό 

καταγράφονται όλες οι υπόλοιπες επισκέψεις στη Θεσσαλία και στην κεντρική 

Ελλάδα140. Εν τούτοις, πολύ πιο διαφωτιστική είναι η μελέτη της Partitio Romaniae 

(1204), η οποία αφορά στον διαμελισμό των εδαφών της αυτοκρατορίας από τους 

σταυροφόρους και κατ’ επέκταση προσδιορίζει ορισμένα ενδιαφέροντα στοιχεία για 

την ιστορία της Μεγαρίδος κατά τον 12ο αιώνα. Συγκεκριμένα, στην Partitio 

Romaniae αναφέρεται ονομαστικά το όριο Αθηνών με την επίσκεψη Μεγάρων141 

                                                      
134 NESBITT, OIKONOMIDES 1994, 62. 
135 BON 1951, 91, 92: η ένωση των δυο θεμάτων έγινε στο πρώτο μισό του 11ου αιώνα. AHRWEILER-

GLYKATZI 1960, 52: στο β΄ μισό του 11ου αιώνα το αξίωμα του δούκα αντικαθιστά στην στρατιωτική 

και διοικητική ιεραρχία εκείνο του στρατηγού, 86. ΖΑΚΥΘΗΝΟΣ 1965, 56: ‹‹περί τά τέλη τοῦ ΙΑ΄ 

αἰώνος τό θέμα Πελοποννήσου ἡνώθη μετά τοῦ θέματος Ἑλλάδος καί οὓτως ἀπετελέσθη τό ἡνωμένον 

θέμα Ἑλλάδος καί Πελοποννήσου››. HERRIN 1975, 256: τα δυο θέματα συνενώθηκαν στο α΄ μισό του 

11ου αιώνα, 267. ΚΟΡΔΩΣΗΣ 1986, 61. ΣΑΒΒΙΔΗΣ 1988, 34: ‹‹από την εποχή των ύστερων Μακεδόνων 

έως την εποχή των Αγγέλων η Μεγαρίδα αποτελεί τμήμα του ενιαίου Θέματος Ελλάδος με έδρα του 

την Θήβα››. KÜHN 1991, 240: το δουκάτο Ελλάδος, ιδρύθηκε στα μέσα του 11ου αιώνα, περιελάμβανε 

τα προηγούμενα θέματα Ελλάδος και Πελοποννήσου. ΛΟΥΒΗ-ΚΙΖΗ 2006, 375. 
136 HERRIN 1975, 278: τα όρια προκύπτουν τον 12ο αιώνα μετά τις μεταρρυθμίσεις του Αλεξίου Α΄ και 

έχουν ως στόχο την προστασία και των ακτών και την άμυνα των παραθαλάσσιων τμήμάτων, γι’ αυτό 

ως πυρήνας του ορίου λειτουργούσε το λιμάνι της περιοχής. KODER, HILD 1976, 62. Για τα όρια πρβλ. 

AHRWEILER 1966, 277. SETTON 1976, 19-20, υποσημ. 80: «the Latin term orium is the Greek όριον a 

territorial division for a tax assessments». ΚΟΡΔΩΣΗΣ 1986, 61. 
137 KODER, HILD 1976, 67. 
138 ΜΙΧΑΗΛ ΧΩΝΙΑΤΗΣ, Τα Σωζόμενα, Ι, 307: στ. 3: «τό καθʼ ἡμάς ὃριον τῶν Ἀθηνῶν…». 
139 KODER, HILD 1976, 67, 215. HENDY 1985, 89. ΚΟΡΔΩΣΗΣ 1986, 61. ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ 2006, 240. 
140 TAFEL, THOMAS 1964, 279. Πρβλ. ΖΑΚΥΘΗΝΟΣ 1941, 270-273: Orion Athenarum. 
141 TAFEL, THOMAS 1964, 485, 488: Pars secunda Peregrinorum: ... et orium Athenarum, cum 

pertinentia Megaron, 493: Ὁ δεύτερος κλῆρος τῶν ξένων: …καί τό ὃριον Ἀθηνῶν σύν τῇ 

Μεγάρων ἐπισκέψει. Partitio Romaniae, 222: στ. 119-120: et orium Athenarum,/cum pertinentia 

Megaron. Πρβλ. ΖΑΚΥΘΗΝΟΣ 1951, 188-189: στο όριο Αθηνών προστίθεται τώρα ονομαστικά η 

περιοχή των Μεγάρων. SETTON 1976, 19: ‹‹the district of Athens with the dependency of Megara››. 



29 

 

χρησιμοποιώντας μάλιστα τον αντίστοιχο λατινικό όρο pertinentia (για το ζήτημα της 

επίσκεψης βλ. ξεχωριστό κεφάλαιο παρακάτω).  

Αναφορικά με την εκκλησιαστική οργάνωση της περιοχής, τα Μέγαρα από τον 4ο 

αιώνα αντιμετωπίζονται ως επισκοπή της Μητροπόλεως Κορίνθου, η οποία ως τμήμα 

του Ιλλυρικού εξαρτάται από την Εκκλησία της Ρώμης και έχει ως επικεφαλής της 

τον αρχιεπίσκοπο Θεσσαλονίκης142. Οι πληροφορίες, οι οποίες αντλούνται από τις 

πηγές σχετικά με την επισκοπή Μεγάρων και την δράση των επισκόπων της αφορούν 

κυρίως στην περίοδο μέχρι και τον 6ο αιώνα143. Για τους επόμενους δυο αιώνες δεν 

γίνεται πλέον λόγος για εκείνη στις πηγές144, χωρίς, όμως, αυτό να σημαίνει ότι η 

επισκοπή παύει να υφίσταται, όπως εξάλλου φαίνεται και από τις επερχόμενες 

εξελίξεις. Συγκεκριμένα, ο 8ος αιώνας σηματοδοτείται από την προσάρτηση της 

περιοχής του Ιλλυρικού στο Οικουμενικό Πατριαρχείο (732) και την υπαγωγή νέων 

μητροπόλεων και επισκοπών σε αυτό145. Η πηγή, από την οποία αντλούμε στοιχεία 

για την εκκλησιαστική διοίκηση της υπό εξέταση περιοχής, είναι η Notitia 

Episcopatuum 3146, η οποία έχει χαρακτηριστεί ως εικονοκλαστική και χρονολογείται 

                                                      
142 ΚΟΝΙΔΑΡΗΣ 1934: 62. ΚΟΝΙΔΑΡΗΣ 1935, 290. ΖΑΚΥΘΗΝΟΣ 1965: 70. CHRYSOS 1966, 135-136, 148, 

189. KODER, HILD 1976: 215. ΚΟΡΔΩΣΗΣ 1981, 346-347 και υποσημ. 3. PIETRI 1984, 21-62 και 

ιδιαίτερα 51-52. 
143 HONIGMANN 1942-1943, 56, αρ. 287: Νικίας ἐπ. πόλεως Μεγάρων. ΜΠΟΛΑΝΑΚΗΣ 2000, 129: 

σύνοδος Σαρδικής: Επίσκοπος Μεγάρων Αλύπιος, ο «ἐξ Ἀχαΐας τῶν Μεγάρων», 129-130: 3η 

Οικουμενική Σύνοδος: ο Επίσκοπος Μεγάρων Νικίας της εκκλησίας Κορίνθου, 130: 4η Οικουμενική 

Σύνοδος: Επίσκοπος Μεγάρων Νικίας ή Νικαίας ή Νικήτας από την επαρχία Αχαΐας, 130: 4η 

Οικουμενική Σύνοδος: ο Μεγάρων Αγαθερός ή Αγαθηρός, 130: 5η Οικουμενική Σύνοδος: Επίσκοπος 

Μεγάρων Διονύσιος από την Ρωμαϊκή επαρχία Αχαΐας. Πιο αναλυτικά, για τον επίσκοπο Αλύπιο βλ.: 

LECLERCQ 1933, 199. FEDALTO 1988, 508: Alypius (-343 aut.). Για τον επίσκοπο Τρύφωνα βλ.: PG, 

26: 1331-1335. Για τον επίσκοπο Νικία βλ.: LECLERCQ 1933, 199. GERLAND, LAURENT 1936, 70-71: 

Μητρόπολις Κορίνθου: ὁ Μεγάρων Νικίας. FEDALTO 1988, 508: Nicias (-451 oct.). Για τον 

επίσκοπο Αγαθερό βλ.: FEDALTO 1988, 508: Agathemerus, Agathodorus, Agatherus (-457/458). Για 

τον επίσκοπο Διονύσιο βλ.: FEDALTO 1988, 508: Dionysius (-553 mai.) (553 iun.-). CHRYSOS 1966, 

20: Dionysio reuerentissimo episcopo Megarensi, 30: Dionysius misericordia dei episcopus 

Megarensium ciuitatis, 136. 
144 KODER, HILD 1976, 215. 
145 PARTHEY 1866, 128: Notitia 3 Οrdo praesidentiae metropolitarum: αρ. 700: Εἰσί δε οἱ 

ἀποσπασθέντες ἐκ τῆς Ῥωμαϊκῆς διοικήσεως νύν δε τελοῦντες ὑπό τόν θρόνον 

Κωνσταντινουπόλεως μητροπολίται, καί οἱ ἀπ’ αὐτούς ἐπίσκοποι, αρ. 706: ὁ Ἀθηνῶν. 

LAURENT 1943, 60. ΖΑΚΥΘΗΝΟΣ 1965, 71. ΚΟΡΔΩΣΗΣ 1981, 346. ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ-ΓΑΛΑΚΗ 1996, 45-46. 

KODER 2005, 146-147. 
146 DARROUZÈS 1981, 20-33, 230-245. ΚΟΥΝΤΟYΡΑ-ΓΑΛAΚΗ, 1996, 45-73. 
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στους χρόνους της δυναστείας των Ισαύρων147. Πιο συγκεκριμένα, έχει υποστηριχθεί 

ότι η εν λόγω Notitia έχει συνταχθεί για την κάλυψη των αναγκών της εικονομαχικής 

Συνόδου του 754, στην οποία συμμετέχουν και οι νέοι μητροπολίτες και επίσκοποι, οι 

οποίοι έχουν προσφάτως ενταχθεί στο Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως148. 

Επιπλέον, από την ίδια Notitia πληροφορούμαστε ότι η επισκοπή Αθηνών έχει ήδη το 

754 προαχθεί σε μητρόπολη149 και στους κόλπους της περιλαμβάνονται οι επισκοπές 

Μεγάρων150, Αιγοσθένων151 και Παγών152. Εν κατακλείδι, σύμφωνα με τη 

                                                      
147 ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ-ΓΑΛΑΚΗ 1996, 53: «η Notitia συντάχθηκε πιθανότατα μετά το 732», 68: «η κατάρτιση 

του καταλόγου αυτού θα μπορούσε ενδεχομένως να είχε εξυπηρετήσει τις ανάγκες της εικονομαχικής 

Συνόδου (754), καθώς μετά την προσάρτηση του Ιλλυρικού οι νέες μητροπόλεις και οι επισκοπές τους 

θα έπαιρναν για πρώτη φορά μέρος σε Σύνοδο του Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως», 70-71: στο 

Τακτικό αποτυπώνονται οι νέες διαστάσεις που δόθηκαν στο Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως μετά 

την «εικονομαχική» πολιτική των Ισαύρων. Για παλαιότερες ερμηνείες και χρονολογήσεις της Notitia 

βλέπε: DARROUZÈS 1981, 21, 32-33: η Notitia χρονολογείται στο διάστημα μεταξύ της συνόδου του 

787 και του τέλους του 9ου αιώνα, ενώ αποκλείεται το ενδεχόμενο να έχει συνταχθεί στο α΄ μισό του 

8ου αιώνα. YANNOPOULOS 1993, 397 και υποσημ. 27: η Notitia συντάχθηκε πριν την Οικουμενική 

Σύνοδο του 787 και ίσως χρησίμευσε ως κατάλογος ψηφοφορίας/Τακτικόν για τις ψήφους, 398-400: η 

Notitia αντανακλά την εικόνα της μητρόπολης της Κορίνθου καθώς και γενικότερα της οργάνωσης της 

Πελοποννήσου στο α΄ μισό του 8ου αιώνα.    
148 ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ-ΓΑΛΑΚΗ 1996, 68. 
149 DARROUZÈS 1981, 231: μη΄ ἐπαρχία Ἑλλάδος ὁ Ἀθηνῶν, 243: ΜΔ΄ ἐπαρχία Ἑλλάδος/α΄ 

Ἀθήνα μητρόπολις, ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ-ΓΑΛΑΚΗ 1996, 66: «η άνοδος της επισκοπής Αθηνών σε 

μητρόπολη θα πρέπει να τοποθετηθεί μετά το 680 και πριν τη σύνταξη της Notitia 3». Για την 

προαγωγή της Αθήνας σε μητρόπολη και τις διάφορες γνώμες για τη χρονολόγησή της βλέπε και: 

PARTHEY 1866, 118: Notitia 3 Οrdo praesidentiae metropolitarum: αρ. 418: Θρόνος εἰκοστός 

όγδοος, αρ. 419: Τῶν Ἀθηνῶν Ἑλλάδος, στο ίδιο, 162: Notitia 8: Τάξις προκαθέδρας 

μητροπολιτῶν: λδ΄ Ἐπαρχίας Ἑλλάδος…ὁ Ἀθηνῶν. ΚΟΝΙΔΑΡΗΣ 1934, 62. ΚΟΝΙΔΑΡΗΣ 1935, 292: 

‹‹… δέον να θεωρηθῇ ὡς βέβαιον ὃτι αἱ Ἀθῆναι προήχθησαν κατ’ εὐθείαν ἀπό ἐπισκοπή σε 

Μητρόπολη κατά τά τέλη τοῦ Ζ΄ ἤ (733-746) τάς ἀρχάς τοῦ Η΄ αἰώνα, πιθανότερον ἒνεκα τῆς 

αὐξήσεως τῶν ἐπισκοπῶν τῆς Στερεάς Ἑλλάδος καί ἐν γένει τοῦ Χριστιανισμοῦ…››. Πρβλ. ΛΑΜΠΡΟΣ 

1926, 23: το υπ’ αριθμ. 10 χάραγμα από τον Παρθενώνα που χρονολογείται στο 779 αναφέρει τον 

Γρηγόριο ως επίσκοπο Αθηνών. ΚΟΝΙΔΑΡΗΣ 1935, 292: υποστηρίζει ότι οι μητροπολίτες ακόμα και 

στα πρακτικά των Οικουμενικών Συνόδων αναγράφονται ως επίσκοποι. LAURENT 1943, 69-71: δέχεται 

ότι η προαγωγή της Αθήνας σε μητρόπολη έγινε στους χρόνους της μονοκρατορίας της Ειρήνης (797-

802) και επί πατριαρχίας Ταρασίου (784-806). ΖΑΚΥΘΗΝΟΣ 1965, 71: ‹‹η Αθήνα προήχθη σε 

μητρόπολη προσωρινά μετά το 765 και οριστικά κατά πάσα πιθανότητα στα χρόνια της προσωπικής 

βασιλείας της Ειρήνης (797-802) και οπωσδήποτε πριν το τέλος της πατριαρχίας του Ταρασίου 

(806)››. HERRIN 1975, 259: η προαγωγή της επισκοπής Αθηνών σε μητρόπολη έγινε το 806. 

ΚΟΡΔΩΣΗΣ 1981, 348. YANNOPOULOS 1993, 388: «περί τα μέσα του 8ου αιώνα, ο επίσκοπος Αθηνών 

προάγεται σε μητροπολίτη, έχοντας στη δικαιοδοσία του τις επισκοπές βορείως του Ισθμού της 

Κορίνθου», 395: «η Αθήνα προήχθη σε μητρόπολη πιθανώς πριν τα μέσα του 8ου αιώνα περιορίζοντας 

επομένως σημαντικά τα εδάφη της μητροπόλεως Κορίνθου». ΚΑΖΑΝΑΚΗ-ΛΑΠΠΑ 2006, 390: 

σημειώνει ότι η προαγωγή της Αθήνας σε μητρόπολη έγινε στο α΄ μισό του 9ου αιώνα. ΜΠΟΥΡΑΣ 

2010, 260.  
150 DARROUZÈS 1981, 244: «λα΄ὁ Μεδάπας , μ΄ ο Μεδάρας». ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ-ΓΑΛΑΚΗ 1996, 68: 

«Μεδάπας=Μέγαρα». 
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συγκεκριμένη Notitia στη μητρόπολη της Αθήνας υπάγονται συνολικά 39 

επισκοπές153. Παρʼ όλο που το πολυάριθμο των επισκοπών προκάλεσε αρχικά τον 

προβληματισμό της νεώτερης έρευνας σχετικά με την αληθοφάνειά του, έχει 

υποστηριχθεί ότι το πλήθος των αναφερόμενων επισκοπών αποτελεί μια επιπλέον 

ένδειξη της σύνδεσης της Notitia με την εικονομαχική Σύνοδο του 754, στην οποία 

λαμβάνουν μέρος 338 πατέρες, καθώς για πρώτη φορά μετά την προσάρτηση του 

Ιλλυρικού εκπρόσωποι από τις νέες μητροπόλεις και επισκοπές λαμβάνουν μέρος σε 

σύνοδο του Πατριαρχείου154. 

Παρά τις ανωτέρω εξελίξεις, ακολουθεί μια περίοδος ύφεσης μέχρι τον 12ο 

αιώνα, καθώς λείπουν οι αναφορές στην επισκοπή Μεγάρων. Οι αλλαγές των αρχών 

του 9ου αιώνα, εκτός από τη δημιουργία στο πελοποννησιακό χώρο δύο κυρίαρχων 

μητροπόλεων, της Κορίνθου και των Πατρών, καταδεικνύουν και μια αισθητή 

μείωση των περιφερειακών επισκοπών. Μια τέτοια βέβαια πολιτική συνάδει με τις 

πρακτικές του αυτοκράτορα Νικηφόρου A ́, ο οποίος, επιδιώκει να βάλει τάξη στη 

χαώδη εκκλησιαστική κατάσταση του 8ου αιώνα και αντιμετωπίζει με αυστηρότητα 

τη φορολόγηση της εκκλησιαστικής περιουσίας155. Εν συνεχεία, όπως μας 

πληροφορεί ο Θεόδωρος Βαλσαμών (12ος αιώνας), η επισκοπή Μεγάρων 

ανασυγκροτείται κατόπιν αυτοκρατορικής πρωτοβουλίας. Πιο αναλυτικά, ο 

Βαλσαμών ερμηνεύει τον ΙΓ΄ Κανόνα της Ζ΄ Οικουμενικής Συνόδου (787), στον 

οποίο δίδονται εντολές και οδηγίες για την αποκατάσταση των επισκοπών και των 

μοναστηριών, τα οποία, όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται, είχαν μετατραπεί σε κοινά 

καταγώγια από τους εικονομάχους156. Αντλώντας στοιχεία από τον κανόνα αυτό κάνει 

έναν παραλληλισμό για να δείξει την άσχημη κατάσταση, στην οποία έχουν περιέλθει 

επισκοπές και μοναστήρια157, και για να τονίσει τις προσπάθειες, τις οποίες 

                                                                                                                                                        
151 DARROUZÈS 1981, 244: «λη΄ ὁ Ἐδοσθήνας», ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ-ΓΑΛΑΚΗ 1996, 68: «Αἰδοσθήνας = 

Αἰγοσθένων». 
152 DARROUZÈS 1981, 244: «λθ΄ ὁ Πάδου». ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ-ΓΑΛΑΚΗ 1996, 68: «Πάδου=Παγῶν». 
153 DARROUZÈS 1981, 243- 244: απαριθμούνται 39 επισκοπές με αρίθμηση από 688 έως 726 με την 

επισκοπή Μεγάρων γραμμένη δυο φορές. ΚΟΥΝΤΟYΡΑ-ΓΑΛΑΚΗ 1996, 66-68.  
154 ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ-ΓΑΛΑΚΗ 1996, 68.  
155 NIAVIS 1987, 160-161. 
156 ΡΑΛΛΗΣ, ΠΟΤΛΗΣ 1852, 612: ἐπισκοπεῖά τε, καὶ μο-/ναστήρια, καὶ ἐγένοντο κοινά 

καταγώγια. 
157 ΡΑΛΛΗΣ, ΠΟΤΛΗΣ 1852, 613: Ἓλκυσον δέ τόν/κανόνα καὶ εἰς τοὺς κατέχοντας ἱερά 

φροντιστήρια σήμερον,/κοινωθέντα ἐξ ἐπιδρομῆς ἐθνῶν. Ταῦτα γάρ ἐπί τῶν ἂλλων ἔχουσι 

χώραν,/τῶν ἀνθρωπίνων δηλαδή πραγμάτων, οὐ μὴν ἐπί τῶν ἁγίων/καὶ ἱερῶν. Σημείωσαι 
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πραγματοποιεί το κράτος προκειμένου να ολοκληρώσει την ανακαίνισή τους. Από 

κάθε άλλη περίπτωση ο Βαλσαμών επιλέγει να αναφερθεί μόνο σε μια και 

συγκεκριμένα την επισκοπή Μεγάρων, η οποία είχε παραμείνει για μεγάλο διάστημα 

«αμαυρωθείσα» και μόλις προσφάτως επανεντάχθηκε στη μητρόπολη της Αθήνας. 

Συγκεκριμένα, στον σχολιασμό σημειώνεται: τήν ἐπισκοπήν τῶν Μεγάρων, τήν πρό 

χρόνων ἀμνημονεύτων ἀμαυρωθεῖσαν, καί διά προστάξεως βασιλικῆς, καί συνοδικῆς 

πράξεως, πρό μικρό ἐπασωθεῖσαν τῇ μητροπόλει Ἀθηνῶν158. Δεν φαίνεται να είναι 

τυχαίο που ο Βαλσαμών κάνει μνεία μόνο σε αυτή την επισκοπή, καθώς, ο 

αυτοκράτορας, στον οποίο αποδίδεται η αποκατάστασή της, έχει ταυτιστεί με τον 

Μανουήλ Κομνηνό, με τον οποίο ο Βαλσαμών διατηρεί ιδιαίτερους δεσμούς159. 

Αναλυτικά, μετά τις αλλαγές του Μανουήλ στην εκκλησιαστική διοίκηση, η Αθήνα 

κατέχει την κη΄ θέση στον κατάλογο των μητροπόλεων του Πατριαρχείου 

Κωνσταντινουπόλεως, περιλαμβάνοντας τώρα πια στους κόλπους της δώδεκα 

επισκοπές μεταξύ των οποίων και εκείνη των Μεγάρων160.  

Μαρτυρία για την εξέλιξη της επισκοπής Μεγάρων μετά τις ενέργειες του 

Μανουήλ Κομνηνού σώζει ο Κώδικας 1371 της Βιβλιοθήκης Αθηνών που 

χρονολογείται στο β΄ μισό του 12ου αιώνα και περιλαμβάνει κατάλογο μητροπόλεων 

και επισκοπών, οι οποίες υπάγονται την περίοδο αυτή στο Πατριαρχείο 

Κωνσταντινουπόλεως161. Όπως είναι αναμενόμενο, στον κατάλογο αυτό τα Μέγαρα 

αναφέρονται ως επισκοπή εξαρτωμένη από την μητρόπολη των Αθηνών.  

Διαφωτιστικό, επίσης, για τον τρόπο οργάνωσης της μητρόπολης Αθηνών αλλά 

και για τη θέση της επισκοπής Μεγάρων σε αυτή, είναι το γράμμα, το οποίο στέλνει 

στις 13 Φεβρουαρίου 1209 ο Πάπας Ιννοκέντιος ΙΙΙ στον λατίνο επίσκοπο Αθηνών 

Βεράρδο, με το οποίο επιβεβαιώνει τα δικαιώματα του Βεράρδου πάνω στις ένδεκα 

επαρχιακές επισκοπές, ανάμεσα στις οποίες είναι και εκείνη των Μεγάρων162. Παρ’ 

                                                                                                                                                        

ταῦτα, διὰ τοὺς ἀνατολικούς μητροπο-/λίτας, τοὺς ἀνακαλουμένους τὰς οἰκείας ἐπισκοπάς 

καὶ τὰ μο-/ναστήρια ἀπό τῶν κατεχόντων αὐτά λαϊκῶν, καὶ ἀκούοντας/τοιαῦτα. 
158 ΡΑΛΛΗΣ, ΠΟΤΛΗΣ 1852, 613. 
159 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 1928, 31: ‹‹επί Μανουήλ Κομνηνού και μετά το 1170 στις επισκοπές της 

Μητροπόλεως Αθηνών προστίθεται και η επισκοπή Μεγάρων››. ΚΟΝΙΔΑΡΗΣ 1970, 107: Μανουήλ 

Κομνηνού 1143-1180/ Κώδιξ 1371 Βιβλιοθήκης Αθηνών/ ιβ΄ ὁ Μεγάρων.  
160 ΚΟΝΙΔΑΡΗΣ 1970, 126: η μητρόπολη των Αθηνών με βάση τον κώδικα φαίνεται να έχει την 28η 

θέση στην ιεραρχία των μητροπόλεων της αυτοκρατορίας. HERRIN 1976, 134. 
161 ΚΟΝΙΔΑΡΗΣ 1970, 122: ‹‹ο Κώδιξ 1371 χρονολογείται στον 12ο ή στις αρχές του 13ου αιώνα››. 

HERRIN 1976, 134: ο κώδικας χρονολογείται στο 1166. 
162 SETTON 1976, 462. 
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όλο που η επιστολή αυτή συντάσσεται εν μέσω της Λατινοκρατίας, μας παρέχονται 

πολλές πληροφορίες για τη διαμόρφωση της Μητρόπολης κατά τους τελευταίους 

χρόνους του 12ου  αιώνα163. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την επιστολή αυτή η 

επισκοπή Μεγάρων επανιδρύεται τον 12ο  αιώνα και εντάσσεται στους κόλπους της 

Μητρόπολης Αθηνών164 έχοντας κυρίως ένα βοηθητικό χαρακτήρα για αυτή 

αναλαμβάνοντας τη διοίκηση ενός συνόλου εκ των ενοριών της165. 

Ενδιαφέρον παρουσιάζει η άποψη της νεώτερης έρευνας ότι η επισκοπή 

Μεγάρων ανασυσταίνεται τον 12ο αιώνα σε ανταπόκριση του αυξανόμενου 

πληθυσμού στην περιοχή166. Είναι εύλογο τα Μέγαρα να αποτελούν κατά τον 12ο 

αιώνα πόλο έλξης νέων κατοίκων, καθώς βρίσκονται σε κομβικό σημείο ανάμεσα στα 

οικονομικά και βιοτεχνικά κέντρα της Θήβας και της Κορίνθου, τα οποία την ίδια 

περίοδο προσελκύουν εκ νέου το ενδιαφέρον λόγω των προνομίων167, τα οποία 

παραχωρούνται για τις ελεύθερες εμπορικές συναλλαγές των Βενετών168.  

Δεν πρέπει, όμως, να αγνοηθεί το γεγονός ότι την ίδια περίοδο ακμάζει στη 

Μεγαρίδα η μονή του οσίου Μελετίου, η οποία διατηρεί ένα σημαντικό οικονομικό 

προνόμιο, το οποίο έχει εξασφαλισθεί από τον Αλέξιο Α΄ Κομνηνό στον όσιο 

Μελέτιο (+1105) για την ενίσχυση της μονής του. Συγκεκριμένα, στη μονή 

χορηγείται ετησίως το ποσό των 422 υπερπύρων, το οποίο συγκεντρώνεται από τους 

δασμολόγους της Αττικής169 (βλ. ξεχωριστό κεφάλαιο παρακάτω). Στηριζόμενη, 

επομένως, η μονή στο προνόμιο αυτό συνεχίζει τη δράση της αποτελώντας 

οικονομικό παράγοντα για την περιοχή (συντήρηση και διακόσμηση με γλυπτό 

διάκοσμο των παραλαυρίων, οργάνωση μοναστηριακής βιβλιοθήκης, όπου 

αντιγράφονταν χειρόγραφα, καλλιέργεια αμπελώνων) προσελκύοντας ταυτόχρονα 

πλήθος κόσμου με αποτέλεσμα την θεμελίωση νέων οικισμών γύρω από αυτήν170. 

Ταυτόχρονα, δεν φαίνεται να είναι τυχαίο ότι στο ίδιο περίπου διάστημα 

                                                      
163 LONGNON 1948, 337- 339: αναφέρει ότι η επισκοπή Μεγάρων προϋπήρχε του 13ου αιώνα και 

συνεχίζει να υπάγεται στην αρχιεπισκοπή Αθηνών. ΚODER 1977, 129. 
164 ΚODER 1977, 138. 
165 KODER 1977, 130–131. 
166 HERRIN 1975, 259. HERRIN 1976, 134-135. KODER, HILD 1976, 82, 84. SETTON 1976, 462. 

ΜΠΟΥΡΑΣ 2010, 266. 
167 Eνδεικτικά για τα προνόμια βλ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ 2006, 242-247. 
168 HERRIN 1976, 135: υποστηρίζει ότι οι Ιταλοί που εγκαταστάθηκαν στη Θήβα και γύρω από αυτήν 

ενσωματώθηκαν αναμφισβήτητα στον ορθόδοξο πληθυσμό. 
169 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ, Βίος οσίου Μελετίου, 75. 
170 MUNN, ZIMMERMAN-MUNN 1990, 38. GERSTEL, MUNN κ.ά. 2003, 221. 
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συντάσσονται για τον όσιο Μελέτιο δυο βιογραφίες από δυο σημαντικές 

προσωπικότητες του 12ου αιώνα, και πιο συγκεκριμένα από τον επίσκοπο Μεθώνης 

Νικόλαο και τον ποιητή Θεόδωρο Πρόδρομο171. Αμφότεροι σχετίζονται με την 

αυτοκρατορική αυλή και τον Μανουήλ Α΄ και μέσω εκείνων δηλώνονται έμμεσα οι 

δεσμοί που διατηρούσε ο όσιος Μελέτιος με τον Αλέξιο και την αυτοκρατορική 

οικογένεια172. Φαίνεται, επομένως, πιθανό ότι η επισκοπή Μεγάρων ανασυγκροτείται 

στο β΄ μισό του 12 αιώνα μετά από μια σειρά ζυμώσεων, οι οποίες είχαν ξεκινήσει 

από τον Αλέξιο Α΄ και τον όσιο Μελέτιο σε μια περίοδο, κατά την οποία τόσο ο όσιος 

όσο και η μονή του στον Κιθαιρώνα είχαν αντίκτυπο όχι μόνο στην τοπική κοινωνία 

αλλά και στη συνείδηση της κεντρικής εξουσίας.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
171 αναλυτικά για τους συγγραφείς, το ύφος γραφής τους και τις διαφορές που υπάρχουν ανάμεσα στις 

δυο βιογραφίες βλ. MESSIS 2004, 303-345. 
172 MAGDALINO 1981, 62. 
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1.4.  H Ἐπίσκεψις Μεγάρων 

 

Για πρώτη φορά τα Μέγαρα αναφέρονται ως επίσκεψις στην Partitio Romaniae, η 

οποία συντάσσεται στα 1204 από τους σταυροφόρους ως συμφωνία για τον 

διαμελισμό των εδαφών της αυτοκρατορίας173. Πιο συγκεκριμένα, στο έγγραφο αυτό 

γίνεται χρήση του αντίστοιχου λατινικού όρου pertinentia (=ἐπίσκεψις) και 

σημειώνεται ότι η εν λόγω επίσκεψη, αφού υπάγεται στο όριο Αθηνών, ακολουθεί την 

ίδια με αυτό πορεία174. Παρʼ όλο που η Partitio συντάσσεται στις αρχές του 13ου 

αιώνα (στο διάστημα μεταξύ 12 Απριλίου και 9 Μαΐου 1204), αντανακλά την εικόνα 

που επικρατεί στην οργάνωση του κράτους κατά τον 12 αιώνα175. Πέραν όμως της 

Partitio, αναφορά στην επίσκεψη Μεγάρων δεν γίνεται σε κάποιο έγγραφο του 

βυζαντινού κράτους ούτε και στο χρυσόβουλλο του Αλεξίου Γ΄ (1198). Πιο 

αναλυτικά, στο χρυσόβουλλο αυτό καταγράφονται με ακρίβεια όλες οι περιοχές, τις 

οποίες ο αυτοκράτορας παραχωρεί στους Βενετούς για ελεύθερη ανάπτυξη των 

εμπορικών συναλλαγών τους, και ενώ ανάμεσα τους συμπεριλαμβάνεται το όριο 

Αθηνών, εν τούτοις η επίσκεψη Μεγάρων παραλείπεται176. Η παράλειψη βέβαια αυτή 

δεν είναι η μοναδική στο χρυσόβουλλο και όπως έχει αποδειχθεί από την έρευνα, 

στην Partitio Romaniae προστίθενται επιπλέον περιοχές οικονομικού ενδιαφέροντος 

και ιδιαίτερα σημαντικές επισκέψεις, οι οποίες δεν περιλαμβάνονται στον κατάλογο 

των προνομίων του 1198177.  

Όσον αφορά στις επισκέψεις, πρόκειται για την κτηματική περιουσία του 

κράτους, η εκμετάλλευσή της οποίας γίνεται κατά κύριο λόγο για λογαριασμό του 

στέμματος178. Οι επισκέψεις μαζί με τα κουρατορίκια αποτελούν από τον 9ο αιώνα και 

μετά την ακίνητη περιουσία, τα οφέλη της οποίας καρπώνεται το στέμμα179. Κατά τον 

                                                      
173 ΖΑΚΥΘΗΝΟΣ 1951, 188-189: στο όριο Αθηνών προστίθεται τώρα ονομαστικά η περιοχή των 

Μεγάρων. KODER, HILD 1976, 67, 215. SETTON 1976, 19: ‹‹the district of Athens with the dependency 

of Megara››. 
174 TAFEL, THOMAS 1964, 485, 488: Pars secunda Peregrinorum: ... et orium Athenarum, cum 

pertinentia Megaron, 493: Ὁ δεύτερος κλῆρος τῶν ξένων: …καί τό ὃριον Ἀθηνῶν σύν τῇ 

Μεγάρων ἐπισκέψει. Partitio Romaniae, 222: στ. 119-120: et orium Athenarum,/ cum pertinentia 

Megaron. HENDY 1985, 87, χάρτης 19. 
175 OIKONOMIDES 1992, 8, 11-12. 
176 TAFEL, THOMAS 1964, 279. Πρβλ. ΖΑΚΥΘΗΝΟΣ 1941, 270-273: Orion Athenarum. 
177 OIKONOMIDES 1992, 14. OIKONOMIDÈS 1996, 78. 
178 ΖΑΚΥΘΗΝΟΣ 1941, 242-243. OIKONOMIDÈS 1976α, XVII 196. HENDY 1985, 89. CHEYNET 2002, 88. 

OIKONOMIDÈS 2004, XI, 321. ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΥ 2005, 89-90. 
179 ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΥ 2005, 89. 
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10ο και 11ο αιώνα μετά την αίσια έκβαση των εκστρατειών εναντίον των Αράβων οι 

επισκέψεις αυξάνονται σημαντικά στα ανακτηθέντα γόνιμα εδάφη στην περιφέρεια 

της αυτοκρατορίας180. Κατά κύριο λόγο τα κτήματα, τα οποία επιλέγονται για 

επισκέψεις, είναι συνήθως τα πιο εύφορα ενώ σε κάποιες περιπτώσεις έχουν και 

στρατιωτική σημασία, καθώς βρίσκονται κοντά σε χερσαία και θαλάσσια 

σταυροδρόμια, όπως για παράδειγμα η επίσκεψη της Λάμπης στην Φρυγία, η οποία 

συνδέει τις περιοχές της δυτικής Μικράς Ασίας με το λιμάνι της Αττάλειας181 ή 

αντίστοιχα οι επισκέψεις στη Θράκη, οι οποίες γειτνιάζουν με τον κεντρικό δρόμο 

ανάμεσα στην Κωνσταντινούπολη και την Αδριανούπολη182. Στο πλαίσιο αυτό, 

επίσης, μπορεί να γίνει κατανοητό, γιατί κατά τα τέλη του 11ου αιώνα τα πιο εύφορα 

εδάφη της Μακεδονίας καλλιεργούνται για λογαριασμό της οικογένειας του Αλεξίου 

Α΄ Κομνηνού183 και αντιστοίχως κατά τον 12ο αιώνα οι καλύτερες εκτάσεις της 

Κρήτης παραμένουν στη δικαιοδοσία του Μανουήλ Α΄184.  

Τις προϋποθέσεις αυτές πληροί και η Μεγαρίδα και επομένως, δεν είναι τυχαίο 

που συγκαταλέγεται στην περιουσία του στέμματος. Πιο συγκεκριμένα, από τον βίο 

του οσίου Μελετίου (+1105) γίνεται φανερό ότι η Μεγαρίδα είναι μια γόνιμη 

περιοχή, η οποία πέρα από την παραγωγή ελαιολάδου185 φημίζεται για το καλής 

ποιότητας κρασί της186. Η πληροφορία αυτή επαληθεύεται και από τον Ιάκωβο 

επίσκοπο Βουλγαρίας (13ος αιώνας), ο οποίος θαυμάζει την περιοχή για τους 

εὐκλήμους αμπελώνες και τους εὐαγεστάτους ληνούς187. Εάν λάβουμε υπʼ όψη 

ότι το καλής ποιότητας κρασί, το οποίο προορίζεται για τους υψηλούς τιτλούχους του 

παλατιού, προέρχεται από τα βασιλικά κτήματα της Νίκαιας188, δεν φαίνεται τυχαίο 

που μια ακόμα περιοχή φημισμένης οινοπαραγωγής συγκαταλέγεται στην περιουσία 

του αυτοκράτορα εκπληρώνοντας παρόμοιους σκοπούς.  

                                                      
180 LEFORT 2006, 454. OΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ 2006, 182, 184. 
181 OIKONOMIDÈS 1976α, XVII, 196. CHEYNET 2002, 108. 
182 MAGDALINO 1993, 166. 
183 CHEYNET 2002, 100. 
184 MAGDALINO 1993, 165. 
185 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΕΘΩΝΗΣ, Βίος οσίου Μελετίου, 60. 
186 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ, Βίος οσίου Μελετίου, 82. 
187 IACOBI BULGARIAE, Collectanea Byzantina, 93, VIII: στ. 7-12: ὂρος πῖον δάσκιον 

ηὐδεδρωμένον,/ πολλοῖς τεθηλός ἐν δόμοις εὐχαρίοις,/ συχνοῖς βεβριθός ναιέταις 

μονοτρόποις,/ ὡς ἀμπελών εὔκλημος ἐν γεηπόνοις/ ληνοῖς πολυποίκιλτος εὐαγεστάτοις,/ 

λειμών περίπνους πνευματικῶν ἀνθέων/ οὐρανός εἰς γῆν ἄλλος ὡς δεδειγμένος. 
188 ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΥ 2005, 98. 
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Ακόμη, αξιοσημείωτη είναι και η στρατιωτική σημασία της Μεγαρίδας, καθώς 

αποτελεί το κομβικό σημείο ανάμεσα στη Στερεά Ελλάδα και την Πελοπόννησο. Πιο 

συγκεκριμένα, από την επαρχία της Μεγαρίδας διέρχονται οι κυριότεροι δρόμοι, οι 

οποίοι συνδέουν τα δύο σημαντικά οικονομικά και διοικητικά κέντρα της Θήβας και 

της Κορίνθου189. Επίσης, στην ενδοχώρα της Μεγαρίδας υπάρχουν ορισμένες 

στρατηγικής σημασίας θέσεις, οι οποίες προσφέρουν πλήρη εποπτεία της ευρύτερης 

περιοχής από ξηρά και θάλασσα επιτρέποντας την έγκαιρη ανάπτυξη άμυνας σε 

περίπτωση κινδύνου190.  

 

Εν συνεχεία, όπως προαναφέρθηκε, στον κύκλο των ευνοημένων από τις επισκέψεις 

συμπεριλαμβάνονται και μοναστήρια, με χαρακτηριστικότερα παραδείγματα εκείνα 

της Λαύρας του αγίου Όρους και του αγίου Ιωάννη στην Πάτμο191. Συγκεκριμένα, τα 

μοναστήρια μπορούν να επωφεληθούν είτε από την παραχώρηση επισκέψεων, μαζί με 

τα συνεπακόλουθα προνόμια μερικής ή ολικής φοροαπαλλαγής192, είτε από την 

παραχώρηση εισοδημάτων προερχομένων από επισκέψεις193. Η τακτική αυτή 

υιοθετείται με μεγάλη θέρμη από τον Αλέξιο Α΄ και παγιώνεται στους χρόνους των 

Κομνηνών, καθώς πέρα από την ηθική υποστήριξη194 επιδιώκεται και η πολιτική 

ενίσχυση του στέμματος από τους μοναχούς μέσα από τη μεσολάβησή τους προς τον 

λαό και την άσκηση θεμιτής προπαγάνδας ιδιαίτερα μάλιστα σε περιόδους 

κλονισμένης σταθερότητας195. Πρέπει λοιπόν να υπογραμμιστεί ότι και στην 

περίπτωση των μοναστηριών το κράτος δεν παραγκωνίζει τα συμφέροντά του, γιʼ 

αυτό δεν είναι τυχαίο που κλασματικές γαίες196 σε απομακρυσμένες περιοχές 

παραχωρούνται σε μοναστήρια δίνοντας με αυτό τον τρόπο ευκαιρίες ανάπτυξης της 

τοπικής οικονομίας197. Με το σκεπτικό αυτό ο Αλέξιος Α΄ παραχωρεί το 1088 την 

έρημη νήσο Πάτμο στον μοναχό Χριστόδουλο απαλλάσσοντάς τον από τις 

φορολογικές υποχρεώσεις, οι οποίες σχετίζονται με την καλλιέργεια της γης και την 

                                                      
189 MEYER 1931, 169. PHILIPPSON, KIRSTEN 1950-1959, 964. WISEMAN 1974, 535. KODER, HILD 1976, 

98. 
190 GERSTEL 1996,144. MUNN 1996, 48. GERSTEL, MUNN κ.ά. 2003,147. 
191 HARVEY 1993, 153. 
192 GAUTIER 1981, 53. OIKONOMIDÈS 1996, 189-190, 241. 
193 OIKONOMIDES 1976α, 195-196. 
194 MORRIS 1995, 288. 
195 MORRIS 1995, 200. ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ 2006, 239.  
196 Για τις κλασματικές γαίες βλ. OIKONOMIDES 1986, 161-162. KAPLAN 1992, 325. OIKONOMIDÈS 

1996, 235. CHEYNET 2002, 88. OIKONOMIDÈS 2004, XI, 321. LEFORT 2006, 454. ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ 2006, 

182, 206. LAIOU, MORRISSON 2007, 102. 
197 MORRIS 1995, 202-203. 
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απασχόληση παροίκων, και εξασφαλίζοντάς του ταυτόχρονα ετήσια δωρεά 300 

μοδίων σιταριού, που θα συγκεντρώνονται από τις βασιλικές επισκέψεις στο Ψυχρό 

Χανίων198. 

 

Σχετικά με την επίσκεψη Μεγάρων, όμως, δεν σώζεται σε κάποια πηγή το όνομα του 

προσώπου ή του μοναστηριού, στο οποίο θα είχε τυχόν παραχωρηθεί η επίσκεψη199. 

Αξίζει, εν τούτοις, να σημειωθεί ότι δυο επιστολές του Μιχαήλ Χωνιάτη200 

απευθύνονται στον αναγραφέα, ο οποίος είχε σταλεί από την Κωνσταντινούπολη με 

σκοπό να ελέγξει μαζί με τον συνεργάτη του τα πρακτικά των επισκεπτιτών201 της 

Αθήνας202. Επιπλέον, σε μια από τις δυο αυτές επιστολές σημειώνεται ξεκάθαρα ότι 

στα αθηναϊκά εδάφη περιλαμβάνονται επισκέψεις, από τις οποίες και παρατίθεται 

ονομαστικά εκείνη του Ωρωπού203 ευρισκόμενη υπό τη δικαιοδοσία της μητρόπολης 

Αθηνών204. Οι επιστολές αυτές, επομένως, αποτελούν ισχυρή μαρτυρία ότι τα 

Μέγαρα δεν είναι η μοναδική επίσκεψη στο αττικό έδαφος κατά τον 12ο αιώνα. 

Αντιθέτως, δεν παρέχουν κάποια επιπλέον πληροφορία για την διοικητική οργάνωσή 

τους αφήνοντας ασαφή την εικόνα σχετικά με το ζήτημα αυτό. Εν τούτοις, αντίστοιχα 

παραδείγματα επισκέψεων με άγνωστο το όνομα του δικαιούχου της νομής τους 

παρατηρούνται και στην Πελοπόννησο, γεγονός, το οποίο αρχικά προβλημάτισε την 

έρευνα. Εν τέλει, το συμπέρασμα, στο οποίο καταλήγουν οι ερευνητές και 

ενδεχομένως ισχύει και για την περίπτωση των Μεγάρων, είναι ότι οι επισκέψεις, οι 

οποίες δεν σώζουν όνομα δικαιούχου, παραμένουν στην πλήρη δικαιοδοσία του 

αυτοκράτορα205.  

                                                      
198 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ 1989, 13: ο Αλέξιος Α΄ παραχώρησε στον όσιο Χριστόδουλο την νήσο Πάτμο ως 

κτήμα της Ιεράς Μονής με την προϋπόθεση να παραιτηθεί από κάθε άλλη ιδιοκτησία στη νήσο Κω. 

MORRIS 1995, 207, 217. OIKONOMIDÈS 1996, 230: στο πλαίσιο παρόμοιας πολιτικής ο Αλέξιος Α΄ με 

χρυσόβουλλο του το 1088 παραχωρεί στον άγιο Χριστόδουλο και στους μοναχούς του όλο το νησί της 

Πάτμου, προνόμιο που συνοδεύεται και από απαλλαγή από τις περισσότερες υποχρεώσεις προς το 

κράτος και την δέσμευση των τοπικών εκπροσώπων εξουσίας να προχωρήσουν στην παράδοσιν της 

Πάτμου στους μοναχούς. 
199 HENDY 1985, 87, χάρτης 19. 
200 ΜΙΧΑΗΛ ΧΩΝΙΑΤΗΣ, Τα Σωζόμενα, ΙΙ, 129-131. 
201 για τον επισκεπτίτη βλ. OIKONOMIDÈS 1972, 312, 318. ODB, 717. ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΥ 2005, 89-90, 96-

97. ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ 2006, 164. 
202 CHEYNET 2002, 114. 
203 ΜΙΧΑΗΛ ΧΩΝΙΑΤΗΣ, Τα Σωζόμεν, ΙΙ, 131: στ. 5-8: ...καί τό ὑπό τήν/ ἀθηναϊκήν ἐπίσκεψιν τελοῦν 

χωρίον ὁ Ὠρωπός; Οὐκ ἐδόθη σοι/ ἐν Ἀθήναις καί τό τούτου ἀναγραφικόν ζήτημα μετά τῆς/ λοιπῆς 

ἀθηναϊκῆς ἐπισκέψεως; 
204 ΚΟΛΟΒΟΥ 1999, 152-153. 
205 DOSeals II, αρ. 22.5. 
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Παρά ταύτα, υπάρχουν στοιχεία ομοιότητας μεταξύ της παραχώρησης εσόδων 

στη μονή της Πάτμου από την επίσκεψη στο Ψυχρό Χανίων και μιας αντίστοιχης 

παραχώρησης στη μονή του οσίου Μελετίου στη Μεγαρίδα. Πιο συγκεκριμένα, με 

βάση τον βίο του οσίου Μελετίου, ο οποίος συγγράφηκε από τον Θεόδωρο Πρόδομο 

στο β΄ μισό 12ου αιώνα, ο Αλέξιος Α΄ θέλοντας να ευχαριστήσει τον Μελέτιο για την 

θαυματουργή προσευχή του, η οποία τον έσωσε από ολέθρια σύγκρουση με τους 

Κουμάνους, εξασφαλίζει με χρυσόβουλλό του στη μονή ετήσιο επίδομα 422 

υπερπύρων, το οποίο θα συγκεντρώνεται από τους δασμολόγους της Αττικής206. Εάν 

λάβουμε υπ’ όψη μας την περίπτωση της Μονής του Ιωάννη του Θεολόγου στην 

Πάτμο, βλέπουμε ότι δεν είναι ασυνήθιστο για το κράτος να παραχωρεί έσοδα από τις 

επισκέψεις σε μοναστήρια. Πιο συγκεκριμένα, το προνόμιο που έχει εξασφαλίσει η 

μονή από τον Αλέξιο Α΄ εξακολουθεί να το διατηρεί και μέχρι τους χρόνους του 

Μανουήλ Α΄ Κομνηνού, δεδομένου ότι μέχρι το 1171 συνεχίζει να καρπώνεται σιτάρι 

από τη βασιλική επίσκεψη στο Ψυχρό ενώ μετά το 1176 επιτυγχάνει αντί του σιταριού 

να εισπράττει χρήμα207.  

Οι κινήσεις αυτές, όπως προαναφέρθηκε, συμμορφώνονται με την πολιτική των 

Κομνηνών, σύμφωνα με την οποία μέρος των εσόδων και των εισφορών που 

συγκεντρώνονται από τις επισκέψεις να παραχωρούνται σε νησιωτικές ή άγονες 

περιοχές καθώς και σε περιφερειακές εκκλησίες -ακόμα και εκτός των ορίων της 

επίσκεψης- για την τόνωση της τοπικής οικονομίας208. Αντίστοιχη φαίνεται πως είναι 

και η περίπτωση της Μονής του οσίου Μελετίου, γιʼ αυτό και μέρος των εσόδων της 

επίσκεψης Μεγάρων παραχωρείται στη μονή αποσκοπώντας στην κάλυψη των 

αναγκών της και την ενίσχυση του έργου της.  

 

                                                      
206 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ, Βίος οσίου Μελετίου, 75: τετρακοσίους πρός τοῖς εἲκοσι καί δύο 

μόνους χρυσίνους ὁ δίκαιος παρά τῶν τῆς Ἀττικῆς δασμολόγων ἐτησίως λαμβάνειν 

ἠνέσχετο˙ τά δʼ ἄλλα μή πλειόνων χρείαν ἔχειν εἰπών, απεπέμψατο. KURTZ 1893, 310-311: 

αναφέρεται ότι ο αυτοκράτορας Αλέξιος Κομνηνός έδωσε στον Μελέτιο το προνόμιο να λαμβάνει για 

τη μονή το ποσό των 422 υπερπύρων ετησίως, το οποίο θα προερχόταν από τους φόρους που θα 

καταβάλλονταν στην Αττική. DÖLGER 1976, 1121: αναφέρει ότι το χρυσόβουλλο [χρυσόβολλος λόγος] 

ανήκει στον Αλέξιο Α΄ Κομνηνό, χρονολογείται περί το 1084 και το ποσό θα προκύπτει από τα έσοδα 

της Αττικής. KODER, HILD 1976, 217: αναφέρεται επίσης ότι το ποσό του επιδόματος θα 

συγκεντρώνεται από τα έσοδα στην Αττική. 
207 OIKONOMIDÈS 1976α, XVII, 195-196. Σημειώνεται ότι στους χρόνους του Μανουήλ η μονή 

καρπώνεται 700 μόδια σιταριού. MAGDALINO 1993, 170. 
208 DARROUZÈS 1976, 175. MALAMUT 1988, 408, 415, 422, 451, 464.  
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Εν κατακλείδι, μπορεί να υποστηριχθεί ότι τα Μέγαρα με βάση τη Partitio Romaniae 

λειτουργούν ως επίσκεψη τουλάχιστον κατά τον 12ο αιώνα παραμένοντας στη 

δικαιοδοσία του αυτοκράτορα και αποτελώντας, επομένως, μέρος της περιουσίας του. 

Μετά το 1095209 ο Αλέξιος Α΄ θέλοντας να ευχαριστήσει τον Μελέτιο για τις 

ευεργετικές προσευχές του, οι οποίες τον έσωσαν από μια επικείμενη ολέθρια 

σύγκρουση με τους Κουμάνους, αποφασίζει με χρυσόβουλλό του να παραχωρείται 

ετησίως στη μονή του οσίου στη Μεγαρίδα χρηματικό ποσό, το οποίο θα 

συγκεντρώνεται από τους φόρους της Αττικής. Στην περίπτωση αυτή φαίνεται ότι 

ισχύει ό, τι συμβαίνει και σε άλλες μονές, όταν το στέμμα παραιτείται από μέρος των 

εσόδων, που του εξασφαλίζει η ακίνητη περιουσία του, και το παραχωρεί για λόγους 

ευγνωμοσύνης αλλά και πολιτικής σε κάποια μοναστική κοινότητα. Με τη βοήθεια 

του προνομίου αυτού η μονή του οσίου Μελετίου φτάνει σε μεγάλη ακμή 

συνεχίζοντας και πολλαπλασιάζοντας τις δραστηριότητές της, οι οποίες σχετίζονται 

με την οργάνωση της προϋπάρχουσας βιβλιοθήκης και του scriptorii210, την ίδρυση 

παραλαυρίων στις πλαγιές του Κιθαιρώνα211 και την παροχή καταφυγίου σε πολλούς 

απόρους212. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
209 ARMSTRONG 1996α, 226: τότε χρονολογείται η απόπειρα σύγκρουσης με τους Κουμάνους στην 

Αγχίαλο. 
210 MESSIS 2004, 313, υποσημ. 30. ΟΡΛΑΝΔΟΣ 1999, 40. 
211 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΕΘΩΝΗΣ, Βίος οσίου Μελετίου, 49. ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ, Βίος οσίου Μελετίου, 74. 

ΟΡΛΑΝΔΟΣ 1999, 39. 
212 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΕΘΩΝΗΣ, Βίος οσίου Μελετίου, 51. CHARANIS 1971, 79.  
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1.5.  Πτυχές της κοινωνίας και της οικονομίας της μεσοβυζαντινής 

Μεγαρίδας: οι γραπτές πηγές, ο βίος του οσίου Μελετίου 

 

Οι γραπτές πηγές είναι εξαιρετικά φειδωλές σχετικά με την κοινωνική και οικονομική 

οργάνωση της Μεγαρίδος κατά τη μεσοβυζαντινή περίοδο, μη επιτρέποντάς μας, 

επομένως, την ιχνηλάτηση του τρόπου ζωής και της καθημερινότητας των ανθρώπων. 

Εν τούτοις, ορισμένες ενδιαφέρουσες πληροφορίες για την καθημερινή ζωή των 

κατοίκων της περιοχής του Κιθαιρώνα αντλούνται από τον βίο του οσίου Μελετίου. 

Πιο αναλυτικά, από διάφορα χωρία του βίου μπορούμε να συμπεράνουμε ότι 

ήδη στους χρόνους του Μελετίου (+1105) έχουν αναπτυχθεί στις πλαγιές του 

Κιθαιρώνα οικιστικά σύνολα και έχουν σχηματιστεί οι απαραίτητοι οδικοί άξονες για 

την εξυπηρέτηση των μετακινήσεων εντός και εκτός Μεγαρίδος213. Σημειώνεται, 

όμως, ότι οι οικισμοί αυτοί βρίσκονται σε σημαντική απόσταση από τη μονή, 

δεδομένου ότι, όταν περί το 1081214 ο Μελέτιος επιλέγει τη θέση αυτή για την 

εγκατάστασή του, κριτήριο για την επιλογή του αποτελούν η απομόνωση και η 

αποστασιοποίηση από τους ανθρώπους215. 

Οι πληροφορίες αυτές επαληθεύονται και από την αρχαιολογική έρευνα, καθώς 

κατάλοιπα οικισμών του 12ου αιώνα έχουν βρεθεί σε τέσσερεις θέσεις της ευρύτερης 

περιοχής και συγκεκριμένα στα Λουκίσια, το Πάνακτο, τον αγ. Νικόλαο και τον αγ. 

Γεώργιο. Η ανάπτυξη των οικισμών αυτών συνδέεται με τη μεγάλη χρήση των 

δρόμων, οι οποίοι διασχίζουν τον Κιθαιρώνα και αποτελούν τους σημαντικούς 

διαύλους επικοινωνίας ανάμεσα στη Βοιωτία, την Αττική και την Κορινθία216. 

 

Εν συνεχεία, στον βίο αναφέρεται ότι το όρος του Κιθαιρώνα δέχεται στα χρόνια του 

Μελετίου το πλήγμα μιας ιδιαίτερα ισχυρής πυρκαγιάς, η οποία και θα απέβαινε 

ολέθρια για τη μονή και τα παραλαύριά της, εάν δεν επενέβαινε για τη διαφύλαξή 

                                                      
213 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΕΘΩΝΗΣ, Βίος οσίου Μελετίου, 59: καί χιών ἡ μέν ἢδη τήν γῆν κατεκάλυψεν,... 

πάσας μέν τάς ὁδούς ἀβάτους, πάσας δέ θύρας τῶν οἰκιῶν ἀπροσίτους, 60: πάσαις ταῖς 

πέριξ χώραις. ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ, Βίος οσίου Μελετίου, 82: πρός τινα κώμην τῶν 

ὁμορούντων.  
214 ΟΡΛΑΝΔΟΣ 1999, 38. 
215 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΕΘΩΝΗΣ, Βίος οσίου Μελετίου, 47-48: τοῦτον μέν ἔγνω τόν τόπον καταλιπεῖν, δό-

/ξας οὓτω καί τόν ὄχλον διαφυγεῖν, ἀναχωρῆσαι δέ πρός ἐρημικώτερον.  
216 GERSTEL, MUNN κ.ά. 2003, 148, 221-222. 
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τους ο όσιος με τις θαυματουργές προσευχές του217. Το ίδιο σωτήριες για τη μονή 

αλλά και την ευρύτερη περιοχή αποδεικνύονται οι προσευχές του οσίου μετά την 

πρόβλεψη του επερχόμενου σεισμού, ο οποίος, ενώ χτυπάει σφόδρα διάφορους 

τόπους της αυτοκρατορίας218, αφήνει την Μεγαρίδα ανεπηρέαστη219.  

 

Όσον αφορά στην τοπική οικονομία, το κατεξοχήν προϊόν που χαρακτηρίζει τον 

Κιθαιρώνα είναι το κρασί, για το οποίο φημίζεται η περιοχή ήδη από την αρχαιότητα. 

Όπως μαρτυρείται από τον Πολύβιο (204-122 π.Χ.), ο περίφημος αιγοσθενίτης οίνος, 

ο οποίος παράγεται στην ομώνυμη θέση στις νοτιοδυτικές υπώρειες του Κιθαιρώνα, 

μπορεί να συγκριθεί με τα καλύτερα ρωμαϊκά κρασιά220. Μέσα στο πλαίσιο αυτό, 

πολύ ενδιαφέρουσα είναι και η περιγραφή του Ιακώβου, μοναχού της μονής του 

οσίου Μελετίου και μετέπειτα επισκόπου Βουλγαρίας (13ος αιώνας), σύμφωνα με 

την οποία η περιοχή χαρακτηρίζεται για την πλούσια βλάστησή της, τους εὐκλήμους 

αμπελώνες και τους εὐαγεστάτους ληνούς. Μέσα στο τοπίο αυτό η παρεμβολή της 

μονής και των παραλαυρίων σχηματίζει, σύμφωνα τον Ιάκωβο, μια παραδεισένια 

εικόνα221. 

Η εικόνα αυτή επαληθεύεται και στο βίο του οσίου Μελετίου, όπου αναφέρεται 

ένα επεισόδιο, στο οποίο ένας μοναχός καταφεύγει στα γύρω χωριά στις πλαγιές του 

Κιθαιρώνα, για να προμηθευτεί κρασί για τη μονή222. Μέσα στο κλίμα της 

οινοπαραγωγής και της οινοποσίας που χαρακτηρίζει την περιοχή, δεν μας 

παραξενεύει το γεγονός ότι ο βιογράφος παρεμβάλλει στην αφήγησή του το 

περιστατικό με μία γυναίκα, η οποία εμφανίζεται στον μοναχό ως μαινάδα και 

προσπαθεί να τον παρεμποδίσει από την αποστολή του223. Με την εικόνα αυτή 

συμφωνεί και μια τοιχογραφία στο ναό του Σωτήρος στο Αλεποχώρι (13ος 

                                                      
217 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΕΘΩΝΗΣ, Βίος οσίου Μελετίου, 49. 
218 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 1949, 26-27. 
219 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΕΘΩΝΗΣ, Βίος οσίου Μελετίου, 49-50. 
220 ΚΟΥΡΑΚΟΥ-ΔΡΑΓΩΝΑ 2002, 30-32. 
221 IACOBI BULGARIAE, Collectanea Byzantina, 93, VIII: στ. 7-12: ὂρος πῖον δάσκιον 

ηὐδεδρωμένον,/ πολλοῖς τεθηλός ἐν δόμοις εὐχαρίοις,/ συχνοῖς βεβριθός ναιέταις 

μονοτρόποις,/ ὡς ἀμπελών εὔκλημος ἐν γεηπόνοις/ ληνοῖς πολυποίκιλτος εὐαγεστάτοις,/ 

λειμών περίπνους πνευματικῶν ἀνθέων/ οὐρανός εἰς γῆν ἄλλος ὡς δεδειγμένος. 
222 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ, Βίος οσίου Μελετίου, 82: ἔνθεν τοι καί ποτε πρός τάς ἀμπέλους μετά 

τῶν ὑποζυγίων κατά τινα χρείαν ἐξεληλυθότος τοῦ μοναχοῦ. 
223 ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ 2002, 66. 
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αιώνας)224, στην οποία η Σαλώμη απεικονίζονται ως αρχαία μαινάδα συμφωνόντας με 

τον τρόπο αυτό με την αμπελουργική παράδοση της περιοχής225. Πιο αναλυτικά, 

σύμφωνα με την έρευνα η παράσταση της Σαλώμης να προκαλεί με τον χορό της 

κατάγεται από τις αρχαίες παραστάσεις χορού διονυσιακών μαινάδων226 και στην 

περίπτωση του συγκεκριμένου ναού συμφωνεί με το μεγαρικό τοπίο, όπου υπάρχουν 

‹‹βακχικώς πλουσιοπάροχα›› αμπέλια και τα κρασιά227.   

Δεν μας κάνει, επομένως, εντύπωση το γεγονός ότι ο Μιχαήλ Χωνιάτης 

ευρισκόμενος εξόριστος στη νήσο Κέα κατά τον πρώιμο 13ο αιώνα γράφει στις 

επιστολές του ότι νοσταλγεί το κρασί από την μονή του οσίου Μελετίου228, το οποίο 

και παράγεται σε αφθονία229. Εν κατακλείδι, σε συμφωνία με τα ανωτέρω βρίσκεται 

και το τοπωνύμιο Οινόη, το οποίο απαντά μέχρι σήμερα στην περιοχή και μαρτυρεί 

ασφαλώς τη σχέση του τόπου με την παραγωγή του οίνου230. 

Εν συνεχεία, εκτός από την αμπελουργία, στην ευρύτερη περιοχή του 

Κιθαιρώνα -προφανώς στις πιο χαμηλές σε υψόμετρο θέσεις- καθώς και στην 

υπόλοιπη Μεγαρίδα φαίνεται ότι είναι ανεπτυγμένη και η καλλιέργεια ελαιοδέντρων 

μαζί με την παραγωγή ελαιολάδου. Η πληροφορία αυτή αντλείται εμμέσως από τον 

βίο του οσίου Μελετίου, όταν γίνεται αναφορά σε ένα θαύμα του οσίου σχετικά με 

τον πολλαπλασιασμό του ελαχίστου εναπομείναντος στη μονή ελαίου εξ αιτίας του 

αποκλεισμού της μετά από χιονόπτωση. Μόλις το θαύμα αυτό γίνεται γνωστό στους 

κατοίκους των γύρω περιοχών, αποφασίζεται σε ένδειξη πίστης και σεβασμού να 

χορηγείται ετησίως στη μονή τόσο ελαιόλαδο όσο οι δυνάμεις των κατοίκων καά 

περίπτωση επιτρέπουν231. Το γεγονός αυτό επιβεβαιώνει, επιπλέον, μια συνήθη 

πρακτική της εποχής, σύμφωνα με την οποία μια έκτακτη δωρεά προς ένα μοναστήρι 

σύντομα παγιώνεται και γίνεται εθιμική232. Επίσης, το ότι δεν προκαθορίζεται η 

ποσότητα του προσφερομένου ελαιολάδου αλλά αντιθέτως μεταβάλλεται με βάση τη 

διαθεσιμότητα, δείχνει ότι η παραγωγή ελαιολάδου στη Μεγαρίδα είναι περιορισμένη 

                                                      
224 ΜΟΥΡΙΚΗ 1978, 10, 64: ο ζωγραφικός διάκοσμος του ναού χρονολογείται περί το 1260-1280. 
225 ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ 2011, 135. 
226 ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ 2002, 67. ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ 2002α, 155. 
227 ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ 2002, 67: ‹‹όλα βακχικώς πλουσιοπάροχα, μαινάδες, κρασιά, οινόφυτα, ληνοί, όλα 

μεταξύ Αιγοσθένων, Οινόης, Κιθαιρώνα και Μεγάρων››. 
228 ΜΙΧΑΗΛ ΧΩΝΙΑΤΗΣ, Τα Σωζόμενα, ΙΙ, 148: στ. 20-21, 149: στ. 1-3. ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ 2002, 66-67. 
229 ΜΙΧΑΗΛ ΧΩΝΙΑΤΗΣ, Τα Σωζόμενα, ΙΙ, 319: στ. 13-16. 
230 HAMMOND 1954, 121. ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ 2011, 135. 
231 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΕΘΩΝΗΣ, Βίος οσίου Μελετίου, 60: πάσαις ταῖς πέριξ χώραις διαδοθέντος τοῦ 

θαύματος...αὐτάρκη χορηγίαν ἐλαίου τοῖς μοναστηρίοις ἐτήσιον ἀφιέρωσαν. 
232 HARVEY 1997, 181. 
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και προορίζεται για την κάλυψη των τοπικών αναγκών, όπως αντίστοιχα συμβαίνει 

και στην υπόλοιπη Στερεά Ελλάδα233.  

Εκτός από τα ανωτέρω, στη μονή του οσίου Μελετίου, όπως είναι 

αναμενόμενο, καλλιεργούνται και κάποια λαχανικά για τις ανάγκες των μοναχών, τα 

οποία μάλιστα κάποιες φορές απειλούνται από τη δράση των ενδημούντων λαγών. 

Δυστυχώς τα είδη των λαχανικών δεν μας γίνονται γνωστά, καθώς στον βίο 

αναφέρονται γενικά ως ‹‹λάχανα››234. Σημειώνεται βέβαια, ότι σε κάποιο χωρίο του 

βίου περιγράφεται ένα περιστατικό με έναν μοναχό που μαγειρεύει (γλυκιά) 

κολοκύθα, η οποία ενδεχομένως αποτελεί προϊόν παραγωγής της μονής235. Ομοίως, 

σε άλλο χωρίο, καθώς περιγράφεται το λιτό γεύμα των μοναχών, αναφέρεται ότι σε 

αυτό περιλαμβάνονται φυλλάδες από λάχανα236 ενώ είναι γνωστό ότι τα λάχανα 

αποτελούν ήδη από την αρχαιότητα κατʼ εξοχήν γεωργικό προϊόν της Μεγαρίδος237.   

  

Εν συνεχεία, από τις περιγραφές του βίου γίνεται σαφές ότι η ζωή τόσο στη μονή όσο 

και στα παραλαύριά της είναι εξαιρετικά ασκητική και χαρακτηρίζεται από στερήσεις 

και ένδεια αγαθών238. Παρʼ όλο που είναι γνωστό από τον βίο, ότι ο Αλέξιος 

Κομνηνός μετά το 1095239 εξασφαλίζει για λόγους ευγνωμοσύνης ετήσια χρηματική 

χορηγία στη μονή240, τα χρήματα αυτά δεν διατίθενται για την εξασφάλιση ανέσεων 

και την κατανάλωση αγαθών. Πιθανότερο είναι ότι αυτά επενδύονται στην 

κατασκευή των πολυάριθμων παραλαυρίων της μονής και στην προμήθεια των 

αξιόλογων έργων γλυπτικής, τα οποία κοσμούν τόσο αυτά όσο και την κεντρική 

λαύρα241. 

Παρά ταύτα, η εξαιρετικά κοπιαστική και ασκητική ζωή των μοναχών στον 

Κιθαιρώνα δεν αποτελεί εμπόδιο και τριάντα έξη χρόνια μετά την κοίμηση του 

                                                      
233 ΤΣΟΥΓΚΑΡΑΚΗΣ 2003, 86. 
234 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΕΘΩΝΗΣ, Βίος οσίου Μελετίου, 52: ὑπό λαγωοῦ, τῷ κήπῳ συχνῶς ἐπιβαίνειν 

ἐθίσαντος καί ἂρτι φύουσι τοῖς λαχάνοις ἐπιβουλεύειν.  
235 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΕΘΩΝΗΣ, Βίος οσίου Μελετίου, 61: κολοκύνθης ἑψουμένης ἐν τῷ μαγειρίῳ... 
236 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ, Βίος οσίου Μελετίου, 75: ὀλίγην λαχάνων φυλλάδα. 
237 ΜΠΑΖΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ-ΒΑΛΑΒΑΝΗ 2008, 17. 
238 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΕΘΩΝΗΣ, Βίος οσίου Μελετίου, 50, 58, 61. ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ, Βίος οσίου 

Μελετίου, 74, 75, 77, 80, 81. 
239 ARMSTRONG 1996α, 226. 
240 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ, Βίος οσίου Μελετίου, 75. 
241 GERSTEL, MUNN κ.ά. 2003, 149, 189-195.  
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Μελετίου (περί το 1141242) τριακόσιοι περίπου ακτήμονες άνδρες καταφεύγουν στη 

μονή δεχόμενοι τη μοναχική κουρά. Όπως φαίνεται από τον βίο, οι άνθρωποι αυτοί 

διέθεταν άλλοτε κάποια μικρή περιουσία, την οποία και έχασαν μέσα στο πλαίσιο 

των οικονομικών μεταρρυθμίσεων του κράτους καταντώντας ακτήμονες243. 

Πιο αναλυτικά, εάν εξετάσουμε το φορολογικό σύστημα του 12ου αιώνα, θα 

δούμε ότι αυτό ασκεί ισχυρές πιέσεις στους αγρότες, καθώς τους υποχρεώνει να 

καταβάλουν υπέρογκους φόρους τόσο σε χρήμα όσο και σε είδος απαιτώντας 

ταυτόχρονα και την παροχή υπηρεσιών τους προς το δημόσιο244. Συγκεκριμένα, ήδη 

από τις αρχές του αιώνα η φορολογική πολιτική, η οποία υιοθετείται από τον Αλέξιο 

Α΄, χαρακτηρίζεται από άνιση κατανομή των βαρών επιτρέποντας υπερβολικές 

επιβαρύνσεις σε αγρότες και μικρούς γαιοκτήμονες σε αντιστάθμισμα των 

φοροαπαλλαγών και άλλων προνομίων των μελών της στρατιωτικής 

αριστοκρατίας245. Οι συνθήκες επιδεινώνονται στους χρόνους του Μανουήλ Α΄ 

(1143-1180), καθώς για την κάλυψη των έκτακτων στρατιωτικών αναγκών του 

κράτους επιβάλλονται νέα μέτρα σε βάρος των μικροκαλλιεργητών χωρίς αντιθέτως 

να θίγονται τα συμφέροντα των προνομιούχων γαιοκτημόνων246. 

Επίσης, πρέπει να τονιστεί ότι από τον 12ο αιώνα οι φορολογούμενοι αγρότες 

καλούνται να αντιμετωπίσουν ένα νέο σύστημα συγκέντρωσης φόρων, το οποίο και 

έχει καταστροφικές συνέπειες για τα συμφέροντά τους. Συγκεκριμένα, το δημόσιο 

παραιτείται πλέον από το δικαίωμα της συλλογής των φόρων και το παραχωρεί σε 

κάποιο εντεταλμένο άτομο, το οποίο οφείλει να ασκήσει αυτό το έργο ενεργώντας 

είτε ἐπί πάκτῳ είτε εἰς τό πιστόν. Αμφότερες οι περιπτώσεις αφήνουν περιθώρια 

παρεκκλίσεων αλλά η πρώτη είναι ακόμα πιο συμφέρουσα για τον φοροεισπράκτορα, 

καθώς πέρα από τον καθορισμένο από το κράτος φόρο μπορεί να απαιτήσει από τον 

φορολογούμενο οποιοδήποτε επιπλέον ποσό247. Οι αυθαιρεσίες των πρακτόρων 

φθάνουν σε πολλές περιπτώσεις σε τέτοιο βαθμό που προκαλούν την αγανάκτηση 

                                                      
242 ARMSTRONG, KIRBY 1994, 152: προτείνεται η κοίμηση του οσίου στο διάστημα ανάμεσα στο 1095-

1124. ANGOLD 1995, 372: προτείνει την κοίμηση του οσίου στα 1108-1109. MESSIS 2004, 313, 

υποσημ. 30: ως γενικά παραδεκτό έτος κοίμησης του οσίου θεωρείται το 1105 μ. Χ. 
243 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΕΘΩΝΗΣ, Βίος οσίου Μελετίου, 51. 
244 ΜΕΡΙΑΝΟΣ 2008, 229-230. 
245 ΜΕΡΙΑΝΟΣ 2008, 74-75. 
246 MAGDALINO 1993, 172-173. 
247 ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ 2006, 213, 228. 
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των ίδιων των μητροπολιτών, οι οποίοι και προβάλλουν ως μόνοι υπερασπιστές του 

ποιμνίου τους248. 

Μέσα σε αυτό το κλίμα της ανασφάλειας θεωρείται προτιμότερο από τους 

μικρούς γαιοκτήμονες να πωλήσουν τη γη τους και να καταφύγουν ως πάροικοι σε 

κάποιο μεγάλο ιδιοκτήτη γης, όπου θα βρίσκονται προστατευμένοι από τις 

ατασθαλίες των φοροεισπρακτόρων αλλά και τις συνέπειες μιας κακής σοδειάς249.  

 

Ταυτόχρονα, τον 12ο αιώνα εμφανίζεται εντονότερα και με καινούριο περιεχόμενο ο 

θεσμός της πρόνοιας-οικονομίας, ο οποίος και σηματοδοτεί τη διαμόρφωση 

ιδιότυπων οικονομικών σχέσεων ανάμεσα στον ‹‹κύριο›› της γης και τους παροίκους 

της250. Πιο αναλυτικά, ως πρόνοια εννοείται η παραχώρηση εισοδημάτων του 

δημοσίου, τα οποία προέρχονται κυρίως από τη νομή και την καλλιέργεια κρατικών 

γαιών, σε κάποιο αυτόνομο πρόσωπο έναντι υπηρεσιών του προς το κράτος251. Η 

διαφορά που σημειώνεται την περίοδο αυτή είναι ότι η πρόνοια δεν αποτελεί πλέον 

ένα προνόμιο εξαιρετικού χαρακτήρα, όπως συνέβαινε τον 11ο αιώνα, αλλά την 

ανταμοιβή ενός αξιωματούχου ή στρατιωτικού για το προσφερθέν έργο του. 

Ουσιαστικά, επομένως, η πρόνοια υποκαθιστά τη ρόγα, την οποία δικαιούται κάποιος 

ως αμοιβή από το κράτος252. 

Ιδιαίτερα, στους χρόνους του Μανουήλ Α΄ (1143-1180) ο θεσμός γενικεύεται 

σε τέτοιο βαθμό, που δικαιούχοι της πρόνοιας είναι ακόμα και κατώτεροι 

στρατιωτικοί άλλων εθνοτήτων, οι οποίοι με αυτόν τον τρόπο αμείβονται για τις 

υπηρεσίες τους στο βυζαντινό στρατό253. Δεν λείπουν βέβαια και οι περιπτώσεις, στις 

οποίες ο Μανουήλ Α΄ θέλοντας να τονώσει τον πληθυσμό των επαρχιών εγκαθιστά 

ως προνοιαρίους ακόμη και αλλοδαπούς αιχμαλώτους πολέμου, αφού προηγουμένως 

τους είχε εξαγοράσει με χρήματα από το βασιλικό ταμείο254.  

Η παραχωρηθείσα γη καλλιεργείται από προκαθορισμένο από το κράτος αριθμό 

παροίκων, οι οποίοι είναι υποχρεωμένοι εκτός από τους συμφωνηθέντες κατά την 

                                                      
248 ΜΙΧΑΗΛ ΧΩΝΙΑΤΗΣ, Τα Σωζόμενα, Ι, 300: στ. 23-27. ΜΕΡΙΑΝΟΣ 2008, 229 και υποσημ. 321. 
249 LAIOU, MORRISSON 2007, 106. 
250 ANGOLD 1984, 254. ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ 2006, 231. CHEYNET 2008, 249. 
251 ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ 1983, 300. ΜΑΝΙΑΤΗ-ΚΟΚΚΙΝΗ 2003, 14-15. ΛΑΪΟΥ 2006, 76. ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ 2006, 

232. 
252 HARVEY 2003, 176. ΜΑΝΙΑΤΗ-ΚΟΚΚΙΝΗ 2003, 19. ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ 2006, 233. 
253 ANGOLD 1984, 225-226. KAZHDAN, WHARTON-EPSTEIN 1985, 62. MAGDALINO 1993, 176. 

ΜΑΝΙΑΤΗ-ΚΟΚΚΙΝΗ 2003, 20-21. ΜΕΡΙΑΝΟΣ 2008, 230-231. 
254 ΜΕΡΙΑΝΟΣ 2008, 233-234. 
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παραχώρηση φόρους να καταβάλουν και ενοίκιο στον προνοιάριο. Σε αντίθεση με 

τους υπόλοιπους καλλιεργητές ή ιδιοκτήτες γαιών, στον προνοιάριο εξασφαλίζονται 

κάποια προνόμια φοροαπαλλαγών (εξκουσσεία) κατά τη σύναψη της συμφωνίας με το 

κράτος. Πιο συγκεκριμένα, ο προνοιάριος αποκτά το δικαίωμα να συλλέγει ο ίδιος τα 

ενοίκια και τους φόρους, που έχουν επιβληθεί στους παροίκους από το κράτος, 

έχοντας την υποχρέωση να αποδώσει ένα μέρος μόνο στο δημόσιο255. Παρατηρούνται 

βέβαια και περιπτώσεις, στις οποίες ο προνοιάριος απολαμβάνει πλήρη ατέλεια 

(ανενοχλησία) υποκαθιστώντας με αυτό τον τρόπο τελείως το δημόσιο, όσον αφορά 

στη συγκέντρωση και εκμετάλλευση εισοδημάτων από κρατικά κτήματα256. 

Η πολιτική αυτή των προνομίων σε συνδυασμό με το ανισομερές φορολογικό 

σύστημα ενισχύει την επικράτηση της μεγάλης γαιοκτησίας, η οποία είχε αρχίσει να 

εμφανίζεται ήδη από τον 11ο αιώνα257, μην αφήνοντας πλέον περιθώρια ύπαρξης 

στους μικρούς γαιοκτήμονες. Μην μπορώντας, επομένως, εκείνοι να ανταπεξέλθουν 

στον άνισο ανταγωνισμό χάνουν την περιουσία τους και υποβαθμίζονται σε 

εξαρτημένους από κάποιο ‹‹κύριο›› καλλιεργητές (παροίκους)258.  

Οι πάροικοι, οι οποίοι εργάζονται για λογαριασμό κάποιου προνοιαρίου, είναι 

και παραμένουν ελεύθεροι259, δεδομένου ότι μετά τον 11ο αιώνα η δουλοπαροικία -

πλην ορισμένων εξαιρέσεων- εξαλείφεται260. Εν τούτοις, οι υποχρεώσεις απʼ έναντι 

στον ‹‹κύριο›› τους είναι πολλαπλές και προκαθορισμένες έως ένα βαθμό από το 

κράτος, καθώς αφήνονται στον δικαιούχο περιθώρια για περαιτέρω συμφωνίες με 

τους παροίκους του261. Επιπλέον, σε περίπτωση που η παραχωρηθείσα γη 

περιλαμβάνει μεγάλη έκταση, η διαχείρισή της ανατίθεται συνήθως στον προνοητή262. 

Από τον 12ο αιώνα ο προνοητής μπορεί να μην ανήκει στους κρατικούς λειτουργούς 

αλλά να προσλαμβάνεται ως ιδιωτικός υπάλληλος του προνοιαρίου263 και ως εκ 

τούτου το χάσμα ανάμεσα στον ‹‹κύριο›› και τους παροίκους να μεγαλώνει ακόμα 

περισσότερο264. 

                                                      
255 ΛΑΪΟΥ 2006, 76. ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ 2006, 234. ΜΑΝΙΑΤΗ-ΚΟΚΚΙΝΗ 2003, 16-17. 
256 ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ 2006, 234-235. ΜΑΝΙΑΤΗ-ΚΟΚΚΙΝΗ 2003, 17. 
257 LEFORT 2006, 458-459. 
258 MAGDALINO 1993, 160. ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ 2006, 232. ΜΕΡΙΑΝΟΣ 2008, 73-74. 
259 ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ 2006, 232. 
260 ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ 1983, 298, 302. 
261 ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ 2006, 231. 
262 LEFORT 2006, 463. CHEYNET 2008, 248. 
263 CHEYNET 2008, 249. 
264 LEFORT 2006, 466. 
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Εν τέλει, μέσα σε αυτό το οικονομικό πλαίσιο γίνεται κατανοητό, γιατί οι τριακόσιοι 

αυτοί αγρότες έχοντας χάσει κάθε πηγή εσόδων βρίσκουν καταφύγιο στην 

ανεπτυγμένη μονή του οσίου Μελετίου δεχόμενοι το μοναχικό σχήμα265. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
265 CHARANIS 1971, 79. 



49 

 

1.6  Προσωπογραφία. Η σημασία των προσωπικοτήτων που αναφέρονται στο 

βίο του οσίου Μελετίου 

 

Στο βίο του οσίου Μελετίου αναφέρονται ορισμένα επιφανή πρόσωπα της εποχής, τα 

οποία είτε έχουν αποσταλεί από την Κωνσταντινούπολη στην Ελλάδα είτε ανήκουν 

στην τοπική αριστοκρατία και τους έχει ανατεθεί από το κράτος κάποιο καθήκον ή 

αξίωμα. Οι αξιωματούχοι αυτοί καταφεύγουν στον όσιο προκειμένου να ζητήσουν τη 

βοήθειά του γνωρίζοντας τα θαύματα, τα οποία έχει κάνει, αλλά και το χάρισμα της 

πρόρρησης, το οποίο διαθέτει. Το γεγονός ότι τα μέλη της εξουσίας απευθύνονται σε 

εκείνον δείχνει την υψηλή θέση, την οποία κατέχει ο όσιος στη συνείδηση του 

ντόπιου πληθυσμού αλλά και των επιφανών αξιωματούχων, οι οποίοι έρχονται να 

υπηρετήσουν στην περιοχή ως εντεταλμένοι από την κεντρική εξουσία. 

Ταυτοχρόνως, οι δεσμοί, τους οποίους αναπτύσσει ο Μελέτιος με τους 

αξιωματούχους της περιοχής, γίνονται η αφορμή να εξαπλωθεί η φήμη του και πέραν 

των ορίων της Ελλάδος και της Πελοποννήσου φτάνοντας μέχρι την ίδια την 

πρωτεύουσα266. Είναι ενδιαφέρον ότι ο ηγούμενος της μονής Ψυχοσώστη στην 

Κωνσταντινούπολη καταφεύγει στο μοναστήρι του Μελετίου προκειμένου να βρει 

απαντήσεις στα πνευματικά ζητήματα, τα οποία τον απασχολούν267.  

Επιπλέον, από το βίο του οσίου γίνεται ξεκάθαρο ότι ο ίδιος χαίρει της 

εκτίμησης και των μελών της δυναστείας των Κομνηνών. Είναι σημαντικό ότι ο 

Μελέτιος με την πρόρρηση και την προσευχή του αποτρέπει τον Αλέξιο Α΄ από μια 

σύγκρουση με τους Κουμάνους στην Αγχίαλο268 το 1095269, η οποία θα απέβαινε 

ολέθρια για την αυτοκρατορία270. Ο Αλέξιος σε ένδειξη ευγνωμοσύνης μόλις 

πληροφορείται τη θαυματουργή παρέμβασή του ανταμείβει τη μονή με μια ετήσια 

χορηγία προερχόμενη από τη φορολογία της Αττικής271. Ομοίως, άλλο ένα πρόσωπο, 

το οποίο συνδέεται με τη δυναστεία και αναπτύσσει ιδιαίτερους δεσμούς με τον 

Μελέτιο, είναι ο Ιωάννη Δούκας, ο αδελφός της Ειρήνης Δούκαινας. Πιο 

συγκεκριμένα, ο Ιωάννης ως μέγας δουξ του στόλου κατευθυνόμενος στην Κρήτη 

                                                      
266 ANGOLD 1995, 378. 
267 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΕΘΩΝΗΣ, Βίος οσίου Μελετίου, 53. 
268 Τα ιστορικά γεγονότα αναφέρονται στην Αλεξιάδα: ΆΝΝΑ ΚΟΜΝΗΝΗ, Ἀλεξιάς, 290: στ. 90 έως 294: 

11. 
269 ARMSTRONG 1996α, 226. 
270 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΕΘΩΝΗΣ, Βίος οσίου Μελετίου, 55. 
271 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ, Βίος οσίου Μελετίου, 75. 
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εναντίον του αποστάτη Καρύκη (1092) σταματά στην Εύβοια με σκοπό να 

επισκεφθεί τη μονή και να ζητήσει την ευλογία του γέροντα. Ο Μελέτιος 

πληροφορούμενος τα γεγονότα τον συμβουλεύει να ενεργήσει με διπλωματικό τρόπο 

και να μην επιτεθεί άμεσα. Πραγματικά ο Ιωάννης τηρεί αυτή τη συμβουλή, η οποία 

και αποδεικνύεται σωτήρια για τον ίδιο και την αυτοκρατορία272. 

Αξίζει, επίσης, να σημειωθεί ότι για κάποιους αξιωματούχους που στέλνονται 

από την Κωνσταντινούπολη στην Ελλάδα και την Πελοπόννησο, ο διορισμός τους 

στη νέα τους θέση συμπίπτει με την κορύφωση της σταδιοδρομίας τους. Ένα τέτοιο 

χαρακτηριστικό παράδειγμα, το οποίο συναντάμε στο βίο του οσίου, είναι ο πραίτωρ 

Κωνσταντίνος Χοιροσφάκτης. Η πολιτική αυτή της κεντρικής εξουσίας των χρόνων 

του Αλεξίου Α΄ να διοχετεύει σημαντικούς για την αυτοκρατορία αξιωματούχους στις 

δυτικές επαρχίες, μπορεί να ερμηνευθεί από το γεγονός ότι πλέον το κράτος έχει 

χάσει τα σημαντικά εδάφη, τα οποία κατείχε άλλοτε στην Ανατολή, και μη έχοντας 

πλέον να ενδιαφερθεί για αυτά, προσπαθεί να οργανώσει τις δυνάμεις του στις 

υπόλοιπες περιοχές273. 

Τέλος, έχει υποστηριχθεί από την έρευνα ότι οι προσκυνητές που αναφέρονται 

από τον βιογράφο Νικόλαος Μεθώνης είναι πρόσωπα, τα οποία συνδέονται άμεσα με 

την αυτοκρατορική οικογένεια, όπως ο Ιωάννης Δούκας ή είναι μέλη της 

κωνσταντινοπολιτικής/θρακικής αριστοκρατίας, όπως ο Κωνσταντίνος 

Χοιροσφάκτης, ο Μιχαήλ Κασταμονίτης, ο Βρυέννιος και ο Βατάτζης, τους οποίους 

θα δούμε αναλυτικότερα παρακάτω. Αντιθέτως, οι προσκυνητές, στους οποίους 

επικεντρώνεται ο βιογράφος Θεόδωρος Πρόδρομος, είναι εκπρόσωποι της 

επαρχιακής αριστοκρατίας, όπως για παράδειγμα ο Βάρδας Ικανάτος και ο Ιωάννης 

Ξηρός274. 

 

Κωνσταντίνος Χοιροσφάκτης 

 

Στο βίο του οσίου Μελετίου (μέσα 12ου αιώνα275) αναφέρεται ως πραίτωρ276. Το 

πρόσωπο αυτό του βίου ταυτίζεται από την έρευνα με τον ομώνυμο αξιωματούχο που 

                                                      
272 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΕΘΩΝΗΣ, Βίος οσίου Μελετίου, 56. 
273 CHEYNET 2006, 475. 
274 ARMSTRONG 1996α, 231 και υποσημ. 67. 
275 MESSIS 2004, 314. 
276 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΕΘΩΝΗΣ, Βίος οσίου Μελετίου, 62 :τήν πραιτωρικήν ἀρχήν διιθύνοντος. 
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διατηρεί το αξίωμα του πραίτωρος Ελλάδος και Πελοπονήσσου πριν το 1105277. Στο 

βίο του οσίου Μελετίου ο Χοιροσφάκτης παρουσιάζεται να ζητάει την επέμβαση του 

οσίου για την ίαση ενός προσφιλούς υπηρέτη του, του οποίου η θεραπεία παρά τις 

μεγάλες προσπάθειες των γιατρών παραμένει αδύνατη278. Από την διήγηση αυτή 

φαίνεται η ευλάβειά του αλλά και η σχέση εμπιστοσύνης, την οποία έχει αναπτύξει με 

τον όσιο Μελέτιο279, προφανώς κατά το διάστημα που ως πραίτωρας διαμένει στην 

Ελλάδα. 

Αρχικά, όσον αφορά στην οικογένεια του Χοιροσφάκτη, πρέπει να σημειωθεί 

ότι εκείνη ανήκει στους κύκλους της στρατιωτικής αριστοκρατίας, η οποία τρέφει 

ισχυρούς δεσμούς με την αυτοκρατορική αυλή280. Μέλη της έχουν διακριθεί στην 

ιεραρχία ήδη από τους χρόνους του Λέοντος Στ΄281 εξαπλώνοντας κατόπιν την ισχύ 

τους και στους εκτός πρωτεύουσας κύκλους εξουσίας282. Ο πρώτος που ξεχωρίζει από 

την οικογένεια είναι ο μάγιστρος, ανθύπατος πατρίκιος Λέων Χοιροσφάκτης στα 

τέλη του 9ου αιώνα, ο οποίος είναι και ο πατέρας της τέταρτης γυναίκας του Λέοντα 

Στ΄, Ζωής Καρβουνοψίνας283. Ο τόπος καταγωγής του Λέοντα παραμένει άγνωστος, 

εν τούτοις είναι πιθανό ότι ιδιαίτερη πατρίδα των απογόνων του είναι η 

Πελοπόννησος284. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα ενός ακόμη μέλους της 

οικογένειας του Μιχαήλ Χοιροσφάκτη, αναφορά στο οποίο γίνεται στο βίο του οσίου 

Νίκωνος του Μετανοείτε (+1005). Ο Μιχαήλ285 (+πριν το 1078) παρουσιάζεται να 

διαμένει στη Λακεδαιμονία, όπου διαθέτει σημαντική κτηματική περιουσία και στα 

χέρια του συγκεντρώνει μεγάλη δύναμη για την τοπική κοινωνία286. Επίσης, από 

μολυβδόβουλλό του γνωρίζουμε ότι ο ίδιος φέρει και το αξίωμα του ασηκρίτη287.  

                                                      
277 SKOULATOS 1980. 54. ARMSTRONG 1996α, 227. HERRIN 2013, 62, 64, υποσημ. 15. 
278 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΕΘΩΝΗΣ, Βίος οσίου Μελετίου, 62. 
279 SKOULATOS 1980, 54. 
280 CHEYNET 2006, 18. 
281 WASSILIOU, SEIBT 2004, αρ. 216. 
282 HERRIN 2013, 74. 
283 KOLIAS 1939, 16-18. 
284 ARMSTRONG 1996α, 227. WASSILIOU, SEIBT 2004, αρ. 216. 
285 CURTA 2011, 234. 
286 Βίος οσίου Νίκωνος, επιμ. ΛΑΜΨΙΔΗΣ, 116: στ. 6-11 και 217: στ. 16-22: Μιχαήλ γάρ ἐκεῖνος, ᾧ 

τό/ ἐπίκλην Χοιροσφάκτης, τῶν λίαν μέν ἐπιφανῶν ἦν καί περιβλέπτων, τά/ δεύτερα δε 

μηδενί τῶν ἄλλων φέρων ἐν τῇ καθʼ ἡμᾶς τῶν Λακώνων χώρα/ ἐπί τε τιμῇ καί δόξῃ καί 

παντοδαπῇ κτήσει καί δυναστείᾳ πρός δέ καί/ ῥύμη λόγου καί μεγαλοφυΐα καί τῇ κατα 

κόσμον σοφία καί πλείοσιν ἄλ-/λοις προτερήμασιν. 
287 LAURENT, Corpus II, αρ. 114. 
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Εστιάζοντας στον Κωνσταντίνο Χοιροσφάκτη βλέπουμε ότι εκείνος είναι 

άμεσα συνδεδεμένος με την πρωτεύουσα και κατά τη σταδιοδρομία του εμπλέκεται 

επανειλημμένως σε ζητήματα της κεντρικής εξουσίας288. 

Ο Κωνσταντίνος ξεχωρίζει για τις ικανότητές του289 ήδη από τους χρόνους του 

Νικηφόρου Γ΄ Βοτανειάτη (1078-1081) με τον οποίο και έχει εξ αγχιστείας 

συγγενικούς δεσμούς290. Πιο συγκεκριμένα, ο Κωνσταντίνος φέροντας τον τίτλο του 

προέδρου291 αναλαμβάνει το 1078 μαζί με τον τότε δομέστικο των σχολών της 

Δύσεως Αλέξιο Κομνηνό την αντιμετώπιση του αποστάτη Νικηφόρου Βρυέννιου292, 

ο οποίος μετά την επανάστασή του το 1077 για διεκδίκηση του θρόνου από τον 

Μιχαήλ Ζ΄ δεν αποδέχεται την ήττα του και αποστατεί εκ νέου293. Δεν είναι, 

επομένως, τυχαίο ότι μετά από αυτή τη συνεργασία ο Κωνσταντίνος συγκαταλέγεται 

στα πρόσωπα εμπιστοσύνης του μετέπειτα αυτοκράτορα Αλεξίου Α΄ και η 

σταδιοδρομία του στη συνέχεια ακολουθεί μια εξαιρετικά ανοδική πορεία.  

Το αμέσως επόμενο διάστημα προάγεται σε πρωτοπρόεδρο, όπως φαίνεται και 

από μολυβδόβουλλο χρονολογούμενο την ίδια περίπου περίοδο294. Όσον αφορά στο 

αξίωμα του πρωτοπροέδρου, αυτό εμφανίζεται πριν το 1070295 και αποτελεί την 

εξέλιξη του υψηλού αξιώματος του προέδρου (της συγκλήτου), το οποίο είχε 

θεσπιστεί από τον Νικηφόρο Φωκά και αρχικά προοριζόταν για ευνούχους296. Στη 

συνέχεια πρόεδροι μπορούν να διατελέσουν και μέλη της αυτοκρατορικής 

οικογένειας297, ενώ από τα μέσα του 11ου αιώνα μπορούν να αναρριχηθούν σε αυτό 

και μέλη της στρατιωτικής αριστοκρατίας298. 

                                                      
288 HERRIN 2013, 74. 
289 ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΒΡΥΕΝΝΙΟΣ, Ἱστορία, 261: στ. 2-3: ἀνήρ νουνεχής τε καί λόγιος καί πᾶσι κομῶν 

τοῖς/καλοῖς ὁπόσα πολιτικόν ἂνδρα κοσμοῦσι. 
290 ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΒΡΥΕΝΝΙΟΣ, Ἱστορία, 263: στ. 3-4: διά τήν/ πρός τόν βασιλειῶντα ἐκ τοῦ κήδους 

οἰκειότητα. 
291 ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΒΡΥΕΝΝΙΟΣ, Ἱστορία, 261: στ. 1-2: καί ἐπέμποντο ὃτε Χοιροσφάκτης 

Κωνσταντῖνος εἰς προέ-/δρους τότε τέλων. 
292 ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΒΡΥΕΝΝΙΟΣ, Ἱστορία, 259: στ. 9 έως 263: στ.4. 
293 ODB, 330. 
294 JORDANOV, Corpus II, αρ.751. JORDANOV Corpus IIΙ, αρ. 537: [+ Κ(ύρι)ε β(οή)θ(ει) τ]ῷ σῷ 

δ(ούλῳ) [Κ]ων(σταντίνῳ) (πρωτο)(προ)έδρῳ τῳ Χοιροσφάκτῃ. Χρονολογεί το μολυβδόβουλλο 

στο διάστημα 1070-1090. 
295 OIKONOMIDÈS 1972, 299. CHEYNET 2006, 471, 475. 
296 OIKONOMIDÈS 1972, 299. 
297 CHEYNET 2006, 456. 
298 ODB, 1727. 
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Στη συνέχεια, ο Κωνσταντίνος Χοιροσσφάκτης, εξακολουθώντας να φέρει τον 

τιμητικό τίτλο299 τοῦ πρωτοπροέδρου ταυτόχρονα με το αξίωμα του κατεπάνω τῶν 

ἀξιω/μάτων300 επιφορτίζεται το 1081301 από τον Αλέξιο Α΄ να εκπροσωπήσει τον ίδιο 

στον Γερμανό βασιλιά της Αλαμανίας Ερρίκο Δ΄ (μέσα 11ου-αρχές 12ου αιώνα) 

παραδίδοντας του μια σειρά αυτοκρατορικών δώρων καθώς και μια επιστολή, στην 

οποία ο αυτοκράτορας υπόσχεται επιπλέον χορηγίες και προνόμια με την προϋπόθεση 

της εξασφάλισης της υποστήριξής του ενάντια στον Νορμανδό Ροβέρτο Guiscard302. 

Σχετικά με το επίσης υψηλό αξίωμα του κατεπάνω, αυτό απαντά από τον 9ο αιώνα 

έχοντας περισσότερο στρατιωτικό χαρακτήρα303, ενώ κατά τον 10ο και 11ο αιώνα 

αποκτά και διοικητικό χαρακτήρα ταυτιζόμενο με εκείνο του δούκα, στον οποίο 

ανατίθεται η διοίκηση μεγάλων επαρχιών304. Το αξίωμα όμως του κατεπάνω τῶν 

ἀξιωμάτων απαντά πολύ σπάνια στις πηγές305. Όπως έχει υποστηριχθεί από την 

έρευνα ο τίτλος αυτός επιλέγεται στη συγκεκριμένη περίπτωση για να τονιστεί η 

ουσία της αποστολής, η οποία ανατίθεται στον Χοιροσφάκτη, και η οποία αφορά 

στην παραχώρηση αξιωμάτων στους Γερμανούς σε αντάλλαγμα της υποστήριξής 

τους απ’ έναντι στους Νορμανδούς306.  

Κατόπιν, η δράση του Κωνσταντίνου Χοιροσφάκτη στους κύκλους εξουσίας 

της πρωτεύουσας συνεχίζει να είναι ενεργή και το επόμενο έτος, όταν συμμετέχει στη 

δίκη του Ιταλού (21 Μαρτίου 1082) με τους τίτλους του πρωτοπροέδρου και του 

πρωτονοταρίου του δρόμου307. Σχετικά με τον πρωτονοτάριο του δρόμου, πρόκειται 

για αξίωμα (αξία δια λόγου), το οποίο σχετίζεται με το ταχυδρομείο και τις ξένες 

                                                      
299 OIKONOMIDÈS 1972, 291. 
300 ΆΝΝΑ ΚΟΜΝΗΝΗ, Ἀλεξιάς, 113: στ. 85-86: τοῦ πρωτοπροέδρου Κωνσταντίνου καί κατεπάνω 

τῶν ἀξιω-/μάτων. 
301 GAUTIER 1971, 251: Μάιος 1081. OIKONOMIDÈS 1972, 132, υποσημ. 97. JORDANOV, Corpus II, 

αρ.751: Ιούνιος 1081. Έχει υποστηριχθεί και η χρονολόγηση του συγκεκριμένου ιστορικού γεγονότος 

στα 1082: WASSILIOU, SEIBT 2004, 215. 
302 ΆΝΝΑ ΚΟΜΝΗΝΗ, Ἀλεξιάς, 112-113 και ιδιαίτερα 112: στ. 60-66: τόν/ ῥῆγα Ἀλαμανίας 

γινώσκων δυνάμενον πᾶν ὅ,τι καί βούλοιτο κατά τοῦ/ Ῥομπέρτου καταπράξασθαι ἃπαξ καί 

δίς γράμματα πρός αὐτόν ἐκπέμ-/ψας καί διά μειλιχίων λόγων καί παντοίων ὑποσχέσεων 

ὑποποιησά/μενος ἐπεί καταπειθῆ τοῦτον ἐγνώκει καί τοῦ αὐτοῦ ὑπεῖξαι 

θελήματι/ὑπισχνούμενον, μεθʼ ἑτέρων αὖθις γραμμάτων τόν Χοιροσφάκτην ἐξέ-/πεμψε 

τάδε ὑπαγορευόντων. 
303 CHEYNET 1985, 182. ODB, 1115. 
304 OIKONOMIDÈS 1972, 342, 344-345. OIKONOMIDÈS 1976, 148. ODB, 1115. ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ 2006, 213. 
305 ΆΝΝΑ ΚΟΜΝΗΝΗ, Ἀλεξιάς, 113: στ. 85-86. 
306 OIKONOMIDÈS 1972, 132, υποσημ. 97. 
307 SKOULATOS 1980, 53. GOUILLARD 1985, 145: στ. 159-160: τοῦ πρωτοπροέδρου/Κωνσταντίνου 

καί πρωτονοταρίου τοῦ δρόμου τοῦ Χοιροσφάκτου. WASSILIOU, SEIBT 2004, αρ. 216. JORDANOV, 

Corpus II, αρ. 751. 



54 

 

υποθέσεις. Πιο συγκεκριμένα, ο πρωτονοτάριος του δρόμου είναι εκείνος που 

αντικαθιστά τον λογοθέτη του δρόμου σε περίπτωση απουσίας του. Ο λογοθέτης του 

δρόμου φέρει ένα εξαιρετικά υψηλό και σημαντικό αξίωμα, καθώς είναι άνθρωπος 

της εμπιστοσύνης και στενός συνεργάτης του αυτοκράτορα, δεδομένου ότι με τη 

δράση του οφείλει να διατηρεί άρτια τη δημόσια εικόνα του αυτοκράτορα. 

Τηρουμένων των αναλογιών μπορεί να παραλληλιστεί με τον πρωθυπουργό. Ακόμη, 

ο ίδιος είναι υπεύθυνος για την καλή διατήρηση του οδικού δικτύου, την επίβλεψη 

των υπηρεσιών του ταχυδρομείου και τη διεκπεραίωση κάποιων εξωτερικών 

υποθέσεων του κράτους308. Στο πολυδιάστατο αυτό έργο παραστέκεται ο 

πρωτονοτάριος του δρόμου, ο οποίος είναι ο αμέσως επόμενος στην ιεραρχία και, 

όπως προαναφέρθηκε, ο αντικαταστάτης του επικεφαλής309.  

Εν συνεχεία, σε χρυσόβουλλο που εκδίδει ο Αλέξιος Α΄ τον Απρίλιο του 1088 

και αφορά στην παραχώρηση της νήσου Πάτμου στον μοναχό Χριστόδουλο, ο 

Χοιροσφάκτης αποκαλείται πρωτοπρόεδρος, ἐπί τῶν δεήσεων, οἰκεῖος 

ἂνθρωπος αὐτοῦ310. Οι τίτλοι του πρωτοπροέδρου και του ἐπί τῶν δεήσεων 

επαναλαμβάνονται και σε πιττάκιο της Άννας Δαλασσηνής, το οποίο συντάσσεται 

τον Μάιο του 1088311. Οικείοι ονομάζονται κατά κύριο λόγο οι κοντινοί συγγενείς 

του αυτοκράτορα, ενώ είναι πιθανό ο χαρακτηρισμός αυτός να συνδέεται και με τον 

τιμητικό τίτλο του δούλου του αυτοκράτορα, δηλαδή εκείνου που διατηρεί στενούς 

δεσμούς με τον αυτοκράτορα χωρίς αυτό να σημαίνει ότι είναι συγγενείς312. Με το 

αξίωμα του επί των δεήσεων υποδηλώνεται ότι ο Κωνσταντίνος ανήκει στην 

αυτοκρατορική γραμματεία και είναι υπεύθυνος για την σύνταξη των εγγράφων του 

αυτοκράτορα και για την εξασφάλιση της γνησιότητάς τους313. Πιο αναλυτικά, κύριο 

μέλημα του είναι να δέχεται τα αιτήματα, τα οποία απευθύνονται στον αυτοκράτορα 

και να τα διεκπεραιώνει κατάλληλα. Το συγκεκριμένο αξίωμα αποκτά μεγαλύτερη 

                                                      
308 CHEYNET 2006, 18, 17: Χαρακτηριστικό για τη σπουδαιότητα του αξιώματος είναι το παράδειγμα 

του Λέοντος Φωκά, ο οποίος από στρατηγός προήχθη σε λογοθέτη του δρόμου, όταν ο αδελφός του 

Νικηφόρος ανέβηκε στην εξουσία. 
309 OIKONOMIDÈS 1972, 31. OIKONOMIDÈS 1976, 131. 
310 Έγγραφα Πάτμου, επιμ. ΒΡΑΝΟΥΣΗ 1980, 337: στ. 188: ὃσα καί εἰσι, χειρί τοῦ (πρωτοπρο)έδρου 

Κωνστ(αν)τ(ί)ν(ου) καί ἐπί τῶν δεήσε(ων), τοῦ οἰ(κείου) ἀν(θρώπ)ου αὐτ(οῦ). 
311 Έγγραφα Πάτμου, 343: στ. 255: χειρί τοῦ (πρωτοπρο)έδρ(ου) Κων(στα)ντ(ίνου) καί ἐπί τ(ῶν) 

δεήσε(ων) τοῦ Χοιροσφάκτ(ου). 
312 OIKONOMIDÈS 1972, 191: στ. 26-27: ὁ βασιλεύς τούς ἑαυτοῦ/ οἰκείους καί συγγενείς πρός 

ἐστίασιν συγκαλεῖται. ODB, 659. ODB, 1515. NEVILLE 2004, 74-75. 
313 OIKONOMIDÈS 1976, 131. 
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σημασία στην κλίμακα της ιεραρχίας στο β΄ μισό του 11ου αιώνα, καθώς από τότε 

αρχίζει να θεωρείται ικανό, για να τιμήσει ακόμα και έναν πρωτοπρόεδρο. 

Αξιωματούχοι ἐπί τῶν δεήσεων απαντούν και στις επαρχίες, όπως για παράδειγμα 

στην Πελοπόννησο314. Εν κατακλείδι, από τον 11ο αιώνα ο τίτλος του οικείου δεν 

δείχνει μόνο την ύπαρξη προσωπικών σχέσεων με τον αυτοκράτορα αλλά 

υποδηλώνει επιπλέον και την εξάρτηση από εκείνον315. 

Η εξέλιξη του Κωνσταντίνου δεν σταματάει εκεί, καθώς στη δίκη των 

Βλαχερνών (τέλη 1094) λαμβάνει μέρος με τον εξαιρετικά υψηλό τιμητικό τίτλο του 

κουροπαλάτη316. Μέχρι και τον 10ο αιώνα το αξίωμα αυτό προοριζόταν αποκλειστικά 

σε μέλη της αυτοκρατορικής οικογένειας ή μέλη ξένων ηγεμονικών οικογενειών. Από 

τον 11ο αιώνα και ιδιαίτερα μετά τη βασιλεία του Μιχαήλ Ζ΄317 ο περιορισμός αυτός 

ξεπερνάται με αποτέλεσμα την αναρρίχηση σε αυτό προσώπων εκτός της δυναστικής 

οικογένειας, όπως συμβαίνει και στην περίπτωση του Χοιροσφάκτη. Οι αρμοδιότητες 

του κουροπαλάτη σχετίζονται με την φροντίδα του παλατιού ενώ ιεραρχικά έπεται 

του καίσαρος και του νωβελισσίμου318. Πρέπει να σημειωθεί ότι στους χρόνους του 

Αλεξίου Α΄ προστίθεται στην κλίμακα και ο πρωτοκουροπαλάτης ως ανώτερος 

του319. 

Έχει υποστηριχθεί από την έρευνα ότι η σταδιοδρομία του Κωνσταντίνου 

φτάνει στο απόγειό της στο αμέσως επόμενο διάστημα, όταν διορίζεται πραίτωρ 

Ελλάδος και Πελοποννήσου320. Με το αξίωμα αυτό απαντά στο βίο του οσίου 

Μελετίου321 αλλά και σε δύο μολυβδόβουλλά του, τα οποία χρονολογούνται πριν το 

1105322. Την περίοδο που εξετάζουμε ο πραίτωρ είναι o επικεφαλής της διοίκησης 

του θέματος και δεν εμπλέκεται σε στρατιωτικά ζητήματα, τα οποία εμπίπτουν στην 

                                                      
314 OBD, 724. 
315 CHEYNET 2006, 139. 
316 GAUTIER 1971, 251-252. 
317 CHEYNET 2006, 475. 
318 OIKONOMIDÈS 1972, 293. ODB, 1157. 
319 CHEYNET 2006, 473. 
320 WASSILIOU, SEIBT 2004, 215. 
321 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΕΘΩΝΗΣ, Βίος οσίου Μελετίου, 62. 
322 SCHLUMBERGER, Sigillographie, 188.1. LAURENT, Bulles Métriques, αρ. 129: Ἑλλάς με καί [ἡ] 

Πελοπόννησος δέχου/Κωνσταντῖνον πρα[ί]τωρα τόν Χοιροσφάκτην. το ίδιο με λίγο 

διαφορετική ανάγνωση: WASSILIOU, SEIBT 2004, αρ. 216. LAURENT, Corpus II, αρ. 738: Χ(ριστ)έ 

βοήθει σύν λόγοις κ(αί) πρακτέοις/ Κων(σταντίνῳ) πραίτορι τῷ Χοιροσφάκτῃ. το ίδιο με λίγο 

διαφορετική ανάγνωση: WASSILIOU, SEIBT 2004, 215: Χριστός βοηθός ἐν λόγοις,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

ἐν πρακτέοις Κωνσταντίνῳ πραίτωρι τῷ Χοιροσφάκτῃ. 
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αρμοδιότητα του μεγάλου δουκός323. Κατ’ ουσία από τα τέλη του 10ου αιώνα και για 

την περίοδο που μας απασχολεί, το αξίωμα του πραίτωρος είναι συνώνυμο με εκείνο 

του κριτή324, στον οποίο ανατίθεται η διοικητική οργάνωση μιας επαρχίας325. Πιο 

αναλυτικά, την περίοδο των Κομνηνών παρατηρείται μια ιδιομορφία στη διοίκηση 

του θέματος Ελλάδος και Πελοποννήσου, καθώς, ενώ στα υπόλοιπα θέματα στην 

κορυφή της εξουσίας βρίσκεται ο δούκας ως στρατιωτικός αξιωματούχος326, στη 

συγκεκριμένη περίπτωση επικεφαλής παραμένει ο πραίτωρ έχοντας διοικητικά 

καθήκοντα και αφήνοντας τα στρατιωτικά στον μέγα δούκα της 

Κωνσταντινούπολης327. 

Παρενθετικά αξίζει να σημειωθεί ότι σώζεται μολυβδόβουλλο με το όνομα του 

Κωνσταντίνου Χοιροσφάκτη και τους τίτλους του ἀνθυπάτου καί νοταρίου τοῦ 

βασιλέως ἡμῶν τοῦ ἁγίου. Παρʼ όλο που το μολυβδόβουλλο χρονολογείται στο β΄ 

μισό του 11ου αιώνα, το συγκεκριμένο πρόσωπο δεν μπορεί με ασφάλεια να 

ταυτιστεί με τον Κωνσταντίνο, του οποίου τη σταδιοδρομία είδαμε παραπάνω328.  

Τέλος, στις πηγές, πέρα από τα αξιώματα και τις στρατιωτικές αρετές, γίνεται 

αναφορά και στην ιδιαίτερη ευλάβεια του Κωνσταντίνου. Όπως στο βίο του οσίου 

Μελετίου υπογραμμίζεται η ευσέβεια του, ομοίως και στο βίο του οσίου Κυρίλλου 

Φιλεώτη (+1110) τονίζεται η φιλανθρωπία του και η διάθεσή του να ενισχύσει τη 

μονή του Χριστού Σωτήρος στη Θράκη με την παραχώρηση της κτηματικής 

περιουσίας, την οποία κατέχει πλησίον αυτής329.  

Συνοψίζοντας, ο Κωνσταντίνος ξεχωρίζει από πολύ νωρίς στους κύκλους της 

στρατιωτικής αριστοκρατίας, από τους οποίους προέρχεται και ο ίδιος ο 

αυτοκράτορας Αλέξιος Α΄, με τον οποίο και συνδέεται με προσωπικούς δεσμούς. 

Επιπλέον, κατά τον 11ο αιώνα είναι σύνηθες τα μέλη της στρατιωτικής ιεραρχίας, 

ακόμα και εάν βρίσκονται στην πρωτεύουσα, να διατηρούν στενές σχέσεις με την 

ιδιαίτερη πατρίδα τους330, τακτική που επαληθεύεται και στην περίπτωση του 

Χοιροσφάκτη, καθώς η οικογένειά του πάντοτε φρόντιζε να διατηρεί δεσμούς τόσο 

με την αυτοκρατορική οικογένεια όσο και με την τοπική κοινωνία του τόπου 

                                                      
323 OIKONOMIDÉS 1976, 149. HERRIN 2013, 61. 
324 OIKONOMIDÈS 1976, 149. HERRIN 2013, 61. 
325 OIKONOMIDÈS 1976, 140, 148. ODB, 1710. NEVILLE 2004, 101. HERRIN 2013, 61. 
326 CHEYNET 1985, 193. 
327 CHEYNET 1985, 192, υποσημ. 82. HERRIN 2013, 61. 
328 SODE 1997, αρ. 445. WASSILIOU, SEIBT 2004, 215-216. 
329 Βίος Κυρίλλου Φιλεώτη, 143-146. 
330 ΜΕΡΙΑΝΟΣ 2008, 247-248. 
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καταγωγής της (Πελοπόννησος). Μέσα στο πλαίσιο αυτό δεν φαίνεται τυχαίο ότι ο 

Κωνσταντίνος στο απόγειο της σταδιοδρομίας του βρίσκεται επικεφαλής της 

διοίκησης της Πελοποννήσου.  

  

Κωνσταντίνος Χοιροσφάκτης 

Απρίλιος 1078 Πρόεδρος 

Μεταξύ 1078 και 

1081 
Πρωτοπρόεδρος 

1081 Πρωτοπρόεδρος 

και κατεπάνω των 

αξιωμάτων 

Μάρτιος 1082 Πρωτοπρόεδρος 

και 

πρωτονοτάριος 

του δρόμου 

1088 Πρωτοπρόεδρος 

και επί των 

δεήσεων. Οικείος 

άνθρωπος της 

βασιλείας331 

1094 Κουροπαλάτης 

Πριν το 1105 (κουροπαλάτης332) 

και πραίτωρ 

 

 

Επιφάνιος Καματηρός 

 

Στο βίο του οσίου Μελετίου ο Επιφάνιος Καματηρός αναφέρεται ως ανθύπατος333 

Ελλάδος και Πελοποννήσου334 και από την έρευνα έχει ταυτιστεί με τον ομώνυμο 

πραίτωρα που δρα πριν το 1105335. Στο βίο του οσίου σημειώνεται ότι ο Επιφάνιος 

κινδύνευσε να πνιγεί εξ αιτίας ενός οστού ψαριού, το οποίο είχε παραμείνει 

                                                      
331 WASSILIOU, SEIBT 2004, 215. 
332 JORDANOV, Corpus II, αρ.751. 
333 Με το αξίωμα του ανθύπατου έχει ασχοληθεί η Herrin και καταλήγει ότι πρόκειται για έναν τίτλο 

που χρησιμοποιείται στις ευρωπαϊκές επαρχίες της αυτοκρατορίες σε συνδυασμό με τον τίτλο του 

προνοητή και του πραίτωρα: HERRIN 2013, 61. 
334 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ, Βίος οσίου Μελετίου, 78: Ἑλλάδος τότε καί Πελοποννήσου πάσης 

ἀνθύπατος. 
335 GAUTIER 1971, 242. HERRIN 2013, 62. 
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κολλημένο στον φάρυγγά του, και σώθηκε χάρη στη θαυματουργή παρέμβαση του 

Μελετίου336. 

Ο Επιφάνιος κατάγεται από εξέχουσα οικογένεια της Κωνσταντινούπολης, η 

οποία ξεχωρίζει ήδη από τον 9ο αιώνα337, αλλά εξελίσσεται ραγδαία στους χρόνους 

του Αλεξίου Α΄, όταν ο λογοθέτης των σεκρέτων Γρηγόριος Καματηρός παντρεύεται 

μια συγγενή της αυτοκράτειρας Ειρήνης338 και ως εκ τούτου αποκτά τον τίτλο του 

σεβαστού339. Στην πορεία του 11ου και 12ου αιώνα πολλά μέλη της οικογένειας 

ξεχωρίζουν και τιμώνται από την κεντρική εξουσία με τίτλους και αξιώματα τόσο 

κοσμικά όσο και εκκλησιαστικά340 εντός και εκτός των ορίων της πρωτεύουσας341. 

Παρʼ όλο που οι Καματηροί δεν ανήκουν στους κύκλους της στρατιωτικής 

αριστοκρατίας, καταφέρνουν να κερδίσουν την εύνοια της δυναστείας των Κομνηνών 

και κατʼ ουσίαν να αποτελέσουν τη μεγαλύτερη εξαίρεση οικογένειας της παλαιάς 

πολιτικής αριστοκρατίας, η οποία διατηρεί το κύρος της στους χρόνους των 

Κομνηνών342. Επιπλέον, αξιοσημείωτο, για την περίπτωση που εξετάζουμε, είναι το 

γεγονός ότι η οικογένεια αυτή διατηρεί σημαντική κτηματική περιουσία στην 

κεντρική Ελλάδα343 και επομένως η παρουσία του Επιφάνιου στην περιοχή δεν 

φαίνεται να είναι τυχαία. Είναι ενδιαφέρον ότι το τοπωνύμιο Καματερό, το οποίο 

απαντά σε δυο θέσεις της Αττικής, η μια εκ των οποίων στην περιοχή της Μεγαρίδος, 

ετυμολογικά προέρχεται από το οικογενειακό όνομα των Καματηρών υποδηλώνοντας 

με αυτόν τον τρόπο την τόσο ισχυρή παρουσία τους καθώς και την εκεί σημαντική 

έγγειο ιδιοκτησία τους344. Συγκεκριμένα, εκτός από τον Επιφάνιο, ο οποίος 

αναφέρεται στο βίο του οσίου Μελετίου, μας είναι γνωστός και ο Γρηγόριος 

πρωτοπραίτωρας Πελοποννήσου (τέλη 11ου/αρχές 12ου αιώνα)345, καθώς και ο 

                                                      
336 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ, Βίος οσίου Μελετίου, 78. 
337 ODB, 1098. 
338 STADTMÜLLER 1934, 354. DARROUZÈS 1970, 48. HERRIN 2013, 77: Οι δεσμοί της οικογένειας των 

Καματηρών με την αυτοκρατορική οικογένεια ανανεώθηκαν από έναν ακόμη γάμο, εκείνο της 

Ευφροσύνης Καματηρής με τον αυτοκράτορα Αλεξίου Γ΄ Αγγέλου. 
339 STADTMÜLLER 1934, 354. DARROUZÈS 1970, 44. 
340 Τα πιο αξιοσημείωτα παραδείγματα είναι οι δυο πατριάρχες: Βασίλειος Β΄ Καματηρός (1187-1189) 

και Ιωάννης Ι΄ Καματηρός (1198-1206), καθώς και ο αρχιεπίσκοπος Βουλγαρίας Ιωάννης (μετά το 

1183). 
341 DARROUZÈS 1970, 43-49. STAVRAKOS 2000, 176-185. HERRIN 2013, 74, 77: αναφέρεται ο 

μεταγενέστερος Βασίλειος Καματηρός, ο οποίος έφερε το αξίωμα του λογοθέτη και ταυτόχρονα ήταν 

γυναικάδερφος του αυτοκράτορα Αλεξίου Γ΄.     
342 CHEYNET 2006, 18-19. 
343 HERRIN 2013, 65, υποσημ.16. 
344 STADTMÜLLER 1934, 356: Καματερό< των Καματερών, υποδηλώνει την μεγάλη περιουσία τους 

στην περιοχή.  
345 DOSeals II, αρ. 8.39. STAVRAKOS 2000, αρ. 101. 
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Νίκος (12ο αιώνα ή αργότερα), ο οποίος είναι ο ιδρυτής της μονής Νταού 

Πεντέλης346. 

Όσον αφορά στον ίδιο τον Επιφάνιο, αρχικά σε εκείνον αποδίδεται με 

επιφύλαξη μολυβδόβουλλο, στο οποίο αναφέρονται τα αξιώματα του τουρμάρχη και 

του σπανθαροκανδιδάτου347, τα οποία ενδεχομένως θα κατείχε πριν το 1070348. Με 

την ίδια επιφύλαξη349 θα μπορούσε ο Επιφάνιος να συσχετιστεί με μολυβδόβουλλό 

των χρόνων της βασιλείας του Μιχαήλ Ζ΄ (1070-1078)350, στο οποίο παρουσιάζεται 

να φέρει τα αξιώματα του επάρχου και του προέδρου351. Μετά το 1081 (περίοδος 

άφιξης του Μελετίου στον Κιθαιρώνα) και πριν το 1105 (έτος κοίμησης του 

Μελετίου) μπορεί να χρονολογηθεί ο διορισμός του Επιφανίου σε πραίτωρα Ελλάδος 

και Πελοποννήσου352. Ο τίτλος του ανθυπάτου, με τον οποίο αναφέρεται στο βίο του 

οσίου, λειτουργεί την εποχή αυτή τιμητικά353, ενώ έχει υποστηριχτεί ότι στη 

συγκεκριμένη περίπτωση αποτελεί κατʼ ουσία παράφραση του αξιώματος του 

πραίτωρα354.  

Καταλήγοντας, ο Επιφάνιος αποτελεί μια ακόμη περίπτωση, η οποία 

επαληθεύει την πολιτική του Αλεξίου Α΄ να εμπιστεύεται αξιώματα σε πρόσωπα του 

περιβάλλοντος του, και εν προκειμένω σε μια περιοχή ευθύνης οικεία με τον 

συγκεκριμένο αξιωματούχο, του οποίου μάλιστα η δύναμη ήταν ήδη παγιωμένη στην 

συνείδηση της τοπικής κοινωνίας. Επιπλέον, επειδή η οικογένεια του Επιφανίου 

ανήκει στους κύκλους της υπαλληλικής αριστοκρατίας, όπως αυτή διαμορφώνεται 

στους χρόνους των Κομνηνών, είναι αναμενόμενο το κράτος να εμπιστεύεται σε 

εκείνον ένα διοικητικό αξίωμα -όπως αυτό του πραίτωρα- παρά κάποιο 

στρατιωτικό355. 

 
                                                      
346 DARROUZÈS 1970, 48. ODB, 1098. 
347 BON 1951, αρ. 47c: Ἐπιφάν(ιος) σπαθ(αρ)ο[κ]ανδ(ι)δ(ατος) καί (τουρ)μάρχ(ης). 
348 LAURENT, Corpus II, αρ. 1028. 
349 STAVRAKOS 2000, 180. 
350 CHEYNET 2006, 466. 
351 ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ 1917, αρ. 345. Το ίδιο μολυβδόβουλλο: LAURENT, Bulles Μétriques, αρ. 130: 

Ἐπαρχος ἐκ σοῦ καί πρόεδρος Παρθένε/ Ἐπιφάνειος Καματηρός ὃν σκέποις, χρονολογεί το 

μολυβδόβουλλο στον πρώιμο 12ο αιώνα. Στο ίδιο αρ. 622: Ἐπιφάνιος Καματηρός ὁ γράφων. 

STAVRAKOS 2000, 179-180, αρ. 102: Ἐπαρχος ἐκ σοῦ (καί) πρόεδρος Παρθένε Ἐπιφάνιος 

Καματηρός ὃν σκέποις, χρονολογεί το μολυβδόβουλλο στα 1070-1080. WASSILIOU, SEIBT 2004, αρ. 

11, το χρονολογούν περί τα 1070. HERRIN 2013, 65, υποσημ. 16.  
352 LAURENT Corpus II, αρ. 1028. 
353 OIKONOMIDÈS 1972, 294. ODB, 111. HERRIN 2013, 61 
354 STAVRAKOS 2000, 180, υποσημ. 338. 
355 ΜΕΡΙΑΝΟΣ 2008, 253. 
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Επιφάνιος Καματηρός356 

Πριν το 1070 [τουρμάρχης και του σπανθαροκανδιδάτος] 

1070-1078 [έπαρχος και πρόεδρος] 

Μετά το 1081 και 

πριν το 1105  
Πραίτωρ Ελλάδος και Πελοποννήσου 

 

Ιωάννης Δούκας 

 

Ο Ιωάννης είναι εγγονός του καίσαρα Ιωάννη Δούκα, γιος του Ανδρονίκου Δούκα 

και της Μαρίας της Βουλγαρίας -κόρης του τσάρου Ιωάννη Βλαντισλάβου- και ο 

μεγαλύτερος αδερφός της αυτοκράτειρας Ειρήνης Δούκαινας. Γεννήθηκε στα 1064 

και πέθανε πριν το 1136357. Στην Αλεξιάδα παρουσιάζεται ως ικανός αξιωματούχος 

αφοσιωμένος στον αυτοκράτορα, ο οποίος έχει καταφέρει να φέρει σε πέρας 

σημαντικές για την αυτοκρατορία αποστολές358.Ο Ιωάννης αποτελεί ένα ακόμη 

χαρακτηριστικό παράδειγμα της τακτικής των Κομνηνών να εμπιστεύονται τα υψηλά 

αξιώματα -και ιδιαίτερα τα στρατιωτικά- σε πρόσωπα αφʼ ενός ικανά και αφʼ ετέρου 

συνδεδεμένα με ισχυρούς -και ακόμη περισσότερο συγγενικούς- δεσμούς με τη 

δυναστεία359. Αναφορά στον Ιωάννη Δούκα γίνεται στο βίο του οσίου Μελετίου, όταν 

ως επικεφαλής ναυτικής δύναμης έχει επιφορτιστεί από τον αυτοκράτορα να 

εκστρατεύσει εναντίον του αποστάτη Καρύκη στην Κρήτη360. Όπως 

πληροφορούμαστε από την Αλεξιάδα361, το 1092 η αυτοκρατορία πλήττεται 

ταυτόχρονα από δύο επαναστάσεις, μια στην Κρήτη από τον Καρύκη και μία δεύτερη 

στην Κύπρο από τον Ραψομάτη. Ο Ιωάννης Δούκας φέροντας το αξίωμα του μεγάλου 

δουκός του στόλου362 επιφορτίζεται από τον Αλέξιο να αποκαταστήσει την τάξη στα 

                                                      
356 JORDANOV, Corpus II, αρ. 254: προτείνει το εξής cursus honorum: 

α) σπανθαροκανδιδάτος και τουρμάρχης (πριν το 1070). 

β) πρόεδρος και έπαρχος (1070-1080). 

γ) πραίτωρ Ελλάδος και Πελοποννήσου (τέλη 11ου αιώνα).  
357 POLEMIS 1968, 66. SKOULATOS 1980, 145-146, 149. 
358 ΆΝΝΑ ΚΟΜΝΗΝΗ, Ἀλεξιάς, 226: στ. 11-14. 
359 CHEYNET 2006, 14, 139. 
360 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΕΘΩΝΗΣ, Βίος οσίου Μελετίου, 56. 
361 ΆΝΝΑ ΚΟΜΝΗΝΗ, Ἀλεξιάς, 261: στ. 32 έως 262: στ. 35. 
362 ΆΝΝΑ ΚΟΜΝΗΝΗ, Ἀλεξιάς, 259: στ. 33-34: τόν γυναικ/άδελφόν αὐτοῦ Ἰωάννην τόν Δούκαν 

μέγαν δοῦκα τοῦ στόλου. 
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δυο νησιά363, με την εκστρατεία του να ξεκινάει το καλοκαίρι του 1092 με προορισμό 

την Κρήτη364. Φτάνοντας ο Ιωάννης στον Εύριπο αγκυροβολεί και καταφεύγει στον 

όσιο Μελέτιο, ο οποίος τον συμβουλεύει να μην αποπλεύσει ακόμα για την Κρήτη 

και να ζητήσει με ειρηνικό τρόπο από τον Καρύκη να συμμορφωθεί365. Ο Ιωάννης 

πράγματι δεν αναχωρεί αμέσως και όταν τελικά φτάνει στην Κρήτη τον περιμένει μια 

έκπληξη. Ο κρητικός λαός έχοντας πάρει θάρρος από την είδηση ότι ο στόλος του 

κράτους βρίσκεται στη γειτονική Κάρπαθο με προορισμό την Κρήτη επαναστατεί 

εναντίον του Καρύκη καταλήγοντας στο θάνατό του τελευταίου366.  

Πέραν τούτου, ο Ιωάννης κατά τη διάρκεια της σταδιοδρομίας του 

επιφορτίζεται με πολλούς τίτλους και αξιώματα, δεδομένου ότι η ανδρεία του και οι 

ικανότητες του στον πόλεμο είχαν ιδιαιτέρως εκτιμηθεί από τον Αλέξιος Α΄367. 

Αναλυτικά, το 1085368 το πρώτο αξίωμα, που καταλαμβάνει, είναι του δούκα του 

Δυρραχίου369 με σκοπό να προστατέψει την πόλη από τους διάφορους κινδύνους και 

ιδιαίτερα την απειλή των Σέρβων. Όσον αφορά στο αξίωμα (αξία δια λόγου) του 

δούκα, πρέπει να σημειωθεί ότι ενώ πρόκειται για παλαιό αξίωμα, αποκτά νέα μορφή 

στους χρόνους του Νικηφόρου Φωκά370. Την περίοδο που εξετάζουμε, ο δουξ είναι 

επικεφαλής της στρατιωτικής οργάνωσης ενός θέματος αντικαθιστώντας κατʼ αυτόν 

τον τρόπο τον στρατηγό371. Κατά κύριο λόγο ηγείται των μισθοφόρων ιππέων των 

ταγμάτων372 και το βασικό μέλημά του είναι η διατήρηση της ασφάλειας της 

εμπιστευθείσης σε αυτόν περιοχής373. Μετά τον 12ο αιώνα ο τίτλος χάνει το κύρος 

του και δούκες αποκαλούνται πλέον οι διοικητές των μικρών θεμάτων374. 

Στη συνέχεια, το 1091375 ο Ιωάννης επιφορτίζεται με το αξίωμα του μεγάλου 

δουκός του στόλου376 προκειμένου να αντιμετωπίσει τις επιθέσεις του Τούρκου εμίρη 

                                                      
363 HOHLWEG 1965, 146. POLEMIS 1968, 67-68. SKOULATOS 1980, 147-148. 
364 SEIBT 1978, 137. ARMSTRONG 1996α, 228. 
365 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΕΘΩΝΗΣ, Βίος οσίου Μελετίου, 56. 
366 ΆΝΝΑ ΚΟΜΝΗΝΗ, Ἀλεξιάς, 261: στ. 32 έως 262: στ. 35, 262: στ. 35-38. 
367 ΆΝΝΑ ΚΟΜΝΗΝΗ, Ἀλεξιάς, 226: στ. 11-14. 
368 JORDANOV, Corpus II, αρ. 200. 
369 ΆΝΝΑ ΚΟΜΝΗΝΗ, Ἀλεξιάς, 225: στ. 97-98. HOHLWEG 1965, 17, υποσημ. 5. ΒΑΡΖΟΣ 1984, Ι, 135. 
370 OIKONOMIDÈS 1972, 344. 
371 CHEYNET 1985, 181-182. 
372 OIKONOMIDÈS 1972, 344. OIKONOMIDÈS 1976, 143. 
373 CHEYNET 2006, 17. 
374 ODB, 659. 
375 JORDANOV, Corpus II, αρ. 200. Άλλη χρονολόγηση που έχει προταθεί: SEIBT 1978, 137: άνοιξη 

1092. 
376 ΆΝΝΑ ΚΟΜΝΗΝΗ, Ἀλεξιάς, 226: στ.16-17: ...κατά τοῦ Τζαχᾶ ἐξέπεμψε δοῦκα τοῦ στόλου 

μέγιστον κατονο-/μάσας. 
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Τζαχά στα νησιά του βορείου Αιγαίου και να αποκαταστήσει την τάξη στη Χίο και τη 

Μυτιλήνη, στις οποίες ο Τζαχάς είχε κυριαρχήσει377. 

Επιπλέον, στο επεισόδιο, το οποίο αναφέρεται στο βίο του οσίου Μελετίου και 

χρονολογείται στα 1092, ο Ιωάννης αποκαλείται με τον τίτλο του σεβαστού378, ενώ 

ταυτόχρονα από τον βιογράφο υπογραμμίζεται η επιφανής καταγωγή του (ᾧ Δούκας 

τό ἐκ τοῦ γένους ἐπώνυμον). Σχετικά με τον τίτλο του σεβαστού, αυτός 

επαναλαμβάνεται σε μια σειρά μολυβδοβούλλων του379, καθώς και σε επιστολές του 

Θεοφύλακτου Αχρίδος (1092), οι οποίες είτε απευθύνονται είτε αναφέρονται σε 

εκείνον380. Στην έρευνα επικρατεί διχασμός σχετικά με το πότε ο Ιωάννης τιμήθηκε 

με τον τίτλο του σεβαστού. Έχει υποστηριχθεί ότι ο Ιωάννης φέρει τον τίτλο ήδη από 

το 1081 με την αναρρίχηση του Αλεξίου Α΄ στον θρόνο381. Αντιθέτως, η άποψη αυτή 

έχει αμφισβητηθεί αντιπροτείνοντας μια χρονολόγηση μετά το 1091/2 με το σκεπτικό 

ότι αφʼ ενός το 1081 ο Ιωάννης είναι εξαιρετικά νέος και αφʼ ετέρου την προταθείσα 

περίοδο ο τίτλος αυτός δίδεται και σε άλλους συγγενείς εξ αγχιστείας του 

αυτοκράτορα. Επίσης, ως επιχείρημα υπέρ της δεύτερης άποψης έχει χρησιμοποιηθεί 

το γεγονός ότι ο τίτλος αυτός δεν απαντά προηγουμένως στις πηγές να συνοδεύει τα 

αξιώματα που κατείχε πριν το 1091/2382.  

Επιπλέον, σε μολυβδόβουλλό του, το οποίο χρονολογείται περί το 1090, ο 

Ιωάννης φέρει τον τίτλο του πορφυρανθούς383, τονίζοντας την αριστοκρατική του 

καταγωγή από την οικογένεια των Δουκάδων.  

Ταυτόχρονα, σε περίπου σύγχρονο πρακτικό/ισοκώδικο της μονής Ιβίρων 

(1090-1094) ο Ιωάννης απαντά με τον τίτλο του πρωτοσεβάστου384. Ο τίτλος του 

σεβαστού προοριζόταν αρχικά μόνο για τον αυτοκράτορα, περιορισμός που 

ξεπεράστηκε εν μέρει στη βασιλεία του Κωνσταντίνου Θ΄ Μονομάχου385. Ιδιαίτερα, 

όμως, στους χρόνους του Αλεξίου Α΄ ο τίτλος δίδεται ευρύτερα στα μέλη της 

                                                      
377 ΆΝΝΑ ΚΟΜΝΗΝΗ, Ἀλεξιάς, 222-224. HOHLWEG 1965, 23, 146. JORDANOV, Corpus II, αρ. 200. 
378 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΕΘΩΝΗΣ, Βίος οσίου Μελετίου, 56: σεβαστόν Ἰωάννην. 
379 SEIBT 1978, 136-138. 
380 THÉOPHYLACTE Dʼ ACHRIDA, Lettres, 57, 153: επιστολή 8: τῷ σεβαστῷ Ἰωάννῃ τῷ 

γυναικαδέλφῳ τοῦ βασιλέως. 207: επιστολή 23 (1092/3): στ. 8: τοῦ σεβαστοῦ κυροῦ Ἰωάννου 

τοῦ Δούκα. 
381 SEIBT 1978, 137. 
382 JORDANOV, Corpus II, αρ. 200. 
383 JORDANOV, Corpus II, αρ. 200: Σφράγισμα Δούκα Ἰωάννου/ καί πορφυρανθοῦς Εὐσεβοῦς.  
384 Actes dʼ Iviron, 162: στ. 24: ὁ (πρωτο)σεβαστός κῦ(ρ) Ἰω(άννης) ὁ γυναικάδε(λφος) τοῦ 

κρατ(αιοῦ) (καί) ἁγ(ίου) ἡμῶ(ν) βα(σιλέως). 
385 OIKONOMIDÈS 1976, 126. 



63 

 

αυτοκρατορικής οικογένειας, για να τονιστεί επιπλέον ο δεσμός με τον 

αυτοκράτορα386. Ιεραρχικά την περίοδο αυτή ο σεβαστός βρίσκεται μετά τον καίσαρα 

και πριν τον πρωτονωβελίσσιμο387. Είναι χαρακτηριστικό ότι στη δίκη των 

Βλαχερνών όλα τα συγγενικά πρόσωπα των Κομνηνών, τα οποία συμμετέχουν σε 

αυτή, φέρουν ανεξάρτητα από τα άλλα αξιώματά τους και τον τίτλο του σεβαστού388. 

Ο υψηλός τιμητικός τίτλος του πρωτοσεβάστου καθιερώνεται από τον Αλέξιο Α΄ με 

σκοπό να ξεχωρίσει ο πρώτος ανάμεσα στους σεβαστούς. Ο πρώτος, ο οποίος 

λαμβάνει τον τίτλο αυτό, είναι ο άνδρας της αδερφής του Αλεξίου, Μιχαήλ 

Ταρωνίτης. Κατά τον 12ο αιώνα με τον τίτλο αυτό τιμώνται μόνο οι κοντινοί 

συγγενείς του αυτοκράτορα389. 

Εν συνεχεία, στα τέλη του 1094390 ο Ιωάννης συμμετέχει στη δίκη των 

Βλαχερνών με τους τίτλους του σεβαστού και του μεγάλου δουκός391. Αξίζει να 

υπογραμμιστεί ότι το όνομά του βρίσκεται τρίτο στον κατάλογο των συμμετεχόντων 

μετά το όνομα του αδελφού του αυτοκράτορα, Αδριανού, και εκείνο του μεγαλύτερου 

αδελφού του, Μιχαήλ392. Το αξίωμα του μεγάλου δουκός καθιερώνεται από τον 

Αλέξιο Α΄ περί το 1092 και αντικαθιστά το αξίωμα του δουκός του στόλου, το οποίο 

είχε επίσης θεσμοθετηθεί από τον Αλέξιο μετά το 1085. Η μεταρρύθμιση αυτή του 

Αλεξίου σχετίζεται με την προσπάθειά του να καταργήσει τους θεματικούς στόλους 

και να συγκεντρώσει την υψηλή εποπτεία όλων των ναυτικών δυνάμεων σε ένα 

πρόσωπο της κεντρικής εξουσίας. Ταυτόχρονα, ο μέγας δούξ βρίσκεται επικεφαλής 

και όλου του στρατού της αυτοκρατορίας και ιεραρχικά είναι ανώτερος όλων των 

κατά τόπους δουκών393.  

Ακόμη, η σταδιοδρομία του Ιωάννη συνεχίζεται, και το 1097 τον βρίσκουμε να 

ηγείται με επιτυχία των προσπαθειών εκκαθάρισης της δυτικής Μικράς Ασίας από 

τους Σελτζούκους394 εξασφαλίζοντας την περιοχή εν όψει της πρώτης 

σταυροφορίας395. Μετά το 1100 οι πηγές σιωπούν για την εξέλιξη του Ιωάννη στα 

                                                      
386 CHEYNET 2006, 139. 
387 CHEYNET 2006, 473. 
388 CHEYNET 2006, 456. 
389 ODB, 1747. 
390 GAUTIER 1971, 284. 
391 GAUTIER 1971, 217: τοῦ σεβαστοῦ καί μεγάλου δουκός κῦρ Ἰωάννου τοῦ Δούκα. 
392 JORDANOV, Corpus II, αρ. 200. 
393 OIKONOMIDÈS 1976, 147. ODB, 1330. 
394 ΆΝΝΑ ΚΟΜΝΗΝΗ, Ἀλεξιάς, 336-337. SEIBT 1978, 137. 
395 JORDANOV, Corpus II, αρ. 200. 
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στρατιωτικά, πιθανώς λόγω της δυσμένειας, στην οποία είχε περιπέσει λόγω της 

πιθανής εμπλοκής του στη συνωμοσία των αδελφών Ανεμά396.  

Στη συνέχεια, ο Ιωάννης απαντά σε έγγραφα μοναστηριών συνοδευόμενος μόνο 

από τιμητικούς τίτλους. Συγκεκριμένα, σε πρακτικό της μονής Ιβίρων, το οποίο 

χρονολογείται στα 1104, ο Ιωάννης397 αναφέρεται με τον τίτλο του πανσεβάστου 

σεβαστού398. Με τον ίδιο τίτλο αποκαλείται και πάλι στο τυπικό της μονής Θεοτόκου 

Κεχαριτωμένης399 περί το 1110400. Σε αμφότερες τις περιπτώσεις ο τίτλος αυτός δεν 

έχει κάποια ουσιαστική σημασία για την αυτοκρατορική αυλή, καθώς, όπως φαίνεται 

από το ίδιο τυπικό, ο Ιωάννης είχε ήδη δεχθεί το μοναχικό σχήμα μετονομαζόμενος 

σε Αντώνιος401.  

 

Ιωάννης Δούκας 

1085 Δούξ Δυρραχίου 

1091 Μέγας δούξ του στόλου 

Μετά το 1091(;) Σεβαστός 

1090-1094 Πρωτοσέβαστος 

Τέλη 1094 Σεβαστός μέγας δούξ 

1104 και μετά Πανσέβαστος σεβαστός 

 

Μιχαήλ Κασταμονίτης 

 

Στο βίο του οσίου αναφέρεται το όνομα του Μιχαήλ Κασταμονίτη χωρίς να δίνονται 

περαιτέρω πληροφορίες για τα αξιώματα και τους τίτλους του. Ο Κασταμονίτης 

βρέθηκε ως προσκυνητής στη μονή του οσίου Μελετίου και σώθηκε χάρη στη 

θαυματουργή παρέμβαση του οσίου, όταν ο δούλος του αποπειράθηκε να τον 

δολοφονήσει402. Το γεγονός ότι γίνεται εκτενής μνεία στο περιστατικό αυτό, το οποίο 

                                                      
396 SEIBT 1978, 137. JORDANOV, Corpus II, αρ. 200. 
397 Actes dʼ Iviron, 229: στ. 33. 
398 OIKONOMIDÈS 1976, 126-127: Ο τίτλος αυτός απαντά για πρώτη φορά στους χρόνους του 

Νικηφόρου Γ΄ Βοτανειάτη ενώ γίνεται συνηθέστερος στη δυναστεία των Κομνηνών. 
399 GAUTIER 1985, 125: στ. 1867: τοῦ περιποθήτου αὐταδέλφου τῆς βασιλείας μου, τοῦ 

πανσεβάστου σεβαστοῦ κυροῦ Ἰωάννου τοῦ Δούκα.  
400 GAUTIER 1985, 13. JORDANOV, Corpus II, αρ. 200: προτείνει χρονολόγηση στα 1110/1118.  
401 GAUTIER 1985, 125: στ. 1867-1868: τοῦ διά τοῦ ἁγίου καί ἀγγελικοῦ μεγάλου σχήματος 

μετονομασθέντος κυροῦ Ἀντωνίου. 
402 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΕΘΩΝΗΣ, Βίος οσίου Μελετίου, 56-57. 
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παρεμβάλλεται ανάμεσα στα επεισόδια σχετικά με τον Ιωάννη Δούκα και τον δούκα 

Θηβών Βρυέννιο, σε συνδυασμό με το ότι τονίζεται η ύπαρξη συνοδείας και 

υπηρετικού προσωπικού γύρω του, υποδεικνύει ότι ο Μιχαήλ είναι κάποιος 

αξιωματούχος του θέματος Ελλάδος κατά τον προχωρημένο 11ο αιώνα403.  

Αρχικά, η οικογένεια των Κασταμονιτών τρέφει ισχυρούς δεσμούς με την 

αυτοκρατορική οικογένεια των Κομνηνών χωρίς να αποκλείεται και η πιθανότητα 

συγγένειάς τους404. Πιθανός τόπος καταγωγής της οικογένειας είναι η πόλη 

Κασταμών στην Παφλαγονία, η οποία είναι και η κοιτίδα των Κομνηνών, δεδομένου 

ότι ο παππούς του Αλεξίου Α΄ καταγόταν από εκεί και κατείχε κτηματική περιουσία 

στην ευρύτερη περιοχή405. Οι Κασταμονίτες εμφανίζονται στην πρωτεύουσα στις 

αρχές του 11ου αιώνα, ενώ από τα τέλη του 11ου αιώνα και μέσα στον 12ο μέλη της 

οικογένειας καταλαμβάνουν ανώτερα αξιώματα τόσο κοσμικά όσο και 

εκκλησιαστικά406. Το πρωιμότερο μολυβδόβουλο, το οποίο σώζει το όνομα 

Κασταμονίτης, χρονολογείται πριν τα μέσα του 11ου αιώνα και ανήκει στον 

πρωτοσπαθάριο Θεόδωρο407. Επιπλέον, από την παλαιότερη έρευνα η ίδρυση της 

μονής Κασταμονίτου στο Άγιο Όρος έχει αποδοθεί σε μέλος της οικογένειας των 

Κασταμονιτών κατά τον 11ο αιώνα408, υπόθεση, η οποία σήμερα, αμφισβητείται409. 

Στον Μιχαήλ αποδίδεται με μεγάλη επιφύλαξη φθαρμένο μολυβδόβουλλο του 

τελευταίου τρίτου του 11ου αιώνα, στο οποίο αναφέρονται τα αξιώματα και οι τίτλοι 

του πατρικίου, του κριτή επί του ιπποδρόμου και του χαρτουλαρίου των ευαγών 

οίκων410. Αντιθέτως, φαίνεται πιθανότερη -όχι όμως βέβαιη- η σύνδεση του Μιχαήλ 

με μολυβδόβουλλο του τέλους 11ου/α΄ τετάρτου 12ου αιώνα411, το οποίο, μολονότι 

δεν σώζει τίτλους και αξιώματα, ενισχύει την υπόθεση ότι ο Μιχαήλ εξακολουθεί να 

ζει και κατά τον 12ο αιώνα412. Παρʼ όλο που δεν γνωρίζουμε κάτι πιο συγκεκριμένο 

για τη σταδιοδρομία του, στο βίο του οσίου Μελετίου γίνεται ξεκάθαρο ότι ο Μιχαήλ 

ανήκει στις επιφανείς προσωπικότητες του θέματος Ελλάδος, αποτελώντας μια ακόμη 

                                                      
403 Actes de Kastamonitou, 1, υποσημ. 1. 
404 ΚΑΤΣΑΡΟΣ 1988, 158-160. 
405 SEIBT 1978, 231. ODB, 1110. 
406 ΚΑΤΣΑΡΟΣ 1988, 160-162. WASSILOU-SEIBT 2009, 223. 
407 STAVRAKOS 2000, 199, αρ 115. 
408 ΚΑΤΣΑΡΟΣ 1988, 160. ODB, 1110. 
409 WASSILOU-SEIBT 2009, 223. 
410 WASSILIOU, SEIBT 2004, αρ.83. 
411 WASSILIOU-SEIBT 2009, 231-232, αρ. 20, 21: Κασταμονίτην, Μιχ(αήλ) θεῖε, σκέποις ή 

Κασταμονίτην Μιχ(αήλ), θεῖε, σκέποις. WASSILIOU-SEIBT 2011, 484-485, αρ. 1093.  
412 ΚΑΤΣΑΡΟΣ 1988, 127, αρ. 6. 
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απόδειξη της τακτικής του Αλεξίου να εμπιστεύεται υψηλές θέσεις και προνόμια σε 

πρόσωπα του κύκλου του413. 

 

Βάρδας ικανάτος 

 

Άλλο ένα πρόσωπο, το οποίο συνδέεται με τον Αλέξιο Α΄ και αναφέρεται ανάμεσα 

στους προσκυνητές της μονής του οσίου Μελετίου, είναι ο Βάρδας ικανάτος, ο 

οποίος επισκέπτεται τον όσιο λίγο πριν το θάνατό του (1105)414 και στον οποίο ο 

όσιος κάνει την πρόρρηση ότι θα παραμείνει ανθύπατος και για τρίτη φορά415. Πιο 

συγκεκριμένα, το πρόσωπο αυτό μπορεί να ταυτιστεί με τον ομώνυμο πραίτωρα 

Ελλάδος και Πελοποννήσου, ο οποίος υπηρετεί στην περιοχή περί τα τέλη του 11ου-

αρχές 12ου αιώνα αιώνα416. Πιο αναλυτικά, στο βίο σημειώνεται ότι ο Βάρδας τη 

στιγμή της επισκέψεώς του εξουσιάζει για δεύτερη φορά όλη την Ελλάδα και την 

Πελοπόννησο417, πληροφορία που ενισχύεται και από αντίστοιχη μαρτυρία σε 

μολυβδόβουλλό του χρονολογούμενο στο διάστημα 1093-1105418.  

Αρχικά, από την ιστοριογραφία γίνεται σαφές ότι ο Βάρδας είχε κερδίσει την 

εμπιστοσύνη του Αλεξίου Α΄, καθώς βρίσκεται ανάμεσα στους εκπροσώπους του 

κράτους, οι οποίοι συμμετέχουν στη δίκη του Ιταλού (1082)419. Αξίζει να σημειωθεί 

ότι το όνομα του παρατίθεται στον κατάλογο μετά από έναν λογοθέτη των σεκρέτων 

και πριν από έναν πρωτασηκρήτη και έναν πρωτοπρόεδρο420.  

Επόμενη πληροφορία για τον Βάρδα έχουμε το 1093, σ' έναν κωδίκελλο του 

Χριστοδούλου της Πάτμου, στον οποίο αναφέρεται ως πραίτωρ Πελοποννήσου και 

Ελλάδος και ταυτόχρονα ως κουροπαλάτης. Τα ίδια αξιώματα διατηρεί ο Βάρδας και 

το επόμενο έτος, όπως φαίνεται στο έγγραφο αποτάξεως του Θεοδοσίου του 

                                                      
413 OIKONOMIDÈS 1976, 128. HERRIN 2013, 89. 
414 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ, Βίος οσίου Μελετίου, 83: ὃ δή καί οὐ πολύ μεθʼ ὕστερον ἀπέβη τόν 

χρόνον. 
415ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ, Βίος οσίου Μελετίου, 83: ἔτι τρό τρίτον ἀνθυπατεύσεις. 
416 HERRIN 2013, 62, 65. 
417 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ, Βίος οσίου Μελετίου, 83: δευτέραν τηνικαῦτα τῆς ὅλης Ἑλλάδος τήν 

ἐξουσίαν ἐζωσμένον καί τῆς νήσου τοῦ Πέλοπος. 
418 WASSILIOU, SEIBT 2004, αρ. 215: Θ(εοτό)κε βο-/ήθει τῷ σῷ/ δούλῳ Βάρ-/δᾳ πραίτωρι/ 

Ἑλλάδος (καί) Πε-/λοποννήσου/τῷ Ἱκανά-/τῳ. 
419 GOUILLARD 1985, 145: στ. 159: τοῦ ἱκανάτου Βάρδα. Δεν αναφέρεται κάποιος τίτλος ή αξίωμα. 
420 WASSILIOU, SEIBT 2004, αρ. 215. 
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Καστρισίου από το κοινόβιο του Ιωάννου Θεολόγου στην Πάτμο421 (Μάρτιος 

1094422). 

Η σταδιοδρομία του κορυφώνεται423 στο αμέσως επόμενο διάστημα, όταν στα 

τέλη του 1094 απαντάται ως μέλος της συγκλήτου424 και ταυτόχρονα λαμβάνει μέρος 

στη σύνοδο των Βλαχερνών με τον τίτλο του νωβελίσσιμου425. Ο τιμητικός τίτλος του 

νωβελισσίμου είναι εξαιρετικά υψηλός, καθώς στους χρόνους του Αλεξίου Α΄ 

βρίσκεται στην πέμπτη θέση της ιεραρχίας με την κορυφή να την καταλαμβάνει ο 

τίτλος του σεβαστοκράτορα426. Ο τίτλος αυτός προορίζεται αποκλειστικά για 

βαρβάτους, ενώ τουλάχιστον μέχρι το 1041 αποτελεί αποκλειστικό προνόμιο των 

μελών της αυτοκρατορικής οικογένειας427.  

Κατόπιν, όπως φαίνεται από τον βίο του οσίου, περί τα 1105 ο Βάρδας υπηρετεί 

σε δεύτερη θητεία ως πραίτωρ Πελοποννήσου και Ελλάδος ενώ στο επόμενο 

διάστημα διορίζεται για μία ακόμη θητεία στην ίδια θέση428. 

Τέλος, όσον αφορά στο επίθετο ικανάτος, αυτό προέρχεται από το στρατιωτικό 

σώμα των ‹‹ικανάτων››429, το οποίο είχε οργανώσει ο Νικηφόρος Φωκάς και κατά τον 

11ο και 12ο αιώνα εξελίσσεται σε επίθετο430. 

 

Βάρδας Ικανάτος 

1082 Συμμετέχει στη δίκη Ιταλού 

1093-1094 Πραίτωρ Πελοποννήσου και Ελλάδος και 

κουροπαλάτης 

Τέλος 1094 Νωβελίσσιμος και μέλος της συγκλήτου 

                                                      
421 MIKLOSICH, MÜLLER 1890, 93: τοῦ μεγαλεπιφανεστάτου κουροπαλάτου και πραίτωρος 

Πελοποννήσου και Ἑλλάδος κυροῦ Βάρδα τοῦ Ἱκανάτου. CHEYNET, MORRISSON, SEIBT 1991, αρ. 

300. 
422 MIKLOSICH, MÜLLER 1890, 90: το έγγραφο συντάχθηκε στις 5 Μαρτίου 1104. 
423 CHEYNET, MORRISSON, SEIBT 1991, αρ. 300. 
424 GAUTIER 1971, 217: ἀπό μέν τῆς συγκλήτου βουλῆς. 
425 GAUTIER 1971, 217: Βάρδα νωβελλισίμου τοῦ Ἱκανάτου. Σημειώνεται ότι στις αρχές της ίδιας 

χρονιάς, όπως προαναφέρθηκε παραπάνω, απαντά με τα αξιώματα του κουροπαλάτη και πραίτωρος 

Ελλάδος και Πελοποννήσου. ŠANDROVSKAJA, SEIBT 2005, αρ. 101. 
426 CHEYNET 2006, 473. Σημειώνεται ότι πριν τη βασιλεία του Αλεξίου Α΄ ο νωβελίσσιμος ήταν ο 

δεύτερος στην ιεραρχία μετά τον καίσαρα και πριν τον κουροπαλάτη: OIKONOMIDÈS 1972, 293. 
427 OIKONOMIDÈS 1972, 293. 
428 WASSILIOU, SEIBT 2004, αρ. 215. 
429 OIKONOMIDÈS 1972, 332: το τάγμα των ικανάτων συντάχθηκε για πρώτη φορά από τον Νικηφόρο 

Α΄ το 809 αλλά αποδεκατίστηκε το 811 από τους Βουλγάρους. OIKONOMIDÈS 1976, 143: το τάγμα των 

ικανάτων εξαφανίζεται μετά τους χρόνους του Βασιλείου Β΄.  
430 ΣΑΒΒΙΔΗΣ 1998, 205-206. JORDANOV, Corpus II, 163. 
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Αρχές 12ου αιώνα Πραίτωρ Πελοποννήσου και Ελλάδος 

 

Λέων Νικερίτης 

 

Στο βίο του οσίου ο Λέων Νικερίτης παρουσιάζεται να φέρει το αξίωμα του 

στρατηγού Πελοποννήσου και εξυμνείται από τον Θεόδωρο Πρόδρομο για τις 

στρατιωτικές του ικανότητες431. Ο λόγος που καταφεύγει στον όσιο Μελέτιο είναι η 

παράκληση για θεραπεία ενός νεαρού συγγενούς του.  

Αναλυτικότερα, ο Λέων γεννήθηκε περί το 1046 και από τη νεαρή του ηλικία 

υπήρξε πρόσωπο του περιβάλλοντος του Αλεξίου Α΄ επιφορτισμένο με μια σειρά 

αξιωμάτων432. Αρχικά, ο Λέων λαμβάνει από νεαρή ηλικία άρτια στρατιωτική 

εκπαίδευση και διακρίνεται για τις επιδόσεις του στο πεδίο μάχης433 αποδεικνύοντας 

με αυτόν τον τρόπο ότι πληροί τις απαραίτητες προϋποθέσεις ανέλιξης, όπως αυτές 

έχουν τεθεί από τη δυναστεία των Κομνηνών434. 

Πιο αναλυτικά, στα 1070 ο Λέων τιμάται με τον τιμητικό τίτλο (αξία δια 

βραβείων) του βεστάρχη435, το οποίο προορίζεται κυρίως σε ευνούχους436 και 

αποτελεί μια ακόμη απόδειξη της μαρτυρίας που θέλει τον Λέοντα να ανήκει στην 

κατηγορία αυτή437. Εν τούτοις, από τους χρόνους του Κωνσταντίνου Θ΄ Μονομάχου 

(1042-1055) και μετά μπορούν να τιμηθούν με τον τίτλο αυτό και οι βαρβάτοι438. 

Κύριο μέλημα του αξιωματούχου αυτού είναι η φροντίδα του προσωπικού βεστιαρίου 

του αυτοκράτορα439. Κατά τον 11ο αιώνα και μέχρι την βασιλεία του Νικηφόρου Γ΄ 

Βοτανειάτη ιεραρχικά βρίσκεται ανάμεσα στους τίτλους του μαγίστρου και του 

βέστη440. Στους χρόνους του Αλεξίου Α΄ ανάμεσα στον μάγιστρο και τον βεστάρχη 

τοποθετείται ο πρωτοβεστάρχης ενώ αμέσως μετά τον βεστάρχη ακολουθεί ο 

πρωτοβέστης441.  

                                                      
431 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ, Βίος οσίου Μελετίου, 84: στρατηγόν... ἐκόσμει μέν γάρ τηνικαῦτα τήν 

Πέλοπος. SKOULATOS 1980, 179. 
432 HERRIN 2013, 89. 
433 ΆΝΝΑ ΚΟΜΝΗΝΗ, Ἀλεξιάς, 208: στ. 56-57. 
434 CHEYNET 2006, 18. 
435 SEIBT 1978, αρ. 99. BARNEA 1986, 273. JORDANOV, Corpus I,142. JORDANOV, Corpus II, αρ. 523.  
436 OIKONOMIDÈS 1972, 299. 
437 ΆΝΝΑ ΚΟΜΝΗΝΗ, Ἀλεξιάς, 208: στ. 56: ἐκτομίας. 
438 CHEYNET 2006, 470-471, υποσημ.81. 
439 OIKONOMIDÈS 1972, 299. 
440 ΟDB, 2162. 
441 OIKONOMIDÈS 1976, 129. CHEYNET 2006, 474. 
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Στη συνέχεια, ο Λέων διορίζεται στρατηγός Πελοποννήσου442 και κατά την 

παραμονή του στην περιοχή τιμάται ταυτοχρόνως και με τον τίτλο του ανθυπάτου443, 

ο οποίος την εποχή αυτή έχει τιμητικό χαρακτήρα και τηρουμένων των αναλογιών 

αποτελεί αρχαΐζον συνώνυμο του πραίτωρος444. Κατά τον 9ο και 10ο αιώνα ο 

στρατηγός είναι επικεφαλής ενός θέματος συγκεντρώνοντας στρατιωτικά, διοικητικά 

και δικαστικά καθήκοντα445, ενώ από το 1070 περίπου ο στρατηγός αντικαθίσταται 

από τον δούκα, του οποίου η εξουσία περιορίζεται στα στρατιωτικά446. Στο βίο του 

οσίου Μελετίου ο Λέων αναφέρεται ως στρατηγός, τίτλος που πιθανότατα 

χρησιμοποιείται αναχρονιστικά στο κείμενο, καθώς η επίσκεψη στο μοναστήρι πρέπει 

να χρονολογηθεί μετά το 1081, αφού ο Μελέτιος έφυγε από την Θήβα και αναζήτησε 

καταφύγιο στον Κιθαιρώνα447.  

Στο αμέσως επόμενο διάστημα ο Λέων προάγεται σε πρόεδρος, όπως 

αποδεικνύεται και από μολυβδόβουλλό του, το οποίο χρονολογείται στο διάστημα 

1070-1080448. Στη συνέχεια, περί τα 1080 λαμβάνει τον τίτλο του πρωτοπροέδρου και 

αναγραφέως Πελοποννήσου449 και Ελλάδος450. Ενδεχομένως ο Λέων να βρέθηκε στο 

μοναστήρι του οσίου Μελετίου κατά το διάστημα αυτό της σταδιοδρομίας του και σε 

ανάμνηση του παλαιού του αξιώματος να μνημονεύεται και πάλι ως στρατηγός. 

Σχετικά με τον αναγραφέα, πρόκειται για λειτουργό επιφορτισμένο με οικονομικά 

καθήκοντα και κυρίως με τον έλεγχο των φορολογικών καταστατικών. Οι αναγραφείς 

συνδέονται συνήθως με συγκεκριμένα θέματα και ένα από αυτά είναι και εκείνο της 

Πελοποννήσου, ενώ συχνά το ίδιο πρόσωπο συνδυάζει τα καθήκοντα του κριτή και 

του αναγραφέως451. Η παραμονή του Λέοντος στην επαρχία δεν διαρκεί πέρα από το 

1087452, καθώς καλείται στο πλευρό του Αλεξίου για την αντιμετώπιση της απειλής 

                                                      
442 ODB, 1479. DIACONU 1992, 181. HERRIN 2013, 65 και υποσημ. 17, 87. 
443 ODB, 1479. WEYL-CARR 1982, 65.  
444 SEIBT 1978, αρ. 99. 
445 NEVILLE 2004, 101. 
446 OIKONOMIDÈS 1976, 148. CHEYNET 1985, 192. 
447 ΟΡΛΑΝΔΟΣ 1999, 38. 
448 BARNEA 1986, αρ. 5: Κύριε βοήθει τῳ σῷ δούλῳ Λέοντι προέδρῳ τῷ Νικερίτῃ. BARNEA 

1990, 159. 
449 SEIBT 1978, αρ. 99. ODB, 1479. DOSeals II, αρ. 22.2: Κύριε βοήθει Λέοντι πρωτοπροέδρῳ καί 

ἀναγραφεῖ/ Πελοποννήσου τῷ Νικερίτῃ. DIACONU 1992, 181. WASSILIOU, SEIBT 2004, αρ. 116. 
450 WASSILIOU, SEIBT 2004, 133, υποσημ. 17: Κύριε βοήθει Λέοντι πρωτοπροέδρῳ καί 

ἀναγραφεῖ/ Πελοποννήσου καί Ἑλλάδος τῷ Νικερίτῃ. 
451 ODB, 84. 
452SEIBT 1978, αρ.99. SKOULATOS 1980, 179.  
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των Πετσενέγων453. Το γεγονός αυτό υποδεικνύει τις στρατιωτικές ικανότητες του 

Λέοντος και επαληθεύει τα εγκώμια, τα οποία του αποδίδονται στο βίο του οσίου454. 

Το 1091 αφού αντιμετώπισε τους Πετσενέγους στο Λεβούνιο (29 Απριλίου 

1091), ο Λέων λαμβάνει το αξίωμα του δούκα του θέματος του Παριστρίου/ 

Παραδουνάβου455, το οποίο και του ανατίθεται εκ νέου το 1096 για να αντιμετωπίσει 

τους σταυροφόρους του Πέτρου του Ερημίτη. Την αποστολή αυτή ο Λέων φέρει 

επιτυχώς σε πέρας456. Από την έρευνα έχει υποστηριχθεί με επιφύλαξη ότι στο ίδιο 

περίπου διάστημα τιμάται και με τον τίτλο του κουροπαλάτη457.  

Στα 1100 λαμβάνει τον τίτλο του νωβελισσίμου ενώ το 1103 ο Λέων απαντάται 

με τον τίτλο του πρωτονωβελισσίμου458 και οικείου ανθρώπου (του Αλεξίου)459. 

Είναι ιδιαίτερα σημαντικό που ο Λέων φέρει τον τόσο υψηλό τίτλο του 

πρωτονωβελισσίμου, καθώς είναι ο δεύτερος στην ιεραρχία μετά τον καίσαρα και 

αρχικά προοριζόταν για τους στενούς συγγενείς του αυτοκράτορα460. Αξίζει να 

σημειωθεί ότι κατά τη βασιλεία του Αλεξίου Α΄ ο υψηλότερος τίτλος, ο οποίος 

μπορούσε να δοθεί σε μη συγγενικό για τη δυναστεία πρόσωπο είναι εκείνος του 

πρωτονωβελισσίμου461. Το αξίωμα αυτό απαντά για πρώτη φορά στους χρόνους του 

Νικηφόρου Γ΄ Βοτανειάτη462. Στο διάστημα μεταξύ 1103-1108 ο Λέων φέρει τον 

τίτλο του πρωτονωβελισσίμου και τα αξιώματα του μεγάλου δουκός και αναγραφέως 

Κύπρου463.  

Κατόπιν, η σταδιοδρομία του Λέοντα στον στρατό συνεχίζεται, και το 1108, 

κατά τη δεύτερη εισβολή των Νορμανδών, ο ίδιος βρίσκεται επικεφαλής των 

δυνάμεων υπερασπιζόμενος το οχυρό της Δεύρης464. Τέλος, κατά την τελευταία 

                                                      
453 ΆΝΝΑ ΚΟΜΝΗΝΗ, Ἀλεξιάς, 208: στ. 55-64. JORDANOV, Corpus I, 142. 
454 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ, Βίος οσίου Μελετίου, 84: ἂνδρα ἐκεῖνον στρατηγόν ἐν ἐκτομίαις, καί 

ἐκτομίαν ἐν στρατηγοῖς, καί ταῖς μείζοσι τῶν ὑπό τήν Ρωμαίων ἀρχαῖς πολλάκις 

ἐμπρέψαντα. 
455 ΆΝΝΑ ΚΟΜΝΗΝΗ, Ἀλεξιάς, 257: στ. 19. SEIBT 1978, αρ. 99. SKOULATOS 1980, 180. BARNEA 1986, 

272. BARNEA 1990, 157. ODB, 1479. DIACONU 1992, 181. 
456 SKOULATOS 1980, 180. 
457 SEIBT 1978, 226. JORDANOV, Corpus I, 143. 
458 OIKONOMIDÈS 1972, 293: ο τιμητικός τίτλος του πρωτονωβελισσίμου εμφανίζεται τον 11ο αιώνα ως 

προαγωγή του νωβελισσίμου. 
459 WEYL-CARR 1982, 64-65. BARNEA 1986, 273. ODB, 1479. DIACONU 1992, 181. JORDANOV, 

Corpus I, 143. 
460 CHEYNET 2006, 14. 
461 CHEYNET 2006, 475. 
462 CHEYNET 2006, 471 και υποσημ. 84. 
463 SEIBT 1978, 226. WEYL-CARR 1982, 65. BARNEA 1986, 273. ODB, 1479. JORDANOV, Corpus I, 143. 

HERRIN 2013,65, υποσημ.17. 
464 SEIBT 1978, 226. SKOULATOS 1980, 180. JORDANOV, Corpus I, 143.  
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εκστρατεία του Αλεξίου εναντίον των Σελτζούκων Τούρκων το 1116 ο Λέων 

βρίσκεται επιφορτισμένος με την υπεράσπιση όλης της περιοχής του Λοπαδίου465. Οι 

πληροφορίες μας φτάνουν μέχρι το 1117, όταν ευρισκόμενος στο Λοπάδιο έρχεται 

αντιμέτωπος και πάλι με τους Τούρκους466.  

Εν κατακλείδι, ο Λέων κατορθώνει να φθάσει πολύ ψηλά στην ιεραρχία, 

έχοντας λάβει την κατάλληλη εκπαίδευση και ταυτόχρονα αποδεικνύοντας ότι μπορεί 

να ανταπεξέλθει στις ανάγκες της κάθε περίπτωσης και να φανεί αντάξιος της 

εμπιστοσύνης, την οποία ανέκαθεν του έδειχνε ο Αλέξιος Α΄. 

 

Λέων Νικερίτης 

1070 Βεστάρχης 

Μετά το 1070 Στρατηγός και ανθύπατος Πελοποννήσου 

μεταξύ 1070-1080 Πρόεδρος 

Περί 1080 Πρωτοπρόεδρος και αναγραφεύς 

Πελοποννήσου 

1087 Στο πλευρό Αλεξίου στις διαπραγματεύσεις 

εναντίον Πετσενέγων 

1091 [κουροπαλάτης] και δουξ Παραδουνάβου 

1103 Πρωτονωβελίσσιμος 

Μετά το 1103 Πρωτονωβελίσσιμος και μέγας δουξ και 

αναγραφεύς Κύπρος 

1108 Επικεφαλής στο οχυρό της Δεύρης εναντίον 

των Νορμανδών 

1116 Υπεύθυνος στο Λαπάδιο εναντίον των 

Σελτζούκων 

 

Ιωάννης Ξηρός 

 

Στον συντεταγμένο από τον Θεόδωρο Πρόδρομο βίο του οσίου Μελετίου αναφέρεται 

ο Ιωάννης Ξηρός ως ὁ τῶν Πελοποννησίων τά πρώτα φερόμενος, στον οποίο ο 

                                                      
465 SEIBT 1978, 227. SKOULATOS 1980, 180. JORDANOV, Corpus I, 143. 
466 ODB, 1479. 
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όσιος προλέγει τον επερχόμενο θάνατό του467. Το πρόσωπο αυτό παραμένει σκοτεινό 

για την έρευνα, καθώς λόγω των τόσο ελλιπών πληροφοριών δεν μπορεί να ταυτιστεί 

με κάποιον ήδη γνωστό ομώνυμο αξιωματούχο. Ακόμη, σε δυο μολυβδόβουλλα του 

τέλους του 11ου-αρχών 12ου αιώνα, στα οποία σώζεται το όνομα αυτό, δεν 

επισημαίνεται κάποιος τίτλος ή αξίωμα468 κάνοντας, επομένως, ιδιαίτερα επισφαλή 

την ταύτισή με το συγκεκριμένο πρόσωπο.  

Εν τούτοις, είναι πολύ σημαντικό ότι μέσα από τη μαρτυρία αυτή στο βίο του 

οσίου φαίνεται η παρουσία στην περιοχή της Πελοποννήσου ενός εκπροσώπου μιας 

οικογένειας της υπαλληλικής αριστοκρατίας της πρωτεύουσας469. Ήδη από τον 10ο 

αιώνα μέλη της οικογένειας των Ξηρών καταλαμβάνουν θέσεις τόσο στην κεντρική 

διοίκηση του κράτους όσο και στην εκκλησιαστική ιεραρχία470. Η πορεία τους 

συνεχίζει να είναι ανοδική και στη δυναστεία των Κομνηνών, όταν τους 

εμπιστεύονται και στρατιωτικά αξιώματα471. Η έδρα της οικογένειας βρίσκεται ήδη 

από τον 10ο αιώνα στην Κωνσταντινούπολη472, όμως έχει σημειωθεί από την έρευνα 

ότι η καταγωγή της ανάγεται στην επαρχία και κατά πάσα πιθανότητα στη βόρειο 

Πελοπόννησο473. Δεν φαίνεται επομένως τυχαίο που τον 11ο αιώνα απαντούν στην 

Πελοπόννησο δυο εκπρόσωποι της οικογένειας, ο Βασίλειος Ξηρός με τα αξιώματα 

του πρωτοσπαθαρίου και κριτή Ελλάδος και Πελοποννήσου (α΄ μισό 11ου αιώνα)474 

και ο συνονόματός του με τα αξιώματα του βεστάρχη και κριτή Πελοποννήσου (β΄ 

μισό 11ου αιώνα)475. Τον επόμενο αιώνα η οικογένεια συνεχίζει να εκπροσωπείται 

στην περιοχή από τον μητροπολίτη Αθηνών Λέοντα Ξηρό (+1153)476.  

Εν κατακλείδι, ο Ιωάννης Ξηρός είναι μέλος μιας αριστοκρατικής οικογένειας, 

η οποία έχει αναπτύξει δράση στον πυρήνα του κράτους διατηρώντας ταυτόχρονα 

τους δεσμούς της με τον τόπο καταγωγή της και διασφαλίζοντας με αυτόν τον τρόπο 

τα κεκτημένα δικαιώματα στην περιοχή. 

 

Βατάτζης 

                                                      
467 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ, Βίος οσίου Μελετίου, 83-84.  
468 SEIBT 1978, 291. 
469 ΜΕΡΙΑΝΟΣ 2008, 248. 
470 CASEAU 2011, 81.  
471 αναλυτικά για τους αξιωματούχους βλ. CASEAU 2011, 83-100. 
472 CASEAU 2011, 92, 106-107. 
473 CASEAU 2011, 105, 109. 
474 CASEAU 2011, 88. 
475 CASEAU 2011, 84-85. 
476 CASEAU 2011, 96. 
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Ο Βατάτζης αναφέρεται στο βίο του οσίου να συνοδεύει τον δούκα Θηβών Βρυέννιο, 

όταν επισκέπτεται τη μονή. Δεν παρατίθεται κάποια πληροφορία σχετικά με εκείνον 

ούτε καν το μικρό του όνομα. Το μόνο στοιχείο, το οποίο μπορεί να αντληθεί από το 

βίο, είναι ότι ο Βατάτζης χαρακτηρίζεται από λογιότητα και γνώση των ιερών 

κειμένων, χαρακτηριστικά που τον καθιστούν και ιδιαίτερα υπερήφανο477.  

Αρχικά, όσον αφορά στην οικογένεια Βατάτζη, αυτή κατάγεται από τη 

Θράκη478 και συγκεκριμένα από την Αδριανούπολη479 ή το Διδυμότειχο480. 

Οπωσδήποτε οι πρώτοι εκπρόσωποι της οικογένειας απαντούν στην Αδριανούπολη. 

Εν τούτοις, από την έρευνα δεν έχει αποκλεισθεί το ενδεχόμενο η οικογένεια να είναι 

αρμενικής καταγωγής, δεδομένου ότι η κατάληξη του ονόματος (-ατξής) είναι 

αρμενική και επιπλέον γίνεται γνωστό από μολυβδόβουλλο άλλο ένα μέλος της 

οικογένειας Βατάτζη με το αρμενικό όνομα Συμβατικός481. Η οικογένεια εμφανίζεται 

στην ιστοριογραφία τον 10ο αιώνα482 σε σχέση με την απειλή, την οποία δέχεται η 

Αδριανούπολη από τους Βουλγάρους (997/8), και η οποία αναγκάζει την οικογένεια 

να απομακρυνθεί από την περιοχή483. Η οικογένεια ακολουθεί ανοδική πορεία κατά 

τον επόμενο αιώνα, όταν μέλη της διακρίνονται σε σημαντικές στρατιωτικές θέσεις, 

πορεία που συνεχίζεται και κατά τον 12ο αιώνα484.  

Η οικογένεια των Βατάτζη συνδέεται με σημαντικές οικογένειες της 

αυτοκρατορίας μέσω γάμων, οι οποίοι συνάπτονται μεταξύ των μελών τους. Πιο 

συγκεκριμένα, τέτοιοι δεσμοί συγγένειας αναπτύσσονται με τις οικογένειες των 

Κομνηνών, των Αγγέλων αλλά και των Βρυεννίων485, όπως φαίνεται και στο βίο του 

οσίου Μελετίου, όπου αναφέρεται η συγγένεια του Βατάτζη με τον δούκα 

Βρυέννιο486. Αξίζει, επίσης, να σημειωθεί ότι στη Ραιδεστό οι δυο αυτές συγγενικές 

οικογένειες διαδραματίζουν κυριαρχικό ρόλο και δεν είναι τυχαίο που από εκεί ξεσπά 

                                                      
477 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΕΘΩΝΗΣ, Βίος οσίου Μελετίου, 57-58.  
478 ΑΜΑΝΤΟΣ 1951, 174. POLEMIS 1968, 106. 
479 ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΚΥΛIΤΖΗΣ, Σύνοψις Ἱστοριῶν, 343: στ. 72: ἐκ τῆς Ἀδριανουπόλεως...στ. 74: ὁ μέν 

Βατάτζης πανοικί. 
480 ΕΦΡΑΙΜ ΑΙΝΙΟΣ, Χρονογραφία, 7845. 
481 JORDANOV, Corpus IΙ, 92. 
482 ΑΜΑΝΤΟΣ 1951, 174. POLEMIS 1968, 106. JORDANOV, Corpus IΙ, 92. 
483 ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΚΥΛΊΤΖΗΣ, Σύνοψις Ἱστοριῶν, 343. 
484 POLEMIS 1968, 106. ODB, 2154. CHEYNET, MORRISSON 1995, 28. JORDANOV, Corpus IΙ, 92. 
485 ΑΜΑΝΤΟΣ 1951, 174. POLEMIS 1968, 106: με τους Βρυεννίους οι δεσμοί αναπτύσσονται κατά τον 

11ο αιώνα, 217: ο Βασίλειος Βατάτζης παντρεύτηκε την ξαδέλφη του αυτοκράτορα του Ισαακίου 

Αγγέλου. ODB, 2154. 
486 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΕΘΩΝΗΣ, Βίος οσίου Μελετίου, 57. 
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μια επανάσταση εναντίον της κεντρικής εξουσίας487. Πιο συγκεκριμένα, στις πηγές 

αναφέρονται μέλη της οικογένειας Βατάτζη ευρισκόμενα στη Ραιδεστό να 

συμπαρίστανται στην αποστασία του Νικηφόρου Βρυέννιου το 1077 εναντίον του 

Μιχαήλ Ζ΄ (1071-1078)488. 

Αντιθέτως, η οικογένεια Βατάτζη στη συνέχεια δείχνει ιδιαίτερη αφοσίωσή στη 

δυναστεία των Κομνηνών μέχρι τουλάχιστον τους χρόνους του Αλεξίου Β΄. Η 

ανοδική πορεία, την οποία σημειώνει κατά το διάστημα αυτό, ανακόπτεται στα τέλη 

του 12ου αιώνα, ενδεχομένως λόγω πιθανής ρήξης με τη δυναστεία των Αγγέλων489, 

ενώ το γόητρο της αποκαθίσταται τον επόμενο αιώνα490. 

Σχετικά με τον Βατάτζη, ο οποίος συναντάται στο βίο του οσίου, ο Ivan 

Jordanov τον ταυτίζει με τον επίσης ανώνυμο Βατάτζη491, ο οποίος περί τα μέσα του 

11ου αιώνα κατέχει κάποια επιφανή θέση στη Ραιδεστό και γιʼ αυτό αναφέρεται στις 

πηγές ως δυνάστης. Σημειωτέον, ότι παρά τη συγγένειά του συγκεκριμένου με τον 

αποστάτη Λέοντα Τορνίκιο, ο οποίος στα 1047/8 επαναστατεί εναντίον της κεντρικής 

εξουσίας, ο Βατάτζης παραμένει πιστός στο κράτος και τον αυτοκράτορα492.  

 

Βρυέννιος 

 

Στο βίο του οσίου Μελετίου αναφέρεται κάποιος ανώνυμος Βρυέννιος ως δούκας της 

Θήβας, ο οποίος μαζί με τον προαναφερθέντα Βατάτζη επισκέπτεται για ευλογία την 

μονή του οσίου Μελετίου493. 

Όσον αφορά στην οικογένεια των Βρυεννίων, πρώτη φορά απαντάται τον 9ο 

αιώνα494. Στους χρόνους του Μιχαήλ Γ΄ (842-867) δρα ο Θεόκτιστος Βρυέννιος ως 

στρατηγός Πελοποννήσου, στον οποίο μάλιστα εμπιστεύεται το κράτος μεγάλη 

στρατιωτική δύναμη για την υποταγή των Σλάβων495. Κατόπιν, μετά τη μεσολάβηση 

ενός κενού για ένα αιώνα η οικογένεια των Βρυεννίων επανεμφανίζεται τον 11ο 

αιώνα, χωρίς όμως να αποκλείεται το ενδεχόμενο απλής συνωνυμίας των δυο 

                                                      
487 ANGOLD 1984, 243. 
488 ΜΙΧΑΗΛ ΑΤΤΑΛΕΙΑΤΗΣ, Ἱστορία, 446-448, 452-454. 
489 ODB, 2154. 
490 JORDANOV, Corpus IΙ, 92. 
491 JORDANOV, Corpus IΙ, 92. 
492 ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΚΥΛΙΤΖΗΣ, Σύνοψις Ἱστοριῶν, 441 και ιδιαιτέρα οι στίχοι 56-57: τινός ἐγχωρίου 

(πόλεως Ῥαιδεστοῦ) δυνάστου τοῦ λεγομένου Βατάτζη, συγγενοῦς ὄντας/τοῦ Τορνικίου. 
493 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΕΘΩΝΗΣ, Βίος οσίου Μελετίου, 57. 
494 ODB, 328. 
495 DOSeals II, αρ. 22.38. 
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οικογενειών και τη διακοπή συνέχισης της πρώτης496. Οι Βρυέννιοι είναι 

συνδεδεμένοι με την Θράκη, και ιδιαίτερα με την Αδριανούπολη και τη Ραιδεστό, 

όπου κατέχουν εξέχουσα κοινωνική θέση497, και κατά τον 11ο και 12ο αιώνα ως μέλη 

της στρατιωτικής αριστοκρατίας498 ξεχωρίζουν σε στρατιωτικά αξιώματα του 

κράτους499. Παρά ταύτα, από τα μέσα του 11ου αιώνα και μετά εκπρόσωποί της 

παρουσιάζονται να οργανώνουν μια σειρά επαναστάσεων εναντίον της κεντρικής 

εξουσίας. Πιο συγκεκριμένα, ο Νικηφόρος Βρυέννιος από την Αδριανούπολη, ενώ 

υπηρετεί ως εθνάρχης, αποστατεί το 1042 εναντίον της αυτοκράτειρας Θεοδώρας. 

Στη συνέχεια, το 1057 συμμετέχει σε μια ακόμη επανάσταση εκπροσώπων της 

αριστοκρατίας με αποτέλεσμα την αιχμαλωσία του και τύφλωσή του500. 

Την ίδια πορεία ακολουθεί και ο συνώνυμος γιος του, ο οποίος, ενώ διακρίνεται 

για την στρατιωτική του σταδιοδρομία, το 1077 ξεκινώντας από την Αδριανούπολη 

διεκδικεί τον θρόνο από Μιχαήλ Ζ΄ (1071-1078) με αποτέλεσμα την ήττα του από τον 

Νικηφόρο Γ΄ Βοτανειάτη501. Κατόπιν, αφού επαναστατεί και εναντίον του 

Νικηφόρου, νικάται από τον Αλέξιο Κομνηνό, τον μετέπειτα αυτοκράτορα, και μετά 

την τύφλωσή του επιστρέφει στην Αδριανούπολη502. Στη συνέχεια, στα 1094/5, ο 

αυτοκράτορας πλέον Αλέξιος Α΄ λαμβάνοντας υπʼ όψη την επιρροή του στην περιοχή 

της Αδριανούπολης του αναθέτει την προστασία της από τους Κουμάνους503. Όπως 

γίνεται κατανοητό, η Αδριανούπολη είναι συνδεδεμένη με τους Βρυεννίους, όπως 

αντίστοιχα είναι και με τους Βατάτζηδες, στοιχείο, το οποίο ενισχύει επιπλέον την 

ύπαρξη συγγένειας ανάμεσα στις δυο οικογένειες.  

Εν κατακλείδι, παρά τα προαναφερθέντα γεγονότα, η οικογένεια των 

Βρυεννίων εξακολουθεί να διατηρεί κατά τον 11ο αιώνα τη δύναμη και την επιφανή 

της θέση και ως εκ τούτου η υποστήριξή της παραμένει σημαντική για την 

αυτοκρατορία. Στο πλαίσιο αυτό μάλιστα αμβλύνεται η εντύπωση που προκαλείται 

                                                      
496 ODB, 328. 
497 ANGOLD 1984, 242-243. 
498 POLEMIS 1968, 112. 
499 CHEYNET, MORRISSON 1995, 28. 
500 ODB, 328-329. 
501 ΜΙΧΑΗΛ ΑΤΤΑΛΕΙΑΤΗΣ, Ἱστορία, 452-454. ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΒΡΥΕΝΝΙΟΣ, Ἱστορία, 259: στ.9 έως 263: στ. 

4. 
502 ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΒΡΥΕΝΝΙΟΣ, Ἱστορία , 285. 
503 ANGOLD 1984, 243.ODB, 331. 
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από τον γάμο της Άννας Κομνηνής το 1097 με τον Νικηφόρο Βρυέννιο, τον εγγονό 

του συνονόματου αποστάτη504.  

Για τον συγκεκριμένο Βρυέννιο του βίου του οσίου Μελετίου δεν έχει προταθεί 

από την έρευνα κάποια ταύτιση. Το μόνο που μπορεί να υποστηριχθεί με σχετική 

ασφάλεια είναι ότι υπηρετεί ως δούκας στη Θήβα περί το 1110505. Η σύνδεσή του με 

μολυβδόβουλλο του α΄ μισού του 12ου αιώνα, στο οποίο αναφέρονται οι τίτλοι του 

πρωτονωβελισσίμου, του δουκός και του πραίτωρος506, είναι αρκετά επισφαλής.  

 

Συνοψίζοντας από τις επισκέψεις των προσωπικοτήτων, οι οποίες φτάνουν στη 

Μεγαρίδα χάρη στον όσιο Μελέτιο, μπορούμε να διαπιστώσουμε μία έντονη 

κινητικότητα στην περιοχή. Ο Μελέτιος είναι εκείνος, ο οποίος αναγεννά τον 

μοναχικό βίο στην περιοχή και γίνεται η αφορμή να συνδεθεί η μονή του ακόμα και 

με την ίδια την αυτοκρατορική αυλή, από την οποία μάλιστα αποσπά και ένα 

σημαντικό προνόμιο. Οι σταλμένοι από την κεντρική εξουσία στην επαρχία 

αξιωματούχοι επισκέπτονται τον όσιο ζητώντας τη βοήθεια του και δείχνοτας με τον 

τρόπο αυτό την εμπιστοσύνη και την εκτίμηση τους. Η κινητικότητα αυτή βγάζει από 

την αφάνεια τη Μεγαρίδα και της δίνει ισχυρή υπόσταση ανάμεσα στα μεγάλα 

κέντρα της Θήβας και της Κορίνθου, από τα οποία φεύγουν οι αξιωματούχοι 

προκειμένου  να συναντήσουν τον όσιο.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
504 POLEMIS 1968, 113.ANGOLD 1984, 243. 
505 ODB, 329. 
506 WASSILIOU, SEIBT 2004, 211. 
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Κεφάλαιο 2 

Τοπογραφία μεσοβυζαντινής Μεγαρίδας 

 

2.1. Χερσαίοι δρόμοι και θαλάσσιες επικοινωνίες  

 

Η τοπογραφία της Μεγαρίδος κατά τη βυζαντινή περίοδο αποτελεί ένα άλλο 

σημαντικό πεδίο έρευνας. Με βάση τις πληροφορίες από μελετητές, ταξιδιώτες των 

βυζαντινών χρόνων και περιηγητές της νεώτερης εποχής507 γίνεται σαφές ότι η 

Μεγαρίδα αποτελεί ένα κομβικό σημείο για την επικοινωνία και τις μεταφορές, 

καθώς ενώνει τη Στερεά Ελλάδα με την Πελοπόννησο, και κατ’ επέκταση, και τα δυο 

σημαντικά διοικητικά και οικονομικά κέντρα της Θήβας και της Κορίνθου508. Πολύ 

χαρακτηριστικά αναφέρεται από τον Στέφανο Βυζάντιο τον 6ο αιώνα ότι τα Μέγαρα 

είναι πόλις περί τόν Ἰσθμόν, μέση Πελοποννήσου καί Ἀττικῆς καί Βοιωτίας, ἧς ἐπίνειον 

ἡ Νίσαια509. Η χάραξη των δρόμων σε γενικές γραμμές προϋπάρχει από την 

αρχαιότητα και οι δρόμοι εξακολολουθούν να χρησιμοποιούνται και κατά τους 

βυζαντινούς χρόνους (χάρτης 1).  

Αρχικά, πολύ γνωστός από τους αρχαίους χρόνους είναι ο δρόμος, ο οποίος 

ενώνει την Αθήνα με τα Μέγαρα παρακάμπτοντας τα ορεινά περάσματα και 

ακολουθώντας πρώτα τα χνάρια της αρχαίας Ιεράς Οδού και στη συνέχεια την 

παραθαλάσσια χάραξη του δρόμου (δρόμος 1). Η επέκταση του ανωτέρω δρόμου, ο 

οποίος συνδέει την Αθήνα με την Ελευσίνα και τα Μέγαρα, οδηγεί στον Ισθμό και 

στην Κόρινθο πηγαίνοντας παράλληλα με την παρακείμενη ακτή και διασχίζοντας το 

Πλάγιον Κακόν ή τις γνωστές από την αρχαιότητα Σκιρωνίδες Πέτρες (σήμερα Κακιά 

Σκάλα)510.  

Κομβικό σημείο ακόμη για τη Μεγαρίδα είναι και τα Γεράνεια Όρη (δρόμος 2), 

καθώς ο πιο σημαντικός και βατός δρόμος που ενώνει τα Μέγαρα με τον Ισθμό της 

Κορίνθου περνάει από την κεντρική πλαγιά της συγκεκριμένης οροσειράς511. 

                                                      
507 αναλυτικότερα για τους περιηγητές που διήλθαν τη Μεγαρίδα βλ. ΒΙΓΓΟΠΟΥΛΟΥ 2002, 145-155. 
508 MEYER 1931, 169. PHILIPPSON, KIRSTEN 1950-1959, 964. WISEMAN 1974, 535. KODER, HILD 1976, 

98. TZAVELLA 2013, 339. 
509 ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΒΥΖΑΝΤΙΟΣ, Εθνικά, 438: λήμμα Μέγαρα.  
510 KODER, HILD 1976, 98. ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ, ΦΑΡΑΚΛΑΣ 1972, 13. ΜΠΑΖΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ-ΒΑΛΑΒΑΝΗ 2008, 

30. ΣΤΑΪΝΧΑΟΥΕΡ 2009, 41, 43. TZAVELLA 2013, 340. 
511 MEYER 1931, 170. PHILIPPSON, KIRSTEN 1950-1959, 941-941, 964. HAMMOND 1954, 105-107. 

WISEMAN 1974, 535, 542. KODER, HILD 1976, 98. MUNN , ZIMMERMANN-MUNN 1989, 79. Ως κομβικό 

σημείο παρουσιάζεται, επίσης, και η περιοχή των Βαθυχωρίων στη βόρεια Μεγαρίδα, απʼ όπου 
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Ενδιαφέρον είναι ότι ο Άγγλος περιηγητής sir William Gell στις αρχές του 19ου 

αιώνα αναφέρει ότι κατεβαίνοντας τα Γεράνεια βρήκε μια κακοδιατηρημένη 

μαρμάρινη επιγραφή, την οποία και ταύτισε με το όριο μεταξύ Κορινθίας και 

Μεγαρίδος512. Η διαδρομή μέσω των Γερανείων δεν είναι σύντομη, είναι όμως η πιο 

ασφαλής, γιατί μέσω αυτής αποφεύγονται τα επικίνδυνα περάσματα της Κακιάς 

Σκάλας. Πιο συγκεκριμένα, αφήνοντας τα Μέγαρα και περνώντας τα στενά του 

Μεγάλου Δερβενίου513, ο οδοιπόρος ανεβαίνει τα Γεράνεια και αφού διασχίσει το 

οροπέδιο των Μυγγιών συναντά το Λουτράκι και στη συνέχεια κατεβαίνει προς τον 

Ισθμό514. Στον δρόμο αυτό αναφέρεται και ο Μιχαήλ Κριτόβουλος στο εξής χωρίο: 

«ταύτας δε διαβάς οὐ σύν πόνῳ καταβαίνει εἰς τό πεδίον τό πρό τοῦ/ Ἰσθμοῦ καί τοῦ 

τείχους καί στρατοπεδεύεται αὐτοῦ μίαν ἡμέραν, τῇ δ’/ ὑστεραίᾳ ἀναλαβών τόν στρατόν 

ἅπαντα συντεταγμένον ἐσβάλλει ἐς τήν/ Κορινθίαν»515. Όπως παρατηρεί η Χρ. 

Κοντογεωργοπούλου στη Διδακτορική της Διατριβή η έκφραση του Κριτοβούλου οὐ 

σύν πόνῳ χρησιμοποιείται για να τονιστεί η δυσκολία, την οποία παρουσιάζει η 

διαδρομή μέσα από τα περάσματα της οροσειράς. Παρά ταύτα, όπως προαναφέρθηκε, 

η διαδρομή αυτή παραμένει προτιμότερη προκειμένου να αποφευχθούν οι κίνδυνοι, 

οι οποίοι παραμονεύουν στην Κακιά Σκάλα516. 

Εξίσου μεγάλη σημασία, όπως τα Γεράνεια όρη, έχει για την επικοινωνία και 

τις μεταφορές το όρος του Κιθαιρώνα, το οποίο βρίσκεται στα σύνορα ανάμεσα στην 

Αττική και την Βοιωτία. Στη θέση Μυούπολη του Κιθαιρώνα υπάρχει η 

μεσοβυζαντινή μονή του οσίου Μελετίου517, και στον βίο του οσίου, ο οποίος 

συντάχθηκε το 12ον αιώνα αναφέρεται χαρακτηριστικά: «Ἀττικῆς καί Βοιωτίας ἒστι 

                                                                                                                                                        
περνούσαν τρία διαφορετικά μονοπάτια που ένωναν τη Βοιωτία και τα Μέγαρα με τον Ισθμό. Στην 

ίδια περιοχή εντοπίστηκαν επτά πύργοι αρχαίων χρόνων, οι οποίοι ανακαινίσθηκαν κατά τους 

υστεροβυζαντινούς χρόνους και χρησιμοποιήθηκαν τουλάχιστον μέχρι το 1258 ως οχυρώσεις για την 

προστασία από τους εισβολείς από την Πελοπόννησο. 
512 GELL 1827, 5. Ο περιηγητής ακολουθούσε το δρόμο από την Κόρινθο προς τα Μέγαρα: ‹‹Corinth to 

Megara by Kinetta and the Great Derveni, 11 hours, 10 minutes››. Την επιγραφή αυτή συνάντησε σε 

απόσταση περίπου μίας ώρας και μισής από την πεδιάδα των Μεγάρων: ‹‹At 14 beyond, having 

descended to the only dangerous part of the road, ascend and find the site of an ancient gate. Near this 

is a defaced inscription on a block of marble, and may be that which marked , the seperation of 

Corinthia from Megaris. Hence the road proceeds along the rocks to the plain of Megara, in another 

hour and half, or less››. 
513 ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ 2016, 89, υποσημ. 658: ‹‹Στο πέρασμα αυτό οδηγούσε ο δρόμος από τους 

Τριποδίσκους. Πρόκειται για αρχαία τοπωνυμία που προσεγγίζεται με κατεύθυνση βορειοδυτικά από 

τα Μέγαρα (δηλαδή βορειότερα από τον δρόμο που οδηγεί στον Άγιο Ιερόθεο και νοτιότερα από 

εκείνον που οδηγεί στις Παγές)››. 
514 BEES 1944, 235, 238. ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ, ΦΑΡΑΚΛΑΣ 1972, 13. KODER, HILD 1976, 98.  
515 ΚΡΙΤΟΒΟΥΛΟΣ, Ιστορίαι, ΙΙΙ, 3:παρ. 8: στ. 3-7. 
516 ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΟΠΟΎΛΟΥ 2011, 208.  
517 GERSTEL 1996,144. GERSTEL, MUNN κ.ά. 2003,148. 
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μεθόριον καί τῷ χωρίῷ κλῆσιν Μυούπολις»518. Ομοίως, για τη θέση της μονής ο 

Παχώμιος Ρουσάνος (τον 16ο αιώνα), αφού επισκέφθηκε τη μονή, εύστοχα 

σημειώνει: …οὖσαν ἐν μεθορίοις Ἀττικῆς τε καί Βοιωτίας, ἒχουσαν δέ πόλεις 

ἀξιολόγους οὐκ ἂπωθεν, Ἀθήνας φημί καί Θήβας, Χαλκίδα τε τήν κατ’ Εὒριπον, 

Μέγαρα τε καί Κόρινθον. Ἠπειρῶτις δέ ἐστίν, οὐκ ἀπορεῖ δέ κόλπων εὐθαλασσίων, τῶν 

τε ἐξ ἀμφοτέρων τῶν μερῶν τοῦ Πελοποννησιακοῦ ἰσθμοῦ καί τοῦ Εὐρίπου519. Γίνεται, 

επομένως, σαφές ότι η θέση της μονής στο όρος του Κιθαιρώνα βρίσκεται στο 

σταυροδρόμι ανάμεσα στην Αθήνα, την Θήβα, την Χαλκίδα και την Κόρινθο.  

Πιο συγκεκριμένα, ανάμεσα στον Κιθαιρώνα και την Πάστρα διέρχεται ο 

κύριος χερσαίος δρόμος, ο οποίος συνδέει τη Θήβα και τη Θεσσαλονίκη (και κατ’ 

επέκταση την Κωνσταντινούπολη) με την Κόρινθο (δρόμος 3). Αναλυτικότερα, 

φεύγοντας από την Κόρινθο και περνώντας τα Μέγαρα, ο διαβάτης συναντά το 

πέρασμα των Ελευθερών ανάμεσα στα δυο προαναφερθέντα όρη, το οποίο καταλήγει 

στον δρόμο που έρχεται από την Αθήνα και οδηγεί στη Θήβα520. Ο δρόμος αυτός 

φαίνεται ότι είναι σε χρήση κατά τον 10o αιώνα και έχει κομβική σημασία για την 

διεξαγωγή των μεταφορών, όπως μπορούμε να συμπεράνουμε και από ένα επεισόδιο 

στον βίο του οσίου Νίκωνος του Μετανοείτε (+1005).  

Σύμφωνα με τον βιογράφο, ο όσιος ευρισκόμενος στη Θήβα (περί το 968-

969521) παρακαλεί έναν έφιππο άνδρα, τον Λάκωνα, να μεταφέρει τον μανδύα του 

στην Κόρινθο. Ο Λάκων ταξιδεύοντας ασταμάτητα ολόκληρη την νύχτα φτάνει τα 

ξημερώματα στην Κόρινθο, όπου και συναντά τον όσιο, ο οποίος είχε ήδη φτάσει522. 

Συγκεκριμένα, στο κείμενο αναφέρεται: «αὐτός ἒφιππος ὢν καί ἀπνευστί τήν ὁδόν 

βαδίζων, μόλις/ ἲσχυσε διά πάσης τῆς νυκτός Κορίνθῳ δή ἀφικέσθαι ἐπιφωσκούσης/ 

τῆς ὑστεραίας». Η απόσταση, όμως, μεταξύ των δύο πόλεων μέσω του Στενού των 

Ελευθερών φτάνει τα 175 χλμ. και επομένως φαίνεται ότι η κάλυψή της σε μια μόνο 

νύχτα δε θα μπορούσε εύκολα να επιτευχθεί χωρίς την αλλαγή αλόγων σε 

ενδιάμεσους σταθμούς523. Από το κείμενο, όμως δεν αντλούνται περισσότερες 

                                                      
518 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ, Βίος οσίου Μελετίου, 73. 
519 ΜΟΥΣΤΟΞΥΔΗΣ Α., Ελληνομνήμων 1 (1843-53), 673. 
520 ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΥ 1997, 100- 101. DIMITROUKAS 1997, Ι, 367-368. ΣΤΑΪΝΧΑΟΥΕΡ 2009, 43. 
521 DIMITROUKAS 1997, Ι, 369. ΔΗΜΗΤΡΟΥΚΑΣ 1998, 13. 
522 Βίος Νίκωνος Μετανοείτε, επιμ. ΛΑΜΨΙΔΗΣ 1982, 58: παρ.20, 185: παρ. 20. Βίος Νίκωνος 

Μετανοείτε, επιμ.  SULLIVAN, 102: παρ. 28. 
523 ΔΗΜΗΤΡΟΥΚΑΣ 1998, 13. Για τον προβληματισμό σχετικά με την ύπαρξη κάποιου πανδοχείου στη 

διαδρομή, την ενδιάμεση αλλαγή ίππων, καθώς και για τη μέγιστη ταχύτητα που θα μπορούσε να 
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πληροφορίες για το ταξίδι, καθώς σκοπός του βιογράφου είναι να τονίσει τον 

θαυματουργικό τρόπο, με τον οποίο ο όσιος Νίκων πεζός φτάνει στην Κόρινθο πριν 

τον έφιππο Λάκωνα524. Αντίθετα, σημαντική αναφορά για τον Κιθαιρώνα γίνεται από 

τον ιστορικό Κριτόβουλο με την επισήμανσή του: «τάς παρόδους τοῦ Κιθαιρῶνος τάς 

φερούσας ἐς τόν Ἰσθμόν». Τονίζεται, επομένως, για μια ακόμη φορά ότι στη θέση 

αυτή υπάρχει ένα σημαντικό πέρασμα, το οποίο ενώνει την Στερεά Ελλάδα με την 

Πελοπόννησο525.  

Πολύ σημαντική, επίσης, είναι η θέση του Πανάκτου στην κορυφογραμμή 

ανάμεσα στον Κιθαιρώνα και την Πάρνηθα, καθώς βρίσκεται στο μέσον του δρόμου 

μεταξύ Αθήνας και Θηβών526. Ο δρόμος, ο οποίος διασχίζει την περιοχή αυτή, δεν 

θεωρείται μόνο κεντρικός αλλά και ο πιο σύντομος ανάμεσα στις δυο πόλεις527. 

Ακόμη, από άποψη γεωλογίας το Πάνακτο βρίσκεται στο βόρειο άκρο της λωρίδας 

του Ισθμού, ενώ ταυτόχρονα είναι περίπου στο μέσον του δρόμου, με τον οποίο 

συνδέεται η Χαλκίδα με την Κόρινθο. Είναι, επομένως, ένα σημαντικό πέρασμα-

σταθμός για τη δια ξηράς επικοινωνία ανάμεσα σε αυτές τις περιοχές528, ενώ 

ταυτόχρονα προσφέρει ανεμπόδιστη θέα μέχρι την Ελευσίνα, τις βουνοκορφές της 

Πάρνηθας και τις υπόλοιπες συνοριακές περιοχές ανάμεσα στην Αττική, τη Βοιωτία 

και τη Μεγαρίδα, αποκτώντας με αυτόν τον τρόπο και μεγάλη στρατιωτική 

σημασία529. Ακόμη, φαίνεται ότι υπάρχει και ένας επιπλέον δρόμος, μέσω του οποίου 

ενώνεται άμεσα η περιοχή του Πανάκτου με την παράκτια πεδιάδα της Ελευσίνας. Ως 

εκ τούτου, το Πάνακτο είναι ο ενδιάμεσος σταθμός στα σύνορα Βοιωτίας και Αττικής 

σε μια διαδρομή, η οποία συνδέει τη Βοιωτία με την Ελευσίνα και κατ’ επέκταση με 

την Αθήνα530 .  

Στους βυζαντινούς χρόνους συνεχίζουν να είναι σε χρήση και οι περισσότεροι 

αρχαίοι δρόμοι, οι οποίοι εξυπηρετούν τις μετακινήσεις στο εσωτερικό της 

Μεγαρίδος. Κύριος δρόμος θεωρείται εκείνος, ο οποίος ενώνει τα Μέγαρα με τις 

Παγές και διασταυρώνεται με τον δρόμο των Βαθυχωρίων στο ύψος του άνω 

                                                                                                                                                        
αναπτύξει ο Λάκων βλ. ΜΠΑΖΑΙΟΥ-BARABAS 1994, 42-43. Πιο γενικά για τον ίδιο προβληματισμό 

πρβ. DIMITROUKAS 1997, Ι, 122-129.  
524 ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ 2011, 211. 
525 ΚΡΙΤΟΒΟΥΛΟΣ, 3-5.17-20. 
526 MUNN, ZIMMERMANN-MUNN 1989, 79. GERSTEL 1996, 144. MUNN 1996, 56. 
527 VANDERPOOL 1978, 231. ΜUNN 1989, 232. MUNN, ZIMMERMAN-MUNN 1990, 38. GERSTEL 

1996,144. 
528 MUNN 1996, 56. GERSTEL, MUNN κ.ά. 2003, 222. 
529 ΒΑΣΙΛΑΤΟΣ 1995, 41. GERSTEL 1996, 144. MUNN 1996, 48. GERSTEL, MUNN κ.ά. 2003, 147. 
530 VANDERPOOL 1978, 236-237,239. 
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Αλεποχωρίου531 (δρόμος 4). Ένας ακόμη δρόμος, ο οποίος εξυπηρετεί το εσωτερικό 

της Μεγαρίδος, ξεκινάει από τον Ισθμό και διερχόμενος το Λουτράκι καταλήγει στην 

Περαχώρα, ενώ κατά πάσα πιθανότητα συνεχίζει παραλιακώς φθάνοντας στις Παγές 

και τα Αιγόσθενα532 (δρόμος 5). Πιθανόν είναι ότι κατά την ίδια περίοδο βρίσκεται σε 

χρήση και ο δρόμος, ο οποίος ξεκινάει από το ανατολικό άκρο της κοιλάδας των 

Κουντούρων, συνεχίζει στο πέρασμα του Κανδηλίου στο όρος του Πατέρα και στη 

συνέχεια ενώνεται με το κουλουριώτικο μονοπάτι καταλήγοντας στην παραθαλάσσια 

θέση της Νέας Περάμου ακριβώς απʼ έναντι από τη νήσο Σαλαμίνα533 (δρόμος 6). 

Αξίζει να σημειωθεί ότι από την έρευνα έχει υποστηριχθεί η συσχέτιση του 

τοπωνυμίου Κούντουρα με τα ‹‹κόντουρα›› άλογα, τα οποία συνδέονται με τη 

διακίνηση της αυτοκρατορικής επιστολογραφίας και ξεχωρίζουν λόγω της 

κολοβωμένης ουράς τους534. 

 

Εν συνεχεία, από τους δρόμους της Μεγαρίδος έχουν διέλθει και περιηγητές της 

μεσοβυζαντινής περιόδου, οι οποίοι καταγράφουν πληροφορίες σχετικά με τις 

διαδρομές, τις οποίες ακολουθούν. Συγκεκριμένα, ο περιηγητής ραβίνος Βενιαμίν εκ 

Τουδέλης στην προσπάθειά του μετά το 1159 να καταγράψει τον αριθμό των 

εβραϊκών οικογενειών, οι οποίες ζούν εντός των συνόρων του βυζαντινού κράτους, 

επισκέπτεται τις σημαντικότερες πόλεις της Μεσογείου και ανάμεσά σε αυτές την 

Θήβα και την Κόρινθο535 .Οι αποστάσεις των τόπων μεταξύ τους υπολογίζονται από 

τον Βενιαμίν σε ημέρες. Συγκεκριμένα, μας αναφέρει ότι από την Κρίσσα (σημ. 

Χρυσό Παρνασσίδος) μέχρι την Κόρινθο χρειάστηκε ταξίδι τριών ημερών, ενώ από 

την Κόρινθο για να φτάσει στην Θήβα έπρεπε να ταξιδεύει για δύο ημέρες536. 

Επιπλέον, τον παραθαλάσσιο δρόμο που συνδέει την Θήβα με την Κόρινθο μέσω της 

                                                      
531 ΜΠΑΖΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ-ΒΑΛΑΒΑΝΗ 2008, 32-33, χάρτης 1. 
532 KODER, HILD 1976, 98. 
533 TZAVELLA 2013, 340. 
534 TZAVELLA 2013, 351-352 και υποσημ. 38.  
535 SHARF 1971, 132: ο Βενιαμίν επισκέφθηκε το Βυζάντιο το 1168. ΒΕΝΙΑΜΙΝ ΕΚ ΤΟΥΔΕΛΗΣ, Το 

Βιβλίο των Ταξιδιών, 33, 34: η εκτενής περιοδεία του στον ελλαδικό χώρο πρέπει να έλαβε χώρα 

ανάμεσα στα έτη 1160/64-1165/67-68, 63. 
536 ASHER 1840, 47: τρεις ημέρες ταξίδι από την Κρίσσα για την Κόρινθο και από εκεί τρεις ακόμη 

ημέρες μέχρι την Θήβα. STARR 1939, 229: δυο ημέρες ταξίδι από την Κρίσσα στην Κόρινθο και δυο 

ακόμη ημέρες μέχρι την Θήβα. ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ 1970, 217, 221: «σε απόσταση ταξιδιού τριών ημερών 

από την Κόρινθο βρίσκεται η μεγάλη πολιτεία της Θήβας». ΔΗΜΗΤΡΟΥΚΑΣ 1997, 66: ‹‹από τη 

Ναύπακτο μέχρι την Κόρινθο με πλοίο το ταξίδι του διήρκεσε 4 1/2 ημέρες. Από τον δρόμο της ξηράς 

χρειάστηκαν στη συνέχεια 2 ημέρες μέχρι τη Θήβα››. DIMITROUKAS 1997, ΙΙ, 505: από την Κρίσσα 

μέχρι την Κόρινθο ταξίδευε για τρεις ημέρες. 
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Κακιάς Σκάλας φαίνεται ότι ακολουθεί ο Άραβας γεωγράφος al-Idrîsî στο α΄ μισό του 

12ου αιώνα σημειώνοντας ότι η απόσταση φτάνει τα 90 μίλια537.  

 

Επίσης, τον δρόμο που συνδέει την Βοιωτία με την Αττική μέσω του περάσματος στη 

θέση Πράσινο έχουν ακολουθήσει οι ξένοι περιηγητές των αρχών του 19ου αιώνα 

σημειώνοντας τα μίλια, τα οποία διήνυσαν και τον αντίστοιχο χρόνο. Συγκεκριμένα, 

ο βαρόνος John Hobhouse περιγράφει τη διαδρομή από την Θήβα προς την Αθήνα 

μέσω του Κιθαιρώνα και της Πάρνηθας, όπως επίσης και τον δρόμο από τον Όσιο 

Μελέτιο προς τις Ελευθερές (Βίλλια)538. Ομοίως, ο sir William Gell, αφού 

περιηγήθηκε στην περιοχή, περιγράφει με λεπτομέρεια εκτός από τον ανωτέρω δρόμο 

του οσίου Μελετίου και διάφορες άλλες διαδρομές, οι οποίες περνούν από την 

Μεγαρίδα οδηγώντας είτε στην Ελευσίνα και την Κόρινθο είτε στη Βοιωτία, 

σημειώνοντας πάντα ότι ακολουθεί τα χνάρια των αρχαίων οδών539. 

Ακόμη, τον παραθαλάσσιο δρόμο από τα Μέγαρα προς την Αθήνα ακολουθεί 

το 1625 ο ευνοούμενος σύμβουλος του βασιλιά Λουδοβίκου ΙΓ΄, ο βαρώνος Louis 

Deshayes. Φεύγοντας από την Κόρινθο ο βαρώνος φτάνει στα Μέγαρα και από εκεί 

κατευθύνεται προς την Αθήνα. Ιδιαίτερες είναι οι εντυπώσεις, οι οποίες 

καταγράφονται από τον ακόλουθο του βαρώνου και έχουν ως εξής: «Από τα Μέγαρα 

ως την Αθήνα ο κάμπος είναι κατάφυτος από ελιές και πορτοκαλιές. Δεξιά έχουμε τη 

θάλασσα και αριστερά τους λόφους απ’ όπου τρέχουν γραφικά ρυάκια»540. 

 

Τέλος, σημαντική είναι η θέση της Μεγαρίδος στην ανάπτυξη της τοπικής 

ναυσιπλοΐας στην ευρύτερη περιοχή της στερεάς Ελλάδας. Ο κόλπος των Μεγάρων 

στον Σαρωνικό με τα δύο λιμάνια της Νισαίας και της Μινώας αποτελεί σημείο 

αναφοράς, καθώς εξυπηρετεί τις μετακινήσεις ανθρώπων αλλά και την διακίνηση 

προϊόντων από και προς τον Πειραιά, τη Σαλαμίνα, την Αίγινα και τις παρακείμενες 

ακτές της Πελοποννήσου. Αντίστοιχα, το λιμάνι στις Παγές στα βόρεια του 

Κορινθιακού κόλπου χρησιμοποιείται για τις μεταφορές από και προς την 

Πελοπόννησο. Όσον αφορά, όμως, στο κοντινό λιμάνι των Αιγοσθένων, σημειώνεται 

                                                      
537 ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ 1970, 214: χρονολογεί το ταξίδι του Άραβα γεωγράφου στην Ελλάδα στα 1154. 

IDRÎSÎ, La première géographie, 347.   
538 HOBHOUSE 1813, 284-285, 468-469.  
539 GELL 1827, VII, 3-16. 
540 ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ 1970, 503. 



83 

 

ότι σε σχέση με τους υπόλοιπους λιμένες αποκτά κατά τους μεσοβυζαντινούς 

χρόνους δευτερεύουσα σημασία541. 

 

Εν κατακλείδι, γίνεται κατανοητό ότι η Μεγαρίδα καθʼ όλη τη διάρκεια της 

μεσοβυζαντινής περιόδου βρίθει από ζωή, καθώς εξυπηρετεί μέσα από μια ποικιλία 

χερσαίων και θαλασσίων δρόμων τις μεταφορές και μετακινήσεις στη Στερεά 

Ελλάδα, στην Πελοπόννησο και στα νησιά του Σαρωνικού. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
541 KODER, HILD 1976, 103-104. TZAVELLA 2013, 359-361. ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ 2016, 101. 
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2.2.  Τα μνημεία της Μεγαρίδος: θέσεις και γεωγραφική κατανομή  

 

Η Μεγαρίδα με βάση τα αρχαιολογικά κατάλοιπα παρουσιάζει την εικόνα μιας 

ανεπτυγμένης επαρχίας ήδη από την πρωτοβυζαντινή περίοδο. Τα μνημεία της 

περιόδου αυτής θα εξεταστούν εν συντομία ενώ αναλυτικότερα θα μελετηθούν εκείνα 

της μεσοβυζαντινής περιόδου, η οποία και αποτελεί το αντικείμενο μελέτης της 

παρούσας εργασίας (χάρτης 2). 

Συγκεκριμένα, στον 5ο αιώνα χρονολογούνται τα λείψανα της μνημειακής 

πεντάκλιτης βασιλικής με προσκτίσματα αφιερωμένης στους αγίους Τέσσερεις 

Μάρτυρες Πλάτωνα, Πολύευκτο, Αδριανό και Γεώργιο, τα οποία αποκαλύφθηκαν 

μετά από ανασκαφή στην πόλη των Μεγάρων542. Ενδιαφέρον είναι ότι από τη 

βασιλική σώζονται και σπαράγματα ψηφιδωτού δαπέδου, το οποίο μπορεί να 

χρονολογηθεί στα μέσα ή στο β΄ μισό του 5ου αιώνα543. Με βάση τη σύγχρονη 

έρευνα ο ναός αυτός καταστράφηκε κατά το σεισμό του 552/554, ο οποίος έπληξε και 

άλλα μνημεία της ευρύτερης περιοχής, όπως τη βασιλική του Λεχαίου Κορινθίας544.  

Ένα πρωτοβυζαντινό μαρτύριο φαίνεται ότι προϋπήρχε στη θέση του ναού του 19ου 

αιώνα των αγίων Έξη Μαρτύρων μέσα στην πόλη των Μεγάρων. Η ύπαρξη του 

παραμένει ακόμα υποθετική και βασίζεται στην παρατήρηση του πλούσιου 

αρχαιότερου υλικού σε δεύτερη χρήση στον μεταγενέστερο ναό, καθώς και στον 

εντοπισμό των πέντε από τους έξη τάφους των μαρτύρων τόσο στο εσωτερικό όσο 

και στο εξωτερικό του ιστάμενου ναού545. Το υλικό σε δεύτερη χρήση χρονολογείται 

στα μέσα ή στο β΄ μισό του 5ου αιώνα υπονοώντας μία αντίστοιχη χρονολόγηση για 

το πρωτοβυζαντινό μαρτύριο546.  

Στην περιοχή των Αιγοσθένων εντοπίζεται μία πεντάκλιτη βασιλική, η οποία σώζει 

τμήμα ψηφιδωτού δαπέδου και έχει προσαρμοσμένο στο νότιο κλίτος της ορθογώνιο 

βαπτιστήριο. Η χρονολόγησή της τοποθετείται στον πρώιμο 6ο αιώνα ενώ όπως θα 

δούμε παρακάτω πάνω στα ερείπιά της χτίζεται μεσοβυζαντινός ναός547. Στην 

πρωτοβυζαντινή περίοδο χρονολογούνται και τα θεμέλια δύο βασιλικών, τα οποία 

                                                      
542 ΓΚΙΟΛΕΣ 2002, 94. ΚΟΡΩΣΗΣ 2011, 22-23, 99. 
543 ΓΚΙΟΛΕΣ 2002, 94. 
544 ΓΚΙΟΛΕΣ 2002, 96. ΚΟΡΩΣΗΣ 2011, 23. 
545 ΓΚΙΟΛΕΣ 2002, 89-92. ΚΟΡΩΣΗΣ 2011, 23-24. ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ 2016, 196. 
546 ΓΚΙΟΛΕΣ 2002, 91-92. 
547 ΟΡΛΑΝΔΟΣ 1954, 129-142. ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ 2016, 163. 
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αποκαλύφθηκαν στις Ελευθερές (σημερινή Οινόη)548 και σύμφωνα με την έρευνα 

αποτελούν ενδείξεις πληθυσμιακής ανάπτυξης της περιοχής κατά την περίοδο 

αυτή549. 

 

Κατά τον 12ο αιώνα παρατηρείται μια σημαντική ανάπτυξη στα θρησκευτικά 

μνημεία της Μεγαρίδας, η οποία μπορεί και πάλι να συσχετισθεί με μια πιθανή 

αύξηση του πληθυσμού κατά τη συγκεκριμένη περίοδο550. Τους ναούς της περιοχής 

θα μπορούσαμε να τους χωρίσουμε σε δύο ομάδες και συγκεκριμένα σε εκείνους, οι 

οποίοι σχετίζονται με την πόλη και την κάλυψη των αναγκών των κατοίκων της και 

σε εκείνους, οι οποίοι βρίσκονται σε συνάρτηση με τη δράση του οσίου Μελετίου 

στη Μεγαρίδα και την αναβίωση του μοναχικού βίου στην περιοχή.  

Στην πρώτη περίπτωση τα μνημεία απαντούν μέσα στα όρια της σύγχρονης 

πόλης των Μεγάρων ή στον εύφορο κάμπο, ο οποίος απέχει περίπου 3 χιλιόμετρα από 

αυτήν. Μόνη εξαίρεση αποτελεί η μονή του αγίου Ιεροθέου, η οποία απέχει 15 

χιλιόμετρα από την πόλη. Οι θέσεις των ναών φανερώνουν μια προτίμηση στην 

ενδοχώρα, η οποία και είναι χαρακτηριστική για τη μεσοβυζαντινή περίοδο, 

δεδομένου ότι κατά τη διάρκεια αυτής οι ναοί αραιώνουν σημαντικά στις 

παραθαλάσσιες περιοχές και συγκεντρώνονται στα ενδότερα551. Στην περίπτωση της 

Μεγαρίδας η προτίμηση αυτή είναι απολύτως δικαιολογημένη, καθώς η ενδοχώρα 

είναι αφʼ ενός προστατευμένη από τους θαλάσσιους κινδύνους και αφʼ ετέρου χάρη 

του εύφορου χαρακτήρα της προσφέρεται για ανάπτυξη.  

Στη δεύτερη περίπτωση οι ναοί εντοπίζονται σε διάφορες θέσεις των ορέων του 

Κιθαιρώνα, της Πάστρας και του Πατέρα, οι οποίες και πάλι δεν επιλέγονται τυχαία 

αλλά προτιμώνται αφʼ ενός λόγω του φυσικά οχυρού και στρατηγικού χαρακτήρα 

τους552 και αφʼ ετέρου λόγω της απομόνωσής τους από τον οικιστικό πυρήνα 

καλύπτοντας με αυτό τον τρόπο τις ανάγκες του οσίου Μελετίου και των μοναχών για 

ησυχία και άσκηση553 (χάρτης 3).  

Αρχιτεκτονικά η πλειονότητα των ναών ανήκει στις διάφορες κατηγορίες των 

σταυροειδών εγγεγραμμένων ναών, ενώ μόνο ένας σώζει κάτοψη βασιλικής (ναός 

                                                      
548 ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ 2016, 176. 
549 ΜΠΑΖΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ-ΒΑΛΑΒΑΝΗ 2008, 74. 
550 ΜΕΡΙΑΝΟΣ 2008, 233. 
551 ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ 2007, 124-126. 
552 ΜΟΥΖΑΚΗΣ 2009-2010, 181-182. 
553 PAPACHRYSANTHOU 1973, 178. MORRIS 1995, 200. KAPLAN 2001, 186. 
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αγίου Ιωάννη Προδρόμου Χορευταρά). Συγκεκριμένα, στη Μεγαρίδα απαντούν οι 

τύποι του απλού τετρακιόνιου σταυροειδούς εγγεγραμμένου (ναοί αγίου Αθανασίου, 

Σωτήρα Χριστού και αγίου Γεωργίου στον κάμπο του Ελαιώνα), του συνεπτυγμένου 

σταυροειδούς εγγεγραμμένου (μονή αγίου Ιεροθέου, παραλαύριο αγίου Γεωργίου στο 

Πουρνάρι, παραλαύριο αγίου Νικολάου), του απλού δικιόνιου (παραλαύριο αγίων 

Θεοδώρων στην Πάστρα και αγίας Παρασκευής στο Πουρνάρι), καθώς και του 

σύνθετου τετρακιόνιου σταυροειδούς εγγεγραμμένου (Ευκτήριο Σωτήρος, 

Παραλαύριο Παναγίας, αρχικός ναός Ζωοδόχου Πηγής και καθολικό οσίου 

Μελετίου). 

Οι περισσότεροι ναοί κοντά στην πόλη χαρακτηρίζονται ως προς την 

κατασκευή και τη μορφολογία τους από έναν επαρχιακό και λιτό χαρακτήρα με 

αδιάρθρωτες όψεις και περιορισμένο διάκοσμο. Αντιθέτως, οι ναοί, οι οποίοι 

σχετίζονται με τον όσιο Μελέτιο, παρουσιάζουν στην πλειονότητά τους μια ιδιαίτερα 

φροντισμένη μορφή τόσο στο εξωτερικό όσο στο εσωτερικό. Αξιοσημείωτο είναι ότι 

στην πλειονότητα της πρώτης ομάδας μνημείων υπάρχουν ενσωματωμένα σε δεύτερη 

χρήση αρχαιότερα γλυπτά αρχιτεκτονικά μέλη, η ύπαρξη των οποίων υποδηλώνει την 

προηγούμενη κατοίκηση της περιοχής554. Αντιθέτως, στα περιφερειακά μνημεία 

παρατηρούνται πρωτότυπα γλυπτά σύγχρονα με το κτίσματα. Η άνθηση της 

γλυπτικής στους ναούς αυτούς υποδηλώνει την ευρωστία της μοναχικής κοινότητας 

του οσίου Μελετίου αλλά και τη διάθεση συνέχισης του μεγαλόπνοου έργου του 

ίδιου του οσίου, με το οποίο η περιοχή του Κιθαιρώνα οδηγείται σε πρωτοφανή ακμή. 

Η σύνδεση της έξαρσης παραγωγής γλυπτών με τη δράση ενός προσώπου δεν είναι 

πρωτοφανής, καθώς την ίδια περίοδο αντίστοιχη είναι και η περίπτωση της γειτονικής 

Θήβας, όπου η έντονη παραγωγή γλυπτών συνδέεται με την δραστηριότητα του 

μητροπολίτη Ιωάννη Καλοκτένη555. 

Όσον αφορά στο εργαστήριο, το οποίο φιλοτέχνησε τα γλυπτά της μονής του 

οσίου Μελετίου και των παραλαυρίων, η ταύτισή του δεν είναι εύκολη. Η Μεγαρίδα 

βρίσκεται ανάμεσα σε θέσεις, οι οποίες έχουν ταυτιστεί ως περιφερειακά κέντρα 

μεσοβυζαντινής γλυπτικής, όπως η Θήβα, η Χαλκίδα, η Αθήνα και η Κόρινθος556. 

Παρά ταύτα, ενδιαφέρον είναι ότι σύμφωνα με τη νεώτερη έρευνα πιθανότερο 

φαίνεται ότι στην ευρύτερη περιοχή της Στερεάς Ελλάδος λειτουργεί τουλάχιστον 

                                                      
554 KODER, HILD 1976, 216. 
555 ΜΑΝΩΛΕΣΣΟΥ 2011, 214. 
556 ΠΑΛΛΗΣ 2015, 372. 
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κατά τον 12ο και πρώιμο 13ο αιώνα ένα κεντρικό εργαστήριο με έδρα πιθανότατα 

κάπου στη Βοιωτία ή ίσως στη Χαλκίδα. Εκεί γίνεται η εξόρυξη ή συγκέντρωση από 

αρχαίους ερειπιώνες της πρώτης ύλης, κατόπιν πραγματοποιείται η επεξεργασία και η 

απόδοση του διακόσμου από τους τεχνίτες και τέλος, μετά την ολοκλήρωση των 

εργασιών το γλυπτό αποστέλλεται στον τόπο της παραγγελίας του. Για το λόγο αυτό 

παρατηρούνται πολλές ομοιότητες στις τεχνικές και στη διακόσμηση των γλυπτών 

της περιόδου αυτής στα περισσότερα μνημεία της ευρύτερης περιοχής557.  

 

 

Σε γενικές γραμμές, στα μνημεία της περιοχής ακολουθούνται τα πρότυπα της 

ελλαδικής σχολής ενώ συχνά παρατηρείται η ενσωμάτωση σε αυτά παλαιότερων 

αρχιτεκτονικών μελών σε δεύτερη χρήση. Σημαντική εξαίρεση αποτελεί το καθολικό 

της μονής του οσίου Μελετίου, το οποίο παραπέμπει σε κωνσταντινοπολιτικά 

πρότυπα και εμμέσως δηλώνει τη σχέση του Μελετίου με την πρωτεύουσα αλλά και 

με την αυτοκρατορική αυλή, με την ενίσχυση της οποίας ολοκληρώνεται το 

μεγαλόπνοο έργο της διακόσμησης με γλυπτά τόσο της μονής όσο και των 

παραλαυρίων της. Η μεγαλύτερη πυκνότητα μνημείων του 11ου και 12ου αιώνα 

παρατηρείται στον Κιθαιρώνα και στον κάμπο των Μεγάρων558. Στην πρώτη 

περίπτωση τα μνημεία σχετίζονται με τον ίδιο τον όσιο Μελέτιο και την ανάπτυξη 

της μοναστικής του κοινότητας ενώ στη δεύτερη περίπτωση σχετίζονται με την 

προσέλκυση του πληθυσμού στο εσωτερικό της Μεγαρίδας και συγκεκριμένα σε μια 

θέση εύφορη και προστατευμένη από τους θαλάσσιους κινδύνους. 

 

 

ΜΟΝΕΣ 

 

✓ Καθολικό Αγίου Ιεροθέου έξω από τα Μέγαρα 

 

Το μνημείο βρίσκεται 15 χλμ. δυτικά των Μεγάρων. Αρχιτεκτονικά ανήκει στον τύπο 

του συνεπτυγμένου σταυροειδούς εγγεγραμμένου τρουλλαίου ναού με 

ενσωματωμένο σταυρεπίστεγο νάρθηκα και δικιόνιο πρόπυλο στην είσοδο. Η αψίδα 

                                                      
557 ΒΑΡΑΛΗΣ 2016, 170-171. 
558 Για τα μνημεία τόσο του Κιθαιρώνα όσο και του Ελαιώνα Μεγάρων υιοθετήθηκαν οι 

χρονολογήσεις, οι οποίες προτείνονται από τον καθηγητή Μπούρα στη μονογραφία: ΜΠΟYΡΑΣ, 

ΜΠΟΥΡΑ 2002.  
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του ιερού είναι τρίπλευρη εξωτερικά559, όπως συνηθίζεται στα ελλαδικά μνημεία560. 

Η τοιχοποιία του ναού αποτελείται από ημιλαξευμένους κιτρινωπούς ντόπιους 

πωρόλιθους διαφόρων μεγεθών με την παρεμβολή πλίνθων κατά διαστήματα561. 

Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της τοιχοδομίας αποτελούν οι ενσωματωμένοι σε πρώτη 

χρήση ογκώδεις πωρόλιθοι στις γωνίες της δυτικής όψης του κτίσματος562 

ακολουθώντας τα πρότυπα της ελλαδικής σχολής563. Ο τρούλλος είναι οκτάπλευρος 

με επιμελημένη λαξευτή τοιχοποιία και τοξύλλια από πλίνθους, τα οποία 

περιβάλλουν μαζί με οδοντωτές ταινίες τα μονόλοβα παράθυρά του564. 

Ο ναός έχει έναν επαρχιακό χαρακτήρα ως προς την χάραξη της κάτοψης και τη 

μορφολογία, γιʼ αυτό και δεν παρατηρείται γλυπτός και κεραμοπλαστικός διάκοσμος 

στη διαμόρφωση των όψεων του. Εξαίρεση αποτελούν οι μονολιθικοί κίονες του 

προπύλου, οι οποίοι επιστέφονται από αρχαία μέλη σε δεύτερη χρήση (ένα δωρικό 

κιονόκρανο ρωμαϊκών χρόνων και μια ιωνική βάση τοποθετημένη ανεστραμμένα σαν 

κιονόκρανο)565.  

Ο ζωγραφικός διάκοσμος της πρώτης φάσης σώζεται μόνο στον τρούλλο και 

αποτελεί παράδειγμα υψηλών καλλιτεχνικών επιδόσεων566 παρουσιάζοντας έντονα 

χαρακτηριστικά του ‹‹κομψού στυλ›› ή ‹‹Art Nouveau››, το οποίο και ακμάζει το 

τελευταίο τέταρτο του 12ου αιώνα567. 

Τέλος, ο ναός χρονολογείται τον 12ο αιώνα568 ενώ οι τοιχογραφίες μπορούν να 

χρονολογηθούν με μεγαλύτερη ακρίβεια στα τέλη της δεκαετίας του 1170569. 

 

 

 

✓ Καθολικό Μονής Οσίου Μελετίου στον Κιθαιρώνα (όρος Μυουπόλεως) 

 

                                                      
559 ΜΠΟYΡΑΣ, ΜΠΟΎΡΑ 2002, 227. 
560 ΓΚΙΟΛΕΣ 1992, 131-132. 
561 ΜΠΟYΡΑΣ, ΜΠΟΎΡΑ 2002, 227. 
562 ΜΠΟYΡΑΣ, ΜΠΟΎΡΑ 2002, 227. 
563 ΓΚΙΟΛΕΣ 1992, 121. 
564 ΜΠΟYΡΑΣ, ΜΠΟYΡΑ 2002, 228. 
565 ΜΠΟYΡΑΣ, ΜΠΟYΡΑ 2002, 228, 229, υποσημ. 6. 
566 ΜΟΥΡΙΚΗ 1978α, 136. 
567 ΜΟΥΡΙΚΗ 1978α, 132, 134.  
568 ΜΠΟYΡΑΣ, ΜΠΟYΡΑ 2002, 228. ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ 2011, 344. 
569 LAMPAKIS 1902, 76, εικ. 145: σημειώνει την ομοιότητα που παρατηρείται στις τοιχογραφίες αυτές 

με εκείνες στην εκκλησία «Martorana» στο Παλέρμο που χρονολογεί στα 1143. HANDERMANN-

MISGUICH 1976, 280: χρονολογεί τις τοιχογραφίες στο β΄ μισό του 12ου αιώνα. ΜΟΥΡIΚΗ 1978α, 134-

135: τέλη της δεκαετίας του 1170. SKAWRAN 1982, 169: χρονολογεί τις τοιχογραφίες γενικά στον 12ο 

αιώνα. 
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Η μονή του οσίου Μελετίου βρίσκεται στις νότιες πλαγιές του όρους Κιθαιρώνα στα 

σύνορα μεταξύ Μεγαρίδος και Βοιωτίας και οφείλει την ανάπτυξή της στον ίδιο τον 

όσιο Μελέτιο (+1105). Πιο συγκεκριμένα, όταν ο Μελέτιος φτάνει περί το 1081570 

στον Κιθαιρώνα απευθύνεται στον ηγούμενο Θεοδόσιο της ήδη υπάρχουσας μονής 

του Συμβόλου, ο οποίος του παραχωρεί το ευκτήριο του Σωτήρος571. Στη συνέχεια, 

όμως, ο Μελέτιος διαδέχεται στην ηγουμενία τον Θεοδόσιο καθιστώντας την μονή 

Συμβόλου ως κεντρική λαύρα και προχωρώντας στην ανακαίνιση και επέκτασή 

της572. Η μονή διατηρεί μέχρι σήμερα αναλλοίωτη την αρχική της μορφή παρέχοντας 

μια ξεκάθαρη εικόνα της οργάνωσης και της διαμόρφωσης της κατά τα τέλη του 11ου 

και τον 12ο αιώνα573.  

Αναλυτικά, το καθολικό είναι μικρό σε διαστάσεις και ανήκει στον τύπο του 

σύνθετου τετρακιόνιου σταυροειδούς εγγεγραμμένου τρουλλαίου ναού με νάρθηκα574 

και παρεκκλήσιο στη ΝΔ πλευρά του575. Περιμετρικά του καθολικού εκτείνεται 

ορθογώνιος οχυρωματικός περίβολος, στον οποίο ενσωματώνονται κελιά, 

εργαστήρια, αποθήκες και μαγειρεία576. Όσον αφορά στη μορφή της κάτοψης του 

ναού, είναι εμφανής η ομοιότητα με εκείνη του καθολικού της Ζωοδόχου Πηγής στο 

Δερβενοσάλεσι και ως εκ τούτου υπονοούνται και εδώ κωνσταντινοπολιτικά 

πρότυπα577. Ακόμη, η αψίδα του ναού είναι τρίπλευρη, ενώ αξιοσημείωτη είναι η 

στέγαση των γωνιακών διαμερισμάτων του με φουρνικά578, τα οποία παραπέμπουν σε 

αντίστοιχα παραδείγματα ναών της πρωτεύουσας579. Εν συνεχεία, η τοιχοποιία του 

ναού αποτελείται από μεγάλους κίτρινους πωρόλιθους τοποθετημένους κατά το 

ισόδομο σύστημα και παχιές πλίνθους, οι οποίες παρεμβάλλονται στους οριζόντιους 

αρμούς και σπανιότερα στους κάθετους580. 

                                                      
570 ΟΡΛAΝΔΟΣ 1999, 38. ĆURČIĆ 2010, 390. 
571 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΕΘΩΝΗΣ, Βίος οσίου Μελετίου, 48. 
572 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ, Βίος οσίου Μελετίου, 74: πρῶτα μὲν τὴν ἐπικλήσει/ τῶν ἀσωμάτων 

τοῦ Συμβούλου μονήν εἰσποιεῖται καὶ κοσμιωτέραν ἐν/ ἀκαρεῖ καὶ μείζονα δείκνυσιν. 
573 ĆURČIĆ 2010, 390. 
574 MEGAW 1931-1932, 91. MUTSOPULOS 1962, 279. DELIYANNI- DORIS 1975, 4. ΚΟΚΚIΝΗΣ 1976, 

139. KODER, HILD 1976, 217. SINOS 1985, 214. ΜΠΟΎΡΑΣ 1993-1994, 34. VANDERHEYDE 1994, 392. 

ΟΡΛAΝΔΟΣ 1999, 60. ΜΠΟYΡΑΣ, ΜΠΟYΡΑ 2002, 233.   
575 KODER, HILD 1976, 217. ΜΠΟYΡΑΣ 1993-1994, 34. ΟΡΛAΝΔΟΣ 1999, 77-78:αναφέρει ότι είναι 

αφιερωμένο στους Ταξιάρχες και αποτελεί το καθολικό της παλιάς μονής Συμβόλου. 
576 ĆURČIĆ 2010, 391. 
577 ΟΡΛAΝΔΟΣ 1935β, 165. ΓΚΙΟΛΕΣ 1992, 83-84. ĆURČIĆ 2010, 391. 
578 ΟΡΛAΝΔΟΣ 1999, 61. 
579 ΓΚΙΟΛΕΣ 1992, 93. 
580 ΟΡΛAΝΔΟΣ 1999, 64: θεωρεί ότι η τοιχοποιία αποτελεί ένδειξη χρονολόγησης προ του 12ου αιώνα.  
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Κατόπιν, ο ορατός σήμερα τρούλλος του ναού αποτελεί μετασκευή του 

αρχικού, ο οποίος είχε κυλινδρικό τύμπανο, ήταν κατασκευασμένος κατά το ισόδομο 

πλινθοπερίκλειστο σύστημα581 και ουσιαστικά αποτελούσε παραλλαγή του 

‹‹αθηναϊκού›› τύπου582. Με εξ ίσου ακριβή χάραξη και λάξευση είναι 

κατασκευασμένα και τα διάφορα πώρινα τόξα του οικοδομήματος, τα οποία 

αποτελούν δείγματα της καλλωπιστικής τάσης, η οποία διέπει τον ναό. Μέσα στο ίδιο 

πλαίσιο, χαρακτηριστική είναι και η χρήση των πλίνθων στις όψεις των τοίχων με τον 

σχηματισμό διακοσμητικών σταυρών και τόξων583. Χρονολογικά το καθολικό 

τοποθετείται στα τέλη του 11ου ή το αργότερο στις αρχές του 12ου αιώνα584 και 

τυπολογικά αποτελεί το πρότυπο κατασκευής άλλων μεγάλων μονών με 

χαρακτηριστικότερο παράδειγμα εκείνο της μονής Σαγματά στη Βοιωτία585. 

Περί το 1150 στον νάρθηκα προστίθεται ένας πολύ μεγαλύτερος εξωνάρθηκας 

συνθέτοντας μια λιτή, η οποία προορίζεται για την τοποθέτηση της λάρνακας του 

Οσίου Μελετίου αλλά και την φιλοξενία των πολυάριθμων προσκυνητών586. Η λιτή 

είναι κατασκευασμένη από μαλακούς πωρολίθους και κογχυλιάτες, οι οποίοι 

ενδημούν στην Μεγαρίδα, τοποθετημένους κατά το ισόδομο πλινθοπερίκλειστο 

σύστημα587. Επίσης, σε ανταπόκριση του όλο και αυξανόμενου αριθμού των 

προσκυνητών ανεγείρεται περί το 1200 μια στοά στα δυτικά της λιτής, η οποία 

θυμίζει αντίστοιχο παράδειγμα στη μονή του οσίου Λουκά στη Βοιωτία588.  

Αξιοσημείωτο είναι ότι η μονή έχει να παρουσιάσει ένα πλούτο γλυπτών 

αρχιτεκτονικών μελών, τα οποία μαρτυρούν την ακμή του μοναστηριακού 

συγκροτήματος αλλά και την έντονη δράση εργαστηριών γλυπτικής στη Στερεά 

                                                      
581 ΟΡΛAΝΔΟΣ 1999, 65. 
582 ΓΚΙΟΛΕΣ 1992, 138. ΜΠΟΥΡΑ 1980, 55. 
583 ΜΠΟYΡΑΣ, ΜΠΟΥΡΑ 2002, 233. 
584 MEGAW 1931-1932, 91: χρονολογεί τον ναό περί το 1100 σχετίζοντας τον με την περίοδο δράσης 

του οσίου Μελετίου. ΟΡΛΑΝΔΟΣ 1935γ, 414: αναφέρει ως χρονολόγηση τα τέλη του 11ου αιώνα. 

MILES 1964α, 28: αποδέχεται τη χρονολόγηση στα τέλη του 11ου αιώνα. DELIYANNI-DORIS 1975, 4. 

GRABAR 1976, 102: υποστηρίζει ότι ο ναός θεμελιώθηκε στα τέλη του 11ου αιώνα. ΖΙΡΩ 1981, 90: 

χρονολογεί τον ναό στο τελευταίο τέταρτο του 11ου ή στις αρχές του 12ου αιώνα. ΓΚΙΟΛΕΣ 1992, 139. 

ΟΡΛΑΝΔΟΣ 1999, 65. ΜΠΟΥΡΑΣ, ΜΠΟΥΡΑ 2002, 232-233. 
585 ĆURČIĆ 2010, 391-392. 
586 DELIYANNI-DORIS 1975, 4: αναφέρει ότι στα μέσα του 12ου αιώνα ο νάρθηκας επεκτείνεται κατά 

3,50μ. προς τα δυτικά. ΜΠΟΥΡΑΣ 1993-1994, 34: τοποθετεί την ανέγερση της λιτής στον 12ο αιώνα. 

ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ 1995, 66: σημειώνει ότι η διεύρυνση σχετίζεται με την αύξηση του αριθμού των 

προσκυνητών τον 12ο αιώνα. KODER, HILD 1976, 217: χρονολογούν τη διεύρυνση του περί το 1150. 

VANDERHEYDE 1994, 392: χρονολογεί τη διεύρυνση του νάρθηκα στα μέσα του 12ου αιώνα. 

ΟΡΛΑΝΔΟΣ 1999, 78-79. ĆURČIĆ 2010, 391: δέχεται ότι ο εξωνάρθηκας προστίθεται γύρω στο 1150, 

για να φιλοξενηθεί η σαρκοφάγος του Οσίου Μελετίου. 
587 ΟΡΛΑΝΔΟΣ 1999, 80. 
588 ĆURČIĆ 2010, 391. 



91 

 

Ελλάδα κατά την ίδια περίοδο589. Πιο συγκεκριμένα, τα γλυπτά χρονολογούνται στον 

12ο αιώνα590 και αποτελούν τα πρώτα παραδείγματα στην Ελλάδα, τα οποία 

υιοθετούν τις νέες τάσεις της γλυπτικής του 12ου αιώνα αντανακλώντας 

κωνσταντινοπολιτικά πρότυπα και δίνοντας ολοκληρωμένη μορφή σε παλαιότερες 

προσπάθειες υιοθέτησης ανάλογων παραδειγμάτων591. Για την κατασκευή τους έχει 

χρησιμοποιηθεί λευκό μάρμαρο592 και ντόπιος ιώδης ασβεστόλιθος από το λατομείο 

στο Κακονησκήρι593, ενώ για την απόδοση του διακόσμου έχουν υιοθετηθεί τρεις 

τεχνικές, εκείνη του επιπεδόγλυφου, του χαμηλού αναγλύφου, καθώς και εκείνη του 

διπλεπίπεδου594, η οποία απαντάται ήδη από τον 10ο αιώνα και γίνεται συνηθέστερη 

στον 11ο και ακόμα περισσότερο στον 12ο αιώνα595. Παρʼ όλο που η ποικιλία των 

θεμάτων είναι περιορισμένη, η σχεδίαση και η εκτέλεσή τους χαρακτηρίζονται από 

εξαιρετική αρτιότητα596.  

Στο δάπεδο του νάρθηκα του ναού ξεχωρίζει μαρμαροθέτημα με το θέμα των 

‹‹πέντε άρτων››, το οποίο είναι φτιαγμένο από ιώδη ασβεστόλιθο. Περιμετρικά αυτού 

αποδίδονται συμπληρωματικά γεωμετρικά σχήματα από ποικιλόχρωμα μάρμαρα 

δίνοντας την εντύπωση πολύχρωμου τάπητα597.  

Εν συνεχεία, γλυπτός διάκοσμος παρατηρείται στο μαρμάρινο υπέρθυρο της 

βασιλείου πύλης του νάρθηκα, για την απόδοση του οποίου έχει γίνει συνδυασμός 

ανάγλυφης και έξεργης ανάγλυφης τεχνικής. Στο μέσον του υπερθύρου αποδίδεται 

ανάγλυφος σταυρός, ο οποίος περικλείεται σε έξεργο ανάγλυφο τοξωτό πλαίσιο. Στα 

άκρα του υπερθύρου παρατηρούνται έξεργοι ανάγλυφοι αετοί με ανοιγμένα τα φτερά 

ενώ μεταξύ αυτών και του κεντρικού θέματος του σταυρού εντοπίζονται έξεργα 

φύλλα άκανθας, τα οποία ξεδιπλώνονται προς τα έξω. Το κενό εκατέρωθεν του 

κεντρικού θέματος καλύπτεται από χαμηλά ανάγλυφα σταυρικά διατεταγμένα 

                                                      
589 BOURAS 1977-1979, 71. VANDERHEYDE 1994, 400. ĆURČIĆ, 2010, 391. 
590 GRABAR 1976, 102, 143: χρονολογεί τα πρωτότυπα γλυπτά του ναού στον 12ο αιώνα. 

VANDERHEYDE 1994, 401: χρονολογεί τα γλυπτά στις αρχές του 12ου αιώνα. ΒΟΓΙΑΤΖΉΣ 1995, 63: 

χρονολογεί τα γλυπτά στον όψιμο 12ο αιώνα. ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ 1996-1997, 306. ΟΡΛΑΝΔΟΣ 1999, 106. 

ΜΠΟΥΡΑΣ, ΜΠΟΥΡΑ 2002, 234. ΜΑΝΩΛΕΣΣΟΥ 2008, 323. 
591 VANDERHEYDE 1994, 401-402. 
592 ΟΡΛΑΝΔΟΣ 1999, 67, 70, 72. 
593 ΜΠΟΥΡΑΣ 1993-1994, 35. ΟΡΛΑΝΔΟΣ 1999, 67, 76. ΜΑΝΩΛΕΣΣΟΥ 2011, 58. 
594 ΟΡΛΑΝΔΟΣ 1999, 106. VANDERHEYDE 1994, 399-401. 
595 BOURAS 1977-1979, 67-68. ΜΠΟΥΡΑ 1980, 33-34. VANDERHEYDE 2008, 351. 
596 ΜΠΟΥΡΑΣ, ΜΠΟΥΡΑ 2002, 234. 234.  
597 ΟΡΛΑΝΔΟΣ 1999, 67-69. 
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ανθέμια και το κενό μεταξύ των έξεργων φύλλων και αετών από χιαστί διατεταγμένες 

ταινίες, οι οποίες απολήγουν σε έλικες ή τρίφυλλα598.  

Απλούστερος είναι ο διάκοσμος των υπερθύρων των δυο πλαγίων θυρών, οι 

οποίες οδηγούν από τον νάρθηκα στον κυρίως ναό. Ο διάκοσμός τους αποτελείται 

από συνεχή επαναλαμβανόμενα ανθέμια. Κάθε ανθέμιο εγγράφεται σε δακτύλιο, το 

οποίο παρακολουθεί το περίγραμμά αυτού ενώ με τη σειρά του συνδέεται με τον 

διπλανό δακτύλιο μέσω ενός κομβίου. Στο μέσον της επιφάνειας του υπερθύρου 

παρατηρείται χαμηλός ανάγλυφος σταυρός599.   

Τα οριζόντια πλαίσια και των τριών θυρών του νάρθηκα προς τον κυρίως ναό 

διακοσμούνται από συνεχείς έλικες, οι οποίες απολήγουν κατά τόπους σε φύλλα 

άκανθας και συμπληρώνονται από φυτικά θέματα και κόμβους600. 

Στη συνέχεια, ο Ορλάνδος αφού μελέτησε τα αρχιτεκτονικά μέλη, τα οποία 

είχαν απομακρυνθεί από τον ναό και βρίσκονταν συγκεντρωμένα στη συλλογή 

γλυπτών της μονής, επιχείρησε την αποκατάσταση του τέμπλου του ναού στην 

αρχική του μορφή εκφράζοντας ταυτόχρονα τις επιφυλάξεις του για την ασφαλή 

ταύτιση των μελών601. Όσον αφορά στα θωράκια, αυτά είναι μαρμάρινα και η 

περιφέρειά τους ορίζεται από πλαίσιο με συνεχείς ελικοειδείς βλαστούς. Μέσα στο 

πλαίσιο αυτό αποδίδονται επάλληλα τετράγωνα, τα οποία ενώνονται μεταξύ τους με 

κομβία και στο εσωτερικό τους γεμίζουν με σταυρούς, ανθέμια, συμπλεκόμενες 

σπείρες και καρδιόσχημα θέματα602.  

Σχετικά με τον διάκοσμο του αποκατεστημένου επιστυλίου του τέμπλου, αυτός 

αποτελείται από επάλληλα τετράγωνα σε οριζόντια διάταξη, τα οποία γεμίζουν 

άλλοτε από ανάγλυφα ακανθοειδή ανθέμια και άλλοτε από ανάγλυφους 

συμπλεκόμενους κύκλους σε διάταξη σταυρού. Ο διάκοσμος αυτός διακόπτεται σε 

τρία σημεία από διαφορετικό έξεργο αυτή τη φορά ανάγλυφο θέμα, το οποίο 

αποτελείται από σταυρό με ανθέμια μέσα σε πλαίσιο σχηματίζόμενο από στρεπτούς 

κίονες με τοξωτή επίστεψη603.  

                                                      
598 GRABAR 1976, 102, πίν. LXXIIIa-c. ΟΡΛΑΝΔΟΣ 1999, 71, εικ. 22. ΜΠΟΥΡΑΣ, ΜΠΟΥΡΑ 2002, 235, 

εικ. 263.  
599 ΟΡΛΑΝΔΟΣ 1999, 71. ΜΠΟΥΡΑΣ, ΜΠΟΥΡΑ 2002, 236, εικ. 267. 
600 ΟΡΛΑΝΔΟΣ 1999, 70. ΜΠΟΥΡΑΣ, ΜΠΟΥΡΑ 2002, 236, εικ. 266. 
601 ΟΡΛΑΝΔΟΣ 1999, 72. 
602 GRABAR 1976, 102, πίν. LXXIVa,c-d. ΟΡΛΑΝΔΟΣ 1999, 73, εικ. 24, 74.  
603 GRABAR 1976, 102-103, πίν. LXXIVa. ΟΡΛΑΝΔΟΣ 1999, 73, εικ.24, 74. 
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Όσον αφορά στους κίονες του τέμπλου, αυτοί είναι τετράγωνης διατομής στο 

κάτω μέρος και ημιεξαγωνικής στο πάνω. Το κάτω τμήμα φέρει διάκοσμο άλλοτε 

χαμηλή ανάγλυφη ελικοειδή κλιματίδα, η οποία συμπληρώνεται από ανθέμια, και 

άλλοτε επάλληλα τετράγωνα πλαίσια, τα οποία γεμίζουν και πάλι από ανθέμια. Στη 

συνέχεια, η μετάβαση από τον διάκοσμο του κάτω τμήματος προς εκείνον του πάνω 

ορίζεται από έναν μικρό ισοσκελή σταυρό, ενώ στο πάνω τμήμα αναπτύσσεται 

αλυσοειδές πλέγμα. Τα κιονόκρανα, στη συνέχεια, φέρουν διάκοσμο από δύο σειρές 

ορθών ελίκων, από τις οποίες οι δυο στην κάτω σειρά εφάπτονται ενώ οι δυο στην 

πάνω χωρίζονται από ένα ανθέμιο604. Εκατέρωθεν της ωραίας πύλης υπάρχουν δύο 

ακόμη πεσσίσκοι συμφυείς με εκείνους, οι οποίοι στηρίζουν τα διπλανά θωράκια. Οι 

πεσσίσκοι αυτοί απολήγουν σε σφαιροειδείς λαβές (πόμολα), ενώ η πρόσθια 

επιφάνειά τους είναι κοσμημένη με ανάγλυφο πλοχμό. Η ελεύθερη πλευρά τους προς 

την πλευρά της εισόδου φέρει έξεργο ανάγλυφο ατρακτοειδή αστράγαλο605. 

Στη συνέχεια, όπως έγινε η προσπάθεια αποκατάστασης του τέμπλου, ομοίως 

έγινε από τον Ορλάνδο και η αποκατάσταση στην αρχική της μορφή της αγίας 

Τράπεζας του ναού. Πάνω σε πέντε απλές τετράγωνες πλίνθους βαίνουν οι πέντε 

κιονίσκοι της Τράπεζας. Από αυτούς οι τέσσερεις είναι κυλινδρικοί ενώ ο πέμπτος, ο 

οποίος βρίσκεται στο μέσον αυτών, είναι οκταγωνικός. Όσον αφορά στα κιονόκρανα, 

εκείνο του μεσαίου κιονίσκου είναι κυβικό και φέρει διάκοσμο από μεγάλο φύλλο 

αμπέλου σε κάθε πλευρά606. Τα υπόλοιπα τέσσερα κιονόκρανα φέρουν 

‹‹σασσανιδικού›› τύπου ανθέμια607, για οποία όμως έχει υποστηριχθεί η άποψη από 

τον Ορλάνδο ότι τοποθετήθηκαν αργότερα σε αντικατάσταση των αρχικών608. 

Τέλος, ανάμεσα στα γλυπτά περιλαμβάνεται και η σαρκοφάγος του οσίου 

Μελετίου στον εσωνάρθηκα του καθολικού κάτω από αρκοσόλιο. Η σαρκοφάγος 

είναι κατασκευασμένη από ιώδη ασβεστόλιθο και μορφολογικά μιμείται ελεφάντινα 

κιβωτίδια609. Πιο αναλυτικά, το ταφικό μνημείο είναι σύνθετο και αποτελείται από 

υπέργεια ορθογώνια σαρκοφάγο και υπόγεια κτιστή λάρνακα610. Η σαρκοφάγος 

σχηματίζεται στις τρείς πλευρές της από τους τοίχους του αρκοσολίου. Η πρόσοψή 

                                                      
604 GRABAR 1976, 102-103, πίν. LXXIVa,c. ΟΡΛΑΝΔΟΣ 1999, 73-74, εικ. 24. 
605 GRABAR 1976, 103, πίν. LXXIVa,c. ΟΡΛΑΝΔΟΣ 1999, 74-75, εικ. 24. 
606 GRABAR 1976, 103. ΟΡΛΑΝΔΟΣ 1999, 75. 
607 GRABAR 1976, 103. 
608 ΟΡΛΑΝΔΟΣ 1999, 75-76. 
609 ΜΠΟΥΡΑ 1980, 114. ΠΑΖΑΡΑΣ 1988, 45: αρ. 56, 77. ΟΡΛΑΝΔΟΣ 1999, 76-77. 
610 ΠΑΛΛΑΣ 1950-1951, 172. ΠΑΖΑΡΑΣ 1988, 45: αρ. 56.  
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της φράζεται με μαρμάρινη πλάκα, η οποία αφήνει στο μέσον της ένα ορθογώνιο 

άνοιγμα, ενώ η βάση και οι στενές πλευρές της πλαισιώνονται από ταινίες λευκού 

μαρμάρου με επάλληλα κυμάτια611. Στη σαρκοφάγο ανήκουν και δύο τεμάχια από 

ιώδη λίθο, τα οποία αποτελούν κατάλοιπα του καλύμματός της. Στην άνω επιφάνειά 

τους παρατηρείται ανάγλυφος διάκοσμος. ο οποίος αποτελείται από έναν μεγάλο 

φυλλοφόρο σταυρό μέσα σε κυκλικό πλαίσιο και έναν μικρότερο. Φαίνεται ότι ο 

πρώτος αποτελούσε το κεντρικό θέμα ενώ ο δεύτερος βρισκόταν στην άκρη του 

καλύμματος612. Η λάρνακα, στη συνέχεια, φέρει κολουροπυραμιδοειδές κάλυμμα από 

ιώδες μάρμαρο, στο κέντρο του οποίου αποδίδεται εντός κυκλικού πλαισίου 

ανάγλυφος ισοσκελής σταυρός με τις κεραίες του να απολήγουν σε ημιανθέμια. Στο 

δυτικό άκρο του δαπέδου της λάρνακας παρατηρούνται ίχνη κατασκευής, η οποία 

έχει μορφή μαξιλαριού613. Η χρονολόγηση του ταφικού μνημείου ανάγεται στο α΄ 

μισό του 12ου αιώνα614, περίοδος η οποία ταυτίζεται με την κοίμηση του οσίου 

Μελετίου (1105)615. Εν τούτοις δεν είναι σαφές εάν η σορός του οσίου τοποθετήθηκε 

εξ αρχής στο ταφικό μνημείο ή σε αυτό συγκεντρώθηκαν τα λείψανά του αργότερα 

μετά την ανακομιδή616. Στην πρώτη περίπτωση άγνωστο επίσης παραμένει σε ποιό 

από τα δύο τμήματα του ταφικού μνημείου θα βρισκόταν τοποθετημένη η σορός617.  

Κατόπιν, μετά από πρόσφατες ανασκαφές στην τράπεζα της μονής 

αποκαλύφθηκε τμήμα κτηριακού συγκροτήματος βυζαντινών χρόνων, στο οποίο 

περιλαμβάνονται ερείπια πυλώνα καθώς και ερείπια ληνού618, με τον οποίο 

επαληθεύεται η παράδοση της οινοπαραγωγής στην περιοχή619.    

Συνοψίζοντας, ο πλούσιος γλυπτός διάκοσμος του καθολικού μαρτυρεί αφʼ ενός την 

ακμή της μοναστικής κοινότητας κατά τον 12ο αιώνα, η οποία βρίσκεται σε 

συνάρτηση με το χρηματικό προνόμιο του Αλεξίου Α΄ προς τη μονή μετά το 1095620, 

και αφʼ ετέρου τη δράση ενός ικανού εργαστηρίου γλυπτικής, το οποίο ακολουθεί την 

                                                      
611 ΠΑΖΑΡΑΣ 1988, 77-78, σχέδ. 15 και 15α, πίν. 44α. 
612 ΠΑΖΑΡΑΣ 1988, 45, αρ.55, 79, πίν. 44β. ΟΡΛΑΝΔΟΣ 1999, 76, εικ. 26. 
613 GRABAR 1976, 103. ΠΑΖΑΡΑΣ 1988, 45, αρ. 56, 78, 158-159, πίν. 46α.  
614 ΠΑΖΑΡΑΣ 1988, 164. 
615 ΟΡΛΑΝΔΟΣ 1999, 39. 
616 ΠΑΖΑΡΑΣ 1988, 138. ΟΡΛΑΝΔΟΣ 1999, 39. 
617 ΠΑΖΑΡΑΣ 1988, 79. 
618 ΚΟΙΛΑΚΟΥ 2007, 269. 
619 ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ 2011, 350. 
620 ARMSTRONG 1996, 226. 
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πρόοδο της λιθοξοϊκής κατά τον αιώνα αυτό, όπως παρατηρείται σε πολλά 

παραδείγματα της Αττικής, της Βοιωτίας και της Κορίνθου621. 

 

✓ Μονή Μυρρινίου 

 

Η μονή ήταν μέχρι προσφάτως γνωστή μόνο από τις επιστολές του Μιχαήλ 

Χωνιάτη622 και η ταύτισή της παρέμενε προβληματική623. Παρά ταύτα πειστική 

φαίνεται η νέα πρόταση εντοπισμού της στους πρόποδες του όρους Πατέρα, στα 

δυτικά του οικισμού της Μάνδρας και συγκεκριμένα στην περιοχή του Μυρρινίου 

των Κουντούρων, όπου σώζονται υπολείμματα μεσοβυζαντινού κτίσματος624.  

Πιο αναλυτικά, στη συγκεκριμένη θέση υψώνεται η μεταβυζαντινή μονή της 

Αγίας Τριάδος, στην οποία όμως σώζονται κατάλοιπα μεσοβυζαντινών μαρμάρινων 

αρχιτεκτονικών μελών είτε ενσωματωμένα σε αυτή είτε διάσπαρτα στον περίβολό 

της. Ο εντοπισμός των μελών αυτών μαρτυρά και την προηγούμενη ύπαρξη 

φροντισμένου οικοδομήματος625. Κάποια από τα μέλη αυτά μας γίνονται γνωστά από 

πρόσφατα δημοσιευμένες φωτογραφίες. Πρόκειται για ένα λοξότμητο μαρμάρινο 

επιστύλιο, το οποίο φέρει στο μέσον του ανάγλυφο ανισοσκελή σταυρό με 

πεπλατυσμένα άκρα626. Ακόμη, παρατηρούνται δύο τμήματα από επιστύλια με 

διακόσμηση από ανθέμια, άκανθα και έλικες627 καθώς και ένας αμφικιονίσκος 

παραθύρου με ανάγλυφα φύλλα καλάμου628. 

Επιπλέον, σύγχρονα με τα μέλη αυτά είναι και τα κατάλοιπα των τοίχων 

αντιστήριξης βόρεια του περιβόλου629 καθώς και τα ερείπια από τις δυο 

κινστέρνες630.  

Τα λείψανα αυτά -τόσο τα γλυπτά όσο και τα οικοδομικά- χρονολογούνται στον 

11ο-12ο αιώνα631 και μαρτυρούν την ύπαρξη μεσοβυζαντινής μονής στην περιοχή 

του Μυρρινίου, η οποία μπορεί και να ταυτιστεί με τη γνωστή από τις πηγές μονή 

                                                      
621 VANDERHEYDE 1994, 400. ΜΠΟΥΡΑΣ 2008, 469,473. VANDERHEYDE 2008, 351. 
622 ΜΙΧΑΗΛ ΧΩΝΙΑΤΗΣ, Τα Σωζόμενα, ΙΙ, 119: στ. 14: τῆς ἡγουμενείας τοῦ Μυρρινίου, ΙΙ, 138: στ. 

5-6: τῇ/τῶν Μυρρινιωτῶν ὑποθέσει. 
623 ΜΟΥΖΑΚΗΣ 2009-2010, 175-176. ΜΟΥΖΑΚΗΣ 2011, 304-305, 307. 
624 ΜΟΥΖΑΚΗΣ 2009-2010, 183-184. ΜΟΥΖΑΚΗΣ 2011, 312, 313. 
625 ΜΟΥΖΑΚΗΣ 2009-2010, 184, 187-188:εικ. 3-6. ΜΟΥΖΑΚΗΣ 2011, 313, 316: εικ. 4. 
626 ΜΟΥΖΑΚΗΣ 2009-2010, 188: εικ. 6. 
627 ΜΟΥΖΑΚΗΣ 2009-2010, 187: εικ. 3-4. 
628 ΜΟΥΖΑΚΗΣ 2009-2010, 188: 5. 
629 ΜΟΥΖΑΚΗΣ 2009-2010, 184. 
630 ΜΟΥΖΑΚΗΣ 2009-2010, 184, 189: εικ.8. ΜΟΥΖΑΚΗΣ 2011, 313, 317: εικ. 5, 6. 
631 ΜΟΥΖΑΚΗΣ 2009-2010, 184. ΜΟΥΖΑΚΗΣ 2011, 313. 
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Μυρρινίου632. Η ύπαρξή της συνδέεται με την ανάπτυξη, την οποία γνωρίζει η 

Μεγαρίδα την περίοδο αυτή σε όλη σχεδόν την περιφέρειά της και η οποία σε μεγάλο 

ποσοστό οφείλεται στην έντονη δράση του οσίου Μελετίου633. 

 

ΠΑΡΑΛΑΥΡΙΑ 

 

✓ Ναός Ζωοδόχου Πηγής στο Δερβενοσάλεσι (σημ. Πύλη) 

 

Το κτίσμα, το οποίο σήμερα ταυτίζεται με τον ναό της Ζωοδόχου Πηγής, αποτελεί 

ουσιαστικά μια λιτή, η οποία προστίθεται κατά τον προχωρημένο 12ο αιώνα σε 

προϋπάρχοντα στην ίδια θέση ναό. Ο ναός αυτός μπορεί να ταυτιστεί με το καθολικό 

της μονής Θεομήτορος634, η οποία αποτελεί έργο του ίδιου του οσίου Μελετίου635 

κατά τον 11ου αιώνα636 και η οποία ενδεχομένως λειτουργεί ως παραλαύριο της 

κεντρικής μονής του στον Κιθαιρώνα637. Η ονομασία Ζωοδόχος Πηγή είναι νεώτερη 

ενώ παλαιότερα η μονή ήταν γνωστή ως ‹‹μονή της Στέρνας››638. Από τα ελάχιστα 

σωζόμενα λείψανά του καθολικού φαίνεται ότι πρόκειται για σύνθετο τετρακιόνιο 

σταυροειδή εγγεγραμμένο ναό με τρούλλο και αρχικά απλό νάρθηκα639. Παρʼ όλο 

που ο αρχιτεκτονικός αυτός τύπος είναι συνήθης σε μνημεία της 

Κωνσταντινούπολης640, η εμφάνισή του εδώ είναι δικαιολογημένη, δεδομένου ότι ο 

όσιος Μελέτιος είχε ζήσει για μεγάλο διάστημα στην πρωτεύουσα και είχε επισκεφθεί 

τους ναούς της641. Επιρροή από κωνσταντινοπολιτικά μνημεία δηλώνει και η στέγαση 

των πλάγιων διαμερισμάτων από σταυροθόλια και φουρνικά642. Όσον αφορά στην 

τοιχοποιία, φαίνεται ότι έχει γίνει χρήση ακανόνιστων λίθων με την παρεμβολή 

πλίνθων στους οριζόντιους αρμούς643. Ενδιαφέρον, εν τούτοις, είναι ότι για τη 

                                                      
632 ΜΟΥΖΑΚΗΣ 2009-2010, 185. ΜΟΥΖΑΚΗΣ 2011, 314-315. 
633 ΜΟΥΖΑΚΗΣ 2009-2010, 181-182. ΜΟΥΖΑΚΗΣ 2011, 310. 
634 KODER, HILD 1976, 284. BOURAS 1977-1979, 25. ΜΠΟYΡΑΣ 1993-1994, 34. ΟΡΛAΝΔΟΣ 1999α, 90. 
635 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ, Βίος οσίου Μελετίου, 73. 
636 ΟΡΛAΝΔΟΣ 1935β, 171. ΜΠΟYΡΑΣ, ΜΠΟYΡΑ 2002, 117. BOURAS 1977-1979, 22. ΜΠΟYΡΑΣ 1993-

1994, 27. 
637 ΟΡΛAΝΔΟΣ 1999α, 90: αναφέρει ότι υπήρξε παραλαύριο της μονής οσίου Μελετίου. ΚΟΙΛΑΚΟΥ 

2007, 270. 
638 ΜΠΟYΡΑΣ 1993-1994, 35. ΜΠΟYΡΑΣ, ΜΠΟYΡΑ 2002, 119. 
639 ΟΡΛAΝΔΟΣ 1935β, 164. 
640 ΟΡΛAΝΔΟΣ 1935β, 165. ΓΚΙΟΛΕΣ 1992, 83-84. ĆURČIĆ 2010, 413, 422, 425. 
641 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΕΘΩΝΗΣ, Βίος οσίου Μελετίου, 36. ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ, Βίος οσίου Μελετίου, 69. 
642 ΟΡΛAΝΔΟΣ 1935β, 165. ΓΚΙΟΛΕΣ 1992, 78-79, 98. 
643 BOURAS 1977-1979, 22-24. ΜΠΟYΡΑΣ 1993-1994, 32. 
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στρώση του δαπέδου έχουν χρησιμοποιηθεί πλάκες ντόπιου ιώδους ασβεστόλιθου 

από το γειτονικό λατομείο στο Κακονησκήρι (Πάνακτο)644. 

Όπως προαναφέρθηκε, στην πρώτη φάση του 11ου αιώνα ο ναός έφερε απλό 

νάρθηκα, ο οποίος στη συνέχεια κατεδαφίστηκε και στα τέλη του 12ου αιώνα645 

αντικαταστάθηκε από ευρεία λιτή646, την οποία και θα εξετάσουμε αναλυτικότερα 

παρακάτω. Σημειώνεται ότι η λιτή αυτή μετά την ερείπωσή της ανακατασκευάστηκε 

στα τέλη του 19ου αιώνα περίπου στην αρχική της μορφή λειτουργώντας πλέον η ίδια 

ως αυτόνομη εκκλησία647.  

Η λιτή του 12ου αιώνα παρουσιάζει ιδιορρυθμία ως προς την ψευδο-

οκταγωνική της κάτοψη μαρτυρώντας τυπολογική επιρροή από μνημεία της 

πρωτεύουσας648, όπως αντίστοιχα φαίνεται από τα παραδείγματα των ναών του αγίου 

Σπυρίδωνος στη Σηλυβρία649, της Καμαριώτισσας στο νησί της Χάλκης κοντά στην 

Κωνσταντινούπολη650 και του Σωτήρα στον Χορτιάτη651. Ο τρούλλος της είναι 

πολύπλευρος, με οριζόντιο γείσο και χαμηλές αναλογίες επαναλαμβάνοντας τη 

συνήθη μορφή τρούλλου των οκταγωνικών μνημείων της Ελλάδας, όπως απαντά 

στον ναό της αγίας Σοφίας Μονεμβασίας και στη μονή Δαφνίου652. Όσον αφορά στην 

τοιχοποιία του κτίσματος, παρατηρείται μία ποικιλία στις τεχνικές. Το 

πλινθοπερίκλειστο σύστημα συνδυάζεται με εκείνο από ημιλαξευμένους πωρόλιθους 

και οριζόντιες πλίνθους στα ενδιάμεσα κενά, όπως συμβαίνει και σε άλλα μνημεία 

του ελλαδικού χώρου653 ακολουθώντας μια συνήθη πρακτική των χρόνων των 

Κομνηνών654. Το μοναδικό κεραμοπλαστικό κόσμημα στο μνημείο είναι τα 

δισέψιλον655, τα οποία και παραπέμπουν στην ελλαδική σχολή656. Κατʼ επιρροή της 

ίδιας σχολής παρατηρούνται στο οικοδόμημα αρχιτεκτονικά μέλη ανεπτυγμένης 

λιθοξοϊκής (πώρινα γείσα και κιονίσκοι), τα οποία και συμβάλλουν στη χρονολόγηση 

                                                      
644 ΜΠΟYΡΑΣ 1993-1994, 35 και υποσημ. 58. ΜΑΝΩΛΕΣΣΟΥ 2011, 58. 
645 BOURAS 1977-1979, 22, 34. 
646 ΜΠΟYΡΑΣ 1993-1994, 27, 34. 
647 BOURAS 1977-1979, 22. 
648 BOURAS 1977-1979, 21. ΜΠΟYΡΑΣ 1993-1994, 31. ΜΠΟYΡΑΣ, ΜΠΟYΡΑ 2002, 119.  
649 ΜΠΟYΡΑΣ 1993-1994, 31. ĆURČIĆ 2010, 413. 
650 BOURAS 1977-1979, 25-26. 
651 BOURAS 1977-1979, 26-27. 
652 ΜΠΟYΡΑΣ 1993-1994, 32. 
653 BOURAS 1977-1979, 23-24. ΜΠΟYΡΑΣ 1993-1994, 32, 33 και υποσημ. 35.  
654 BOURAS 1977-1979, 24. 
655 BOURAS 1977-1979, 24. ΜΠΟYΡΑΣ 1993-1994, 32. 
656 ΓΚΙΟΛΕΣ 1992, 126. 
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κατά τον 12ο αιώνα657. Μοναδικό στοιχείο για ελλαδική εκκλησία αποτελεί η εντός 

του νάρθηκα διαμόρφωση δύο τάφων. Οι τάφοι αυτοί βρίσκονται στη δυτική πλευρά 

του νάρθηκα, είναι κατασκευασμένοι από μαρμάρινες πλάκες και καλύπτονται από 

ημικυλινδρικούς θόλους. Απʼ όσο είναι γνωστό δεν σώζονται ιστορικά στοιχεία για 

την ταύτιση των προσώπων, τα οποία θάφτηκαν εδώ658. 

Στη συνέχεια, αξίζει να αναφερθούμε στον γλυπτό διάκοσμο του μνημείου. 

Σώζεται τμήμα από μικρό θωράκιο, το οποίο κατά τη μετασκευή του κτίσματος 

ενσωματώθηκε στην είσοδο της λιτής. Είναι κατασκευασμένο από λευκό μάρμαρο 

και φέρει διάκοσμο από αστεροειδείς ρόδακες εγγεγραμμένους σε κύκλους και 

περιβαλλόμενους από πλαίσιο τριπλών ταινιών. Η χρονολόγησή του ανάγεται στον 

11ο αιώνα659. Στο γλυπτό διάκοσμο του ναού ανήκει και μικρό τεκτονικό κιονόκρανο 

επίσης από λευκό μάρμαρο, στη μια πλευρά του οποίου αποδίδονται δυο πτηνά 

εκατέρωθεν περιρραντηρίου και στην άλλη οκτάφυλλος ρόδακας. Ο κιονίσκος, ο 

οποίος θα έφερε το κιονόκρανο δεν έχει ταυτιστεί660. Η χρονολόγηση και αυτού του 

μέλους τοποθετείται στον 11ο αιώνα661. Την ίδια περίοδο πιθανώς χρονολογείται και 

το ηλιακό ωρολόγιο, το οποίο βρίσκεται σε τοίχο της λιτής μετά την νεώτερη 

ανακατασκευή της662.  

Ενδιαφέρον είναι ότι το δάπεδο του κυρίως ναού ήταν αρχικά στρωμένο με 

μαρμαροθέτημα, από το οποίο κάποια τμήματα παραμένουν στην αρχική τους θέση 

ενώ κάποια άλλα βρίσκονται ενσωματωμένα σε δεύτερη χρήση στη μεταγενέστερη 

λιτή του 19ου αιώνα. Το ένα σωζόμενο τμήμα, το οποίο συνδυάζει λευκό με κυανό 

και κίτρινο μάρμαρο, έχει ορθογώνιο σχήμα και απολήγει σε τέσσερα καρδιόσχημα 

θέματα στις γωνίες. Το δεύτερο είναι τετράγωνο και φέρει δικτυωτό πλέγμα και 

επίσης καρδιές στις γωνίες ενώ το τρίτο είναι στρογγυλό με σύνθετο πλοχμό. 

Ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα καρδιόσχημα θέματα, τα οποία άλλοτε είναι ακόσμητα 

και άλλοτε φέρουν επιπεδόγλυφα θέματα, όπως ανθέμια ή αντωπούς λέοντες663. 

Σχετικά με τη χρονολόγηση του μαρμαροθετήματος έχει προταθεί η τοποθέτησή του 

στον προχωρημένο 11ο αιώνα664.  

                                                      
657 BOURAS 1977-1979, 24. ΜΠΟYΡΑΣ, ΜΠΟYΡΑ 2002, 119. 
658 BOURAS 1977-1979, 25. 
659 ΜΠΟYΡΑΣ 1993-1994, 30:εικ. 8. 32. 
660 ΟΡΛAΝΔΟΣ 1935β, 166: εικ. 7, 168. ΜΠΟYΡΑΣ 1993-1994, 33. 
661 ΜΠΟYΡΑΣ 1993-1994, 32.  
662 ΟΡΛAΝΔΟΣ 1935β, 169, 170: εικ. 13. LEE COULSON 2000, 48-49. 
663 ΟΡΛAΝΔΟΣ 1935β, 167: εικ. 8, 168-169 και εικ. 9-11. 
664 ΟΡΛAΝΔΟΣ 1935β, 169. 
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Ακόμη, σώζονται τρία τμήματα από το επιστύλιο του τέμπλου, τα οποία έχουν 

εντοιχιστεί σε δεύτερη χρήση στη νότια πλευρά του αναστηλωμένου πυλώνα. Ο 

διάκοσμος των δύο τμημάτων αποτελείται από έναν αετό με ανοιχτά φτερά και του 

τρίτου τμήματος από έναν γρύπα665. Για την απόδοση του διακόσμου έχει 

χρησιμοποιηθεί η διπλεπίπεδη τεχνική, η οποία συνηγορεί υπέρ της χρονολόγησης 

των τμημάτων κατά τον 12ο αιώνα666.  

Εν συνεχεία, εκατέρωθεν του ναού διαμορφώνονται τρία παρεκκλήσια, δύο στη 

νότια πλευρά και ένα στη βόρεια667. Αναλυτικά, από το βόρειο παρεκκλήσιο, το 

οποίο σώζεται σε χαμηλά ερείπια, διακρίνεται η μονόκλιτη κάτοψή του με την 

ημιεξαγωνική κόγχη στα ανατολικά. 

Αντιθέτως, σε καλύτερη κατάσταση διατηρείται το νοτιοανατολικό 

παρεκκλήσιο, το οποίο είναι επίσης μονόχωρο και επεκτείνεται σε όλο το μήκος του 

κυρίως ναού καταλήγοντας στα ανατολικά σε τρίπλευρη αψίδα. Σχετικά με τη 

στέγασή του, έχει υποστηριχθεί η ύπαρξη τρούλλου στο κέντρο του κτίσματος668. 

Είναι, επίσης, αξιοσημείωτο ότι στο κτίσμα υπάρχει αρκοσόλιο669, το οποίο προσδίδει 

στο παρεκκλήσιο ταφικό χαρακτήρα, στοιχείο ασυνήθιστο για τη μεσοβυζαντινή 

περίοδο670. Παρʼ όλο που σήμερα η κατασκευή έχει εν πολλοίς καταρρεύσει, ο 

Ορλάνδος πρόλαβε να την καταγράψει ενώ βρισκόταν ακόμα σε καλή κατάσταση. 

Από τις παρατηρήσεις του συμπεραίνεται ότι η σαρκοφάγος βρέθηκε κατά χώρα και 

είχε τον συνηθισμένο τύπο σαρκοφάγου. Στην πρόσθια πλάκα της σωζόταν εντός 

πλαισίου με ημικυκλική επίστεψη χαμηλός ανάγλυφος σταυρός με ανθέμια στην 

κάτω κεραία του ενώ η καλυπτήρια πλάκα είχε ήδη χαθεί671. Από τον Ορλάνδο είχε 

υποστηριχθεί ο ενταφιασμός σε αυτήν του κτήτορος του ναού672. Η άποψη αυτή στη 

συνέχεια αμφισβητήθηκε εξ αιτίας του γεγονότος ότι το παρεκκλήσιο ξεπερνά σε 

μήκος τον ναό υποδηλώνοντας με αυτόν τον τρόπο την κατασκευή του μετά την 

περίοδο ανέγερσης της λιτής στα τέλη του 12ου αιώνα673. Σημειώνεται, επίσης, ότι η 

σαρκοφάγος είναι κατασκευασμένη από ντόπιο ιώδη ασβεστόλιθο προερχόμενο από 

                                                      
665 ΜΠΟYΡΑΣ 1993-1994, 34. 
666 BOURAS 1977-79, 71. ΜΠΟYΡΑΣ 1993-1994, 34. 
667 ΜΠΟYΡΑΣ 1993-1994, 34. 
668 ΟΡΛAΝΔΟΣ 1935β, 172. ΜΠΟYΡΑΣ 1993-1994, 34. 
669 ΟΡΛAΝΔΟΣ 1935β, 172 εικ. 16. ΠΑΖΑΡΑΣ 1988, 71. ΜΠΟYΡΑΣ 1993-1994, 34. 
670 BOURAS 1977-1979, 32. ΜΠΟYΡΑΣ 1993-1994, 31. 
671 ΟΡΛAΝΔΟΣ 1935β, 172-173. ΜΠΟYΡΑΣ 1993-1994, 34. 
672 ΟΡΛAΝΔΟΣ 1935β, 172.  
673 ΜΠΟYΡΑΣ 1993-1994, 34. 
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το γειτονικό λατομείο στο Κακονησκήρι674. Το στοιχείο αυτό ενισχύει ακόμη 

περισσότερο τη σχέση του συγκροτήματος με τη μονή του οσίου Μελετίου -όπου 

επίσης απαντά το υλικό αυτό- και υπονοεί επιπλέον τη λειτουργία του λατομείου 

κατά τη μέση βυζαντινή περίοδο675.  

Κατόπιν, σχετικά με το νοτιοδυτικό παρεκκλήσιο, είναι πιθανό ότι αυτό 

αποτελεί την προέκταση του προηγουμένου προσκτίσματος λειτουργώντας 

ενδεχομένως ως ανοιχτός προθάλαμος. Η περίοδος ανέγερσης και αυτού του 

κτίσματος μπορεί να τοποθετηθεί μετά την ολοκλήρωση της λιτής του προχωρημένου 

12ου αιώνα676.  

Ακόμη, σε απόσταση δέκα μέτρων βόρεια της μονής έχει εντοπιστεί ο 

μοναστηριακός λουτρώνας677, ο οποίος αποτελεί εξαιρετικό παράδειγμα του είδους 

του και βάσει αυτού ταυτίστηκε και ο ομοιόσχημος λουτρώνας της μονής 

Καισαριανής678. Για την κατασκευή του λουτρώνα έχουν χρησιμοποιηθεί 

ακατέργαστοι λίθοι και πλίνθοι, οι οποίες παρεμβάλλονται ακανόνιστα στους 

οριζόντιους αρμούς679. Το οικοδόμημα χρονολογείται το αργότερο στον 13ο αιώνα, 

ενώ η σύνδεσή του με το πολυσύνθετο και μορφολογικά φροντισμένο καθολικό της 

Θεοτόκου δηλώνει την ακμάζουσα πορεία, την οποία ακολουθεί η μονή ακόμα και 

μετά την κοίμηση του οσίου Μελετίου. Τέλος, λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω 

αλλά και την ύπαρξη γειτονικής θέσης με ερείπια βυζαντινού ναού, γνωστής στους 

ντόπιους ως Κομηνό, υποστηρίζεται από τον Ορλάνδο ο συσχετισμός του 

συγκεκριμένου οικοδομικού συνόλου με την δυναστεία των Κομνηνών680, η οποία 

είναι γνωστό ότι έτρεφε ιδιαίτερους δεσμούς με τον όσιο Μελέτιο681.  

 

✓ Μονή Οσίου Μελετίου. Ευκτήριο του Σωτήρος 

 

Το ευκτήριο του Σωτήρος αναφέρεται στο βίο του οσίου Μελετίου, όταν μετά την 

άφιξη του οσίου στον Κιθαιρώνα μετά το 1081682, ο ηγούμενος της γειτονικής μονής 

Συμβόλου, Θεοδόσιος, του το παραχωρεί για την εγκατάστασή του. Παρά τις 

                                                      
674 ΟΡΛAΝΔΟΣ 1935β, 172-173 και υποσημ. 1. ΜΑΝΩΛΕΣΣΟΥ 2011, 58. 
675 ΜΠΟYΡΑΣ 1993-1994, 35. 
676 BOURAS 1977-1979, 22. ΜΠΟYΡΑΣ 1993-1994, 34. 
677 ΟΡΛAΝΔΟΣ 1935β, 173. ΟΡΛAΝΔΟΣ 1999α, 100. 
678 ΟΡΛAΝΔΟΣ 1935β, 177. ΟΡΛAΝΔΟΣ 1999α, 103-104. 
679 ΟΡΛAΝΔΟΣ 1935β, 173. 
680 ΟΡΛAΝΔΟΣ 1935β, 177. 
681 MAGDALINO 1981, 62. ANGOLD 1995, 288.  
682 ΟΡΛΑΝΔΟΣ 1999, 38. 
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περιορισμένες διαστάσεις του ευκτηρίου, ο Μελέτιος κατορθώνει να το αναδείξει σε 

οργανωμένο μοναστήρι, καθώς μετά την ανοικοδόμηση των απαραίτητων κελιών 

προσελκύονται σε αυτό περίπου 100 μοναχοί683. Ο ναός μετά την κοίμηση του 

Μελετίου (1105) ανασκευάζεται από τους μαθητές του αποκτώντας ένα πιο 

φροντισμένο χαρακτήρα684. Πιο αναλυτικά, ως προς την τυπολογία ο ναός ακολουθεί 

κωνσταντινοπολιτικά πρότυπα685 και είναι σύνθετος τετρακιόνιος σταυροειδής 

εγγεγραμμένος με τρούλλο και νάρθηκα686. Στην ανατολική πλευρά του φέρει τις 

τρείς κόγχες του ιερού, από τις οποίες η μεσαία είναι ημιεξαγωνική ενώ οι δύο 

πλάγιες ημικυκλικές687. Στη βόρεια πλευρά του φέρει επιπλέον πρόσκτισμα, το οποίο 

είτε αποτελεί το κελί του Μελέτιου688, είτε πιθανότερα έχει ταφικό χαρακτήρα, καθώς 

στο νότιο άκρο του περικλείει μια θολοσκεπή κατασκευή, η οποία μπορεί να 

ταυτιστεί με τάφο689. 

Εν συνεχεία, ενδιαφέρον παρουσιάζει ο γλυπτός διάκοσμος του ναού, ο οποίος 

ακολουθεί την τάση του 12ου αιώνα της ελλαδικής σχολής για ανάπτυξη της 

λιθοξοΐας690. Πιο συγκεκριμένα, τον τρούλλο του ναού στηρίζουν τέσσερεις 

οκτάπλευροι κίονες σε πρώτη χρήση, οι οποίοι είναι κατασκευασμένοι από ντόπιο 

ασβεστόλιθο πορφυρού χρώματος από το γειτονικό λατομείο στη θέση 

Κακονησκήρι691. Δύο από τους κίονες στέφονται με δωρικά κιονόκρανα από λευκό 

μάρμαρο, τα οποία προέρχονται από αρχαίο κτήριο και βρίσκονται εδώ σε δεύτερη 

χρήση, ενώ στους δύο άλλους κίονες στηρίζονται τεκτονικά κιονόκρανα από ιώδη 

λίθο692.  

Ακόμη, το δάπεδο του ναού είναι στρωμένο από μεγάλες μαρμάρινες πλάκες, οι 

οποίες σε συνδυασμό με άλλα μαρμάρινα κομμάτια διαμορφώνουν ορθογώνια ή 

τετράγωνα διάχωρα. Συγκεκριμένα, την κεντρική πλάκα κάθε διαχώρου πλαισιώνουν 

χρωματιστά κομμάτια μαρμάρου είτε σε απλή μορφή είτε σε γεωμετρικούς 

                                                      
683 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΕΘΩΝΗΣ, Βίος οσίου Μελετίου, 48. 
684 ΟΡΛΑΝΔΟΣ 1999, 49-50. 
685 ΓΚΙΟΛΕΣ 1992, 132. 
686 KODER, HILD 1976, 217. ΜΠΟΥΡΑΣ, ΜΠΟΥΡΑ 2002, 237. 
687 ΟΡΛΑΝΔΟΣ 1999, 50. 
688 ΟΡΛΑΝΔΟΣ 1999, 53. 
689 ΜΠΟΥΡΑΣ, ΜΠΟΥΡΑ 2002, 237. 
690 ΜΠΟΥΡΑ 1980, 54. ΓΚΙΟΛΕΣ 1992, 128, 130. VANDERHEYDE 1994, 399, 400. ΜΠΟΥΡΑΣ 2008, 473. 
691 ΜΠΟΥΡΑΣ 1993-1994, 35. ΟΡΛΑΝΔΟΣ 1999, 52. ΜΠΟΥΡΑΣ, ΜΠΟΥΡΑ 2002, 238. 
692 ΟΡΛΑΝΔΟΣ 1999, 52.  
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σχηματισμούς, όπως ψαροκόκκαλο ή ρόμβους. Το πλαίσιο αυτό στη συνέχεια 

παρακολουθείται από άλλες μεγάλες πλάκες μαρμάρου693. 

Ακόμη, ο γλυπτός διάκοσμος του ναού συμπληρώνεται με τα μαρμάρινα 

ανάγλυφα πλαίσια, τα οποία υπήρχαν αρχικά στις ανατολικές θύρες του νάρθηκα και 

τα οποία σήμερα σώζονται αποσπασματικά. Σε ένα τέτοιο σωζόμενο τμήμα 

υπερθύρου παρατηρείται ανάγλυφος διάκοσμος από ελισσόμενα φύλλα άκανθας στο 

άνω τμήμα του και επάλληλα τετράγωνα σε οριζόντια διάταξη στο κάτω τμήμα του, 

τα οποία γεμίζουν με ακτινωτά θέματα, ομφαλούς ή συμπλεκόμενα τετράφυλλα694.  

Διάκοσμος από γλυπτά αρχιτεκτονικά μέλη φαίνεται ότι υπήρχε και στο τέμπλο 

του ναού. Μετά, όμως, την ερήμωση αυτού οι μοναχοί μετέφεραν τα μέλη στην 

κεντρική μονή του οσίου Μελετίου, όπου υπάρχουν συγκεντρωμένα διάφορα γλυπτά 

από όλα τα παραλαύρια και γιʼ αυτό η ταύτιση των συγκεκριμένων δεν μπορεί να 

γίνει με ακρίβεια695. 

Συνοψίζοντας, ο ναός χρονολογείται στον 12ο αιώνα696 και παρουσιάζει 

επιρροές από μνημεία της Αθήνας, στα οποία παρατηρείται εκτεταμένη χρήση 

γλυπτών αρχιτεκτονικών μελών697. 

 

✓ Μονή οσίου Μελετίου. Παραλαύριο Παναγίας  

 

Πολύ κοντά στην κεντρική λαύρα και σε απόσταση μόλις διακοσίων μέτρων 

νοτιοδυτικά αυτής αποκαλύφθηκαν μετά από ανασκαφή τα κατάλοιπα ενός ναού, ο 

οποίος ταυτίστηκε με παραλαύριο της Παναγίας λόγω της γειτνιάσεώς του με 

μεταγενέστερο ομώνυμο ναό698. Τυπολογικά πρόκειται για σύνθετο τετρακιόνιο 

σταυροειδή εγγεγραμμένο ναό με τρούλλο και νάρθηκα699. Ο αρχιτεκτονικός αυτός 

τύπος είναι συνδεδεμένος με μνημεία της σχολής της Κωνσταντινούπολης και κατʼ 

επιρροή αυτής εντοπίζεται και σε ναούς της Ελλάδας700. Όσον αφορά στην 

                                                      
693 ΟΡΛΑΝΔΟΣ 1999, 49, εικ.5, 53. 
694 ΟΡΛΑΝΔΟΣ 1999, 50, εικ. 6. 
695 ΟΡΛΑΝΔΟΣ 1999, 53. ΜΠΟΥΡΑΣ, ΜΠΟΥΡΑ 2002, 238. 
696 ΔΗΜΗΤΡΟΚΑΛΛΗΣ 1990, 184, υποσημ. 8: αναφέρεται ως χρονολόγηση το τέλος του 11ου αιώνα. 

ΜΠΟΥΡΑΣ-ΜΠΟΥΡΑ 2002, 237. 
697 GRABAR 1976, 9, 11. ΜΠΟΥΡΑ 1980, 55. VANDERHEYDE 1994, 400. ĆURČIĆ 2010, 413-414. 
698 ΟΡΛΑΝΔΟΣ 1999, 107. ΜΠΟΥΡΑΣ, ΜΠΟΥΡΑ 2002, 240: ‹‹Καμία ιστορική μαρτυρία δεν υπάρχει για 

το παραλαύριο αυτό και δεν είναι γνωστό αν ήταν εξ αρχής αφιερωμένο στην Παναγία››. 
699 ΟΡΛΑΝΔΟΣ 1999, 107. KODER, HILD 1976, 217. ΜΠΟΥΡΑΣ, ΜΠΟΥΡΑ 2002, 240. 
700 ΓΚΙΟΛΕΣ 1992, 132. 
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τοιχοποιία, αυτή σώζεται μόνο στα κάτω τμήματα των τοίχων και έχει απλή μορφή 

συνδυάζοντας πλακοειδείς λίθους και πλίνθους701. 

Το δάπεδο του ναού είναι στρωμένο από πλάκες πορφυρού λίθου, οι οποίες 

περιβάλλονται από λευκά πλαίσια σχηματίζοντας ορθογώνια ή τετράγωνα 

διάχωρα702. Ακόμη, κατά χώρα εντοπίστηκαν από τον Ορλάνδο οι πώρινες 

τετράγωνες πλίνθοι, πάνω στις οποίες έβαιναν οι κίονες για τη στήριξη του τρούλλου. 

Όσον αφορά στους κίονες, από τα σωζόμενα τμήματά τους φαίνεται ότι έχουν 

οκτάπλευρη μορφή, καθώς παρά την τετράγωνη τομή οι ακμές τους είναι 

αποκομμένες λοξά αποκαλύπτοντας από μια επιπλέον επιφάνεια. Οι κίονες 

παρουσιάζουν, επίσης, ένταση, καθώς το κάτω τμήμα τους είναι ευρύτερο του άνω. 

Το υλικό κατασκευής τους είναι και πάλι ο ντόπιος πορφυρός ασβεστόλιθος703 από το 

γειτονικό λατομείο του Κακονησκήρι704. Επίσης, από τον Ορλάνδο σημειώνεται ότι 

ακέραια σώθηκαν τρία από τα κολουροπυραμιδοειδή επιθήματα κιόνων705. Τέλος, το 

παραλαύριο χρονολογείται στα μέσα του 12ου αιώνα706 και τόσο η τυπολογία του 

όσο και τα φροντισμένα μορφολογικά χαρακτηριστικά του υποδηλώνουν τις 

επιρροές, τις οποίες έχει δεχθεί από το γειτονικό ευκτήριο του Σωτήρος707.   

 

✓ Μονή οσίου Μελετίου. Παραλαύριο αγίου Γεωργίου στη θέση Πουρνάρι  

 

Ο ναός βρίσκεται κοντά στην Οινόη σε απόσταση περίπου μιας ώρας από την 

κεντρική λαύρα. Το κτίσμα σώζεται ακέραιο και ανήκει στον τύπο του 

συνεπτυγμένου σταυροειδούς τρουλλαίου ναού χωρίς την προσθήκη νάρθηκα. Η 

ιδιομορφία στην κάτοψή του έγκειται στην απουσία κιόνων, καθώς τη στήριξη του 

τρούλλου αναλαμβάνουν τα γεμισμένα με τοιχοποιία πλάγια διαμερίσματα708. Η 

κόγχη του ιερού είναι τρίπλευρη ενώ ιδιόμορφα αποδίδονται οι πλάγιες κόγχες του, οι 

οποίες έχουν τη μορφή μικρών προεξοχών, ενώ το εσωτερικό τους επίσης γεμισμένο. 

                                                      
701 ΟΡΛΑΝΔΟΣ 1999, 107. 
702 ΟΡΛΑΝΔΟΣ 1999, 108. 
703 ΟΡΛΑΝΔΟΣ 1999, 108. ΜΠΟΥΡΑΣ, ΜΠΟΥΡΑ 2002, 240. 
704 ΜΠΟΥΡΑΣ 1993-1994, 35. ΜΑΝΩΛΕΣΣΟΥ 2011, 58. 
705 ΟΡΛΑΝΔΟΣ 1999, 108. 
706 ΟΡΛΑΝΔΟΣ 1999, 108: προτείνει την χρονολόγηση περί τα 1150. ΔΗΜΗΤΡΟΚΑΛΛΗΣ 1990, 184, 

υποσημ. 8: αναφέρει ως χρονολόγηση τα μέσα του 12ου αιώνα. 
707 ΜΠΟΥΡΑΣ, ΜΠΟΥΡΑ 2002, 240. ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ 2011, 331. 
708 ΜΠΟΥΡΑΣ, ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ, ΑΝΔΡΕΑΔΗ 1969, 288. KODER, HILD 1976, 217. ΟΡΛΑΝΔΟΣ 1999, 

113-114.  
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Ιδιάζουσα μορφή, ακόμη, παρουσιάζει ο κυλινδρικός τρούλλος με τα τέσσερα στενά 

παράθυρα και το πώρινο λοξότμητο γείσο709.  

Όσον αφορά στην τοιχοποιία, αυτή είναι ορατή μόνο στην κόγχη της 

ανατολικής πλευράς, όπου φαίνεται ιδιαίτερα φροντισμένη και αποτελείται από 

λαξευμένους πωρόλιθους ανάμεσα σε πλίνθους. Εξ αιτίας των μεταγενέστερων 

επιχρισμάτων η τοιχοποιία στις υπόλοιπες πλευρές δεν είναι ορατή και ίσως το 

φροντισμένο αυτό σύστημα να περιορίζεται μόνο στην κόγχη710. 

Από την παλαιότερη έρευνα έχει υποστηριχθεί η άποψη ότι πρόκειται για ένα 

πολύ φροντισμένο κτίσμα των χρόνων της τουρκορατίας711. Εν τούτοις, ο ναός θα 

πρέπει να χρονολογηθεί στον 12ο αιώνα712 και εν συνεχεία να ενταχθεί στα μνημεία, 

τα οποία από την άποψη της τυπολογίας και της μορφολογίας συγκαταλέγονται στην 

ελλαδική σχολή713.  

 

✓ Μονή οσίου Μελετίου. Παραλαύριο αγίου Νικολάου 

 

Το παραλαύριο του αγίου Νικολάου βρίσκεται στη δυτική πλαγιά του Κιθαιρώνα και 

ως προς την κάτοψή του παρουσιάζει μεγάλη ομοιότητα με το παραλαύριο του αγίου 

Γεωργίου. Αναλυτικά, ο ναός ανήκει στον τύπο του συνεπτυγμένου σταυροειδούς με 

τρούλλο επαναλαμβάνοντας την ιδιομορφία της στήριξης του τρούλλου από τα 

γεμισμένα με τοιχοποιία πλάγια διαμερίσματα714. Εν συνεχεία, η κεντρική αψίδα στα 

ανατολικά είναι τρίπλευρη ενώ οι δύο πλάγιες επαναλαμβάνουν τη μορφή των 

μικρών προεξοχών, όπως τις είδαμε στο παραλαύριο του αγίου Γεωργίου. Στα δυτικά 

του κτίσματος είναι προσαρτημένος ευρύχωρος νάρθηκας715. Τέλος, λόγω της 

ερειπιώδους κατάστασής του μνημείου δεν αντλούνται περαιτέρω στοιχεία για αυτό. 

 

 

✓ Μονή οσίου Μελετίου. Παραλαύριο αγίας Παρασκευής στο Πουρνάρι Οινόης 

 

                                                      
709 ΟΡΛΑΝΔΟΣ 1999, 113-114. 
710 ΜΠΟΥΡΑΣ, ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ, ΑΝΔΡΕΑΔΗ 1969, 288. ΟΡΛΑΝΔΟΣ 1999, 114. 
711 ΜΠΟΥΡΑΣ, ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ, ΑΝΔΡΕΑΔΗ 1969, 288. 
712 ΟΡΛΑΝΔΟΣ 1999, 114. ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ 2011, 331. 
713 ΓΚΙΟΛΕΣ 1992, 118, 120, 128, 131-132. 
714 ΟΡΛΑΝΔΟΣ 1999, 112. KODER, HILD 1976, 217. 
715 ΟΡΛΑΝΔΟΣ 1999, 112. 
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Ο ναός αποτελεί παραλαύριο της Μονής Οσίου Μελετίου και σήμερα είναι τελείως 

ερειπωμένος716. Εν τούτοις, γίνεται σαφές ότι ανήκει στον τύπο του δίστυλου 

σταυροειδούς εγγεγραμμένου ναού717, ο οποίος και είναι ιδιαίτερα συνήθης στην 

Ελλάδα718. Όσον αφορά στην τοιχοποιία, το κτήριο είναι κατά το μεγαλύτερο μέρος 

του κατασκευασμένο από αργούς λίθους και πλίνθους719 ενώ ξεχωρίζει η τρίπλευρη 

κόγχη του ιερού720, στην οποία εφαρμόζεται το πλινθοπερίκλειστο σύστημα με 

επεξεργασμένους λίθους από κογχυλιάτη Μεγάρων721. Ταυτόχρονα, άριστα 

επεξεργασμένοι πωρόλιθοι παρατηρούνται στα τόξα και στα τύμπανα των 

παραθύρων722, όπως επίσης και στα σωζόμενα τμήματα των ημικυλινδρικών θόλων 

πάνω από τις κεραίες και τα γωνιακά διαμερίσματα723. Σημειώνεται ότι τα 

προαναφερθέντα μορφολογικά χαρακτηριστικά, όπως η πλινθοπερίκλειστη 

τοιχοποιία, η τρίπλευρη αψίδα και οι καμάρες στη στέγαση των γωνιακών 

διαμερισμάτων, συμφωνούν με τα πρότυπα της ελλαδικής σχολής724. 

Εν συνεχεία, στο κτίσμα υπάρχουν ενσωματωμένοι σε δεύτερη χρήση ογκώδεις 

αρχαίοι λίθοι. Από τέτοιους λίθους είναι κατασκευασμένοι οι κτιστοί πεσσοί και οι 

τοιχοπεσσοί στο εσωτερικό του ναού725 ενώ στη βάση των πεσσών είναι 

τοποθετημένοι σε δεύτερη χρήση μεγάλοι αρουραίοι λίθοι προερχόμενοι από θεμέλια 

παλιότερων κτισμάτων726.  

Παρά ταύτα φαίνεται ότι ο ναός έφερε γλυπτά αρχιτεκτονικά μέλη σύγχρονα με 

αυτόν, τα κατάλοιπα των οποίων έχουν πιθανότατα μεταφερθεί στην κεντρική μονή 

του οσίου Μελετίου και δεν μπορούν με ασφάλεια να ταυτιστούν727. Εν τούτοις, στα 

μέλη αυτά φαίνεται ότι ανήκει το ακόσμητο κολουροπυραμιδοειδές επίθημα από 

κογχυλιάτη λίθο, το οποίο βρέθηκε πεσμένο μπροστά στη βόρεια πλευρά του ναού 

και η αρχική θέση του οποίου ήταν ενδεχομένως πάνω στον αμφικιονίσκο του 

βορινού παραθύρου του κτίσματος728.  

                                                      
716 ΜΠΟΥΡΑΣ, ΜΠΟΥΡΑ 2002, 238. 
717 ΖΙΡΩ 1981, 86. ΖΙΡΩ 1982, 25. ΜΠΟΥΡΑΣ, ΜΠΟΥΡΑ 2002, 238. ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ 2011, 331. 
718 ΓΚΙΟΛΕΣ 1992, 109, 118. ĆURČIĆ 2010, 429. 
719 ΖΙΡΩ 1981, 86. ΖΙΡΩ 1982, 25. 
720 ΜΠΟΥΡΑΣ, ΜΠΟΥΡΑ 2002, 239: εκτός από την κόγχη ίσως και ο κατεστραμμένος σήμερα τρούλλος. 
721 ΖΙΡΩ 1981, 86. ΜΠΟΥΡΑΣ, ΜΠΟΥΡΑ 2002, 239. 
722 ΜΠΟΥΡΑΣ, ΜΠΟΥΡΑ 2002, 239. 
723 ΖΙΡΩ 1981, 89. ΖΙΡΩ 1982, 25. 
724 ΓΚΙΟΛΕΣ 1992, 119, 126, 131-132. 
725 ΜΠΟΥΡΑΣ, ΜΠΟΥΡΑ 2002, 239. 
726 ΖΙΡΩ 1981, 89. 
727 ΖΙΡΩ 1981, 89, υποσημ. 2. ΜΠΟΥΡΑΣ, ΜΠΟΥΡΑ 2002, 239. 
728 ΖΙΡΩ 1981, 89. 
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Τέλος, το μνημείο χρονολογείται στον 12ο αιώνα729 και ξεχωρίζει για την 

εξαιρετικά επιμελημένη χρήση του πωρολίθου ακόμα και σε αφανή σημεία. Το 

χαρακτηριστικό αυτό υποδηλώνει την ανάπτυξη της περιοχής κατά τον 12ο αιώνα και 

σχετίζεται ασφαλώς με την ακμή της μοναστικής κοινότητας του οσίου Μελετίου730.  

 

✓ Μονή οσίου Μελετίου. Παραλαύριο Αγίων Θεοδώρων στην Πάστρα  

 

Ο ναός αποτελεί παραλαύριο της μονής του Οσίου Μελετίου731 και σύμφωνα με τα 

πρότυπα της ελλαδικής σχολής732 είναι κατασκευασμένος στον τύπο του απλού 

δικιόνιου σταυροειδούς εγγεγραμμένου ναού με τρούλλο και νάρθηκα. Η αψίδα του 

στα ανατολικά είναι εξωτερικά τρίπλευρη και εσωτερικά ημικυκλική733. Το μνημείο 

εδράζεται πάνω σε στιβαρή κρηπίδα και παρʼ όλο που η τοιχοποιία του είναι 

λεηλατημένη, φαίνεται ότι αποτελείται από λαξευτούς πωρολίθους κατά το 

πλινθοπερίκλειστο σύστημα734. Επιπλέον, στο κάτω τμήμα των πλαγίων τοίχων 

διακρίνονται ογκώδεις, μερικώς λαξευμένοι λίθοι, οι οποίοι λειτουργούν ως 

ορθοστάτες, ενώ στο νότιο τοίχο παρατηρείται το σύστημα τόξου και αετώματος επί 

παραστάδων735. Όλα τα προαναφερθέντα τυπολογικά και μορφολογικά στοιχεία 

αποτελούν χαρακτηριστικά της ελλαδικής σχολής736 σε αντίθεση με τα φουρνικά, τα 

οποία κατά κωνσταντινοπολιτική επίδραση737 στεγάζουν τα δυτικά πλάγια 

διαμερίσματα738.  

Εν συνεχεία, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει ο γλυπτός διάκοσμος του ναού 

με δυο κατάκοσμα, τεκτονικά κιονόκρανα από λευκό μάρμαρο, τα οποία αποτελούν 

πρωτότυπα έργα του 12ου αιώνα και παραπέμπουν σε αντίστοιχα έργα του καθολικού 

της μονής του οσίου Μελετίου. Τα κιονόκρανα έγιναν γνωστά χάρη στις καταγραφές 

                                                      
729 ΖΙΡΏ 1981, 90: χρονολογεί το μνημείο μετά την κατασκευή του καθολικού της μονής του οσίου 

Μελετίου, δηλαδή μετά το τελευταίο τέταρτο του 11ου αιώνα. ΠΑΝΤΕΛΙΔΟΥ-ΑΛΕΞΙΑΔΟΥ 1986, 25: 

χρονολογεί το μνημείο στα τέλη του 11ου -αρχές 12ου αιώνα. ΜΠΟΥΡΑΣ, ΜΠΟΥΡΑ 2002, 239. 
730 ΖΙΡΩ 1981, 90. ΖΙΡΩ 1982, 26. ΜΠΟΥΡΑΣ, ΜΠΟΥΡΑ 2002, 239. 
731 ΟΡΛΑΝΔΟΣ 1999, 108. ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ 1973-1974, 193. KODER, HILD 1976, 217. ΜΠΟΥΡΑΣ, ΜΠΟΥΡΑ 

2002, 239.  
732 ΓΚΙΟΛΕΣ 1992, 109. 
733 KODER, HILD 1976, 217. ΟΡΛΑΝΔΟΣ 1999, 109. ΜΠΟΥΡΑΣ, ΜΠΟΥΡΑ 2002, 239. 

ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ 2011, 331. 
734 ΜΠΟΥΡΑΣ, ΜΠΟΥΡΑ 2002, 239, 240 και υποσημ. 2. 
735 ΜΠΟΥΡΑΣ, ΜΠΟΥΡΑ 2002, 239. 
736 ΓΚΙΟΛΕΣ 1992, 119, 121-122, 131. ĆURČIĆ 2010, 413, 429. 
737 ΓΚΙΟΛΕΣ 1992, 93. 
738 ΟΡΛΑΝΔΟΣ 1999, 109. 
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του Ορλάνδου, ο οποίος τα εντόπισε στην αρχική τους θέση πάνω στους δυο 

μονολιθικούς, αρράβδωτους κίονες του ναού739. Σήμερα το ένα κιονόκρανο έχει 

μεταφερθεί στη μονή του οσίου Μελετίου, ενώ το άλλο έχει χαθεί740. Αναλυτικά, 

σύμφωνα με την καταγραφή του Ορλάνδου, τα κιονόκρανα είναι οκταγωνικά 

κολουροπυραμιδοειδή με λοξότμητο ψηλό άβακα και έξεργο σχοινίο στη βάση. Οι 

πλευρές του κάθε κιονοκράνου φέρουν ελαφρώς ανάγλυφα ανθέμια και ο κάθε 

άβακας ελικοειδή βλαστό, ο οποίος συμπληρώνεται από ανακαμπτόμενα 

ημιανθέμια741. Αξιοσημείωτη για τα κιονόκρανα είναι και η ακανονιστία στη 

σχεδίασή τους, καθώς ο κάλαθος αυτών συναντά τον άβακα κατʼ οξεία γωνία αντί της 

συνήθους ορθής742. Ακόμη, σύμφωνα με τις καταγραφές του Ορλάνδου, πάνω από τα 

κιονόκρανα υπήρχαν και κολουροπυραμιδοειδή επιθήματα κατασκευασμένα από 

πορφυρό λίθο743. 

Επίσης, επιμελημένη είναι και η κατασκευή του δαπέδου του κυρίως ναού, 

καθώς κατά χώρα σώθηκαν πλάκες πορφυρού χρώματος πλαισιωμένες από ταινίες 

λευκού μάρμαρου, οι οποίες και αποτελούν την επίστρωσή του744.  

Τέλος, στη βόρεια πλευρά του νάρθηκα εντοπίζεται αρκοσόλιο έχοντας όμως 

χάσει την υποκείμενη σαρκοφάγο. Από τον Ορλάνδο σημειώνεται η χρήση της 

κατασκευής αυτής για τον ενταφιασμό του κτήτορα χωρίς όμως η υπόθεση αυτή να 

έχει διερευνηθεί περαιτέρω από την νεότερη έρευνα745. 

Εν κατακλείδι, το μνημείο χρονολογείται τον 12ο αιώνα746, χαρακτηρίζεται από 

έντονες επιρροές της ελλαδικής σχολής ως προς την τυπολογία και τη διάρθρωση των 

όψεων ενώ ξεχωρίζει χάρη στο γλυπτό του διάκοσμο, ο οποίος υποδηλώνει τη στενή 

σχέση του παραλαυρίου με το καθολικό της μονής του οσίου Μελετίου. 

 

ΝΑΟΙ 

 

✓ Ναός αγίου Ιωάννη Προδρόμου Χορευταρά 

 

                                                      
739 ΟΡΛΑΝΔΟΣ 1999, 110-111. 
740 ΜΠΟΥΡΑΣ, ΜΠΟΥΡΑ 2002, 240. 
741 ΟΡΛΑΝΔΟΣ 1999, 111, εικ. 57. ΜΠΟΥΡΑΣ, ΜΠΟΥΡΑ 2002, 239-240, εικ. 274. 
742 ΟΡΛΑΝΔΟΣ 1999, 111. ΜΠΟΥΡΑΣ, ΜΠΟΥΡΑ 2002, 240 και υποσημ. 3. 
743 ΟΡΛΑΝΔΟΣ 1999, 111. 
744 ΟΡΛΑΝΔΟΣ 1999, 111. 
745 ΟΡΛΑΝΔΟΣ 1999, 112. 
746 ΜΠΟΥΡΑΣ, ΜΠΟΥΡΑ 2002, 240. ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ 2011, 331. 
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Ο ναός βρίσκεται μέσα στην πόλη των Μεγάρων και παρʼ όλο που αποτελεί κτίσμα 

μεταβυζαντινών χρόνων, σώζει στα θεμέλια και τον περίβολό του κατάλοιπα 

μεσοβυζαντινού ναού. Πιο συγκεκριμένα, μετά τη διεξαγωγή ανασκαφικής έρευνας 

εντός και εκτός του ναού αποκαλύφθηκαν υπολείμματα μεσοβυζαντινού ναού, στη 

θεμελίωση του οποίου βρίσκονται ενσωματωμένα λείψανα γλυπτών της 

πρωτοβυζαντινής περιόδου. Η ανασκαφή παραμένει αδημοσίευτη και οι πληροφορίες 

αντλούνται από διοικητικά έγγραφα της Εφορείας Αρχαιοτήτων προς τον Δήμο 

Μεγάρων747. 

Ο ναός ανήκει στον τύπο της θολοσκεπούς βασιλικής και είναι 

κατασκευασμένος κατά το ατελές πλινθοπερίκλειστο σύστημα με λιθοπλίνθους στη 

βόρεια πλευρά του, οι οποίοι σχηματίζουν ταυ. Στα δυτικά του ναού σχηματίζεται 

προστώο, όπως αντίστοιχα συμβαίνει και στη μονή του αγίου Ιεροθέου748.  

Ο αρχιτεκτονικός τύπος της βασιλικής είναι κατά τη μεσοβυζαντινή περίοδο 

περισσότερο συνήθης στον ελλαδικό χώρο απʼ ότι στην πρωτεύουσα και στις 

περιοχές της άμεσης επιρροής της749. Επιπλέον, άμεση σύνδεση του ναού με την 

ελλαδική σχολή υποδηλώνεται και από την τοιχοποιία750 και ιδιαίτερα από τους 

σχηματισμούς των λιθοπλίνθων751.  

Τέλος, ο ναός σώζει επάλληλα στρώματα τοιχογραφιών με το αρχαιότερο να 

χρονολογείται στην υστεροβυζαντινή περίοδο752.  

 

✓ Άγιος Αθανάσιος στον Ελαιώνα 

 

Το μνημείο βρίσκεται στον κάμπο στα βόρεια της πόλης των Μεγάρων και σώζεται 

σε αρκετά καλή κατάσταση. Πρόκειται για ναό απλό τετρακιόνιο σταυροειδή 

εγγεγραμμένο με τρούλλο χωρίς την προσθήκη νάρθηκα753. Η αψίδα του είναι 

εξωτερικά τρίπλευρη και εσωτερικά ημικυκλική754 και καλύπτεται από 

ημικυλινδρικούς θόλους, όπως αντίστοιχα και τα γωνιακά διαμερίσματα του ναού755. 

                                                      
747 ΣΥΡΚΟΣ 2009, 369-371. 
748 ΣΥΡΚΟΣ 2009, 368-369. ΚΟΡΩΣΗΣ 2011, 13, 24. 
749 ΓΚΙΟΛΕΣ 1992, 49. ĆURČIĆ 2010, 416. 
750 ΓΚΙΟΛΕΣ 1992, 119-120. 
751 ΓΚΙΟΛΕΣ 1992, 121. ĆURČIĆ 2010, 413. 
752 ΣΥΡΚΟΣ 2009, 370. ΚΟΡΩΣΗΣ 2011, 24. 
753 ΜΠΟΥΡΑΣ, ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ, ΑΝΔΡΕΔΗ 1969, 293. ΣΤΟΥΦΗ-ΠΟΥΛΗΜΕΝΟΥ 2007, 39. 
754 ΣΤΟΥΦΗ-ΠΟΥΛΗΜΕΝΟΥ 2007, 39. 
755 ΣΤΟΥΦΗ-ΠΟΥΛΗΜΕΝΟΥ 2007, 47. 
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Η τοιχοποιία του κυρίως κτίσματος αποτελείται από ντόπιους πωρόλιθους756 

τοποθετημένους κατά το ατελές πλινθοπερίκλειστο σύστημα, καθώς ανάμεσα στους 

ημιλαξευμένους λίθους παρεμβάλλονται οριζόντια και αραιότερα κάθετα πλίνθοι 

πάχους 2-4 εκ.757. Επιμελέστερη, εν τούτοις, είναι η τοιχοποιία της αψίδας, όπου οι 

δόμοι είναι προσεκτικότερα λαξευμένοι και σχεδόν ισομεγέθεις ενώ κατά τόπους 

στους κάθετους αρμούς της απαντούν σειρές πλίνθων758. Η εξωτερική όψη του ναού 

είναι λιτή εξ αιτίας των περιορισμένων ανοιγμάτων και της απουσίας 

κεραμοπλαστικού διακόσμου759 προσδίδοντας στο μνημείο έναν επαρχιακό και 

αυστηρό χαρατήρα760. Ο αρχιτεκτονικός τύπος, η τοιχοποιία, η διαμόρφωση της 

αψίδας και η μορφή των θόλων αποτελούν χαρακτηριστικά της ελλαδικής σχολής761.  

Ακόμη, στο μνημείο παρατηρείται ανακύκλωση αρχαίου οικοδομικού υλικού. 

Συγκεκριμένα, σε δεύτερη χρήση λειτουργούν οι τέσσερεις ολόσωμοι αράβδωτοι 

κίονες, οι οποίοι υποβαστάζουν τον τρούλλο762, όπως επίσης και τα κιονόκρανά τους, 

τα οποία αποτελούνται από τρεις ιωνικές βάσεις και ένα παλαιοχριστιανικό επίθημα 

με χαμηλό ανάγλυφο διάκοσμο763. Ένας ακόμη αρράβδωτος κίονας με 

παλαιοχριστιανικό επίθημα υπάρχει ενσωματωμένος στη δυτική πλευρά του ναού764, 

όπως επίσης και ένα αρχαίο αρχιτεκτονικό μέλος (μαρμάρινη βάση;) με κυμάτια 

πάνω από τη βόρεια θύρα λειτουργώντας ως υπέρθυρο765. Ταυτόχρονα, υπάρχουν 

παλαιότερες μαρτυρίες, σύμφωνα με τις οποίες μπροστά στον ναό κείτονταν 

ελεύθεροι τέσσερεις μαρμάρινοι αρράβδωτοι κίονες766. 

Όσον αφορά στο ζωγραφικό διάκοσμο του ναού, σώζονται ελάχιστα τμήματά 

του, με χαρακτηριστικότερο παράδειγμα την τοιχογραφία της αγίας Κυριακής, η 

οποία έχει αποτοιχισθεί και εκτίθεται στο Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο. Η 

τοιχογραφία χρονολογείται στο α΄ μισό του 13ου αιώνα767 και με βάση την 

τεχνοτροπία ταυτίζεται ως προσεγμένο έργο επαρχιακού εργαστηρίου, το οποίο 

                                                      
756 ΣΤΟΥΦΗ-ΠΟΥΛΗΜΕΝΟΥ 2007, 50. 
757 ΜΠΟΥΡΑΣ, ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ, ΑΝΔΡΕΑΔΗ 1969, 294. ΣΤΟΥΦΗ-ΠΟΥΛΗΜΕΝΟΥ 2007, 50. 
758 ΣΤΟΥΦΗ-ΠΟΥΛΗΜΕΝΟΥ 2007, 50-51. 
759 ΣΤΟΥΦΗ-ΠΟΥΛΗΜΕΝΟΥ 2007, 60-61. 
760 ΜΠΟΥΡΑΣ, ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ, ΑΝΔΡΕΑΔΗ 1969, 294. ΣΤΟΥΦΗ-ΠΟΥΛΗΜΕΝΟΥ 2007, 60, 61. 
761 ΓΚΙΟΛΕΣ 1992, 118, 119, 131. ΣΤΟΥΦΗ-ΠΟΥΛΗΜΕΝΟΥ 2007,61-62. 
762 ΣΤΟΥΦΗ-ΠΟΥΛΗΜΕΝΟΥ 2007, 54. 
763 ΜΠΟΥΡΑΣ, ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ, ΑΝΔΡΕΑΔΗ 1969, 294. ΣΤΟΥΦΗ-ΠΟΥΛΗΜΕΝΟΥ 2007, 54-55. 
764 ΣΤΟΥΦΗΉ-ΠΟΥΛΗΜΕΝΟΥ 2007,56-57. 
765 ΜΠΟΥΡΑΣ, ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ, ΑΝΔΡΕΑΔΗ, 1969 294. ΣΤΟΥΦΗ-ΠΟΥΛΗΜΕΝΟΥ 2007, 57. 
766 ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ 1966, 118. 
767 ΣΤΟΥΦΗ-ΠΟΥΛΗΜΕΝΟΥ 2007, 69. ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ 2011, 344. 
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ακολουθεί τις τοπικές τάσεις ζωγραφικής της περιόδου στην Αττική768. Όσον αφορά 

στο ναό, η χρονολόγησή του τοποθετείται στον προχωρημένο 12ο αιώνα769 χωρίς να 

αποκλείεται το ενδεχόμενο να έχει ανεγερθεί στον πρώιμο 13ο αιώνα διατηρώντας 

στοιχεία της ναοδομίας του 12ου αιώνα, όπως για παράδειγμα το πεταλόμοεφο τόξο 

της βόρειας θύρας αλλά και τα πλίνθινα τόξα με λεπτές καμπύλες πλίνθους770.     

 

✓ Ο ναός του Σωτήρα Χριστού στον Ελαιώνα  

 

Ο ναός ανήκει τυπολογικά στην κατηγορία των απλών τετρακιόνιων σταυροειδών 

εγγεγραμμένων ναών με τρούλλο και προσθήκη νάρθηκα771. Η τοιχοποιία του ναού 

αποτελείται από ντόπιους ημιλαξευμένους πωρολίθους διαφόρων μεγεθών ανάμεσα 

στους οποίους παρεμβάλλονται σποραδικά πλίνθοι σε οριζόντια διάταξη772.  

Με μεγαλύτερη επιμέλεια έχουν κατασκευαστεί ο «αθηναϊκού τύπου» τρούλλος 

και η ανατολική πλευρά του ναού με την τρίπλευρη εξωτερικά αψίδα, δεδομένου ότι 

στα τμήματα αυτά έχουν χρησιμοποιηθεί κατεργασμένοι λίθοι τοποθετημένοι κατά το 

ψευδοϊσόδομο σύστημα773. Επίσης, ακολουθώντας τα πρότυπα της ελλαδικής σχολής 

η τοιχοποιία της ανατολικής πλευράς ποικίλλεται από μεγάλους δόμους κάθετα 

τοποθετημένους, καθώς και από μαρμάρινους δόμους σε δεύτερη χρήση που 

σχηματίζουν ταυ. Στη δυτική πλευρά παρατηρείται, επίσης, παρόμοια παρέμβαση με 

αρχαίους δόμους να σχηματίζουν σταυρό774. Ταυτόχρονα, ιδιαίτερα λαξευμένοι 

παρουσιάζονται οι πωρόλιθοι στα τόξα και στα θυρώματα ακολουθώντας την 

ανάπτυξη της λιθοξοϊκής της ελλαδικής σχολής775. Επιπλέον, σύμφωνα με τα 

                                                      
768 ΣΤΟΥΦΗ-ΠΟΥΛΗΜΕΝΟΥ 2007, 68-69. 
769 ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ 2016, 197. 
770 ΣΤΟΥΦΗ-ΠΟΥΛΗΜΕΝΟΥ 2007, 64-65. 
771 ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ 1935, 763. ΟΡΛΑΝΔΟΣ 1937, 194. ΓΚΗΤΑΚΟΣ 1953, 9, 16-17 (υποστηρίζει ότι 

σύγχρονος με το ναό είναι και ο νάρθηκας). ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ 1961-1962, 52. ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ 1966, 20. 

KODER, HILD 1976, 216. ΜΑΝΩΛΕΣΟΥ 1982, 70. ΜΠΟΥΡΑΣ, ΜΠΟΥΡΑ 2002, 230. ΣΤΟΥΦΗ-

ΠΟΥΛΗΜΕΝΟΥ 2007, 131-132. 
772 ΓΚΗΤAΚΟΣ 1953, 5: αναφέρει ότι η τοιχοποιία αποτελείται από κογχυλιάτες λίθους ενώ σημειώνει 

ότι μονές ή πολλαπλές πλίνθοι παρεμβάλλονται και τους κάθετους αρμούς. ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ 1935, 

763: έχει γίνει χρήση κογχιλίτου λίθου που προέρχεται από τα λιθορυχεία των Μεγάρων. ΜΠΟYΡΑΣ, 

ΜΠΟYΡΑ 2002, 231. ΣΤΟΥΦH-ΠΟΥΛΗΜΕΝΟΥ 2007, 138. 
773 ΓΚΗΤAΚΟΣ 1953, 5 και υποσημ. 1, 6: σημειώνει ότι και στον τρούλλο έχει γίνει χρήση κογχυλιάτη 

λίθου, ο οποίος ενδημεί στα Μέγαρα. ΜΠΟYΡΑΣ, ΜΠΟYΡΑ 2002, 231. ΣΤΟΥΦH-ΠΟΥΛΗΜΕΝΟΥ 2007, 

138. 
774 ΣΤΟΥΦH-ΠΟΥΛΗΜΕΝΟΥ 2007, 138, 140, 147. 
775 ΓΚΗΤAΚΟΣ 1953, 12: αναφέρει ότι και στα τόξα έχει γίνει χρήση κογχυλιάτη λίθου. ΣΤΟΥΦH-

ΠΟΥΛΗΜΕΝΟΥ 2007, 143-144. 
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πρότυπα της ίδιας σχολής τα γωνιακά διαμερίσματα του ναού καλύπτονται από 

ημικυλινδρικούς θόλους776.  

Εκτός από τα προαναφερθέντα αρχιτεκτονικά μέλη σε δεύτερη χρήση στο 

μνημείο υπάρχουν εντοιχισμένα και άλλα777, όπως για παράδειγμα το ρωμαϊκών 

χρόνων τόξο με τρεις ταινίες στη νότια είσοδο778. Σε δεύτερη χρήση, επίσης, 

υπάρχουν οι μαρμάρινοι ολόσωμοι κίονες με τα ιωνικού ρυθμού κιονόκρανά τους στο 

εσωτερικό του ναού779. Ακόμη, στον ημικύλινδρο της κεντρικής αψίδας υπάρχει 

κτιστή αγία τράπεζα με εντοιχισμένη μαρμάρινη επιγραφή με λατινική γραφή780. 

Άλλη μια μαρμάρινη πλάκα με επιγραφή έχει εντοπιστεί στη δυτική πλευρά του 

διακονικού781. Παράλληλα, έχει αποκαλυφθεί επιγραφή πιθανότατα αρχαίων χρόνων 

ενσωματωμένη στην παραστάδα του ΝΔ διαμερίσματος και η οποία διαβάζεται: 

ΦΙΛΙΣΤΟΣ ΕΥΠΑΛΙΝΟΥ782. 

Εν συνεχεία, παρατηρείται ότι ο χώρος του διακονικού είναι απομονωμένος, 

στοιχείο που οδηγεί με πιθανότητα στο συμπέρασμα ότι ο χώρος χρησιμοποιήθηκε 

για τον ενταφιασμό κάποιου σημαντικού προσώπου, ίσως του κτήτορα783. 

Ο ναός φέρει ζωγραφικό διάκοσμο, ο οποίος φαίνεται ότι δεν απέχει πολύ 

χρονικά από την περίοδο ανέγερσης του μνημείου784. Στην απόδοσή του 

συνυπάρχουν αρχαϊκά στοιχεία, τα οποία επιβιώνουν από την κομνήνεια περίοδο μαζί 

με νεωτερικά χαρακτηρισικά, τα οποία αντιπροσωπεύουν τις νέες καλλιτεχνικές 

τάσεις της εποχής785. Οι τεχνοτροπικές διαφορές, οι οποίες παρατηρούνται μεταξύ 

των τοιχογραφιών οφείλονται ενδεχομένως στα πολλά εικονογραφικά πρότυπα ή 

πιθανότερα στους διαφορετικούς ζωγράφους, οι οποίοι εργάστηκαν για τη 

                                                      
776 ΣΤΟΥΦH-ΠΟΥΛΗΜΕΝΟΥ, 2007, 135, 137. 
777 ΓΚΗΤAΚΟΣ 1953, 19-20. ΚΑΛΟΓΕΡOΠΟΥΛΟΣ 1935, 763: σημειώνει ότι τα μαρμάρινα αρχιτεκτονικά 

μέλη προέρχονται από τον εγγύς αρχαίο ναό του Πανός. ΜΠΟYΡΑ 1980, 54: αναφέρεται γενικά στην 

κατασκευή των «αθηναϊκού» τύπου τρούλλων και την ενσωμάτωση αρχιτεκτονικώνκών μελών. 

Ιδιαίτερα για τον Σωτήρα αναφέρεται στην υποσημ. 3. ΜΠΟYΡΑΣ, ΜΠΟYΡΑ 2002, 231. ΣΤΟΥΦH-

ΠΟΥΛΗΜΕΝΟΥ 2007, 140. 
778 ΓΚΗΤAΚΟΣ 1953, 7. ΜΠΟYΡΑΣ, ΜΠΟYΡΑ 2002, 231. ΣΤΟΥΦH-ΠΟΥΛΗΜΕΝΟΥ 2007, 142. 
779 ΓΚΗΤAΚΟΣ 1953, 19-20: πιθανολογεί ότι οι κίονες αυτοί όπως και τα υπόλοιπα αρχιτεκτονικά μέλη 

σε δεύτερη χρήση προέρχονται από αρχαία ή ακόμη και παλαιοχριστιανικά μνημεία της περιοχής. 

ΣΤΟΥΦH-ΠΟΥΛΗΜΕΝΟΥ 2007, 144. 
780 ΓΚΗΤAΚΟΣ 1953, 14: διαβάζει την επιγραφή ως εξής: OCYRΓIOS AIASSI/ [ ] TESTAMENTO 

ARBIT/ THEOPHRASTIET/ AMCELIL. ΣΤΟΥΦΉ-ΠΟΥΛΗΜΕΝΟΥ 2007, 132. 
781 ΓΚΗΤAΚΟΣ 1953, 14:διαβάζει την επιγραφή ως εξής: [ο] OTHINO/ RATY. 
782 ΛΑΖΑΡIΔΗΣ 1966, 118. 
783 ΚΑΛΟΓΕΡOΠΟΥΛΟΣ 1935, 763. ΓΚΗΤAΚΟΣ 1953, 13. ΣΤΟΥΦH-ΠΟΥΛΗΜΕΝΟΥ 2007, 135. 
784 ΜΠΟΥΡΑΣ, ΜΠΟΥΡΑ 2002, 231. 
785 SKAWRAN 1982, 89. ΣΤΟΥΦΗ-ΠΟΥΛΗΜΕΝΟΥ 2007, 154. 
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διακόσμηση786. Έχει σημειωθεί από την έρευνα ότι ως πιθανό πρότυπο για τον 

ζωγραφικό διάκοσμο λειτούργησαν οι τοιχογραφίες του ναού του Αγίου Ιεροθέου με 

τα έντονα στοιχεία της ύστερης κομνήνειας εποχής787. Ταυτόχρονα, έχει υποστηριχθεί 

η άποψη ότι ο ζωγραφικός διάκοσμος του ναού συνεχίζει τον ζωγραφικό τρόπο του 

Ιωάννου από την Αθήνα, ο οποίος ήταν ζωγράφος του α΄ μισού του 13ου αιώνα και 

έργα του σώζονται σε ναούς της Αττικής, της Εύβοιας και της Πελοποννήσου788. 

Οι τοιχογραφίες του μνημείου φαίνεται ότι δεν απέχουν πολύ χρονικά από την 

περίοδο ανέγερσης του μνημείου789. Πιο συγκεκριμένα, το οικοδόμημα χρονολογείται 

στον 12ο αιώνα790 και οι τοιχογραφίες περί το 1200791, παρʼ όλο που έχει 

υποστηριχθεί και η χρονολόγησή συνολικά του μνημείου στον προχωρημένο 13ο 

αιώνα792. 

Εν κατακλείδι, ο ναός ακολουθεί τις επιταγές της ελλαδικής σχολής όσον 

αφορά στα τυπολογικά και μορφολογικά χαρακτηριστικά του, ενώ επιπλέον ξεχωρίζει 

από τους υπόλοιπους ναούς στον Ελαιώνα χάρη στην επιμελέστερη κατασκευή του. 

  

✓ Άγιος Γεώργιος στη θέση «Ορκός» Μεγάρων 

 

Ο ναός βρίσκεται στη θέση ‹‹Ορκός›› στον κάμπο των Μεγάρων. Μεγάλο μέρος του 

κτίσματος κατέπεσε στις αρχές του 21ου αιώνα και τον τελευταίο καιρό το μνημείο 

αναστηλώνεται. Αρχιτεκτονικά ανήκει στον τύπο του απλού τετρακιόνιου 

σταυροειδούς εγγεγραμμένου ναού με τρούλλο και χωρίς νάρθηκα793. Όσον αφορά 

στην τοιχοποιία του, ο ναός είναι κατασκευασμένος από ημιλαξευμένους 

                                                      
786 ΜΟΥΡΙΚΗ 1978, 55. ΣΤΟΥΦΗ-ΠΟΥΛΗΜΕΝΟΥ 2007, 153-154.  
787 SKAWRAN 1982, 85. 
788 ΣΤΟΥΦΗ-ΠΟΥΛΗΜΕΝΟΥ 2007, 157-158. 
789 ΜΠΟYΡΑΣ, ΜΠΟYΡΑ 2002, 231. 
790 ΜΠΟYΡΑΣ, ΜΠΟYΡΑ 2002, 230. 
791 LAMPAKIS 1902, 79, εικ.150: ο Χριστός στην αψίδα της πρόθεσης, τοιχογραφία που χρονολογείται 

στον 12ο αιώνα. ΚΑΛΟΓΕΡOΠΟΥΛΟΣ 1935, 763: αναφέρει απλώς βυζαντινός ναός. ΟΡΛAΝΔΟΣ 1937, 

194. ΓΚΗΤAΚΟΣ 1953, 46, 61. MILES 1964, 287:αναφέρεται στα γραπτά κουφικά και χρονολογεί τη 

ζωγραφική στον 12ο αιώνα. MILES 1964α, 28: χρονολογεί όλο το μνημείο στον 12ο αιώνα. 

GRIGORIADOU 1972, 38: χρονολογεί τις τοιχογραφίες περί το 1200. SKAWRAN 1982, 175: χρονολογεί 

τις τοιχογραφίες στα 1200. ΜΠΟYΡΑΣ, ΜΠΟYΡΑ 2002, 230.  
792 ΣΩΤΗΡIΟΥ 1933, 75, εικ. 24: χρονολογεί το μνημείο στον 13ο αιώνα. ΞΥΓΓOΠΟΥΛΟΣ 1957, 38, 43: 

χρονολογεί τις τοιχογραφίες του ναού στα τέλη του 13ου αιώνα και συγκεκριμένα περί το 1289 κατά 

παραλληλισμό προς την Όμορφη εκκλησία Αιγίνης. DJURIĆ 1976, 225: χρονολογεί τις τοιχογραφίες 

στο γ΄ τέταρτο του 13ου αιώνα. HANDERMANN-MISGUICH 1976, 280: χρονολογεί τις τοιχογραφίες στο 

β΄ μισό του 12ου αιώνα. KALOPISSI-VERTI 1984, 247: οι τοιχογραφίες χρονολογούνται στο τρίτο 

τέταρτο του 13ου αιώνα, παρʼ όλο που διατηρούν πολλά στοιχεία της κομνήνειας περιόδου. ΣΤΟΥΦH-

ΠΟΥΛΗΜΕΝΟΥ 2007, 150-151, 157-158: χρονολογεί τόσο το κτίσμα όσο και τις τοιχογραφίες στο β΄ 

μισό του 13ου αιώνα. 
793 ΣΤΟΥΦH-ΠΟΥΛΗΜΕΝΟΥ 2007, 89-90. 



113 

 

ανισομεγέθεις τοπικούς πωρολίθους με εξαίρεση την τρίπλευρη εξωτερικά και 

ημικυλινδρική εσωτερικά αψίδα και τον τρούλλο, όπου παρατηρούνται καλύτερα 

λαξευμένοι λίθοι τοποθετημένοι κατά το ψευδοϊσόδομο σύστημα. Επιπλέον, στην 

τοιχοδομία παρατηρείται η χρήση πλίνθων κυρίως στους οριζόντιους αρμούς με μόνη 

την ανατολική πλευρά να φέρει πλίνθους και στους κάθετους αρμούς794. Ο τρούλλος 

είναι εξωτερικά οκταγωνικός και ανήκει στον τύπο του ‹‹αθηναϊκού›› χωρίς όμως να 

φέρει καμπύλα γείσα και κιονίσκους αποκτώντας με αυτόν τον τρόπο έναν επαρχιακό 

χαρακτήρα795.  

Από την κάλυψη των γωνιακών διαμερισμάτων σώζεται μόνο εκείνη του ΒΑ 

διαμερίσματος και αποτελείται από ένα θόλο με μορφή ελλειψοειδούς φουρνικού796, 

ο οποίος παραπέμπει σε κωνσταντινοπολιτικά πρότυπα στέγασης797. Οι θόλοι και τα 

τόξα είναι κατασκευασμένα από κατεργασμένους πωρολίθους, όπως αντίστοιχα τα 

γείσα και οι κοσμήτες798. Επιπλέον, στο δυτικό και νότιο τοίχο του ναού διασώζονται 

πήλινα ακουστικά αγγεία799.  

Στη συνέχεια, στο κτίσμα υπάρχουν ενσωματωμένα αρχιτεκτονικά μέλη σε 

δεύτερη χρήση. Πιο συγκεκριμένα, σε αυτά ανήκουν οι μονολιθικοί και αρράβδωτοι 

κίονες του ναού καθώς και ένα παλαιοχριστιανικό επίθημα και ένα παλαιοχριστιανικό 

κιονόκρανο. Επίσης, από παλαιότερες φωτογραφίες φαίνεται ότι ως κιονόκρανα 

λειτουργούσαν και δύο ανεστραμμένες βάσεις ιωνικών κιόνων800. 

Από τον ζωγραφικό διάκοσμο του ναού σώζονται λίγα σπαράγματα με πιο 

χαρακτηριστική τη μορφή ιεράρχη -πιθανότατα του αγίου Ιωάννη του Χρυσοστόμου- 

στην κόγχη του ιερού, η οποία συνοδεύεται από την σπάνια προσωνυμία Η 

ΦΡΟΝΗCΙC801. Μία αντίστοιχη τοιχογραφία απαντάται και στο νότιο παρεκκλήσιο 

της Σπηλιάς της Πεντέλης, όπου στην κόγχη του ιερού απεικονίζεται ο άγιος Ιωάννης 

ο Χρυσόστομος σώζοντας επάνω από το κεφάλι την ίδια επιγραφή (Η 

ΦΡΟΝΗCΙC)802. Οι τοιχογραφίες του παρεκκλησίου αυτού χρονολογούνται στο 

                                                      
794 ΣΤΟΥΦH-ΠΟΥΛΗΜΕΝΟΥ 2007, 93-95. 
795 ΣΤΟΥΦH-ΠΟΥΛΗΜΕΝΟΥ 2007, 101. 
796 ΣΤΟΥΦH-ΠΟΥΛΗΜΕΝΟΥ 2007, 93-94. 
797 ΓΚΙΟΛΕΣ 1992, 93. 
798 ΣΤΟΥΦH-ΠΟΥΛΗΜΕΝΟΥ 2007, 95-96. 
799 ΣΤΟΥΦH-ΠΟΥΛΗΜΕΝΟΥ 2007, 97. 
800 ΣΤΟΥΦH-ΠΟΥΛΗΜΕΝΟΥ 2007, 97, 101. 
801 ΣΤΟΥΦH-ΠΟΥΛΗΜΕΝΟΥ 2007,113-114, 126-127. 
802 ΜΟΥΡΙΚΗ 1973-1974, 90-91. 
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1233/1234803. Η τοποθέτηση του αγίου Ιωάννη στη θέση αυτή μέσα στο ιερό είναι 

δικαιολογημένη, καθώς ο ιεράρχης αυτός είναι ο συγγραφέας της μίας από δύο 

σπουδαιότερες λειτουργίες της Εκκλησίας804. Η προσωνυμία αυτή οφείλεται σε 

επίδραση της υμνολογίας, καθώς από τα μέσα του 12ου αιώνα και μετά το 

εικονογραφικό πρόγραμμα των ναών επηρεάζεται όλο και περισσότερο από την 

υμνολογία805. Συγκεκριμένα, η λέξη ‹‹ἡ φρόνησις›› απαντάται στο Παροιμιών 

ανάγνωσμα, το οποίο διαβάζεται τόσο στην εορτή της κοίμησης του αγίου όσο και σε 

εκείνη της ανακομιδής των λειψάνων του806.  

Ομοίως, περισσότερο συνήθης είναι η απεικόνιση του αγίου Ιωάννου ως Πηγή 

της σοφίας, θέμα το οποίο και πάλι πηγάζει από την υμνολογία807 και αφορά στην 

απόδοση του αγίου να γράφει στο αναλόγιό του και από αυτό να ρέουν ποταμοί, από 

τους οποίους αντλούν νερό οι πιστοί, κυρίως κληρικοί και μοναχοί808. Το θέμα αυτό 

απαντάται ήδη από τον 12ο αιώνα809 και έχει να κάνει με την αλληγορία του νερού, 

το οποίο όπως κυλάει άφθονο συμβολίζει τη ρητορική δεινότητα και τη σοφία του 

αγίου810. Κατʼ επιρροή της απεικόνισης του αγίου Ιωάννου ως Πηγή της σοφίας 

αποδίδεται και ο άγιος Λεόντιος στον δυτικό τοίχο του παρεκκλησίου της μονής του 

Θεολόγου στην Πάτμο, ο οποίος στο βίο του αποκαλείται και ως Χρυσόστομος811. Το 

παρεκκλήσιο είναι αφιερωμένο στον άγιο Λεόντιο, καθώς ο ίδιος διετέλεσε 

ηγούμενος της Μονής και κατόπιν Πατριάρχης Ιεροσολύμων, ενώ οι τοιχογραφίες 

του παρεκκλησίου χρονολογούνται μετά το 1185, έτος κοίμησης του αγίου812. Η 

τοιχογραφία αυτή του παρεκκλησίου ενδεχομένως δηλώνει ότι περί τα τέλη του 12ου 

αιώνα η απεικόνιση του αγίου Ιωάννη ως πηγή της σοφίας έχει αποκρυσταλλωθεί. 

Για το λόγο αυτό από την παλαιότερη έρευνα η μορφή του εικονιζόμενου αγίου είχε 

ταυτιστεί με τον Ιωάννη813, και ως εκ τούτου φαίνεται ότι η μορφή του Χρυσοστόμου 

αποτελεί την περίοδο αυτή πηγή έμπνευσης για την απόδοση άλλων οσιακών μορφών 

με παρόμοια χαρίσματα, όπως τη σοφία και τη ρητορεία.  

                                                      
803 ΜΟΥΡΙΚΗ 1973-1974, 79.  
804 ΜΟΥΡΙΚΗ, 1987-1988, 209. 
805 ΜΟΥΡΙΚΗ 1973-1974, 91. 
806 ΣΤΟΥΦH-ΠΟΥΛΗΜΕΝΟΥ 2007, 114.  
807 ΞΥΓΓΟΠΟΥΛΟΣ 1942-1944, 10, 23. 
808 ΞΥΓΓΟΠΟΥΛΟΣ 1942-1944, 23, 24, 28. 
809 ΞΥΓΓΟΠΟΥΛΟΣ 1942-1944, 23, 35. ΜΟΥΡΙΚΗ, 1987-1988, 234-235. 
810 ΜΟΥΡΙΚΗ, 1987-1988, 235. 
811 ΜΟΥΡΙΚΗ, 1987-1988, 235, 254. 
812 ΜΟΥΡΙΚΗ, 1987-1988, 206, 249. 
813 ΟΡΛΑΝΔΟΣ 1970, 154-157, πίν. 38. 
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Επιπλέον, η απεικόνιση του αγίου ως προσωποποίηση της φρόνησης είναι 

επηρεασμένη και από το πνεύμα της εποχής, καθώς ο 12ος αιώνας χαρακτηρίζεται 

από μια νοσταλγία προς το αρχαίο ελληνικό παρελθόν αλλά και την πρωτοβυζαντινή 

παράδοση, από τα οποία εμπνέονται τόσο η τέχνη όσο και η φιλολογία814. 

Χαρακτηριστικά είναι τα παραδείγματα των χειρογράφων, στα οποία 

προσωποποιήσεις των αρετών παρουσιάζονται να δορυφορούν άλλοτε τον ίδιο τον 

Χριστό815 και άλλοτε επίγεια πρόσωπα, όπως απλούς μοναχούς816. Μικρογραφίες με 

παρόμοιες προσωποποιήσεις απαντώνται ήδη από το δεύτερο μισό του 11ου αιώνα σε 

χειρόγραφα εργαστηρίων της Πρωτεύουσας υποδηλώνοντας ότι οι αναμνήσεις της 

κλασικής αρχαιότητας παραμένουν ζωντανές817, επανέρχονται στο προσκήνιο στους 

χρόνους της Μακεδονικής δυναστείας818 και μετά από ένα διάστημα διακοπής 

ξαναγίνονται συνήθεις και διατηρούνται και κατά την υστεροβυζαντινή περίοδο819. 

Κατʼ εξοχήν έκφραση της τάσης αυτής σε κάθε μορφή τένης αποτελεί η απεικόνιση 

του αυτοκράτορα, καθώς από τα μέσα του 12ου αιώνα ο αυτοκράτορας αποδίδεται ως 

εκφραστής των αρετών της ανδρείας, της δικαιοσύνης, της σωφροσύνης, της 

φρόνησης και της φιλανθρωπίας820. Οι αυτοκράτορες της περιόδου αυτής, ειδικότερα 

ο Μανουήλ Α΄ Κομνηνός, καθώς προβάλλονται να εμφορούνται από τις αρετές αυτές 

και ιδιαίτερα τη φρόνηση, παραλληλίζονται με τον Μεγάλο Κωνσταντίνο 

προσδίδοντας την ελπίδα της ανανέωσης της αυτοκρατορίας821. Ο άγιος Ιωάννης ο 

Χρυσόστομος λίγο μεταγενέστερος από τον αυτοκράτορα Κωνσταντίνο παραπέμπει 

σε εκείνη την ένδοξη για την αυτοκρατορία εποχή και αποτελεί μέσω των ομιλιών 

του την ολοκληρωμένη έκφραση της φρόνησης. Ακόμη, ο αυτοκράτορας Μανουήλ 

Α΄ Κομνηνός εμφορούμενος από την αρετή της φρόνησης, προβαίνει την περίοδο 

                                                      
814 MAGDALINO, NELSON 1982, 177. LOWDEN 1992, 118. MAGDALINO 1993, 400, 407. 
815 ΓΑΛΑΒΑΡΗΣ 1995, εικ. 145: Ο Χριστός πλαισιώνεται από τις προσωποποιήσεις της Δικαιοσύνης και 

της Ελεημοσύνης και στέφει τον αυτοκράτορα Ιωάννη Β΄ Κομνηνό και τον γιο του Αλέξιο (Biblioteca 

Apostolica Vaticana, κώδ. Urb. gr. 2, φ. 19β), 244: ‹‹ο Χριστός τους παρέχει τα στέμματα, αλλά και τις 

αρετές που πρέπει να διακρίνουν τον αυτοκράτορα››. 
816 WEITZMANN 1971, 280, εικ. 276: σε χειρόγραφο της Κλίμακος του Ιωάννη μοναχός περιβάλλεται 

από τις προσωποποιήσεις της μνησικακίας και της ταπεινοφροσύνης (Vatican Biblioteca, κώδ. gr. 394, 

φ. 66r).  
817 WEITZMANN 1971, 281. ΓΑΛΑΒΑΡΗΣ 1995, 27. 
818 LOWDEN 1992, 118. 
819 ΓΑΛΑΒΑΡΗΣ 1995, εικ. 188: η προσωποποίηση της μετάνοιας και ο βασιλιάς Δαυίδ (Ιεροσόλυμα, 

Πατριαρχική Βιβλιοθήκη, κώδ. Τάφου 51, φ. 108β), εικ. 190: ο βασιλιάς Δαυίδ ανάμεσα στις 

προσωποποιήσεις της Σοφίας και της Προφητείας (Biblioteca Apostolica Vaticana, κώδ. Palat. gr. 381, 

φ. 2α).  
820 MAGDALINO 1993, 415. 
821 MAGDALINO 1993, 435. 
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αυτή στην αναδιοργάνωση της επισκοπής Μεγάρων, όπως είδαμε σε προηγούμενο 

κεφάλαιο (ενότητα 1.3), και αποδεικνύει εμπράκτως ότι καταβάλλει προσπάθειες για 

την αναγέννηση της αυτοκρατορίας.  

Παρʼ όλο που ο ναός ακολουθεί τυπολογικά και μορφολογικά τα πρότυπα της 

ελλαδικής σχολής, υστερεί σε σχέση με αυτά, καθώς οι όψεις του παραμένουν 

αδιάρθρωτες και λιτές με ελάχιστα ανοίγματα και με αισθητή την απουσία του 

γλυπτού και κεραμοπλαστικού διακόσμου δίνοντας εν τέλει στο μνημείο έναν έντονο 

επαρχιακό χαρακτήρα822.  

Η χρονολόγηση του ναού είναι διφορούμενη, καθώς κατά μία άποψη η 

κατασκευή και τοιχογράφησή του ανάγονται στον 12ο αιώνα823 ενώ σύμφωνα με μια 

άλλη η ανέγερσή του τοποθετείται μετά τα τέλη του 12ου και η τοιχογράφησή του 

κατά τον 13ο αιώνα824.   

 

✓ Αγία Παρασκευή στο Πάνακτο 

 

Ο ναός αποτελεί μεταβυζαντινό οικοδόμημα825, στο κτιστό τέμπλο και την αγία 

Τράπεζα του οποίου υπάρχουν ενσωματωμένα σε δεύτερη χρήση μαρμάρινα γλυπτά 

μέλη του 12ου αιώνα826. Πρόκειται για δύο πεσσίσκους συμφυείς με κιονίσκους, τα 

κιονόκρανά τους και ένα λοξότμητο επιστύλιο, τα οποία έχουν ενσωματωθεί στο 

τέμπλο, καθώς ένα θωράκιο, το οποίο έχει τοποθετηθεί στην αγία Τράπεζα827. Από 

την έρευνα σημειώνεται ότι τα γλυπτά αυτά προέρχονται από το ίδιο αρχιτεκτονικό 

σύνολο, ενώ υπογραμμίζονται οι στυλιστικές και τεχνικές ομοιότητες (πυκνός και 

περίτεχνος διάκοσμος και χαμηλό ανάγλυφο στην απόδοση του) με τον γλυπτό 

διάκοσμο του καθολικού του οσίου Μελετίου. Με βάση τα κοινά αυτά στοιχεία 

υποστηρίζεται ότι τα συγκεκριμένα γλυπτά αρχιτεκτονικά μέλη έχουν φιλοτεχνηθεί 

με πρότυπο τον πλαστικό διάκοσμο της μονής του οσίου Μελετίου και κατά πάσα 

πιθανότητα από το ίδιο εργαστήριο828. 

                                                      
822 ΣΤΟΥΦH-ΠΟΥΛΗΜΕΝΟΥ 2007, 102. 
823 ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ 2011, 344. ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ 2016, 197. 
824 ΣΤΟΥΦH-ΠΟΥΛΗΜΕΝΟΥ 2007, 109, 127-128. 
825 ΜΠΟΥΡΑΣ, ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ, ΑΝΔΡΕΑΔΗ 1969, 289. VANDERHEYDE 1994, 396. ΜΠΟΥΡΑΣ, 

ΜΠΟΥΡΑ 2002, 261. 
826 ΜΠΟΥΡΑΣ, ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ, ΑΝΔΡΕΑΔΗ 1969 289-290. KODER, HILD 1976, 231. VANDERHEYDE 

1994, 396. ΜΠΟΥΡΑΣ, ΜΠΟΥΡΑ 2002, 262. 
827 VANDERHEYDE 1994, 396. ΜΠΟΥΡΑΣ, ΜΠΟΥΡΑ 2002, 261-262. 
828 VANDERHEYDE 1994, 396. ΜΠΟΥΡΑΣ, ΜΠΟΥΡΑ 2002, 262. 
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✓ Ναός Θεοτόκου ή Αγ. Άννας στα Αιγόσθενα (Πόρτο-Γερμενό) 

 

Πάνω στα ερείπια της παραπάνω αναφερθείσης πεντάκλιτης βασιλικής του πρώιμου 

6ο αιώνα ανεγέρθηκε τρίκογχο ναύδριο με χρήση του προϋπάρχοντος αρχαιότερου 

οικοδομικού υλικού. Από την εύρεση νομισμάτων στον χώρο διαπιστώνεται η 

λειτουργία του ναού κατά τον 11ο και 12ο αιώνα829. Ο ναός δεν έχει μελετηθεί 

περαιτέρω. 

 

Όσον αφορά στα αρχαιολογικά κατάλοιπα, τα οποία αποτελούν ενδείξεις τόπων 

εγκατάστασης και οικιστικών πυρήνων παρατηρείται ότι την περιοχή της Μεγαρίδος 

οι ανασκαφικές έρευνες με επίκεντρο τη βυζαντινή περίοδο είναι αρκετά 

περιορισμένες και ως εκ τούτου οι πληροφορίες μας για την ύπαρξη θέσεων 

εγκατάστασης είναι ελάχιστες.  

Αρχικά, αξίζει να σημειωθεί ότι από επιφανειακές έρευνες και πρόσφατη ανασκαφή 

που διεξήχθησαν στο Πάνακτο και στα γύρω χωριά (σημ. Δερβενοχώρια), 

προκύπτουν ευρήματα, τα οποία μαρτυρούν την κατοίκηση των θέσεων αυτών κατά 

τους μεσοβυζαντινούς και υστεροβυζαντινούς χρόνους830. Πιο αναλυτικά, στη θέση 

Λουκίσια, η οποία βρίσκεται στην κοιλάδα κοντά στο χωριό Πράσινο, 

πραγματοποιήθηκε προκαταρκτική έρευνα και εντοπίστηκαν κατάλοιπα οικισμού με 

ευρήματα κυρίως από τον 12ο και 13ο αιώνα. Παρ’ όλο που ο οικισμός δεν έχει 

ακόμα συστηματικά ανασκαφεί, από τα υπάρχοντα ευρήματα μοιάζει πιθανή η 

υπόθεση ότι μερίδα ατόμων είναι αρχικά εγκατεστημένη στη θέση αυτή, και στη 

συνέχεια, λόγω των διαφόρων πολιτικών αλλαγών περί τα μέσα του 14ου αιώνα 

αναγκάζεται να μετακινηθεί ψηλότερα στο Πανάκτο. Εκεί, εκμεταλλευόμενοι οι 

κάτοικοι τα αρχαία ερείπια ανεγείρουν τον μεσαιωνικό πύργο831 και οργανώνουν τον 

οικισμό, από τον οποίο μάλιστα έχουν αποκαλυφθεί και τα ερείπια εκκλησίας (βλ. και 

παρακάτω στην ίδια ενότητα)832.  

                                                      
829 ΟΡΛΑΝΔΟΣ 1954, 129, 138. ΜΠΑΖΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ-ΒΑΛΑΒΑΝΗ 2008, 59. ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ 2011, 

306 και υποσημ. 1282. 
830 GERSTEL, MUNN κ.ά. 2003, 148. ĆURČIĆ 2010, 581. 
831 GERSTEL 1996,149. GERSTEL, MUNN κ.ά. 2003, 150. ĆURČIĆ 2010, 581. 
832 GERSTEL, MUNN κ.ά. 2003, 152: εικ. 5, 154. 
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Επιπλέον, κατάλοιπα κατοίκησης έχουν εντοπιστεί μετά από επιφανειακή 

έρευνα στις θέσεις Αγ. Νικόλαος και Αγ. Γεώργιος κοντά στα σημερινά Σκούρτα. Οι 

οικισμοί στις θέσεις αυτές αναπτύσσονται κατά τον 12ο και 13ο αιώνα, ενώ η ύπαρξή 

τους σχετίζεται με την ίδρυση της Μονής του οσίου Μελετίου και των παραλαυρίων 

της, τα οποία είναι πόλος έλξης πλήθους προσκυνητών και μοναχών833. Οι ανωτέρω 

οικισμοί, όπως και εκείνος στα Λουκίσια, εγκαταλείπονται στα μέσα του 14ου αιώνα, 

όταν οι κάτοικοι εξ αιτίας των πολιτικών αναταραχών αναζητούν καταφύγιο αλλού 

και πιθανότατα στο οχυρωμένο Πάνακτο834.  

Όσον αφορά στη θέση του Πανάκτου, μετά από συστηματική ανασκαφή που 

διενεργήθηκε τα έτη 1991-1992 αποκαλύφθηκαν τα υπολείμματα του μεσαιωνικού 

οικισμού, ο οποίος κατοικείται από τα μέσα του 14ου έως τον 15ο αιώνα835.  

Μία θέση, η οποία επίσης φαίνεται ότι κατοικείται κατά διαστήματα, είναι εκείνη των 

Αιγοσθένων και η κατοίκηση της ενδεχομένως να συνδέεται με την ευδοκίμηση της 

ελιάς στην περιοχή836. Η ύπαρξη κατοίκησης κατά την πρωτοβυζαντινή περίοδο 

συμπεραίνεται εμμέσως από την ύπαρξη βασιλικής του 6ου αιώνα837 αλλά και από 

την αναφορά επισκόπου Αιγοσθένων στην Notitia Episcopatuum 3838. Αντιθέτως, 

ίχνη κατοίκησης των αρχών της μεσοβυζαντινής περιόδου δεν είναι γνωστά, γεγονός 

που δικαιολογείται από την έξαρση της πειρατείας κατά τον 10ο αιώνα και την 

εγκατάλειψη των επικίνδυνων παραθαλάσσιων περιοχών από τους κατοίκους839. Η 

περιοχή αναγεννάται τον επόμενο αιώνα, όταν πάνω στα ερείπια της βασιλικής 

κατασκευάζεται το μικρό τρίκογχο εκκλησάκι αφιερωμένο στην Παναγία ή στην 

Αγία Άννα840. Το μικρό μέγεθος της εκκλησίας πιθανώς αντικατοπτρίζει και έναν 

αντίστοιχα περιορισμένο οικισμό. Η περιοχή φαίνεται ότι συνεχίζει να κατοικείται 

και κατά την υστεροβυζαντινή περίοδο, όπως φαίνεται από το ναό του αγίου 

Νικολάου. Ο ναός ανήκει στον τύπο της βασιλικής με τρούλο και έχει 

καμαροσκέπαστο νάρθηκα ενώ λόγω της αλλοιωμένης όψης του προτείνεται η 

χρονολόγησή του γενικά στους υστεροβυζαντινούς χρόνους841.  

                                                      
833 MUNN, ZIMMERMAN- MUNN 1990, 38. GERSTEL, MUNN κ.ά. 2003, 221. 
834 GERSTEL, MUNN κ.ά. 2003, 221. 
835 αναλυτικότερα βλ. συμπεράσματα τελευταίου κεφαλαίου. 
836 ΒΑΣΙΛΑΤΟΣ 1995, 27. 
837 ΟΡΛΑΝΔΟΣ 1954, 129-142.  
838 ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ-ΓΑΛΑΚΗ 1996, 68. Αναλυτικότερα βλ. ενότητα 1.3. 
839 ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ 2007, 124-126. CURTA 2011, 146-147. 
840 ΜΠΑΖΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ-ΒΑΛΑΒΑΝΗ 2008, 59. ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ 2011, 306. 
841 ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ 2016, 163.  
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Άλλος ένας τόπος εγκατάστασης πρέπει να αναζητηθεί στις Παγές, το σημερινό 

Αλεποχώρι. Η θέση είναι κομβικής σημασίας, καθώς βρίσκεται πάνω στο δρόμο που 

οδηγεί στην Πελοπόννησο842 και ταυτόχρονα από αυτή υπάρχει άμεση εποπτεία του 

Κορινθιακού Κόλπου843. Κατά τον 8ο αιώνα εδώ βρίσκεται η έδρα του επισκόπου 

Παγών της μητρόπολης Αθηνών844 μαρτυρώντας την ύπαρξη ενός ζωντανού 

κοινωνικού ιστού. Η ίδια θέση φαίνεται ότι κατοικείται και κατά τον 13ο αιώνα, όπως 

εμμέσως συμπεραίνεται από την ύπαρξη του σταυρεπίστεγου ναού του Σωτήρος έξω 

από τον σημερινό οικισμό Άνω Αλεποχώρι. Ο ναός χρονολογείται στον 13ο αιώνα 

και φέρει τοιχογραφίες του β΄ μισού του ίδιου αιώνα (1260-1280)845, ενώ σώζει και 

κτητορική επιγραφή, στην οποία διαβάζεται ότι ο ναός αφιερώθηκε στον Χριστό από 

τον ιερέα Λέοντα Κοκκαλάκη846. Τέλος, η θέση του ναού -κοντά μεν στη θάλασσα, 

αλλά σε ύψωμα καθιστώντας το αθέατο ακόμη και από κοντινή απόσταση-, παρέχει 

τις απαραίτητες συνθήκες ασφάλειας, όπως επίσης και ένα θαυμάσιο φυσικό 

περιβάλλον847. 

 

Σε αντίθεση με την παλαιότερη υπόθεση ότι η ίδια η πόλη των Μεγάρων έπαψε να 

κατοικείται μετά τον 6ο αιώνα και ότι οι κάτοικοί της διασκορπίστηκαν στις γύρω 

περιοχές848, η νεώτερη έρευνα τείνει να δεχτεί ότι η κατοίκηση σε αυτήν συνεχίζεται 

και τους επόμενους αιώνες. Με βάση την ανασκαφική μαρτυρία μέχρι τον 7ο αιώνα 

φαίνεται ότι λειτουργούν στα Μέγαρα κεραμικοί κλίβανοι, οι οποίοι μαρτυρούν και 

την αντίστοιχη εργαστηριακή δραστηριότητα849. Η πληροφορία αυτή επαληθεύεται 

και από τα ευρήματα ντόπιας κεραμικής του 7ου αιώνα, τα οποία αποκαλύπτονται 

στις ανασκαφές850.  

                                                      
842 TZAVELLA 2013, 349.  
843 ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ 2011, 350. 
844 DARROUZÈS 1981, 244: «λθ΄ ὁ Πάδου», ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ- ΓΑΛΑΚΗ 1996, 68: «Πάδου = Παγῶν» 
845 ΜΟΥΡΙΚΗ 1978, 8, 10, 64. KALOPISSI-VERTI 1984, 247. 
846 ΜΟΥΡΙΚΗ 1978, 10: Ἀνηγέρθη ἐκ βαράθρ(ων) ὁ   

  θεῖος ν(α)ός τοῦ Κ(υρίο)υ ἡμ(ῶν) 

  Ἰ(ησο)ῦ Χ(ριστο)ῦ δηά μιστῷ(;) ἀπο- 

  δωσι τοῦ εὐλαβε (στά)του Λέον- 

  το(ς) ἱερ(έως) τοῦ Κοκαλάκη ἃμα  

  σιμβύου κ(αί) τέκνης κ(αί) τῆς  

  μ(ητ)ρ(ό)ς αὐτοῦ. [ Ἀμήν;]846. 
847 ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ 2011, 350. 
848 ΓΚΙΟΛΕΣ 2002, 96-97. 
849 ΑΥΓΕΡΙΝΟΥ 2009, 108-112.    
850 ΚΟΡΩΣΗΣ 2011, 25, 103. 
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Η πόλη πιθανότατα συνεχίζει να κατοικείται και κατά τη μεσοβυζαντινή 

περίοδο, όπως μαρτυρείται από τα υπολείμματα ναού, τα οποία αποκαλύφθηκαν μετά 

από ανασκαφή στο χώρο, όπου σήμερα βρίσκεται ο ναός του αγ. Ιωάννου Χορευταρά 

(βλ. αναλυτικότερα ανωτέρω στην ίδια ενότητα). Την υπόθεση αυτή ενισχύει και η 

αποκάλυψη της τρίπλευρης αψίδας του διακονικού ενός ναού, ο οποίος χονδρικά 

χρονολογείται μετά τον 11ο αιώνα. Οι παλαιότεροι κάτοικοι των Μεγάρων θυμούνται 

τα ερείπια αυτά με το όνομα της εκκλησίας της Παλαιοπαναγίτσας851. Την κατοίκηση 

της ευρύτερης περιοχής των Μεγάρων κατά τον 13ο αιώνα (χάρτης 4) υποδηλώνει 

και η ύπαρξη του απλού τετρακιόνιου σταυροειδούς εγγεγραμμένου ναού του αγίου 

Νικολάου στη θέση ‹‹Άκρες››, περίπου τέσσερα χιλιόμετρα έξω από τα Μέγαρα, του 

οποίου η ανέγερση τοποθετείται χρονικά μέσα στον αιώνα αυτό852. Στον ίδιο αιώνα 

χρονολογείται και ο μονόχωρος σταυρεπίστεγος ναός του Προφήτη Ηλία στη θέση 

‹‹Σώρα››, κοντά στη μονή του αγίου Ιεροθέου853. Περίπου τον ίδιο αιώνα 

χρονολογείται και ο απλός μονόχωρος ναός του αγίου Βλασίου στη θέση ‹‹Λάκκα 

καλογήρου››854 και στον 13ο με 14ο αιώνα χρονολογείται, επίσης, και ο 

σταυρεπίστεγο ναός του αγίου Δημητρίου στην περιοχή ‹‹Καρδατά›› λίγο μετά το 

Μεγάλο Πεύκο855. Στα τέλη του 13ου και στο πρώτο μισό του 14ου αιώνα 

χρονολογείται ο μονόχωρος τρίκογχος ναός της αγίας Βαρβάρας στον Ελαιώνα856 ενώ 

στον 14ο αιώνα χρονολογούνται τα κατάλοιπα ναού -γνωστού στην περιοχή ως 

Σωτήρα- στο Πάνακτο, τα οποία συνδέονται με την ανάπτυξη του υστεροβυζαντινού 

οικισμού στην περιοχή857 (αναλυτικότερα βλ. στα συμπεράσματα της ενότητας 3.3.5).  

 

Συνοψίζοντας, η Μεγαρίδα, καθώς διαθέτει μία κομβική θέση ανάμεσα στη Στερεά 

Ελλάδα και την Πελοπόννησο, αποτελεί το σημαντικότερο πέρασμα ανάμεσα στα 

εμπορικά κέντρα της Θήβας, της Κορίνθου και της Αθήνας, όπως επίσης και ανάμεσα 

στους δύο κόλπους του Σαρωνικού και του Κορινθιακού. Για το λόγο αυτό σε όλη 

την περιφέρειά της είναι χαραγμένες διάφορες δίοδοι, οι οποίες προσδίδουν 

περαιτέρω σημασία στην περιοχή και την καθιστούν πόλο έλξης για μόνιμη 

                                                      
851 ΖΟΡΙΔΗΣ 1980, 45. 
852 ΣΤΟΥΦΗ-ΠΟΥΛΗΜΕΝΟΥ 2007, 71, 87. 
853 ΣΤΟΥΦΗ-ΠΟΥΛΗΜΕΝΟΥ 2007, 233, 238. 
854 ΣΤΟΥΦΗ-ΠΟΥΛΗΜΕΝΟΥ 2007, 181, 189. 
855 ΣΤΟΥΦΗ-ΠΟΥΛΗΜΕΝΟΥ 2007, 193, 202. 
856 ΣΤΟΥΦΗ-ΠΟΥΛΗΜΕΝΟΥ 2007, 161, 179. 
857 ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ 2011, 354. ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ 2016, 205. 
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εγκατάσταση. Στο πλαίσιο αυτό γίνεται κατανοητό, γιατί η περιοχή κατοικείται 

συνεχώς κατά τη μεσοβυζαντινή περίοδο φτάνοντας σε μία ιδαίτερη ακμή μετά τον 

προχωρημένο 11ο αιώνα. Ο πληθυσμός της περιοχής αυξάνεται σημαντικά κατά τον 

12ο αιώνα και η δημογραφική αυτή ανάπτυξη μπορεί να δικαιολογήσει τη σημαντική 

αύξηση του αριθμού των εκκλησιών στην περιοχή του κάμπου των Μεγάρων858. 

Ταυτόχρονα, η ανέγερση των ναών την περίοδο αυτή συμφωνεί και με μία 

οικονομική ανάπτυξη της περιοχής, την οποία συμπεραίνονουμε και από τη μελέτη 

της κεραμικής (βλ. συμπεράσματα ενότητας 3.3.5). Για την κατασκευή των ναών 

χρησιμοποιείται κυρίως ντόπιο υλικό (πωρόλιθος, κογχυλιάτης) ενώ ταυτόχρονα 

αξιοποιούνται και αρχαία αρχιτεκτονικά μέλη σε δεύτερη χρήση. Η απλή κατασκευή 

των εκκλησιών και η απουσία περίτεχνου γλυπτού διακόσμου υποδηλώνει την 

κατοίκηση της περιοχής από συνηθισμένους ανθρώπους, οι οποίοι κατασκευάζουν 

ιδιωτικούς ναούς για την εκτέλεση των θρησκευτικών τους καθηκόντων. Οι 

κτήτορες, επομένως, των ναών δεν ανήκουν στους κύκλους των αυτοκρατορικών 

αξιωματούχων, για αυτό και στην αρχιτεκτονική των μνημείων παρατηρείται ένας 

επαρχιακός χαρακτήρας σε συνδυασμό με μία λιτότητα στα υλικά απηχώντας το 

ύστερο κομνήνειο πνεύμα, το οποίο συνεχίζεται και μετά την κατάληψη από τους 

Φράγκους859. Από την έρευνα, πιο συγκεκριμένα, υποστηρίζεται ότι οι ναοί αυτοί 

ανήκουν στους ντόπιους κτηματίες, οι οποίοι αρχικά για λόγους πίστεως αλλά και 

γοήτρου προβαίνουν στην κατασκευή τους. Στη συνέχεια, όμως, οι ίδιοι νοιώθουν 

περισσότερο αναγκαία την ίδρυσή τους, σε απάντηση του ξένου δόγματος των 

φράγκων κατακτητών του 13ου αιώνα, με το οποίο έρχονται πλέον αντιμέτωποι860. 

Εξαίρεση για τα δεδομένα της Μεγαρίδας αποτελεί το όρος του Κιθαιρώνα, 

όπου δραστηριοποιείται ο όσιος Μελέτιος, ο οποίος και αποτελεί την προσωπικότητα 

που αναγέννησε τον μοναχισμό στην περιοχή και έδωσε νέα ώθηση για την ευρύτερη 

ανάπτυξη της Μεγαρίδας. Αναλυτικά, ο όσιος μετά την έλευσή του στον Κιθαιρώνα 

ανακαινίζει την ήδη υπάρχουσα μονή, ενώ αναδιοργανώνει την μοναστική κοινότητα 

προσελκύοντας νέους μοναχούς. Επιπλεόν, λόγω των χαρισμάτων του κερδίζει την 

εμπιστοσύνη και την εύνοια διαφόρων προσωπικοτήτων της εποχής, ακόμα και του 

αυτοκράτορα Αλεξίου Α΄, ο οποίος του παραχωρεί μία ετήσια χρηματική χορηγία. Η 

                                                      
858 ΠΕΝΝΑΣ 2009, 155: θεωρεί τη δημογραφική ανάπτυξη στη Νάξο ως σημαντικό παράγοντα αύξησης 

του αριθμού των μνημείων. 
859 ΠΕΝΝΑΣ 2009, 156-157. 
860 ΣΤΟΥΦΗ-ΠΟΥΛΗΜΕΝΟΥ 2007, 296. 
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προσέλκυση πλήθους νέων μοναχών κάνει επιτακτική την ανάγκη ανέγερσης 

επιπλέον ναών, γιʼ αυτό και η ευρύτερη περιοχή γύρω από την κεντρική λαύρα του 

μοναστηριού γεμίζει με παραλαύρια. Το αξιοσημείωτο είναι ότι η κατασκευή αυτών 

είναι επιμελημένη αντιγράφοντας την φροντισμένα ανακαινισμένη κεντρική μονή, 

ενώ ως αρχιτεκτονικά μέλη τους χρησιμοποιούνται πρωτότυπα γλυπτά του 12ου 

αιώνα, τα οποία μαρτυρούν το οικονομικό επίπεδο της μοναστικής κοινότητας αλλά 

και την τάση της αδελφότητας για καλαισθησία και πρόοδο καθιστώντας την μονή 

του οσίου Μελετίου και τα παραλαύρια αυτής σημείο αναφοράς καθʼ όλο τον 12ο 

αιώνα.  
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Κεφάλαιο 3 

Η αρχαιολογική ανασκαφή στον Ελαιώνα Μεγάρων. 

Μία μελέτη περίπτωσης για τον οικονομικό και κοινωνικό βίο της Μεγαρίδας. 

 

Η αρχαιολογική ανασκαφή είχε σωστικό χαρακτήρα και πραγματοποιήθηκε το 2007 

στη θέση Ελαιώνας των Μεγάρων πολύ κοντά στο βυζαντινό ναό του Χριστού. Με 

βάση τις εκθέσεις της 1ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων από την ανασκαφή 

αποκαλύφθηκαν τα κατάλοιπα ενός οικισμού πιθανότατα αγροτικού χαρακτήρα. 

Περισσότερα συμπεράσματα, όμως, σχετικά με τον οικισμό θα μπορέσουν να 

διεξαχθούν μετά τη συνολική δημοσίευση της ανασκαφής. Παρά ταύτα μία 

ικανοποιητική εικόνα μπορεί να σχηματιστεί από την υπό εξέταση κεραμική. Παρʼ 

όλο που σώζονται μόνο μικρού μεγέθους όστρακα, πιθανώς λόγω της συνεχούς 

άροσης στην περιοχή, οι πληροφορίες που αντλούνται είναι ενδιαφέρουσες και 

διαφωτιστικές. Αξίζει να σημειωθεί ότι από την κεραμική εντοπίζονται δύο στρώματα 

καταστροφής με χρονική απόσταση περίπου ενός αιώνα του ενός από άλλο και τα 

οποία, όπως προαναφέρθηκε στην ενότητα 1.2 και σχολιάζεται και παρακάτω, 

σχετίζονται με τις ταραχώδεις ιστορικές συγκυρίες της εποχής.   

 

 

 

3.1. Η μελέτη της μεσοβυζαντινής κεραμικής από την ανασκαφή στον Ελαιώνα 

Μεγάρων 

 

Στο παρόν κεφάλαιο γίνεται μελέτη της μεσοβυζαντινής κεραμικής, η οποία 

αποκαλύφθηκε μετά από σωστική ανασκαφή στην περιοχή του Ελαιώνα βόρεια της 

πόλης των Μεγάρων. Ενδεικτικά εξετάζονται ορισμένα παραδείγματα αβαφούς 

κεραμικής, όπως χύτρες και κυψέλες, από τα οποία αντλούνται στοιχεία για την 

οικονομία και την καθημερινή ζωή των κατοίκων του της περιοχής. Αναλυτικότερα 

εξετάζονται τα εφυαλωμένα κεραμικά, τα οποία είναι πολυάριθμα και ανάμεσά τους 

διακρίνονται αντιπροσωπευτικά δείγματα των περισσοτέρων κατηγοριών 

εφυαλωμένης κεραμικής. Σημειώνεται ότι στη Μεγαρίδα παρακολουθούνται οι 

εξελίξεις σχετικά με τις τάσεις διακόσμησης των εφυαλωμένων κεραμικών, γι’ αυτό 

και η παραγωγή συνεχώς ανανεώνεται. Πρώτα εμφανίζεται η κατηγορία της 
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εφυαλωμένης κεραμικής χωρίς επίχρισμα, η οποία περιλαμβάνει σκεύη σχετικά με 

την παρασκευή ή το σερβίρισμα του φαγητού, όπως είναι τα σαλτσάρια. Ακολουθεί η 

μονόχρωμη εφυαλωμένη κεραμική, στην οποία με την υιοθέτηση του στρώματος 

λευκού επιχρίσματος αναδεικνύεται το χρώμα της εφυάλωσης. Στη συνέχεια έπονται 

οι κατηγορίες κεραμικής με κάποια μορφή διακόσμου. Συγκεκριμένα, πρώτα 

υιοθετείται ο γραπτός τρόπος διακόσμησης στην επιφάνεια των κεραμικών, όπως 

αντίστοιχα συμβαίνει και στην κεραμική των μεγάλων πόλεων. Αρχικά στη Μεγαρίδα 

εμφανίζεται η γραπτή διʼ επιχρίσματος κεραμική, η οποία εκπροσωπείται από 

ικανοποιητικό αριθμό ευρημάτων από την ανασκαφή στον Ελαιώνα. Στη συνέχεια 

παρουσιάζεται η γραπτή κεραμική με πράσινο και καστανό χρώμα, της οποίας τα 

δείγματα από την ανασκαφή είναι ακόμη περισσότερα σε αριθμό. Η κεραμική με 

γραπτό διάκοσμο περιορίζεται σε αυτές τις δυο κατηγορίες ενώ κατόπιν προσφιλής 

γίνεται η κεραμική με εγχάρακτο διάκοσμο.  

Από τις κατηγορίες εγχάρακτης κεραμικής πρώτη διαδίδεται η λεπτεγχάρακτη, 

τα δείγματα της οποίας στη συγκεκριμένη ανασκαφή είναι μεν λίγα αριθμητικά αλλά 

ξεχωρίζουν για την ποιοτική κατασκευή και διακόσμησή τους. Μεγάλη διάδοση, 

αντιθέτως, έχει η αμέσως επόμενη κατηγορία της αδρεγχάρακτης κεραμικής, η οποία 

είναι η πιο πολυάριθμη σε παραδείγματα. Περίπου ταυτόχρονα με εκείνη εμφανίζεται 

η γραπτή λεπτεγχάρακτη κεραμική, της οποίας, όμως, τα παραδείγματα είναι 

αριθμητικά πολύ πιο περιορισμένα.  

Εν κατακλείδι, από τη μελέτη της κεραμικής προκύπτει ότι η περιοχή του 

Ελαιώνα κατοικείται ήδη από τον 10ο αιώνα ενώ η συνέχεια της κατοίκησης 

διαταράσσεται από δύο περιόδους αστάθειας, μία κατά ύστερο 10ο αιώνα και μία 

κατά τον προχωρημένο 12ο/πρώιμο 13ο αιώνα, από τις οποίες εντοποίζονται και τα 

αντίστοιχα στρώματα καταστροφής861.  

Παρά ταύτα η εύρεση πληθώρας εφυαλωμένων θραυσμάτων των διαφόρων 

κατηγοριών υποδεικνύει ότι η περιοχή παρουσιάζει από τον προχωρημένο 11ο έως 

και τα τέλη του 12ου αιώνα πληθυσμιακή ανάπτυξη και κοινωνική άνθηση862. 

Ακόμη, μετά την εξέταση της κεραμικής από τη Μεγαρίδα επιβεβαιώνεται το ήδη 

γνωστό από άλλες περιοχές της αυτοκρατορίας συμπέρασμα της έρευνας, σύμφωνα 

με το οποίο η κατακόρυφη ανάπτυξη της εφυαλωμένης κεραμικής σημειώνεται μετά 

                                                      
861 Το ιστορικό πλαίσιο των συγκεκριμένων περιόδων εξετάστηκε ανωτέρω στην ενότητα 1.2. 
862 VIONIS 2013, 32. SANDERS υπό δημοσίευση, 1-2, 7, 13. 
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τα τέλη του 11ο αιώνα863. Η Μεγαρίδα έχει μεγάλη παράδοση στην αγγειοπλαστική, 

γι’ αυτό και τα πήλινα δοχεία, γνωστά ως μαγαρικά, οφείλουν την ονομασία τους 

στην πόλη των Μεγάρων864. Όπως θα δούμε και παρακάτω, στη Μεγαρίδα φαίνεται 

ότι λειτουργεί εργαστήριο κεραμικής, όπου χρησιμοποιείται ντόπιος πηλός, του 

οποίου η θέση εξόρυξης έχει με πιθανότητα ταυτιστεί από την έρευνα με τη θέση 

‹‹Πηλός›› στο ρέμα Μαυρατζά865.  

 

 

 

3.2.  Περιγραφή της κεραμικής ύλης 

 

Η περιγραφή του πηλού γίνεται με τη βοήθεια μεγενθυτικού φακού και σκοπός της 

μελέτης αυτής είναι ο εντοπισμός οστράκων κοινής παραγωγής και προέλευσης, από 

τα οποία μπορούμε να συμπεράνουμε τη λειτουργία τοπικού εργαστηρίου κεραμικής 

ή αντίθετα την εισαγωγή τους από άλλα εργαστήρια866.  

 

1. Χρώμα:  

με βάση την κλίμακα Munsell 

 

2. Σκληρότητα:  

Πολύ μαλακός: χαράσσεται εύκολα με το νύχι 

Μαλακός: χαράσσεται με το νύχι 

Μέτριος: χαράσσεται με μαχαίρι 

Σκληρός: μόλις που χαράσσεται με μαχαίρι 

Πολύ σκληρός: δεν χαράσσεται με μαχαίρι 

 

3. Χαρακτηρισμός του πηλού με κριτήριο το ποσοστό των προσμείξεων: 

Λεπτόκοκκος: λίγες, μικρές έως μέτριες προσμείξεις 

Μέτριος: συχνές, μετρίου μεγέθους προσμείξεις 

Χονδρόκοκκος: συχνές μεγάλες και μικρές προσμείξεις 

                                                      
863 SANDERS 2000, 166. VIONIS 2001, 84. VIONIS 2013, 32, 35. 
864 ΜΠΑΚΙΡΤΖΗΣ 2003, 71. 
865 ΚΟΡΩΣΗΣ 2011, 102 και υποσημ. 333. 
866 Η περιγραφή γίνεται με βάση τον πίνακα κεραμικής ύλης στο: ΠΟΥΛΟΥ-ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 2008, 

35. 
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4. Χαρακτηρισμός τομής: 

Ομαλό σπάσιμο: σχεδόν λεία τομή 

Κανονικό σπάσιμο: μικρές ανωμαλίες στην τομή 

Ασύμμετρο σπάσιμο: μεγάλες ανομοιομορφίες σε όλη την τομή 

 

5. Προσμείξεις: 

Ποσοστό 

Χρώμα 

Μέγεθος 

Σχήμα 

 

6. Ύπαρξη ή όχι πόρων στην επιφάνεια 

 

 

 

3.2α. Τα είδη των πηλών 

 

Πηλός 1 

1α1: κοκκινωπός με κίτρινη απόχρωση (reddish yellow 7.5YR7/6) 

Χαρακτηριστικά: σκληρός, χονδρόκοκκος με ασύμμετρο σπάσιμο.  

Προσμείξεις: συχνοί κόκκοι ασημίζουσας μαρμαρυγίας. Συχνές άσπρες και 

ερυθρές προσμείξεις, μικρές έως πολύ μεγάλες, αποστρογγυλευμένες σφαιρικές και 

αποστρογγυλευμένες πεπλατυσμένες Συχνοί ανομοιόμορφοι πόροι. 

1α2: κοκκινωπός με κίτρινη απόχρωση (reddish yellow 7.5YR7/6). 

Χαρακτηριστικά: σκληρός, χονδρόκοκκος με κανονικό σπάσιμο. 

Προσμείξεις: αραιοί κόκκοι ασημίζουσας μαρμαρυγίας. Συχνές άσπρες 

προσμείξεις πολύ μικρές έως μεγάλες, αποστρογγυλευμένες σφαιρικές και 

αποστρογγυλευμένες τραπεζοειδείς, καθώς και συχνές ερυθρές πολύ μικρές έως 

μεγάλες, αποστρογγυλευμένες σφαιρικές. Συχνοί ανομοιόμορφοι πόροι. 

1α3: κοκκινωπός με κίτρινη απόχρωση (reddish yellow 7.5YR7/6). 

Χαρακτηριστικά: σχετικά σκληρός, χονδρόκοκκος με ασύμμετρο σπάσιμο. 
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Προσμείξεις: αραιοί κόκκοι ασημίζουσας μαρμαρυγίας. Συχνές ερυθρές 

προσμείξεις πολύ μικρές έως πολύ μεγάλες, αποστρογγυλευμένες σφαιρικές, 

αποστρογγυλευμένες τραπεζοειδείς και αποστρογγυλευμένες πεπλατυσμένες. 

Αρκετές άσπρες πολύ μικρές έως μεγάλες, αποστρογγυλευμένες σφαιρικές, γωνιώδεις 

σφαιρικές και αποστρογγυλευμένες πεπλατυσμένες. Αρκετές σκουρόχρωμες μικρές 

έως μεγάλες αποστρογγυλευμένες σφαιρικές. 

1α4: κοκκινωπός με κίτρινη απόχρωση (reddish yellow 7.5YR7/6). 

Χαρακτηριστικά: σκληρός, χονδρόκοκκος με κανονικό σπάσιμο. 

Προσμείξεις: συχνοί κόκκοι ασημίζουσας μαρμαρυγίας. Συχνές άσπρες και 

ερυθρές προσμείξεις πολύ μικρές έως μεγάλες αποστρογγυλευμένες σφαιρικές και 

αρκετές άσπρες και ερυθρές μέτριες έως πολύ μεγάλες γωνιώδεις-

αποστρογγυλευμένες σφαιρικές. Συχνοί ομοιόμορφοι πόροι. 

1β1: πορτοκαλόχρωμος (reddish yellow 5YR7/6). 

Χαρακτηριστικά: σκληρός, χονδρόκοκκος με κανονικό σπάσιμο. 

Προσμείξεις: αραιοί κόκκοι ασημίζουσας μαρμαρυγίας. Αρκετές άσπρες 

προσμείξεις πολύ μικρές έως μεγάλες, άσπρες αποστρογγυλευμένες σφαιρικές, 

αποστρογγυλευμένες πεπλατυσμένες και γωνιώδεις-αποστρογγυλευμένες 

τραπεζοειδείς. Αραιές ερυθρές προσμείξεις μικρές έως πολύ μεγάλες, 

αποστρογγυλευμένες σφαιρικές, αποστρογγυλευμένες τραπεζοειδείς και 

αποστρογγυλευμένες πεπλατυσμένες. Αραιές σκουρόχρωμες προσμείξεις μικρές έως 

μέτριες, αποστρογγυλευμένες σφαιρικές. Συχνοί ανομοιόμορφοι πόροι. 

1β2: πορτοκαλόχρωμος (reddish yellow 5YR7/6). 

Χαρακτηριστικά: σκληρός, χονδρόκοκκος με κανονικό σπάσιμο. 

Προσμείξεις: συχνοί κόκκοι ασημίζουσας μαρμαρυγίας. Αρκετές άσπρες και 

ερυθρές προσμείξεις μικρές έως πολύ μεγάλες, αποστρογγυλευμένες σφαιρικές, 

αποστρογγυλευμένες πεπλατυσμένες και γωνιώδεις-αποστρογγυλευμένες 

πεπλατυσμένες. 

1β3: πορτοκαλόχρωμος (reddish yellow 5YR7/6). 

Χαρακτηριστικά: σχετικά σκληρός, χονδρόκοκκος με κανονικό σπάσιμο. 

Προσμείξεις: αρκετοί κόκκοι ασημίζουσας μαρμαρυγίας. Αρκετές άσπρες και 

ερυθρές προσμείξεις μικρές έως πολύ μεγάλες, αποστρογγυλευμένες σφαιρικές, 

αποστρογγυλευμένες πεπλατυσμένες, γωνιώδεις-αποστρογγυλευμένες σφαιρικές και 
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γωνιώδεις πεπλατυσμένες. Αραιές σκουρόχρωμες προσμείξεις μικρές έως μεγάλες 

αποστρογγυλευμένες σφαιρικές. Συχνοί ανομοιόμορφοι πόροι.  

1β4: πορτοκαλόχρωμος (reddish yellow 5YR7/6). 

Χαρακτηριστικά: σχετικά σκληρός, χονδρόκοκκος με ασύμμετρο σπάσιμο. 

Προσμείξεις: αραιοί κόκκοι ασημίζουσας μαρμαρυγίας. Συχνές άσπρες πολύ 

μικρές έως μέτριες αποστρογγυλευμένες σφαιρικές. Αρκετές ερυθρές και αραιές 

σκουρόχρωμες μικρές έως μέτριες αποστρογγυλευμένες σφαιρικές και 

αποστρογγυλευμένες πεπλατυσμένες. Συχνοί ανομοιόμορφοι πόροι. 

1β5: πορτοκαλόχρωμος (reddish yellow 5YR6/6). 

Χαρακτηριστικά: πολύ σκληρός, χονδρόκοκκος με ομαλό σπάσιμο.  

Προσμείξεις: αρκετοί κόκκοι ασημίζουσας μαρμαρυγίας. Συχνές άσπρες πολύ 

μικρές έως πολύ μεγάλες αποστρογγυλευμένες σφαιρικές, αποστρογγυλευμένες 

πεπλατυσμένες, γωνιώδεις πεπλατυσμένες και γωνιώδεις-αποστρογγυλευμένες 

τραπεζοειδείς. Αραιές ερυθρές πολύ μικρές έως πολύ μεγάλες αποστρογγυλευμένες 

σφαιρικές και γωνιώδεις σφαιρικές. Αρκετές σκουρόχρωμες μικρές έως πολύ μεγάλες 

αποστρογγυλευμένες σφαιρικές, αποστρογγυλευμένες πεπλατυσμένες και γωνιώδεις 

τραπεζοειδείς. Συχνοί ανομοιόμορφοι πόροι. 

1γ: κοκκινωπός με κίτρινη απόχρωση (reddish yellow 7.5YR8/6). 

Χαρακτηριστικά: σχετικά σκληρός, χονδρόκοκκος με κανονικό σπάσιμο. 

Προσμείξεις: αρκετοί κόκκοι ασημίζουσας μαρμαρυγίας. Αραιές άσπρες και πιο 

συχνές ερυθρές προσμείξεις μικρές έως μεγάλες, αποστρογγυλευμένες σφαιρικές και 

αποστρογγυλευμένες πεπλατυσμένες. Συχνοί ανομοιόμορφοι πόροι. 

1γ1: κοκκινωπός με κίτρινη απόχρωση (reddish yellow 7.5YR8/6). 

Χαρακτηριστικά: σκληρός, χονδρόκοκκος με κανονικό σπάσιμο. 

Προσμείξεις: συχνές άσπρες πολύ μικρές έως μέτριες αποστρογγυλευμένες 

σφαιρικές. Αραιές ερυθρές πολύ μικρές αποστρογγυλευμένες σφαιρικές και αραιές 

σκουρόχρωμες πολύ μικρές έως μεγάλες αποστρογγυλευμένες σφαιρικές. Αρκετοί 

ανομοιόμορφοι πόροι. 

1δ: πορτοκαλόχρωμος (reddish yellow 5YR7/8). 

Χαρακτηριστικά: σκληρός, χονδρόκοκκος με ανώμαλο σπάσιμο. 

Προσμείξεις: συχνές άσπρες προσμείξεις πολύ μικρές έως πολύ μεγάλες 

αποστρογγυλευμένες σφαιρικές και αραιές ερυθρές προσμείξεις μέτριες 

αποστρογγυλευμένες σφαιρικές. Συχνοί ανομοιόμορφοι πόροι. 
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1δ1: πορτοκαλόχρωμος (reddish yellow 5YR7/8). 

Χαρακτηριστικά: σκληρός, χονδρόκοκκος με ανώμαλο σπάσιμο. 

Προσμείξεις: συχνοί κόκκοι ασημίζουσας μαρμαρυγίας. Αρκετές άσπρες 

προσμείξεις πολύ μικρές έως πολύ μεγάλες αποστρογγυλευμένες σφαιρικές, 

αποστρογγυλευμένες τραπεζοειδείς και αποστρογγυλευμένες πεπλατυσμένες. Αραιές 

ερυθρές και σκουρόχρωμες προσμείξεις μικρές έως μέτριες αποστρογγυλευμένες 

σφαιρικές, αποστρογγυλευμένες πεπλατυσμένες και γωνιώδεις πεπλατυσμένες. 

Συχνοί ανομοιόμορφοι πόροι. 

1δ2: πορτοκαλόχρωμος (reddish yellow 5YR7/8). 

Χαρακτηριστικά: πολύ σκληρός, χονδρόκοκκος με ανώμαλο σπάσιμο. 

Προσμείξεις: αραιοί κόκκοι ασημίζουσας μαρμαρυγίας. Πολύ συχνές άσπρες πολύ 

μικρές έως πολύ μεγάλες αποστρογγυλευμένες σφαιρικές και αποστρογγυλευμένες 

πεπλατυσμένες. Αρκετές καστανέρυθρες μικρές έως μεγάλες αποστρογγυλευμένες 

σφαιρικές. Πολύ συχνοί ανομοιόμορφοι πόροι. 

 

Πηλός 2 

2α1: πολύ ανοιχτός καστανός (very pale brown 10YR7/4). 

Χαρακτηριστικά: σχετικά σκληρός, λεπτόκοκκος με ασύμμετρο σπάσιμο. 

Προσμείξεις: αρκετοί κόκκοι ασημίζουσας μαρμαρυγίας. Συχνές άσπρες και 

ερυθρές προσμείξεις μικρές, αποστρογγυλευμένες σφαιρικές και αραιές ερυθρές 

προσμείξεις μέτριες έως μεγάλες, αποστρογγυλευμένες σφαιρικές και 

αποστρογγυλευμένες τραζοειδείς. Συχνοί ανομοιόμορφοι πόροι. 

2α2: πολύ ανοιχτός καστανός (very pale brown 10YR7/4). 

Χαρακτηριστικά: σκληρός, χονδρόκοκκος με κανονικό σπάσιμο.  

Προσμείξεις: αραιοί κόκκοι ασημίζουσας μαρμαρυγίας. Συχνές άσπρες και 

σκουρόχρωμες προσμείξεις μικρές έως πολύ μεγάλες αποστρογγυλευμένες σφαιρικές. 

Αραιές ερυθρές προσμείξεις μικρές έως μέτριες, αποστρογγυλευμένες σφαιρικές. 

Συχνοί ανομοιόμορφοι πόροι. 

2α3: πολύ ανοιχτός καστανός (very pale brown 10YR7/4). 

Χαρακτηριστικά: σχετικά σκληρός, χονδρόκοκκος με κανονικό σπάσιμο. 

Προσμείξεις: συχνές άσπρες, ερυθρές και σκουρόχρωμες προσμείξεις πολύ μικρές 

έως πολύ μεγάλες αποστρογγυλευμένες σφαιρικές, αποστρογγυλευμένες 



130 

 

πεπλατυσμένες, γωνιώδεις σφαιρικές και γωνιώδεις-αποστρογγυλευμένες 

πεπλατυσμένες. Συχνοί ανομοιόμορφοι πόροι. 

2β: ανοιχτός καστανός (pale brown 10YR6/3). 

Χαρακτηριστικά: σχετικά σκληρός, χονδρόκοκκος με κανονικό σπάσιμο. 

Προσμείξεις: πολύ συχνοί κόκκοι ασημίζουσας μαρμαρυγίας. Συχνές άσπρες και 

ερυθρές πολύ μικρές έως πολύ μεγάλες αποστρογγυλευμένες σφαιρικές, γωνιώδεις 

σφαιρικές, αποστρογγυλευμένες τραπεζοειδείς και γωνιώδεις τραπεζοειδείς. Αρκετές 

σκουρόχρωμες πολύ μικρές έως πολύ μεγάλες αποστρογγυλευμένες σφαιρικές και 

γωνιώδεις-αποστρογγυλευμένες πεπλατυσμένες. Συχνοί ανομοιόμορφοι πόροι. 

2γ: πολύ ανοιχτός καστανός (very pale brown 10YR7/3). 

Χαρακτηριστικά: σκληρός, χονδρόκοκκος με ασύμμετρο σπάσιμο. 

Προσμείξεις: συχνές άσπρες πολύ μικρές έως πολύ μεγάλες αποστρογγυλευμένες 

σφαιρικές και αραιές ερυθρές μικρές αποστρογγυλευμένες σφαιρικές. Συχνές 

σκουρόχρωμες πολύ μικρές έως μεγάλες αποστρογγυλευμένες σφαιρικές και 

γωνιώδεις-αποστρογγυλευμένες πεπλατυσμένες. Συχνοί ανομοιόμορφοι πόροι. 

2δ: ανοιχτός καστανός (light brown 7.5ΥR6/4). 

Χαρακτηριστικά: σκληρός, χονδρόκοκκος με κανονικό σπάσιμο. 

Προσμείξεις: αραιοί κόκκοι ασημίζουσας μαρμαρυγίας. Συχνές άσπρες πολύ 

μικρές έως πολύ μεγάλες αποστρογγυλευμένες σφαιρικές και αραιές σκουρόχρωμες 

μικρές έως πολύ μεγάλες αποστρογγυλευμένες σφαιρικές. 

 

Πηλός 3 

3α1: ρόδινος (pink 5YR8/4). 

Χαρακτηριστικά: μέτρια σκληρός, χονδρόκοκκος με κανονικό σπάσιμο. 

Προσμείξεις: αραιοί κόκκοι ασημίζουσας μαρμαρυγίας. Συχνές άσπρες, ερυθρές 

και σκουρόχρωμες προσμείξεις πολύ μικρές έως πολύ μεγάλες, αποστρογγυλευμένες 

σφαιρικές, αποστρογγυλευμένες πεπλατυσμένες και γωνιώδεις σφαιρικές. Συχνοί 

ανομοιόμορφοι πόροι. 

3α2: ρόδινος (pink 5YR8/4). 

Χαρακτηριστικά: σκληρός, χονδρόκοκκος με κανονικό σπάσιμο. 

Προσμείξεις: συχνοί κόκκοι ασημίζουσας μαρμαρυγίας. Αραιές άσπρες 

προσμείξεις πολύ μικρές αποστρογγυλευμένες σφαιρικές και συχνές ερυθρές 

προσμείξεις πολύ μικρές έως πολύ μεγάλες, αποστρογγυλευμένες σφαιρικές, 
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γωνιώδεις σφαιρικές, γωνιώδεις τραπεζοειδείς και γωνιώδεις-αποστρογγυλευμένες 

τραπεζοειδείς. Αρκετές σκουρόχρωμες πολύ μικρές έως μεγάλες 

αποστρογγυλευμένες σφαιρικές και γωνιώδεις πεπλατυσμένες. Συχνοί ανομοιόμορφοι 

πόροι.  

3β: ρόδινος (pink 7.5YR7/3). 

Χαρακτηριστικά: μέτρια σκληρός, λεπτόκοκκος με κανονικό σπάσιμο. 

Προσμείξεις: αρκετοί κόκκοι ασημίζουσας μαρμαρυγίας. Συχνές άσπρες, 

προσμείξεις μικρές, αποστρογγυλευμένες σφαιρικές. Συχνοί ανομοιόμορφοι πόροι. 

3β1: ρόδινος (pink 7.5YR7/3). 

Χαρακτηριστικά: σκληρός, χονδρόκοκκος με ασύμμετρο σπάσιμο 

Προσμείξεις: αραιοί κόκκοι ασημίζουσας μαρμαρυγίας. Συχνές άσπρες πολύ 

μικρές έως μεγάλες αποστρογγυλευμένες σφαιρικές και αποστρογγυλευμένες 

πεπλατυσμένες. Αραιές ερυθρές μέτριου μεγέθους αποστρογγυλευμένες σφαιρικές. 

Αρκετές σκουρόχρωμες μετρίου μεγέθους αποστρογγυλευμένες σφαιρικές. Συχνοί 

ανομοιόμορφοι πόροι.  

3γ1: ρόδινος (pink 7.5YR7/4). 

Χαρακτηριστικά: μέτρια σκληρός, λεπτόκοκκος με κανονικό σπάσιμο. 

Προσμείξεις: αρκετοί κόκκοι ασημίζουσας μαρμαρυγίας. Συχνές άσπρες και 

ερυθρές προσμείξεις μικρές έως μεγάλες, αποστρογγυλευμένες σφαιρικές και 

αποστρογγυλευμένες πεπλατυσμένες. Συχνοί ανομοιόμορφοι πόροι. 

3γ2: ρόδινος (pink 7.5YR7/4). 

Χαρακτηριστικά: σκληρός, χονδρόκοκκος με κανονικό σπάσιμο. 

Προσμείξεις: αρκετοί κόκκοι ασημίζουσας μαρμαρυγίας. Συχνές άσπρες και 

ερυθρές προσμείξεις πολύ μικρές έως πολύ μεγάλες, αποστρογγυλευμένες σφαιρικές, 

αποστρογγυλευμένες πεπλατυσμένες και γωνιώδεις σφαιρικές. Αρκετές 

σκουρόχρωμες πολύ μικρές έως πολύ μεγάλες, αποστρογγυλευμένες σφαιρικές και 

αποστρογγυλευμένες τραπεζοειδείς. Αρκετοί ανομοιόμορφοι πόροι. 

3γ3: ρόδινος (pink 7.5YR7/4). 

Χαρακτηριστικά: σκληρός, λεπτόκοκκος με κανονικό σπάσιμο. 

Προσμείξεις: αραιοί κόκκοι ασημίζουσας μαρμαρυγίας. Αρκετές άσπρες και 

ερυθρές προσμείξεις μικρές έως μεγάλες αποστρογγυλευμένες σφαιρικές, 

αποστρογγυλευμένες τραπεζοειδείς και αποστρογγυλευμένες πεπλατυσμένες. Αραιοί 

ομοιόμορφοι πόροι. 
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3δ: ρόδινος (pink 7.5YR8/3). 

Χαρακτηριστικά: σκληρός, χονδρόκοκκος με ασύμμετρο σπάσιμο. 

Προσμείξεις: αραιοί κόκκοι ασημίζουσας μαρμαρυγίας. Αρκετές άσπρες 

προσμείξεις πολύ μικρές αποστρογγυλευμένες σφαιρικές και αραιές μεγάλες 

αποστρογγυλευμένες τραπεζοειδείς. Αραιές ερυθρές προσμείξεις πολύ μεγάλες 

γωνιώδεις-αποστρογγυλευμένες σφαιρικές και αραιές μέτριες αποστρογγυλευμένες 

τραπεζοειδείς. Συχνοί ανομοιόμορφοι πόροι. 

3ε: ρόδινος (pink 5YR7/4). 

Χαρακτηριστικά: σκληρός, χονδρόκοκκος με κανονικό σπάσιμο. 

Προσμείξεις: αρκετοί κόκκοι ασημίζουσας μαρμαρυγίας. Αρκετές άσπρες 

προσμείξεις πολύ μικρές έως μεγάλες αποστρογγυλευμένες σφαιρικές και 

αποστρογγυλευμένες πεπλατυσμένες. Αραιές ερυθρές προσμείξεις μικρές έως πολύ 

μεγάλες αποστρογγυλευμένες σφαιρικές και αποστρογγυλευμένες πεπλατυσμένες και 

αραιές σκουρόχρωμες μικρές έως μέτριες αποστρογγυλευμένες σφαιρικές. Συχνοί 

ανομοιόμορφοι πόροι. 

3στ: ρόδινος (pink 5YR7/3). 

Χαρακτηριστικά: σκληρός, χονδρόκοκκος με ασύμμετρο σπάσιμο. 

Προσμείξεις: συχνές άσπρες προσμείξεις πολύ μικρές έως μέτριες 

αποστρογγυλευμένες σφαιρικές και γωνιώδεις πεπλατυσμένες. Αρκετές ερυθρές 

προσμείξεις μικρές έως πολύ μεγάλες αποστρογγυλευμένες σφαιρικές και γωνιώδεις 

πεπλατυσμένες. Αραιές σκουρόχρωμες μεγάλες προσμείξεις αποστρογγυλευμένες 

σφαιρικές. Συχνοί ανομοιόμορφοι πόροι.  

3ζ: ρόδινος (pink 2.5YR8/4). 

Χαρακτηριστικά: σκληρός, λεπτόκοκκος με κανονικό σπάσιμο. 

Προσμείξεις: συχνές άσπρες προσμείξεις πολύ μικρές αποστρογγυλευμένες 

σφαιρικές. Αρκετές ερυθρές προσμείξεις μέτριες έως πολύ μεγάλες 

αποστρογγυλευμένες τραπεζοειδείς. Λίγοι ανομοιόμορφοι πόροι. 

3η: ρόδινος (pink 7.5YR8/4). 

Χαρακτηριστικά: σκληρός, χονδρόκοκκος με κανονικό σπάσιμο. 

Προσμείξεις: αρκετοί κόκκοι ασημίζουσας μαρμαρυγίας. Συχνές άσπρες, ερυθρές 

και σκουρόχρωμες προσμείξεις πολύ μικρές έως πολύ μεγάλες, αποστρογγυλευμένες 

σφαιρικές, αποστρογγυλευμένες πεπλατυσμένες και γωνιώδεις σφαιρικές. Συχνοί 

ανομοιόμορφοι πόροι.  
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Πηλός 4 

4α1: ανοιχτός ερυθρός (light red 2.5YR7/6). 

Χαρακτηριστικά: μέτρια σκληρός, χονδρόκοκκος με κανονικό σπάσιμο. 

Προσμείξεις: αραιοί κόκκοι ασημίζουσας μαρμαρυγίας. Συχνές άσπρες και 

σκουρόχρωμες προσμείξεις πολύ μικρές έως πολύ μεγάλες, αποστρογγυλευμένες 

σφαιρικές, γωνιώδεις σφαιρικές, γωνιώδεις-αποστρογγυλευμένες τραπεζοειδείς και 

αποστρογγυλευμένες πεπλατυσμένες. Αραιοί ομοιόμορφοι πόροι. 

4α2: ανοιχτός ερυθρός (light red 2.5YR7/6). 

Χαρακτηριστικά: σκληρός, χονδρόκοκκος με κανονικό σπάσιμο. 

Προσμείξεις: Δεν παρατηρείται μαρμαρυγία. Συχνές άσπρες προσμείξεις πολύ 

μικρές έως πολύ μεγάλες, αποστρογγυλευμένες σφαιρικές, γωνιώδεις σφαιρικές, 

γωνιώδεις-αποστρογγυλευμένες τραπεζοειδείς και αποστρογγυλευμένες 

πεπλατυσμένες. Αραιοί ομοιόμορφοι πόροι. 

4α3: ανοιχτός ερυθρός (light red 2.5YR7/6). 

Χαρακτηριστικά: σκληρός, χονδρόκοκκος με κανονικό σπάσιμο. 

Προσμείξεις: αραιοί κόκκοι ασημίζουσας μαρμαρυγίας. Συχνές άσπρες 

προσμείξεις πολύ μικρές έως μεγάλες, αποστρογγυλευμένες σφαιρικές. Συχνοί 

ανομοιόμορφοι πόροι. 

4α4: ανοιχτός ερυθρός (light red 2.5YR7/6). 

Χαρακτηριστικά: σκληρός, λεπτόκοκκος με ασύμμετρο σπάσιμο. 

Προσμείξεις: δεν παρατηρείται μαρμαρυγία. Συχνές άσπρες και σκουρόχρωμες 

προσμείξεις μικρές έως μεγάλες, αποστρογγυλευμένες σφαιρικές. Συχνοί 

ανομοιόμορφοι πόροι. 

4α5: ανοιχτός ερυθρός (light red 2.5YR7/6). 

Χαρακτηριστικά: σκληρός, λεπτόκοκκος με κανονικό σπάσιμο. 

Προσμείξεις: αραιοί κόκκοι ασημίζουσας μαρμαρυγίας. Συχνές άσπρες 

προσμείξεις πολύ μικρές έως μεγάλες αποστρογγυλευμένες σφαιρικές και αραιές 

ερυθρές προσμείξεις μεγάλες αποστρογγυλευμένες πεπλατυσμένες. Συχνοί 

ανομοιόμορφοι πόροι. 

4α6: ανοιχτός ερυθρός (light red 2.5YR7/6). 

Χαρακτηριστικά: σχετικά σκληρός, χονδρόκοκκος με κανονικό σπάσιμο.   
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Προσμείξεις: συχνοί κόκκοι ασημίζουσας μαρμαρυγίας. Πολύ συχνές άσπρες πολύ 

μικρές έως πολύ μεγάλες αποστρογγυλευμένες σφαιρικές και γωνιώδεις 

αποστρογγυλευμένες πεπλατυσμένες. Αρκετές μικρές έως μεγάλες σκουρόχρωμες 

αποστρογγυλευμένες σφαιρικές. Συχνοί ανομοιόμορφοι πόροι. 

4α7: ανοιχτός ερυθρός (light red 2.5YR7/6). 

Χαρακτηριστικά: σκληρός, χονδρόκοκκος με ασύμμετρο σπάσιμο. 

Προσμείξεις: αραιοί κόκκοι ασημίζουσας μαρμαρυγίας. Πολύ συχνές άσπρες πολύ 

μικρές έως πολύ μεγάλες αποστρογγυλευμένες σφαιρικές και αποστρογγυλευμένες 

πεπλατυσμένες. Αραιές σκουρόχρωμες μετρίου μεγέθους αποστρογγυλευμένες 

σφαιρικές. Συχνοί ανομοιόμορφοι πόροι. 

4β: ανοιχτός ερυθρός (pale red 2.5YR7/4). 

Χαρακτηριστικά: σκληρός, χονδρόκοκκος με ασύμμετρο σπάσιμο. 

Προσμείξεις: αραιοί κόκκοι ασημίζουσας μαρμαρυγίας. Αρκετές άσπρες και 

σκουρόχρωμες προσμείξεις πολύ μικρές αποστρογγυλευμένες σφαιρικές. Αρκετές 

σκουρόχρωμες προσμείξεις πολύ μεγάλες αποστρογγυλευμένες πεπλατυσμένες και 

γωνιώδεις πεπλατυσμένες. Συχνοί ανομοιόμορφοι πόροι. 

 

Πηλός 5 

5α1: ερυθρός (red 2.5YR6/6). 

Χαρακτηριστικά: σκληρός, χονδρόκοκκος με ασύμμετρο σπάσιμο. 

Προσμείξεις: πολύ συχνές άσπρες πολύ μικρές έως πολύ μεγάλες 

αποστρογγυλευμένες σφαιρικές, αποστρογγυλευμένες πεπλατυσμένες, γωνιώδεις 

τραπεζοειδείς και γωνιώδεις πεπλατυσμένες. Αραιές ερυθρές και σκουρόχρωμες πολύ 

μικρές έως μεγάλες αποστρογγυλευμένες σφαιρικές, αποστρογγυλευμένες 

πεπλατυσμένες και γωνιώδεις πεπλατυσμένες. Συχνοί ανομοιόμορφοι πόροι. 

 

Πηλός 6 

6α1: ανοιχτός καστανέρυθρος (light reddish brown 5YR6/4). 

Χαρακτηριστικά: πολύ σκληρός, χονδρόκοκκος με ασύμμετρο σπάσιμο. 

Προσμείξεις: αραιοί κόκκοι ασημίζουσας μαρμαρυγίας. Πολύ συχνές άσπρες πολύ 

μικρές έως πολύ μεγάλες αποστρογγυλευμένες σφαιρικές και γωνιώδεις 

τραπεζοειδείς. Αραιές ερυθρές και σκουρόχρωμες μεσαίου μεγέθους έως μεγάλες 

αποστρογγυλευμένες σφαιρικές. Συχνοί ανομοιόμορφοι πόροι. 
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6α2: ανοιχτός καστανέρυθρος (light reddish brown 5YR6/4). 

Χαρακτηριστικά: σχετικά σκληρός, χονδρόκοκκος με κανονικό σπάσιμο. 

Προσμείξεις: πολύ συχνοί κόκκοι ασημίζουσας μαρμαρυγίας. Συχνές άσπρες πολύ 

μικρές έως πολύ μεγάλες αποστρογγυλευμένες σφαιρικές, αποστρογγυλευμένες 

πεπλατυσμένες, αποστρογγυλευμένες τραπεζοειδείς και γωνιώδεις πεπλατυσμένες. 

Αραιές ερυθρές μικρές έως μέτριες αποστρογγυλευμένες σφαιρικές και 

αποστρογγυλευμένες πεπλατυσμένες.  

 

 

3.3.1. Αβαφής κεραμική 

3.3.1α. Χύτρες 

 

Με την παρασκευή φαγητού σχετίζονται τα αρκετά σε αριθμό θραύσματα από χύτρες, 

τα οποία αποτελούν ένδειξη για τη χρήση του οικισμού στον Ελαιώνα από τον 10ο 

αιώνα και μετά. Το πρωιμότερα παράδειγμα χύτρας χρονολογούνται στο α΄ μισό του 

10ου αιώνα867 έχουν λεπτά τοιχώματα και το χαρακτηριστικό για την εποχή ψηλό 

χείλος. Ταυτόχρονα, περίπου σύγχρονο με τα παραδείγματα αυτά είναι και θραύσμα 

από χείλος χύτρας868 με ελαφρώς κοίλο το εσωτερικό του για την υποδοχή πώματος, 

το οποίο θα προστατεύει το περιεχόμενο της χύτρας από σπίθες, κάπνα ή 

μικροαντικείμενα και ταυτόχρονα βοηθά στη διατήρηση της υγρασίας του 

φαγητού869.  

Στη συνέχεια, σώζονται περιορισμένα θραύσματα από χύτρες του 11ου 

αιώνα870 ενώ περισσότερα αριθμητικά είναι τα θραύσματα του 12ου αιώνα871, τα 

οποία υποδηλώνουν την ανάκαμψη του οικισμού μετά από μια περίοδο 

εσωστρέφειας, η οποία ενδεχομένως να συνδέεται με τις συνέπειες της προέλασης 

των Βουλγάρων κατά τα τέλη του 10ου αιώνα872.  

H υπό εξέταση κεραμική περιλαμβάνει κυρίως χείλη ενώ έχει διατηρηθεί και 

μία βάση, η οποία είναι επίπεδη, άρα πιο εύχρηστη από τις αποστρογγυλευμένες, 

                                                      
867 Αρ. Καταγρ. Α΄ 3/3/11, Β΄4/4/9, Δ΄ 3/3/14. 
868 Αρ. Καταγρ. Α΄5/5/7. 
869 ΜΠΑΚΙΡΤΖΗΣ 2003, 35. VROOM 2003, 157. ΜΠΑΚΙΡΤΖΗΣ 2005, 113.  
870 Αρ. Καταγρ. Δ΄ 2/2/13. 
871 Αρ. Καταγρ. Β΄ 1/1/7, Β ΄4/4/8, Γ΄ 3/3/25, Γ΄ 4/4/25, Δ΄ 3/3/15. 
872 αναλυτικά βλ. ενότητα 1.2.  
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καθώς μπορεί να τοποθετηθεί απʼ ευθείας στην εστία873 χωρίς τη μεσολάβηση 

μετάλλινου τρίποδα, του γνωστού ‹‹πυροστάτη››874. Παρά ταύτα τα τσουκάλια με 

αποστρογγυλευμένη βάση είναι πάντα συνηθέστερα και διαδίδονται ακόμη 

περισσότερο μετά τον 10ο αιώνα875.  

Οι χύτρες με βάση τη χωρητικότητά τους σε νερό διακρίνονται σε μεγάλες (για 

πέντε ή έξη μερίδες φαγητού), μεσαίες (για τέσσερεις μερίδες) και μικρές (για δύο 

μερίδες)876. Τα περισσότερα παραδείγματα από χύτρες της ανασκαφής στον Ελαιώνα 

έχουν μεσαίο ή μεγάλο μέγεθος υποδεικνύοντας ότι δεν λειτουργούν ως απλοί 

βραστήρες ή ως σκεύη για τη μεταφορά φαγητού αλλά χρησιμεύουν για την 

προετοιμασία του ημερήσιου γεύματος877. 

Τέλος, όσον αφορά στον πηλό, στα περισσότερα παραδείγματα παρατηρείται 

πορτοκαλόχρωμος πηλός (reddish yellow 5YR7/6, 5YR7/8), σε λιγότερα θραύσματα 

ρόδινος πηλός (pink 7.5YR7/3, 7.5YR7/4) ενώ σε μεμονωμένα κεραμικά ανοιχτός 

καστανέρυθρος πηλός (light reddish brown 5YR6/4) και ανοιχτός ερυθρός (light red 

2.5YR7/6). Σε ορισμένα παραδείγματα ο χαρακτηρισμός του πηλού είναι αδύνατος 

λόγω των έντονων σημείων καύσης.  

 

 

 Κατάλογος 

 

1. Τμήμα από το χείλος και το άνω σώμα χύτρας (εικ. 1) 
 

Αρ. Καταγρ.: Α΄3/3/11 

Διαστάσεις: Μέγ. σωζ. Μ. χείλους: 9 εκ. Μέγ. σωζ. Μ.: 7,22. Μέγ. σωζ. Πλ.: 4,43 εκ.   

Πηλός: 3β1. Στον πυρήνα γκριζωπός από την υπερόπτηση.  

Περιγραφή: Το χείλος είναι όρθιο ταινιωτό με πεπλατυσμένη παρυφή. Αρχή λοξών 

τοιχωμάτων. Έντονα ίχνη καύσης εσωτερικά και εξωτερικά.  

Επίχρισμα:  

Διακόσμηση:  

Χρονολόγηση: α΄ μισό 10ου αιώνα. 

Βιβλιογραφία/Παρατηρήσεις: Κωνσταντινούπολη: HAYES 1992, 59, 114, 115, αρ. 37.19, 

εικ. 60. 

 

 

2. Τμήμα από το χείλος και το άνω σώμα χύτρας (εικ. 2, σχ. 1) 

                                                      
873 ΓΙΑΓΚΑΚΗ 2008, 224. 
874 ΜΠΑΚΙΡΤΖΗΣ 2003, 33. 
875 ΖΗΚΟΣ 2002, 345, αρ. 393. 
876 Ώρες Βυζαντίου 2001, 102, εικ. 117.  
877 ΜΠΑΚΙΡΤΖΗΣ 2003, 41. ΓΙΑΓΚΑΚΗ 2008, 221, 223. 
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Αρ. Καταγρ.: Δ΄3/3/14 

Διαστάσεις: Μέγ. σωζ. Μ. χείλους: 7,7 εκ. Μέγ. σωζ. Μ.: 7,24 εκ. Μέγ. σωζ. Πλ.: 3,31 εκ.  

Πηλός: 1δ2. 

Περιγραφή: Το χείλος είναι ταινιωτό με κοιλότητα στο εσωτερικό του και ελαφρώς έσω 

νεύοντα τα άκρα του. Έντονα ίχνη καύσης στο μεγαλύτερο τμήμα του χείλους και του άνω 

σώματος εσωτερικά και εξωτερικά. 

Επίχρισμα: Λεπτόρρευστο καστανό επίχρισμα εξωτερικά στο χείλος. 

Διακόσμηση: Τρεις χαμηλές ανάγλυφες νευρώσεις στο άνω σώμα. 

Χρονολόγηση: α΄ μισό 10ου αιώνα. 

Βιβλιογραφία/Παρατηρήσεις: Κωνσταντινούπολη: HAYES 1992, 114, αρ. 37.6, εικ. 58.6.  

 

 

3. Τμήμα από το χείλος και το άνω σώμα χύτρας (εικ. 3, σχ. 2) 
 

Αρ. Καταγρ.: Β΄4/4/9 

Διαστάσεις: Μέγ. σωζ. Μ. χείλους: 3,07 εκ. Μέγ. σωζ. Μ.: 6,46. Μέγ. σωζ. Πλ.: 6,33 εκ.  

Πηλός: Γκριζωπός από την υπερόπτηση, σχετικά σκληρός, χονδρόκοκκος με ομαλό σπάσιμο. 

συχνοί κόκκοι ασημένιας μαρμαρυγίας, ανομοιόμορφα κενά. Προσμείξεις: Συχνές άσπρες 

μικρές έως πολύ μεγάλες αποστρογγυλευμένες σφαιρικές, αποστρογγυλευμένες 

τραπεζοειδείς και γωνιώδεις τραπεζοειδείς. Αραιές σκουρόχρωμες μικρές έως μεγάλες 

αποστρογγυλευμένες σφαιρικές, αποστρογγυλευμένες τραπεζοειδείς και αποστρογγυλευμένες 

πεπλατυσμένες. Συχνοί ανομοιόμορφοι πόροι. 

Περιγραφή: Το χείλος είναι όρθιο ταινιωτό και τα τοιχώματα του σώματος ελαφρώς λοξά με 

επάλληλες αυλακώσεις από την κατεργασία στον τροχό. Ίχνη καύσης κατά τόπους εσωτερικά 

και εξωτερικά.  

Επίχρισμα: Στρώμα λεπτόρρευστου υποκάστανου επιχρίσματος εξωτερικά. 

Διακόσμηση: 

Χρονολόγηση: 10ος αιώνας. 

Βιβλιογραφία/Παρατηρήσεις: Βοιωτία: ARMSTRONG 1993, 303, αρ. 30, εικ. 5 (10ος 

αιώνας).  

 

 

 

4. Τμήμα από το χείλος και το άνω σώμα χύτρας (εικ. 4, σχ. 3) 
 

Αρ. Καταγρ.: Α΄5/5/7  

Διαστάσεις: Μέγ. σωζ. Μ. χείλους: 5,41 εκ. Μέγ. σωζ. Μ.: 5,4. Μέγ. σωζ. Πλ.: 3,35 εκ.   

Πηλός: 1β5. 

Περιγραφή: Το χείλος είναι οριζόντιο με πατούρα στην εσωτερική πλευρά και κοίλη την 

εξωτερική πλευρά. Αρχή κοίλων τοιχωμάτων. Έντονα ίχνη καύσης στο εσωτερικό.  

Επίχρισμα:  

Διακόσμηση: 

Χρονολόγηση: 10ος αιώνας.  

Βιβλιογραφία/Παρατηρήσεις: Κωνσταντινούπολη: HAYES 1992, 120-121, αρ. 40.57, εικ. 

20.2 (τέλη 10ου αιώνα). Βοιωτία: VROOM 2003, 117, αρ. W 14.7, εικ. 6.9. 

 

 

 

5. Τμήμα από το χείλος και το άνω σώμα χύτρας (εικ. 5, σχ. 4) 
 

Αρ. Καταγρ.: Δ ΄2/2/13 
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Διαστάσεις: Μέγ. σωζ. Μ. χείλους: 4,55 εκ. Μέγ. σωζ. Μ.: 5,74. Μέγ. σωζ. Πλ.: 5,22 εκ.   

Πηλός: 1β3. Κατά τόπους τον πυρήνα των τοιχωμάτων γκριζωπός από την υπερόπτηση. 

Περιγραφή: Το χείλος είναι όρθιο, ψηλό και λοξότμητο προς τα έξω με κοιλότητα στο 

εσωτερικό. Αρχή κοίλων τοιχωμάτων με ραβδώσεις εξωτερικά και αυλακώσεις εσωτερικά. 

Έντονα ίχνη καύσης κατά τόπους εσωτερικά και εξωτερικά.  

Επίχρισμα:  

Διακόσμηση:  

Χρονολόγηση: 11ος αιώνας. 

Βιβλιογραφία/Παρατηρήσεις: Κωνσταντινούπολη: HAYES 1992, 126-127, αρ. 43.54, εικ. 

71.54 (β΄ μισό 11ου αιώνα).  

 

 

 

6. Τμήμα από το χείλος και το άνω σώμα χύτρας (εικ. 6, σχ. 5) 
 

Αρ. Καταγρ.: Β΄ 1/1/7 

Διαστάσεις: Μέγ. σωζ. Μ. χείλους: 6,0 εκ. Μέγ. σωζ. Μ.: 6,4. Μέγ. σωζ. Πλ.: 4,1 εκ.   

Πηλός: 6α2. Στον πυρήνα των τοιχωμάτων γκριζωπός από την υπερόπτηση. 

Περιγραφή: Το χείλος είναι χαμηλό, κοίλο στην εξωτερική πλευρά και σχηματίζει οξεία 

γωνία με το σώμα. Στο εξωτερικό του σώματος τμήμα παράλληλων εγχαράξεων. Όλη η 

επιφάνεια με έντονα ίχνη καύσης. 

Επίχρισμα:  

Διακόσμηση:  

Χρονολόγηση: 12ος αιώνας.   

Βιβλιογραφία/Παρατηρήσεις: Κωνσταντινούπολη: HAYES 1992, 130, αρ. 48.6, εικ. 74.6 

 

 

 

7. Τμήμα από το χείλος και το άνω σώμα χύτρας (εικ. 7, σχ. 6) 
 

Αρ. Καταγρ.: Γ΄4/4/25 

Διαστάσεις: Μέγ. σωζ. Μ. χείλους: 9,05 εκ. Μέγ. σωζ. Μ.: 10,74. Μέγ. σωζ. Πλ.: 4,51 εκ.  

Πηλός: 1β3. 

Περιγραφή: Χαμηλό έξω νεύον χείλος με τριγωνική διατομή και αρχή κοίλων τοιχωμάτων. 

Έντονα ίχνη καύσης στο μεγαλύτερο μέρος της εξωτερικής επιφάνειας. 

Επίχρισμα: Στρώμα λεπτόρρευστου υποκάστανου επιχρίσματος εξωτερικά. 

Διακόσμηση: 

Χρονολόγηση: προχωρημένος 12ος αιώνας. 

Βιβλιογραφία/Παρατηρήσεις: Σπάρτη: SANDERS 1993, 277, αρ. 59, εικ. 13 (β΄ μισό 12ου 

αιώνα). Ελεύθερνα: ΠΟΥΛΟΥ-ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 2008, 66-67, 106, 155, αρ. 105: τύπος 3 

(12ος αιώνας). ΓΙΑΓΚΑΚΗ 2008, 221, 264, αρ. 158, πίν. 12.ζ (τέλη 12ου αιώνα). 

 

 

 

 

8. Τμήμα από το χείλος και το άνω σώμα χύτρας (εικ. 8, σχ. 7) 

 
Αρ. Καταγρ.: Δ΄3/3/15 

Διαστάσεις: Μέγ. σωζ. Μ. χείλους: 5,35 εκ. Μέγ. σωζ. Μ.: 5,01. Μέγ. σωζ. Πλ.: 3,5 εκ.  

Πηλός: Γκριζωπός από την υπερόπτηση, σκληρός, χονδρόκοκκος με ασύμμετρο σπάσιμο. 

Προσμείξεις: Πολύ συχνοί κόκκοι ασημένιας μαρμαρυγίας. Συχνές άσπρες πολύ μικρές έως 

πολύ μεγάλες αποστρογγυλευμένες σφαιρικές και αποστρογγυλευμένες πεπλατυσμένες. Πολύ 
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συχνές σκουρόχρωμες μικρές έως πολύ μεγάλες αποστρογγυλευμένες σφαιρικές και 

πεπλατυσμένες γωνιώδεις. Πολλοί συχνοί ανομοιόμορφοι πόροι. 

Περιγραφή: Το χείλος είναι ψηλό, ταινιωτό με ελαφρώς έξω νεύοντα άκρα. Έντονα ίχνη 

καύσης σε όλη την εξωτερική επιφάνεια. Ίχνη υπερόπτησης στο εσωτερικό των τοιχωμάτων 

και στην εσωτερική επιφάνεια. 

Επίχρισμα: 

Διακόσμηση: Κάτω από το άκρο του χείλους παρατηρείται αύλακα και στο άνω σώμα 

επάλληλες νευρώσεις. 

Χρονολόγηση: προχωρημένος 12ος αιώνας. 

Βιβλιογραφία/Παρατηρήσεις: Βοιωτία: VROOM 2003, 157, αρ. W 14.2, εικ. 6.8 (β΄ μισό 

12ου αιώνα-αρχές 13ου αιώνα). 

 

 

 

9. Τμήμα από το χείλος και το άνω σώμα χύτρας (εικ. 9, σχ. 8) 

 
Αρ. Καταγρ.: Β ΄4/4/8 

Διαστάσεις: Μέγ. σωζ. Μ. χείλους: 9 εκ.  

Πηλός: 4α6. Κατά τόπους γκριζωπός από την υπερόπτηση. 

Περιγραφή: Το χείλος είναι όρθιο, ψηλό με αποστρογγυλευμένη ακμή και με περιφερικές 

αυλακώσεις. Αρχή κυρτών τοιχωμάτων. Στο σώμα υπολείμματα εγχάρακτης τεθλασμένης 

γραμμής. 

Επίχρισμα:  

Διακόσμηση:  

Χρονολόγηση: τέλη 12ου/αρχές 13ου αιώνα.   

Βιβλιογραφία/Παρατηρήσεις: Ελεύθερνα: ΓΙΑΓΚΑΚΗ 2008, 223-224, 267, αρ. 181, πίν, 13.β 

(αρχές 13ου αιώνα). 

 

 

 

10. Τρία συνανήκοντα θραύσματα από τη βάση και το σώμα χύτρας (εικ. 10, σχ. 

9) 
 

Αρ. Καταγρ.: Γ΄ 3/3/25 

Διαστάσεις: Μέγ. σωζ. Μ. βάσης: 10,7 εκ. Μέγ. σωζ. Μ.: 18,1. Υ.: 7,6 εκ.   

Πηλός: 3γ2. Στον πυρήνα των τοιχωμάτων γκριζωπός από την υπερόπτηση. 

Περιγραφή: Η βάση είναι επίπεδη και σχηματίζει αμβλεία γωνία με τα κυρτά τοιχώματα του 

σώματος. 

Επίχρισμα: Στρώμα λεπτόρρευστου καστανέρυθρου επιχρίσματος εξωτερικά.  

Διακόσμηση:  

Χρονολόγηση: προχωρημένος 12ος αιώνας/αρχές 13ου.   

Βιβλιογραφία/Παρατηρήσεις: ίδιο σχήμα: Ελεύθερνα: ΓΙΑΓΚΑΚΗ 2008, 220, πίν. 10.γ 

(αρχές 13ου αιώνα).  

 

 

 

3.3.1β. Κυψέλες 

 



140 

 

Χαρακτηριστικά είναι τα ικανά σε αριθμό θραύσματα από κυψέλες878, των οποίων η 

ταύτιση γίνεται με βάση πυκνές εγχαράξεις στο εσωτερικό τους879. Η εύρεσή τους 

υποδηλώνει τoν αγροτικό χαρακτήρα του οικισμού του Ελαιώνα, όπως φαίνεται και 

από αντίστοιχα ευρήματα ανασκαφών σε άλλες αγροτικές θέσεις της Αττικής, στις 

οποίες η παράδοση της μελισσοκομίας διατηρείται μέχρι σήμερα880. Τα όστρακα, τα 

οποία βρέθηκαν στην ανασκαφή, ανήκουν σε κυλινδρικές κυψέλες881. Η κυψέλη 

τοποθετείται σε οριζόντια θέση και το μεγαλύτερο μέρος του στομίου της καλύπτεται 

με διάτρητο πλέγμα για την είσοδο των μελισσών. Όταν το μελίσσι μεγαλώσει, τότε 

και η κυψέλη επιμηκύνεται με την προσαρμογή δακτυλίων. Με την επιμήκυνση αυτή 

επεκτείνεται και ο χρόνος χρήσης της ίδιας κυψέλης882. Σε αντίθεση με την 

πρωτοβυζαντινή περίοδο που τα τοιχώματα των κυψελών στενεύουν προς την πλευρά 

της βάσης κατά τη μεσοβυζαντινή περίοδο τα τοιχώματα αποκτούν ίση διάμετρο σʼ 

όλο τους το μήκος883. Καθώς η ποιότητα των μελισσοκομικών προϊόντων εξαρτάται 

από κλιματολογικούς και περιβαλλοντικούς παράγοντες, είναι συνηθισμένο τόσο 

στην Αττική όσο και στη γειτονική Βοιωτία να γίνεται μεταφορά των κυψελών σε 

διαφορετικές θέσεις για την εξασφάλιση των καλύτερων κλιματικών συνθηκών884. 

Όσον αφορά στον πηλό των υπό εξέταση κυψελών, στα περισσότερα 

παραδείγματα παρατηρείται πορτοκαλόχρωμος (reddish yellow 5YR7/6) και 

κοκκινωπός με κίτρινη απόχρωση (reddish yellow 7.5YR7/6) πηλός και σπανιότερα 

ρόδινος (pink 7.5YR7/4) πηλός.  

Από τη νεώτερη έρευνα έχει υποστηριχθεί ότι εργαστήρια παραγωγής πήλινων 

κυψελών υπάρχουν σε πολλές θέσεις του νομού Βοιωτίας με βάση την πληθώρα των 

οστράκων, τα οποία έχουν βρεθεί κατά τόπους885.   

Τέλος, η χρονολόγησή τους μπορεί να γίνει μόνο μέσω των συνευρημάτων, από 

τα οποία συμπεραίνεται ότι οι κυψέλες χρησιμοποιούνται ήδη από τις πρώιμες φάσεις 

του οικισμού του Ελαιώνα τον 10ο αιώνα. 

 

                                                      
878 Αρ. Καταγρ. Α΄ 1/1/11, Α΄ 2/2/10, Α΄ 2/2/11, Β΄ 2/2/7, Γ΄ 5/5/7, Δ΄ 5/5/5. 
879 ΓΕΡΜΑΝΙΔΟΥ 2016, 91, 95. 
880 ΓΚΙΝΗ-ΤΣΟΦΟΠΟΥΛΟΥ 2002, 135, αρ. 147.  ΓΕΡΜΑΝΙΔΟΥ 2016, 92. 
881 ΓΕΡΜΑΝΙΔΟΥ 2011, 112, 115. ΓΕΡΜΑΝΙΔΟΥ 2016, 62-63: «Μονόστομη, οριζόντια, πήλινη 

κυλινδρική κυψέλη».  
882 Ώρες Βυζαντίου 2001, 89, εικ. 87. ΓΚΙΝΗ-ΤΣΟΦΟΠΟΥΛΟΥ 2002, 135, αρ. 147. ΓΕΡΜΑΝΙΔΟΥ 2016, 

88. 
883 ΓΕΡΜΑΝΙΔΟΥ 2011, 114-115. 
884 ΓΕΡΜΑΝΙΔΟΥ 2011, 65-66. 
885 ΓΕΡΜΑΝΙΔΟΥ 2011, 67-68. ΓΕΡΜΑΝΙΔΟΥ 2016, 94. 
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 Κατάλογος 

 

11. Τμήμα από τη βάση και το κάτω σώμα κυψέλης (εικ. 11) 

 
Αρ. Καταγρ.: Α΄ 1/1/11 

Διαστάσεις: Μέγ. σωζ. Μ. βάσης: 8,88 εκ. Μέγ. σωζ. Μ.: 8,4. Υ.: 7,1 εκ.   

Πηλός: 1β3. Στον πυρήνα των τοιχωμάτων γκριζωπός από την υπερόπτηση. Παρατηρείται 

ασημίζουσα και χρυσίζουσα μαρμαρυγία. 

Περιγραφή: Η βάση είναι επίπεδη και τα τοιχώματα του σώματος κυρτά σε αμβλεία γωνία 

με τη βάση. Στο εσωτερικό οι χαρακτηριστικές για το είδος χαράξεις. 

Επίχρισμα:  

Διακόσμηση:  

Χρονολόγηση:  

Βιβλιογραφία/Παρατηρήσεις: VROOM 2003, 144. VROOM 2005, 51. 

 

 

 

12. Τμήμα από τη βάση και το κάτω σώμα κυψέλης (εικ. 12, σχ. 10) 
 

Αρ. Καταγρ.: Α΄ 2/2/10 

Διαστάσεις: Μέγ. σωζ. Μ. βάσης: 9,41 εκ. Μέγ. σωζ. Μ.: 10,56. Υ.: 5,5 εκ..   

Πηλός: 4α5. Στον πυρήνα των τοιχωμάτων γκριζωπός από την υπερόπτηση.  

Περιγραφή: Η βάση είναι επίπεδη και τα τοιχώματα του σώματος κυρτά. Στο εσωτερικό οι 

χαρακτηριστικές για το είδος χαράξεις. 

Επίχρισμα:  

Διακόσμηση:  

Χρονολόγηση:  

Βιβλιογραφία/Παρατηρήσεις: VROOM 2003, 144. VROOM 2005, 51. 

 

 

 

13. Τμήμα από τη βάση και το κάτω σώμα κυψέλης (εικ. 13) 
 

Αρ. Καταγρ.: Α΄ 2/2/11 

Διαστάσεις: Μέγ. σωζ. Μ. βάσης: 6,46 εκ. Μέγ. σωζ. Μ.: 11,22. Υ.: 7,1 εκ...   

Πηλός: 4α5.  

Περιγραφή: Η βάση είναι επίπεδη και τα τοιχώματα κυρτά. Στο εσωτερικό οι 

χαρακτηριστικές για το είδος χαράξεις. 

Επίχρισμα:  

Διακόσμηση:  

Χρονολόγηση:  

Βιβλιογραφία/Παρατηρήσεις: VROOM 2003, 144. VROOM 2005, 51. 

 

 

 

14. Τμήμα από το σώμα κυψέλης (εικ. 14) 
 

Αρ. Καταγρ.: Β΄ 2/2/7 

Διαστάσεις: Μέγ. σωζ. Μ.: 10,23. Μέγ. σωζ. Πλ.: 11,76 εκ..   

Πηλός: 3γ2. 

Περιγραφή: Τα τοιχώματα του σώματος είναι κυρτά. Στο εσωτερικό οι χαρακτηριστικές για 

το είδος χαράξεις. 

Επίχρισμα:  
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Διακόσμηση:  

Χρονολόγηση:  

Βιβλιογραφία/Παρατηρήσεις: VROOM 2003, 144. VROOM 2005, 51. 

 

 

 

15. Τμήμα από το σώμα κυψέλης (εικ. 15) 
 

Αρ. Καταγρ.: Γ΄ 5/5/7 

Διαστάσεις: Μέγ. σωζ. Μ.: 8,4. Μέγ. σωζ. Πλ.: 6,02 εκ..   

Πηλός: Γκριζωπός από την υπερόπτηση. Σχετικά σκληρός, χονδρόκοκκος με ομαλό σπάσιμο. 

Αραιοί κόκκοι ασημένιας μαρμαρυγίας, συχνές άσπρες και ερυθρές και αραιότερες 

σκουρόχρωμες πολύ μικρές έως πολύ μεγάλες αποστρογγυλευμένες σφαιρικές και 

αποστρογγυλευμένες πεπλατυσμένες προσμείξεις.  

Περιγραφή: Τα τοιχώματα του σώματος είναι κυρτά. Στο εσωτερικό οι χαρακτηριστικές για 

το είδος χαράξεις. 

Επίχρισμα:  

Διακόσμηση:  

Χρονολόγηση:  

Βιβλιογραφία/Παρατηρήσεις: VROOM 2003, 144. VROOM 2005, 51. 

 

 

 

16. Τμήμα από το σώμα κυψέλης (εικ. 16) 
 

Αρ. Καταγρ.: Δ΄ 5/5/5  

Διαστάσεις: Μέγ. σωζ. Μ.: 12,63. Μέγ. σωζ. Πλ.: 5,24 εκ...   

Πηλός: 1α3. Στον πυρήνα των τοιχωμάτων γκριζωπός από την υπερόπτηση. Αντί της 

ασημίζουσας παρατηρείται χρυσίζουσα μαρμαρυγία. 

Περιγραφή: Τα τοιχώματα του σώματος είναι κοίλα. Στο εσωτερικό οι χαρακτηριστικές για 

το είδος χαράξεις. 

Επίχρισμα:  

Διακόσμηση:  

Χρονολόγηση:  

Βιβλιογραφία/Παρατηρήσεις: VROOM 2003, 144. VROOM 2005, 51. 

Πίν. 1 

 
(εικ. 1) 

 
(εικ. 2) 
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(εικ. 3) 

 
(εικ. 4) 

 
(εικ. 5) 

 
(εικ. 6) 

 
(εικ. 7) 

 
(εικ. 8) 

 
(εικ. 9) 

 
(εικ. 10) 
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Πίν. 2 
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(σχ. 2) 

 
(σχ. 3)  

(σχ. 4) 

 
(σχ. 5) 

 
(σχ. 6) 
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(σχ. 9) 

 
(σχ. 10) 
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3.3.2. Απλή εφυαλωμένη κεραμική 

3.3.2α. Εφυαλωμένη κεραμική χωρίς επίχρισμα (Plain Glazed Ware. Plain 

Glazed Unslipped Red Ware) 

 

• KΑΤΑΛΟΓΟΣ 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΧΟΛΙΟ 

Η κατηγορία της εφυαλωμένης κεραμικής χωρίς επίχρισμα εμφανίζεται τον 7ο 

αιώνα886 και γνωρίζει ευρεία διάδοση από τον 10 αιώνα887. Κύριο χαρακτηριστικό της 

είναι ότι δεν φέρει στρώμα λευκού επιχρίσματος (μπαντανά) στην επιφάνεια της και η 

εφυάλωση πατάει επί γυμνού πηλού888.   

Η κατηγορία αυτή κεραμικής, παρʼ όλο που εκπροσωπείται από περιορισμένα 

αριθμητικά παραδείγματα, γνωρίζει ευρεία γεωγραφική διάδοση. Παραδείγματα της 

απαντώνται στην Κωνσταντινούπολη889, την κεντρική Ελλάδα (Αθήνα890, Θήβα891, 

επαρχία Βοιωτίας892, Φωκίδα893), στην Πελοπόννησο (Κόρινθος894, Άργος895) και 

στην Κρήτη (Ελεύθερνα896, Ηράκλειο897). 

Για την εξέταση αυτής της κατηγορίας κεραμικής ακολουθείται η 

κατηγοριοποίηση του Morgan, η οποία υιοθετείται σε γενικές γραμμές και από τον 

Sanders. Με βάση την ύπαρξη ή όχι διακόσμου αλλά και τη μορφή αυτού 

προτείνονται τέσσερεις ομάδες από τον Morgan και τρεις ομάδες από τον Sanders. 

Στην πρώτη ομάδα υπάγονται τα αγγεία, στα οποία δεν παρατηρείται διάκοσμος 

(Brown Glazed Ware κατά Morgan. Unslipped Plain Glazed κατά Sanders)898 και η 

κιτρινωπή ή πρασινωπή εφυάλωση τοποθετείται απ’ ευθείας στην επιφάνεια του 

πηλού αποκτώντας καστανό ή λαδοκάστανο χρώμα ενώ καθώς η εφυάλωση φράζει 

                                                      
886 BASS 1982, 165-166, P. 1-4. POULOU-PAPADIMITRIOU 1995, 1121. VROOM 2005, 65. 
887 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 2014, 70-71. 
888 VROOM 2003, 147. 
889 HAYES 1992, 41-42. 
890 FRANTZ 1938, 457, αρ. Β 1. 
891 ARMSTRONG 1993, 309, αρ.104. 
892 VROOM 2003, 147. 
893 ARMSTRONG 1996α, 340, αρ. 25. 
894 MORGAN 1942, 36-53. SANDERS 1995, 60-63, 236-239. PAPANIKOLA-BAKIRTZI 1999, 160 (G. 

Sanders). 
895 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 2014, 64-71. 
896 ΠΟΥΛΟΥ-ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 2008, 68. 
897 ΠΟΥΛΟΥ-ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 2008α, 163-164, εικ. 15. 
898 MORGAN 1942, 36-42. SANDERS 1995, 60-62. 
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τους πόρους του πηλού σχηματίζονται στην επιφάνειά της σκουρόχρωμες στιγμές899. 

Η ομάδα αυτή κεραμικής ακμάζει από τον 10ο μέχρι τα μέσα του 11ου αιώνα.900  

Στη δεύτερη ομάδα ανήκουν τα κεραμικά με ανάγλυφο διάκοσμο (Plastic Ware 

κατά Morgan. Plastic decoration κατά Sanders), ο οποίος είτε αποδίδεται με 

σφραγίδες είτε τοποθετείται επίθετα στην επιφάνεια του αγγείου901. Με βάση τον 

τρόπο απόδοσης του διακόσμου προτείνεται από τη σύγχρονη έρευνα η ονομασία 

κεραμική με έξεργη ανάγλυφη ή επίθετη διακόσμηση902.  

Μία τρίτη ομάδα προτείνεται μόνο από τον Morgan (Petal Ware) και αφορά σε 

κεραμικά, τα οποία παρουσιάζουν επάλληλες σειρές ανάγλυφων φολιδωτών θεμάτων 

στην εξωτερική κυρίως πλευρά τους903.  

Τέλος, στην τέταρτη ομάδα ανήκουν κεραμικά με εγχάρακτο διάκοσμο (Inscribed 

Ware κατά Morgan. Incised decoration κατά Sanders), ο οποίος αποδίδεται απευθείας 

πάνω στον γυμνό πηλό και περιορίζεται σε υποτυπώδη γραμμικά θέματα904.  

 

 

 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ 

 

 

 

17. Δύο συνανήκοντα θραύσματα από το χείλος και το σώμα σαλτσαρίου (εικ. 17, 

17α, σχ. 11) 
 

Αρ. Καταγρ.: Γ΄ 5/5/1 

Διαστάσεις: Μέγ. σωζ. Μ. χείλους: 5,32 εκ. Μέγ. σωζ. Μ.: 6,1 εκ. Μέγ. σωζ. Πλ: 6,11 εκ. 

Πηλός: 6α1. Στον πυρήνα των τοιχωμάτων γκριζωπός από την υπερόπτηση. 

Περιγραφή: Τα τοιχώματα του σώματος είναι κυρτά και απολήγουν σε διπλό χείλος, στο 

οποίο σχηματίζεται πατούρα για την υποδοχή του πώματος.  

Επίχρισμα: Στρώμα λεπτόρρευστου γκριζωπού επιχρίσματος στην εξωτερική επιφάνεια. 

Εφυάλωση: Παχύρρευστη καστανή εφυάλωση εσωτερικά και εξωτερικά στο χείλος με 

καταλειβάδες προς τα κάτω. 

Διακόσμηση: Στο κάτω άκρο εξωτερικά τμήμα λοξής αδρής χάραξης. 

Χρονολόγηση: 10ος αιώνας. 

Βιβλιογραφία/Παράλληλα: Κωνσταντινούπολη: HAYES 1992, 119, αρ. 40.23, εικ. 65 (τέλη 

10ου αιώνα). Κόρινθος: SANDERS 1995, 82, αρ. 11, εικ. 2. Βοιωτία: ΚΟΙΛΑΚΟΥ 1992, 79, 81, 

σχ. 17 (10ος αιώνας). VROOM 2003, 148, αρ. W 7.6, εικ. 6.5. FRANÇOIS 2010, εικ. 7.6 (10ος 

αιώνας). 

 

 

                                                      
899 SANDERS 1995, 60. VROOM 2003, 147. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 2014,68. 
900 SANDERS 1995, 236-237. 
901 VROOM 2005, 73. 
902 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 2014, 69. 
903 MORGAN 1942, 51-52. 
904 MORGAN 1942, 52-53. SANDERS 1995, 62-63.  
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18. Τμήμα από το σώμα ανοικτού αγγείου -ίσως σαλτσάριο- (εικ. 18) 
 

Αρ. Καταγρ.: Β΄ 5/5/6 

Διαστάσεις: Μέγ. σωζ. Μ.: 5,6 εκ. 

Πηλός: 5α1. Ο πυρήνας των τοιχωμάτων είναι γκριζωπός από την υπερόπτηση. 

Περιγραφή: Τα τοιχώματα του σώματος είναι κυρτά.  

Επίχρισμα: Δεν παρατηρείται επίχρισμα. 

Εφυάλωση: Παχύρρευστη στιλπνή και κρακελαρισμένη λαδοκάστανη εφυάλωση στο 

εσωτερικό. Παρουσιάζει μαύρα στίγματα λόγω της κάλυψης των πόρων της πήλινης 

επιφάνειας. 

Διακόσμηση: 

Χρονολόγηση: μεσοβυζαντινή περίοδος 

Βιβλιογραφία/Παράλληλα: ΜΠΟΡΜΠΟΥΔΑΚΗ 2002, 329, αρ. 363 (σαλτσάριο, 

μεσοβυζαντινή περίοδος). 

 

 

 

19. Δύο τμήματα από τον λαιμό και το σώμα κλειστού αγγείου -ίσως κανατάκι- 

(εικ. 19, 19α) 

 
Αρ. Καταγρ.: Γ΄ 5/5/2α,β 

Διαστάσεις: α) Μέγ. σωζ. Μ.: 7,56 εκ. Μέγ. σωζ. Πλ.: 4,64 εκ. β) Μέγ. σωζ. Μ.: 2,93 εκ. 

Μέγ. διάμ. χείλους: 2,9 εκ. 

Πηλός: 4α7. Κατά τόπους γκριζωπός από την υπερόπτηση.  

Περιγραφή: Τα τοιχώματα του σώματος είναι έντονα καμπυλούμενα, ο λαιμός κυλινδρικός 

και το χείλος απλό.   

Επίχρισμα: Δεν παρατηρείται επίχρισμα. 

Εφυάλωση: Παχύρρευστη, στιλπνή και σημαντικά κρακελαρισμένη καστανοκίτρινη 

εφυάλωση επί γυμνού πηλού στην εξωτερική επιφάνεια με καταλειβάδες στο εσωτερικό.. 

Διακόσμηση: . 

Χρονολόγηση: 11ος αιώνας.  

Βιβλιογραφία/Παράλληλα: Κόρινθος: MORGAN 1942, 183, αρ. 52, 53. ΚΑΛΟΠΙΣΗ-ΒΕΡΤΗ 

2003, 58, αρ. Α 4 (11ος αιώνας). 

 

 

 

•  Σύνοψη / Συμπεράσματα 

 

Τα όστρακα από την ανασκαφή στον Ελαιώνα Μεγάρων, τα οποία ανήκουν στην 

κατηγορία της εφυαλωμένης κεραμικής χωρίς επίχρισμα (Plain Glazed Ware. Plain 

Glazed Unslipped Red Ware), είναι πολύ περιορισμένα αριθμητικά. Τα όστρακα, που 

ανήκουν σε ανοιχτά αγγεία, φέρουν εφυάλωση στην εσωτερική επιφάνειά τους και 

στο χείλος905, ενώ τα όστρακα, που ανήκουν σε κλειστά αγγεία, είναι εφυαλωμένα 

                                                      
905 Αρ. Καταγρ. Β΄ 5/5/6. Γ΄ 5/5/1. 
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στο εξωτερικό τους906. Διάκοσμος δεν παρατηρείται εκτός από ένα μικρό τμήμα 

εγχάρακτης γραμμής στην εξωτερική πλευρά ενός μόνο οστράκου907. 

 

Ως προς το σχήμα ανάμεσα στα όστρακα ξεχωρίζει το θραύσμα ενός σαλτσαρίου. 

Πρόκειται για το αυτοθερμαινόμενο σκεύος, το οποίο χρησιμεύει για την 

προετοιμασία και το σερβίρισμα ζεστής σάλτσας με βάση ζωικά λίπη ή ψάρια, όπως 

ο γάρος908. Το σαλτσάριο909 έχει χαρακτηρισθεί ως το πιο σύνθετο πήλινο σκεύος των 

βυζαντινών910, καθώς αποτελείται από δύο μέρη: το κατώτερο με μεγάλο άνοιγμα, 

όπου τοποθετούνται αναμμένα κάρβουνα για τη διατήρηση της θερμοκρασίας της 

σάλτσας, και το ανώτερο συμφυές πινάκιο για το σερβίρισμα της σάλτσας911. Στα 

λίγα αποκαλυφθέντα όστρακα περιλαμβάνονται και θραύσματα μικρού κανατιού, το 

οποίο πιθανότατα προοριζόταν για ατομική χρήση.   

 

Το υπό εξέταση υλικό χαρακτηρίζεται από σχετική ομοιογένεια σε ό,τι αφορά την 

ποιότητα του πηλού. Ο πηλός είναι ερυθρός (red 2.5YR6/6, light red 2.5YR7/6) ή 

καστανέρυθρος (light reddish brown 5YR6/4), χονδρόκοκκος και σκληρός. 

Χαρακτηριστικό, επίσης, είναι το έντονο φαιό χρώμα στον πυρήνα των τοιχωμάτων, 

το οποίο αποτελεί κοινό γνώρισμα των οστράκων της κατηγορίας αυτής κεραμικής 

και οφείλεται στις κακές συνθήκες όπτησης λόγω της έλλειψης τεχνογνωσίας, η 

οποία και ξεπεράστηκε με τη πάροδο του χρόνου912.    

 

Όσον αφορά στο επίχρισμα και στην εφυάλωση, στο υπό εξέταση υλικό φαιό 

επίχρισμα παρατηρείται στην εξωτερική επιφάνειά του θραύσματος του σαλτσαρίου, 

όπως αντίστοιχα συμβαίνει και σε άλλα παρόμοια σκεύη913, ενώ η εσωτερική 

επιφάνεια των κεραμικών παραμένει ακάλυπτη από επίχρισμα. Η εφυάλωση είναι 

παχύρρευστη και καθώς πατά επί γυμνού πηλού αποκτά καστανό914 ή λαδοκάστανο 

                                                      
906 Αρ. Καταγρ. Γ΄ 5/5/2α,β. 
907 Αρ. Καταγρ. Γ΄ 5/5/1.  
908 FRANÇOIS 2010, 353. 
909 για αναλυτική περιγραφή ενός τυπικού σαλτσαρίου βλ.: ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 2014, Ι, 191-192. 
910 FRANÇOIS 2010, 373. 
911 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑ-ΜΠΑΚΙΡΤΖΗ 2005, 120. ΠΟΥΛΟΥ-ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 2008α, 162. 
912 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 2014, Ι, 65-66. 
913 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 2014, 68. 
914 Αρ. Καταγρ. Γ΄ 5/5/1. Γ΄ 5/5/2α,β. 
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χρώμα915 και ταυτόχρονα παρουσιάζει τις χαρακτηριστικές για την κατηγορία στιγμές 

σκοτεινού χρώματος.   

 

Ως γνωστόν, η εφυαλωμένη κεραμική χωρίς επίχρισμα εμφανίζεται τον 7ο αιώνα 

στην Κωνσταντινούπολη916 και από τον 9ο αιώνα αρχίζει να διαδίδεται στον 

ελλαδικό χώρο αποκτώντας μεγαλύτερη έκταση κατά τους επόμενους αιώνες μέχρι τα 

τέλη του 11ου αιώνα, όταν και υιοθετείται η μεσολάβηση του στρώματος 

επιχρίσματος (μπαντανά) ανάμεσα στον γυμνό πηλό και την εφυάλωση917. Όσον 

αφορά στα σαλτσάρια, η χρονολόγησή τους φτάνει μέχρι τον ύστερο 11ο αιώνα, 

καθώς στην πορεία η χρήση τους σταδιακά φθείνει918. Σχετικά με τα σαλτσάρια με 

την εγχάρακτη διακόσμηση, η χρονολόγησή τους τοποθετείται κυρίως στον 10ο 

αιώνα και σπανιότερα στον 11ο, ενώ η χρονολόγηση των σαλτσαρίων με ανάγλυφο 

διάκοσμο εκτείνεται μέσα στον 11ο αιώνα919.  

 

 

 

3.3.2β. Μονόχρωμη εφυαλωμένη κεραμική (Slip Background. Plain Glazed Ware 

ή Monochrome Glazed Ware)920 

 

• KΑΤΑΛΟΓΟΣ 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΧΟΛΙΟ 

Η κατηγορία αυτή κεραμικής ήταν παλαιότερα γνωστή ως απλή εφυαλωμένη (Plain 

Glazed Ware)921 ενώ από τη νεώτερη έρευνα έχει προταθεί η ονομασία της ως 

μονόχρωμη εφυαλωμένη (Monochrome Glazed Ware)922. Η κατηγορία της 

μονόχρωμης εφυαλωμένης κεραμικής εμφανίζεται τον 11ο αιώνα μετά την υιοθέτηση 

της συνήθειας να επενδύεται ο ερυθρός πηλός με ανοιχτόχρωμο επίχρισμα (μπαντανά 

                                                      
915 Αρ. Καταγρ. Β΄ 5/5/6. 
916 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑ-ΜΠΑΚΙΡΤΖΗ 2003, 48. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑ-ΜΠΑΚΙΡΤΖΗ 2005, 118. 
917 SANDERS 2000, 166. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑ-ΜΠΑΚΙΡΤΖΗ 2003, 50-51. ΠΟΥΛΟΥ-ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 2013, 86-

87. 
918 MORGAN 1942, 39-40. SANDERS 2000, 165-166, 172. SANDERS 2003, 40-41. FRANÇOIS 2010, 353. 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 2014, Ι, 195. 
919 MORGAN 1942, 51. SANDERS 1995, 238-239. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 2014, Ι, 70-71, 196. 
920 Για τα κύρια χαρακτηριστικά αυτής της κατηγορίας κεραμικής βλ. παρακάτω το εισαγωγικό σχόλιο 

στον κατάλογο των υπό εξέταση θραυσμάτων. 
921 FRANTZ 1938, 430. 
922 ARMSTRONG 1996, 357. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 2014, Ι, 50, 171. 
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ή αστάρι) και κατόπιν να δέχεται το στρώμα της εφυάλωσης923. Με τη μεσολάβηση 

του επιχρίσματος η επιφάνεια του πηλού εξομαλύνεται και ταυτόχρονα αναδεικνύεται 

η ποιότητα της εφυάλωσης924. Η εφυάλωση είναι διαφανής και είτε είναι άχρωμη είτε 

χρωματισμένη με οξείδια μετάλλων (σιδήρου ή χαλκού) αποκτώντας κίτρινο, 

καστανό ή πράσινο χρώμα925.  

Η κατηγορία αυτή γνωρίζει γεωγραφική διάδοση, όμως λόγω του απλού 

διακόσμου της περνά κάπως απαρατήρητη από τους μελετητές, καθώς δεν την 

περιλαμβάνουν πάντα στις δημοδιεύσεις μαζί με τις υπόλοιπες κατηγορίες κεραμικής. 

Παραδείγματα της απαντώνται στην Κωνσταντινούπολη926, την κεντρική Ελλάδα 

(Αθήνα927, Θήβα928, Φωκίδα929), στην Πελοπόννησο (Κόρινθος930) και στην Κρήτη 

(Ελεύθερνα931). 

Για την εξέταση της κατηγορίας αυτής κεραμικής δεν έχει προταθεί κάποια 

γενικά αποδεκτή κατηγοριοποίηση εξ αιτίας της έλλειψης διακόσμου932. Ως εκ 

τούτου για τη χρονολόγηση και μελέτη των κεραμικών της κατηγορίας αυτής οι 

ερευνητές βασίζονται στο σχήμα των αγγείων και στην ποιότητα του πηλού και της 

εφυάλωσης933. Η μονόχρωμη εφυαλωμένη κεραμική είναι η πιο μακρόβια από τις 

κατηγορίες εφυαλωμένης κεραμικής, καθώς μετά την εμφάνισή της τον 11ο αιώνα 

συνεχίζει να παράγεται αδιαλείπτως μέχρι και τη μεταβυζαντινή περίοδο934.   

 

 

 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ 

 

 

 

20. Τμήμα από τη βάση και τον πυθμένα ανοικτού αγγείου -ίσως λεκάνης- (εικ. 

20, 20α) 

                                                      
923 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑ-ΜΠΑΚΙΡΤΖΗ 2003, 50-51. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑ-ΜΠΑΚΙΡΤΖΗ 2005, 124. 
924 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑ-ΜΠΑΚΙΡΤΖΗ 1996, 130. 
925 STEVENSON 1947, 35-36. SANDERS 1995, 64. ΚΑΛΟΠΙΣΗ-ΒΕΡΤΗ 2003, 57.  
926 STEVENSON 1947, 35-36. 
927 FRANTZ 1938, 430. 
928 ARMSTRONG 1993, 304, αρ. 46, 309, αρ. 99-103, 316, αρ. 177-184, 317, αρ. 185-195.  
929 ARMSTRONG 1989, 6, αρ. 13, αρ. 66-68, 15, αρ. 11-12, 20, αρ. 56-69, 22, αρ. 70-71, 23, αρ. 22-23, 

27, αρ. 26-29, 28, αρ. 30-33, 34, αρ. 65-79. ARMSTRONG 1996, 345, αρ. 103. 
930 SANDERS 1995, 64, 242-243. 
931 ΓΙΑΓΚΑΚΗ 2008, 217. 
932 SANDERS 1995, 242. 
933 SANDERS 1995, 242. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑ-ΜΠΑΚΙΡΤΖΗ 1996, 131. POULOU-PAPADIMITRIOU 2006, 81-82. 

ΠΟΥΛΟΥ-ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 2008, 51.  
934 ARMSTRONG 1996, 357. ΚΑΛΟΠΙΣΗ-ΒΕΡΤΗ 2003, 57. POULOU-PAPADIMITRIOU 2006, 81 



153 

 

 
Αρ. Καταγρ.: Α΄ 4/4/13 

Διαστάσεις: Μέγ. σωζ. Πλ.: 4,84 εκ. Μέγ. σωζ. διάστ.: 9,34 εκ. Πάχος βάσης: 2,15 εκ. 

Πηλός: 3γ3. 

Περιγραφή: Η βάση είναι πολύ παχιά αποστρογγυλεμένη και στο μέσον της εξωτερικά 

σχηματίζεται μικρό έξαρμα.  

Επίχρισμα: Παχύρρευστο λευκό επίχρισμα εσωτερικά και λεπτόρρευστο καστανέρυθρο 

επίχρισμα εξωτερικά. 

Εφυάλωση: Λεπτόρρευστη κρακελαρισμένη κιτρινωπή εφυάλωση εσωτερικά. 

Διακόσμηση: . 

Χρονολόγηση: προχωρημένος 12ος αιώνας. 

Βιβλιογραφία/Παράλληλα:  

 

 

 

21. Τμήμα από τον λαιμό κλειστού αγγείου με συμφυή ηθμό (εικ. 21, 21α) 
 

Αρ. Καταγρ.: Γ΄ 3/3/22 

Διαστάσεις: Μέγ. σωζ. Μ.: 5,95 εκ. Μέγ. σωζ. Πλ.: 3,36 εκ. Μέγ. σωζ. Υ.: 2,11 εκ. 

Πηλός: 3γ2. Κατά τόπους γκριζωπός από την υπερόπτηση. 

Περιγραφή: Βαθιά αυλάκωση περιτρέχει τον λαιμό. Σώζονται δυο οπές και μια τρίτη κατά 

το ήμισυ.  

Επίχρισμα: Παχύρρευστο λευκό επίχρισμα εξωτερικά. 

Εφυάλωση: Παχύρρευστη, στιλπνή, κρακελαρισμένη καστανικίτρινη εφυάλωση εξωτερικά. 

Διακόσμηση: . 

Χρονολόγηση: τέλη 12ου-αρχές 13ου αιώνα. 

Βιβλιογραφία/Παράλληλα: FRANÇOIS 2010, 357-358. 

 

 

 

22. Τμήμα από τη βάση και τον πυθμένα ανοικτού αγγείου (εικ. 22) 
 

Αρ. Καταγρ.: Γ΄ 3/3/7 

Διαστάσεις: Δ. Β.: 7,32 εκ. Μέγ. σωζ. Μ.: 10,34 εκ. Μέγ. σωζ. Υ.: 2,3 εκ.  

Πηλός: 1β3. Κατά τόπους καμένος από την υπερόπτηση. 

Περιγραφή: Η βάση είναι χαμηλή δακτυλιόσχημη με ανάγλυφο κομβίο στο μέσον της και τα 

τοιχώματα του σώματος κυρτά.   

Επίχρισμα: Φαιό επίχρισμα στο εσωτερικό. 

Εφυάλωση: Παχύρρευστη, κρακελαρισμένη λαδοπράσινη εφυάλωση στην εσωτερική 

επιφάνεια και στο μεγαλύτερο μέρος της εξωτερικής, όπου πατά επί γυμνού πηλού. 

Διακόσμηση: . 

Χρονολόγηση:  

Βιβλιογραφία/Παράλληλα:  

 

 

 

23. Τμήμα από τη βάση, το στέλεχος τροχήλατου ανοιχτού λύχνου (εικ. 23, 23α) 
 

Αρ. Καταγρ.: Α΄ 1/1/9 

Διαστάσεις: Δ. Β.: 3,6 εκ. Μέγ. σωζ. Μ. στελέχους: 4,2 εκ. Μέγ. σωζ. Διάμ. στελέχους 

(συμπεριλαμβανομένου του ανάγλυφου δακτυλίου): 4,5 εκ. Μέγ. σωζ. Διάμ. δίσκου: 4,24 εκ. 

Πηλός: 1β2. Το σπάσιμο είναι ασύμμετρο. 
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Περιγραφή: Η βάση είναι επίπεδη και το στέλεχος κυλινδρικό με έξεργο ανάγλυφο δακτύλιο 

περιμετρικά. και ανάγλυφο κομβίο στην εσωτερική επιφάνειά του.  

Επίχρισμα: Παχύρρευστο λευκό επίχρισμα εσωτερικά στον δίσκο και καταλειβάδες 

παχύρρευστου υπόλευκου επιχρίσματος στο στέλεχος. Στρώμα λεπτόρρευστου καστανού 

επιχρίσματος στην εξωτερική επιφάνεια και τη βάση. 
Εφυάλωση: Παχύρρευστη πράσινη εφυάλωση στο εσωτερικό του δίσκου. 

Διακόσμηση:.. 

Χρονολόγηση: 12ος-13ος αιώνας. 

Βιβλιογραφία/Παράλληλα: MOTSIANOS 2005, εικ. 11, 12  

 

 

 

Τμήμα από τη βάση ανοιχτού αγγείου -ίσως κούπας- (εικ. 24, 24α, σχ. 12) 
 

Αρ. Καταγρ.: Α΄ 4/4/12 

Διαστάσεις: Μέγ. σωζ. Διάμ.: 6,8 εκ. Μέγ. σωζ. Υ.: 4,2 εκ. 
Πηλός: 1β1. . 

Περιγραφή: Η βάση είναι υπερυψωμένη δακτυλιόσχημη με αποκλίνοντα δακτύλιο.  

Επίχρισμα: Παχύρρευστο λευκό επίχρισμα στο εσωτερικό και εξωτερικό της βάσης. 

Εφυάλωση: Λεπτόρρευστη άχρωμη/υποκίτρινη εφυάλωση στο εξωτερικό της βάσης και 

καταλειβάδες στο εσωτερικό. Υπολείμματα σκουρότερης κίτρινης εφυάλωσης στον πυθμένα. 

Διακόσμηση: 

Χρονολόγηση: 12ος αιωνας. 

Βιβλιογραφία/Παράλληλα: Ελεύθερνα: ΓΙΑΓΚΑΚΗ 2008, 217. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑ-ΜΠΑΚΙΡΤΖΗ 

2003, 54, εικ. 12.β: μεσοβυζαντινή περίοδος. 

 

 

 

25. Τμήμα από το στέλεχος και το ελαιοδοχείο τροχήλατου ανοιχτού λύχνου (εικ. 

25, 25α) 
 

Αρ. Καταγρ.: Δ΄ 1/1/2 

Διαστάσεις: Μέγ. σωζ. Μ. στελέχους: 4,18 εκ. Μέγ. σωζ. Διάμ. στελέχους: 2,75 εκ. Μέγ. 

σωζ. Διάμ. δίσκου: 5,22 εκ. 

Πηλός: 2δ. Ασύμμετρο σπάσιμο. 

Περιγραφή: Το στέλεχος είναι κυλινδρικό με διαμπερή οπή. Σώζεται τμήμα του 

ελαιοδοχείου. 

Επίχρισμα: Παχύρρευστο λευκό επίχρισμα στο εσωτερικό του δίσκου. 

Εφυάλωση: Παχύρρευστη, σημαντικά κρακελαρισμένη κίτρινη εφυάλωση στο εσωτερικό 

του δίσκου. 

Διακόσμηση: 

Χρονολόγηση: 12ος-13ος αιώνας 

Βιβλιογραφία/Παράλληλα: Αθήνα: FRANTZ 1938, 435, 462-463, αρ. D 1, εικ. 27: μέσα 

12ου αιώνα. Θήβα: ΚΟΙΛΑΚΟΥ 2002, 303, αρ. 330 (12ος-13ος αιώνας). MOTSIANOS 2005, 

εικ. 9, 10, 17. 

 

 

 

26. Τμήμα από το σώμα ανοιχτού αγγείου -ίσως κυπέλλου- (εικ. 26) 
 

Αρ. Καταγρ.: Α΄ 3/3/κ 

Διαστάσεις:  

Πηλός: καμένος. 
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Περιγραφή: Τα τοιχώματα του σώματος είναι κυρτά και στο εξωτερικό σώζεται ίχνος από 

την έδραση λαβής. 

Επίχρισμα: Εσωτερικά και εξωτερικά καμένο. 

Εφυάλωση: Εσωτερικά και εξωτερικά καμένη, πιθανώς κιτρινωπή.  

Διακόσμηση: 

Χρονολόγηση:  

Βιβλιογραφία/Παράλληλα:  

 

27. Τρία συνανήκοντα θραύσματα από το σώμα ανοιχτού αγγείου (εικ. 27) 
 

Αρ. Καταγρ.: Α΄ 3/3/λ 

Διαστάσεις:  

Πηλός: καμένος. 

Περιγραφή: Τα τοιχώματα του σώματος είναι κυρτά. 

Επίχρισμα: Εσωτερικά λευκό επίχρισμα. 

Εφυάλωση: Εσωτερικά καστανοκίτρινη εφυάλωση.  

Διακόσμηση: 

Χρονολόγηση:  

Βιβλιογραφία/Παράλληλα:  

 

 

 

 

•  Σύνοψη / Συμπεράσματα 

 

Πολυάριθμα είναι τα όστρακα από την ανασκαφή στον Ελαιώνα Μεγάρων, τα οποία 

ανήκουν στην κατηγορία της μονόχρωμης εφυαλωμένης. Από αυτά καταγράφηκαν 

μόνο τα πιο χαρακτηριστικά, από τα οποία μπορούν να αντληθούν στοιχεία για το 

σχήμα και τη χρήση τους. 

 

Ως προς το σχήμα τους, τα όστρακα από την ανασκαφή του Ελαιώνα ανήκουν σε 

διαφορετικά σκεύη. 

Στην κατηγορία αυτή απαντώνται θραύσματα από δύο τροχήλατα λυχνάρια 

ανοιχτού σχήματος935. Τα τροχήλατα λυχνάρια επικρατούν κατά τη μεσοβυζαντινή 

περίοδο, όταν τα χειροποίητα ή τα κατασκευασμένα με μήτρα λυχνάρια 

παρακμάζουν936.  

Σώζονται, ακόμη, βάσεις από ανοιχτά αγγεία, τα οποία όμως δεν μπορούν να 

ταυτιστούν με ασφάλεια. Ανάμεσα σε αυτές ξεχωρίζει μία αποστρογγυλεμένη βάση 

πιθανότατα από λεκανίδα, η οποία αποτελεί και το μοναδικό δείγμα τέτοιου σχήματος 

βάσης εφυαλωμένου αγγείου από την ανασκαφή. Παρατηρείται, επίσης, μία βάση 

χαμηλή δακτυλιόσχημη και μια βάση με υπερυψωμένο και αποκλίνοντα δακτύλιο, οι 

                                                      
935 Για αναλυτική περιγραφή των τύπων βλ. ΜΟΤΣΙΑΝΟΣ 2011, 177-178.  
936 MOTSIANOS 2005, 247. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 2014, 197. 
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οποίες ανήκουν πιθανώς σε πινάκιο και κούπα αντίστοιχα. Μοναδικό, τέλος, είναι και 

το θραύσμα ενός ηθμού.  

 

Το υπό εξέταση υλικό χαρακτηρίζεται από ομοιογένεια σε ό,τι αφορά την ποιότητα 

του πηλού. 

Τα συνηθέστερα είδη πηλού είναι ο πορτοκαλόχρωμος (reddish yellow 

5YR7/6) και ο ρόδινος (pink 7.5YR7/4) με σκληρή υφή, κόκκους ασημίζουσας 

μαρμαρυγίας και συχνές άσπρες και ερυθρές προσμείξεις. Σε ένα μόνο παράδειγμα 

παρατηρείται ανοιχτός καστανός πηλός (light brown 7.5YR6/4) χωρίς μαρμαρυγία 

και συχνές προσμείξεις.  

 

Όσον αφορά στο επίχρισμα και στην εφυάλωση, πυκνό λευκό επίχρισμα καλύπτει την 

επιφάνεια που πρόκειται να δεχθεί την εφυάλωση ενώ σε ένα παράδειγμα η χωρίς 

εφυάλωση επιφάνεια κοσμείται από καστανέρυθρο επίχρισμα937.  

Η εφυάλωση έχει συνήθως κίτρινο ή πράσινο χρώμα, το οποίο είναι άλλοτε πιο 

σκούρο και άλλοτε πιο ανοιχτό και στιλπνό. Σε ένα παράδειγμα συνδυάζεται η 

κίτρινη εφυάλωση στο εσωτερικό του σώματος και η άχρωμη στο εξωτερικό της 

βάσης938. Χαρακτηριστική είναι η καστανοκίτρινη εφυάλωση, η οποία γίνεται 

συνηθέστερη από τον 13ο αιώνα και μετά939.   

 

Ως γνωστόν, η μονόχρωμη εφυαλωμένη κεραμική εμφανίζεται τον 11ο αιώνα και η 

παραγωγή της συνεχίζεται απρόσκοπτα σε όλες τις επόμενες περιόδους940. Για τα 

θραύσματα από την ανασκαφή του Ελαιώνα η χρονολόγηση βασίστηκε στα 

αρχαιολογικά στρώματα, στα οποία αυτά βρέθηκαν καθώς και στα συνευρήματα 

εφυαλωμένης κεραμικής με διακόσμηση. 

Στα υπό εξέταση κεραμικά περιλαμβάνονται και θραύσματα ανεπιτυχώς 

κατασκευασμένων αγγείων, των οποίων ο πηλός έχει καεί από την υπερβολική 

όπτηση. Η εύρεση των οστράκων αυτών υποδηλώνει τη λειτουργία ενός ντόπιου 

εργαστηρίου, το οποίο την περίοδο αυτή παράγει, εκτός των άλλων, και απλά 

                                                      
937 Αρ. Καταγρ.: Α΄ 4/4/13. 
938 Αρ. Καταγρ.: Α΄ 4/4/12. 
939 STILLWELL-MACKAY 2003, 412. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑ-ΜΠΑΚΙΡΤΖΗ 2003, 57, 59.  
940 SANDERS 1995, 242-243. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑ-ΜΠΑΚΙΡΤΖΗ 2005, 124.  
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εφυαλωμένα κεραμικά. Από αυτά όσα δεν κατασκευάζονται με επιτυχία 

διοχετεύονται στην τοπική αγορά και την κάλυψη των άμεσων αναγκών.   

 

 

 

 

Πίν. 3 

 
(εικ. 17) 

 
(εικ. 17α) 

 
(εικ. 18) 

 

 
(εικ. 19) 

 
(εικ. 19α) 
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Πίν. 4 

 
(σχ. 11) 
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3.3.3. Kεραμική γραπτή  

3.3.3α. Kεραμική γραπτή δι’ επιχρίσματος (Slip Painted Ware)941 

 

• KΑΤΑΛΟΓΟΣ 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΧΟΛΙΟ 

Η κατηγορία της γραπτής δι’ επιχρίσματος κεραμικής πρωτοεμφανίζεται κατά τον 

ύστερο 11ο αιώνα και εξακολουθεί να παράγεται μέχρι και τις μέρες μας942. Για την 

διακόσμηση των αγγείων αυτής της κατηγορίας χρησιμοποιείται λευκό επίχρισμα 

(μπαντανάς ή αστάρι), με το οποίο αποδίδονται τα διακοσμητικά θέματα πάνω στον 

γυμνό κάμπο του αγγείου, το οποίο είναι κατασκευασμένο από κοκκινωπό πηλό943, 

δημιουργώντας την αντίθεση ανάμεσα στο σκουρόχρωμο βάθος και τον 

ανοιχτόχρωμο διάκοσμο (ανοιχτό επί σκοτεινού/Light on Dark)944. 

Η κατηγορία αυτή κεραμικής γνωρίζει μεγάλη διάδοση και παραδείγματά της 

απαντώνται στην Κωνσταντινούπολη945 και τη Μικρά Ασία (Πέργαμος946, 

Σαγαλασσός947), στη Μακεδονία (Θεσσαλονίκη948) την κεντρική Ελλάδα (Αθήνα949, 

Θήβα950, επαρχία Βοιωτίας951, Φωκίδα952), την Εύβοια (Χαλκίδα953, Αλιβέρι954), στην 

Πελοπόννησο (Κόρινθος955, Άργος956, Ακροναυπλία957 Σπάρτη958), στην Κρήτη 

(Ελεύθερνα959, Ηράκλειο960), τα Κύθηρα961 και στην Κύπρο (Πάφος962). 

                                                      
941 Για τα κύρια χαρακτηριστικά αυτής της κατηγορίας κεραμικής βλ. παρακάτω το εισαγωγικό σχόλιο 

στον κατάλογο των υπό εξέταση θραυσμάτων. 
942 VROOM 1998, 525. VROOM 2003, 151. ΠΟΥΛΟΥ-ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 2013, 93. 
943 ΠΟΥΛΟΥ-ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 2013, 93. 
944 SANDERS 1995, 63. ΚΑΛΟΠΙΣΗ 2003, 74. VROOM 2005, 81.  
945 HAYES 1992, 46. 
946 SPIESER 1996, 47. 
947 VIONIS κ.ά 2010, 450.  
948 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑ-ΜΠΑΚΙΡΤΖΉ, ΜΑΥΡΙΚΙΟΥ, ΜΠΑΚΙΡΤΖΗΣ 1999, 53. PAPANIKOLA-BAKIRTZI 1999, 189. 
949 FRANTZ 1938, 431. 
950 ARMSTRONG 1993, 304, αρ. 43, 307, αρ. 82, 311, αρ. 138-140. 
951 VROOM 2003, 150-151. 
952 ARMSTRONG 1989, 6, αρ. 1-10. 
953 ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ-ΜΕΛΑΔΙΝΗ (1973-1974), 503, πίν. 323.α-δ. 
954 ΝΤΑΦΗ, ΣΚΑΡΤΣΗ 2015, 711. 
955 MORGAN 1942, 95-103. SANDERS 1995, 63-64, 240-241. 
956 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 2014, 72-85. 
957 ΓΙΑΓΚΑΚΗ 2012, 38-39. 
958 SANDERS 1993, 261-263. 
959 ΠΟΥΛΟΥ-ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 2008, 37-38 
960 ΠΟΥΛΟΥ-ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 2003, 218-219. 
961 ΠΟΥΛΟΥ-ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 2013, 93-94. 
962 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑ-ΜΠΑΚΙΡΤΖΉ 1996, 58-60, 206-207. 
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Με την κατηγορία αυτή κεραμικής έχουν ασχοληθεί τόσο ο Morgan963 όσο και 

ο Sanders964, οι οποίοι με βάση τον διάκοσμο προτείνουν την ταξινόμηση σε δυο 

ομάδες: (α) εκείνη με κηλιδωτή965 (Dotted Slip Painted κατά Morgan. Dotted Style 

κατά Sanders)966 ή οστρεοειδή διακόσμηση967 (Oyster Ware κατά Morgan. Spotted 

Style κατά Sanders968) και (β) εκείνη με γραμμική διακόσμηση (Local Linear Style 

και Later Linear Style κατά Morgan969. Light on Dark Slip Painted I-ΙΙΙ κατά 

Sanders970). 

Όσον αφορά στον διάκοσμο της πρώτης ομάδας (Dotted Slip Painted/Dotted 

Style), πλέον χαρακτηριστικό γνώρισμα είναι οι στιγμές και οι κηλίδες επιχρίσματος, 

οι οποίες καλύπτουν όλη την επιφάνεια των αγγείων. Όταν αυτές αποκτούν 

μεγαλύτερη διάμετρο σχηματίζονται οστρεοειδή μοτίβα, με βάση τα οποία προκύπτει 

και η αντίστοιχη υποομάδα (Oyster Ware/Spotted Style), στην οποία εντάσσονται και 

τα αγγεία με αστερόσχημα θέματα ως εξέλιξη των παραπάνω μοτίβων971. Η ομάδα 

αυτή χρονολογείται στον προχωρημένο 11ο-πρώιμο 12ο αιώνα972.  

Η ομάδα με γραμμικό διάκοσμο χωρίζεται σε τρεις υποομάδες με βάση τη 

θεματολογία και την τεχνοτροπία του διακόσμου. Στην πρώτη υποομάδα (Local 

Linear Style/Light on Dark Slip Painted I) συνήθη διακοσμητικά θέματα είναι τα 

ομόκεντρα επάλληλα ημικύκλια, οι οριζόντιες και τεθλασμένες γραμμές, όπως επίσης 

οι επάλληλες γωνίες και τα σταυρόσχημα θέματα973. Τα παραδείγματα της υποομάδας 

αυτής χρονολογούνται από τα τέλη του 11ου μέχρι το α΄ τέταρτο του 12ου αιώνα974, 

καθώς, με βάση την κεραμική της Κορίνθου, κατά το β΄ τέταρτο του 12ου αιώνα 

σταματά η παραγωγή της συγκεκριμένης κατηγορίας κεραμικής (γραπτής δι’ 

επιχρίσματος)975. Στη δεύτερη υποομάδα (Later Linear Style/Light on Dark Slip 

Painted IΙ) χαρακτηριστικά θέματα είναι οι σπείρες, τα κουφικά και ο φολιδωτός 

κάμπος ενώ επίσης χρησιμοποιούνται φυτικά και ζωικά θέματα, όπως ανθέμια και 

                                                      
963 MORGAN 1942, 95-103. 
964 SANDERS 1995, 63-64, 240-242. 
965 ΓΙΑΓΚΑΚΗ 2012, 39: στικτός διάκοσμος. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 2014, 72: διάστικτη διακόσμηση. 
966 MORGAN 1942, 102. SANDERS 1995, 64. 
967 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑ-ΜΠΑΚΙΡΤΖΉ, ΜΑΥΡΙΚΙΟΥ, ΜΠΑΚΙΡΤΖΗΣ 1999, 53. 
968 MORGAN 1942, 98, 102. SANDERS 1995, 64, 241. 
969 MORGAN 1942, 98-99, 102-103. 
970 SANDERS 1995, 63-64. 240-241. SANDERS 2003, 41. 
971 MORGAN 1942, 98. ΠΟΥΛΟΥ-ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 2003, 218. 
972 MORGAN 1942, 98. ΠΟΥΛΟΥ-ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 2003, 218. SANDERS 1995, 241. 
973 MORGAN 1942, 99. SANDERS 1995, 241. 
974 SANDERS 1995, 240. SANDERS 2003, 41. 
975 MORGAN 1942, 103. SANDERS 2000,166. SANDERS 2003, 41. 
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πτηνά. Ο διάκοσμος αυτός συμπληρώνεται κάποιες φορές από στιγμές, οι οποίες 

τοποθετούνται εκατέρωθεν των θεμάτων976. Η συγκεκριμένη υποομάδα εμφανίζεται 

μετά το β΄ τέταρτο του 12ου αιώνα, αφού η παραγωγή της γραπτής δι’ επιχρίσματος 

κεραμικής ανανεώνεται μετά την προαναφερθείσα περίοδο παύσης. Τα παραδείγματά 

της υποομάδας χρονολογούνται από το γ΄ τέταρτο του ίδιου αιώνα έως τις αρχές του 

13ου977. Τέλος, η τρίτη υποομάδα (Thirteenth Century κατά Morgan. Light on Dark 

Slip Painted IΙΙ κατά Sanders) αφορά στην κεραμική από το β΄ τέταρτο του 13ου 

αιώνα και μετά978 και ως εκ τούτου ξεφεύγει από το πλαίσιο της παρούσας εργασίας.   

 

 

 

 

 

 

 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ 

 

28. Τμήμα από το σώμα εφυαλωμένου ανοιχτού αγγείου (εικ. 28, 28α) 

 
Αρ. Καταγρ.: Α΄1/1/1 

Διαστάσεις: Μέγ. σωζ. Μ.: 6,05 εκ. Μέγ. σωζ. Πλ.: 4,75 εκ. Μέγ. σωζ. διάστ.: 6,56 

Πηλός: 4β. Εξωτερικά χαμηλές νευρώσεις από την κατεργασία στον τροχό.  

Περιγραφή: Τα τοιχώματα του σώματος είναι κάθετα. 

Επίχρισμα: Στρώμα λεπτόρρευστου υποκάστανου επιχρίσματος εξωτερικά. 

Εφυάλωση: Λεπτόρρευστη υποπράσινη εφυάλωση στο εσωτερικό. Η εφαρμογή της δεν είναι 

επιτυχής -φαίνεται ότι έχει συρρικνωθεί-.  

Διακόσμηση: Με παχύρρευστο λευκό επίχρισμα αποδίδονται στο εσωτερικό ευρείας 

διαμέτρου στιγμές-το επίχρισμα είναι παχύτερο στο μέσον και αραιότερο στα άκρα των 

στιγμών (Οyster Ware κατά Morgan, Spotted Style κατά Sanders). 

Χρονολόγηση: τέλη 11ου-αρχές 12ου αιώνα. 

Βιβλιογραφία/Παράλληλα: Κόρινθος: MORGAN 1942, 98, εικ. 73 (τέλη 11ου αιώνα). 

Κόρινθος: SANDERS 1995, 241 (μέσα 12ου αιώνα). Κόρινθος: ΚΑΛΟΠΙΣΗ-ΒΕΡΤΗ 2003, 78, 

αρ. Α 43 (τέλη 11ου-μέσα 12ου αιώνα). Άργος: ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 2014, 53, αρ. 64 (1080-αρχες 12ου 

αιώνα), 65 ( χρονολ.: 1110-1140). 

 

 

 

29. Τμήμα από το σώμα εφυαλωμένου ανοιχτού αγγείου (εικ. 29, 29α) 

 
Αρ. Καταγρ.: Δ΄3/3/10 

                                                      
976 MORGAN 1942, 100, 102. SANDERS 1995, 64. 
977 MORGAN 1942, 103. SANDERS 1995, 242. SANDERS 2000,166. SANDERS 2003, 41. 
978 MORGAN 1942, 103. SANDERS 2003, 41 
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Διαστάσεις: μεγ. διάστ.: 4,8 εκ. 

Πηλός: 1β4. Εξωτερικά γρατζουνιές. 

Περιγραφή:  

Επίχρισμα: Λεπτόρρευστο υπόλευκο/υπορόδινο επίχρισμα μόνο εξωτερικά. 

Εφυάλωση: Λεπτόρρευστη άχρωμη εφυάλωση εσωτερικά.  

Διακόσμηση: Στο εσωτερικό σώζονται υπολείμματα αστεροειδών μοτίβων αποδομένων με 

παχύρρευστο λευκό επίχρισμα (Dotted Slip Painted κατά Morgan).  

Χρονολόγηση: προχωρημένος 11ος- πρώιμος 12ος αιώνας.  

Βιβλιογραφία/Παράλληλα: Κόρινθος: MORGAN 1942, 98. Κεχριές Κορίνθου: ADAMSHECK 

1979, 102, αρ. LRB 42, πίν. 25 (α΄ μισό 13ου αιώνα). Παναγία Φωκίδας: ARMSTRONG 1989, 

5-6, αρ.7, πίν. 3.7 (12ος αιώνας). Καλαπόδι Φωκίδας: ARMSTRONG 1996, 350, 360, αρ. 86, 

πίν. 84 (12ος αιώνας). Ηράκλειο Κρήτης: ΠΟΥΛΟΥ-ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 2003, 218, 219, εικ. 17-

18. Άργος: ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 2014, 55, αρ. 69 (μέσα 12ου αιώνα). 

 

 

 

30. Τμήμα από το χείλος και το άνω σώμα πινακίου (εικ. 30, 30α) 

 
Αρ. Καταγρ.: Γ΄ 4/4/19 

Διαστάσεις: Μεγ. σωζ. Μ.: 3,32 εκ. Μέγ. σωζ. Πλ.: 3, 44 εκ. 

Πηλός: 4α5. 

Περιγραφή: Το χείλος είναι κάθετο και απλό ενώ η μετάβαση προς το σώμα γίνεται 

σχηματίζοντας γωνίωση. 

Επίχρισμα: Λεπτόρρευστο καστανέρυθρο επίχρισμα σε όλη την επιφάνεια εσωτερικά και 

εξωτερικά και λευκό επίχρισμα εξωτερικά κάτω από το χείλος. 

Εφυάλωση: Παχύρρευστη κρακελαρισμένη κίτρινη εφυάλωση εσωτερικά και λεπτόρρευστη 

κιτρινοπράσινη στο άνω τμήμα εξωτερικά.  

Διακόσμηση: Με λευκό επίχρισμα αποδίδεται ο διάκοσμος στο εσωτερικό. Στο χείλος 

παρατηρούνται μικρές γλωσσίδες ενώ κάτω από αυτό τμήμα οριζόντιας γραμμής αποδομένης 

με προχειρότητα (Local Linear Style κατά Morgan, Light on Dark Slip Painted I κατά 

Sanders). 

Χρονολόγηση: πρώιμος 12ος αιώνας. 

Βιβλιογραφία/Παράλληλα: Κόρινθος: ΜORGAN 1942, 98-100 (Local Linear Style 12ος 

αιώνας). Βοιωτία: ΚΟΙΛΑΚΟΥ 1995, 79-80, πίν.36.β. VROOM 2003, εικ. 6.18, αρ. W 9.11. 

Μουσείο Μπενάκη: ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑ-ΜΠΑΚΙΡΤΖΗ, ΜΑΥΡΙΚΙΟΥ, ΜΠΑΚΙΡΤΖΗΣ 1999, 53, αρ. 85 

(12ος αιώνας).  

 

 

31. Τμήμα από το χείλος και το άνω σώμα κούπας (εικ. 31, 31α) 
 

Αρ. Καταγρ: Γ΄ 4/4/17 

Διαστάσεις: Μεγ. σωζ. Μ.: 4,5 εκ. Μέγ. σωζ. Πλ.: 4,7 εκ. 

Πηλός: 1δ. Στον πυρήνα ανοιχτός ερυθρός (light red 2.5YR7/6) από την όπτηση.  

Περιγραφή: Το χείλος είναι όρθιο με μικρή απόκλιση προς τα έξω. Στη μετάβαση προς το 

σώμα σχηματίζεται γωνίωση. 

Επίχρισμα: Λεπτόρρευστο καστανέρυθρο επίχρισμα εσωτερικά. 

Εφυάλωση: Λεπτόρρευστη άχρωμη εφυάλωση εσωτερικά και εξωτερικά στο χείλος με 

απολεπίσεις στο άκρο του.  

Διακόσμηση: Με λευκό επίχρισμα αποδίδεται ο διάκοσμος στο εσωτερικό. Παρατηρούνται 

υπολείμματα λοξών γλωσσίδων στην ακμή του χείλους και χαμηλότερα τμήμα κυματιστής 

γραμμής (Local Linear Style κατά Morgan, Light on Dark Slip Painted I κατά Sanders). 

Χρονολόγηση: πρώιμος 12ος αιώνας. 
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Βιβλιογραφία/Παράλληλα: Κόρινθος: ΜORGAN 1942, 98-100 (Local Linear Style, 12ος 

αιώνας). Παναγία Φωκίδας: ARMSTRONG 1989, 5-6, αρ. 3, πίν. 3, εικ. 2 (12ος αιώνας). 

Καλαπόδι Φωκίδας: ARMSTRONG 1996, 350, 360, αρ. 80, πίν. 84 (12ος αιώνας). Μουσείο 

Μπενάκη: ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑ-ΜΠΑΚΙΡΤΖΗ, ΜΑΥΡΙΚΙΟΥ, ΜΠΑΚΙΡΤΖΗΣ 1999, 53 (12ος αιώνας). 

 

 

 

32. Τμήμα από το σώμα μικρής κανάτας (εικ. 32) 

 
Αρ. Καταγρ.: Γ΄ 3/3/6 

Διαστάσεις: Μεγ. σωζ. Μ.: 3,4 εκ. Μεγ. σωζ. Πλ.: 2,77 εκ. 

Πηλός: 1β1. Στα άκρα των τοιχωμάτων ανοιχτός καστανέρυθρος 5YR6/4 (light reddish 

brown) και κατά τόπους γκριζωπός από την υπερόπτηση. Δεν παρατηρούνται ερυθρές 

προσμίξεις ενώ εντοπίζονται λίγα χαλικάκια. 

Περιγραφή: Τα τοιχώματα του σώματος είναι κυρτά. 

Επίχρισμα: 

Εφυάλωση: Λεπτόρρευστη άχρωμη εφυάλωση καλύπτει το εξωτερικό. 

Διακόσμηση: Στο εξωτερικό τμήματα επάλληλων καμπυλούμενων γραμμών (πιθανώς 

υπολείμματα ομόκεντρων δακτυλίων) και τμήματα τριών παραλλήλων ταινιών, τα οποία 

είναι αποδομένα με παχύρρευστο λευκό επίχρισμα (Local Linear Style κατά Morgan, Light 

on Dark Slip Painted I κατά Sanders). 

Χρονολόγηση: ύστερος 11ος-πρώιμος 12ος αιώνας. 

Βιβλιογραφία/Παράλληλα: Κόρινθος: ΚΑΛΟΠΙΣΗ-ΒΕΡΤΗ 2003, 75, αρ. Α 36 (τέλη 11ου-

αρχές 12ου αιώνα). PAPANIKOLA-BAKIRTZIS 2001, 131, αρ. καταλόγου 2577/29, πίν. 13.1.d 

(πρώιμος 13ος αιώνας). 

 

 

 

33. Τμήμα από το χείλος και το άνω σώμα ημίεργου ανοιχτού αγγείου -ίσως 

μικρής κούπας- (εικ 33) 
 

Αρ. Καταγρ.: Γ΄ 3/3/β  

Διαστάσεις: 

Πηλός: 1α1 λεπτόκοκκος με κανονικό σπάσιμο. 

Περιγραφή: Το χείλος αποτελεί την χωρίς ιδιαίτερη διαμόρφωση απόληξη των τοιχωμάτων 

του σώματος. 

Επίχρισμα: Λεπτόρρευστο ρόδινο επίχρισμα εσωτερικά και εξωτερικά έως κάτω από το 

χείλος. 

Εφυάλωση: Δεν παρατηρείται επενδυτικό στρώμα εφυάλωσης, καθώς το αγγείο παρέμεινε 

ημιτελές. 

Διακόσμηση: Εσωτερικά κάτω από το χείλος υπολείμματα δυο δακτυλίων αποδομένων με 

αραιό λευκό επίχρισμα (Local Linear Style κατά Morgan, Light on Dark Slip Painted I κατά 

Sanders). 

Χρονολόγηση: πρώιμος 12ος αιώνας. 

Βιβλιογραφία/Παράλληλα:  

 

 

34. Τμήμα από το σώμα ημίεργου ανοιχτού αγγείου (εικ. 34) 

 
Αρ. Καταγρ.: Γ΄ 3/3/α  

Διαστάσεις: 
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Πηλός: 2β στο εξωτερικό άκρο των τοιχωμάτων γκριζωπός από την υπερόπτηση. 

Περιγραφή: Τα τοιχώματα του σώματος είναι λεπτά. 

Επίχρισμα:  

Εφυάλωση: Δεν παρατηρείται επικαλυπτικό στρώμα εφυάλωσης, καθώς το αγγείο παρέμεινε 

ημιτελές. 

Διακόσμηση: Στο εσωτερικό σώζονται υπολείμματα δυο δακτυλίων αποδομένων με 

λεπτόρρευστο λευκό επίχρισμα (Local Linear Style κατά Morgan, Light on Dark Slip Painted 

I κατά Sanders). 

Χρονολόγηση: πρώιμος 12ος αιώνας. 

Βιβλιογραφία/Παράλληλα:  

 

 

 

35. Τμήμα από το σώμα πινακίου (εικ. 35) 

 
Αρ. Καταγρ: Γ΄ 4/4/6 

Διαστάσεις: Μεγ. σωζ. Μ.: 5, 6 εκ. Μέγ. σωζ. Πλ.: 3,7 εκ. 

Πηλός: 3γ2. Σκούρος φαιός στο εσωτερικό των τοιχωμάτων από την υπερόπτηση. Αραιοί 

κόκκοι ασημίζουσας μαρμαρυγίας. 

Περιγραφή: Τα τοιχώματα του σώματος είναι λοξά γωνιώδη.  

Επίχρισμα:  

Εφυάλωση: Παχύρρευστη κίτρινη εφυάλωση, η οποία έχει καεί στο ψήσιμο, καλύπτει την 

εσωτερική επιφάνεια ενώ εξωτερικά μόνο καταλειβάδα της. 

Διακόσμηση: Στο εσωτερικό υπολείμματα επάλληλων καμπυλόγραμμων θεμάτων, τα οποία 

είναι αποδομένα με παχύρρευστο λευκό επίχρισμα (Local Linear Style κατά Morgan, Light 

on Dark Slip Painted I κατά Sanders). 

Χρονολόγηση: τέλη 11ου/αρχές 12ου αιώνα.  

Βιβλιογραφία/Παράλληλα: Κόρινθος: ΜORGAN 1942, 98, 102. Κόρινθος: SANDERS 1995, 

63-64, 240. Κόρινθος: ΚΑΛΟΠΙΣΗ-ΒΕΡΤΗ 2003, 75, αρ. Α 36 (τέλη 11ου-πρώιμος 12ος 

αιώνας). 

 

 

 

36. Τμήμα από τη βάση ίσως πινακίου (εικ. 36, 36α, σχ. 13) 

 
Αρ. Καταγρ.: A΄ 4/4/9 

Διαστάσεις: Μέγ. σωζ. Μ. δακτυλίου βάσης: 3,88 εκ. Μέγ. σωζ. Μ.: 5,05 εκ. Μέγ. σωζ. Πλ.: 

3,8 εκ. Μέγ. σωζ. Υ.: 3,73 εκ. 

Πηλός: 2γ 

Περιγραφή: Η βάση είναι δακτυλιόσχημη και τα σωζόμενα τοιχώματα του σώματος 

οριζόντια. Στον δακτύλιο της βάσης υπάρχει κολλημένο πιθανώς εξ αιτίας της όπτησης 

κορδόνι πηλού με στρώμα εφυάλωσης. 

Επίχρισμα: Στο εξωτερικό στρώμα λεπτόρρευστου επιχρίσματος, το οποίο έχει αλλοιωθεί 

από την υπερόπτηση. 

Εφυάλωση: Παχύρρευστη, κρακελαρισμένη κίτρινη εφυάλωση στο εσωτερικό. 

Διακόσμηση: Στον πυθμένα υπολείμματα γραμμικών μοτίβων, τα οποία είναι αποδομένα με 

παχύρρευστο λευκό επίχρισμα προβάλλοντας ανάγλυφα στην επιφάνεια. Παρατηρούνται 

τμήματα δυο καμπυλούμενων γραμμών με στιγμές εκατέρωθέν τους (Later Linear Style κατά 

Morgan, Light on Dark Slip Painted IΙ κατά Sanders). 

Χρονολόγηση: β΄ μισό 12ου αιώνα. 

Βιβλιογραφία/Παράλληλα: Παναγία Φωκίδας: ARMSTRONG 1989, 5: θέση Παναγία, 6: αρ.5, 

πίν. 3.5, εικ. 2.5 (12ος αιώνας). Θήβα: ΚΟΙΛΑΚΟΥ 1996, 76-77, πίν. 33.α (αρχές 12ου αιώνα). 

FRANҪOIS 1997, 427, 439: αρ. 75 (από τα αποτυπώματα του τριποδίσκου συμπεραίνεται ότι 
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κατασκευή του κατά την υστεροβυζαντινή περίοδο), 440: αρ. 85, εικ. 7, εικ. 8. Άργος: 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 2014, 66-67, αρ. 93 (τέλη 12ου-αρχές 13ου αιώνα).  

  

 

 

37. Τμήμα από το χείλος και το άνω σώμα κυπέλλου (εικ. 37, 37α) 

 
Αρ. Καταγρ.: Δ΄ 2/2/10 

Διαστάσεις: Μέγ. σωζ. Μ. χείλους: 2,02 εκ. Μέγ. σωζ. Πλ.: 2,85. Μέγ. σωζ. διάστ.: 3,02 εκ. 

Πηλός: 3ε. Στα τοιχώματα γκριζωπός από την υπερόπτηση. Λίγος ασβεστόλιθος μεγάλος, 

αποστρογγυλευμένος σφαιρικός. 

Περιγραφή: Το χείλος είναι ταινιωτό με κλίση προς τα έσω και τα τοιχώματα του σώματος 

λοξά και γωνιώδη. 

Επίχρισμα: Λεπτόρρευστο καστανέρυθρο επίχρισμα εσωτερικά και εξωτερικά μέχρι κάτω 

από το χείλος. 

Εφυάλωση: Παχύρρευστη κίτρινη εφυάλωση εσωτερικά και εξωτερικά μέχρι κάτω από το 

χείλος.  

Διακόσμηση: Εσωτερικά υπολείμματα γραπτού διακόσμου αποδομένου με πυκνό λευκό 

επίχρισμα. Σώζονται στιγμές και τμήμα καμπυλούμενης γραμμής, οι οποίες προβάλλουν 

ανάγλυφα κάτω από την εφυάλωση (Later Linear Style κατά Morgan, Light on Dark Slip 

Painted IΙ κατά Sanders).  

Χρονολόγηση: β΄ μισό 12ου αιώνα. 

Βιβλιογραφία/Παράλληλα: Θήβα: ARMSTRONG 1993, 311, αρ. καταλ. 139 και 140, εικ. 9, 

πίν. 33. Άργος: ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 2014, 67, αρ. 94 (τέλη 12ου-αρχές 13ου αιώνα). 

 

 

 

38. Πέντε συνανήκοντα θραύσματα από το χείλος και το σώμα μεγάλης βαθιάς 

κούπας (εικ. 38, 38α, σχ. 14) 
 

Αρ. Καταγρ.: Δ΄2/2/9  

Διαστάσεις: Μέγ. σωζ. Μ. χείλους: 7,34 εκ. Μέγ. σωζ. Πλ.: 4,83 εκ. Μέγ. διάστ.: 6,37 εκ.  

Πηλός: 3γ2. Στο εσωτερικό των τοιχωμάτων γκριζωπός από την υπερόπτηση. Πολύ σκληρός, 

με αραιούς κόκκους ασημένιας μαρμαρυγίας (ίσως πρόσμειξη: mudstone ή grog). 

Περιγραφή: Τα τοιχώματα του σώματος είναι κυρτά και το χείλος αποτελεί την απόληξη 

τους με ελαφρώς έξω νεύον το άκρο του.  

Επίχρισμα: Πυκνό καστανέρυθρο επίχρισμα εσωτερικά και εξωτερικά μέχρι κάτω από το 

χείλος. 

Εφυάλωση: Λεπτόρρευστη κιτρινωπή εφυάλωση εσωτερικά και εξωτερικά μέχρι κάτω από 

το χείλος. 

Διακόσμηση: Στο εσωτερικό υπολείμματα γραμμικού διακόσμου αποδομένου με πυκνό 

λευκό επίχρισμα. Τμήματα επάλληλων καμπυλούμενων γραμμών (υπολείμματα σπείρας ή 

ομόκεντρων κύκλων;), τα οποία περιβάλλονται από στιγμές και μικρότερη καμπυλούμενη 

γραμμή κάτω από το χείλος (Later Linear Style κατά Morgan, Light on Dark Slip Painted IΙ 

κατά Sanders).  

Χρονολόγηση: β΄ μισό 12ου αιώνα. 

Βιβλιογραφία/Παράλληλα: Θήβα: ARMSTRONG 1993, 311, αρ. καταλ. 139 και 140, εικ. 9, 

πίν. 33. Πέργαμος: SPIESER 1996, 59: αρ. 71, πίν. 5. Άργος: ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 2014, 66-67, αρ. 93, 

95 (τέλη 12ου-αρχές 13ου αιώνα). 

 

 

 

39. Τμήμα από το σώμα ανοιχτού αγγείου -ίσως βαθιάς κούπας- (εικ. 39) 
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Αρ. Καταγρ.: Δ΄ 2/2/4 

Διαστάσεις: Μέγ. σωζ. Μ.: 3,7 εκ. Μέγ. σωζ. Πλ.: 3,46 εκ. 

Πηλός: 1β2. Σχετικά σκληρός με ασύμμετρο σπάσιμο. Αραιοί κόκκοι ασημίζουσας 

μαρμαρυγίας και αρκετοί ανομοιόμορφοι πόροι. Εξωτερικά γρατζουνιές. 

Περιγραφή: Τα τοιχώματα του σώματος είναι κυρτά. 

Επίχρισμα: 

Εφυάλωση: Μέτριας πυκνότητας κρακελαρισμένη πρασινωπή εφυάλωση στο εσωτερικό.  

Διακόσμηση: Στο εσωτερικό υπολείμματα διακόσμου αποδομένου με πυκνό λευκό 

επίχρισμα. Τμήματα από καμπυλούμενες γραμμές (ομόκεντροι δακτύλιοι;) εναλλάσσονται με 

στιγμές (Later Linear Style κατά Morgan, Light on Dark Slip Painted IΙ κατά Sanders). 

Χρονολόγηση: β΄ μισό 12ου αιώνα. 

Βιβλιογραφία/Παράλληλα: Θήβα: ARMSTRONG 1993, 311, αρ. καταλ. 139, 313, 332, πίν. 

33. 139, σχ. 9 (β΄ μισό 12ου αιώνα). Άργος: ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 2014, 67, αρ. 94 (τέλη 12ου-αρχές 

13ου αιώνα). Άνδρος: ΒΟΓΚΛΗ 2016, 104-105, εικ. 86. 

 

 

 

40. Τμήμα από το χείλος και το άνω σώμα κούπας (εικ. 40, 40α) 

 
Αρ. Καταγρ.: Δ΄ 2/2/3 

Διαστάσεις: Μέγ. σωζ. Μ.: 7,32 εκ. Μέγ. σωζ. Πλ.: 4,88 εκ. 

Πηλός: 1β2. Σχετικά σκληρός με αραιούς κόκκους ασημίζουσας μαρμαρυγίας, συχνές 

προσμείξεις και συχνούς ανομοιόμορφους πόρους. 

Περιγραφή: Τα τοιχώματα του σώματος είναι κυρτά και το χείλος εσω νεύον με 

πεπλατυσμένο το άκρο του. 

Επίχρισμα: Πυκνό καστανέρυθρο επίχρισμα εσωτερικά και εξωτερικά μέχρι κάτω από το 

χείλος. 

Εφυάλωση: Λεπτόρρευστη υποκίτρινη εφυάλωση εσωτερικά και εξωτερικά στο χείλος με 

εξαίρεση το άκρο του χείλους, όπου έχει σημαντικά απολεπιστεί. Παρατηρείται πλήθος 

φυσαλίδων αέρα και σκασμένων φυσαλίδων ως αποτέλεσμα της όπτησης. 

Διακόσμηση: Στο εσωτερικό υπολείμματα γραπτού διακόσμου αποδομένου με μέτριας 

πυκνότητας λευκό επίχρισμα. Παρατηρούνται τμήματα καμπυλούμενων γραμμών, τα οποία 

συμπληρώνονται από στιγμές (Later Linear Style κατά Morgan, Light on Dark Slip Painted IΙ 

κατά Sanders).  

Χρονολόγηση: β΄ μισό 12ου αιώνα. 

Βιβλιογραφία/Παράλληλα: Θήβα: ARMSTRONG 1993, 311, αρ. καταλ. 139 και 140, εικ. 9, 

πίν. 33. 

 

 

 

41. Δύο συνανήκοντα θραύσματα από το χείλος και το άνω σώμα μεγάλης 

κούπας (εικ. 41, 41α) 

 
Αρ. Καταγρ.: Γ΄3/3/35 

Διαστάσεις: Μέγ. σωζ. Μ. χείλους: 9,04 εκ. Μέγ. σωζ. Μ.: 8,78 εκ. Μέγ. σωζ. Πλ.: 3,63 εκ. 

Πηλός: 1α1. Με σπάνιες σκουρόχρωμες μικρές έως μέτριες αποστρογγυλευμένες σφαιρικές 

προσμείξεις. Δεν παρατηρείται μαρμαρυγία. 

Περιγραφή: Τα τοιχώματα του σώματος είναι κυρτά και το χείλος ελαφρώς έσω νεύον. 

Επίχρισμα: Παχύρρευστο καστανό επίχρισμα εσωτερικά και εξωτερικά στο χείλος με 

καταλειβάδα προς το σώμα. Στο άκρο του χείλους απολεπισμένο. 

Εφυάλωση: Λεπτόρρευστη άχρωμη εφυάλωση εσωτερικά και κηλίδες εφυάλωσης 

εξωτερικά. Στο άκρο του χείλους σημαντικά απολεπισμένη.  
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Διακόσμηση: Εσωτερικά γραμμικός διάκοσμος αποδομένος με παχύρρευστο λευκό 

επίχρισμα. Υπολείμματα καμπυλούμενων γραμμών, οι οποίες περιβάλλονται από κηλίδες 

(Later Linear Style κατά Morgan, Light on Dark Slip Painted IΙ κατά Sanders). 

Χρονολόγηση: προχωρημένος 12ος αιώνας. 

Βιβλιογραφία/Παράλληλα: Παναγία Φωκίδας: ARMSTRONG 1989, 5, 6, αρ. καταλ. 10, πίν. 

3.10 (12ος αιώνας). 

 

 

 

•  Σύνοψη / Συμπεράσματα 

 

Πληθώρα θραυσμάτων από την ανασκαφή στον Ελαιώνα Μεγάρων ανήκει στην 

κατηγορία της γραπτής διʼ επιχρίσματος κεραμικής (Slip Painted Ware). Τα 

θραύσματα αυτής της κατηγορίας φέρουν συνήθως διακόσμηση στην εσωτερική 

επιφάνειά τους και μόνο σε λίγα δείγματα παρατηρείται διακόσμηση στην 

εξωτερική979. Για την απόδοση της διακόσμησης χρησιμοποιείται λευκό επίχρισμα 

(μπαντανάς ή αστάρι), με το οποίο αποδίδονται τα διακοσμητικά θέματα πάνω στον 

κοκκινωπό κάμπο του κεραμικού. Με αυτόν τον τρόπο τονίζεται η αντίθεση ανάμεσα 

στο σκουρόχρωμο βάθος και τον ανοιχτόχρωμο διάκοσμο (ανοιχτό επί σκοτεινού / 

Light on Dark)980. 

Περιορισμένα είναι τα δείγματα της ομάδας γνωστής ως Oyster Ware981 

σύμφωνα με την ταξινόμηση του Morgan. Η ομάδα αυτή ονομάζεται από τον Sanders 

Spotted Style982 ενώ στην ελληνική βιβλιογραφία είναι γνωστή ως με ‹οστρεοειδή 

διακόσμηση››983. Η διακόσμηση των θραυσμάτων της ομάδας με οστρεοειδή 

διάκοσμο περιλαμβάνει ευρείας διαμέτρου κηλίδες σ’ όλη την επιφάνεια του 

οστράκου984. Ανάμεσα στα θραύσματα αυτής της ομάδας εντοπίστηκε και ένα 

παράδειγμα με διακόσμηση από αστερόσχημα μοτίβα985. Γίνεται κατανοητό από τον 

τίτλο ότι ο διάκοσμος της συγκεκριμένης υποομάδας περιλαμβάνει αστεροειδή 

θέματα, τα οποία ομοίως καταλαμβάνουν μεγάλο μέρος της επιφάνειας του 

οστράκου986. 

                                                      
979 Αρ. Καταγρ. Γ΄ 3/3/6. 
980 SANDERS 1995, 63. ΚΑΛΟΠΙΣΗ 2003, 74. VROOM 2005, 81.  
981 MORGAN 1942, 98, 102. 
982 SANDERS 1995, 64, 241. 
983 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑ-ΜΠΑΚΙΡΤΖΉ, ΜΑΥΡΙΚΙΟΥ, ΜΠΑΚΙΡΤΖΗΣ 1999, 53. 
984 Αρ. Καταγρ. Α΄1/1/1. 
985 MORGAN 1942, 98. ΠΟΥΛΟΥ-ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 2003, 218. 
986 Αρ. Καταγρ. Δ΄3/3/10. 
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Αντιθέτως, πολυάριθμα είναι τα θραύσματα των δύο ομάδων με γραμμική 

διακόσμηση, τα οποία είναι αντίστοιχα γνωστά ως Local Linear Style και Later 

Linear Style κατά Morgan 987 και Light on Dark Slip Painted I-ΙΙ κατά Sanders988. 

Η ομάδα Local Linear Style κατά Morgan/Light on Dark Slip Painted I κατά 

Sanders φέρει συνήθως διακόσμηση με ομόκεντρους δακτυλίους989 στο σώμα των 

αγγείων, καθώς και οριζόντιες990 ή κυματοειδείς γραμμές991 στο χείλος.  

Αντιστοίχως, η ομάδα Later Linear Style κατά Morgan/Light on Dark Slip 

Painted IΙ κατά Sanders φέρει συνδυασμό γραμμικού και κοκκιδωτού διακόσμου. Πιο 

συγκεκριμένα, δακτύλιοι και καμπυλούμενες γραμμές συμπληρώνονται είτε 

περιμετρικά992 είτε στο εσωτερικό τους993 από στιγμές. Ο διάκοσμος αυτής της 

ομάδας είναι λιγότερο κομψός και επιμελής σε σύγκριση με εκείνον των δύο 

προαναφερθεισών ομάδων ενώ για την απόδοσή του έχει χρησιμοποιηθεί πυκνό 

λευκό επίχρισμα, το οποίο προβάλλει ανάγλυφα κάτω από την εφυάλωση. 

Ως προς το σχήμα τους, τα θραύσματα από την ανασκαφή του Ελαιώνα ανήκουν 

κατά κύριο λόγο σε ανοιχτά αγγεία, όμως υπάρχουν και δείγματα από κλειστά. Στην 

ομάδα με τον οστρεοειδή διάκοσμο ανήκουν αποκλειστικά θραύσματα από ανοιχτά 

αγγεία χωρίς να μπορούμε να προσδιορίσουμε περαιτέρω τα σχήματά τους. 

Τα θραύσματα της ομάδας Local Linear Style κατά Morgan/Light on Dark Slip 

Painted I κατά Sanders ανήκουν κυρίως σε πινάκια και κούπες, ενώ ανάμεσα τους 

ξεχωρίζει τμήμα από κλειστό αγγείο, πιθανότατα μικρό κανάτι994. Τα πινάκια 

χαρακτηρίζονται από λοξά και γωνιώδη τοιχώματα995 και έχουν απλά χείλη, τα οποία 

αποτελούν την χωρίς ιδιαίτερη διαμόρφωση απόληξη των τοιχωμάτων του σώματος 

τους996. Οι κούπες παρουσιάζουν και αυτές απλά χείλη με μικρή απόκλιση προς τα 

έξω997 και έχουν τοιχώματα περισσότερο καμπυλούμενα από εκείνα των πινακίων.  

Τα θραύσματα της ομάδας Later Linear Style κατά Morgan/Light on Dark Slip 

Painted IΙ κατά Sanders ανήκουν αποκλειστικά σε ανοιχτά αγγεία. Συγκεκριμένα, 

                                                      
987 MORGAN 1942, 98-99, 102-103. 
988 SANDERS 1995, 63-64. 240-241. SANDERS 2003, 41. 
989 Αρ. Καταγρ. Γ΄ 4/4/6, Γ΄ 3/3/6. 
990 Αρ. Καταγρ. Γ΄ 4/4/19. 
991 Αρ. Καταγρ. Γ΄ 4/4/17. 
992 Αρ. Καταγρ. Γ΄3/3/35, Δ΄ 2/2/3, Δ΄2/2/9, Δ΄ 2/2/10. 
993 Αρ. Καταγρ. A΄ 4/4/9, Δ΄ 2/2/4. 
994 Αρ. Καταγρ. Γ΄ 3/3/6. 
995 Αρ. Καταγρ. Γ΄ 4/4/6, Γ΄ 4/4/19. 
996 Αρ. Καταγρ. Γ΄ 4/4/19. 
997 Αρ. Καταγρ. Γ΄ 4/4/17. 
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σώζεται μικρό τμήμα από πινάκιο με δακτυλιόσχημη βάση998, τμήμα από το ταινιωτό 

χείλος κυπέλλου999, καθώς και αρκετά τμήματα από κούπες, κυρίως μεγάλες και 

βαθιές1000, με απλό και ελαφρά έσω νεύον χείλος1001 και κυρτά τοιχώματα 

σώματος1002. 

Το υπό εξέταση υλικό δεν παρουσιάζει ιδιαίτερη ομοιογένεια σε ό,τι αφορά την 

ποιότητα του πηλού. Συγκεκριμένα, στην ομάδα με τον οστρεοειδή διάκοσμο έχει 

χρησιμοποιηθεί ανοιχτός ερυθρός πηλός (light red 2.5YR7/6) με σκληρή υφή και 

συχνές άσπρες και σκουρόχρωμες ομοιόμορφες προσμείξεις. Αντίστοιχα, στην 

υποομάδα με τον αστεροειδή διάκοσμο έχει γίνει χρήση πορτοκαλόχρωμου πηλού 

(reddish yellow 5YR7/6) με σχετικά σκληρή υφή και ποικιλία λευκών και ερυθρών 

προσμείξεων. 

Τα θραύσματα της ομάδας Local Linear Style κατά Morgan/Light on Dark Slip 

Painted I κατά Sanders με γραμμικό διάκοσμο είναι κατασκευασμένα κυρίως από 

πορτοκαλόχρωμο πηλό (reddish yellow 5YR7/6-7/8), ενώ δεν λείπουν και 

μεμονωμένα δείγματα από ρόδινο (pink 7.5YR7/4) αλλά και ανοιχτό ερυθρό πηλό 

(light red 2.5YR7/6). Κοινό χαρακτηριστικό όλων των τύπων πηλού αυτής της 

ομάδας είναι η σκληρότητα καθώς και η ποικιλία λευκών και έγχρωμων 

προσμείξεων.  

Τα θραύσματα της ομάδας Later Linear Style κατά Morgan/Light on Dark Slip 

Painted IΙ κατά Sanders είναι κατασκευασμένα από πηλό ο οποίος δεν διαφέρει 

σημαντικά από εκείνον της προηγούμενης. Συγκεκριμένα, ιδιαίτερη προτίμηση 

παρατηρείται στον ρόδινο (pink 5YR7/4, 7.5YR7/4) και τον πορτοκαλόχρωμο ή 

κοκκινωπό με κίτρινη απόχρωση πηλό (reddish yellow 5YR7/6, 7.5YR7/6), ενώ σε 

μεμονωμένα δείγματα απαντάται και ο πολύ ανοιχτός καστανός (very pale brown 

10YR7/3). Επίσης, ο πηλός είναι άλλοτε σκληρός και άλλοτε μέτρια σκληρός ενώ 

χαρακτηρίζεται από πλήθος και ποικιλία λευκών και ερυθρών προσμείξεων. 

Όσον αφορά στο επίχρισμα και στην εφυάλωση επισημαίνονται τα ακόλουθα: 

                                                      
998 Αρ. Καταγρ. A΄ 4/4/9. 
999 Αρ. Καταγρ. Δ΄ 2/2/10. 
1000 Αρ. Καταγρ. Γ΄3/3/35, Δ΄2/2/9. 
1001 Αρ. Καταγρ. Γ΄3/3/35, Δ΄ 2/2/3. 
1002 Αρ. Καταγρ. Γ΄3/3/35, Δ΄ 2/2/3, Δ΄ 2/2/4, Δ΄2/2/9. 
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Στα σωζόμενα δείγματα της ομάδας με την οστρεοειδή διακόσμηση 

παρατηρείται η χρήση καστανού1003 ή ρόδινου1004 επιχρίσματος για την κάλυψη της 

εξωτερικής επιφάνειας, ενώ η εσωτερική επιφάνεια αφήνεται γυμνή για την απόδοση 

του γραπτού διακόσμου. Στην ομάδα αυτή προτιμάται η λεπτόρρευστη άχρωμη1005 ή 

υποπράσινη1006 εφυάλωση. 

Στην ομάδα Local Linear Style κατά Morgan/Light on Dark Slip Painted I κατά 

Sanders με τον γραμμικό διάκοσμο, εκτός από τα θραύσματα με τη γυμνή επιφάνεια 

πηλού παρατηρούνται και θραύσματα με λεπτό στρώμα έγχρωμου επιχρίσματος 

(συνήθως καστανέρυθρου)1007 στην εσωτερική επιφάνειά τους, πρακτική που 

εντοπίζεται και σε παραδείγματα από την Κόρινθο1008. Η εξωτερική επιφάνεια 

καλύπτεται με στρώμα λευκού επιχρίσματος1009 ή παραμένει γυμνή. Στην ομάδα 

προτιμώνται η παχύρρευστη κίτρινη1010 και η λεπτόρρευστη άχρωμη1011 εφυάλωση, 

οι οποίες καλύπτουν τη διακοσμημένη επιφάνεια. Ωστόσο, σε κάποια τμήματα 

ανοιχτών αγγείων παρατηρείται η εφαρμογή της εφυάλωσης και εξωτερικά μέχρι την 

περιοχή του χείλους1012. 

Στα περισσότερα δείγματα της ομάδας Later Linear Style κατά Morgan/Light 

on Dark Slip Painted IΙ κατά Sanders με γραμμικό διάκοσμο παρατηρείται, επίσης, 

καστανέρυθρο επίχρισμα ως υπόστρωμα για τον γραπτό διάκοσμο, το οποίο 

απλώνεται στην εσωτερική επιφάνεια φτάνοντας εξωτερικά μέχρι το χείλος1013. Ως 

προς την εφυάλωση, προτιμώνται η παχύρρευστη κίτρινη1014 καθώς και η 

λεπτόρρευστη άχρωμη/υποκίτρινη1015, ενώ σε μεμονωμένα δείγματα απαντά και η 

πρασινωπή εφυάλωση1016. Με αυτήν καλύπτεται η διακοσμημένη επιφάνεια στο 

εσωτερικό, ενώ η έκτασή της μπορεί να φτάσει και εξωτερικά γύρω από το χείλος. 

                                                      
1003 Αρ. Καταγρ. Α΄1/1/1. 
1004 Αρ. Καταγρ. Δ΄3/3/10. 
1005 Αρ. Καταγρ. Δ΄3/3/10. 
1006 Αρ. Καταγρ. Α΄1/1/1. 
1007 Αρ. Καταγρ. Γ΄ 4/4/17, Γ΄ 4/4/19 
1008 SANDERS 1995, 63. 
1009 Αρ. Καταγρ. Γ΄ 4/4/19 
1010 Αρ. Καταγρ. Γ΄ 4/4/6, Γ΄ 4/4/19. 
1011 Αρ. Καταγρ. Γ΄ 3/3/6, Γ΄ 4/4/17. 
1012 Αρ. Καταγρ. Γ΄ 4/4/17, Γ΄ 4/4/19. 
1013 Αρ. Καταγρ. Γ΄3/3/35, Δ΄ 2/2/3, Δ΄2/2/9, Δ΄ 2/2/10. 
1014 Αρ. Καταγρ. A΄ 4/4/9, Δ΄ 2/2/10. 
1015 Αρ. Καταγρ. Γ΄3/3/35, Δ΄ 2/2/3, Δ΄2/2/9. 
1016 Αρ. Καταγρ. Δ΄ 2/2/4. 
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Ως γνωστόν η γραπτή διʼ επιχρίσματος κεραμική πρωτοεμφανίζεται κατά τον ύστερο 

11ο αιώνα και εξακολουθεί να παράγεται σε όλη τη διάρκεια της μεσοβυζαντινής και 

υστεροβυζαντινής περιόδου1017. Από τις ομάδες, τις οποίες εξετάσαμε στην κεραμική 

του Ελαιώνα, πρώιμη χρονολογικά θεωρείται εκείνη με τον οστρεοειδή διάκοσμο, η 

οποία έχει χρονολογηθεί στον προχωρημένο 11ο–πρώιμο 12ο αιώνα1018. Προφανώς, 

στην ίδια χρονολογία τοποθετείται και η υποομάδα με τα αστερόσχημα θέματα1019 

Σύγχρονα είναι και τα θραύσματα της ομάδας Local Linear Style κατά 

Morgan/Light on Dark Slip Painted I κατά Sanders με γραμμικό διάκοσμο1020. 

Σημειώνεται ότι αντίστοιχα δείγματα της Κορίνθου έχουν χρονολογηθεί μέχρι το α΄ 

τέταρτο του 12ου αιώνα, οπότε πιθανότατα σταματάει και η παραγωγή τους. Λίγο 

αργότερα, κατά το γ΄ τέταρτο του ίδιου αιώνα, εμφανίζεται στην Κόρινθο η 

παραγωγή της ομάδας Later Linear Style κατά Morgan/Light on Dark Slip Painted IΙ 

κατά Sanders1021. Συνεπώς, τα θραύσματα της συγκεκριμένης ομάδας από τον 

Ελαιώνα μπορούν να χρονολογηθούν παρομοίως στην ίδια περίοδο δηλαδή από το γ΄ 

τέταρτο  του 12ου έως και τις αρχές του 13ου αιώνα1022. 

Σε ό,τι αφορά στον εντοπισμό εργαστηρίου ή εργαστηρίων, η μαρτυρία του πηλού 

δίνει κάποια ενδιαφέροντα στοιχεία. Όπως έχει ήδη αναφερθεί, στο υπό εξέταση 

υλικό κυριαρχεί ο πορτοκαλόχρωμος πηλός (reddish yellow 5YR7/6-7/8), ο οποίος 

εντοπίζεται στη Μεγαρίδα ήδη κατά την πρωτοβυζαντινή περίοδο. Ειδικότερα, έχει 

χρησιμοποιηθεί σε υστερορρωμαϊκούς αμφορείς, οι οποίοι έχουν ταυτιστεί υποθετικά 

με προϊόντα τοπικού εργαστηρίου1023. 

Ο αμέσως επόμενος σε συχνότητα πηλός είναι ο ρόδινος (pink 5YR7/4, 

7.5YR7/4), ο οποίος και συνδέεται με κέντρα παραγωγής της Κορίνθου1024. Τέλος, 

προβληματική παραμένει η ταύτιση του κέντρου παραγωγής των ευρημάτων, των 

οποίων ο πηλός είναι χρώματος ανοικτού ερυθρού (light red 2.5YR7/6). Ο 

συσχετισμός του με το κέντρο παραγωγής της ανατολικής Στερεάς Ελλάδας και πιο 

συγκεκριμένα της Εύβοιας είναι δύσκολος προς το παρόν, δεδομένου ότι ο ερυθρός 

                                                      
1017 VROOM 1998, 525. VROOM 2003, 151. ΠΟΥΛΟΥ-ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 2013, 93. 
1018 Αρ. Καταγρ. Α΄1/1/1, Δ΄3/3/10. 
1019 MORGAN 1942, 98. ΠΟΥΛΟΥ-ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 2003, 218. SANDERS 1995, 241. 
1020 Αρ. Καταγρ. Γ΄ 3/3/6, Γ΄ 4/4/6, Γ΄ 4/4/17, Γ΄ 4/4/19. 
1021 MORGAN 1942, 103. SANDERS 2000,166. SANDERS 2003, 41. 
1022 Αρ. Καταγρ. A΄ 4/4/9, Γ΄3/3/35, Δ΄ 2/2/3, Δ΄ 2/2/4, Δ΄2/2/9, Δ΄ 2/2/10. 
1023 ΚΟΡΩΣΗΣ 2011, 73-74, 101.  
1024 SANDERS 2003, 36. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 2014, 278-279, 423.  
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πηλός (2.5YR5/6-5/8)1025 που χαρακτηρίζει το συγκεκριμένο εργαστήριο δεν μπορεί 

να ταυτιστεί με εκείνον των ευρημάτων από τον Ελαιώνα λόγω των διαφορετικών 

χαρακτηριστικών και ιδιαίτερα λόγω της διαφορετικής απόχρωσης του χρώματος.  

Στα υπό εξέταση γραπτά διʼ επιχρίσματος θραύσματα περιλαμβάνονται και ημίεργα 

δείγματα, από τα οποία λείπει το επικαλυπτικό στρώμα υαλώματος. Πρόκειται για 

ένα θραύσμα από το χείλος και το άνω σώμα μικρής κούπας1026 και ένα ακόμη από το 

σώμα ανοιχτού αγγείου1027. Αμφότερα τα θραύσματα ανήκουν στην πρώτη υποομάδα 

με γραμμικό διάκοσμο1028 και σώζουν υπολείμματα από παράλληλους δακτυλίους 

αποδομένους από αραιό λευκό επίχρισμα. Ως προς το σχήμα τους και τα δύο έχουν 

λεπτά και κυρτά τοιχώματα ενώ το ένα σωζόμενο χείλος αποτελεί την χωρίς ιδιαίτερη 

διαμόρφωση απόληξή τους. Όσον αφορά στον πηλό, παρατηρείται διαφοροποίηση 

ανάμεσα στα δυο θραύσματα. Το ένα1029 είναι κατασκευασμένο από κοκκινωπό με 

κίτρινη απόχρωση πηλό (reddish yellow7.5YR7/6) με συχνούς κόκκους ασημίζουσας 

μαρμαρυγίας και συχνές λευκές και ερυθρές προσμείξεις. Για το δεύτερο1030 έχει 

χρησιμοποιηθεί ανοιχτός καστανός πηλός (pale brown 10YR6/3) με πολύ συχνούς 

κόκκους ασημίζουσας μαρμαρυγίας και συχνές λευκές και ερυθρές και αραιότερες 

σκουρόχρωμες προσμείξεις. Επιπλέον, στο ένα από τα δυο θραύσματα παρατηρείται 

λεπτόρρευστο ρόδινο επίχρισμα στην εσωτερική επιφάνειά του και εξωτερικά στο 

χείλος. Ως προς τη χρονολόγησή τους αμφότερα τα θραύσματα τοποθετούνται στον 

πρώιμο 12ο αιώνα.  

Επιπλέον, ανάμεσα στα ημίεργα θραύσματα βρέθηκε και ένα με έντονα ίχνη 

υπερόπτησης τόσο στις επιφάνειες όσο και στην τομή1031. Τυπολογικά ανήκει στην 

ίδια ομάδα με τα προηγούμενα και προέρχεται από το σώμα πινακίου με λοξά 

γωνιώδη τοιχώματα. Είναι κατασκευασμένο από ρόδινο (pink 7.5YR7/4) πηλό με 

αραιούς κόκκους ασημίζουσας μαρμαρυγίας και συχνές λευκές και έγχρωμες 

προσμείξεις ενώ η εσωτερική επιφάνειά του καλύπτεται από κίτρινη εφυάλωση. Το 

θραύσμα αυτό χρονολογείται στον προχωρημένο 11ο - πρώιμο 12ο αιώνα.   

                                                      
1025 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 2014, 281, 426. 
1026 Αρ. Καταγρ. Γ΄ 3/3/β. 
1027 Αρ. Καταγρ. Γ΄ 3/3/α. 
1028 Local Linear Style κατά Morgan. Light on Dark Slip Painted I κατά Sanders. 
1029 Αρ. Καταγρ. Γ΄ 3/3/β. 
1030 Αρ. Καταγρ. Γ΄ 3/3/α. 
1031 Αρ. Καταγρ. Γ΄ 4/4/6.  
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Η εύρεσή των θραυσμάτων ημίεργων και ανεπιτυχών αγγείων στην ανασκαφή 

των Μεγάρων ενισχύει την υπόθεση ύπαρξης τοπικού εργαστηρίου παραγωγής 

γραπτής διʼ επιχρίσματος κεραμικής. Από την έρευνα έχει υποστηριχθεί ότι η 

παραγωγή κεραμικών στην περιοχή της Μεγαρίδας είναι ενεργή ήδη από την 

πρωτοβυζαντινή περίοδο. Η παραγωγή αυτή αφορά κυρίως σε υστερορρωμαϊκούς 

αμφορείς1032, για τους οποίους ως πρώτη ύλη χρησιμοποιείται κυρίως ο κοκκινωπός 

και δευτερευόντως ο καστανός πηλός1033. Συνδυάζοντας, επομένως, τα παραπάνω 

στοιχεία φαίνεται πιθανό ότι τα θραύσματα από τα ημίεργα και από τα 

ολοκληρωμένα αγγεία με αντίστοιχο πηλό1034 αποτελούν προϊόντα τοπικού κέντρου. 

Σχετικά, όμως, με τον ρόδινο πηλό, ο οποίος απαντάται στο θραύσμα με τα έντονα 

ίχνη υπερόπτησης, θα μπορούσε να υποστηριχθεί ότι αποτελεί υλικό εισαγωγής από 

γειτονική περιοχή και με επιφύλαξη από την Κόρινθο, η οποία χαρακτηρίζεται από 

παρόμοιας ποιότητας πηλό1035.  

 

 

 

Πίν. 5 

 
(εικ. 28) 

 
(εικ. 28α) 

 

                                                      
1032 ΚΟΡΩΣΗΣ 2011, 101. 
1033 ΚΟΡΩΣΗΣ 2011, 73: όπου και οι αποχρώσεις των πηλών. 
1034 Αρ. Καταγρ. Γ΄ 3/3/35, Γ΄ 4/4/17.  
1035 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 2014, 279. 
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3.3.3β. Εφυαλωμένη γραπτή κεραμική με πράσινο και καστανό χρώμα (Green 

and brown painted ware)1036. 

 

• KΑΤΑΛΟΓΟΣ 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΧΟΛΙΟ 

H κατηγορία της εφυαλωμένης γραπτής κεραμικής με πράσινο και καστανό χρώμα 

απαντάται από τον προχωρημένο 11ο αιώνα και φτάνει στο απόγειό της κατά τη 

διάρκεια του 12ου αιώνα. Για τη διακόσμηση των αγγείων χρησιμοποιείται πράσινο 

και καστανό χρώμα, το πρώτο προερχόμενο από οξείδια του χαλκού και το δεύτερο 

από οξείδια του μαγγανίου. Ο διάκοσμος αποδίδεται πάνω στην καλυμμένη με λευκό 

επίχρισμα επιφάνεια του αγγείου, το οποίο κατόπιν επενδύεται με υάλωμα1037. 

Η κατηγορία αυτή κεραμικής είναι ιδιαίτερα διαδεδομένη και παραδείγματά της 

έχουν βρεθεί στην Κωνσταντινούπολη1038 και τη Μικρά Ασία (Σαγαλασσός1039), στη 

Μακεδονία (Θεσσαλονίκη1040, Κίτρος1041) στην κεντρική Ελλάδα (Αθήνα1042, 

Θήβα1043, επαρχία Βοιωτίας1044, Φωκίδα1045) την Εύβοια (Χαλκίδα1046, Αλιβέρι1047), 

στην Πελοπόννησο (Κόρινθος1048, Άργος1049, Ακροναυπλία1050), στην Κρήτη 

(Ελεύθερνα1051, Ηράκλειο1052) και τα Κύθηρα1053. 

Για την εξέταση αυτής της κατηγορίας κεραμικής ακολουθείται η 

κατηγοριοποίηση του Morgan σε πέντε ομάδες1054, η οποία υιοθετείται σε γενικές 

γραμμές και από τον Sanders, από τον οποίο ωστόσο, προτείνονται τέσσερεις 

                                                      
1036 Για τα κύρια χαρακτηριστικά αυτής της κατηγορίας κεραμικής βλ. παρακάτω το εισαγωγικό 

σχόλιο στον κατάλογο των υπό εξέταση θραυσμάτων. 
1037 VIONIS 2001, 87. ΠΟΥΛΟΥ-ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 2013, 94. 
1038 HAYES 1992, 46. 
1039 VIONIS κ.ά 2010, 449.  
1040 BAKIRTZIS, PAPANIKOLA-BAKIRTZIS 1981, 423. 
1041 ΜΑΡΚΗ, ΑΓΓΕΛΚΟΥ, ΧΕΙΜΩΝΟΠΟΥΛΟΥ 2007, 273. 
1042 FRANTZ 1938, 430-431, 439. 
1043 ARMSTRONG 1993, 304, αρ. 44, 307, αρ. 80, 311, αρ. 135. 
1044 VROOM 2003, 151-152. 
1045 ARMSTRONG 1989, 6, 8, αρ. 11-29. 
1046 ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ-ΜΕΛΑΔΙΝΗ (1973-1974), 503, πίν. 323.στ. 
1047 ΝΤΑΦΗ, ΣΚΑΡΤΣΗ 2015, 711. 
1048 MORGAN 1942, 72-83. SANDERS 1995, 65-66, 244-246. 
1049 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 2014, 90-108. 
1050 ΓΙΑΓΚΑΚΗ 2012, 41-42. 
1051 ΠΟΥΛΟΥ-ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 2008, 41-43. 
1052 ΠΟΥΛΟΥ-ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 2003, 221-223. 
1053 ΠΟΥΛΟΥ-ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 2013, 94-95. 
1054 MORGAN 1942, 72-75: Group I, 75-77: Group II, 77-80: Group III, 80: Group IV, 80-83: Group V. 
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ομάδες1055 Πρωιμότερη είναι η πρώτη ομάδα (Group I κατά Morgan. Style I κατά 

Sanders)1056, της οποίας ο διάκοσμος αποδίδεται με υαλώδες πράσινο και υαλώδες 

καστανοκίτρινο χρώμα μετά το πρώτο ψήσιμο του αγγείου1057 ενώ τα συνηθέστερα 

θέματα του διακόσμου της είναι οι κηλίδες και οι κάθετες ταινίες σε εναλλαγή 

χρωμάτων1058. Χαρακτηριστικό της ομάδας αυτής είναι, επίσης, ότι το καλυπτικό 

στρώμα υαλώματος εφαρμόζεται ενώ τα χρώματα είναι ακόμα ρευστά με αποτέλεσμα 

τα όρια των έγχρωμων ταινιών να είναι κάπως συγκεχυμένα λόγω της ανάμειξής τους 

με το τελικό υάλωμα. Μετά την απόδοση του γραπτού διακόσμου και του στρώματος 

υαλώματος ακολουθεί το δεύτερο ψήσιμο1059. Η συγκεκριμένη ομάδα χρονολογείται 

από τα τέλη του 11ου έως περίπου το πρώτο τέταρτο του 12ου αιώνα1060. 

Η δεύτερη ομάδα (Group IΙ κατά Morgan. Style IΙ κατά Sanders), 

χρονολογείται στο α΄ μισό του 12ου αιώνα1061. Ο διάκοσμος αποδίδεται πλέον πριν το 

πρώτο ψήσιμο του αγγείου, αφού προηγουμένως στην επιφάνειά του έχει απλωθεί το 

στρώμα λευκού επιχρίσματος1062. Η απόδοση του διακόσμου γίνεται με υαλώδες 

πράσινο και καστανό χρώμα, τα οποία χρησιμοποιούνται εξίσου στα διακοσμητικά 

θέματα, χαρακτηριστικό που θα αλλάξει στις επόμενες ομάδες1063 Συνηθέστερα 

διακοσμητικά μοτίβα είναι τα σπειροειδή, όπως επίσης και τα επάλληλα ημικύκλια ή 

τρίγωνα μαζί με τις καμπυλούμενες ή ευθύγραμμες ταινίες1064. Στην ίδια ομάδα 

χρησιμοποιείται ενίοτε και μόνο του το καστανό χρώμα, με το οποίο αποδίδονται 

                                                      
1055 SANDERS 1995, 65-66: Style I-III και Spiral Style.  
1056 MORGAN 1942, 72, 75: Group I (τέλη 10ου έως τέλη 11ου αιώνα). SANDERS 1995, 65, 244: Style I 

(1082-1118 μ.Χ.). ΠΟΥΛΟΥ-ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 2003, 220-221: τέλη 10ου-11ος αιώνας.  
1057 MORGAN 1942, 72: στα πρωιμότερα παραδείγματα της κατηγορίας Green and Brown Painted Ware 

χρησιμοποιείται ένα πυκνό κίτρινο αντί του καστανού χρώματος. 
1058 MORGAN 1942, 75: οι πιο αφηρημένα αποδοσμένες ταινίες χαρακτηρίζουν τα αγγεία του β΄ μισού 

του 11ου αιώνα αντίθετα προς τις προσεκτικά αποδοσμένες ταινίες που συνηθίζονται στον πρώιμο 11ο 

αιώνα. 
1059 MORGAN 1942, 72, 73: τα χρώματα και η καλυπτική εφυάλωση εφαρμόζονται σχεδόν ταυτόχρονα, 

αφού προηγουμένως έχει γίνει το πρώτο ψήσιμο του αγγείου (biscuit) και έχει περαστεί το επίχρισμα. 

SANDERS 1995, 65: πρώτα εφαρμόζεται το επενδυτικό στρώμα εφυάλωσης και πάνω σε αυτό 

ζωγραφίζονται τα μοτίβα με τα υαλώδη χρώματα, με αποτέλεσμα κατά το ψήσιμο του αγγείου τα 

έγχρωμα τμήματα να αναμειγνύονται με την εφυάλωση και τα όριά τους να είναι κάπως συγκεχυμένα. 

ΠΟΎΛΟΥ-ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΊΟΥ 2003, 220: πριν τα χρώματα στεγνώσουν εντελώς η επιφάνεια καλύπτεται 

από υάλωμα με αποτέλεσμα να δημιουργείται μια εντύπωση μάλλον ιμπρεσιονιστική. 
1060 SANDERS 1995, 244. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 2014, 97. 
1061 MORGAN 1942, 75, 77: Group II (α΄ τέταρτο 12ου αιώνα). SANDERS 1995, 244-245: Style II 

(περίπου 1110-1155 μ.Χ.). ΠΟΎΛΟΥ-ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΊΟΥ 2003, 222: τέλη 11ου–αρχές 12ου αιώνα. 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 2014, 103 (α΄ μισό 12 αιώνα και κυρίως στο β΄ τέταρτό του). 
1062 ΓΙΑΓΚΑΚΗ 2012, 40. ΠΟΎΛΟΥ-ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΊΟΥ 2013, 94. 
1063 ΑRMSTRONG 1996, 351: τα δυο χρώματα καταλαμβάνουν εξίσου χώρο στην απόδοση του 

διακόσμου. VROOM 2003, 151. VROOM 2005, 83.    
1064 MORGAN 1942, 76. SANDERS 1995, 65. 
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κυρίως πλέγματα και δικτυωτές διαγραμμίσεις, όπως επίσης και ελικοειδή μοτίβα1065. 

Στην Ομάδα ΙΙ τα χρώματα του διακόσμου αποδίδονται με μεγαλύτερη σταθερότητα 

απ’ ότι στην Ομάδα Ι και δεν αναμειγνύονται με την καλυπτική εφυάλωση, καθώς 

εκείνη εφαρμόζεται αφού τα χρώματα έχουν στεγνώσει μετά το πρώτο ψήσιμο του 

αγγείου1066.  

Η τρίτη ομάδα (Group IΙΙ κατά Morgan. Style IΙΙ κατά Sanders), χρονολογείται 

από το β΄ τέταρτο έως τα τέλη του 12ου αιώνα1067. Συνηθέστερα διακοσμητικά 

θέματα είναι οι ομόκεντροι κύκλοι και τα επάλληλα ημικύκλια, καθώς και τα 

σχηματοποιημένα φυτικά μοτίβα, όπως βλαστοί, ρόδακες και φυλλοειδή1068. 

Χαρακτηριστικό της ομάδας αυτής είναι ότι το πράσινο χρώμα αναμειγνύεται πλέον 

με υάλωμα υπερτερώντας αισθητικά σε σχέση με το καστανό1069. Συγκεκριμένα, τα 

διακοσμητικά θέματα αποδίδονται συνήθως με πράσινο υάλωμα και πλαισιώνονται  

με καστανό χρώμα άλλοτε βαθύτερο και άλλοτε πιο ανοιχτό. Δημιουργείται, 

επομένως, η εντύπωση ότι επαναλαμβάνονται εναλλάξ όμοια μοτίβα με πράσινο και 

καστανό χρώμα με τη διαφορά ότι τα καστανόχρωμα λειτουργούν ως 

συμπληρωματικά στα πράσινα1070. Όσο προχωρούμε στο χρόνο παρατηρούμε ότι το 

καστανόχρωμο αυτό περίγραμμα γίνεται σταθερότερο μη επιτρέποντας στο πράσινο 

χρώμα των θεμάτων να διαρρεύσει1071. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Sanders μετά την τρίτη ομάδα (Style IΙΙ) ξεχωρίζει 

την ομάδα Spiral Style, την οποία χρονολογεί στο β΄ τέταρτο του 12ου αιώνα1072. Για 

                                                      
1065 MORGAN 1942, 75, 77. ΒΑΒΥΛΟΠΟΎΛΟΥ-ΧΑΡΙΤΩΝΊΔΟΥ 1982, 133, πίν. 38.α. ΠΟΎΛΟΥ-

ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 2003, 222.  
1066 MORGAN 1942, 77: πριν από το πρώτο ψήσιμο έχει εφαρμοστεί το επίχρισμα και έχει αποδοθεί ο 

γραπτός διάκοσμος και μετά από αυτό εφαρμόζεται το υάλωμα, για την σταθεροποίηση του οποίου 

ακολουθεί το δεύτερο ψήσιμο. 
1067 MORGAN 1942, 77, 80: Group III (β΄ τέταρτο 12ου αιώνα). SANDERS 1995, 245-246: β΄ τέταρτο 

12ου αιώνα έως 1180. ΠΟΎΛΟΥ-ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΊΟΥ 2003, 223: αρχές 12ου-β΄τέταρτο 12ου αιώνα. 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 2014, 103-104 (β΄ τέταρτο 12ου-τέλη 12ου/αρχές 13ου αιώνα). 
1068 MORGAN 1942, 78. SANDERS 1995, 66. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 2014, 102. 
1069 MORGAN 1942, 80: σημειώνει ότι στο Group III και τα δυο χρώματα είναι υαλώδη. ARMSTRONG 

1993, 332: τον 12ο αιώνα το πράσινο χρώμα (οξείδια του χαλκού) σε αντίθεση με το καστανό χρώμα 

(οξείδια του μαγγανίου) αναμειγνύεται με υάλωμα. SANDERS 1995, 246: o συνδυασμός πράσινου 

υαλώδους και ματ καστανού χρώματος απαντά στο β΄ μισό του 12ου αιώνα. ΠΟΥΛΟΥ-

ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 2003, 222: τοποθετεί την ανάμειξη του πράσινου χρώματος με υάλωμα στις αρχές 

του 12ου αιώνα. 
1070 FRANTZ 1938, 430: το περίγραμμα αποδίδεται προσεκτικά με μαύρο χρώμα και στη συνέχεια 

γεμίζει με πράσινο, το οποίο δεν ξεφεύγει από τα όρια του περιγράμματος. MORGAN 1942, 77. 

ΑRMSTRONG 1996, 351: χαρακτηριστικό του Group III κατά Morgan είναι η απόδοση των κυρίως 

θεμάτων με πράσινο και των δευτερευόντων με καστανό χρώμα και απαντάται στο β΄ τέταρτο του 

12ου αιώνα.  
1071 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 2014, 101-102. 
1072 SANDERS 1995, 246. 
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την απόδοση του διακόσμου της χρησιμοποιείται είτε μόνο του το καστανό χρώμα 

είτε σε συνδυασμό με το πράσινο. Ο διάκοσμος χαρακτηρίζεται από συνδυασμό 

γεωμετρικών και γραμμικών θεμάτων, καθώς συνήθεις είναι οι σπείρες μέσα σε 

ωοειδή, κυκλικά ή τριγωνικά μοτίβα1073.  

Μετά τα μέσα του 12ου αιώνα εντοπίζονται από τον Morgan δυο ακόμα ομάδες 

κεραμικής, για τις οποίες όμως δεν γίνεται ο αντίστοιχος σχολιασμός από τον 

Sanders. Αναλυτικά, στο δεύτερο μισό του 12ου αιώνα απαντά η τέταρτη ομάδα της 

κατηγορίας (Group IV κατά Morgan), της οποίας ο διάκοσμος αποτελείται από 

στιγμές καστανού χρώματος, περιορισμένες συνήθως στον πυθμένα των αγγείων1074. 

Τέλος, η πέμπτη ομάδα (Group V κατά Morgan) χρονολογείται στον 13ο αιώνα και 

στον διάκοσμό της περιλαμβάνονται μεγάλης διαμέτρου στιγμές ή κηλίδες σε 

πράσινο και καστανό χρώμα, οι οποίες καταλαμβάνουν την μεγαλύτερη επιφάνεια 

του αγγείου. Δεν είναι, επίσης, σπάνιο οι στιγμές να συμπληρώνονται από παχιές 

ταινίες χρώματος1075.  

 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ 

 

Ομάδα I  

 

42. Τμήμα από το χείλος και το άνω σώμα βαθιάς κούπας (εικ. 42) 
 

Αρ. Kαταγρ.: Β΄5/5/2 

Διαστάσεις: Μέγ. σωζ. Μ. χείλους: 4,95 εκ. Μέγ. σωζ. Μ.: 5,41 εκ. Μέγ. σωζ. Πλ.: 3,52 εκ. 

Πηλός: 1β1. Στα τοιχώματα γκριζωπός από την υπερόπτηση. Παρατηρούνται μόνο άσπρες 

προσμείξεις. 

Περιγραφή: Τα τοιχώματα του σώματος είναι κυρτά και το χείλος αποτελεί την χωρίς 

ιδιαίτερη διαμόρφωση απόληξή τους. 

Επίχρισμα: Παχύρρευστο υπόλευκο επίχρισμα εσωτερικά και εξωτερικά στο χείλος με 

καταλειβάδες χαμηλότερα. 

Εφυάλωση: Λεπτόρρευστη, στιλπνή και κρακελαρισμένη πρασινωπή εφυάλωση εσωτερικά 

και εξωτερικά στο χείλος. 

Διακόσμηση: Εσωτερικά υπολείμματα διακόσμου αποδομένου με παχύρρευστα υαλώδη 

χρώματα. Λεπτές πράσινες ταινίες ξεκινούν από το άκρο του χείλους συνεχίζοντας 

κατακόρυφα προς το σώμα ενώ διακόπτονται από παχιά καστανοκίτρινη ταινία με την ίδια 

κατεύθυνση (Group I κατά Morgan, Style I κατά Sanders).  

Χρονολόγηση: τέλη 11ου-αρχές 12ου αιώνα. 

Βιβλιογραφία/Παράλληλα: Κόρινθος: MORGAN 1942, 75: Group I. SANDERS 1995, 65, 244: 

Style I (1090-1118). Άργος: ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 2014, ΙΙ, αρ. 110 (τέλη 11ου-αρχές 12ου αιώνα). 

 

 

                                                      
1073 SANDERS 1995, 66. 
1074 MORGAN 1942, 80. 
1075 MORGAN 1942, 80-83. 
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43. Τμήμα από το χείλος και το σώμα μεγάλης βαθιάς κούπας (εικ. 43, σχ. 15) 
 

Αρ. Καταγρ.: A΄ 5/5/3 

Διαστάσεις: Μέγ. σωζ. Μ. χείλους: 3,17 εκ. Μέγ. σωζ. Μ.: 8,5 εκ. Μέγ. σωζ. Πλ.: 7,22 εκ. 

Πηλός: 1β1. Κατά τόπους στα τοιχώματα γκριζωπός από την υπερόπτηση. Χονδρόκοκκος με 

ασύμμετρο σπάσιμο. 

Περιγραφή: Τα τοιχώματα του σώματος είναι κυρτά και το χείλος αποτελεί την χωρίς 

ιδιαίτερη διαμόρφωση απόληξή τους. 

Επίχρισμα: Λεπτόρρευστο υπόλευκο επίχρισμα εσωτερικά και εξωτερικά στο χείλος. Στο 

άκρο του χείλους και κατά τόπους εξωτερικά είναι απολεπισμένο. 

Εφυάλωση: Λεπτόρρευστη, στιλπνή και κρακελαρισμένη υποπράσινη εφυάλωση εσωτερικά 

και εξωτερικά στο χείλος με καταλειβάδες προς το σώμα. Στο άκρο του χείλους 

απολεπισμένη. 

Διακόσμηση: Γραπτός διάκοσμος αποδομένος με υαλώδες πράσινο και υαλώδες 

καστανοκίτρινο χρώμα. Λεπτές πράσινες λωρίδες ξεκινούν από το χείλος με κατεύθυνση 

προς τον πυθμένα κοσμώντας όλη τη σωζόμενη επιφάνεια. Οι πράσινες λωρίδες διακόπτονται 

από μια παχιά κατακόρυφη ταινία πυκνού καστανοκίτρινου χρώματος. Καταλειβάδες των 

υαλωδών χρωμάτων εξωτερικά. Στο άκρο του χείλους δεν σώζεται διάκοσμος (Group I κατά 

Morgan, Style I κατά Sanders). 

Χρονολόγηση: τέλη 11ου-αρχές 12ου αιώνα. 

Βιβλιογραφία/Παράλληλα: Κόρινθος: MORGAN 1942, 75: Group I. SANDERS 1995, 65, 244: 

Style I (1091-1118).  

 

 

 

Ομάδα II  

 

44. Τρία τμήματα από το χείλος και το άνω σώμα μεγάλης κούπας (εικ. 44, σχ. 

16) 

 
Αρ. Καταγρ.: Β΄4/4/1α.β.γ 

Διαστάσεις: α) Μέγ. σωζ. Μ. χείλους: 8,2 εκ. Μέγ. σωζ. Μ.: 11,1 εκ. Μέγ. σωζ. Πλ.: 4,7 εκ. 

β) Μέγ. σωζ. Μ. χείλους: 7,3 εκ. Μέγ. σωζ. Μ.: 9,32 εκ. Μεγ. σωζ. Πλ.: 4,03 εκ. γ) Μέγ. σωζ. 

Μ. χείλους: 2,22 εκ. Μέγ. σωζ. Μ.: 3,2 εκ. Μέγ. σωζ. Πλ.: 2,14 εκ..  

Πηλός: 3α1. 

Περιγραφή: Τα τοιχώματα του σώματος είναι κυρτά και ελαφρώς γωνιώδη ενώ το χείλος 

έχει πεπλατυσμένη παρυφή. 

Επίχρισμα: Παχύρρευστο λευκό επίχρισμα εσωτερικά και εξωτερικά μέχρι κάτω από το 

χείλος, όπου παρουσιάζει διαφορετική πυκνότητα κατά τόπους. 

Εφυάλωση: Λεπτόρρευστη, σημαντικά απολεπισμένη άχρωμη εφυάλωση εσωτερικά και 

εξωτερικά στο χείλος.  

Διακόσμηση: Υπολείμματα διακόσμου αποδομένου με καστανό χρώμα. Στο άκρο του 

χείλους λοξές γλωσσίδες και παχιά ταινία στο εσωτερικό του. Στο άνω σώμα υπολείμματα 

σπειρών με τριγωνικά μοτίβα ανάμεσά τους (Group II κατά Morgan, Style II κατά Sanders).  

Χρονολόγηση: πρώιμος 12ος αιώνας 

Βιβλιογραφία/Παράλληλα: Κόρινθος: MORGAN 1942, 303, αρ. 1391, πίν. XLVII, e 

(κατηγορία: γραπτό εγχάρακτο, με παρόμοιο διάκοσμο στο άνω σώμα και εγχάρακτο 

διάκοσμο στον πυθμένα, πρώιμος 12ος αιώνας). Το ίδιο αναδημοσιεύεται: PAPANIKOLA-

BAKIRTZI 1999, 43, αρ. 28 (I. Tzonou-Herbst, χρονολ.: 1160-1180). Άργος: ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 2014, 

ΙΙ, αρ. 140 (β΄ τέταρτο-μέσα 12ου αιώνα). 
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45. Τμήμα από τη βάση και τον πυθμένα ανοιχτού αγγείου (εικ. 45) 
 

Αρ. Καταγρ.: Β΄5/5/1 

Διαστάσεις: Δ. Β.: 4,21 εκ. Μέγ. σωζ. Μ.: 4,54 εκ. Μέγ. σωζ. Πλ.: 4,4 εκ. Υ.: 2,9 εκ. 

Πηλός: 4α2. Κατά τόπους στα τοιχώματα γκριζωπός από την υπερόπτηση. 

Περιγραφή: Η βάση είναι δακτυλιόσχημη. 

Επίχρισμα: Πυκνό λευκό επίχρισμα εσωτερικά και λεπτόρρευστο υπόλευκο επίχρισμα 

εξωτερικά. Φέρει ίχνη υπερόπτησης. 

Εφυάλωση: Υπολείμματα λεπτόρρευστης, στιλπνής άχρωμης εφυάλωσης εσωτερικά. 

Παρουσιάζει ίχνη υπερόπτησης.  

Διακόσμηση: Εσωτερικά υπολείμματα διακόσμου αποδομένου με πυκνό πράσινο υαλώδες 

και καστανό χρώμα. Τμήμα καστανής σπείρας, η οποία συμπληρώνεται από παχιά πράσινη 

κατακόρυφη ταινία (Group II κατά Morgan, Style II κατά Sanders). 

Χρονολόγηση: α΄ τέταρτο 12ου αιώνα.  

Βιβλιογραφία/Παράλληλα: Κόρινθος: MORGAN 1942, 75, 77: Group II (α΄ τέταρτο 12ου 

αιώνα). Αθήνα: ΒΑΒΥΛΟΠΟΥΛΟΥ-ΧΑΡΙΤΩΝΙΔΟΥ 1982, 132, πίν. 37.γ (12ος αιώνας). 

Κόρινθος: SANDERS 1995, 65, 245: Style II (α΄ μισό 12ου αιώνα). Ηράκλειο: ΠΟΥΛΟΥ-

ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 2003, 222: τέλη 11ου-αρχές 12ου αιώνα. 

 

 

 

46. Τμήμα από το χείλος και το άνω σώμα ανοιχτού αγγείου -ίσως πινακίου- (εικ. 

46) 
 

Αρ. Καταγρ.: Γ΄ 3/3/4 

Διαστάσεις: Μέγ. σωζ. Μ.: 5,3 εκ. Μέγ. σωζ. Πλ.: 3,4 εκ. 

Πηλός: 1β1. 

Περιγραφή: Το χείλος είναι όρθιο και τα τοιχώματα του σώματος λοξά. 

Επίχρισμα: Παχύρρευστο λευκό επίχρισμα εσωτερικά και εξωτερικά στο χείλος. 

Λεπτόρρευστο υπόλευκο επίχρισμα στην υπόλοιπη εξωτερική επιφάνεια. 

Εφυάλωση: Λεπτόρρευστη, στιλπνή και κρακελαρισμένη άχρωμη/υποκίτρινη εφυάλωση 

εσωτερικά στο σώμα (εξαιρείται το χείλος). 

Διακόσμηση: Εσωτερικά υπολείμματα γραπτού διακόσμου αποδομένου με υαλώδες πράσινο 

και καστανό χρώμα. Τμήμα γραμμικού μοτίβου (πιθανώς σπείρας) με το περίγραμμά του 

αποδομένο με πυκνό καστανό χρώμα. Στο εσωτερικό του παρακολουθείται από πινελιά 

πυκνού πράσινου χρώματος. Στην υπόλοιπη επιφάνεια υπολείμματα λεπτών καστανών 

ταινιών (Group II κατά Morgan, Style II κατά Sanders). 

Χρονολόγηση: α΄ τέταρτο 12ου αιώνα. 

Βιβλιογραφία/Παράλληλα: Κόρινθος: MORGAN 1942, 75, 77: Group II (α΄ τέταρτο 12ου 

αιώνα). Θεσσαλονίκη: BAKIRTZIS, PAPANIKOLA-BAKIRTZIS 1981, 423, εικ. 3 (τέλη 11ου 

αιώνα). Φωκίδα: ARMSTRONG 1989, 42: 1η κατηγορία. Κόρινθος: SANDERS 1995, 245: Style 

II (1110- 1130 μ. Χ.). Ηράκλειο: ΠΟΥΛΟΥ-ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 2003, 222: τέλη 11ου-αρχές 

12ου αιώνα.  

 

 

 

47. Τμήμα από το χείλος και το άνω σώμα κούπας (εικ. 47) 

 
Αρ. Καταγρ.: Γ΄ 4/4/10 

Διαστάσεις: Μέγ. σωζ. Μ.: 4,7 εκ. Μέγ. σωζ. Πλ.: 4,33 εκ. 

Πηλός: 4α3. 
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Περιγραφή: Τα τοιχώματα του σώματος είναι κυρτά και το χείλος αποτελεί την χωρίς 

ιδιαίτερη διαμόρφωση απόληξή τους. 

Επίχρισμα: Παχύρρευστο λευκό επίχρισμα εσωτερικά και εξωτερικά στο χείλος. 

Λεπτόρρευστο καστανο-ρόδινο επίχρισμα στην υπόλοιπη εξωτερική επιφάνεια. 

Εφυάλωση: Λεπτόρρευστη άχρωμη εφυάλωση στο εσωτερικό. 

Διακόσμηση: Στο εσωτερικό υπολείμματα γραπτού διακόσμου αποδομένου με υαλώδες 

πράσινο και σκούρο καστανό/μελανό χρώμα. Στο άκρο του χείλους πράσινη ταινία, η οποία 

παρακολουθείται από σκουρόχρωμη κυματοειδή γραμμή (Group II κατά Morgan, Style II 

κατά Sanders). 

Χρονολόγηση: α΄ μισό 12ου αιώνα. 

Βιβλιογραφία/Παράλληλα: Κόρινθος: MORGAN 1942, 75, 77: Group II (α΄ τέταρτο 12ου 

αιώνα). SANDERS 1995, 65, 245: Style II (α΄ μισό 12ου αιώνα). Ηράκλειο: ΠΟΥΛΟΥ-

ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 2003, 222: τέλη 11ου-αρχές 12ου αιώνα. Παρόμοιο διακοσμητικό θέμα σε 

άλλη ομάδα της ίδιας κατηγορίας: Άργος: ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 2014, ΙΙ, αρ. 206 (γ΄ τέταρτο 12ου 

αιώνα). 

 

 

 

48. Τμήμα από τη βάση και τον πυθμένα ανοιχτού αγγείου -ίσως κούπας- (εικ. 48) 

 
Αρ. Καταγρ.: Δ΄ 4/4/5 

Διαστάσεις: Δ. Β.: 3,45 εκ. Υ. βάσης: 0,6 εκ. Μέγ. σωζ. διάστ.: 3, 87 εκ. Υ.: 1,44 εκ.  

Πηλός: 4α1. 

Περιγραφή: Η βάση είναι χαμηλή δακτυλιόσχημη. 

Επίχρισμα: Παχύρρευστο λευκό επίχρισμα εσωτερικά και λεπτό στρώμα ασπριδερού 

επιχρίσματος σε όλη την εξωτερική επιφάνεια. 

Εφυάλωση: Λεπτόρρευστη άχρωμη εφυάλωση στο εσωτερικό. 

Διακόσμηση: Στον πυθμένα υπολείμματα γραπτού διακόσμου αποδομένου με καστανό 

χρώμα. Σώζεται τμήμα δικτυωτού πλέγματος (Group ΙΙ κατά Morgan, Style II κατά Sanders). 

Χρονολόγηση: αρχές 12ου αιώνα.  

Βιβλιογραφία/Παράλληλα: Κόρινθος: MORGAN 1942 75, 77 (α΄ τέταρτο 12ου αιώνα). 

Ηράκλειο: ΠΟΥΛΟΥ-ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 2003, 222 (τέλη 11ου-αρχές 12ου αιώνα). Παρόμοιος 

διάκοσμος σε άλλη ομάδα της ίδιας κατηγορίας: Άργος: ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 2014, ΙΙ, αρ. 197 (μέσα 

12ου αιώνα). 

 

Ομάδα III  

 

 

49. Τμήμα από το χείλος και το άνω σώμα κούπας (εικ. 49) 

 
Αρ. Καταγρ.: Α΄ 1/1/2 

Διαστάσεις: Μέγ. σωζ. Μ. χείλους: 4,43 εκ. Μέγ. σωζ. Μ.: 4,41 εκ. Μέγ. σωζ. Πλ.: 3,42 εκ. 

Πηλός: 4α4. 

Περιγραφή: Το χείλος έχει πεπλατυσμένη παρυφή και τα τοιχώματα του σώματος είναι 

ελαφρώς κυρτά. 

Επίχρισμα: Λεπτόρρευστο λευκό επίχρισμα εσωτερικά και εξωτερικά έως κάτω από το 

χείλος με απολεπίσεις κατά τόπους. 

Εφυάλωση: Εξαιρετικά λεπτόρρευστη και κατά τόπους απολεπισμένη υποκίτρινη εφυάλωση 

εσωτερικά και εξωτερικά στο χείλος με καταλειβάδες χαμηλότερα.  

Διακόσμηση: Εσωτερικά υπολείμματα γραπτού διακόσμου αποδομένου με υαλώδες πράσινο 

και καστανό χρώμα. Στην παρυφή του χείλους πινελιές υαλώδους πράσινου χρώματος και 

κάτω από αυτό λεπτές καστανές ταινίες. Στο άνω σώμα τεθλασμένη πράσινη γραμμή, η 
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οποία παρακολουθείται από ζεύγος λεπτών καστανών γραμμών (Group III κατά Morgan, 

Style III κατά Sanders). 

Χρονολόγηση: μέσα 12ου αιώνα. 

Βιβλιογραφία/Παράλληλα: Κόρινθος: MORGAN 1942, 77, 80: Group III (β΄ τέταρτο 12ου 

αιώνα). SANDERS 1995, 65, 245-246: Style III (β΄ τέταρτο-β΄ μισό 12ου αιώνα). Άργος: 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 2014, ΙΙ, αρ. 169 (μέσα 12ου αιώνα). 

 

 

 

50. Τμήμα από το σώμα ανοιχτού αγγείου (εικ. 50) 
 

Αρ. Καταγρ.: Α΄ 4/4/10 

Διαστάσεις: Μέγ. σωζ. Μ.: 5,5 εκ. Μέγ. σωζ. Πλ.: 4, 61 εκ. 

Πηλός: 1γ (black grain;). 

Περιγραφή: Τα τοιχώματα του σώματος είναι λοξά.  

Επίχρισμα: Παχύρρευστο λευκό επίχρισμα εσωτερικά. 

Εφυάλωση: Λεπτόρρευστη άχρωμη/υποπράσινη εφυάλωση εσωτερικά. 

Διακόσμηση: Εσωτερικά υπολείμματα γραπτού διακόσμου αποδομένου με παχύρρευστο 

υαλώδες πράσινο και καστανό χρώμα. Σώζονται τμήματα δυο λεπτών καμπυλούμενων 

καστανών ταινιών, οι οποίες περιβάλλουν πλατιά ταινία και τμήμα ημικυκλίου πράσινου 

χρώματος. Στο μέσον του σωζόμενου ημικυκλίου τμήμα λεπτής καστανής καμπυλούμενης 

γραμμής (Group III κατά Morgan, Style III κατά Sanders).   

Χρονολόγηση: μέσα 12ου αιώνα. 

Βιβλιογραφία/Παράλληλα: Κόρινθος: MORGAN 1942, 77, 80: Group III (β΄ τέταρτο 12ου 

αιώνα). SANDERS 1995, 65-66, 245-246: Style III (β΄τέταρτο-β΄ μισό 12ου αιώνα). Άργος: 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 2014, ΙΙ, αρ. 202 (μέσα 12ου αιώνα). Άνδρος: ΒΟΓΚΛΗ 2016, 106-107, εικ. 87. 

 

 

 

51. Δύο τμήματα από το σώμα ανοιχτού αγγείου (εικ. 51) 
 

Αρ. Καταγρ.: Α΄ 4/4/11 

Διαστάσεις: Μέγ. σωζ. Μ.: 6,61 εκ. Μέγ. σωζ. Πλ.: 6,25 εκ.  

Πηλός: 1α3. Στον πυρήνα των τοιχωμάτων: ρόδινος 7.5 YR,7/4. 

Περιγραφή: Τα τοιχώματα του σώματος είναι λοξά.  

Επίχρισμα: Παχύρρευστο λευκό επίχρισμα εσωτερικά. 

Εφυάλωση: Λεπτόρρευστη, κρακελαρισμένη υποκίτρινη εφυάλωση εσωτερικά με 

απολεπίσεις κατά τόπους. Φυσαλίδες αέρα εξ αιτίας της όπτησης. 

Διακόσμηση: Υπολείμματα διακόσμου αποδομένου με υαλώδες πράσινο και καστανό 

χρώμα. Σώζεται τμήμα από δακτύλιο, παχιά ταινία και φυτικό μοτίβο, τα οποία έχουν 

αποδοθεί με πράσινο χρώμα και το περίγραμμά τους παρακολουθείται από λεπτές καστανές 

ταινίες (Group III κατά Morgan, Style III κατά Sanders).   

Χρονολόγηση: μέσα 12ου αιώνα. 

Βιβλιογραφία/Παράλληλα: Κόρινθος: MORGAN 1942, 77, 80: Group III (β΄ τέταρτο 12ου 

αιώνα). Θεσσαλονίκη: BAKIRTZIS, PAPANIKOLA-BAKIRTZIS 1981, 423, εικ. 3 (τέλη 11ου 

αιώνα). Παναγία Φωκίδας: ARMSTRONG 1989, 5, 6-8: αρ. 16, εικ. 3.16, πίν. 3.16 (12ος 

αιώνας). Κόρινθος: SANDERS 1995, 65-66, 245: Style III (β΄τέταρτο-β΄ μισό 12ου αιώνα). 

Ηράκλειο: ΠΟΥΛΟΥ-ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 2003, 223, εικ. 34.5 (αρχές 12ου αιώνα). Κίτρος 

Πιερίας: ΜΑΡΚΗ, ΑΓΓΕΛΚΟΥ, ΧΕΙΜΩΝΟΠΟΥΛΟΥ 2007, 273, αρ. 6, εικ. 6 (12ος αιώνας). 

Τανάγρα: VIONIS 2008, εικ. 9α (ύστερος 12ος αιώνας). Άργος: ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 2014, ΙΙ, αρ. 167 

(μέσα 12ου αιώνα), αρ. 171 (μέσα 12ου αιώνα). 
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52. Τμήμα από το χείλος και το άνω σώμα μεγάλης κούπας (εικ. 52, σχ. 17) 

 
Αρ. Καταγρ.: Β΄ 4/4/2 

Διαστάσεις: Μ. χείλους: 5,2 εκ. Μέγ. σωζ. Μ.: 5,3 εκ. Μέγ. σωζ. Πλ.: 3,26 εκ. 

Πηλός: 3γ1. Ασύμμετρο σπάσιμο, αραιοί κόκκοι ασημίζουσας μαρμαρυγίας. 

Περιγραφή: Το χείλος έχει πεπλατυσμένη παρυφή ενώ τα τοιχώματα του σώματος είναι 

σχεδόν κάθετα.  

Επίχρισμα: Παχύρρευστο λευκό επίχρισμα εσωτερικά και εξωτερικά στο χείλος με 

καταλειβάδες προς το σώμα. 

Εφυάλωση: Λεπτόρρευστη, στιλπνή άχρωμη εφυάλωση εσωτερικά και εξωτερικά στο 

χείλος.  

Διακόσμηση: Υπολείμματα γραπτής διακόσμησης αποδομένης με υαλώδες πράσινο και 

καστανό χρώμα. Στην παρυφή του χείλους τμήμα πράσινης ταινίας. Εσωτερικά καστανές 

κυματοειδείς γραμμές περιβάλλουν παχιές κάθετες γλωσσίδες πράσινου χρώματος (Group III 

κατά Morgan, Style III κατά Sanders).  

Χρονολόγηση: μέσα 12ου αιώνα. 

Βιβλιογραφία/Παράλληλα: Κόρινθος: MORGAN 1942, 77, 80: Group III (β΄ τέταρτο 12ου 

αιώνα). Πάφος: MEGAW 1972, 342, εικ. 22 (πρώιμος 12ος αιώνας). Κόρινθος: SANDERS 

1995, 65-66, 245: Style III (β΄τέταρτο-β΄ μισό 12ου αιώνα). Κόρινθος: ΚΑΛΟΠΙΣΗ-ΒΕΡΤΗ 

2003, 70, Α 27 (γ΄ τέταρτο 12ου αιώνα). Ηράκλειο: ΠΟΥΛΟΥ-ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 2003, 222-

224, εικ. 36-37 (τέλη 11ου-αρχές 12ου αιώνα). Ηράκλειο: ΠΟΥΛΟΥ-ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 

2008α, 162, εικ. 9 (αρχές 12ου αιώνα). 

 

 

 

53. Τμήμα από το χείλος και το άνω σώμα μεγάλης κούπας (εικ. 53, σχ. 18) 

 
Αρ. Καταγρ.: Γ΄4/4/7 

Διαστάσεις: Μέγ. σωζ. Μ. χείλους: 5,8 εκ. Μέγ. σωζ. Πλ.: 4,00 εκ. 

Πηλός: 2α1. Δεν παρατηρείται μαρμαρυγία. 

Περιγραφή: Το χείλος έχει πεπλατυσμένη παρυφή και τα τοιχώματα του σώματος είναι 

ελαφρώς κυρτά. 

Επίχρισμα: Παχύρρευστο λευκό επίχρισμα εσωτερικά και στο μεγαλύτερο τμήμα εξωτερικά. 

Εφυάλωση: Λεπτόρρευστη άχρωμη εφυάλωση εσωτερικά και εξωτερικά στο χείλος με 

απολεπίσεις στην παρυφή του. Κηλίδες εφυάλωσης κατά τόπους και στην υπόλοιπη 

εξωτερική επιφάνεια.   

Διακόσμηση: Στο εσωτερικό υπολείμματα γραπτού διακόσμου αποδομένου με υαλώδες 

πράσινο και καστανό χρώμα. Τμήμα λεπτής καστανής ταινίας περιτρέχει το χείλος, ενώ μικρό 

τμήμα αντίστοιχης ταινίας σώζεται χαμηλότερα. Παχιές πράσινες γλωσσίδες εναλλασσόμενες 

με λεπτές καστανές ξεκινούν κάτω από το χείλος και κατευθύνονται λοξά προς το άνω σώμα 

(Group III κατά Morgan, Style III κατά Sanders ).   

Χρονολόγηση: μέσα 12ου αιώνα. 

Βιβλιογραφία/Παράλληλα: Κόρινθος: MORGAN 1942, 77-80, 221: αρ. 477, πίν. XXIII.b (β΄ 

τέταρτο 12ου αιώνα). Αθήνα: ΒΑΒΥΛΟΠΟΥΛΟΥ-ΧΑΡΙΤΩΝΙΔΟΥ 1982, 132, πίν. 37.α (12ος 

αιώνας). Παναγίτσα Φωκίδας: ARMSTRONG 1989, 37: αρ. 4, 42: 1η κατηγορία (12ος αιώνας). 

Κόρινθος: SANDERS 1995, 65-66, 245: Style III (β΄τέταρτο-β΄ μισό 12ου αιώνα). Άργος: 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 2014, ΙΙ, αρ. 174 (μέσα 12ου αιώνα). 

 

 

 

54. Τμήμα από το σώμα ανοιχτού αγγείου (εικ. 54) 
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Αρ. Καταγρ.: Γ΄ 4/4/8 

Διαστάσεις: Μεγ. σωζ. Μ.: 8,61 εκ. Μέγ. σωζ. Πλ.: 5,33 εκ. 

Πηλός: 3α2. Κατά τόπους στα τοιχώματα γκριζωπός από την υπερόπτηση. 

Περιγραφή: Τα τοιχώματα του σώματος είναι κυρτά. 

Επίχρισμα: Παχύρρευστο λευκό επίχρισμα εσωτερικά. 

Εφυάλωση: Λεπτόρρευστη, καρακελαρισμένη, άχρωμη εφυάλωση εσωτερικά. 

Διακόσμηση: Στο εσωτερικό υπολείμματα διακόσμου αποδομένου με υαλώδες πράσινο και 

καστανό χρώμα. Με καστανό χρώμα αποδίδεται περίγραμμα σπείρας, στο εσωτερικό του 

οποίου επαναλαμβάνεται το ίδιο μοτίβο από σχετικά πυκνό πράσινο χρώμα. Στον κάμπο 

τμήμα λεπτής καστανής ταινίας, η οποία εναλλάσσεται με παχύτερη πράσινη (Group III κατά 

Morgan, Style III κατά Sanders).   

Χρονολόγηση: μέσα12ου αιώνα. 

Βιβλιογραφία/Παράλληλα: Κόρινθος: MORGAN 1942,77, 80, 221: αρ. 476, πιν. XXIII α (β΄ 

τέταρτο 12ου αιώνα). Αθήνα: ΒΑΒΥΛΟΠΟΥΛΟΥ-ΧΑΡΙΤΩΝΙΔΟΥ 1982, 132, πίν. 37.β, γ (12ος 

αιώνας). Φωκίδα: ARMSTRONG 1989, 42: 2η κατηγορία. Κόρινθος: SANDERS 1995, 65-66, 

245: Style III (β΄τέταρτο-β΄ μισό 12ου αιώνα).  

 

 

 

55. Τμήμα από το σώμα ανοιχτού αγγείου (εικ. 55) 
 

Αρ. Καταγρ.: Δ΄ 4/4/6 

Διαστάσεις: Μέγ. σωζ. διάστ.: 5,45 εκ. 

Πηλός: 1β2. Στον πυρήνα των τοιχωμάτων pink 7.5 YR, 7/4. Προσμείξεις ασβέστη. 

Περιγραφή: Τα τοιχώματα του σώματος είναι σχεδόν κάθετα.  

Επίχρισμα: Παχύρρευστο λευκό επίχρισμα εσωτερικά. 

Εφυάλωση: Λεπτόρρευστη άχρωμη εφυάλωση εσωτερικά. 

Διακόσμηση: Στο εσωτερικό υπολείμματα γραπτής διακόσμησης αποδομένης με πυκνό 

υαλώδες πράσινο και καστανό χρώμα. Τμήματα από ομόκεντρους, πράσινους δακτυλίους. οι 

οποίοι εναλλάσσονται με λεπτότερους καστανούς (Group III κατά Morgan, Style III κατά 

Sanders). 

Χρονολόγηση: μέσα 12ου αιώνα. 

Βιβλιογραφία/Παράλληλα: Κόρινθος: MORGAN 1942, 77, 80: Group III (β΄ τέταρτο 12ου 

αιώνα). SANDERS 1995, 65-66, 245: Style III (β΄τέταρτο-β΄ μισό 12ου αιώνα). Άργος: 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 2014, ΙΙ, αρ. 189 (μέσα 12ου αιώνα). 

 

 

 

56. Τμήμα από το χείλος και το άνω σώμα κούπας (εικ. 56) 

 
Αρ. Καταγρ.: Β΄ 4/4/4 

Διαστάσεις: Μέγ. σωζ. Μ. χείλους: 4,33 εκ. Μέγ. σωζ. Μ.: 4,22 εκ. Μέγ. σωζ. Πλ.: 3,74 εκ. 

Πηλός: 3γ1. Επιπλέον αραιές σκουρόχρωμες προσμείξεις μικρές-μέτριες, 

αποστρογγυλευμένες, σφαιρικές. 

Περιγραφή: Το χείλος είναι πεπλατυσμένο. 

Επίχρισμα: Παχύρρευστο ασπριδερό επίχρισμα εσωτερικά και εξωτερικά στο χείλος αλλά 

και το σώμα σε παράλληλες ζώνες. 

Εφυάλωση: Δεν υπάρχει επικαλυπτικό στρώμα εφυάλωσης. 

Διακόσμηση: Εσωτερικά υπολείμματα διακόσμου αποδομένου με υαλώδες πράσινο και 

καστανό χρώμα. Στο χείλος τμήμα καστανής ταινίας και στο σώμα λεπτές καστανές 

καμπυλούμενες γραμμές, οι οποίες συμπληρώνονται από παχιές πράσινες πινελιές (Group III 

κατά Morgan, Style III κατά Sanders). 

Χρονολόγηση: μέσα 12ου αιώνα. 
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Βιβλιογραφία/Παράλληλα: Κόρινθος: MORGAN 1942, 77, 80: Group III (β΄ τέταρτο 12ου 

αιώνα). SANDERS 1995, 65, 245-246: Style III (β΄τέταρτο-β΄ μισό 12ου αιώνα). 

 

 

 

57. Τμήμα από τη βάση και τον πυθμένα ανοιχτού αγγείου -ίσως πινακίου- (εικ. 

57) 
 

Αρ. Καταγρ.: Γ΄ 3/3/16 

Διαστάσεις: Μέγ. σωζ. Μ.: 4,2 εκ. Μέγ. σωζ. Πλ.: 4,1 εκ. 

Πηλός: 1β2. Σχετικά σκληρός με αρκετούς ανομοιόμορφους πόρους.  

Περιγραφή: Σώζεται ελάχιστο τμήμα από τη βάση, η οποία φαίνεται ότι ήταν 

δακτυλιόσχημη. Τα τοιχώματα του πυθμένα είναι λοξά. 

Επίχρισμα: Παχύρρευστο λευκό επίχρισμα εσωτερικά. 

Εφυάλωση: Δεν παρατηρείται επικαλυπτικό στρώμα εφυάλωσης. 

Διακόσμηση: Εσωτερικά υπολείμματα γραπτού διακόσμου αποδομένου με αραιό υαλώδες 

πράσινο και καστανό χρώμα. Τμήματα δυο κατακόρυφων κυματοειδών γραμμών καστανού 

χρώματος εναλλάσσονται με λεπτές κατακόρυφες πράσινες πινελιές (Group III κατά Morgan, 

Style III κατά Sanders). 

Χρονολόγηση: μέσα 12ου αιώνα. 

Βιβλιογραφία/Παράλληλα: Κόρινθος: MORGAN 1942, 77, 80: Group III (β΄ τέταρτο 12ου 

αιώνα). SANDERS 1995, 65, 245-246: Style III (β΄τέταρτο-β΄ μισό 12ου αιώνα). 

 

 

 

58. Τμήμα από το σώμα ανοιχτού αγγείου -ίσως μεγάλης κούπας- (εικ. 58)  

 
Αρ. Καταγρ.: Γ΄ 4/4/11 

Διαστάσεις: Μέγ. σωζ. Μ.: 5,76 εκ. Μέγ. σωζ. Πλ.: 4,3 εκ. 

Πηλός: 1α2.  

Περιγραφή: Το χείλος έχει πεπλατυσμένη παρυφή και τα τοιχώματα του σώματος είναι 

ελαφρώς κυρτά. 

Επίχρισμα: Παχύρρευστο λευκό επίχρισμα εσωτερικά και εξωτερικά μέχρι κάτω από το 

χείλος. 

Εφυάλωση: Δεν υπάρχει καλυπτικό στρώμα εφυάλωσης. 

Διακόσμηση: Στο εσωτερικό υπολείμματα γραπτού διακόσμου αποδομένου με αραιό 

υαλώδες πράσινο και καστανό χρώμα. Πλατιά πράσινη ταινία περιβάλλεται από δυο 

λεπτότερες καστανού χρώματος. Στην παρυφή του χείλους καστανές γλωσσίδες (Group III 

κατά Morgan, Style III κατά Sanders). 

Χρονολόγηση: μέσα 12ου αιώνα. 

Βιβλιογραφία/Παράλληλα: Κόρινθος: MORGAN 1942,77, 80: Group III (β΄ τέταρτο 12ου 

αιώνα). Σμήξη Φωκίδας: ARMSTRONG 1989, 30: αρ. 21, 42: 2η κατηγορία (12ος–13ος 

αιώνας). Κόρινθος: SANDERS 1995, 65-66, 246: Style III (β΄τέταρτο-β΄ μισό 12ου αιώνα). 

Ηράκλειο: ΠΟΥΛΟΥ-ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 2003, 223-225. 

 

 

 

59. Τμήμα από τη βάση και το κάτω σώμα μεγάλης κούπας (εικ. 59, σχ. 19) 
 

Αρ. Καταγρ.: Γ΄ 4/4/12 

Διαστάσεις: Δ. Β: 8,5 εκ. Μέγ. σωζ. Μ.: 11,7 εκ. Μέγ. σωζ. Πλ.: 5,1 εκ. Μέγ. σωζ. Υ.: 4,7 

εκ. 

Πηλός: 1α1. 
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Περιγραφή: Η βάση είναι δακτυλιόσχημη και τα τοιχώματα του σώματος κυρτά. 

Επίχρισμα: Αραιό λευκό επίχρισμα στο εσωτερικό, κατά τόπους απολεπισμένο και με ίχνη 

καύσης. 

Εφυάλωση: Δεν παρατηρείται επικαλυπτικό στρώμα εφυάλωσης. 

Διακόσμηση: Στο εσωτερικό γραπτός διάκοσμος σημαντικά κατεστραμμένος. Για την 

απόδοσή του έχει χρησιμοποιηθεί υαλώδες πράσινο και καστανό χρώμα. Τμήμα λεπτής 

καστανής ταινίας επιστέφει πράσινη κυματοειδή ταινία, η οποία ενδεχομένως 

παρακολουθούσε αντίστοιχο μοτίβο καστανού χρώματος. (Group IΙI κατά Morgan, Style IΙI 

κατά Sanders). 

Χρονολόγηση: μέσα 12ου αιώνα. 

Βιβλιογραφία/Παράλληλα: Αθήνα: FRANTZ 1938, 431-432, 439-440, αρ. Α2, Α3, εικ. 1, 2 

(τελευταίο τέταρτο 11ου-αρχές 12ου αιώνα). Θεσσαλονίκη: BAKIRTZIS, PAPANIKOLA-

BAKIRTZIS 1981, 423, εικ. 3 (τέλη 11ου αιώνα). Ηράκλειο: ΠΟΥΛΟΥ-ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 

2003, 223, εικ. 34.5 (τέλη 11ου-αρχές 12ου αιώνα). Άργος: ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 2014, ΙΙ, αρ. 187 

(μέσα 12ου αιώνα). Άνδρος: ΒΟΓΚΛΗ 2016, 106-107, εικ. 87. 

 

 

 

60. Τμήμα από το σώμα ανοιχτού αγγείου (εικ. 60) 

 
Αρ. Καταγρ.: Γ΄ 4/4/13 

Διαστάσεις: Μέγ. σωζ. Μ.: 5,84 εκ. Μέγ. σωζ. Πλ.: 4,74 εκ. 

Πηλός: 2α2.  

Περιγραφή: Τα τοιχώματα του σώματος είναι κυρτά. 

Επίχρισμα: Πυκνό λευκό επίχρισμα εσωτερικά. 

Εφυάλωση: Δεν παρατηρείται επικαλυπτικό στρώμα εφυάλωσης. 

Διακόσμηση: Στο εσωτερικό υπολείμματα γραπτού διακόσμου από λεπτές καστανές ταινίες, 

οι οποίες πλαισιώνουν παχιά ταινία πράσινου υαλώδους χρώματος (Group III κατά Morgan, 

Style III κατά Sanders). 

Χρονολόγηση: μέσα 12ου αιώνα. 

Βιβλιογραφία/Παράλληλα: Σμήξη Φωκίδας: ARMSTRONG 1989, 30: αρ. 21 (12ος–13ος 

αιώνας), 42: 2η κατηγορία. Άργος: ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 2014, ΙΙ, αρ. 146 (μέσα 12ου αιώνα). 

 

 

 

61. Τμήμα από το χείλος και το άνω σώμα μεγάλης βαθιάς κούπας (εικ. 61, σχ. 

20) 
 

Αρ. Καταγρ.: Δ΄3/3/9 

Διαστάσεις: Μέγ. σωζ. Μ. χείλους: 5,07 εκ. Μ.: 6,6 εκ. 

Πηλός: 1β1. Σχετικά σκληρός με αρκετούς κόκκους ασημίζουσαςμαρμαρυγίας. 

Περιγραφή: Τα τοιχώματα του σώματος είναι κυρτά και το χείλος αποτελεί την χωρίς 

ιδιαίτερη διαμόρφωση απόληξή τους. 

Επίχρισμα: Παχύρρευστο λευκό επίχρισμα καλύπτει την εσωτερική επιφάνεια και εξωτερικά 

το χείλος. Στην υπόλοιπη επιφάνεια καταλειβάδα. 

Εφυάλωση: Δεν υπάρχει επικαλυπτικό στρώμα εφυάλωσης. 

Διακόσμηση: Γραπτός διάκοσμος με λεπτόρρευστο υαλώδες πράσινο και καστανό χρώμα. 

Λεπτές καστανές ταινίες εναλλάσσονται με παχύτερες, οριζόντιες πράσινες πινελιές (Group 

III κατά Morgan, Style III κατά Sanders). 

Χρονολόγηση: β΄ τέταρτο-μέσα 12ου αιώνα. 

Βιβλιογραφία/Παράλληλα: Κόρινθος: MORGAN 1942, 77, 80: Group III (β΄ τέταρτο 12ου 

αιώνα). SANDERS 1995, 65-66, 245: Style III (β΄τέταρτο-β΄ μισό 12ου αιώνα). Άργος: 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 2014, ΙΙ, αρ. 150 (β΄ τέταρτο-μέσα 12ου αιώνα). 
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62. Τμήμα από τη βάση και τον πυθμένα πινακίου (εικ. 62, σχ. 21) 

 
Αρ. Καταγρ.: Δ΄ 4/4/4 

Διαστάσεις: Δ. Β.: 2,92 εκ. Υ. βάσης: 1,3 εκ. Μέγ. σωζ. διάστ.: 4,84 εκ. Υ.: 3,3 εκ. 

Πηλός: 3β. 

Περιγραφή: Τα τοιχώματα του σώματος είναι λοξά και η βάση δακτυλιόσχημη με τον 

δακτύλιο αποκλίνοντα προς τα έξω. 

Επίχρισμα: Παχύρρευστο λευκό επίχρισμα εσωτερικά. 

Εφυάλωση: Δεν υπάρχει επικαλυπτικό στρώμα εφυάλωσης. 

Διακόσμηση: Στον πυθμένα υπολείμματα γραπτού διακόσμου αποδομένου με υαλώδες 

πράσινο και καστανό χρώμα. Τμήματα από παχιές πράσινες και λεπτές καστανές 

καμπυλούμενες ταινίες εναλλάξ (Group III κατά Morgan, Style III κατά Sanders).  

Χρονολόγηση: β΄ μισό 12ου αιώνα. 

Βιβλιογραφία/Παράλληλα: Κόρινθος: MORGAN 1942, 77, 80: Group III (β΄ τέταρτο 12ου 

αιώνα). SANDERS 1995, 65-66, 245: Style III (β΄τέταρτο-β΄ μισό 12ου αιώνα). Άργος: 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 2014, ΙΙ, αρ. 236 (δ΄ τέταρτο 12ου αιώνα). 

 

 

 

Όψιμα δείγματα 

 

63. Τμήμα από τη βάση και το κάτω σώμα μεγάλης βαθιάς κούπας (εικ. 63) 
 

Αρ. Καταγρ : Α΄ 3/3/17 

Διαστάσεις: Μέγ. σωζ. Μ. βάσης: 5,17 εκ. Μέγ. σωζ. Μ.: 6,94 εκ. Μέγ. σωζ. Πλ.: 5,23 εκ. 

Μέγ. σωζ. Υ.: 5,2 εκ.  

Πηλός: 3γ2 

Περιγραφή: Η βάση είναι χαμηλή δακτυλιόσχημη και τα τοιχώματα του σώματος κυρτά. 

Επίχρισμα: Παχύρρευστο λευκό επίχρισμα εσωτερικά. 

Εφυάλωση: Λεπτόρρευστη άχρωμη/υποκίτρινη εφυάλωση εσωτερικά. 

Διακόσμηση: Γραπτός διάκοσμος αποδομένος με παχύρρευστο υαλώδες πράσινο χρώμα, το 

οποίο καλύπτει το μεγαλύτερο σωζόμενο τμήμα του εσωτερικού. 

Χρονολόγηση: τέλη 12ου-αρχές 13ου αιώνα. 

Βιβλιογραφία/Παράλληλα: Ναυάγιο Καστελλορίζου: ΦΙΛΟΘΕΟΥ, ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ 1986, 325: 

Γραπτά με πράσινες κηλίδες (Slip Wares with Splashes Decoration, τέλη 12ου-αρχές 13ου 

αιώνα). 

 

 

 

•  Σύνοψη / Συμπεράσματα 

 

Η δεύτερη σε σειρά πλέον πολυάριθμη κατηγορία κεραμικής από την ανασκαφή στον 

Ελαιώνα Μεγάρων είναι εκείνη της γραπτής με πράσινο και καστανό χρώμα (Green 

and Brown Painted Ware). Τα υπό εξέταση θραύσματα αυτής της κατηγορίας φέρουν 

διακόσμηση στην εσωτερική επιφάνειά τους. Η απόδοση της διακόσμησης γίνεται με 
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πράσινο και καστανό χρώμα, από τα οποία το πρώτο είναι συχνά αναμεμειγμένο με 

υάλωμα. 

Με βάση την τυπολογία της διακόσμησης μεμονωμένα είναι τα δείγματα της 

Ομάδας Ι (Group I κατά Morgan1076/Style I κατά Sanders1077. Αντιθέτως, πολύ 

περισσότερα είναι τα όστρακα της Ομάδας ΙΙ (Group IΙ κατά Morgan1078/Style IΙ κατά 

Sanders1079), ενώ αριθμητικά υπερτερούν εκείνα της Ομάδας ΙΙΙ (Group IΙΙ κατά 

Morgan1080/Style IΙΙ κατά Sanders1081). Χαρακτηριστική είναι η παντελής απουσία 

δειγμάτων από την τέταρτη ομάδα (Group IV κατά Morgan1082), ενώ περιορισμένα 

είναι και τα δείγματα από την όψιμη ομάδα (Group V κατά Morgan1083).  

Η διακόσμηση των θραυσμάτων της Ομάδας Ι αποδίδεται με υαλώδες πράσινο και 

υαλώδες καστανοκίτρινο χρώμα1084 και περιλαμβάνει σταγόνες και κατακόρυφες 

ταινίες σε εναλλαγή χρωμάτων με κατεύθυνση από το χείλος προς το εσωτερικό του 

αγγείου1085.  

Στα θραύσματα της Ομάδας ΙΙ μόνο το πράσινο χρώμα (σε αντίθεση με το 

καστανό) είναι αναμεμειγμένο με υάλωμα και τα συνηθέστερα θέματα είναι τα 

ελικοειδή/σπειροειδή σε συνδυασμό με καμπυλούμενες γραμμές1086, καθώς και οι 

κυματοειδείς ταινίες σε συνδυασμό με ευθύγραμμες1087. Ακόμη, σε θραύσματα της 

ίδιας ομάδας απαντά γραπτός διάκοσμος αποδομένος μόνο με καστανό χρώμα. Τα 

προτιμώμενα θέματα είναι η δικτυωτή διαγράμμιση για τον πυθμένα1088 και οι 

σπείρες και καμπυλούμενες γραμμές για το σώμα και τα χείλη1089.  

Τα διακοσμητικά θέματα των θραυσμάτων της Ομάδας ΙΙΙ αποδίδονται με 

πράσινο υαλώδες χρώμα και κατόπιν τονίζονται με καστανό χρώμα άλλοτε πιο βαθύ 

άλλοτε πιο ανοιχτό. Συνήθης σε αυτή την ομάδα είναι η διακόσμηση του χείλους και 

                                                      
1076 MORGAN 1942, 72-75.  
1077 SANDERS 1995, 65. 
1078 MORGAN 1942, 75-77. 
1079 SANDERS 1995, 65. 
1080 MORGAN 1942, 77-80. 
1081 SANDERS 1995, 65-66. 
1082 MORGAN 1942, 80. 
1083 MORGAN 1942, 80-83. MEGAW 1975, 36-37, 42-43 πίν. 15.1. 
1084 MORGAN 1942, 72: στα πρωιμότερα παραδείγματα της κατηγορίας Green and Brown Painted Ware 

χρησιμοποιείται ένα πυκνό κίτρινο αντί του καστανού χρώματος. 
1085 Αρ. Καταγρ. Α΄ 5/5/3, Β΄ 5/5/2. 
1086 Αρ. Καταγρ. Β΄4/4/1α.β.γ, Β΄5/5/1, Γ΄ 3/3/4. 
1087 Αρ. Καταγρ. Γ΄ 4/4/10. 
1088 Αρ. Καταγρ. Δ΄ 4/4/5. 
1089 Αρ. Καταγρ. Β΄4/4/1. 
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του άνω σώματος των ανοιχτών αγγείων με παχιές οριζόντιες ταινίες πράσινου 

χρώματος, οι οποίες περιβάλλονται από λεπτότερες καστανές γραμμές με πιο σαφή 

και σταθερή απόδοση1090. Στα διακοσμητικά θέματα των θραυσμάτων αυτής της 

ομάδας περιλαμβάνονται επίσης οι συνεχείς κυματοειδείς1091, καμπυλούμενες1092, 

λοξές1093 ή τεθλασμένες1094 πράσινες γραμμές καθώς και δακτύλιοι1095, ομόκεντροι 

κύκλοι1096, πυκνές γλωσσίδες1097, τα σπειροειδή μοτίβα1098 και τα εκφυλισμένα 

φυλλοειδή1099. Όλα τα παραπάνω διακοσμητικά θέματα από πράσινο χρώμα 

συνδέονται και πάλι από καστανές ταινίες ή περιγράμματα. 

Στα όψιμα δείγματα της ομάδας αυτής ο διάκοσμος αποδίδεται αποκλειστικά με 

πυκνό υαλώδες πράσινο χρώμα και περιλαμβάνει μεγάλες και παχιές κηλίδες 

χρώματος, οι οποίες καλύπτουν το μεγαλύτερο τμήμα του πυθμένα και του σώματος 

των ανοιχτών αγγείου1100.  

Ως προς το σχήμα τους, τα θραύσματα από την ανασκαφή του Ελαιώνα ανήκουν 

αποκλειστικά σε ανοιχτά αγγεία, κυρίως σε κούπες και δευτερευόντως σε πινάκια. 

Στην Ομάδα Ι απαντούν μεγάλου μεγέθους βαθιές κούπες με κυρτά τοιχώματα 

και απλό χείλος1101.  

Η Ομάδα ΙΙ εκπροσωπείται κυρίως από κούπες, μικρές ή μεγάλες, με κυρτά1102 

ή και ελαφρώς γωνιώδη1103 τοιχώματα. Τα χείλη τους είναι απλά1104 ή με 

πεπλατυσμένη παρυφή1105, ενώ οι ελάχιστες σωζόμενες βάσεις είναι 

δακτυλιόσχημες1106. Ακόμη, μεμονωμένα είναι τα θραύσματ από πινάκια, στα οποία 

παρατηρούνται λοξά τοιχώματα και όρθια χείλη1107.  

                                                      
1090 Αρ. Καταγρ. Γ΄ 4/4/11, Γ΄ 4/4/12, Δ΄ 3/3/9.  
1091 Αρ. Καταγρ. Γ΄ 3/3/16, Γ΄ 4/4/12. 
1092 Αρ. Καταγρ. Β΄ 4/4/4, Δ΄ 4/4/4. 
1093 Αρ. Καταγρ. Γ΄ 4/4/7.  
1094 Αρ. Καταγρ. Α΄ 1/1/2. 
1095 Αρ. Καταγρ. Α΄ 4/4/10, Α΄ 4/4/11.  
1096 Αρ. Καταγρ. Δ΄ 4/4/6.  
1097 Αρ. Καταγρ. Β΄ 4/4/2.  
1098 Αρ. Καταγρ. Γ΄ 4/4/8.  
1099 Αρ. Καταγρ. Α΄ 4/4/11. 
1100 Αρ. Καταγρ. Α΄ 3/3/17. 
1101 Αρ. Καταγρ. A΄ 5/5/3, Β΄5/5/2. 
1102 Αρ. Καταγρ. Γ΄ 4/4/10. 
1103 Αρ. Καταγρ. Β΄ 4/4/1. 
1104 Αρ. Καταγρ. Γ΄ 4/4/10.  
1105 Αρ. Καταγρ. Β΄ 4/4/1.  
1106 Αρ. Καταγρ. Δ΄ 4/4/5.  
1107 Αρ. Καταγρ. Γ΄ 3/3/4.  
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Στην Ομάδα ΙΙΙ παρατηρούνται επίσης θραύσματα από ανοιχτά αγγεία, στην 

πλειονότητά τους κούπες και λιγότερα πινάκια. Οι κούπες είναι συνήθως μεγάλες και 

βαθιές με κάθετα1108 ή κυρίως (ελαφρώς) κυρτά1109 τοιχώματά. Τα χείλη είναι 

απλά1110 ή με πεπλατυσμένη1111 παρυφή και οι λιγοστές σωζόμενες βάσεις 

δακτυλιόσχημες1112. Αντίστοιχα, τα λίγα δείγματα από πινάκια έχουν λοξά τοιχώματα 

σώματος και βάση απλή δακτυλιόσχημη1113 ή με ελαφρά εξωστρεφή τον 

δακτύλιο1114.  

Στα όψιμα δείγματα της κατηγορίας σώζονται, επίσης, θραύσματα από ανοιχτά 

αγγεία και κυρίως από μεγάλες βαθιές κούπες με κυρτά τοιχώματα και χαμηλή 

δακτυλιόσχημη βάση1115.  

Τα δείγματα της Ομάδας Ι είναι κατασκευασμένα από πορτοκαλόχρωμο πηλό 

(reddish yellow 5YR7/6), ο οποίος χαρακτηρίζεται από σκληρότητα και κανονικό 

σπάσιμο, με αραιούς κόκκους ασημίζουσας μαρμαρυγίας και αρκετές λευκές και 

λιγότερες έγχρωμες προσμείξεις σε ποικιλία μεγεθών και σχημάτων.  

Τα περισσότερα θραύσματα της Ομάδας ΙΙ έχουν κατασκευαστεί από ανοιχτό 

ερυθρό πηλό (light red 2.5YR7/6), ο οποίος χαρακτηρίζεται από (μέτρια) σκληρότητα 

και κανονικό σπάσιμο και φέρει κυρίως λευκές προσμείξεις, πολύ μικρές έως πολύ 

μεγάλες σε διάφορα σχήματα1116. Μεμονωμένα δείγματα της ομάδας είναι 

κατασκευασμένα από σκληρό πορτοκαλόχρωμο πηλό (reddish yellow 5 YR7/6) με 

αραιούς κόκκους ασημίζουσας μαρμαρυγίας και αρκετές λευκές και έγχρωμες 

προσμείξεις σε διάφορους σχηματισμούς1117. Σε περιορισμένα, επίσης, δείγματα της 

ίδιας ομάδα απαντά ρόδινος πηλός (pink 5YR8/4) με μέτρια σκληρότητα, κανονικό 

σπάσιμο, αραιούς κόκκους ασημίζουσας μαρμαρυγίας και συχνές λευκές και 

έγχρωμες προσμείξεις σε διάφορα μεγέθη και σχήματα1118.  

Τα θραύσματα της Ομάδας ΙΙΙ είναι κατασκευασμένα κατά κύριο λόγο από 

κοκκινωπό με κίτρινη απόχρωση/πορτοκαλόχρωμο πηλό (reddish yellow 7.5YR7/6-

                                                      
1108 Αρ. Καταγρ. Β΄ 4/4/2.  
1109 Αρ. Καταγρ. Α΄ 1/1/2, Γ΄ 4/4/7, Γ΄ 4/4/11, Γ΄ 4/4/12, Δ΄ 3/3/9.  
1110 Αρ. Καταγρ. Δ΄ 3/3/9.  
1111 Αρ. Καταγρ. Α΄ 1/1/2, Β΄ 4/4/2, Β΄ 4/4/4, Γ΄ 4/4/7, Γ΄ 4/4/11 
1112 Αρ. Καταγρ. Γ΄ 4/4/12.  
1113 Αρ. Καταγρ. Γ΄ 3/3/16.  
1114 Αρ. Καταγρ. Δ΄ 4/4/4.  
1115 Αρ. Καταγρ. Α΄ 3/3/17. 
1116 Αρ. Καταγρ. Β΄ 5/5/1, Γ΄ 4/4/10, Δ΄ 4/4/5.  
1117 Αρ. Καταγρ. Γ΄ 3/3/4.  
1118 Αρ. Καταγρ. Β΄ 4/4/1.  



196 

 

8/6/reddish yellow 5YR7/6), ο οποίος είναι (σχετικά) σκληρός και φέρει κόκκους 

ασημίζουσας μαρμαρυγίας και αρκετές λευκές και έγχρωμες προσμείξεις σε 

ποικίλους σχηματισμούς1119. Ο αμέσως επόμενος συνηθέστερος πηλός στην ομάδα 

αυτή είναι ο ρόδινος πηλός (pink 7.5YR7/4-8/4) με αρκετούς κόκκους ασημίζουσας 

μαρμαρυγίας και συχνές λευκές και έγχρωμες προσμείξεις σε περιορισμένους 

σχηματισμούς1120. Μεμονωμένα, ακόμη, είναι τα δείγματα από σκληρό ανοιχτό 

ερυθρό πηλό (light red 2.5YR7/6) με αραιούς κόκκους ασημίζουσας μαρμαρυγίας και 

συχνές λευκές και ερυθρές προσμείξεις σε περιορισμένα σχήματα1121, όπως επίσης 

και τα δείγματα από σχετικά σκληρό πολύ ανοιχτό καστανό πηλό (very pale brown 

10YR7/4) με αρκετούς κόκκους ασημίζουσας μαρμαρυγίας και συχνές λευκές και 

έγχρωμες προσμείξεις σε ποικίλους σχηματισμούς1122. 

Στα όψιμα δείγματα της κατηγορίας αυτής παρατηρείται σκληρός ρόδινος 

πηλός (pink 7.5YR7/4) με αρκετούς κόκκους ασημίζουσας μαρμαρυγίας και συχνές 

λευκές και έγχρωμες προσμείξεις σε διάφορα μεγέθη και σχήματα1123.  

Όσον αφορά στο επίχρισμα και στην εφυάλωση, σε όλα τα δείγματα παρατηρείται 

επίχρισμα στην εσωτερική επιφάνεια ως υπόστρωμα για την απόδοση του γραπτού 

διακόσμου.  

Στην Ομάδα Ι λευκό επίχρισμα, άλλοτε αραιό και άλλοτε πυκνό, καλύπτει την 

εσωτερική επιφάνεια των θραυσμάτων και φτάνει εξωτερικά γύρω από το χείλος.  

Στην Ομάδα ΙΙ λευκό επίχρισμα με διαφορετική κατά περίπτωση πυκνότητα 

απλώνεται στην εσωτερική επιφάνεια των θραυσμάτων. Ακόμη, στα περισσότερα 

δείγματα της ομάδας παρατηρείται ότι και η εξωτερική επιφάνεια είναι καλυμμένη 

από επίχρισμα, το οποίο είτε είναι λευκό/υπόλευκο και αραιότερο από εκείνο στο 

εσωτερικό1124 είτε, σε μεμονωμένες περιπτώσεις, έγχρωμο (καστανό/ρόδινο)1125. 

Στα δείγματα της Ομάδας ΙΙΙ λευκό επίχρισμα (αραιότερο ή πυκνότερο) 

εντοπίζεται κυρίως στην εσωτερική επιφάνεια και φτάνει εξωτερικά μέχρι το χείλος. 

                                                      
1119 Αρ. Καταγρ. Α΄ 4/4/10, Α΄ 4/4/11, Δ΄ 4/4/6.  
1120 Αρ. Καταγρ. Β΄ 4/4/2, Γ΄ 4/4/8. 
1121 Αρ. Καταγρ. Α΄ 1/1/2.  
1122 Αρ. Καταγρ. Γ΄ 4/4/7.  
1123 Αρ. Καταγρ. Α΄ 3/3/17.  
1124 Αρ. Καταγρ. Β΄ 5/5/1, Γ΄ 3/3/4, Δ΄ 4/4/5.  
1125 Αρ. Καταγρ. Γ΄ 4/4/10.  
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Σε λίγα μόνο θραύσματα απαντά λευκό επίχρισμα και στην εξωτερική επιφάνεια είτε 

αποδομένο κατά ζώνες1126 είτε απλωμένο στο μεγαλύτερο μέρος αυτής1127.  

Στα όψιμα δείγματα παχύρρευστο λευκό επίχρισμα καλύπτει την εσωτερική 

επιφάνεια1128, ενώ δεν υπάρχουν στοιχεία για το εάν η περιοχή του χείλους εξωτερικά 

ήταν επίσης καλυμμένη.  

Σχετικά με την εφυάλωση, στα δείγματα της Ομάδας Ι η εσωτερική επιφάνεια και 

εξωτερικά το χείλος καλύπτονται από πρασινωπή εφυάλωση, η οποία είναι 

λεπτόρρευστη στιλπνή και κρακελαρισμένη.  

Τα θραύσματα της Ομάδας ΙΙ φέρουν στο εσωτερικό τους λεπτόρρευστη 

άχρωμη εφυάλωση, η οποία σε κάποιες περιπτώσεις λόγω της όπτησης γίνεται 

υποκίτρινη1129. 

Τα δείγματα της Ομάδας ΙΙΙ είναι καλυμμένα στο εσωτερικό τους και κατά 

περίπτωση και στο εξωτερικό τους γύρω από το χείλος1130 από άχρωμη1131 εφυάλωση 

ή σπανιότερα από υποκίτρινη1132 ή υποπράσινη1133. Είναι σημαντικό ότι πολλά 

θραύσματα της ομάδας αυτής δεν φέρουν επικαλυπτικό στρώμα εφυάλωσης1134 χωρίς 

όμως αυτό να υπονοεί την ημιτελή κατασκευή τους. Έχει παρατηρηθεί από τη 

σύγχρονη έρευνα ότι εσκεμμένα ο κεραμέας δεν κάλυπτε τα αγγεία αυτής της ομάδας 

με υάλωμα, γιʼ αυτό και φρόντιζε, ώστε η ποιότητα του επιχρίσματος να είναι 

περισσότερο προσεγμένη1135.  

Επίσης, με λεπτόρρευστη άχρωμη/υποκίτρινη εφυάλωση καλύπτονται στο 

εσωτερικό τους και τα όψιμα δείγματα της κατηγορίας1136. 

Όπως έχει ήδη αναφερθεί η γραπτή κεραμική με πράσινο και καστανό χρώμα απαντά 

από τον 11ο αιώνα και φτάνει στην κορύφωσή της κατά τη διάρκεια του 12ου αιώνα. 

Η χρονολογική κατάταξη των θραυσμάτων αυτής της κατηγορίας από τον Ελαιώνα 

Μεγάρων, με βάση τα παράλληλά τους από άλλα σύνολα, συνοψίζεται ως εξής: 

                                                      
1126 Αρ. Καταγρ. Β 4/4/4.  
1127 Αρ. Καταγρ. Γ΄ 4/4/7. 
1128 Αρ. Καταγρ. Α΄ 3/3/17.  
1129 Αρ. Καταγρ. Γ΄ 3/3/4.  
1130 Αρ. Καταγρ. Α΄ 1/1/2, Β΄ 4/4/2, Γ΄ 4/4/7. 
1131 Αρ. Καταγρ. Β΄ 4/4/2, Γ΄ 4/4/7, Γ΄ 4/4/8, Δ΄ 4/4/6.  
1132 Αρ. Καταγρ. Α΄ 1/1/2, Α΄ 4/4/11. 
1133 Αρ. Καταγρ. Α΄ 4/4/10.  
1134 Αρ. Καταγρ. Β΄ 4/4/4, Γ΄ 3/3/16, Γ΄ 4/4/11, Γ΄ 4/4/12, Γ΄ 4/4/13, Δ΄ 3/3/9, Δ΄ 4/4/4. 
1135 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 2014, 106. 
1136 Αρ. Καταγρ. Α΄ 3/3/17. 
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Tα θραύσματα της Ομάδας Ι πιθανότατα χρονολογούνται από τον ύστερο 11ο 

έως τον πρώιμο 12ο αιώνα1137, καθώς στον διάκοσμο επικρατεί ιμπρεσσιονιστική 

διάθεση με τον διάκοσμο να έχει ρέοντα περιγράμματα και τα χρώματα να 

συγχέονται με την εφυάλωση. Αντίστοιχα τα παραδείγματα της Ομάδας ΙΙ 

χρονολογούνται στο α΄ μισό του 12 αιώνα1138, καθώς η απόδοση του διακόσμου τους 

έχει εξελιχθεί με τις γραμμές να γίνονται σταθερότερες και την εφυάλωση να μην 

αναμειγνύεται με τα υποκείμενα χρώματα. Τα θραύσματα της Ομάδας ΙΙΙ 

χρονολογούνται στο β΄ μισό του 12ου αιώνα1139, καθώς την περίοδο αυτή κυριαρχεί 

στον διάκοσμο το πράσινο υαλώδες χρώμα καθιστώντας το καστανό 

συμπληρωματικό. Τέλος, τα ελάχιστα δείγματα της όψιμης ομάδας αυτής της 

κατηγορίας ανήκουν πιθανότατα στα τέλη του 12ου-αρχές 13ου αιώνα1140.  

Εργαστήρια παραγωγής γραπτής με πράσινο και καστανό χρώμα κεραμικής έχουν 

εντοπιστεί στην Κόρινθο1141, στη Χαλκίδα1142 και στο Άργος1143 ενώ υπάρχουν 

ενδείξεις για την ύπαρξη αντίστοιχου εργαστηρίου και στη Θήβα1144.  

Πιο αναλυτικά, στο κορινθιακό εργαστήριο απαντά κυρίως o ωχροκάστανος 

(5YR5/4-7/4, 2.5YR6/6) και ο ρόδινος (5YR7/4, 7.5YR7/4, 2.5YR7/4-7/5) πηλός1145, 

στο ευβοϊκό εργαστήριο o ερυθρός (συνήθως 2.5YR5/6-5/8),1146 ενώ σε αυτό του 

Άργους ο καστανωπός (5YR5/6), o ερυθρός (2.5YR5/6) και, συνηθέστερα, ο 

ερυθροκάστανος (2.5YR6/8, 5/6-5/8, 5YR5/6) πηλός1147.  

Στα υπό εξέταση θραύσματα των Μεγάρων παρατηρείται ως επί το πλείστον 

πορτοκαλόχρωμος (5YR7/6)1148 ή κοκκινωπός με κίτρινη απόχρωση 

(7.5YR7/6,8/6)1149 πηλός, εξίσου συχνά ανοιχτός ερυθρός (2.5YR7/6)1150 ή ρόδινος 

                                                      
1137 Αρ. Καταγρ. A΄ 5/5/3, Β΄5/5/2. 
1138 Αρ. Καταγρ. Β΄4/4/1, Β΄5/5/1, Γ΄ 3/3/4, Γ΄ 4/4/10, Δ΄ 4/4/5.  
1139 Αρ. Καταγρ. Α΄ 1/1/2, Α΄ 4/4/10, Α΄ 4/4/11, Β΄ 4/4/2, Β΄ 4/4/4, Γ΄ 3/3/16, Γ΄4/4/7, Γ΄ 4/4/8, Γ΄ 

4/4/12, Δ΄ 4/4/6. 
1140 PHILOTHÉOU, MICHAÏLIDOU, 1989, 175: αρχές 13ου αιώνα. MICHAÏLIDOU 1999, 144: τέλη 12ου–

αρχές 13ου αιώνα. ΠΟΎΛΟΥ-ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΊΟΥ 2008, 42: τέλη 12ου–αρχές 13ου αιώνα. 
1141 SANDERS 2003α, 40-41. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 2014, Ι, 278, 423. 
1142 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 2014, Ι, 281, 284-285, 426. WAKSMAN κ.ά. 2014, 416-417. 
1143 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 2014, Ι, 290-292, 428. 
1144 ΚΟΙΛΑΚΟΥ 1992, 77. ARMSTRONG 1993, 332. VROOM 2003, 151: χρησιμοποιείται ερυθρωπός 

πηλός (2.5ΥR7/6-5YR7/6). 
1145 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 2014, Ι, 278, ΙΙ, 6-7. 
1146 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 2014, Ι, 281, ΙΙ, 6. 
1147 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 2014, Ι, 290, ΙΙ, 7. 
1148 Αρ. Καταγρ. Α΄ 5/5/3, Β΄ 5/5/2, Γ΄ 3/3/4, Γ΄ 3/3/4, Γ΄ 3/3/16, Δ΄ 3/3/9, Δ΄ 4/4/6. 
1149 Αρ. Καταγρ. Α΄ 4/4/10, Α΄ 4/4/11, Γ΄ 4/4/11, Γ΄ 4/4/12. 
1150 Αρ. Καταγρ. Β΄ 5/5/1, Γ΄ 4/4/10, Δ΄ 4/4/5.  
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(5YR8/4, 7.5YR7/3,7/4)1151 και σπανιότερα ανοιχτός καστανός πηλός (10YR7/4)1152. 

Ως προς τα θραύσματα με τον πορτοκαλόχρωμο ή κοκκινωπό πηλό, μπορεί να 

υποστηριχθεί ότι αποτελούν προϊόντα τοπικού εργαστηρίου κεραμικής, καθώς 

παρόμοιος πηλός απαντά και στους υστερορρωμαϊκούς αμφορείς, οι οποίοι, όπως έχει 

υποστηριχθεί από την έρευνα, κατασκευάζονταν στη Μεγαρίδα σε ντόπιο κέντρο 

παραγωγής1153. Όσον αφορά στα θραύσματα με τον ρόδινο πηλό, είναι πιθανό ο 

τόπος κατασκευής τους να ταυτίζεται με την Κόρινθο, όπου ενδημεί παρόμοιος 

πηλός. Την υπόθεση αυτή ενισχύει και η εύρεση τριών συνανηκόντων θραυσμάτων 

από μεγάλη κούπα1154 ρόδινου πηλού (pink 5YR8/4), της οποίας αντίστοιχου γραπτού 

διακόσμου αγγείο έχει βρεθεί στην Κόρινθο1155.  

Ιδιαίτερη μνεία, ακόμη, πρέπει να γίνει στα θραύσματα χωρίς επενδυτικό 

στρώμα υαλώματος, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν αποτελούν ημιτελή προϊόντα 

τοπικού εργαστηρίου. Αντίστοιχα παραδείγματα χωρίς επενδυτικό υάλωμα έχουν 

εντοπιστεί στην Κόρινθο1156, στη Σπάρτη1157, στην Αθήνα1158, στη Ναύπακτο1159, 

στην Ελεύθερνα Ρεθύμνου1160, στο Ηράκλειο1161 και στο Άργος1162.  

Για τα ευρήματα της Κορίνθου ο Morgan σημειώνει ότι είναι κατασκευασμένα 

από ντόπιο ανοιχτόχρωμο πηλό με γκρίζο πυρήνα1163, χωρίς όμως να καθορίζει με 

ακρίβεια το χρώμα. Για τα ευρήματα της Σπάρτης έχει υποστηριχθεί από τους 

μελετητές ότι η απουσία υαλώματος αποτελεί στοιχείο χρονολόγησης στον 

προχωρημένο 13ο αιώνα, ενώ για τη συγκεκριμένη ομάδα κεραμικής συνηθέστερος 

είναι ο κοκκινωπός πηλός (2.5YR6/8-5/8)1164. Όσον αφορά στα ευρήματα της 

Αθήνας, ο πηλός τους είναι κιτρινωπός και από την έρευνα αναφέρεται με επιφύλαξη 

                                                      
1151 Αρ. Καταγρ. Α΄ 3/3/17, Β΄ 4/4/1, Β΄ 4/4/2, Β΄ 4/4/4, Γ΄ 4/4/8, Δ΄ 4/4/4.  
1152 Αρ. Καταγρ. Γ΄ 4/4/7, Γ΄ 4/4/13. 
1153 ΚΟΡΩΣΗΣ 2011, 73, 101. 
1154 Αρ. Καταγρ. Β΄ 4/4/1.  
1155 PAPANIKOLA-BAKIRTZI 1999, 43, αρ. 28 (πηλός: 5YR6/6). 
1156 MORGAN 1942, 80: θεωρεί τα θραύσματα αυτά προϊόντα του ίδιου εργαστηρίου, τα οποία 

διοχετεύει στην αγορά σε χαμηλότερη τιμή.  
1157 SANDERS 1993, 258 
1158 FRANTZ 1938, 442, αρ. Α17. 
1159 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ 1998-1999, 280. 
1160 ΓΙΑΓΚΑΚΗ 2008, 212-213: αναφέρεται σε ευρήματα του 13ου αιώνα (ομάδα V). ΠΟΥΛΟΥ-

ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 2008, 42: αναφέρει ότι το συγκεκριμένο εργαστήριο παρήγαγε στα τέλη του 12ου ή 

στις αρχές του 13ου αιώνα κεραμικά κοσμημένα με πράσινο χρώμα, από τα οποία άλλα έφεραν τελικό 

στρώμα εφυάλωσης και άλλα όχι.  
1161 ΠΟΥΛΟΥ-ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 2003, 223. 
1162 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 2014, 106-107. 
1163 MORGAN 1942, 224, αρ. 501, 503-505. 
1164 SANDERS 1993, 258-260.  
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η υπόθεση παραγωγής τους σε τοπικό εργαστήριο1165. Αναφορικά με τα ευρήματα της 

Ναυπάκτου, έχει υποστηριχθεί ότι η ομοιότητα του διακόσμου τους με εκείνον των 

αγγείων της Άρτας υποδεικνύει την παραγωγή τους σε αρτινό εργαστήριο και κατόπιν 

την προώθησή τους στη Ναύπακτο1166. Ο ντόπιος πηλός της Άρτας είναι ερυθρωπός, 

άλλοτε ανοιχτόχρωμος άλλοτε σκουρόχρωμος, λεπτός και καθαρός1167.  

Περισσότερες πληροφορίες μας παρέχονται από την έρευνα για τα αγγεία της 

Ελεύθερνας, όπου ήδη από τον 7ο αιώνα παρατηρείται παράδοση κατασκευής 

εφυαλωμένων αγγείων1168 και όπου φαίνεται ότι λειτουργούσε τοπικό εργαστήριο 

στην ευρύτερη περιοχή κατά τη μεσοβυζαντινή περίοδο1169. Στα αγγεία της υπό 

εξέταση ομάδας από την Ελεύθερνα παρατηρείται ότι το τελικό στρώμα υαλώματος 

άλλοτε εφαρμόζεται και άλλοτε παραλείπεται υποδηλώνοντας ότι στο συγκεκριμένο 

εργαστήριο παράγονται ταυτόχρονα και οι δυο τύποι αγγείων1170.  

Όσον αφορά στον πηλό των αγγείων της Ελεύθερνας, συνηθέστερος είναι ο 

πορτοκαλόχρωμος έως ανοιχτός καστανός (5YR6/6-6/8, 2.5YR6/6) με λίγους 

κόκκους ασημίζουσας μαρμαρυγίας. Το γεγονός ότι παρόμοιος πηλός παρατηρείται 

σε πολλά αγγεία ενισχύει την υπόθεση προέλευσής τους από το ίδιο εργαστήριο1171. 

Σχετικά με τα ευρήματα του Ηρακλείου, αυτά ταυτίζονται σαφώς από την έρευνα ως 

ημίεργα κρητικού εργαστηρίου, ενώ ο πηλός τους παρουσιάζει ομοιότητες με εκείνον 

των αγγείων της Ελεύθερνας1172. Στην περίπτωση του Άργους οι συνηθέστεροι τύποι 

πηλού είναι ο καστανωπός (5YR5/6), ο ερυθρός (2.5YR5/6) και ο ερυθροκάστανος 

(2.5YR6/8, 5/6-5/8, 5YR5/6)1173, ενώ η παράλειψη του τελικού στρώματος 

εφυάλωσης θεωρείται εσκεμμένη και δεν υπονοεί τη λειτουργία τοπικού εργαστηρίου 

κεραμικής. Σύμφωνα με τη νεώτερη έρευνα η παράλειψή της οφείλεται σε νέες 

διατροφικές συνήθειες, σύμφωνα με τις οποίες η μολυβδούχος εφυάλωση έρχεται σε 

αντίθεση με τις προς κατανάλωση τροφές1174.  

Σχετικά με τα θραύσματα χωρίς επενδυτικό υάλωμα των Μεγάρων, τα 

περισσότερα είναι κατασκευασμένα από κοκκινωπό με κιτρινωπή απόχρωση ή 

                                                      
1165 FRANTZ 1938, 438. 
1166 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ 1998-1999, 280. 
1167 ΒΑΒΥΛΟΠΟΥΛΟΥ-ΧΑΡΙΤΩΝΙΔΟΥ 1984, 462. 
1168 ΠΟΥΛΟΥ-ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 2003, 224. 
1169 POULOU-PAPADIMITRIOU 2006, 84, 88. 
1170 POULOU-PAPADIMITRIOU 2006, 80. ΠΟΥΛΟΥ-ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 2008, 42. 
1171 POULOU-PAPADIMITRIOU 2006, 78-79. ΠΟΥΛΟΥ-ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 2008, 41, 89-90. 
1172 ΠΟΥΛΟΥ-ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 2003, 223-224. 
1173 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 2014, Ι, 104, ΙΙ, 7. 
1174 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 2014, Ι, 106. 
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πορτοκαλόχρωμο πηλό (7.5YR7/6, 5YR7/6)1175, ο οποίος, όπως προαναφέρθηκε, 

ενδημεί στη Μεγαρίδα, για την οποία και υπάρχει επιβεβαιωμένη παράδοση 

κατασκευής αγγείων ήδη από την πρωτοβυζαντινή περίοδο1176. Από τον ίδιο πηλό, 

όμως, είναι κατασκευασμένα και αγγεία της ίδιας ομάδας, τα οποία φέρουν τελικό 

στρώμα εφυάλωσης. Η συνύπαρξη αυτή των αγγείων της ίδιας ομάδας υπονοεί ότι το 

ίδιο εργαστήριο μπορεί να παράγει ταυτόχρονα παρόμοια αγγεία με ή χωρίς 

επενδυτικό στρώμα εφυάλωσης για την κάλυψη διαφορετικών κατά περίπτωση 

αναγκών. Αμέσως συχνότερα είναι τα θραύσματα με ρόδινο πηλό (7.5YR7/3-7/4)1177, 

για τα οποία πιθανή φαίνεται η προέλευση από εργαστήριο της Κορίνθου, για το 

οποίο έγινε λόγος παραπάνω. Τέλος, ένα μόνο θραύσμα παρουσιάζει πολύ ανοιχτό 

καστανό πηλό (10YR7/4)1178, για το οποίο η ταύτιση του τόπου παραγωγής 

παραμένει υπό εξέταση. 

 

 

 

 

Πίν. 7 

 
(εικ. 42) 

 
(εικ. 43) 

                                                      
1175 Αρ. Καταγρ. Γ΄ 3/3/16, Γ΄ 4/4/11, Γ΄ 4/4/12, Δ΄ 3/3/9.  
1176 ΚΟΡΩΣΗΣ 2011, 73, 102 και σημ. 334: αναφέρεται στην αποκάλυψη εργαστηρίων κεραμικής της 

πρωτοβυζαντινής περιόδου μετά από σωστικές ανασκαφές.  
1177 Αρ. Καταγρ. Β΄ 4/4/4, Δ΄ 4/4/4. 
1178 Αρ. Καταγρ. Γ΄ 4/4/3. 
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(εικ. 44) 

 
(εικ. 45) 

 
(εικ. 46) 

 
(εικ. 47) 

 
(εικ. 48) 

 
(εικ. 49) 

 
(εικ. 50) 

 
(εικ. 51) 
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(εικ. 52) 

 
(εικ. 53) 

 
(εικ. 54) 

 
(εικ. 55) 

 
(εικ. 56) 

 
(εικ. 57) 

 
(εικ. 58) 

 
(εικ. 59) 
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(εικ. 60) 

 
(εικ. 61) 

 
(εικ. 62) 

 
(εικ. 63) 

  

 

 

 

Πίν. 8 

 

(σχ. 15) 

 

(σχ. 16) 
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(σχ. 17) 

 

(σχ. 18) 

 

(σχ. 19) 

 

(σχ. 20) 
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(σχ. 21) 
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3.3.4. Εφυαλωμένη εγχάρακτη κεραμική 

3.3.4α. Εφυαλωμένη λεπτεγχάρακτη κεραμική (Fine Sgraffito Ware)1179. 

 

• KΑΤΑΛΟΓΟΣ 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΧΟΛΙΟ 

Η κατηγορία της εφυαλωμένης λεπτεγχάρακτης κεραμικής απαντάται κατά τον 12ο 

αιώνα, ωριμάζει κατά το β΄ τέταρτό του και φτάνει στην κορύφωσή της στα μέσα 

του. Στη συνέχεια, όσο προχωρούμε προς τα τέλη του 12ου η λεπτεγχάρακτη 

κεραμική χάνει σημαντικά έδαφος δίνοντας τη θέση της σε άλλες κατηγορίες 

εγχάρακτης κεραμικής. Ο διάκοσμος στα λεπτεγχάρακτα αγγεία καταλαμβάνει κατά 

κύριο λόγο την εσωτερική επιφάνειά τους και αποδίδεται με την αφαίρεση του 

λευκού επιχρίσματος (μπαντανά ή ασταριού) με τη βοήθεια λεπτής ακίδας. Με τον 

τρόπο αυτό αποκαλύπτεται η γυμνή επιφάνεια του κοκκινωπού πηλού και 

σχηματίζονται τα διακοσμητικά θέματα1180. 

Η κατηγορία αυτή κεραμικής διαδίδεται ευρέως και παραδείγματά της 

απαντώνται στην Κωνσταντινούπολη1181, τη Μικρά Ασία (Πέργαμος1182), στην 

κεντρική Ελλάδα (Αθήνα1183, Θήβα1184, επαρχία Βοιωτίας1185, Φωκίδα1186), στην 

Εύβοια (Χαλκίδα1187, Αλιβέρι1188), στην Πελοπόννησο (Κόρινθος1189, Άργος1190, 

Ακροναυπλία1191), στην Κρήτη (Ηράκλειο1192) και τα Κύθηρα1193. 

 

                                                      
1179 Για τα κύρια χαρακτηριστικά αυτής της κατηγορίας κεραμικής βλ. παρακάτω το εισαγωγικό 

σχόλιο στον κατάλογο των υπό εξέταση θραυσμάτων. 
1180 SANDERS 1999, 161. PAPANIKOLA-BAKIRTZI 1999, 19. VIONIS 2001, 87-88: σημειώνει ότι η 

λεπτεγχάρακτη κεραμική αρχίζει να εμφανίζεται από τα μέσα του 11ου αιώνα. VROOM 2003, 152. 

ΠΟΥΛΟΥ-ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 2013, 96. 
1181 HAYES 1992, 44-46. 
1182 SPIESER 1996, 52.  
1183 WAAGÉ 1933, 309-313. 
1184 ARMSTRONG 1993, 304, αρ. 42. 
1185 VROOM 2003, 152. 
1186 ARMSTRONG 1989, 8, αρ. 32-36. 
1187 ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ-ΜΕΛΑΔΙΝΗ 1973-1974, 503-504, πίν. 324-325. 
1188 ΝΤΑΦΗ, ΣΚΑΡΤΣΗ 2015, 711. 
1189 MORGAN 1942, 117-135. SANDERS 1995, 68, 248. 
1190 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 2014, 90-108. 
1191 ΓΙΑΓΚΑΚΗ 2012, 43-44. 
1192 ΣΤΑΡΙΔΑ 2003, 715, αρ. 1,2. 
1193 ΠΟΥΛΟΥ-ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 2013, 96-97. 
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Για την ταξινόμηση αυτής της κατηγορίας κεραμικής συνήθως ακολουθείται η 

κατηγοριοποίηση του Morgan, ο οποίος διέκρινε τέσσερεις ομάδες λεπτεγχάρακτης 

κεραμικής: Group I (The Fine Style)1194, Group II (The Spiral Style)1195, Group III 

(The Duochrome Style)1196 και Group IV (Assorted Cups)1197. Ταυτόχρονα, από τον 

ίδιο μελετητή προτάθηκε και η ομάδα του εξελιγμένου ρυθμού1198 (Developed Style) 

για την ένταξη των θραυσμάτων, τα οποία παρουσιάζουν συνδυασμό λεπτής και 

αδρής χάραξης1199. Από τον ίδιο, επίσης, καθιερώθηκε μια ενιαία ομάδα, στην οποία 

εντάσσονται οι επιβιώσεις της λεπτεγχάρακτης κεραμικής κατά τον ύστερο 12ο 

αιώνα1200. Ακόμη, σύμφωνα με τη διάταξη του διακόσμου τα θραύσματα όλων των 

ομάδων διακρίνονται σε δυο τύπους, εκείνον του μεταλλίου (Medallion Style) και 

εκείνον της ελεύθερης διάταξης (Free Style)1201. Αμφότεροι οι τύποι προτάθηκαν για 

πρώτη φορά από τον Morgan για τη μελέτη της αδρεγχάρακτης κεραμικής1202 ενώ 

στην πορεία υιοθετήθηκαν και για τα δείγματα λεπτεγχάρακτης κεραμικής με 

αντίστοιχη διάταξη διακόσμου1203.  

 

 

 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ 

 

Ομάδα Ι (Group I/Medallion Style) 

 

64. Δύο συνανήκοντα θραύσματα από τη βάση και τον πυθμένα κούπας (εικ. 64, 

σχ. 22) 

 
Αρ. Καταγρ.: Δ΄3/3/7 

Διαστάσεις: Δ. Β.: 7,76 εκ. Υ. βάσης: 0,8 εκ. Μέγ. σωζ. διάστ.: 8,00 εκ. Μέγ. σωζ. Υ.: 1,4 

εκ. 

Πηλός: 1β4. Κανονικό σπάσιμο. Πολύ συχνοί κόκκοι ασημίζουσας μαρμαρυγίας. 

Περιγραφή: Η βάση είναι χαμηλή δακτυλιόσχημη με υποτυπώδη ομφαλό στο κέντρο της. 

Επίχρισμα: Παχύρρευστο λευκό επίχρισμα εσωτερικά. 

Εφυάλωση: Λεπτόρρευστη υποπράσινη εφυάλωση εσωτερικά  

                                                      
1194 MORGAN 1942, 117-120. 
1195 MORGAN 1942, 120-123. 
1196 MORGAN 1942, 123-125. 
1197 MORGAN 1942, 125-127. 
1198 ΚΡΙΤΖΑΣ 1971, 180. 
1199 MORGAN 1942, 127-135. 
1200 MORGAN 1942, 135-140: Late Twelfth and Thirteenth Centuries. 
1201 Για την ανάλυση των τύπων μεταλλίου και ελεύθερης διάταξης βλ. παρακάτω στην κατηγορία της 

αδρεγχάρακτης κεραμικής. 
1202 MORGAN 1942, 147-157. 
1203 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑ-ΜΠΑΚΙΡΤΖΗ, ΜΑΥΡΙΚΙΟΥ, ΜΠΑΚΙΡΤΖΗΣ 1999, 58-59. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 2014, 120. 
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Διακόσμηση: Υπολείμματα λεπτεγχάρακτου διακόσμου στον πυθμένα. Δυο ομόκεντροι 

δακτύλιοι ορίζουν το μετάλλιο αυτού, όπου και αναπτύσσονται συμπλεκόμενα σπειροειδή 

θέματα (Group I/Medallion Style κατά Morgan).  

Χρονολόγηση: αρχές 12ου αιώνα. 

Βιβλιογραφία/Παρατηρήσεις: Κόρινθος: MORGAN 1942, 268, αρ. 1007, πίν. 41.d (α΄ μισό 

12ου αιώνα). Αθήνα: ΒΑΒΥΛΟΠΟΥΛΟΥ-ΧΑΡΙΤΩΝΙΔΟΥ 1982, 134, πίν. 40β (12ος αιώνας). Αν. 

Φωκίδα: ARMSTRONG 1989, 16, 18, αρ. 25, πίν. 7, εικ. 11 (12ος αιώνας). Μουσείο Μπενάκη: 

ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑ-ΜΠΑΚΙΡΤΖΗ, ΜΑΥΡΙΚΙΟΥ, ΜΠΑΚΙΡΤΖΗΣ 1999, 58, 61 αρ. 92 (α΄ μισό 12ου 

αιώνα). Ναυάγιο Αλοννήσου: PAPANIKOLA-BAKIRTZI 1999, 135, αρ. 148 (Α. Dina, χρονολ. 

μέσα 12ου αιώνα). Αθήνα: PAPANIKOLA-BAKIRTZI 1999, 31, αρ. 10 (E. Papavasileiou, 

χρονολ.: μέσα 12ου αιώνα). Κόρινθος: PAPANIKOLA-BAKIRTZI 1999, 161 (G. Sanders, 

χρονολ. μέσα 12ου αιώνα). Βοιωτία: VROOM 2003, 152. Άργος: ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 2014, 141, αρ. 

256 (τέλη 11ου-αρχές 12ου αιώνα). 

 

 

 

65. Τμήμα από τη βάση και το σώμα πινακίου (εικ. 65, σχ. 23) 

 
Αρ. Καταγρ.: Δ΄4/4/1 

Διαστάσεις: Δ. Β.: 8, 1εκ. Υ. βάσης: 0, 6εκ. Μέγ. διάστ.: 8,56 εκ. Μέγ. σωζ. Υ.: 2,1 εκ.  

Πηλός: 1β3. Σκληρός. Υπερτερούν οι άσπρες προσμείξεις σε σχέση με τις ερυθρές ενώ 

παρατηρούνται και αραιές σκουρόχρωμες προσμείξεις μικρές αποστρογγυλευμένες 

τραπεζοειδείς. 

Περιγραφή: Η βάση είναι χαμηλή δακτυλιόσχημη και τα τοιχώματα του σώματος ελαφρώς 

γωνιώδη. Στον πυθμένα παρατηρείται χαμηλό έξαρμα. 

Επίχρισμα: Παχύρρευστο λευκό επίχρισμα εσωτερικά. 

Εφυάλωση: Λεπτόρρευστη, κρακελαρισμένη υποπράσινη εφυάλωση εσωτερικά με 

απολεπίσεις κατά τόπους. 

Διακόσμηση: Με λεπτή ακίδα αποδίδεται στον πυθμένα γραμμικός διάκοσμος. Σώζονται 

υπολείμματα δυο ομόκεντρων δακτυλίων, οι οποίοι περικλείουν επιμελημένα σπειροειδή 

θέματα στο μετάλλιο του πυθμένα. Στο μέσον του πυθμένα σώζεται οπή από τη χρήση του 

διαβήτη (Group I/Medallion Style κατά Morgan). 

Χρονολόγηση: α΄ μισό 12ου αιώνα. 

Βιβλιογραφία/Παρατηρήσεις: Κόρινθος: MORGAN 1942, 279, αρ. 1138, εικ. 104α (μέσα 

12ου αιώνα). Θήβα: ARMSTRONG 1993, 311, 313, αρ. 137, εικ. 9, πίν. 33 (τέλη 12ου αιώνα). 

Θήβα: ΚΟΙΛΑΚΟΥ 1997, 115, πίν. 55.δ. WILLIAMS II, SNYDER, BARNES, ZERVOS 1998, 260, 

αρ. καταγρ. 25, πίν. 46.25f. Αθήνα: PAPANIKOLA-BAKIRTZI 1999, 33, αρ. 13 (E. Katsara, 

χρονολ.: β΄ μισό 12ου αιώνα). Ηράκλειο: ΣΤΑΡΙΔΑ 2003, 723, αρ. 4, εικ. 10-11 (μέσα 12ου 

αιώνα. Συνδυάζει λεπτή και αδρή χάραξη). Βρύα: TSANANA 2003, 247, εικ. 5 (12ος αιώνας). 

Άργος: ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 2014, 142, αρ. 259 (α΄ τέταρτο 12ου αιώνα). ΝΤΑΦΗ, ΣΚΑΡΤΣΗ 2015, 711, 

εικ. 6α (μέσα ή β΄ μισό 12ου αιώνα). 

 

 

 

Ομάδα ΙΙ (Group II/Medallion Style) 

 

66. Τμήμα από το σώμα ανοιχτού αγγείου (εικ. 66) 

 
Αρ. Καταγρ.: Γ΄ 3/3/19 

Διαστάσεις: Μέγ. σωζ. Μ.: 3,78 εκ. Μέγ. σωζ. Πλ.: 1,86 εκ. 

Πηλός: 3ε. 

Περιγραφή: Τα τοιχώματα του σώματος είναι κυρτά. 
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Επίχρισμα: Παχύρρευστο λευκό επίχρισμα εσωτερικά και στρώμα λεπτόρρευστου λευκού 

επιχρίσματος εξωτερικά. 

Εφυάλωση: Παχύρρευστη κίτρινη εφυάλωση εσωτερικά.  

Διακόσμηση: Στο εσωτερικό υπολείμματα λεπτεγχάρακτου διακόσμου. Διακρίνεται τμήμα 

δακτυλίου(;), στο οποίο περικλείεται ρομβοειδές πλέγμα/χιαστί διαγράμμιση (Group 

IΙ/Medallion Style κατά Morgan).  

Χρονολόγηση: μέσα-γ΄ τέταρτο 12ου αιώνα. 

Βιβλιογραφία/Παρατηρήσεις: Κόρινθος: MORGAN 1942, 265, αρ. 978, πίν. 39.g. 

 

 

 

67. Τμήμα από τη βάση και τον πυθμένα ανοιχτού αγγείου -ίσως μικρής κούπας- 

(εικ. 67, σχ. 24) 

 
Αρ. Καταγρ.: Β΄ 4/4/5 

Διαστάσεις: Δ. Β.: 5,9 εκ. Υ. βάσης: 0,7 εκ. Υ.: 1,4 εκ. Μέγ. διάστ.: 6,1 εκ.  

Πηλός: 3α2. Εξωτερικά γρατζουνιές. 

Περιγραφή: Η βάση είναι χαμηλή δακτυλιόσχημη με πεπλατυσμένο και ελαφρώς εξωστρεφή 

δακτύλιο. 

Επίχρισμα: Παχύρρευστο λευκό επίχρισμα εσωτερικά και στρώμα λεπτόρρευστου 

επιχρίσματος εξωτερικά. 

Εφυάλωση: Λεπτόρρευστη, στιλπνή άχρωμη/υποκίτρινη εφυάλωση στο εσωτερικό.  

Διακόσμηση: Στον πυθμένα υπολείμματα διακόσμησης αποδομένης με λεπτή χάραξη. Το 

μετάλλιο του πυθμένα ορίζεται από δακτύλιο καμωμένο με διαβήτη, αποτύπωμα του οποίου 

σώζεται στο μέσον αυτού. Εξωτερικά του δακτυλίου υπολείμματα καμπυλούμενων 

γραμμών/εκφυλισμένης βλαστόσπειρας (Group II/Medallion Style κατά Morgan).  

Χρονολόγηση: μέσα 12ου αιώνα. 

Βιβλιογραφία/Παρατηρήσεις: Ναυάγιο Καστελλορίζου: ΘΕΟΦΙΛΟΥ-ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ 1986, 

290-291, 321, αρ. 45, σχ. 15.380, πίν. 67α. (α΄ μισό 12ου αιώνα). Αν. Φωκίδα: ARMSTRONG 

1989, 16, 18, αρ. 23, εικ. 11, πίν. 7 (12ος αιώνας). Καλαπόδι Φωκίδας: ARMSTRONG 1996, 

353-354, αρ. 54, πίν. 85 (Spiral Style κατά Morgan, α΄ μισό 12ου αιώνα). BÖHLENDORF-

ARSLAN, 2004, 339, αρ. καταλόγου 47, πίν. 52 (Feine Sgraffitoware I, μέσα 12ου αιώνα). 

Κύθηρα: ΠΟΥΛΟΥ-ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 2013, 103, αρ. 1433, σχ. 77 (α΄ μισό/μέσα 12ου αιώνα). 

 

 

 

68. Τμήμα από τη βάση ανοιχτού αγγείου -ίσως μικρής κούπας- (εικ. 68) 

 
Αρ. Καταγρ.: Γ΄ 4/4/20 

Διαστάσεις: Μέγ. σωζ. Μ. βάσης: 3,71 εκ. Μέγ. σωζ. Μ.: 3,82 εκ. Μέγ. σωζ. Πλ.: 1, 92 εκ. 

Πηλός: 1β2. 

Περιγραφή: Η βάση είναι χαμηλή δακτυλιόσχημη. 

Επίχρισμα: Πυκνό λευκό επίχρισμα εσωτερικά και εξωτερικά με εξαίρεση την παρυφή του 

δακτυλίου της βάσης. 

Εφυάλωση: Παχύρρευστη, κρακελαρισμένη πρασινωπή εφυάλωση εσωτερικά. 

Διακόσμηση: Στον πυθμένα υπολείμματα λεπτεγχάρακτου διακόσμου. Διακρίνονται 

τμήματα δυο επάλληλων δακτυλίων, οι οποίοι περιβάλλουν φολιδωτό κάμπο (Group 

II/Medallion Style κατά Morgan).  

Χρονολόγηση: μέσα 12ου αιώνα. 

Βιβλιογραφία/Παρατηρήσεις: Χαλκίδα: ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ-ΜΕΛΑΔΙΝΗ 1973-74, 503, πίν. 

324β-δ (α΄ μισό/μέσα 12ου αιώνα). Αν. Φωκίδα: ARMSTRONG 1989, 5, 8, αρ. 32, πίν. 4, εικ. 4 

(12ος αιώνας). Ηράκλειο: ΣΤΑΡΙΔΑ 2003, 717, αρ. 1, εικ. 4-5. (μέσα 12ου αιώνα). Κύθηρα: 
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ΠΟΥΛΟΥ-ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 2013, 103-104, αρ. 1435, σχ 79 (α΄ μισό/μέσα 12ου αιώνα). 

Άνδρος: ΒΟΓΚΛΗ 2016, 108-109, εικ. 89 (μέσα 12ου αιώνα).  

 

 

 

69. Τμήμα από το σώμα ανοιχτού αγγείου -ίσως πινακίου- (εικ. 69) 
 

Αρ. Καταγρ.: Δ΄ 3/3/8 

Διαστάσεις: Μέγ. σωζ. Μ.: 4,4 εκ. Μέγ. σωζ. Πλ.: 3,1 εκ. 

Πηλός: 4β. Κανονικό σπάσιμο.  

Περιγραφή: Τα τοιχώματα του σώματος είναι σχεδόν κάθετα. 

Επίχρισμα: Παχύρρευστο λευκό επίχρισμα εσωτερικά και εξωτερικά. 

Εφυάλωση: Παχύρρευστη κιτρινωπή εφυάλωση εσωτερικά. 

Διακόσμηση: Στο εσωτερικό υπολείμματα λεπτεγχάρακτου διακόσμου. Δύο ομάδες διπλών 

παράλληλων δακτυλίων σχηματίζουν ταινία, η οποία γεμίζει από συνεχή κουφικά θέματα 

(Group II/Medallion Style κατά Morgan). 

Χρονολόγηση: γ΄ τέταρτο 12ου αιώνα. 

Βιβλιογραφία/Παρατηρήσεις: Κόρινθος: MORGAN 1942, 279, αρ. 1137, εικ. 198 (μέσα 

12ου αιώνα) & το ίδιο αγγείο: PAPANIKOLA-BAKIRTZI 1999, 172, αρ. 199 (I. Tzonou-Herbst, 

χρονολ.: 1160-1180). Συλλογή Κανελλοπούλου: BROUSCARI 1988, 507, αρ. 5, πίν. 5 (μέσα 

12ου αιώνα). Άργος: ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 2014, 187, αρ. 358 (γ΄ τέταρτο 12ου αιώνα), 190, αρ. 363 

(γ΄ τέταρτο 12ου αιώνα. 

 

 

 

70. Τμήμα από τη βάση και τον πυθμένα μικρής κούπας (εικ. 70) 
 

Αρ. Καταγρ: Γ΄ 3/3/12 

Διαστάσεις: Δ. Β.: 3,6 εκ. Μέγ. σωζ. Μ.: 5,33μ. Μέγ. σωζ. Πλ.: 4,3 εκ. Υ.: 3,2 εκ.                 

Πηλός: 1β1. Σχετικά σκληρός, χονδρόκοκκος με ασύμμετρο σπάσιμο. Παρατηρούνται 

συχνοί κόκκοι ασημίζουσας μαρμαρυγίας. 

Περιγραφή: Η βάση είναι χαμηλή δακτυλιόσχημη με τον δακτύλιο ελαφρώς αποκλίνοντα 

προς τα έξω και τα τοιχώματα του κάτω σώματος λοξά. 

Επίχρισμα: Πυκνό λευκό επίχρισμα εσωτερικά. 

Εφυάλωση: Λεπτόρρευστη άχρωμη/υποπράσινη εφυάλωση στο εσωτερικό.  

Διακόσμηση: Στον πυθμένα υπολείμματα δυο ομόκεντρων δακτυλίων, οι οποίοι περικλείουν 

τμήματα καμπυλούμενων γραμμών αποδομένων επίσης με λεπτή ακίδα (Group II/Medallion 

Style κατά Morgan). 

Χρονολόγηση: μέσα/ γ΄ τέταρτο 12ου αιώνα. 

Βιβλιογραφία/Παρατηρήσεις: Μουσείο Μπενάκη: ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑ-ΜΠΑΚΙΡΤΖΗ, ΜΑΥΡΙΚΙΟΥ, 

ΜΠΑΚΙΡΤΖΗΣ 1999, 59 (μέσα/ β΄ μισό 12ου αιώνα). 

 

 

71. Τμήμα από το σώμα ανοιχτού αγγείου (εικ. 71) 
 

Αρ. Καταγρ.: Δ΄ 5/5/1 

Διαστάσεις: Μέγ. σωζ. Μ.: 7,73 εκ. Πλ.: 5,1 εκ. 

Πηλός: 3στ. 

Περιγραφή: Τα τοιχώματα του σώματος είναι κυρτά. 

Επίχρισμα: Παχύρρευστο λευκό επίχρισμα εσωτερικά και κηλίδα εξωτερικά. 

Εφυάλωση: Στο εσωτερικό παχύρρευστη, θαμπή πράσινη εφυάλωση με σκασμένες 

φυσαλίδες αέρα εξ αιτίας της όπτησης. 
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Διακόσμηση: Υπολείμματα διακόσμησης αποδομένης με λεπτή χάραξη. Παρατηρείται 

τμήμα ταινίας, η οποία περικλείει σχοινίο/λοξή διαγράμμιση (Group II/Medallion Style κατά 

Morgan). 

Χρονολόγηση: μέσα/γ΄ τέταρτο 12ου αιώνα. 

Βιβλιογραφία/Παρατηρήσεις: Βοιωτία: VROOM 2003, 152, εικ. 6.42, αρ. W 15.13. 

 

 

 

72. Τμήμα από το σώμα ανοιχτού αγγείου (εικ. 72) 
 

Αρ. Καταγρ.: Δ΄ 2/2/8 

Διαστάσεις: Μέγ. σωζ. Μ.: 3, 38 εκ. Μέγ. σωζ. Πλ.: 3,55 εκ. 

Πηλός: 1β1. Σχετικά σκληρός, ασύμμετρο σπάσιμο. 

Περιγραφή:  

Επίχρισμα: Παχύρρευστο λευκό επίχρισμα καλύπτει το εσωτερικό και το άνω τμήμα του 

εξωτερικού. Λεπτόρρευστο καστανέρυθρο επίχρισμα στην υπόλοιπη εξωτερική επιφάνεια. 

Εφυάλωση: Λεπτόρρευστη υποκίτρινη εφυάλωση εσωτερικά και καταλειβάδες εξωτερικά. 

Διακόσμηση: Με λεπτή ακίδα αποδίδεται στο εσωτερικό γραμμικός διάκοσμος. Κάτω από 

δυο παράλληλες γραμμές παρατηρούνται εκφυλισμένα κουφικά θέματα (Group II/Medallion 

Style κατά Morgan). 

Χρονολόγηση: γ΄ τέταρτο 12ου αιώνα. 

Βιβλιογραφία/Παρατηρήσεις: Άργος: ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 2014, 181-182, αρ. 346 (γ΄ τέταρτο 12ου 

αιώνα).  

 
 

 

Group II/Free Style 
 

73. Τμήμα από τη βάση και τον πυθμένα ανοιχτού αγγείου (εικ. 73) 

 
Αρ. Καταγρ: Γ΄ 3/3/1 

Διαστάσεις: Δ. Β.: 5, 16 εκ. Υ. βάσης: 1, 3 εκ. Μέγ. σωζ. Πλ.: 5,16 εκ. Μέγ. σωζ. Υ.: 2, 24 

εκ.  

Πηλός: 3α1. 

Περιγραφή: Η βάση είναι δακτυλιόσχημη.  

Επίχρισμα: Λευκό επίχρισμα εσωτερικά και υπόλευκο επίχρισμα εξωτερικά. 

Εφυάλωση: Υποπράσινη, κρακελαρισμένη εφυάλωση στο εσωτερικό. 

Διακόσμηση: Στον πυθμένα υπολείμματα φυτικού θέματος, με μίσχο με τριφυλλόσχημη 

απόληξη. (Group II/Free Style κατά Morgan).  

Χρονολόγηση: μέσα 12ου αιώνα. 

Βιβλιογραφία/Παρατηρήσεις: παρόμοιο διακοσμητικό θέμα: Θήβα: ARMSTRONG 1993, αρ. 

77, εικ. 7. Ναυάγιο Αλοννήσου: PAPANIKOLA-BAKIRTZI 1999, 125, αρ. 136 (A. Dina, 

χρονολ.: μέσα 12ου αιώνα). Παρόμοιο φυτικό θέμα σε άλλη κατηγορία: Άργος: ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, 

2014, ΙΙ, αρ. 185 (μέσα 12ου αιώνα). 

 

 

 

74. Τμήμα από το σώμα ανοιχτού αγγείου (εικ. 74) 

 
Αρ. Καταγρ.: Γ΄ 3/3/13 

Διαστάσεις: Μέγ. σωζ. Μ.: 5,1 εκ. Μέγ. σωζ. Πλ.: 4,15 εκ. 

Πηλός: 1δ1. Εσωτερικά στα τοιχώματα γκριζωπός από την υπερόπτηση. 

Περιγραφή:  
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Επίχρισμα: Παχύρρευστο λευκό επίχρισμα εσωτερικά και στρώμα λεπτόρρευστου λευκού 

επιχρίσματος εξωτερικά. 

Εφυάλωση: Παχύρρευστη, κρακελαρισμένη υποπράσινη εφυάλωση εσωτερικά. Παρουσιάζει 

ίχνη αναγωγής. 

Διακόσμηση: Στο εσωτερικό υπολείμματα γραμμικών μοτίβων με διχαλωτή μορφή 

αποδομένων με λεπτή ακίδα (Group II/Free Style κατά Morgan). 

Χρονολόγηση: μέσα-γ΄ τέταρτο 12ου αιώνα. 

Βιβλιογραφία/Παρατηρήσεις: Αθήνα: WAAGΕ 1933, πίν. 8α (Early Sgraffito Ware). 

Κόρινθος: MORGAN 1942, 286, αρ. 1211. 290, αρ. 1259, πίν. 43.b,d (μέσα 12ου αιώνα). 

Ναυάγιο Καστελλορίζου: ΘΕΟΦΙΛΟΥ, ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ 1986, 288, 323, αρ. 42, σχ. 15.378, πίν. 

66α (μέσα 12ου αιώνα). PAPANIKOLA-BAKIRTZI 1999, 28, αρ. 5 (Ch. Koilakou, χρονολ. μέσα 

12ου αιώνα). Μουσείο Μπενάκη: ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑ-ΜΠΑΚΙΡΤΖΗ, ΜΑΥΡΙΚΙΟΥ, ΜΠΑΚΙΡΤΖΗΣ 

1999, 59, αρ.142, αρ. 144 (μέσα 12ου αιώνα). VON WARTBURG 2001, 115, 117, αρ. Α, εικ. 

12.5.Α, πίν. 12.1.Α (μέσα/β΄ μισό 12 αιώνα). Βοιωτία: VROOM 2003, 106, εικ. 6.22, αρ. W 

11.1. VROOM 2003α, 765, εικ. 4. Άργος: ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 2014, 193, αρ. 371 (γ΄ τέταρτο 12ου 

αιώνα) 

 

 

 

75. Τμήμα από τη βάση και τον πυθμένα μεγάλης βαθιάς κούπας (εικ. 75, σχ. 25) 

 
Αρ. Καταγρ.: Γ΄ 4/4/3 

Διαστάσεις: Δ. Β.: 3,5 εκ. Μέγ. σωζ. Μ.: 8,4 εκ. Μέγ. σωζ. Πλ.: 5,48 εκ. Μέγ. σωζ. Υ.: 4,4 

εκ.  

Πηλός: 3γ2. 

Περιγραφή: Η βάση είναι δακτυλιόσχημη με χαμηλό, ελαφρώς αποκλίνοντα δακτύλιο και τα 

τοιχώματα του κάτω σώματος λοξά. 

Επίχρισμα: Λευκό επίχρισμα εσωτερικά. 

Εφυάλωση: Λεπτόρρευστη, σημαντικά απολεπισμένη κίτρινη εφυάλωση στο εσωτερικό. 

Διακόσμηση: Στον πυθμένα τμήματα καμπυλόγραμμων μοτίβων αποδομένων με λεπτή 

ακίδα ενώ στο μέσο αυτού διαμπερής οπή από τη χρήση του διαβήτη (Group II/Free Style 

κατά Morgan).  

Χρονολόγηση: μέσα-γ΄ τέταρτο 12ου αιώνα. 

Βιβλιογραφία/Παρατηρήσεις PAPANIKOLA-BAKIRTZI 1999, 32, αρ. 11 (N. Michalou-

Alevizou, χρονολ. μέσα 12ου αιώνα).:  

 

Developed Style 

 

76. Τμήμα από τη βάση και τον πυθμένα μεγάλης βαθιάς κούπας (εικ. 76) 

 
Αρ. Καταγρ.: Α΄5/5/1 

Διαστάσεις: Μέγ. Μ. δακτυλίου βάσης: 5,17 εκ. Μ.: 5,05 εκ. Πλ.: 4,32 εκ. Υ.: 3,5 εκ. 

Πηλός: 3γ1. Πολύ σκληρός. Στο εξωτερικό γρατζουνιές. 

Περιγραφή: Η βάση είναι δακτυλιόσχημη με τον δακτύλιο ελαφρώς αποκλίνοντα προς τα 

έξω και τα τοιχώματα του σώματος είναι λοξά. 

Επίχρισμα: Παχύρρευστο λευκό επίχρισμα εσωτερικά και λεπτόρρευστο λευκό επίχρισμα 

εξωτερικά συμπεριλαμβανομένου και του εσωτερικού του δακτυλίου. 

Εφυάλωση: Στιλπνή και κρακελαρισμένη πρασινωπή εφυάλωση στο εσωτερικό.  

Διακόσμηση: Το μετάλλιο του πυθμένα ορίζεται από αδρά χαραγμένο δακτύλιο ενώ στο 

εσωτερικό του σώζονται υπολείμματα σπειρών αποδομένων επιμελώς με λεπτή χάραξη 

(Developed Style κατά Morgan). 

Χρονολόγηση: β΄ μισό 12ου αιώνα (ο συνδυασμός λεπτής και αδρής χάραξης υποδηλώνει τη 

χρονολόγηση μετά τα μέσα του αιώνα). 
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Βιβλιογραφία/Παρατηρήσεις: Αθήνα: ΒΑΒΥΛΟΠΟΥΛΟΥ-ΧΑΡΙΤΩΝΙΔΟΥ 1982, 133, αρ. 

803/55, πίν. 38δ (12ος αιώνας). Ηράκλειο: ΣΤΑΡΙΔΑ 2003, 723, αρ. 4, εικ. 10-11 (μέσα 12ου 

αιώνα. Συνδυάζει λεπτή και αδρή χάραξη). Βρύα: TSANANA 2003, 247, εικ. 5 (12ος αιώνας). 

 

 

 

77. Τμήμα από το σώμα ανοιχτού αγγείου (εικ. 77) 

 
Αρ. Καταγρ.: Γ΄ 4/4/4 

Διαστάσεις: Μέγ. σωζ. Μ.: 5,6 εκ. Μέγ. σωζ. Πλ.: 4 εκ. 

Πηλός: 3γ2. 

Περιγραφή: Τα τοιχώματα του σώματος είναι ελαφρώς κυρτά. 

Επίχρισμα: Λευκό επίχρισμα εσωτερικά και αραιό υπόλευκο επίχρισμα εξωτερικά. 

Εφυάλωση: Παχύρρευστη, στιλπνή και κρακελαρισμένη κίτρινη εφυάλωση εσωτερικά. 

Διακόσμηση: Με λεπτή ακίδα αποδίδεται στο εσωτερικό γραμμικός διάκοσμος. 

Υπολείμματα τριών ομόκεντρων δακτυλίων, οι οποίοι περικλείουν κυκλίσκο με χιαστί 

γραμμή στο εσωτερικό του. Στο μέσον περίπου αυτού οπή από τη χρήση του διαβήτη. 

Χρονολόγηση: προχωρημένος 12ος αιώνας. 

Βιβλιογραφία/Παρατηρήσεις: Κόρινθος: MORGAN 1942, 295, αρ. 1309, εικ. 113b.  

 

 

 

78. Τμήμα από τη βάση και το κάτω σώμα κούπας (εικ. 78) 

 
Αρ. Καταγρ.: Β΄ 3/3/4 

Διαστάσεις: Μέγ. σωζ. Μ. βάσης: 4,82 εκ. Μέγ. σωζ. Πλ.: 5,1 εκ. Υ.: 3,9 εκ. Μέγ. σωζ. 

διάστ.: 5,75 εκ.  

Πηλός: 2γ. Μαλακός με κανονικό σπάσιμο. Στο εσωτερικό των τοιχωμάτων γκριζωπός από 

την υπερόπτηση. Δεν παρατηρούνται σκουρόχρωμες προσμείξεις. Οι ερυθρές προσμείξεις 

είναι αραιές, μέτριες έως μεγάλες, αποστρογγυλευμένες σφαιρικές και γωνιώδεις 

πεπλατυσμένες. Αρκετοί κόκκοι ασημίζουσας μαρμαρυγίας. 

Περιγραφή: Η βάση είναι δακτυλιόσχημη και τα τοιχώματα του σώματος έντονα κυρτά. 

Επίχρισμα: Λεπτόρρευστο ανοιχτό καστανό επίχρισμα εσωτερικά και εξωτερικά, όπου 

γίνεται πυκνότερο στον δακτύλιο της βάσης. 

Εφυάλωση: Λεπτόρρευστη, σχετικά στιλπνή πρασινίζουσα εφυάλωση εσωτερικά.  

Διακόσμηση: Στο σωζόμενο τμήμα του σώματος αποδίδεται με λεπτή χάραξη αστέρι με έξη 

ακτίνες. Στο μέσον του παρατηρείται ίχνος από την χρήση του διαβήτη. 

Χρονολόγηση: προχωρημένος 12ος αιώνας. 

Βιβλιογραφία/Παρατηρήσεις:  

 

 

 

79. Τμήμα από το άνω σώμα ανοιχτού αγγείου -ίσως πινακίου- (εικ. 79) 

 
Αρ. Καταγρ.: Γ΄3/3/2 

Διαστάσεις: Μέγ. σωζ. Μ.: 6,9 εκ. Μέγ. σωζ. Πλ.: 6,1 εκ.                 

Πηλός: 2α3. 

Περιγραφή: Τα τοιχώματα του σώματος είναι λοξά. Κατά τόπους εσωτερικά και εξωτερικά 

ίχνη καύσης. 

Επίχρισμα: Λεπτόρρευστο ασπριδερό επίχρισμα εσωτερικά & εξωτερικά σ’ όλη την 

επιφάνεια. 

Εφυάλωση: Θαμπή (εξ αιτίας της όπτησης) πρασινωπή εφυάλωση εσωτερικά και 

καταλειβάδα εξωτερικά. 
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Διακόσμηση: Στο εσωτερικά υπολείμματα ομόκεντρων δακτυλίων αποδομένων με λεπτή 

χάραξη. Στο μέσον αυτών βαθούλωμα από τη χρήση του διαβήτη. 

Χρονολόγηση: τέλη 12ου αιώνα. 

Βιβλιογραφία/Παρατηρήσεις: Κόρινθος: MORGAN 1942, 137-138, εικ. 113β, αρ. 1309 

(ύστερος 12ος-13ος αιώνας). ΚΟΙΛΑΚΟΥ 1997, 115, πίν. 55δ. 

 

 

 

•  Σύνοψη / Συμπεράσματα 

 

Τα δείγματα λεπτεγχάρακτης κεραμικής (Fine Sgraffito Ware) από την ανασκαφή 

στον Ελαιώνα Μεγάρων είναι σχετικά περιορισμένα και υστερούν αριθμητικά σε 

σχέση με εκείνα της αδρεγχάρακτης κεραμικής (Incised Sgraffito Ware). Η 

διακόσμηση της λεπτεγχάρακτης κεραμικής χαρακτηρίζεται από κομψότητα και 

επιμέλεια. Η διακοσμημένη επιφάνεια των εξεταζόμενων θραυσμάτων είναι η 

εσωτερική ενώ για την απόδοσή του διακόσμου έχει γίνει χρήση κυρίως λεπτής 

ακίδας σε συνδυασμό σε κάποιες περιπτώσεις με διαβήτη, από τον οποίο εντοπίζεται 

και αποτύπωμα1204.  

 

Με βάση την τυπολογία της διακόσμησης περιορισμένα είναι τα δείγματα της 

Ομάδας Ι (Group I/The Fine Style) σύμφωνα με την ταξινόμηση του Morgan1205, στα 

οποία υιοθετείται αποκλειστικά η οργάνωση του διακόσμου στον τύπο 

‹‹μεταλλίου››1206. Αντιθέτως, υπερέχουν αριθμητικά τα θραύσματα της Ομάδας ΙΙ 

(Group II/The Spiral Style) με βάση τον Morgan1207, στα περισσότερα εκ των οποίων 

ο διάκοσμος οργανώνεται σύμφωνα με τον τύπο ‹‹μεταλλίου››1208 ενώ σε λιγότερα 

υιοθετείται η απόδοση του διακόσμου σε ελεύθερη διάταξη1209. Σημειώνεται ότι στην 

ανασκαφή δεν βρέθηκαν θραύσματα, τα οποία αντιπροσωπεύουν τις Ομάδες ΙΙΙ και 

IV του Morgan. Ελάχιστα, επίσης, είναι τα δείγματα του ‹‹εξελιγμένου ρυθμού››1210 

(Developed Style), σύμφωνα με την κατάταξη του Morgan1211, στα οποία απαντά και 

                                                      
1204 Αρ. Καταγρ. Β΄ 3/3/4, Β΄ 4/4/5, Γ΄ 3/3/2, Γ΄ 4/4/3, Γ΄ 4/4/4, Δ΄ 4/4/1. 
1205 MORGAN 1942, 117-120. 
1206 Αρ. Καταγρ. Δ΄3/3/7, Δ΄4/4/1. 
1207 MORGAN 1942, 120-123. 
1208 Αρ. Καταγρ. Β΄ 4/4/5, Γ΄ 3/3/12, Γ΄ 3/3/19, Γ΄ 4/4/20, Δ΄ 2/2/8, Δ΄ 3/3/8, Δ΄ 5/5/1. 
1209 Αρ. Καταγρ. Γ΄ 3/3/1, Γ΄ 3/3/13, Γ΄ 4/4/3. 
1210 Για τον όρο βλ. ΚΡΙΤΖΑΣ 1971, 180. 
1211 MORGAN 1942, 127-135. 
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πάλι η οργάνωση του διακόσμου στον τύπο ‹‹μεταλλίου››1212. Τέλος, των 

θραυσμάτων της Ομάδας Ι και του ‹‹εξελιγμένου ρυθμού›› υπερέχουν αριθμητικά οι 

επιβιώσεις της λεπτεγχάρακτης κεραμικής του ύστερου 12ου αιώνα, όπως 

περιγράφτηκαν από τον Morgan1213, και στις οποίες απαντά μεν κυρίως η οργάνωση 

του διακόσμου στον τύπο ‹‹μεταλλίου››1214 αλλά και η ‹‹ελεύθερη διάταξη››1215. 

 

Η διακόσμηση των θραυσμάτων της Ομάδας Ι περιλαμβάνει σπείρες και 

συμπλεκόμενα ελικοειδή οργανωμένα στον τύπο του ‹‹μεταλλίου››1216.  

Στην Ομάδα ΙΙ και στην οργάνωση του τύπου ‹‹μεταλλίου›› απαντούν επίσης 

ελικοειδή θέματα1217 και συμπλεκόμενες καμπύλες γραμμές1218 καθώς και ο 

φολιδωτός κάμπος1219, η λοξή διαγράμμιση/‹‹σχοινίο››1220 ή η χιαστί διαγράμμιση1221. 

Επίσης, προσφιλή είναι τα κουφικά1222 και ψευδοκουφικά θέματα1223. Ακόμη, στον 

διάκοσμο των θραυσμάτων της ίδιας ομάδας αλλά στον τύπο της ‹‹ελεύθερης 

διάταξης›› περιλαμβάνονται πάλι τα καμπύλα γραμμικά θέματα1224, ενώ απαντούν 

επίσης διχαλωτά θέματα1225 καθώς και κάποια υποτυπώδη φυτικά θέματα1226. 

Στην ομάδα του ‹‹εξελιγμένου ρυθμού›› εξακολουθούν να προτιμώνται τα 

σπειροειδή θέματα με τη διαφορά ότι αποδίδονται με λεπτή χάραξη σε αντίθεση με 

την πλατιά χάραξη, η οποία χαρακτηρίζει το περιβάλλον μετάλλιο.  

Τέλος, στα όψιμα παραδείγματα της κατηγορίας απαντούν ομόκεντροι κύκλοι 

στις παρειές των θραυσμάτων τύπου ‹‹μεταλλίου››1227 ενώ αστεροειδή θέματα 

κοσμούν τις παρειές των θραυσμάτων της ‹‹ελεύθερης διάταξης››1228. Τα 

διακοσμητικά θέματα της ομάδας αυτής είναι χαραγμένα με τη βοήθεια διαβήτη ενώ 

χαρακτηρίζονται από αφαιρετικότητα και κάποια αδεξιότητα στην απόδοσή τους. 

                                                      
1212 Αρ. Καταγρ. Α΄5/5/1. 
1213 MORGAN 1942, 135-140: Late Twelfth and Thirteenth Centuries. 
1214 Αρ. Καταγρ. Γ΄3/3/2, Γ΄ 4/4/4. 
1215 Αρ. Καταγρ. Β΄ 3/3/4. 
1216 Αρ. Καταγρ. Δ΄ 3/3/7, Δ΄ 4/4/1. 
1217 Αρ. Καταγρ. Β΄ 4/4/5. 
1218 Αρ. Καταγρ. Γ΄ 3/3/12. 
1219 Αρ. Καταγρ. Γ΄ 4/4/20. 
1220 Αρ. Καταγρ. Δ΄ 5/5/1. 
1221 Αρ. Καταγρ. Γ΄ 3/3/19. 
1222 Αρ. Καταγρ. Δ΄ 3/3/8. 
1223 Αρ. Καταγρ. Δ΄ 2/2/8. 
1224 Αρ. Καταγρ. Γ΄ 4/4/3. 
1225 Αρ. Καταγρ. Γ΄ 3/3/13. 
1226 Αρ. Καταγρ. Γ΄ 3/3/1. 
1227 Αρ. Καταγρ. Γ΄3/3/2, Γ΄ 4/4/4. 
1228 Αρ. Καταγρ. Β΄ 3/3/4. 
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Ως προς το σχήμα τους, τα θραύσματα από την ανασκαφή του Ελαιώνα ανήκουν 

αποκλειστικά σε ανοιχτά αγγεία, κυρίως σε κούπες και δευτερευόντως σε πινάκια. 

Η Ομάδα Ι εκπροσωπείται από τα τμήματα μιας κούπας με χαμηλή 

δακτυλιόσχημη βάση1229 και ενός πινακίου με δακτυλιόσχημη βάση και ελαφρώς 

γωνιώδη τοιχώματα1230. 

Από την Ομάδα ΙΙ, μολονότι αυτή συγκεντρώνει τα περισσότερα δείγματα, 

μόνο για ορισμένα μπορεί να προσδιοριστεί το σχήμα. Τα περισσότερα από αυτά 

ανήκουν σε μικρές κούπες με χαμηλή δακτυλιόσχημη βάση1231 ενώ λιγότερα σε 

μεγάλες βαθιές κούπες με δακτυλιόσχημη βάση και λοξά τοιχώματα 

σώματος1232.Περιορισμένα, επίσης, φαίνεται ότι είναι και τα πινάκια1233, τα οποία δεν 

μπορούν να περιγραφούν ως προς το σχήμα λόγω της αποσπασματικότητάς τους. Σε 

κανένα όστρακο της ομάδας αυτής δεν σώζεται χείλος, ώστε να είναι δυνατή η 

περιγραφή της μορφής του. 

Στην ομάδα του ‹‹εξελιγμένου ρυθμού›› ανήκει τμήμα από μεγάλη βαθιά κούπα 

με δακτυλιόσχημη βάση1234.  

Στα όψιμα δείγματα σώζεται τμήμα κούπας με δακτυλιόσχημη βάση και έντονα 

κυρτά τοιχώματα1235, καθώς και παρειά από πινάκιο με λοξά τοιχώματα1236.  

 

Το υπό εξέταση υλικό παρουσιάζει ανομοιογένεια σε ό,τι αφορά την ποιότητα του 

πηλού.  

Τα δείγματα της Ομάδας Ι είναι κατασκευασμένα από πορτοκαλόχρωμο πηλό 

(reddish yellow 5YR7/6), σχετικά σκληρό, με ασημίζουσα μαρμαρυγία και αρκετές 

άσπρες και έγχρωμες (ερυθρές και σκουρόχρωμες) προσμείξεις.  

Παρόμοιος πηλός απαντά και σε δείγματα της Ομάδας ΙΙ1237, στην οποία, όμως, 

κυριαρχεί ο ρόδινος πηλός (pink 5YR7/4, 5YR7/6, 5YR8/4, 7.5YR7/4) με σκληρή 

υφή, κόκκους ασημίζουσας μαρμαρυγίας και άφθονες προσμείξεις σε ποικιλία 

                                                      
1229 Αρ. Καταγρ. Δ΄3/3/7. 
1230 Αρ. Καταγρ. Δ΄4/4/1. 
1231 Αρ. Καταγρ. Β΄ 4/4/5, Γ΄ 3/3/12, Γ΄ 4/4/20. 
1232 Αρ. Καταγρ. Γ΄ 4/4/3. 
1233 Αρ. Καταγρ. Δ΄ 3/3/8. 
1234 Αρ. Καταγρ. Α΄5/5/1. 
1235 Αρ. Καταγρ. Β΄ 3/3/4. 
1236 Αρ. Καταγρ. Γ΄3/3/2. 
1237 Αρ. Καταγρ. Γ΄ 3/3/12, Γ΄ 4/4/20, Δ΄ 2/2/8. 
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μεγεθών και σχημάτων καθώς και συχνούς ανομοιόμορφους πόρους. Ελάχιστα 

δείγματα της ίδιας ομάδας έχουν ερυθρό πηλό (pale red 2.5YR7/4) με σκληρή υφή, 

αραιούς κόκκους ασημίζουσας μαρμαρυγίας και πιο περιορισμένες άσπρες και 

σκουρόχρωμες προσμείξεις1238.  

Τα περιορισμένα δείγματα του εξελιγμένου ρυθμού είναι επίσης 

κατασκευασμένα από ρόδινο πηλό (pink 7.5YR7/4) με μέτρια σκληρή υφή, αρκετούς 

κόκκους ασημίζουσας μαρμαρυγίας, συχνές άσπρες και ερυθρές προσμείξεις, καθώς 

και πόρους.  

Τέλος, στα όψιμα δείγματα της κατηγορίας εντοπίζεται μεν ο ρόδινος πηλός 

(pink 7.5YR7/4)1239 αλλά προσφιλέστερος είναι ο πολύ ανοιχτός καστανός (very pale 

brown 10YR7/3, 10YR7/4) με σκληρή υφή και μεγάλη πυκνότητα σε άσπρες και 

έγχρωμες προσμείξεις1240. 

 

Σχετικά με το επίχρισμα και την εφυάλωση, καθώς τα υπό εξέταση θραύσματα 

προέρχονται αποκλειστικά από ανοιχτά αγγεία, είναι δικαιολογημένο να είναι 

καλυμμένα από επίχρισμα τουλάχιστον στην εσωτερική επιφάνειά τους, στην οποία 

και δέχονται τον εγχάρακτο διάκοσμο μέσω της απομάκρυνσης αυτού με λεπτή 

ακίδα. 

Στα δείγματα της Ομάδας Ι παρατηρείται παχύ λευκό επίχρισμα μόνο 

εσωτερικά σε αντίθεση με πολλά από τα θραύσματα της Ομάδας ΙΙ, στα οποία το 

λευκό επίχρισμα, άλλοτε αραιότερο άλλοτε πυκνότερο, καλύπτει και την εξωτερική 

επιφάνεια1241. Στην ίδια ομάδα εντοπίζεται, εν τούτοις, και ένα δείγμα με 

καστανέρυθρο επίχρισμα αντί λευκού στην εξωτερική επιφάνειά του1242.  

Στην ομάδα του εξελιγμένου ρυθμού και στα όψιμα δείγματα κυριαρχεί επίσης 

το λευκό επίχρισμα με διαφορετική πυκνότητα εσωτερικά και εξωτερικά. Στην 

τελευταία ομάδα παρατηρείται επίσης μεμονωμένο όστρακο, στο οποίο το λευκό 

επίχρισμα αντικαθίσταται εσωτερικά και εξωτερικά από καστανό1243. 

 

                                                      
1238 Αρ. Καταγρ. Δ΄ 3/3/8. 
1239 Αρ. Καταγρ. Γ΄ 4/4/4. 
1240 Αρ. Καταγρ. Β΄ 3/3/4. Γ΄ 3/3/2. 
1241 Αρ. Καταγρ. Β΄ 4/4/5, Γ΄ 3/3/1, Γ΄ 3/3/13, Γ΄ 3/3/19, Γ΄ 4/4/20, Δ΄ 3/3/8. 
1242 Αρ. Καταγρ. Δ΄ 2/2/8. 
1243 Αρ. Καταγρ. Β΄ 3/3/4. 
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Όσον αφορά στην εφυάλωση, αυτή καλύπτει αποκλειστικά την εσωτερική επιφάνεια 

των θραυσμάτων και είναι συνήθως λεπτόρρευστη και όχι ιδιαίτερα στιλπνή. 

Σημειώνεται, επίσης, ιδιαίτερη προτίμηση στους ανοιχτούς τόνους χρωμάτων, γιʼ 

αυτό και σε όλες τις ομάδες κυριαρχούν η κιτρινωπή και η υποπράσινη εφυάλωση με 

εξαίρεση την Ομάδα ΙΙ, σε μεμονωμένα δείγματα της οποίας απαντούν η άχρωμη1244 

και η σκούρα πράσινη1245 εφυάλωση. 

 

Ως γνωστόν η λεπτεγχάρακτη κεραμική εμφανίζεται κατά τον πρώιμο 12ο αιώνα1246 

και συνεχίζει να παράγεται καθʼ όλη τη διάρκεια αυτού1247 με τις επιβιώσεις της να 

φτάνουν μέχρι τις αρχές του 13ου αιώνα1248.  

Όσον αφορά στα υπό εξέταση θραύσματα, στο α΄ μισό του 12ου αιώνα 

μπορούν να χρονολογηθούν εκείνα της Ομάδας Ι1249, στα οποία η χάραξη είναι ακόμα 

λεπτή και αβαθής, ενώ στο γ΄ τέταρτο του ίδιου αιώνα μπορούν να τοποθετηθούν τα 

δείγματα της Ομάδας ΙΙ1250, στα οποία η χάραξη εξακολουθεί να είναι μεν λεπτή αλλά 

εντονότερη. Στο β΄ μισό του 12ου αιώνα μπορούν να χρονολογηθούν τα δείγματα του 

‹‹εξελιγμένου ρυθμού››1251, στα οποία μαζί με τη λεπτή χάραξη χρησιμοποιείται 

συμπληρωματικά και η αδρή χάραξη. Τέλος, στον ύστερο 12ο αιώνα, χρονολογούνται 

τα όψιμα δείγματα της κατηγορίας1252, στα οποία η χάραξη παρουσιάζει κάποια 

αδεξιότητα και βιασύνη.  

 

Τα πλησιέστερα στα Μέγαρα εργαστήρια, τα οποία παράγουν λεπτεγχάρακτα 

κεραμικά την περίοδο αυτή, εντοπίζονται πιθανότητα εντοπιστεί στην Κόρινθο, στη 

Χαλκίδα και το Άργος1253. Πιο συγκεκριμένα, όσον αφορά στον πηλό, τα κορινθιακά 

λεπτεγχάρακτα αγγεία χαρακτηρίζονται από ρόδινο πηλό (5YR7/4, 7.5YR7/4)1254, 

εκείνα της Χαλκίδας ως επί το πλείστον από ερυθρό (2.5YR5/6-5/8, 2.5YR6/6)1255 

                                                      
1244 Αρ. Καταγρ. Β΄ 4/4/5, Γ΄ 3/3/12. 
1245 Αρ. Καταγρ. Δ΄ 5/5/1. 
1246 MORGAN 1942, 119. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 2014, 122. 
1247 VROOM 2003, 152. VROOM 2005, 85. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 2014, 132. 
1248 MORGAN 1942, 135-140. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 2014, 131. 
1249 Αρ. Καταγρ. Δ΄3/3/7, Δ΄4/4/1. 
1250 Αρ. Καταγρ. Β΄ 4/4/5, Γ΄ 3/3/1, Γ΄ 3/3/12, Γ΄ 3/3/13, Γ΄ 3/3/19, Γ΄ 4/4/3, Γ΄ 4/4/20, Δ΄ 2/2/8, Δ΄ 

3/3/8, Δ΄ 5/5/1.  
1251 Αρ. Καταγρ. Α΄5/5/1. 
1252 Αρ. Καταγρ. Β΄ 3/3/4, Γ΄3/3/2, Γ΄ 4/4/4.  
1253 SANDERS 2003α, 397. VROOM 2005, 85. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 2014, 290-292. WAKSMAN κ.ά. 2014, 416-417. 
1254 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 2014, 423. 
1255 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 2014, 426. WAKSMAN κ.ά. 2014, 399-400. 
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και εκείνα του Άργους από ερυθροκάστανο (2.5YR6/8,5/6-5/8, 5YR5/6)1256. Με βάση 

τον πηλό, επομένως, τα θραύσματα των Μεγάρων έχουν μεγαλύτερη συνάφεια με τα 

αντίστοιχα της Κορίνθου, καθώς σε παραδείγματα τόσο της Ομάδας ΙΙ όσο του 

εξελιγμένου ρυθμού και της όψιμης ομάδας απαντά πανομοιότυπος πηλός (pink 

5YR7/4, 7.5YR7/4). Εκτός από το χρώμα κοινά χαρακτηριστικά στον πηλό των 

θραυσμάτων από τις δυο περιοχές αποτελούν οι συχνές άσπρες και έγχρωμες, μικρές 

έως μεγάλες προσμείξεις σε ποικίλους σχηματισμούς, καθώς και οι συχνοί 

ανομοιόμορφοι πόροι στην επιφάνεια. 

 

Κατά την ανασκαφή των Μεγάρων δεν ήρθαν στο φως ημίεργα λεπτεγχάρακτα 

θραύσματα, τα οποία θα μπορούσαν να αποτελέσουν ενδείξεις τοπικής παραγωγής 

της συγκεκριμένης κατηγορίας κεραμικής. 

 

Πίν. 9 

 
(εικ. 64) 

 
(εικ. 65) 

 
(εικ. 66) 

 
(εικ. 67) 

                                                      
1256 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 2014, 428: τα παραδείγματα του τοπικού εργαστηρίου χρονολογούνται στο γ΄ τέταρτο 

του 12ου αιώνα και μετά. 
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3.3.4β. Εφυαλωμένη γραπτή λεπτεγχάρακτη κεραμική (Painted Fine Sgraffito 

Ware) 

 

• KΑΤΑΛΟΓΟΣ 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΧΟΛΙΟ 

 

Η κατηγορία της εφυαλωμένης γραπτής κεραμικής απαντά από το β΄ τέταρτο/μέσα 

του 12ου αιώνα και συνεχίζει να παράγεται καθʼ όλο το δεύτερο μισό του 12ου 

αιώνα1257. Ο διάκοσμός της χαρακτηρίζεται από τον συνδυασμό λεπτεγχάρακτου και 

γραπτού διακόσμου, καθώς τα αποδομένα με λεπτή ακίδα θέματα εμπλουτίζονται με 

πράσινο και καστανό χρώμα1258. Τις περισσότερες φορές τα χρώματα αποδίδονται 

στον κενό χώρο δίπλα στα εγχάρακτα θέματα διατηρώντας κατʼ αυτόν τον τρόπο την 

αυτονομία των δυο τεχνικών διακόσμησης1259.  

Η κατηγορία αυτή κεραμικής έχει ευρεία διάδοση και παραδείγματά της 

απαντώνται στην Κωνσταντινούπολη1260, τη Μικρά Ασία (Σαγαλασσός1261), στην 

κεντρική Ελλάδα (Αθήνα1262, Θήβα1263, επαρχία Βοιωτίας1264, Φωκίδα1265), στην 

Εύβοια (Ερέτρια1266, Αφράτι1267), στην Πελοπόννησο (Κόρινθος1268, Άργος1269, 

Ακροναυπλία1270), στην Κρήτη (Ηράκλειο1271). 

Για την εξέταση της γραπτής λεπτεγχάρακτης κεραμικής ακολουθείται η 

κατηγοριοποίηση του Morgan με βάση την οργάνωση του διακόσμου σε δυο ομάδες: 

εκείνη του τύπου ‹‹μεταλλίου›› και εκείνη της ‹‹ελεύθερης διάταξης››1272, όπως 

αντίστοιχα συμβαίνει και στις υπόλοιπες κατηγορίες εγχάρακτης κεραμικής. 

                                                      
1257 VROOM 2005, 87. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 2014, 147.  
1258 ΓΙΑΓΚΑΚΗ 2012, 44-45. 
1259 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 2014, 145. 
1260 HAYES 1992, 46. 
1261 VIONIS κ.ά. 2010, 448-449. 
1262 ΚΑΛΟΠΊΣΗ-ΒΕΡΤΗ 2003, 91-92, αρ. Α 65-Α 67. 
1263 PAPANIKOLA-BAKIRTZI 1999, 37, αρ. 20, 40, αρ. 24 (Ch. Koilakou). 
1264 VROOM 2003, 152-153. 
1265 ARMSTRONG 1989, 8, αρ. 30-31, 18, αρ. 21. 
1266 ΚΑΚΑΒΑΣ 2001-2004, εικ. 58. 
1267 PAPANIKOLA-BAKIRTZI 1999, 42, αρ. 26 (N. Michalou-Alevizou). 
1268 MORGAN 1942, 117-135. SANDERS 1995, 68, 248. PAPANIKOLA-BAKIRTZI 1999, 42, αρ. 27, 43 αρ. 

28 (I. Tzonou-Herbst). 
1269 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 2014, 141-148. 
1270 ΓΙΑΓΚΑΚΗ 2012, 44-45. 
1271 ΠΟΥΛΟΥ-ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 2008α, 162, εικ. 11, 12. 
1272 MORGAN 1942, 141-142. 
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Στην ομάδα του τύπου ‹‹μεταλλίου›› ο πυθμένας ορίζεται από εγχάρακτο 

μετάλλιο, το οποίο περιβάλλει εγχάρακτη ταινία. Ταινία και μετάλλιο συνήθως 

περικλείουν ελικοειδή και γωνιώδη γραμμικά θέματα, τα οποία συμπληρώνονται από 

γραπτές σπείρες ή απλές πινελιές άλλοτε δίπλα και άλλοτε πάνω σε αυτά1273.  

Στην ομάδα της ‹‹ελεύθερης διάταξης›› ο εγχάρακτος διάκοσμος δεν 

περιορίζεται μέσα σε μετάλλια και ταινίες αλλά απλώνεται ελεύθερα στον κάμπο του 

αγγείου. Συνήθη στην ομάδα αυτή είναι θέματα από το ζωικό βασίλειο και ιδιαίτερα 

πτηνά, τα οποία συμπληρώνονται από απλές πινελιές ή μικρές γραπτές σπείρες 

συνήθως ενός μόνο χρώματος1274. 

 

 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ 

 

Διάσκοσμος τύπου «μεταλλίου» 

 

80. Τμήμα από τη βάση και τον πυθμένα μεγάλης βαθιάς κούπας (εικ. 80, 80α, σχ. 

26) 
 

Αρ. Καταγρ.: Γ΄ 4/4/2 

Διαστάσεις: Δ. Β.: 8, 3 εκ. Μέγ. σωζ. Πλ.: 4,41 εκ. Μέγ. σωζ. Υ.: 2,7 εκ. 

Πηλός: 1δ. Γκριζωπός στον πυρήνα από την υπερόπτηση. Σχετικά σκληρός, με αραιούς 

κόκκους ασημίζουσας μαρμαρυγίας. 

Περιγραφή: Η βάση είναι δακτυλιόσχημη και τα τοιχώματα του σώματος λοξά.  

Επίχρισμα: Πυκνό λευκό επίχρισμα καλύπτει όλη την εσωτερική και εξωτερική επιφάνεια -

με εξαίρεση την ακμή του δακτυλίου της βάσης. 

Εφυάλωση: Λεπτόρρευστη, στιλπνή κιτρινωπή εφυάλωση στο εσωτερικό. 

Διακόσμηση: Στον πυθμένα υπολείμματα λεπτεγχάρακτου και γραπτού με σκούρο καστανό 

χρώμα διακόσμου. Το μετάλλιο του πυθμένα ορίζεται από λεπτεγχάρακτη ταινία με συνεχή 

σπειροειδή θέματα και γεμίζει με γραπτές ελισσόμενες γραμμές, οι οποίες ενδεχομένως 

σχημάτιζαν πλοχμό.  

Χρονολόγηση: μέσα 12ου αιώνα. 

Βιβλιογραφία/Παράλληλα: Κόρινθος: MORGAN 1942, 140-142, αρ. 1386, πίν. XLVII. c (α΄ 

μισό 12ου αιώνα). Μιχαελιδινα Φωκίδας: ARMSTRONG 1989, 22-23, αρ. 11, Μ4, πίν. 9, εικ. 

14.11 (12ος-13ος αιώνας). Κωνσταντινούπολη: HAYES 1992, 46, αρ. 51.16, εικ. 82, πίν. 11. g 

(μέσα/ β΄ μισό 12ου αιώνα). Άργος: ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 2014, 278, αρ. 548, 279, αρ. 550 (μέσα 12ου 

αιώνα). 

Παρατηρήσεις: 

 

 

 

81. Τμήμα από τη βάση και τον πυθμένα ανοιχτού αγγείου -ίσως κούπας- (εικ. 81, 

81α) 

                                                      
1273 MORGAN 1942, 141, εικ. 115, πίν. XLVII. a-i. 
1274 MORGAN 1942, 141-142, πίν. XLVII. j-k. 
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Αρ. Καταγρ.: Α΄5/5/6 

Διαστάσεις: Μέγ. σωζ. Μ. βάσης: 3,25 εκ. Μέγ. σωζ. Μ.: 4,35 εκ. Μέγ. σωζ. Πλ.: 4,32 εκ. 

Μέγ. σωζ. Υ.: 1,76 εκ. 

Πηλός: 3γ3. Κατά τόπους γκριζωπός από την υπερόπτηση. Πολύ αραιοί κόκκοι χρυσίζουσας 

μαρμαρυγίας. Δεν παρατηρούνται ερυθρές προσμείξεις. 

Περιγραφή: Η βάση είναι χαμηλή δακτυλιόσχημη και τα τοιχώματα του σώματος λοξά. 

Επίχρισμα: Πυκνό λευκό επίχρισμα στο εσωτερικό και πολύ αραιότερο στο εξωτερικό 

συμπεριλαμβανομένου και του δακτυλίου. 

Εφυάλωση: Στιλπνή, κρακελαρισμένη άχρωμη εφυάλωση εσωτερικά. 

Διακόσμηση: Στον πυθμένα υπολείμματα λεπτεγχάρακτου και γραπτού με καστανοκίτρινο 

χρώμα διακόσμου. Το μετάλλιο του πυθμένα ορίζεται από λεπτεγχάρακτο δακτύλιο, ο οποίος 

συμπληρώνεται από συνεχείς, κάθετες γραπτές γλωσσίδες. Στο μέσο του πυθμένα κατάλοιπα 

λεπτεγχάρακτων καμπυλούμενων γραμμών. 

Χρονολόγηση: μέσα 12ου αιώνα. 

Βιβλιογραφία/Παράλληλα: Κόρινθος: MORGAN 1942, 303, αρ. 1391, πίν. XLVII.e (πρώιμος 

12ος αιώνας). το ίδιο αγγείο: PAPANIKOLA-BAKIRTZI 1999, 43, αρ. 28 (I. Tzonou-Herbst, 

χρονολ.: 1160-1180). Άργος: ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 2014, 278-279, αρ. 549 (μέσα 12ου αιώνα). 

Παρατηρήσεις: 

 

 

 

82. Τμήμα από τη βάση και τον πυθμένα πινακίου (εικ. 82, 82α, σχ. 27) 
 

Αρ. Καταγρ.: Δ΄ 4/4/3 

Διαστάσεις: Δ. Β.: 4,13 εκ. Υ. βάσης: 0,8 εκ. Μέγ. σωζ. διάσταση: 6,84 εκ. Υ.: 2,6 εκ. 

Πηλός: 1β1. Σχετικά σκληρός, δεν παρατηρείται μαρμαρυγία. 

Περιγραφή: Η βάση είναι χαμηλή δακτυλιόσχημη και τα τοιχώματα του σώματος λοξά. 

Επίχρισμα: Πυκνό λευκό επίχρισμα εσωτερικά και αραιό υπόλευκο εξωτερικά. 

Εφυάλωση: Λεπτόρρευστη κιτρινωπή εφυάλωση εσωτερικά με απολεπίσεις κατά τόπους. 

Διακόσμηση: Στον πυθμένα υπολείμματα λεπτεγχάρακτου και γραπτού με καστανό χρώμα 

διακόσμου. Στο μέσον περίπου του πυθμένα τμήματα δυο λεπτεγχάρακτων ομόκεντρων 

δακτυλίων, οι οποίοι συμπληρώνονται από παχιά γραπτή καμπυλούμενη ταινία. 

Χρονολόγηση: μέσα 12ου αιώνα. 

Βιβλιογραφία/Παράλληλα: Αφράτι Ευβοίας: PAPANIKOLA-BAKIRTZI 1999, 42, αρ. 26 (Ν. 

Michalou-Alevizou, χρονολ.: μέσα 12ου αιώνα). Ερέτρια: ΚΑΚΑΒΑΣ 2001-2004, εικ. 58 

(12ος αιώνας). Κόρινθος: ΚΑΛΟΠΙΣΗ-ΒΕΡΤΗ 2003, 91, αρ. Α 64 (γ΄ τέταρτο 12ου αιώνα). 

Άργος: ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 2014, 276-277, αρ. 545 (μέσα 12ου αιώνα). 

Παρατηρήσεις: έχει σχέδιο 

 

 

 

Διάκοσμος σε «ελεύθερη διάταξη» 

 

83. Τμήμα από τη βάση και το σώμα πινακίου (εικ. 83, 83α, σχ. 28) 
 

Αρ. Καταγρ.: Α΄3/3/4 

Διαστάσεις: Δ. Β.: 6,75 εκ. Μ.: 9,76 εκ. Πλ.: 7,83 εκ. Υ: 4,7 εκ. 

Πηλός: 4α2. Ελάχιστοι κόκκοι ασημίζουσας μαρμαρυγίας. 

Περιγραφή: Η βάση είναι δακτυλιόσχημη και τα τοιχώματα του σώματος λοξά με 

αυλακώσεις από την κατεργασία στον τροχό. 

Επίχρισμα: Λευκό επίχρισμα εσωτερικά και λεπτόρρευστο υπόλευκο επίχρισμα σ’ όλη την 

επιφάνεια εξωτερικά (συμπεριλαμβανομένου και του δακτυλίου). 
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Εφυάλωση: Λεπτόρρευστη άχρωμη εφυάλωση εσωτερικά, η οποία κατά τόπους δεν έχει 

εφαρμοστεί επιτυχώς. 

Διακόσμηση: Υπολείμματα λεπτεγχάρακτων γραμμικών μοτίβων εσωτερικά. Σώζονται 

τμήματα δύο παράλληλων δακτυλίων καθώς και τμήματα κυματοειδών γραμμών 

χαμηλότερα. Ο διάκοσμος συμπληρώνεται από παχύρρευστο πράσινο υαλώδες χρώμα, το 

οποίο εφαρμόζεται δίπλα και πάνω στον εγχάρακτο διάκοσμο. 

Χρονολόγηση: β΄ μισό 12ου αιώνα. 

Βιβλιογραφία/Παράλληλα: Ακροναυπλία: ΓΙΑΓΚΑΚΗ 2012, 78, αρ. 22, εικ. 21, σχ. 16 (β΄ 

μισό 12ου αιώνα). 

Παρατηρήσεις: 

 

 

 

84. Τμήμα από το άνω σώμα ανοιχτού αγγείου (εικ. 84, 84α) 
 

Αρ. Καταγρ.: Α΄4/4/7 

Διαστάσεις: Μ.: 5,25 εκ. Πλ.: 4,2 εκ. 

Πηλός: 1γ1. Στον πυρήνα ρόδινος 7.5YR8/4 (pink) κατά Munsell. 

Περιγραφή: Τα τοιχώματα του σώματος είναι κυρτά. 

Επίχρισμα: Πυκνό λευκό επίχρισμα εσωτερικά και υπολείμματα αραιότερου υπόλευκου 

επιχρίσματος εξωτερικά. 

Εφυάλωση: Λεπτόρρευστη, άχρωμη εφυάλωση εσωτερικά και κηλίδες εξωτερικά. 

Διακόσμηση: Στο εσωτερικό υπολείμματα λεπτεγχάρακτου και γραπτού με πράσινο υαλώδες 

χρώμα διακόσμου. Σώζονται τμήματα από δυο ομάδες εγχάρακτων δακτυλίων (δυο άνω και 

τρεις κάτω), ανάμεσα στις οποίες παρεμβάλλονται λοξές εγχαράξεις. Ο διάκοσμος 

συμπληρώνεται από πινελιές χρώματος αφηρημένα τοποθετημένες πάνω και δίπλα στα 

εγχάρακτα θέματα. 

Χρονολόγηση: β΄ μισό 12ου αιώνα. 

Βιβλιογραφία/Παράλληλα: Άνδρος: ΒΟΓΚΛΗ 2016, 109-110 εικ. 90 (β΄ μισό 12ου αιώνα). 

Παρατηρήσεις: 

 

 

 

85. Τμήμα από το χείλος και το άνω σώμα μεγάλης βαθιάς κούπας (εικ. 85, 85α, 

σχ. 29) 

 
Αρ. Καταγρ.: Α΄3/3/5 

Διαστάσεις: Μέγ. σωζ. Μ. χείλους: 7,74 εκ. Μ.:7,2 εκ. Πλ.: 6, 00εκ.,  

Πηλός: 3γ1. Ίχνη υπερόπτησης στον πυρήνα. Δεν παρατηρείται μαρμαρυγία. 

Περιγραφή: Τα τοιχώματα του σώματος είναι λοξά με έντονες αυλακώσεις από την 

κατεργασία στον τροχό ενώ το χείλος είναι επικλινές προς τα έσω. Στην πλευρά παρατηρείται 

διαμπερής οπή πιθανώς για το πέρασμα μολύβδινου συνδέσμου. 

Επίχρισμα: Πυκνό ασπριδερό επίχρισμα εσωτερικά και εξωτερικά στο χείλος με απολεπίσεις 

και ίχνη καύσης κατά τόπους. 

Εφυάλωση: Δεν παρατηρείται επικαλυπτικό στρώμα εφυάλωσης. 

Διακόσμηση: Στο εσωτερικό συνδυασμός λεπτεγχάρακτου και γραπτού διακόσμου. Κάτω 

από το χείλος υπολείμματα δυο παράλληλων δακτυλίων με κάπως αδέξια απόδοση. Στην 

πλευρά τμήμα δύο καμπυλούμενων γραμμών με κατεύθυνση προς τον πυθμένα. Ο 

εγχάρακτος διάκοσμος κάτω από το χείλος συμπληρώνεται από ταινία πράσινου υαλώδους 

χρώματος με μη ικανοποιητική απόδοση εξ αιτίας προβληματικής όπτησης. 

Χρονολόγηση: β΄ μισό 12ου αιώνα 

Βιβλιογραφία/Παράλληλα: Άνδρος: ΒΟΓΚΛΗ 2016, 109-110 εικ. 90 (β΄ μισό 12ου αιώνα). 
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Παρατηρήσεις: 

 

 

 

86. Τμήμα από το χείλος και το άνω σώμα ανοιχτού αγγείου -ίσως κούπας- (εικ. 

86) 

 
Αρ. Καταγρ.: Γ΄3/3/γ 

Διαστάσεις: 

Πηλός: 3γ1. 

Περιγραφή: Τα τοιχώματα του σώματος είναι κυρτά και το χείλος αποτελεί την χωρίς 

ιδιαίτερη διαμόρφωση απόληξή τους. 

Επίχρισμα: Πυκνό ασπριδερό επίχρισμα εσωτερικά και εξωτερικά στο χείλος. 

Εφυάλωση: Δεν υπάρχει επικαλυπτικό στρώμα εφυάλωσης. 
Διακόσμηση: Στο εσωτερικό υπολείμματα λεπτεγχάρακτου και γραπτού διακόσμου. Στο άνω 

σώμα τμήμα τριών παράλληλων εγχάρακτων δακτυλίων, οι οποίοι συμπληρώνονται από 

παχιές γλωσσίδες υαλώδους πράσινου χρώματος με κατεύθυνση από το χείλος προς το 

σώμα. 
Χρονολόγηση: 

Βιβλιογραφία/Παράλληλα: Άργος: ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 2014, 277-278, αρ. 547 (παρόμοιες 

γλωσσίδες πράσινου χρώματος. Μέσα 12ου αιώνα). 

Παρατηρήσεις: 

 

 

•  Σύνοψη / Συμπεράσματα 

 

Λίγα είναι τα όστρακα από την ανασκαφή στον Ελαιώνα Μεγάρων, τα οποία 

ανήκουν στην κατηγορία της γραπτής λεπτεγχάρακτης κεραμικής (Painted Fine 

Sgraffito Ware). Τα όστρακα αυτής της κατηγορίας είναι διακοσμημένα στην 

εσωτερική επιφάνειά τους με εγχάρακτα θέματα αποδομένα με λεπτή ακίδα, τα οποία 

συμπληρώνονται από γραπτά θέματα σε πράσινο ή καστανό χρώμα.  

Με βάση την τυπολογία της διακόσμησης (ταξινόμηση του Morgan) τα 

περισσότερα παραδείγματα φέρουν διάκοσμο στον τύπο του ‹‹μεταλλίου››1275 ενώ τα 

υπόλοιπα έχουν διακόσμηση σε ‹‹ελεύθερη διάταξη››1276.  

 

Στη διακόσμηση των οστράκων του τύπου του ‹‹μεταλλίου›› τα γραπτά θέματα 

τονίζουν ή συμπληρώνουν ένα λεπτεγχάρακτο μετάλλιο στο κέντρο του πυθμένα1277. 

Πιο συγκεκριμένα, το μετάλλιο αυτό είτε αποδίδεται ξεχωριστά, είτε σε συνδυασμό 

                                                      
1275 MORGAN 1942, 141.  
1276 MORGAN 1942, 141-142. 
1277 Αρ. Καταγρ. Α΄ 5/5/6, Γ΄ 4/4/2, Δ΄ 4/4/3. 
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με σπειροειδή θέματα1278, και κατόπιν περιβάλλεται ή περιβάλλει ελισσόμενες 

γραμμές, γλωσσίδες1279 ή καμπυλούμενες ταινίες1280 από σκούρο καστανό χρώμα. 

Στην ομάδα με διάκοσμο σε ‹‹ελεύθερη διάταξη›› συνήθη είναι τα εγχάρακτα 

γραμμικά θέματα, όπως οι κυματοειδείς και καμπυλούμενες γραμμές1281, καθώς 

επίσης και οι δακτύλιοι και οι λοξές ταινίες1282. Στην ομάδα αυτή προτιμάται κυρίως 

το πράσινο χρώμα στον γραπτό διάκοσμο, το οποίο και απλώνεται ελεύθερα γύρω και 

πάνω στα χαραγμένα θέματα.  

  

Ως προς το σχήμα τους, τα θραύσματα από την ανασκαφή στον Ελαιώνα ανήκουν 

αποκλειστικά σε ανοιχτά αγγεία, τόσο σε πινάκια1283 όσο και σε κούπες1284. Οι 

σωζόμενες βάσεις είναι δακτυλιόσχημες και τα τοιχώματα των σωμάτων ως επί το 

πλείστον λοξά. 

 

Το υπό εξέταση υλικό χαρακτηρίζεται από σχετική ομοιογένεια σε ό,τι αφορά την 

ποιότητα του πηλού. Στα περισσότερα παραδείγματα παρατηρείται κοκκινωπός 

πηλός, κυρίως ο πορτοκαλόχρωμος (reddish yellow 5YR7/6-7/8)1285 και 

δευτερευόντως ο κοκκινωπός με κίτρινη απόχρωση (reddish yellow 7.5YR8/6)1286 και 

ο ανοιχτός ερυθρός (light red 2.5YR7/6)1287. Στα υπόλοιπα όστρακα παρατηρείται 

ρόδινος πηλός (pink 7.5YR7/4). Σε όλα γενικά τα παραδείγματα ο πηλός είναι 

σκληρός, χαρακτηρίζεται από αρκετές έως συχνές άσπρες προσμείξεις σε διάφορα 

μεγέθη και σχήματα ενώ σε κάποιες περιπτώσεις απαντούν και έγχρωμες προσμείξεις 

αλλά σε μικρότερη συχνότητα. Σπάνια, επίσης, είναι και η μαρμαρυγία, η οποία 

συναντάται σε συγκεκριμένα παραδείγματα και σε περιορισμένη έκταση1288. 

      

Όσον αφορά στο επίχρισμα και στην εφυάλωση, παρατηρείται ότι το λευκό επίχρισμα 

δεν περιορίζεται στην εσωτερική επιφάνεια των οστράκων αλλά επεκτείνεται και 

                                                      
1278 Αρ. Καταγρ. Γ΄ 4/4/2. 
1279 Αρ. Καταγρ. Α΄5/5/6. 
1280 Αρ. Καταγρ. Δ΄ 4/4/3. 
1281 Αρ. Καταγρ. Α΄3/3/4. 
1282 Αρ. Καταγρ. Α΄4/4/7. 
1283 Αρ. Καταγρ. Α΄3/3/4, Δ΄ 4/4/3. 
1284 Αρ. Καταγρ. Γ΄ 4/4/2, Α΄5/5/6. 
1285 Αρ. Καταγρ. Γ΄ 4/4/2, Δ΄ 4/4/3. 
1286 Αρ. Καταγρ. Α΄ 4/4/7.  
1287 Αρ. Καταγρ. Α΄ 3/3/4. 
1288 Αρ. Καταγρ. Α΄ 5/5/6, Δ΄ 4/4/3. 
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στην εξωτερική είτε εξίσου πυκνό1289 είτε αραιότερο1290. Αναφορικά με την 

εφυάλωση, αυτή είναι πάντα λεπτόρρευστη και όταν δεν είναι άχρωμη1291, είναι 

κιτρινωπή1292.  

 

Ως γνωστόν η γραπτή λεπτεγχάρακτη κεραμική εμφανίζεται τον 12ο αιώνα1293, 

φτάνει στο απόγειό της κατά το β΄ τέταρτο και στα μέσα του αιώνα αυτού1294, ενώ η 

παραγωγή της συνεχίζεται και κατά το επόμενο μισό του ίδιου αιώνα1295. Τα όστρακα 

από τον Ελαιώνα χρονολογούνται με βάση παράλληλα ευρήματα από τις γύρω 

περιοχές κυρίως στα μέσα του 12ου αιώνα1296. 

 

Εργαστήριο παραγωγής αυτής της κατηγορίας κεραμικής έχει εντοπιστεί στη 

Χαλκίδα1297. Ο πηλός, ο οποίος χρησιμοποιείται στο εργαστήριο αυτό είναι ερυθρός 

(συνήθως 2.5YR5/6-5/8), λεπτόκοκκος και με λευκά εγκλείσματα1298. 

Καταλαβαίνουμε, επομένως, ότι παρουσιάζει κάποιες ομοιότητες με εκείνον των 

οστράκων από τον Ελαιώνα, ο οποίος έχει μεν κοινά χαρακτηριστικά, αλλά ανήκει σε 

διαφορετική κλίμακα του ερυθρού χρώματος (2.5YR7/6, 5YR7/6-7/8, 7.5YR8/6). Ως 

εκ τούτου η ταύτιση των οστράκων από τα Μέγαρα με το εργαστήριο της Χαλκίδας 

δεν μπορεί να υποστηριχθεί με απόλυτη βεβαιότητα.    

 

Μεταξύ των υπό εξέταση γραπτών λεπτεγχάρακτων κεραμικών εντοπίζονται και 

θραύσματα από ημίεργα αγγεία1299, των οποίων η κατασκευή σταμάτησε πριν την 

εφαρμογή του επικαλυπτικού στρώματος εφυάλωσης. Πρόκειται για τμήματα από 

δυο κούπες, η μια εκ των οποίων φαίνεται ότι ανήκει στην ομάδα με διάκοσμο σε 

‹‹ελεύθερη διάταξη››1300 και η άλλη στην ομάδα του τύπου ‹‹μεταλλίου››1301. Ο 

διάκοσμος και των δυο οστράκων είναι γραμμικός και αποτελείται από παράλληλους 

                                                      
1289 Αρ. Καταγρ. Γ΄ 4/4/2. 
1290 Αρ. Καταγρ. Α΄3/3/4, Α΄4/4/7, Α΄5/5/6, Δ΄ 4/4/3. 
1291 Αρ. Καταγρ. Α΄ 3/3/4, Α΄ 4/4/7, Α΄ 5/5/6. 
1292 Αρ. Καταγρ. Γ΄ 4/4/2, Δ΄ 4/4/3.  
1293 MORGAN 1942, 140. SANDERS 1995, 249. 
1294 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 2014, 147-148.  
1295 PAPANIKOLA-BAKIRTZI, 1999, 19. VROOM 2005, 87. ΓΙΑΓΚΑΚΗ 2012, 45.   
1296 Αρ. Καταγρ. Α΄5/5/6, Γ΄ 4/4/2, Δ΄ 4/4/3. 
1297 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 2014, Ι, 281-282, 285-287. WAKSMAN κ.ά. 2014, 417. 
1298 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 2014, I, 426.  
1299 Αρ. Καταγρ. Α΄3/3/5, Γ΄3/3/γ. 
1300 Αρ. Καταγρ. Α΄3/3/5. 
1301 Αρ. Καταγρ. Γ΄3/3/γ. 
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δακτυλίους και λοξές γραμμές, τα οποία συμπληρώνονται από γραπτό διάκοσμο με 

υαλώδες πράσινο χρώμα, είτε με τη μορφή οριζόντιας ταινίας είτε κάθετων 

γλωσσίδων. Ως προς το σχήμα τους μπορούν να ταυτιστούν με κούπες, η μια εκ των 

δύο μεγάλου μεγέθους. Τα τοιχώματα του σώματος είναι λοξά ή κυρτά και το χείλος 

απλό ή επικλινές προς τα μέσα. Σημειώνεται ότι στο σώμα του ενός οστράκου 

σώζεται οπή για μολύβδινο σύνδεσμο, η οποία υπονοεί τη θραύση του αγγείου κατά 

τη χρήση του και την ανάγκη συγκόλλησής τους. Ακόμη, αμφότερα τα όστρακα είναι 

κατασκευασμένα από ρόδινο πηλό (pink 7.5YR7/4) με μέτρια σκληρότητα, αρκετούς 

κόκκους ασημίζουσας μαρμαρυγίας και συχνές άσπρες και ερυθρές προσμείξεις.  

Το γεγονός ότι στην ανασκαφή των Μεγάρων βρέθηκαν θραύσματα ημίεργων 

αγγείων υποδεικνύει ενδεχομένως ότι στην περιοχή λειτουργούσε κατά τον 12ο 

αιώνα εργαστήριο, το οποίο παρήγαγε αυτή την κατηγορία κεραμικής. Εν τούτοις το 

πέρασμα μολύβδινου συνδέσμου δηλώνει ότι το ένα τουλάχιστον αγγείο1302 είχε 

χρησιμοποιηθεί και άρα δεν αποτελούσε απόρριμμα κάποιου εργαστηρίου. Δεν 

μπορούμε, συνεπώς, να αποκλείσουμε την πιθανότητα τα ημίεργα των Μεγάρων να 

προήλθαν από κάποιο άλλο εργαστήριο. Επιπλέον, δεν μπορεί με βεβαιότητα να 

υποστηριχθεί, ότι ο πηλός, ο οποίος χρησιμοποιήθηκε στην κατασκευή της 

λεπτεγχάρακτης γραπτής κεραμικής, ενδημούσε στη Μεγαρίδα και ότι δεν ήταν 

εισηγμένος από άλλη περιοχή. Σε περίπτωση εισαγωγής του συγκεκριμένου πηλού 

πιθανός τόπος προέλευσης του θα μπορούσε να είναι η Κόρινθος, καθώς εκεί απαντά 

πηλός με παρόμοια χαρακτηριστικά, που χρησιμοποιείται ευρέως στην τοπική 

παραγωγή κεραμικής1303.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
1302 Αρ. Καταγρ. Α΄3/3/5. 
1303 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 2014, Ι, 278-279, ΙΙ, 7. 
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Πίν. 11 
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Πίν. 12 

 
(σχ. 26) 
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3.3.4γ. Εφυαλωμένη αδρεγχάρακτη κεραμική (Incised Sgraffito Ware)1304. 

 

• KΑΤΑΛΟΓΟΣ 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΧΟΛΙΟ 

Η κατηγορία της εφυαλωμένης αδρεγχάρακης κεραμικής απαντά από τα μέσα του 

12ου αιώνα, όταν αρχίζει να χρησιμοποιείται και η πλατιά ακίδα, μαζί με τη λεπτή, 

για την απόδοση του εγχάρακτου διακόσμου1305. Αρχικά, η λεπτή και η αδρή χάραξη 

συνυπάρχουν στο ίδιο αγγείο, όμως προχωρώντας στο β΄ μισό του αιώνα 

καθιερώνεται η χρήση της πλατιάς ακίδας με αποτέλεσμα την εξαφάνιση των λεπτών 

εγχαράξεων και την επικράτηση του αδρεγχάρακτου διακόσμου1306.  

Η κατηγορία αυτή κεραμικής γνωρίζει μεγάλη διάδοση και παραδείγματά της 

έχουν βρεθεί στην Κωνσταντινούπολη1307 και τη Μικρά Ασία (Πέργαμος1308, 

Σαγαλασσός1309), στη Μακεδονία (Θεσσαλονίκη1310, Κίτρος1311) στην κεντρική 

Ελλάδα (Αθήνα1312, Θήβα1313, επαρχία Βοιωτίας1314, Φωκίδα1315), στην Εύβοια 

(Χαλκίδα1316), στην Πελοπόννησο (Κόρινθος1317, Άργος1318, Ακροναυπλία1319), στην 

Κρήτη (Ελεύθερνα1320, Ηράκλειο1321), τα Κύθηρα1322 και την Κύπρο (Πάφος1323). 

Για την εξέταση της αδρεγχάρακτης κεραμικής ακολουθείται η 

κατηγοριοποίηση σε τρεις ομάδες, όπως καθιερώθηκε από τον Morgan. Πιο 

                                                      
1304 Για τα κύρια χαρακτηριστικά αυτής της κατηγορίας κεραμικής βλ. παρακάτω το εισαγωγικό 

σχόλιο στον κατάλογο των υπό εξέταση οστράκων. 
1305 ΠΟΥΛΟΥ-ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 2013, 97. 
1306 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑ-ΜΠΑΚΙΡΤΖΗ, ΜΑΥΡΙΚΙΟΥ, ΜΠΑΚΙΡΤΖΗΣ 1999, 85. ΠΟΥΛΟΥ-ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 2013, 

97. 
1307 STEVENSON 1947, 55-56. 
1308 SPIESER 1996, 16.  
1309 VIONIS κ.ά., 447. 
1310 PAPANIKOLA-BAKIRTZI 1999, 46, αρ. 32, 47, αρ. 33. 
1311 ΜΑΡΚΗ, ΑΓΓΕΛΚΟΥ, ΧΕΙΜΩΝΟΠΟΥΛΟΥ 2007, 276-277. 
1312 FRANTZ 1938, 451, αρ. Α 66-Α 68, 452, αρ. Α 70, αρ. Α 73, 455, αρ. Α 85, 456, αρ. Α 90-Α 91, 

457, αρ. Α 92, 465, αρ. Ε 3-Ε 4. 
1313 ARMSTRONG 1993, 311, αρ. 134, αρ. 136, αρ. 137, 328, αρ. 315. PAPANIKOLA-BAKIRTZI 1999, 49, 

αρ. 36, 50, αρ. 37, 38, 51, αρ. 39, 40, 54, αρ. 44, 55, αρ. 45. 
1314 VROOM 2003, 163-164. 
1315 ARMSTRONG 1989, 10, αρ. 50-56, 12, αρ. 57-61, 15, αρ. 7-9, 18, αρ. 32-38, 23, αρ. 17-21, 27, αρ. 19, 

34, αρ. 53-63, 37, αρ. 6-7. 
1316 ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ-ΜΕΛΑΔΙΝΗ (1973-1974), 504, πίν. 326.α-στ, πίν. 327.α-β. 
1317 MORGAN 1942, 146-157. SANDERS 1995, 69, 248. PAPANIKOLA-BAKIRTZI 1999, 45, αρ. 30 (Ι. 

Tzonou-Herbst). 
1318 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 2014, 148-161. 
1319 ΓΙΑΓΚΑΚΗ 2012, 45-48. 
1320 ΓΙΑΓΚΑΚΗ 2008, 207-208. 
1321 ΣΤΑΡΙΔΑ 2003, 717. 
1322 ΠΟΥΛΟΥ-ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 2013, 97. 
1323 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑ-ΜΠΑΚΙΡΤΖΗ 1996, 49-50. 
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συγκεκριμένα, με βάση τη διάταξη της διακόσμησης στην επιφάνεια του αγγείου 

διακρίνονται οι ομάδες: Medallion Style, Intermediate Style και Free Style1324. 

Αναλυτικά, η πρωιμότερη χρονολογικά ομάδα είναι εκείνη με διάκοσμο στον τύπο 

του ‹‹μεταλλίου›› (Medallion Style), στην οποία παρατηρούνται και επιβιώσεις της 

λεπτής χάραξης στην απόδοση του διακόσμου. Στην ομάδα αυτή ο διάκοσμος 

εγγράφεται σε μετάλλιο στο μέσον του πυθμένα και περιβάλλεται από διακοσμημένες 

ζώνες ομόκεντρα τοποθετημένες στο σώμα του σκεύους. Επιπλέον, δεν είναι σπάνιο 

οι ζώνες αυτές να διακόπτονται από μικρότερα μετάλλια, τα οποία με τη σειρά τους 

φέρουν είτε αδρεγχάρακτο είτε επιπεδόγλυφο διάκοσμο. Ακόμη, σχετικά με τη 

θεματολογία του διακόσμου, ιδιαίτερη προτίμηση παρατηρείται στα κουφικά θέματα 

ενώ δεν λείπουν τα φυτικά και ζωικά θέματα και οι διαγραμμίσεις διαφόρων μορφών. 

Συνοψίζοντας, η οργάνωση του διακόσμου σε κεντρικό μετάλλιο και περιφερικές 

ταινίες είναι συνήθης ήδη από τα μέσα του 12ου αιώνα1325. 

Η ομάδα με διάκοσμο ‹‹μεταβατικού τύπου››1326 (Intermediate Style) 

χαρακτηρίζεται από τη διατήρηση αφ’ ενός των διακοσμημένων περιμετρικών 

ταινιών και την κατάργηση αφ’ ετέρου του κεντρικού μεταλλίου, καθώς η 

διακόσμηση απλώνεται πλέον ελεύθερα στον πυθμένα. Καθώς η υποκατηγορία αυτή 

κεραμικής δεν απέχει πολύ χρονολογικά από την προηγούμενη, η αδρή χάραξη δεν 

έχει ακόμα παγιωθεί και για την απόδοση του διακόσμου χρησιμοποιείται και η λεπτή 

χάραξη. Επιπλέον, τα προτιμώμενα διακοσμητικά θέματα δεν διαφέρουν ιδιαίτερα 

από εκείνα της ομάδας τύπου μεταλλίου. Τα αγγεία της ομάδας αυτής 

χρονολογούνται κατά κύριο λόγο στα μέσα του 12ου αιώνα1327.  

Τέλος, η ομάδα με διάκοσμο σε ελεύθερη διάταξη (Free Style) χαρακτηρίζεται 

από διακοσμητικά θέματα που απλώνονται ελεύθερα στην επιφάνεια του αγγείου 

χωρίς να περιορίζονται σε μετάλλια και ταινίες. Η απόδοση των θεμάτων γίνεται 

κυρίως με αδρή χάραξη, ενώ συνηθίζεται και η τέλεια αφαίρεση του κάμπου και της 

άνω επιφάνειας του πηλού για την απόδοση όχι μόνο του περιγράμματος αλλά και 

ολόκληρου του μοτίβου. Πέρα από τα συνήθη διακοσμητικά θέματα, τα οποία 

απαντούν και στις δυο άλλες ομάδες, εδώ παρατηρούνται και ανθρώπινες μορφές σε 

                                                      
1324 MORGAN 1942, 147-157.  
1325 MORGAN 1942, 147-149. 
1326 ο όρος υιοθετήθηκε από: ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 2014, 160. 
1327 MORGAN 1942, 150. 
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σκηνές κυνηγιού ή πολέμου. Η ομάδα αυτή αναπτύσσεται στο β΄ μισό του 12ου 

αιώνα ενώ τον επόμενο αιώνα παρακμάζει. 

Η παραγωγή της αδρεγχάρακτης κεραμικής συνεχίζεται και τον 13ο αιώνα1328. 

Για την κεραμική αυτή προτάθηκε πρόσφατα η ονομασία ‹‹όψιμη αδρεγχάρακτη 

κεραμική››1329, προκειμένου να αποφευχθεί η σύγχυσή της με άλλες παραγωγές 

υστεροβυζαντινής κεραμικής με αδρεγχάρακτο διάκοσμο (π.χ. κεραμική ‹‹του 

Ζευξίππου›› ή ‹‹οικογένεια κεραμικής Ζευξίπππου››). Στην όψιμη αδρεγχάρακτη 

κεραμική εξακολουθούν να εφαρμόζονται οι τρεις προαναφερθέντες τρόποι διάταξης 

του διακόσμου με πιο προσφιλή εκείνον του τύπου μεταλλίου. Ακόμη, αγαπητά την 

περίοδο αυτή είναι τα γραμμικά θέματα και ιδιαίτερα οι επάλληλοι δακτύλιοι, ενώ 

εξίσου συνήθεις είναι και οι απεικονίσεις ζώων. Επιπλέον χαρακτηριστικό της όψιμης 

αυτής ομάδας είναι η διακριτική συμπλήρωση του εγχάρακτου διακόσμου με μικρές 

κηλίδες υαλώδους χρώματος (κυρίως πράσινου ή καστανού), οι οποίες είτε 

ακολουθούν το διάκοσμο είτε τοποθετούνται ανεξάρτητα από αυτόν1330. Η 

υποκατηγορία αυτή ακμάζει στο α΄ μισό του 13ου αιώνα1331 ενώ στη συνέχεια 

εξελίσσεται παίρνοντας διαφορετικές μορφές, οι οποίες δεν εμπίπτουν στο πλαίσιο 

της παρούσας εργασίας.  

 

 

 

 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ 

 

Διάκοσμος στον τύπο του μεταλλίου 

 

87. Τμήμα από το χείλος και το άνω σώμα κούπας (εικ. 87) 

 
Αρ. Καταγρ.: Δ΄ 3/3/11 

Διαστάσεις: Μέγ. σωζ. Μ. χείλους: 2,06 εκ. Μέγ. σωζ. Μ. σώματος: 3,93 εκ. Μέγ. σωζ. Πλ.: 

3 εκ. 

Πηλός: 1β2. Σχετικά σκληρός, λεπτόκοκκος. Αρκετοί κόκκοι ασημίζουσας μαρμαρυγίας. 

Συχνοί ανομοιόμορφοι πόροι. 

Περιγραφή: Τα τοιχώματα του σώματος είναι κάθετα και το χείλος αποτελεί την χωρίς 

ιδιαίτερη διαμόρφωση απόληξή τους. 

                                                      
1328 MORGAN 1942, 157. 
1329 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 2014, 159. 
1330 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑ-ΜΠΑΚΙΡΤΖΗ, ΜΑΥΡΙΚΙΟΥ, ΜΠΑΚΙΡΤΖΗΣ 1999, 125-126. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 2014, 159-160. 
1331 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 2014, 161. 
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Επίχρισμα: Παχύρρευστο λευκό επίχρισμα εσωτερικά και γκριζωπό εξωτερικά μέχρι κάτω 

από το χείλος. 

Εφυάλωση: Παχύρρευστη θαμπή υποπράσινη εφυάλωση εσωτερικά και εξωτερικά στο 

χείλος, όπου παρουσιάζει σκασμένες φυσαλίδες αέρα λόγω ανεπιτυχούς ψησίματος. 

Διακόσμηση: Εσωτερικά κάτω από το χείλος υπολείμματα διακόσμησης αποδομένης με 

λεπτή και αδρή χάραξη. Διακρίνεται τμήμα ταινίας, η οποία σχηματίζεται από δυο διπλούς 

παράλληλους δακτυλίους και γεμίζει από αδρές κάθετες γραμμές και λεπτεγχάρακτα 

κουφίζοντα μοτίβα εναλλάξ (Medallion Style κατά Morgan).  

Χρονολόγηση: μέσα 12ου αιώνα. 

Βιβλιογραφία/Παράλληλα: Κόρινθος: MORGAN 1942, 150 (μέσα 12ου αιώνα). Έφεσος: 

PARMAN 1989, εικ. 3 (Το δημοσιευμένο όστρακο ταυτίζεται ως επιπεδόγλυφο). Μουσείο 

Μπενάκη: ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑ-ΜΠΑΚΙΡΤΖΗ, ΜΑΥΡΙΚΙΟΥ, ΜΠΑΚΙΡΤΖΗΣ 1999, 92, αρ. 174 (τέλη 

12ου-αρχές 13ου αιώνα). Βοιωτία: VROOM 2003, 163, αρ. W 15.1, εικ. 6.23 (β΄ μισό 12ου 

αιώνα). Άργος: ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 2014, 289, αρ. 571 (γ΄ τέταρτο 12ου αιώνα). 

Παρατηρήσεις: 
 

 

 

88. Τμήμα από το χείλος και το άνω σώμα μεσαίας κούπας (εικ. 88, σχ. 30) 

 
Αρ. Καταγρ.: Δ΄ 3/3/5 

Διαστάσεις: Σωζ. Μ. χείλους: 5,00 εκ. Πλ. σώμ.: 5,15 εκ. 

Πηλός: 4β. Λεπτόκοκκος με κανονικό σπάσιμο. Παρατηρούνται και μεγάλες άσπρες 

προσμείξεις αποστρογγυλευμένες σφαιρικές ενώ δεν παρατηρούνται μεγάλες σκουρόχρωμες 

προσμείξεις.   

Περιγραφή: Τα τοιχώματα του σώματος είναι κυρτά και το χείλος αποτελεί την χωρίς 

ιδιαίτερη διαμόρφωση απόληξή τους. 

Επίχρισμα: Παχύρρευστο λευκό επίχρισμα εσωτερικά και εξωτερικά στο χείλος ενώ στρώμα 

λιγότερο πυκνού λευκού επιχρίσματος στην υπόλοιπη εξωτερική επιφάνεια. 

Εφυάλωση: Λεπτόρρευστη κιτρινωπή εφυάλωση εσωτερικά και εξωτερικά στο χείλος. 

Διακόσμηση: Στην απόδοση του διακόσμου γίνεται συνδυασμός λεπτής και αδρής χάραξης. 

Εσωτερικά κάτω από το χείλος δυο ομάδες διπλών παράλληλων δακτυλίων σχηματίζουν 

ταινία, η οποία γεμίζει με ρόμβους πάνω σε φολιδωτό κάμπο. Στο κατώτερο σωζόμενο τμήμα 

υπολείμματα λοξής διαγράμμισης/‹‹σχοινίου›› (Medallion Style κατά Morgan). 

Χρονολόγηση: μέσα 12ου αιώνα. 

Βιβλιογραφία/Παράλληλα: Αθήνα: WAAGÉ 1933, 310, πίν. 7c (μεσοβυζαντινό) 

ΒΑΒΥΛΟΠΟΥΛΟΥ-ΧΑΡΙΤΩΝΙΔΟΥ 1982, 132-133, πίν. 39.δ (12ος αιώνας). Κόρινθος: MORGAN 

1942, 130 (μέσα 12ου αιώνα). Θεσσαλονίκη: BAKIRTZIS, PAPANIKOLA-BAKIRTZIS 1981, 

423, 426, πίν. 7. Το ίδιο αγγείο δημοσιεύεται στο: PAPANIKOLA-BAKIRTZIS 1999, 46, αρ. 32 

(β΄ μισό 12ου αιώνα). Μουσείο Κανελλοπούλου: BROUSCARI 1988, 511, αρ. 9, πίν. 9 (β΄ 

μισό 12ου αιώνα).  

Παρατηρήσεις: 

 

 

 

89. Τμήμα από τη βάση και τον πυθμένα μεσαίας κούπας (εικ. 89, σχ. 31) 

 
Αρ. Καταγρ.: Δ΄ 4/4/2 

Διαστάσεις: Δ. Β.: 8,7 εκ. Υ. βάσης: 1,6 εκ. Μέγ. σωζ. διάστ.: 8,65 εκ. Μέγ. σωζ. Υ.: 3, 00 

εκ. 

Πηλός: 3γ3. Σχετικά σκληρός, χονδρόκοκκος, με συχνούς κόκκους ασημίζουσας 

μαρμαρυγίας. 
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Περιγραφή: Η βάση είναι ψηλή δακτυλιόσχημη με τον δακτύλιο ελαφρώς αποκλίνοντα προς 

τα έξω και τα τοιχώματα του σώματος κυρτά. 

Επίχρισμα: Πυκνό λευκό επίχρισμα εσωτερικά. 

Εφυάλωση: Παχύρρευστη, στιλπνή και κρακελαρισμένη κιτρινωπή εφυάλωση εσωτερικά. 

Διακόσμηση: Στον πυθμένα τμήμα ταινίας, η οποία γεμίζει από λοξή διαγράμμιση 

αποδομένη με μέτρια χάραξη (Medallion Style κατά Morgan).  

Χρονολόγηση: μέσα 12ου αιώνα. 

Βιβλιογραφία/Παράλληλα: Φωκίδα: ARMSTRONG 1989, 35, 36, πίν. 11.b.2 (ύστερος 12ος 

αιώνας). 

Παρατηρήσεις: 

 

 

 

90. Τμήμα από το σώμα εφυαλωμένου ανοιχτού αγγείου (εικ. 90) 
 

Αρ. Καταγρ.: Γ΄ 3/3/24 

Διαστάσεις: Μέγ. σωζ. Μ.: 4,4 εκ. Μέγ. σωζ. Πλ.: 3,6 εκ. 

Πηλός: 1β1. Σχετικά σκληρός. Δεν υπάρχουν ερυθρές προσμείξεις ενώ παρατηρείται άσπρο 

χαλικάκι. 

Περιγραφή: Τα τοιχώματα του σώματος είναι κυρτά. 

Επίχρισμα: Πυκνό λευκό επίχρισμα εσωτερικά. 

Εφυάλωση: Παχύρρευστη, στιλπνή κιτρινωπή εφυάλωση στο εσωτερικό. 

Διακόσμηση: Στο εσωτερικό υπολείμματα δακτυλίων αποδομένων με πλατιά ακίδα και 

τμήμα πλέγματος καμωμένου με συνδυασμό πλατιάς και λεπτότερης ακίδας (Medallion Style 

κατά Morgan). 

Χρονολόγηση: μέσα/γ΄ τέταρτο 12ου αιώνα.  

Βιβλιογραφία/Παράλληλα: Χαλκίδα: ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ-ΜΕΛΑΔΙΝΗ 1973-1974, 504, πίν. 

327.α (τέλη 12ου αιώνα). Κόρινθος: WILLIAMS II, ZERVOS 1988, 103, αρ. 9, πίν. 34 (12ος 

αιώνας). Θήβα: ΚΟΙΛΑΚΟΥ 1992, 73, πίν. 27.γ (αντίστοιχο πλέγμα, μέσα 12ου αιώνα). 

Ακροναυπλία: ΓΙΑΓΚΑΚΗ 2012, 45, 79, αρ. 25, εικ. 24. Άργος: ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 2014, 304, αρ. 604 

(γ΄ τέταρτο 12ου αιώνα). 

Παρατηρήσεις: 
 

 

 

91. Θραύσμα από το σώμα εφυαλωμένου ανοιχτού αγγείου (εικ. 91) 

 
Αρ. Καταγρ.: Γ΄ 3/3/20 

Διαστάσεις: Μέγ. σωζ. Μ.: 2,61 εκ. Μέγ. σωζ. Πλ.: 1,86 εκ. 

Πηλός: 4α5 

Περιγραφή: Τα τοιχώματα του σώματος είναι κάθετα. 

Επίχρισμα: Πυκνό λευκό επίχρισμα στο εσωτερικό. 

Εφυάλωση: Λεπτόρρευστη υποκίτρινη εφυάλωση εσωτερικά. 

Διακόσμηση: Υπολείμματα αδρεγχάρακτου γραμμικού διακόσμου στο εσωτερικό. 

Διακρίνεται τμήμα αστραγάλου και ταινίας, τα οποία περιβάλλουν επιπεδόγλυφα(;) θέματα 

(Medallion Style κατά Morgan). 

Χρονολόγηση: γ΄ τέταρτο 12ου αιώνα. 

Βιβλιογραφία/Παράλληλα: Αθήνα: FRANTZ 1938, 451, αρ. Α68, εικ. 11 (β΄ μισό 12ου 

αιώνα). Ακροναυπλία: ΓΙΑΓΚΑΚΗ 2012, 45, 79, αρ. 24, εικ. 23. Κύθηρα: ΠΟΥΛΟΥ-

ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 2013, 104, αρ. 1440, πίν. 4, σχ.84 (μέσα 12ου αιώνα). Άργος: ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 

2014, 290-291, αρ.575 (γ΄ τέταρτο 12ου αιώνα). 

Παρατηρήσεις: 
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92. Τέσσερα συνανήκοντα θραύσματα από το χείλος και το σώμα ρηχού πινακίου 

(εικ. 92, σχ. 32)  
 

Αρ. Καταγρ.: Α΄ 4/4/8 

Διαστάσεις: Μέγ. σωζ. Μ. χείλους: 5,12 εκ. Μέγ. σωζ. Μ.: 10,6 εκ. Μέγ. σωζ. Πλ: 7,7 εκ. 

Πηλός: 1α3. Αρκετοί κόκκοι ασημίζουσας μαρμαρυγίας. Δεν παρατηρούνται σκουρόχρωμες 

προσμείξεις ούτε πόροι. 

Περιγραφή: Τα τοιχώματα είναι λοξά γωνιώδη και το χείλος κάθετο με τριγωνική ακμή. 

Επίχρισμα: Παχύρρευστο λευκό επίχρισμα εσωτερικά και εξωτερικά στο χείλος. 

Λεπτόρρευστο λευκό επίχρισμα στην υπόλοιπη εξωτερική επιφάνεια κατά τόπους 

απολεπισμένο. Στο άκρο του χείλους το επίχρισμα έχει εντελώς απολεπισθεί. 

Εφυάλωση: Παχύρρευστη, στιλπνή και κρακελαρισμένη πράσινη εφυάλωση εσωτερικά και 

εξωτερικά στο χείλος, όπου δεν έχει επιτυχώς εφαρμοστεί, όπως αντίστοιχα και στο άκρο του 

χείλους. 

Διακόσμηση: Σώζονται υπολείμματα αδρεγχάρακτου διακόσμου εσωτερικά στο άνω σώμα. 

Τμήμα φαρδιάς ταινίας σχηματιζόμενης από δυο παράλληλους δακτυλίους, η οποία γεμίζει 

από ασύμμετρο πλέγμα (Medallion Style κατά Morgan).  

Χρονολόγηση: γ΄ τέταρτο 12ου αιώνα. 

Βιβλιογραφία/Παράλληλα: Άργος: PAPANIKOLA-BAKIRTZI 1999, 56, αρ. 47 (E. Katsara, 

παρεμφερές πλέγμα, χρονολ. πρώιμος 13ος αιώνας).  

Παρατηρήσεις: 

 

 

 

93. Τμήμα από το σώμα εφυαλωμένου ανοιχτού αγγείου (εικ. 93) 
 

Αρ. Καταγρ.: Γ΄ 3/3/21 

Διαστάσεις: Μέγ. σωζ. Μ.: 3,62 εκ. Μέγ. σωζ. Πλ.: 2,7 εκ. 

Πηλός: Καμένος. Πολύ σκληρός, χονδρόκοκκος με κανονικό σπάσιμο. Συχνές άσπρες 

προσμείξεις πολύ μικρές έως πολύ μεγάλες αποστρογγυλευμένες σφαιρικές, γωνιώδεις-

αποστρογγυλευμένες σφαιρικές και τραπεζοειδείς και αποστρογγυλευμένες πεπλατυσμένες. 

Αραιές ερυθρές και σκουρόχρωμες προσμείξεις μικρές έως μέτριες αποστρογγυλευμένες 

σφαιρικές και αποστρογγυλευμένες τραπεζοειδείς. Αραιοί ανομοιόμορφοι πόροι.  

Περιγραφή: Τα τοιχώματα του σώματος είναι σχεδόν κάθετα. 

Επίχρισμα: Παχύρρευστο καμένο επίχρισμα εσωτερικά και εξωτερικά. 

Εφυάλωση: Παχύρρευστη καμένη πρασινωπή εφυάλωση στο εσωτερικό. 

Διακόσμηση: Στο εσωτερικό υπολείμματα αδρεγχάρακτου διακόσμου. Παρατηρούνται 

τμήματα επάλληλων δακτυλίων, οι οποίοι διακόπτονται από κάθετη γραμμή (Medallion Style 

κατά Morgan). 

Χρονολόγηση: γ΄ τέταρτο 12ου αιώνα.  

Βιβλιογραφία/Παράλληλα: Χαλκίδα: ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ-ΜΕΛΑΔΙΝΗ 1973-1974, 504, πίν. 

327.β (τέλη 12ου αιώνα). Κόρινθος: WILLIAMS ΙΙ, SNYDER, BARNES, ZERVOS 1998, πίν 44.c 

(12ος αιώνας). Άργος: ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 2014, 297, αρ.588 (γ΄ τέταρτο 12ου αιώνα). Άνδρος: 

ΒΟΓΚΛΗ 2016, 110-112 εικ. 92 (β΄ μισό 12ου αιώνα). 

Παρατηρήσεις: 

 

 

 

94. Πέντε συγκολλημένα τμήματα από το σώμα κούπας (εικ. 94) 
 

Αρ. Καταγρ.: Δ΄ 3/3/2 
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Διαστάσεις: Μέγ. σωζ. Μ.: 9,34 εκ. Μέγ. σωζ. Πλ.: 4,1 εκ. 

Πηλός: 1β4. Σχετικά σκληρός με κανονικό σπάσιμο. Στον πυρήνα των τοιχωμάτων ανοιχτός 

ερυθρός (light red 10 R, 7/6). 

Περιγραφή: Τα τοιχώματα του σώματος είναι κυρτά. 

Επίχρισμα: Παχύρρευστο λευκό επίχρισμα εσωτερικά και στρώμα λεπτόρρευστου 

υπόλευκου επιχρίσματος εξωτερικά. 

Εφυάλωση: Εξαιρετικά στιλπνή και κρακελαρισμένη πράσινη εφυάλωση εσωτερικά και 

κηλίδα εφυάλωσης εξωτερικά. 

Διακόσμηση: Κατάλοιπα διακόσμου αποδομένου με αδρή χάραξη στο εσωτερικό. Στο άνω 

σωζόμενο τμήμα υπολείμματα ρόμβων. Χαμηλότερα δύο ομάδες τριπλών παράλληλων 

δακτυλίων περικλείουν λοξή διαγράμμιση/‹‹σχοινίο››. Στο κάτω σωζόμενο τμήμα 

υπολείμματα φολίδων (Medallion Style κατά Morgan). 

Χρονολόγηση: γ΄ τέταρτο 12ου αιώνα.  

Βιβλιογραφία/Παράλληλα: Κεχριές Κορινθίας: ADAMSHECK 1979, 104, αρ. LRB 50, πίν. 

25 (μέσα 12ου αιώνα). Θεσσαλονίκη: BAKIRTZIS, PAPANIKOLA-BAKIRTZIS 1981, 423, 426, 

πίν. 7 (12ος αιώνας). Κόρινθος: WILLIAMS ΙΙ, SNYDER, BARNES, ZERVOS 1998, πίν 44.c 

(12ος αιώνας). Ηράκλειο: ΣΤΑΡΙΔΑ 2003, 715, αρ. 4, εικ. 2-3 (β΄ μισό 12ου αιώνα). 

Παρατηρήσεις: 

 

 

 

95. Τέσσερα συγκολλημένα τμήματα από το χείλος και το σώμα ημίεργης κούπας 

(εικ. 95, 95α, σχ. 33) 
 

Αρ. Καταγρ.: Α΄ 3/3/2 

Διαστάσεις: Μέγ. σωζ. Μ. χείλους: 5,35 εκ. Μέγ. σωζ. Μ. σώμ.: 7,6 εκ. Μέγ. σωζ. Πλ.: 5,64 

εκ.  

Πηλός: 4α3. 

Περιγραφή: Τα τοιχώματα του σώματος είναι κυρτά και το χείλος εξω νεύον σχηματίζοντας 

γωνία με το σώμα. 

Επίχρισμα: Υπολείμματα λεπτόρρευστου λευκού επιχρίσματος εσωτερικά και εξωτερικά στο 

χείλος. 

Εφυάλωση: Δεν υπάρχει επικαλυπτικό στρώμα εφυάλωσης. 

Διακόσμηση: Στο εσωτερικό υπολείμματα γραμμικού διακόσμου αποδομένου με αδρή 

χάραξη. Κάτω από το χείλος και στο άνω σώμα τμήματα ταινιών και τεθλασμένων 

(Medallion Style κατά Morgan).  

Χρονολόγηση: β΄ μισό 12ου αιώνα. 

Βιβλιογραφία/Παράλληλα:  

Παρατηρήσεις: 

 

 

 

96. Τέσσερα συγκολλημένα τμήματα από το χείλος και το σώμα ρηχής κούπας 

(εικ. 96, σχ. 34) 

 
Αρ. Καταγρ.: Α΄ 4/4/6 

Διαστάσεις: Μέγ. σωζ. Μ. χείλους: 2,36 εκ. Μέγ. σωζ. Μ. σώμ.: 9,12 εκ. Μέγ. σωζ. Πλ.: 

9,23 εκ.  

Πηλός: 3γ2. 

Περιγραφή: Τα τοιχώματα του σώματος είναι κυρτά και το χείλος κάθετο με το άκρο του 

λοξότμητο προς τα έσω. 

Επίχρισμα: Παχύρρευστο λευκό επίχρισμα εσωτερικά και εξωτερικά στο χείλος. 
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Εφυάλωση: Παχύρρευστη θαμπή και κρακελαρισμένη πρασινωπή εφυάλωση εσωτερικά και 

εξωτερικά στο χείλος. Σε μεγάλο τμήμα της υπόλοιπης εξωτερικής επιφάνειας υπολείμματα 

λεπτόρρευστης πρασινωπής εφυάλωσης, η οποία πατά επί γυμνού πηλού και φέρει πολλές 

σκασμένες φυσαλίδες αέρα εξ αιτίας ανεπιτυχούς όπτησης. 

Διακόσμηση: Στο εσωτερικό υπολείμματα γραμμικού διακόσμου αποδομένου με αδρή 

χάραξη. Κάτω από το χείλος τμήμα ταινίας, η οποία γεμίζει με ‹‹σχοινίο›› καμωμένο με 

λεπτότερη χάραξη, και διακόπτεται από δυο λοξές γραμμές. Στο σώμα, τμήματα πέντε 

επάλληλων δακτυλίων (Medallion Style κατά Morgan).  

Χρονολόγηση: γ΄ τέταρτο 12ου αιώνα. 

Βιβλιογραφία/Παράλληλα:  

Παρατηρήσεις: 

 

 

 

97. Τμήμα από το σώμα βαθειάς κούπας (εικ. 97) 

 
Αρ. Καταγρ.: Α΄ 2/2/1 

Διαστάσεις: Μέγ. σωζ. Μ.: 6,58 εκ. Μέγ. σωζ. διάστ.: 7,05 εκ. 

Πηλός: 3ζ 

Περιγραφή: Τα τοιχώματα του σώματος είναι γωνιώδη. 

Επίχρισμα: Λευκό επίχρισμα εσωτερικά και εξωτερικά στο άνω τμήμα. Λεπτόρρευστο 

υπορόδινο επίχρισμα στην υπόλοιπη επιφάνεια εξωτερικά. 

Εφυάλωση: Παχύρρευστη, στιλπνή και κρακελαρισμένη κίτρινη εφυάλωση εσωτερικά και 

εξωτερικά στο άνω τμήμα. Ταινία εφυάλωσης χαμηλά στο σώμα και καταλειβάδες κατά 

τόπους. 

Διακόσμηση: Στο εσωτερικό υπολείμματα αδρεγχάρακτου διακόσμου. Σώζονται 

υπολείμματα τεσσάρων επάλληλων δακτυλίων, οι οποίοι σε ένα σημείο διακόπτονται από 

πέντε κάθετες εγχαράξεις (Medallion Style κατά Morgan).  

Χρονολόγηση: γ΄ τέταρτο 12ου αιώνα. 

Βιβλιογραφία/Παράλληλα: Χαλκίδα: ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ-ΜΕΛΑΔΙΝΗ 1973-1974, 504, πίν. 

327.α (τέλη 12ου αιώνα). Άργος: ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 2014, 290-291, αρ.575 (γ΄ τέταρτο 12ου αιώνα). 

Παρατηρήσεις: 

 

 

 

98. Δύο συνανήκοντα θραύσματα από το χείλος και το σώμα ρηχού πινακίου (εικ. 

98, σχ. 35) 
 

Αρ. Καταγρ.: Α΄ 4/4/5 

Διαστάσεις: Μέγ. σωζ. Μ.: 8,12 εκ. Μέγ. σωζ. Πλ.: 6,00 εκ. Μέγ. σωζ. Μ. χείλους: 2,38 εκ. 

Πηλός: 4α4. Στον πυρήνα ανοιχτός ερυθρός 2.5 YR, 7/4 (pale red) κατά Munsell. Σκληρός με 

κανονικό σπάσιμο. Αραιοί κόκκοι ασημίζουσας μαρμαρυγίας. 

Περιγραφή: Τα τοιχώματα του σώματος είναι λοξά και το χείλος κάθετο με τριγωνική ακμή. 

Επίχρισμα: Παχύρρευστο λευκό επίχρισμα εσωτερικά και κατάλοιπά του εξωτερικά κάτω 

από το χείλος. Λεπτόρρευστο λευκό επίχρισμα στην υπόλοιπη εξωτερική επιφάνεια. 

Εφυάλωση: Παχύρρευστη, στιλπνή, κρακελαρισμένη, κίτρινη εφυάλωση εσωτερικά και 

λεπτόρρευστη εξωτερικά στο χείλος, όπου πατά επί γυμνού πηλού. Καταλειβάδες εξωτερικά 

στο σώμα. 

Διακόσμηση: Υπολείμματα αδρεγχάρακτου διακόσμου εσωτερικά στο άνω σώμα. Τμήμα 

πλατιάς ζώνης, η οποία σχηματίζεται από δυο παράλληλους δακτυλίους. Στο εσωτερικό 

αυτής κατάλοιπα θλαστής, εκατέρωθεν της οποίας βρίσκονται τοποθετημένα αντωπά τρίγωνα 

(Medallion Style κατά Morgan).  

Χρονολόγηση: προχωρημένος 12ος αιώνας. 
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Βιβλιογραφία/Παράλληλα: Θήβα: ΦΑΡΑΚΛΑΣ 1968, 211, πίν. 160.γ. Κόρινθος: WILLIAMS 

II 1978, 34, πίν. 6.C-1977-1 (β΄ μισό 12ου-α΄ μισό 13ου αιώνα). Μουσείο Μπενάκη: 

ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑ-ΜΠΑΚΙΡΤΖΗ, ΜΑΥΡΙΚΙΟΥ, ΜΠΑΚΙΡΤΖΗΣ 1999, 99, αρ. 195 (προχωρημένος 

12ος-αρχές 13ου αιώνα). Αρχοντική Βοιωτίας: VROOM 2003, 93, 163, εικ. 6.43, αρ. W.15.20 

(β΄ μισό 12ου /αρχές 13ου αιώνα). Άνδρος: ΒΟΓΚΛΗ 2016, 110-112 εικ. 92 (β΄ μισό 12ου 

/αρχές 13ου αιώνα).  

Παρατηρήσεις: 

 

 

 

99. Τμήμα από το χείλος και το άνω σώμα μεγάλης κούπας (εικ. 99, σχ. 36) 

 
Αρ. Καταγρ.: Δ΄ 3/3/6 

Διαστάσεις: Μέγ. σωζ. Μ. χείλους: 4,95 εκ. Μέγ. σωζ. διάστ.: 3,55 εκ. 

Πηλός: 4α3. Λεπτόκοκκος με ασύμμετρο σπάσιμο. Παρατηρούνται και άσπρες προσμείξεις 

μικρές έως μεγάλες γωνιώδεις πεπλατυσμένες. 

Περιγραφή: Τα τοιχώματα του σώματος είναι κάθετα και το χείλος αποτελεί την χωρίς 

ιδιαίτερη διαμόρφωση απόληξή τους με πριονωτή παρυφή. 

Επίχρισμα: Παχύρρευστο λευκό επίχρισμα εσωτερικά και εξωτερικά στο χείλος. Στην 

υπόλοιπη εξωτερική επιφάνεια στρώμα λιγότερο πυκνού λευκού επιχρίσματος. 

Εφυάλωση: Παχύρρευστη, στιλπνή υποπράσινη εφυάλωση εσωτερικά και εξωτερικά στο 

χείλος.  

Διακόσμηση: Υπολείμματα διακόσμου αποδομένου με αδρή και βαθιά χάραξη στο 

εσωτερικό. Κάτω από το χείλος σώζεται τμήμα ταινίας με λοξή διαγράμμιση (Medallion 

Style κατά Morgan). 

Χρονολόγηση: προχωρημένος 12ος αιώνας. 

Βιβλιογραφία/Παράλληλα: Κόρινθος: MORGAN 1942, 151, 314, αρ. 1491, εικ. 127 (μέσα 

12ου αιώνα). Το ίδιο: PAPANIKOLA-BAKIRTZI 1999, 175, αρ. 202 (Ι. Tzonou-Herbst, χρονολ.: 

1180-1210). Αθήνα: ΒΑΒΥΛΟΠΟΥΛΟΥ-ΧΑΡΙΤΩΝΙΔΟΥ 1982, 132-133, πίν. 39.δ (12ος αιώνας). 

Μουσείο Μπενάκη: ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑ-ΜΠΑΚΙΡΤΖΗ, ΜΑΥΡΙΚΙΟΥ, ΜΠΑΚΙΡΤΖΗΣ 1999, 85, 93, αρ. 

179 (τέλη 12ου–αρχές 13ου αιώνα). 

Παρατηρήσεις: 

 

 

 

100. Τμήμα από το σώμα εφυαλωμένου ανοιχτού αγγείου (εικ. 100) 
 

Αρ. Καταγρ.: Γ΄ 3/3/8 

Διαστάσεις: Μέγ. σωζ. Μ.: 5,4 εκ. Μέγ. σωζ. Πλ.: 3,4 εκ. 

Πηλός: 1β3. Στον πυρήνα ανοιχτός ερυθρός 2.5 YR 7/6 (light red) και στο εσωτερικό άκρο 

γκριζωπός από την υπερόπτηση. Δεν παρατηρούνται ερυθρές προσμείξεις ούτε μαρμαρυγία. 

Εξωτερικά γρατζουνιές.  

Περιγραφή: Τα τοιχώματα του σώματος είναι κυρτά. 

Επίχρισμα: Πυκνό λευκό επίχρισμα εσωτερικά και υπολείμματα λεπτόρρευστου υπόλευκου 

επιχρίσματος εξωτερικά. 

Εφυάλωση: Παχύρρευστη κιτρινωπή εφυάλωση εσωτερικά. 

Διακόσμηση: Στο εσωτερικό σώζονται υπολείμματα επάλληλων ταινιών καμωμένων με 

φαρδιά ακίδα (Medallion Style κατά Morgan). 

Χρονολόγηση: ύστερος 12ος αιώνας. 

Βιβλιογραφία/Παράλληλα: Χαλκίδα: ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ-ΜΕΛΑΔΙΝΗ 1973-1974, 504, πίν. 

327.α (τέλη 12ου αιώνα). Σμίξη Φωκίδας: ARMSTRONG 1989, 29-30, 32, 45, αρ. 52, πίν. 10 

(Aegean Ware, πρώτη εικοσαετία 13ου αιώνα). 

Παρατηρήσεις: 
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101. Τμήμα από το σώμα ανοιχτού αγγείου -ίσως λεκανίδας- (εικ. 101) 

 
Αρ. Καταγρ.: Γ΄ 3/3/11 

Διαστάσεις: Μέγ. σωζ. Μ.: 5,75 εκ. Μέγ. σωζ. Πλ.: 5,58 εκ.                 

Πηλός: 1α1. Στον πυρήνα ρόδινος 7.5 YR, 7/4 (pink) κατά Munsell και κατά τόπους 

γκριζωπός από την υπερόπτηση. Παρατηρούνται και αραιές σκουρόχρωμες προσμείξεις 

μεγάλες αποστρογγυλευμένες τραπεζοειδείς, καθώς και λίγος μετρίου μεγέθους 

ασβεστόλιθος. Εξωτερικά γρατζουνιές και ίχνη καύσης. 

Περιγραφή: Τα τοιχώματα του σώματος είναι κυρτά. 

Επίχρισμα: Λευκό επίχρισμα εσωτερικά και στρώμα λεπτόρρευστου επιχρίσματος 

εξωτερικά. 

Εφυάλωση: Θαμπή και συρρικνωμένη λόγω ανεπιτυχούς ψησίματος πράσινη εφυάλωση στο 

εσωτερικό. 

Διακόσμηση: Στο εσωτερικό τμήμα γραμμωτής ταινίας αποδομένης με φαρδιά ακίδα (όψιμο 

αδρεγχάρακτο/Medallion Style κατά Morgan). 

Χρονολόγηση: πρώιμος 13ος αιώνας.  

Βιβλιογραφία/Παράλληλα: Μουσείο Μπενάκη: ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑ-ΜΠΑΚΙΡΤΖΗ, ΜΑΥΡΙΚΙΟΥ, 

ΜΠΑΚΙΡΤΖΗΣ 1999, 85, αρ. 165,166,170 (Medallion Style, τέλη 12ου-αρχές 13ου αιώνα). 

Υψηλάντης Βοιωτίας: VROOM 2003, 163, αρ. W 15.2, εικ. 6.23 (β΄ μισό 12ου αιώνα). Μικρό 

Πιστό Θράκης: ZEKOS 2003, 461, εικ. 16 (αρχές 13ου αιώνα). Άργος: ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 2014, 312, 

αρ. 621 (α΄ τέταρτο 13ου αιώνα). 

Παρατηρήσεις: 

 

 

 

Διάκοσμος σε ελεύθερη διάταξη 
 

102. Τρία θραύσματα από τη βάση και τον πυθμένα μεγάλης βαθιάς κούπας (εικ. 

102, σχ. 37) 

 
Αρ. Καταγρ.: Β΄3/3/6 α, β ,γ 

Διαστάσεις: α) Μέγ. σωζ. Μ. βάσης: 5,32 εκ. Ύ.: 4,5 εκ. Μέγ. σωζ. Μ.: 7,32 εκ. Μέγ. σωζ. 

Πλ.: 7,71 εκ. β) Μέγ. σωζ. Μ.: 3,73 εκ. Μέγ. σωζ. Πλ.: 2, 3 εκ. γ) Μέγ. σωζ. Μ.: 3,87 εκ. 

Μέγ. σωζ. Πλ.: 2, 14 εκ.  

Πηλός: 3γ1. Σκληρός, χονδρόκοκκος. Εξωτερικά γρατζουνιές. 

Περιγραφή: Η βάση είναι δακτυλιόσχημη και τα τοιχώματα του σώματος κυρτά. 

Επίχρισμα: Παχύρρευστο λευκό επίχρισμα εσωτερικά. 

Εφυάλωση: Παχύρρευστη, στιλπνή πράσινη εφυάλωση στο εσωτερικό. 

Διακόσμηση: Στον πυθμένα και το σώμα υπολείμματα φυτικού διακόσμου αποδομένου με 

αδρή χάραξη (Free Style κατά Morgan). 

Χρονολόγηση: γ΄ τέταρτο 12ου αιώνα.  

Βιβλιογραφία/Παράλληλα: Ηράκλειο: ΣΤΑΡΙΔΑ 2003, 715, αρ. 1, εικ. 2-3 (τέλη 12ου 

αιώνα). Βοιωτία: VROOM 2003, αρ. W11.2. 

Παρατηρήσεις: 

 

 

 

103. Τμήμα από τη βάση και τον πυθμένα ρηχής κούπας (εικ. 103, σχ. 38) 

 
Αρ. Καταγρ.: Γ΄ 3/3/3 
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Διαστάσεις: Μέγ. σωζ. Μ.: 8,6 εκ. Μέγ. σωζ. Πλ.: 5,55 εκ. Μέγ. σωζ. Μ. βάσης: 5,93 εκ. 

Πηλός: 3γ3. Χονδρόκοκκος με ασύμμετρο σπάσιμο. 

Περιγραφή: Η βάση είναι δακτυλιόσχημη και τα τοιχώματα του σώματος λοξά. 

Επίχρισμα: Φαιό επίχρισμα εσωτερικά. 

Εφυάλωση: Θαμπή πρασινωπή εφυάλωση στο εσωτερικό. 

Διακόσμηση: Στο εσωτερικό εγχάρακτος διάκοσμος αποδομένος με συνδυασμό φαρδιάς και 

λεπτότερης ακίδας. Σώζονται τμήματα από λοξές γραμμές με κατεύθυνση προς τον πυθμένα, 

οι οποίες εναλλάσσονται με λεπτότερα κατακόρυφα σπειροειδή μοτίβα (Free Style κατά 

Morgan). 

Χρονολόγηση: γ΄ τέταρτο 12ου αιώνα. 

Βιβλιογραφία/Παράλληλα: Μουσείο Μπενάκη: ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑ-ΜΠΑΚΙΡΤΖΗ, ΜΑΥΡΙΚΙΟΥ, 

ΜΠΑΚΙΡΤΖΗΣ 1999, 85-86 (τέλη 12ου-αρχές 13ου αιώνα). 

Παρατηρήσεις: 
 

 

 

104. Τμήμα από το χείλος και το άνω σώμα ρηχού πινακίου (εικ. 104, σχ. 39) 
 

Αρ. Καταγρ.: Β΄ 3/3/1 

Διαστάσεις: Μέγ. σωζ. Μ. χείλους: 4,6 εκ. Μέγ. σωζ. Μ.: 5,13 εκ. Μέγ. σωζ. Πλ.: 3,93 εκ. 

Πηλός: 3στ. Χονδρόκοκκος με ασύμμετρο σπάσιμο. Αραιοί κόκκοι ασημίζουσας 

μαρμαρυγίας. Πρόσμειξη: black grain. 

Περιγραφή: Τα τοιχώματα του σώματος είναι κυρτά και το χείλος ελαφρά έσω νεύον. 

Επίχρισμα: Παχύρρευστο λευκό επίχρισμα εσωτερικά και υπολείμματά του εξωτερικά κάτω 

από το χείλος. 

Εφυάλωση: Λεπτόρρευστη, στιλπνή πρασινωπή εφυάλωση εσωτερικά και εξωτερικά στο 

χείλος ενώ κηλίδες της παρατηρούνται και χαμηλότερα στο σώμα. 

Διακόσμηση: Εσωτερικά κάτω από το χείλος υπολείμματα διακόσμου αποδομένου με αδρή 

χάραξη. Τμήμα σπείρας, η οποία περιβάλλεται από κουφίζοντα μοτίβα (Free Style κατά 

Morgan). 

Χρονολόγηση: τέλη 12ου-αρχές 13ου αιώνα.  

Βιβλιογραφία/Παράλληλα: Κόρινθος: MORGAN 1942, 151, 320, αρ. 1548, πίν. LI.f (β΄ μισό 

12ου αιώνα). Ναυάγιο Καστελλορίζου: ΦΙΛΟΘΕΟΥ, ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ 1986, 319, πίν. 78α 

(προχωρημένος 12ος-πρώιμος 13ος αιώνας). Βεριά Χαλκιδικής: PAPANIKOLA-BAKIRTZI 

1999, 48, αρ. 34 (T. Tsanana, παρόμοια κουφίζοντα και σπειροειδή μοτίβα, χρονολ β΄ μισό 

12ου αιώνα). Θήβα: PAPANIKOLA-BAKIRTZI 1999, 51, αρ. 40 (Ch. Koilakou, χρονολ. ύστερος 

12ος-πρώιμος 13ος αιώνας). Άργος: ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 2014, 305, αρ.606 (τέλη 12ου-αρχές 13ου 

αιώνα). 

Παρατηρήσεις: 

 

 

 

105. Τμήμα από το σώμα εφυαλωμένου ανοιχτού αγγείου (εικ. 105) 

 
Αρ. Καταγρ.: Α΄ 3/3/θ 

Διαστάσεις: 

Πηλός: καμένος. Με επιφύλαξη: ρόδινος 7.5YR7/4 pink κατά Munsell με αραιούς κόκκους 

ασημίζουσας μαρμαρυγίας. 

Επίχρισμα: Η επιφάνεια είναι καμένη και δεν διακρίνονται τα υπολείμματα του επιχρίσματος 

Εφυάλωση: Εξ αιτίας των έντονων ιχνών υπερόπτησης δεν διακρίνεται το χρώμα της 

εφυάλωσης, η οποία καλύπτει το εσωτερικό. 

Διακόσμηση: Παρατηρείται τμήμα από δυο ομόκεντρους δακτυλίους καμωμένους με πλατιά 

ακίδα (Free Style κατά Morgan;). 
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Χρονολόγηση:  

Βιβλιογραφία/Παρατηρήσεις: Το θραύσμα είναι ανεπιττυχές εξ αιτίας υπερβολικής 

όπτησης. 

 

 

 

106. Τμήμα από το χείλος εφυαλωμένου ανοιχτού αγγείου (εικ. 106, 106α) 
 

Αρ. Καταγρ.: Α΄ 3/3/α 

Διαστάσεις: 

Πηλός: καμένος 

Περιγραφή: Τα τοιχώματα του σώματος είναι λοξά και το χείλος επικλινές έσω νεύον. 

Επίχρισμα: Πυκνό λευκό επίχρισμα εσωτερικά και εξωτερικά. 

Εφυάλωση: Παχύρρευστη κίτρινη εφυάλωση εσωτερικά και εξωτερικά. 

Διακόσμηση: Σώζονται υπολείμματα γραμμικού διακόσμου αποδομένου με πλατιά ακίδα. 

Κάτω από το χείλος τμήμα ευθείας γραμμής, από την οποία ξεκινά λοξή διαγράμμιση. 

Χρονολόγηση:  

Βιβλιογραφία/Παρατηρήσεις: Το θραύσμα είναι ανεπιτυχές εξ αιτίας της προβληματικής 

του όπτησης. Σʼ όλη του την επιφάνεια και στο εσωτερικό των τοιχωμάτων του σώζει έντονα 

ίχνη υπερόπτησης.  

 

 

 

107. Τμήμα από το σώμα εφυαλωμένου ανοιχτού αγγείου (εικ. 107, 107α) 
 

Αρ. Καταγρ.: Δ΄ 4/4/7 

Διαστάσεις: Μέγ. σωζ. διάστ.: 4,45 εκ. 

Πηλός: Δεν διακρίνεται το χρώμα, γιατί είναι καμένος. Πολύ σκληρός, λεπτόκοκκος με 

κανονικό σπάσιμο. Αραιοί κόκκοι ασημένιας μαρμαρυγίας. Πολύ συχνές άσπρες προσμείξεις, 

πολύ μικρές έως πολύ μεγάλες αποστρογγυλευμένες σφαιρικές, αποστρογγυλευμένες 

πεπλατυσμένες και γωνιώδεις τραπεζοειδείς. Αραιές ερυθρές προσμείξεις πολύ μικρές έως 

μέτριες αποστρογγυλευμένες σφαιρικές και γωνιώδεις-αποστρογγυλευμένες πεπλατυσμένες. 

Πολύ συχνοί ανομοιόμορφοι πόροι.  

Περιγραφή: Τα τοιχώματα του σώματος είναι κυρτά. 

Επίχρισμα: Υπολείμματα παχύρρευστου καμένου επιχρίσματος στο εσωτερικό. 

Εφυάλωση: Κατάλοιπα καμένης εφυάλωσης εσωτερικά. 

Διακόσμηση: Υπολείμματα διακόσμου αποδομένου με αδρή χάραξη στο εσωτερικό. 

Παρατηρούνται τμήματα πέντε παράλληλων ταινιών, εκ των οποίων οι τρείς τέμνονται με 

αδρή κάθετη γραμμή (Free Style κατά Morgan). 

Χρονολόγηση: τέλη 12ου-αρχές 13ου αιώνα. 

Βιβλιογραφία/Παρατηρήσεις: ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ-ΜΕΛΑΔΙΝΗ 1973-1974, 504, πίν. 327.β 

(τέλη 12ου αιώνα). 

 

 

 

108. Δύο συνανήκοντα θραύσματα από το χείλος και το άνω σώμα κούπας (εικ. 

108) 
Αρ. Καταγρ.: Γ΄3/3/34 

Διαστάσεις: Μέγ. σωζ. Μ. χείλους: 3,41 εκ. Μέγ. σωζ. Μ.: 5,41 εκ. Μέγ. σωζ. Πλ.: 4,73. 

Πηλός: 1β4. Κανονικό σπάσιμο. Δεν παρατηρείται μαρμαρυγία ενώ εντοπίζονται αρκετές 

άσπρες προσμείξεις πολύ μεγάλες, αποστρογγυλευμένες σφαιρικές. 

Περιγραφή: Τα τοιχώματα του σώματος είναι κυρτά και το χείλος αποτελεί την χωρίς 

ιδιαίτερη διαμόρφωση απόληξή τους. 
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Επίχρισμα: Παχύρρευστο καστανό επίχρισμα εσωτερικά και εξωτερικά στο χείλος και 

λεπτόρρευστο υπόλευκο επίχρισμα στην υπόλοιπη εξωτερική επιφάνεια. Στο άκρο του 

χείλους απολεπισμένο. 

Εφυάλωση: Παχύρρευστη στιλπνή και κρακελαρισμένη πράσινη εφυάλωση εσωτερικά και 

λιγότερο παχύρρευστη εξωτερικά στο χείλος. Στο άκρο του χείλους απολεπισμένη. 

Διακόσμηση: Με αδρή χάραξη αποδίδεται γραμμικός διάκοσμος στο εσωτερικό. Στο 

σωζόμενο άνω σώμα παρατηρούνται υπολείμματα οκτώσχημου πλοχμού καθώς και δυο 

ομόκεντρων δακτυλίων, στο κέντρο των οποίων έχει αφαιρεθεί τελείως ο κάμπος (Free Style 

κατά Morgan).  

Χρονολόγηση: τέλη 12ου-αρχές 13ου αιώνα.  

Βιβλιογραφία/Παράλληλα: Χαλκίδα: ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ-ΜΕΛΑΔΙΝΗ 1973-1974, 504, πίν. 

326.γ (παρόμοιος πλοχμός, τέλη 12ου αιώνα). Καλαπόδι Φωκίδας: ARMSTRONG 1996, 343, 

355, 360, αρ. 79, πίν. 84, 86 (β΄ μισό 12ου αιώνα). Θήβα: ΚΟΙΛΑΚΟΥ 1997, 115, πίν. 55.δ. 

PAPANIKOLA-BAKIRTZI 1999, 51, αρ. 40 (Ch. Koilakou, χρονολ. ύστερος 12ος-πρώιμος 13ος 

αιώνας). Παλαιομάζι Βοιωτίας: VROOM 2003, 116, αρ. 19.1, 163, αρ. W 15.7, εικ. 6.24 (β΄ 

μισό 12ου αιώνα). Άργος: ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 2014, 306-307, αρ.609.  

Παρατηρήσεις: 

 

 

 

109. Τμήμα από το σώμα εφυαλωμένου ανοιχτού αγγείου -ίσως κούπας- (εικ. 109) 

 
Αρ. Καταγρ.: Γ΄3/3/5 

Διαστάσεις: Μέγ. σωζ. Μ.: 3,64 εκ. Μέγ. σωζ. Πλ.: 3,45 εκ.     

Πηλός: 1α3. Ομαλό σπάσιμο. Συχνοί ανομοιόμορφοι πόροι. Εξωτερικά αυλακώσεις από την 

κατεργασία στον τροχό. 

Περιγραφή: Τα τοιχώματα του σώματος είναι ελαφρώς κυρτά. 

Επίχρισμα: Παχύρρευστο υπόλευκο/ υπορόδινο επίχρισμα στο εσωτερικό. 

Εφυάλωση: Λεπτόρρευστη άχρωμη εφυάλωση εσωτερικά. 

Διακόσμηση: Στο εσωτερικό αδρεγχάρακτος διάκοσμος, ο οποίος συμπληρώνεται από 

κηλίδες πράσινου χρώματος αφηρημένα τοποθετημένες πάνω σʼ αυτόν. Σώζεται τμήμα 

κατακόρυφης ταινίας, εκατέρωθεν της οποίας αναπτύσσονται σπειροειδή μοτίβα (όψιμο 

αδρεγχάρακτο/Free Style κατά Morgan).  

Χρονολόγηση: πρώιμος 13ος αιώνας.  

Βιβλιογραφία/Παράλληλα: Αθήνα: WAAGÉ 1933, 313, είκ. 9. f (Early Sgraffito Ware, Later 

Style), 317 (splashes of green under the glaze). 

Παρατηρήσεις: 

 

 

 

110. Τμήμα από χείλος και το άνω σώμα ρηχού πινακίου (εικ. 110, σχ. 40) 

 
Αρ. Καταγρ.: Α΄4/4/2 

Διαστάσεις: Μέγ. σωζ. Μ. χείλους: 5,3 εκ. Πλ.: 3,83 εκ. Μέγ. σωζ. Μ. πλευράς: 5,6 εκ.  

Πηλός: 4α3.  

Περιγραφή: Τα τοιχώματα του σώματος είναι λοξά και γωνιώδη ενώ το χείλος στενό 

οριζόντιο. 

Επίχρισμα: Παχύρρευστο ρόδινο επίχρισμα εσωτερικά και εξωτερικά στο χείλος. 

Λεπτόρρευστο υπόλευκο επίχρισμα στο μεγαλύτερο τμήμα του σώματος εξωτερικά με 

εξαίρεση τμήμα του χείλους 

Εφυάλωση: Λεπτόρρευστη, κρακελαρισμένη κίτρινη εφυάλωση εσωτερικά και εξωτερικά 

καταλειβάδες. Στο χείλος παρατηρούνται απολεπίσεις καθώς και φυσαλίδες λόγω 

προβλημάτων κατά την όπτηση. Στο άκρο του χείλους η εφυάλωση πατά επί γυμνού πηλού. 
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Διακόσμηση: Εσωτερικά στο χείλος υπολείμματα αδρεγχάρακτου διακόσμου. Επάλληλες 

χιαστί διαγραμμίσεις, οι οποίες πατούν πάνω σε δακτύλιο περιμετρικά αυτού (όψιμο 

αδρεγχάρακτο).   

Χρονολόγηση: α΄ μισό 13ου αιώνα. 

Βιβλιογραφία/Παράλληλα: Αθήνα: FRANTZ 1938, 457, αρ. Α92, εικ. 15 (μέσα 13ου αιώνα). 

Κόρινθος: WILLIAMS ΙΙ 1978, 34, πίν. 6, αρ. C-1977-8 (α΄ μισό 13ου αιώνα). WILLIAMS ΙΙ, 

ZERVOS 1995, 18, πίν. 13 (Lot 1994-27, γ΄ τέταρτο 13ου αιώνα). Θήβα: ΚΟΙΛΑΚΟΥ 1993, 77-

78, πίν. 32ε. Σπάρτη: SANDERS 1993, 261, αρ. 7 εικ. 2, πίν. 7 (β΄ τέταρτο 13ου αιώνα). 

Πέργαμος: SPIESER 1996, 50-51, 89, αρ. 535, πίν. 56.  

Παρατηρήσεις: 

 

 

 

111. Τμήμα από το σώμα εφυαλωμένου ανοιχτού αγγείου (εικ. 111) 

 
Αρ. Καταγρ.: Δ΄3/3/1 

Διαστάσεις: Μέγ. σωζ. διάστ.: 4,93 εκ. 

Πηλός: 3β. Στον πυρήνα γκριζωπός από την υπερόπτηση. Μέτρια σκληρός, με αρκετές 

ερυθρές προσμείξεις μικρές έως μεγάλες αποστρογγυλευμένες σφαιρικές και γωνιώδεις-

αποστρογγυλευμένες τραπεζοειδείς.  

Περιγραφή: Τα τοιχώματα του σώματος είναι ελαφρώς κυρτά. 

Επίχρισμα: Παχύρρευστο λευκό επίχρισμα εσωτερικά και στρώμα παχύρρευστου 

καστανέρυθρου επιχρίσματος εξωτερικά. 

Εφυάλωση: Παχύρρευστη, στιλπνή και κρακελαρισμένη υποκίτρινη εφυάλωση εσωτερικά. 

Διακόσμηση: Εσωτερικά παράσταση ζώου αποδομένου με μέτρια χάραξη. Σώζεται κεφάλι 

πτηνού, το οποίο ραμφίζει στρογγυλό καρπό καμωμένο με τέλεια αφαίρεση του κάμπου 

(όψιμο αδρεγχάρακτο/Free Style κατά Morgan). 

Χρονολόγηση: α΄ μισό 13ου αιώνα.  

Βιβλιογραφία/Παράλληλα:  
Παρατηρήσεις: 
 

 

 

•  Σύνοψη / Συμπεράσματα 

 

Η πλειονότητα της κεραμικής από την ανασκαφή στον Ελαιώνα Μεγάρων ανήκει 

στην κατηγορία της αδρεγχάρακτης κεραμικής (Incised Sgraffito Ware). Tα 

εξεταζόμενα όστρακα αυτής της κατηγορίας φέρουν διακόσμηση στην εσωτερική 

επιφάνειά τους. Η απόδοση της διακόσμησης έχει γίνει είτε με αποκλειστική χρήση 

πλατιάς ακίδας είτε με συνδυασμό πλατιάς με λεπτότερη. 

Με βάση την τυπολογία της διακόσμησης υπερτερούν αριθμητικά τα 

παραδείγματα της ομάδας του τύπου του μεταλλίου (Medallion Style), σύμφωνα με 

την ταξινόμηση του Morgan1332, ενώ μικρότερο ποσοστό οστράκων ανήκει στην 

κατηγορία με διάκοσμο σε ‹‹ελεύθερη διάταξη›› (Free Style), σύμφωνα με την ίδια 

                                                      
1332 MORGAN 1942, 147-150.  
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ταξινόμηση1333. Σημειώνεται ότι στη συγκεκριμένη ανασκαφή δεν βρέθηκαν 

παραδείγματα με ‹‹μεταβατικού τύπου›› διακόσμηση. 

 

Η διακόσμηση των οστράκων του τύπου του μεταλλίου περιλαμβάνει ταινίες με λοξή 

διαγράμμιση/«σχοινίο»1334, καθώς και επάλληλους δακτύλιους1335, οι οποίοι σε 

κάποιες περιπτώσεις διακόπτονται από κάθετες εγχαράξεις1336. Στην ομάδα αυτή 

απαντούν επίσης ψευδο-κουφικά κοσμήματα1337, καθώς και ρομβοειδή μοτίβα, τα 

οποία συνδυάζονται με φολίδες ή φολιδωτό κάμπο1338. Στα όψιμα δείγματα της 

ομάδας απαντά, μαζί με τη λοξή διαγράμμιση1339, και το δικτυωτό θέμα/πλέγμα1340.  

Στην ομάδα με διάκοσμο σε ελεύθερη διάταξη συνηθέστερα είναι τα σπειροειδή 

θέματα, τα οποία εναλλάσσονται με κάθετες/λοξές εγχαράξεις1341 ή συμπληρώνονται 

από μικρά κουφίζοντα κοσμήματα1342. Ακόμη, απαντούν φυτικά θέματα και 

πλοχμοί1343, καθώς και ομόκεντροι κύκλοι, στο εσωτερικό των οποίων γίνεται 

κάποιες φορές τέλεια αφαίρεση του κάμπου1344.  

Στα όψιμα παραδείγματα της κατηγορίας αυτής εξακολουθούν να προτιμώνται 

οι σπείρες, οι οποίες, όμως, αποκτούν πιο απλή μορφή και φέρουν επάνω τους μικρές 

κηλίδες πράσινου υαλώδους χρώματος1345. Επίσης, από τις διαγραμμίσεις προσφιλής 

φαίνεται ότι είναι η χιαστί1346, ενώ, τέλος, ενδιαφέρον προκαλεί η απόδοση ζώων, 

κυρίως πτηνών, τη στιγμή που τρώνε1347. 

 

Ως προς το σχήμα τους, τα όστρακα από την ανασκαφή του Ελαιώνα ανήκουν 

αποκλειστικά σε ανοιχτά αγγεία, κυρίως κούπες και δευτερευόντως πινάκια.  

Οι κούπες έχουν μεγάλο μέγεθος, με κυρτά ή γωνιώδη τοιχώματα. Στα όψιμα 

δείγματα, ωστόσο, το σχήμα διαφοροποιείται και κυριαρχούν οι αβαθείς ή μεσαίου 

                                                      
1333 MORGAN 1942, 150-157. 
1334 Αρ. Καταγρ. Α΄ 3/3/α, Α΄ 4/4/6, Δ΄ 3/3/2, Δ΄3/3/5, Δ΄3/3/6. 
1335 Αρ. Καταγρ. Α΄ 3/3/2, Γ΄ 3/3/8. 
1336 Αρ. Καταγρ. Α΄ 2/2/1, Γ΄ 3/3/21, Δ΄ 3/3/11, Δ΄ 4/4/7. 
1337 Αρ. Καταγρ. Δ΄ 3/3/11. 
1338 Αρ. Καταγρ. Δ΄ 3/3/2, Δ΄ 3/3/5. 
1339 Αρ. Καταγρ. Γ΄ 3/3/11. 
1340 Αρ. Καταγρ. Α΄ 4/4/8, Γ΄ 3/3/24.  
1341 Αρ. Καταγρ. Γ΄ 3/3/3. 
1342 Αρ. Καταγρ. Β΄ 3/3/1. 
1343 Αρ. Καταγρ. Β΄3/3/6, Γ΄3/3/34. 
1344 Αρ. Καταγρ. Γ΄3/3/34 
1345 Αρ. Καταγρ. Γ΄3/3/5. 
1346 Αρ. Καταγρ. Α΄4/4/2. 
1347 Αρ. Καταγρ. Δ΄3/3/1. 
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μεγέθους κούπες1348. Οι κούπες έχουν συνήθως απλό χείλος, ενίοτε με πριονωτή 

παρυφή1349, ενώ υπάρχουν και δείγματα με κάθετο χείλος με έσω νεύον άκρο1350. Οι 

λιγοστές σωζόμενες βάσεις είναι δακτυλιόσχημες1351. 

Τα πινάκια είναι συνήθως ρηχά με κυρτά1352 ή λοξά τοιχώματα1353 ενώ το 

χείλος τους είναι οριζόντιο1354, επικλινές έξω νεύον1355 ή κάθετο1356. 

 

Το υπό εξέταση υλικό δεν χαρακτηρίζεται από ιδιαίτερη ομοιογένεια σε ό,τι αφορά 

την ποιότητα του πηλού. 

Τα δείγματα της ομάδας τύπου μεταλλίου είναι κατά κύριο λόγο 

κατασκευασμένα από ανοιχτό ερυθρό πηλό (κυρίως light red 2.5YR7/6 ή pale red 

2.5YR7/4), σχεδόν ισάριθμα είναι και τα δείγματα από πορτοκαλόχρωμο (reddish 

yellow 5YR7/6) και κοκκινωπό με κιτρινωπή απόχρωση (reddish yellow 7.5YR7/6) 

πηλό. Ο πηλός είναι συνήθως μέτρια σκληρός με περισσότερες άσπρες και ερυθρές 

και λιγότερες σκουρόχρωμες, μικρές έως μεγάλες προσμείξεις. Επίσης, σε όλους τους 

τύπους πηλού παρατηρούνται αραιοί κόκκοι ασημίζουσας μαρμαρυγίας, ενώ στις 

περισσότερες περιπτώσεις δεν λείπουν οι ανομοιόμορφοι πόροι.  

Ο κοκκινωπός πηλός με κιτρινωπή απόχρωση (reddish yellow 7.5YR7/6) 

απαντάται και στα όψιμα παραδείγματα τύπου μεταλλίου με τα ίδια χαρακτηριστικά 

που παρουσιάζει και στα προγενέστερα δείγματα. 

Τα όστρακα της ομάδας με διάκοσμο σε ελεύθερη διάταξη είναι 

κατασκευασμένα από κοκκινωπό πηλό με κιτρινωπή απόχρωση, όπως αυτόν της 

προηγούμενης ομάδας, καθώς και από ρόδινο πηλό (pink 7.5YR7/4), με 

χαρακτηριστικά παρόμοια με εκείνα του πηλού της προηγούμενης ομάδας αλλά 

σκληρότερο και με συχνότερους κόκκους ασημίζουσας μαρμαρυγίας.  

Τέλος, στα λίγα όψιμα δείγματα της ομάδας με διάκοσμο σε ελεύθερη διάταξη 

εξακολουθεί να προτιμάται ο ρόδινος πηλός (pink 7.5YR7/3) με μέτρια σκληρότητα, 

                                                      
1348 Αρ. Καταγρ. Α΄ 4/4/6 
1349 Αρ. Καταγρ. Δ΄ 3/3/6. 
1350 Αρ. Καταγρ. Α΄ 4/4/6 
1351 Αρ. Καταγρ. Β΄3/3/6, Γ΄ 3/3/3. 
1352 Αρ. Καταγρ. Β΄3/3/1. 
1353 Αρ. Καταγρ. Α΄ 4/4/8. 
1354 Αρ. Καταγρ. Α΄4/4/2. 
1355 Αρ. Καταγρ. Β΄ 3/3/1. 
1356 Αρ. Καταγρ. Α΄ 4/4/8.  
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αρκετούς κόκκους ασημίζουσας μαρμαρυγίας, συχνές άσπρες μικρές προσμείξεις και 

συχνούς ανομοιόμορφους πόρους. 

 

Όσον αφορά στο επίχρισμα και στην εφυάλωση, είναι αναμενόμενο για την 

κατηγορία της αδρεγχάρακτης κεραμικής, η εσωτερική τουλάχιστον επιφάνεια των 

οστράκων να είναι καλυμμένη με λευκό επίχρισμα, καθώς μέσω της απομάκρυνσης 

αυτού με φαρδιά ακίδα σχηματίζεται ο εγχάρακτος διάκοσμος. Στην πλειονότητα των 

υπό εξέταση οστράκων παχύ λευκό επίχρισμα καλύπτει την εσωτερική επιφάνεια του 

αγγείου και εξωτερικά το χείλος. Ακόμη, αρκετά παραδείγματα έχουν και την 

υπόλοιπη εξωτερική επιφάνεια επιχρισμένη από πιο αραιό λευκό επίχρισμα. 

Επιπλέον, σε μεμονωμένα παραδείγματα παρατηρούνται και έγχρωμα επιχρίσματα, 

όπως ρόδινο1357 και φαιό1358, ενώ χαρακτηριστικό είναι το 

καστανό1359/καστανέρυθρο1360 επίχρισμα στην εξωτερική τουλάχιστον επιφάνεια των 

όψιμων οστράκων. 

  

Η εφυάλωση είναι συνήθως κιτρινωπή ή πρασινωπή και σπανιότερα άχρωμη1361. 

Καλύπτει κατά κανόνα την εσωτερική επιφάνεια των οστράκων, ενώ εξωτερικά 

φτάνει συνήθως μέχρι κάτω από το χείλος. Η ποιότητά της ποικίλλει, καθώς άλλοτε 

είναι παχύρρευστη και στιλπνή και άλλοτε κρακελαρισμένη και με φυσαλίδες αέρα. 

Τέλος, πρέπει να σημειωθεί, ότι όσο προχωρούμε χρονολογικά, η εφυάλωση αποκτά 

συνήθως σκουρότερες αποχρώσεις με αποτέλεσμα στα πιο όψιμα παραδείγματα να 

παρατηρούνται και σκοτεινότερα πράσινα1362 και κίτρινα1363 χρώματα.  

 

Ως γνωστόν, η αδρεγχάρακτη κεραμική χρονολογείται από το β΄ μισό του 12ου μέχρι 

το α΄ τέταρτο του 13ου αιώνα1364. Από τις υποκατηγορίες της πρώτη χρονολογικά 

εμφανίζεται εκείνη του τύπου του μεταλλίου, η οποία χαρακτηρίζεται από τη 

συνύπαρξη αδρεγχάρακτου και λεπτεγχάρακτου διακόσμου1365. Με βάση τα 

                                                      
1357 Αρ. Καταγρ. Α΄ 2/2/1, Α΄ 4/4/2, Γ΄ 3/3/5 
1358 Αρ. Καταγρ. Γ΄ 3/3/3. Δ΄ 3/3/11. 
1359 Αρ. Καταγρ. Γ΄ 3/3/34. 
1360 Αρ. Καταγρ. Δ΄ 3/3/1. 
1361 Αρ. Καταγρ. Γ΄ 3/3/5. 
1362 Αρ. Καταγρ. Α΄ 4/4/8, Γ΄ 3/3/11,Γ΄ 3/3/34. 
1363 Αρ. Καταγρ. Α΄ 4/4/2, Α΄ 4/4/5. 
1364 ΠΟΥΛΟΥ-ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 2013, 97. VROOM 2003, 163. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 2014, 160-161. 
1365 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 2014, 161. 



252 

 

δεδομένα αυτά τα υπό εξέταση θραύσματα από την ανασκαφή του Ελαιώνα με τα 

αντίστοιχα χαρακτηριστικά μπορούν να χρονολογηθούν περί τα μέσα του 12ου 

αιώνα1366. Όσο η αδρή χάραξη εμπεδώνεται και μονοπωλεί τη διακόσμηση του 

αγγείου, τόσο προχωρούμε χρονολογικά, φτάνοντας στο γ΄ τέταρτο του 12ου 

αιώνα1367. Τα σχετικά όστρακα από την ανασκαφή στον Ελαιώνα μπορούν συνεπώς 

να χρονολογηθούν στο γ΄ τέταρτο του 12ου αιώνα1368.  

Τα θραύσματα με διάκοσμο σε ελεύθερη διάταξη μπορούν να χρονολογηθούν 

από το γ΄ τέταρτο του 12ου αιώνα και μετά1369. Πιο συγκεκριμένα, όσα φέρουν 

επιβιώσεις λεπτής χάραξης, μπορούν να χρονολογηθούν στο γ΄ τέταρτο του αιώνα1370, 

ενώ εκείνα, στα οποία η αδρή χάραξη αφ’ ενός είναι κανόνας και αφ’ ετέρου γίνεται 

πιο πλατιά και βαθιά μπορούν να τοποθετηθούν στα τέλη του 12ου-αρχές 13ου 

αιώνα1371.  

Τέλος, τα υπό εξέταση δείγματα της όψιμης αδρεγχάρακτης κεραμικής θα 

πρέπει να χρονολογηθούν στο α΄ μισό του 13ου αιώνα1372.  

 

Εργαστήρια παραγωγής αδρεγχάρακτης κεραμικής έχουν εντοπιστεί στη Χαλκίδα1373 

και το Άργος1374. Στο μεν πρώτο εργαστήριο χρησιμοποιείται ερυθρός πηλός 

(συνήθως 2.5YR5/6-5/8)1375, ενώ στο δεύτερο ερυθροκάστανος (2.5YR6/8, 5/6-5/8, 

5YR5/6)1376. Όσον αφορά στα θραύσματα της ανασκαφής των Μεγάρων, 

παρατηρείται ποικιλομορφία ως προς τον πηλό. Τα περισσότερα θραύσματα 

παρουσιάζουν είτε κοκκινωπό με κίτρινη απόχρωση/πορτοκαλόχρωμο (reddish 

yellow 7.5YR7/6, 5YR7/6)1377 είτε ρόδινο (pink 7.5YR7/3-7/6)1378 πηλό, ενώ λίγα 

παραδείγματα παρουσιάζουν ερυθρό πηλό (light red 2.5YR7/6, pale red 

2.5YR7/4)1379. Για τα θραύσματα από κοκκινωπό με κίτρινη 

απόχρωση/πορτοκαλόχρωμο πηλό, καθώς και για εκείνα από ερυθρό πηλό μπορεί να 

                                                      
1366 Αρ. Καταγρ. Δ΄ 3/3/5, Δ΄ 3/3/11. 
1367 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 2014, 161. 
1368 Αρ. Καταγρ. Α΄ 2/2/1, Α΄ 4/4/6, Α΄ 4/4/8, Γ΄ 3/3/20, Γ΄ 3/3/21, Γ΄ 3/3/24, Δ΄ 3/3/2. 
1369 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 2014, 161. 
1370 Αρ. Καταγρ. Β΄3/3/6, Γ΄ 3/3/3. 
1371 Αρ. Καταγρ. Β΄ 3/3/1, Γ΄3/3/34. 
1372 Αρ. Καταγρ. Α΄4/4/2, Γ΄3/3/5, Δ΄3/3/1. 
1373 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 2014, 281-282, 287. WAKSMAN κ.ά. 2014, 416-417.  
1374 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 2014, Ι, 292, 428. 
1375 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 2014, ΙΙ, 5. 
1376 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 2014, ΙΙ, 7. 
1377 Αρ. Καταγρ. Α΄ 4/4/8. Γ΄ 3/3/5. Γ΄ 3/3/8. Γ΄ 3/3/11. Γ΄ 3/3/24. Γ΄ 3/3/34. Δ΄ 3/3/2. Δ΄ 3/3/11. 
1378 Αρ. Καταγρ. Α΄ 2/2/1. Α΄ 4/4/6. Β΄ 3/3/6. Β΄ 3/3/11. Γ΄ 3/3/3. Δ΄ 3/3/1. Δ΄ 4/4/2.  
1379 Αρ. Καταγρ. Α΄ 4/4/2, Α΄ 4/4/5, Γ΄ 3/3/20, Δ΄ 3/3/5. Δ΄ 3/3/6.  
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υποστηριχθεί ότι έχουν παραχθεί σε εντόπιο εργαστήριο των Μεγάρων, καθώς, όπως 

έχει προαναφερθεί, αντίστοιχος πηλός παρατηρείται και στους τοπικής παραγωγής 

υστερορρωμαϊκούς αμφορείς1380. 

 

Στα υπό εξέταση αδρεγχάρακτα κεραμικά περιλαμβάνονται και θραύσματα ημιτελών 

και ανεπιτυχώς κατασκευασμένων αγγείων1381. Κατ’ αρχάς, σώζονται τέσσερα 

συνανήκοντα θραύσματα από το χείλος και το σώμα ημίεργης κούπας1382, της οποίας 

η κατασκευή σταμάτησε μετά την εφαρμογή του υαλώματος αλλά πριν την 

πραγματοποίηση του δεύτερου ψησίματος. Η κούπα ανήκει πιθανότατα στην ομάδα 

του τύπου του ‹‹μεταλλίου›› κατά Morgan και ο διάκοσμός της είναι καθαρά 

γραμμικός με ευθείες και τεθλασμένες γραμμές. Ως προς το σχήμα της 

χαρακτηρίζεται από λοξά και ελαφρώς γωνιώδη τοιχώματα, καθώς και από επικλινές, 

έξω νεύον χείλος. Είναι κατασκευασμένη από ανοιχτό ερυθρό πηλό (light red 

2.5YR7/6) με αραιούς κόκκους ασημίζουσας μαρμαρυγίας και συχνές άσπρες 

προσμείξεις. Στην εσωτερική επιφάνειά της και εξωτερικά στο χείλος παρατηρούνται 

υπολείμματα λεπτόρρευστου λευκού επιχρίσματος και (κιτρινωπής;) εφυάλωσης. Ως 

προς τη χρονολόγησή της, μπορεί να αποδοθεί περί τα μέσα του 12ου αιώνα.  

Η εύρεση της κούπας αυτής στην ανασκαφή του Ελαιώνα υποδηλώνει 

ενδεχομένως τη λειτουργία τοπικού εργαστηρίου, του οποίου και υπήρξε αντικείμενο 

παραγωγής. Οπωσδήποτε ένα ημίεργο αγγείο δεν θα μπορούσε να αποτελέσει προϊόν 

εξαγωγικού εμπορίου, ίσως όμως να μπορούσε να διατεθεί προς πώληση σε 

χαμηλότερη τιμή στην τοπική αγορά1383. Την υπόθεση αυτή ενισχύει ο πηλός της 

κούπας, ο οποίος ομοιάζει με αυτόν (light red 2.5YR6/6) που παρατηρείται και στους 

Υστερορρωμαϊκούς Αμφορείς 2 (LRA 2)1384, για τους οποίους υπάρχουν ισχυρές 

ενδείξεις ότι τουλάχιστον μέχρι τον 6ο αιώνα κατασκευάζονται σε εργαστήρια 

κεραμικής των Μεγάρων1385. 

Εκτός από την ημίεργη κούπα, βρέθηκαν και θραύσματα από αποτυχημένα 

στην κατασκευή αγγεία, τα οποία παρουσιάζουν έντονα ίχνη υπερβολικής όπτησης 

                                                      
1380 ΚΟΡΩΣΗΣ 2011, 73, 101. 
1381 Αντίστοιχα παραδείγματα συναντάμε στην Ελεύθερνα, όπου ολοκληρωμένα αγγεία συνυπάρχουν 

με ημίεργα χωρίς τελικό στρώμα υαλώματος: ΠΟΥΛΟΥ-ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 2008, 42. 
1382 Αρ. Καταγρ. Α΄ 3/3/2. 
1383 VIONIS 2008, 38. ΚΟΡΩΣΗΣ 2011, 74. 
1384 ΚΟΡΩΣΗΣ 2011, 73. 
1385 ΚΟΡΩΣΗΣ 2011, 101-102. 
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τόσο στον πυρήνα των τοιχωμάτων1386 όσο και στην υπόλοιπη επιφάνειά τους1387. Τα 

αγγεία αυτά ανήκουν στην ομάδα τύπου μεταλλίου κατά Morgan και φέρουν 

γραμμικό διάκοσμο, όπως λοξή διαγράμμιση1388 και παράλληλους1389 ή 

ομόκεντρους1390 δακτυλίους. Όλα τα όστρακα προέρχονται από ανοιχτά αγγεία με 

λοξά ή κυρτά τοιχώματα και επικλινές έσω νεύον χείλος. Το χρώμα του πηλού είναι 

αδιάγνωστο εξ αιτίας του υπερβολικού ψησίματος, το οποίο επέφερε το μαύρισμα 

των επιφανειών. Εν τούτοις, εντοπίζονται στον πηλό αραιοί κόκκοι ασημίζουσας 

μαρμαρυγίας, καθώς και άσπρες και ερυθρές προσμείξεις. Στην εσωτερική επιφάνεια 

των οστράκων και στην εξωτερική του χείλους παρατηρούνται υπολείμματα 

επιχρίσματος και εφυάλωσης, των οποίων, όμως, το χρώμα δεν είναι πάντοτε 

ευδιάκριτο λόγω των έντονων ιχνών καύσης. Σε ένα μόνο δείγμα1391 ξεχωρίζει το 

στρώμα του πυκνού λευκού επιχρίσματος και της παχύρρευστης κίτρινης εφυάλωσης. 

Ως προς τη χρονολόγησή τους, τα όστρακα αυτά τοποθετούνται μετά τα μέσα του 

12ου αιώνα.  

Η εύρεση οστράκων αποτυχημένων κατά την όπτηση αγγείων υποδηλώνει την 

κυκλοφορία τους στην τοπική αγορά παρά τα κατασκευαστικά τους μειονεκτήματα. 

Φαίνεται πιθανή, επομένως, η λειτουργία ενός ντόπιου εργαστηρίου, το οποίο την 

περίοδο αυτή παράγει, εκτός των άλλων, και αδρεγχάρακτα κεραμικά. Από αυτά, όσα 

παρουσιάζουν κατασκευαστικά ελαττώματα διατίθενται στην τοπική αγορά σε 

συμφέρουσες τιμές για την κάλυψη των άμεσων αναγκών της, δεδομένου ότι δεν 

μπορούν να διατεθούν στο εμπόριο ευρύτερης κλίμακας. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
1386 Αρ. Καταγρ. Α΄ 3/3/α. 
1387 Αρ. Καταγρ. Α΄ 3/3/θ, Δ΄ 4/4/7/.  
1388 Αρ. Καταγρ. Α΄ 3/3/α. 
1389 Αρ. Καταγρ. Δ΄ 4/4/7. 
1390 Αρ. Καταγρ. Α΄ 3/3/θ. 
1391 Αρ. Καταγρ. Α΄ 3/3/α. 
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3.3.4δ. Εφυαλωμένη κεραμική ‹‹αιγαιακού χώρου›› (Aegean Ware)1392 

 

• KΑΤΑΛΟΓΟΣ 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΧΟΛΙΟ 

 

Η κατηγορία της εφυαλωμένης κεραμικής του ‹‹αιγαιακού›› χώρου απαντάται από 

τον προχωρημένο 12ο αιώνα και εξαπλώνεται ιδιαίτερα στις αρχές του 13ου1393. Για 

την απόδοση του διακόσμου της χρησιμοποιείται η αδρή χάραξη, η οποία σε κάποιες 

περιπτώσεις εμπλουτίζεται από κηλίδες πράσινου χρώματος1394. 

Η κατηγορία αυτή κεραμικής γνωρίζει μεγάλη διάδοση και παραδείγματά της 

έχουν βρεθεί σε νησιά του Αιγαίου (Σκόπελος1395, Μήλος1396) αλλά και στην 

Κωνσταντινούπολη1397, στην κεντρική Ελλάδα (Τανάγρα1398, Θήβα1399, επαρχία 

Βοιωτίας1400, Φωκίδα1401), στην Πελοπόννησο (Σπάρτη1402), στην Κρήτη 

(Ελεύθερνα1403), τα Κύθηρα1404 και την Κύπρο (Πάφος1405). 

Για την εξέταση της συγκεκριμένης κατηγορίας χρησιμοποιείται η 

ομαδοποίηση του Megaw, ο οποίος με βάση τη διακόσμηση διέκρινε δύο ομάδες. 

Στην πρώτη τα διακοσμητικά θέματα οργανώνονται εντός και γύρω από μετάλλιο, 

δηλαδή γύρω από ένα κεντρικό θέμα στον πυθμένα του αγγείου1406 ενώ στη δεύτερη 

απλώνονται ελεύθερα σε όλη την επιφάνεια του αγγείου1407. 

                                                      
1392 Για τα κύρια χαρακτηριστικά αυτής της κατηγορίας κεραμικής βλ. παρακάτω το εισαγωγικό 

σχόλιο στον κατάλογο των υπό εξέταση οστράκων. 
1393 PHILOTHÉOU, MICHAЇLIDOU 1989, 175-176. SANDERS 1993, 264. ARMSTRONG 1993, 313. 

ARMSTRONG 1996, 356. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑ-ΜΠΑΚΙΡΤΖΗ, ΜΑΥΡΙΚΙΟΥ, ΜΠΑΚΙΡΤΖΗΣ 1999, 86. VIONIS 2001, 

89. ΠΟΥΛΟΥ-ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 2013, 98. 
1394 MEGAW 1972, 333. MEGAW 1975, 37. MEGAW 1984, 339, αρ. 5. ARMSTRONG 1996, 356. VIONIS 

2001, 89. 
1395 ARMSTRONG 1991, 335-339. 
1396 ARMSTRONG 1991, 345-346. 
1397 MEGAW 1975, 35. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑ-ΜΠΑΚΙΡΤΖΗ, ΜΑΥΡΙΚΙΟΥ, ΜΠΑΚΙΡΤΖΗΣ 1999, 86. 
1398 VIONIS 2001, 89. 
1399 ARMSTRONG 1993, 332. 
1400 VROOM 2003, 163. 
1401 ARMSTRONG 1989, 45-46. 
1402 ARMSTRONG 1991, 346 και υποσημ. 17. SANDERS 1993, 264.  
1403 ΓΙΑΓΚΑΚΗ 2008, 201-204. 
1404 ΠΟΥΛΟΥ-ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 2013, 97-99. 
1405 MEGAW 1975, 36-39. 
1406 MEGAW 1975, 38: ‹‹medallion scheme››. 
1407 MEGAW 1975, 39: ‹‹free-field type››. 
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Στην ομάδα τύπου ‹‹μεταλλίου›› ο πυθμένας των αγγείων κοσμείται είτε από 

γραμμικά θέματα, όπως ρόμβους με χιαστί διαγράμμιση ή ακτινωτές κυματοειδείς 

γραμμές, είτε από μορφές ζώων, όπως λαγών ή ελάφων. Ο διάκοσμος αυτός 

περιβάλλεται συνήθως από οριζόντιες διαγραμμίσεις κάτω από χείλος του αγγείου, οι 

οποίες κατά τόπους διακόπτονται από κάθετες γραμμές που ξεχωρίζουν για τον 

λεπτότερο τρόπο απόδοσής τους1408. Εξίσου συχνές είναι και οι πλατιές ταινίες, οι 

οποίες γεμίζουν από κυματοειδείς γραμμές, ομόκεντρους κύκλους ή ημικύκλια1409.  

Παρόμοια θεματολογία παρατηρείται και στην ομάδα με διάκοσμο σε ελεύθερη 

διάταξη, στην οποία απαντούν επίσης χιαστί διαγραμμισμένοι ρόμβοι ή κύκλοι, 

επάλληλοι δακτύλιοι, κυματοειδείς βραχίονες καθώς και μορφές ζώων, κυρίως 

πτηνών1410. Και στις δύο ομάδες η καλύπτουσα εφυάλωση είναι κατά κύριο λόγο 

κίτρινου χρώματος1411.  

 

 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ 

 

 

112. Τμήμα από το χείλος και το άνω σώμα πινακίου (εικ. 112, 112α, σχ. 41) 

 
Αρ. Καταγρ.: Α΄3/3/1 

Διαστάσεις: Μέγ. σωζ. Μ. χείλους: 5,56 εκ. Μέγ. σωζ. Μ.: 4,8 εκ. Μέγ. σωζ. Πλ.: 4,83 εκ. 

Πηλός: 1α3. Σκληρός. Αρκετοί κόκκοι ασημίζουσας μαρμαρυγίας. Συχνοί ανομοιόμορφοι 

πόροι. 

Περιγραφή: Τα τοιχώματα του σώματος είναι ελαφρώς γωνιώδη και το χείλος στενό 

οριζόντιο.  

Επίχρισμα: Παχύρρευστο λευκό επίχρισμα εσωτερικά και εξωτερικά μέχρι κάτω από το 

χείλος με απολεπίσεις κατά τόπους. Στην υπόλοιπη εξωτερική επιφάνεια υπολείμματα 

λεπτόρρευστου καστανέρυθρου επιχρίσματος. 

Εφυάλωση: Παχύρρευστη κίτρινη εφυάλωση εσωτερικά και εξωτερικά στο χείλος. Κατά 

τόπους (ιδιαίτερα στις εγχαράξεις) φέρει φυσαλίδες αέρα. 

Διακόσμηση: Στο χείλος παρατηρούνται υπολείμματα αδρεγχάρακτης διακόσμησης. 

Ρομβοειδή μοτίβα χιαστί διαγραμμισμένα και κάπως αδέξια αποδομένα τοποθετούνται μέσα 

σε διάχωρα, τα οποία σχηματίζονται από ομάδες διπλών κάθετων παράλληλων γραμμών. 

Χρονολόγηση:  

Βιβλιογραφία/Παρατηρήσεις: Κόρινθος: MORGAN 1942, 151, αρ. 1531, εικ. 129, (β΄ μισό 

12ου αιώνα). Το ίδιο αναδημοσιεύεται στο: PAPANIKOLA-BAKIRTZI 1999, 179, αρ. 206 (I. 

Tzonou-Herbst, χρονολ. 1180-1210). Κύπρος: MEGAW 1975, 39 (Aegean Ware), εικ. 15.2 

(τέλη 12ου αιώνα/αρχές 13ου). Καισάρεια: PRINGLE 1985, 190, αρ. 57, εικ. 11 (Early 

                                                      
1408 ARMSTRONG 1991, 345. 
1409 MEGAW 1975, 39. ARMSTRONG 1991, 342. 
1410 MEGAW 1975, 39. ARMSTRONG 1991, 342. 
1411 MEGAW 1975, 36-37. ARMSTRONG 1991, 340. 
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thirteenth-century Aegean Ware). Κόρινθος: WILLIAMS II 1978, 34, αρ. C-1977-4, πίν. 6 

(μετά το β΄ μισό 12ου αιώνα). Φωκίδα: ARMSTRONG 1989, 13, 15, αρ. 6 (Aegean Ware), εικ. 

9 (όψιμος 12ος-πρώιμος 13ος αιώνας), 18, αρ. 30, πίν. 7, 23, αρ. 15, εικ. 14, 32, αρ. 41, εικ. 

19 (μέσα 12ου-αρχές 13ου αιώνα). Σκόπελος: ARMSTRONG 1991, 335-336, αρ. 2,3, εικ. 1,2 

(ύστερος 12ος αιώνας). Θήβα: ΚΟΙΛΑΚΟΥ 1997, 115, πίν. 55.δ. Μουσείο Μπενάκη: 

ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑ-ΜΠΑΚΙΡΤΖΗ, ΜΑΥΡΙΚΙΟΥ, ΜΠΑΚΙΡΤΖΗΣ 1999, 86, αρ. 194 (τέλη 12ου–αρχές 

13ου αιώνα). Θήβα: PAPANIKOLA-BAKIRTZI 1999, 49, αρ. 36 (Ch. Koilakou, ύστερος 12ος 

αιώνας), 54, αρ. 44 (Ch. Koilakou, πρώιμος 13ος αιώνας). Ναυάγιο Καστελλορίζου: 

PAPANIKOLA-BAKIRTZI 1999, 152, αρ. 179 (M. Michailidou, πρώιμος 13ος αιώνας).  

 

 

 

113. Τμήμα από το σώμα πινακίου ή λεκανίδας (εικ. 113, 113α) 
 

Αρ. Καταγρ.: Α΄3/3/3 

Διαστάσεις: Μέγ. σωζ. Μ.: 7,25 εκ. Πλ.: 5,17 εκ. 

Πηλός: 3γ2. Αραιοί κόκκοι ασημίζουσας μαρμαρυγίας. Εξωτερικά γρατζουνιές. 

Περιγραφή: Τα τοιχώματα του σώματος είναι λοξά και ιδιαίτερα παχιά.  

Επίχρισμα: Λευκό επίχρισμα στο εσωτερικό. 

Εφυάλωση: Παχύρρευστη και κατά τόπους κρακελαρισμένη πράσινη εφυάλωση εσωτερικά. 

Εξωτερικά καταλειβάδα κιτρινωπής εφυάλωσης. 

Διάκοσμος: Εσωτερικά υπολείμματα αδρεγχάρακτου γραμμικού διακόσμου. Σε γυμνό κάμπο 

αποδίδεται ρόμβος, ο οποίος εγγράφεται σε κύκλο από τον οποίο ξεκινούν καμπυλούμενες 

"παραφυάδες"/ κυματοειδείς βραχίονες (Free Style κατά Morgan).   

Χρονολόγηση:  

Βιβλιογραφία/Παρατηρήσεις: Καισάρεια: PRINGLE 1985, 190, αρ. 56, εικ. 11 (Early 

thirteenth-century Aegean Ware). Ναυάγιο Καστελλορίζου: ΦΙΛΟΘΕΟΥ-ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ 1986, 

281, 283, αρ. 23, σχ. 9, 28, πίν. 64α, 285, αρ. 28, σχ. 11, 300-301, αρ. 112, σχ. 24, 29, πίν. 

71β (προχωρημένος 12ος αιώνας). Σκόπελος: ARMSTRONG 1991, 335, αρ. 1, εικ. 1 (ύστερος 

12ος αιώνας). Ναυάγιο Καστελλορίζου: ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑ-ΜΠΑΚΙΡΤΖΗ, ΜΑΥΡΙΚΙΟΥ, 

ΜΠΑΚΙΡΤΖΗΣ 1999, 98, αρ. 192 (προχωρημένος 12ος-αρχές 13ου αιώνα).  BÖHLENDORF-

ARSLAN 2004, 354-355, αρ. 107, πίν. 63 (Ägäische Ware, όψιμος 12ος-α΄ μισό 13ου αιώνα). 

 

 

 

114. Τμήμα από το χείλος και το σώμα πινακίου (εικ. 114, 114α) 

 
Αρ. Καταγρ.: Α΄4/4/1 

Διαστάσεις: Μέγ. σωζ. Μ. χείλους: 0,94 εκ. Μέγ. σωζ. Μ.: 6,1 εκ. Πλ.: 5,42 εκ  

Πηλός: 3γ2. Αραιοί κόκκοι ασημίζουσας μαρμαρυγίας. Στο εξωτερικό γρατζουνιές. 

Περιγραφή: Τα τοιχώματα του σώματος είναι ελαφρώς γωνιώδη και το χείλος ταινιωτό με 

κλίση προς τα έξω. 

Επίχρισμα: Παχύρρευστο λευκό επίχρισμα εσωτερικά και εξωτερικά στο χείλος με 

απολεπίσεις κατά τόπους. Στην υπόλοιπη εξωτερική επιφάνεια λεπτόρρευστο καστανέρυθρο 

επίχρισμα. 

Εφυάλωση: Παχύρρευστη, στιλπνή και κρακελαρισμένη πράσινη εφυάλωση εσωτερικά και 

εξωτερικά στο χείλος με απολεπίσεις κατά τόπους και καταλειβάδες στην πλευρά. Η 

εφαρμογή της δεν είναι απολύτως επιτυχής, καθώς παρουσιάζει διχρωμίες και φυσαλίδες 

αέρα. 

Διακόσμηση: Στο χείλος υπολείμματα αδρεγχάρακτου διακόσμου διατεταγμένου σε 

τρίγλυφα και μετώπες. Σώζονται τρεις λοξές γραμμές και τμήμα ρόμβου με χιαστί 

διαγράμμιση (Medallion Style κατά Morgan).  

Χρονολόγηση:  
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Βιβλιογραφία/Παρατηρήσεις: Μουσείο Μπενάκη: ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑ-ΜΠΑΚΙΡΤΖΗ, ΜΑΥΡΙΚΙΟΥ, 

ΜΠΑΚΙΡΤΖΗΣ 1999, 99, αρ. 194 (προχωρημένος 12ος-αρχές 13ου αιώνα). 

 

 

 

115. Επτά θραύσματα από το χείλος και το σώμα μεγάλης βαθιάς κούπας (εικ. 

115, 115α, σχ. 42) 
 

Αρ. Καταγρ.: Α΄4/4/4 α έως ε 

Διαστάσεις: α) Μέγ. σωζ. Μ. χείλους: 12,00 εκ. Μ.:18,3 εκ. Πλ.: 9,65 εκ. β) Μ.: 4, 83 εκ. 

Πλ.: 4,00 εκ. γ) Μ.: 3,31 εκ. Πλ.: 2,92 εκ. δ) Μ.: 4,14 εκ. Πλ.: 3, 14 εκ. ε) Μέγ. σωζ. Μ. 

χείλους: 3,7 εκ. Πλ.: 2, 93 εκ. 

Πηλός: 1β3. Στον πυρήνα ανοιχτός ερυθρός 2.5 YR, 7/6 (light red) κατά Munsell. Δεν 

παρατηρούνται ερυθρές προσμείξεις. Εξωτερικά γρατζουνιές. 

Περιγραφή: Τα τοιχώματα του σώματος είναι κυρτά και το χείλος κάθετο και απλό. 

Επίχρισμα: Παχύρρευστο υπορόδινο επίχρισμα εσωτερικά και υπολείμματά του εξωτερικά 

μέχρι κάτω από το χείλος. Στην υπόλοιπη εξωτερική επιφάνεια υπολείμματα λεπτόρρευστου 

υπόλευκου επιχρίσματος. 

Εφυάλωση: Λεπτόρρευστη, κρακελαρισμένη κίτρινη εφυάλωση εσωτερικά και σε αρκετά 

σημεία απολεπισμένη. 

Διακόσμηση: Εσωτερικά στο άνω σώμα υπολείμματα αδρεγχάρακτου διακόσμου. 

Παρατηρούνται τμήματα πέντε παράλληλων δακτυλίων, οι οποίοι διακόπτονται κατά 

διαστήματα από λοξές εγχαράξεις δίνοντας την εντύπωση του πλέγματος (τύπος μεταλλίου 

κατά Megaw). 

Χρονολόγηση:   

Βιβλιογραφία/Παρατηρήσεις: Κύπρος: MEGAW 1972, 333, εικ. 33 (α΄ τέταρτο 13 αιώνα). 

Χαλκίδα: ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ-ΜΕΛΑΔΙΝΗ 1973-1974, 504, πίν. 327.β (τέλη 12ου αιώνα). Θήβα: 

ARMSTRONG, 1993, 306, αρ. 73 (Aegean Ware), εικ. 7, πίν. 32, 311, 313, αρ. 131 (Aegean 

Ware), σχ. 9. 131, πίν. 33 (τέλη 12ου-αρχές 13ου αιώνα). 

 

 

 

•  Σύνοψη / Συμπεράσματα 

 

Τα θραύσματα εφυαλωμένης κεραμικής του ‹‹αιγαιακού χώρου››, από την ανασκαφή 

του Ελαιώνα Μεγάρων είναι σχετικά λίγα. Τα υπό εξέταση θραύσματα αυτής της 

κατηγορίας φέρουν διακόσμηση στην εσωτερική επιφάνειά τους ενώ για την απόδοση 

της διακόσμησης έχει γίνει χρήση φαρδιάς ακίδας, με αποτέλεσμα τον σχηματισμό 

αδρεγχάρακτων θεμάτων. 

Λόγω της αποσπασματικότητάς τους, η ταξινόμησή τους με βάση τον τύπο της 

διακόσμησης δεν είναι ασφαλής. Εξαίρεση αποτελεί ένα μόνο δείγμα, στο οποίο ο 
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διάκοσμος είναι οργανωμένος σύμφωνα με τον τύπο του -μεταλλίου- κατά 

Megaw1412.  

 

 

Η διακόσμηση των θραυσμάτων της συγκεκριμένης κατηγορίας περιλαμβάνει κυρίως 

ρομβοειδή σχήματα με χιαστί διαγράμμιση στο χείλος, τα οποία χωρίζονται μεταξύ 

τους με κάθετες ταινίες1413. Στο σώμα των αγγείων παρατηρούνται οφιοειδή θέματα ή 

κυματοειδείς βραχίονες1414, όπως επίσης και πλέγματα1415, τα οποία είναι και 

χαρακτηριστικά της ομάδας τύπου μεταλλίου.  

 

Ως προς το σχήμα τους, τα θραύσματα από την ανασκαφή του Ελαιώνα ανήκουν 

αποκλειστικά σε ανοιχτά αγγεία, κυρίως πινάκια και μία μεγάλη βαθιά κούπα.  

Τα πινάκια παρουσιάζουν ελαφρώς γωνιώδη τοιχώματα και ταινιωτά χείλη είτε 

οριζόντια1416 είτε ελαφρώς επικλινή1417.  

Η κούπα έχει κυρτά τοιχώματα και απλό χείλος κάθετα τοποθετημένο προς 

αυτά1418. 

 

Το υπό εξέταση υλικό χαρακτηρίζεται από ιδιαίτερη ομοιογένεια σε ό,τι αφορά την 

ποιότητα του πηλού.  

Δύο από τα όστρακα έχουν πανομοιότυπο πηλό, ο οποίος είναι ρόδινος (pink 

7.5YR7/4), με σκληρή υφή, αραιούς κόκκους ασημίζουσας μαρμαρυγίας και συχνές 

λευκές και έγχρωμες προσμείξεις1419. Τα δυο άλλα δείγματα παρουσιάζουν 

παρεμφερή πηλό, κοκκινωπό με κίτρινη απόχρωση (reddish yellow 7.5YR7/6)1420 ή 

πορτοκαλόχρωμο (reddish yellow 5YR7/6)1421, με σχετικά σκληρή υφή, αραιούς 

κόκκους ασημίζουσας μαρμαρυγίας και αρκετές λευκές και έγχρωμες προσμείξεις.  

 

                                                      
1412 Αρ. Καταγρ. Α΄4/4/4. 
1413 Αρ. Καταγρ. Α΄3/3/1, Α΄4/4/1. 
1414 Αρ. Καταγρ. Α΄3/3/3. 
1415 Αρ. Καταγρ. Α΄4/4/4. 
1416 Αρ. Καταγρ. Α΄3/3/1. 
1417 Αρ. Καταγρ. Α΄4/4/1. 
1418 Αρ. Καταγρ. Α΄4/4/4. 
1419 Αρ. Καταγρ. Α΄ 3/3/3, Α΄ 4/4/1. 
1420 Αρ. Καταγρ. Α΄ 3/3/1. 
1421 Αρ. Καταγρ. Α΄ 4/4/4. 
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Τα περισσότερα δείγματα έχουν λευκό επίχρισμα, συνήθως παχύρρευστο, το οποίο 

καλύπτει την εσωτερική επιφάνεια1422 και εξωτερικά την περιοχή του χείλους, όπου 

αυτό σώζεται1423. Ένα μόνο δείγμα έχει παχύρρευστο υπορόδινο επίχρισμα αντί για 

λευκό, το οποίο απλώνεται στο εσωτερικό του αγγείου και εξωτερικά στο χείλος1424. 

Στα περισσότερα θραύσματα η εξωτερική επιφάνεια καλύπτεται επίσης από στρώμα 

λεπτόρρευστου επιχρίσματος, το οποίο είτε είναι υπόλευκο1425 είτε καστανέρυθρο1426.  

 

Η εφυάλωση, κίτρινη1427 ή πράσινη1428, είναι συνήθως παχύρρευστη και 

κρακελαρισμένη.  

 

Ως γνωστόν, η κεραμική του ‹‹αιγαιακού χώρου›› χρονολογείται στον προχωρημένο 

12ο και στις αρχές του 13ου αιώνα1429. 

Όσον αφορά στα κέντρα παραγωγής της κατηγορίας αυτής κεραμικής, ο Megaw 

υποστήριξε ότι αποτελεί προϊόν ενός ή περισσοτέρων εργαστηρίων του αιγιακού 

χώρου1430. Η σύγχρονη έρευνα ανέδειξε ως σημαντική θέση παραγωγής της 

κεραμικής αυτής την Κόρινθο, όπου χρησιμοποιείται κυρίως πορτοκαλόχρωμος 

(reddish yellow 5YR6/6) αλλά και ερυθρός (red 2.5YR5/8)1431 ή ρόδινος (5YR7/4-

7.57/4)1432 πηλός. Άλλο κέντρο παραγωγής έχει εντοπιστεί στη Σπάρτη, όπου επίσης 

ενδημεί ο ερυθρός πηλός (red 2.5YR5/8)1433, ενώ είναι πολύ πιθανό τα αγγεία της 

κατηγορίας αυτής να κατασκευάζονταν και στην Κύπρο, όπου παρατηρείται ερυθρός 

και καστανoκίτρινος (light red 10R6/6, brownish yellow 10YR6/6)1434 πηλός. 

Θεωρείται, επίσης, πιθανή η ύπαρξη εργαστηρίων κατασκευής της κατηγορίας αυτής 

                                                      
1422 Αρ. Καταγρ. Α΄ 3/3/3. 
1423 Αρ. Καταγρ. Α΄ 3/3/1, Α΄ 4/4/1. 
1424 Αρ. Καταγρ. Α΄ 4/4/4. 
1425 Αρ. Καταγρ. Α΄ 4/4/4. 
1426 Αρ. Καταγρ. Α΄ 3/3/1, Α΄ 4/4/1. 
1427 Αρ. Καταγρ. Α΄ 3/3/1, Α΄ 4/4/4. 
1428 Αρ. Καταγρ. Α΄ 3/3/3, Α΄ 4/4/1. 
1429 PHILOTHÉOU, MICHAЇLIDOU 1989, 175-176. SANDERS 1993, 264. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑ-ΜΠΑΚΙΡΤΖΗ, 

ΜΑΥΡΙΚΙΟΥ, ΜΠΑΚΙΡΤΖΗΣ 1999, 86. VIONIS 2001, 89. ΠΟΥΛΟΥ-ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 2013, 98. 
1430 MEGAW 1975, 40, 43. 
1431 SANDERS 1999, 162. ΠΟΥΛΟΥ-ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 2013, 97. 
1432 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 2014, Ι, 278. 
1433 SANDERS 1993, 264.   
1434 ΠΑΠΑΝΙΚΌΛΑ-ΜΠΑΚΙΡΤΖΉ 1996, 57. ARMSTRONG, HATCHER 1997, 5. VIONIS 2001, 89. STERN 

2008, 457. 
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και σε άλλες θέσεις του αιγαιακού χώρου, για τις οποίες χρειάζεται περαιτέρω 

διερεύνηση1435.  

Όσον αφορά στην προέλευση των αγγείων των Μεγάρων, μόνο υποθέσεις 

μπορούν να διατυπωθούν. Πλησιέστερος στον πηλό των αγγείων των Μεγάρων 

φαίνεται να είναι εκείνος της Κορίνθου, υποδεικνύοντας ενδεχομένως την παραγωγή 

τους στην περιοχή αυτή.   

 

 

Πίν. 15 

 
(εικ. 112) 

 
(εικ. 112α) 

 
(εικ. 113) 

 
(εικ. 113α) 

 
(εικ. 114) 

 
(εικ. 114α) 

                                                      
1435 ARMSTRONG 1991 346. ΠΟΥΛΟΥ-ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 2013, 98. 
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(εικ. 115) 

 
(εικ. 115α) 

  

  

  

 Πίν. 16 

 
(σχ. 41) 

 
(σχ. 42) 
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3.3.5. Ενδεικτική κεραμική 13ου-14ου αιώνα 

 

Σημαντικά μεν σε αριθμό αλλά λιγότερα σε σχέση με τα μεσοβυζαντινά είναι τα 

θραύσματα κεραμικής από την ανασκαφή στον Ελαιώνα Μεγάρων, τα οποία 

χρονολογούνται κατά τον 13ο και τον 14ο αιώνα. Εξ αυτών τα όστρακα με εγχάρακτο 

διάκοσμο υπερέχουν αριθμητικά σε σχέση με εκείνα με γραπτό διάκοσμο ενώ 

υπολογίσιμα είναι και τα παραδείγματα εισηγμένης από τη Δύση κεραμικής. Τα υπό 

εξέταση όστρακα εκπροσωπούν διάφορες κατηγορίες κεραμικής. Από την κεραμική 

με γραπτό διάκοσμο απαντώνται παραδείγματα της γραπτής δι’ επιχρίσματος1436 και 

της γραπτής με πράσινο και καστανό χρώμα1437. Ακόμη, απαντά ένα παράδειγμα της 

κατηγορίας γνωστής στη βιβλιογραφία ως Drip Glazed Ware, η οποία παράγεται 

αποκλειστικά κατά την υστεροβυζαντινή περίοδο1438. Από την κεραμική με 

εγχάρακτο διάκοσμο τα περισσότερα παραδείγματα ανήκουν στην κατηγορία της 

όψιμης εγχάρακτης κεραμικής1439. Ανάμεσα σε αυτά ξεχωρίζει ένα παράδειγμα, του 

οποίου ο διάκοσμος παραπέμπει σε μία ξεχωριστή ομάδα της όψιμης εγχάρακτης 

κεραμικής, η οποία είναι γνωστή στη βιβλιογραφία ως Monochrome Sgraffito Ware 

(from Corinth?)1440. Ακόμη, απαντά ένα παράδειγμα της έγχρωμης εγχάρακτης κεραμικής με 

καστανό και πράσινο υαλώδες χρώμα, στην οποία συνδυάζεται ο γραπτός με τον εγχάρακτο 

τρόπο διακόσμησης1441. Τέλος, τα εισηγμένα από τη Δύση κεραμικά ανήκουν στην κατηγορία 

της πρωτομαγιόλικης κεραμικής, η οποία παράγεται στην Ιταλία και διαδίδεται στην 

ανατολική Μεσόγειο από τον 13ο αιώνα και μετά1442. 

 

                                                      
1436 Για την κατηγορία αυτή κατά τον 13ο αιώνα βλ. MORGAN 1942, 101, 103 (Slip Painted Ware. The 

Thirteenth Century). VROOM 1998, 525 (Late Slip Painted Ware). ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑ-ΜΠΑΚΙΡΤΖΉ, 

ΜΑΥΡΙΚΙΟΥ, ΜΠΑΚΙΡΤΖΗΣ 1999, 53. VROOM 2003, 167. ΠΟΥΛΟΥ-ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 2008, 37. 
1437 Για την κατηγορία αυτή κατά τον 13ο αιώνα βλ. MORGAN 1942, 80-83 (Green and Brown Painted 

Ware. Group V. Thirteenth Century). ΠΟΥΛΟΥ-ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 2008, 41-42. 
1438 WILLIAMS II, ZERVOS 1995, 21.  
1439 Για την κατηγορία αυτή βλ. MORGAN 1942, 157. SANDERS 1993, 256-257 (Late Sgraffito Ware). 

VROOM 1998, 521. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑ-ΜΠΑΚΙΡΤΖΉ, ΜΑΥΡΙΚΙΟΥ, ΜΠΑΚΙΡΤΖΗΣ 1999, 125-127 (Κεραμικά 

Εγχάρακτα Παλαιολόγεια. Β.3.α. Απλά εγχάρακτα). VROOM 2003, 164-165 (''Zeuxippus Ware'' 

Subtypes: Monochrome Sgraffito Ware and One Colour Sgraffito Ware). ΓΙΑΓΚΑΚΗ 2012, 57-60 

(Ύστερη εγχάρακτη κεραμική με μονόχρωμη εφυάλωση). ΠΟΥΛΟΥ-ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 2013, 99-101. 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 2014, 159-162. 
1440 VROOM 2003, 165. VROOM 2005, 113.  
1441 Για την κατηγορία αυτή κατά τον 13ο αιώνα βλ. MORGAN 1942, 142-145. VROOM 1998, 526-528 

(Brown and Green Sgraffito Ware). ΚΑΛΟΠΙΣΗ-ΒΕΡΤΗ 2003, 95-99. PAPANIKOLA-BAKIRTZI 1999, 23 

(Coloured Sgraffito). 
1442 Για την κατηγορία αυτή βλ. MORGAN 1942, 105-114 (Proto-Majolica Wares). VROOM 1998, 531-

533 (Italian Maiolica). VROOM 2005, 127. ΚΑΛΟΠΙΣΗ-ΒΕΡΤΗ 2003, 103-104. ΓΙΑΓΚΑΚΗ 2008, 215-217 

(Πρωτομαγιόλικη κεραμική). 
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116. Τμήμα από τη βάση και τον πυθμένα ανοιχτού αγγείου -ίσως κούπας- (εικ. 

116, 116α) 
 

Αρ. Καταγρ.: Γ΄ 1/1/3 

Διαστάσεις: Δ. Β.: 5,1 εκ. Μέγ. σωζ. Πλ.: 8,42 εκ. Μέγ. σωζ. Υ.: 3,1 εκ. 

Πηλός: 1β2. Επιπλέον αραιές σκουρόχρωμες προσμείξεις μικρές έως μέτριες 

αποστρογγυλευμένες σφαιρικές. 

Περιγραφή: Η βάση είναι δακτυλιόσχημη με τον δακτύλιο ελαφρώς υπερυψωμένο και 

αποκλίνοντα προς τα έξω. Τα τοιχώματα του σώματος είναι λοξά.  

Επίχρισμα: Αραιό ρόδινο επίχρισμα εσωτερικά. 

Εφυάλωση: Παχύρρευστη, κρακελαρισμένη υποπράσινη εφυάλωση εσωτερικά και 

καταλειβάδες εξωτερικά.  

Διακόσμηση: Υπολείμματα γραπτού διακόσμου αποδομένου με πυκνό λευκό επίχρισμα στο 

εσωτερικό. Τμήματα γλωσσίδων και παχιάς καμπυλούμενης ταινίας εσωτερικά. Κηλίδες από 

αραιότερο επίχρισμα εξωτερικά (γραπτή δι’ επιχρίσματος κεραμική). 

Χρονολόγηση: προχωρημένος 13ος/14ος αιώνας. 

Βιβλιογραφία/Παρατηρήσεις: Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού: PAPANIKOLA-BAKIRTZI 

1999, 189 εικ. 2 (β΄ μισό 13ου/14ος αιώνας, εργαστήριο Θεσσαλονίκης). 

 

 

 

117. Δύο συνανήκοντα θραύσματα από το χείλος και το σώμα κούπας (εικ. 117, 

117α, σχ. 43) 
 

Αρ. Καταγρ.: Δ΄ 2/2/2  

Διαστάσεις: Μέγ. σωζ. Μ.: 7,7 εκ. Μέγ. σωζ. Πλ.: 6,8 εκ.   

Πηλός: 1β1. Στα τοιχώματα γκριζωπός από την υπερόπτηση.  

Περιγραφή: Το χείλος είναι ταινιωτό ελαφρώς έξω νεύον και τα τοιχώματα του σώματος 

κυρτά. 

Επίχρισμα: Κρεμώδες επίχρισμα εσωτερικά και εξωτερικά στο χείλος. Στην υπόλοιπη 

εξωτερική επιφάνεια γκριζωπό επίχρισμα.  

Εφυάλωση: Στιλπνή, λεπτόρρευστη κιτρινωπή εφυάλωση εσωτερικά και απολεπισμένη 

εξωτερικά στο χείλος.  

Διακόσμηση: Γλωσσίδες πράσινου υαλώδους χρώματος με κατεύθυνση από το χείλος προς 

το σώμα και οριζόντια ταινία κίτρινου υαλώδους χρώματος στο εσωτερικό. Στο σώμα δύο 

διαμπερείς οπές για το πέρασμα μεταλλικών συνδέσμων (γραπτή με πράσινο και καστανό 

χρώμα κεραμική).  

Χρονολόγηση:  

Βιβλιογραφία/Παρατηρήσεις: Κόρινθος: STILLWELL-MACKAY 2003, 409, εικ. 24.5 (β΄ 

τρίτο/μέσα 13ου αιώνα) 

 

 

 

118. Τμήμα από τη βάση και τον πυθμένα ανοιχτού αγγείου (εικ. 118) 

 
Αρ. Καταγρ.: Β΄ 3/3/5  

Διαστάσεις: Δ. Β.: 6,3 εκ. Μέγ. σωζ. Μ.: 6,91 εκ. Μέγ. σωζ. Υ.: 2,0 εκ.. 

Πηλός: 1β2. 

Περιγραφή: Η βάση είναι δακτυλιόσχημη και τα τοιχώματα του σώματος κυρτά.  

Επίχρισμα: Πυκνό λευκό επίχρισμα εσωτερικά και κηλίδες επιχρίσματος κατά τόπους 

εξωτερικά.  
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Εφυάλωση:  

Διακόσμηση: Η διακόσμηση αποδίδεται με καστανοκίτρινη εφυάλωση, η οποία έχει 

αφηρημένα ρεύσει στο μεγαλύτερο μέρος της επιφάνειας (Drip Glazed Ware).   

Χρονολόγηση: τέλη 13ου/αρχές 14ου αιώνα. 

Βιβλιογραφία/Παρατηρήσεις: Κόρινθος: WILLIAMS II, ZERVOS 1995, 21, πίν. 13.e (γ΄ 

τέταρτο 13ου αιώνα). STILLWELL-MACKAY 2003, 413, εικ. 24.7 (ύστερος 13ος-πρώιμος 14ος 

αιώνας). 

 
 

 

119. Τμήμα από τη βάση και τον πυθμένα κούπας (εικ. 119, σχ. 44) 
 

Αρ. Καταγρ.: Γ΄ 1/1/5 

Διαστάσεις: Δ. Β.: 4,83 εκ. Μέγ. σωζ. Πλ.: 6,4 εκ. Μέγ. σωζ. Υ.: 2,8 εκ. 

Πηλός: 1β3. 

Περιγραφή: Η βάση είναι δακτυλιόσχημη και στο μέσον της εξωτερικά ανάγλυφο κομβίο. 

Τα τοιχώματα κυρτά.  

Επίχρισμα: Λευκό επίχρισμα εσωτερικά. 

Εφυάλωση: Παχύρρευστη, θαμπή και κρακελαρισμένη κίτρινη εφυάλωση στο εσωτερικό. 

Διακόσμηση: Στον πυθμένα δύο ομόκεντρη δακτύλιοι αποδομένη με αδρή χάραξη. Σώζεται 

αποτύπωμα από τη χρήση του διαβήτη (όψιμη εγχάρακτη κεραμική/Late Sgraffito Ware).   

Χρονολόγηση: 13ος αιώνας. 

Βιβλιογραφία/Παρατηρήσεις: Αθήνα: WAAGÉ 1933, 316-318, εικ. 13. e,f (Late Sgraffito 

Ware, 14ος–16ος αιώνας). Κόρινθος: MORGAN 1942, 137-138, 140 (13ος-14ος αιώνας). 

Βυζαντινό Μουσείο Χίου: ΒΑΒΥΛΟΠΟΥΛΟΥ-ΧΑΡΙΤΩΝΙΔΟΥ 1988, 192, αρ. 126, εικ. 7.126 

(13ος αιώνας). Βοιωτία: ARMSTRONG 1993, 314, αρ. 152, 321, πίν. 33.α, 152, εικ. 10.152 

(μέσα 13ου αιώνα). Βυζαντινό Μουσείο Θεσσαλονίκης: PAPANIKOLA-BAKIRTZI 1999, 221, 

αρ. 258 (τέλη 13ου-14ος αιώνας). Βοιωτία: VROOM 2003, 164, 205, αρ. W. 16.1. 

Ακροναυπλία: ΓΙΑΓΚΑΚΗ 2012, 58, 86, αρ. 48, εικ. 44 (13ος αιώνας). 

 

 

 

120. Πέντε συνανήκοντα θραύσματα από το χείλος και το σώμα κούπας (εικ. 120) 
 

Αρ. Καταγρ.: Γ΄ 1/1/1 

Διαστάσεις: Μέγ. σωζ. Μ. χείλους: 10,3 εκ. Μέγ. σωζ. Μ.: 10,1 εκ. 

Πηλός: 1β2. 

Περιγραφή: Το χείλος είναι κάθετο ταινιωτό και τα τοιχώματα του σώματος γωνιώδη.  

Επίχρισμα: Υπόλευκο επίχρισμα εσωτερικά και εξωτερικά στο χείλος.  

Εφυάλωση: Στιλπνή, κρακελαρισμένη κίτρινη εφυάλωση εσωτερικά και εξωτερικά στο 

χείλος και στην υπόλοιπη επιφάνεια καταλειβάδες.  

Διακόσμηση: Υπολείμματα αδρεγχάρακτου διακόσμου στο εσωτερικό. Στο χείλος τμήματα 

παράλληλων δακτυλίων και στο σώμα τμήμα σπείρας ή επάλληλων κύκλων βιαστικά 

αποδομένων (όψιμη αδρεγχάρακτη κεραμική /Late Sgraffito Ware). 

Χρονολόγηση: 13ος αιώνας. 

Βιβλιογραφία/Παρατηρήσεις: Κόρινθος: MORGAN 1942, 137-138, 140 (13oς–14ος αιώνας). 

Φωκίδα: ARMSTRONG 1989, 5, πίν. 6.33 (uncatalogued pottery, 13ος αιώνας). Ελεύθερνα: 

ΠΟΥΛΟΥ-ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 2008, 49, 93, αρ. 26, πίν. 47.26 (13ος αιώνας). 

 

 

 

121. Τμήμα από τη βάση και τον πυθμένα κούπας (εικ. 121, 121α, σχ. 45) 
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Αρ. Καταγρ.: Α΄ 1/1/6 

Διαστάσεις: Δ. Β.: 7,27 εκ. Μέγ. σωζ. Μ.: 6,06 εκ. Μέγ. σωζ. Πλ.: 3,56 εκ. Μέγ. σωζ. Υ.: 3,4 

εκ. 

Πηλός: 3γ3. 

Περιγραφή: Η βάση είναι δακτυλιόσχημη με τον δακτύλιο ελαφρώς έξω νεύοντα. 

Εσωτερικά στον πυθμένα χαμηλό έξαρμα. Τα τοιχώματα του σώματος είναι κυρτά.  

Επίχρισμα: Λεπτόρρευστο λευκό επίχρισμα εσωτερικά. 

Εφυάλωση: Στο εσωτερικό στιλπνή, κρακελαρισμένη λαδοκίτρινη εφυάλωση με κατά 

τόπους φυσαλίδες αέρα. Καταλειβάδες εξωτερικά.  

Διακόσμηση: Στο εσωτερικό υπολείμματα αδρεγχάρακτου διακόσμου. Στον πυθμένα τμήμα 

από δύο ομόκεντρους δακτυλίους (όψιμη αδρεγχάρακτη κεραμική /Late Sgraffito Ware).  

Χρονολόγηση: 13ος αιώνας. 

Βιβλιογραφία/Παρατηρήσεις: Βυζαντινό Μουσείο Χίου: ΒΑΒΥΛΟΠΟΥΛΟΥ-ΧΑΡΙΤΩΝΙΔΟΥ 

1988, 192, αρ. 126, εικ. 7.126 (13ος αιώνας). Ακροναυπλία: ΓΙΑΓΚΑΚΗ 2012, 59-60, 86, αρ. 

51, εικ. 47 (13ος αιώνας). 

 

 

 

122. Τμήμα από το χείλος και το άνω σώμα ανοιχτού αγγείου (εικ. 122, 122α) 
 

Αρ. Καταγρ.: Α΄ 1/1/3  

Διαστάσεις: Μέγ. σωζ. Μ. χείλους: 1,72 εκ. Μέγ. σωζ. Μ.: 3,96 εκ. Μέγ. σωζ. Πλ.: 3,83 εκ.  

Πηλός: 4β. Δεν παρατηρείται μαρμαρυγία.  

Περιγραφή: Τα τοιχώματα του σώματος είναι λοξά και το χείλος ελαφρώς έξω νεύον. 

Επίχρισμα: Λευκό επίχρισμα εσωτερικά και εξωτερικά στο χείλος. Στην υπόλοιπη εξωτερική 

επιφάνεια λεπτόρρευστο υπόλευκο επίχρισμα. 

Εφυάλωση: Πυκνή, στιλπνή και κρακελαρισμένη σκούρα πράσινη εφυάλωση εσωτερικά και 

εξωτερικά στο χείλος με καταλειβάδες στην υπόλοιπη επιφάνεια.  

Διακόσμηση: Υπολείμματα αδρεγχάρακτης διακόσμησης στο εσωτερικό. Κάτω από το 

χείλος τμήμα δύο παράλληλων δακτυλίων και χαμηλότερα τμήματα από ψευδό-σπειρες 

(όψιμη αδρεγχάρακτη κεραμική /Late Sgraffito Ware).   

Χρονολόγηση: προχωρημένος 13ος αιώνας. 

Βιβλιογραφία/Παρατηρήσεις: Βοιωτία: VROOM 1998, 522-523, αρ. 1.5, εικ. 7 (Late Green-

glazed Sgraffito Ware, 14ος αιώνας). Θράκη: ZEKOS 2003, 461, 465, εικ. 16 (13ος 

αιώνας/1220-1280). PAPANIKOLA-BAKIRTZI 1999, 89, αρ. 102 (N. Zikos, χρονολ. 

μέσα 13ου αιώνα). 
 

 

 

123. Τμήμα από τη βάση και τον πυθμένα ανοιχτού αγγείου -ίσως κούπας- (εικ. 

123, 123α, σχ. 46) 
 

Αρ. Καταγρ.: Γ΄ 1/1/2 

Διαστάσεις: Δ. Β.: 7,5 εκ. Μέγ. σωζ. Υ.: 2,1 εκ. 

Πηλός: 3γ2. 

Περιγραφή: Χαμηλή δακτυλιόσχημη βάση. Στο μέσον αυτής χαμηλό ανάγλυφο κομβίο. 

Επίχρισμα: Πυκνό λευκό επίχρισμα εσωτερικά και αραιό καστανέρυθρο επίχρισμα 

εξωτερικά. 

Εφυάλωση: Στιλπνή, κρακελαρισμένη πρασινίζουσα εφυάλωση εσωτερικά.  

Διακόσμηση: Στον πυθμένα υπολείμματα αδρεγχάρακτου διακόσμου. Περιληπτικά 

αποδομένο πτηνό και φυτικό θέμα (όψιμη εγχάρακτη κεραμική/Late Sgraffito Ware). 

Σώζεται αποτύπωμα τριποδίσκου ψησίματος. 

Χρονολόγηση: προχωρημένος 13ος/14ος αιώνας. 
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Βιβλιογραφία/Παρατηρήσεις: SHEAR 1997, 527, υποσημ. 61.α, πίν. 104.a (β΄ τρίτο 13ου 

αιώνα/προ του 1280. Σε σχέση με αυτό στο Γ΄1/1/2 η απόδοση του πτηνού είναι ακόμα πιο 

απλουστευμένη και αφαιρετική). ΚΑΛΟΠΙΣΗ-ΒΕΡΤΗ 2003, 126, αρ. Γ 13 (14ος αιώνας). 

 

 

 

124. Τμήμα από τη βάση και τον πυθμένα ανοιχτού αγγείου -ίσως πινακίου- (εικ. 

124, σχ. 47) 

 
Αρ. Καταγρ.: Γ΄ 2/2/1 

Διαστάσεις: Δ. Β.: 7,0 εκ. Μέγ. σωζ. Μ.: 7,2 εκ. Μέγ. σωζ. Y.: 2.65 εκ. 

Πηλός: 4β. 

Περιγραφή: Η βάση είναι χαμηλή δακτυλιόσχημη και τα τοιχώματα του σώματος λοξά.   

Επίχρισμα: Λευκό επίχρισμα εσωτερικά. 

Εφυάλωση: Παχύρρευστη πράσινη εφυάλωση εσωτερικά.  

Διακόσμηση: Στον πυθμένα τμήματα δυο καμπυλούμενων γραμμών αποδομένων με αδρή 

χάραξη (όψιμη αδρεγχάρακτη κεραμική /Late Sgraffito Ware). 

Χρονολόγηση: προχωρημένος 13ος/αρχές 14ου αιώνα. 

Βιβλιογραφία/Παρατηρήσεις: Βοιωτία: VROOM 2003, 164, εικ. 6.25, αρ. W 16.5 (13ος-14ος 

αιώνας). Ακροναυπλία: ΓΙΑΓΚΑΚΗ 2012, 58, αρ. 51, εικ. 47 (13ος αιώνας).  

 

 

 

125. Τμήμα από τη βάση και τον πυθμένα κούπας (εικ. 125, σχ. 48) 
 

Αρ. Καταγρ.: Α΄ 1/1/5  

Διαστάσεις: Δ. Β.: 6,32 εκ. Μέγ. σωζ. Μ.: 9,37 εκ. Μέγ. σωζ. Πλ.: 5,93 εκ..  

Πηλός: 1α1.  

Περιγραφή: Η βάση είναι δακτυλιόσχημη με τον δακτύλιο ελαφρώς αποκλίνοντα προς τα 

έξω και τα τοιχώματα του σώματος κυρτά.   

Επίχρισμα: Λεπτόρρεσυτο καστανό επίχρισμα σε όλη την εξωτερική επιφάνεια και κατά 

πάσα πιθανότητα και στην εσωτερική.  

Εφυάλωση: Θαμπή λαδοπράσινη εφυάλωση εσωτερικά και κηλίδες εφυάλωσης κατά τόπους 

εξωτερικά.  

Διακόσμηση: Υπολείμματα αδρεγχάρακτου διακόσμου στο εσωτερικό. Τμήματα λογχοειδών 

φύλλων με σπείρες ή λοξές εγχαράξεις στο εσωτερικό τους (όψιμη αδρεγχάρακτη κεραμική 

/Late Sgraffito Ware).  

Χρονολόγηση: τέλη 13ου αιώνα. 

Βιβλιογραφία/Παρατηρήσεις: Κόρινθος: WILLIAMS II, ZERVOS 1995, 28, αρ. 24, πίν. 7.24. 

Μουσείο Μπενάκη: ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑ-ΜΠΑΚΙΡΤΖΗ, ΜΑΥΡΙΚΙΟΥ, ΜΠΑΚΙΡΤΖΗΣ 1999, 113, 121, 

αρ. 251 (κεραμική Ζευξίππου, κατηγορία Ιc, 13ος αιώνας). Θράκη: ZEKOS 2003, 461, 465, 

εικ. 14, 15, 17 (13ος αιώνας/1220-1280). Ακροναυπλία: ΓΙΑΓΚΑΚΗ 2012, 67-68, 92-93, αρ. 

72, εικ. 63 (υστεροβυζαντινή κεραμική με εγχάρακτο διάκοσμο: παραγωγή Θεσσαλονίκης, 

τέλη 13ου/14ος αιώνας). 

 

 

 

126. Τμήμα από τη βάση και τον πυθμένα κούπας (εικ. 126, 126α, σχ. 49) 
 

Αρ. Καταγρ.: Α΄ 1/1/4  

Διαστάσεις: Δ. Β.: 7,55 εκ. Μέγ. σωζ. Μ.: 9,87 εκ. Μέγ. σωζ. Πλ.: 8,4 εκ. Μέγ. σωζ. Y.: 4, 5 

εκ..  

Πηλός: 1β2. 
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Περιγραφή: Η βάση είναι δακτυλιόσχημη με τον δακτύλιο αποκλίνοντα προς τα έξω. Τα 

τοιχώματα του σώματος κυρτά με ραβδώσεις από την κατεργασία στον τροχό.  

Επίχρισμα: Λεπτόρρευστο λευκό επίχρισμα εσωτερικά. 

Εφυάλωση: Λεπτόρρευστη, θαμπή πράσινη εφυάλωση στο εσωτερικό με απολεπίσεις κατά 

τόπους.  

Διακόσμηση: Στο μέσον του πυθμένα ψευδό-σπειρα αποδομένη με αδρή χάραξη 

(monochrome sgraffito ware -from Corinth?- κατά VROOM 2005, 113). 

Χρονολόγηση: β΄ μισό 13ου/14ος αιώνας. 

Βιβλιογραφία/Παρατηρήσεις: Κόρινθος: WILLIAMS II, ZERVOS 1995, 28, αρ. 25, πίν. 8.25 

(τοπικής παραγωγής Κορίνθου. Τέλη 13ου/αρχές 14ου αιώνα). Βοιωτία: VROOM 2003, 165, 

εικ. 6.26, αρ. W 17.1. VROOM 2005, 113, εικ. 3.2 (β΄ μισό 13ου/14ος αιώνας). 

 

 

 

127. Τμήμα από τη βάση και τον πυθμένα μικρής κούπας (εικ. 127, 127α) 
 

Αρ. Καταγρ.: Α΄ 1/1/7 

Διαστάσεις: Δ. Β.: 4,56 εκ. Μέγ. σωζ. Μ.: 4,12 εκ. Μέγ. σωζ. Πλ.: 4,64 εκ. 

Πηλός: 3γ1. Δεν παρατηρείται μαρμαρυγία.  

Περιγραφή: Η βάση είναι δακτυλιόσχημη και τα τοιχώματα του σώματος λοξά.  

Επίχρισμα: Πυκνό λευκό επίχρισμα εσωτερικά.  

Εφυάλωση: Παχύρρευστη κρακελαρισμένη κίτρινη εφυάλωση (με σκουρόχρωμα στίγματα) 

κατά τόπους απολεπισμένη.  

Διακόσμηση: Στο εσωτερικό υπολείμματα αδρεγχάρακτου διακόσμου. Στον πυθμένα τμήμα 

ομόκεντρων κύκλων αποδομένων με προχειρότητα (όψιμη αδρεγχάρακτη κεραμική/Late 

Sgraffito Ware).  

Χρονολόγηση: πρώιμος 14ος αιώνας. 

Βιβλιογραφία/Παρατηρήσεις: Ακροναυπλία: ΓΙΑΓΚΑΚΗ 2012, 59-60, 87, αρ. 55, εικ. 51 

(αρχές ή και μέσα 14ου αιώνα). 

 

 

 

128. Δύο συνανήκοντα θραύσματα από το χείλος και το σώμα ανοιχτού αγγείου 

(εικ. 128, 128α) 
 

Αρ. Καταγρ.: Δ΄ 2/2/1 

Διαστάσεις: Μέγ. σωζ. Μ. χείλους: 4,54 εκ. Μέγ. σωζ. Μ.: 5,8 εκ. Μέγ. σωζ. Πλ. άνω 

τμήματος: 4,25 εκ. Μέγ. σωζ. Πλ. κάτω τμήματος: 3,86 εκ. 

Πηλός: 1α1. 

Περιγραφή: Το χείλος είναι έξω νεύον και κάτω από αυτό εξωτερικά έντονη κυρτότητα. Τα 

τοιχώματα του σώματος κυρτά.  

Επίχρισμα: Παχύρρευστο λευκό επίχρισμα εσωτερικά και εξωτερικά στο χείλος. Στην 

υπόλοιπη εξωτερική επιφάνεια αραιό καστανό επίχρισμα.  

Εφυάλωση: Λεπτόρρευστη άχρωμη εφυάλωση εσωτερικά.  

Διακόσμηση: Υπολείμματα αδρεγχάρακτου διακόσμου στο εσωτερικό, ο οποίος 

συμπληρώνεται από γραπτό διάκοσμο με παχύρρευστο υαλώδες σκούρο πράσινο χρώμα. 

Κάτω από το χείλος τμήμα δυο εγχάρακτων δακτυλίων και στο σώμα τμήμα από ομόκεντρες 

εγχαράξεις που σχημάτιζαν κύκλους. Σώζεται αποτύπωμα από τη χρήση διαβήτη. Το πράσινο 

χρώμα συμπληρώνει αφηρημένα τα εγχάρακτα θέματα (έγχρωμη εγχάρακτη κεραμική με 

καστανό και πράσινο υαλώδες χρώμα/Coloured Sgraffito Ware).  

Χρονολόγηση: 14ος αιώνας. 

Βιβλιογραφία/Παρατηρήσεις: Αθήνα: WAAGÉ 1933, 316-318, εικ. 13.k, (14ος-16ος 

αιώνας). Κόρινθος: MORGAN 1942, 142-144 (Painted Sgraffito/Late Byzantine, Group II), αρ. 
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1418 (β΄ μισό 13ου–αρχές 14ου αιώνα). Βοιωτία: ARMSTRONG 1993, 314-315 (painted 

incised ware), αρ. 158, 160, 162 (13ος-15ος αιώνας), 322, αρ. 252, 257 (υστεροβυζαντινά/ 

πρώιμα μεταβυζαντινά). Αθήνα: ΚΑΛΟΠΙΣΗ-ΒΕΡΤΗ 2003, 100, αρ. Α 82 (14ος-αρχές 15ου 

αιώνα).    

 

 

 

129. Τμήμα από το χείλος και το άνω σώμα πινακίου (εικ. 129, σχ. 50) 
 

Αρ. Καταγρ.: Γ΄ 4/4/5 

Διαστάσεις: Μέγ. σωζ. Μ.: 6,6 εκ.. Μέγ. σωζ. Πλ.: 4,22 εκ. 

Πηλός: 1γ1. Σχετικά μαλακή υφή. Αρκετοί κόκκοι ασημίζουσας μαρμαρυγίας. 

Περιγραφή: Τα τοιχώματα του σώματος είναι λοξά και το χείλος αποτελεί την χωρίς 

ιδιαίτερη διαμόρφωση απόληξή τους. Η άκρη του χείλους είναι αποκεκρουσμένη.  

Επίχρισμα:   

Εφυάλωση: Kασσιτερούχος, αδιαφανής λευκή εφυάλωση στο εσωτερικό. 

Διακόσμηση: Στο εσωτερικό γραπτός διάκοσμος αποδομένος με καστανό, καστανοκίτρινο 

και κυανό χρώμα. Στο χείλος φολίδες από καστανό χρώμα. Κάτω από αυτό επάλληλοι 

δακτύλιοι ίδιου χρώματος, οι οποίοι συμπληρώνονται από τριγωνικό θέμα, το οποίο γεμίζει 

από μικρές στιγμές. Στο σώμα υπολείμματα κυανών κύκλων, οι οποίοι περικλείουν 

καστανές/καστανοκίτρινες κουκίδες (κατηγορία: Πρωτομαγιόλικη κεραμική/Proto-Maiolica).  

Χρονολόγηση: 13ος αιώνας 

Βιβλιογραφία/Παρατηρήσεις: Κόρινθος: ΜORGAN 1942, 111 (Group III), αρ. 906, πίν. 

XXXVII.j (13ος αιώνας). 

 

 

 

130. Τμήμα από το χείλος και το άνω σώμα ανοιχτού αγγείου (εικ. 130) 
 

Αρ. Καταγρ.: Γ΄ 1/1/9 

Διαστάσεις: Μέγ. σωζ. Μ.: 3,42 εκ.. Μέγ. σωζ. Πλ.: 2,72 εκ. 

Πηλός: πολύ ανοιχτός καστανός (very pale brown 10YR8/3). Μαλακός, λεπτόκοκκος με 

κανονικό σπάσιμο. Σχεδόν καθαρός.  

Περιγραφή: Τα τοιχώματα του σώματος είναι λοξά και το χείλος αποτελεί την χωρίς 

ιδιαίτερη διαμόρφωση απόληξή τους.   

Επίχρισμα:  

Εφυάλωση: Kασσιτερούχος, αδιαφανής λευκή εφυάλωση στο εσωτερικό. 

Διακόσμηση: Στο εσωτερικό υπολείμματα γραπτού διακόσμου αποδομένου με καστανό και 

κυανό χρώμα. Στο χείλος τμήματα επάλληλων δακτυλίων καστανού χρώματος και 

χαμηλότερα επάλληλες γωνίες κυανού χρώματος σε οριζόντιο προσανατολισμό (κατηγορία: 

Πρωτομαγιόλικη κεραμική/Proto-Maiolica).  

Χρονολόγηση: 13ος αιώνας 

Βιβλιογραφία/Παρατηρήσεις: Κόρινθος: ΜORGAN 1942, 105-107 (Group I), αρ. 819, 822, 

πίν. XXXVI.b (13ος αιώνας). Κόρινθος: WILLIAMS II, ZERVOS 1996, 10-11, αρ. 2, πίν.6.2. 

Ακροναυπλία: ΓΙΑΓΚΑΚΗ 2012, 98-99, 148, αρ. 81 (13ος αιώνας). 

 

 

131. Τμήμα από το χείλος και το άνω σώμα ανοιχτού αγγείου (εικ. 131, 131α) 

 
Αρ. Καταγρ.: Α΄ 3/3/8 

Διαστάσεις: Μέγ. σωζ. Μ. χείλους: 3,12 εκ. Μέγ. σωζ. Μ.: 4,67 εκ. Μέγ. σωζ. Πλ.: 2,5 εκ. 

Πηλός: ανοιχτός κίτρινος (pale yellow 2.5Y8/3). Μαλακός, λεπτόκοκκος με κανονικό 

σπάσιμο. Αραιοί κόκκοι ασημίζουσας μαρμαρυγίας. Αρκετές άσπρες μικρές 
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αποστρογγυλευμένες σφαιρικές προσμείξεις. Αραιές ερυθρές μεγάλες αποστρογγυλευμένες 

σφαιρικές και αραιές σκουρόχρωμες μικρές αποστρογγυλευμένες πεπλατυσμένες 

προσμείξεις.  

Περιγραφή: Τα τοιχώματα του σώματος είναι λοξά και το χείλος αποτελεί την χωρίς 

ιδιαίτερη διαμόρφωση απόληξή τους. 

Επίχρισμα:  

Εφυάλωση: Kασσιτερούχος, αδιαφανής λευκή εφυάλωση εσωτερικά και εξωτερικά στο 

χείλος.  

Διακόσμηση: Υπολείμματα γραπτού διακόσμου αποδομένου με καστανό, κιτρινωπό και 

κυανό χρώμα στο εσωτερικό. Κάτω από το χείλος τμήμα καστανού δακτυλίου και 

χαμηλότερα τμήμα δύο παράλληλων γραμμών κιτρινωπού και κυανού χρώματος. Πάνω σε 

αυτές αποδίδονται επάλληλοι κύκλοι καστανού χρώματος σε οριζόντια διάταξη 

προσανατολισμό (κατηγορία: Πρωτομαγιόλικη κεραμική/Proto-Maiolica)..  

Χρονολόγηση: 13ος αιώνας. 

Βιβλιογραφία/Παρατηρήσεις: Κόρινθος: WILLIAMS, SNYDER, BARNES, ZERVOS 1998, 236-

237, 256-257, 261, πίν. 44.b (μέσα 13ου/β΄ τρίτο 13ου αιώνα). Μεσσηνία: KONTOGIANNIS 

2008, 513, αρ. 7, εικ. 15.7 (13ος αιώνας). 

 

Πίν.17 

 
(εικ. 116) 

 
(εικ. 116α) 

 
(εικ. 117) 

 
(εικ. 117α) 
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(εικ. 118) 

 
(εικ. 119) 

 
(εικ. 120) 

 

 
(εικ. 121) 

 
(εικ. 121α) 

 
(εικ. 122) 

 
(εικ. 122α) 
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(εικ. 123) 

 
(εικ. 123α) 

 
(εικ. 124) 

 
(εικ. 125) 

 
(εικ. 126) 

 
(εικ. 126α) 

 
(εικ. 127) 

 
(εικ. 127α) 
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Πίν.18 

 
(σχ. 43) 

 

 
(σχ. 44) 

 
(σχ. 45) 
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(σχ. 46) 

 

 
(σχ. 47) 

 
(σχ. 48) 
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Συμπερασματικά, η περιοχή του Ελαιώνα βρίσκεται βόρεια της πόλης των Μεγάρων 

και αναπτύσσεται από τον 10ο αιώνα και μετά, όταν οι κάτοικοι αναζητούν μια νέα 

θέση εγκατάστασης πρόσφορη για βιοπορισμό και μακριά από τους κινδύνους της 

θάλασσας. Συγκεκριμένα, κατά τον 10ο αιώνα η έξαρση της πειρατείας οδηγεί στην 

εγκατάλειψη των επικίνδυνων παραθαλάσσιων περιοχών και στην δημιουργία νέων 

οικιστικών πυρήνων1443. Η θέση του Ελαιώνα είναι κομβική, καθώς βρίσκεται πολύ 

κοντά στον κεντρικό δρόμο που συνδέει την Κόρινθο και την Αθήνα με τη Θήβα 

μέσω του περάσματος των Ελευθερών ανάμεσα στα όρη Πάστρα και Κιθαιρώνα1444. 

Ακόμη, δεν απέχει μακριά από τον δρόμο, ο οποίος μέσω των Γερανίων οδηγεί στον 

Ισθμό, αφού προηγουμένως περάσει από το Αλεποχώρι (αρχ. Παγαί), όπου κατά την 

υπό εξέταση περίοδο λειτουργεί λιμάνι για μεταφορές μέσω του Κορινθιακού 

κόλπου.  

 

Την ύπαρξη του οικισμού κατά τον 10ο αιώνα μπορούμε να συμπεράνουμε από την 

εύρεση των σύγχρονων παραδειγματάτων χυτρών μαζί με την αποκάλυψη των 

πρώιμων εφυαλωμένων κεραμικών χωρίς επίχρισμα με χαρακτηριστικότερο 

παράδειγμα το θραύσμα από σαλτσάριο της περιόδου αυτής. Το σαλτσάριο είναι 

αυτοθερμαινόμενο σκεύος σε σχήμα ανεστραμμένου κώνου με θέση για τα κάρβουνα 

στο κάτω μέρος και βαθύ πινάκιο στο άνω για την τοποθέτηση της τροφής1445. Η 

εύρεση του αποτελεί ένδειξη ότι στα Μέγαρα ακολουθούνται οι διατροφικές 

συνήθειες της εποχής, σύμφωνα με τις οποίες προσφιλές έδεσμα είναι ο γάρος, ο 

οποίος μαγειρεύεται και σερβίρεται στο σαλτσάριο. Πρόκειται για μια συνοδευτική 

σάλτσα για ψάρια και λαχανικά, βασικό συστατικό της οποίας είναι τα εντόσθια 

ψαριού1446. Η εύρεση της πρώτης ύλης για τη δημιουργία της σάλτσας είναι εύκολη, 

καθώς η περιοχή δεν βρίσκεται πολύ μακριά από τη θάλασσα.  

 

Όπως προαναφέρθηκε ο οικισμός έχει αγροτικό χαρακτήρα, ο οποίος καταδεικνύεται 

από τα πολυάρριθμα θραύσματα κυψελών1447 ενώ με την καθημερινή ζωή σε αυτόν 

συνδέονται και τα είδη υφαντικής, τα οποία αποκαλύφθηκαν κατά την ανασκαφή. 

                                                      
1443 ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ 2007, 124-126. CURTA 2011, 146-147. 
1444 ΣΤΑΪΝΧΑΟΥΕΡ 2009, 43. 
1445 Ώρες Βυζαντίου 2001, 103, εικ. 120. 
1446 ΜΠΑΚΙΡΤΖΗΣ 2003, 55.  
1447 Αρ. Καταγρ. Α΄ 1/1/11, Α΄ 2/2/10, Α΄ 2/2/11, Β΄ 2/2/7, Γ΄ 5/5/7, Δ΄ 5/5/5. 



284 

 

Πρόκειται για μια κουβαρίστρα/πηνίο και δύο αγνύθες, από τα οποία συμπεραίνεται η 

επεξεργασία και χρήση νημάτων στον οικισμό1448.     

 

Με βάση την εφυαλωμένη κεραμική φαίνεται ότι ο οικισμός γνωρίζει μεγάλη 

ανάπτυξη κατά τον 12ο αιώνα και συνεχίζει να κατοικείται καθʼ όλη τη διάρκεια του 

13ου αιώνα και μέχρι και τις αρχές του 14ου. Αναλυτικά, ο αριθμός των 

εφυαλωμένων κεραμικών κατά τον 12ο αιώνα πολλαπλασιάζεται ενώ για τη 

διακόσμησή τους υιοθετείται τόσο η γραπτή όσο και η εγχάρακτη τεχνική είτε 

μεμονωμένα είτε σε συνδυασμό. Τα σχήματα των αγγείων, τα οποία απαντώνται κατά 

τον 12ο αιώνα, είναι κυρίως τα ρηχά πινάκια1449 και οι μεγάλες βαθιές κούπες1450. 

Σχεδόν εξίσου πολυάριθμη είναι και η κεραμική του 13ου αιώνα. Ανάμεσα στα 

κεραμικά αυτά παρατηρούνται και θραύσματα από εισηγμένα από την Ιταλία αγγεία 

                                                      
1448 Τμήμα από αγνύθα 

 

Αρ. Καταγρ.: Α΄ 2/2/8  

Διαστάσεις: Πάχος: 2,07 εκ.   

Πηλός: 1β4.  

Περιγραφή: Δισκοειδές όστρακο με οπή στο μέσον για ανάρτηση. 

Επίχρισμα:  

Διακόσμηση:  

Χρονολόγηση:  

Βιβλιογραφία/Παρατηρήσεις: ΜΑΚΡΗ 2002, 363, αρ. 430. 

 

Τμήμα από αγνύθα 

 

Αρ. Καταγρ.: Δ΄ 3/3/13  

Διαστάσεις: Διάμετρος: 5,88 εκ. Μέγ. Σωζ. Πάχος: 2,01 εκ.  

Πηλός: 1β2. Μαλακή υφή. 

Περιγραφή:  

Επίχρισμα: Όστρακο σε σχήμα ημισελήνου, το οποίο προοριζόταν για ανάρτηση στον αργαλειό (;).  

Διακόσμηση:  

Χρονολόγηση:  

Βιβλιογραφία/Παρατηρήσεις: 

 
Τμήμα από κουβαρίστρα/πηνίο 

 

Αρ. Καταγρ.: Γ΄ 3/3/30  

Διαστάσεις: Μέγ. σωζ. Μ.: 4,24. Πάχος στο μέσον: 2,7 εκ. Διάμετρος στα άκρα: 3,5 εκ.   

Πηλός: 3η. 

Περιγραφή: Κεντρικός κύλινδρος και εκατέρωθεν αυτού παραμορφωμένες δισκοειδείς απολήξεις. 

Επίχρισμα:  

Διακόσμηση:  

Χρονολόγηση:  

Βιβλιογραφία/Παρατηρήσεις: 
1449 Αρ. Καταγρ.: Α΄ 3/3/1, Α΄ 3/3/4, Α΄ 4/4/2, Α΄ 4/4/8, Α΄ 4/4/5, Α΄ 4/4/12, Β΄ 3/3/1, Δ΄ 4/4/1, Δ΄ 

4/4/3, Δ΄ 4/4/4. 
1450 Αρ. Καταγρ.: Α΄ 3/3/5, Α΄ 5/5/1, Α΄ 5/5/3, Β΄ 3/3/6, Β΄ 4/4/1, Β΄ 4/4/2, Β΄ 4/4/3, Β΄ 5/5/2, Γ΄ 4/4/2, 

Γ΄ 4/4/3, Γ΄ 4/4/7, Γ΄ 4/4/12, Δ΄ 3/3/6, Δ΄ 2/2/9, Δ΄ 3/3/9. 
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(κεραμική Μαγιόλικα/Maiolica1451), καθώς και θραύσματα, για τη διακόσμηση των 

οποίων ακολουθούνται οι τεχνικές διακόσμησης της υστεροβυζαντινής περιόδου 

(όψιμη εγχάρακτη κεραμική/Late Sgraffito Ware1452, drip-glazed ware1453). Το πιο 

συνηθισμένο σχήμα αγγείου της περιόδου αυτής είναι η μικρής διαμέτρου βαθιά 

κούπα1454.  

Η αλλαγή στο σχήμα των αγγείων οφείλεται σε μια εξέλιξη στις διατροφικές 

συνήθειες της εποχής. Κατά το 12ο αιώνα τα ρηχά πινάκια και οι μεγάλες κούπες 

χρησιμεύουν, ώστε να σερβίρεται το φαγητό στο μέσον του τραπεζιού και από εκεί 

να λαμβάνεται από τους συνδαιτυμόνες1455. Ως εκ τούτου συμπεραίνεται ότι την ώρα 

του γεύματος οι συνδαιτυμόνες καλούνται να συγκεντρωθούν γύρω από το τραπέζι, 

καθώς δεν συνηθίζεται ακόμα να τρώνε μεμονωμένα1456. Κατά τον 13ο αιώνα 

προτιμώνται οι βαθιές κούπες, οι οποίες έχουν ατομική χρήση και πιθανώς 

προορίζονται για υδαρή φαγητά, όπως ζωμούς, σούπες και φαγητά με σάλτσα1457, τα 

οποία συμπεριλαμβάνονται στο τοπικό διαιτολόγιο κατόπιν επίδρασης των δυτικών 

κατακτητών1458.  

Με βάση τη μελέτη του πηλού φαίνεται ότι στη Μεγαρίδα λειτουργεί κατά τη 

μεσοβυζαντινή περίοδο τοπικό εργαστήριο κεραμικής, στο οποίο χρησιμοποιείται 

παρόμοιος πηλός όπως και στους ντόπιους πρωτοβυζαντινούς αμοφρείς. Την υπόθεση 

αυτή ενισχύει και η εύρεση ημίεργων αγγείων, τα οποία δεν κυκλοφορούν πέρα από 

την τοπική αγορά παρά μόνο στην ευρύτερη περιοχή του εργαστηρίου. Ακόμη, τα 

ίχνη τριποδίσκου στον πυθμένα κάποιων αγγείων, τα οποία αποδίδονται σε τοπικά 

εργαστήρια, υποδηλώνουν ότι και στη Μεγαρίδα υιοθετείται ο νέος τρόπος 

ψησίματος αγγείων. Από τον 13ο αιώνα επιτυγχάνεται το μαζικό ψήσιμο 

εφυαλωμένων ανοιχτών αγγείων, καθώς με την τοποθέτηση πήλινων τριποδίσκων ως 

διαχωριστικών στη βάση των αγγείων επιτρέπεται το οριζόντιο στοίβαγμά τους στον 

κλίβανο και η εξοικονόμηση επιπλέον χώρου1459.  

                                                      
1451 για την κατηγορία ενδεικτικά βλ.: VROOM 2003, 172-173. ΓΙΑΓΚΑΚΗ 2012, 97-100.  
1452 για την κατηγορία ενδεικτικά βλ.:  ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑ-ΜΠΑΚΙΡΤΖΗ, ΜΑΥΡΙΚΙΟΥ, ΜΠΑΚΙΡΤΖΗΣ 1999, 

125-127. SANDERS 2000, 166. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 2014, 159-162.  
1453 για την κατηγορία ενδεικτικά βλ.: WILLIAMS-ZERVOS 1995, 21. 
1454 Αρ. Καταγρ.: Α΄ 1/1/4, Α΄ 1/1/5, Α΄ 1/1/6, Α΄ 1/1/7, Γ΄ 1/1/1, Γ΄ 1/1/5, Γ΄ 3/3/35. 
1455 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑ-ΜΠΑΚΙΡΤΖΗ 2005, 119. 
1456 VROOM 2000α, 201, 203, 206. VROOM 2003, 238. 
1457 VROOM 2000α, 203, 204, 212. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑ-ΜΠΑΚΙΡΤΖΗ 2003, 63. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑ-ΜΠΑΚΙΡΤΖΗ 

2005, 122 
1458 VROOM 2000α, 212. 
1459 VROOM 2000, 254. VROOM 2000α, 204. ΚΑΛΟΠΙΣΗ-ΒΕΡΤΗ 2003, 115, εικ. 62. 
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Η εύρεση πληθώρας εφυαλωμένης κεραμικής αλλά και αρκετών μαγειρικών σκευών 

υποδηλώνει την ύπαρξη ενός εύρωστου οικονομικά οικισμού. Τα εφυαλωμένα αγγεία 

λόγω του διακόσμου, του υαλώματος αλλά και ιδιαίτερα λόγω του δεύτερου 

ψησίματος, το οποίο απαιτείται για την ολοκλήρωσή τους, έχουν διπλάσια τιμή από 

τα αντίστοιχα αβαφή σκεύη1460. Το συμπέρασμα αυτό επαληθεύεται από το γεγονός 

ότι σε κάποια αγγεία1461 παρατηρούνται οπές για μεταλλικούς συνδέσμους, με σκοπό 

τη συνένωση των θραυσμάτων μετά το σπάσιμο των αγγείων και την παράταση της 

χρήσης τους1462. Σε περίπτωση, ακόμη, που ο διάκοσμός του αγγείου είναι ιδιαίτερα 

περίτεχνος, τότε το κόστος του ανεβαίνει σημαντικά και πέρα από χρηστικό το 

σκεύος θεωρείται και αντικείμενο επίδειξης1463. 

Η τιμή ανεβαίνει ακόμη περισσότερα στα εισηγμένα από το εξωτερικό 

εφυαλωμένα αγγεία, όπως για παράδειγμα συμβαίνει με τα ιταλικά κεραμικά της 

κατηγορίας Maiolica1464. Τα κεραμικά αυτά θεωρούνται τόσο πολύτιμα που σε 

νοταριακά έγγραφα μεταγενέστερων περιόδων αναφέρονται ως αντικείμενα αξίας, τα 

οποία συναποτελούν μαζί με άλλα την περιουσία του ιδιοκτήτη τους1465. 

Αντιθέτως, στα φτωχότερα νοικοκυριά είναι συνηθέστερα τα ξύλινα οικιακά 

σκεύη1466 ενώ ακριβό απόκτημα μπορούν να θεωρηθούν και οι πήλινες χύτρες. Παρʼ 

όλο που αυτές έχουν χαμηλότερη τιμή από τις αντίστοιχες χάλκινες, μακροπρόθεσμα 

αποδεικνύονται πιο ασύμφορες λόγω της ευθραυστότητας τους αλλά και του 

περιορισμένου χρόνου χρήσης τους, ο οποίος επιβάλλεται για λόγους υγιεινής, 

δεδομένου ότι η πορώδης πήλινη επιφάνεια δεν μπορεί να καθαριστεί επαρκώς μετά 

το μαγείρεμα κρέατος ή γαλακτοκομικών1467.  Εξίσου ακριβότερες είναι και οι 

πήλινες κυψέλες σε σχέση με τις αντίστοιχες ξύλινες από κορμούς δέντρων, καθώς 

προϋποθέτουν τη μεσολάβηση του κεραμέα και απαιτούν περισσότερο χρόνο και 

κόπο για την κατασκευή τους1468.  

                                                      
1460 SANDERS υπό δημοσίευση, 8-9.  
1461 Αρ. Καταγρ.: Α΄ 3/3/5. Δ΄ 2/2/2.  
1462 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑ-ΜΠΑΚΙΡΤΖΗ 2003, 64. 
1463 VROOM 2000α, 202. VROOM 2003, 238. 
1464 SANDERS υπό δημοσίευση, 10. 
1465 ΠΟΥΛΟΥ-ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 2008α, 174-175. 
1466 SANDERS υπό δημοσίευση, 7. 
1467 SANDERS υπό δημοσίευση, 11-12. 
1468 ΓΕΡΜΑΝΙΔΟΥ 2016, 88. 
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Κεραμική του προχωρημένου 14ου αιώνα και μετά δεν βρέθηκε στην 

ανασκαφή υποδεικνύοντας την εγκατάλειψη του οικισμού και τη μετακίνηση των 

κατοίκων σε άλλη περιοχή. Η υπόθεση αυτή μπορεί να υποστηριχθεί και από την 

ύπαρξη των ναών στην περιοχή του Ελαιώνα, η ανέγερση των οποίων γίνεται στο 

χρονικό διάστημα από τον 12ο έως και τον 13ο αιώνα (βλέπε ενότητα 2.2) με 

εξαίρεση τον μονόχωρο τρίκογχο ναό της αγίας Βαρβάρας, η ίδρυση του οποίου 

συμπίπτει με την τελευταία περίοδο κατοίκησης του οικισμού στα τέλη του 13ου και 

στο πρώτο μισό του 14ου αιώνα1469.  

 

Ο οικισμός στον Ελαιώνα εγκαταλείπεται πιθανότατα λόγω της κατάληψης της 

Αττικής από τους Καταλανούς (1311) και της αλλαγής του πολιτικού σκηνικού1470. 

Πλέον αναζητούνται νέες θέσεις εγκατάστασης, οι οποίες θα μπορούν να καλύψουν 

τις ανάγκες της εποχής. 

 

Ένας οικιστικός πυρήνας, ο οποίος αναπτύσσεται την περίοδο αυτή μετά την 

καταλανική κατάκτηση βρίσκεται στα ορεινά και συγκεκριμένα στην περιοχή του 

Πανάκτου επάνω από το οροπέδιο των Σκούρτων. Εκεί το προϋπάρχον κλασικό 

φρούριο καλύπτει τις ανάγκες των κατοίκων για οχύρωση ενώ με την παρακείμενη 

πηγή εξασφαλίζεται η επάρκεια σε νερό1471. Επιπλέον, η θέση είναι κατάλληλη και 

λόγω του κομβικού χαρακτήρα της, καθώς απέχει εξίσου από τη Θήβα, την Αθήνα 

και την πόλη των Μεγάρων1472. 

Σύμφωνα με την έρευνα η μεσαιωνική φάση του οικισμού του Πανάκτου έχει 

διάρκεια ενός περίπου αιώνα, καθώς ξεκινάει κατά τον πρώιμο 14ο αιώνα και 

ολοκληρώνεται πριν την οθωμανική κατάκτηση1473. Τα ευρήματα κεραμικής από τον 

οικισμό αυτό είναι περιορισμένα υποδηλώνοντας ότι λόγω ένδειας οι κάτοικοι 

χρησιμοποιούν σκεύη από άλλα υλικά, τα οποία είτε είναι πιο οικονομικά είτε πιο 

ανθεκτικά στο χρόνο1474. Ενδεχομένως μάλιστα κατά τη μετακίνηση τους προς το νέο 

τόπο εγκατάστασης να θεωρήθηκε προτιμότερο να μεταφερθούν τα λιγότερο 

εύθραυστα σκεύη.  

                                                      
1469 ΣΤΟΥΦΗ-ΠΟΥΛΗΜΕΝΟΥ 2007, 161, 179. 
1470 KODER, HILD 1976, 73. 
1471 GERSTEL, MUNN κ.ά. 2003, 152. ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ 2011, 353. 
1472 GERSTEL, MUNN κ.ά. 2003, 147. ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ 2011, 353. 
1473 GERSTEL, MUNN κ.ά. 2003, 151.  
1474 SANDERS υπό δημοσίευση, 7.  



288 

 

Ανάμεσα στα κτίσματα, κατάλοιπα των οποίων εντοπίζονται στο Πάνακτο, 

συγκαταλέγεται η κεντρική εκκλησία του οικισμού -γνωστή στην περιοχή ως 

Σωτήρα1475-, στην οποία υπάρχουν ενσωματωμένα σε δεύτερη χρήση θραύσματα 

γλυπτών του 12ου αιώνα. Πιο συγκεκριμένα, τα γλυπτά αυτά, ως επί το πλείστον 

τμήματα από επιστύλια, φανερώνουν άμεση εξάρτηση, όσον αφορά στη θεματολογία 

και την τεχνοτροπία του διακόσμου, από τα γλυπτά της μονής του οσίου Μελετίου 

και των παραλαυρίων της, τα οποία χρονολογούνται την ίδια περίοδο. Φαίνεται, 

επομένως, πιθανό ότι στη θέση του μεσαιωνικού οικισμού προϋπήρχε ένας 

παλαιότερος του 12ου αιώνα, ο οποίος αναπτύσσεται ταυτόχρονα με τη γειτονική 

μονή του οσίου Μελετίου και δέχεται από αυτήν επιρροές. Κατόπιν, ο 

μεσοβυζαντινός οικισμός εγκαταλείπεται και πάνω στα ερείπια αυτού ανυψώνεται 

επόμενος του 14ου αιώνα χρησιμοποιώντας ως δομικό υλικό ό,τι είχε απομείνει από 

τον προηγούμενο1476.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
1475 ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ 2011, 354. ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ 2016, 205. 
1476 GERSTEL, MUNN κ.ά. 2003, 149, 189-195. 
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3.3.6. Συμπεράσματα 

 

Η Μεγαρίδα κατοικείται απρόσκοπτα κατά τη μεσοβυζαντινή περίοδο διατηρώντας 

προϋπάρχοντες από την πρωτοβυζαντινή περίοδο οικιστικούς πυρήνες, όπως την 

πόλη των Μεγάρων και τα Αιγόσθενα αλλά και αναπτύσσοντας νέους, όπως στον 

Ελαιώνα και στην ευρύτερη περιοχή του Κιθαιρώνα. Στην παρούσα εργασία 

αντικείμενο μελέτης αποτελεί ο ανασκαμμένος οικισμός του Ελαιώνα, για τον οποίο 

αντλούνται στοιχεία μέσα από την εξέταση της αποκαλυφθείσας από την ανασκαφή 

κεραμικής.  

Ο Ελαιώνας φαίνεται ότι επιλέγεται λόγω της γεωγραφικής του θέσης μακριά 

από τη θάλασσα, η οποία κατά τη περίοδο θεμελίωσης του οικισμού τον 10ο αιώνα 

αποτελεί άντρο των πειρατών1477. Επιπλέον, η επιλογή της συγκεκριμένης θέσης 

ενισχύεται από την ύπαρξη του εύφορου κάμπου για την καλλιέργεια της ελιάς, για 

την οποία πληροφορούμαστε από τον βίο του οσίου Μελετίου ότι αποτελεί βασικό 

προϊόν τοπικής παραγωγής1478.  

Ο οικισμός του Ελαιώνα φαίνεται ότι έχει αγροτικό χαρακτήρα ενώ 

τουλάχιστον κατά τον 12ο αιώνα παρουσιάζεται ως οικονομικά ανεπτυγμένος με 

βάση την πληθώρα των εφυαλωμένων κεραμικών ευρημάτων. Παρόμοια εικόνα 

σχηματίζεται και για τον 13ο αιώνα, καθώς στον οικισμό απαντώνται πλέον και 

εισηγμένα από την Ιταλία κεραμικά, τα οποία και αποτελούν δείγματα οικονομικής 

ευρωστίας. Ο οικισμός παύει να κατοικείται στις αρχές του 14ου αιώνα μετά την 

καταλανική κατάκτηση, αφού προκύπτει η ανάγκη εύρεσης ενός οχυρού τόπου 

εγκατάστασης. Για το λόγο αυτό η κατοίκηση μεταφέρεται στο όρος του Πανάκτου, 

το οποίο λόγω φυσικής οχύρωσης αλλά και λόγω του προϋπάρχοντος αρχαίου 

φρουρίου καλύπτει τις ανάγκες για ασφάλεια. 

 

Όσον αφορά στη Μεγαρίδα, χάρη στη γεωγραφική της θέση αποτελεί σταυροδρόμι 

για τις επικοινωνίες και τις μετακινήσεις. Για το λόγο αυτό αρκετές φορές κατά τη 

μεσοβυζαντινή περίοδο βρέθηκε και στο σταυροδρόμι των ιστορικών γεγονότων. 

Κατά τον 10ο αιώνα φαίνεται ότι δεν ξεφεύγει από τη δράση των πειρατών, οι οποίοι 

λυμαίνονται τα γειτονικά νησιά του Σαρωνικού κόλπου ενώ ισχυρό πλήγμα φαίνεται 

                                                      
1477 CURTA 2011, 146-147. 
1478 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΕΘΩΝΗΣ, Βίος οσίου Μελετίου, 60. 
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ότι δέχεται στα τέλη του 10ου αιώνα μετά τη δράση του βουλγάρου τσάρου Σαμουήλ 

στη Στερεά Ελλάδα και τη βόρειο Πελοπόννησο. Η υπόθεση αυτή ενισχύεται και από 

την ανασκαφική μαρτυρία, καθώς στρώμα καταστροφής με έντονα ίχνη καύσης της 

ίδιας περιόδου εντοπίζεται και στην ανασκαφή του Ελαιώνα. Η επόμενη τεταμένη 

περίοδος για τη Μεγαρίδα τοποθετείται στο β΄ μισό του 12ου αιώνα, όταν από την 

πλευρά της θαλασσας έχει να αντιμετωπίσει τους Γενουάτες πειρατές, οι οποίοι την 

περιτριγυρίζουν τόσο από τον Σαρωνικό όσο και από τον Κορινθιακό κόλπο. Από την 

ξηρά, επίσης, την ίδια περίοδο αντιμετωπίζει τις επεκτατικές διαθέσεις του άρχοντα 

του Ναυπλίου Λέοντα Σγουρού, οι οποίες καταλήγουν σε καταστροφές και δηώσεις, 

κατάλοιπα των οποίων απαντώνται σε σύγχρονο στρώμα καταστροφής στην 

ανασκαφή του Ελαιώνα.    

 

Όσον αφορά στη διοικητική οργάνωση των Μεγάρων, παρʼ όλο που η περιοχή ανήκει 

στο θέμα Ελλάδος αποτελεί ταυτόχρονα και μία επίσκεψη. Όπως φαίνεται από τις 

πηγές, τα Μέγαρα αποτελούν τουλάχιστον κατά τον προχωρημένο 11ο και τον 12ο 

αιώνα τμήμα της κτηματικής περιουσίας του αυτοκράτορα και ως εκ τούτου τα έσοδα 

από τα κτήματα αυτά τα καρπώνεται άμεσα το στέμμα. Ο αυτοκράτορας Αλέξιος Α΄ 

Κομνηνός αποφασίζει στα τέλη του 11ου αιώνα να παραχωρήσει τμήμα των εσόδων 

αυτών στον όσιο Μελέτιο. Ο όσιος ασκητεύει στη Μεγαρίδα, είναι ηγούμενος της 

μονής Συμβόλου (μετέπειτα μονή οσίου Μελετίου) στον Κιθαιρώνα και κατʼ ουσία 

αποτελεί τον αναδιοργανωτή του μοναχικού βίου στη Μεγαρίδα. Ο αυτοκράτορας 

παραχωρεί το προνόμιο αυτό σε ένδειξη ευγνωμοσύνης προς τον όσιο για τις 

θαυματουργές προσευχές του, μέσω των οποίων ξέφυγε από μια ολέθρια μάχη. Το 

προνόμιο αυτό διατηρεί η μονή και κατά τον 12ο αιώνα καταφέρνοντας με αυτό τον 

τρόπο να συντηρήσει τους πολυάριθμους μοναχούς, οι οποίοι λόγω των δυσμενών 

κοινωνικών και οικονομικών συνθηκών καταφεύγουν στη μονή, και ταυτόχρονα να 

προβεί σε μία σειρά από έργα ανοικοδόμησης μικρότερων ναών γύρω από την 

κεντρική λαύρα. 

 

Πέρα από τους ναούς, οι οποίοι ανεγείρονται στον Κιθαιρώνα, ναοί ανοικοδομούνται 

και στην περιοχή του Ελαιώνα, οι οποίοι χρονολογούνται τον 12ο αιώνα και από την 

έρευνα υποστηρίζεται ότι λειτουργούν ως ιδιωτικοί για την κάλυψη των λατρευτικών 
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αναγκών των κατοίκων της περιοχής1479. Από την άποψη της αρχιτεκτονικής 

ακολουθούν τα πρότυπα της ελλαδικής σχολής, έχουν τις περισσότερες φορές 

επαρχιακό χαρακτήρα και για την κατασκευή τους χρησιμοποιείται ντόπιο υλικό μαζί 

με αρχαιότερο δομικό υλικό σε δεύτερη χρήση. 

 

Κύριο αντικείμενο μελέτης της παρούσας εργασίας αποτελεί η κεραμική, η οποία 

αποκαλύφθηκε κατά την ανασκαφή στον Ελαιώνα Μεγάρων. Από την εξέταση της 

κεραμικής αυτής προκύπτει ότι κυρίως κατά τον 12ο αιώνα γίνεται χρήση 

πολυάριθμων εφυαλωμένων αγγείων στην περιοχή, στα οποία μάλιστα υιοθετούνται 

διάφορες τεχνικές διακόσμησης (γραπτή, εγχάρακτη), όπως αντίστοιχα συμβαίνει και 

στα μεγαλύτερα κέντρα, όπως στην Κόρινθο. Ενδιαφέρον είναι ότι από τη μελέτη του 

πηλού αλλά και από την εξέταση των ημίεργων οστράκων μπορεί να υποστηριχθεί η 

λειτουργία στη Μεγαρίδα ενός τοπικού εργαστηρίου παραγωγής κεραμικών κατά τη 

μεσοβυζαντινή περίοδο, στο οποίο χρησιμοποιείται ντόπιος πηλός, ο οποίος 

παρατηρείται και στους τοπικής παραγωγής υστερορρωμαϊκούς αμφορείς 

(πορτοκαλόχρωμος 5YR7/6-7/8). 

 

Συνοψίζοντας, η Μεγαρίδα κατά τη μεσοβυζαντινή περίοδο βρίσκεται μέσα στη δίνη 

των ιστορικών γεγονότων, παρακολουθεί τις εξελίξεις ενώ αναπτύσσει ταυτόχρονα 

μία δική της πορεία μέσα από τη δράση εξεχουσών προσωπικοτήτων, οι οποίες 

δραστηριοποιούνται σε αυτή, όπως χαρακτηριστικά είναι ο όσιος Μελέτιος. Ακόμη, 

καθʼ όλη τη διάρκεια της περιόδου προσελκύει κατοίκους, οι οποίοι συμβάλλουν 

στην οικονομική ανάπτυξή της με την καλλιέργεια της γης αλλά και την ενασχόληση 

με άλλους τομείς, όπως είναι η παραγωγή κεραμικών, η ανέγερση ναών και η 

εξόρυξη λίθων (λατομείο στο Κακονησκήρι).  

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
1479 ΣΤΟΥΦΗ-ΠΟΥΛΗΜΕΝΟΥ 2007, 296. 
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Χάρτης 1: Δρόμοι στο εσωτερικό της Μεγαρίδας 

 

 
 

Με την κόκκινη γραμμή ορίζεται ο δρόμος 1. 

Με την πράσινη γραμμή ορίζεται ο δρόμος 2. 

Με την κυανή γραμμή ορίζεται ο δρόμος 3. 

Με την καστανή γραμμή ορίζεται ο δρόμος 4. 

Με τη μωβ γραμμή ορίζεται ο δρόμος 5. 

Με την κίτρινη γραμμή ορίζεται ο δρόμος 6. 

Με τη διακεκομμένη κόκκινη γραμμή ορίζονται τα όρια μεταξύ Μεγαρίδας και 

Κορινθίας.  
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Χάρτης 2: Πρωτοβυζαντινά μνημεία Μεγαρίδας 
 

 
 

1. Βασιλική αγίων Τεσσάρων Μαρτύρων στα Μέγαρα 

2. Μαρτύριο αγίων έξη Μαρτύρων στα Μέγαρα 

3. Βασιλική Αιγοσθένων 

4-5. Θεμέλια βασιλικών στις Ελευθερές 
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Χάρτης 3: Μεσοβυζαντινά μνημεία Μεγαρίδας 

 

 
 

1. Ναός αγ. Ιωάννη Προδρόμου 

Χορευταρά στα Μέγαρα  

1. Καθολικό Μονής οσίου Μελετίου στον 

Κιθαιρώνα 

2. Ναός αγ. Αθανασίου στον Ελαιώνα 

Μεγάρων 

2. Ναός Ζωοδόχου Πηγής στο 

Δερβενοσάλεσι 

3. Ναός Σωτήρα Χριστού στον 

Ελαιώνα Μεγάρων 
3.Ευκτήριο Σωτήρος  

4. Ναός αγ. Γεωργίου στον ‹‹Ορκό›› 

Μεγάρων 
4. Παραλαύριο Παναγίας  

5. Καθολικό αγ. Ιεροθέου έξω από τα 

Μέγαρα 

5. Παραλαύριο αγ. Γεωργίου στη θέση 

Πουρνάρι 

6. Ναός αγ. Παρασκευής στο Πάνακτο 
6. Παραλαύριο αγ. Παρασκευής στη θέση 

Πουρνάρι  

7. Μονή Μυρρινίου 
7. Παραλαύριο αγ. Θεοδώρων στην 

Πάστρα 

8. Ναός Θεοτόκου ή Αγ. Άννας στα 

Αιγόσθενα  
 

 

: μεσοβυζαντινά μνημεία της Μεγαρίδας. 

 

: μεσοβυζαντινά μνημεία της Μεγαρίδας, τα οποία συνδέονται με τον όσιο 

Μελέτιο. 
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Χάρτης 4: Υστεροβυζαντινά μνημεία Μεγαρίδας 

 

 
 

1. Ναός αγίας Βαρβάρας στον Ελαιώνα 

2. Ναός αγίου Νικολάου στη θέση ‹‹Άκρες›› 

3. Ναός αγίου Βλασίου στη θέση ‹‹Λάκκα Καλογήρου›› 

4. Ναός αγίου Δημητρίου στην θέση ‹‹Καρδατά›› 

5. Ναός προφήτη Ηλία στη θέση ‹‹Σώρα›› 

6. Ναός Σωτήρα στις Παγές/Αλεποχώρι 

7. Ναός αγίου Νικολάου στα Αιγόσθενα 

8. Κατάλοιπα ναού -Σωτήρα- στο Πάνακτο 

 

: Μνημεία 13ου αιώνα. 

: Μνημεία 13ου-14ου αιώνα. 

: Μνημεία 14ου αιώνα. 
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